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ت�ضريحاته توّرط الكرة اجلزائرية

زرواطي يوّرط 
زط�سي وولد علي

نائب حركة البناء الوطني اأحمد الدان للو�ضط 

 لن ن�سارك يف حكومة بدوي  
مقري :

 تاأجيل الرئا�سيات دون 
ترتيبات ثانوية اأمر خطري  

الباحث  يف علم الجتماع ال�ضيا�ضي نا�ضر جابي

  احللول الرتقيعية 
مل يعد لها مكان الآن

  .        الأ�ستاذ عي�سى بن عقون :طلب قايد �سالح يقّر حل للأزمة
  .          خل�سر رابحي:  نتوقع م�سارا جديدا للنظام الأ�سبوع املقبل 
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ق�ضت �أول �أم�س حمكمة مازونة 
حكما يق�ضي باإد�نة رئي�س بلدية 
�لرمكة«ك. ب« و�ملن�ضوي حتت 
�أ�ضهر  ب06  �لآفالن  حزب  لو�ء 
موقوفة �لتنفيذ �ملري وجهت له 

جنحة �لن�ضب و�لحتيال �لق�ضية 
ق�ضية  تبديد  بعد  �لثانية  تعد 
و��ضتعمالها  عمومية  �أمو�ل 
و�إ�ضاءة  �رشعي  غري  نحو  على 
وخمالفة  �لوظيفة  ��ضتغالل 

و�لتنظيمية  �لت�رشيعية  �لأحكام 
جمال  يف  �لعمل  بها  �جلاري 
بغر�س  �لعمومية  �ل�ضفقات 
للغري  �متياز�ت غري مربرة  منح 
جمهولة  ر�ضالة  حركتها  و�لتي 

�رهيو  و�دي  حمكمة  وعاجلتها 
�ملنق�ضي  فيفري  �ضهر  مطلع 
بعقوبة  �ملري  فيها  �أدين  و�لتي 

عام حب�س نافذ .
ق. م

�ملدعو  عائلة  رب  �أم�س،  نا�ضد 
و�يل  عاما   42 �ضاحب  باب  دحمان 
ولية وهر�ن مولود �رشيفي و رئي�ضة 
�إنت�ضاله  �أجل  من  بطيوة،  د�ئرة 
بنات  �أربع  �أ�رشته �ملكونة من  رفقة 
ن�ضب  �ل�ضارع،حيث  من  زوجته  و 
بها  له  تربع  �ضغرية  خيمة  �ملو�طن 
�لقرية  من  بالقرب  �ملح�ضنني  �أحد 
�لبية،  عني  ببلدية   5 رقم  �ل�ضناعية 
عمله  رب  قبل  من  طرده  مت  بعدما 
�ملز�رع  باأحد  ي�ضغله  كان  �لذي 
و يف  تاأمني  مبنطقة بطيوة من دون 
ح�ضب  عنها  يقال  ما  �أقل  ظروف 

ت�رشيحه ل«�لو�ضط« بالعبودية .
�لعمل و  بتوقيفه عن  �لعمل قام  رب 
عائلته،  رفقة  �ملزرعة  خارج  طرده 

يوما   15 �ضاحبة  �لر�ضيعة  و�إبنته 
نف�ضها  لتجد  للحياة  خرجت  حيث 
�لعر�ء حتت رحمة �لربد و نظرة  يف 
باب  �ملو�طن  �لقاتلة،  �ملجتمع 
عرب  عاجلة  ر�ضالة  وجه  دحمان 
�لأول  �لتنفيذي  للم�ضوؤول  »�لو�ضط« 
�لغرب  عا�ضمة  �ضوؤون  ت�ضيري  عن 
�لنظر  �ملتمثلة يف  و  �رشيفي  مولود 
لديه  �أن  �ضيما  �لرحمة  بعني  �إليه 
تبلغ  طفلة  و  �لولدة  حديثة  مولودة 
من �لعمر عامني و �أخريتني تدر�ضان 
يف  يقيم  حيث  �ّلإبتد�ئي،  بالطور 
بالقرب  و  �ل�ضارع  و�ضط  خيمة 
�أ�ضبوع  منذ  �ل�رشيع  �لطريق  من 
قبل  من  معه  �لتجاوب  يتم  مل  و 
�لتي  باملنطقة  �ملحلية  �ل�ضلطات 

لول  �ل�ضيئة  حاله  على  تتفرج  بقيت 
تدخل �ملح�ضنني و �أ�ضحاب �لقلوب 
�لرحيمة �لذين ميدونه بامل�ضاعد�ت 
لإبنته  �حلليب  �قتناء  من  متكينه  و 

خطر  يتهددها  �لتي  �لولدة  حديثة 
د�خل  �لإيو�ء  ظروف  ب�ضبب  �ملوت 
�خليمة �لتي ل ت�ضلح لإقامة �لب�رش. 
�أ.ب

" giz" برنامج �لتعاون

�سفریة �أملانیا يف زيارة 
لوالية  �لطارف

حلت  �أم�س �ضفرية �أملانيا »�أورليك ماريا نوت�س« ومدير �حلوكمة 

�لبيئية و�لتنوع �لبيولوجي رولف ديتمار و�لوفد �ملر�فق لهم على 

مدى تنفيذ م�رشوع  giz حيث مت ��ضتقبالهم من طرف  و�يل 

�لطارف حمـمد بلكاتب بد�ر �ل�ضيافة مبقر �لولية وتندرج هذه 

�لزيارة �مليد�نية �ضمن برنامج �لتعاون �جلز�ئري �لملاين »جيز« 

لالطالع على مدى تقييم برنامج �حلوكمة �لأملانية �جلز�ئرية 

�لذي منح لولية �لطارف منذ 3 �ضنو�ت بعد منح ولية �لطارف 

7 مليون �أورو لتكوين تعاونيات تخ�س �ملر�أة �لريفية �لتي 

تقطن يف بلديات �ل�رشيط �حلدودي �ضمن �حلظرية �لوطنية 

للقالة �أين ��ضتفادت 80 �إمر�أة ريفية نا�ضطة يف جمال �إنتاج 

�لزيوت �لطبيعية وجتفيف و�لنباتات �لعطرية و�لطبية حيث 

مت تكوينهم د�خل �أر�س �لوطن وخارجه بال�ضقيقة تون�س 

�أين تلقني تكوينا ملدة �أ�ضبوع نظري وتطبيقي ،بعدها قامت 

 giz مل�ضتفيد�ت من هذ� �لربنامج �لتعاون �جلز�ئري �لملاين�

باإن�ضاء 4 تعاونيات ل�ضتخال�س �أنو�ع �لزيوت خا�ضة زيت �ل�رشو 

بتعاونية »روما�ضك« ببلدية بوقو�س وجتفيف �لنباتات و�لإع�ضاب 

�لطبية ،وتعاونية قرين وومن » بالقالة لإنتاج زيت �ل�رشو 

و�لنباتات �لطبية و�لعطرية ،�أين �رشحت �ضفرية �أملانيا لو�ضائل 

�لإعالم �أن ههذه هي �لزيارة �لأوىل لولية �لطارف و�أنها �ضوف 

يكون لها زيارة �إىل �حلظرية �لوطنية بالقالة و�ضوف يكون لها لقاء 

مع �لن�ضاء �لريفيات لالطالع على مدى تنفيذ برنامج �لتعاون .
رزق �هلل �شريف

غليز�ن

�د�نة مری �لرمكة ب06 ��سهر موقوفة �لتنفیذ

عني �لبية بوهر�ن

عائلة تقیم يف �ل�سارع يف خیمة و تنا�سد �لو�يل

خبر في 
صورة

فيما تعر�س منزل رئي�س بلدية �لكرمة �الأ�شبق العتد�ء 

جمـــــــهولون يقـــــــتحمون �لــــ�سكـــن 
�لوظیفي لرئی�س د�ئرة بئر �جلری 

خالل �أ�شبوع 

�إرهاب �لطريق يح�سد 
�أرو�ح 32 �سخ�سا

لقي 32 �شخ�شا حتفهم و�أ�شيب 1227 �آخرون بجروح 
متفاوتة �خلطورة يف 1183 حادث مرور عرب خمتلف 

جهات �لوطن خالل �لفرتة �ملمتدة من 17 �إىل 23 
من �ل�شهر �جلاري , ح�شب ما �أفادت به �أم�س �لثالثاء 

ح�شيلة مل�شالح �حلماية �ملدنية. 
وذكر ذ�ت �مل�شدر �أن �أثقل ح�شيلة �شجلت يف والية 
�الأغو�ط بوفاة 6 �أ�شخا�س و�إ�شابة 16 �آخرين وذلك 

على �إثر 12 حادث مروري  جرح 16 �آخرين على �إثر 12 
حادث مروري ومن جانب �آخر قامت وحد�ت �حلماية 

�ملدنية بـ 981 تدخال �شمح باإخماد 654 حريق منها 
منزلية �شناعية وحر�ئق مــختلفـة. 

تب�شة

تدمری �سبع قنابل 
تقلیدية �ل�سنع بتب�سة 
ك�ضفت ودمرت مفرزة للجي�س �لوطني �ل�ضعبي، �أم�س �لثنني، �ثر عملية 
مت�ضيط، بتب�ضة 7 قنابل تقليدية �ل�ضنع، ح�ضب ما �أفاد به �أم�س �لثالثاء 
بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني، و�أو�ضح ذ�ت �مل�ضدر �أنه«يف �إطار مكافحة 

�لإرهاب و�إثر عملية بحث ومت�ضيط بتب�ضة )�لناحية �لع�ضكرية �خلام�ضة(، 
ك�ضفت ودمرت مفرزة للجي�س �لوطني �ل�ضعبي، يوم 25 مار�س 2019، 
�ضبع )7( قنابل تقليدية �ل�ضنع«. ويف �إطار حماربة �جلرمية �ملنظمة، 

»�أوقفت مفرزة للجي�س �لوطني �ل�ضعبي بالتن�ضيق مع م�ضالح �لأمن �لوطني 
بتمرن��ضت )�لناحية �لع�ضكرية �ل�ضاد�ضة(، تاجري )2( خمدر�ت بحوزتهما 
57،360 كيلوغر�م من �لكيف �ملعالج،  يف حني �أوقفت مفارز �أخرى مع 
عنا�رش �لدرك �لوطني و�جلمارك �جلز�ئرية �ضتة )6( مهربني و�ضبطت 

26420 علبة �ضجائر و1824 وحدة من خمتلف �لألعاب �لنارية و808 قر�س 
مهلو�س، خالل عمليات متفرقة بكل من ورقلة وب�ضكرة )�لناحية �لع�ضكرية 

�لر�بعة( وتب�ضة )�لناحية �لع�ضكرية �خلام�ضة(«.

م�ضالح  �أم�س،   �رشعت 
�جلري  بئر  د�ئرة  �من 
معمق  حتقيق  يف  بوهر�ن 
�لأ�ضخا�س  هوية  لتحديد 
�لذين �قتحمو� مقر �ل�ضكن 
�لد�ئرة  لرئي�س  �لوظيفي 
ر�ضقه  و  �لدين،  نور  فليتي 
�أم�س،  �أول  ليلة  باحلجارة 
رئي�س  رفع  من  يومني  بعد 
عن  �أ�ضود  تقرير�  �لد�ئرة 
و  �لبلدي  �ملجل�س  ت�ضيري 
فيه  �حلا�ضلة  �لتجاوز�ت 
�لعقار  نهب  مقدمتها  يف 
غري  �ل�ضفقات  �إبر�م  و 

و  �مل�ضبوهة  و  �لقانونية 
تبديد �ملال �لعام.

منزل  تعر�س  جهته  من 
�لكرمة  بلدية  رئي�س 
�لأ�ضبق و �ملنتخب �حلايل 
معمر  �لبلدي  �ملجل�س  يف 
بو�ضيخي للر�ضق بقارو�رت 
ليلة  �لكحولية  �مل�رشوبات 
تفاجئ  عندما  �م�س،  �أول 
من  بو�بل  �أبنائه  رفقة 
بيته  على  ينهال  �لزجاج 
�لعائلي �أين �ضارعت م�ضالح 
�لأمن بالكرمة لفتح حتقيق 
لتحديد هوية �ملتورطني و 

يتم  �أن  �ضابقة خطرية  هي 
�إقتحام م�ضكني وظيفي يقع 
�جلري  بئر  د�ئرة  �أ�ضو�ر  يف 
و �ملحاط بتعزيز�ت �أمنية 
و منزل منتخب قام بك�ضف 
ما يجري من ف�ضاد ببلدية 
بهوؤلء  ��ضطر  ما  �لكرمة 
لتدخل عاجل لو�يل �لولية 
لو�ضع  �رشيفي  مولود 
مثل  يف  للمتورطني  حد 
�لإجر�مية  �لأعمال  هذه 
حد  على  �ملافياوية  و 

تعبريهم .
 �أ بن عطية
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الربيد املركزي يحت�ضن زخم احلراك

انتفا�سة اأبناء ال�سهداء واملهند�سني، والباحثون والطلبة 
نظمت العديد من الفئات وقفات م�ضاندة للحراك، اأم�س، على م�ضتوى الربيد املركزي، فتجمع اأبناء ال�ضهداء واملهند�ضون املدنيون والباحثون يف الطاقات 

املتجددة يف وقفات طبعها الن�ضيد الوطني واالأعالم الوطنية واأداء« اإخواين ال تن�ضاو �ضهداكم الذين �ضحوا يف �ضبيل الوطن«
�ضارة بومعزة 

اأبناء ال�ضهداء يعودون هذا 
االأ�ضبوع

ال�شهداء  اأبناء  من  الع�رشات  نظم 
على  ال�شعبي  للحراك  م�شاندة  وقفة 
اأم�س،  املركزي،  الربيد  م�شتوى 
منظمتي  و�شد  النظام  �شد  هاتفني 
ال  اأنهما  موؤكدين  ال�شهداء   اأبناء 
متثالنهما مفتخرين ب�شعار »اجلزائر 

عرو�س البلدان«.
ال�شهداء  اأبناء  من  الع�رشات  جتمع 
املركزي  الربيد  م�شتوى  على 
البالد  النظام ب،«كليتو  �شد  هاتفني 
تاأجيل«  ال  متديد  وال  ال�رشاقني«  يا 
فارحلوا«  اجلزائر  اإال  لنا  لي�س  ال  و« 
بعد  ترحت  مل  ال�شهداء  و«اأرواح 
ودماوؤهم مل جتف«  كما نزعوا �شفة 
الهواري  الطيب  من  كل  عن  التمثيل 
ب�شعار »،ارحل يا عدو اأبناء ال�شهداء 
بالن�شبة  االأمر  ونف�س  الهواري«  يا 
و  هواري«  ال  بوجنمة  »ال  لبوجنمة 
ال�شهداء«،  اأبناء  ميثل  ال  »بوجنمة 
واأن  �شبق  الوجوه  تلك  اأن  خا�شة 

دعمت العهدة اخلام�شة.
من جهته اأكد اأح�شن اأحد احلا�رشين 
بر�شالتني  جاوؤوا  �شهداء  كاأبناء  اأنهم 
النظام  هذا  رحيل  هو  االأوىل  اليوم 
والثانية  ال�شعب  اأبناء  ب�شفتهم 
املنظمات  اختطفوا  من  بخ�شو�س 
الهواري  بدتاية من بوجنمة والطيب 

على حد تعبريه.
وكان الطابع االأبرز هو �شور ال�شهداء 
لها  الوفاء  على  والتاأكيد  املرفوعة 
بن  وم�شطفى  بلمهيدي  العربي  من 
احلوا�س  وال�شي  عمريو�س  بولعيد، 

وح�شيبة بن بوعلي.

الباحثون يف زخم احلراك

الباحثني  من  الع�رشات  جتمع  كما 
البحث  دعم  وم�شتخدمي  الدائمني 
عن مركز التنمية الطاقات املتجددة 
طيلة  املركزي  الربيد  م�شتوى  على 
ال�شعبي  باحلراك  هاتفني  ال�شبيحة 

ال�شلمي.
»اجلزائر  �شعارات  الباحثون  وحمل 
من  نظيفة  و«طاقات  واأبدا«  دائما 
نديفة  اأف�شل«و«كفاءات  جزائر  اأجل 
ل�شلطة  و«ال  م�شتدامة«  جزائر  لبناء 

املخل�شة«  للكفاءات  نعم  اأحفورية 
اأو  الرتميم  يتحمل  ال  و«نظامكم 
بنائه«.  واإعادة  هدمه  يجب  التقوية 
كما هتفوا »باحثون جاهزون للجزائر 
منقذون، حيث اأكد الباحث املكرطار 
اأن خطوتهم جاءت اأنهم �رشبحة من 
معهدهم  �شوت  لنقل  جاوؤوا  ال�شعب 
بدل  نظيفة  طاقات  وجود  ولتاأكيد 
دو�شا  وكفاكم  الوالءات  على  الرتكيز 
والتغيري  احرتامهم  وجب  للد�شتور 
بطريقة مدرو�شة بدل العبث، موؤكدا 
مثابرتهم يف حني دعا لتحكيم العقل 
�شعار  على  مراهنا  االإق�شاء  بدل 

لطاقات نظيفة.

املهند�ضون املدنيون... نريد 
بناء وطن جديد

املهند�شون  جتمع  جانبهم  اإىل 
ب�شعارات  مرتدين خوذهم  املدنيون 
واإىل  ال�شعب  من  املدين  »املهند�س 
واالوتوروت  عدل  ال�شعب«و«نهبتوا 
و«دمرتوا  وطحكوت«  حداد  كربتوا 
و«النظام  املهند�س«  غيبتوا  البالد 
لقوة  وال�شباب  هدم  لرخ�شة  يحتاج 
بناء  يريد  باملهند�س  هاتفني  عزم«، 

خاوة  عداوة  وماكان�س  جديد  وطن 
خاوة«  خاوة  ال�شعب  و«اجلي�س  خاوة 
ال�شاعقة«،  عندنا  البياري  و«عندنا 
»حتيا  ب�شعار  الوحدة  على  مراهنني 
الع�شابة  »خرجوا  مع  اجلزائر« 
املهند�س  جهته  من  البا�س«.  نولوا 
قدقاد احلاج اأكد يف ت�رشيح للو�شط 
املعتمدين  املهند�شني  خطوة  اأن 
ال�شعبي  للحراك  م�شاندة  جاءت 
امل�شغل  بت�شليم  مطالبا  الوا�شح، 
عندي  �شابا  كان  الرئي�س  اأن  خا�شة 
تويل امل�شوؤولية فلما رف�س وحرمان 
ال�شباب من الفر�س اليوم، م�شيفا اأن 
الر�شالة وا�شحة ووجب الر�شوخ لها 

بدل �شيا�شة الت�شويف.

الطلبة يتوعدون

التحق  النهار  منت�شف  اقرتاب  ومع 
االآالف  الطلبة باحلراك حيث جتمع 
املركزي  الربيد  حميط  على  منهم 
اأودان،  موري�س  �شاحة  عرب  قادمني 
ال�شابقة  �شعاراتهم  جمددين 
احليوية  فئتهم  وقوف  وموؤكدين 
لدعم  االأمامية  ال�شفوف  يف  دائما 
عطلة.  يف  كانوا  واإن  احلراك 

من خمتلف  القادمون  الطلبة  وحمل 
نحن طالب   « �شعارات  التخ�ش�شات 
بناة« و«التاريخ  للمجد  اجلزائر نحن 
ال�شعب«  خذلتم  من  يا  يرحمكم  لن 
التاريخ   : باملر�شاد  »الطلبة  و 
يطاردكم واحلا�رش يطردكم« و«نريد 
اال�شتقالل ال اال�شتغالل« و«ال متديد 
للتغيري«  يف حني طبع  تاأجيل نعم  ال 
غالبيتهم االلتحاف باالعالم الوطنية.  
وجتمع الطلبة ملا بعد الزوال بتاأكيد 
الن�شيد  ترديد  مع  راف�شون«  »طلبة 

الوطنية.  االأنا�شيد  الوطني وخمتلف 
قرابة الواحدة زواال التحق م�شريات 
جديدة من الطلبة عرب اأودان قادمني 
واالإت�شال تالها  االإعالم  من جامعة 
بباب  بومدين  هواري  جامعة  طلبة 
الزوار رافعني �شعار »من يريد ركوب 
احلراك فهو يحلم«، متجمهرين على 
االلتحاق  قبل  اأودان  نفق  م�شتوى 
بعدما  املركزي  بالربيد  بزمالئهم 
ديدو�س  �شارع  م�شريتهم  جابت 

مراد.
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 الباحث  يف علم االجتماع
ال�ضيا�ضي نا�ضر جابي

  احللول الرتقيعية مل
 يعد لها مكان الآن

خل�ضر رابحي:

نتوقع م�سارا جديدا 
للنظام الأ�سبوع املقبل

اقرتح الباحث يف علم االجتماع 
ال�شيا�شي نا�رش جابي ،التعجيل 
ال�شيا�شية  ال�شلطة  برحيل 
لكامل  الرئي�س  وتفوي�س 
�شالحياته واملبا�رشة يف اإ�شالح 
هيئة  واإن�شاء  االنتخابات  قانون 
االنتخابات  لتنظيم  م�شتقلة 
و�شائل  عرب  وا�شع  نقا�س  وفتح 
االإعالم، كحل لالن�شداد احلا�شل 
االنتقال  اأن فر�شة  اأكد جابي  و 
وال�رشيع  ال�شل�س  الدميقراطي 
ما  اجلزائر،  متناول  يف  مازالت 
ال�شيا�شية  ال�شلطة  تتعنت  مل 
اأجال  اأ�شهر  �شتة  مدة  حمددا 

لالنتقال الدميقراطي
اجلزائر  بجامعة  اأ�شتاذ  وقال 
برنامج  على  �شيفا  حلوله  لدى 
االإذاعية  للقناة  ال�شباح  �شيف 
االأوىل ،اإن احلراك ال�شعبي اأعاد 
اجلزائر اإىل �شكة التاريخ، بعدما 
كانت خارج م�شار التاريخ ب�شبب 
ال�شيا�شية  ال�شلطة  ممار�شات 

التحول  بوادر  كل  اأف�شدت  التي 
تاريخ  التي عرفها  الدميقراطي 
اجلزائر، ُمدينا نزوع ال�شلطة اإىل 
اإحياء  الزوايا والطرق ال�شوفية 
يف الوقت الذي كان العامل يتجه 

اإىل املدنية والتحديث
احللول  اأن  جابي  واأ�شاف 
مكان  لها  يعد  مل  الرتقيعية 
متديد  خيار  اأن  موؤكدا  االآن، 
ال�شلطة  ورط  بوتفليقة  حكم 
واملجتمع،  الدولة  يورط  وقد 
اإ�شالحات  �رشورة  اإىل  داعيا 
تفوي�س  راأ�شها  وعلى  عاجلة، 
ما،  لهيئة  ل�شالحياته  الرئي�س 
واالنطالق يف اإ�شالحات عاجلة 
االنتخابات  باإ�شالح قانون  بدءا 
لتنظيم  م�شتقلة  هيئة  واإن�شاء 
عن  االإدارة  واإبعاد  االنتخابات 
اإىل  اإ�شافة  برمتها،  العملية 
عرب  وا�شع  نقا�س  فتح  �رشورة 

و�شائل االإعالم.
ف.ن�ضرين

اعترب الباحث خل�رش رابحي خالل 
ح�شوره لوقفات اأم�س، اأن امل�شهد 
على  يقت�رش  ومل  للتو�شع  انتقل 
كل  لي�شمل  ات�شع  بل  اجلمعة  يوم 
الفئات  االأ�شبوع عرب خمتلف  اأيام 
وهو  املركزي   الربيد  لتجمعهم 
اإ�شافيا.  زخما  مينح  اأنه  قال  ما 
االنطباعات  بع�س  بخ�شو�س  اأما 
امل�شريات  بع�س  م�شت  التي 
انعكا�شاتها  من  الكثريين  وتخوف 
اإعالمي  ت�رشيح  يف  رابحي  فقلل 
حراكا  اأن  مو�شحا  تاأثريها،  من 

 17 تبلغ  قد  التي  املاليني  بحجم 
توؤثر  فال  مليون   20 اإىل   مليون 
فيها تفلتات ب�شيطة، واأنه �شائر يف 

م�شاره ال�شحيح.
للنظام  جديدا  م�شارا  توقع  كما 
االأ�شبوع املقبل، واإن كانت بدرجة 
حوار  يف  قراأ  حني  يف  حاليا،  اأقل 
جهات  من  ر�شالة  اأنه  �شعيداين 
بعينها، م�شيفا اأن ردود املوؤ�ش�شة 
العام  االإطار  الع�شكرية الزالت يف 

لكن ذلك لن يطول.
�س.ب

طالب املعار�ضة بتفا�ضيل عن خارطة طريقها

حزب العمال يفكر يف �سحب نوابه من الربملان

مقري :

تاأجيل الرئا�سيات دون ترتيبات ثانوية اأمر خطري

 ك�شفت لويزة حنون عن  تباحث 
املكتب ال�شيا�شي حلزبها تقدمي 
من  ال�شتقالتها  الربملانية  كتلته 
يف  الوطني،  ال�شعبي  املجل�س 
جمل�س  قيام  باأن  اإعتربت  حني 
الق�شاة  توقيف  بنفي  الق�شاء 
تراجع  باحلراك   امل�شاركني 
ايجابي  امر  وهو  ال�شلطة  من 

ح�شبها.
االأم�س  حنون  لويزة  اأفادت 
ملكتبها  افتتاحي  تقرير  خالل 
دورة  يف  املنعقد  ال�شيا�شي 
عادية له مبقر حزبها باأن حزبها 
الربملانية  كتلته  تقدمي  يتباحث 
ال�شتقالتها من املجل�س ال�شعبي 
الغرفة  باأن  مو�شحة  الوطني، 
لتطلعات  ت�شتجيب  ال  الربملانية 

ال�شعب وحراكها.
جددت لويزة حنون  دعوتها  اإىل 
لالأزمة  كحل  تاأ�شي�شي  جمل�س  
العري�شة  اجلماهري  تتكفل 
وحتديد  �شعبي  د�شتور  باإعداد 
وكذا  احلاكم،  النظام  طبيعة 
االنتخابية  الرزنامة  اإعداد 
وفتحت  باجلزائر.  امل�شتقبلية 
بع�س  على  النار  املتحدث 
على  املح�شوبني  االأطراف 
لت�شويه  �شباب  جتنيد  النظام  
الفي�شبوك  عرب  املتظاهرين 

لهم،  مالية  مبالغ  دفع  مقابل 
رجعي  تيار  من  الأفراد  اإ�شافة 
النظام  بقاء  يف  يرغب  معروف 

احلايل على حد تعبريها
حنون  اإعتربت  اآخر  �شياق  ويف 
الف�شاد  ربط  ميكن  ال  باأنه 
فقط،  الد�شتورية  غري  بالقوى 
االأوليغار�شية  اأن  اعتبار  على 
املال  تنهب  كانت  املفرت�شة 
امل�شوؤولني  مع  بالتواطوؤ  العام 
فاحتة  الوزارية،  القطاعات  يف 
النار على الوزير ال�شابق لل�شحة 
بخدمة  اتهمته  الذي  بو�شياف 
االأوليغار�شية املفرت�شة منذ كان 

رئي�س دائرة ثم وايل ثم وزير.
اأن ا�شرتجاع  اإىل  واأ�شارت حنون 
العمال للقرار باملركزية النقابية، 
هو عامل جوهري لقطع الطريق 
�رشع  التي  امل�شادة  الثورة  على 
بها التيار الرجعي لبقاء النظام، 
مو�شحة بان عمال البلديات من 
اكرث املت�رشرين من هذا النظام، 
على اعتبار تقا�شيهم حوايل 18 
الف دينار �شهريا وملدة ع�رشين 
اأرقام  لك�شف  داعية  �شنة، 
ا�شتثمار  وتفا�شيل  القرو�س 
والعمومية  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات 
على  املجاالت،  خمتلف  يف 
غرار تركيب ال�شيارات وعمليات 

اال�شترياد، وكذا تلك املوؤ�ش�شات 
التي مل تدفع �رشائبها وال توؤدي 
�شناديق  يف  عمالها  م�شتحقات 

ال�شمان االجتماعي.
وبخ�شو�س ربط الف�شاد بالقوى 
غري الد�شتورية، اأبرزت حنون بان 
وا�شحة  معار�شة  انتهج  حزبها 
�شد   2019 حتى   2015 ب�شنوات 
امل�شوؤولني بالقطاعات الوزارية، 
االأوليغار�شية  ان  اعتبار  على 
املفرت�شة كانت تنهب املال العام 
فاحتة  امل�شوؤولني،  مع  بالتواطوؤ 
النار على الوزير ال�شابق بو�شياف 
الذي و�شع القطاع حتت ت�رشف 
باأن  مذكرة  املفرت�شية،  من  قلة 
رئي�س  مع   م�شبوهة  عالقة  له 
رئي�س  كان  منذ  االأوليغار�شية 
اإىل  اإىل وايل بعدة واليات  دائرة 
اأنه  اإىل  لفتت  ال�شحة، كما  وزير 
اأين  اإعادة مقولة »من  جاء وقت 
عدة  بفتح  متوعدة   ، هذا«  لك 
ملفات حول الف�شاد امل�شت�رشي 
ب�شكل فا�شح �شابقا، الفتة لربوز 
عقارات  على  ا�شتحواذ  عمليات 
املفرت�شني  من  لقلة  وقرو�س 

بعد تاريخ 22 فيفري الفارط.
الطريق  خارطة  وبخ�شو�س 
 ، املعار�شة  طرحتها  التي 
م�شمونها  بان  حنون  اأ�شارت 

من  حول  ت�شاوؤالت  يطرح 
الهيئة،  هذه  ت�شكيلة  �شيحدد 
من  القاطع  الرف�س  مع  �شيما 
وجه  اأي  لعودة  ال�شعبي  احلراك 
نقطة  اإىل  اإ�شافة  النظام،  من 
�رشعية هذه الهيئة، وكيف �شيتم 
اختيار احلكومة التوافقية للفرتة 
االنتقالية، وماذا �شيحدث خالل 
يتم  ملاذا  مربزة  املرحلة،  هذه 
رئا�شية  انتخابات  اإجراء  حتديد 
دون  اأ�شهر،  �شتة  بعد  االآن  منذ 
ال�شعب  اختيار  حتى  االنتظار 
يف�شله،  الذي  احلكم  لنظام 
فرمبا يختار اجلزائريون النظام 
رئي�س  ينتخب  الذي  الربملاين 
يف  الربملان  من  فيه  اجلزائر 
انتخابات  عرب  ولي�س  هذا 
املعار�شة  طالبت  كما  عامة، 
الطريق   خارطة  حول  بتفا�شيل 
عن  بدقة  التو�شيح  اجل  من 
منها،  ال�شعبية  ال�شيادة  مكمن 
حتقيق  ت�شتعجل  ال  انها  الفتة 
النها  الهدافه  ال�شعبي  احلراك 
ب�شهر  طموحها  تبلغ  لن  ثورة 
هذه  بان  معتربة  ح�شبها،  واحد 
وال�شلمية  املنظمة  امل�شريات 
الثوري  امل�شار  ميزت  التي 

بحاجة للن�شج اكرث.
اإميان لوا�س 

حذر رئي�س جمتمع ال�شلم عبد الرزاق 
مقري من تداعيات  الفراغ د�شتوري 
تاأجيل  ب�شبب  البالد  تعي�شه  التي 
ترتيبات  دون  الرئا�شية  االنتخابات 
عليها،  متفق  بديلة  ،و�شيا�شية  ثانوية 
الذي  ال�شعبي  احلراك  باأن  معتربا 
عرفته اأغلب واليات الوطن  م�شار مل 

ت�شهده  اجلزائر منذ اال�شتقالل.
انتهاء  عقب  مقري  الرزاق  عبد  اأكد 
على  التنفيذي  املكتب  اجتماع 
احلراك  يف  اال�شتمرار  �رشورة 
يكفله  مبا  ال�شلمية،  واملظاهرات 
اإىل  مواطن  لكل  اجلزائري  الد�شتور 
املرفوعة  املطالب  حتقيق  غاية 
اأن  على  م�شددا  املن�شود،  والهدف 

يكون  احلراك يق�شا و ال ي�شمح الأي 
جهة كانت اأن حتتويه، واإمنا يجب اأن 
يبقى يف اإطاره ال�شلمي على حد قوله 
ال�شلم  جمتمع  حركة  رئي�س  وثمن 
االجتماعي االأخري، موؤكدا اأن ال�شعب 
من خالل خروجه يف م�شريات �شلمية 
الوعي  من  عالية  درجة  عن  عرب 
يف  والدميقراطية،منوها  ال�شيا�شي، 
االحرتافية  بالطريقة  ذاته  ال�شياق 
مع  االأمن  قوات  بها  تعاملت  التي 
واليات  خمتلف  عرب  املتظاهرين 

الوطن.
اقرتح  امل�شدر،  ذات  خالل  من  و 
خارطة  ال�شلم  جمتمع  حركة  رئي�س 
االأزمة  من  البالد  اخرج  ق�شد  طريق 

التي ت�شهدها،وذلك من خالل مرحلة 
اأ�شهر،على  ال�شتة  تتجاوز  ال  انتقالية 
ان يتكفل باملرحلة �شخ�شية �شيا�شية 
يف  متورطة  غري  احلراك  من  مقبولة 
يف  االإنتخابي  التزوير  ويف  الف�شاد 
ال�شابقة- املراحل  من  مرحلة  اأي 

ح�شبه-
عدم  �رشورة  على  مقري  �شدد  كما 
تكرار جتربة املجل�س االأعلى للدولة، 
الدولة  رئا�شة  مهمة  يتوىل  حيث 
لتجنب  واحدة  �شيا�شية  �شخ�شية 
حاالت ال�رشاع وعدم �شفافية م�شدر 

ال�شلطة ومناط امل�شوؤولية.
ي�شدر  اأن  ذاته  املتحدث  واقرتح 
جمموعة  عليه  املتفق  الدولة  رئي�س 

ت�شمن  التي  الت�رشيعية  من املرا�شيم 
من  وال�رشوري  املمكن  احلد  حتقق 
امل�شار  اإىل  العودة  قبل  االإ�شالحات 
االنتخابي وعلى راأ�شها الهيئة الوطنية 
كما  االنتخابات،  لتنظيم  امل�شتقلة 
توافقي  حكومة  رئي�س  اختيار  يتم 
ال�شيا�شية  الطبقة  مع  بالت�شاور 
بت�رشيف  تقوم  احلراك  ون�شطاء 
االأعمال وتنفيذ مرا�شيم االإ�شالحات 
توافقية  �شخ�شية  وتعيني  ال�شيا�شية 
امل�شتقلة  الوطنية  الهيئة  لرئا�شة 
لتنظيم االنتخابات واأع�شائها وتوفري 
لعمل  ال�رشورية  املادية  ال�رشوط 

اللجنة.
اإميان لوا�س 



 احلراك ال�شعبي 
يتو�شع و مطالب 

اجلزائريني ترتفع 
كيف تنظرون اإىل 

التطورات ؟
 

�إىل  حتول  �ل�شعبي  �حلر�ك 
�لأول  �لأ�شبوع  بعد  �نتفا�شة 
�لر�بع  �لأ�شبوع  يف  �نه  و�عتقد 
�لثورة   « ��شميه  ما  �إىل  حتول 
فاجلز�ئر  ولذلك   « �لذكية 
من  تولد  �ل�شعب  رحم  من 
ب�شكل  ثانية  كجمهورية  جديد 
و  جد�  عميق  وتغيري  جديد 
�لثورة  على  �للتفاف   حماولة 
مبحاولة  كانت  للأ�شف  �لذكية 
�لع�شيان �ملدين ثم كانت بتغيري 
د�خليته  بوزير  �لأول  �لوزير 
يف  دوليني  خرب�ء  با�شتري�د  ثم 
�شيا�شية  م�شكلة  حلل  �ل�شلم 
�لرئي�س  عهدة  بانتهاء  تتعلق 
بدون  رئي�شا  �إبقائه  وحماولة 
�لإبر�هيمي  وهما  �نتخابات 
�ل�شعب  نادى  �لذين  ولعمامرة 
ورف�س  �مللف  من  باإخر�جهما 
فال�شارع  ولهذ�  لهم  �ل�شعب 
�لتعبري  يف  م�شتمر  �جلز�ئري 
�ملبا�رش عن �ل�شيادة و�لختيار 

�ل�شيا�شي.
 

وما احلل الأن�شب 
للخروج من هذا 

الحتقان ؟
 

�عتقد �أن �حلل يكمن يف �خلروج 
�لقانوين �مل�رشف للجز�ئر كلها 
ملليني  �مل�رشف  و�خلروج 

يقومون  �لذين  �جلز�ئريني 
ور�ف�شة  و�شلمية  ذكية  بثورة 
ومتجاوزة  �لأجنبي  للتدخل 
�لوطن  �جل  من  خللفاتها 
و�أي�شا �خلروج �مل�رشف لل�شيد 
�ملنتهية  �جلمهورية  رئ�س 
وليته من خلل ر�شالة لل�شعب 
�ل�شعب  �حرت�م  عن  تعرب 
مع  و�لتوقف  له  و�ل�شتجابة 
�ل�شلطة  وت�شليم  �لعهدة  �نتهاء 
للجهة  �لد�شتوري  �لإطار  يف 
�مل�شار  �إىل  و�لعودة  �ملخت�شة 
�لرئي�س  �ألغاه  �لذي  �لنتخابي 
ب�شكل غري قانوين للأ�شف ولكي 
�أ�شهر  ثلثة  �شننتظر  �إليه  نعود 
حو�ر  يتم  �أن  �ملطلوب  ولكن 
�مل�شتقلة  �للجنة  حول  وطني 
�لتي تتكفل بالإ�رش�ف �ملحايد 
�لرئا�شية  �لنتخابات  على 
�إىل  �ل�شلطات  لتعود  �لقادمة 
�لرئي�س  �لطبيعي  و�شعها 
ب�شكل  يتوىل  من  هو  �ملنتخب 

�ل�رشورية  �لإ�شلحات  �رشعي 
و�لروؤية  �ملوؤ�ش�شات   يف 
�لنتخاب  �آلية  عرب  �مل�شتقبلية 
�ل�شفاف ولي�س عرب �لتعيني كما 

يريد �ملقتاتون من �لأزمات
 

ما راأيك يف دعوة 
بع�ض ال�شخ�شيات حلل 

الن�شداد ؟
خمل�شون  بررة  فيها  �جلز�ئر 
��شتري�د  �إىل  حتتاج  ول  �أكفاء 
ل  �لذي  لن  �ل�شلم  مبعوثي 
ما  يفهم  ل  د�ئمة  �إقامة  ميلك 
يجري يف �لبلد ولو تر�شح لرف�س 
يحتاج  �لتجديد  و  د�شتوريا 
�جلميع بعيد� عن كل ممار�شات 
�خلاطئة  �حل�شابات  و  �لإق�شاء 

لأن �لكثري كان �شحية .
 

 يف حال دعيتم 
من طرف ال�شلطة 

مل�شاورات احلكومة هل 
تقبلون؟ وملاذا؟

 
عن  عربت  �حلركة  �ن  �أظن 
�لتز�مها بالتخندق مع �ملو�طنني 
�ل�شعب  ل�شوت  و�ل�شتجابة 
عمليات  يرف�س  و�ل�شعب 
ونحن  مطالبه  على  �للتفاف 
من  �شكل  �أي  يف  جزء  نكون  ل 
مطالب  على  �للتفاف  �أ�شكال 
نقا�شمهم  لأننا  �جلز�ئريني 
�لهموم  ونقا�شمهم  �حلر�ك 
�ملو�طنني  ،وثورة  و�لهتمامات  
ت�شيع  �أن  ميكن  ل  �لذكية 
�شتحظى بتعديل حكومي وتغيري 
و�ل�شلطة  �شخ�س  مكان  �شخ�س 
تتحمل  �أن  �لآن  عليها  �لفعلية 
�لأمن  حماية  يف  م�شوؤوليتها 
�لد�شتورية من  �لقومي و�حلقوق 
�ل�شطو و�لنزلقات و�خذ �لتحول 
عليه  �جلز�ئر  يحب  ومن  بجدية 

�أن يتنازل لأجلها.

�ل�شاحة  تعرفها  مت�شارعة  �أحد�ث 
ظل  يف  موؤخر�  �جلز�ئرية  �ل�شيا�شية 
وو�شط   ، �مل�شتمر  �ل�شعبي  �حلر�ك 
ل�شخ�شيات  جديدة  ت�رشيحات 
هذه  كانت  لطاملا   ، �شيا�شية خمتلفة 
متوقعة  وغري  �رشيعة  �لت�رشيحات 
وقفة  ت�شتحق  نارية  ت�رشيحات   ،
�أ�شبابها  و  خلفياتها  حول  ومر�جعة 
ت�رشيح  من  بد�ية   ، ومتوقعاتها 
�شهاب  للأرندي  �لر�شمي  �لناطق 
قوى غري  �أن  فيه  قال  �لذي  و  �شديق 
ت�رشيح  �إىل   ، �لبلد  حتكم  د�شتورية 
على  ركز  �لذي  �لأخري  �شعد�ين  عمار 
يف  �مل�شتمر  ودورها  �لعميقة  �لدولة 

�ل�شاحة �ل�شيا�شية .
فما هي �أ�شباب خرجة �ل�شديق �شهاب 
�أو  ل�شان  زلة  �لأرندي  �عتربه  ما  �أو 
�شهاب �شديق  �أن  ، فهل فعل  �نفعال 
�ل�شيا�شية  وحنكته  بذكائه  �ملعروف 
�شاب  �أمام  ينفعل  ت�رشيحاته  ودقة 

�شحفي يف بد�ية م�شو�ره ويقدم ذلك 
�لت�رشيح �ل�شخم ، لو �أن �لأمر دبر يف 
هذ�  وكان   ، �ويحيى  �أحمد  مع  �لليل 
�لأخري هو من �أوعز له بذلك �لت�رشيح 
من �أجل مو�كبة �ملوجة ، وبد�ية تغيري 
» �لفي�شتة » �لتدريجي ، و �لتموقع مع 
غري  �آخر  �شيئا  �أو   ، �لقادمة  �ملرحلة 

ذلك .
ما �شبب هذ� �لدور�ن �لكلي على ل�شان 
يتقبل  مل  �لذي  �شديق  �شهاب  ناطقه 
�مللحظون حكاية �لنفعال �لتي برر 
بها �لأرندي ما �عتربوه زلة �أو �نفعال 
من  ،�لذين  �شديق  �شهاب  ذكيهم 
مرور  ت�رشيحاته  مرت  �أن  �مل�شتحيل 
يتم  لي�شت عفوية كما  �أنها  و   ، �لكر�م 

�لرتويج لها .
�شديق  �شهاب  خرجة  تطابقت  وقد 
مع خرجات �لناطق �لر�شمي للأفلن 
نف�س  يف  �شبت  �لأخرى  هي  �لتي  و 
على  �نقلب  ي�شبه  مبا   ، �لقالب 

حلزبي  �لروتينية  �لعادية  �ملو�قف 
�ل�شلطة �لتي طاملا نادت بالإ�شتمرية 
، لنفاجاأ ب�شهاب �شديق �لذي يقول �أن 
�لأرندي كانت  �شد �خلام�شة ، وكذلك 
هو  موقفه  كان  �لذي  خلدون  ح�شني 
، ما يدل على  �لن�شق  �لآخر يف نف�س 
�ملو�كبة  و  �لتجدد  حماولة  هو  �شيء 
وجود  �أو   ، �ل�شلطة  �أحز�ب  د�خل 

�أجندة �شيا�شية جديدة .
�شديق  �شهاب  ت�رشيحات  مع  ود�ئما 
�لتي  د�شتورية  �لغري  �لقوى  هي  فمن 
�شهاب  يق�شد  كان  من   ، �لبلد  حتكم 
و  �لرئي�س  عائلة  يق�شد  هل  �شديق 
�أ�شقاوؤه ، �أم يق�شد �أنا�شا �آخرين ، على 
غر�ر رجال �لأعمال من علي حد�د و 
غريه ممن وي�شفون بالأوليغار�شية، �أم 

من يق�شد �شهاب �شديق .
و�لختلف  �لتلقي  �أوجه  هي  ما  ثم 
يف نف�س �لوقت بني ت�رشيحات �شهاب 
�شديق و خرجة عمار �شعد�ين ، هذ� 

�إىل  �لتهامات  كل  وجه  �لذي  �لأخري 
هذه  هي  من  ثم   ، �لعميقة  �لدولة 
عنها  قال  �لتي   ، �لعميقة  �لدولة 
، وما  �أويحيى هو عر�بها  �أن  �شعد�ين 
 ، �لعميقة  �لدولة  هذه  �متد�د  مدى 

ومامدى تاأثريها .
يف  �لأيام  هذه  تطرح  كثرية  ت�شاوؤلت 
�ملتو��شل  �ل�شلمي  �حلر�ك  هذ�  ظل 
�لتي  �ملكبوتات  ظهور  وبد�ية   ،
�لأقل  على  �أو  خمفية  كانت  لطاملا 
بد�ية  بعد  ل�شيما   ، عنها  م�شكوت 
هذه �لت�رشيحات �ملفاجئة ،  وكذلك 
عن �رتباط ت�رشيحات �شهاب �شديق 
بت�رشيحات �شعد�ين من ناحية �لزمن 
يتعلق ب�رش�ع  �لأمر  ، فهل  �لتوقيت  و 
تخفيه  مالذي  و   ، جديد  ع�شب 
�ل�شاحة �ل�شيا�شية يف قادم �لأيام ، وما 
هي �ل�شيناريوهات �ملتوقعة ، يف ظل 

حتركات على كل �مل�شتويات.
ع�شام بوربيع   

نائب حركة البناء الوطني اأحمد الدان يف حوار للو�شط 

»القوى غري الد�شتورية« و »الدولة العميقة« 

ف.ن�شرين

لن ن�شارك يف حكومة بدوي 

ت�شارع الأحداث و الت�شريحات ...هل هي عودة �شراع الع�شب؟

طالبوا باإيفاد جلنة حتقيق للنب�ض يف اإبرام �شفقات م�شبوهة

حمتجون و مقاولون يغلقون 
مقر بلدية بئر اجلري بوهران

عمال امليناء النفطي يلتحقون باحلراك 

غليان و احتقان باملنطقة 
ال�شناعية البرتوكيماوية 

اأرزيو بوهران
 .        عامل يحاول النتحار مبركب

 احلديد »تو�شيايل« الرتكي

�لع�رش�ت  �أم�س،  �شبيحة  �حتج 
�رشقي  �جلري  بئر  بلدية  �شكان  من 
مرفوقني  �لبلدية  مقر  �أمام  وهر�ن 
بعدد من �ملقاولني �ل�شباب، و طالب 
�لغا�شبون من و�يل ولية  �ملحتجون 
بالتدخل  �رشيفي  مولود  وهر�ن 
�لف�شاد  م�شل�شل  لوقف  �لعاجل 
�شوؤون  ت�شيري  على  بقوة  �لطاغي 
�ملمنهج  �لإق�شاء  �شيما  �لبلدية 
ل�شالح ما و�شفوه  �ل�شباب  للمقاولني 
ب«�لع�شابة«. و رفع �ملحتجون منذ 
�ل�شاعات �لأوىل لل�شباح �شعار�ت »�هلل 
�هلل يا بابا جينا نقو� �لع�شابة«، و�شدد 
جلنة  �إيفاد  �رشورة  على  �ملحتجون 
حتقيق وز�رية من قبل وز�رة �لد�خلية 
و �جلماعات �ملحلية و تهيئة �لإقليم، 
من  عدد  �إبر�م  ملفات  يف  �لنب�س  و 
�أن  و  �شيما  �لعمومية  �ل�شفقات 
�شخمة  مالية  ميز�نية  لديها  �لبلدية 
لألعاب  �لبلدية  �حت�شان  و  تز�منا 
ك�شف  و   . �ملتو�شط  �لأبي�س  �لبحر 
ل«�لو�شط«  ت�رشيح  يف  �ملحتجون 
�لت�شيري  �شوء  يف  غارقة  �لبلدية  �أن 
منذ تن�شيب �ملجل�س �لبلدي بتاريخ 
فيما  �شيما   ،2017 �شنة  من  دي�شمرب 
بطريقة  �لبناء  رخ�س  منح  يخ�س 
ما  �لعقاريني  للمرقني  ع�شو�ئية 
ت�شبب يف فو�شى عمر�نية باملنطقة، 
و �شكاوى ل�شكان �لبلدية من �شمنهم 

�شكان �شارع �أول نوفمرب .
جدير بالذكر �أن رئي�س �لبلدية �أ�شدر 
منذ �أ�شهر، قر�ر� يق�شي باإقالة 3 من 
�ملنتخب    مهامهم،  من  �ملنتخبني 
جبهة  حلزب  ينتمي  �لذي  �لأول 
حممد  لعرو�شي  �لوطني،  �لتحرير 
كمدير  مهامه  عن  توقيفه  مت  �لذي 
�أن دخل يف  بعد    �لنظافة،  ملوؤ�ش�شة 
مناو�شات بينه و بني رئي�س �لبلدية و 
�شقيقه �لذي يعمل كحار�س باحلظرية،  
�شمن  �ملنتخب  توقيع  عن  ناهيك 
 و  با�شتقالة �ملري،  قائمة �ملطالبني 
منذ  �لت�شيري  ق�شية  يف  حتقيق  فتح 
بتاريخ  �لبلدي  �ملجل�س  تن�شيب 
�ملنتخبة     .  2017 دي�شمرب  �لفاحت 
�لتجمع  تنتمي حلزب  �لتي  و  �لثانية 
خرية  هي  �لدميوقر�طي  �لوطني 
دروي�س �لتي مت توقيفها من مهامها 
هذه  �ليا�شمني،  بلدية حلي  كمندوبة 
عزلها  قر�ر  رف�شت  �لتي  �لأخرية 
ونا�شدت و�يل وهر�ن مولود �رشيفي 
و�شع حد  �جل  من  �لعاجل  بالتدخل 
�لنتقامي منها.  بالقر�ر  ملا و�شفته 
فاطمي  �ملنتخب  ي�شلم  مل  حني  يف 
�ملنور من ع�شا رئي�س �لبلدية، �لذي 
�نهي مهامه كمندوب حلي بلقايد 3؛ 
�ملوقعني  كان �شمن  �لآخر  كونه هو 

على قائمة �ملعار�شة.
 اأ .بن عطية

ميناء  عمال  �أم�س،  �شبيحة  دخل 
حركة  يف  �ل�شفن  قباطنة  و  وهر�ن 
�إ�رش�ب  و  �لنطاق  و��شعة  �حتجاجية 
مفتوح عن �لعمل باملنطقة �ل�شناعية 
�لبرتوكيماوية �أرزيو ، �مليناء �ملعروف 
�لبو�خر  عرب  �ملميع  �لغاز  بت�شدير 
�لعملقة، تنديد� مبا و�شفوها بتغول 
و    �لقاتلة،  �لبريوقر�طية  و  �لف�شاد 
للحر�ك  م�شاندتهم  �لعمال  �أعلن 
منذ  به  �لتحاقهم  و  �ل�شلمي  �ل�شعبي 

�لأ�شبوع �لأول مل�شرية 22 فيفري .
ميناء  عمال  من  �لع�رش�ت  خرج 
وهر�ن  ولية  �رشق  كلمرت   30 �أرزيو 
�لنظام  برحيل  طالبو�  و  �شمتهم  عن 
حكم  لتمديد  �لتام  رف�شهم  و  �حلايل 
و دعا  بوتفليقة،  �لعزيز  �لرئي�س عبد 
�ملحتجون برحيل فوري للأمني �لعام 
للمركزية �لنقابية عبد �ملجيد �شيدي 
�ل�شعيد ، �لذين حملوه م�شوؤولية تردي 
�إطار�ت �ملو�نئ 14  �لعمال و  �أو�شاع 
على  �لوطني  �مل�شتوى  على  �ملوزعة 
�أرزيو  ميناء  �إطار�ت  و  عمال  ر�أ�شهم 
جملة  يف  يتخبطون  �لذين  �لنفطي 
�لجتماعية  و  �ملهنية  �مل�شاكل  من 
ما  �ملحتجون  حمل  و  �مل�شتع�شية 
�ل�رش�ئية  للقدرة  تدهور  من  يجري 
�إىل �لوزير �لأول �ل�شابق �أحمد �أويحي 
و�شددو� على �رشورة �للتز�م بتحقيق 
تنفيذ  و  �ل�رشعية  �ل�شعب  مطالب 
�لتي  و  نوفمرب  �أول  بيان  تو�شيات 
على  �ملتعاقبون  �مل�شوؤولون  خانها 

ت�شيري �شوؤون �لبلد . 
يف �شياق مت�شل �شهد �ملركب �لرتكي 
�ل�شلب مبنطقة  و  للحديد  �جلز�ئري 
وهر�ن  �رشقي  كلم   45 »�ل�شهايرية« 
حالة  بطيوة،  لد�ئرة  �إد�ريا  �لتابعة  و 
�إحتج  حيث  �لغليان  و  �لحتقان  من 

�ل�شاحة  يف  �لعمال  من  �ملئات 
منذ  �لعملق  للمركب  �لرئي�شية 
عن  معربين  لل�شباح  �لأوىل  �ل�شاعات 
�مل�شريين  تعنت  من  �لكبري  �إ�شتيائهم 
�لعمال  جتاه  �شيا�شتهم  و  �لأتر�ك 
�جلز�ئريني �لتي و�شفوها بالعن�رشية 
�لوقفة  تخلل  و   ، �ل�شطهادية  و 
على  �لعمال  �أحد  �إقد�م  �لإحتجاجية 
و  �لرئي�شية  �لإنتاجية  �لوحدة  ت�شلق 
�لأعلى ما دفع  نف�شه من  حاول رمي 
�لإنتحار،  عن  لثنيه  باإحلاح  بزملئه 
�لرتكية  �ل�رشكة  �إد�رة  قررت  �أن  بعد 
هو  و  �لعمل  من  ت�رشيحه  و  طرده 
ع�شبية  بنوبة  �إ�شابته  يف  ت�شبب  ما 
ه�شتريية . هذ� و قد �ن�شحب �لعمال 
�ملحليون من �لنقابة �لتابعة للأتر�ك 
نقابة  بت�شكيل  طالبو�  �أن  بعد  ذلك  و 
متثلهم و تد�فع عن حقوقهم �شيما بعد 
با�رشها  �لتي  �لتع�شفية  �لطرد  موجة 
قو�نني  �رشبهم  عن  ناهيك  �لأتر�ك، 
�جلمهورية عر�س �حلائط من خلل 
رف�شهم �لتعامل يف ن�رش طلبات �لعمل 
و  ببطيوة،  للت�شغيل  �ملحلية  بالوكالة 
تعاملهم مع وكالتني خا�شتني للت�شغيل 
و هو� ما يف�رش حالة �لغ�شب �لعارمة 
بكل  باملنطقة  �لبطالني  �شفوف  يف 
بطيوة  و  �حلجاج  مر�شى  بلديات  من 
مرور� باأرزيو و عني �لبية �لذين �شبق 
�لولية  و�يل  موكب  قاطعو�  �أن  و 
زيارة  يف  موؤخر�  �رشيفي  مولود 
�ل�رشقية  للبلديات  قادته  ميد�نية 
�إ�شطدم مبدى جتاوز�ت  �أين  للولية، 
�ل�رشكات �لأجنبية و �لوطنية �لنا�شطة 
باملنطقة، و �أمر بفتح قنو�ت �حلو�ر 
مع هذه �ل�رشكات لتوفري ما يزيد عن 
بن  �أ   . د�ئم  و  قار  �شغل  من�شب   250

عطية  

اأكد نائب حركة البناء الوطني اأحمد الدان عدم قبولهم امل�شاركة يف م�شاورات ت�شكيل احلكومة و 
اأو�شح قائال :امل�شاركة هي التفاف على مطالب اجلزائريني التي نرف�ض اأن نكون جزءا منها ،كما اأكد 
اأن احلل الأن�شب للخروج من الن�شداد التي تعرفها البالد يكمن يف اخلروج القانوين وت�شليم ال�شلطة 

يف الإطار الد�شتوري للجهة املخت�شة والعودة اإىل امل�شار النتخابي
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اعتربه احلل املقبول من جميع الأطراف :

اجلي�ش يدعو اإىل تطبيق املادة 102من الد�ستور
�سرح الفريق اأحمد قايد �سالح قائد الأركان و نائب وزير الدفاع اأنه يجب تبني حل يكفل اخلروج من الأزمة ، وي�ستجيب للمطالب 

امل�سروعة لل�سعب اجلزائري ، وهو احلل الذي ي�سمن احرتام اأحكام الد�ستور و ا�ستمرارية �سيادة الدولة ، حل من �ساأنه حتقيق توافق روؤى 
اجلميع ويكون مقبول من كافة الأطراف ، وهو احلل املن�سو�س عليه يف الد�ستور يف مادته 102.

ع�سام بوربيع

قايد  �أحمد  �لفريق  ت�رصيح 
�إىل  زيارته  خالل  �أم�س  �صالح 
�لر�بعة  �لع�صكرية  و�لناحية 
على  �إ�رص�فه  خالل  بورقلة 
بالدخرية  تكيتكي  تعمرين 
�ملادة  تبني  ب�رصورة  �حلية 
102من �لد�صتور جاء بعد �أ�صار 
من  �لعديد  له يف  �صبق  �أنه  �إىل 
و  �هلل  �أمام  تعهد  �أن  �ملر�ت 
�أمل  ولن   «  ، �ل�صعب  و  �لوطن 
�أبد� من �لتذكري بذلك و �لتاأكيد 
على �أن �جلي�س �لوطني �ل�صعبي 
 ، ع�رصي  جي�س  ب�صفعته   ،
مهامه  �أد�ء  على  قادر  ومتطور 
بكل �حرت�فية ، وب�صفته كذلك 
لالإ�صتقالل  و �حلافظ  �ل�صامن 
�لدفاع  على  �ل�صاهر  و  �لوطني 
على �ل�صيادة �لوطنية و �لوحدة 
�لرت�بية وحماية �ل�صعب من كل 
حمذق  خطر  �أي  ومن  مكروه 
�لوطني  �جلي�س  �أن  قلت   ،
لتعهد�ته  وفيا  �صيظل  �ل�صعبي 

و �لتز�ماته ولن ي�صمح �أبد� لأي 
�ل�صعب  مابناه  يهدم  باأن  كان 

�جلز�ئري .
�أن  ذلك  قبل  �صالح  قايد  وقال 
حاليا  يظل  بالدنا  يف  �لو�صع 
يتميز مب�صري�ت �صعبية �صلمية ، 
تنظم عرب كامل �لرت�ب �لوطني 
 ، �صيا�صية  بتغيري�ت  تطالب  و 
قد  �مل�صري�ت  هذه  �أن  ورغم 
�ت�صمت ، �إىل غاية �لآن بطابعها 
موؤكدة   ، �حل�صاري  و  �ل�صلمي 
لل�صعب  �لرفيع  �مل�صتوى  بذلك 
 ، ون�صجه  ووعيه  �جلز�ئري 
�ل�صمعة  على  حافظ  �لذي 
�لطيبة �لتي حتظى بها �جلز�ئر 
وجب  �أنه  �إل   ، �لأمم  بني 
�مل�صري�ت  هذه  �أن  �إىل  �لتنبيه 
�أطر�ف  قبل  من  ت�صتغل  قد 
 ، �خلارج  و  �لد�خل  يف  معادية 
ذ�ت �لنو�يا �ل�صيئة و �لتي تلجاأ 
م�صبوهة  مبناو�ر�ت  �لقيام  �إىل 
�لبالد  ��صتقر�ر  زعزعة  بهذف 
�ليقظ  و  �لو�عي  �ل�صعب  لكن   ،
يف�صل  كيف  �صيعرف  �لفطن  و 

كافة خمططاتها �لدنيئة .

�حمد  �لأركان  قائد  �أ�صاف  و 
حماية  بغية  �أنه  �صالح  قايد 
بالدنا من �أي و�صع قد ل حتمد 
�جلميع  على  يتعني   ، عقباه 
�لذ�ت و  بوطنية ونكر�ن  �لعمل 
للوطن  �لعليا  �مل�صالح  تغليب 
للخروج  حل  �إيجاد  �أجل  من   ،
يندرج  ، حل  ، حال  �لأزمة  من 
�لد�صتوري  �لإطار  يف  ح�رص� 
�لوحيدة  �ل�صمانة  يعد  �لذي   ،
�صيا�صي  و�صع  على  للحفاظ 

م�صتقر .
�حمد  �لفريق  بذلك  �نتهى  و 
هذ�  يف  �أنه  �صالح  قايد 
يكفل  حل  تبني  يجب  �ل�صياق 
�خلروج من �لأزمة ، وي�صتجيب 
لل�صعب  �مل�رصوعة  للمطالب 
ي�صمن  �لذي  ، �حلل  �جلز�ئري 
و  �لد�صتور  �أحكام  �حرت�م 
 ، �لدولة  �صيادة  ��صتمر�رية 
تو�فق  حتقيق  �صاأنه  من  حل 
مقبول  ويكون  �جلمعي  روؤى 
�حلل  وهو  �لأطر�ف  كافة  من 
�ملن�صو�س عيه يف �لد�صتور يف 

مادته 102.

�حمد  �لفريق  خطاب  ياأتي   و 
تخوفات  بعد  �صالح  قايد 
هذ�  تو��صل  من  م�صرتكة 
قد  �لذي  �ل�صعبي  �حلر�ك 
يف   ، حمتملة  خماطر  ي�صكل 
من  �حلا�صل  �لإجماع  ظل 
وحتى  �ل�صيا�صية  �لطبقة  كافة 

تطبيق  على  �ملعار�صة  من 
 ، �لد�صتور  102من  �ملادة 
يف  �ملعار�صة  �ظطرت  فيما 
طلب  �إىل  �لأخري  �جتماعها 
م�صاعدة �جلي�س وفق ما ين�صه 
�لد�صتور �إىل �إيجاد حل لالأزمة 

�لتي تعي�صها �لبالد .

ومن �صاأن هذ� �حلل �مل�صتعجل 
�لذي دعت �إليه  قيادة �جلي�س 
ممثلة يف �لفريق قائد �لأركان 
�إخر�ج  �إىل  �صالح  قايد  �حمد 
�جلز�ئر من �أزمة تكاد تع�صف 
بالبالد ، وهو �حلل �لذي لطاملا  

نادت به جميع �لأطياف. 

قال اإنها حتقق توافق الروؤى 

قايد �سالح: احلل يف تطبيق املادة 102
�جلي�س  �أركان  رئي�س  حدد 
�صالح  قايد  �أحمد  �لوطني 
�لأزمة  من  للخروج  �حلل 
�للتز�م  يكمن يف  �أنه  �حلالية 
تطبيق  عرب  ويتم  بالد�صتور، 
حب  �أنه  موؤكد�    ،102 �ملادة 
ي�صتجيب للمطالبة �مل�رصوعة 
لل�صعب وي�صمن �حرت�م �أحكام 
لتحقيق  بالإ�صافة  �لد�صتور 
»ويف  �جلميع:  روؤى  تو�فق 
يجب  بل  يتعني  �ل�صياق  هذ� 
من  �خلروج  يكفل  حل  تبني 
للمطالب  وي�صتجيب  �لأزمة، 
�مل�رصوعة لل�صعب �جلز�ئري، 
ي�صمن  �لذي  �حلل  وهو 
�لد�صتور  �أحكام  �حرت�م 
�لدولة،  �صيادة  و��صتمر�رية 
تو�فق  حتقيق  �صاأنه  من  حل 
مقبول  ويكون  �جلميع  روؤى 
من كافة �لأطر�ف، وهو �حلل 
�لد�صتور  يف  عليه  �ملن�صو�س 

يف مادته 102«.
�لدفاع  وزير  نائب  �أكد  كما 
وتفتي�س  عمل  زيارة  خالل 
�إىل �لناحية �لع�صكرية �لر�بعة 
يلتزم  باأن �جلي�س  بورقلة 
بالحرت�فية �إىل جانب �لدفاع 
وحماية  �لوطنية  �ل�صيادة  عن 
�ل�صعب ولن ي�صمح باأن يهدم ما 
بناه �ل�صعب: »ويف هذ� �لإطار 
�صبق يل يف �لعديد من �ملر�ت 
و�لوطن  �هلل  �أمام  تعهدت  �أن 
من  �أبد�  �أمل  ولن  و�ل�صعب، 

على  و�لتاأكيد  بذلك  �لتذكري 
�ل�صعبي،  �لوطني  �جلي�س  �أن 
ع�رصي  جي�س  ب�صفته 
ومتطور قادر على �أد�ء مهامه 
بكل �حرت�فية، وب�صفته كذلك 
�ل�صامن و�حلافظ لال�صتقالل 
�لوطني و�ل�صاهر على �لدفاع 
عن �ل�صيادة �لوطنية و�لوحدة 
من  �ل�صعب  وحماية  �لرت�بية 
خطر  �أي  ومن  مكروه  كل 
�جلي�س  �أن  قلت  حمدق، 
وفيا  �صيظل  �ل�صعبي  �لوطني 
ولن  و�لتز�ماته  لتعهد�ته 
ي�صمح �أبد� لأي كان باأن يهدم 

ما بناه �ل�صعب �جلز�ئري.«
�لأركان  قايد  �أ�صاد  حني  ويف 
�لتي  �مل�صري�ت  ب�صلمية 
�أنه  �إل  يوميا  �جلز�ئر  جتوب 
حذر من �حتمالية ��صتغاللها  
بالعادية  و�صفها  �أطر�ف  من 
�خلارج  �أو  �لد�خل  يف  �صو�ء 
يظل  بالدنا  يف  �لو�صع  »�إن 
�صعبية  يتميز مب�صري�ت  حاليا 
كامل  عرب  تنظم  �صلمية، 
وتطالب  �لوطني  �لرت�ب 
�أن  ورغم  �صيا�صية،  بتغيري�ت 
�ت�صمت،  قد  �مل�صري�ت  هذه 
بطابعها  �لآن،  غاية  �إىل 
موؤكدة  و�حل�صاري،  �ل�صلمي 
�لرفيع  �مل�صتوى  بذلك 
ووعيه  �جلز�ئري  لل�صعب 
على  حافظ  �لذي  ون�صجه، 
حتظى  �لتي  �لطيبة  �ل�صمعة 

�إل  �لأمم،  بني  �جلز�ئر  بها 
�أن  �إىل  �لتنبيه  وجب  �أنه 
ت�صتغل  قد  �مل�صري�ت  هذه 
يف  معادية  �أطر�ف  قبل  من 
�لنو�يا  �لد�خل و�خلارج، ذ�ت 
�ل�صيئة، و�لتي تلجاأ �إىل �لقيام 
بهدف  م�صبوهة  مبناور�ت 
�لبالد،  ��صتقر�ر  زعزعة 
و�ليقظ  �لو�عي  �ل�صعب  لكن 
يف�صل  كيف  �صيعرف  و�لفطن 
�لدنيئة«،  خمططاتها  كافة 
�أي  من  �لبالد  حلماية  د�عيا 
و�صع قد ل حتمد عقباه، وهو 
ما ��صرتط له �أن يعمل �جلميع 
بوطنية ونكر�ن �لذ�ت وتغليب 
من  للوطن،  �لعليا  �مل�صالح 
من  للخروج  حل  �إيجاد  �أجل 
يندرج  حل  حال،  �لأزمة، 
ح�رص� يف �لإطار �لد�صتوري، 
�لوحيدة  �ل�صمانة  يعد  �لذي 
�صيا�صي  و�صع  على  للحفاظ 

م�صتقر، بح�صبه.
 

بن عقون
طلب قايد �سالح يقّر حال 

لالأزمة
 

�لعلوم  �أ�صتاذ  ناحيته  من 
�جلز�ئر  بجامعة  �ل�صيا�صية 
�أو�صح يف  3 عي�صى بن عقون 
طلب  باأن  لـ«�لو�صط«  ت�رصيح 
قايد �صالح هو �لرد �لذي كان 
�ملوؤ�ص�صة  ومر�فقة  منتظر� 

لالأزمة  �لع�صكرية لإيجاد حل 
�جلو�ب  فجاء  �ل�صيا�صية 
باإعالن  باملطالبة  مبا�رصة 
من  �لرئي�س  من�صب  �صغور 
�لد�صتوري،  �ملجل�س  طرف 
حالة  ويعلن  �لرد  و�صيكون 
�ل�صغور يف �أقرب �أجل و�لدعوة 
�إىل �نتخابات رئا�صية خالل 3 
�أ�صهر وهو حل �صيا�صي مقبول 
�ملدين  �ملجتمع  طرف  من 
كمعار�صة  �ل�صيا�صية  و�لطبقة 
طالبت  �لتي  �ملحايدة  وحتى 
باإيجاد حلول �رصيعة بح�صبه، 
جمل�س  رئي�س  �أن  م�صيفا 
�لرئي�س  �صيقود من�صب  �لأمة 
�لدعوة  �أن  �أو�صح  موؤقتا. كما 
جاءت ب�صكل ميكن من جتاوز 
م�رصوع ر�صالة �لرئي�س بالندوة 
�لوطنية �لتي متتد �ىل �صنة �أو 
 3 بعد  �ل�صغور  حني  يف  �أكرث، 
�أ�صهر يوفر رئا�صيات جديدة، 
فهو حل �صيا�صي مر�صي لكل 

�لأطر�ف ي�صيف �لأ�صتاذ.
رف�س  �حتمالية  حول  �أما 
�لرئي�س  تخلف  �لتي  �لوجوه 
�ل�صعبي،  �حلر�ك  طرف  من 
ت�صيري  مرحلة  �أنها  فقال 
�نتخابات و�ملوؤ�ص�صة  و�صمان 
�ملر�فقة،  ت�صمن  �لع�صكرية 
حتققها  حالة  يف  �أنه  معترب� 
طريقها  يف  �ملطالب  �صتكون 

للنجاح.
�سارة بومعزة

ن�ش املادة 102
تن�س �ملادة �إذ� ��صتحال على رئي�س �جلمهورية �أن 
ميار�س مهامه ب�صبب مر�س خطري ومزمن، يجتمع 

�ملجل�س �لد�صتوري وجوبا، وبعد �أن يتثّبت من حقيقة 
هذ� �ملانع بكل �لو�صائل �ملالئمة، يقرتح بالإجماع 

على �لربملان �لت�رصيح بثبوت �ملانع.
ويُعِلن �لربملان، �ملنعقد بغرفتيه �ملجتمعتني معا، 
ثبوت �ملانع لرئي�س �جلمهورية باأغلبية ثلثي )3/2( 

�أع�صائه، ويكلّف بتويّل رئا�صة �لدولة بالنيابة مدة 
�أق�صاها خم�صة و�أربعون )45( يوما رئي�س جمل�س �لأمة 
�لذي ميار�س �صالحياته مع مر�عاة �أحكام �ملادة 104 

من �لد�صتور.
ويف حالة ��صتمر�ر �ملانع بعد �نق�صاء خم�صة و�أربعني 

)45( يوما، يُعلَن �ل�صغور بال�صتقالة وجوبا ح�صب 
�لإجر�ء �ملن�صو�س عليه يف �لفقرتني �ل�صابقتني وطبقا 

لأحكام �لفقر�ت �لآتية من هذه �ملادة.
ويف حالة ��صتقالة رئي�س �جلمهورية �أو وفاته، يجتمع 

�ملجل�س �لد�صتوري وجوبا ويُثِبت �ل�صغور �لنهائي 
لرئا�صة �جلمهورّية. وتُبلّغ فور� �صهادة �لت�رصيح 

بال�صغور �لنهائي �إىل �لربملان �لذي يجتمع وجوبا.
ويتوىل رئي�س جمل�س �لأمة مهام رئي�س �لدولة ملّدة 
�أق�صاها ت�صعون )90( يوما، تنّظم خاللها �نتخابات 

رئا�صية. ول يِحق لرئي�س �لدولة �ملعني بهذه �لّطريقة 
�أن يرت�صح لرئا�صة �جلمهورية.

و�إذ� �قرتنت ��صتقالة رئي�س �جلمهورية �أو وفاته 
ب�صغور رئا�صة جمل�س �لأمة لأي �صبب كان، يجتمع 

�ملجل�س �لد�صتوري وجوبا، ويثبت بالإجماع �ل�صغور 
�لنهائي لرئا�صة �جلمهورية وح�صول �ملانع لرئي�س 

جمل�س �لأمة، ويف هذه �حلالة، يتوىل رئي�س �ملجل�س 
�لد�صتوري مهام رئي�س �لدولة، ي�صطلع رئي�س �لدولة 

�ملعني ح�صب �ل�رصوط �ملبينة �أعاله مبهمة رئي�س 
�لدولة طبقا لل�رصوط �ملحددة يف �لفقر�ت �ل�صابقة 

ويف �ملادة 104من �لد�صتور، ول ميكنه �أن يرت�صح 
لرئا�صة �جلمهورّية.
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املع�ر�صة بني حراك ال�صعب وحراك امل�ص�لح
  بقلم د.بوعالم بطاطا�س

ال�سلمية  ال�سعبية  املي�رسات  متّكنت 
حتريك  من  فيفري   22 يوم  انطلقت  التي 
ركود  بعد  اجلزائري  ال�سيا�سي  امل�سهد 
ومواالة  معار�سة  اجلميع،  واأجرب  طويل، 
نادى  التي  التغيري  موجة  ركوب  على 
وجماعات  فرادى  باإعالنهم  ال�سعب  بها 
احلراك  اأحدث  لقد  اإليها.  ان�سمامهم 
معا،  واملعار�سة  ال�سلطة  ده�سة  ال�سعبي 
عن  تف�سلهما  التي  الهوة  حجم  يبّي  مما 
مت�ّسكا  ال�سعب  ازداد  ما  وبقدر  الواقع، 
كانت مواكبتهما   ما  بقدر  التغيري،  مبطلب 
للحدث باهتا، فردود ال�سلطة يف ر�سائلها 
اإليها  يطمح  التي  االأهداف  بعد  تبلغ  مل 
يف  املعار�سة  تبّنت  حي  يف  احلراك، 
بياناتها املتعاقبة مطالب ال�سعب بارتباك 
جلّي، لذلك جاءته  باقرتاحات وحلول اأقل 
ما يقال عنها اأنها غري حكيمة، األي�ست هي 
الرئا�سية  االنتخابات  بتاأجيل  نادت  التي 
كان من  بيانها املوؤرخ يف 04 مار�س؟   يف 
االنتخابات  مبوعد  التم�ّسك  املفرو�س 
النحو الذي  العهدة اخلام�سة على  ورف�س 
�سك  اإهداء  ولي�س  اجلماهري،  به  طالبت 
على بيا�س لل�سلطة للتعدي على الد�ستور 
وكاأن دور املعار�سة يف اجلزائر هو تقدمي 
عليه  تتاأزم  عندما  للنظام  النجاة  طوق 

االأمور ق�سد اإطالة اأمده.
على  عقود  منذ  املعار�سة  عّودتنا  لقد 

ال�سلطة  واحتجاجها من حرمان  ا�ستيائها 
�سماع اأ�سواتها �سواء على �سعيد ال�سناديق 
اأو على �سعيد املنابر االإعالمية، ومل تقم 
انتظار  �سوى  االأمور  لتغيري  �سيء   باأّي 
املواعيد االنتخابية الإعادة ال�سحن نف�سه 
النظام،  على  والعتاب  اللوم  عبارات  من 
ترميه  الذي  الفتات  تقبل  وباملقابل 
حالها،  على  تبكي  وهي  ال�سلطة،  اإليها 
تزّج  مل  االأخرية  هذه  اأّن  من  الرغم  على 
منا�سليها  يطل  ومل  ال�سجون  يف  قادتها 
على  الت�سفية  اأو  التعذيب  اأ�سناف  �ستى 
اخلا�سعة  البلدان  يف  يطّبق  الذي  النحو 
قابعة يف  بل ت�سل  الديكتاتورية.  لالأنظمة 
مكانها م�ست�سلمة لالأمر الواقع، ومن حي 
ا�ستيائها  عن  فيه  تعلن  بيانا  تكتب  الآخر 
اأنانيتها  اأن  هذا  كل  يف  واالأمّر  العميق. 
اأخرى  جهة  من  الزعامة  وحب  جهة،  من 
تبقى  ما  واأفقدتها  �سفوفها  من  �سّتت  قد 
املا�سية  العقود  مر  على  منا�سليها.  من 
لت�سّكل  تلتحم  اأن  املعار�سة  بو�سع  كان 
جبهة قوية م�سادة لل�سلطة بحيث جتربها 
اأن  باإمكانها  وكان  معها،  التفاو�س  على 
قناة  بتاأ�سي�س  لل�سعب وذلك  ت�سمع �سوتها 
تلفزيونية حرة ، اأو جريدة خا�سة  عو�س 
من  للخروج  االنتخابية  املواعيد  انتظار 

�سباتها العميق.

ف�ضل املعار�ضة

االأو�ساع  اإ�سالح  يف  املعار�سة  ف�سل  اإن 
دفعت  التي  هي  املا�سية  العقود  طيلة 
بالتغيري،  واملطالبة  اخلروج  اإىل  بال�سعب 
تُنتظر  ال  امل�سادة  الثورة  اأن  الظاهر  لكن 
فقط من قبل ال�سلطة ، فتخّوف املعار�سة 
تقّدم  جعلها   ، لها  ال�سعب  معاقبة  من 
غري  اأنها  عنها  يقال  ما  اأقل  اقرتاحات 
موجة  قيادة  اإىل  تهدف  فهي  واقعية، 
احلراك بدال من ال�سعب الذي اأ�سعل فتيل 
االنتفا�سة، حماولة اأن تبني لنف�سها موقعا 
القادم، فهي على �سبيل املثال  النظام  يف 
لتعوي�س  الرئا�سية  الهيئة  مقرتح  تتبنى 
ال�سغور املحتمل ملن�سب الرئي�س، وبالتايل 
نراها ت�سطف جنبا اإىل جنب مع ال�سلطة 
يف املطالبة باتخاذ املزيد من االإجراءات 
اأّن هناك  غري الد�ستورية، على الرغم من 
االأو�ساع من دون  لتغيري  الوقت  مت�سع من 
خرق للد�ستور ، فالكل يعلم باأن تاريخ 28 
توؤّيد  املعار�سة  لكن  بعد،  ي�سل  مل  اأفريل 
جديد،  من  الد�ستور  على  الدو�س  م�سعى 
يف  اجلي�س  بتدخل  تطالب  واأنها  خا�سة 
على  االأخري  هذا  تطالب  مل  فلماذا  ذلك، 
وذلك  ا�ستقالته  بتقدمي  الرئي�س  اإجبار 
يكن  اأمل  الد�ستور،  من   102 املادة  بتفعيل 
هذا الطرح اأقرب اإىل املعقول عو�سا عن 

املطالبة  بتكرار �سيناريو 1992 وما حمله 
من ماآ�سي للجزائريي؟

عندما اأعلن ال�سعب اجلزائري عن التغيري 
املتبع  النظام  ف�سل  مرده  فهذا  اجلذري، 
بعد  قمنا  ب�ساطة  وبكل  الأننا  اجلزائر،  يف 
اال�ستقالل مبا�رسة بن�سخ النظام الفرن�سي 
حرب  تركة  وكاأنه  اأنف�سنا،  على  وتطبيقه 
مفرو�سة علينا. يعتربه الكثري من ال�سا�سة 
مطّبق  دميقراطي  نظام  الأ�سواأ  كاأمنوذج 
على وجه االأر�س لكرثة العيوب املوجودة 
به.  متم�ّسكة  ظلّت  ال�سلطة  اأن  اإال  فيه، 
اإىل نظام  الوقت بعد الأن نتحّول  اأمل يحن 
دميقراطي بديل ميكن له اأن يحدث التغيري 
املرجو؟ كاأن ننتقل مثال اإىل نظام برملاين 
يف  به  معمول  هو  ما  وفق  واحدة  بغرفة 
الكثري من الدول الدميقراطية. ملاذا جند 
ال�سلطة واملعار�سة حتاوالن الرتكيز فقط 
على م�ساألة االنتخابات الرئا�سية وو�سعها 
كهدف وحيد بدل املطالبة بهيئة ينتخبها 
عميقة   تعديالت  باإجراء  تقوم  ال�سعب 
اخلا�سة  والت�سيري  الهيكلة  منظومة  يف 
تغيري  من  البد  القطاعات.  مبختلف 
الأنه  ال�سعب،  به  يطالب  ما  وهذا  جذري، 
وبكل ب�ساطة قد مّل من االإ�سالحات التي 

ال تزيد من االأو�ساع اإال تعقيدا.

�ضيطنة فكرة املجل�س التاأ�ضي�ضي

يحاول  التي  التاأ�سي�سي  املجل�س  فكرة  اإن 
بخطورتها،  واالإيهام  �سيطنتها،  البع�س 
الد�ستورية،  املوؤ�س�سات  �ستدّمر  وباأنها 
يف  حتمل  ال  ال�سفر،  نقطة  اإىل  بنا  وتعود 
طياتها كل هذه االأمور، اإن ما يخيفهم فيها 
�سيعلم  حقيقتهم،  على  �ستظهرهم  اأنها 
بها،  يتحلّون  التي  ال�سعبية  مدى  اجلميع 
املزعوم،  بالتمثيل  يحظون  اأي مدى  واإىل 
الأنه من ال�سهل احلديث با�سم ال�سعب لكن 
لهم،  ال�سعب  منا�رسة  اإثبات  ال�سعب  من 
لكونهم بكل ب�ساطة ال ميّثلون اإال اأنف�سهم. 
االحتكام  على  التاأ�سي�سي  املجل�س  يُبنى 
ممثلي   انتخاب  طريق  عن  ال�سعب  اإىل 
على  و�سيعمل  و�سفافية،  حرية  بكل  عنه 
بناء  باإعادة  ي�سمح  جديد   د�ستور  كتابة 
اأ�س�س  على  اجلزائرية  الدولة  موؤ�س�سات 
الذي  االنحراف  بذلك  وي�سلح  متينة، 
ملن  اإنه  اال�ستقالل.  بعد  فيه  اأوقعوها 
املوؤ�س�سات  بع�س  على  االإبقاء  الواجب 
انهيار  نتفادى  حتى  ال�رسورية  الد�ستورية 
الدولة، ومن املوؤ�س�سات التي نرى �رسورة 
الد�ستوري  املجل�س  جند  عليها  االإبقاء 
الذي يتوىل رئي�سها مهام رئي�س اجلمهورية 
االأخرية،  فقرتها  يف   102 للمادة  وفقا 
العامون،  اأمناوؤها  يقودها  التي  واحلكومة 
رقابة  �ستعمالن حتت  املوؤ�س�ستي  فهاتي 

ا�ستمرارية  ل�سمان  املحا�سبة  جمل�س 
انتخابات  ولتح�سري  الدولة،  موؤ�س�سات 
تلتزم  حي  يف  التاأ�سي�سي،  املجل�س 
املوؤ�س�سة الع�سكرية باحلياد وعدم التدّخل 
اإحدى اجلهات  اإذا حاولت  ما  اإال يف حال 
انتخاب  عملية  اإن  امل�سار.  ذلك  عرقلة 
االأبواب  �سيغلق  التاأ�سي�سي  املجل�س 
اأو  االأطراف  متثيل  �رسعية  اإ�سكالية  حول 
تنادي  فال�سلطة  تختارها،  التي  اجلهات 
اأن  ت�ستطع  مل  التي  وهي  جامعة  بندوة 
لال�ستوزار،  االأ�سخا�س  من  كم�سة  جتمع 
مكّونة  رئا�سية  بهيئة  تنادي  واملعار�سة 
من �سخ�سيات نظيفة تتميز بالكفاءة، فمن 
ال�سخ�سيات؟  تلك  ونزاهة  بكفاءة  �سيحكم 
وباأي  املعار�سة؟  اأم  ال�سعب؟  ال�سلطة؟ 
طريقة؟ االنتخاب؟ الت�سفيق؟ اأم امل�ساندة 
ال  االإق�ساء  عملية  اإّن  �سحفية؟.  ببيانات 
اأن تكون ال من قبل ال�سلطة وال من  يجب 
قبل املعار�سة، بل يجب ترك ال�سعب يقّرر 
م�سريه بنف�سه. اجلميع يثني عليه وي�سفه 
والذكي،  واملثقف  وامل�سامل  بالواعي 
فلترتك له حّرية اختيار ممثليه عن طريق 
اأو معطف  قّبة  اأية  االنتخابات وبعيدا عن 
له ممثلوه عرب املجل�س  �سيا�سي، �سري�سم 
التي  الثانية  اجلمهورية  معامل  التاأ�سي�سي 
ت�سودها  دميقراطية  دولة  فيها،  ياأمل 

العدالة االجتماعية ال اأكرث.

وف�ة الع�مل وال�صيخ الب�هر احل�ج ع�مر الن�ئلي الإدري�صي
ُرّ اإّل امِلَحن... ...اإَحٌن ل َتُ

تعقيب على اخلرب الع�سيب. وفاة العامل النادر وال�سيخ 
الباهر احلاج عامر النائلي االإدري�سي الزاهر طيب اهلل 
ثراه: عظم اهلل اأجركم يا اأوالد �سيدي زيان يف عاملكم 

الفذ و جبلكم الُكبار. ال�سيخ عامر االإدري�سي امل�سي�سي 
االأبهر. فلو دَروا من هو عذروين. لكن جهلوا و كم يف 

اجلهل من �رسر.
 قد تلومونني فيما �ساأقول اأ�سد املالمة. رمبا ل�سعف 

يف الوازع الديني اأو لرتهٍل يف قوة االإميان بالق�ساء 
دمت بالنباأ  و ال�سرب على املقدور. لكن احلق اأين �سُ

املبي و اخلرب اليقي. خرب �سقوط واحد من الغرابيب 
الرا�سيات و اجلبال ال�ساخمات الطود االأ�سم و العامل 
االأهم و الرجل املو�سوعة ابن العمومة » احلاج عامر 

بومقوا�س« الذي مل اأتقبل وفاته حد اللحظة. 
القاين القدر به ليومي كاملَي و ليلة �سبيهة بالبي�ساء 

يف �سحن جبال لعمور الغامرات ليوم كامل و كذلك يف 
بيت العامل الن�ّسابة احلاج خليفة بومقوا�س ذات �سبتمرب.. 

مل ينقطع فيها من كرِث تبحره و تو�سعه يف خمتلف العلوم و االأفكار و االآداب. �ساءلته يف تاريخ النا�رسة فاألفيته يف تاريخها الباهر قاطرة جتر 
قاطرة و اأمواجا تالطم اأمواج يف ليلة ماطرة و حدثنا يف تف�سري الِظالل فكان لنا �ساعتها حديقة وارفة الظالل و حدثنا يف تاريخ ال�سعوب حديثا 

ل فيه تف�سيال بارعا و كاأين بال�سيخ اأحزنه تقاع�س املوؤرخي و تزويرهم و تراجع املفكرين و تدويرهم حتى قلنا:   ماتعا و ف�سّ
» حديث مرغوب فليته مل يتوقف«

اليوم اأدركت حديث النبي �سلعم و معناه اجللي يف م�سيبة فْقِد العلماء حق االإدراك: » اإن اهلل ال يقب�س العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن 
يقب�س العلم بقب�س العلماء، حتى اإذا مل يبق عاملاً اتخذ النا�س روؤو�ساً جهاالً، ف�ُسئلوا فاأفتوا بغري علم ف�سلوا واأ�سلوا.«

 من اأكرث ما هز ِكياين هذه االأيام فجيعتي بك �سيدي الكرمي و اإين الأح�سبك ثلمة ال تُ�سد ما بقي الليل و النهار. و من الذين �سيقب�س برحيلهم 
العلم و قد �سيقوا عليك وا�سعا يف حياتك. الأنك كنت �سادحا باحلق �سادقا فيه و �سي�سّيق اهلل عليهم يف دنياهم قبل اأخراهم لو كان يعلمون..

�سباُحك اليوم يا �سيدي �سباٌح اأنور. �سباح يتنف�س عبريا بالورد االأزهر.. ها قد القيت رّبا و ازددت حبا و اأ�رسقت دربا. و ها اأنت بي م�سك و 
ريحان و اأْدِخلت يف �سدر خم�سود و طلح من�سود و ظل ممدود.

رحمك اهلل يا قوي احلجة يا اأبي�س املحجة يا �سفة االأترجة يا عاملا بفقده العلم ارجّت يا رجال اأ�سبحت القلوب بفقدك معوّجة يا رّجًة ما بعدها 
رّجة.  فال�سالم عليك يوم ولدت و يوم متوت و يوم يقوم االأ�سهاد.

مقال بقلم: نا�ضرالدين بوعدي

ت�سري يوميات جزائر ال�سهداء موؤخرا بي حماوالت للبقاء يف امل�سهد ال�سيا�سي، وطموح 
وم�ستقبل  امل�سهد  نقراأ هذا  فكيف  القيود  تك�سري  الباحث عن  ال�سعب  اأبناء  من  ماليي 

البالد والعباد؟

ال�ضتبداد وطموح ال�ضعب

حتتاج �سرية الزعيم امل�ستبد لدرا�سات نف�سية واأنرتوبولوجية لك�سف مميزاتها ومالحمها، 
ومن ثمة نحن بحاجة لعلم نف�س الطغيان و اال�ستبداد، رغم اأن التاريخ يقول باأن االن�سحاب 
لي�س باالأمر ال�سهل والهي، لكن لنا اأن نت�ساءل عن م�سري كثري من امل�ستبدين الذين عرفتهم 

الدول وال�سعوب من ال�رسق اإىل الغرب؟
فامل�ستبد يحا�رس �سعبه ويخنق اأفكاره واأحالمه، وي�ستعمل كل الو�سائل للمحافظة على 
جاهه وملكه، وال يهم لديه معاناة الرعية واأمرا�سها وفقرها وجهلها، بقدر ما تهمه-وتهم 

حا�سيته اأي�سا- متعة حتقيق النزوات ال�سخ�سية وملء اخلزائن ونهب العقارات و...
اأداة ح�سارية للقول »قف«  واإذا عدنا لل�ساأن اجلزائري لوجدنا احلراك ال�سعبي ال�سلمي 
يف  احلكامة  وقيمة  باملواطنة  الوعي  ازداد  وقد  واملداحي،  الناهبي  و  الفا�سدين  لكل 
ت�سيري الدول واإدارة م�سالح النا�س، بعيدا عن النهب وال�سلب و�سهوات االختال�س واملال 
بل   ، الديني  اخلطاب  �سمت  القا�رسة، يف ظل  املختلة  ال�سيا�سة  مع  املتواطئ  الفا�سد 
وتفاعله مع اأ�سوات خنق ال�سعب واإيقاف حراكه ال�سلمي الباحث عن االنتقال الدميقراطي 

والتداول ال�سلمي.
اإن اأحالم ال�سعوب اأكرب من كل بط�س حاكم م�ستبد، وقد ت�ستمع بطانة الف�ساد واخلراب 
على  وما  حمالة،  ال  قادم  وذاكرتهم  لل�سهداء  اخلائني  كن�س  زمان  لكن  زمنية،  لفرتات 
الوطنيي، وتوا�سال مع  ال�رسفاء  ، وفاء لذاكرة  بالركب  اللحاق  اإال  ال�سامتي و اخلائفي 
منجزات رجال الثورة التحريرية املباركة، من الذين اأحبوا اجلزائر و�سحوا الأجلها بكل 

غال ونفي�س.

احلراك و مواقف املعار�ضة

اأ�سابيع من امل�سريات واالإ�رسابات والوقفات بداأت معامل التحول ال�سلمي ال�سعبي   بعد 
تت�سح،  ولعل البدائل التي اقرتحتها املعار�سة لل�سلطة قد تكون هي اخلطة التي ت�سمح 
بتحقيق اأمل ال�سباب يف التغيري الدميقراطي ال�سلمي، قد قدمت املعار�سة مبادرة بعنوان 
كبري »فعاليات قوى التغيري لن�رسة خيار ال�سعب«، وفيه تطلب« م�ساعدة موؤ�س�سة اجلي�س 

احرتام  اإطار  وامل�ساعدة على حتقيقها يف  ال�سعب  لال�ستجابة ملطالب  ال�سعبي  الوطني 
ال�رسعية ال�سعبية«.

وميكن اأن نفهم من هذا االقرتاح اأن تدخل اجلي�س الوطني يكون يف اإطار �رسعية ال�سعب 
وااللتزام بالد�ستور، ثم االن�سحاب بعد حتقيق االنتقال والتداول، ومن ثمة بداية البحث 

عن اآليات وطرق بناء دولة القانون و العدالة.
فاآمال واأحالم ال�سباب من هذا احلراك يجب اأن تتحققن وليعلم من بيده مفاتيح النظام 
اليوم بان ال�سباب البطال واجلامعي والعامل الب�سيط، وكل من عانى ظلم ال�سلطة الفا�سدة، 
لن يرتاجع للوراء ،ولن يقبل باأن�ساف احللول ولن ير�سى بعودة وجوه املال الف�ساد والتزوير 

واالختال�س والنهب.

يف الأخري

من غرائب هذا الزمن اأن جند وطنا يرد ال�سعب فيه اأن يطبق الد�ستور،ويحمي موؤ�س�سات 
امل�ستبدة  ال�سلطة  تدو�س  وقت  يف  وال�رسطة،  باجلي�س  ويتغنى  �سلميا  وحترك  الدولة 
املطّبلة  االأحزاب  فيه  تريد  وال  ال�سيا�سية،  بالوجوه  وتتالعب  الد�ستور  على  الفا�سدة 

االعرتاف بف�سائحها، لذلك فيجب االإ�رساع يف تطبيق اأحالم ال�سعب يف التغيري.

احلراك ال�صعبي والوف�ء لل�صهداء

د-وليد بوعديلة-جامعة �ضكيكدة



قام اأم�سية اأول اأم�س  وايل والية 
ورقلة عبد القادر جالوي ، بزيارة 
اجناز  مل�رشوع   وتفقد  عمل 
يف  املتخ�س�س  الوطني  املعهد 
قدرت  الذي  املهني  التكوين 
بني  ما  به  االأ�سغال  تقدم  ن�سبه 
، ف�سال  النفط  بعا�سمة  50 و60 
عن تفقده مل�رشوع تهيئة ال�سارع 
والذي  املدينة  بو�سط  الرئي�سي 
و�سبكات  واأر�سفة  طرقات  ي�سم 
وال�رشف  العمومية  لالإنارة 

ال�سحي .
عبد  الوالية  وايل  تفقد  كما 
جهازه  رفقة  جالوي  القادر 
 2000 اجناز  م�رشوع   ، التنفيذي 
والذي  اإيجاري  عمومي  �سكن 
 65 به  االأ�سغال  ن�سبة  و�سلت 
م�رشوع  اإىل  باالإ�سافة   ، باملائة 
حيث  الوطني  لالأمن  مقر  اجناز 
بلغت االأ�سغال بهذا امل�رشوع  80 
باملائة ، اإىل جانب م�رشوع اجناز 
بن�سبة  اخلدمات  متعددة  عيادة 

اأ�سغال مقدرة بـ 50 باملائة .
االأول  امل�سوؤول  زيارة  و�سملت 
 ، بالوالية  التنفيذية  الهيئة  على 
تقل  ال  التي  امل�ساريع  من  عدد 
اجناز  م�رشوع  بينها  من  اأهمية 
وظيفي  �سكن  مع  بريدي  مركز 
والذي بلغت ن�سبة االجناز به 70 
م�ساريع   3 على  زيادة   ، باملائة 

ابتدائية  اجناز  تخ�س  تربوية 
و�سلت  وقد  وثانوية  ومتو�سطة 
ما  امل�ساريع  بهذه  ن�سبه االجناز 

بني 70 و80 باملائة .
برنامج الزيارة التفقدية ، ت�سمن 
اإمنائية  م�ساريع  على  الوقوف 
اأخرى منها م�رشوع مقر ال�رشطة 
ن�سبة  قدرت  حيث  الق�سائية 
اإىل   ، باملائة   60 بـ   االأ�سغال 
املركب  اجناز  م�رشوع  جانب 
املائي والذي ي�سم حمطة حتلية 
واآبار  �سخ  حمطة  وكذا  املياه 
مياه  خزانات   04 و   ارتوازية 

حمطة  م�رشوع  ن�سيان  دون   ،
والتي  امل�ستعملة  املياه  ت�سفية 

تبلغ طاقتها عند اال�ستغالل 
مع  يوميا،  مكعب  مرت   49000
العلم اأن ن�سبة اإجنازها بلغت 85 

باملائة .
وقف  التي  امل�ساريع  بني  ومن 
م�رشوع   ، اأي�سا  الوايل  عندها 
وكذا  التقني،  الردم  مركز 
النفايات  معاجلة  مركز  م�رشوع 
االأ�سغال  به  انتهت  الذي  ال�سلبة 
مبعاجلة  �سيتكفل  االأخري  هذا 
التقني  الردم  ملراكز  النفايات 

االأربعة املوجودة بالوالية . 
امليدانية  الزيارة  وعرفت 
�سارك  حيث  مببادرات  القيام 
ال�سلطات يف عملية  الوايل رفقة 
تختتم  اأن  قبل  النخيل  لغر�س 
احلظرية  م�رشوع  بتفقد  الزيارة 
اجلديدة  باملدينة  ال�سناعية 
 400 م�ساحة  على  ترتبع  والتي 
 60 اعتماد  مت  حيث   ، هكتار 
ت�سمل  ا�ستثماريا   م�رشوعا 
االقت�سادية  االأن�سطة  خمتلف 
ال�سناعي  االإنتاج  كال�سياحة، 

وغريها.

امل�سرتكة  االأمن  قوات  متكنت 
ال�ساد�سة  الع�سكرية  بالناحية 
ال�سنة  حلول  منذ  بتمرنا�ست 
اجلارية وحلد كتابة هاته االأ�سطر 
من توقيف 150 منقبا عن الذهب 
ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف  وذلك 
للقوات  العامة  القيادة  ملخطط 
املعلومات  ح�سب  امل�سلحة 

املتاحة .
من   ،« »الو�سط  يومية  علمت 
م�سادر مطلعة ، اأن م�سالح االأمن 
املتخ�س�سة يف مكافحة اجلرمية 
الع�سكرية  بالناحية  املنظمة 
اإطار  ويف   ، بتمرنا�ست  ال�ساد�سة 
التطبيق ال�سارم ملخطط اإحتالل 
من  متكنت  قد  كانت  امليدان، 
واعتقال  توقيف  عديد  تنفيذ 
بطريقة  الذهب  عن  150منقبا 
اأفادت  وح�سبما   ، �رشعية  غري 
العمليات  فاإن  امل�سادر  نف�س  به 
حلد  املنجزة  النوعية  االأمنية 
اأي�سا  مكنت  االأ�سطر  هاته  كتابة 
من ا�سرتجاع و�سبط 08 مركبات 
 28 لـ  اإ�سافة   ، الدفع  رباعية 
مطرقة   19 وكذا  كهربائي  مولد 
عن  الك�سف  اأجهزة  مع  �ساغطة 

املعادن ومعدات للتفجري .
حتويل  مت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املعنية  للم�سالح  املوقوفني 
القانونية  االجراءات  التخاذ 
ملفات  اعداد  ثم  ومن  �سدهم 
وكيل  على  احالتهم  قبل  ق�سائية 
اجلمهورية لدى حمكمة مترنا�ست 

للنظر يف و�سعيتهم بتهمة التنقيب 
الذي  الذهب  عن  املرخ�س  غري 
االأخرية  ال�سنوات  يف  يعرف 
مترنا�ست  بوالية  متزايدا  ن�ساطا 
احلدودية مع دولتي مايل والنيجر 

وفق ما اأوردته م�سادرنا .
العمليات  فاإن  ثانية  جهة  من 
جمال  يف  املتوا�سلة  االأمنية 
الذهب  عن  التنقيب  مكافحة 
ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف  تندرج 
للقوات  العليا  القيادة  ملخطط 
امل�سلحة الرامية حلماية الرثوات 
و  النهب  من  واملعدنية  الباطنية 

اال�ستيالء املمنهج .
العمليات  غرفة  اأن  ومعلوم   
ال�ساد�سة  الع�سكرية  بالناحية 
ا�ستحدثها  التي  بتمرنا�ست 
الدفاع  وزير  اجلمهورية  رئي�س 
االعلى  العام  والقائد  الوطني 
العزيز  عبد  امل�سلحة  للقوات 
خالل  ا�ستحدثت  قد   ، بوتفليقة 
خا�سة  فرقة  املن�رشمة   ال�سنة 
 ، ع�سكرية  وحدات  من  متكونة 
وعنا�رش  الوطني  الدرك  كتائب 
مفت�سية  مبعية  احلدود  حر�س 
اجلزائرية  اجلمارك  اأق�سام 
منقبي  من  اجلناة  اأثار  لتقفي 
والهوية  العدد  املجهويل  الذهب 
عني   ، مترنا�ست  �سحراء  عرب 
باجي  برج  و  تينزاوتني   ، قزام 
خمتار  ح�سب املعطيات االأولوية 

املتوفرة.
�أحمد باحلاج 

ببلدية  اأفران  قرية  قاطني  يئن   
 ، ورقلة  لوالية  التابعة  انقو�سة 
حتت وطاأة غياب اأدنى �رشوريات 
العي�س الكرمي ، يف ظل غياب ارادة 
املحلية  ال�سلطات  من  حقيقية 
التخلف  براثن  من  الإنت�سالهم 
التنموي . عرب العديد من مواطني 
اأنقو�سة  ببلدية  افران  قرية 
بوالية ورقلة ، يف ت�رشيح لهم مع 
امتعا�سهم  عن  »الو�سط«،  يومية 
متاطل  من   ، ال�سديدين  وغ�سبهم 
التكفل  يف  الو�سية  اجلهات 
الزمن  التي جتاوزها  بان�سغاالتهم 
التاأخر  مقدمتها  يف  تاأتي  والتي   ،
غري املربر يف ربطهم ب�سبكة غاز 
املدينة الإنهاء معاناتهم مع رحلة 
غاز  قارورات  عن  اليومي  البحث 
الطلب  عليها  يكرث  التي  البوتان 
ال�ستوية املعروف  خالل املرحلة 
ناهيك   ، القار�س  بالربد  عنها 
مدهم  مطلب  على  االلتفاف  عن 
الكبري  لتاخر  ،اإ�سافة  بالكهرباء 
ال�ساحلة  ب�سبكة املياه  يف ربطهم 
بلة  الطني  زاد  ومما   ، لل�رشب 
توفري  يف  احلا�سل  التذبذب 
اأكد  حيث   ، الريفي  النقل  و�سائل 
اأن  امل�ساكل  من  املت�رشرين 

املنتخبني وامل�سوؤولني على جميع 
امل�ستويات ال يعرفون الطريق اإىل 
قريتهم �سوى مع اقرتاب املواعيد 
من  بوابل  الإمطارهم  االنتخابية 
الوعود  �رشعان ما تتبخر مبجرد 

و�سولهم لكر�سي ال�سلطة .
وايل  �سدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
هام�س  على  بورقلة  الوالية 
االعتمادات  توزيع  على  ا�رشافه 
املالية على البلديات ، اللهجة مع 
االأميار مطالبا اإياهم بفتح قنوات 
احلوار مع املواطنني  و االإ�ستماع 
حلول  عن  والبحث  الإن�سغاالتهم 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  لها  جذرية 
املتاحة  واالإمكانات  االأولويات 
وذلك بهدف احتواء غليان اجلبهة 
املتم�سكة  املحلية  االجتماعية 
ما  مع  التجاوب  اإعادة  بخيار 

و�سفته بـ«مطالبها امل�رشوعة ».
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
امل�سالح  لدى  الوالئية  ال�سلطات 
ببلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
اأنقو�سة ، يبقى لزاما على قاطني 
قرية افران معاي�سة الو�سع املتاأزم 
ب�سبب التخلف التنموي الأجل غري 

م�سمى .
 �أحمد باحلاج 

مت �عتماد 60 م�سروعا ��ستثماريا �سمن م�سروع �ملدينة �جلديدة حلا�سي م�سعود 
�لو�قعة باملنطقة �مل�سماة و�دي �ملرعى �ملتاخمة لإقليم بلدية حا�سي بن عبد �هلل  ، 

وتتمثل �مل�ساريع �ملذكورة �لتي مت �لك�سف عنها خالل زيارة و�يل �لولية لذ�ت 
�مل�سروع ، يف �أن�سطة وخدمات �قت�سادية و�سياحية و�سحية .

من بينها 60 م�سروعا ��ستثماريا 

.        �عتماد 60 م�سروعا ��ستثماريا

�أحمد باحلاج 

وايل ورقلة يتفقد م�شاريع باملدينة 
اجلديدة حا�شي م�شعود

م�سري  يكتنف  الغمو�س  يزال  ال 
مت  التي  الهدم  قرارات  تنفيذ 
اإعدادها من طرف م�سالح بلديات 
ببوابة  املعروفة   ، ورقلة   والية 
الذي  االأمر   ، ال�رشقي   اجلنوب 
رهن انطالق عملية اجناز م�ساريع 
باجلملة  ، اأ�سبحت مهدد باالإلغاء 

ب�سبب �سح االأوعية العقارية .
مهتمة  حملية  جمعيات  نا�سدت 
ورقلة   بوالية  التنموي  بال�ساأن 
جالوي  القادر  عبد  الوالية  وايل 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رشورة   ،
ال�سعبية  املجال�س  م�سالح 
الواحات  ببلديات عا�سمة  البلدية 
 ، اأنقو�سة    ، م�سعود  حا�سي   ،
احلجرية ، الطيبات وتقرت  ، من 

اجل االإ�رشاع يف تنفيذ 4457 قرار 
،التي   الفو�سوية  البنايات  لهدم 
�سيدت فوق اأوعية عقارية موجهة 
املنفعة  اإطار  يف  لال�ستغالل 
العامة ، التي ظلت حبي�سة االأدراج 
التنفيذية  املكاتب  م�ستوى  على 
منذ اأكرث من خم�س �سنوات كاملة 
و  الغليان  من  حالة  ولد  االأمر   ،
اأو�ساط  يف  الكبريين  ال�سخط 
بالت�سعيد  الذين هددوا   ، ال�ساكنة 
حالة  يف  االحتجاجات  لهجة  من 
حتت  يرزح  العقار  ملف  بقي  ما 
ظل  يف   ، الت�سيري  �سوء  اأخطبوط 
غياب اإرادة حقيقية من ال�سلطات 
يف   ، املعنية  وامل�سالح  الو�سية 
تدارك الو�سع واإنهاء اجلدل القائم 

العقار  مافيا  لن�ساط  حد  لو�سع 
التحويالت  فرتة  ا�ستغلت  التي   ،
م�سالح  من  العقارية  لالأوعية 
العقارية  الوكاالت  اإىل  البلديات 
ما بني البلديات ، لال�ستيالء على 
العقار  من  الهكتارات  ع�رشات 
االأ�سل  يف  خم�س�سة  كانت  التي 
م�رشوع   500 الإجناز  كف�ساءات 
تنموي ، بقطاعات الرتبية وال�سحة 
باالإ�سافة   ، وال�سكن  والفالحة 
احل�رشية  االأرا�سي  قطع  مللف 
ح�سة  واملقدرة  للبناء  ال�ساحلة 

الوالية بـ 30 األف قطع اأر�س .
ت�ساءلت  �سلة  ذي  �سياق  ويف 
ال�سكاوى  يف  اجلمعيات  ذات 
والعرائ�س االحتجاجية املرفوعة 

، عن �رش عدم  الوالئية  لل�سلطات 
الداخلية  وزارة  تعليمات  تنفيذ 
املوجهة  املحلية  واجلماعات 
باجلنوب  املنتدبني  والوالة  للوالة 
ب�رشورة  القا�سية   ، الكبري 
م�سغرة  تنفيذية  جمال�س  ت�سكيل 
متابعة  عملية  على  لالإ�رشاف   ،
الهدم  لقرارات  االأميار  تنفيذ 

للبنايات الفو�سوية .
لالإ�سارة فان الوالية املذكورة كانت 
قد �سجلت خالل ال�سنوات القليلة  
الفارطة عدد كبري من  احلركة من 
ب�رشورة  املطالبة   ، االحتجاجية 
التابعة  العقارية  االأوعية  حماية 

للدولة من اال�ستيالء وال�سطو .
�أحمد باحلاج 

ظاهرة نهب  �لعقار بورقلة 

.        مطالب بتنفيذ 4457 قر�ر لهدم �لبنايات �لفو�سوية

م�شاريع  تنموية مهددة بالإلغاء

مترن��ست 

قرية �أفر�ن ببلدية �أنقو�سة 

.     �نعد�م �لغاز ، نق�ص �لكهرباء وتذبذب �لنقل 

 قوات الأمن امل�شرتكة تطيح 
بـ 150 منقبا عن الذهب 

غنب وتهمي�ش وحلول موؤجلة 
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د. مروة نظري/مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

اجتاه مت�ساعد:

تزايد قيام عدة دول اأوروبية بنزع اجلن�سية 
عن بع�ض مواطنيها ب�سبب انخراطهم يف 
املثال،  �سبيل  فعلى  اإرهابية.  تنظيمات 
اجلن�سية  �سحب  البلجيكي  الق�ساء  قرر 
من اأي �سخ�ض ي�سدر �سده حكم بال�سجن 
ملدة تزيد عن 5 �سنوات يف ق�سية متعلقة 
جتريد  مت  الإطار،  هذا  ويف  بالإرهاب. 
»ملكية العرود« املعروفة اإعالمًيّا بالأرملة 
ال�سوداء يف نوفمرب 2017. ويف اأكتوبر 2018 
�سدر قرار ب�سحب اجلن�سية البلجيكية من 
جلماعة  ال�سابق  الزعيم  بلقا�سم«  »فوؤاد 
»ال�رشيعة من اأجل بلجيكا« واملدان بتهمة 
وجتنيد  متطرفة،  �سلفية  خلية  تزعم 
�سفوف  يف  للقتال  واإر�سالهم  ال�سباب 

جماعات جهادية يف �سوريا.  
جن�سية  باإلغاء  وحدها  بريطانيا  وقامت 
ا منذ عام 2010، وتبعتها  نحو 150 �سخ�سً
قدمت  فرن�سا  ويف  اأخرى.  اأوروبية  دول 
مقرتًحا   2016 عام  مطلع  يف  احلكومة 
الفرن�سي  ال�سفر  جواز  �سحب  على  ين�ض 
بتنظيمات  املرتبطني  الأ�سخا�ض  من 
الأرا�سي  من  ترحيلهم  مع  اإرهابية، 

الفرن�سية. 
املجل�ض  �سادق  ال�سياق،  هذا  ويف 
�سحب  قرار  على  الفرن�سي  الد�ستوري 
مغربي  اأ�سل  من  الفرن�سي  من  اجلن�سية 
 2014 عام  من  ماي  يف  �سحنوين«  »اأحمد 

بتهمة النخراط يف �سبكات اإرهابية.  

واأ�سرتاليا  اأملانيا  من  كل  اأقرت  كما 
بدًءا  و�سوي�رشا،  وهولندا  وكندا  وبلجيكا 
من �سنة 2015، �سل�سلة اإجراءات وقوانني 
رعاياها  جن�سية  �سحب  اأمام  الباب  تفتح 
لقطع  اإرهابية  تنظيمات  اإىل  املن�سمني 
اأما  بلدانهم.  اإىل  عودتهم  اأمام  الطريق 
 7 عن  جن�سيتها  نزعت  فقد  هولندا 
اأ�سخا�ض حتى نهاية عام 2017، وا�ستندت 
اأُقر يف بداية  اآنذاك اإىل قانون  ال�سلطات 
�سحب  �سلطة  احلكومة  ومينح   2017 عام 
الذين  املقاتلني  من  الهولندية  اجلن�سية 
يحملون جن�سيتني حتى لو مل تتم اإدانتهم 

بالإرهاب. 

تاأثريات �سلبية:

هذه  البع�ض  انتقد  اآخر،  جانب  من 
�ستكون  اأنه  راأوا  حيث  الإجراءات، 
املجتمعات  على  �سلبية  تاأثريات  لها 
ما  وهو  بع�سهم  اأيدها  فيما  الأوروبية، 

ميكن ا�ستعرا�سه فيما يلي: 
اأيدت  اجلن�سية:  مزدوجو  الإرهابيون   -1
ول  الآلية،  هذه  اأوروبا  يف  اليمني  قوى 
من  الإرهابيني  عدد  ت�ساعد  بعد  �سيما 
يتم  ما  كثرًيا  الذين  اجلن�سية  مزدوجي 
املجموعات  جانب  من  ا�ستقطابهم 
دولهم  اإىل  بالعودة  واإقناعهم  الإرهابية، 
قد  نائمة  كخاليا  زرعهم  بهدف  الأ�سلية 
ومن  م�ستقبلية،  اإرهابية  بعمليات  تقوم 
ل  القرارات  هذه  اأن  البع�ض  يوؤكد  ثم 
مزدوجي  الأجانب  املقاتلني  �سوى  مت�ض 
اجلن�سية لدفعهم اإىل الرحيل اإىل بلدانهم 

الأ�سلية. 

بعبارة اأخرى، يرى موؤيدو هذه ال�سيا�سات 
احلل  هو  الأوروبية  اجلن�سيات  نزع  اأن 
اأزمة عودة املقاتلني  الوحيد للخروج من 
الوزراء  رئي�ض  الأجانب، ويعرب عن هوؤلء 
الفرن�سي ال�سابق »مانويل فال�ض« الذي اأكد 
يف يناير 2016 اأن احلكومة لن ترتاجع عن 
قرارها بالعمل على اإدراج بند يف الد�ستور 
لإ�سقاط اجلن�سية الفرن�سية عن مزدوجي 
اجلن�سية املدانني يف ق�سايا الإرهاب، بل 
تنفيذه  نطاق  تو�سيع  احتمال  اإىل  واأ�سار 
لي�سمل املولودين يف فرن�سا. وعلى �سعيد 
مت�سل، يف�سل اأن�سار هذا الجتاه اأن تتم 
الإرهابية  اجلماعات  مقاتلي  حماكمة 
جلرائمهم  ارتكابهم  اأماكن  يف  املتطرفة 
التخوفات  ظل  يف  �سيما  ول  الإرهابية، 
كافية ملقا�ساتهم يف  اأدلة  توفر  من عدم 
البعد  ب�سبب  الوطنية  الأوروبية  املحاكم 
اجلغرايف عن اأماكن ارتكاب تلك اجلرائم.  
2- معار�سة الي�سار الأوروبي: يف املقابل، 
التجريد من اجلن�سية  اآخر  يعار�ض فريق 
اأن  من  انطالًقا  الإرهاب  ملكافحة  كاآلية 
يوؤكد  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن 
حتظر  كما  اجلن�سية،  امتالك  يف  احلق 
يف  املتحدة  الأمم  عن  �سادرة  اتفاقية 
احلالت  يف  اجلن�سية  �سحب   1961 عام 
التي يوؤدي فيها �سحب اجلن�سية اإىل ترك 
ال�سخ�ض بال هوية، وهي الروؤى التي توؤيدها 
القوى الي�سارية، ل �سيما يف فرن�سا، حيث 
اأن هذه الآلية ل تتما�سى مع تاريخ  يرون 
وتقاليد ود�ستور فرن�سا، واأنه يُعد ت�سكيًكا 

وينطلقون  للبالد.  الأ�سا�سية  املبادئ  يف 
على  �سلبًا  توؤثر  قد  اخلطوة  هذه  اأن  من 
روح املواثيق التي ت�سمن امل�ساواة حتت 
والعدالة،  الواحدة  اجلمهورية  �سقف 
اأحد  ا�ستهداف  يتم  اأن  هناك خطًرا  واأن 
ذريعة  حتت  الفرن�سي  املجتمع  مكونات 
هذه  لقت  وقد  الإرهاب،  �سد  احلرب 
الي�سار،  موؤيدي  بع�ض  لدى  قبوًل  احلجج 
موؤكدين اأن هذا القرار قد يوؤثر على مبداأ 

امل�ساواة واملواطنة والنتماء. 
اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  ال�سياق،  هذا  ويف 
الفرن�سية  اجلدل بخ�سو�ض نزع اجلن�سية 
عام  يف  اأدى  الأجانب  املقاتلني  عن 
الفرن�سية  العدل  وزيرة  ل�ستقالة   2016
»كري�ستيان توبريا« احتجاًجا على م�رشوع 
قانون قدمته احلكومة ين�ض على اإ�سقاط 
اجلن�سية الفرن�سية عن مزدوجي اجلن�سية 
اإرهابية.  اأعمال  يف  تورطهم  يثبت  الذين 
حيث اعتربت »توبريا« اأن القانون املقرتح 
حق  اأي  الأر�ض«،  »حق  مبداأ  يناق�ض 

اكت�ساب اجلن�سية بالولدة. 
الي�سارية  الأحزاب  بع�ض  ترى  فيما 
التجريد من اجلن�سية  اأن فكرة  الهولندية 
�ستغذي التطرف من خالل منع املقاتلني 
املمار�سات  عن  التوقف  قرورا  الذين 

الإرهابية من العودة اإىل هولندا.
3- حلول و�سطى: يتبنى تيار ثالث حماولة 
للتقريب بني وجهتي النظر املتناق�ستني، 
قوانني  اإخ�ساع  على �رشورة  ي�سدد  حيث 
اإ�سقاط اجلن�سية من الإرهابيني لعدد من 
اأي  جتريـد  بعـدم  اللتزام  اأهمها  القيود 
مـواطن مـن جن�سيته اإذا مل تكن لديـه اأي 
يكـون  اأن  يجـوز  كـذلك ل  اأخـرى،  جنـ�سية 
حـ�سول  بعـد  اإل  نافـًذا  اجلنـ�سية  فقـدان 
علـى  فعـاًل  بـالأمر  املعـنّي  الـ�سخ�ض 
ينبغـي  ذلـك،  اإىل  اإ�سـافة  اأخـرى.  جنـ�سية 
بطريقـة  اجلنـ�سية  من  التجريد  يتم  األ 

تعـ�سفية اأو علـى اأ�سـ�ض متييزيـة. 
املحاولت  هذه  جتليات  وظهرت 
الوروبية  الدول  من  العديد  التوفيقية يف 
مثل فرن�سا، حيث ل ينطبق مبداأ التجريد 
املزدوجة.  اجلن�سيات  حاملي  على  اإل 
الفرن�سية  اجلن�سية  �سحب  ميكن  ل  كما 
عليها  ح�سلوا  الذين  الأ�سخا�ض  من  اإل 
اتفق  اأملانيا  ويف  عقالء.  بالغون  وهم 
وزير الداخلية املنتمي للحزب امل�سيحي 
ووزيرة  زيهوفر«  »هور�ست  الدميقراطي 
ال�سرتاكي  للحزب  املنتمية  العدل 
الدميقراطي »كاتارينا باريل« على اأن يتم 
جتريد اجلهاديني من جن�سيتهم الأملانية 
وفًقا لثالثة �رشوط، هي اأن يكون اجلهادي 
حاماًل جلن�سية ثانية، واأن يكون بالًغا، واأل 
يُطبق �سحب اجلن�سية باأثر رجعي، بحيث 

اأن  املنتظر  من  الذي  القانون  ي�رشي 
ي�سدر بهذا اخل�سو�ض فقط على الأملان 
اإرهابية يف  الذين �سي�ساركون يف عمليات 
يف  يقبعون  الذين  على  ولي�ض  امل�ستقبل، 
ال�سجون بالفعل ب�سبب اإدانتهم مبثل هذه 

اجلرائم. 

تهديد ممتد:

هل  مفاده:  �سوؤاًل  املحللني  بع�ض  يطرح 
ت�ساعد اإجراءات التجريد من اجلن�سية يف 
حتجيم الإرهاب يف اأوروبا؟. ويف معر�ض 
تربز  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة  ال�سعي 
اأطروحات توؤكد اأن اإجراءات نزع اجلن�سية 
الأمن  على  خطًرا  متثل  الإرهابيني  عن 
العاملي، حيث �سيبقى هوؤلء املتطرفون 
طلقاء وبعيدين عن مراقبة الأمن املحلي، 
اجلن�سية  بنزع  تطالب  التي  الآراء  اأن  كما 
عن املواطنني الأوروبيني الإرهابيني تعني 
اأن يتم اإر�سال التهديدات لدولة اأخرى، مثل 
داع�ض(،  )عرو�ض  بيجوم«  »�سميمة  حالة 
لن  اأنها  بنجالدي�ض  حكومة  اأعلنت  حيث 
اأرا�سيها  اإىل  ال�سابة  هذه  بدخول  ت�سمح 

لأنها ل حتمل اجلن�سية البنجالدي�سية. 
الإرهابيني  هوؤلء  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 
من  الفاعلني  �سيطرة  حتت  �سيقعون 
حروب  واأمراء  مقاتلني  من  الدول،  غري 
العمليات  يف  تن�سط  بعينها  جماعات  اأو 
الإرهابيني،  مواجهة  يف  الع�سكرية 
الفاعلون  هوؤلء  يتمتع  ل  الغالب  ويف 
الالزمة  والأمنية  الق�سائية  بال�سالحيات 
وعقابهم،  الإرهابيني  هوؤلء  ملحاكمة 
قوات  حالة  يف  �سوريا  يف  ذلك  ويتجلى 
ت�سري  حيث  الدميقراطية،  �سوريا 
ما  باعتقال  قاموا  اأنهم  اإىل  التقديرات 
يقدر بحوايل 1300 مقاتل اأجنبي، وبطبيعة 
احلال ل تتمتع قوات �سوريا الدميقراطية 
ي�سمح  دولًيّا  به  معرتف  ق�سائي  بنظام 
ثم  ومن  املعتقلني،  هوؤلء  مبحاكمة  لها 
دولية  حمكمة  تاأ�سي�ض  اإىل  القوات  تدعو 

ملحاكمة مقاتلي »داع�ض« الأجانب.
تبني  اإن  القول  ميكن  ثالثة،  ناحية  من 
موقًفا  اأوروبا،  �سيما  ول  الغربية،  الدول 
اأو نهًجا جمعًيّا فيما يتعلق مب�ساألة جتريد 
الإرهابيني من جن�سياتها، من �ساأنه زيادة 
ت�سهد  التي  ال�رشاعات  دول  م�سكالت 
الإرهابية  اجلماعات  ن�ساط  يف  ت�ساعًدا 
متكن  مع  خا�سًة  الأجانب،  واملقاتلني 
والختباء  الهرب  من  منهم  مهم  عدد 
واإعادة تنظيم اأنف�سهم، مما ي�سكل تهديًدا 
لهم، ويزيد من  للبلدان امل�سيفة  مبا�رًشا 
املجتمع  يواجه  الذي  الإرهاب  خطر 

الدويل باأ�رشه على املدى الطويل.  
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�سيناريو توفيقي:

�سحب جن�سية الإرهابيني باأوروبا..
اإنهاء للتهديد اأم اإزاحته؟

ت�ساعد اجتاه يف الدول الأوروبية يطالب ب�سحب اجلن�سية عن 
الإرهابيني مزدوجي اجلن�سية، وهو ما يرتبط بقيام احلكومة 

الربيطانية موؤخًرا بنزع جن�سيتها عن »�ساميما بيجوم« املعروفة 
ا با�سم »عرو�س داع�س« التي كانت قد �سافرت وهي قا�سر  اإعالمًيّ

اإىل �سوريا قبل اأربع �سنوات، وتزوجت من مقاتل يف التنظيم يحمل 
اجلن�سية الهولندية، ورف�ست لندن طلب »بيجوم« بالعودة هي 

وطفلها حديث الولدة للبالد. وت�ساعد اجلدل حول هذه الق�سية، 
حيث يرى البع�س اأنها اآلية فعالة لإنهاء تهديدات املقاتلني العائدين 
من دول ال�سراعات، فيما يوؤكد البع�س اأن هذا الإجراء يعني اإر�سال 
التهديدات اإىل دول اأخرى، وتخلي الدول الأوروبية عن دورها يف 

حتقيق الأمن العاملي. 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
والية امل�شيلة 

مديرية البيئة 

رقم  قرار   station de services
خدمات  يت�شمن اجناز حمطة   830

 لفائدة ال�سيد : لقليطي بلقا�سم املتواجد باملكان امل�سمى البطمات 
ببلدية التام�سة والية امل�سيلة وباقرتاح 

من ال�سيد االمني عام للوالية يقرر املادة االوىل :يعلن 
التعليلق  ريخ  تا  من  ابتداء  اأيام  �سبعة  فتح حتقيق عمومي ملدة  عن 

مبقر بلدية التام�سة ومكان موقع امل�رشوع 
اأيام اال�سبوع املفتوحة   املادة 02 خالل الفرتة املذكورة اأعاله ويف 

للعمل 
ميكن للجمهور االطالع على امللف بكامله يف مقر بلدية تام�سة

 املادة 03 يتوىل رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية تام�سة بتعليق 
هذا القرار مبقر البلدية 

مندوبا  رئي�سي  مهند�س  امل�سعود  خر�سي  ال�سيد  يتعني   04 .املادة 
حمققا 

ه  املادة 05 ير�سل ملف التحقيق اىل امل�سالح مديرية البيئة 
 املادة 06 يعلن هذا التحقيق يف جريدتني وطنيتني املادة 07

 يكلف كل من ال�سلطات املعنية بتنفيذ ما جاء يف هذا القرار الذي 
يدرج يف ن�رشه القرارات االدارية للوالية .   

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

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

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

بطلب من/ �رشكة بن دحمان لال�سترياد والت�سدير �س.ذ.م.م املمثلة من طرف 
م�سريها  .

الكائن مقرها ب/ جتزئة 111 قطعة رقم 05 مركز طريق املقربة بئر توتة والتي 
تختارت موطنها عند عرواطي علي 04 �سارع احمد غرو�س القليعة 

بناء على  قائمة �رشوط البيع املودع لدى حمكمة القليعة 2019/01/20  حتت 
 2019/04/01 يوم  جلل�سة  االعرتا�سات  جلل�سة  باحل�سور   2019/003 رقم 
ليوم  البيوع  جلل�سة  و  القليعة  حمكمة  امام  �سباحا   العا�رشة   : ال�ساعة  على 

2019/04/29 على ال�ساعة : احلادية ع�رش �سباحا امام حمكمة القليعة .
تعيني العقار وو�سفه و امل�ساحة االجمالية . ح�سب عقد البيع : االأر�سية 9/1 
م�ساحتها  اأر�س  قطعة  من  ال�سيوع(  يف  مت�ساوية  ح�س�س  �سمن  من  )ح�سة 
االجمالية 45 هكتار 25ار00�سار ح�سب املخطط املعد يف 1992/04/27 و التي 
تقع باملكان امل�سمى امل�ستثمرة الفالحية اجلماعية رقم 46 ، مزرعة االإخوة 

فلي�سي �سابقا القليعة دائرة القليعة والية تيبازة . 
ب�سعر افتتاحي 3.812.173،61 دج ، نعلن عن جل�سة االعرتا�سات لبيع عقار عن 
طريق املزاد العلني  وذلك  يوم  2019/04/01  على ال�ساعة العا�رشة  �سباحا 
مبحكمة القليعة  و جلل�سة البيوع ليوم 2019/04/29 على ال�ساعة : احلادية ع�رش 
�سباحا امام حمكمة القليعة . وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع على 
دفرت ال�رشوط ان يت�سل مبكتبنا نحن املح�رش الق�سائي بالعنوان املذكور اعاله 

او لدى امانة �سبط  حمكمة القليعة املح�رش الق�سائي . 

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

طبقا الأحكام املادة رقم 18 من 
القانون رقم 12 /06  املوؤرخ يف 12 

جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  
لقد مت هذا اليوم 25 مار�س   2019  

تاأ�شي�س   مكتب جمعية حملية   
امل�شماة قدماء العبي �شباب �شيدي 

حملة لكرة القدم بلدية م�شيف 
دائرة اخلبانة  حتت  رقم :480  
مقرها االجتماعي :حي بلدية 

م�شيف اخلبانة    يرتاأ�شها ال�شيد 
:حفيظ امل�شعود    

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
والية االغواط 
دائرة االغواط 

 بلدية االغواط  
رقم:2016/14

و�شل ت�شجيل الت�شريح 
بتا�شي�س جمعية حملية بلدية

-مبقت�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر 
عام 1433 املوافق ل:12 يناير 2012 و املتعلق 

باجلمعيات مت هذا اليوم 2016/11/23 ت�سليم و�سل 
ت�سجيل الت�رشيح بتا�سي�س اجلمعية البلدية امل�سماة 

جمعية امل�سكاة لبلدية االغواط 
 بلدية االغواط  -مقرها:جتزئة 741 قطعة

 بالواحات ال�سمالية -االغواط-

-رئي�س اجلمعية:بوت�سونة حممد توفيق
-تاريخ ومكان امليالد:1982/04/23 االغواط 

مالحظة:هذا الو�سل �سالح اىل غاية:2019/11/24
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 

ANEP N°: 1916007217 الو�شط:2019/03/27

الو�شط:2019/03/27الو�شط:2019/03/27الو�شط:2019/03/27الو�شط:2019/03/27

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رشة الق�سائية

االأ�ستاذة:معزوز نبيلة
حم�رشة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 

36 جتزئة قاو�س ال�رشاقة
الهاتف:0551.19.61.45  

حم�رش تبليغ ر�سمي حلكم عن طريق الن�رش
املادة 412 من ق ا م و ا 

نحن االأ�ستاذة: معزوز نبيلة حم�رشة ق�سائية معتمدة لدى جمل�س ق�ساء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبها ب 36 جتزئة 
قاو�س ال�رشاقة

تنفيذا لالمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/02/05 فهر�س رقم 19/418 
املت�سمن االذن بن�رش تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�سيه القانون على ان يكون الن�رش على نفقة الطالب.

بطلب من ال�سيد:هويلي ريا�س 
ال�ساكن ب:حي 240 م�سكن فوكة عمارة ا �سقة رقم 01 فوكة املدينة تيبازة 

بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة ال�رشاقة ،الق�سم االجتماعي بتاريخ 2018/07/31 رقم الفهر�س 18/05981 
و مبقت�سى املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

بلغنا عن طريق الن�رش :
�رشكة �س ذ م م وورلد فيزيون قناة kbc فرع �رشكة ذات ا�سهم اخلرب املمثلة يف �سخ�س م�سريها

الكائن مقرها ب:21 قطعة  منطقة الن�ساط العا�سور اجلزائر
م�سمون احلكم ال�سادر عن حمكمة ال�رشاقة،الق�سم االجتماعي بتاريخ 2018/07/31 رقم الفهر�س 18/05981

و ليكن على علم و حتى ال يجهل: اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�رش لتن�رش منه ن�سخة منه ب�سحيفة و طنية طبقا للقانون 

املح�شرة الق�شائية 
الو�شط:2019/03/27
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بقلم/ عبد النا�صر عوين فروانة
ع�صو املجل�س الوطني 

الفل�صطيني

الداخل"  "اأ�رسى  م�صطلح  ن�ص�أ  هكذا 
اأر�ض  من  فل�صطينية  اأ�صم�ء  ُحفرت  وهكذا 
ــ  اإ�رسائيل  اإىل  ا�صمه�  وا  غيرّ ــ  فل�صطينية 
عميق� يف �صجل الن�ص�ل الوطني الفل�صطيني 
ويف �صجل احلركة الوطنية الأ�صية. وهكذا 
غي  �صب�ن�  ال�صجون  يف  معن�  نرى  �رسن� 
فهم  ذلك  ومع  النكبة،  بعد  وولدوا  لجئني، 
والن��رسة  واللد  وي�ف�  حيف�  اإىل  ينت�صبون 
وعرعرة  وع�رة  واملثلث  والطية  وعك� 
من  وغيه�  الفحم...  واأم  الغربية،  وب�قة 
الأ�صم�ء املنقو�صة عميق�، ومنذ وقت مبكر، 

يف الذاكرة اجلمعية الفل�صطينية.
عن  منهم  ال�صهداء  اأ�صم�ء  حفظن�  وهكذا 
ة  وعزرّ بفخر  الأل�صن  وردرّدت  قلب،  ظهر 
م�رسقة،  من�ذج  لوا  �صَكرّ اآخرين،  اأ�صم�ء 
املراحل  ة  ك�فرّ عرب  الأ�صية  للحركة 
الع�رسات  اأ�صم�ء  نُق�صت  وهكذا  والأزمنة. 
منهم �صمن قوائم عمداء الأ�رسى وجرنالت 
ن اأم�صوا ربع قرن، بل واأكرث من  رب، ممرّ ال�صرّ
جون الإ�رسائيلية. ولئن  ثالثني ع�م� يف ال�صرّ
ال�صفة  من  الفل�صطينيرّون  الأ�رسى  ع�نى 
الإ�رسائيلية،  ال�صجون  يف  والقد�ض،  وغزة 
من �صوء املع�ملة وق�صوة ظروف الحتج�ز؛ 
الأ�رسى  من  واأمث�له  "وليد"  ع�نى  فلقد 
"اجلن�صية  يحملون  الذين   - الفل�صطينيني 
مع�ملة  �صوء  متييز  من   - الإ�رسائيلية" 
م�ص�عف؛ وبذا فقد دفع "وليد" ورف�قه من 
"اأ�رسى الداخل" ثمن� ب�هظ� لهويتهم، جراء 

هذا الزدواج الق�رسي للجن�صية.
ة" يف الث�من  ولد الأ�صي "وليد منر اأ�صعد دقرّ
لأ�رسة   ،1961 ع�م  متوز/يوليو  من  ع�رس 
وثالث  �ء  اأ�صقرّ �صترّة  من  تتكورّن  فل�صطينية 
ع�م  املحتلرّة  الأرا�صي  داخل  �صقيق�ت، 
"ب�قة الغربية" يف  1948، وت�صكن يف مدينة 
منطقة املثلث �صم�ل فل�صطني، وهو واحد 
اأولئك الفل�صطينيني الذين نُطلق عليهم  من 

"اأ�رسى الداخل".
واأنهى  املدينة،  مدار�ض  يف  "وليد"  تعلرّم 
مل   � وملرّ الغربية،  ب�قة  يف  الث�نوية  درا�صته 
يح�لفه التوفيق يف اإكم�ل تعليمه واللتح�ق 
اإحدى  يف  العمل  اىل  انتقل  ب�جل�معة، 
حمط�ت ت�صويق املحروق�ت، ويف اخل�م�ض 
اعتقلته   1986 اآذار/م�ر�ض  من  والع�رسين 
للجبهة  انتم�ئه  اإثر  الحتالل  �صلط�ت 
خللية  وانت�ص�به  فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية 
بهدف  وقتلته،  اإ�رسائيلي�  جندي�  اختطفت 
اإىل  ب�لإ�ص�فة  فل�صطينيني،  ب�أ�رسى  مب�دلته 
غي  بطريقة  رات  ومتفجرّ اأ�صلحة  حي�زة 
الإ�رسائيلي(  الت�صنيف  )ح�صب  ق�نونيرّة 
واته�مه ب�لقي�م ب�أعم�ل فدائية داخل اخلط 
املح�كم  اإحدى  اأدانته  ثم  ومن  الأخ�رس، 
واأ�صدرت  املذكورة  ب�لتهم  الإ�رسائيلية 
ليبداأ مرحلة  املوؤبد،  ب�ل�صجن  بحقه حكم� 
داخل  طويلة  ورحلة  احلي�ة،  من  جديدة 
ع�م�،  وثالثني  لثالثة  امتدت  جن  ال�صرّ

وم�زالت م�صتمرة.

ع�م 1986 وهو يف اخل�م�صة  "وليد"  اعتقل 
من  بلغ  قد  واليوم  عمره،  من  والع�رسين 
ق�صى  قد  بذلك  ليكون  )58(ع�م�،  العمر 
من ال�صنوات يف ال�صجن م� يزيد عن ثالثة 
يف  اأم�ص�ه  م�  تفوق  وهي  �صنة،  وثالثني 

احلي�ة ب�صبع �صنوات.!
يف  "وليد"  اأم�ص�ه�  �صنة،  وثالثون  ثالث 
لأب�صع  خالله�  تعر�ض  يزال،  وم�  ال�صجن 
والنف�صي،  اجل�صدي  التعذيب،  �صنوف 
ولأ�صك�ل كثية من القهر واحلرم�ن، وتنقل 
بني  للعي�ض  الطويلة  ال�صنوات  تلك  خالل 
مع�ن�ته  لتزداد  متعددة،  �صجون  جدران 
ف�ل�صجن  �صوءا.  ال�صحية  ح�لته  وتتدهور 
وكم� ي�صفه "وليد" يف اإحدى كت�ب�ته "مك�ن 
الإن�ص�نيرّة  �صنعته  اخرتاع  اأحقر  وهو  �صيرّئ، 
�صة  كموؤ�صرّ جن،  وال�صرّ الإن�ص�ن.  ملع�قبة 
جني ب�صورة ع�مة،  �صموليرّة، ل ي�صتهدف ال�صرّ
واإمن� الإن�ص�ن الفرد، كتف��صيل حي�ة ومع�مل 

ومميرّزات �صخ�صيرّة".
والجراءات  بحقه،  ُمور�ض   � ممرّ وب�لرغم 
والتمييز  �صده،  اأُترّخذت  التي  الق��صية 
واجه  اأنه  اإل  له،  تعر�ض  الذي  العن�رسي 
بطولية،  ومواقف  فولذية  ب�إرادة  ذلك  كل 
ومك�نته  ك�إن�ص�ن،  جوهره  على  وح�فظ 
املجموع،  بني  قيمته  من  وعزز  كمن��صل، 
من خالل  الفل�صطيني  املجتمع  وت�أثيه يف 
ع�رسات الآلف من الأ�رسى الذين ع�ي�صوه 
الأبواب  وخلف  ال�ص�هقة  اجلدران  بني 
والعتق�يل  الن�ص�يل  دوره  ليربز  املو�صدة، 
احلركة  قي�دات  اأبرز  ك�أحد  ال�صجون  داخل 
مثقفيه�،  اأبرز  من  وواحد  الأ�صية، 

واملوؤثرين فيه�.
مثقف  �صي��صي  ك�صخ�ض  "وليد"  برز  كم� 
ال�صجون  داخل  كتبوا  من  اأبرز  من  وواحد 
الأبرز  ولعله  الفل�صطينية،  احل�لة  حول 
ال�صجون  حل�ل  و�صفه  يف  الإطالق  على 
بجراأة  وواقعه�  الإ�رسائيلية  واملعتقالت 
عرب  م�صبوقة  غي  ومو�صوعية  ع�لية 

بة من خلف  لق�ءاته وكت�ب�ته ور�ص�ئله املهررّ
فنية  اإبداع  بقدرة  ميت�ز  فهو  الق�صب�ن. 
ويومي�تهم  الأ�رسى  حي�ة  ر�صم  يف  واأدبية 

خلف ال�صم�ض.
واملط�لعة  القراءة  على  ن�ص�طه  يتوقف  مل 
وتثقيف  املثقف  بدور  يكتف  ومل  والتعلم، 
الأمر  تعدى  واإمن�  التجربة،  ونقل  الآخرين 
تف��صيل  يف  ورف�قه  اإخوانه  لي�ص�رك  ذلك، 
وطنية  عالق�ت  ولين�صج  اليومية  احلي�ة 
ك�فة  يف  وي�ص�رك  اجلميع،  مع  �ص�دقة 
فيه�  مب�  �ن  جرّ ال�صرّ مع  املواجهة  اأ�صك�ل 
الإ�رساب�ت املفتوحة عن الطع�م، ذودا عن 
كرامة الأ�رسى ودف�ع� عن حقوقهم ومت�صك� 
ومكت�صب�ته�.  الأ�صية  احلركة  ب�إجن�زات 
املوؤثرّر  وح�صوره  الالرّفت  لدوره  ونتيجة 
التي  الع�لية  والك�ريزم�  املتميرّزة  وثق�فته 
ال�صتهداف  دائرة  يف  ظل  به�،  يتمترّع 
الإ�رسائيلي، لتُقدم اإدارة ال�صجون على عزله 
بهدف  انفرادية  زنزانة  يف  عديدة  مرات 
واحلد  عليه،  لبي  ال�صرّ والت�أثي  اإرادته  ك�رس 
من ت�أثيه الإيج�بي على الأ�رسى، يف اإط�ر 
من  جليل  الوعي  ل�صهر  اله�دفة  �صي��صته� 

املن��صلني.
وا�صل "وليد" تعلمه وزي�دة مع�رفه العلمية، 
جن، وح�صل  ف�أنهى درا�صته اجل�معيرّة يف ال�صرّ
ميقراطية  الدرّ يف  امل�ج�صتي  درجة  على 
بعد  عن  النت�ص�ب  خالل  من  ي��صيرّة،  ال�صرّ
ولكن  املفتوحة،  العربيرّة  اجل�معة  اإىل 
وليد-  يقول  –كم�  الفكري  والت�أثي  الوعي 
ت�صنعه اأطر اأو�صع من اجل�معة اأو املدر�صة 

والأ�رسة.
لقد كتب الكثي من املق�لت، وبعث العديد 
�ص�ئل، واأجريت معه ع�رسات اللق�ءات  من الررّ
حفية، وكلرّم� قراأت له �صيئ� كتبه اأو ق�له،  ال�صرّ
ازددت اإعج�ب� به واحرتام� وتقديرا له، وم� 
زلت اأحر�ض على قراءة م� يكتبه وم� ي�صدر 
الو�صف  واأج�د  القول  اأح�صن  فهو من  عنه، 
نوا هن� اأيه� ال�ص�دة  واأ�ص�ب يف حتليله، ومتعرّ

النق�ص�م  عن  لق�ءاته  اإحدى  يف  ق�له  مب� 
يغلرّق  من  اأن  ورغم  اإنه،  قلت  اإن  اأب�لغ  )ل 
اإ�رسائيلي،  �ن  �صجرّ هو  الزنزانة  ب�ب  عليرّ 
هو  الأقف�ل  من  مزيًدا  له  ي�صنع  الذي  لكن 
ل امل�ص�ألة جيًدا،  النق�ص�م الفل�صطيني. ت�أمرّ
فهذه لي�صت بالغة لغوية، واإمن� هي حقيقة 
يجب اأن ن�رسخه� يف وجه من �صلرّوا الطريق 

نحو احلريرّة(.
بفخر  م�ص�معي  على  د  تردرّ ا�صم  "وليد".. 
اأن�  ل  اأحتورّ اأن  وقبل  اعتقل،  اأن  منذ  ة  وعزرّ
الدوام  على  فحر�صت  اأ�صي،  اإىل  الآخر 
والأخرى  الفينة  وبني  اأخب�ره،  مت�بعة  على 
اأت�بع  زلت  وم�  اأ�رسته،  مع  اأتوا�صل  كنت 
واأقراأ م� يرتبط به من اأخب�ر وكلم�ت، فهو 
ندي�ن  ال�صرّ بحجم  رفيعة  وق�مة  ع�لية  قيمة 

�صموخ�، وكنز من املعلوم�ت القيرّمة.
ل تقديري الع�يل ل�صخ�صه  واإن كنت هن� اأ�صجرّ
الواجب  ف�إن  علين�-  واجب  اأقل  وهذا   -
واعتزازي  فخري  ل  اأ�صجرّ اأن  كذلك  يتطلب 
املن��صلة،  ال�ص�برة،  ال�ص�مدة،  بوالدته 
اعج�بي  واأ�صجل  كم�  فريدة.  احل�جة 
رة "�صن�ء  بزوجته املن��صلة والأ�صية املحررّ
�صالمة" التي ارتبطت به ع�م 1999، وربطت 
ب�أنه�  يقني  على  ك�نت  وهي  معه،  م�صيه� 
�صتنتظر طوياًل. فم� اأعظم تلك املراأة التي 
تقف  لأن  يوؤهله�  م�  اخل�ص�ل  من  متتلك 
وت�صرب  الأ�صي،  خطيبه�  بج�نب  ب�صموخ 
ت�ص�نده  ت�مة  وبقن�عة  بعده،  على  طواعية 
مواجهة  يف  الهموم  معه  وحتمل  حمنته  يف 

ال�صج�ن. وم�زالت على العهد ب�قية.
القدامى،  الأ�رسى  من  واحد  هو  "وليد" 
يف  فل�صطيني  اأ�صي  اأقدم  �ص�د�ض  ويُعترب 
وع�رسين  �صتة  من  واحد  وهو  ال�صجون، 
ال�صالم  اتف�ق  قبل  م�  منذ  معتقلني  اأ�صيا 
فال  الأحرار"،  "وف�ء  و�صفقة  اأو�صلو  يف 
ب�حلرية  حلمهم  حتقيق  يف  جنح  "ال�صالم" 
ول  و�صعبهم،  اأهلهم  بني  ب�صالم  والعي�ض 
وفر�ض  قيدهم  ك�رس  ا�صتط�عت  املق�ومة 
من  ك�ن  فيم�  املحتل.  على  �رسوطه� 
رابعة  كدفعة  عنهم  الفراج  املفرت�ض 
اط�ر  يف  30اآذار/م�ر�ض2014  يف  واأخية 
التف�هم�ت الفل�صطينية-الإ�رسائيلية برع�ية 
نكث  وكع�دته  الحتالل  ان  اإل  امريكية، 
ل من التف�قي�ت وتراجع عن  ب�لوعود وتن�صرّ
اإطالق �رساحهم واأبق�هم رهينة يف �صجونه 

ومعتقالته.
هو  وكم�  عرفن�ه  كم�  دقة"  "وليد  ويبقى 
حمفور  و�صلب  عنيد  ملن��صل  ا�صم�  دائم�، 
يف الذاكرة الفل�صطينية، وث�ئر يحفظ ا�صمه 
كل اأبن�ء �صعبه عن ظهر قلب. وق�ئد وطني 
ل على  ينت�صب اىل "ب�قة الغربية" واأ�صي �صكرّ
م�صرتك�  وق��صم�  لالآخرين  منوذج�  الدوام 
فيم� بني اجلميع، فغدا من�رة ومفخرة للكل 
عموم�  اخل  الدرّ واأ�رسى  فهو  الفل�صطيني. 
عريق  ت�ريخ  ومن  �صعبن�  من  اأ�صيل  جزء 
خلف  الأ�صية  الوطنية  احلركة  لته  �صجرّ

ق�صب�ن �صجون الحتالل.
ال�صمود  اأيقونة  "وليد"  ي�  ا�صمك  و�صيبقى 
�صمفونية  الآذان  يف  ي�صدح  والتحدي، 

العظمة

مل يكن ال�ّصجن يوما يف املفهوم الإ�صرائيلي اأداة لتطبيق العدالة املجّردة، اأو و�صيلة للعقاب، اأو مكانا لإعادة تاأهيل املواطنني واإ�صالحهم، واحرتام اإن�صانّيتهم 
ة- كما تطالب املنّظمات احلقوقّية- واإّنا جعل الحتالل منه مكانا لقمع الأ�صرى وردعهم والّتاأثري على اأفكارهم ومعتقداتهم،  وتوفري احتياجاتهم اخلا�صّ
ّحية  وموؤ�ّص�صة لإعادة �صهر الوعي جليل من املنا�صلني. وجعل منه اأي�صا اأداة لقتل الأ�صرى معنوّيا وت�صفيتهم ج�صدّيا، واإحلاق الأذى املتعّمد باأو�صاعهم ال�صّ

وحتويلهم اإىل جثث موؤّجلة الّدفن، مّما جعل من ال�صجن الإ�صرائيلي –كما ي�صفه الأ�صري وليد دقة- نوذجًا تتجلى فيه احلالة الأ�صواأ يف الحتالل، على 
مدار التاريخ، لأن اأهدافه العقابية والتعذيبية ل حدود مكتوبة لها، فهي تطال اجل�صد والروح، كما تطال الفرد واملجتمع. وما ذاك اإل لأنها ترى يف 

الفل�صطينيني اأعداء لها، ويجب التخل�س منهم اأو على الأقل ردعهم، مبن فيهم اأولئك الفل�صطينيون ممن ت�صميهم )مواطنيها( الذين يقطنون داخل "اخلط 
الأخ�صر"، وهي الأرا�صي الفل�صطينية التي قامت عليها دولة الحتالل على اإثر النكبة يف العام 1948.

يف الذكرى الـ33 لعتقاله

وليد دقة.. اأيقونة ال�صمود والتحدي
موؤ�ص�صة ال�صمري حلقوق الإن�صان

نطالب بالتدخل الفوري حفاظًا

 

  على حياة الأ�صرى داخل 
�صجن النقب الإ�صرائيلي

حلقوق  ال�صمي  موؤ�ص�صة  اأدانت 
املمنهجة  النته�ك�ت  الإن�ص�ن، 
ترتكبه�  التي  املتزايدة  واجلرائم 
بحق  الإ�رسائيلية  ال�صجون  م�صلحة 
�صجونه�،  يف  الفل�صطينيني  املعتقلني 
يف اإط�ر �صي��صة معلنة  تتن�فى وك�فة 
الأخ�ض  وعلى  الدولية  املواثيق 
قواعد حم�ية الأ�رسى و املعتقلني يف 

اتف�قي�ت جنيف الأربعة.
وقد ر�صدت ال�صمي يف الأي�م امل��صية 
الأحداث الت�صعيدية يف �صجن النقب، 
الليلة  حدث  م�  اأخره�  ك�ن  والتي 
القمع  قوات  اقتح�م  بعد  امل��صية 
النقب  ب�صجن   3 لق�صم  الإ�رسائيلية 
يقل  ل  م�  اأ�صيب  حيث  ال�صحراوي، 
عن 20 اأ�صي  و�صفت جراح 03 منهم 
ب�خلطية ، وقد جرى نقل 14 م�ص�ب� 
ال�صبع  بئر  يف  �صوروك�  م�صت�صفى  اإىل 
للعالج، فيم� اأ�صيب ع�رسات الأ�رسى 
بقن�بل  قمعهم  جراء  اختن�ق  بح�لت 

الغ�ز.
ومن ج�نبه�، اأعلنت م�صلحة ال�صجون 
من  اإثنني  اإ�ص�بة  عن  الإ�رسائيلية، 
�صب�طه� بجراح يف عملية طعن داخل 
ال�صجن نفذه� اأحد الأ�رسى وعلى اأثر 
ذلك ا�صتدعت م�صلحة ال�صجون قوات 
وقوات  احلدود  حر�ض  من  معززة 
اخل��صة  "مت�ص�دا"  ووحدة  "الي�ص�م" 

التي ق�مت بقمع الأ�رسى.
موجة  اأن  املوؤ�ص�صة  واأو�صحت 
يف  امل��صي  ال�صهر  منذ  الت�صعيد 
�صجن النقب بعد تركيب اإدارة ال�صجون 
الأق�ص�م،  داخل  ت�صوي�ض  اأجهزة 
الت�ص�ل  من  الأ�رسى  منع  بحجة 
ب�أق�ربهم، وعليه رد الأ�رسى بخطوات 
الوقوف  رف�صهم  �صملت  احتج�جية، 
يف العدد واإرج�ع وجب�ت، كم� �صملت 
وردت  فردية،  احتج�جية  اأعم�ًل 
وم�ص�درة  ب�لتفتي�ض  ال�صجن  اإدارة 
عدد  عزل  اإىل  اإ�ص�فة  املمتلك�ت، 
من الأ�رسى، وتطورت الأحداث الليلة 
امل��صية نتيجة ال�صغط واملم�ر�ص�ت 
يتعر�ض  التي  وال�صتفزازية  القمعية 

له� الأ�رسى يف �صجن النقب.

احل�يل  الع�م  بداية  منذ  اأنه   يذكر 
على  الحتالل،  �صجون  ادارة  عمدت 
�صجون  يف  ت�صوي�ض  اأجهزة  تركيب 
على  بن�ء  وعوفر  ورميون،  )النقب، 
اأردان"  "بلجنة  ت�صمى  م�  تو�صي�ت 
م�  املعتقلني،  على  اخلن�ق  لت�صييق 
يف  والتوتر  ال�صغط  من  بح�لة  ت�صبب 
�صفوف احلركة الأ�صية، كونه� ت�صبب 
ويخ�صى  لالأ�رسى  �صحية  م�ص�كل 
ب�أمرا�ض  تت�صبب  قد  انه�  ال�رسى 

�رسط�نية.
به  ق�مت  م�  اأن  املوؤ�ص�صة  ت  وعدرّ
قوات الحتالل انته�ك�ُ لك�فة القوانني 
الن�ص�نية  والقيم  الدولية  والعراف 
التي تن�ض على منح الأ�رسى حقوقهم 
التي كفله� لهم الق�نون الدويل، ووفق�ً 
مل� ن�صت عليه اتف�قيتي جنيف الث�لثة 
والرابعة، يحرم على الدولة احل�جزة 
الأ�رسى  من  حتتجزه  مبن  التنكيل 
بتقدمي  ملزمة  وهي  واملعتقلني، 
وتوفر  الالزمة،  ال�صحية  الرع�ية 
الغذاء والك�ص�ء لهم، وعدم تعري�صهم 
جعلهم  اأو  املوت  اأو  التعذيب  خلطر 
املن�خية  الظروف  لق�صوة  عر�صة 

�صيف�ً و�صت�ًء.
مع  الك�مل  ت�ص�منه�  عن  واأعربت 
النقب  �صجن  يف  واملعتقلني  الأ�رسى 
وتدعو   ، ال�رسائيلية  ال�صجون  وك�فة 
ح�لة  عن  اخلروج  الدويل  املجتمع 
ال�صمت ول�صيم� الأطراف املتع�قدة 
على اتف�قية جنيف الرابعة وتط�لبهم 
الق�نونية  ب�لتزام�تهم  ب�لوف�ء 
لإنق�ذ  الع�جل،  والتدخل  والأخالقية 
املوت،  خطر  من  الأ�رسى  حي�ة 
احرتام  على  الحتالل  دولة  واإجب�ر 
الق�نون  مبوجب  املكفولة  حقوقهم 
الدويل  والق�نون  الإن�ص�ين  الدويل 

حلقوق الإن�ص�ن.
وط�لبت ال�صمي ال�صلطة الفل�صطينية 
الأ�رسى  دعم  يف  جهوده�  تكثيف 
حل�صد  ودولي�ً  �صي��صي�ً  والتحرك 
الإ�رسائيلية  احلكومة  على  ال�صغط 
ملف�تهم  وتفعيل  اأو�ص�عهم  لتح�صني 

اأم�م املحكمة اجلن�ئية الدولية.
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اعتداء  ت�ستنكر  "ت�سامن"  اإن 
بطريقة  الأ�رسى  على  ال�سجانني 
الر�سا�ص  واإطالق  وح�سية 
"اإي�سل"  معتقلي  يف  عليهم  احلي 
واإ�سابة  ال�سحراوي"  و"النقب 
ال�رسب  نتيجة  منهم  الع�رسات 
القمع  وحدات  قبل  من  املربح 
مل�سفى  حتويلهم  ا�ستدعى  ما 
اإ�سافة  لالحتالل،  التابع  �سوروكا 
ا�ستفزازية  بتفتي�سات  القيام  اإىل 
ومنعهم  املا�سيني  اليومني  خالل 
معتقل  اآداء �سالة اجلمعة يف  من 
"رامون" ناهيك عن تركيب اأجهزة 
هذه  كل  الإلكرتونية،  الت�سوي�ص 
�رسيح  ب�سكل  خمالفة  الإجراءات 
اتفاقية  من  و38   34 و   3 ملواد 
واملادة   1949 لعام  الثالثة  جنيف 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   93

لنف�ص العام، يف ر�سالة وا�سحة اإىل 
املعتقالت  توتري  الحتالل  تعمد 

واإثارة �سخط واحتجاج الأ�رسى.
ممار�سات  اأن  اأي�ساً  توؤكد  و 
هذا  عند  تتوقف  مل  الحتالل 
تنقالت  فر�ص  تعمدت  بل  احلد 
الأ�رسى  بع�ص  بحق  تع�سفية 
اآخرين  وعزل  الأق�سام  واإفراغ 
قبل  من  ال�رس�سة  الهجمة  عقب 
واآخر  الحتالل،  �سجون  اإدارة 
منع  العقابية  الإجراءات  هذه 
زياة الأهايل لالأ�رسى حتى اإ�سعار 
اآخر منتهكة بذلك املادة 116 من 
يعني  ما  الرابعة،  جنيف  اتفاقية 
التمعن  الحتالل  �سلطات  اإ�رسار 
الأ�رسى  وا�ستهداف  اإيذاء  يف 
كافة  احلائط  بعر�ص  �ساربة 

القوانني والأعراف الدولية.
الحتالل  �سلطات  حتمل  و  كما 
حياة  عن  الكاملة  امل�سوؤولية 

خا�سة  العّزل،  الأ�رسى  و�سالمة 
الأذى  اإحلاق  تعمدوا  اأنهم 
خالل  مبا�رس  ب�سكل  واإ�سابتهم 
واإطالق  والتنكيل  القتحام  عملية 

الر�سا�ص احلي.
م�ساندة  اإىل  تدعو  "ت�سامن" 
املحقة  معركتهم  يف  الأ�رسى 
بوجه ال�سجان، خا�سة اأنهم ب�سدد 
اتخاذ خطوات ت�سعيدية قادمة اإذ 
اإ�رساب  نحو  الذهاب  عن  اأعلنوا 
وحقوقهم  كرامتهم  يحفظ 
املوؤ�س�سة  توؤكد  كما  امل�سلوبة، 
الدولية  اللجنة  مع  توا�سلت  اأنها 
يف  وو�سعتهم  الأحمر  لل�سليب 
وطالبت  امل�ستجدات،  اآخر  �سور 
جلنة  واإيفاد  العاجل  بالتدخل 
انتهاكات  عند  للوقوف  طارئة 
الأ�رسى  اأو�ساع  ولتفقد  الحتالل 

وخا�سة امل�سابني منهم.
تدعو  اجلماهريي،  ال�سعيد  وعلى 

مكونات  جميع  *"ت�سامن"* 
لاللتفاف  الفل�سطيني  ال�سعب 
حول الأ�رسى باعتبار اأن ق�سيتهم 

تتطلب  جامعة،  وطنية  ق�سية 
بعيداً عن  توحيد وتكثيف اجلهود 
واخلروج  �سيا�سية،  جتاذبات  اأي 

على  لل�سغط  �سلمية  مبظاهرات 
اأمام  جرائمه  ولف�سح  الحتالل 

العامل اأجمع.

توؤكد �ملوؤ�ش�شة �لدولية للت�شامن مع �الأ�شرى "ت�شامن" �أن �ملو�جهات يف معتقالت �الحتالل �أم�س يف �لنقب و �شباح �ليوم يف �ي�شل ما هي �إال نتاج 
لالإجر�ء�ت �لعقابية و�لقيود �لتي فر�شتها �إد�رة م�شلحة �ل�شجون �شد �الأ�شرى منتهكة كافة حقوقهم �الإن�شانية د�خل �الأ�شر.

�ملوؤ�ش�شة �لدولية للت�شامن مع �الأ�شرى

م٫�س 

حتذر من خطورة ممار�سات �لحتالل �لعقابية بحق �لأ�سرى وتدعو �إىل م�ساندتهم

وقفة ت�سامنية مع �أ�سرى �سجن �لنقب على دو�ر �بن ر�سد و�سط �خلليل
�سجون  يف  لالأ�رسى  واإ�سنادا  دعما 
�سجن  اأ�رسى  وخا�سة  الحتالل 
النقب ال�سحراوي نظم نادي الأ�سري 
اخلليل  حمافظة  يف  الفل�سطيني 
�سوؤون  وهيئة  الأ�رسى  اأهايل  وجلنة 
وقفة  الوطنية  والقوى  الأ�رسى 
النقب  �سجن  ا�رسى  مع  ت�سامنية 
لعملية  تعر�سوا  والذين  ال�سحراوي 
قوات  نفذتها  اإجرامية  وتنكيل  قمع 

ا�سابة  اىل  وادت  ال�سجون  دارة 
الوقفة  يف  و�سارك  منهم   الع�رسات 
ر�سد  ابن  دوار  على  نظمت  التي 
ال�سديد وهطول المطار   رغم الربد 
وفعاليات  الوطنية   القوى  ممثلي 
عن  مدافعني  وجتمع  املحافظة 
حقوق الن�سان وقي�ص دعنا ممثل عن 
عائالت  من  وعدد  اخلليل  حمافظ 
يافطات  رفعت  حيث  ال�رسى 

الفل�سطيني  ال�سعب  جماهري  تطالب 
�سد  معركتهم  لال�رسى يف  النت�سار 
ادارة ال�سجون التي حتاةول النيل من 
اجرامية  اجراءات  �سمن  كرامتهم 
تنفذ بقرار من اعلى امل�ستويات يف 
واأو�سح  اجمد   .. الحتالل  حكومة 
النجار مدير نادي ال�سري الفل�سطيني 
التي  القتحام  عمليات  اأن  كلمته  يف 
يتخللها  الحتالل  �سجون  يف  تتكرر 

تنكيل بالأ�رسى واإخ�ساعهم للتفتي�ص 
وبالأجهزة  يدويا  واملهني  الدقيق 
غرفهم  من  واإخراجهم  الكهربائية، 
النجار  والعبث مبحتوياتها. واأ�ساف 
اإىل  ما�سة  بحاجة  الأ�رسى  اأن 
التفاقيات  وتطبيق  الدولية  احلماية 
الدولية عليهم، م�سريا اإىل اأن م�سلحة 
اجراءات  تنفذ  الإ�رسائيلية  ال�سجون 
وقرارات اجرامية اتخذت بقرار من 

وزير المن الداخلي واأكد النجار اأن 
لي�ص  الأ�رسى  �سد  العنف  ا�ستخدام 
الإ�رسائيلي  الحتالل  على  جديدا 
وال�سطهاد  القمع  ميار�ص  الذي 

ويت�رسف على اأنه فوق القانون.
توجيه مذكرات  انه مت  النجار  وقال 
والإن�سانية  احلقوقية  اجلهات  لكافة 
اأجل  من  املتحدة  والأمم  العامل  يف 
وحتمل  دورها  وممار�سة  التدخل 

من  الأ�رسى  حلماية  م�سوؤوليتها 
جتري  التي  الدموية  النتهاكات 
معتقل  اأن  يذكر  ال�سجون.  داخل 
متواترة  مواجهات  ي�سهد  "النقب" 
قرابة  منذ  والإدارة  الأ�رسى  بني 
ال�سهر، عقب ن�سبها لأجهزة ت�سوي�ص 
الأق�سام،  من  جمموعة  حميط  يف 
علماً اأن عدد الأ�رسى يف النقب نحو 

)1300( اأ�سري.

مدير مركز �الأ�شرى للدر��شات �لدكتور ر�أفت حمدونة

��ستقر�ر �ل�سجون مرهون بوقف �جر�ء�ت �حلكومة "�ل�سر�ئيلية" بحق �لأ�سرى

�لحتالل يختطف ثالثة طالب من جامعة بري زيت

الأ�رسى  مركز  مدير  طالب 
حمدونة  راأفت  الدكتور  للدرا�سات 
احلقوقية  املوؤ�س�سات  الثنني  اليوم 
ال�سليب  راأ�سها  وعلى  والن�سانية 
الأ�رسى  بحماية  الدوىل  الأحمر 
�سيا�سات  اأعقاب  يف  الفل�سطينيني  
اخلا�سة  والفرق  الحتالل  دولة 
اأن  واأ�ساف   ، بحقهم  الأمن  واأجهزة 
بوقف  مرهون  ال�سجون  ا�ستقرار 
اجراءات احلكومة ال�رسائيلية بحق 

الأ�رسى .

يف  جرى  ما  اأن  حمدونة  د.  وقال 
جرمية  الأ�رسى  بحق  النقب  معتقل 
واأن   ، القانونية  املالحقة  ت�ستحق 
امل�سوؤولية  تتحمل  الحتالل  دولة 
ال�سجون  يف  يجرى  عما  الكاملة 
لورقة  الأ�رسى  ق�سية  حولت  كونها 
انتخابية داخلية لل�سخ�سيات والكتل 
عملية  يف  ال�رسائيلى  الكني�ست  يف 
ا�ستهداف الأ�رسى قبيل النتخابات، 
القرارات  من  عدد  بتنفيذ  وذلك 
العن�رسية يف فرتة  القوانني  وتطبيق 

زمنية قيا�سية .
وقال د. حمدونة اأن �سلطات الحتالل 
القانونية  املكانة  م�سادرة  حتاول 
الفل�سطينيني  واملعتقلني  لالأ�رسى 
اجلمعية  قرارات  جتاوز  خالل  من 
ونزع   ، املتحدة  لالأمم  العامة 
التى  والن�سانية  الأ�سا�سية  حقوقهم 
واملواثيق  التفاقيات  عليها  اأكدت 
جنيف  اتفاقيتى  وخا�سة   ، الدولية 
معهم  والتعامل  والرابعة،  الثالثة 
قانونية  خمالفات  يرتكبون  ك�سجناء 

بهدف ت�سويه ن�سالتهم .
مكانة  على  حمدونة  د.  و�سدد 
الفل�سطينيني  واملعتقلني  الأ�رسى 
لتو�سية  ا�ستناداً   ، حرية  كطالب 
املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية 
جميع  ت�سمني  بوجوب  تق�سي  التى 
بحقوق  املتعلقة  الدولية  املواثيق 
املنظمة،  قبل  من  املعدة  الإن�سان 
يف  ال�سعوب  حق  على  تن�ص  مادة 
تقرير م�سريها واأن تعمل الدول على 

احرتام وتاأمني ممار�سة هذا احلق.

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  قالت 
من  قوات  اأن   ، واملحررين، 
امل�ستعربني اقتحمت حرم جامعة 

بريزيت �سمال رم اهلل، واعتقلوا 3 
من طالب اجلامعة واقتادوهم اإىل 

جهلة جمهولة.

عنا�رس  اأن  الهيئة،  ولفتت 
احلرم  اقتحمت  امل�ستعربني 
م�رسوبات  ب�ساحنة  اجلامعي 

ومركبة اأخرى حتمل لوحة ت�سجيل 
البوابة  بخلع  وقاموا  اإ�رسائيلية، 
الرئي�سية بوا�سطة اآلة متخ�س�سة.

مفو�سية �ل�سهد�ء و�لأ�سرى 
و�جلرحى بحركة فتح

ت�ستقوى  �سجونه  واإدارة  الإحتالل 
من  اأخ�رس  ب�سوء  الأ�رسى  على 
الإدارة المريكية وبال�سمت الدويل

والأ�رسى  ال�سهداء  مفو�سية  اأدانت 
ل�سان  وعلى  فتح  بحركة  واجلرحى 
املجل�ص  وع�سو  العام  مفو�سها 
باأ�سد  الربدينى  تي�سري  الثورى 
ال�رسائيلية  الهجمة  العبارات 
املت�ساعدة �سد ا�رسانا يف ال�سجون 
معتقل  يف  وحتديدا  ال�رسائيلية 

النقب.
واأ�سار الأ�سري املحرر الربدينى باأن 
اعتالء  منذ  لالأ�رسى  يحدث  ما  كل 
احلكم  �سدة  اليمينية  احلكومة  هذه 
واأن  له،  خمطط  الحتالل  دولة  يف 
اإدارة ال�سجون ت�سن هجمة م�سعورة 
ل  الذين  الأ�رسى  على  وت�ستقوى 

�سوى  انف�سهم  عن  للدفاع  ميتلكون 
اإرادتهم وامعائهم.

ال�سوء  لول  باأنه  الربدينى  واأ�ساف 
املتحدة  الوليات  من  الخ�رس 
املوؤ�س�سات  و�سمت  الأمريكية، 
و�سلوكيات  �سيا�سة  على  الدولية 

الحتالل ما جتراأت على الأ�رسى.
وقيادتنا  �سعبنا  الربدينى  وطالب 
للجم  الدويل  التحرك  ب�رسعة 
ف�سائلنا  وكذلك  ال�سيا�سات،  هذه 
الفل�سطينية و�سعبنا لتوحيد اجلهود 
والذين  ال�رسى  ق�سية  خلف 

يحتاجون للجميع.
املوؤ�س�سات  الربديني  طالب  كما 
ال�سمت  حاجز  بك�رس  احلقوقية 
وادارة  الحتالل  علي  لل�سغط 

�سجونه لوقف هذه الهجمة.
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عي�شة ق.

�أحمد  �مللغا�شي  هيئة  �أثبتت 
فريق  على  �لكبري  حتاملها  �أحمد 
تقبلها  وعدم  ق�شنطينة  �شباب 
�لفريق  عليه  يتو�جد  �لذي  للتاألق 
�لقارية  �ملناف�شة  �نطالق  منذ 
�شت  يف  �لفوز  حقق  و�أنه  خا�شة 
باملناف�شة  �لتو�يل  على  مباريات 
ثماين  يف  ينهزم  ومل  �لقارية 
�آخر  يف  ي�شقط  �أن  قبل  لقاء�ت 
�لإفريقي  �لنادي  �أمام  مو�جهتني 
وهو  �لكونغويل،  مازميبي  بي  وتي 
�أثار تخوفات م�شريي  �لذي  �لأمر 
�ملعروفة  �ملغاربية  �لأندية 
مو�شم  كل  �لألقاب  على  بتناف�شها 
وتخوفها من �لربوز �لقوي ل�شباب 
�حلايل  �لعام  طبعة  يف  ق�شنطينة 
يف  بقوة  �لكو�لي�س  جعلت  و�لتي 

من  �شو�ء  �لقارية  �لكروية  �لهيئة 
�مل�رصيني  �لتون�شيني،  طرف 
و�ملغاربة �لذين ي�رصبون بكل قوة 
ت�شكيلة  ��شتقر�ر  �رصب  �أجل  من 
�لذهاب  من  ومنعها  »�ل�شيا�شي« 
�لقارية، حيث  بعيد� يف �ملناف�شة 
تاألق  عرقلة  على  �لكاف  تعمل 
نف�رص  كيف  و�إل  ق�شنطينة  �شباب 
�إعادة نادي �لإ�شماعيلي �مل�رصي 
�إىل �ملناف�شة جمدد� بعد �إق�شائه 
�لتي  �خلطرية  �لأحد�ث  عقب 
�لنادي  �أمام  مبار�ته  �شهدتها 
�لإفريقي وهي �لعودة �لتي تز�منت 
�جلز�ئرية  �لكرة  ممثل  �إعفاء  مع 
»�لدر�وي�س«، وهي  �أمام  من لقائه 
مقارنتها  ميكن  �لتي  �لأحد�ث 
حمالوي  ملعب  يف  حدث  مبا 
رمي  يف  متثلت  و�لتي  بق�شنطينة 
جماهري �لنادي �لإفريقي لالألعاب 

�لنارية. ويبقى �لتخوف �لأكرب من 
�لأخ�رص  �للونني  وع�شاق  جمهور 
و�لأ�شود و�لذين �أ�شبحو� معروفني 
وم�شاندتهم  �لقوي  بتنقلهم  قاريا 
�لكبرية  �لأجو�ء  خا�شة  للفريق، 
�ملدرجات  يف  ي�شنعونها  �لتي 
على  يفر�شونه  �لذي  و�ل�شغط 
جعل  �لذي  �لأمر  وهو  �ملناف�س، 
على  ي�رص  �لإفريقي  �لحتاد 
�رصب م�شدرة قوة رفقاء �لالعب 
من  حرمانه  يف  و�ملتمثل  بلخري 
��شتغالل  �إىل  �إ�شافة  جمهوره، 
�لغياب للتمثيل �جلز�ئري يف �لهيئة 
�لكروية �لقارية و�لذي ي�شعف قوة 
مو�جهة  يف  �جلز�ئرية  �لأندية 
�لأندية �ملعروفة بلعبة �لكو�لي�س، 
يف ظل �لف�شل �لذريع �لذي ي�شوب 
�لقدم  لكرة  �جلز�ئرية  �لحتادية 

بقيادة خري �لدين زط�شي.

لوبي الكاف يتحامل على �سباب ق�سنطينةيدفع �شريبة �شكوت الفاف وغياب التمثيل اجلزائري بالهيئة القارية
نزل خرب معاقبة الحتاد الإفريقي لكرة القدم فريق �شباب ق�شنطينة باحلرمان من 

اجلمهور يف مقابلة واحدة كال�شاعقة على جماهري واإدارة النادي، خا�شة وان القرار 
يحرم ممثل اجلزائر يف املناف�شة القارية من اأن�شاره والالعب 12 خالل مقابلة ذهاب 
ربع نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا املقرر يف ال�شاد�س اأفريل الداخل على ملعب ال�شهيد 

حمالوي، ومل تكن العقوبة متوقعة خا�شة واأن مباراة الإفريقي التي ت�شببت يف 
العقوبة مر عليها ما يقارب ثالثة اأ�شابيع وجاءت بعد خو�س ال�شباب مباراته امام تي 

بي مازميبي الكونغويل واإجراء عملية �شحب القرعة للدور ربع النهائي

رف�س طلب الرتجي عدم 
تنقل اأن�شار الفريقني

عرامة: نتعّر�ض 
للموؤامرة من 

الكاف و�سنطعن 
يف العقوبة

لفريق  �لريا�شي  �ملدير  عربرّ 
�شباب ق�شنطينة طارق عر�مة 
�لتي  �لعقوبة  من  تفاجئه  عن 
�لإفريقي  �لحتاد  �أ�شدرها 
لكرة �لقدم �شد ناديه بحرمانه 
دون  و�حدة  مبار�ة  لعب  من 
�لأحد�ث  خلفية  على  جمهور 
»�ل�شيا�شي«  لقاء  �شهدها  �لتي 
�لتون�شي،  �لإفريقي  و�لنادي 
ويف هذ� �ل�شدد �أكد �مل�شوؤول 
�شباب  �أن  �لفريق  على  �لأول 
�إىل موؤ�مرة  يتعر�س  ق�شنطينة 
�لإفريقي  �لحتاد  طرف  من 
ملو��شلة  عرقلته  �أجل  من 
�لقارية  �ملناف�شة  يف  �لتاألق 
وهو �لذي مل ينل �لر�شا د�خل 
�لهيئة �لكروية للقارة �ل�شمر�ء، 
مبار�ة  يخو�س  و�أنه  خا�شة 
�أبطال  لر�بطة  �لنهائي  ربع 
�إفريقيا �أمام �لرتجي �لتون�شي، 
�لعام  �لأمني  �أن  ك�شف  حيث 
�إد�رة  بطلب  �أعلمه  للفاف 
تنقل  منع  �لتون�شي  �لرتجي 
�إىل ق�شنطينة  �لفريقني  �أن�شار 
�لأمر،  رف�س  �أنه  �إل  وتون�س 
منع  يف  �حلق  �متالكه  بعدم 
�إىل  �لتنقل  من  ناديه  �أن�شار 
من  �لفريق  وت�شجيع  تون�س 
�حلكم  �أن  �أو�شح  �ملدرجات. 
�لذي  جياد  ر�شو�ن  �ملغربي 
�أد�ر �ملقابلة دون معطيات غري 
�شحيحة يف ورقة �للقاء بهدف 
لل�شباب،  �مل�شاكل  �فتعال 
ولهذ� �لغر�س �شدد عر�مة يف 
�إد�رة  �أن  �إعالمية  ت�رصيحات 
»�ل�شيا�شي« حت�رص ملفا ثقيال 
�لعقوبة  يف  �لطعن  �أجل  من 
�ل�شادرة بحقهم من دون وجه 
ي�شتند  �شوف  �أن  م�شيفا  حق، 
�لتي  �لطعن على �حليثيات  يف 
و�لتي  �لعقوبة  قر�ر  يف  وردت 
�أن  �لكاف  م�شوؤولو  فيها  قال 
�أن�شار �لفريقني �ألقو� بالألعاب 
وهو  دقيقة   90 طيلة  �لنارية 
ب�شدة  �ملعني  نفاه  �لذي 
�لنارية  �لألعاب  �أن  مو�شحا 
�لتو�ن�شة  طرف  من  رميها  مت 
و�أن�شار فريقه مل يلقوها على 

�أر�شية �مليد�ن.
م�شوؤويل  من  عر�مة  وطالب 
لكرة  �جلز�ئرية  �لحتادية 
وم�شاعدة  �لتدخل  �لقدم 
��شرتجاع  �أجل  من  �لفريق 
حث  عنه،  �لعقوبة  لرفع  حقه 
�جلز�ئر  �متالك  بعدم  د  ندرّ
�أ�شخا�شا �أقوياء ميلكون نفوذ� 
للعبة  �لإفريقي  �لحتاد  د�خل 
م�شالح  عن  �لدفاع  �جل  من 
و�ملنتخب  �جلز�ئرية  �لأندية 
�ملتحدث  و��شتدل  �لوطني، 
باملكتب �لفدر�يل �ل�شابق �لذي 
�ملكتب  ع�شوية  ميلك  كان 
�لتنفيذي للهيئة �لقارية عك�س 

ما يحدث مع �ملكتب �حلايل.

عي�شة ق.

ت�شكيلة اأوا�شط الن�شر ال�شود يتاأهلون لنهائي كاأ�س اجلمهورية

حمار وعرامة يتفقان على تاأجيل مباراة الوفاق وال�سيا�سي

�إىل  �شطيف  وفاق  �إد�رة  تو�شلت 
�تفاق مع نظريتها �شباب ق�شنطينة 
بخ�شو�س تاأجيل مقابلة �لفريقني 
�لثاين  يف  مربجمة  كانت  �لتي 
�جلولة  حل�شاب  �لد�خل  �أفريل 
25 من �لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل، 
ح�شان  �لوفاق  رئي�س  �تفق  حيث 
على  عر�مة  طارق  ونظريه  حمار 
تاريخ  �إىل  �لفريقني  لقاء  تاأجيل 

لت�شكيلة  �ل�شماح  �أجل  من  لحق 
مقابلة  على  �لرتكيز  »�ل�شيا�شي« 
ذهاب  �شمن  �لتون�شي  �لرتجي 
ر�بطة  من  �لنهائي  ربع  �لدور 
حمار  تر�جع  �أين  �إفريقيا،  �أبطال 
�إىل  �للقاء  عن قر�ره ب�شاأن تقدمي 
بالت�شاهل  و�قتنع  �أفريل  �لفاحت 
�لكرة  لتمثيل  ق�شنطينة  �شباب  مع 

�جلز�ئرية يف �ملناف�شة �لقارية.

فريق  تاأهل  خمتلف  �شياق  يف 
مبار�ة  �إىل  �شطيف  وفاق  �أو�ل�شط 
بعدما  �جلمهورية  كاأ�س  نهائي 
جتاوز� �أم�س عقبة �غتحاد بلعبا�س 
يف لقاء ن�شف �لنهائي حيث فازو� 
عليهم برباعية نظيفة من ت�شجيل 
ركلة  عرب  مري�زيق  عابد،  عمورة، 

جز�ء وبور��س.
ع.ق. 

�شباق الدراجات على الطريق

اجلزائر تنهي املناف�سة 
يف املركز الثاين

 �نهي �ملنتخب �لوطني �جلز�ئري 
للدر�جات �أو��شط ذكور مناف�شات 
�لتي  لالأو��شط  موريتانيا   دورة 
�أم�س  �أول  �ل�شتار  عليها  �أ�شدل 
�لفرق  ح�شب  �لثالث  �ملركز   يف 
موعد  يف  �جلز�ئر  و�أ�رصكت   ،
وهي  در�جني  �شتة  نو�ك�شط 
مفتوحة �أي�شا لفئة �لكابر ويتعلق 
�لأمر بكل من �شديق بن غنيف ، 
بوخاري،  يو�شف  �شهريي،  �أيوب 
فر�شادو   ز�كي  بوظهار،  يا�شف 
�ملدرب  بقيادة  عماري  وحمزة 

�لوطني عبد �لنور بن ديب.
ورغم �لنق�س �لكبري يف �ملناف�شات، 
متكن  �لوطني  �ملنتخب  �أن  �إل 
من  مر�حل  بثالث  �لفوز  من 
هذه  يف  �ملدرجة  �خلم�شة  بني 
بن  �شديق  من  �نطالقا  �لدورة، 
�لأوىل  باملرحلة  فاز  �لذي  غنيف 
مو�طنه  فاز  فيما  �لثالثة،  ثم 
�لر�بعة  باملرحلة  عماري  حمزة 
�ملتكامل  �لعمل  بف�شل  ذلك  و 
�لوطني   �ملنتخب  عنا�رص  بني 
يو�شف  �لدر�ج   �حتل  جهته  ومن 

بوخاري �ملركز �لثاين يف �ملرحلة 
جرت  �لتي  �لأخرية  و  �خلام�شة 
و  زورياط  بني  يربط  م�شلك  يف 
موريتانيا  دورة  ون�شطت  فدريك، 
ميثلون  منتخبا   12 طرف  من 
غينيا،  غامبيا،  مايل،  �ل�شينغال، 
�ملغرب،  �جلز�ئر،   ، بوركينافا�شو 
�لمار�ت  ليبيا،  فرن�شا،  تون�س، 
�لبلد  وموريتانيا  �ملتحدة  �لعربية 

�مل�شيف.
�لتي  �لإ�شابة  �إىل  �لإ�شارة  جتدر 
�جلز�ئري  �لدر�ج  لها  تعر�س 
�ل�شقوط  جر�ء  فر�شادو  يو�شف 
�لأمر  �لأوىل،  �ملرحلة  يف  �لقوي 
وجه  على  نقله  ��شتوجب  �لذي 
�أجل  من  للم�شت�شفى  �ل�رصعة 
�ل�رصورية،  �ل�شعافات  تلقي 
�إ�شابة  تكن  مل  �حلظ  وحل�شن 
�لدر�ج �جلز�ئري خطرية و متكن 
�للتحاق  من  �ليوم  نف�س  يف 
برفاقه و �مل�شاركة يف حفل توزيع 
تتويج  عرفت  �لتي  �مليد�ليات 
زميله بنغنيف بالقمي�س �لأ�شفر .

وكالت     

 الرابطة توؤجل اجلولة 24 للرابطة
 املحرتفة الثانية اإىل 4 اأفريل

تاأخري داربي احتاد العا�سمة 
و�سباب بلوزداد اإىل 3 اأفريل

لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة  ك�شفت 
�لقدم عن برجمة مباريات �جلولة 
25 للر�بطة �ملحرتفة �لأوىل و�لتي 
�لعا�شمي  �لد�ربي  تاأخري  �شهدت 
�جلارين  �لفريقني  يجمع  �لذي 
�حتاد �لعا�شمة و�شباب بلوزد�د �إىل 
مربجما  كان  بعدما  �أفريل  �لثالث 
يف �لثاين منه، حيث يحت�شنه ملعب 
�بتد�ء من  ببولوغني  عمر حمادي 
�ل�شاعة �ل�شاد�شة م�شا، وح�شب ما 
ن�رصته �لهيئة �لكروية على موقعها 
�لر�شمي فاإن �جلولة 25 من �لبطولة 
�أربعة  مد�ر  على  جتري  �لوطنية 
مقابالت  ثالث  تلعب  �أين  �أيام، 
بكل  ويتعلق �ملر  �أفريل  �لفاحت  يف 
من دفاع تاجنانت و�شبيبة �لقبائل، 
بلعبا�س،  و�حتاد  بجاية  مولودية 
�شبيبة �ل�شاورة وجمعية عني مليلة، 
بينما يعرف �لثاين من نف�س �ل�شهر 
خو�س ثالث مقابالت �أخرى تتعلق 
بد�ربي ن�رص ح�شني د�ي ومولودية 

�جلز�ئر، مولودية وهر�ن و�أوملبي 
ووفاق  ق�شنطينة  �شباب  �ملدية، 
د�ربي �حتاد  يلعب  بينما  �شطيف، 
�لعا�شمة و�شباب بلوزد�د يف �لثالث 
 25 �جلولة  مباريات  وتختتم  منه، 
ونادي  بوعريريج  برج  �أهلي  بلقاء 

بار�دو يف �لر�بع �أفريل.
�لرئي�س  هيئة  �أجلت  �ملقابل،  يف 
برجمة  مدو�ر  �لكرمي  عبد 
�لر�بطة  من   26 �جلولة  مباريات 
�ملحرتفة �لثانية �إىل تاريخ �لر�بع 
منه  �لثاين  عو�س  �ملقبل  �فريل 
مثلما كان مربجما يف وقت �شابق، 
وجاء تغيري �لربجمة ب�شبب خو�س 
�أمام  مبار�ته  بجاية  �شبيبة  فريق 
�لدور  �إياب  حل�شاب  بار�دو  نادي 
كاأ�س  مناف�شة  من  �لنهائي  ربع 
�أين  �جلمهورية بتاريخ 30 مار�س، 
جميع  تاأجيل  على  �ل�شتقر�ر  مت 

مقابالت �جلولة.
ع.ق.
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عي�شة ق.

واعتذر زرواطي من باعمر الذي كان 
التي  الرت�شيحات  جلنة  راأ�س  على 
كانت ت�شمه اإىل جانب كل من رئي�س 
وجمعية  حمار  ح�شان  �شطيف  وفاق 
اأين ف�سرّ الأمر بكون  وهران املورو، 
من  اللجنة  رئي�س  خدعوا  الأع�شاء 
خالل ان�شياعهم اإىل ال�شغوطات التي 
تلقوها ب�شاأن مترير ملف تر�شح رئي�س 
زط�شي  الدين  خري  احلايل  الفاف 
الذي  باعمر  رف�شه  الذي  الأمر  وهو 

ورقلة،  اإىل  عائدا  املطار  نحو  غادر 
تلقوها من  ال�شغوطات  ان  حيث قال 
طرف وزير ال�شباب والريا�شة ال�شابق 
اآخرين  واأ�شخا�س  علي  ولد  الهادي 
التدخل يف  مل يك�شف عنهم من اجل 
التي  النتخابية  العامة  اجلمعية  �شري 

انعقدت يف العام 2017.
حقائق  ك�شف  اإىل  زرواطي  وعاد 
خطرية عندما قال اأنه خالل النتهاء 
من حم�س الرت�شيحات، فاإن الوثيقة 
عرفت وجود خم�شة توقيعات عو�س 
اأع�شاء  عدد  بح�شب  ثالثة  تكون  اأن 
العام  الأمني  ان�شم  بعدما  اللجنة 

للوزارة الو�شية الذي وقع بدوره وهو 
اأمر يخرق القانون وتدخل �شارخ يف 
والذي  للفاف  النتخابية  اجلمعية 
لكرة  الدولية  الحتادية  عليه  تعقب 

القدم.

حت�شري عري�شة �شحب الثقة 
من زط�شي ب�شرية

 
يف املقابل، ك�شفت م�شادر عليمة 
الأندية  روؤ�شاء  من  جمموعة  اأن 
جمع  اأجل  من  حت�س  املحرتفة 
الثقة  ب�شحب  اخلا�شة  التوقيعات 

الهيئة  على  الأول  امل�شوؤول  من 
العمل ب�سية  اأين يجري  الكروية، 
التوقيعات  جمع  ق�شد  تامة 
الأندية  بروؤ�شاء  اخلا�شة 
والرابطات الولئية، جلمع الن�شاب 
الب�شاط  �شحب  اأجل  من  القانوين 
واأع�شاء  زط�شي  اأقادم  حتت  من 
ظل  يف  خا�شة  الفدرايل،  مكتبه 
ارتفاع حدة النتقادات التي متيز 
على  املعني  به  يقوم  الذي  العمل 
راأ�س الفاف، اأين ينتظر اأن جتري 
للفاف يف  العادية  العامة  اجلمعية 

24 اأفريل املقبل.

ت�شريحاته توّرط الكرة اجلزائرية

زرواطي يوّرط زط�شي وولد علي 
فّجر رئي�س فريق �شبيبة ال�شاورة حممد زرواطي مفاجاآت من العيار الثقيل من خالل الت�شريحات النارية التي اأطلقها 
�شهرة اأول اأم�س لدى نزوله عرب اإحدى القنوات التلفزيونية اخلا�شة، اأين �شرب مب�شداقية تعيني خري الدين زط�شي 

على راأ�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم من خالل الك�شف عن اأحداث خطرية �شهدتها التح�شريات التي �شبقت 
موعد انعقاد اجلمعية االنتخابية للهيئة الكروية والتي ت�شرب مب�شداقية املكتب الفدرايل احلايل، وتعطي ت�شريحات 

زرواطي �شفة الغري �شرعية على راأ�س الفاف

 ك�شف عن اقتناعه باأداء
 اأونا�س لو�شيف وبنا�شر

بلما�شي: الالعبون مل ي�شلوا القمة 
ويجب و�شع الأرجل على الأر�ض

رف�س مدرب املنتخب الوطني 
القول بو�شول العنا�س الوطنية 
�سورة  على  واأ�س  القمة  اإىل 
على  الأرجل  لو�شع  الالعبني 
لزالوا  اأنهم  باعتبار  الأر�س 
اإىل  الو�شول  عن  بعيدين 
منهم،  ينتظره  الذي  امل�شتوى 
واأو�شح بلما�شي يف ت�سيحات 
لالحتادية  الر�شمي  للموقع 
اأن  القدم  لكرة  اجلزائرية 
اإىل  بحاجة  الوطنية  الت�شكيلة 
الأمر  لكن  جديدة  دماء  �شخ 
من  الوقت  بع�س  اإىل  يحتاج 
اأجل تنفيذه ول ميكن ذلك �شوى 
لتواريخ  اجليد  ال�شتغالل  عرب 
اإقامة  اأجل  من  الدولية  الفيفا 
الالعبني  وا�شتدعاء  الرتب�شات 
لتجريب عدد منهم والعمل على 
التن�شيق والن�شجام بني خمتلف 
وا�شتطرد  الثالثة،  اخلطوط 
اأنه لي�س �شاحرا حتى  بلما�شي 
املنتخب  يف  الأو�شاع  يغري 
وانه  خا�شة  ب�سعة،  الوطني 
بجد  للعمل  الوقت  اإىل  يحتاج 
انطالق  قبل  اأ�شبوعني  وميلك 
لالأمم  اإفريقيا  كا�س  نهائيات 
مب�س من اأجل و�شع احل�شابات 
حت�شبا  الت�شكيلة  وحت�شري 

للعر�س الكروي القاري.
الناخب  ك�شف  اآخر،  �شياق  يف 
الوطني اأن ثالثة لعبني عرفوا 
املباراة  يف  الفر�شة  ا�شتغالل 
اأمام  اخل�س  خا�شها  التي 
اأو�شح  حيث  غامبيا،  منتخب 
اأنها كانت فر�شة من اأجل منح 
الذين  لالعبني  الكايف  الوقت 
يربهنوا  حتى  كثريا  يلعبوا  مل 
وان  خا�شة  امكانياتهم،  على 
اأمامه  مواتية  كانت  الفر�شثة 
من اجل التجريب عقب �شمان 
مو�شحا  الكان،  اإىل  التاأهل 
اأونا�س  لو�شيف،  الثالثي  اأن 
موا  وقدرّ الأف�شل  كانوا  وبنا�س 
د  و�شدرّ عنهم،  را�س  جعله  اأداء 
لعب  يوجد  ل  اأنه  املتحدث 
قائمته  يف  التواجد  �شمن 
اإىل  بالتنقل  املعنية  النهائية 

اإفريقيا  كاأ�س  وخو�س  م�س 
الالعبني  اأن  مو�شحا  لالأمم 
بخ�شو�س  ر�شالته جيدا  فهموا 
اجل  من  تتطلب  التي  املعايري 
منح  و�سورة  ثقته  ك�شب 

الإ�شافة للمنتخب.

رغبتي يف الفوز جتعلني 
متحم�شات لعب على 

التتويج بالكان

عن  التاأكيد  بلما�شي  وجدد 
بتحقيق  والالعبني  رغبته 
التتويج  مطلب اجلماهري عرب 
اأين  اإفريقيا،  كاأ�س  بلقب 
للجزائر  ي�شبق  مل  اأنه  اأو�شح 
خارج  القاري  باللقب  التتويج 
حتقيق  على  ويعملون  اأر�شها 
لن  العمل  ان  واأ�شاف  ذلك، 
لكنهم  حتقيقه  �شهال  يكون 
العمل  ي�شاعفون  �شوف 
وا�شتطرد  ذلك،  اأجل  من 
ندوة  اأول  يف  ت�سيحه  اأن 
�شحافية عقدها عقب تعيينه 
برغبته يف  راأ�س اخل�س  على 
التتويج باللقب القاري مل يكن 
انه  باعتبار  الوقت  ربح  هدفه 
والالعبني  الفوز  يحب  مدرب 

ميلكون نف�س الرغبة.

ت�شريح باليلي ردا للجميل 
الإدارة الرتجي

ت�سيح  قرار  املتحدث  وبرر 
الالعب يو�شف باليلي لاللتحاق 
بناديه الرتجي التون�شي وحت�شري 
ال�شوبر الإفريقي اإىل رغبته يف 
جتريب لعبني جدد باعتبار اأن 
غامبيا  مقابلة  خا�س  الالعب 
و�شوف مينح الفر�شة لنب رحمة 
اأمام تون�س، واأ�شاف اأن اخلطوة 
كانت ردا للجميل لإدارة الرتجي 
التي وافقت على ت�سيح لعبها 
�شهر  املحلي  املنتخب  لفائدة 
دي�شمرب املن�سم رغم انه كان 

خارج تواريخ الفيفا.
عي�شة ق.

 مهاجم  وفاق ورقلة 
حممود رويغي "للو�شط "

�شن�شحي من اأجل العودة 
بال�شيدة الكاأ�ض اإىل ورقلة

ك�شف متو�شط امليدان الهجومي لوفاق ورقلة حممود رويغي اأن 

تاأهل فريقي لنهائي كاأ�س اجلمهورية على ح�شاب �سيع غيلزان 

يعترب تاريخي، موؤكدا يف ذات ال�شدد اأن الفريق �شي�شحي من اأجل 

العودة بال�شيدة الكاأ�س، واأكد �شانع األعاب اأ�شبال وفاق ورقلة حممود 

رويغي يف ت�سيح �شحفي خ�س به يومية »الو�شط« اأن فريقه حقق 

الأهم بتحقيقه للتاأهل لنهائي ال�شيدة الكاأ�س يف انتظار حتقيق 

املهم وهو الفوز باملقابلة النهائية والعودة لورقلة بالكاأ�س، وبالعودة 

ملجريات مقابلة الأم�س اأمام �سيع غيلزان، فقد اأكد الالعب رويغي 

اأن فريقه عاد من بعيد خا�شة بعدما متكن من تعديل النتيجة يف 

وقت فا�شل كما اأكد ان الالعبون اأمنوا بقدراتهم وكادوا اأن ي�شيفوا 

هدف ثاين قبل اللجوء ل�سبات الرتجيح التي ابت�شمت يف الأخري لهم 

. ويف مو�شوع مت�شل ذهب ذات املتحدث اإىل اأبعد من ذلك عندما 

اأكد بلغة الواثق من نف�شه باأن فريقه �شريمي بكل ثقله يف مقابلة 

النهائي من اأجل التتويج بالكاأ�س وحتقيق اجناز تاريخي باجلنوب 

الكبري، مو�شحا يف ذات ال�شدد اأن الالعبني واعون بحجم امل�شوؤولية 

امللقاة على عاتقهم. جدير بالذكر اأن حممود رويغي يعترب من 

بني الركائز  الأ�شا�شية التي يزج بها املدرب بن زايد يف املقابلة  

النهائية وهو الذي لعب دورا كبريا يف ال�شوط الثاين بعدما متكن من 

مترير كرة حا�شمة مكنت الوفاق الورقلي من تعديل النتيجة .

اأحمد باحلاج   

بعد الفوز ب�شربات الرتجيح على �شريع غيلزان

اأ�شبال ورقلة يحققون تاأهال 
تاريخيا لنهائي كاأ�ض اجلمهورية

الأخري ل�شالح املحليني، لتعم الفرحة اأرجاء امللعب من طرف حمبي وع�شاق بالتعادل اليجابي بهدف يف كل �شبكة ل�سبات الرتجيح التي ابت�شمت يف �سيع غيلزان حال دون حتقيق ذلك، ليحتكم الفريقني مبا�سة بعد نهاية اللقاء ميكنهم من التاأهل مبا�سة لكن عوامل الت�سع و �شوء الرتكيز اأمام مرمى النتيجة، ليوا�شل بذلك لعبو الوفاق مدهم الهجومي بحثا عن هدف ثاين نفو�س رفقاء متو�شط الهجومي الذي كاد يف حماولتني خطريتني من م�شاعفة مغاير بحثا عن هدف التعديل وهو ما حتقق لهم، الأمر الذي اأعاد الثقة يف ال�شوط بتقدم الزوار . اأما يف املرحلة الثانية فقد دخل اأبناء وفاق ورقلة بوجه اأدخل الفريق يف مرحلة فراغ كاد اأن يكلفه ذلك تلقي هدف ثاين لينتهي هذا متكن يف الأنفا�س الأخرية من املرحلة الأوىل ت�شجيل هدف التقدم، وهو ما وفاق ورقلة، لكن غياب الرتكيز اأمام مرمى املناف�س �سيع غيلزان الذي بطويل، جمريات ال�شوط الأول عرفت ت�شجيل فر�س باجلملة لفائدة اأ�شبال وذلك على ح�شاب �سيع غيلزان، يف مقابلة قدم فيها اأ�شبال املدرب كانو اأداء متكن اأ�شبال وفاق ورقلة من اقتطاع تاأ�شرية املرور لنهائي كاأ�س اجلمهورية 
اأحمد باحلاجتقدمي نتيجة ايجابية وملا ل العودة بال�شيدة الكاأ�س يف مقابلة النهائي .القادر جالوي ومدير ال�شباب والريا�شة بوبكر �شتحونة لتمكني الفريق من املادي واملعنوي من طرف ال�شلطات الولئية وعلى راأ�شها وايل الولية عبد التي حققت تاأهل تاريخي لنهائي كاأ�س اجلمهورية من خالل توفري لها الدعم على وجه اخل�شو�س على �سورة التفاف اجلميع خلف هذه الفئة ال�شبانية ويف مو�شوع مت�شل فقد اجمع املتتبعني لل�شاأن الكروي باجلنوب الكبري وورقلة ال�شاحرة امل�شتديرة الذين هتفوا مطول باإ�شم النادي.
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�لربتغال تتعرث بتعادل خميب �أمام �صربيا
وا�صل منتخب الربتغال �صجله ال�صعيف يف بداية م�صواره بالت�صفيات املوؤهلة ليورو 2020 
بتعادل جديد اأمام �صيفه ال�رصبي 1-1 يف املباراة التي جمعتهما اأول اأم�س مبلعب النور 

يف ل�صبونة، اأحرز دو�صان تاديت�س هدف �رصبيا يف الدقيقة 7 من عالمة اجلزاء، بينما 
�صجل دانيلو برييرا هدف التعادل للربتغال بالدقيقة 42، ورفع املنتخب الربتغايل ر�صيده 

اإىل نقطتني يف املركز الثالث من مباراتني، فيما ح�صد املنتخب ال�رصبي اأول نقطة له من 
مباراته الأوىل يف الت�صفيات ليحتل بها املركز الرابع، بداأت املباراة فعلًيا يف الدقيقة 3، 
واأهدر كارفاليو فر�صة ذهبية وخطرية من داخل املنطقة بعدما �صتت �صابايت�س مدافع 
�رصبيا الكرة ب�صكل خاطئ لي�صددها بجوار القائم الأمين لدمييربوفيت�س، ويف الدقيقة 

7 ح�صل منتخب �رصبيا على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من احلار�س باتري�صيو على 
جا�صينوفيت�س، جنح دو�صان تاديت�س يف حتويلها اإىل الهدف الأول لل�رصب اأمام الربتغال، 

وكاد رونالدو اأن يرد ب�صكل �رصيع وي�صجل الهدف الأول لول تاألق حار�س �رصبيا الذي اأبعد 
ت�صديدة رونالدو القوية اإىل ركلة ركنية بالدقيقة 9، ووا�صل دمييربوفيت�س احلار�س ال�رصبي 

تاألقه وحال دون تعادل الربتغال، بعدما �صنحت فر�صة خطرية جلوريرو بالدقيقة 15 من 
داخل منطقة اجلزاء،�صددها بقدمه اليمنى واأبعدها احلار�س باأطراف اأ�صابعه، واقرتب 

كري�صتيانو من اإدراك التعادل يف الدقيقة 24 بعدما و�صلته الكرة داخل املنطقة، لي�صددها 
بالقدم الي�رصى يف اأقدام نيكول ميلنكوفيت�س قبل اأن ي�صقط رونالدو ويطالب بركلة جزاء، 

وتعادل دانيلو برييرا يف الدقيقة 42 ملنتخب الربتغال بعد جمهود فردي مميز من منت�صف 
امللعب، وتوغل للمنطقة لي�صدد ت�صويبة قوية من خارج منطقة اجلزاء يف الزاوية ال�صعبة 

على احلار�س.
يف الدقيقة 48 �صنحت الفر�صة ل�رصبيا للتقدم بعد متريرة من ميرتوفيت�س اإىل لزوفيت�س 
يف جهة اليمني، راوغ الأخري جوريرو لعب الربتغال و�صدد بي�صاره ت�صويبة اأم�صكها روي 
باتري�صيو، واأهدر اآدم لياييت�س فر�صة �صهلة بالدقيقة 55 بعد متريرة عر�صية اأر�صية من 
الناحية اليمنى ل�رصبيا �صددها لياييت�س بطريقة غريبة بعيدة عن املرمى و�صط غياب 

الرقابة الربتغالية متاًما، الدقيقة 70 جاءت اأخطر فر�س الربتغال، بعد حماولة و�صلت اإىل 
بريناردو �صيلفا يف اليمني والذي مرر كرة اأر�صية ف�صل اأندريا �صيلفا يف حتويلها باملرمى 
لت�صل اإىل كارفاليو الذي وجد 4 لعبني اأمامه وخرجت بعيدا عن املرمى، وكاد جوريرو 
اأن ي�صجل هدًفا قاتاًل للربتغال يف الدقيقة 91 بعد ت�صديدة ي�صارية قوية من على حدود 

منطقة اجلزاء لم�صت ال�صباك اخلارجية ل�رصبيا.

بايرن ميونخ يقرتب من ح�صم �صفقة هرنانديز
اقرتب نادي بايرن ميونخ الأملاين من اإبرام �صفقة تاريخية بالتفاق مع اأتلتيكو مدريد 

الإ�صباين خالل فرتة النتقالت ال�صيفية املقبلة، ووفقا ملجلة »فران�س فوتبول« الفرن�صية، 
فاإن النادي البافاري ي�صع اللم�صات الأخرية على ال�صفقة املنتظرة منذ جانفي املا�صي 

باحل�صول على خدمات لوكا�س هرنانديز، مدافع الروخي بالنكو�س لتدعيم اخلط اخللفي 
ملت�صدر ترتيب البوند�صليغا.

واأ�صارت املجلة اإىل تو�صل البايرن اإىل اتفاق مع الأتلتي يق�صى بدفع 85 مليون يورو، نظري 
�صم الدويل الفرن�صي البالغ من العمر 23 عاما، و�صمل التفاق ح�صول هرنانديز، على راتب 

�صنوي ل يتجاوز 13 مليون يورو اإذ �صيوقع على عقد ملدة 6 �صنوات، �صفقة هرينانديز 
�صتكلف النادي الأملاين 160 مليون يورو حتى عام 2025، لي�صبح املدافع الفرن�صي الالعب 

الأغلى يف تاريخ البوند�صليغا. يذكر اأن بايرن ميونخ حاول التعاقد مع املدافع ال�صاب 
خالل فرتة النتقالت ال�صتوية املا�صية مقابل 80 مليون يورو، لكن النادي الإ�صباين رف�س 

التخلي عن لعبه يف منت�صف املو�س، ليتاأجل احل�صم اإىل ال�صيف املقبل.

نيفيل: ماين ي�صتفيد مما يحدث مع �صالح
علق غاري نيفيل اأ�صطورة مان�ص�صرت يونايتد على تراجع معدل ت�صجيل الدويل امل�رصي 

حممد �صالح جنم ليفربول لالأهداف يف املو�صم احلايل، وقال نيفيل يف ت�رصيحات اأبرزها 
املوقع الر�صمي للربميريليغ: »ت�صاعف الهتمام مبراقبة �صالح يف املو�صم احلايل، ففي 

الكثري من املواقف يكون حوله 3 مدافعني«، واأ�صاف: »ما يحدث مع �صالح هو ال�رص 
وراء ت�صجيل �صاديو ماين لعدد كبري يف الأهداف يف املو�صم احلايل، لأن زيادة الرتكيز مع 
النجم امل�رصي منح حرية لزمالئه يف امللعب«، وتابع: »اأف�صل املدافعني يف الربميريليغ 

�صيجدون �صعوبة يف اإيقاف الدويل امل�رصي، لأنه لعب من طراز عاملي«، ووا�صل: »�صالح 
ميلك القدرة على الخرتاق من اجلانب الأمين، ولكن رغم اإدراك املدافعني لهذه اجلزئية 

اإل اأنهم لن ي�صتطيعوا اإيقافه«، واأمت: »�صالح ينهي الكرات اأمام املرمى بجودة عالية للغاية، 
ولذلك فاإن ليفربول حمظوظ بامتالك لعب مثله«. يذكر اأن �صالح �صجل هذا املو�صم 17 

هدًفا يف الربميريليغ، ويحتل بها املركز الثاين يف جدول ترتيب الهدافني بعد الأرجنتيني 
�صريجيو اأغويرو مهاجم مان�ص�صرت �صيتي و�صاحب 18 هدًفا.

فرن�صا تكت�صح �أي�صلند� يف ت�صفيات �ليورو
حقق منتخب فرن�صا فوزه الثاين على 
التوايل يف الت�صفيات املوؤهلة لكاأ�س 
وتغلب   2020 يورو  الأوروبية  الأمم 
برباعية  الأي�صلندي  �صيفه  على 
الديوك،  رباعية  اأم�س،  اأول  نظيفة 
اأومتيتي  �صامويل  توقيع  حملت 
مبابي  وكيليان  جريو  واأوليفييه 
واأنطوان غريزمان، ويت�صدر منتخب 
الثامنة  املجموعة  ترتيب  فرن�صا، 
الأهداف  بفارق  نقاط   6 بر�صيد 
بداأت  الو�صيف،  تركيا  منتخب  عن 
املباراة ب�صغط هجومي مكثف من 
ت�صجيل  عن  بحًثا  الفرن�صي  الفريق 
ال�صيطرة  برغم  ولكن  مبكر،  هدف 
املطلقة عجزت الديوك عن الو�صول 
ل�صباك احلار�س هان�س هالدور�صون 
الدقيقة  وجاءت  دقائق،   10 اأول  يف 
للمنتخب  ال�صبق  هدف  لت�صهد   12
الفرن�صي بوا�صطة �صامويل اأومتيتي 

من �رصبة راأ�س قوية بعدما تلقى متريرة متقنة من كيليان مبابي، وكاد راجنار �صيجورد�صون اأن يدرك التعادل لأي�صلندا يف 
الدقيقة 16 من �رصبة راأ�س من اأمام املرمى متاما لكن احلار�س الفرن�صي هوغو لوري�س وقف له باملر�صاد، وقبل 5 دقائق من 
نهاية ال�صوط الأول كان بافارد قريبا من ت�صجيل الهدف الثاين لفرن�صا، بت�صديدة بعيدة املدى، لكن الكرة مرت مبا�رصة من 

فوق ال�صباك الأي�صلندية.
وبداأت اأحداث ال�صوط الثاين مبحاولة خطرية من جانب الفريق الأي�صلندي عندما �صدد بريكري بيارنا�صون كرة قوية من خارج 
منطقة اجلزاء لكن احلار�س الفرن�صي هوغو لوري�س ت�صدى لها بثبات، وجاءت اأول هجمة للديوك الفرن�صية يف ال�صوط الثاين 
بعد م�صي ربع �صاعة، عندما �صدد اأنطوان غريزمان كرة قوية من خارج منطقة اجلزاء لكنها علت العار�صة بقليل، ومتكن جريو 
من ت�صجيل الهدف الثاين لفرن�صا يف الدقيقة 68 اإثر متريرة رائعة من الناحية الي�رصى ف�صل احلار�س الأي�صلندي يف التعامل 

معها لت�صل اإىل جريو اأمام املرمى مبا�رصة ليلم�صها اإىل داخل ال�صباك.
واألغى احلكم هدفا �صجله جريو يف الدقيقة 73 بداعي الت�صلل، واأحرز مبابي الهدف الثالث لفرن�صا يف الدقيقة 78، بعدما تلقى 
متريرة رائعة من غريزمان داخل منطقة اجلزاء، لي�صدد بقدمه اليمنى من الو�صع زاحًفا اإىل داخل ال�صباك، وقبل 6 دقائق 
الرابع للديوك بعدما تلقى متريرة رائعة بالكعب من مبابي لي�صدد من مل�صة واحدة يف  النهاية �صجل جريزمان الهدف  من 

ال�صباك.

مباراة  الإيطايل  جوفنتو�س  مهاجم  رونالدو  كري�صتيانو  غادر 
اأمم  كاأ�س  ت�صفيات  يف  �رصبيا  �صيفتها  اأمام  الربتغال  بالده 
اخللفية،  الفخذ  ع�صالت  يف  اإ�صابته  عقب   2020 اأوروبا 
حماولته  عقب  امللعب  ملغادرة  عاماً   34 رونالدو  وا�صطر 
الو�صط بيتزي  الكرة ليحل حمله لعب  الرك�س ب�رصعة خلف 
بعد ن�صف �صاعة من البداية بينما كانت �رصبيا متقدمة 0-1 
اأ�صار  اأن رونالدو  بهدف دو�صان تاديت�س من ركلة جزاء، وبدا 
العالج  تلقى  الي�رصى حيث  ل�صاقه  الفخذ اخللفية  نحو ع�صلة 
بجوار الراية الركنية، وذهبت اأغلب و�صائل الإعالم العاملية اإىل 
اأن رونالدو مهّدد بالغياب ملدة ترتاوح بني �صهر اأو �صهرين، لكن 
�صحيفة »كال�صيو مريكاتو« الإيطالية اأكدت اأن جنم جوفنتو�س 
تكلّم مع بع�س ال�صحفيني وقال: »اأنا ل�صت قلقاً ب�صاأن الإ�صابة، 

�صتتجاوز  الراحة  فرتة  اأن  اأعتقد  ول  جيداً  ج�صدي  اأعرف 
اأو اأ�صبوعني على اأق�صى تقدير«، وكان رونالدو، الذي  اأ�صبوعاً 
اأجاك�س  اأمام  ملعبه  خارج  جوفنتو�س ملواجهة  فريقه  ي�صتعد 
يف  اأوروبا  اأبطال  لدوري  الثمانية  دور  ذهاب  يف  لأم�صرتدام 
العا�رص من ال�صهر املقبل، يخو�س مباراته الثانية مع الربتغال 
اأوروبا  العام املا�صي. وبداأت الربتغال بطلة  منذ كاأ�س العامل 
اأوكرانيا  اأمام  اأر�صها  على  ال�صلبي  بالتعادل  لقبها  عن  الدفاع 
رونالدو  املا�صي.،وكان  اجلمعة  يوم  الثانية  املجموعة  �صمن 
مليون   100 مقابل  جوفنتو�س  اإىل  املا�صي  ال�صيف  املنتقل 
يورو، قاد فريق ال�صيدة العجوز اإىل ربع نهائي امل�صابقة القارية 
العريقة بثالثيته يف مرمى اأتلتيكو مدريد الإ�صباين اإياباً بعدما 

كان الفريق الإيطايل خ�رص ذهاباً يف مدريد بثنائية نظيفة.

رونالدو ي�صاب ويطمئن جماهري �ليويف

غريزمان يك�صر حاجز �ل�صمت حول بر�صلونة
اإىل الفريق ك�صف الدويل الفرن�صي اأنطوان غريزمان مهاجم فريق اأتلتيكو مدريد و�صيف الدوري الإ�صباين، عن موقفه جتاه الأنباء  اإىل �صفوف فريق بر�صلونة يف املو�صم املقبل، وعلق غريزمان على �صائعات انتقاله  الكتالوين، يف ت�رصيحات اأبرزتها �صحيفة »ماركا« الإ�صبانية قائاًل: »لقد اعتدت على هذا الأمر، كما اأنني �صئمت قلياًل التي تربطه بالنتقال 

املقبل، ليكون بدياًل للهداف الأوروغوياين لوي�س �صواريز يف هجوم البار�صا.نهاية جيدة للمو�صم«. يذكر اأن العديد من التقارير، ربطت غريزمان بالنتقال اإىل �صفوف البلوغرانا يف املريكاتو ال�صيف اأمام جوفنتو�س لقد كان الأمر �صعبًا، ولكننا ل نزال واثقني من قدراتنا، واأعلم اأن الفريق يحتاج اإىل تواجدي لنحقق مًعا اأن ننهي الليغا هذا املو�صم ب�صكل جيد، بعد توديع بطولة دوري اأبطال اأوروبا«، واختتم غريزمان ت�رصيحاته: »الهزمية واأ�صاف مهاجم الديوك عقب فوز فرن�صا على اأي�صلندا برباعية نظيفة �صمن الت�صفيات املوؤهلة اإىل يورو 2022: »اأتوقع ب�صبب تكراره يف كل عام«.
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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 النطوائيني لن�ساأله كيف ي�سنف نف�سه على 
�سلم النفتاح الجتماعي، ف�سيحاول ل �سعوريا اأن ينفي عن نف�سه 
»تهمة« النطوائية، فالثقافة العامة تعطي الأولوية للمنفتحني يف 

فر�س الدرا�سة والعمل والنجاح، مع اأن الإح�ساءات تقدر اأن ثلث اإىل 
ن�سف الأمريكيني انطوائيون، والعلم يوؤكد اأن منط �سخ�سياتهم لي�س 

طبيعيا فح�سب بل يحمل الكثري من عوامل القوة والتميز.

 وكالت 

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

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

املقابالت.

الكوكب بحاجة 
لالنطوائيني

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

ق�سة املنا�سلة 
الأمريكية ال�سوداء 

روزا بارك�س

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

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

وحكمتها فقط.

ت�سليط ال�سوء على 
علماء العامل 

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

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

اإىل اأزمات الك�شاد- يعود اإىل 
املنفتحة  ال�شخ�شيات  ميل 
وهو  واملقامرة،  للمغامرة 
اأمر يُ�شتبعد حدوثه لو �ُشمح 
فر�شهم  باأخذ  لالنطوائيني 

الكاملة.

النطوائية كنمط 
طبيعي من اأمناط 

ال�سخ�سية

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

مفرطة الن�شاط.

كارل يونغ وتعريف 
النطوائية

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

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

النقي�س يف كل ما �شبق.

�سيادة النفتاح

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

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

املجتمع اإليها.

اأول روائي وقا�س عربي يح�سل على جائزة نوبل يف الأدب )الأوروبية(

بعد 13 عاما على رحيله.. »هم�س النجوم« يكمل حكايات جنيب حمفوظ
رحيله،  على  عاما   13 بعد 
جنيب  امل�رضي  الأديب  يعود 
عن  ق�ش�شه  ل�رضد  حمفوظ 
وال�شخ�شيات  واملقهى  احلارة 
ق�شة   18 خالل  من  املهم�شة، 
مل يت�شمنها اأي كتاب من قبل، 
حممد  امل�رضي  فال�شحفي 
جمعها  مريديه-  -اأحد  �شعري 

ون�رضها يف اإ�شدار جديد.
وتت�شكل املجموعة التي حتمل 
هم�س  حمفوظ..  »جنيب  ا�شم 
دار  عن  و�شدرت  النجوم« 
ال�شاقي يف بريوت، من ق�ش�س 
ت�شعينيات  يف  حمفوظ  ن�رضها 
اإحدى  يف  املا�شي  القرن 
يف  جتمع  مل  لكنها  املجالت، 
ق�شة  اإليها  م�شافة  كتاب،  اأي 

عرث  اأدبي«  »كنز  من  جديدة 
الأديب  ورثة  لدى  �شعري  عليه 

الراحل.
-ال�شحفي  �شعري  حممد  وقال 
الأدب  اأخبار  جريدة  يف 
على  داأب  والذي  امل�رضية 
�رضديات  وحتليل  مراجعة 
الكتاب:  مقدمة  يف  حمفوظ- 
»عندما منحتني ابنته اأم كلثوم 
�شندوقا �شغريا يت�شمن اأوراقا 
�شعرت  حمفوظ،  تخ�س  عدة 
بلذة كاأنني على و�شك اكت�شاف 

مقربة فرعونية«.
وي�شيف اأن »من �شمن الأوراق 
اأربعني  نحو  ي�شم  كامل  ملف 
تن�رض  مل  لكن  ق�شرية،  ق�شة 
يعود  كتابتها.  وقت  الق�ش�س 

�شنوات  بعد  حمفوظ  اإليها 
لين�رضها يف جملة ن�شف الدنيا، 
خارج  ق�شرية  ق�شة   18 وبقيت 
بطبعاتها  الكاملة  الأعمال 

املختلفة«.
�شحة  يف  �شك  لأي  وقطعا 
�شورة  �شعري  اأرفق  الق�ش�س، 
من اأ�شول هذه الق�ش�س بخط 
على  الإبقاء  مع  حمفوظ،  يد 
اختارها  كما  الأعمال  عناوين 
على  احلائز  الراحل  الروائي 
عام  الأدب  يف  نوبل  جائزة 

.1988
ومن هذه الق�ش�س: »مطاردة« 
احلارة«  و«ابن  و«توحيدة« 
عجوة«  و«اأبونا  منلة«  و«نبوءة 
النجوم«  و«هم�س  و«ال�شهم« 

ال�شيخ  و«دعاء  لعبة«  و«العمر 
الأ�شماء  من  وغريها  قاف«، 
من  حمفوظ  حر�س  التي 
البيئة  و�شف  على  خاللها 

ال�شعبية امل�رضية.
الق�ش�س  اإن  �شعري  ويقول 
تختلف  ل  اليوم  ين�رضها  التي 
حمفوظ  جنيب  عوامل  عن 
امتداد  وهي  الإبداعية، 
التي  الطفولة  حلكايات 
ا�شتعادها يف »حكايات حارتنا« 
»�شدى  يف  وكذلك   ،1975 عام 
ولكنها   ،1999 عام  الن�شيان« 
ال�شيخ  وحكمة  بالرمز  حمملة 

الكبري.
الق�ش�س  »تدور  وي�شيف 
حمفوظ  عامل  احلارة،  يف 

حارة  باحلياة،  املفعم  الأثري 
بقبو  تنتهي  املالمح  حمددة 
لهم،  ماأوى  ل  من  يعي�س  حيث 
-احل�شن  القبو  فوق  ويرتفع 
الأ�شباح  ت�شكن  حيث  القدمي- 

والعفاريت«.
روايات  م�شمون  وي�رضح 
واأزمانها،  واأبطالها  حمفوظ 
فيقول »يف احلارة ثمة هاربون 
قدمية  تقاليد  اأو  ثاأر  من 
اأو  احلب  اأجل  من  واأحيانا 
عائدون  اأي�شا  وهناك  العمل، 
اأ�شحاب  دائما  هم  ثراء،  بعد 
امللتب�شة  والأقوال  النبوءات 
الق�ش�س،  اأبطال  يتبادلها  التي 
ويكون  ما  نحو  على  فتتحقق 
م�شريهم دائما التهام باجلنون 

اأو اخلروج على التقاليد«.
وجنيب حمفوظ هو اأول روائي 
على  يح�شل  عربي  وقا�س 
جائزة نوبل يف الأدب، وهو من 
الذين  امل�رضيني  الأدباء  اأكرث 
اأعمال  اإىل  كتاباتهم  حتولت 

�شينمائية وتلفزيونية.
يف  اأ�شيب  حمفوظ  وكان   
 1995 الأول  اأكتوبر/ت�رضين 
بطعنة �شكني يف عنقه على يد 
بداعي  اغتياله  حاول  �شابني 
الإلهية  الذات  على  التطاول 
حارتنا«  »اأولد  روايته  ب�شبب 
من  جنا  لكنه  للجدل،  املثرية 
على  لحقا  اأثر  الذي  احلادث 

قدرته على الكتابة بيده.
 وكالت
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»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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حمافظ التظاهرة توفيق جراية،يك�سف ح�سريا »للو�سط«

.       37 فيلما م�سارك يف الطبعة الثالثة

»اأيام الفيلم الق�ضري بالوادي ف�ضاء 
للإبداع ال�ضينمائي الهاوي«

ك�سف حمافظ اأيام الفيلم الق�سري بالوادي توفيق جراية يف ت�سريح  خا�س ليومية »الو�سط » 
باأن هذه الأيام �ستنطلق يوم غد 27  والتي ت�ستمر فعاليتها غاية 28 مار�س اجلاري وعليه فهذه 
التظاهرة ال�سينمائية منظمة من طرف نادي وقفات �سوئية التابع لدار الثقافة حممد الأمني 

العمودي بالوادي الذي يهتم بعامل ال�سورة وال�سمعي الب�سري ولقد بلغ عدد الأفالم امل�ساركة  يف 
الطبعة الثالثة 37 فيلم  كله لهواة ال�سينما ومدته ل تتجاوز الـ 7  دقائق .

 حكيم مالك 

حدث �سينمائي الأول من 
نوعه يف ولية الوادي

ذات  ذكر  ال�سياق  ذات  ويف   
املتحدث »للو�سط«   اأن الهدف  
الأيام   هذه  تنظيم   خالل  من 
وخلق  والتعليم  التكوين  هو 
الفر�ص ل�سباب منطقة »الوادي 
هذا  يف  التجربة  خو�ص  مع    «
املجال واملتمثل يف  » ال�سينما 
»  ، م�سريا اأن  الطبعة ال�سابقة  
قد  ال�سينمائي  احلدث  لهذا 
ومنقطع  كثيفا  �سهدت ح�سورا 
املتعط�ص  للجمهور  النظري 
هذا  وعلى   ، ال�سابع  للفن 
احلدث  هذا  يعترب   الأ�سا�ص 
الأول من نوعه يف ولية الوادي  
لكون هذه الأيام ف�ساء لالإبداع 
م�سيفا    ، الهاوي   ال�سينمائي 
جراية اأنه �سبق له امل�ساركة يف 

عدة جتارب و �سالونات للفيلم   
 4 الآن  حلد  عددها  بلغ  والتي 

�سالونات بني وطنية وحملية.

يحي مزاحم ،رمي 
تاكو�ست،وع�سام تع�سيت 

يف جلنة حتكيم الأيام 

عن  جراية  توفيق  واأعلن    
اأع�ساء جلنة التحكيم اأيام الفيلم 
الق�سري بالوادي يف طبعته الثالثة 
�سينمائية  اأ�سماء  ت�سم  والتي 
املخرج  يف  واملتمثلة  بارزة 
يحي مزاحم واملمثل واملخرج 
تع�سيت  ع�سام  ال�سينمائي 
واملمثلة رمي تاكو�ست،اأما فيما 
يخ�ص اجلوائز التي �ستمنح يف 
الفيلم  اأيام  من  الثالثة  الطبعة 
جائزة  يف   فتتمثل  الق�سري 
اأح�سن  وجائزة  اإخراج  اأح�سن 
وجائزة   « متكامل  » عمل  فيلم 

جلنة  وجائزة  �سيناريو   اأح�سن 
فكرة  اأح�سن  وجائزة  التحكيم 
وجائزة  متثيل  اأح�سن  وجائزة 
اأح�سن  وجائزة  مونتاج  اأح�سن 

ت�سوير.

يف  فيلما م�سارك   37
الطبعة الثالثة

بالأفالم  يتعلق  فيما  اأما    
الثالثة  الطبعة  يف   امل�ساركة  
فهي موزعة على 7 جمموعات  
»�سياع  فيلم  يف  واملتمثلة 
و«من  ليفه  اإ�سحاق  لـ  دام�ص«  
اهلل   ن�رص  »لفار�ص  القطة  ركل 
و«مقربة احلياة«  ملنار كناوية و« 
نعمة ربي »  لـعماد الدين �سهوبة 
و«يا�سني«  مل�سطفى عوادي و« 
ال�سديق ال�سارق«  لنا�رص الدين 
برا�سد  و« هدية احلياة« لـاأن�ص 
ماأمون و«تاج« لآدم بن خليفة و )  

WHAT IF ( لـلقمان جوادي 
و«  �سليق  لـيو�سف  و«اختطاف« 
فال�ص« ملروان بن عمر و« نورة« 
لـعلي �سطي و«�سدقه » لـ اأ�سماء 
املوت«   حتدي  و«  حممودي  
و«ال�سدق  �سعداين  العايل  لعبد 
و«  حمدة  الهادي  لـ   « جناة 
حلقة«  لـمحمد �رصيف زغيدي  
و« �سمريي« لـ الزهراء بوغزالة 
اإ�رصاء بوغزالة   »لـ  واأمل  اأمل  و« 
بن  لـف�سيل  »الختطاف«  وفيلم 
�سيالة  لـرتكية  عا�سورو«كارما« 
الدين  اجلزائر«لعالء  و«اإل 
املخرج  حريزي و«�سي�سارك 
حامت �رصيط بفيلم ق�سري حتت 
  )schizophrenia   ( عنوان 
اأحمد  املخرج  و�سي�سجل 
يف  م�ساركته  العبادي   عمار 
للفيلم  املخ�س�سة  الأيام  هذه 
و«  البئر«   « بفيلم  الق�سري 
و«اأيهم«  نايلي  لن�سال    « �سوت 

  ”pain dose”ملختار حني و
تعمل  ما  و« حب  فقريي  لوردة 
لتعمل ما حتب«  ملحمد الطيب 
بن  الكامل  لعبد  و027  حموية 
اجليالين  لـ  و«�سوبرمان«  عمر 
زيتون و« كابو�ص« لعبد الوهاب 
ملنال  نظافة«  و«عامل  نيد 
اإدمان«  يولد  و«حرمان  م�ستور 
و«الواقع«   عمر  بن  جلهاد 
  So what”»و �سنيقرة  لنا�رص 
اإميان«  و«ق�سة  حمده  للخ�رص 
 Imو عمارة  بن  الهدى  لنور 

sorry« »  لعلي تامه

»مل نتلقى اأي دعم من 
وزارة الثقافة«

 
 كما اأو�سح حمافظ التظاهرة 

»باأن  »للو�سط  ال�سينمائية  
لتنظيم  ت�ساهم  مل  الدولة 
الق�سري  الفيلم  الأيام  هذه 
دعم  اأي  نتلقى  ومل  بالوادي 
مادي من طرفها ،  وهذا ما 
املوؤ�س�سات  اإىل  نلجاأ  جعلنا 
اخلا�سة  التي دعمتنا   وهذا 
على  الرغم  من الوعود التي  
الثقافة عز  وعدنا بها  وزير 
الدين ميهوبي  خالل زيارته 
ولكنه   الوادي  لولية  ال�سابقة 
وعدنا  بعدما  وعده  اأخلف 
  ، املعدات  بع�ص  بتوفري 
ذات  اأ�سار  ال�سدد  هذا  ويف 
وقفات  نادي  اأن  املتحدث 
معدات  اأي  ل ميتلك  �سوئية 
من  والكر�سي  الطاولة  عدا 

دار الثقافة .

ورقلة: م�ضاركة ما ل يقل عن 35 فنان ت�ضكيلي يف الأ�ضبوع الإعلمي الأول للفنون الت�ضكيلية بتقرت
ي�سارك ما ل يقل عن 35  بني 
وجمعيات  ت�سكيليني  فنانني 
وموؤ�س�سات �سبانية يف فعاليات 
لالأ�سبوع  الأوىل  الطبعة 
الت�سكيلية  للفنون  الإعالمي 
الفرتة  يف  تنظيمه  املزمع 
واإىل  مار�ص    30 من  املمتدة 
 160( بتقرت  اأفريل    2 غاية 
كلم �سمال ورقلة(، ح�سبما علم 

به من املنظمني . وي�سكل هذا 
مببادرة  ينظم  الذي  ال�سالون 
من املديرية املنتدبة لل�سباب 
والريا�سة لتقرت ودار ال�سباب 
حتت  الدين-تقرت<<  »خري 
يف  واإ�سعاع  »توا�سل  �سعار 
لهوؤلء  فر�سة  الإبداع«  واحة 
من  بفنهم  للتعريف  الفنانني 
الفنية  اأعمالهم  عر�ص  خالل 

اجل  بينهم من  فيما  واللتقاء 
واخلربات  التجارب  تبادل 
جديد  هو  ما  كل  ومناق�سة 
ح�سبما  املجال،  هذا  يف 
»خري  ال�سباب  دار  مدير  اأكده 
تعد  كما   . الدين-تقرت« 
ف�ساء  كذلك  التظاهرة  هذه 
املحب  للجمهور  �سانحا 
اأكرث  للتعرف  الت�سكيلي  للفن 

الفنون  من  النوع  هذا  على 
خمتلف  ي�سم  وانه  ل�سيما 
اللوحات  غرار  على  اأنواعه 
والأغوا�ص  والكوارال  الزيتية 
الإ�سالمية  والفنون  والنحت 
واخلط  )املنمنمات  باأنواعها 
ملا  وفقا  وغريها(،  العربي 
�سيخة  فريد  ال�سيد  اأو�سحه 
اأجنحة  هام�ص  على  وبرمج   .

ندوتني  تنظيم  ال�سالون 
احلركة  »تاريخ  حول  فنيتني 
»الفن  و  املحلية«  الت�سكيلية 
فنانون  ين�سطهما  الت�سكيلي  
يف  وخمت�سون  ت�سكيليون 
تنظيم  عن  ف�سال  املجال 
م�سابقتني يف الر�سم لالأطفال 
والهواة ون�ساطات فنية اأخرى. 
هذه  برنامج  كذلك  ويت�سمن 

اأهمية  تربز  التي  التظاهرة 
يف  اليجابي  وتاأثريه  الر�سم 
لدى  الفني  احل�ص  ترقية 
يتمثل  جواري  عمل  اجلمهور 
م�سرتكة  جدارية  اجناز  يف 
بني جميع الفنانني الت�سكيليني 
امل�ساركني حول الفن العمراين 

اخلا�ص مبنطقة تقرت.
 ق.ث 

مب�ساركة 36 دار ن�سر

انطلق معر�ض كتاب الطفل بالريا�ض 
 انطلقت اأم�ص فعاليات معر�ص كتاب الطفل التي تنظمها وزارة 

الإعالم يف مركز امللك فهد الثقايف، مب�ساركة 36 دار ن�رص، 
وت�ستمر ملدة خم�سة اأيام.

وي�سم املعر�ص برناجماً ثقافياً مو�سعاً يحتوي على م�رصحيات 
موجهة للطفل وور�ص يف تطوير املهارات واأركان لالأطفال 

املبدعني يف جمال التاأليف، كما �ستقام ور�ص يف فن كتابة الق�سة 
لالأطفال، وغريها من الربامج الثقافية والرتفيهية، و�سيتم تخ�سي�ص 

من�سات لتوقيع كتب الأطفال احلديثة، و �سي�ستقبل املعر�ص زواره 
من العائالت والأطفال يف الفرتة امل�سائية، فيما مت تخ�سي�ص 
الفرتة ال�سباحية للمدار�ص البتدائية وريا�ص الأطفال التي مت 

وكالة اأنباء ال�سعر   توجيه الدعوة لها.

األيغوري: معر�ض جديد للفنان طيب بن عبا�ض بختي
يحت�سن حاليا رواق »حممد را�سم« 
باجلزائر العا�سمة معر�سا للفنون 
طيب  الت�سكيلي  للفنان  املعا�رصة 
فيه حوايل  بختي جمع  بن عبا�ص 

ثالثني عمال جمردا.
الـ  اللوحات  من  لوحة  كل  وتعك�ص 
للفنان  طيب بن عبا�ص بختي   35
خالل  من  �سعورا  اأو  انطباعا 
الفن  من  م�ستوحاة  اأ�سكال  عدة 
خفية  مل�سة  تطبعها  التكعيبي، 
خلفية  على  الدافئة  الألوان  من 
جد قامتة. ويبني الفنان طيب بن 
غرار  على  اأعماله  بختي  عبا�ص 

على  و«الراحة«  و«ال�سفر«  »اللغز« 
ن�سيج خلفي قامت م�سكل من عدة 
الأ�سود  بني  جتمع  بحيث  األوان 
الأخ�رص،  اأو  الرمادي  اأو  والأزرق 
يخط عليها الفنان وحيه با�ستعمال 
لإعطاء  الزيتية،  والألوان  ال�سكني 
واحلركات  الت�ساري�ص  انطباع 
بن  طيب  الفنان  ويقرتح  والآفاق. 
�سمول  اأكرث  عبا�ص بختي حركات 
بني  حتمل  لوحات  خالل  من 
كما  والإبحار،  الهروب  طياتها 
اإحدى  الت�سكيلي  الفنان  يعر�ص 
مالمح  فيها  ترت�سم  التي  لوحاته 

اأ�سود  �ستار  يكاد يربز حتت  مبنى 
»ق�سبة  على  �سدوله  اأرخى  قد 

اجلزائر« بتعا�ستها احلالية.
بع�ص  بختي  عبا�ص  بن  ويحمل 
اخللفي  الن�سيج  على  التغيريات 
فيهتم  الر�سومات،  من  خلم�سة 
اإليها  بالنظر  باحلياة  خاللها  من 
»الإخ�ساب«  بيولوجية:  كمرحلة 
»امليالد«  ثم  فـ«الأجنة« 
لوحات  توجد  كما  فـ«الوجود«. 
الألوان  ت�سري  حيث  اأخرى  فنية 
عن  لتعرب  دفئا  اأكرث  اخللفية 
من  �سل�سلة  بف�سل  الفرح  م�ساعر 

�ساأن  هو  كما  قتوما،  اأقل  الألوان 
لوحتي »التحول« و«احلوار«.

الزوار  من  للفن  التواقني  اأن  اإل 
لرواق »حممد را�سم« لي�ص بو�سعهم 
هذه  �سيانة  قلة  يالحظوا  اأن  اإل 
تعك�ص  تعد  مل  التي  املوؤ�س�سة 
جمال اللوحات الفنية التي تعر�ص 

بها ب�سبب تدهور اأو�ساعها.
معر�ص  اأبواب  فاإن  لالإ�سارة، 
�ستبقى  )ال�ستعارة(  »اليغوري«  
الـ 15 من �سهر  اإىل غاية  مفتوحة 

اأفريل املقبل.
 ق.ث



كيف توقف »فو�ضى 
الأفكار« يف ذهنك؟

 

تتعدد اأ�ضباب ت�ضارع الأفكار يف الذهن وا�ضطراب تيار 
ال�عي والتي ت�ؤدي اإىل اتخاذ الإن�ضان قرارات �ضيئة، 
وعدم �ضبط انفعالته. وياأتي الت�تر على راأ�س قائمة 
هذه الأ�ضباب والع�امل، خا�ضة اأنه من اأكرث امل�ضاكل 
التي ينتجها منط احلياة الع�رصي املليء بال�ضغ�ط 

واللتزامات. اإليك ما حتتاج معرفته عن ف��ضى الأفكار 
املت�ضارعة وكيفية وقفها:

تناول اأطعمة ل تت�ضبب يف ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر، وقلل 
الكرب�هيدرات، مع زيادة الألياف والربوتني

الأ�ضباب ال�ضحية لف��ضى الأفكار: الكتئاب، والت�تر، 
والقلق، وا�ضطراب فرط الن�ضاط ونق�س النتباه، 

وا�ضطراب ثنائي القطب، وا�ضطراب ما بعد ال�ضدمات، 
وفرط ن�ضاط الغدة الدرقية.

لوقف ت�سارع الأفكار يف موقف معني قم بـ:

- الرتكيز على اللحظة، وعدم التفكري يف املا�ضي اأو 
امل�ضتقبل.

- التنف�س بعمق، وترديد العبارات التي ت�ضاعد على تهدئة 
النفعال.

- التمارين الريا�ضية، وامل�ضي.
* التفكري يف الآراء ووجهات النظر الأخرى.

لعالج م�سكلة فو�سى الأفكار على املدى 
الطويل:

- تناول اأطعمة ل تت�ضبب يف ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر، واحلد 
من تناول الكرب�هيدرات، مع زيادة الربوتني والده�ن 

ال�ضحة والألياف.
- زيادة الأطعمة الغنية مب�ضادات الأك�ضدة، مثل الف�اكه 

املل�نة كالتفاح والفراولة )الفريز( والت�ت والرمان، وتناول 
املك�رصات والف�ل والبق�ليات.

- قم بزيادة ح�ضة املغني�ضي�م يف الطعام بتناول الل�ز 
وال�ضبانخ والت�ف� والكين�ا والبق�ل، اأو تناول جرعة ي�مية 

من مكمالت املغني�ضي�م.
- ا�ضت�ضارة الطبيب بخ�ض��س العالجات النف�ضية ال�ضل�كية 

املالئمة ل�ضبب احلالة.

هل ت�ضكل �ضماعة البلوتوث خطرًا على ال�ضحة؟

غ�ضت �ضفحات الإنرتنت خالل 
التي  بالأخبار  الأ�ضب�ع املا�ضي 
الال�ضلكية  ال�ضماعات  باأن  تفيد 
ميكن  البل�ت�ث  و�ضماعات 
الإ�ضابة  خطر  من  تزيد  اأن 

بال�رصطان.
ن�رص  مت  عندما  الق�ضة  بداأت 
 ،2015 عام  اإىل  يع�د  نداء 
 42 من  عاملاً   247 خالله  عرب 
الآثار  ب�ضاأن  قلقهم  عن  دولة 
بالتعر�س  املرتبطة  ال�ضحية 
الكهرومغناطي�ضية  للمجالت 
)EMFs( املنبعثة من الأجهزة 
من  العلماء  وحذر  الال�ضلكية 
املحتملة  ال�ضحية  املخاطر 
للمجالت  املزمن  للتعر�س 
ت�ضمل  والتي  الكهرومغناطي�ضية 
ال�راثية،  والطفرات  ال�رصطان، 
وال�ضطرابات الع�ضبية، والقدرة 
الذاكرة،  ونق�س  التعلم،  على 
دعا  ذلك  وغري  والإجناب، 
العاملية  ال�ضحة  منظمة  النداء 
اإىل  املتحدة  والأمم   )WHO(
اأكرث  ت�جيهية  مبادئ  اعتماد 
للمجالت  للتعر�س  �رصامة 

الأجهزة  من  الكهرومغناطي�ضية 
من  الب�رص  حلماية  الال�ضلكية 
الآثار ال�ضحية ال�ضارة املحتملة 
من  الرغم  وعلى  الأجهزة  لهذه 
الأبحاث  من  كبري  عدد  وج�د 
التي مت اإجراوؤها ح�ل املخاطر 
بالتعر�س  املرتبطة  ال�ضحية 
الكهرومغناطي�ضية،  للمجالت 
قليل  عدد  اإل  ي�رص  مل  اأنه  اإل 
التعر�س  اإىل خط�رة  منها  جداً 
لالإ�ضعاع على املدى الط�يل من 
�ضماعات البل�ت�ث اأو ال�ضماعات 

الال�ضلكية.

ما هو الإ�سعاع 
الكهرومغناطي�سي؟

�ضماعات  ا�ضتخدام  عند 
ال�ضماعات  اأو  البل�ت�ث 
اإىل  بالإ�ضافة  الال�ضلكية- 
واله�اتف  الكمبي�تر،  اأجهزة 
اأفران  وحتى  املحم�لة، 
ت�ضدر  فاإنها  امليكروويف- 
الإ�ضعاعات  من  معيناً  ن�عاً 

الكهرومغناطي�ضية ي�ضمى اإ�ضعاع 
عام  يف   )RFR( الرادي�  تردد 
الدولية  ال�كالة  �ضنفت   ،2011
لبح�ث ال�رصطان هذا الن�ع من 
م�ضببات  من  اأنه  على  الإ�ضعاع 
هذا  ا�ضتند  للب�رص.  ال�رصطان 
خطر  زيادة  اإىل  الت�ضنيف 
وه�  الدبقي،  بال�رم  الإ�ضابة 
ن�ع من �رصطان الدماغ، يرتبط 
املحم�لة  اله�اتف  با�ضتخدام 
وجدت  ذلك،  اإىل  اإ�ضافًة 
الربنامج  اأجراها  التي  الأبحاث 
 )NTP( ال�ضم�م  لعلم  ال�طني 
التعر�س  اأن   2018 عام  يف 
امل�جات  من  عالية  مل�ضت�يات 
امل�ضتخدمة  كتلك  الرادي�ية، 
اأن  اخلل�ية- ميكن  اله�اتف  يف 
ي�ضبب ال�رصطان يف الفئران وقد 
قلقهم حيال  العلماء عن  اأعرب 
بالب�رص  النتائج  هذه  ارتباط 
املحددة  امل�ضت�يات  هي  وما 
التي  الرادي�ية  امل�جات  من 
ل�ضحة  تهديداً  ت�ضكل  اأن  ميكن 

الإن�ضان.
ب�ضكل عام، فاإن كمية الإ�ضعاعات 

التي ت�ضدرها �ضماعات البل�ت�ث 
الناجتة عن  تلك  بكثري من  اأقل 

اله�اتف اخلل�ية العادية.
المت�ضا�س  معدل  اأن  اإل 
مقدار  اأو   -)SAR( املحدد 
ميت�ضه  الذي  الرادي�ي  الرتدد 
ما-  جهاٍز  من  الإن�ضان  ج�ضم 
حتديد  يف  اأي�ضاً  ي�ضاعدنا 
يت�رصب  الذي  الإ�ضعاع  مقدار 
بالفعل اإىل اجل�ضم ونظراً لقرب 
وخا�ضة  البل�ت�ث-  اأجهزة 
اأو  الال�ضلكية  الراأ�س  �ضماعات 
اأو  اجل�ضم  اإىل  الأذن  �ضماعات 
الفعلي  التعر�س  فاإن  الراأ�س- 
يك�ن  رمبا  الرادي�ية  للم�جات 
ثالثة  اأو  �ضعفي  مبقدار  اأكرب 
له من  التعر�س  يتم  اأ�ضعاف ما 

الهاتف اخلل�ي.
حتى  اأنه  اخلرباء  بع�س  ويت�قع 
معدل  التعر�س مل�ضت�يات  عند 
الأدنى  الن�عي  المت�ضا�س 
ال�ضتخدام  فاإن   ،)SAR(
لالأجهزة  املط�ل  املزمن 
ي�ضبب  اأن  ميكن  الال�ضلكية 

اأ�رصاراً �ضحية يف امل�ضتقبل. 
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علماء رو�س يبتكرون عالجا للربو ل مثيل له يف العامل

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

دواء  رو�ضيا  من  علماء  ابتكر 
حجب  ميكنه  الرب�  لعالج 
للمر�س  الرئي�ضة  الآليات  اإحدى 
وتفيد  يعاين منه املاليني  الذي 
باأن علماء  »اإيزفي�ضتيا«  �ضحيفة 
لل�كالة  التابع  املناعة  معهد 
البي�ل�جية،  الطبية  الفدرالية 
ي�ضمح  م�ضتح�رصا  ابتكروا 
ن�بات  من  بالتخل�س  للمر�ضى 
الختناق. وي�ضري العلماء اإىل اأن 
هذا الدواء ي�ؤثر يف �ضبب ظه�ر 

املر�س ول يكافح اأعرا�ضه.

جميع  بنجاح  الدواء  واجتاز 
ال�رصيرية،  قبل  ما  الختبارات 
اختباره  من  العلماء  اأثبت  وقد 
اأن  املخربية،  الفئران  على 
ي�ؤدي  امل�ضتح�رص  ا�ضتن�ضاق 
حجم  يف  كبري  انخفا�س  اإىل 
وقال  الق�ضبات  ن�ضيج  التهاب 
خايت�ف،  م��ضى  املعهد،  مدير 
على  املادة  هذه  ابتكار  اإن 
يحجب  اجلزيئي  امل�ضت�ى 
يف  »املذنب«  الربوتني  اإنتاج 
الذي  »الإنرتل�كني-4«،  التهاب 

ي�ضبب تط�ر اأمرا�س احل�ضا�ضية 
الربوفي�ض�ر،  قال  جانبه،  من 
من  ج�ن�ض�ن،  �ضيبا�ضتيان 
ت�رصيح  يف  امللكية  لندن  كلية 
لل�ضحيفة، اإن ال�ليات املتحدة 
بح�ثا  جتريان  وبريطانيا 
ودرا�ضات يف هذا املجال اأي�ضا، 
متكن�ا  رو�ضيا  علماء  اأن  بيد 
»الإنرتل�كني-4«  اأن  اإثبات  من 
تط�ر  يف  رئي�ضا  دورا  يلعب 
اأما  التنف�ضية،  املمرات  التهاب 
في�دوروفا،  اأولغا  الربوفي�ض�رة، 

احل�ضا�ضية  اأمرا�س  اأخ�ضائية 
ل  »الدواء  اإن  فقالت  واملناعة، 

مثيل له يف العامل«.

جنح باحث�ن من جامعة ني� ميك�ضيك� يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
ب�ا�ضطة اأقطاب كهربائية ب�ضيطة اأثناء الن�م، واأظهرت نتائج التجربة حت�ضن 

اأداء الذاكرة يف الي�م التايل. وتخط� نتائج هذه الأبحاث خط�ة وا�ضعة باجتاه 
الت��ضل اإىل عالج يقلل من تده�ر القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�ضاحب 

بع�س الأمرا�س الع�ضبية مثل ال�ضلل الرّعا�س )باركن�ض�ن(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من امل��ض�عات ال�ضاخنة على م�ائد البحث يف جمال علم الأع�ضاب 

خالل ال�ضن�ات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على الن�م الذي 
يعترب مرحلة تق�م فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�ضها. وبح�ضب دورية 
ني�رو�ضاين�س، اأم�ضى امل�ضارك�ن يف التجربة ليلتهم يف خمترب للن�م، وخ�ضع�ا 
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�ضّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.



ت�أمالت يف حديث يو�ضف - عليه ال�ضالم - عن ف�ضل اهلل
ال�سالم  عليه  يو�سف  اهلل  نبي  ق�سة 
احلق  قال  كما  الق�س�ص؛  اأح�سن  من 
�سبحانه يف مطلع �سورة يو�سف: نَْحُن 
ْوَحيْنَا  ا اأَ َ �صمِ بمِ نَُق�ُصّ َعلَيَْك اأَْح�َسَن الَْق�سَ
 ،]3 ]يو�سف:  الُْقْراآَن  َهَذا  اإمِلَيَْك 
الق�سة  تلكم  عليه  ا�ستملت  ا  لمِ وذلك 
اأحداث عظيمة ومواقف عجيبة،  من 
ومنعطفات كثرية، وتقلبات يف الأحوال 
والظروف والاآلت، وكان حمور هذه 
نبي  حياة  حول  رحاه  يدور  ال�سورة 
اأعطاه  الذي  ال�سالم  عليه  يو�سف  اهلل 
بالنبوة،  وا�سطفاه  احل�سن  �سطر  اهلل 
له  وجَمّ والتاأويل،  باحلكمة  وميَّزه 
بال�سرب والر�سا، وابتاله باأنواع الباليا 
الحن  بطون  يف  وتقلَّب  �سباه،  منذ 
ال�سجن  دخل  وا�سُتي،  بمِيع   ، طويالاً
�سنني، حتى  ب�سع  فيه  ولبث  ا،  مظلوماً
و�سل اإىل بيت العز واللك وال�سيادة، 
تلك  كل  ا؛  مكرماً ا  عزيزاً فيه  ودرج 
عليه  يو�سف  ق�سة  �سريت  الأحداث 
ا معنوياًّا وارف الظالل،  ال�سالم منتجعاً
لكل  واإميانياًّا  وفكرياًّا  روحياًّا  ا  ومنتزهاً
العرب  معني  من  يغتف  اأن  اأراد  من 

التدبر  اأرجاء  يف  وي�سيح  والعظات، 
رْبَةٌ  عمِ ْم  همِ �سمِ َق�سَ يفمِ  َكاَن  والعرفةلََقْد 
يُْفَتَى  يثاًا  َحدمِ َكاَن  َما  اْلأَلْبَابمِ  أُولمِ  لمِ
يَل  ي بنَْيَ يََديْهمِ َوتَْف�سمِ يَق الَّذمِ دمِ ْن تَ�سْ َولَكمِ
نُوَن  يُوؤْممِ لمَِقْوٍم  َوَرْحَمةاً  ى  َوُهداً �َسْيٍء  ُكلمِّ 

]يو�سف: 111[.
يو�سف،  ق�سة  يتاأمل يف جمريات  من 
يلَحظ اأن حديث نبي اهلل يو�سف عليه 
ال�سالم كان حديثاًا مقت�سباًا يف موا�سع 
معينة، متيز حديثه بتكيز �سديد على 
الق�سة  جممل  من  حمددة  جوانب 
يف  القت�ساب  هذا  ورغم  القراآنية، 
واأحداثها،  الق�سة  حديثه يف �سياقات 
وعجيباًا  لفتاًا  ا  اأمراً وجدت  فاإنني 
الوجيز،  القت�سب  كالمه  يف  ا  جداًّ
ا  حيزاً واأخذ  وو�سوح،  بجالء  تكرر 
ل  اإنه  ال�سالم،  عليه  اهتمامه  من 
الواقف  من  موقف  على  مير  يكاد 
اإل ويعلن ف�سل اهلل عليه، وين�سب كل 
خري ونعمة ورفعة وعافية وف�سل اإىل 
اأن ي�سغل هذا  اهلل جل وعال، مده�ص 
عليه  يو�سف  قلب  الإمياين  الو�سوع 
تذكري  عن  يفت  يكاد  ل  بل  ال�سالم، 

الآخرين من حوله به، لي�ص بف�سل اهلل 
ر بف�سل اهلل على  عليه فح�سب، بل يذكمِّ
الواقف  �سعوبة  رغم  ا،  اأي�ساً النا�ص 
التي مَرّ بها، والعوا�سف القلقة التي 

ها. ممِّ �سَ عا�ص يف خمِ
ر بف�سل اهلل  لقد كان هذا احلديث الذكمِّ
حا�رضاًا يف اأقواله ب�سكل وا�سح، يدعو 
للتاأمل، رغم ما وقعت عليه من نوازل 
وم�سائب، ورغم ال�سنوات التي ق�ساها 
والوؤامرات  ال�سجن،  اأ�سوار  خلف 
حياته،  وا�ستهدفت  له  حيكت  التي 
ال�سيادة  اإىل  ذلك  بعد  و�سوله  ورغم 
واإدارة اأموال البالد، اإل اأنه كان �سديد 
على  الواطن  تلكم  كل  يف  احلر�ص 
وكاأنه  وحده،  اهلل  اإىل  الف�سل  ن�سبة 
من  والربكات  اخلريات  كل  اإن  يقول: 
اللطيف اخلبري ذي النعم، وكل الباليا 
الإلهية  الأف�سال  من  فيها  والحن 
والواهب الربانية ما يجب اأن نحَمده 
الحمود  فهو  بها،  عليه  ونُثني  عليها 
يف كل الأحوال، واإليه يرجع الأمر كله، 
يا لها من نف�ٍص موؤمنة عرفت حق ربها 

وعَرفت نف�سها.
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كب�ئر الّذنوب
ها  نوُب والعا�سي يف َوقعمِ  تَختَلمُِف الُذّ

يف النَّف�ص ويف نتيَجتمِها والأ�رضار 
اُلتتمِّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

قاممِ  تَ�سَتمُِك يف كونمِها خطاأ الَعبدمِ لمِ
ُق الُعلماءُ على ت�سنيفمِ  ربمِّه، ويَتَّفمِ

 ، غائمِرمِ ؛ ذنوُب ال�سَّ الّذنوبمِ يف �سنفنيمِ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل اَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
ها وما  َطرمِ ها وتنبيٌه خلمِ تعظيٌم لأمرمِ

نها، وَقد  يَتتَُّب عليها اأو يَجنيهمِ الَعبُد ممِ
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

َر َما تُنَْهْوَن َعنُْه  تَنمِبُوا َكبَائمِ فقال: اإمِْن َتْ
لُْكْم ُمْدَخالاً  ُكْم َونُْدخمِ ّئَاتمِ ْر ْعُكْم �َسيمِ ّ نَُكفمِ

ةمِ ت�سنيفمِ  َحّ كُرها على �سمِ ا فدَلّ ذمِ مياً َكرمِ
غائمِر، وُكلُّها يف  َر و�سَ نوبمِ اإىل كبائمِ الُذّ
ُف  ها يتَّ�سمِ مقاممِ اهللمِ كبرية، اإلَّ اأَنّ بَع�سَ

غرمِ نظرااً لا هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل  بال�سمِّ
ُك اأكرُب من  حر، وال�رضمِّ اأكرَبُ من ال�سمِّ

القتل، ويف قولمِ الُعلماء اأن ل كبريَة مع 
ال�ستمِغفارمِ ول �سغريَة مع الإ�رضار، 

واأمثُل الأقوالمِ يف تعريفمِ الَكبائر 
نيا اأو  اأنَّها ما يَتتَُّب عليهمِ حُدّ يف الُدّ
وعيٌد يف الآخرةمِ اأو غ�سٌب اأو تهديٌد 

رقمِ  اأو لَعن، ومع اختمِالفمِ العلماءمِ والفمِ
يف مفهوممِ الَكبائر، يبقى هذا القوُل 

اأمثََل ما قيَل يف تعريفها؛ ل�سالمتمِهمِ من 
همِ  ه، ول�ستمِهارمِ حمِ الواردةمِ على غريمِ القوادمِ

لف. عنَد ال�َسّ

�ضرح لكلمة القيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �صيغة مبالغة 
�صديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�صبت ، اأنت 

مراقب ، قال تعاىل: اإَِنّ َرَبَّك 
اِد ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

نن ال�ضالة  �ضُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّسم 
واحلنابلة  والالكية،  وال�سافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  الة ح�سب  �ُسنن ال�سّ
اإىل  ها  تركمِ على  يَتّتب  ما  وح�سب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّسمها  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُسّ واآداب؛  �ُسنن 
�سلّى  اهلل  ر�سول  عن  اُلوؤّكدة  ال�سّنة 
على  واَظَب  والتي  و�سلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�سّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُسنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�سوان 
اأّما  اأثمِم،  تركها  على  اُل�سلم  اأ�رّض 

الوؤّكدة،  غري  ال�سنن  فهي  الآداب 
اأبعا�ص  اإىل  فق�ّسموها  ال�سافعّية  اأّما 
ب�سجود  ُترب  التي  نن  ال�ُسّ وهي 
عمدااً  اُل�سلّي  ترَكها  �سواءاً  ال�سهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهوااً،  اأو 
اإىل  فق�ّسموها  الالكّيُة  اأّما  ُترَب، 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غري  ال�ُسنن  والندوبات  الوؤّكدة، 
الوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّسموا 
ال�ُسنن باعتبار القول والفعلمِ اإىل �ُسنن 

اأقوال، و�ُسنن اأفعال وهيئات. 

ق�ضة ن�قة �ض�لح - عليه ال�ضالم - خمت�ضرة
لقد اأر�سل اهلل عز وجل نبيه �ساحلااً عليه ال�سالم اإىل قبيلة ثمود؛ ليدعو اأهلها اإىل عبادة اهلل وحده �سبحانه 

وتعاىل.
ُموَن ]النمل: 45[. يَقانمِ يَْختَ�سمِ َ َفاإمَِذا ُهْم َفرمِ ا اأَنمِ اْعبُُدوا اهلَلّ اً احلمِ قال اهلل تعاىل: َولََقْد اأَْر�َسلْنَا اإمِىَل ثَُموَد اأََخاُهْم �سَ

فطلبوا من �سالح عليه ال�سالم اأن ياأتيهم باآية تدل على �سدقه.
نَي  قمِ ادمِ َن ال�سَّ اآيٍَة اإمِْن ُكنَْت ممِ ثْلُنَا َفاأْتمِ بمِ يَن * َما اأَنَْت اإمَِلّ بَ�رَضٌ ممِ رمِ َن اْلُ�َسَحّ ا اأَنَْت ممِ َ قال اهلل تعاىل: َقالُوا اإمَِنّ

]ال�سعراء: 153، 154.
واقتحوا عليه اأن يخرج لهم ناقة ُع�رَضاء، من �سخرة �سماء عينوها باأنف�سهم، فاأخذ عليهم �سالح عليه ال�سالم 

نن به وليتبُعنه.. العهود والواثيق لئن اأجابهم اهلل اإىل �سوؤالهم، واأجابهم اإىل طلبتهم ليوؤممِ
فلما اأعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم، قام �سالح عليه ال�سالم، ودعا اهلل عز وجل، فتحركت تلك ال�سخرة، 

ثم خرجت منها ناقة ُع�رَضاء كما �ساألوا.
فاأقامت الناقة وف�سيلها بعد ما و�سعته بني اأظهرهم مدة، ت�رضب ماء بئرها يومااً، وتدعه لهم يومااً، وكانوا 

َنّ  ّئُْهْم اأَ ي�رضبون لبنها يوم �رضبها، يحتلبونها، فيملوؤون ما �ساوؤوا من اأوعيتهم واأوانيهم، كما قال جل جالله: َونَبمِ
ُْب يَْوٍم  ٌْب َولَُكْم �رضمِ همِ نَاَقٌة لََها �رضمِ تَ�رَضٌ ]القمر: 28[، وقال اهلل تعاىل: َقاَل َهذمِ ٍْب حُمْ �ْسَمٌة بَيْنَُهْم ُكُلّ �رضمِ اْلَاَء قمِ
َمْعلُوٍم ]ال�سعراء: 155. فلما راأوا ذلك ا�ستد تكذيبهم ل�سالح عليه ال�سالم، وعزموا على قتلها، لي�ستاأثروا بالاء 

كل يوم، فقتلوها]1[.
ْن َربمُِّكْم  ْن اإمِلٍَه َغرْيُهُ َقْد َجاَءتُْكْم بَيمِّنٌَة ممِ َ َما لَُكْم ممِ ا َقاَل يَا َقْوممِ اْعبُُدوا اهلَلّ اً احلمِ قال اهلل تعاىل: َواإمِىَل ثَُموَد اأََخاُهْم �سَ

وَها بمِ�ُسوٍء َفيَاأُْخَذُكْم َعَذاٌب اأَلمِيٌم ]الأعراف: 73[. مِ َوَل مَتَ�ُسّ مِ لَُكْم اآيَةاً َفَذُروَها تَاأُْكْل يفمِ اأَْر�صمِ اهلَلّ همِ نَاَقُة اهلَلّ َهذمِ
بُوهُ  مِ َو�ُسْقيَاَها * َفَكَذّ مِ نَاَقَة اهلَلّ بَْت ثَُموُد بمَِطْغَواَها * اإمِذمِ انْبََعَث اأَ�ْسَقاَها * َفَقاَل لَُهْم َر�ُسوُل اهلَلّ وقال اهلل تعاىل: َكَذّ

اَها ]ال�سم�ص: 11 - 14[. ْم َف�َسَوّ ْم َربُُّهْم بمَِذنْبمِهمِ َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعلَيْهمِ
بَْت ثَُموُد بمَِطْغَواَها اأي: ب�سبب طغيانها وترفعها عن احلق، وعتوها على ر�سل اهلل. يقول ال�سيخ ال�سعدي:  َكَذّ

اإمِذمِ انْبََعَث اأَ�ْسَقاَها اأي: اأ�سقى القبيلة، وهو قدار بن �سالف، لعقرها حني اتفقوا على ذلك، واأمروه فاأمتر لهم.
مِ َو�ُسْقيَاَها اأي: احذروا عقر ناقة اهلل، التي جعلها لكم  ا: نَاَقَة اهلَلّ مِ �سالح عليه ال�سالم حمذراً َفَقاَل لَُهْم َر�ُسوُل اهلَلّ

ا. اآية عظيمة، ول تقابلوا نعمة اهلل عليكم ب�سقي لبنها اأن تعقروها، فكذبوا نبيهم �ساحلاً
ْم اأي: دمر عليهم وعمهم بعقابه، واأر�سل عليهم ال�سيحة من فوقهم،  ْم َربُُّهْم بمَِذنْبمِهمِ َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعلَيْهمِ

والرجفة من حتتهم، فاأ�سبحوا جاثمني على ركبهم، ل تد منهم داعياًا ول جميباًا.
اَها عليهم اأي: �سوى بينهم بالعقوبة. َف�َسَوّ

َوَل يََخاُف ُعْقبَاَها اأي: تبعتها، وكيف يخاف من هو قاهر، ل يخرج عن قهره وت�رضفه خملوق، احلكيم يف كل 
ما ق�ساه و�رضعه؟.     
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فيلم »خطايا روح معذبة« لعمر 
عمرون ي�شنع احلدث يف مهرجان 

الفيلم الأمازيغي
   

يروي فيلم »اور تارو كرا غاف اوزكاو« )ال تكتب اأي �شيء على قربي( 
لعمر عمرون الذي مت عر�شه يوم االأحد بدار الثقافة »مولود معمري« 
الوطني  الثقايف  للمهرجان  الذهبية  الزيتونة  على  املناف�شة  اإطار  يف 
للفيلم االمازيغي، خطايا روح معذبة لرجل وحيد. ويك�شف هذا الفيلم 
الذي يعي�شه فرحات،  العميق  الذي جاء يف 26 دقيقة، االأمل  الق�شري 
عمره  من  باخلم�شني  احتفل  الذي  و  قرمي،  �شليمان  دوره  اأدى  الذي 
يوؤ�ش�ش عائلة. وحاول فرحات  الكاآبة و هو بطال و مل  و  الوحدة  يف 
رمي  اأو  نف�شه  �شنق  من خالل حماولة  و�شع حد حلياته  مرات  عدة 
نف�شه من منحدر لكن دون جدوى . علما اأن اأمله الداخلي ال يقلق اأي 
�شخ�ش يف قريته على ما يبدو. و تظهر امل�شاهد اخلالبة الطبيعية 
و  الفيلم  ت�شوير  اأين مت  القبائل  بوزغني يف منطقة  اجلميلة ملنطقة 
تربز هذه املناظر عرب امل�شاهد التي يظهر فيها فرحات. و يعد هذا 
الفيلم الق�شري الذي كتبه املخرج واقعيا للغاية لهذا االبن الذي يعي�ش 
احلواجز  و  �رشقته  بعد  القرية  بريد  مكتب  وغلق  والدته  معا�ش  من 
يزال  ال  و  املنطقة.  كان �شحيتها مقاولني من  التي  املزيفة  االأمنية 
العالمة اخلا�شة  ال�شابقة على  عمر عمرون الذي حت�شل يف الطبعة 
للجنة التحكيم لفيلمه الق�شري »اأمل للعي�ش« و »متاهة امل�شاعر« وفيا 
الب�رشية،  الروح  تعقيدات  ا�شتك�شاف  على  تتمحور  التي  ملو�شوعاته 
اآمالها وياأ�شها ووحدتها وخماوفها و اآالمها املدفونة و هو ما ي�شتلهم 
اأفالمه  وزو،  بتيزي  بوزقن  من  املنحدر  ال�شينمائي  املخرج  هذا 
املكان  عن  قروي  ي�شاأله  و  تزويجه،  على  والدته  وت�رش  الق�شرية. 
الذي يذهب اإليه ويرد فرحات »اأنا ذاهب اإىل حافة اجلرف النتحر«، 
فينفجر القروي �شاحكا ويتابع طريقه وهو ي�شحك. و هو مرهق ، يلجاأ 
فرحات اإىل حانة ليزيد من وحدته بتعاطي الكحول حيث يقول لزبون 
يجل�ش اإىل جانبه »عندما اأموت ال تكتب اأي �شيء على قربي« )ومن 
هنا جاء عنوان الفيلم(. ويفاجئ فرحات حديث يجري بني جمموعة 
من ال�شباب الذين كانوا يخططون لن�شب حاجز مزيف ملقاول ل�رشقة 
اأمواله. و ي�شتبق االأحداث ويذهب عند املقاول الذي يعرفه و ي�شهر 

له م�شد�شا ويطلب منه اأن يعطيه كل املال الذي ميلكه.

جنل عا�شي احلالين »الوليد 
»يفوز باملركز الأويل يف 
برنامج تلفزيوين للغناء

�شدفة اأم تكري�ش للتوريث بكافة اأوجه احلياة يف لبنان اأن ي�شارك جنل 
ويفوز  للغناء،  تلفزيوين  برنامج  يف  احلالين  عا�شي  اللبناين  املطرب 
لبزوغ جنم  ويروج  اأغنية خا�شة،  اأول  مبا�رشة  وي�شدر  االأول  باملركز 

جديد، اإىل جانب عائلة »جنوم« ت�شم اأخته ووالده.
على ما يبدو مل يعد التوريث حكرا على ال�شا�شة يف بالد االأرز الذي 
اأحد  وموؤخرا  عائلته،  اأفراد  الأحد  النيابي  مقعده  النائب  فيه  يورث 
الوزراء ورث حقيبته اإىل زوجته، وهناك من يورث �شهره حتى رئا�شة 

احلزب الذي يدعي الدميقراطية وال�شفافية واالنتخابات احلرة.
اإحدى  على  برنامج  �شارك يف  الوليد  فاإن جنله  احلالين،  اإىل  وعودة 
واأ�شدر  »�شدفة«،  االأول  باملركز  وفاز  »�شدفة«،  اللبنانية  املحطات 
اأغنيته اخلا�شة ونزلت لالأ�شواق، وبات احلديث عن �شوته واإح�شا�شه 
الفني«، وترافق فرتة �شعوده حملة ترويج كبرية يف االإعالم  و«نبوغه 
مع  اأ�شهرا  ا�شتغرقت  االجتماعي. خطوات  التوا�شل  ومواقع  اللبناين 
»الوليد« حتتاج مع غريه ل�شنوات، هذا اإن و�شل واأو�شل �شوته للنا�ش، 
غنائيا  بات جنما  املادية  واالإمكانيات  اال�شم  لديه  والده  الأن  وفقط 
يف ليلة و�شحاها. والوليد لي�ش وحده يف عائلة حممد مزين احلالين 
ابنته  اقتحمت  بل  العا�شي(،  نهر  اإىل  ن�شبة  ا�شم عا�شي  عليه  )اأطلق 
لفيديو  باللغة االإجنليزية ومبيزانيات كبرية  باأغان  الغناء  ماريتا عامل 
والعربي،  اللبناين  اجلمهور  اإىل  الو�شول  يف  ف�شلت  لكنها  كليباتها، 
فانتقلت اإىل الغناء باللغة العربية، ومل حتقق النجاح املطلوب، حيث 
اإن اأعلى اأغنية خا�شة بها مل تتجاوز مليونا ون�شف املليون م�شاهدة 

بعد �شتة اأ�شهر من رفعها على يوتيوب.
 

وهران: طبعة جديدة لتظاهرة 
»العطلة يف امل�شرح«

عادل اإمام: ارحموين من ال�شائعات

تت�سمن الطبعة اجلديدة لتظاهرة »العطلة يف امل�سرح« التي �ستنطلق يوم الربعاء القادم بامل�سرح اجلهوي لوهران 
»عبد القادر علولة« اأ�سبوع من الن�سطة، ح�سبما اأ�ستفيد يوم الثنني لدى مدير هذا الهيكل الثقايف.

ويحتوي هذا الربنامج على عرو�ش 
والرتبوي  الرتفيهي  الطابع  ذات 
التن�شيط  برنامج  اإطار  يف  وذلك 
الرامي اىل �شد ب�شكل مفيد اأوقات 
العطلة  خالل  لل�شغار  الفراغ 
مراد  اأبرزه  ح�شبما  املدر�شية، 

�شنو�شي.
مع  الطبعة  هذه  انطالق  ويتزامن 
حيث  للم�رشح  العاملي  اليوم  اإحياء 
مع  موعد  على  االطفال  �شيكون 
من  املقتب�ش  »بينوكيو«  عر�ش 

طرف املخرج قادة بن �شمي�شة.
لعرائ�ش  العر�ش  هذا  عن  ف�شال  و 
اإقباال  يعرف  الذي  القارقوز 
املا�شي،  اأكتوبر  يف  اإنتاجه  منذ 
اإنتاجات  اأي�شا  الرباعم  �شيكت�شف 
»حتوي�شة  غرار  على  ناجحة  اأخرى 
و  ميهوبي  ملحمد   « الكرو�شة  يف 
الثالثة«  »اال�رشار  امل�رشحيات 
و«النحلة«  بيئة«  باملائة   100« و 

الفرق  من  �شباب  ممثلني  مب�شاركة 
من  اآخرين  جانب  اىل  املحلية 
امل�رشح اجلهوي للعلمة الذي �شيقدم 

حكايات بتقنية الظل ال�شيني. و مت 
يف  »العطلة  اأ�شبوع  عرو�ش  برجمة 
يوميا  ح�شتني  خالل  من  امل�رشح« 

يف ال�شباح على ال�شاعة )11 �شا( و 
بعد الظهر )15 �شا(، ح�شبما اأ�شارت 

مديرية امل�رشح اجلهوي لوهران.

»نب�س الأبطال« يفوز باجلائزة الكربى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة

ما  اإمام  عادل  الفنان  ا�شتنكر 
اأثري اأخرياً عن تعر�شه لوعكة 
اإيقاف  ا�شتدعت  �شحية 
اجلديد  م�شل�شله  ت�شوير 
»فالنتينو«، املقرر عر�شه يف 
 ، اإمام  وقال  املقبل.  رم�شان 
اإنه بخري ويتمتع ب�شحة جيدة، 
م�شاهد  ت�شوير  ويوا�شل 
م�شل�شله اجلديد وفقاً جلدول 
م�شيفاً:  املحدد،  الت�شوير 
»ارحموين من ال�شائعات، فتارة 

وفاتي،  نباأ  مروجوها  يردد 
تعر�شي  يزعمون  واأخري 
�شبب  اأعلم  وال  �شحية،  الأزمة 
ال�شائعات  هذه  مثل  اإطالقهم 
وي�شارك  الآخر«.   حني  من 
دالل  »فالنتينو«  بطولة  يف 
عبدالعزيز وحمدي املريغني 
فريد  واأحمد  يا�شني  ورانيا 
وطارق االإبياري واأحمد فريد، 
قمر  بهجت  اأمين  تاأليف  من 

واإخراج رامي اإمام.

للمخرجة  االأبطال«  »نب�ش  فيلم  فاز 
الكربى  باجلائزة  �شاري  بن  هند 
بطنجة  للفيلم  الوطني  للمهرجان 
دورته  على  ال�شتار  اأ�شدل  الذي 
الع�رشين اأم�ش ال�شبت مبدينة طنجة 
�شمال املغرب. الفيلم وثائقي مدته 
80 دقيقة و�شبق عر�شه يف مهرجان 
اأفريقيا  بجنوب  ال�شينمائي  دربان 
لالأفالم  دوك�ش  هوت  ومهرجان 
الفيلم  ويتتبع  كندا.  يف  الوثائقية 
خطى بطل األعاب القوى املغربي عز 
الدين النويري  االحتياجات اخلا�شة 
بالربازيل.  ريو دي جانريو  2016 يف 
االأفالم  م�شابقة  جوائز  باقي  ويف 
الطويلة، فاز فيلم »امباركة« للمخرج 
االإخراج  بجوائز  الدين  زين  حممد 
واأف�شل دور رجايل للمهدي العروبي 
عاطف  لفاطمة  ن�شائي  دور  واأف�شل 
كما  التحكيم.  جلنة  جلائزة  اإ�شافة 
بجوائز  عفينة«  »جمال  فيلم  فاز 

واملو�شيقى  وال�شيناريو  الت�شوير 
العمل االأول  اإ�شافة جلائزة  ت�شويرية 
للمخرج يا�شني ماركو ماروكو. وذهبت 
عن  بنعبيد  �شمري  اإىل  ال�شوت  جائزة 
كمال.  كمال  للمخرج  »نذيرة«  فيلم 
التي  الق�شرية  االأفالم  م�شابقة  ويف 
باجلائزة  فاز  فيلماً،   15 �شمت 
للمخرج  الرمال«  »اأبناء  فيلم  الكربى 
جائزة  ذهبت  بينما  اكرمي�ش،  الغايل 
ال�شيناريو لفيلم »مر�شحون لالنتحار« 
ومنحت  عاطفي.  حمزة  اإخراج 
جائزتها  امل�شابقة  حتكيم  جلنة 
اخلا�شة لفيلم »يا�شمينة« اإخراج علي 
نوهت  كما  كاهني  وكلري  ال�شميلي 
علي  اإخراج  »قلق«  بفيلمي  اللجنة 
اإخراج  البجعة«  و«اأغنية  بنجلون 
النقاد  جائزة  اأما  القادري.  اليزيد 
الطويلة  االأفالم  م�شابقة  يف  فذهبت 
االأفالم  م�شابقة  ويف  »نذيرة«  لفيلم 
البجعة«. »اأغنية  لفيلم  الق�شرية 



با�شتخدام �شبكة اجليل اخلام�س

الالمرئي”  “ر�ؤية  تكنولوجيا  “ني�سان” �”د�كومو” تختربان 

“ني�سان”  �رشكتا  تخترب 
“ر�ؤية  تكنولوجيا  �”د�كومو” 
Invisible-to-“ الالمرئي”  
ميدانياً  ني�سان  من   ”Visible
االت�ساالت  تقنيات  با�ستخدام 
اخلام�س  اجليل  ل�سبكة  املتحركة 

من “د�كومو”. 
�يتم اختبار هذه التكنولوجيا، التي 
الأ�ل مرة خالل  الك�سف عنها  مت 
معر�س االإلكرت�نيات اال�ستهالكية 
اأقيم مبدينة ال�س  الذي   ”CES“
�سهر  يف  االأمريكية  فيجا�س 
جانفي املا�سي، �ذلك على حلبة 
لالختبارات   ”Grandrive“
مدينة  ني�سان يف  ب�رشكة  اخلا�سة 
“ر�ؤية  �تعد  باليابان،  يوكو�سوكا 
Invisible-to-“ الالمرئي”  
م�ستقبلية  تكنولوجيا   ،”Visible

اإطار نهج التنقل  مت ت�سميمها يف 
تعمل  حيث  ني�سان،  من  الذكي 
دمج  على  التكنولوجيا  هذه 
�االفرتا�سي  احلقيقي  العاملني 
املعلومات  بني  اجلمع  خالل  من 
اال�ست�سعار  اأجهزة  من  القادمة 
�داخلها  ال�سيارة  خارج  املوجودة 
مع البيانات املوجودة يف ال�سحابة 
ال�سائقني  مل�ساعدة  االلكرت�نية، 
املرئية،  غري  االأ�سياء  ر�ؤية  على 
نهاية  يف  موجود  هو  ما  مثل 
اأ�  اأحد املباين  اأ� خلف  الطريق، 

يف الز�ايا �تقاطعات الطرق.
“ر�ؤية  تكنولوجيا  �تربط 
ال�سائقني  ا  اأي�سً الالمرئي” 
ميكنهم  افرتا�سي  بعامل  �الركاب 
من خالله التفاعل مع �سخ�سيات 
العائلة  الأفراد  �ميكن  رمزية. 

من  غريهم  اأ�  االأ�سدقاء  اأ� 
بعيدة،  اأماكن  يف  املوجودين 
هيئة  على  ال�سيارة  داخل  الظهور 
االأبعاد  ثالثية  رمزية  �سخ�سيات 
الواقع  تكنولوجيا  با�ستخدام 
املعزز ليكونوا ب�سحبة ال�سائق اأ� 

يقوموا مب�ساعدته.
االختبار  يف  ال�رشكتان  �تعتمد 
ات�ساالت  �سبكة  على  امليداين 
اخلام�س  اجليل  من  د�كومو 
العالية  بال�رشعة  تتميز  �التي 
بيانات  لنقل  الفائقة،  �القدرات 
اإىل  ال�سلكياً  الرمزية  ال�سخ�سيات 
ال�سورة  �نقل  االختبار،  مركبة 
داخلها  املوجودة  الكامريات  من 
اإجراء  �مت  الفعلي.  الوقت  يف 
ني�سان  با�ستخدام �سيارة  االختبار 

NV350 كارافان.

مدى  بتقييم  ال�رشكتان  ��ستقوم 
االأ�سخا�س  ��سعور  تفاعل 
ال�سيارة  داخل  املوجودين 
جت�سدهم  الذين  �االآخرين 
االأبعاد،  ثالثية  الرمزية  ال�سور 
�اجهات  عرب  البع�س  ببع�سهم 
تقييم  ا  اأي�سً ��سيتم  امل�ستخدم. 
االت�سال  ميزات  ا�ستخدام  قابلية 
“ر�ؤية  لتكنولوجيا  التفاعلي 

الالمرئي”.
�”د�كومو”  “ني�سان”  �تخطط 
امليدانية  االختبارات  ملوا�سلة 
املتعلقة  �االأبحاث  امل�سرتكة 
الالمرئي”  “ر�ؤية  بتكنولوجيا 
جتارب  �تقدمي  �تطبيقاتها، 
ال�سيارات  جمال  يف  جديدة 
يف  للعمالء  بال�سبكات  املت�سلة 

امل�ستقبل.

كيفية تنظيف داخلية ال�سيارة ب�سكل �سحيح يف ف�سل الربيع

ال�ستاء  مو�سم  انتهاء  بعد 
ال�سيارات  قائدي  معظم  يلجاأ 
خا�سة  �سياراتهم  غ�سل  اإىل 
ر�نقها  ال�ستعادة  اخلارج  من 
منهم  البع�س  لكن  �جمالها، 
يتجاهل االهتمام بغ�سل �تنظيف 

مق�سورة ال�سيارة.
الفني  الفح�س  هيئة  نوهت  لذا 
ب�رش�رة  االأملانية   KÜS
�غ�سلها،  باملق�سورة  االهتمام 
عدة  ال�سيارات  لقائدي  ��جهت 
ن�سائح يف كيفية تنظيف مق�سورة 
ف�سل  قد�م  مبنا�سبة  ال�سيارات 
التالية  ال�سطور  �خالل  الربيع، 
الن�سائح  اأبرز  لكم  ن�ستعر�س 

لتنظيف املق�سورة.
باأهمية  االأملانية  الهيئة  اأ��ست 
الكهربائية  املكن�سة  ا�ستخدام 
يف  االأتربة  من  التخل�س  يف 
الإمكانية  خا�سة  املق�سورة 
لالأماكن  املكن�سة  ��سول 
ال�سيقة، ��رش�رة تغيري احل�سري 
باأر�سية  يوجد  الذي  املطاطي 
قطيفة،  ب�سجاد  املق�سورة 
بات�ساخ  احل�سري  الحتفاظ 
�التي  ال�ستاء،  �رطوبة  �اأتربة 
خ�سبة  بيئة  ت�سبح  الوقت  مع 
�انبعاث  التعفن  للفطريات 

الر�ائح الكريهة.
عن  االأملان  اخلرباء  �ك�سف 

الزجاج  لتنظيف  الطرق  اأف�سل 
�االأرفف  العدادات  �لوحة 
االأف�سل  من  فقالت  �االأ�سطح، 
با�ستخدام  الزجاج  تنظيف 
من  �قطعة  الزجاج  منظف 
القما�س، يف حني ميكن تنظيف 
العدادات  لوحة  مثل  االأ�سطح 
�االأرفف بوا�سطة قطعة قما�سية 
املتاجر  من  جلبها  يتم  خا�سة 

�حمطات غ�سيل ال�سيارات.
تنظيف  من  اخلرباء  �حذر 
املواد  با�ستخدام  املق�سورة 
الكيميائية امل�سادة لالإ�ستاتيكية، 
لت�سببها يف �رشعة تكون االأتربة 
كما  �رشيعاً،  االأ�سطح  على 

عن  اأي�ساً  باالبتعاد  ن�سحت 
تعيق  قد  الأنها  امللمعة،  املواد 
اأ�سعة  انعكا�س  عند  الر�ؤية 

ال�سم�س على هذه االأ�سطح.
قائدي  على  الهيئة  �اأ�سارت 
عن  باالبتعاد  ال�سيارات، 
التي  التنظيف  اأد�ات  ا�ستخدام 
خا�سة  زلقة  مواد  على  حتتوي 
�الد�ا�سات،  املقود  تنظيف  يف 
قطعة  ا�ستخدام  يف�سل  �اأنه 
قما�سية مبللة مع قليل من �سائل 
من  الرطوبة  �الإزالة  التنظيف، 
ت�سغيل  يجب  القيادة  مق�سورة 
التدفئة،  نظام  على  املكيف 

�فتح النوافذ اأثناء القيادة. 
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فولك�س �اجن جولف 2020 
اجلديدة كليًا تظهر اأثناء اختبارها

 اجلي�س الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

امل�سور�ن  متكن   – نت  املربع 
التقاط  من  موؤخراً  التج�س�سيون 
الثامن  للجيل  حديثتني  �سورتني 
جولف   2020 �اجن  فولك�س  من 
د�ن  �املانيا  افريقيا  جنوب  يف 
اأي متويهات، رغم اأن هذه النماذج 
حول  كمة  اأغطية حمحُ كانت حتمل 
امل�سابيح  مثل  حمدد  اأجزاء 
نرى  �لكننا  �اخللفية،  االأمامية 
اليوم اأ�ل �سور جت�س�سية احرتافية 
يف  اختبارها  اأثناء   2020 ملوديل 
فولك�س  تظهر  ال�سمالية.  اأ�ر�با 
هيئتها  يف   2020 فولف  فافن 
االإنتاجية بال�سور مغطاة بتمويهات 
اأملانية،  اأرقام  لوحات  مع  كاملة 
 LED فيظهر منها فقط م�سابيح
الزجاج  جزئي،  ب�سكل  التوقيعية 
االأمامية،  �النوافذ  االأمامي 
من  الكثري  ن�سهد  لن  اأننا  �يبد� 
تبد�  االأبعاد  اأن  رغم  التغيريات، 
الهيكل  يبد�  حيث  قلياًل،  خمتلفة 
قلياًل من املوديل  �اأعر�س  اأطول 
احلايل، مع زيادة طول �انخفا�س 
املقدمة ملظهر اأكرث ريا�سية، يف 
حني مَنّت قاعدة العجالت لزيادة 

م�ساحة الركاب باخللف.
املق�سورة  �ست�سبح  لذلك،  نتيجة 
على  ح�سولها  بجانب  اأكرث  رحبة 
مزيد من تقنيات االت�سال �االأمان 
حيث  الذاتية،  ن�سف  القيادة  مثل 
بالداخلية  التحديثات  �سرتتكز 

لرنى حت�سينات يف جودة اخلامات 
�م�ستوى الراحة. مع تطور ت�سميم 
فاغن  فولك�س  �ستتجه  اخلارجية، 
غولف 2020 للح�سول على ن�سخة 
 MQB با�سم  من�ستها  من  اأخف 
من  مزيد  ا�ستخدام  عرب   Evo
مما  هيكلها،  يف  اخلفيفة  املواد 
كما  كغم   45 بقدر  الوزن  يقلل 
ر�ساقة  لزيادة  �ذلك  متوقع،  هو 
التحكم �التوجيه �كفاءة ا�ستهالك 
اجلديد  اجليل  �سياأتي  الوقود. 
خيارات  عدة  مع  جولف  من 
ن�سخة  يت�سمن  ما  للمحركات، 
GTE هجينة قابلة لل�سحن �مدى 
اأكرب من ال�سابق، بجانب جمموعة 
 GTR من حمركات التريبو �ن�سخ

�R عالية االأداء.
كانت  اإن  الوا�سح  غري  �من  هذا 
ب�سنع  �ست�ستمر  �اجن  فولك�س 
بثالثة  هات�سباك  غولف  ن�سخة 
على  االإقبال  لقلة  نظراً  اأبواب 
االأخرية،  باالأعوام  الن�سخة  هذه 
�سنعرف  اأننا  املوؤكد  من  �لكن 
مزيد من املعلومات عند تد�سني 
الثالث  باجليل  كلياً  اجليل اجلديد 
على  �سيتم  ما  اجلاري،  العام  من 
االأغلب خالل معر�س فرانكفورت 
حيث  �سبتمرب،  ب�سهر  لل�سيارات 
بالفعل  االأملانية  ال�سانعة  اأعلنت 
يونيو  يف  االإنتاج  �ستبداأ  اأنها 

القادم.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�سالح  ال�سيارات  ت�ستخدم 
اقتحام  اأ�  املدنيني  لده�س 
�زارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  االأمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  �قف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل ��سولها الأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  ��ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خا�س  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات 
اللز�م.  عند  �اإيقافها  ال�سيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�سيارات، �سيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�سال موجات ميكر��يف عالية 
الرتدد جتاه ال�سيارات، ما �سيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  �اإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  �ميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
التقنية، �احدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
اجلهاز يف �سند�ق �سيارة بيك اأب 
 100 مبجال  �اأخرى  �سابه،  ما  ا� 
�احد،  ثابت يف مكان  مرت �جهاز 
الثانية  الن�سخة  هدف  ��سيكون 
االأماكن  يف  االأجهزة  ��سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

االإرهابية لده�س املدنيني.
اإرهابي ب�سيارة  �قد ت�سبب هجوم 
يف تور�نتو بكندا االأ�سبوع املا�سي 
�اإ�سابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين، �يتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا �اأملانيا �غريهما.
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يف ظل التطور الكبري عند مناف�شني مثل �شاومي 
و ا�شو�س ف�شاًل عن هاتف ريزر يبدو اأن هاتف 
قبل  هواوي  اأطلقته  الذي   Honor Play
ا�شابيع مل يعد كافياً لذلك قررت ال�رشكة دخول 
و�رشا�شة  قوة  اأكرث  بهاتف  اجلديد  ال�شوق  هذا 

كما تقول التقارير .
وبح�شب امل�شدر فاإن �رشكة هواوي تعمل على 
ومزايا  قوي  بعتاد  لالألعاب  خم�ش�س  هاتف 
الألعاب  لهواتف  قوياً  مناف�شاً  �شيكون  مبتكرة 
املوجودة حالياً يف الأ�شواق  ف�شاًل عن العتاد 
الهاتف  هذا  من ح�شور  هواوي  �شتعزز  القوي 
مبلحقات ر�شمية ت�شاعد على منح امل�شتخدمني 
عن  التلميح  دون  بالرتفية  غامرة  لعب  جتربة 
هوية هذه امللحقات الهاتف �شيتم الك�شف عنه 
�شيكون  التوقعات  �شدقت  اذا  رمبا  العام  هذا 
ب�شحبة هاتف هواوي املنتظر ميت 20 والذي 

ال�شنة  من  الأخري  الربع  يف  عنه  الك�شف  �شيتم 
كما جرت العادة.

 »mobile-review« موقع  ك�شفت 
اأبرز  عن  التقنية  ب�شوؤون  املتخ�ش�س 
اأحدث   ،»20  Honor« موا�شفات 
واأقوى هواتف �رشكة »Huawei« الذي 

�شيطرح يف الأ�شواق قريبا.
الهاتف  لهذا  الأداء  �رشعة  و�شي�شمن 
 ،»980  HiSilicon Kirin« معالج 
 6 ع�شوائي  و�شول  وذاكرة  النوى،  ثماين 
و256   128 داخلية  وذكرة  غيغابايت،  و8 

ميللي   3650 ب�شعة  وبطارية  جيغابايت، 
تعمل مع  ال�رشيع،  ال�شحن  اأمبري، مبيزة 
هذا  �شيزود  كما  واط.   22.5 �شاحن 
مبقا�س   ،»OLED« ب�شا�شة  الهاتف 
وهيكل   ،FullHD+ ودقة  بو�شة،   6.1
حممي  والغبار،  للماء  مقاوم  زجاجي 
واخلدو�س،  لل�شدمات  م�شاد  بزجاج 
ومنفذي  الت�شال،  لبطاقات  ومنفذين 
ملم«  و«3.5   »USB Type-C«

لل�شماعات.
اأما الكامريا الأ�شا�شية له ف�شتكون ثالثية 
بدقة )48+20+8( ميغابيك�شل، والكامريا 
و�شيبلغ  ميغابيك�شل.   32 بدقة  الأمامية 
 128/6 بذاكرة  املزودة  الن�شخة  �شعر 
الن�شخة  اأما  دولرا،   447 غيغابايت 
ف�شعرها  غيغابايت   128/8 بذاكرة 
الن�شخة  اأما  دولرات،    507 �شيكون 

بذاكرة 256/8 فبـ 556 دولرا.

»Huawei« تتحدى �شركات 
الهواتف بجهاز متطور

»AGM X3«.. هاتف ع�شكري 
من اأكرث الأجهزة متانة يف العامل

ا�شتعر�س موقع »mobile-review« املتخ�ش�س ب�شوؤون 
التقنية هاتف »AGM X3« اجلديد، الذي يعد من 

اأمنت الأجهزة الذكية املطورة خ�شي�شا للجيو�س 
وقوات الأمن واأبرز ما مييز هذا الهاتف، قدرته على 
حتمل ال�شدمات بف�شل اإطارات هيكله امل�شنوعة من 

الألومينيوم، واملغطاة بطبقة من املطاط اخلا�س، 
.»gorilla class-5« و�شا�شته املحمية بطبقة من زجاج
كما يحمي هذا الهيكل املتني الهاتف من املاء والغبار، 

وميكنه اأن يعمل حتت املاء، ويف خمتلف الظروف 
املناخية، و�شمن درجات حرارة ترتاوح ما بني 30 

درجة مئوية حتت ال�شف، و60 درجة.
ومن اأبز امليزات التقنية لهذا اجلهاز:

- �شا�شة مبقا�س 6 بو�شات، ودقة عر�س 2160/1080 
 »Qualcomm snapdragon 845« بيك�شل. - معالج

ثماين النوى.
- ذاكرة و�شول ع�شوائي 6/8 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت.
- بطارية ب�شعة 4100 ميللي اأمبري.

- كامريا اأ�شا�شية بدقة 12+24 ميغابيك�شل.
- كامريا اأمامية بدقة 20 ميغابيك�شل.

- منفذان لبطاقات الت�شال.
.»USB-C« منفذ -

.»Android 8.1« نظام ت�شغيل -

�شركة هواوي تعمل على هاتف ذكي 
خم�ش�ص لاللعاب

 iPad عن اجليل الثالث من
اخلام�ص  واجليل   ،  Air"

iPad Mini من
طرازين  عن  بهدوء  اآبل  �رشكة  اأعلنت 
لقد  الواقع،  يف   .iPad من  جديدين 
عن  بالك�شف  الأمريكية  ال�رشكة  قامت 
واجليل   ،iPad Air من  الثالث  اجليل 

.iPad Mini اخلام�س من
مع  ياأتي  اجلديد   iPad Air جهاز 
اإن�س   10.5 بحجم   Retina �شا�شة 
اأن هذه ال�شا�شة  وباأبعاد تبلغ 4:3 علًما 
بك�شل   2224×1668 تبلغ  بدقة  متتاز 
يف  بك�شل   264 تبلغ  بك�شالت  وبكثافة 
بالزجاج  ال�شا�شة مغلفة  اإن�س. هذه  كل 
 iPad و iPad Pro على غرار لوحيات
Air 2 ولكن على عك�س اجليل ال�شاد�س 
ذلك،  على  وعالوة  العادي.   iPad من 
 True بتقنية  متتاز  ال�شا�شة  فهذه 
DCI- اللوين  التدرج  ودعم   Tone

ي�شم  نف�شه،  الوقت  ويف  الوا�شع.   P3
�شا�شة  اجلديد   iPad Mini جهاز 
 1536×2048 وبدقة  اإن�س   7.9 بحجم 
 326 تبلغ  بك�شالت  كثافة  مع  بك�شل 
هي  هذه  اأن  علًما  اإن�س  كل  يف  بك�شل 
عليها  يح�شل  بك�شالت  كثافة  اأعلى 
ا  جهاز iPad. هذه ال�شا�شة مغلفة اأي�شً
 True Tone بتقنية  ومتتاز  بالزجاج 
النظر  ب�رشف  الوا�شع.  اللوين  والتدرج 
يف  اجلهازين  كال  يت�شابه  ذلك،  عن 
ي�شتخدمان  كالهما  الأخرى.  اجلوانب 
مع   Bionic  Apple A12 املعالج 
 Apple Neural الإهتزاز  حمرك 
 Apple امل�شاعد  واملعالج   Engine
 64GB ا مع M12. وياأتي كالهما اأي�شً

ومع  الداخلية،  الذاكرة  من   256GB و 
اخللوية.  لالإت�شالت  اإختياري  دعم 
ا اجليل الأول من  كالهما يدعمان اأي�شً

.Apple Pencil القلم الإلكرتوين
كال  يف  ا  اأي�شً مت�شابهة  الكامريات   2
كامريات  مع  ياأتيان  فهما  اجلاهزين، 
عد�شة  مع  ميغابك�شل   8 بدقة  خلفية 
بدقة  اأمامية  وكامريات   ،2.4 بفتحة 
ت�شوير  بدورها  ت�شتطيع  ميغابك�شل   7
غرار  على   1080p بدقة  الفيديوهات 
ومع  اجلديدة.   iPad Pro لوحيات 
 iPad و   iPad Air لوحيات  ذلك، 
تقنية  على  حتتوي  ل  اجلديدة   Mini
لذلك   ،Face ID الوجه  على  التعرف 
ب�شمات  م�شت�شعر  على  كالهما  ح�شل 
التكنولوجيات   .Touch ID الأ�شابع 
يف  متطابقة  املدعومة  الال�شلكية 
كال  يف  �شتح�شل  ا.  اأي�شً اجلهازين  كال 
مع   802.11ac  WiFi على  اجلهازين 
و   5.0 والبلوتوث   ،MIMO الهوائي 
LTE و GPS. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن 
كال اجلهازين يدعمان كذلك تكنولوجيا 
مع  جنب  اإىل  جنب  اجلديدة   eSIM
اجلديد   3iPad Air  .NanoSIM
�شيكلف  حني  يف  من،  اإبتداء  �شيكلف 
iPad Mini اإبتداء من. كالهما �شيكونا 
والرمادي  الف�شي  باللون  متوفرين 
والذهبي اإبتداء من اليوم. الأ�شواق التي 
�شيكون باإمكان امل�شتهلكني فيها �رشاء 
اأ�شرتاليا  هي  اجلديدة  اللوحيات  هذه 
وجمهورية  وكندا  وبلجيكا  والنم�شا 

وفرن�شا  وفنلندا  والدامنارك  الت�شيك 
واإيرلندا  واملجر  كوجن  وهوجن  واأملانيا 
ولوك�شمبورغ  واليابان  واليابان  واإيطاليا 
وبولندا  والرنويج  ونيوزيلندا  وهولندا 
والربتغال، �شنغافورة، اإ�شبانيا، ال�شويد، 
املتحدة،  العربية  الإمارات  �شوي�رشا، 
املتحدة.  والوليات  املتحدة  اململكة 
ابتداًء من الأ�شبوع املقبل، �شيتم عر�س 
ال�شني  يف  للبيع  كذلك  اللوحيات  هذه 
)طرز  وماكاو  فقط(   Wi-Fi )طرز 
املناطق  واملك�شيك.  فقط(   Wi-Fi
واليونان  كولومبيا  ذلك  الأخرى مبا يف 
ورو�شيا  املحتلة  وفل�شطني  والهند 
وجنوب  ال�شعودية  العربية  واململكة 
 Wi-Fi طرازات   ( وتايالند  اأفريقيا 
لحًقا.  عليها  �شتح�شل  وتركيا   ) فقط 
بع�س  باإطالق  كذلك  اآبل  �رشكة  قامت 
اللوحيات  لهذه  اجلديدة  الأك�ش�شورات 
الذكي  الغطاء  ذلك  يف  مبا  اجلديدة، 
 Polyurethane Smart Cover
الذي يكلف من اأجل iPad Air و من 
 Leather والغطاء ،iPad Mini اأجل
جلهاز  يكلف  الذي   Smart Cover
تتوقع،  اأن  ميكنك  وكما   .iPad Air
بالك�شف  كذلك  اآبل  �رشكة  قامت  فقد 
 Apple الذكية  املفاتيح  لوحة  عن 
 iPad جلهاز   Smart Keyboard
وكما هو احلال من  تكلف.  والتي   Air
من  الأول  اجليل  يكون  ف�شوف  قبل، 
 Apple Pencil الإلكرتوين  القلم 

متوفًرا ب�شعر.

 اأبل ت�شتبدل هواتف اآي
 فون اإك�ص املعطوبة

اأر�شلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي 
اخلدمات املعتمدين حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله 

عندما يواجه العمالء م�شكالت تتعلق بتقنية »في�س اآي دي« يف 
اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة اإمكانية 

حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه 
يجب ا�شتبدال الهاتف باآخر جديد. ويبدو 

اأن اإ�شالح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل  من  
اخللفية، تف�شل تقنية »في�س اآي دي« اأي�شاً يف 

العمل ب�شكل �شحيح.



هذا والتزال التحقيقات متوا�صلة ملعرفة 
الذي  لوفينوك�س  اختفاء  يف  املت�صبب 
وحدة   �صبعني  ذات   علب  على  يحتوي 
بال�صيدلية   العاملون  لها  تفطن  والتي 
ت�صجيل  اأثناء   للم�صت�صفى  املركزية 
عملية  بعد  للمخزن  دخلت  التي  الب�صاعة 
متويل �صيدلية امل�صت�صفى  من ال�صيدلية 
من  �رسقتها  رجحوا  ،و  بوهران  املركزية 
العمال  وقام  الطرود  اإفراغ  عند  املركبة 
باإبالغ اإدارة م�صت�صفى االأم و الطفل و التي 
للنظر  االأمن  م�صالح  اإىل  ال�صكوى  حولت 
ومبا�رسة  الدواء   هذا   اختفاء  ق�صية  يف 
ي�صتبه  الذي  العمال   بع�س  مع  التحقيق 

فيهم حتويل هذه االأدوية لبيعها يف ال�صوق 
اأو  املجاور  البلد  اإىل  تهريبها  اأو  ال�صوداء 
كنمو  منت  التي  اخلا�صة  امل�صحات  اإىل 

الدواء  هذا  اإىل  حتتاج  والتي  الطفيليات 
تخرت  من  املري�س  يحمي  الذي  الفعال  

الدم اإبان العمليات اجلراحية .  

حممد بن ترار

من امل�ست�سفى  اجلامعي بتلم�سان

اختفاء كمية من دواء »لوفينوك�س« امل�ستعمل يف العمليات  اجلراحية 
اأطلقت عنا�سر االأمن احل�سري الرابع  التابعة  الأمن والية تلم�سان حتقيقات  معمقة على م�ستوى م�ست�سفى الدكتور تيجاين 
دمرجي اجلامعي بوالية تلم�سان على خلفية اختفاء كميات كبرية من االأدوية  من نوع »لوفينوك�س«  امل�ستعمل يف العمليات 

اجلراحية والذي ي�ستبه انه  هرب اإىل العيادات اخلا�سة اأو البلد املجاور بتواطوؤ  اإطارات من امل�ست�سفى  االأمر الذي عرقل 
العمليات اجلراحية  خا�سة وان هذا الدواء ي�ستعمل  من قبل مر�سى م�سلحة العظام و احلوامل  مب�ست�سفى االأم والطفل .

البليدة 

1092 مليون دج 
لربط 30 حيا �سكنيا 

بالغاز الطبيعي 
مايل  غالف  من  البليدة  والية  اإ�صتفادت 

يقدر ب 1092 مليون دج �صيخ�ص�س لربط 

 ، الطبيعي  الغاز  ب�صبكة  �صكنيا  حيا   30

رئي�صة  من  الثالثاء  اليوم  علم  ح�صبما 

للكهرباء  االأ�صغال  و  الدرا�صات  م�صلحة 

واأو�صحت  �صونلغاز.  مبوؤ�ص�صة  الغاز  و 

هام�س  على  ت�رسيح  يف  �صفية  �صمات 

لبلديتي  الوالية  وايل  بها  قام  عمل  زيارة 

البليدة  ان  )�رسق(  ال�صبلي  و  بوعينان 

ا�صتفادت  يف اإطار �صندوق جلنة البلدية 

 1092 ب  يقدر  معترب  مايل  غالف  من 

حيا   30 لربط  �صي�صتعمل  دج  مليون 

ب�صبكة  الوالية  اأنحاء  �صكنيا عرب خمتلف 

من  التخفيف  بهدف  الطبيعي  الغاز 

البوتان  غاز  قارورات  مع  ال�صكان  معاناة 

خا�صة يف ف�صل ال�صتاء م�صرية اإىل انتهاء 

يتبق  مل  حيث  امل�رسوع  بهذا  الدرا�صات 

ال�صيدة  اإجنازه. و�رسح  ال�رسوع يف  �صوى 

املقرر  الربنامج  هذا  جت�صيد  اأن  �صمات 

ال�رسوع يف اجنازه يف �صهر اأفريل املقبل 

لي�صلم يف نهاية 2019 اأو بداية �صنة 2020 

�صي�صمح برفع ن�صبة الربط بالغاز الطبيعي 

على م�صتوى الوالية اإىل 92 باملائة )علما 

ان ن�صبة الربط تقدر حاليا ب 86 باملائة( 

التي  الواليات  بني  من  �صيجعلها  مما 

ت�صجل اأكرب الن�صب يف الربط بهذه الطاقة 
على امل�صتوى الوطني.

غليزان

الع�سرات من مكتتبي عدل يحتجون 

لعمامرة ُي�ستقبل بربيتوريا 

باتنة

 اإجناز مر�سد و �سبكة
 ملراقبة التنوع البيولوجي 

بلدية ايلوال اومالة بتيزي وزو

�سابة م�سلحة ت�سطو على مكتب بريد 
جرمية قتل طفلة بالدواودة بتيبازة: 

اإيداع الوالدين بالتبني رهن احلب�س االحتياطي

�سحيفة »البايي�س«

  اإ�سابة ال�سبكة االإلكرتونية لوزارة 
الدفاع االإ�سبانية بفريو�س

غليزان  بوالية  عدل  مكتتبي  من  الع�رسات 
ال�صلطات  ملطالبة  وذلك  الوالية  مقر  اأمام 
التدخل  الوالية  وايل  راأ�صها  وعلى  املحلية 
�صكناتهم  مواقع  يف  النظر  اإعادة  اأجل  من 
الإ�صكانهم  رف�صهم  عن  عربوا  املحتجون 

يف  يطيل  الذي  االأمر  وهو  جماورة  ببلديات 
عملية  اأن  مادام  االجتماعية  معاناتهم  عمر 
اإقامتهم  اإ�صكانهم ببلديات اأخرى غري بلدية 
التنقل  يف  كبرية  �صعوبات  يواجهون  جتعلهم 
ان  العديد منهم  اىل مقرات عملهم وح�صب 

ما يزيد عن 150 مكتتب مل ي�صتفيدوا بعد من 
برنامج عدل بالرغم من وجود ح�صة 04 االف 
ح�صة بعا�صمة الوالية وان عدد امل�صتفيدين 
ال05  عددهم  يتجاوز  ال  االإقامة  بلدية  من 
القائمني  املحتجون  ينا�صد  وعليه  باملائة 

على �صوؤون القطاع التدخل الإعادة النظر يف 
اإ�صكان كل  اختيار املواقع من خالل  عملية 
م�صتفيد ببلدية اإقامته اأو كما جاء على ل�صان 

العديد منهم.
 ق   م

ال�صوؤون  وزير  االأول  الوزير  نائب  ا�ُصتقبل 
الثالثاء  اأم�س  لعمامرة  رمطان  اخلارجية 
بربيتوريا على هام�س الندوة الدولية للت�صامن 

مع ال�صعب ال�صحراوي من قبل رئي�س جمهورية 
ناميبيا هاج جينغوب الرئي�س احلايل ملجموعة 

التنمية الإفريقيا اجلنوبية 

�صي�رسع قريبا يف اإجناز مر�صد و �صبكة 
ملراقبة ومتابعة التنوع البيولوجي وكذا 
باحلظرية  الطبيعية  للعلوم  متحف 
ح�صبما  باتنة،  بوالية  بلزمة  الوطنية 
هذه  مدير  الثالثاء  اأم�س  عنه  ك�صف 

احلظرية، ال�صعيد عبد الرحماين. 
»هذه  باأن  امل�صوؤول  ذات  اأو�صح  و 
حقيقية  اإ�صافة  ت�صكل  التي  املبادرة 
يف  تندرج  لبلزمة  الوطنية  للحظرية 
العلوم  ترقية  جلمعية  م�رسوع  اإطار 
احليوي  التنوع  وا�صتدامة  البيولوجية 
بجامعة  واحلياة  الطبيعة  علوم  بكلية 

بولعيد  بن  م�صطفى  ال�صهيد   2 باتنة 
باملائة من طرف   70 يقدر ب  بتمويل 
و  الطبيعة.«  حلماية  الدويل  االإحتاد 
من بني االأهداف املنتظرة من جت�صيد 
الرحماين   عبد  ي�صيف  امل�رسوع،  هذا 
اليقظة  بفريق  ي�صمى  ما  »ا�صتحداث 
بلزمة  الوطنية  باحلظرية  االإيكولوجية 
اجلمعيات  اأع�صاء  تكوين  خالل  من 
اأي  لر�صد  باحلظرية  الن�صطة  البيئية 
حمتوياتها  على  طارئ  اأي  اأو  تغري 
وبالتايل املحافظة  النباتية واحليوانية 

على ثرواتها الطبيعية«.

باملنطقة  نوعها  الثانية من  تعد  �صابقة  يف 
اومالو  ايلوال  ببلدية  بريد  مكتب  تعر�س 
عملية  اإىل  ام�س  اأول  ليلة  وزو  تيزي  بوالية 
مبلغ  مبلغ  على  ال�صطو  خاللها  مت  �صطو 
اأمنية  80 مليون دج، ح�صبما اأعلنت م�صالح 

عملية  فاإّن  امل�صالح،  ذات  وح�صب  موثوقة 
ال�صطو قام بها اأربعة اأ�صخا�س كان بحوزتهم 
اأ�صلحة نارية وح�صب امل�صدر، فاإن م�صالح 
ملعرفة  حتقيقا  فتحت  الوطني،  الدرك 

مالب�صات احلادثة

القليعة  حمكمة  لدى  التحقيق  قا�صي  اأمر 
احلب�س  رهن  باإيداع  الثالثاء  اليوم  ع�رس 
يف  املتورطني  بالتبني  الوالدين  االحتياطي 
بالتبني  ابنتهما  �صحيتها  راح  قتل  جرمية 
ال�صبت  يوم  �صنوات   4 العمر  من  البالغة 
تعر�صها  اإثر  البحرية  بالدواودة  املا�صي 
لل�رسب املربح، ح�صب ما علم اأم�س الثالثاء 
نيابة حمكمة  وجهت  و  ق�صائية.  م�صادر  من 
القليعة بعد حتقيقات عميقة قامت بها تهمة 
للزوج،  للقتل يف حق قا�رس«  »العنف املوؤدي 
املتهمني  حاول  حيث  بالتبني  االأم  و  االأب 
احلادث  بفر�صية  الق�صائية  ال�رسطة  اإيهام 
املحققني  فطنة  لوال  املوت  اإىل  اأدت  التي 
الذي اإ�صتعانوا بو�صائل تقنية حديثة �صاهمت 
يف حل لغز اجلرمية و مواجهتهما باأدلة مادية 

بناءا  و  للم�صادر.  ا�صتنادا  تورطهما،  تفيد 
على امللف الق�صائي مبا فيه تقرير الطبيب 
لل�رسب  الطفلة   تعر�س  اأكد  الذي  ال�رسعي 
املربح ما ت�صبب لها يف نزيف دموي حاد اأدى 
اإىل وفاتها اأحال وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
الذي  التحقيق  قا�صي  على  املتهمني  القليعة 
اأمر بدوره باإيداعهما احلب�س االحتياطي على 
ذمة موا�صلة التحقيق، ح�صب ذات امل�صادر. 
كما اأمر قا�صي التحقيق لدى حمكمة القليعة 
بو�صع �صقيق ال�صحية بالتبني البالغ من  العمر 
6 �صنوات حتت و�صاية قا�صي االأحداث حيث 
املربح  وال�رسب   للتعنيف  االآخر  هو  تعر�س 
حالته  اأن  اإال  االثنني  املتورطني  قبل  من 
ال�صحية و�صفت ب«امل�صتقرة« و يخ�صع حاليا 

للمراقبة الطبية مب�صت�صفى تيبازة.

االإ�صبانية  »البايي�س«  �صحيفة  قالت 
اأم�س الثالثاء اإن فريو�صا اأ�صاب ال�صبكة 
االإلكرتونية لوزارة الدفاع االإ�صبانية هذا 
تكنولوجية  اأ�رسار  بهدف �رسقة  ال�صهر 
م�صادر  عن  ال�صحيفة  ونقلت  ع�صكرية 
اأنها ت�صتبه بتورط دولة  تقوم بالتحقيق 
اأجنبية واأفادت ال�صحيفة باأن الفريو�س 
الربيد  طريق  عن  يبدو  ما  على  اأر�صل 
يف  مرة  الأول  ر�صده  ومت  االإلكرتوين 
اأوائل مار�س، م�صرية اإىل اأنه ظل ل�صهور 
دون اأن يكت�صفه اأحد على �صبكة داخلية 

ي�صتخدمها اأكرث من 50 األف �صخ�س.

ال  ال�صبكة  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى 
حتتوي معلومات �رسية، لكن »البايي�س« 
قالت اإن م�صادرها كانت ت�صعر بقلق من 
�صبكات  اإىل  الفريو�س  انتقال  احتمال 
معلومات  اإىل  الو�صول  بهدف  اأخرى 
ومل  �رسية  ع�صكرية  بتكنولوجيا  تتعلق 
عن  امل�صوؤول  من  بعد  التحقيق  يحدد 
اأبلغت  امل�صادر  لكن  اجلرمية  هذه 
ال�صحيفة اأن الق�صية معقدة من الناحية 
ينفذها  اأن  من  اأكرب  ب�صكل  الفنية 
دولة  »هناك  وقالت  عاديون،  مت�صللون 

وراء ذلك«.
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بنك اجلزائر

مزاعم عمليات 
حتويل روؤو�س 

االأموال خاطئة  
اأكد م�صوؤولون �صامون يف بنك اجلزائر 
اأم�س الثالثاء اأن مزاعم حتويل روؤو�س 
االأموال عن طريق البنوك مثلما اأفادت 
به بع�س و�صائل االإعالم »ال اأ�صا�س لها 

من ال�صحة«.
و يف هذا ال�صاأن اأو�صح امل�صوؤولون اأن 
منح قرو�س بنكية للمتعاملني هي اأوال 
من »�صالحيات البنوك التجارية فقط 
و يخ�صع الإجراءات و قواعد حتددها 
و  القوانني  مبوجب  البنوك،  هذه 
اأنه  اأ�صافوا  ال�صارية«و  التنظيمات 
اجلزائر  يف  الوحيدة  العملة  اأن  »مبا 
بنك  اأي  ي�صتطيع  فال  الدينار،  هي 
اأي  منح  االأحوال  من  حال  اأي  يف  و 
اأخرى  عملة  باأي  اأو  بالدوالر  قر�س 
هو  هذا  و  اجلزائري  الدينار  غري 
االإطار القانوين و اأي مزاعم اأخرى ال 
�صا�س لها من ال�صحة« م�صريين اإىل اأن 
عمليات حتويل روؤو�س االأموال تتم يف 
اإطار عالقات مالية للبلد مع باقي دول 

العامل يف ثالث حاالت.
تخ�س احلالة االأوىل »تغطية عمليات 
ا�صترياد ال�صلع و اخلدمات مبوجب 
الت�رسيع و التنظيم امل�صري للتجارة 
ال�صارية  واملبادالت  اخلارجية 
املقررة«و  االإجراءات  ح�صب  و 
ال�صهر  البنوك »عليها  بالتايل فكل 
هذه  و  التنظيم  هذا  احرتام  على 
االإجراءات باعتبارها اأي�صا مكلفة 
ح�صب  ال�رسف«،  مبراقبة  اأي�صا 
اأن  اأ�صافوا  الذين  امل�صوؤولني  ذات 
كل عملية ا�صترياد »يجب ان توطن 
يف  التحويل  و  البنوك  اإحدى  لدى 
ياأتي  اال�صترياد  تكاليف  دفع  اإطار 
التي  للوثائق  البنك  ا�صتالم  عند 
تثبت التنفيذ اجليد للعملية، و بنك 
بعمليات  بانتظام  يقوم  اجلزائر 
مراقبة بعدية و يف حالة عدم توافق 
البنك  يقوم  القوانني  مع  العملية 
حتول  خمالفات  حما�رس  باإعداد 
اىل اجلهات الق�صائية املخت�صة«، 
ح�صبما اأكد ذات امل�صوؤولني للبنك 

املركزي.
لتحويل  الثانية  احلالة  تتمثل  و 
روؤو�س االموال يف »تغطية ا�صتثمار 
مقيم  متعامل  به  يقوم  اخلارج  يف 
التحويالت  هذه  مثل  و  باجلزائر. 
كانت  اذا  اال  تتم  ان  ميكن  ال 
و  النقد  جمل�س  قبل  من  مرخ�صة 

القر�س.
و بخ�صو�س احلالة الثالثة لتحويل 
روؤو�س االأموال، فهي تاأتي »يف اإطار 
با�صتثمارات  متعلقة  اأرباح  حتويل 
ح�صبما  اجلزائر«،  يف  مبا�رسة 
الذين  امل�صوؤولني  ذات  اأو�صح 
»تخ�صع  العمليات  هذه  ان  اكدوا 
�صارم«و  لتنظيم  و  لت�رسيع  اي�صا 
خالل  املعلومات،  من  ملزيد 
 ،2019 �صنة  من  االأولني  ال�صهرين 
مل تتم معاينة اي زيادة معتربة يف 
مقارنة  ال�صعبة  العملة  حتويالت 
ال�صنوات  من  ال�صهرين  بنف�س 

الثالثة ال�صابقة«.

ح- كرمي
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