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ثقافة

نع ربيعة جلطي تمُ

 

  اأمنيا من الدخول
 اإىل الإمارات

رابطة الدفاع عن حقوق الإن�سان تقرر الإحتجاج

رف�ض الرتخي�ض مل�سطفى 
بو�سا�سي بعقد ندوة يف وهران 

طالبوه بالرحيل و املحا�سبة

معار�سو اأويحيى يعودون لالحتجاج
بكل من اجللفة ووهران وخن�سلة

اكت�ساف 9 قنابل تقليدية ال�سنع

.     عبادة:  بوتفليقة عمل على تفكيك الأفالن من الداخل 

ph/app.com
ري عالوة

ت/ب�س

احلزب العتيد و "اأم املعارك"

الأفالن اأمام حتدي فك ارتباطه بالع�سابة 



بع�ض  تالميذ  �أولياء  ��ستنكر 
بالبويرة  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات 
ك�سوف  من  �أكبادهم  فلذ�ت  حرمان 
�لدر��سي  بالف�سل  �خلا�سة  �لنقاط 
�لأ�ساتذة  رف�ض  خلفية  على  �لثاين 
لالإد�رة  و�ملعدلت  �لعالمات  منح 
بهذه �ملوؤ�س�سات �لرتبوية على غر�ر 
بب�سلول   « �سليمان  »خال�ض  ثانويتي 
�أمزيان  حمند  خدو�سي   « وثانوية 
دحماين   « ومتو�سطة  بالعجيبة   «

�سابقة  يف  ب�سما�ض   « �سليمان 
ي�سهدها قطاع �لرتبية , �لأمر �لذي 
يحجون  �لذين  �لأولياء  �سخط  �أجج 
علهم  �ملوؤ�س�سات  هذه  �إىل  يوميا 
يتح�سلون على ك�سوف �بنائهم لكن ل 
حياة ملن تنادي ويف كل مرة يجرون 
�أذيال �خليبة ونددو� يف ت�رصيحاتهم 
�ل�سلوكات  بهذه   « �لو�سط   « ليومية 
�لتلميذ  م�سلحة  ت�رصب  �لتي 
 « �حدهم  عر�ض �حلائط على قول 

�أبناءنا  �لأ�ساتذة  ي�ستعمل  حق  باأي 
و�سيلة �سغط وهم �لذين يقولون �أننا 
فعال  غريب  �لتلميذ  نعمل مل�سلحة 
بنربة  �آخر  ي�سيف  �ن  قبل   « �أمرهم 
�ل�سخط »�أرجو �أن تقلع رياح �لتغيري 
�لتي تهب على بالدنا جذور �لف�ساد 
�حل�سا�ض  �لقطاع  نخرهذ�  �لذي 
مبمار�سات هوت بامل�ستوى �لرتبوي 
طالب  فيما  هذ�   ,« �حل�سي�ض  يف 
�أولياء �لتالميذ عرب هذه �ملوؤ�س�سات 

�لتدخل  �ملعنية  �جلهات  �لرتبوية 
لهذه  نهائي  حد  لو�سع  �لعاجل 

�ملهزلة على حد و�سفهم .
 �أ.م

نع �أمنيا  ربيعة جلطي تمُ
من �لدخول �إىل �لإمار�ت

كتبت �لرو�ئية ربيعة جلطي �أم�ض على �سفحتها يف �لفاي�سبوك 

»يبدو �أن »كاتبا« كان مقربا من �لق�رص, د�ض يف �أذن �إحدى 

�ل�سخ�سيات �لنافذة بالإمار�ت �أن �لرو�ئية ربيعة جلطي تنتقد 

وب�سخرية �سود�ء يف رو�يتها )نادي �ل�سنوبر(, عالقة بوتفليقة 

مع �خلليجيني, وتتطرق �إىل ت�ساهله مع �لقادمني للت�سلية 

بال�سيد يف �ل�سحر�ء . حدث �أن تلقت ربيعة جلطي دعوة 

من �للجنة �ملنظمة للمعر�ض �لدويل للكتاب لأبو ظبي �سنة 

2016 للم�ساركة وتقدمي رو�يتني لها, وبعد  �أُعلمت بالربنامج, 

وبطاقة توقيت �ل�سفر و�لإقامة, فوجئ �ملنظمون للمعر�ض 

برف�ض �جلهة �لأمنية لطلبهم �لتاأ�سرية للرو�ئية ربيعة جلطي.  
وحدث يف �سهر �أفريل من �سنة 2017 �أن تلقت �لدكتورة 
ربيعة جلطي دعوة لإلقاء حما�رصة مبركز �سلطان ز�يد 

للثقافة و�لإعالم, بتاريخ 12�سبتمرب, وبعد مو�فقتها مت �إجر�ء 

�لرتتيبات �خلا�سة بال�سفر و�لإقامة, و�أر�سل �ملنظمون وثيقة 

طلب �لتاأ�سرية �إىل �لأمن �إل �أنه يف 14 �أوت �أخربها �ملنظمون 

للموعد �لثقايف يف ر�سالة ما يلي: ) دكتورة �سباح �خلري نعتذر 

منك ب�سدة بخ�سو�ض �ملحا�رصة لقد رف�ست �لتاأ�سرية �أمنيا 

ول�سنا ندري ملاذ�(. من قال �إن �لأدب ل يُدخل �لرعب يف 

قلب �ل�سيا�سة؟.  *هام�ض: �ل�ساعرة و�لرو�ئية ربيعة جلطي مت 

تكرميها ملجمل �أعمالها باأبو ظبي زمن �ل�سيخ ز�يد �سنة 2002 

يف حفل بهيج يف موؤمتر �ملر�أة �لعربية. فهل �سدق من قال 
)�لنار تخلف �لرماد(.؟!.

غليز�ن

�لعثور على �شيدة يف �ل�شتينيات م�شنوقة

�لأولياء �ساخطون بالبويرة

�أ�شاتذة يحرمون �لتالميذ من ك�شوف �لف�شل �لثاين

خبر في 
صورة

حتقيقات معمقة ببنك �جلز�ئر �خلارجي

م�شتثمر تركي ي�شتوىل على 40 
�ألف مليار �شنتيم كقرو�ض

ممر�شة تبيع جثة ر�شيع مل�شعودة
 

فّكت �رصطة مدينة وهر�ن لغز �لختفاء �لغام�ض لر�سيع متوفى يف ق�سم �لن�ساء 
و�لتوليد �لتابع مل�ست�سفى »بن زرجب« �جلامعي باملدينة, وك�سفت م�سري جثته �لتي 

بيعت ملمار�سة �ل�سحر. و�أظهرت �لتحقيقات تورط عاملة نظافة تعمل بق�سم �لتوليد 
يف ق�سية �ختفاء جثة �لر�سيع �ملتوفى وك�سفت �لتحقيقات كذلك �أن �لعاملة �أقدمت 

على ت�سليم جثة �لر�سيع مل�سعوذة ل�ستغالل �أطر�فه يف طقو�ض �ل�سحر مقابل 
مبلغ مايل ��ستفادت منه وقام و�لد �لر�سيع بالإبالغ عن �لختفاء �لغام�ض جلثة 

�بنه مبا�رصة بعد تبلغه من قبل عاملي �مل�ست�سفى بفقد�ن جثه �بنه �ملولود بعملية 
قي�رصية و�أمر قا�سي �لتحقيق يف �لغرفة �لثانية مبحكمة �جلنح بو�سع �ملتهمة رهن 

�حلب�ض �ملوؤقت, ب�سبهة تكوين جمموعة �أ�رص�ر و�ملتاجرة يف �أع�ساء ب�رصية �إىل 
جانب ممار�سة �ل�سحر و�ل�سعوذة.

��ستخلفه نور�لدين عيادي

تنحية �لأمني �لعام 
للرئا�شة حبة �لقبي

مت �أم�ض �إنهاء مهام  �لأمني �لعام للرئا�سة, حبة �لعقبي, و تعوي�سه بنور �لدين عيادي 
و تاأتي هذه �خلطوة لتتو�سع قائمة رجال �لرئي�ض �ل�سابق �لذين مت �لتخل�ض منهم   

على غر�ر خمتار رقيق, وبن عمر زرهوين, وحممد روقاب. 

�أن�شار �ل�شفر�ء ي�شنعون �حلدث
مل متر فعاليات �جلمعة �لعا�رصة من �حلر�ك �ل�سعبي و�مل�سري�ت 

�ل�سلمية لل�سعب �جلز�ئري دون �أن تثري �لنتباه, بعدما �سنع �أن�سار 
فريق �حتاد �حلر��ض �حلدث �أول �أم�ض, وهم �لذين �سنعو� �أجو�ء 

كبري� عرب ترديد �لأغاين يف قلب �لعا�سمة,
متجيد� لفريقهم �لذي يعاين يف غياهب �لر�بطة �ملحرتفة �لثانية, 

وياأملون من خاللها �لعودة �إىل م�ساف �لكبار بعد �سقوطهم �ملو�سم 
�ملا�سي.

�أ�شيكو� يعتنق �لإ�شالم
�عتنق لعب فريق مولودية وهر�ن �لإيفو�ري فيفيان �أ�سيكو� 

�لإ�سالم, وذلك �أول �أم�ض عندما ح�رص خطبة �جلمعة عن 
م�سجد ريا�ض �ل�ساحلني يف عا�سمة �لغرب �جلز�ئري, حيث 

نطق مد�فع »�حلمر�وة« بال�سهادتني و�سط ح�سور كبري لأن�سار 
�حلمر�وة �لذين باركو� له نعمة �لإ�سالم.

�جلثث  حفظ  م�سلحة  ��ستقبلت 
بعا�سمة  بو�سياف  حممد  مب�ست�سفى 
61�سنة  تبلغ  �سيدة  جثة  غليز�ن  �لولية 

�لكائن  م�سكنها  د�خل  ميتة  عليها  عرث 
و�لتي  �ل�سطال  �لفو�سوي  باحلي 
و�ساح م�سالح  بو��سطة  م�سنوقة  وجدت 

�حلماية �ملدنية حولت جثة �ل�سحية �إىل 
م�ست�سفى حممد بو�سياف لعر�سها على 
م�سالح  فتحت  فيما  �ل�رصعي  �لطبيب 

�نتظار  يف  �حلادث  يف  حتقيقا  �لأمن 
نتائج �لتحقيقات �لأمنية .

�س  �أ

تتجه حمكمة �أرزيو 
�سرقي وهر�ن لإ�سد�ر 

�أمر بالقب�س يف حق 
م�ستثمر تركي قام 

بالفر�ر خالل �لأ�سبوع 
�لثاين من �حلر�ك 

�ل�سعبي، بعد �أن 
�إ�ستوىل على مبلغ 

مايل قدر ملياري و 
دولر  مليون   100

�أي ما يعادل 40 �ألف 
مليار �سنتيم كقرو�س 

��ستثمارية من قبل 
�لبنك �خلارجي 

�جلز�ئري، �مل�ستثمر 
�لذي ين�سط بال�سركة 

�لرتكية »تو�سيايل« 
مبنطقة بطيوة .

و كان �لرعية �لرتكي 
�لفار �إىل دبي بالإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة �أين 
�سيقوم بغ�سيل �أمو�له 
�ملنهوبة من �خلزينة 
�لعمومية، كون دبي 

تعد من �جلنات 
�ل�سريبية يف �لعامل و 

منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
بالتحديد، هذ� و �سيتم 

�لتحقيق مع �لرئي�س 
�ملدير �لعام للبنك 

�خلارجي �جلز�ئري 
لتحديد �مل�سوؤول عن 

�سرف مبالغ هائلة من 
�لعملة �ل�سعبة لهذ� 

�مل�ستثمر �لرتكي .
 �أحمد بن عطية

بكل من �جللفة وخن�سلة/ ن ع 1 ووهر�ن/ن ع /ن2

�كت�شاف 9 قنابل تقليدية �ل�شنع 
يف �إطار مكافحة �لإرهاب, ك�سفت 
�لوطني  للجي�ض  مفارز  ودمرت 
�ل�سعبي, يوم 26 �أفريل 2019, بكل 

من �جللفة/ ن ع 1 ووهر�ن/ن ع 
قنابل   )09(  ,5 ع  وخن�سلة/ن   2
غر�م  و)500(  �ل�سنع  تقليدية 

كيمياوية  ومو�د  �لبارود  مادة  من 
�ملتفجر�ت  ل�سناعة  ومعد�ت 
خرطو�سة  و)1251(  قذيفة  و)85( 

و)144(  �لعيارت  خمتلف  من 
مقذوفا وخمزن)01( ذخرية و)05( 

مناظري نهارية.
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احلزب العتيد و »اأم املعارك«

�لأفالن �أمام حتدي فك �رتباطه بالع�صابة و �أتباعها 
ح�سب العديد من املتتبعني لل�ساأن ال�سيا�سي فاإنه من املتوقع اأن ت�سل عملية التطهري ال�سيا�سي اإىل احلزب العتيد االآفالن ال�سيما يف ظل امل�ستجدات يف ال�ساحة 

الوطنية ، وعلى اثر وجود اأو�ساع جديدة.
ع�سام بوربيع 

�أن  �ملمكن  من  �أنه  متتبعون  ويرى 
�صفوف  يف  تطهري  عملية  تنطلق 
�الآفالن ال�صيما �صمن �أع�صاء �للجنة 
جناح  على  �ملح�صوبني  و  �ملركزية 
�لد�صتورية و  �لغري  بالقوى  ما يعرف 
�لدولة �لعميقة ، �لتي ماز�ل �أتباعها 
د�خل �حلزب و د�خل �أع�صاء �للجنة 
�ملركزية . ويرى متتبعون �أن ��صتمر�ر 
تو�جد �ملح�صوبني على �لقوى �لغري 
كان  �لعميقة  �لدولة  و  �لد�صتورية 
و��صحا يف �للجنة �ملركزية �ملنعقدة 
�أتباع كونيناف و  �أخري� ، ال�صيما من 
�أتباع  �إىل  �إ�صافة   ، بوتفليقة  �ل�صعيد 
�أتباع  �إىل  �إ�صافة   ، وبدة  بو�صارب 
�لطيب لوح �لذي كان قد عني �لعديد 
يف  �ملركزية  �للجنة  �أع�صاء  من 
لذلك   . له  باملو�لني  ولغمها  �الآفالن 
عملية  ت�صل  �أن  جد�  �ملتوقع  من 
�ملركزية  �للجنة  د�خل  �لتطهري 
قام  �أع�صائها  �أغلب  �أن  ال�صيما   ،
�إ�صافة   ، بتعيينهم  بوتفليقة  �ل�صعيد 
 ، ر�صا  كوننياف  �الأعمال  رجل  �إىل 
�حلياة  يف  كبري  تاأثري  لها  كان  �لذي 

�ل�صيا�صية ، رجل �الأعمال هذ� �لذي 
حيث   . �ل�صجن  يف  حاليا  يتو�جد 
حتدثت  �مل�صادر  من  �لعديد  كانت 
هو  كونيناف  �أن  موؤكدة  �ل�صابق  يف 
على  بو�صارب  معاذ  بتعيني  قام  من 
مثلما   ، �حلزب  تن�صيق  هيئة  ر�أ�س 
. �صف  ر�أ�س �حلزب  تعيينه على  مت 
�أن  �إىل  م�صادرنا  ت�صيف  ذلك  �إىل 
من  للعديد  تعر�س  �الآفالن  حزب 
رجل  حتى  �أنه  خا�صة   ، �الخرت�قات 
يف  �ملوجود  حد�د  علي  �الأعمال 
يف  رجاله  لديه  �الآخر  هو  �ل�صجن 
�الآفالن ومن �أع�صاء �للجنة �ملركزية 
لوح  لطيب  بالن�صبة  �ل�صيء  ونف�س   ،
بحكم من�صبه كوزير للعدل قام بد�س 
�ملركزية  �للجنة  �أع�صاء  من  �لعديد 
الإمكانية  حت�صري�  �الآفالن  د�خل 
 . �حلزب  لهذ�  �لعامة  �الأمانة  توليه 
لذلك فاإنه من �ملتوقع ح�صب �لعديد 
تبد�أ  �أن  �لالزم  بل من  �ملتتبعني  من 
�للجنة  �أع�صاء  د�خل  تطهري  عملية 
هوؤالء  �أتباع  من  لالأفالن  �ملركزية 
�إىل  �صعت  لطاملا  �لتي  �ل�صخ�صيات 
�لتحكم يف �الأفالن للعديد من �ملاآرب 
. �صف �إىل ذلك فاإن �للجنة �ملركزية 

و �أع�صاوؤها لطاملا كانت حمل �نتقاد 
من طرف �لعديد من قياد�ت �حلزب 
وح�صوها  �لقائمة  متديد  نتيجة   ،
�للجنة  �أع�صاء  من  كبرية  باأعد�د 
�ملركزية غري �رشعيني ، ناهيك عن 
�للجنة �ملركزية  �أع�صاء  ترك قائمة 
مفتوحة وتتمدد ح�صب �حلاجة على 
ح�صب و�صف �إحدى �لقياد�ت �حلزبية 
. وتتج�صد كل هذه �ملالحظات فيما 
�ملركزية  �للجنة  �جتماع  خالل  وقع 
خالل  من  �ملوؤمتر�ت  بقاعة  �الأخري 
�ملركزية  �للجنة  �أع�صاء  تو�جد 
�لعا�صبات  خملفات  على  حم�صوبني 
�صعو� بكل جهدهم ، الإف�صال �ختيار 
�أن  متتبعون  يرى  فيما   ، عام  �أمني 
ال  �ملركزية  �للجنة  �أع�صاء  بع�س 
يحق لهم �أن يكون �صمن هذه �لقائمة 
ال�صيما بخ�صوعهم لرجال �أعمال هم 
�الآن يف �ل�صجن ، وحتوم عليهم �لكثري 
ياأتي هذ� يف ظل  �ل�صبهات. كما  من 
تو�جد �حلزب �لعتيد يف موقع �صعف 
�ل�صعبي  �حلر�ك  ظل  يف  خ�صو�صا 
وتز�يد �أ�صو�ت طالبت باأخذ �حلزب 
�لعديد  ما جعل  وهو   ، �ملتحف  �إىل 
�صاب  �قرت�ح  �إىل  �حلزب  خريي  من 

من �أع�صاء �للجنة �ملركزية لالأفالن 
ولو موؤقتا متمثل يف �ل�صحايف �ل�صابق 
الت�صوبه  �الأقل  على   ، �صبوتة  فوؤ�د 
�النتقال  �إىل  �إ�صافة   ، ف�صاد  �صبهات 
�لدينا�صور�ت  مرحلة  من  باالأفالن 
�إىل  �جلز�ئري  �ل�صعب  ملها  �لتي 
ما  �رشعان  لكن   ، �ل�صباب  مرحلة 
�قرت�ح  ويتم   ، �صبوتة  فوؤ�د  �ن�صحب 
�الآخر  هو  �لذي  و  جميعي  حممد 
�لتحفظات  من  �لكثري  حوله  ظهرت 
د�خل  و��صعا  وعاء  ميلك  �أنه  رغم 
�للجنة �ملركزية . ورغم كل هذ� يبقى 
�الأهم ح�صب مهتمني ب�صاأن �ل�صيا�صي 
�الأولوية هو فك �الأفالن من �رتباطها 
بالع�صابة �ل�صابقة �لتي كانت لها تاأثري 
كبري على �الأفالن كحزب حاكم ، على 
 ، كوننياف  �الأعمال ر�صا  غر�ر رجل 
 ، بوتفليقة  �ل�صعيد  �لرئي�س  �صقيق  و 
�لذي �تهمته عدة �صخ�صيات �أفالنية 
وترك  �حلزب  دمر  من  هو  باأنه 
�لعديد من �أتباعه فيه ماز�لو� ي�صعون 
.  وبالرغم  للمناورة يف ظل �صعفهم 
للجنة  دورة  عقد  عن  �حلديث  من 
مركزية �أخرى لالأفالن يوم 30�أفريل 
عام  �أمني  �ختيار  �أجل  من  �ملقبل 

جديد ، �إال �أن جناحها يبقى مقرونا 
بت�صفية �حلزب وقائمة �أع�صاء �للجنة 
ممثلي  على  �ملح�صوبني  �ملركزية 
�لع�صابة ، ورموز �لنظام �ل�صابق على 
غر�ر طيب لوح ، و �ل�صعيد بوتفليقة 
�لتي   ، �ل�صخ�صيات  من  وغريهم   ،
حتاول  �لباب  من  �أخرجت  بعدما 

�لعودة من �لنافذة .

�أخرية  فر�صة  �أمام  �الأفالن  �أن  كما 
�صو�ء� يتغري و يتجدد، �أو �صيكون ماآله 
�إىل �لزو�ل كما تريد بع�س �لتوجهات 
�إىل �لدفع باحلزب �إىل �ملتحف رغم 
للدولة  �صند�  �صيبقى  �الأفالن  �أن 
�لوجوه  تغيري  �إىل  يحتاج  وكمرجع 
على  �حلفاظ  مع   ، به  �أ�رشت  �لتي 
�لهيكل �لذي هو �أحد دعائم �لدولة .

 القيادي التاريخي يف احلزب
 العتيد عبدالكرمي عبادة

بوتفليقة عمل على تفكيك 
�لأفالن من �لد�خل 

�الأفالن  يف  �ل�صابق  �لقيادي  �إتهم 
�ل�صابق  �لرئي�س  �لكرمي  عبد  عبادة 
عبد �لعزيز بوتفليقة بتدمريه �حلزب 
�لتي  �لقياد�ت  هاجم  كما  �نتقاما 

تو�لت على ر�أ�س �الآفالن
�أم�س، يف �جتماع عقده  وقال عبادة، 
حركة  من  قياد�ت  �صم  �لزو�ر،  بباب 
تقومي وتاأ�صيل جبهة �لتحرير �لوطني 
�حلزب  �صيع  من  هو  “بوتفليقة  �أن 
�صنة  يف  الأننا  �الآفالن،  من  و�نتقم 
1980 طردناه بعد �إحالته على �للجنة 
فجاء  به،  ت�رشف  ما  جر�ء  �ملركزية 
“لقد  و�أ�صاف  �حلزب”،  من  و�نتقم 
�إىل �حل�صي�س و�أ�صاف عبادة  �أو�صلنا 
بوتفليقة  �لرئي�س  �أن  قبل  من  “قلنا 
لي�س له �صالحية للتدخل يف �حلزب، 

باأي  م�صوؤوال  لي�س  بوتفيلقة  و�ل�صعيد 
هذ�  بتعيني  �حلزب  يف  يتدخل  حق 
وتنحية ذلك ، وهاجم  ذ�ت �ملتحدث 
�لقياد�ت �لتي تو�لت على ر�أ�س �الأفالن 
يف فرتة حكم بوتفيلقة،و�أ�صاف قائال 
�أ�صخا�س  بتاأجري  ��صتنجدت  كلها 
و�أحيان  باالأفالن،  لهم  عالقة  ال 
الإظهار  �ملخدر�ت  يتعاطون  ب�صباب 
عمل  �أردف  و  ن�صالية،   قاعدة  له  �أن 
�ل�صارع �لبذيء جاء به قياد�ت يف فرتة 
�صعيد�ين  �إىل  بلخادم  من  بوتفليقة 
وولد عبا�س، كلهم كر�صو� هذ� �لعمل 
�مل�صني يف �حلزب،يقومون با�صتئجار 
ويعتربونه   �ل�صارع  من  �أ�صخا�س 

موؤمتر.
ف.ن�سرين 

اأبو جرة ال�سلطاين يحذر االإ�سالميني ويوؤكد 

�أنا مع حما�صبة �أويحي و �ل�صعيد بوتفليقة

�لعاملي  �ملنتدى  رئي�س  ��صتبعد   
تر�صحه  �ل�صلطاين  جرة  �أبو  للو�صطية 
 4 يف  �إجر�ءها  �ملزمع  للرئا�صيات 
�لذهاب  �أن  موؤكد�   ، �ملقبل  جويلية 
�لو�صع  يف  رئا�صية  �إنتخابات  �إىل 
حمذر�   ، و�قعي  غري  طرح  �حلايل 
�لرت�صح  من  �الإ�صالمية  �الأحز�ب  
حتدي  �إىل  �إياهم  د�عيا   ، للرئا�صيات 
�صقف طموحاتهم �إىل رئا�صة �حلكومة 
�إذ�  �الإ�صالميني   « قائال  �لربملان،  و 
من  باحلذر  عليهم  �لدر�س  فهمو� 

خو�س رئا�صيات ».
�الأم�س  �ل�صلطاين   جرة  �أبو  فند 
�حلو�ر  فروم  على  �صيفا  حلوله  خالل 
�أ�صخا�س  �أن  بخ�صو�س  تد�ولة  مامت 
ب�صاحة  له  ماجرى  ور�ء  �ملاك  من 
�أن  مو�صحا  بباري�س،  �جلمهورية 
ماحدث له فعل  �صيا�صي متوقع �صمن 
م�صتغربا  معزول،  فعل  ولي�س  �حلر�ك 
�حلادثة  لقيته  �لت�صخيم  حجم  من 
�الجتماعي،  �لتو��صل  و�صائل  قبل  من 
قائال يف ذ�ت �ل�صدد« ماحدث يل فعل 
�ل�صخ�صيات  من  للكثري  حدث  �صيا�صي 
خارج  يف  حدث  �أنه  خ�صو�صيته  لكن 

�لوطن ».

مقري مل يدافع عني 
بل دافع عن م�سروع 

اإ�سالمي 
حول  عنه  مقري  دفاع  وبخ�صو�س 
 ، بباري�س  �حلرية  ب�صاحة  له  ماجرى 
قال �أبو جرة �صلطاين » مقري مل يد�فع 
م�رشوع  على  د�فع  بل  ك�صخ�س  عني 
باأن  تفطن  الأنه  حمدد،  �إ�صالمي 
با�صم  هنالك من يريد تفجري �حلر�ك 

�الإيديولوجية ».
�ملوؤ�ص�صة  تلعبه  �لذي  �لدور  وثمن 
�لع�صكرية يف مر�فقة �حلر�ك �ل�صعبي 
مطالب  ير�فق  �جلي�س  باأن  معترب�   ،
باحلل  ويتم�صك  بالتق�صيط  �حلر�ك 
�لد�صتوري  باملقابل �صدد �خلناق على 
�أفر�د �لع�صابة  ، يف حني رد على بع�س 
 « �حلر�ك  يف  رفعت  �لتي  �ل�صعار�ت 
�ملوؤ�ص�صة   « قائال  �لقايد«،  ديقاج 
الي�صمح  ،و  �أحمر  خط  �لع�صكرية 

�مل�صا�س بها ».
بع�س  من  �ل�صدد  ذ�ت  يف  وحذر 
�أركان  قائد  ت�صتهدف  �لتي  �لدعو�ت 
طرف  من  �ل�صعبي  �لوطني  �جلي�س 
�أطر�ف خفية ت�صتخدف �أقوى موؤ�ص�صة 
يف  يبق  مل  قال«  حيث   ، �لبالد  يف 
حقيقي  قبول  ذ�ت  موؤ�ص�صات  �جلز�ئر 

�صوى �جلي�س.
�ملتظاهرين  مطالب  وبخ�صو�س 
�أحمد  �ل�صابق  �الأول  �لوزير  مبحا�صبة 
 ، �ل�صابق   �لرئي�س  و�صقيق  �أويحيى 
�لت�صخي�س  �صد  �أنا   « �ملتحدث  قال 
�لنظام  رموز  جميع  حما�صبة  مع  و 
م�صيفا   ، �صعيد  و  �أويحيى  و�صمنهم 
تق�صي  �أن  �أردت  �إذ�  �لنف�س  علم  يف   «
�أو ع�صابة عليك �رشب  على جمموعة 
ي�صقط  حتى  �حلا�صية  و  �الأطر�ف 

�لزعيم.«
دعا  من  �أول  كان  باأنه  �ملتحدث  و�أكد 
الأنه  م�صري�   ، �لف�صاد  ملفات  فتح  �إىل 
كان  لديه ملفات ف�صاد يف 2007 وقام 
�لرئي�س   لكنه  و  للرئي�س  بتقديهم  
جتاهل ذلك  على حد قوله ، �أنا م�صتعد 
�إن  �خلليفة  ق�صية  �صهادتي يف  لتقدمي 
�صاأقدم  ،و  �أخرى   مرة  ��صتدعائي  ثم 

نف�س �ل�صهادة �ل�صابقة 
و�عترب �ملتحدث باأن موؤ�ص�صات �لدولة 

�ل�صعب  موؤ�ص�صة  با�صتثناء  م�صلولة 
�جلي�س   ، �حلكم  منظومة  فكك  �لذي 
�لذي  ر�فق عملية �لتفكيك و �لرتكيب، 
فتح  �أعادت  �لتي  �لعد�لة  وموؤ�ص�صة 

ق�صايا �لف�صاد.
�أن  �ملتحدث  قال  �ل�صدد،   ذ�ت  ويف 
�لثورة �حلالية هي لل�صعب رفقت �ل�صعب 
 ، د�صتورية  �لغري  �لقوى  �لعد�لة �صد  و 
م�صدد�  �ملنهوبات،  �إ�صرتجاع  الإعادة 
�الأمو�ل  هذه   �إ�صرتجاع  �رشورة  على 
�لفا�صدين،   ب�صجن  �الإكتفاء  عدم  و 
دون  �حلب�س  من  مالفائدة   « قائال 
�ل�صدد  ذ�ت  يف  ».و  �الأمو�ل  �إ�صرتجاع 
رفع  �إىل  �لعد�لة  �ملتحدث طلب  ،ثمن 
�حل�صانة د�عيا  �إىل �رشورة �الإ�صتمر�ر 
�أ�صخا�س  �إىل  لتمتد  �حل�صانة  رفع  يف 
وفيما   ، �أخرى  جهة  ومن   . �آخرين 
نفى   ، توفيق  باجليرن�ل  بلقاءه  يتعلق 
ولو   « ،قائال  به  له  لقاء  �أي  �ملتحدث 
�لتقيت به حينما   ، �أرد عليه  دعاين لن 

كنت وزير� يف �إطار مهام �لدولة. 
و�أكد رئي�س �ملنتدى �لعاملي للو�صطية 
�نتقالية  مرحلة  �إىل  �لذهاب  مع  �أن 
لتتجاوز مدتها �صتة �أ�صهر ، موؤيد� تويل 
و  �الإبر�هيمي  �لب�صري  و  زرو�ل  من  كل 
ب�رشط  �ملرحلة  هذه  قيادة  بيتور  بن 
�ل�صلطاين  جرة  �أبو  ودعا  التطول  �أن 
و  �لد�صتوري  �حلل  بني  �ملزج  �إىل 
 ، �صيا�صية  م�صاألة  �ل�صيا�صي  �لر�أي 
م�صري� باأن �صقف �ملطالب �أ�صبح فوق 
�لد�صتور، موؤكد� على �رشورة �أن يرفع 
و  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  على  �حل�صار 

�لدبلوما�صية �جلز�ئري  
�لعا�رشة  �لطبعة  باأن  �ملتحدث  وقال   
رباعية  للحر�ك  جعلت  �حلر�ك  من 
و  �لنخبة  و  �ل�صارع  يف  تتمثل  ذهبية 
ي�صغط  فال�صارع   ، �جلي�س  و  �الإعالم 

بقوة و �لنخبة تقرتح �حللول و �جلي�س 
��صتمر�ر  من  حذر  حني  يف  ير�فق،  
يطول  �أن  اليجب   « قائال   ، �حلر�ك 

�حلر�ك ».

احلراك حرر الق�ساء 
من عدالة الهاتف 

وثمن �ملتحدث ماحققه �حلر�ك على 
من  �لدولة  موؤ�ص�صات  حترير  غر�ر 
�الإد�رة  ، حترير  د�صتورية  �لغري  �لقوى 
من ثنائية �ملو�الة  و�ملعار�صة، حترير 
 ، �الأمني  �لفالتان  حالة  من  �ل�صارع 
�لهاتف  عد�لة  من  �لق�صاء  حترير 
من  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  وحررت   ،
وبخ�صو�س  �ل�صيا�صي   �لقر�ر  ثنائية 
باأن  �ملتحدث  �عترب   ، �ملعار�صة  �أد�ء 
�لذي  �حلر�ك  من  جزء  �ملعار�صة 
خالل  من  �ملعار�صة  من  �أو�صع  هو 
و�صلت  �إذ�  و   ، �ملطالب  ل�صقف  رفعه 
يتبناه  مبادرة  طرح  �إىل  �ملعار�صة 
بجميع  �ملتحدث  ورحب  �ل�صعب  
�حلر�ك  ركوب  عدم  �رشط  �ملبادر�ت 
و�أن تكون و�قعية قبل �لتطبيق على حد 

قوله  .
اإميان لوا�س 
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.       ماحدث يل يف باري�س فعل غري معزول               .       احلراك حرر الق�ساء من عدالة الهاتف
.       مقري مل يدافع عني بل دافع عن م�سروع اإ�سالمي 

طالبوه بالرحيل و املحا�سبة

مـــــعار�صــــــــو �أويـــــــحيى يعــــــــودون لالحـــــــتجــــــاج
�لدميقر�طي  �لوطني  �لتجمع  منا�صلو  عاد 
�أمام   �الحتجاج  �إىل  الأويحيى،  �ملعار�صني 
مقر �حلزب لل�صبت �لثاين على �لتو�يل �صد 
و  بالرحيل  ملطالبته  للحزب  �لعام  �الأمني 

�ملحا�صبة
�أويحيى  “يا  ب�صعار�ت  �ملتظاهرون  وهتف 

�أويحيى  و”نحو  �صوريا”،  لي�صت  �جلز�ئر 
�صعار�ت  �ملحتّجون  كما حمل  لبا�س”  نولو 
با�صتقالة  “نطالب  لـاأويحيى  مناه�صة 
�أويحيى  “يا  �أويحيى”،  “”ديقاج  �أويحيى”، 
�إلعن �بلي�س عمرك ما تكون رئي�س و�صارك 
عدد كبري من �أع�صاء �حلزب بقيادة �لناطق 

لقيادي  و  �صديق  �صهاب  للحزب  �لر�صمي 
من  منا�صلني  جانب  �إىل  مالح  بلقا�صم 
�صهاب  �رشح  جانبه  من  �لواليات.  خمتلف 
�ل�صعب  مع  �ال�صطفاف  �ختار  باأنه  �صديق 
يف  مو�صحا  بالتغيري،  �ملطالب  �جلز�ئري 
“�أويحيى مرفو�س من طرف  �ل�صياق:  هذ� 

�جلز�ئري،  �ل�صعب  ومن  �الأرندي  منا�صلي 
وكان  برحيله  متم�صكون  نحن  وبالتايل 
معار�صو �أويحيى قد نظمو� �ل�صبت �ملا�صي 
يف  �الأرندي  مقر  �أمام  �حتجاجية،  وقفة 
�ملحتّجون  وطالب  بالعا�صمة،  عكنون  بن 
برحيل �أويحيى و ت�صحيح �مل�صار �ل�صيا�صي 

للحزب. ذهاب �أويحيى من �لتجمع �لوطني 
�لدميقر�طي و �صاف �أنه ال يعقب �ن يبقى 
�صنة    25 طو�ل  �ل�صابق  �لنظام  �صاند  رجل 
ثمان حكومات  ت�صيري  ف�صل يف  �لذي  وقال 
�صيا�صي   حزب  ت�صيري  يف  �لنجاح  ميكنه  ال 
نطالبه  نحن  و  �آر�ء  و  �أفكار  يحتوي  �لذي 

جنمع  و  ��صتثنائي  موؤمتر  لنعقد  بالذهاب 
لي�صبح لدينا حزب ولي�س جمعية  �لكفاء�ت 
من  �أمر  �نه  قال  �ملحا�صبة  وعن  م�صاندة 
معينة  م�صالح  هنالك  و  ق�صاء  �صالحيات  

معنية باالأمر . 
ف.ن�سرين 
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عبد  للكنا�س  العام  الأمني  واأو�ضح 
احلفيظ ميالط يف ت�رصيح لـ«الو�ضط«، 
يخدم  ل  ال�ضامل  الإ�رصاب  اأن 
تخ�ضي�س  ينبغي  حني  يف  اجلامعة، 
اإىل  والدرا�ضة  للم�ضريات  الثالثاء  يوم 
باقي  خالل  النقا�ضات  فتح  جانب 
عرب  احلراك  �ضخ  اأجل  من  الأيام 
هناك  اأن  م�ضيفا  النقا�ضات،  تلك 
اأرادت  مثلما  التالعب  تريد  اأطرافا 
ركوب احلراك يريدون ركود اجلامعة، 
قائلني لذا نحن �ضده وغالبية الطلبة 
املفتوح  لالإ�رصاب  واملوؤيدون  �ضده 
من  البع�س  اأو  موجهون  طلبة  اإما 
بالدورات ال�ضتدراكية، يف  املهددين 
بجامعة  تكون  احلراك  حاجة  حني 
لتغذيته  م�رصاعيها  على  مفتوحة 
من  مت�ضائال  والطروحات،  بالأفكار 
مقاعد  مقاطعة  ا�ضتمرار  وراء  يقف 
الدرا�ضة رغم اأن 11 تنظم طالبي كلها 
مل تدعو له، كما �ضبق واأن �ضكك فيمن 
اأجريت  التي  ال�ضتفتاءات  وراء  يقف 
حول العودة للدرا�ضة من عدمها على 
اأنها متت  خا�ضة  اجلامعات،  م�ضتوى 
بالن�ضبة  الأمر  ونف�س  حمكمة  بطرق 

للتوقيت.
على  »الو�ضط«  حمدث  اأبقى  كما 
الكثري  اأن  قائال  مفتوحا،  الأمل  باب 
الإ�رصاب:  عن  تخلت  اجلامعات  من 
ال�ضلف،  القادر،  عبد  الأمري  جامعة 
واليوم  بالرتاجع  وبداأت  �ضوف،  وادي 
البواقي  اأم  مثل  عامة  جمعيات  عقد 
بعدما اأغلقت اأبوابها من طرف بع�س 
تكون  اأن  يتمنى  اأنه  قائال  الطلبة، 

الر�ضالة قد و�ضلتهم.
وحول امل�ضوؤولية ت�ضاءل اأين هي وزارة 
الأ�ضبوع  لبيان  عائدا  العايل،  التعليم 
املا�ضي الذي اأكدت فيه اأن اجلامعات 
ت�ضري ب�ضكل عادي، مت�ضائال اأين هم؟ 
كون  اجلامعة  مل�ضوؤويل  ذلك  موجها 
معظم اجلامعات �ضلت، ويتوجب على 

ال�ضعي  ولو  اإجراءات  اتخاذ  الوزارة 
اأن  معتربا  الو�ضع،  حلاللة  للمحاولة 
الوزارة  من  الأوامر  ياأخذون  املدراء 
ال�ضتنكار  �ضاحبني  بها،  وحمكومني 
مل  التي  الطالبية  الحتادات  على 
الدرا�ضة،  مبقاعد  لاللتحاق  تدعو 
قائال اأن يدا واحدة ل ت�ضفق ووجب 
توحيد  باجلامعة  الفاعلني  كل  على 

اجلهود للتدارك.
احلا�ضلة  للتناق�س  ميالط  وعاد 
الآن  مفتوح  اإ�رصاب  يف  بالدخول 
عطلة  يف  الذهاب  رف�س  مقابل 
العايل  التعليم  بعد قرار وزير  م�ضبقة 
يتوجب  حني  يف  اأنه  م�ضيفا  �ضابقا، 
نف�س  يف  والدرا�ضة  احلراك  دعم 
يخدم  ل  اجلامعة  ففراغ  الوقت، 

احلراك.
املطالب  اأن  رغم  اأنه  واأ�ضاف 
اإل اجلامعة  ال�ضيا�ضية وطنية موحدة 
القطاعات  والباقي  ت�رصب  فقط 
ذلك  مربرا  عادي،  ب�ضكل  تعمل 
كا�ضفا  واأهميتها،  اجلامعة  بخطورة 
يدعون  الأ�ضاتذة  الزمالء  »بع�س  اأن 
الطلبة لالإ�رصاب«، يف حني يجدر بهم 
وراء  التخفي  ولي�س  الإ�رصاب  اإعالن 
مع  متعاقدين  لي�ضوا  لأنهم  الطلبة، 
الوزارة، خا�ضة اأنه لو بلغ الأمر ال�ضنة 

خا�ضة  عنهم،  التخلي  �ضيتم  البي�ضاء 
التدارك  ويجب  �ضيق،  الوقت  اأن 
ودعم  الف�ضل  لإغالق  وال�ضتدراك 

احلراك بالتوازي.
 

رف�ض �صرب م�صداقية 
التكوين اجلامعي عرب اختزال 

ال�صدا�صيات
 

لأ�ضاتذة  الوطني  املجل�س  جهته  من 
بجامعة  ب�ضار  فرع  العايل  التعليم 
انعقاد  اثر  اأعلن  حممد  طاهري 
لغلق  رف�ضهم  موؤخرا  العادية  دورته 
من  الطلبة  ومنع  بالقوة  اجلامعة 
امل�ضوؤولية  الإدارة  حمملني  الدرا�ضة، 
القيام  لبقائها يف موقع املتفرج دون 
اجلامعة  باإعادة  الكفيلة  بالإجراءات 
يف  وم�ضاهمتها  الطبيعي  لدورها 
اإعطاء النطباع باأن اجلامعة ل حامي 
نف�ضه  حتدثه  من  لكل  وميكن  لها 
دعوا  باملقابل  ذلك،  بفعل  بغلقها 
اإىل  الندفاع  وعدم  للتعقل  الطلبة 
الدرا�ضة  اإىل  والعودة  جمهول  م�ضري 
ممكنا،  ذلك  مادام  ال�ضدا�ضي  لإنقاذ 
مع التاأكيد اأن ذلك ل ميكن اأن يتنافى 

مع احلراك ال�ضعبي.
رف�ضهم  ت�ضجيل  الكنا�س  اأ�ضاف  كما 

باأن يكون الأ�ضتاذ �ضحية لتعنت بع�س 
اجلامعية  ال�ضنة  متديد  عرب  الطلبة 
بعد 4 جويلية، ورف�س �رصب  اإىل ما 
عرب  اجلامعي  التكوين  م�ضداقية 
ب�ضعة  يف  كامل  �ضدا�ضي  اختزال 
بحالة  اأ�ضموه  ما  م�ضتنكرين  اأ�ضابيع، 
الت�ضيب التي اأ�ضحت عنوانا للجامعة 
مما اأدى للم�ضا�س باأمنها، م�ضتنكرين 
من  املتخذة  الأحادية  القرارات 
تاأكيدهم  حد  على  الإدارة  طرف 
المتحانات  رزنامة  بخ�ضو�س 
اإحلاح  رغم  املذكرات  ومناق�ضة 
الوزارة على اإ�رصاك الأ�ضاتذة يف مثل 

هذه القرارات.
عدم  حالة  يف  اأنه  الكنا�س  واأو�ضح 
عادي  ب�ضكل  الدرا�ضة  ا�ضتئناف 
الريادي  دورها  اجلامعة  وا�ضتعادة 
طارئة  جمعية  اإىل  �ضيدعون  فاإنهم 
التدابري  واتخاذ  الو�ضع  ملناق�ضة 

املمكنة.
حممد  طاهري  جلامعة  وبالعودة 
انتخاب  على  حتفظهم  �ضجلوا 
اإىل  ذلك  مرجعني  الإدارة،  جمل�س 
طبيعية  غري  ظروف  يف  انعقاده 
اأكدها غياب الأ�ضاتذة عن الرت�ضح 
اأ�ضتاذ  تر�ضح  –عدا  والت�ضويت 
الهيئة  هذه  اأن  حني  يف  واحد-، 
فيها  امل�ضاعدين  الأ�ضاتذة  ميثل 
اثنان. كما اأنه مل ينتخب حلد الآن 
للكليات  الأ�ضتاذية  م�ضاف  ممثلو 
يجدر  كان  اأنه  مو�ضحني  فيها، 
على  والعمل  التاأجيل  بالإدارة 
لإعطاء  الالزمة  الظروف  توفري 
مقابل  العملية،  لهذه  م�ضداقية 
لتجديد  الإدارة  تدارك  تثمني 
حتى  للجامعة  العلمي  املجل�س 
ويحنينّ  القانونية  ال�رصعية  يكت�ضب 
ال�ضيء  اجلديدة  الكليات  لتمثيل 
�ضابقه،  يف  متوفرا  يكن  مل  الذي 
كاف  جمال  ف�ضح  ل�رصورة  منبهني 
بني اآخر اأجل للرت�ضح ويوم القرتاع 
لهم  من  واإثبات  الطعون  اأجل  من 

احلق يف الرت�ضح.

رف�ضت اأم�س وزارة الداخلية و اجلماعات 
املحلية و تهيئة الإقليم الرتخي�س لعقد 
املحامي و النا�ضط ال�ضيا�ضي م�ضطفى 
ك�ضف  و  بوهران،  ملحا�رصة  بو�ضا�ضي،  
بيان للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق 
الإن�ضان من توقيع الأ�ضتاذ قدور �ضوي�ضة 
و  منها،  ن�ضخة  اأم�س،«الو�ضط«  تلقت 
اإت�ضال هاتفيا  بتلقي املكتب  تندد  التي 
من مديرية التنظيم و ال�ضوؤون القانونية 
حممودي  يرتاأ�ضها  التي  وهران  لولية 
الداخلية  وزارة  م�ضالح  برف�س   ، اأحمد 
كان  التي  املحا�رصة  لعقد  الرتخي�س 
و  اأم�س،  بو�ضا�ضي  م�ضطفى  �ضيلقيها 
جاءت خطوة الرف�س بعد ا�ضت�ضارة وايل 
للوزارة  للطلب  �رصيفي  مولود  وهران 

الو�ضية من اأجل اأخد موافقتها .

الرابطة  فرع  »اإن  البيان  ي�ضيف   و 
الإن�ضـان  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية 
لوهران، وبعـد اإ�ضت�ضارة اأع�ضائها خالل 
الأ�ضبوعني الفارطني، قررت توجيه دعوة 
م�ضطفى  املحامي  ال�ضابق  لرئي�ضها 
حما�ضـرة  تنظيم  بهدف  بو�ضا�ضي 
متبوعـة بنقا�س حول الق�ضايا املرتبطة 
الإنتقالية  واملرحلة  ال�ضعبي  باحلراك 

القادمة ».
ثالثة  تكلفة  الإطار  هـذا  يف  مت   حيث 
اأع�ضاء من املكتب مببا�رصة الإجراءات 
الإدارية وحت�ضري اللقاء، بعد التفاق مع 
املحامي م�ضطفى بو�ضا�ضي على تاريخ 
يوم ال�ضبت 27 اأفريل لتنظيم املحا�رصة 

بوهران.
املبدئية  املوافقة  ا�ضت�ضدار   وبعد 

اأمام  الطلب  ورفع  القاعة،  لإدارة 
قرر  العامة،  وال�ضوؤون  التنظيم  مديرية 
الداخلية  وزارة  مرا�ضلة  وهران  وايل 

واجلماعات املحلية.
مكاملة  بتالقيهم  تفاجوؤا  الأع�ضاء  لـكن 
مديرية  م�ضالح  طرف  من  هاتفية 
ال�ضاعة  على  العامة  وال�ضوؤون  التنظيم 
اجلمعـة  اأي  اأفريل،   26 يوم  من   19.45
تبلغهم  ال�ضعبي،  احلراك  من  العا�رصة 
منح  الداخلية  وزارة  رف�س  بقـرار 

ترخي�س لعقد اللقاء.
للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  فاإن  وعليه 
وب�ضـدة هذا  تدين   ، الإن�ضان  عن حقوق 
الدين  نور  حكومة  عن  ال�ضادر  القرار 
دور  بتجاهل  �ضعبيـا،  املرفو�ضة  بدوي 
يف  حقها  ممار�ضة  يف  املدين  املجتمع 

التجمع، يف وقت اأعلنت فتحها لإعتماد 
اجلمعيات ورفع القيود اأمامها، ما يعني 
دواليب  داخل  املتجذرة  الع�ضابة  بقاء 

ال�ضلطـة.
اأع�ضاء  بقرار  الرابطة  تتم�ضك  كما 
�ضياق  يف  حما�رصتها،  بتنظيم  مكتبها 
عليها  املن�ضو�س  التجمع  حق  ممار�ضة 
�ضادقت  التي  الدولية  الإتفاقيات  يف 
اجلزائري  ال�ضعب  با�ضم  اجلزائر  عليها 
وال�ضادرة يف اجلرمية الر�ضمية، وتدعـوا 
املجتمع  فعاليات  باقي  الأخيـر  يف 
اأمام  احتجاجية  وقفة  للوقوف  املدين 
مقر ولية وهران بعد تو�ضيع امل�ضاورات 
بهـذا  للتنديد  القادم،  الأ�ضبوع  خالل 

الت�ضييق املمنهج .
  اأحمد بن عطية

ملزي،  حميد  مهام  اإنهاء  اأم�س،  مت 
كرئي�س مدير عام للموؤ�ض�ضة العمومية 
رئي�س  وكان  الفندقية  لال�ضتثمارات 
قد   ، �ضالح  بن  القادر  عبد  الدولة 

حميد  مهام  املا�ضي،  الأربعاء  اأنهى 
ملزي كمدير عام املوؤ�ض�ضة العمومية 
ال�ضاحل،التي تعترب املوؤ�ض�ضة املكلفة 
بت�ضيري اإقامة الدولة “نادي ال�ضنوبر”، 

امل�ضاريع  من  العديد  اإىل  بالإ�ضافة 
وكانت  الأخرى  ال�ضياحية  والهيئات 
باأنباء عن  قد تفردت جريدة الو�ضط 
توقيفه اخلمي�س اأثناء حماولته الفرار 

طا�ضيلي  بباخرة  بحرية  رحلة  عرب 
ميناء  اإىل  متوجه  وهران  مبيناء   2

األيكانت ال�ضباين .
 ف.ن�صرين

فاعلون يدعون لتدعيم احلراك عرب فتح النقا�صات الوا�صعة

رابطة الدفاع عن حقوق الإن�صان تقرر الإحتجاج

يف ثاين �صربة للتخل�ض من تركته

�صارة بومعزة

مقاطعة الدرا�سة يهدد ال�سنة اجلامعية 

رف�ص الرتخي�ص مل�سطفى بو�سا�سي بعقد ندوة بوهران

اإنهاء مهام حميد ملزي، كمدير عام ملوؤ�س�سة اال�ستثمارات الفندقية

.            �سمت الوزارة �سيد املوقف  

منطقة 52 بعني البي�صاء بوهران

»مافيا » نهب العقار ت�ستويل على 
اأر�ص تفوق 4000 مرت مربع 

 .      برملانيون و ق�صاة و نافذون ا�صتفادوا 
من جتزئات و تاجروا بها

 .     حتقيقات اأمنية تك�صف تورط »املري« 
الأ�صبق يف ت�صييج املنطقة و ربطها باخلدمات

 .     رئي�ض البلدية احلايل بوناقة يحي » الق�صية �صائكة 
و م�صتعد لالإ�صتقالة و لن اأهدمها لالإخالل بالنظام العام 

العقار  نهب  م�ضل�ضل  حلقات  زالت  ل 
متوا�ضلة و بقوة بولية وهران �ضيما منذ 
بدء احلراك ال�ضعبي قبل 10 اأ�ضابيع خلت، 
العقار«  ب«مافيا  ت�ضمى  ما  املرة  هذه 
تفوق  اأر�ضية  قطعة  على  نفوذها  ب�ضطت 
باملنطقة  مربع  مرت   4000 م�ضاحتها 
الطريق  جانب  على  ب«52«  امل�ضماة 
م�رصغني  و  ال�ضانيا  بلدية  بني  الرابط 
مرورا بحي عني البي�ضاء، اأين نا�ضد اأم�س، 
ممثلي عن املجتمع املدين بال�ضانيا وايل 
وهران مولود �رصيفي و الأمني العام �ضي 
مداح بالتدخل عاجال ملنع عمليات ت�ضييد 
بعدة طوابق من  مباين فخمة  و  »فيالت« 
ممثلو  ووجه  ت�ضييد،  اأو  بناء  رخ�س  دون 
ال�ضكان اأ�ضابع الإتهام اإىل »املري« الأ�ضبق 
لل�ضانيا الذي قام مب�ضاعدة اأحد �ضما�رصة 
بناء  من  وجيزة  فرتة  و متكنوا يف  العقار 
�ضور مت من خالله ت�ضييج القطعة الأر�ضية 
بعلو يفوق املرتين حلجب الروؤية و عمليات 

البناء التي قفزت ب�ضكل �رصيع .
و اأ�رصت م�ضادر مطلعة ل يرقى لها ال�ضك 
اإنطلقت  اأمنية  حتقيقات  اأن  ل«الو�ضط« 
حيال الق�ضية و ك�ضفت اإ�ضتفادة برملانيني 
رئي�س  مع  بالتواطئ  اأر�ضية  قطع  من 
هذين  و  ح«،  ق  الأ�ضبق«  ال�ضانيا  بلدية 
ه«  ب   « و  ع«  ح   « املدعوان  الربملانني 
قاموا بالإ�ضتحواذ على 3 قطع اأر�ضية قام 
 500 مببلغ  الثانية  القطعة  ببيع  اأحدهما 
اأ�ضغال  يف  التقدم  اأجل  من  �ضنتيم  مليون 

البناء بالقطعة الأر�ضية الثانية .
و تنقلت م�ضاء اأول اأم�س، »الو�ضط« �ضوب 
م�ضالح  قيام  ر�ضدنا  اأين  املكان  عني 
لل�ضياج  بتهيئة املنطقة املتاخمة  البلدية 
باأ�ضجار  الأر�ضية،  القطع  على  املحاط 
الطريق  ت�ضوية  و  ورود  و  تزينية  نخيل 
ال�ضكان  و�ضفه  ما  هو  و  تعبيدها،  و 
من  باأمر  مت  حدث  ما  باأن  املحيطون 
خداع  اأجل  من  ال�ضابق  ال�ضانيا  »مري« 
�ضتعرف  املنطقة  باأن  الزبائن  متويه  و 
امل�ضتقبل  يف  عمرانيا  تو�ضعا  و  ن�ضاطا 
املرت  �ضعر  من  يرفع  ما  هو  و  القريب 

املربع مبنطقة »52« .
ربط  لحظنا  الإ�ضتطالعية  جولتنا  يف  و 
بطوابق  الفخمة  »الفيالت«  و  ال�ضكنات 
التي مت ت�ضييدها يف �رصعة خالل الأ�ضهر 
قبل  املياه من  ب�ضبكات  املا�ضية،  القليلة 
و  الكهربائي  بالتيار  و  »�ضيور«  موؤ�ض�ضة 
»�ضونلغاز  موؤ�ض�ضة  قبل  من  املدينة  غاز 
من  العديد  يطرح  ما  هو  و  ال�ضانيا« 
يف  املتورطة  اجلهات  عن  الت�ضاوؤلت 
غري  ملباين  اخلدمات  هذه  كل  توفري 
اأ�ضحابها على رخ�س  يحز  و مل  مطابقة 

البناء، ما ي�ضري ب�ضفة غري مبا�رصة لتورط 
البلدية يف  الدائرة و  م�ضوؤولني �ضامني يف 
النهب  امل�ضاركة يف هذا  اأو  الطرف  غظ 
املقنن للعقار يف ظل �ضمت مطبق للوكالة 
من  مقرها  تغري  التي  للعقار  الولئية 

ال�ضانيا اإىل اإي�ضطو �رصقي وهران .
و من خالل الرتجل بهذه ال�ضكنات التي مت 
ال�ضهرية  الأر�ضية  بالقطعة  موؤخرا  بنائها 
و  الإجناز  يف  عيوب  لحظنا  ب«52«، 
غلق  و  العمرانية  ال�رصوط  مطابقة  عدم 
للطرقات يف عدة نقاط، وهو ما يف�رص اأن 
املباين و الأر�ضفة �ضيدت دون وجه حق و 

بطريقة ع�ضوائية و غري قانونية .
و ي�ضدد �ضكان دائرة ال�ضانيا التي تعد من 
بعا�ضمة غرب  الت�ضع  الدوائر  اأهم  و  اكرب 
و  ال�ضكانية  الناحية  من  وهران،  البالد 
عاجل  تدخل  �رصورة  على  اللوج�ضتية، 
اأ�ضغال  وقف  اأجل  من  الولية  لوايل 
البيع  عمليات  اإ�ضتمرار  و  املباين  هذه 
اأربعيني  �ضخ�س  قبل  من  »البزن�ضة«  و 
من  به  اإلتقينا  الذي  و  »كمال«   يدعى 
طريق  عن  »الزبون«  دور  تقم�س  خالل 
من  العا�ضمة  ترقيم  حتمل  �ضيارة  ركوب 
بطرق  قمنا  و  اللون«،  بي�ضاء  »بولو  نوع 
الأحمر،  اللون  ذات  الفولذية  البوابة 
بالقرب من  م�ضاء  ال�ضاعة اخلام�ضة  على 
امل�ضوؤول  من  �ضاألناه عن  الذي  ميكانيكي 
و  �ضيما  الأر�ضية؟  القطع  بيع  عملية  عن 
اأن املنطقة م�ضيجة و بها العني الكا�ضفة 
بالباب احلديدي الوحيد، الذي متكنا من 
ولوجه رفقة »ال�ضم�ضار« كمال بعد اإنتظار 
ل�ضاعتني يف �ضبيل قدومه بعدما اإت�ضل به 
القطع  اأن  اأو�ضح  اأين   ، امليكانيكي  جاره 
للبيع فمثال 120 مرت مربع  هي معرو�ضة 
تقدر ب 700 مليون �ضنتيم، و اأنهم عقدوا 
و�ضعية  لت�ضوية  اإدارية  جهات  مع  اإتفاقا 

هذه الأرا�ضي من خالل البيع بالتنازل .
من جهتها قامت »الو�ضط« بالإت�ضال مع 
حزب  عن  احلايل  ال�ضانيا  بلدية  رئي�س 
»الأمبيا«  اجلزائرية  ال�ضعبية  احلركة 
من  موقفه  لأخد  يحي  بوناقة  ال�ضيد 
احلرب  من  الكثري  اأ�ضالت  التي  الق�ضية 
موؤخرا، فاأكد امل�ضوؤول علمه بالق�ضية و 
اأ�ضار اأنه غري م�ضوؤول عنها كونها �ضيدت 
يف حقبة »املري« الأ�ضبق ، و اأنه حاليا ل 
و  »الفيالت«  و  املباين  هذه  اإزالة  ميكنه 
مطالبته  حالة  لالإ�ضتقالة يف  م�ضتعد  هو 
و  خلال  �ضتحدث  امل�ضاألة  كون  بذلك 
و هي  العام  بالنظام  كبرية مت�س  فو�ضى 
يف  حتملها  ميكنه  ل  �ضعبة  م�ضوؤولية 

الو�ضع الراهن . 
 حتقيق » اأحمد بن عطية«

جدد فاعلون باجلامعة دعوتهم للطلبة بتفويت الفر�صة على الدعوات التي �صموها »بتعفني اجلامعة«، مو�صحني اأن اإفراغ 
اجلامعة ل يخدم احلراك كونه يحتاج لتفعيل دور اجلامعة وفتح النقا�صات الوا�صعة.
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 ممثل فيدرالية الغابات يوؤكد 
اأن العملية غري قانونية 

 خليجيون  يوؤ�س�سون 06 حمميات
 ل�سيد الغزال و واحلبار

املناطق  موايل  الع�رصات من   طالب 
للبالد  العليا  ال�ضلطات  من  الغربية  
وعلى راأ�ضها مديرية الغابات  من  اأجل 
وقف احتالل الع�رصات من املحميات 
من قبل الأمراء القطريني وال�ضعوديني 
والإماراتيني الذين حولوها اإىل مواقع 
وطائر  غزال  من  املمنوع  لل�ضيد  
احلبار حتت حرا�ضة م�ضددة من قبل 
امل�ضوؤولني ال�ضابقني  يف الوقت الذي 
قبل   من  للرعي  املناطق  هذه  متنع 
احليوانات  هذه  �ضيد  مينع  املوالني 

ب�ضفتها من املحميات امل�ضنفة .
النعامة  مناطق  اأعيان  واأ�ضار  هذا 
�ضعيدة  ـ  ب�ضار   ، تيارت   ، البي�س   ،
اأن اأمراء اخلليج  ،اجللفة  والأغواط  

من  اجلزائرية  ال�ضحراء  يحتلون 
ل�ضيد  حمميات  �ضتة  اإقامة  خالل 
والغزال  والأروي  احلبار  طائر 
التي  املحميات   قبل  من  امل�ضنفة 
حتاول مديرية الغابات احلفاظ عليها 
ومنع اجلزائريني من ا�ضطيادها ويف 
على  يحالون  لذلك  خمالفتهم  حالة 
كبرية  بغرامات  تغرميهم  مع  الق�ضاء 
لمراء  ال�ضماح  يتم  الذي  الوقت  يف 
الطيور  بوا�ضطة  بال�ضيد  اخلليج 
وحتت  املمنوعة  والأ�ضلحة  اجلارحة 
حرا�ضة م�ضددة ، حيث يحرم املوالون 
للرعي   املحميات  هذه  ا�ضتغالل  من 

باإقليم الوليات .
حممد بن ترار 

ري عالوة
ت/ب�ص



 

لتح�سني  �أهمية   « بالإد�رة  ملحق 
�أد�ء �لت�سال �مل�ؤ�س�ساتي وتفعليه 
�إذ ميار�س  على �مل�ست�ى �ملحلي 
م�ست�ى  على  بالت�سال  �ملكلف 
مهام  لل�لية  �لت�سال  خلية 
�ت�سالية و�إعالمية بالدرجة �لأوىل 
�ل�سحفيني  دع�ة  عند  تت�قف  ل 
ن�ساطات  لتغطية  و�ملر��سلني 
د�خل  تنظم  وتظاهر�ت  �ل�لية 
يجب  بل  لل�لية  �ملحلي  �لرت�ب 
بالت�سال  �ملكلفني  لدى  تك�ن  �أن 
روؤية عمل تتاح لهم وهم ميار�س�ن 
كان  و�ن  �لت�سالية  �ل�ظيفة  هذه 
تنفذ  لأنها  وخا�س  �إد�ري  طابعها 
وح�سا�س  هام  هيكل حملي  د�خل 
يف �جلماعات �ملحلية وه� �جلهاز 
�لإد�ري �ل�سخم لل�لية �لذي ي�سم 
و�أعباء  �إد�رية  وم�سالح  فروعا 
�لتنظيمي  �لهيكل  وفق  �مل�ظفني 
�سياق  يف  تظهر  وقد  متعددة 
ممار�سة �مللحق بالدي��ن يف دي��ن 
وتكليفات  مهام  ل�ظيفته  �ل�لية 
جديدة تقت�سيها م�ستجد�ت عمل 
�سان  بت�سيري  تت�سل  و�حتياجات 
عام كما �أن ت�ظيف طلبة �لإعالم 
و�لت�سال يف �مل�ؤ�س�سات �لعم�مية 
�سار  �ملحلية  �جلماعات  ويف 
هذ�  غياب  ب�سب  ملحة  �رضورة 
�لت�سايل  �لأد�ء  وتر�جع  �ملن�سب 

و�لإعالمي للم�ؤ�س�سات .

منابر التوا�صل احلديثة 
واخلدمة العمومية

يف  �لباحثني  من  عدد  وي�سري 
بالت�سال  �ملهتمني  �لت�سال 
و�جلماعات  �لد�خلية  قطاع  يف 
ت�سخي�س  �رضورة  �إىل  �ملحلية 
دقيق علمي ملا ي�سمى باجلماعات 
و�لتمثالت �لتي ينتجها �مل��طن�ن 
�جلماعات  يف  �مل�س�ؤولني  �جتاه 
�ملحلية منهم �ملنتخبني �ملحليني 
ه�ؤلء  يرى  كيف  بالأحرى  �أو 
�أنف�سهم وكيف يت�س�رهم �لآخرون 
�أحمد  لالأ�ستاذ  بحثي  ن�س  وي�سري 
»�جلماعات  عن��نه  يعالوي 
�أهمية  �إىل   « �جلز�ئر  يف  �ملحلية 
ن�ساط  و�قع  حركية  تد�ر�س 
خمتلف  يف  �ملحلية  �جلماعات 
خاللها  من  ميكن  �لتي  �ملحاور 
�لأد�ء  وقيا�س  �ل�قائع  ت�سخي�س 
و�ل�ظيفة  �لدور  م�سائل  وفهم 
�لتح�لت  �س�ء  يف  و�للتز�مات 
�لجتماعية �ل�سيا�سية �لتي تعرفها 
عمل  جتربة  ومن   . �جلز�ئر 
يف  مك�ن  كاأ�ستاذ  فيها  ��ستغلت 
لتك�ين  �ل�طني  باملركز  �لت�سال 

�ملحلية  �جلماعات  م�ستخدمي 
ب�هر�ن �أ�رضفت فيها على تدريب 
بالت�سال  �ملكلفني  من  عدد 
�جلز�ئري  �لغرب  ب�ليات 
�لتك�ين  نتائج  من  ��ستخل�ست 
�ملتك�نني  �لطلبة  فعل  ردود  ومن 
�إد�رية  وظائف  ي�سغل�ن  وهم 
بالبلديات  �لت�سال  خاليا  يف 
م�ساكل  هناك  �أن  و�ل�ليات 
�لت�سايل  ن�ساطهم  ت��جه  عديدة 
�أو  للبلدية  �لإد�ري  �لهيكل  د�خل 
�ملهام  طبيعة  تختلف  و�أن  �ل�لية 
�لبلدية  من  كل  م�ست�ى  على 
�لن�سغالت  بني  ومن   . و�ل�لية 
�لذين  �ملتك�ن�ن  طرحها  �لتي 
ملعرفة  ��ستمارة  عليهم  وزعت 
بادرت  �لذي  �لتك�ين  �إز�ء  �آر�ئهم 
و�جلماعات  �لد�خلية  وز�رة  به 
ن�سط  هام  تك�ين  وه�  �ملحلية 
�ملكلفني  �مل�ظفني  قدر�ت 
من�سب  وج�د  عدم  بالت�سال 
ر�سمي  ب�سكل  بالت�سال«  »مكلف 
ت��جه  �لتي  �لكربى  �لبلديات  يف 
�لفاعلني  �سغطا من حيث طلبات 
�لتنم�ية  �ملحلية  �حلياة  يف 
بها  وتنجز  تظاهر�ت  بها  وتنظم 
�إطار �حليز �جلغر�يف  م�ساريع يف 
�أي�سا  �مل�ج�د  و�مل�سكل  للبلدية 
معرفة  عدم  ه�  �آخر  جانب  من 
مدونة  و�ل�سلطات  �مل�ؤ�س�سات 
تخ�س�سات  يف  �جلامعية  �لتك�ين 
�إعالم  تخ�س�س  منها  عديدة 
و�ت�سال �لذي ل يح�سى بالهتمام 
باملطل�ب ول يتم ت�ظيف �لطلبة 
وخريجي هذ� �لتخ�س�س �لهام يف 
و�لإد�ر�ت  �مل�ؤ�س�سات  خمتلف 
وغياب   . �ملحلية   و�جلماعات 
يف  بالت�سال  مكلف  من�سب 
�لبلديات �لكربى ووج�ده فقط يف 
ي�ؤ�رض  ل  قد  �إد�ري  تكليف  �ساكلة 
فعال على �هتمام روؤ�ساء �لبلديات 
وقطاع و��سع منهم ل ميار�س ول 
�لت�سال  يف  تك�ين  ر�سيد  ميلك 
روؤ�ساء  بعد  يتلقى  مل  »�ملق�س�د 
�لت�سال   يف  تك�ينا  �لبلديات 
يف  �ملحلي  �لعمل  يف  وت�ظيفه 
�لبع�س  �أن  رغم   « �لتنم�ي  بعده 
خطابية  قدر�ت  ميلك  منهم 
�سغط  ��ستيعاب  على  و�ت�سالية 
وحل م�ساكل بالبلدية بلغة �ت�سال 
�كت�سبها �مل�س�ؤول من خربة خارج 
هامة  تبقى  �لتي  �لتك�ينية  �لأطر 
و�مل��هب  �لقدر�ت  ت��فر  رغم 
ميكن  فال  �مل�س�ؤولني  بع�س  لدى 
�مل�س�ؤول�ن  �لأميار  مثال  ي�سري  �أن 
ثقافة  بدون  �ملحلي  �ل�ساأن  عن 
�ت�سالية يديرون من خاللها حتى 
�ملت�قعة  �أو  �ملفاجئة  �لأزمات 
بالأد�ء  كثري�  �لهتمام  وعدم 
�ملحلية  �جلماعات  يف  �لت�سايل 

يف  �ل�سك�ن  من  م�سهد  لنا  �أنتج 
�لبلدية  �ملجال�س  من  �لكثري  �أد�ء 
�أن �لإد�رة  و�ل�لئية �ملنتخبة كما 
على  تعتمد  �أ�سبحت  �ملحلية 
يف  �لكال�سكية  �لت�سيري  �أ�ساليب 
�لع�رضنة  رغم  �مل��طن  خماطبة 

�لتي تطال �ملرفق �لعام
�أعباء �ملكلف بالت�سال بال�ليات

وظيفة  من  يجعل  �آخر  �ن�سغال 
دو�وين  يف  بالت�سال  مكلف 
دينامكي  وغري  روتينيا  �ل�ليات 
وه� عدم وج�د دفرت �أعباء يحدد 
بتن�سيط خاليا �لت�سال  للمكلفني 
�لالزم  بال�سكل  ي�ؤطر  ول  و��سحا 
�لذي  بالت�سال  �ملكلف  وظيفة 
من  و�لت�جيهات  �لأو�مر  يتلقى 
وبالتايل  �ل��يل  دي��ن  مدير  قبل 
�ل��يل �مل�س�ؤول �لأول عن �جلهاز 
طبيعة  �أن  ورغم  لل�لية  �لإد�ري 
�ملكلف  يلتزم  �أن  تقت�سي  �ملهمة 
�لإد�رية  �لعمل  بتقاليد  بالت�سال 
�إىل  يحيله  �لذي  �لإد�ري  و�ل�سلم 
طريقة  له  حتدد  ف�قية  �سلطة 
�ملحيط  مع  و�لتعاطي  �لعمل 
�مل�ؤ�س�ساتي و�لفاعلني �خلارجيني  
�ملكلف  دور  تن�سيط  �أن  �إىل 
وجعله  �ل�لية  يف  بالت�سال 
�لق�ل  �سح  �إن  �أي�سا  �إعالميا 
�ملحلية  �ل�سلطات  جمه�د  ينقل 
ينفذ يف جمال تط�ير مناخ  �لذي 
�ملحلي  �مل�ست�ى  على  �لت�سال 
مبا يلبي يف �لأخري �حد �حتياجات 
��ستثمار  يعترب  �مل��طنني 
يف  بالت�سال  �ملكلف  يف  حقيقيا 
من  .فالكثري  �ملحلية  �جلماعات 
��ستحدث �سفحات  �لتي  �ل�ليات 
�لجتماعي  �لت���سل  م��قع  على 
وتظاهر�تها  �ل�لية  �أخبار  تنقل 
�ل�سماح  ويجب  �لفاي�سب�ك  على 
�أن يتك�ن�� يف  للمكلفني بالت�سال 
�لت�سال  و�سائط  ��ستعمال  جمال 
و�لإعالم �جلديد �لذي �أ�سبح �أكرث 
يتحكم  وه�  مثال  لل�سباب  �إقناعا 
�لت�سال  تكن�ل�جيات  يف  برب�عة 
�حلديثة �لتي يجب ��ستغاللها من 
قبل �لقائمني على خاليا �لت�سال 
يف �ل�ليات لتن�سط دور �ملكلفني 
�أكرث �رضعة يف  بالت�سال وجعلهم 
�ل�لية  ون�ساطات  �لأخبار  نقل 
�ل�سحافة  تن�رضه  ما  مع  و�لتفاعل 
�أخبار  من  و�ل�طنية  �ملحلية 

ون�ساطات و�ن�سغالت بال�لية .

الو�صيط الإعالمي 
ودوره على امل�صتوى 

املحلي

من جهة �أخرى يجب �إتاحة م�ساحة 
للمكلفني  ولالإبد�ع  لالجتهاد 
بالت�سال بجعلهم ي�ظف�ن و�سائل 

ن�ساطاتهم  يف  �لب�رضي  �ل�سمعي 
�لأخري  يف  تروج  �لتي  �لت�سالية 
ولرب�مج  تنم�ي  لن�ساطات جمه�د 
�ن�سغالت  حل  يتم  �أ�سا�سها  على 

معينة يطلبها �مل��طن .
يعتقدون  �ملتك�نني  بع�س  �أن  كما 
تقدمنا  �لتي  �ملقرتحات  هذه  �أن 
�لن�سغالت  �أ�سا�س  على  بها 
�لتك�ين  برنامج  يف  طرحت  �لتي 
ولتط�ير  لديهم  حافز�  ت�سكل 
روتينيا  �إد�ريا  بقى  �لذي  �أد�ئهم 
�ملكلفني  م�س  �لذي  �لتك�ين  و�ن 
بالت�سال منذ عام 2014 يجب �أن 
تن�سيط  �إىل  تق�د  بت��سيات  يعزز 
يف  بالت�سال  �ملكلفني  وظيفة 
دينامكية  �أكرث  ويجعلهم  �ل�ليات 
�لت�سايل  ن�ساطهم  من  لي�ستفاد 
بامل��طن  �لت�سال  جمال  يف 
تتعاطى  �لذي  �لتنم�ي  و�لفاعل 

معه �ل�سلطات �ملحلية .
�ل��سيط  �أن  �لق�ل  وميكن 
يبقى من�سبا غري  �لذي  �لإعالمي 
ه�  �ل�ليات  خمتلف  عرب  متاح 
�أن  يجب  �لذي  بالت�سال  �ملكلف 
تطرح  �ن�سغالت  �أي  من  يقرتب 
�لر�سمية  �لت�سال  �أطر  خارج 
�لت���سل  م��قع  مثال  طريق  عن 
خالل  من  ميكن  �لتي  �لجتماعي 
�إز�ء  �مل��طنني  نب�س  ر�سد 
م�ساريع تنم�ية تنجز عرب خمتلف 
�لبلديات و�ل�ليات وهذ� �ل��سيط 
حتى  �لت���سل  باإمكانه  �لإعالمي 
ور�سد  �ملحلية  �ل�سحافة  مع 
�مل�س�ؤولني  �إىل  ونقلها  �ن�سغالتها 
وتاأ�سي�س عالقات �ت�سال فعالة بني 
خمتلف مك�نات �ملجتمع �ملحلي 
حتتاج  �لتي  �ملحلية  و�جلماعات 
ملنظ�مة �ت�سالية و�إعالمية فعالة 
تفر�سها كما �نه يجب �لنتباه �إىل 
م�سالة هامة وهي ت�ظيف �ملئات 
من �لطلبة �جلامعيني من خريجي 
يف  و�لت�سال  �لإعالم  تخ�س�سات 
و�مل�ؤ�س�سات  �لإد�ر�ت  خمتلف 
�لعم�مية كملفني بالت�سال كما يجب 
على �ل�ظيف �لعم�مي �أن ي�ستحدث 
لأنها  �لكفاء�ت  لهذه  مالية  منا�سب 
مهم�سة فعال يف م�سابقات �لت�ظيف 
م�سابقات  �أي  من  �إق�سائها  ويتم 
للت�ظيف ول تدرج يف �سلم �ملنا�سب 
�مل�ج�د  �لفر�غ  ولعل  �ملتاحة 
خمتلف  يف  و�لإعالم  �لت�سال  يف 
�لعم�مية  و�مل�ؤ�س�سات  �لإد�ر�ت 
يف  �ل�ستثمار  يف  روؤية  لغياب  ر�جع 
هذه �لكفاء�ت �جلامعية �لتي حتتاج 
هذه  ممار�سة  على  وتدريب  خلربة 
�ل�سلطات  تبنته  �أن  ويجب  �ل�ظيفة 
�ملخت�سة �إىل هذ� �لأمر لأنه م�ؤ�رض 
بالت�سال  �لهتمام  على  حقيقي 
كان  مهما  �مل�ؤ�س�سات  يف  و�لإعالم 

طابع ن�ساطها .

غياب »مكلف بالإعالم " اأ�صعف ثقافة الت�صال املوؤ�ص�صاتي  "

 توظيف حاملي �شهادات الإعالم

 والت�شال يف الإدارة �شرورة ملحة
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عاد من ال�صروري لتطوير وع�صرنة اأداء 
خاليا الت�صال املتواجدة بدواوين الوليات 

الهتمام بتكوين املكلفني بالت�صال ومن�صطي 
لهذه اخلاليا على امل�صتوى املحلي اإذ يكت�صي 
التكوين على الت�صال لفائدة املوظفني يف 

خاليا الت�صال بالوليات ورتبهم الوظيفية 
»مت�صرف اإداري .

ال�صعب اجلزائري 

رهان التغيري ال�شيا�شي 
ومواجهة الف�شاد

بقي �ل�سعب �جلز�ئري ل�سه�ر م�رض� على مطالبه، وه� �لآن يبحث عن متابعة كل 
�لفا�سدين، من دون �أن�ساف للحل�ل،يف ظل دولة �لعدل و�لقان�ن،مع جتدد �ل�س�ر 

�ل�سلمية و�لحتفال �ل�سعبي �لكبري، فهل ت�سمع جماعة �ل�سلطة �حلاكمة؟؟

�صعب ي�صرخ و �صلطة ل ت�صمع؟؟؟
رف�س يف �لأيام �ملا�سية �ل�سيد مقد�د �سيفي دع�ة �مل�رضكة يف ندوة �مل�ساور�ت و 
�أكد على رحيل رئي�س �لدولة بن �سالح،  قائال يف ر�سالة له عرب �لإعالم �جلز�ئري 
قال:« �إنني  مل �أعد �عرتف لك باأدنى �رضعية د�ست�رية لتمثيل �لدولة،�إنني �أذكرك 
باأنني كلية مع �ل�سعب �جلز�ئري،...ينبغي ويف �أقرب �لآجال �إقامة مرحلة �نتقالية 

ت�سريها حك�مة �نتقالية مبجل�س حكماء ومكلفة مبر�جعة �لد�ست�ر وبتنظيم 
�نتخابات رئا�سية وت�رضيعية«. و عندما يطلب قائد �لأركان �نتهاج �أ�سل�ب �حلكمة 

و�ل�سرب ) يف خطابه لي�م 16 �أفريل( نظنه يق�سد �ل�سلطة وجماعاتها �ملرتبطة 
بها؟؟؟ ول نظنه يق�سد �ل�سعب و�ل�سباب �لثائر �سلميا، بب�ساطة لأن �ل�سعب �أكرب 

�سابر يف �لتاريخ �جلز�ئر وه� �أكرب حكيم مب�رض�ته �ل�سلمية و�حل�سارية.
�أما عندما يدع� لحرت�م رم�ز �لدولة  وعلى ر�أ�سها �لعلم �ل�طني، فه� بالتاأكيد 

يق�سد �لع�سابة �لتي خانت عهد �ل�سهد�ء  ول يق�سد �ل�سعب يف م�سري�ته �ل�سلمية 
، لأن �لر�ية �ل�طنية عادت بق�ة للميادين �لث�رية �لتغيريية، لدى كل �لفئات، وه� 

�سل�ك ي�ؤكد �لروح �ل�طنية �لن�فمربية �لعالية للمجتمع �جلز�ئري.
و نتمنى �أن ت���سل �لنيابة �لعامة مهامها �لد�ست�رية يف متابعة �ل�سارقني �لناهبني 

للمال �لعام ، من �ل�زر�ء ورجال �ملال وغريهم، وكل من يرتبط بجر�ئم �لف�ساد 
�ملايل، مثل تبديد �ملال �لعام وتقدمي �متياز�ت غري م�رضوعة لرجال �أعمال 

حمددين؟؟؟ وكذلك فتح ملفات �لتم�يل غري �لتقليدي �لتي جاء بها �ل�زير �لأول 
�ل�سابق �ملطارد �سعبيا �أويحي، وقد �عترب �خلرب�ء هذ� �مل�رضوع جرمية �قت�سادية 

مقننة؟؟
و �رتفعت �أ�س��ت رجال �لقان�ن باملطالبة بك�سف كل �أ�سماء �ملافيا �ملالية و 

�ل�سيا�سية دون متييز، لكي ل نخادع �ل�سعب بالعد�لة �لنتقائية، وهي مهمة مديري 
�لبن�ك حتديد�،لأنهم يعرف�ن م�سري �لقرو�س �ل�سخمة �لتي حت�سلت عليها جماعات 
�لنهب �مل�سكلة من حتالف �ل�سيا�سة و�ملال،و قد قال �ملحامي و�ملد�فع عن حق�ق 

�لن�سان مقر�ن �آيت �لعربي، بان مدر�ء �لبن�ك �سيتح�ل�ن ملتهمني بالف�ساد �إن 
مل ي�ستجيب�� لل��جب �ل�طني �لهام، و�سيتابع�ن كمت�رطني يف �ل�ستيالء وحت�يل 
�لأمالك �لعامة... بخا�سة بعد دع�ة قائد �جلي�س لفتح ملفات �لف�ساد ومتابعة 

�لع�سابة.

يا ق�صاة.. حتقيقات ..حتقيقات؟؟
نادت م�سري�ت �ل�سعب كثري� مببادرة �لنيابة �لعامة بالتحقيق يف ملفات �لف�ساد، 
وهناك �لكثري من �لجتماعات �لتي تعقد يف م�ست�يات خمتلفة لأجهزة �لدولة، 
ق�سد حما�رضة �لف�ساد �ملايل �لذي جاء مع ع�سابات �سلطة �ل�ستبد�د و�لقمع 

�ل�سيا�سي و�لفكري، يف ظل حتقيقات �ل�سبطية �لق�سائية للدرك �ل�ين بطلب من 
�لعد�لة، لك�سف خي�ط �مل�ساريع �ملم�لة بال�رض�كة بني �لبن�ك لفائدة رجال �لأعمال 
�مل�سب�هني،حيث مت نهب مال �ل�سعب بطرق ملت�ية وبقرو�س قد ل ت�سدد؟؟ بخا�سة 
مع �رتفاع �أ�سئلة �ل�سيا�سيني و�لقان�نيني و خرب�ء �لقت�ساد ح�ل �سالحيات حمافظ 

بالنيابة لبنك �جلز�ئر)�ل�سيد عمار حي��ين(؟؟
و �أعجبتني فكرة هامة حتدث عنها �خلبري �لقت�سادي ب�سري م�سيطفي، وهي �لدور 

�ملجتمعي يف م��جهة �لف�ساد، يق�ل يف مقال :« �إ�سافة �إىل �لق��نني �لتي تن�س 
على متابعة وحما�سبة وحماكمة ومعاقبة �جلهات �لتي متار�س �لف�ساد مهما كان 

م�ست��ها،�أظن �أن �لف�ساد ظاهرة �جتماعية وثقافية �أي�سا، ما يعني �رضورة �إطالق 
�أدو�ت جديدة للمعاجلة تتجاوز �لتدخل �لقان�ين �إىل �إ�رض�ك �لأمة كلها يف �لتبليغ 

و�ملحا�سبة و�لإنذ�ر، لأن �مل��س�ع ل يتعلق بامللكية �خلا�سة..وتك�ن هذه �لأدو�ت 
مبثابة �لأر�سية �لأخالقية للق�ساء على هذه �لظاهرة...« )مقال ف�ساد يهدد دولتنا، 

�ل�رضوق �لي�مي25 �أفريل2019،�س20(.
يانا�س �إن �ل�سعب قد طالب بذهاب ب�تفليقة فجاءه �لنظام بنب �سالح-ليقة؟؟ وبقيت 
كل وج�ه �لنظام يف حملها، من دون تبدل يف �ل�سيا�سات و�لقناعات ،وما ث�رة �ل�سعب 

على كل �ل�زر�ء يف زيار�تهم �مليد�نية �إل �لديل �لكرب، ول�سنا نذري كيف �سيك�ن 
�مل�سهد ي� �نتخابات رئا�سية تريدها �ل�سلطة �حلاكمة رغم رف�سها �ل�سعبي؟؟

ل حل �إل جت�سيد �لإر�دة �ل�سعبية �لر�ف�سة لرجال �لعهد �لب�تفليقي، وقد عرف 
�حلر�ك �ل�سعبي �أن بع�س ملفات �لف�ساد ومتابعة �لفا�سدين حماولة لإلهائه وخد�عه 

�مل�ؤقت؟؟ وه� �لباحث عن تغيري �سامل، و�لعد�لة �لكاملة تك�ن يف ظل م�ؤ�س�سات 
�سعبية د�ست�رية عرب �لنتخاب �لديقر�طي �لنزيه، ولي�س عرب وج�ه �سيا�سية حك�مية 

مرف��سة، وقد ت�ساءل �لكاتب و�لباحث يف �لتاريخ �ملحرتم حمند �أزرقي فر�د 
�س�ؤ�ل عميقا قائال:«ما معنى �أن نفتح ملفات �لف�ساد ونحن مل نخرج من نظام 

�لف�ساد؟ �أل ي�سّكل ذلك خطر� على �لعد�لة، �لتي ميكن �أن تتح�ل يف ظل �رض�ع 
بني ع�سب �لنظام �حلايل �إىل و�سيلة لت�سفية �حل�سابات؟�ألي�س من �لأليق �أن نقدم 
م�ساألة �لتخل�س من حك�مة بدوي ومن بن �سالح �للذين يعترب�ن �متد�د� خلارطة 

طريق عائلة ب�تفليقة على م�سالة ت�سغيل �لر�أي �لعام باإحالة بع�س �لفا�سدين ولي�س 
كلهم على �لعد�لة؟«)مقال روؤية يف �لث�رة �ل�سلمية، جريدة �خلرب ، عدد ي�م 24 

�أفريل2919.�س4(

اأخريا...
نختم باأبيات ال�صاعر حممد جربوعة عن احلراك ال�صعبي، وهو 

يدعو اجلزائريني للخروج الوطني ال�صلمي:

ُاْخُرْج ..فقد اآن الأواُن الآنا 
واملوعُد امل�صروُب ها قد حانا 

ما كنَت ت�صاأُلني )متى ياأتي؟( اأتى 
فاخرْج لت�صبَح مرًة اإن�صانا

يا اأيها ال�صعُب الكبري بحزنِه 
وبحلمِه ، ك�ّصْر بَك الق�صبانا
ُاْخُرْج لتمالأ �صارعا مبدينٍة 

فَرحا، وت�صقَي وردها العط�صانا
اإن قيَل ل تهَو )اجلزائر( ، فانتف�ْض 

اأنت املُحّب ، واأعلِن الع�صيانا 

د-وليد بوعديلة/جامعة �صكيكدة

 بقلم د.حممد مرواين
/ باحث وكاتب �صحفي



قال رئي�س الوكالة  الوالئية للت�شغيل 
يف  الداوي  فار�س  بورقلة  بالنيابة 
خ�س  ح�رصي  �شحفي  ت�رصيح 
»الو�شط«،  يومية  اأم�س   يوم  به 
جميع  على  التن�شيق  يوا�شل  اأنه 
النفطية  ال�رصكات  مع  امل�شتويات 
دائرة  باقليم  النا�شطة  الكربى 
على   ، بورقلة  م�شعود  حا�شي 
غرار خدمات االآبار ، االأ�شغال يف 
االآبار ، املوؤ�ش�شة الوطنية للتنقيب 
للدفع   ، الكربى  االأ�شغال  و�رصكة 
العمل  عرو�س  تقدمي  نحو  بها 
وح�شبما   ،2019 ب�شنة  اخلا�شة 
فاإن  امل�شوؤول  ذات  به  اأفاد 
قبل  عنها  االإفراج  �شيتم  العرو�س 
نهاية ال�شهر اجلاري  وذلك بهدف 
املتزايد  الطلب  من  االمت�شا�س 
للبطالني املتم�شكني بخيار العمل 
 ، �شواها  دون  النفطية  بال�رصكات 
بتو�شيات  االلتزام  اإطار  يف  وذلك 
اأولوية  ملنح  الرامية  احلكومة 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  التوظيف 

االأولويات  ح�شب  مبداأ  بتطبيق 
�شياق  ويف  املتاحة،  واالإمكانات 
اإىل  حمدثنا  ذهب  فقد  مت�شل 
اإلزامية  اأكد  اأبعد من ذلك عندما 
ال�رصكتني النفطيتني  ويتعلق االأمر 
و  االآبار  يف  االأ�شغال  ب�رصكة  هنا 
من  للتنقيب  الوطنية  املوؤ�ش�شة 
على  االإفراج  يف  االإ�رصاع  اأجل 
القوائم اال�شمية للبطالني املعنيني 

باإجراء الفحو�شات املهنية  .
فار�س  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
جمهودات  بعد  جنح  انه  الداوي 
عمل  عرو�س  افتكاك  من  جبارة 
الكربى  النفطية  بال�رصكات 
ذوي  فئة  لفائدة  املذكورة 
ظلت  التي  اخلا�شة  االحتياجات 
يف  بحقها  تطالب  طويلة  ل�شنوات 
التوظيف مثلما هو من�شو�س عليه 

قانونيا .
رئي�س  وجه  فقد  ذلك  جانب  اإاىل 
فار�س  للت�شغيل  الوالئية  الوكالة 
الداوي يف خ�شم حديثه معنا نداء 
مبا�رص للبطالني مبن فيهم خريجو 
 ، الكربى  املعاهد  اجلامعات 

مراكز  ومرتب�شو  العليا  املدار�س 
وحتى  والتمهني  املهني  التكوين 
اإياهم  مطالبني  امل�شتوى  عدميي 
الوقت  ومنحهم  بال�شرب  بالتحلي 
الكايف ملعاجلة ان�شغاالتهم ح�شب 

االأولويات .
عدد  و�شف  فقد  بالذكر  جدير   
العاملة  اليد  مبلف  املهتمني  من 

وبطالبون  بوالية ورقلة املعروفة 
للجنوب  املركزية  بالعا�شمة 
الوالئية  الوكالة  رئي�س  ال�رصقي 
الداوي  فار�س  بالنيابة  للت�شغيل 
املرحلة  برجل  االأخري  هذا   ،
التي  الرتاكمات  لتفكيك  احلالية 
بالوالية  ال�شغل  �شوق  منها  يعاين 

النفطية ال�شالف ذكرها .

الرابط  الطريق  م�شتعملي  اأ�شبح 
�رصوين  و  طلمني  بلديتي  بني 
بوالية اأدرار ي�شكل كابو�شا حقيقيا 
يهدد م�شتعمليه ، ب�شبب التاأخر يف 
للتخفيف من  دعمه بعملية ترميم 
االرتفاع املقلق حلوادث  معدالت 

املرور املميتة .
م�شتعملي  من  الع�رصات   نا�شد   
ال�شلطات   ، املذكور  الطريق 
الوالئية  ب�رصورة التدخل العاجل  
 ، لدى  م�شالح االأ�شغال العمومية 
من اأجل االإ�رصاع يف عملية دعمهم  
الطريق  تاأهيل   الإعادة  مب�رصوع  
�رصوين  و  طلمني  بني  الرابط 
باأدرار الذي ي�شهد تدهور م�شتمر 
و  للحفر  املقلق  االنت�شار  ب�شبب 
تغطية اأجزاء كبرية منه بالرمال ، 
ومما يدعو للده�شة و اال�شتغراب 
فاإن  املتحدثني  ذات  نظر  يف 
امل�شالح  به  �شجلت  الطريق  هذا 
�شوداء  نقطة   1100 زهاء  التقنية 
�رصايا  م�شالح  اأح�شت  وقت  يف   ،
باملجموعة   الطرقات  اأمن 
خالل  الوطني   للدرك  الوالئية 
  47 عن  يزيد  ما  الفارطة   ال�شنة 
م�رصع  خلف  اليم  مرور  حادث 
اأخرين   85 اإ�شابة  و  �شخ�شا   17
اأن  بجروح متفاوتة اخلطورة ، اال 
تلتزم  تزال  ال  الو�شية  ال�شلطات 

 ، القائم  امل�شكل  حيال  ال�شمت 
نقل  حافالت  �شائقي  هدد  حيث 
الوزن  و�شاحنات  امل�شافرين 
الطريق  م�شتعملي  من  الثقيل  
خطابهم  لهجة  من  بالت�شعيد 
احتجاجية  حركة  يف  والدخول 
الوالية بادرار  اأمام  مقر  مفتوحة 
وذلك يف حالة ما مل جتد مطالبهم 
العاجل  القريب  ويف  �شاغية  اأذانا 
�شككت  فقد  ذلك  مع  ،موازاة 
بال�شالمة   مهتمة  حملية  جمعيات 
االأرقام  نزاهة   يف  املرورية  
بامل�شاريع  املتعلقة  واملعطيات 
باجناز  اخلا�شة  التنموية  
وترميم  تاأهيل  واعادة  الطرقات 
من  مطالبني  منها  املتدهورة  
فتح  ب�رصورة  الو�شية  اجلهات 
حتقيقا معمقا للك�شف عن الوجهة 

احلقيقية لالأموال   .
 ومعلوم اأن وايل والية اأدرار حمو 
بكو�س ب�شفته امل�شوؤول االأول على 
الهيئة التنفيذية ، كان قد وجه بيان 
الدوائر  روؤ�شاء  و  التنفيذية  لهيئته 
والبلديات اأين األزمه ب�رصورة فتح 
قنوات احلوار البناء مع املواطنني 
بتطبيق  الن�شغاالتهم  واال�شتماع 
مبداأ ح�شب االأولويات واالإمكانات 

املتاحة .
�أحمد باحلاج 

الأمن  ال�رصطة  م�شالح  قامت 
والية مترنا�شت ممثلة يف االأمن 
احل�رصي الرابع من توقيف 06 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�شخا�س 
ق�شية  يف  �شنة(   15-23( بني 

اإنتهاك حرمة م�شكن. 
االعالم  خللية  بيان  اأفاد 
واالت�شال والعالقات اخلارجية 
مترنا�شت  والية  اأمن  مبديرية 
يومية  حت�شلت  قد  كانت 
 ، منها  ن�شخة  على  »الو�شط« 
على  تعود  الق�شية  حيثيات  اأن 
الرقم  على  هاتفي  اأثر اإت�شال 
طلب  االأخ�رص 1548 مفادها 
املواطنني  اأحد  من  تدخل 
الفرياي  �رص�شوف  بحي  مقيم 
اأ�شخا�س حاولوا  يعلمنا بوجود 
على  لتتنقل  م�شكنه،  اقتحام 

الفور عنا�رص ال�رصطة اىل عني 
امل�شتبه  توقيف  مت  و  املكان 
فيهم و عليه مت حتويل االأطراف 
اىل مقر ال�رصطة، بعد ا�شتكمال 
التحقيق يف الق�شية  مت تقدمي 
اجلهات  اأمام  فيهم  امل�شتبه 
التي  املخت�شة  الق�شائية 
اأمرايداع  حقهم  يف  اأ�شدرت 

احلب�س.
نف�س  به  اأفادت  وح�شبما 
االأمنية  العملية  فاإن  امل�شادر 
تندرج يف اإطار جت�شيد خمطط 
املديرية العامة مل�شالح االأمن 
الإحتالل  الهادف  الوطني 
االجرام  بوؤر  لتطويق  امليدان 
وحماية االأ�شخا�س واملمتلكات 

العامة و اخلا�شة.
�أحمد باحلاج   

ك�سف رئي�ض �لوكالة �لولئية للت�سغيل بالنيابة بورقلة فار�ض �لد�وي ، �أن �لإفر�ج على عرو�ض �لعمل ل�سنة 2019 
، �خلا�سة بال�سركات �لنفطية �لكربى ، قبل نهاية �ل�سهر �جلاري على �أق�سى تقدير ، مو�ز�ة مع �ل�ستعد�د �لتام 

للإفر�ج على عرو�ض �لعمل �ملتعلقة بذوي �لحتياجات بال�سركات �لنفطية نف�سها .

رئي�ض �لوكالة  �لولئية للت�سغيل بالنيابة بورقلة فار�ض  �لد�وي لـ"�لو�سط"

.     "�لإفر�ج عن عرو�ض �لعمل بفروع �سوناطر�ك لذوي �لحتياجات هذ� �لأ�سبوع " 

�أحمد باحلاج 

الإفراج عن عرو�ض العمل 
2019 بال�شركات النفطية قريبا 

االأيام  هذه  مترنا�شت  والية  تعي�س 
ب�شبب  �شاخن  �شفيح  وقع  على 
الهيئة  على  االأول  امل�شوؤول  مت�شك 
القائمة  على  باالعتماد  التنفيذية 
ح�شة  من  للم�شتفيدين  اال�شمية 
اإيجاري  اجتماعي  م�شكن   2056
 ، موؤخرا  عنها  املفرج  عمومي 
اأ�شماء  من  القائمة  حملته  ما  رغم 
موظفني ب�رصكات اقت�شادية ونفطية 
قطاع  يزال  فال  ذلك  مع  موازاة   ،
واالحتقان  الوالية  بعا�شمة  ال�شغل 
امل�شتمر ببلدية عني امقل والت�شنج 
ببلديتي ادل�س وابل�شة  ينذر بانفجار 

الو�شع .
بوالية  املواطنني  اأ�شوات  طالبت 
بالبالد  القرار  �شناع  من  مترنا�شت 

لتنحية   العاجل  التدخل  ب�رصورة 
وايل الوالية ، الذي عجز عن �شمان 
�شبط القائمة اال�شمية حل�شة 2056 
م�شكنا اجتماعيا اإيجاريا عموميا ، 
لعدة  وذلك   ، ونزاهة  �شفافية  بكل 
جلان   ، مقدمتها  يف  تاأتي  اأ�شباب 
تفاوت  ا�شتغلت   التي  ال�شكن 
اأ�شماء  اإدراج  يف  الرقابية  االأدوات 
االقت�شادية  باملوؤ�ش�شات  موظفني 
�شمن  ومقاولني  جتار   ، النفطية   ،
الفئة  اإق�شاء   مقابل  امل�شتفيدين 
من  باال�شتفادة  املعنية  احلقيقية 
ذات النمط ،ويتعلق االأمر هنا بفئة 
عن  ،ناهيك  املحدود  الدخل  ذوي 
امل�شتفيدين  املق�شيني  مت�شك 
موا�شلة  بخيار  االأولية  القوائم  يف 

الت�شعيد من لهجة خطابهم يف حالة 
املعنية  ال�شلطات  تتدخل  مل  ما 
الفاأ�س  وقوع  قبل  الو�شع  لتدارك 
فال  ثانية  جهة  من   . الراأ�س  يف 
تزال لعنة االحتجاجات و االحتقان 
بوالية  االأول  الرجل  املحلي تطارد 
اإقدام  غرار  على   ، مترنا�شت 
البطالني على موا�شلة احتجاجاتهم 
للمطالبة باحلق يف العمل بال�رصكات 
االقت�شادية و املوؤ�ش�شات العمومية 
وقائع ف�شائح من  تعي�س على  التي 
العيار الثقيل ، اإ�شافة الإقدام �شكان 
احلركة   �شل  على  امقل  عني  بلدية 
االأ�شبوع املن�رصم  املرورية  خالل 
للمطالبة باحلق يف ال�شكن ، ال�شغل 
، التنمية املحلية وتعبيد الطرقات ، 

عيون  �شجلت  فقد  ذلك  مع  موازاة 
غري  حملي  »الو�شط«احتقان  يومية 

م�شبوق ببلديتي اأبل�شة و اأدل�س .
متابعون  فقد حذر  ذلك  اإىل جانب 
مترنا�شت  بوالية  املحلي  لل�شاأن 
انتقال   مغبة  من  الو�شية  ال�شلطات 
املحلي  والت�شنج  االحتقان  عدوى 
عني  االإدارية  املقاطعة  لبلديات 
�شالح ، هذه االأخرية التي تعي�س هي 
ب�شبب  اأي�شا على وقع غ�شب عارم 
ال�شلطات  من  حقيقية  اإرادة  غياب 
املحلية يف معاجلة الرتاكمات بلغة 
عو�س  اجلادة  واحللول  ال�رصاحة 
االعتماد على �شيا�شىة الهروب اإىل 

االأمام .
�أحمد باحلاج 

بعدما و�سفو� ح�سة 2056 م�سكنا �جتماعيا بقائمة " �لعار "

.      حتذير�ت من �نتقال �لحتقان �ملحلي لبلديات عني �سالح    

مطالب بتنحية وايل ولية مترنا�شت وحل جلنة ال�شكن 

ب�سبب �نت�سار �حلفر �لعميقة و تغطيته 
بالكثبان �لرملية 

بتهمة �نتهاك حرمة منزل 

الطريق الرابط بني طلمني و�شروين 
باأدرار يتحول لكابو�ض حقيقي

اأمن ولية مترنا�شت 
يطيح بـ 06 اأ�شخا�ض 
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�أمن ولية �أدر�ر 

ا�شرتجاع دراجة نارية م�شروقة
احل�رصي  االأمن  عنا�رص  متكنت 
من  اأدرار  والية  باأمن  الثالث 
ق�شائيا  م�شبوق  �شخ�س  توقيف 
يف عقده الثالث من العمر متورط 

يف ق�شية �رصقة دراجة نارية تعود 
ملكيتها الأحد املواطنني .

تقدم  اثر  على  العملية  جاءت 
االأمن  عنا�رص  اأمام  ال�شحية 

تقدمي  ق�شد  الثالث  احل�رصي 
�شكوى ر�شمية بخ�شو�س تعر�شه 
بحي  النارية  دراجته  ل�رصقة 
مبا�رصة  باأدرار،بعد  تيليالن 

مت  التحريات   وتعميق  التحقيق 
ودلك  فيه  امل�شتبه  حتديد هوية 
بعد ورود معلومات تفيد بتعر�س 
الفاعل جلروح متفاوتة اخلطورة 

الدراجة  عن  �شقوطه  بعد 
احلاملة  امل�رصوقة  النارية 
لنف�س املوا�شفات ، بعد توقيف 
جميع  وا�شتيفاء  فيه  امل�شتبه 

تقدمي  مت  القانونية  االإجراءات 
االأطراف اأمام اجلهات الق�شائية 

املخت�شة.
�أحمد باحلاج 



فل�سطينيي  م�ؤمتر  رئي�س  و�أعلن 
حفل  خالل  �لزير  ماجد  �أوروبا 
يف  �مل�ساركني  �ل�سي�ف  ��ستقبال 
فعاليات �لدورة 17 �أم�س، ��ست�سافه 
�حل�ساري،  خليفة  بن  حمد  مركز 
�النعقاد  يف  �مل�ؤمتر  ��ستمر�ر  �أن 
لقادة  مهمة  ر�سالة  ميثل  �ل�سن�ي، 
يريدون  ال  �لفل�سطينيني  �أن  �لعامل، 
�إىل  �لع�دة  يف  حقهم  غري  �سيئا 
ديارهم، و�أكد �لزير �أن �أهمية �نعقاد 
ك�بنهاغن،  �لعا�سمة  يف   17 �لدورة 
على  رد�  تاأتي  �أنها  يف  تكمن 
حماوالت يق�دها �الحتالل ود�عم�ه 
لت�سفية �لق�سية �لفل�سطينية، وقال: 
"لن ت�ستطيع ق�ة يف �الأر�س �أن تغري 
�لتاريخ و�جلغر�فيا طاملا �أن �ل�سعب 
بحقه  ومتم�سك  م�حد  �لفل�سطيني 

�لثابت يف �أر�سه".
�أوال  فل�سطيني�ن  "نحن  و�أ�ساف: 
متم�سك�ن  �أوروبي�ن،  وم��طن�ن 
�أر�سنا، ولن  �إىل  بحق�قنا يف �لع�دة 
تكفله  حق  وهذ�  بديال،  عنها  نقبل 
من  نريد  ما  وه�  �ل�رش�ئع،  كل  لنا 
منا"،و�أكد  ي�سمعه  �أن  �حلر  �لعامل 
فل�سطينيي  م�ؤمتر  "�أن  �لزير 
�لفل�سطينيني  �أوروبا، ه� جتمع لكل 
�الأوروبية، على  �لقارة  �ملقيمني يف 
بعيد�  �لع�دة  بحق  �لتم�سك  �أ�سا�س 
وحزبية  �سيا�سية  �نتماء�ت  �أي  عن 

�سيقة"، على حد تعبريه.
مل�ؤمتر   17 �لدورة  وت�ست�سيف 
�لتي  �لعام،  هذ�  �أوروبا  فل�سطينيي 
بالعا�سمة  ماطر  ي�م  يف  جترى 
من  عدد�  ك�بنهاغن،  �لدمناركية 
�ل�سيا�سيني �لعرب و�الأجانب، منهم: 
�الأردين  �الأعيان  جمل�س  رئي�س 
ورئي�س  �مل�رشي،  طاهر  �الأ�سبق 
�لعد�لة  حلزب  �ل�طني  �ملجل�س 
�الآزمي،  �إدري�س  �ملغربي  و�لتنمية 
و�أني�س �لقا�سم رئي�س دورة �النعقاد 
�الأوىل للم�ؤمتر �ل�سعبي لفل�سطينيي 
رئي�س  �لز�ر  �ملجيد  وعبد  �خلارج، 
ورئي�س  �لت�ن�سية،  �لفالحة  �حتاد 
للفالحة،  �الإفريقية  �ملنظمة 
�حتاد  رئي�س  نائب  �أو�ساي�  ونيفيند 

�لنقابات �لرتكية.

من  �مل�ؤمتر  يف  ي�سارك  كما 
�لدمنارك، كارولينا ماغد�لني ع�س� 
رئي�س  ونائب  �لدمناركي  �لربملان 
ليكيت�فت  وماجينا  �لبديل،  حزب 
�ل�سابق،  و�ملالية  �خلارجية  وزير 
�لدمناركي  للربملان  �سابق  ورئي�س 
�ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  وللجمعية 
�لربملان  ع�س�  �سكيرب  وبرينيل 
�لالئحة  حزب  ورئي�س  �لدمناركي 

�مل�حدة.
ومن �الأ�سماء �لفل�سطينية �مل�ساركة 
مل�ؤمتر  �لعام  �الأمني  �مل�ؤمتر،  يف 
�لتجمع  ورئي�س  �أوروبا  فل�سطينيي 
و�لرو�بط  للم�ؤ�س�سات  �لدويل 
عبد  عادل  �لفل�سطينية  �ملهنية 
�لتميمي  عز�م  و�لدكت�ر  �هلل، 
�لفل�سطيني  و�الإعالمي  �لكاتب 
عبد  وحامت  لندن،  يف  �ملقيم 
�سابقا،  �لقد�س  �س�ؤون  وزير  �لقادر 
�لنا�سط  حمامي  �إبر�هيم  و�لدكت�ر 
بريطانيا،  يف  �ملقيم  �لفل�سطيني 
قناة  �الإعالمي يف  �مل�سحال  وتامر 

�جلزيرة، و�آخرون.
�الفتتاحية،  للجل�سة  وباالإ�سافة 
فيها  �حلديث  على  يتناوب  �لتي 
و�أبرز �سي�فه، يقيم  رئي�س �مل�ؤمتر 
�الأوىل  فكريتني،  ندوتني  �مل�ؤمتر 
و�آثارها  �لقرن  "�سفقة  بعن��ن: 
جمابهتها  �سبل  �لق�سية..  على 
و�لق�مي  �لفل�سطيني  �ل�سعيد  على 

�خلارج  فل�سطيني�  و�لدويل.. 
ودورهم �ملاأم�ل وفل�سطيني� �أوروبا 
�الإعالمي  ويديرها  من�ذجا"، 

�لفل�سطيني عثمان عثمان.
كما يت�سمن ندوة باللغة �الجنليزية، 
من  �الأمريكي  �لنا�سط  يديرها 
�لرتعاين،  خالد  فل�سطينية  �أ�س�ل 
�لت�سامن  حركة  "�أثر  بعن��ن: 
�لفل�سطينية،  �لق�سية  على  �لعاملية 
وعربيا  فل�سطينيا  �ملطل�ب  و�لدور 

جتاهها".
ويقيم �مل�ؤمتر عدد� من �مللتقيات، 
و�لتن�سيق،  �لت�سبيك  ملتقى  منها: 
مب�ساركة �الإعالمية �إ�رش�ء معروف، 
و�إد�رة حمم�د من�ر، كما يقيم ملتقى 
مب�ساركة  �لفل�سطيني،  لل�سباب 
وتامر  �جلي��سي،  عمر  �لدكت�ر 
و�لدكت�ر  غنام  وب�سار  �مل�سحال 
�أحمد �سكينة، و�سمن ملتقى "�ملر�أة 
للمر�أة  ريادي  دور  �لفل�سطينية.. 
�لفل�سطينية يف �أوروبا"، تناق�س عدد 
�الأ�رشي  �ملر�أة  دور  �لنا�سطات  من 
على  �ل�س�ء  وت�سليط  و�الجتماعي 
�ملتاحة  و�الإمكانيات  معاناتها 
ويف  �لد�خل  يف  �ملر�أة  الإ�سناد  لها 

مناطق �للج�ء.
مل�ؤمتر   17 �لدورة  تت�سمن  كما 
فل�سطينيي �أوروبا �أي�سا ملتقى نقابيا 
�لفل�سطيني..  "�ملهني  بعن��ن: 
ي�سارك  و�سم�د"،  ع�دة  حق�ق.. 

فل�سطيني�ن  ومهني�ن  نقابي�ن  فيه 
وعرب و�أجانب.

لفل�سطينيي   17 �لدورة  وت�ست�سيف 
و�ل�سعر�ء  �لفنانني  من  وروبا، عدد� 
�سمن  للم�ساهمة  �لفل�سطينيني، 
ط�ل  على  �مل�زعة  �لفعاليات 
�لي�م، ومنهم: �لفنان مهند من�س�ر، 
�لعا�سي،  �سليم  �لت�سكيلي  و�لفنان 
و�لفنان  خليل،  �أب�  حمم�د  و�لفنان 
وفرقة  �ل�سايب  ماأم�ن  �لت�سكيلي 
�آر�م للفن�ن �ل�سعبية، وفرقة �لع�دة، 
وفرقة  فل�سطني،  جذور  وفرقة 
�أحر�ر للن�سيد �ل�طني، وفرقة �لبيت 
للفن�ن،  جفر�  وفرقة  �لفل�سطيني، 

وفرقة �لع�دة لالأطفال.
يف  �مل�ساركني  �ل�سعر�ء  ومن 
م�سلّم،  �أب�  ي��سف  �سمرية  �مل�ؤمتر: 
وغن�ة  ميا�سي،  �للحام  وروال 
بهاين،  �إ�سماعيل  ومنذر  �حل�سن، 
�ل�سيدة، وحمم�د  �إ�سماعيل  و�سفاء 
و�س�ز�ن  �لبقاعي،  وحمم�د  �لبا�سا، 
وحممد  جهيم،  م��سى  و�آية  د�ود، 

�ل�رشقاوي.
فعاليات  تغطية  يف  وي�سارك 
�مل�ؤمتر، �لذي �سبقته حملة مناوئة 
يف  �الحتالل  �أن�سار  بع�س  قادها 
فل�سطيني�ن  �إعالمي�ن  �لدمنارك، 
وعرب و�أجانب، كما ي�فر �لقائم�ن 
مبا�رش  لنقل  تردد�  �مل�ؤمتر  على 

لفعاليات �مل�ؤمتر �ملختلفة.

ت�صت�صيف العا�صمة الدمناركية كوبنهاغن فعاليات الدورة 17 ملوؤمتر فل�صطينيي اأوروبا، حتت �صعار "بالوحدة وال�صمود حتما 
�صنعود". وي�صارك يف فعاليات املوؤمتر، الذي انطلق لأول مرة عام 2003 من العا�صمة الربيطانية لندن، وجاب خمتلف عوا�صم 

القارة الأوروبية، مئات الالجئني الفل�صطينيني من خمتلف بلدان القارة الأوروبية، وبح�صور �صيوف وقادة فل�صطينيني من 
الداخل واخلارج، ف�صال عن منا�صري وداعمي احلق الفل�صطيني من العرب والأجانب. 

ردا على حماولت لت�صفية الق�صية الأم

م٫�س

انطالق الدورة 17 مل�ؤمتر 
فل�سطينيي اأوروبا بك�بنهاغن 

ليبي�ن يرتدون �سرتات �سفراء رف�سا لدعم فرن�سا حلفرت

امل�اقف الدولية والإقليمية 
واأثرها على الث�رة ال�س�دانية

ثالثة �أ�سابيع �نق�ست منذ �الإعالن 
�لرئي�س  حك�مة  �قتالع  عن 
�لب�سري  عمر  �ل�سابق  �ل�س�د�ين 
جمل�س  قبل  من  �ل�سلطة  وت�سلم 
يف  دفته  قاد  �نتقايل  ع�سكري 
بن  �لفريق ع��س  �الأوىل  �ملرحلة 
ع�ف وزير دفاع �لرئي�س �ملخل�ع 

ونائبه �الأول ..
لل�سعب  �سدمة  �سكل  �لذي  �الأمر 
بحقيقة  ملعرفتهم  �ل�س�د�ين 
لرئي�سه  �ملطلق  ووالئه  �لرجل 
م�رشحية  �نه  على  �الأمر  وف�رشو� 
�أثرها  على  �أعلن��  �الإخر�ج  �سيئة 
وطالب��  �ل�سعبي  �ل�سغط  م���سلة 
باإ�سقاط �بن ع�ف �لذي مل ي�سمد 
�لعاتية  �لتغيري  رياح  �أمام  ط�يال 
مقاليد  و�سلم  ��ستقالته  فاأعلن 
�لفتاح  عبد  للفريق  �ملجل�س 
بهذه  �لث��ر  ��ستب�رش   ، �لربهان 
حينها  �أدرك��  ولكنهم  �خلط�ة 
�العت�سام  �سالح  وجناعة  ق�ة 
كافة �ملطالب  �ل�سعبي يف حتقيق 
�ل�سلطة  ت�سليم  ر�أ�سها  وعلى 
�جلي�س  وع�دة  �ملدنية  للق�ى 
�مل��قف  تباينت   . ثكناته  �إىل 
كتباين  �لث�رة  �الإقليمية جتاه هذه 
�الإمار�ت  �سارعت  حيث  �الإقليم 
مبباركة  �ل�سع�دية  و�ململكة 
و�أر�سلت  �لع�سكري  �ملجل�س 
�لتقت  �مل�ست�ى  رفيعة  وف�د� 
حممد  �لفريق  ونائبه  �لربهان 
�لريا�س  و�أعلنت   ، دقل�  حمد�ن 
للمجل�س  دعمهما  عن  و�ب�ظبي 
�سخية  م�ساعد�ت  وتقدمي 
مبا�رشة  �لدعم  هذ�  �نعك�س 
خالل ت�رشيحات �ملتحدث با�سم 
على  بالتاأكيد  �لع�سكري  �ملجل�س 
�ملقاتلة  �ل�س�د�نية  �لق��ت  بقاء 
بالرف�س  ق�بل  م�قف   ، �ليمن  يف 
�لقيادة  �أمام  �ملعت�سمني  قبل  من 
ورفع��  �مل�سلحة  للق��ت  �لعامة 
بال�قف  خاللها  طالب��  الفتات 
�ل�سع�دية  للتدخالت  �لف�ري 
�ل�س�د�ين  �ل�ساأن  يف  �الإمار�تية 
�ل�س�د�ين  �جلي�س  �أفر�د  و�إعادة 
�ملقاتلني يف �ليمن �إىل �لبالد ،كما 
�نعك�س ذلك من خالل �ملخاطبات 
�جلي�س  قيادة  �أمام  �جلماهريية 
هذه  تدرج  �أن  �لكثريين  وت�قع   ،
�لتي  �ملطالب  �سمن  �ملطالبات 
�حلرية  �إعالن  ممثل��  حملها 
قادة  لقائهم  خالل  و�لتغيري 
�ملجل�س �لع�سكري ، �إال �أن ذلك مل 
يح�سل ولعل هنالك ت��فق �سمني 
تفا�سيل  يف  �خل��س  عدم  على 
مابعد  �إىل  �الأمر  و�إرجاء  جزئية 
ومن  مدنية  لق�ى  �ل�سلطة  ت�سليم 
�إطار  يف  �مل��س�ع  يف  �لنظر  ثم 
��سرت�تيجيات �ل�س�د�ن بعد �لب�سري 
وهذ� ما الحظناها خالل كتابات 
قياد�ت  من  �لعديد  وخطابات 
�مل�قف   . و�لتغيري  �حلرية  ق�ى 
�مل�رشي ه� بطبيعة �حلال يتناغم 
مع �مل��قف �ل�سع�دية و�الإمار�تية 
عهد  يف  نف�ذ  من  للدولتني  ملا 
�ل�سي�سي  �لفتاح  عبد  �لرئي�س 
دعا  �لتي  �الإفريقية  �لقمة  ولعل 
�لدور  الكمال  جاءت  �ل�سي�سي  لها 
و�الإمار�ت  �ل�سع�دية  بد�أتة  �لذي 
على  �الأفارقة  �لقادة  �ّتفق  حيث 
لالنتقال  �أ�سهر  ثالثة  �إىل  �حلاجة 
�ل�س�د�ن.و�أثار  يف  مدين  حكم  �إىل 
�لذين  �ملتظاهرين  غ�سب  بيانهم 

�مل�رشية  �ل�سفارة  �أمام  �حت�سدو� 
منددين  �ملا�سي  �خلمي�س 
�لرئي�س  ومطالبني  باخلط�ة 
�س�ؤون  يف  �لتدخل  بعدم  �ل�سي�سي 
�الحتاد  �أّن  خ�س��سا  بالدهم، 
نهاية  حّدد  قد  كان  �الإفريقي 
�لع�سكري  للمجل�س  مهلة  �أفريل 
�أو  مدين  حلكم  �ل�سلطة  لت�سليم 
م��جهة تعليق �لع�س�ية من �لكتلة 

�لتي ت�سم خم�س وخم�سني دولة.
�غلبها  يف  كانت  �لدولية  �مل��قف 
�ل�س�د�نية  للجماهري  م�ؤيدة 
عملية  يف  باالإ�رش�ع  وطالبت 
 ، مدنية  ل�سلطة  �ل�سلمي  �النتقال 
خلف  بثقلها  و��سنطن  �ألقت  فقد 
م�ساعدة  وقالت  �ملتظاهرين 
ماكيال  �الأمريكية  �خلارجية  وزير 
جيم�س �إّن و��سنطن تدعم �ملطلب 
�ل�رشعي لل�سعب �ل�س�د�ين بحك�مة 
جميع  ت  وح�سّ مدني�ن،  يق�دها 
لتحقيق  �لعمل  على  �الأطر�ف 

ذلك.
�الأزمة  نقل  �أن  مر�قب�ن  ويرى 
تد�عياتها  بكل  �لد�خلية 
�إىل �خلارج، وتدويل  وُم�ساعفاتها 
�خلالفات بني �ملجل�س �لع�سكري 
و�لتنظيمات  �الأحز�ب  و  �النتقايل 
وُخُط�رة  �ل�سيا�سيني،  و�لن�سطاء 
مثل هذه �مل�ساعي، �سرتهن �إر�دة 
�لبالد للخارج وحت�رش �أن�ف �لُق�ى 
ميكن  حملي  �ساأٍن  يف  �الأجنبية 
�إىل  �حلاجة  دون  وحله  �حت��وؤه 
ورمبا  �حلدود،  خارج  من  عامل 
�لعمل  ومكِ�نات  �لق�ى  تفقد 
ُقدرتها  �ل�س�د�نية  �ل�سيا�سي 
م�ستقلة  م��قف  تاأ�سي�س  على 
�لطريق  هذ�  �ختارت  �إذ�  ووطنية 
وغريعابئة  باخلارج  م�ستن�رشًة 
د�خل  �خلالفات  ح�رش  باأهمية 
�لبيت �ل�طني ومعاجلتها باحلكمة 

و�لتعّقل �ملطل�ب.
ق�ى  حتالف  �أن  �آخرون  ويرى 
�حلرية و�لتغيري يتحمل جزء� كبري� 
من �مل�س�ؤولية ال�ستق��ئه باخلارج 
وقن�سليات  ل�سفار�ت  و�إ�رش�كه 
تفا�سيل  �أدق  ومتليكها  خارجية 
�جلارية  �لتفاو�سية  �لعملية  �سري 

مع �ملجل�س �لع�سكري
�حلرية  ق�ى  تق�ل  بدورها 
و�لتغيري �لتي ح�سلت على تنازالت 
قبل  من  �الأخرية  �الأيام  يف  كبرية 
و�عرت�ف  �لع�سكري  �ملجل�س 
تق�ل   ، �لث�رة  بقيادة  لها  �سمني 
و�إ�رش�ر  �إر�دة  على  تر�هن  �نها 
خلفها  ووق�فه  �ل�س�د�ين  �ل�سعب 
�مل�رشوعة  �ملطالب  لتحقيق 
والتع�ل كثري� على �خلارج ال�سيما 
�نه مل يقف �ىل ج��رها وي�ساندها 
خالل عملها �لن�سايل قبل �إ�سقاط 
�لب�سري ، فبالتايل الميكن �العتماد 

عليه يف �ل�قت �لر�هن .
�ل�س�د�ن  يف  �ملت�سارعة  �الأحد�ث 
و�ل�سغط �ل�سعبي �ملتز�يد �سيجرب 
�لع�سكر الحمالة يف �لنهاية للنزول 
وت�سليمهم  �جلماهري  رغبة  عند 
ت�خي  يجب  ولكن   ، �ل�سلطة 
خمططات  من  و�حلذر  �حليطة 
دول �الإقليم �لتي ترتب�س بال�س�د�ن 
وما  ث�رته  جناح  وتخ�سى  �لدو�ئر 
ورمبا  تغيري  من  عليها  �سيرتتب 
�سمل هذ� �لتغيري ممالك و�إمار�ت 
ط�فان  على  ع�سية  نف�سها  تظن 

�لث�ر�ت وبر�كينها. 

�سرت�ت  ليبي�ن  متظاهرون  �رتدى 
مب�قف  تنديد  كر�سالة  �سفر�ء 
يق�ده  �لذي  �لهج�م  من  فرن�سا 
�لل��ء �ملتقاعد خليفة حفرت، على 
�لعا�سمة �لليبية طر�بل�س و�سهدت 
طر�بل�س،  �لليبية  �لعا�سمة 
�رشق  كلم   200( م�رش�تة  ومدينة 
على  �لثالثة  للجمعة  �لعا�سمة(، 
�لت��يل، مظاهر�ت للتنديد بهج�م 

حفرت �سد طر�بل�س و�س��حيها.
الفتات  �ملتظاهرون  ورفع 
ت�سنها  �لتي  للحرب  مناه�سة 
تطالب  و�أخرى  حفرت،  ق��ت 
�لتي  �لدول  مع  �لعالقات  بقطع 
�أغلب  و�رتدى  لها.  �لدعم  تقدم 
�سفر�ء،  �سرت�ت  �ملتظاهرين 
مب�قف  تنديد  ر�سالة  يحمل  ما 
فرن�سا �لد�عم لق��ت حفرت وكانت 

ون�سطاء  مدين  جمتمع  م�ؤ�س�سات 
للم�ساركة  �سابق  وقت  يف  دع�� 
عن��ن  حتت  �جلمعة،  تظاهرة  يف 
"ال تفاو�س حتى �لن�رش.. بدمائنا 

نفديك يا ليبيا".
ويف 4 �أفريل �جلاري، �أطلق حفرت 
على  لل�سيطرة  ع�سكرية  عملية 
خط�ة  يف  طر�بل�س،  �لعا�سمة 

�أثارت رف�سا و��ستنكار� دوليني.

ومل حتقق �لعملية �لع�سكرية حتى 
�لي�م تقدما حقيقيا على �الأر�س، 
�أي�سا  �نتكا�سات  عدة  والقت 
 ،2011 ومنذ  �ملناطق  بع�س  يف 
�ل�رشعية  على  ليبيا �رش�عا  تعاين 
و�ل�سلطة يرتكز حاليا بني حك�مة 
)غرب(،  طر�بل�س  يف  "�ل�فاق" 
وخليفة حفرت، �لذي يق�د �جلي�س 

يف �ل�رشق.
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ارتدادات الهزائم:

ملاذا ي�سعى »داع�ش« اإىل التمدد 
يف الكونغو الدميقراطية؟

يبدو اأن تنظيم »داع�س« يحاول يف املرحلة احلالية تاأ�شي�س خاليا اأو اأفرع 
تابعة له يف دول ومناطق جديدة، على نحو انعك�س يف اإعالنه، عرب وكالة 

»اأعماق« لالأنباء التابعة له يف 18 اإبريل 2019، عن اأول هجوم له يف جمهورية 
الكونغو الدميقراطية، التي اأطلق عليها م�شمى »ولية و�شط اإفريقيا«، وزعم 

اأنها تابعة ملا و�شفها بـ«اخلالفة«. ورغم اأن اجتاهات عديدة اأبدت �شكوًكا اأولية 
يف اأن يكون »داع�س« هو التنظيم الذي قام بتنفيذ الهجوم اأو اأوعز بذلك، 
ل �شيما يف ظل وجود عدد من اجلماعات وامليلي�شيات امل�شلحة يف الكونغو 

الدميقراطية، اإل اأن اعتبارات عديدة ترجح اأن يكون التنظيم هو الذي نفذ 
تلك العملية بالفعل، خا�شة واأنه ي�شعى خالل تلك الفرتة الأخرية اإىل تعزيز 

ن�شاطه يف القارة الإفريقية.

م٫�س

توقيت لفت:

مع  بالتوازي  »داع�ش«،  تنظيم  حر�ش 
تاأ�سي�ش والية  اإعالن  الهجوم، على  تنفيذ 
جديدة تابعة له يف الكونغو الدميقراطية، 
على خالف الهجمات االأخرى التي نفذها 
يف بع�ش الدول مثل الفلبني وغريها، حيث 
م�سئوليته  باإعالن  يكتفى  كان  ما  غالبًا 
على  جديدة،  والية  تاأ�سي�ش  دون  فقط، 
الذي  الهجوم  عقب  حدث  ما  غرار 
يف  الكاثوليكية  الكاتدرائية  ا�ستهدف 
مدينة هولو الفلبينية، فى 27 يناير 2019، 

ا.  واأ�سفر عن مقتل 27 �سخ�سً
اإىل  ي�سعى  التنظيم  اأن  اإىل  ذلك  وي�سري 
الدميقراطية،  الكونغو  يف  وجوده  تاأكيد 
يعلن عن والية جديدة يف  واأنه ال  خا�سة 
بها،  نفوذ  له  يكون  اأن  دون  الدول  اإحدى 

وقدرة على البقاء لفرتة من الزمن.
وقد كان الفًتا اأن الهجوم االأخري وقع بعد 
اآخر  الباغوز،  �سقوط  من  وجيزة  فرتة 
معاقله يف �سوريا، على يد ميلي�سيا »قوات 
ب�سكل  )ق�سد(،  الدميقراطية«  �سوريا 
يطرح داللة مهمة تتمثل يف اأن التنظيم قد 
يحاول توجيه ر�سائل متعددة تفيد قدرته 

جديدة،  مناطق  يف  عمليات  تنفيذ  على 
املناطق  يف  ونفوذه  ن�ساطه  تراجع  بعد 
يف  عليها  �سيطر  قد  كان  التي  الرئي�سية 

االأعوام االأربعة املا�سية.
املحاوالت  ا  اأي�سً ذلك  يف�رس  ورمبا 
ل�سن هجمات  املتعددة من قبل عنا�رسه 
اإىل  توؤدى  لن  اإرهابية جديدة، رغم كونها 
ا�ستعادة املناطق التي فقد ال�سيطرة عليها 
الذي  الهجوم  غرار  على  �سوريا،  داخل 
�سنه يف 26 مار�ش 2019، وا�ستهدف عربه 
قوات كردية ب�سمال �سوريا، يف اأول اإعالن 
امليلي�سيا  �سيطرة  منذ  نوعية  عملية  عن 

الكردية على اآخر جيوب التنظيم.

اأ�شباب متعددة:

ميكن تف�سري حر�ش »داع�ش« على اإعالن 
التي  االإرهابية  العملية  عن  م�سئوليته 
�سوء  يف  الدميقراطية  الكونغو  يف  وقعت 

اعتبارات عديدة، يتمثل اأبرزها يف:
ا�ستغالل البوؤر امل�سطربة: 

تبني  على  ا  حري�سً التنظيم  زال  ما 
يف  اتبعها  اأن  �سبق  التي  نف�سها  ال�سيا�سة 
على  العمل  وهى  و�سوريا،  العراق  من  كل 
الداخلية  االأزمات  ت�ساعد حدة  ا�ستغالل 
ممار�سة  على  الدولة  قدرة  وتراجع 

�سلطاتها ب�سكل كامل، وهو ما يبدو جلًيا 
الدميقراطية،  الكونغو  حالة  يف  ا  اأي�سً
التنظيمات  لبع�ش  انت�ساًرا  ت�سهد  التي 
اأن  اإىل  عديدة  تقديرات  ت�سري  امل�سلحة، 
عددها ي�سل اإىل 12 جماعة م�سلحة، مثل 
جماعة »ماى ماى كاتا كاتانغا«، اإىل جانب 
هذا  يف  والالفت  االإجرامية.  الع�سابات 
الكونغو  جمهورية  رئي�ش  اأن  هو  ال�سياق، 
ت�سي�سيكيدي،  فيليك�ش  الدميقراطية 
اإبريل 2019، من  �سبق اأن حذر، يف بداية 
لتعزيز  مبحاوالت  »داع�ش«  قيام  احتمال 
بعد هزميته  االإفريقية  القارة  تواجده يف 
ع�سكرًيا يف �سوريا والعراق، ب�سكل يوؤ�رس 
ر�سدت  املنطقة رمبا  دول  بع�ش  اأن  اإىل 
حتركات عديدة دعمت من احتمال اجتاه 

التنظيم اإىل حماولة دعم ن�ساطه داخلها.

اأفقًيا:  -2 النت�شار 

تعر�ش  التي  الع�سكرية  الهزائم  فر�ست 
والعراق  �سوريا  من  كل  يف  التنظيم  لها 
�سغوًطا قوية عليه، لدرجة اأ�سفت مزيًدا 
اال�ستمرار  على  قدرته  اإزاء  ال�سكوك  من 
التنظيمات  خريطة  على  رئي�سي  كتنظيم 
االإرهابية يف العامل، بل اإن ال�سعارات نف�سها 
�سعار  غرار  على  تبناها،  اأن  �سبق  التي 

»باقية وتتمدد«، اأ�سبحت مو�سع ت�ساوؤالت 
التي  امليدانية  التطورات  بعد  عديدة 
والب�رسية  الع�سكرية  القدرات  من  قل�ست 
التي امتلكها »داع�ش« يف االأعوام االأخرية. 
عن  االإعالن  يف  التنظيم  بداأ  هنا،  ومن 
بعيدة  مناطق  يف  اإرهابية  عمليات  تنفيذ 
لتاأكيد  فقط  لي�ش  الرئي�سية،  معاقله  عن 
قدرته على البقاء، واإمنا، ورمبا يكون ذلك 
التمدد يف  الإثبات قدرته على  االأهم،  هو 
مناطق متفرقة ويف وقت واحد، يف اإطار 
ما ميكن ت�سميته بـ«االنت�سار اأفقًيا«، والذي 
انعك�ش يف ظهور خاليا واأفرع تابعة له يف 
اإىل  اإفريقيا  و�سمال  والفلبني  اأفغان�ستان 
دون  ومن  الدميقراطية.  الكونغو  جانب 
�سك، فاإن هذه ال�سيا�سة ميكن اأن ت�ساعد 
التنظيم يف ا�ستقطاب عنا�رس جديدة من 
تلك املناطق، لتعوي�ش اخل�سائر الب�رسية 
العامني  يف  لها  تعر�ش  التي  الكبرية 

االأخريين.
االأخري  الهجوم  اأن  الفًتا  كان  هنا،  ومن 
الدميقراطية  الكونغو  يف  وقع  الذي 
االإرهابية  العمليات  وجيزة  بفرتة  �سبق 
�سرييالنكا،  يف  وقعت  التي  املتزامنة 
ثالثة  وا�ستهدفت  اجلاري،  اإبريل   21 يف 
كنائ�ش وفنادق، ب�سكل اأ�سفر عن مقتل ما 

يقرب من 300 �سخ�ش واإ�سابة املئات.

ال�شغوط:  حدة  ت�شاعد   3-

العمليات  من  النوعية  تلك  تعك�ش  رمبا 
عديدة،  اجتاهات  روؤية  يف  االإرهابية، 
لها  يتعر�ش  بات  التي  ال�سغوط  م�ستوى 
التنظيم يف الفرتة احلالية، خا�سة بعد اأن 
بها  التي منى  الع�سكرية  الهزائم  �ساهمت 
يف ت�سييق اخلناق على قيادته، وال �سيما 
اأبو بكر البغدادي، على نحو يزيد  زعيمه 
مرحلة  يف  قتله،  اأو  اعتقاله  احتمال  من 
يحاول  »داع�ش«  اأن  يبدو  ما  وهو  الحقة، 
تنفيذ  خالل  من  م�سبًقا  له  اال�ستعداد 
تاأ�سي�ش  عن  واالإعالن  اإرهابية  عمليات 
اأفرع جديدة له يف دول ومناطق خمتلفة.

م�ساعي  اأن  يبدو  �سبق،  ما  �سوء  وعلى 
االإفريقية  القارة  داخل  للتمدد  التنظيم 
القادمة،  املرحلة  خالل  تتوا�سل  �سوف 
ال�رسبات  من  ملزيد  تعر�ش  كلما  خا�سة 
الع�سكرية يف املناطق التقليدية التي �سبق 
اأن �سيطر عليها وما زال يتواجد فيها عن 
طريق خالياه »النائمة«، على نحو يفر�ش 
على الدول االإفريقية رفع م�ستوى التن�سيق 
للتعامل مع املعطيات  بينها  فيما  االأمني 
اجلديدة التي فر�ستها الهزائم الع�سكرية 

التي منى بها »داع�ش« يف املنطقة.

»داع�ش« جتد موطئ قدم لها يف �سرق الكونغو
من  اأكرث  منذ  الكونغولية  القوات  عرثت 
جثة  فوق  العربية  باللغة  كتاب  على  عام 
عن  �سادر  الكتاب  ذلك  املقاتلني،  اأحد 
لتنظيم  التابع  والدرا�سات«  االأبحاث  »اإدارة 
التنظيم  يتفكك  اأن  قبل  االإرهابي  »داع�ش« 
اإن�ساء  من  الهدف  كان  والعراق،  �سوريا  يف 
التنظيم  عقيدة  عن  الدفاع  االإدارة  هذه 
الوح�سية والرتويج لها عاملياً، وكان الك�سف 
2018 مبثابة  عام  ربيع  الكتاب يف  هذا  عن 
على  الرباهني  من  غريه  اإىل  ي�ساف  دليل 
للوجود  �سعى  االإرهابي  »داع�ش«  تنظيم  اأن 
نفوذ  عن  البعيدة  الكونغو  �رسق  غابات  يف 

الدولة.
تتبع  اأنباء  وكالة  اأعلنت   ، نقلت  اأن  و  �سبق 
اأول هجوم لها يف  تنظيم »داع�ش« عن �سن 
اإن  وقالت  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية 
مبنطقة  ع�سكرية  ثكنات  هاجموا  مقاتليها 

»بيني« وقتلوا ثمانية جنود.
�سهدت  لطاملا  مبنطقة  االعتداء  جرى 
اأحداث عنف لوقوعها خارج نطاق �سيطرة 
لت�ساري�سها  نظرها  الكونغولية  احلكومة 
لوجود  خ�سبة  بيئة  اأوجد  مما  اجلغرافية، 
التنظيم  جنح  حال  ويف  »داع�ش«.  مقاتلي 
يف رفع علمه بتلك املنطقة، فاإنه لن يكتفي 
بب�سط نفوذه يف جزء جديد من القارة، بل 
الدولية،  القوات  قب�سة  عن  بعيداً  �سيتمدد 
وك�سف م�سوؤولون كونغوليون اأن اعتداًء وقع 
حجماً  اأقل  قوة  ا�ستهدف  باأيام  ذلك  قبل 

القوات  لـ»حتالف  تابعة  عنا�رس  نفذته 
يف  اأوالً  ظهرت   - املتمردة  الدميقراطية« 
املئات  بقتل  املتهمة   - القريبة  اأوغندا 

خالل الثالث �سنوات املا�سية.
الدميقراطية«  القوات  »حتالف  اأن  ورغم 
ظهر يف املنطقة كجماعة متمردة منذ نحو 
حت�سلت  التي  الوثائق  فاإن  �سنوات،  ع�رس 
عليها »جمموعة الكونغو البحثية« - موؤ�س�سة 
غري ربحية يديرها باحث بارز - ك�سفت اأن 
امل�سلحني ال يعتنقون عقيدة اجلهاد امل�سلح 
تنظيم  من  مادياً  دعماً  يتلقون  بل  فح�سب، 

»داع�ش« االإرهابي.
م�سارك  موؤ�س�ش  بول،  الرين  واأفاد 
بـ»جمموعة الكونغو البحثية«، باأن املقابالت 
التي جرت مع من�سقني عن »حتالف القوات 
تلقوا  املتمردين  اأن  اأظهرت  الدميقراطية« 
حتويالت مالية من �سخ�ش كيني يدعى وليد 
اأحمد زين يتوىل تن�سيق التحويالت املالية 
اأنه  على  االأمريكية  اخلزانة  وزارة  �سنفته 

و�سيط مايل لتنظيم »داع�ش«.
»ا�ستطعنا  بول:  قال  ال�سدد،  هذا  ويف 
تعقب االأموال حتى و�سولها اإىل احل�سابات 
التي  احلواالت  اإىل  وتو�سلنا  امل�رسفية 
تظهر حركة االأموال من بريطانيا اإىل جنوب 
اأفريقيا ثم �سوريا من خالل زين ثم اأوغندا، 
الدميقراطية  القوات  حتالف  يد  اإىل  ومنه 
تلك  بني  »العالقة  اأن  م�سيفاً  االأوغندية«، 

اجلهات كانت معقدة«.

و�رسح الرائد كارل وي�ست، املتحدث با�سم 
القوات االأمريكية يف اأفريقيا، باأن اجلماعة 
املتمردة يف الكونغو »على �سلة وثيقة بتنظيم 
وجود  على  الدالئل  �سمن  ومن  )داع�ش(«. 
به  قام  م�سوراً  مقطعاً   35 بث  ال�سلة  تلك 
اأحد عنا�رس »حتالف القوات الدميقراطية« 
عرب االإنرتنت بدءاً من عام 2016، ا�ستطرد 
بول بقوله اإن املقاطع امل�سورة تظهر علم 
»داع�ش«، وذكر املن�سقون باأن العلم يرفع يف 
�رسق  املقاتلون  يديرها  التي  املع�سكرات 
الكونغو. ويظهر اأحد املقاطع رجاًل يبني اأن 
يف  لـ»داع�ش«  فرع  تاأ�سي�ش  تعتزم  اجلماعة 

الكونغو ودعوة غريها اإىل االن�سمام اإليه.
اأ�ساف بول، اأن الر�سالة بدا وكاأنها قد اآتت 
املنطقة  يف  للمتطرفني  وراقت  ثمارها 
والذين مل يكن باإمكانهم �رساء تذكرة طائرة 
وكان  االأو�سط،  ال�رسق  منطقة  اإىل  لل�سفر 
البديل هو الكونغو مقابل تذكرة حافلة بقيمة 
20 دوالراً اأمريكياً، »العام املا�سي ا�ستجوبنا 
عنا�رس من جنوب اأفريقيا، وتنزانيا، وكينيا، 
و�سوداين  وبريطاين،  وبورندي،  ورواندا، 
جنوبي، وهو ما �سكل م�سدر قلق كبرياً يف 

منطقة معروفة بالعنف«.
ورغم اأن االأدلة ت�سري اإىل �سلة وثيقة بتنظيم 
التنظيم  اأن  يعني  ال  ذلك  فاإن  داع�ش، 
يف  له  فرعا  اأوجد  قد  العاملي  االإرهابي 
الكونغو، اإذ ال يزال مدى ال�سلة وقوتها بني 
و»داع�ش«  الدميقراطية«  القوات  »حتالف 

تلك  كانت  اإذا  وما  املعامل  وا�سحة  غري 
اأخرى  اإرهابية  جماعات  تغازل  اجلماعة 
مثل »القاعدة«، واإن كانت الدالئل ت�سري اإىل 

وجود تلك ال�سلة بالفعل.
فيها  جنح  التي  املناطق  من  العديد  يف 
تنظيم داع�ش يف اإيجاد فروع له - بدءاً من 
ال�ساحل الليبي اإىل �سحراء �سيناء امل�رسية 
بنغالدي�ش،  يف  االآمنة  املنازل  اإىل  و�سوالً 
�سمان  يف  جنح  قد  التنظيم  اأن  بدا  فقد 
مكان له بني اجلماعات امل�سلحة املوجودة 

هناك بالفعل.
ويف ال�سياق ذاته، قال بول اإن »)داع�ش( قد 
بارتكابها  الكونغو عرفت  اختار جماعة يف 

فظائع �سد املدنيني لفرتة من الزمن«.
ومن بني الدالئل التي ت�سري اإىل وجود �سلة 
تلك  الكونغو  ب�رسق  »داع�ش«  تنظيم  بني 
املزاعم باأن االعتداء االأخري قد جرى حتت 
راية »والية و�سط اأفريقيا«. وبح�سب اأدبيات 
التي  الدينية  االإمرباطورية  فاإن  »داع�ش« 
تدعو لها حتت ا�سم »دولة اخلالفة« تتكون 
من 35 والية اأو منطقة، 16 والية منها خارج 

العراق و�سوريا.
الذي  االأول  هو  االأخري  االعتداء  اأن  ورغم 
عنه  م�سوؤوليتها  االإرهابية  اجلماعة  تعلن 
يف هذه املنطقة، فاإنها لي�ست املرة االأوىل 
التي يرد فيها ذكر ا�سم هذه املنطقة ب�رسق 
الكونغو. ففي اأحد الت�سجيالت ال�سوتية التي 
بثت عام 2018. اأ�سار زعيم تنظيم »داع�ش« 

اأبو بكر البغدادي بطريقة عابرة اإىل منطقة 
املنطقة  تلك  اأن  يعني  اأفريقيا، مما  و�سط 
من العامل ت�سغل ذهن التنظيم االإرهابي منذ 

العام املا�سي.
عن  ال�سادر  الكتاب  ذلك  على  العثور  ياأتي 
التنظيم يف  التنظيم بغر�ش الرتويج لعقيدة 
االأدلة  اإىل  العامل لي�سيف  تلك املنطقة من 
بالذكر  اجلدير  ومن  االأخرى.  العديدة 
»تاميز«  �سحيفة  مرا�سلي  من  فريقاً  اأن 
من  ن�سخة  على  عرث  قد  كان  الربيطانية 
العراقية،  املو�سل  مبدينة  الكتاب  نف�ش 
قبل عدد  كان حمتاًل من  مبنى  حتديداً يف 

من م�سلحي »داع�ش« االنتحاريني.
القانون  يف  الباحث  بونزيل،  كول  وبح�سب 
واحل�سارة االإ�سالمية بكلية احلقوق بجامعة 
من  ن�سخة  اأول  �سدرت  االأمريكية،  ييل، 
اإدارة  اأ�سلوب  لتعر�ش   2014 عام  الكتاب 
لل�ساعني  اإر�سادياً  دلياًل  بدا  »داع�ش«، فيما 
راية  حتت  جديدة  مناطق  تاأ�سي�ش  اإىل 

»داع�ش«.
باحث  وي�ش،  كاليب  قال  ذاته،  ال�سياق  ويف 
»داع�ش«  تنظيم  تو�سع  عن  كتب  �سيا�سي 
وور  »لونغ  مبجلة  الكونغو  اإىل  وو�سوله 
جورنال« ال�سادرة عن موؤ�س�سة »الدفاع عن 
ما  اإذا  ندري  »ال  االأمريكية،  الدميقراطية« 
كانت اجلماعة املتمردة ب�رسق الكونغو هي 
اإىل هناك  اأُح�رس  اأنه  اأم  الكتاب  من طبعت 

مروراً بعدة دول«.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ لعوبي اأحمد 

حم�سر ق�سائي 
و الكائن مكتبه /ب 15 �سارع حممد بوبلة

باب الوادي اجلزائر 
الهاتف : 39-77-76-0775

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
طبقا لن�ص املادة 750 من ق ا م ا

لفائدة /فريق مالويف و هم/مالويف نبيلة -حممد ر�سيدي-بدرة-جنيبة-حممد توفيق- عبد احلليم عبد ال�سالم-فريد حممد-وورثة مالويف منرية وهم ابنها �سلمان عبد احلق-وورثة مالويف حممد من طليقتيه ملياين رقية وهم 
مالويف �سليمة -مالويف يو�سف و مالويف حممد وليد وورثة مالويف عبد اجلليل و هم مالفي �سامية -�سوهام �ستي-مالويف وحيدة -�سليمة -مالويف حممد عبد الكرمي-مالويف حممد �سيف الدين و مالفي حممد زين العابدين اجلاعلني 
موطنهم املختار بحي 240م�سكن عمارة.... رقم 98احلمامات -اجلزائر �سد/ورثة مالويف حممد من زوجته الثانية كوردي �سفية / القائمة يف حق اأبنائها القا�رصان /مالويف حممد رحيم -حممد فوؤاد *ال�ساكنني /ب�سارع االخوة 

زاوي رقم 13 /بولوغني -والية اجلزائر 
و تنفيذا للحكم ال�سادر عن حمكمة باب الوادي و املوؤرخ يف 2016/04/26 جدول حتت رقم 2015/03920 فهر�س حتت رقم 2016/01477 عن الق�سم العقاري و املمهور بال�سيغة التنفيذية

و امل�سحح باحلكم ال�سادر عن  حمكمة باب الوادي و املوؤرخ يف 2016/06/28 جدول حتت رقم 2016/01526 فهر�س حتت رقم 2016/02190 عن الق�سم العقاري 
و  بناءا على ن�سخة من قائمة �رصوط البيع املحررة و املوقعة من طرفنا و املودعة باأمانة �سبط حمكمة باب الوادي و املوؤ�رص عليها حتت رقم 2016/21 من طرف رئي�س اأمناء ال�سبط املحكمة بتاريخ 2016/02/04 

تعيني العقار 
 قطعة ار�س ذات طابع فالحي تقع باإقليم بلدية بولوغني �سابقا بلدية �سانتوجان باملكان امل�سمى    

 2LES PLATEAU DES DEUX MOULINS حاليا �سارع االخوة زاوي رقم 13 والية اجلزائر ذات م�ساحة قدره 313.50 م 
حتمل رقم 6  مكرر 3 من خمطط التجزئة و عي بدورها مقتطعة من م�ساحة قدرها ثالثة هكتار بالتقريب "3ه"

من املكان امل�سمى اأعاله هذه القطعة  م�سيد عليها بناية تتكون من الطابق االأر�سي يحتوي على غرفتني 02 و غرفة معي�سية .و مطبخ .و حمام .و خزانة البهو .
الطابق االأول يحتوي على ثالثة غرف 03 مطبخ .حمام .ن و�رصفتني و خزانة البهو كما هو ثابت من �سهادة وجود بناية �سيدت قبل �سنة 1985 �سادرة عن رئي�س املجل�س ال�سعبي لبلدية بولوغني بتاريخ 2006/03/06 حتت رقم 

 2006/01
و هده القطعة حمدودة كالتايل /من جهة االأوىل /بالقطعة رقم 6 مكرر من نف�س املخطط .و من جهة الثانية/بطريق عر�سه اأربعة 04 امتار و من جهة ثالثة /بالقطعة رقم6 من نف�س املخطط ومن اأخرية بالقطعة رقم 5 من 

ا�سل امللكية:نف�س املخطط 

لقد امتلك املرحوم مالويف يو�سف العقار املذكور اأعاله قيد حياته عن طريق ال�رصاء و ذلك مبوجب عقد تلقاه االأ�ستاذ روين قوين املوثق باجلزائر اآنذاك بتاريخ 1954/07/29 عقد م�سجل باجلزائر يف 2اوت 1954 و م�سهر باجلزائر 
بتاريخ 6اوت1954 جملد 2007/448

�رصوط البيع

اأربعون مليون دينار جزائري و ذلك ح�سب تقرير اخلربة و املنجز من قبل اخلبري االأ�ستاذة فراي ن�سرية املودعة لدى امانة �سبط املحكمة بتاريخ  و حدد ال�سعر االفتتاحي النطالق املزايدة مببلغ قدره 40.000.000.00 دج 
. 2015/11/17

و بعد انقا�س الع�رص 10% مرتني ي�سبح ال�سعر االفتتاحي مببلغ قدره 324.000.000.00دج و هذا طبقا لن�س املادة 754 من ق.ا.م.ا 
و عليه نعلن للجمهور و ملن يهمه الأمر  بان جل�سة البيع باملزاد العلني للعقار تكون بتاريخ 15 / 05 / 2019 على ال�ساعة 10:30 العا�سرة و الن�سف �سباحا لدى حمكمة باب الوادي 

اإ�سافة اىل ال�رصوط املذكورة يف قائمة �رصوط البيع فان الرا�سي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�سة خم�س الثمن 1/5 باالإ�سافة اىل امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة و يدفع املبلغ املتبقي يف اجل اأق�ساه ثمانية"8"  اأيام باأمانة 
�سبط املحكمة 

يتم االطالع على قائمة �رصوط البيع مبكتب املح�رص الق�سائي او لدى امانة �سبط حمكمة باب الوادي 

الو�سط:2019/04/28
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بقلم:  عي�سى قراقع

ومل  الكنائ�س  اأجرا�س  دقت 
الر�صا�س  زخات  مع  تتوقف 
والطائرات  ال�صواريخ  و�صوت 
التي  الإ�رسائيلية  احلربية 
عتاد  بكل  جنني  خميم  اقتحمت 
فرتة  طيلة  والذبح  والقتل  املوت 
 2002/4-3 للمخيم  اجتياحهم 
-2002/4/19 واأدت اإىل ا�صت�صهاد 
58 �صخ�صا معظمهم من املدنيني 
بحق  ب�رسية  جمزرة  وارتكاب 
منزل   600 وهدم  املخيم،  �صكان 
الدبابات واآلف  واعتقال املئات، 
واجلرافات  واملجنزرات  اجلنود 
وحاراته  املخيم  ار�س  حرثت 
اإ�رسائيلية  حربا  وكانت  واأزقته، 
ال�صامدين  الالجئني  على  عاملية 
حرب  جرائم  وكانت  املقاومني، 
قاده  ر�صمي  واإرهاب  وفظائع 
العدوان  ذلك  يف  وموفاز  �صارون 
ال�صور  عملية  عليه  اأطلقوا  الذي 

الواقي.
اأبو جندل قائد معركة جنني التي 
جراد"  "جنني  عمار  اأبو  لقبها 
من  يخرج  ال�صهداء،  وعا�صمة 
جنني  اإىل  ويعود  الذبحية  جثته 
مقربة  يف  يقف  ني�صان،  �صهر  يف 
ال�صهداء ويقرا الفاحتة على رفاقه 
واأخوته ال�صهداء، يزرع الورد على 
اأ�رسحة املقاتلني الذين ا�صتب�صلوا 
الغزو  اأمام  ودمهم  باأرواحهم 
الإ�رسائيلي الهمجي يف تلك الأيام 

القا�صيات.
اأبو جندل يفتح الأبواب والذكريات 
ويعبئ بندقيته بالر�صا�س، ينه�س 
التي  احلياة  لري�صد  املوت  من 
يعانق  املمات،  بعد  عا�صها 
الأر�س  حملوا  الذين  ال�صهداء 
فوق الرفات، ينب�س حطام البيوت 
املردومة املق�صوفة،  يلملم بقايا 
ن�صاًء  اأطفال  املدفونة  اجلثث 
�صغرية  يدا  يكت�صف  معاقني، 

حليب،  قنينة  مي�صك  لر�صيع 
قتلوه  ملعاق  كر�صيا  يكت�صف 
ويكت�صف  احلجارة،  حتت  ودفنوه 
بالبارود  مطحونة  مبعرثة  اأ�صالء 
املالمح  على  يتعرف  والرتاب، 
والوجوه والأ�صابع، ول زالت ال�صنة 
اللهب تخرج من حتت الأر�س، من 
الأطفال  زال  ل   ، البيوت  جدران 
م�صدومني مرعوبني، هناك موتى 
وبلدوزرات، هناك موتى وجرحى 
موتى  هناك  اإ�صعاف،  بال  ينزفون 
واأج�صاد  وكامريات  و�صا�صات 
احرتقت  التي  ال�صور  اأمام  تتبخر 
و�صقوط  العاملي  ال�صمت  ظل  يف 
والدميقراطيات  احل�صارات 

و�رسائع حقوق الإن�صان.
ويعود  جثته  من  يخرج  جندل  اأبو 
جي�س  ينت�رس  مل  هنا  جنني،  اإىل 
تاريخنا  ن�صيع  مل  وهنا  اإ�رسائيل، 
حتت جحيم الق�صف والقنابل، هنا 
العلم  عن  ودافعنا  وقاتلنا  �صمدنا 
دافعنا  هنا  والن�صيد،  والكرامة 
واأر�صنا،  حياتنا  و  اأحالمنا  عن 
ر�صعنا حليب البطولة من اأمهاتنا، 
حملنا  الطيور،  اأجنحة  ارتدينا 
والأ�صلحة،  واحلجر  والدم  املاء 
وذكرياتنا  بيوتنا  مفاتيح  حملنا 

واق�صمنا  بنادق،  و�صارت  الأوىل 
ان ل مير الغرباء من اأمام بيوتنا، 
ووح�صيتهم  طائراتهم  تاأكل  ل  ان 
طلبوا  وعندما  واحالمنا،  حقولنا 
األف  اقرتفوا  اأ�صباحنا  مع  هدنة 

األف مذبحة.
ويعود  جثته  من  يخرج  جندل  اأبو 
اإىل جنني، اأراه يف حي احلوا�صثني، 
اأراه يف منطقة اجلربيات، اأراه يف 
يطاردون  املقاتلون  الدمج،  حي 
اإىل �صباك، من  اجلنود من �صباك 
نوم  �صارع، ل طعام ول  اإىل  �صارع 
ول ماء، املوت خلف الباب، املوت 
ال�صماء،  ومن  الأر�س  من  ياأتي 
بانفجار  الأطفال  بكاء  يف  يخرج 
ال�صواريخ ودوي النفجارات، اأزيز 
جندل  واأبو  وهلع،  رعب  ر�صا�س، 
مل  وجدار،  موت  كل  من  يخرج 
كانت  بي�صاء،  راية  ول  يديه  يرفع 
الأر�س  يف  مكان  اأو�صع  جنني 
اأو�صع  جنني  وكانت  خطاه،  لتت�صع 
بحر متده باملوج والنجاة، وكانت 
ما  كل  له  تقدم  جنة  اأو�صع  جنني 

ملكت احلياة.
ويعود  جثته  من  يخرج  جندل  اأبو 
جرمية  على  �صاهدا  جنني،  اإىل 
اإعدام  على  �صاهداً  الع�رس، 

حتت  ودفنهم  املدنيني  ال�صكان 
على  �صاهدا  البيوت،  اأنقا�س 
�صاهدا  واإذللهم،  الأ�رسى  اإعدام 
على ليل بال رحمة، وعلى دبابة ل 
الليمون  زالت تدو�س الب�رس وزهر 
وجدار  بني حاجز  �صعبا  وحتا�رس 

م�صتوطنة.
ويعود  جثته  من  يخرج  جندل  ابو 
ال�صهود  كل  مع  يجتمع  جنني،  اىل 
املخيم:  و�صلوا  الذين  الدوليني 
المم  يف  الن�صان  حقوق  جلنة 
الدولية،  العفو  منظمة  املتحدة، 
تريي  الدويل،  الحمر  ال�صليب 
املتحدة  المم  من�صق  لر�صن 
الدباء  وفد  الو�صط،  ال�رسق  يف 
الروائي  العامليني،  واملفكرين 
رئي�س  بانكي�س،  را�صل  العامل 
وول  للكتاب  العاملي  الربملان 
نوبل  جائزة  على  احلائز  �صونيكا 
براينت  والروائي  ال�صاعر  لالداب، 
براتيناخ،  والكثريون الذين جاوؤوا 
ابو  ي�صالهم  املجزرة،  و�صاهدوا 
املفقودة  الرواية  عن  جندل 
والغنية املذبوحة واملوتى الذين 
عن  وي�صالهم  بال�رسار،  يبوحون 
حتمل  ا�صبارطية  عن�رسية  دولة 
والمن  وال�صلم  الن�صانية  العدالة 
حاملة  وفوق  �صاروخ  فوهة  يف 
املحكمة  عن  ي�صالهم  الطائرات، 
الدولية وماذا اتخذت من قرارات، 
بعد  القادمة  حياته  عن  ي�صالهم 
املمات. اأبو جندل يخرج من جثته 
ويعود اإىل جنني، يفتح قربه ليعرف 
يخرج  اأ�صدقائه،  من  تبقى  من 
ي�صاهدها  مل  التي  جنازته  لريى 
يف �صم�س الظهرية،يرى ان الدماء 
اأولدا  ان  ويرى  غيوم،  �صارت 
الوقت واملوت وكربوا  نه�صوا من 
فكربت الروؤيا وزادت عدد النجوم، 
ويرى ان هناك جياًل اآخر وو�صايا 
ظلنا،  يحرك  حتته  ولدنا  و�صجرا 
املكان  بيوتهم يف  يزورون  وموتى 

الذي يهدمون.

يوم االأحد 2002/4/13 اأعدمت قوات االحتالل ال�سهيد يو�سف احمد ريحان كبها امللقب 
بابي جندل يف خميم جنني، القي القب�ض عليه حيا بعد ان فرغت ذخريته واقتيد اإىل 

كومة من ردم بيت مهدوم بعد ان ع�سبوا عينيه وكبلوا يديه و�سربوه باأعقاب البنادق، 
وهناك اعدموه باطالق الر�سا�ض على را�سه.

ال�سهيد اأبو جندل...

يخرج من جثته ويعود �إىل جنني

حمامي هيئة �لأ�ضرى يتمكن من زيارة �لأ�ضري �مل�ضرب حممد طبنجة
متكن حمامي هيئة �صوؤون الأ�رسى 
الأ�صري  زيارة  من  واملحررين، 
عيد  حممد  الطعام  عن  امل�رسب 
عاماً(   38( طبنجة  �صبحي  �صبيح 
حالياً  والقابع  نابل�س،  مدينة  من 
ال�صحراوي.  "النقب"   معتقل  يف 

الأ�صري  اأن  الهيئة  حمامي  واأو�صح 
املفتوح  ا�رسابه  يوا�صل  طبنجة 
عن الطعام منذ 2019/3/25، وذلك 
واأ�صاف  الإداري.  لعتقاله  رف�صاً 
اأن الأ�صري يقبع حالياً داخل الأق�صام 
لكن  اللحظة،  هذه  حتى  يُعزل  ومل 

�صل�صلة  بحقه  تنتهج  املعتقل  اإدارة 
والتي  القمعية  الجراءات  من 
امل�صتمرة  التفتي�س  بعمليات  تتمثل 
التي  العقوبات  عن  عدا  لغرفته، 
�صدرت بحقه بحرمانه من الكانتينا 
الأ�صري  باأن  يذكر  ذويه.  زيارة  ومن 

 ،2018/6/28 منذ  معتقل  طبنجة 
وبعد ا�صتجوابه مبا�رسًة مت حتويله 
وجود  بذريعة  الداري   لالعتقال 
اأمر  جتديد  ومت  �رسي،  ملف 
العتقال الداري بحقه مرة اأخرى 

ويتنهي بتاريخ 2019/6/26.  

جامعاتنا..و�لأ�ضرى
الأ�رسى  مفو�صية  حتر�س 
من  والعديد  واملحررين، 
اإبراز  يف  املعنية  املوؤ�ص�صات 
عام  كل  يف  اأ�رسانا  ق�صية 
اليوم  اإحياء  يكون  اأن  على 
الفل�صطيني  لالأ�صري  الوطني 
الأعوام  عن  ومميزا  خمتلفا 
حيث  من  وذلك  �صبقت،  التي 
من  التي  الفئات  ا�صتهداف 
�صاأنها التفاعل مع هذه الق�صية 
واإي�صال  والإن�صانية،  الوطنية 
اإليهم  الأ�رسى  ومعاناة  �صوت 
اإىل  بعدها  خاللهم  ومن 

املجتمع املحلي والدويل.
الأ�رسى  مفو�صية  اإرتاأت  وقد 
العام  ومن خالل طاقمها هذا 
ومن اأ�صابيع �صبقت اإحياء هذا 
باملنا�صبة  والذي  اليوم املميز 
ال�صابع  قبل  فعالياته  تنطلق 
اأيام  بعدة  ني�صان  من  ع�رس 
نف�س  نهاية  حتى  وت�صتمر 
يكون  اأن  على  تقريبا  ال�صهر 
هذا  الأ�صري  يوم  اإحياء  م�رسح 
العام هو اجلامعات الفل�صطينية 
لإدراكنا  وذلك  غزة،  قطاع  يف 
وفئة  اجلامعات  باأهمية  التام 
الفئة  ي�صكلوا  والذين  الطالب 
املجتمع  يف  ال�صبابية  العمرية 
الوطني  الن�صال  دعم  يف 
والذين  عامة،  الفل�صطيني 
يعول عليهم يف كافة املراحل، 
حيث كانت هذه الفئة ال�صبابية 
للبناء،  انطالقة  الدوام  على 
ومنبع للعمل الثوري والفدائي، 
فئة  اأن  ذلك  على  ويدلل 
مدار  وعلى  والطالب  ال�صباب 
كانت  الفل�صطينية  الثورة  عمر 
ال�صهداء  بني  من  الكرث  الفئة 
واجلرحى والأ�رسى يف �صجون 

الإحتالل.
بداأ  فقد  املنطلق  هذا  ومن 
مع  بالرتتيب  املفو�صية  طاقم 
وهيئاتها  اجلامعات  اإدارات 
وقد  الفعاليات  لهذه  املختلفة 
موؤ�ص�صة مهجة  الإخوة يف  كان 
والأ�رسى  لل�صهداء  القد�س 
هذه  من  العديد  يف  حا�رسين 
حيث  والرتتيبات  الزيارات 
كانت الفعاليات م�صرتكة معهم، 
ومما �صجعنا اأكرث على امل�صي 
قدما يف هذه الفعاليات داخل 
املوقف  ذاك  اجلامعات 
اأبدته  الذي  الوطني وامل�صئول 
املختلفة،  اجلامعات  اإدارات 
املطلق  والتعاون  واملوافقة 
الوطني  اليوم  هذا  اإحياء  على 
ودون اأي تردد، بل وقد �صخرت 
هذه  لإخراج  اإمكانياتها  كافة 
اإقرتاحها  مت  التي  الفعاليات 
اإىل النور، وهنا ل بد اأن ن�صيد 
لإدارات  املميز  الدور  بهذا 
الفعاليات  اإقامة  اجلامعات يف 

الطاقم  وطنية  على  دلل  مما 
الإداري والأكادميي الذي يقف 

على راأ�س العمل بها.
ويف هذا املقام فاإنه من املهم 
التي  الفعاليات  باأن  الإ�صارة 
اأقيمت يف اجلامعات املختلفة 
يف قطاع غزة هذا العام اأعطت 

العديد من الدللت اأهمها:
مفو�صية  على  يجب  اأنه 
الأ�رسى بل وعلى كافة اجلهات 
التي تعني يف ق�صية الأ�رسى اأن 
ل تغفل عن اأهمية فئة ال�صباب 
اجلامعات  يف  والطالب 
ق�صية  اإبراز  يف  واملدار�س 

الأ�رسى.
اأن  يجب  الأ�رسى  ر�صالة  اأن 
ال�صبابية  الفئة  هذه  اإىل  ت�صل 
والطالبية والوطنية، ملا لهوؤلء 
ق�صية  تر�صيخ  يف  اأهمية  من 
الأ�رسى يف الوعي الفل�صطيني 
املحيط  اإىل  خاللهم  ومن 

العربي والدويل.
مع  العمل  يقت�رس  ل  اأن  يجب 
والأطر  والطالب  اجلامعات 
ق�صية  ب�صاأن  داخلها  الطالبية 
ق�صايانا  وكافة  الأ�رسى 
اأو  الأ�صري  يوم  على  الوطنية 
اإحياء منا�صبة بعينها، بل يجب 
مع  العمل  ويتطور  ي�صتمر  اأن 
الطالب يف اجلامعات وال�صباب 
العام ملا فيه  عامة على مدار 

خدمة هذه الق�صية الوطنية.
دور  الطالب  لفئة  يكون  اأن 
�صوت  اإي�صال  يف  مركزي 
يف  دجمهم  خالل  من  الأ�رسى 
نزيد  كي  الق�صية،  بهذه  العمل 
واإدراكهم  من ثقافتهم ووعيهم 
بها، وما يتعر�صون له الأ�رسى 
وممار�صات  �صيا�صات  من 

اإ�رسائيلية خمتلفة.
ق�صية  منهاج  تدري�س  تعميم 
احلركة  وجتربة  الأ�رسى 
كمتطلب  الأ�صرية  الوطنية 
يف  الطالب  لكل  جامعي 
والكليات  اجلامعات  باقي 
تقوم  مل  التي  الفل�صطينية 

بتطبيق ذلك طرفها.
اإىل  الإ�صارة  من  بد  ل  وهنا 
فئة  من  احل�صور  اأعداد  اأن 
الطالب يف الفعاليات املختلفة 
التي متت يف اجلامعات مل تكن 
كبرية، اأو كما كنا نطمح، ولكننا 
حجم  ندرك  ذاته  الوقت  يف 
الظروف ال�صعبة التي مير بها 
الطالب  وفئة  عامة  جمتمعنا 
خا�صة، ومازلنا ناأمل باأن يزداد 
الفعاليات  يف  الطالب  ح�صور 
بكل  �صيعك�س  والذي  القادمة، 
لهم،  الوطنية  امل�صئولية  تاأكيد 
بحريتهم  �صحوا  ملن  والوفاء 

من اأجلهم.
بقلم: االأ�سري املحرر رامي عزارة

االأحد 28   اأفريل  2019  املوافـق  ل22 �سعبان 1440هـ 10



اإعالم الأ�سرى 

ر�صد  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
اإ�صدار حماكم الحتالل ال�صورية 
اأ�رسى  بحق  اإدارياً  قراراً  ل)24( 
ني�صان  �صهر  خالل  اخلليل  من 
جدد  اأ�صرياً   )22( بينهم  احلايل، 
الإداري  الأمر  الحتالل  لهم 
اآخرين  لفرتات خمتلفة، واأ�صريين 
اأ�صدرت حمكمة الحتالل بحقهم 
قراراٍت اإدارية للمرة الأوىل، بينهم 
عدد من الأ�رسى املحررين الذين 
اعتقلوا �صابقاً لدى الحتالل. ومن 
بني الأ�رسى الذين �صدرت بحقهم 
قرارات اإدارية خالل �صهر ني�صان، 
الت�رسيعي  املجل�س  يف  النائب 
اإ�صماعيل  حممد  الفل�صطيني 
بلدة  �صكان  من  الطل)51عاماً( 
الظاهرية، فقد جددت له حمكمة 
للمرة  الإداري  الأمر  الحتالل 
الأ�صري  اأ�صهر.  اأربعة  مدة  الثانية 
لدى  مرات  عدة  اعتقل  الطل 

الحتالل، اأم�صى خاللها ما يزيد 
الحتالل  �صجون  يف  11عاماً  عن 
ن�صفها يف العتقال الإداري، وهو 
يعاين من ت�صخم يف جمرى املرارة 
اإ�صافة  ع�رس،  الثني  يف  وقرحة 
ال�صكري  مبر�س  اإ�صابته  اإىل 
يف  وم�صاكل  املزمنني  وال�صغط 
باأن  الأ�رسى  اإعالم  وذكر  القلب. 
بحقهم  �صدرت  الذين  الأ�رسى 
اأوامر اإدارية متجددة للمرة الثانية 
اإبراهيم  منذر  هما،  �صهرين  مدة 
اأبو  اهلل  عطا  ولوؤي  جحي�صة  اأبو 
جحي�صة، و�صدرت اأوامر متجددة 
من  كل  بحق  اأ�صهر  ثالثة  مدة 
منجد خالد اأبو عي�صة وذلك للمرة 
نت�صة  احلليم  عبد  ونادر  الرابعة 
وللمرة  اخلام�صة.  للمرة  وذلك 
اإدارية  اأوامر  �صدرت  الرابعة 
متجددة بحق كل من ماأمون جمال 
حمدان وعرفات اإبراهيم قوا�صمة 
عبد  وم�صري  الرابعة،  للمرة  وذلك 
حممد  ون�رس  �صحاتيت  القادر 

رجوب وهيثم اأيوب النت�صة واأحمد 
للمرة  وذلك  ه�صلمون  �صامي 
الثالثة، وحممد عبد ال�صمد عودة 
وعبد  الف�صفو�س  حممد  وحافظ 
وروؤوف  الزهور  بدوي  املهدي 
ومتوكل  جحي�صة  اأبو  را�صي 
حممد اأبو جحي�صة ومازن جمال 
الرازق  عبد  واأجمد  النت�صة 
�صلهب  �صليم  وبالل  الرجبي 
الطل  اإ�صماعيل  حممد  والنائب 
وذلك للمرة الثانية. كما و�صدرت 
اأ�صهر  �صتة  مدتها  اإدارية  اأوامر 
بحق الأ�رسى اأحمد عبد اجلليل 
الثالثة،  للمرة  وذلك  �صحاتيت 
ومروان  احليح  حممد  وعمر 
للمرة  وذلك  فارة  اأبو  حممد 
الأ�رسى  اإعالم  واأ�صار  الثانية. 
جديدة  اإدارية  اأوامر  اأن  اإىل 
اأن�س حامت  �صدرت بحق الأ�صري 
قفي�صة ومدته ثالثة اأ�صهر وعمر 
عبد املهدي �صاور ومدته اأربعة 

اأ�صهر.

اأكد مكتب اإعالم الأ�سرى باأن حماكم الحتالل توا�سل اإ�سدار القرارات الإدارية بحق الأ�سرى الفل�سطينيني، بينما تت�ساعد قراراتها بحق اأ�سرى مدينة 
اخلليل، �التي تعترب من اأكرث مدن ال�سفة الغربية التي يتعر�ض اأبنا�ؤها لالعتقال الإداري.

24 قرارًا اإداريًا �سدرت بحق اأ�سرى من اخلليل خالل �سهر ني�سان اجلاري

ب�سام املجدل�ي �كيل م�ساعد رئي�ض هيئة �سئون الأ�سرى �املحررين

ن�سعى لإعفاء اأهايل ا�سرى قطاع غزة من ر�سوم "الك�سفية الطبية" علي غرار ال�سفة
وكيل  املجدلوي  ب�صام  قال 
�صئون  هيئة  رئي�س  م�صاعد 
لالإدارات  واملحررين  الأ�رسى 
يف  الهيئة  وم�صوؤول  التخ�ص�صية 
املحافظات اجلنوبية باأن الهيئة 
ت�صعي لإعفاء اأهايل اأ�رسى قطاع 
غزة من ر�صوم "الك�صفية الطبية" 

يف  املخربية   والفحو�صات 
املراكز والعيادات اخلا�صة علي 
بهذا  عليه  التفاق  مت  ما  غرار 
الأطباء  نقابة  مع  اخل�صو�س 
واأو�صح  ال�صفة املحتلة.  لأ�رسى 
الهيئة  مكتب  باأن  املجدلوي 
بغزة قد بداأ بالتوا�صل مع وزارة 

واملكتب  الفل�صطينية  ال�صحة 
غزة  قطاع  يف  لالأطباء  احلركي 
من اأجل التو�صل اإيل اتفاق يق�صي 
القطاع  اأ�رسى  عائالت  باإعفاء 
 )300( حوايل  عددهم  والبالغ 
الك�صف  ر�صوم  دفع  من  اأ�صري 
الطبي والفحو�صات يف العيادات 

الفل�صطينيني  بالأطباء  اخلا�صة 
اخلا�صة  الطبية  واملراكز 
واأكد   . غزة  قطاع  يف  املنت�رسة 
املجدلوي باأن هذه اخلطوة اإذا 
التخفيف  �صاأنها  فمن  متت  ما 
عن اأهايل اأ�رسى القطاع يف ظل 
ال�صعبة  القت�صادية  الأو�صاع 

الرامية  الحتالل  وحماولت 
و�صمود  �صمودهم  من  النيل  اإيل 
الحتالل  �صجون  داخل  اأبنائهم 
. واأ�صاف باأن هذه اخلطوة تعرب 
عن مدى اهتمام �رسيحة الأطباء 
الفل�صطينية  الطبية  واملوؤ�ص�صات 
بق�صية الأ�رسى ، داعيا اجلمعيات 

وموؤ�ص�صات  اخلا�صة  الفل�صطينية 
الفل�صطيني  املدين  املجتمع 
براجمها  من  جزء  بتخ�صي�س 
الأ�رسى وعائالتهم  خلدمة ق�صية 
كل ح�صب اخت�صا�صه ، الأمر الذي 
اأمان  و�صبكة  حا�صنة  �صي�صكل 

اجتماعية لالأ�رسى وذويهم .

اأبو بكر وممثلي موؤ�س�سات الأ�سرى ي�سلون بروك�سل 
للم�ساركة يف موؤمتر حول املعتقلني  الفل�سطينيني

هيئة �سوؤ�ن الأ�سرى �املحررين

قوات الحتالل تعتدي بال�سرب على ثالثة فتية اأثناء اعتقالهم
واملحررين  الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  رئي�س  و�صل 
ممثلي  من  وعدد  بكر،  اأبو  قدري  اللواء 
ظهر  الأ�رسى،  جمال  يف  العاملة  املوؤ�ص�صات 
بروك�صل  البلجيكية  العا�صمة  اجلمعة،  اليوم 
للم�صاركة يف موؤمتر عام حول ق�صية املعتقلني 
الفل�صطينيني يف �صجون الحتالل وما يتعر�صون 
احلكومة  قبل  من  وانتهاكات  هجمات  من  له 

الإ�رسائيلية وم�صلحة �صجونها.
اأن املوؤمتر �صيعقد على مدار  واأو�صحت الهيئة 
كل  بح�صور  والأحد(،  )ال�صبت  املقبلني  اليومني 
نادي  من  النجار  واأجمد  الزغاري  اهلل  عبد  من 
اأبو  وبنهاج  �صومان  واأمني  الفل�صطيني  الأ�صري 
الأ�رسى،  �صوؤون  العليا ملتابعة  الهيئة  اخلري من 
جهاد  اأبو  مركز  عام  مدير  احلاج  اأبو  فهد  ود. 
ل�صوؤون احلركة الأ�صرية، ووالدة الأ�صري املحرر 
الطفل �صادي فراح، وعلي اأبو هالل عن اجلبهة 

الهيئة،  ولفتت  فل�صطني.  لتحرير  الدميقراطية 
لرئي�س  متخ�ص�صة  كلمة  يت�صمن  املوؤمتر  اأن 
و�صيقدم  الإفتتاحية،  يف  بكر  اأبو  اللواء  الهيئة 
واقع  حول  الأوراق  من  جمموعة  امل�صاركون 
الأ�صريات والأ�رسى الأطفال واملر�صى والأوامر 
وغريها.  الإ�رسائيلية  الع�صكرية  والقوانني 
داخلية  نقا�صات  عقد  �صيتم  اأنه  الهيئة  وك�صفت 
ر�صالة  ل�صياغة  امل�صاركة،  املوؤ�ص�صات  ملمثلي 
والقانونيني  للحقوقيني  توجه  وموحدة  جامعة 
ال�صديقة  واملوؤ�ص�صات  الأوروبيني  والربملانيني 
حد  وو�صع  جدي  حترك  لبلورة  اأوروبا،  يف 
يف  اأ�رسانا  بحق  يوميا  ترتكب  التي  للجرائم 
املوؤمتر  واأن  �صيما  ل  الإ�رسائيلية،  املعتقالت 
يعقد بالقرب من مقر الإحتاد الأوروبي، والذي 
يجب اأن يكون له دورا وا�صحا حيال هذه الق�صية 

الإن�صانية واحلقوقية التحررية.

وثق تقرير �صدر عن هيئة �صوؤون 
الأ�رسى واملحررين اعتداء جنود 
على  املربح  بال�رسب  الحتالل 
عملية  خالل  وذلك  فتية  ثالثة 
يف  معهم  والتحقيق  اعتقالهم 
الإ�رسائيلية.  التوقيف  مراكز 
تقريرها  يف  الهيئة  واأو�صحت 
على  اعتدوا  الحتالل  جنود  اأن 
 16( يو�صف  براء  الطفل  الأ�صري 
ق�صاء  حجة  بلدة  من  عاماً( 
اقتحام  بعد  وذلك  قلقيلية، 
راأ�صاً  وقلبه  وتخريبه  لياًل  منزله 
باجليب  نقله  وخالل  عقب،  على 
الحتالل  جنود  تعمد  الع�صكري 
اهانته والدع�س عليه بب�صاطريهم 
نقله  بعد جرى  وفيما  الع�صكرية، 
"اجللمة"  توقيف  مركز  اإىل 

هناك  معه  وُحقق  ل�صتجوابه، 
خاللها  تعر�س  طويلة  ل�صاعات 
لـ  اجللمة  زنازين  بقي يف  لل�صبح، 
اإىل  نقله  جرى  ثم  ومن  يوماً   15
القا�رس  تعر�س  "جمدو".بينما 
من  عاماً(   15( من�صور  اهلل  عبد 
ب�صكل  لل�رسب  جنني،  خميم 
عنيف، بعد مداهمة منزله فجراً 
وك�رس باب املدخل، وبعد اإخراجه 
وتع�صيب  يديه  وتقييد  البيت  من 
بجره  الحتالل  جنود  قام  عينيه 
على الأر�س ودفعه و�رسبه يف اآن 
واحد، ومن ثم مت نقله اإىل حاجز 
واحتجز  الع�صكري  "اجللمة" 
�صاعات،  لعدة  "كونتيرن"  داخل 
"جمدو"  معتقل  اإىل  بعد  وفيما 
ونكلت  كما  الآن.   يقبع  حيث 

قوات الحتالل بالفتى عمر �صليم 
)17 عاماً( بعد مداهمة منزله يف 
بلدة عزون ق�صاء قلقيلية، وبعدما 
بيته  من  الحتالل  جي�س  اأخرجه 
دفعوه بقوة اإىل اجليب الع�صكري، 
تعمد  باجليب  تواجده  وخالل 
م�صايقته  الحتالل  جنود 
والدع�س على ظهره بب�صاطريهم 
به  التنكيل  وا�صتمر  الع�صكرية، 
بعد اأن نقلوه اإىل م�صتوطنة "كرين 
تفتي�صه  جرى  وهناك  �صومرون"، 
ل�صاعات  واحتجر  عارياً  تفتي�صاً 
مقيد  وهو  كونتيرن  داخل  طويلة 
اليدين والقدمني، نُقل بعدها اإىل 
مركز �رسطة م�صتوطنة "ت�صوفيم" 
ق�صم  اإىل  ثم  ومن  ل�صتجوابه 

الأ�رسى الأ�صبال يف "جمدو.
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عي�شة ق.

ب�أي  التتويج  يف  ف�شلوا  لكنهم 
الرئي�س  ويتحّمل  منه�،  واحدة 
اأغلبية  ح�شب  امل�شوؤولية  حم�ر 
والذين  الوف�ق  لأن�ش�ر  الآراء 
اإىل  العمل  موا�شلته  يرف�شون 
مثلم�  احل�يل  املو�شم  نه�ية  غ�ية 
ك�شف عنه اأول اأم�س، اأين ي�رصون 
الكت�بية  لال�شتق�لة  تقدميه  على 
اإىل ج�نب  ب�أكمله  الإدارة  ملجل�س 
كل من الأع�ش�ء �شن�ش�وي، اأعراب 
وعرب�وي الذين يتحملون بدورهم 
خ��شة  ح�شبهم،  الف�شل  م�شوؤولية 
يف  دور  اأي  ميلكون  ل  واأنهم 
املكتب ب�شبب �شيطرة حم�ر على 

ك�فة امل�شوؤولي�ت والقرارات.
ع�ش�ق  من  جمموعة  وتنقلت 
اللونني الأ�شود والأبي�س م�ش�ء اأول 
اأم�س اإىل مقر الن�دي يف بومر�شي 
اأين رفعوا اأ�شواتهم ب�ملط�لبة من 
واإع�دة  فورا  الرحيل  حم�ر  اإدارة 
جديد،  من  الإدارة  جمل�س  هيكلة 
حيث يرف�شون ال�شتق�لة ال�شفهية 
وت�أجيل الرحيل اإىل نه�ية املو�شم 
اجل�ري، وط�لبوا مبح��شبة اجلميع 
الع�مة  اجلمعية  حّل  خالل  من 
عرب  جديد  من  هيكلته�  واإع�دة 
الذين  لالأ�شخ��س  الع�شوية  منح 
ول  ال�شط�يفية  الكرة  يخدمون 
والت�شفيق  املتفرج  بدور  يكتفون 
جمددا  الأن�ش�ر  وع�د  فح�شب، 
اأم�م مقر  ظهرية الب�رحة للوقوف 
الفريق، جددوا من خالله مطلبهم 
حم�ر  للرئي�س  الفوري  الرحيل 
نت�ئج  ت�شجيل  يف  ف�شله  عقب 
يف  والف�شل  املو�شم  هذا  ايج�بية 
ك�شب مك�نة �شمن كوكبة املقدمة 
املن�ف�شة  يف  للم�ش�ركة  والت�أهل 

الق�رية املو�شم املقبل.
حمار: نتحمل 

م�ش�ؤولية الف�شل هذا 
امل��شم و�ش�ف نن�شحب

 
اعرتف رئي�س وف�ق �شطيف ح�ش�ن 
هذا  الت�شيري  يف  ب�لف�شل  حم�ر 
ي�شقطون  جعلهم  والذي  املو�شم 
التن�ف�س  وي�شيعون  املو�شم  هذا 
املمكنة،  الأهداف  خمتلف  على 
تتحمل  الإدارة  اأن  ك�شف  حيث 
من  الن�دي  متكن  عدم  م�شوؤولية 
اإحراز اأي لقب هذا املو�شم �شواء 
اأنه�  وك�شف  خ�رجي،  اأو  حملي 
الفريق  ت�شيري  من  تن�شحب  �شوف 
جمل�س  اأع�ش�ء  رفقة  وي�شتقيل 
احل�يل،  املو�شم  نه�ية  يف  الإدارة 
ت�رصيح�ت  يف  املتحدث  و�شدد 
اإعالمية اأنه لن يرتاجع عن موقفه 
فيم� يتعلق بق�شية الن�شح�ب من 
الأمر  يف  م�  وكل  الفريق  رئ��شة 

الوطنية  البطولة  نه�ية  ينتظر  اأنه 
قبل ف�شح املج�ل لأ�شخ��س اأكف�ء 
الت�شيري من  ق�درون على موا�شلة 
بعده ومنحهم م�شوؤولية قي�دة وف�ق 

�شطيف حت�شب� للفرتة املقبلة.
واأ�ش�ر حم�ر اأنه لي�س ن�دم� على 
رئ��شة  يف  ق�ش�ه�  التي  الفرتة 
يف  م�  وكل  ال�شط�يفي  الن�دي 
الأمر اأنه ندم على عدم املغ�درة 
الذي  وهو   ،2016 الع�م  بعد 
اأجل  كبرية من  حتمل �شغوط�ت 
لن يطعن  اأنه  املوا�شلة، م�شيف� 
يقوم  و�شوف  الظهر  يف  الوف�ق 
بت�شوية ق�شية الالعب امللغ��شي 
اأم�دا �شهر م�ي الداخل، م�شيف� 
املغربي  املدرب  يقل  مل  انه 
ر�شيد الط�و�شي وكل م� يف الأمر 
اأن الأخري مل يتحمل ال�شغوط�ت 

وا�شتق�ل من من�شبه.

اأن�سار وفاق �سطيف ي�سغطون لرحيل حمار قبل نهاية املو�سمعادوا ظهرية اأم�س للتظاهر اأمام مقر الفريق
ي�ا�شل اأن�شار فريق وفاق �شطيف ال�شغط على اإدارة الفريق من اأجل الرحيل ومغادرة 
الفريق يف اقرب وقت يتقدمهم الرئي�س ح�شان حمار الذي اأ�شبح طرفا مغ�ش�با عليه 

وي�شر اأن�شار النادي ال�شطايفي على رحيله ف�را بعد الف�شل يف قيادة النادي اإىل اأي 
لقب للم��شم الثاين على الت�ايل وخ�شارة جميع الألقاب املمكنة خا�شة هذا امل��شم اأين 
لعب رفقاء الالعب ميل�د ربيعي على اأربع جبهات البط�لة ال�طنية، كاأ�س اجلمه�رية، 

البط�لة العربي لالأندية ورابطة اأبطال اإفريقيا

�ش�ف ميتثل رفقة 
جعب�ط اأمام 

املجل�س التاأديبي

اإدارة ال�سيا�سي 
تنفي ف�سخ 

العقد مع يطو
�شب�ب  فريق  اإدارة  نفت 
املتداولة  الأخب�ر  ق�شنطينة 
على  امل�شريين  اإقدام  ب�ش�أن 
الري��شي  املدير  راأ�شهم 
العقد  بف�شخ  عرامة  ط�رق 
مع الالعب ن�شيم يطو ر�شمي� 
بعدم� حدث يف مب�راة �شب�ب 
ن�شف  اإي�ب  �شمن  بلوزداد 
اجلمهورية  ك�أ�س  نه�ئي 
الالعب  طرد  �شهدت  والتي 
كثريا  اأثر  م�  وهو  اللق�ء  من 
ك�ن  والذي  ال�شب�ب  على 
مب��رصة  الأول  الهدف  تلقى 
اأر�شية  يطو  مغ�درة  بعد 
الفريق  وموا�شلة  امليدان 
اأن  قبل  بع�رصة لعبني  اللعب 
يلتحق به زميله جعبوط الذي 
تلقى بدوره البط�قة احلمراء 
اللعب  يوا�شل  الفريق  وجعل 
بت�شعة لعبني فقط، ويف هذا 
ال�شدد ف�إّن يطو ل يزال لعب� 
ق�شنطينة  �شب�ب  �شفوف  يف 
وعقده ل زال �ش�ري املفعول 
مت  مثلم�  ف�شخه  يتم  ومل 
اليومني  خالل  اإليه  التطرق 
ب�إقدام  القول  عرب  امل��شيني 
اإدارة  من  للمط�لبة  يطو 
والرحيل  العقد  ف�شخ  الن�دي 
عن الفريق قبل نه�ية املو�شم 
الأن�ش�ر  مع  له  حدث  بعدم� 
الأرجل  برفع  اتهموه  الذين 
ومتد  بلوزداد  �شب�ب  اأم�م 
وترك  امللعب  من  اخلروج 

الفريق منقو�ش� عددي�. 
»الو�شط«  م�ش�در  اأن  اإل 
كّذبت تلك الأخب�ر واأو�شحت 
ين�شط  لزال  الالعب  اأن 
»ال�شي��شي«  ت�شكيلة  ب�ألوان 
وكل الأخب�ر التي مت ترويجه� 
عن ف�شخ العقد ل اأ�ش��س له� 
من ال�شحة وجمّرد اإ�ش�ع�ت، 
رفقة  الالعب  يتواجد  حيث 
ط�ئل  حتت  جعبوط  زميله 
الإدارة  طرف  من  العقوبة 
يرافق�  مل  اللذان  وهم� 
زمالئهم� اإىل مدينة ب�ش�ر من 
�شبيبة  مواجهة  خو�س  اأجل 
الب�رحة  جرت  التي  ال�ش�ورة 
�شمن ت�شوية رزن�مة املب�ري�ت 
الطرد  ب�شبب  املت�أخرة 
ومع�قبتهم�  له  تعر�ش�  الذي 
الن�شب�ط،  جلنة  طرف  من 
الثن�ئي  اإح�لة  تتم  اأن  وينتظر 
املجل�س  على  اآنف�  املذكور 
ال�شتم�ع  اجل  من  الت�أديبي 
اإىل اأقوالهم�، وهم� اللذان مت 
الإق�ش�ء  م�شوؤولية  حتميلهم� 
الك�أ�س  ال�شيدة  م�ش�بقة  من 
تن�شيط  من  الفريق  وحرم�ن 
اإنه�ء  وتف�دي  النه�ئي  مب�راة 
املو�شم اجل�ري �شفر اليدين، 
يف انتظ�ر العقوبة التي �شوف 
من  عليهم�  ت�شليطه�  يتم 

طرف الإدارة.
عي�شة ق.

يت�شّمن �شراكة يف الفئات ال�شبانية وتبادل 
الالعبني وبرجمة وديات

 مالل يوقع عقدا رفقة نادي 
كلريمون فوت بباري�س

اإىل  القب�ئل  �شبيبة  فريق  ي�شتعد 
وتع�ون  �رصاكة  اتف�قية  توقيع 
 36 فوت  كلريمون  ن�دي  رفقة 
عملية  جتري  حيث  الفرن�شي، 
توقيع العقد بني م�شوؤويل الفريقني 
ب�ري�س،  الفرن�شية  ب�لع��شمة  غدا 
والتي �شوف تعرف ح�شور اأع�ش�ء 
من اإدارة الن�دي القب�ئلي يتقدمه� 
الرئي�س �رصيف مالل والذي �شوف 
الن�دي  يف  نظريه  مع  العقد  يوقع 
الفرن�شي والذي انتقلت ملكيته اإىل 
تو�شل  حيث  �شوي�رصي،  م�شتثمر 
اإىل  ال�شوي�رصي  ونظريه  مالل 
التف�ق والتف�هم حول عدة نق�ط 
م�شرتكة بني الطرفني والتي توّجت 
�رصاكة  عقد  توقيع  حول  ب�لتف�ق 
بني الن�ديني.  ويعرف العقد الذي 
التف�ق  الطرفني  بني  يربم  �شوف 
حول عدة نق�ط �شوف يتم اإبرامه� 
خ��شة  ب�شفة  ترتكز  �شوف  والتي 

والعمل  ال�شب�نية  الفئ�ت  على 
الق�عدي والتكوين من اجل �رصاكة 
قوية بني الن�ديني حول هذه الفئة، 
الن�دي  م�شوؤويل  رغبة  ظل  يف 
الع�ش�فري  عن  البحث  القب�ئلي 
الالعبني  يف  وال�شتثم�ر  الن�درة 
حت�شب�  قوي  فريق  لبن�ء  ال�شب�ن 
بقوة  والعودة  القريب  للم�شتقبل 
اإىل الواجهة خ��شة على امل�شتوى 
ف�إن عقد  اإىل ج�نب ذلك  الق�ري. 
ال�رصاكة بني فريقي �شبيبة القب�ئل 
وكلريمون فوت �شوف يعرف اأي�ش� 
جم�ل  يف  الفريقني  بني  التع�ون 
وتب�دل  وال�شبون�شورينغ،  التمويل 
الالعبني من خالل القي�م ب�نتق�لت 
اإىل ج�نب  الالعبني بني الفريقني، 
للفئ�ت  كروية  دورات  تنظيم 
الفئ�ت  خمتلف  ت�ش�رك  ال�شب�نية 

ال�شغرى لت�شكيلة »الكن�ري«.
عي�شة ق.

بط�لة اإفريقيا للجيدو

تتويج نورين وبلقا�سي  
باملعدن النفي�س

نورين  فتحي  امل�ش�رع�ن  اأهدى 
واأمينة  كغ   73 من  اأقل  وزن  يف 
اجلزائر  كغ   63 من  اأقل  بلق��شي 
خالل  الذهبية  ميداليته�  اأوىل 
فع�لي�ت  من  الث�ين  اليوم  من�ف�ش�ت 
�شنف  يف  للجيدو  اإفريقي�  بطولة 
جرت  التي  و�شيدات  رج�ل  الأك�بر 
اأول اأم�س مبدينة ك�ب ت�ون بجنوب 
امل�ش�رعني  تتويج  وج�ء  اإفريقي�، 
حممد  امل�رصي  اأم�م  اجلزائريني 
�شوفي�  املغربية  و  الدين  حمي 
الرثي،  احل�ش�د  هذا  بعد  بلعط�ر، 
ي�شبح يف ر�شيد املنتخب اجلزائري 
وف�شية  ذهبيتني  منه�  ميدالي�ت   6
ي�شمح  مم�  برونزي�ت  و3  واحدة 
موؤقت�  الأول  املركز  ب�حتالل  له 
التوايل  على  اأم�م  الع�م  الرتتيب  يف 
تون�س ميداليتني ذهبيتني وزبرونزية 
واحدة،  ذهبية  وم�رص  واحدة 
وك�نت  واحدة.  وبرونزية  ف�شيتني 
امليدالي�ت اجلزائرية الأربع الأوىل 
التي ج�ءت اخلمي�س الف�رط ف�شية 
م�رصم  ه�جر  ن�شيب  من  واحدة 
بعد  ال�شيدات  لدى  كغ   48 من  اأقل 
اجلنوب  اأم�م  النه�ئي  يف  انهزامه� 
بينم�  ويتيبو  جريون�ي  الإفريقية 
من  كل  الربونزية  امليدالي�ت  ن�لت 

بعد  كغ   52 من  اأقل  مو�شى  مرمي 
النه�ئي  ن�شف  الدور  يف  انهزامه� 
غيني�  من  �شيزار  ت��شي�ن�  اأم�م 
بي�ش�و لتفوز بعده� يف املن�زلة من 
ف�طمة  املغربية  على  الربونز  اأجل 
المر  وكذلك  القر�شي،  الزهراء 
حالطة  ميينة  للم�ش�رعة  ب�لن�شبة 
اأقل من 57 كغ واإمي�ن ربيعي اللتني 
الث�لث  املركز  اأجل  من  تن�ف�شت� 
حلالطة.  الربونزية  امليدالية  لتعد 
اأقل  رب�حي  �شليم  ف�ز  الرج�ل  لدى 
من 60 كغ ب�مليدالية الربونزية بعد 
فوزه اأم�م املغربي ع�ش�م ب��شو، ومل 
يح�لف احلظ زميله وائل الزين اأقل 
من�زلة  يف  انهزم  الذي  كغ(   66 من 
ال�شتدراك من اأجل املركز الث�لث 
اأم�م امل�رصي احمد عبد الرحم�ن 
لينهي املن�ف�شة يف املركز اخل�م�س 
من  اأقل  زرداين  هود  اأق�شي  بينم� 
66 كغ ابتداء من دور املجموع�ت، 
 17 مبجموع  اجلزائر  وت�ش�رك 
ت�ش�رك  الذي  الوقت  يف  ري��شي�، 
فيه جنوب افريقي� البلد املنظم 16 
التي  الق�رية  املن�ف�شة  متن�ف�ش� يف 
ت�شهد ح�شور 212 م�ش�رع من بينهم 

85 �شيدة ميثلون 31 بلدا.
وكالت 
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عي�شة ق.

من  »الو�سط«  م�سادر  وك�سفت 
ربوح  اأن  العا�سمي  النادي  بيت 
حداد �سوف ي�سبح الوكيل القانوين 
�سوؤون  كافة  ت�سيري  بخ�سو�ص 
الأمر  تعلّق  فيما  �سواء  �سقيقه 
فريق  اأو   ،ETRHB ب�رشكة 
اأغلبية  الذي ميلك  العا�سمة  احتاد 
اأموره  ت�سيري  اجل  من  اأ�سهمه 
كان  الذي  الغمو�ص  خا�سة يف ظل 
الفرتة  النادي خالل  م�سري  يكتنف 

تواجد  ظل  يف  خا�سة  املن�رشمة 
�سجن  اأ�سوار  خلف  حداد  علي 
احلرا�ص والنادي اأ�سبح ي�سري بدون 
م�سوؤول اأول، اأين تو�سل ربوح حداد 
من  باخلروج  يتعلق  فيما  احلل  اإىل 
اإنهاء  نحجو  ويتوجه  النفق املظلم 
كافة الإجراءات القانونية املتمثلة 
التي  القانونية  الوكالة  ت�سلم  يف 
اأمالك  جميع  بت�سيري  له  ت�سمح 
يف  املعني  يتواجد  حيث  �سقيقه، 
ممار�سة  اأجل  من  قانونية  و�سعية 
مهامه ب�سفة عادية وهو الذي كان 

ا�ستقال موؤخرا من ع�سوية املكتب 
يف  يتواجد  ل  وبالتايل  الفدرايل، 
اأن  وينتظر  للقانون.  خمالف  و�سع 
الالعب  رفقاء  على  الفرج  يحّل 
عبد الرحمان مزيان والذين �سوف 
ي�ستلمون م�ستحقاتهم املالية العالقة 
واملتمثلة يف ثالثة اأجور قبل مباراة 
ماي  �سهر  املقررة  املدية  اوملبي 
اجلولة  تندرج �سمن  والتي  الداخل 
الأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من   27
امل�ساكل  لتجاوز  حت�سبا  وذلك 
وطي  النادي  بها  مير  التي  املالية 

ما  على  الرتكيز  اأجل  من  ال�سفحة 
تبقى من مباريات البطولة الوطنية 
اأ�سبح  الذي  باللقب  التتويج  ق�سد 
ت�سييق  ظل  يف  بخ�سارته  مهددا 
فريقا  عليه  ميار�سه  الذي  اخلناق 
اأين  بارادو،  ونادي  القبائل  �سبيبة 
ت�سكيلة  اأمام  الفر�سة  �ستكون 
اأجل الرتكيز على  »�سو�سطارة« من 
يف  التح�سري  و�سمان  فقط  اللقاء 
اأف�سل الظروف للمقابلة امل�سريية 
هذا  البطولة  بلقب  التتويج  ب�ساأن 

املو�سم.

الالعبون يح�شلون على ثالثة اأجور �شهرية قبل لقاء املدية

رب�ح حداد يت�صلم ال�كالة القان�نية ويدير �ص�ؤون احتاد العا�صمة
ت�شّلم ربوح حداد �شقيق رجل الأعمال ورئي�س احتاد العا�شمة علي حداد الوكالة التي ت�شمح له ر�شميا بت�شيري �شوؤون 
الفريق خالل الفرتة املقبلة يف ظل تواجد الرجل الأول يف الفريق ب�شجن احلرا�س ب�شبب متابعته ق�شائيا على خلفية 

اإم�شاكه يف احلدود اجلزائرية التون�شية وهو يهم بدخول الأرا�شي التون�شية برا ويحمل جواز �شفر مزور وعدم 
الت�شريح بالعملة ال�شعبة التي كان يحملها معه

 دخلوا التاريخ من اأو�شع الأبواب 
بعد الإطاحة بنادي بارادو

وفاق ورقلة يت�ج بكاأ�س 
اجلمه�رية للأ�صبال

حممد عزي مدافع وفاق ورقلة للو�شط

اللعب بحرارة �صاهم يف 
تت�يجنا بكاأ�س اجلمه�رية

بكاأ�ص  ورقلة   وفاق  اأ�سبال  توج 
بنتيجة  الفوز  بعد  اجلمهورية 
هدف دون رد على ح�ساب مدر�سة 
اأتلتيك بارادو يف املقابلة النهائية 
التي احت�سنها اأم�ص ملعب براكني 
وفاق  اأ�سبال  فجر  البليدة،  بولية 
الثقيل  العيار  من  مفاجاأة  ورقلة 
على  الكاأ�ص  بال�سيدة  التتويج  بعد 
 ، بارادو  اأتلتيك  مدر�سة  ح�ساب 
وبهذا الإجناز يكون اأ�سبال الوفاق 
قد بعثوا بر�سائل مبا�رشة لحتادية 
اجلنوب  باأن  زط�سي  الدين  خري 
وجه  على  وورقلة  عامة  الكبري 
كروية  خامات  اخل�سو�ص ميلكون 
اخل�رش  األوان  تقم�ص  على  قادرة 
لت�رشيف  الأ�سناف  جميع  ويف 
الراية الوطنية يف املحافل الدولية 

والقارية.
الأول  �سوطها  يف  اللقاء  جمريات 
لأ�سبال  كبرية  �سيطرة  عرف 
فر�ص  �سيعوا  الذين  ورقلة  وفاق 
املدافع  يتمكن  اأن  قبل  حقيقية، 

افتتاح  من  عزي  حممد  المين 
باب الت�سجيل لتنتهي هذه املرحلة 
بتفوق منطقي لأ�سبال بن زايد، اأما 
يف ال�سوط الثاين فقد دخله اأ�سبال 
وندية  بعزمية   الورقلي  الوفاق 
لقتل  ثاين  هدف  عن  بحثا  كبرية 
لو  يتحقق  اأن  كاد  ما  وهو  اللقاء 
ال�رشعة و�سوء الرتكيز اأمام مرمى 
بارادوا  اتلتيك  بحجم  مناف�ص 
تاأثره  بعد  غاليا،  الثمن  دفع  الذي 
الذي  الأول  الهدف  بعد  مبا�رشة 

تلقاه يف املرحلة الأوىل . 
ورقلة  وفاق  اأ�سبال  اأن  ومعلوم 
يف  كبري  و�سح  ب�سيطة  بامكانيات 
الفوز  من  متكنوا  املالية  املوارد 
املدجج  بارادو  اتلتيك  على 
مبيزانية  و  املواهب  من  باأرمادة 
لتغطية  تكفي  �سخمة  مالية 
املتطلبات املالية لأندية اجلنوب 
الهواة  بطولة  يف  النا�سطة  الكبري 

وما بني الرابطات .
اأحمد باحلاج

حممد  ورقلة  وفاق  مدافع  اأكد 
املقابلة  هدف  م�سجل  عزي 
اأتلتيك  �سباك  الوحيد يف  النهائية 
املقابلة  لعب  فريقه  اأن  بارادو 
م�سيفا  كبريتني،  وعزمية  باإرادة 
الفريق  اإدارة  اأن  ال�سدد  ذات  يف 
كافة  لهم  توفري  على  �سهرت 
حتقيق  اأجل  من  الإمكانيات 
يف  املتمثل  امل�سطر  الهدف 
وك�سف  الكاأ�ص،  بال�سيدة  التتويج 
ورجل  ورقلة  وفاق  اأ�سبال  مدافع 
الكاأ�ص  لل�سيدة  النهائية  املقابلة 
يف  عزي  حممد  اجلمهورية 
يومية  به  خ�ص  �سحفي  ت�رشيح 
الأهم  فريقه حقق  اأن   « »الو�سط 
واملهم بالتتويج بكاأ�ص اجلمهورية 

اتلتيك  مدر�سة  ح�ساب  على 
بارادو، م�سيفا يف ذات ال�سدد اأن 
�رش حتقيق هذا الجناز التاريخي 
راجع للقوة الكبرية التي دخل بها 
فريقه امل�سلح بالرادة والعزمية، 
التكتيكي  الن�سباط  ن�سيان  دون 
لالعبني من خالل اللتزام بخطة 
�سبق  الذي  كانو  زايد  بن  املدرب 
اجلمهورية  بكاأ�ص  التتويج  له 
 ،2000 �سنة  ثور  بني  �سباب  رفقة 
حممد  اأكد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
الوفاق  ا�سبال  تتويج  اأن  عزي 
تاريخ  اجناز  يعد  الكاأ�ص  بال�سيدة 
للجنوب ويهديه لالأ�رشة الريا�سية 

باجلنوب .
اأحمد باحلاج

براهيمي يع�د اإىل املناف�صة 
اأ�صا�صيا وي�صجل هدفا

قاد الالعب الدويل اجلزائري يا�سني براهيمي فريقه بورتو اإىل العودة بالتعادل 

من خارج القواعد اأمام امل�سيف ريو اأيف �سمن اجلولة 31 من الدوري الربتغايل 

بعدما انتهى اللقاء بهدفني يف كل �سبكة، وكان متو�سط ميدان املنتخب اولطني 

افتتح باب الت�سجيل و�سجل هدف التقدم لفريقه بورتو من خالل ت�سجيل هدف 

ال�سبق بعد مرور 18 دقيقة على انطالق اللقاء قبل اأن ي�سيف لعب املناف�ص 

هدفا ثانيا للزوار خطاأ يف مرماه وذلك بعد اأربع دقائق، وفّوت رفقاء براهيمي 

الأر�ص  اأ�سحاب  متكن  بعدما  وذلك  القواعد  خارج  من  كامال  بالزاد  العودة 

اللقاء والتي كانت كافية لتفادي  اآخر خم�ص دقائق من  من ت�سجيل هدفني يف 
الهزمية على ملعبهم.

فريقه  مدرب  ح�سابات  اإىل  الفرن�سي  رين  ملعب  خريج  عودة  اللقاء  وعرف 

كون�سي�ساو وذلك بعدما تواجد خالل الفرتة ال�سابقة خارج الت�سكيلة الأ�سا�سية، 

الناي وهو  اإدارة  حيث كان يكتفي بدور البديل ب�سبب رف�سه جتديد العقد مع 

الذي يتواجد يف نهاية العقد بانتهاء املو�سم الكروي اجلاري.

عي�شة ق.

احتفال بغرف تغيري املالب�س حاملني العلم الوطني

اوكيدجة وب�الية يق�دان 
ميتز لل�صع�د اإىل الليغ1

بولية  وفريد  اأوكيدجة  األك�سندر  اجلزائريان  الدوليان  الالعبان  حقق 

بعد  وذلك  الفرن�سية  الأوىل  الدرجة  دور  اإىل  ميتز  فريقهما  مع  ال�سعود 

الفوز الثمني الذي حققاه �سهرة اأول ام�ص على ح�ساب ال�سيف ريد �ستار 

بهدفني لواحد �سمن اجلولة 35 من دوري الدرجة الثانية الفرن�سية والذي 

دوري  اإىل  �رشيعا  والعودة  الأفراح  ميتز  نادي  اإعالن  اأجل  من  كافيا  كان 

الأ�سواء بعد مو�سم واحد ق�ساه يف الدرجة الثانية وهو الذي كان �سقط 

املو�سم املن�رشم من »الليغ1«، حيث ح�سم ورقة ال�سعود ر�سميا وذلك قبل 
ثالث جولت على نهاية الدوري الفرن�سي.

اأين ظهرا مب�ستوى مقبول،  اأوكيدجة وبولية يف املباراة  و�سارك كل من 

الفرن�سية،  الأوىل  الدرجة  اإىل  ميتز  عودة  يف  بطريقتهما  �ساهما  حيث 

املالب�ص  تغيري  غرف  يف  الظهور  خالل  من  لهما  حت�سب  بلقطة  وقاما 

وهما يحتفالن رفقة زمالئهما رافعني العلم الوطني، يف �سورة يظهران 
افتخارهما بانتمائهما اإىل اجلزائر.

ع.ق.

الالعب على موعد مع �شيف 
�شاخن بخ�شو�س م�شتقبله 

الكروي

ب�كيتين� مهتم با�صتقدام 
حمرز اإىل ت�تنهام 

حمرز  ريا�ص  اجلزائري  الدويل  الالعب  يتواجد 
الراغبة  الأوروبية  الأندية  كبار  اهتمام  حمل 
خالل  معه  والتعاقد  خدماته  على  احل�سول  يف 
ال�سدد  هذا  ويف  املقبل،  ال�سيفي  املركاتو  فرتة 
توتنهام  نادي  اإدارة  اأن  واب«  »�سبريز  موقع  ك�سف 
متو�سط  مع  بالتعاقد  متم�سكة  لزالت  الجنليزي 
اأعربت  اأن  �سبق  والتي  الوطنية  الت�سكيلة  ميدان 
اأن  قبل  قبل مو�سمني  بالتعاقد معه  اهتمامها  عن 
فريقه  �سفوف  يف  اإ�سافيا  مو�سما  البقاء  يختار 
الن�سمام  ويختار  الجنليزي  �سيتي  لي�سرت  ال�سابق 

يف ال�سائفة املا�سية اإىل مان�س�سرت �سيتي .
ال�سباين  املدرب  فاإن  امل�سدر،  نف�ص  وح�سب 
لتوتنهام ماروي�سيو بوكيتنيو يرغب يف تواجد حمرز 
لالمكانيات  نظرا  املقبل  املو�سم  التعداد  رفقة 
الأخرية، و�سوف تكون  اأبانها خالل املوا�سم  التي 
الفر�سة مواتية من اأجل ا�ستغالل الو�سعية ال�سعبة 
الفرن�سي  لوهافر  نادي  خريج  عليها  يتواجد  التي 
يدخل  ل  الذي  وهو  الإمارات  قلعة  �سفوف  يف 
يف  غوراديول  بيب  ال�سباين  مدربه  خمططات 
املباريات الأخرية وذلك منذ خو�سه مقابلة ذهاب 
ربع نهائي رابطة اأبطال اأوروبا اأمام نف�ص الفريق 

توتنهام.
يتعلّق  فيما  �ساخنة  �سائفة  اأمام  حمرز  يتواجد 
واملوا�سلة  البقاء  بني  الكروي  م�ستقبله  بتحديد 
كروية  جتربة  خو�ص  او  �سيتي  مان�س�سرت  رفقة 
اكرب  فر�سة  ال�ستفادة من  رغبته  جديدة، يف ظل 
فاإن  توتنهام  اهتمام  اإىل جانب  واأنه  للعب، خا�سة 
عن  بدورها  اأعربت  الأملاين  ميونيخ  بايرن  اإدارة 
الهتمام بخدمات حمرز والتعاقد معه يف ال�سائفة 

املقبلة.
عي�شة ق.
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�صالح وماين يعيدان ليفربول اإىل ال�صدارة
ال�صدارة  كر�صي  لي�صتعيد  نظيفة  بخما�صية  هيدر�صفيلد  �صيفه  �صباك  ليفربول  دك 
بفارق نقطتني عن مان�ص�صرت �صيتي الثاين، وتوا�صلت لعبة الكرا�صي على �صدارة الدوري 
االجنليزي املمتاز بني مان�ص�صرت �صيتي وليفربول الذي جتاوز �صيفه هيدر�صفيلد الهابط 
على  ووقع  امل�صابقة،  من   36 املرحلة  5-0 يف  بنتيجة  االأوىل  الدرجة  دوري  اىل  �صلفا 
خما�صية »الريدز« كل من الغيني نابي كايتا بعد تلقيه متريرة حا�صمة من امل�رصي حممد 
�صالح وال�صنغايل �صاديو ماين هدفني وحممد �صالح ثنائية، وا�صتعاد ليفربول ال�صدارة 
بعدما رفع ر�صيده اىل 91 نقطة بفارق نقطتني عن مان�ص�صرت �صيتي مناف�صه املبا�رص على 
اللقب، وانفرد حممد �صالح ب�صدارة ترتيب هدايف الدوري االجنليزي املمتاز بر�صيد 21 
هدفا متقدما بفارق هدف عن زميله يف الفريق ال�صنغايل �صاديو ماين 20 وبهدفني عن 

االرجنتيني �صريجيو اغويرو مهاجم مان�ص�صرت �صيتي.

ريال مدريد ي�صع احلد الأدنى لقيمة فاران
اأكد تقرير �صحفي اإيطايل ام�س اأن نادي ريال مدريد و�صع احلد االأدنى للمقابل املايل 
املقبل،  ال�صيفي  املريكاتو  يف  فاران  رافائيل  الفرن�صي  مدافعه  عن  للتخلي  املطلوب 
ووفًقا ملوقع »كالت�صيو مريكاتو« االإيطايل، فاإن فلورنتينو برييز رئي�س ريال مدريد، لن 
يقبل برحيل فاران اإال يف حالة احل�صول على 100 مليون يورو على االأقل، واأ�صار املوقع 
االإيطايل اأن فاران يحظى بتقدير كبري من جانب ريال مدريد، واأن النادي امللكي ي�صعى 
للحفاظ على خدماته واإقناعه بالتوقيع على عقد جديد، وك�صف اأن فاران تلقى ات�صاالت 
من ناديني بالدوري االإجنليزي املمتاز، ولكن جوفنتو�س يثق اأنه قادر على اإقناع املدافع 
اأكدت  اأن الكثري من التقارير االإ�صبانية  الفرن�صي بارتداء قمي�س ال�صيدة العجوز. يذكر 

موؤخًرا اأن فاران يبحث عن خو�س حتٍد جديد خارج ريال مدريد يف املو�صم املقبل.

بوكيتينو يزف اأخبارا �صعيدة حول كني
هاري  االإجنليزي  مهاجمه  اأن  توتنهام،  مدرب  بوكيتينو  ماوري�صيو  االأرجنتيني  يعتقد 
كني قد ي�صارك يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا، اإذا تخطى الفريق اللندين عقبة اأجاك�س 
الكاحل  اأربطة  يف  كبرية  الإ�صابة  كني  وتعر�س  النهائي،  ن�صف  يف  الهولندي  اأم�صرتدام 
االأي�رص خالل مواجهة مان�ص�صرت �صيتي يف ذهاب ربع نهائي دوري االأبطال، وهي املرة 
ت�رصيحات  يف  بوكيتينو  وقال  املو�صم،  هذا  االإ�صابة  نف�س  من  فيها  يعاين  التي  الثانية 
ل�صبكة �صكاي �صبورت�س: »هاري يتقدم ب�صكل جيد يف تعافيه من االإ�صابة، وهو ما يعطي 
االأمم  دوري  نهائي  لن�صف  ا�صتعداًدا  عموًما  االإجنليز  وكذلك  توتنهام،  االأمل مل�صجعي 

االأوروبية اأمام هولندا«.
ال  اليوم  لكن  بخري،  اإنه  ذلك،  »اأمتنى  االأبطال:  دوري  بنهائي  كني  اإمكانية حلاق  وحول 
ميكنني التخمني«، واأ�صاف: »ميكن اأن يكون قبل 1 جوان جاهًزا، ورمبا بعد ذلك، �صيعتمد 
للغاية،  ذلك على ا�صتجابته للعالج والتاأهيل«، واأكد بوكيتينو: »كني يعي�س مرحلة جيدة 
يتقدم ب�رصعة، ولكن دائًما هناك اللحظة االأخرية وهي املوقف االأكرث �صعوبة بالن�صبة 
لقرار العودة اأو االنتظار«، واأكمل: »اإذا �صاألتني اليوم هل �صيلعب النهائي، فاإن اإح�صا�صي 
هو رمبا الأنني اأعرف ت�صميم هاري كني، اأركز حالًيا على تاأهيله يف اأقرب وقت ممكن«، 

لكنه عاد واأو�صح: »لكنني ل�صت طبيبا، هذه فقط اأمنياتي«.

 نيمار: البع�ض يتعاطف مع ال�صرب
 اأكرث من املهارات

وا�صل نيمار جونيور جنم باري�س �صان جريمان الرد بقوة على منتقديه يف الفرتة االأخرية، 
�صبكة  مع  نيمار  حوار  من  جديدة  مقتطفات  الفرن�صية  باريزيان«  »لو  �صحيفة  ون�رصت 
طريقة  اإىل  تعود  رمبا  لها  اأتعر�س  التي  »االنتقادات  فيها:  يقول  �صبورت�س«،  »فوك�س 
اأدائي، التي تزعج اخل�صوم واملناف�صني«، وتابع: »هذا لدرجة اأن البع�س بداأ مينح احلق، 
مهاراته  ي�صتعر�س  ممن  اأكرث  االأخطاء،  ويرتكب  ي�رصب  الذي  الالعب  مع  ويتعاطف 

وي�صجل االأهداف«.
واأ�صاف العب بر�صلونة ال�صابق: »مهارتي االأ�صا�صية هي املراوغة اأثناء الرك�س بالكرة، 
ولن اأتوقف عن حماولة الو�صول الأف�صل ن�صخة يل يف امللعب، اأ�صلوبي يف اللعب هو ما 
يدفع اجلماهري للح�صور ومتابعة املباريات من املدرجات«، واأمت نيمار بقوله: »ال اأحد 
يريد اأن يتابع ركالت اأو تدخالت عنيفة، فمن يتطلع لذلك �صي�صاهد مباراة يف امل�صارعة 
اأو املالكمة«، ويعاين جنم املنتخب الربازيلي من اتهامات عديدة، با�صتفزاز املناف�صني 

والتحايل على احلكام للح�صول على خمالفات تورط املدافعني يف بطاقات ملونة.

ليون يقرتب من التاأهل لدوري الأبطال
م�صيفة  على  ليون  فاز 
الفارق  وقل�س   2-3 بوردو 
و�صيف  ليل  وبني  بينه  موؤقتا 
جرمان  �صان  باري�س  البطل 
�صعيه  يف  نقاط،  ثالث  اإىل 
لتعزيز حظوظه مبركز موؤهل 
دوري  م�صابقة  اإىل  مبا�رصة 
اأوروبا املو�صم املقبل  اأبطال 
من   34 املرحلة  افتتاح  يف 
القدم  لكرة  الفرن�صي  الدوري 
املهاجم  و�صجل  اأم�س،  اأول 
ممفي�س  الهولندي  الدويل 
ماك�صويل  واالإيفواري  ديباي 
دميبيلي  ومو�صى  كورنيه 
بريان  وجيمي  ليون،  اأهداف 
هديف  بريفيل  دو  ونيكوال 
بوردو، ورفع ليون ر�صيده اىل 
الثالث  املركز  يف  نقطة   62
التمهيدي  للدور  املوؤهل 
العريقة،  القارية  للم�صابقة 
علما باأنه �صي�صت�صيف ليل يف 

املرحلة املقبلة، فيما جتمد ر�صيد بوردو عند 38 يف املركز الرابع ع�رص.
واىل جانب مطاردته لليل الذي يلعب مع نيم اليوم، �صمح هذا الفوز لليون باالبتعاد اأكرث عن مالحقه املبا�رص �صان اإيتيان الذي 
بات يتاأخر عنه بفارق �صت نقاط، وبات مطالبا بالفوز الإعادة الفارق اإىل ثالث عندما ي�صتقبل على ملعبه تولوز، واأحلق ليون 
اخل�صارة الثانية فقط ببوردو يف مبارياتهما الت�صع االخرية، مقابل ثالث هزائم واأربعة تعادالت، وكان ليون البادىء بالت�صجيل 
بف�صل ديباي الذي حول بقدمه الي�رصى كرة عر�صية من كورنيه اىل �صباك احلار�س بنوا كو�صتيل، لكن اأ�صحاب االأر�س قلبوا 
النتيجة يف غ�صون 5 دقائق، بداية مع العب ليون ال�صابق وبوردو احلايل بريان الذي ا�صتغل تباطوؤ دفاع امل�صيف لت�صجيل هدف 
التعادل قبل اأن ي�صجل دو بريفيل هدف التقدم اثر لعبة م�صرتكة مع بريان داخل املنطقة تابعها يف �صباك احلار�س الربتغايل 

اأنطوين لوبي�س.
جول  ال�صاب  املدافع  من  خطاأ  من  فقري  نبيل  ا�صتفاد  بعدما  مبتغاه  وحقق  التعادل  الإدراك  الثاين  ال�صوط  يف  ليون  و�صغط 
كوندي ليخطف الكرة ويتوغل داخل املنطقة وميررها حا�صمة اىل كورنيه الذي مل يجد اأي �صعوبة يف ت�صديدها اىل املرمى 
اخلايل، وتلقى بوردو �صفعة قوية بعدما ا�صطر خلو�س ربع ال�صاعة االأخري بع�رصة العبني اثر رفع احلكم البطاقة احلمراء 
بوجه املدافع ال�رصبي فوكا�صني يوفانوفيت�س ب�صبب اعرتا�صه على احلكم امل�صاعد، وا�صتفاد ليون من النق�س العددي لي�صجل 
هدف النقاط الثالث بقدمي البديل دميبيلي الذي �صدد »على الطائر« كرة ارتدت من  فقري، فارتطمت باالأر�س وهزت �صباك 

احلار�س كو�صتيل.
وتتابع املرحلة اليوم بلقاءات اأجنيه مع رين�س، ني�س مع غانغان، اأميان مع �صرتا�صبورغ، كان مع ديجون، ومر�صيليا مع نانت، 

وتقام الثالثاء مباراة مونبلييه مع باري�س �صان جرمان حامل اللقب، وتختتم املرحلة االأربعاء بلقاء رين مع موناكو.

الدرجة  اإىل  ميتز  نادي  عاد 
مو�صم  بعد  الفرن�صية  االأوىل 
الثانية  الدرجة  يف  واحد 
وذلك عقب فوزه على م�صيفه 
ريد �صتار 2-1 يف املرحلة 35 
نقطة   75 اإىل  ر�صيده  رافعا 
تروا  امام  نقطة   11 بفارق 

من  مراحل   3 قبل  الثالث 
متز  وت�صدر  املو�صم،  نهاية 
منذ  الثانية  الدرجة  دوري 
باأنه  علما  الثانية،  املرحلة 
يخو�س مبارياته منذ دي�صمرب 
مدربه  غياب  يف  املا�صي 
الذي  اأنتونيتي  فريديريك 

الأ�صباب  كور�صيكا  اإىل  عاد 
�صخ�صية، واأكد رئي�س النادي 
اأنتونيتي  اأن  �صريان  برنار 
مبن�صبه  يحتفظ  اأن  ميكن 
املو�صم  النادي  راأ�س  على 
الفوز  عقب  وقال  املقبل، 
على ريد �صتار: »�صرنى، لقد 

الغداء مع فريديريك  تناولت 
ذهبنا  عندما  با�صتيا  يف 
اأجاك�صيو،  غازيليك  مع  للعب 
اأخرى  مرة  لروؤيته  �صاأعود 
و�صنتحدث، الظروف اجلميع 
اأنه  يعرفها، ما هو موؤكد هو 
جلب لنا الكثري«.                                                   

ميتز يعود اإىل دوري الأ�صواء

ليفركوزن يعزز حظوظه بالتاأهل لدوري اأبطال اأوروبا
وكاي الكبري على م�صيفه اأوغ�صبورغ 4-1 اأول اأم�س يف افتتاح املرحلة 31 من الدوري االأملاين، وكان اأوغ�صبورغ البادئ بالت�صجيل عزز باير ليفركوزن حظوظه يف حجز اإحدى البطاقات املوؤهلة اإىل م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا املو�صم املقبل بفوزه  فوالند  كيفن  ت�صجيلها  تناوب على  برباعية  رد  ليفركوزن  باير  لكن   ،12 الدقيقة  دان�صو يف  كيفن  النم�صوي  بورو�صيا وهو الفوز الثالث على التوايل لباير ليفركوزن الذي �صعد اإىل املركز ال�صاد�س بر�صيد 51 نقطة بفارق نقطتني خلف هافيرت�س وجوناثان غالو تاه ويوليان براندت واألغت تقنية امل�صاعدة بالفيديو »يف اأيه اآر« هدفني لباير ليفركوزن.عرب  خلف  االأهداف  وبفارق  القارية  للم�صابقة  املوؤهل  االأخري  الرابع  املركز  �صاحب  فرانكفورت  �صتوتغارت اينرتاخت  م�صيفه  مع  مون�صنغالدباخ  وبورو�صيا  برلني  هرتا  �صيفه  مع  فرانكفورت  اينرتاخت  ولعب  وهانوفر مع ماينت�س، وتختتم املرحلة اليوم بلقاءي هوفنهامي مع فولف�صبورغ ونورمربغ مع بايرن ميونيخ.                                                      اأم�س، ولعب غدا ي�صا فورتونا دو�صلدورف مع فريدر برمين، وبورو�صيا دورمتوند مع �صالكه، واليبزيغ مع فرايبورغ، مون�صنغالدباخ، 
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من تاريخ اجلزائر احلديث

م�ساهمات املزابيني يف تاريخ اجلزائر
يقول اجلرنال فيفان الفرن�سي وزير امل�ستعمرات: »ونحن الفرن�سيني نعلم اأن اجلزائر مل يدافع عنها بحق اإال املزابيون، فاإن اآخر قوة بقيت تدافع بعد ا�ست�سالم 
الداي، ا�ست�سالم ذل و�سغار، واحتالل العا�سمة، وا�ستمرت تر�سل نريان مدافعها هي قوة املزابيني بجبل �سيدي بنور، وملا ورد ْمزاب خرب �سقوط العا�سمة يف يد 

الفرن�سيني، مكث املزابيون ثالثة اأيام مل توقد نار يف بيت من بيوتهم، ال حزنا على �سهدائهم بل تقديرا لفداحة اخلرب«

ق٫ث

ال�صفحات  بع�ض  هنا  لكم  نعر�ض 
املزابيني،  تاريخ  يف  اخلالدة 
واأنف�صهم  باأموالهم  فيها  �صاركوا 
�صبيل  يف  ي�صتطيعون  ما  وبكل 
من  قطرة  وهي  اهلل.  كلمة  اإعالء 

بحر، وغي�ض من في�ض:

بنو مزاب يف جربة 
عام 916ه/ 1510 

م :
كان لعروج بربرو�ض ) وايل اجلزائر 
العثماين ( ات�صال وعالقة بال�صيخ 
باحيو بن مو�صى وفرقته الفدائية 
من الفر�صان املزابيني املرابطني 
وقد  اجلزائرية.  ال�صواحل  يف 
الفر�صان  الفرقة من  �صاركت هذه 
يف �صد غارة الإ�صبان على جزيرة 
لتون�ض  ال�رشقي  باجلنوب  جربة 
�صنة 1510 م، والتي حتطمت فيها 
دو طليطلة«  قار�صيا  »دون  حملة: 

العتيدة.

بنو مزاب يف 
اجلزائر العا�سمة 

�سنة 925 ه/ 1518 
م: »كدية ال�سابون«

وايل   ( بربرو�ض  الدين  خري  اإن 
 )  1518 من  العثماين  اجلزائر 
بعد  املوقف  بخطورة  اأح�ض  ملا 
»كدية  ملنطقة  الإ�صبان  احتالل 
اجلزائر  قرب  )منطقة  ال�صابون« 
العا�صمة(، واإحاطة العدو الإ�صباين 
اإىل  ا�صتدعى  اجلزائر،  مبدينة 
ق�رشه ال�صيخ باحيو بن مو�صى وهو 
يف  املزابيني  واأمني  جتنينت،  من 
اجلزائر بكري بن احلاج حممد بن 
بكري وهو من اآمتلي�صت، وغريهما 
املزابيني  املجاهدين  من 
عليه  فاأ�صاروا  ي�صت�صريهم، 
يكون  قد  فدائية،  بعملية  بالقيام 
الإ�صباين  املخطط  اإحباط  بها 
اأن  على  معه  واتفقوا  وانهزامه، 

يقوموا هم بالعملية.
بعد ذلك اجتمع املزابيون مبكان 
معني هو مكان امل�صجد الإبا�صي 
حتت  حاليا،  بالعا�صمة  العتيق 
من  فاختاروا  اأمينهم،  اإ�رشاف 
بينهم �صبعني فدائيا، وقرروا حمل 
ال�صالح على النع�ض كجنازة وال�صري 
الإ�صباين يف حي  املع�صكر  اإىل  به 
العا�صمة  اأحياء  )اأحد  داي  ح�صني 
بالتهليل  فذهبوا  اجلزائرية( 
العدو  قوات  خمرتقني  والتكبري 
العدو  وكان  الطريق،  طول  على 
فلما  كثب،  عن  امل�صيعني  يراقب 
املكان  الوهمية  باجلنازة  بلغوا 
للعدو.  اإيهاما  عليه  �صلوا  املقرر 
اأمر  الفدائية،  العملية  ولتنفيذ 
بن�صف  يقوم  واحدا  الفرقة  رئي�ض 
املع�صكر،  يف  البارود  م�صتودع 

فخرج اإليه �صخ�ض يلب�ض عباءة من 
نوع الل�ض )ت�صنعها املراأة املزابية 
تن�صج  الألوان  متعدد  ال�صوف  من 
والر�صوم  الرموز  من  عددا  فيها 
واأخفى حتتها قرابيال  التقليدية(، 
يف  ومهارة  ب�رشعة  فدخل 
املع�صكر الذي ل يحر�صه اإل عدد 
فن�صف  الإ�صبان  اجلنود  من  قليل 
فالتحمت  وا�صت�صهد،  امل�صتودع 
النار  الفدائيون  واأ�صغل  املعركة 
والقوارب  احلربية  املعدات  يف 
الإ�صباين  الأ�صطول  ت�صل  التي 

بال�صاطئ.
العدو  قوات  �صاهدت  فلما 
اأن  ال�صابون  بكدية  املتمركزة 
تلتهمها  والقوارب  املع�صكر 
ن�صفني،  اإىل  انق�صمت  النريان، 
ق�صم اأ�رشع لإنقاذ املع�صكر واآخر 
يواجه �رشبات املجاهدين الذين 
اأبواب املدينة بعد العملية  فتحوا 
هذه  من  ينجو  يكد  ومل  الفدائية، 
وقد  الإ�صبان،  من  اأحد  املعركة 
 23 الأحد  يوم  الن�رش  هذا  مت 
القائد  وفر  -925ه،  1518م  اأوت 
بقي  ما  مع  هوقو  دون  الإ�صباين 
من اجلنود، اأما ال�صهداء املزابيني 
داي  ح�صني  يف  هناك  فدفنوا 

احلايل.

العدوان الفرن�سي 
على اجلزائر:

الع�صكري  العدوان  اإثر  وعلى 
�صهدته  الذي  والإنزال  الفرن�صي 
�صبه جزيرة �صيدي فرج بال�صواحي 
را�صل  اجلزائر،  ملدينة  الغربية 
اجلزائر  داي  ح�صني  البا�صا 
وقد  اجلزائرية.  النواحي  �صائر 
قيادة  اإبراهيم  اأفندي  الآغا  توىل 
كان  الذي  اجلزائري  اجلي�ض 
ين�صم اإليه يف كل يوم ب�صعة اآلف 
والأعرا�ض  والقبائل  العرب  من 
اأو  و�صيوخهم  باياتهم  بقيادة 
ق�صنطينة  باي  فو�صل  خلفائهم 
مع  )�صطاوايل(  الوايل  �صطح  اإىل 
التيطري مع  حوايل 12000، وباي 
وخليفة   3000 مع  وخليفته   8000
�صيوخ  ومع  مع6000،  وهران  باي 
و18000،   16000 بني  ما  القبائل 
 4000 حوايل  مع  امليزابني  واأمني 
تقديرات  ح�صب  وهذا  جماهد. 
الطبيب الأملاين )�صيمون بفايفر(. 
ول ندري ما معتمد ال�صيخ توفيق 
م�صاهمة  تعداد  تقدير  يف  املدين 
املتطوعني،  جي�ض  يف  املزابيني 

حني اأح�صى عددهم باألف رجل.
اجلزائري  اجلي�ض  اأ�صبح  وهكذا 
اأفندي  الآغا  حر�ض  باإ�صافة 
توا�صلوا  الذين  اجلزائر  و�صكان 
اإىل املع�صكر بدفعات كثرية، ي�صم 
ويبدو  الأقل.  على  رجل  األف   50
اإبراهيم  الآغا  ول  الداي  ل  اأن 
اجلزائرية  القوات  مقدار  يعرف 

املحاربة.
واملراجع  الروايات  بع�ض  وتذكر 
اأن املجاهدين املزابيني ا�صتماتوا 
يف الدفاع يف ال�صاعات الأوىل من 

الفرن�صي،  اجلي�ض  على  الهجوم 
يف  كبري  عدد  منهم  �صقط  وقد 
ميدان ال�رشف، ولهوؤلء مقربة يف 

�صطاوايل اختفت معاملها.
اجلزائر  مدينة  �صقوط  وعند 
 1830 جويلية  من  اخلام�ض  يف 
امتد  الفرن�صي  اجلي�ض  يد  يف 
فاأ�رشب  مزاب،  اإىل  اخلرب  وقع 
يف  النار  اإيقاد  عن  هناك  ال�صكان 
بيوتهم ثالثة اأيام، تقديرا لفداحة 
اخلطب وهول الكارثة، وا�صتعدادا 

ملواجهة املرحلة اجلديدة.
املزابيني  ا�صتماتة  ن�صتغرب  ول 
تعترب  التي  البالد  عن  الدفاع  يف 
اأنها  عن  ف�صال  لأرزاقهم،  موردا 
بالد اإ�صالمية، وهذا قبل اأن تتبلور 
معاين الوطنية اجلامعة التي توحد 
م�صاعر ال�صعب وحتدد اأهدافه يف 

اإطار احلركة الوطنية ال�صاملة.

بنو ْمزاب يف 
اجلزائر العا�سمة 

عام 1830م
يقول ال�صيخ اأحمد توفيق املدين: 
�صائر  را�صل  البا�صا  كان  »وقد 
النواحي اجلزائرية، فاأجابته باأنها 
للحرب،  رجالها  لإر�صال  م�صتعدة 
اأمينهم  -مع  املزابيون  واأر�صل 
رجل  اآلف  اأربعة  العا�صمة-  يف 
وجتمعت  الدفاع  يف  للم�صاركة 
بينما  ا�صطاوايل،  كلها يف  اجلموع 
 13 يوم  الفرن�صي  اجلند  متكن 
الرب  اإىل  النزول  من   1830 جوان 
فرج،  �صيدي  جزيرة  �صبه  داخل 

وحت�صن بها دون مقاومة تذكر«.
عي�صى  بن  حمو  ال�صيخ  وي�صيف 
النوري »اإن املجاهدين املزابيني، 
ال�صاعات  يف  الدفاع  يف  ا�صتماتوا 
اجلي�ض  على  الهجوم  من  الأوىل 
عدد  منهم  �صقط  وقد  الفرن�صي، 
ويف  ال�رشف،  ميدان  يف  كبري 
مقدمتهم البطل اطفي�ض داود بن 
يو�صف �صقيق قطب الأئمة، ولهوؤلء 
يف  ا�صطاوايل  يف  مقربة  ال�صهداء 

�صاحة طم�صت اآثارها اليوم«.
عن  الدفاع  يف  �صارك  وممن 
جد  املعركة  هذه  يف  العا�صمة 
الأم،  من  ابراهيم  مطياز  ال�صيخ 
الذي  الأمني  مو�صى  بن  عي�صى 
وا�صت�صهد  ْمـزاب،  اإىل  ونقل  جرح 
اأخوه حممد بن مو�صى وجد ال�صيخ 

مطياز من الأب كذلك.
وجند العدو ي�صهد اأن اآخر حامية 
بعد  نريانها  اإر�صال  يف  ا�صتمرت 
حامية  هي  العا�صمة  احتالل 

امِلزابيني بجبل �صيدي بنور.
يقول اجلرنال فيفان الفرن�صي وزير 
الفرن�صيني  »ونحن  امل�صتعمرات: 
عنها  يدافع  مل  اجلزائر  اأن  نعلم 
اآخر قوة  فاإن  املزابيون،  اإل  بحق 
بقيت تدافع بعد ا�صت�صالم الداي، 
واحتالل  و�صغار،  ذل  ا�صت�صالم 
نريان  تر�صل  وا�صتمرت  العا�صمة، 
مدافعها هي قوة املزابيني بجبل 
�صيدي بنور، وملا ورد ْمزاب خرب 
�صقوط العا�صمة يف يد الفرن�صيني، 
مكث املزابيون ثالثة اأيام مل توقد 
حزنا  ل  بيوتهم،  من  بيت  يف  نار 
على �صهدائهم بل تقديرا لفداحة 

اخلرب«.

بنو ْمزاب يف �سهول 
متيجة:

املزابيني  من  كثري  ا�صت�صهد  لقد 
التي  الطاحنة  املعارك  يف 
ابن  من  كل  املحتلني  �صد  قادها 
زعمون واحلاج يحيى بن املبارك 
وذلك  مرزاق،  بن  وم�صطفى 
وبوفاريك  احلرا�ض  وادي  بني 
املعركة  يف  وخ�صو�صا  والبليدة، 
وبني  حجوط  بني  التي  ال�صارية 
م�صهورة  مقربة  وللمزابيني  مراد. 
اإىل  ال�صاعد  الطريق  على  خا�صة 
�صهيدا   35 رفات  ت�صم  ال�رشيعة، 

�صقطوا يف تلك املعارك.

بنو ْمزاب يف �سفوف 

االأمري عبد القادر:
ملا التحق �صيدي ال�صعدي بالأمري 
عبد القادر ملوا�صلة جهاده ان�صم 
كذلك املزابيون اإليه، فكانوا اأطوع 
بطانته،  يف  فاتخذهم  جنده، 

وجعلهم من اأمناء �رشه.
منهم الطبيب املاهر باي اأحمد 
الأمري  اتخذه  عي�صى،  بابا  بن 
واأمني  وكاتبه  اخلا�ض  طبيبه 
�رشه، وهو من اآت ملي�صت، ح�رش 
التافنة.  معاهدة  يف  الأمري  مع 
كان  داود،  بن  �صليمان  واحلاج 
تيارت  يف  عري�ض  وجاه  مال  ذا 
فرن�صا  �صادرت  وقد  ونواحيها، 
كل اأمالكه ب�صبب ن�صاطه يف ثورة 
الأمري واإمدادها باملال وال�صالح، 
وهو من جتنينت. وحمو بن يحيى 
واأعيانها،  يّدر من جتار مع�صكر 
وهو من اآت يزجن، واحلاج داود 
اأميني، كان اأمني مال  بن حممد 
الأمري، وكان لغناه ال�صديد يطبع 
له عملة ذهبية، كما كان ي�صنع له 
ال�صالح بوادي ْمزاب على نفقته 
يو�صف  احلاج  ومنهم  اخلا�صة. 
كان  اأميني  داود  �صقيق  اأميني، 
وحممد  املدية،  يف  املال  اأمني 
ابن �صالح اأميني كان اأمني املال 

يف اجللفة.

بنو مزاب على 
اأ�سوار ق�سنطينة:

لقد دافع بنو مزاب عن ق�صنطينة 
دفاعا م�صتميتا، مما جعل القائد 
يرفع  �صقوطها  بعد  الفرن�صي 
وقد  لبطولتهم،  حتية  قبعته  لهم 
ا�صرتطوا بعد اإيقاف اإطالق النار 
األ ي�صلموا �صالحهم، واأل يدخل 
الذي  الق�صم  الفرن�صي  اجلي�ض 
كانوا يدافعون عنه لنهب اأو �صلب 
جعل  مما  حرمات،  انتهاك  اأو 
والبيوتات  ق�صنطينة  عائالت 
الكبرية فيها يبعثون بكل ن�صائهم 
اإىل تلك الأحياء، فاأ�صبحت رحبة 

وجهاء  لعائالت  ملجاأ  اجلمال 
بالحتماء  يرغب  ومن  املدينة 
ال�صتباحة  اأيام  ْمزاب مدة  ببني 

الثالثة.
عائالت  اأغنياء  اأحد  اإن  ثم 
ق�صنطينة  يف   ) لفقون  ابن   (
على  بق�صنطينة  له  اأر�صا  حب�ض 
يف  بجميلهم  اعرتافا  املزابيني، 
مقربة  فاتخذوها  احلادثة،  هذه 

لهم.

جندة بني مزاب 
لوارجالن عام 

1226 ه– 1811 م:
تقرت(  )حكام  جالب  بنو  قدم 
قرب  )مدينة  وارجالن  اإىل 
و�صلكوا  جرار  بجي�ض  ْمزاب(، 
والقتل،  والنهب  الف�صاد  طريق 
وقابلتهم  جموعها  فتلقتهم 
عن  دفاعا  الأبطال  مقابلة 
بني  من  النجدة  وطلبوا  وطنهم، 
ْمزاب، فجادوا بخيلهم ورجالهم، 
رقاب  يف  �صيوفهم  فحكموا 
داود  ال�صيخ  وقدموا  املعتدين، 
دفاع،  اأمام  طباخ  ابراهيم  بن 
حوايل  النجدة  هذه  �صمن  وكان 
اأبي�ض  لواء  رافعني  مزابي   800
كتب  الكعبة  ك�صاء  من  رقعة  به 
عليه اآية من القراآن. وملا و�صلوا 
اإخوانهم  اإىل  ان�صموا  وارجالن 
دامت  قا�صية  معارك  ووقعت 
عن  اأ�صفرت  بلياليها،  اأيام  ثالثة 
انهزام جي�ض اجلالبيني الغازي.

املزابيني  الإبا�صية  تبلغ  عندما 
لهم،  عدو  مهاجمة  عن  اأخبار 
عليهم،  ينزل  خطر  توقع  اأو 
منهم  واحد  على  يتفقون  فاإنهم 
يف  يقودهم  اأن  على  يبايعونه 
اإماما  ي�صمى  الدفاع،  معركة 
املعارك  انتهت  فاإذا  للدفاع، 
ورجع العدو واأمنت البالد بطلت 
وي�صبح  تلقائيا،  والإمارة  البيعة 
ك�صائر  فردا  هذا  الدفاع  اإمام 

النا�ض.
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ر�ؤى

ابن بادي�س ...ملهمنا 
يف جميع الأوقات

مر علينا يوم العلم لهذه ال�سنة مر�ر الكرام..�لرمبا جاء هذا الفتوراإذ متت مقارنته ب�سنوات 
م�ست ,على اإثر  تزامن الذكرى  �اأحداث احلراك الذي كما هو معلوم انخرط فيها الكل �بجميع 
اأطيافهم... يف اإحدى املرات قراأت  باأن العالمة ال�سيخ ابن بادي�س كان يجمع الكثري من امل�سادر 

�ميالأ بها مكتبته اخلا�سة �سواء كانت جمالت اأ� كتب اأ�خمطوطات لكبار الكتاب �العلماء 
الذين �سبقوه اأ� عا�سر�ه.�اأن ف�سيلة ال�سيخ �على الرغم من ق�سر عمره

بقلم:جمال ن�سراهلل

يف احلياة الدنيا كان ين�رش مقاالته 
يف الكثري من املجالت والدوريات 
اآنذاك..وقلت  الن�شطة  العربية 
اأيها  اأعظمك  ما  نف�شي  قرارة  يف 
الرجل..وماذا كنت �شتكون لو اأطال 
اهلل �شبحانه يف عمرك؟ا قلت باأنه 
وعلى الرغم من ق�رش العمر هذا 
فاإن العربة هي يف اأن نتمعن جيدا 
فيما تركه لنا هذا العبقري الفذ.
كبار  اأعماله  على  تهافت  ما  واإال 
ب�شاأنه  والدار�شني.واألّفوا  النقاد 
وهذا  والبحوث؟ا  الكتب  ع�رشات 

بف�شل �شخ�شيته اأوال واأخريا لي�س 
اإال ؟ا 

الب�شري  مثل  مثله  بادي�س  ابن  
نبي  بن  ومالك  االإبراهيمي 
وغريهم  الورتالين  والف�شيل 
اجلزائر  تاريخ  بهم  يفتخر  ممن 
اأمثلة  يُعدوا  الثقايف.بحيث 
االإقتداء  وجب  ومناذج  حية 
بروؤاهم  واالإنتفاع  بتجاربهم 
النا�شج... وتب�رشهم  الفكرية 
امتهنها  التي  ال�شاقة  الرحلة  هذه 
جمرد  تكن  مل  الفا�شل  �شيخنا 
وبواطن  مل�شادر  را�شدا  كونه 
العلم واملعرفة بل انعك�شت جملة 

ال�شخ�شية. حياته  على  وتف�شيال 
اأقرب  �شخ�شيته  كانت  بحيث 
اخللوق  اجلليل  والعامل  للمت�شوف 
بالذات  املنحنى  هذا  التقي.ومن 
النوع  نكت�شف ال�رش يف خلود هذا 
تكن  االأعالموالرجال.فلم  من 
اجلري  على  من�شبة  جهودهم 
والهرع نحو ال�شهادات قدرما كانوا 
يُ�رشون  على حتذيق �شخ�شياتهم 
ذواتهم  يف  لغاية  هممهم  و�شحذ  
هي  واملعرفة  الثقافة  اأن  وهي 
ومعادالت  نظريات  تكون  اأن  قبل 
على الورق ,هي �شلوك على اأر�س 
مالك  قول  يح�رشنا  الواقع.وهنا 

نظرية  قال)الثقافة  يوم  نبي  بن 
يف  نظرية  منها  اأكرث  ال�شلوك  يف 
وغريه  بادي�س  ابن  املعرفة(الأن 
ال�شخ�شية  باأن  يدركون  كانوا 
تكوين  من  لها  بد  ال  الب�رشية 
باإ�شتطاعتها  ي�شبح  حتى  وتطعيم 
حان  كلما  نف�شها  على  االعتماد 
ما  واخلطر.واإال  احل�شم  وقت 
اإن كانت جمرد معلومات  فائدتها 
باالإيجاب  تنعك�س  وال  نحفظها 
نفو�شنا وتكون فاعلة وفعالة  على 
املعرفة  هي  حياتنا...هكذا  يف 
وهناك..ال  هنا  لها  نح�شّ التي 
اأن ت�شبح كائنا حيا يقظا  لها  بد  

ودقة  بانتظام  حياتنا  فطنا.توجه 
فائقة وكذلك ت�شبح منجة لالأفكار 
.وتقف  فقط  م�شتهلكة  .ولي�شت 
عند حدود معلومة ومر�ّشمة..الأن 
االإعتماد على ال�شكل دائما يُذهُب 
عرب  هذا  واملعنى,وق�س  اجلوهر 
فنون  من  احلياة  مناحي  كافة 
النقطة  وجماالت...هذه  واآداب 
املهتمني  جميع  ولعلم  بالذات 
الفيل�شوف  عند  جندها  بالفل�شفة 
مرة  ذات  قال  كانت.حني  االأملاين 
)ال تهمني ال�شهادات التي يحوزها 
واجلامعيني.يهمني  الدكاترة 
اتوا�شل مع  الب�شيط.فاأنا  االإن�شان 

من  ميلك  خ�شار  بائع  اأو  اإ�شكايف 
االأخالق 

باألف  اأف�شل  وال�شدق  والطيبة 
من  وفيه  �شهادة  .من حامل  مرة 
حتى  ينفر  ما  ال�شيئة  ال�شلوكات 
فقط(  االإن�شان  ولي�س  احليوان 
�شيء  كل  وقبل  اأوال  االإن�شانية  اإن 
يومية.ولنعترب  ومعاملة  اأخالق 
نحفظ  حينما  احلنيف  ديننا  من 
هي  معاملة.وهذه  الدين  باأن 
حيازة  ولي�س  احلقيقية  الثقافة 
يف  تعترب  التي  الكربى  ال�شهادات 
اأجوف  غطاء  جمرد  املقام  هذا 

وديكور براق.
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اأفكار

ْ الأعناق يف �سراع الأعراق.. عن�سرية الفل�سفة ليَ
تبدو مهمة تف�شري ومقاربة وتتبع ارتباط 
بالعن�رشية,  الغربية  والفل�شفة  الفكر 
هذا  اأن  ذلك  ومركبة.  �شاقة  مهمة 
قبل  حتى  التاريخ,  يف  موغل  االرتباط 
الو�شطى,  القرون  االإ�شالح يف  دعوات 
الدينية  احلروب  بقيام  ت�شببت  التي 
التمييز  مفهوم  ور�شخت  اأوروبا,  يف 
الظواهر  اأ�شد  من  كواحد  العن�رشي 
كان  حيث  الب�رشية,  على  خطورة 
االإبادة  جمازر  خلف  الرئي�شي  الدافع 
ال�شكان  بحق  البي�س  ارتكبها  التي 
االأ�شليني يف اأمريكا, وما حلق االأفارقة 
اإن كثري من  بالرق.  من عذاب االجتار 
الب�رشية  واملاآ�شي  واملذابح  احلروب 
التي  العن�رشية  لالأفكار  كنتيجة  متت 
الكني�شة.  ودعمتها  اأوروبا  يف  ن�شاأت 
الذي  الربوت�شتانتي  التيار  حتى 
والتيار  الكني�شة,  ف�شاد  على  انتف�س 
احلداثي  والفكري  التنويري  الفل�شفي 
والعدالة  بامل�شاواة  نادوا  الذين  الحقاً 
واالإخاء, و�شعوا التق�شيمات العن�رشية, 
والعرق,  اللون  ح�شب  الب�رش  و�شنفوا 
اأف�شلهم  االأبي�س  اجلن�س  وو�شعوا 
واأكرثهم رقياً. هذه االأفكار والنظريات 
الفل�شفية اأحدثت حروباً وخراباً ودماراً 

عانت منه الب�رشية كافة.
وحيث تعترب االأدبيات الثقافية العربية 
اأن التو�شع اال�شتعماري الغربي قد اأدار 
الع�رش  ر�شخها  التي  للمبادئ  ظهره 
�شوفياً  فهماً  هذا  ك�شف  التنويري, 
تاريخية  حلقائق  العرب  لدى  عاطفياً 
التنويري  الفكر  قام  فقد  معقدة. 
اأيديولوجياً  تربيراً  بتقدمي  املعا�رش, 
تزامنت  التي  اال�شتعمارية  للحركات 
هاماً  حتوالً  واأحدث  معه.  وت�شابكت 
يقوم  االأوروبية,  الهوية  خطاب  يف 
اأ�شا�س ا�شتبدال الفوقية الروحية  على 
لالإن�شان  العرقية  بالفوقية  الدينية 
التنوير  فال�شفة  فاإن  وهكذا  االأبي�س. 
كانوا من املوؤمنني بالفوقية العن�رشية 

والرتاتبية بني االأعراق.
توؤمن بتفوق  التي  العن�رشية  النظريات 
من  دونها  على  االأوروبية  ال�شعوب 
على  االأبي�س  العرق  وتطور  ال�شعوب, 
يعطي  عموماً  الغرب  جعلت  �شواه,  ما 
نف�شه احلق يف التحكم مب�شري ال�شعوب 

مقدراتها  ونهب  االأخرى,  واالأمم 
لتعمري ونه�شة بلدانهم. بال �شك حيث 
بني  العدالة  تغيب  العن�رشية  تكون 
النا�س حقوقهم, حيث  ويفتقد  الب�رش, 
مفاهيم  اأ�شا�س  على  العالقات  ت�شود 
والفوقية,  والغطر�شة  اال�شتعالء 
تغذي  التي  ال�رشايني  اأبرز  وهي 
اال�شتبداد والقهر واالإرهاب والتطرف 

والكراهية.

فل�سفة العن�سرية
اأ�شا�شاً  تعود  والعن�رشية  الكراهية 
اأن  قبل  فكرياً  ذهنياً  موقفاً  كونها  اإىل 
اجتماعياً وفعاًل  تتحول وت�شبح �شلوكاً 
ومت�شدداً. وتعود بع�س البذور الثقافية 
التي اأ�ش�شت لفل�شفة التمييز العن�رشي 
بع�س  ومواقف  كتابات  اإىل  الغرب,  يف 
االأوروبيني,  التنويريني  الفال�شفة 
على  مبنية  احلياة  اأن  اعتقدوا  الذين 
الب�رشية,  االأجنا�س  وتناحر  تعار�س 
االأنواع املتح�رشة �شد  بني  اأي �رشاع 
االأنواع املتخلفة. وتغا�شوا عن حقيقة 
الب�رشية.  للح�شارة  التعددية  ال�شريورة 
على  الفل�شفية  روؤيتهم  ببناء  قاموا 
جلميع  البنيوي  التخلف  حتمية  قاعدة 
ومت  االأوروبية,  غري  االأخرى  الثقافات 
ب�رش  وا�شباه  ب�رش  اإىل  النا�س  تق�شيم 
بح�شب نظرية االنتخاب الطبيعي, مما 
العن�رشية  النزعات  لظهور  البيئة  وّفر 
الحقاً  املت�شددة  اليمينية  واالأفكار 
والفا�شية  النازية  مثل  اأوروبا,  يف 
قومياً  فكراً  واأحدث  وال�شهيونية, 
�شوفينياً, ت�شبب بقيام نزاعات اإقليمية 

واأ�شعل حروباً عاملية.

كانت"  "اإميانويل  االأملاين  الفيل�شوف 
رغم كونه اأ�شاف للفكر االإن�شاين الكثري 
عرب نظرية املعرفة, اإال اأنه واحداً من 
اأهم املفكرين الذين دعوا اإىل ت�شنيف 
املعايري  بح�شب  الب�رشية  االأجنا�س 
بتق�شيم  قام  �شافر.  ب�شكل  العرقية 
اأن  واعترب  اللون,  اأ�شا�س  على  الب�رش 
اأكرث  هم  البي�شاء  الب�رشة  اأ�شحاب 
وفاعلية ومقدرة  ذكاًء  الب�رشية  االأنواع 

على بناء احل�شارات. ثم ياأتي اأ�شحاب 
يف  الثانية,  الدرجة  يف  االأ�شفر  اللون 
الب�رشة  اأ�شحاب  ياأتي  الثالثة  الدرجة 
االأجنا�س  بقية  خلفهم  ومن  ال�شوداء, 
احلمر  الهنود  االأ�شفل  ويف  االأخرى, 
االأجنا�س  اأ�شواأ  "كانت"  �شنفهم  الذين 

واأقلهم تطوراً وذكاًء.
واالقت�شادي  الفيل�شوف  فيما 
يف  اأكد  هيوم"  "ديفيد  االأ�شكتلندي 
كتاباته على اأنه ال ينتابه اأدنى �شك يف 
الب�رش االأخرى,  اأنواع  الزنوج وكافة  اأن 
اأدنى  منزلة  يف  طبيعياً  بالفطرة  هم 
حتى  االأبي�س.  االإن�شان  م�شتوى  من 
"فريدريك  االأملاين  الفيل�شوف  فكرة 
نيت�شه" حول فل�شفة اأخالق القوة التي 
واملر�شى,  ال�شعفاء  اإق�شاء  تعتمد 
االأملاين  الفيل�شوف  كثرياً  بها  تاأثر 
اعتربه  الذي  هيدجر"  "مارتن  ال�شهري 
النازيون اأنه فيل�شوفهم والكاهن االأكرب 
للفكر النازي. والتحق بهم الربوفي�شور 
"يوجني  االأنرثوبولوجيا  االأملاين وعامل 
الب�رش  تعقيم  فكرة  �شاحب  في�رش" 
وفكرة  االأدنى,  واإبادة  االأف�شل  لبقاء 
الذي  وهو  للمعاقني.  الرحيم  القتل 
اأن  فكرة  لدعم  عرقية  جتارب  اأجرى 
هم  االآري  العرق  اأ�شحاب  االأملان 
العرق االأ�شمى, وهذه التجارب مهدت 
الطريق لقدوم الفل�شفة النازية و�شعود 

اأفكار هتلر العن�رشية.
حول  "درا�شة  كتاب  �شاحب  فيما 
املفكر  الب�رش"  اأعراق  بني  التفاوت 
كوبينو"  دي  "اآرثر  املعا�رش  الفرن�شي 
وتزاوجها  االأعراق  اختالط  اأن  يرى 
انحطاط احل�شارات  ال�شبب خلف  هو 
اأن الق�شية  و�شقوطها, ويوؤكد يف كتابه 
ويُظهر  التاريخ,  �شانعة  هي  العرقية 
اأن  ذكر  حيث  االآري,  للعرق  تع�شبه 
بالفنون  تختلط  حني  تنحدر  االآرية 
األهمت  التي  االأفكار  وهي  الزجنية. 
قانون  ب�شببها  واأ�شدر  الحقاً  هتلر 
التعقيم وحتديد الن�شل يف العام 1933.

 
نقد الفل�سفة 

العن�سرية

احلداثيني  االأوروبيني  الفال�شفة  كافة 
يف  ديكارت"  "رينيه  االأملاين  من  بدًءا 
"جان  والفرن�شي  ع�رش,  ال�شابع  القرن 
جاك رو�شو" و "اإميانويل كانت" و�شوالً 
القرن  يف  "كارل مارك�س"  االأملاين  اإىل 
التا�شع ع�رش, مروراً بالفال�شفة االأملاين 
"فريدريك نيت�شه" والربيطانيون "جون 
هوبز  "توما�س  و  ميل"  �شتيوارت 
باأن  يوؤمنون  كانوا  لوك"  "جون  و   "
املجتمع ال�شيا�شي الذي متثله الدولة, 
النا�س  اأبرمه  عقد  خالل  من  ن�شاأ  قد 
العقد االجتماعي.  ي�شمى  بينهم,  فيما 
وجميعهم ماديني ومثاليني تبنوا مناهج 
فل�شفية مبقدمات عقلية, و�شعت �شمو 
مركز  يف  الب�رشي  والعقل  االإن�شان 
تعّر�س  فقد  ذلك  رغم  تنظرياتها. 
للفل�شفة  الغربيني  املفكرين  بع�س 
التاريخي,  �شياقها  �شمن  االأوروبية 
االأوروبي,  غري  االآخر  مع  وعالقتها 
اإجراء مقاربات ملعرفة عالقة  بهدف 
الفل�شفة االأوروبية بتياراتها االأ�شا�شية, 
والتجريبية,  والعقالنية  الليربالية 

بالعن�رشية والكراهية.
يف م�شمار مدى تكيف بع�س التيارات 
املفكر  يوؤكد  العن�رشية,  مع  الفل�شفية 
يف  االأمريكي  واالأكادميي  والفيل�شوف 
بوبكني"  "ريت�شارد  كاليفورنيا  جامعة 
اأن التيار التجريبي الذي يرتكز على اأن 
اكت�شابها من خالل  الب�رش يتم  معارف 
مع  تالئماً  اأكرث  هو  احل�شية,  التجارب 
العقالين  التيار  العن�رشية, من  االأفكار 
الذي يعترب اأن النا�س تكت�شب معرفاها 
باأ�شاليب م�شتقلة عن جتاربها احل�شية. 
ال�شبب براأيه يعود كون التيار التجريبي 
يقوم  احل�شية  التجريبية  مقاربته  يف 
والفطرية  امل�شرتكة  املكونات  برف�س 
من  جتعل  بيئة  يخلق  مما  الب�رش,  بني 
يف  فروقات  النا�س  بني  االختالفات 

اإطارات عن�رشية.
هذه االأفكار نق�شها عدد من املفكرين 
وقلبوها راأ�شاً على عقب, واعتربوا اأن 
العن�رشي  االجتاه  هو  العقالين  التيار 
"جون  يذكر  التجريبي.  التيار  اأكرث من 
رودجر �شريل" اأ�شتاذ الفل�شفة بجامعة 
الفال�شفة  اأبرز  واأحد  كاليفورنيا, 
اأن االأمر  تاأثرًيا,  املعا�رشين واأو�شعهم 

لالنتقال  واحدة  خطوة  فقط  يحتاج 
"رينيه  االأملاين  الفيل�شوف  نظرية  من 
نظرية  اإىل  العقل  حول  ديكارت" 
يحتاج  والعن�رشية, يف حني  اال�شتعالء 
لو  فيما  الزمان  من  قرن  من  اأكرث 
الفيل�شوف  نظرية  من  االنتقال  قررنا 
حول  هيوم"  "ديفيد  االأ�شكتلندي 
الو�شعية نحو  للعلوم  التجريبي  املنهج 
ال�شبب  اأن  �شريل  وي�شيف  العن�رشية. 
اأو  االأفكار  اأو  االإن�شان  اأن  اإىل  يعود 
الفل�شفة اإذا اعتقدت اأن هناك مكونات 
فطرية ذهنياً لدى الب�رش, فاإنهم يكونوا 
اأن  من  واحدة  خطوة  مقربة  على 
وجود  يف  للنقا�س  م�شتعدين  ي�شبحوا 
مكونات فطرية لدى اأ�شحاب عرق ما, 
اأف�شل اأو اأ�شواأ من تلك املوجودة لدى 

اأعراق اأخرى.
االأمريكي  واالأكادميي  املفكر 
اأ�شتاذ  فريدريك�شون"  "جورج 
�شتانفورد,  جامعة  يف  التاريخ 
درا�شة  علم  يف  والرائد 
للعرق  املقارنة  االأيديولوجيات 
كتابه  يف  يوؤكد  والعن�رشية, 
خمت�رش"  تاريخ  "العن�رشية 
العن�رشي  وال�شلوك  الفكر  اأن 
ن�شبياً,  حديثة  ظاهرة  باعتبارها 
مبا�رش  ب�شكل  مت�شابكة  تكون  قد 
االأخالقية  املقايي�س  اأممية  مع 
معظم  لها  دعت  التي  والعقالنية 
وهو  احلديثة.  الفكرية  التيارات 
لو  والفل�شفة  الفكر  اأن  يفرت�س 
انطلقا من روؤية هرمية ال تفرت�س 
فيما  الب�رش  بني  امل�شاواة  م�شبقاً 
والعقل,  االأخالق  بق�شايا  يرتبط 
االأ�شا�س  كان هناك حاجة يف  ملا 
للتمييز بني النا�س ب�شكل عن�رشي. 
الب�رش  اأن  االفرتا�س  مبجرد  لكن 
مت�شاوون عقلياً واأخالقياً فاإن هناك 
�رشورة �شوف تظهر لتقدمي تف�شري 
الت�شاوي املوجود يف  وتربير عدم 
االأبواب  يفتح  �شوف  وهذا  الواقع, 
والتحليل  االأفكار  اأنواع  لكافة 
يف  العن�رشي.  والتف�شري  والتربير 
جانب اآخر فاإن املفكر واالأكادميي 
االأمريكي اجلنوب اأفريقي "ديفيد 
بعلم  املتخ�ش�س  غولدبريغ"  ثيو 

كتابه  يف  يقول  االأنرثوبولوجيا, 
"ثقافة عن�رشية.. فل�شفة و�شيا�شات 
يف  تكمن  العن�رشية  اأن  املعنى" 
والعقالنية.  التنوير  وقلب  روح 
بني  الفكري  التمييز  اأن  ويرى 
العقالين  والتيار  التجريبي  التيار 
التياران  بعالقة  يرتبط  فيما 
للعن�رشية  منهما  كل  وا�شتجابة 
كافة  اأن  ويعترب  له.  �شيء ال معنى 
العن�رشية,  تدعم  التيارات  هذه 
مع  للتكيف  �شهلة  اإمكانية  ولديها 
الفتة  فكرة  وي�شيف  العن�رشية. 
التي  احلديثة  الليربالية  اإن  تقول 
ن�شاأت وت�شكلت بالتوازي والتداخل 
حتمل  العن�رشية,  مع  املت�شابك 
م�شمرة,  عن�رشية  داخلها  يف 
الفكر  يتعلق مبحاولة  خا�شة فيما 
الليربايل تطبيع التمايز والفروقات 
التي ي�شيفه هذا الفكر على معاين 
متيز  التي  واالأخالق  العقالنية 
من  �شواه  عن  االأوروبي  االإن�شان 

بقية الب�رش.
ماذا عن نظرية "العقد االجتماعي" 
نظريات  اأهم  واحدة من  تعترب  التي 
والتي  احلديثة,  ال�شيا�شية  الفل�شفة 
الربيطانيان  فال�شفة,  ثالثة  طورها 
لوك"  "جون  و  هوبز"  "توما�س 
اإن  رو�شو".  جاك  "جان  والفرن�شي 
ويد  "ت�شارلز  والفيل�شوف  املفكر 
اأ�شتاذ  اجلامايكي  االأمريكي  ميلز" 
نيويورك,  جامعة  يف  الفل�شفة 
واالأجنا�س  االأعراق  بعلم  واملخت�س 
يقول عنها اأنه على الرغم من �شمتها 
النظرية قد �شيغت  اأن  اإال  العاملية, 
ب�شكل وحمتوى عن�رشي. الأن العقد 
الرجال  بني  اتفاقاً  كان  االجتماعي 
البي�س, واأن م�شمون العقد يتمحور 
تهمي�س  كيفية  حول  رئي�شية  ب�شورة 
واإق�شاء االآخرين غري البي�س, وكيفية 
موؤهلني  غري  الأنهم  ا�شتغاللهم, 
للم�شاركة يف هذا التعاقد, وهي قمة 

العن�رشية العرقية.

مقيم  فل�سطيني  �باحث  كاتب  العا�سي/  ح�سن 
يف الدامنرك
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الروائي اجلزائري رابح فياليل  يفتح قلبه "للو�شط " 

»العلبة »... قراءة �سيا�سية 
لتاريخ الإن�سان العربي 

.     انتظروين يف اإ�شدار جديد لرواية »حكاية وداع«
 فتح قلبه الروائي والإعالمي اجلزائري رابح فياليل املقيم بوا�شنطن بالوليات املتحدة الأمريكية يف هذا احلوار 

اخلا�س  مع يومية« الو�شط »  باملكتبة الوطنية احلامة باجلزائر العا�شمة  اأم�س خالل حفل توقيع روايته اجلديدة 
املو�شومة بـ« العلبة« ال�شادرة  يف �شهر اأفريل 2019 عن« الوطن اليوم » للطباعة والن�شر والتوزيع باجلزائر ،ولقد  
التقى فياليل  اأ�شدقاءه الكتاب واملثقفني  وال�شعراء وقرائه الأعزاء  يف اجلزائر  ليحتفي  معهم يف هذه الأم�شية 
الأدبية  ب�شدور مولوده اجلديد  ،الذي ك�شف لنا عن تفا�شيله يف هذا احلوار ال�شيق الذي انفردت به »الو�شط«.

حاوره : حكيم مالك 

بداية نهنئك ل�شدور 
رواية »العلبة« 

عن« الوطن اليوم » 
ونت�شاءل ملن اأهديتها 

يا ترى ؟

اجلديد   العمل  هذا  اأهديت 
هناك  حيث  اأبي  روحي  اإىل 
واإىل  والوطن  اهلل   تعلمت 
هناك  حيث  اأمي  روحي 
اإىل  والكلمة  االنتماء  تعلمت 
روحيكما معا �شكرا لكرم اهلل 
ومعكما  ...فيكما  بكما  علي 
حرفنا   حكاية  كل  ..حدثت 

ونب�شنا .

 ما الذي اأراد رابح 
فيالي اإبرازه من 
خالل » العلبة« ؟ 

لك�شف  حماولة  هي  »العلبة« 
ما وراء الوجه املعلن للنظام 
خالل  العربي  ال�شيا�شي 
االأخرية  �شنة  اخلم�شني 
جناحاته  من   فواحدة   ،
الباهرة اأن هذا النظام  جنح 
وتقنني  الف�شاد  ماأ�ش�شة  يف 
الف�شاد وجعله منظومة قيمية 
يف املجتمع العربي ،اإىل درجة 
�شلوك  اإىل  الف�شاد   حتول 
نظر  وجهة  يف  عادي  قيمي 

النظام  لذلك  ككل،  املجتمع 
وعي  عن  كان  هذا  ال�شيا�شي 
تخطيط  وعن  ق�شد  وعن 
م�شبق وعن  تنفيذ حمكم ،وهو 
اإفراغ املجتمع من منظومته 
القيمية، وا�شتبدال املنظومة 
والتقليدية  الطبيعية  القيمية 
الأن  فا�شدة،  قيم  مبنظومة 
يتمثل  االأخري   يف  الهدف 
ال�شيا�شي  النظام  هذا  اأن  يف 
يف  الأنه  اال�شتمرار  ي�شتطيع 
ووا�شحة  �شفافة  اأنظمة  ظل 
ونا�شجة  ي�شتحيل اأن ت�شتمر 
هذه االأنظمة كل هذا الوقت، 
فقط  لي�س  تغريات  ظل  يف 
ولكن  العربي  امل�شتوى  على 
 ، العاملي  امل�شتوى  على 
لذلك كان الف�شاد هو الطريق  
 ، االأنظمة  هذه  ا�شتمرار  اإىل 
عن  تتحدث  فالعلبة  وبالتايل 
لي�شت  التي  التجربة  هذه 
بال�رضورة  ترتبط مبكان معني 
اأو دولة معينة اأو نظام حمدد 
اأو اآخر اإمنا هي حالة �شائدة 
العربي و�شائرة يف  الوطن  يف 
حدث  والذي   ، الوقت  نف�س 
يف 10 �شنوات االأخرية يف ما 
الربيع  بـ«  االآن  يعرف  �شار 
العربي« اأو »الغ�شب العربي » 
وما اإىل ذلك من امل�شطلحات 
لي�س  تعرية  يف  جنح  ،اأنه 
منه  جزء  واإمنا  امل�شهد  كل 
لكيفية اإدارة الدول العربية اأو 
لذلك   ، لدولها  االأنظمة  هذه 
هذا  يف  تاأتي   « »العلبة  االآن 

تقدمي  حماولة  �شياق  ال�شياق 
للنظام  مرئي  الال  الوجه 
ال�شيا�شي العربي  ويف جانب 
توؤ�ش�س  اأن  حتاول  هي  اآخر 
لبديل االآن  وهو يولد اأو  قيد 
الن�شوء حتى  اأو قيد   امليالد 
املرحلة  يف  بعد  يت�شكل  مل 
للف�شاد  فالنقي�س  القادمة 
والنقي�س  ال�شفافية  هو 
بالتاأكيد  هي  ال�شائدة  للقيم 
العلبة  هي  وهذه  بديلة  قيم 

باخت�شار �شديد .   

هل  هذه الرواية 
ت�شتح�شر معاناة 

املواطن العربي داخل 
وطنه الأم؟ 

 
الغ�شب  حالة  نقل   هي 
املوجود  والقلق  وال�شوؤال 
على  عربية  ذات  كل  بداخل 
احلياة،  يف  مواقعها  اختالف 
امل�شاعر  هذه  نقل  وحماولة 
العربية  الذات  ت�شكن  التي 
االآخر  هذا  تقدمي  ،وحماولة 
�شلطة،  �شورة  يف  هو  الذي 
كما ت�شميها  الرواية » املعلم 
التي  الكبرية  الراأ�س  هذا   «
تدير كل �شيء من وراء ال�شتار 
�شاحلا  �شيئا  تدير  ال  لكنها 
وكل الذي تديره هو اإما �شيئا 
،وبالتايل  فا�شدا  اأو  �شلبيا 
الوطن  يف  ال�شيا�شي  النظام 
يف  �شيء  كل  فعل  العربي 

حياته طيلة 50 �شنة اإال الذي 
هذا  يفعله  يفعل مل  اأن  يجب 
من  اأبعد  ال�شيا�شي   النظام 
الدميقراطية وهو على االأقل  
اأن هذه االأنظمة التي حكمت 
اأنظمة  هي  العربية  الدول 
جاءت بعد ثورات يف  االأوطان 
العربية ، حركات حتررية  ثم 
 ، حاكمة  اأنظمة  اإىل  حتولت  
حكمت  التي  احلركات  فهذه 
مدة ن�شف قرن كامل قدمت 
من  يقدم  اأن  ميكن  ما  اأ�شواأ 
ومنظومة  �شيا�شي  �شلوك 
اإدارة  واأدوات  واأفكار  قيمية 
والذي   ذلك  وكل   ، وحكم 
ال�شعوب  هذه  هو  ثمنه  دفع 
تتاأمل  فعندما  ولذلك   ، االآن 
جتد  اليوم  العامل  خارطة 
وفقرا  بوؤ�شا  االأكرث  املنطقة 
واالأمرا�س  اأمية  واالأكرث 
م�شتوى  واأقل  انت�شارا  االأكرث 
تنمية يف العامل هي املنطقة 
العربية ب�شكل تقليدي، اأق�شد 
و�شمال  االأو�شط  ال�رضق 
من  ياأتي  مل  ،وهذا  اإفريقيا 
االآن  تبحث   وعندما  فراغ 
املمار�شة  م�شتوى  على 
هذه  اأن  جتد  ال�شيا�شية، 
العامل  يف  الوحيدة  املنطقة 
االآن  حتى  تنخرط   مل  التي 
العاملية  القيم  منظومة  يف 
التي  الوحيدة  املنطقة  وهي 
يف  للف�شاد،  بوؤر  االآن  الزلت 
�شفافية  االأقل  الدول  قائمة 
يف  ف�شادا  واالأكرث  العامل   يف 

العامل، وهناك 7 دول عربية، 
يف  االأوىل   دول   10 بني  من 
�شورة  يعطيك  وهذا  العامل 
نتاج  هو  وهذا  عام  ب�شكل 
�شنة  خم�شني  ملدة  االأنظمة 
املنطقة  يف  حكمها  من 

العربية .

كيف كان تعاملك مع 
» الوطن اليوم« ؟ 

كان الكالم بيني وبني الروائي 
كمال قرور �شاحب هذه الدار 
املا�شي  اخلريف  اإىل  يعود 
منا�شب  وقت  ي  نفكر  كنا 
،ولكن  »العلبة«  الإ�شدار رواية 
االأمر تاأخر الأنه مل تكن هناك 
وطني  اإىل   لقدومي  فر�شة 
اجلزائر،اإال اأن حدث ما حدث 
يف اجلزائر و وجدنا الفر�شة 
هذه  الإطالق  االآن  املنا�شبة 
الرواية يف الوقت احلا�رض .   

هل من م�شاريع 
جديدة يف الأفق ؟  

�شت�شدر  اأخرى  رواية  هناك 
اأمريكا  يف  العربية  باللغة 
»حكاية  بعنوان  قريب   عن 
اآخر  ف�شل  وهي   « وداع 
عن  فيها   واأحتدث  متاما  
رحمها  خا�س  ب�شكل  اأمي 
منوذج  عن  اأحتدث  واأنا  اهلل  
الثورة  عا�شت  جزائرية  الأم 
كمجاهدة وعا�شت اال�شتقالل 
واإكراما جلهدها  بكل تقلباته 
واأنا   ، تعليمي  تربيتي ويف  يف 
امراأة  كل  اأكرم  خاللها  من 
،ولكن  جزائرية  اأم  وكل 
اجلزائرية  االأم  فقط   لي�س 
االأمومة  لقيمة   اإكرام  وهي 
بهذه  واالحتفال  احلياة  يف 
القيمة اال�شتثنائية يف احلياة، 
التي  ال�شورة  يف  وتقدميها 
الأنه  االآن،  بها  تقدم  اأن  يجب 
هذا  من  جزء  االآن  هناك 
الف�شاد الذي اأحتدث عنه يف 

»العلبة »  هو انح�شار  وتراجع 
القيم يف جمتمعاتنا،  م�شاحة 
هذه  اإىل  للعودة  دعوة  فهي 
جديد  من  واإحيائها  القيم  
 ، عامة  ب�شورة  املجتمع  يف 
اإ�شدار  �شاأحاول  اأنني  كما 
هذه الرواية باجلزائر ولو بعد 

�شدورها يف اأمريكا .   

 الروائي اجلزائري 
رابح فياليل يف 

�شطور ....

متخ�ش�س  كاتب  فياليل  رابح 
االأمريكية  ال�شوؤون  يف 
وروائي  اإعالمي  واالإفريقية  
ق�شنطينة  جامعات  خريج 
ومعهد  باجلزائر،  وعنابة 
�شريينيا لالإعالم بفرن�شا  تنقل 
فياليل بني ال�شحافة املكتوبة 
مهني  م�شوار  يف  والتلفزيون 
و  االأخبار  تقدمي  بني  توزع 
واحلوارية  الثقافية  الربامج 
ال�شيا�شية. عمل فياليل ل�شالح 
عربية  اإخبارية  حمطات  عدة 
»احلرة«  بقناة  ي�شتقر  اأن  قبل 
متجوال  مرا�شال  يعمل  حيث 
بالواليات  وا�شنطن  يف  لها 
املتحدة االأمريكية واإىل جانب 
العمل االإعالمي، يكتب فياليل 
الق�شرية  والق�شة  الرواية 
 ، ال�شيا�شي  اإىل املقال  اإ�شافة 
�شدر للكاتب حتى االآن »امراأة 
فوق العادة » و رواية »ر�شا�شة 
واحدة ال تكفي » عن من�شورات 
»وعد  ورواية  باجلزائر  البيت 
دار  عن  ال�شادرة   اليا�شمني« 
دار  وعن  باجلزائر  ال�رضوق 
اأي�شا  ولديه  ببريوت  الغاوون 
تقله  »مامل  �شحفية  مقاالت 
جتربته  عن  حتكي  الكامريا« 
و  العامل  اأنحاء   ال�شحفية  يف 
لديه اأي�شا »اأحالم اأبي » الذي 
بعد  اجلزائر  يف  ي�شدر  مل 
»وردة  رواية  قريبا  و�شي�شدر 
واحدة ال تكفي« ورواية »حكاية 

وداع«.



5 طرق للحفاظ على ال�ضحة يف رم�ضان
�أنحاء  جميع  يف  �مل�سلمون  ي�سوم 
من  رم�سان  �سهر  خالل  �لعامل 
�ل�سم�س  �لفجر حتى غروب  بزوغ 
�ملهم  ومن  �أو �رش�ب  بدون طعام 
ج�سمه  رطوبة  �ل�سائم  ي�سمن  �أن 
على  قادر�  ليكون  ون�ساطه، 
بعد  �ل�سيام  مع  بكفاءة  �لتعامل 
طرق  يلي  وفيما  �ل�سحور  وجبة 
�حلفاظ على �ل�سحة �أثناء �ل�سيام 
خالل �سهر رم�سان �ملبارك، وفقا 

للخرب�ء:

الهيدرات  1-

من  معقولة  كمية  �رشب  يُعترب 
�رشوريا  �أمر�  �مل�ساء  يف  �ملياه 
خالل �سهر رم�سان، خا�سة خالل 
تكون  عندما  دفئا،  �لأكرث  �لفرتة 
�حلر�رة  ودرجات  �أطول  �لأيام 

�أعلى.
وتو�سي يا�سمني بادياين، �أخ�سائية 
ق�سم  ورئي�سة  �لطبيعي  �لعالج 
ما  ب�رشب   ،Phizz يف  �لريا�سة 
ل يقل عن 8 �أكو�ب من �ملاء بني 
�ل�سم�س(،  غروب  )عند  �لإفطار 

و�ل�سحور )قبل بزوغ �لفجر(.
»جتنب  مو�سحة:  وت�سيف 
على  حتتوي  �لتي  �مل�رشوبات 
للبول، وتزيد  �لكافيني لأنها مدرة 
من فقد�ن �ملاء عن طريقه. كما 
لي�ست  �لغازية  �مل�رشوبات  �أن 
حيث  للرتطيب،  جيد�  م�سدر� 
عملية  �إبطاء  �إىل  توؤدي  �أن  ميكن 

�له�سم يف كثري من �لأحيان«.
وقد يكون من �ملفيد �إ�سافة مادة 
�لإلكرتوليت �إىل �ملاء، حيث ميكن 
خمزون  جتديد  يف  ت�ساعد  �أن 

�جل�سم من �لفيتامينات.

الأطعمة  جتنب   2-
املقلية

عندما مي�سي �مل�سلم كامل يومه 
من  يكون  �أن  ميكن  �أكل،  دون 
�ملغري بالن�سبة له تناول �لوجبات 

�ل�رشيعة وقت �لإفطار.
ومع ذلك، ميكن �أن يوؤدي ��ستهالك 
�لنتفاخ  �إىل  �ملغذي  غري  �لطعام 
وتن�سح  �لتايل.  �ليوم  و�لإرهاق يف 
�لذي  �لوقت  »يف  بالقول:  بادياين 
�ساعات  ب�سع  �إل  لدينا  يوجد  ل 
للح�سول على �لغذ�ء �ملتو�زن من 
و�لربوتني،  و�خل�رشو�ت  �لفو�كه 
ذي  �أطعمة  ��ستهالك  من  تاأكد 

قيمة غذ�ئية عالية«.

التمارين  ممار�سة   3-
الريا�سية اخلفيفة

باأن  يو�سى  ل  �أنه  من  �لرغم  على 
�سديد  مترينا  �ل�سائم  ميار�س 
�ل�رش�مة �أثناء �ل�سيام، فال يوجد 
�سبب لعدم ممار�سة متارين خفيفة 

خالل �سهر رم�سان.
�لأ�ستاذ  �سايف،  �أياز�هلل  ويقول 
يف  �لدكتور�ه  وباحث  �مل�ساعد 
برمنغهام  بجامعة  �لريا�سة  ق�سم 

�أن  تتذكر  �أن  �ملهم  »من  �سيتي: 
ج�سمك لن يكون لديه �لقدر نف�سه 
ويجب  �ل�سيام.  �أثناء  �لطاقة  من 
على  يحافظو�  �أن  �لنا�س  على 
�أ�سلوب حياة ن�سط كلما كان ذلك 
ت�ساعد متارين  �أن  ممكنا. وميكن 
�مل�سي  مثل  �خلفيفة  رم�سان 
عمل  على  �حلفاظ  يف  و�لتاأمل، 
�لدموية«وي�سري  و�لدورة  �لنظام 
�لتدريبات  جتنب  �إىل  �سايف 
�لرك�س ورفع  للغاية، مثل  �ملتعبة 

�لأحمال �لثقيلة.

امللح مراقبة   4-

�إن ��ستهالك �لكثري من �مللح عند 
�لإفطار يف �مل�ساء، ميكن �أن يكون 
له عو�قب وخيمة يف �ليوم �لتايل، 
لأن  وذلك  �سايف.  لالأ�ستاذ  وفقا 
�مللح  من  مرتفعة  كميات  تناول 
قد يزيد �لعط�س، وهو لي�س مثاليا 

خالل �سهر رم�سان.

عادات  ممار�سة   5-
�سحية

ميكن �أن يكون �لوقت �لذي ميتنع 
و�ل�رش�ب  �لطعام  فيه �مل�سلم عن 
عظيمة  فر�سة  �لنهار،  خالل 

ملمار�سة �لعاد�ت �ل�سحية.
يقت�رش  »ل  بادياين:  وتقول 
رم�سان على �ل�سيام فح�سب، بل 
وحت�سني  بالنف�س  �لتحكم  على 
و�جل�سدية.  �لنف�سية  �حلالة 
تدل  ل  و�ل�سي�سة  و�ل�سجائر 
لأنها  �سحي،  حياة  منط  على 
توؤثر �سلبا على �جل�سم، ج�سديا 
مو�سحة:  و�أ�سافت  وذهنيا«. 
»لي�س هناك وقت �أف�سل للتخلي 
�سهر  من  �أكرث  �لتدخني  عن 
يكون  عندما  �ملبارك،  رم�سان 
دون  �ليوم  معظم  �لبقاء  عليك 
�إذ�  ذلك،  على  تدخني«عالوة 
خماوف  لديك  �أو  مري�سا  كنت 
بادياين  تو�سي  �أخرى،  �سحية 
ب�رشورة �لت�ساور مع طبيب عام 
�لإ�سالم  �أن  حيث  �ل�سيام،  قبل 
يف  �ل�سيام  من  �لأفر�د  يعفي 
هناك  كان  حال  يف  رم�سان، 

م�سكلة �سحية تعيق ذلك.
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م�ضيفو الطريان الأكرث 
عر�ضة ملخاطر الإ�ضابة 

بجميع اأنواع ال�ضرطان
وجدت در��سة جديدة �أن �لعمل كم�سيف للطري�ن يزيد ب�سكل كبري 
بال�سكان  مقارنة  �ل�رشطانات،  من  مبجموعة  �لإ�سابة  خطر  من 
�أن خطر  ووجدو�  �سخ�س،  �آلف   5 من  �أكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�سيفات  لدى   %50 تفوق  بن�سبة  ز�د  �لثدي  ب�رشطان  �لإ�سابة 
خماطر  �رتفعت  حني  يف  �لأخريات،  �لن�ساء  من  �أكرث  �لطري�ن 
�لإ�سابة ب�رشطان �ملعدة بن�سبة ت�سل �إىل 74%، لدى طاقم �لطري�ن 

مقارنة بال�سكان �لعاديني.
�إن  قالو�  �لباحثني  لكن  �لزيادة،  هذه  �أ�سباب  �لدر��سة  تو�سح  ومل 
�لتعر�س �ملتز�يد لالإ�سعاع �ملتاأين يف �لوقت �لذي يق�سيه �لطاقم يف 
�لطبقات �لعليا للجو �لرقيق، وكذلك فرت�ت �لنوم �ملتقطعة ودور�ت 
�لوجبات، ميكن �أن تكون عو�مل خطر لالإ�سابة باأنو�ع خمتلفة من 
�ل�رشطانات. وو�سف �لباحثون نتائج �لدر��سة �لتي ن�رشت يف دورية 
للقلق، خا�سة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�سلوب حياة طاقم �لطري�ن غري �ل�سحي. وقالت �لدكتورة، 
�إيرينا موندخوفيت�س، من كلية �ل�سحة �لعامة بجامعة هارفارد: »�إن 
در��ستنا هي من بني �أكرب �لدر��سات و�أكرثها �سمول حول �ل�رشطان 
بني �أفر�د طاقم �لطري�ن حتى �لآن، ونبلغ عن �نت�سار �أعلى ل�رشطان 
�لثدي و�رشطان �جللد و�لورم �مليالنيني، هو �أخطر �أنو�ع �رشطان 

�جللد، بني �أطقم �لطري�ن مقارنة بعامة �ل�سكان«.
بني   %3.4 بن�سبة  �لثدي  ب�رشطان  �لإ�سابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  و�لإ�سابة  �ل�سكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  �لطري�ن  �أطقم 
بـ%0.47  �له�سمي  و�جلهاز   ،%0.70 بـ  بن�سبة 1.0% مقارنة  �لرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�سبة  �لدرقية  و�لغدة   ،%0.27 بن�سبة  مقارنة 
ب�رشطان  �لإ�سابة  خطر  �أن  �أي�سا  �لدر��سة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  �ل�رشطان،  �أنو�ع  �لثدي و�رشطان �جللد وغريها من 
5 �سنو�ت من �لعمل، ويتعر�س م�سيفو �لطري�ن للعديد من �ملو�د 
هذه  وت�سمل  �ملق�سورة،  بيئة  يف  و�ملحتملة  �ملعروفة  �مل�رشطنة 
�ملو�د �لإ�سعاعات �لتي تعتمد على �لرتفاع وتعطيل �ساعة �جل�سم 
من خالل �أمناط �لتحول غري �ملنتظمة و�سوء نوعية �لهو�ء د�خل 
مرتبطة  �أنها  يبدو  ل  �لعمل  فرت�ت  �إن  �لباحثون  وقال  �ملق�سورة. 
ب�رشطان �لثدي �أو �رشطان �لغدة �لدرقية �أو �رشطان �جللد يف كل 
�لن�ساء، ولكنها �رتبطت بارتفاع خطر �لإ�سابة ب�رشطان �لثدي لدى 
�لن�ساء �للو�تي مل يكن لديهن �أطفال �أبد�، �أو �لن�ساء �للو�تي لديهن 

ثالثة �أطفال �أو �أكرث.
و�أ�سار �لباحثون �إىل �أن �لنتائج ت�سري �إىل �رشورة بذل جهود �إ�سافية 
ذلك  يف  مبا  �مل�سيفات،  بني  بال�رشطان  �لإ�سابة  خماطر  لتقليل 

مر�قبة جرعة �لإ�سعاع وتنظيم �جلد�ول �لزمنية.

ملاذا يجب غ�ضل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن �أن يكون من �ل�سعب مقاومة �رتد�ء �لثياب �جلديدة بعد �رش�ئها، 

ولكن طبيبا يف �لأمر��س �جللدية ك�سف عن خماطر هذه �لعادة.
وقال دونالد بيل�سيتو، �أ�ستاذ �لأمر��س �جللدية يف �ملركز �لطبي جلامعة 

كولومبيا، �إن �رتد�ء �ملالب�س �جلديدة دون غ�سلها، ميكن �أن يوؤدي �إىل 
تهيج �جللد �أو �جلرب �أو �لقمل �أو �لإ�سابة بالفطريات و�أو�سح بيل�سيتو، 

�أن �لثياب �لتي ن�سرتيها من �ملتجر معر�سة للكثري من �لتلوث، نتيجة 
�رتد�ئها وجتريبها من قبل �سخ�س �آخر رمبا �أر�د �رش�ءها يف وقت 

�سابق، وميكن �أن يكون م�سابا باجلرب �أو �لقمل. وتقول طبيبة �لأمر��س 
�جللدية، ليند�سي بوردون، من �ملركز �لطبي يف جامعة كولومبيا، �إن 

غ�سل �ملالب�س �جلديدة قبل �رتد�ئها، �أمر بالغ �لأهمية وميكن للمتاجر 
�أن ت�ست�سيف جمموعة متنوعة من �ملو�د �لكيميائية، �لتي ميكن �أن تنتقل 

�إىل ب�رشتك وتلحق بها �ل�رشر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

�أجرت جمموعة من �جلر�حني من مدينة مومباي �لهندية عملية جر�حية 
قامت خاللها باإز�لة ورم يف دماغ ب�رشي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغر�م وكتبت 

�سحيفة »The Hindu« �أن �لعملية �جلر�حية ��ستمرت 6 �ساعات.
ومل ي�ستبعد جر�ح �لأع�ساب ترميورتي نادكارين، �أن يكون هذ� �لورم 

�لأكرب من نوعه يف �لعامل، �إذ كان حجمه �أكرب من حجم ر�أ�س �ملري�س 
وكان �لورم يف مخ �ملري�س �سانتال بال، �لبالغ من �لعمر 31 عاما، بد�أ 

بالنمو منذ 3 �سنو�ت، لكن �أحد� من �لأطباء مل يو�فق �آنذ�ك على �إجر�ء 
مثل هذه �لعملية �جلر�حية �ل�سعبة وب�سبب �ملر�س �خلطري فقد بال 

ب�رشه، لكن �لأطباء ياأملون �لآن بعودة ب�رشه بعد �إز�لة �لورم.

فائدة لن تتوقعيها لإ�ضافة فلفل اأ�ضود لكوب ال�ضاي

طريقة جديدة للك�ضف املبكر عن ف�ضل القلب

يعاين  �سائعة  م�سكلة  �لأنف  �ن�سد�د 
يعانون  ممن  خا�سة  �لكثريون،  منها 
�إليِك  �لأنفية،  �جليوب  �ن�سد�د  من 
�ملفيدة،  و�حليل  �لن�سائح  بع�س 
موقع  يقدمها  �لأنف  �إن�سد�د  لعالج 

»بولد �سكاي« �لهندي. 

ماء امللح: 

من  تخفف  �أن  ميكن  و�سهلة  �آمنة 
م�سكلة �لتنف�س ميكنك �إما �رش�ء رذ�ذ 
ملحي معقم �أو �سنع و�حدة يف �ملنزل 
با�ستخد�م ملعقة �سغرية من �مللح مع 

كوب و�حد من �ملاء �لد�فئ. 

�سرائط ل�سقة للأنف:

تعمل على تو�سيع �ملمر �لهو�ئي وهى 
ا  �أي�سً ولكن  لالأطفال،  فقط  لي�ست 

للبالغني.

البخار الدافئ: 

�أف�سل  من  و�حدة  هي  �لرطوبة 
يعترب  �لأنف.  �ن�سد�د  لإلغاء  �لأفكار 
�أ�سهل  �ل�ساخن  باملاء  �ل�ستحمام 
طريقة لتجربة ذلك. ت�ساعد �لرطوبة 
عن  �لناجتة  �ل�سعوبات  تخفيف  يف 

�ن�سد�د �لأنف.

�سغط دافئ:

�غم�سى من�سفة يف ماء د�فئ و�سعيه 
من  تاأكد  و  �لوقت  لبع�س  �أنفك  على 

�خلا�سة  �لأنفية  �جليوب  تغطي  �أنك 
بك �أي�سا. كرر ذلك كلما كان �لقما�س 
لإلغاء  فعالة  طريقة  هذه  تعد  بارًد� 

�ن�سد�د �لأنف.

ال�ساي ال�ساخن: 

�ل�ساي  يف  �ملوجود  �لفالفونويد 
فعندما  لاللتهابات  م�ساد  مبثابة 
�سيكون  �لتاأثري  فاإن  �لفلفل  ت�سيف 
�أقوى ب�سبب وجود بيبريين يف �لفلفل 

�لأ�سود.

جامعة  من  باحثون  �قرتح 
�إ�سافة  كاليفورنيا  يف  �ستانفورد 
عامل جديد ميكن من خالله �لتنبوؤ 
�لقلب،  ف�سل  باحتمال  �ملبكر 
مرور  �سهولة  مدى  قيا�س  وهو 
�لب�سيطة  �لكهربائية  �ملوجات 

يف �أن�سجة دهون �ل�ساق. وتو�سف 
��ستمر�ر  باأنها  �لقلب  ف�سل  حالة 
�أن يقدر  �لقلب يف �خلفقان دون 
�إىل  �لدم  من  يكفي  ما  �سخ  على 
�جللو�س  كرثة  �جل�سم.  �أجز�ء 
وقلة �حلركة توؤخر �كت�ساف ف�سل 

�لأبحاث  نتائج  ونُ�رشت  �لقلب 
جمعية  دورية  يف  �جلديدة 
قيا�س  ويتم  �لأمريكية،  �لقلب 
للموجات  �جل�سم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  �لكهربائية 
موجات ب�سيطة يف �ل�ساق، وكلما 

ز�د �ملاء و�ل�سو�ئل يف �ل�ساق كلما 
�سهاًل،  �لكهربي  �لتيار  مرور  كان 
وعند زيادة �لدهون ي�سعف مرور 
�ملوجات �لكهربائية، ومن خالل 
ذلك ميكن �لتنبوؤ �ملبكر باحتمال 

ف�سل �لقلب.
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كيفّية ��ستقبال �سهر رم�سان

تهِيئة  �إىل  �مل�سلم  يحتاُج   
يدخل  حتى  وبدنّية  نف�سّية 
�أعلى  يف  وهو  رم�سان  �سهر 
لل�سيام  �جلاهزّية  درجات 
و�لقيام، ُمقباًل عليه خمّططاً 
ولياليه،  �أّيامه  ق�ساء  لكيفّية 
لأموره  منّظم  كان  فاإذ� 
وو�سع لذلك �لنّيات �ملنا�سبة 
�لأجر  بو�فر  �سيحظى  فاإّنه 
�لتي  �لأعمال  ومن  و�لك�سب، 
�لتنّعم  على  �مل�سلم  تُعني 
رم�سان  �سهر  بف�سائل 

�ملبارك:
بالّدعاء  -تعاىل-  هلل  �لتوّجه 
ببلوغ �سهر رم�سان �ملبارك،

�سهر  بلوغ  ِبقْرب  �لفرح   
-تعاىل-  �هلل  وحمد  رم�سان 

على ذلك.
من  جمموعة  �حت�ساب   
ليتّم  �أهد�ف  ور�سم  �لّنو�يا 
�إجنازها خالل �سهر رم�سان؛ 
من  �ل�سادقة  �لتوبة  ومنها: 
ختم  و�ملعا�سي،  �لذنوب 
وتدّبر�ً  قر�ءًة  �لكرمي  �لقر�آن 

عّدة مّر�ت.
من  ممكن  قدر  �أكرب  ك�سب   

�ملزيد  بفعل  �حل�سنات 
و�خلري�ت.  �لّطاعات  من 
�لّنا�س  مع  �حل�سنة  �مُلعاملة 
جْعُل  �أذ�هم.  على  رب  و�ل�سّ
�سهر رم�سان بد�ية �لنطالق 
ح�سنة  و�أخالق  لطاعات 
بعد  عليها  و�لّثبات  جديدة 

رم�سان. 
�لّرقائق  كتب  بع�س  قر�ءة 
�مل�سلم  هّمة  ترفع  �لتي 
وف�سل  بالثو�ب  وتذّكره 

�ل�سيام و�لقيام.
�ملال  من  مبلٍغ  تخ�سي�س   
لعمل  فرتة؛  كّل  ُمقتَطع 
�ملال  يف  خريّي  م�رشوع 
مثل:  رم�سان؛  �سهر  خالل 
من  ذلك  وغري  �سائم  �إفطار 

�أفعال �خلري. 
�إذ�  �لو�جب  �ل�سيام  �إنهاء 
�أيام  ق�ساء  �مل�سلم  على  كان 
رم�سان  �سهر  من  �أفطرها 

�ل�سابق. 
يام.  تعلّم وتد�ر�س �أحكام �ل�سّ
�سعبان  �سهر  يف  يام  �ل�سّ
يام يف �سهر  للتمرين على �ل�سّ

رم�سان. 

عظمة ُخلقه وحلمه وعفوه �سلى �هلل عليه و �سلم
و�أما �لأخالق �حلميدة و�لآد�ب �ل�رشيفة فجميعها كانت خلق ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم على �لنتهاء يف 

كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب �لعاملني يف �إذ يقول) و�إنك لعلى خلق عظيم( ،ويقول �لنبي عن نف�سه )�أدبني 
ربي فاأح�سن تاأديبي( ، ويف ذلك قول عائ�سة �أم �ملوؤمنني ر�سي �هلل عنها حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول �هلل 

فقالت«كان خلقه �لقرء�ن« �أي كل خ�سلة خري يف �لقرء�ن هي يف ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي �هلل عنها يف و�سف خلقه �أي�ساً:«مل يكن ر�سول �هلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول يجزي 
�ل�سيئة �ل�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما �نتقم ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم لنف�سه �إل �أن تنتهك 

حرمة �هلل تعاىل.
ويف حيائه يقول �أبو �سعيد �خلدري ر�سي �هلل عنه: كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أ�سد حياء من 

�لعذر�ء يف خدرها وكان �إذ� كره �سيئاً عرفناه يف وجهه« رو�ه �لبخاري.
وكان �حللم و�لعفو مع �ملقدرة من �أو�سافه �سلى �هلل عليه و�سلم فقد �أمره ربه تعاىل �أن ياأخذ 

اِهِلنَي{  �لعفو من �أخالق �لنا�س فقال تعاىل }ُخِذ �لَْعْفَو َو�أُْمْر ِبالُْعْرِف َو�أَْعِر�ْس َعِن �جْلَ
)�لأعر�ف/169(.

فما من حليم �إل عرفت له زلة �أما نبينا �لأعظم عليه �ل�سالة و�ل�سالم فكان ل 
يزيد مع كرثة �لإيذ�ء �إل �سرب�ً، ومع �إ�رش�ف �جلاهل �إل حلماً. ومما يدل على 

ذلك قوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم: »�للهم �هد قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما 
فعلو� به وباأ�سحابه ما فعلو�. وكذلك قوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم يف �لذين 

�أخرجوه من دياره ونكلو� بهم وقاتلوه وحر�سو� عليه قبائل �لعرب وغريهم 
»�ذهبو� فاأنتم �لطلقاء« وذلك يوم �لفتح. 

مالك ر�سي �هلل عنه قال:«كنت مع �لنبي �سلى وروى �أن�س بن 
وعليه برد غليظ �حلا�سية فجذ به �أعر�بي �هلل عليه و�سلم 

�سديدة حتى �أثرت حا�سية �لربد يف �سفحة برد�ئه جذبة 
ثم قال: يا حممد �حمل يل على بعريي هذين عنقه 

من مال �هلل �لذي عندك فاإنك ل حتمل يل من 
مالك ول من مال �أبيك!!!

ف�سكت عليه �ل�سالة و�ل�سالم ثم قال: 
�ملال مال �هلل و�أنا عبده و�أعطاه 

ما طلب، فهل هناك يف �حللم 
و�لعفو يف مثله �سلى �هلل 

عليه و�سلم.

حال �ل�سلف يف رم�سان
لو�ت حتى يكاُد ينقطع عن �أهله ودنياه، وهناك من ميّر عليه �ل�سهر وهو يف �أدنى مر�حل �أد�ء   تتفاوت هّمة �لّنا�س وطباعهم فُهناك من يُقبل يف �سهر رم�سان على �لقر�آن و�ل�سّ
�ل�سلو�ت �ملفرو�سة، وقد كان �ل�سلف �ل�سابق من خرية �لنا�س يف �لجتهاد لنيل �لربكات و�لف�سائل حتى كانو� قدوًة ملن جاء بعدهم، وفيما ياأتي بيان بع�س �أحو�ل �ل�سلف يف ��ستقبال 
رم�سان و�غتنام �أوقاته: ذكر �لذهبّي عن �للبان �أّنه �أدرك رم�سان ببغد�د فكان ي�سلّي يف �لنا�س �سالة �لرتو�يح، حتى �إذ� �ن�رشف �مل�سلّون بقي يف م�ساّله للفجر، ثّم كان بعد �لفجر 
يجل�س بحلقة للعلم مع طالبه، وكان يفعل ذلك طو�ل �ل�سهر حيث �إّنه ل ينام يف �لليل ول يف �لنهار. كان طاوو�س �إذ� و�سع جنبه يف فر��سه يقفز �رشيعاً منه ويقول طرّي ذكر �لنار �لنوَم 
من عيني، فكان ي�سلّي حتى يُ�سبح. كان بع�س �ل�سلف يقر�أ �سورة �لبقرة يف ثمان ركعات، و�إذ� قر�أها يف �ثنتي ع�رشة ركعة وجد �لنا�س �أّنه قد خّفف عنهم. كان �بن عمر -ر�سي �هلل 
عنه- ي�سلّي �لقيام يف بيته، فاإذ� �ن�رشف �لنا�س من م�سجد ر�سول �هلل -�سلّى �هلل عليه و�سلّم- �أتاه ف�سلّى فيه حتى يُ�سبح. كان �ل�سلف -ر�سي �هلل عنهم- �إذ� دخل رم�سان �نكّبو� على 

�مل�ساحف يقروؤونها بال �نقطاع. حدثت �لعديد من �لغزو�ت يف �سهر رم�سان �ملبارك؛ منها: غزوة بدر، وفتح مّكة، ومعركة حّطني، وقتال �لّتتار.

�نفر�د �ملالكية 
 بالقول باخلروج

من �خلالف
جند �لعلماء قد عربو� عن هذه �مل�ساألة بعبارتني:  

�إحد�هما: �خلروج من �خلالف، و�لثانية: مر�عاة �خلالف 
فال�ساطبي ذكر �أن �ملر�د بها »مر�عاة دليل �ملخالف« 
فاملر�د بها �إعمال دليل �ملخالف. وعرفها �بن عرفة 

باأنها: »�إعمال دليل يف لزم مدلوله، �لذي �أعمل فيه 
نقي�سه دليل �آخر«، �إل �أننا من خالل ��ستقر�ء كتب 

�ل�سافعية جند �أنهم ياأخذون مبر�عاة �خلالف يقول 
�ل�سيوطي: »�لقاعدة �لثانية ع�رشة �خلروج من �خلالف 

م�ستحب فروعها كثرية جد� ل تكاد حت�سى« �أما �ملذهب 
�حلنفي و�حلنبلي مل يتم �لوقوف على هذه �لقاعدة 

من خالل ما د�ء يف كتبهم. �إل �أننا نخل�س �أن �ملالكية 
يل ينفردو� باعتبار »مر�عاة �خلالف« بل �إن �ل�سافعية 

و�فقوهم على �لعمل بها وذلك كاف لبيان عدم �لنفر�د.



فنيالأحد 28   اأفريل  2019  املوافـق  ل22 �شعبان 1440هـ 20

�إلي�سا تطرح كليب “كرهني”.. 
بفكرة در�مية جديدة

طرحت النجمة اإلي�صا اأحدث اأعمالها امل�صورة على طريقة الفيديو 
كليب بعنوان “كرهني”، عرب قناتها الر�صمية على موقع “يوتيوب”، 

من اإنتاج �رشكة روتانا لل�صوتيات واملرئيات.
ودارت فكرة الكليب حول ق�صة حب انتهت بالفراق، واختارت 

املخرجة اإجني اجلمال، هذه املرة اأن تكون الفكرة مغايرة عن 
الأفكار التقليدية التي تعودنا عليها يف الكليبات وهي اإظهار م�صاعر 
املراأة املنهكة باأحا�صي�صها بعد النف�صال، لكنها قررت اأن تظهر يف 

العمل �صورة الرجل املنك�رش وال�صعيف والنادم على فراق حبيبته، 
بينما اأظهرت اإلي�صا ب�صورة املراأة القوية.

اأغنية “كرهني” من األبوم اإلي�صا الأخري “اإىل كل ايل بيحبوين( وهي 
من كلمات علي املوىل واأحلان ف�صل �صليمان، توزيع كميل خوري.

وطرحت الفنانة اإلي�صا موؤخًرا، اأحدث اأعمالها امل�صورة على طريقة 
الفيديو كليب بعنوان “�صم�س العيد”، وذلك عرب قناتها الر�صمية على 

موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات واأحلان روميو حلود، وتوزيع 
كميل خوري. واأطلقت اإلي�صا خالل العام املا�صي، األبومها الغنائي 

“اإىل كل اللي يحبوين”، قدمت من خالله 12 اأغنية، وتعاونت فيه مع 
عدد من امللحنني وال�صعراء، من بينهم رامي جمال، واأمري طعيمة، 

ونادر عبد اهلل، واأحمد عبد ال�صالم، بالإ�صافة ل�صقيقها املوزع كميل 
خوري، وهو من اإنتاج �رشكة “روتانا” لل�صوتيات واملرئيات.

عر�ض �لفيلم �لوثائقي »�سظايا �لأحالم« لبهية بن �ل�سيخ لفقون باجلز�ئر �لعا�سمة

جنوى كرم تطرح “ملعون �أبو �لع�سق” 

مت اأول اأم�ض  باجلزائر العا�شمة عر�ض الفيلم الوثائقي »�شظايا الحالم« للمخرجة بهية بن ال�شيخ لفقون التي 
�شلطت ال�شوء على م�شار فاعلي املجتمع و�شهادات لنا�شطي احلركات الحتجاجية منذ 2011.

الوثائقي  الفيلم  هذا  ّور  �صُ وقد 
ال�صينما  مبتحف  عر�س  الذي  )75د( 
 2012 نهاية  بني  العا�صمة  باجلزائر 
اأقوال  ت�صمن  بحيث   2013 وبداية 
�صباب جزائريني عربوا عن ا�صتيائهم 
من العي�س يف اجلزائر حيث كان مينع 

احلق يف التظاهر.
من  العديد  العمل  هذا  تناول  وقد 
جزائريون  بها  اأدىل  التي  ال�صهادات 
اطباء �صباب وجامعيني وبطالني  مثل 
على  ونا�صطني  املدين  املجتمع  من 
اإىل  بالإ�صافة  العنكبوتية  ال�صبكة 
باإذاعة  من�صط  �صيد  عادل  ال�صحفي 
اأن  بعد  طرد  الذي  املحلية  الطارف 

اأعرب عما يخاجله.
ودعمت ال�صيدة بن ال�صيخ لفقون هذه 

للحرية  الداعية  ال�رشيحة  الأقوال 
من  ومقاطع  ب�صور  وال�صلم  واحلوار 
الأر�صيف ن�رشت على مواقع التوا�صل 
الجتماعات  تربز  والتي  الجتماعي 
وم�صاهد  املنا�صلني  بني  الليلية 
الحتجاجات  وحت�صري  لتنظيم 
ال�صلمية التي كان يزمع تنظيمها اأمام 
بطريقة  العمومية  ال�صلطات  مقرات 

�صلمية.
وبني مدينة واخرى، �صمحت كامريات 
املخرجة للم�صاهدين ان يخرجوا من 
واقعهم لي�صاهدوه على ال�صا�صة وهي 
العديد  ح�صب  ت�صمح،  التي  امل�صافة 
من املتفرجني بالفهم اجليد لظروف 

معي�صتهم.
وكان الفيلم قد برمج للعر�س يف ختام 

الطبعة 16 للقاءات بجاية ال�صينمائية 
املنظمني  ان  اإل   2018 �صبتمرب  يف 
الثقافية  التاأ�صرية  على  يتح�صلوا  مل 
لعر�صه لأن »�صظايا الأحالم« كان قد 

منع من العر�س.
�صبق  املنع فقد  ا�صباب هذا  اما عن 
جلنة  عن  �صادر  بيان  يف  جاء  واأن 
التي  ال�صنيمائية  الفالم  م�صاهدة 
مركز  )رئي�س  �صويح  مراد  يرتا�صها 
الب�رشي(  وال�صمعي  لل�صينما  الوطني 
نقلته واأج اأن الفيلم الوثائقي »�صظايا 
لنا�صطني على �صبكة  الحالم«  يروج 
احكام  حقهم  يف  �صدرت  الأنرتنيت 

ق�صائية.
الطبعة  منظمو  اأعلن  ذلك  اثر  وعلى 
ال�صنيمائية  بجاية  للقاءات  ال16 

ال�صنوية  التظاهرة  هذه  توقيف 
الفيلم  هذا  منع  على  احتجاجا 
الوثائقي. وبف�صل اجلمعية ال�صنيمائية  
مت  فقد  ببجاية  هورت�س«  »بروجاكت 
يوم  الفيلم  لهذا  العر�س الول  تقدمي 

23 مار�س الفارط بذات املدينة.
العمل  هذا  ان  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
من  العديد  اإىل  دعوته  متت  الذي 
وبوروندي  )فرن�صا  الدولية  اللقاءات 
باإيطاليا  ُكّرم  قد  وا�صبانيا(  واأملانيا 
يف »مهرجان الأر�س ال�صنيمائي« عام 

.2018

عمل  ثاين  الحالم«  »�صظايا  ويعد 
بعد  لفقون  ال�صيخ  بن  لبهية  وثائقي 
عام  اأخرج  الذي  د(   52( بّرا«  »حنا 

عا�صور  مرمي  مع  بال�رشاكة   2014
بف�صل  الفيلم  هذا  وعر�س  بوعكاز. 
)�صيوفري�س(،  جمموعة  م�صاعدة 

 2014 منذ  ين�صط  �صينما  نادي  وهو 
اإذ برمج للعر�س مرة واحدة مبتحف 

ال�صينما باجلزائر العا�صمة.

عمرو �سعد يطرح برومو »بركة«

“روتانا”  �رشكة  طرحت 
اأحدث  واملرئيات،  لل�صوتيات 
اأعمال النجمة جنوى كرم، وهو 
لها  جديدة  اأغنية  كليب  فيديو 
الع�صق”،  اأبو  “ملعون  بعنوان: 
الر�صمية  القناة  عرب  وذلك 
على موقع الفيديوهات ال�صهري 

“يوتيوب”.

كان  متثيل”،  م�س  “حقيقة   
هذا و�صف الفيديو كليب، حيث 
ظهرت جنوى كرم و�صط �صوارع 
و�صورت  ببريوت،  احلمرا 
الأغنية اأمام املارة يف ال�صارع، 
وجوههم  على  بدت  الذين 
وال�صتغراب  الده�صة  عالمات 

وال�صعادة يف الوقت ذاته.

الكوالي�س  يف  “جنوى”  وتاألقت 
بو�صلة رق�س مذهلة مع الفرقة 
ت�صاركها  التي  ال�صتعرا�صية 
كليب،  الفيديو  يف  العر�س 

والتف حولها اجلمهور.
الع�صق”  اأبو  “ملعون  اأغنية 
لوند،  عامر  كلمات  من 
ح�صون  علي  وتوزيع  واأحلان 

باروجيان،  جو  و”ما�صرتينغ” 
وليد  اإخراج  كليب  والفيديو 
نا�صيف. وت�صتعد اأي�صا النجمة 
غنائي  عمل  لطرح  كرم  جنوى 
اآخر بعنوان: “كتري حلو” خالل 
كلمات  ومن  املقبلة،  الفرتة 
الدين  �صم�س  عماد  واأحلان 

وتوزيع هادي �رشارة.

طرح املمثل امل�رشي عمرو �صعد الربومو الر�صمي مل�صل�صله اجلديد 
»بركة« عرب �صفحته الر�صمية مبوقع في�س بوك. ومن املقرر اأن يخو�س 

عمرو �صعد ال�صباق الدرامي يف رم�صان 2019 مب�صل�صل »بركة«.
الذي  »بركة«،  يُدعي  �صعيدي  مهند�س  �صخ�صية  �صعد  عمرو  ويج�صد 
على  باحتوائه  ويفاجئ  ال�صدفة،  مبح�س  ميموري«  »كارت  على  يُعرث 
ف�صائح لع�صابات مافيا يف م�رش، يتزعمها كل من حممد لطفي وكمال 
يفاجئون  ولكنهم  الكارت،  على  املافيا  وتعرث  اأمره  فينك�صف  اأبورية، 
باإدخال »بركة« رمز �رشي يحول دون فتحه، فيبداأون يف ال�صغط عليه 
واإغرائه باملال يف �صبيل اإعطائهم رمز الكارت. وتُهدد املافيا »بركة« 
دوره  ويج�صد  اجلامعي  اأ�صتاذه  يختطفون  كما  اأ�رشته،  اأفراد  باإيذاء 
الهند�صة الإلكرتونية، وذلك  اأ�صول  اأنه من علمه  حممد غنيم، ل�صيما 

اأماًل يف فك الدكتور لرمز الكارت، وتتوايل الأحداث.
وي�صارك يف بطولة »بركة« هالة �صدقي، وعبدالرحمن اأبوزهرة، و�صمرية 
عبدالعزيز وهنادي مهنا، واأحمد حالوة وكوكبة من النجوم، من تاأليف 

حممد ال�صواف واإخراج حممود كرمي وطارق رفعت.

مليون م�ساهدة لربومو م�سل�سل �أحمد �ل�سقا »ولد �لغالبة«
اأحمد  امل�رشي  املمثل  طرح 
الر�صمي  الربومو  ال�صقا 
»ولد  اجلديد  مل�صل�صله 
الغالبة«، عرب �صفحته الر�صمية 

مبوقع في�س بوك .
ومن املقرر اأن يخو�س اأحمد 
يف  الدرامي  ال�صباق  ال�صقا 

»ولد  مب�صل�صل   2019 رم�صان 
الغالبة«.

»ولد  م�صل�صل  برومو  وتخطى 
م�صاهدة،  مليون  الغالبة« 
طرحه،  من  �صاعات  خالل 
عرب ال�صفحة الر�صمية لأحمد 

ال�صقا مبوقع في�س بوك.

»ولد  م�صل�صل  اأحداث  وتدور 
م�رش،  �صعيد  يف  الغالبة«، 
على  اأحداثه  تعتمد  حيث 
نوع  وهو  والت�صويق،  الإثارة 
جديد يقدمه ال�صقايف الدراما 

التلفزيونية لأول مرة.
من  الغالبة«  »ولد  م�صل�صل 

واإخراج  �صالمة،  اأمين  تاأليف 
وي�صارك  �صامي،  حممد 
ممدوح  حممد  بطولته  يف 
اإجني  عمر،  مي  )تاي�صون(، 
اإدوارد،  جمدي،  هبة  املقدم، 
اجليار،  هادي  عفيفي،  كرمي 

�صفاء الطوخي.

 يومية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�صمالها 5.000.000٫00 د ج 
�لعنو�ن

 92  �صارع �صيلفان فورا�صييه املرادية اجلزائر
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بور�ش �ستطلق بانامريا كوبيه ملناف�سة بي ام دبليو الفئة الثامنة
املربع نت – مع اهتمام بور�ش بالدخول لفئات مثرية للجدل يف الأ�سواق مثل الـ SUV كوبيه، 

هل من الغريب ظهور اإ�ساعات عن طرح ن�سخ جديدة لبانامريا بدون اأبواب خلفية؟، 
خا�سة واأن العالمة الأملانية لها تاريخ يربر هذه اخلطوة مثل موديل 928 كوبيه 

املطروح بني اأعوام 1977 و1995.
وي�سري تقرير جديد من Autocar اأن بور�ش �ستطرح 
ن�سخ بانامريا كوبيه وك�سف العام القادم لتناف�ش 

بي ام دبليو الفئة الثامنة كوبيه والفئة الثامنة 
ك�سف، واأن ال�سيارتني �ستعتمدان على 

ن�سخة ق�سرية من من�سة MSB التي 
تدعم بانامريا القيا�سية.

بينما �ست�سارك موديالت البابني 
الكثري من ال�سمات مع بانامريا، غالباً 

�ستف�سل بور�ش ا�ستخدام اأ�سماء 
خمتلفة لهم لإبراز تفردهم ومتيزهم 

الريا�سي، رمبا ا�سم “929” الذي 
تناقلت عنه الإ�ساعات.. ولي�ش اأمامنا 

الآن �سوى النتظار.

مر�سيد�ش C-Class اجليل القادم تظهر اأثناء اختبارها 
بعد مرور مر�سيد�ش بنز C-Class باختبارات الطق�ش البارد، مت ر�سد ال�سيارة اأثناء 

اختبارها يف حلبة نوربورغرينغ الأملانية مع مت�سكها مبعظم التمويهات الكثيفة.
التمويهات قامت بعملها واأخفت تفا�سيل الت�سميم لل�سيدان القادمة، 

ولكن يبدو ال�سكل العام م�سابهاً للموديل احلايل.. ونعلم 
اأن ال�سيارة �ستنتقل ملن�سة MRA2 اجلديدة 

ملر�سيد�ش، والتي ت�ستخدم املزيد من 
الألومنيوم، ما ي�سمح لل�سيارة بتخفيف 

وزنها واإن بقى حجمها كما هو.
و�ستح�سل C-Class اجليل 

القادم على تقنيات اأكرث تطوراً يف 
الداخلية، مثل لوحة عدادات رقمية 

اأكرث تعقيداً من اللوحة العادية 
املبهرة بالفعل، بجانب اأنظمة �سالمة 

وم�ساعدة اإ�سافية لتخفيف ال�سغط 
على ال�سائقني.

تظل مولدات الطاقة لغزاً حتى الآن، ولكن 
نعلم من �سور جت�س�سية اأخرية اأن ال�رشكة تعمل على 

تطوير ن�سخة هجينة بالقاب�ش، وقد اأ�سارت تقارير غري موؤكدة اإىل توفر عدد 
من املحركات ذات الأربعة وال�ستة �سلندرات، مع ن�سخة AMG عالية الأداء.

توقعوا املزيد من ال�سور التج�س�سية خالل العام لتاأخر تد�سينها اإىل 2020، مع توقع طرحها العام القادم كموديل 2021.

فورد ت�ستثمر 500 مليون دوالر يف �سركة ريفيان لل�سيارات الكهربائية
اأعلنت �رشكة فورد عن ا�ستثمارها مبلغ 500 مليون دولر يف �رشكة 

ال�سيارات الكهربائية النا�سئة ريفيان اليوم؛ لتكون اأ�سا�ش �رشاكة 
ا�سرتاتيجية بني ال�رشكتني للقيام ب�سناعة �سيارة كهربائية حتت 

عالمة فورد التجارية وتكن مبنية على معمارية �رشكة ريفيان 
اخلا�سة، فيما مل تذكر �رشكة فورد اأي تفا�سيل اأخرى حول 

�سياراتها الكهربائية القادمة من رحم هذه ال�رشاكة.
وبعد هذا الإعالن ال�ستثماري الكبري اأ�سبحت م�ساألة رف�ش ريفيان 
ا�ستثمارات �رشكة جرنال موتورز منذ اأيام اأكرث و�سوحاً، حيث بانت 

اليوم اإحدى ال�رشاكات التي ف�سلتها ال�رشكة على العمل احل�رشي 
لدى جرنال موتورز ل�سناعة �سيارات كهربائية خا�سة بها، كما اأن 

ك�سف مدير ال�رشكة التنفيذي اأن ا�ستثمار 700 مليون دولر من 
اأمازون يف ريفيان مل يكن من اأجل العمل على �سيارة كهربائية لعب 
دوراً يف رغبة جرنال موتورز بعمل ريفيان لديها ب�سكل ح�رشي قبل 

دخول فورد على هذا اخلط.
وبنف�ش ال�سياق ميكننا اأن نرى مدى املنفعة املتبادلة بني ال�رشكتني 

بهذه ال�سفقة ال�ستثمارية حيث ح�سلت ريفيان على �سخ �سيولة 
مالية من �سانها اأن تقدم الكثري يف �سبيل خدمة ماأرب ال�رشكة 

للحافظ على نف�سها ك�رشكة م�ستقلة وكذلك يخدم فورد يف حتقيق 
تقدم ملحوظ يف خط اإنتاج ال�سيارات ال�سديقة للبيئة والتي �ستحتل 

ال�سوق يف امل�ستقبل القريب.
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�سام�سونغ تخطط ال�ستثمار 116 مليار دوالر يف حرب املعاجلات
الكورية  العمالقة  تخطط 
املناف�سة  عمق  لزيادة  �سام�سونغ 
الهواتف  معاجلات  عمالقة  مع 
 TSMC و  كوالكوم  مثل  الذكية 
من خالل ا�ستثمار مبلغ ي�سل اإىل 
الأعوام  خالل  دولر  مليار   116
املقبلة حتى 2030 وذلك من اأجل 
املوردين  على  اعتمادها  تقليل 
الآخرين وكذلك تطوير معاجلات 

لل�سيارات  خا�ص  ب�سكل  موجهة 
الذكاء  اأجهزة  و  القيادة  ذاتية 

ال�سطناعي.
ال�رشكات  كربى  اليوم  وتت�سابق 
التقنية ل�سيما يف جمالت ت�سنيع 
املعاجلات من اأجل دعم التقنيات 
ات�سالت  ك�سبكات  احلديثة 
وال�سيارات  اخلام�ص  اجليل 
والذكاء  ببع�سها  املت�سلة  الذكية 

ال�سطناعي.
املبلغ  �سام�سونغ  و�ست�ستثمر 
مراكز  تطوير  على  املذكور 
وذلك  م�سانعها  و  الأبحاث 
للو�سول اإىل هدفها ك�رشكة قائدة 
على م�ستوى العامل لي�ص فقط يف 
اأي�ساً  بل  الذاكرة،  �رشائح  جمال 
 2030 عام  بحلول  املعاجلات 
فر�سة  األف   15 خلق  عرب  وذلك 

عمل.
اأعمال  تعرث  اأن  الوا�سح  من 
الهواتف  جمال  يف  �سام�سونغ 
معدلت  حتقيقها  وعدم  الذكية 
يدفعها  الأرباح،  الكافية يف  النمو 
املعاجلات  �سوق  يف  للتعمق  اأكرث 
اأمام  مكانتها  لتعزيز  وال�رشائح 
والأمريكية   TSMC التايوانية 

كوالكوم.

بالكبريي تقا�سي تويرت بزعم 
انتهاكها �ست براءات اخرتاع 

قامت �رشكة بالكبريي برفع دعاوي ق�سائية 
�سد من�سة التوا�سل الجتماعي تويرت بزعم 
اإنتهاكها للعدد من براءات الخرتاع اخلا�سة 

بها يف اأنظمة الرتا�سل وتقنيات الإعالنات عرب 
الهواتف وكذلك كتم الإ�سعارات حيث ن�ست 
ال�سكوى على اأن تويرت لتزال تنتهك حقوق 
براءات الخرتاع لبالكبريي يف �ست مناحي 

خمتلفة ومن �سمنها اإن�ساء املن�سة لتطبيقات 
مرا�سلة با�ستخدام ابتكارات بالكبريي وواجهات 

امل�سخدم خا�ستها التي طاملا متيزت بها 
وكانت �سبيل تعزيز جناحها التجاري.

وقد وجهت بالكبريي تهماً م�سابهة العام 
املا�سي لفي�سبوك بزعم انتهاك �سبع براءات 
اخرتاع لها تتعلق بالأمان وامليزات امل�سافة 

لواجهة امل�ستخدم كما حتديثات حالة البطارية 
كذلك اأخرى خا�سة بر�سائل الهاتف يف الألعاب 

واأخرى م�سابهة بق�سية تويرت.
اإل اأن في�سبوك ردت عليها باملثل متهمًة اإياها 

بانتهاك خم�ص من براءاتها حيث ل تزال 
الدعاوي يف قاعات املحاكم للحظة، واجلدير 

بالذكر اأن بالكبريي اأبدت توجهها للجانب 
الربجمي بعد اإيقافها خلط ت�سنيع الهواتف يف 
2016 واإطالق هاتفها KEYone امُل�سنع من 
قبل �رشكة TCL عام 2017 والتي اأعنلت عن 

2019 MWC حتديثه خالل معر�ص

�ساومي تطلق هاتف 
  Redmi S2

اأن  ال�سينية  �ساومي  �رشكة  ك�سفت 
هاتفها اجلديد Redmi S2 �سيكون 
تقنيات  على  يحتوي  الذي  اجلهاز 
للتقاط  خا�سة  ا�سطناعي  ذكاء 
�سور �سيلفي متاًحا لل�رشاء وباأ�سعار 

مناف�سة كما هو احلال دائٍما.
ياأتي الهاتف مع �سا�سة بقيا�ص 5.99 
بو�سة باأبعاد 19:8، كما ياأتي مبعالج 
من  خيارين  مع   625 �سنابدراغون 
الذاكرة وم�ساحة التخزين الداخلية، 
مع  تاأتي  الأوىل  الن�سخة  اأن  حيث 
وم�ساحة  بايت  جيجا   3 رام  ذاكرة 
تاأتي  وهو  بايت  جيجا   32 تخزين 
فيما  �سعودي،  ريال   549 ب�سعر 
ذاكرة  على  الثانية  الن�سخة  حتتوي 
تخزين  وم�ساحة  جيجابايت   4 رام 
64 جيجابايت وتاأتي ب�سعر 679 ريال 

�سعودي.

يجلب  و
الهاتف معه كامريا اأمامية بدقة 16 
 bixel بتقنية  مدعومة  بك�سل  ميغا 
binning لرفع دقة ال�سور، كما هو 
احلال مع تقنيات الذكاء ال�سطناعي 
لتح�سني �سور التقاط ال�سيلفي. كما 
خلفية  كامريا  على  الهاتف  يحتوي 
و5  بك�سل  ميغا   12 بدقة  مزدوجة 
ميغا بك�سل يُذكر، اأن اجلهاز �سيكون 
عرب  ح�رشي  وب�سكل  لل�رشاء  متاًحا 

.Jollychic متجر جويل �سيك

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  اآب  ووات�ص  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  الر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�سم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كران�ص« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�ص  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�ص اآب واآي ما�سيج لأبل، بل يختار امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�ص  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�ص  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�سة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�سالة ن�سية �رشاً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

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

هاتفها  املا�سي  العام  بالكبريي  اأطلقت 
ل�سوق  جديدة  عودة  لي�سكل   Key2
الهواتف الذكية مع نظام ت�سغيل اأندرويد 
من  الذكية  الهواتف  عك�ص  على  ولكنه 
لوحة  يحمل  كان  الأخرى،  ال�رشكات 
املفاتيح التقليدية امللمو�سة من ال�رشكة 

بجانب احتوائه على �سا�سة مل�سية.
هاتف  عن  ال�رشكة  تعلن  فلم  الآن  اأما 
ن�سخة  اإطالق  ف�سلت  لكنها  جديد، 
حمدثة من هاتفها Key2 بلون اأحمر مع 

بع�ص التحديثات املتعلقة بال�سعة ونظام 
الت�سغيل.

ويحتوي هاتف بالكبريي على ذاكرة رام 
داخلية  تخزين  �سعة  مع  بايت  جيجا   6
ال�سعة  �سعف  ميثل  ما  بايت  جيجا   128
بايت  جيغا   64 ال�سابقة  الن�سخة  يف 
بوجود  املعالج  نف�ص  الهاتف  ويجلب 
�سنابدراغون 660. ويحمل �سا�سة بقيا�ص 
4.5 بو�سة من نوع LCD اأ�سفلها لوحة 
مزدوجة  كامريا  ويقدم  تقليدية،  مفاتيح 

ت�سغيل  نظام  مع  ياأتي  كما  باخللف. 
مع   Key2 وياأتي  اأوريو.   8.1 اأندرويد 
بطارية 3،000 ملي اأمبري ويدعم ال�سحن 

ال�رشيع من كوالكوم.
اأن  اإل  املتو�سطة،  مزاياه  من  وبالرغم 
على  بناًء  واأعلى  ب�سعر  �سياأتي  الهاتف 
املنطقة اجلغرافية، ورمبا تعترب ال�رشكة 
هذا ال�سعر جيد كونها توفر مزايا حماية 
ال�رشكات  لدى  متوفرة  لي�ست  وغريها 

الأخرى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة

اأر�سلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�سكالت تتعلق 

بتقنية »في�ص اآي دي« يف اآي فون اإك�ص، حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�ستبدال الهاتف باآخر 

جديد. ويبدو اأن اإ�سالح الكامريا اخللفية حلل م�ساكل »في�ص اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإل اأن العديد من امل�ستخدمني لحظوا اأنه عند ف�سل الكامريا اخللفية، 

تف�سل تقنية »في�ص اآي دي« اأي�ساً يف العمل ب�سكل �سحيح.



يف وقت تتوجه فيه املديرية العامة  للف�صل يف الق�صية ل�صالح العمال

قب�ضة حديدية بني مدير الكنا�ص بوالية ورقلة والعمال املحتجني
.        املدير الوالئي اتهم العمال املحتجني بزعزعة ا�صتقرار  املوؤ�ص�صة

ال يزال االن�صداد قائما بال�صندوق الوطني للتاأمينات االجتماعية للعمال االأجراء وكالة ورقلة بني املدير الوالئي 
غري املرغوب فيه والعمال املتم�صكني ب�صرورة تدخل ال�صلطات املركزية لتنحيته .

 دوار اأوالد 
خرية بغليزان

�ضكان يحتجون على 
م�ضروع اإقامة مرملة 

ال�ضتخراج الرمل
اثارت مرملة ال�ستخراج رمل الوديان 

ببلدية واريزان الواقع باجلهة ال�سمالية 
ل�رشقية لعا�سمة الوالية غليزان حفيظة 

�سكان دوار اأوالد خرية الذين وجهوا 
نداءا عاجال عرب اجلريدة  املوقرة 

اإىل وايل الوالية ن�سرية اإبراهيمي 
التدخل  الإن�سافهم وذلك من خالل 
اإعادة النظر يف موقع املرملة التي 

باتت تهدد حياتهم وحياة اأبنائهم ب�سبب 
اأعمال احلفر والتنقيب التي طالت 

املنطقة و�سارت تقرتب من البنايات 
�سيئا ف�سيئا يقول العديد ن ال�سكان 

املت�رشرين ف�سال على االإزعاج الذي 
يواجهه ال�سكان بفعل �ساحنات نقل 
الرمال على مدار االأ�سبوع وح�سب 

العديد منهم اأن االأمور مل تتوقف عند 
حدود االإزعاج وت�سقق البنايات فح�سب 
بل ذهب اإىل اأبعد من ذلك حني و�سلت 

عملية التنقيب اإىل غاية اأرا�سي فالحية 
خ�سبة يعتمد عليها ال�سكان كم�سدر 

رزقهم هاته العوامل جعلت �سكان 
دوار اأوالد خرية يخرجون عن �سمتهم 

وينظمون وقفة احتجاجية داخل الدوار 
للفت انتباه الو�سايا واإي�سال ان�سغاالت 

التي بقيت مطروحة منذ عام 2006 وهو 
تاريخ اجناز مرملة مبقروبة من الدوار.

�س.  اأ

ا�صماعيل هنية

لي�ص مّنا ولي�ص فينا من يقبل التعاطي مع “�ضفقة القرن”

 البويرة

دار االأ�ضخا�ص امل�ضنني حتتفل بيومها الوطني

هنية

 لي�ص مّنا ولي�ص فينا من يقبل التعاطي مع “�ضفقة القرن”

ميلة

حجز م�ضد�ضني تقليديي ال�ضنع 

ال�صبلي بالبليدة

ن�ضوب حريق مب�ضنع ل�ضناعة و حتويل البال�ضتيك 

يجمع  الذي  الوطني  اللقاء  اأن  هنية  و�سدد 
الكثري  يحمل  اليوم  كافة  الفل�سطينية  الف�سائل 
على  م�سدداً  الوا�سحة،  والر�سائل  املعاين  من 
�سفحة  فتح  منا  ت�ستوجب  املرحلة  اأن خطورة 
جديدة واإزالة التباينات فيما بيننا. واأ�سار هنية، 
اإىل اأن الهدف من اللقاء بني الف�سائل الفل�سطينية 
هو االتفاق على ميثاق �رشف وطني تتوافق عليه 
القوى والف�سائل ملواجهة �سفقة القرن، ي�ستند 
ا�ستعادة الوحدة  اأو�سلو، ثانياً  اإىل مغادرة اتفاق 
اطالق  ثالثاً  حمددة،  خطوات  �سمن  الوطنية 

للتاكيد  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  �سعبي  حراك 
القرن،  ل�سفقة  الفل�سطيني  ال�سعب  رف�ض  على 
مع  والت�ساور  واال�سناد  التعاون  تعزيز  رابعاً 
ال�سفقة امل�سبوهة،  اأجمع ملواجهة  العامل  دول 
هنية  وقال  العدو«.  مع  التطبيع  رف�ض  خام�ساً 
ي�ست�سعر  الفل�سطيني  »الكل  له:  كلمة  خالل 
خطورة املرحلة احلالية التي ت�سهدها ال�ساحة 
القرن،  ب�سفقة  يتعلق  فيما  خا�سة  الفل�سطينية 
�سعبنا  قدرة  هو  الثانية  الر�سالة  اأن  اإىل  الفتاً 
اإذا  الوطنية  وحدته  اإعادة  على  الفل�سطينية 

توفرت االإرادة و�سلح القرار ال�سيا�سي. واأ�ساف: 
»�سعبنا م�سمم على حماية الق�سية الفل�سطينية 
تواجه  التي  والتحديات  االخطار  كافة  من 
»�سفقة  خا�سة  وثوابتها  الفل�سطينية  الق�سية 
القرن« مهما كانت التكاليف وبلغت الت�سحيات، 
قوياً  �سيظل  الفل�سطيني  الرمح  اأن  اإىل  م�سرياً 
التحرير  حتى  االحتالل  اإىل  مواجهة  يف  �سلباً 
والعودة واال�ستقالل. ولفت هنية، اإىل ان ال�ساحة 
خطرية  م�ساهد  لثالث  تعر�ست  الفل�سطينية 
الق�سية  لت�سفية  ال�سهيواأمريكي  احلراك  اأولها 

القرن  �سفقة  يُ�سمى  ما  خالل  من  الفل�سطينية 
اخلطورة فيه فهي املرة االأوىل يف تاريخ ال�رشاع 
التي يتم فيها ت�سفية الق�سية ال�سيا�سية لل�سعب 
الفل�سطيني، والتي بداأت من خالل االإعالن ان 
االونروا  وت�سفية  »اإ�رشائيل«  عا�سمة  القد�ض 
لي�سبح جزء  ال�سوري لالحتالل  اإعطاء اجلوالن 
منه واإعطاء ال�سوء االأخ�رش لالحتالل ليفر�ض 
�سيطرته على اجلزء االأكرب يف ال�سفة املحتلة، 
والعمل على الف�سل ال�سيا�سي بني ال�سفة وقطاع 

غزة. 

�سهدت داراالأ�سخا�ض امل�سنني بالبويرة تنظيم حفل 
االإجتماعية  الن�ساطات  مديرية  مع  بالتن�سيق  بهيج 
لوالية البويرة  مبنا�سبة اليوم لهذه الفئة امل�سادف 
ل 27 اأفريل 2019 الفعالية ن�سطها فنانون حمليون 
بال�سناعة  تعنى  ور�سات  عدة  تنظيم  جانب  اإىل   ،
اأكرب  تكرمي  كذا   و  امل�سنني  �سنع   من  التقليدية 
م�سنة و مقيمة مع برجمة رحلة ملدة اأ�سبوع  الأكرث 
اإىل حمام  والية  من 50 �سخ�ض من بني 75 مقيم 

مع�سكر.
يف ذات ال�سياق نبه حا�رشون اإىل حجم معاناة دار 
اإىل  العاملة   اليد  نق�ض  ب�سبب  بالبويرة  امل�سنني 

تهيئة  املرقدين الأكرث من 8 �سنوات  جانب عدم  
و يت�سع كل واحد ل30  �رشير.

زايدي  / م 

اأكد رئي�ض املكتب ال�سيا�سي حلركة املقاومة 
اأن  هنية،  ا�سماعيل  حما�ض«   « الفل�سطينية 
باالأ�سا�ض  �سناعتها  مت  القرن  �سفقة  ف�سول 

من قبل نتنياهو ولي�ست من وراء البحار.
واأبدى رئي�ض املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ض 
وطني  للقاء  ا�ستعداد حركته  هنية،  اإ�سماعيل 
املركزية  اللجنة  اأع�ساء  مع  و�رشيع  مبا�رش 
يف  �سواء  عبا�ض  حممود  برئا�سة  فتح  حلركة 
واأكد  مكان  اأي  اأو  القاهرة  يف  اأو  غزة  قطاع 
للف�سائل  موؤمتر  يف  له  كلمة  خالل  هنية 
اأن  القرن،  �سفقة  خطورة  لبحث  الفل�سطينية 
حما�ض ال ت�سع الفيتو على اأي لقاء مع حركة 

فتح طاملا يكون هدف اللقاء تكري�ض الوحدة 
نريد  قائاًل: »ال  الفل�سطيني،  االنق�سام  واإنهاء 
والوحدة  وامل�ساحلة  التحرير  ملنظمة  بدياًل 

مطلب عاجل.
الوحدة  اإعادة  باأن  ترى  حركته  اأن  واأو�سح، 
�سيا�سية  وطنية  وحدة  ت�سكيل حكومة  تتطلب 
اأوالً:  مهمتني  اإىل  ُت�رش  كافة  الف�سائل  من 
رئا�سية  �ساملة  انتخابات  الإجراء  »التح�سري 
انتخابات  اإجراء  على  نتوافق  ثم  ت�رشيعية 
»العمل  ثانياً:  موعده،  يف  الوطني  املجل�ض 
على توحيد موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية يف 

ال�سفة وغزة.

متكن عنا�رش فرقة البحث والتحري مبيلة من حجز 
م�سد�سني تقليديي ال�سنع و199 خرطو�سة عيار 16 
مع  البارود  مادة  من  310غرام  اإىل  باالإ�سافة  ملم 
توقيف خم�سة اأ�سخا�ض ، ح�سبما علم اأم�ض ال�سبت 
امل�سالح  لذات  الوالية.وا�ستنادا  اأمن  م�سالح  لدى 
فاإن هذه الق�سية جت�سدت بعد تلقي عنا�رش فرقة 
غري  بيع  �سفقة  حول  ملعلومات  والتحري  البحث 
م�رشوعة خلراطي�ض �سيد يحوز عليها �سخ�ض يبلغ 
من العمر 30 �سنة ليتم الرت�سد للم�ستبه فيه وتوقيفه 
مبحاذاة ال�سوق االأ�سبوعي ببلدية زغاية حيث عرث 
بحوزته على 150 خرطو�سة �سيد عيار 16 ملم . كما 

مت توقيف �سقيقه و3 اأ�سخا�ض اآخرين على عالقة 
بالق�سية ، وبالتن�سيق مع النيابة املخت�سة بفرجيوة 
مت تفتي�ض �سكن امل�سته فيه االأول القاطن ب�سواحي 
م�سد�سني  على  داخله  العثور  ومت  فرجيوة  بلدية 
الذخرية احلية  و15 خرطو�سة من  ال�سنع  تقليديي 
ملم   16 فارغة عيار  و 34 خرطو�سة  ملم   16 عيار 
غرام   310 على  يحتوي  بال�ستيكي  وكي�ض  كذلك 
امل�ستبه  تقدمي  وقد مت  االأ�سود   البارود  مادة  من 
فيهم اخلم�سة اأمام النيابة املخت�سة بفرجيوة بعد 
ا�ستكمال اإجراءات التحقيق معهم لي�سدر يف حقهم 

اأمر بالو�سع رهن احلب�ض. 

�سب منت�سف ليلة اجلمعة اإىل ال�سبت حريق على 
البال�ستيك  تويل  و  ل�سناعة  م�سنع  م�ستوى 
اأي  البليدة دون ت�سجيل  بوالية  ال�سبلي  ببلدية 
خ�سائر ب�رشية >< حل�سن احلظ<<، ح�سبما 
علم عن م�سدر من املديرية الوالئية للحماية 
الزروق  االأول  املالزم  اأو�سح  و   . املدنية 
ذات  لدى  باالإعالم  املكلف  عادل  الزغيمي 
اأنه �سجل ليلة اجلمعة اإىل  اجلهاز يف ت�رشيح 
ال�سبت و يف حدود منت�سف الليل حريق مهول 
مب�سنع ل�سناعة و تويل البال�ستيك  تديدا 

مبنطقة برم�سان ببلدية ال�سبلي ، و متت 
ال�سيطرة على األ�سنة اللهب يف حدود ال�ساعة 

الثامنة �سباحا، دون ت�سجيل »حل�سن احلظ«  اأي 
خ�سائر ب�رشية و اأ�ساف اأن عملية االإخماد تتم 
بالتن�سيق بني وحدات احلماية املدنية لوالية 
التدخل  و  للتدريب  الوطنية  الوحدة  و  البليدة 
بالدار البي�ساء  و اأكد امل�سدر اأن احلريق �سب 
على م�ستوى خمازن امل�سنع الثالثة املت�سلة 
فيما بينها على م�ساحة حوايل 6000 مرت مربع 
االأولية  املواد  على  كل خمزن  يحتوي  فيما   ،
ل�سنع و تويل البال�ستيك و مت ت�سخري للعملية 
بينها �ساحنتني الإخماد  اإطفاء من  26 �ساحنة 
طبية  اإ�سعاف  �سيارتي  و  املحروقات  حرائق 

،ي�سيف امل�سدر. 
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ببو�صفر بوهران

3 وحو�ص اأدمية 
يختطفون فتاة 

و يتداولون على 
اغت�ضابها 

ببو�سفر  الوطني  الدرك  م�سالح  األقت 
ع�سابة  على  القب�ض  الوهراين  بالكورني�ض 
معدالت  ترتاوح  اأ�سخا�ض   3 من  تتكون 
قاموا  �سنة،   30 و   25 بني  ما  اأعمارهم 
غري  نقل  ل�سيارة  ركوبها  خالل  باختطافها 
تاول  كانت  عندما  »كلوند�ستان«  �رشعي 
الرتك،  بعني  العائلي  م�سكنها  نحو  التوجه 
املركبة  �سائق  رفقة  ال�سيارة  امتطت  اأين 
اإىل  الو�سول  مبجرد  الذين   3 االأ�سخا�ض  و 
البي�ساء  االأ�سلحة  باإ�سهار  قاموا  الطريق 
ال�سكنات  اأحد  نحو  ال�سيارة  �سائق  قادوا  و 
على  تداولوا  اأين  ببو�سفر،  الفو�سوية 
�سنة   23 العمر  من  البالغة  الفتاة  اغت�ساب 
اإ�سباع  بعد  ليقوموا  �سادية  ،و  وح�سية  بكل 
نزواتهم احليوانية على رميها بالطريق العام 
اأين عرث عليها يف  يف �ساعات الفجر االأوىل 

و�سعية �سحية و نف�سية خطرية .
ال�رشعي  الطب  مل�سلحة  نقلها  مت  اأين 
عر�سها  مت  اأين  الرتك  عني  مب�ست�سفى 
تعر�سها  اأكد  الذي  ال�رشعي،  الطبيب  على 
ب�سبب  لعذريتها  اإفقادها  و  العر�ض  لهتك 
متكنت  جهتها  من  بالعنف،  جن�سي  اعتداء 
م�سالح الدرك الوطني بعد تريات وا�سعة 
�سائق  رفقة  املتورطني  توقيف  من  النطاق 
مل  اأنه  الفتاة  اأكدت  الذي  »الكلوند�ستان« 
يعتدي عليها بل حاول حمايتها و كان يواجه 
اخلطر ليتم عر�ض املتهمني 3 على قا�سي 
االبتدائية  اجلنايات  ملحكمة  التحقيق 
ت�سكيل  جناية  بتهمة  وهران  ق�ساء  مبجل�ض 
اأحمد  فتاة.  عر�ض  هتك  و  اأ�رشار  ع�سابة 
بن عطية

�صوق اأهرا�س

تخرج 32 خامتا 
وخامتة لكتاب اهلل 

حفظا وجتويدا
اأهرا�ض  �سوق  ال�سبت مبدينة  اأم�ض  مت 
مكونة  ثانية  دفعة  تخرج  حفل  تنظيم 
اهلل  لكتاب  وخامتة  خامتا   32 من 
حفظا وجتويدا وذلك بالقاعة املغطاة 
الريا�سي  للمركب  الريا�سات  املتعددة 

»باجي خمتار«.
وقد بادر اإىل تنظيم هذا احلفل البهيج 
)ق�سم  الثقافية  »النربا�ض«  جمعية 
التعليم القراآين( بالتن�سيق مع مديريتي 
واملجل�ض  والثقافة  والريا�سة  ال�سباب 
وترتاوح  اأهرا�ض  �سوق  لبلدية  ال�سعبي 
اأعمار حفظة القراآن من الذكور واالإناث 

الذين مت تكريهم بهدايا اإ�سافة 
اإىل �سهادات تهنئة و�سهادات حفظ بني 
20 �سنة و55 �سنة وتتمثل هذه الفئة يف 
جامعيني واأطباء وحمامني واأ�ساتذة من 
الطور االبتدائي واملتو�سط وعدد اآخر 
ح�سب  بالبيوت  املاكثات  الن�ساء  من 
اجلمعية،  ذات  م�سوؤولو  اأو�سحه  ما 
املتوجني  جمموع  من  اأن  اإىل  م�سريين 
 3 وجتويده  الكرمي  القراآن  حفظة  من 
الطارف  و 2 من والية  ب�سار  من والية 
الكرمي  القراآن  حفظة  من  عدد  ،وعرب 
بهذا  فرحتهم  عن  تكرميهم  مت  الذين 
�سيوا�سلون  اأنهم  موؤكدين  التتويج 
»حافظ  �سعار  حاملني  التعليم  م�سرية 

للقراآن يف كل بيت«. 

للتاأمينات  الوطني  لل�سندوق  الوالئي  املدير  اتهم 
ن�رش  ورقلة  وكالة  االأجراء  للعمال  االجتماعية 
وزعزعة  ب�رشب  املحتجني  العمال   ، قديري 
التعنت  خالل  من   ، الوالئية  الوكالة  ا�ستقرار 
املديرية  ومنا�سدة  معه  العمل  برف�ض  بتم�سكهم 
جتاوزته  بعدما  وذلك  لتنحيته  بالتدخل  العامة 
العمل  ان�سغاالت  العجز يف حما�رشة  ،و  االأحداث  

وممار�سة التع�سف يف ا�ستغالل املن�سب .
الوالئية  الوكالة  عمال  ا�سدر  فقد  ثانية  من جهة 
يومية  ت�سلت  قد  كانت   ، بيان  ال�سندوق  لذات 
»الو�سط«، على ن�سخة منه ، موؤكدين فيه اأنه �سعيا 
والتقارب  منهم الإعادة بعث روح املبادرة والعمل 
بينهم وبني االدارة لاللتحاق بركب باقي الواليات 
الوكالة  ملدير  طلب  بتقدمي  قاموا   ، بالوطن 
الو�سعية املهنية  ان�سغاالتهم حول  الوالئية لطرح 
ويف  االأوىل  املرة  يف  اعتذر  انه  اال  واالجتماعية 
املرة الثانية رف�ض ا�ستالم الدعوة حل�سور اجتماع 
حدد تاريخه من طرف العمال ، وح�سبما اأفاد به 
املوؤ�س�سة  على  االأول  الرجل  فاإن  البيان  نف�ض 

،رف�ض اأي�سا ا�ستالم بيان اجلمعية العامة  املنعقد 
يف غيابه ، مع بيان �سحب الثقة من الفرع النقابي 
ا�سطرنا  الذي  االأمر   ، العمال  مم�سي من غالبية 
اأن  االإ   ، الق�سائي  املح�رش  مع  اإر�ساله  اإىل  معه 
لدعوة  ا�ستالمه  وبعد  للوكالة  الوالئي  املدير 
، رغم  بتاأجيله ملوعد بعيد  ح�سور االجتماع قام 
اأن موعدنا كان قبل تاريخ ارتباطاته مع املديرية 

كبري  باهتمام  تتابع  التي  االأخرية  هذه   ، العامة   
اإليه  ت�سري  وح�سبما  ورقلة  بوالية  املتاأزم  الو�سع 
ثقيلة  بخطى  تتجه  فاإنها  اخلا�سة  م�سادرنا 
الوالئية  للوكالة  الوالئي  املدير  مهام  اإنهاء  نحو 
الذي  االأجراء  للعمال  االجتماعية  للتاأمينات 
جتاوزته االأحداث ب�سبب متاطله يف احتواء الو�سع 

املت�سنج بني االإدارة ممثلة يف �سخ�سه والعمال .

اأحمد باحلاج
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