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اتهم امل�شوؤولني ال�شابقني ملولودية 
اجلزائر بالربيكوالج

با�ضي: مل اأوافق على 
عر�ش �ض�ناطراك 

والرد غدا اأو بعد غد

بيعت بالدينار الرمزي بوهران

منح اأرا�ش فالحية مل�ضتثمرين 
وهميني لال�ضتفادة من قرو�ش  

اأطراف حاولت توقيف التحقيق يف ملف تهريب الذهب من ا�شتطنبول 

 املفت�ش العام ي�فد جلنة حتقيق
 اإىل  جمل�ش ق�ضاء وهران 

�شيدي بلعبا�ص

 حجز 10 كلغ من الكيف
 املعالج باإ�ضطبل 

الوة
ري غ

ت/ب�ش



�شباب  فريق  �أن�شار  تو�جد 
كبرية  باأعد�د  ق�شنطينة 
حت�شبا  وهر�ن  جمينة  يف 
�أمام  فريقهم  لت�شجيع 
�شمن  وهر�ن  مولودية 
�أين  �جلمهورية،  كاأ�س 
من  900كم  حو�يل  قطعو� 
�أجل �لتو�جد يف �ملدرجات 
ت�شكيلة  وم�شاندة 

»�ل�شيا�شي«، و�شنعو� �أجو�ء 
ر�ئعة

زبانة،  �أحمد  ملعب  من 
�لقوي  �ل�شند  كانو�  حيث 
زعالين  �لالعب  لرفقاء 
بقوة  دفعهم  يف  و�شاهمو� 
�إىل �لعودة للديار بتاأ�شرية 
نهائي  ن�شف  �إىل  �لتاأهل 

�ل�شيدة �لكاأ�س.

اخلمي�س  اأم�س  اأول  �سجلت 
دقيقة  و54   12 ال�ساعة  على 
هزة   ) املحلي  )التوقيت 

بلغت  �سطيف  بوالية  اأر�سية 
�سدتها 3ر3 درجات على �سلم 
به  اأفاد  ما  ح�سب  ري�سرت, 

الفلك  علم  يف  البحث  مركز 
والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء 
واأو�سح امل�سدر ذاته اأن مركز 

الهزة قد حدد على بعد 4 كلم 
جنوب غرب بني عزيز بوالية 

�سطيف( .

�لطارف

اختال�س اأموال مبلحقة 
اجلزائرية للمياه ببوحجار 

مت اإيداع امل�سوؤول التجاري مبحلقة اجلزائرية للمياه ببلدية 
بوحجار )الطارف( احلب�س عن تهمة »اختال�س اأموال 

عمومية و�سوء الت�سيري«, ح�سب ما علم من م�سالح االأمن 

الوالئي و اأ�ساف ذات امل�سدر باأنه �سبق و�سع هذا امل�سوؤول 

و هو يف عقده اخلام�س حتت الرقابة الق�سائية من طرف 

قا�سي التحقيق ملحكمة بوحجار لتورطه مبعية موظفني 

اإثنني اآخرين يف ق�سية جديدة تتعلق بتبديد اأموال عامة 

ليتم اإيداعه احلب�س باأمر من قا�سي التحقيق لدى حمكمة 
الطارف بعد اإعادة تكييف التهم املن�سوبة اإليه.

وذكر ذات امل�سدر باأن وقائع الق�سية تعود اىل 17 مار�س 

اجلاري حيث قامت م�سالح ال�رشطة الق�سائية التابعة لدائرة 

بوحجار على اإثر �سكاوى قدمها عديد الزبائن بو�سع حد 

ملمار�سات  3 موظفني يعملون مبلحقة اجلزائرية للمياه و 

اأ�ساف باأنه متت مبا�رشة حتقيق اإثر ال�سكاوي التي مت تلقيها 

و التي تفيد بحدوث اختال�س للفواتري امل�سددة م�سريا اإىل 

اأنه قد مت على اإثر ذلك توقيف 3 اأ�سخا�س )امراأة و رجلني( 

يعملون كم�سوؤولني جتاريني بذات امللحقة و موظفي اإثنني 

بال�سباك و يعد موظفا ال�سباك م�سوؤوالن عن اإحلاق �رشر 

يقدر باأكرث من 500 األف دج, ح�سب ما متت االإ�سارة اإليه.

قمي�س اخل�ضر يثري االنتقادات

�شطيف

ت�ضجيل هزة اأر�ضية بقوة 3ر3 درجات 

خبر في 
صورة

م�شروع حظرية دنيا

وزارة املالية تكذب ال�ضائعات

�شيدي بلعبا�س

حجز 10 كلغ من الكيف 
املعالج باإ�ضطبل 

متكنت �أم�س، عنا�شر �أمن �شيدي حل�شن والية �شيدي 
بلعبا�س من حجز كمية معتربة من مادة �لكيف �ملعالج ، 

تقدر ب 9،720 كلغ ، وتعود حيثيات �لق�شية �إىل �ملعلومات 
وردت �إىل م�شالح �الأمنية لد�ئرة �شيدي حل�شن ، مفاده قيام 

�أحد �مل�شبوهني بتخزين كمية معتربة من �ملخدر�ت على 
م�شتوى �أحد �الإ�شطبالت باإحدى �ملز�رع حيث متكنت نف�س 
�مل�شالح من حجز �لكمية �ملذكورة �أعاله ، وبعد �لتحريات 
�ملكثفة لنف�س �مل�شالح مكنت من حتديد هوية �ملتهم �لذي 

كان يف حالة فر�ر ، وبعد ��شت�شد�ر �أمر بتمديد �الخت�شا�س 
نحو والية جماورة �أين مت توقيف �ملتهم �لرئي�شي و تقدميه 

�أمام �جلهات �لق�شائية �ملخت�شة. 
�أ .ب

عينه �لرئي�س بوتفليقة

بن �ضالح ميثل الرئي�س  يف 
اأ�ضغال القمة العربية بتون�س

 
قام رئي�س رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتعيني 

رئي�س جمل�س االأمة عبد القادر بن �سالح ليمثله خالل اأ�سغال 
القمة الـ30 جلامعة الدول العربية املزمع تنظيمها يوم االأحد 
يف العا�سمة التون�سية. واأو�سح بيان لرئا�سة اجلمهورية باأن 

الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة قام بتعيني بن �سالح ليمثله خالل 
اأ�سغال القمة الـ30 جلامعة الدول العربية, م�سريا باأن الرئي�س 
قام بتلبية الدعوة التي تلقاها من رئي�س اجلمهورية التون�سية 
باجي قايد ال�سب�سيي, و عني رئي�س اجلمهورية عبد العزيز 

بوتفليقة عبد القادر بن �سالح رئي�س جمل�س االأمة لتمثيله يف 
القمة الـ30 جلامعة الدول العربية التي �ستنعقد يف تون�س يوم 
31 مار�س 2019. و�سيكون رئي�س جمل�س االأمة مرفوقا بنائب 

الوزير االأول وزير ال�سوؤون اخلارجية رمطان لعمامرة.

اأثار القمي�س الوطني اجلديد 
الذي قّدمته االحتاد اجلزائرية 
الرتدائه  حت�سبا  القدم  لكرة 
خالل  الالعبني  طرف  من 

اإفريقيا  كاأ�س  يف  امل�ساركة 
يف  ال�سيف  هذا  املقررة 
م�رش انتقادات وا�سعة بالنظر 
و�سكله,  القمي�س  نوعية  اإىل 

و�رشكة  الفاف  اتهام  مت  اأين 
الريا�سية  لالألب�سة  »اأديدا�س« 
التي ترعى املنتخبات الوطنية 
رديئة  قمي�س  نوعية  بت�سميم 

التي  االأقم�سة  حجم  ت�سل  ال 
العاملية  املنتخبات  ترتديها 
عالمة  بدورها  حتمل  التي 

»اأديدا�س«.

اأكدت وزارة املالية اأن املعلومات 
دفع  عمليات  اإىل  ت�سري  التي 
اجلزائرية  الدولة  اأجرتها 
»ال�رشكة  االإماراتي  للمجمع 
لال�ستثمار«  االإماراتية  الدولية 
اال�ستثمار  م�رشوع  اإطار  يف 
من  لها  اأ�سا�س  ال  دنيا«  »حظرية 
التي  املعلومات  اإثر  و  ال�سحة 
بخ�سو�س  ال�سحافة  تداولتها 
»حظرية  اال�ستثمار  م�رشوع 
يف  املالية  وزارة  قدمت  دنيا«, 
تطور  حول  تو�سيحات  لها  بيان 
واأفاد  امل�رشوع  هذا  ت�سيري 
با�ستثمار  يتعلق  االأمر  اأن  البيان 
»حظرية  موقع  تهيئة  يخ�س 
الرياح الكربى« الواقعة يف اجلهة 
الغربية ملدينة اجلزائر العا�سمة 

ال�سدد, متت املوافقة  ويف هذا 
على اتفاقية ا�ستثمار مع املجمع 
الدولية  »ال�رشكة  االإماراتي 
االإماراتية لال�ستثمار« �سنة 2010 
ومت توقيعها �سنة 2011 وكان من 
امل�رشوع  هذا  ي�سمل  اأن  املقرر 
اإن�ساء حظرية عمومية للت�سلية و 
للحزام  مكملة  تكون  اال�سرتخاء 
و  العا�سمة  للجزائر  االأخ�رش 
من  ال�سيما  يتكون  مركب  اجناز 
 4 من  فندقني  و  اإقامي  مركب 
لالأعمال  مركز  و  جنوم    5 و 
ذات  ي�سيف  واملحا�رشات, 
امل�سدر واأكدت وزارة املالية اأن 
»اجناز هذا امل�رشوع مل يتج�سد 
اإعداده  مت  الذي  الربنامج  وفق 

بالنظر اإىل خمتلف العراقيل«.

وبالنظر  الو�سع  هذا  واأمام 
قبل  من  املختلف  التقدير  اإىل 
واالإماراتي,  اجلزائري  الطرفني 
ر�سميا  اأدرج  االأخري  هذا  فاإن 
دعوى  اجلزائرية  الدولة  �سد 
الدويل  املركز  لدى  حتكيمية 
املتعلقة  اخلالفات  لت�سوية 
ذات  ي�سيف  باال�ستثمارات, 
اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  امل�سدر 
اإجراء التحكيم ال يزال يف بدايته 
حلد  حكم  اأي  اإ�سدار  يتم  ومل 
املعلومات  كل  فاإن  »ومنه,  اليوم 
دفع  عمليات  اأن  مفادها  التي 
اأجرتها الدولة اجلزائرية ل�سالح 
اأيا   , االإماراتية  ال�رشكة  هذه 
كانت طبيعتها, ال اأ�سا�س لها من 

ال�سحة«, ح�سب الوزارة.

جماهري ال�ضيا�ضي بقوة يف ملعب زبانة
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احلراك جي�ش �شعب خاوة خاوة

احلراك ال�ضعبي يحت�ضن مبادرة اجلي�ش
خرج اأم�ش باجلزائر العا�شمة اآالف املواطنني،وذلك ا�شتمرارا للحراك ال�شعبي الذي انطلق 

يوم 22مار�ش والذي يطالب برحيل النظام.
ع�شام بوربيع

وقع  على  الأم�س  حراك  وجاء 
املادة  لتطبيق  اجلي�س  اقرتاح 
لقت  التي  الد�ستور،و  102من 
الذي  املتظاهرين  و�سط  جتاوبا 
راحو يرفعون �سعارات جي�س �سعب 
خاوة خاوة ،و قد كان اقرتاح املادة 
كجرعة  اجلي�س  طرف  من   102
تفاعل  الذي  للحراك  اإ�سافية 
اعتبارها  ،ماعدا  ايجابيا  معها 
رفعوا  منقو�سة.لذلك  البع�س  من 
بن  القادر  عبد  لرحيل  �سعارات 
�سالح كونه هو رئي�س جمل�س الأمة 

�سعاراتهم  يف  املتظاهرون  واعترب 
اأن املادة 102بالن�سبة لهم هو رحيل 
لل�سلطة  العديد من الوجوه املمثلة 
املتظاهرون  بذلك  احلالية،وحيى 
من خالل �سعاراتهم موقف اجلي�س 
حكيما،مطالبني  قرار  واعتربوه 
باملزيد ،ورفعت العديد من ال�سور 
برحيلها  املتظاهرون  طالب  التي 
نورالدين  الأول  الوزير  غرار  على 
رمطان  الأول  الوزير  بدوي،ونائب 
على  احلالية  الوجوه  لعمامرة،و 
احلراك  وبو�سارب.  حداد  غرار 
وكاأنه  �سابقه  من  اأقوى  كان  اليوم 
اجلي�س  اقرتاح  من  جرعة  اأخد 

توؤدي  وايل  الد�ستور  102من  للمادة 
اإىل �سغور من�سب رئي�س اجلمهورية 
و بالرغم من جتاوب كبري ،و انت�سار 
اقرتاح  ظهور  بعد  للحراك  اأويل 
البع�س  102مازال  للمادة  اجلي�س 
اإىل  �سيوؤدي  مادام  منقو�سا  يراه 
واعترب  باملزيد.  �سالح،وطالبوا  بن 
العديد من املتظاهرين يف �سعاراتهم 
اأن 102هي بداية ال�ستجابة ملطالب 
ال�سعبية  بال�سيادة  احلراك،مطالبني 
خالل  ونقا�س  �سجال  وقع  وقد 
102الذين  املادة  حول  احلراك 
اعتربوها خطوة اأوىل نحو النفراج 

يف انتظار املزيد. 

رئي�ش حركة جمتمع ال�شلم مقري ي�شرح:

       تفعيل املادة 102 ال يكفي 
مامل يرافق بعدة اإ�ضالحات

  .          الرئي�ش فقد �شرعيته ال�شعبية
 منذ حراك 22 فيفري

عبد  ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�س  اعترب 
الأركان  قائد  دعوة  باأن  مقري  الرزاق 
من   102 املادة  بتفعيل  �سالح  القايد 
ترافق  مل  ما  لوحدها  تكفي  ل  بالد�ستور 
تطبيق هذه  باأن  م�سريا  اإ�سالحات،  بعدة 
�سيوؤدي  �سيا�سية  اإ�سالحات  دون  املادة 

بالنظام اإىل جتديد نف�سه مرة اأخرى.
�سدد مقري خالل نزوله �سيفا على قناة 
مدنية  على  املحافظة  �رضورة  البالد 
الو�سول  اأجل  الدولة من قبل اجلي�س من 
املوؤ�س�سة  بان  موؤكدا  لالأزمة،  حل  اإىل 
الع�سكرية لها اأدوار د�ستورية معروفة ول 

يجد بها جتاوزها على حد قوله.
اأقال  ال�سعبي  احلراك  باأن  مقري  واأ�سار 
فيفري،   22 يوم  منذ  بوتفليقة  الرئي�س 
ال�سعبية  �رضعيته  فقد  باأنه  مو�سحا 
�رضعيته  و�سيفقد  فيفري،   22 يوم  منذ 

القانونية ابتداء من 28 اأفريل املقبل.
يف ذات ال�سياق اأن موؤ�س�سة اجلي�س �ستكون 
حمل اإجماع حني تكون على نف�س امل�سافة 
م�سددا  ال�سيا�سية،  الأطياف  جميع  من 
باأنه ل ميكن باأي حال من الأحوال اأن يتم 

تكرار التجربة امل�رضية يف اجلزائر.

اأحمد �شادوق »للو�شط«
 احلراك قد جتاوز املادة 

102

حلم�س  الربملانية  الكتلة  رئي�س  اأو�سح 
قد  ال�سعبي  احلراك  باأن  �سادوق  اأحمد 
طبقت  اإذا  102خ�سو�سا  املادة  جتاوز 
حرفيا بدون اإجراءات اأخرى، م�سريا باأنها 
ملطالب  ت�ستجيب  ول  تلبي  ل  بب�ساطة 
النظام  تغيري  على  يلح  الذي  احلراك 

باأوجهه القدمية،
خ�س  ت�رضيح  يف  �سادوق  اأحمد  قال 
 102 املادة  طبقنا  » اإذا  الو�سط«  به 
و  �سالح  بن  هو  الدولة  رئي�س  اأن  يعني 
وجهان  هما  و  بدوي  هو  احلكومة  رئي�س 
مرفو�سان من احلراك بل ميثالن النظام 
الذي يطالب ال�سعب برحيله ،و اذا كان و 
لبد من تطبيق املادة 102يجب اأن تكون 
ير�سى  برئي�سها  توافقية  حكومة  هناك 
رئي�س  يكون  اأن  لبد  و  احلراك  عنه 
الدولة �سخ�سية توافقية و ميكن ا�ستغالل 
الرئا�سي  الثلث  اأع�ساء  من  تبقى  ما 
تنتخب  ثم  مقبولة  �سخ�سية  يف  تعيني 
كرئي�س ملجل�س الأمة ، ثم لبد اأي�سا من 
القوانني  لإ�سالح  املرا�سيم  من  �سل�سلة 
اإن�ساء الهيئة امل�ستقلة لتنظيم  على غرار 
و  النتخابات  قانون  كذا  و  النتخابات 
تغيريات  و  اجلمعيات  و  الأحزاب  قانون 
العمومي  الإعالم  و  الق�ساء  م�ستوى  على 
و كذا اإجراءات حتافظ على املمتلكات و 

حتمي املال العام ».
 اإميان لوا�ش

اجلمعة ال�شاد�شة مب�شريات االإ�شرار

اجلزائريون يردون على مقرتح قايد �ضالح 

نا�شطون يعلقون على تدخل اجلي�ش

من الي�ضري حتويل املحنة اإىل منحة

جدد اجلزائريون م�سريات احلراك ال�سعبي 
معربني  التوايل،  على  ال�ساد�سة  للجمعة 
تفعيلها  وطرق   102 املادة  راأيهم حول  عن 
وجوه  من  القادمة  املرحلة  ت�سيري  ورف�س 
ت�سول  قد  من  عودة  رف�س  وكذا  النظام 
مقابل  املوجة،  ركوب  حماولة  نف�سهم  لهم 
الوطنية  بالوحدة  امل�سا�س  برف�س  اللتزام 

اأو التدخل الأجنبي.
البالد  ،«كليتو  بهتاف  املواطنون  ومت�سك 
نولوا  الع�سابة  و«نحوا  بقوة،  ال�رضاقني«  يا 
لبا�س« عرب جمعة الإ�رضار و�سعار »يتنحاو 
التغيري  اأجل  من  ثرنا  �سعب  ونحن  قاع« 

قمنا«، حيث جابت امل�سريات بالعا�سمة
اأحمر   خط  »اجلزائر  لفتات:  حمل  مع 
و«ال�سعب هو �ساحب  اأحمر«،  ال�سعب خط 
اأحفاد  ومعكم  ق�ساة  يا  تخافوا  ل  القرار 
نقبل  ولن  احلوا�س  وال�سي  عمريو�س 
من  واأخرى  ال�سعب،  اإرادة  على  بالنقالب 
جمهوريتنا  نبني  ،«دعونا  الكبري  احلجم 

�سلمية ت�ساور بناء الوطن ترحلوا قاع«.
داعني  بني  102احلدث  املادة  و�سنعت 
التي  القرتاحات  من  جملة  عرب  لتعزيزها 
وبني  القائمة  الوجوه  تغيري  �ساأنها  من 
حاملني ل�سعار املادة 7، »الرقم 102 مل يعد 
يف اخلدمة يرجى الت�سال بالرقم 7«، كما 
تراوحت ال�سعارات املتعلقة مبقرتح القايد 
للجي�س«  وحتية  الأمام  اإىل  »خطوة  بني 

من  لبد  ال�سعب  مطلب  احت�سن  و«اجلي�س 
»بوتفليقة  ب�سعار  راف�سني  وبني  تعزيزها« 
مقابل  معاك«،  القايد  اأدي  رايح  رايح  اأنت 
خاوة  ال�سعب  »اجلي�س  بهتاف  التم�سك 

خاوة«.
التي ميكن  للوجوه  رف�سهم  اأعلنوا  يف حني 
بعد تطبيق املادة 102  تقود مرحلة ما  اأن 
جمل�س  رئي�س  من  بداية  للد�ستور  وفقا 
»ل  �سعار  مع  نائما  �سورته  حاملني  الأمة، 
بدوي ل بن �سالح ل نظام امل�سالح«، وكذا 
ال�سخ�سيات من  تداولته بع�س  الرف�س ملا 
ل  ب«  املوجة  ركوب  بعينها  وجوه  حماولة 
ال�سعب  الديارا�س  ل  التوفيق  ول  ال�سعيد 
اأ�سموه  ملا  الدعوة  مع  الأ�سا�س،«  هو 
ولفتات  قاع«،  ب«تتنحاو    2019 املادة 
م�ساندة »دفع الع�سابة اأمر واجب«، ارحلوا 
العربية  من  بداية  اللغات  مبختلف  مكتوبة 
ن�ستعيد  حتى  �سلمية  و«�سلمية  والأمازيغية 
اجلمعة  م�سريات  مل�سار  بالعودة  احلرية«. 
على  باكرا  انطلقت  بالعا�سمة،  ال�ساد�سة 
العا�رضة  قرابة  املركزي  الربيد  م�ستوى 
ليتجمع املئات والع�رضات ب�ساحة اأول ماي، 
من  بداية  الآلف  ع�رضات  يلتحق  اأن  قبل 
الربيد  النهار، حيث جددوا حتويل  من�سف 
املركزي لقبلة للحراك قادمني من خمتلف 
اأول  �ساحة  حميط  عرب  �سائرين  البلديات، 
بوعلي،  بن  ح�سيبة  �سارع  طول  وعلى  ماي 

لي�سب بالربيد و�ساحة اأودان وحميطيهما.
الباتريوت  من  اأع�ساء  م�ساركة  عرفت  كما 
ولد  جندي  و«اأنا  الوطنية  بالوحدة  هاتفني 
املواطنون  معهم  يلتحم  اأن  قبل  ال�سعب« 
دوت  حيث  خاوة«  خاوة  �سعب  ب«جي�س 
ع�رض  احلادي  حوايل  املركزي  بالربيد 

�سباحا.
ح�سان  الكرامة  �سهيد  �سورة  احتلت  كما 
بن خدة م�ساحة من الربيد املركزي حيث 
الربيد  جنبات  على  له  مكربة  �سورة  علقت 
برف�س  وعيهم  جددوا  باملقابل  املركزي. 
اجلزائري  ال�ساأن  يف  اأجنبي  تدخل  اأي 
و«ل  الفرن�سية«  للو�ساية  ل   « �سعارات  عرب 
باري�س  ل  و«لمو�سكو  الرو�سي«  لالنتداب 

ال�سعب هو الأ�سا�س«.
بع�س من  الرد على  تخلوا من  اإىل ذلك مل 
غريوا ا�سطفافهم بداية من اأحمد اأويحيى 
وخمتلف  بو�سارب  معاذ  اأو  حزبه  واأع�ساء 

الوجوه بحيبهم.

ال للغناء وال للفوفوزيال

كما مت تدارك بع�س ما انتقده البع�س من 
وحتى  الغناء  عرب  للحفالت  اأقرب  مظاهر 
مكرب  اأح�رض  من  منعوا  حيث  الرق�س، 
�سوت من ا�ستعماله لعدا الأنا�سيد الوطنية، 
خا�سة  للفوفوزيال،  بالن�سبة  الأمر  ونف�س 

اإثر النتقادات التي اأعقبت تلك الت�رضفات 
الأ�سبوع الفارط وما خلفته من اإزعاج.  

من  ر�سمه  امل�سريات  تعودت  ملا  وبالعودة 
ما  �سلمية  »بديناها  حملوا  جمالية،  �سور 
اأفراد  خمتلف  وتنقل  العقلية«  نبدلو�س 
وكذا  اأطفالهم  الأهل  رافق  اإذ  العائلة، 
ح�سور  مع  منهم   العاجزين  وحتى  ذويهم 
اإىل  بالإ�سافة  اخلا�سة.  الحتياجات  ذوي 
حميط  على  املرور  تنظيم  على  الإ�رضاف 

اأول ماي.
من جهتهم الأمن منعوا بع�س املتظاهرين 
م�ستعملني  اخلام�س  نهج حممد  من جتاوز 

خراطيم املياه. 

جمال غول
 املجل�ش الد�شتوري ولي�ش اجلي�ش من 

يطبق املادة 102

اأكد جمال غول ممثال عن الأئمة اأن اجلمعة 
الطابع،  هو  والتح�رض  وال�سلمية  ال�ساد�سة 
داعيا حلياد اجلي�س عن ال�سيا�سة، قائال اأنه 
ينبغي اتخاذ القرار وفقا ين�س عليه القانون 
اأي املجل�س الد�ستوري، كونه هيئة د�ستورية 
لل�رضعية  عودتها  من  ولبد  بذاتها  قائمة 
وتطبيق دورها كموؤ�س�سة، وذلك ما من �ساأنه 

اأن يخرجنا لرب الأمان.
�شارة بومعزة

باأن  ربي�س  علي  ال�سيا�سي  املحلل  اإعترب 
من   102 املادة  تفعيل  اإىل  اجلي�س  دعوة 
والإطار  الد�ستوري  احلل  هي  الد�ستور 
القانوين للخروج من الزمة احلالية التي 

تعي�سها البلد
اتخاذ  من  لبد  باأنه  ربي�س  علي  واأو�سح 
العديد من الإجراءات، مربزا باأنه من بني 
ال�سمانات التي يجب اتخاذها قبل تفعيل 
يف  الإ�رضاع  الد�ستور  من   102 املادة 
ت�سكيل حكومة كفاءات واإبعاد كل الوجوه 
القدمية املح�سوبة على النظام احلايل. 

 
عامر رخيلة

 تطبيق املادة 102 هو 
بداية احلل لتفادي 

ال�شغور

رخيلة  عامر  القانوين  اخلبري  جهته  من 
�سحيحة  �سالح  القايد  دعوة  باأن  اأ�سار 
فالد�ستور  د�ستوريا  يتخذ موقفا  واأنه مل 
ل ي�سمح له، لكنه رد على دعوات لرعاية 
املرحلة النتقالية وجهت للموؤ�س�سة اكرث 

من مرة على حد قوله .
املادة  تطبيق  بان  رخيلة  عامر  واأو�سح 
يف  الوقوع  لتفادي  احلل  بداية  هو   102
ال�سيا�سية  الطبقة  داعيا  ال�سغور  حالة 
�سيخلف  بان من  ،م�سيفا  الأمر  لتدارك 
رئي�س اجلمهورية على راأ�س هرم ال�سلطة 
يف حال تفعيل املادة 102 تبقى حمدودة 
د�ستوريا حيث تقت�رض على ت�سيري مرحلة 

مقيدة من حيث الزمن لتنظيم النتخابات 
الرئا�سية .

 
العقيد املتقاعد عبد 

احلميد العربي �شريف
 دعوة اجلي�ش بتفعيل 
املادة 102 مبادرة حلل 

االأزمة

املتقاعد  العقيد  الأمني  اخلبري  ثمن 
دعوة  �رضيف  العربي  احلميد  عبد 
 102 املادة  بتفعيل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
من الد�ستور، موؤكدا باأن تدخل املوؤ�س�سة 
يحتم  مميز  �سياق  يف  جاء  الع�سكرية  

اإىل  توؤدي  مبادرات  يف  ت�ساهم  اأن  عليها 
حل الأزمة ال�سيا�سية باجلزائر يف ال�سياق 

الد�ستوري .
باأن  العربي �رضيف   واعترب عبد احلميد 
تطبيق املادة   102 من الد�ستور هو احلل 
ال�سيا�سية يف  الأزمة  من  للخروج  الأمثل 
الذي  ،مو�سحا«اإن  ال�سياق  اجلزائر 
اإىل  التطبيق  اإىل  الدعوة  فيه  طرحت 
عاديا نحن  102 لي�س  الد�ستورية  املادة 
�سعبي  حراك  من  اخلام�س  الأ�سبوع  يف 
متح�رض نا�سج يدعو اإىل التغيري،و  تدخل  
نائب وزير الدفاع قائد القوات  امل�سلحة 
الأمان  بر  اإىل  اخلروج  اجل  من  جاء 
وجتنب دخول اجلزائر يف متاهة ي�سعب 

اخلروج منها »
اإميان لوا�ش
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جتمهر  تلم�سان  والية   ففي 
املقابلة  بال�ساحة  املحتجون  
م�سرية   الإطالق   الكبري  للم�سجد 
�سهدت  والتي  ال�ساد�سة  اجلمعة 
ال�سعب  حزب  لقيادات  بروزا 
وبع�ض الفاعلني الذين تركوا العمل 
ال�سيا�سي و�سارو يف م�سرية حا�سدة  
الوالية حاملني �سعارات  نحو مقر 
احلركة  مطالب  اإىل  يعود  بع�سها 
عرفتها  االأجواء  نف�ض   ، الوطنية 
�سبابها  جاب  التي  مغنية   مدينة 
بالقرب  املركزية   ال�ساحة  من 
املخرج  اإىل  الكبري  امل�سجد  من 
مطالب  حملت  والتي  الغربي  
اجتماعية  واإطالق �رساح ال�سجناء 
املحتجون   جاب  وبالغزوات   ،
وبوالية   ، وامليناء  البلدية  �سوارع 
م�سرية  يف  ال�سكان  خرج  غليزان  
�سلمية للمطالبة بتفعيل املادة  07 
عو�ض املادة 102  التي مل ت�سبح 
ذات فعالية و�سار املتظاهرون  وهم 
يهتفون ب�سقوط النظام واملطالبة 
املهربة  ال�سعب  اأموال  با�سرتجاع 
ا�ستد  وببلعبا�ض    ،ّ اخلارج  اإىل  
ال�سماوية  القبة  ب�سارع  احلراك 
الوالية  باجتاه   « كاردو  و«بال�ض 
املرورية   احلركة   توقيف  مت  اأين 
حيث طالب �سكان عا�سمة املكرة 
بتنفيذ املادة 119 التي تن�ض على  
خرج  ومبع�سكر   ،« قاع  »يروحو 

اأحفاد االأمري عبد القادر راف�سني 
الأنه    102 املادة  تفعيل  ملقرتح 
وحماية  الفا�سد  النظام  اإىل  عودة 
مطالبني  العام   املال  ل�رساق 
من  ال�سلطات  تطهري   ب�رسورة  
بقايا النظام البوتفليقي ، وب�سعيدة 
اأكد املحتجون على �رسورة تفعل 
برحيل  تطالب  التي  املادة2019 
نهبوا  الذين  بوتفليقة  نظام  بقايا 
اأموال ال�سعب و�رسورة حما�سبتهم 

ال�سكان  خرج  متو�سنت  وبعني   ،
للمطالبة  عارمة  احتجاجات   يف 
املادة  ورف�ض  املادة07  بتفعيل 
�سالحيتها  فقدت  التي    102
العديد  ظهر  ومب�ستغامن    ، اليوم 
وحزب  الباد�سي  الفكر  اأن�سار  من 
العلماء امل�سلمني  ال�سعب وجمعية 
احلراك  يف  بقوة  ظهروا  الذين  
املادة  تطبيق  راف�سني   ال�سعبي  
102 ومطالبني بتفعيل املادة 07 . 

هذا وقد �سهدت اجلمعة ال�ساد�سة 
ال�سعارات حيث ظهرت  تطورا يف 
والتي  قوية  �سيا�سية  �سعارات 
اجتماعية  مبطالب  ا�سطدمت 
اأموال  ا�سرتجاع  ب�رسورة  وكذا 
وحما�سبة  باخلارج  اجلزائريني 
االمر  حتويلها   على  امل�سوؤولني 
رحيل  من  املطالب  حول   الذي 
حما�سبة  اىل  البوتفليقي  النظام 

رجاالته . 

احتجاجات  الغربية  اجلهة  �سهدت 
للحرك  دعما  العمال   قادها  عارمة 
من  املئات  رف�ض  حيث  ال�سعبي  
التابعة  خا�سة  املوؤ�س�سات  من  العديد 
لالإدارة املحلية والذين  نظموا وقفات 
موؤ�س�سات  مقر  اأمام  كربى  احتجاجية 
خمتلف  من  نقابيون  قادها  عملهم 
احلراك  قادوا  والذين  القطاعات 
ففي   . ال�سعبي  احلراك  لدعم  العمايل 
�سعيدة  نظم املئات من عمال خمتلف 
 ، ال�سحة  غرار   على  القطاعات  
 ، البلديات  عمال   ، اجلزائر  ات�ساالت 
ديوان الرتقية والت�سيري العقاري ، قطاع 
مقر  امام  احتجاجية  وقفة    ... النقل 
تلبية  و�ستيال«  �سربا   « املحلي  االحتاد 
باإقالة  للمطالبة  الوالئي   االحتاد  لنداء 
با�سمهم   التكلم  راف�سني  ال�سعيد  �سيدي 
خاملني �سعارات واتهامات خري لالمني 
 ، بالرحيل  مطالبني   ، وال�سلطة  العام 
م�سرية  اىل  الوقفة  ما حتولت  و�رسعان 
حا�سدة  نحو مقر االحتاد الوالئي ب�سارع 
�سيدي  براأ�ض  طالبني  مدغري   احمد 
بلعبا�ض   �سيدي  بوالية  ،اأما  ال�سعيد 
كذا  العمومية  اال�سغال  عمال  فقدخرج 
احلديقة العمومية  اىل خارج موؤ�س�سات 
راف�سني  احتجاجية  وقفات  يف  عملهم 
لنداء  تلبية  عملهم   مبنا�سب  االلتحاق 
املحلية  اجلماعات  لعمال  الفيدرالية  

بلديات  من  العديد  عمال   لبى  كما   ،
عن  وامتنعوا  الفيدرالية  نداء  الوالية 
تنظيم  مع  عملهم   مبنا�سب  االلتحاق 

البلديات  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفات 
احلراك   دعم  �سعارات  حاملني 
ورغم  هذا   ، النظام  برحيل  واملطالبة 

االميار   بع�ض  قادها  التي  املحاوالت 
لكن  االحتجاج  لك�رس  امل�سالح  وروؤ�ساء 
دون جدوى .نف�ض االأجواء التي �سهدتها  
بلديات والية تلم�سان حيث خرج عمال 
البلديات اىل  ال�سارع راف�سني االلتحاق  
بلدية  من  البداية  وكانت   ، مبنا�سبهم 
مغنية احلدودية  مت تبعتها بلدية مر�سى 
بن مهيدي قبل ان تتو�سع االحتجاجات  
، والتي �رسعان ما تبعتها عدة قطاعات  
والغابات  العمومية  اال�سغال  تتقدمها 
والتي نظم عمالها تلبية لنداء الفيدرالية 
مقر   اأمام  وقفة  للغابات  الوطنية 
الر�سمي بعدما متكن  بالزي  املحافظة 
م�سرية   منع   �سعيد يف  حاج  املحافظ  
وبغليزان   . الوالية  نحو  الغابات  رجال 
ال�سارع  اىل  البلديات  عمال  خرج 
راأ�ض االأمني  باإقالة  للمطالبة  لالحتجاج 
العام لالحتاد العام للعمال اجلزائريني، 
وقفة  غليزان  بلدية  عمال  نظم   حيث 
 ، االلتحاق مبنا�سبهم  احتجاجية رافني 
اىل  االحتجاجات  تو�سعت  ما  و�رسعان 
املطالب  الوالية وحتولت  بلديات  باقي 
اىل مطالب بالرحيل ومطالب اجتماعية 
، من جهة اأخرى نظم �سحافيو ومرا�سلو 
بال�ساحة  احتجاجية   وقفة  الوالية 
للحراك  دعما  غليزان   لبلدية  املقابلة 

ال�سعبي . 
حممد بن ترار

اأكدوا رف�شهم  لتفعيل املادة 102 يف الوقت احلايل لأنها  تهرب من مطالب ال�شعب

احتجاجات ، اإ�شرابات م�شريات  لدعم احلراك  لقطاعات خمتلفة

حممد بن ترار

بقايا املي�صالينب باجلهة الغربية  
يلتحقون باحلراك ال�صعبي 

النقابيون   والعمال بواليات الغرب  يطالبون  براأ�س عبد املجيد �صيدي ال�صعيد

 بيعت بالدينار الرمزي ليتم 
»البزن�شة« بها يف ال�شوق ال�شوداء

منح اأرا�صي فالحية مل�صتثمرين 
وهميني لالإ�صتفادة من قرو�س 

بنكية باملاليري بوهران

 رددوا مطول �شعار
  "اجلي�ش ال�شعب ...خاوة خاوة "

م�صرية حا�صدة جلمعة االإ�صرار 
ال�صاد�صة بورقلة ت�صنع التمييز

التابعة  و  الفالحية  العقارات  زالت  ال 
ت�سيل  وهران  بوالية  الدولة  الأمالك 
بعا�سمة  عليها  يطلق  اأ�سحى  ما  لعاب 
علمت  حيث  العقار«،  ب«مافيا  الغرب 
اأن  مطلع  م�سدر  من  اأم�ض،«الو�سط« 
من  عددا  �سملت  مقنن  نهب  عمليات 
االأرا�سي التي مت ال�سطو عليها و حتويلها 
اإىل اأرا�سي عقارية �سناعية بعقود موثقة 
، و اإدماجها يف اإطار م�ساريع االإ�ستثمار 
 ،2017 لغاية  و   2008 بني  ما  فرتة  خالل 
املقرات  مبنطقة  الكائنة  القطع  هذه 
قرارات  وفق  منحت  مدغري  اأحمد 
على  ال�سابقني  الوالة  قبل  من  والئية 
عبد  و  بو�سياف  املالك  عبد  راأ�سهم 
الغاين زعالن، ومت توزيع هذه املقررات 
�سفة  يدعون  وهميني  اأ�سخا�ض  لفائدة 
اأن ال عالقة  اأعمال يف حني  اأنهم رجال 
لهم اإطالقا ي�سيف م�سدرنا بعامل املال 

و االأعمال من �سمنهم برملاين حاليا .
حت�سيل  هو  ذلك  وراء  من  الهدف   و 
االإ�ستثمار  دعم  اإطار  يف  بنكية  قرو�ض 
اأر�ض  على  امل�ساريع  جت�سيد  دون  من 
الواقع ، و هو ما ي�ستدعي تدخال عاجال 
الداخلية  وزارتي  قبل  من  فتح حتقيق  و 
االإقليم  تهيئة  و  املحلية  اجلماعات  و 
ووزارة ال�سناعة و املناجم، خ�سو�سا اأن 
التي مت حتويلها خلا�سية  العقارات  تلك 
االإ�ستفادة  قرارات  متنع  ال�سناعي 

من  عدد  لكن  جتزئتها  اأو  حتويلها  منها 
للقانون،  �رسيح  بخرق  قاموا  املوثقني 
ت�سهد  و   . ب�سكل م�سبوه  العقود  توثيق  و 
منذ فرتة القطع االأر�سية املتواجدة على 
م�ستوى احلي االإداري حركة غري عادية، 
عمليات  يف  احلفر  معاول  �رسوع  جراء 
اأ�سحاب  من  عدد  اأن  تبني  عميقة  حفر 
كانت  بعدما  �رساءها  من  متكنوا  النفوذ 
معطلة يف غياب مراقبة ميدانية مل�سالح 
امل�ساريع  جت�سيد  على  ال�ساهرة  الوالية 
اأنها  االأخري  يف  تبني  التي  االإ�ستثمارية 
وهمية ومنحت بطريقة خمالفة للقوانني 
للجنة  الدائمة  االأمانة  قرار  وح�سب   .
الدعم من اأجل حتديد وترقية االإ�ستثمار  
»كالبياراف« فقد مت احل�سول على هذه 
القطع االأر�سية املوجهة لالإ�سثمار التي 
متلكها الوكالة الوالئية للتنظيم والت�سيري 
عن  وهران  لوالية  احل�رسي  العقاري 
طريق ال�رساء من مديرية اأمالك الدولة 
لتمنح  حمرر،  اإداري  عقد  مبوجب 
اأجل  من  الرمزي  بالدينار  للم�ستثمرين 
جت�سيد امل�ساريع، لكن تبني مبرور الوقت 
التي  االأموال  واأن  تنجز  امل�ساريع مل  اأن 
البنوك  طرف  من  عليها  احل�سول  مت 
االأر�سية  والقطع  لالإ�ستمثار  توجه  مل 
ال�سوق  يف  »بزن�سة«  حمل  اأ�سبحت 

ال�سوداء.
 اأ بن عطية

 خرج يوم اأم�ض اجلمعة وعلى غرار باقي 
واليات اجلمهورية  جمع  كبري من مواطني 
العمرية   ال�رسائح  خمتلف  من  ورقلة 
ب�ساحة �سوق احلجر  ، للتعبري عن مت�سك 
النظام  رحيل  مبطلب  اجلزائري  ال�سعب 
القادمة  املرحلة  مقرتح  ورف�ض  احلايل 
عبد  االأمة  جمل�ض  رئي�ض  لفر�ض  الرامي 

القادر بن �سالح لت�سيريها .
ال�سلمية  املظاهرات  يف  امل�ساركون 
احلا�سدة بوالية ورقلة املعروفة بالعا�سمة 
املركزية للجنوب ال�رسقي رفعوا �سعارات 
اجلي�ض  »حماية  غرار  على   ، عديدة 
�سقف  رفع  عدم  ...ي�سمن  لل�سندوق 
102...نطالب  للمادة  ّ»نعم   ،« املطالب 
بتعهد اجلي�ض ل�سمان اإنتخابات نزيهة »، 
»102 ن�سف احلل والع�سابة الزم ترحل » و 
»ورقلة ...بيان نوفمرب يجمعنا »، كما هتف 
املتظاهرين �سلميا مطوال مبطلب رحيل 
النظام و  حما�سبة الفا�سدين  مع التنديد 
من  املقرتفة  اخلروقات  و  بالتجاوزات 
طرف حزبي االأفالن واالأرندي ، كما ردد 

اجلمع  الغفري من املواطنني الذي اكتظت 
الواحات   بعا�سمة  �سوق احلجر  �ساحة  به 
...خاوة  ال�سعب  »اجلي�ض  �سعار  مطوال 
باأن  منهم   وا�سحة  اإ�سارة  يف   « خاوة  
اجلي�ض يد واحدة مع ال�سعب حلماية هذا 
عبثت  التي  الع�سابات  حكم  من  االأخري  
باجلزائر على  مدار �سنوات طويلة ، كما 
اجلزائر  وخريات  ثروات  نهب  ت�سببت يف 
غالبيتهم حتت  يعي�ض  الذين  واجلزائريني 

خط نار الفقر .
ال�سلمية  اإىل جانب ذلك فقد ميز م�سرية 
التنظيم  التوايل  على  ال�ساد�سة  للجمعة 
 ، املواطنني  طرف  من  واملحكم  اجليد 
موازاة مع ذلك وكالعادة  انت�رست عنا�رس 
وظلت  احل�سا�سة  النقاط  بعديد  االأمن 
اإطار  يف  وذلك  قرب  عن  الو�سع  تراقب 
العليا  الهيئات  بتعليمات  ال�سارم  االلتزام 
املتظاهرين  مع  االحتكاك  لعدم  الرامية 
�سلميا ومراقبة تاأطري امل�سريات عن بعد 

وفق ما اأوردته م�سادرنا .
اأحمد باحلاج  

�شهدت وليات الغرب خالل اجلمعة ال�شاد�شة على التوايل قوة جماهريية كبرية  مع دخول العديد من النقابات وعمال 
البلديات  وخمتلف امل�شالح �شاحة احلراك مبختلف اأنحاء الوليات الغربية للوطن ، كما متيزت هذه امل�شرية بظهور اأوجه 

�شيا�شية  كبرية ظلت يف الظل من  قيادات احلركة الوطنية من  حزبي احلزب اأو حركة انت�شار احلريات الدميوقراطية  
املعروفني بامل�شاليني ن�شبة لولئهم  ملي�شايل احلاج  بالإ�شافة اإىل قيادة جمعية العلماء امل�شلمني املعروفني بالبادي�شني و الذين 

ظهروا يف عدة وليات على غرار تلم�شان وم�شتغامن  وحملوا �شعارات حزب  ال�شعب ، كما عرفت اجلمعة ال�شاد�شة تطورا 
ملحوظا يف  ال�شعارات التي اغلبها طالبت ب�شرورة تطبيق املادة 7 التي تن�ش ان ال�شعب م�شدر كل �شلطة التي جاء الإعالن عن 

تطبيقها  متاأخرا كما تطورت املطالب اىل ا�شرتجاع اأموال اجلزائريني وحما�شبة امل�شوؤولني .
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�سهدت ال�ساحة ال�سيا�سية منذ بداية املظاهرات ال�سلمية يف 22 فيفري اقرتاح مبادرات 
خمتلفةللخروج من الأزمة ال�سيا�سية التي خّلفها تر�سح الرئي�س املنتهية عهدته، 
والتي حتّولت اإىل اأزمة د�ستورية بعد قيامه باإلغاء النتخابات الرئا�سية، وحماولة 

متديد حكمه اإىل خارج الآجال التي ي�سمح بها الد�ستور. ولقد خلق اخلروج العفوي 
لل�سعب يف مظاهراته من دون توجيه �سيا�سي معّي اأو زعامة علنية، اأزمة وا�سحة 

�سواء على �سعيد ال�سلطة باأحزابها املوالية لها اأو على �سعيد املعار�سة باأحزابها 
املختلفة، فحاولت الأطراف جميعا ركوب موجة احلراك على دفعات تبعا للتغريات 
التي كانت تطراأ على مّر الأ�سابيع، فاأحزاب املعار�سة كانت ال�سباقة اإىل تبني املطالب 

املرفوعة من قبل املتظاهرين، لتاأتي وراءها اأحزاب املوالة التي بداأت �سيئا ف�سيئا 
تتخلى عن الرئي�س وحميطه اإىل درجة اأنها حتولت اإىل اأحزاب راديكالية تدعو 

عالنية اإىل اإ�سقاطه، وهي اأحزاب كانت واإىل وقت ق�سري تتغنى باإجنازات ))فخامته((.

د.بوعالم بطاطا�س /اأ�ستاذ 
جامعي / بجاية

لكن عندما نتفح�ص جّيدا الطرفني 
معا، معار�ضة ومواالة، فاإننا جند 
وجهان  احلقيقة ميثالن  اأنهما يف 
اإىل  خرج  فال�ضعب  واحدة،  لعملة 
مل  املواالة  اأحزاب  الأن  ال�ضارع 
اأحزاب  والأن  الت�ضيري،  حت�ضن 
التغيري  بدائل  متلك  ال  املعار�ضة 
حتىمن  تتمكن  ومل  املن�ضود، 
اأدى  مما  الواقع،  من  اإ�ضالحجزء 
التعفن. من  اإىلمزيد  باالأو�ضاع 
حّقه  ا�ضتعادة  ال�ضعب  اأراد  لذلك 
م�ضريه  تقرير  يف  الد�ضتوري 
والواقع  اجلذري.  بالتغيري  مطالبا 
اأن هذا اخلطاب غري موّجه فقط 
للنظام،  املوالية  لل�ضخ�ضيات 
التي  اأي�ضاال�ضخ�ضيات  مي�ّص  بل 
فالكثري  معار�ضة،  نف�ضها  تعترب 
اإىل  االن�ضمام  حاولت  منها 
يقبل  مل  لكنال�ضعب  املظاهرات، 
مهني،  ب�ضكل  منها  بها،وطردت 
ومرّد ذلكيعود اإىل الهوة التي كانت 
ال�ضعب،فهي  وبني  بينها  قائمة 
انعك�ص  االأنانية،الذي  طبع  حتمل 
بينها  الدائر  ال�رصاع  يف  جليا 
عن  الزعامة،عو�ضالدفاع  حول 
�ضّتت  الذي  االأمر  ال�ضعب،  هموم 
بني  طرّية  جمعهاوجعلهاكعجينة 
يدي ال�ضلطة توظفها يف املواعيد 
قبو  اإىل  بها  ترمي  ثم  االنتخابية، 
اإىل  عميق  �ضبات  يف  لتنام  الزمن 
االنتخابية  املواعيد  حتني  اأن 
الواقع  لالأمر  االأخرى.لقدر�ضخت 
يف ا�ضت�ضالم مقيت،م�ضاهمة بذلك 

يف متديد عمر ال�ضلطة القائمة.

هرولة الأحزاب

نف�ضه  عن  ال�ضعب  نف�ص  عندما 
حّقه  ا�ضتعادة  واأراد  الغبار 
االأحزاب  تلك  ت�ضارعت  امله�ضوم 
بع�ضا  حتّقق  ع�ضاها  اإليه  مهرولة 
لها  متنح  مل  التي  املكا�ضب  من 
من قبل ال�ضلطة ، اأو على العك�ص 
املكا�ضب  بع�ص  على  احلفاظ 
ال�ضلطة،  لها  حّققتها  التي 
العظمى  االأغلبية  جند  لذلك 
التي  ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات  من 
قد  معار�ضة،  االآن  نف�ضها  تعترب 
هذا  حليب  من  قبل  من  ر�ضعت 
فالكل  متفاوتة،  النظامبدرجات 
الرئي�ص  تن�ضيب  مت  كيف  يعلم 
االأوىل،  للمرة  عهدته  املنتهية 
ومن  احلكم،  مقاليد  له  �ضلّم  ومن 
فيها،  �ضارك  ومن  حكومته،  قاد 
الثانية  للعهدة  تر�ضحه  دّعم  ومن 
...فاخلام�ضة.  والثالثة،والرابعة 
اأن  االأ�ضخا�ص  لهوؤالء  ميكن  كيف 
يتحّدثوااالآن با�ضم ال�ضعب، وتكون 

الن�ضائح  تقدمي  على  اجلراأة  لهم 
التي  االأزمة  من  للخروج  واالآليات 
يعتربوا  واأن  ن�ضاأتها،  يف  �ضاهموا 
مل  معار�ضني،وكاأنهم  اأنف�ضهم 
امل�رصحية  يف  اأ�ضال  ي�ضاركوا 
ال�ضعب  اأخرجت  التي  ال�ضيا�ضية 
لهذه  كيف  ال�ضارع؟.  اإىل  برّمته 
جميع  يف  �ضاركت  التي  االأحزاب 
قبل،  من  نظمت  التي  االنتخابات 
لها،  املمنوحة  باملقاعد  وقبلت 
غول  من  تباكيها  من  الرغم  على 
انت�ضارا  عملها  تعترب  اأن  التزوير، 
ال�ضعب؟.اأمل  الأهداف  وحتقيقا 
مع  التعامل  يف  يكنا�ضتمرارها 
االدعاء  قائم على منطق  ال�ضلطة 
وا�ضرتاكها  باملعار�ضة  املالأ  اأمام 
يف  باآخر  اأو  ب�ضكل  نف�ضه  االآن  يف 
تقا�ضم جزء من الكعكعة، اأال نعترب 
ذلكنفاقا بعينه؟ اأم اأن النفاق جائز 

يف ال�ضيا�ضة؟

معار�سون وهميون

بوا  ن�ضّ الذي  اأوالئك  اإىل  لنعد 
ويتحدّثون  معار�ضني  اأنف�ضهم 
الوطن  داخل  �ضواء  ال�ضعب،  با�ضم 
التي  البدائل  ماهي  خارجه،  اأو 
التي  االآليات  يطرحونها؟ وما هي 
باتخاذها؟  ال�ضلطة  ين�ضحون 
انتقالية  بفرتة  ينادي  البع�ص 
ا�ضتعداد  لديه  ال�ضعب  وكاأن 
للعودة جمّددا اإليها، فهل الفرتات 
االنتقالية ال�ضابقة قد ح�ّضنت جزءا 
االآخر  يناديالبع�ص  اأو�ضاعه؟.  من 
طلب  فمتى  الد�ضتور،  باإ�ضقاط 
ال�ضعب ذلك؟ اأمل يكن يطالب بعدم 
االنتخابات؟  اإلغاء  وعدم  التمديد 
التعدي على  اأال يعني ذلك رف�ضه 
الد�ضتور؟ اأم اأنهم يريدون اإعادتنا 
من جديد اإىل �ضعار الت�ضعينيات : 
من  اأالنلم�ص  د�ضتور؟  ال  ميثاق  ال 
الإحداث  جمّددة  دعوة  ذلك  وراء 
و�ضل  هل  فالفو�ضى؟  الفراغ، 
اأن  والنظام  لل�ضطلة  مقتهم  بهم 
م�ضتنقع  اإىل  بال�ضعب  يغامروا 
الهاوية؟.  اإىل  اجلميع  يجّر  قد 
بتاأ�ضي�ص  ينادون  اآخرين  جند  ثم 
يتوىل  �ضخ�ص  اأو  رئا�ضية  هياأة 
ت�ضكيل  مع  ال�ضلطة  م�ضوؤولية 
�ضيختار  فمن  كفاءات،  حكومة 
طريقة؟  وباأي  ال�ضخ�ضيات،  تلك 
ال�ضعب؟  اجلمعيات؟  االأحزاب؟ 
عنها  تخلى  التي  ال�ضلطة  اأم 
اجلميع؟ اأال يعترب ذلك حماولة من 
االأحزاب التموقع عنوة يف ال�ضلطة 
اأننا  امل�ضحك  واالأمر  القادمة؟.  
املعار�ضني   اأ�ضباه  من  فئة  جند 
يعلنون رف�ضهم تفعيل املادة 102 
الوقت  يف  ويطالبون  الد�ضتور  من 
وكاأن  باال�ضتقالة  الرئي�ص  نف�ضه 
بق�ضية  لي�ضتاملعنية  املادة  هذه 

اال�ضتقالة. 

عندما نطلّع على هذه املبادرات 
حمل  اأين  املقّدمة،نت�ضاءل 
اأال  فيها؟  االإعراب  من  ال�ضعب 
ال�ضعب  متّثلمحاولة منهم مراوغة 
للت�ضلل والتموقع جلني الغنائم قبل 
ن�ضجها؟ اأال ن�ضمي ما يقومون به 
فاالأ�ضل  ال�ضيا�ضي؟  باخلبث  االآن 
اأن ال�ضعب هو الذي بادر وخرج اإىل 
ال�ضارع دون تو�ضية منهم للمطالبة 
وا�ضحة.  مطالب  رافعا  بحقوقه، 
و�ضع  عدم  قناعة  عن  اختار  وقد 
ممثلني  وال  له  ر�ضمي  ناطق  ال 
عنه، الأن التجربة علّمته باأن اأغلب 
الثورات يف العامل عندما تتزعمها 
فئة معينة ت�ضتحوذ فيما بعد على 
على  و�ضية  نف�ضها  وت�ضع  احلكم 
ال�ضعب فطنا  االآخرين، لذلك كان 
ورف�ص متثيله اأو احلديث با�ضمه، 
لذلك كان حريا على هذه االأحزاب 
التي تّدعي املعار�ضة تقدمي روؤى 
م�ضريه،  باختيار  لل�ضعب  ت�ضمح 
الأهدافهم  تابعا  وجعله  تغييبه  ال 

وتوجهاتهم. 
مطالبه  اأو�ضح  قد  ال�ضعب  اإن 
ال�ضلمية  مظاهراته  خالل  من 
البداية  يف  قال  حيث  واحل�رصية، 
اأتبعها  ثم  اخلام�ضة،  للعهدة  ال 
يقول  االآن  وهو  للتمديد،  برف�ضه 
يف  �ضاهم  من  كل  رحيل  بوجوب 
الو�ضع الذي نحن فيه االآن،الإن�ضاء 
جمهورية ثانية عادلة. واإن توا�ضلت 
املظاهرات من دون تلبية ملطالبه 
�ضريفع عندئذ من �ضقفها مطالبا 

باملحا�ضبة والق�ضا�ص.
اأن  يقول  قبائلي  مثل  هناك 
عليه  تكرث  ي�ضقط  عندما  الثور 
ال�ضكاكني، وهذا ما يحدث حاليا، 
تفقد  بداأت  احلاكمة  فال�ضلطة 
قّوتها يف ال�ضيطرة على االأو�ضاع، 
الذين  بالطفيلني  اأدى  ما  وهذا 
من  ير�ضعون  وهم  عقودا  عا�ضوا 
حما�ضنها  نكران  اإىل  خرياتها 
اأنواع  مبختلف  ونعتها  عليهم 
مركز  اإىل  مت�ضللينبخّفة  النعوت، 
ياأخذون  ع�ضاهم  اجلديد،  القوة 
الوطن  يف  حبا  ال  فيه،  موقعا 
و�ضائل  لكن  الأنف�ضهم.  حبا  بل 
ميكن  ال  احلديثة  التكنولوجيا 
واالإيهام  فربكتها  اأو  خداعها 
ب�ضدقها، فاجليل احلايل مثلما هو 
هو  مثلما  وواجباته،  بحقوقه  واع 
مّطلع على ما يحدث داخل حدود 
بلده وخارجها، فهو يعلم جيدا من 
كان يعمل ل�ضالح الوطن ومن كان 

يتلهى مبلء جيوبه بالغنائم. 

عدالة اإجتماعية 

املا�ضي  يف  ال�ضخ�ص  على  كان 
روؤية  من  يتمّكن  حتى  يهاجر  اأن 
حياته  بني  تف�ضل  التي  الفوارق 
التي يعي�ضها يف وطنه وبني احلياة 

التي حتياهابقية ال�ضعوب االأخرى، 
اأما حاليا فال ميكن اإخفاء اأي �ضيء  
عنه الأن زمن اخلطاب املوّجه قد 
ب�رصعة  تنطلق  وىّل،فاملعلومة 
اأخرى غري  اإىل  ال�ضوء من منطقة 
وال  اجلغرافية  باحلدود  ال  اآبهة 
بالتغريات املناخية، لذلك ي�ضتلزم 
معه  والتما�ضي  التطور  هذا  تتبع 
بتغيري الذهنيات التي كانت قائمة 
ال�ضعب  اأ�ضبح  لقد  الت�ضيري.  يف 
واعيا، لذلك وجب عدما�ضتغفاله، 
اأن  ممكنالل�ضخ�ص  يعد  مل  اإذ 
القانون وال يحا�ضب مهما  يخرتق 
كانت درجة امل�ضوؤولية  التي يتمّتع 
اآن  لقد   ، الدولة  اأجهزة  بها داخل 
وتفعيل  القانون  الحرتام  االأوان 
اجلميع،  على  الرقابة  جهاز 
اأعلى  اإىل  الب�ضيط  املواطن  من 
فلن  ال�ضلطة،  هرم  يف  �ضخ�ص 
وال  التكذيب  بيانات  ال  تكفي 
اأية  حمو  على  امل�ضاندة  برقيات 

تهمة مدعّمة باالأدلة.
اجتماعية  عدالة  وجود  عدم  اإن 
يف اجلزائر يعود اإىل منط الت�ضيري 
لذلك  اال�ضتقالل  منذ  املعتمد 
فروق  فهناك  تغيريه،  ي�ضتوجب 
كبرية بني ما يجنيه �ضخ�ص يكّد يف 
عمله �ضباحا وم�ضاء وبني �ضخ�ص 
بكيفيات  جنونية  اأرباحا  يحّقق 
اأدنى  تقدمي  دون  من  م�ضبوهة 
جهد، ثم يتباهى بعد ذلك برثوته 
تقف  التي  ال�ضخ�ضيات  وبقوة 
اأو رقيب،  اأي واعز  وراءه من دون 
الطفيليني  هوؤالء  مثل  روؤية  اإن 
من  البالد  ثروات  ينهبون  وهم 
دون  ومن  القانون  من  خوف  دون 
الذي  هو  يوقفهم،  رادع  وجود 
اأو�ضاط  بني  الغ�ضب  �ضعلة  اأّجج 
العدالة  متنح  ال  فالدولة  ال�ضعب، 
ذلك  وفوق  املرجوة،  االجتماعية 
تدير ظهرها له، غري اآبهة مب�ضريه 
التفكري  عدم  اإىل  به  تدفع  وكاأنها 
اللهث  �ضوى  اآخر  �ضيء  اأي  يف 
وراء قوت يومه. لقد طال �ضربه، 
جّم  اأفرز  قد  اليوم  جنده  لذلك 
بطريقة  لكن  ال�ضارع،  يف  غ�ضبه 
هو  هدفه  اإن  و�ضلمية،  ح�ضارية 
ال  للبلد  امل�ضرّي  النظام  رحيل 
اإقامة  اإىل  ين�ضد  بذلك  فهو  اأكرث، 
جمهورية ثانية مبنية على العدالة 
بني  الف�ضل  وعلى  االجتماعية 
�ضلطة  كل  تقوم  حيث  ال�ضلطات 
لل�ضلطات  تدخل  دون  من  بعملها 
االأخرى، فال�ضلطة الق�ضائيةتتمتع 
بكامل اال�ضتقاللية وال يكبح عملها 
ال�ضلطة  تقوم  بينما  طرف،  اأي 
املحا�ضبة  وجمل�ص  الت�رصيعية 
 ، التنفيذية  ال�ضلطة  مبراقبةعمل 
و�ضينال كل ذي حق حقه يف اإطار 

دولة القانون املن�ضودة.
اإن االآليات التي متّكننا من حتقيق 
ذلكموجودة وغري معّقدة، فاالأ�ضل 

الختيار  لل�ضعب  الكلمة  نعيد  اأن 
يوّد  التي  الثانية  اجلمهورية  منط 
يختار  ال�ضعب  ترك  اأي  تاأ�ضي�ضها، 
ن�ضع  اأن  دون  من  حرية،  بكل 
املهم  ومن  عليه،  اأو�ضياء  اأنف�ضنا 
حال  جند  اأن  احلايل  الوقت  يف 
وال�ضيا�ضي،  الد�ضتوري  بني  ميازج 
احلفاظ  ال�رصوري  من  جهة  فمن 
على بع�ص املوؤ�ض�ضات الد�ضتورية 
د�ضتور  كتابة  غاية  اإىل  املتواجدة 
يجب  اأخرى  جهة  ومن  جديد، 
الو�ضع  مقت�ضيات  مع  التكّيف 
بحكم اأن قطار القانون قد انحرف 
مع اإيقاف االنتخابات الرئا�ضية اأو 

حتى قبل ذلك بكثري.
مل يتبق للرئي�ص اإال اأيام معدودات 
حالن  له  لذلك  عهدته،  وتنتهي 
نهاية  انتظار  اأو  اإمااال�ضتقالة 
يجب  اال�ضتقالة  حال  يف  العهدة. 
با�ضتقالة  ا�ضتقالته  تقرن  اأن 
يتوىل  حتى  االأمة  جمل�ص  رئي�ص 
مهام  الد�ضتوري  املجل�ص  رئي�ص 
اأن  االأخري  هذا  وعلى  الرئي�ص، 
جدواه  لعدم  الربملان  يقومبحّل 
اإال  ميثلون  ال  فاأع�ضائه  حاليا، 
عهدة  انتهت  اإذا  اأما  اأنف�ضهم. 
الرئي�ص من دون تقدمي ا�ضتقالته، 
لالأمن  االأعلى  املجل�ص  فعلى 
الد�ضتوري  املجل�ص  مع  االجتماع 
املنتهية  للرئي�ص  دعوة  دون  من 
حالة  عن  االإعالن  ق�ضد  عهدته، 
الفراغ الد�ضتوري،ثم يختاون اأحدا 

منهم لرئا�ضة الفرتة االنتقالية.
املتواجدة،  الوزارات  على  تبقى 
مبهام  العامون  اأمناوؤها  ويكلّف 
تعيني  دون  من  وزاراتهم  اإدارة 
احلكومة  وتقوم  جدد،  وزراء 
للحفاظ  االأعمال  ت�رصيف  مبهام 
غاية  اإىل  املواطنني  م�ضالح  على 
د�ضتورية  موؤ�ض�ضات  انتخاب 
جديدة ، كما تكلّف الوزارات ذات 
االخت�ضا�ص بالتح�ضري النتخابات 
وجوب  مع  التاأ�ضي�ضي،  املجل�ص 
ح�ضيلة  العامني  االأمناء  تقدمي 
اإىل  وزاراتهم  اأعمال  عن  �ضهرية 
وجمل�ص  الدولة  رئي�ص  من  كل 

املحا�ضبة.
�ضخ�ضية  الدولة  يختاررئي�ص 
بعيدة  ال�ضعب،  بها  يقبل  توافقية 
لرئا�ضة  ال�ضابق  النظام  رموز  عن 
وتختار  االنتخابات،  مراقبة  هيئة 
مل�ضاعدتها  ال�ضخ�ضية  هذه 
ورجال  الق�ضاة  من  جمموعة 

القانون. 
املجل�ص  انتخابات  جترى 
 03 يتجاوز  ال  اأجل  يف  التاأ�ضي�ضي 

اأ�ضهر. 
من  التاأ�ضي�ضي  املجل�ص  يتكون 
االإدارية  الدوائر  ميثلون  اأع�ضاء 
الواليات،  ملختلف  امل�ضّكلة 
اإجراء  يف  مهمته  وتنح�رص 
على  ال�رصورية  التعديالت 

املعلنة  االأهداف  وفق  الد�ضتور 
تتما�ضى  والتي  ال�ضعب  قبل  من 
مع رغبته يف قيام جمهورية ثانية، 
الإمتام  اأ�ضهر   03 مهلة  له  ومتنح 
الد�ضتور  يعر�ص  ثم  العملية، 
لال�ضتفتاء  ال�ضعب  على  اجلديد 
املجل�ص  يحّل  قبوله،  حال  ويف   ،

التاأ�ضي�ضي.

اأدوار مطلوبة

االنتخابات  مراقبة  هيئة  تقوم 
جدد  باأع�ضاء  نف�ضها  بتدعيم 
وتعديل  باإ�ضالح  ق�ضدالقيام 
والتنظيمية  الت�رصيعية  الن�ضو�ص 

التي حتكم العمليات االنتخابية. 
النظام  على  االبقاء  مت  حال  يف 
انتخابات  تنّظم  فاإنه  الرئا�ضي، 
رئا�ضية وبرملانية يف اأجل ال يتعدى 
النظام  كان  اإذا  اأما  اأ�ضهر،   03
�ضتنظم  فاإنه  برملانيا،  املختار 
االآجال  يف  برملانية  انتخابات 
بعدهااالنتخابات  وتنظم  نف�ضها، 

االأخرى.
اإقامة  اإىل  ين�ضد  ال�ضعب  اأّن  ومبا 
جمهورية ثانية، فاإنه من ال�رصوري 
اإعادة بناء النظام ال�ضيا�ضي برّمته، 
اإجراء االنتخابات الربملانية  قبل 
الرئا�ضية، لذلك ي�ضتوجب حّل  اأو 
جميع االأحزاب، واإلزامهم باإعادة 
موؤمترات  عرب  اأنف�ضهم  ت�ضكيل 
خا�ضعة  جديدة  تاأ�ضي�ضية 
للقوانني التي �ضت�ضتحدث اآنذاك، 
اإبعاد  االعتبار  بعني  االأخذ  مع 
التي  ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات  كل 
من  االأو�ضاع  تعفني  يف  �ضاهمت 
العمل ال�ضيا�ضي ملّدة زمنية حتّدد 
حزبي  حّل  يتّم  بينما  الحقا،  لهم 
ال�ضلطة نهائيا، فاالأفالن هو تركة 
اجلزائريني  التحرير، وميثل  ثورة 
بعينها. حمّددة  فئة  ال  جميعا، 
لدرجة  قبلها  من  ت�ضويهه  مّت  اإذ 
له  م�ضيئة  عبارات  الحظنا  اأننا 
العيب  فمن  امل�ضريات،  يف  ترفع 
مثال اأن نقذف اإىل القمامة �ضعار 
الالفتات  يرفع يف  اأن  اأو  االأفالن 
اأو�ضلته  لقد  بالرحيل،  ويطالب 
من  منبوذا  يجعل  الأن  الفئة  تلك 
قبل ال�ضعب، عو�ص اأن ينظر اإليه 
اإبان  االأحزاب  موحّد  اأنه  على 
حرب التحرير. اأما حزب االأرندي 
ال�ضيا�ضي  العمل  من  منعه  فيجب 
بالتزوير،  وعمله  ميالده  القرتان 
امل�ضار  عار يف  و�ضمة  فهو ميّثل 

الدميقراطي للجزائر.
فعليها  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  اأما 
االلتزام بدورها املتعارف عليه يف 
احلفاظ على اأمن ووحدة الوطن، 
ال�رصاعات  اإزاء  حيادها  و�ضمان 
يف  اإال  التدّخل  وعدم  احلزبية، 
حال ما اإذا اأخلّت اإحدى اجلهات 

بالتزاماتها.

روؤى

اأيها ال�سيا�سيون، اأتركوا اخليار لل�سعب
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تاأميم ال�سعب لقن�ات الإعالم م�س�ؤولية وطنية
اأمام اله�سا�سة يف الطرح التي توؤ�س�س لها الكثري من منابر الإعالم يف تعاطيها مع »احلراك 

ال�سعبي » الذي دخل اأ�سبوعه ال�ساد�س برقي ن�ساليه �اإبعاده ال�سيا�سة الإ�سالحية املجددة 

لكيان الأمة اجلزائرية اقرتح على املثقفني من اأ�ساتذة جامعيني �اإعالميني �منا�سلني 

�طنيني �نخب �طنية النز�ل اإىل ال�سعب �تنظيم جل�سات نقا�س توثق اإعالميا �يعتمد 

فيها على نقل مبا�سر عرب من�سات التوا�سل الجتماعي لهته اجلل�سات الوطنية الهامة التي 

يجب اأن تدح�س كل الأطر�حات التي ير�ج لها قفي قنوات تلفزيونية تدافع عن ال�سخو�س 

�تهني »احلراك ال�سعبي الراقي » �هي ثورة �سعب خرج �سد نظام �سيا�سي يطالب بتغيريه 

مبا فيه اذرعه الإعالمية التي ر�جت له �سنوات طويلة .

بقلم د.حممد مر�اين باحث ��سحفي

والغيورن  والأكادمييون  املثقفون  ينزل  اأن  املطلوب 
على الوطن والفاعلون يف احلراك ال�شعبي اإىل ال�شعب 
لال�شتماع  الهامة  الوطنية  اجلل�شات  هذه  وينظموا 
جيدا ل�شوت ال�شعب ومطالبه املعروفة وهي �شيا�شية 
احلكم  منظومة  يف  جزئيا  ل  كامال  تغيريا  تن�شد 
ونا�شط  واإعالمي  جامعي  كاأ�شتاذ  واإين  ال�شيا�شي 
بولية  الفكرة  هذه  ن�رش  يف  �رشعت  قد  جمعوي 
تنظيم  ب�شدد  ونحن  الكثري  معها  وتفاعل  م�شتغامن 
وتبيان  ال�شعبي  احلراك  حول  وطنية  نقا�ش  جل�شات 
احلقائق الوطنية الهامة التي تخ�ش النظام ال�شيا�شي 
ي�شقط  الإعالم  اأي�شا  وجعل  الدولة  كيان  قزم  ومن 
النخب  بكل  اأهيب  واأين  والتفرقة  الت�شطيح  قاع  يف 
اإىل  بالنزول  وتبادر  امل�شعى  هذا  تتبنى  ان  الوطنية 
احلراك  ل  النقا�ش  توؤطر  جل�شات  وتنظم  ال�شعب 
احلراك  من  املن�شودة  والغايات  احلقائق  وتك�شف 
ال�شعبي الراقي وهو ال�رشعية الوحيدة التي يجب اأن 
للحراك  ا�شتهدافا مبا�رشا  اأن هناك  اأرى  تبقى واين 
ال�شعبي الراقي وقربا لق�شيته التاريخية الوطنية من 
خالل توجيه النقا�ش يف و�شائل الإعالم اإىل �شخو�ش 
ال�شعب يف  يهم  موؤامرات بني ع�شب فال  اأو  اعتقلت 
الراقية  ال�شيا�شية  تتحقق مطالبه  اأن  اإل  الوقت  هذا 
وهي تغيري النظام ال�شيا�شي باأكمله والدخول يف عهد 
والقيم  املوؤ�ش�شات  جزائر  جديدة  جلزائر  جزائر 
اجلديدة التي تبني الدولة على عدالة اجتماعية وحياة 
�شيا�شية تتمتع بامل�شداقية و�شيادة كاملة لل�شعب على 
املثقفني  نزول  واأن  واملنتخبة  ال�شيا�شية  موؤ�ش�شاته 
الفاعلني يف  مع  نقا�ش  وتنظيم جلل�شات  ال�شارع  اإىل 
ال�شعبي  احلراك  قوة  من  �شرييد  ال�شعبي  احلراك 
ون�شاطه و�شيقويه اأكرث مما يتوقع الكثري فت�شبح هذه 
لالقرتاح  اأر�شية  مبثابة  البناءة  الوطنية  النقا�شات 
الوطني للخروج من الأزمة ال�شيا�شية وك�شف احلقائق 
التي ميكن اإل تقال يف و�شائل الإعالم عمومية كانت 
اأو خا�شة والتي مازالت ترتبك يف معاجلة الكثري من 

ق�شايا الظرف الوطني احل�شا�ش

اإعالم �سعبي �نخبوي موازي

واأدعو من منرب جريدة »الو�شط » وهي جريدة وطنية 
نوؤ�ش�ش  اأن  اإىل  بها  بالكتابة  اعتز  حمرتمة  اإخبارية 
اإعالما �شعبيا ونخبويا موازيا لهذا الإعالم املافياوي 
عن  التحدث  يف  و�رشع  ال�شعبي  احلراك  اأهان  الذي 
ال�شخو�ش واحلديث عن النا�ش دون اإحالة امل�شاهد 
والأفاق  للدولة  امل�شريية  الق�شايا  اإىل  اجلزائري 
من  ون�شاله  اجلزائري  ال�شعبي  حلراك  امل�شتقبلية 
هذه  تنظيم  اإىل  واأدعو  ال�شيا�شي  النظام  تغيري  اأجله 
اجلل�شات الإعالمية ال�شعبية يف كل ولية من وليات 
عنها  والدفاع  تاأطريها  اإىل  ال�شباب  وادعوا  الوطن 
اإعطاء  اأجل  من  ال�شعبي  احلراك  يف  جديد  كمعطى 
ال�شباب كل احلقائق واملعطيات الهامة عن احلراك 
ال�شعبي الراقي الذي يجب ان ي�شتمر ويوؤ�ش�ش لذراعه 
اأن  الإطالق  مقبول على  يعد  فلم  ال�شعبي  الإعالمي 
نزهاء  واإعالميون  اأ�شاتذة  من  املثقفون  يختزل 
وحمامون وق�شاة واإطارات نزيهة وطنية اأطروحاتهم 
اأن  يجب  واإمنا  �شاعات  يف  تقال  الإعالم  و�شائل  يف 
يك�شف  موازي  �شعبي  اإعالم  تاأ�شي�ش  اإىل  ننتقل 
احلقائق ويوؤكد اأن ما يحدث  الآن يف  جزائر احلراك 
للنظام  ال�شيئة  املمار�شات  مرده  الراقي  ال�شعبي 
وتغول  املايل  والف�شاد  ال�شيا�شية  احلياة  وت�شطيح 
واختطاف  الوطني  الإعالم  منابر  يف  املال  رجال 

الوطن ل�شنوات طويلة

اإعالم يك�سف احلقيقة لل�سباب

الذي  لل�شباب  النخبوي  ال�شعبي  الإعالم  هذا  ويزود 

تو�شيف  اأي  من  بريئة  وحركته  وطنية  همته  يتبقى 
احلقائق واملعطيات الهامة التي جتعل ال�شباب يدرك 
ع�رشية  البالد  يف  �شهد  الذي  القريب  املا�شي  اأن 
ال�شعب  وجعل  كيانها  واألغى  بالدولة  ا�رش  �شوداء 
اجلزائري يدفع ثمن اإرهابا اأعمى قتل العباد وخرب 
كيانات  كل  ينقل  اأن  ال�شعبي  الإعالم  وعلى  البالد 
�شخو�ش  عند  يتوقف  ول  ولغته  ال�شعبي  احلراك 
والأفق  احلل  من  جزءا  يكونوا  اأن  ميكن  ل  واأنا�ش 
الذي  ال�شيا�شية والن�شداد  الأزمة  اأنهم طرف يف  بل 
و�شلت اإليه البالد والذي لول اجلي�ش الوطني ال�شعبي 
لكنا اأمام نفق مظلم ل ندري اإىل اأين ن�شري فيه وقد 
اأن يبادر  ال�شعبي النخبوي  اأ�شحى على هذا الإعالم 
الهامة  واملعطيات  احلقائق  ك�شف  اإىل  الآن  من 
�شعبي  لإعالم  والتاأ�شي�ش  لل�شعب  احلقيقة  لك�شف 
الوطنية  الغايات  حتقق  اإل  يهمه  ل  موازي  نخبوي 
الذي خرج جمددا طاقته  اجلزائري  للعب  احلقيقية 
اأن نقدم  وحراكه ال�شعبي الراقي الوطني واأننا يجب 
ا�شتقرار  كاإعالميني ومنا�شلني وطنيني غيورين على 
عنوانها  يكون  اأن  يجب  التي  لل�شباب  احلقيقة  البالد 
اأنتجت هذه الواجهة للنظام يف  ما وقع من م�شارات 
موؤ�ش�شاته واأحزابه وهذا املطلوب يف هذه املرحلة 

البالغة احل�شا�شية والدقة .

ال�سعب هو احلقيقة

يبقى  ويطرح من حتاليل  اأفكار  من  يثار  ما  ويف ظل 
ال�شعب واجلي�ش احلقيقتان اللتان يجب التوقف عندها 
فال ميكن اأن يكون النقا�ش ال�شطحي الذي نراه على 
واإمنا  للحقيقة  يوؤ�ش�ش  نقا�شا  الوطني  الإعالم  منابر 
يجب النطالق يف حماية �شيادة ال�شعب على حراكه 
من  وحمايته  الوطن  مقومات  عن  والدفاع  ال�شعبي 
الدولة  وقت  و�شيعوا  الوطن  خربوا  الذين  املناورين 
اأن ال�شعب هو احلقيقة الوحيدة التي يجب اأن يدافع 
املتني  الأ�شا�ش  هو  ال�شعبي  واحلراك  اجلميع  عنها 
لأي انتقال �شيا�شي �شل�شل واجلي�ش الوطني ال�شعبي 
الوطني  احلراك  لهذا  الهام  ال�شند  اهلل  بعون  �شيكون 
كباحثني  واإننا  الوطنية  وق�شيته  اأفكاره  يف  الراقي 
مغالطات  اأي  وجه  يف  باملر�شاد  �شنقف  واإعالميني 
ومناورات على منابر الإعالم الذي تلعب بع�ش قنواته 
لعبة قذرة مت�ش بالأمن القومي للبالد ويجب علينا اأن 
نوؤ�ش�ش جميعا لهذا الإعالم ال�شعبي النخبوي الراقي 
الت�شليل  فيه  بدا  الذي  القوت  يف  عليه  ونحافظ 
وتع�ش�ش  تعي�ش  اأن  تريد  مقيتة  قذرة  لعبة  الإعالمي 
الذين  الأحرار  الوطنيني  ح�شاب  على  ال�شاحة  يف 
الإعالم  بالونات  من  مك�شوفة  مواجهة  يف  خرجوا 
الفا�شد ومع طغيان املال امل�شبوه ولن نحيد اأبدا عن 
اليوم  الذي يقف  وال�شعب  الوطن  الدفاع عن م�شالح 
البالد  باأمن  املغامرين  وجه  قوية يف  تاريخية  وقفة 
القومي  اأمننا  من  هام  جزء  فالإعالم  وا�شتقراره 
يريدون  الذين  الأعداء  �شف  يف  يكون  اأن  لميكن  و 
ا�شتغالل احلراك ال�شعبي للنيل من نبل ق�شيته الوطنية 
وت�شفية احل�شابات بني ع�شب اأ�رشت بالدولة وخربت 
كيانها وجعلت الوطن خمطوفا �شنوات ويف اعتقادي 
الوطني  للن�شال  والأ�شا�شية  الأوىل  الق�شية  هذه هي 
اأن يقوده الإعالميون املخل�شون  الراقي الذي يجب 
ل  فالتاريخ  الوطنية  املهنية  ولر�شالتهم  وللوطن  هلل 
يرحم ولن ييكون لأي خمرب وم�شلل دور وموقع يف 
ت�شعى  واملمار�شات  للقيم  جمددة  اإ�شالحية  حركة 
النزيه  بال�شباب  جديدة  نوففمربية  جمهورية  لبناء 
ل  احلقيقة  كل  يعرف  اأن  حقه  من  الذي  والنظيف 
بع�شها ومن حقه اأن يحا�شب الكثري من منابر الإعالم 
الكثري  باأفكار  وترب�ش  ومناورة  خداع  على  احلايل 
من الوطنيني وان الكثري من اأ�شباه الإعالميني الذين 
وقعوا يف هذا الفخ اأو مار�شوه عن �شغط �شيحا�شبهم 
التاريخ ولن يرحمهم فاجلزائر طاهرة ل تقبل �شناع 

الياأ�ش واملتورطني يف الدفاع عن رموز الف�شاد.   

مركب »تو�سيايل ب�سهايرية بوهران

مئات العمال ينتف�س�ن �سد »حقرة« امل�س�ؤولني الأتراك
.       دعوة لإرجاع 70 عامال مطر�دا � اإدماج اأ�سحاب العقود املحددة

.       ال�سريك الرتكي يقا�سي العمال  �يطعن يف �سرعية الإ�سراب اأمام حمكمة اأرزيو
قرر امل�سوؤ�لون الأتراك عن ت�سيري املركب الرتكي اجلزائري للحديد � ال�سلب »تو�سيايل« مبنطقة �سهايرية بدائرة 
بطيوة �سرقي �هران، ت�سعيد لهجتهم جتاه العمال اجلزائريني الذين يفوق عددهم 4000 عامل، حيث رفع م�سري 

املركب دعوى ق�سائية اإ�ستعجالية لدى حمكمة اأرزيو للطعن يف �سرعية الإ�سراب الذي ي�سنه منذ اأيام اأزيد من 2500 
عامل، مر�را مبقا�ساة ممثلي العمال املحتجني الذين يعت�سمون يف ال�ساحة الرئي�سية للمركب، يف حني اإدعى حمامي 

الطرف الرتكي اأن العمال يحتجون اأمام البوابة الرئي�سية � مينعون ال�ساحنات املحملة باملادة الأ�لية من الولوج .

اأ بن عطية

الرتكي  املركب  عمال  من  عدد  قرر 
التوقف عن الإ�رشاب  اجلزائري تو�شيايل« 
لالإحتاد  تدخل  بعد  الطعام،  عن  املفتوح 
للعمال  العام  لالإحتاد  املحلي  العمال 
مع  حوار  فتح  و  اأرزيو،  فرع  اجلزائريني 
امل�شوؤولني الأتراك،حيث دعا الفرع املحلي 
ل«الإيجتيا« اإىل �رشورة اإنتخاب فرع نقابي 
جديد بعد اأن اإ�شتقال 4 اأع�شاء من مكتب 
النقابة ال�شابقة، مرورا بعدول املدير العام 
الرتكي عن قرار طرد نحو 70 عامال �شاركوا 
يف الإ�رشابات و الإحتجاجات الأخرية  دون 
توقف لالإنتاج الذي �شاهم يف توا�شله نحو 
600 عامل تركي الذين يتمتعون بكل املزايا 
التي حرم و اأق�شيت منها العمالة املحلية .

الأتراك  من  املحلي  الإحتاد  طالب  و 
و�شع حد ل�شيا�شة الطرد التع�شفي يف حق 
العمال اجلزائريني و الإمتناع عن القرارات 
الإ�شتفزازية يف حقهم، و مراجعة الأجور 
عقود  وفق  يعملون  الذين  العمال  دمج  و 
القوانني  اإحرتام  و  املدة،  حمددة  عمل 
اجلزائرية يف مقدمتها التعامل مع الوكالة 
املحلية للت�شغيل لكل من بطيوة و اأرزيو، 
و اللتان يرف�ش ال�رشيك و الإدارة الرتكية 

عرو�ش  و  قوائم  ن�رش  يف  معهما  التعامل 
موؤ�ش�شتني  مع  التعامل  مف�شلني  العمل 
ما  هو  و  العاملة  اليد  جللب  خا�شتني 
العمل  عن  للعاطلني  غ�شب  موجة  فجر 
التكوين  من خريجي اجلامعات و معاهد 
و التعليم املهنيني على م�شتوى بلديات » 
و بطيوة مرورا مبر�شى  البية  اأرزيو، عني 
موكب  موؤخرا  اإعرت�شوا  الذين  احلجاج« 
التفقدية  زيارته  خالل  وهران  وايل 
بفتح  وعدهم  اأن  و  �شبق  و  للمنطقة، 

حتقيق و توفري اأزيد من 250 من�شب عمل 
دائم لدى املركب الرتكي و بقية امل�شانع 

الأجنبية و الوطنية .
التي  املركب مطالبهم  رفع عمال  و  هذا 
الولية  وايل  اإىل  بامل�رشوعة  و�شفوها 
حيث اأقدم الع�رشات منهم على الإحتجاج 
ملقر  الرئي�شية  البوابة  اأمام  اأم�ش،  اأول 
الولية مطالبني امل�شوؤول التنفيذي الأول 
مولود �رشيفي بالوفاء بالعهد الذي قطعه 

لهم و و�شع الأتراك عن حدودهم .

اأطراف حا�لت توقيف التحقيق يف ملف تهريب الذهب من ا�ستطنبول 

املفت�س العام ي�فد جلنة حتقيق اإىل  جمل�س ق�ساء وهران 

عرب 25 عملية ا�سترياد �همية لألب�سة بوهران 

اإحباط تهريب 7 ماليني دولر  للخارج 
.     توقيف 3 اأ�سخا�س � اكت�ساف 25 عملية توطني �همية ببنك اأجنبي

العدل  لوزارة  العامة  املفت�شية  اأوفدت 
تهريب  ق�شية  يف  للتحقيق  مفت�شا 
بعد  اجلزائر  اإىل  ا�شطنبول  الذهب من 
منت  الذهب على  من  كلغ   13.254 حجز 
حقيبتني  مبطار اأحمد ب بلة، على خلفية 
معلومات تلقتها املفت�شية العامة يف حتويل 
دولية  ب�شبكات  مرتبطة  الذي هو  التحقيق 
لتهريب الذهب اإىل اجلزائر لإعادة ت�شنيعه 
يف ور�شات �رشية بولية وهران والتي �شبق 

واأن فكك م�شالح الأمن اإحداها .
املفت�ش  قبل  من  اإيفاده  مت  التفتي�ش  
تلفيه  خلفية  على  ها�شم  بن  الطيب  العام 
ق�شية  يف  التحقيق  توقف  حول  معلومات 
مبطار  الذهب  من  املحجوزة  الكمية 
حقيبتني  يف  خمباأة  والتي  كانت  ال�شينيا 
رواق  يف  عنهما  �شاحبهما  تخلى  يدويتني 

على  املراقبة  مركز  دخوله  املطار  قبل 
كانت  اأو  ف�شله يف حماولة متريرها  خلفية 
لتمرير  املطار  يف  اأطراف  مع  عالقة  له 
كانت  الكمية  وان   هذه  ، خا�شة  الب�شاعة 
موجهة  لتموين  بع�ش الور�شات  التي تقوم 
يزيد  ل  الذي  املغ�شو�ش  الذهب  بت�شنيع 
بالطوك  دجمه  بعد  قرياط  عن  09  عياره 
والتي متكن لعنا�رش اأمن ولية تلم�شان من 
الإطاحة ب�شبكة خمت�شة يف ترويج  الذهب 
املغ�شو�ش وحجز حوايل 06كلغ من الذهب 
داخل  ور�شة  خالل �شهر فرباير املن�رشم  
وتوقيف 05  اأ�شخا�ش على راأ�شهم »�شياغ« 
حجز  مت  اأين  ور�شته  مداهمة  مت  الذي 
الغري  املعجون  الذهب  من  كلغ   06 كمية 
اأن   اجلمارك  مل�شالح  �شبق  مطابق  كما 
حجز كميات هامة من الذهب الغري مطابق 

الذي  �شار يغزو املحالت الأمر الذي جعل  
تعزز  والذي  حتقيق   تفتح  العامة  النيابة 
امل�شتعمل  الذهب  ان  تبني   بعدما  موؤخرا 
خمت�شون  ويقوم   ، ا�شطنبول  من  يهرب 
مع  بوهران  �رشية  ور�شات  يف  بت�شنيعه 
دمغه بدمغة مزورة  وهو ما حاولت بع�ش 
حفظ  خالل  من  عليه  الأطراف  الت�شرت 
امللف الذي قد يجر اإطارات من اجلمارك 
باملطار  واإطارات  احلدود  و�رشطة 
و�شياغني من خمتلف وليات غرب الوطن 
، وبو�شول املعلومات اإىل املفت�شية العامة 
على  للوقوف  حتقيق  جلنة  باإيفاد  عجلت 
حجز  اإىل   يوؤدي  قد  الذي  امللف  حقيقة 
كميات �شخمة من الذهب املغ�شو�ش الذي 

�شحيته دائما الزبائن .
حممد بن ترار

الإقت�شادية  الفرقة  عنا�رش  متكنت 
من   ، وهران  ولية  باأمن   ، واملالية 
للعملة  منظمة  تهريب  �شبكة  تفكيك 
حماولة  ب�شدد  كانت  للخارج  ال�شعبة  
،من  دولر  ماليني   7 من  اأكرث  تهريب 
اإ�شترياد وهمية لألب�شة  خالل ،عمليات 
م�شتعارة  باأ�شماء  اأ�شخا�ش  طرف  من 
اأول  توقيفه   ،يقودها متهم رئي�شي  مت 
اآخرين  �شخ�شني  رفقة   اأحيل  اأم�ش، 
اأن  املتخ�ش�ش  بعد  اجلزائي  للقطب 

�شدر يف حقهم اأمر اإيداع.
اأ�رشت  اأمنية  م�شادر  وح�شب 
ل«الو�شط« فقد متكنت امل�شالح ذاتها 
من اإكت�شاف وثائق توطني بنكي  جتاري 

مزورة  لعمليات اإ�شترياد وهمية لألب�شة 
متنوعة  ،بعد اأن تاأكد للمحققني اإنعدام 
ال�شلع  هذه  لدخول  جمركية  ت�شاريح 
عرب امليناء ،حيث حاولت ال�شبكة اإيهام  
اجلزائر AGB بوجود  اخلليج  بنك 
،و  متنوعة  لألب�شة  اإ�شترياد  عمليات 
اإنطلت احليلة على البنك املذكور،بفعل 
مت  اأين   ، املزورة  التجارية  الوثائق 
جممل  بلغ  اإ�شترياد  عملية   25 توطني 
قيمتها املالية 7 ماليني دولر اأمريكي 
ال�رشيبية  اجلباية  قيمة  تقدر  ،بينما 
للعملية ب25 مليار �شنتيم ،وح�شب ذات 
النا�شطة  ال�شبكة   ،تقوم هذه   امل�شدر 
البطال  ال�شباب  باإ�شتدراج  مدة   منذ 

املحدود  الثقايف  امل�شتوى  ذوي  ،من  
للعمل يف جمال التجارة اخلارجية ،اأين 
التجارة  عامل  بالدخول يف  اإيهامه  يتم  
،مقابل   ال�رشاكة  طريق  عن  اخلارجية 
تقا�شى ح�شته لقاء كل عملية اإ�شترياد 
الوثائق  يح�رش  اأن   بعد  باإ�شمه  ت�شجل 
التجاري و  ال�شجل  الالزمة  لإ�شتخراج 
اإن�شاء  ،وبعد   وهمية  �رشكات  تاأ�شي�ش 
م�شري  يوقع  الورق  على  ال�رشكات  تلك 
املزورة  الوثائق  على  ال�رشكة   تلك 
دون اأن يدرك اأن الأمر يتعلق بعمليات 
وثائق  تزوير  يتم  وهمية حيث  اإ�شترياد 

العمليات اخلا�شة بهذا الن�شاط.
 اأ بن عطية



بوالية  االأول  الرجل  ا�ستهل 
التفقد  و  العمل  زيارة  ورقلة  
مب�رشوع اجناز �سكنات اجتماعية 
البي�ساء  عني  ال�سكني  بالقطب 
و  التهيئة  اأ�سغال  معاينة  و 
زيارة  ال�سبكات  ملختلف  الربط 
ريا�سي  مركب  اجناز  م�رشوع 
ببلدية  بالبكرات  مقعد   5000
معاينة م�رشوع  مع   ، بي�ساء  عني 
 1000 اجلامعية  االإقامة  اجناز 
اإ�سافة   ، بورقلة  ذكور  �رشير 
اجناز  م�رشوع  اأر�سية  ملعاينة 
احلظرية التكنولوجية و تطويرها 
بامل�سوؤول  قام  كما   ،.ANPT
التنفيذية  الهيئة  على  االأول 
الوكالة  اجناز  م�رشوع  بزيارة 
التجارية » �رشكة �سونلغاز« بحي 
الن�رش، مع معاينة اأ�سغال التهيئة 
اجلارية بالقطب ال�سكني اجلديد 
بحي الن�رش. اإىل جانب ذلك فقد 
على   بالوالية  االأول  الرجل  وقف 
العيادة   : اأ�سغال  انطالق ور�سات 
املجمع   ، اخلدمات  املتعددة 
بالقطب  متو�سطة  و  املدر�سي 
عاين  كما  الن�رش،  حي  اجلديد 
ال�رشطة  مدر�سة  اإجناز  م�رشوع 

بدائرة �سيدي خويلد.
اأما ببلدية ورقلة فقد وقف وايل 
امل�ساريع  عديد  على  الوالية 
التابعة لقطاعات الرتبية ، ال�سكن 
من  لعل  العمومية  االأ�سغال  و 

اكمالية  اجناز  م�رشوع  اأبرزها  
ورقلة،  ثور  بني  بوزيد  بحي 
بحي  مدر�سي  جممع  م�رشوع 
�ستنطلق  اأق�سام(  )ح�سة  بوزيد 
القادمة  القليلة  االأيام  خالل 
ذات  عاين  كما  للم�رشوع،  تكملة 
اجناز  اأ�سغال  انطالق  امل�سوؤول  
الن�رش  حلي  مدر�سي  جممع 
 100 ملعاينة  اإ�سافة  ورقلة، 
بحي  ايجاري  عمومي  م�سكن 
ا�سغال  ور�سات  وكذا  الن�رش، 
بالطاقة  العمومية  االإنارة  اجناز 
 _ الن�رش  حي  بطريق  ال�سم�سية 
معاينته   ن�سيان  دون  بامنديل_.، 
وفتح  الت�سوية  اأ�سغال  لور�سات 
االجتماعية  بالتجزئة  الطرقات 
و  قطعة   1000 ح�سة  بامنديل 
�سبكات  اجناز  ا�سغال  ور�سات 

واملياه  ال�سحي  لل�رشف  الربط 
اأي�سا  مت  كما   ، لل�رشب  ال�ساحلة 
املنتهية  الدرا�سة  على  االطالع 
اجتماعية  جتزئة   3000 حل�سة 
جديدة، و معاينة ور�سات اأ�سغال 
حلي  ال�سحي  ال�رشف  �سبكة 
كو�سيدار  تطهري  الن�رش)م�رشوع 
ور�سات  معاينة  و  ورقلة،  حو�ض 
اأ�سغال اجناز ال�سكنات املخ�س�سة 
من  العايل.  التعليم  قطاع  لفائدة 
امل�سوؤول  وجه  فقد  ثانية  جهة 
التنفيذية  الهيئة  على  االأول 
بالعا�سمة  املعروفة  بورقلة 
عبد  ال�رشقي  للجنوب  املركزية 
�سارمة  تعليمات  جالوي  القادر 
تق�سي ب�رشورة اال�رشاع يف وترية 
املوؤ�س�سات  الزام  مع   ، االأ�سغال 
اأجال  احرتام  على  املقاوالتية 

التقنية  واملعايري  الت�سليم 
والقانونية اخلا�سة باالجناز .

من  مقربة  م�سادر  اأن  ومعلوم 
اأن  ك�سفت  الوالية   وايل  حميط 
را�سية  غري  املركزية  ال�سلطات 
املدراء  بع�ض  اأداء  على  متاما 
الذين  واملركزيني  التنفيذيني 
اتهمتهم تقارير و�سفت بال�سوداء 
تعليمات  عرقلة  خلف  بالوقوف 
قنوات  لفتح  الرامية  احلكومة 
احلوار مع املواطنني  واال�ستماع 
خلف  وال�سعي  لالإن�سغاالتهم 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل 
املتاحة  واالإمكانات  االأولويات 
وفق ما اأوردت م�سادرنا اخلا�سة 
قطاعات  بالذكر  خ�ست  التي 
اجلزائرية   ، ال�سكن   ، الرتبية 

للمياه والري املوارد املائية .

الفالحية  الغرفة  رئي�ض  برمج 
بوالية ورقلة عقبة �سكري بوزياين 
للمحيطات  ميدانية  خرجة   ،
بالفالحني  لالإحتكاك  الفالحية 
وال�سعي  الن�سغاالتهم  اال�ستماع  و 
الو�سية  لل�سلطات  نقلها  خلف 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  بها  للتكفل 

االأولويات واالإمكانات املتاحة .
املن�رشم  االأ�سبوع  خالل  قام 
لوالية  الفالحية  الغرفة  رئي�ض 
ورقلة ال�سيد عقبة �سكري بوزياين 
بزيارة ر�سمية  اىل حميط جمعية 
دائرة  عبداهلل  بن  بحا�سي  االمل 
�سيدي خويلد ،  حيث مت الوقوف 
على الواقع الفالحي لهذا املحيط 
الذي ا�ستمات ا�سحابه يف خدمته 
النخيل  با�سجار  وغر�سه  وتطويره 
من  وجمموعة  املثمرة  واال�سجار 

اخل�رشوات وكذا االعالف .
كما كانت تربية املوا�سي حا�رشة 
بهذا املحيط ، من اجل النهو�ض 
رغم  وهذا  املنطقة  يف  بالفالحة 
تقدم  يعيقان  ا�سا�سني  ان�سغالني 
بهذا  الفالحي  الن�ساط  وازدهار 
املحيط الذي م�ساحته 40 هكتارا 

وزعت على 40 فالحا وهما نق�ض 
املياه وا�ستلزام وجود بئر جديدة 
كافية  غري  املوجودة  املياه  الن 
تبعد  التي  الكهرباء  وبعد  متاما 

حوايل 2 كلم .
اىل جانب ذلك فقد ا�ستمع رئي�ض 
ورقلة  لوالية  الفالحية  الغرفة 
لالإن�سغاالت  بوزياين  �سكري  عقبة 
قد  ،كما  فردا  فردا  الفالحني  كل 
كل ما ميكن تقدميه من اإر�سادات 
اجل  من  مايلزم  وكل  وتو�سيحات 
تنظيم املهنة واملرافقة واالر�ساد 
�سياق  ويف  للمعلومة،  اإي�ساال  و 
مت�سل فقد ثمن عقبة املجهودات 
هوؤالء  يبذلها  التي  اجلبارة 
وهو  خدمة  اأجل  من  الفالحيني 
تعليمات  مع  يتما�سى  الذي  االأمر 
وتوجيهات احلكومة الرامية لتذليل 
الت�سهيالت  تقدمي  و  ال�سعوبات 
الراغبني  وامل�ستثمرين  للفالحني 
بهدف  وذلك  االأر�ض  خدمة  يف 
املحروقات  لقطاع  التبعية  اإنهاء 
الذي تهاوت اأ�سعاره يف البور�سات 

العاملية .
�أحمد باحلاج 

احل�رشي  االأمن  م�سالح  متكنت 
اأدرار يف  االأول والثاين باأمن والية 
االإطاحة  من  منف�سلتني  ق�سيتني 
ق�سايا  يف  متورطني  ب�سخ�سني 
حرمة  واإنتهاك  بال�رشقة  تتعلق 

م�سكن مع اإنتحال اإ�سم الغري .
تعود  االأوىل  الق�سية  حيثيات 
املواطنني  اأحد  تقدم  اإثر  على 
احل�رشي  االأمن  م�سالح  اأمام 
االأول ق�سد تقدمي �سكوى ر�سمية 
التي  لل�رشقة  تعر�سه  بخ�سو�ض 
كان  بينما  كمبيوتر  جهاز  طالت 
مكلفا باال�ستقبال باإحدى املراقد 
الكائنة بعا�سمة الوالية من طرف 
اأحد الزبائن ، حيث اأف�ست نتائج 
التحقيق اإيل حتديد هوية امل�ستبه 
 ، العمر 33 �سنة  من  البالغ  فيه 
حقه  يف  جزائي  ملف  اإجناز  بعد 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  وتقدميه 
يق�سي  حكم  حقه  يف  �سدر 
مع  نافذة  حب�ض  ب�سنتني  باإدانته 

مقدرة  مالية  وغرامة  االإيداع 
بـ 200.000،00 دج .

الثانية  الق�سية  وقائع  تعود  فيما 
ال�رشطة  قوات  تلقي  اإثر  على 
املواطنات  اأحد  قبل  من  نداء 
حرمة  اإنتهاك  اإيل  تعر�ست  التي 
االأ�سخا�ض  اأحد  قبل  من  م�سكنها 
تو�سيع  بعد   ، الهوية  جمهول 
التحريات وبناءا على املوا�سفات 
هوية  اىل  التو�سل  مت  املقدمة 
امل�ستبه فيه )جار ال�سحية ( البالغ 
اإعرتف  الذي  العمر 23 �سنة  من 
اإليه  املن�سوبة  االأفعال  مبجمل 
م�ستعارة  هوية  ذلك  يف  م�ستعمال 
يف ت�رشيحاته، بعد اإ�ستيفاء جميع 
وتقدمي  االأويل  التحقيق  اإجراءات 
يف  �سدر   ، النيابة  اأمام  االأطراف 
حب�ض  املتهم 05 �سنوات  حق 
مالية  وغرامة  االإيداع  مع  نافذة 

مقدرة بـ 500.000،00 دج .
�أحمد باحلاج 

قام  و�يل �ل�لية ب�رقلة عبد �لقادر جالوي ب�سفته �مل�س�ؤول �لأول على �لهيئة �لتنفيذية بخرجة 
ميد�نية و هذ� يف �إطار متابعة �مل�ساريع قيد �لإجناز حيث متت معاينة �مل�ساريع .

وجه تعليمات لحرت�م �آجال ومعايري �إجناز �مل�ساريع  

�أحمد باحلاج 

وايل ورقلة  يقف على اآفاق التنمية 
ببلدية البي�صاء وعا�صمة الوالية 

اجلرائم  خمتلف  مكافحة  اإطار  يف 
الوطني،متكنت  باالإقت�ساد  املا�سة 
م�سالح ال�رشطة الأمن الوالية ممثلة 
يف االأمن احل�رشي الرابع  بتمرنا�ست 
من توقيف ت�سعة اأ�سخا�ض من بينهم 
اإمراأة ترتاوح اأعمارهم ما بني )19 اىل 
38 �سنة( متورطني يف ق�سية احليازة 
على مواد �سيدالنية م�رشة بال�سحة 

م�ستوردة عن طريق التهريب.
معلومات  اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
اأن  تفيد  ال�رشطة  اإىل عنا�رش  واردة 
اأنثى(  )جن�ض  من  االأ�سخا�ض  اأحد 
�سيدالنية  مواد  بيع  و  برتويج  تقوم 
حي  م�ستوى  بال�سحة،على  م�رشة 
لهذه  ا�ستغالال  و  الفرياي  �رش�سوف 
اأمنية  خطة  و�سع  مت  املعلومات 

بالتفتي�ض  اإذن  مبوجب  و  حمكمة 
مت  الق�سائية  الهيئات  عن  �سادر 
امل�ستبه  توقيف  و  امل�سكن  تفتي�ض 
مت  اأ�سخا�ض،اأين  ثمانية  رفقة  فيه 
احلجم  من  كرتونية  �سبط 36 علبة 
الكبري و كل علبة حتتوي على 20 علبة 
دواء  بها 50 علبة  �سغرية  كرتونية 
مبجموع اإجمايل �سبعمائة و ع�رشون 

م�سجل   )720.000( قر�ض  األف 
اإ�سم SUPER APETI اأين  عليه 
رفقة  املقر  اأىل  حتويلهم  مت 
اإ�ستكمال  بعد  و   ، املحجوزات 
اإجراءات التحقيق،مت تقدميهم اأمام 
حيث  املخت�سة،  الق�سائية  اجلهات 

�سدر يف حقهم اأمر اإيداع.
�أحمد باحلاج 

ب�ستى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
مكافحة  فرقة  متكنت   ، اأنواعها 
للم�سلحة  التابعة  املخدرات 
باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  الوالئية 
الفارط  االأ�سبوع  بحر  اأدرار  والية 
كمية  ترويج  حماولة  اإحباط  من 
اإقليم  عرب  العقلية  املوؤثرات  من 

االخت�سا�ض .

دوريات  اإثر  على  العملية  جاءت 
�سوارع  عرب  الفرقة  لذات  عادية 
اأين لفت  واأحياء عا�سمة الوالية ، 
انتباههم �سخ�ض م�سبوه يف عقده 
الثاين من العمر ، بعد التقرب منه 
اجل�سدي  التلم�ض  عملية  واإجراء 
من  على 50قر�سا  العثور  مت 
باإحكام  نوع » اإك�ستازي » خمباأة 

باالإ�سافة  الداخلية  مالب�سه  حتت 
بـ 6500 دج  مقدر  مايل  مبلغ  اىل 
ال�سموم  هاته  ترويج  عائدات  من 
مقر  اىل  وحتويله  توقيفه  بعد   ،
امل�سلحة مت حتديد هوية �رشيكيه 
وهما اإمراأة تبلغ من العمر 43 �سنة 
االأقرا�ض  بجلب هاته  قامت  التي 
املهلو�سة من مدينة ب�سار بغر�ض 

رفقة  اأدرار  والية  باإقليم  ترويجها 
�رشيكها البالغ من العمر 25 �سنة ، 
اللذين مت توقيفهما يف وقت الحق 
اإجراءات  جميع  ا�ستيفاء  بعد   ،
التحقيق االأويل مت تقدمي امل�ستبه 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  فيهم 

املخت�سة.
�أحمد باحلاج 

�سرطة مترن��ست 

�سبط بح�زتها 50 قر�سا مهل��سا باأدر�ر 

االإطاحة بـ09 اأ�صخا�ص بحوزتهم  مواد �صيدالنية م�صرة بال�صحة   

تفكيك جماعة اأ�صرار تقودهم اإمراأة  متتهن ترويج املوؤثرات العقلية 

 رئي�س �لغرفة �لفالحية ب�رقلة 
عقبة �سكري ب�زياين

�أمن �أدر�ر 

زيارة ر�صمية ملحيط جمعية 
االأمل ببلدية حا�صي بن عبد اهلل 

االإطاحة ب�صارق جهاز 
كمبيوتر وتوقيف منتهك 

حرمة اأحد امل�صاكن 
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حممود جمال عبدالعال

اإجراءات احلكومة:

تعامل  يف  الرمادية  امل�ساحات  اختفت 
»جا�سيندا  برئا�سة  النيوزلندية  احلكومة 
م�سجدي  يف  الإرهابية  العملية  مع  اأرديرن« 
»النور« و«لينوود« يف مدينة كراي�ست ت�سري�ش. 
و�سائل  فيه  تتعاطى  كانت  الذي  الوقت  ففي 
مب�سطلحات  احلادث  مع  الغربية  الإعالم 
اأنه  »اأرديرن«  اأعلنت  و«املهاجم«،  »امل�سلح« 
عمل اإرهابي. و�سنتناول فيما يلي الإجراءات 
وال�سيا�سات التي اتبعتها احلكومة النيوزلندية 
م�سجدي  اأزمة  لإدارة  »اأرديرن«  بزعامة 

كراي�ست ت�سري�ش.

جلنة حتقيق ملكية:

ت�سكيل  نيوزيلندا  وزراء  رئي�سة  اإعالن  مثَّل 
احلادث  للتحقيق يف مالب�سات  ملكية«  »جلنة 
اأهمية كبرية، ل �سيما اأن »اأرديرن« عملت منذ 
اللحظة الأوىل على ك�سف مالب�سات احلادث 
بكافة جوانبها للو�سول اإىل تف�سريات حقيقية 
للم�سكلة، خا�سة اأن نيوزيلندا بلد اآمن. وياأتي 
جلنة  بت�سكيل  النيوزلندية  احلكومة  قرار 
حتقيق ملكية كرد مالئم على هذه اجلرمية، 
ذات  للق�سايا  امللكية  اللجان  �ش  تُخ�سَّ اإذ 
امللكية  اللجان  عمل  ويكون  العامة،  الأهمية 

م�ستقاًل متاًما.

اإبراز الرموز الإ�سالمية: 

احلادث  وقوع  منذ  »اأرديرن«  حكومة  تبنت 
جمتمع  بني  امل�سافات  اإزالة  ا�سرتاتيجية 
اإظهار  خالل  من  والنيوزيلنديني  امل�سلمني 
هذا  ويف  معهم.  املختلفة  الت�سامن  اأمناط 
يف  اجلمعة  و�سالة  الأذان  بث  مت  ال�سياق، 

ال�سا�سات التلفزيونية احلكومية واخلا�سة.
ويف هذا ال�سياق، قادت »اأرديرن« نحو خم�سة 
امل�سلمة،  الأقلية  مع  للت�سامن  �سخ�ش  اآلف 
اأرواح  على  حداًدا  دقيقتني  للوقوف  ودعت 

)موقع  النور  م�سجد  من  بالقرب  ال�سحايا 
امل�سلمة  للجالية  حديًثا  ووجهت  احلادثة(. 
نحن  الأحزان،  ت�ساطركم  »نيوزيلندا  قائلة: 
العربية  اللغة  توظيف  على  وعملت  واحد«، 
ت�سامنها  عن  للتعبري  الإ�سالمي  والرتاث 
باأحد  كا�ستعانتها  واأهاليهم،  ال�سحايا  مع 
الرتاحم  على  حت�ش  التي  النبوية  الأحاديث 

والتعاطف بني النا�ش. 
يف  الطماأنينة  لبث  احلجاب  بارتداء  وقامت 
تخ�سى  اأ�سحت  التي  امل�سلمة  الأ�رس  نفو�ش 
العمل  هذا  بعد  املتطرفني  من  نف�سها  على 
ال�رسطيات  ذلك  يف  وتبعتها  الإرهابي. 
واملذيعات يف القنوات الف�سائية النيوزيلندية، 
بل واملواطنات يف ال�سوارع. وحر�ست »اأرديرن« 
يف خطابها جتاه ال�سحايا على ا�ستخدام لغة 
املجتمع  وحدة  لتعزيز  »نحن«  املجموع 
دعت  بالإرهابي،  يتعلق  وفيما  وت�سامنه. 
الإعالم اإىل جتاهله وعدم اإبراز ا�سمه، وتعزيز 
من  واآثارهم.  ق�س�سهم  وذكر  ال�سحايا  وجود 
تكاليف  بتحمل  تعهدت احلكومة  اآخر،  جانب 
الأعباء  حتمل  ذلك  يف  مبا  لل�سحايا  املاآمت 
نيوزيلندا  اإىل  ال�سحايا  ل�سفر عائالت  املالية 
تكاليف  حتمل  اأو  ذويهم،  تاأبني  يف  للم�ساركة 
حال  يف  الأ�سلية  اأوطانهم  اإىل  اجلثامني  نقل 

رغب اأهايل ال�سحايا يف ذلك. 

تعديل قوانني حيازة 
الأ�سلحة: 

رغم قوة لوبي �رسكات الأ�سلحة يف نيوزيلندا، 
قوانني  �ستغري  اأنها  اأعلنت  »اأرديرن«  اأن  اإل 
و�سالمة  اأمان  على  ا  حر�سً الأ�سلحة  حيازة 
فورية  قرارات  اتخذت  وبالفعل  املجتمع. 
الآلية  ون�سف  الهجومية  الأ�سلحة  بيع  حلظر 
ا�ستخدمها  التي  الع�سكري  الطراز  ذات 
ومن  امل�سجدين.  على  الهجوم  يف  الإرهابي 
يف  تُ�سدد  جديدة  قوانني  تظهر  اأن  املتوقع 

م�ساألة احل�سول على الأ�سلحة الفردية.

مناه�سة اليمني املتطرف: 

يف الوقت الذي تردد فيه الإعالم وال�سا�سة يف 

الغرب يف تو�سيف اجلرمية، اأعلنت »اأرديرن« 
اأنه ل م�ساحة رمادية يف هذه اجلرمية، ونددت 
بالأيديولوجيا القومية وخرافات تفوق العن�رس 
الأبي�ش، ورف�ست دون تردد حماولة ربط اأحد 
بني  الأ�سرتايل  النواب  مبجل�ش  امل�رّسعني 
حماولة  اأن  معتربة  والعنف،  امل�سلمني  هجرة 
الربط بني اجلانبني »عار« و«خمزية«. ودعت 
لجتثاث  عاملية  حملة  اإطالق  اإىل  »اأرديرن« 
الوقت  يف  ورف�ست  املتطرف،  اليمني  اأفكار 
نف�سه احلجج التي تزعم منو العن�رسية ب�سبب 
اعتبار  اإىل  ودعت  املهاجرين،  اأعداد  تزايد 
ذلك  اإىل  يُ�ساف  عاملية.  جرمية  العن�رسية 
النيوزيلندي  املجتمع  اإميان  على  تاأكيدها 

بالتعدد والتنوع. 

ت�سامن جمتمعي:

كبرًيا  ت�سامًنا  النيوزيلندي  املجتمع  اأبدى 
قيام  يف  يت�سح  ما  وهو  امل�سلمة،  الأقلية  مع 
عن  الطوعي  بالتخلي  الأفراد  من  العديد 
ال�سحايا  ل�سالح  التربعات  وجمع  الأ�سلحة، 
بكافة  الإ�سالموفوبيا  ومقاومة  واأ�رسهم، 
اللغة  وا�ستخدام  الأذان،  بث  مثل:  املظاهر، 
الإعالم  و�سائل  وارتداء احلجاب يف  العربية، 
والأماكن العامة، وهو ما ميكن اإي�ساحه ب�سكل 

تف�سيلي فيما يلي:

التنازل عن الأ�سلحة: 

رغم عدم اإقرار قانون تنظيم حيازة الأ�سلحة 
بادروا  النيوزيلنديني  من  العديد  اأن  اإل  بعد، 
ما  وهو  اأ�سلحتهم،  عن  الطوعي  بالتخلي 
خمتلفة  ن�سخة  باأخرى  اأو  ب�سورٍة  يعك�ش 
للم�سلمني  املعادية  اخلطابات  عن  متاًما 

اأوروبا  يف  موؤخًرا  انت�رست  التي  واملهاجرين 
هذا  وبرز  الأمريكية.  املتحدة  والوليات 
م�ستوى  على  نيوزيلندا  يف  املت�سامح  النمط 
املجتمع، واحلكومة، واأحزاب املعار�سة على 

حٍدّ �سواء.

الت�سامن مع اجلالية امل�سلمة: 

التي  الإ�سالموفوبيا  مقاومة  اأمناط  تنوعت 
ت�سامنهم  عن  للتعبري  النيوزيلنديون  تبناها 
مع ما تعر�ست له الأقلية امل�سلمة بنيوزيلندا. 
من  خمتلفة  اأ�سكاًل  املظاهر  هذه  واتخذت 
املجتمعات  يف  معهودة  تكن  مل  الت�سامن 
من  الآلف  احت�ساد  مثل  قبل،  من  الغربية 
وداخلها  امل�ساجد  حول  النيوزيلنديني 
للتعرف على الثقافة الإ�سالمية والت�سامن مع 

امل�سلمني هناك.
و�سائل  يف  الأذان  بث  مثَّل  ذاته،  ال�سياق  ويف 
 The �سحيفة  وطباعة  الر�سمية،  الإعالم 
الأوىل  �سفحتها  على  النيوزيلندية   Press
اأ�سماء  وحتتها  العربية،  باللغة  »ال�سالم«  كلمة 
لطماأنة  حماولة  الإرهابي،  احلادث  �سحايا 
من  مبتكًرا  ومظهًرا  بنيوزيلندا،  امل�سلمني 
وتوا�سلت  ال�سحية.  وجود  تعزيز  مظاهر 
الن�ساء  من  كبري  عدٍد  باإقدام  املظاهر  هذه 
لرتداء  »اأرديرن«  الوزراء  برئي�سة  بالقتداء 

احلجاب يف و�سائل الإعالم وال�سوارع.

دعم الأحزاب القومية: 

باختالف  النيوزيلنديني  ال�سا�سة  غالبية  اأكد 
وقامت  الإرهابية،  للعملية  رف�سهم  توجهاتهم 
وفٍد  باإر�سال  النيوزيلندية  املعار�سة  اأحزاب 
العزاء  لتقدمي  ت�سري�ش  كراي�ست  مدينة  اإىل 

لأهايل ال�سحايا، واإعالن الت�سامن معهم. يف 
ال�سياق نف�سه، تغري مواقف اأحزاب املعار�سة 
اإذ  احلادث؛  بعد  الأ�سلحة  حيازة  م�ساألة  من 
الوزراء  رئي�ش  نائب  بيرتز«،  »ون�ستون  عار�ش 
وزعيم حزب »نيوزيلندا اأوًل« القومي ال�سعبوي، 
ال�سالح،  لقوانني  اإ�سالحات  اأي  ال�سابق  يف 
جرمية  بعد  املوقف  ذلك  عن  تراجع  ولكنه 
اأن عاملنا بعد  »الواقع هو  امل�سجدين قائاًل: 
قد  مار�ش   15 يوم  م�ساء يف  الواحدة  ال�ساعة 
يعني  مما  قوانيننا«،  تتغري  اأن  ويجب  تغري، 
تبنتها  التي  ال�سالح  قوانني  لإ�سالحات  دعمه 
»اأرديرن«.  بزعامة  النيوزيلندية  احلكومة 
اأن  النيوزيلندي  الوطني  احلزب  زعيم  واعترب 
ت البالد اإىل الأبد، معتذًرا -يف  الهجمات غرَيّ
الوقت نف�سه- عن تاأخر ال�سيا�سيني يف اإدراك 

خطورة انت�سار الأ�سلحة.

حمالت جمع التربعات: 

املبادرات  من  العديد  النيوزيلنديون  ن  د�َسّ
واأهايل  الناجني،  ل�سالح  التربعات  جلمع 
�سحايا مذبحة كراي�ست ت�سري�ش. وجُتَمع هذه 
نيوزيلندية  منظمات  من  مببادرة  التربعات 
غري حكومية مثل املجل�ش النيوزيلندي لدعم 
النيوزيلندية  »�سبارك«  وموؤ�س�سة  ال�سحايا، 
اإىل  لديها  التربعات  و�سول حجم  اأكدت  التي 

10 ماليني دولر اأمريكي.

اإيقاف دورة التطرف:

النقي�ش  ت�سري�ش  كراي�ست  حادثة  اأبرزت 
مع  تزامن  الذي  الكراهية  املت�سامح خلطاب 
اأوروبا  يف  املتطرف  اليمني  تيارات  �سعود 
تعاطي  ومثَّل  الأمريكية.  املتحدة  والوليات 
على  �سغط  عامل  املذبحة  مع  »اأرديرن« 
�سبيل  فعلى  املتطرفة.  الغربية  احلكومات 
ال�سغوط  الإرهابية  العملية  اأعادت  املثال، 
اإدارة »ترامب« فيما  وال�سعبية على  ال�سيا�سية 
وملف  الأقليات،  مع  اإدارته  بتعاطي  يت�سل 
ت�سري�ش  كراي�ست  حادث  وحمل  الهجرة. 
و�سع  اأجل  من  »ترامب«  اإدارة  اأمام  �سغوًطا 
حٍدّ لنت�سار الأ�سلحة تخوًفا من تكرار حوادث 
اأن�سطة  تنامي  مع  خا�سة  هناك،  م�سابهة 

اجلماعات املتطرفة.
اأن�سطة  ت�سهد  اأن  املحللني  بع�ش  ويتوقع 
اليمني املتطرف يف اأوروبا اأفوًل خالل الفرتة 
املقبلة، وذلك بعدما كان من املتوقع اأن ت�سهد 
كبرية  �سل�سلة  الغربية  واملجتمعات  نيوزيلندا 
امل�سلمني،  �سد  املوجهة  العنف  حوادث  من 
بيد اأن التعامل ال�سارم للحكومة النيوزيلندية 
لفرتة  احلوادث  هذه  يوقف  قد  احلادث  مع 
امل�ساحات  احلكومة  جتاوزت  حيث  طويلة، 
ال�سحية،  ظهور  من  وعززت  الرمادية، 
وواجهت بح�سم خطاب الكراهية الذي يتبناه 

اليمني املتطرف. 
نيوزيلندا  وزراء  رئي�سة  موقف  عك�ش  ختاًما، 
داخل  التعددية  مببداأ  احلقيقي  اإميانها 
املجتمع النيوزيلندي، ورف�ش التطرف بكافة 
موجة  تقييد منو  واأبعاده، وجنحت يف  �سوره 
النيوزيلندي،  املجتمع  داخل  الكراهية  من 
الإرهابية  التنظيمات  اأمام  الطريق  ت  و�سَدّ
ل�ستغالل  و«داع�ش«  »القاعدة«  كتنظيم 
احلادث واإبراز اجلالية امل�سلمة يف نيوزيلندا 

مبظهر امل�سطهدين من كافة الأطراف. 
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ا�ستباق الرتدادات:

�سيا�سة نيوزيلندا ملنع دورة التطرف 
بعد اإرهاب »كراي�ست ت�سري�ش«

ل تعامل نيوزيلندا مع حادثة كراي�ست ت�سري�س نقطة حتول كبرية يف تاريخ  مَثّ
تعامل الغرب مع اجلرائم الإرهابية �سد امل�سلمني. فعلى الرغم من عدم تواين 

املجتمع الغربي املت�سبث بثقافة احلرية والقيم الليربالية عن و�سم جرائم 
ا على الإ�سالم بالإرهابية، اإل اأنه يف املقابل  التنظيمات التي حت�سب نف�سها فكرًيّ
كثرًيا ما غلبت ال�سيا�سات املرتددة وامل�ساحات الرمادية على العمليات الإرهابية 

املتبعة �سد م�سلمني. وهو ما اختلف يف تعامل نيوزيلندا مع هذه العملية 
الإرهابية منذ اللحظة الأوىل، حيث �سرعان ما قامت احلكومة النيوزيلندية 

ا مبا مينع  باتخاذ العديد من الإجراءات الت�سامنية مع ال�سحايا وال�ستباقية اأي�سً
تكرار مثل هذه العمليات م�ستقباًل، ومل يختلف موقف ال�سا�سة النيوزيلنديني 

كثرًيا ومنهم القوميون، مما قد مينع حماولت بع�س التنظيمات املتطرفة لتخاذ 
هذه العملية ذريعة ل�سن عمليات انتقامية ويوقف ت�سكل دائرة عنف جديدة. 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعرية

والية ورقلة 
مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة

م�شلحة التنظيم العام 
رقم: 2181/2016

�شهادة اإدارية
نحن ال�شيد وايل والية ورقلة ن�شهد 

بان اجلمعية الوالئية امل�شماة: جمعية 
اأولياء املعوقني ذهنيا بورقلة امل�شجلة 

حتت رقم 416 بتاريخ 30/05/1984 
واملجددة بتاريخ 03/05/2013 برئا�شة 

ال�شيد: �شابي عبد الرحمان والتي 
تنتهي �شالحيتها 05/05/2017، هي 

معتمدة يف ظل قانون 12/06 املوؤرخ يف 
18 �شفر 1433 املوافق لـ 12 يناير 2012.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية ورقلة
دائرة اأنقو�شة

بلدية اأنقو�شة
الرقم: 03/2019

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

مبقت�صى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق لـ 
12 يناير 2012 املتعلقة باجلمعيات مت هذا اليوم :2019/03/24 

ت�صليم و�صل الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية ذات الطابع الثقايف
امل�صماة: جمعية ب�صمة اأمل اأنقو�صة

الكائن مقرها: حي حممد العربي بن مهيدي اأنقو�صة
لرئي�س اجلمعية ال�صيد: حيقة املهدي

تاريخ ومكان امليالد: 1993/02/21 باأنقو�صة
العنوان : حي الن�رص اأنقو�صة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون االأ�شرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 19/00513 رقم الفهر�س: 19/01360 تاريخ احلكم: 

 19/03/25
علنيا  الأ�رصة  �صوؤون  ق�صايا  يف  ف�صلها  حال  املحكمة  حكمت 
الدعوى  يف  ال�صري  اإعادة  قبول  ال�صكل:  يف  ح�صوريا:  اإبتدائيا 
ال�صادر عن حمكمة احلال  للحكم  اإفراغا  �صكال. يف املو�صوع: 
بتاريخ: 2018/12/10 حتت رقم فهر�س: 18/3861 اعتماد تقرير 
اأمانة �صبط املحكمة  لدى  املودعة  خربة اخلبري جرو مربوك 
بتاريخ: 2019/01/23 حتت رقم اإيداع 19/22 وبالنتيجة احلكم 
خالل  املولودة  اخلري  اأم  قهريي  �صدها  املرجع  على  باحلجر 
وتعيني  ال�صايعة.  قهريي  و  بلقا�صم  ابنة  الإبل  بعني   1972 عام 
وتويل  لرعايتها  عليها  مقدما  حممد  قهريي  زوجها  املرجع 
�صوؤونها ومتثيلها اأمام جميع الهيئات والأ�صخا�س وذلك اإىل غاية 
�صقوط التقدمي اأو �صدور حكم اأو اأمر خمالف والتاأ�صري به على 
هام�س عقد ميالدها وذلك ب�صعي من النيابة العامة. بذا �صدر 
هذا احلكم واأف�صح به جهارا يف اليوم ال�صهر وال�صنة املذكورين 
اأعاله، واأم�صي اأ�صل هذا احلكم من طرفنا نحن الرئي�س واأمني 

ال�صبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�صتاذ: مالكي توفيق

حم�رص ق�صائي
لدى دائرة اخت�صا�س جمل�س ق�صاء اجللفة 

حي غري�صي عبد الغني عني و�صارة
الهاتف:0555.29.41.43/0776.81.4234

ن�رص م�صتخرج من قائمة �رصوط البيع
طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية

 بطلب من: �رصكة توزيع الكهرباء والغاز للو�صط �س ذ اأ مديرية اجللفة ممثلة 
مبديرها.

الكائن مقرها: اجللفة.)دائن حاجز(
�صد: خاوي م�صطفى بن ارزقي/ ال�صاكن: منطقة ال�رص�صو بلدية بنهار          ) 

حمجوز عليه(
                مبقت�صى المر رقم 13/295 ال�صادر بتاريخ:

13/12/25 عن ال�صيد رئي�س حمكمة عني و�صارة والقا�صي باحلجز التنفيذي 
على العقار املتمثل يف �صكن فردي يقع بحي املقراين بناية 71 رقم 61 مبدينة 
بهو  و02  ومرحا�س  وحمام  ومطبخ  03 غرف  من  يتكون  اجللفة  و�صارة  عني 
م�صاحة العقار الجمالية تبلغ 116م2 ، حدوده كالتايل: �رصقا: طريق، غربا: 

ملك الدولة، �صمال: طريق، جنوبا: بن زرقة كمال.
جمل�س  اخت�صا�س  لدى  ق�صائي  حم�رص  توفيق  مالكي   : الأ�صتاذ  يعلن 
و�صارة  عني  حمكمة  لدى  البيع  �رصوط  قائمة  اإيداع  مت  باأنه  اجللفة  ق�صاء 
العقار  لبيع  الفتتاحي  ال�صعر  وحدد   2018/12/19 بتاريخ:  عليها  وموؤ�رص 
الف  وخم�صون  وت�صعة  وخم�صمائة  ماليني  األبعة   ( دج   4.559.600.00 بـ 

و�صتمائة دينار جزائري(.
اأجلت  قد   2018/02/28 بتاريخ  املحدد  العلني  باملزاد  البيع  جل�صة  وان   -
م�صاء  الثانية  ال�صاعة  على   02 رقم  اجلل�صات  بقاعة   2019/01/04 جلل�صة 
اأو مبكتب املح�رص  باأمنة �صبط املحكمة  البيع  قائمة  وميكن الطالع على 

الق�صائي.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون االأ�شرة

حكم باحلجر
احلكم:  تاريخ   19/01101 الفهر�س:  رقم   19/00292 اجلدول:  رقم 

 19/03/06
علنيا  الأ�رصة  �صوؤون  ق�صايا  يف  ف�صلها  حال  املحكمة  حكمت 
اإبتدائيا ح�صوريا: يف ال�صكل: قبول دعوى اإعادة ال�صري يف الق�صية. 
بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  ال�صادر  للحكم  اإفراغا  املو�صوع:  يف 
املحكمة  ق�صت   18/3155 فهر�س:  رقم  حتت   2018/10/31
بامل�صادقة على تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري املودعة لدى 
اأمانة �صبط املحكمة بتاريخ: 2019/01/06 حتت رقم اإيداع 19/02 
وبالنتيجة الأمر ب: اأول: احلجر على املرجع �صدها �صادقي ن�صرية 
املولودة بتاريخ: 1998/12/18 ببلدية الزعفران ولية اجللفة لأبيها 
حممد بن يو�صف ولأمها عزوزي فاطمة بنت بلقا�صم. ثانيا: تعيني 
املرجع �صادقي حممد كمقدم عليها لرعايتها وت�صيري �صوؤونها. على 
اأن يلتزم با�صتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�رصفات الواردة 
احلالة  �صابط  اأمر  رابعا:  الأ�رصة.  قانون  من   88 املادة  ن�س  يف 
املدنية املخت�س بالتاأ�صري بذلك على هام�س عقد ميالد املحجور 
املذكور  بالتاريخ  وعلنيا  به جهرا  واأف�صح  بذا �صدر احلكم  عليها. 

اأعاله، وبح�صبه اأم�صيناه مع اأمني ال�صبط. 
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�سوت وطن �أ�سري 
�جلز�ئر �سوت �أ�سر�نا �ىل 

�لعامل وبكل �للغات 

�سجون  يف  االطفال  اعتقال 
من  وحرمان  تعذيب  االحتالل: 

احلقوق القانونية
الذين  االأطفال  من   %95 تعر�ض 
وال�رضب  التعذيب  اىل  اعتقلوا 
وربط  اعينهم  وع�سب  والركل 
اعتقالهم،  خالل  اأيديهم 
وجود  دون  للتحقيق  واخ�ساعهم 
عائلتهم  افراد  من  اي  او  حماٍم 
مع  التحقيق  لقانون  خالفا 
االعرتافات  النتزاع  القا�رضين 
منهم باالكراه، فقد تركزت اغلب 
منت�سف  بعد  عليهم  االعتداءات 

الليل. 

�رتفاع يف وترية �عتقال 
�سلطات �الحتالل لالطفال 

اطار  يف  االعتقاالت  هذه  تاأتي 
طالب  ا�ستهدفت  مكثفة  حمالت 
احلواجز  على  وخا�سة  املدار�ض 
القد�ض  داخل  املقامة  الع�سكرية 

املحتلة وعلى كافة مداخل القرى 
الفل�سطينية  واملخيمات  واملدن 

يف ال�سفة الغربية. 
االطفال  عدد  متو�سط  بلغ 
�سجون  يف  �سنويا  املعتقلني 
عام  حتى  طفال   700 االحتالل 
2015، ثم ارتفع عددهم وحتديدا 
وحتى  القد�ض  هبة  اندالع  بعد 
مطلع ت�رضين اأول 2017 اىل 4000 

طفال اأ�سرياً.
 1467 اعتقال   2017 عام  �سهد 
�سهد  فقد   2018 عام  اما  طفال 
وو�سلت  طفال،   1063 اعتقال 
ال�سهرين  يف  االعتقاالت  ح�سيلة 
 118 اىل   2019 عام  من  االأوليني 

طفال.
لالعتقاالت  الكلي  املجموع  بلغ 
منذ  الفل�سطينيني  االطفال  بحق 
اأ�سريا  عام 2000 وحتى 2018 اىل 

 .16000
االحتالل  �سلطات  زالت  ما 
طفال،   230 تعتقل  اال�رضائيلي 
ويتوزع االطفال الذكور على �سجني 
اعتقال  يتم  فيما  وجّمدو  عوفر 

الفتيات يف �سجن ه�سارون.

ا�ستثناء،  لي�سوا  االطفال  اال�رضى 

بهم  مت�ض  العن�رضية  والقوانني 
باأحكام قمع و�سجن عالية

اال�رضائيلي  االحتالل  دولة  �سعت 
على  العقوبات  ت�سديد  اىل 
تقل  الذي  الفل�سطينيني  االطفال 
ورفعت  عاما   14 عن  اعمارهم 
ال�سادرة  ال�سجن  احكام  �سقف 
بحقهم اىل 20 عاما، حيث ي�ساهم 
خالل  من  اال�رضائيلي  الكني�ست 

عدد من الت�رضيعات العن�رضية يف 
واالعتقال  والتمييز  العنف  قوننة 

بحقهم. 
امل�سادر

هيئة �سئون االأ�رضى واملحّررين
وزارة ال�سحة

نادي االأ�سري الفل�سطيني
االأ�سري  لرعاية  ال�سمري  موؤ�س�سة 

وحقوق االإن�سان

�ال�سرى �الأطفال يف �سجون �الحتالل 2019 تقرير خا�ص –  د�ئرة �لطفل- وز�رة �العالم: 
قامت �سلطات �الحتالل �ال�سر�ئيلي بت�سفية 83 طفال فل�سطينيا منذ �عالن تر�مب 

�خلا�ص بالقد�ص �ملحتلة يف نهاية 2017.

ملف �سوت �الأ�سري �لفل�سطينى

اجلزائر ت�سيُء الزنازيَن يف فل�سطني

قدورة فار�ص: رئي�ص نادي �الأ�سري �لفل�سطيني 

الأ�سرى ب�سدد اتخاذ خطوات ت�سعيدية داخل ال�سجون
نابل�ص - عبد �هلل عبيد

الفل�سطيني،  االأ�سري  نادي  رئي�ض  اأكد 
ب�سدد  االأ�رضى  اأن  فار�ض،  قدورة 
خالل  ت�سعيدية  خطوات  اتخاذ 
املمار�سات  نتيجة  املقبلة،  الفرتة 
واالنتهاكات التي يتعر�سون لها داخل 
يف  فار�ض  وقال  االحتالل.  �سجون 
االخباري"،  لـ"النجاح  خا�ض  حوار 
االأ�رضى  لدى  اإن  االأربعاء:  اليوم 
الوقت  على  مق�سمة  ن�سالية  خطة 
بخطوات  للبدء  حمددة  بتواريخ 
ال�سامل  لالإ�رضاب  و�سوال  مت�ساعدة 
ظل  يف  اأنه  واأ�ساف  الطعام".  عن 
يتخذها  التي  القمعية  االإجراءات 
االحتالل �سد االأ�رضى داخل ال�سجون 
يف  اأنف�سهم  االأ�رضى  جميع  �سيجد 
تخ�ض  التي  املعركة  هذه  خ�سم 
التنظيمات"،  خمتلف  من  اأ�سري  كل 
من  اخلطوة  هذه  اأن  على  م�سدداً 
احلركة  اإىل  اللحمة  تعيد  اأن  �ساأنها 

االأ�سرية بكل اأطيافها.
القمع  اإجراءات  باأن  فار�ض  واأفاد 
م�ستمرة بحق االأ�رضى خ�سو�ساً اأ�رضى 

الذي  اأن  اإىل  م�سرياً  النقب،  �سجن 
قمعها  مت  التي  االأق�سام  على  ي�رضف 
بال�سجون قوات من وحدات اجلبهات 
اإ�رضائيل وهي جزء من  الداخلية من 
الوحدات  وهذه   " االحتالل  جي�ض 
اإ�رضائيل  على  احلروب  حلظة  تُفعل 

اإذا ت�رضرت اجلبهة الداخلية".
وبنّي اأنه مت م�سادرة كل �سيء ميتلكه 
اأنهم  من  الرغم  على  النقب،  اأ�رضى 
 3 ق�سم  �ساعة حتديداً يف   48 اأم�سوا 
و4 بدون اأغطية وفرا�ض وكانوا مكبلني 
القمعية  االإجراءات  ومن  باالأ�رضة. 
بحق  ال�سجون  م�سلحة  تتخذها  التي 
االأ�رضى، منع ادخال ال�سحف وادخال 
وقطع  االأهل  زيارات  ومنع  املحامني 
اإىل  واخلروج  الغرف  عن  الكهرباء 
ملدة  اليوم  يف  واحدة  مرة  ال�ساحة 
االأ�سرية  نادي  رئي�ض  بح�سب  �ساعة، 

الفل�سطيني.
حتقيقات  وحدات  وهناك   " وتابع 
حيث جتري حتقيقات داخلية اإال اأنها 
القمع  لوحدات  اجراء  فتح  يبدو  كما 
احلقيقة  الإظهار  لي�ست  متت  التي 
واإمنا تريد اأن تكون �سورة �ساملة ملا 

اأيام"،  قبل  ح�سل  الذي  للقمع  حدث 
ملا  االأ�رضى  اأعاد  االحتالل  اأن  مبّيناً 
هذه  اأن  اإىل  واأ�سار   .1967 عام  قبل 
�سجن  يف  امل�سبوقة  غري  االإجراءات 
مت  التي  االأق�سام  يف  حتديدا  النقب 
1 يف  ق�سم  وكذلك  و4   3 ق�سم  قمعها 
ق�سم  اأن  اإىل  منوهاً  رميون،  �سجن 
لهجوم  تعر�ض  اي�سل  �سجن  يف   11
قبل  من  ت�سوي�ض  اأجهزة  تركيب  ومت 
فار�ض  وبح�سب  االحتالل.  �سلطات 
ت�ساعد  اإىل  ت�سري  املوؤ�رضات  فاإن 
اإدارة  اأن  اإذ  ال�سجون  داخل  االأو�ساع 
م�سلحة ال�سجون ي�سدرون التهديدات  
�سهر  نهاية  كلها  لل�سجون  االأق�سام 
مايو القادم. وقال فار�ض اإن "االأ�رضى 
واالأق�سام  ال�سجون  كافة  يف  جميعاً 
االأجهزة  هذه  تركيب  ان  يعلمون 
وحياتهم،  �سحتهم  على  خطرا  ميثل 
اأق�سام  يف  البدء  مت  اأنه  ويعلمون 
تابعة حلما�ض ولكن هذه امل�سرية مل 
بكافة  االأجهزة  كافة  برتكيب  اإال  تنته 
بالتعاون  نحن   " واأ�ساف  االأق�سام". 
جمموعة  بتنظيم  �سنقوم  اجلميع  مع 
والن�ساطات  ال�سعبية  الفعاليات  من 

على  واالإعالمية  والدعائية  القانونية 
حا�سنة  وي�سكل  مناخا  يخلق  ذلك 
اأن يدخل  �ساأنه  �سعبي كبري من  لفعل 
ارباك  يف  االإ�رضائيلية  احلكومة 
النظر  لتعيد  عليها  �سغطا  ومتار�ض 
يف �سيا�ستها االجرامية التي تقرتفها 
ملف  رفع  وحول  االأ�رضى".  بحق 
الدولية،  اجلنايات  ملحكمة  االأ�رضى 
الفل�سطيني،  االأ�سري  نادي  ذكر رئي�ض 
مت  التي  االأولية  املذكرة  يف  اأنه 
حمكمة  يف  العامة  للمدعية  ت�سليمها 
حول  ملفات  ثالث  الدولية  اجلنايات 
على  االأخرية  واحلرب  اال�ستيطان 
قطاع غزة واالأ�رضى، م�ستدركاً " لكن 
اآليات عمل حمكمة اجلنايات الدولية 
ت�ستجيب  اأن  وطويلة ال ميكن  معقدة 

لالحتياجات اللحظية لالأ�رضى".
االآن  االأ�رضى  اأن  فار�ض  واأو�سح 
يواجهون عملية قمع وتنكيل وال ميكن 
اجلنايات  حمكمة  تاأخذ  اأن  االنتظار 
اأو قراراً، م�سدداً على  الدولية موقفاً 
احلا�رض  يف  االآن  التفكري  يجب  اأنه 
املحدقة  االأخطار  درء  وكيفية 

باالأ�رضى وبق�سيتهم و�سحتهم.

الأ�سري املحرر: عبد الرحمن 
فودة يتن�سم عبق احلرية

بقلم : �سامي �إبر�هيم فودة 

اإِْذ  ِبي  اأَْح�َسَن  "َوَقْد  تعاىل:  قال 
اهلل  �سدق  ْجِن"  ال�ِسّ ِمَن  اأَْخَرَجِني 

العظيم
يا دامي العينني ، والكفني ! اإن الليل 
زائْل ال غرفُة التوقيف باقيٌة وال َزَرُد 
ومل متت   ' مات  نريون   ! ال�سال�سْل 
وحبوُب   ! تقاتْل  بعينيها  روما... 
�سنبلٍة متوت �ستمالأُ الوادي �سنابْل.

م�سلحة  اإدارة  اأفرجت  هلل  بحمد 
يوم  م�ساء  االإ�رضائيلية  ال�سجون 
2019/3/27م  املوافق  االأربعاء 
�سهداء  كتائب  قادة  اأحد  عن 
املحافظة  يف  فل�سطني  االأق�سى- 
الغربية،وعميد  بال�سفة  ال�سمالية 
وابن  طولكرم  حمافظة  اأ�رضى 
وابن  العامة  املخابرات  جهاز 
البطل  االأ�سري  احلبيبة  فل�سطني 
اأحمد فودة  املحرر/ عبد الرحمن 
العمر"اثنان  من  �ساهر"البالغ  "اأبو 
خميم  �سكان  عاماً"من  واأربعون 
ق�ساءه  بعد  �سم�ض يف طولكرم  نور 
االحتالل  �سجون  يف  عاماً   18

االإ�رضائيلي،
البطل  االأ�سري  حترر  بيوم  واحتفاء 
ا�ستقبال  يف  كان  جمدو  �سجن  من 
على  فودة  الرحمن  عبد  االأ�سري/ 
جنني  حمافظة  يف  اجللمة  حاجز 
اللواء/ اأكرم رجوب ومدير االرتباط 
و�سباط  االإيراين  طه  املدين/ 
العامة  املخابرات  جهاز  من 
وجماهري  املحرر  االأ�سري  وعائلة 
و�سط  املكان  يف  احت�سدت  غفرية 
االأ�سري  بن�ساالت  وزغاريد  هتافات 
فودة،وقدم الرجوب التهاين لالأ�سري 
حممود  الرئي�ض  با�سم  املحرر 
والقيادة  الرئي�ض  اأن  موؤكدا  عبا�ض، 
ملف  اأولوياتهم  �سلم  على  ي�سعون 
احلركة االأ�سرية،وقد ح�رض فعاليات 
لالأ�سري  الكبري  الوطني  العر�ض 
غفرية،وفداً  جماهري  فودة  اأبو 
القيادات  من  امل�ستوي  رفيع 
واالعتبارية  الوطنية  وال�سخ�سيات 
اللجنة  ع�سو  راأ�سهم  على  وكان 
التنفيذية  اللجنة  وع�سو  املركزية 

االأخ املنا�سل عزام االأحمد. 
بهذا العر�ض الوطني الفل�سطيني ال 
الرفيع،اإال  املقام  هذا  يف  ي�سعني 
ال�سوء على �سرية عطرة  ن�سلط  اأن 
�سجون  من  املحرر  البطل  لالأ�سري 

االحتالل االإ�رضائيلي...
- اال�سم/ عبد الرحمن اأحمد فودة، 

ة "42 عاماً" اأبو ال�ساهر
-  مواليد / 1978م

-  احلالة االجتماعية/ اأعزب
-  مكان االإقامة/ خميم نور �سم�ض 

يف حمافظة طولكرم،
اأ�رضة  تتكون   / الكرمية  عائلته   -

االأ�سري من الوالدين وله من االإخوة 
بينهم  �سقيقات،من  و8  اأ�سقاء   7

ثالثة اأ�سقاء من املحررين
جهاز  يف  عمل   / املهنة    -
املخابرات العامة بال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية 
-  تاريخ االعتقال/2001/3/28 م - 

تاريخ االإفراج /2019/3/27م
-  مكان االعتقال/ معتقل جمدوا 
معتقل  من  عنه  االإفراج  �سيتّم   ..

"جمدو".
االنتماء   / اإليه  املوجه  التهمة    -
ومقاومة  االأق�سى  �سهداء  لكتائب 

االحتالل ال�سهيوين 
-  احلكم/ وحمكوم 18 �سنة

�سمن  من  هو  فودة  اأبو  االأ�سري/ 
يف  التعليمية  اللجنة  اأع�ساء 
يكتب  وميتاز  االحتالل،  معتقالت 
ال�سعر، وميار�ض دوراً هاماً يف تعليم 

االأ�رضى.
�سقيقه  عن  �سابقاً  اأفرج  مت  علماً 
رامي يوم 2014/2/6 بعد ق�ساء 12 

�سنة بال�سجن
عبد  البطل/  االأ�سري  اعتقال  كيفية 

الرحمن فودة 
االأ�سري  البطل  املنا�سل  يعترب 
هو  فودة  الرحمن  عبد  املحرر/ 
اأول اأ�سري يعتقل يف منطقة طولكرم 
الجئ  بتهمة  الثانية  باالنتفا�سة 
فل�سطيني،حيث انتف�ض هذا البطل 
من اأجل حقوق اأبناء �سعبه امل�سلوب 
يف وجه هذا املحتل الغا�سم فطارد 
يف  امل�ستوطنني  وقطعان  االحتالل 
كل مكان اإىل اأن متكن من الو�سول 
عبوة  بزرع  ليقوم  نتانيا  مدينة  اإيل 

نا�سفة مل ي�ساء القدر اأن تنفجر،
مع  القائد  االأ�سري  �سكل  حيث 
القائد /ا�رضف  ال�سهيد  دربه  رفاق 
عائد  القائد/  وال�سهيد  برداويل 
تابعة  ع�سكرية  جمموعة  حرب  اأبو 
ثابت،حيث  ثابت  ال�سهيد  لكتائب 
القيام  من  املجموعة  متكنت 
الفدائية  العمليات  من  بالعديد 
الطرق  عرب  امل�سلحة  واال�ستباكات 
قطعان  ت�ستهدف  االلتفافية 
العديد  بزرع  امل�ستوطنني،وقاموا 
من العبوات النا�سفة التي ت�ستهدف 
اآليات االحتالل الع�سكرية ومت اإلقاء 
القب�ض عليه وتعر�ض خالل اعتقاله 
التعذيب  اأ�ساليب  �سنوف  اأب�سع  اإىل 
فرتة  تنقل  وقد  والنف�سي  اجل�سدي 
اعتقاله عرب ال�سجون االحتالل كما 
و�سارك يف معارك االأمعاء اخلاوية 

مع االأ�رضى البوا�سل يف ال�سجون
املحرر/ لالأ�سري  احلرية  مربوك 

عبد الرحمن فودة 
العاجل  القريب  الفرج  ن�ساأل 
واأ�سرياتنا  البوا�سل  اأ�رضانا  لكل 

املاجدات من �سجون االحتالل
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بقلم �لأ�سري : منيف �أبو قي�ساريا

لأ�رسى  غزة  زيارات  وقف    )1(
حما�س واجلهاد.

على  الأموال  اإدخال  تقليل    )2(
عدد  تقلي�س    )3( الكانتينا. 
يف  الكتب  وعدد  املحطات 
املكتبات. )4(  وقف الت�صوير مع 

الأمهات والزوجات والأولد.
كل  مرة  الزيارات  تقلي�س    )5(

اأ�صبوعني اإىل زيارة كل �صهر.
والتفتي�صات  التنقالت  فرتة    )6(
العميقة واإ�صابة الأ�رسى والعتداء 
املبا�رس  الت�صبب    )7( عليهم. 
العزيز  عبد  ال�صهيد  الأ�صري  بقتل 
الأ�صري/  وا�صت�صهاد  عوي�صات، 

الإهمال  ب�صبب  بارود  فار�س 
ثم  الأ�رسى  من  وغريهم  الطبي، 
احتجاز جثامينهم وعدم ت�صليمها 
واإ�صابة  ا�صتفزاز    )8( لأهاليهم. 
من  البو�صطات  يف  الأ�رسى 
وحدات النح�صون. )9(  كرثة دخول 
وحدات العربدة والزعرنة واملوت 
"املت�صادا". )10(  حرمان الأ�رسى 
  )11( اجلامعات.  يف  الدرا�صة  من 
التلفون  من  الأ�رسى  حرمان 

العمومي والت�صال على اأهاليهم.
)12(  التن�صل دوماً بعد كل اتفاق 
التوافق  مت  ما  و�صحب  تفاهم  اأو 
وحت�صينات  اإجنازات  من  عليه 

لظروف الأ�رسى املعي�صية.
اإلقاء  ال�صابا�س  تعمد    )13(

امل�صئولية على امل�صتوي ال�صيا�صي 
قمع  من  ال�صجون  يف  يجري  عما 
هو  احلقيقة  ويف  وحرمان،  ونقل 
امل�صارك الأول واملبتداأ يف اأغلب 

ما يتعر�س له الأ�رسى.
)14(  الأهم قيام حكومة الحتالل 
احتجاز  ال�صابا�س  مع  وبالتن�صيق 
الأ�رسى  اأهايل  خم�ص�صات 
رزقهم  م�صدر  يف  وحماربتهم 
ولقمة عي�صهم. )15(  املداهمات 
اأ�رسى  ومنازل  للبيوت  الليلية 
حما�س واجلهاد الإ�صالمي و�رسقة 
و�صلب  ونهب  واملمتلكات  الأموال 
النج�صة،  اأيديهم  اإليه  ت�صل  ما  كل 
الت�صالت  قطع  لي�س  فامل�صاألة 

فقط.

�إن ما يجري يف �ل�سجون وحتديد�ً يف �أق�سام حركتي حما�ش و�جلهاد و�ل�سعبية من تنكيل وفعل ورد فعل لي�ش �سببه �لوحيد تركيب �أجهزة ت�سوي�ش حديثة، بل هو �ل�ساعق �لذي فّجر �لأو�ساع 
يف كافة �ل�سجون ب�سبب �لهجمة �مل�سعورة و�لهابطة �لتي ت�سنها م�سلحة �ل�سجون على حركتي حما�ش و�جلهاد �لإ�سالمي د�خل �ل�سجون و�لتي متثلت يف �سل�سلة �إجر�ء�ت عقابية و�سحب 

�لإجناز�ت �لكثرية �لتي ح�سل عليها �لأ�سرى من ت�سحياتهم ودمائهم، ومنها:

الرواية ال�سحيحة وال�سورة الدقيقة ملا يحدث يف ال�سجون

نادى �لأ�سري �لفل�سطينى

اإدارة معتقل "النقب" جتري حماكمات داخلية لأ�سرى ق�سم )3(

رئي�ش هيئة �سوؤون �لأ�سرى و�ملحررين

ال�سجون على و�سك النفجار وحكومة الحتالل من تتحمل امل�سوؤولية

الحتالل ال�سهيونى يعتقل القائم باأعمال مديرية هيئة الأ�سرى يف حمافظة �سلفيت

"النقب"  معتقل  اإدارة  اأجرت 
 )3( ق�صم  لأ�رسى  حماكمات 
مالية  غرامات  عليهم  وفر�صت 
بقيمة )12( األف �صيقل، اإ�صافة اإىل 
جملة من العقوبات منها: م�صادرة 
ما تبقى من مقتنيات داخل الق�صم 
ومنعهم  والأكواب،  كاملالعق 
ملدة  والأهل  املحامي  زيارة  من 
بقطع  تعمدها  عن  عدا  �صهر، 
ل�صاعات طويلة،  الكهربائي  التيار 

وعزلهم ب�صكل تام.
وبني نادي الأ�صري اأن اإدارة املعتقل 
الأغطية  باإدخال  فقط  �صمحت 

وذلك  اأم�س  م�صاء  الفر�صات  دون 
يف  الأ�رسى  من  �صغوط  بعد 
الأق�صام الأخرى، وترف�س تقدمي 
قوات  اأن  كما  لالأ�رسى؛  العالج 
بوحدات  ت�صمى  ما  وقوات  القمع 
يتم  والتي  الداخلية"  "اجلبهة 
احلرب  ن�صوب  حالة  يف  جلبها 
ب�صكل  املعتقل  داخل  تتواجد 
اإىل  الأ�صري  نادي  wواأ�صار  دائم. 
الأ�صري  نقلت  املعتقل  اإدارة  اأن 
عزل  اإىل  نابل�س  من  عواد  اأن�س 
ومددت  ال�صبع"  "بئر  معتقل 
اعتقاله ملدة اأربع اأيام وهذا يعني 

عليها  �صيحاكم  جديدة  ق�صية  اأن 
اأنهى  الأ�صري عواد بعدما كان قد 
اأنها  كما  الإداري،  اعتقاله  فرتة 
توا�صل عزل الأ�صريين م�صعب اأبو 

�صخيدم، و�صالم قطاوي.
اإدارة  اأبلغت  ال�صياق  نف�س  ويف 
الأ�رسى  الحتالل  معتقالت 
اأجهزة  ن�صب  من  �صتنتهي  اأنها 
مايو  اأيار/  �صهر  الت�صوي�س خالل 
القادم وذلك يف كافة املعتقالت، 
ذاهبة  الإدارة  اأن  يعني  وهذا 

للت�صعيد داخل املعتقالت.
معتقل  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 

الـ19  منذ  يتعر�س  "النقب" 
�صباط/ فرباير 2019 اإىل عمليات 
قمع واقتحامات مكثفة بعد ن�صب 
اأجهزة ت�صوي�س يف  اإدارة املعتقل 
ذروتها  وبلغت  الأق�صام،  حميط 
مار�س/اآذار  من   24 تاريخ  يف 
قوات  قامت  اأن  بعد  اجلاري، 
اأ�رسى  على  بالعتداء  القمع 
اإىل  نقلهم  عملية  اأثناء   )4( ق�صم 
الر�صا�س  م�صتخدمة   ،)3( ق�صم 
وقنابل ال�صوت والغاز، الأمر الذي 
من  اثنني  بطعن  الأ�رسى  واجهه 

ال�صجانني.

الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  رئي�س  حذر 
من  بكر،  ابو  قدري  اللواء  واملحررين 
الإحتالل  �صجون  يف  الو�صاع  اإنفجار 
اإ�صتمرار  ظل  يف  وذلك  حلظة،  اي  يف 
من  العديد  يف  املعتقلني  على  الهجمة 
ال�صجون، حيث ا�صبحت وحدات القمع 
النوايا  يك�صف  مما  حميطها،  تغادر  ل 
ال�صيئة لإدارة ال�صجون يف تنفيذ مزيدا 
اليام  خالل  والقمع  القتحامات  من 

القادمة. وحمل اأبو بكر حكومة نتنياهو 
وعلى  الإ�رسائيلية،  التطرف  وع�صابات 
الداخلي  المن  بوزير  ي�صمى  ما  راأ�صها 
على  كلف  الذي  اأردان،  جلعاد  احلاقد 
املعتقلني  او�صاع  لدرا�صة  جلنة  را�س 
�صيء  يف  يعي�صون   " اأنهم  اإعتبار  على 
بتو�صيات  جاء  والذي   ،" الرفاهية  من 
ممتلكات  �صحب  اىل  تهدف  عن�رسية 
اإجنازات  كل  على  والق�صاء  الأ�رسى، 

بالن�صال  حققت  التي  ال�صرية  احلركة 
ال�صنوات.  ع�رسات  خالل  وال�صمود 
الدويل  املجتمع  بكر  اأبو  اللواء  وطالب 
الفوري  والتحرك  م�صوؤولياته،  لتحمل 
لو�صع حد ملا يح�صل من اإنتقام ممنهج 
�رسبهم  اأ�صبح  حيث  املعتقلني،  من 
والتنكيل بهم ميار�س على مدار ال�صاعة، 
احلقوقية  املوؤ�ص�صات  طالب  كما 
يف  عالقاتها  لإ�صتغالل  والإن�صانية 

الغحتالل  للجم  جدي  حترك  اإحداث 
اللواء ابو بكر  و�صح حقده. ت�رسيحات 
جاءت عقب زيارته لالأ�رسى املحررين: 
اأم�صى  طوبا�س  من  �رساغمة  احمد 
غوادرة  وحممد  وليد  بالل  عاما،   15
اأم�صيا 17 عاما و15 عاما على التوايل، 
وزكي  جنني،  حافظة  من  وكالهما 
اأم�صى  دروي�س ابو النور�س من رام اهلل 

13 عاما. 

اأفادت هيئة �صوؤون الأ�رسى واملحررين 
الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  اأن   ،
باأعمال  القائم  اليوم  فجر  اعتقلت 

حمافظة  يف  الأ�رسى  هيئة  مديرية 
الديك.  ابراهيم  زهران  الأخ  �صلفيت، 
العتقال  عملية  اأن  الهيئة  واأو�صحت 

وتفتي�صه  منزله  اقتحام  عقب  جاءت 
وتخريب حمتوياته، ومن ثم اقتياده اإىل 
اأن زهران  الهيئة  جهة جمهولة. ولفتت 

الديك هو اأ�صري حمرر ق�صى 7 �صنوات 
لأربعة  اأب  وهو  الحتالل،  �صجون  يف 

اأطفال ويقطن يف مدينة �صلفيت.

عقوبات ردعية قا�سية بحق 
 اأ�سرى النقب ورميون
 لك�سر اإرادة الأ�سرى

تقرير :  مركز ��سرى فل�سطني للدر��سات

فل�صطني  ا�رسى  مركز  قال 
�صجون  ادارة  باأن  للدرا�صات 
قا�صية  عقوبات  فر�صت  الحتالل 
�صجنى  يف  الأ�رسى  بحق  وردعية 
بعد  ال�صحراويني  والنقب"  "رميون 
اأ�صريين  نفذها  التي  الطعن  عملية 
يف �صجن النقب رداً على اعتداءات 
"ريا�س  الحتالل بحقهم . الباحث 
للمركز  الإعالمي  الناطق  الأ�صقر" 
 4 ق�صم  يف  الأ�رسى  بان  اأو�صح 
 )96( عددهم  البالغ  النقب  ب�صجن 
ب�صجن   1 ق�صم  يف  والأ�رسى  اأ�صري، 
اأ�صري،   )74( عددهم  والبالغ  رميون 
حيث  قا�صية،  لعقوبات  تعر�صوا 
مالية  غرامات  عليهم  فر�صت 
�صيكل  مليون  ن�صف  بقيمة  باهظة 
يقارب  ما  اأي  الق�صمني،  لأ�رسى 
 " اأ�صري . وا�صاف  )800 دولر( لكل 
الأ�صقر" باأن ادارة ال�صجون حرمت 
ذويهم  زيارة  من  الق�صمني  اأ�رسى 
ي�صري  مما  املنع  مدة  حتديد  دون 
انها قد تطول، كذلك حرمتهم  اىل 
ا�صافة اىل  الفورة،  من اخلروج اىل 
عزل عدد من ال�رسى بعد اتهامهم 
الغرف  حرق  على  بالتحري�س 
التي  اخلا�صة  للوحدات  والت�صدي 
اخر  عدد  ونقل  الأق�صام  اقتحمت 
اىل �صجون خمتلفة. وبني "الأ�صقر" 
الأ�رسى يف ق�صم  الع�رسات من  باأن 
لإ�صابات  تعر�صوا  النقب  ب�صجن   3
بر�صو�س واختناقات بالغاز و�صحل 
القوات  اقتحام  بعد  الر�س  على 
اثر  على  للق�صم  القمعية  اخلا�صة 
و�صاحى"  "ا�صالم  الأ�صريين  قيام 
و  �صابط  بطعن  �صامل"  و"عدى 
رداً  ال�صجون  م�صلحة  من  جندي 
على ا�صتفزازات الحتالل وعمليات 

وتركيب  بحقهم  امل�صتمرة  التنكيل 
اأجهزة الت�صوي�س امل�رسطنة. واأ�صار 
"الأ�صقر" اىل ادارة ال�صجون اأجرت 
 22 ق�صم  لأ�رسى  �رسيعة  حماكمات 
يف النقب، وفر�صت عليهم غرامات 
مالية ومنع من الزيارة، وذلك بحجة 
ت�صديهم لقتحام الق�صم قبل يومني 
وحماولة احد الأ�رسى تنفيذ عملية 
نف�س  من  عزلت  وكانت  طعن، 
عواد"  �صعد  اأن�س   " ال�صري  الق�صم 
عليه  اعتدت  ان  بعد  نابل�س  من 
بالعتداء  قام  انه  بحجة  بال�رسب 
"الأ�صقر"  واعترب   . ال�صجانني  على 
على  القا�صية  العقوبات  فر�س 
النتقام  اطار  يف  ياأتي  ال�رسى 
الردع  �صيا�صة  وتثبيت  الأ�رسى  من 
لك�رس ارادتهم واحباط اأي خطوات 
تنفيذها  الأ�رسى  ينوى  ت�صعيدية 
خالل الفرتة القادمة احتجاجاً على 
التنكيل  وت�صاعد  القا�صية  ظروفهم 
ما  بان  "الأ�صقر"  وقال   . بحقهم 
عمليات  من  النقب  �صجن  جرى يف 
احراق  من  رميون  و�صجن  طعن، 
للغرف، ما هو ال دفاع عن النف�س 
ونتيجة طبيعية لإعالن الأ�رسى عن 
حل الهيئات التنظيمية داخل �صجون 
اجلنوب، ورداً على ما يتعر�صون له 
من �صغوطات وتنكيل منذ اكرث من 
الت�صوي�س  اجهزة  تركيب  بعد  �صهر 
يومي  ب�صكل  الق�صام  واقتحام 
والعتداء عليهم . ونا�صد "ال�صقر" 
بالتدخل،  الدولية  املوؤ�ص�صات  كافة 
ال�صجون  لزيارة  جلان  وت�صكيل 
والطالع  اجلنوب،  �صجون  وخا�صة 
وحمايتهم  ال�رسى،  اأو�صاع  على 
وا�صتدراك   ، الحتالل  جرائم  من 
الو�صاع قبل ان تتفاقم ب�صكل اكرب، 
حيث ل يزال التوتر ي�صود ال�صجون 

الأربعة يف �صحراء النقب.
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عي�شة ق.

يف  الأف�ضلية  بارادو  نادي  ميلك 
بعد  النهائي  ن�ضف  وبلوغ  التاأهل 
النتيجة اليجابية التي �ضجلها يف 
اأ�ضبال  واأن  الذهاب خا�ضة  مدينة 
فران�ض�ضيكو  الربتغايل  املدرب 
�ضالو يتواجدون مبعنويات مرتفعة 
بعد املو�ضم الرائع الذي يقدمونه 
التي  الوطنية  البطولة  يف  خا�ضة 
يحتلون فيها املركز الثالث بجدول 
موؤجلة،  واحدة  ومبباراة  الرتتيب 
وهو ما ي�ضمح للفريق بلعب الأدوار 
الأوىل بقوة هذا املو�ضم، وي�ضعى 
ا�ضتغالل  اإىل  الربتغايل  املدرب 
من  لالعبيه  املرتفعة  املعنويات 

اأجل حتقيق الهم من مباراة اليوم 
وا�ضتغالل اللعب مبيدانه بحثا عن 
اآماله  برفع  للفريق  ي�ضمح  تاأهل 
من اأجل التتويج باأول لقب له منذ 

تاأ�ضي�ضه يف منت�ضف الت�ضعينيات.
ه�ضام  الالعب  رفقاء  ويتواجد 
من  كبرية  فر�ضة  اأمام  بوداوي 
الذين  وهم  الهدف  حتقيق  اأجل 
اإيجابية جنحوا  ي�ضجلون مباريات 
خاللها يف الفوز ب�ضت لقاءات على  
التاأ�ضي�س نتائج رائعة يف املرحلة 
الكروي  املو�ضم  من  الثانية 
احلايل. يف املقابل، يدخل �ضبيبة 
مركب  بدون  اليوم  مباراته  بجاية 
نق�س، بحثا عن العودة اإىل الديار 
الذي  التعرث  رغم  التاأهل  بتاأ�ضرية 
مباراة  يف  ميدانهم  على  �ضجلوه 

ت�ضكيلة  تعول  حيث  الذهاب، 
التاأهل  اإىل  »احلماديني«  اأبناء 
بقوة  والتناف�س  النهائي  لن�ضف 
يف  الثاين  اللقب  ك�ضب  اأجل  من 
رغم  اجلمهورية  بكاأ�س  م�ضوارها 
اأمام  �ضهلة  تكون  لن  املهمة  اأن 
قوي  فريق  مواجهة  يف  الالعبني 
ميدانه،  على  ب�ضالبته  ومعروف 
اأر�ضية  يدخلون  الالعبني  اأن  اإل 
الأهم  حتقيق  عن  بحثا  امللعب 
التعرثات  بعد  اأن�ضارهم  واإفراح 
البطولة  يف  �ضجلوها  التي 
على  هزميتني  وت�ضجيل  الوطنية 
املحرتفة  بالرابطة  التوايل 
يعترب  التدارك  وبالتايل  الثانية، 
النادي  لت�ضكيلة  الرئي�ضي  الهدف 

البجاوي.

اأبناء بارادو ي�صعون اإىل موا�صلة التاألق وميا قورايا للتداركنادي بارادو / �شبيبة بجاية
يحت�شن ملعب عمر حمادي ببولوغني اأم�شية اليوم مباراة نادي بارادو و�شبيبة بجاية 

�شمن اإياب الدور ربع النهائي ملناف�شة كاأ�س اجلهورية، والتي يعول خاللها نادي بارادو 
على ا�شتغالل اللعب يف الديار من اأجل اقتطاع تاأ�شرية التاأهل اإىل املربع الذهبي من 

املناف�شة، خا�شة واأنه متكن من العودة بالتعادل ال�شلبي خالل تنقله اإىل مدينة بجاية 
يف مباراة الذهاب وبالتايل يدخل العبو النادي العا�شمي اأر�شية امليدان مبعنويات 

عالية بهدف حتقيق االأهم وجتاوز عقبة اأبناء »احلماديني«

بالغ يتلقى اإنذارا 
ويغيب اأمام احتاد 

العا�شمة

�صباب بلوزداد 
يرفع �صقف 

الأحالم 
بالكاأ�س 

الثامنة
ارتفعت اأحالم فريق �ضباب 

بلوزداد من اأجل حمل 
الكاأ�س الثامنة ومعادلة 

الرقم القيا�ضي لأكرث الفرق 
املتوجة باللقب الذي متلكه 
اأندية وفاق �ضطيف، احتاد 
العا�ضمة ومولودية اجلزائر 

وذلك بعد التاأهل الذي 
حققوه اإىل الدور ن�ضف 

النهائي من الناف�ضة والذي 
جاء على ح�ضاب اجلار 

ن�رص ح�ضني داي، بعد الفوز 
الثمني الذي حققوه يف 

لقاء الإياب بثالثية لهدف، 
وقلب الطاولة عقب هزمية 

الذهاب بهدف دون رد، 
وجنح املدرب عبد القادر 

عمراين يف قيادة ا�ضباله 
اإىل تن�ضيط ن�ضف النهائي 
والتواجد على بعد خطوة 

واحدة من تن�ضيط املباراة 
النهائية وتكرار �ضيناريو 

العام 2017 الذي �ضهد 
تتويج النادي البلوزدادي 

بلقب الكاأ�س ال�ضابعة، اأين 
يعول لعبو النادي على رفع 

التحدي من اأجل موا�ضلة 
الدرب لتكرار �ضيناريو 

املو�ضم ما قبل املا�ضي 
واإهداء جماهري الفريق لقبا 

نهاية املو�ضم اإىل جانب 
حتقيق البقاء يف الرابطة 

املحرتفة الأوىل.
وكان لعبو ت�ضكيلة ابناء 
»العقيبة« عند امل�ضتوى 

وهم الذين قدموا مباراة 
رائعة كانت اأف�ضل 

مواجهاته هذا املو�ضم، 
و�ضهدت تاألق املدافع 

�ضعيب كداد الذي كان رجل 
املباراة بت�ضجيله لهدفني 

قبل اأن يوقع زميله اأمري 
�ضعيود الهدف الثالث عرب 
ركلة جزاء اأمن من خالله 
عبور ال�ضباب اإىل املربع 

الذهبي.
و�ضهد اللقاء املردود 

ال�ضيئ الذي قدمه الالعب 
اأبو �ضفيان بالغ الذي مل 
يكن يف يومه ومر جانبا 
خالل اأطوار اللقاء وهو 

ما دفع بالطاقم الفني اإىل 
تغيريه مع بداية ال�ضوط 

الثاين، ونال الالعب اإنذارا 
ب�ضبب الحتجاج على 

احلكم والتي جتعله يغيب 
عن داربي احتاد العا�ضمة 
املرتقب الأربعاء املقبل 

�ضمن البطولة الوطنية.
عي�شة ق.

انتقادات الذعة للمدرب اإيغيل

الن�صرية تنهي املو�صم قبل الآوان وتتحول لتحقيق البقاء

ح�ضني  ن�رص  فريق  اأن�ضار  يعي�س 
مناف�ضة  من  الإق�ضاء  �ضدمة  داي 
من  اخلروج  بعد  اجلمهورية  كاأ�س 
الدور ربع النهائي اأمام اجلار �ضباب 
العا�ضمي  النادي  ف�ضل  اأين  بلوزداد، 
�ضجله  الذي  التقدم  ا�ضتغالل  يف 
بني  جرت  التي  الذهاب  مباراة  يف 
دون  بهدف  خاللها  وفاز  الفريقني 
خالل  من  حدث  العك�س  لكن  رد، 
بثالثية  قا�ضية  بهزمية  ال�ضقوط 
من  اأقل  بعد  جاءت  والتي  لهدف 
دور  من  الإق�ضاء  من  اأ�ضبوعني 
ليتلقى  الكاف  كاأ�س  جمموعات 
ويخ�رص  ثانية  موجعة  �رصبة  النادي 
الرهان على التناف�س لإنهاء املو�ضم 
اخلروج  وبالتايل  بلقب،  بالتتويج 

�ضفر اليدين جمددا.
ونال املدرب مزيان اإيغيل انتقادات 
والذين  املتتبعني  طرف  من  لذعة 
حملوه م�ضوؤولية اخلروج من مناف�ضة 
ال�ضوط  واأن  خا�ضة  الكاأ�س  ال�ضيدة 
كل  يف  هدف  بالتعادل  انتهى  الأول 
فوزي  الالعب  جنح  بعدما  �ضبكة 
الت�ضكيلة  لكن  الكفة،  تعديل  يف  يايا 
ال�ضوط  خالل  الرهان  يف  ف�ضلت 
خاللها  يتمكن  مل  والتي  الثاين 
للن�رصية من احلفاظ  الفني  الطاقم 
على املك�ضب الذي كان يكفيهم من 
الذهبي،  املربع  اإىل  التاأهل  اأجل 
املوفقة  غري  التغيريات  بعد  خا�ضة 
اإيغيل،  املدرب  ا�ضتعملها  التي 
ورقة  العتماد على  والذي ي�رص يف 

والذي  نكونو  الكامريوين  الالعب 
على  قادر  غري  انه  جمددا  برهن 
الهجومي  اخلط  يف  الإ�ضافة  منح 
الرئي�س  ويعترب �ضفقة فا�ضلة لإدارة 
ب�ضري ولد زمرييل  الأكيد ان الن�رصية 
على  الرتكيز  اإىل  تتحول  �ضوف 
تبتعد  التي ل  الوطنية وهي  البطولة 
هن منطقة الهبوط �ضوى باأربع نقاط 
برجمة  اأمامها  �ضتجد  اأين  فح�ضب، 
نارية وهي التي متلك اأربع مقابالت 
متاأخرة ب�ضبب امل�ضاركة يف املناف�ضة 
القارية وبالتايل فاإن النادي العا�ضمي 
�ضوف يلعب ماراطون من املقابالت 
من اأجل ح�ضد اأكرب عدد من النقاط 

لالبتعاد عن منطقة اخلطر.
ع.ق.

البطولة االإفريقية للم�شارعة اأ�شبال

تتويج اجلزائر ب�صت 
ميداليات منها ذهبيتان

الوطني  املنتخب  اأحرز   
ل�ضنف  امل�ضرتكة  للم�ضارعة 
على  حرة  م�ضارعة  الأ�ضبال 
ف�ضية  ذهبيتان  ميداليات   6
يف  برونزيات  و3  واحدة 
مناف�ضات اليوم الثاين للبطولة 
و  اأوا�ضط  اأ�ضبال،  الإفريقية 
اأكابر لدى اجلن�ضني اجلارية من 
26 اإىل 31 مار�س باحلمامات 
ميداليتا  وكانت  تون�س، 
ن�ضيب  من  النفي�س  املعدن 
وزن 45  بن عمارة يف  اأ�رصف 
 48 بوق�ضا�ضة  احلق  وعبد  كغ 
امليدالية  عادت  حني  يف  كغ 
الف�ضية لإ�ضالم زروقي 51 كغ 
يف الوقت الذي اكتفى فيه كل 
من �ضعد بوقرة 60 كغ ويو�ضف 
دوح 65 كغ وعبد الهادي عني 

زرقة 92 كغ بالربونزية. 
الأول  اليوم  مناف�ضات  وكانت 
التي جرت يف �ضنف الأ�ضبال 
رومانية  اإغريقية  م�ضارعة 
املنتخب  ح�ضول  �ضهدت  قد 

ميدالية   12 على  الوطني 
و5  ف�ضيات   6 واحدة  ذهبية 
امل�ضارعة  ففي  برونزيات، 
كان  الغريقية-الرومانية، 
الوطني  املنتخب  ح�ضاد 
 4 ميداليات   6 يف  يتمثل 
بينما  برونز(ذية  و2  ف�ضيات 
الن�ضوي  املنتخب  احتل 
املنتخب  وراء  الثاين  املركز 
ميداليات   6 �ضاحب  التون�ضي 
و3برونزية،  1 ذهبية 2 ف�ضية 
الثاين  اليوم  مناف�ضات  عقب 
للبطولة ارتفع ح�ضاد املنتخب 
امليداليات  من  اجلزائري 
ذهبيات،   3 ميدالية   18 اإىل 
برونزيات،  و9  7ف�ضيات 
ووي�ضارك الوفد اجلزائري يف 
باحلمامات  القاري  املوعد 
 14 م�ضارعا  ب56  التون�ضية 
ا�ضبال، 8 �ضبالت، 13 اوا�ضط، 
 7 رجال،   14 و�ضطيات،   5

�ضيدات.
وكاالت

يف �شباق 200م �شباحة فرا�شة

�صيود يحطم الرقم 
القيا�صي الوطني

اجلزائري  الدويل  ال�ضباح  حطم   
القيا�ضي  الرقم  �ضيود،  جواد 
اجلزائري ل�ضباق 200 م فرا�ضة يف 
ديربي�ضني  مبدينة  الكبري  احلو�س 
خالل مناف�ضات البطولة املجرية، 
نهائي  يف  �ضنة   19 �ضيود  وتفوق 
احلو�س  يف  فرا�ضة  مرت   200
 01 د   2 قدره  متميز  بزمن  الكبري 
الرقم  بذلك  ليحطم   ج،   72 ثا 
الذي  القدمي  الوطني  القيا�ضي 
كان بحوزة ال�ضباح الدويل ال�ضابق 
اأغيال�س �ضليماين 2 د 02 ثا 86 ج 
بالبطولة   2002 جويليلة   18 منذ 
اإبن  ومتكن  م�رص،  يف  الإفريقية 
مدينة ق�ضنطينة من اإ�ضقاط الرقم 
 17 منذ  العتيق  الوطني  القيا�ضي 
يف  اأحرز  حيث  مرتني  على  �ضنة، 
الأربعاء  �ضبيحة  الت�ضفيات  �ضباق 

ج،   56 ثا   02 د   2 زمن  املن�رصم 
خالل  ال�ضهرة  يف  يح�ضنه  اأن  قبل 

ال�ضباق النهائي 2 د 02 ثا 86 ج.
للتذكري، اإلتحق �ضيود �ضهر فيفري 
�ضومي  ايرون  بنادي  الفارط 
نادي  من  قادما  املجر  بوداب�ضت 
حيث  فرن�ضا،  �ضالون  �ضباحي 
يتدرب حاليا رفقة البطلة العاملية 
مرات  لثالث  الأوملبياد  وبطلة 
املجرية كاتينكا هو�زسو، ويهدف 
موؤخرا  توج  الذي  �ضيود،  جواد 
 2019 لل�ضباحة  اجلزائر  بكاأ�س 
البرتويل،  الريا�ضي  املجمع  رفقة 
اإىل حتقيق احلد الأدنى للم�ضاركة 
احلو�س  داخل  العامل  بطولة  يف 
الكبري �ضهر جويلية املقبل  بكوريا 
العبور  بطاقة  نيل  وكذا  اجلنوبية 

لالألعاب الأوملبية طوكيو-2020.
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عي�شة ق.

�ين �ضدد �ن �لنادي ي�ضتحق �أف�ضل 
�ملو��ضم  يف  �حلال  عليه  كان  مما 
�لقوية  �لرغبة  وميلك  �ل�ضابقة، 
نحو  د�خله  �لأمور  تغيري  �أجل  من 
جاء  �لذي  �لهدف  وهو  �لأح�ضن 
�ضورة  يف  �لفريق  �إىل  �أجله  من 
�ضنو�ت  يف  عليه  كان  عّما  مغايرة 
يف  لعبا  كان  �أين  �ل�ضبعينيات 
�إىل  جمدد�  يعود  �ن  قبل  �لفريق 
�ل�ضابق ب�ضفة جديدة، ووجه  بيته 
با�ضي ند�ء �إىل �أبناء �ملولودية من 

�أجل جتاوز �خلالفات و�لبحث عن 
على  �لعمل  دون  �لنادي  م�ضلحة 
�لتكتالت  وبناء  �لأطر�ف  حتطيم 

يف �لنادي.
خالل  ب�رص�حة  با�ضي  و�عرتف 
�أم�س  �أول  تن�ضيطه ندوة �ضحافية 
فرتة  عا�ضت  �جلز�ئر  مولودية  �أن 
�لأعو�م  خالل  �لريكولج  من 
�ل�ضابقة و�لتي ميزها �لعمل حتت 
�أ�ضخا�س ل ميلكون �لكفاءة  �إد�رة 
�لنادي  �ضريو�  و�لذين  �لالزمة 
�أن  م�ضتطرد�  ع�ضو�ئية،  بطريقة 
�لنادي  عن  متاما  غائب  �لتكوين 

وهو �لذي برهن �أن �لفريق ح�ضبه 
قادرون  �أكفاء  �أ�ضخا�ضا  ميلك  ل 
�لتكوين  جمال  يف  �لعمل  على 

و�لبحث عن م�ضتقبل �لنادي.
�جلديد  �لعام  �ملدير  وك�ضف 
للمولودية �أن و�ضع حجر �لأ�ضا�س 
�خلا�س  �لتدريبات  مركز  لبناء 
بنب  �ضيكون  و�لذي  باملولودية 
ي�ضم  حيث  غد�،  �ضيتم  عكنون 
�لأ�ضغال  به  تنطلق  �لذي  �ملركز 
وملعبني  جنوم،  خم�س  من  فندقا 
و�لثاين  �لطبيعي  بالع�ضب  �لأول 
ع�ضب ��ضطناعي �إىل جانب قاعة 

ريا�ضية ومر�فق �خرى.
عملية  �أم�س  �أول  جرت  وكانت 
�ل�ضابق  �ملدير  بني  �ملهام  ت�ضليم 
�ل�ضعيد  قا�ضي  كمال  للمولودية 
�ضوف  �لذي  �لديركتو�ر  و�أع�ضاء 
ي�ضري �لنادي خالل �لفرتة �ملقبلة، 
قا�ضي  مهام  �إنهاء  بعد  وذلك 
�رصكة  �إد�رة  طرف  من  �ل�ضعيد 
�ضوناطر�ك، وتعيني �لزوبري با�ضي 
�ملقبلة  �لفرتة  ت�ضيري  �جل  من 
و�لذي ي�ضم مكتبه �جلديد كل من 
زنري، فرحي وعامر  �لروؤوف  عبد 

بن علي.

اتهم امل�شوؤولني ال�شابقني ملولودية اجلزائر بالربيكوالج

با�سي: مل �أو�فق على عر�ض �سوناطر�ك و�لرد غد� �أو بعد غد
ك�شف الزوبري با�شي اأنه مل يوافق نهائيا على عر�ص �شركة �شوناطراك بخ�شو�ص تويل مقاليد الديركتوار الذي �شوف 
ي�شري فريق مولودية اجلزائر خالل الفرتة املقبلة، حيث اأو�شح لدى نزله اأم�ص �شيفا على االإذاعة الوطنية انه طلب 

مهلة من اأجل التفكري حول العر�ص و�شوف مينح الرد النهائي غدا اأو بعد غد على اأق�شى تقدير، وعد الزوبري با�شي 
املدير العام اجلديد لفريق مولودية اجلزائر بالق�شاء على الت�شرفات التي كانت تطال الفريق يف العهد ال�شابق والعمل 

باحرتافية من اأجل م�شلحة النادي ال غري ودون الدخول يف املتاهات

�أنت�سيلوتي ي�ستبعد غوالم 
عن قائمة مو�جهة روما

البطولة الربيعية لل�شراع ذكور واإناث

�سيطرة �الأندية �لعا�سمية 
وبروز ريا�سيو بجاية ووهر�ن

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  يغيب 
فريقه  مبار�ة  عن  غولم  فوزي 
و�ملربجمة  روما  �أمام  نابويل 
من   29 �جلولة  حل�ضاب  غد� 
�ليطالية،  �لأوىل  �لدرجة  دوري 
�ليطايل  �لإعالم  ك�ضف  حيث 
خارج  يتو�جد  غولم  �أن  �أم�س 
�أنت�ضيلوتي  كارلو  �ملدرب  قائمة 
نادي  �أمام  �لقمة  بخو�س  �ملعنية 
�لعا�ضمة �ليطالية ب�ضبب تو�جده 
خالل �لفرتة �ملا�ضية من �لأ�ضبوع 
�حلايل ببلجيكا �أين كان يخ�ضع �إىل 
�لع�ضلي  بالتاأهيل  خا�س  برنامج 
من �أجل �لعودة بقوة خالل �لفرتة 
�لإ�ضابات  تلقي  وتفادي  �ملقبلة 
�لتي  �لركبة  م�ضتوى  على  جمدد� 
كانت ب�ضببها �أبعدته �لإ�ضابة لفرتة 
فاإن  �ل�ضبب  لهذ�  �لعام،  جتاوزت 

غياب �لظهري �لأي�رص للخ�رص عن 
�لأوىل  بالدرجة  يعود  روما  مبار�ة 
�لتدريبات  يف  م�ضاركته  عدم  �إىل 
�ملر  وهو  �ل�ضابقة،  �لأيام  طيلة 
�ليطايل  باملدرب  دفع  �لذي 
�ل�ضتغناء عن خدماته  �ملخ�رصم 

يف هذ� �للقاء. 
خالل  غولم  يعود  �أن  وينتظر 
�لفرتة �ملقبلة خا�ضة و�أنه يح�رص 
من �أجل �أن يكون جاهز� للمو�عيد 
�ملتبقية وهو �لذي ياأمل يف �لعودة 
�لوطني  �ملنتخب  �إىل  جمدد� 
�لناخب  قائمة  �ضمن  و�لتو�جد 
�ملعنية  بلما�ضي  جمال  �لوطني 
�إفريقيا  كاأ�س  نهائيات  بخو�س 
لالأمم �ملقررة يف �ل�ضائفة �ملقبلة 

مب�رص.
ع.ق.

�لربيعية  �لبطولة  عرفت   
لخت�ضا�ضي بيك تيكنو ولزير 4.7 
نهاية  �ختتمت  �لتي  و�ناث  ذكور 
�لوطنية  باملدر�ضة  �لأ�ضبوع  هذ� 
مائية  وحتت  �ملائية  للريا�ضات 
�لعا�ضمة  �جلز�ئر  �لبحري  بربج 
وبروز  �لعا�ضمية  �لندية  �ضيطرة 
من  لكل  تابعة  فرق  من  عنا�رص 
ر�بطتي بجاية ووهر�ن، وحققت 
�ألقاب  ثالثة  �لعا�ضمية  �لأندية 
�إىل  �إ�ضافة  ممكنة،  �ضتة  بني  من 
ثالث ف�ضيات وبرونزيتني، ح�ضب 
�لإعالن  �لتي مت  �لنهائية  �لنتائج 
عنها بعد �أربعة �أيام من �ل�ضباقات، 
بجاية  نادي م�ضعل  نال  يف حني، 
ف�ضية  و  ذهبية   ( ميد�ليات  �أربع 
و�ثنني من �لربونز(، و حاز نادي 
�ضندباد وهر�ن ميد�ليتني و�حدة 

من �ملعدن �لنفي�س و�لأخرى من 
�لف�ضة، بينما حت�ضل نادي تيبازة 

على ذهبية وبرونزية.
 60 م�ضاركة  �ملناف�ضة  وعرفت 
بحار�، من بينهم 20 فتاة ميثلون 
19 ناديا، قادمني من �ضت ر�بطات 
ولئية وهي م�ضتغامن- �جلز�ئر- 
-�ضكيكدة  -تيبازة  وهر�ن 
�لبيك  �خت�ضا�س  وعن  –بجاية، 
�أما  بحار�،   27 �ضارك  تيكنو 
ح�رص  فقد   4.7 �لالزير  عن 
من  علم  ح�ضبما  مت�ضابقا   33
�لريا�ضي.يذكر  �لتنظيم  مديرية 
لخت�ضا�س  �لربيعية  �لبطولة  �أن 
�ضنة   15 من  �أقل  »�أوبتيمي�ضت« 
قد برجمت من 31 مار�س �إىل 2 

�أفريل �لقادم.
وكاالت

تاأهل عن جدارة وا�شتحقاق اإىل ن�شف 
نهائي كاأ�ص اجلمهورية

�سباب ق�سنطينة يرفع 
�ملعنويات قبل موعد 

�لرتجي �لتون�سي
جنح فريق �ضباب ق�ضنطينة يف بلوغ ن�ضف نهائي كاأ�س 

�جلمهورية و�لعودة بتاأ�ضرية �لتاأهل من خارج �لديار بعد 

�لفوز على ح�ضاب فريق مولودية وهر�ن بركالت �لرتجيح 

�إثر نهاية �للقاء بالتعادل هدف يف كل �ضبكة يف �ضيناريو 

م�ضابه ملقابلة �لذهاب �لتي جرت مبلعب �ل�ضهيد 

حمالوي يف ق�ضنطينة، و�ضجلت ت�ضكيلة »�ل�ضيا�ضي« تاأهال 

منطقيا بعد �أطو�ر �ملقابلة �لتي عرفو� كيف ي�ضيطرون 

عليها و�لعودة يف �لنتيجة عرب �لتعديل عن طريق �لالعب 

زعالين، وجنحو� يف ت�ضيري �للقاء وخو�س 120 دقيقة منه 

كانو� خاللها �لطرف �لأف�ضل، خا�ضة يف ظل �لفر�س 

�لعديدة �لتي �ضيعها رفقاء �لالعب جعبوط طيلة �ملبار�ة 

كانو� قادرين على �إثرها �إنهاء �للقاء يف توقيته �لأ�ضلي 

بالفوز، �إىل جانب حرمان حكم �ملو�جهة �لفريق من 

هدف �رصعي ح�ضبهم، لكن �حلار�س رحماين ورفقائه 

جنحو� يف حتقيق �لأهم و�لعودة �إىل �لديار بتاأ�ضرية 

ن�ضف �لنهائي و�لتي متنحهم �لفر�ضة من �جل �لتم�ضك 

بالتناف�س على �لتتويج بلقب هذ� �ملو�ضم، خا�ضة و�أنهم 

ين�ضطون ن�ضف �لنهائي لأول مرة منذ �لعام 2012.

وي�ضمح هذ� �لتاأهل لأ�ضبال �ملدرب �لفرن�ضي ديني�س 

لفان �لتح�ضري مبعنويات مرتفعة للقاء �لهام �لذي 

ينتظرهم نهاية �لأ�ضبوع �ملقبل عندما يو�جهون �لرتجي 

�لتون�ضي يف ذهاب �لدور ربع �لنهائي لر�بطة �أبطال 

�إفريقيا �ملقرر يف �ل�ضاد�س �فريل �لد�خل على ملعب 

�ل�ضهيد حمالوي، حيث ي�رص �لفريق على مو��ضلة 

�لتاألق قاريا و�لتاأهل �إىل ن�ضف نهائي �ملناف�ضة �لقارية 
ومو��ضلة مفاجاأة �لعامل.

ع.ق.

اأع�شاء اجلمعية العادية للنادي الهاوي 
ميررون احل�شيلتني املالية واالأدبية

حمار: تعر�ست للموؤ�مرة و�سوف 
�أق�سي �أع�ساء من �ملكتب

حتقق نتائج طيبة �أظهرت ثمار �لعمل �لكبري �لذي يقوم به �لطاقم و�أثنى �ملتحدث على �لعمل �لكبري �لذي تقوم به �لفئات �ل�ضابة و�لتي و�لتي ت�ضمح للفريق بخو�س مناف�ضة قارية �ملو�ضم �لكروي �ملقبل، �ملقدمة و�إحر�ز �إحدى �ملر�كز �لثالث �لأوىل يف جدول �لرتتيب �أن �لفريق قادر على �للعب من �أجل غنهاء �ملو�ضم �ضمن كوكبة �أدىل بها �أول �أم�س على هام�س �نعقاد �حلمعية �لعامة للنادي �لهاوي �لت�ضكيلة قاريا وجهويا، و�أو�ضح حمار يف �لت�رصيحات �لإعالمية �لتي من خالل ت�ضييع �إمكانية �إحر�ز لقب من �مل�ضابقات �لتي خا�ضتها خاللها هذ� �ملو�ضم �ضوى بالتناف�س على لقب كاأ�س �جلمهورية من خالل لعب �لأدو�ر �لأوىل يف خمتلف �مل�ضابقات و�لتي مل يحتفظ �لأ�ضماء �لتي تعرقله خا�ضة و�نه �لرئي�س ويبحث عن م�ضلحة �لفريق م�ضاعدته يف �لعمل، حيث �ضدد �أنه ميلك �حلق يف �ضحب �لثقة من على �رصبه يف �لظهر وعرقلة �لعمل �لذي يقوم به �إىل جانب عدم طرف بع�س �أع�ضاء �ملكتب �لإد�ري للفريق، و�لذين عملو� ح�ضبه ك�ضف رئي�س وفاق �ضطيف ح�ضان حمار تعر�ضه �إىل �ملوؤ�مرة من 
�لن�ضحاب منه قبل خم�ضة �أعو�م، �إىل جانب تدعيم �ملكتب بع�ضوين ذلك عاد رجل �لأعمال فوؤ�د تو�تي �إىل مكتب �لوفاق جمدد� بعد �حلميد �أعر�ب �إىل جانب ع�ضو ثالث مل يك�ضف عن هويته، �إىل جانب بع�س �أع�ضاء �ملكتب ويتعلق �لأمر بكل من كمال ح�ضاي�ضي وعبد وح�ضب م�ضادر من �لفريق فاإن ح�ضان حمار يعول على ��ضتبعاد �لفني ملختلف �لفئات.

عي�شة ق.�ضنتيم بينما بلغت م�ضاريف �لنادي مبلغ 42 مليار و500 مليون �ضنتيم.�لك�ضف عن تدعيم خزينة �لوفاق مببلغ قيمته 44 مليار و900 مليون عليهما، حيث عرف �لتقرير �ملايل �ملتعلق بالعام �ملن�رصم 2018 عر�س �حل�ضيلتني على �أع�ضاء �جلمعية �لعامة و�لتي لقت �ملو�فقة عرفت �مل�ضادقة على �لتقريرين �ملايل و�لأدبي بالإجماع، �أين مت وكانت جرت �أ�ضغال �جلمعية �لعامة لوفاق �ضطيف �أول �أم�س و�لتي �آخرين.
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جوفنتو�س ي�ستقر على بديل رونالدو
ك�سف تقرير �سحفي �إيطايل عن �لبديل �ملرتقب يف ت�سكيل ما�سيميليانو �أليغري لقيادة 

هجوم جوفنتو�ض من �أجل تعوي�ض غياب �لنجم �لربتغايل كري�ستيانو رونالدو بد�عي 
�لإ�سابة، وكان رونالدو تعر�ض لإ�سابة طفيفة يف ع�سالت �لفخذ �لأمين، خالل م�ساركته 

مع منتخب بالده �أمام �رصبيا �لثنني �ملا�سي، ومن �ملقرر �أن يغيب عن �ليويف خالل 
�ملباريات �لثالث �ملقبلة بالدوري �لإيطايل، ووفًقا ملوقع »كالت�سيو مريكاتو« �لإيطايل، 
فاإن �ل�ساب موي�ض كني، هو من �سيلعب بجو�ر باولو ديبال يف هجوم �ليويف خالل مبار�ة 

�ليوم على ملعب �أليانز �ستاديوم �سمن �جلولة 29 من �لدوري.
 و�أ�سار �ملوقع �إىل �أن رونالدو ح�رص �أول �أم�ض �إىل مقر تدريبات جوفنتو�ض، وبد�أ 

�لتدريب مع �إخ�سائي �لعالج �لطبيعي/ وظل �لنجم �لربتغايل ملدة 3 �ساعات يف مقر 
تدريبات جوفنتو�ض، قبل �أن يغادر دون �أن يخ�سع لأي فحو�سات طبية، وياأمل جوفنتو�ض 

يف عودة رونالدو للم�ساركة باملباريات �رصيًعا، قبل �أن يحل �لفريق �سيًفا على �أجاك�ض 
يوم 10 �أفريل �ملقبل، مبلعب يوهان كرويف �أرينا يف ذهاب ربع نهائي دوري �أبطال 

�أوروبا.

نيمار ُير�سح مبابي لفئة الأ�ساطري
�أ�ساد �لرب�زيلي نيمار جونيور جنم باري�ض �سان جريمان �لفرن�سي، بزميله يف �لفريق 

كيليان مبابي، وقال نيمار يف حو�ر ل�سبكة د�زن: »مبابي لعب هادئ ومرح، كما �أنه �ساب 
باإمكانه �كت�ساب �ملزيد من �خلرب�ت«، و�أ�ساف �لالعب �لرب�زيلي »لكن مبابي ظاهرة 

وميكنه عمل م�سرية كبرية و�أن ي�سبح �أف�سل مما و�سل �إليه، ل �أ�سك �أنه �سيكون من �أبرز 
�لأ�سماء يف تاريخ كرة �لقدم«.

وتطرق مهاجم بر�سلونة �ل�سابق، للحديث عن نف�سه قائاًل: »بلغت 27 عاًما، �أمامي �لكثري 
لأقدمه يف �ملالعب، لقد حققت �إجناز�ت مميزة، ولكن لن �أتوقف عند حد معني«، 

و�أردف »ل ميكن ت�سنيفي باأنني �لأف�سل يف �لرب�زيل بعد بيليه، لأن هناك جمموعة من 
�لنجوم �ملميزين يف ع�سور خمتلفة مثل زيكو وروماريو وريفالدو ورونالدينيو وروبرتو 

كارلو�ض، علًما باأن �لأخري كان مد�فًعا لكنه متتع بتاريخ كبري«، وختم نيمار حديثه بقوله 
»كل هوؤلء �لنجوم قدوة ومثل �أعلى بالن�سبة يل، �أحاول �ل�سري على خطاهم«.

باتو يعود اإىل �سفوف �ساو باولو
�أعلن نادي �ساو باولو �لرب�زيلي عودة مهاجمه �لدويل �ل�سابق �ألك�سندر باتو �إىل �سفوفه 

بتوقيع عقد معه حتى 2022، وقال �لنادي �لرب�زيلي �لذي د�فع باتو عن �ألو�نه ملدة 
مو�سمني يف 2014 و2015 يف بيان »باتو عاد �إىل �لنادي بعقد حتى 2022«، وكان باتو 

�أعلن قبل 10 �أيام رحيله عن �سفوف فريق تياجنني �ل�سيني، وبح�سب �ملوقع �ملتخ�س�ض 
»غلوبو �إ�سبورتي« فاإن نادي �ساو باولو تعهد بتعوي�ض باتو قيمة �ل�رصط �جلز�ئي �لذي 
دفعه �لالعب �لبالغ من �لعمر 29 عاًما �إىل ناديه �ل�سيني �ل�سابق و�لذي يبلغ 2،5 مليون 

يور.  وبد�أ باتو م�سريته �لحرت�فية مع �إنرتنا�سيونال بورتو �أليغري، قبل �أن يحط �لرحال 
يف �أوروبا عام 2007 للدفاع عن �ألو�ن ميالن �لإيطايل، حيث �أ�سبح �أحد �لنجوم �لبارزين 

يف �سفوفه وتوج معه بلقب �لدوري عام 2011، و��سطر ميالن عام 2013 �إىل �لتخلي 
عن خدمات باتو ب�سبب �لإ�سابات �ملتكررة �لتي تعر�ض لها، ومنذ رحيل باتو 27 مبار�ة 
دولية �آخرها عام 2013 عن ميالن لعب مع �ساو باولو مو�سمي 2014 و2015، ثم �أم�سى 
ن�سف مو�سم مع ت�سيل�سي �لإجنليزي �لذي تخلى عن خدماته ل�سالح فياريال �لإ�سباين 

�سيف 2016، ويف جانفي 2017 �نتقل �إىل �سفوف تياجنني مقابل 18 مليون يورو خا�ض 60 
مبار�ة باأو�ن فريقه �ل�سيني و�سجل 36 هدفاً.

هيغواين يعتزل اللعب دوليا مع الأرجنتني
و�سع غونز�لو هيغو�ين مهاجم ت�سيل�سي �ملعار من جوفنتو�ض حًد� مل�سريته �لدولية مع 
منتخب �لأرجنتني، ووفًقا ل�سبكة »فوك�ض �سبورت�ض« فاإن هيغو�ين قرر �لعتز�ل دولًيا، 

خا�سة �أنه مل ي�سارك مع ر�ق�سي �لتانغو منذ كاأ�ض �لعامل 2018، وقال هيغو�ين: »�إن دوري 
مع منتخب �لأرجنتني قد �نتهى، وقد �أخربت �سكالوين بالقر�ر لأنني �أريد �أن �أ�ستمتع مع 

عائلتي«، و�أ�ساف: »�أنا هادئ بعد هذ� �لقر�ر، ولكنني كنت �أتعر�ض لنتقاد�ت �سديدة 
وهذ� كان يوؤملني ويجرح عائلتي«. وتابع غونز�لو: »لقد تركت كل �سيء يف �ملنتخب �لآن 

ولذلك هناك �أ�سياء �أخرى ميكن للنا�ض مناق�ستها بعد �عتز�يل، لأنهم كانو� يتذكرون 
�لأهد�ف �لتي �أهدرتها، ولي�ض �لأهد�ف �لتي �سنعتها«، و�أمت: »عند �لتحدث باأن �ملنتخب 

مل يحقق �أهد�فه فهنا يكون �حلديث عن �أمر حمدد، ولكن و�سف �لفريق بالفا�سل تعبري 
قوي جًد�، و�أرى �أنه ت�سخيم للو�سع«. 

اإدارة مان�س�سرت يونايتد تكافئ �سول�سكار
يونايتد  مان�س�سرت  نادي  كافاأ 
مدربه  �لإجنليزي  �لدوري  خام�ض 
�سول�سار  غونار  �أويل  �لرنويجي 
حلوله  بعد  �جليدة،  نتائجه  على 
بدل  �ملا�سي  دي�سمرب  يف  موؤقتا 
جوزيه  �ملقال  �لربتغايل  من 
مورينيو مبنحه عقد� لثالثة �أعو�م 
�خلمي�ض �ملن�رصم، جنح �ملهاجم 
فوز�   14 بتحقيق  ليونايتد  �ل�سابق 
للمناف�سة  و�لعودة  مبار�ة،   19 يف 
�أبطال  لدوري  موؤهل  مركز  على 
�لدور  �أي�سا  فيها  بلغ  �لتي  �أوروبا 
بر�سلونة  يو�جه  �لنهائي حيث  ربع 
وقال  �أ�سبوعني،  بعد  �لإ�سباين 
�سول�سكار يف بيان لنادي �ل�سياطني 
�حلمر: »�سعرت كاأين يف بيتي منذ 
�ليوم �لأول يف هذ� �لنادي �ملميز، 

�أ�سكر  �أن  �أكون لعبا يف يونايتد و�أبد�أ م�سريتي �لتدريبية هنا«، وتابع »كانت �لأ�سهر �لأخرية جتربة ر�ئعة و�أريد  �أن  ي�سعدين 
كل �ملدربني، �لالعبني و�جلهاز على �لعمل �لذي قمنا به حتى �لآن«، و�أردف قائال: »حلمت دوما بهذه �لوظيفة و�أنا �أكرث من 
متحم�ض لقيادة �لفريق لهذه �لفرتة �لطويلة و�آمل فيها حتقيق جناح ي�ستحقه جمهورنا �لر�ئع«. بدوره، �أ�سار �لرئي�ض �لتنفيذي 
�ل�سبان  �لالعبني  �أويل جتربة غنية كالعب ومدرب، مع رغبة يف منح  و�لنتائج، يجلب  �لأد�ء  »�أكرث من  وودو�رد:  �إد  ليونايتد 

فر�ستهم وفهم كبري لثقافة �لنادي«.
وبعد �إقالة مورينيو يف دي�سمرب �ملا�سي و�سل �سول�سار من نادي مولده �لرنويجي على �سبيل �لإعارة حتى نهاية �ملو�سم، و��ستلم 
�سول�سار �لذي �أم�سى 11 مو�سما يف ملعب �أولد تر�فورد كالعب، �لفريق يف �ملركز �ل�ساد�ض �سمن �لدوري �لإجنليزي بفارق 
11 نقطة عن �لأربعة �لأو�ئل، لكنه خ�رص مرة وحيدة يف �لدوري منذ ت�سلمه �ملقاليد �لفنية للفريق �لإجنليزي ويحتل �ملركز 
�لق�سرية  نقطة يف م�سريته  �أبرز  وتعد  �ملو�سم.  نهاية  8 مر�حل على  قبل  �لر�بع  �أر�سنال  نقطتني فقط عن  بفارق  �خلام�ض 
كمدرب مع يونايتد �لتفوق على باري�ض �سان جريمان �لفرن�سي يف ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا عندما قلب تاأخره بهدفني 

يف مبار�ة �لذهاب 3-1 �إيابا.
وغّرد زميل �سول�سار �ل�سابق �حلار�ض �لدمناركي بيرت �سمايكل: »تهانينا �سديقي، ت�ستحق ذلك متاما، فلنحرز بع�ض �لألقاب«، 
كما رّحب زميله �ل�سابق غاري نيفيل �لذي يعمل ر�هنا كمحلل: »�سعيد لأويل. مل �أعتقد �أن هذ� �لأمر �سيح�سل عندما مت تعيينه، 
لكن �لنتائج وروح �لفريق يف �لنادي كانت ر�ئعة منذ قدومه وي�ستحق ذلك، يحتاج �لآن �إىل �لدعم يف �سوق �لنتقالت على �سعيد 

�لتمويل و�ملو�رد �ل�سحيحة«، زميل �آخر للمدرب �ل�ساب هو �ملد�فع ريو فرديناند غّرد »نعم، �أويل ر�سميا يف �لقيادة«.

�لفني  �ملدير  �سول�سكاير  جونار  �أويل  �لرنويجي  �أعرب 
ملان�س�سرت يونايتد،عن �سعادته عقب �إعالن توقيعه على عقد 
جديد مع �ل�سياطني �حلمر ملدة 3 �سنو�ت، وقال �سول�سكاير 
يونايتد  ملان�س�سرت  �لر�سمي  �حل�ساب  �أبرزها  ت�رصيحات  يف 
على موقع تويرت: »هذ� �ملن�سب كان حلمي«ـ وتابع »رمبا كان 
�أن  ذهني، متنيت  �أ�سعه يف  د�ئًما  كنت  لكنني  �ساذًجا،  حلًما 
�أ�ستمر  �أن  ي�رصفني  �لر�ئعة،  �لعائلة  هذه  عن  م�سوؤولً  �أكون 
كمدرب لليونايتد ملدة 3 �سنو�ت، �سعيد بهذه �لبد�ية �جلديدة، 
و�لآن حان وقت �لعمل �ل�ساق«، ونوه »�أعرف توقعات �لنادي 
ل  لكني  �لألقاب،  وح�سد  للنجاح  نطمح  وتاريخه،  وتقاليده 
�لر�ئعة  نبد�أ يف تطوير هذه �ملجموعة  �أطيق �لنتظار حتى 

من �لالعبني، لدينا كتيبة مميزة«. 
وو��سل »مو�جهة بر�سلونة �إنها مبار�ة �سعبة للغاية، �سنت�سلق 
و�أكمل:  قبل«،  من  �أخرى  جباًل  ت�سلقنا  �أن  �سبق  ولكن  جباًل 
»يجب �أن �أ�سنع �لبت�سامة يف مان�س�سرت يونايتد، �أعمل لت�سكيل 
بيئة يريد �جلميع �أن يكونو� جزًء� منها«، و�أردف »�أريد فقط 
�أن �أكون �أف�سل من �لآن، وهذ� هو �لوعد �لوحيد �لذي ميكنني 
�إنهاء �لربميريليج يف �ملربع  تقدميه«، و��ستطرد »هدفنا هو 
�لذهبي، وهذ� �أمر مهم للغاية بالن�سبة لنا، ما قدمته عندما 
كنت لعبًا �أو كمدير فني ل يكفيني، لأنني �أنظر د�ئًما  �أريد 
�أن �أرى �أنني قد حققت جناحات ورفعت �ألقاًبا، لأن هذ� ما 

�سيجعلني �أكرث �سعادة«.

�سول�سكاير: مدرب املان يونايتد كان حلمي ول اأخ�سى بر�سلونة

ريال مدريد م�ستعد لتحقيق حلم بوغبا
ا �أكد تقرير �سحفي بريطاين �أن ريال مدريد �لإ�سباين م�ستعد لتقدمي عر�ض �سخم يف �ملريكاتو �ل�سيفي �ملقبل، للح�سول  لريال مدريد.�رصح موؤخًر� خالل فرتة �لتوقف �لدويل، �أن �أي لعب يحلم باللعب حتت قيادة �لفرن�سي زين �لدين زيد�ن �ملدير �لفني مدربه �أويل جونار �سول�سكاير، �إل �أن �لالعب �لفرن�سي ل يريد �إكمال م�سريته د�خل ملعب �أولد تر�فورد، وكان بوغبا قد وخ�سارته لالألقاب �ملحلية و�لأوروبية، و�أو�سحت �أنه رغم �سعادة بوغبا بو�سعه �حلايل يف مان�س�سرت يونايتد حتت قيادة و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن ريال مدريد ل ميانع فتح خز�ئنه من �أجل �سم بول بوغبا بعد �ملو�سم �ملتو��سع للفريق �ل�سيف �ملقبل عن طريق �سم لعبني مميزين.للمرينغي، وكانت تقارير �سحفية قد �أ�سارت �إىل �أن ريال مدريد يخ�س�ض 500 مليون يورو، لإعادة بناء �لفريق �مللكي يف بقيمة 145 مليون يورو لالنق�سا�ض على بوغبا خالل �ملريكاتو �ل�سيفي �ملقبل، �لذي �سيكون مليًئا بال�سفقات �ل�سخمة على خدمات �لفرن�سي بول بوغبا من مان�س�سرت يونايتد �لإجنليزي، ووفًقا ل�سحيفة »�سن« فاإن ريال مدريد يجهز عر�سً
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ر�ؤى

احل�ضارة يف فكر مالك بن نبي 
�ملفكر �جلز�ئري مالك بن نبى �أحد ُرّ��د �لنه�صة �لفكرية �لإ�صالمية يف �لقرن �لع�صرين . � �لذي �صر�حة �أحب كثري� كتاباته � �أفكاره حتى 

�أين �أجد متعة يف قر�ءتها . بعد قر�ءتي لأحد كتبه � �لذي هو عبارة عن جمموعة من �ملحا�صر�ت مبو��صيع خمتلفة � هامة . )�حل�صارة 
, �لثقافة , �لإديولوجية , �لدميقر�طية (�رتاأيت �إعطاء ملحة  عن �حل�صارة يف فكر مالك بن نبي . ..حيث يرى هذ� �ملفكر �أنه يجب على 

�ملجتمع �أن يدرك �لنتائج �لتي تنقله يف �لتاريخ من مرحلة  �إىل �أخرى . يف �ملجتمع �جلز�ئري تولد �لأجيال يف نوع من �لغمو�ض � �لظر�ف 
�لتي ت�صعب عليها ��صع هدف � ر�صم خطة طريق مما يوؤدي بالفرد ��صط هذ� �ملجتمع �إىل فقد�ن �لإت�صال �لجتماعي �لذي يعترب �للبنة 

�لأ�صا�صية لإن�صاء ح�صارة . � يف ظل هذه �لظر�ف يطرح هذ� �جليل ت�صا�ؤل : ما هي �حل�صارة؟

مباركي نور�لدين

الأنرثوبولوجية  النظرة  فمن 
من  �شكل  اأي   « هي  احل�شارة 
الب�رشية«  احلياة  تنظيم  اأ�شكال 
وا�شع  املفهوم  هذا  يبقى  لكن   ،
�شد  يكافح  ملجتمع  بالن�شبة 
منها  التخل�ص  حماول  �شعوبات 
و اخلروج من ظلمة التخلف اإىل 

نور التطور .
للخروج من هذه الظلمة و حتدي 
امل�شاكل  مواجهة  ،و  ال�شعوبات 
فعالة  اداة  امتالك  علينا  يجب 
منهجية  و  طريقة   ، للعمل 
هنا   . الهدف  على  ترتكزاأكرث 
يتعلق الأمر باإرادة و عمل �شعب 
نظام  و�شع  يريد  و  ثورته  حقق 
داخليي اأين ي�شتطيع كل فرد ان 
ال�شمانات  و  الدوافع  كل  يجد 

الالزمة لوجوده .
 ، الإرادة  و  الرغبة  هذه  ظل  يف 
هل   ، مطروحا  الت�شاوؤل  يبقى 
ميلك املجتمع الو�شائل لتحقيق 

و بلوغ الهدف ؟
م�شاألة  لي�شت  فهي  لذلك  و 
اأنرثوبولوجية  حقائق  اكت�شاف 
جديدة و اإمنا لبلوغ قدر الإمكان 
جتاوز  و  املقرتح  الهدف 
الإ�شتفادة  خالل  من  ال�شعوبات 
التي  ال�شيا�شة  توجيهات  من 
كذلك  و  خياراتها  �شاغت 
علم  موؤ�رشات  من  ال�شتفادة 
الجتماع التي تاأخذ يف العتبار 

تفا�شيل و�شعنا احلايل .
كر�ص  الذي  الإجتماع  علم  اإن 
العاملية  احلرب  نهاية  منذ 
 ، الثالث  العامل  لدرا�شة  الثانية 
ميزة  هناك  ان  فيه  �شك  ل  مما 

منهجية معينة يف هذا التخفي�ص 
املمكن  من  يجعل  مما  للوحدة 
من  بدل  التفكري  و�شائل  تركيز 
ت�شتيها . غري اأن هذا التخفي�ص 
ل يوؤدي ، دون علمنا ، اإىل ت�شويه 
الإ�شتنتاج   ، بالتايل  و  للم�شكلة 
النظري الذي يجب ترجمته اإىل 
ب�شاأن  حقيقي  اجتماعي  عمل 
يحتمل  التي  امللمو�شة  البيانات 
و  الربنامج  من  جزءا  تكون  ان 
واعية   ، واقعية  �شيا�شة  توجيه 

لأهدافها و و�شائلها .

�لنظرة �حل�صارية 
من ز��ية �لتنمية

من   ، النية  و  الإرادة  هذه  مع 
مو�شوعنا  نتناول  اأن  ال�رشعي 
هذا   ، التخلف  زاوية  حتت 
امل�شطلح ل يفهم على انه تف�شري 
و ل نتيجة لتحليل م�شكالتنا بل 

كتعبري ب�شيط ي�شملهم .
نف�شه  امل�شطلح  تعريف  يتم 
يعني  الذي  لالآخر  معار�شة  يف 
التنمية   : املعاك�شة  الظاهرة 
 ، ترتجمان  الظاهرتني  كلتا   .
الإقت�شادية  الأمناط   ، نعلم  كما 
 ، الإ�شتهالك  و  لالإنتاج  املميزة 
التخلف  و  التنمية  ي�رشح كل من 
التي  الأ�شباب  من  جمموعة 
تاريخي  لتحليل  اإخ�شاعها  يجب 
هو  ما   : ال�شوؤال  طرحنا  اإذا   .
بهدف  الت�شاوؤل  نطرح  ؟  التطور 
جتربة  من  در�ص  ا�شتخال�ص 
تكون  التي   . معي�شية  و  غنية 
الدول  يف  اأعيننا  اأمام  نتائجها 
تعديل  مع  حتى   ، املتقدمة 

ب�رشط  الأمر  لزم  اإذا  ال�رشوط 
،بالن�شبة  القانون  احرتام  يتم  اأن 
للبلدان املتخلفة ، تتمثل التجربة 
اأ�شا�شا يف الت�شنيع ، الذي اأ�شبح 
هدفا جلميع طموحات و م�شاريع 

البلدان الإفريقية الآ�شيوية .
لكن هذه الفكرة لي�شت وا�شحة . 
لأن جتربة الت�شنيع لي�شت مفيدة 
يف  تطورت  قد  تكون  عندما  اإل 
قيد من  دون   ، العادية  الظروف 
اخلارج . يف اأوروبا الغربية تقدم 
هذا  و   ، نقي  �شكل  يف  نف�شها 
احلالت  جميع  من  خالية  يعني 
ملزمة  و  الإديولوجية  الطارئة 
القت�شادية  للحقائق  فقط 

�شرية  نتبع  ان  يجب   . الأ�شلية 
اأوروبا اإذا اأردنا اأن نتعلم در�شا .

الإقت�شادي  البعد  يف  فالتنمية 
من  معينة  حلظة  �شوى  لي�شت 
ووقت  جمال  يف  العام  التطور 
اجلانب  اإنه   ، اأوروبا  ح�شارة 

املادي لهذه احل�شارة .

�لنظرة �حل�صارية 
من �لز��ية 

�لوظيفية
كل تلك احلقائق التي نتبعها منذ 
النطبعة  اأو  البخاري  املحرك 
كل   . احل�شارة  حقائق  هي   ،
الأ�شباب التي تثريها ، كل ظروف 
ن�شاأتها ، ناجتة عن نف�ص الق�شية 
الظروف  نف�ص  من   ، العامة 
 ، اأوروبا  ح�شارة   : الراأ�شمالية 
احلقيقية  امل�شفوفة  هي  التي 
الأخالقي  التطور  تفا�شيل  لكل 

و الإجتماعي لأوروبا .
و من مت فاإن احل�شارة هي التي 
متنح املجتمع القوة الإقت�شادية 
 ، متطور  كمجتمع  متيزه  التي 
جميع  حلل  الإرادة  متنحه  و 
الأكرث  تلك  �شيما  ل   ، امل�شاكل 
متخلف  جمتمع  بق�شوة  تاأثرا 
و  القوة  هذه  ي�شكل  ما  هذا   .
الرغبة التي ل ميكن ف�شلها عن 
يف   ، املتقدم  املجتمع  وظيفة 
و  الثقايف  بنفوذه  يتعلق  ما  كل 

الإقت�شادي و حتى ال�شيا�شي .
نظر  وجهة  من  فاحل�شارة 
من  جمموعة   : هي  وظيفية 
املادية  و  املعنوية  الظروف 
كل  مبنح  للمجتمع  ت�شمح  التي 
مرحلة  كل  ، يف  اأفراده  من  فرد 
امل�شاعدة  وجوده  مراحل  من 

من  مرحلة  كل  يف  ال�رشورية 
تطوره : التعليم ، العمل ، ال�شحة 
، و ال�شالمة بجميع اأ�شكالها ، و 
احرتام �شخ�شه و متتعه بحقوقه 
التي  امل�شاعدة  �شكل  هو  هي 
يريدها املجتمع املتح�رش و ل 

ميكن الإ�شتغناء عنها .
اأ�شل  حتديد  يف  نرغب  عندما 
للح�شارة  الإقت�شادي  التطور 
لي�ص  فاإنه   ، احلا�رش  الوقت  يف 
لكن  و   ، الإخرتاع  ذلك  اأو  هذا 
التي  التاريخية  الظروف  كل 
 ، الأفكار  جميع  فيها  برزت 
هذه  اإنتاج  كل  و  الإبداعات  كل 

احل�شارة .
ميكن  ل  الإبداعات  هذه  كل 
العامة  الظروف  اإل يف  ت�شورها 
للح�شارة و لي�ص يف اأبعاد عبقرية 
�شخ�ص اأو عدة اأ�شخا�ص ، بل يف 
اأقرتها . لذا فاإنه  الظروف التي 
عند  نتوقف  اأن  ال�رشوري  من 
اأهمية نظرية و عملية معينة لبلد 
ح�شدته م�شكالت التخلف ، مثل 

اجلزائر
لنا  ت�شمح  املعطيات  هذه  كل 
الأ�شا�شية  البديهية  با�شتخدام 
هي  احل�شارة    : العر�ص  لهذا 
لي�شت  و  منتجاتها  ت�شنع  التي 
منتجاتها من ت�شنعها ، و لقد مت 
املنهجية  الهمية  من  التحقق 
البديهية  لهذه  الإجتماعية  و 
العبث يف  من خالل  ما  بطريقة 

املجتمع امل�شلم ملدة قرون
اأخطاء  اإىل  نبي  بن  تطرق  كما 
يرى  حيث   ، الإ�شالمية  النه�شة 
الإ�شالمي  العامل  يف  البناء  اأن 
 1 و مع  بداأ عام 1952 يف م�رش 
نةفمرب 1954 يف اجلزائر . و لكن 
يف ظل هذه النه�شة التي متيزها 
الأخطاء و تطبعها روح الرتاكم و 
عر�شها  يتم  التي  الإخت�شا�شية 

قالب  يف  الحيان  بع�ص  يف 
، عندما  كاريكاتوري  و  م�شحك 
ترى 4 مكيفات يف مكتب رئي�ص 
على  5 هواتف  او    4 و  م�شلحة 
مكتبه . و ي�شاحب تراكم الأ�شياء 
هذا عموما تراكم النا�ص : حيث 
 ، موظفني   5 المر  يحتاج  اأين 
يرتاوح  الحيان  بع�ص  يف  جند 
م�شكلة  بحيث   20 و   15 بني  ما 
البطالة تتحول من بطالة عادية 
عن  ناجتة  خا�شة  بطالة  اإىل 
دون  موظفني  نخلق  اننا  حقيقة 

خلق وظيفة .
يف  بالطبع  م�شجل  �شيء  كل  و 
النف�شي  و  الإقت�شادي  ال�شجل 
لبلد ي�شعى اإىل الهروب و اخلروج 
من ظروف التخلف ، و يجب ان 
ي�شتخدم كل ما يتوفر من رجال 

، اأفكار و اأ�شياء مادية .
ثم يظهر عبث هذه الطريقة بكل 
جعل  اأجل  من  ذلك  و   ، و�شوح 
احل�شارة وليدة منتجاتها . حتى 
لو كان من املمكن ت�شورها من 
وجهة النظر املنهجية ، و ال�شيء 

، اأكرر ذلك ، هو عبثي ...
ذلك  حتقيق  يتم   ، باخت�شار 
الإن�شان  بني  التكامل  و  الرتابط 
الرغم  على  الوقت  و  الأر�ص  و 
من  املتاأ�شلة  ال�شعوبات  من 
بداياته  يف  الإجتماعي  التحول 
، و التي ت�شاف اإليها ال�شعوبات 
على  نر�شمها  التي  امل�شطنعة 
خطواتنا و اأعمالنا ، لإثبات اأننا 
غري قادرين على التقدم وال�شري 
�شكلت  الثورة  اأن  اإل   . وحدنا 
اإرادة ال�شعب الذي ينوي التحرر 
التي  الأعباء  و  التكاليف  من 
للتخلف  الثقيل  الرهن  يكلفها 
اإىل  الو�شول   ، واحدة  بكلمة  و   ،

احل�شارة .     
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ال�صادرة حديثا عن »الدار امل�صرية اللبنانية« بالقاهرة

»مزاج حر«.. جتوال يف 
خيال حممد الفخراين

تبداأ رواية »مزاج حر« للروائي امل�صري حممد الفخراين، وال�صادرة اأخرياً عن 
»الدار امل�صرية اللبنانية« بالقاهرة، بكاتب يف بداية الأربعني ـ نكت�صف فيما بعد 

اأنه هو املوؤلف ذاته ـ يتحدث عن حلمه بالتجوال يف العامل، كمت�صرد متجّول، 
بدون هاتف اأو كامريا اأو طعام اأو اأدوية، فقط اأوراق واأقالم ومالب�س خفيفة يف 

حقيبة قما�صية على ظهره، وهكذا تبداأ رحلته ال�صياحية حول العامل.

   وكالت 

حممد  عن  رواية  اإذن  هذه 
اأحب  فيما  الفخراين، وعن جولته 
ويحب، جولة ـ لو �شئنا الدقة ـ فيما 
و�شغفه،  وا�شتغرابه  ده�شته  اأثار 
رحلته  يف  لأنه  خياله،  يف  جولة 
اإىل  انطلق  بقطار  بداأت  التي 
العا�شمة، لكنه بداأ يتوقف يف مدن 
مل يكن لنا اأن نتخيلها، تنقل فيها 
عرب الزمان واملكان، حيث تلتقى 
ال�شماء بالأر�ض عند نقاط حمددة 
كما كنا نتخيل يف طفولتنا، حتدث 
جميع اللغات وقابل اأ�شهر الع�شاق، 
مل يذهب اإىل املدن التي تخو�ض 
حروباً �رضو�شاـً  ما قد يغري بع�ض 
اإىل  ذهب  لكنه  بدراميتهاـ  الكتاب 
ع�شاقاً  قابل  النه�شة،  ع�شور 
وفنانني و�شخ�شيات خيالية مل تغري 
تركت  اأنها  �شوى  العامل  يف  �شيئاً 
ميكن  واخليال.  الده�شة  يثري  ما 
الراوي يف رحلته  تق�شيم ما قابله 
الأول:  الق�شم  اأق�شام:  خم�شة  اإىل 
حلظات  يف  حقيقية  �شخ�شيات 
بن  عبا�ض  مثل  حياتها  من  فارقة 
فرنا�ض اأثناء حماولته حتقيق حلم 
الطريان، وليوناردو دافن�شي حلظة 
املوناليزا،  ال�شهرية  لوحته  ر�شمه 
واأر�شميد�ض حلظة اكت�شافه قانون 
الطفو، واملالحظ هنا اأن الراوي 
ل يكتفي بالفرجة على التاريخ بل 
ابن  يرتك  ل  فهو  ه،  ليغريرّ يدخل 
حوادث  روت  كما  ي�شقط  فرنا�ض 
ويتبعه  بل  نراه يطري،  بل  التاريخ، 
كاأن  العامل،  حول  جتواله  كل  يف 
الطريان جزء من حتقق  ا�شتمرار 

ا�شتمرار  وهو  التجوال  �رضط 
الده�شة. الق�شم الثاين: �شخ�شيات 
مثل  اآخرين،  موؤلفني  خيال  من 
التائه،  ربه  وعبد  كيخوته،  دون 
و�شهرزاد، واأحدب نوتردام، وفيها 
لإنقاذ  م�شارها  تغيري  يحاول 
املاأ�شاوية  م�شائرها  من  حيواتها 
يحاول  كاأنه  لها،  ُو�شعت  التي 
احلياة  عن  م�شتقلة  حياة  منحها 
التي منحها لها موؤلفوها، وهو ما 
اأو�شح  ب�شكل  نالحظه  اأن  ميكن 
اأثناء لقائه روميو وجولييت، فنحن 
الن�شخة  ن�شختني،  ـ  معه  ـ  نقابل 
يف  دوراً  يوؤدون  ممثلني  الأوىل 
امل�رضحية ال�شك�شبريية، والن�شخة 
الثانية تبدو حقيقية يتحادث معها 
ويحاول اأن ينقذها من موتها الذي 
ره الكاتب لها، ولعل هذا يحيلنا  قدرّ
مع  الراوي  يورده  مهم  حوار  اإىل 
البنت ال�شمكة عن املبدع واإذا كان 
�شنعه،  قد  جمياًل  �شيئاً  �شيدمر 
اأبدع  الذي  املبدع  اأن  »اأثق  تقول: 
عن  يتخلرّى  لن  اجلمال  هذا  كل 
اإبداعه، ل اأحتدث عن فكرة دينية، 
لكن  عقالين،  كالم  اأو  منطق،  اأو 
تلح  الفكرة  وهذه  اجلمال«.  عن 
على الراوي يف اأكرث من مو�شع يف 
اتُرّفق  ما  تغيري  يحاول  لذا  الراوي 
عليه تاريخياً وعقائدياً وعقلياً، يف 

انحيازه للجمال واحلب.
ولعل هذا يحيلنا اإىل الق�شم الثالث 
قابلها  التي  ال�شخ�شيات  من 
خلقها  �شخ�شيات  وهي  الراوي، 
»األف  اجلميلة  روايته  يف  قبل  من 
يف  الفخراين  يقول  للعامل«،  جناح 
اأرى  اأن  اأمنياتي  »اأجمل  روايته 

يحقق  اأن  يقرر  لذا  اأبدعني«،  من 
روايته  ل�شخ�شيات  الأمنيات  هذه 
ل  ال�شخ�شيات  لكن  ال�شابقة، 
حت�ض  اإحداها  كانت  واإن  تعرفه، 
به، مبا لذلك من دللت �شوفية، 
م�شطلح  لإيراد  دفعني  ما  وهو 
عن  اأحتدث  عندما  هنا  »اخللق« 
كاأنه  يبدو  اإذ  ب�شخ�شياته،  عالقته 
والت�شيري،  التخيري  فكرة  يطرح 
يكتبها  مل  مواقف  عن  ويتحدث 
حرية  لها  يرتك  كاأنه  الراوية،  يف 
اختيار حياتها، كاأن حياتها اتخذت 
م�شاراً بعيداً عنه، بل يكت�شف بعد 
اأكرث  عنه  تعرف  اأنها  معها  حوار 

مما يعرف عنها.
�شخ�شيات  هي  الرابع:  الق�شم 
وهي  الدينية،  امليثولوجيا  من 
يف  ب�شدة  موؤثرة  �شخ�شيات 
الثالث،  ال�شماوية  الديانات 
والنبي  العذراء،  مرمي  ال�شيدة 
مو�شى، وعمر بن اخلطاب ـ ر�شي 
اهلل عنه ـ وقابيل وهابيل ثم ينتقل 
اإىل اجلنة، التي يغادرها يف نهاية 
لذلك  مبا  الأر�ض،  اإىل  الرواية 
حيث  وا�شحة،  دينية  دللت  من 
غادرها  والتي  اجلنة،  هو  اخليال 
الأر�ض  يف  لي�شتقر  النهاية  يف 
حماكاة  يف  وبوؤ�شها،  بواقعيتها 
ال�شالم،  عليه  اآدم  النبي  لق�شة 
وخروجه من اجلنة، لكن الفارق اأن 
الراوي ا�شطحب جزءاً من خياله 
معه كر�شيد اإ�شايف للحياة، عندما 
مير عبا�ض بن فرنا�ض يطري، فريد 
اهلل،  ابت�شامة  اأنه  يعتقد  ما  على 
واحلكي  اخليال  بدور  الإميان  اإنه 
ا�شتمرارية  يف  واحلب  والده�شة 

هو  اخلام�ض:  الق�شم  احلياة. 
اأو  املوؤلف  ابتكار  من  �شخ�شيات 
والرواية  الق�شة  مثل  جمادات: 
والبنت  واملو�شيقا  وال�شعر 
ال�شمكة، واملهرج، والفتاة الكمان، 
امل�شي  ومالك  املتجول،  والبائع 
و�شيطان العرقلة، وهي �شخ�شيات 
�شخ�شيات  كبري  حد  اإىل  ت�شبه 
جمموعاته  يف  الأثرية  املوؤلف 
ال�شابقة،  وروايته  الق�ش�شية، 
اإ�شارة  اإىل  يحيلني  هذا  كان  واإن 
حممد  عامل  ترابط  حول  مهمة 
الفخراين ال�رضدي، فاإذا كانت هذه 
ال�شخ�شيات تربط الروية ال�شابقة 
بهذه، فاإن هذه الرواية تنتهي بذكر 
اجلنة، والتي تبدو جزءاً من تكوين 
اأ�شعدين  التي  القادمة،  روايته 
من�شورة  مقاطع  وقراأت  احلظ 
جتوال  مير  ل  خمطوطها.  من 
ففي  هباء،  العامل  يف  الفخراين 
كل لقاء له مع اإحدى ال�شخ�شيات 
جند �شوؤالً مده�شاً، تت�شاءل �شهر 
اأنا  »هل  املثال:  �شبيل  على  زاد 
من  هي  اأم  احلكايات  حكيت  من 
حكت عني؟«، ويبدو يل اأن حممد 
هذا  يطرح  من  هو  الفخراين 
ال�شوؤال، بولوجه اإىل دم احلكايات، 
وهذا  غريه،  وحكايات  حكاياته 
ال�شوؤال الدائري ي�شبه اللعبة، وهو 
خمتلفة  فل�شفية  ب�شيغات  يتكرر 
الكاتب  لكن  الرواية،  مدار  على 
اأن  يرى  بل  اللعبة،  هذه  يحب 
الكتابة يف حد ذاتها لعبة، لدرجة 
جمموعاته  اإحدى  ي�شمي  اأنه 
تلعب  »ق�ش�ض  اجلميلة  الق�ش�شية 
يف  ل�شانه  على  ويرد  العامل«،  مع 

هذه الرواية كثرياً قوله »اأحب هذه 
اللعبة«. لكن احلكي يف هذه الرواية 
يتجاوز كونه لعبة م�شلية اإىل كونه 
روح  اأنقذت  فاحلكايات  حياة، 
�شهرذاد، و�شفت �شهريار، وحورّلت 
م�رضور من �شيرّاف قاتل اإىل عازف 
مو�شيقي. وحني يقابل ال�شيخ عبد 
مالحمه  ي�شف  الذي  التائه،  ربه 
باأنها قادمة من تلك امل�شافة بني 
فر�شة  ومينحه  والإجابة،  ال�شوؤال 
مفتاح  عن  ي�شاأل  واحد،  �شوؤال 
الإجابة  وتكون  الوجود،  اأ�رضار 
مثل  مثله  ـ  واحلب  »احلب«،  هي 
ال�شغف ـ من مفاتيح هذه الرواية، 
ويكاد يكون ال�شيء الوحيد املكرر 
ب�شيغ متكررة يف هذه الرواية هو 
كل  جدران  على  الراوي  يقراأه  ما 
يحب  »فالن  زارها  التي  البلدان 
يوردها  خمتلفة،  بلغات  فالنة«، 
وبلغاتها  بالعربية  الفخراين 
اأو  الإ�شبانية  كانت  �شواء  الأ�شلية 
ال�شينية  اأو  الإيطالية  اأو  الهندية 
كاأنه  وغريها،  الإجنليزية،  اأو 
اللغة  هو  احلب  اإن  يقول  اأن  يريد 
الوحيدة امل�شرتكة، التي جتمع كل 
والبالد  والأعراق  الأجنا�ض  هذه 
احلقيقية  الذاكرة  هو  القلب  واأن 
اأن  يحاول  اأي�شاً  ولهذا  لنا، 
لإنقاذ ق�ش�ض حب روميو  يتدخل 
واأحدب  الف�شل،  من  وجولييت 
البحث  هي  مهتمه  كاأن  نوتردام، 
عن احلب يف العامل واإنقاذه، بل اإن 
يفاجاأ اأن �شخ�شية روايته ال�شابقة 
�شيمويا،  يحب  كان  »القبطان«، 
دون اأن ينتبه هو كموؤلٍف اإىل ذلك، 
وكاأن احلب يتجاوز القدر، اأو حتى 

ما ي�شل اإليه خيال املوؤلف، وي�شنع 
قدره وتاريخه بنف�شه.

حممد  عامل  اأمام  اإذن  نحن 
الفخراين، وعندما اأقول اإن الرواية 
جتوال يف خياله فاأنا اأق�شد ذلك، 
لأنه ياأخذنا من اأيدينا وي�شحبنا يف 
رحلة غرائبية مثرية مده�شة، نراه 
ال�شحاب  من  �شغرية  قطعة  ياأخذ 
يغم�شها يف النهر وي�رضب، اأو يقابل 
عامله  نرى  قطة،  �شكل  على  بيتاً 
اأو  راآه  اأو  قراأه  الذي  �شواء  الأثري، 
عامله  اأحبه،  اأو  تعمله  اأو  �شاهده 
»الده�شة  هي  �رضه  كلمات  الذي 
واجلمال«،  وال�شغف  واحلب 
اإل  »لي�ض  ـ  يقول  كما  ـ  فاحلب 
الده�شة«،  من  ا�شتثنائية  حلظة 
كما  اأو  للحياة  �شبب  والده�شة 
وال�شغف  حتيا«،  »انده�ض  يقول 
»األف  ال�شابقة  روايته  مدخل  كان 
رها بقوله  جناح للعامل«، حيث �شدرّ
اأن  يريد  كاأنه  �شغفك«،  تفقد  »ل 
يقول ل تفقد حياتك. واجلمال هو 
الطبيعة يف بدايتها، قبل اأن تدخل 
فيها يد الإن�شان بالتغيري والتبديل 
والإ�شافات. طبيعة على �شجيتها، 
يتخيلها  وكما  اهلل،  خلقها  كما 
يف  الأ�شياء  �شحرية  لأن  ويراها، 
من  اأكرث  يف  اأ�شار  كما  عاديتها 
الكاتب  يقول  الرواية.  يف  مو�شع 
هو  الإن�شان  »عقل  اإن  روايته  يف 
اأكرث مكان يت�شع للم�شي، فال نهاية 
التي  املده�شة  الرواية  وهذه  له«، 
فيها،  اأخرى  مرة  عاملنا  اكت�شفنا 
واأعادت ت�شكيله، جتوال مذهل يف 
عقل وخيال حممد الفخراين، فيا 

لها من ده�شة.
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للكاتبة �صارة �صمار�س

»هارت الند« ومذكرات العمل امل�ضني واالفتقار يف اأغنى بالد العامل
مذكراتها  يف  �شمار�ض  �شارة  تتحدث 
فقر  عن  لند«  »هارت  املعنونة 
بطريقة  اأمريكا  يف  العاملة  الطبقة 
الطبقية  ت�شكيل  لطرائق  فهمنا  ق  تعمرّ
تفتح  احلايل.  الع�رض  يف  فيها 
املعنونة  مذكراتها  �شمار�ض  �شارة 
ة مهداة اإىل  »هارتالند« بق�شيدة حمريرّ
طفلة متخيلة. »كم اأنا �شعيدة لأنك مل 
تتحويل اإىل حقيقة واقعية يف حياتي. 
ولكننا حتدثنا على مدار �شنوات طوال 
عن  قط  اأتوقف  لن  اأخالني  لدرجة 
�شفحات  عرب  يظهر  معك.«  احلديث 
مل  التي  املوؤلفة  طفلة  طيف  الكتاب 
تَر النور قط وتندمج يف ال�رضد الأنيق 
على  �شمار�ض  اآيل، حمفزة  مثل طفل 

الكتابة ب�شفة الراوي البالغة الروعة.
قومها  مغامرات  حكايا  ل  ت�شكرّ
وعرثاتهم  كان�شا�ض  يف  املع�رضين 
حول  يتمحور  الذي  الأول  كتابها  جل 
حياة الطبقة العاملة الفقرية يف الغرب 
يتحدثون  �شمار�ض«  وتقول  الأو�شط. 
من  املكورّن  ال�شعر  من  اأريباً  نوعاً 
ذلك  يف  وتتماهى  والأفعال.«  الأ�شياء 
التي عا�شتها  عندما متزج بني احلياة 

واملنظور املكت�شب بالتعلم.
الفقر  من  جنت  اأنها  �شمار�ض  تعتقد 
لأنها مل ت�شبح اأماً مراهقة على عك�ض 
والدتها وجدتها وجدة والدتها. وتعزو 
ذلك لكونها الأوىل من جيلها يف العائلة 
التي ظفرت مبنزل وحيد م�شتقر يعود 

بيتي  جدتها  زواج  وقت  اإىل  تاريخه 
�شبيل  وعلى  اآرين.  ال�شابع  زوجها  من 
املقارنة تنقلت جيني والدة �شارة 48 
مرة قبل اأن تبا�رض املدر�شة الثانوية. 
وتلك هي حقيقة الفقر. تلقي الرواية 
املنزل  ذلك  يف  احلياة  على  ال�شوء 
جنبات  بني  الواقع  املتوا�شع  الريفي 
خارج  القمح  حقول  من  فداناً   160

مدينة وي�شيتا يف ولية كان�شا�ض.
و�شح  الأر�ض  رحابة  من  وبالرغم 
طرقاً  بهجة  بكل  اآرين  اخرتع  النقد، 
نهاية  عطل  ففي  للرتفيه.  جديدة 
عائلته  اأفراد  يحمل  كان  الأ�شبوع 
جدولً  بهم  ويعرب  املرتعة  وكوؤو�شهم 
ب�شاحنته  جمرور  قارب  يف  �شحاًل 

بالثلوج.  مغمورة  حقولً  ويخرتق 
الظريفة  �شمار�ض  والدة  حكايا  وعرب 
الرقيق املعدوم احلظ وزوج  ووالدها 
املفعمة  وجدتها  ال�شخي  والدتها 
عجز  �شمار�ض  تظهر  باحليوية، 
مة  املنظرّ القوى  حتديد  عن  الفقراء 
عن  ي�شاعدونها  ورمبا  تقمعهم  التي 
املزرعة  من  الكتاب  يتمحور  جهل. 
حول ق�شايا عديدة: اجل�شد والأر�ض 
العمل  عبء  �شمار�ض  ت�شف  والعار. 
القيام  �شوى  خياراً  ميلك  ل  من  على 
ال�شمان  من  حمرومة  عمل  قوة  به- 
تهر�ض  اخل�شخ�شة.  ب�شبب  ال�شحي 
احل�شادات اأطراف اجلريان ويتعر�ض 
اأن  كاد  خطري  حلادث  الكاتبة  والد 

الت�شمم  ب�شبب  هالكه  اإىل  يف�شي 
نقل  يف  عمله  فاحتة  اأثناء  الكيمائي 
الن�شاء  ت�شتوعب  التنظيف.  مذيبات 
بينما  �شفعة.  �شفعة  اأزواجهن  غ�شب 
العمالقة  الزراعية  ال�رضكات  تقوم 
املنطقة،  يف  العائلية  املزارع  بخنق 
خملفة ورائها بقايا عار خم�شل- عار  
يف اآن معاً. وت�شيف �شمار�ض  »الفقر 
الأبي�ض هو تهمة مبهمة لأن املجتمع 
 – بالقوة  مرتبطاً  البي�شا�ض  ر  ي�شورّ
لي�ض من خالل جعله العرق الإعتيادي 
»بالآخرين«  عداه  ما  ي�شنف  الذي 
ا�شتخدامه  خالل  من  ولكن  فح�شب 

كاخت�شار لال�شتقرار القت�شادي.«
ن�شاأت �شمارت بني ظهراين من �شورّت 

على  يقتاتون  »اأفراد  م�شاحله  �شد 
اأنهم  يُفرت�ض  الإعا�شية  املعونات 
»ك�شاىل« وبالن�شبة لنا مل تكن اأية كلمة 
»ويف  وت�شيف:  تلك«.  من  اإيالماً  اأكرث 
الليرباليون  يخلد  الإطار  ذلك  �شمن 
ثرواتهم   اأن  اإىل  مادياً  املرتاحون 
ال�رضائب  لدفع  ي�شطرون  اأنهم  على 
مل�شاعدة »املعوزين«. وبالتايل ي�شطر 
الفقراء لفعل خيار من اإثنني: الإعرتاف 
للحزب  والت�شويت  ال�شخ�شي  بالف�شل 
الت�شويت  اأو  مل�شاعدتهم  مياًل  الأكرث 
اأدبياته  تردد  والذي  الآخر  للحزب 
من  هو  حياتهم  جمهود  باأن  الأمل 

يعو�شهم.«
وكالت 
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يف اجتماع للمجل�س الوطني للفنون والآداب بوزارة الثقافة

جميلة م�سطفى الزقاي: »�سن�سعى لتدعيم 
تطور الفنون والآداب يف اجلزائر« 

ك�سفت الربوفي�سور جميلة م�سطفى الزقاي خالل م�ساركتها يف اجتماع 
املجل�س الوطني للفنون والآداب بوزارة الثقافة يومي 27 و28 مار�س  
اجلاري   اأنه مت فيه تدار�س جملة من الق�سايا الفنية والثقافية التي 

تهم الفنانني اجلزائريني على اختالف تخ�س�ساتهم م�سرحا و�سينما واأدبا 
وتعبريا ج�سمانيا وغري ذلك  وكان هذا  ال�سعي لنفتاح املجل�س على تنظيم 

التظاهرات املعرفية والعلمية وتعزيز وتدعيم تطور الفنون والآداب يف 
اجلزائر مع العمل على احرتام قانون الفنان املحرتف والهاوي. 

 حكيم مالك 

الإ�سهام يف ترويج 
الرتاث الفني وتعميم 

التعبريات الفنية 
القدمية واملحدثة

باملجل�س  ع�ضو  �أكدت  كما      
�لتابع  و�لآد�ب  للفنون  �لوطني 
�لجتماع  هذ�  �أن  �لثقافة   لوز�رة 
�ضيعمل   حيث  مثمر�  لقاء  يعد 
هذ� �ملجل�س على �إرهاف �ل�ضمع 
حت�ضني  بغية  �لفنانني  ملعاناة 
�لظروف �لجتماعية و�لقت�ضادية 
و�لكتاب  �لفنانني  ملجموع 
، هذ� ف�ضال على  �لثقافة  وعمال 
�لفني  �لرت�ث  ترويج  يف  �لإ�ضهام 
�لقدمية  �لفنية  �لتعبري�ت  وتعميم 
و�ملحدثة . �إ�ضافة �إىل �لأخذ بيد 
�لثقافية  و�لتعاونيات  �جلمعيات 

و�لفنية لتح�ضني مردوديتها.

فتح ج�سور التوا�سل 
والتعاون مع بع�س 

جمال�س الثقافة والفنون 
والآداب يف العامل 

العربي

جميلة  �أو�ضحت    جهتها  ومن 
�ملجل�س  �أن  �لزقاي  م�ضطفى 
قد  و�لآد�ب  للفنون  �لوطني 
�ملو�هب  وت�ضجيع  حتفيز  نا�ضد 
يت�ضد   فهو  وبالتايل  �ل�ضابة  �لفنية 
عموما جتديد مفا�ضله وروؤ�ه وفق 
�ضاأنها  من  مدرو�ضة  ��ضرت�تيجية 
يف  و�لآد�ب  �لفنون  بيت  ترتب  �أن 
�لتو��ضل  ج�ضور  متد  ثم  �جلز�ئر 
جمال�س  بع�س  مع  و�لتعاون 
�لثقافة و�لفنون و�لآد�ب يف �لعامل 

�لعربي.
للمجل�س  �جتماع  �أن  �لعلم  مع 
بوز�رة  و�لآد�ب  للفنون  �لوطني 

�لثقافة  �لذي ح�رضته هي �لأخرى  
�ضليم  �ملبدع  �لفنان  برئا�ضة  كان 
وز�رة  عن  �لرئي�س  ونائبة  د�د� 
رز�يق  نبيلة  �لأ�ضتاذة  �لثقافة 
زياين  �ملخرج  من  كل  وع�ضوية 
�لفنان  و�ل�ضحفي  عياد  �ل�رضيف 
و�ل�ضيناري�ضت  �ل�ضايح  يو�ضف 
�ل�ضينمائية  و�ملنتجة  و�ملخرجة 
و�لربوفي�ضور  لي�ضور  مليكة 
زرقة  بن  �ل�ضعيد  و�ملبدع  �لكاتب 
قومري  �ملتاألقة  و�لكور�غر�فية 
جميلة  و�لربوفي�ضور  خديجة 

م�ضطفى �لزقا�س  .

جميلة م�سطفى الزقاي 
يف �سطور ...

م�ضطفى  جميلة  �أن   �لعلم  مع 
�لنقد  يف  دكتورة  �أ�ضتاذة   �لزقاي 
و�لأدبي   و�ل�ضينمائي  �مل�رضحي  
�لعلمي  ملعهد  �ملجل�س  ورئي�س  

بجامعة  �لعربي  و�لأدب  �للغة  
فلقد     ، باجلز�ئر  تيبازة  
�أ�رضفت  على �لكثري من  مذكر�ت 
�للي�ضان�س و�ملا�ضرت  و�ملاج�ضتري  
وهر�ن  بجامعات   و�لدكتور�ه  
و�ضاركت  وتيبازة   وم�ضتغامن 
�ملهرجانات   من  �لكثري  يف 
و�لأيام  �لعلمية   و�مللتقيات 
فهي  و�لدولية  �لوطنية  �لدر��ضية  
ع�ضو يف �أكرث من خمرب وم�ضاريع  
باللجان  منظم  وع�ضو  بحث 
�مللتقيات  من  للكثري  �لعلمية 
�لعلمية و�لندو�ت �لدولية  ورئي�س 
�لتحكيم مبهرجانات  وع�ضو جلنة 
�ضاحبة  فهي   ، ودولية  وطنية 
مو�ضوم  ل.م.د   ما�ضرت  م�رضوع 
بق�ضم   « �مل�رضحي  �لنقد   « بـ 
وهر�ن  بجامعة  �لدر�مية  �لفنون 
، ورئي�س ع�ضو يف �للجان �لعلمية  
و�لدويل  �لوطني  للمهرجانني 
يف  وع�ضو  �ملحرتف   للم�رضح 
�مل�رضحي  �لتاأليف  م�ضابقة  جلنة 

�لعربي �لتي تنظمها �لهيئة �لعربية 
وع�ضو   2012 �لكبار  فئة  للم�رضح 
�خلا�ضة  �لتحكيم  جلنة  يف  مقرر 
�مل�رضحي«  �لتاأليف   « مب�ضابقة 
ل�ضتقالل  �خلم�ضني  �لذكرى    «  ،
 2012 جويلية   – �جلز�ئر«ماي 
عام   « لـ  �لعليا  �للجنة  يف  وع�ضو 
�ملر�أة يف �مل�رضح �لعربي« بالهيئة 
بال�ضارقة نوفمرب  �لعربية للم�رضح 
وجميلة     ،2013 غاية  �إىل   2011
خرب�ء  من  �لزقاي   م�ضطفى 
بلجنة  �ملدر�ضي  وع�ضو  �مل�رضح 
وتطوير  وتنمية  م�رضوع  متابعة 
تتبناه   �لذي  �ملدر�ضي  �مل�رضح 
برعاية  للم�رضح  �لعربية  �لهيئة 
حممد  �ضلطان  �لدكتور  �ل�ضيخ 
�لقا�ضمي 2014 �إىل غاية �ليوم  فهي 
و�ملتابعة  �لتن�ضيق   بلجنة  ع�ضو  
�خلا�ضة  باإ�ضد�ر كتاب« �مل�رضح، 
�لثورة  و�للتز�م«  لوقائع  �مللتقى 
فيما  فعاليته  �لذي جرت  �لعلمي  

�أكتوبر2012   و03  نوفمرب   31 بني 
يف  م�ضاهم  ع�ضو  وهي  ببجاية  
�خلا�ضة  �لتدريبية  �حل�ض�س  �ضري 
يف  �مل�ضاركني  �لطلبة  بتح�ضري 
�لثانية  �لدولية  �لبطولة  ت�ضفيات 
باللغة  �جلامعات  ملناظر�ت 
�ملركز  ينظمها  �لتي  �لعربية 
�لفرتة  خالل  بقطر  بالدوحة 
11/11/ 2012 �إىل 12�أفريل 2013 
، ع�ضو  بلجنة �لتاأليف �مل�رضحي  
�جلز�ئري جلائزة �ملفكر �لدكتور 
من  بتنظيم  �ضنب  �أبي   بن  حممد 
مديرية  �لثقافة باملدية خالل 11 
ملجالت  حمكم  وع�ضو   2013  /
�لزقاي  �أن  كما   ، ودولية  وطنية 
ولديها  و�ل�ضينما   للم�رضح  تكتب  
�لنقدية  �ملقالت  من   �لكثري 
ودولية  وطنية  مبجالت  �ملن�ضورة 
وكتب  حمكمة  وغري  حمكمة 
من�ضورة يف جمال �لنقد �ل�ضينمائي 

و�مل�رضحي و�لرتجمة .  

اأحد ال�سخ�سيات اجلزائرية املهمة

 اجلزائر ت�ستذكر روح رائد الق�سة الق�سرية اجلزائرية »اأحمد ر�سا حوحو«
ذكرى  �أم�س  �جلز�ئر  ��ضتذكرت   
�لق�ضرية  �لق�ضة  ر�ئد  ��ضت�ضهاد 
حوحو   ر�ضا  �أحمد  �جلز�ئرية 
  2019 مار�س    29 لـ  �مل�ضادفة  
�جلز�ئرية  �ل�ضخ�ضيات  �أحد 
�ملهمة من �أعالم �لأدب �جلز�ئري  
قلم  فهو  �لع�رضين   �لقرن  يف 
بالكلمة  ينا�ضل  كان  حيث  ثائر  
يف  و�ل�ضيا�ضي  ب�ضقها  و�لوطن  
كان  فلقد  �لتحريرية   �لثورة 
�ل�ضجاعة وعرف  �لكلمة  �ضاحب 
�لفرن�ضي   لال�ضتعمار  مبناه�ضته 
على  فالبد  وبالتايل   ، �لغا�ضم  
�لأجيال  �ل�ضاعدة �أن  تتعلم  من 
�لبطولية  فوجب عليها  مو�قفه  
�لتي  �لإبد�عية   �أعماله  مطالعة 
و�ملكتبة  �جلز�ئري  �لأدب  �أثرت 
�جلز�ئرية باإبد�عات ل مثيل لها 

على �لإطالق . 

م�سرية واإجنازات اأدبية 

وفنية 

ولقد ولد �أحمد ر�ضا حوحو يف 15 
دي�ضمرب 1910 ناقد �ضاخر، يهوى 
�لفن و�لتمثيل و�ملو�ضيقى ويعزف 
على �آلة �لعود، من مو�ليد 1911م 
)ب�ضكرة(،  عقبة  �ضيدي  ببلدة 
در�س باللغتني �لعربية و�لفرن�ضية 
�ملنورة  باملدينة  تعليمه  وو��ضل 
�ضنة  �أهله  رفقة  �إليها  مهاجر� 
1935م، تخرج من مدر�ضة �لعلوم 
�ل�رضعية عام 1938م وعمل فيها 
بعد �لتخرج كما �ضارك يف حترير 
�ملكرمة  مبكة  »�ملنهل«  جملة 
�لأدب  من  يرتجمها  بق�ض�س 
جملة  يف  ومقالت  �لفرن�ضي 
�لعربية �مل�رضية و عاد  �لر�بطة 
�إىل �جلز�ئر �ضنة 1946 بعد وفاة 
و�لديه و�ن�ضم �إىل جمعية �لعلماء 
�مل�ضلمني وعمل مدر�ضا فمدير� 
مدير�ً  وعنِينّ  للتعليم،  مفت�ضا  ثم 

و�لتعليم«�لتي  »�لرتبية  ملدر�ضة 
كان �ل�ضيخ �بن بادي�س قد �أ�ض�ضها 
مايقارب  فيها  وبقي  بنف�ضه، 
�ضنينت، ثم �نتدب لإد�رة مدر�ضة 
»�ضاطود�ن«  مبدينة  »�لتهذيب« 
بحو�يل  ق�ضنطينة  تبعد عن  �لتي 
فيها  ميكث  ومل  كيلومرت   50
جمدد�ً  ليعود  ق�ضرية  مدة  �إل 
لق�ضنطينة لي�ضغل من�ضب �لكاتب 
ويف  بادي�س   �بن  ملعهد  �لعام 
�أول  ن�رض   1946 من  �ضبتمرب   25
عودتها  بعد  �لب�ضائر  يف  مقال 
�إىل �ل�ضدور حتت عنو�ن )خو�طر 
�نتخب   1948 �ضنة  ويف   ، حائر( 
�لإد�ري  �ملجل�س  يف  ع�ضو 
�مل�ضلمني  �لعلماء  جلمعية 
�لثاين  �لأ�ضبوع  ، ويف  �جلز�ئريني 
من �ضهر ماي �ضنة 1949 �ضارك 
يف موؤمتر باري�س �لدويل لل�ضالم 
 ، متثيل  �أح�ضن  �جلز�ئر   ومثل 
ويف 27 �أكتوبر قام باإن�ضاء جمعية 

للم�رضح  �لق�ضنطيني  �ملزهر 
كان  خاللها  ومن  و�ملو�ضيقى 
ملكة  مثل:  م�رضحيات  يعر�س 

غرناطة، بائعة �لورود، �لبخيل.

قلم ناب�س بالإبداع 

ر�ضا  �أحمد   �لر�حل  �أن  كما   
حوحو  يعد قلما ناب�ضا بالإبد�ع  
�لكاتب  هذ�  عند  فنجد  وعليه  
�أ�ضلوبا  ميتلك  �لذي  �جلز�ئري 
من  جمموعة  نوعه   من  فريد� 
»غادة  يف  و�ملتمثلة  �ملوؤلفات 
 )1947 طويلة  )ق�ضة  �لقرى«  �أم 
 1953 �ضاخرة  ق�ض�ضية  ومقالت 
�حلكيم  حمار  مع   « بعنو�ن 
 « بعنو�ن    1954 وق�ض�س   ،«
 1955 وق�ض�س   « �لوحي  �ضاحبة 
ب�رضية«   مناذج   « بـ  �ملو�ضومة 
�لق�ضة  ر�ئد  حوحو   �أن  كما   ،
�أبرز  ومن  �جلز�ئرية   �لق�ضرية 

جنم  ياأفل   « �لق�ضرية  �لق�ض�س 
�لأدب«، و«�بن �لو�دي«، و«�لأديب 

�لأخري«.
 

توظيف الأ�سلوب 
التهكمي ال�ساخر يف 

مقالته ال�سحفية

 ولقد عمل ر�ضا حوحو  عمل يف  
�ل�ضحافة فكان يكتب مقالت يف 
�لكثري  �أثارت  �لب�ضائر«  جريدة« 
بعناوين:  و�لنقا�س  �جلدل  من 
لهم  ما  ينطقون؟  ل  لهم  ما 
جريدة  �أي�ضا يف  وكتب   يرثثون؟ 
ت�ضدر  �لتي  �لأ�ضبوعية«  »�ل�ضعلة 
بق�ضنطينة باأ�ضلوب تهكمي �ضاخر 
ق�ضد جلب �لنتباه و�لتاأثري على 

�لقارئ.
�أحمد  �لبطل  �عتقال  مت   ولقد   
 1956 مار�س   29 ر�ضا حوحو يف 

من منزله على �ل�ضاعة �ل�ضاد�ضة 
ب�ضجن  ليعتقل  �ليوم  ذلك  م�ضاء 
جبل  �إىل  ُحِونّل  ومنه  �لكدية، 
مدينة  على  �مل�رضف  �لوح�س 
هناك  �إعد�مه  ومت  ق�ضنطينة 
وجد  �جلز�ئر  ��ضتقالل  وبعد 
جثمانه برفقة ثمان جثث �أخرى 
مدفونة ب�ضكل جماعي يف حفرة 
و�حدة بو�دي حميمني ليعاد دفن 
رفاته مبقربة �ل�ضهد�ء باخلروب.

وموؤ�ض�ضات  �ضو�رع  ت�ضمية   
تعليمية على ��ضمه

�ضارع  ��ضمه   على  �ضمي   ولقد   
�لعا�ضمة   باجلز�ئر  حوحو  ر�ضا 
�ملد�ر�س  من  �لعديد  و�ضميت 
�ملتو�ضطات  و  �لبتد�ئية 
و�لثانويات   با�ضم �ل�ضهيد �أحمد 
بطال  يبقى  �لذي  حوحو  ر�ضا 
حقيقيا بكل ما حتمله �لكلمة من 

معنى.
 حكيم مالك

 ابتداء من الثنني املقبل بق�سر الثقافة
 مفدي زكريا بالعا�سمة

معر�ض حول تاريخ طباعة 
امل�سحف ال�سريف يف اجلزائر

يوم  من  �بتد�ء  �ضيتم 
باجلز�ئر  �ملقبل  �لثنني 
معر�س  تنظيم  �لعا�ضمة 
طباعة  تاريخ  حول 
يف  �ل�رضيف  �مل�ضحف 
�أفاد  ما  ح�ضب  �جلز�ئر، 
بيان  �خلمي�س  �ليوم  به 
و�أو�ضح  �لثقافة.  لوز�رة 

هذ�  �أن  �مل�ضدر  ذ�ت 
تنظمه  �لذي  �ملعر�س 
�لدينية  �ل�ضوؤون  وز�رة 
مع  بالتن�ضيق  و�لأوقاف 
مفدي  �لثقافة  ق�رض 
لطباعة  »يوؤرخ  زكريا، 
يف  �ل�رضيف  �مل�ضحف 
»بع�س  وي�ضم  �جلز�ئر« 

و�لن�ضخ  �ملخطوطات 
مل�ضحف  �لقدمية 
�ىل  ��ضافة  ردو�ضي، 
�لتقليدية  �لأدو�ت  بع�س 
ت�ضتخدم  كانت  �لتي 
�لقر�آن  قدميا يف حتفيظ 
�لتي  �لدعائم  وكذ� 
ت�ضتخدم حاليا يف طباعة 

ويهدف  �مل�ضحف«. 
يجري  �لذي  �ملعر�س 
حتت �ضعار »م�ضحف لكل 
�أربعة  مدى  على  تلميذ« 
�لزو�ر  »تعريف  �إىل  �أيام، 
بتطوير طباعة �مل�ضحف 
�رضح  مع  �جلز�ئر،  يف 
طباعته  ملر�حل  مف�ضل 

�لن�ضخة  من  �نطالقا 
�ليدوية للخطاط«. و�ضيتم 
��ضت�ضافة  باملنا�ضبة 
بتلقني  يقومون  خطاطني 
�ملبادئ  بع�س  �لأطفال 
�لعربي  للخط  �لأ�ضا�ضية 

و�لر�ضم �لعثماين.
 ق.ث   
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز  بـ %0.70،  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

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

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

اأورام الربو�صتاتا تنت�صر بوا�صطة »ب�صق« 
بروتني يوقظ اخلاليا ال�صرطانية النائمة

خليا  اأن  جديدة  درا�شة  ك�شفت 
�شلوك  تغري  الربو�شتاتا  �رسطان 
مبا  حولها،  من  الأخرى  اخلليا 
من  الطبيعية  اخلليا  ذلك  يف 
نواتها  من  بروتني  »ب�شق«  خلل 
اأجزاء  اأن  الدرا�شة  واأو�شحت 
معروفة  الربوتني،  من  �شغرية 
تناولها  يتم   ،»EN2« با�شم 
يوؤدي  ما  اأخرى،  خليا  بوا�شطة 
منو  تعزز  تغيريات  حدوث  اإىل 
ب�شكل  معا،  والندماج  الورم، 
ال�رسطان  اإخفاء  على  ي�شاعد 
عن جهاز املناعة يف اجل�شم ومت 
توثيق هذه العملية لأول مرة على 
الباحثني  قبل  من  فيديو  �رسيط 
وجامعة  برادفورد  جامعة  يف 
هذا  اأن  الباحثون  ويدعي  �شاري 
»مهم جدا« نظرا لرتباط خليا 
بـ«مر�ص  املن�شهرة  ال�رسطان 
عدواين« يكون اأكرث انت�شارا وقدرة 
الكيميائي  العلج  مقاومة  على 
اأخذ  اأن  اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت 
»EN2« يدفع اخلليا اإىل التعبري 
اجليني الذي ي�شاعد على اإخفاء 
املناعي  اجلهاز  عن  الأورام 
من  اجلديدة  الدرا�شة  واأجريت 
بقيادة  برادفورد  جامعة  قبل 
مورغان،  ريت�شارد  الربوفي�شور، 

مدير معهد علج ال�رسطان.
هذا  يلعبه  الذي  الدور  ولتحديد 
الربو�شتاتا،  �رسطان  يف  الربوتني 
خ�رساء  علمة  الباحثون  و�شع 
در�شوا  ثم  املخترب،  يف  عليه 

اخلليا  كل  مع  يتفاعل  كيف 
يف  العادية  واخلليا  ال�رسطانية 
وك�شفت  ب�رسية  برو�شتاتا  منوذج 
اخلليا  من  النوعني  اأن  النتائج 
حتمل  حوي�شلت  مع  يندجمان 
الربوتني  متت�ص  ثم   »EN2«
ذلك  حدوث  كيفية  ولفح�ص 
الباحثون  قام  اأدق،  بتفا�شيل 
بت�شوير فوا�شل زمنية، حيث مت 
خم�ص  كل  للخليا  �شور  التقاط 
ويك�شف  �شاعة   24 ملدة  دقائق 
الفيديو اأن اخلليا تخرج بروتني 
بعد  »تناوله«  يتم  الذي   ،»EN2«
�رسطانية  خليا  بوا�شطة  ذلك 
اأو  تن�شيطها  اإىل  يوؤدي  ما  نائمة، 

ثم  معا.  دجمها  اأو  �شكلها  تغيري 
حوي�شلة  باإن�شاء  اخلليا  تقوم 
 »EN2« على  حتتوي  اأخرى 

ميكنها اأي�شا طردها.
مورغان:  الربوفي�شور  وقال 
اندماج  لأن  مهم  اأن هذا  »نعتقد 
غري  اأمر  ال�رسطان  يف  اخلليا 
مبر�ص  ويرتبط  ن�شبيا  معتاد 

�شديد العدوانية.
خليا  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  وميكن 
التنبوؤ  ميكن  ل  جديدة  هجينة 
الأحيان  من  كثري  يف  تكون  بها 
مواقع  اإىل  النت�شار  يف  اأف�شل 
خمتلفة، والبقاء على قيد احلياة 
الكيميائي  للعلج  اخل�شوع  رغم 

والعلج الإ�شعاعي«.
اجلزيئي  التحليل  اأظهر  كما 
اأن  الطبيعية  الربو�شتاتا  خلليا 
التعبري  يف  ت�شبب   »EN2« تناول 
 »MX2« امل�شمى  اجلني  عن 
م�شادة  ا�شتجابة  يولد  الذي 
الباحثون  وفوجئ  للفريو�شات 
يف   »EN2« على  عرثوا  باأنهم 
غ�شاء اخللية بدل من نواتها، وهو 
من  النوع  لهذا  ماألوف  غري  اأمر 
الربوتني. لذلك، يعتقدون اأن هذا 
�شيتيح لهم فر�شة اأكرب ملنع عمل 
»EN2« من خلل ا�شتهداف جزء 
من الربوتني الذي يتم التعبري عنه 

على �شطح اخللية.

�صرر خطري وغري متوقع ل�صتخدام الأطفال للهواتف الذكية

خماطر  من  بارز  بريطاين  خبري  حذر 
ويجهلها  ال�شغار  الأطفال  تهدد  �شحية 
عن  مبا�رس  غري  ب�شكل  تنجم  الكثريون، 
الذكية  للهواتف  الأطفال  ا�شتخدام 
واحلوا�شب اللوحية لفرتات طويلة وتتمثل 
هذه املخاطر يف ال�شعف املبكر لعظام 
الأطفال نتيجة اجللو�ص ل�شاعات طويلة 
اأمام �شا�شات الأجهزة الإلكرتونية، وعدم 
و�شدرت  فيزيائي  ن�شاط  باأي  القيام 
م�شت�شار  عن  الأخرية  التحذيرات 
له�شا�شة  امللكي  الربيطاين  املجتمع 
�شكيلتون،  داون  الربوفي�شور،  العظام، 
لفرتات  الأطفال  جلو�ص  اأن  اأكد  الذي 

طويلة يعر�ص عظامهم لل�شعف املبكر، 
وبالتايل للإ�شابات والك�شور، وذلك قبل 

عقود من موعد �شعفها الطبيعي.
كما اأ�شاف اخلبري الربيطاين اأن ما �شبق 
على  ال�شغار  هوؤلء  يجرب  اأن  �شاأنه  من 
بلوغهم  عند  اأوراكهم  عظام  »ا�شتبدال« 
العمر،  من  واخلم�شينات  الأربعينات 
كما  والثمانينات  ال�شبعينات  يف  ولي�ص 
الربوفي�شور  وتابع  الطبيعية  الأحوال  يف 
الأطفال  على  »يتوجب  قائل:  �شكيلتون 
تتمكن  لكي  والقفز  احلركة  ال�شغار 
عظامهم من النمو ب�شكل طبيعي، لأنهم 
يبنون الغالبية العظمى من بنية عظامهم 

ما  اإطار  البلوغ«ويف  �شن  و�شولهم  مع 
�شبق، تو�شع الربوفي�شور يف �رسحه موؤكدا 
ا�شتخدمها  كلما  قوة  تزداد  العظام  اأن 
ال�شغار اأكرث، واأن الب�رس يبنون عظامهم 
من خلل التمارين وا�شتهلك الكال�شيوم 
�شكيلتون  ح�ص  لذا  »د«،  وفيتامني 
الأطفال على القيام بالتمارين الريا�شية 

ل�شاعة واحدة يوميا.
قائل:  تو�شياته  الربيطاين  وختم اخلبري 
»اإذا مل يوؤ�ش�ص الأطفال قاعدة وبنية قوية 
لعظامهم، فاإن ال�شيخوخة �شت�شيبهم يف 
�شن مبكرة، بحيث يوؤدي اأي �شقوط اإىل 

اإ�شابتهم بك�رس عظمي«. 
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للم�سلم حاالت متنوعة يف �ل�سدق:

اهلل  مع  ال�صدق  هو  واأهمها  فاأولها 
فال  له،  كلها  العبادة  باإخال�ص  تعاىل 
واأدائها على  ك،  اأو �شرِ برياء  نخلطها 

الوجه املطلوب.
والثانية ال�صدق مع النا�ص يف احلديث 
واملعاملة، فال يكذب؛ قال النبي �صلى 
ثالث:  املنافق  )اآية  و�صلم:  عليه  اهلل 
ث كذب، واإذا اأوعد اأخلف، واإذا  اإذا حَدّ
اخت�ش  احلديث  فهذا  خان(،  اأوؤمتن 
هو  الذي  النا�ص  مع  الكذب  حاالت 
�صفات  من  اأنها  وبَيّ  ال�صدق،  �صد 

املنافق.
حيث  النف�ص؛  مع  ال�صدق  والثالثة: 
بذنوبه  االإن�صان  يعرتف  اأن  يجب 
وعيوبه واملبادرة اإىل التوبة، وت�صحيح 
ذلك  اآثار  على  ناأتي  حتى  االأخطاء، 
ال�صدق  بالتزامه  امل�صلم  الفرد  على 
على  والراحة  الطماأنينة  جلْب  من 
نف�صه، ونيل حمبة اهلل تعاىل ور�صوانه، 
يف  احلياة  �صبل  لل�صادق  اهلل  وتي�صري 
الرزق،  وطلب  املعي�صة  اأمور  ت�صهيل 
يف  املجتمع  على  تلقائًيّا  ذلك  واآثار 
اأفراد  بي  واالألفة  املحبة  انت�صار 
ال�صدق  بينهم  يكون  حي  املجتمع، 
يف التعامل يف البيع وال�شاء، والتعاون 
والعطاء  االإنتاج  زيادة  عليه  املرتتب 

يف  بينهم  والرتابط  املجتمع،  داخل 
جماالت متعددة يف احلياة.

ملن  ال�صحي  االأثر  نُغفل  اأال  ويجب 
درا�صة  خل�صت  حيث  ال�صدق؛  يلتزم 
 110 من  عيرِّنة  تناولت  اأمريكية 
الـ  بي  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�ص 
اختبار  اإىل  خ�صعوا  عاًما،   70 والـ   18
لك�صف الكذب، وفحو�ص طبية ونف�صية 
والكبرية  ال�صغرية  االأكاذيب  لتقييم 
ثالثة  خالل  اأ�صبوع  كل  قالوها  التي 
اأ�صهر - اإىل اأن االإن�صان ال�صادق يتمتع 
مقارنًة  جيدة  وعقلية  بدنية  ب�صحة 
من  احلد  اأن  اإىل  واأ�صارت  بالكاذب، 
�صحة  ز  يعزرِّ عنه،  واالمتناع  الكذب 
اإيجاًبا  ينعك�ص  ما  النف�صية،  االإن�صان 
على ج�صده، ووجدت اأن من ا�صتمر يف 
وا�صح  ب�صكل  �صحته  تراجعت  الكذب 
�صدقوا  الذين  االأ�صخا�ص  مع  مقارنًة 

يف كل االختبارات.
ال�شع  اأمور  من  بنا  مَرّ  ما  كل  فبعد 
والدرا�صة  ال�صليم،  والفكر  املطهر 
واآثاره  ال�صدق  ف�صل  يف  الطبية 
واأخواتي  اإخواين  اأدعو   - احلميدة 
به  الذي  النبيل  اخُللق  التزام هذا  اإىل 
ق اهلل  ت�صلُح ال�صعوب واملجتمعات، وَفّ

اجلميع اإىل ما يحب وير�صى.

مو�قف للخليفة 
�لر��سد �أبي بكر 

�ل�سديق ر�سي �هلل عنه
ومن اأمثلة هذه املواقف ما يلي:  اأ - 
ا  ُ َعنَْها َقالَْت: مَلَّ َي اهلَلّ َعْن َعائرِ�َصَة َر�صرِ

ُ َعلَيْهرِ َو�َصلََّم،  لَّى اهلَلّ رِ �صَ ُقبرِ�َص َر�ُصوُل اهلَلّ
لَّى  َفَجَعلُوا يَُقولُوَن: َلْ َيُْت النَّبرُِيّ �صَ

َد  عرِ ُ َعلَيْهرِ َو�َصلََّم، َفَقاَم اأَبُو بَْكٍر، َف�صَ اهلَلّ
 َ َ َفاإرَِنّ اهلَلّ نَْبَ، َفَقاَل: َمْن َكاَن يَْعبُُد اهلَلّ امْلرِ

ًدا  َمّ َحٌيّ َلْ َيُْت، َوَمْن َكاَن يَْعبُُد حُمَ
ٌد اإرِاَلّ  َمّ ًدا َقْد َماَت، َوَما حُمَ َمّ َفاإرَِنّ حُمَ
ْن  َفاإرِ �ُصُل اأَ ْن َقبْلرِهرِ الُرّ َر�ُصوٌل َقْد َخلَْت مرِ

ُكْم َوَمْن  َماَت اأَْو ُقترَِل انَْقلَبْتُْم َعلَى اأَْعَقابرِ
َ �َصيًْئا  بَيْهرِ َفلَْن يَ�ُشَّ اهلَلّ يَنَْقلرِْب َعلَى َعقرِ
يَن ]اآل عمران:  ررِ اكرِ ُ ال�َصّ ي اهلَلّ َو�َصيَْجزرِ

.144
ب - عندما قاتل اأبو بكر ال�صديق ر�صي 
اهلل عنه املرتدين ملنعهم الزكاة، وهي 

حادثة معروفة، وم�صهورة، ومروية 
َي  يف كتب احلديث، َقـاَل اأَبُـو بَْكٍر َر�صرِ
اَلةرِ  َق بَْيَ ال�صَّ لََنّ َمْن َفَرّ ُ َعنُْه: اَلأَُقاترِ اهلَلّ

رِ لَـْو  ، فاإن الزكاة حق املال، َواهلَلّ َكاةرِ َوالَزّ
ونَه اإرِىَل َر�ُصولرِ  َمنَُعوينرِ عقااًل َكانُوا يُوؤَُدّ
ُ َعلَيْهرِ َو�َصلََّم لََقاتَلْتُُهْم َعلَى  لَّى اهلَلّ رِ �صَ اهلَلّ
رِ  ُ َعنُْه: َفَو اهلَلّ َي اهلَلّ ه. َقاَل ُعَمُر َر�صرِ َمنْعرِ

َ تََعاىَل َقـْد  َنّ اهلَلّ َما هـَُو اإرِاَلّ اأَْن َراأَيُْت اأَ
نَُّه  تَالرِ َفَعـَرْفُت اأَ ْدَر اأَبرِي بَْكـٍر للقرِ �َشََح �صَ
. ج- يف ق�صة االإ�شاء واملعراج،  ُقّ احْلَ
عندما اأتى اإليه م�شكو مكة، فقالوا: 

هل لك يف �صاحبك؟ يزعم اأنه اأُ�شي به 
يف الليل اإىل بيت املقد�ص، قال: اأو قال 
ذلك؟ قالوا: نعم، قال: لئن كان قال ذلك 

لقد �صدق، قالوا: وت�صدقه اأنه ذهب 
الليلة اإىل بيت املقد�ص، وجاء قبل اأن 
ي�صبح؟ قال: نعم، اإين الأ�صدقه مبا هو 

اأبعد من ذلك: اأ�صدقه بخب ال�صماء يف 
غدوة اأو َروحة. 

�ل�سالة على �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم
 

لُّوا َعلَيْهرِ َو�َصلرُِّموا تَ�ْصلرِيًما  يَن اآَمنُوا �صَ ّ يَا اأَيَُّها الَّذرِ لُّوَن َعلَى النَّبرِيرِ َكتَُه يُ�صَ َ َوَماَلئرِ قال اهلل تعاىل: اإرَِنّ اهلَلّ
﴾ ]االأحزاب: 56[، فهذا اأمر من اهلل تعاىل لعباده املوؤمني اأن ي�صلوا على النبي �صلى اهلل 
عليه و�صلم، ويكرثوا من ذلك، وال �صك اأن ال�صالة على النبي �صلى اهلل عليه و�صلم من اأعظم 

الذكر الذي اأمرنا اأن نكرث منه، فما اأي�شه عماًل واأعظمه اأجًرا!
تتاأكد كرثةُ ال�صالة على النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يوم اجلمعة وليلتَها؛ فقد قال �صلى اهلل عليه 

يهرِ ُخلرَِق اآَدُم،  ، فرِ ُمَعةرِ ُكْم يَْوَم اجْلُ لرِ اأَيَّامرِ ْف�صَ ْن اأَ و�صلم يف حديث اأو�ص بن اأو�ص ر�صي اهلل عنه: ))اإرَِنّ مرِ
ٌة  اَلتَُكْم َمْعُرو�صَ ؛ َفاإرَِنّ �صَ يهرِ اَلةرِ فرِ ْن ال�صَّ ُوا َعلََيّ مرِ ْعَقُة، َفاأَْكرثرِ يهرِ ال�صَّ يهرِ النَّْفَخُة، َوفرِ يهرِ ُقبرِ�َص، َوفرِ َوفرِ

ْمَت، يَُقولُوَن: بَلرِيَت، َفَقاَل:  اَلتُنَا َعلَيَْك، َوَقْد اأَررِ رِ، َوَكيَْف تُْعَر�ُص �صَ ((، َقاَل: َقالُوا يَا َر�ُصوَل اهلَلّ َعلََيّ
((]1[، فعليك باالإكثار من ذلك، فهل  َم َعلَى ااْلأَْر�صرِ اأَْج�َصاَد ااْلأَنْبرِيَاءرِ َ َعَزّ َوَجَلّ َقْد َحَرّ ))اإرَِنّ اهلَلّ
تعلم اأنك اإذا �صليت على النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، فاإنها تَُرُدّ اإليه روحه، حتى يرد عليك كما 

ي َحتَّى  ْن اأََحٍد يُ�َصلرُِّم َعلََيّ اإرِاَلّ َرَدّ اهللُ َعَزّ َوَجَلّ اإرَِلَّ ُروحرِ قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: ))َما مرِ
اَلَم((]2[. اأَُرَدّ َعلَيْهرِ ال�َصّ

ك، ويغفر ذنبك، فعليك باالإكثار من ال�صالة وال�صالم على هذا النبي  اإْن كنت تريد اأن تُْكفى هَمّ
الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم كما جاء يف حديث اأبي بن كعب ر�صي اهلل عنه ملا �صاأل ر�صول اهلل 
اَلترِي؟  ْن �صَ اَلَة َعلَيَْك، َفَكْم اأَْجَعُل لََك مرِ ُ ال�صَّ ّ اأُْكرثرِ �صلى اهلل عليه و�صلم، وقال: يَا َر�ُصوَل اهللرِ، اإرِينرِ

َف،  ْدَت َفُهَو َخرْيٌ لَك((، ُقلُْت: النرِّ�صْ ئَْت، َفاإرِْن زرِ بَُع؟ َقاَل: ))َما �صرِ ئَْت((، َقاَل: ُقلُْت: الُرّ َفَقاَل: ))َما �صرِ
ْدَت َفُهَو  ْن زرِ ئَْت، َفاإرِ ؟ َقاَل: ))َما �صرِ ْدَت َفُهَو َخرْيٌ لََك((، َقاَل: ُقلُْت: َفالثُّلُثَْيرِ ْن زرِ ئَْت، َفاإرِ َقاَل: ))َما �صرِ
َك، َويُْغَفُر َذنْبَُك((]3[، واملراد  اَلترِي ُكلََّها؟ َقاَل: ))اإرًِذا تُْكَفى َهَمّ َخرْيٌ لََك((، ُقلُْت: اأَْجَعُل لََك �صَ

بال�صالة يف هذا احلديث الدعاءُ؛ اأي: اأجعل دعائي كلَّه �صالًة عليك.

من مظاهر غناه جل جالله
1- اأن خزائَن ال�صماوات واالأر�ص بيده، واأن جوَده على خلقه متوا�صٌل، واأن يده �صبحانه مالأى باخلري 

الليل والنهار، فعطاوؤه ال يتنع، ومدُده ال ينقطع؛ عن اأبي هريرة ) ر�صي اهلل عنها( اأن ر�صول �صلى 
اءُ الليَل والنهاَر؛ اأي: دائمة  اهلل عليه و�صلم قال: )يُد اهلل مالأى ال يغي�صها ]ينق�صها[ نفقٌة، �صَحّ

ال�صب فيَّا�صة بالعطاء[، اأراأيتم ما اأنفقه منذ خلق ال�صماوات واالأر�ص، فاإنه ل يغ�ص ]يُنق�ص[ 
ما يف يده، عر�صه على املاء، وبيده االأخرى امليزان يخف�ص ويرفع"]1[.

2- اأن اخللق لو اجتمع اأولهم واآخرهم يف �صعيٍد واحٍد، فاأعطى كَلّ واحٍد منهم ما �صاأل، ما نق�ص من 
ُملكه مثقال ذرٍة؛ عن اأبي ذٍرّ ر�صي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فيما يرويه عن رب العزة، 
قال: "يا عبادي، لو اأن اأولكم واآخركم واإن�صكم وجنَّكم، قاموا يف �صعيٍد واحٍد ف�صاألوين، فاأعطيت كل 

اإن�صان م�صاألته، ما نق�ص ذلك مما عندي اإال كما يَنق�ُص امُلحيط اإذا اأدخل البحر...."]2[.
3- اأنه تعاىل ال تنفعه طاعة الطائعي، كما ال ت�شه مع�صية العا�صي؛ قال اهلل تعاىل يف احلديث 
القد�صي، حديث اأبي ذٍرّ املتقدم: "يا عبادي، اإنكم لن تبلغوا �شي فت�شوين، ولن تبلغوا نفعي 

فتنفعوين، يا عبادي، لو اأن اأولكم واآخركم، واإن�صكم وجنَّكم، كانوا على اأتقى قلب رجٍل واحٍد منكم، ما 
زاد ذلك يف ملكي �صيًئا، يا عبادي، لو اأن اأولكم واآخركم واإن�صكم وجنَّكم، كانوا على اأفجر قلب رجٍل 

واحٍد منكم، ما نق�ص ذلك من ُملكي �صيًئا"]3[.
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عر�ش �لأول لفيلم �لكب�ش �ل�صاحر لل�صادق �لكبري يف �لفاحت �أفريل
اأعلن الديوان الوطني للثقافة والعالم عن برجمة العر�س الأول لآخر فيلم �سينمائي لل�سادق الكبري بعنوان »احلمل ال�ساحر« يف 

الفاحت اأبريل املقبل، بكل من وهران واجلزائر العا�سمة وق�سنطينة وخراطة.

ومت اإجناز هذا الفيلم يف عام 
م�شرتك  اإنتاج  �شمن   2019
واملركز  موالتي  الال  لوكالة 
ال�شينما،  لتطوير  اجلزائري 
للأطفال  فيلم  اأول  يُعترب  كما 
اجلزائرية  ال�شينما  تاريخ  يف 
مديرية  ح�شب  »الق�شري«، 

االت�شال للديوان.
رحلة  ق�شة  الفيلم  ويروي 
من  ملجموعة  مدر�شية 
حديقة  اإىل  التلميذ 
معلمتني  رفقة  احليوانات 
يتطرق  الذي  الرحلة،  ودليل 
التلميذ  مع  حواراته  يف 
احليوانات  حمبة  الأهمية 

وحمايتها.
املخرج  بطولة  من  والفيلم 
الذي يوؤدي دور دليل احلديقة 
حيث  االأ�شبق،  ومديرها 
املراآة  واأمام  اأحيانا  يتحول 
ذلك  تكت�شف  وال  »كب�ش«  اإىل 
اإال الطفلة كرومي اأمينة التي 
توؤدي دور التلميذة املجتهدة 
»خولة« والتي تتحول بدورها 
اإىل »خنفو�شة« وتثري بذكائها 
الدليل  هذا  اهتمام  الكبري 
حوارية  علقة  بينهما  فتن�شاأ 

�شحرية.
وي�شارك يف هذا العمل حوايل 
خمتلف  من  طفل  ع�رشين 

وممثلني  الوطن  مناطق 
الفني  الو�شط  يف  معروفني 
ورمي  لعريبي  م�شطفى  مثل 

تاكو�شت.
ومعروف عن �شادق الكبري اأنه 
فنان غزير االإنتاج، كما اإنه يف 
وموؤلف.  خمرج  نف�شه  الوقت 
الرئي�شي  املو�شوع  ويدور 
لرواياته واأفلمه حول حماية 

الن�شاء واالأطفال.
واملراهقون  االأطفال  ميثل 
امل�شتهدف  اجلمهور  غالبية 
واللغات  اإنتاجاته،  خلل  من 
رواياته  كتابة  يف  املعتمدة 
العربية  هي  ون�شو�شه 

واالأمازيغية والفرن�شية.
�شادق  اإنتاجات  بني  ومن 
بحًثها  يف  »خنفو�شة  الكبري 
»نوارة«  و  مثايل«  زوج  عن 
اأخرج  كما  »ال�شلطني«.  و 
حول  �شل�شلة  من  عددا   52
احليوانات تبث على �شا�شات 
التلفزيون ويعتزم اجناز فيلم 

بعنوان »اجلنبوزة«.
الوطني  الديوان  وح�شب 
للثقافة والفنون، فاإن ال�شادق 
يف  �شيح�رش،  اإنه  اأكد  الكبري 
االأول من اأفريل، خلل عر�ش 
»االأطل�ش«  قاعة  يف  فيلمه 
وهو  العا�شمة،  باجلزائر 

فيه عر�ش  �شيتم  الذي  اليوم 
بداية  ال�شاحر«  »الكب�ش 
قاعات  يف  �شا   17.00 من 

و«اأحمد  بوهران  »ال�شعادة« 
مايو  و«8  بق�شنطينة  باي« 

1945« بخراطة.

مهرجان �صرم �ل�صيخ للم�صرح �ل�صبابي يكرم جورج �صيدهم

للم�رشح  ال�شيخ  �رشم  مهرجان  اأعلن 
الرابعة  دورته  اإهداء  ال�شبابي، 
�شيدهم،  جورج  امل�رشي  للممثل 
اأثرى  الذي  واإبداعه  جليله  تقديراً 
والعربية  امل�رشية  الفنية  ال�شاحة 
�شيدهم  وتوقف  عقود.  مدى  على 
 20 نحو  منذ  التمثيل  عن  عاماً،   80
بعد  ال�شحية  حالته  ب�شبب  عاماً 
اإ�شابته بجلطة يف املخ، لكن ر�شيده 

ال  واالإذاعي  وال�شينمائي  امل�رشحي 
وقال  ال�شاعدين.  الفنانني  يلهم  يزال 
للم�رشح  ال�شيخ  �رشم  مهرجان  رئي�ش 
مازن  واملمثل  املخرج  ال�شبابي، 
ندوة  �شيقيم  اإن املهرجان  الغرباوي، 
اإ�شدار  اإىل  اإ�شافًة  �شيدهم  لتكرمي 

كتيب عن م�شواره الفني.
�شيدهم  اإىل  الدورة  اإهداء  وبجانب 
من  جمموعة  املهرجان،  يكرم 

والعرب  االأجانب  امل�رشحيني 
الفرن�شية  واملمثلة  املخرجة  منهم 
االإماراتي  والكاتب  مارنا�ش،  كاترين 
اإ�شماعيل عبد اهلل، واملمثل امل�رشي 
امل�رشية  واملمثلة  اإ�شماعيل،  حميي 
واملخرج  املمثل  وقال  طاهر.  ليلى 
العليا  اللجنة  رئي�ش  �شبحي  حممد 
كثرية  مهرجانات  »هناك  للمهرجان: 
بل  اجلوائز  اأو  فيها  التكرمي  يكون 

املهرجان  هذا  لكن  حقيقية،  قيمة 
من  فكل  اأحداً  يجامل  وال  �شادق، 

يُكرم ي�شتحق هذا«.
الذي  املهرجان  برنامج  وي�شمل 
عر�شاً   15 اأفريل   7 اإىل   1 من  يقام 
واإ�شبانيا،  اإيطاليا،  من  م�رشحياً، 
وم�رش،  والبحرين،  والكويت،  وكندا، 
و�شوريا، والعراق، وفل�شطني، وُعمان، 

واالإمارات.

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000.00 د ج 
�لعنو�ن

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�ش �لتحرير
 ود�د �حلاج

هاتف �لتحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع �لأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

�ل�صهار
 ANEP الوكالة الوطنية لل�شهار 

با�شتور اجلزائر 

�ل�صحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 �لتوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

�إمييل  �لد�رة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �صفيقة �لعرباوي 

�لنقال  :0661.41.25.76  

تامر ح�صني ُيعِلّق على م�صاركته 
يف �أوملبياد 2019

عّب الفّنان تامر ح�سني عن �سعادته باختياره 
لي�سارك فى الأغنية الر�سمية لأوملبياد 

الإمارات.  بدولة  اأقيمت موؤخراً  2019، والتي 
وقد ك�سف ح�سني اأّن اجلزء اخلا�س باللهجة 

امل�سرية ،�سمن الأغنية من كلماته، وهو 
بعنوان »�سدق نف�سك �سدق حلمك اوعى 

تخاف«، واأعرب عن �سعادته بردود الفعل.. 
ون�سر تامر على �سفحته الر�سمية مبوقع 

التوا�سل ،  جزءاً من كوالي�س م�ساركته 
باحلفل، وكتب ُمعّلقًا: »�سعيد باختياري 

لتمثيل م�سر يف الأغنية الر�سمية لأوملبياد 
2019 العاملية اخلا�سة.. )�سدق نف�سك �سدق 
حلمك اوعى تخاف(.. اجلزء اخلا�س باللهجة 

امل�سرية من كلماتي«.

زياد �لرحباين وحازم �صاهني.. �أعمال فنية م�صرتكة قريبا
قال املو�شيقار وامللحن اللبناين زياد رحباين اإنه يخطط لزيارة القاهرة بعد 

اإنهاء جولته املو�شيقية االأوروبية، لت�شجيل اأغان جديدة عدة مع املطرب 
وامللحن امل�رشي حازم �شاهني، اأحد موؤ�ش�شي فرقة »اإ�شكندريلل« الغنائية.

واأ�شاف الرحباين خلل املقابلة التي اأجراها مع هيئة االإذاعة الربيطانية »بي 
بي �شي« بعد حفل اأحياه بالعا�شمة االإجنليزية لندن، اأنه و�شاهني قد اتفقا على 

نحو ثلث اأغنيات جديدة بالفعل من االأغنيات القدمية، التي كان مفرت�شا اأن 
يغنيها رفيقه املطرب اللبناين الراحل جوزيف �شقر لكنه منذ حينها مل يجد 

�شوتا منا�شبا لغنائها حتى تعرف على املطرب امل�رشي حازم �شاهني.
وعن حازم �شاهني، قال الرحباين اإن �شاهني �شيوؤدي هذه االأغنيات ب�شهولة 

ولن يو�شع مبقارنة اأمام جوزيف �شقر، الأنه يتمتع باإح�شا�ش خمتلف و�شوت 
ميزج اأ�شواتا م�رشية عدة كمحمد عبد املطلب وال�شيخ اإمام عي�شى وال�شيخ 

�شيد دروي�ش، ف�شل عن احرتاف �شاهني وفرقته »اإ�شكندريلل« تقدمي االأغاين 
االجتماعية وال�شيا�شية.

واأ�شاف الرحباين اأنه قبل التعرف اإىل حازم �شاهني، اعتاد تق�شيم اأغنيات 
جوزيف �شقر اإىل مقاطع، يوزعها على اأفراد فرقته، حتى جاء �شاهني الذي 

يوؤدي وحده هذه االأغنيات كاملة باإح�شا�ش جديد وخمتلف.
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الدفع رباعية  �سياراتها  اأكرب  تعّدل  "مازدا" 

مازدا  �رشكة  تتح�رش 
لإطالق منوذج جديد معدل 
 ،"9-CX" مركبات  من 
رباعية  �سياراتها  اأكرب 
فخامة  واأكرثها  الدفع 
ياأتي  اأن  املفرت�ض  ومن 
هذه  من  اجلديد  النموذج 
�سبيه  بهيكل  ال�سيارات 
التي   "9-CX" بهياكل 
طرحت العام الفائت، بطول 

 1.96 وعر�ض  م،   5.075
مزود  م،   1.7 وارتفاع  م، 
يبعدان  عجالت  مبحوري 
مرتين  م�سافة  بع�سها  عن 
ويرتفعان  �سنتيمرتا،  و93 

عن الأر�ض 22 �سنتيمرتا.
املركبة  هذه  قمرة  و�ستزود 
لـ  تت�سع  مقاعد  ب�سفي 
بجلد  مك�سوة  ركاب،   5
وقمرة  الفاخر،  "نابا" 

تعمل  ب�سا�سة  مزودة  قيادة 
بو�سات،   7 باللم�ض مبقا�ض 
اأنظمة  مع  التعامل  ميكنها 
 Android"و "CarPlay"
املفرت�ض  من  Auto"كما 
اأن تطرح "CX-9" اجلديدة 
لرتات،   3 ب�سعة  مبحرك 
قادر  ح�سانا،   250 وعزم 
على الو�سول بها اإىل �رشعة 
وزيادة  كلم/�ساعة،   220

 100 اإىل   0 من  الت�سارع 
 8.9 غ�سون  يف  كلم/�ساعة 
املركبة  هذه  و�ستاأتي  ثانية 
اأوتوماتيكية  �رشعة  بعلبة 
دفع  ونظامي  مراحل،   6 بـ 
وكامريات  ورباعي،  اأمامي 
واخللف،  الأمام  من 
لقيا�ض  وم�ست�سعرات 
امل�سافات مل�ساعدة ال�سائق 

على ركنها ب�سهولة.

هيونداي تو�سان N الين 
الريا�سية تك�سف نف�سها ر�سميًا

 اجلي�ش االأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

 N Line ن�سخ  طرح  عقب 
 i30 و i30 الريا�سية ملوديالت
فا�ستباك العام املا�سي، تتجهز 
هيونداي لإعطاء هذه احلزمة 
ل�سيارة  التعديالت  املغرية من 
تو�سان،  الأوىل،  للمرة   SUV
اأكرث  مبظهر  �ستحظى  والتي 
جراءة مع حتديثات خفيفة يف 

الداخلية كذلك.
وتتعدى التغيريات التي ح�سلت 
ال�سكلي،  اجلانب  تو�سان  عليها 
بتعديل  هيونداي  قامت  حيث 
لتوفري  التعليق  ونظام  التوجيه 
حيث  اأمتع،  قيادة  جتربة 
بـ  ثباتاً  اأكرث  النواب�ض  اأ�سبحت 
اخللف،  يف  و%5  الأمام  يف   %8
جلعل  برجمية  تعديالت  مع 

التوجيه اأكرث ا�ستجابة.
وتاأتي هيونداي تو�سان N لين 
كبري،  اأ�سود  اإن�ض   19 بجنوط 
الغامق  ال�سواد  ا�ستمرار  مع 
اجلانبية  املرايا  اأغطية  يف 
اإعادة  مع  ال�سقف،  وجناح 
خ�سي�ساً  امل�سدات  ت�سميم 
يف  ون�ستمر  الن�سخة.  لهذه 

التي ت�سمل م�سابيح  التغيريات 
لل�سيارة  خا�سة  نهارية   LED
اأمامية  ريا�سية  مقاعد  مع 
وتخييط  اأف�سل  جانبي  بدعم 
اأحمر هنا وهناك يف املق�سورة 
املقاعد  على   N و�سعارات 

لتمييزها عن تو�سان العادية.
موديالت  مع  احلال  هو  كما 
اأي  توجد  ل  الأخرى،  لين   N
حتديثات لقوة املحركات، التي 
ت�سمل وحدة برتولية �سعة 1.6 
وديزل  ح�سان   174 بقوة  لرت 
ح�سان   134 بقوة  لرت   1.6
بقوة 182  لرت  اآخر 2.0  وديزل 
اأمامي  اإما بنظام دفع  ح�سان، 
او رباعي، مع جري يدوي ب�ست 
�رشعات اأو اوتوماتيكي مزدوج 

ب�سبع �رشعات.
الراغبني يف املزيد من  لهوؤلء 
لن�سخة  النتظار  عليهم  القوة 
والتي  لتو�سان،  الكاملة   N
تناقلت الإ�ساعات عنها موؤخراً 
لي�ض  ولكن  ح�سان،   340 بقوة 
قبل  ال�سيارة  روؤية  املتوقع  من 

عامني من الآن.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�سالح  ال�سيارات  ت�ستخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�ض 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  الأمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل و�سولها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خا�ض  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�سيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�سيارات، �سيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�سيارات، ما �سيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
اجلهاز يف �سندوق �سيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �سابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�ض املدنيني.
اإرهابي ب�سيارة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا الأ�سبوع املا�سي 
واإ�سابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�ش مايباخ S560؟

ال�سني تتحدى �سركات ال�سيارات العاملية مبركبة ال مثيل لها!

ميكنها  ل  ال�سينية  ال�رشكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ض ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رشكة  باأن  ال�سينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ض،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل الإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ض  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رشي  ت�سميم  باإعادة  اأخريا 
الرائدة للجيل الثالث، مع احلفاظ 
الهادئ  الأيقوين  ال�سكل  على 
اأ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

احلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 

�سهر،  كل  الفاخرة  ال�سيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  ال�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�سها 

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�سع  ال�سيارة 
الكال�سيكي،  اخلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها الفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ا�ستخدام  مع 
مثري  وت�سميم  الداخل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�ض الأبواب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  اأوديو 
اخلارجي  ال�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�سني يف املق�سورة 
و�ستائر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�سو�سية.

�سن�رشي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ل 
اجلديدة يبداأ �سعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�سيد�ض مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�سيارة حمجوزة حتى  على 

القادم.

 "B C T" �رشكة  ت�ستعد 
معر�ض  خالل  ال�سينية 
عن  للك�سف  القادم  �سنغهاي 
واحدة  �ستغدو  هجينة،  �سيارة 
رباعية  ال�سيارات  اأفخم  من 
واأكرثها  العامل،  يف  الدفع 
 Li" �سيارة  و�ستاأتي  تطورا 
Xiang One" بت�سميم مميز 
روفر"،  "لند  ب�سيارات  �سبيه 
متتد   "LED" اأ�سواء  تزينه 

الأمامية  الواجهتني  على طول 
بانورامي  و�سقف  واخللفية، 
خا�سة  مواد  من  م�سنوع 
من  الكهربائية  الطاقة  ت�ستمد 

�سوء ال�سم�ض.
ف�سياأتي  ال�سيارة،  هيكل  اأما 
 1.9 وعر�ض  اأمتار،   5 بطول 
مرت،   1.76 وارتفاع  مرت، 
�سفوف   3 بـ  مزودة  وقمرتها 
تت�سع  اجللدية  املقاعد  من 

ل  قيادة  وواجهة  ركاب،   7 لـ 
تعمل  �سا�سات  من  لها،  مثيل 
عر�ض  على  متتد  باللم�ض 
�ستزود  كما  بالكامل  الواجهة 
متطورة  باأنظمة  ال�سيارة  هذه 
و�رشعة  امل�سافات  لقيا�ض 
حركة الأج�سام على الطرقات 
ملنع احلوادث، واأنظمة لتنقية 
الهواء يف قمرة القيادة، واأحدث 
وحتديد  املولتيميديا  اأنظمة 

املركبة  و�ستاأتي  املواقع 
 326 بعزم  هجني  مبحرك 
ح�سانا، يقوم ب�سحن بطاريات 
كبرية تكفيها لقطع م�سافة 700 

كلم يف حال نفاد البنزين.
هذه  تطرح  اأن  املنتظر  ومن 
ر�سميا  الأ�سواق  يف  املركبة 
العام  من  الثاين  الن�سف  يف 
 60 من  يبداأ  ب�سعر  اجلاري، 

األف دولر.



اإ�سهاراجلمعة29 ال�سبت 30  مار�س  2019  املوافـق  ل21رجب 1440هـ 22



تقنياجلمعة29 ال�سبت 30  مار�س  2019  املوافـق  ل21رجب 1440هـ 23
»و�ت�س �آب« يطرح ميزة 

خا�شة بالدرد�شة �لليلية!

ميزة  �أن   »WABetaInfo« موقع  ك�شف 
�لإ�شد�ر  على  ظهرت  »�لظالم«  و�شعية 
�لتجريبي من تطبيق »و�ت�س �آب« يف هو�تف 
هذ�  حتميل  للم�شتخدمني  وميكن  �أندرويد 
لختبار  �ملر��شلة،  تطبيق  من  �لإ�شد�ر 
�ل�رشكة،  عليها  تعمل  �لتي  �مليز�ت  �أحدث 
�لر�شمي  �لإ�شد�ر  يف  طرحها  تقرر  �أن  قبل 
ت�شهل  �لتي  �جلديدة  �مليزة  ظهور  ولوحظ 
حالت  ويف  �لليل  يف  �آب«  »و�ت�س  ��شتخد�م 
�لتجريبي  �لإ�شد�ر  يف  �ملنخف�شة،  �لإ�شاءة 
جلميع  متاحة  لي�شت  ولكنها   ،»2.19.82«
تعمل و�شعية  �أن  �مل�شتخدمني ومن �ملتوقع 
�مل�شتخدم،  جتربة  حت�شني  على  »�لظالم« 
وتقليل معدل ��شتهالك �لبطارية، من خالل 

تفعيل �خللفية �ل�شود�ء يف »و�ت�س �آب«.
يعمل  يز�ل  ما  �آب«  »و�ت�س  �إن  ويُقال 
من  خلوه  من  للتاأكد  �لتحديث،  هذ�  على 
»و�ت�س  تطبيق  ولتحميل  �ملحتملة  �لأخطاء 
�إىل  �لنتقال  يجب   ،)beta( �لتجريبي  �آب« 
»غوغل بالي« على جهاز �أندرويد للبحث عن 
خيار  �شتجد  �ل�شفحة،  �أ�شفل  ويف  �لتطبيق. 
»جرب �إ�شد�ر بيتا«، حيث ميكن �ل�شغط على 
»I>m In«، ثم �نقر فوق »�لن�شمام« للتاأكيد 
�لإ�شد�ر  يف  م�شبقا  �مليزة  هذه  و�كتُ�شفت 
 ،»iOS« نظام  على  �لتطبيق  من  �لتجريبي 
»و�ت�س  من  �لتجريبي  �لإ�شد�ر  ولكن حتميل 
تعقيد�  �أكرث  �آبل، يعد عملية  �آب« على نظام 

وخطورة، لذ� ل يُن�شح بها.

 تقنية ت�شمح للطبيب �لتجول د�خل
 دم �ملري�س يف �لوقت �حلقيقي

   
طورت جامعة و��شنطن تقنية و�قع �فرت��شي جديدة تتيح لالأطباء 
�لدخول يف �أوردة �ملري�س و�لتجول يف دمه يف �لوقت �حلقيقي �أثناء 
�لك�شف و�لروؤية ب�شكل و��شح ودقيق عرب �شور ثالثية �لأبعاد، مما 

يُلغي �حلاجة �إىل غرف �لأ�شعة �ل�شينية و�شا�شاتها �لعمالقة.
با�شتخد�م  تطويرها  مت  جديدة،  ق�شطرة  على  �لباحثون  و�عتمد 
ليتمكن  �فرت��شي،  و�قع  وبرنامج  كهرومغناطي�شية  م�شت�شعر�ت 
�لأنبوب من �لت�شوير يف �لوقت �حلقيقي ما بد�خل �لأوعية �لدموية، 
ثم نقل �لبيانات مبا�رشة وحتويلها �إىل �شورة ثالثية �لأبعاد تظهر 
ما  �لأ�شعة،  �أطباء  يرتديها  �لتي  �لفرت��شي  �لو�قع  نظار�ت  على 

يُ�شهل عملية �لك�شف وجعلها �أكرث دقة و�أماناً.

مزايا التقنية اجلديدة

و�أو�شح طبيب �لأ�شعة »و�يني مون�شكي« مز�يا هذه �لتقنية، مقارنة 
�لت�شوير  تتطلب  و�لتي  حالياً،  �ملتبعة  �لتقليدية  بالإجر�ء�ت 
بالأ�شعة �ل�شينية وتعري�س �ملري�س و�لطبيب نف�شه لالإ�شعاع طو�ل 
فرتة �لت�شخي�س، وعر�س �شور ثنائية �لأبعاد معقدة على �شا�شات 

عمالقة د�خل غرفة �لعمليات �خلا�شة.

رخي�سة و�سهلة احلمل

و�أكد »و�يني« �أن �لتقنية �جلديدة �لقائمة على �لو�قع �لفرت��شي 
�أرخ�س يف �لتكلفة مقارنة بالتقليدية �حلالية، �إ�شافة �إىل �شهولة 

حملها و�لنتقال بها، بح�شب ما ورد يف �شحيفة د�يلي ميل 
�لربيطانية.

»�آبل« تك�شف ر�شميا عن خدماتها 
�لإلكرتونية �جلديدة

خالل  »�آبل«  �رشكة  ��شتعر�شت 
موؤمترها �لذي عقد، يف 25 مار�س 
�خلدمات  من  جمموعة  �جلاري، 
تاأمل  �لتي  �جلديدة  �لإلكرتونية 
�أرباح  بتحقيق  خاللها  من 
عدد  �أكرب  و��شتقطاب  �إ�شافية، 
على  وجاءت  �مل�شتخدمني  من 
 Apple+« �خلدمات  هذه  ر�أ�س 
و�لتي  �لفيديوهات،  لبث   »TV
ومو�قع   »Netflix« �شتناف�س 
لعر�س  جي«  »�إل  و  »�شام�شونغ« 
و�لتي  و�لأفالم،  �مل�شل�شالت 
كل  مع  بالتعاون  »�آبل«  طورتها 
 »Showtime»و  »HBO« من 

.»Noggin»و »Tastemade»و
 Apple+« �لأخرى  �خلدمة  �أما 

News«، فخ�ش�شت ملحبي قر�ءة 
مو�شوعات  و�شت�شم  �لأخبار، 
 300 من  �أكرث  من  �إخبارية  ومو�د 
موقع وقناة تلفزيونية حول �لعامل، 
 The»و »People»و »Vogue« كـ
 Los»و »Wall Street Journal
 »ELLE»و  »Angeles Times
عن  »�آبل«  ك�شفت  كما  وغريها 
�جلديدة،  �لإلكرتونية  بطاقتها 
�أجهزة  م�شتخدمي  �شتمكن  و�لتي 
�لدفع  من  و«�آيباد«  »�آيفون« 
�ملتاجر،  خمتلف  يف  �لإلكرتوين 
وحتويل �لأمو�ل �إلكرتونيا بطريقة 
ي�شتخدمها  �لتي  بتلك  �شبيهة 
�مل�رشفية  �لبطاقات  �أ�شحاب 

�ملو�شولة بالهو�تف.

ظهور �أغرب هاتف لهذ� �لعام 
ببطارية تعمل 50 يوما!

»Energizer« خالل  ��شتعر�شت �رشكة 
مزود�  هاتفا  �لأخري   »MWC« معر�س 
�أمبري،  ميللي   18000 ب�شعة  ببطارية 
�لهو�تف  بطاريات  بني  �شعة  �لأكرب  هي 
باأن  �مل�شنعة  �ل�رشكة  وتفيد  �لعامل  يف 
ليعمل  تكفيه  �لكبرية  �لهاتف  بطارية 
تكفي  كما  �لنتظار،  و�شع  يف  يوما   50

ملدة  و�لفيديوهات  �لأفالم  مل�شاهدة 
 %100 �إىل   0 من  �شحنها  وميكن  يومني، 
يف ظرف 9 �شاعات، وميكن ��شتخد�مها 
ك�شاحن حممول للهو�تف و�لأجهزة �لذكية 
 Power Max P18K« كما متيز جهاز
د�خل  مدجمة  �أمامية  بكامري�   »Pop
�لهيكل، تخرج عند �حلاجة ل�شتخد�مها، 

و�شا�شة مبقا�س 6.2 بو�شة، بدقة عر�س 
و�شول  وذ�كرة  بيك�شل،   )1080/2160(
ع�شو�ئي 6 جيغابايت، وذ�كرة د�خلية 128 

.»Helio P70« جيغابايت، ومعالج
يف  �لهاتف  يطرح  �أن  �ملفرت�س  ومن 
 600 ب�شعر  �ملقبل،  جو�ن  يف  �لأ�شو�ق، 

دولر تقريبا. 

�آبل تطلق ن�شخة معدلة من 
»macOS« نظام

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�شخة »بيتا« �ملعدلة عن 
نظام »macOS 10« �ملخ�ش�س للحو��شب 
�مل�شتخدمني  جلميع  متاحة  �أ�شبحت 
م�شتخدمي  جميع  �أن  �ل�رشكة  و�أو�شحت 
حتميل  باإمكانهم  �أ�شبح   »Mac« حو��شب 
نظام �لت�شغيل �جلديد �ملعدل �لذي يحمل 
��شم »macOS 10.14« مقابل 99 دولر�.

ولتحميل هذ� �لنظام يجب على �مل�شتخدم 
 »10.14 MacOS« إىل موقع� �لتوجه  �أول 

ت�شجيل  ثم  ومن  �لإنرتنت،  على  �لر�شمي 
دخوله عرب ح�شاب »Apple ID«، و�تباع 
�لإر�شاد�ت �لالزمة وبعدها تثبيت �لربنامج 

على حا�شبه �ل�شخ�شي.
�لن�شخة  �أن  �إىل  �آبل  يف  �خلرب�ء  وي�شري 
�لعديد  تفادت   »macOS« من  �جلديدة 
من �لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة يف �أنظمة 
�لت�شغيل �ل�شابقة، وز�دت من حماية بيانات 

�مل�شتخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ل�شتثمار 1 مليار دولر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�شاً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�شابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�شتقباًل.
حيث �رشح �لرئي�س �جلديد �شنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �شويت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�شيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�شمى 

.Dragalia Lost
بالو�شع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�شاب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �شاأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �شنو�ت  عن  عو�شاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

�أين توجد »مقربة« �لتطبيقات 
و�خلدمات �لإلكرتونية؟

ميكن �أن يتو�رد �إىل �أذهاننا �شوؤ�ل عن �ملطاف �لذي 
تنتهي �إليه منتجات �لتكنولوجيا �لفا�شلة �أو غري �ل�شاحلة 

لال�شتخد�م، ويف معظم �حلالت، ل يبدو �أن هناك 
�إجابة و�حدة كافية وو�فية ولكن بالن�شبة ملوؤرخي 

مبادر�ت »غوغل«، فالإجابة و��شحة وتتمثل يف موقع 
»killbygoogle.com«، حيث يجري جتميع منبع 
�أفكار �ملربمج »Cody Ogden« وجميع منتجات 

عمالق �لبحث، �لتي »ُقتلت« �أو �شتُقتل عما قريب، مبا يف 
ذلك �لتطبيقات و�خلدمات و�لأجهزة وحتتوي »�ملقربة 
�لإلكرتونية« على 149 تطبيقا وخدمة و�أنو�عا خمتلفة 

من �لأجهزة، �لتي تعمل على �شل�شلة كاملة من منتجات 
»غوغل«، بدء� من من�شة �لتو��شل �لجتماعي �مل�شوؤومة 
لل�رشكة »Google+«، �إىل �لعرو�س �لأقل �شهرة �أو غري 
�ملعروفة متاما، مثل »BebaPay« وهي من�شة �لتذ�كر 

�لإلكرتونية يف نريوبي، كينيا ومنذ �إن�شاء موقع �لويب، 
�نتقل م�شجعو ومنتقدو منتجات »غوغل« �مليتة، �إىل موقع 
»رديت« للحديث عن منتجات �ل�رشكة غري �ملحببة، وتلك 

�لتي ياأملون يف ��شرتجاعها.
وياأتي �إن�شاء موقع �لويب يف �أعقاب عدة �إعالنات من 
»غوغل« هذ� �ل�شهر، تو�شح نهاية 3 خدمات معروفة 
ن�شبيا، من بينها »Allo«، خدمة مر��شلة غوغل �لتي 

 »URL« أُطلقت يف عام 2016، وخمت�رش عناوين�
و«Google Inbox«، وهي خدمة بريد �إلكرتوين من 

�ملقرر �إيقافها، يف 2 �أفريل.
 Fast« ويف �لو�قع، يقول تقرير �شادر عن �رشكة

 »Inbox« إن قر�ر »غوغل« باإلغاء ميز�ت� »Company
وح�رشها يف تطبيق »Gmail«، هو ما حّفز قر�ر �إن�شاء 

موقع �لويب يف �ملقام �لأول.



وكذا دفع تكاليف التنقل والعمل الهند�سي 
ر�سالة  ح�سب  الق�سية  البنكية  والفوائد 
لوحدات  النقابية  الفروع  لأمناء  ا�ستغاثة 
يعود  التي  الق�سية  اأن  هيدروكنال 
عقد  ابرم  حني   1979 عام  اإىل  تاريخها 
اجلزائرية  هيدروكنال  �رشكة  بني  �رشاكة 
اليطالية  كون�سيلت  و�رشكة  جهة  من 
تزويد  اجل  من  وذلك  اأخرى  جهة  من 
�سوناطراك  م�رشوع GNL3 ب�رشكة 
اإىل  تهدف  العملية  املخر�سنة  بالأنابيب 
اإن�ساء وحدة �سناعية باملنطقة ال�سناعية 
وهران  ولية  يف  ببطيوة  الأنابيب  لإنتاج 
وقد قدرت تكاليف العقد املحددة ب21 
ماليري  ب03  الأوىل  مرحلته  �سهرا  يف 
�سنتيم لكن وبعد عملية تقييم اأعيد النظر 
ب05  لي�سبح  الذكر  ال�سالف  املبلغ  يف 
ال�رشاكة حيز  ليدخل عقد  �سنتيم  ماليري 
اأ�سابيع  انه وبعد مرور ب�سعة  اإل  اخلدمة 

اأو اأ�سهر قررت �رشكة �سوناطراك اخلروج 
بع�ض  عنه  جنم  والن�سحاب  اللعبة  من 
و�سلت  الثالثة  الأطراف  بني  النزاعات 
اأواخر  الدولة  يف  م�ستويات  اأعلى  اإىل 
املربم  للعقود  ونظرا  انه  اإل  الثمانينيات 
بني الطرفني التزمت موؤ�س�سة هيدروكنال 
 1979 لعام  الأوىل  ال�سحنة  مبلغ  بت�سديد 
لفائدة �رشكة كون�سيلت اليطالية واملقدرة 

ب 1.085.567.850 لريا ايطاليا ويف عام 
الثانية  الدفعة  تكاليف  ت�سديد  مت   1981
تكلفة  وكانت  نف�سها  ال�رشكة  لفائدة 
الدفعة الثانية ب 686.317.975 لريا رغم 
كل هذا اإل اأن �رشكة هيدروكنال تفاجاأت 
يف الفرتات الأخرية بقرار تعوي�ض ال�رشكة 
اأو  �سنتيم  مليار  ال220  عادل  ماليا  مبلغا 

حجز جميع ممتلكات ال�رشكة .

ق   م

غليزان

عمال تران�س كنال ينددون بقرار حجز ممتلكات ال�شركة 
ا�شتهجن قرابة 03 اآلف عامل ب�شركة هيدروكنال لإنتاج قنوات ال�شرف والري قرار حجز ممتلكات ال�شركة يف حال عدم 
ت�شديد مبلغ تعوي�شي لل�شركة اليطالية كون�شيلت واملقدر ب220 مليار �شنتيم وهذا على خلفية حكم يق�شي �شادر عن 

حمكمة وهران  واملتمثلة يف دفع م�شاريف تخزين العتاد يف ميناء روما ل�شنتني.

تيزي وزو

اإنتاج اأكرث من 
10.3 مليون لرت 

من زيت الزيتون
مت اإنتاج اأكرث من 10.307.400 لرت 
من زيت الزيتون بتيزي وزو خالل 
و   ،2019/2018 احلايل  املو�سم 
التوقعات،  قليال  يتجاوز  ما  هو 
ح�سبما علم من املديرية املحلية 
واأو�سحت  الفالحية  للم�سالح 
اإنتاج  لفرع  بالإعالم  املكلفة 
جوادي،  حاجيه  �سامية  الزيتون، 
الزيتون  زيت  من  احلجم  هذا  اأن 
ميثل 504.208 قنطار من الزيتون 
يقدر  مبردود  ع�رشه  مت  الذي 

20.5 لرت يف القنطار.
 20 يف  الع�رش  عملية  �رشعت  و 
 296 م�ستوى  على   2018 نوفمرب 
 2 يف  اختتمت  و  الولية  مع�رشة 
هذا  ويتجاوز   . اجلاري  مار�ض 
مديرية  توقعات  بقليل  الإنتاج 
املو�سم  لهذا  الفالحية  امل�سالح 
 8 بحوايل  تقدر  كانت  التي 
لذات  وفقا  الزيت،  من  لرت  مليون 
تيزي  ولية  وحت�سي  املتحدثة 
وزو حظرية تقدر ب 450 مع�رشة 
بينها  من  ع�رشية   109 بينها  من 
الدولة يف  45 مدعومة من طرف 
و  ل�سبط  الوطني  ال�سندوق  اإطار 
 57 اإىل  بالإ�سافة  الفالحة  تنمية 
مع�رشة ن�سف اأوتوماتيكية و 284 

تقليدية.

�شعوديني 3 معار�شني 

اململكة اإىل زوال وال�شعب نحو الت�شرد
.     ت�شاعف عدد طالبي اللجوء ال�شعوديني يف 2017 بن�شبة 318%

عني متو�شنت 

املهرجان الوطني مل�شرح العرائ�س 

»دبزة و دماغ« مبكتب مري غليزان 

بومردا�س

اإح�شاء نحو 1.100 تاجر فو�شوي 

حا�شي بونيف بوهران

حجز 6800 وحدة من امل�شروبات الكحولية 

معار�ستهم  �سعوديني،  نا�سطني   3 اأعلن 
العهد  ويل  و�سيا�سات  ال�سعودي  للنظام 
من  لكل  ودعمهم  �سلمان،  بن  حممد 
هذا  خماطر  من  البلد  لتخلي�ض  ي�سعى 

النظام.
العجمي،  �سلطان  املعار�سون  وقال 
يف  املري،  وجابر  اليامي،  وفار�ض 
توىل  »عندما  اأنه   ، لهم،  م�سرتك  بيان 
حممد بن �سلمان ولية العهد كان الأمل 
باإ�سالحات  كغرينا  يحدونا  والتفاوؤل 

وتطوير  اقت�سادية  وتنمية  �سيا�سية 
الف�ساد،  من  للق�ساء  وتطهري  حقوقي 
ولكن اأ�سبنا باخليبة وال�سدمة«، وفق ما 

جاء يف البيان امل�سرتك.
واأ�ساف املعار�سون يف بيانهم امل�سرتك، 
الذي ن�رشه ال�سحفي املعار�ض، مرزوق 
العتيبي: »حالنا كحال ال�سعب بيد �سفيه 
متهور طائ�ض جمنون ل يتورع عن القيام 
باأي عمل واأن الدولة ذاهبة نحو الزوال، 
وال�سعب نحو الت�رشد وال�ستات«، معلنني 

التحاقهم باملعار�سة يف اخلارج للخال�ض 
الذي  �سلمان  بن  حممد  العهد  ويل  من 
و�سفوه بـ«الطاغية«،وك�سفت اإح�سائيات 
اأن  ل�سوؤون الالجئني  ال�سامية  املفو�سية 
عدد طالبي اللجوء ال�سعوديني ت�ساعف 
بن�سبة 318% مقارنة بعام  يف عام 2017 

.2012
التابعة لالأمم  وت�سري مفو�سية الالجئني 
اللجوء  طالبي  عدد  اأن  اإىل  املتحدة 
ال�سعوديني ناهز يف عام 2017 نحو 815 

مقابل اأقل من مئتني عام 2012.
الأمريكية  »نيويوركر«  جملة  وكانت 
نُ�رش  لها  تقرير  يف  ال�سوء،  �سلَّطت  قد 
حماولت  على  املن�رشم،  جانفي  يف 
�سيا�ساته  منتقدي  اإ�سكات  �سلمان  ابن 
باللجوء اإىل حملة دولية تديرها احلكومة 
ال�سعوديني  اآلف  ت�ستهدف  ال�سعودية، 
والرتهيب  والوعيد  التهديد  م�ستخدمة 
نظر  وجهات  لديهم  كانت  ما  لو  حتى 

�سيا�سية قوية.

يوم  من  بدءا  متو�سنت  عني  �ستحت�سن 
الأحد املقبل فعاليات املهرجان الوطني 
جديد  من  يعود  الذي  العرائ�ض  مل�رشح 
ح�سبما  ل�سنتني،  توقف  بعد  الواجهة  اإىل 
اأن  ويرتقب  التظاهرة  لدى حمافظة  علم 
احلادية  طبعته  يف  املهرجان  ي�ستقطب 

اأيام، ع�رش فرق فنية  ع�رش، على مدار 5 
العرائ�ض  م�رشح  يف  متخ�س�سة  وثقافية 
وق�سنطينة  و�سعيدة  وهران  وليات  من 
وفرق  والبليدة  بلعبا�ض  و�سيدي  وال�سلف 
ح�سبما  متو�سنت،  عني  ولية  من  حملية 
اأبرزه حمافظ املهرجان، علي بو�سيخي.

اأول  م�ساء  غليزان  بلدية  رئي�ض  مقر  �سهد 
على  طغت  التي  الفو�سى  من  حالة  اأم�ض، 
امل�ساريع  من  جملة  لتمرير  مداولة  اأ�سغال 
املنتخبني  اأحد  قام  حيث  املقرتحات،  و 
حلزب  املنتمي  البلدية  رئي�ض  مكتب  بقلب 
الأفالن و اعتدى عليه بال�رشب، حيث لول 
ل  ملا  الواقعة  لتطورت  املنتخبني  تدخل 

يحمد عقباه.
لرئي�ض  عاجل  تدخل  ا�ستدعت  الواقعة 
عيان  �سهود  اأكده  ما  ح�سب  غليزان  دائرة 
مت  و  للهدوء  الأو�ساع  لتعود  ل«الو�سط«، 
تخ�ض  العادية  املداولة  اأ�سغال  موا�سلة 

حمالت  اإيجار  �سعر  » حتيني  م�ساريع 
التكفل  الإيجار،  عقود  ت�سوية  البلدية، 
بالإعانات املالية املخ�س�سة للتدفئة وتهيئة 
املالعب  تهيئة  اإىل  بالإ�سافة  ال�ساحات 
اجلوارية وامللعب البلدي وتغطيته بالع�سب 

الإ�سطناعي«.
لغليزان  البلدي  املجل�ض  اأن  بالذكر  جدير 
�سيا�سية  اأحزاب   6 من  منتخبا   33 ي�سم 
اأع�سائه  ي�سهد �رشاعا حامي الوطي�ض بني 
دي�سمرب  باأول  املجل�ض  تن�سيب  تاريخ  منذ 

من �سنة 2017 .
 اأ ب

الغ�ض  قمع  و  التجارة  م�سالح  اأح�ست 
ين�سط  تاجر  بومردا�ض نحو 1100  بولية 
فو�سويا عرب 37 موقع على حافة الطرقات 
تراب  اإقليم  عرب  الأحياء  و  بال�سوارع  و 
م�سدر  به  اأفاد  ح�سبما  بومردا�ض،  ولية 
من مديرية التجارة  واأو�سح رابح �سيباين، 

اإطار مبديرية التجارة، اأن عملية الإح�ساء 
املذكورة تندرج يف اإطار عمليات التحيني 
�سنويا من  التجارة  بها م�سالح  تقوم  التي 
و  كثب  عن  الظاهرة  هده  متابعة  اأجل  
الوقوف على مدى انح�سارها اأو تطورها 

من بلدية لأخرى .

فرقة  ال�رشطة  م�سالح  اأم�ض،  متكنت 
وهران،  ولية  لأمن  والتدخل  البحث  
من الإيقاع مبروج للم�رشوبات الكحولية 
يبلغ من العمر 20 �سنة، عملية التوقيف 
لتحريات  اإ�ستغالل  على  بناء  متت 
املتورط  ن�ساط  حول  ال�رشطة  م�سالح 
م�سكنه  بتفتي�ض  اإذن  اإ�ست�سدار  ،بعد 
النتيجة  ،كانت  بونيف  بحا�سي  الكائن 
من  6800وحدة   اأين مت حجز  اإيجابية  

امل�رشوبات الكحولية  داخل  م�سكنه و 
عائدات  من  4470دج  قدره  مايل  مبلغ 
توقيف  مت  للتحريات  ،موا�سلة  البيع 
اأعمارهم  ترتاوح  الذين   06 �رشكائه 
كانوا  ،الذين  �سنة  و54  20�سنة  مابني  
ي�ساعدونه يف بيع هذه امل�رشوبات ، مت 
اإجراء ق�سائي �سيحالون  حترير �سدهم 

مبوجبه على العدالة.
 اأ بن عطية
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اأ�شعار النفط تتجه 
لت�شجيل اأف�شل 

 اأداء ف�شلي 
يف 10 �شنوات

اأم�ض اجلمعة،  النفط،  اأ�سعار  ارتفعت 
الإمدادات  تخفي�سات  خلفية  على 
»اأوبك+«،  اتفاق  اإطار  يف  اجلارية 
املفرو�سة  الأمريكية  والعقوبات 
يف  الع�سوين  وفنزويال،  اإيران  على 
»اأوبك«وبحلول ال�ساعة 05:59 بتوقيت 
غرينيت�ض، بلغت عقود اخلام الأمريكي 
»غرب تك�سا�ض الو�سيط« 59.68 دولر 
0.6%،وتتجه  ن�سبته  بارتفاع  للربميل، 
عقود اخلام الأمريكي لت�سجيل ارتفاع 
ب�سعود  التوايل،  على  الرابع  لالأ�سبوع 
الأوىل  الثالثة  الأ�سهر  يف   %31 ن�سبته 

من العام اجلاري.
بن�سبة  »برنت«  خام  عقود  زادت  فيما 
للربميل. كما  اإىل 68.16 دولر   %0.5
تتجه عقود »برنت« اإىل حتقيق مك�سب 
قدرها  وزيادة   ،%1.7 ن�سبته  اأ�سبوعي 
27% يف الربع الأول من العام اجلاري.

وتتلقى اأ�سعار النفط الدعم منذ بداية 
من  وحلفاء  »اأوبك«  منظمة  من  العام 
حتالف  يف  رو�سيا،  مثل  خارجها 
والذين  »اأوبك+«،  با�سم  معروف 
مبقدار  الإمدادات  بخف�ض  تعهدوا 
هذا  يوميا  برميل  مليون   1.2 نحو 

العام لدعم الأ�سواق.

وزير القت�شاد واملالية 
الفرن�شي برنو لومري

باري�س لن 
تلبي الإمالءات 

الأمريكية
اأعلن وزير القت�ساد واملالية الفرن�سي 
برنو لومري، اأن بالده لن تلبي املطالب 
يف  عليها  وا�سنطن  متليها  قد  التي 
الأمريكي خارج  القانون  تطبيق  اإطار 
املتحدة  للوليات  الإقليمية  احلدود 
 Le ل�سحيفة  حديث  يف  الوزير  وقال 
ال�سيا�سية  �سيادتنا  »ترتبط   :Figaro
بال�سيادة التكنولوجية... فرن�سا ترف�ض 
الن�سياع لأي اأحد، وتن�سد الريادة مع 
اأوروبا تدرك  اأن  اأوروبا«،واأ�ساف،  كل 
اأن الوليات املتحدة اأ�سبحت »�رشيكا 
اأخذ  ال�سيني«  »العمالق  واأن  �سعبا«، 
العاملي واأعرب  يرت�سخ على امل�رشح 
قد  الوقت  باأن  قناعته  عن  لومري 
»قوة  نف�سها  اأوروبا  تثبت  لكي  حان 
وت�ستثمر  حتمي  �سيادة  ذات  م�ستقلة 
يف تكنولوجياتها اخلا�سة«واأ�ساف اأنه 
يجب على اأوروبا لتتمكن من مواجهة 
يف  وال�سينية  الأمريكية  التحديات 
وتنفذ  ت�سع  اأن  القت�سادي،  املجال 
م�ساريعها الطموحة يف جمال الإنتاج 

والتطوير التكنولوجي.
ويف وقت �سابق، دعا الرئي�ض الفرن�سي 
جي�ض  لت�سكيل  ماكرون  اإميانويل 
اأوروبي م�سرتك م�ستقل عن الوليات 
ال�سرباين،  الأمن  ل�سمان  املتحدة، 
امل�ست�سارة  تاأييد  الفكرة  ونالت 

الأملانية اأنغيال مريكل.
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