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واليات اجلهة الغربية

 منتجو �لبطاطا
  يطالبون بحمايتهم

 من بارونات �لتخزين  

اجلرنال املتقاعد عبدالعزيز جماهد

 علينا �لنتباه �إىل ما يجري 
يف حميطنا �لإقليمي 

تلم�سان و �سكيكدة

توقيف عن�سري دعم للجماعات 
�لإرهابية وتدمري خمباأ 

خالل يوم واحد

 �إرهاب �لطريق يح�سد
 �أرو�ح 8 �أ�سخا�ص

الوة
ري ع

ت/ب�س

    .       نواب يطالبون  قايد بالتدخل 

    .   ان�سحاب كتلة االأحرار وجبهة امل�ستقبل و �سعداوي 

    .    املعار�سة تعترب تويل بن �سالح رئا�سة الدولة  تعديا على مطلب ال�سعب 

.     ن�سب اأم�ض عبد القادر بن �سالح رئي�سا 
للدولة  وفقا للمادة 102 من الد�ستور ،  و�سط 

احتجاج النواب الراف�ض لتزكيته رئي�سا للجمهورية، 
وعرفت جل�سة  تثبيت �سغور من�سب الرئي�ض غياب   
نواب املعار�سة، يف حني ف�سلت  جبهة امل�ستقبل و 
كتلة االأحرار ح�سور اجلل�سة والتعبري عن رف�سهم 

لتويل بن �سالح رئا�سة اجلمهورية عن طريق 
اخلروج فور بداية قراءة البيان النهائي ،  موؤكدين 

باأنهم متخندقون مع مطالب  ال�سعب .



البويرة

م�سريات للطلبة واملوظفني 

جدد , �صبيحة اأم�س االآالف من طلبة جامعة » اكلي حمند اوحلاج » بالبويرة 

املوعد مع امل�صريات بعد العودة من العطلة الربيعية , حيث خرجوا يف 

م�صرية حا�صدة جابت ال�صوارع الرئي�صية للمدينة وا�صتقرت اأمام مقر الوالية 

رافعني �صعارات تطالب بالرحيل الفوري جلميع رموز النظام القائم تزامنا 

مع انعقاد جل�صة الربملان التي ثبت �صغور من�صب رئي�س اجلمهورية وتويل 

ال�صيد بن �صالح رئا�صة الدولة وهو ما يرف�صه ال�صارع ب�صفة مطلقة حيث 

رددوا هتافات �صد الباءات الثالث املرفو�صني �صعبيا , كما اأكدوا عن 

عزمهم ملوا�صلة الن�صال ال�صلمي حتى تتحقق كافة مطالب احلراك ال�صعبي 

الذي اندلع يف 22 فيفري الفارط , ويف �صياق مت�صل وا�صل عمال كافة 

القطاعات العمومية اإ�رضابهم لليوم الثالث على التوايل وخرجوا يف �صكل 

م�صريات متفرقة اإىل ال�صارع ونظموا اعت�صاما يف �صاحة الوئام املقابلة 

لدار الثقافة » علي زعموم » فيما دخل املحامون يف اإ�رضاب ليوم واحد 

قاطعوا خالله جميع اجلل�صات املربجمة باملحكمة وجمل�س الق�صاء .

اأ.م

خبر في 
صورة

ون�سبوا على �سندوق لكنا�ص بتلم�سان   

طبيبان، �سيديل وطالبة جامعية على 
راأ�س �سبكة للمتاجرة باملهلو�سات 

.    ا�ستعمال و�سفات طبية �سادرة عن طبيبني خمت�سني 

اأندريا ويف الحتاد العا�سمة

عربرّ الالعب امللغا�صي اإ�صالم اأندريا عن تعلقه ووفائه لفريقه ال�صابق 
»اأن�صتغرام« وهو يقود  العا�صمة بعدما ن�رض فيديو عرب تطبيق  احتاد 
 ,»la liberté« ال�صيارة ويردد مقاطع من اأغنية �صولكينغ واأوالد البهجة
اأين حمل الالعب األوان االحتاد يف وقت �صابق قبل اأن يختار االحرتاف 

يف الدوري ال�صعودي واالن�صمام اإىل �صفوف نادي اأحد.

اجلزائر تتاأهل اإىل نهائي اآرب غوت تالنتز 

تالنتز«,  غوت  »اآرب  العربي  الربنامج  نهائيات  يف  اجلزائر  تتواجد 
بعد  التاأ�صرية  اقتطاع  من   »freestly air« فريق  جناح  بف�صل 
لنهاية االأ�صبوع  النهائي من الربنامج يف حلقته  جتاوزه الدور ن�صف 
املن�رضم بنجاح والذي يبث عرب قنوات »اأم بي �صي«, ومتكن ال�صبان 
اجلزائريني من اإقناع جلنة التحكيم املتكونة من الثالثي علي جابر, 
اأحمد حلمي وجنوى كرم, اأين �صوف يتناف�س على لقب الربنامج مع 

بقية امل�صاركني الذين جنحوا يف التاأهل اإىل احللقة النهائية.

الق�صائية  باأمن  ال�رضطة  فرقة  جنحت 
االإطاحة  من   بتلم�صان  من�صورة  دائرة 
االأقرا�س  ترويج  يف  خمت�صة  ب�صبكة  
قطاع  م�صالح  على  املهلو�صة ,والن�صب 
االجراء  للعمال  الوطني  وال�صندوق  ال�صحة 
�صادرة  طبية   �صهادة  بتلم�صان  بوا�صطة 
خا�صة  �صفاء  وطبيبة  وبطاقة  عن طبيب 
بطالبة جامعية  وتواطوؤ �صيديل  من احلناية 
والذين تنب انهما   اأع�صاء ل�صبكة خمت�صة يف 
ترويج املهلو�صات  , وجنح  اأعوان االمن  يف 
اأنواع  »كيتيل  118 قر�س مهلو�س من  حجز 
مبلغ  اىل  باالإ�صافة   , »اي�صيطالوبرام«  »و 

مايل  يقدر  212.000.00دج.
العملية  وح�صب بيان خلية االعالم واالت�صال 
ام�س  نهار  ال�صادر  تلم�صان   والية  المن 
جاءت على  اثر دوريات  عادية مل�صالح امن 

دائرة من�صورة   وبعد اال�صتباه يف �صخ�س  » 
د ز« 29 �صنة  مت توقيفه و اإخ�صاعه لعملية 
بحوزته  اين  �صبط  اجل�صدي  التلم�س 
ليتم  العقلية  املوؤثرات  من  على  كمية 
انه  ح�صل  اأكد  اين  معه  والتحقيق   توقيفه 
اجلامعية  الطالبة  عند  ع�صيقته  عليها  من 
انها   تقتنيها  م�صيفا  �صنة   ,   25 �س«  ز   «
طرف  من  حمررة  طبية  و�صفات  مبوجب 
الطبيب املدعو »ث اأ«, وت�صرتيها  من اإحدى 
ال�صيدليات مبدينة احلناية, با�صتعمال بطاقة 
مقابل  دون  له  لتمنحها  بها  اخلا�صة  ال�صفاء 
العثور  مت  التحقيق  ,  وبا�صتمرار   لبيعها 
امل�صتعملة  الطبية  الو�صفات  على  بع�س 
الطبيبة  قبل  من  حمررة  االأدوية,  اقتناء  يف 
املوقوف  »د  ك�صف  كما  �س«,  »ق  املدعوة 
االأقرا�س  بع�س  ا�صرتى  اأن  له  �صبق  انه  ز« 

» ك ف  يدعى  �صخ�س  عند  من  املهلو�صة, 
وا�صتكماال  ر«,  �صديقه  »ب  بو�صاطة  ر« 
من  مهلو�س  قر�س   118 حجز  مت  للتحقيق 
كذا   , »اي�صيطالوبرام«  و   « »كيتيل  اأنواع 
مت  212.000.00دج,  كما  قدره:  مايل  مبلغ 
يف  املخت�صني  والطبية  للطبيب  اال�صتماع 
و  الطالبة  وال�صيديل  وكذا  االمرا�س علقية 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اجلميع  اأمام  تقدمي 
حمكمة تلم�صان الذي اأحال ملف الق�صية اإىل 
اأمر  الذي  االأوىل,  بالغرفة  التحقيق  قا�صي 
باإيداع كل من  » د ز«, »  ك ف« , »ب ر« رهن 
الطالبة  و�صع  مت  كما   , االحتياطي  احلب�س 
الق�صائية , يف  الرقابة  »ز �س«  حتت  نظام 
حني ا�صتفاد كل من الطبيبني   وال�صيديل من 

االإفراج يف انتظار ا�صتكمال التحقيق .
م.ب

     امل�سيلة 

  الطلبة ينتف�سون من جديد 

خالل يوم واحد

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 8 اأ�سخا�س

نظم طلبة جامعة حممد بو�صياف 
حا�صدة  �صلمية  ,م�صرية  بامل�صيلة 
اجلامعي  القطب  من  انطلقت 
حلكومة  رف�صا  الوالية,  مقر  نحو 
حتت  املعينة  االأعمال  ت�رضيف 
الدين  نور  الوزراء  رئي�س  قيادة 
معها  للتعامل  ورف�صا  بدوي, 
ال�صلمي  بالتغيري  واملطالبة 

وال�رضيع للنظام دون ربح الوقت من 
طرف ال�صلطة ,التي ت�صتعمل بع�س 
االأ�صاليب لذلك للبقاء مدة طويلة يف 
رف�صهم  الطلبة  وجه  ,حيث  احلكم 
للتدخل االأجنبي يف اجلزائر, داعيا 
ال�صلمي  ال�صعبي  احلراك  ملوا�صلة 
والتم�صك  بقوة,  فيه  وامل�صاركة 
ال  �صعارات  مرددين  مبطالبه 

وال  بدوي  ال  للبقاء  وال  للتعديل 
الوزراء  رئي�س  اإىل  اإ�صارة  �صعيد يف 
ال�صعيد  الرئي�س  و�صقيق  اجلديد 
ال�صعارات  من  وغريها  بوتفليقة 
�صارك  التي  امل�صرية  رافقت  التي 
فيها املئات من االآالف من الطلبة 

وجرت يف ظروف عادية .
ع.ب

اأ�صخا�س  ثمانية   )08( لقي 
 )13( ع�رض  ثالثة  وجرح  حتفهم 
حوادث  ع�رضة  خالل  اآخرون 
يف  االثنني  اأم�س  وقعت  مرور 
عدة واليات من الوطن, ح�صبما 
بيان  الثالثاء  اأم�س  به  اأفاد 

مل�صالح الدرك الوطني.
و يذكر الدرك الوطني اأن رقمه 
االأخ�رض 10-55 يظل يف خدمة 
ت�رضفهم  وحتت  املواطنني 
م�صاعدة  طلب  كل  اأجل  من 

كما  �رضورة  حالة  يف  عون  او 
وم�صتعملي  ال�صائقني  يذكر 
ت�صفح  باإمكانهم  اأن  الطريق 
www. االلكرتوين  املوقع 

»طريقي«  وتطبيق   tariki.dz
لال�صتعالم حول حالة الطرقات 
وامل�صتجدات املتعلقة بها اآنيا, 
املحتملة  امل�صارات  غرار  على 
التي  والطرقات  الطق�س  وحالة 
والنقاط  كبريا  ازدحاما  تعرف 

ال�صوداء على �صبكات الطرق. 
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و�سط احتجاج عدد من النواب 

تن�سيب بن �سالح رئي�سا للدولة 
    .   املعار�سة تعترب تويل بن �سالح رئا�سة الدولة  تعديا على مطلب ال�سعب     .   ان�سحاب كتلة الأحرار وجبهة امل�ستقبل و �سعداوي     .       نواب يطالبون  قايد بالتدخل 

اإميان لوا�س 

من  بداية  �صالح  بن  توىل  وقد  هذا 
وفقا  الدولة  رئا�صة  من�صب  الأم�س 
للمادة 102 من الد�صتور، والتي تن�س 
رئي�س  ا�صتقالة  حال  يف  اأنه  على 
رئي�س  يتوىل  وفاته  اأو  اجلمهورية 
الدولة  رئي�س  مهام  الأمة  جمل�س 
تنّظم  يوما،  ت�صعون  اأق�صاها  ملدة 
يحق  ول  رئا�صية،  انتخابات  خاللها 
الدولة املعني بهذه الطريقة  لرئي�س 

اأن يرت�صح لرئا�صة اجلمهورية.

يف اأول خطاب له 
بن �سالح  ي�سدد على التطبيق 

ال�سارم لد�ستور 

بن  القادر  عبد  الدولة  رئي�س  �صدد 
ال�صارم  تطبيق  �رضورة  على  �صالح 
مل�صمون الد�صتور ، والعمل بجد من 
اأجل الو�صول يف اقرب موعد لإعادة 
قراره  لتخاذ  ال�صعب  اإىل  الكلمة 
املنتخب  رئي�صه  اختيار  يف  ال�صيد 
لقيادة البالد واعتماد الربنامج الذي 
يرت�صيه ور�صم معامل طريق م�صتقبله 
الذي نريده له واعدا على حد قوله 

.
�صالح  بن  القادر  عبد  واعترب 
اإثبات  جل�صة  خالل  الأم�س  اليوم 
الواجب  الرئي�س  اأن  من�صب  �صغور 
الظروف  يف  عليه  فر�س  الد�صتوري 
حتمل  البالد  لها  متر  التي  اخلا�صة 
انه  موؤكدا  ثقيلة،  م�صوؤولية  واجب 
يوؤدي  الذي  التوجه  يف  يكون  �صوف 
التي  الطموحة  الغايات  حتقيق  اإىل 

ين�صدها ال�صعب اجلزائري.
اجلزائري،  ال�صعب  �صالح  بن  وحي 
قائال » اأود اأن اأ�صدي خال�س ال�صكر 
بقوة  عرب  الذي  اجلزائري  لل�صعب 
بذلك  مثبتا  وتالحمه،  وحدته  على 
متح�صنا  بوطنه  القوي  مت�صكه 
�صعار  ورافعا  الوطنية،  باملناعة 
جزائر  بناء  نحو  الإيجابي  التغيري 
ت�صع  دميقراطية  ع�رضية  جديدة 

للجميع ». 
القادر  عبد  الدولة  رئي�س  يفوت  ومل 
تقدمي  اجل  من  الفر�صة  �صالح  بن 
الوطني  ال�صعبي  للجي�س  ال�صكر 
اأدت  التي  الأمنية  الأ�صالك  وكافة 
ح�صبه وظيفتها مبهنية عالية ت�صتحق 

ال�صكر.

�سديق �سهاب 

اأويحيى  املمثل الر�سمي للقوى 
غري الد�ستورية

يف  الأم�س  �صهاب  �صديق  اأو�صح 
هام�س  على  ت�رضيح  لل�صحافة 
باأن  الربملان  غرفتي  اجتماع 
جراء  جاء  ع�صويته  جتميد  قرار 
وهي   ، د�صتورية  غري  تنديده  بقوي 

من اأمرت بتوقيفه على حد قوله. 
ورد �صديق �صهاب على اأويحيى قائال 
�صعبيا  منبوذ  اأعرتف  ب�صخ�س  »ل 
،وتاأكدت اأن اأويحيى  املمثل الر�صمي 
».وتاأتي  الد�صتورية  غري  للقوى 
�صيهاب  عقب  �صديق  ت�رضيحات 
قبل  من  ع�صويته  جتميد  و  اإقالته 

الأمني العام حلزب الأفالن . 

�سعداوي يطالب اجلي�س 
بالتدخل 

الوطني  التحرير  جبهة  نائب  اأكد 
باأن  تواجده  �صعداوي  �صليمان 
الأم�س يف جل�صة تثبيت �صغور من�صب 
الرئي�س  لي�س تزكية لنب �صالح رئي�صا 
اأجل  للجمهورية بل كان ح�صورا من 
ملوقف  ودعمه  رف�صه  له  اإبداء 

ال�صعب على حد قوله . 
على  �صعداوي  الأم�س  ورف�س 
هام�س جل�صة تثبيت �صغور املن�صب 
معتربا   ، الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  تدخل 
املرحلة  اجلي�س  م�صايرة  على  باأنه 
اجلي�س   « بالقول  فقط  ،م�صيفا 
كان له الف�صل يف ا�صتقالة الرئي�س » 
دور  له  يكون  اأن  يف  اأمله  عن  معربا 

اأي�صا يف ا�صتقالة بن �صالح .

واقرتح نائب جبهة التحرير الوطني، 
الد�صتورية  احللول  بني  املزاوجة 
واحللول ال�صيا�صية من خالل الإبقاء 
املرحلة  هذه  يف  البالد  ت�صري  على 
بالقبول  حتظي  �صخ�صية  طرف  من 
من جمل�س الأمة وباملقابل ا�صتقالة 
واقرتح  �صيا�صي،  كقرار  �صالح  بن 
�صالح  ا�صم  اأي�صا  ال�صدد  هذا  يف 
اأنه  قال  بعدما  لت�صريها  قوجيل 
�صخ�صية متزج بني الن�صال التاريخي 

والنزاهة.

الأحرار ين�سحبون من اجلل�سة 

الأحرار  من  نواب   ان�صحب 
رئي�س  من�صب  �صغور  اإثبات  جل�صة 
البيان  قراءة  بداية  اجلمهورية  فور 
رف�صها  عن  منها  تعبريا  اخلتامي، 
لتن�صيب بن �صالح رئي�صا للجمهورية 
املرفو�س �صعبيا على حد تعبريها. 

كتلة  رئي�س  ع�صماين،  واأفاد  ملني 
عقب  له  ت�رضيحات  يف  الأحرار 
النواب  اأن   ، اجلل�صة  من  اإن�صحابهم 
اجلل�صة  يف  الأحرار  �صاركوا 
الدولة  ملوؤ�ص�صات  منهم  احرتاما 
الن�صحاب  قرروا  ولكن  والد�صتور 
للرئا�صة  �صالح  بن  تويل  اإعالن  عند 
عرب  التي  ال�صعبية  لالإرادة  احرتاما 
تويل  رف�س  وهي  عنها  اجلزائريني 
هذه  للت�صيري  الأمة  جمل�س  رئي�س 

الفرتة.
من  دعا  ال�صعب  اأن  املتحدث  واأكد 
البوتفليقي  النظام  برموز  و�صفهم 
الإرادة  هذه  اأن  اإىل  م�صريا  بالرحيل 
اجلمهورية  رئي�س  اأي�صا  عنه  عرب 
من  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�صابق 
ذات  يف  ودعا  ا�صتقالته،  خالل 
ال�صياق اإىل الذهاب لتطبيق املادة 7 

و 8 و102 من الد�صتور.
الكتلة  يف  رفيقه  يكتفي  مل  حني  يف 
مبطالبة  حممد،  بورقبة  النائب 
اإىل  طالب  ،اأين  النظام  برحيل 
فيما  دور  له  كان  من  حما�صبة  كل 
هذا  يف  ودعا  حاليا،  البالد  تعي�صه 
اأركان اجلي�س الوطني  ال�صدد رئي�س 
ال�صعبي الفريق اأحمد قايد �صالح  اإىل 

اإحالة املعنيني على الق�صاء.

�سعيدة بوناب 

ح�سورنا لتجنب الوقوع يف 
الفراغ الد�ستوري

بوناب  �صعيدة  جهتها  من 
يف  الأفالن  م�صاركة  اأو�صحت  باأن 
تلبية  كان  بغرفتيه،  املنعقد  اجتماع 
لرغبة ال�صعب حتى يتم جتنب الوقوع 
باأن  معتربة  الد�صتوري،  الفراغ  يف 
من�صب  اجلل�صة  �صتبقي  مقاطعة 
الرئا�صة �صاغرا، حمذرة من عواقب 

ذلك .

ولد عبا�س 

لزلت اأمينا عاما لالأفالن و مل 
اأقدم ا�ستقالتي

عن  لالأفالن  ال�صابق  الأمني  خرج 
�صمته الذي دام 5 اأ�صهر بعد تنحيته 
»  لزلت  الأفالن،  قائال  راأ�س  من 
اأقدم  مل  و  لالأفالن  عاما  اأمينا 
ا�صتقالتي،  هل راأى اأحدكم ا�صتقالتي 
مكتوبة، وهل �رضحت بذلك ر�صميا، 
هذا ما يعني اأين لزلت يف من�صبي«.

احلاج بلغوتي 

على بن �سالح ال�ستجابة ملطلب 
ال�سعب 

بدوره رئي�س الكتلة الربملانية جلبهة 
امل�صتقبل احلاج بلغوتي،  طالب عبد 
القادر بن �صالح بال�صتجابة ملطلب 
ا�صتقالته،  وترك  تقدمي  و  ال�صعب 

ال�صعب يقرر م�صريه .
موقف  باأن  بلغوتي  احلاج   و�صدد 
اإيجابيا  يتفاعل  امل�صتقبل  جبهة 
لتويل  الراف�س  احلراك  مطلب  مع 
موؤكدا  الدولة،  رئا�صة  �صالح  بن 
 ، ال�صعب  مع  متخندقة  اجلبهة  اأن 
الكلمة  اإرجاع  �رضورة  اإىل  داعيا 
م�صارها  لتقرير  ال�صعبية  لالإرادة 
عليها  ت�رضف  انتخابات  طريق  عن 
امل�صار  عن  بعيدة  م�صتقلة  هيئة 
و  لالنتخابات  الكال�صيكي  الإداري 

الأجل  للجمهورية يف  رئي�س  تن�صيب 
املن�صو�س عليها يف الد�صتور. 

�سمري �سعابنة 

م�ساركة اجلبهة كانت احرتاما 
للموؤ�س�سة الت�سريعية 

جبهة  عن  الربملاين  النائب  اأو�صح 
امل�صتقبل �صمري �صعابنة باأن م�صاركة 
احرتاما  فقط  �صكلية  كانت  اجلبهة 
اأن  باعتبار  و  الت�رضيعية  للموؤ�ص�صة 
احل�صور  علينا  يفر�س  الد�صتور 
كنواب، موؤكدا باأن اجلبهة �صوتها مع 
بن  لتويل  الراف�س  احلراك  مطالب 

�صالح رئا�صة الدولة. 
واأ�صار املتحدث باأن ا�صتقرار البالد 
فوق الد�صتور،  حمذرا من تداعيات 
غرار  على  رئي�س  دون  البالد  بقاء 

التدخل الأجنبي .
خف�س  اإىل  احلراك  املتحدث  ودعا 
م�صلحة  وتغليب  مطالبه،  �صقف 

البالد. 

�سالح قوجيل  

بن �سالح لن ي�ستقيل و�سنذهب 
لتج�سيد املادة 7 و 8

الرئا�صي  الثلث  عن  رد  ال�صيناتور 
دعوات  على  قوجيل  �صالح 
رئي�س  اأعلى  من  �صالح  بن  ا�صتقالة 
راأ�س  على  ثمة  من  و  الأمة  جمل�س 
�رضورة  الدولة،  م�صددا  على 
اأنه  م�صريا   ، الد�صتور  عدم  اخلروج 
اخلطوة التي �صتتبع جل�صة اليوم هي 

الذهاب  اإىل تطبيق املادة 7 و 8 .
اأكد �صالح على هام�س اجتماع جل�صة 
تثبيت �صغور من�صب الرئي�س باأن  بن 
�صالح لن ين�صحب من املهام املوكلة 
له د�صتوريا وثم تن�صيبه رئي�صا للدولة 

.

�ساحلي 

بن �سالح رئي�س �سكلي بدون 
�سالحيات 

اإثبات  باأن  �صاحلي  بلقا�صم  اعترب 

الوقوع  �صيجنبنا  املن�صب  �صغور 
باأن  معتربا  الد�صتوري،  الفراغ  يف 
للدولة  رئي�س  �صالح  بن  تن�صيب 
�صكلي فقط وبدون �صالحيات ملدة 
انتخابات  يوم،  اإىل غاية  تنظيم   90
م�صتقلة  هيئة  اإ�رضاف  حتت  رئا�صية 

ملراقبة النتخابات. 
حزب  ح�صور  باأن  �صاحلي  وقال 
جل�صة  اجلمهوري  الوطني  التحالف 
ال�صغور  حالة  لتثبيت  الربملان 
م�صدر  هو  ال�صعب  باأن  تاأكيد  هو 

ال�صلطة .
جاب اهلل :

تن�سيب بن �سالح خيانة 
لل�سعب 

والتنمية  العدالة  جبهة  رئي�س   اأ�صار 
تن�صيب  اأن  اإىل  اهلل،  جاب  اهلل  عبد 
للدولة  رئي�صا  �صالح  بن  القادر  عبد 
الد�صتور،  من   102 املادة  مبوجب 
هو خيانة لل�صعب اجلزائري وحماولة 
امل�رضوعة  مطالبه  على  لاللتفاف 

ح�صبه.
�صالح  بن  تن�صيب  اهلل  جاب  و�صف 
للدولة  باأنه عمل ل د�صتوري  رئي�س 
وغري �رضعي لأن ال�صعب رف�س رموز 
النظام يف م�صريته الأخرية ونزع ثقته 

منهم، وطالب برحيلهم جميعا. 

 الأر�سيدي:

تن�سيب بن �سالح ثالث انقالب 
يف اجلزائر

من  التجمع  حزب  رئي�س   اعترب 
حم�صن  والدميقراطية  الثقافة  اأجل 
بلعبا�س تن�صيب رئي�س جمل�س الأمة 
للدولة  رئي�صا  �صالح  بن  القادر  عبد 
الإرادة  �صد  ثالث  مبثابة  انقالب 
بلعبا�س  واأ�صاف   ، ال�صعبية  وال�صيادة 
الر�صمية  له عرب �صفحته  من�صور  يف 
يف موقع الفاي�صبوك اأم�س ، باأنه حتى 
يف العدد الر�صمي لأع�صاء الربملان، 
اأعلن بن  قد وقع تزوير علني، حيث 
عدد  من  بدل  ع�صو   487 عن  �صالح 

606 ع�صو ح�صبه.    
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ن�سب الأم�س عبد القادر بن �سالح رئي�سا للدولة  وفقا للمادة 102 من الد�ستور ،  و�سط احتجاج النواب الراف�س لتزكيته رئي�سا للجمهورية، وعرفت 
جل�سة  تثبيت �سغور من�سب الرئي�س غياب   نواب املعار�سة، يف حني ف�سلت  جبهة امل�ستقبل و كتلة الأحرار ح�سور اجلل�سة والتعبري عن رف�سهم 

لتويل بن �سالح رئا�سة اجلمهورية عن طريق اخلروج فور بداية قراءة البيان النهائي ،  موؤكدين باأنهم متخندقون مع مطالب  ال�سعب .
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بو�صا�صي يوجه ر�صالة لنب �صالح

 اأ�صتاذ القانون الد�صتوري 
 حممد رباج

ال�صعب جتاوز الد�صتور و بن 
�صالح

اأ�ستاذ القانون الد�ستوري حممد  قال 
ال�سابعة  املادة  اإىل  بالنظر  انه  رباج 
م�سدر  ال�سعب  اأن  على  تن�ص  التي 
ال  �سالح  بن  تعيني  ي�سبح  �سلطة  كل 
الناحية  من  االإعراب  من  له  حمل 
رباج  و ح�سب  الد�ستورية  و  القانونية 
مطالب  يلبي  ال  اأ�سبح  الد�ستور  اأن 
الد�ستور  جتاوز  ال�سعب  و  ال�سعب 
معركة  اأمام  نحن  قائال  اأ�ساف  و 
حقيقية تتمثل يف الذهاب اإىل مرحلة 
حكومة  يف  يثق  ال  ال�سعب  و  اأف�سل 
اإذا  لت�سيريو تنظيم االنتخابات  بدوي 
ال�سخ�سية  لهذه  راف�ص  ال�سعب  كان 

فيجب املثول لرغبته

نائب جبهة العدالة و التنمية 
خل�صر بن خالف

بن �صالح حل ال يخدم احلراك 
ال�صعبي وال اجلزائريني

الربملانية  املجموعة  رئي�ص  قال 
بن  احمد  التنمية  و  العدالة  جلبهة 
لرئا�سة  �سالح  بن  تويل  اأن  خالف 
اأن  اأ�ساف  و  مرفو�سا  خيارا  الدولة 
باملاليني  خرج  اجلزائري  ال�سعب 
ذات  اعترب  و  النظام  للبقايا  رف�سا 
الرئا�سة  �سالح  بن  تويل  املتحدث 
اجلزائري  لل�سعب  ا�ستفزاز  و  حتدي 
االأخرى  اال�ستفزازات  اإىل  ي�ساف 
املجل�ص  رئي�ص  و  بدوي  كحكومة 
ان  خالف  بن  وقال  الد�ستوري 
الع�سابة ا�ستغلت املادة 102 كي تبقى 
يف احلكم و ي�سمن بن �سالح املرحلة 
لتنظيم  و حكومته  بدوي  و  االنتقالية 
خيانة  و  التفاف  هذا  و  االنتخابات 
ال�سعب اجلزائري و من قام  ملطالب 
هو  بالتايل  و  ال�رشعية  خارج  هو  به 
اجلزائري  ال�سعب  و  مرفو�ص  خيار 
املليونية  امل�سرية  يف  كلمته  �سيقول 

القادمة
القرار  اأ�سحاب  خالف  بن  دعا  كما 

مراجعة  و  املهزلة  هذه  الإيقاف 
يختار  اأن  ال�سعب  يرتك  و  ح�ساباته 
كيفية ت�سيري املرحلة القادمة و اأردف 
هيئة  تكون  اأن  اقرتحنا  قائال  نحن 
رئا�سية يتفق عنها اجلميع متكونة من 
اأنا�ص ذوي خربة ت�رشف على املرحلة 
االنتقالية و ت�سع االآليات االأزمة خالل 

فرتة �ستة اأ�سهر و تنظم رئا�سيات

قيادي حزب العمال تعزيبت 
رم�صان

تويل بن �صالح رئا�صة الدولة 
اإجراء فاقد لل�صرعية

 
رم�سان  العمال  حزب  قيادي  قال 
فرباير   22 منذ  املاليني  اأن  تعزيبت 
و  رموزه  و  النظام  برحيل  يطالبون 
رموز  بن �سالح رمز من  و  موؤ�س�ساته 
طالب  ال�سارع  اأن  واأو�سح  النظام 
يرتاأ�سها  التي  واملوؤ�س�سة  هو  برحيله 
بني  خلط  و  تزوير  عن  ناجتة  الأنها 
املال ،و ال�سيا�سة و فيها حالة التنايف 
اأو  االأمة  ملجل�ص  بالن�سبة  �سواء 
ذات  اعترب  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص 
و  لل�رشعية  فاقد  االإجراء  املتحدث 

مطالب  مع  عنيفة  بطريقة  يت�سادم 
املتحدث  ذات  اعتربه  كما  ال�سعب 
وقال  النظام  على  للحفاظ  حماولة 
النظام  ترف�ص رموز  االأحزاب  اأن كل 
ي�ساعد  ال  االإجراء  هذا  اأن  اأ�ساف  و 

على اإزالة التوتر.

املحلل ال�صيا�صي �صليم قاللة
يجب على ال�صعب اأن يعترب 
القرار تكري�صا لال�صتجابة 

ملطالبه
  

ال�سيا�سي  املحلل  اعترب  جانبه  من 
�سليم قاللة يف ات�سال مع الو�سط قرار 
تويل بن �سالح الرئا�سة حل الد�ستوري 
كانت  التي  االأخرى  احللول  بدل 
الواقع  يفر�ص  اأن  قال  و  مطروحة 
علينا هذا االأمر و يفرت�ص من الراأي 
لال�ستجابة  تكري�سا  يعتربه  اأن  العام 
النطاق  يف  لكن  ال�سعب  ملطالب 
الد�ستوري وبالن�سبة لنب �سالح تاريخه 
معروف ثالثة ا�سهر و يغادر و اأ�ساف 
قائال  يف تقديري هذا القرار يوؤ�س�ص 
حل  اإىل  جلاأنا  اإن  و  دولة  تقاليد  اىل 
املجال  يفتح  الد�ستور  نطاق  خارج 

ال  قد  احتماالت  و  �سيرنيوهات  اإىل 
نتحكم فيها

االأمني العام حلركة البناء 
اأحمد الدان

ال�صلطة تهرب اإىل االأمام  

االأمني  اأعرب  ال�سياق  ذات  يف  و 
العام حلركة البناء الوطني اأحمد 
الدان عن رف�سهم تويل بن �سالح 
ال�سلطة  اأن  وقال  الدولة  رئا�سة 
تهرب اإىل االأمام  وال تزال �سماء 
ال�سعبي  احلراك  �سوت  عن 
،واأ�ساف ذات املتحدث قائال بن 
�سالح �سخ�سية مرفو�سة من كل 
امل�سريات ويف كل واليات الوطن 
حوار  من  البد  انه  على  موؤكدا 
اال�ستجابة  كيفية  حول  وا�سع 
ملطالب  ال�سعب  اجلزائري وقال 
االنتخابي  امل�سار  اإىل  العودة  اأن 
هو  �سالح  بن  ولكن  �رشورة 
اأ�ساف  بوتفليقة ،و  األغام  احد 
من  وهو  م�ستمر  اأن احلراك 
يوم  �سالح  بن  ال�سيد  يجيب  

اجلمعة القادم.

م�سطفى  بو�سا�سي  احلقوقي  وجه 
بن  اجلديد  الدولة  رئي�ص  اىل  ر�سالة 
االأخالق  من  لي�ص  اأنه  قائال  �سالح 
ال�سيا�سية اأن تفر�ص نف�سك على �سعب 
لقاء  يف  بو�سا�سي  واعرب  يريدك  ال 
يف  اأمله  عن  املدين  املجتمع  مع  له 
ويقدم  باحلكمة  �سالح  بن  يتحلى  اأن 
اجلزائر  �سيجنب  ذلك  الأن  ا�ستقالته 

م�ستقبال  االحتجاجات  من  الكثري 
ال�سارع  التي رف�سها  اال�سماء  داعيا كل 
تطبيق  ميكن  ال  انه  وقال  الرحيل  اىل 
الد�ستور بعد تدخل االإرادة ال�سعبية كما 
اعترب بو�سا�سي اأن اال�رشاب العام يبقى 
اخر و�سائل ال�سغط و الت�سعيد و ميكن 

اللجوء اليها يف حال تعنت ال�سلطة .
ف.ن�صرين 

العزيز  عبد  املتقاعد  اللواء  دعا 
جماهد، احلراك اإىل اختيار ممثليه من 
وتو�سيحها  ال�سعب  خيار  فر�ص  اأجل 
وا�ستبدال الوجوه التي مت تعيينها �سابقا 
كما  القائمة.  لالآليات  وفقا  فر�ست  اأو 
اأكد جماهد، اأم�ص، خالل حلوله �سيفا 
املوؤ�س�سة  اأن  كوريي«  »لو  منتدى  على 
الع�سكرية مواقفها ثابتة واأكدت التزامها 
اأعلنته  ما  وهو  الد�ستورية  مبهامها 
احلراك  قبل  فيما  وحتى  مرة،  كل  يف 
ردها  خالل  من  ذلك  واأكدت  �سبق 
للتدخل،  لها  على عدة دعوات موجهة 
باملقابل االأزمات تدعو اجلي�ص لتحمل 
فقط  تنح�رش  ال  والتي  م�سوؤولياته 
واأ�ساف  احلدود.  حماية  يف  اآنذاك 
يجب  اجلي�ص  مطالبة  يتم  اأن  قبل  اأنه 
للقيام  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  مطالبة 
الرد  ننتظر  االآن  اأننا  بدورها، يف حني 
على هذه املواقف، باملقابل املوؤ�س�سة 

لل�سعب  ال�سيادة  اأن  اأكدت  الع�سكرية 
ومنذ ا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية دفعت 
للعب دور �سيا�سي ولكن بناء على اأزمات 
تو�سح  موؤ�رشات  جملة  عقب  ظهرت 
لها  االنتباه  يتم  مل  كارثية  الو�سعية  اأن 
ا�ستقالة  اإىل  بال�سورة  وتداركها، عائدا 
بيطاط  رابح  وا�ستقالة  عبا�ص  فرحات 
ال�سعيد  و�سعية  واآخرها  يون�ص  وكرمي 
بعدها  حملت  موؤ�رشات  وكلها  بوحجة 
انفجار تلك االأزمات ال�سيا�سية وهو ما 

يدفع باجلي�ص للتدخل، بح�سبه.
ما  انتقد  احلراك  ممثلي  اإىل  وبالعودة 
حني  يف  املنا�سلني،  بع�ص  له  تعر�ص 
بو�سا�سي  ل�سخ�ص  احرتامه  عن  اأعرب 

باعتباره �سخ�سا التزم مببادئه.
ت�سييع  خطاأ  يف  الوقوع  من  حذر  كما 
كفاءات اجلزائر، منتقدا تهمي�ص الوجوه 
املنا�سلة �سابقا، �ساربا مثال: جياليل 
قائال  لعمامرة،  حتى  اأو  ملوك  حجاج، 

عن  ودفاعه  دوره  تنا�سي  يجب  ال  اأنه 
مكانة اجلزائر يف عز اأزمة اجلزائر ما 
بني1993- 1995، وكذا موقف اجلزائر 
مبوؤمتر اأدي�ص بابا، واالأزمة مبايل. اأما 
�سواء  امل�ستجدة  االأو�ساع  بخ�سو�ص 
اأنه ينبغي البحث  بليبيا واملغرب فقال 
ول�سالح  الدور  يلعب  االأهداف ومن  يف 
من، بغية حماولة ا�ستغالل اأي ان�سغال، 
على  باجلديد  لي�ص  الو�سع  اأن  موؤكدا 
بالبعيدة  لي�ست  ا�رشائيل  واأن  اجلزائر، 

عن كل االأحداث.
يجب  بليبيا  اأنه  املتحدث  اأ�ساف  كما 
والذي  حفرت  خلفيات  عن  البحث 
مع  هنا  تدرب  اأمريكية  �سنيعة  هو 
املعروف  وهو  م�رشي،  خليجي  دعم 
للجزائر  ال�سابقة  ا�ستفزازه  مبحاولة 
على  حاليا  الدور  لياأتي  الرتاجع  قبل 
حماولة ال�سيطرة على طرابل�ص باجتاه 
احلدود  من  واالقرتاب  الليبي  الغرب 

الذي  املخزن  نظام  اأما  اجلزائرية  
خلفيات  لها  للمناورات  منطقة  اختار 
مرحلة  بعد  وتاأتي  الرمال،  بحرب 
احتاللها  بخ�سو�ص  اأممية  ت�سييق 
التقرير،  ورفع  الغربية  لل�سحراء 

باملقابل زيارات اأمريكية وفرن�سية.
 �صارة بومعزة

  قانونيون  و �صيا�صيون يتحدثون للو�صط: 

اجلرنال املتقاعد عبدالعزيز جماهد

.       املرحلة تقت�صي من احلراك تعيني ممثليه

ف.ن�صرين

بن �شالح رئي�شا للدولة دون اإرادة ال�شعب

لي�ض من الأخالق ان تفر�ض 
نف�شك على �شعب يرف�شك

علينا النتباه اإىل ما يجري يف حميطنا الإقليمي  

منع الطلبة من التوجه لق�صر احلكومة 
بخراطيم املياه

املواطنون يحتجون اأمام الربملان 
ردا على تعيني بن �شالح

 بعد االإعالن عن تن�صيبه رئي�صا للدولة

الطلبة يتظاهرون 
�شد بن �شالح

لتنظيم  املواطنني  من  االآالف  التحق 
م�سرية اأمام املجل�ص ال�سعبي الوطني 
اإعالن بن �سالح رئي�سا للدولة،  عقب 
راف�سني عملية التعيني، و�سط تعزيزات 
لنب  راف�سة  �سعارات  رافعني  اأمنية، 
ككل،  بدوي  وحكومة  وبلعيز  �سالح 
وهي ال�سعارات التي �سادت م�سريات 
بتطبيق  مطالبني  ال�سابعة،  اجلمعة 
املادة 7 عرب ال�رشعية ال�سعبية، وهي 
نف�ص ال�سعارات التي طبعت امل�سريات 
الراف�سة لتعيينه على م�ستوى خمتلف 

الواليات.
تاأتي  اخلطوة  اأن  املحتجون  واعترب 
مطالبهم  تخدم  ال  واأنها  ا�ستفزازية 
كانت  واإن  الفعلي  بالتغيري  اخلا�سة 
»رحيل  يتوجب  حني  يف  مرحلية 
مع  اأكدوه،  ما  بح�سب  للع�سابة«  كلي 
الرف�ص الكلي للوجوه ال�سابقة، وهو ما 
اأعاد النقا�ص حول ما اأ�سماه متابعون 
بدل  الد�ستور  لروح  اللجوء  ب�رشورة 
اإىل  باللجوء  توقعات  وحتى  حرفيته، 

االإعالن الد�ستوري.
م�سرياتهم  الطلبة  جدد  بدورهم 
عرب  ال�سعبي،  للحراك  امل�ساندة 
خمتلف الرتاب الوطني، حيث نظموا 
على غرار عادتهم وقفتهم بالعا�سمة 
قادمني من خمتلف اجلامعات باجتاه 
الربيد املركزي، اإال اأنه �سابهة تدخل 
املياه  خراطيم  وا�ستعمال  االأمن 
من  ملنعهم  للدموع  امل�سيل  والغاز 

االجتاه نحو ق�رش احلكومة.
بالربيد  اأم�ص،  الطلبة،  وقفة  عرفت 

با�ستعمال  اأمنيا  تدخال  املركزي 
امل�سيل  والغاز  املياه  خراطيم 
احلاجز  بك�رش  قيامهم  بعد  للدموع، 
با�ستور  نهج  م�ستوى  على  االأمني 
منع  الحقا  مت  كما  بالعا�سمة، 
باملنطقة،  االلتحاق  من  املحتجني 
بالربيد  التحقوا  قد  الطلبة  وكان 
غرار  على  اأودان  و�ساحة  املركزي 
ثالثاء  كل  بخا�سة  اإحياءه  تعودوا  ما 
منذ انطالق احلراك ال�سعبي، هاتفني 
ب�سعارات احلراك، و�سعارات »الطلبة 
للع�سابة  �سامتون  »طلبة  راف�سون«، 
م�رشبون  و«م�رشبون  راف�سون« 
�سن�سري  »�سن�سري  7 مطالبون«،  املادة 
ال  رحيل  »وال  التغيري«،  يطبق  حتى 
ال�سي�ستام«، مع  ا�ست�سالم حتى يرحل 

ترديد الن�سيد الوطني.
من جهة ثانية جابت م�سريات الطلبة 
وحتى االأ�ساتذة خمتلف اأرجاء الرتاب 
الوطني عرب: بجاية وقاملة و�سطيف 
بلعبا�ص  و�سيدي  وامل�سيلة  وباتنة 
وتيارت  وعنابة  وق�سنطينة  والبليدة 
ووهران. من جهته نّدد حزب العمال 
�سد  للعنف  االأمن  قوات  با�ستعمال 
العا�سمة،  و�سط  املتظاهرين  الطلبة 
الفا�سبوك  عرب  له  من�سور  حمذرا يف 
ال�سلطات من اللجوء الأي ” ممار�سات 
النزالقات  الباب  تفتح  قد  قمعية 
الت�سكيلة  طالبت  كما  خطرية”، 
احلق  باحرتام  حنون  للويز  ال�سيا�سية 

يف التظاهر ال�سلمي.
 �صارة بومعزة 

بالعا�سمة  اأم�ص  التظاهر  يكن  مل   
و  ال�سابقة  املظاهرات  من  كغريه 
مار�ص  22يوم  منذ  انطلقت  التي 
بقلب  اأم�ص  مت  حيث   ، املا�سي 
الطلبة  مظاهرة  منع  العا�سمة 
من  عليها  الت�سديد  و  بالعا�سمة 
طرف م�سالح االأمن و�سل احلد اإىل 
القنابل  و  املياه  خراطيم  ا�ستعمال 
تظاهروا  الذين  للدموع  امل�سيلة 

اأم�ص ب�ساحة الربيد املركزي .
الطلبة  مئات  اأم�ص  خرج  فقد 
كان  مثلما  بالعا�سمة  للتظاهر 
حتولت  ما  �رشعان  حيث  منتظرا، 
املظاهرات و الهتافات �سد تن�سيب 
كرئي�ص ملدة  بن �سالح  القادر  عبد 
90يوم ،بعد اأن اأعلن الربملان �سغور 

من�سب الرئي�ص .
ومن  احلراك  هذا  يف  اجلديد  لكن 
غري العادة ، اأن مظاهرة الطلبة مت 
القنابل  و  املياه  بخراطيم  تفريقها 
امل�سيلة للدموع ، وهو االأمر اجلديد 
الذي  ، و  فيما يخ�ص هذا احلراك 
اأو   ، جديدة  اإ�سرتاتيجية  على  يدل 
يدخل يف اإطار تعليمة احلكومة مبنع 

العادية  االأ�سبوع  اأيام  يف  امل�سريات 
ما عدا يوم اجلمعة ، ورغم حماولة 
املتظاهرين  تفريق  االأمن  م�سالح 
،اإال اأن املحتجني ا�ستمروا يف البقاء 
رافعني  املركزي  الربيد  ب�ساحة 
اكتفى  و   ، ال�سعارات  من  العديد 
م�سالح االأمن بتطويق املتظاهرين 
رفع  وقد   . تفريقهم  حماولة  و 
اأغلبهم  كان  الذين  املتظاهرون 
ال�سعارات  من  العديد  االأم�ص  طلبة 
على غرار » يتنحاو قع » ، و�سعارات 
 ، االأمة  جمل�ص  رئي�ص  �سد  عديدة 
الهتافات  ا�ستدت  ما  �رشعان  الذي 
�سده بعد �سماع خرب تن�سيبه كرئي�ص 

دولة ملدة 90يوما .
من  العديد  املتظاهرون  رفع  كما 
الفا�سدين  ملحاربة  ال�سعارات 
ال�سعارات  من  وغري   ، وحما�سبتهم 
املنادية برحيل خمتلف الباءات ، اإال 
اأن مظاهرة اأم�ص كانت خمتلفة عن 
باقي املظاهرات بعد قيام م�سالح 
املتظاهرين  تفريق  حماولة  االأمن 

وفقا للتعليمات التي تلقوها .
ع�صام بوربيع 

بعد اإقرار الربملان املجتمع بغرفتيه )جمل�س االأمة واملجل�س ال�صعبي الوطني(اأم�س ، بق�صر االأمم بنادي ال�صنوبر، ال�صغور النهائي 
لرئا�صة اجلمهورية وتفعيل املادة 102 من الد�صتور، لي�صبح رئي�س جمل�س االأمة عبد القادر بن �صالح رئي�صا للدولة ملدة 90 

يوما والتي اعتربها البع�س فاقدة لل�صرعية و خارجة عن اإرادة ال�صعب التي تطالب برحيل جميع رموز النظام .
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ممثلو املجتمع املدين  ينا�شدون 
تدخل الوايل �شريفي

»مافيا الف�ساد« 
ت�سطو على م�ساحة 

خ�سراء   بعني 
الرتك بوهران

 
ك�رشت مافيا �لف�ساد عن �أنيابها و خمالبها 

بعا�سمة �لكورني�ش �لوهر�ين عني �لرتك خالل 
�لأيام �لقليلة �ملا�سية، حيث �أقدم مقاول 

على حتطيم كلي مل�ساحة خ�رش�ء خم�س�سة 
للعب و ��سرت�حة �مل�سطافني ب�ساحة 5 جويلية 
باملحاذ�ة من �ملتو�سطة �جلديدة،يف �إعتد�ء 
�سارخ على �ملحيط و تهدي �مل�رشوع �لذي 
كلف خزينة �لدولة ماليني �لدينار�ت، �أين 
�أعطى �ملقاول �أو�مر لعماله بردم �أ�سجار 

�لنخيل  و �لزينة و �نتز�ع �لبالط و �لكر��سي 
�لإ�سمنتية �لتي كانت مق�سد� جللو�ش 

�مل�سطافني و �أبناء عني �لرتك للمرح و �للعب، 
�لعمل �لذي �د�نته جمعيات �ملجتمع �ملدين 
بعني �لرتك يف مقدمتها �لنا�سط �جلمعوي 

زو�وي يعيو�ش �لذي طالب يف ت�رشيح 
ل«�لو�سط« بتدخل عاجل و ر�دع للم�سوؤول 
�لتنفيذي �لأول عن ت�سيري �سوؤون عا�سمة 
�لغرب مولود �رشيفي من �أجل و�سع حد 

للمحاولت �لالم�سوؤولة ملا ت�سمى ب«مافيا 
نهب �لعقار« �لتي تريد حتويل هذه �مل�ساحة 
�خل�رش�ء �إىل حظرية لل�سيار�ت �أثناء فرتة 
ن�سب �خليم �لتجارية مبو�سم �لإ�سطياف . 
و ذلك بعد �أن �أ�سبحت هذه �مل�ساحة ت�سيل 
لعاب �أحد �ملقاولني �لذي �رشع يف �أ�سغال 
�أز�لت و حطمت �لو�جهة �لرئي�سية وو�سط 
�لف�ساء ، يف ظل �إكتفاء م�سالح بلدية عني 

�لرتك يف مقدمتها رئي�ش �لبلدية �لذي ي�سيف 
�سكان �ملنطقة بدل �أن ينزل للميد�ن و 

ي�ستمع مل�ساكل و �إن�سغالت �ل�سكان ر�ح يطرح 
�لأ�سئلة عرب ف�ساء موقع �لتو��سل �لإجتماعي 

�لإفرت��سي »فاي�سبوك« .
من جهتهم قام عدد من روؤ�ساء �لأحياء و ممثلي 
�ملجتمع �ملدين ،بالتوجه لدى وكيل �جلمهورية 

ملحكمة عني �لرتك و مدير �أمن �لد�ئرة ، 
للمطالبة بالتدخل وو�سع حد لالإ�ستيالء على 
م�ساحات خ�رش�ء بدون وجه حق قانوين، يف 
�لوقت �لذي ي�رش فيه �ملقاول �أنه تلقى �سوء 
�أخ�رش من م�سالح �لبلدية لأجل �ل�رشوع يف 
�لأ�سغال، بينما �لإجر�ء�ت �لقانونية تتطلب 
مو�فقة �مل�سالح �ملعنية من خالل عر�ش 
�مل�رشوع على �ملنتخبني و �مل�سادقة عليه 

بالأغلبية يف مد�ولة عادية �أو �إ�ستثنائية، �إ�سافة 
للقيام بدر��سة تقنية و بعدها ميكن �ل�رشوع يف 
�لأ�سغال وفق منطق قانوين و هو �لأمر �لذي 

مل يحدث . من جهته �سارع �لأمني �لعام للولية 
مد�ح بالتدخل من خالل �لإت�سال �ملبا�رش 
مع رئي�ش �لد�ئرة حمذر� �أنه يف حالة عدم 

عدول �ملقاول عن ت�رشفاته �مل�سينة، �سوف 
يتم مقا�ساته و �سحب رخ�سة �ملقاولة منه و 
�إدر�جه يف �لقائمة �ل�سود�ء للمقاولني لردعه 
و �سدد �لأمني �لعام ح�سب م�سدر مطلع على 
�رشورة قيام �ملقاول حتت و�ساية �ل�سلطات 
�ملحلية على �إرجاع �مل�ساحة �خل�رش�ء كما 

كانت �سابقا قبل �إعتد�ئه عليها . هذ� و �إنفجر 
ممثلو �ملجتمع �ملدين بعني �لرتك خالل �لفرتة 
�لأخرية �مل�ساحبة للحر�ك �ل�سعبي، ب�سبب منح 
و�يل �لولية لأحد �ملرقني �لعقاريني �ملعروفني 

بوهر�ن م�ساحة ملعب بلدي ب�ساحة �ل�سم�ش 
لإن�ساء مركز جتاري و بناية عقارية و حظرية 

للمركبات و هو ما رف�سه ممثلو �ملجتمع 
�ملدين جملة وتف�سيال �أين �أقدمو� لتنظيم 

وقفات �إحتجاجية لغاية عدول �ل�سلطات عن 
�لقر�ر �ملتخذ . جدير بالذكر �أن �سكان بلدية 
�لعن�رش ثارت ثائرتهم ب�سبب �أ�سغال �لتهيئة 

�لتي يقوم بها �أحد �خلو��ش �لذي ميلك منتجع 
»نيوبت�ش«، �لذي �إتهمه �ل�سكان مبحاولة �سم 

جزء كبري من �ساطئ �لأندل�سيات ملركبه 
�ل�سياحي قيد �لإجناز، و هو ما رف�سه �ل�سكان 
و �ل�سيادون كذلك، يف حني نفا مالك �ملنتجع 

�أن تكون له نية لالإ�ستيالء على �ل�ساطئ و 
�أنه حت�سل على رخ�ش �لت�سييد من قبل و�يل 

وهر�ن �ل�سابق عبد �لغاين زعالن .
 اأ بن عطية

�لطاقوي  �ملجمع  �إطار�ت  من  �لعديد  يعي�ش 
»�أفال«  �مل�سب  ن�ساط  »�سوناطر�ك« حتديد� 
يف  �ل�سخط  و  �لغ�سب  من  حالة  بوهر�ن، 
�لعام  �ملدير  �لرئي�ش  نائب  على  �أو�ساطهم 
للن�ساط » بن مولي نور �لدين ، و �سدد عمال 
بذ�ت  �لإت�سال  و  �لإعالم  م�سلحة  �إطار�ت  و 
�لطاقة  وز�رة  �إيفاد  �رشورة  �إىل  �ملوؤ�س�سة 
يف  �لتحقيق  �أجل  من  وز�رية  حتقيق  للجنة 

�ملاليري  كلفت  �لتي  �مل�سلحة  غلق  م�ساألة 
من �أجهزة و كامري�ت �لت�سوير و �لتي حتولت 
مع  بالتعاقد  �لإد�رة  قر�ر  عقب  ل«خردة« 
متعامل فرن�سي �جلن�سية خمت�ش يف �لإعالم و 
�لإت�سال، يف حني مت حتويل �إطار�ت �ملوؤ�س�سة 
�ملخت�سني يف هذ� �ملجال �إىل بطالة �إجبارية 
ومقنعة.  و دعا �لإطار�ت �لغا�سبون ب�رشورة 
يف  �مل�سب  لن�ساط  �حلالية  �لقيادة  رحيل 
و  �لعام  �ملدير  �لرئي�ش  نائب  مقدمتهم 
م�ست�ساريه، متهمينهم بالبذخ و ذلك من خالل 
تخ�سي�ش �سيار�ت فارهة لعائالتهم و �أبنائهم، 

و  �ملوؤ�س�سة  عمال  و  �إطار�ت  ح�ساب  على 
ت�رشيح  يف  هوؤلء  ندد  و  �جلز�ئري،  �ل�سعب 
من  �ل�سادرة  �لقر�ر�ت  ب�سدة  ل«�لو�سط« 
عبد  ل«�سونانطر�ك«   �لعام  �ملدير  �لرئي�ش 
�ملوؤمن ولد قدور و طالبو� برحيله و حما�سبته 
عدلية  �سو�بق  لها  باإطار�ت  �إ�ستعانته  �سيما 
بتعينهم  قام  متقاعدين  و  ف�ساد،   ق�سايا  يف 
و �ملتهم يف  و ن«   « كم�ست�سارين من �سمنهم 
�إعادته ملن�سبه عقب  و   1 �سوناطر�ك  ق�سية 
يف  تورطه  من  بالرغم  �ل�سجن،  من  خروجه 
موؤ�س�سة  ي�سري  كان  عندما  �لق�سايا  عديد 

عن  ناهيك  �سابقا.  ب�سكيكدة  »�سوميك«  
تعيني م�ست�سار حايل متهم �سابقا باجلو�س�سة 
و تبديد �ملال �لعام و يعمل من دون �لتحقيق 
هو ممنوع  و  �لأمن  م�سالح  قبل  من  �لتاأهيلي 
من مغادرة �لبالد حاليا، و �ملثري للت�ساوؤل هو 
�أن هوؤلء �مل�ست�سارين متت �إحالتهم �لتقاعد و 
مت �لتعاقد معهم و هم حاليا يتلقون معا�سات 
�لتقاعد و �أجور عن ن�ساطهم �حلايل و هو ما 
يعتربه �إطار�ت �ملوؤ�س�سة بتبديد �ملال �لعام، 
و حرمان �لإطار�ت �ل�سابة من تبوء �ملنا�سب 

�لعليا. �أ بن عطية

ل/منرية

بالغرب  �لبطاطا  منتجي  من  �لع�رش�ت  طالب 
 ، �سلف   ، مع�سكر   وباخل�سو�ش  �جلز�ئري 
�لتكفل  �لفالحة  وز�رة  من  وم�ستغامن  مغنية  
�ل�سقي  يخ�ش   فيما  خا�سة  مب�ساكلهم   �لعاجل 
�ملبيد�ت  وكذ�  و�لتخزين و�أ�سعار �لبذور  
ينتجون  �أنهم  تعرقل عملهم رغم   �لتي  �ملفقودة 
كميات كربى من هذه �ملادة �لتي ت�سنف كعرو�ش 
كميات  ت�سدير  وميكنهم  �جلز�ئرية    للمائدة 
�لبطاطا  �إنتاج  �نطالق  ظل   يف  خا�سة  �أكرب 
 خا�سة  للقطاع  دعما  يعد  ما  �ل�سحر�ء  بو�حات 
ن�سبة  �لتوقعات  �لأولية �أن  ك�سف  ظل  يف 
خا�سة  باملائة  �ل25  �رتفاع �لإنتاج جتاوزت 
لزر�عة  بوؤر  وظهور  وم�ستغامن  �سلف  مبناطق 
وغليز�ن  متو�سنت  عني  مبناطق  �لبطاطا 
.  هذ� و�أ�سار �لفالحون �أن �لتوقعات  تفيذ باإنتاج 
ما يرزيد عن 700 �ألف قنطار من �لبطاطا  ب�سلف 
و400�لف قنطار مبع�سكر و350�لف قنطار بكل 
�ملقبل  �ل�سهر  خالل   وم�ستعامن  تلم�سان  من  
�لذي يتز�من مع بد�ية مو�سم �جلني  لكن غياب 
غرف �لتربيد وكذ� م�ساكل �لت�سويق  �لذي يجعل 
، حيث ت�سبب  يتكبدون خ�سائر فادحة  �لفالحني 
�لتهديد  �إىل  �لت�سويق  نزول �لأ�سعار وم�ساكل 
و�ن  خا�سة   ، �لبطاطا  زر�عة  م�ساحة  بتقلي�ش 
تكفال  يعد �لأكرب  وي�ستوجب  �ملو�سم   هذ� 
بعد  فالحو  تكبدها  �لتي  �خل�سائر  بعد  خا�سا 
كبرية  كميات  ف�ساد  ت�سجيل  مت  حيث  �ملناطق  
من �لبطاطا �ملخزنة بغرف �لتربيد  بفعل �سعف 
وف�ساد  جهة   من  �حل�رشية  �ملبيد�ت  مفعول 
�إ�سابة  �إىل  �أدت  و�لتي  �أخرى  جهة  من  �لبذور 

ما  �مليليديو  بد�ء  �لبطاطا  �أطنان  من  �لع�رش�ت 
مبغنية   خا�سة  فادحة  خ�سائر  �لفالحني  كلف 
وم�ستغامن و�لفحول وبع�ش مناطق مع�سكر ح�سب 
عبد  �ل�سيد  �لأحر�ر  �لفالحني  ما �أكده  ممثل 
عوي�سا  م�سكال  فجر   و�لذي  بوح�سون  �حلميد 
�لتربيد  غرف  �أ�سحاب  من  �لع�رش�ت  يخ قيام 
�أجل  �لفالحية  من  �ل�سلطات  على  بالن�سب 
وتركوها    ، �لبطاطا  تخزين  دعم  على  �حل�سول 
على  و�ملحافظة  �ل�سوق  على  �ل�سيطرة  ل�سمان  
من  �ملئات  �إتالف  رفع �لأ�سعار ما �أدى �إىل 
�سبب  �لذي  �لأمر     باملخازن  �ملكد�سة  �لأطنان 

خ�سائر كبرية للفالحني.
�أ�سعار  �لفالحني مبر�جعة  من جانب �خر طالب 
8000دج  مابني  ترت�وح   �لتي  بذور  �لبطاطا 
عن  ناهيك  �ل�سوق  للقنطار  يف  و15000دج 
وكذ�  �لندرة  بفعل  �ل�سود�ء  �ل�سوق  يف  �رتفاعها 
و10000دج  8000دج  بني  ما  �لأ�سمدة  �أ�سعار  بلوغ 
زيادة  خا�سة  لنقلها   رخ�ش  للقنطار  وي�ستلزم 
على �رتفاع �ملبيد�ت خا�سة مبيد�ت �مليديو �لتي 
جتاوز �سعرها �ل 4000 دج للكلغ  و�لتي مل تعطي 
�سعر  �رتفع  �ملقابل   ويف  فعالية  �ية  �ل�سنة  هذه 
�ليد �لعاملة من 1200 دج �إىل 1500دج يوميا  جند 
�أن �لفالح �ليوم ��سبح يكابد �مل�ساكل و�خل�سائر 
نتيجة  للت�سويق  ، بالإ�سافة �إىل  �إيجاد حل  وحده 
 �أن  حيث  �لعملية   عن  كربى  �سبكات  �سيطرة 
يف  �ملخازن  مكد�سة  تز�ل  ل  �لأطنان  مئات 
عر�سة للتلف بد�ء �مليليديو �لذي �نت�رش  كالنار 
�ملبيد�ت رغم  فعالية  عدم  نتيجة  �له�سيم   يف 
مطالبني   ، مرتفعة  �ل�سوق  يف  �أن �أ�سعار �لبطاطا 

�أ�سحاب  دعم  عو�ش  للفالحني  �حلكومة  بدعم 
بالنتائج بقدر ما  �لذين ل يهتمون  �لتربيد  غرف 
كربى  ف�سائح  عن   كا�سفني   ، بالأرباح  يهتمون 
ناجمة  عن حيل ي�ستعملها �أ�سحاب �لغرف حيث 
يقيمون كميات  من �لبطاطا مبدخل �لغرف على 
�أنها مملوءة يف حني �إن �جلزء �لأكرب منها فارغة 
�أع�ساء جلان  على  �لن�سب  �جل  من  هذ�  يحدث 
�ملر�قبة �لذين  يعاينون �ملخازن ل�سمان حتقيق  
منتج  فالح    140 من  �أكرث  ح�ساب  على  �أرباح 

للبطاطا  بالغرب �جلز�ئري  .
�لغربية  �جلهة  فالحو  جهة  �أخرى  طالب  من 
�لنقاب  بحفر  و�لرتخي�ش  �ل�سقي  بتنظيم 
�لغربية  �حلدود  و  وم�ستغامن  مبع�سكر  خا�سة 
للمحا�سيل  �ملنتظمة   �ل�سقي  عملية  ل�سمان 
تتطلب  �لتي  �لبطاطا  ر�أ�سها  وعلى  �لفالحية 
طالب  جهتهم  من  �ملياه ،  من  كبرية  كميات 
من  �ل�سلطات  مبغنية   �مل�سقي  �ل�سد  فالحو 
�لعليا للبالد وعلى ر�أ�سها كل من وزيري �لفالحة 
�ملال   حلماية  �ملائية  �لتدخل  و�ملو�رد 
�ملحيط  �سقي  عرف  مبخطط  ما  �لعام  يف 
�لعيار  من  ف�سيحة  مبغنية  مفجرين  �مل�سقي 
�لثقيل  تخ�ش  م�رشوع  دعم �ملحيط �مل�سقي 
  �لتي  بوغر�رة  �سد  من  �نطالقا  �ل�سقي  مبياه 
  بغالف مايل قدر  �أو�خر �سنة 2016  �نطلقت  
ب400مليار  و�أ�سيف له مبلغ 350 مليار ل�سمان 
تو�سيع م�ساحة �ملحيط �إىل 7000 هكتار  ل�سمان 
�أمغاغة ببلدية  منطقة  حدود  بلوغه 
يف  �لزوية جنوبا  �أنقاب  �إىل  �سمال  �ل�سو�ين 
�ملنطقة  �جلفاف  و�إدخال  للق�ساء  حماولة 

�ل�سباب  للمناطق  لت�سغيل  �سمن م�رشوح 
ما  خمطط  �سمن  �لإنتاج  وتطوير  �حلدودية 
�لنا�سئ  �لقت�ساد  دعم  وكذ�  �لتهريب  بعد 
تقرر  بعدما  �لفالحة  خا�سة  على  بالعتماد 
�خل�رش  لبيع  للجملة  ب�سوق  �ملنطقة  بدعم 
و�لفو�كه �ملنتجة بال�سهل لتوفري منا�سب �ل�سغل 
وحتويل �ملنطقة �إىل قطب جتاري  و�لذي ي�سري 
بخطى �ل�سلحفاة من جهة و كلفهم خ�سائر كبرية 
�ل�سنة �ملا�سية من �ملحا�سيل �لتي مت تخريبها  
ف�سل  نتيجة   مبكر  �لأ�سغال  عجلة  به  توقفت 
�أن  ،حيث  ماليا   بالإجناز  �ملكلفة  �ملقاولت 
وزعته  قد  �مل�رشوع  من  �مل�ستفيدة  �ملوؤ�س�سة 
يف  �ل�سغرية  �ملقاولت  من   جمموعة  على 
لكنها  �لأ�سغال  با�رشت   و�لتي  �ملناولة  �إطار 
من  متكنها   وعدم  ماليا  لف�سلها  نظر  توقفت 
�لعد�لة  �إىل  جروهم  �لذين  عمالها  �أجور  دفع 
مقاولت  تتمكن  �ن  �مل�ستحيل   من  حيث   ،
م�رشوع  باإجناز  عمالها  �أجور  دفع  ت�ستطيع  ل 
باملاليري �لذي �لهدف منه  �سنع �قت�ساد فعال 
باملنطقة  . هذ� وينا�سد �ملنتجون �حلقيقيون 
�لغربية من وز�رة  باجلهة  �لبطاطا  ل�سعبة 
للم�ساكل  بغية �إيجاد حل  �لتحرك  �لفالحة 
�حلقيقية �لتي يعي�سها �لفالحون عو�ش �لتكفل 
ببارونات �لتخزين ،وغرف �لتربيد �لذين همهم  
�لربح عو�ش �لإنتاج ،وذلك من خالل �إقامة خلية 
�لوز�رة ،وفتح  م�ستوى  على  ��ستماع للمنتجني 
�لت�سويق  وت�سجيع  �مل�سكل  حلل  �لتعاون  �فاق 

و�لت�سدير لهذه �ملادة  �ل�رشورة للمائدة .
حممد بن ترار 

ك�سفت م�سادر موؤكدة �أن حتقيقات معمقة 
ورجال  كربى  �إىل  �رشكات  قد  و�سلت 
�أعمال معروفني بالغرب �جلز�ئري  خا�سة 
بكل من وهر�ن وتلم�سان بعدما تبني �أنهم 
باملاليري  وقرو�ش  عقار�ت  على  حت�سلو� 
بنوك  م�ستغلني  عالقاتهم  مع  من  عدة 
وزر�ء  �لدولة منهم  يف  �سامية  �إطار�ت 
وم�سوؤولني بالأمن �سابقا خا�سة �سخ�سيتني 
و��ستفادت  فجاأة  �لرث�ء  عليها  ظهر  �لتي 
تلم�سان  من  �لقرو�ش  بكل  ريع  من 

ووهر�ن  وظهرت بقوة يف �لو�جهة  .
�لأولية  �لتي  �لتحقيقات  و�أكدت  هذ� 

تبليغها  مت  كربى  ملفات  من  �نطلقت 
�لوطني  من  �لدرك  �ىل  قيادة 
قبل  �إطار�ت  ببنك �جلز�ئر  �لتي  ر��سلت 
بحماية  �لوطني  للمطالبة  �لدرك  قيادة 
ذمتها  وقدمت  لهم  وتربئة  �لعام  �ملال 
�ل3100  تتجاوز  كربى  بقرو�ش  ملفات 
عليها  رجل  �سمان  ح�سل  دج  دون  مليار 
و03  على  حد�د  �ملوقوف  �لأعمال 
ووهر�ن  تلم�سان  من  بكل  كربى  �رشكات 
د�خل  دولة  و�أ�س�ست  �لظل  يف  تعي�ش 
�ل�رشكات  هذه  �أن  ك�سف  دولة  ،  كما 
كربى  وموؤ�س�سات  عقار�ت  على  ح�سلت 

من  عمالها  عمد�  وت�رشيح  �إفال�سها  مت 
�أجل  �حل�سول عليها من قبل هوؤلء رجال 
�لأعمال بكل من  مغنية ، تلم�سان ، �ل�سانيا 
ووهر�ن ، كما تبني �أن  �حد رجال �لأعمال 
م�سبوهة  عرب  ��ستري�د  بعمليات  يقوم  كان 
�لتحقيق  يجري  و�لتي  �لغزو�ت  ميناء 
حول وجود  معلومات  ورود  بعد  فيها 
عن  تزيد  ل  �لتي  �لعمليات  من  �لع�رش�ت 
مت  وهر�ن  ويف  غري،  ل  �لعملة  تهريب 
يف  هي  و��سعة  �ل�ستيالء على م�ساحات 
عمومية  تابعة  ملوؤ�س�سات  �حلقيقة  �سو�ء 
 ، �ل�سانيا  مبنطقة  وقع  ما  غر�ر  على 

بحي  يوجد  مثلما  خ�رش�ء  �أو ف�ساء�ت 
�لر�قية  �لأحياء  من  و�لعديد  �ليا�سمني 
وفندقية  جتارية  من�ساآت  �إقامة  من  �جل 
و�سحية دون �حرت�م �ملقايي�ش ، هذ� وقد 
�أ�سارت �ملعلومات �مل�رشبة �أن ولة باجلهة 
من  مقال  كبري  �مني  وم�سوؤول  �لغربية 
وهر�ن  من  بكل  تنفيذيني  من�سبه  ومدر�ء 
وتلم�سان  متورطني يف هذه �ل�سفقات �لتي 
مت منحها لرجال �لأعمال بناء على �أو�مر 
منتهية عهدتهم  ومكاملات  لوزر�ء  �سفهية 

ما قد يجر �لعديد �ىل �لعد�لة .
حممد بن ترار

واليات اجلهة الغربية

بتلم�شان ووهران  

.       قرو�ض مبئات املاليري دون �شمانات

منتجو البطاطا يطالبون بحمايتهم من بارونات التخزين 

ملفات ف�ساد  03 رجال اأعمال بني اأيدي الدرك الوطني  

 معدات ت�شوير باملاليري تتحول

ل«خردة« حل�شاب متعامل فرن�شي

اإطارات �سوناطراك يطالبون برحيل 

نائب املدير بن موالي بوهران
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يطالب الع�شرات من عمال و اإطارات املجمع الطاقوي 
»�شوناطراك« �شواء باملنطقة ال�شناعية البرتوكيماوية 

اأرزيو، و ن�شاط امل�شب »اأفال« برحيل نائب الرئي�ض املدير 
العام بن موالي نور الدين الذين �شددوا على اإقالته يف 
القريب العاجل من قبل غدارة موؤ�ش�شة »�شوناطراك« 
حيث يعي�ض العمال على اأع�شابهم جراء ما و�شفوها 

ب�شوء الت�شيري و غلق قنوات احلوار بني املدير و العمال 
على غرار ما مت موؤخرا خالل احتفاالت عيد املراأة اأين 

مل ي�شارك املدير الن�شاء احتفالهم .



ليومية  عليم  م�صدر  �أفاد 
�لأمنية  �لتحقيقات  �أن  »�لو�صط«، 
�لعامة  �لقيادة  فيها  �رشعت  �لتي 
للدرك �لوطني يف تزوير عدد كبري 
�خلا�صة  �لرت�صح  ��صتمار�ت  من 
بعبد �لعزيز بوتفليقة �لتي �صتم�س 
بالدرجة �لأوىل  منتخبني و �د�ريني 
�لبالد  جنوب  بوليات  بالبلديات 
�لكبري على غر�ر مترن��صت ،�أدر�ر 
، ورقلة ، �لو�دي ، ب�صار وتيندوف 
ي�صتبه �صلتهم يف تزوير ��صتمار�ت 
�لرت�صح لعبد �لعزيز بوتفليقة ، ويف 
�صياق مت�صل ت�صري نف�س �مل�صادر 
بالتحقيق  معنيني  ولة  ثالث  �أن 
�لأويل �لذي تو��صله فرق �لأبحاث 
وليات  بجميع  �لوطني  للدرك 
توجيه  يف  �صلتهم  ي�صتبه   ، �لوطن 
ن�صبة  من  لرفع  للبلديات  �أو�مر 
�خلا�صة  �لرت�صح  ��صتمار�ت 
�لعزيز  عبد  �مل�صتقيل  بالرئي�س 
بوتفليقة وفق ما �أوردته م�صادرنا 

�خلا�صة .
جمع  طالب  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
و  �حلقوقيني  �لن�صطاء  من  كبري 
�لدرك  م�صالح  من  �جلمعويني 
عن  �لك�صف  يف  بال�رش�ع  �لوطني 
هويات �لأطر�ف �لتي ثبت تورطها 

مبا�رشة  غري  �أو  مبا�رشة  بطريقة 
يف �لتالعب بتوقيعات �ل�صتمار�ت 
�لعزيز  عبد  باملرت�صح  �ملتعلقة 
بوتفليقة قبل �أن يعدل هذ� �لأخري 
عن �لرت�صح لعهدة خام�صة ويرت�جع 
به  لينتهي  عهدته  متديد  عن 
و�لر�صوخ  �ل�صتقالة  �إىل  �ملطاف 
�لجتماعي  �حلر�ك  ملطالب 
من  �صلميته  بف�صل  �صاهم  �لذي 
من  بخ�صو�س   �مل�صتور  ك�صف 
�ملحلي  �ل�صارع  يعي�س  ثانية  جهة 

�ل�صالف  �لكبري  �جلنوب  بوليات 
ذكرها  على وقع حالة من �لرتقب 
و�لنتظار ، حت�صبا لإ�صقاط �لعديد 
تعلق  ما  خا�صة   ، �لأ�صماء  من 
بامل�صوؤولني �لتنفييذيني ، �لد�ريني 
و كذ� �ملنتخبني �ملغ�صوب عليهم 
ب�صبب تعنتهم يف ��صتغالل �ل�صلطة 
و �لتورط يف ملفات ف�صاد �صتكون 
كفيلة  �لقادمة  �لقليلة  �لأيام 
�ملعطيات  ح�صب  عنها  بالك�صف 

�لأولية �ملتوفرة .

�مل�صاندين  �أن  بالذكر  جدير 
�أحز�ب  من  بوتفليقة  �لعزيز  لعبد 
غر�ر  على  �لرئا�صي  �لتحالف 
�لأفالن ، �لأرندي ، تاج و �حلركة 
عرب  متكنو�   ، �جلز�ئرية  �ل�صعبية 
من  �جلمهورية  وليات  جميع 
جمع  5 ماليني ��صتمارة يف ظرف 
�لرئي�س  تر�صح  لإعالن  وجيز 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �ل�صابق 
�لنتخابات  معرتك  لدخول 

�لرئا�صية �مللغاة.

�ملعروف  �لن�رش  حي  �صكان  نا�صد 
�ل�صلطات  ورقلة،  ببلدية  باخلفجي 
�لعاجل  �لتدخل  ب�رشورة  �ملحلية 
�ملقاولتية  �ملوؤ�ص�صات  لإرغام 
عن  �لناجمة  �ملخلفات  برفع 
�لإمنائية  �مل�صاريع  �إجناز  عمليات 
من  كثري�  �ل�صكان  ��صتكى  .وقد 
لغالبية  �مل�صوؤولة  غري  �لت�رشفات 
�لتي  �ملقاولتية  �ملوؤ�ص�صات 
�إجناز  �أ�صغال  خملفات  لرتك  تلجاأ 
�ل�رشف  و�صبكات  �لطرقات 
مما  �لغاز،  وكذ�  و�ملاء  �ل�صحي 
�لر�جلني  حركة  عرقلة  يف  ت�صبب 
�ملو�طنني  من  هناك  بل  و�ملرور، 
عدم  تد�عيات  من  �ل�صاخطني 
طرح  �مل�صاريع   خملفات  رفع 

�لكثري من �لت�صاوؤل عن �رش تفاوت 
�لأدو�ت �لرقابية، على �ملوؤ�ص�صات 
�ملقاولت �ملتورطة يف �لتجاوز�ت 
�ملذكورة، و�لتي ل تتما�صى مع ما 

هو من�صو�س يف دفاتر �ل�رشوط.
جدير بالذكر ، �أن ممثلي �جلمعيات 
يف  طالبو�  ذ�ته  باحلي  �ملحلية 
�لعديد من �ملر��صالت و�يل �لولية 
عبد �لقادر جالوي  ب�رشورة برجمة 
على  للوقوف  ميد�نية  زيارة  لهم 
يكابدونها  �لتي  �مل�صاكل  �أمهات 
نتيجة تفاوت �لأدو�ت �لرقابية �ثناء 
�لإمنائية  �مل�صاريع  �جناز  عملية 
حت�صني  �إطار  يف  تندرج  و�لتي 

�مل�صتوى �ملعي�صي للمو�طن .
�أحمد باحلاج 

يتخبط قاطني حي 324 م�صكن ببلدية 
�لتي  �لنقائ�س  من  جملة  يف  ورقلة 
�أرقت يومياتهم وذلك يف ظل ��صتمر�ر 
مع�صلة غياب �صبكة �لنارة �لعمومية 
حلول  �قرت�ب  مع  تز�منا  وذلك   ،
�حل�رش�ت  تكاثر  �أين   ، �ل�صيف  ف�صل 
�ل�صامة . نا�صد �صكان حي 324 م�صكن 
مع  لهم  ت�رشيح  يف  ورقلة  ببلدية 
�ملحلية  �ل�صلطات   ،« »�لو�صط  يومية 
للتجاوب  �لعاجل  �لتحرك  ب�رشورة 
�مل�رشوع  مبطلبهم  و�صفوه  ما  مع 
�لعتبار  �إعادة  يف  �أ�صا�صا  �ملتمثل 
لنت�صالهم  �لعمومية  �لإنارة  ل�صبكة 
�صو�ء  �لد�م�س  �لظالم  خملفات  من 
على  �لظالم  كم�صاعدة  �جتماعيا 
�صحيا  �أو  �لجتماعية  �لفات  ترويج 
وذلك  �ل�صامة  �حل�رش�ت  كتكاثر 
تز�منا مع �قرت�ب حلول ف�صل �ل�صيف 

طالب  فقد  ذلك  جانب  �إىل   . �حلار 
�ملت�رشرين من �مل�صكل �لقائم ، من 
رئي�س �ملجل�س �ل�صعبي �لبلدي ببلدية 
برجمة  ب�رشورة  عزي  بوبكر  ورقلة 
زيارة ميد�نية لهم للوقوف على حجم 
عن  و�لبحث  يكابدونها  �لتي  �ملعاناة 

حلول جذرية .
ومعلوما �أن و�يل ولية ورقلة قد وجه 
للم�صوؤولني  �صارمة  تعليمات  موؤخر� 
على  �لتنفيذيني   و�ملدر�ء  �ملحليني 
�لعتماد  توزيع  على  �إ�رش�فه  هام�س 
ورقلة  منطقة  بلديات  على  �ملالية 
�حلو�ر  قنو�ت  فتح  �أجل  من  �لكربى 
لإن�صغالت  �جلاد  و�ل�صتماع  
�ملو�طنني ومن ثم �لتكفل بها بتطبيق 
و�لإمكانات  �لأولوية  ح�صب  مبد�أ 

�ملتاحة.
�أحمد باحلاج  

�لإقليمية  �لفرقة  م�صالح  متكنت   
للدرك �لوطني بد�ئرة �أفلو بالأغو�ط 
مكنت  نوعية  �أمنية  عملية  تنفيذ  من 
وورقلة  غرد�ية  وليتي  �إغر�ق  من 
خمتلف  من  خمر  قارورة   25700 بـ 
�ملعلومات  ح�صب  �لأنو�ع  و  �لأ�صكال 
�أم�س   �أول  ليلة  �أوقفت   . �ملتاحة 
�أفلو  بد�ئرة  �لوطني  �لدرك  م�صالح 
من  قادمة  �صاحنة  �لأغو�ط  بولية 
�صبط  تفتي�صها  وخالل  تيارت  ولية  
من  خمر  قارورة   25700 بد�خلها  
يف  كانت  �لنو�ع  و  �لأ�صكال  خمتلف 
 ، وغرد�ية  ورقلة  لوليتي  طريقها 
وت�صليمها  �ملحجوز�ت  م�صادرة  ليتم 
لدو�ئر �لخت�صا�س �ملعنية ، فيما مت 
حتويل �ملعني ملقر �لفرقة �لقليمية 

للدرك �لوطني لإ�صتكمال �لتحقيقات 
�لأمنية معه وبعد �إجناز ملف ق�صائي 
وكيل  على  �حالته  مبوجبه  مت  �صده 
�جلمهورية لدى حمكمة �أفلو للنظر يف 
و�صعيته بتهمة �ملتاجرة بامل�رشوبات 
فاإن  ذلك  جانب  �إىل   . �لكحولية 
يف  تندرج  �لنوعية  �لأمنية  �لعملية 
ملخطط  �ل�صارم  �لتطبيق  �إطار  
�لوطني  �لدرك  �لعامة ل�صالح  �لقيادة 
لت�صديد �خلناق على مروجي  �لر�مي 
�لبالد  جنوب  بوليات  �لكحوليات 
ت�صري حما�رش م�صالح  ، حيث  �لكبري 
غالبية  �أن  �لوطنني  و�لدرك  �لأمن 
وفق  باخلمور  �صلة  لها  �لقتل  جر�ئم 

ما �أوردته م�صادرنا .
�أحمد باحلاج    

ك�سفت م�سادر مطلعة ليومية »�لو�سط »، �أن 37 بلدية بجنوب �لبالد �لكبري معنية بالتحقيق �لذي �أطلقته 
�ل�سلطات �ملركزية لك�سف مالب�سات تزوير ��ستمار�ت �ملرت�سح عبد �لعزيز بوتفليقة ح�سب �ملعلومات �ملتاحة .

�سبهة تزوير ��ستمار�ت �لرت�سح لبوتفليقة

.       �لتحقيقات �ستم�س م�سوؤولني �إد�ريني ومنتخبني 

.     03 والة تلقو� �أو�مر بال�سغط على �لبلديات للتالعب باال�ستمار�ت

�أحمد باحلاج 

37 بلدية باجلنوب معنية بالتحقيق 

حركة  �أر�ك يف  قرية  �صباب  خرج 
�لطريق  �صل  �ىل  �أدت  �إحتجاجية 
�لولية  عا�صمة  بني   �لر�بط 
�لإد�رية  و�ملقاطعة  مترن��صت 
بالتكفل  للمطالبة  �صالح  عني 
�لزمن  �لتي جتاوزها  بان�صغالتهم 
تلعب  تز�ل  ل  ذلك  مع  مو�ز�ة   ،
�ملحلية  و  �لولئية  �ل�صلطات 

ببلدية عني �أمقل دور �ملتفرج .
قال �صباب قرية �أر�ك ببلدية عني 
�أمقل �لتابعة لولية مترن��صت ، يف 
»�لو�صط«،  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
حركة  يف  لل�صارع  خروجهم   �أن 
يف  متثلت  مفتوحة  �حتجاجية 
بالطريق  �ملرورية  �حلركة  �صل 
�مقل  عني  بلدية  بني  �لر�بط 
 ، �صالح  عني  �لإد�رية  و�ملقاطعة 
جاء على خلفية �إ�صتنفاذهم جلميع 
�أجل  ، من  �ملمكنة  �لودية  �حللول 
�ملطالبة بالتكفل بالئحة مطالبهم 
�لزمن  جتاوزها  و�لتي  �مل�رشوعة 
مقدمتها �رشورة  تاأتي يف  حيث   ،
�مل�صجلة  �لنقائ�س  على  �لق�صاء 
دعمها  خالل  من  �لعالج  بقاعة 
بالتجهيز�ت �لطبية �لالزمة وتوفري 
ما  خا�صة   ، متكامل  طبي  طاقم 

�حل�صا�صة  بالخت�صا�صات  تعلق 
على غر�ر �جلر�حة �لعامة ، �لعظام 
، �لعيون وطب �لأطفال ، وذلك من 
�ملر�صى  مع  معاناة  �نهاء  �أجل 
للبحث  بعيدة  م�صافات  قطع  مع 
�ل�صحية  بالهياكل  �لعالج  عن �صبل 
�أما   ، �أمقل  عني  �لأم  بالبلدية 
تز�ل  فال  �ل�صكن  قطاع  بخ�صو�س 
�ل�صح  من  ت�صكو  �ملذكورة  �لقرية 
�لريفي  �ل�صكن  ح�ص�س  يف  �لكبري 
�ملمنهج  �لق�صاء  عن  ،ناهيك 
مبنا�صب  �لظفر  يف  �لقرية  لأبناء 
عمل قارة ، حيث �أن هذه �لو�صعية 
للتهديد  ب�صكان  دفعت  �ملزرية 
�حل�رشية  �ملدن  نحو  بالهجرة 
بكل مناطق مترن��صت ، عني �مقل 
وبدرجة �أقل عني �صالح للبحث عن 
فر�س عمل . �إىل جانب ذلك فقد 
ذهب ذ�ت �ملتحدثني �إىل �أبعد من 
م�صري  عن  ت�صاءلو�  عندما   ذلك 
�ملاليري �ملر�صودة يف �إطار �إعادة 
،خا�صة  �لرئي�صي  �لطريق  تاأهيل 
�ملزرية  و�صعيته  �أن  علمنا  �إذ� 
يف  م�صتعمليه  خماوف  تثري  باتت 
ملعدلت  �ملقلق  �لرتفاع  ظل 
�إرهاب �لطرقات وذلك على مد�ر 

من   . �ملا�صية  �لقليلة  �ل�صنو�ت 
م�صالح  فتحت  فقد  ثانية  جهة 
�لبحث و�لتحري بالكتيبة �لإقليمية 
ببلدية  �لوطني  للدرك  �ملتنقلة 
معمقا  �أمنيا  حتقيقا  �أمقل  عني 
�ملحلي  �لحتقان  مالب�صات  يف 
�لظروف  مع  تز�منا  �نفجر  �لذي 
�ل�صعبة �لتي متر بها . ويف �إنتظار 

ولية  و�يل  طرف  من  جاد  تدخل 
ب�صفته  �جلياليل  دومي  مترن��صت 
�لهيئة  على  �لأول  �مل�صوؤول 
�لتنفيذية ، لإعادة �لنظر يف جملة 
مطالبهم ، يبقى قاطني قرية �أر�ك 
�لنائية يعي�صون يف زمنا بات يلفظ 

�أمثالهم .
�أحمد باحلاج  

ال ميلكون من �حلقوق �سوى �لهوية �لوطنية 

�صباب قرية اأراك يقطعون الطريق الرابط مترنا�صت –عني �صالح 

طالبو� �ل�سلطات باإرغام �ملقاولني �اللتز�م 
بن�سو�س دفاتر �ل�سروط 

 معاناتهم تتفاقم مع �قرت�ب 
حلول ف�سل �ل�سيف 

�ثر عملية �أمنية نوعية لدرك �أفلو 
باالأغو�ط 

�صكان حي الن�صر بورقلة ي�صتكون 
من خملفات امل�صاريع 

حي 324 م�صكن ببلدية ورقلة 
يغرق يف الظالم الدام�س 

اإجها�س حماولة اغراق ورقلة 
وغرداية بـ 25700 قارورة 
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توم  الدميقراطي  النائب  وكان 
مالينو�سكي قدم يف وقت �سابق من 
جمل�س  يف  ت�رشيعا  اخلمي�س  يوم 
النواب الأمريكي يدعو اإىل معاقبة 
ال�سحفي  قتل  عن  امل�سوؤولني 
وقال  خا�سقجي.  جمال  ال�سعودي 
على  ينطبق  القانون  م�رشوع  اإن 
العهد  ويل  فيهم  مبن  اجلميع 
الذي  �سلمان  بن  حممد  ال�سعودي 
وكالت  باأن  التقارير  اأفادت 
خل�ست  الأمريكية  ال�ستخبارات 
اجلرمية.  يف  متورط  اأنه  اإىل 
واأ�ساف اأن م�رشوع القانون يطلب 
ال�ستخبارات  عن  امل�سوؤولني  من 
يف الوليات املتحدة تقدمي قائمة 
امل�سوؤولني  الأ�سخا�س  اأ�سماء 
اإىل  م�سريا  القتل،  عملية  عن 
ال�ستخبارات  اإليه  تو�سلت  ما 
بن  م�سوؤولية حممد  عن  الأمريكية 
املالكة  العائلة  من  واأفراد  �سلمان 

فريق  يد  على  خا�سقجي  قتل  عن 
اأمني �سعودي يوم 2 اأكتوبر املا�سي 
مدينة  يف  اململكة  قن�سلية  داخل 
حوايل  وقبل  الرتكية.  اإ�سطنبول 
العالقات  جلنة  ع�سو  قال  �سهر، 
ال�سيوخ  مبجل�س  اخلارجية 
الدميقراطي  ال�سيناتور  الأمريكي 
جتري  نقا�سات  اإن  موريف  كري�س 
بدعم  يحظى  قانون  ل�ست�سدار 
والدميقراطيني،  اجلمهوريني 
جرمية  على  ال�سعودية  ويعاقب 
ال�سيناتور  اأما  خا�سقجي.  اغتيال 
فقال  غراهام  ليند�سي  اجلمهوري 
منت�سف ال�سهر املا�سي -ردا على 
�سوؤال للجزيرة- اإنه �ستكون هناك 
العهد  ويل  �سد  اأمريكية  عقوبات 
ال�سيوخ  جمل�س  وكان  ال�سعودي. 
الأمريكي اأ�سدر نهاية العام املا�سي 
�سلمان  بن  حممد  يحّمل  قرارا 
ال�سعودي  ال�سحفي  قتل  م�سوؤولية 
وعلى  �سخ�سية   16 القائمة  وت�سم 
العهد  ويل  م�ست�سار  القائمة  راأ�س 
"�سعود  هم  ال�سابق:  ال�سعودي 

�سالح  مطرب،  ماهر  القحطاين، 
نايف  الب�ستاين،  م�سعل  طبيبي، 
العريفي، حممد الزهراين، من�سور 
عبد  العتيبي،  خالد  ح�سني،  اأبو 

ال�سهري،  وليد  الهو�ساوي،  العزيز 
بدر  البلوي،  فهد  احلربي،  ثار 
�سيف  املدين،  م�سطفى  العتيبي، 

القحطاين، تركي ال�سهري".

وياأتي هذا الإعالن من جانب وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو يف وقت واجهت اإدارة الرئي�س دونالد ترامب �ضغوطا من 
الكونغر�س ب�ضبب ردها على مقتل خا�ضقجي يف القن�ضلية ال�ضعودية يف ا�ضطنبول يف ت�ضرين الأول/اأكتوبر املا�ضي.

بالأ�ضماء

م٫�س

�أمريكا متنع دخول قتلة 
خا�ضقجي �إىل �أر��ضيها

رئي�س املجل�س الأعلى للدولة الليبي، خالد امل�ضري

ب�ضبب النتخابات

ليبيا

بح�ضب و�ضائل اإعالم حملية

عملية حفرت مدفوعة بتدخالت �إقليمية ودولية

�الحتالل يحّول �لقد�س �إىل ثكنة ع�ضكرية

�ملطار�ت تدخل د�ئرة �ل�ضر�ع 
بني قو�ت حفرت و�ل�ضر�ج 

على  يو�فق  "�لعموم" �لربيطاين 
م�ضروع قانون لتاأجيل "بريك�ضت"

�ساحيِة  يف  املعارُك  حتتدُم   
العا�سمِة الليبيِة طرابل�س اجلنوبيِة 
ميداَن  املطاراُت  دخلت  حيث 
قواِت  بني  املت�ساعِد  ال�رشاع 
الوفاق.  حكومِة  وقواِت  حفرت 
تهدُد  باتت  التي  املعارِك  وب�سبب 
كثيف  مديٌن  نزوٌح  �ُسجَل  العا�سمَة 
مقابَل   ، اأمنة  مناطَق  باجتاه 
من  الأممية  التحذيراِت  ت�ساعِد 
مبواقَف  م�سحوبٍة   ، اإن�سانية  اأزمة 
دوليٍة تدعو لوقِف القتتاِل والعودِة 
وبينما  املفاو�سات.  طاولِة  اإىل 
منق�سمون  الدوليون  الالعبون 
الأكرث  امليدان  ،يبدو  نف�سهم  على 
ح�سورا يف معارك الإخوة الأعداء 
حفلت  البع�س،وقد  ي�سفها  كما 
بتطورات  املا�سية  ال�ساعات 
الأر�س  على  عديدة..  ميدانية 
ت�ساربت الأنباء عمن ي�سيطر على 
جنوب  الدويل  طرابل�س  مطار 
العمل  عن  املتوقف  العا�سمة، 
ع�رش  واربعة  الفني  عام  منذ 

حكومة  قوات  اأعلنت  جهة  فمن 
حلكومة  الوطني،التابعة  الوفاق 
عليه  ال�سيطرة  ال�رشاج،ا�ستعادة 
الوطني  اجلي�س  م�سادر  ،نفت 
،قوات حفرت،تلك الأنباء واأعلنت اأن 
املطار ل زال حتت �سيطرتها ،ويف 
حربية  طائرة  �سنت  لفت  تطور 
تابعة حلفرت غارة على  اأنها  يعتقد 
وهو  معيتيقة  مطار  مدارج  اأحد 
يف  يعمل  الذي  الوحيد  املطار 
ليبيا �رشق العا�سمة ولتحتل معركة 

املطارات امل�سهد امليداين.

بالربملان  العموم  جمل�س  وافق 
على  نهائي،  ب�سكل  الربيطاين، 
م�رشوع قانون يلزم حكومة البالد 
لتجنب  "بريك�ست"  تاأجيل  بطلب 
الأوروبي  الحتاد  من  الن�سحاب 
دون اتفاق، وبح�سب و�سائل اإعالم 
حملية قالت رئي�سة حزب العمال، 
اإيفيت  القانون،  م�رشوع  و�ساحبة 
اأكدا  الربملان  "جمل�سي  اإن  كوبر، 
الن�سحاب  باأن  قناعتهما  اليوم 
�سيوؤثر  اتفاق  دون  الحتاد  من 
�سلبا على فر�س العمل وال�سناعة 

والأمن القومي".
جمل�س  كتب  مرتبط  �سياق  ويف 
بـ"تويرت":  �سفحته  على  العموم 
موافقة  على  احل�سول  "بعد  اإنه 
الربملان)العموم  جمل�سي 
م�رشوع  تلقى   ، واللوردات( 
�سيتم  امللكية.  املوافقة  القانون 
وفًقا  احلكومة  اقرتاح  مناق�سة 
للقانون — املتعلق بتمديد خروج 
الحتاد  من  املتحدة  اململكة 
الربملان"،وكان  —يف  الأوروبي 
قد  الأوروبي  الحتاد  زعماء 
اأمهلوا رئي�سة احلكومة الربطانية، 
املقبل  ماي   22 حتى  ماي  تريزا 
امل�رشعون  وافق  اإذا  لالن�سحاب 
اخلروج،  اتفاق  على  بالدها  يف 

وحتى 12 اأفريل اإذا رف�سوه وباتت 
بريطانيا يف ماأزق �سيا�سي بعد اأن 
يف  الثالثة-  للمرة  الربملان  رف�س 
التفاق  املا�سي-  مار�س  اأواخر 
الذي  "بريك�ست"  �رشوط  حول 
مع  ماي  حكومة  اإليه  تو�سلت 
النواب  اأغلب  ويرف�س  بروك�سل، 
بع�س التفا�سيل يف التفاق، �سيما 
جمهورية  مع  باحلدود  املتعلقة 
اأيرلندا، الع�سو يف الحتاد، لكنهم 
ا اخلروج دون اتفاق،  يرف�سون اأي�سً
البالد يف دوامة ما تزال  ما و�سع 
م�ستمرة منذ �سهور، و�سط اإ�رشار 
"بريك�ست"  خطة  على  بروك�سل 
املقرر يف  ومن  احلالية،  ب�سيغتها 
اململكة  اأن  تغادر  الراهن   الوقت 
اأفريل   12 الأوروبي  يوم   الحتاد 
الربملان  ومل  يوافق   اجلاري، 
لالن�سحاب  على  خطة   الربيطاين 

 من الحتاد حتى  الآن. 
يذكر اأن اململكة املتحدة اتخذت 
الأوروبي  الحتاد  مبغادرة  قرارا 
 23 يف  به  قامت  ا�ستفتاء  ح�سب 
ر�سميا  بعده  وبداأت   ،2016 جوان 
من  البالد  خروج  مبفاو�سات 
تفعليها  عرب  الأوروبي  الحتاد 
ل�سبونة  اتفاقية  من   50 للمادة 

والتي تنظم اإجراءات اخلروج.

للدولة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  قال 
هدف  اإن  امل�رشي،  خالد  الليبي، 
ي�سنها  التي  الع�سكرية  العملية 
على  حفرت،  خليفة  املتقاعد  اللواء 
على  "ال�ستيالء  هو  طرابل�س، 
ال�سلطة بدافع من تدخالت اإقليمية 
ودولية"،جاء ذلك يف حديث م�سور 
)هيئة  الليبي  الدولة  لرئي�س جمل�س 
ا�ست�سارية( بثه مكتبة الإعالمي على 
"في�سبوك"؛ تعليًقا على ال�ستباكات 
العا�سمة  حميط  ي�سهدها  التي 
املا�سي،  اخلمي�س  منذ  طرابل�س 
"يف الفرتة التي كنا  وقال امل�رشي: 
القرتاع،  �سناديق  على  فيها  نوؤكد 
قريبة  الر�سا�س  اأ�سوات  اأ�سبحت 
اجلهة  من  طرابل�س  العا�سمة  من 
على  ال�ستيالء  بغر�س  اجلنوبية 
ال�سلطة بالقوة"وتابع: "حفرت مدفوع 
بتدخالت اإقليمية ودولية )مل يحدد 
ال�ستيالء  لغر�س  اأحياًنا  اأطرافها( 
على ال�سلطة"وتابع: "لن يكون هناك 
حل ع�سكري لالأزمة يف ليبيا، ونحن 
نرف�س ب�سكل تام التدخل الإقليمي 

يف ال�سوؤون الداخلية الليبية".
به  يقوم  "ما  اأن  امل�رشي  واأكد 
حفرت مبحاولة اإرجاع عجلة الزمان 
بحكم  ليبيا  حلكم  والعودة  للخلف، 
مع  �سخ�س  يقوده  �سمويل  ع�سكري 

اأبنائه وع�سريته اأمر حمال".
راأ�سه  يف  �سكنت  "حفرت  واأردف: 
بغ�س  ال�سلطة  اإىل  الو�سول  فكرة 
واجلماجم،  الت�سحيات  عن  النظر 
�سلم  عليها  يرتقي  اأن  يريد  التي 

"ما  اأن  امل�رشي،  ال�سلطة"واأو�سح 
مناطق  بني  �رشاًعا  لي�س  يجرى 
اأو  اأيديولوجيات  اأو �رشاع  جغرافية 
بل هو �رشاع  ال�سلطة  �رشاًعا على 
تكري�س  وبني  الدميقراطية  بني 
دعم  عن  ع�سكري"واأعرب  حكم 
املجل�س ملوقف املجل�س الرئا�سي 
وحكومة "الوفاق الوطني" املعرتف 
�سناديق  "نوؤيد  قائاًل:  دولًيا،  بها 
القت�سادية  والإ�سالحات  القرتاع 

والرتتيبات الأمنية"،واأبدى امل�رشي 
"ا�ستعداد جمل�س الدولة للتعاون مع 
بالقول:  م�ستدرًكا  النواب"،  جمل�س 
جمل�س  من  الآن  اإىل  نتلق  مل  "لكن 
البناء  ميكن  اإيجابية  ردوًدا  النواب 

عليها".
الن�سداد  "حل  اأن  على  و�سدد 
ال�سيا�سي يكمن يف جلو�س املجل�س 
الأعلى، وجمل�س النواب اأو بالذهاب 
تو�سيات  منه  تخرج  جامع  مللتقى 
تلزم هذه الأج�سام"،واختتم بالقول: 
الذي  اجلي�س  اأيادي  على  "ن�سد 
ينهي  ولن  طرابل�س،  عن  يدافع 
كافة  توحيد  حتى  مهامه  اجلي�س 
الأرا�سي الليبية حتت حكومة واحدة 

هي حكومة الوفاق الوطني".
وو�سط تنديد دويل وا�سع، وخماوف 
اأي حل  اإىل  التو�سل  اآمال  تبدد  من 
اأطلق  البالد؛  يف  لالأزمة  �سيا�سي 
ع�سكرية  عملية  اخلمي�س،  حفرت، 
طرابل�س،  العا�سمة  على  لل�سيطرة 
الداعمة  القوات  احت�ساد  قابله 

لـ"الوفاق" ل�سده.

حولت �سلطات الحتالل ال�سهيوين 
ثكنة  اإىل  املحتلة  القد�س  مدينة 
اأم�س  دفعت  حيث  ع�سكرية، 
عنا�رش  من  باملزيد  الثالثاء، 
ي�سمى  وما  الع�سكرية  وحداتها 
مدينة  اإىل  احلدود  حر�س  بقوات 
البلدة  وحميط  املحتلة،  القد�س 
ال�ستيطانية  والبوؤر  القدمية، 
التعزيزات  و�سملت  املدينة.  يف 

و�رشطية  ع�سكرية  دوريات  ت�سيري 
ون�سب  وخيالة،  وحممولة  راجلة 
الع�سكرية  واحلواجز  املتاري�س 
وطرقات  �سوارع  من  العديد  يف 
البلدة  بوابات  وعلى  املدينة 
من  القريبة  واملناطق  القدمية 
خط التما�س غربي القد�س، تاأتي 
بدء  مع  تزامناً  ال�ستعدادات  هذه 
الحتالل  لربملان  النتخابات 

"الكني�ست" التي بداأت �سباح اليوم، 
اأعلنت  الحتالل  اأجهزة  اأن  علماً 
الليلة املا�سية، انتهاء ا�ستعداداتها 
قواتها  بن�رش  النتخابات  لهذه 
اأمني  وبفر�س طوق  معزز،  ب�سكل 
الفل�سطينيني  دخول  على  �سامل 
الغربية  ال�سفة  حمافظات  من 
للقد�س واأرا�سي عام 48، واإغالق 

املعابر مع قطاع غزة.
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تاأثري و�سائل التوا�سل االجتماعي على 
زيادة الهجرة غري النظامية باملنطقة

ت�شاهم و�شائل اأو �شبكات التوا�شل الجتماعي، مثل »في�س 
بوك« و«وات�س اآب« و«ان�شتجرام« و«يوتيوب«، يف زيادة 
معدلت الهجرة غري النظامية، الفردية واجلماعية، 

التي تتجه من الدول العربية )حمطات النطالق( ومتر 
من خالل دول العبور حتى ت�شل اإىل دول املق�شد اأو الدول 

لة لها )الأوروبية بالأ�شا�س(، وب�شفة خا�شة بعد  املُ�شتقِبِ
حتولت عام 2011، وفًقا ملا ت�شري اإليه بع�س الدرا�شات 

امليدانية والكتابات الإعالمية، حيث اأدى التطور 
التكنولوجي واملعريف املت�شع يف عامل اليوم اإىل ت�شاعد 

تاأثري اأ�شاليب الهجرة غري النظامية.
 مركز امل�شتقبل لالأبحاث

 والدرا�شات املتقدمة

حمددة  تقديرات  توجد  ال  اأنه  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 
املهاجرين  اأعداد  لقيا�س  اإح�شائية  اأ�شاليب  اأو 
الأنها  نظًرا  ككل،  املنطقة  يف  النظاميني  غري 
والنظم  القوانني  خارج  �شكاين جتري  انتقال  عملية 
اال�شتقبال،  دول  اإىل  املهاجرين  ت�شجيل  تتيح  التي 
اعتمدوا  التي  والو�شائل  اأعدادهم،  معرفة  وبالتايل 
عليها لتي�شري انتقالهم من دولة اإىل اأخرى جماورة اأو 
غري جماورة. ومن ثم، يتعذر حتديد حجم االعتماد 
حركة  ت�شهيل  يف  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على 
االت�شايل  املحدد  اأن  اإال  النظامية.  غري  الهجرة 
التكنولوجي كان له – �شمن عوامل اأخرى- دور يف 

رفع معدالتها.

خ�شائ�س مميزة:

التوا�شل  وو�شائل  االإنرتنت  م�شتخدمي  عدد  تزايد 
االجتماعي يف غالبية الدول العربية مقارنة بال�شحف 
االإخبارية والقنوات الف�شائية واملحطات االإذاعية، 
عززت  كما  »رقمية«.  ال�شابة  االأجيال  اأن  �شيما  ال 
هذه الو�شائل حرية النقا�س واحلوار، اإذ اأ�شبح ن�رش 
املعلومات �شهاًل، يف م�شاحة غري حمدودة، وبلغات 
املتحركة.  واالأ�شكال  الثابتة  وبال�شور  خمتلفة، 
حمدودة  وبتكلفة  و�رشيًعا،  مي�رًشا،  تلقيها  واأ�شبح 
واملكتوب  املرئي  التوا�شل  عن  ف�شاًل  للغاية، 
وال�شوتي عرب تطبيقات »وات�س اآب« و«فايرب«، االأمر 
الذي اأدى اإىل »وفاة امل�شافة« ح�شب ما تقول بع�س 

االجتاهات.
ل �شبكات التوا�شل االجتماعي  عالوة على ذلك، تُ�شِهّ
وا�شع،  �شعيد  على  ون�رشه  املحتوى،  اإنتاج  اإعادة 
ب�شكل يتعذر بالن�شبة للم�شتخدم تقييم هذا املحتوى 
معلومة  اأو  �شحيًحا  خرًبا  كان  �شواء  متييزه،  ومدى 
اأو  ممنهًجا  ا  حتري�شً اأو  جاذبة  دعاية  اأو  مغلوطة 
غريه. كما اأ�شبحت مراقبة الف�شاء االإلكرتوين �شعبة 
املت�شاعدة  ال�شغوط  ظل  يف  �شيما  ال  للحكومات، 
لو�شائل  يتاح  ال  ما  وهو  العاملي،  املدين  للمجتمع 

االإعالم التقليدية.

موؤ�شرات عاك�شة: 

وخا�شة  احلديثة،  االإعالم  و�شائل  حلت  وهنا، 
االإعالم  و�شائل  التوا�شل االجتماعي، حمل  �شبكات 
خا�شة  الب�رشية،  للتحركات  الرتويج  يف  التقليدية 
حول  مف�شلة  تعليمات  وتقدمي  والبحر،  الرب  عرب 
وقد  اآمنة«.  »�شبه  بو�شائل  الهجرة  حتقيق  كيفية 
بدوي،  نورالدين  اجلزائري  الداخلية  وزير  اأ�شار 
خالل اأحد املوؤمترات الوطنية املعنية بالهجرة غري 
النظامية عقد موؤخًرا، اإىل اأن ال�شبكات االجتماعية 
اأى   – للمعلنني  مف�شلة  و�شيلة  اأ�شبحت  اجلزائر  يف 
وجذب  حمددة  خدمات  عن  لالإعالن  املهربني- 

املهاجرين خا�شة من فئة ال�شباب. 
�شبتمرب  يف  املغربية،  الداخلية  وزارة  حذرت  كما 
بوك«  »في�س  موقع  على  االإعالنات  من   ،2018
والتي حتدد  النظامية،  غري  الهجرة  على  امل�شجعة 

مكان االنطالق يف ال�شواطئ املغربية، وحتديًدا من 
مدينة الناظور، ونقطة الو�شول اإىل اأوروبا، واالأ�شعار 
وغريها، ال �شيما يف ظل الدعاية التي تقوم على اأن 
اآمنة، بحيث برز تناف�س حاد بني �شبكات  الرحالت 
وتقدم  اخلدمات.  اأو  االأ�شعار  خالل  من  التهريب، 
من  خدمات  االجتماعي  التوا�شل  �شبكات  بع�س 
مع  حتاور  قنوات  فتح  عرب  املهاجر  طماأنة  �شاأنها 
بع�س املحامني تدعي اأنهم ي�شاعدونهم يف احل�شول 

على ما ت�شميه بـ«حقوقهم«.  
تكاثر  للمهاجرين  الدولية  املنظمة  الحظت  وقد 
الهجرة.  على  حتر�س  التي  االإلكرتونية  املواقع 
و�شلوا  الذين  املهاجرين  من  كبرًيا  عدًدا  اأن  كما 
�شبكات  بوا�شطة  اإغراوؤهم  مت  واليونان  اإيطاليا  اإىل 
�شيما  ال  بوك«،  »في�س  خا�شة  االجتماعي  التوا�شل 
�شبكات  على  ال�شفحات  بع�س  اقرتاح  ظل  يف 
التوا�شل تقدمي خدمات متكاملة للمهاجر من �شمان 
الدخول لدولة املق�شد اإىل االإقامة، ورخ�شة العمل، 
اإعالن  مع  لالأطفال،  التعليم  وحتى  الزواج،  ورمبا 
ا  اأي�شً وتهتم  ولالأطفال.  والعائالت،  للفرد،  االأ�شعار 
بكيفية  االأوروبي  االحتاد  داخل  املوؤ�ش�شات  بع�س 
مواجهة ا�شتخدام االإنرتنت يف جتارة الب�رش وتهريب 
الالجئني وخا�شة الرحالت القادمة من تركيا وليبيا 

ودول �شمال اإفريقيا.
التوا�شل  و�شائل  به  تقوم  الذي  الدور  اأبعاد  وبرزت 
يف  النظامية  غري  الهجرة  تي�شري  يف  االجتماعي 
النقاط  تو�شحه  ما  نحو  على  العربية،  املنطقة 

التالية:

خريطة الهجرة:

1- تقدمي ن�شائح عملية حول كيفية 
الو�شول من الدول العربية اإىل 

اأوروبا: على نحو ما 
عنه  عربت 

�شفحة 
يق  لطر ا «

اأوروبا«  اإىل 
»في�س  على 

 . » ك بو
ت  ف�شبكا
�شل  ا لتو ا

عي  جتما ال ا
مروًرا  االإر�شال  دولة  من  الطريق  خريطة  تقدم 
حتديد  مع  الو�شول،  حمطة  اإىل  العبور  بنقاط 
واأ�شعار  بها  املرور  جتنب  يتعني  التي  املناطق 
واأ�شكال العبور املختلفة واإتاحة املعلومات املتعلقة 
االأجهزة  تتبعها  التي  الهجرة  مكافحة  ب�شيا�شات 
االأمنية وقوات خفر ال�شواحل وا�شتخبارات احلدود 

يف الدول املختلفة، بل اإن مواقع عديدة تقدم بع�س 
االإر�شادات لكيفية جتنب الرتحيل. 

روابط اجلوار:

الهجرة  رفقاء  بني  االت�شال  حلقات  تد�شني   -2
التوا�شل  �شبكات  حتاول  ما  وهو  النظامية:  غري 
االجتماعي االهتمام به عرب حت�شيل معلومات حول 
كيفية الهجرة، ومبن يت�شلون من اأجل الهجرة وبعد 
الو�شول. فغالبًا ما ي�شافر ال�شباب يف جمموعات من 
من  اأو  نف�شها  املحافظة  اأو  القرية  من  االأ�شدقاء 
مناطق اأخرى جماورة، مما ي�شعرهم بالطماأنينة، وهو 
 Network ال�شبكة  نظرية  م�شمون  اإليه  ي�شري  ما 
ال�شخ�شية  العالقات  على  تركز  التي   ،Theory
املهاجرين،  تربط  التي  املهاجرين،  ل�شبكات 
املحتملني،  واملهاجرين  ال�شابقني،  واملهاجرين 

وغري املهاجرين يف دول امل�شدر واملق�شد.

جتارة رابحة:

التهريب  �شبكات  بني  االت�شال  و�شائل  تعزيز   -3
�شبكات  اأدوار  تعاظم  يعك�س  ب�شكل  واملهاجرين: 
الت�شفري غري ال�رشعي، لي�س على امل�شتوى املحلي 
والدويل  االإقليمي  ال�شعيدين  على  واإمنا  فح�شب، 
ا، حيث ت�شم وكالء �شفر، وحمامني وم�رشفيني،  اأي�شً
ومكاتب ت�شغيل، ومرتجمني فوريني، ووكالء اإ�شكان، 
نقاط  اإىل  لنقلهم  و�شائقني 
التجميع، وموظفني فنادق 

 ، لهم �شتقبا ال
يك�شف على  نحو 

والتخطيط  والتنظيم  االإتقان 

املحكم من جانب القائمني على تلك ال�شبكات، وهو 
وت�شكل حزمة  االأطراف،  متعددة  يجعلها عملية  ما 
بني  وفورية  ات�شال حديثة  تتطلب خطوط  متكاملة 
اأع�شاء هذه ال�شبكة، ال �شيما اأن هذه التجارة حتقق 

اأرباًحا طائلة من »جذب الزبائن«. 

الفردو�س الأوروبي:

بدولة  املرتبطة  الذهنية  ال�شورة  على  الرتكيز   -4
املق�شد: ت�شري بع�س الكتابات اإىل توظيف �شبكات 
�شبكات  خدمات  ت�شويق  يف  االجتماعي  التوا�شل 
اإعالنات مرفقة  الو�شطاء  بع�س  ن�رش  التهريب عرب 
الباحثني  اإبهار  بهدف  �شهرية،  اأوروبية  ب�شور معامل 
بال�شور الوردية عن دول املق�شد، مبا يجعل الهجرة 
– حتى لو كانت غري نظامية ومنطوية على خماطر- 
االآمال  ثورة  ملواجهة  لها،  وفًقا  املثلى،  الو�شيلة 
والفاقد  املتعلم  ال�شباب  لدى  خا�شة  والتوقعات، 
وت�شجيعهم  العربية،  الدول  بع�س  يف  عمل  لفر�شة 
هذه  عليه  تطلق  ما  اإىل  للو�شول  الرحيل  على 

ال�شبكات »الفردو�س االأوروبي«. 

اأثر املحاكاة:

واالقت�شادية  االجتماعية  للتحوالت  مناذج  نقل   -5
بعد العودة: على نحو ما عك�شه »في�س بوك«، على 
التي زاد تدفق  القرى  لبع�س  بالن�شبة  �شبيل املثال، 
للتحول  �شبابها  جانب  من  النظامية  غري  الهجرة 
لعدد  ووفًقا  الفاح�س.  الرثاء  اإىل  املدقع  الفقر  من 
الدرا�شات املكتبية وامليدانية، فقد برز ذلك  من 
ات�شحت  والتي  داخلها،  املعي�شة  اأمناط  جلًيا يف 
ا�شرتاها  التي  التجارية  املحالت  يف 
العائدون من اأبناء تلك القرى 
الدول  بع�س  من 
ف�شاًل  االأوروبية، 
امتالك  عن 
الفاخرة  املباين 
ال�شاهقة،  والعمارات 
حمالت  و�رشاء 

هب  لذ ا
وال�رشافة 
الفارهة  ال�شيارات  و�رشاء 

خالل ال�شنوات املا�شية. 
و�شاهم ذلك يف دفع العديد 
عن  الباحث  ال�شباب  من 

اإىل  حماولة اتباع االأ�شلوب ذاته، العمل 
ما  وهو  االنت�شار،  اأو  النفاذية  اأثر  عليه  يطلق  فيما 
عر�س  عرب  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  به  قامت 
واأ�رش خمتلفة. ويف  اأفراد  اأحوال  التغري يف  مظاهر 
النظامية  غري  الهجرة  حتويالت  تعد  ال�شياق،  هذا 
بع�س  يف  النظامية  الهجرة  حتويالت  من  اأكرث 

املهاجرة  للعمالة  اجلديد  االقت�شاد  وهو  االأحيان، 
.New Economics Of Labor Migration

اأدوار مقابلة:

خال�شة القول، مل تعد �شبكات التوا�شل االجتماعي، 
للدرد�شة،  اأو و�شائل االإعالم اجلديد، جمرد مواقع 
مكافحة  املقابلة، يف  لها، مبفهوم  دوًرا  ثمة  اإن  بل 
جانب  اإىل  اأبعادها،  وفهم  النظامية،  غري  الهجرة 
روؤية جمهورها، ومدى ثقته فيها، اأو درجة اعتماده 
عليها، على نحو قد ميثل فر�شة لالأطراف املعنية 
العوامل  ملعرفة  ال�رشعية،  غري  الهجرة  مبكافحة 
اإىل  منهم،  ال�شباب  وخا�شة  املواطنني،  تدفع  التي 
الهجرة غري النظامية اإىل اأوروبا، واإجراء مناق�شات 
التي  امل�شرتكة  العوامل  ملواجهة  مو�شعة  اإقليمية 
الهجرة  وت�شهيل  االأمنية  اإىل تخطي احلواجز  تدفع 
التهريب  �شبكات  مواقع  ور�شد  النظامية،  غري 
باعتبارها ح�شابات غري مرغوب فيها مثل املواقع 
ال�شبكات  اأن هذه  االعتبار  االأخذ يف  مع  االإرهابية، 

تفتح ح�شابات جديدة.
و�شئون  الهجرة  وزارة  اأطلقت  املثال،  �شبيل  فعلى 
امل�رشيني يف اخلارج حملة قومية حتت �شعار )قبل 
ما تهاجر.. فكر و�شاور(، تعتمد على جميع و�شائل 
عن  للك�شف  االجتماعي  التوا�شل  وو�شائل  االإعالم 
بجماعات  وعالقتها  النظامية  غري  الهجرة  �شبكات 
االإجرام املنظم وتنظيمات االإرهاب العابر للحدود. 
وهنا، يقرتح البع�س تد�شني مراكز للتوثيق االإعالمي 
يف الدول العربية االأكرث ت�شديًرا للمهاجرين، بحيث 
تبث برامج تليفزيونية واإذاعية واأفالم ق�شرية، تقوم 
املدونات االإلكرتونية ومواقع ال�شبكات االجتماعية 
الوقوع  عدم  على  ال�شباب  ن�رشها مل�شاعدة  باإعادة 
ت�شتغل  التي  املنظمة  اجلرمية  �شبكات  براثن  يف 

املهاجرين غري النظاميني.
االجتماعي،  التوا�شل  �شبكات  تركز  وبالتايل، 
املهتمني  املوؤثرين  االأفراد  اأو  للحكومات  التابعة 
تطلق  ما  اأو  االأخبار  ن�رش  على  الظاهرة،  بتلك 
املاأ�شاوية«  »النهايات  االجتاهات  بع�س  عليه 
املوت  مثل  النظاميني،  غري  باملهاجرين  املتعلقة 
الت�رشد يف  اأو  الوظائف  اال�شتعباد يف  اأو  ال�شجن  اأو 
اجلماعات  قبل  من  اال�شتغالل  اأو  امُل�شتقِبلة  الدول 
يخ�س  فيما  املهربني  حقيقة  ك�شف  مع  االإرهابية، 
غري  النجاة  و�شرتات  املهرتئة،  والبواخر  االحتيال، 

املجهزة.

غري اأنه ال ميكن القول باأن مواجهة �شبكات التوا�شل 
غري  الهجرة  على  الق�شاء  اإىل  توؤدي  االجتماعي 
النظامية. اإذ اأن هذه ال�شبكات لي�شت �شببًا رئي�شًيا يف 
تفاقم معدالت الهجرة غري النظامية، بل تعد عن�رًشا 
اأو  املر�شحني  اإىل  الو�شول  يتعني  وهنا،  م�شاعًدا. 
الراغبني يف الهجرة بنف�س الو�شائل التي ي�شتخدمها 
املهربون. ومن ثم، فاإن التحكم الذي تقوم به هذه 
على  يق�شي  ال  الرقمي  الف�شاء  يف  تلك  اأو  الدولة 
مرهونة  مواجهتها  وتظل  منها،  يحد  بل  الظاهرة 
يخ�س  فيما  لها،  كة  امُلحِرّ الدوافع  مع  بالتعامل 
الطرد يف  االإر�شال وعوامل  عوامل اجلذب يف دول 

دول االإر�شال.



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

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�شرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 18/04335 رقم الفهر�س: 19/01198 

تاريخ احلكم: 19/03/13 
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون 

الأ�رسة علنيا ابتدائيا ح�ش�ريا، يف ال�شكل: قب�ل 
الدع�ى. يف امل��ش�ع: بتعيني املدعى بن جدو ميل�د 
امل�ل�د بتاريخ 1951 ببلدية املليليحة ولية اجللفة 
لأبيه اأحمد بن �شعد ولأمه // مقدما عن املدعى 
عليه بن جدو �شعد امل�ل�د بتاريخ 1963/03/21 

ببلدية املليليحة ولية اجللفة لأبيه اأحمد بن �شعد 
ولأمه �شليحي طاو�س بنت �شعد وذلك بدل عن 

والدته املت�فاة �شليحي الطاو�س من اأجل القيام 
برعايته وت�شيري �ش�ؤونه املالية والدارية. بذا �شدر 
احلكم واأف�شح به جهارا يف اجلل�شة العلنية املنعقدة 
بالزمان واملكان املذك�رين اأعاله، ول�شحته اأم�شاه 

الرئي�س واأمني ال�شبط. 

ANEP N°:  1916008462 الو�شط:2019/04/10

الو�شط:2019/04/10

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية  

مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة 
م�شلحة التنظيم العام 

مكتب امل�ؤ�ش�شات امل�شنفة و املهن املنظمة 
�شفحة رقم : 1544

قرار رقم : 760 امل�ؤرخ يف :
يت�شمن فتح حتقيق عم�مي ح�ل م�جز الـتاأثري على البيئة
اخلا�س مب�رسوع اإن�شاء مدبح �شناعي لفائدة ال�رسكة ذات

SARL ABATOIR OUED RIGH امل�ش�ؤولية املحدودة مذبح واد ريغ
امل�شرية من طرف ال�شيد : العم�دي عادل الكائنة بالقطعة A1 الق�شم 13 جمم�عة امللكية رقم 108

و القطعة A2 الق�شم 13 جمم�عة امللكية رقم 03 بلدية املقارين دائرة املقارين ولية ورقلة
اإن وايل ولية ورقلة : 

- مبقت�شى القان�ن رقم 09/84 امل�ؤرخ يف 1984/02/04 املت�شمن التنظيم الإقليمي البالد 
- مبقت�شى القان�ن 19/01 امل�ؤرخ يف 2001/12/12 املتعلق بت�شيري النفايات و مراقبتها و اإزالتها .

مبقت�شى القان�ن 10/03 امل�ؤرخ يف 2003/07/19 املتعلق بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�شتدامة .
- مبقت�شى القان�ن رقم 20/04 امل�ؤرخ يف 2004/12/25 املتعلق باحلماية من املخاطر الكربى و ت�شيري الك�ارث يف اإطار التنمية امل�شتدامة 

- مبقت�شى القان�ن رقم 10/11 امل�ؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية .
- مبقت�شى القان�ن رقم 07/12 امل�ؤرخ يف 2012/02/21 املتعلق بال�لية 

- مبقت�شى املر�ش�م الرئا�شي امل�ؤرخ يف 2016/10/05 املت�شمن تعيني ال�شيد : جالوي عبد القادر واليا ل�لية ورقلة 
- مبقت�شى املر�ش�م التنفيذي رقم 215/94 امل�ؤرخ يف 1994/07/23 املحدد لق�اعد تنظيم اأجهزة الإدارة العامة يف ال�لية .

مبقت�شى املر�ش�م التنفيذي رقم 265/95 امل�ؤرخ يف 1995/09/06 املحدد ل�شالحيات م�شالح التقنني و ال�ش�ؤون العامة و الإدارة املحلية و ق�اعد تنظيمها و عملها.
- مبقت�شى املر�ش�م التنفيذي رقم 198/06 امل�ؤرخ يف 2006/05/31 الذي ي�شبط التنظيم املطبق على امل�ؤ�ش�شات امل�شنفة حلماية البيئة .

-مبقت�شى املر�ش�م التنفيذي رقم 144/07 امل�ؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�شاأت امل�شنفة حلماية البيئة 
-مبقت�شى املر�ش�م التنفيذي 145/07 امل�ؤرخ يف 2007/05/19 املحدد ملجال تطبيق و حمت�ى و كيفيات امل�شادقة على درا�شة و م�جز التاأثري على البيئة .

- مبقت�شى املر�ش�م التنفيذي 312/08 امل�ؤرخ يف 2008/10/05 املحدد ملجال تطبيق و حمت�ى و كيفيات امل�شادقة على درا�شة التاأثري على البيئة لالأن�شطة يف ميدان املحروقات .
-مبقت�شى املر�ش�م التنفيذي 09/15 امل�ؤرخ يف 2015/01/14 املحدد كيفيات امل�افقة على درا�شة الأخطار اخلا�شة بقطاع املحروقات و حمت�اها .

- مبقت�شى القرار ال�زاري امل�شرتك امل�ؤرخ يف 2014/09/14 يحدد كيفيات فح�س درا�شات اخلطر و امل�شادقة عليها 
- مبقت�شى القرار ال�لئي رقم 617 امل�ؤرخ يف 2017/03/07 املت�شمن تعيني املندوبني املحققني امل�ؤهلني للقيام بالتحقيقات العم�مية ل�شنة 2018 على م�شت�ى بلديات ولية ورقلة .

- بناء على مرا�شلة مديرية البيئة ل�لية ورقلة رقم 1360 بتاريخ 2018/12/04 و املت�شمنة اإعداد قرار فتح حتقيق عم�مي .
- بناء على عقد المتياز رقم 5135 امل�ؤرخ يف 2018/10/08 ال�شادر عن مديرية اأمالك الدولة ل�لية ورقلة 

-بناء على م�جز التاأثري على البيئة املقدمة من طرف ال�رسكة .
تابع للقرار رقم: 760 بتاريخ 05 مار�س 2019 �شفحة رقم: 1545
باإقرتاح من ال�شيد: مدير التنظيم وال�ش�ؤون العامة يقرر مايلي:

املادة الأوىل: يفتح حتقيق عم�مي ببلدية املقارين ح�ل م�جزالتاأثري على البيئة اخلا�شة مب�رسوع اإن�شاء مدبح �شناعي لفائدة ال�رسكة ذات امل�ش�ؤولية املحدودة مذبح واد ريغ    SARL ABATOIR OUED RIGH امل�شري 
من طرف ال�شيد: العم�دي عادل الكائن بالقطعة A1  الق�شم 13 جمم�عة امللكية رقم 108 و القطعة A2 الق�شم 13 جمم�عة امللكية رقم 03 بلدية املقارين دائرة املقارين ولية ورقلة، وذلك ملدة 30 ي�م اإبتداء من تاريخ تعليق هذا 
القرار. املادة 02: يعني ال�شيد  زوزو عبد ال�هاب مهند�س دولة اأو ال�شيد: �ش�طة عبد املجيد مهند�س دولة يف الهند�شة املعمارية حمافظ حمقق يكلف بال�شهر على احرتام التعليمات يف جمال تعليق ون�رس هذا القرار وكذلك فتح 

�شجل مرقم وم�ؤ�رس عليه جلمع اأراء امل�اطنني ح�ل امل�رسوع خالل مدة التحقيق يف الأوقات و الأماكن املحددة.
كما يكلف باإجراء كل التحقيقات اأو جمع املعل�مات التكميلية الرامية اإىل ت��شيح الع�اقب املحتملة للم�رسوع على البيئة.

املادة 03: يعلق هذا القرار مبقر ال�لية، مقر دائرة املقارين، ومكان م�قع امل�رسوع كما ين�رس يف جريدتني ي�ميتني وطنيتني على نفقة �شاحب امل�رسوع.
املادة 04: ي��شع م�جز التاأثري على البيئة و�شجل التحقيق العم�مي على م�شت�ى بلدية املقارين.

املادة 05: يحرر املحافظ املحقق على نهاية مهمته حم�رس يحت�ي على تفا�شيل حتقيقاته واملعل�مات التكميلية التي يجمعها ثم ير�شله اإىل ال�شيد ال�ايل عن طريق ال�شيد رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي  لبلدية املقارين حتت 
اإ�رساف ال�شيد رئي�س دائرة املقارين مدعمة براأيه ال�رسيح ح�ل امل�رسوع.

املادة 06: يكلف ال�شادة: الأمني العامة لل�لية، ال�ايل املنتدب للمقاطعة الإدارية لتقرت. مدير التنظيم وال�ش�ؤون العامة، مدير البيئة، مديرة ال�شناعة واملناجم، مدير احلماية املدنية، قائد املجم�عة الإقليمية للدرك ال�طني، رئي�س 
اأمن ولية ورقلة، رئي�س دائرة املقارين رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية املقارين واملحافظ املحقق كل دائرة اخت�شا�شه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�رس يف ن�رسة القرارات الإدارية ل�لية ورقلة.

الو�شط:2019/04/10
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كيف يتابع الإعالم العربي خطوات الأ�صرى الت�صعيدية ؟
تقرير : اإعالم الأ�سرى 

ي�صدره  ما  ورغم  االحتالل  اأن  فيه  �صك  ال  مما 
االأحزاب  وروؤ�صاء  قادته  األ�صنة  على  تهديدات  من 
لق�صية  كثريا  اهتماما  يلقي  اأنه  اإال  املتطرفة 
عن  مفتوح  اإ�رضاب  يف  االأ�رضى  دخول  احتمالية 

الطعام واملاء ال�صتعادة اأب�صط حقوقهم.
تتفرع  واأذرعه  االحتالل  لدى  التخوف  و�صمن هذا 
حد  لت�صل  بكثري  ذلك  من  اأكرب  اإىل  التهديدات 
يغلي  ال�صارع  بات  اإذا  امل�صتوطنني  باأمن  امل�صا�س 
ت�صتعد  حيث  امل�رضوع،  واإ�رضابهم  لالأ�رضى  ن�رضة 
هذه  ملواجهة  ال�صهيونية  االأمنية  اجلهات  خمتلف 

احلاالت من غ�صبة الفل�صطينيني ن�رضة لالأ�رضى.
ال�صهيوين  ال�صاأن  يف  اخلبري  يوؤكد  ال�صياق  هذا  ويف 
و�صائل  عرب  يويل  االحتالل  باأن  من�صور  ع�صمت 
االأ�رضى  تهديد  بق�صية  كبريا  اهتماما  اإعالمه 
قيادات  دخول  واحتمالية  الطعام  عن  باالإ�رضاب 
اأ�صرية منذ البداية فيه، ويفرغ لذلك م�صاحات عرب 

ن�رضاته االإخبارية.
و�صائل  اإن  االأ�رضى  اإعالم  مكتب  لـ  من�صور  ويقول 
االإعالم العربية ومنذ عدة اأيام تظهر اهتماما بهذا 

ال�صاأن يف الن�رضات الرئي�صية التي ي�صت�صيفون فيها 
واآخرين  الفل�صطيني  ال�صاأن  يف  خمت�صني  مرا�صلني 
تاأثري  اإمكانية  عن  للحديث  ال�رضطة  يف  خمت�صني 

ذلك على امل�صتوطنني واأمنهم.
و�صائل  تتناوله  ما  حول  يدور  احلديث  وي�صيف:" 
التوا�صل االجتماعي من اأخبار وتطورات يف ق�صية 
االأ�رضى ويتم النقل حتى االآن عن م�صادر فل�صطينية 
رغم  ال�صجون  داخل  اجلارية  باجلهود  يتعلق  فيما 
اأن االحتالل وب�صكل ر�صمي ال يعرتف بوجودها مع 

احلركة االأ�صرية".
التغطية  فاإن  ال�صهيوين  ال�صاأن  خرباء  وبح�صب 
وخا�صة  م�صتوى  من  اأكرث  على  يتم  واالهتمام 
ي�صمى  ما  تخوفات  يف  ويتمثل  االأمني  امل�صتوى 
بجهاز االأمن الداخلي ال�صهيوين "ال�صاباك" حول ما 
قد ت�صل اإليه حالة االحتقان يف ال�صارع الفل�صطيني 
والداخل  وال�صفة  القد�س  يف  لالأو�صاع  انفجار  من 

وغزة.
االأمن  بوزير  ي�صمى  ما  بتهديدات  يتعلق  فيما  اأما 

فهناك  االأ�رضى  بحق  اأردان"  "جلعاد  الداخلي 
وال�صيا�صيني  الع�صكريني  القادة  لدى  تقليل حلجمها 
الذين كانت لهم فرتة طويلة يف التعامل مع احلركة 
اأن  ميكن  ال  خطوات  اأنها  يعلمون  حيث  االأ�صرية، 
تنجح مثل خلط اأ�رضى االأحزاب واإلغاء التنظيمات 

والتعامل مع املعتقلني ب�صكل فردي.
ويتابع:" يحاول اردان اأن يطرح وجهة نظر مت�صددة 
وا�صحة،  انتخابية  دعاية  يف  ال�صتخدامها  وذلك 
ولكن كل االأنظار تتجه االآن يف كيان االحتالل نحو 
اإ�رضاب االأ�رضى وتاأثرياته على االأمن واحلياة العامة 
للم�صتوطنني". وكانت و�صائل اإعالم عربية نقلت عن 
م�صوؤولني �صيا�صيني �صهاينة قولهم حول حت�صريات 
ال�صجون  من  قريبة  ميدانية  م�صت�صفيات  الإقامة 
التي �صت�صهد اإ�رضابات جماعية مع تهديدات بعدم 
االكرتاث الأمر االأ�رضى واإ�رضابهم؛ رغم اأن اجلهود 
يف  ال�صهيونية  ال�صجون  اإدارة  جتريها  التي  احلثيثة 
تظهر  االإ�رضاب  خطوة  لتفويت  م�صتميتة  حماولة 

عك�س ذلك. 

�سوت وطن اأ�سري 
اجلزائر �سوت اأ�سرانا اىل العامل وبكل اللغات 
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ملف �سوت الأ�سري الفل�سطينى

اجلزائر ت�صيُء الزنازيَن يف فل�صطني

احلركة الأ�صرية يف �صجون الحتالل تثور 
وُتعلن بدء معركة احلرية والكرامة الثانية

معركة الكرامة 2

تقرير: مركز حنظلة لالأ�سرى واملحررين

بدء  ني�صان  من  الثامن  م�صاء  االأ�صرية  احلركة  اأعلنت 
واالنت�صار  الدم  معركة  الثانية،  والكرامة  احلرية  معركة 
التي كانت قد اأعدت لها يف مطلع العام 2019، بعد اإعالن 
�صد  �صيا�صته  عن  اأردان"  "جلعاد  ال�صهيوين  االأمن  وزير 
االأ�رضى الفل�صطينيني التي ت�صتهدف حقوقهم ومنجزاتهم 

االإن�صانية.
من  امُلن�رضم  اآذار  �صهر  يف  خا�صة  ال�صجون  عا�صت  لقد 
اإدارة  ممار�صة  جراء  والتوتر  الغليان  من  حالة  العام  هذا 
االأ�رضى  على  "اأردان"  �صيا�صة  فر�س  ال�صجون  م�صلحة 
ت�صوي�س  اأجهزة  برتكيب  بدايتها  وكانت  الفل�صطينيني، 
االأ�رضى  حلياة  وامُلهددة  اخلطرية  باالإ�صعاعات  تبعث 
الفل�صطينيني، وكانت البداية يف ق�صمي )4 يف �صجن النقب( 
و)1 يف �صجن رميون( الذي كان فارغاً والحقاً مت اقتحام 
ق�صم )7( يف �صجن رميون من ِقبل قوات القمع ال�صهيونية 
اخلا�صة التابعة مل�صلحة ال�صجون ونقل 90 اأ�صري من اأ�رضى 
اجلبهة ال�صعبية وحما�س واجلهاد االإ�صالمي اإىل ق�صم )1( 
يف ذات ال�صجن، حيث اأبلغ االأ�رضى اإدارة م�صلحة ال�صجون 
اأنه يف حال فر�صت عليهم نقلهم اإىل ق�صم )1( بالقوة فاإن 
اال�رضى �صيقومون بحرق الق�صم بالكامل، وهذا ما ح�صل 
اإدارة م�صلحة  متاماً، ورافق ذلك طعن اثنني من رجاالت 
هذه  االأ�رضى يف  تعر�س  حيُث  النقب،  �صجن  ال�صجون يف 
اأعداد  اإ�صابة  اىل  اأدى  وال�رضب مما  التنكيل  اىل  االأق�صام 

كبرية يف �صفوف االأ�رضى.
بل  احلد،  هذا  عند  ال�صهيونية  القمع  �صيا�صة  تتوقف  مل 
العقاب  �صيا�صة  وفر�صها  وانتهاكها  نازيتها  يف  ا�صتمرت 
اجلبهة  اأق�صام  يف  املتواجدين  االأ�رضى  لكل  اجلماعي 
ذويهم  زيارات  من  مبنعهم  واجلهاد،  وحما�س  ال�صعبية 

)الفورة(  النزهة  اىل  واخلروج  الكنتني  و�رضاء  واملحامني 
فقط ل�صاعة واحدة.

ومع بدايات معركة الكرامة، اأعلنت الهيئة القيادية للحركة 
االأ�صرية م�صاء الثامن من ني�صان بدء معركة االأمعاء اخلاوية 
اإدارة  تن�صلت  اأن  بعد  الثانية  والكرامة  احلرية  معركة 
عليها  االتفاق  مت  التي  املطالب  من  ال�صهيونية  ال�صجون 
اأثناء جل�صات احلوار التي انعقدت يف ا�صاد�س وال�صابع من 

ني�صان.
جماهري  االأ�صرية  للحركة  القيادية  الهيئة  طالبت  وقد 
�صعبنا وكل القوى واالأحزاب واملوؤ�ص�صات الوطنية ب�رضورة 
م�صاندتهم ومنا�رضتهم وااللتفاف حول مطالبهم احلياتية 
واالإن�صانية، وذلك من خالل تو�صيع الفعاليات اجلماهريية 

وال�صعبية على كافة امل�صتويات.

الأ�سرى ي�سرعون بالإ�سراب عن الطعام

القيادية  الهيئات  اإن  الفل�صطيني  االأ�صري  نادي  قال 
لالأ�رضى يف معتقالت االحتالل اأعلنت البدء بتنفيذ 
خطوة االإ�رضاب عن الطعام، وذلك بعد ف�صل احلوار 

مع اإدارة معتقالت االحتالل، ورف�صها ملطالبهم.
مع  والتفاو�س  باحلوار  بدوؤوا  قد  االأ�رضى  وكان 
االإدارة على جمموعة من املطالب احلياتية، ورفع 
االآونة  يف  عليهم  فر�صتها  التي  العقابية  االإجراءات 
اأم�س  وا�صتمر احلوار املكثف حتى م�صاء  االأخرية، 
االأ�رضى  يبداأ  اأن  فيه  املقرر  من  كان  الذي  االأحد 
االإ�رضاب  خطة  وفق  الطعام  عن  باالإ�رضاب 
املعلنة واملتمثلة بدخول عدد من الهيئات القيادية 
من  جمموعة  اإىل  اإ�صافة  ال�صجون  يف  للتنظيمات 

ثانية  دفعة  ذلك  يلي  االأوىل،  الدفعة  وهذه  االأ�رضى 
يف  الثالثة  والدفعة  ني�صان/ اأبريل،   11 تاريخ  يف 
تاريخ  الرابعة يف  والدفعة  ني�صان/ اأبريل،   13 تاريخ 
اأن  اإىل  االأ�صري  نادي  ولفت  ني�صان/ اأبريل.   17
الكرامة  )معركة  اجلديدة  معركتهم  اأعلنوا  االأ�رضى 
2( يف حماولة جديدة ال�صتعادة حقوقهم التي �ُصلبت 
منهم، وكذلك للحفاظ على ما تبقى من اإجنازاتهم 
ا�صتدت  التي  القمع  لعمليات  حد  وو�صع  التاريخية، 
نتج  والتي   2019 اجلاري  العام  مطلع  منذ  ذروتها 
بعد  وحتديداً  االأ�رضى،  من  الع�رضات  اإ�صابة  عنها 
ن�صب اأجهزة الت�صوي�س يف عدد من اأق�صام االأ�رضى.

االأ�رضى  اإىل م�صاندة ودعم  االأ�صري  نادي  هذا ودعا 
يف معركتهم �صد ال�ّصجان و�صيا�صته التي تهدف اإىل 

ك�رض اإرادة االأ�رضى، و�صلبهم حقوقهم.



بقلم/عبد النا�صر عوين فروانة
ع�صو املجل�س الوطني الفل�صطيني

الفل�سطيني  للأ�سري  اأ�سبح  فقد  لذا 
منزلة كبرية يف وجدان �سعبه واأمتهم، 
ون�سالية.  قيمة معنوية  ملا ميثله من 
مقاومة  يُحتذى يف  كما غدا منوذجاً 

املحتل.
اأما دولة الحتلل الإ�رسائيلي، فاإنها 
تعتربهم جمرد اأفراد منحرفني وقتلة، 
ي�ستحقونه.  انتقاما  �سجنهم  وتعترب 
ا�رسائيلية  نظرة  عن  ناجت  وهذا 
الفل�سطينيني  يف  ترى  ل  عن�رسية 
اأو  �سوى خمربني،ل ي�ستحقون احلياة 
حتى املعاملة الإن�سانية التي فر�سها 

القانون الدويل.
ل  ومرات  طويل  الأ�رسى  ُقمع  فلقد 
من  متعددة  اأ�سكال  وعانوا  حت�سى، 
ال�سجون  وظلت  والإهانة،  الإذلل 
حلظة  -ومنذ  دوماً  الإ�رسائيلية 
قاهرة  عقابية  و�سائل  اإن�سائها- 
الفل�سطينيني  الأ�رسى  لأج�ساد 
املتعمد  الأذى  واإحلاق  ونفو�سهم، 
اأفكارهم  على  للتاأثري  ومكاناً  بهم، 
املعنوي  للقتل  واأداة  ومعتقداتهم، 
التدريجية  اجل�سدية  والت�سفية 
�سلطات  لأن  اإل  ذاك  وما  والبطيئة. 
الحتلل ترى يف الفل�سطينيني اأعداء 
على  اأو  منهم،  التخل�ص  يجب  لها، 

الأقل ردعهم بكل الو�سائل املمكنة.
ال�سلوك  هذا  باأن  �سك  من  وما 
املقاومة  ولد  ما  هو  لي�ص  ال�ساذ، 
الحتلل  اأن  بل  الفل�سطينيني،  لدى 
هو  فل�سطني  يف  وجوده  واأ�سا�ص 
يف  تفكري  لكل  الأ�سيل  امل�سدر 
الفل�سطينيون  فكر  وقد  املقاومة. 
باملقاومة منذ ما قبل اإن�ساء ال�سجون 
عمليات  اأ�رس�ص  وقادوا  الإ�رسائيلية، 
كما  الحتلل.  جنود  مع  املواجهة 
واأن املقاومة امل�سلحة التي انطلقت 
قبل  انطلقت  قد  كانت  فل�سطني،  يف 

اأن ت�سجن اإ�رسائيل فل�سطينيا واحداً. 
يف  الأ�رسى  معاناة  فاإن  بالتاأكيد  لكن 
هويتهم  حمو  حماولت  من  ال�سجون 
كفاحهم،  وت�سويه  ملكانتهم  والإ�ساءة 
والتعمد  وعيهم  على  ال�سيطرة  اأو 
لديهم  اأن�ساأت  قد  وايذائهم،  باإذللهم 
دافع  هو  اإ�سافياً،  كفاحياً  دافعا 
الإ�رسائيليني  ال�سجانني  مواجهة 
ممار�ساتهم،  ويف�سح  يوؤملهم  مبا 
الإن�سان  ان�سانية  على  يُحافظ  ومبا 

الفل�سطيني وجوهره.
الهيمنة،  ثقافة  اأن  لنا  يتبني  هنا  من 
التي �سعت اإدارة ال�سجون الإ�رسائيلية 
قد  الأ�رسى،  اأرواح  على  فر�سها  اإىل 
متثل  متاما  عك�سي  فعل  رد  اأنتجت 
تلك  واأن  ومقاِومة،  م�سادة  بثقافة 
وجتذرها،  تطورها  وا�سلت  الثقافة 
بفعل تراكم اخلربات. فّر�ص الأ�رسى 
�سفوفهم، ووحدوا جهودهم، ونظموا 
اإعجابا  اأثار  الداخلية، مبا  علقاتهم 

مكتوما لدى عدوهم.
وهكذا غدا ال�سجن �ساحة اأخرى من 
بني  واملواجهة،  ال�ستباك  �ساحات 
وهكذا  والإ�رسائيليني.  الفل�سطينيني 
على  الإ�رسائيلي-  ال�سجن  حتول 
موؤ�س�سة  من   - الأبطال  هوؤلء  اأيدي 
مقاومة،  وطنية  موؤ�س�سة  اإىل  هيمنة، 
الإن�سان،  اإن�سانية  على  حتافظ 
والقومي.  الوطني  انتمائه  من  وتعزز 
خو�ص  دون  يتاأتى  اأن  لذلك  كان  وما 
العذابات  من  الطويلة  الرحلة  هذه 
والإ�رسابات عن الطعام واملواجهات 

املختلفة خلف ق�سبان ال�سجون.
لقد ات�سم ن�سال احلركة الأ�سرية، يف 
املراحل املختلفة، بالطابع ال�سلمي: 
حيث ل ميلك املعتقلون �سوى الإرادة 
ال�سلح  هذا  اأنتج  ولقد  والعزمية. 
الحتجاجات  من  متزايدة  جمموعة 
الطعام،  عن  والإ�رسابات  ال�سلمية، 
مواجهات  القليلة  الأحيان  بع�ص  ويف 

عنيفة، �رسعان ما كانت تنتهي.

كانت  ال�سلمية  فاملواجهات  اإذن 
ولعل  املراحل.  كل  يف  الغالبة  هي 
من  الأبرز  هو  الطعام  عن  الإ�رساب 
بني الأ�سكال الن�سالية، التي جلاأ اإليها 
الأ�سا�سية  احلقوق  لنتزاع  الأ�رسى، 
حيث  اجلماعة.  اأو  بالفرد  اخلا�سة 
لآلم  نعم  دائما:  الأبرز  عنوانها  كان 

اجلوع. ول لآلم الركوع.
كافر،  اجلوع  اأن  القدم  منذ  قيل  لقد 
لكن هناك ِمن الفل�سطينيني َمن جعلوا 
من اجلوع ثائراً خلف ق�سبان �سجون 
مراراً،  فثاروا  الإ�رسائيلي،  الحتلل 
وخا�سوا "الإ�رساب عن الطعام" مئات 
املرات، وا�ستطاعوا بفعل ذلك انتزاع 
وتغيري  امل�سلوبة  حقوقهم  من  الكثري 
واقعهم نحو الأف�سل، على قاعدة اأن 
مقاومة  واأن  يُوهب،  ول  يُنتزع  احلق 
وخارج  داخل  وواجب،  حق  املحتل 
ال�سجون، واأن "الإ�رساب عن الطعام" 
ويج�سد  املواجهة  اأ�سكال  من  �سكل 
ثقافة املقاومة ال�سلمية داخل �سجون 
الحتلل الإ�رسائيلي، ويُعترب امتدادا 
اليومي  ال�ستباك  حلالة  طبيعيا 
الحتلل  مع  املبا�رسة  واملواجهة 

خارج ال�سجون.
الفل�سطينيون  الأ�رسى  اأدرك  لقد 
�سجانيهم،  مواجهة  اأهمية  مبكرا، 
فلجاأوا اإىل الإ�رسابات املفتوحة عن 
توؤدي  قد  باأنها  علمهم  رغم  الطعام، 
اإىل تدهور �سحتهم، اأو حتى يف بع�ص 
اأنهم وا�سلوا  اإل  اإىل املوت،  احلالت 
اإ�رساباتهم كخيار ل بديل عنه، كلما 
الأقل  الو�سائل الأخرى  �سعروا بف�سل 
الإ�رساب  يكن  مل  لذا  و�رسراً.  اأملا 
اخليار  بات  بل  غايًة،  الطعام  عن 
اإليه  الأخري غري املف�سل، الذي يلجاأ 

الأ�رسى.
الطعام  عن  الإ�رساب  يكن  مل  نعم، 
الأ�رسى،  اأمام  الأول  اخليار  هو  يوماً 
املف�سل  اخليار  هو  يكن  مل  كما 
لديهم، ولي�ص هو الأ�سهل والأقل اأملاً 

ووجعاً، واإمنا هو اخليار الأخري وغري 
والأكرث  اإيلماً  الأ�سد  وهو  املف�سل، 
اأنف�سهم  جتويع  يهوون  ل  فهم  وجعاً، 
كما  اأج�سادهم،  اإيذاء  يرغبون يف  ول 
ل يرغبون يف اأن ي�سقط منهم �سهداء 

يف ال�سجون.
لكنهم يلجوؤون لهذا اخليار م�سطرين 
كرامتهم،  عن  ذوداً  عنهم،  ورغما 
وجت�سيداً  اإذللهم  ملحاولت  ورف�سا 
احلقوق  انتزاع  يف  املقاومة  لثقافة 
مكانتهم  عن  ودفاعاً  امل�سلوبة، 

وم�رسوعية مقاومتهم للمحتل.
الأ�رسى  فلقد خا�ص  ذلك  وبناًء على 
الإ�رسابات  ع�رسات   1967 عام  منذ 
�سجن  وكان  الطعام،  عن  اجلماعية 
متوز/يوليوعام  يف  �سهد  ع�سقلن 
منظم  جماعي  اإ�رساب  اأول   1970
خلله  وا�ست�سهد  الأ�رسى،  يخو�سه 
الأ�سري "عبد القادر اأبو الفحم" الذي 
عن  الإ�رسابات  �سهداء  اأول  يُعترب 

الطعام.
عدة  ا�رسابات  اأن  من  وبالرغم 
يُعترب  الإ�رساب  هذا  اأن  اإل  �سبقته، 
عن  ومنظم  جماعي  اإ�رساب  اأول 
الإ�رساب  هذا  اأحدث  وقد  الطعام. 
وهذه ال�سهادة تاأثرياً كبرياً على واقع 
و�سّكل  بعد،  فيما  الأ�سرية  احلركة 
للأ�رسى لل�ستمرار على ذات  حافزاً 
ذلك  بعد  الإ�رسابات  فتوالت  النهج، 
يف  رحاه  الدائرة  ال�رساع  اإطار  يف 
�ساحات ال�سجون كافة، وقدم خللها 
الأ�رسى ت�سحيات ج�ساماً و�سقط من 
اأبو  بينهم العديد من ال�سهداء اأمثال: 
الفحم ورا�سم حلوة وعلي اجلعفري 

واإ�سحق مراغة وح�سني عبيدات.
على  الأ�سرية  احلركة  اعتمدت  لقد 
مواجهة  يف  موقفها  ووحدة  وحدتها 
ال�ساملة  الإ�رسابات  واأن  ال�سجان، 
واملفتوحة عن الطعام، ل ت�ستطيع اأن 
هي  جماعية،  ثقافة  عن  مبناأى  تقوم 
املعركة  ح�سم  يف  الرئي�سي  العن�رس 

وحتقيق النت�سار.
ولكن خلل ال�سنوات القليلة املا�سية 
بداأنا نرى يف ال�سجون اأ�رسى يخو�سون 
اإ�رسابات فردية مبناأى عن اجلماعة، 
ذاتية  اأ�سباب  فر�سته  ن�سايل  ك�سكل 
وباملقايي�ص  اأنه  اإل  ومو�سوعية. 
جديداً  ن�سالياً  �سكًل  يُعترب  ال�سابقة 

نُقدره ونحرتمه وندعمه.
اأ�سهروا  الذين  الأ�رسى  هم  وكثريون 
�سلح الأمعاء اخلاوية يف وجه ال�سجان 
وخا�سوا اإ�رسابات فردية عن الطعام 
خ�رس  اأمثال:  طويلة،  و�سهور  لأيام 
ال�رساونة،  اأمين  �سلبي،  هناء  عدنان، 
�سامي  كايد،  بلل  العي�ساوي،  �سامر 
القيق،  جنازرة، ثائر حلحلة، حممد 
حممود ال�رس�سك، وغريهم، وما يزال 
يخو�سون  الأ�رسى  من  عدد  هناك 
"العتقال  �سد  الطعام  عن  ا�رسابا 
اأحدثوا  وغريهم  وهوؤلء  الإداري"، 
حراكا ن�ساليا داخل ال�سجون و�سلطوا 
ال�سوء على ملفات مهمة، ولعل غالبيها 
العظمى كانت �سد �سيا�سة "العتقال 
الإداري"، و�سّكلت مبجموعها امتداداً 
طبيعياً للثورة على الحتلل وجت�سيداً 
خلف  املقاومة  لثقافة  حقيقياً 

جميع  واأن  الحتلل.  �سجون  ق�سبان 
اجلماعية  الإ�رسابات  خا�سوا  من 
يف  م�رسقة  مناذجاً  �سّكلوا  والفردية 
املواجهة والتحدي، و�سّطروا حالت 

ن�سالية فريدة ومتميزة يف الت�سحية.
�سوتاً  باأننا  نرى  ومازلنا  كنا  لقد 
وق�ساياهم  واملحررين،  للأ�رسى 
لذا  املختلفة،  وملفاتهم  املتعددة 
وقدمنا  وبذلناه،  اإل  جهدا  ندخر  مل 
عن  للم�رسبني  والإ�سناد  الدعم  كل 
وبكل  واأبدا  دائما  و�سنقف  الطعام، 
هذه  بجانب  وامكانياتنا  طاقاتنا 
و�سنوا�سل  املنا�سلة  ال�رسيحة 
دفاعنا عن حقوقهم و�سول حلريتهم 

املن�سودة.
الأ�رسى  من  جزء  قرر  وبالم�ص 
مواجهة  عددهم-  كم  النظر  -بغ�ص 
الإ�رساب  �سلح  وا�سهار  ال�سجان 
دفعات  بهم  و�سيلتحق  الطعام،  عن 
وهذا  القادمة.  اليام  خلل  اخرى 
و  نكون  ان  اىل  تردد  وبدون  يدفعنا 
ولن  لهم  �سندا  دائما  عاهدناهم  كما 
نتخلى عنهم، فمعركتهم هي معركتنا 
انت�سارا  ي�سكل  وانت�سارهم  جميعا، 

للحق الفل�سطيني وكفاحه امل�رسوع.

ان الثورة الفل�صطينية هي جزء ل يتجزاأ من احلركة الثورية العاملية، وجزء اأ�صا�صي من احل�صارة الإن�صانية، وتعترب ق�صية الأ�صرى واملعتقلني الفل�صطينيني داخل �صجون الحتالل الإ�صرائيلي معلمًا اأ�صا�صيًا من 
معامل الق�صية الفل�صطينية، وجزءاً ل يتجزاأ من هموم ال�صعب الفل�صطيني، وعنوانًا بارزاً يف تاريخه الن�صايل، باعتبار قطاع الأ�صرى واحداً من اأهم قطاعات احلركة الوطنية الفل�صطينية.

مقاومة الحتالل يف ال�صجون

الأ�سرى الفل�سطينيون يقاومون املحتل رغم قيدهم

موؤ�ص�صة )الأ�صرى القدامى يف جنوب اأفريقيا(

 تت�سامن مع املعتقلني الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل
هيئة �صوؤون الأ�صرى واملحررين

 الأ�سرى يعلنون ف�سل احلوار و150 اأ�سري 
ندد �سكرتري موؤ�س�سة الأ�رسى القدامى يف جنوب اأفريقيا ي�سرعون بالإ�سراب املفتوح عن الطعام

مبو مو�سيمال، اليوم بال�سيا�سات الل اخلقية واملعاملة 
غري الإن�سانية التي يتعر�ص لها الأ�رسى الفل�سطينيني يف 
ت�سامنية  ر�سالة  يف  مبو  وقال  ال�رسائيلية.  املعتقلت 
مع الأ�رسى و�سلت للهيئة، "نوؤكد مرة اأخرى على اإدانتنا 
اإجتاه  العنف  واإ�ستخدام  واللإن�سانية  الرببرية  للمعاملة 
الأ�رسى الفل�سطينيني يف ال�سجون العن�رسية الإ�رسائيلية 
الوح�سي  التعذيب  الفل�سطينيني  الأ�رسى  يواجه  حيث 
اجل�سدي والنف�سي على حد �سواء".واأ�ساف، "اإن  جتربتنا  
بلدنا   العن�رسي يف  الف�سل  �سد  الن�سال  مرحلة  خلل 
ت�سبه اىل حد كبري ظروف اإعتقال الأ�رسى الفل�سطينيني يف 
اإ�رسائيل، خا�سة اأثناء احلب�ص الإنفرادي، وم�سائل  اأخرى 
اأو ال�سماح مبقابلة الطبيب وكذلك  مثل التغذية، ورف�ص 
منع قراءة الكتب"." اإننا يف موؤ�س�سة املعتقلني القدامى 
املعتقلني  �سد  اأ�ستخدمت  املمار�سات  التي  كل  ندين 

اأ�سبوعني  نحو  قبل  ال�سمعة  �سيء  معتقل  النقب  يف 
ر�سالته،  يف  مبو  املعتقلني".ودعا  على  اخلناق  وت�سديد 
"رئي�ص وزراء اإ�رسائيل العن�رسي اإىل اإطلق �رساح جميع 
املعتقلني دون قيد اأو �رسط ، ل �سيما الن�ساء والأطفال، 
عن  امل�رسوط  غري  والإفراج  منازلهم  لهدم  حد  وو�سع 
جميع ال�سجناء ال�سيا�سيني، وبدء املفاو�سات على اأ�سا�ص 
حل الدولتني".واأ�ساف، "نحن نوؤيد الدعوة التي وجهتها 
دائرة العلقات الدولية يف جنوب اإفريقيا ب�ساأن اإن�سحاب 
ندعوا  وكذلك  اإ�رسائيل،  من  اإفريقيا  جنوب  �سفري 
الإ�رسائيلية  ال�سفارة  اإغلق  اإىل  اإفريقيا  جنوب  حكومة 
ال�سعب  كفاح  "نحيي  قائل،  ر�سالته  بريتوريا". وختم  يف 
الفل�سطيني �سد اأ�سواأ اأ�سكال الفا�سية، ونعرب عن دعمنا 
للن�سال الفل�سطيني، ونحيي الروح الثورية لكل املعتقلني 
�سجون  يف  طويله  فرتات  ام�سوا  الذين  الفل�سطينيني، 

الإحتلل الإ�رسائيلي". 

الأ�رسى واملحررين، عن ف�سل جل�سات احلوار  �سوؤون  اأعلنت هيئة 
وتنظيمات  ف�سائل  وممثلي  الإ�رسئيلية  الحتلل  �سجون  اإدارة  بني 
احلركة الأ�سرية يف معتقلت الإحتلل قبل قليل، بعد اأن ا�ستمرت 
رميون.  �سجن  يف  املا�سيني  اليومني  مدار  على  طويلة  ل�ساعات 
اليوم  ظهر  �رسعوا  فل�سطيني  اأ�سري   150 قرابة  اأن  الهيئة،  وبينت 
والنقب، يف  رميون  �سجني  واملاء، يف  الطعام  عن  مفتوح  باإ�رساب 
معركة اأطلقوا عليها ا�سم )معركة الكرامة 2(، على اأن تدخل دفعات 
الأيام  خلل  ال�سجون  خمتلف  من  للإ�رساب  الأ�رسى  من  متتالية 
املقبلة. وقالت، اأن احلوار مع اإدارة �سجون الحتلل وقيادة احلركة 
الأ�سرية و�سل لطريق م�سدود، وذلك ب�سبب تعنت الإدارة ومن خلفها 
احلياتية  للمطالب  الإ�ستجابة  يف  الإ�رسائيلي  ال�سيا�سي  امل�ستوى 

الإن�سانية للحركة الأ�سرية واملكفولة بكل ال�رسائع والقوانني الدولية. 
ت�ستجب ملطالب  اإدارة �سجون الحتلل مل  اأن  الأ�رسى، اىل  ولفت 
احلركة الأ�سرية كاإزالة اأجهزة الت�سوي�ص واإعادة زيارات اأهايل اأ�رسى 
قطاع غزة، وعدم التو�سل اىل تفاهمات وا�سحة حول تركيب اأجهزة 
الأ�رسى  عزل  اإنهاء  وعدم  ال�سجون،  اأق�سام  بني  عمومية  تلفونات 
املعاقبني اإثر الحداث الأخرية يف �سجن النقب ال�سحراوي، ووقف 
من  وغريها  بحقهم  الطبي  والتنكيل والهمال  الإقتحام  عمليات 
مطالب. وطالب الأ�رسى اأبناء ال�سعب الفل�سطيني، ب�رسورة الإلتفاف 
حول ق�سيتهم العادلة ومعركتهم الن�سالية، واإ�سنادهم مبختلف ال�سبل 
والتي  جتاههم  الإ�رسائيلية  ال�سيا�سات  وف�سح  املمكنة  والأدوات 

تخرق كل ال�رسائع الدولية ومبادئ حقوق الإن�سان.  
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عي�شة ق.

حيث منحت اللجنة خالل اجتماع 
النقاط  اأم�س  اأول  اأع�ضائها 
»الزيانيني«  لت�ضكيلة  الثالث 
عنابة  احتاد  خ�ضارة  جانب  اإىل 
ما  وفق  نظيفة  اأهداف  بثالث 
جانب  اإىل  القوانني.  عليه  تن�س 
بونة  اأبناء  جماهري  عوقبت  ذلك 
اأمام  النادي  يجريهما  مبباراتني 
يجعل  ما  وهو  �ضاغرة،  مدرجات 
العبي احتاد عنابة ينهون املو�ضم 
يكون  لن  والذين  جمهور  دون 
من  ابتداء  �ضوى  العودة  مبقدوره 
حيث  املقبل،  الكروي  املو�ضم 
عن  عنابة  احتاد  جمهور  يغيب 
املقررين  لقاءيه  خالل  الفريق 

ورائد  مقرة  جنم  من  كل  اأمام 
و29   28 اجلولتني  حل�ضاب  القبة 
ذلك  اإىل  باالإ�ضافة  التوايل،  على 
عوقبت االإدارة بدفع غرامة مالية 
قيمتها 20 مليون �ضنتيم وحرمانها 
من حقوق بث املباريات اخلا�ضة 
املكتب  وا�ضتدعى  اللقاء.  بنف�س 
التنفيذي للرابطة املحرتفة لكرة 
عبد  عنابة  احتاد  رئي�س  القدم 
ل�ضباب  العام  واملدير  البا�ضط 
من  عرامة  طارق  ق�ضنطينة 
جلنة  اأع�ضاء  اأمام  االمتثال  اأجل 
الت�رصيحات  وتربير  االن�ضباط 
الثنائي  بها  اأدىل  التي  اخلطرية 
خا�ضة رئي�س عنابة والذي �ضّوهت 
اأطلقها  التي  النارية  ت�رصيحاته 
ب�ضمعة  احلايل  االأ�ضبوع  خالل 

اعرتافه  ظل  يف  اجلزائرية  الكرة 
ب�رصاء املباريات املو�ضم الفارط 
لل�ضعود  اأجل م�ضاعدة فريقه  من 
جميع  واتهامه  الهواة  بطولة  من 
الر�ضوة  على  االعتماد  االأندية 
عرب �رصاء وبيع املباريات، وحتول 
ترتيب املواجهات اإىل امر عادي 
الذي  وهو  الوطنية  بطولتنا  يف 
قا�ضية  بعقوبة  مهددا  اأ�ضحى 
الت�رصيحات  تلك  عقب  حقه  يف 
هيئة  اأو�ضحت  كما  اخلطرية، 
اأنها  مدوار  الكرمي  عبد  الرئي�س 
يف  مدنيا  طرفا  تتاأ�ض�س  �ضوف 
اأجل  من  زعيم  الرئي�س  ق�ضية 
نيل حقها والتعوي�س على ال�رصر 
الت�رصيحات  على  بناء  املعنوي 

التي اأطلقها.

احتاد عنابة يخ�سر نقاط تلم�سان على الب�ساط وينهي املو�سم دون جمهورا�شتدعاء زعيم وعرامة لالمتثال اأمام جلنة االن�شباط
قّررت جلنة االن�شباط التابعة للرابطة املحرتفة لكرة القدم خ�شارة فريق احتاد 

عنابة على الب�شاط ومنح النقاط الثالث لنادي وداد تلم�شان بعد توقف املباراة التي 
جمعت الفريقني االأ�شبوع املا�شي حل�شاب اجلولة 26 من الرابطة املحرتفة الثانية قبل 
نهايتها ب�شبع دقائق ب�شبب اإ�شابة احلكم امل�شاعد الذي تعّر�ض للر�شق بحجر من طرف 

اأن�شار الفريق املحلي وهو ما دفع احلكم الرئي�شي للمواجهة اإىل توقيف اللقاء نهائيا

اإحتاد بلعبا�ض / 
ن�شر ح�شني داي

املكرة تتم�سك 
بحظوظ البقاء 

والن�سرية 
ت�ستهدف 

االقرتاب من 
البوديوم

فيفري   24 ملعب  يحت�ضن 
بلعبا�س  احتاد  مباراة   1956
ون�رص ح�ضني داي والتي تندرج 
املتاأخر  اللقاء  ت�ضوية  �ضمن 
الرابطة  من   22 اجلولة  عن 
ال  حيث  االأوىل،  املحرتفة 
بلعبا�س  احتاد  العبو  ميلك 
جمددا  للخطاأ  جمال  اأي 
ذيل  يف  تواجدهم  ظل  يف 
بال�ضقوط،  ومهددين  الرتتيب 
فر�ضة  ا�ضتغالل  يعولون  اأين 
امتالكهم مباراة متاأخرة وعلى 
ميدانهم من اأجل حتقيق الفوز 
بالنقاط  الر�ضيد  وتدعيم 
التم�ضك  اأجل  من  الثالث 
اأجل  من  قائمة  باحلظوظ 
البقاء وتفادي ال�ضقوط للق�ضم 
ت�ضكيلة  العبو  يدخل  االأدنى 
امليدان  اأر�ضية  »املكرة« 
بحثا عن معانقة االنت�ضار من 
عنهم  يغيب  الذي  وهو  جديد 
التوايل،  على  جوالت  �ضبع  يف 
اأين يجد املدرب اجلديد �ضيد 
اأحمد �ضليماين نف�ضه يف مهمة 
�ضعبة يف اأوىل مبارياته مدربا 
للت�ضكيلة، حيث ي�ضعى اإىل اإعادة 
على  والعمل  لالعبني  الثقة 
اجلوانب  كافة  من  حت�ضريهم 
حتى  والبدنية  الفنية  النف�ضية، 
لتحقيق  ا�ضتعداد  على  يكونوا 
عن  الفارق  وتقلي�س  االأهم 
اخلروج من منطقة اخلطر اإىل 
مراقبة  وموا�ضلة  نقاط،  اأربع 
�ضباق البقاء اإىل اآخر جولة من 

البطولة الوطنية.
داي  ح�ضني  ن�رص  ي�ضعى  بينما 
غرب  اإىل  تنقله  خالل  من 
العودة  عن  البحث  البالد 
بنتيجة ايجابية اإىل الديار، اأين 
اأمام  الن�رصية  العبو  يتواجد 
فر�ضة ثمينة من اأجل ا�ضتغالل 
مير  التي  ال�ضعبة  املرحلة 
للعودة  االأر�س  اأ�ضحاب  بها 
بانت�ضار ثمني من خارج الديار، 
العا�ضمي  النادي  واأن  خا�ضة 
النف�س عقب  الثقة يف  ا�ضتعاد 
اجلمهورية  كاأ�س  من  االإق�ضاء 
يف  متتاليني  فوزين  و�ضجل 
اأمام مولودية  البطولة الوطنية 
بجاية،  ومولودية  اجلزائر 
للعودة  الفر�ضة  ميلك  وبالتايل 
اإىل  توؤهله  ثمينة  نقاط  بثالث 
الرتتيب  جدول  يف  االرتقاء 
واحتالل املركز اخلام�س، من 
اأجل التم�ضك بحظوظهم كاملة 
وتقلي�س  االأوىل  االأدوار  للعب 
اإىل  الثالث  املركز  عن  الفارق 

ثالث نقاط فح�ضب.
عي�شة ق.

تعيني ك�سول م�سوؤولة التايكواندو الن�سوي يف افريقيا

الفيدرايل  تر�ضيم ع�ضوة املكتب   مت 
للتايكواندو  اجلزائرية  باالحتادية 
ع�ضوة  من�ضب  يف  ك�ضول،  عفاف 
لالخت�ضا�س  االفريقي  االحتاد  يف 
الن�ضوي  التايكواندو  عن  م�ضوؤولة 
الهيئة  من  ام�س  اأول  علم  ح�ضبما 
واأو�ضح  اجلزائرية،  الفدرالية 
اجلزائرية  لالحتادية  العام  االمني 
ت�رصيح  معيانة يف  �ضمري  للتايكواندو 
 : قائال  اجلزائرية  االأنباء  لوكالة 
بن  يزيد  الفدرالية،  الهيئة  »رئي�س 
عالوة و�ضل ع�رص اليوم اىل اجلزائر 
قادما من املغرب، عقب م�ضاركته يف 
اجتماع  االحتاد االفريقي للتايكواندو 
اأين مت ر�ضمياتن�ضيب عفاف ك�ضول يف 
االفريقي  االحتاد  يف  ع�ضوة  من�ضب 
لالخت�ضا�س م�ضوؤولة عن التايكواندو 
»ك�ضول  معيانة:  وا�ضاف  الن�ضوي«، 

تهدف  ا�ضرتاتيجية  باإعداد  �ضتقوم 
التايكواندو  ريا�ضة  تقييم و�ضعية  اىل 
على   والعمل  ال�ضمراء  القارة  يف 
الن�ضوي  العن�رص  لدى  تعميمها  
االحتاد  �ضيا�ضة  �ضمن  يندرج  وهذا 
القتايل   الفن  هذا  لتطوير  االإفريقي 
على ال�ضعيد القاري وتثمني كل ما من 
�ضانه ترقية هذه الريا�ضة االوملبية.«

وكانت االحتادية اجلزائرية قد ن�ضبت 
املا�ضي  نوفمرب  �ضهر  اأواخر  يف 
املكلفة  الوطنية  اللجنة  باجلزائر 
الن�ضوي  التايكواندو  ريا�ضة  بتطوير 
والئية   رابطة  ممثلة   16 بح�ضور 
املطالبة  الوالئية  اللجان  واإن�ضاء 
بن�رص هذه االإ�ضرتاتيجية على م�ضتوى 
باإبرام  متبوعة  كانت  و  االأندية 
تعليمية  قطاعات  عدة  مع  اتفاقيات 

يف هذا املجال.

واأفاد معيانة -الذي تقلد �ضابقا مدير 
املنتخبات الوطنية بالهيئة الفدرالية: 
»رئي�س االحتادية يزيد بن عالوة قام 
دوالر   1500 حوايل  الديون  بت�ضديد 
عدم  جراء  عاتقنا  على  كانت  التي 
االإجازات  اإ�ضدار  م�ضتحقات  ت�ضديد 
الفدرايل  املكتب  عهد  منذ  الدولية 
عن  التجميد  رفع  واإعادة  ال�ضابق 
نف�س  وح�ضب  البنكي«،  احل�ضاب 
كل  من  حرة  االحتادية   « املتحدث: 
االحتادية  لدى  املالية  االلتزامات 
االفريقية   نظريتها  او  للعبة  الدولية 
قائما  الديون  ت�ضديد  م�ضكل  ويبقى 
للتايكواندو  العربي  االحتاد  مع  فقط 
�ضهر  نهاية  اجتماعا  �ضيعقد  الذي 
امل�ضاركة  ميكننا  ال  والذي  اأفريل 

فيه.«
وكاالت

االحتادية اجلزائرية لكرة ال�شلة

حتديد 20 اأفريل النعقاد 
اجلمعية االنتخابية

اجلزائرية  االحتادية  حددت 
اأفريل   20 تاريخ  ال�ضلة  لكرة 
العامة  اجلمعية  النعقاد  املقبل 
ك�ضفت  ما  ح�ضب  االنتخابية 
الفيدرالية،  الهيئة  اأم�س  اأول  عنه 
تر�ضيم  عقب  القرار  هذا  وياأتي 
لرف�س  والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة 
التقريرين االأدبي واملايل للرئي�س 
الفيدرايل،  ومكتبه  �ضليماين  علي 
العادية  العامة  اجلمعية  خالل 
التي جرت يوم 14 مار�س الفارط 
نهاية  وعند  العا�ضمة،  باجلزائر 
قام  العادية،  اجلمعية  اأ�ضغال 
لالحتادية،ر�ضوان  العام  االأمني 
الوزارة  ممثل  وكذا  جودي، 
بتن�ضيب  بلعياط  نذير  الو�ضية 

الطعون  الت�رصيحات،  جلان 
وت�ضليم املهام حت�ضبا لالنتخابات 

املقبلة.
واأعلمت االحتادية اجلزائرية لكرة 
ال�ضلة اأن اآخر اأجل لتقدمي ملفات 
الرت�ضح هو 13 اأفريل احلايل، وقد 
اأدت هذه الو�ضيعة اإىل جتميد كل 
غاية  اإىل  الوطنية  املناف�ضات 
انتخاب رئي�س جديد، ومت انتخاب 
علي �ضليماين -املرت�ضح الوحيد- 
باالإجماع �ضنة 2017 اأثناء العملية 
االنتخابية التي جرت بح�ضور 70 
الذين  العامة  ع�ضوا من اجلمعية 
�ضوتوا كذلك على اأع�ضاء املكتب 

الفيدرايل.
وكاالت   

اجلولة 27 من الرابطة املحرتفة الثانية

الرائد والو�سيف اأمام مهمة 
باملتناول وقمة نارية مب�سعود زوغار

جتري م�ضاء اليوم مباريات اجلولة 
الثانية  املحرتفة  الرابطة  من   27
ملتهبة  قمة  ت�ضهد  �ضوف  والتي 
زوغار وجتمع  م�ضعود  ملعب  على 
واحتاد  العلمة  مولودية  فريقي 
فريق  كل  يتم�ضك  اأين  ب�ضكرة، 
ال�ضعود  اأجل  من  كاملة  بحظوظه 
الغر�س  ولهذا  الكبار  دوري  اإىل 
يعول العبو »البابية« على ا�ضتغالل 
عاملي االأر�س واجلمهور من اأجل 
ل�ضاحلهم  الثالث  النقاط  ح�ضم 
وال�ضعود اإىل املركز الرابع لت�ضييق 
اخلناق على كوكبة املقدمة، بينما 
اأبناء »الزيبان« عن ت�ضجيل  يبحث 
نتيجة ايجابية ت�ضاهم يف احتفاظ 
بينما  ال�ضعود،  �ضباق  يف  باالآمال 
والو�ضيف  مقرة  الرائد جنم  يجد 
وداد تلم�ضان نف�ضيهما اأمام مهمة 
يف املتناول بدعم الر�ضيد بالنقاط 
اال�ضتقبال  خالل  من  الثالث 
�ضعيدة  مولودية  ملعبيهما  على 
واللذان  التوايل  على  القبة  ورائد 
ي�ضارعان على حتقيق البقاء، فيما 
الو�ضيف امل�ضرتك جمعية ال�ضلف 
ترجي  اأمام  �ضعب  داربي  ينتظره 
للديار  العودة  اأجل  من  م�ضتغامن 
على  والتاأكيد  ايجابية،  بنتيجة 
خم�س  ت�ضجيل  بعد  اال�ضتفاقة 

مباريات االأخرية دون هزمية.
يف املقابل، ي�ضارع احتاد احلرا�س 
من  واخلروج  البقاء  حتقيق  على 

يالقي  عندما  احلمراء،  املنطقة 
نزل  الذي  البليدة  احتاد  ال�ضيف 
ر�ضميا اإىل بطولة الهواة، وفر�ضته 
ثمينة لتدعيم الر�ضيد بالزاد كامال 
البقاء،  يف  كاملة  حظوظه  ولعب 
بينما يخو�س �رصيع غليزان مباراة 
وهدفه  بو�ضعادة  اأمل  اأمام  �ضعبة 
�ضباق  ومراقبة  ميدانه  الفوز على 
ي�ضتقبل  بينما  قرب،  عن  ال�ضعود 
وجمعية  �ضكيكدة  �ضبيبة  فريقي 
وهران كل من �ضبيبة بجاية واحتاد 

عنابة على التوايل.

برنامج املباريات
اإحتاد احلرا�ض / احتاد 

البليدة
�شبيبة �شكيكدة / �شبيبة 

بجاية
جنم مقرة / مولودية �شعيدة

ترجي م�شتغامن / جمعية 
ال�شلف

مولودية العلمة / احتاد 
ب�شكرة

�شريع غليزان / اأمل بو�شعادة
وداد تلم�شان / رائد القبة

جمعية وهران / احتاد عنابة
املباريات تنطلق ابتداء من 

ال�شاعة 16:00
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عي�شة ق.

�ضيفا  نزوله  خالل  مالل  وك�ضف 
القنوات  اإحدى  على  اأم�س  اأول 
اإدارة  اأن  اخلا�ضة  التلفزيونية 
النادي القبائلي �ضوف تف�ضخ عقد 
بعد ف�ضيحة  واأوقا�ضي  يو�ضف  بن 
اإم�ضاكهما من طرف ال�رشطة وهما 
متلب�ضان بحيازة مادة »الكوكايني«، 
النادي  تاريخ  يحرتما  مل  حيث 
القرارات  اأن  وا�ضتطرد  واأن�ضاره، 
يف  اتخاذها  يتم  �ضوف  التي 
جلميع  عربة  تكون  �ضوف  حقهما 
العبي كرة القدم يف بالدنا ولي�س 
مو�ضحا  فح�ضب،  القبائل  �ضبيبة 
اأن الطاقم الطبي للنادي القبائلي 

لالعبني  دورية  بفحو�ضات  يقوك 
عند العودة من الراحة وقبل اأخذ 
مكافحة  جلنة  طرف  من  العينات 

املن�ضطات.
واأعلن مالل اأن اإدارة �ضبيبة القبائل 
ردعية  باإجراءات  تقوم  �ضوف 
ما  ب�ضبب  اآخرين  العبني  حق  يف 
تاجنانت،  دفاع  مباراة  يف  حدث 
اأين اأو�ضح اأن االأمور قد ت�ضل اإىل 
اتهم  بعدما  معهم،  العقود  ف�ضخ 
االأ�ضماء  عن  الك�ضف  دون  البع�س 
بالتخاذل وعدم الدفاع على األوان 
طالب  حيث  باحرتافية،  النادي 
االأن�ضار الوقوف اإىل جانب النادي 
الفرتة  هذه  خالل  وم�ضاندته 

ال�ضعبة التي مير بها.

االإ�ضارة  اإىل  املتحدث  وتطرق 
اأين  دوما،  باتريك  ناديه  ملدرب 
الرحيل  يريد  لو  املعني  اأن  قال 
عليه  ما  الفنية  العار�ضة  عن 
مع  االأمر  على  التفاو�س  �ضوى 
العقد  واأن  خا�ضة  الفريق،  اإدارة 
يت�ضّمن  الطرفني  بني  املربم 
احرتامها،  يجب  ال�رشوط  بع�س 
وعرّب املعني عن مت�ضكه بحظوظ 
البطولة  بلقب  للتتويج  الفريق 
على  جوالت  خم�س  قبل  الوطنية 
اجلاري،  الكروي  املو�ضم  اختتام 
ويف هذا ال�ضدد اأو�ضح اأن الت�ضكيلة 
فّوتت فر�ضة التتويج باللقب، لكنها 
مطالبة بن�ضيان املباريات 25 التي 
تبقى  ما  على  والرتكيز  خا�ضتها 

من اللقاءات للتناف�س على اإحراز 
اللقب ولعب االأدوار االأوىل.

�شهران غري نافذ 
لأوقا�شي وبن يو�شف

جنا الالعبان بن يو�ضف واأوقا�ضي 
القا�ضي  اأعلن  بعدما  ال�ضجن  من 
الثنائي  حماكمة  خالل  اأم�س  اأول 
يف  املتمثلة  املخدرات  بحيازة 
احلب�س  بعقوبة  »الكوكايني«  مادة 
العبي  حق  يف  نافذ  غري  �ضهرين 
اإطالق  مت  واللذان  القبائل  �ضبيبة 
بعد  قليلة  �ضاعات  �رشاحهما 

�ضدور احلكم.

قال اأن دوما عليه التفاو�ض لو يريد الرحيل

مالل: ت�سرف بن يو�سف و�أوقا�سي �أ�ساء لل�سبيبة و�سيكونان عربة لالعبني
عبرّ رئي�ض فريق �شبيبة القبائل �شريف مالل عن غ�شبه من الت�شرف الذي قام به لعبي فريقه اإليا�ض بن يو�شف وجوبا اأوقا�شي، 

رت �شمعته ب�شبب ت�شرفهما، واأردف مالل اأن الالعبني كانا يف فرتة راحة  اأين اأ�شار اأن الثنائي اأخطاأ يف حق نف�شه والنادي الذي ت�شررّ
منحها الطاقم الفني للت�شكيلة اإىل لعبيه وتدوم اأربعة اأيام والإم�شاك بالثنائي وهو يحوز كمية من املخدرات جرى خالل فرتة 

الراحة اأين ل ميكن التحكم يف احلياة اخلا�شة لالعبني وهما م�شئولن عن الت�شرف الذي اقرتفاه 

�أر�سنال مهتم با�ستعادة 
بنا�سر بطلب من �إميري

 ابن تيزي وزو مر�شح للعب
 رفقة ماندي يف نف�ض الفريق

�إد�رة ريال بيتي�س مهتمة 
بالتعاقد مع عطال

االجنليزي  اأر�ضنال  فريق  عاد 
الدويل  الالعب  ا�ضم  و�ضع  اإىل 
بنا�رش  اإ�ضماعيل  اجلزائري 
الذين  الالعبني  قائمة  �ضمن 
خالل  معهم  التعاقد  يف  يرغب 
حيث  املقبل،  ال�ضيفي  املركاتو 
اأن  اأم�س  اجنليزية  تقارير  ك�ضفت 
ا�ضتعادة  يف  ترغب  اأر�ضنال  اإدارة 
خدمات متو�ضط ميدان املنتخب 
�ضفوف  يف  لعب  الذي  الوطني 
قيادة  حتت  وتدرب  ت�ضكيلتها 
املخ�رشم  الفرن�ضي  املدرب 
اآر�ضني فينغر بعدما كان ين�ضط يف 

وح�ضب  الرديف،  ت�ضكيلة  �ضفوف 
نف�س امل�ضادر مل مير تاألق بنا�رش 
دون  االيطايل  اإمبويل  ناديه  مع 
ت�ضكيلة  مدرب  انتباه  يلفت  اأن 
الذي  اإميري  اأوناي  »املفعجية« 
مو�ضعة  قائمة  �ضمن  ا�ضمه  و�ضع 
يف  يرغب  الذين  الالعبني  من 
املقبلة  ال�ضائفة  يف  ا�ضتقدامهم 
حت�ضريا للمو�ضم الكروي اجلديد، 
الالعب  ي�ضجل  اأن  ي�ضتبعد  ال  اأين 
لندن  العا�ضمة  اإىل  عودته جمددا 

للعب رفقة ناديه ال�ضابق.
ع.ق.

بيتي�س  ريال  نادي  اإدارة  عادت 
جمددا  االهتمام  اإىل  اال�ضباين 
الالعب  خدمات  على  باحل�ضول 
عطال  يو�ضف  اجلزائري  الدويل 
ابتداء من املركاتو ال�ضيفي املقبل، 
اإعالمية  تقارير  ذكرت  حيث 
ا�ضبانية اأن املوؤهالت التي يحوزها 
الوطنية  للت�ضكيلة  االأمين  املدافع 
التي  التكتيكية  اخلطة  تالئم 
االأندل�ضي  النادي  مدرب  يعتمدها 
اللعب  غلى  مييل  الذي  وهو  كيكي 
الرواق  من  وال�ضعود  اال�ضتعرا�ضي 
ويتوجه  الهجوم،  نحو  االأمين 
ال�رشوع  نحو  بيتي�س  ريال  م�ضوؤولو 
الكروي احلايل  املو�ضم  نهاية  قبل 
ملعب  من  نظرائهم  مع  بالتفاو�س 
اإقناعهم  اأجل  من  الفرن�ضي  رين 
بت�رشيحه واالنتقال غلى اللعب يف 
التاألق  بعد  وذلك  اال�ضباين  الدوري 
ويف  يقدمه،  الذي  لالنتباه  الالفت 

حال متكنت اإدارة االدي االأندل�ضي 
فاإن  ل�ضاحلها  ال�ضفقة  ح�ضم  من 
�ضوف  القبائل  �ضبيبة  فريق  خريج 
يلتحق مبواطنه وزميله يف املنتخب 
الوطني عي�ضى ماندي للعب معا يف 

نف�س الفريق.
لالإ�ضارة �ضبق اأن عربت اإدارة ريال 
مع  بالتعاقد  اهتمامها  عن  بيتي�س 
ترتاجع عن  اأن  قبل  وزو  تيزي  ابن 
وانتقل  حلظة  اآخر  يف  ال�ضفقة 
يف  اللعب  نحو  الالعب  بعدها 
اأن ين�ضط منذ �ضائفة  بلجيكا قبل 
الفرن�ضي  بالدوري  املا�ضي  العام 
تاألق  والذي  رين  نادي  �ضفوف  يف 
يف �ضفوفه ب�ضكل كبري اأ�ضبح على 
الالعبني  اأف�ضل  اأحد  ذلك  اإثر 
الفرن�ضي  بالدوري  من�ضبه  يف 
�ضوق  يف  ق�ضمته  وت�ضاعفت 

االنتقاالت ب�ضكل كبري.
عي�شة ق.

�ختبار حقيقي ل�سول�سكاير 
�أمام �لبلوغر�نا

يف البداية، علينا جميعاً اأن نرفع القبعة للمدرب الرنويجي اأويل جينار 

�ضول�ضاير على ما قام به خالل الفرتة االأخرية ومنذ توليه القيادة 

الفنية لفريق مان�ض�ضرت يونايتد االإجنليزي خلفاً للربتغايل جوزيه 

مورينيو، مان�ض�ضرت يونايتد الذي حقق نتائج كارثية واأداء اأكرث �ضوءاً 

واأجواء �ضلبية و�رشاعات داخل الغرف خلع املالب�س حتت قيادة 

مورينيو حتول 180 درجة كاملة منذ و�ضول �ضول�ضاير عقب خ�ضارة 

ال�ضياطني احلمر بثالثية على يد ليفربول يف دمي�ضرب من العام 
املا�ضي.

�ضول�ضاير جنح بتجهيز العبي اليونايتد فيناً ومعنويا الثقة عادت مرة 

اأخرى لل�ضياطني احلمر، �ضخ�ضية الفريق التي من ال�ضعب هزميتها 

ظهرت منذ اأن توىل الرنويجي املهمة خلفاً ملوريينو وبراأيي اأن 

الفريق قادر على مناف�ضة اأى خ�ضم يف دوري اأبطال اأوروبا هذا 

املو�ضم، مباراة باري�س �ضان جريمان الفرن�ضي اأكرب دليل على ذلك، 

مان�ض�ضرت يونايتد �ضنع التاريخ واأ�ضبح الفريق االأول يف تاريخ االأدوار 

االإق�ضائية من بطولة دوري اأبطال اأوروبا يعود من هزمية على ملعبه 

ذهاباً بنتيحة 2-0 ليعود وي�ضعد يف مباراة االإياب خارج ملعبه، 

مواجهة بر�ضلونة اختبار اأخر حقيقي ل�ضول�ضاير والعبي مان�ض�ضرت 

يونايتد، لي�س من ال�ضهل اأبداً مواجهة النادي الكتالوين بن�ضخته 
احلالية بقيادة االأرجنتيني ليونيل مي�ضي.

بر�ضلونة الذي يعي�س مو�ضمه احلايل من اأجل لقطة التتويج بلقب 

دوري اأبطال اأوروبا الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2015، النتيجة 

النهائية بالفوز اأو اخل�ضارة لي�س مقيا�س نهائي بنتيجة االختبار، 

هناك معايري ميكنك اأن تخ�رش مباراة ب�ضوء حظ بعد اأداء جيد من 

الالعبني واملدرب، اخل�ضارة لي�ضت معناها اأنك ف�ضلت، على الورق 

وقبل كل �ضيء هى مواجهة يف �ضالح بر�ضلونة، الفريق اجلاهز الذي 

يعي�س مو�ضماً م�ضتقراً وميتلك ليونيل مي�ضي، عك�س مان�ض�ضرت يونايتد 

الذي عا�س فرتات متذبذبة كثرية هذا املو�ضم، واالختبار هو اأن 

يظهر مان�ض�ضرت يونايتد ثابتاً وقدم اأداءه الذي عهدناه عليه حتت 

قيادة �ضول�ضاير طوال الفرتة االأخرية ويطمح لتحقيق نتيجة كبرية 
اأمام اأقوى الفرق االأوروبية.

وكالت

قيمته يف �شوق النتقالت ترتاجع اإىل 10 
مليون اأورو

رودجرز: �سليماين يخ�سع 
للتقييم قبل �حل�سم يف 

عودته �إىل لي�سرت
ي�ضع  اأنه  رودجرز  براندان  االجنليزي  �ضيتي  لي�ضرت  نادي  مدرب  اإ�ضالم �ضليماين �ضمن قائمة الالعبني الذين ك�ضف  من الالعب الدويل اجلزائري  املجموعة  �ضمن  به  االحتفاظ  احل�ضم يف  قبل  اأدائهم  يقيم  ملو�ضم عدمه، واأو�ضح املتحدث يف ت�رشيحات لالإعالم االجنليزي اأن �ضليماين �ضوف  اإعارة  �ضكل  على  الرتكي  فيرنبات�ضي  نادي  رفقة  يلعب  املدير واحد يعترب اأحد العبي لي�ضرت باعتبار اأنه �ضوف يعود اإىل اجنلرتا قادما الذي  اإىل  باحلديث  يتطرق  حيث  االإعارة،  فرتة  نهاية  بعد  تركيا  واختيار من  الالعبني  جميع  جاهزية  حول  رودكان  جون  للي�ضرت  واأ�ضار الريا�ضي  لي�ضرت املو�ضم املقبل،  األوان  التي �ضوف تدافع على  التي مير اأن �ضليماين �ضوف يكون من بني االأ�ضماء التي يتم تقييمها لالحتفاظ بهم املجموعة  ال�ضعبة  الو�ضعية  اإىل  التعداد من عدمه. وتطرق رودجرز  مو�ضم مثلما يكون خطط لها وهي فرتة عادية يف حياة الالعب ح�ضبه.او�ضح اأنه من الطبيعي اأن مير الالعب بفرتة فراغ وال ت�ضري معه االأمور بها مهاجم املنتخب الوطني منذ انطالق املو�ضم الكروي احلايل، اأين يف  بداية  من  بلوزداد  �ضباب  لفريق  ال�ضابق  الالعب  يعاين  بات وال يتم ا�ضتدعائه للعب املقابالت حيث يبقى بعيدا عن املناف�ضة خالل �ضعبة وهو الذي اأ�ضحى خارج ح�ضابات مدرب فريقه ب�ضيكتا�س الرتكي لالإ�ضارة  واأنه  خا�ضة  عليها  يح�ضد  ال  التي  الو�ضعية  وهي  االأخرية  مهددا بالغياب عن امل�ضاركة رفقة املنتخب الوطني يف نهائيات كاأ�س الفرتة 

اأن القيمة ال�ضوقية اإفريقيا لالأمم املقرر هذه ال�ضائفة يف م�رش. وهو الذي كان مت �رشاء عقده من اإدارة �ضبورتينغ ل�ضبونة الربتغايل بقيمة 25 مليون اأورو بعدما تراجعت قيمة انتقال الالعب اإىل 10 مليون اأورو لالعب تراجعت ب�ضكل كبري، اأين تتجه اإدارة لي�ضرت نحو خ�ضارة ما قيمته يف املقابل، ك�ضفت �ضحيفة دايلي ميل« الربيطانية 
كبرية تعادل 35 مليون اأورو.

عي�شة ق.
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ف�ن ديك ي�ضوت ل�ضرتلينغ الأف�ضل ب�إجنلرتا

ك�سف فريجيك فان ديك مد�فع ليفربول �أنه منح �سوته لنجم مان�س�سرت �سيتي كالعب 
�لعام، يف ��ستفتاء ر�بطة العبي كرة �لقدم �ملحرتفني باإجنلرت�، وفان ديك هو �أحد 
�ملر�سحني حل�سد �جلائزة بعدما �ساعد ليفربول على �ملناف�سة على لقب �لدوري 

�الإجنليزي �ملمتاز بينما �أحرز �سرتلينغ 15 هدفا يف �لدوري مع �سيتي، �لذي يتناف�س بقوة 
حل�سد �للقب �أي�سا، وقال فان ديك لل�سحفيني »منحت �سوتي لرحيم �سرتلينغ، �أعتقد 

�أنه ي�ستحق، لقد قدم مو�سما ر�ئعا، كنت ميكن �أن �أمنح �سوتي لربناردو �سيلفا �أي�سا �أو 
جمموعة من العبي مان�س�سرت �سيتي، لكن �أعتقد �أين �أحتلى باالأمانة، �أعتقد �أنه تطور 

كثري� كالعب«. ومتنع لو�ئح ر�بطة �ملحرتفني �لالعبني من �لت�سويت لزمالئهم يف �لفريق 
ذ�ته، وال يز�ل ليفربول، �لذي خرج ب�سباك نظيفة يف 17 مبار�ة بالدوري هذ� �ملو�سم، 
يناف�س على ح�سد لقب دوري �أبطال �أوروبا وو�جه �أم�س بورتو يف ذهاب ربع �لنهائي.

اإنيي�ضت�: لق�ء الأ�ضواأ يل مع بر�ضلونة
علق �الإ�سباين �آندري�س �إنيي�ستا العب في�سيل كوبي �حلايل وبر�سلونة �ل�سابق على �الأد�ء 

�لذي يقدمه �لفريق �لكتالوين يف �ملو�سم �حلايل، قال �إنيي�ستا يف ت�رصيحات �أبرزتها 
�سحيفة »ماركا« �الإ�سبانية: »ال �أتفق مع �لر�أي �لذي يقول �إن بر�سلونة فقد بريقه يف 
�ملو�سم �حلايل، الأن �لفريق يقدًما �أد�ء مميًز�«، و�أ�ساف: »كل �لبطوالت �لتي يناف�س 

عليها بر�سلونة مهمة، ويجب �أن ن�سعد باأي لقب يحققه �لفريق، و�ل�سعور بخيبة �أمل نحو 
خ�سارة �أي بطولة«، وتابع: »بالن�سبة يل �لدوري �الإ�سباين هو �للقب �الأكرث �أهمية، ولكن 

هناك من يف�سلون بطولة دوري �أبطال �أوروبا«، وو��سل: »العبو ريال مدريد يتمنون 
�حل�سول على �ألقاب �أكرث للدوري �الإ�سباين، بينما يف بر�سلونة يريدون دوري �الأبطال«.

وحول �العتقاد باأن بر�سلونة كان يجب �أن يتوج بدوري �الأبطال �أكرث من ذلك يف �لقرن 21 
خا�سة يف ظل وجود ليونيل مي�سي، علق �إنيي�ستا: »مل �أ�سعر �أبًد� �أن �لبار�سا �أقل منزلة من 

�أي مناف�س«.و�أكمل: »مع قدر�تنا كان �لفريق ي�ستطيع حتقيق �ملزيد من �الإجناز�ت يف 
دوري �الأبطال، ولكن �أنا �سعيد مبا حققناه«، و��ستمر: »م�سح �أحد �لذكريات لو كان �الأمر 
بيدي مل�سحت �لليلة �لتي خ�رصنا خاللها �أمام روما بنتيجة 0-3 وودعنا دوري �الأبطال«، 

و�أردف: »كنت �أعلم �أن هذه هي �آخر مبار�ة يل يف دوري �الأبطال، وحزنت الأن �لفريق كان 
يقدم مو�سًما مثالًيا، كما �أن نتيجة �لذهاب كانت جيدة للغاية«، و�أمت: »�سقطنا يف هذه 

�لليلة، و�نتهى �حللم �جلماعي للفريق وحلمي �ل�سخ�سي، وكان �الأمر موؤمًلا للغاية«.

تقنية الفيديو ت�ضعل الغ�ضب يف البوند�ضليغ�
منح �لهدف �لذي �أحرزه لوكا يوفيت�س يف �لثو�ين �الأخرية �آينرت�خت فر�نكفورت �لفوز 

على ملعب �سالكه 1/2 �ل�سبت �ملا�سي ، لكنه �أثار �أي�سا جدال ب�ساأن ��ستخد�م تقنية حكم 
�لفيديو �مل�ساعد يف �لدوري �الأملاين لكرة �لقدم، و�نتابت حالة من �لغ�سب �ملدرب 
�ملخ�رصم ل�سالكه هوب �ستيفينز �لذي يتوىل تدريب �لفريق ب�سكل موؤقت بفعل هذ� 
�لقر�ر، وقال �ستيفينز: »ال �أريد مناق�سة �للحظات �الأخرية من �ملبار�ة، ميكنك قول 

�لكثري من �الأ�سياء كم�سجع، لكن لي�س كمدير فني حيث �ستتعر�س للعقاب«، �ل�سيء 
�لو��سح �أنه وفقا الأو«بتا« لالح�سائيات فاإن �رصبة �جلز�ء �لتي ح�سل عليها فر�نكفورت 

مل تخل من �جلدل، رغم �أن �حلكم �سا�سا �ستيجيمان متكن من م�ساهدة �إعادة لقطة 
�رصبة �جلز�ء من خالل �الإعادة �لتليفزيونية، بدون �سك فاإن �لكرة مل�ست يد د�نييل 

كاليجوري العب �سالكه، ولكن �حلكم رف�س �ال�ستماع �لالعب �لذي �أكد له �أكرث من مرة 
�أنه تعر�س للدفع د�خل منطقة �جلز�ء، جاء ذلك يف �لوقت �لذي �أكد فيه ماركو�س مريك 

�خلبري �لتحكيمي ل�سبكة »�سكاي« �لتليفزيونية �أنه ي�سعر بان �رصبة �جلز�ء �سحيحة.

مب�بي يرف�ض و�ضية بيليه
عرب كيليان مبابي مهاجم باري�س �سان 
بلقاء  �ل�سديد  �نبهاره  عن  جريمان، 
�الأ�سبوع  بيليه  �لرب�زيلي  �الأ�سطورة 
�لفرن�سية،  �لعا�سمة  يف  �ملا�سي 
وقال مبابي يف حو�ر ملجلة فر�ن�س 
فوتبول: »كنت على ��ستعد�د للذهاب 
�إىل �أي مكان لروؤيته �سو�ء يف �لرب�زيل 
�أو �لقطب �ل�سمايل، فاجللو�س �أمامه 
ن�سب  بجو�ر  �أنني  �أ�سعر  جعلني 
وكاأنني  جد�،  �سئيل  و�أنني  تذكاري، 
�سخ�س �أ�سفل �جلبل ولي�س لديه �أي 
و�أ�ساف:  قمته«،  �إىل  للو�سول  خطة 
يف  �الأجو�ء  على  بيليه  �سيطر  »لقد 
ميكن  ال  فطرية  ميزة  فهي  �لغرفة، 

�أن تطلب بل �إما تتو�فر لديك �أو ال، وعندما مل �أجد كلمات �أحتدث بها، �كتفيت فقط بالنظر �إليه و��ستغالل هذه �للحظة بكل 
تفا�سيلها«. و�أ�سار �ملهاجم �لفرن�سي �ل�ساب: »�ل�سخ�س �لوحيد �لذي �أبهرين كان زين �لدين زيد�ن عندما ر�أيته يف عمر �سغري، 
وهو نف�س �ل�سعور �لذي �نتابني يف لقائي مع بيليه ورمبا �أكرب، فهو بالن�سبة يل ملك كرة �لقدم وجزء �أ�سيل من تاريخ �للعبة«، 
وو��سل كيليان: »�الأمر كان يبدو يل وكاأنه بطل رو�ية هرب فجاأة من �لكتاب، وب�رص�حة كنت �أرى �أنني لن �ألتقي به يف حياتي، بل 
�ساأكتفي مب�ساهدته عرب �رص�ئط �لفيديو«، و��ستطرد: »لقد ظل بيليه ينظر �إيل باهتمام بالغ، �سعرت �أنه يرى �سبابه يف وجهي، 
لي�س على �مل�ستوى �جل�سدي فقط بل يف ت�رصفاتي، لدرجة �أنه �سعر باالإحر�ج ن�سبيا، ومل �أعرف ماذ� �أفعل، �إال �أنه قال يل �أنت 
تذكرين ب�سبابي، و�أخربته �أنه موؤ�رص جيد جد�، لقد كان لطيفا للغاية معي«.  وك�سف مهاجم بي �إ�س جي: »لقد طالبني بيليه 
بال�سماح للرب�زيل بالفوز بلقب بطولة كاأ�س �لعامل �لقادمة يف قطر، و�أخربته �أنه �أمر م�ستحيل �إذ� كنت �أ�سعى بالفعل لتكر�ر 
�إجناز�ته، فاأنا العب طموح و�أع�سق �لتحديات«، و�سدد كيليان مبابي: »بيليه قامة كبرية، ملك، وماركة م�سجلة، والعب لن يتكرر 
يف �لتاريخ، فهو �أ�سطورة، وق�سة، كل هذه �الأمور يف �آن و�حد«، و�أمت ت�رصيحاته: »لقد ع�ست �أحالم �ليقظة طو�ل �ليوم يف لقائي 

مع بيليه، فالوقت مل يكن مير، و�أمتنى �أن تبقى هذه �ملنا�سبة يف �لذ�كرة طو�ل حياتي«.

�أبدى جنم هجوم نادي بر�سلونة،�الأوروغو�ئي لوي�س �سو�ريز، 
��ستعد�ده لتجديد عقده مع �لقلعة �لكتالونية و�لذي �سينتهي 
�لبالغ 32 عاما مو�سما  �سو�ريز  ويقدم  يف �سيف عام 2021، 
مميز� مع �لبلوغر�نا، �سجل خالله 23 هدفا و�سنع 10 �أخرى، 
ويربز منها هدفه موؤخر� يف مرمى فياريال و�لذي قاد بر�سلونة 
لتعادل قاتل 4-4 وكذلك هدفه �لر�ئع يف مرمى �أتلتيكو مدريد 
ليقود بر�سلونة للفوز، وك�سفت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« �أن 

�أبدى  موؤخر�  بر�سلونة  نادي  �إد�رة  �إىل  بر�سالة  بعث  �سو�ريز 
تقدمه  ورغم  �لعقد،  متديد  �أجل  من  للتحرك  �نتظاره  فيها 
�أوروبا خارج  �أبطال  �ل�سباك بدوري  �لعمر وف�سله يف هز  يف 
حربة  ر�أ�س  يعد  �سو�ريز  �أن  �إال   ،2015 �سبتمرب  منذ  �الأر�س 
من �لطر�ز �لرفيع، و�سجل »لويزيتو« منذ �ن�سمامه ل�سفوف 
هدفا يف   86 و�سنع  هدفا   175 مو��سم  قبل خم�سة  بر�سلونة 

240 مبار�ة.

�ضواريز يبعث بر�ض�لة لإدارة بر�ضلونة

رودريغيز يف�ضل يف اإقن�ع زيدان
�الآن لرودريغيز يف �ملو�سم �ملقبل، بعد �أن �أبدى �لنادي �الإيطايل �هتمامه ب�سم �لالعب.خرج �لالعب �لكولومبي من ح�سابات �ملدرب �لفرن�سي، و�أكدت �ل�سحيفة �الإ�سبانية �أن جوفنتو�س بات هو �لوجهة �الأقرب خالل �ملو�سم �ملقبل، وكان رودريغيز رحل عن ريال مدريد �إىل بايرن ميونخ يف �سيف 2017 معاًر� ملدة مو�سمني، بعد �أن و�أو�سحت �أن �لكرو�تي نيكو كوفات�س �ملدير �لفني لبايرن ميونخ ال يخطط هو �الآخر ال�ستمر�ر �لنجم �لكولومبي بفريقه �ملرينغي بعد نيله جو�ز �ل�سفر �ملحلي، ورغم ذلك فاإن ذلك مل يقنع زيد�ن باإعادة �لكولومبي.خلطط �ملرينغي يف �ملريكاتو �ملقبل، و�أ�سارت �إىل �أن رودريغيز يف حالة عودته للريال لن يحتل مقعد غري �أوروبي بقائمة �لكولومبي خامي�س رودريغيز العب ريال مدريد �ملعار �إىل بايرن ميونخ على جو�ز �سفر �إ�سباين، لن يغري �أي �سيء بالن�سبة زيد�ن مدرب �ملرينغي، �إىل �سفوف �لفريق �مللكي يف �ملو�سم �ملقبل، ووفًقا ل�سحيفة »ماركا« �الإ�سبانية، فاإن ح�سول ك�سف تقرير �سحفي �إ�سباين �أم�س عن �أن ريال مدريد ال يخطط لعودة العب غري مف�سل بالن�سبة للفرن�سي زين �لدين 
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متابعات نقدية

هل اأن�سف وا�سيني الأعرج مي زيادة بعد �ستة و�سبعني عاًما على موتها؟
رمّبا، مل تنل اأديبة عربية ما نالته مي زيادة من األقاب، »فقد لّقبها ويل الدين يكن مبلكة دولة الإلهام، وخليل مطران بفريدة الع�سر، وم�سطفى �سادق الرافعي ب�سيدة القلم، 

و�سكيب اإر�سالن بنادرة الدهر، ويعقوب �سروف بالدّرة اليتيمة، والأب اأن�سطا�س الكرملي بحيلة الزمان، وال�ساعر �سبلي املالط بنابغة بالدي، وم�سطفى عبد الرازق باأمرية 
النه�سة ال�سرقية، وفار�س اخلوري باأمرية البيان، وعبد الوهاب العزام بالنابغة الأدبية ...)133(، هذا ما �سّمنه وا�سيني الأعرج يف روايته الأخرية »مي ليايل اإيزي�س كوبيا«، 

ال�سادرة حديًثا عن دار الآداب، لكّن هذه الألقاب على جمد معانيها، ور�سانة قائليها و�سهرتهم، مل ُتِعد اإىل القلب الذي اأحرقته اخليبات واملظامل والعذابات حلظة اأمل واحدة.

   نتايل اخلوري غريب /
جريدة احلياة اللندنية

كانت  كرثتها،  على  الألقاب  هذه 
قائليها،  ومزاج  راهنّيتها  ابنة 
يجتمعون  حني  �صدًقا،  اأم  متلًّقا 
فتحته  الذي  الأدبي  �صالونها  يف 
قرن،  ربع  مدى  على  لهم  وقلبها 
باجلنون  واتُهمت  ُظلمت  وحني 
كانوا  الع�صفورية،  يف  ورميت 
بهربهم  اإّما  فيها،  طعنوا  من  اأّول 
وموقفهم احليادي املرتّقب، واإّما 
باإمعانهم يف تاأكيد جنونها لأ�صباب 
وغريهم،  اخلفّية،  غري  غريتهم 
جي�ش  من  مقهوًرا  قلبي  »كان 
من  قراأته  ما  هناك...  الأ�صدقاء 
ح�صني،  طه  العّقاد،  ت�رصيحات 
�صالمه مو�صى جرح قلبي وق�صمه 
كل  اأفّكر يف  وجعلني  ن�صفني،  اإىل 
حداثة،  اأّية  واأت�صاءل  م�صى  ما 
ترى  عندما  ملتزم،  مثقف  واأّي 
يف  معك  ي�صرتك  الذي  �صديقك 
يوغل  بل  ين�صاك،  الدنيا،  هموم 
ما  �صدئة؟)�ش297(،  �صّكينة  فيك 
يعيد اىل الواجهة ق�صّية ال�صداقة 
واملثّقفني  الثقافة  جمتمع  يف 
من  الأدبّية  وال�صالونات  والأقالم 

ع�رص النه�صة اإىل اليوم.
املخطوطة، حتوي  الرواية-  هذه 
 1936 ربيع  من  ماأ�صاتها  تفا�صيل 
معاناة  تطرح   ،1941 خريف  اإىل 
مي زيادة من ظلم ذويها، وتاآمرهم 
اأمالكها،  على  لال�صتيالء  عليها 
جوزيف،  عمها  ابن  ة،  وبخا�صّ
وقلبها،  روحها  وهبته  الذي 

قّرر  حني  كانت  الأوىل  خيبتها 
وخيباتها  فرن�صية،  ب�صيدة  الزواج 
الالحقة، حني وثقت به بعد فقدان 
والديها، و�صلّمته ادارة ممتلكاتها. 
النا�ش  مع  زيادة  مي  معاناة 
والأمل  ال�رصاخ  ونوبات  والأطباء 
ثالثمئة  مدى  على  واملهدئات، 
الع�صفورية،  جحيم  يف  وليلة  ليلة 
هي رواية قلب الأنثى الذي يحّب 
وي�صبح  وياأمل  بعمق،  ويثق  بعمق، 
ا ت�صهل اأذّيته، بكلمة وموقف،  ه�ًصّ
واحرتاق  العذابات  كّل  رغم  وعلى 
يتحّول  ل  اجل�صد،  ووهن  القلب 
اإىل  يتحّول  بل  حقد،  اإىل  احلّب 

»بيا�ش �صبيه بالعدم)�ش304(.
من خالل معاناة مي زيادة وطعنها 
وعذاباتها وخذلنها من الأقربني، 
املخطوطة،  الرواية-  هذه  تطرح 
املثقف  »حمنة  ال�صرية،  هذه  اأو 
العربي يف اأوهامه املر�صّية، الذي 
مقيتة،  ازدواجّية  على  ا�صتقّر 
قبل  اأن  بعد  قربه  اإىل  �صرتافقه 
»كيف  لها)�ش305(.  وا�صتكان  بها 
بكّل  معني  غري  وي�صبح  ين�صحب 
يف  قاله  ما  كّل  ومي�صح  قاله  ما 
يف  ورمبا،  )�ش305(.  الآخرين« 
معاجلة وا�صيني الأعرج روايته عن 
مي زيادة من هذا املنظور، يكون 
مثّقف  كل  واأن�صف  اأن�صفها  قد 
الروؤيا،  ثنائية  الأقربون، يف  ظلمه 
بني املا�صي واحلا�رص، ويف الوقت 
ر�صالة  الواجهة  اىل  يعيد  عينه، 
اختلطت  اأن  بعد  ومهّمته  الأديب 
لقد  والروؤى.  واملفاهيم  الأدوار 
اأن�صفها وا�صيني الأعرج، حني اأعاد 

خمطوطها يف ليايل الع�صفورية اإىل 
اكتئابها  اأن�صفها حني جعل  النور، 
بالغربة  �صعوررها  نتيجة  احلاّد 
والوحدة بعد موت والديها، جنوناً 
يرّتب�صون  الذين  الأقربني  يف نظر 
بها فر�صة ا�صتغالل، حني جعلتها 
املت�صّددة  املحافظة  تربيتها 
وتوقها اىل اأن تهب نف�صها بالكلّية 
كالًما  ولي�ش  باملثل  يبادلها  ملن 
تعددية  عن  بحًثا  �رصًيّا  ع�صقيا 
اأعاد  حني  اأن�صفها  معلنة.  غري 
يهب  ملن  الكياين  احلّب  جمد 
وعقله  يحّب  حني  بالكلّية  نف�صه 
ا�صطدم  لكّنه  ووجدانه  وروحه 
اأن�صفها  وظلمه.  املحبوب  بق�ّصوة 
حني جعل ه�صا�صتها نقاوة كالغيوم 
تقّطر ندى من �صموات �صافية مل 

تعّكرها وحول امل�صالح.
يّدعي  �رصقي  جمتمع  ق�صّية  هي 
ك�رص  يرف�ش  لكنه  حتّرر  اأّنه 
هذا  يف  الداخلّية.  معّوقاته 
مي  دفعت  ال�رصقي،  املجتمع 
ثمن  وحرّيتها،  ريادتها  ثمن  زيادة 
على  العادي،  دائرة  من  خروجها 
التي  امل�صتعارة  اأ�صمائها  كل  رغم 
ا�صتخدمتها، منها »اإيزي�ش كوبيا«: 
»كان علّي اأن اأخرج من دائرة الب�رص 
من  ا�صتعرت  اإلهة.  با�صم  واأكتب 
ماري البداية والنهاية. مي ت�صغري 
اإيزي�ش كوبيا  ماري عند الإنكليز. 
يكاد يكون الرتجمة احلرفية ملاري 
زيادة. اإيزي�ش اأخت الإله وعرو�صه. 
البحر.  وعرو�ش  البن  اأم  ماري 
لزيادة،  مرادفة  الالتينية  كوبيا 
 .)206 )�ش  الفائ�ش«  ال�صيء  اأي 

اأّما ح�صور جربان خليل جربان يف 
رمّبا  جداً،  خجوًل  فكان  الرواية، 
املخطوطة  مرحلة  خارج  لأّنه 
رمًزا،  كاأيقونة  بقي  اإذ  الزمنية، 
حني  واأبيها  اأّمها  مع  تذكره  روًحا 

ا�صتداد حنينها اإليهم.
يحلو  كان  كما  املجنونة،  هذه 
بها،  ال�صامتني  من  لكثري  ت�صميتها 
ت�صتطع  مل  لأّنها  جمنونة  هي 
قا�صية  قلوًبا  ثمة  اأّن  ت�صّدق  اأن 

للحّب  تعرف  ل  ظاملة  متحّجرة 
وا�صيني  ووجوًدا.  وقيمة  معنى 
الرواية،  هذه  يف  اليوم  الأعرج 
يف  الغريبة«  »النبتة  هذه  ي�صقي 

»الزمن الغريب«.

اإليك اأّيها البطل نعم اأنت !

 اأنت اأيها الأ�سري يامن تخو�ض الإ�سراب الآن اأهدي هذه الكلمات
بقلم / الأ�سيف الربغوثى 

بقلم العز والفخار، بحرب الدم 
القاين الفل�صطيني، بيد ت�صطر 
اأروع ما �صطرته يد الب�رصية، 
اأروع  من  كلمات  نطقا  تكتب 
اأبواب  ت�رصب  يد  الكلمات، 
اأنف  رغم  بالدماء،  م�رصجة 
رغم  واجلوا�صي�ش،  العداة 
رغم  ال�صهيونية،  عنجهية 

عجرفة العلمانية...
حمملة  ر�صالتي  اإليك  اأر�صل 
بعطر  الأثري،  التاريخ  بعبق 
مغ�صولة  �صهدانا،  م�صك 

كلماتها مباء الت�صحية… 
ول  الأمل،  تفقد  ل  اأخي، 
ت�صتكي  ل  والأمل،  تلتهي 
بل  لب�رص،  تتذلل  ول  القدر، 
والقمر،  حكايتك  اق�ص�ش 
ا�رصب  املرر،  لياليك  واحك 
يديك  ارفع  املثل...  اأروع 
للعال، ول تكن جزعا عجول، 
ا�صكو لربك �رص البلى، وادعو 

اأن تكون نهاية احلق حقا...
راأ�صي،  �صّدع  اأنينك  اأخي، 
اأفقدين  اآملني،  اأرع�صني، 
تلك  اأن  اأخي  فاعلم  �صربا، 
كلها،  العامل  اأموال  الأنات 
�صيء  ل  الب�رص،  ماليني 
اأنا  اأخي،  اإياها...  ين�صيني 
اأجاهد،  اخلارج  يف  بكلماتي 
اأنا  تنا�صل،  الداخل  يف  واأنت 
ال�صجني  الكبري  �صجني  يف 
زنزانة  يف  واأنت  اأعاين، 
قلب  تطرب  تغني،  التحدي 
ووجه  تلحن،  حني  املاليني 
له  تف�صري  ل  الذي  �صجانك 
ي�صعدنا،  ذلك  كل  ي�صطرم، 
اإميانك  �صمودك،  ي�صعدنا 
حقا  للحق  احلق  على  ثباتك 
وجه من ل عرف حقا...  يف 
قد  هنا  ها  نحن  ها  اأخي 
بالتال�صي،  وبداأنا  �صوية  ذبنا 
قطعوا  اأوا�صلنا،  قطعوا 
عروقنا، قطعوا رقابنا، وليكن 
اأنهم قطعوا عزائمنا، ولكنهم 

يقطعوا  اأن  يقدروا  لن  مل 
يقتلعوا  اأن  لن يقدروا  اأ�صلنا، 
جذورنا، مل يقدروا اأن يدملوا 
اأعلى  �صعب يف  ترابنا، فنحن 
عدو  هو  عادانا  ومن  القمم 
بال�صهام  اإذا  اأخي،  الهوينا... 
بالنريان  واإذا  قذفوك، 
هددوك،  بالتابوت  جلموك، 
تنحاز،  اأن  اإياك  فاإياك.. 
مل  فاإن  راأ�ش،  واهتزاز  اإياك 
مت  باحلديد  بال�صيف  متت 
املوت  اأ�صباب  تعددت  بغريه 

واملوت واحد...
بل اربط جرحك القا�صي، ويف 
وب�صوتك  نادي،  الليل  عتمة 
ال�صجي اأرهبهم، اأن للخال�ش 
موعد قادم اإن مل يكن اليوم اأو 
الغد كان بعد األف األف بندقية 
وكرب  نادي  معاقلهم،  ت�رصب 
خا�صية،  اهلل  يف  تخ�صى  ول 
ندم  من  اإن  تندم،  ول  زجمر 

هو لنا الظامل...
اعتدنا  ما  رجال  نحن  اأخي، 

الندب، لي�ش منا من مل مي�صح 
قيود  يحطم  اللجوج،  دمعه 
ي�رصب  بقب�صته  مع�صمه، 
براأ�صه  يتفجر نريان،  احلديد 
ي�رصب جالده، ي�صقطه اأر�ش 

الوغى....
اأخي، جتلد ا�صتنه�ش ، فداك 
تخرج،من  اأن  اإىل  واأمي  اأبي 
جنودا،  لك  اأعددت  اإخوتي 
الدروع، من  من عظامهم لك 
دمائهم لك املاء، من حلمهم 
لك حني اجلوع الطعام، ل يهم، 
من عيناي �صياء ووهج و�رصار 
عظمي  من  ت�صل،  اأن  اإىل 
ج�رص متر عليه ول تغلق بابه، 
ا�صنع،  خناجر  اأظافري  من 
من رمو�صي �صهام تثقب، من 
�صعري  من  وّطاد،  �صم  دمي 
اأعناقهم  حول  تلجمها  حبال 
�صلوعي  من  حياتهم،  تنهي 
لك دروع، من كل وريد للوريد 
لك  لل�رصيان  �رصيان  كل  من 
لك  حنجرتي  من  �رصخات، 

مّني  �صئت  ما  خذ  مكربات، 
ترتدد...  ول  للجهاد  وا�صند 
و�صوب  حدب  كل  من  لك 
نريان ت�صطرم لهيبا متطايرا، 
من كل مطرح ومفعل مركب، 
من كل ناحية وزاوية مبداأ...

عمري  من  خذ  ترتدد  ول 
اإىل  تكفى، من حياتي  اأن  اإىل 
ا�رصب  دموعي  من  متل،  اأن 
ترتدد... ول  ترتوي،  اأن  اإىل 

فكري  اأعماق  اأعماق  من 
بل  ترحل،  ول  حجتك  خذ 
را�صخ  قائم  اأنت  حيث  ابق 
ال�صهيد  اأنت  فاإمنا  ذهني  يف 
اإياك  اأخي،  الأ�صري...  اأو 
الأمر،  غر  يف  ونحن  والغرق 
الرحيل  اأو  ال�صعف  اإياك 
لزلنا يف مطلع  هاهنا  ونحن 

الطريق...
جابه  الأمل،  جابه  اأخي، 
خمالطة  حتا�صى  املر�ش، 
ذهنك  من  اأوقد  الك�صل، 
ول  اخلال�ش،  �صبل  ينري  دم 

علمنا  اجلميع  نحن  ترتدد... 
التائه،  نالك  اأدركنا  م�صماك 
ابق  �صارتك،  قيد  اأنا  فاعلم 
اأ�صاعد،  دعني  اأنت  حيث 
منئي  واأنا  اأدعوك  فكيف 
احلل  اأنت  اأمناي،  اأنت  عني؟ 
دونك احلل، اإياك واجلزع، بل 
ويرى  تهتز...اإياك  ول  ا�صرب 
عدوك دمعك، اإياك والوج�ش 
ما  فيظن  لقلبك  يت�رصب 
حديدا،  يداك  قلبك  لب�صته 
الفخر هو  بل هو احلرير هو 
احلل...ول ترتدد اأخي، اعلم، 
ل ن�رص بال يد �صاربة، ول عز 
اأنه  اعلم  قا�صمة،  اأ�صنان  بال 
اليوم لل�صجعان فح�صبك، اعلم 
اأنه ملن بني يديه حمل قراآنا 
و�صار، اعلم اأنه ملن عمل وما 
واعلم  اجلزاء...  انتظر  يوما 

فيما نهاية الكلم:
يف  الظالم  اأن...كل  اأعلم 
اإخماد  باإمكانه  لي�ش  الكون، 

نور �صمعة �صغرية…
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ال�صادر عن دار ال�صروق مب�صر 

»الهوية الثقافية والنقد 
الأدبي« عند جابر ع�صفور

الهوية الثقافية لكل قطر عربي ال تتطابق مع الهوية الثقافية لكل قطر اآخر بال�صرورة، فرغم عوامل 
االتفاق هناك عوامل اختالف. اإذا كنا �صنتحدث عن احلرية اأو ال�صيا�صة اأو الثقافة اأو اأي مو�صوع مقرتب 
من تلك االأفكار فمن الطبيعي اأن يقود احلوار الثقايف اإىل مو�صوع »الهوية الثقافية«، واأن ي�صتد النقا�ش 

حولها، واملطالبة بحماية تلك الهوية الثقافية واحلفاظ عليها، ذلك املو�صوع هو الذي حتدث عنه 
الدكتور جابر ع�صفور يف كتابه »الهوية الثقافية والنقد االأدبي« الذي اأ�صدرته الهئية امل�صرية العامة 

للكتاب، والذي حاول فيه التق�صي عن مفهوم واأبعاد الهوية والثقافة الوطنية وال�صعبية .

وكاالت 

هي  �شعب  لأي  الثقافية  فالهوية 
بال�رضورة، ل تعرف  هوية متغرية 
مير  تاريخها  ظل  ما  الثبات 
مبراحل من التحول والتغريرّ اللذين 
ينتجان عوامل حملية وعاملية يف 
اآن واحد. فالهوية لي�شت كياناً ثابتاً 
منغلقاً على نف�شه، واإمنا هي كيان 
فعال، اأي فاعل ومنفعل معاً مع كل 

الظروف احلياتية املحيطة به .
والهوية الثقافية تتكون من عنا�رض 
واأ�شيلة،  اجلذور  عميقة  ثابتة 
وعنا�رض متغرية م�رضوطة بالتاريخ 
لوازمه  بكل  الأمة  لهذه  املتحول 
هوية  نحدد  وعندما  وعملياته، 
الثقافة امل�رضية من هذا املنظور 
ثابتة  عنا�رض  نحدد  اأن  فيجب 
الفرعوين  العن�رض  األ وهي:  ثالثة 
يزال  الذي ل  القدمي  اأو امل�رضي 
بغريه،  اأو  مبعنى  ممتداً  ثابتاً 
يزال  ل  الذي  امل�شيحي  والعن�رض 
مرياثه املادي واملعنوي متج�شداً 
التي  الأمة  من  التاين  الطرف  يف 
ثورة 1919  �شعار  يزال يجمعها  ل 
للجميع«.  والوطن  هلل  »الدين  وهو 
فهو  والأخري  الثالث  العن�رض  اأما 
الذي  الإ�شالمي  العربي  العن�رض 
قومية،  وهوية  دين  بني  ما  يجمع 
على نحو ما ينبغي التمييز بينهما، 
ل  حتى  يربطهما،  ما  كل  رغم 
يختلط الدين بالقومي اأو العك�س، 
ففي هذا الختالط اأو اخللط ما 

يوؤدي اإىل م�شاكل جمة.

اأما عنا�رض التغريرّ فاإنها جتمع بني 
على  الوافدة  الثقافية  املوؤثرات 
ع�رضنا  يف  وهي  الثوابت،  هذه 
الذي  الغربي  العامل  احلديث، 
علينا،  وجوده  وفر�س  به  ات�شلنا 
ال�شتعمارية  احلمالت  بدء  منذ 
نابليون  حملة  ا�شتهلتها  التي 
جاء  والتي   ،1798 �شنة  بونابرت 
والحتالل   ،1801 �شنة  رحيلها 
عام  من  امتد  الذي  الربيطاين 
وهي   ،1954 عام  اىل   1880
عليها  نطلق  اأن  التي ميكن  الفرتة 
ال�شتيطاين،  ال�شتعمار  فرتة 
الثقايف  واحل�شور  والقت�شادي 
اإيجابية  بجوانب  اإقرتن  الذي 
التعليم  يف  �شواء  ثقافتنا  اأفادت 
ناحية  من  والإعالم  والإبداع 
علينا  فر�س  اأنه  ورغم  مقابلة، 
التباع والتقليد يف هذه املجالت 
يف  منه  اأخذنا  فاإننا  جوانب،  يف 
علمنا  ما  الثقافية،  الدوائر  بع�س 
الهيمنة  ورف�س  التباع  نق�س 

الثقافية.
عربي  قطر  لكل  الثقافية  الهوية 
الثقافية  الهوية  مع  تتطابق  ل 
فرغم  بال�رضورة،  اآخر  قطر  لكل 
عوامل  هناك  التفاق  عوامل 
ع�شفور  جابر  ويعتقد  اإختالف. 
 - فيه  وقع  ثقايف  خطاأ  اأهم  اأن 
القومي  العربي  الفكر   - يزال  ول 
الوحدة  مفهوم  يقيم  اأنه  الأ�شويل 
عنا�رض  من  اأ�شا�س  على  العربية 
التفاق وحدها، متجاهاًل عنا�رض 
اعتباره  يف  ي�شع  ومل  الإختالف، 
التنوع  على  القائمة  الوحدة  مبداأ 
الذي كان ميكن اأن يرثي ممار�شات 

الوحدة العربية وحماولتها، ولكن 
الأ�شويل  الفكر  اأزمة  هي  هذه 
يتم  حني  خ�شو�شاً  عام،  بوجه 

رف�س وحدة التنوع . 
فال �شالم ول تقدم يف اأية اأمة من 
حني  اإل  العربية  وخ�شو�شاً  الأمم 
الثقافية،  الهوية  عنا�رض  تتوازن 
وتتفاعل �شلمياً يف �رضوط تاريخية 
الهوية  تتحول  عندئذ  مواتية، 
متجددة  قوة  م�شدر  اإىل  الثقافية 
حني  خ�شو�شاً  متوا�شل،  وتقدم 
ي�شفر التجاوب بني عنا�رض الهوية 
التي  التاريخية  وال�رضوط  وبينها 
الختالف  وتقبل  وتتفاعل  تتبادل 

واملجادلة .
مهماً  ناً  مكورّ اأي�شاً  اللغة  تعترب 
الثقافية،  الهوية  نات  مكورّ من 
ناً حا�شماً يف كل  لي�شت مكورّ لكنها 
ينت�شبون  من  اأكرث  فما  الأحوال، 
ما  ت�شل  عامة  ثقافية  هوية  اإىل 
رابط.  من  باأكرث  عنا�رضها  بني 
ومع ذلك تتعدد لغات املجموعات 
ويف  الهوية.  هذه  اىل  املنت�شبة 
اإىل  مثاًل  نظرنا  اإذا  اأننا  راأيي 
الكيان  وهذا  الأوروبي  الإحتاد 
من  يعترب  الذي  العمالق  املتحد 
�شرنى  احلديثة،  الكيانات  اأقوي 
اأن هناك تنوعاً كبري يف اللغات بني 
والأملانية  والفرن�شية  الإجنليزية 
وغريها، ولكن مت بناء هذا الحتاد 
على عنا�رض كثرية خمتلفة متنوعة 
اإنكار  عدم  مع  وخمتلفة  مت�شابهة 

اأهمية ت�شابه اللغة اأي�شاً.

عنا�رض الهوية الثقافية

اأ�شا�شي من عنا�رض  الدين عن�رض 
الهوية الثقافية بالتاأكيد، وهو عامل 
من العوامل احلا�شمة يف بناء هذه 
الهوية، خ�شو�شاً لأنه يت�شل بالقيم 
الروحية التي ل ميكن لالإن�شان اأن 
لكن  دونها،  من  اإن�شانيته  تكمل 
ال�شياق،  بالدين يف هذا  املق�شود 
املفرد،  ب�شيغة  الدين  هو  لي�س 
التي  اجلمع  ب�شيغة  الدين  واإمنا 
ففي  والتنوع.  التعدد  على  تنفتح 
واإذا كان  كل ثقافة تعدد لالأديان، 
ثراء الهوية الثقافية يغتني بالتنوع 
كل  على  والنفتاح  بالأخالق، 
الكوكب الأر�شي، ف�شرنى  ثقافات 
على ما اأعتقد اأن م�شمون الأديان 
احلميدة  الأخالق  هو  جميعاً 

ال�شحيحة .
الهوية املنفتحة هي نقي�س الهوية 
املمزقة  اأو  نف�شها  على  املنغلقة 
بني نقائ�شها املتقاتلة، فهي الهوية 
التوازن  من  قدر  اأكرب  حتقق  التي 
ناتها  مكورّ بني  والتناغم  والتفاعل 
الأ�شا�شية، وذلك من دون اأن ينفي 
نات  عن�رض من عنا�رض هذه املكورّ
امل�رضية  الثقافية  فالهوية  غريه. 
يف  اإل  حالتها  اأقوى  يف  تكون  ل 
يف  الفرعوين  العن�رض  جتاور  حال 
امل�شيحي،  العن�رض  مع  توا�شله 
يف ح�شوره مع العن�رض الإ�شالمي 
العربي يف امتداده، وذلك  �رضيطة 
بالت�شامح  التجاور  اأن يت�شف هذا 

عن�رض  كل  واحرتام  والتفاعل 
حل�شور ما يوازيه.

ل اأعتقد اأن مفكراً عربياً ا�شتطاع 
اأن ي�شوغ نظرياً منوذجاً مفهومياً 
متكاماًل عن الهوية املنفتحة مثل 
عنا�رض  اأغلب  وكانت  ح�شني،  طه 
حتى  ذهنه  يف  حا�رضة  الت�شور 
من قبل اأن ي�شوغ اأفكاره اخلا�شة 
يف  امل�رضية  الثقافة  مب�شتقبل 
الثقافة يف م�رض«  كتابه »م�شتقبل 
الذي �شدر �شنة 1938، بعد عامني 
ا�شتقاللها  من ح�شول م�رض على 
اجنلرتا.  مع   1936 معاهدة  يف 
ت�شور  اإىل  ح�شني  طه  ذلك  فدفع 
م�شتقبل الثقافة امل�رضية، لكن من 
حميطه  عن  معزولً  يراه  اأن  دون 
تفاعله  اأولً، وعن �رضورة  العربي 
يف  والإ�شهام  العامل  ثقافات  مع 
يخامر  ل  ولذلك  اخلالق،  تنوعها 
الثقافة  اأن  يف  �شك  ح�شني  طه 

اإن�شانية بطبيعتها.

الثقافة امل�صرية يف نظر 
طه ح�صني

تت�شكل  تكوينية  عنا�رض  هناك 
الثقافة امل�رضية يف نظر طه  بها 
الرتاث  اأولها:  وهي  األ  ح�شني، 
بكل  القدمي  الفني  امل�رضي 
مراحله وجتلرّياته التي تظهر حتى 

املادية  ال�شعبية  املاأثورات  يف 
واملعنوية، وثانيها: الرتاث العربي 
م�رض  اأك�شبته  الذي  الإ�شالمي 
يتطبع  جعلته  التي  خ�شائ�شها 
بطابعها يف اأ�شياء كثرية، كما حدث 
مع فقه الإمام ال�شافعي قبل م�رض 
الذين  ال�شعراء  و�شعر  وبعدها، 
ا�شتقروا يف م�رض، اأو وفدوا اإليها، 
اأو اأقاموا فيها زمناً قلياًل اأو كثرياً 
من حياتهم. اأما العن�رض الثالث 
م�رض  ك�شبته  ما  فهو  والأخري 
خربات  من  يوم  كل  وتك�شبه 
الأوروبية  احلياة  اأثمرت  ما 
العنا�رض  كانت  وتلك  احلديثة، 
عن  ع�شفور  جابر  ذكرها  التي 

طه ح�شني يف كتابه.
اإن كتاب »الهوية الثقافية والنقد 
الأدبي« يعد من اأهم الكتب من 
نحتاجها  التي  نظري  وجهة 
الأحداث  هذه  ويف  اليوم 
واأ�شالتنا  هويتنا  على  للحفاظ 
اأ�شيل  م�رضي  ب�شكل  وحريتنا 
يف ظل الأحداث الراهنة �شواء 
القت�شادية  اأو  ال�شيا�شية  كانت 
والتطور  التكنولوجية  حتى  اأو 
الهائل ال�رضيع لتلك التكنولوجيا 
التقدم  ذلك  مواكبة  وحماولة 
اأ�شالتنا  خالل  من  الرهيب 
تلك  على  واحلفاظ  امل�رضية 
الإ�شالمية  العربية  الهوية 

امل�شيحية امل�رضية العظيمة.

للموؤلف �صريج مي�صرتي

»�صاهد«.. نظرة على ماآ�صي احلرب
 وكاالت 

�شريج  الفرن�شي  الكاتب  جمع 
ال�شور  من  جمموعة  مي�شرتي، 
وماآ�شي  اآلم  توثق  التي  النادرة 
رواية  الأوىل، يف  العاملية  احلرب 
لتقدم  »�شاهد«،  عنوان  حملت 
للقارئ �شهادة م�شورة على الورق 
يف �شكل األبوم �شور ي�رضح بكلمات 
التي  امل�شاعر  ترتجم  ر�شيقة 
�شورها  التي  ال�شور  تت�شمنها 
مثل  احلروب  ت�شوير  م�شاهري 
وروبرت  تارو،  جريدا  »الإ�شباين 

كابا، من مواليد اإندري فريدمان«، 
مي�شرتي  �شريج  للكاتب  ليقدموا 
 4500 قدرها  ال�شور  من  ذخرية 
لقطات  واأجمل  اأندر  من  لقطة 

احلروب رغم ق�شوتها.

اأبعاد ال�صورة

التي  »�شاهد«  رواية  وتكت�شب 
�شريج  الكاتب  فيها  ي�رضد 
احلرب  توثق  حكايات  مي�شرتي، 
�شوق  يف  اأهميتها  الإ�شبانية، 
الكتب امل�شورة من اأهمية ال�شور 
يف  جميعاً  م�شوروها  قتل  التي 

احلرب،  بر�شا�س  ال�شباب  �شن 
املقاتلني  معاناة  وثقوا  حيث 
والالجئني وال�شيا�شيني، اإبان فرتة 
فرانكو،  الإ�شباين  الدكتاتور  حكم 
يف  الأهلية  احلرب  زمن  وخا�شة 
قدمت   ،»1939-1936« اإ�شبانيا 
مرتابطة  وم�شات  »�شاهد«  رواية 
مالمح  تُظهر  ب�شكل  ومت�شل�شلة 
الرواية  لتنتهي  املعاناة،  واأبعاد 
التي ج�شدها اأ�شخا�س حقيقيون، 
بني م�شورين م�شهورين يف اأوروبا 
احلروب،  م�شوري  اأمهر  باأنهم 
ال�شور  وثقت  �شحايا  وبني 
حلظات  اأو  نهايتهم  حلظات 

قليلة  اأحيان  ويف  والأمل،  املعاناة 
اأن  بعد  املوت  من  الفرار  حلظة 
وجميعها  جديد،  عمر  لهم  كتب 
الكاتب  يتجاهلها  مل  حلظات 
�شريج مي�شرتي، واأمعن يف ت�رضيح 
اأبعاد �شورتها و�رضد ما �شمعه من 
ورثة امل�شورين الذين وثقوا هذه 

اللحظات بلقطاتهم.

ال�صورة الكاملة

ول تتوقف حدود الإبداع يف رواية 
بل  وال�رضح،  ال�شور  »�شاهد« عند 
يزيد من قيمتها الفنية الربط بني 

اأبطال ال�شور وتقدمي �شورة �شبه 
كاملة عن حياتهم وظروفهم وقت 
جعلت  اأخرى  وتفا�شيل  احلرب 
احلقيقيني  الرواية  اأبطال  ح�شور 
تكون  رمبا  ف�شولها،  على  طاغياً 
واملعلومات  ال�شحف  ق�شا�شات 
الذي  الأ�شفر  الورق  يف  الواردة 
نحت الزمن جزءاً من روعته �شبب 
هذا املذاق التاريخي الذي اأكمل 
عذوبتها،  واأمت  الرواية  مالمح 
الرواية  يـ»�شاهد«  القارئ  فجعل 

ول يقراأها. معاٍن ومبادئ
واأبطالها  الرواية  �شور  اأن  ورغم 
حول  تدور  بالكامل  وتفا�شيلها 

اأوروبا  يف  الأهلية  احلرب 
�شريج  الكاتب،  اأن  اإل  واإ�شبانيا، 
وتفا�شيل  اأفكاراً  ن�شج  مي�شرتي، 
لرت�شيخ  والف�شول  احلكايات  بني 
معاٍن ومبادئ ومعتقدات �شائدة يف 
اأوروبا حول تلك احلقبة التاريخية 
واأحداثها الدرامية، مثل »العدالة، 
والدميقراطية،  والت�شامح، 
والحتاد«،  والأخوة، 
مكت�شبات  وجميعها 
والإ�شبان  عموماً  الأوروبيني 
من  اخل�شو�س  وجه  على 
واحلروب  النزاع،  �شنوات 

العاملية »الأوىل والثانية ».
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رئي�س اجلمعية الثقافية« اجلاحظية« حممد تني:

�أكرث من 500 م�شارك يف جائزة 
مفدي زكريا �لعربية لل�شعر
.        علينا �ملحافظة على �ل�شورة �جلميلة للجز�ئر يف �حلر�ك �ل�شعبي

.        �شنعيد �إطالق عدد جديد من جملة »�لتبيني«  قبل نهاية �ملو�شم

حكيم مالك

»اأوندا« لعبت دورا بارزا 
يف تغطية تكاليف 

جائزة مفدي زكريا 

ذات  اأ�شاد  ال�شياق   ذات  ويف   
الوطني  الديوان  بدور  املتحدث 
حلقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة 
» اأوندا« الذي يغطي كامل تكاليف 
جائزة مفدي زكريا العربية لل�شعر 
مليون   50 بـ  قيمتها  تقدر  التي 
اإقامة  مقررا   كان  والتي  �شنتيم  
هذه اجلائزة يف 19 مار�س والذي 
الن�رص  عيد  ذكرى  اإحياء  ي�شادف 
البالد   بها  متر  التي  والظروف 
�شعوبة  ب�شبب  تاأجيلها  اإىل  اأدت  
حتكيم  جلنة  اأع�شاء  مع  االت�شال 
اأن  فاآمل   وعلية  اجلائزة   هذه 
تكون الذكرى التاريخية املزدوجة  
20 اأوت 1955 وذكرى الهجوم على 
اأوت   و20  الق�شنطيني  ال�شمال 
1956   ذكرى موؤمتر ال�شومام  اأن 
تكون حمطة  منا�شبة لالإعالن عن  
العربية  نتائج جائزة مفدي زكريا 
كجمعية  م�شممني  ونحن  لل�شعر 
الراأي  يف  اإكراه  ال  اأنه  اجلاحظية 
�شقف  هي  الوطنية  االأيام  ولكن 
وكلنا  اجلزائريني  لكل  م�شرتك 

اأبناء اأول نوفمرب.

 اختيار«اأدب املقاومة 

يف البلدان العربية« 
مو�شوع ملتقى الطاهر 

وطار

الفكري   امللتقى  �شريكز  كما   
وطار«   الطاهر   « الروائي  عن 
املقاومة  »اأدب  على  تني  ح�شب  
املوعد  وهذا  العربية  البلدان  يف 
زكريا   مفدي  جائزة  مع  يتزامن 
يتعلق  فيما  اأما   ، لل�شعر  العربية 
بجائزة الها�شمي �شعيداين للرواية  
و هذه اجلائزة معلقة  حاليا  لعدم 
توفر الدعم الكايف لتنظيمها وهذه 
اجلائزة كان م�رصوعا عند الروائي 
اجلزائري الراحل الطاهر وطار .

جمعية »اجلاحظية« 
ت�شعى اإىل اإعادة بعث 

مكانتها من خالل 
اأن�شطتها الثقافية

واأ�شار  حممد التني اأن   اجلمعية  
اإىل  ت�شعى  »اجلاحظية«   الثقافية 
خالل   من  مكانتها  بعث  اإعادة 
التي  املختلفة  الثقافية  االأن�شطة 
تنظمها حيث يوجد فيها نادي �شعر 
ال�شعر  ونادي  وامللحون  الف�شيح 
وامل�رصح   وال�شينما  االأمازيغي 
اإ�شافة لعقد ندوات فكرية ، كا�شفا 
اأن هذا العام اأدخلنا عن�رص جديد 
واملتمثل يف القراءة االأدبية �شواء 
بالنقد  متبوعا  الق�شة  اأو  ال�شعر 
،موؤكدا اأن اجلاحظية عادت اليوم 
جمعية ثقافية تت�شع لكل اجلوانب 
والعلوم  والفل�شفية  العلمية 

التكنولوجيا   العلوم  االجتماعية  
رغم  االإمكانيات املادية ال�شئيلة 
للجاحظية  الدولة  تقدمها  التي 
مليون   قيمتها60  تتجاوز  ال  التي  
تغطي  ال  والتي   �شنويا   �شنتيم 
للقيام  اجلمعية  متطلبات  كافة  
بن�شاط عادي للتكفل بكل �شيء يف 
تكلفنا  فهي  واملوظفني   ال�شيانة 
دينار  مليون  و200  مليار  حوايل 

�شنويا .
 

هدفنا رفع امل�شتوى 
الثقايف يف اجلزائر 

مبختلف   ، تني  رحب   ولقد   
اجلزائر  يف  الثقافية  اجلمعيات 
كجمعية الثقافة واالإعالم وجمعية 
اجلزائرية  الفل�شفية   الدرا�شات 
نفتح  عرب  اجلزائري  ال�شعر  وبيت 
اأبوابنا لكل جزائري حر مع االأخذ 
بعني االعتبار خلفياته االيديولوجية 
وبالتايل فكل من يختلف معي لي�س 
اأقل مني وطنية واجلاحظية دائما 
دون  اجلزائريني من  لكل  مفتوحة 
ا�شتثناء وهدف جمعية اجلاحظية 
يف  الثقايف  امل�شتوى  رفع  هو 
جمعية  رئي�س  داعيا   ، اجلزائر  
توفري  �رصورة  اإىل  اجلاحظية  

قاعات حما�رصات جديدة .

�شنعيد اإطالق عدد 
جديد من جملة 

»التبيني« قبل نهاية 
املو�شم

» ذات  »الو�شط  ليومية  كما ك�شف 
ب�شدد  اجلمعية  اأن   املتحدث 
اجلديد  العدد  الإطالق  التح�شري 
من جملة »التبيني »التي ت�شدر عن  
اجلاحظية،   « الثقافية  اجلمعية 
كل  جمع  مت  قد  اأنه  م�شريا 
املجلة   بهذه  املتعلقة  املقاالت 
وعليه  االفتتاحية فقط    وبقيت  
املجلة   هذه  نفقة  كانت  فلقد 
تغطى  بدعم من  االأمرية الكويتية 
اجلو  ومع  ال�شباح  �شعاد  ال�شاعرة 
اخلليج  منطقة  ت�شهده  الذي 
اإ�شدار هذه  بتوقف  العربي  حال 
بتقدمي  ال�رصوط  ب�شبب  املجلة 
فم�شاعدتها  وبالتايل  مقابل  
من  جنتهد  ونحن  حاليا  متوقفة 
املجلة  هذه  نفقات  تغطية  اأجل 
باجلامعات  ببيعها  بالتطوع  ولو 

اجلزائرية . 

علينا املحافظة على 
ال�شورة اجلميلة 

للجزائر يف احلراك 
ال�شعبي

نظرة  عن  تني   حممد  وحتدث 
يف  الثقافة  مل�شتقبل  اجلمعية 
اجلزائر يف ظل التحوالت ال�شيا�شية 
البالد  ت�شهدها  التي  واالجتماعية 
ال�شاعة  مو�شوع  يخ�س  وفيما 
  « ال�شعبي  احلراك  يف«  املتمثل 
من  الهدف  حتقق  فاإذا  وبالتايل 
فتعبري  وعليه  ال�شعبي   احلراك 

اإىل  بالعودة  قراره  على  ال�شعب 
لكي  فر�شة  هي  العامة  ال�شاحة 
الثقة  الدولة  موؤ�ش�شات  ت�شرتجع 
وبني  بينها  مقطوعة  كانت  التي 
احلراك  اأن  م�شريا   ، ال�شعب 
يح�شم  اأن  �شاأنه  من  ال�شعبي  
االأ�شا�س فنحن   االأمور وعلى هذا 
الظهر  بعد  يوم خمي�س  كل  نلتقي 
بالعا�شمة   اجلاحظية  مقر  يف 
للحا�رصين ون�شهم  النقا�س  ونفتح 
على ح�شاب تطورات الو�شع وعلى 
اجلميلة  ال�شورة  املحافظة  �شوء 
ببع�س  باخلروج  ونقوم  للجزائر 
اجلمعة  يوم  خال�شة  يف  االأفكار 
ال�شعبي  مع امل�شاركة يف احلراك 

كاأغلبية املواطنني اجلزائريني .

ا�شتن�شاق الثقافة والفكر 
�شيفتح لنا اآفاق جديدة

املجتمع  يف  املثقف  دور  عن   و 
رئي�س  ال�شدد   هذا  يف  وجه   ،
جمعية الثقافية اجلاحظية » دعوة 
اجلزائريني  املثقفني  ملختلف  
يجب   كما  بدورهم  يقوموا  باأن 
ال�شعبية   الطاقات  هذه  اأن  معتربا 
اأن   عليها  ال�شارع  اإىل  نزلت  التي 
تنظم اأنف�شها على م�شتوى االأحياء 
اجلامعات   وعلى  واملوؤ�ش�شات   

اأي�شا  اأن تقوم بواجبها اأي�شا فيما 
يخ�س الثقافة والفكر واالأم�شيات 
اأن  نطمح  اأننا  حيث  االأدبية  
تتواجد الثقافة يف كل حي �شعبي  
توفر  ما  وا�شتعمال  ثقافة   بدار 
من  االإمكانيات ال�شتن�شاق الثقافة 
 ، اآفاق  لنا  �شيفتح  الذي  والفكر 
ما  منحي  اأن  علينا   اأنه  م�شريا 
يوجد بداخلنا من روا�شب ع�شور 

اال�شتبداد واالنفرادية .

  لبد من احلفاظ على 
ذكرى الفاحت من نوفمرب 

ببعدها ال�شعبي

من  املتحدث   ذات  اأكد  كما 
م�شعودي  عي�شى  الثقايف  املركز 
املعركة  اأن    ، العا�شمة  باجلزائر 
النظام  مع  قائمة  مازالت 
عودة  مع  وخا�شة  اال�شتعماري 
طريق  عن  اال�شتعمارية  االأطماع 
اجلديد  االأو�شط  �رصق  م�رصوع 
قانون  طريق  وعن  االأمريكي 
متجيد اال�شتعمار حيث اأن فرن�شا 
والزالت  والنيجر  ليبيا  يف  تدخلت 
الطوق  علينا  تفر�س  اأن   حتاول 
اأول  ذكرى  دائما  حمي  ، حماولة 
لن  وهذا  ال�شعبي  ببعدها  نوفمرب 

يحدث اأبدا  ولن ن�شمح به .

تاأليف اأبو بكرزين العابدين عبد الكالم

»�لهند ما بعد 2020«.. ر�ؤية م�شتقبلّية
العام  بعد  ما  »الهند  كتاب  يقّدم 
عن  حديثاً  ال�شادر   »2020
اإطار  يف  العربي  الفكر  موؤ�ّش�شة 
برنامج »ح�شارة واحدة«، م�شرية 
النمّو يف الهند يف القرن احلادي 
والفر�س  وحتّدياته،  والع�رصين 
اجلديدة والتكنولوجّيات النا�شئة، 
�رصعة  اأكرث  النمّو  جتعل  التي 

و�شموالً.
م�شتقبلية  روؤية  ويقّدم 
يف  املتوّقعة  لالإ�شالحات 
و�شع  حت�شني  جمال  يف  الهند 
والتنّوع  الوظائف،  التعليم، وخلق 
النفايات،  واإدارة  البيولوجي، 
من  وغريها  القومي  واالأمن 

املجاالت وامللّفات.
�شخ�شّيتني  تاأليف  من  الكتاب 
يف  العلوم  تطّور  يف  رائدتني 

الهند، هما: الرئي�س اأبو بكر زين 
من  وهو  الكالم،  عبد  العابدين 
كبار العلماء يف الهند، وقد اأ�شبح 
رئي�شاً جلمهورية الهند بني عاَمي 
ويَاَغنا�شَوامي  و2007،   2002
العلماء  اأحد  راجان،  �ُشونْدارا 
تطوير  جمال  يف  واملفّكرين 

التكنولوجيا واإدارة التجارة.
تقدم الهند

خم�شة  من  يتاألّف  الذي  الكتاب 
اأفكاراً  يت�شّمن  باباً  ع�رص 
نحو  الهند  لدفع  ومقرتحات 
التقّدم، عن طريق اإجناز االأعمال 
ال�شناعات  جمال  يف  الِعمالقة 
واالأبواب  والزراعة،  واخلدمات 
هي: الهند يف العام 2014، التعلّم 
ت�رصيع  ال�شائعة،  الفر�س  من 
ال�شناعة: فر�س  الزراعي،  النمّو 

القيمة  اإ�شافة  التعدين:  �شخمة، 
البنية  الطبيعية،  مواردنا  اإىل 
وعظامه  االقت�شاد  دّم  التحتية: 
البيولوجي:  التنّوع  وع�شالته، 
وحماية  االقت�شاد  بني  التوازن 
ال�شبكات  احلياة،  كيمياء  البيئة، 
املعريف،  لالقت�شاد  الع�شبية 
الرعاية  الرثوة،  اإىل  النفايات  من 
القومي:  االأمن  للجميع،  ال�شحية 
واليقظة  واملعرفة  القّوة 
يف  فرٍد  لكّل  التعليم  امل�شتدامة، 
النا�شئة:  التكنولوجّيات  الهند، 
اإىل االأمام،  التقّدم  اللّحاق بركب 
للهند  ُيِكن  هل  الهند:  اإمكانات 

اأن تفعل ذلك؟
الهند  حاجة  اأّن  املوؤلّفان  يوؤّكد 
امللّحة ال تكمن يف ر�شم اخلطط، 
املنهجّيات  اعتماد  يف  بل 

اخلطط،  تلك  لتنفيذ  ال�شحيحة 
اإىل  الو�شول  كيفّية  وحتديد 
الفوائد التي تعود على االأ�شخا�س 

الذين ت�شتهدفهم.
�شياغة  اإىل  املوؤلّفان  و�شعى   
امل�شتدامة  للتنمية  �شامل  اإطار 
يف  احل�رصية  املرافق  وتوفري 
الهند،  يف  الريفية  املناطق 
هما  فريَديْن  نظاَمنْي  وتطوير 
امل�شتخدمني«  جمتمع  »هرم 

و«رادار التنمية االجتماعية«.
على  ال�شوء  الِكتاب  ي�شلّط 
االإجناز الكبري الذي حّققته الهند 
االأطفال  �شلل  على  الق�شاء  يف 
اأّن احلفاظ على هذا  اإاّل  بنجاح، 
االإجناز يبقى مهّمة حتمل القدر 
ويو�شح  التحّدي.  من  نف�شه 
املوؤلّفان اأّن احلكومات املتعاقبة 

�شنة  ال�شّتني  مدى  على  التزمت 
املا�شية بتحقيق الهدف الوطني 
ال�شامل،  التعليم  يف  املتمّثل 
�شات امليزانية  وزادت من خم�شّ

للتعليم بثبات.

روؤية لالألفّية

د.عبد  قام   1998 العام  يف 
كتاب  بن�رص  ود.راجان  الكالم 
وثيقة  يُعُدّ  الذي   »2020 »الهند 
لر�شم  اجلديدة  لالألفّية  روؤية 
ُيِكن  وكيف  الهند،  �شورة 
اأكرب  من  واحدة  ت�شبح  اأن  لها 
خم�س قوى اقت�شادية يف العامل 
�شّتة  وبعد   .2020 العام  بحلول 
العام  اقرتاب  ومع  عاماً،  ع�رص 

كتاباً  املوؤِلّفان  اأ�شدر   ،2020
العام  بعد  ما  »الهند  هو  اآخر 

.»2020
القرن  اأّن  على  الكتاب  يوؤّكد 
�شيكون  والع�رصين  احلادي 
جديدة  هنٍد  على  �شاهداً 
النا�س  عمل  اإذا  متطّورة، 
القيام  مع  بجّدّية  جميعهم 
متوا�شل  و�شعي  م�شتمّر  بجهد 
وحتويل  اأو�شاعهم  لتح�شني 
الهند اإىل بلد اأحالمهم. وينتهي 
التي  املهّمة  بر�شم  الكتاب 
تتلّخ�س يف خّطة عمل من اأربع 
نقاط ت�شمل: تاأمني املياه لكّل 
اأجل  من  والعمل  املناطق،  من 
امل�شتدام،  االقت�شادي  الرخاء 

وحيازة القيم النبيلة.
 وكالت 

اأكد رئي�س اجلمعية الثقافية« اجلاحظية« حممد تني، خالل ا�شت�شافته اأم�س يف برنامج املقهى الأدبي الأ�شبوعي »�شجالت ومعنى » 
لالإذاعة الثقافية جائزة مفدي زكرياء  العربية لل�شعر مو�شم 2018 / 2019 فلقد بلغ عدد امل�شاركني فيها 502 م�شاركا ، وبالتايل فهذا العدد 
املحقق  فاق كل التوقعات معلنا عن انطالق عمل جلنة حتكيم اجلائزة  التي يرتاأ�شها جزائري و ت�شم اأ�شماء عربية  اأبرزها الروائي العراقي 
عبد الرحمن جميد الربيعي والأ�شتاذ اجلامعي وال�شاعر والناقد املعروف ح�شني الغوثي والناقد املغربي  جنيب العويف   وعليه فلقد حافظنا 

عل هذه  العنا�شر التي متثل  النواة الثالثية يف جلنة التحكيم التي اختارها الروائي اجلزائري الراحل الطاهر وطار. 
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هل يكمن عالج الأرق 

يف جيناتنا؟
ك�سفت درا�سة جديدة اأن الأرق يكمن يف جيناتنا، ما مينح 

العلماء اأمال جديدا يف العثور على عالج فعال لهذه احلالة التي 
تربك املاليني منا وبعد حتليل احلم�ض النووي لأكرث من 85 
األف �سخ�ض، اكت�سف الباحثون 47 موقعا وراثيا يحدد مدى 
�سهولة اإيقاظنا. ومن بني هذه اجلينات، مت حتديد 36 جينا 

مل تكن معروفة من قبل، ما قد »ي�ساعد يف تطوير عالجات 
جديدة لتح�سني نومنا«واأجرت الدرا�سة جامعة اإك�سرت، بقيادة 
الدكتور، �سموئيل جونز، الباحث يف كلية الطب وال�سحة وقال 

الدكتور اأندرو وود، املحا�رض يف علم الوراثة، وامل�سارك يف 
الدرا�سة: »نعرف اأن احل�سول على ق�سط كاف من النوم يح�سن 

�سحتنا ورفاهيتنا، ومع ذلك فاإننا ل نزال نعرف القليل عن 
الآليات املوجودة يف اأج�سامنا التي توؤثر على نومنا«واأ�ساف 

وود قائال: »ترتبط التغيريات يف نوعية النوم والكمية والتوقيت 
ارتباطا وثيقا بالعديد من الأمرا�ض التي ت�سيب الإن�سان، مثل 

ال�سكري وال�سمنة وال�سطرابات النف�سية«.
 »Nature Communications« وكتب املعدون يف جملة
اأن حتديد اجلينات التي تختبئ وراء الإ�سابة بالأرق »�سيوفر 

روؤى جديدة يف تنظيم النوم«وحلل الباحثون خالل هذه 
الدرا�سة، جينات 85670 م�ساركا يف درا�سة تابعة للبنك احليوي 

الربيطاين، ومن بني اجلينات املكت�سفة حديثا، واملرتبطة 
بالأرق، جني ي�سمى »PDE11A«، يوؤثر يف كل من مدة نومنا 

ونوعيته.

 5 ن�صائح لتح�صني نوعية النوم

قدمت طبيبة اأ�رضة خبرية مب�سائل ال�سحة والرفاهية، 
خم�ض ن�سائح لتح�سني نوعية النوم ون�رضت جملة 

»Express« ن�سائح الطبيبة، بيك�سي ماكني، ب�ساأن 
حت�سني نوعية النوم، م�سرية اإىل اأن عددا كبريا من 

النا�ض يعانون من الأرق، وفقا لبيانات منظمة ال�سحة 
العاملية، اإذ يعاين من ا�سطراب النوم ثلث �سكان 

املعمورة وتقول ماكني: »قلة النوم حتفز لي�ض فقط 
ال�سعور بالتعب يف اليوم التايل، بل وتوؤثر يف ال�سحة 

النف�سية والبدنية وكذلك يف العالقة باملحيطني«.
وت�سري اخلبرية اإىل اأن اإجراءات ب�سيطة ت�ساعد على 

حت�سني النوم ومنها:

ال�شرتخاء  1-

ترى اخلبرية اأن اأحد الأ�سباب الرئي�سة لالأرق عند 
الإن�سان املعا�رض هو التوتر النف�سي والعاطفي. لذلك، 

من اأجل حت�سني نوعية النوم، يجب اأول ال�سرتخاء، 
بتناول �ساي الأع�ساب اأو قراءة كتاب، اأو اأخذ حمام 

مع زيوت معطرة.

كامل ظالم   2-

يجب اأن يخيم الظالم متاما يف غرفة النوم، لأن 
الظالم ي�ساعد على زيادة اإفراز »هرمون النوم« 

ميالتونني، امل�سوؤول عن اإيقاع ال�ساعة البيولوجية 
للج�سم.

الأرق عند  الفرا�ش  يف  البقاء  عدم   3-

تن�سح اخلبرية بالنهو�ض وترك غرفة النوم يف حالة 
الأرق )مثال الذهاب اإىل غرفة ثانية وقراءة كتاب ما(.

قبل  الذكي  الهاتف  ت�شتخدم  ل   4-
النوم

يجب التخلي عن ا�ستخدام الهاتف الذكي وغريه من 
الأجهزة الإلكرتونية قبل �ساعة من الذهاب للنوم 

على الأقل، لأن اإ�ساءتها حتفز الدماغ، فهذه الأجهزة 
تعرقل اإفراز هرمون ميالتونني.

تناول  وعدم  نهارا  النوم  عدم   5-
الطعام متاأخرا

تقول اخلبرية اإنه عند وجود ا�سطرابات يف النوم، 
يجب التخلي عن النوم يف النهار، وعدم تناول الطعام 

يف وقت متاأخر.    

درا�صة تنفي »اأ�صطورة« ال�صكر ال�صائعة!
ال�سكر  تناول  اإىل  الكثريون  يلجاأ 
الطاقة،  بانخفا�ض  ال�سعور  عند 
ادعت  العلماء  من  ولكن جمموعة 
اأن »هجوم ال�سكر« الناجت لي�ض اأكرث 
اأنه  العلماء  »اأ�سطورة«وك�سف  من 
ا�ستهالك  اأن  على  دليل  يوجد  ل 
على  تاأثري  اأي  له  احللويات 
وجدت  حيث  املزاجية،  احلالة 
ورقة   31 مراجعة  �سملت  درا�سة 
ال�سكر  منتجات  تناول  اأن  بحثية، 
بالإرهاق  ي�سعرون  النا�ض  يجعل 
اأجرتها  التي  الدرا�سة  وناق�ست 
برلني  يف  »هومبولت«  جامعة 
جامعتي:  اأكادمييي  مب�ساعدة 
ال�سكر  تاأثري  ولنك�سرت،  وارويك 
على  عام  ب�سكل  والكربوهيدرات 
احلالة املزاجية وتبني اأن الأفراد 
ال�سطراب  اأو  الكتئاب  يحاربون 
طريق  عن  املو�سمي،  العاطفي 
وميكن  ال�سكر.  من  املزيد  تناول 
اإطالق  اإىل  ال�سبب  يرجع  اأن 
درا�سات ت�سري اإىل اأن ال�سكر يحفز 
ال�سعور،  حت�سن  ع�سبية  ناقالت 
الكيميائية  باملواد  يُعرف  ما  اأو 
اخلاليا  بني  الر�سائل  تنقل  التي 
الع�سبية ومع ذلك، تو�سح الدرا�سة 
تناول  يف  الإفراط  اأن  اجلديدة 
الكربوهيدرات »له اآثار �سارة على 

 31 العلماء  النف�سية«وحلل  ال�سحة 
درا�سة حول هذا املو�سوع، �سملت 

ما جمموعه 1259 م�ساركا.
التي  الدرا�سة  نتائج  وك�سفت 
كون�ستانتينو�ض  الدكتورة،  قادتها 
تناول  اأن  مانتانتي�ض، 
تاأثري  له  لي�ض  الكربوهيدرات 

اأن  وتبني  املزاجية.  احلالة  على 
النظر  بغ�ض  �سحيح  الأمر  هذا 
اأو  امل�ستهلكة،  ال�سكر  كمية  عن 
الأن�سطة التي يوؤديها الأفراد بعد 
ذلك. وقالت الدكتورة مانتانتي�ض، 
للحالة  ال�سكر  حت�سني  »فكرة  اإن 
املزاجية، كان لها تاأثري كبري على 

تلك  وب�سبب  ال�سعبية.  الثقافة 
يف  النا�ض  ي�ستهلك  الأ�سطورة، 
امل�رضوبات  العامل  اأنحاء  جميع 
يقظة  اأكرث  لي�سبحوا  ال�سكرية، 
التعب«ونُ�رضت  ملقاومة  اأو 
الع�سبية  العلوم  الدرا�سة يف جملة 

ومراجعات ال�سلوك احليوي.

منها القهوة وب�شكويت الأطفال

13 منتجا غذائيا تزيد الإ�صابة بال�صرطان

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

الأغذية  هيئة  اأ�سدرت 
ل�رضكات  حتذيًرا  الربيطانية 
مادة  وجود  من  الأغذية 
ال�رضطان  ت�سبب  قد  كيميائية 
بني  ترتاوح  منتًجا   13 يف 
والقهوة  البطاط�ض  رقاقات 
الكعك  اإىل  و�سولً  الفورية 
لالأطفال  وب�سكويت  بالزجنبيل 

ع. والر�سّ
درا�سة  يف  الهيئة  واأو�سحت 
منتًجا   13 يف  ر�سدت  اأنها 
مادة  من  عالية  م�ستويات 
تتكون  التي  »الأكريالميد« 
اأو يف  اأو حتمري  عند حتمي�ض 
حتتوي  التي  الغذائية  املواد 
درجات  عند  الن�سويات  على 
موقع  ح�سب  العالية،  احلرارة 
�سحيفة »البيان«غري اأنها اأكدت 
ي�سّكل  ل  الكت�ساف  هذا  اأن 

خطًرا مبا�رضة على النا�ض ول 
حاجة لتغيري نظامهم الغذائي 
واأو�ست الهيئة �رضكات املواد 
م�ستوى  بتقلي�ض  الغذائية 
لأن  منتجاتها  يف  الأكريالميد 
لها  الأمد  الطويل  ال�ستهالك 
الإ�سابة  خطر  من  يزيد  قد 
اأو�ست  وكذلك  بال�رضطان، 
اخلبز  حتمي�ض  بعدم  الأ�رض 
كثرياً  البطاط�ض  ورقاقات 
قدر  فاحتاً  لونها  يكون  واأن 
الإمكان وقالت �سحيفة »ديلي 
بع�ض  اإن  الربيطانية:  ميل« 
لتو�سية  ا�ستجابت  ال�رضكات 
و�سفاتها  تغيري  وقررت  الهيئة 
بع�ض  ردت  حني  يف  الغذائية 
هذه  تخفيف  باأن  ال�رضكات 
جودة  على  �سيوؤثر  املادة 

منتجاتها وطعمها.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
�ستانفورد يف كاليفورنيا اإ�سافة 
خالله  من  ميكن  جديد  عامل 
ف�سل  باحتمال  املبكر  التنبوؤ 
القلب، وهو قيا�ض مدى �سهولة 
الكهربائية  املوجات  مرور 
دهون  اأن�سجة  يف  الب�سيطة 
ف�سل  حالة  وتو�سف  ال�ساق. 
القلب  ا�ستمرار  باأنها  القلب 
يف اخلفقان دون اأن يقدر على 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �سخ 
اجللو�ض  كرثة  اجل�سم.  اأجزاء 
اكت�ساف  توؤخر  احلركة  وقلة 

نتائج  ونُ�رضت  القلب  ف�سل 
دورية  يف  اجلديدة  الأبحاث 
ويتم  الأمريكية،  القلب  جمعية 
اجل�سم  دهون  مقاومة  قيا�ض 
عن  الكهربائية  للموجات 
ب�سيطة  موجات  مترير  طريق 
املاء  زاد  وكلما  ال�ساق،  يف 
كان  كلما  ال�ساق  يف  وال�سوائل 
�سهاًل،  الكهربي  التيار  مرور 
ي�سعف  الدهون  زيادة  وعند 
الكهربائية،  املوجات  مرور 
التنبوؤ  ميكن  ذلك  خالل  ومن 

املبكر باحتمال ف�سل القلب.



�إ�سالمياتالأربعاء 10  اأفريل  2019  املوافـق  ل04 �شعبان 1440هـ 19
�أ�سباب كرثة �سيامه -�سلى �هلل عليه و�سلم - يف �سعبان 

1- �أنه كان ي�صتغل عن �صوم 
�صهر  كل  من  �أيام  �لثالثة 
فتجتمع  غريه  �أو  ل�صفر 
وكان  �صعبان  يف  فيق�صيها 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 
�إذ� عمل بنافلة �أثبتها و�إذ� 

فاتته ق�صاها . 
كن  ن�صاءه  �إن  وقيل   -2
من  عليهن  ما  يق�صني 
فكان  �صعبان  يف  رم�صان 
ي�صوم لذلك ، وهذ� عك�س 
�أنها  عائ�صة  عن  ورد  ما 
�إىل  رم�صان  ق�صاء  توؤخر 
ر�صول  مع  ل�صغلها  �صعبان 
و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �هلل 

عن �ل�صوم . 
يغفل  �صهر  لأنه  وقيل   -3
هو  وهذ�   : عنه  �لنا�س 
�أ�صامة  حلديث  �لأرجح 
فيه  و�لذي  �لذكر  �ل�صالف 
: » ذلك �صهر يغفل �لنا�س 
ورم�صان  رجب  بني  عنه 
�أنظر   ، �لن�صائي  رو�ه   «
�صحيح �لرتغيب و�لرتهيب 

�س 425 
�صعبان  دخل  �إذ�  وكان 
�صيام  من  بقية  وعليه 

ق�صاه  ي�صمه  مل  تطوع 
ي�صتكمل  حتى  �صعبان  يف 
دخول  قبل  بال�صوم  نو�فله 
رم�صان - كما كان �إذ� فاته 
�لليل  �أو قيام  �صنن �ل�صالة 
عائ�صة  فكانت   - ق�صاه 
ق�صاءه  تغتنم  حينئذ 
عليها  ما  فتق�صي  لنو�فله 
حينئذ  رم�صان  فر�س  من 
باحلي�س  فيه  لفطرها 
وكانت يف غريه من �ل�صهور 
�هلل  �صلى  بالنبي  م�صتغلة 
�لتنبه  عليه و�صلم ، فيجب 
بقي  من  �أن  على  و�لتنبيه 
رم�صان  من  �صيء  عليه 
عليه  فيجب  �ملا�صي 
يدخل  �أن  قبل  �صيامه 
يجوز  ول  �لقادم  رم�صان 
بعد  ما  �إىل  �لتاأخري 
رم�صان �لقادم �إل ل�رضورة 
�لعذر �مل�صتمر بني  ) مثل 
قدر  ومن   ،  ) �لرم�صانني 
رم�صان  قبل  �لق�صاء  على 
ومل يفعل فعليه مع �لق�صاء 
بعده �لتوبة و�إطعام م�صكني 
قول  وهو   ، يوم  كل  عن 

مالك و�ل�صافعي و�أحمد .

�ل�سيام يف �سعبان 
عن عائ�صة ر�صي �هلل عنها قالت : » 
كان ر�صول �هلل ي�صوم حتى نقول ل 

يفطر ويفطر حتى نقول ل ي�صوم وما 
ر�أيت ر�صول �هلل ��صتكمل �صيام �صهر 

�إل رم�صان وما ر�أيته �أكرث �صياما 
منه يف �صعبان » رو�ه �لبخاري برقم ) 

1833 ( وم�صلم برقم ) 1956 ( ، ويف 
رو�ية مل�صلم برقم ) 1957 ( : » كان 

ي�صوم �صعبان كله ، كان ي�صوم �صعبان 
�إل قليال » ، وقد رجح طائفة من 

�لعلماء منهم �بن �ملبارك وغريه �أن 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم مل ي�صتكمل 
�صيام �صعبان ، و�إمنا كان ي�صوم �أكرثه 
، وي�صهد له ما يف �صحيح م�صلم برقم 
) 1954 ( عن عائ�صة ر�صي �هلل عنها ، 
قالت : » ما علمته - تعني �لنبي �صلى 

�هلل عليه و�صلم - �صام �صهر� كله �إل 
رم�صان » ويف رو�ية له �أي�صا برقم ) 
1955 ( عنها قالت : » ما ر�أيته �صام 
�صهر� كامال منذ قدم �ملدينة �إل �أن 

يكون رم�صان » ، ويف �ل�صحيحني عن 
�بن عبا�س قال : » ما �صام ر�صول 

�هلل �صلى �هلل عليه و�صلم �صهر� كامال 
غري رم�صان » �أخرجه �لبخاري رقم 
1971 وم�صلم رقم 1157 ، وكان �بن 

عبا�س يكره �أن ي�صوم �صهر� كامال غري 
رم�صان ، قال �بن حجر رحمه �هلل : 

كان �صيامه يف �صعبان تطوعا �أكرث من 
�صيامه فيما �صو�ه وكان ي�صوم معظم 

�صعبان .  وعن �أ�صامة بن زيد ر�صي �هلل 
عنهما قال : قلت يا ر�صول �هلل مل �أرك 

ت�صوم من �صهر من �ل�صهور ما ت�صوم 
من �صعبان ، فقال : » ذ�ك �صهر تغفل 
�لنا�س فيه عنه ، بني رجب ورم�صان ، 

وهو �صهر ترفع فيه �لأعمال �إىل رب 
�لعاملني ، و�أحب �أن يرفع عملي و�أنا 
�صائم » رو�ه �لن�صائي ، �أنظر �صحيح 

�لرتغيب و�لرتهيب �س 425 ، ويف 
رو�ية لأبي د�ود برقم ) 2076 ( قالت : 

» كان �أحب �ل�صهور �إىل ر�صول �هلل �صلى 
�هلل عليه و�صلم �أن ي�صومه �صعبان ثم 

ي�صله برم�صان » .

 ثالث دول �أوروبية فيها �لعدد �لأكرب من �مل�سلمني
 فرن�صا و�أملانيا لديهما �أكرب عدد من �ل�صكان �مل�صلمني يف �أوروبا )28 دولة ع�صو يف �لحتاد �لأوروبي بالإ�صافة �إىل �لرنويج و�صوي�رض�( 
ففي منت�صف عام 2016، كان هناك 5.7 مليون م�صلم يف فرن�صا )8.8% من �صكان �لبالد( و5 ماليني م�صلم يف �أملانيا 6.1%وتعد قرب�س 
هي �لدولة �لأوروبية �لتي ي�صكل فيها �مل�صلمون �أكرب ن�صبة من �ل�صكان، حيث ي�صكل �مل�صلمون �لبالغ عددهم 300 �ألف م�صلم يف �جلزيرة 
حو�يل ربع �صكانها )25.4%(، ومعظمهم من �لقبار�صة �لأتر�ك ذوي �جلذور �لعميقة يف �لبالد، فهم �أبعد ما يكون من �عتبارهم من �لذين 

و�صلو� قرب�س �أخري� كمهاجرين.

  م�ستقبل �مل�سلمني يف �أوروبا
�إىل  �ملقبلة، فمن منت�صف عام 2010  �لعقود  �لنمو يف  و�صت�صتمر يف  ب�صكل مطرد  �أوروبا  �صكان  �مل�صلمني من جمموع  �زد�دت ح�صة 
منت�صف عام 2016 وحده، �رتفعت ح�صة �مل�صلمني يف �أوروبا �أكرث من نقطة مئوية و�حدة، من 3.8% �إىل 4.9% )من 19.5 مليون �إىل 
25.8 مليون( وبحلول عام 2050، ميكن �أن يزيد ن�صيب �صكان �لقارة �لعجوز من �مل�صلمني �أكرث من �ل�صعف، لي�صل �إىل 11.2% �أو �أكرث، 
فاإن عدد  د�ئم،  ب�صكل  �مل�صتقبلية  �لهجرة  ��صتقر�ر  �أوروبا.  وحتى يف حالة عدم  �إىل  بها  �لهجرة �مل�صموح  يتوقف على مقد�ر  وهذ� 
�ل�صكان �مل�صلمني ل يز�ل يف �رتفاع تقدر ن�صبته بـ 7.4%، وذلك ب�صبب �زدياد ن�صبة �ل�صباب و�رتفاع معدلت �خل�صوبة للمقيمني �مل�صلمني 

�حلاليني يف �أوروبا.

 متو�سط �أعمار �مل�سلمني يف �لقارة �لعجوز
وفقا لآخر �إح�صاء ل�صكان �أوروبا لعام 2016، وجد �أن �مل�صلمني هم �أ�صغر �صنا بكثري ولديهم �أطفال �أكرث من �لأوروبيني �لآخرين، ويبلغ 
متو�صط �لعمر للم�صلمني يف جميع �أنحاء �أوروبا  30.4عاما، �أي �أ�صغر من متو�صط �لأوروبيني �لآخرين بـ 13 عاما، حيث بلغ متو�صط عمر 
�لأوروبي »غري �مل�صلم« 43.8 عاما. وبالنظر �إىل ذلك بطريقة �أخرى، جند �أن ن�صف �مل�صلمني يف �أوروبا حتت �صن �لـ 30 عاما، مقارنة 
بـ 32% من غري �مل�صلمني يف �أوروبا، من �ملتوقع �أن يبلغ متو�صط �إجناب �لن�صاء �مل�صلمات يف �أوروبا �إىل طفلني، وذلك �أكرث من متو�صط  

�إجناب �لن�صاء غري �مل�صلمات وهو طفل و�حد.

  عو�مل منو �مل�سلمني يف �أوروبا
بني منت�صف عام 2010 ومنت�صف عام 2016، كانت �لهجرة �أكرب عامل يدفع منو �ل�صكان �مل�صلمني يف �أوروبا، حيث و�صل ما يقدر بنحو 
2.5 مليون م�صلم �إىل �أوروبا لأ�صباب �أخرى غري �للجوء، مثل �لعمل �أو �لدر��صة فيما ح�صل حو�يل 1.3 مليون م�صلم على حق �للجوء، مما 
ي�صمح لهم بالبقاء يف �أوروبا، بينما غادر �أوروبا نحو ربع مليون م�صلم خالل هذه �لفرتة وجاء �لنمو �لطبيعي ثاين عو�مل تز�يد �مل�صلمني 
�لأوروبيني، فقد كان هناك 2.9 مليون  حالة ولدة خالل هذه �لفرتة، �إ�صافة �إىل �نخفا�س عدد �لوفيات، بينما ياأتي �لتحول �لديني 

عامال ثالثا.

  نظرة �أوروبا �إىل م�سلميها
تتباين وجهات نظر �مل�صلمني تباينا و��صعا يف �لبلد�ن �لأوروبية، فقد وجد ��صتطالع ر�أي  �أجر�ه معهد »بيو« لالأبحاث عام 2016 يف 
10 دول �أوروبية، �أن �لآر�ء �ل�صلبية حول �مل�صلمني �صادت يف �رضق �أوروبا وجنوبها بينما �أعطى غالبية �مل�صاركني يف �ململكة �ملتحدة 
و�أملانيا وفرن�صا و�ل�صويد وهولند� �مل�صلمني ت�صنيفا �إيجابيا وترتبط �لآر�ء حول �مل�صلمني بالأيديولوجية، يف حني �أن 47% من �لأملان 
ينتمون �صيا�صيا لكتالت ميينية، يعطي �مل�صلمني ت�صنيفا غري �إيجابي،  بينما 17% فقط من �لي�صاريني �لأملان فعلو� ذلك. و�زد�دت �لفجوة 

بني �آر�ء �لي�صار و�ليمني فيما يخ�س �مل�صلمني نحو 30 نقطة مئوية يف �إيطاليا و�ليونان.

فو�ئد �لطاعة يف �ساعات �لغفله 
ومثل هذ� ��صتحباب ذكر �هلل تعاىل يف �ل�صوق لأنه ذْكر يف موطن �لغفلة بني �أهل �لغفلة ، ويف �إحياء �لوقت �ملغفول عنه بالطاعة فو�ئد 

منها :  �أن يكون �أخفى للعمل و�إخفاء �لنو�فل و�إ�رض�رها �أف�صل ، ل �صيما �ل�صيام فاإنه �رّض بني �لعبد وربه ، ولهذ� قيل �إنه لي�س فيه رياء ، 
وكان بع�س �ل�صلف ي�صوم �صنني عدد� ل يعلم به �أحد ، فكان يخرج من بيته �إىل �ل�صوق ومعه رغيفان فيت�صدق بهما وي�صوم ، فيظن �أهله 
�أنه �أكلهما ويظن �أهل �ل�صوق �أنه �أكل يف بيته ، وكان �ل�صلف ي�صتحبون ملن �صام �أن يُظهر ما يخفي به �صيامه ، فعن �بن م�صعود �أنه قال : 

ِهن حتى تذهب عنه غربة �ل�صيام »  هنني » ، وقال قتادة : » ي�صتحب لل�صائم �أن يَدّ » �إذ� �أ�صبحتم �صياما فاأ�صِبحو� مَدّ
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ق�صنطينة: عر�ض الفيلم الوثائقي »زهور فرقاين، �صوت ال�صخر« ملخرجته �صورايا عمور
مت عر�س  اأول اأم�س  باملتحف العمومي الوطني �شريتا بق�شنطينة الفيلم بعنوان »زهور 

فرقاين«، �شوت ال�شخر« حول املغنية زهور )1915-1982( �شيدة الغناء التقليدي الق�شنطيني 
و ذلك بح�شور عديد املولعني باملو�شيقى العتيقة مبنا�شبة اإحياء مئوية هذه الفنانة.

وي�سافر هذا الفيلم الوثائقي الذي 
اإخراج  من  دقيقة   52 ي�ستغرق 
�سورايا عمور مب�ساهده عرب الزمن 
و يحكي امل�سار الفني ل�سيدة الأغنية 
عرب  جولتها  و  العربية-الأندل�سية 
اأ�سطواناتها  ت�سجيالت  و  اجلزائر 
املبا�رشة  احل�س�ص  اإىل  بالإ�سافة 
و  التلفزيون  يف  ن�سطتها  التي 
اأفراد من عائلة  و  �سهادات فنانني 
زهور فرقاين الأخت الكربى ل�سيخ 
الطاهر  حممد  احلاج  املالوف 
فرقاين مما جعل هذا الوثائقي اإىل 

عمل فني حول الذاكرة.            
عمور  �سورايا  املخرجة  وقالت 
عر�ص  اأعقب  الذي  النقا�ص  خالل 
كان  العمل  هذا  باأن  الوثائقي  هذا 
جمع  و  البحث  من  �سنتني  ثمرة 

و  املغنية  هذه  حول  املعلومات 
م�سارها الفني.                       

اإىل   عمور  ال�سيدة  واأ�سارت 
لإيجاد  واجهتها  التي  ال�سعوبات 
ب�سهاداتهم ممن عاي�سوا  يدلوا  من 
باأن  م�سيفة  فرقاين  زهور  فرتة 
الوثائقي  الفيلم  هذا  لقطات  اأهم 
التلفزيون  اأر�سيف  من  ماأخوذة 

اجلزائري.
الوثائقي  الفيلم  هذا  عر�ص  وختم 
فرقاين،  »زهور  بعنوان  معر�سا 
مائوية مغنية كبرية« الذي افتتح يف 

3 اأفريل اجلاري مبتحف �سريتا.
ع�رشات  املعر�ص  ت�سمن  وقد 
حتمل  هي  و  الفنانة  لهذه  ال�سور 
يف  يغادرها  مل  الذي  الكمان 
ن�سطتها يف اجلهات  التي  حفالتها 

الأربع للبالد و يف احلفالت العائلية 
مع فرقتها »بنوات«.

عر�سها  مت  التي  ال�سور  بني  ومن 
تلك التي تظهر زهور فرقاين و هي 
ترتدي املاليا التقطت العام 1969 
العا�سمة  باجلزائر  الأمم  بق�رش 
رفقة املغنية نورة و فنانني اآخرين 
املو�سيقى  موؤمتر  �ساركوا يف  ممن 
اأثارت  التي  ال�سورة  هي  و  العربية 
الذي  املعر�ص  هذا  زوار  اهتمام 
فيه  املعرو�سة  الأدوات  تعود 
�سليمان  املغنية  اأقارب  اأحد  اإىل 

قا�سمي.
ومت باملنا�سبة كذلك عر�ص اأغرا�ص 
�سخ�سية لزهور فرقاين على غرار 
اأ�سطواناتها  و  كمانها  و  ف�ساتينها 
لها.  ق�سا�سات جرائد خ�س�ست  و 

فرقاين  الزهراء  فاطمة  ولت  وقد 
بتاريخ  بق�سنطينة  زهور  احلاجة 
16 فرباير 1915 و�سط عائلة ت�سم 

مو�سيقيني و مغنني.
الغناء  جوانب  جميع  اأدت  وقد 
ملنطقة �رشق البالد خا�سة املديح 
الفرقة  �سمن  الزجل  و  احلوزي  و 

الن�سائية »البنوات«.
مدينة  فناين  عديد  وح�سب 
ق�سنطينة فاإن احلاجة زهور فرقاين 
كانت رائدة يف الأداء اأمام اجلمهور 
اأكرب  رفقة  الزجل  و  للحوزي 
اأخرجت  و  ال�سيوخ  و  الأرك�سرتات 
من  الق�سنطيني  التقليدي  الغناء 
الدائرة ال�سيقة للن�ساء يف احلفالت 
لتجعله حا�رشا يف ال�ساحة العمومية 

و الوطنية.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ص ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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كري�ض هيم�صورث يبدي 
 رغبته بتج�صيد بطولة 

فيلم جيم�ض بوند القادم
   

ك�سف النجم الأ�سرتايل كري�ص هيم�سورث، عن رغبته يف جت�سيد 
ح�سم  حال  يف  وذلك  ال�رشي007،  العميل  اأفالم  �سل�سلة  بطولة 
النجم دانيال كريغ قراره باأن يكون اجلزء القادم اآخر م�ساركة له 

يف �سل�سلة اأفالم جيم�ص بوند بح�سب ما اأعلن �سابقاً.
على  »بالن�ص«،  ملجلة  ال�سحفية  ت�رشيحاته  خالل  ذلك  جاء 
 ، بريطانيا  يف  واحد  الفورمول  �سباقات  خالل  ح�سوره  هام�ص 
فيلم  الربيطاين جيم�ص هانت يف  املت�سابق  لدور  وبعد جت�سيده 
احلركة وال�سرية الذاتية »Rush« عام 2013، والذي تلقى العديد 
الآراء الإيجابية والأ�سداء الناجحة، مما يجعله من �سمن الأ�سماء 

املوؤهلة لدور جيم�ص بوند.
تعد  ل  ال�سخ�سية  بتج�سيد  رغبته  اأن  هيم�سورث  كري�ص  اأو�سح 
اأمراً غريباً، اإل اأن ذلك القرار ل يرجع له بل للقائمني على �سل�سلة 
اأفالم جيم�ص بوند، خا�سة مع وجود العديد من الأ�سماء البارزة 

املر�سحة لتج�سد الدور، خلفاً للنجم دانيل كريغ.
دور  ج�سدوا  الذين  النجوم  اأكرث  هو  كريغ  دانيل  النجم  ويعترب 
جيم�ص بوند، من حيث عدد اأيام الت�سوير، اإذ تبلغ ح�سيلة الأيام 

التي �سور فيها دور »العميل 007«، 4527 يوماً.

بطولة عمرو �شعد

خمرج »بركة« يرف�ض ت�صوير م�صهد جريء

جنوى كرم وماجد املهند�ض ي�صَتِعّدان حلفلهما يف ال�صعودية  

"اأنت كتري حلو " .. جديد الفنانة اللبنانية جنوى كرم

رفعت  طارق  املخرج  رف�ص 
�سمن  جريء  م�سهد  ت�سوير 
بطولة  »بركة«،  م�سل�سل  اأحداث 
واملقرر  �سعد،  عمرو  الفنان 

عر�سه يف رم�سان املقبل.
عن   ح�رشيا   الك�سف  ومت   
للجدل،  تفا�سيل امل�سهد املثري 
حممد  الفنان  يجمع  كان  الذي 
تدور  حيث  �سابة،  مبمثلة  غنيم 
جامعي  دكتور  حول  الأحداث 
مع  عالقات  يقيم  مت�سابي 

امل�سهد  منها  وكان  طالباته، 
ت�سويره  املخرج  رف�ص  الذي 
ال�سهر  قد�سية  ب�سبب  جريء، 
�سناع  ا�ستجاب  حيث  الكرمي، 
العمل لرغبته واأبدوا تفهمهم له.

هالة  »بركة«  بطولة  وي�سارك يف 
وكمال  لطفي  وحممد  �سدقي 
اأبوزهرة  وعبدالرحمن  اأبورية 
وهنادي  عبدالعزيز  و�سمرية 
من  وكوكبة  حالوة  واأحمد  مهنا 

النجوم.

اللبنانية  الأغنية  �سم�ص  حتيي 
يف  الأّول  حفلها  كرم  جنوى 
ال�سعودية  العربية  اململكة 
اجلاري،  مار�ص   28 بتاريخ 
ماجد  الفّنان  مب�ساركة 

املهند�ص.
العامة  الهيئة  احلفل  م  وينِظّ
قناة  مع  بالتعاون  للرتفيه 
�سمن  مو�سيقى«،  »روتانا 
ال�رشقية«،  »مو�سم  حفالت 

ال�سالة  يف  احلفل  و�سيقام 
اخل�رشاء باخلرب. وكانت الفرتة 
كبرياً  ن�ساطاً  �سهدت  الأخرية 
ل�سم�ص الأغنية اللبنانية، حيث 
كانت م�سك ختام برنامج »ديو 
كرم  ت�سارك  كما  امل�ساهري«، 
برنامج  كع�سو جلنة حتكيم يف 
الذي  تالنت«،  غوت  »اآرابز 
مع   mbc �سا�سة  على  يعر�ص 

اأحمد حلمي، وعلي جابر. 

ت�ستَِعّد الفّنانة جنوى كرم لطرح اأغنية جديدة عرب تطبيق 
»ديزر«، حيث قامت بطرح الربومو الر�سمي اخلا�ص بها متهيداً 

لطرحها خالل الأيام القليلة القادمة عرب قناتها الر�سمية 
دة. وح�ساباتها الر�سمية على مواقع التوا�سل الجتماعي امُلتعِدّ

وت�سّمن برومو الأغنية املقطع الآتي: »اأنت كتري حلو... كتري 
هالقد«، وهي من اإنتاج وتوزيع �رشكة »روتانا«؛ حيث اأعرب 

اجلمهور عن انتظاره بفارغ ال�سرب لالأغنية اجلديدة.
يذكر اأّن جنوى كرم طرحت ُموؤّخراً اأغنية بعنوان »اهلل ياخد 
بيّدك يا �سعودية« من كلمات جورج مارديرو�سيان، واأحلان 

وتوزيع اأنطوان ال�سعك، وتنفيذ ح�سن ر�سا، وت�سجيل ا�ستديو جو 
بارودجيان.
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الأناقة يف  غاية  عائلية  �سيارة  تطلق  "�سكودا" 

منوذجها  "�سكودا"  ا�ستعر�ست �رشكة 
بهيكل   "Scala" �سيارات  اجلديد من 
من  ال�سيارات  هذه  يجعل  هات�سباك، 

اأكرث املركبات العائلية متيزا.
وبنيت "Scala" اجلديدة على من�سة 
امل�سممني  مكنت  التي   "MQB"
ركاب،   5 لـ  تت�سع  بقمرة  تزوديها  من 
و�سندوق ب�سائع خلفي كبري ب�سعة 467 

لرتات   1410 اإىل  تو�سيعه  ميكن  لرتا، 
بطي ال�سف اخللفي من املقاعد.

على  ال�سيارة  هذه  ح�سلت  كما 
بزوج  مزودة  متطورة،  قيادة  واجهة 
باللم�س  تعمل  واحدة  ال�سا�سات،  من 
واأخرى  بو�سة،   10.25 مبقا�س 
ال�سائق  مقابل  بو�سات   6 بحجم 
اأنظمة  اأحدث  اإىل  مبا�رشة، بالإ�سافة 

لت�سخني  واأنظمة  املولتيميديا، 
ونظام  واملرايا،  والزجاج  املقاعد 
من  وكامريات  القمرة،  لهواء  تنقية 
ال�سائق  مل�ساعدة  واخللف  الأمام 
جاءت   كما  واأمان.  بدقة  ركنها  على 
وعجالت  مراحل،   7 بـ  �رشعة  وعلبة 
ترتواح قيا�ساتها ما بني 15 و18 اإن�سا، 
الطرقات.  جميع  لتنا�سب  �سممت 

اأنواع  بعدة  املركبة  هذه  و�ستطرح 
بنزين  حمرك  املحركات،  من 
وعزم  واحد،  لرت  ب�سعة  اقت�سادي 
لرت،   1.5 ب�سعة  وحمرك  ح�سانا،   95
 ،"TSI" ح�سانا، وحمرك   115 وعزم 
ح�سانا،   150 وعزم  اأ�سطوانات  باأربع 
ب�سعة  ديزل،  حمرك  اإىل  بالإ�سافة 

1.5 لرت، وعزم 115 ح�سانا.

غري  تقنية  "هيونداي" تطلق 
م�سبوقة يف �سيارتها القادمة

�سيارة  "تويوتا" تطلق 
اقت�سادية مميزة

اأعلنت �رشكة "هيونداي" الكورية 
جيال  �ستطرح  اأنها  اجلنوبية 
جديدا من �سيارات " i30" مبيزة 

مل توجد بعد يف اأي �سيارة.
اجلديدة  التقنية  فكرة  وتتلخ�س 
�سغريتني  �سا�ستني  بتثبيت 
جانبي  على  باللم�س  تعمالن 
بال�سوت  للتحكم  ال�سيارة،  مقود 
والعديد من خ�سائ�س  وال�رشعة 
من  ال�سائق  و�سيتمكن  املركبة. 
ال�سا�سات  هذه  مبيزات  التحكم 
التي  اخل�سائ�س  وا�ستبدال 
بها،  التحكم  ميكنه من خاللها 
وفقا ملا ينا�سبه، اإذ ميكنه مثال 

ا�ستعمال ال�سا�سة اليمنى للتحكم 
وال�سا�سة  ال�سوت،  باأنظمة 
الي�رشى للتحكم باأنظمة ال�رشعة، 
للتحكم  اإحداهما  ا�ستعمال  اأو 
نظام  اأو  الكامريات  باأنظمة 
�سيارات  �ستزود  كما  التكييف 
"i30" اأي�سا باأنظمة اأمان تر�سد 

على  و�رشعتها  الأج�سام  حركة 
باأنظمة   لتتحكم  الطرقات، 
املفرت�س  ومن  احلوادث  وقوع 
اأي�سا  ال�سيارات  هذه  تطرح  اأن 
واأنظمة  هجينة،  مبحركات 
ركن  على  ت�ساعدها  متطورة 

نف�سها اأوتوماتيكيا.

ن�رشت �رشكة "تويوتا" بع�س ال�سور 
واملعلومات عن النموذج القادم من 
�سيارات "Yaris" ال�سغرية، الذي 
�ستطرحه يف الأ�سواق مطلع العام 
اجلديد  النموذج  و�سياأتي  املقبل 
هات�سباك  بهيكل   "Yaris" من 
مزود بـ 4 اأبواب، وت�سميم خمتلف 
كليا عن ت�سميم اجليل احلايل من 

هذه ال�سيارات.
ال�سيارة  هذه  قمرة  �ستت�سع  كما 
قيادة  بلوحة  و�ستزود  ركاب،   5 لـ 
فيها �سا�سة تعمل باللم�س مبقا�س 
ومقود  منت�سفها،  يف  بو�سات   7

للتحكم  باأزرار  مزود  ريا�سي 
بال�رشعة والأ�سوات وبع�س مزايا 

ال�سيارة.
يف  املركبات  هذه  �ستطلق  كما 
 "LE" بن�سختني  واأمريكا  اليابان 
مب�سابيح  �ستزودان   ،"XLE"و
الهواء  لتنقية  واأنظمة   ،LED
واأحدث  ال�سيارة،  قمرة  داخل 
اأنظمة الو�سائط املتعددة وجميع 
ن�سخ هذه ال�سيارة �ستاأتي مبحرك 
وعزم  اأ�سطوانات،   4 بـ  اقت�سادي 
�رشعة  وعلبة  اأح�سنة،   107

اأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

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

ال�سيارات! �سناعة  عامل  "Xiaomi" تدخل 

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�س 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�س،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س 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�س  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

واحدة  اأ�سبحت  اأن  بعد 
العاملية  ال�رشكات  اأهم  من 
لالإلكرتونيات  املنتجة 
اأعلنت  الذكية،  والأجهزة 
نيتها دخول  "Xiaomi" عن 
ال�سيارات  �سناعة  عامل 
اأنها   "Xiaomi" واأو�سحت 
�رشكة  مع  التعاون  بداأت 
ن�سخ  لإنتاج   "Bestune"
 "T77" �سيارات  من  معدلة 
اأوفر، التي ا�ستهرت  الكرو�س 
خالل  ال�سني  يف  كبري  ب�سكل 

ال�سنتني املا�سيتني.
واأكدت اأن الن�سخ اجلديدة من 
�ستطلق  التي  ال�سيارات  هذه 
 "Redmi" عالمة  حتت 
بتقنيات  �ستاأتي  التجارية، 
�سيارة  اأي  يف  موجودة  غري 
بعد، ومن اأبرز هذه التقنيات، 
امل�ساعد الذكي الذي �سيظهر 

لل�سائق ب�سورة ثالثية الأبعاد، 
ال�سوتية،  لأوامره  لي�ستجيب 
بالعديد  خالله  من  ويتحكم 
كاأنظمة  ال�سيارة،  تقنيات  من 
حتديد  واأنظمة  املولتيميديا 
الت�سال  واأنظمة  املواقع، 
ال�سا�سات  عرب  بالفيديو 
القيادة  لوحة  على  املوجودة 

ال�سيارات  هذه  �ستطرح  كما 
اأنيق بطول 4  بهيكل ان�سيابي 
 1.85 وعر�س  ون�سف،  اأمتار 
مرت، وارتفاع 1.6 مرت، ويبلغ 
و�ستزود  كلغ   1455 وزنها 
بنزين  مبحرك  املركبة 
لرت،   1.2 ب�سعة  توربيني، 
مع  يعمل  143 ح�سانا،  وعزم 

 9 بـ  اأوتوماتيكية  علبة �رشعة 
مراحل، ليزيد �رشعة املركبة 
اإىل 100 كلم/�ساعة يف  من 0 

غ�سون 4 ثوان تقريبا.
ومن املفرت�س اأن تطرح هذه 
اأواخر  الأ�سواق  يف  ال�سيارات 
العام اجلاري، ب�سعر يبداأ من 

14 األف دولر تقريبا.
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»Note-10« القادم يغيرّ جميع مفاهيم عامل الهواتف!

 Evan« ال�شهري  املدون  �رّسب 
هاتف  موا�شفات  بع�ض   »Blasa
�شتطرحه  الذي   »10-Note«
اجلاري  العام  �شيف  »�شام�شونغ« 
وبالنظر لل�شور التي ن�رسها املدون، 
اجلديد  الهاتف  اأن  نرى  اأن  ميكن 

باأربع  اأ�شا�شية  بكامريا  �شياأتي 
اأف�شل  ت�شبح  اأن  يتوقع  عد�شات، 
»�شام�شونغ«  هواتف  ركبت يف  كامريا 
الأبرز يف هذا  على الإطالق وال�شيء 
وجد يف  اأن  ي�شبق  مل  والذي  اجلهاز، 
املزود  الذكي  قلمه  هو  اآخر،  هاتف 

بدل  �شت�شتخدم  �شغرية،  بكامريات 
�شور  للتقاط  الأمامية  الكامريا  من 

»ال�شيلفي« والفيديوهات.
هذا  ياأتي  اأن  املفرت�ض  من  كما 
وذاكرة  النوى،  ثماين  مبعالج  الهاتف 
و�شول ع�شوائي بحجم 12 غيغابايت، 

غيغابايت،   512 ب�شعة  داخلية  وذاكرة 
مبيزة  اجلهاز  و�شيزود  تريابايت  و1 
وقدرة  ال�رسيع،  الال�شلكي  ال�شحن 
ل�شلكيا،  الهواتف  بقية  �شحن  على 
كما يف هواتف »S10« الأخرية، وقدرة 

 .»5G« على التعامل مع �شبكات

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�ض ل�شماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

خلل اأمني يتيح للجميع اإر�صال 
ر�صائل من اأي »اآيفون« مقفل!

عن   »Quartz« تقارير  ك�شفت 
لنظام  الرقمي  امل�شاعد  يف  خلل 
امل�شتخدمني  ميّكن  »�شريي«،  اآبل 
اإجراء  اأو  ن�شية  ر�شالة  اإر�شال  من 
هاتف  اأي  من  هاتفية  مكاملة 
اآبل  وتتيح  تامة  ب�شهولة  مقفل 
اأجهزة  جميع  على  »�شريي«  خدمة 
»اآيفون  بعد  اأُ�شدرت  التي  اآيفون، 
6S«، والذي اأُطلق يف �شبتمرب 2015 
وعلى الرغم من فائدة التكنولوجيا 
املطورة يف جمال �شبط الإنذارات 
ب�شوتك،  الطق�ض  من  والتحقق 
ا�شتخدامها  املمكن  من  اأنه  اإل 

لأغرا�ض اأكرث خطورة.
اأنه ميكن   »Quartz« ووجد موقع
»�شريي«  ا�شتغالل  للم�شتخدمني 
مكاملة  اإجراء  اأو  ر�شالة  لإر�شال 

اآيفون  هاتف  اأي  من  هاتفية، 
ميكن  املثال،  �شبيل  وعلى  مقفل. 
اآيفون  جهاز  من  قريب  مل�شتخدم 
اأر�شلي  �شريي،  »هاي  يقول  اأن 
ر�شالة اإىل اأمي«، و�شيبداأ امل�شاعد 
يجب  ذلك،  ومع  بكتابتها  الرقمي 
اأن يكون �شوت امل�شتخدم م�شابها 
حتى  اجلهاز،  �شاحب  ل�شوت 
وفقا  بنجاح،  املهمة  تنفيذ  يجري 
اخللل  هذا  »Quartz«ويذكرنا  لـ 
اأمنية مماثلة اكتُ�شفت  بوجود ثغرة 
العام املا�شي، حيق تقوم »�شريي« 
حتى  املخفية  الإ�شعارات  بقراءة 
ومن  مقفال  اجلهاز  يكون  عندما 
غري الوا�شح ما اإذا كانت اآبل تعمل 
نظام  يف  اخللل  هذا  اإ�شالح  على 

.»12 iOS« الت�شغيل

رو�صيا تدر�س ا�صتخدام ترددات 
»5G« ع�صكرية ل�صبكات اإنرتنت

اأفادت �شحيفة »فيدومو�شتي« الرو�شية 
باأن الرئي�ض الرو�شي، فالدميري بوتني، 
الرو�شي  القومي  الأمن  جمل�ض  كلف 
الت�شال  �شبكات  ا�شتخدام  بدرا�شة 
من اجليل اخلام�ض يف جمال الرتددات 

3.4-3.8 غيغاهريتز.

 3.8-3.4 الرتددات  جمال  ويعد 
لن�رس  اأ�شا�شيا  جمال  غيغاهريتز 
لدى  حاليا  وتتوفر   .»5G« �شبكات 
�شاأنها  من  اأجهزة  الت�شال  م�شغلي 
وزارة  لكن  الرتددات،  تلك  ا�شتخدام 
تطبيقها،  تاأجيل  اإىل  دعت  الدفاع 

التابع  الف�شائي  الت�شال  اإن  اإذ 
الأمنية  الوزارات  من  ولغريها  لها 
ي�شتخدم هذه الرتددات اأي�شا، ويتوقع 
التطبيق  عملية  رو�شيا  يف  تنطلق  اأن 
يف  اخلام�ض  اجليل  ل�شبكات  الوا�شع 

مطلع العقد املقبل.

6 حيل ب�صيطة لت�صريع 
الإنرتنت يف املنزل!

 Virgin« �رسكة  با�شم  متحدث  ك�شف 
خدمات  تقدم  التي  الربيطانية،   »Media
)ل  املنزل  يف  داخلية  عوامل  عن  الإنرتنت، 

ح�رس لها( توؤثر على اإ�شارة »واي فاي«.
وفيما يلي 6 حيل ب�شيطة ميكن اأن ت�شاعد يف 

تعزيز �رسعة الإنرتنت، وفقا لل�رسكة:

املوؤقت  التخزين  ذاكرة  -1 م�شح 
)الذاكرة املخباأة(

ميكن اأن يوؤدي م�شح ذاكرة التخزين املوؤقت 
على املت�شفح، اإىل ت�رسيع ت�شغيله.

وللقيام بذلك يف مت�شفح »غوغل كروم«، يجب 
النقر فوق النقاط الثالثة الراأ�شية يف الزاوية 

اليمنى العلوية، ثم اختيار »اأدوات اإ�شافية«.
بيانات  »م�شح  فوق  النقر  ميكن  ذلك،  وبعد 
والبيانات  الزمني  الإطار  وحتديد  الت�شفح«، 
»م�شح  فوق  النقر  ثم  حذفها،  تريد  التي 

البيانات«.

املت�شفح من  ن�شخة  اأحدث  حتميل   2-

الن�شخ  عرب  الإنرتنت  ت�شفح  حماولة  اإن 
القدمية، ميكن اأن تبطئ من عمل املت�شفح.

اأدلة  على  املت�شفحات  معظم  وحتتوي 

ا�شتخدام  من  التحقق  كيفية  حول  ب�شيطة 
اأحدث اإ�شدار.

قم بتحديث برنامج مكافحة   3-
فريو�شات الإنرتنت

الفريو�شات  مكافحة  برامج  تكون  اأن  ميكن 
الكمبيوتر  حلماية  مهمة  ال�شارة،  والربامج 
عمل  من  ت�رسع  ولكنها  القرا�شنة.  من 

املت�شفحات اأي�شا.

امل�شتخدمة غري  التطبيقات  اإغالق   4-

التي  والتطبيقات،  الربامج  توؤثر  اأن  ميكن 
�رسعة  على  علمك،  دون  اخللفية  يف  تعمل 

مت�شفح الإنرتنت.
جميع  اإغالق  املهام«  »اإدارة  خيار  ويتيح 
الذاكرة،  من  الكثري  ت�شتهلك  التي  الربامج، 

وتبطئ �رسعة الإنرتنت بطبيعة احلال.

اإ�شارة  توجيه  جهاز  موقع  تغيري   5-
»واي فاي«

م�شتوى  اأعلى  يف  التوجيه  جهاز  و�شع  حاول 
ممكن، اأو يف غرف خمتلفة باملنزل، لتحديد 

املوقع الأف�شل يف جمال ت�رسيع الإنرتنت.

النوافذ جتنب   6-

من  بالقرب  التوجيه  جهاز  و�شع  حال  يف 
اإىل  الإ�شارات  بع�ض  ف�شرُي�شل  النافذة، 

اخلارج، وبالتايل لن تكون قوية يف املنزل.
بالقرب  الأجهزة  و�شع  بتجنب  ويُن�شح 
للمياه  ميكن  حيث  الأ�شماك،  اأحوا�ض  من 

امت�شا�ض الإ�شارة الال�شلكية.



و�أو�صح ذ�ت �مل�صدر �أنه »يف �إطار مكافحة 
�لوطني  للجي�ش  مفرزة  �أوقفت  �لإرهاب، 
بتلم�صان/  2019 �أفريل   08 يوم  �ل�صعبي، 

للجماعات  دعم   )02( عن�رصي  ن.ع.2، 
مفرزة  ودمرت  ك�صفت  حني  يف  �لإرهابية، 
 )04( �أربع  يحوي  للإرهابيني  خمباأ  �أخرى 
قنابل تقليدية �ل�صنع و�صبعة )07( �صو�عق 
»ويف  ب�صكيكدة/ن.ع.5  �أخرى  و�أغر��ش 
�أوقفت  �ملنظمة،«  �جلرمية  حماربة  �إطار 
خلل  �ل�صعبي  �لوطني  للجي�ش  مفارز 
جانت/ن.ع.4  من  بكل  خمتلفة  عمليات 
ومترن��صت وعني قز�م/ن.ع.6، )95( منقبا 
عن �لذهب و�صبطت مركبتني )02( رباعيتي 
�لدفع و)39( مولد� كهربائيا و)28( مطرقة 

�صغط ».
للجي�ش  مفارز  »�أوقفت  �أخرى،  جهة  من 
�لوطني �ل�صعبي بالتن�صيق مع عنا�رص �لدرك 

�لوطني )12( تاجر خمدر�ت و�صبطت )49( 
و)2150(  �ملعالج  �لكيف  من  كيلوغر�م 
غليز�ن/ن.ع.2  من  بكل  مهلو�ش  قر�ش 

 )03( توقيف  مت  حني  يف  وورقلة/ن.ع.4، 
مهربني و�صبط )3542( وحدة من خمتلف 

�أنو�ع �لتبغ بغرد�ية/ن.ع.4 ».

م٫�س

تلم�سان و �سكيكدة

توقيف عن�صري دعم للجم�ع�ت الإره�بية وتدمري خمب�أ 
متكنت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي, اأم�س االثنني, من توقيف عن�سري دعم للجماعات االإرهابية بوالية تلم�سان وتدمري 
مفرزة اأخرى خمباأ لالإرهابيني بوالية �سكيكدة يحوي4 قنابل تقليدية ال�سنع واأغرا�س اأخرى ح�سيب ما اأفاد به اأم�س الثالثاء 

بيان لوزارة الدفاع الوطني .

جتريب حمطة 
ت�سفية املياه يف تيبازة

الق�ص�ء على 20 
م�صب� يف البحر

�نطلقت �أم�ش �لإثنني �لتجارب �لتقنية 

��صتعد�د� لو�صع حيز �خلدمة حمطة ت�صفية 

�ملياه �لقذرة ببو �إ�صماعيل )تيبازة(  لفائدة 

8 بلديات �رصقية ما ي�صمح بالق�صاء على 
20 م�صبا للمياه �لقذرة يف �لبحر �أهمها 

تلك �ملتعلقة باملياه �ل�صناعية على غر�ر 

�ملتدفقة من جممع »تونيك« للورق و للتعليب 

ح�صب ما �أعلن عنه وزير �ملو�رد �ملائية، 
علي حمام و �أو�صح �لوزير يف ت�رصيح 

�صحفي ختاما لطلعه رفقة و�يل تيبازة، 

حممد بو�صمة، على �آخر �لإ�صتعد�د�ت لو�صع 
�ملحطة �ملذكورة و �لتي عرفت تاأخر� 

»فادحا« يف جت�صيدها �أن »حمطة بو� �صماعيل 

�صت�صمح بالق�صاء على 20 م�صبا للمياه �لقذرة 

�أهمها �ل�صناعية منها �لتي ل طاملا �صكلت 

خطر� حقيقيا على �لبيئة و �صاهمت ب�صكل 
كبري يف تدهورها لفائدة 230 �ألف قاطن.

و مع دخول هذه �ملحطة �صهر مايو �لقادم 

�خلدمة �صتتمكن 8 بلديات �رصقية )�لدو�ودة 

و فوكة و بو�إ�صماعيل و �لقليعة و �ل�صعيبة و 

خمي�صتي و �حلطاطبة و بوهارون( من ت�صفية 

مياهها �لقذرة و ��صتغللها يف �ل�صقي �لفلحي 

ح�صب ما �أفاد به �لو�يل بو�صمة مربز� �لأهمية 

�حليوية للمحطة. و �أبرز يف �ل�صياق �لو�يل 

»�أن حمطة بو�إ�صماعيل �صت�صمح بالإ�صافة �إىل 

�جلانب �لبيئي و �ل�صقي �لفلحي با�صرتجاع 

رونق و جمال �صاحل بو�إ�صماعيل و ��صتغلل 

�صو�طئ بحر خلل مو�صم �لإ�صطياف �ملقبل 

ما �صيعطي لل�صياحة باملنطقة �ل�رصقية للولية 
دفعا قويا«.

غليزان

املواطنون يغلقون بلدي�ت الرمكة ، اأولد اعي�ش ،�صيدي لزرق، وعني الرحمة

اأدرار 

فتح فرع لت�ص�لت اجلزائر الف�ص�ئية 

فل�سطني املحتلة

تعزيز اإجراءات عزل الق�ئد مروان الربغوثي

واد الهو�س بالبويرة 

م�صردون بال م�أوى و من�ظر خملة ب�حلي�ء

االأمم املتحدة

مقتل 47 �صخ�ص� يف معركة طرابل�ش

ت�صبب موجة �لحتجاجات �لتي �صهدتها 
ولية  وبلديات  مناطق  من  �لعديد 
�ملو�طنني  م�صالح  تعطل  يف  غليز�ن 
على  �ملو�طنني  ع�رص�ت  �إقد�م  جر�ء 
غلق بع�ش �ملقر�ت يف وجه �ملو�طنني 
موجة  م�صتها  �لبلديات  بني  ومن 

�أقدم  �لتي  �لرمكة  بلدية  �لحتجاجات 
غلق  على  �ملو�طنني  ع�رص�ت  فيها 
ونف�ش  �جلز�ئر  وبريد  �لبلدية  مقري 
�لرحمة  عني  بلدية  �صهدتها  �لأجو�ء 
و�أولد �عي�ش و�صيدي لزرق �لتي بقيت 
متتالية  �أيام  ثلثة  من  لأكرث  مغلقة 

و�دي  بلدية  عرفتها  �لأو�صاع  ونف�ش 
�رهيو �لتي يو��صل بها ع�رص�ت �ل�صباب 
�عت�صامهم  �رهيو  و�دي  ببلدية  �لبطال 
�رهيو  بو�دي  �لت�صغيل  وكالة  مقر  �أمام 
للمطالبة برحيل مدير �لوكالة لنتهاجه 
�أو مبا ي�صمى  �صيا�صة �لتوظيف �ل�رصي 

طريق  عن  �أو  �لطاولة  حتت  �لتوظيف 
�لفوقية كما  خرج  �لهاتفية  �ملكاملات 
�لأ�صغال  مديرية  عمال  ع�رص�ت  �أم�ش 
وقفة  ونظمو�  �ل�صارع  �إىل  �لعمومية 
للمطالبة  �لولية  مقر  �أمام  �حتجاجية 
رفع  منها  �ملهنية  �أو�صاعهم  بتح�صني 

للبع�ش  بالن�صبة  �ل�صهرية  مرتباتهم 
قاعديا  �أجر�  يتقا�صون  ماز�لو�  �لذين 
�لبع�ش  بقي  فيما  دج  �آلف   09 قدره 
 03 من  �أكرث  منذ  �أجرة  بدون  �لآخر 

�أ�صهر كاملة
�س  اأ

ملوؤ�ص�صة  فرع  فتح  �لقريب«  »يف  �صيتم 
�أدر�ر  بولية  �لف�صائية  �جلز�ئر  �ت�صالت 
بغية مر�فقة �لأن�صطة �حليوية عرب خمتلف 
�لثلثاء  �أم�ش  �لولية، ح�صبما علم  �أقاليم 
لدى م�صوؤويل مديرية �لربيد و �ملو��صلت 
�لتكنولوجيات  و  و�لل�صلكية  �ل�صلكية 
�لتي  �خلطوة  هذه  تهدف  و  �لرقمنة.  و 
�لإت�صالت  خدمة  تعزيز  �إطار  يف  تندرج 
جمال  يف  �لتغطية  �صمان  �إىل  �لرقمنة  و 
�لإت�صالت لفائدة عديد �لأن�صطة �حليوية 

على غر�ر �ل�صياحة و�ل�رصكات �لعاملة يف 
��صتغلل �ملحروقات  و  ��صتك�صاف  جمال 
بامل�صاحات  �لفلحية  �ل�صتثمار�ت  و 
�لكربى و كذ� �لأن�صطة �لرعوية و �ل�صيدية 
ب�ص�صاعة  تتميز  �لتي  �لولية  هذه  عرب 
�أقاليمها  م�صاحتها وتباعد �مل�صافات بني 
تيديكلت  و  تو�ت   ( �لأطر�ف  �ملرت�مية 
عن  تزيد  و�لتي  قور�رة(  و  تانزروفت  و 
1.000 كلم يف بع�ش �لأحيان ، مثلما �رصح 

مدير �لقطاع.

�أبلغت �إد�رة �ل�صجون �ل�صهيونية، ومن خلل جلنة 
�ملنا�صل  �لقائد  عائلة  �لدويل،  �لأحمر  �ل�صليب 
مرو�ن �لربغوثي مبنعه من �لزيارة، وعدم �ل�صماح 

له بلقاء �أي من �أفر�د عائلته �أوحماميه.
وياأتي ذلك يف �صياق ت�صديد �إجر�ء�ت �لعزل على 
�لقائد �لربغوثي ع�صية ��صتعد�د �لأ�رصى للدخول 
يف �لإ�رص�ب �ملفتوح عن �لطعام، �إ�رص�ب �حلرية 
خلل  يت�صع  �أن  �ملقرر  من  و�لذي   ،2 و�لكر�مة 
�لأيام �لقادمة لي�صمل �أكرث من �ألف �أ�صري لين�صمو� 
�إىل نحو 120 �أ�صري�ً �رصعو� يف �لإ�رص�ب يوم �أم�ش 

�لإثنني.
�لقائد �لربغوثي، �لذي مت �ختطافه  �أن  �إىل  ي�صار 
من   15 يف  �لحتلل  قو�ت  يد  على  �هلل  ر�م  من 
ني�صان 2002، ق�صى �ل�صنو�ت 17 �ملا�صية متنقل 
�لعزل  و�أق�صام  �لإنفر�دي  �لعزل  زنازين  بني 
و�لكر�مة  �حلرية  �إ�رص�ب  قاد  وكان  �جلماعي، 
�إليه حركة  بادرت  �لذي  �أفريل 2017  �لأول يف 17 

فتح وهو �لإ�رص�ب �لأطول و�لأكرب يف تاريخ �حلركة 
�لأ�صرية و��صتمر ملدة 42 يوماً، ومت عزل �لربغوثي 
يف زنازين �لعزل �لإنفرد�ي طو�ل �أ�صابيع �لإ�رص�ب 
من  كبري  وعدد  �لإ�رص�ب  قادة  من  زملءه  وعزل 
�لأمن  وز�رة  �تخذت  كما  �مل�رصبني،  �لأ�رصى 
�لد�خلي �لإ�رص�ئيلي قر�ر�ً مبنع زوجته �ملحامية 

فدوى �لربغوثي من زيارته ملدة عامني.

�إقبال  �لأخرية   �لآونة  يف  �لبويرة   مدينة  ت�صهد 
�أنحاء  خمتلف  من  �مل�رصدة   للعائلت  و��صعا  
و   ، لها  مكانا  �ملدينة  و�صط  من  �تخذت   ، �لوطن 
بالتحديد باملكان �مل�صمى  » و�د هو�ش « ، حيث 
�صكلت من �أكرث من 50 عائلة  من خلل جتمعاتها 
، قطبا �صكانيا ع�صو�ئيا فف�صل عن �ملناظر غري 
خا�صة  �لللمتناهية  �لعتد�ء�ت  هناك  �لأخلقية 
عن  عربو�  �ملنطقة  �صكان    . �لظلم  حلول  مع 
غ�صبهم و ��صتيائهم  �ل�صديد من �ل�صلطات �ملحلية 
بقي مكتوف  �لذي   ، �لبلدية   رئي�ش  ر�أ�صها  و على 

ز / �س �لأيدي  

�لثلثاء  �أم�ش  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  ذكرت 
�لليبية  �لعا�صمة  قرب  �ل�صحية  �ملن�صاآت  �أن 
 181 و�إ�صابة   47 مقتل  عن  �أعلنت  طر�بل�ش 
خلل �لأيام �ملا�صية مع �صعي قو�ت �رصق ليبيا 
)�جلي�ش �لوطني �لليبي( لنتز�ع �ل�صيطرة على 

�لعا�صمة من �حلكومة �ملعرتف بها دوليا.
من  �ملتحدة  للأمم  �لتابعة  �ملنظمة  وحذرت 
منذ  �ملنق�صمة  �لدولة  يف  �ل�رص�ع  جتدد  �أن 

�لإطاحة مبعمر �لقذ�يف عام 2011 يهدد �أي�صا 
�ملتحدث  ،وقال  �لطبية  �لإمد�د�ت  با�صتنز�ف 
�إفادة  يف  جا�صاريفيت�ش  طارق  �ملنظمة  با�صم 
�صحيفة بجنيف �إن معظم �لقتلى من �ملقاتلني 
�ملدنيني  بع�ش  بينهم  من  �أن  غري  يبدو  فيما 
�أوردته  �لذي  �لقتلى  وعدد  طبيبان.  ومنهم 
�أي رقم قدمه �جلانبان  �أعلى من  �ملنظمة هو 

حتى �لآن.
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امل�سيلة 

توزيع اأكرث من 
5000 وحدة �صكنية

�أن  �مل�صيلة  ولية  و�يل   « �و�صان  »�إبر�هيم  �أكد 
م�صالح �لولية �ملعنية بتوزيع �ل�صكنات وت�صليمها 
�لأ�صو�ء حيث  بعيد� عن  بعملها  تقوم  لأ�صحابها، 
من �ملنتظر ��صتلم �كرث من 5 �آلف وحدة �صكنية 
�ل�صيغ، �صي�صتفيد  �لبلديات مبختلف  عرب خمتلف 
منها �أ�صحابها قبل نهاية �لعام �جلاري، منها 1300 
بد�ئرة  �لقادمة  �لأيام  وحدة �صكنية �صتوزع خلل 
�لعادية  �لدورة  �أ�صغال  ذلك خلل  جاء  و  �مل�صيلة 
�إبر�هيم �و�صان »  للمجل�ش �ل�صعبي �لولئي وقال« 
�ن �ل�صلطات تعول كثري� على توزيع ح�صة �لأر��صي 
رئي�ش  برنامج  �إطار  يف  �حل�رصي  للبناء  �ل�صاحلة 
على  �ملتز�يد  �ل�صغط  من  للتخفيف  �جلمهورية 
�لجتماعي  بنمط  تعلق  ما  خا�صة  �ل�صكن  طلب 
�لولية  �صكان  �مل�صيلة  و�يل  وطماأن  �ليجاري 
وخا�صة �ملحرومني من �ل�رصوريات كماء �ل�رصوب، 
�لطرقات و�مل�صالك، �خلدمات �لكهربائية، �لدعم 
�ل�صكن وغريها من �خلدمات �ل�رصورية،  �لريفي، 
�لتكفل بان�صغالتهم وحلها يف �لقريب �لعاجل �أمام 
بخ�صو�ش �ل�صكن ،فقد كان و�يل �لولية جد حر�صا 
بخ�صو�ش �ل�صكن وترحيل �ملغبونني يف �ل�صكن �إىل 

�صكنات لئقة جديدة .
عبدالبا�سط بديار

القطب اجلامعي بالبويرة

ندوة علمية حول 
 الطرق العالجية 

يف املج�ل الري��صي
حمند  �كلي   « �جلامعي  �لقطب  �م�ش  �حت�صن 
مو�صوع  حول  علمية  ندوة  بالبويرة   « �أوحلاج 
�لريا�صي  �ملجال  يف  �حلديثة  �لعلجية  >�لطرق 
�لبدنية  �لن�صاطات  علوم  معهد  تنظيم  من   «
و�لريا�صية ون�صطها �ملخت�ش يف �ملجال �لدكتور 
�لإ�صابات  �إىل  تطرق  �لذي   « زبريي  ��صماعيل   «
منها  �أ�صا�صي  كمحور  �أنو�عها  مبختلف  �لريا�صية 
�لع�صلية و�ملف�صلية و�لك�صور و�لأربطة  �لإ�صابات 
و�لأوتار وكيفية متابعة علجها مبر�حل خا�صة لكل 
نوع منها ، كما ��رصف يف ذ�ت �ل�صياق على ح�صة 
�لإ�صابات  هذه  بع�ش  بفح�ش  فيها  قام  تطبيقية 
طرف  من  به  متعامل  هو  كما  �حلديثة  بالطرق 
�لأندية �ملحرتفة �أمام �أنظار طلبة معهد �لريا�صة 
�صددت  جهتها  ومن   ، باملجال  �ملهتمني  و�صتى 
�لزهر�ء زيد�ن » يف مد�خلتها  » فاطمة  �لأ�صتاذة 
�لعلمية  �لندو�ت  هذه  ملثل  �لكبرية  �لأهمية  على 
و�لدور�ت �لتكوينية يف هذ� �ملجال لرت�صيخ ثقافة 
بطرق  �لريا�صية  �لإ�صابات  لعلج  �ل�صليم  �لتعامل 

حديثة �لتي مت�ش كل �لفئات �لريا�صية .
اأح�سن مرزوق

تي�سم�سيلت 

انقط�ع التموين 
ب�مل�ء ال�صروب 

ب17 بلدية 
 

�صت�صهد 17 بلدية بولية تي�صم�صيلت �ليوم �لأربعاء 
�نقطاعا يف �لتموين باملاء �ل�رصوب ب�صبب �أ�صغال 
�صد  ل�صل�صلة  �لتابعة  للمن�صاآت  وتطهري  تنظيف 
�لثلثاء  �أم�ش  به  �أفادت  �لر�صفة«، ح�صبما  »كدية 

�لوحدة �لولئية لـ »�جلز�ئرية للمياه«.
�لذي  �لنقطاع  هذ�  �أن  �مل�صدر،  ذ�ت  و�أو�صح 
م�صاء  �ل�صاد�صة  �إىل  �صباحا  �لثامنة  من  �صيمتد 
�صيم�ش 17 بلدية متون من �ل�صد �ملذكور مرجعا 
تنظيف  تخ�ش  �لتي  �ملربجمة  للأ�صغال  ذلك 
و�ملعاجلة  �ل�صخ  )حمطات  للمن�صاآت  وتطهري 
�ل�رصوب  �ملاء  �إنتاج  ل�صل�صلة  �لتابعة  و�خلز�نات( 

لل�صد.
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