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بكل من بومردا�س وعني الدفلى/ن.ع1.

تدمري ثالث كازمات للإرهابيني
يف �إطار مكافحة الإرهاب
و�إثر عمليات بحث ومت�شيط
بكل من بومردا�س وعني
ك�شفت
الدفلى/ن.ع،1.
ودمرت مفارز للجي�ش
الوطني ال�شعبي ،يوم 26
مار�س  ،2019ثالثة ()03
خمابئ للإرهابيني وقنبلة
( )01تقليدية ال�صنع ،ويف
�إطار حماربة اجلرمية
املنظمة� ،أوقفت مفارز
للجي�ش الوطني ال�شعبي
وعنا�رص الدرك الوطني،
�إثر عمليات متفرقة
بتمرنا�ست/ن.ع)11( ،6.

مهربا و( )12منقبا عن
الذهب وحجزت ()3700
لرت من الوقود و(� )08أجهزة
ك�شف عن املعادن و()03
مولدات كهربائية و()01
مطرقة �ضغط بالإ�ضافة
�إىل (� )06أكيا�س من خليط
احلجارة وخام الذهب.
يف �سياق مت�صل� ،أوقفت
مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي وعنا�رص الدرك
الوطني بالتن�سيق مع م�صالح
الأمن الوطني بزرالدة ،والية
اجلزائر/ن.ع ،1.تاجري
( )02خمدرات بحوزتهما

( )91كيلوغرام من الكيف
املعالج ومبلغ مايل يقدر
بـ ( )338مليون �سنتيم،
مت حجز ( )950علبة
فيما ّ
�سجائر بالوادي/ن.ع4.
من جهة �أخرى ،متكنت
مروحية تابعة للقوات
البحرية اجلزائرية من
�إنقاذ ثالثة (� )03أ�شخا�ص
كانوا عالقني مبنطقة
�صخرية ب�شاطئ فلفلة
ب�سكيكدة/ن.ع ،5.يف حني
مت توقيف ( )14مهاجرا
غري �رشعي من جن�سيات
خمتلفة بجانت/ن.ع.4.

خبر في
صورة

لـوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي

ملتقى حول «م�سارات
اجلرمية»

خالل م�سرية احلراك ال�شعبي بوهران

 4طلبة يقتنون م�سد�سات بال�ستيكية
و ينتحلون �صفة �ضباط» البياري»

بغر�ض مناق�شة املقاربات امل�ستحدثة يف جمال الوقاية من اجلرمية ،تنظم
وزارة الدفاع الوطني ،عرب قيادة الدرك الوطني ،يومي  27و 28مار�س 2019
على م�ستوى النادي الوطني للجي�ش ببني م�سو�س /اجلزائر العا�صمة ،ملتقى
دويل حول «م�سارات اجلرمية ،التحوالت االجتماعية واملقاربات الوقائية».
افتتح هذا امللتقى ،با�سم الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئي�س �أركان
اجلي�ش الوطني ال�شعبي ،العميد غايل بلق�صري قائد الدرك الوطني ،بح�ضور
�إطارات �سامية من اجلي�ش الوطني ال�شعبي ،بالإ�ضافة ملمثلني عن عدة
هيئات ع�سكرية ومدنية وخرباء دوليني .يهدف هذا امللتقى الدويل� ،إىل
ت�سليط ال�ضوء على �آثار التنامي العمراين باملناطق �شبه احل�رضية والتحوالت
االجتماعية على الأمن العمومي واملقاربات امل�ستحدثة يف جمال الوقاية
من اجلرمية ،وذلك عرب خلق ف�ضاء للنقا�ش بني خمتلف املتدخلني الوطنيني
والدوليني لتبادل اخلربات واملمار�سات النوعية للوقاية من اجلرمية وكذا
اقرتاح حلول م�ستدامة ،كفيلة بتعزيز جمهودات الدولة يف هذا املجال.

�أمر �أم�س ،قا�ضي التحقيق مبحكمة اجلنح بوهران بو�ضع 4
طلبة جامعيني رهن احلب�س امل�ؤقت يف �إنتظار حماكمتهم،
بتهمة �إنتحال �صفة هيئة نظامية � .أوقفت عنا�رص فرقة
البحث و التحري «البيار» رقم  ،1التابعة لأمن والية وهران4 ،
طلبة جامعيني ترتاوح معدالت �أعمارهم ما بني  20و � 24سنة،
بتهمة �إنتحال �صفة هيئة نظامية ،و يتعلق الأمر لقيام الطلبة
ب�إقتناء م�سد�سات بال�ستيكية و �أقنعة و لبا�س خا�ص بفرقة
«البياري» .عملية التوقيف متت من خالل تفطن عنا�رص الأمن
لإنتحال الطلبة اجلامعيني ل�صفة م�صالح الأمن و الإنغما�س يف
احلراك ال�شعبي عرب م�سرية يوم اجلمعة الفارط التي جابت
خمتلف ال�شوارع و ال�ساحات الرئي�سية بعا�صمة الغرب .
�أ بن عطية

وهران

 1000حالة يعي�شون حتت
�ضغط �ضغط الدياليز

حجز  4كلغ من املجوهرات

متكنت م�صالح الأمن الوالئي لوهران
من حجز  4كلغ من املجوهرات (مادة
الذهب) قيمتها ت�ساوي  25مليون دج
 ,ح�سبما علم اليوم الأربعاء لدى هذه
الهيئة الأمنية وكانت م�صالح الفرقة

االقت�صادية واملالية للم�صلحة الوالئية
لل�رشطة الق�ضائية لأمن وهران قد
�أوقفت �شخ�ص يبلغ من العمر � 47سنة
متورط يف ق�ضية التزوير وا�ستعمال
املزور يف املحررات االدارية والغ�ش.

وبعد ا�ست�صدار اذن بالتفتي�ش من
اجلهات الق�ضائية مل�سكنه مت �ضبط هده
الكمية من املجوهرات التي يتم التحقيق
ب�ش�أنها  ,ي�ضيف نف�س امل�صدر يذكر
�أن �أعوان اجلمارك ملفت�شية الأق�سام

وهران – خارجي باملطار الدويل «�أحمد
بن بلة» قد حجزوا يوم االثنني كمية من
املجوهرات من الذهب اخلال�ص يتجاوز
وزنها  13كلغ جلبها �أحد امل�سافرين
القادمني من ا�سطنبول (تركيا).

غليزان

برملانيان يتح�صالن على ع�شرات الهكتارات الفالحية

�أ�رست م�صادر مطلعة للجريدة
�أن نائبني برملانيني ينحدران من
والية غليزان حت�صال م�ؤخرا على
ع�رشات الهكتارات الفالحية وهذا

يف �إطار ا�ست�صالح الأرا�ضي وهي
الق�ضية التي ال تزال تثري ال�س�ؤال
عن املعايري التي مكنت النائبني
الربملانيني او بالأحرى م�رشعا

القوانني وممثال ال�شعب احل�صول
على �أرا�ض فالحية بعدة مناطق
خمتلفة حيث �أكد العديد من �أهل
االخت�صا�ص �أن النائبني ا�ستغال

التغيريات ال�سيا�سية التي ت�شهدها
البالد يف ظل احلراك ال�شعبي  

ق   م

لعنة الإ�صابات تالحق اخل�ضر
عانى املنتخب الوطني من لعنة
الإ�صابات التي الحقته يف املباراة
الودية التي خا�ضها �أول �أم�س �أمام

نظريه التون�سي ،حيث �أقدم الناخب
الوطني بلما�ضي على �إجراء تغيري
ا�ضطراري بعد ربع �ساعة على

انطالق اللقاء بعد �إ�صابة الوافد
اجلديد على اخل�رض حلكل ،حيث
دخل مكانه مهدي عبيد الذي ا�ضطر

بدوره لرتك مكانه يف ال�شوط الثاين
بعد تعر�ضه هو الآخر �إىل الإ�صابة
ليلعب مكانه �آدم �أونا�س.

�أوكيجا ولكحل يف �أول ظهور رفقة اخل�ضر
�سجل الالعبان �ألك�سندر �أوكيجا
وفيكتور لكحل �أول ظهور لهما
يحمالن القمي�ص الوطني وذلك

عندما �أقحمهما الناخب الوطني
جمال بلما�ضي يف الت�شكيلة الأ�سا�سية
خالل املباراة الودية �أمام تون�س،

حيث �سجال �أول م�شاركة مع الت�شكيلة
الوطنية وقدما ما عليهما رغم �أن
احلظ مل يكن �إىل جانب العب لوهافر

الفرن�سي الذي ا�ضطر �إىل ترك
امليدان بعد �أقل �ساعة على انطالق
اللقاء ب�سبب تعر�ضه �إىل الإ�صابة.

ارتفاع كبري يف مر�ضى
الق�صور الكلوي بتلم�سان

طالب القائمون على
م�صلحة جراحة الكلى بوالية تلم�سان ب�رضورة
تفعيل كل الطرق الد
عائية من �أجل الت�شجيع على التربع بالكلي لإنقاذ
�ضحايا ال�ضعف الكلوي
الذين يت�ضاعفون �سنويا ب 150حالة على الأقل
بوالية تلم�سان لوحدها
التي ت�سجل ما يزيد عن ال 1000حالة م�صابة
بالق�صور الكلوي من �
أ�صل � 28ألف حالة م�سجلة على امل�ستوى الوطني
وهو رقم كبري جدا .
هذا و�أ�شارت امل�صالح ال�صحية لوالية تلم�سان انه
ي�ستوجب الدعاية وتو
ظيف كل الأطراف للت�شجيع على التربع بالأع�ضاء
�سواء الأحياء �آو املوتى
لو�ضع حد ملعاناة �ضحايا ال�ضعف الكلوي الذين
يق�ضون ما يزيد عن 12
�ساعة يف ت�صفية الكلى عن طريق الدياليز  ،هذا
ورغم �إقامة م�صلحة
خا�صة ملعاجلة هذا املر�ض مكونة من � 10أخ�صائيني
و� 20آخرين قيد الت
كوين لكنها مل تنجح �سوى يف �إقامته  100عملية لفائدة
املر�ضى خالل الفرتة
املمتدة بني  2007و 2010وهي ن�سبة قليلة يف
حني تك�شف م�صلحة ا
مل�ست�شفى عن العمليات املجرات خالل الفرتة
الأخرية ومل ت�رش �إال
ل 30ملف ال يزال ينتظر املتربعني لإقامة عملية
زرع الكلى التي حتولت �
إىل تقنية حديثة وحل فعال ينهي معاناة امل�صابني
لكن �رشيطة توفر املت
ربعني ،والتي من �إجل �إجناحها ي�ستوجب �إقامة
حمالت وا�سعة للتوعية
و�أيام درا�سية ملعاجلة امل�شكل وذلك با�شرتاك
اجلميع «امل�ست�شفى  ،ا
جلامعة  ،امل�سجد  ،اجلمعيات» من اجل تر�سيخ
ثقافة التربع بالأ
ع�ضاء لإنقاذ �ضحايا الت�صفية عن طريق «الدياليز»
الذين يق�ضون 12
�ساعة من املعاناة للت�صفية والتي ال تكون �إال بعد الأم
ومعاناة كبرية ناهيك
التنقالت من خمتلف املناطق البعيدة مبعاناة �أكرب
رغم توفر م�ؤ�س�سات لتدعيم نقلهم لكنها قليلة .
م.ب
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اجلي�ش يجنب الدولة م�صيدة الفراغ ال�سيا�سي
.

كتلة حزب العمال ت�ستقيل من الربملان

ت�ضاربت القراءات املتعلقة بدعوة قائد الأركان اخلا�صة بتطبيق املادة  ،102لترتكز التخوفات حول
تدخل م�ؤ�س�سة اجلي�ش من جهة وبني الوقوع يف حالة فراغ �سيا�سي من جهة ثانية ،يف حني دعا الفاعلون
�إىل �إرفاق دعوة قايد �صالح ب�إجراءات تر�ضي احلراك وحتافظ على مرافقة اجلي�ش للعملية دون تدخل،
يف حني �سجلوا دعوات للرئي�س لال�ستقالة.
�إميان لوا�س� /سارة بومعزة

جياليل �سفيان

الأر�سيدي

مقرتح قايد �صالح مناورة �سيا�سية لإبقاء النظام
انتقد رئي�س حزب التجمع من �أجل الثقافة
والدميقراطية حم�سن بلعبا�س دعوة
اجلي�ش �إىل تفعيل املادة  102من الد�ستور،
م�ؤكدا ب�أن رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني
ال�شعبي جتاوز مهامه الد�ستورية بعد �أن
طالب بتفعيل هذه املادة ،داعيا الرئي�س
عبد العزيز بوتفليقة �إىل اال�ستقالة الفورية.

�أو�ضح حم�سن بلعبا�س الأم�س يف ندوة
�صحفية ب�أن الأو�ضاع يف اجلزائر تعدت
تفعيل املادة  102من الد�ستور ،معتربا
تفعيل هذه املادة مبثابة مناورة �سيا�سية
من طرف زمر يف النظام تفكر يف كيفيه
�إنقاذه ،قائال « لقد ت�أخر الوقت املادة
 102من الد�ستور كان البد من تفعيلها منذ

�سنوات كان الرئي�س مري�ضا ال ي�ستطيع �أداء
مهامه ،تفعيل املادة  102يف هذا الوقت
التفافا على مطالب ال�شعب اجلزائري التي
رفعها منذ  22فيفري».
وطالب الرجل الأول يف الأر�سيدي الرئي�س
بوتفليقة باال�ستقالة الفورية من من�صبه ،مع
حله للربملان بغرفتيه و�إقالة احلكومة ،وحل

املجل�س الد�ستوري الذي مل يعد مفيدا
لعدم جدوى الد�ستور احلايل ح�سبه ،وقدم
بلعبا�س خريطة طريقة وهيئات انتقالية
يتم االعتماد عليها يف الفرتة احلالية،
قائال يف هذا ال�سياق ”:يجب انتخاب هيئة
عليا تتوفر على كل الو�سائل لقيادة مرحلة
انتقالية لأق�رص مدة زمنية ممكنة”.

حركة الإ�صالح ترتاجع عن دعمها للرئي�س وتثمن قرار اجلي�ش

ثمنت حركة الإ�صالح الوطنية دعوة
رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي
قايد �صالح بتفعيل املادة  102من
الد�ستور ،معتربة ذلك ا�ستجابة
وجتاوب مع الأ�صوات العديدة التي
طالبت �إ�سهام امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف
حلحلة الأزمة ال�سيا�سية التي تعي�شها

البالد .
اعتربت حركة الإ�صالح الوطني يف
بيان لها حت�صلت الو�سط على ن�سخة
منه ،ب�أن ال�رشوع يف تفعيل املادة 102
من الد�ستور قبل تقدمي املزيد من
التدابري والإجراءات ال�سيا�سية التي
تر�ضي خمتلف الأطراف الفاعلة يف

ال�ساحة الوطنية ،قد يرهن �إحراز �أي
تقدم لتجاوز الو�ضع الراهن.
ودعت احلركة مكونات ال�ساحة
ال�سيا�سة باالجتهاد �أكرث لتحقيق توافق
على ما �سمته «�سلة تدابري متكاملة،
من �ش�أنها طم�أنة احلراك ال�شعبي
والطبقة ال�سيا�سية وعموم اجلزائريني

من جهة ،وتف�ضي �إىل انتقال �سل�س
لل�سلطة يف �إطار توافق وطني من جهة
�أخرى « ،و�إقرتح ذات امل�صدر هيكلة
احلراك ال�شعبي يف ف�ضاءات متثيلية
ح�سبما يرت�ضيه �سواء حزبية �أو نقابية
�أو جمعوية ل�ضبط متثيله يف خمتلف
اللقاءات.

حذر من تداعيات تطبيق املادة 102

حزب العمال ي�ستقيل من الربملان

عب حزب العمال عن رف�ضه لدعوة
رّ
اجلي�ش لتفعيل املادة  102من
الد�ستور ،حمذرا من تداعيات
تطبيقها ،معتربا ب�أنها ت�شكل خطرا
حقيقيا على البالد وتزيد من احتماالت
التدخل الأجنبي .اعترب حزب العمال
من خالل بيان له ب�أن تطبيق املادة

 102من الد�ستور ،يعني احلفاظ
على احلكومة احلالية وجمل�س الأمة
والربملان ،وهم من تطالب الأغلبية
ال�ساحقة لل�شعب مبغادرتهم لأنهم
غري �رشعيني ،مو�ضحا ب�أن « مطالب
ال�شعب الأ�سا�سية تتمحور حول رحيل
النظام القائم وجميع رموزه ،ما يعني

�رضورة رحيل رئي�س اجلمهورية ،عبد
العزيز بوتفليقة ،وجميع امل�ؤ�س�سات
التي كانت يف خدمة النظام ،بدءا
من الربملان واحلكومة حتى ميار�س
ال�شعب �سيادته الكاملة ».و�أعلن
املكتب ال�سيا�سي حلزب العمال
عن ا�ستقالة نواب الكتلة الربملانية

للحزب من املجل�س ال�شعبي الوطني،
داعيا �إىل احرتام الإرادة ال�شعبية يف
ممار�سة �سيادته بكل دميوقراطية،
وذلك من خالل عقد جمعية ت�أ�سي�سية
وطنية ذات �سيادة للخروج من حالة
االن�سداد ال�سيا�سي الذي تعي�شه
البالد.

بن فلي�س

نثمن م�ساهمة اجلي�ش ونطالب ب�إرفاقها مبعايري ال�شفافية

ثمن رئي�س حزب طالئع احلريات
علي بن فلي�س ،م�ساهمة قيادة
اجلي�ش الوطني ال�شعبي يف اخلروج
الفوري من الأزمة الراهنة ،يف حني
اعترب ب�أن للو�ضع اال�ستثنائي الذي
تعي�شه البلد فان املادة  102من
الد�ستور ال ميكن �أن ت�شكل وحدها
القاعدة حلل الأزمة ،مو�ضحا ب�أن
تفعيل املادة  102يتطلب مالءمة

ت�ضمن احرتام معايري ال�شفافية
والنزاهة اللتان يطالب بهما ال�شعب
من �أجل التعبري احلر ودون قيود �أو
و�صاية.
قال بن فلي�س من خالل بيان له «لقد
�أخذت علما بتعهد قيادة اجلي�ش
الوطني ال�شعبي بتوفري دعمها حلل
ي�ضمن اال�ستجابة لكل املطالب
امل�رشوعة لل�شعب اجلزائري

ومقبول من طرف اجلميع ،معتربا
بان الثورة ال�سلمية الأ�صيلة التي
�صنعها ال�شعب وحده وهي الثورة
التي �شقت ل�صالح اجلزائر طريق
بناء جمهورية دميقراطية ع�رصية
وت�شييد دولة احلق والقانون ال�ضامنة
لل�سيادة ال�شعبية و املواطنة واحلقوق
واحلريات».
و�أ�ضاف املتحدث «�أمتنى من كل

�أعماقي جناحا كامال حلل الأزمة
احلالية كما �أمتنى له �أن يتم يف
ظروف قادرة على و�ضع القواعد
و الروافد ال�صلبة و ال�سليمة لإعادة
ت�أ�سي�س منظومتنا ال�سيا�سية التي
ينتظرها �شعبنا و التي يعلق عليها
تطلعاته لبعث دولة وطنية قوية
ودميقراطية و حديثة ي�سرتجع فيها
�شعبنا تقرير و قيادة م�صريه «.

حم�س

املادة  102غري كافية وعلى اجلي�ش املحافظة على مدنية الدولة

و�صف املكتب التنفيذي حلركة
جمتمع ال�سلم ،يف بيان له ،مقرتح
احلل الذي تقدم به قائد الأركان
املتمثل يف تطبيق املادة  102ب�أنه
غري كاف وال يتيح حتقيق الإ�صالحات
بعد ال�رشوع يف تطبيقها وال ي�سمح
بتحقيق االنتقال الدميقراطي
واالنتخابات احلرة والنزيهة ،يف حني

�شددت على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ب�رضورة االكتفاء مبرافقة الو�صول
�إىل احلل ال�سيا�سي والتوافق الوطني
واملحافظة على مدنية الدولة.
وا�شرتطت حم�س �رضورة �إ�ضافة
الإجراءات التي حتقق مطالب
ال�شعب اجلزائري يف حالة تطبيق
املادة  102والأخذ باقرتاحات

الطبقة ال�سيا�سية وذلك قبل �إثبات
املجل�س الد�ستوري حالة ال�شغور،
بداية من تعيني رئي�س حكومة
توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة
ال�سيا�سية ير�ضى عليه احلراك
ال�شعبي ،وكذا ت�أ�سي�س اللجنة الوطنية
امل�ستقلة لتنظيم االنتخابات وتعديل
قانون االنتخابات ،مع الإ�صدار

العاجل للمرا�سيم التي ت�ضمن حترير
العمل ال�سيا�سي وا�ستقاللية الق�ضاء
وحماية الرثوة الوطنية.
باملقابل دعت احلركة موا�صلة
احلراك ال�شعبي مع املحافظة على
�سلميته وبعده احل�ضاري الوطني من
�أجل �ضمان جت�سيد الإ�صالحات
ومطالب ال�شعب.

دخلنا مرحلة جديدة
لها خماطرها
دعا رئي�س جيل جديد جياليل �سفيان اجلزائريني ملوا�صلة
�ضغطهم الفتكاك مرحلة انتقالية ،معتربا �أن تطبيق املادة
 102لوحدها غري كاف.
واعترب جياليل �سفيان ،بح�سب ما ن�رشه احلزب على
�صفحته مبوقع التوا�صل االجتماعي «فاي�سبوك» �أن دعوة
تطبق املادة  102دخلنا مرحلة جديدة يف الأزمة ،قائال
�أن مطالب ال�شعب بداية من ال للعهدة اخلام�سة ثم تغيري
النظام والت�أكيد على االنتقال باجلزائر �إىل جزائر حرة
دميقراطية� ،أي جمهورية جديدة تعرتف ب�سيادة ال�شعب،
مو�ضحا �أن ما متكنا من حتقيقه لغاية الآن �سقوط العهدة
اخلام�سة وحكومة �أحمد �أويحيى ،يف حني تدارك ب�أنه لي�س
نهاية املطاف �إذ ينبغي اال�ستمرار بعد ثمار ال�ضغوطات
املمار�سة.
واعترب �أن الدعوة لو�ضع حد لعهدة الرئي�س عرب تطبيق
املادة  102هو دخول ملرحلة جديدة لها خماطرها،
فتطبيق الد�ستور الآن بعد تطبيق املادة  102يعني جميء
رئي�س جمل�س الأمة وبقاء احلكومة احلالية و�إجراء
انتخابات حتت رعايتها ،وهو ما اعتربه مكمن اخلطر،
م�ؤكدا رف�ضهم للعملية بهذه اخلطوة ،يف حني بح�سبه
ينبغي حل �شامل للنظام وذهاب كل من �سري وتواط�أ يف
هذا النظام ودخول مرحلة جديدة انتقالية بوجوه حتوز
ثقة اجلزائريني خالل مرحلة وجيزة لإعادة النظر لبع�ض
القوانني والذهاب النتخابات �شفافة ،مركزا على نقطة
الثقة يف النف�س و�أن الو�ضع يف �صالح احلراك الذي يحقق
جناحا خطوة دون خطوة ويحتاج ملوا�صلة الطريق.

بن قرينة

هذه �سيناريوهات ما �سيتبع
مقرتح قائد الأركان
علق رئي�س حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة يف
من�شور له على الفاي�سبوك ،على اقرتاح نائب وزير الدفاع
بتحفظ ،مو�ضحا �أنه ميكن �أن يكون بداية للحل كما ميكن
�أن يفتح باب جهنم على اجلزائر وعلى �أمنها وا�ستقرارها،
مو�ضحا �أن املقرتح �إذا مت بالتوافق مع الرئي�س بوتفليقة
واقت�رص على التطبيق احلريف دون �إجراءات �أخرى
فنتيجته هو �إعادة �إنتاج النظام بنف�س الوجوه �أو بوجوه
جديدة ويكون النظام قد قطف ثمار احلراك ال�شعبي
وتقع انتكا�سة �شعبية يفقد ال�شعب ثقته يف نف�سه ويف
م�ؤ�س�سات دولته و�سوف تعزل ال�سلطة عن �شعبها مبا يهدد
م�ستقبل الوطن.
�أما يف حالة �أنه مل يتم بالتوافق فجعل له �سيناريوهني:
�أولهما �أن يتم رف�ض املقرتح من طرف الرئي�س وتكون
الكارثة وتت�صادم الإرادات و�سوف يكون اخلارج معا�ضدا
ملوقف الرئي�س وتتالقى معه جمموعة من الأحزاب
وال�شخ�صيات مبا فيه املعار�ضة له و �سوف يجد الرئي�س
نف�سه وحميطه معززا بتحالفاته الداخلية واخلارجية
لإجراء تغيريات جذرية يف بنية امل�ؤ�س�سات وال�سيما
مب�ؤ�س�سة اجلي�ش قبل مغادرته للمن�صب وهذا يَ�صب
يف رغبة دول وتيار داخل الوطن وزمرة من زمر احلكم
املت�صارعة تتداخل فيها م�صلحة الزمرة �أو احلزب �أو
امل�رشوع املجتمعي.
�أما ال�سيناريو الثاين ففي حالة �أن يتبع نائب وزير الدفاع
مقرتحه لتفعيل للمادة  102باقرتاحات �أخرى وهي �ضمن
املطالَب ال�شعبية التي خرج من �أجلها للماليني لل�شوارع (
منها رئي�س توافقي لرئا�سة جمل�س الأمة ،وزير �أول لي�س
ا�ستفزازيا وحكومة كفاءات وت�شكيل جلنة م�ستقلة ت�رشف
حقيقة على االنتخابات بعيدا عن تدخل االدارة وعزل من
عزلهم احلراك من �أ�سماء وكيانات ) ،قائال �أنه يف هذه
احلالة فقط تكون بداية ت�أ�سي�س جمهورية جديدة.
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الأرندي

على الرئي�س تعيني حكومة الجتناب الفراغ
�أو�صى الأمني العام للتجمع الوطني
الدميقراطي� ،أحمد �أويحيى ،رئي�س
اجلمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،
لال�ستقالة طبقا للفقرة الرابعة من املادة
 102للد�ستور ،بغية ت�سهيل دخول البالد
يف امل�سار االنتقايل املحدد يف الد�ستور،
مقابل تعيني عاجل للحكومة من طرف
الرئي�س الجتناب �أي فراغ �أو ت�أويالت

حول اجلهاز احلكومي يف هذه املرحلة
احل�سا�سة .كما نوه بيان الأرندي مبوقف
اجلي�ش الوطني الذي و�صفه ب�أنه «احلري�ص
على �سالمة اجلزائر وبقائها ت�سري يف �إطار
الد�ستور” ،م�سجال ترحيبه مبقرتح قائد
الأركان معتربين �أنه ي�سعى لتجنيب البالد
حالة االن�سداد ،مثمنا يف الوقت ذاته جهود
“الرئي�س بوتفليقة �سواء يف مرحلة الكفاح

التحرري �أو يف م�سار البناء والت�شييد،
وال�سيما خالل تر�أ�سه للبالد ال�ستعادة
ال�سلم وجت�سيد امل�صاحلة الوطنية وتنمية
اجلزائر يف جميع املجاالت خدمة
مل�صلحة املواطن والوطن ،بح�سب نف�س
البيان” .و�أ�ضاف البيان �أنه �سبق و�أن طالب
ال�سلطة مبزيد من التنازالت بغية تنفيذ
اخلطة ال�سيا�سية التي �أف�صح عنها رئي�س

اجلمهورية يومي  3و 11مار�س� ،إال �أن
امل�ستجدات �أثبتت ان�سداد الطريق �أمامها،
يف حني ك�شفوا �أن االجتماع الأخري لأمناء
املكاتب الوالئية تعر�ض للمو�ضوع و�أنهم
كانوا ينوون طرح ت�صورهم على ال�سلطة
يرتكز �أ�سا�سا على� :إما امل�سار ال�سيا�سي
الذي اقرتحه الرئي�س �أو اللجوء �إىل �أحكام
الد�ستور واملادة  ،102بح�سبهم.

غديري

املادة  102بداية احلل لتجنب الت�صعيدات

اعترب املرت�شح ال�سابق للرئا�سيات علي
غديري يف من�شور على �صفحته مبوقع
التوا�صل االجتماعي «فاي�سبوك»� ،أن
الدعوة لتطبيق املادة 102و�إن جاءت
مت�أخّ رة ،يبقى امل�سلك الوحيد للخروج
من الأزمة يف �إطار قانوين حم�ض ،داعيا
امل�ؤ�س�سات -التي ما تزال فاعلة -لو�ضع
الآليات املرافقة وال�رضورية من �أجل
تقلي�ص �آجال تنفيذ العمليات امل�ؤدية
�إىل �إجراء االنتخابات الرئا�سية ،وال�سماح
للمجتمع املدين ب�أن يكون طرفا فعليا يف

العملية االنتخابية.
باملقابل دعا غديري ال�ستبعاد احلكومة
احلالية من العملية االنتخابية املقبلة
–�إال يف امليادين التقنية ،-قائال �أنه
يجب �أن تعود مهمة املراقبة �إىل جلنة
م�ستقلة يتم اختيار �أع�ضائها بكل حرية
من طرف ال�شعب وي�ستح�سن �أن يكونوا
من «احلراك» .كما ا�شرتط لفعالية
تطبيق املادة � 102أن يتم اعتبار تاريخ
ان�سحاب الرئي�س من الرت�شح هو تاريخ
وقوع «املانع»واعتباره نهائيا من الأول

وذلك بعد قرار من املخت�صني يف امليدان
با�ستحالة ال�شفاء« ،على كل حال ،يجب
بذل كل اجلهود لال�ستجابة ب�صفة عقالنية
ملطالب ال�شعب .بهذا� ،سنحول دون �أن
ت�أخذ الأزمة حجما من �ش�أنه �أن يجعلها
غري قابلة للت�سيري وال للمواكبة».
كما �أ�ضاف �أن العودة �إىل ال�رشعية
الد�ستورية -والتي تبد�أ بتطبيق املادة
 -102تعطي الفر�صة املالئمة ،للنظام
واملعار�ضة على حد �سواء ،للو�صول يف
�أقرب �أجل �إىل توافق ي�أخذ يف ح�سبان

املطالب ال�شعبية وهو ما من �ش�أنه �أن
يجنب الوطن من التدحرج �إىل الفو�ضى،
م�ؤكدا �أن امل�سلك الد�ستوري يبقى احلل
الوحيد الذي ميكن �أن ي�ضمن للبلد العودة
�إىل احلالة الطبيعية ومبا�رشة ت�شييد عهد
جديد ،داعيا «�أن يقدّ م التنازالت التي
تفر�ض نف�سها� ،إذا اقت�ضت ال�رضورة
ذلك ،و�أن يتجنّب املغاالة واحل�سابات
ال�سيا�سوية التي من �ش�أنها �أن تطيل من
عمر االحتجاجات �أو تفتح الأبواب ل�شتى
�أنواع التدخالت».

التكتل من �أجل اجلمهورية

املادة  102تتنافى مع املادة 7

ثمن التكتل من �أجل اجلمهورية اجلديدة
موقف م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،يف بيان له� ،إال
�أنه اعترب تطبيق املادة  102من الد�ستور
�أمر غري ممكن العمل به نظرا لكونها
جاءت مت�أخرة ،وال ميكن �أن ت�ستجيب
ملطالب ال�شعب وتتنافى مع تفعيل املادة
 7من الد�ستور ،التي تن�ص �أن ال�سيادة
ملك لل�شعب و �أنه هو م�صدر كل �سلطة،

ومتكينه من ت�سيري املرحلة االنتقالية
بوجوه جديدة .كما �أ�ضاف التكتل امل�شكل
من � 4أحزاب ،مقرتحا تعليق العمل
بالد�ستور احلايل ،و�إ�صدار �إعالن د�ستوري
م�ؤقت ،ي�سمح بنقل ال�سلطة �إىل جمل�س
ت�أ�سي�سي وهيئة رئا�سية ،ت�ضمنان ت�سيري
املرحلة االنتقالية ،حلني توفري ال�رشوط
املالئمة للعودة �إىل م�سار انتخابي

حقيقي ،ي�سمح ب�إعادة ال�سلطة �إىل ال�شعب
�صاحب ال�سيادة� .سيكون م�رشوع الإعالن
الد�ستوري املرتقب ،حمل تزكية من طرف
ال�شعب ،بطرحه على املواطنني وجمع
التوقيعات الالزمة له ،لي�صبح نافذا .كما
جددت الدعوة ملبادرتها املت�ضمنة:
التم�سك با�ستمرار امل�سار االنتخابي
احرتاما للد�ستور و �إرادة ال�شعب «ال

متديد ال ت�أجيل» ،وا�ستثنائيا حل الربملان
بغرفتيه وتعوي�ضه مبجل�س ت�أ�سي�سي توكل
�إليه مهام :ممار�سة ال�سلطة وجوبا بعد
انق�ضاء العهدة الرئا�سية يوم� 28 :أفريل
 ،2019والإ�رشاف على ت�سيري الفرتة
االنتقالية ،ت�رشيعيا ،تنفيذيا ،ق�ضائيـا،
مع �صياغة الد�ستور اجلديد و�إعادة �إعداد
قانون االنتخابات.

تواتي

اجلي�ش ال ميلك �صالحية تطبيق املادة 102

انتقد رئي�س اجلبهة الوطنية اجلزائرية
مو�سى تواتي دعوة اجلي�ش �إىل تفعيل
املادة  102من الد�ستور ،م�ؤكدا �أن
اجلي�ش دوره حماية الإقليم واحلفاظ على
الأمن واال�ستقرار وال ميلك ال�صالحية يف

التدخل يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية.
اعترب مو�سى تواتي يف ت�رصيح خ�ص
به «الو�سط» ب�أن تفعيل املادة  102من
الد�ستور مل يعد مقبول من ال�شعب ،مو�ضحا
ب�أن ال�شعب راف�ض لكل ما هو نظامي نابع

من توجهات و تو�ضيحات حم�سوبة على
النظام ال�سيا�سي يف اجلزائر ،م�ضيفا بانه
يريد انتقال �إىل �سلطة �شعبية و النهو�ض
بدولة ع�رصية ودولة قانون .
و�أ�شار املتحدث ب�أن تطبيق املادة 102

من الد�ستور هي مناورة �سيا�سية لإبقاء
النظام ،م�شريا �أن الد�ستور اجلزائري
يخدم م�صالح �أن�صار النظام حيث ثم
التعدي عليه يف العديد من املرات،
وال�شعب فقد الثقة فيه على حد تعبريه.

بن �شريط

دعوة اجلي�ش �أعقبت ف�شل الطبقة ال�سيا�سية

اعترب املحلل ال�سيا�سي بن �رشيط يف
ت�رصيح خ�ص به جريدة «الو�سط» ب�أن دعوة
اجلي�ش بتفعيل املادة  102من الد�ستور جاء
نتيجة ف�شل الطبقة ال�سيا�سية يف اجلزائر
و�إبتعادها عن كل ما هو د�ستوري ،بالإ�ضافة
�إىل ممار�سات االخرتاق والبلطجة على حد
قوله ،وحبذ املتحدث عدم تدخل اجلي�ش
يف امل�سائل ال�سيا�سية ،لكن �أ�شار ب�أن ما
تعي�شه اجلزائر حالة ا�ستثنائية.
�أو�ضح بن �رشيط ب�أن دعوة اجلي�ش بتفعيل

املادة  102من الد�ستور �أرجعتنا �إىل
ال�رشعية والد�سرتة يف �إطار املمار�سات
ال�سيا�سية بعد �أزمة الفراغ الد�ستوري التي
تعي�شها البلد ،يف حني اعرتف ب�أن دور
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية هو احلفاظ على الأمن
واال�ستقرار فقط وال عالقه له بامل�سائل
ال�سيا�سية ،لكن الو�ضع يف اجلزائر ا�ستثنائي
وخا�ض حالة من الفو�ضى ال ميكن ت�صنيفها
على حد تعبريه .ويف ذات ال�صدد ،قال
املتحدث «اجلي�ش باعتباره من م�ؤ�س�سات

الدولة ويخ�ضع للد�ستور عالقته توطدت
مع ال�شعب ،فر�أينا �شعرات احلراك ال�شعبي
اجلي�ش وال�شعب خاوة خاوة ،فهناك تناغم
بني اجلي�ش وال�شعب من خالل ر�سائله عرب
يف العددي من املرات عن تفاهمه ملطالب
ال�شعب واعترب مطالبه �رشعية وتفاعل
�إيجابيا مع احلراك ال�شعبي «.
و�أ�ضاف املتحدث «امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف
اجلزائر تختلف عن امل�ؤ�س�سات الع�سكرية
يف العامل ،اجلي�ش هو �شعبي وطني ،ال

يتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول وال
يت�ضمن مرتزقة تتدخل يف ب�ؤر التوتر
عامليا ،عقيدته تنطلق من عدم التدخل
يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول واجلي�ش مل
يفعل مادة ال يت�ضمنها الد�ستور بل املادة
موجودة يف الد�ستور و�ستتبعها العديد من
الإجراءات « .وبخ�صو�ص بن �صالح� ،أو�ضح
املتحدث» بن �صالح د�ستوريا له احلق يف
ممار�سة �صالحيته ،واحلراك له احلق �أي�ضا
يف ممار�سة م�سرياته «.

بو�شا�شي

تطبيق املادة � 102إجها�ض للحراك

اعترب م�صطفى بو�شا�شي ب�أن تطبيق املادة
 102نوع من الإجها�ض للحراك ال�سلمي،
فاملقرتح جاء مت�أخرا ،يف حني يراد
ملرحلة انتقالية ت�أتي برجال يثقون فيهم
ويحمون املرحلة من التزوير ،معتربا �أن
املقرتح يعني عدم فهم ر�سالة اجلزائريني
جيدا.
قال املحامي م�صطفى بو�شا�شي ،يف بث
مبا�رش له� ،أن اقرتاح قائد الأركان� ،أنه
بداية يجب �أن يكون جمرد اقرتاح ولي�س
قرارا ،مو�ضحا �أنه �إن كان اقرتاحا فهو

مت�أخر جدا� ،إذ كان باال�ستطاعة تفعيل
املادة قبل �سنوات لأن اجلميع كان يعرف �أن
الرئي�س مل يكن يف قدراته ال�صحية لت�سيري
�ش�ؤون البالد ،وبذلك فالتوقيت ت�شوبه عدة
عيوب� .أما بخ�صو�ص ال�صالحيات ف�أو�ضح
�أنها من �صالحية املجل�س الد�ستوري الذي
من �ش�أنه تفعيل املادة ،بالإ�ضافة �إىل �أنها
لتفعيلها حتتاج ملدة رئا�سية طويلة ،يف
حني يف حالتنا تبقى ما ال يزيد عن ال�شهر
للعهدة الرئا�سية .كما �أن تفعيلها يكون
يف حالة العجز امل�ؤقت ملدة  45يوما ثم

�إعادة النظر� .أما خطورة تفعيلها على
احلراك فحددها بو�شا�شي �أن احلراك �أكد
ال للتمديد ،واملرحلة االنتقالية لتكر�س
يتوجب �أن تكون م�ؤ�س�سات انتقالية يقبلها
ال�شعب اجلزائري ،يف حني تطبيق املادة
 102و 104من يحكم الفرتة االنتقالية هو
رئي�س جمل�س الأمة ملدة  45يوما ال�شغور
الأول ثم ال�شغور النهائي � 3أ�شهر ،يف
حني �أنه �أحد رموز النظام ،واملواطنون
ال يطمئنون على ثورتهم و�أن امل�ؤ�س�سات
�ستعمل على تكري�س الدميقراطية .كما

�أن تطبيقها يبقي على رئي�س احلكومة
احلالية الذي عني خلدمة الرئي�س وي�رشف
على نتائج االنتخابات ،وبالتايل بقاء رموز
النظام القدمي والإ�رشاف على املرحلة
االنتقالية وتنظيم االنتخابات و�إعالن
النتائج.
�أما املطالب فتدعو حلكومة توافق وطني
يثق فيها ال�شعب ولتمرير املرحلة االنتقالية
مقابل حكومة ت�رصيف ال�ش�أن العام ،بدل
ا�ستمرار النظام الذي ي�أ�س املواطنني يف
ال�سيا�سة.

رخيلة

احرتام الد�ستور يحمينا من
الوقوع يف حالة ال�شغور
من جهته اعترب اخلبري القانوين عامر رخيلة يف ت�رصيح للو�سط
�أن تطبق املادة  102هو بداية احلل لتفادي الوقوع يف حالة
ال�شغور ،داعيا الطبقة ال�سيا�سية لتدارك الأمر.
�أما بخ�صو�ص التخوفات من تنامي دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
فقال �أنه يف الدول اله�شة يف امل�ؤ�س�سات تبقى احتماالت كبرية
يف ظل �ضعف باقي امل�ؤ�س�سات عك�س امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
املنظمة ،مو�ضحا �أنه لتفادي ذلك ال�سيناريو البد من تفادي
املتاهات ،وبناء عليه وجب احرتام الد�ستور وال�سري وفقا
ملراحله ،داعيا الطبقة ال�سيا�سية تدارك ذلك بالتقيد بالد�ستور
والذهاب لتعيني رئي�س جمل�س الأمة كرئي�س للدولة مرحليا
وبلوغ املرحلة االنتخابية ،م�ؤكدا �أن دعوة قايد �صالح �صحيحة،
و�أنه مل يتخذ موقفا د�ستوريا فالد�ستور ال ي�سمح له ،ولكنه رد
على دعوات لرعاية املرحلة االنتقالية وجهت للم�ؤ�س�سة �أكرث
من مرة.

تكيفا مع الأمر الواقع

�أويحي يطالب با�ستقالة
الرئي�س ر�سميا
رحبت العديد من الفعاليات ال�سيا�سية و ال�شخ�صيات الوطنية
وكذلك العديد من النا�شطني ال�سيا�سيني و املواطنني بقرار
اجلي�ش الوطني ال�شعبي على ل�سان قائد الأركان الفريق قايد
�صالح بالدعوة �إىل تطبيق املادة 102من الد�ستور و القا�ضية
ب�شغور من�صب الرئي�س ملانع �صحي .
فمبا�رشة بعد �إعالن الفريق �أحمد قايد �صالح من الناحية
الع�سكرية الرابعة بورقلة الدعوة �إىل تطبيق املادة  ،102عرب
العديد من املواطنني يف �شوارع العا�صمة بهذا القرار الذي يعد
ا�ستجابة ملطالبهم ال�شعبية .
كما عرب العديد مكن املحللني ال�سيا�سيني على بالطوهات
القنوات التلفزيونية عن هذا القرار احلكيم من اجلي�ش و الذي
ح�سبهم عالمة لبداية انفراج الأزمة التي تعي�شها اجلزائر منذ
�أيام .و�شهدت العا�صمة منذ �إعالن هذا القرار جوا من الفرح
والن�شوة الوا�ضحة على كثري من املواطنني الذين عربوا عن
ارتياحهم لهذا القرار  ،ماعدا من بع�ض التخوفات كون �سيكون
رئي�س جمل�س الأمة عبد القادر بن �صالح هو من �سينوب طيلة
ثالثة �أ�شهر .
ومن جهة �أخرى  ،تفاعلت الطبقة ال�سيا�سية مع هذا القرار ،
حيث كانت الأرندي �أول املرحبني بقرار اجلي�ش على ل�سان
ناطقها الر�سمي �شهاب �صديق  ،كما �صدر بيان عن الأرندي
دعا فيه احمد �أويحيى �إىل ا�ستقالة رئي�س اجلمهورية  ،وت�شكيل
حكومة طبقا ملا تن�ص عليه املادة 102من الد�ستور .
ونف�س ال�شيء بالن�سبة للأفالن  ،حيث عرب �أع�ضاء اللجنة
املركزية بدعوة اجلي�ش لتطبيق املادة 102من الد�ستور  ،معتربين
�إياه قرار د�ستوري ي�ستجيب لتطلعات املرحلة وتطلعات ال�شعب .
وعربت خمتلف ال�شخ�صيات احلزبية و ال�سيا�سية عن ترحيبها
بهذا القرار رغم �أنها اعتربته غري كايف  ،مثلما هو احلال برئي�س
حزب طالئع احلريات علي بن فلي�س الذي رحب بقرار اجلي�ش ،
لكن اعترب �أن املادة 102غري كافية .
كما �سارع �أي�ضا رئي�س احتاد العام للعمال اجلزائريني عبد املجيد
�سيدي ال�سعيد �إىل الرتحيب بقرار اجلي�ش  ،حيث �أ�صدر هو الآخر
بيانا فيما يخ�ص ذلك ،وعلى بالطوهات القنوات  ،ح�صل �إجماع
كبري لدى العديد من ال�ضيوف و املحللني بالن�سبة لقرار اجلي�ش
 ،واعتربوا �أن هذه الدعوة جاءت يف وقتها  ،خا�صة و �أن اجلزائر
كانت يف خطر  ،مثلما قال ا�ستاذ العلوم ال�سيا�سية حممد لعاقب
 ،الذي اعترب قرار اجلي�ش د�ستوري ويف وقته  ،و �أن الو�ضع ي�سمح
بذلك وبقرار اجلي�ش الذي كان البد منه .
وبعد هذه الدعوة من اجلي�ش و االلتفاف حولها من طرف الطبقة
ال�سيا�سية و ال�شعب ت�شهد ال�ساحة ال�سيا�سية ترقبا للقرارات
القادمة  ،وبداية االنفراج ال�سيا�سي �،ضف �إىل دلك دعوة فاروق
ق�سنيطيني الذي قال �أنه على املجل�س الد�ستوري اال�ستجابة
لدعوة اجلي�ش وهو املنتظر ال�ساعات املقبلة .
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ر�أي
قراءة يف خطاب قائد الأركان

امل
حلل الأمني علي ربيج للو�سط :

نحن مهددون من طرف
جمموعات و�أجهزة معادية

بقلم د.بوعالم بطاطا�ش

�أكد املحلل الأمني وال�سيا�سي ربيج على �أن كالم نائب وزير
الدفاع عن �إمكانية ا�ستغالل امل�سريات من قبل �أطراف ذات
نوايا �سيئة يف الداخل ،و اخلارج لزعزعة ا�ستقرار البالد مل
ي�أتي من فراغ م�شددا على امل�سارعة للخروج من الأزمة لأننا
مهددون من طرف جمموعات و من �أجهزة معادية.
ف.ن�سرين

علينا امل�سارعة للخروج من
الأزمة
و �أو�ضح املحلل الأمني يف ات�صال مع
الو�سط �أن نائب رئي�س الأركان ي�رشف على
اجلهات الأمنية التي قد متده مبعلومات
لي�ست قابلة للن�رش وال ي�ستطيع الك�شف
عنها لكن ر�سالته ت�ضمنت معلومات عن
وجود بع�ض الأطراف الذين يحاولون
ا�ستغالل وركوب االحتجاجات للجوء �إىل
مناورات م�شبوهة مل�صاحلهم اخلارجية
لزعزعة ا�ستقرار البالد ،و قال ربيج �أن
اجلزائر تعي�ش منذ  22فيفري مرحلة
ا�ستثنائية مو�ضحا انه ملا يخرج املاليني
�إىل ال�شارع و يعربون بطريقة �سلمية هو
�شيء جميل لكن من الناحية الأمنية يكون

عملهم م�ضاعف و يتطلب تركيز م�ضاعف
و عايل لت�أطري احلراك و حمايته من
االخرتاق من طرف من ي�ستغلون الأو�ضاع
للقيام بتخريب املمتلكات و عمليات
ال�سطو تركيز اجلهات الأمنية على م�سالة
احلراك وما يدور يف ال�شارع ي�ضعف
من قدرة تركيزها يف متابعة امللفات
الكال�سيكية التقليدية التي تعاين منها
اجلزائر وهي مكافحة اجلرمية ،الإرهاب
و الهجرة ال�رشعية و �أ�ضاف ذات املتحدث
�أن اجلو اال�ستثنائي ونق�ص تركيز الأجهزة
الأمنية ي�سمح لل�شبكات النائمة �أو �شبكات
اخلاليا الن�شطة با�ستغالل الو�ضع مو�ضحا
انه عندما تدخل الدول يف احلاالت
اال�ستثنائية حراك انتفا�ضة ثورات هناك
�أجهزة معادية حتاول ا�ستغالل هذه
احلراك الذي يعترب بالن�سبة لها فو�ضى
و ا�ستدل ربيج على ما حدث يف الدول
العربية ك�سوريا اليمن و م�رص التي بد�أت

مب�سريات �سلمية و مت اخرتاقها و حتويلها
عن م�سارها و هي الآن تتخبط يف م�شاكل
عديدة و تعاين �ألال�ستقرار عن كيفية
اخرتاق احلراك قال ربيج ميكن تعمل على
تنفيذ م�صاحلها باخرتاق احلراك من خالل
توجيهه من الناحية ال�سيا�سية و ا�ستغالل
م�ؤطري احلراك و نحن يف اجلزائر مل
نعني ممثلي للحراك �أو قد ت�ستغل احلراك
بتمرير خطط و ا�سرتاتيجيات ب�إ�ضعاف
الدولة اجلزائرية وتعمل على �أن ي�ستمر
و تقوم بتغذيته وتنحرف مبطالبه ال�سلمية
�إىل مطالب �أخرى �أو �أن جتره �إىل �أعمال
العنف و ا�صطدام مع الأجهزة الأمنية و
قال ربيج عند الو�صول �إىل هذه املرحلة
ت�ضاعف �أجهزة الأمن تركيزها على
الو�ضع و تفقد قدرة ال�سيطرة على
�أر�ض الواقع و�أ�ضاف ربيج �أنه يجب
احلذر خ�صو�صا ان حدود اجلزائر
تعاين تهديدات مثل مايل التي اعتربها

دولة فا�شلة و اجلماعات امل�سلحة
جتول فيها و ت�صول ودولة ليبيا منهارة
على اجلهة ال�رشقية  ،لكن يف نف�س
الوقت قال ربيج �أن اجلي�ش الآن جي�ش
احرتايف ،و�أن كل القوى والأ�سالك
الأمنية يقظة لأن اجلزائر عا�شت من
قبل ع�شنا جتربة مواجهة �إرهاب خالل
ع�رش �سنوات و�أكد ربيج� ،أن ال�شعب
اجلزائري �أثار �أعجاب اجلميع ب�سلميته
وح�ضارة الر�سالة ،م�ؤكدا �أن اخلالف
يف البالد �سيا�سي و�سيتم حله بنف�س
الطريقة بعيداً عن العنف و عن دعوة
القايد �صالح �إىل تطبيق املادة  102من
الد�ستور اجلزائري قال اخلبري ال�سيا�سي
�أ تطبيقها ميكن �أن يكون خمرج د�ستوري
ؤكدا
من الأزمة ال�سيا�سية حاليا ،م� ً
�أن التطبيق ميكن �أن يتم عن طريق
املجل�س الد�ستوري �أو اال�ستقالة من
جانب الرئي�س اجلزائري

ب�سبب التزوير و �إ�ستعمال املزور

� 8إطارات مبيناء وهران مهددون بال�سجن ل� 18شهرا
.

تورطوا يف تلفيق تهم باطلة و ت�صريحات كاذبة �ضد رئي�س امل�صلحة التجارية �سابقا

التم�س ممثل النيابة العامة بالغرفة الثالثة
ملحكمة اجلنح بوهران تطبيق عقوبة
� 18شهرا حب�سا نافذة يف حق � 8إطارات
تعمل مبيناء وهران التجاري ،و ذلك
بتهمة التزوير و �إ�ستعمال املزور و الإدالء
بت�رصيحات كاذبة ،و التي راح �ضحيتها
رئي�س الدائرة التجارية للميناء �سابقا
نور الدين تون�سي الذي تعر�ض للطرد
من خالل تلفيق تهم و حيثيات باطلة

باملجل�س الت�أديبي للم�ؤ�س�سة.
حيث ك�شف ال�ضحية خالل جل�سة
املحاكمة التي متت م�ساء �أول �أم�س،
�أنه �ضحية تزوير و ت�رصيحات مغالطة
من قبل املتهمني  8عقب ك�شفه لف�ضائح
و ق�ضايا ف�ساد بلغ عددها �أربعة ق�ضايا
تتعلق بالرتبح و تبديد املال العام تخ�ص
احلج و العمرة لنقابيني و ق�ضية جممع
رجل الأعمال علي حداد «�أوتي �أر �أ�ش

بي» الذي بثت فيه املحكمة العليا م�ؤخرا
و �أمرت ب�إعادة التحقيق من جديد ،مرورا
بتكبيد ديوان احلبوب خل�سائر فاقت 30
مليون دوالر �أمريكي ب�سبب تواط�ؤ نقابيني
و عمال بامليناء يف مترير و�شحن �شفن
اخلوا�ص على ح�ساب البواخر التابعة
لل�رشكات العمومية .
دفاع ال�ضحية طالب بتعوي�ض مايل قدره
 3ماليني دينار من كل طرف ملوكله جراء

ال�رضر الذي حلق به معنويا و ماديا .
حيث وجه املتهمون تهما خطرية لل�ضحية
من خالل تهديدهم بالزج فيهم يف ال�سجن
و تلفيق تهم لهم ،و �سب و �شتم امل�س�ؤولني
و حماولة �رضبهم يف جل�سة املجل�س
الت�أديبي  ،جدير بالذكر �أن قا�ضي
املو�ضوع �أجل جل�سة النطق باحلكم �إىل
غاية ال�شهر املقبل .
�أ بن عطية

ديوان تغذية الأنعام بوهران

ف�ساد و ثغرة مالية بقيمة  17مليار �سنتيم
.

حب�س � 3إطارات بامليناء وو�ضع جمركيني حتت الرقابة الق�ضائية

رفعت م�ؤخرا جلنة حتقيق وزارية
م�شرتكة بني وزارة الفالحة و التنمية
الريفية ،و ال�صيد البحري ،و وزارة
النقل و الأ�شغال العمومية ،تقريرا
�أ�سود عن طريقة ت�سيري الديوان
الوطني لتغذية الأنعام الكائن على
م�ستوى والية وهران ،حيث حرر
مفت�شو اللجنة تقريرا و�صفته م�صادر
مطلعة ل»الو�سط» بالأ�سود ،يك�شف
فيه املحققون عن ت�سجيل ثغرة مالية
قدرها  17مليار �سنتيم مت اختال�سها

من الديوان م�ؤخرا .
جلنة التحقيق ك�شفت اختفاء كميات
معتربة من «ال�صوجا» امل�ستوردة بالعملة
ال�صعبة من دولة الأرجنتني ،حيث مت
ت�سجيل نق�ص لآالف القناطري من
املادة ،التي مت نقلها من مقر الديوان
�إىل حاويات التخزين على م�ستوى بلدية
وادي تليالت جنوبي الوالية.
و انك�شفت الف�ضيحة املدوية التي من
املنتظر �أن ت�سقط ر�ؤو�سا كبرية بديوان
تغذية الأنعام و ميناء وهران ،الذي

كرثت ف�ضائح الف�ساد و نهب املال
العام فيه ،حيث حلت اللجنة الوزارية
للتحقيق يف واقعة اقتحام � 3شاحنات
مبق�صورة بتاريخ  8من �شهر نوفمرب
مرف�أ تفريغ احلمولة مبيناء وهران ،و
ا�ستحوذت بطريقة غري قانونية على
ما يزيد من  45طن من مادة «ال�صوجا»
املوجهة لتغذية الأنعام و املربني للبقر
و املوا�شي� ،أين فتحت م�صالح ال�رشطة
الق�ضائية للأمن الوالئي بالتن�سيق مع
فرقة التدخل و التحري « 1و »2يف

الق�ضية ،لي�أمر قا�ضي التحقيق على
م�ستوى حمكمة اجلنح بجمال الدين
بحب�س  4متهمني من �ضمنهم �سم�سار
و  3من� إطارات ميناء وهران ،فيما مت
حترير حما�رض �سماع ل  12م�شتبها
فيه من �ضمنهم جمركيني و �أعوان
�رشطة احلدود و مديرة الديوان ،ومت
و�ضع � 4أخريني من عمال امليناء حتت
رهن الرقابة الق�ضائية لغاية ا�ستكمال
التحقيق الق�ضائي و التحريات الأمنية.
�أ بن عطية

القايد �صالح ي�ؤكد:

ال خوف على اجلزائر وعلى م�ستقبلها

�أكد قائد الأركان القايد �صالح
�أنه ال خوف على اجلزائر وعلى
م�ستقبلها يف ظل هذا اجلي�ش الوطني
ال�شعبي ،م�شريا ب�أن هذا الوطن الذي
�أثبت �أبنا�ؤه عرب جميع ربوعه ويف كل
الأوقات �سيعرف كيف يجتاز هذه

املحن والأزمات.
�شدد نائب وزير الدفاع   الأم�س
زيارته� إىل الناحية الع�سكرية الرابعة
بورقلة � أن اجلي�ش الوطني ال�شعب من
هذه الطينة ،ومن هذا املعدن الأ�صيل،
الذي يعرف يف الوقت املنا�سب

كيف يغلّب م�صلحة الوطن على كافة
امل�صالح الأخرى ،وهل هناك م�صلحة
�أعلى من م�صلحة الوطن».
و ذكر الفريق من جديد بالأ�شواط
املعتربة التي قطعها اجلي�ش الوطني
ال�شعبي يف �سبيل تطوير خمتلف

مكوناته« ،والرفع من قدرات قواتنا
امل�سلحة التي باتت عينا �ساهرة ليل
نهار على �أمن وا�ستقرار اجلزائر»،
حاثا اجلميع على بذل املزيد من
اجلهد املثابر

�إميان لوا�س

�أثارت الت�رصيحات الأخرية لقائد الأركان �صخبا ولغطا كثريين
بني �أو�ساط ال�سا�سة واملحلّلني ،بني م�ساند ومعار�ض ،وبني
متخ ّوف وم�ش ّكك ،لذلك ارت�أينا �أن نبينّ بع�ض الأمور الواردة يف
خطابه ع�ساها ّ
تو�ضح جانبا من حمتواه.
�أوال :الت�رصيحات التي �أدىل بها قائد الأركان كانت با�سمه
اخلا�ص ولي�س با�سم اجلي�ش حيث قال يف ت�رصيحه... (( :ويف
هذا الإطار �سبق يل يف العديد من املرات �أن تعهدت �أمام
اهلل والوطن وال�شعب  ))...فهو يريد تقدمي ر�أيه وموقفه اجتاه
ق�ضية كرثت الت�أويالت حولها ،وله كامل احلرية يف ذلك طاملا مل
يتحدّ ث با�سم اجلي�ش ومل يقحمه بعد يف ال�سيا�سة.
ثانيا :نحن نالحظ يف ت�رصيحه الأخري تركيزه على �رضورة
العمل مببادئ الد�ستور وعدم الدو�س عليه حيث يقول ((...من
�إيجاد ح ّل للخروج من الأزمة ،حاال ،حل يندرج ح�رصا يف الإطار
الد�ستوري ،الذي يعدّ ال�ضمانة الوحيدة للحفاظ على و�ضع
�سيا�سي م�ستقر)) .ويقول يف مو�ضع �آخر ... (( :وهو احل ّل الذي
ي�ضمن احرتام �أحكام الد�ستور ،وا�ستمرارية �سيادة الدولة)) فنحن
نرى �أنه �أظهر جليا رغبته يف �إيجاد ح ّل للم�أزق ال�سيا�سي الذي
نحن فيه الآن لكن داخل الأطر الد�ستورية ،وتوظيفه للفظة ((
حاال)) مرده عدم انتظار ما بعد �28أفريل ،فالرئي�س وفق ر�سالته
الأخرية يريد متديد واليته ،لذلك يجب �إيجاد �صيغة د�ستورية
جتعلنا مبن�أىعن الوقوع يف فخ الفراغ الد�ستوري القادم.
ثالثا� :إنّ العواقب التي ترتّبت عن عملية �إلغاء االنتخابات
الرئا�سية خطرية جدا� ،إذ من جهة ال يوجد � ّأي ن�ص قانوين
ي�سمح للرئي�س بالقيام بذلك الإجراء ،فنحن ل�سنا ال يف حرب وال
يف حالة طوارئ� ،إذ كان لزاما على املجل�س الد�ستوري �آنذاك
رف�ض ذلك القرار ،خا�صة و�أن الد�ستور اجلزائري ال يحمل بني
طياته االجراءات التي �سيعمل بها بعد نهاية عهدة الرئي�س،
مبعنى �أننا �سنقع مرة �أخرى يف فراغ د�ستوري �شبيه بالذي م ّرت
به اجلزائر يف  ،1992فالد�ستور ال ي�سمح بتمديد العهدة وال يقدّ م
�آليات �أخرى ل�سد فراغ ت�أجيل االنتخابات ،لذلك �أ�ضحى من
الواجب الآن �إيجاد ال�صيغ الد�ستورية املنا�سبة والكفيلة ب�إخراج
اجلزائر من م�أزق هذا الفراغ.
رابعا :عندما �أ�شار قايد �صالح �إىل �رضورة تفعيل املادة 102
من الد�ستور فلكونها املادة الوحيدة التي جتنّبنا هذا الفراغ
الد�ستوري ،لكن خطابه مل يت�ضمن �أبدا الدعوة لإعالن ال�شغور
مثلما ير ّوج له البع�ض ،لأنه يف هذه احلالة لو وافق الربملان
بغرفتيه على هذا الأمر ف�سترتتّب عنه تبعات كثرية وخطرية،
فالر�سائل التي كان يبعث بها الرئي�س من قبل � ،إىل جانب
الإقاالت والتعيينات التي متّت خالل هذه الأيام و�آخرها تغيري
مدير التلفزيون العمومي ت�صبح كلها باطلة ،ويفرت�ض بذلك
�إجراء حتقيقات مع ّمقة للو�صول �إىل الأطراف التي كانت تقوم
بتوقيعها با�سم الرئي�س ،الأمر الذي يجعل تطبيق عزل الرئي�س
حاليا غري منطقي.لكن باملقابل حتمل املادة نف�سها �آليات
�أخرى غري �إعفاء الرئي�س من مهامه ب�سبب املر�ض ،ميكن
تطبيقها لتجنيب البالد الوقوع يف فراغ د�ستوري ،فهناك مثال
تقدمي الرئي�س ا�ستقالته �إىل املجل�س الد�ستوري الذي ي�رشعفي
االجراءات القانونية ال�ستخالفه وفق ما ين�ص عليه الد�ستور.
تن�ص عليه الفقرة الأخرية املادة 102والتي
�أو االعتماد على ما ّ
تقرن ا�ستقالة الرئي�س با�ستقالة جمل�س الأمة� ،إذميكن لها
�أي�ضا �أن ّ
تطبق �إذا ما ر�أى رئي�س جمل�س الأمة ب�أنه �شخ�صية
غري مرغوب بها من قبل ال�شعب ،ويف هذه احلالة يتوىل رئي�س
املجل�س الد�ستوري مهام رئي�س الدولة� .أي �أنه توجد �أكرث من
�آلية حل ّل �أزمة �شغور من�صب الرئي�س ت�ضمنها املادة 102قبل
حلول �28أفريل.
خام�سا :يتوىل قايد �صالح من�صب نائب وزير الدفاع ،ورئي�س
الأركان يف احلكومة التي اختارها الرئي�س ،و�إىل حدّ كتابة هذه
الأ�سطر ال يزال رئي�س اجلمهورية هو وزير الدفاع والقائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،فهذا الأخري ميكن له يف التعديل الوزاري
القادم تغيري نائب وزير الدفاع وتعيني رئي�س �آخر للأركان� ،إذ
ال ميكن تفعيل املادة  104من الد�ستور التي تن�ص على عدم
تعديل احلكومة القائمة ،طاملا رئي�س اجلمهورية يقوم مبهامه،
وبالتايل ف�إن قائد الأركان ال ميكن له تقدمي �أوامر لعزل الرئي�س
و�إمنا تقدمي وجهة ر�أيه ل�ضمان ا�ستمرارية الدولة ال �أكرث.
�ساد�سا :عندما قال قايد �صالح يف ت�رصيحه ب�رضورة تبني ح ّل
يكفل اخلروج من الأزمة وي�ستجيب للمطالب امل�رشوعة لل�شعب
اجلزائري ،فهو بذلك يعلن �رصاحة رف�ضه للتمديد وهو �أحد
مطالب ال�شعب يف حراكه ال�سلمي ،لكن باملقابل توجد مطالب
�أخرى ،يجب حتقيقها ،وعلى الطبقة ال�سيا�سية �إيجاد الآليات
ال�رضورية الكفيلة لتحقيق ذلك مبا فيها التغيري اجلذري للنظام
القائم ،علما �أن هذا الأمر لن يت�أتى بني ع�شية و�ضحاها،بل
يتطلّب وعيا حقيقيا مبختلف املخاطر التي ت�ستهدف
عرقلتهحتى ن�ضمن عدم انحراف القطار من جديد.
�سابعا :قامت الكثري من الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات بتثمني
ت�رصيح قايد �صالح ،على الرغم من �أنه ال يعدّ �سوى وجهة
نظر ال �أكرث ،فما الهدف من وراء ذلك؟ هل لإعطاء نظرة
ّ
يتدخل يف ال�سيا�سية� ،أم �أنها مبثابة دعوة له
على �أن اجلي�ش
ّ
للتدخل؟فالرجل قدّ م وجهة نظره التي ت�ساير �أحد مطالب
ال�شعب ،فال جدوى �إذن للتهويل �أوالتطبيل وك�أنه قد قام ب�إ�صدار
ّ
بتدخل اجلي�ش �أو
قرار بعزل الرئي�س ،فال�شعب مل يطالب يوما
ت�سيي�سه ،وعلى الأحزاب احرتام هذا املبد�أ واالبتعاد عن ال�صيد
يف املياه العكرة.
�إنّ الأزمة ال�سيا�سية التي تعي�شها البالد على الرغم من خطورتها،
ميكن لها �أن حت ّل ب�رسعة ،فوعي ال�شعب من جهة ،وحياد اجلي�ش
من جهة �أخرى ي�سمحان ب�إيجاد الآليات ال�سيا�سيةاملنا�سبة،
فتغيري النظام يف الأطر القانونية والد�ستورية ممكن جدا يف
حال ما مل ي�سمح للثورة امل�ضادة التي تقف وراءها القوى غري
الد�ستورية من خلق البلبلة لتحقيق �أهدافها.

د.بوعالم بطاطا�ش
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اخلمي�س  28مار�س  2019املوافـق ل19رجب 1440هـ

على خلفية تغيري يف قوائم ناجحني مبن�صب �سائق �ألة رافعة

الطبعة  13حملت �إ�سم املرحوم �أوالد �سامل
علي عبد القادر

ف�ضيحة توظيف مدوية تهز �شركة عر�س جماعي لفائدة � 19شابا
 enspبحا�سي م�سعود
بحي بوعامر ببلدية ورقلة
مل مت�ض �أيام قليلة على القالقل التي �أحدثها عر�ض عمل م�شبوه بامل�ؤ�س�سة الوطنية للأ�شغال يف الآبار ،
حتى انفجرت ف�ضيحة �أخرى ب�شركة خدمات الآبار بحا�سي م�سعود  ،تورط فيها رئي�س الوكالة الوالئية
للت�شغيل وم�س�ؤولني بامل�ؤ�س�سة  ،و�سط مطالب بتقدمي ه�ؤالء �إىل امل�ساءلة القانونية .
�أحمد باحلاج
طالب بطالون ومعهم تنظيمات
مهتمة مبلف ال�شغل  ،وايل
الوالية وكذا وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة حا�سي م�سعود  ،بالتدخل
وفتح حتقيق يف ف�ضيحة توظيف
بامل�ؤ�س�سة الوطنية خلدمات
الآبار  ،تتعلق بتغيري قوائم ا�سمية
لناجحني يف من�صب �سائق �آلة
رافعة  24من�صب وكذا �سائق «
�أوبرياتور»  ،ووجهت �أ�صابع االتهام
يف هذه الق�ضية التي ي�ؤكد �أ�صحاب
ال�شكوى �أنها موثقة بالدليل � ،إىل
رئي�س الوكالة الوالئية للت�شغيل
موظفني بينهم �سكرترية ونقابيني
بال�رشكة املذكورة .
وح�سب ملف الق�ضية فان هناك
جمموعة من البطالني �أجروا
بتاريخ  14نوفمرب  2017فح�ص
مهني �أويل و بعد عدة �أ�شهر
�إجتازو الفح�ص املهني الثاين
تطبيقي  ،وبتاريخ  25جانفي
 2018طلبت �إدارة ال�رشكة وثائق
 cnasو  casnosعلى �أ�سا�س

�أن ه�ؤالء ناجحني الناجحني ومت
يف �أعقاب ذلك �إ�شهار القائمة من
قبل الوكالة الوالئية للت�شغيل .
وتقول �شكوى الق�ضية �أن �إدارة
�رشكة اخلدمات يف الآبار  ،طلبت
من الناجحني االنتظار �إىل غاية
ا�ستدعائهم لاللتحاق بعملهم وهي
مناورة اعتمدتها ال�رشكة لربح
الوقت كون رئي�س الوكالة ال�سابق
قد ا�شعر بانتهاء مهامه  ،و�أ�ضافت
ال�شكوى �أن م�س�ؤولني وموظفة
قاموا بتغيري قائمة الناجحني ومل
ي�ضعوا يف احل�سبان �أن القائمة
الأ�صلية قد مت �إ�شهارها بالوكالة
الوالئية للت�شغيل  ،حيث مت �إبالغ
الناجحني �أن القائمة �ضاعت ليتم
ا�ستبدالها بعد ا�ستدعاء رئي�س
الوكالة الوالئية للم�ؤ�س�سة � ،إذ
قام هذا الأخري ح�سب ال�شكوى
ذاتها ودون االطالع على القائمة
اجلديدة  ،بالإم�ضاء عليها و�سط
حرية وده�شة البطالني الناجحني
.
وقالت م�صادر متابعة مللف
الق�ضية � ،أن رئي�س الوكالة الوالئية

�أمن والية ورقلة

احت�ضان مباراة كا�س الأمن
الوطني لكرة القدم كهول
للت�شغيل  ،ورط نف�سه يف ق�ضية
كان يجهل مالب�سات كونها تعود
�إىل فرتة �سابقة  ،غري �أنه ارتكب
خط�أ كبريا عندما قام بالت�أ�شري
على القائمة اجلديدة  ،علما �أن
هذه الق�ضية التي تو�صف الآن من
طرف البطالني بـ الف�ضيحة  ،قد

�أثارت جدال كبريا و�سط مطالب
بتدخل وايل ورقلة عبد القادر
جالوي وكذا وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة حا�سي م�سعود  ،من
�أجل التحقيق يف التجاوز الفا�ضح
ومتابعة املتورطني يف الق�ضية
�أمام العدالة .

مدافع �أ�شبال وفاق ورقلة حممد عزي لـ"الو�سط"

�سنلعب بدون مركب نق�ص �أمام باردوا للتتويج بك�أ�س اجلمهورية
�أكد مدافع �أ�شبال وفاق ورقلة
حممد عزي � ،أن فريقه و�صل اىل
نهائي ك�أ�س اجلمهورية بعد فوزه
ب�رضبات الرتجيح �أمام مناف�س
قوي ين�شط يف الرابطة املحرتفة
الثانية �رسيع غيلزان  ،م�ؤكدا يف
ذات ال�صدد �أن الالعبني واعون
بحجم امل�س�ؤولية امللقاة على
عاتقهم من �أجل تقدمي مقابلة
كبرية يف النهائي .
ك�شف حممد عزي مدافع الأمين
لأ�شبال وفاق ورقلة ورجل املقابلة
الأخرية يف الن�صف النهائي من
مناف�سة ك�أ�س اجلمهورية التي
جمعت فريقه ب�رسيع غيلزان ،يف
ت�رصيح �صحفي خ�ص به يومية
«الو�سط» � ،أن فريقه قطع �شوطا
كبريا للتتويج بال�سيدة الك�أ�س بعد

تخطيه بامتياز لعقبة مناف�سه
�رسيع غليزان يف الدور الن�صف
النهائي ،م�ؤكدا يف ذات ال�صدد
�أن العبو الوفاق الورقلي مطالبون
بو�ضع �أقدامهم على الأر�ض و
التح�ضري بجدية لنهائي �أمام
مدر�سة اتلتيك بارادو هذا الأخري
�أكد ب�ش�أنه عزي �أنه مناف�س قوي
يجيد اللعب النظيف  ،لكن كل هذه
املعطيات ح�سبه لن متنع فريقه
من لعب بطريقة الكل يف الكل من
�أجل االطاحة به و التتويج بال�سيدة
الك�أ�س  .ويف نف�س ال�سياق فقد
ك�شف املدافع حممد عزي �أن
الوفاق ميلك ت�شكيلة تناف�سية
قوية قادرة على قلب املوازين
ل�صاحلها حتت طائلة �أي ظرف يف
�إ�شارة وا�ضحة منه على �أن الوفاق

�سارقوا بطاريات �شاحنات الوزن
الثقيل يف قب�ضة الأمن بورقلة

لن يواجه اتلتيك بارادو بثوب
ال�ضحية ح�سب قوله .
جدير بالذكر �أن الالعب حممد
عزي يعترب من بني املواهب
ال�صاعدة التي تعد مب�ستقبل واعد
خا�صة اذا علمنا �أن مقابلة النهائي

�ستحظى مبتابعة وا�سعة من طرف
ممثلي فرق تن�شط باملحرتف
الأول والثاين ال�صطياد العنا�رص
املميزة يف املو�سم الكروي القادم
.2020-2019
�أحمد باحلاج

�أمن ورقلة يلقي القب�ض على �شاب بحوزته خمدرات و�سالح �أبي�ض

جنح عنا�رص �رشطة الأمن
احل�رضي اخلام�س بورقلة ،خالل
اليومني الأخريين من توقـيف
�شاب يف الع�رشينات من العمر
بحوزته كمية من املخدرات معدة
للرتويج .العملية متت �أثناء قيام
عنا�رص �رشطة الأمن احل�رضي

يف �إطار تعزيز الريا�ضة و�سط
منت�سبي جهاز الأمن الوطني،
يحت�ضن املركب الريا�ضي 24
فرباير بحي ال�سيلي�س بورقلة
�صبيحة �أول �أم�س الثالثاء
مناف�سات ك�أ�س الأمن الوطني
لكرة القدم كهول� ،أين �سي�رشف
مكتب الريا�ضات التابع للم�صلحة
الن�شاط
لل�صحة
الوالئية
الإجتماعي والريا�ضات ،على
جمريات املباراة الأوىل لكرة
القدم كهول التي جتمع فريق
ناحية اجلنوب ال�رشقي ورقلة
�ضد نظريه فريق ناحية الغرب

وهران� ،أين �ستنطلق املباراة يف
حدود ال�ساعة � 09:00صباحا  ،و
يف نف�س ال�سياق �سيتم يف حدود
ال�ساعة � 11:00صباحا�  إنطالق
مباراة الدور الثاين لكرة القدم
�أكابر التي �ستجمع فريق ناحية
اجلنوب ال�رشقي وقلة بنظريه
فريق املديريات .
هذا و تعمل املديرية العامة
للأمن الوطني دوما على تعزيز
الريا�ضة يف �صفوف منت�سبيها
جت�سيدا ملبد�أ العقل ال�سليم يف
اجل�سم ال�سليم .
�أحمد باحلاج

على خلفية تفكيك ن�شاط �شبكة �إجرامية

�ضب بحوزته  42.04غراما من املخدرات

اخلام�س بدوريات راجلة ب�إقليم
الإخت�صا�ص� ،أين لفت �إنتباههم
�شاب م�شبوه يتنقل بطريقة غري
طبيعية و�سط الأحياء ال�شعبية،
ليتم توقيفه و�إخ�ضاعه لعملية
التلم�س اجل�سدي القانونية� ،أين
عرث بحوزته على �سالح �أبي�ض

نظمت ليلة الثالثاء �إىل الأربعاء
من الأ�سبوع اجلاري جمعية
التوعية االجتماعية بحي بوعامر
ببلدية ورقلة الطبعة الثالثة ع�رشة
للعر�س اجلماعي الذي حملت
دورته هذه ا�سم املرحوم �أوالد
�سامل علي عبد القادر .
ميز العر�س اجلماعي لفائدة 19
�شابا و الذي حمل يف طبعته الثالثة
ع�رشة ا�سم املرحوم �أوالد �سامل
علي عبد القادر بحي بوعامر
ورقلة � ،أجواء تنظيمية حمكمة ،
حيث متيز هذا العر�س اجلماعي
الذي ا�رشفت على تنظيمه جمعية

التوعية االجتماعية بحي بوعامر
ح�ضور بع�ض امل�شايخ و ممثلني
ال�شعب باملجل�س ال�شعبي الوطني
و املجل�س ال�شعبي الوالئي .
�إىل جانب ذلك فقد ثمن احل�ضور
هذه املبادرة االجتماعية
واالن�سانية اخلا�صة بالتكافل
االجتماعمي كيف ال وهي
املبادرة التي تعك�س مدى تكاثف
جهود اجلميع بجنوب البالد
الكبري عموما وبحي بوعامر
بورقلة على وجه اخل�صو�ص يف
فعل اخلري .
�أحمد باحلاج

حمظور 02 (      كيتور) ،وكمية
من املخدرات ( كيف معالج
) معدة للرتويج مقدر وزنها
بـ 42.04 :غرام ،ليتم حتويله
مبا�رشة �إىل مقر الأمن احل�رضي
اخلام�س و�إخ�ضاعه للتحقيق
وعقب �إ�ستكمال كافة الإجراءات

القانونية الالزمة للتحقيق،
مت �إجناز ملف ق�ضائي �ضده و
تقدميه �إمام اجلهات الق�ضائية
املخت�صة لتورطه يف جرم حيازة
املخدرات لغر�ض الرتويج وحيازة
�سالح �أبي�ض دون مربر �رشع ــي.
�أحمد باحلاج

متكن عنا�رص ال�رشطة التابعني
للأمن احل�رضي اخلام�س بورقلة
خالل اليومني الأخريين ،من
و�ضع حد لن�شاط ثالثة �شباب يف
الع�رشينيات من العمر �إحرتفوا
�رسقة بطاريات �شاحنات الوزن
الثقيل .
�أفاد بيان خللية الإعالم
والإت�صال والعالقات اخلارجية
مبديرية الأمن الوالئي بورقلة
 ،كانت قد ت�سلمت يومية
«الو�سط « ن�سخة منه �أن حيثيات
الق�ضية ،تعود وقائعها عقب
تلقي م�صالح الأمن �شكوى
من طرف �أ�صحاب �شاحنات
الوزن الثقيل مفادها تعر�ضهم
ل�رسقة بطاريات ال�شاحنة بعد
ركنها لتبا�رش فور ذلك عنا�رص
�رشطة الأمن احل�رضي اخلام�س
عمليات البحث والتحري التي
توجت بتحديد هوية امل�شتبه

فيهم الثالثة من بينهم حالق،
ليتم �إعداد خطة �أمنية جنح من
خاللها عنا�رص الأمن من توقيف
الفاعلني واحدا تلوى الآخر ويف
ظرف زمني وجيز مع �إ�سرتجاع
�أربعة بطاريات حمل �رسقة ،ليتم
حتويلهم مبا�رشة �إىل مقر الأمن
احل�رضي اخلام�س و�إخ�ضاعهم
للتحقيق .
عقب �إ�ستيفاء كافة �إجراءات
التحقيق ،مت �إجناز ملفات ق�ضائية
جزائية �ضد امل�شتبه فيهم الثالثة
حمل التوقيف وتقدميهم �أمام
اجلهات الق�ضائية املخت�صة،
�أين �أ�صدرت يف حقهم �أمر �إيداع
احلب�س لتورطهم يف جرم جناية
تكوين جمعية �أ�رشار لغر�ض
الإعداد جلناية ال�رسقة بتوافر
ظريف الليل والتعدد و�إ�ستح�ضار
مركبة ذات حمرك.
�أحمد باحلاج
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ميالد جمعية للباحثني ال�شباب يف االت�صال والإعالم

�أكادميون يرافعون من �أجل �إن�شاء معهد لل�صحافة مب�ستغامن
ا�ستطاع ق�سم علوم الإعالم واالت�صال بجامعة م�ستغامن �أن يثري اهتمام العديد من الباحثني و�أ�ساتذة اجلامعات على ال�صعيد الوطني والعربي �إذ
انفرد الق�سم وخمرب جامعي لالت�صال والإعالم بتنظيم عدد من امللتقيات الدولية يف الإعالم كل �سنة كما مت تنظيم خالل ال�سنة اجلامعية عدد
من التظاهرات العلمية واجلمعوية داخل احلرم اجلامعي منها " ت�أبينية املجاهد الراحل زهري �إحدادان " "حملة الت�شجري الوا�سعة التي ا�ستفادت
منها كلية العلوم االجتماعية " " مهرجان ال�سمعي الب�صري يف طبعته الثانية " " الأيام التدريبية لفنيات التحرير ال�صحفي " �أما امللتقيات فقد
احت�ضنت جامعة م�ستغامن ملتقيات " الأطر املعرفية لبحوث االت�صال  ,الإعالم الثقايف  ,التكوين املهني لل�صحفيني " وكلها ملتقيات دولية انفرد
ق�سم وخمرب االت�صال بجامعة م�ستغامن والبارز �أن كل التظاهرات ي�شارك الطلبة اجلامعيون يف جت�سيدها

م�.أمني
مدير خمرب االت�صال
والإعالم الأ�ستاذ
العربي بوعمامة
نعمل على �إن�شاء
معهد لل�صحافة وعلوم
االخبار
عدد الأ�ستاذ اجلامعي ومدير خمرب
الدرا�سات االت�صالية والإعالمية
جلامعة م�ستغامن العربي بوعمامة
عدد التظاهرات الوطنية والدولية
التي مت تنظيمها هذه ال�سنة وقال �أن
�أزيد من خم�سة ع�رش ن�شاطا علميا
وطنيا ودوليا مت تنظيمه بجامعة
م�ستغامن طلية ال�سنة اجلامعية
احلافة ح�سبه بالتظاهرات اجلامعية
والعلمية م�شريا �أن ق�سم الإعالم
واالت�صال الذي ميلك �أزيد من 30
�أ�ستاذا باحثا يف الإعالم جلهم من
�أ�ساتذة حما�رضين يح�رض مل�رشوع
كلية يف الإعالم وعلوم الأخبار
ت�ستقطب طلبة التخ�ص�ص واعترب
الباحث �أن ال�رشاكة التي ا�س�س لها
املخرب اجلامعي لالت�صال والإعالم
مع الأ�رسة الإعالمية على ال�صعيد
املحلي والوطني �سمحت بتحقيق
نتائج ملمو�سة يف جمال التعريف
بن�شاطات جامعة م�ستغامن وخا�صة
التظاهرات العلمية التي نظمت
حول الإعالم واالت�صال هذا و�أعلن
الأ�ستاذ العربي بوعمامة عن تنظيم
تظاهرات جامعية و�أكادميية العام
املقبل مب�شاركة وزارة االت�صال
ومديرية الأمن الوطني وقطاع
العدالة والداخلية واجلماعات
املحلية وهذا يف �شكل ملتقيات
وطنية مت برجمتها بعد لقاءات
مكثفة مع ممثلني القطاعات املعنية
التي جتاوبت مع مقرتحات عديدة
لتنظيم ن�شاطات �أكادميية.

�أ�ساتذة جامعيون
م�سار االعالم بجامعة
م�ستغامن ون�شاطه
مك�سب للجامعة
هذا واعترب الأ�ستاذ اجلامعي بجامعة
م�ستغامن �أ�ستاذ االت�صال باعلي
ال�سعيد انه فخور مب�ساره املهني
يف ق�سم االت�صال بجامعة م�ستغامن
معتربا �أن احلركية الإعالمية
والأكادميية النوعية التي ينفرد بها
الق�سم واملخرب اجلامعي راجعة
لإرادة �صلبة يتحلى بها الباحثون
منهم الطاقات ال�شبانية الأكادميية
التي تبدع كما قال يف تنظيم �أيام
درا�سية ودورات تكوينية لفائدة
الطلبة يف تخ�ص�صات ال�صحافة
املكتوبة وال�سمعي الب�رصي وان
العمل اجلامعي يتطلب كما قال
الأ�ستاذ الذي در�س باجلامعة قرابة
الع�رشين �سنة نف�سا طويال ور�ؤية
�أعمق لدور الطالب اجلامعي الذي
يبقى �أ�سا�س احلياة اجلامعية واحد
مقومات العمل الأكادميي التكويني
واعترب الباحث �أن م�ساهمة الإعالم
يف ن�رش ن�شاطات اجلامعة عمل
راقي ونبيل ير�سم قيمة الإعالم
يف تعزيز احلركية املعرفية منوها
مبا قامت به مدر�سة الإعالم
مب�ستغامن من جمهودات جبارة يف
مناق�شة ق�ضايا الإعالم واالت�صال
على ال�ساحة الوطنية والعربية وكان
هذا يف الع�رشات من امللتقيات
التي نظمت مب�ستغامن وجامعتها
العريقة التي احتفت ب�أربعني �سنة
على �إن�شائها

الأ�ستاذ والإعالمي
حممد مرواين للو�سط
منلك بجامعة م�ستغامن

طاقات �أكادميية
ومهنية يف الإعالم
هذا و�أ�شار الأ�ستاذ اجلامعي
والإعالمي حممد مرواين �أن مدر�سة
الإعالم مب�ستغامن كونت خرية
الطلبة والباحثني وق�سم االت�صال
وخمرب الإعالم قد جنحا يف تنظيم
امللتقيات الدولية �أو الوطنية م�شريا
�أن العمل النموذجي التي قام بها
الق�سم حتت �إ�رشاف الأ�ستاذ العربي
بوعمامة والأ�ساتذة امل�ساعدين
�سمح بنقل العمل اجلامعي من بعد
املحلي يف م�ستغامن �إىل بعد وطني
وعربي افتك تقدير واحرتام باحثني
من م�رص والأردن وتون�س ولبنان
وهم �أ�ساتذة �شاركوا يف ملتقيات
املخرب اجلامعي لالت�صال والإعالم
هذه ال�سنة م�ؤكدا �أن التكوين
النوعي لطلبة الإعالم مب�ستغامن
راجع �إىل احلركية التي ينفرد بها
الق�سم واملخرب اجلامعي للإعالم
واالت�صال الذي ي�ستحق كل الدعم
خا�صة وان طلبته ميار�سون يف
العديد من و�سائل الإعالم العمل
ال�صحفي .

طلبة �إعالم و�صحافة
ينجزون معار�ض وجرائد
ب�شهادة العديد من الأ�ساتذة
اجلامعني و�إعالميني يتميز ق�سم
علوم االت�صال والإعالم بجامعة
م�ستغامن مبيزة خا�صة اذ ينظم الق�سم
الع�رشات من التظاهرات العلمية
والأكادميية وي�رشف على ت�أطري
العديد من الن�شاطات اجلامعية كما
ينفرد طلبته يف خمتلف تخ�ص�صات
الإعالم واالت�صال مبيزة �أخرى
تت�صل بروح املبادرة والتن�شيط
والعمل اجلمعوي اجلامعي �إذ نظم
م�ؤخرا طلبة تخ�ص�ص عالقات
عامة بالق�سم "معر�ض للأعمال

طلبة
واجنازات
الإعالمية
التخ�ص�ص " ا�ستعر�ض من خالله
طلبة الق�سم والتخ�ص�ص �أعمالهم
الإعالمية �أمام جمهور من الطلبة
والأ�ساتذة والإعالميني ومن هذه
الأعمال املقدمة ربورتاجات
وحتقيقات �صحفية حول موا�ضيع
متعددة وقد �أثنى �أ�ساتذة باحثون
يف اجلامعة بروح املبادرة الطالبية
التي ميلكها طلبة الإعالم واالت�صال
بجامعة م�ستغامن الذين ينت�سب
بع�ضهم من طلبة الدكتوراه �إىل خمرب
الدرا�سات االت�صالية والإعالمية
الذي ي�رشف عليه الدكتور العربي
بوعمامة وقال الطالب اجلامعي
"يا�سني " وهو من والية ب�شار يزاول
الدرا�سة يف تخ�ص�ص عالقات
عامة بجامعة م�ستغامن " �أن العمل
الطالبي واجلامعي والعلمي الذي
يقوم به طلبة خمتلف التخ�ص�صات
نابع يف احلقيقية من مناخ العمل
اجليد الذي يوفره ق�سم الإعالم
واالت�صال بجامعة م�ستغامن ولكفاءة
العديد من الأ�ساتذة اجلامعيني
الذين يقومون بالتدري�س على
م�ستوى الق�سم منذ �سنوات م�شريا
�إىل كم من التظاهرات النوعية
التي ينظمها ق�سم علوم الإعالم
مب�ستغامن منها تظاهرات دولية
وايام تكوينية ون�شاطات للتدريب
مع خمتلف القطاعات احليوية "
هذا ومن جهتها �أ�شارت الأ�ستاذة
اجلامعية �صفاح �أمال �إىل �أهمية
التظاهرات التي يقوم بها طلبة جامعة
م�ستغامن خا�صة طلبة االت�صال والإعالم
الذين ينظمون العديد من التظاهرات
بدعم مبا�رش من �أ�ساتذتهم الباحثني
و�آخرها تنظيم �أيام تكوينية يف ال�سمعي
الب�رصي �أطرها �أ�ساتذة لفائدة طلبة
اللي�سان�س واعتربت الأ�ستاذة املحا�رضة
يف الإعالم واالت�صال �أن دعم الطالب
اجلامعي وت�شجيع روح املبادرة لديه
م�س�ؤولية الطواقم البيذاغوجية التي
يجب �أن تدعم املواهب .
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عقل القيادة:

ت�أثري ال�سمات الفكرية لبوتني
يف ا�ستعادة قوة رو�سيا
ً
م�شروعا ال�ستعادة
تزعم الرئي�س الرو�سي «فالدميري بوتني» خالل ال�سنوات املا�ضية
املكانة القيادية لدولته يف النظام العاملي ،ومواجهة التمدد الغربي يف مناطق النفوذ
التقليدي التاريخي ملو�سكو .ولعل هذا ما دفع العديد من الأدبيات �إىل احلديث عن مقاربة
جديدة لل�سيا�سة الرو�سية حتت ا�سم «البوتينية» .وت�ستند �إىل عدد من الأفكار الرئي�سية،
على غرار الرغبة يف ا�ستعادة املجد التاريخي لرو�سيا ،والتو�سع يف الف�ضاء الأورا�سي،
ومواجهة التدخل اخلارجي يف مناطق النفوذ الرو�سي عرب �أدوات متعددة تقليدية وغري
تقليدية ،مبا يف ذلك احلرب املعلوماتية ،ف�ضلاً عن ال ُبعد املحافظ يف فكر «بوتني» .ويف
هذا ال�صدد ،يتناول كتاب «داخل عقل فالدميري بوتني» لـ»مي�شيل الت�شانينوف» التوجهات
ال�سيا�سية للرئي�س الرو�سي ،و�أهم املكونات الفكرية لهذه التوجهات ،والتي جتمع بدرجة
ما بني الواقعية ال�سيا�سية والأفكار املحافظة ،وكالهما يتم توظيفه للت�أكيد على املكانة
الرو�سية يف العامل املعا�صر ،ومواجهة و�إ�ضعاف القوى املناوئة ملو�سكو عامل ًيّا.
حممد ب�سيوين /مركز امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

التكوين الفكري والعملي
ي�شري «الت�شانينوف» �إىل �أن الرئي�س
الرو�سي «فالدميري بوتني» ي�ستخدم
املرجعيات الفل�سفية يف خطاباته
العامة� ،إال �أنه ال ي�صنفه كفيل�سوف� ،إذ
�إن تكوينه العلمي والثقايف هو النمط
ال�شائع يف �إطار املنظومة ال�سوفيتية
ال�سابقة؛ فـ»بوتني» الذي در�س القانون
يف جامعة �سان بطر�سربج احلكومية،
يف�ضل �أن يتم تذكره من خالل تاريخه
يف جهاز اال�ستخبارات ال�سوفيتية
«الكي جي بي» ،كما �أنه عادة ما
يف�ضل الأن�شطة اجل�سدية على الكتب
والفل�سفة .ويعترب ريا�ضة اجلودو التي
ميار�سها مبثابة الفل�سفة احلقيقية ،وال
�سيما �أنها «تعلمنا �أن
ن�ستخدم ما
لد ينا ،

ونُقدّر ما منلكه ،ومن ثم فهي قوة كافية
لإ�سقاط اخل�صم».ويُ�ضيف الكاتب �أن
هناك عوامل عديدة �ساهمت يف التكوين
الفكري والعملي للرئي�س الرو�سي ،منها
مرحلته الدرا�سية التي تعلم من خاللها
�أ�سماء ومذاهب املفكرين الرئي�سيني.
عالوة على ذلك؛ ف�إن �سنوات عمله
داخل جهاز اال�ستخبارات ال�سوفيتية
�أعطته خربة عملية �أكرب .ومن ثم،
يعتقد امل�ؤلف �أن «بوتني» يج�سد
ال�صفات املهنية للمنت�سب �إىل جهاز
خ�صو�صا تلك املتعلقة
«الكي جي بي»،
ً
بـ»مهارات العمل مع النا�س ،ومعرفة
كيفية اال�ستماع ،وكيفية الفهم» ،وقد
انعك�س ذلك ،بح�سب الكتاب ،يف قدرة
« بو تني »

على ك�سب ثقة املتحاورين معه،
والتكيف املطلوب لال�ستجابة معهم.
ويف ال�سياق ذاته� ،أثرت القيم املجتمعية
التي ن�ش�أ «بوتني» يف كنفها يف تكوينه
الفكري واجتاهاته ال�سيا�سية ،ولعل
�أهم هذه القيم قيمة االنتماء الوطني،
وكذا الثقافة الع�سكرية التي ظلت
�سائدة لعقود داخل االحتاد ال�سوفيتي
ال�سابق� ،إذ �إن التعليم كان يت�سم بالطابع
الع�سكري ،وكان الأطفال ي�ضطرون
لقراءة �أدبيات احلرب ك�إعداد للت�ضحية
بالنف�س ،و�شكلت اخلدمة الع�سكرية
واحدة من �أهم اللحظات يف احلياة
ال�سوفيتية.
ويفرت�ض «الت�شانينوف» �أن ثمة جمموعة
�سيا�سية وفكرية ودينية حتيط بالرئي�س
وت�ؤثر ب�شكل �أو
ا لر و �سي
ب�آخر يف �أفكاره
و تو جها ته ،
والن�سبة الأكرب
ممن يعتمد
عليهم

«بوتني» يف احل�صول على املعلومات
هم الأ�صدقاء واحللفاء من املنتمني
�إىل جمموعة �سيلوفيكي (كلمة �سوفيتية
تعني ال�سيا�سيون من اخلدمات الع�سكرية
والأمنية) ،وغالبًا هم مثل «بوتني» من
�سان بطر�سربج.
ت�ضم املجموعة امل�ؤثرة يف �سيا�سات «بوتني»
�أ�سماء من قبيل «فالدي�سالف �سوركوف» ،الذي
يرجع له الف�ضل يف �صياغة مفهوم «الدميقراطية
ال�سيادية» ،ويعد خبريًا يف التقنيات ال�سيا�سية ،وهو
م�ست�شار لبوتني يف ال�شئون الأوكرانية ،و»�ألك�سندر
بورتنيكوف» مدير هيئة الأمن الفيدرالية منذ
عام  ،2008و»�ألك�سندر با�سرتيكني» رئي�س جلنة
التحقيق الرو�سية واخلبري يف علم اجلرمية،
و»�إيغور �سيت�شني» الذي يرت�أ�س �رشكة «رو�س
نفط» واعتربته «فاينن�شال تاميز» يف عام 2010
الرجل الثالث يف ال�سلطة بعد «بوتني» و»دميرتي
ميدفيديف» (رئي�س الوزراء احلايل) ،و»دميرتي
روجوزين» نائب رئي�س الوزراء ،و»فالدميري
ياكونني» الذي كان يرت�أ�س هيئة ال�سكك احلديدية
حتى �أغ�سط�س  ،2015وهو �صديق للرئي�س الرو�سي
منذ �سنوات طويلة.
كما ت�ضم املجموعة �أ�شخا�صً ا من خارج الإطار
ال�سيا�سيي التقليدي ،مثل خمرج الأفالم ال�شهري
«نيكيتا ميخالكوف» الذي �سعى عرب عقود من
خالل �أعماله �إىل جت�سيد فكرة والدة «رو�سيا
البي�ضاء» بعد �سقوط ال�شيوعية ،وكذلك رجل
الدين الأب «تيخون �شيفكونوف» الذي
يحظى بت�أث ٍري ما على الرئي�س الرو�سي.

مع�ضلة التاريخ
ال�سوفيتي
�شكل التاريخ ال�سوفيتي �أحد
الق�ضايا الإ�شكالية للرئي�س
الرو�سي ،ففي الوثيقة
التي ن�رشها يف نهاية عقد
الت�سعينيات من القرن املا�ضي
بعنوان «رو�سيا عند منعطف
الألفية» ،حاول «بوتني» الن�أي
بنف�سه عن املا�ضي ال�شيوعي،
وذكر �أنه �ضد ترميم �أيديولوجيا
الدولة الر�سمية ب�أي �شكل من
الأ�شكال ،بل حاول �أن يطرح
نف�سه كنموذج ليربايل مغاير ال
يثري الكثري من ال�شكوك لدى الدول
الغربية الأخرى.
ولكن مبرور الوقت،
بدا �أن موقف «بوتني»
من التاريخ ال�سوفيتي �أكرث
تعقي ًدا ،فهو و�إن كان
ال يُبدي حما�سة كبرية
ال�ستعادة الأيديولوجيا
احلاكمة لالحتاد ال�سوفيتي
ال�سابق؛ �إال �أنه كر�س ل�سيا�سة
الإنكار والتجاهل للتاريخ ال�سلبي لالحتاد
ال�سوفيتي لتخفيف حدة االنتقادات لهذا التاريخ،

وال �سيما حقبة «جوزيف �ستالني» .فخطاب
ال�سلطة املراوغ يتجنب و�صف الأعمال التي
ارتكبها نظام «�ستالني» ب�أنها جرائم ،ويركز
على و�صفها بالأخطاء ،ويتم تربيرها بالظروف
ال�سيا�سية و�سياقات احلرب �آنذاك.
�صاغ «بوتني»ً ،
وفقا للكتاب� ،إطارًا حلماية
التاريخ ال�سوفيتي ا�ستنا ًدا �إىل فكرة امل�صاحلة
الوطنية ،واحلفاظ على اال�ستقرار املجتمعي.
وبالتايل رف�ض �إطالق �أي م�شاريع لإحياء الذاكرة،
ت�ستهدف فح�ص وحما�سبة التاريخ ال�سوفيتي،
حيث جادل بوتني «ب�أن البحث عن تاريخ ال�شيوعية
ال يعني تنظيم عمليات للتطهري ومالحقة النا�س
على �أ�سا�س �أنهم كانوا �أع�ضاء يف احلزب ال�شيوعي
�أو رمبا عملوا يف منظمات ع�سكرية مرتبطة
باحلزب ،لأن مثل هذا الأمر ميكن �أن يزرع الفتنة
يف �أنحاء املجتمع».

توجهات رئي�سية
يُ�شري «الت�شانينوف» �إىل �أن حتليل خطابات «بوتني»
يف العقد الأول من الألفية اجلديدة يو�ضح �أنه مل
يقل ال�شيء ذاته للجميع ،حيث اختلفت مفرداته
باختالف وجهته ،فحينما تعلق الأمر ب�أوروبا كان
«بوتني» يقتب�س من «كانط» ،وي�ؤكد �أن رو�سيا دولة
�أوروبية ،وعندما ذهب �إىل �آ�سيا كان الأمر ً
خمتلفا.
فعلى �سبيل املثال ،حينما كان يخاطب ال�صني كان
ي�ستدعي خطابًا يدين الغرب ،و�سيا�سات التدخل
يف �شئون الدول الأخرى.
ت�أ�سي�سً ا على ذلك ،يمُ كن القول �إن ال�سيا�سة
البوتينية تنطوي على عد ٍد من التوجهات الرئي�سية
املتمثلة فيما يلي:
�أولاً  -التوجّ ه املحافظ� :صحيح �أن «بوتني» �سعى
يف بادئ الأمر �إىل تقدمي نف�سه على �أنه م�صلح
وليربايل يطمح �إىل التعاون مع الدول الغربية،
بيد �أنه مبرور الوقت حتول ب�صورة متزايدة نحو
الأفكار املحافظة ،و�رسعان ما بد�أ يتحدث عن
فكرة رو�سيا التي تعتمد على التقاليد والقيم
الأ�سا�سية ،وخ�صو�صً ا القيم امل�سيحية .وتبلورت
هذه الفل�سفة ب�شكل كبري خالل فرتته الرئا�سية
الثانية ( .)2008-2004ثانيًا -طموحات القيادة:
ُخف رغبته يف ا�ستعادة املكانة
�إذ �إن «بوتني» مل ي ِ
الرو�سية يف النظام الدويل ،وا�ستح�رض �أدوات
عديدة لتحقيق ذلك الأمر ،البع�ض منها ع�سكري
عرب �ضمان ال�سيطرة على مناطق النفوذ احليوي
ملو�سكو ،والبع�ض الآخر وثيق ال�صلة مبا يعرف
بالنموذج الرو�سي ،والذي ينطوي على قيم
الوطنية وامل�سيحية الأرثوذك�سية؛ ليعطي بذلك
«بوتني» �أهمية للمواقع املقد�سة الأرثوذك�سية
الرو�سية ،وع ّدها من �أدوات ت�أكيد الدور الرو�سي.
ومبوازاة ذلك� ،صاغ الرئي�س الرو�سي �شكلاً
ً
خمتلفا للدميقراطية ،حيث باتت الدميقراطية
الرو�سية تعني «قوة ال�شعب الرو�سي بتقاليده
اخلا�صة للحكم الذاتي ،ولي�س الوفاء باملعايري
املفرو�ضة على رو�سيا من اخلارج».
ويف هذا ال�صدد ،تكت�سب فكرة «العامل الرو�سي»
�أهمية متزايدة .وت�ستهدف بناء �شبكة عاملية
داعمة ملو�سكو ونفوذها .وتنطوي هذه الفكرة

على �رضورة اال�ستفادة من املواطنني الرو�س يف
ال�شتات .وقد عبرّ «بوتني» عن هذا يف عام 2000
حينما �أكد �أهمية «حماية املواطنني الرو�س داخل
البالد وخارجها» .و�رسعان ما �سعى �إىل تعزيز
الروابط اللغوية والثقافية مع ال�شتات الرو�سي.
بالإ�ضافة �إىل ا�ستح�ضاره دور الكني�سة� ،إذ اعترب
�أن الوحدة بني بطريركية مو�سكو والكني�سة
الأرثوذك�سية يف اخلارج ،التي ت�أ�س�ست كم�ؤ�س�سة
معار�ضة خل�ضوع الكني�سة للبال�شفة� ،رشط
�رضوري لتعزيز الوحدة للعامل الرو�سي ب�أ�رسه.
ً
ثالثا -املجال الأورا�سي :وهو املجال الذي
يحظى باهتمام وا�ضح لدى «بوتني» العتبارات
عديدة� ،أهمها الرف�ض الأوروبي لدمج رو�سيا
يف املنظومة الأوروبية .عالوة على ذلك ،يعتقد
«بوتني» �أن بالده هي الدولة املحورية يف �أورا�سيا،
خ�صو�صً ا و�أنها دولة وا�سعة متعددة الأعراق،
وبالتايل ف�إنها متثل �صورة م�صغرة لأورا�سيا.
ومن هذا املنطلق� ،رشع «بوتني» يف بناء احتاد
اقت�صادي �أورا�سي يهدف �إىل التناف�س مع القوى
االقت�صادية الكربى ،ويعزز من النفوذ الرو�سي يف
الوقت ذاته ،ويخدم م�صالح رو�سيا وم�ساعيها نحو
امل�شاركة يف قيادة النظام الدويل.
رابعًا� -إ�ضعاف اخل�صوم :تتعاطى رو�سيا مع
االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة وحلف
الناتو على �أنها قوة مناوئة لها ت�سعى �إىل تقوي�ض
نفوذهاً .
ووفقا لدرا�سة مركز «بيو» للأبحاث
يف يونيو  ،2015ف�إن  %60من الرو�س (ممن مت
ا�ستطالع �آرائهم) لديهم وجهة نظر �سلبية جتاه
االحتاد الأوروبي ،و %80لديهم توجهات مثيلة
جتاه حلف الناتو .كما يُرجع ثلث الرو�س تدهور
الو�ضع االقت�صادي لبالدهم �إىل العقوبات الغربية
املفرو�ضة على رو�سيا.
ً
وعطفا على هذه الر�ؤية� ،سعى «بوتني» �إىل تنفيذ
�سيا�سة ت�ستهدف �إ�ضعاف هذه القوى املناوئة له.
فقد جل�أ �إىل القوة الع�سكرية ملواجهة ما اعتربه
حماولة للتمدد الغربي يف مناطق النفوذ التقليدي
لبالده ،خا�صة يف جورجيا و�أوكرانيا .كما جل�أ �إىل
تو�سيع النفوذ الرو�سي يف مناطق كانت خا�ضعة
لنفوذ �أمريكي متعاظم ،ويف مقدمتها منطقة
ال�رشق الأو�سط التي باتت �ساحة الختبار القوة
الع�سكرية الرو�سية يف �سوريا ،حيث تدخلت لدعم
نظام «ب�شار الأ�سد» .وبجانب ذلك ،اندفعت
مو�سكو نحو تدعيم قوى اليمني املحافظ يف
�أوروبا .عالوة على التقارير التي حتدثت عن
تدخلها يف االنتخابات الرئا�سية الأمريكية لعام
٢٠١٦؛ لإ�ضعاف املوقف االنتخابي ملر�شحة
احلزب الدميقراطي «هيالري كلينتون».
وي َْخل ُ ُ�ص «الت�شانينوف» �إىل �أن ال�سيا�سة الواقعية
التي يتبناها «فالدميري بوتني» �ستظل املحدد
الأهم لل�سيا�سة الرو�سية يف ظل طموحاته
با�ستعادة الدور القيادي ملو�سكو ،والرد على ما
يعتربه �إهانات تاريخية تعر�ضت لها دولته من
الدول الغربية .ورمبا ي�ساعد يف ذلك ،الرتاجع يف
الدور الأمريكي مبناطق ا�سرتاتيجية ،على غرار
منطقة ال�رشق الأو�سط ،وال�سيا�سات التي يتبناها
الرئي�س الأمريكي «دونالد ترامب» ،والتي �ساهمت
يف تزايد حدة اخلالفات داخل الكتلة الغربية.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
رقم19/05:

والية:اجللفة
دائرة:حد ال�صحاري
بلدية:عني افقة
مكتب اجلمعيات
الرقم02/2017:

و�صل ت�سجيل الت�صريح
بتا�سي�س جمعية حملية
طبقا الحكام املادة 18:من القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف 18
�صفر  1433املوافق ل  2012/01/12املتعلق باجلمعيات مت
هذا اليوم � 25أكتوبر 2017
ت�سليم و�صل الت�رصيح بتا�سي�س اجلمعية املحلية
امل�سماة:اجلمعية الدينية مل�سجد عمار بن يا�رس مبنطقة العلق
بعني افقة
جمعية الدينية مل�سجد عمار بن يا�رس
ملنطقة العلق
بعني افقة
يرا�سها ال�سيد:معمر دحاين
الكائن مقرها :م�سجد عمار بن يا�رس مبنطقة العلق بعني افقة
و بالتايل يجب القيام باجراءات اال�شهار وفقا الحكام املادة
18الفقرة  02من القانون ال�سالف الذكر
الو�سط2019/03/28:

و�صل �إيداع ملف جتديد
جمعية و الئية
مبقت�ضى القانون رقم  12/06امل�ؤرخ
يف �18صفر  1433املوافق ل 12يناير
 2012املتعلق باجلمعيات مت هذا
اليوم� 27/02/2019:إيداع ملف جتديد
جمعية ذات �صبغة والئية
ت�سمية اجلمعية :اجلمعية الدينيةللزاوية ال�شيخية طريقة اليو�سفية
بلدية افلو -املقر االجتماعي:ب�ضاية
القراد  03بلدية افلو
املودع:حممد طيفوري
الوظيفية يف اجلمعية:رئي�س اجلمعيةالوايل
الو�سط2019/03/28:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
الأ�ستاذة/حا�شور الزهراء
حم�ضرة ق�ضائية لد ى حمكمة ح�سني داي
الكائن مكتبهاب� 10شارع احمد �ساملي
الهاتف 94-82-77-021

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بعد انقا�ص /10
نحن املح�رضة الق�ضائية الأ�ستاذة/حا�شور الزهراء انه مبوجب االمر على العري�ضة من اجل حتديد جل�سة بيع العقار باملزاد العلني ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ح�سني داي بتاريخ
 2016/01/18حتت رقم 15/03206
�سي�رشع يف بيع عقار عن طريق املزاد العلني بتاريخ  2019/04/01بالقاعة رقم  02على ال�ساعة الثالثة م�ساءا مبحكمة ح�سني داي
لفائدة:ورثة عمران عمران وهم -1-اوريدة
-2بوري�شة �سعدية املتوفاة اثناء �إجراءات بيع العقار ورثتها وهم�:شايع حكيم �-سعيداين نور الدين
و املختارين موطنهم مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور �أعاله
�ضد:قريق عمران وهم :مو�سى-علي-العيا�شي-عي�سى-و�سيلة -زوينة -زوبري-براهيم-ورثة زهرة -ف�ضيلة
العنوان:بالربوة البي�ضاء رقم  510بلدية القبة اجلزائر .مكان تواجد العقار املراد بيعه
تعيني العقار حمل البيع باملزاد العلني :العقار املراد بيعه الكائن بحي البدر رقم  510م�ساحته  452مرت مربع م�شيد عليه بناية وفق الدفرت العقاري م�ؤرخ يف  2011-05-15جملد  02رقم 1793
كالتايل :البناية  /1عبارة عن م�سكن يتكون من طابق ار�ضي و طابق علوي الطابق الأر�ضي يتكون من حمل جتاري :مكتب ،ملرحا�ض،دور منخف�ض،فناء خلفي،و هو جمهز بخزان ماء ،ثالث
حمالت جتارية �،شقة تتكون من مدخل فردي قاعة ا�ستقبال ،مطبخ بالزاوية ،غرفتني رواق جمموع املحالت الثالثة و ال�شقة  129.43مرت مربع ،طابق يتكون من :مدخل ،مطبخ،مرحا�ض،قاعة
حمام،قاعة ا�ستقبال �صالون  04،غرف رواق �رشفتني �سطح جمموع املبنى املغطى ذو م�ساحة  136.27مرت مربع
البناية/2عبارة عن �شقة تتكون من :مدخل ،فناء،مرحا�ض،قاعة حمام�،صالون،مطبخ،غرفتني،مع درج الدخول نحو �سطح ال�سقف م�ساحته57.29مرت مربع
بناية/3عبارة عن �شقة تتكون من مدخل،فناء،مرحا�ض،قاعة حمام �،صالون،مطبخ،غرفتني مع دلرج الدخول نحو �سطح ال�سقف م�ساحته  76.19مرت مربع
بناية/4عبارة عن بناية تتكون من مدخل،مرحا�ض،مطبخ،غرفة،قاعة ا�ستقبال ،رواق م�ساحته 57.51مرتمربع
و طابق يتكون من 03غرف�،سطح،رواق مب�ساحة 47.28مرت مربع بناية منجزة بن�سبة  70باملائة
�رشوط البيع�:إ�ضافة اىل ال�رشوط الواردة يف قائمة �رشوط البيع املودعة لدى حمكمة ح�سني داي فان قيمة العقار بعد انقا�ص الع�رش /10يقدر ب69.653.412:دج ت�سعة و �ستون مليون و �ستمائة
و ثالثة و خم�سون الف و اربعمائة و اثنى ع�رش دينار جزائري ي�ضاف اليها م�صاريف التنفيذ و كل حقوق الت�سجيل و اال�شهار و احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي املحدد قانونا.كما ان الرا�سي
عليه املزاد ملزم بدفع حال انعقاداجلل�سة خم�س  5/1الثمن و امل�صاريف و الر�سوم امل�ستحقة بوا�سطة �شيك م�ؤ�رش عليه حل�ساب امانة �ضبط املحكمة و ان يدفع املبلغ املتبقى يف اجل
ثمانية 08ايام املوالية لر�سو املزاد فعلى الراغبني يف ال�رشاء االطالع على قائمة �رشوط البيع املودعة لدى كتابة �ضبط حمكمة ح�سني داي او �سحبها من مكتب املح�رضة الق�ضائية الكائن
مكتبه بالعنوان املذكور �أعاله

الو�سط2019/03/28:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�ستاذ:بن حادو حممد حم�ضر ق�ضائي لدى دائرة
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجللفة
الكائن مكتبه�:شارع الأمري عبد القادر 146/49
اجللفة الهاتف027922250:

حم�ضر تبليغ امر �أداء عن طريق
الن�شر املادة  412من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذ:بن حادو حممد حم�رض ق�ضائي لدى جمل�س ق�ضاء اجللفة املوقع
ادناه
لفائدة ال�سيدة�:رشكة الالفتات و �إ�شارات الطرق و ال�رسيغرافيا
م�ؤ�س�سة ذات م�س�ؤولية حمدودة ممثلة مبديرها حمراوي �صباح
بعد االطالع على املواد  412/308من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناءا على االمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة اجللفة بتاريخ  2019/01/14:حتت
رقم 18/1185
بناءا على امر الن�رش ال�صادر عن رئي�س حمكمة اجللفة بتاريخ2019/03/20:حتت رقم- 2019/335:كلفنا ال�سيدة :م�ؤ�س�سة ا�شغال البناء كل الهياكل الدولة
�رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة ممثلة بوا�سطة مديرتها مد مباركة
ال�ساكن (ة):حي �ضاية عمارة  02/41اجللفةيدفع للطالب املبلغ التايل  1.399.440.00:دج
بان للمدين حق االعرتا�ض على امر الأداء يف اجل  15يوما تبدا من تاريخ التبليغالر�سمي بطريق اال�ستعجال امام القا�ضي الذي �أ�صدره
و اثباتا لذلك بلغنا و تكلفنا كما ذكر �أعاله و �سلمنا ن�سخة من هذا املح�رض
للمخاطب طبقا للقانون

الو�سط2019/03/28:

املح�ضر الق�ضائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية االغواط
مديرية البيئة
قراررقم 19/904:امل�ؤرخ يف 03مار�س 2019يت�ضمن فتح حتقيق عمومي
حول درا�سة مدى التاثري على البيئة مل�شروع ان�شاء خمزن لتخزين و
توزيع املزيتات لفائدة ال�سيد �سبوح خملوف بن حممد بلدية بن نا�صر
بن �شهرة
ان وايل االغواط:
املادة الأوىل:ي�شرع يف فتح حتقيق عمومي حول درا�سة مدى التاثري
على البيئة مل�شروع ان�شاء خمزن لتخزين و توزيع املزيتات لفائدة ال�سيد
�سبوح خملوف بن حممد بلدية بن نا�صر بن �شهرة
املادة:02يجرى هذا التحقيق ب�إقليم بلدية بن نا�صر بن �شهرة ملدة 10
�أيام من تاريخ تعليق هذا القرار
املادة:03يعني ال�سيدة �سحريي فاطمة الزهرة حمافظ حمقق ببلدية
بن نا�صر بن �شهرة و يتعني عليه هذه ال�صفة فتح �سجل على م�ستوى
مقر بلدية بن نا�صر بن �شهرة حيث يكون يف متناول املواطنني البداء
املالحظات حول امل�شروع
املادة :04يكون االطالع على ملف التحقيق العمومي للم�شروع يف �سجل
مبقر بلدية بن نا�صر بن �شهرة ح�سب التوقيت الر�سمي للإدارة ماعدا
�أيام العطل و الأعياد
املادة :05يعلن هذا التحقيق يف جريدتني وطنيتني على الأقل على
ح�ساب �صاحب امل�شروع كما يعلق هذا القرار يف مقر بلدية بن نا�صر
بن �شهرة و ذلك قبل ثمانية ايام 08على الأقل من ال�شروع يف التحقيق
العلني
املادة:06يكلف املحافظ املحقق باجراء كل التحقيقات او جمع املعلومات
التكميلية الرامية اىل تو�ضيح العواقب املحتملة للم�شروع ،ويحرر
تقريرا مف�صال ي�شمل كل تفا�صيل حتقيقاته و ير�سله اىل ال�سيد الوايل
املادة:07يكلف ال�سادة :الأمني العام للوالية ،مدير التنظيم و ال�ش�ؤون
العامة ،مدير البيئة،رئي�س دائرة ق�صر احلريان ،رئي�س املجل�س ال�شعبي
لبلدية بن نا�صر بن �شهرة ،وقائد جمموعة الدرك الوطني للوالية
،رئي�س امن الوالية،كل فيما يخ�صه بتنفيذ هذا القرار و الذي ين�شر يف
م�صنف القرارات الإدارية للوالية.

الو�سط2019/03/28:

الو�سط2019/03/28:

ANEP N°: 1916007500
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حملة الأ�سري القائد مروان الربغوثي:

الت�صعيد الأخري ي�ؤكد �أن الوحدة الوطنية
هي الطريق الوحيد ملواجهة التحديات
�أدانت احلملة ال�شعبية لإطالق �سراح القائد املنا�ضل مروان الربغوثي وكافة الأ�سرى ،اجلرائم
الإ�سرائيلية �ضد الأ�سرى عامة و�ضد الأ�سرى يف �سجون النقب ورميون وعوفر ونفحة و�إي�شل والتو�سع
يف عمليات القمع و�إنتهاك حقوق الأ�سرى امل�شروعة ،وقالت يف بيان �صحفي بهذا ال�ش�أن ب�أن ال�شعب
الفل�سطيني لن يتخلى عن منا�ضليه الذين قادوا الن�ضال واملقاومة وال�صمود و�ضحوا من �أجل كرامة �شعبهم
وحقه يف احلرية والعي�ش بكرامة.
و�أ�ضاف البيان �إن الهجوم
على
الإ�رسائيلي
الهمجي
الأ�رسى وخم�ص�صات ال�شهداء
والأ�رسى هو جزء من العدوان
ال�شامل على �شعبنا الفل�سطيني
ومبا ي�شمل العدوان الإجرامي
واحل�صار اجلائر على قطاع غزة،
والتوغل الإ�ستيطاين وتهويد
القد�س والعدوان على املقد�سيني
والأماكن املقد�سة ،وعمليات
القتل والإعتقال والهدم وم�صادرة
الأر�ض واملباين والعقارات
وخم�ص�صات ال�شهداء والأ�رسى،
وحماولة �إ�سقاط حق العودة
بدعم �أمريكي يف �إطار ما ي�سمى
ب�صفقة القرن وت�صفية الق�ضية
الفل�سيطينية وحتقيق الإعرتاف مبا
ي�سمى بيهودية الدولة .وقال البيان
�إن من حق ال�شعب الفل�سطيني
الذي قدم مئات �آالالف ال�شهداء
واجلرحى والأ�رسى طوال العقود

املا�ضية وحت ّمل ما ال يطاق من
املعاناة والقهر واحل�صار والعدوان
واجلرائم ،من حق هذا ال�شعب

العظيم على ف�صائله وقيادته �أن
يكونوا مب�ستوى هذه الت�ضحيات
والتحديات ،ومن واجب اجلميع

املطالية والعمل من �أجل |�ستعادة
الوحدة الوطنية و�إنهاء الإنق�سام
الكارثي الذي فتح الباب لكل
الفل�سيطيني
ال�شعب
�أعداء
للرهان على �صفقة القران وعلى
�إ�ستغالل الإنق�سام لت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية� .إن احلملة ال�شعبية
وهي توجه كل التحية والتقدير
للمنا�ضلني من الأ�رسى والأ�سريات
يف �سجون االحتالل ،ت�ؤكد على
�أن الوحدة الوطنية هي الطريق
ل�صيانة احلقوق و�صيانة املقاومة
والت�ضحيات .ولطاملا �أكد القائد
املنا�ضل مروان الربغوثي ب�أن
الوحدة الوطنية طريق الإنت�صار
حلركات التحرر الوطني ولل�شعوب
املقهورة ،و�أن اخلطوة الأوىل
ال�ستعادة مكانة الق�ضية عربياً
ودولياً واقليماً هي امل�صاحلة
ووحدة املوقف ال�سيا�سي والوطني
ووحدة الق�ضية وال�شعب والقيادة.

هيئة الأ�سرى ت�شارك بتح�ضريات �إحياء يوم اال�سري الفل�سطيني بجامعة الدول العربية
�أ�شادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين بدور جامعة الدول
العربية يف دعم وا�سناد ق�ضية اال�رسى
الفل�سطينيني القابعني يف �سجون
االحتالل "الإ�رسائيلي" وتكثيف
اجلهود من اجل اطالق �رساحهم،
وعربت الهيئة عن تقديرها العايل ملا
قدمته وتقدمه جامعة الدول العربية
وللدور الالفت لقطاع فل�سطني
واالرا�ضي العربية املحتلة من دعم
و�إ�سناد �سيا�سي وقانوين ومعنوي

ومادي لهذه الق�ضية الهامة ول�رشيحة
اال�رسى وعوائلهم وللمحررين
وبرنامج ت�أهيلهم.
ويف �سياق مت�صل ثمنت الهيئة عاليا
دور وجهود �سفارة دولة فل�سطني
بالقاهرة ومندوبية دولة فل�سطني
لدى جامعة الدول العربية ملا بذلوه
ويبذلونه من جهود حثيثة يف دعم
ق�ضية اال�رسى واجناح فعاليات احياء
يوم اال�سري الفل�سطيني.
ويف هذا ال�سياق ويف اطار التعاون

والتن�سيق امل�شرتك� ،شاركت الهيئة
وعرب ممثلها يف القاهرة االخ عبد
النا�رص فروانة ،يف االجتماعات
واللقاءات التي جرت خالل االيام
املا�ضية يف القاهرة يف جامعة الدول
العربية ومندوبية فل�سطني و�سفارة
دولة فل�سطني وذلك ال�ستكمال
االعداد و التح�ضري وو�ضع اللم�سات
النهائية لعقد م�ؤمتر اال�رسى برعاية
اجلامعة وداخل مقرها الرئي�سي
بالقاهرة وذلك يف منت�صف ابريل

القادم احياء ليوم اال�سري الفل�سطيني
والذي ي�صادف يف � 17أفريل من كل
عام .هذا و�سيتخلل امل�ؤمتر عدة
كلمات و�سيتناول عدد من املحاور
القانونية واالعالمية كما و�سيت�ضمن
�شهادات حية ال�رسى تذوقوا مرارة
الأ�رس واالعتقال .و�سي�شارك يف
امل�ؤمتر العديد من ال�شخ�صيات
الفل�سطينية والعربية ،وممثلي الدول
العربية ،وعدد من ممثلي امل�ؤ�س�سات
احلقوقية واالعالمية.

احلركة الأ�سرية على �أبواب الإ�ضراب املفتوح عن الطعام يف ال�سابع من �أفريل
حمل مركز الدفاع عن احلريات
واحلقوق املدنية "حريات"
احلكومة "الإ�رسائيلية" امل�س�ؤولية
الكاملة عن حياة الأ�رسى التي
تعر�ضت باالم�س خلطر حقيقي
عندما �أقدمت قوات خا�صة
ووحدات ع�سكرية يف جي�ش
االحتالل تابعة مل�صلحة ال�سجون
على اقتحام ق�سم  3يف �سجن
النقب ،والإعتداء على الأ�رسى
ب�شكل وح�شي بذريعة �إقدام
�أحد الأ�رسى على طعن �ضابط
ا�رسائيلي ب�أداة حادة ب�سبب حالة

الإحتقان التي يعي�شها الأ�رسى
يف خمتلف ال�سجون ،وخا�صة يف
�سجن النقب على خلفية �إ�رصار
�إدارة م�صلحة ال�سجون تركيب
اجهزة الت�شوي�ش امل�رسطنة.
حيث �أ�صيب ما يزيد عن 15
�أ�سرياً بجروح خمتلفة ثالثة منهم
جراء �إطالق الر�صا�ص احلي
عليهم ،نقلوا على �آثرها �إىل
امل�ست�شفيات.
�إن حريات وهو يدين هذه
اجلرمية املنظمة على الأ�رسى،
يحذر من تداعياتها اخلطرية على

�أو�ضاعهم وحياتهم ،وهو ما يجعل
هذه ال�سجون على حافة الإنفجار
ما مل تتوقف هذه ال�سيا�سة وتزال
اجهزة الت�شوي�ش .وترتاجع حكومة
االحتالل عن ا�ستهدافها املمنهج
للحركة الأ�سرية والتعامل معها
كورقة رابحة لها على �أبواب
الإنتخابات الإ�رسائيلية.
االمر الذي دفع احلركة الأ�سرية
للإعالن عن برنامها الن�ضايل
الإ�سرتاتيجي وجوهره ال�رشوع
بالإ�رضاب املفتوح عن الطعام
يف ال�سابع من ني�سان القادم دفاعاً

عن حقوقهم الأ�سا�سية وكرامتهم
الإن�سانية والوطنية ووقف
الإقتحامات املتكررة لل�سجون
وقطع الطريق على احلكومة
الإ�رسائيلية و�أحزاب اليمني
املتطرف ال�ستخدام الأ�رسى يف
دعايتهم الإنتخابية� .إن حريات
وهو يهيب بوحدة احلركة الأ�سرية
التي تتعمق بحكم الظروف
الإعتقالية ال�صعبة التي مير بها،
يدعو جماهري �شعبنا للإلتفات
حول الأ�رسى لرد الهجمة
املت�صاعدة بحقهم.

حتديات احلراك داخل احلركة الأ�سرية
بقلم الأ�سري املحرر� /أحمد �أبوطه
م�س�ؤول فريق نب�ض الأ�سري ال�شبابي

احلركة

الأ�سرية

داخل

متر
�سجون االحتالل بواقع قد

يكون الأ�صعب منذ �سنوات يف
معركتها امل�ستمرة �ضد ادارة
م�صلحة ال�سجون .والبد �أن هذه
املعركة مل تتوقف يوما �إال �أنها
كانت ت�أخذ منحنيات متعددة
ما بني الت�صعيد والتهدئة.
فما بني حني واخر ت�شتد
الأو�ضاع داخل ال�سجون ما بني
تفتي�شات مفاجئة واعتداءات
ج�سدية و�إهانات للأهايل �أثناء
الزيارات مما يجرب الأ�رسى
على رفع وترية االحتجاجات
من جمرد الر�سائل واللقاءات
الروتينية مع �ضباط م�صلحة
ال�سجون اىل خطوات عملية
ك�إرجاع الوجبات و�إغالق
الأق�سام والإ�رضابات املفتوحة
عن الطعام.
لكن احلراك الأخري داخل
�سجون االحتالل �أخذ منحنى
ت�صعيديا �أخطر لأنه م�س
مبكون اجتماعي هام للأ�رسى
يتعلق بتوا�صلهم واطمئنانهم
على �أهاليهم فال ينكر �أحد �أن
املعركة الأ�رش�س بني الأ�رسى
وادارة ال�سجون تتعلق بالهواتف
املهربة وقدرة الأ�رسى على
التوا�صل مع �أهاليهم با�ستمرار
علما �أن هذا مطلب يرفعه
الأ�رسى يف كل ا�رضاب مفتوح
عن الطعام ومل ت�ستجب ادارة
م�صلحة ال�سجون له فما كان
من احلركة الأ�سرية �إال العمل
بكل الو�سائل لت�ضمن لأبنائها
القدرة على التوا�صل مع �أهاليهم
وابنائهم وزوجاتهم مما �شكل
حتديا الدارة ال�سجون فعمدت
اىل ت�صعيد حربها على الأ�رسى
لي�س فقط بالبحث عن هذه
الهواتف املهربة بل با�ستخدام
اليات تكنلوجية حديثة ك�أجهزة
الت�شوي�ش امل�رسطنة مما �أ�شعل
املعركة داخل �سجون االحتالل
من جديد.
ان املراقب الليات تعاطي
ادارة م�صلحة ال�سجون مع
م�س�ألة الهواتف املهربة يلحظ
ت�صعيدا غري م�سبوق تعززه
القرارات ال�سيا�سية من �أعلى
ال�سلطات احلاكمة يف ا�رسائيل
ا�ضافة اىل ال�شيطنة االعالمية
املمنهجة من قبل االعالم
اال�رسائيلي �ضد الأ�رسى ب�شكل
عام وال نغفل �أي�ضا ا�ستخدام
ورقة الأ�رسى كورقة انتخابية
من قبل الأحزاب اال�رسائيلية
والتي وجدت منها خا�رصة
معزولة و�ضعيفة كما تعتقد

يف ظل ان�شغاالت الواقع
الفل�سطيني يف قطاع غزة
وال�ضفة الغربية �سواء باحل�صار
او م�سريات العودة �أو االنق�سام
ال�سيا�سي.
ويف ظل كل هذه الأحداث ال
ميكن ملراقب دقيق ومطلع
�إال �أن يتطرق لنقطة يف غاية
الأهمية قد تكون �سببا ا�ضافيا
يف ا�شتداد الهجمة على احلركة
الأ�سرية فقد كان اجتهاد
اال�رسى بتقليل الت�صعيد
االعالمي خالل العام الفائت
النعكا�س ذلك ب�شكل مبا�رش
على ظروف حياتهم اليومية
وامت�صا�صا لردات فعل ادارة
م�صلحة ال�سجون والتي كانت
تقوم بردات فعل عنيفة �ضد �أي
حدث �إعالمي يربزه الأ�رسى
ولعل هذه ال�سيا�سة من قبل
احلركة الأ�سرية قد فهمت
ب�شكل خاطئ من قبل ادارة
م�صلحة ال�سجون فزادت من
عنجهيتها وحملتها امل�سعورة
�ضد الأ�رسى بل ومتادت
يف اتخاذ خطوات ا�ستباقية
و�سحب اجنازات وا�ستطاعت
القيام بحمالت تفتي�شية
تخللتها اعتداءات ج�سدية
مبا�رشة وقامت بعزل عدد من
الأ�رسى دون �أن يحرك �أحد
�أو ت�صل الأخبار اىل ال�شارع
وامل�ؤ�س�سات املعنية يف ظل
�صعوبة التوا�صل من الأ�رسى.
�إن احلراك الذي ينفذ االن
داخل �سجون االحتالل و�أن
فر�ض على الأ�رسى يف توقيت
مل يختاروه �إال �أنه يعترب اختبارا
مهما للحركة الأ�سرية وقدرتها
على تخطي هذه الأزمة �إ�ضافة
اىل مقدرتها على حتريك
ال�شارع وتوجيه االهتمام لق�ضية
كانت ومازالت توحد الكل
الفل�سطيني وجتد التعاطف
الدويل �أينما ذكرت.
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الأ�سري �إبراهيم بياد�سة ..حاول حترير الأ�سرى فلم يجد من يحرره

قبل � 34سنة ويف مثل هذه الأيام ،متكن االحتالل من اعتقال خلية �أُتهمت بقتل �ضابط "�إ�سرائيلي" عام  1984ومنذ تلك اللحظات حتى يومنا هذا يقبع �أفراد اخللية يف ال�سجون.
الأ�سري �إبراهيم بياد�سة ورفاقه وليد دقة ور�شدي و�إبراهيم �أبو مخ ،هم �أفراد تلك اخللية التي نفذت عملية خطف جندي �إ�سرائيلي من �أجل مبادلته ب�أ�سرى فل�سطينيني ،ولكنهم
ا�ضطروا يف النهاية لقلته ب�سبب عدم مقدرتهم على �إخفائه.

احلدث  -تقرير ك
�إبراهيم �أبو�صفية

من هو الأ�سري بياد�سة؟
ولد الأ�سري �إبراهيم عبد الرازق
بياد�سة بتاريخ  1960/03/7يف مدينة
باقة الغربية داخل الأرا�ضي املحتلة
عام  ، 1948دخل �أم�س الأحد 24
�أذار /مار�س،عامه الـ  34يف �سجون
االحتالل "الإ�رسائيلية" ،وهو من
�ضمن الأ�رسى القدامى الذين اُعتقلوا
قبل اتفاق �أو�سلو ،ويرف�ض االحتالل
الإفراج عنهم.
ترعرع بياد�سة يف مدينة باقة الغربية،
وعا�ش طفولته يتيما بعد وفاة والده
عام  ،1963حيث كان يف الثالثة
من عمره حينها .ويف مقابلة مع
"احلدث" ،قال ح�سني بياد�سة �شقيق
�إبراهيم� ،إن �شقيقه �أنهى درا�سته
االبتدائية والثانوية يف مدار�س باقة
الغربية� ،إال �أن احلظ مل يحالفه يف
�إكمال درا�سته اجلامعية ،وانتقل �إىل
العمل يف �أحد امل�صانع حتى يجمع
الأموال وي�رصف على العائلة.
وبعد تنفيذ العملية بعامني يوم
1986/3/24؛ اقتحمت قوات

االحتالل منزل الأ�سري بياد�سة
واقتادته للتحقيق ،وبعد انتهاء
التحقيق معه ورفقائه وجهت لهم
النيابة الع�سكرية تهمة االنتماء �إىل
اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،
وحيازة �أ�سلحة ومتفجرات ،والع�ضوية
يف خلية نفذت عملية خطف وقتل
جندي �إ�رسائيلي.
�إبراهيم بياد�سة داخل ال�سجن
تنّقل الأ�سري بياد�سة بني غالبية
ال�سجون" الإ�رسائيلية" ،وخا�ض
معظم الإ�رضابات التي خا�ضتها
احلركة الأ�سرية ،وكان له دور مهم يف
بناء ج�سم احلركة الأ�سرية ،و�أو�ضح
�شقيقه ب�أنه من الذين �ساهموا يف
تعليم قيادة احلركة الأ�سرية على
كيفية الت�صدي ملخططات ما ت�سمى
" م�صلحة ال�سجون".
مر الأ�سري بياد�سة يف مرحلة حتول
فكري نتيجة الظروف الفكرية
العامة؛ ك�صعود الإ�سالميني مع
نهاية الثمانينيات يف القرن املا�ضي،
وتراجع الفكر الي�ساري املارك�سي؛
نتيجة انهيار االحتاد ال�سوفيتي،
فانعك�ست هذه التغريات والتحوالت
عليه ،حيث انتقل من تبني الفكر
املارك�سي �إىل تبني الفكر الإ�سالمي،
�إذ طال هذا التغري اللقب الذي كان
يكنى به ،ففي فرتة تبنيه الفكر

املارك�سي كان يطلق عليه " �أبو لينني"
وبعد تبنى الفكر الإ�سالمي �أ�صبح
يكنى " �أبو �إ�سماعيل".
وقال بياد�سة� ،إن �شقيقه متكن من
حفظ القر�آن الكرمي داخل العزل
الإنفرادي الذي �أم�ضى فيه 7
�سنوات ،كما �أنه متكن من �إجادة اللغة
الإجنليزية والعربية ،ودر�س التاريخ،
م�شريا �إىل التحاق �شقيقه باجلامعة
العربية املفتوحة ودرا�سته لتخ�ص�ص
العلوم ال�سيا�سية� ،إال �أنه مل يح�صل
على �شهادة البكالوريو�س؛ نتيجة
امل�شاكل التي ح�صلت بينه وبني �إدارة
ال�سجون التي منعته من �إكمال تعليمه
ونيل ال�شهادة اجلامعية.
ولفت بياد�سة �إىل �أن �شقيقه يعاين من
عدة �أمرا�ض مزمنة �أبرزها مر�ض
ال�شقيقة و�ضغط الدم املرتفع� ،إال �أنه
يحافظ على ممار�سة الريا�ضة ب�شكل
يومي يف الفرتة ال�صباحية ،م�شريا �إىل
�أن القوة البدنية ما زالت ظاهرة عليه،
ليتحدى فيها ال�سجان الذي يراهن
على ك�رسه منذ � 34سنة.
فقد الأ�سري بياد�سة والدته عائ�شة
عام  ، 2015حيث توفيت عن عمر
يناهز  95عاما ،والتي كانت تنتظر
حترره لتزفه عري�سا جميال كما كانت
تردد دائما ،لكنها ق�ضت ثلث عمرها
يف انتظاره متنقلة بني ال�سجون .كما

�أنه فقد اثنني من �أ�شقائه وبع�ض
�أقاربه.

ملاذا رف�ض االحتالل
الإفراج عنه يف

�صفقات التبادل؟

رف�ضت احلكومة" الإ�رسائيلية"الإفراج
عن الأ�سري بياد�سة ورفاقه و�أ�رسى
الداخل الفل�سطيني ،بعمليات التبادل
ومل ت�سمح لأي جهة فل�سطينية �أو
عربية املطالبة بهم؛ ب�سبب اعتبارهم

�ش�أن داخلي كونهم يحملون " اجلن�سية
الإ�رسائيلية" .يعد الأ�سري بياد�سة من
الأ�رسى القدامى املعتقلني ما قبل
توقيع اتفاقية �أو�سلو الذين و�صل
عددهم �إىل � 28أ�سريا ،ن�صفهم من
�أرا�ضي الداخل املحتل عام .48

ر�سالة عاجلة مل�ؤ�س�سات املجتمع الدويل حول تدهور االو�ضاع بال�سجون
�أكدت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين� ،أنها بعثت بر�سائل عاجلة
للجنة الدولية لل�صليب الأحمر الدويل
وامل�ؤ�س�سات احلقوقية والقانونية،
ملطالبتهم ب�رسعة التدخل لوقف
ما يجري من "جمزرة حقيقية بحق
الأ�رسى يف �سجون االحتالل".وجاء يف
ر�سالة الهيئة" ،ان االجراءات التنكيلية

والغري م�سبوقة التي اتخذتها �سلطات
االحتالل م�ؤخرا �ضد الأ�رسى والتى
متثلت بزرع �أجهزة ت�شوي�ش م�رسطنة
داخل �أق�سام ال�سجن ،وتعر�ضهم ل�شتى
جرائم التعذيب و�سوء املعاملة،
ومعاناتهم من �أو�ضاع �صحية �صعبة،
و�إخ�ضاعهم ل�سيا�سة الإهمال الطبي
املتعمد ،وعدم تقدمي العالج والأدوية

الالزمة ،وغريها من انتهاكات دفعت
ال�سجون نحو االنفجار".وقالت،
"اننا يف هيئة الأ�رسى ننظر مبنتهى
اخلطوره والقلق ملا يجري يف معتقل
النقب حيث يتم احتجاز  1300معتقل
فل�سطيني يف ظروف قا�سية ،وان
ما ميار�س بحق ا�رسانا ي�ؤ�رش اىل
ال�سيا�سة القمعية واخلطريه التى

تنتهجها ادارة م�صلحة ال�سجون،
واننا نهيب بكم ومب�ؤ�س�ساتكم العمل
ال�رسيع والتدخل من اجل رفع الظلم
عن ا�رسانا وانقاذ حياتهم التي باتت
مهددة باملوت يف كل حلظة".و�شددت
على �رضورة تدخل كافة م�ؤ�س�سات
املجتمع الدويل وم�ؤ�س�سات الأمم
املتحدة ،لدعم املطالب القانونية

عائلة الأ�سري �أ�سالم و�شاحي:

ابننا �أ�صيب من م�سافة �صفر وقلقون على م�صريه
تقرير :مكتب �إعالم الأ�سرى
عربت عائلة الأ�سري �إ�سالم ي�رس
و�شاحي ( 35عاما) من مدينة جنني
�شمال ال�ضفة املحتلة عن قلقها البالغ
على حالة ابنها ال�صحية يف ظل توارد
الأنباء حول �إ�صابته بجروح خطرية.
وقال غ�سان �شقيق الأ�سري لـ مكتب
�إعالم الأ�رسى �إن العائلة علمت من
م�صادرها اخلا�صة �أن الأ�سري �أ�صيب
من م�سافة �صفر حني قمع االحتالل
الأ�رسى يف �سجن النقب ،ولكن

دون �أن تعلم طبيعة ومكان �إ�صابته.
و�أ�ضاف ب�أن �آخر املعلومات التي
و�صلت للعائلة هو �أن الأ�سري كان
متواجدا يف م�ست�شفى "�سوروكا" يف
النقب ومت نقله منه �إىل م�ست�شفى
�آخر دون معرفة مكان تواجده،
معربا عن قلق عائلته ال�شديد
على حالة �إ�سالم ال�صحية .وطالب
غ�سان على ل�سان العائلة امل�ؤ�س�سات
احلقوقية بالتدخل وحماولة معرفة
�أي معلومات حول الأ�رسى امل�صابني،
خا�صة �أن االحتالل يتكتم يف هذا

امللف وال يديل ب�أي معلومات حول
حالتهم ال�صحية .وتابع ":نحن قلقون
على م�صري �شقيقي ونحاول معرفة
�أي خرب عنه ولكن االحتالل مينع
املحامني من زيارة امل�صابني �أو
حتى معرفة �أي معلومة عنهم ،كما
�أن وفدا من ال�شخ�صيات الوطنية
يف الداخل املحتل حاولوا الدخول
�إىل امل�ست�شفى لالطمئنان على
امل�صابني ولكن اجلنود منعوهم
وطردوهم".
ويتهم االحتالل الأ�سري و�شاحي

بقيامه بطعن �ضابط و�رشطي
�صهيونيني مع الأ�سري عدي �سامل
التعامرة من بيت حلم خالل قمعهم
�أق�سام الأ�رسى يف �سجن النقب قبل
يومني ،حيث �أ�صيب الأ�سريان بجروح
و�صفت باخلطرية دون معرفة
حالتهما ال�صحية حتى اللحظة ،علما
�أن الأ�سري و�شاحي معتقل منذ عام
 2002وحمكوم بال�سجن ملدة 19
عاما ،والأ�سري التعامرة معتقل منذ
عام  2011وحمكوم بال�سجن لت�سعة
�أعوام.

العادلة للأ�رسى الفل�سطينيني،
والعمل من �أجل �إنهاء خمتلف
التدابري القمعية و�شتى �أ�شكال الإيذاء
اجل�سدي والنف�سي التي يتعر�ضون
لها ،م�شرية ب�أنها تنا�ضل من �أجل
حقوق اال�رسى الفل�سطينيني على
مدي عقود وت�سعي اىل م�ساءلة
وحماكمة قادة االحتالل على هذه

االنتهاكات املجحفة .وحذرت
الهيئة ،من التداعيات اخلطرية التى
�ستنتج عن تلك العقوبات والإنتهاكات
التى يتعر�ضون لها الأ�رسى داخل
ال�سجون ،معتربة ال�صمت ازاء تلك
اجلرائم و�صمة عار يف جبني العامل
وم�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان الدولية
وكافة مواثيقها و�رشائعها.

(� )90أ�سري ًا يف معتقل "النقب
ال�صحراوي" �أم�ضوا الليلة
املا�ضية مقيدين "بالأبرا�ش"

قال نادي الأ�سري الفل�سطيني �إن ()90
�أ�سرياً يف ق�سم ( )3يف معتقل "النقب
ال�صحراوي" �أم�ضوا الليلة املا�ضية
وهم مقيدين "بالأبرا�ش" (�أ�رسة
النوم) ،الفتاً �إىل �أن الق�سم جم ّرد من
الأغطية والفر�شات ومن �أي مقتنيات.
وبني نادي الأ�سري �أن �إدارة املعتقل
تُطالب الأ�رسى داخل الق�سم بتقدمي
تعهد بعدم حرق الأغطية يف حال
�إدخالها ،باملقابل �أبلغ الأ�رسى الإدارة
�أنه ال يوجد من ميثلهم تنظيماً بعد
خطوة حل التمثيل التنظيمي داخل
الق�سم ،وبالتايل ال يوجد من يتعهد

لهم.
من اجلدير ذكره �أن معتقل "النقب"
يتعر�ض منذ الـ� 19شباط /فرباير
� 2019إىل عمليات قمع واقتحامات
مكثفة بعد ن�صب �إدارة املعتقل �أجهزة
ت�شوي�ش يف حميط الأق�سام ،وبلغت
ذروتها �أول �أم�س بعدما �أقدمت قوات
القمع على االعتداء على �أ�رسى ق�سم
(� )4أثناء عملية نقلهم �إىل ق�سم (،)3
حيث ا�ستخدمت بحقهم الر�صا�ص
وقنابل ال�صوت والغاز ،وواجه
الأ�رسى عملية قمعهم بطعن اثنني من
ال�سجانني.
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ريا�ضة
مولودية وهران /
�شباب ق�سنطينة

احلمراوة ت�سعى
للت�أهل وال�سيا�سي
يتم�سكون بحلم
اللقب

س اجلمهورية

ع النهائي لك�أ�

الدور رب

ا�صطدام عا�صمي با

ي ي�سعى لقلب الطاولة

مللعب الأوملبي ال�سيا�س

تعود مناف�سة ك�أ�س اجلمهورية �إىل الأجواء جمددا من خالل برجمة مباريات العودة
من الدور ربع النهائي ،والتي �سوف تعرف اليوم خو�ض لقاءين الأول يتعلق بالداربي
العا�صمي الذي يجمع الفريقني اجلارين ن�صر ح�سني داي و�شباب بلوزداد� ،أين ميلك
الن�صرية خطوة �أف�ضل من جاره �شباب بلوزداد لتخطي العقبة واقتطاع ت�أ�شرية بلوغ
ن�صف النهائي من مناف�سة ال�سيدة الك�أ�س بعد انت�صار الن�صرية يف مباراة الذهاب التي
جرت قبل �أكرث من �شهر

عي�شة ق.
وهو الذي يبحث عن حفظ ماء
الوجه و�إنهاء املو�سم بلقب بعد
خ�سارته رهان البطولة الوطنية
وك�أ�س الكاف التي �أق�صي من دور
املجموعات ،بينما يعول �شباب
بلوزداد على لعب حظوظه كاملة
من �أجل موا�صلة املغامرة يف
ال�سيدة الك�أ�س والذهاب بعيدا
فيها.
يف املقابل ،ي�ست�ضيف مولودية

وهران امل�ضيف �شباب ق�سنطينة
يف مواجهة يبحث خاللها
«احلمراوة» على االحتفاظ
بت�أ�شرية الت�أهل يف الديار ،رغبة
يف موا�صلة املناف�سة وبحثا عن
�إحراز لقب الك�أ�س جمددا ورفع
املجموع �إىل خم�سة ك�ؤو�س ،بينما
ي�رص �شباب ق�سنطينة بدوره على
رفع التحدي وجتاوز تعرث مقابلة
الذهاب التي انتهت بالتعادل
هدف يف كل �شبكة من �أجل العودة
�إىل القواعد بالت�أ�شرية وبلوغ
املربع الذهبي للمناف�سة.

برنامج املباريات
ن�صر ح�سني � /شباب
بلوزداد
مولودية وهران /
�شباب ق�سنطينة
اللقاءان ينطلقان
ابتداء من ال�ساعة
17:00

ن�صر ح�سني داي � /شباب بلوزداد

الن�صرية لن�سيان الإخفاق القاري و�أبناء العقيبة لقلب الطاولة

يحت�ضن ملعب  5جويلية داربي
عا�صمي مثري يجمع فريقي ن�رص
ح�سني داي و�شباب بلوزداد �ضمن
�إياب الدور ربع النهائي ملناف�سة
ك�أ�س اجلمهورية� ،أين �سيكون
املوعد متاحا للتعرف على
املت�أهل لتن�شيط ن�صف نهائي
ال�سيدة الك�أ�س ،يدخل ن�رص ح�سني
داي �أر�ضية امليدان ب�أ�سبقية عن
املناف�س عقب فوزه الثمني يف
لقاء الذهاب بهدف يتيم ،حيث
ي�سعى املدرب مزيان �إيغيل �إىل
ت�سيري املواجهة من اجل حتقيق

الأهم وبلوغ املربع الذهبي من
املناف�سة ،حيث �ستكون املواجهة
فر�صة الن�رصية من �أجل الت�صالح
مع �أن�صارها عقب الإق�صاء من دور
جمموعات ك�أ�س الكاف وا�ستعادة
الثقة عرب انت�صار ثمني وموا�صلة
اللعب على التتويج بلقب نهاية
هذا املو�سم لتفادي اخلروج �صفر
اليدين .من جهة �أخرى ،يدخل
�شباب بلوزداد امللعب بحثا عن
قلب الطاولة وحتويل الهزمية التي
مني بها يف الذهاب �إىل انت�صار
ي�سمح له بالت�أهل �إىل ن�صف

النهائي� ،أين يدرك املدرب عبد
القادر عمراين �أهمية لقاء اليوم
من �أجل رفع معنويات الالعبني
وموا�صلة ما تبقى من املو�سم
احلايل بقوة من �أجل حتقيق البقاء
يف دوري الكبار ،ورغم �صعوبة
امل�أمورية �أمام زمالء الالعب
بالغ �إال �أنهم يعولون على حتقيق
الأهم وموا�صلة املناف�سة ،ويغيب
عن ت�شكيلة �أبناء العقيبة الالعب
�شتال ،بينمال �شهدت التدريبات
عودة الثنائي ب�شو و�سومانا.

عي�شة ق.

يتجدد لقاء فريقي مولودية
وهران و�شباب ق�سنطينة يف
مناف�سة ك�أ�س اجلمهورية
عندما يلتقي الفريقان م�ساء
اليوم على ملعب �أحمد زبانة
خلو�ض لقاء �إياب الدور
ربع النهائي ،والذي يدخله
املحليون بحثا على ا�ستغالل
عاملي الأر�ض واجلمهور من
�أجل �إحراز الفوز والإطاحة
باملناف�س للعبور على ح�سابه
�إىل الدور ربع النهائي ،يف
ظل ا�ستفادة «احلمراوة» من
نتيجة مباراة الذهاب التي
عادوا خاللها بالتعادل من
�أق�صى �رشق البالد ،وي�رصون
على �إفراح اجلماهري من
خالل حتقيق فوز ي�ستعيد
به ا�شبال املدرب الفرن�سي
مي�شال كفايل الثقة يف النف�س
وي�سرتجعون طعم االنت�صارات
التي تغيب عنهم يف اجلوالت
ال�ست الأخرية من البطولة
الوطنية �أين حققوا �آخر
انت�صار قبل �أكرث من �شهرين
على ح�ساب مولودية بجاية،
قبل �أن يتجاوزوا عقبة مت�صدر
الرابطة املحرتفة الثانية جنم
مقرة يف ك�أ�س اجلمهورية
وت�أهلوا على ح�سابه �إىل
ربع النهائي يف مباراة جرت
نهاية �شهر جانفي املن�رصم،
وبالتايل ال ميلك الالعبون
من خيار �آخر �سوى البحث
عن انت�صار يغيب عنهم يف
�آخر �شهرين ،وتعرف ت�شكيلة
«احلمراوة» غياب الثنائي
حمزة هريات ب�سبب العقوبة
الآلية وزين الدين مكاوي الذي
يعاين من الزكام ونال فرتة
راحة للتعايف.
يف املقابل ،يتوجه �شباب
ق�سنطينة �إىل عا�صمة الغرب
اجلزائري بحثا عن العودة
بالت�أهل وتدارك تعرث لقاء
الذهاب �أين اكتفى بالتعادل
هدف يف كل �شبكة ،حيث
تعول ت�شكيلة «ال�سيا�سي» على
رفع التحدي والعودة بالفوز
من وهران للتاهل �إىل ن�صف
النهائي وموا�صلة امل�شوار
يف ال�سيدة الك�أ�س ،التي يحلم
�أن�صار ال�شباب التتويج بها،
وهو الأمر الذي يدركه �أ�شبال
املدرب الفرن�سي ديني�س
الفان ،حيث ي�سعون �إىل غفراح
�أن�صارهم من خالل حتقيق
الأهم ورفع املعنويات قبل
موعد مقابلة الرتجي التون�سي
�ضمن ذهاب ربع نهائي رابطة
�أبطال �إفريقيا ،و�سوف يعرف
اللقاء غياب الالعب �صاحلي
الذي لن يكون جاهزا ملوعد
املقابلة ب�سبب عدم جاهزيته
للمباراة.
عي�شة ق.

احتاد العا�صمة يتعادل وديا �أمام �أمل الأربعاء

كبري :م�صرينا بني �أيدينا ولو منلك
�شخ�صية البطل �سوف نت ّوج

عب مدرب احتاد العا�صمة ملني
رّ
كبري عدم ر�ضاه عن الربجمة التي
ت�ضعها الرابطة املحرتفة لكرة
القدم ،حيث �أو�ضح �أن ت�أجيل
املباريات واجلوالت يف كل مرة ال
يخدم فريقه يف ظل بقاءه بعيدا
عن جو املناف�سة ما بني  15يوم
و 20يوما للعب لقاء ،ورغم �أنه �أو�ضح
�أن الو�ضعية هي نف�سها على بقية
الفرق �إال �أنه �شدد يف نف�س ال�سياق
�أن فريقه �أ�صبح يجد م�شاكل عند
برجمة الرتب�صات والتدريبات ب�سبب
التغيريات العديدة يف الربجمة،
وعاد كبري �إىل اللقاء الودي �أمام
�أمل الأربعاء خالل تن�شيطه ندوة
�صحافية عقب نهايتها مبلعب عمر
حمادي ببولوغني �أكد �أنها كانت
امتحانا حقيقي �أمام ت�شكيلة خلقت
له ال�صعوبات طيلة اطوار اللقاء
بينمهما ،و�سمحت للطاقم الفني من
�أجل معاينة جاهزية العبيه ،حيث
قال �أنه يتظرهم لقاء �صعب �أمام
اجلار �شباب بلوزداد الذي يلعب
مباراة م�صريية ،بينما فريقه ي�سعى
للعودة �إىل �سكة االنت�صارات وممنوع
عليه اخلط�أ خا�صة و�أنه �سيلعب
ثالث مباريات يف القواعد ،والفوز
بنقاطها �رضوري �إذا �أرادوا التتويج
بلقب البطولة الوطنية والعودة ب�أكرب
عدد من النقاط خارج الديار
وكانت ت�شكيلة «�سو�سطارة» قد
تعادلت يف اللقاء الودي الذي جمعها
م�ساء �أول �أم�س ب�أمل الأربعاء بهدف
يف كل �شبكة ،حيث كان العبو الأمل
ال�سباقون �إىل افتتاح باب الت�سجيل
يف بداية ال�شوط الثاين قبل �أن يعدل
عبد الكرمي زواري التعديل لالحتاد
وذلك قبل ربع �ساعة على نهاية
املقابلة ،والتي كانت فر�صة للطاقم

الفني بقيادة املدرب ملني كبري من
�أجل الوقوف على ا�ستعداد �أ�شباله
للقاء املقبل الذي ينتظرهم الأ�سبوع
املقبل �أمام �شباب بلوزداد وا�ستغالل
الفر�صة من �أجل بقاء رفقاء الالعب
فاروق �شافعي يف جو املناف�سة التي
توقفت ومل يلعب الفريق اي مباراة
منذ داربي مولودية اجلزائر.
ت�شكيلة الرديف تعي�ش
اجلحيم بغليزان وتتعر�ض
العتداءات خطرية
يف مو�ضوع منف�صل ،عا�ش الفريق
الرديف الحتاد العا�صمة اجلحيم يف
غليزان بعدما تعر�ض �إىل اعتداءات
وح�شية من طرف جماهري نادي
�رسيع غليزان خالل �سريان مباراة
الفريقني التي تندرج �ضمن ن�صف
نهائي ك�أ�س اجلمهورية� ،أين عرفت
املقابلة اجتياحا لأر�ضية امليدان
ن طرف جماهري الفريق املحلي
مبا�رشة بعدما �أعلن حكم اللقاء
�رضبة جزاء يف الوقت ال�ضائع
من املقابلة وكان حينها النادي
العا�صمي متقدما يف النتيجة
بهدف دون رد� ،أين �أقدم الأن�صار
على االعتداء على العبي االحتاد
و�أع�ضاء الوفد والذين تعر�ضوا �إىل
�إ�صابات متفاوتة اخلطورة �أجربتهم
على مغادرة �أر�ضية امليدان
والهروب نحو غرف تغيري املالب�س،
يف ظل غياب عنا�رص الأمن التي مل
تكن متواجدة يف امللعب من اجل
�ضمان احلماية ،وغادر العبو ال�رسيع
وطاقم التحكيم �أر�ضية امليدان قبل
نهاية اللقاء ب�سبب اجتياح جماهري
ال�رسيع لأر�ضية امليدان.

عي�شة ق.

البطولة العربية للكاراتي دو

م�شاركة � 4أندية جزائرية
يف موعد القاهرة
ت�شارك �أربعة �أندية جزائرية يف
البطولة العربية للأندية للكاراتي دو
املقررة بالعا�صمة امل�رصية القاهرة
من  29اىل  31مار�س اجلاري،
ح�سبما �أعلن عنه رئي�س االحتاد
امل�رصي ونائب رئي�س االحتاد
العربي للريا�ضة حممد الدهراوى،
ويتعلق الأمر بكل من �أندية �شباب
بريكة ،املجمع البرتويل� ،أوملبيك
اجلزائر و�أمل براقي ح�سب امل�صدر
نف�سه ،وقال �أحمد �أبو عي�شة ع�ضو

املكتب التنفيذي لالحتاد امل�رصي،
�أن الأندية و الهيئات التي �أكدت
م�شاركتها ي�صل عددها �إىل 45
هيئة ،مق�سمة �إىل  4من اجلزائر5 ،
من الكويت 3 ،من فل�سطني ،ناديني
�إثنني من ليبيا بالإ�ضافة اىل �إثنني
�آخرين عن الإمارات ،ومثلها من
ال�سعودية ،وناد واحد من اليمن
يف حني ي�شارك من م�رص  37ناديا
وهيئة.

ق.ر.
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ريا�ضة
�أثنى على الثنائي ماندي وبن العمري

بلما�ضي� :أملك فكرة حول قائمة
الكان وا�ستفدت من هذا الرتب�ص

حمور الدفاع كان النقطة الإيجابية تايدر فيغويل وبن رحمة يخيبون

العنا�صر الوطنية ت�ستنفذ الفر�صة وبلما�ضي يح�سم قائمة الكان
�سجل املنتخب الوطني فوزا معنويا على ح�ساب نظريه التون�سي والذي يتموقع �أف�ضل منه يف ترتيب االحتاد الدويل،
ّ
حيث منح االنت�صار الثمني �أمام تون�س دفعا معنويا للعنا�صر الوطنية من اجل التح�ضري بثقة لدخول موعد ك�أ�س
�إفريقيا للأمم املقررة ابتداء من  22جوان املقبل مب�صر وهو الذين يرفعون حتديا خا�صا من �أجل العودة باللقب القاري
من الأرا�ضي امل�صرية ودخول التاريخ مبنح اجلزائر �أل لقب قاري خارج القواعد

عي�شة ق.
قدمه
�أبان الأداء الذي
ّ
رفقاء الالعب عي�سى
ماندي على ار�ضية امليدان
حت�سنا كبريا خا�صة على
م�ستوى املنظومة الدفاعية
التي �شهدت عمال كبريا
من طرف الناخب الوطني
بلما�ضي الذي ركز طيلة �أيام
الرتب�ص على حت�سني اللعب
الدفاعي الذي يعترب النقطة
ال�سلبية للت�شكيلة الوطنية
على مدار الأعوام الأخرية،
وهو الأمر الذي بد�أ ي�أتي
ثماره ،بعد الوجه الطيب
قدمه الثنائي عي�سى
الذي ّ
ماندي وجمال بن العمري

يف حمور الدفاع واللذان
متكنا من الوقوف �أمام
الفر�ص التي �صنعها العبو
ت�شكيلة «ن�سور قرطاج» ،وهو
الأمر الذي مينح املن لأهم
خطوط الت�شكيلة الوطنية
من خالل جت�سيد لعب
دفاعي قادر على الوقوف
يف وجه الهجمات من العبي
املناف�س� ،إىل ان و�سط
امليدان وخط الهجوم مل
يكن يف يومه ،يف ظل الظهور
غري املوفق لالعب �سفري
تايدر الذي بدا تائها على
ار�ضية امليدان رفقة �سفيان
فيغويل الذي كان �أ�ضعف
العب فوق امل�ستطيل
الأخ�رض ومل يلم�س الكثري

من الكرات ،مثلما هو الأمر
لزميله �سعيد بن رحمة الذي
ورغم انه �سجل دخوال قويا
يف بداية اللقاء �إال �أنه ف�شل
يف جت�سيد الفر�ص التي
كانت تتاح له على الرواق
الأي�رس ،بينما برز الالعب
ريا�ض حمرز بدوره الدفاعي
الذي قام به على �أف�ضل وجه
وفقا للتعليمات التي تلقاها
من بلما�ضي ،حيث �أظهر
حت�سنا من هذا اجلانب
الذي كان يالم عليه كثريا
من خالل اندفاعه للعب
الهجومي وعدم امل�ساعدة
ّ
وا�ستغل امل�س�ؤول
يف الدفاع.
الأول على العار�ضة الفنية
الوطنية الفر�صة من �أجل

ك�شف خو�ض العنا�صر الوطنية وديتني او
ثالث قبل موعد م�صر

مدان :ودية تون�س
�سمحت لبلما�ضي �أخذ
فكرة حول تعداد الكان

�أكد مناجري املنتخب الوطني حكيم مدان �أن مباراة
ون�س الودية كانت اختبارا مفيدا للت�شكيلة الوطنية قبل
ت
موعد نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم ،مو�ضحا ان اجلزائر
مل تفز منذ مدة على ح�ساب نظريها التون�سي وكان
ت�صار �أول �أم�س مفيدا لالعبني من الناحية املعنوية،
ان
مدان �أن الفائدة اي�ضا من هذا اللقاء متكني الناخب
و�أكد
وطني جمال بلما�ضي من معاينة اكرب قدر من الالعبني
ال
حت�سبا لال�ستعداد �إىل املوعد القاري واخذ فكرة حول
الالعبني القادرين على منح الإ�ضافة للت�شكيلة الوطنية
أخذ فر�صتها من �أجل الربهنة على امكانياتها و�أحقيتها
و�
يف �إحراز مكان �ضمن القائمة النهائية املعنية بخو�ض
العر�س الكروي القاري ،وا�ستطرد يف هذا ال�صدد �أن
بلما�ضي �أ�صبح ميلك حاليا فكرة �شاملة حول التعداد
الذي ي�ستحق التنقل للم�شاركة يف ك�أ�س �إفريقيا املقبلة
مب�رص.
وتطرق مدان �إىل الربنامج التح�ضريي ملوعد م�رص،
عندما �أنه �سوف يتم و�ضع الربنامج التح�ضريي للعب
املناف�سة القارية بالتن�سيق رفقة الناخب الوطني جمال
�ضي ،م�شددا �أن العنا�رص الوطنية �سوف تلعب ما بني
بلما
قاءين �أو ثالثة لقاءات ودية �ضن الربنامج التح�ضريي.
ل
ع.ق.

�أ�شار الناخب الوطني جمال
بلما�ضي �أنه �أخذ فكرة �شاملة
حول القائمة التي �سوف تخو�ض
مناف�سة ك�أ�س �إفريقيا للأمم
املقررة ال�صائفة املقبلة مب�رص،
بعدما �سمحت له مباراة غامبيا
جتريب عدة العبني من الذين مل
ي�شاركوا يف ت�صفيات املناف�سة
القارية والوقوف على امكانياتهم،
م�ضيفا انه اعتمد �أمام تون�س على
الت�شكيلة الأ�سا�سية التي ت�ضم
الركائز ،وميلك الوقت من �أجل
التح�ضري للكان من خالل خو�ض
وديات �أخرى قبل موعد العر�س
الكروي القاري ،وا�ستح�سن
بلما�ضي الرتب�ص التح�ضريي الذي
�أكد �أنه كانت فر�صته املنا�سبة
من �أجل ق�ضاء وقت طويل مع
الالعبني ومعرفة الكثري من الأمور
خا�صة و�أنه مل يكن لديه الوقت
عند قدومه على ر�أ�س العار�ضة
الفنية الوطنية من �أجل جتريب
الالعبني ،باعتبار انه كان مطالبا

اخذ فكرته ال�شاملة حول
التعداد الذي �سوف ي�ضع
فيه الثقة وي�ستدعيه �ضمن
القائمة التي ت�شارك يف
العر�س الكروي املقبل� ،أين
جنحت بع�ض العنا�رص يف
ك�سب ثقة املعني و�أ�ضافت
نقاطا ل�صاحلها بعد خو�ض
مباراتي غامبيا وتون�س
يف �صورة �أونا�س ،بنا�رص� ،أوكيدجا :فخور بحمل الألوان
لو�صيف ،بن العمري ،ماندي ،الوطنية وقدمنا مباراة جيدة
حمرز وبوجناح ،فيما ينتظر
ان يوا�صل بلما�ضي معاينة عبرّ حار�س املنتخب اولطني
�ألك�سندر �أوكيدجا عن افتخاره
العبيه مع �أنديتهم �إىل غاية
بالدفاع على الألوان الوطنية لأول
انطالق ترب�ص اخل�رض
مرة يف م�شواره الكروي ،حيث
املقرر بداية �شهر جوان قبل �أو�ضح �أن تلقى ترحابا كبريا من
احل�سم يف القائمة النهائية طرف زمالئه الالعبني ،و�سمح
التي تتنقل �إىل م�رص.
له الأمر باالندماج �رسيعا مع

بتحقيق الت�أهل الكان والفر�صة مل
تكن لديه من اجل جتريب اخلطط
التكتيكية� .أثنى بلما�ضي على ثنائي
حمور الدفاع بن العمري وماندي،
عندما �أو�ضح �أنهما متكنا من
االندماج �رسيعا مع بع�ض وهما
اللذان مل ي�سبق �أن لعبا معا يف
نف�س املن�صب ،حيث قال �أنهما
قدما ما عليهما طيلة الت�سعني
دقيقة يف ظل �رضورة العمل على
توخي احلذر �أمام مناف�س قوي وال
ي�ستهان به ،وعبرّ املتحدث عن
رغبته يف العودة ال�رسيعة للحار�س
راي�س وهاب مبوحلي �إىل امليادين
بعد �إجرائه عملية جراحية على
م�ستوى �أ�صبع اليد ،حيث �أو�ضح
�أن حار�س االتفاق ال�سعودي يرغب
ب�شدة يف لعب املناف�سة القارية،
و�إىل جانب احلافز الكبري الذي
ميلكه املعني ف�إنه قادر على
ا�ستعادة �إمكانياته �رسيعا والعودة
�إىل املناف�سة.

عي�شة ق.

ت�صريحات:

عبيد يتعر�ض لإ�صابة ع�ضلية

لكحل يتلقى �إ�صابة معقدة
ويغيب �شهر ون�صف

واجه الوجه
اجلديد للفريق الوطني فيكتور لكحل �سوء
احلظ يف �أول
ظهور له مع املنتخب الوطني بعد الإ�صابة
املعقدة
التي تعر�ض لها �أول �أم�س يف املقابلة الودية
�أمام املنتخب
التون�سي مبلعب م�صطفى ت�شاكر بالبليدة،
�أين مل يطل
بقاء العب نادي لوهافر الفرن�سي طويال
على �أر�ضية املي
دان بعدما اكتفى بلعب  13دقيقة فح�سب
قبل �أن
يطالب بالتغيري بعد التدخالت اخل�شنة التي
تعر�ض لها و
التي جعلته يتلقى �إ�صابة على م�ستوى الركبة،
ويتعر�ض
�إىل اخللع وفق ت�رصيحات للناخب الوطني
جمال بلما�ضي،
الذي �أو�ضح ان الالعب كان ي�شعر بالآالم
على م�ستوى
الركبة قبل موعد املباراة ،حيث ينتظر ان
يجري حلذكحل
فحو�صات طبية معمقة عرب اخل�ضوع �إىل
ا�شعة الرنني ا
ملغناطي�سي من �أجل حتديد نوعية الإ�صابة
بال�ضبط ،وح
�سب م�صادر عليم ف�إن الالعب مهدد بالغياب
ملدة �شهر
ون�صف وهو ما يجعله بعيدا عن املناف�سة
خالل الأ�سابيع املقبلة.
يف املقابل ،ت�
أكد �أن الإ�صابة التي تعر�ض لها زميله مهدي
عبيد والذي
كان دخل بديال له يف ال�شوط الأول قبل ان
ي�ضطر ملغ
ادرة �أر�ضية امليدان ويخلفه �آدم اونا�س ف�إن
�إ�صابته خ
فيفة وال ت�ستدعي القلق باعتبار �أنه تعر�ض
لإ�صابة ع�ضلية.
عي�شة ق.

املجموعة والرتكيز على التح�ضري
مع التعداد ،و�أو�ضح حار�س نادي
ميتز الفرن�سي �أنهم قدموا مباراة
يف امل�ستوى وقدموا �أداء مميزا
�سمح لهم بالفوز باملقابلة وحتقق
دفع معنوي جيد ،م�ضيفا ان الأهم
بالن�سبة له كانت عدم تلقي �شباكه
لأي هدف وهو ما حتقق يف نهاية
املطاف.

بن العمري :بلما�ضي

طالبنا بالفوز ومنلك
الوقت ملوا�صلة العمل
�أو�ضح مدافع املنتخب الوطني
جمال بن العمري عن ارتياحه بعد
الفوز الذي حققوه �أمام نظرائهم
تون�س ،حيث �أعترب �أن الفوز
مفيد من الناحية املعنوية ومينح
دافعا للعنا�رص الوطنية من �أجل
و�ضع الثقة يف �أنف�سهم وقدرتهم
على مواجهة اي منتخب مهما
كانت قوته ،و�أو�ضح مدافع نادي
ال�شباب ال�سعودي �أنهم واجهوا
مناف�سا قويا �شارك يف �آخر
ن�سخة من نهائيات ك�أ�س العامل
الأخرية برو�سيا ،وطبقوا تعليمات
املدرب بلما�ضي والذي طالبهم
بالفوز ،م�ضيفا انهم يعملون يف
مرحلة التح�ضريات على حت�سني
امل�ستوى ولديهم الوقت الكايف من
�أجل حتقيق ذلك.

مينعان خاللها من دخول �أر�ضية امليدان وغرف املالب�س

جلنة االن�ضباط تعاقب
مالل وبوقلقال � 3أ�شهر

عاقبت جلنة االن�ضباط التابعة
للرابطة املحرتفة لكرة القدم
رئي�سي فريق �شبيبة القبائل
و�أوملبي املدية �رشيف مالل
وحمفوظ بوقلقال ملدة ثالثة
�أ�شهر ،يتم منعهما خاللها من
دخول �أر�ضية امليدان وغرف
تغيري املالب�س طيلة الفرتة
وهو ما يعني نهاية املو�سم
لرئي�س الفريقني ،وك�شفت جلنة
االن�ضباط �أم�س �أن العقوبة
امل�سلطة على مالل مر ّدها
االتهامات اخلطرية التي وجهها
رئي�س ال�شبيبة �ضد حكم مواجهة
فريقه و�أوملبي املدية التي
جرت �ضمن اجلولة  24من
الرابطة املحرتفة الأوىل� ،أين

اتهمه بت�سهيل مهمة املناف�س
على ح�ساب فريقه.
بينما عوقب بوقلقال على خلفية
عدم احرتام خو�ض املقابلة
دون جمهور وتفعيل العقوبة
امل�سلطة على النادي بحرمانه
من جماهريه يف مقابلة واحدة،
حيث تواجد �أ�شخا�ص غرباء
عن النادي على خط التما�س
واملدرجات� ،إىل جانب �إظهار
م�سريي �شبيبة القبائل بامللف
الذي رفعوه للرابطة فيديو
يظهر بوقلقال ب�أر�ضية امليدان
يف نهاية اللقاء رغم العقوبة التي
تعر�ض لها يف وقت �سابق مبنعه
من دخول �أر�ضية امليدان.

ع.ق.
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الآزوري ت�ستعر�ض ب�سدا�سية �أمام لي�شتن�شتاين
حقق منتخب �إيطاليا انت�صا ًرا
ً
عري�ضا على �ضيفه لي�شتن�شتاين
بنتيجة  0-6يف املباراة التي
جمعت الفريقني �أول �أم�س على
ملعب اينيو تارديني حل�ساب اجلولة
الثانية من الت�صفيات امل�ؤهلة ليورو
� ،2020أحرز �أهداف �إيطاليا ك ً
ال
من �ستيفانو �سيني ،ماركو فرياتي،
فابيو كوالياريال هدفني ،موي�س كني
وليوناردو بافوليتي ،وبهذا الفوز رفع
منتخب �إيطاليا ر�صيده �إىل  6نقاط
يف �صدارة املجموعة العا�رشة ،بينما
ظل لي�شتن�شتاين يف املركز الأخري
بدون نقاط.
�أوىل املحاوالت يف املباراة جاءت
عن طريق كوالياريال يف الدقيقة 4
بعدما �سدد ركلة حرة ثابتة ارتطمت
بحائط ال�صد وعادت �إىل فابيو الذي
�سدد على ميني احلار�س ليبعدها
الأخري لركنية ،وحاول �ستيفانو
�سين�سي مباغتة حار�س لي�شتن�شتاين بت�صويبة خمادعة يف الدقيقة  5من حدود منطقة اجلزاء بالناحية الي�رسى ،مرت بجوار
القائم الأي�رس للحار�س بو�شيل ،ويف الدقيقة  17متكن �ستيفانو �سين�سي من ت�سجيل الهدف الأول لإيطاليا بعد جمهود فردي
من ليوناردو �سبينازوال الظهري الأي�رس للأتزوري والذي راوغ العب لي�شتن�شتاين ومرر متريرة عر�ضية قابلها �سين�سي بر�أ�سية يف
املرمى ،و�سجل كوالياريال هد ًفا ثان ًيا لإيطاليا بالدقيقة  19بعد متابعته لت�سديدة بوليتانو ،قبل �أن يقرر احلكم وجود حالة ت�سلل
على املهاجم ،و�شهدت الدقيقة  ،32هد ًفا رائ ًعا من فرياتي بعدما راوغ العبي لي�شتن�شتاين و�سدد بطريقة مميزة على ي�سار
احلار�سلي�ضيف ثاين �أهداف املباراة ،وح�صل الأتزوري على ركلة جزاء بالدقيقة  34بعد مل�سة يد على ها�سلر جنح كوالياريال
يف حتويلها �إىل هدف ثالث بالدقيقة .35
الت�سديدة الأوىل للفريق ال�ضيف جاءت بالدقيقة  ،43بعدما �سدد بولفريينو ت�صويبة من خارج منطقة اجلزاء يف منت�صف
امللعب ،وجدت احلار�س �سرييجو الذي �أم�سك الكرة بنجاح ،وحالت العار�ضة دون ت�سجيل رابع �أهداف �إيطاليا ففي الدقيقة 44
�سدد موي�س كني ت�صويبة قوية ارتطمت بالعار�ضة وخرجت بعيدة عن املرمى ،واحت�سب حكم املباراة ركلة جزاء �أخرى لإيطاليا
بالدقيقة  ،45وقام بطرد املدافع كاوفمان ومتكن كوالياريال من حتويلها وت�سجيل هدفه ال�شخ�صي الثاين والرابع للأتزوري.
ودون موي�س كني ،الهدف اخلام�س لإيطاليا بالدقيقة  ،70بعد متريرة من كوالياريال �سددها كني بر�أ�سية يف ال�شباك ،و�ضاعف
البديل ليوناردو بافوليتي ،النتيجة بالدقيقة  76بعد عر�ضية مان�شيني ،التي قابلها بافوليتي بالر�أ�س ليت�صدى احلار�س ويكمل
مهاجم الأتزوري الكرة يف املرمى.

موراتا يقود املاتادور لتخطي مالطا

حقق املنتخب الإ�سباين االنت�صار بهدفني دون رد على
نظريه املالطي �أول �أم�س �ضمن مناف�سات اجلولة الثانية
من الت�صفيات امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س �أمم �أوروبا ،2020
�سجل هديف املاتادور الإ�سباين �ألفارو موراتا ،يف الدقيقتني
 31و 73من اللقاء ،ورفع املاتادور ر�صيده �إىل  6نقاط يف
�صدارة ترتيب املجموعة ال�ساد�سة ،بينما جتمد ر�صيد
مالطا عند  3نقاط يف املركز اخلام�س وقبل الأخري ،ويف
ظل غياب لوي�س �إنريكي املدير الفني لإ�سبانيا ،لأ�سباب
عائلية ،اعتمد روبرتو مورينو املدرب امل�ساعد على طريقة
لعب  ،3-3-4بينما اعتمد راميوند فاروجيا املدير الفني
ملالطا على طريقة لعب  .1-5-4بد�أت املباراة ب�سيطرة
وا�ستحواذ للمنتخب الإ�سباين على الكرة ،مقابل جلوء مالطا
�إىل الدفاع والتمركز يف منطقة اجلزاء للحد من خطورة

املاتادور� ،أول تهديد يف املباراة كان من جانب املنتخب
الإ�سباين ،حيث انطلق �سريجي روبريتو على اجلبهة اليمنى
ومرر الكرة ل�سا�ؤول الذي �سدد بقوة لكن ت�سديدته علت
مرمى احلار�س بونيلو يف الدقيقة  ،17حاول �ألفارو موراتا
مهاجم �إ�سبانيا يف الدقيقة  29افتتاح الت�سجيل ،حيث
ا�ستقبل كرة عر�ضية من �أ�سين�سيو لكن احلار�س بونيلو
ت�صدى لها ب�سهولة ،جنح موراتا يف ت�سجيل الهدف الأول
يف الدقيقة  ،31حيث ا�ستقبل متريرة من ماريو هريمو�سو
و�سدد بقوة على احلار�س بونيلو ،والذي ا�صطدمت به الكرة
قبل �أن ت�سكن ال�شباك ،وبعد الهدف ،بد�أ منتخب مالطا يف
اخلروج من منطقة جزائه وال�سعي نحو تعديل النتيجة ،لكن
حماوالته كانت �ضعيفة ج ًدا ومل ينجح يف الت�سديد على
مرمى اخل�صم.

الدامنارك حتقق رميونتادا �أمام �سوي�سرا

مباريات اجلولة الثانية للمجموعة
م�ضيفه ال�سوي�رسي بنتيجة � 3/3ضمن
ملنتخب الدمناركي تع اً
ادل �صعبًا من
جيا بهدف نظيف ،وتقدم املنتخب
خطف ا
ي�ضا فوز ايرلندا على جور
ً
�
أ
دت
�شه
�صفيات ك�أ�س �أمم �أوروبا  ،2020والتي
ريق جرانيت �شاكا النتيجة بت�سجيله
الرابعة بت
فريلري ويف الدقيقة  66عزز قائد الف
رسي يف الدقيقة  19عن طريق رميو
ملنتخب الدمناركي للمباراة ،بعد �أن
ال�سوي�
الهدف الثالث يف الدقيقة  ،76وعاد ا
الثاين ،قبل �أن ي�ضيف بريل اميبولو
الهدف الثاين يف الدقيقة  ،88قبل �أن
الهدف
 ،84فيما �سجل كري�ستيان جيثكيري
ماتيا�س يورجن�سن الفارق يف الدقيقة
ورفع املنتخب ال�سوي�رسي ر�صيده
قل�ص
لأخرية من الوقت الأ�صلي للمباراة،
يك دل�سجارد التعادل يف الدقيقة ا
يف املجموعة حمتلاً املركز الثالث.
هرن
طف
يخ
حقق منتخب الدمنرك نقطته الأوىل
�إىل  4نقاط يف املركز الثاين ،فيما

ريا�ضة دولية

فرياتي� :إيطاليا ت�سري على الطريق ال�صحيح
�أكد ماركو فرياتي العب و�سط املنتخب الإيطايل �أن فوز الآتزوري على لي�شتين�شتاين
بنتيجة  0-6يف اجلولة الثانية من الت�صفيات امل�ؤهلة لبطولة يورو � ،2020سيعيد حما�س
اجلماهري للمنتخب ،قال فرياتي يف ت�رصيحات لقناة «راي �سبورت» الإيطالية« :خ�ضنا
مباراتني �شاقتني علينا خا�صة �أنهما كانتا على ملعبنا ،لذلك كان من ال�صعب التفريط
يف �أي نقطة» ،و�أ�ضاف« :لقد قدمنا مباراتني مميزتني ،ونحن �سعداء بهذه البداية بعدما
ف�شلنا يف الت�أهل لك�أ�س العامل ،و�أول �شيء علينا فعله هو �إعادة �شغف اجلماهري للمنتخب
جمددا ،واحل�صول على دعم اجلميع».
و�أكمل فرياتي« :من املهم لالعب الو�سط ت�سجيل الأهداف ،لكن يف �سان جريمان �أنا
�ألعب يف مركز مت�أخر قليال ،ولدينا هناك العديد من املهاجمني املميزين قادرين على
ت�سجيل الأهداف� ،أنا �سعيد بهذا الهدف» ،واختتم ت�رصيحاته ،قائال« :نحن ال نزال
فريقا �شابا ،لكننا يف امل�سار ال�صحيح» .وبهذا الفوز رفع منتخب �إيطاليا ر�صيده �إىل
 6نقاط يف �صدارة املجموعة العا�رشة ،بينما ظل لي�شتن�شتاين يف املركز الأخري بدون
نقاط.

موراتا :غياب �إنريكي زاد حافزنا لالنت�صار
�أكد �ألفارو موراتا مهاجم املنتخب الإ�سباين �أن غياب املدير الفني لوي�س �إنريكي عن
مباراة مالطا التي فاز بها الالروخا بثنائية نظيفة ،زاد من حافز الالعبني لتحقيق
االنت�صار ،وغاب �إنريكي عن املباراة ب�سبب م�شاكل عائلية وظرف قهري ،وتواجد بدال
منه روبرتو مورينو م�ساعده ،وقال موراتا خالل ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «ماركا»
الإ�سبانية�« :شكرا لكم على دعم املدرب �إنريكي فهو يعرف ذلك ،و�أنا �سعيد لوجودي
هنا مع املنتخب ،و�أهم �شيء كان حتقيق االنت�صار ولعبنا بقوة وعلينا �أن نوا�صل ذلك»،
ريا يف ال�سنوات الأخرية ،والآن �أ�صبح من
و�أ�ضاف« :النتيجة ،لقد تغريت كرة القدم كث ً
ال�صعب ج ًدا الفوز على فرق تلعب بدفاع قوي» ،و�أمت« :نريد دائما الفوز ،واليوم كان
لدينا حافز �أكرب ،حيث �أردنا الفوز من �أجل مدربنا �إنريكي والذي ي�ستحق ذلك ،ونحن
معه حتى املوت».

�إ�صابة رونالدو تثري قلق جوفنتو�س
ك�شف تقرير �صحفي �إيطايل �أم�س �أن الإ�صابة التي تعر�ض لها الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو جنم جوفنتو�س تخيف امل�س�ؤولني يف ال�سيدة العجوز ،وكان رونالدو قد تعر�ض
للإ�صابة يف مباراة منتخب بالده �أمام �رصبيا الإثنني املا�ضي ،و�أو�ضح جوفنتو�س �أن
الالعب يعاين من �إ�صابة طفيفة يف ع�ضالت الفخذ الأمين ،ووف ًقا ملوقع «كالت�شيو
مريكاتو» ،ف�إن م�س�ؤويل جوفنتو�س قلقون للغاية ب�ش�أن احتمالية غياب كري�ستيانو �أمام
�أجاك�س �أم�سرتدام يف ذهاب ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،رغم ت�رصيحات الالعب ب�أنه
�سيعود خالل �أ�سبوعني فقط .ويعود قلق م�س�ؤويل اليويف حول التعايف ال�رسيع لكري�ستيانو
رونالدو من الإ�صابة� ،إىل تقدم عمر الالعب الذي يبلغ الآن  34عا ًما ،كما �أن �إ�صابة
رونالدو ت�شبه �إىل حد كبري الإ�صابة التي تعر�ض لها زميله الأرجنتيني باولو ديبااليف
املو�سم املا�ضي ،وغاب على �إثرها عن املالعب لفرتة و�صلت �إىل �شهر.

مبابي يختلف حول الرحيل لريال مدريد
اختلف الفرن�سي كيليان مبابي جنم باري�س �سان جريمان مع والده ،ب�ش�أن االنتقال
�إىل �صفوف ريال مدريد يف املو�سم املقبل ،ووف ًقا ل�صحيفة «�صن» الربيطانية،
ف�إن والد مبابي كان يجري ات�صاالت دائمة مع م�س�ؤويل ريال مدريد من �أجل
العمل على نقل جنله �إىل ملعب �سانتياغو برنابيو يف املو�سم املقبل ،وعلى
عك�س والده ال يرغب كيليان مبابي يف ترك باري�س �سان جريمان وارتداء قمي�ص
املرينغي� ،إال بعد �أن يحقق مع الفريق الفرن�سي لقب دوري �أبطال �أوروبا.
وتعر�ض حلم مبابي ل�صدمة كبرية يف املو�سم احلايل ،بعد �أن ودع الفريق
الفرن�سي البطولة الأوروبية من الدور ثمن النهائي على يد مان�ش�سرت يونايتد،
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن اخلروج �أمام ال�شياطني احلمر كان من املفرت�ض �أن
ي�ؤثر على عقلية مبابي ،لكن الأخري عاد لي�رصح ب�أنه لن ي�ست�سلم وال يزال ي�ؤمن
مب�رشوع باري�س �سان جريمان ،ويلعب الفريق امللكي على �أزمة �سان جريمان
مع قانون اللعب املايل النظيف للح�صول على خدمات مبابي ،حيث �أن النادي
الفرن�سي قد ي�ضطر �إىل بيع �أحد جنومه لتعوي�ض الفجوة التي تبلغ  130مليون
جنيه �إ�سرتليني.
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ر�ؤى

جنيب حمفوظ � ..أو ْب َرا احلِ َكا َي ِ
احل ْكي
وم ْق َهى َ
ات َ

ي�أتي يوم الثالثني من �أوت من كل عام ليحمل ذكرى رحيل عميد الرواية العربية العاملي جنيب حمفوظ  ،لي�أخذ معه كل �أ�سرار احلارة امل�صرية
القدمية  ،ف�ضال عن احتكاره احل�صري حلكايا م�صر املجتمعية وما تت�ضمنه من �إحداثيات و�إ�شكاليات ميكن �أن تف�سر تاريخ م�صر يف خم�سني عاما  ،ت�أين
هذه الذكرى لتفجر يف �أذهاننا ق�ضية �أن �شخ�صيات حمفوظ الرواية لي�ست جمرد �أبطال حتكي ق�ص�صا من �أجل املتعة والإمتاع فح�سب  ،بل هي رموز
لواقع م�ضى  ،وم�ستقبل � ٍآت .
د.بليغ حمدي ا�سماعيل

�سمه
ار ِ�س َي ِ
اح ُّي ِا ُ
َم َز ٌ
نجَ ِ ْيب محَ ْ ُفوظ:
دخل الأ�ستاذ اجلامعي قاعة
املحا�رضات منت�شيا وم�ست�شعراً
بالفخر ال�شديد وهو يت�أبط
حتت ذراعه الأمين رواية بداية
ونهاية لعميد الأدب العربي
الأديب العاملي جنيب حمفوظ
 ،ومبجرد جلو�سه على مقعده
ال�ساكن وال�ساكت كقلبه بد�أ يعلن
عن �أدب جنيب حمفوظ بو�صفه
منوذجاً للرواية الواقعية ويف
الواليات املتحدة الأمريكية
ي�سمون هذا النوع من الأدب
بالأدب النقدي االجتماعي ،
ويبدو �أن طالباً نابهاً قد تنبه
خلط�أ الأ�ستاذ املعتاد نتيجة
ما تعانيه امل�ؤ�س�سات اجلامعية
من ترهل �أكادميي وتورم يف
الدرا�سات املكتبية واملتحفية
�إن جاز لنا التعبري و�أ�شار رافعاً
يده طلباً للمداخلة  ،وكعادة
الأ�ستاذ اجلامعي يف م�رص
والذي نادراً ما يت�سم بالت�سامح
وات�ساع الأفق نتيجة الرتبية
الأكادميية التي ترعرع يف كنفها
�أذن له باملداخلة على امتعا�ض
واحتقان مل يبنه للطالب .
ومل يزد الطالب حديثاً �سوى
�أنه قال �إن جنيب حمفوظ هو
رائد الرواية التاريخية بدليل
روايته الثالث عبث الأقدار
 ،ورادوبي�س  ،وكفاح طيبة ،
ولي�ست روايات بداية ونهاية
والقاهرة اجلديدة وال�رساب
والثالثية ال�شهرية هي دليل كونه
�أنوذجاً للرواية الواقعية  .ويبدو
�أن طالباً �آخر قد ا�ستدرك
ما فات الأ�ستاذ والطالب يف
ق�رصهما الواقعية والتاريخية
كنمطني روائيني لنجيب حمفوظ
 ،ولرمبا �أنه مل يدرك املكان
املتحفي الذي يجل�س فيه وهو
قاعة املحا�رضات ال�صامتة
فتكلم بغري �إذن �أو �إيذان فقال
 :يا �أ�ستاذ �إن جنيب حمفوظ
هو رائد الأدب الرمزي والرواية
الرمزية القائمة على الت�أمل
وخري دليل على ذلك رواياته
الطريق  ،وال�سمان واخلريف ،
ومريامار  ،واحلرافي�ش  .وقام
طالب �آخر وقال �أظن �أن جنيب
حمفوظ هو رائد رواية البوح
ال�صويف بدليل �أ�صداء ال�سرية
الذاتية  ،و�أحالم فرتة النقاهة.
لكن احلقيقة �أن �أدب جنيب
حمفوظ الروائي ميثل �أوبرا
احلكايات ومقهى ال�شعب ومن
ال�صعب حماولة ت�صنيفه وفق
هو�س وهوى النقاد بحمية
الت�صنيف وقولبة الإبداع
 ،ف�أنت �أمام عامل مزدحم
بغري ملل �أو �صخب حكائي

بالأحداث والوقائع اجلدلية ،
هذه الأحداث و�إن بدت ب�سيطة
يف بع�ض الأحايني �إال �أن كل
حدث منها يفجر طاقات من
الأ�سئلة املثرية التي ت�ستدعي
التفكري وال جتعل العقل مب�أمن
عن الت�أويل والتف�سري  .حقاً
جمموعة �ضخمة من الأعمال
الروائية متثل مغارة من الأ�سئلة
التي ي�صعب ت�صنيف كاتبها
حتت مظلة قا�رصة مانعة  ،لذا
فنجيب حمفوظ هو بحق مزار
�سياحي ي�ستقطب املعار�ضني
قبل امل�ؤيدين وهو م�ؤ�س�سة
�شعبية �أدبية تن�رص بداخلها كافة
التيارات الأدبية بغري انحناء �أو
حماولة انهزام داخلية  .و�إذا
كانت روايات جنيب حمفوظ قد
حققت وال تزال ال�شهرة وال�صيت
وبلوغ امل�أرب من حيث جودتها
ور�صانتها و�إثارتها لأ�سئلة �سابرة
تغو�ص يف املجتمع  ،ف�إن عميد
الرواية العربية جنيب حمفوظ
ي�شبه احلكاية  ،بل قلما جند
�أديباً �صار االهتمام ب�شخ�صه
مثل الوعي ب�أعماله وهذا
حتقق بالفعل لنجيب حمفوظ
كما حتقق لكتاب �آخرين مثل
ماركيز  ،و�سارتر  ،و�إليوت ،
و�صامويل بيكيت .ورمبا هذه
ال�سطور لي�ست موجهة �إىل
القارئ العادي الذي اعتاد
القراءة وفعلها وا�ستمر�أت �أذناه
�سماع ا�سم جنيب حمفوظ منذ
�صغره � ،إمنا هي �سطور لقارئ
ا�ستثنائي لأن القراءة بالفعل يف
هذه الأيام فعل ا�ستثنائي قد
يبدو غريبا لأن اجليل احلايل
تيقن بواقع الإنرتنت و�صار
مريداً مطيعاً ل�شبكات التوا�صل
االجتماعي  ،راف�ضاً �أية حماولة
جلذبه نحو الورق و�صناعه
الذين �أبدعوا وقدموا للح�ضارة
�رصوحاً جديدة .

ِبدَ ا َي ٌ
ات و َت ْك ِو ْين
جنيب حمفوظ ابن القاهرة
القدمية حتديداً حي اجلمالية
التي مل ي�رش �إليها بحرف واحد
�أو �سطر يتيم با�سمها يف �إحدى
رواياته وك�أنها حرم خا�ص به
رغم �أن واقع روايته كلها تفوح
بعطر اجلمالية وتفا�صيلها
ال�ساحرة  ،ولقد �سمي بهذا
اال�سم تيمناً بالطيب الذي
�أ�رشف على والدته وهو الدكتور
جنيب با�شا حمفوظ القبطي
وا�سمه بذلك مركب ووالده
هو عبد العزيز �إبراهيم الذي
مل يقر�أ يف حياته �سوى كتابني
فقط  ،القر�آن الكرمي  ،وحديث
عي�سى بن ه�شام للمويلحي لأنه
كان �صديقاً له وهذا يعك�س
مدى ت�أثر �أديبنا العاملي بعامل
احلكايات والق�ص�ص � .أما �أمه

التي قال عنها جنيب يف �أحاديثه
�أنها امر�أة ال تقر�أ وال تكتب
 ،وكثرية ال�صمت �إال �أنها �إن
حتدثت �صارت خمزناً للحكايات
ال�شعبية وهي بذلك ت�صبح رافداً
مهماً وخ�صباً من روافد تكوين
جنيب حمفوظ الإبداعية .
ولقد در�س جنيب حمفوظ يف
جامعة ف�ؤاد ( القاهرة حاليا)
يف ق�سم الفل�سفة وهذا يعك�س
قدرته على ا�ستقراء امل�شاعر
والعواطف ل�شخ�صيات املجتمع
ومتكنه من ت�أويل الرتكيبة
النف�سية ل�شخ�صياته الق�ص�صية
 ،ولعل �أكرث ال�شخ�صيات التي
�أثرت يف تكوين وحياة الأديب
العاملي جنيب حمفوظ هو
ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق
�صاحب �أ�شهر معركة فقهية
وفكرية مع الق�رص امللكي ،
وثاين جمدد بعد الإمام املجدد
ال�شيخ حممد عبده  ،ولقد
اكت�سب جنيب حمفوظ عن
ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق
الت�سامح ورف�ض التع�صب  ،وهو
ما نلمحه يف كافة روايات جنيب
حمفوظ .
والغريب �أن جنيب حمفوظ قد
ر�شح عقب تخرجه لل�سفر �إىل
فرن�سا للح�صول على درجة
املاج�ستري وبالفعل اختار
مو�ضوعا ً لر�سالته بعنوان ”
اجلمال يف الفل�سفة الإ�سالمية
” لكن البعثة حجبت عنه
اعتقاداً من �إدارة اجلامعة ب�أنه
قبطي ال�سمه و�أنه منتمي حلزب
الوفد املغ�ضوب عليه من
قبل احلكومة والق�رص �آنذاك
 .ووقتها قرر جنيب حمفوظ
اختياره النهائي بامتطاء فر�س
الأدب واجلنوح بعيداً عن
الفل�سفة مبعناها الأكادميي
لكنه يف احلقيقة مل ي�ستطع
�أن يهجر الفل�سفة وبحارها
امل�ضطربة يف ثنايا �إحداثيات

رواياته  .وحينما نتتبع �سرية
جنيب حمفوظ املهنية ندرك
على الفور ات�سامه بعدد من
ال�سمات وال�صفات �أبرزها
االلتزام والروتينية التي تعني
االن�ضباط يف �إمتام املهام
ولي�ست البريوقراطية املعهودة
يف دوائر احلكومة وم�ؤ�س�ساتها
 ،فعمل �سكرترياً برملانياً
بوزارة الأوقاف يف الفرتة من
 1938وحتى  ، 1945ثم �صار
مديراً مل�ؤ�س�سة القر�ض احل�سن
التابعة لوزارة الأوقاف حتى
 ، 1954فمديراً ملكتب وزير
الإر�شاد  ،ومديراً للرقابة على
امل�صنفات الفنية وهو يف واقع
الأمر الأكرث التزاماً �أمام ق�ضايا
جمتمعه لكنه بالفعل كونه �أديباً
ي�سعى �إىل التحرر من فخ القيود
التي تن�صب على العمل الفني ،
ثم �أ�صبح بعد ذلك مديراً عاماً
مل�ؤ�س�سة دعم ال�سينما وهو بحق
�أحد �أبرز �صناعها الذين �أ�سهموا
يف ريادة ال�سينما امل�رصية على
مر عقود بعيدة .

الع مَ
وظي
ال امل َ ْح ُف ِ
َ
وح َكا َي ٌ
ات
ار ِ
ْ � ..أ�س َر ٌ
لكن ملاذا هذا التفرد الذي
حققه جنيب حمفوظ وال تزال
الدرا�سات والندوات تعقد عنه
وعن رواياته على ال�سواء  ،وملاذا
ال ميكن احلديث عن روايات
جنيب حمفوظ بعيداً عن التطرق
لعامل جنيب حمفوظ الذي كان
بوتقة االن�صار الطبيعية الأوىل
لهذه الكتابات الروائية الرائدة
 .فنجيب حمفوظ وعامله
ال�شخ�صي كان قريبا من
الطبقات املهم�شة والو�سطى
وجمتمع املوظفني  ،لذا �أراد
�أن ين�سج من هذه العالقات
ملحمة لطبقة مهم�شة ا�ستطاع

�أن يجعلها حمور احلكاية
بتفا�صيلها اليومية ومعاناتها
املتكررة  ،وهذا هو جنيب
حمفوظ الذي �أمكنه اجللو�س
�ساعات طويلة على مقاهي
عرابي والفي�شاوي وكازينو
الأوبرا وري�ش ووادي النيل
وبيرتو بالأ�سكندرية ليلتقط
ماليني احلكايا ال�شعبية ال التي
تتناول الق�ص�ص ال�شعبية مثل
عنرتة و�سيف بن ذي يزن وبني
هالل  ،بل حكاية ال�شعب الآين
 ،وقرر جنيب حمفوظ �أن يجعل
من روايته حكاية للوطن و�أهله .
واملقهى الذي كان جمرد مكان
جلو�س عابر لبع�ض النا�س  ،كان
لنجيب حمفوظ مبثابة الأوبرا
التي ي�شاهد فيها كل الفنون ،
وامل�ش�رسح الطبيعي الذي يرى
فيه النا�س على حقيقتهم بغري
�أقنعة زائفة  ،وهو ما م َّكنه من
ر�صد نب�ض ال�شارع وق�ص�صه
التي ال تنتهي .وهذا القرب
من طبيعة الأ�شخا�ص والأ�شياء
�سمح لنجيب حمفوظ ا�ستخراج
جواز �سفر �إن�ساين لل�سفر يف
نفو�س الب�رش  ،وهو الذي �أتاح
له بعد ذلك �سرب �أغوار املجتمع
امل�رصي ور�صد م�شكالته وتتبع
حراكه با�ستمرار  ،ولعل �رس متيز
جنيب حمفوظ بعامله الروائي
عن �أ�سماء �شاركته فن احلكي
مثل يو�سف �إدري�س ويو�سف
ال�سباعي وتوفيق احلكيم ويحيى
حقي وغريهم �أنه ا�ستطاع
بف�ضل حد�سه الفطري ه�ضم
الرتكيبة االجتماعية وال�سكانية
للمجتمع امل�رصي و�إدراك
العالقات االجتماعية املتنامية
التي تتحكم يف هذه الرتكيبة
ومن ثم اختزال كل التفا�صيل
الدقيقة اليومية عن ه�ؤالء
وت�سجيلها ب�صورة �إبداعية
ا�ستثنائية .

امل َ ِد ْي َنة َ /
ار ُة /
احل َ
الع مَ ُ
ال :
َ
كم من روائي اغرورق يف
القرية تارة ويف املدينة تارة
�أخرى ؟ وكم من قا�ص �سافر
�صدفة �إىل الريف فكتب عنه
وعن تفا�صيله ثم عاد �إىل مدن
الأ�سفلت من جديد ف�ضاعت
رائحة خبز الريف و�سط غبار
ال�سيارات و�أنفا�س العمال
واملوظفني ؟ هذا حدث كثرياً
يف عامل الروائيني العرب
عموماً وامل�رصيني على وجه
اخل�صو�ص � ،إال يف حالة جنيب
حمفوظ الذي قرر �أن يكون
�أديب املدينة و�شاعر احلارة ،
واملدينة يف �أدب جنيب حمفوظ
بدي ً
ال عن القرية التي ميكن
اختزال تفا�صيلها يف املكونات
احل�ضارية لها � ،أما املدينة يف
معادل مو�ضوعي للعامل الكبري
برتاكيبها املتباينة و�صفاتها
التي ت�أبى الت�صنيف وخري متثيل
لذلك ملحمة احلرافي�ش التي
تظل درة �أعمال جنيب حمفوظ
على الإطالق ،وقدمياً كنا
ندر�س باجلامعة قاعدة مفادها
�أن القرية وتفا�صيلها هي
الأقرب لفن الرواية باعتبار �أن
الرواية عمل �أدبي طويل ن�سبياً
عن الق�صة والق�صة الق�صرية
و�أن عامل القرية برتابته و�إيقاعه
البطئ �صالح متاماً لتكنيكات
الرواية � ،إال �أن جنيب حمفوظ
الكاتب الذي يعد ا�ستثنائياً يف
عاملنا الإبداعي ا�ستطاع �أن
ينقل الإيقاع احلكائي �صوب
احلارة والتي جعلها معادالً
مو�ضوعياً للوطن تارة  ،وللعامل
تارة �أخرى  ،وفن الرواية عند
جنيب حمفوظ ميكن اختزاله يف
كاتب اجتهد يف ر�صد حتوالت
املدينة النهرية الكبرية .
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ت�أليف حممد �سيد ريان

ثقافة اجلماهري ..وال�سلطة يف
ع�صر مواقع التوا�صل االجتماعي

�أ�ضحت مواقع التوا�صل االجتماعي عام ً
ال مهم ًا يف تهيئة متطلبات التغيري عن طريق تكوين
الوعي يف نظرة الإن�سان �إىل جمتمعة والعامل .ال �أحد ي�ستطيع �أن ينكر �أن و�سائل التوا�صل
ريا حيويًا �ضمن �آليات احلراك العام يف مناطق عدة من العامل،
االجتماعي �أ�ضحت بالفعل متغ ً
ً
جاعلة
وقد جنحت يف الربط ب�سرعة هائلة وغري م�سبوقة بني �أنا�س يف خمتلف �أرجاء املعمورة،
ً
ً
قدرة على �إ�شعار «مواطنيها» باحلاجة
واقعية و�أعلى
جمتمعات �أكرث
من املجتمعات املتخيلة
ٍ
لت�أكيد م�صاحلهم امل�شرتكة .وبينما يحدث كل ذلك ي�صبح من ال�ضروري درا�سة الأثر املرتتب على
التطورات «املعلوات�صالية» يف خمتلف املجاالت ،وحماولة ا�ست�شراف �آفاق ا�ستخدام و�سائل التوا�صل
َ
بغية بناء فهم خالق
االجتماعي ،وحتليل ما ي�شري �إليه تطورها املت�سارع وما يثريه من ت�سا�ؤالت،
وفعال للتعامل مع هذه الظاهرة ،يف راهنها ويف �أفق حتوالتها امل�ستقبلية.

وكاالت
يذكر الكاتب الدافع وراء الكتاب،
اً
قائل« :ان�شغلت منذ فرتة طويلة
مبتابعة اجلماهري على مواقع
التوا�صل االجتماعي كجزء من عملي،
وتناولت يف كتابات �سابقة يل –خا�صة
بر�صد وحتليل ما حدث يف ثورة يناير
 بع�ض االنطباعات عن ال�سلوكالإن�ساين الفردي واالجتماعي
لل�شخ�ص االفرتا�ضي ،ولكن ظل
لدي هاج�س كبري ب�أن درا�سة جذور
ريا
املو�ضوع وبداية اخليط �ستفيد كث ً
يف تو�ضيح الكثري من الإ�شكاليات
اخلا�صة بالعقل والوجدان ال�سيا�سي
للجماهري العربية.
نعم مواقع التوا�صل االجتماعي
�أ�صبحت «�إعال ًما بديالً» ميار�س
فيه النقد ،ويولد �أفكا ًرا و�أ�ساليب
لها �أهميتها ،و�أي�ضً ا طر ًقا جديدة
للتنظيم والتعاون والتدريب بني
�إفراد املجتمع .ورمبا الأكرث �أهمية،
�أنها تعدّ و�سيلة للتوا�صل بني احلكام
و�صناع القرار واجلمهور� ،إذ ي�ؤدي
غياب احلوار� ،إىل اختالل العالقة
بينهما.
قد ال متثل مواقع التوا�صل
االجتماعي العامل الأ�سا�س للتغيري يف
املجتمع ،لكنها �أ�صبحت عامالً مهماً
يف تهيئة متطلبات التغيري عن طريق
تكوين الوعي ،يف نظرة الإن�سان �إىل
جمتمعه والعامل .فامل�ضمون الذي
تتوجه به عرب ر�سائل �إخبارية �أو
ّ
ثقافية �أو ترفيهية �أو غريها ،ال ي�ؤدي
بال�رضورة �إىل �إدراك احلقيقة فقط،
بل �إنه ي�سهم يف تكوين احلقيقة ،وحل
�إ�شكالياتها .وحيث �أنها �أ�صبحت تُ�شكل
جز ًءا من احلركات االحتجاجية �ضد
الأنظمة اال�ستبدادية وك�رس احتكارها
للمعلومات.
عليه فقد �ش ّكلت و�سائل التوا�صل
االجتماعي عامل �ضغط على
امل�س�ؤولني واحلكومات من خالل
احتاد جمموعات من الأفراد حول
�أفكار و�آراء متقاربة وهو ما �أدى �إىل
ثراء املجتمعات فكر ًيا ،وانت�شار وعي
�أفراد املجتمع بحقوقهم وواجباتهم،
و�إن اختلفت طريقة تعامل الدول مع
مواقع التوا�صل االجتماعي حيث
�أ�صبحت م�ؤ�رشًا على درجة التحول
ال�سيا�سي والدميقراطية يف تلك الدول
وبد�أت ت�أخذ يف عني االعتبار �أهمية
التوازن بني هذه املواقع كو�سائل
للحرية والتعبري وبني �رضورة وجود
�ضوابط حتكم عملية ا�ستخدامها
للوقوف دون حتولها لأداة تهدد �أمن
املجتمع �أو ا�ستقرار الأنظمة ،كما
حدث يف بع�ض الدول.
هنا ميكننا القول �أي�ضً ا �إن هذه
ال�شبكات قد �أ�سهمت يف رفع م�ستوى
الوعي لدى ال�شعوب ،وت�أكدها من
�أنها هي م�صدر ال�رشعية ،متنحها

ملن ت�شاء وتزيحها متى بدا لها ذلك،
و�أن هذه ال�شبكات قد �أفرزت قي ًما
جديدة ،لعل �أهمها باملطلق القبول
بالآخر يف تنوعه واختالفه وتباينه،
ما دامت املطالب موحدة وامل�صري
م�شرتكاً .وميكننا القول باملح�صلة،
�إن هذه ال�شبكات �أبانت ب�أن ثمة
�شعو ًبا حية ويقظة ،حتى و�إن خ�ضعت
لعقود من الظلم واال�ستبداد.

البحث يف ثقافة
اجلماهري وال�سلطة
عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي
يف كتاب «ثقافة اجلماهري وال�سلطة
منذ �أقدم الع�صور وحتى ع�رص مواقع
التوا�صل االجتماعي» ،ي�ؤكد الكاتب
على �أن درا�سة تاريخ اجلماهري
ت�ساعد يف تو�ضيح ال�صورة عن ه�ؤالء
اجلماهري منذ �أقدم الع�صور ،م�ضي ًفا
�أن الالفت للنظر �أن وجود اجلماهري
ك�صوت مقابل ل�صوت ال�سلطة كان
�ضعي ًفا رغم تفوقهم العددي على
حكامهم ،وكانت النتائج مت�أخرة
مقارنة مبا حدث من �رسعة التغيري
الذي ظهر م�ؤخ ًرا يف الألفية الثالثة.
هنا يُرجع الكاتب كل ذلك لوجود
�أدوات مت من خاللها ال�سيطرة
على ه�ؤالء اجلماهري ،مثل العادات
والتقاليد والأعراف والأديان
والقوانني والو�سائل الإعالمية
والثقافية .كما �أن التحديات،
والعقبات ،وامل�شكالت ال�سيا�سية،
وحقوق الإن�سان ،والتطورات الدولية،
والتوقعات االقت�صادية ،واحلروب
والفنت ،والف�ساد احلكومي ،والنمو
املتزايد يف �أعداد ال�سكان؛ ومن ثم
الزيادة يف �أعداد املهم�شني �سيا�س ًيا،
وزيادة الفجوة التكنولوجية ،والتفاوت
الكبري يف م�ستوى املعي�شة كان لها
دور كبري يف االجتاه نحو درا�سة
ظاهرة اجلماهري الغفرية يف ع�رصنا
احلايل .حيث حركة املنظمات
املهنية واجلمعيات الأهلية واملجتمع
املدين والفرد ،وهي ما ميكن �أن
نطلق عليها بـ»الفعل ال�سو�سيولوجي»
عن�رصاً فعاالً وحمدداً �أ�سا�ساً يف
م�سرية التقنية االت�صالية يف عالقتها
باملوروث الإعالمي.
ي�شري الكاتب �إىل �أهمية البحث
يف �أحد �أهم فروع العلم احلديث
وهو علم النف�س االجتماعي ،ويهتم
بالدرا�سة العلمية للإن�سان ونف�سيته
ككائن اجتماعي ،وهدفه بناء جمتمع
�أف�ضل قائم على فهم �سلوك الفرد
واجلماعة .فهو حتليل �سو�سيولوجي
على م�س�ألة الف�ضاء العام وعالقته
مبواقع التوا�صل االجتماعي التي
�أ�صبحت لها نفوذ و�سلطة يف البنية
ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية،

تزامنًا مع الفرتة الراهنة يف ع�رص
التكنولوجيا اجلديدة ،التي اكت�سحت
احلياة اليومية للأفراد من خالل
تبادل الأفكار والآراء على �ساحة
افرتا�ضية ال حدود لها ،ومنه ميكن
معرفة الدور الأ�سا�سي التي تعمل
عليه مواقع التوا�صل االجتماعي يف
تكوين ف�ضاء عمومي يكت�سي حلة
تكنولوجية.
احلقيقة �أن النظريات والدرا�سات
ريا من
الإعالمية ،قدمت كث ً
االجتهادات حول مفهوم الإعالم
االجتماعي ودائرة الت�أثري ،ومنها
نظرية الت�سويق االجتماعي التي
تتناول كيفية ترويج الأفكار التي
تعتنقها النخبة يف املجتمع ،لت�صبح
ذات قيمة اجتماعية معرتَف بها .وو ّفر
ظهور �شبكات التوا�صل االجتماعي
فتحا ثور ًيا ،نقل الإعالم �إىل �آفاق
ً
غري م�سبوقة ،و�أعطى م�ستخدميه
فر�صً ا كربى للت�أثري واالنتقال عرب
احلدود بال قيود وال رقابة �إال ب�شكل
ن�سبي حمدود.

مواقع التوا�صل «الإعالم
البديل»
قد ال يعمل الإعالم يف فراغ بل
ي�ستمد من ال�سياقات االقت�صادية
وال�سيا�سية والثقافية� ،سواء كانت
حملية �أو قومية �أو �إقليمية �أو دولية.
ولكي نفهم �أهمية مواقع التوا�صل
االجتماعي «الإعالم البديل» يجب
�أن ن�ضعها يف النظريات ال�سيا�سية
والدميقراطية التي وفرت �سندًا
نظر ًيا وفكر ًيا لهويتها وممار�ستها،
ويتطلب مراجعة بع�ض املقاربات
على م�ستويات عدة ،يلتزم بع�ضها
اجلوانب املتعلقة بالتطورات يف
تكنولوجيا االت�صال ،وبع�ضها يعلق
على املو�ضوع من جانب الدرا�سات
االجتماعية وال�سيا�سية وغريها ،مبا
اً
مدخل لفهم خ�صائ�ص الإعالم
ميثل
اجلديد.
كما �أن ح�رص الإعالم البديل يف
الر�ؤية القائلة ب�أنه عبارة عن حركة
م�ضادة للثقافة اجلماهريية ال�سائدة
هو �إجراء نظري قا�رص ،فالإعالم
اجلديد منتج �أي�ضً ا لثقافة ات�صالية
بديلة ،وعادة ما يكون يف تعار�ض مع
ما هو �سائد .ويقع بني مفرتق مناهج
نظرية متداخلة فهو يعاين من طابعه
املهم�ش خارج ال�سياق االجتماعي
وخ�صو�صيته يف كونه بديالً عن
النظام الإعالمي القائم.
ميكن �أن تعمل مواقع التوا�صل
االجتماعي على تفعيل الطاقات
املتوافرة لدى الإن�سان ويوجهها
للبناء والإبداع يف �إطار تطوير القدمي
و�إحالل اجلديد من قيم و�سلوك،
وزيادة جماالت املعرفة للجمهور،
وازدياد قدرتهم على التقم�ص

الوجداين وتق ّبلهم للتغيري ،وبهذا
ف�إن االت�صال له دور مهم ،لي�س يف
بثَ معلومات ،بل يف تقدمي �شكل
الواقع ،وا�ستيعاب ال�سياق االجتماعي
وال�سيا�سي الذي تو�ضع فيه الأحداث.

م�ستقبل و�سائل
االت�صال يف ع�صر «ما
بعد احلداثة»
قد تُعد و�سائل االت�صال عن�رصًا
�أ�سا�سً ا يف املجتمع ،لكن النظر
�إليها على �أنها �أ�سا�س عملية
التغري االجتماعي ينقلها �إىل دائرة
«احلتمية» ،وهذا ما رف�ضه علم
االجتماع املعا�رص .وت�ؤدي الثقافة
الالمادية ،كالإيديولوجيات ال�سيا�سية
واالجتماعية �إىل تغيرّ وا�سع يف حياة
املجتمع� ،أكرث من ت�أثري الثقافة
املادية يف بعدها التكنولوجي ،ولكن
ي�صعب قيا�س هذه التغيرّ ات« ،التغري
املادي والالمادي» ،مما �أدى �إىل
�إطالق النظرة الن�سبية.
مع بداية الألفية الثالثة ظهر مفهوم
احلتمية املعلوماتية� ،إذ مل يعد
يقا�س مدى تقدم الدول ،على �أ�سا�س
نتاجها القومي ،بل على �أ�سا�س
�إجمايل نتاجها املعلوماتي القومي.
ففي ع�رص «ما بعد احلداثة» ،نرى
التناق�ض ،لأنه يفر�ض على الإن�سان
�صعوبة العي�ش فيه من دون �أدواته
االت�صالية التي تربطه باملجتمع.
فمثالً ال ن�ستطيع العمل من دون هاتف
نقال� ،أو احلا�سوب(الكومبيوتر)،»... ،
�أي �أ�شكال تقنية للحياة االجتماعية.
وقد ت�صبح لأ�شكال احلياة خ�صائ�ص
جديدة عن طريق العمل بالتكنولوجيا،
وهنا تت�سطح �أ�شكال احلياة ،ويتفاعل
كل �شيء عن طريق و�سائل االت�صال.
يف تطور هذه احلركات تاريخ ًيا
ينتقل الكتاب �إىل التح ّول عرب التط ّور
التكنولوجي الذي �صاحب جوهر
الإعالم ،فما يبدو اليوم جديدًا ي�صبح
ميا بظهور تقنية جديدة� ،أمل يكن
قد ً
الإعالم جديدًا مع ظهور الطباعة،
وال�صحافة ،والإذاعة ،والتلفزيون؟
�إذاً مفهوم الإعالم اجلديد ميثل يف
واقع الأمر مرحلة انتقالية من ناحية
الو�سائل .وعليه فالتالقح احل�ضاري
الذي ولّده انتقال املعلومة عرب
االنرتنت قد ر�سخ قيم وثقافة البلد
امل�صدر للمعلومة والتكنولوجيا يف
ِّ
�آن واحد ،وين�ش�أ عن هذه احلتمية
التكنولوجية حالة ما ي�سمى بال�صدمة
االلكرتونية التي �رسعان ما تتحول
بالبلدان امل�ستوردة من االنبهار

بالواقع االفرتا�ضي �إىل اال�صطدام
امل�صدر.
بالواقع احلقيقي للبلد
ِّ
اً
وات�صال ال ي�سهم يف
�إن �إعال ًما
حتديد �أوليات املجتمع ال�سيا�سية
والثقافية واالقت�صادية ال ميكنه �أن
اً
فاعل يف �أي م�رشوع ي�سعى�إىل
يكون
لتداول �سلمي على ال�سلطة كنتيجة
حتمية لتداول �أهم الت�صورات حول
كيف ندير ال�ش�أن العام باالعتماد
على الر�أي العام الذي ت�سهم و�سائل
الإعالم احلرة يف بلورته ب�شكل حمايد
ومو�ضوعي بعيدًا عن �أي توظيف
اقت�صادي �أو �سيا�سي.
يف النهاية ،ف�إن املجتمعات
�سو�سيولوجياً -تُعدّ ظاهرة علىقدر كبري من التعقيد حتى جنزم �أن
من ال�سهل �أن ت�أتي مناذج �سيا�سية �أو
اقت�صادية �أو فكرية قادرة بكل ب�ساطة
وباالعتماد على التقنية الذكية
لالت�صاالت على �إحداث تغيري وب�شكل
جذري يف بنية املجتمعات ،انطال ًقا
فقط من كونها تقنية فعالة ،حتى و�إن
كانت هذه التقنية يف جمال الإعالم.
�إن بني الظاهر تقن ًيا يف االت�صال
اليوم والنتيجة االجتماعية غدًا تظهر
اختالفات قد ت�صل يف بع�ض الأحيان
�إىل التناق�ض.
يف عديد امل�ؤلفات التي �صدرت
حدي ًثا ،متت مناق�شة و�سائل
التوا�صل االجتماعي ودورها يف
التحوالت امل�ستقبلية :من القبيلة
�إىل الفي�سبوك ،نحو فتح �أفق طموح
للبحث يف هذه الظاهرة اجلديدة،
مبا لها من ت�أثريات كبرية يف اجلوانب
الرتبوية وال�سلوكية للجيل اجلديد من
ال�شباب عرب خمتلف �أنحاء العامل .كما
ً
نقا�شا
تنفرد هذه الكتب بكونها تثري
علم ًيا حول الأمناط امل�ستقبلية
لهذه الو�سائل ،و�صوالً �إىل و�ضع ر�ؤى
ا�ست�رشافية حول حدود الت�أثريات
اً
م�ستقبل ،ف�ضالً عن
املتوقعة لها
حماولة الرد على ال�س�ؤال حول
م�سارات التفاعل يف هذا املجال
داخل معادلة املواطنني -الدول،
واجتاهات العالقة بني الطرفني.
هي ر�ؤية ا�ست�رشافية من امل�ؤلفني،
نحو تناولهم تطور دور و�سائل
التوا�صل االجتماعي يف امل�ستقبل،
وما �ستفر�ضه من تغيريات على كثري
من امل�سلمات الراهنة� ،سي�صبح يف
الغد واقعاً معا�شاً يلزم التعاي�ش معه
من دون �صدمة معرفية �أو �إ�شكالية
يف التعامل .فقد �أر�ست التكنولوجيا
الرقمية قواعد ثقافة �إلكرتونية
عاملية ،وجتلى الربط بني تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف ظهور

و�سائل التوا�صل االجتماعي التي
�أ�سهمت يف ت�شكيل اجتاهات الر�أي
العام وبناء املواقف والآراء حيال
خمتلف الق�ضايا والأحداث.
يذكر �أن هناك خم�سة مواقع
عاملية تعترب الأكرث �شهرة ومن ًوا
يف عدد امل�ستخدمني ،يت�صدرها
موقع في�سبوك ،وهو موقع التوا�صل
االجتماعي الأكرث �شهرة منذ ظهوره
عام  ،2003يليه موقع تويرت ،وهو
موقع التدوين املتناهي ال�صغر،
وقد انطلق يف عام  ،2006ثم موقع
«غوغل بل�س» الذي د�شنته �رشكة
غوغل العاملية يف عام � ،2011أما
املوقع الرابع فهو «لينكد�إن» الذي
بد�أ يف ماي  ،2003و�أخرياً موقع
«بنرت�ست» الذي ظهر يف عام .2010
وهي املواقع اخلم�سة الأعلى من ًوا،
من حيث عدد امل�ستخدمني الن�شطني
خالل عام .2012
يبقى يف النهاية �أنه يف ظل الطفرة
املتوقعة للكومبيوترات ،وما ت�شري
�إليه التوقعات من �أن عدد �سكان
العامل �سيبلغ يف عام  2026نحو
ثمانية مليارات ن�سمة ،يتوقع الكاتب
�أن ن�صبح ب�صدد مليارات ال�شخ�صيات
الوهمية والهويات االفرتا�ضية ،الأمر
الذي يطرح �إ�شكالية اجتماعية �شائكة
تتعلق بالأثر املرتتب على تذويب
جممل هذه الهويات ال�شخ�صية
وتفكيكها.
عالقة مواقع التوا�صل االجتماعي
بالإعالم
و�ستبقى عالقة مواقع التوا�صل
االجتماعي بالإعالم تثري �إ�شكاليات
عدة ،ال ميكن اختزالها يف الأبعاد
التقنية امل�ستحدثة يف جمال البث
والتلقي� ،إذ جتعلها عامالً حمدداً
للتحوالت الثقافية وت�ستبعد �أمناط
التوا�صل اجلديدة .فمواقع التوا�صل
االجتماعي ،التي من املمكن �إذا
«وظفت من �أن ت�سهم يف �إعالء قيم
املعرفة والنقد واملراجعة وحوار
الذات ،وهي القيم التي ينطلق منها
�أي م�رشوع تنموي ثقايف».
هنا يتو�صل الكاتب �إىل �أن زيادة
�أعداد م�ستخدمي الإنرتنت جاءت
لت�شكل فكراً ،ور�أياً معار�ضاً �أو
م�ؤيداً ،ولتنتج ممار�سات دميقراطية
على الإنرتنت كالت�صويت الإلكرتوين
واحلكومة الإلكرتونية؛ ومن ثم
احلديث عن �أخالقيات الإنرتنت وهي
مو�ضوعات حتتاج �إىل درا�سة عميقة
مت�شعبة الأطراف للإملام ب�أبعاد
العالقات املت�شابكة واملرتابطة
عند تخطيط ال�سيا�سات الإعالمية
والثقافية اجلديدة.
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يف ر�سالته مبنا�سبة اليوم العاملي للم�سرح ،املخرج حممد �شر�شال:

« علينا االحتاد مع بع�ضنا البع�ض
للنهو�ض مب�سرحنا اجلزائري»
وجه املخرج امل�سرحي حممد �شر�شال ر�سالة ملختلف امل�سرحيني اجلزائريني ،مبنا�سبة
اليوم العاملي للم�سرح  27مار�س اجلاري حيث هن�أ اجلميع بها  ،ودعا منهم �إىل �ضرورة
النهو�ض بامل�سرح اجلزائري عن طريق حب امل�سرح والعمل و االجتهاد والبحث و التطور
لتحقيق النجاح مع م�ساندة الناجح و دعمه و�شد من ازره و �إح�سا�سه بحالوة جناحه كي
يزيد من قيمة وجودنا حني يتحم�س ل�صنع جمال �آخر مع م�ساندة الفا�شل �أي�ضا ومده
بنقاط �ضعفه وتثمني حبه للركح الذي يجمع اجلميع ،و البد �أن نتعلم �سويا �أن وجودنا ال
يكون �إال بالآخر ،فامل�سرح قبل كل �شيء فن جماعي.
حكيم مالك
الدعوة للت�سامح بني جميع
امل�سرحيني اجلزائريني
ولقد عرب املبدع اجلزائري �صاحب
م�رسحية «الهاي�شة» من امل�رسحيني
اجلزائريني  ،عن حمبته ال�صادقة �إىل
التطهر من احلقد والغرية والنميمة
و الكراهية و الفرقة فقلب الفنان
ي�سع اجلميع باملحبة و ال مكان فيه
لل�سلبية مبديا حبه للجميع رغم
االختالفات واخل�صومات الوهمية
قائال «�أحبكم ل�سبب ب�سيط� :أنا ال
�أريد �أن �أنقل �إىل ال�سماء حني ان�رصف
عن هذا العامل ال�سفلي ،م�شاكلنا
الرخي�سة ،ف�سمو الروح ال يكون �إال
بالقيم الإن�سانية الرفيعة و هذا ما
علمنا �إياه امل�رسح من خالل حماكاة
�أبطاله اخلارقني منذ طقو�سه الأوىل
،داعيا امل�رسحيني �إىل الت�سامح،
بالقول « لنت�سامح ما ا�ستطعنا �إىل
ذلك �سبيال» .
نحن �ضد �أي م�ؤامرة �سيا�سية
لتدجني مهمة املقد�سة

للم�سرح»

املن�شود واملتمثل يف �إمتاع اجلمهور
اجلزائري و فقط� ،إمتاعه جماليا،
فكريا و عاطفيا  ،لنتقا�سم مع بع�ضنا
و بكل كرم و �سخاء �أ�ساليب و طرق
هذا الإمتاع ،فالبخل لي�س من �صفات
امل�رسحي �أبدا.

ومبنا�سبة عر�س امل�رسحيني يف
العامل� ،أكد �رش�شال �أنه علينا الوقوف
�سدا منيعا �ضد �أي م�ؤامرة �سيا�سة
تريد �أن تدجن املهمة املقد�سة
للم�رسح و �أن تختزلها يف التن�شيط
�ضرورة ا�ستذكار من �سبقنا
امل�رسحي فقط  ،م�شريا �أن امل�رسح
الإبداع على ركح امل�سرح»
ر�سالة ح�ضارية وعليه فامل�رسحيون
لي�سوا مهرجني لبالط احلاكم و
زمرته� ،إنهم �أحرار كالأفكار و�أطهار ومع االحتفال بهذا اليوم اجلميل
 ،قال �رش�شال البد علينا تذكر
كاملالئكة.
من �سبقنا الإبداع على ركح امل�رسح،
بوا�سطة العمل �سويا �ضد الن�سيان ،و
ال�سعي لتحقيق الإمتاع
التذكر هنا ال يعني الأموات فقط،
امل�سرحي لدى اجلمهور
فهناك م�رسحيني �أحياء جعلتهم
اجلزائري
الظروف يختفون ق�رصيا و هم
كما دعا حممد �رش�شال ،امل�رسحيني بحاجة لأن نتذكرهم بكل اخلري و ملا
التفطن من حماولة القائمني على ال ن�ساعدهم كي يعودوا بيننا.
امل�رسح على تفقري و جتريده من
الأحالم الكبرية بذريعة التق�شف �أو املخرج امل�سرحي حممد �شر�شال
يف �سطور...
الأزمة ،فامل�رسح �أحالم و حلم ،و
ال يجب قبول ب�أي حال من الأحوال
تقزمي �أحالم امل�رسحيني و فر�ض مع العلم �أن حممد �رش�شال كاتب و
اال�ست�سهال و الب�ؤ�س على �أعمالهم خمرج م�رسحي حا�صل على �شهادة
والبد من ال�سعي لتحقيق الهدف التعليم العايل يف الإخراج امل�رسحي

من املعهد العايل للفنون الدرامية
باجلزائر عام  2002و �شهادة مربي
خمت�ص يف الفنون الدرامية باملعهد
العايل لإطارات ال�شباب اجلزائر
من � 1987إىل غاية  ، 2002ولقد
ح�صد �رش�شال العديد من اجلوائز
واملتمثلة يف جائزة �أح�سن ن�ص عن
م�رسحية «الهاي�شة» يف الدورة العا�رشة
للمهرجان الوطني للم�رسح املحرتف
اجلزائر  2015و جائزة �أح�سن عر�ض
متكامل عن «امللك ميوت» لأوجني
يون�سكو املهرجان الأورومتو�سطي
مب�ستغامن  2002وجائزة �أح�سن
�إخراج عن « امللك ميوت» ل�سيون�سكو
يف مهرجان امل�رسح املمتاز بوالية
�سيدي بلعبا�س  2003وجائزة �أح�سن
ن�ص ،عن م�رسحية «ميلوديا « مبهرجان
امل�رسح املحرتف بتب�سة ،اجلزائر
 1994وجائزة �أح�سن عر�ض عن
م�رسحية» ميلوديا «مبهرجان م�رسح
�سكيكدة  1994وجائزة �أح�سن �إخراج
عن م�رسحية «بيت النار» مبهرجان
امل�رسح املغاربي ،عنابة  1993وتوج
جائزة �أح�سن عر�ض عن « بيت النار»
مهرجان م�رسح م�ستغامن  1993وفاز
�أي�ضا بجائزة �أح�سن �إخراج عن «بيت

النار» يف الأيام امل�رسحية مليانة
اجلزائر � ،1993أما بالن�سبة لتجربته
املهنية وكان م�صمم و منفد ح�صة top
�سكات�ش» الكت�شاف املواهب التمثيلية
على تلفزيون ال�رشوق تيفي وكان م�صمم
احل�صة ال�سيا�سية ال�ساخرة «جرنان ال
»gostoعلى قناة اجلزائرية ويف 2011
كتب جلمعية �أ�صدقاء روي�شد« :وان مان
�شو :فاي�سبوك» ولقد �ألف و �أخرج �سنة
 1993م�رسحية « بيت النار» جلمعية
حمفوظ طواهري مليانة ويف �سنة
�1994ألف و �أخرج « ميلوديا « وهي من
�إنتاج م�رسح حممد اليزيد يف اجلزائر
ويف  1998اقتب�س و �أخرج «هاملت «
لوليام �شك�سبري من �إنتاج جمعية
الأ�شبال عني البنيان ،تيبازة قام عام
 2001ب�إخراج «امللك ميوت» لأوجني
يون�سكو� .إنتاج جمعية الفنون الدرامية
حمفوظ طواهري .مليانة و�أخرج
يف عام  :2003م�رسحية «الدر�س»
لأوجني يون�سكو � .إنتاج جمعية الفنون
الدرامية حمفوظ طواهري مبليانة
ويف  :2005اقتب�س و �أخرج – علماء
الطبيعة -لفريديريت�ش ديرمنات من
�إنتاج امل�رسح الوطني اجلزائري وقام
يف  2006باقتبا�س و �إخراج « الأمري

ال�صغري»لأنطوان دي �سانت �أوكزيبريي
من �إنتاج امل�رسح الوطني اجلزائري
�ألف �سنة  2007للم�رسح اجلهوي
تيزي وزو م�رسحية »:الع�شيق  ،عوي�شة
و احلراز»� .إخراج فوزية �آيت احلاج
وقام �سنة  2014ب�إخراج م�رسحية
«فن الكوميديا» لإدوارد ودي فيليبو
لتعاونية �ضياء اخل�شبة بتيارت ففي عام
 ، 2015اقتب�س عن اخلرتيت ليون�سكو،
م�رسحية «الهاي�شة» ،و �أخرجها للم�رسح
الوطني اجلزائري و كان ع�ضو يف
اللجنة الوطنية للقراءة ،تظاهرة
ق�سنطينة عا�صمة الثقافة العربية
التابعة لوزارة الثقافة  ،ولقد كتب
للتلفزيون اجلزائري يف  2009حوارات
�سل�سلة «جمعي فاميلي»جزء� 1سنة
، 2008واجلزء � 2إخراج جعفر قا�سم
وكتب يف  2013للتلفزيون اجلزائري،
حوارات �سل�سلة «دار البهجة» � ،إخراج
جعفر قا�سم ،ولقد كتب للتلفزيون
اجلزائري يف  2009حوارات �سل�سلة
« جمعي فاميلي « جزء� 1سنة 2008
واجلزء �2009 2سنة  2009وكانت من
�إخراج جعفر قا�سم وكتب يف 2013
للتلفزيون اجلزائري ،حوارات �سل�سلة
«دار البهجة» � ،إخراج جعفر قا�سم».

حتى ال نن�سى �أ�صغر عقيد يف الثورة التحريرية

االحتفاء بالذكرى الـ  59ال�ست�شهاد ال�شهيد البطل العقيد لطفي
ا�ستذكر اجلزائريون �أم�س الذكرى الـ
 59ال�ست�شهاد البطل العقيد لطفي
الذي يعد �أ�صغر عقيد يف الثورة
التحريرية الذي نا�ضل من �أجل
وطنه اجلزائر وكافح بكل ب�سالة
امل�ستعمر الفرن�سي  ،ولكي ال نن�سى ما
قدمه هذا الرجل الفذ من ت�ضحيات
للوطن  ،فلقد ن�شطت العديد من
الندوات التاريخية يف خمتلف ربوع
الوطن تخليدا للم�سار الن�ضايل لهذا
البطل الوطني الذي �ساهم بن�ضاله
يف ا�ستقالل وحترير اجلزائر من
ظلم وا�ستبداد اال�ستعمار املغت�صب
لأر�ض اجلزائر.
ت�شبع العقيد لطفي بالقيم
الدينية الإ�سالمية
ولقد ولد العقيد لطفي امل�سمى
دغني بودغن بن علي يف  7ماي
 1937بتلم�سان وهو االبن البكر لعائلة
متوا�ضعة تتكون من �سبعة �أطفال
زاول تعليمه باملدر�سة القر�آنية
مب�سقط ر�أ�سه من � 1945إىل ،1947
وملا حت�صل على ال�شهادة االبتدائية
يف  1948انتقل �إىل وجدة (املغرب
الأق�صى) ووا�صل درا�سته بالثانوية
وعاد �إىل م�سقط ر�أ�سه عام 1949

لي�ستعد للدخول �إىل مدر�سة تلم�سان
يف  ، 1950وكانت مرحلة الدرا�سة
مرحلة هامة يف �إعداده للثورة
امل�سلحة وكان ال�شهيد مولعا منذ
�صغره باالطالع على �سرية الر�سول
(�صلى اهلل وعليه و�سلم ) وجهاده.
كان متعلقا بالأدب والفكر
واللغة العربية
ولقد كان العقيد لطفي  ،متعلقا
ب�أدباء ومفكرين طبعوا زمانهم من
�أمثال �سانت �أوغ�ستني وكورناي
ورا�سني وت�أثره �أي�ضا ،بحكم تقافته
املزدوجة و�إتقانه للغة العربية،
ب�أعالم الأدب والفكر العربي من
�أمثال جربان خليل جربان وابن �سينا
حلد �أنه اختار ا�سمه احلركي «العقيد
لطفي» لت�أثره ب�أ�شعار وم�ؤلفات
م�صطفى لطفي املنفلوطي وقد كان
هذا اجلانب الأدبي والفكري لدى
«العقيد لطفي» �سببا يف تركه لعدد
من املخطوطات والوثائق الثمينة
التي تعك�س العديد من احلقائق عن
واقع الكفاح امل�سلح و�أو�ضاع اجلزائر
و�سكانه.
تنظيم معارك كربى يف جبل

عمور �ضد اال�ستعمار الفرن�سي

كبرية يف الت�سيري

وبالن�سبة لن�ضاله ال�سيا�سي ،فلقد
ت�أثر البطل لطفي باندالع الثورة
وهذا ما دفعه �إىل
امل�سلحة
االنخراط يف �صفوف اخلاليا ال�رسية
جلبهة التحرير الوطني ،ثم التحق
يف � 27أكتوبر  1955بجي�ش التحرير
الوطني يف ناحية تلم�سان الواقعة
بالغرب اجلزائري  ،فلقد كان هدفه
املن�شود حترير الوطن من اال�ستعمار
الفرن�سي الغا�شم وعلى هذا الأ�سا�س
يف هذه الفرتة بالذات قام بتنظيم
اخلاليا ال�رسية بتلم�سان بوا�سطة
تكثيف التنظيم الثوري ون�شاطات
وعليه
الفدائيني واملجاهدين
فلقد جنح يف تركيز �أفراد اجلي�ش
باملنطقة  ،وبالتايل فبعد �أن قرر
جي�ش التحرير الوطني فتح جبهة
جنوبية خالل �شهر جويلية �سنة 1956
 ،تطوع العقيد لطفي لهذه املهمة
وكان يدعى �آنذاك بـ �سي �إبراهيم»،
ونظم ال�شهيد لطفي هجومات عديدة
�ضد االحتالل الفرن�سي كان قد نظم
معاركا كربى مثل معركة جبل عمور
بتاريخ � 2أكتوبر .1956

ويف ذات ال�سياق فلقد عني م�س�ؤوال
عن املنطقة الثانية بالوالية اخلام�سة
برتبة نقيب ،يف �شهر جانفي 1957
وهذا جاء نتيجة لكفاءته العالية
يف التنظيم وقدرته الكبرية على
الت�سيري ،ولهذا ال�سبب عني يف
�سنة  1958عقيدا  ،كما �أنه �شارك
يف �أعمال املجل�س الوطني للثورة
اجلزائرية الذي انعقد بطرابل�س
خالل  1960 – 1959ليقرر االلتحاق
بالوطن بعد االنتهاء من امل�ؤمتر.

ولقد ا�ست�شهد العقيد لطفي ،يف
 27مار�س  1960يف معركة بجبل
ب�شار �إىل جانب خم�سة من رفقاء
ال�سالح  ،ومن �أقواله « :ثورتنا تدفعنا
�إىل اال�ست�شهاد ،لكن موتنا يجب
�أن ال يكون عبثا … يجب �أن نقدم
املثل الأعلى الذي �ضحينا من �أجله
والذي يجب �أن ينت�رص … ف�أنتم �أيها
ال�شباب �ضمانة حتقيق الق�سم الذي
�أديناه جميعا» «منوت ويحيا الوطن».

كفاءة عالية يف التنظيم وقدرة

فيلم �سينمائي للمخرج �أحمد

من �أقواله «منوت ويحيا الوطن»

ر�شدي عن العقيد لطفي
واجلدير بالذكر فلقد �سبق ب�إخراج
فيلم �سينمائي حول امل�سار الن�ضايل
لل�شهيد البطل العقيد لطفي من
طرف املخرج ال�سينمائي اجلزائري
القدير �أحمد را�شدي ولقد ج�سد

دور البطل الرمز املمثل املبدع
يو�سف �سيحايري ولقد �أنتج هذا
الفيلم برعاية وزارة املجاهدين
ومن طرف املركز الوطني للدرا�سات
والبحث يف احلركة الوطنية وثورة
�أول نوفمرب. 1954
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نظارات غوغل الذكية «تعالج» الأطفال من التوحد
ك�شفت درا�سة جديدة �أن
نظارات غوغل الذكية
« ،»Google Glassميكن
�أن ت�ساعد الأطفال امل�صابني
بالتوحد على فهم تعبريات
الوجه والإ�شارات االجتماعية
،وغالبا ما يجد الأطفال الذين
يعانون من ا�ضطراب النمو،
�صعوبة يف االت�صال بالعني
وتف�سري امل�شاعر الأ�سا�سية،
ما قد ي�صعب عليهم التوا�صل
االجتماعي .ولكن الباحثني
قالوا �إن ارتداء ما ي�سمى
بـ»النظارات الذكية» ،والتي
ت�شمل �شا�شة ومكرب �صوت،
�ساعد الأطفال على فهم
امل�شاعر على وجوه النا�س
وحتديدها ب�شكل �أف�ضل،
ويف بع�ض احلاالت ،تقليل
�أعرا�ض مر�ض التوحد لديهم
ب�شكل طفيف .ويقول فريق
البحث من جامعة �ستانفورد
يف كاليفورنيا� ،إن النتائج التي
تو�صل �إليها تظهر �أن العالج
عرب نظارات غوغل الذكية
«� »Google Glassأقل
تكلفة و�أ�سهل يف الو�صول ،ما
قد ي�ساعد يف حت�سني قوائم
االنتظار للمعاجلني ال�سلوكيني.
وينطوي التدخل ،الذي �أطلق
عليه باحثو جامعة �ستانفورد،
«Superpower
ا�سم
 ،»Glassعلى �أطفال م�صابني
بالتوحد يرتدون «Google

 »Glassعدة مرات يف
الأ�سبوع ويتم ربط النظارات
بهاتف ذكي ،حيث �أنها تتميز
بكامريا ت�سجل وجهة نظر
امل�ستخدم.
وحتتوي نظارات غوغل الذكية
على �شا�شة �صغرية �أعلى العني
اليمنى ومكرب �صوت ،ما يوفر
املعلومات
للم�ستخدمني
املرئية وال�صوتية وخالل
هذه الدرا�سة ،نظر الباحثون
يف  71طفال ترتاوح �أعمارهم
بني  6و 12عاما ،ممن مت
ت�شخي�ص �إ�صابتهم با�ضطراب

طيف التوحد .وقام الباحثون
بربجمة تطبيق مع نظارات
« »Google Glassلتعليم
امل�شاركني تعبريات الوجه
با�ستخدام �إ�شارات يف الوقت
الفعلي.
وا�ستخدم  40طفال من
امل�شرتكني اجلهاز ملدة 20
دقيقة �أربع مرات يف الأ�سبوع
على مدى � 6أ�سابيع .وبعد
تلك الفرتة من الدرا�سة،
الحظ الباحثون حت�سينات
يف نتائج « ،»SRS-IIوهو
ا�ستبيان �أكمله �أولياء الأمور

حول املهارات االجتماعية
لأطفالهم امل�صابني بالتوحد،
ما يعني حت�سنا يف �أعرا�ض
املر�ض .وقال املعد امل�شارك
يف الدرا�سة ،الدكتور ديني�س
وول ،الأ�ستاذ امل�شارك يف
طب الأطفال والطب النف�سي
بجامعة �ستانفورد� ،إن النتائج
توفر �أمال ب�أن النظرات الذكية
ميكن �أن تكون عالجا قيا�سيا
يف رعاية مر�ض التوحد،
و�أ�ضاف« :ت�ؤكد الدرا�سة بقوة
على فعالية العالج الرقمي
لعالج مر�ض التوحد».

عادات �شائعة تقتلنا ببطء!

م�ضيفو الطريان الأكرث
عر�ضة ملخاطر الإ�صابة
بجميع �أنواع ال�سرطان

ومل تو�ضح الدرا�سة �أ�سباب هذه الزيادة ،لكن الباحثني قالوا �إن
التعر�ض املتزايد للإ�شعاع املت�أين يف الوقت الذي يق�ضيه الطاقم يف
الطبقات العليا للجو الرقيق ،وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات
الوجبات ،ميكن �أن تكون عوامل خطر للإ�صابة ب�أنواع خمتلفة من
ال�رسطانات .وو�صف الباحثون نتائج الدرا�سة التي ن�رشت يف دورية
« »Environmental Healthب�أنها مثرية للقلق ،خا�صة يف ما
يتعلق ب�أ�سلوب حياة طاقم الطريان غري ال�صحي .وقالت الدكتورة،
�إيرينا موندخوفيت�ش ،من كلية ال�صحة العامة بجامعة هارفارد�« :إن
درا�ستنا هي من بني �أكرب الدرا�سات و�أكرثها �شموال حول ال�رسطان
بني �أفراد طاقم الطريان حتى الآن ،ونبلغ عن انت�شار �أعلى ل�رسطان
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليالنيني ،هو �أخطر �أنواع �رسطان
اجللد ،بني �أطقم الطريان مقارنة بعامة ال�سكان».
ولوحظت زيادة خطر الإ�صابة ب�رسطان الثدي بن�سبة  %3.4بني
�أطقم الطريان مقارنة بـ  %2.3يف عامة ال�سكان ،والإ�صابة بعنق
الرحم بن�سبة  %1.0مقارنة بـ  ،%0.70واجلهاز اله�ضمي بـ%0.47
مقارنة بن�سبة  ،%0.27والغدة الدرقية بن�سبة  %0.67مقارنة بـ
 .%0.56كما وجدت الدرا�سة �أي�ضا �أن خطر الإ�صابة ب�رسطان
الثدي و�رسطان اجللد وغريها من �أنواع ال�رسطان ،يرتفع مع كل
� 5سنوات من العمل ،ويتعر�ض م�ضيفو الطريان للعديد من املواد
امل�رسطنة املعروفة واملحتملة يف بيئة املق�صورة ،وت�شمل هذه
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على االرتفاع وتعطيل �ساعة اجل�سم
من خالل �أمناط التحول غري املنتظمة و�سوء نوعية الهواء داخل
املق�صورة .وقال الباحثون �إن فرتات العمل ال يبدو �أنها مرتبطة
ب�رسطان الثدي �أو �رسطان الغدة الدرقية �أو �رسطان اجللد يف كل
الن�ساء ،ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�صابة ب�رسطان الثدي لدى
الن�ساء اللواتي مل يكن لديهن �أطفال �أبدا� ،أو الن�ساء اللواتي لديهن
ثالثة �أطفال �أو �أكرث.

جراحون هنود ينجحون
يف �إزالة �أكرب ورم دماغي

يتبع اجلميع عادات �سيئة ي�صعب
التخل�ص منها على الرغم من
كونها �ضارة للغاية على حياة
الأفراد ،حيث �أن اخلرباء
يربطون بع�ضها باملوت املبكر
ويف مراجعة لدرا�ستني كبريتني،
ن�رشتا العام املا�ضي يف جملة
« ،»Circulationمتكن الباحثون
من حتديد خم�س عادات �شائعة،
يبدو �أنها مرتبطة بق�رص العمر،
وهي:

� 1شرب امل�شروباتال�سكرية وتناول
الأطعمة امل�صنعة:

الغازية
امل�رشوبات
ت�ؤثر
والع�صائر وغريها من امل�رشوبات
املحالة� ،سلبا ب�شكل كبري على
�أج�سامنا ،حيث ت�شري الدرا�سات
�إىل �أنها تزيد من احتمال املوت
املبكر لت�سببها يف م�شاكل مثل
ا�ضطرابات القلب.

 2التدخني:يرتبط التدخني ارتباطا وثيقا
للغاية باملوت املبكر ،حيث �أنه
�إ�ضافة �إىل ت�سببه يف الإ�صابة
بال�رسطان ،ف�إنه ي�ؤدي �إىل �أمرا�ض

القلب وال�سكتة الدماغية و�أمرا�ض
الرئة وال�سكري و�أمرا�ض االن�سداد
الرئوي املزمن ،التي ت�شمل التهاب
ال�شعب الهوائية املزمن ،وفقا
ملراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض
والوقاية منها.

 3اجللو�س لفرتةطويلة:
يقول العلماء �إن نظام احلياة
امل�ستقر لفرتات طويلة من احلياة
�أمر مروع بالن�سبة لل�صحة ،حيث
ت�شري الكثري من الأبحاث �إىل �أنه
يزيد خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض

القلب وال�سكري وي�ؤدي �إىل تلف
الدماغ ،وبالتايل زيادة خطر
الإ�صابة باخلرف ،وجميعها
�أمرا�ض ترتبط ب�شكل وثيق
باملوت املبكر.

 4زيادة الوزن �أونق�صه:
يبدو �أن الذين يزيد وزنهم �أو يقل
عن املعدل املتو�سط ،يواجهون
خطرا كبريا للوفاة املبكرة نتيجة
جمموعة من الأ�سباب ،ترتبط
بالأ�سا�س ب�صحة القلب والإ�صابة
بال�سكري.

�أجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي
الهندية عملية جراحية قامت خاللها ب�إزالة ورم يف
دماغ ب�رشي يبلغ وزنه  1.8كيلوغرام وكتبت �صحيفة
«� »The Hinduأن العملية اجلراحية ا�ستمرت 6
�ساعات.
ومل ي�ستبعد جراح الأع�صاب ترميورتي نادكارين� ،أن
يكون هذا الورم الأكرب من نوعه يف العامل� ،إذ كان
حجمه �أكرب من حجم ر�أ�س املري�ض وكان الورم يف مخ
املري�ض �سانتال بال ،البالغ من العمر  31عاما ،بد�أ
بالنمو منذ � 3سنوات ،لكن �أحدا من الأطباء مل يوافق
�آنذاك على �إجراء مثل هذه العملية اجلراحية ال�صعبة
وب�سبب املر�ض اخلطري فقد بال ب�رصه ،لكن الأطباء
ي�أملون الآن بعودة ب�رصه بعد �إزالة الورم.
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هل تعرف مقامك عند اهلل؟

نحن جمي ًعا نحب اهلل؛ فهو خالقنا
ورازقنا ،وال ِغنى لنا عن رحم ِته
وف�ضله ،ونخافه لقوته وبط�شه وعذابه
يف الدنيا وال ِآخرة ،ولكن ِمن ال�صعب �أن
يعر َ
ِف العب ُد هل اهلل يح ّب ُه �أم ال ،وهو
نف�سه دو ًما :ما مقامي عن َد اهلل؟
أل
ي�س�
َ
هل هو
را�ض ع ِنّي �أم ال؟
ٍ
وهذا �س�ؤال ِمن ال�صعب الإجاب ُة عنه،
ولكن قال �أحدهم� :إن �أردت �أن تعر َ
ِف
مقا َمك عند اهلل ،فانظر �إىل مقام اهلل
عن َدك ،تعرِف مقامك عن َد اهلل" ،وهلل
َد ّ ُره! فهذا كالم ال يَ�ص ُدر �إال عن قلب
يفت عن ِذ ْكر اهلل،
م�ؤمن ،ول�سان ال
رُ
ويد ّ ُل على ذلك هذا احلديث:
عن �أبي هرير َة ر�ضي اهلل عنه �أ َّن ال ّنَب َِّي
أحب
�صلَّى اهلل عليه و�سلَّم قال�(( :إذا � َّ
اهلل العب َد نا َدى جربيل� :إ َّن اهلل يحب
فال ًنا ف� ْأحبِبه ،فيُحبه جربي ُل ،فينادي
جربيل يف �أهل ال�سماء� :إ َّن اهلل يحب
فال ًنا ف�أح ّب ُوه ،فيحبه �أه ُل ال�سماء،
و�ضع له القَبول يف الأر�ض))؛ رواه
ثم يُ َ
البخاري.
فما مقامك عند اهلل؟ ولنو�ضحه بعبارة
�أخرى ب�أ�سئلة ال نريد منك �إجابتها،
ويكفي �أن تعرف نف�سك :ما مقام

مراقبة اهلل يف �أعمالك؟
كيف هي عالقتك بزوجتك و�أوالدك؟
هل �أنت حافظ لرعيتك وهم �أمانة يف
عنقك؟
ين �آ َمنُوا قُوا
يقول تعاىل :يَا �أَ ّيُ َها الَّذِ َ
ّا�س
ُ�س ُك ْم َو�أَ ْه ِلي ُك ْم نَا ًرا َوقُو ُد َها النَ ُ
�أَنْف َ
َوالحْ ِ َجا َرةُ َعلَيْ َها َملاَ ِئ َك ٌة ِغلاَ ٌ
ظ ِ�ش َدا ٌد
�صو َن هَّ
الل َ َما �أَ َم َر ُه ْم َويَ ْف َعلُو َن َما
لاَ يَ ْع ُ
يُ�ؤْ َم ُرو َن [التحرمي.]6 :
ويقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم:
« ُكلّ ُ ُك ْم َرا ٍعَ ،و ُكلّ ُ ُك ْم َم ْ�سئُو ٌل َع ْن َر ِع ّيَ ِت ِه،
الإِ َما ُم َرا ٍع َو َم ْ�س ُ�ؤو ٌل َع ْن َر ِع ّيَ ِت ِهَ ،وال َّر ُج ُل
َرا ٍع فيِ �أَ ْه ِل ِه َو ُه َو َم ْ�س ُ�ؤو ٌل َع ْن َر ِع ّيَ ِت ِه،
َوا َ
مل ْر�أَةُ َر ِ
اعيَ ٌة فيِ بَيْ ِت َز ْو ِج َها َو َم ْ�س�ؤُول َ ٌة
َع ْن َر ِع ّيَ ِت َهاَ ،وا َ
خلا ِد ُم َرا ٍع فيِ َمالِ َ�س ِّيدِ ِه
َو َم ْ�س ُ�ؤو ٌل َع ْن َر ِع ّيَ ِت ِه»؛ �أخرجه البخاري
برقم.893 /
ويف عملك هل �أنت �أمني وتتقي اهلل
وت�ؤدي عملك ب�ضمري مرتاح على خري
وجه ،وال ت�ستغل عملك يف م�صاحلك
ال�شخ�صية؟
�إن مل تكن كذلك ف�أين �أنت من قوله
َ�سيرَ َى هَّ
الل ُ َع َمل َ ُك ْم
تعاىلَ :وقُلِ ْ
اع َملُوا ف َ
َو َر ُ�سول ُ ُه َوالمْ ُ�ؤ ِْمنُو َن َو َ�س رُ َ
ت ّ ُدو َن �إِلىَ َعالمِ ِ
ال ْ َغيْ ِب َو َّ
با ُكنْتُ ْم
ال�ش َها َد ِة َفيُنَ ِّبئُ ُك ْم مِ َ

مواقف للخليفة
الرا�شد �أبي بكر
ال�صديق ر�ضي اهلل عنه
ومن �أمثلة هذه املواقف ما يلي� :أ-
َع ْن َعائ َِ�ش َة َر ِ�ض َي هَّ
الل ُ َعنْ َها َقالَ ْت :لمَ َّا
�صلَّى هَّ
ِ�ض َر ُ�سو ُل هَّ
ُقب َ
الل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َم،
اللِ َ
�صلَّى
َف َج َعلُوا يَ ُقولُونَ :لمَ ْ يمَ ُ ْت ال ّنَب ّ ُِي َ
هَّ
الل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َمَ ،ف َقا َم �أَبُو بَ ْك ٍرَ ،ف َ�ص ِع َد
الل َ
الل َ َف�إِ َّن هَّ
المْ ِ نْبرَ ََ ،ف َقا َلَ :م ْن َكا َن يَ ْعبُ ُد هَّ
َح ّ ٌي لمَ ْ يمَ ُ ْتَ ،و َم ْن َكا َن يَ ْعبُ ُد محُ َ َّمدًا
اتَ ،و َما محُ َ َّم ٌد �إ اَِّل
َف ِ�إ َّن محُ َ َّمدًا َق ْد َم َ
َ
َر ُ�سو ٌل َق ْد َخلَ ْت مِ ْن َقبْ ِل ِه ال ّ ُر ُ�س ُل �أ َف ِ�إ ْن
ات �أَ ْو ُق ِت َل انْ َقلَبْتُ ْم َعلَى �أَ ْع َقا ِب ُك ْم َو َم ْن
َم َ
�ض هَّ
َ
َ
َ
ِ
ِ
رُ
ي
ن
ل
ف
ه
ي
ب
ق
ع
ى
ل
ع
ِب
ل
الل َ َ�شيْ ًئا
ْ
َ
َ
َ َّ
يَنْ َق ْ
َْ
َ
هّ
ُ
َو َ�سيَ ْج ِزي الل َّ
ال�شا ِك ِري َن [�آل عمران:
.144
ب -عندما قاتل �أبو بكر ال�صديق ر�ضي
اهلل عنه املرتدين ملنعهم الزكاة ،وهي
حادثة معروفة ،وم�شهورة ،ومروية
يف كتب احلديثَ ،قـا َل �أَبُـو بَ ْك ٍر َر ِ�ض َي
هَّ
ال�صلاَ ِة
الل ُ َعنْهُ َ :أُل َقا ِتلَ َّن َم ْن َف َّر َق بَينْ َ َّ
َوال َّز َكاةِ ،ف�إن الزكاة حق املالَ ،و هَّ
اللِ لَـ ْو
ون عقالاً َكانُوا يُ�ؤَ ّ ُدونَه �إِلىَ َر ُ�سولِ
َمنَ ُع يِ
�صلَّى هَّ
هَّ
الل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َم لَ َقاتَلْتُ ُه ْم َعلَى
اللِ َ
اللَِ
َمنْعِهَ .قا َل ُع َم ُر َر ِ�ض َي هَّ
الل ُ َعنْهَُ :ف َو هّ
َما هـ ُ َو �إ اَِّل �أَ ْن َر َ�أيْ ُت َ�أ َّن هَّ
الل َ تَ َعالىَ َقـ ْد
َ
�ص ْد َر �أَبِي بَ ْكـ ٍر لل ِقتَالِ َف َعـ َر ْف ُت �أ ّنَ ُه
�شرَ َ َح َ
الحْ َ ّ ُق .ج -يف ق�صة الإ�رساء واملعراج،
عندما �أتى �إليه م�رشكو مكة ،فقالوا:
هل لك يف �صاحبك؟ يزعم �أنه �أُ�رسي به
يف الليل �إىل بيت املقد�س ،قال� :أو قال
ذلك؟ قالوا :نعم ،قال :لئن كان قال ذلك
لقد �صدق ،قالوا :وت�صدقه �أنه ذهب
الليلة �إىل بيت املقد�س ،وجاء قبل �أن
ي�صبح؟ قال :نعم� ،إين لأ�صدقه مبا هو
�أبعد من ذلك� :أ�صدقه بخرب ال�سماء يف
غدوة �أو َروحة.

تَ ْع َملُو َن [التوبة.]105 :
وقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم:
«�إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عملاً �أن
يُتقنه»؛ ال�صحيحة .1113
وكيف مقام مراقبة اهلل مع جارك:
حق اجلوار� ،أم
هل حُت�سن �إليه وتعرف َّ
تتعمد �أن ت�ؤذيه يف نف�سه �أو زوجته �أو
�أوالده؟ هل تعرف �أن النبي �صلى اهلل
ريا ،وجعل
عليه و�سلم يو�صيك به خ ً
من الإميان عدم �أذ ّيَته بالقول �أو الفعل،
فقالَ « :م ْن َكا َن يُ�ؤ ِْم ُن ب هَّ
ِاللِ َواليَ ْو ِم ال ِآخرِ،
َف َ
ال يُ�ؤْذِي َجا َرهُ"..؛ �أخرجه البخاري
برقم.5185 /
• و�أ�صحاب الأرحام من �أهلك
و�أحبابك ،هل ت�صلهم� ،أم �أنك م�شغول
يف ال�سعي يف دنياك الفانية و�أعمالك
التي ال تنتهي؟
عقاب اهلل لك؟
�أال تخ�شي �إن قطعتَها
َ
وهل تريد �أن تكون من املف�سدين
يف الأر�ض الذين من �صفاتهم قطع
الأرحام؟ �أمل يقل عز وجلَ :ف َه ْل
�ض
َع َ�سيْتُ ْم �إِ ْن تَ َولَّيْتُ ْم َ�أ ْن تُف ِْ�س ُدوا فيِ ْ أ
الَ ْر ِ
َط ُعوا �أَ ْر َحا َم ُك ْم * �أُول َ ِئ َ
َوتُق ِّ
ين ل َ َعنَ ُه ُم
ك الَّذِ َ
َ
َ
َ
هَّ
�صا َر ُه ْم [حممد:
الل ُ َف�أ َ
�ص َّم ُه ْم َو�أ ْع َمى �أبْ َ
.]23 ،22

ك�سوة الكعبة
كثري من امل�سلمني من يعتقد �أ ّن ك�سوة الكعبة
ال�سوداء هي �س ّنة من ال�سنن ،وهذا غري �صحيح.
يف بداية عهد الإ�سالم كان الر�سول «حم ّمد �صلّ
رشفة،
اهلل عليه و�سلّم» �أ ّول من ك�سا الكعبة امل� ّ
وقد ك�ساها بالثياب اليمان ّية ،وهي ثياب خمططة
احلجاج بالديباج،
بي�ضاء وحمراء .بعد ذلك ك�ساها
ّ
وامل�أمون ك�ساها بالديباج الأحمر والديباج الأبي�ض
�أحياناً �أخرى .لو اطلعنا �أكرث على كتب التاريخ
والتي تدر�س تاريخ الكعبة امل�رشفة ،لنجد �أ ّنها
مل تك�سى طوال الوقت باللون الأ�سود فقط ،بل
ك�سيت ب�أكرث من لون .ومن هنا يت�ضح لنا �أ ّن �سواد
غطاء الكعبة لي�س �أمراً م�سنوناً �أو �أمراً �إلهياً ،بل
على العك�س فقد عرف �أ ّن �سوادها ما هو �إال عرف
وعادة �إ�سالمية فقط� .أ ّما يف �أ ّيامنا هذه ف�إ ّن
اململكة العرب ّية ال�سعود ّية هي امل�س�ؤولة عن ك�سوة
خا�صا ُ حلياكة غطاء
الكعبة ،وقد �أن�ش�أت م�صنعاً ّ
الكعبة ،وهي تنتجه ب�أف�ضل املوا�صفات و�أجملها
من حيث التطريز واخلطوط وا�ستخدام الذهب يف
ذلك .ولذلك ف�إ ّن اململكة حالي ّا هي امل�س�ؤولة عن
تقرير لون الك�سوة ال �أكرث.

من ماذا تتكوّن الكعبة

تتك ّون الكعبة من باب الكعبة ،وامليزاب،
وامللتزم ،وال�شاذروان ،و�أركانها الأربعة
(اليماين ،والعراقي ،وال�شامي ،وال�رشقي)،
واحلجر الأ�سود ،ومقام �إبراهيم ،وحجر
�إ�سماعيل� .أ ّما الكعبة فلها �أ�سماء خمتلفة
�أخرى ،مثل ب ّكة ،والبنية ،وقاد�س ،وال ّ ُد َّوار.
وقد ذكرت يف موا�ضع كثرية يف القر�آن الكرمي،
يقول تعاىلَ « :ر ّبَنَا �إِ ِيّن �أَ ْ�س َكنْتُ مِ ْن ُذ ِّر ّيَتِي ِب َوا ٍد
َغيرْ ِ ذِي َز ْر ٍع عِ نْ َد بَيْت َِك المْ ُ َح َّر ِم َر ّبَنَا ِليُقِي ُموا
ا�س تَ ْه ِوي �إِلَيْ ِه ْم
اج َع ْل �أَ ْف ِئ َد ًة مِ َن ال ّنَ ِ
َّ
ال�صلاَ َة َف ْ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ُ
ْ
ْ
ُ
َوا ْرزق ُه ْم مِ َن الث َم َراتِ ل َعل ُه ْم يَ�شك ُرونَ» (�سورة
رشفة لدى
�إبراهيم . )37 :متتاز الكعبة امل� ّ
الناظر �إليها برهبة وهيبة وخ�شوع عظيم ،وهي
مك�سوة بغطاء �أ�سود اللون ،كما ّ
وتغطى بغطاء
�أبي�ض اللون يف فرتة احلج.

غ�ض الب�صر
عما يف �أيدي النا�س غ�ض الب�رص ال يقت�ضي فقط بالنظر
لل�شهوات ،لكن هناك نوعاً �آخر نهانا اهلل تعاىل عنه �أن ننظر �إليه
وهو ما متع اهلل به غريه ،حيث يتمتع �شخ�ص مبال كثري وجتارة
رابحة هنا يجب غ�ض الب�رص عما ما ميلكه هذا ال�شخ�ص لأن
الأرزاق بيد اهلل تعاىل ،وذلك عندما ينظر لغريه يتولد عند
احل�رسة واحلقد ويت�أمل من حاله وي�صبح لديه قلق وا�ضح عندما
يقارن حاله بحال غريه ،ويف حالة النظر مبا من اهلل عليه غريه
من الأوالد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يكون كل ذريته من
الذكور بينما هو ذريته من البنات هذه امل�س�ألة تولد احلقد �أي�ضاً،
و�أي�ضاً عند النظر لزوجات الآخرين يقارن بني جمال زوجته
وجمال زوجات الآخرين ،ف�إن كان ن�سبة جمال زوجته قليال
مقارنة مع جمال الآخريات يتولد يف نف�سه كراهية لزوجته ويبد�أ
بتوجيه لها كالم �سقيم ويقارنها يف كالمه مع غريها من الن�ساء
الأخريات لذلك �أمرنا اهلل تعاىل غ�ض الب�رص جتنبا لتلك امل�شاكل.

�أحفاد الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم

يعرف احلفيد على �أ ّنه ابن الولد� ،أما ابن البنت فيعرف با�سم
ال�سبط ،وفيما يتعلّق بر�سول اهلل عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم
فلم يكن له �أي �أحفا ٍد من �أبنائه الذكور ،وذلك ب�سبب موتهم وهم
أ�سباط من بناته ،وهم خم�سة ذكور،
�صغار ال�سنّ� ،إال �أ ّن له ثمانية � ٍ
و�أ�سما�ؤهم هي :علي :وهو ابن زينب ر�ضي اهلل عنها من زوجها
العا�ص بن عبد �شم�س ،وي�شار �إىل �أ ّنه تويف �صغرياً يف ال�سنّ.
�أمامة :هي �أخت علي ،والتي حملها عليه ال�سالم �أثناء �صالته.
احل�سن ،واحل�سني ،وحم�سن :هم �أبناء فاطمة من زوجها علي بن
�أبي طالب ر�ضي اهلل عنهما� .أم كلثوم ،وزينب :هن بنات فاطمة
وعلي بن �أبي طالب .عبد اهلل :هو ابن رقية من خليفة امل�سلمني
عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه .مالحظة :تزوّج عثمان بن عفان
�أم كلثوم ابنة ر�سول اهلل عليه ال�سالم بعد وفاة اختها رقية� ،إال �أ ّنها
توفيت دون �أن تنجب.
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م�سرح وهران يف جولة عرب مدن مع�سكر واجلزائر وعني متو�شنت
حل �أم�س امل�سرح اجلهوي لوهران «عبد القادر علولة» �ضيفا على اجلزائر العا�صمة من خالل عر�ض م�سرحية "لفحلة" وذلك يف �إطار
ن�شاطاته عرب بع�ض املدن تزامنا مع العطلة املدر�سية الربيعية ،ح�سب ما �أكدته �إدارة هذه امل�ؤ�س�سة الثقافية.

وبا�رش امل�رسح اجلهوي
لوهران جولته بعر�ض م�رسحية
<>احلراز>> ال�سبت املن�رصم
مبدينة مع�سكر ،حيث يعد هذا
الإنتاج جتربة واعدة لنوع
جديد يف اجلزائر املتمثل يف
م�رسح ال�شارع� ،رسعان ما لقي
ا�ستح�سان اجلمهور.
وكان العر�ض الرئي�سي لهذه
امل�رسحية ،من �إخراج ليلى
تو�شي ،و الذي ي�ستغرق ن�صف
�ساعة من الزمن ،قد مت يف
مار�س  ،2018كما قدم �أي�ضا
عر�ضان عنها على هام�ش
تظاهرات نظمتها جمعيات
ثقافية ،على غرار اجلولة التي

�أقيمت يف الفاحت مايو املن�رصم
مببادرة جلمعية «الأفق اجلميل»
مما �سمح بعر�ض امل�رسحية
�أمام �أزيد من  2.000متفرج.
�أما م�رسحية «الفحلة» التي مت
عر�ضها باجلزائر العا�صمة،
فقد مت �إعادة انتاجها ال�سنة
الفارطة ،فيما �سيتم عر�ض
م�رسحية <>الغلطة>> يوم
 29مار�س مبع�سكر ،و�أخرى
موجهة لل�صغار بعنوان
<>بينوكيو>> يوم  31مار�س
بعني متو�شنت.
وتتناول «الغلطة» التي كتبها
�سعيد فح�صي و�أخرجها موالي
ملياين مو�ضوع النظرة التقليدية

للأزواج داخل املجتمع .ويعد
الدور الأول ل�شخ�صية عمار
التي تقم�صها املمثل م�صطفى
مرياتية �أ�ستاذا بالطور الثانوي
و هو حديث الزواج ويف مواجهة
م�صاعب مالية بينما جتتهد
زوجته لإقناعه كي يدعها
تعمل من �أجل م�ساعدته على
بناء حياتهما.
يذكر ب�أن ذات العمل امل�رسحي
قد توج بجائزتني خالل
املهرجان الوطني للم�رسح
املحرتف يف  2016حيث
حت�صل على جائزة �أف�ضل
دور رجايل رئي�سي للممثل
م�صطفى مرياتية �إ�ضافة �إىل

�أح�سن مو�سيقى ملحمد زامي.
وانتهج امل�رسح اجلهوي لوهران
منذ فرتة �سيا�سة جديدة تتمثل

يف تنوع �إنتاجاته ،حيث جاء
ذلك «كحل مل�شكل قلة التموين
من جهة وكا�ستجابة لتعدد

الفنانة �سوزان جنم الدين تبد�أ ت�صوير حملة فرعون
بد�أت املثلة ال�سورية�سوزان جنم الدي ن
ت�صوير دورها يف فيلم «حملة فرعون«
اىل جانب النجم العاملي مايك تاي�سون
واملمثل امل�رصيعمرو �سعد .وي�شارك
يف هذا العمل �أي�ضا روبي ،حممد لطفي،
حممود عبد املغني ،حمدي املريغني،
رامز �أمري ،وعدد من �ضيوف ال�رشف،
بينهم �أحمد فهمي ،غادة عبد الرازق،

وحورية فرغلي ،ويتحدث عن ق�صة
العظماء ال�سبعة وهو من �إخراج ر�ؤوف
عبد العزيز .ي�أتي ان�ضمام �سوزان جنم
الدين لفيلم حملة فرعون ،ليكون ثاين
عمل �سينمائي لها داخل م�رص بعد
بطولة “قط وفار” مع حممود حميدة
والكاتب وحيد حامد واملخرج تامر
حم�سن.

حممد قماح يطرح «حبيبي» من �ألبوم «ليايل زمان»

طرح حممد قماح �أحدث
�أغانيه «حبيبي»� ،أوىل �أغاين
�ألبومه اجلديد «لياىل زمان»،
املقرر طرحه ،يف الأيام
املقبلة.
�أغنية
«حب
يبي»
من
ك
لمات
عمر
اجلن
ايني،
و
�
أ
حلان وتوزيع
حممد
ق
ماح،
جيتار
�
أ
حمد
�شعبان .وي�ضم الألبوم � 8أغا ٍن
متنوعة وهي« :ليايل زمان»،
«حبيبي»« ،يرجع تاين»« ،تاه»،
«ميتبكي�ش عليه»�« ،أمتنى
�أطري»�« ،أنا خنتك» ،و»اهلل
ي�سهله بيكي».
و�صور قماح
كليب
«
ليايل زمان»
مب�شاركة
�سارة
ن
خلة،
من
�إخراج �أ�سامة بركات.

�أدهم �سليمان يطرح «�صورة معكو�سة»

طرح ال�شاب �أدهم �سليمان �أحدث
كليباته «�صورة معكو�سة» ،عرب
قناته الر�سمية على يوتيوب.
وتخطى كليب «�صورة معكو�سة»
من كلمات و�أحلان �سليمان250 ،
�ألف م�شاهدة ،بعد �ساعات من
طرحه .وت�صدر �أدهم �سليمان
قائمة الأكرث م�شاهدة على يوتيوب

يف م�رص بكليب «يا �سمرا» ،منذ 5
�أ�شهر .وجتاوز كليب «يا�سمرا»
 34مليون م�شاهدة ،عرب القناة
الر�سمية لأدهم �سليمان على
يوتيوب.
كما طرح �أدهم �سليمان ،منذ
�أ�سابيع �أغنية «ل�سه فاكر» ،ولكنها
مل حتقق جناح « يا �سمرا».

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

اهتمامات حمبي الفن الرابع
من جهة �أخرى» ،وفق �إدارة
هذا امل�رسح.

على خلفية لقائهما �أع�ضاء
بالكونغر�س الأمريكي

نقابة املمثلني يف م�صر تلغي
ع�ضوية الفنانني خالد �أبو
النجا وعمرو واكد

التمثيلية يف م�رص �إلغاء ع�ضوية الفنانني خالد �أبو
قررت نقابة املهن
على خلفية لقائهما �أع�ضاء بالكونغر�س الأمريكي
النجا وعمرو واكد،
قيقية عن البالد بهدف الإ�رضار بالوطن» .وجاء
و»�إعطاء �صورة غري ح
�رشته �أول �أم�س على �صفحتها يف موقع التوا�صل
يف قرار النقابة الذي ن
في�سبوك»« :تعترب نقابة املهن التمثيلية ما حدث من
االجتماعي «
واكد وخالد �أبو النجا خيانة عظمى للوطن ولل�شعب
الع�ضوين عمرو
وجها دون توكيل من الإدارة ال�شعبية لقوى خارجية
امل�رصي� ،إذ ت
لقوى على الإرادة ال�شعبية» .وتابعت النقابة« :لذا
وا�ستقويا بهذه ا
مثيلية �إلغاء ع�ضويتهما وتربئها مما فعاله ،م�ؤكدة
تعلن نقابة املهن الت
وجود �أي ع�ضو خائن لوطنه بني �أع�ضائها ،حمذرة
على �أنها لن تقبل
جنراف وراء �أ�صحاب امل�صالح والأجندات املعادية
�إياهم من اال
وم�ستقبل �شبابها» .من جهته ،رد خالد �أبو النجا يف
مل�رص و�شعبها
ب�ش�أن القرار قائال« :كنت �أمتنى من ال�سيد النقيب
تغريدة على «تويرت»
قبل االندفاع مبثل هذا القرار املت�رسع و الذي
االت�صال بنا على الأقل
حتري عن املعلومات ،هكذا تختزلون الوطن!».
يخون قبل اي
فقد �أو�ضح يف تغريدة �أي�ضا ب�أنه« :ال يوجد �أي عار
�أما عمرو واكد
ع�ضاء الكونغر�س الأمريكي لإبداء الر�أي ولتعزيز
يف االجتماع ب�أ
�رصي لدى دول العامل الأول مثل ما تفعله جميع
م�صالح ال�شعب امل
أال يكون هناك ر�أي غري ر�أي املغت�صب و�أن ت�ؤخذ
اللوبيهات .العار هو �
خطاء النظام الفا�شل .احتدوا وكوين لوبيهات ت�ضغط
م�رص بكاملها ب�أ
مل�صالح ال�شعب امل�رصي».
يف االجتماع ب�أع�ضاء الكوجنر�س الأمريكي لإبداء
ال يوجد �أي عار
�صالح ال�شعب امل�رصي لدى دول العامل الأول مثل
الر�أي ولتعزيز م
اللوبيهات .العار هو �أال يكون هناك ر�أي غري ر�أي
ما تفعله جميع
ؤخذ م�رص بكاملها ب�أخطاء النظام الفا�شل .احتدوا
املغت�صب و�أن ت�
وكوين لوبيهات ت�ضغط مل�صالح ال�شعب امل�رصي.
�شن النائب عالء عابد ،رئي�س جلنة حقوق الإن�سان
ويف وقت �سابق
امل�رصي ،هجوما حادا على الفنانني ،بعد زيارتهما
بالربملان
حلديث عن الأو�ضاع الداخلية يف م�رص ،وتوجيه
للكونغر�س ،وا
االنتقادات مل�ؤ�س�سات الدولة من اخلارج.
مداخلة هاتفية على ف�ضائية «احلياة» ،الفنانني
واتهم عابد خالل
وت�شويه �سمعة م�رص ،راف�ضا و�صفهما بالفنانني،
باال�ستقواء باخلارج،
�شيء �آخر ..الفنان نب�ض و�إح�سا�س للأمة ،ولي�س كما
قائال« :الفنان
يفعالن من تدويل الق�ضايا بهذا ال�شكل».

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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تعرف على من�ش�أ و�أماكن �صناعة �سيارات لكز�س
لكز�س لها وجود يف �أكرث من
 70دولة حول العامل ،حيث بد�أ
طرح موديالتها يف الثمانينات
خارج اليابان ،ورغم رواج
ال�رشكة و�سياراتها ،ال يعلم
الكثريون تاريخ لكز�س و�أماكن
�صنع موديالتها اليوم.
بداي ًة ،مت ت�أ�سي�س لكز�س
يف مدينة تويوتا مبحافظة
�أيت�شي اليابانية ،لتمثل
العالمة الفاخرة لتويوتا،
وقد انطلقت لكز�س يف نف�س
وقت ت�أ�سي�س انفينيتي لني�سان
واكيورا لهوندا ،كالهما �أي�ضا
عالمات فاخرة ل�رشكاتهم
الأم اليابانية� .أول �سيارة
لكز�س على الإطالق كانت �أين تُ�صنع �سيارات لكز�س؟
 ،400 LSوالتي مت طرحها يف معظم �سيارات لكز�س يتم
عام  1989يف �أمريكا ال�شمالية� ،صنعها يف اليابان ،ولكن
لتحقق جناحاً فورياً وتتعدى لل�رشكة م�صنعني يف �أمريكا
املبيعات املتوقعة لها ،قبل ال�شمالية كذلك للأ�سواق
طرح موديل  ،250 ESلت�صل الكندية والأمريكية.
مبيعات االثنني �إىل  63,594ونعر�ض لكم بع�ض تفا�صيل
ن�سخة يف �أول عام للكز�س .امل�صانع و�إنتاجياتها يف

اليابان :م�صنع تويوتا تاهارا
يف ايت�شي :لكز�س  LSوGS
و ISو GXو  .RCم�صنع
يو�شيوارا يف مدينة تويوتا
وم�صنع تويوتا موتور كيو�شو
يف فوكوكا اليابانية :لكز�س
LX
م�صنع تويوتا مياتا يف فوكوكا

اليابانية :لكز�س  ISو .ES
م�صنع تويوتا موتوكامات�شي
يف ايت�شي :لكز�س LC
م�صنع تويوتا الكندي يف
اونتاريو :لكز�س 350 RX
و 450h RXم�صنع تويوتا
الأمريكي يف والية كنتاكي:
لكز�س .ES350

ت�ستعد فورد لتوديع اجليل احلايل
من بيك اب  10-Fرابتور عرب
�إطالق ن�سخة خا�صة منها حتمل
حمرك � V8سوبرت�شارجر  5.2لرت
نف�سه املتوفر بطراز �شيلبي مو�ستنغ
 .GT500ح�سب م�صادر جريدة

 Car and Driverالأمريكية،
�ستكون هذه الن�سخة اخلا�صة هي
�أقوى طراز بيك اب خم�ص�صة
للطرق الوعرة فور �إطالقها من
فورد ،حيث من املتوقع �أن تتعدى
قوتها  700ح�صان مع نف�س الناقل

الأوتوماتيكي � 10رسعات من
مو�ستاجن  .GT500هذا وت�أتي هذه
الن�سخة اخلا�صة فائقة القوة من
رابتور قادمة ملناف�سة بيك اب رام
ريبل  ،TRXوالتي �ست�أتي ميحرك
� V8سوبرت�شارجر  6.2لرت من

دودج هيلكات ذات قوة  707ح�صان،
حيث �ست�صل  F150رابتور اخلا�صة
قرب نهاية عام  2020املقبل
لي�ستمر �إنتاجها عام �أو اثنني فقط
قبل ا�ستبدال اجليل احلايل من
 150-Fيف � 2021أو.2022

ال�رشكات ال�صينية ال ميكنها
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن �إغراء
تقليد ت�صاميم �سيارات الغرب،
زوتيي هي �إحدى ال�رشكات
املعروفة بتقليدها بور�ش ماكان،
والآن ،عالمة هانتينج التي تتبع
املجموعة التجارية نف�سها ،تريد
القيام ب�شيء مماثل يف �إحدى
منتجاتها القادمة ،حتديداً،
جاكوار  F-Paceال�صني.
حيث تظهر �صور براءات االخرتاع
التي ظهرت على املواقع
ال�صينية ب�أن ال�رشكة �ستطلق

�سيارة مقلدة واجهتها الأمامية
 F-Paceوخلفيتها جتمع بني
جاكوار وبور�ش ،يف حني تقع
كتابة  Hantengبني امل�صابيح
اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�صيل،
لكن و�سائل الإعالم ال�صينية تتوقع
ب�أن ال�سيارة �ست�سمى  X6وتقع بني
 X5و X7وهي موديالت م�رسوق
ت�صميمها من هيونداي ،على �أن
يتم تد�شينها يف معر�ض �شينجدو
لل�سيارات  2018والذي �سينطلق
يف � 7سبتمرب.

فورد  150-Fرابتور �ستح�صل على ن�سخة مبحرك مو�ستنغ GT500

هانتينج ال�صينية ت�ستعد لطرح جاكوار ّ F-Pace
مقلدة

هيونداي تو�سان  Nالين
الريا�ضية تك�شف نف�سها ً
ر�سميا

عقب طرح ن�سخ N Line
الريا�ضية ملوديالت  i30و i30
فا�ستباك العام املا�ضي ،تتجهز
هيونداي لإعطاء هذه احلزمة
املغرية من التعديالت ل�سيارة
 SUVللمرة الأوىل ،تو�سان،
والتي �ستحظى مبظهر �أكرث
جراءة مع حتديثات خفيفة يف
الداخلية كذلك.
وتتعدى التغيريات التي ح�صلت
عليها تو�سان اجلانب ال�شكلي،
حيث قامت هيونداي بتعديل
التوجيه ونظام التعليق لتوفري
جتربة قيادة �أمتع ،حيث
�أ�صبحت النواب�ض �أكرث ثباتاً بـ
 %8يف الأمام و %5يف اخللف،
مع تعديالت برجمية جلعل
التوجيه �أكرث ا�ستجابة.
وت�أتي هيونداي تو�سان  Nالين
بجنوط � 19إن�ش �أ�سود كبري،
مع ا�ستمرار ال�سواد الغامق
يف �أغطية املرايا اجلانبية
وجناح ال�سقف ،مع �إعادة
ت�صميم امل�صدات خ�صي�صاً
لهذه الن�سخة .ون�ستمر يف

التغيريات التي ت�شمل م�صابيح
 LEDنهارية خا�صة لل�سيارة
مع مقاعد ريا�ضية �أمامية
بدعم جانبي �أف�ضل وتخييط
�أحمر هنا وهناك يف املق�صورة
و�شعارات  Nعلى املقاعد
لتمييزها عن تو�سان العادية.
كما هو احلال مع موديالت
 Nالين الأخرى ،ال توجد �أي
حتديثات لقوة املحركات ،التي
ت�شمل وحدة برتولية �سعة 1.6
لرت بقوة  174ح�صان وديزل
 1.6لرت بقوة  134ح�صان
وديزل �آخر  2.0لرت بقوة 182
ح�صان� ،إما بنظام دفع �أمامي
او رباعي ،مع جري يدوي ب�ست
�رسعات �أو اوتوماتيكي مزدوج
ب�سبع �رسعات.
له�ؤالء الراغبني يف املزيد من
القوة عليهم االنتظار لن�سخة
 Nالكاملة لتو�سان ،والتي
تناقلت الإ�شاعات عنها م�ؤخراً
بقوة  340ح�صان ،ولكن لي�س
من املتوقع ر�ؤية ال�سيارة قبل
عامني من الآن.

اجلي�ش الأمريكي يطور
تقنية توقف ال�سيارات
فجائيا �أثناء حتركها
مع ازدياد عدد الهجمات التي
ت�ستخدم ال�سيارات ك�سالح
لده�س املدنيني �أو اقتحام
الثكنات الع�سكرية ،بد�أت وزارة
الدفاع الأمريكية بتطوير تقنية
ثورية قادرة على وقف ال�سيارات
امل�رسعة قبل و�صولها لأهدافها،
و�ستكون هذه التقنية عبارة عن
جهاز خا�ص ي�ستخدم ترددات
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات
ال�سيارات و�إيقافها عند اللزوم.
ملنع هذه النوعيات من هجمات
ال�سيارات� ،سيقوم جهاز البنتاجون
ب�إر�سال موجات ميكروويف عالية
الرتدد جتاه ال�سيارات ،ما �سي�ؤدي
لتعطيل مكوناتها الكهربائية
و�إجبار املحرك على التوقف،

وميكنكم م�شاهدة تطبيق للتقنية
يف الفيديو امللحق.
البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من
التقنية ،واحدة مبجال �صغري ميتد
خلم�سني مرت ،ما ي�سمح بو�ضع
اجلهاز يف �صندوق �سيارة بيك �أب
او ما �شابه ،و�أخرى مبجال 100
مرت وجهاز ثابت يف مكان واحد،
و�سيكون هدف الن�سخة الثانية
هو و�ضع الأجهزة يف الأماكن
العامة املتعر�ضة خلطر الهجمات
الإرهابية لده�س املدنيني.
وقد ت�سبب هجوم �إرهابي ب�سيارة
يف تورونتو بكندا الأ�سبوع املا�ضي
مبقتل ع�رشة مدنيني و�إ�صابة
�آخرين ،ويتبع ذلك هجمات مماثلة
يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما.
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حتديث تطبيق ُ VLCيعيد دعم �أندرويد
�أوتو وحت�سني التوافق مع كروم بوك

واحدا من �أف�ضل
عد VLC
ً
يُ ّ
م�شغالت الو�سائط املوجودة،
بحيث يدعم تقريبًا جميع �صيغ
ملفات الفيديو وال�صوت ،ف�ضلاً
عن دعمه العمل على كل نظام
�أ�سا�سي ،يف غ�ضون ذلك مت �إتاحة
حتديث جديد للتطبيق يدعم نظام
�أندرويد فقط ،وقد رفع من رقم
�إ�صدار التطبيق �إىل ،3.1 VLC
حيث لدى هذه الن�سخة اجلديدة

الكثري من الإ�ضافات املفيدة.
فيما يخ�ص الإ�ضافة الرئي�سية،
هي دعم ا ُ
مل�شغّل لأندرويد �أوتو،
وان كنتم تتذكرون فقد مت تنفيذ
هذا الدعم قبل عامني ،ولكن بعد
مرور ب�ضع �أ�شهر مت �إزالته ،وهاهو
وتت�ضمن
الآن يعود مرة �أخرى،
ّ
بع�ض التغيريات الأخرى دع ًما
خلوادم  3 / SMB v2املحلية،
ف�ضلاً عن دعم التخزين اخلارجي

على �أجهزة كروم بوك ،و�إ�ضافة
اخت�صارات امل�ش ِغّل ،والقدرة
على ت�صفح امللفات على �أجهزة
 .OTGكما وهناك خيار جديد
ي�ستهدف جتميع مقاطع الفيديو
ح�سب املجلدات ،مع خيار حفظ
تف�ضيالت الفرز ،ف�ضلاً عن
حت�سني دعم مكتبات الو�سائط
الكبرية ،ومن على �أندرويد TV
�أ�صبح يدعم التطبيق �إعداد

م�شاركة ال�شبكة يدو ًيا وخيار فرز
الو�سائط وعر�ض القنوات من
على ال�شا�شة الرئي�سية.
ريا حتديث  3.1 VLCي�صل
�أخ ً
ب�شكل تدريجي مل�ستخدمي
�أندرويد ،يف حالة عدم و�صوله
لك ميكنك االن�ضمام اىل جمتمع
التطبيق التجريبي من هنا� ،أو
بب�ساطة حتميل ملف الـ APK
اخلا�ص بالتحديث من هنا.

�أبرز موا�صفات هاتف
« »Plus 7 Nokiaاجلديد
طرحت �شركة « »HMD Globalاملالكة حلقوق بيع نوكيا
هاتف « »Nokia 7 Plusمبوا�صفات مناف�سة وت�صميم
ع�صري �أنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة �أن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا
عند ع�شاق نوكيا ،نظرا ملوا�صفاته املتقدمة ،ومن �أهمها:
 معالج ثماين النوى «.»Qualcomm Snapdragon 660 معالج ر�سوميات «.»Adreno 512 ذاكرة و�صول ع�شوائي  4غيغابايت. ذاكرة داخلية بحجم  64غيغابايت ،قابلة للتو�سيعبا�ستخدام بطاقات ذاكرة خارجية «microSD/HC/
.»XC
 �شا�شة بحجم  6بو�صات و�أبعاد « »18:9ودقة عر�ض( )2160х1080بيك�سل ،حممية بزجاج مقاوم لل�صدمات
واخلدو�ش «.»Corning Gorilla Glass 3
 كامريا خلفية مزدوجة بدقة « »12+13ميغابيك�سل. كامريا �أمامية بدقة  16ميغابيك�سل وفتحة عد�سة«.»f/2.0
 منفذ « »Type-C Genومنفذ  3.5ملم خم�ص�ص ل�سماعاتالر�أ�س.
 �أجهزة ا�ست�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديداملواقع  GPSو A-GPSوغلونا�س.
 منفذين لبطاقات االت�صال «.»nanoSIM بطارية ب�سعة  3800ميللي �أمبري. نظام ت�شغيل (.Android 8.1.0 (Oreo �أبعاد الهاتف ( )158.38х75.64х7.99ملم. -الوزن 183 :غراما.

مايكرو�سوفت �ستك�شف عن
 2S Surface Hubيف � 17أفريل

�أر�سلت مايكرو�سوفت دعوات
لل�صحافة حل�ضور حدث خا�ص
بجهاز  Surface Hubحيث من
املتوقع �أن تك�شف فيه عن �إ�صدار
جديد هذا العام.
كانت مايكرو�سوفت قد ك�شفت
عن  2 Surface Hubيف م�ؤمتر
 Igniteالعام املا�ضي ،ومن
املتوقع �أن تك�شف عن ن�سخة
حم�سنة منه حتت ا�سم Surface
 2S Hubوكذلك �ستطلق ن�سخة
اخرى العام املقبل.
املوا�صفات الفنية املتوقعة

للجهاز هي م�ساحة  50.5بو�صة
بدقة  +4Kون�سبة �أبعاد ،3:2
وكذلك خف�ضت مايكرو�سوفت من
حواف اجلهاز للح�صول على ن�سبة
�شا�شة للواجهة �أكرب .ومن املزايا
امل�ضافة �أي�ضاً كامريات بدقة 4K
و�سماعات مدجمة ومايكروفونات
موزعة ب�شكل �أف�ضل.
امل�ؤمتر �سيكون خا�ص بهذا اجلهاز
– ال يتوقع �إطالق �أجهزة �أخرى فيه
– وبالتعاون مع �رشكة Steelcase
التي قد تك�شف عن اك�س�سوارات
و�أثاث مكتبي خا�ص به.

ظهور �أغرب هاتف لهذا العام
ببطارية تعمل  50يوما!
ا�ستعر�ضت �رشكة « »Energizerخالل
معر�ض « »MWCالأخري هاتفا مزودا
ببطارية ب�سعة  18000ميللي �أمبري،
هي الأكرب �سعة بني بطاريات الهواتف
يف العامل وتفيد ال�رشكة امل�صنعة ب�أن
بطارية الهاتف الكبرية تكفيه ليعمل
 50يوما يف و�ضع االنتظار ،كما تكفي

مل�شاهدة الأفالم والفيديوهات ملدة
يومني ،وميكن �شحنها من � 0إىل %100
يف ظرف � 9ساعات ،وميكن ا�ستخدامها
ك�شاحن حممول للهواتف والأجهزة الذكية
كما متيز جهاز «Power Max P18K
 »Popبكامريا �أمامية مدجمة داخل
الهيكل ،تخرج عند احلاجة ال�ستخدامها،

�آبل تطلق ن�سخة معدلة من
نظام «»macOSx

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�سخة «بيتا» املعدلة عن
نظام « »10 macOSاملخ�ص�ص للحوا�سب
�أ�صبحت متاحة جلميع امل�ستخدمني
و�أو�ضحت ال�رشكة �أن جميع م�ستخدمي
حوا�سب «� »Macأ�صبح ب�إمكانهم حتميل
نظام الت�شغيل اجلديد املعدل الذي يحمل
ا�سم « »10.14 macOSمقابل  99دوالرا.
ولتحميل هذا النظام يجب على امل�ستخدم
�أوال التوجه �إىل موقع «»10.14 MacOS

و�شا�شة مبقا�س  6.2بو�صة ،بدقة عر�ض
( )1080/2160بيك�سل ،وذاكرة و�صول
ع�شوائي  6جيغابايت ،وذاكرة داخلية 128
جيغابايت ،ومعالج «.»Helio P70
ومن املفرت�ض �أن يطرح الهاتف يف
الأ�سواق ،يف جوان املقبل ،ب�سعر 600
دوالر تقريبا.

الر�سمي على الإنرتنت ،ومن ثم ت�سجيل
دخوله عرب ح�ساب « ،»Apple IDواتباع
الإر�شادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج
على حا�سبه ال�شخ�صي.
وي�شري اخلرباء يف �آبل �إىل �أن الن�سخة
اجلديدة من « »macOSتفادت العديد
من الثغرات الربجمية املوجودة يف �أنظمة
الت�شغيل ال�سابقة ،وزادت من حماية بيانات
امل�ستخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد

خطط ال�ستثمار  1مليار دوالر لتطوير �ألعاب الهواتف الذكية

عينت �رشكة الألعاب اليابانية نينتندو رئي�ساً
جديداً لها قبل �أيام خلفاً للرئي�س ال�سابق
تات�سومي كيمي�شيما ،ويبدو �أن الرئي�س اجلديد
يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقب ً
ال.
حيث �رصح الرئي�س اجلديد �شنتارو فوروكاوا،
عن رغبته با�ستثمار  100مليون ين ياباين
(حوايل مليار) لتطوير �ألعاب خمتلفة للهواتف
الذكية.

وكانت �رشكة نينتندو قد حققت نقلة كبرية
يف العامني الأخريين مع �إطالق عدة �ألعاب
للهواتف الذكية ،كما هو احلال مع �إطالق
جهاز �سويت�ش� .إال �أن الرئي�س اجلديد يرى يف
�ألعاب الهواتف جماالً ُمهمهاً لتحول ال�رشكة
وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
وحققت ال�رشكة �أرباحاً و�شعبية كبرية مع
�ألعاب مثل Pokémon GO، Mario

 ،Runو  .Fire Emblem: Heroesكما
�أنها �أعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى
.Dragalia Lost
رمبا بد�أت ال�رشكة بالتفكري �أكرث بالو�ضع
احلايل مع الرئي�س اجلديد ال�شاب ،حيث �أن
هذا التحول من �ش�أنه �أن يُعيد ال�رشكة للواجهة
عو�ضاً عن �سنوات الغياب التي كانت ترف�ض
فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.
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مموهة بال�سمك
داخل مركبة بالغزوات

اخلمي�س  28مار�س  2019املوافـق ل19رجب 1440هـ

خطة كربى
ت�ستهدف الرتكيبة
الدميوغرافية
للجوالن

ك�شف م�س�ؤول «�إ�رسائيلي» عن خطة
تهدف �إىل م�ضاعفة عدد م�ستوطني
اجلوالن ثالث مرات خالل ال�سنوات
القادمة ،وذلك بغية خلق �أغلبية
يهودية يف اله�ضبة ال�سورية املحتلة
وقال عمدة بلدة كات�رسين يف
اجلوالن املحتل ،دميي �أبارت�سيف،
�إن تعداد ال�سكان الكلي يف اله�ضبة
�سريتفع وفق اخلطة �إىل قرابة 150
�ألف ن�سمة ،ما يعني �أن عدد اليهود
�سي�صل على الأغلب �إىل � 100ألف
ن�سمة ،بينما �سي�صل عدد الدروز �إىل
� 50ألفا.
وعالوة على ما �سبق ،توقع
�أبارت�سيف �أن يزداد عدد �سكان
بلدته ،منفردة� ،إىل � 50ألف ن�سمة،
من � 8500ألف ن�سمة اليوم وتابع
�أبارت�سيف �أن «االعرتاف ب�سيادة
�إ�رسائيل على اجلوالن �سيفتح �آفاقا
جديدة لال�ستثمار الأجنبي فيها»،
وذلك يف �إطار حديث امل�س�ؤول
الإ�رسائيلي عن خطط دميوغرافية
له�ضبة اجلوالن ،تطبق خالل 15-10
�سنة قادمة.
ويف ال�سياق نف�سه� ،أعرب العمدة
املذكور عن �أمله يف �أن ي�ساهم قرار
الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب
ب�ش�أن اجلوالن ،يف الت�صدي حلمالت
املقاطعة الدولية التي حت�ض
امل�ستثمرين على عدم اال�ستثمار
يف الأرا�ضي املحتلة ،م�شريا �إىل �أن
اقت�صاد اجلوالن مير مبرحلة منو
على الرغم من احلمالت ال�سابقة
يعي�ش اليوم قرابة � 40ألف �شخ�ص
يف اجلوالن املحتل ،وي�شكل الدروز
ن�سبة  %50منهم ،يف حني يعتربون
�أنف�سهم مواطنني �سوريني .وتعد
بلدة كات�رسين العا�صمة الإدارية
ملرتفعات اجلوالن ،كما �أنها �أكرب
امل�ستوطنات الـ  33املنت�رشة يف
املنطقة.
وكان الرئي�س الأمريكي ،دونالد
ترامب ،قد وقع يوم االثنني املا�ضي،
قرارا ر�سميا تنفيذيا تعرتف مبوجبه
الواليات املتحدة ب�سيادة الكيان
ال�صهيوين على مرتفعات اجلوالن
التي احتلتها يف عام  ،1967وذلك
خالل لقاء الأخري مع رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي ،بنيامني نتنياهو ،يف
البيت الأبي�ض.
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قام ببعث �صور تهديدية بالأ�سلحة النارية

توقيف �أخطر بارونات الكوكايني «عي�سى ال�شوبو» بوهران
متكن م�ساء �أول �أم�س ،عنا�صر فرقة البحث و التحري لأمن والية وهران ،من �إلقاء القب�ض على �شخ�ص �صنف ب�أخطر املجرمني املطلوبني لدى اجلهات
الأمنية و الق�ضائية  ،املدعو «ج.ع» البالغ من العمر  34و املكنى ب « عي�سى ال�شوبو « وذلك �إ�ستغالال ملعلومات تفيد عن حتركاته على منت �سيارة �أجرة من نوع
« رونو القونا» خ�ضراء اللون بحي �شاطئ الفردو�س و�سط مدينة عني الرتك.

�أحمد بن عطية
حيث مت توقيف املجرم بعد �إعداد
خطة حمكمة التخطيط متخ�ض
عنها توقيفه يف حالة تلب�س املتهم
املوقوف فر �إىل �إ�سبانيا بطريقة غري
�رشعية منذ �أ�شهر رفقة منظم رحالت
املوت املكنى بـ « تروبيكو « على منت
زورق فاخر ن�صف �صلب مطاطي
�رسيع �،أيام قالئل بعد �أن جنح من
الإفالت من قب�ضة رجال الأمن الذين
داهموا م�سكنا بحي «�شوبو» كان
يتخذه مرتعا لتخزين املخدرات و
التي �أ�سفرت �آنذاك عن حجز كمية
من خمتلف املمنوعات قدرت بـ
 250غرام كوكايني و  5كلغ من الكيف
املعالج و�صدر يف حقه � 18سنة �سجنا

غيابيا و �أ�ضاف م�صدرنا �أن اجلاين مل
يكتفي بفعلته عند و�صوله �إىل �إ�سبانيا
بل راح ير�سل ر�سائل و �صور تهديدية
عرب مواقع التوا�صل الإجتماعي �إىل
خمتلف م�صالح الأمن املحلية و هو

مدجج بالأ�سلحة احلربية من ال�صنف
الرابع غري �أن مغامرته الإجرامية
هذه انتهت مبا�رشة بعد عودته �إىل
�أر�ض الوطن �أين وقع يف �رشاك
م�صالح الأمن بوهران .
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تلم�سان حممد ب

جيجل

حجز ما يقارب  01كلغ من املخدرات
يف عملية متابعة ومطاردة الع�صابات
املخت�صة يف ترويج ال�سموم عرب تراب
الوالية ،متكنت فرقة الأمن والتدخل
التابعة ل�رشطة جيجل من توقيف
�شخ�صني وحجز كمية من املخدرات،
وح�سب معلومات حت�صلت عليها جريدة
الو�سط ف�إن العملية بد�أت بعد تلقي
عنا�رص الأمن ملعلومات مفادها �إقدام

بع�ض الأ�شخا�ص على نقل كمية من
ال�سموم �إىل داخل مدينة جيجل من �أجل
ترويجها و�سط ال�شباب ،ال�شيء الذي
جعل �أفراد ال�ضبطية و�أعوان ال�رشطة
الق�ضائية ي�سارعون �إىل و�ضع كمني
حمكم للقب�ض على هذه املجموعة ،ومل
مير �سوى وقت ق�صري حتى وقع �شابني
يرتاوح �سنهما مابني  29و� 35سنة يف

امل�صيدة ،وبعد تفتي�ش ال�سيارة ال�سياحية
التي كانا على متنها مت العثور على
كمية من املخدرات نوع القنب الهندي
يف �شكل �صفائح �صغرية قدر وزنها
بقرابة  01كلغ ،لإ�ضافة اىل مبلغ مايل
من عائدات بيع ال�سموم  ،وبعد تو�سيع
التحقيقات معها تبني ب�أنهما ينحدران
من والية �أخرى وين�شطان مع �أ�شخا�ص

�آخرين داخل �إقليم والية جيجل والذي
جتري التحقيقات حاليا من �أجل التعرف
عليهم  ،بعد ا�ستكمال جميع الإجراءات
القانونية �ضدهما  ،قدما �أمام اجلهات
الق�ضائية املخت�صة ،التي �أمرت بدورها
�إيداعهما احلب�س امل�ؤقت يف انتظار
حماكمتهما الحقا.
ر .هزيل

تب�سة

منح  81رخ�صة

وايل امل�سيلة يرفع التجميد عن رخ�ص حفر الآبار الفالحية وفاة �شاب  بعد �أن �صدمته �شاحنة ببئر العاتر

رفع وايل امل�سيلة «ابراهيم او�شان»
التجميد عن منح الرتاخي�ص اخلا�صة
بحفر الآبار الفالحية بعا�صمة احل�ضنة
 ،نزوال عند رغبة الفالحني ومطالبهم
الكثرية بهذا اخل�صو�ص ،حيث كلف الوايل
مدير الري واملوارد املائية بدرا�سة كل
امللفات املوجودة لدى م�صاحله واملتعلقة
بطلب رخ�ص حفر الآبار و�إعالن «ابراهيم
او�شان «�أن رفع التجميد عن حفر الآبار
جاء خالل زياراته املتعددة ملختلف

بلديات الوالية حيث كان يلتقى يف كل مرة
بالفالحني الذين يطالبونه برفع التجميد
وترتكز �أغلب ان�شغاالتهم الفالحية حول
غياب مياه الري الفالحي والكهرباء الأمر
الذي �أعاق كثريا عجلة التنمية الفالحية
حيث مت �أم�س مبقر الوالية منح  46رخ�صة
كما مت يف وقت �سابق توزيع  35رخ�صة
لي�صل املجموع �إيل  81رخ�صة حلفر الآبار
تتعلق بالن�شاط الفالحي وال�صناعي
عبدالبا�سط بديار

تويف �شاب  يبلغ من العمر � 21سنة مبنطقة
حي املجاهدين بدائرة بئر العاتر جنوب
عا�صمة الوالية تب�سة  نهار �أم�س بعد �أن
�صدمته �شاحنة  ح�سب ما �إفادة به  م�صالح
احلماية املدنية على م�ستوى الطريق الرابط
بني تب�سة بئر العاتر  وقد تويف يف عني املكان
يف حني �سلم ال�سائق نف�سه �إىل اقرب مركز
من امل�صالح الأمنية ومت حتويل اجلثة على
منت �سيارة الإ�سعاف التابعة للحماية املدنية
مبدينة بئر العاتر �إىل م�صلحة حفظ اجلثث

مب�ست�شفى هدام التجاين بئر العاتر.
   ع /ر�شيد تب�سة

جملة فورين بولي�سي

ال�سعودية �أنفقت  100مليار دوالر لن�شر الوهابية
�أكدت جملة “فورين بولي�سي” الأمريكية،
�أن ال�سعودية ت�سعى �إىل احتكار قيادة
العامل الإ�سالمي من خالل ت�صدير الفكر
املتطرف ،الذي يعد ب�ضاعتها الأهم،
من خالل دعم الوهابية عرب قوى دينية
تدعمها الأ�رسة احلاكمة.
وعر�ضت املجلة كتاباً للباحثة الأمريكية
من �أ�صل باك�ستاين ،والدبلوما�سية ال�سابقة
يف وزارة اخلارجية فرح بانديث،حمل
عنوان “كيف نك�سب ..كيف ميكن هزمية
التهديد املتطرف؟” ،ون�رشت �أجزاء منه،
�أول �أم�س الثالثاء.

وقال الكتاب �إن القوى الدينية يف
ال�سعودية تريد تدمري التقاليد املحلية
الأخرى داخل الإ�سالم ،وتقول بانديث:
“انت�رشت الأفكار املتطرفة بف�ضل رعاية
ال�سعودية لها� ،إذ ال ميكن �أن يدرك املرء
ويفهم النظام العاملي الذي يقوم عليه
التطرف دون درا�سة الدور املحوري
الذي ت�ؤديه احلكومة ال�سعودية ،وكذلك
دور املنظمات اخلا�صة والأفراد يف
ال�سعودية”.
وتُبني �أن ال�سعوديني �أنفقوا يف العقود
الأخرية ما ي�صل �إىل  100مليار دوالر

لن�رش الوهابية و�إدامة فكرة �أنهم راعي
الإ�سالم ،حيث متر �أ�ساليبهم يف الإقناع
والت�أثري ب�سل�سلة �شاملة ومتكاملة ،تبد�أ
من متويل بناء امل�ساجد �إىل املدار�س
�إىل الكتب املدر�سية و�إعداد الأئمة
وامل�ؤ�س�سات الثقافية يف جميع �أنحاء
العامل .وت�ؤكد امل�ؤلفة �أن القوى الدينية
يف ال�سعودية تدعمها الأ�رسة احلاكمة،
وهدفها تدمري التقاليد املحلية الأخرى
داخل الإ�سالم ،من خالل �إعادة كتابة
التاريخ ،وحمو �أدلة من املا�ضي مل�صلحة
روايتهم اخلا�صة ،وهي خطوة ن�سخت

كثرياً من املتطرفني حول العامل.
وترى امل�ؤلفة �أن العالقة بني ال�سعوديني
والتطرف لي�ست جمرد عالقة تقارب
(“ ،)..لقد دعمت ال�سعودية حكومات
و�أفراداً وجماعات �إرهابية ،ب�شكل مبا�رش،
يف ال�رشق الأو�سط ،ويف الوقت نف�سه،
وللمفارقة ،كانت ال�سعودية احلليف القوي
يف مكافحة الإرهاب وتبادل املعلومات
اال�ستخباراتية وامل�ساعدة يف كبح متويل
الإرهاب!” وتردف م�ؤلفة الكتاب بالقول:
“هذه الإ�سرتاتيجية هي التي خدمت
ال�سعودية ب�شكل جيد ولفرتة طويلة”.

