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اعتربها تتنافى مع مطالب احلراك 

جاب اهلل يرف�ض م�سودة الد�ستور
اأعلنت جبهة العدالة والتنمية، يف بيان لها، اأم�س، رف�شها الكامل مل�شودة تعديل الد�شتور، م�شددة على اأن 

هذا امل�شروع، جاء متعار�شا مع �شعارات ثورة 22 فيفري ومطالبها، وداعية يف نف�س الوقت، حلّل الّلجنة 
التي اتهمتها مبحاولة علمنة املجتمع، وت�شكيل جلنة متوازنة من ذوي الكفاءات املتخ�ش�شة، خمولة لو�شع 

م�شروع د�شتور جديد يتاأ�ش�س على احرتام مرجعيات ال�شعب، ويقوى على حتقيق اأهداف ثورتي؛ اأول 
نوفمرب 1954، و22 فرباير 2019، وي�شع اجلزائريني يف الطريق ال�شحيح لبناء موؤ�ش�شات �شرعية، تكون 

اأهال لتحقيق طموحات هذا ال�شعب، يف العدل وامل�شاواة واحلرية والتقدم.

مرمي خمي�شة

اأفادت هياأة التاأهيل والرقابة  حيث 
والتنمية،  العدالة  جلبهة  والتوجيه، 
»الو�سط«  حتوز  الذي  بيان،  يف 
لقائها  بعد  منه،  ن�سخة  على 
اهلل  جاب  اهلل  عبد  برئا�سة  الدوري 
بالعا�سمة، ال�سبت الفارط، للتداول 
التمهيدي  امل�رشوع  م�سودة  حول 
املوقف  وحتديد  الد�ستور،  لتعديل 
م�ستفي�سة  مناق�سات  بعد  اأنه  منه، 
وحتليلية ب�ساأن امل�رشوع املطروح، 
اأنه جاء على اإثر ثورة غري م�سبوقة 
خرج  امل�ستقلة،  اجلزائر  تاريخ  يف 
م�سريات  يف  ال�سعب  معظم  فيها 
الكربى  املدن  جميع  يف  مليونية، 
واملهمة، ويف خمتلف واليات الوطن 
رافعا �سعار “ارحلوا”، نازعا بذلك 

ومطالبا  القائم  النظام  من  ثقته 
ال�سيا�سية،  �سلطته  با�سرتجاع 
غري  كاملة  �سيادته  وممار�سة 
م�رشوع  اأن  على  م�سددا  منقو�سة، 
مع  متعار�سا  جاء  الد�ستور  تعديل 
�سعارات ثورة 22 فيفري ومطالبها، 
العلماين  التيار  لقناعات  وجم�سدا 
وباطل  �سالل  من  فيها  ما  رغم 

وق�سور.
ال�سياق،  ذات  يف  اجلبهة،  وقالت 
كل  وعلى  علينا  لزاما  �سار  اإنه 
ووطنه  و�سعبه  لدينه  ويّف  مواطن 
ولغته، اأن يبّي ما يف هذا امل�رشوع 
والهوية  الدين  تهدد  خماطر  من 
واحلقوق  وال�سيادة  والوحدة 
املرجعية  اأن  م�سيفة  وامل�سالح، 
هذه  عليها  تاأ�س�ست  التي  الفكرية 
القانونية  املرجعية  هي  امل�سودة، 

والفرن�سية  الغربية عامة،  والفكرية 
مرجعيات  اأنها  معتربا  خا�سة، 
ال�سعب  مرجعيات  مع  متناق�سة 
م�سادر  وكلها  امل�سلم،  اجلزائري 
ال عالقة لها بتاريخنا ومرجعياتنا، 
العقدي  ال�سالل  طياتها  يف  حتمل 
وال�سلوكي،  الت�سوري  والف�ساد 
امل�سالح  حتقيق  عن  والق�سور 
وتابع  واحلريات.  احلقوق  ورعاية 
يف  ال�سيا�سة  اأن  امل�سدر،  نف�س 
جتلت  والتي  الغربية،  املرجعيات 
قائمة  امل�سودة،  يف مقرتحاتهم يف 
على ف�سلها عن اخللق، على ال�سعيد 
يقود  ما  وهو  واخلارجي،  الداخلي 
والف�سائل،  بالقيم  اال�ستهانة  اإىل 
يف  واال�ستهتار  االنحالل  اإىل  ثم 
يدفع  امليدان االجتماعي، وهو ما 
اعترب  كما  والفنت.  الفو�سى  اإىل 

حزب جاب اهلل، اأن م�رشوع الد�ستور 
هدم  اأجل  من  وا�سحة  اإرادة  فيه 
االإ�سالم، وحماربة ال�سالح واإ�ساعة 
املجتمع  وجتريد  والف�ساد،  املنكر 
والقيم،  والف�سائل  االأخالق  من 
الدولة  الأن  لالأفراد،  ذلك  وترك 
تعنى  ال  امل�رشوع  اأ�سحاب  عند 
تعنى  واإمنا  واالإ�سالح،  بال�سالح 
بالواقع وتقنينه وهو م�سلك غاية يف 
�رشاحة  عنه  عرب  ما  وهذا  ال�سوء، 
لعرابة، رئي�س اللجنة بقوله »نتطلع 
د�ستور  ولي�س  مواطني  د�ستور  اإىل 
اأن  موؤمني !!؟«، مو�سحة باملقابل 
القارئ املتمكن العارف يخل�س من 
درا�سة هذا امل�رشوع، اإىل القول اأن 
املجتمع  علمنة  اإرادة  لهم  وا�سعيه 
وجتريد  واإ�سعافه،  واإف�ساده 
والف�سائل  االأخالق  كل  من  ال�سعب 

والقيم حتت �سعارات �ستى، ك�سعار 
قرارات  تقدمي  و�سعار  احلداثة!، 
املنظمات الدولية!، حتى و لو كان 
ال�سيادة الوطنية،  ذلك على ح�ساب 
اأو  واخللق،  الدين  ح�ساب  على  اأو 

على ح�ساب الوحدة والهوية!!؟.
هذه  بحّل  ذاته،  البيان  طالب  كما 
من  متوازنة  جلنة  وت�سكيل  اللّجنة 
ذوي الكفاءات املتخ�س�سة، ي�سعون 
جديد،  د�ستور  م�رشوع  لل�سعب 
مرجعيات  احرتام  على  يتاأ�س�س 
العدل  يف  طموحاته  ال�سعب، 

وامل�ساواة واحلرية والتقدم.

العدالة  جبهة  حزب  دعا  حي،  يف 
والتنمية، يف االأخري، كل جزائري يف 
اأي موقع كان من مواقع امل�سوؤولية، 
ويدعو  امل�رشوع  هذا  يرف�س  اأن 
�ساغته،  التي  اللّجنة  وحّل  لرف�سه، 
من  متوازنة  اأخرى  جلنة  وتاأ�سي�س 
املتخ�س�سة،  العلمية  االأهلية  ذوي 
يف  امل�سداقية  اأ�سحاب  ومن 
عن  والدفاع  اال�ستبداد،  حماربة 
ال�سلطة  يف  وحقوقها  االأمة  ثوابت 
بديال  م�رشوعا  لي�سعوا  والرثوة، 
ال�سعب  مرجعيات  اإىل  ي�ستند 

وتاريخه ون�ساالته.

24 �ساعة

ق�شية �شوفاك

النطق بالأحكام يف يوم 
الأربعاء القادم
.   وكيل اجلمهورية التم�شمابني

 20 و5 �شنوات �شجنا
اأحممد  �سيدي  حمكمة  �ستنطق 
باملتهمي  اخلا�سة  باالأحكام 
فيها  واملتابع  �سوفاك  ق�سية  يف 
الرئي�س املدير العام مراد عوملي 
وعدد من اأفراد عائلته وكذا الوزير 
اأويحيى وزيرا  اأحمد  االأول ال�سابق 
يو�سفي  يو�سف  ال�سابقي  ال�سناعة 
يوم  بو�سوارب  ال�سالم  وعبد 
اأعلنته  ح�سبما   ، القادم  االأربعاء 
القا�سية رئي�س اجلل�سة خالل اليوم 

الثالث واالأخري من هذه املحاكمة
الق�سية  هذه  املتهمون يف   ويتابع 
ف�ساد  بق�سايا  ذات �سلة  تهم  بعدة 
ناجتة  اأموال  وحتويل  تبي�س  منها 
للخارج،  اإجرامية  عائدات  عن 
وكذا  النفوذ  وا�ستغالل  الر�سوة 
العمومي  املوظفي  على  ال�سغط 
وحتري�سهم من اأجل احل�سول على 
ممثل  وكان   ، م�ستحقة  غري  مزايا 
اخلمي�س  التم�س  قد  العام  احلق 
الفارط عقوبة 20 �سنة �سجنا نافذة 
يف حق وزير ال�سناعة ال�سابق عبد 
�سجنا  �سنة  و15  بو�سوارب  ال�سالم 
الوزير االأول  نافذة يف حق كل من 
والرئي�س  اأويحيى  اأحمد  االأ�سبق 
املدير العام ل�سوفاك مراد عوملي 
باالإ�سافة اإىل عقوبة 12 �سنة �سجنا 

يف حق يو�سف يو�سفي 
وفيما يخ�س عبد ال�سالم بو�سوارب 
التم�س  فرار  حالة  يف  املتواجد 
غرامة  اأي�سا  العامة  النيابة  ممثل 
اأمر  ا�سدار  مع  دينار  مليون  ب8 
فيما   ، عليه  القب�س  باإلقاء  دويل 
ب2  غرامة  اأي�سا  التما�س  مت 

مليون دينار يف حق اويحيى ووزير 
يو�سفي  يو�سف  ال�سابق  ال�سناعة 
�سجنا  �سنة   20 التما�س  مت  كما   .
اأمي  جربو  املتهم  حق  يف  نافذة 
وهي  دينار  مليون   8 غرامة ب  مع 
نف�س العقوبة امللتم�سة يف حق بن 
اأوملي  مراد  زوجة  فتيحة  مو�سى 
الدويل  بالقب�س  اأمر  اإ�سدار  مع 
يف حقها  ، كما التم�س ممثل احلق 
العام عقوبة 5 �سنوات �سجنا نافذة 
وغرامة ب مليون دينار جزائري يف 
ال�سابق  العام  املدير  الرئي�س  حق 
عمر  اجلزائري  ال�سعبي  للقر�س 
التي  العقوبة  نف�س  وهي  بوذياب 
من  املتهمي  التما�سها يف حق  مت 
اإطارات �سابقي يف وزارة ال�سناعة 
م�ستوى  على  القر�س  وجلنة 
كما  اجلزائري   ال�سعبي  القر�س 
التم�س ت�سليط عقوبة ب32 مليون 
ال�رشكات  حق  يف  كغرامة  دينار 
املتهمة يف هذه الق�سية وم�سادرة 
ممتلكاتها مع اإعفائها من ممار�سة 
الن�ساط االقت�سادي ملدة 5 �سنوات 

.
التي  الق�سية  هذه  ت�سببت  وقد 
االأربعاء  يوم  حماكمتها  انطلقت 
للخزينة  خ�سائر  يف  الفارط 
فيما  دينار  مليون  العمومية ب297 
لتطوير  الوطنية  الوكالة  يخ�س 
خ�سائر  مليار  و225  اال�ستثمار، 
كادي،اأ�س  �سي  نظام  يخ�س  فيما 
الوكيل  به  اأفاد  ح�سبما  كادي 

الق�سائي للخزينة.
باية ع 
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حداد يعرتف �سمنيا بقربه من �سعيد بوتفليقة
ملنتدى  ال�سابق  الرئي�س  اعرتف 
حداد  علي  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء 
اأم�س لهيئة حمكمة �سيدي احممد 
املخلوع  الرئي�س  ب�سقيق  عالقته 
وم�ست�ساره اخلا�س �سعيد بوتفليقة 
للحملة  م�ساعدته  منه  طلب  الذي 
باإعارته  اخلام�سة  االنتخابية 
يف  ال�ستعمالها  النقل  �ساحنات 
اعرتف  كما   ، االنتخابية  احلملة 
عمومية  �سفقات  على  بح�سوله 
م�ساريع  وقرو�س  الإجناز  �سخمة 
اإبعاد  يف عدة قطاعات كما حاول 
عالقته بداوئر �سناعة القرار بقوله 
ا�سرتداد  يف  �سعوبات  يتلقى  كان 
خمتلف  من  م�ساريعه  م�ستحقات 
توقفت  وقد  الوزارية هذا  الدوائر 
الرابعة  ال�ساعة  حدود  يف  اجلل�سة 
وفاة املحامي  باإعالن  و10 دقائق 
�سقيقه  حمامي  اأويحيى  العيفة 
اأحمد . وعرفت هذه اجلل�سة التي 
عرفت تاأخرا يف  انطالقتها ب�سبب 
تقدمت  التي  ال�سكلية  الدفوعات 
هذه  يف  املتهمي  دفاع  هيئة  بها 
علي  اإىل  باالإ�سافة  وهم  الق�سية 

االأوالن  عائلته  الوزيران  حداد 
�سالل  املالك  عبد  ال�سابقان 
واأحمد اأويحيى وكذا وزراء االأ�سغال 
عمر  ال�سابقي  والنقل   العمومية 
غول ، بوجمعة طلعي و عبد القادر 
زعالن وكذا  الغاين  وعبد  قا�سي 
عبد  ال�سابقي  ال�سناعة  وزراء 
حمجوب  بو�سوارب وبدة  ال�سالم 
ذات  تهم  بعدة  يو�سفي  ويو�سف 
مزايا  منح  منها  بالف�ساد  �سلة 
غري م�ستحقة ملوظفي عموميي، 
التمويل اخلفي لالأحزاب ال�سيا�سية 
عن  ناجتة  اأموال  وحتويل  تبي�س 
الر�سوة  للخارج،  اإجرامية  عائدات 
وا�ستغالل النفود وكذا ال�سغط على 
وحتري�سهم  العموميي  املوظفي 
اأجل احل�سول على مزايا غري  من 
الق�سية  بتاأجيل  م�ستحقة ، طلبات 
امللفي  �سم  مع  الحق  تاريخ  اإىل 
نف�س  وجود  بحجة  واحد  ملف  يف 
ونف�س  ال�سهود  ونف�س  املتهمي 
رئي�س  يقرر  اأن  قبل   ، الوقائع 
ومعار�سة  امللفي  ب�سم  اجلل�سة 

تاأجيل اجلل�سة .

ملنتدى  ال�سابق  الرئي�س  وكان 
حداد  علي  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء 
لنظام  املايل  الكارتل  وممثل 
العزيز  عبد  املخلوع  الرئي�س 
بوتفليقة اأول امل�ستجوبي من قبل 
جملة  اأنكر  حيث  املحكمة  هيئة 
وتف�سيال التهم املتابع بها ، معرتفا 
يف  باال�ستثمار  �رشعت  عائلته  ان 
العمومية  واالأ�سغال  البناء  قطاع 
اأن  م�سيفا  وزو  بتيزي   1988 �سنة 
اأن  لغاية  تطورت  ال�رشكة  هذه 
اأ�سبحت كما قال م�سثتمر هام يف 
بقطاع  خا�سة  وافريقيا  اجلزائر 
�رشح  كما  العمومية  االأ�سغال 
عك�س  اأريحية  يف  بدا  الذي  حداد 
يدفع  كان  اأنه  ال�سابقة  الق�سايا 
بطريقة  اجلرمية  امل�ستحقات 
�سنة  انه خالل  اكد  ، كما  منتظمة 
 150 ال�رشائب  دفع مل�سالح   2018
 9400 ي�سغل  وكان  �سنتيم  مليار 
�سوؤال  على  رده  يف  واأنكر   ، عامل 
�سفقة   124 على  القا�سي ح�سوله 
عمومية منها 99 م�رشوع يف قطاع 
قطاع  يف  و23  العمومية  االأ�سغال 

الري واملوارد املائية باأكرث من 78 
هذه  اأن  رده  مربزا يف  دينار  مليار 
اأرقام وهمية حماوال اإنكار عالقاته 
اأن  بقوله  القرار  �سناعة  بدواليب 
يف  �سعوبات  يتلقى  كان  جممعه 
م�ساريعه  م�ستحقات  ا�سرتجاع 
كما   ، القطاعات  خمتلف  من 
اعرتف انه قدم اأربع �ساحنات بث 
للرئي�س  االنتخابية  للحملة  مبا�رش 
املخلوع عبد العزيز بوتفليقة بناء 
وم�ست�ساره  �سقيقه  من  طلب  على 

اخلا�س �سعيد بوتفليقة .
املالك  عبد  مع  مواجهته  وخالل 
�سالل باعتباره مدير حملة املرت�سح 
عبد العزيز بوتفليقة اأكد �سالل اأن 
الرئي�س �سعيد بوتفليقة هو  �سقيق 
يف  االت�سال  اإدارة  يتوىل  كان  من 
موؤكدا  ل�سقيقه  االنتخابية  احلملة 
يف رده على اأ�سئلة وكيل اجلمهورية 
حرا  تر�سح  بوتفليقة  الرئي�س  اأن 
�سيا�سي  حزب  اأي  با�سم  ولي�س 
خم�س  يف  االنتخابية  حملته  طيلة 

عهدات رئا�سية.
باية ع

ا�شت�شهاد العريف زناندة م�شطفى 

رئي�ض اجلمهورية يعزي اأ�سرة الفقيد و اجلي�ض 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  قدم 
للجي�س  تعازيه  االأحد،  اأم�س  تبون، 
العريف  اأ�رشة  و  ال�سعبي  الوطني 
الذي  م�سطفى«  »زناندة  املتعاقد 
ال�سبت،  اأم�س  ا�ست�سهد،  قد  كان 
اإرهابية  جماعة  مع  ا�ستباك  خالل 
رئي�س  كتب  و  الدفلى  بعي  م�سلحة 
التوا�سل  مواقع  على  اجلمهورية 
اجلزائر  »فقدت  االجتماعي: 

با�ست�سهاد العريف زناندة م�سطفى، 
�سالت  ممن  االأمة  اأ�سبال  من  �سبال 
املفدى  الوطن  �سبيل  يف  دماوؤهم 
�سد االإرهاب الهمجي« م�سددا على 
ومن  م�سطفى  دماء  تذهب  »لن  اأنه 
بحول  معا  و�سنق�سي  �سدى  �سبقوه 
اأ�ساف  االإرهاب«كما  بقايا  على  اهلل 
اخلال�سة  »تعازي  تبون   الرئي�س 
الوطني  للجي�س  و  ال�سهيد  الأ�رشة 

اإنا  التحرير.  جي�س  �سليل   ، ال�سعبي 
هلل واإنا اإليه راجعون«.

الوطني  للجي�س  مفرزة  كانت  و 
اأم�س  م�ساء  ا�ستبكت،  قد  ال�سعبي 
كمي  ن�سب  عملية  خالل  ال�سبت، 
طارق  ببلدية  احلجر  قعدة  مبنطقة 
بن زياد )والية عي الدفلى بالناحية 
الع�سكرية االأوىل(، مع جماعة اإرهابية 
ا�ست�سهاد  عن  اأ�سفر  مما  م�سلحة، 

العريف املتعاقد )زناندة م�سطفى(، 
اأثناء اأدائه لواجبه الوطني.

اأن  الوطني  الدفاع  وزارة  اأكدت  و 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  »مفارز 
ما  التي  العملية،  يف  امل�ساركة 
كافة  اتخذت  قد  متوا�سلة،  تزال 
ق�سد  الالزمة  االأمنية  االإجراءات 
تطويق ومت�سيط املنطقة ومالحقة 

هوؤالء املجرمي«.
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اإميان لوا�س 

بن خالف 
امللف اختبار حقيقي لل�سلطة 

احلالية

جدد النائب الربملاين عن جبهة العدالة 
دعوته   خالف   بن  خل�رض  والتنمية 
اعتماد  قانون  م�رضوع  عن   لالإفراج  
للذاكرة،واإخراجه  وطنيا  يوما  ماي   8
واإر�ساله  املجل�س  مكتب  اأدراج  من 
بخ�سو�سه  راأيها  لإبداء  للحكومة 
اإقراره  من  النواب  ذلك  بعد  ومتكني 

كما ين�س القانون.
بن  خل�رض  الربملاين  النائب  �سدد 
على  له  مداخلة  يف  الأم�س  خالف 
قانون  م�رضوع  ي�سكل  اأن  �رضورة 
للذاكرة،   وطنيا  يوما  ماي   8 اعتماد 
بداية انطالق جدية وفعلية ل�ستكمال 
ما  ظل  يف  الوطني  ال�ستقالل  م�سار 
�سهدته اجلزائر اليوم من حراك �سعبي 
ال�ستقالل،  منذ  الأبرز  هو  مبارك 
ملف  من  يجعل  ذلك  باأن  لفتا 
الذاكرة الوطنية عربون الوفاء لر�سالة 
اخلالدة  الأمانة  �سيانة  يف  ال�سهداء 
اأودعوها يف ذمة الأجيال، وذلك  التي 
قانون  م�رضع  بعث  اإعادة  خالل  من 
يزال  ول  كان  الذي  ال�ستعمار  جترمي 
و�سيظل مطلبا �سعبيا غري قابل للتنازل 
بالتقادم حيث كان يجه�س يف كل مرة 
نظام  طرف  من  للنقا�س  فيها  يطرح 
ال�سعبية،  لل�رضعية  حكم ع�سابة فاقد 
وجوده  اأ�سباب  ي�ستمد  كان  والذي 
وبقائه من عالقته بفرن�سا ومن احلبل 
نظري  بها  يربطه  كان  الذي  ال�رضي 
و�سيا�سية  اقت�سادية  امتيازات  تقدمي 
ومب�ساحلها  باجلزائر  م�رضة  وثقافية 

على حد قوله.
ملف  باأن   خالف  بن  خل�رض  واإعترب 
الذاكرة بكل مكوناته وملفاته العالقة  
�سيكون اختبارا حقيقيا لل�سلطة احلالية 
ومدى �سدق توجهاتها يف ال�سعي نحو 
الوطنية  لل�سيادة  الفعلي  التج�سيد 
الوطني  ال�ستقالل  م�سار  وا�ستكمال 
من خالل ملف الذاكرة الذي ينبغي اأن 
قائال  كامل غري جمزئ،  ب�سكل  يعالج 
:« وذلك   انطالقا من مطالبة فرن�سا 
واإجبارها على العرتاف بجرائمها يف 
احلقبة  خالل  اجلزائري  ال�سعب  حق 
ال�ستعمارية وما يتبع ذلك من تقدمي 
اجلرائم  تلك  عن  الر�سمي  اعتذارها 
ذات  امللفات  ومعاجلة  الوح�سية، 
كا�سرتجاع  الذاكرة،  مبو�سوع  ال�سلة 
مبا  الأبرار  ال�سهداء  ورفات  جماجم 
املقاومة  قادة  رموز  جماجم  فيها 
بوبغلة،  ال�رضيف  اأمثال  من  ال�سعبية، 
فمكانهم  وغريهما،  بوزيان،  وال�سيخ 
املتاحف،  يف  املخازن  اأقبية  لي�س 
واإمنا مكانهم الطبيعي مقابر ال�سهداء 
والأر�َس التي �سقوها بدمائهم الزكية، 
العلم  راية  وحتت  واأهلهم  ذويهم  بني 
قبورهم  ثرى  على  املرفرف  الوطني 
الأر�سيف  وا�سرتجاع  الطاهرة، 
بثورة  منه  تعلق  ما  اجلزائري، خا�سة 
-ول  �سيكون  الذي  املجيدة  التحرير 
ك�سف  على  م�ساعدا  مفتاحا  �سك- 

ذات  املغيبة  احلقائق  من  العديد 
وعمالء  التحريرية  بالثورة  ال�سلة 
اإىل  ت�سللوا  الذين  واأذنابه  ال�ستعمار 
القرار  �سنع  ودوائر  امل�سوؤولية  مواقع 
�سببا  وكانوا  ال�ستقالل  مرحلة  خالل 
البالد  اأو�ساع  اإليه  اآلت  فيما  مبا�رضا 
من تخلف وف�ساد وتبعية مطلقة لريع 

املحروقات. »
و اإعترب خل�رض بن خالف باأن ّ الإرادة 
الرتكة  من  التخل�س  يف  ال�سادقة 
ال�سابقة يف الرتباط بفرن�سا، تقت�سي 
غري  والحتكارات  المتيازات  ت�سفية 
القطاعات  من  كثري  يف  لها  املربرة 
احل�سا�سة يف بالدنا، واإبعاد امل�سوؤولني 
املعروفني بولئهم املطلق لها، مقابل 
واملتوازنة  املنفتحة  ال�رضاكة  ترقية 
مع غريها من الدول، مثلما ي�ستوجب 
املعطل  التعريب  م�سار  تفعيل  الأمر 
والو�ساية  اللوثة  لإنهاء  �سنوات،  منذ 
اللغوية الفرن�سية يف الإدارة اجلزائرية، 
لالنتقال  اجلاّد  التح�سري  مع  موازاة 
الإجنليزية،  نحو  التدريجي  اللغوي 
اأطوار  خمتلف  يف  اأوىل  اأجنبية  كلغة 
من  القادمة  الأجيال  لتحرير  التعليم، 
اأ�رض غنيمة ال�ستعمار امل�سمومة التي 
هي اآيلة للزوال، لفتا باأن الطريق اإىل 
ذلك اإمنا يتحقق من خالل بناء جزائر 
توافقي  د�ستور  على  تتاأ�س�س  جديدة 
يكتب باأيدي جزائرية الأ�سل واملن�ساأ 
والهوى يحرتم مكونات الهوية الوطنية 
ول  يعاديها  ول  الأمة  ثوابت  ويعزز 
ي�سعى ملحوها والتخل�س منها تدريجيا 
يف الد�ساتري القادمة، ويفي لت�سحيات 
ال�سعب اجلزائري وي�سعى لتحقيق حلم 
�سهدائنا الأبرار باإقامة دولة جزائرية 
دميقراطية واجتماعية ذات �سيادة يف 

اإطار املبادئ الإ�سالمية.
القمع  اإّن   »: خالف،  بن  واأ�ساف 
لالحتالل  الوح�سي  الدموي 
و�سمة  �سيظّل  الغا�سم،  ال�ستعماري 
عار يف جبني فرن�سا ال�ستعمارية التي 
اقرتفت يف حّق �سعبنا طيلة 132 �سنة 
بالتقادم  ت�سقط  اأن  ميكنها  ل  جرائم 
لتبيي�سها  املتكررة  املحاولت  رغم 
وعرقلة  فرن�سا  طرف  من  وتربيرها 
طرف  من  لإدانتها  الرامية  امل�ساعي 
اأذنابها واأبنائها وعمالئها يف اجلزائر، 
و�سّد  الإن�سانية،  �سد  جرائم  لأنها 
على  قامت  لكونها  احل�سارية،  القيم 
اأ�سحاب  ل�ستبدال  العرقي  الّتطهري 

كما  الغرباء،  با�ستقدام  الأر�س 
الإن�سان  ف�سل  حماولت  على  قامت 
ثرواته،  ونهب  جذوره،  عن  اجلزائري 

وم�سخ �سخ�سيته بكّل مقوماتها.«
وي�سر عبد الغني

لبد من اإعادة بعث امل�سروع 

عبد  وي�رض  الربملاين  النائب  �سدد 
عن   الغبار  رفع  �رضورة  عن  الغني 
بقانون جترمي  النواب اخلا�س  مقرتح 
الإ�ستفزازات  م�ستنكرا  ال�ستعمار، 
م�ساعر  �سد  فرن�سا  متار�سها  التي 

اجلزائريني من خالل
الثورة  رموز  بجماجم  الحتفاظ 
املتاحف  يف  وعر�سها  املجيدة 
با�ست�سدار قانونا  الفرن�سية، وقيامهم 

ميجد فيه ال�ستعمار.
وقال عبد الغني وي�رض يف مداخلة له:«  
اجلمهورية  رئي�س  ر�سالة  يف  جاء  لقد 
طبيعة  يف  �سيظل  البالد  تاريخ  اأن 
ان�سغالت اجلزائر اجلديدة ولن نفرط 
تعري  8ماي45  جمازر  واعترب  فيه، 
وتك�سف  ال�ستعمار  احلقيقي  الوجه 
املقرتفة  اجلرائم  واأن  وح�سيته  على 
ال�سعب اجلزائري طيلة 132�سنة  حلق 
املحاولت  رغم  بالتقادم  ت�سقط  لن 

املتكررة لتبي�سها.«
عدم  على  الربملاين  النائب  و�سدد  
العظيم،   التاريخي  اإرث  يف  التفريط 
معتربا باأن ذلك لن يتم  اإل با�ست�سدار 
والفرتة  ال�ستعمار  يجرم  قانون 
باأن  هذا املقرتح  ال�ستعمارية، لفتا 
الرئي�س  ر�سالة  فحوى  يف  جاء  والذي 
عدم  على  الدولة  عزم  عن  يبني 
العظيم،  التاريخي  ارثنا  يف  التفريط 
الجراء،  وهذا  التوجه  هذا  مثمنا  
وجب علينا تر�سيخ الذاكرة يف الأجيال 
ت�سحيات  مكت�سبات  وحماية  كعقيدة 
ال�سهداء وعامة ال�سعب يف تلك الفرتة، 
من  الذاكرة  هذه  بهم  جت�سدت  الذين 
ومنها  الر�سيف  ا�سرتجاع  خالل 
جماجم ال�سهداء و اعرتاف ال�ستعمار 
كيوم  للذاكرة  نقنن  اأن  اأما  بجرائمه، 
فهذا  ا�سايف،  كرقم  لالحتفال  وطني 
يتطلب اعادة درا�سة الهدف واملغزى 
التف�سري  لإعطائها  ككل  الفكرة  من 
والقيمة احلقيقية، حتى ن�سدر القانون 
ال�سعب  وم�ساعر  كرامة  يحفظ  الذي 

اجلزائري.
اخلطابات  باأن   املتحدث  ولفت 

)حول  التطمينية  الدبلوما�سية 
العالقات الفرن�سيه اجلزائرية يالحظ 
يف  اجلزائرية  النوايا  ح�سن  مدى 
الطرف  مع  العالقات  و  املعامالت 
ممار�سات  تليها  وباملقابل   ) الخر 
تهدد  ا�ستفزازية  الأخرى  اجلهة  من 
ال�سالمة والوحدة الوطنية لبد لها من 
احلكومة  من  نريد  و�سديد،  حازم  رد 

موقفا وا�سحا يف الأمر.
 »: املتحدث  قال   ، مت�سل  �سياق  ويف 
اإن هذا ال�ستفزاز له نف�س مغزى قرار 
الذي  املكهرب  ال�سائك  ال�سد  اإن�ساء 
هذا  بينما  اجلزائر،  عزل  هدفه  كان 
وف�سل  عزل  هدف  امل�سوؤوم  اجلواز 
وعن  وطنهم  عن  القبائل  منطقة 
ول  الوطن،  ربوع  باقي  يف  اخوانهم 
فرن�سا  بتاتا،  بهذا  �سيفلحون  نراهم 
حتاول  وهي  للجزائر  احتاللها  ومنذ 
ا�ستغالل التنوع العرقي والزخم الثقايف 
الذي تزخر به اجلزائر، خللق �رضاعات 
ولكن  جهوية  او  عرقية  وانق�سامات 
وجدت  لأنها  ف�سلت  هيهات،  هيهات 
ن�سومر  فاطمة  للة  احلديدية  املراأة 
من منطقة افرحونن رمز الكفاح التي 
ال�سيخ  ووجدت  العامل،  ن�ساء  األهمت 
من  ال�سيخ  �سيدي  اأولد  بوعمامة 
النعامة، جنوب غرب  و  ال�سفراء  عني 
بولعيد  بن  م�سطفى  وجدت  اجلزائر، 
اأحمد  وجدت  ال�سامخ،  الأورا�س  ، يف 
والعقيد  ووهران،  مع�سكر  من  زهانة 
اأكفادو  ذئب  حمودة  اأيت  عمريو�س 
القبائل  ابن  يلقب  كان  كما  الرهيب 
ل  و  ل يف جرجرة  ي�ست�سهد  مل  الذي 
يف مدا�رض بجاية بل يف منطقة م�سيلة 
يف بو�سعادة الوفية، ومع من يا ترى؟ 
اأخيه من ب�سكرة ال�سي احلوا�س،  مع 
ووجدت علي مالح ابن ذراع امليزان 
قائدا ملنطقة ال�سحراء و م�ست�سهدا 
املدية.  مبدينة  البخاري  ق�رض  يف 
 13 ميثلون   22 قائمة  من  ووجدت 
بن  والعربي  الوطن،  عرب  ولية 
مهيدي من عني مليلة اأق�سى ال�رضق 
وهران  اخلام�سة  الولية  قائد  اإىل 
العام  الكاتب  اإىل  الغرب  اأق�سى 
اإىل  القبائل  يف  ال�سومام  ملوؤمتر 
توحدوا  كيف  اجلزائر،  معركة  قائد 
اأجل  من  والأزمة  احلرب  وقت  يف 
التاء  من  اجلزائر  وا�ستقالل  حرية 
اإىل التاء، وكيف نتنازع و نفرق بع�سنا 
ال�ستقرار  و  الأمن  وقت  يف  بع�سا 
ويف الوقت الذي يجب اأن نتوحد من 
اأجل التنمية والبناء واملحافظة على 

جزائري الثوار.
يف حني اإقرتح املتحدث :« يف املادة 
الفرن�سي  ال�ستعمار  اإ�سافة  الأوىل  
اجلزائري  ال�سعب  حق  يف  الغا�سم.. 
 ، وخراطة  قاملة  و  �سطيف  يف 
الرتاب  ... عرب كامل  الثانية:  املادة 
الوطني و يف اجلالية املادة الثالة .. 
اأفالم  عر�س  مع  تكوينية  دورات  و 
 8 يف  و  نوفمرب   1 يف  اجلالية  لأبناء 
معهد  اإن�ساء  اخلام�سة:  املادة  ماي 
و  البحث  مهمته  الوطنية  الذاكرة 
واخلارج  الداخل  يف  الأجيال  تربية 
فيما اأرتكبه امل�ستدمر الفرن�سي من 

1830 اىل 1945 اإىل 1962.«

جدد نواب الربملان  دعوتهم  لالإفراج عن  م�سروع قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة،واإخراجه 
من اأدراج مكتب املجل�س واإر�ساله للحكومة، و اإعادة بعث م�سرع قانون جترمي ال�ستعمار الذي كان ول 
يزال و�سيظل مطلبا �سعبيا غري قابل للتنازل،  واليوم يتجدد هذا املطلب مرة اأخرى من خالل املبادرة 

التي تقدم بها 120 نائبا من خمتلف الت�سكيالت ال�سيا�سية يف جانفي 2020 بعدما تهياأت الظروف 
والأ�سباب لإقراره وعليه.

�سوناطراك خالل الثالثة الأ�سهر املا�سية

18.400 �ساعة عمل عرب 
تقنية التوا�سل املرئي

بالتن�سيق مع ثالث قطاعات وزارية

اإن�ساء بور�سة للخربات 
اجلزائرية يف اخلارج

يعاين »التجميد« يف اأدراج الربملان

املعار�سة و  ال�سلطة  لنوايا  الذاكرة"امتحان  "يوم 
.      بن خالف : اختبار حقيقي لل�سلطة احلالية

.      وي�سر:  كان ول يزال و�سيظل مطلبا �سعبيا
ملجمع  العامة  املديرية  قّررت 
ا�ستخدام  تعميم  �سوناطراك 
وال�سوتي  املرئي  التوا�سل  تقنية 
العودة  ظل  يف  بعد  عن  للعمل 
م�ستوى  على  للن�ساط  التدريجية 
الوطنية  لل�رضكة  ومن�ساآت  هياكل 
به  اأفاد  ح�سبما  للمحروقات، 
يف  الت�سال  مدير  الأحد  اأم�س 

املجمع منري �سخري .
وقد ا�ستعملت هذه التقنية بكرثة 
ال�سحي  احلجر  مرحلة  خالل 
العمومية  ال�سلطات  اأقرته  الذي 
حيث  كورونا،  وباء  ملوجهة 
امل�سوؤول   ذات  ح�سب  اأظهرت 

»مزاياها واإيجابياتها«.
�سخري  يقول  الإطار،  هذا  ويف 
 3.000 من  اأكرث  عقد  مت  اأنه 
الثالثة  خالل  بعد  عن  اجتماع 
يف  متج�سدة  املا�سية،  الأ�سهر 
تقنية  عرب  عمل  �ساعة   22.250
التوا�سل الهاتفي و18.400 �ساعة 
التوا�سل املرئي  عمل عرب تقنية 
امل�سوؤول  نف�س  اأ�سار  و  بعد  عن 
تقنية  ا�ستخدام  اي�سا  مت  انه 

على  وال�سوتي  املرئي  التوا�سل 
واملوؤ�س�سات  املدار�س  م�ستوى 
حيث  ل�سوناطراك،  التكوينية 
تكوينية  دورات  عدة  اأجريت 
بتكوين  كللت  بعد،  افرتا�سية عن 
بحجم  مرتب�س   1.750 من  اأكرث 

�ساعي يفوق 7.830 �ساعة.
مدير  يو�سح  ال�سياق،  نف�س  يف 
اإطالق  منذ  انه  الت�سال 
الإلكرتوين  التعلم  خدمة 
E-Learning، على م�ستوى كل 
ا�ستكمال  مّت  �سوناطراك،  هياكل 
كللت  فردية  تعليمية  دورة   723
�ساعي  بحجم  جناح  ب�سهادات 
جهة  من  �ساعة   3.300 يفوق 
اإن  �سخري  ال�سيد  اأ�سار  اأخرى، 
الآليات  هذه  مثل  على  العتماد 
يف الن�ساط املهني اليومي يكر�س 
�سيا�سة تر�سيد النفقات للموؤ�س�سة 
من حيث تقلي�س تكاليف خمتلف 
ويوؤكد  والجتماعات  التنقالت 
جناعة منهجية الرقمنة يف العمل 
املطبقة من طرف �سوناطراك. 

املكلف  الدولة  كاتب  ك�سف 
والكفاءات  الوطنية  باجلالية 
اأم�س،  بالدهان،  ر�سيد  باخلارج، 
بور�سة  اإن�ساء  يف  التفكري  عن 
للخربات اجلزائرية، بالتن�سيق مع 
املوؤ�س�سات  ووزارة  الربيد  وزارة 
اجلزائرية،  واجلامعات  النا�سئة 
رقمية  من�سة  و�سع  خالل  من 
يف  اخلارجية  وزارة  حاليا  ت�رضع 
املوؤ�س�سات  لربط  ت�سميمها، 
وعلمائنا  بخربائنا  واجلامعات، 
بدل  معهم،  للتعاقد  باخلارج، 
الأجانب، يف املجال  التعاقد مع 

ال�ستثماري.
نزوله  لدى  بالدهان،  اأكد  حيث 
اجلزائرية  القناة  على  �سيفا 
الثالثة للتلفزيون العمومي، اأنه قد 
يديرها  موؤ�س�سة   770 اإح�ساء  مت 
باعتبارها  باخلارج،  جزائريون 
لالإ�سهام  عليها  معول  ثروة 

بالتنمية املحلية.
قد  اأنه  املتحدث،  لفت  كما 
و  �سفرائنا  لكل  تعليمات  اأعطيت 
مع  للتوا�سل  باخلارج،  قن�سلياتنا 
الغربة،  بالد  يف  الوطنية  جاليتنا 
احلالية  الو�سعية  تقييم  مع 
اأول  يف  املتمثلة  ب�سقيها  لهم، 

والكفاءات  عامة،  ب�سفة  اجلالية 
لو�سع  خا�سة،  ب�سفة  واخلربات 
ان�سغالتهم  تخدم  ت�سهيالت 
من  متكينهم  ق�سد  جميعا، 
الوطني،  املجهود  يف  امل�ساركة 

للنهو�س بالقت�ساد الوطني.
الرعايا  حماية  اإطار  ويف 
الدولة  كاتب  قال  اجلزائريني، 
الوطنية  باجلالية  املكلف 
�سيتم  اأنه  باخلارج،  والكفاءات 
قن�سلية  اتفاقيات  اإبرام  قريبا 
جديدة، مع دول اخلارج، لإ�سفاء 
اجلزائري  للمواطن  حماية  اأكرث 
املقيم باخلارج، وهنا يتم الإعداد 
ملن�سة رقمية، للتكفل بان�سغالت 
وهو  باخلارج،  اجلزائرية  اجلالية 
من  اإل  يتحقق،  لن  الذي  الأمر 
الرقمي،  الت�سال  تعزيز  خالل 
باخلارج،  الوطنية  اجلالية  مع 
الإطار  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة 
القانوين حلماية اجلالية باخلارج، 
اجلزائر  اأن  باملنا�سبة،  منوها 
النقل،  قانون  اإطار  يف  تكفلت 
 2082 جثمان  نقل  مب�ساريف 
لغاية   2020 جانفي  من  جزائري 

جوان اجلاري.
مرمي خمي�سة
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حممد بن ترار

 هذا واأ�شارت املعطيات املت�رسبة من 
اجتماع ر�شمي لوزير الرتبية الوطنية اأنه 
اأعطى اأمرا �شارما للمفت�شني بفتح هذا 
هذه  م�شريي  حول   والتحقيق  امللف 
والتي  تبني  احل�شانة  ودور  املدار�س 
التالميذ  اإىل  فرن�شة  تهدف  اأنها 
املواد والن�شو�س  بعد  وتدري�شهم 
 ، باملعتقد  مت�س  اأنها  ي�شتبه  التي 
املدار�س  اخلا�شة  هذه  وترتكز  هذا 
الواليات على  بع�س  احل�شانة يف  ودور 
غرار تلم�شان عني متو�شنت ، العا�شمة 

 ... بجاية   ، وزو  تيزي   ، وهران   ،
 ، بريء  غري  لها هدف  اأن  والتي ي�شتبه 
تعلم  ي�شتوجب  انه  الوزير  و�شدد  هذا 
على  الداعمة  املواد  بع�س  التالميذ 
واالجنليزية  لكن يف  الفرن�شية  غرار 
جانب  من   ، امل�شطر  الربنامج  حدود 
اآخر قد ي�شمل  التحقيق بع�س املراكز 
واملرتبطة  ببع�س  خا�شة  اخلا�شة 
امللحقات الفرن�شية املعروفة باملراكز 
ا�شتحدثت  ما  �رسعان  التي  الثقافية 
الفرن�شية  ،  اللغة  يف  للتكوين  مدار�س 
االأمر الذي ي�شتوجب املراقبة والتدقيق 
خا�شة يف ظل اال�شتباه يف وجود  درو�س 

الوزارة  عليها  وقفت  بريئة  غري 
اال�شتعمار  متجيد  على  تعمل  والتي 
يعد  ح�شارة  ما  الفرن�شي  واعتباره 
التاريخية  على  املقومات  مناف  تعد 

الفرن�شية  اللغة  ت�شبق  كما  للجزائريني 
هذه  اأن  اللغة  العربية  رغم  على 
يف  الفرن�شية  قبل  ت�شنف  االأخرية 

اجلامعات العاملية.

اأعطى وزير الرتبية والتعليم  حممد اأوجاووت 
تعليمات  �سارمة  لفتح حتقيقات مع العديد من م�سريي 

املدار�س اخلا�سة ودو للح�سانة  املعتمدة  التي تبني 
اأنها تقدم درو�س خارجة عن املقرر املدر�سي واعتمدت 

النموذج الفرن�سي يف التعليم من خالل العتماد على 
اللغة الفرن�سية كمادة اأ�سا�سية عو�س اللغة العربية .

اأدرار

اإرهابي ي�سلم نف�سه لقوات اجلي�ش

اأم البواقي

توقيف مهام رئي�ش بلدية 
ق�سر ال�سبيحي و نائبه 

ملخالفتها قانون املرور واحلجر ال�سحي

ال�سرطة ت�سع 10258 
دراجة نارية يف املح�سر 

ال�سندوق الوطني للتاأمينات الجتماعية للعمال

ا�ستخراج وثيقة االنت�ساب 
عرب ف�ساء »الهناء« 

تبني اأنها تقدم درو�سا خارج املقرر 

وزارة الرتبية حتقق يف ت�سيري 
املدار�ش اخلا�سة

.     اإبعاد العربية وتعوي�سها بالفرن�سية
.       بع�س املدار�س تبنت برناجما ي�سبه الربنامج الفرن�سي

وبف�شل  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
جهود قوات اجلي�س الوطني ال�شعبي، 
جوان   20 يوم  نف�شه،  اإرهابي  �ّشلم 
باأدرار  الع�شكرية  لل�شلطات   ،2020
ويتعلق  الثالثة.  الع�شكرية  بالناحية 
االأمر بامل�شمى »دي�شلي بكاي« املدعو 
باجلماعات  التحق  الذي  »م�َشلَّم«، 
كان  االإرهابي   .2012 �شنة  االإرهابية 
من  ر�شا�س   )01( م�شد�س  بحوزته 
)04( خمازن  واأربعة  نوع كال�شنيكوف 
التهريب  حماربة  اإطار  ويف  ذخرية، 

مفرزة  �شبطت  املنظمة،  واجلرمية 
بالوادي/ ال�شعبي  الوطني  للجي�س 
يف  مهلو�س،  قر�س   )21390( ن.ع.4 
بتندوف/ اأخرى  حني �شبطت مفرزة 
الدفع  رباعيتي   )02( مركبتني  ن.ع.3، 
املوجه  الوقود  من  لرت  و)1000( 
اأحبط  اأخرى،  جهة  من  للتهريب. 
الدرك  وعنا�رس  ال�شواحل  حر�س 
الوطني حماوالت هجرة غري �رسعية 
لـ)100( �شخ�شا بكل من وهران وعني 

متو�شنت وتلم�شان/ن.ع.2.

رئي�س  توقيف  البواقي  اأم  وايل  قرر 
لق�رس  البلدي  ال�شعبي  املجل�س 
ال�شبيحي و نائبه حتفظيا عن ممار�شة 
ق�شائية  متابعات  ب�شبب  مهامهما 
الق�شائية،  الرقابة  حتت  وو�شعهما 
اأم�س االأحد من م�شالح  ح�شب ما علم 
باأن  امل�شدر  ذات  اأو�شح  و  الوالية. 
الوايل  اأ�شدره  التحفظي  التوقيف  قرار 
»اإخطار  بناء على  تيبورتني،  الدين  زين 
النائب  طرف  من  الق�شائية«  باملتابعة 
وا�شتنادا  الوالية  ق�شاء  مبجل�س  العام 
تن�س  و  البلدية  قانون  من   43 للمادة 

اأنه  على  البلدية  قانون  من   43 املادة 
منتخب  كل  الوايل  من  بقرار  »يوقف 
جناية  ب�شبب  ق�شائية  ملتابعة  تعر�س 
اأو  العام  باملال  �شلة  لها  جنحة  اأو 
حمل  كان  اأو  بال�رسف  خملة  الأ�شباب 
تدابري ق�شائية ال متكنه من اال�شتمرار 
ب�شفة  االنتخابية  عهدته  ممار�شة  يف 
نهائي  حكم  �شدور  غاية  اإىل  �شحيحة 
يف  و  املخت�شة  الق�شائية  اجلهة  من 
بالرباءة  نهائي  حكم  �شدور  حالة 
فوريا  و  تلقائيا  املنتخب  ي�شتاأنف 

ممار�شة مهامه االنتخابية«. 

الفرتة  خالل  ال�رسطة  م�شالح  قامت 
املمتدة من �شهر مار�س اإىل �شهر ماي 
2020، من و�شع 10258 دراجة نارية يف 
قواعد  �شواقها  احرتام  لعدم  املح�رس 
ال�شحي  احلجر  وتدابري  املرور  قانون 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  وتوؤكد 
اأنها ال تدخر اأي جهد يف �شبيل حماية 
خالل  من  الطريق  م�شتعملي  كافة 
تكثيف الن�شاطات التوعية والتح�شي�شية 
كافة  عرب  جمتمعية،  جوارية  مبقاربة 
القنوات االت�شالية املتاحة، على غرار 
فاي�شبوك  �شفحتي  االلكرتوين،  املوقع 

االإذاعي  الف�شاء  اإىل  باالإ�شافة  وتويرت 
لالأمن الوطني.

لالأمن  العامة  املديرية  تذكر  كما    
التقيد  ب�رسورة  املواطنني  الوطني 
باللوائح والتنظيمات املتعلقة بال�شبط 
االأ�شخا�س  حلركة  املنظم  االإحرتازي 
اأن  توؤكد  كما  ال�شحي،  الظرف  يف هذا 
وعلى  ونهارا،  ليال  جمندة  م�شاحلها 
ال�شارم  التطبيق  ل�شمان  االأ�شبوع  مدار 
لالإجراءات االحرتازية للحد من انت�شار 
جهود   يف  وامل�شاهمة  كورونا  فريو�س 

حماية ال�شحة العمومية.

للتاأمينات  الوطني  ال�شندوق  قرر 
االجتماعية للعمال االأجراء رقمنة وثيقة 
املوؤمن  باإمكان  اأ�شبح  والتي  االنت�شاب 
لهم اجتماعيا حتميلها و ا�شتخراجها عرب 
اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�شب  »الهناء«،  ف�شاء 
االأحد بيان لذات ال�شندوق.  

الوطني  ال�شندوق  اأن  البيان  اأو�شح  و 
االأجراء  للعمال  االجتماعية  للتاأمينات 
االإدارية  االإجراءات  تب�شيط  اإطار  ويف   «
املواطنني،  بان�شغاالت  االأجنع  والتكفل 
باالعتماد على تكنولوجيا املعلومات وال 
�شيما طالبي خمتلف الوثائق، على غرار 
�شهادة االنت�شاب اإىل ال�شمان االجتماعي 
ال�شتعمالها  متزايدا  طلبا  تعرف  التي 
خدمة  اإدراج  قرر  امللفات،  خمتلف  يف 
االنت�شاب  وثيقة  برقمنة  تتعلق  جديدة 
والتي اأ�شبح باإمكان املوؤمن لهم اجتماعيا 
الهناء  ف�شاء  عرب  وا�شتخراجها  حتميلها 
https://elhanaa. الرابط:  بوا�شطة 
العمل،  الأرباب  ميكن  كما   .)cnas.dz
االإدارات  امل�شدر--  ذات  --ي�شيف 
التاأكد  املحلية،  اجلماعات  العمومية، 
ال�شادرة  االنت�شاب  �شهادات  من مطابقة 

عرب  االنرتنت  بوا�شطة  ال�شندوق،  عن 
https://elhanaa.cnas.( الرابط 
م�شريا   )dz/affiliation.xhtml
هذا  وراء  من  »يطمح  ال�شندوق  اأن  اإىل 
يعد قفزة نوعية يف جمال  الذي  االجناز 
التدريجي  التخلي  اإىل  ت�شيريه،  ع�رسنة 
الورقية على م�شتوى  الوثيقة  اإ�شدار  عن 
�شبابيكه واحلد من عناء تنقل املواطنني 
وق�شد  ال�شدد  هذا  هياكله«ويف  اإىل 
املواطنني  من  ممكن  عدد  اأكرب  تعريف 
حملة  يف  ال�شندوق  �رسع  االأجراء،  بهذا 
اإعالمية وا�شعة عرب كل القنوات االإعالمية 
املتاحة، كما اأعد دليال ال�شتعمال خدمة 
ف�شاء  عرب  االنت�شاب  �شهادة  حتميل 
ي�رسح  م�شور  بفيديو  واملدعم  الهناء 
الهناء واملتاح  اإىل ف�شاء  الولوج  خطوات 
للفاي�شبوك:  الر�شمية  �شفحته  عرب 

. cnasdirectiongenerale
العمل،  اأرباب  ال�شندوق  يدعو  كما 
املحلية  اجلماعات  العمومية،  االإدارات 
�شهادات  االعتبار  بعني  االأخذ  اإىل 
الهناء  االنت�شاب امل�شتخرجة عرب ف�شاء 

ومطابقتها عرب الرابط املذكور اأعاله.

جعفر قا�سم / الأنا�سول

مواربا  الباب   »+ »اأوبك  حتالف  ترك 
م�شري  ب�شاأن  عدة  احتماالت  اأمام 
م�شبوقة  غري  تخفي�شات  حول  اتفاق 
بيان  يت�شمن  مل  اإذ  النفط،  اإنتاج  يف 
التحالف عقب اجتماع للجنة املراقبة 
اإىل  اإ�شارة  اأي  اخلمي�س،  الوزارية، 

متديد االتفاق.
منظمة  اإليه  تو�شلت  الذي  االتفاق 
التي  »اأوبك«  للبرتول  امل�شدرة  الدول 
ت�شكل ال�شعودية مركز ثقلها، ومنتجون 
من خارج املنظمة على راأ�شهم رو�شيا، 
يف اأفريل املا�شي، يق�شي بتخفي�شات 
تاريخية تبلغ 9.7 ماليني برميل يوميا، 

ت�شكل ع�رس االإمدادات العاملية.
بداأ تنفيذ االتفاق مطلع ماي املا�شي، 
حتى  ي�شتمر  اأن  املفرت�س  من  وكان 
اتفاقا  اأن  اإال  اجلاري،  جوان  نهاية 
بتمديد  ق�شى  اجلاري،  ال�شهر  مطلع 
املقبل،  جويلية  نهاية  حتى  االتفاق 
ومطلع اأوت، يتم تقلي�س خف�س االإنتاج 
حتى  يوميا  برميل  ماليني   7.7 اإىل 
 5.8 اإىل  ثان  وتقلي�س   ،2020 نهاية 

 2021 يبداأ مطلع  يوميا  برميل  ماليني 
حتى اأفريل 2022.

اجلمعة  املبكرة  التعامالت  يف 
تاأكيد  من  �شاعات  وبعد  املا�شية، 
»اأوبك +« االمتثال لتخفي�شات االإنتاج، 
 42 لتتجاوز  برنت  خام  اأ�شعار  قفزت 
دوالرا للربميل، فيما اقرتب خام غرب 
 40 من  االأمريكي  الو�شيط  تك�شا�س 

دوالرا.
التحالف  اجتماع  اإىل  االأنظار  وتتجه 
للنظر  جويلية،   15 املقرر يف  املقبل، 
كما  التخفي�شات  اأجل  مد  اإمكانية  يف 
هي االآن ل�شهر اآخر، اأو االكتفاء بالفرتة 
املحددة لكن ال يبدو اأن هناك جتان�شا 
يف مواقف »اأوبك« واملنتجني االآخرين 
التخفي�س  متديد  ب�شاأن  خارجها،  من 
بيان  خلو  عن  فعدا  االأق�شى،  بحده 
اإىل  اإ�شارة  من  اخلمي�س،  التحالف، 
بداأت  يوليو،  بعد  التخفي�شات  م�شري 
معنية يف  اأنها غري  اإىل  التلميح  رو�شيا 
اليوم،  النفط  برميل  وب�شعر  التمديد 
يف  التوازن  نقطة  اإىل  رو�شيا  و�شلت 
ال�شعودية،  تزال  ال  حني  يف  موازنتها، 
دفعها  متزايدا  عجزا  تعاين  التي 

العام،  هذا  مرة  من  اأكرث  لالقرتا�س 
بعيدة عن هذه النقطة.

من  اأكرث  اإىل  رو�شيا  حتتاج  ال  وبينما 
التوازن  لتحقيق  للربميل  دوالرا   42
عموما  اخلليج  دول  فاإن  موازنتها،  يف 
حتتاج اإىل �شعر فوق 50 دوالرا للربميل 
دوالرا  و84  للكويت،  االأدنى  احلد  يف 
لتحقيق  لل�شعودية،  االأق�شى  احلد  يف 

التوازن.
اقت�شادها  يف  بتنوع  رو�شيا  وتتمتع 
للنفط،  اأقل  اأ�شعار  حتمل  من  ميكنها 
لكن االعتماد الكبري القت�شاد ال�شعودية 
على العائدات النفطية بن�شبة تفوق 80 
باملائة، يدفعها دائما لل�شغط باجتاه 
العاملية  االأ�شواق  يف  االأ�شعار  رفع 
عن  �شي«  بي  »اآر  �شحيفة  ونقلت 
رئي�س �شندوق ال�شيادة الرو�شي كرييل 
ترى  ال  مو�شكو  اإن  قوله  دميرتييف 
تخفي�شات �شارمة  جدوى من متديد 
اجتاه  مع  العاملي،  النفط  الإنتاج 
من  التعايف  نحو  العاملي  االقت�شاد 
هذه  وحتمل  كورونا  جائحة  تداعيات 
الت�رسيحات اإ�شارة اإىل اأن رو�شيا، رمبا 
لن تكون معنية با�شتمرار التخفي�شات 

جويلية  بعد  ما  اإىل  احلايل  مب�شتواها 
املقبل. وقال دميرتييف: »نرى بالفعل 
من  تخرج  بداأت  االقت�شادات  اأن 
ما  تتعافى،  واالأ�شواق  كورونا  فريو�س 
يدعم الطلب على النفط، لذا ال نرى 
الأكرث  ال�شارمة  القيود  لتمديد  جدوى 
االأ�شبوع  �شابق  وقت  �شهر«ويف  من 
املا�شي، �رسح وزير الطاقة الرو�شي 
ت�شعر  مو�شكو  اأن  نوفاك،  األك�شندر 

بالر�شا اإزاء االأ�شعار احلالية.
دول  ومعها  ال�شعودية،  تواجه  ورمبا 
»اأوبك« حتديا اآخر يحول دون حتقيق 
االإنتاج  خف�س  متديد  يف  رغبتها 
يتمثل  اأخرى،  لفرتة  االأق�شى  باحلد 
من  الإنتاجها  اأمريكية  �رسكات  برفع 
لتعوي�س  م�شعى  يف  ال�شخري،  الزيت 
حرب  اإبان  تكبدتها  التي  اخل�شائر 
واالأربعاء  واأفريل   مار�س  االأ�شعار يف 
املا�شي، قالت اإدارة معلومات الطاقة 
االأمريكية، اإن اإنتاج النفط يف الواليات 
املتحدة هبط اإىل 10.5 ماليني برميل 
 12 بتاريخ  املنتهي  االأ�شبوع  يوميا يف 
جوان اجلاري، وهو اأدنى م�شتوى منذ 

مار�س 2018.

حتالف »اأوبك +«

ارتياب يف �سمود اتفاق تخفي�ش االإنتاج
.      جتاوز �سعر النفط عتبة  42 دولرا

الرتبية  قطاع  نقابات  طالبت 
اأولياء  جمعية  قبل  املدعمة  من 
االجتماعات  هام�س  التالميذ  على 
القطاع  وزير  لدرا�شة  املربجمة 
التدخل  ب�رسورة  الوطنية  الرتبية 
على  الو�شع  ال�شتدراك  العاجل 
م�شتوى املتو�شطات والثانويات بفعل 
تدين م�شتوى النجاح  عك�س امل�شتوى 

االبتدائي الذي بلغ 98 باملائة .
ب�رسورة  النقابات  واأ�شارت  هذا 
دورات  بتنظيم  الو�شع  ا�شتدراك 

ا�شتدراكية بداية �شبتمرب املقبل خا�شة 
واأن ن�شبة الر�شوب  قارب ال50 باملائة 
الرتبوية خا�شة  يف بع�س املوؤ�ش�شات 
الثانويات االأمر الذي ي�شتوجب  اإيجاد 
الن�شبة  وان  خا�شة   ، حلول  للو�شعية 
الرا�شبني  يحزون  من  الكبرية 
معدالت مابني  8 و9  من 20  ، حيث 
باملائة   85 االإح�شائيات اأن  اأ�شارت 
عن  ا�شتدراكهم  ميكن  من الرا�شبني 
كما   ، ا�شتدراكية  امتحانات  طريق 
التقارير  اغلب  اأن  النقابات  اأ�شارت 

يف  التالميذ  ف�شل  ن�شبة  اأن  توؤكد 
مرتبطة  واملتو�شطات   يات  نو لثا ا
اللغات  غرار  على  املواد  ببع�س 
 60 بن�شبة  احلفظ  ومواد  االأجنبية 
العلمية  واملواد  باملائة والريا�شيات 

بن�شبة 40 باملائة .
ر�شالتها  يف  اأ�شارت  النقابات  هذا 
هذه  ا�شتدراك  عدم  حالة  يف  اأنه 
�شتعرف  املوؤ�ش�شات  التجاوزات  فاإن 
الوحدات  تنظيم  يف  اختالفات 
االكتظاظ  الذي  حيث  ،من  الرتبوية 

الق�شم  تلميذا يف   50 اإىل  ي�شل  قد 
عملية  من  �شي�شعب  الواحد  ما 
كما  االأ�شاتذة  ،  التمدر�س واأداء 
اكتظاظ  اكرب  املتو�شطات  �شتعرف 
بفعل  اجلزائرية  املدر�شة  تاريخ  يف 
يف  النجاح  من  كبرية  ن�شبة  ت�شجيل 
ف�شل  وتقابلها  االبتدائي  امل�شتوى 
االأوىل  ال�شنة  لتالمذة  االنتقال  يف 
�شيخلق  اأق�شام  ما  وهو   ، متو�شط 

متنقلة واأخرى مكتظة .
حممد .ب

نقابات الرتبية وجمعية اأولياء التالميذ 

مطالب بدورة ا�ستدراكية يف املتو�سط والثانوي 
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عندما قرر اأردوغان مركزة قوات م�سلحة 
يف غرب ليبيا اأعلن للعامل اأنه جاء اإىل هذا 
لتخلي�سه  الليبي  ال�سعب  من  بدعوة  البلد 
ال�رشعية  احلكومة  على  االنقالبيني  من 
تدخلوا  الذين  العثمانيون  فعله  مبا  تيمنا 
عام  اإىل  فيها  وبقوا   1551 عام  حلمايتها 
عني  يف  نف�سه  يعيد  التاريخ  وكاأن   .1771
ال�رشاج  مع  وقع  قد  كان  الذي  اأردوغان 
على معاهدة تت�سمن حماية �سلطة حكومة 
الرثوات  ا�ستغالل  مقابل  الوطني  الوفاق 
ت�سيطر  الذي  احليوي  املجال  يف  الواقعة 
عليه وحماولة ب�سط ال�سيطرة على مناطق 
اأخرى من الو�سط وال�رشق الليبي. و�رشعان 
ما اأثار التواجد الرتكي انزعاج وقلق العديد 
من الدول بالنظر اإىل ال�سيد الليبي الثمني 
ال�سيما واأن االإمكانات احلربية التي جندها 
تدل على اأن مروره يف املنطقة لي�س مرورا 
االأخرية  انت�ساراته  ذلك  اأثبتت  وقد  عابرا 
الزحف  وجعلت  القوة  موازين  قلبت  التي 
من الغرب نحو ال�رشق بعدما كان اجلميع 

ينتظر �سقوط طرابل�س على يد حفرت. 
والرو�سي  الفرن�سي  القلق  اإىل  باالإ�سافة 
الفتاح  عبد  امل�رشي  الرئي�س  حر�س 
خماطبة  على  له  خرجة  اآخر  يف  ال�سي�سي 
لن  اأجله  اأنه من  له  الليبي مطمئنا  ال�سعب 
من  حلمايته  املبا�رش  التدخل  عن  يتوانى 
الرتكية  االأ�سول  ذي  ال�رشاج  »ملي�سيات« 
الرتكي.  املعتدي  املحتل  ورائه  ومن 
لي�س  باأن م�رش  القول  اإىل  ال�سي�سي  وذهب 
لها من هدف اإال حماية ال�سعب الليبي من 
اأن �رشت  غري  ثرواته  وا�ستغالل  االحتالل 
خط اأحمر كما قال واحتاللها تهديد لالأمن 
ملزيد  الو�سع  ير�سح  مما  مل�رش  القومي 
ال�سلمي  احلل  �سريحل  الذي  الت�سعيد  من 

باجلهود  ويع�سف  م�سمى  غري  اأجل  اإىل 
التو�سل  اأجل  من  اجلزائر  بها  تقوم  التي 
بني  ليبيا  م�سري  ي�سع  �سيا�سي  حل  اإىل 
التهديدات  بينت هذه  فقد  الليبيني.  اأيدي 
بطالن  الع�سكري  بالت�سعيد  امل�رشية 
اأي  من  م�رش  وجردت  القاهرة«  »اإعالن 
�رشعية للعب دور احلكم. وما يزيد الو�سع 
تعقيدا انفراط العقد الدويل وغياب موقف 
موحد لدى الدول الكربى حول م�ستجدات 
الو�سع ف�سال عن غياب االأمم املتحدة اأمام 
تاأخر تعيني املبعوث االأممي اجلديد خلفا 
اأهمية مدينة  اإىل  وبالنظر  لغ�سان �سالمة. 
�رشت وثقلها وموقعها الذي يتو�سط �رشق 
ا�ستثمر  التي  املدينة  فهي  ليبيا،  وغرب 
م�سقط  لكونها  واعتربها،  القذايف  فيها 
فقد  االأخري  دفاعه  وخط  مالذه  راأ�سه، 
ومتلك  البرتول  لت�سدير  مبوانئ  جهزها 
يف باطنها احتياطيا هاما من الغاز اإ�سافة 
تزال حتتفظ مبواقع ع�سكرية  ال  اأنها  اإىل 
جتعل منها منطلقا ممتازا ملن يطمح يف 

ال�سيطرة التامة على البالد.
هام  متغري  يلمع  التدافع  هذا  خ�سم  ويف 
بغيابه عن امل�سهد اإنه ال�سعب الليبي الذي 
ال يعدو يف نظر املت�سارعني على االأر�س 
الليبية ذلك الكائن الهالمي الذي ي�ستدعى 
العام  الراأي   الإقناع  احلاجة   عند  ك�سعار 
يوم  كل  تقو�س  وباملقابل  امل�ساعي  بنبل 
يوما  اأن تف�سي  التي ميكن  القليلة  اجلهود 
م�سريه  تقرير  يف  الليبي  ال�سعب  الإ�رشاك 
م�سار  عن  االأممي  املبعوث  حتدث  فكلما 
انتخابي اأو ا�ستفتاء على الد�ستور اإال وعاد 
اجلميع  اأن  يوحي  مبا  الع�سكري  الت�سعيد 

متفق على تغييب ال�سعب. 
على  اأثرا  ال�سعب  لهذا  جند  ال  باملقابل 

االأر�س اإال كاأداة يف يد هذه القوى ووقودا 
متثيل  وادعاء  امل�ساومات  به  تتغذى 
قوى  على  ليبيا  يف  نعرث  نكاد  ال  ال�سعب. 
فاأغلب  ال�سعب  رحم  من  تنطلق  وطنية 
يف  اخلارج  يف  تكون  ال�سيا�سية  النخب 
ثقافة  واكت�سب  القذايف  معمر  حكم  فرتة 
املجتمع  لعمق  ب�سلة  متت  ال  �سيا�سية 
الليبي وبع�سها ت�سكل وعيه ال�سيا�سي �سمن 
ال�رشاعات االأيديولوجية واالإقليمية جعلت 
اإخوانية  اجتاهات  اإىل  تنق�سم  ال�ساحة 
وليربالية واأخرى معادية للجميع وارتباطها 
يدعي  الكل  وم�رشية.  خليجية  مب�سالح 
الليبي وهذا االأخري ينتظر  بال�سعب  و�سال 

من ياأخذ بيده اإىل بر االأمان. 
ولعل اخلا�رش االأكرب من 42 �سنة من حكم 
فالكل  ذاته  الليبي  ال�سعب  هو  القذايف 
اأعقبت  التي  الفرتة  اتفق من  يرتزق كيفما 
الق�ساء عليه اإال الليبيون �سعبا وقبائل. مل 
يعمل نظام القذايف يف اجتاه ت�سكيل وعي 
يكن  ومل  ال�سعبية  باالإرادة  موؤمن  وطني 
ذلك  اإال  االأخ�رش  كتابه  منظور  ال�سعب يف 
ال�سعار الرباق الذي اأطلق على جلان اأحياء 
وقرى جتتمع يف موؤمتر �سعبي عام للتهليل 
بثورة الفاحت. لقد طال انتظار بروز االإرادة 
اجلزائر  يف  برزت  كما  الليبية  ال�سعبية 
ال�رشع  من  حتلب  ظلت  اإفريقية  وبلدان 
لن  القذايف.  حكم  ظل  يف  ل�سنوات  الليبي 
�سعبها  يعتزم  اإال عندما  قائمة  لليبيا  تقوم 
متنا�سقة  وحدة  يف  جديد  من  يت�سكل  اأن 
االأهداف بغية طرد ال�سياطني التي تو�سو�س 
�سد  منه  جزءا  وت�ستعدي  ظهرانيه  بني 
املجموعة  �ست�سطر  حينها  االآخر.  اجلزء 
الدولية الأن ال تعامله ك�سعب قا�رش واأن ال 

تنظر اإىل اأر�سه كاأر�س م�ستباحة.

الغائب الأكرب يف ليبيا

بقلم اح�سن خال�ص   

ي�ستمر غرق الليبيني يف م�ستنقع 
التجاذبات الإقليمية ول يبدو 

اأن املقبل من الأيام ينبئ مبخرج 
ينهي ما يقرب من ع�سر �سنوات من 
القهر الذي وجدت فيه »اجلماهري 

الليبية« نف�سها بعد اأن �سقط قائدها 
على اأيدي قوى خارجية ا�ستنجدت 
بها نخب ليبية من الداخل واخلارج 
كان جلها ول يزال امتدادا لتكتالت 

م�سالح ا�سرتاتيجية واقت�سادية 
لقوى اأقليمية ودولية مبا تتمتع 

به ليبيا من موقع جغرايف هام 
بني افريقيا واأوروبا وما تكتنز 

من ثروات باطنية هائلة من غاز 
وبرتول حتت اأر�ص �سا�سعة. 

جوار

24 �ساعة

اأيها املخل�سون للدين ،  للوطن
 و الدولة 

اليوم و قد اأثبت ال�سيد رئي�س اجلمهورية 
احرتامه لكل ثوابت االأمة و وطن و مواطن 
متاما كما اأثبتت االأحداث التي مّرت بها 
بالدنا العزيزة يف ال�سنني ال�سابقة اأننا اأكرث 
ال�سعوب مت�سكا بوطنهم وقيادتهم ، واأننا 
على اأمت اال�ستعداد لنقدم انف�سنا قرابني 
لهذا الوطن ، و وحدة اأهله وترابه، وخري 

�ساهد ما حدث يف ال�سنني اخلوايل.
جديدة   �سفحة  هي  املرحلة  هذه  اإن 
وامل�سوؤول،  املواطن  بني  الثقة  ت�سودها 

هي مرحلة لتهيئة اأر�سية منا�سبة للحوار 
فائق  اقت�سادي  و  �سيا�سي  البناء ملرياث 
مرحلة  هي    ، نقية  اأجواء  يف  التعقيد 
فقط   و  ال�سباب   ، ال�سباب  مع  التعامل 
من خالل الدخول معهم يف حوار مفتوح 
اجل�سد  يف  لالندماج  املكان   و  الزمان 
يف  فاعلة  حلمة  كونهم  االجتماعي؛ 
على  ن�رش  و  نطالب  كما  املجتمع،  بناء 
واإل�ساق  »التخوين«  �سيا�سة  عن  االبتعاد 
تهم العمالة للخارج اأو العمل على »تنفيذ 
اأجندة خارجية«، والت�سكيك يف االإخال�س 

للوطن. 
يجب علينا اأن نقف �سًفا واحًدا يف وجه 

اإقت�سادية  كانت  �سواء  الفتنة  دعاوى 
حتى  �سيا�سية،  اأو  طائفية  اأو  فكرية   ،
التي  لل�رشاعات  نهبًا  االأمور  نرتك  ال 
ال�سقاق  براثن  يف  اإ�سقاطنا  ت�ستهدف 
يتوجب  اأنه  اإىل  ن�سري  كما   ، واخلالفات 
اأن تعزز  على النخب املثقفة، واملتعلمة 
دمنا  ما  املتوازن،  ال�سليم  الفكر  مفهوم 
نحيا حتت مظلة وطنية واحدة، ون�سرتك 
يف وحدة امل�سري ، ويف م�سوؤولية الدفاع 

عن هذا الوطن الغايل.

و اهلل املوفق ملا فيه اخلري للبالد 
و العباد

اآراء

ل للفتنة و العنف ، نعم للحوار و الهدوء 

بقلم: عماد الدين �سابور 
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عالقتنا والغرب هي 
الرواية الب�شرية الأكرث 
اإثارة وتعقيدا واملفتوحة 
على املجهول.. اختلطت 
فيها امل�شاعر مع الأوهام، 

وامل�شلحة مع النتقام، 
والألفة مع املطالبة 

بال�شتقالل، طردناه 
وجنري خلفه! يقاتلنا 
وي�شر على اأ�شواقنا.. 

طردناه من بالد ال�شام يف 
معركة الريموك، وطردنا 
من الأندل�س، طردناه من 

القد�س وبالد ال�شام وطردنا 
من بالد كثرية يف �شرق 

اأوربا وطردناه من �شمال 
اإفريقيا بثورة اجلزائر 

املعجزة وعاد اإلينا باأنواع 
اأخرى من الغزو.. ومعاركنا 

معه بني اأخذ ورد، يف كل 
املواقع.. تاريخ من احلرب 
طويل.. معارك متتالية.. 

التناق�س

نحن والغرب.. حّب و حوار وحرب
العدل  ن�رشنا  فلقد  اإن�سانية  الأكرث  كنا 
يجد  مل  وهو  ربوعه،  يف  والعلم  واجلمال 
فكان  التفلت  من  العن�رشي  حقده  مينع  ما 
تاريخه بيننا جمازر وجتهيال وحتقريا، ولكن 
به  نلحق  ثم  فنطرده  نحاربه  اأننا  املده�ش 
ن�ستدعيه وكما يبدو اأننا ل ن�ستطيع ال�ستغناء 
عنه،.. يحاربنا ويحتل مدننا ويتطاول علينا 
والتبادل  للحوار  يدعونا  ثم  فجة،  بعن�رشية 
التجاري و ال�ستفادة من ثقافته،  ياأخذ منا 
كل ما يحتاج حلياته من فل�سفة واأ�سول علم 
يف  حقنا  علينا  ينكر  انه  رغم  خام،  ومواد 

الو�سول اإىل درجات التفوق العلمي.  

عالقة اأبدية:
جاءت  التاريخية  اجلرية  عالقة  اإنها 
لتجعل  احلديثة  واملوا�سالت  الت�سالت 
ولتجعل  عوا�سمه..  مع  متقابلة  عوا�سمنا 
بيننا،  فيما  احل�سا�سية  بالغ  والتاأثر  التاأثري 
و بعيدا عن ال�سعارات والكالم الإيديولوجي 
فان اجل�سور ممدودة ومتوا�سلة وكثريها يف 
اخلفاء.. و�سعف اأي طرف هو قوة لالآخر.. 
عالقة حكمها قانون ال�رشاع والتدافع قرونا 

عديدة قبل الإ�سالم وبعده.
انهر  بل  فقط  املتو�سط  بيننا  يف�سل  ل 
منه  القرب  نرى يف  ولكن  ومعاناة  دماء  من 
علينا،  احلكم  يف  بكلماته  ون�ستعني  اأن�سا 
وبعد ع�رشات ال�سنني من طردنا له اأ�سبحنا 
م�ستبدة  عن�رشية  رغم  وهو  له،  اأكرث حاجة 
يف قطاعات متنفذة فيه اإل انه ل يجروؤ اأن 
يتخذ قرارا برتحيل املاليني منا وقد اأف�سح 
لنا جمالت حيوية يف موؤ�س�ساته اخلدماتية 
على الأقل.. ل ي�ستطيع ال�ستغناء عنا ونحن 
بيننا  �رش  اأي  اإليه..  م�سدودين  اأنف�سنا  جند 
موقف  اىل  تتحول  التي  تلك  جدلية  واأي 
اأو يتطرف �سده  الآخر  يجعل من ل يعرف 
اإمنا هو متخلف وجاهل وعن�رشي، فهل من 

�سبيل لفك ال�ستباك؟ 

عالقة احلب:
حقا ونحن نطالع �سفحات الر�سيد الثقايف 
يفاجئنا  املتو�سط   الأبي�ش  �سفتي  على 
اأخذوا  املثقفني  من  كثري  كتابات  حجم 
فيه  راأوا  و  فيه،  وذوبانا  بالأخر،  ع�سقا 
يف  العرب  فمن  واإبداعه   جماله  عنا�رش 
دعا  من  العربي  واملغرب  وال�سام  م�رش 
يف  دروبه  و�سلوك  الغرب،  منهج  اإتباع  اإىل 
الرقي واملدنية واحل�سارة، بل ودعا كثريون 
وطرائق  الزي  يف  �سيء  كل  يف  تقليده  اإىل 
احلكم و هيئة احلديث واملعي�سة باأ�سنافها 
وهذا  جملة..  التغريب  وتيار  ح�سني  كطه 
ال�سنف من النا�ش هم ممن قدر لهم العي�ش 
النظيفة  طرقاتها  وراأوا  الغربية  الدول  يف 
الزاخرة  وجامعاتها  املرتبة  وحدائقها 
املمار�سة  احلريات  و  والن�ساط  باحليوية 
و�سلطة  وال�سحافة  والربملان  ال�سارع  يف 
وحمطات  بامل�ست�سفيات  والعناية  القانون 
اأنف�سهم  وارتاحت  واملطارات  القطار 
لالإدارات و�سهولة الإجراءات فيها ،وال�سمان 
بل  احلاجات  وذوي  للمعوزين  الجتماعي 
والبيئة  باحليوان  العناية  ذلك  من  والأكرث 
ال�سنف  هذا  وانق�سم  الطهطاوي..  كرفاعة 
من النا�ش اإىل نوعني اأحدهما راأى ان �سلوك 
هذا الدرب يعني التخل�ش من قيود املوروث 
على  قيدا  ميثل  والذي  والثقايف  احل�ساري 
الفهم واحلركة وتولت �سحف عربية الدعوة 
العثمانية  واجلامعة  املقتطف  التيار  لهذا 
ل«جورجي  والهالل  انطوان«  ل«فرح 
مع  يت�ساوق  انه  فيه  راأى  والثاين  زيدان«، 
امل�سلمني  �سلوك  وانه  اإليه  الإ�سالم  دعا  ما 
احلقيقيني حيث راجت مقولة »م�سلمون بال 
عبده  حممد  م�سلمني«  بال  واإ�سالم  اإ�سالم 

والطهطاوي.
غربيني  كتابا  وجدنا  الأخرى  ال�سفة  وعلى 

يذيب  ع�سقا  العرب  بح�سارة  ينوهون 
ال�ساحة  �سادت  مرجعية  كتب  يف  اأفئدتهم 
من حتدث  منهم  الزمن  من  لعقود  الثقافية 
الغرب  على  ت�سطع  التي  العرب  �سم�ش  عن 
ح�سارتهم  عن  وحتدثوا  هونكه«  »زيغريد 
�سنع  »كيف  والأروع  الأجمل  كانت  التي 
والروائي  للكاتب  احلديث«  العامل  الإ�سالم 
اأزمة  عن  من حتدث  ومنهم  مارك جراهام 
حلها  على  الإ�سالم  وقدرة  احلديث  العامل 
والنهو�ش بالغرب من اأزمته اخلانقة الكاتب 
رينيه قينون الفيل�سوف الفرن�سي.. وع�رشات 
والبلجيك  والفرن�سيني  الجنليز  الكتاب 
والنم�ساويني الذين ذابوا ع�سقا يف الإ�سالم 
يف  ح�سارة  يبنوا  ان  العرب  وقدرة  ور�سوله 
ببعدها  العرب  ح�سارة  وتفرد  قيا�سي  زمن 
ا�ستيعاب  على  ال�سمولية  وقدرتها  الإن�ساين 
اأن  ميكن  »ل   . تنوعه..  مع  الب�رشي  اجلهد 
حماًل  فيه  واملعرفة  العلم  يحتل  ديناً  جند 
بارزاً كما كان الأمـر يف الإ�ســالم«- كون�ستان 

جيورجيو
يف الغرب كتاب يدافعون با�ستماتة عن قيمة 
الإ�سالمية يف رقي  العربية واحل�سارة  اللغة 
الروحية  للقيم  ما�سة  حاجة  وعن  الإن�سان 
اأي�سا  الغرب  ويف  الإ�سالم..  يحملها  التي 
كابن  كبرية  اإ�سالمية  لرموز  متجيدا  ترى 
وابن  والبريوين  والفارابي  �سيناء  وابن  ر�سد 
بريفولت:  رويلت  الإن�سانية(  )بناء  خلدون.. 
»ما من ناحية من نواحي الزدهار الأوربي 
اأ�سلها اإىل موؤثرات الثقافة  اإرجاع  اإل ميكن 
الإ�سالمية ب�سورة قاطعة ، واإن ما يدين به 
لنا من  لي�ش فيما قدموه  العرب  لعلم  علمنا 
ك�سوف مده�سة ونظريات مبتكرة فقط، بل 
بيكون  يكن  ومل   … ذاته  بوجوده  مدين  اإنه 
اإل ر�سولً من ر�سل العلم واملنهج الإ�سالمي 
ّل قط من  اأوربة امل�سيحية ، وهو مل ميمَ اإىل 
العرب  وعلوم  العربية  اللغة  باأن  الت�رشيح 
وكما  احلق«  ملعرفة  الوحيد  الطريق  هما 
واملبادئ  )الإ�سالم  �سامبون عن  قال هرني 
بكل  للم�سلمني  »نحن مدينون   : امل�ستوردة( 
العلم والفن وال�سناعة  حمامد ح�سارتنا يف 
، وح�سب امل�سلمني اأنهم كانوا مثالً للكمال 

الب�رشي ، بينما كنا مثالً للهمجية«

منطق احلوار:
ونحن  م�سطلحاتنا  نحدد  ان  املهم  من 
نناق�ش ق�سية ح�سا�سة لها عالقة مب�ستقبل 
امل�سطلحات  هذه  ومن  وال�سعوب..  الأمم 
نعني  غرب  فاأي  الغرب..  م�سطلح  العائمة 
يف حديثنا هنا؟ هل هو الغرب الر�سمي الذي 
القت�سادي،  وال�سوق  والأجهزة  الدول  يعني 
والنظام الإعالمي، وال�سيا�سات ال�ستعمارية 
واحلروب املتوا�سلة والرت�سانات الع�سكرية؟ 
والتقدم  واجلامعات  والفنون  العلوم  اأم 
يتبع  وما  ال�سخم  املادي  والإنتاج  العلمي 
واأمناط  التقاليد  اأم  مدين؟  �سلوك  من  ذلك 
كتلة  لي�ش  الغرب  اإن  ثم  والقيم؟  العي�ش 
ول  م�سرتكا  تاريخا  ول  متجان�سة،  قومية 
داخلية  حلروب  تعر�ش  انه  بل  واحدا،  دينا 
الب�رش منه  واأودت مباليني  اأع�سابه  اأرهقت 
ال�رشيعة  الأ�سئلة  هذه  طرح  ان  �سحايا.. 
يجعلنا ندقق يف احلديث عن الغرب ونحدد 

ما املق�سود من الغرب.
املق�سود  الغرب  اأن  القول  اإىل  ن�رشع  وهنا 
على  ت�سيطر  التي  املتحكمة  الإدارات  هو 
الداخلية  ال�سيا�سات  وت�سع  وتوجهها  احلياة 
يف  و�سانعته  القرار  �ساحبة  واخلارجية 
العالقة معنا.. ولكن هذا ال�سنف ل يتوقف 
عند حدود فهو قد تغلغل يف اأو�ساط املجتمع 
بالثقافة والإعالم فاأ�سبحنا يف مواجهة كتلة 
اجتماعية على راأ�سها الطبقة ال�سيا�سية ومن 
طبقات  يف  املتابعة  احلوار  على  يكون  هنا 

و�رشائح متعددة ومت�سعبة.
جادة  تكن  مل  احلوار  اإىل  الدعوة  اأن  ورغم 

باملخططات  واملعنيني  ال�سا�سة  قبل  من 
وامل�سلمني..  العرب  بالد  يف  ال�سيا�سية 
�سيا�سات  لتمرير  دعوة  عن  عبارة  وكانت 
وتكري�ش واقع ا�ستعماري ل يراعي م�سلحة 
اجلنوب.. كالدعوة اإىل نادي البحر املتو�سط 
ال�سهيوين جزءا  الكيان  اإدخال  والق�سد منه 

من الإقليم املتو�سطي.
�سفتي  على  الدرا�سات  مئات  انبعثت 
احلوار  اإىل  تدعو  وجنوبه  �سماله  املتو�سط 
وعقدت ندوات ومهرجانات ومراكز اأبحاث 
للتعاي�ش  اأ�سلوبا  احلوار  اأهمية  على  توؤكد 
هذه  ات�سمت  ما  وكثريا  البحر  �سفتي  على 
وكاأنها  اجلدية  وعدم  باملناورة  املوؤمترات 
الدائر  الدامي  ال�رشاع  واقع  تغطية  تريد 
وتخديرا للمظلومني و الهاء لهم عن �سلوك 
�سبل املطالبة بحقوقهم.. لكن بال �سك متيز 
يف  و�سا�سة  ومثقفني  مفكرين  كبار  رجال 
احرتام جنوبه  اإىل  يدعون  املتو�سط  �سمال 
و�سلوك منطق اآخر للتعامل معه على اأ�سا�ش 

امل�سالح العليا لكل طرف .

عالقة ال�شراع:
نتابع  ونحن  �ساذجة  احلب  عالقة  تبدو 
احلروب واملجازر التي ترتكب بحق الآمنني 
انه  يبدو  احلوار  ومنطق  العرب،  اأبناء  من 
�سبيل للت�سليل فيما نرى تطبيق املوؤامرات 
ينتج  اأن  �ساأنه  من  العرب..وهذا  بالد  على 
خيبة اأمل كبرية لدى كل املخل�سني والعقالء 
يلقي  الذي  الأمر  املتو�سط،  �سفتي  على 

عليهم حتديا ح�ساريا..
 لقد فر�ست الروح ال�ستعالئية وال�ستعمارية 
من قبل الدوائر ال�ستعمارية عالقة عدوانية 
الو�سائل  كل  جتنيد  مت  واحد  طرف  من 
املادية واملعنوية من اجل ك�رش �سوكة العرب 
وتدمري حماولت نه�ستهم وجعلهم دوما بال 
قيمة ومل ترتك هذه الدوائر فر�سة لعالقات 
طبيعية قائمة على م�سالح متوازنة.. ورغم 
الف�سل الذي ينتهي بكل عدوان غربي على 
على  متوا�سل  الإ�رشار  اأن  اإل  العرب  بالد 
والتج�س�ش  بالغزو  العرب  التدخل يف �سئون 
واحلركات  النف�ساليني  ودعم  والتخريب 
الع�رشين  القرن  يف  ع�سنا  ولقد  ال�سعوبية.. 
بالدنا  الغربيني يف  ارتكبتها جيو�ش  جمازر 
يف اجلزائر و ليبيا وتون�ش واملغرب الأق�سى 

و م�رش والعراق و�سورية وفل�سطني.
يف  اأمعنت  ال�ستعمارية  الدوائر  اإن  ثم 
ال�سهيونية  احلركة  مكنت  عندما  العداوة 
غربية  وروؤية  غربي  بقرار  تاأ�س�ست  التي 
و�سلمت لها اأر�ش فل�سطني والتي كانت حتت 
احتالل بريطاين منزوعة ال�سالح ومقموعة 

ومطاردين اأحرارها.. 
وعلى مدار قرن كامل تتجدد نكبات ال�سعب 
وت�ستيتا  وت�رشيدا  قتال  الفل�سطيني  العربي 
يجعله  ما  بكل  ال�سهيوين  الكيان  دعم  ويتم 
فربيطانيا  اأجمعني..  العرب  على  متفوقا 
هم  وال�سوفيت  القواعد،  له  مكنت  من  هي 
من زودوه بخرية ال�سباط واخلرباء وال�سكان 
مبفاعل  زودته  من  هي  وفرن�سا  باملاليني، 
نووي يف »دميونة« بالنقب وزودته بطائرات 
املعركة  ح�سمت  التي  املقاتلة  املرياج 
التي  واأملانيا  �سد م�رش و�سورية يف 1967، 
تزوده بغوا�سات بحرية متطورة.. بكل اأنواع 
الكيان  تزويد  يتم  الفتاك  الأوربي  ال�سالح 
الأبرياء  �سدور  نحو  يوجه  وهو  ال�سهيوين 

من اأبناء فل�سطني.
كل  قلب  يف  جرح  الفل�سطينية  الق�سية  اإن 
اأن يح�سل تطبيع لعالقات  عربي ول ميكن 
دون  والغرب  العرب  بني  نافعة  حقيقية 
مبكيال  يكيل  طبيعي  متوازن  اأوربي  موقف 
واحد و ين�سحب من النحياز املطلق للكيان 

ال�سهيوين.
ايجابية  تطورات  اليوم  ن�سهد  اإننا  �سحيح 
يف املوقف الأوربي ال�سيا�سي جتاه عمليات 

هذه  واهتمام  بدقة  ونتابع  ال�ستيطان 
ال�سعبي  الأوربي  املوقف  يف  التحولت 
مكانة  لفل�سطني  اأ�سبح  حيث  والت�رشيعي 
امل�رشعني  ولدى  العام  الراأي  يف  وا�سحة 
الأوربيني.. وان ا�ستطالعات الراأي تفيد بان 
هناك تناميا م�سطردا للتعاطف مع فل�سطني 
انه  اعتبار  على  ال�سهيوين  العدوان  واإدانة 
اإن  ثم  العاملي..  الأمن  على  اخلطر  �سبب 
امل�ستوطنات  �سد  املت�ساعد  الرف�ش  هذا 
يوؤكد على تنامي التاأييد لفل�سطني يف اأوربا 
جلامعات  مقاطعة  اإىل  الأمر  و�سل  وقد 

�سهيونية ومقاطعة ملنتوجات �سهيونية
ال�سهيونية طابو ل  لكن لزال احلديث عن 
كل  الأر�ش  على  ولزالت  اخرتاقه،  ميكن 
امل�ساعدات والإجراءات التف�سيلية تتم مع 
الكيان ال�سهيوين.. يف حني مل يتم العرتاف 
كل  عليها  تن�ش  والتي  فل�سطني  بدولة 
القرارات الدولية بل وتطالب بها املجال�ش 
العجز  ي�سيبها  ملاذا  الأوربية..  الربملانية 
كلما طرح ملف نكبة فل�سطني؟ ل مربر لعجز 
الدول الأوربية عن العرتاف بفل�سطني دولة 

تاريخية ل�سعبها التاريخي؟ 
ال�سهيوين..  الكيان  من  اخلوف  لي�ش  انه 
عالقات  ب�رشورة  مقتنعة  غري  لأنها  اإمنا 
طبيعية مع العرب.. ولأن هذه الإدارات تقيم 
القوى،  موازين  اختالل  على  بناء  عالقتها 
الناجتة عن اللحظة الراهنة.. وهكذا فاإنها 
العرب  بني  الكبري  اجلرح  فتح  يف  متعن 

والغرب.
اخلطاب  فقدنا  نحن  بال�سك  املقابل  ويف 
ان  �ساأنه  من  الذي  واملنطقي  املو�سوعي 
وتوازنه  ر�سده  الغربي  القرار  ل�سانع  يعيد 
اإمنا  احلروب  خالل  من  بال�رشورة  ولي�ش 
وو�سع  باملثل  والعالقة  امل�سالح  بلغة 

ق�سايانا يف ميزان العالقات معه..
نحن  با�ستمرار  الر�سمي  امل�ستوى  فعلى 
اإما  دوما  ونبدو  العالقات  اإدارة  نح�سن  ل 
ل  مهازيل  اأو  عبثا  باأموالنا  نلقي  مهابيل 
اأو  ل�سيا�ساته  »ل«  كلمة  قول  على  نقوى 
يحمي  ذلك  اأن  ظنا  اأح�سانه  يف  مرمتني 
العرو�ش ويوؤمن ا�ستقرارها.. وعلى م�ستوى 
الأحزاب والقوى الثقافية والعلمية نعاين من 
نبداأ؟  اأين  من  نعرف  فال  املطالب  فو�سى 
ول نعرف كيف نحدد اخلطوة الأوىل فيكون 
مواقفنا  يف  الأ�سا�سية  ال�سمة  هو  الرتباك 

جتاه الغرب.
على  الإرهابية  التطرف  قوى  نغفل  ول 
تعمل  التي  القوى  تلك  املتو�سط  �سفتي 
وهنا  والتناق�ش  ال�رشاع  روح  تعميق  على 
الإدارة  به  قامت  ما  اإىل  الإ�سارة  من  لبد 
ثم  ومن  للقاعدة  تكوين  من  الأمريكية 
داع�ش وذلك لأهداف مزدوجة اأولها اإرهاق 
يف  الإ�سالم  �سيطنة  وثانيها  العربية  الدولة 

املجتمعات الغربية.
لعالقات  حقيقية  بحاجة  والغرب  نحن 
وال�ستفادة  التعاون  بفل�سفة  متوازنة  
عالقات  واإقامة  الإ�ساءة  وعدم  املتبادلة 
�سوية فلقد اأ�سبح التداخل كبريا بني �سكان 
ال�سمال واجلنوب كما هي امل�سالح.. ولقد 
من  ماليني  حتوي  ال�سمال  بالد  اأ�سبحت 
وهم  املوؤ�س�سات  �ستى  يف  اجلنوب  اأبناء 
فمن  باإتقان  املواطنة  بواجبات  يقومون 
والرتب�ش  العداء  روح  ت�ستمر  اأن  العبث 

وال�سيطنة وال�سحن العن�رشي..
الغربي  القرار  �سانع  يخطو  ما  ومبقدار 
والتكفري  الفل�سطيني،  ال�سعب  اإن�ساف  نحو 
�سيجد  الأمة  حق  يف  الكربى  خطيئاته  عن 
العرب يتجاوزون �سيئا ف�سيئا ويعظمون  اأن 
عالقات التعاون والود واحلوار لأن ل فائدة 
اأمة  فهم  العرب  ا�ستعداء  من  اإ�سرتاتيجية 
اإقامة  امل�سلحة  فمن  تفنى  ول  تنك�رش  ل 
على  غالب  واهلل  معها..  حمرتمة  عالقات 

اأمره.
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 متكنت م�شالح الآمن امل�شرتكة 
 ، احلدودية  مترنا�شت  بولية 
خالل ال�شنة اجلارية، من تنفيذ 
16 عملية اأمنية ناجحة، اأ�شفرت 
من  هائلة  كمية  ا�شرتجاع  عن 
الوقود  كانت يف طريقها  مادة 
ن  تتح�شّ اأين  اجلوار  دول  نحو 

اجلماعات الإجرامية   .
م�شالح  من  كل  ا�شرتجعت 
مكافحة  وجهاز  الوطني  الأمن 
بالدرك  املنظمة  اجلرمية 

ما  تامرنا�شت،  بولية  الوطني 
يزيد  عن 44600 لرتا من مادة 
 19 عرب   �شبطها  مت  الوقود  
خمزنا �رسيا  باحلدود اجلنوبية،  
  13 ا�شرتجاع   اأي�شا   مت  كما 
نوع  من   13 بينها  من  مركبة 
اأفجي 60  و 10�شيارات رباعية 
الدفع من نوع تويوتا �شتاي�شن،  
من  �شخ�شا    18 توقيف  مع 
 ، اأفارقة  رعايا   07 بينهم 
املحجوزات   م�شادرة  ليتم 

اأق�شام  اإىل مفت�شيات  وت�شليمها 
فيما مت  اجلزائرية،   اجلمارك 
حتويل املوقوفني اإىل امل�شلحة 
ا�شتكمال  وبعد  املخت�شة، 
معهم،  القانونية  الإجراءات 
مت تقدميهم اأمام ال�ّشادة وكالء 
اجلمهورية   اأين اأمروا باإيداعهم 
احلب�س املوؤقت بتهمة التهريب 
والإ�رسار بالقت�شاد الوطني.  

فتحت  �شلة  ذي  �شياق  ويف 
باقليم  الوطني  الدرك  م�شالح 

احلدودية  قزام  عني  دائرة 
حتقيقا يف اختفاء 04 مركبات 
احل�شول  مت  الدفع  رباعية 
الوكالة  طريق  عن  عليها 
الوطنية للدعم وت�شغيل ال�شباب 
كانت   ، باأون�شاج  املعروف 
يف  الأنظار  عن  اختفت  قد 
امل�شادر  نف�س  تخفي  وقت مل 
تهريب  جمال  يف  ا�شتغاللها 

مادة الوقود .
�صالح ،ب 

اأخبار اجلنوب

بالرخم  قرية  �شكان  طالب 
راأ�س  لبلدية  اإداريا  التابعة 
وايل  ب�شكرة  بولية  امليعاد 
لإيقاف  الفوري  التدخل  الولية 
الذي  الطريق  تعبيد  م�رسوع 
لهرتاء  وذلك  قريبا،  �شينطلق 
ال�رسف  ل�شبكة  التحتية  البنية 
كان  التي  قريتهم،  يف  ال�شحي 
من الأجدر تهيئتها قبل انطالق 

عملية التعبيد.
بالرخم  قرية  مواطنو  نا�شد 
م�شتوى  على  الأول  الرجل 
ب�شكرة  لولية  الإداري  اجلهاز 
العاجل لإيقاف م�رسوع  التدخل 
اأكد  حيث  الطريق،  تعبيد 
ال�رسف  �شبكة  باأن  ال�شاكنة 
حتت  متاما  مهرتئة  ال�شحي 
�شوارعهم، الأمر الذي ي�شتدعي 
اإعادة تهيئتها وفتح قنوات اأخرى 
امل�شجل  ال�شغط  عنها  تزيح 
حاليا، حيث قال املواطنون باأن 
الطريق قبل ترميم �شبكة  تعبيد 
عنها  �شيرتتب  ال�شحي  ال�رسف 
حفر  و�شيعاد  اأخرى،  م�شاكل 

تهيئة  لإعادة  املعبد  الطريق 
الذي  الأمر  ال�رسف،  �شبكة 
و�شفوه جت�شيدا حقيقيا ل�شيا�شة 
تبديد املال العام التي نهت عنها 
ال�شلطات العليا للبالد، هذا وقال 
مع  حتدثوا  باأنهم  املواطنون 
خالل  للم�رسوع  املعاين  الوفد 
اأخطروهم  اأين  الأخرية،  زيارته 
عملية  بدء  يف  الرتوي  ب�رسورة 
لتفادي  ال�شبكة  ومعاينة  التعبيد 
�شيناريوهات "الربيكولج"، فيما 
ا�شتجابة ملمو�شة  اأي  مل يجدوا 

من جانب الوفد املذكور.
هذا ويف �شياق مت�شل وجه �شاكنة 
لل�شلطات  نداء  بالرخم  قرية 
وايل  راأ�شهم  وعلى  الو�شية 
الف�شل  م�شمونه  ب�شكرة  ولية 
انطالق  قبل  الق�شية  هذه  يف 
يف  حمذرين  الإجناز،  اأ�شغال 
الإلهاء  �شيا�شة  من  الوقت  نف�س 
واإق�شاء املواطنني من امل�شاركة 
التنمية باملنطقة  يف دفع عجلة 

نحو الأف�شل. 
اأحمد نا�صري

قرية الرخم براأ�س امليعاد بب�صكرة  

املواطنون يرف�ضون 
"الربيكوالج"

قرية قوق بتقرت

ال�ضكان يطالبون بتو�ضيع قاعة العالج 
.    مطلب بتوفري �صيارة اإ�صعاف لنقل املر�صى �صعب املنال 

الأخرية  الآونة  يف  يطالب 
مواطنو قرية قوق بتقرت بولية 
املعنية  اجلهات  ورقلة  من 
العالج  قاعة  تو�شعة  ب�رسورة 
القرية  يف  املتواجدة  الوحيدة 
اأو بناء عيادة طبية جديدة تتوفر 

على كل املقايي�س الالزمة .
و ينتظر �شكان القرية التفاتة يف 
اجلهات  طرف  من  اجلانب  هذا 
املعنية  فيما يخ�س اإعادة تو�شيع 
القدمية  العالج  قاعة  وترميم 
بالقرية، والتي مل تعد  والوحيدة 
املواطنني  ورغم  حاجة  تلبي 
طرح ان�شغالهم يف عديد املرات 
اأن  اإل  الأمر  هذا  يف  للنظر 
اىل  مكانها  ترتاوح  بقيت  الأمور 

حد كتابة هده الأ�شطر ، خا�شة 
يف  ال�شكان  عدد  تزايد  ظل  يف 
اأ�شبح  مما  الأخرية  ال�شنوات 
كبرية  طبية  عيادة  وجود  يحتم 
التعداد  هدا  وحجم  تتالءم 
حتمية  اإىل  اإ�شافة  ال�شكاين 
وجود �شيارة اإ�شعاف يف املنطقة 
اليومية  املعاناة  لتخفيف  من 
احلوامل  ول  والن�شاء  للمر�شى 
بالقرية  يعانون  املواطنون  زال 
اخلدمات  يف  كبري  نق�س  من 
عدم  وكذلك  املقدمة،  الطبية 
وجود طبيب مناوب على م�شتوى 
وحدة العالج مما يزيد من معاناة 
واأن  املنطقة  خا�شة  �شكان 
ا�شتفادوا  اجلهة  مناطق  بع�س 

متعددة  عيادات  اإجناز  من 
ب�شيارات  زودت  كاملة  اخلدمات 
بالإ�شافة   ، جديدة   اإ�شعاف 
قرية  بني  امل�شافة  طول  اأن  اإىل 
و  متا�شني    وم�شت�شفى  قــوق 
وجود  عدم  مع  و  كذلك  تقرت 
نقل  ي�شعب  الإ�شعاف  �شيارة 
احلوامل  و  امل�شتعجلة  احلالت 
خا�شة يف الفرتة الليلية ،ما يوؤدي 
بها،  الوفيات  حالت  ارتفاع  اإىل 
يذكر  التهمي�س  و  العزلة  ب�شبب 
القرية    يف  الطبية  الوحدة  اأن 
تعاين نق�شا ملحوظا يف الو�شائل 
الطبية.   لهذا  والتجهيزات 
يتحتم على املر�شى التنقل على 
منطقة  لأقرب  طويلة  م�شافات 

لهم  كبرية  معاناة  ي�شكل  ما  وهو 
من  يطالبون  ال�شدد  هذا  ويف 
يف  التعجيل  املعنية  اجلهات 
بناء  او  الطبية  الوحدة  تو�شعة 
العدد  مع  تتالئم  طبية  عيادة 
اإ�شعاف  �شيارة  وتوفري  ال�شكاين 
تغطي املنطقة للخروج من النفق 
املظلم. وقد توعد �شكان القرية 
يف نف�س الوقت باخلروج لل�شارع 
احلد  توفري  يف  باحلق  للمطالبة 
العمومية  اخلدمة  من  الأدنى 
حتملهم  لتفادي  ال�شحية 
ال�شفر  وم�شقة  التنقل  عناء 
للم�شت�شفيات املجاورة من اجل 

اجراء فحو�شات طبية .
جناة ،ح 

 
عبد  احلقوقي  النا�شط  اأكد 
القادر تقار يف ت�رسيح �شحفي 
اأن   ،" "الو�شط  يومية  به  خ�س 
على �شناع القرار اخذ ان�شغالت 
الكبري  اجلنوب  وليات  �شكان 
 ، غرداية   ، ورقلة  غرار  على 
 ، الوادي   ، مترنا�شت   ، ايليزي 
اأدرار ، ب�شار ، الأغواط وب�شكرة  
وتيندوف ، املتوارثة منذ فجر 
من  العتبار  بعني  ال�شتقالل 
اإ�شرتاتيجية  ا�شتحداث  خالل 
قطاعات  لإخراج  ناجحة  عمل 
 ، الفالحة   ، الرتبية   ، ال�شحة 
 ، ال�شغل  العمومية،  الأ�شغال 
الري واملوارد املائية  و ال�شكن 
من عنق زجاجة بهدف احتواء 

 ، الجتماعية  اجلبهة  احتقان 
ذهب  فقد  مت�شل  �شياق  ويف 
معر�س  يف  املتحدث  نف�س 
من  اأبعد  اىل   معنا  حديثه 

الوليات  �شكان  اأن  موؤكدا  ذلك 
املذكورة ل ميلكون من احلقوق 
ب�شبب  الوطنية  الهوية  �شوى 
يف  املفا�شلة  �شيا�شة  انتهاج 

 ، ال�رسق  وليات  بني  التنمية 
وليات  مع  والو�شط  الغرب 
اجلنوب املعروفة بباقي الوطن 

.
عبد  دعا  فقد  ثانية  جهة  من 
احلقوقي،  النا�شط  تقار  القار 
رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
العاجل  التدخل   تبون ب�رسورة 
لإطارات  العتبار  لإعادة 
الكبري  اجلنوب  وكفاءات 
برتقيتها يف وظائف حكومية مع 
اأبناء املناطق احلدودية  ترقية 
بدول  الدبلوما�شي  بال�شلك 
اجلوار و ال�شاحل الإفريقي على 
غرار مايل ، النيجر ، موريتانيا 
لعالقات  بالنظر  وتون�س  ،ليبيا 
امل�شاهرة التي تربطهم بقبائل 

تلك الدول .

حذر النا�صط احلقوقي عبد القادر تقار ال�صلطات  العليا بالبالد من مغبة العواقب الوخيمة  التي قد 
تنجر عن الهدوء الذي ي�صبق عا�صفة اجلنوب التي باتت تلوح يف الأفق ب�صبب غياب اإرادة حقيقية لرفع 

قيود ال�صتعباد و ال�صتبداد املنتهجة �صد التنمية باجلنوب واإطاراته  املحرومة من احلق يف الرتقية 
بالوظائف احلكومية و بال�صلك الدبلوما�صي .

النا�صط احلقوقي عبد القادر تقار يوؤكد لـ"الو�صط"

اأحمد باحلاج 

�ضكان اجلنوب ال ميلكون �ضوى الهوية الوطنية 
.     ترقية اإطارات اجلنوب يف الوظائف لتحقيق العدالة 

بالقارة  امل�شمى  احلي  يعاين 
حتديدا  الكائن  و  ال�شمالية 
بناحية بني ثور بولية ورقلة ، من 
طاله  الذي  الإق�شاء  و  التهمي�س 
و  الأ�شا�شية  املرافق  بع�س  يف 
التي وجب تعزيزها يف كل حي و 
التي تعترب يف الأ�شا�س حم�شوبة 
البناء  و  التعمري  مديريات  على 

املخت�شة بالولية .
احلي  قاطني  من  عدد  عرب 
اإ�شتيائهم من  الذكر عن  ال�شالف 
حيث   ، العمومية  الإنارة  اإنعدام 
يف  الفادح  النق�س  احلي  ي�شكو 
مما   ، العمومية  الإنارة  توفري 
املواطنني  يوميات  ينغ�س  بات 
املحلني ، كما اأنها فر�شت عنهم 
العزلة التامة عن العامل اخلارجي 
و خا�شة يف الفرتة الليلية ، بعدما 
 ، اأ�شباح  مدينة  اإىل  احلي  حتول 
بقاء  اإ�شتمرار  اأن  اإىل  م�شريين 
فر�س  عليه  هو  ما  على  الو�شع 
يزداد  و   ، لل�شاكنني  حظر جتول 
هاج�شهم اأكرث مع اإ�شتغالل بع�س 
ملمار�شة  املنحرف  ال�شباب 
ال�شلوكات  و   ، الف�شاد  طقو�س 
الغري اأخالقية و التي ل تعك�س و 
طبيعة املنطقة املحافظة ، على 
غرار تناول امل�رسوبات الكحولية 
�شاعدهم   ، ال�رسقة  ظاهرة  و   ،
ممار�شة  على  الدام�س  الظالم 
يف   ، مطلقة  حرية  يف  ن�شاطهم 
و   ، القانوين  الرادع  غياب  ظل 
و   ، الأمنية  الرقابة  اأجهزة  كذا 
 ، التي تخلت عن مهامها باحلي 

ما جعل من حي القارة ال�شمالية 
و   ، ال�شلوكات  تلك  ملثل  مرتعا 
من  الأخرى  هي  عمقت  التي 
ذات  يف  و   ، معاناتهم  حجم 
املظلم  املكان  فاإن   ، ال�شياق 
حفز على انت�شار الكالب ال�شالة 
، هذا الأخري الذي اأ�شبح ي�شكل 
خطرا على حياة ال�شكان ، خوفا 
على  خا�شة   و   ، احليوانات  من 
ت�شاطر  اإذ   ، الأطفال  �رسيحة 
تلك احليوانات احلي مع ال�شكان 
ليال ، خلفت �شجرا لقاطني حي 
نباحها  لكرثة   ، ال�شمالية  القارة 

طوال الليل .
و يف خ�شم ت�رسيحات عدد من 
ال�شمالية  القارة   " حي  �شكان 
اجلهات  جتاهل  اإ�شتنكروا   ،  "
بالرغم  الو�شع  حيال  الو�شية 
بالرغم  مبعاناتهم،  درايتها  من 
العمومية  الإنارة  توفري  اأن  من 
من  كثريا  تكلف  ل  احلي  لكامل 
اأنها ل ت�شتنزف  ، كما  ميزانيتها 
العطب  اإ�شالح  يف  اأطول  وقتا 
غري   ، جديدة  اأخرى  توفري  اأو 
بتجاهل  ي�شتمرون  املعنيني  اأن 
ذلك ، فيما جدد جمددا ال�شكان 
اإخراجهم  يف  املتمثل  مطلبهم 
من نفق الظالم الدام�س املخيم 
طرف  من  هذا  و   ، حيهم  على 
م�شالح املجل�س ال�شعبي البلدي 
لنت�شالهم  العاجل  بالتدخل 
العامل  عن  اخلانقة  العزلة  من 

اخلارجي . 
جناة ،ح 

حي القارة ال�صمالية بورقلة

اإنعدام االإنارة العمومية 
بتمرنا�صت خالل ال�صدا�صي الأول 

حجز 44600 لرت من الوقود  
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خل�سر بن يو�سف

ابنة عني احلجل ، مدينة الألف موهبة 
الر�سم  قلم  من  اّتخذت   ، وموهبة 
�سديقا ل ينف�سل عنها، جتد راحة يف 
ُمفّرغة  اأوقاتها  وتق�سي   ، معه  البقاء 

اأحالمها واأفكارها بلوحاتها.
�سابة  ر�سامة  فاطمة  يطو  بن  ال�سابة 
تبدت   ، وا�ستثنائية  مميزة  موهبة   ،
من  مبكرة  �سن  يف  للعيان  وا�سحة 
الكرتونية   لل�سخ�سيات  ر�سمها  خالل 
كهواية  متار�سه  الذي  الفن  هذا  يف   ،
والت�سكيل  الفن  عوامل  نحو  انطلقت   ،
املوهبة  جناحي  على  حملّقة 

القدرات  لأ�سحاب  منوذجا  لتج�سد 
الفني  خيالهم  يجنح  مّمن  ال�ستثنائية 
، حتاول  م�ساحات غري مطروقة  نحو 
خا�سة  تدريجيا  موهبتها  ت�سقل  اأن 
اأنها لديها مل�سة ا�ستثنائية ، الت�سكيلية 
 ، »البورتري  لر�سم  متيل  ال�سابة 
 » الوجوه   ، لالأطفال  الكرتون  ر�سم 
اإىل  واإ�سافة   ، التفا�سيل  حتبذ  لأنها 
قلم  با�ستعمال  »البورتري«  لـ  ر�سمها 
باأناملها يف  تبدع  اأين  فقط  الر�سا�ص 
احلجل  عني  ابنه   ، الر�سومات  اإجناز 
 ، التكوين   ع�سامية   ، �سابة  ر�ّسامة 
اأبواب  من  الر�سم  عامل  اإىل  دخلت 
هوايتها  ت�سقل  فاأخذت   ، ال�سغف 

لرت�سم  امل�ستمر،  بالتدريب  للر�سم 
بذلك الوجوه التي ت�سد امل�ساهد اإليها 
 ، الواقع  اإىل  وقربها  طبيعتها  ب�سبب 
تريد  التي  الوجوه  باختيار  تقوم  فهي 
املوجودة  التفا�سيل  بح�سب  ر�سمها 
فيها، والتعابري التي تاأ�رسها وتالم�ص 
قطاع  خريجة  تهدف  اإذ   ، م�ساعرها 
ال�سحة من بو�سعادة ، اإىل تعدي مراحل 
الحرتافية يف ر�سومها وحتويل الر�سم 
من هواية اإىل مهنة ، وال�سعي لتحقيق 
�سغفها ، وهي ب�سدد �سّق طريق الفّن 
طموحا  متلك  حيث   ، بثبات  والر�سم 
اجلديدة  الأفكار  من  والعديد  كبريا 
لتج�سيدها  �ست�سعى  والتي  واملبتكرة 

اأما  م�ستقبال،  الواقع  اأر�ص  على 
املعار�ص  يف  مب�ساركاتها  يتعلق  فيما 
ولئيا  الأوىل  املرتبة  ح�سدت  فقد 
عيد  هام�ص  على  نظمت  م�سابقة  يف 
الطفولة  يف امل�سيلة وتطمح للم�ساركة 
م�ستقبال يف التظاهرات الثقافية التي 
وحتاول   ، الولية  وخارج  داخل  تنظم 
الر�سامة التن�سيق بني هوايتها ودرا�ستها 
حيث در�ست التمري�ص يف مدر�سة �سبه 
وهي  وتخرجت  ببو�سعادة   الطبي 
فرغم   ، من�سبها  يف  التوظيف  تنتظر 
اإل  املجالني  بني  ال�سا�سع  الختالف 
اأن فاطمة احلجيلية  �ساحبة امل�ستوى 
يف  الإبداع  على  تعمل   ، ثانوي  الثالثة 

التفريط يف م�سوؤولياتها  الر�سم وعدم 
ومتابعة الدرا�سة ، واإ�سافة اإىل ع�سقها 
ا بها  للر�سم فاإنها متللك اأر�سيفا خا�سّ
الفوتوغرافية  لل�سور  مواهبها  يعك�ص 
التي  الأثرية  الأماكن واملناطق  لعديد 
قامت بزيارتها وتقوم برتكيبها ون�رسها 
فهي  »الن�ستغرام«  تطبيق  ح�سابها يف 

من وجهة نظرها ر�سالة �سامية

اإن�سانيا  طابعا  حتمل  وهادفة 
اأخرى  اأعمال  اإىل  اإ�سافة   ، واجتماعيا 

يف �سورة تناق�ص موا�سيع واقعية 
ور�سوماتها  �سورها  تن�رس  اأنها  يذكر   
وميتلك ح�سابها   ، ان�ستغرام  موقع  يف 
وتالقي  متابع،    1600 الـ   يقارب  ما 
املتابعني  اإعجاب  الواقعية  ر�سماتها 

ب�سكل كبري .

ابنة عني احلجل

 فاطمة بن يطو .. بداية بزوغ 
جنم ر�سامة واعدة

يربع الكتاب يف تدوين التاريخ بالقلم والورقة ، ليخرجوا لنا ن�سًا يت�سمن معلومات واأحداث واآلم 
وجتارب حدثت وحتدث ، كذلك الّر�سام اأي�سًا يدّون ق�س�سًا جميلة عرب جمموعة من اللوحات التي تخلف 
حى ، واإن م�سى عليه زمن طويل، بالإ�سرار والطموح والجتهاد ، بداأت الفنانة بن يطو فاطمة  اأثراً ل يمُ
مواليد  6_11_ 1988 ، ممار�سة �سغف الر�سم منذ نعومة اأظافرها ، فرغبتها وحّبها له منحاها الأمل يف 

ال�ستمرار حتى و�سلت اإىل م�ستوى بعد حماولت عديدة. 

الكاتبة ال�ساعدة حميدة �سنويف تفتح قلبها ليومية " الو�سط "

هدوقة بن  احلميد  عبد  الراحل  لأدب  اإحياء  "النهاية"... 

حميدة  هي  من   بداية، 
�سنويف ؟

خريجة  املدية،  ولية  ابنة  �سنويف  حميدة 
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية عن جامعة 
مدونة  عقاري،  قانون  ما�سرت  املدية، 
ونا�سطة ثقافية، و مديرة جملة و دار اأقالم 
مواقع  على  نا�سطة  و  اللكرتوين  للن�رس 
�سيال  يف  .م�ساركة  الجتماعي  التوا�سل 
من�سورة  حوارات  �ساحبة   .24 و   23 و   22
ور�سامني  كتاب  مع  »اأقالم«  جملة  يف 
من  اأكرث  من  ن�رس  دور  ومدراء  واإعالميني 

دولة عربية.

 متى كانت انطالقتك الأوىل 
مع عامل الكتابة ؟

دخلت عامل القراءة اأول، لأن �سغفها ما فتح 
خاللها  من  اكت�سفت  جديدة  اآفاق  اأمامي 

موهبة دفينة لدي يف الكتابة.

اإ�سداراتك  عن   حدثينا 
الأدبية التي راأت النور ؟

يف  ف�ساركت  الق�سرية  بالق�سة  بداأت   
للق�سة  اجلامعة  الكتب  من  العديد 
ومنها  ن�رس يف اجلزائر  ما  منها  الق�سرية، 
ما ن�رس يف م�رس والأردن وباملجموع لدي 
عن  عبارة  وهي  م�سرتكة  اإ�سدارات  اأربع 
بعد  ن�رست  بق�س�ص  ق�س�سية  جمموعات 
ن�رس  دور  اأقامتها  م�سابقات  يف  م�ساركتها 
عن  »اأ�سوات«  يف  واملتمثلة  ودولية  وطنية 
عنونتها  اجلزائر،بق�سة  باتنة  املثقف  دار 
عالقة  مو�سوعها  برق�سة«  يل  »هل  بـ 
اجلريحة.  فل�سطني  يف  الت�سحية  و  احلب 
تقراأ  اجلزائر  دار  عن  الباب«  تغلقوا  /«ل 
مو�سوعها  الغياب«  »مدينة  عنوانها  بق�سة 
الزهامير. »�سمو�ص«  العجزة ومر�سى  دور 
ال�سعودية  العربية  اململكة  مها  دار  عن 
غام�سة  ر�سائل  »ومي�ص  عنوانها  بق�سة 

اليُتم./«  مو�سوعها  جمهول«  ل�سخ�ص 
الأردن  املعتز  دار  عن  نحكي«  لفل�سطني 
ثاين  كجزء  وهي  »انت�سار«  عنوانها  بق�سة 
لق�سة هل يل برق�سة ودائما لأجل فل�سطني 
حربا  لن�رستها  اأقالمنا  تنزف  اجلريحة 
»فيني�سيا  ق�س�سية  جمموعة  يل  و�سدرت 
توابيت احلب والكراهية« عن دار ببلومانيا 
هذه  عنوان  عليها  اأطلق  اأين  القاهرة 
من  املكونة  ق�ستي  وحي  من  املجموعة 
باأول  الرواية  عامل  دخلت  ثم  �سفحة.   25
عمل �سنة 2017 كان حتت عنوان )انف�سام 
واقع  يحاكي  والذي  الفرتا�ص(  بتوقيت 
وما  الفرتا�سي  الف�ساء  داخل  العالقات 
ينجر عنه من اآثار نف�سية واجتماعية على 
الأفراد، فعا�ست �سخ�سية الرواية حالة من 
التخيالت ما غلب على الرواية اأ�سلوب البوح 
واأدب الق�سة الوم�سة، ت�رسفت اأن قّدم هذا 
العمل الروائي الأردين الدكتور فادي املواج 
افرتا�سية«.  اأنثى  رائعة«  �ساحب  اخل�سري 
»ريح  رواية  يف  النهاية«  لرواية«  بالإ�سافة 
اجلنوب« لعبد احلميد بن هدوقة ال�سادرة 
للن�رس والرتجمة وامل�ساركة  عن دار خيال 

يف �سيال يف طبعتها 24.

الذي  الأ�سا�سي  الهدف   ما 
حتمله روايتك »النهاية«؟

 
رواية »النهاية« يف رواية ريح اجلنوب لعبد 
ال�سادرة عن دار خيال  احلميد بن هدوقة 
يف  �سيال  يف  وامل�ساركة  والرتجمة  للن�رس 
طبعتها 24، هي رواية متخ�ست من �سغفي 
بن  احلميد  عبد  الكاتب  باأ�سلوب  ال�سديد 

هدوقة.
لم�ست  قد  ما  كاتبا  اأن  ت�سعر  فعندما 
حروفه دواخلك، وامتلك اأ�سلوبه يف الكتابة 
وا�ستلهمت  له  فقراأت  روحك،  من  حيزا 
الذي  اأفكاره، وده�ست من كم اجلمال  من 
يلفها، ومن كل تلك الأعمال اخلالدة قراأت 
»ريح اجلنوب« لع�رسات املرات، حتى بات 
ي�سكنك حلم ممزوج بغرية، اأن لو كنت كاتب 

تلك احلروف، واأن و لو كنت يف مثل مكانة 
وقدرة ذلك الكاتب. يكفي اأن »ريح اجلنوب« 
للكاتب الكبري عبد احلميد بن هدوقة، هي 
اأول رواية فنية نا�سجة كتبت باللغة العربية 
يف اجلزائر، احلاملة للعديد  من الر�سائل 
التي اأراد الكاتب اإي�سالها . حاولت ا�ستلهام 
اإ�سافة  جديد،  من  بعثها  اإعادة  و  الفكرة 
الكاتب  تركها  التي  املفتوحة  النهاية  اإىل 
اأحداثها  حلبك  املتلقي  خيال  م�ستفزة 
خلق  يف  رغبة  �سكنتني  خياله.  ح�سب  كل 
�سخو�سها من جديد، وبث روح احلياة فيهم 
بعد خم�سني �سنة من �سدور الرواية تكرميا 
لأدبه الفريد، يكفي اأنه اأول من حدد معامل 
العربية  باللغة  املكتوبة  اجلزائرية  الرواية 
هي  النهاية  روايتي  اأن  كما  اجلزائر.  يف 
وهي  اجلنوب«  »ريح  �سخو�ص  بعث  اإعادة 
بيني  توا�سل  نقطة  �سكل  موازي،  عمل 
الذي  املخ�رسم  اجلاد  الكاتب  هذا  وبني 
»النهاية«  روايتي  الطاهرة  لروحه  اأهديت 
وملن �سبق اأن قراأ »ريح اجلنوب« ، فرواية 
»النهاية« هي تتمة لها اإن �سح القول، ذات 
اأحداث  جت�سد  تاريخي  اجتماعي  طابع 
زمنيا  توؤطرها  تاريخية،  فرتات  من  فرتة 
اجلزائر  على  الفرن�سي  ال�ستعمار  فرتة 
الع�رسية  وفرتة ما بعد ال�ستقالل، وبداية 

ال�سوداء يف اجلزائر.

على  اختيارك  وقع   ملاذا 
بن  احلميد  عبد  الراحل  الأديب 
يف  لتكريه  بالتحديد  هدوقة 

روايتك »النهاية«؟

و«ريح  هدوقة،  بن  احلميد  عبد  اخرتت   
املرحوم  كون  باخل�سو�ص،  اجلنوب« 
التي  احللقات  اإحدى  ميثل  يزال  وما  كان 
�سواء  اجلزائري،  الأدب  اإثراء  يف  �ساهمت 
حتى  اأو  الرواية  اأو  الق�سرية  الق�سة  يف 
كتابنا  نغفل  اأن  دون  ال�سعبية،  الأمثال  يف 
املكر�سني الذين كان لهم الف�سل يف و�سول 
اإىل  املحت�سم  بال�سكل  ولو  اجلزائري  اأدبنا 

العامل، مع ما ت�سهده ال�ساحة القرائية من 
نق�ص يف ن�سبة املقروئية. و«ريح اجلنوب« 
باخل�سو�ص، لأن نهايتها املفتوحة ا�ستفزت  
�سخو�سها،  اإحياء  باإعادة   فقمت  قلمي 
فكانت كتحدي بالن�سبة يل خ�سته مع قامة 
الأدبية  ال�ساحة  على  اأحقيتها  اأثبتت  اأدبية 

والعربية، واأمتنى اأين قد وفقت.

 كيف كانت جتربتك مع دار 
خيال للن�سر والرتجمة ؟

والرتجمة  للن�رس  خيال  دار  مع  جتربتي 
والنا�رس  والكاتب  ال�سديق  مميزة،  كانت 
حتديه  خالل  من  اأثبت  طيبي،  رفيق 
معيقات الن�رس والتوزيع يف اجلزائر والوطن 
وذلك  متاحة  الو�سول  اإمكانية  اأن  العربي؛ 
بالإ�رسار والعمل اجلاد، كما اأن هذه الدار 
الذين  الكتاب  من  للعديد  حا�سنة  كانت 
واقع موثق  اإىل  يتحول خيالهم  اأن  اختاروا 
على الورق، كانت جتربة مميزة رغم اأنها مل 
تخلو من املعيقات، ومن هذا املنرب وعرب 
�سفحات جريدة« الو�سط« اأثني على جهود 
الأ�ستاذ رفيق واأمتنى الزدهار لهذه الدار 

الفتية.

مل�ساركة  تقرئني    كيف 
التتويج  بغية  امل�سابقات  يف  الأدباء 

باجلوائز ؟

امل�سابقات  يف  امل�ساركة  اأجل  من  الكتابة 
فقط، اإنقا�ص من قيمتها، نكتب لأن الأدب 
العلم  مع  والتكرميات،  اجلوائز  من  اأ�سمى 
يخ�ص  فيما  مهم�سون  الكتاب  اأغلب  اأن 
التكرميات، دون اأن ننفي اأن بع�ص الأ�سماء 
ت�سعى جاهدة للح�سول عليها بغ�ص النظر 
اأما بخ�سو�ص اجلوائز فاأرى  الو�سيلة.  عن 
بها،  الأحق  هو  والأقوى  الأجدر  الن�ص  اأن 
قائمة  بتنظيم  الكفيل  هو  وحده  والوقت 

حقيقية لالأقوى والأ�سعف.

بع�ض  توثيق  يف  راأيك   ما 
الكتاب اجلزائريني والعرب والأجانب 
لفريو�ض »كورونا امل�ستجد« على �سكل 

موؤلفات؟

عمل،  اأي  نقراأ  اأن  قبل  نحكم  اأن  ميكن  ل 
اأراه فعال متباينا بني من اختار هذه  لكني 
يومياته  عن  للكتابة  العاملية  اجلائحة 
يف  رواية  كتابة  اختار  من  وبني  وتوثيقها، 
وقت قيا�سي عن حدث مل تت�سح بعد معامل 
الت�رسع  بع�ص  هناك  اأن  اأرى  واأنا  نتائجه. 
وت�رسع  املو�سوع،  هذا  عن  الكتابة  يف 
هذه  احت�سنت  التي  الن�رس  للدور  اأكرث 

امل�سنفات.
 جديدك؟

على  اأركز  اأن  اأحاول  جديدي،  بخ�سو�ص 
الروايات  نطاق  عن  تخرج  ل  موا�سيع 
قيد  عمل  لدي  التاريخية.  الجتماعية 

التعديل �ساأعلن عنه يف حينه.

 كلمة اأخرية ؟
ي�سعني  ل  الأخرية،  كلمتي  يخ�ص  فيما 
على  اأثني  اأن  اإل  الراقي  احلوار  هذا  بعد 
ال�ساعد،  الكاتب  دعم  �سبيل  يف  جهودكم 
الأجدر  الن�ص  ي�سلهم  اأن  اأمتنى  وللقراء 
دائما، لأنهم احلكم الف�سل يف جودة العمل 

من عدمه.
جديدة  بداية  النهاية  تكون  اأن  اأمتنى  كما 
بقلم  اآمن  من  لكل  بجودتها  اأعد  لأعمال 

حميدة �سنويف يوما.

حاورها : حكيم مالك

كرمت الكاتبة  ال�ساعدة حميدة �سنويف  بروايتها »النهاية » ال�سادرة عن دار خيال للن�سر والرتجمة ،الأديب اجلزائري الراحل 
عبد احلميد بن هدوقة عرب اإحياء رائعته » ريح اجلنوب« 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد احلميد

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة ال�سراقة
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

الكائن بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01
ال�سراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد 612 و 613 و  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�رضاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�سيد)ة( : �ضيلع يحي ابن الربيع ،تاجر ، جزائري اجلن�ضية املولود بالهرية بلدية ابن بادي�س )ق�ضنطينة( بتاريخ 1985/06/08 
ال�ساكن )ة( ب : حي العقيد حممد �ضعباين اأوما�س والية ب�ضكرة 

- متخد)ة( من مكتب االأ�ضتاذ رليد طاهر حمام لدى املجل�س الكائن ب�ضارع اأول نوفمرب رقم 105 بو�ضماعيل والية تيبازة موطنا   خمتارا لها بدائرة اخت�ضا�س حمكمة القليعة حلني انتهاء اإجراءات 
التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من ق اإ م اإ   

-�ضد : فتاح حمزة بن بن عزوز، تاجر ، جزائري اجلن�ضية ، املولود باأوالد معروف والية املدية بتاريخ 1970/05/12 
ال�ساكن ب : 13 التعاونية العقارية الباهية – الدواودة والية تيبازة 

-مبقت�ضى  ال�ضند التنفيذي املتمثل يف : اإعرتاف بدين لدى االأ�ضتاذة بن عومر ح�ضيبة املوثقة بالدواودة – حي 38 م�ضكن عمارة 02 رقم 25 والية تيبازة بتاريخ 2019/07/29 الفهر�س 2019/494 
املمهور بال�ضيغة التنفيذية 

بناءا على حم�رض التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 
حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2020/02/16  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة  

-بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي املوؤرخ يف  2020/02/16
-بناءا على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2020/02/16 

بناءا على و�ضل اإر�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة و�ضل رقم 660 160 77 002
بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2020/03/10
 بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  10//2020/03

بناء على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على االإذن باإجراء ن�رض م�ضمون التبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية  وطنية �ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة 
القليعة بتاريخ 2020/06/04 رقم 20/00623 ، ياأذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ 2020/02/16 عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة لل�ضند التنفيذي 
املتمثل يف اعرتاق بدين لدى االأ�ضتاذة بن عومر ح�ضيبة املوثقة بالدواودة – حي 38 م�ضكن عمارة 02 رقم 25 والية تيبازة بتاريخ 2019/07/29 الفهر�س 494 /2019 املمهور بال�ضيغة التنفيذية ، 
املت�ضمنة : )) ....املدين ال�ضيد / فتاح حمزة بن بن عزوز الذي �ضهد على نف�ضه اأنه مدين مببلغ مايل قدره /خم�ضة ماليني دينار جزائري 5.000.000.00 دج ت�ضلمه خارج جمل�س العقد و بعيد عن 

روؤية املوثقة املوقعة اأ�ضفله الدائن ال�ضيد/ �ضيلع يحي ابن الربيع...(( يف جريدة يومية وطنية 
املح�سر الق�سائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اجللفة
دائرة اجللفة

بلدية اجللفة
اإعالن

اإىل  اجللفة  لبلدية  البلدي  ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  ينهي 
كافة املواطنني عن فتح �ضجل خا�س باإجراء حتقيق حول 
م�ضنفة  موؤ�ض�ضة  م�رضوع  يف  املالئمة  عدم  و  املالئمة 
 ) املنزيل  االأثاث  و  للخ�ضب  التحويلية  النجارة  )وحدة 
 : مل�ضريها    SARL BIG امل�ضماة  ال�رضكة  لفائدة 

بوعمرة عثمان 
الق�ضم   )129-131( قطعتان  ال�ضناعية  باملنطقة  الكائن 
له  �ضخ�س  كل  على  و  اجللفة  ببلدية   19-16 اجلزء   201
التقنني )البلدية  اأو مالحظة االت�ضال مب�ضلحة  اعرتا�س 
من  و   12:00 اىل   08:00 ال�ضاعة  من  يوم  كل   ) املركزية 
13:00 اىل 16:30 ما عدا اأيام العطل الر�ضمية و ذلك ملدة 
)15 يوم ( ابتداء من ن�رض االإعالن يف ال�ضحف اليومية .  

تعزيـــــــــــــــــــة اإىل عائلة جوادي

عن  رحل  اأيام  ثالثة  قبل 
االأب واجلد احلنون  دنيانا 
القادر  عبد  جوادي  احلاج 
عمر  عن  العمري  ابن 
واإثر  �ضنة    79 الـ   يناهز 
هذا امل�ضاب اجللل يتقدم 
جمال  ال�ضحفي  الكاتب 
وبناته  الكرمية..اأبناوؤه  العائلة  كافة  اإىل  ن�رضاهلل 
خا�ضة اإليا�س وزكريا بتعازيه اخلال�ضة راجيا من 
املوىل عّزوجّل اأن يتغمد الفقيد برحمته الوا�ضعة 

واأن ي�ضكنه ف�ضيح اجلنان...         
اإنا هلل واإّنا اإليه راجعون.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اجللفة
دائرة اجللفة

بلدية اجللفة
م�سلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات
رقم : 15 /2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح 
بتاأ�سي�س جمعية حملية

املوؤرخ  رقم 06/12  القانون  18 من  املادة  الأحكام  طبقا 
يف 18 �ضفر 1433 املوافق ل : 12 جانفي 2012 املتعلق 
و�ضل  ت�ضليم   2020/03/10 اليوم  هذا  مت   ، باجلمعيات 

ت�ضجيل الت�رضيح بتاأ�ضي�س جمعية حملية امل�ضماة : 
القادر  عبد  براهيمي  ملدر�ضة  التالميذ  اأولياء  جمعية 

باجللفة 
يراأ�ضها ال�ضيد : م�ضبل خمتار

حي  القادر  عبد  براهيمي  ابتدائية   : ب  مقرها  الكائن 
البهاء باجللفة 

الو�سط:2020/06/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اجلزائر

مديرية التقنني ، ال�سوؤون العامة و املنازعات
م�سلحة ال�سوؤون العامة

مكتب اجلمعيات
الرقم :140/ م ت �س ع م / م �س ع /م ج /2019

رقم امللف : 06 /2016�سنف : الت�سامن الإ�سعاف و الأعمال اخلريية 

و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية
طبقا الحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �ضفر عام 1433 ه املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم 30 دي�ضمرب 2019   ا�ضتالم مذكرة التعديالت ) حم�رض اجلمعية العامة 

االنتخابية ( املوؤرخة يف 2016/11/08 املتعلقة بتغيري ت�ضكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية الوالئية الت�ضامن االإ�ضعاف و االأعمال اخلريية امل�ضماة : 
جمعية �سنابل اخلري

امل�سجلة حتت رقم 57/ م ت �س ع م / م �س ع /م ج /2016 بتاريخ 2016/07/31
املقيمة ب : القاعة متعددة الريا�ضات �ضارع حممد مغربي بلدية خراي�ضية 

يرتاأ�سها ال�سيد : بن عالل مروان املنتخب خالل اجلمعية العامة االنتخابية املوؤرخة يف 2016/11/08
اأهداف اجلمعية : - خدمة فئات املحتاجني و م�ضاعدة العائالت املعوزة  .

- تنمية ثقافة الت�ضامن ، االإ�ضعاف و االعمال اخلريية يف الو�ضط املعي�ضي 
- غر�س روح الت�ضامن االإ�ضعاف و االعمال اخلريية  

- تنظيم رحالت للعائالت املعوزة يف جمال ت�ضامن االإ�ضعاف و االعمال اخلريية 
- اإحياء االأعياد الدينية و الوطنية 

وبالتايل يجب القيام باإجراءات االإ�ضهار وفقا الأحكام املادة 18 ) الفقرة 02( من القانون ال�ضالف الذكر 
قائمة اأع�ساء الهيئة التنفيذية املنتخبني خالل اجلمعية العامة النتخابية املوؤرخة يف 08/11/2016

الوظيفة يف اجلمعيةاالإ�ضم و اللقب

رئي�س اجلمعيةبن عالل مروان

نائب رئي�سقندوز حممد اأمني

اأمني عام قا�ضي �ضمري

نائب االأمني العام بونيل بالل

اأمني املالاأيت افتان يوغرطة

نائب اأمني املالطاهري فوؤاد

ع�ضوبلحجالت فريد  

ANEP N°:  2016010186الو�سط:2020/06/22



بقلم: توفيق عبد الفتاح 
- اأ�صري حمرر و�صحايف يف موقع 

عرب 48

كنا نتقا�سم اجلوع واجلرح واملوت 
نك�رس  الوطن،  ون�سف  مًعا، 
طفولتنا ون�ستن�سق رائحة البارود 
احلليب  رائحة  ن�ستن�سق  اأن  قبل 
اللدنة..  اأمهاتنا  حلمات  من 
ويتعذر لقاوؤنا بهم يف الأ�رس لوطاأة 
التقييدات الإ�رسائيلية التي حتول 
دون ذلك.. التقينا �سويا يف اأوائل 
املا�سي  القرن  من  الثمانينيات 
الت�سل�سلي  ال�سدفة  بتعارف 
القادم  ال�سباب  من  كمجموعة 
وخلفيات  خمتلفة  مناطق  من 
متجان�س  بح�س  مت�سابهة 
متاأثرين مبا يدور يف حميطنا وما 
يتعر�س له �سعبنا، ل�سيما م�سهد 

لأبناء  وال�ستب�سال  املقاومة 
عام  لبنان  اجتياح  خالل  �سعبنا 
1982 وجرائم الحتالل وارتكاب 
وم�سهد  والفظائع،  املجازر 
الطفولة املقاوم "لأطفال الآر بي 
جي" الذي كان يخجلنا، وم�سهد 
تقل  التي  الإ�رسائيلية  احلافالت 
اأولئك الأطفال مع�سوبي الأعني، 
"املية واملية" وبرج  القادمة من 
اللبناين  اجلنوب  من  الرباجنة" 
مرورا بطريق الربوة بلد حممود 
دروي�س املهجرة" والتي ل نقوى 
وم�سهد  بعد،  جمافاتها  على 
الأطراف  مبتوري  اجلرحى 
يف  زيارتهم  على  واظبنا  ممن 
واأبرزها  حيفا،  م�ست�سفيات 
جمزرة  من  املروعة  امل�ساهد 
العميق  وتاأثرنا  و�ساتيال،  �سربا 
بامل�سهد الإجرامي الذي اجرتحه 

وحزب  الإ�رسائيلي  اجلي�س 
الكتائب اللبناين بحق اأبناء �سعبنا 
هناك.. وبروح ال�سباب والندفاع 
اجلامح والغ�سب ونزوع الرف�س، 
اأوا�سط  يف  املجموعة  حتولت 
مقاومة  خلية  اإىل  الثمانينيات 
للتدريبات  عنا�رسها  خ�سع 
املختلفة يف الداخل ويف �سوريا، 
واملهمات  الأهداف  ور�سدت 
جندي  اختطاف  عملية  ونفذت 
باأ�رسى  اإ�رسائيلي بهدف مبادلته 
فل�سطينيني، اإل اأن خلال ما ا�سطر 
قتل  اإىل  اخللية  اأفراد  من  عددا 
بعد،  تت�سح  مل  لأ�سباب  اجلندي 
بح�سابات  لغز  اإىل  حتولت  والتي 
الإ�رسائيلية..  ال�ستخبارات 
بعد  اي�سا..  بح�ساباتنا  رمبا  بل 
قرابة ال�سنتني يف اأوائل عام 1986 
مكثفة  ا�ستخبارية  وبعد حتريات 

املجموعة  اعتقلت  ودقيقة 
لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  التابعة 
اإ�رسائيلية  حملة  �سمن  فل�سطني 
اأر�س  على  اجلبهة  ا�ستهدفت 
زمن  يف  التاريخية،  فل�سطني 
�رسبة  توجيه  مت  اأن  بعد  الثورة 
وال�سفة  غزة  يف  لها  قا�سية 
 1986 العام  من  اآذار  يف  الغربية، 
و�سملت حملة العتقالت كال من 
بياد�سة،  اإبراهيم  الداخل  رفاق 
مخ،  اأبو  �سالح  مخ،  اأبو  اإبراهيم 
توفيق  عكري،  داه�س  دقة،  وليد 
ن�سار،  نا�سيف  الفتاح،  عبد 
ال�سفة  ومن  غزة  من  وقيادات 
الذي  ال�سهيد  اأبرزهم  الغربية، 
�سجن  يف  العتقال  خالل  اغتيل 
ب�سبب  الراعي  اإبراهيم  الرملة، 
�سموده الأ�سطوري وعناده النادر 
واأهمية دوره ومكانته الع�سكرية.. 

وعبقا  روًحا  اليوم  ن�ستح�رسهم 
لنكتب  لي�س  النادرة،  الأ�سالة  من 
تغنًيا  ولي�س  واأجماده،  التاريخ 
احلا�رس  لرذالة  املا�سي  مباآثر 
الذي  للطريق  وفاء  بل  فح�سب، 
للم�سرية  وا�ستكمال  اخرتناه.. 
بحروف  ولنكتب  وا�ستحقاقاتها، 
واأبجديات املرحلة و�سماتها من 
التاريخ  لعنة  لنزيل  احلا�رس  لعنة 
ومن�سح العار عن جباهنا، لنكر�س 
امل�سري يف  اأمام  واخلجل  احلياء 
زمن عز فيه احلياء.. لريب اأنها 
املرحلة،  �سمات  هي  تلك  كانت 
املربر  اجلموح  ذلك  وكان 
الفل�سطيني  الزمن  وا�ستحقاقات 
ي�ستدعي  الراهن  فاإن  الثائر، 
للن�سال  "املتوا�سعة"  الروح  تلك 
اجلماهريي  والتح�سيد  ال�سعبي 
ال�سعب  روح  وا�ستعادة  الوحدوي 

اأننا  لنتيقن  اجلامعة  واإرادته 
كما  احلياة  ي�ستحق  �سعب 
غبار  لنف�س  احلرية  ي�ستحق 
جباهنا.  على  من  وحله  اأو  العار 
مفعم  واأنا  الكلمات  هذه  اأكتب 
زمن  يف  واأدونها  والأمل،  بالوجع 
واأر�سمها  املوازي،  الدقة"  "وليد 
كما  ولـ"ميالد"  للطفولة  حروفا 
اأ�سمع  بت  الذي  "ميالدي"  هو 
وا�ست�سعر ن�سيم هم�ساته، ومناغاة 
�سباحات  بانبالج  تب�رس  وحليبا 
الطفويل،  �سعره  خ�سالت  تبلل 
الندى،  اأهداب  على  وحتمله 
يحلق بجناحيه ال�سغريتني برحب 
الف�ساءات، و�سم�س ال�سبح تت�سلل 
تعلو  وهي  وجنتيه  على  خيوطها 
مالمح  لرت�سم  بعر�سها  ب�سمته 
هذا  يف  اآخر  واأفق  اأخرى  طريق 

الليل البهيمي.
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من ذاكرة الأ�صر

 17 �أفريل ي�ضتح�ضر �أيقونات يف 
حا�ضرنا �لبهيمي..

مل تكن تلك اللحظات احلا�صمة، من �صويعات ال�صراع العابر، ولي�صت هم�صات من رومان�صيات ال�صباب والندفاع 
املغلف ب�صبق الأحالم وتهور البدايات، بل الأيقونات التي األقت بومي�صها اإ�صعاعات يف متاهات الطريق املوح�ش، 

واإ�صاءات حملت عمق و�صهيل الثورة واملعاين املنتزعة، ونزوع الإرادة الإن�صانية اجلاحمة التي رمبا دفعت بع�صهم 
للريادة نحو املوت اأو رمبا نحو احلياة وامل�صتقبل وامل�صتحيل.. اأكتب كلماتي بحرويف املرتددة واخلجولة نزًفا، بعدما 
تغيبنا عنهم حيث نتمرغ يف �صاحات "الن�صال القذر" وعبث احلا�صر، و بعد اأن غادرنا رفاقنا منذ ثمانية وع�صرين 
عاًما ونحن ل نقوى على الوفاء مبا ي�صتحقون منا، رغم عناء امل�صتحيل و�صلف الزمن، ذلك بعدما كانت جمموعة 

رفاق تتقا�صم الر�صا�ش ون�صف الرغيف.

�لأ�ضري �ملري�ض معت�ضم رد�د يعاين 
من و�ضع �ضحي �ضيء

تقرير: مهجة القد�ش:

موؤ�س�سة مهجة   اأفادت 
والأ�رسى  القد�س لل�سهداء 
الأ�سري  اأن  اليوم،  واجلرحى 
داود  طالب  معت�سم  املري�س 
�سيدا  بلدة  من  عاماً(   38( رداد 
من  يعاين  طولكرم،  مدينة  ق�ساء 
نتيجة  جداً  �سيء  �سحي  و�سع 
املتعمد  الطبي  الإهمال  �سيا�سة 
اإدارة  قبل  من  ال�سيئة  واملعاملة 
ال�سجن بحقه وبحق باقي الأ�رسى 
�سجن  يف  يقبعون  الذين  املر�سى 
واأو�سحت مهجة  الرملة.  عيادة 
القد�س اأن املجاهد معت�سم رداد 
و�سلت  حديثة  ر�سالة  خالل  ومن 
التهابات  من  يعاين  زال  ما  منه، 
كبرية  بن�سبة  ومزمنة  حادة 
الدم  ون�سبة  الأمعاء،  يف  وعالية 
نتيجة  منتظمة  وغري  منخف�سة 

واأن  وامل�ستمر،  الدائم  النزيف 
جهاز املناعة عنده �سعيف جداً، 
ويعاين من اآلم م�ستمرة يف اأنحاء 
اجل�سم وعدم ا�ستقرار ب�سكل عام 
اآلم  من  ويعاين  ال�سحي،  بو�سعه 
الد�سك  ب�سبب  �سديدة  واأوجاع 
الفقرة  يف  كبري  خلل  يوجد  حيث 
مما  واخلام�سة  والرابعة  الثالثة 
اإ�سافًة  له،  كبرية  باآلم  يت�سبب 
له�سا�سة يف العظام، وعدم انتظام 
الأ�سري  واأ�ساف  القلب.  دقات 
رداد يف ر�سالته اأن اأو�ساع الأ�رسى 
املر�سى القابعني معه يف ال�سجن 
اإدارة  تعامل  ب�سبب  جداً  �سيئة 
جائحة  بحجة  معهم  ال�سجن 
للكانتينا  بحاجة  وهم  كورونا، 
م�سابني  اأ�رسى  وجود  ب�سبب 
الق�سم.  يف  معهم  موجودين 
معت�سم  الأ�سري  بالذكر اأن  جدير 
1982/11/11م؛  مواليد  من  رداد 

قبل  من  واعتقل  اأعزب،  وهو 
بتاريخ  ال�سهيوين  الحتالل  قوات 
عليه  وحكم  2006/01/12م، 
عاماً  ع�رسين  الفعلي  بال�سجن 
يف  والع�سوية  النتماء  بتهمة 
الع�سكري  الذراع  القد�س  �رسايا 
حلركة اجلهاد الإ�سالمي ومقاومة 
ويُ�سنف  ال�سهيوين،  الحتالل 
ال�سعبة  املر�سية  احلالت  �سمن 
ال�سهيوين  الحتالل  �سجون  يف 
الأمعاء  يف  �رسطان  من  يعاين  اإذ 
ونزيف حاد دائم وم�ستمر ومزمن، 
اأخرى  اأمرا�س  لعدة  اإ�سافة 
- �سغط الدم وعدم انتظام دقات 
يف  وه�سا�سة  والكول�سرتول  القلب 
العظام- اأ�سيب بها وهو يف الأ�رس 
الطبي  الإهمال  �سيا�سة  نتيجة 
�سلطات  تنتهجه  الذي  املتعمد 
باقي  وبحق  بحقه  الحتالل 

الأ�رسى املر�سى يف ال�سجون. 

علي �صك�صك

وير�سمون  الق�سية،  يلخ�سون  هم 
ت�ساري�سها مبنعرجاتها واأغوارها 
تاريخها  ويعت�رسون  ومناخاتها 
ويلونون اأفقها، اأ�رسانا، ذلك اأنهم 
الواقع،  رف�س  على  ال�ساهد  هم 
الكامل  والظلم  الحتاليل  الواقع 
ال�سعب  نريه  حتت  يرزح  الذي 
الفل�سطيني،  والوطن  الفل�سطيني 
عاماً  ظلما  لي�سكل  ميتد  والذي 
الإن�سان  ولقيم  العربي  لل�سعب 
�رسط  يجايف  اأنه  مبا  عامة، 
حقه  وبداهة  الإن�ساين  الوجود 
والكرامة  واحلرية  احلياة  يف 
والأر�س والأمان، ويجايف �رسعة 
امل�سمرة  وفل�سفتها  الحتالل 
موت  تعتنق  التي  املعلنة 
اأ�سالئهم  على  واحلياة  الآخرين 
بيوتهم،الأ�رسى  ويف  وتراثهم 
عنا�رس  على  املتاأمل  الدليل  هم 
تفاعلها  ذروة  وهم  امل�ساألة، 
النهاية  يف  ليكونوا  نقي�سها  مع 
وي�سبحوا  النقي�س،  هذا  اأ�رسى 
بهم  ليفعل  له  م�ستباحاً  جمالً 

الذي  �سعبهم  لكل  يختزنه  ما  كل 
حيواتهم  على  وليحقق  ميثلونه، 
واأج�سادهم ما يت�سهى فعله يف كل 
الفل�سطينيني،  كل  ميثلونهم،  من 
والت�سفي  والقهر  ال�سجن  فلي�س 
بالتعذيب وحماولت ك�رس الإرادة 
املعنوي  والإعدام  الروح  وقتل 
اإل ما يخبئونه يف �سدورهم لكل 
بنهايتهم  ويحلمون  فل�سطيني 

جميعاً بطريقة م�سابهة،
وهم يتماهون مع الوطن يف هذه 
احلال، كما لو اأنهم قد عَزّ عليهم 
ف�ساركوه  اأ�سرياً  الوطن  يكون  اأن 
وبه  رمبا  يوؤن�سونه  يعانيه،  ما 
ي�رسون  كاأمنا  اأو  ي�ستاأن�سون، 
واحٌد  �سيءٌ  والوطن  اأنهم  على 
معاً  نكون  اأن  فاإما  ينف�سم،  ل 
معاً  نكون  اأن  اأو  هو  كما  هكذا 
ذروة  نكون،وهم  اأن  ن�ستهي  كما 
العامة  الفل�سطينية  الأ�رس  حالة 
فل�سطيني  كُلّ  منها  يعاين  والتي 
ح�سب  كٌلّ  اأخرى،  اأو  بطريقٍة 
ومكانه،  وموقعه  زمانه  ظروف 
مقيٌد  وكٌلّ  ما،  بطريقٍة  اأ�سرٌي  كٌلّ 
يف  اأو  الوطن  داخل  ما  بطريقٍة 

من  معاناةٌ  ولكٍلّ  الأ�رس،  �ستات 
وتدور  �سياقه  مع  تتمازج  ما  نوٍع 
معه حيثما دار انعراجا وانحدارا 
اأو �سعودا، لكنها يف النهاية تقيده 
كما  يكون  اأن  وتاأ�رسه ومتنعه من 
يجب  كما  الأقل  على  اأو  ي�ستهي 
الأحوال  اأب�سط  ويف  يكون،  اأن 
فيه  يرقد  بقرٍب  التمتع  من  متنعه 
وبجوار  وطنه  تربة  يف  ب�سالم 
مع  وحدهم  اأجداده،لكنهم  عظام 
الرف�س  ذروة  ميثلون  ال�سهداء 
الفل�سطيني  الأ�رس  الأ�رس،  لواقع 
بهذا  وهم  الوطن،  واأ�رس  العام 
بدء  منذ  ال�سعب  اإرادة  يبلورون 
لالنعتاق  توقه  ويختزلون  ال�سعب 
ال�سهادة  وهم  الأ�رس،  ذلك  من 
اجلمعي  الكيان  حيوية  على 
و�سهادة ا�ستحقاق احلياة يعلقونها 
على اأعمارهم وجمريات اأيامهم، 
اأيقونًة  ال�سعب  كُلّ  ويُ�سهرها 
باملكان،  جدارته  على  وعالمة 
اإىل  ت�ساف  جمرًة  ويتخذها 
ي�ست�سيء  التي  ال�سوؤال  جمرات 
لتفكيِك  اأ�رِسه  يف  ويقتات  بها 

�سل�سلِة الأ�رِس والحتالل.

تفكيك �لأ�ضر



الكاتب: حممد علي فقيه - 
امليادين نت

مدربة  الوحدات  هذه  اأن  ويوؤكد 
جيداً ومزودة باأ�سلحة خمتلفة،ـ منها 
والغاز  الهراوات،  الأبي�ض،  ال�سالح 
كهربائية  واأجهزة  للدموع،  امل�سيل 
توؤدي اإىل حروق يف اجل�سم، واأ�سلحة 
ور�سا�ض  حارقاً،  ر�سا�ساً  تطلق 
ور�سا�ض  دولياً،  املحرم  "الدمدم" 
غريب يحدث اآلماً �سديدة. وي�سيف 
فروانة: "قبل ب�سع �سنوات بداأت تلك 
الوحدات با�ستخدام نوعاً جديداً من 
عيارات  يطلق  املطاطي،  ال�سالح 
�سم   5 بقطر  دائرة  حتدث  مطاطية 
بها،  ي�ساب  الذي  الأ�سري  ج�سد  يف 
مادة  مفرزة  ملم   2 بعمق  وتدخل 
حارقة،  "�سعطة"  حتدث  برتقالية 
احلارق  الر�سا�ض  الأ�رسى  واأ�سماه 
اإىل تخديره لزمن  اإ�سافة  اأو الفلفل، 
�سد  مراراً  ا�ستخدمت  وهذه  معني، 
من  العديد  ا�ست�سهد  وقد  الأ�رسى. 
الأ�سلحة.  هذه  بنوعية  الأ�رسى 
تلك  تكون  باأن  فروانة  ي�ستبعد  ول 
اأج�ساد  ا�ستخدمت  قد  الوحدات 
الأ�رسى وحياتهم، حقاًل لتجربة هذه 
الأ�سلحة املمنوعة، كما جتري عليهم 
جتارب الأدوية، الأمر الذي ي�ستدعي 
املتابعة من قبل املوؤ�س�سات املعنية. 
تلك  اأن  نت  للميادين  فروانة  ويبني 
الوحدات، ويف اأحيان كثرية، ت�ستخدم 
حيث  "ميلنواه"،  ف�سيلة  من  الكالب 
العمل  على  عالية  بقدرة  تتمتع  اأنها 
وحتّمل الأمل، وت�ستطيع العمل اأحياناً 
�سيء،  باأي  تكرتث  ول  املوت  حتى 
�سوى بتنفيذ املهمة التي تكلف بها، 
الكالب  من  النوع  هذا  تدريب  ويتم 

عمل  طبيعة  وعن  الأ�سري.  ملالحقة 
ذلك  فروانة  ل  يف�سّ الوحدات  هذه 
فرقة  �سجن   كل  يف  "يوجد  بقوله: 
خا�سة من تلك الوحدات، تعمل على 
مدار �ساعات اليوم من دون توقف اأو 
انقطاع، وميتلكون قدرات واإمكانيات 
لآخر،  �سجن  من  التنقل  يف  فائقة 
داخل  يف  الوحدة  ا�ستدعاء  يتم  و 
الأخرى،  ال�سجون  من  اأو  ال�سجن 
فور ن�سوء ما ميكن اأن يوؤ�رس حلدوث 
احتجاجات من قبل الأ�رسى".ويوؤكد 
يف  تتلذذ  الوحدات  هذه  اأن  فروانة 
ففي  عراة،  وهم  الأ�رسى  م�ساهدة 
الوحدات  هذه  ت�سع  الأحيان  بع�ض 
عراة  وهم  الأ�رسى  من  جمموعة 

منهم  وتطلب  البع�ض،  بع�سهم  مع 
اأما  ومهينة.  م�سينة  حركات  اإجراء 
فيوؤكد  الأطفال،  الأ�رسى  عن معاناة 
فروانة اأن هذه الوحدات تفعل ال�سيء 
املرات  اإحدى  ففي  معهم.  نف�سه 
التقطت تلك الوحدات �سوراً لأطفال 
اأ�رسى يف ق�سم 7 يف �سجن ه�سارون 
الإ�رسائيلي وهم عراة، وهددتهم بها 
اإن  فروانة  ويقول  عليهم.  لل�سغط 
قذف  يف  "نخ�سون"  وحدات  جرائم 
اأثناء  ا�ستفزازي  ب�سكل  امل�ساحف 
م�ستمرة.  زالت  ما  لالأ�رسى  قمعهم 
ونفحة  جمدو  معتقل  يف  ح�سل  كما 
اأن  والأ�سواأ   .2005 عام  منت�سف 
يف  اآنذاك  الربملانية  الداخلية  جلنة 

زيارتها  بعد  الإ�رسائيلي،  الكني�ست 
التفقدية ل�سجن جمدو، اأكدت متزيق 
ال�رسيف،  امل�سحف  من  ن�سختني 
ويف�رس   �ساذة.  احلادثة  اأن  واعتربت 
فروانة للميادين نت معنى "نخ�سون"، 
باأنها "تعني يف القامو�ض العربي القوة 
"ميت�سادا"   فيما  والق�سوة،  وال�سالبة 
لقلعة  ن�سبة  تاريخية  دللة  له  اإ�سم 
منوذجاً  تعترب  التي  "ميت�سادا"، 
 . اليهود"  عند  به  يحتذي  للبطولة 
وحول الفرق بني عنا�رس "ميت�سادا"، 
و"نخ�سون"، يقول: "ل يوجد اختالف 
والت�سليح  التدريب  حيث  من  بينهما 
ا�ستخدمتا  قد  فكالهما  والأهداف، 
وحدة  كانت  واإن  املعتقلني.  لقمع 
واأكرب  اأقوى  من  تعترب  "نخ�سون" 
الإ�رسائيلية،  الع�سكرية  الوحدات 
لإحكام  خ�سي�ساً   �ُسكلت  فقد 
ال�سيطرة على ال�سجون عرب مكافحة 
ما ي�سمى "اأعمال ال�سغب" داخلها". 
وت�سم هذه الوحدات - وفق فروانة - 
ع�سكريني ذوي اأج�سام قوية وخربات 
اأن  لهم  �سبق  جداً،  عالية  وكفاءات 
خدموا يف وحدات حربية خمتلفة يف 
جي�ض الحتالل الإ�رسائيلي، وميتلك 
تقنية.  قتالية  مهارات  اأع�ساوؤها 
خا�سة  تدريبات  عنا�رسها  ويتلقى 
ومواجهة  لالأ�رسى  "مترد"  اأي  لقمع 
كافة حالت الطوارئ داخل ال�سجون 
عمليات  فيها  مبا  واملعتقالت، 
احتجاز رهائن. ويطالب فروانة عرب 
امليادين نت اأن تتم مالحقة وحدات 
ق�سائياً،  و"ميت�سادا"  "نخ�سون"  
وحما�سبتهم  الدولية  املحاكم  �سمن 
�سجلهم  لأن  الدويل،  امل�ستوى  على 
حافل بع�رسات اجلرائم التي ت�سنف 

يف القانون الدويل كجرائم حرب.
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كيف "تتفنن" بتعذيب الأ�سرى

ما هي "وحدات القمع" يف �سجون االحتالل ؟
ل يوجد اختالف يف وحدات القمع بني "نخ�سون" و"ميت�سادا" من حيث التدريب والت�سليح والأهداف، 

فكالهما قد ا�ستخدمتا لقمع املعتقلني وتعذيبهم. واإن كانت وحدة "نخ�سون" تعترب من اأقوى واأكرب 
الوحدات الع�سكرية الإ�سرائيلية. دائمًا ما مير يف اأخبار الأ�سرى اإ�سم وحدات )النح�سون وامليت�سادا( التي 

تقتحم ال�سجون ومتار�س كل اأنواع القمع عليهم. وللوقوف حول طبيعة ودور وهدف هذه الوحدات، 
امليادين نت اأجرت حواراً خا�سًا مع رئي�س دائرة الإح�ساء والدرا�سات يف هيئة الأ�سرى يف غزة، الأ�سري 

املحرر عبد النا�سر فروانة، فروانة يقول اإن اإدارة �سجون الحتالل، �سكلت ر�سميًا هذه الوحدات، وهي 
تعمل 24 �ساعة، وموجودة يف كافة ال�سجون الحتالل، ب�سكل دائم. 

القد�س - اإعالم الأ�سرى

يوم  الحتالل  خمابرات  ا�ستدعت 
 ،2020/6/18 املوافق  اخلمي�ض 
القد�ض  يف  فتح  حركة  �رس  اأمني 
�سادي مطور للمقابلة يف امل�سكوبية 
م�ستمر.  ب�سكل  ت�ستهدفه  حيث 
باأن  الأ�رسى  اإعالم  مكتب  واأو�سح 
مع  حققت  الحتالل  خمابرات 
اأطلقت  ثم  �ساعات  لعدة  "مطور" 

باأمر  بالغاً  �سلمته  اأن  بعد  �رساحه 
ع�سكري مينعه من التوا�سل مع عدد 
من الن�سطاء بحجه ان هذا التوا�سل 
يعر�ض امن )دوله الحتالل( للخطر 
. كما منعت من تنفيذ اأو اأقامه اأي 
فتح  حركة  ل�سالح  عمل  اأو  ن�ساط 
ما  بالقد�ض  الفل�سطينية  وال�سلطة 
القرار خطراً على الأمن يف  يعتربه 
ح�سب  واملنطقة  القد�ض  مدينه 

ن�ض البالغ الحتاليل.

منع �سادي مطور من ممار�سة اأي 
ن�ساط يف القد�س

اإذاعة �سوت الأ�سرى:

اأن  الأ�رسى  �سوت  اإذاعة  اأكدت 
وال�سفة  القد�ض  من  اأ�سريين 
املحتلتني يدخالن اليوم 20 من يونيو 
اأعواًما جديدة يف �سجون الحتالل، 
املوؤبد،  بال�سجن  حمكوم  اأحدهما 
عبيد  حممد  يا�رس  الأ�سري  وهم: 

ربايعة )46 عاًما( من مدينة القد�ض 
املوؤبد  بال�سجن  املحكوم  املحتلة 
مدى احلياة ق�سى منه 19 عاًما بعد 
اعتقاله عام 2001. والأ�سري دروي�ض 
 31( عيا�ض  اأبو  دروي�ض  اإبراهيم 
املحكوم  قلقيلية  مدينة  من  عاًما( 
بال�سجن 15 عاًما ق�سى منه 13 عاًما 

بعد اعتقاله عام 2007.

تقرير:�سذا حناي�سة - األرتا 
فل�سطني 

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  حذرت 
الو�سع  تدهور  من  واملحررين، 
 41( ال�سباح  معمر  لالأ�سري  ال�سحي 
عاًما( من جنني، واملوجود حالًيا يف 
العناية املكثفة مب�ست�سفى "�سوروكا" 
الإ�رسائيلي. وقالت الهيئة، اإن الو�سع 
ال�سحي لالأ�سري ال�سباح ازداد �سوًءا 
اخلمي�ض املا�سي، ما ا�ستدعى نقله 
العناية  واإدخاله  امل�ست�سفى  اإىل 
يف  حاّد  بالتهاب  لإ�سابته  املركزة، 
اإن  عبري  �سقيقته  وقالت  الرئتني. 
ول  معمر،  على  جًدا  قلقة  العائلة 
اأو  حدث  ماذا  اللحظة  حتى  تعلم 
يحدث معه، م�سيفًة، "عليه �سخونة 
من  النهو�ض  ي�ستطيع  ول  �سديدة 
كورونا  اإجراء فح�ض  ومت  الفرا�ض، 

وتابعت  �سالبة".  النتيجة  وكانت  له، 
�سيء  اأي  نعرف  اأن  "نريد  حديثها: 
عنه، اأمي منذ اأربعة اأيام مل تنم من 
ال�سليب  مع  توا�سلنا  عليه،  خوفها 
ومل  الأ�رسى  وموؤ�س�سات  الأحمر 
عنه".وطالبت  معلومة  اأي  يخربونا 
و�سعه  مبتابعة  معمر،  اأم  والدته 
ال�سحي، وقالت اإنه مكث لعدة اأيام 
عيادة  تعطه  ومل  مرتفعة،  وحرارته 
�سجن النقب �سوى امل�سكنات، ولول 
اإىل  نقله  ملا مت  ق�سمه  الأ�رسى يف 
الأ�سري معمر  اأن  يذكر  امل�ست�سفى. 
معتقل  �سباح،  اهلل  عبد  اأ�سعد 
 ،2003 عام  جانفي  منت�سف  منذ 
بحقه  اإ�رسائيلية  حمكمة  واأ�سدرت 
حكًما بال�سجن الفعلي ملدة 23 �سنة. 
اجلاري  العام  بداية  منذ  دخل  وقد 

�سنته الـ18 يف �سجون الحتالل.

اأ�سريان يدخالن اأعواًما جديدة يف 
�سجون االحتالل ال�سهيونى

عائلة الأ�سري معمر ال�سباح

ال ننام من خوفنا عليه

االأ�سري �سادي عموري من خميم 
جنني يدخل عامه الـ19 يف االأ�سر

  دخل الأ�سري �سادي اإبراهيم قا�سم 
عموري من خميم جنني، يوم  اجلمعة 
املوافق 2020/06/19، عامه الـ19 
الإ�رسائيلي.  الحتالل  �سجون  يف 
جنني  يف  الأ�سري  نادي  مدير  وقال 
عموري  الأ�سري  اإن  �سمور  منت�رس 
احلياة،  مدى  بال�سجن  حمكوم 

�سيا�سة  من  طويلة  �سنوات  وعانى 
من  واحلرمان  التع�سفي  العقاب 
كافة  اأ�رسته  وطالبت  الزيارة. 
تفعيل  ب�رسورة  املجتمع  مكونات 
والت�سامن  جمددا،  الأ�رسى  ق�سية 
حية  ق�سيتهم  تبقى  حتى  معهم، 

وحا�رسة اأمام اجلميع.

تقرير : م�سطفى �سربي

الأ�سرية  زوج  حمادة،  منذر  ك�سف 
اإدارة  اأن  حمادة،  نزيه  فدوى  املعزولة 
ال�سجون عزلت زوجته يف مركز اجللمة 
منذ 11 يوماً، ب�سبب دفاعها عن الأ�سرية 
ل�سجانٍة  وت�سديها  ح�سيمة،  جيهان 
وعملت  ح�سيمة  الأ�سرية  على  اعتدت 

وهو  حمادة،  واأ�سار  ذلك.  منع  على 
واأطفاله  اأنه  بالقد�ض،  باهر  �سور  من 
اإثر  �سديد،  قلق  بحالة  ميرون  اخلم�سة 
لالعتداء  وتعر�سها  فدوى  زوجته  عزل 
عقب  ال�سجانات  اأيدي  على  بال�رسب 
ت�ستطيع  ل  العائلة  اأن  �سيما  ذلك، 
النفرادي.  العزل  يف  كونها  زيارتها 
"القد�ض" دوت كوم:  لـ  وقال يف حديث 

بال�سجن  حكماً  تق�سي  فدوى  "زوجتي 
اعتقالها  مت  كان  حيث  �سنوات،  لع�رس 
ابنتنا  تكن  ومل   ،2017  /8  /12 بتاريخ 
اأ�سبح  والآن  اأ�سهر،  اأربعة  تبلغ  مرمي 
تعرف  اأن  دون  �سنوات،  ثالث  عمرها 
والهاتف  الزجاج  األواح  عرب  اإل  والدتها 
خالل الزيارة، ومل حت�سن زوجتي مرمي 
اإل مرة واحدة منذ ولدتها، والحتالل 

على  ويزيد  اأطفالها  من  زوجتي  يحرم 
�سجانة  قيام  رف�ست  لأنها  بعزلها  ذلك 
داخل  اأ�سرية  على  بالعتداء  عن�رسية 
املوؤ�س�سات  حمادة  غرفتها".وطالب 
لإنهاء  بالتدخل  والإن�سانية  احلقوقية 
الأ�سريات  من  وغريها  زوجته،  عزل 
التي  والأ�رسى، وو�سع حد لالعتداءات 

ت�ستهدفهن.

.. وعائلتها تطالب بالتدخل

االأ�سرية فدوى حمادة دافعت عن زميلٍة لها فُعزلت
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ع.غ/وكالت

واأ�ضاف؛ »قواعد القانون الدويل التي 
الع�ضكري  االحتالل  ب�ضاأن  تتمحور 
للقد�س ال تخّول �ضلطات االحتالل اإال 
ب�ضلطات حمدودة من اأجل متكينها من 
اإدارة االإقليم اخلا�ضع لها، وذلك يعني 
ت�رشيعية  اإجراءات  اأي  بطالن  �ضمنياً 
االحتالل  �ضلطات  جتريها  اإدارية  اأو 
االإقليم  يف  الواقع  االأمر  لتغيري 
املحتل، وهو ما ينطبق بطبيعة احلال 

على الو�ضع يف القد�س«.
التي  الفعلية  ال�ضيادة  اأن  عي�ضى  واأكد 
القد�س  على  »اإ�رشائيل«  تفر�ضها 
الواقع  االأمر  بحكم  الع�ضكرية  بالقوة 
رف�س  ب�ضبب  ال�رشعية  تك�ضبها  ال 
املجتمع الدويل لها وذكر اأن التنظيم 

الدويل يحّرم ا�ضتعمال القوة الأغرا�س 
ال�ضيادة  لتحقيق  كاأداة  اأو  تو�ضعية 
اأو  »اإ�رشائيل«  جانب  من  القومية 

اأن  عد  كما  االإقليم  الكت�ضاب  كو�ضيلة 
�ضيا�ضة ال�ضم التي نفذتها »اإ�رشائيل« 
جتاه مدينة القد�س باإرادتها املنفردة 

غري  اإجراء  على  ترتبت  الأنها  باطلة؛ 
وهو  الدويل  القانون  يف  م�رشوع 

ا�ضتعمال القوة.
االإ�ضالمية  للهيئة  العام  االأمني  وقال 
القد�س  لن�رشة  امل�ضيحية 
واملقد�ضات، اإنه يرتتب على �ضلطات 
باإعادة  املدينة  م�ضوؤولية  االحتالل 
والتعوي�س  عليه،  كانت  ما  اإىل  احلال 
ويرتتب  ذلك  االأمر  اقت�ضى  اإذا 
عي�ضى،  وفق  ا،  اأي�ضً االحتالل  على 
مرتكبي  وحما�ضبة  جنائية  م�ضوؤولية 
اأوىل،  جهة  من  اجل�ضمية  االنتهاكات 
جهوده  لبذل  الدويل  املجتمع  ودعوة 
يف الت�ضدي ملحاولة اإدراج »اإ�رشائيل« 
التمهيدية  قائمتها  يف  القد�س  موقع 
اإ�رشائيلي  كموقع  لت�ضجيله  االأثرية 

على قائمة الرتاث العاملي.

قال حنا عي�سى الأمني العام للهيئة الإ�سالمية امل�سيحية لن�سرة القد�س واملقد�سات، اإن هناك خمطط 
اإ�سرائيلي يهدف لتحويل القد�س خالل الأعوام املقبلة اإىل مدينة يهودية مركزية وذكر عي�سى، يف 
ت�سريٍح اأم�س الأحد، اأن »اإ�سرائيل« توا�سل اإجراءات تهويد للم�سجد الأق�سى عرب حتويله ملتحف من 
خالل اأعمال احلفر حتته، اإ�سافة لطرح مناق�سات لبناء املزيد من الوحدات ال�ستيطانية يف خمتلف 
اأحياء القد�س وعد اأن النتهاكات الإ�سرائيلية اجل�سيمة للممتلكات التاريخية والدينية والثقافية 

يف القد�س اعتداء على الرتاث الثقايف واحل�ساري للمدينة، وتعدًيا �سارًخا على قواعد القانون 
الدويل وقرارات ال�سرعية الدولية.

الأمني العام للهيئة الإ�سالمية امل�سيحية لن�سرة القد�س واملقد�سات

خمطط "اإ�سرائيلي" لتحويل القد�س 
ملدينة يهودية مركزية

جمل�س النواب بطرابل�س 

دعوة  احلكومة للرد على »تهديدات« 
ال�سي�سي �سيا�سيا وعمليا

دعا جمل�س النواب الليبي بطرابل�س، 
على  للرد  التام  لال�ضتعداد  احلكومة 
عبد  امل�رشي  الرئي�س  »تهديدات« 
كما  وعملياً  �ضيا�ضياً  ال�ضي�ضي  الفتاح 
»العدوان«  هذا  الأخذ  املجل�س  دعا 
كل  ودرا�ضة  اجلد  حممل  على 
الزمان  يف  »للرد  املتاحة  اخليارات 
واملكان املنا�ضبني«. ويف بيان له ن�رش 
بفي�ضبوك،  الر�ضمية  �ضفحته  على 
باأ�ضد  اأدان املجل�س وا�ضتنكر  ال�ضبت 
حول  ال�ضي�ضي  ت�رشيحات  العبارات  
تلويحه بالتدخل الع�ضكري يف ليبيا ما 
يعد »تهديداً مبا�رشاً با�ضتخدام القوة 
على  العدوان  بنية  �رشيحاً  واعرتافاً 
اأمن ليبيا و�ضيادتها«. واأو�ضح املجل�س 
اأن كلمة الرئي�س امل�رشي »والذي كان 
اأيام  منذ  �ضالم  كو�ضيط  نف�ضه  يقدم 
جاءت مليئة باملغالطات التي يتخذها 
كاأ�ضا�س لتهديده«واأ�ضار البيان اإىل اأن 
ليبيا »مل ت�ضكل اأي تهديد الأمن م�رش 
واأن النظام امل�رشي هو الذي �ضاهم 

والعبث  ليبيا  �ضيادة  على  العدوان  يف 
اأرا�ضيها«ولفت  و�ضالمة  باأمنها 
ال�ضي�ضي  اعتبار  اأن  اإىل  املجل�س 
الدولية  ال�رشعية  له  تتوفر  تدخله 
»اأمر مناف متاماً ملا عليه احلال بل 
اأن تهديد ال�ضي�ضي يف حد ذاته يعترب 
خرقاً للقانون الدويل وانتهاكاً ل�ضيادة 
الدولية �ضواء  لل�رشعية  ليبيا وخمالفاً 
كافة  اأو  املتحدة  االأمم  ميثاق  يف 
وتابع  واالإقليمية«.  الدولية  املواثيق 
لقوات  ال�ضي�ضي  و�ضف  اأن  املجل�س 
االإرهابية  بامللي�ضيات  الليبي  اجلي�س 
حتت  االإرهاب  حاربت  التي  و-هي 
ودعم  ال�رشعية  احلكومة  مظلة 
مرفو�س  »اأمر  الدويل-  املجتمع 
البيان،  وتف�ضيال«وطالب  جملة 
م�ضوؤولياته  »بتحمل  الدويل  املجتمع 
ب�ضكل  التهديد  واإدانة هذا  جتاه ذلك 
ماجاء  النواب  جمل�س  �رشيح«واعترب 
»تهديداً  امل�رشي  الرئي�س  كلمة  يف 
�ضد  القوة  با�ضتخدام  مبا�رشاً 

تفقده  عقب  متلفزة  كلمة  دولتنا«ويف 
وحدات من القوات اجلوية مبحافظة 
مطروح )غرب(، املتاخمة للحدود مع 
خماطبا  ال�ضي�ضي  قال  ال�ضبت،  ليبيا، 
قوات جي�ضه: »كونوا م�ضتعدين لتنفيذ 
اإذا  اأو  حدودنا،  داخل  هنا  مهمة  اأي 
حدودنا«واأ�ضاف:  خارج  االأمر  تطلب 
)�ضمال  �رشت  )مدينتي(  »جتاوز 
�رشق  )جنوب  واجلفرة  ليبيا(  و�ضط 
»اأي  اأن  اأحمر«واعترب  طرابل�س( خط 
تدخل مبا�رش من الدولة امل�رشية )يف 
ليبيا( باتت تتوفر له ال�رشعية الدولية، 
�ضواء بحق الدفاع عن النف�س، اأو بناًء 
على طلب ال�ضلطة ال�رشعية الوحيدة 
املنتخبة يف ليبيا وهو جمل�س النواب 
املتحدة  االأمم  وتعترب  )طربق(« 
احلكومة الليبية برئا�ضة فائز ال�رشاج، 
دوليا  بها  املعرتف  ال�رشعية  ال�ضلطة 
غ�ضبا  ال�ضي�ضي  ت�رشيحات  واأثارت 

ليبيا وا�ضعاً.
وليد عبد اهلل / الأنا�سول

بريطانيا 

حادثة الطعن يف ريدينغ »عمل اإرهابي« 
لندن / الأنا�سول

حادثة  اأن  الربيطانية،  ال�رشطة  اأعلنت 
ريدينغ  مدينة  يف  وقعت  التي  الطعن 
بعدما  ذلك  اإرهابي«جاء  ال�ضبت »عمل 
�ضابق  وقت  يف  ال�رشطة  رف�ضت 
»عمل  باأنها  احلادثة  ت�ضنيف  االأحد، 
اإىل  فيها  التحقيق  واأوكلت  اإرهابي«، 
�رشطة مكافحة االإرهاب، بح�ضب هيئة 

االإذاعة الربطانية »بي بي �ضي«.
فايل،  ثيم�س  منطقة  �رشطة  وقالت 

»�رشطة  اإن  بيان،  يف  لندن،  بالعا�ضمة 
حاليا  تتوىل  االإرهاب  مكافحة 
اأن  واأ�ضافت  احلادثة«  يف  التحقيقات 
يف  االإرهاب  مكافحة  جلنة  »رئي�س 
اأن  اأكد  العا�ضمة دين هايدون،  �رشطة 
اإرهابي«واأ�ضفرت حادثة  احلادثة عمل 
اإحدى احلدائق  وقعت يف  التي  الطعن 
العامة، عن مقتل 3 اأ�ضخا�س وتعر�س 3 
اآخرين الإ�ضابات حرجة ووقعت احلادثة 
يف حديقة ريدينغ التي �ضهدت تظاهرة 
مناه�ضة للعن�رشية م�ضاء ال�ضبت، غري 

اأن منظميها قالوا اإن الواقعة ال عالقة 
فيها،  امل�ضاركني  اأو  بالفعالية  لها 
بي  »بي  �ضي«ونقلت  بي  »بي  بح�ضب 
اإلقاء  مت  اأنه  اأمنية،  م�ضادر  عن  �ضي« 
باحلادثة،  فيه  امل�ضتبه  على  القب�س 

ويعتقد باأنه يحمل اجلن�ضية الليبية.
واألقت ال�رشطة القب�س على �ضاب )25 
الك�ضف  دون  احلادثة،  موقع  عاما( يف 
عن هويته غري اأن تقارير اإعالمية ت�ضري 
اإىل اأن ال�ضاب يعاين بع�س اال�ضطرابات 
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اإ�سهار

قتيل و11 جريحا جراء 
اإطالق نار يف مينيابولي�س

اأم�س  االأمريكية  ال�رشطة  اأعلنت 
االأحد، عن مقتل �ضخ�س واإ�ضابة 
يف  نار  اإطالق  جراء  اآخرين   11
مدينة مينيابولي�س واأكدت �رشطة 
يف  ح�ضابها  على  مينيابولي�س 
م�ضرية  قا�رش،  القتيل  اأن  »تويرت« 
اإ�ضابات اجلرحى ال تهدد  اأن  اإىل 
حياتهم ومل تك�ضف ال�رشطة حتى 
وما  واجلرحى،  القتيل  هوية  االآن 
م�ضتبه  اأي  اعتقلت  قد  كانت  اإذا 
ويف  احلادث  خلفية  على  فيهم 
ال�رشطة  اأفادت  �ضابق،  وقت 
منطقة  يف  الر�ضا�س  باإطالق 
اإىل  املواطنني  داعية  هينيبني، 

االبتعاد عنها.
وتداول ن�ضطاء يف مواقع التوا�ضل 
موقع  من  لقطات   االجتماعي 
م�رشح  واجهة  تظهر  احلادث، 
جتاري  وحمل   Landmark

الإطالق  تعر�ضت  وقد  جماور، 
وتظهر  يبدو  ما  على  الر�ضا�س 
يف  لل�رشطة  عنا�رش  اللقطات 
بع�ضهم  ويحاول  احلادث،  موقع 
ون�رش  امل�ضابني  اأحد  م�ضاعدة 
يوثق  �ضوتيا  ت�ضجيال  ن�ضطاء 
ال�رشطة،  �ضباط  بني  ات�ضاالت 
عن  جار  البحث  اأن  اأكدوا  حيث 
الب�رشة  ذوي  من  وهو  فيه  م�ضتبه 
ذهبية  اأ�ضنان  ولديه  ال�ضمراء 
يف  م�ضتمرا  التوتر  يزال  وال 
اأبريل  اأواخر  منذ  مينيابولي�س 
املدينة  حتولت  عندما  املا�ضي، 
وا�ضعة  لالحتجاجات  معقل  اإىل 
اأنحاء  التي هزت خمتلف  النطاق 
خلفية  على  املتحدة  الواليات 
الب�رشة  ذوي  من  ال�ضاب  مقتل 
يد  على  فلويد  جورج  ال�ضمراء 

�رشطي خالل توقيفه هناك.
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حتقيق : املهند�س املعماري  
الأخ�ضر رحموين

الأعرا�ش  اأحد  ملكم  بني  عر�ش  ي�سكنها   
العريقة امل�سكلة للن�سيج الجتماعي جلبل 

احمر خدو بجنوب الأورا�ش .

املوقع و الت�ضاري�س :

قرية  عن  جمينة  قلعة  تبعد  
تاجموت ب 06 كلم ،و عن  مقر 
مقر  عن  ،و  كلم   45 ب  البلدية 
عن  ،و  كلم   35 بحوايل  الدائرة 
مقر الولية بحوايل 100 كلم ،و 
عن بلدية تكوت من ولية باتنة 

بحوايل 40  كلم .
ميكن الو�سول اإليها عرب الطريق 
بني  الرابط   83 رقم   الوطني 
خن�سلة  ولية  و  ب�سكرة  ولية 
و  عقبة  �سيدي  ببلدية  ،مرورا 
بلدية عني الناقة ثم قرية لبغيلة 
حاليا  اإليها  املوؤدي  الطريق  ،و 

معبد و �سهل امل�سلك ،اأو عن طريق مدينة  
،و غابة  البي�ساء  تكوت مرورا بتجمع عني 
ارتفاع  على  تقع  وهي  تاجموت  ثم  مزبال 
650 م فوق �سطح البحر  متتاز مبناخ بارد 

�ستاءا و معتدل �سيفا .
كما تت�سم بتنوع غطائها النباتي و احليواين 
عن  فقط  كلم   8 ب  تبعد  حيث   ، املتنوع 
حممية مزبال، الغابة التي تعي�ش فيها عدة 
،و  لالنقرا�ش  الآيلة  احليوانات  من  اأنواع 
الغنية باأ�سجار ال�سنوبر و البلوط و ال�رضو 

.

تعريف جمينة :

جمينة كلمة اأمازيغية م�ستقة من فعل جيمي 
عن  البحث  الوا�سع   مبفهومه  يعني  الذي 
ال�سيء املفقود اأو ال�سعب يف الو�سول اإليه 
اإىل هذه  الو�سول  توؤكده �سعوبة  ما  ،و هو 
�سيدت  التي  الأنظار  عن  املتوارية  القلعة 
م�ساحتها  م�سطحة  �سلبة  �سخرة  فوق 
متنا�سقة   غري  باأبعاد  هكتار   06 حوايل 
جنوب  خدو  احمر  جبل  �سل�سلة  ،�سمن 
جبل الأورا�ش ،و يف فج وادي م�رضور اأحد 
اأعايل  ينبع من  الذي  الكبري  الوادي  روافد 
باجلزء  تاجموت  وادي  امل�سمى  �سامر 
الغربي للكتلة اجلبلية الأورا�سية ، حيث ل 
اإل عن  ال�سخرة  اإىل �سطح  الو�سول  ميكن 
من  يخرتقها  بداخلها  طبيعي  �سق  طريق 
�سلم خ�سبي  بوا�سطة  الأعلى   اإىل  الأ�سفل 

ي�ستغله ال�سكان يف الو�سول اإىل قمتها .

من هنا مر امللك بيدا�س :

قلعة جمينة قدمية يف التاريخ فهي اإحدى 
من  املار  الروماين  الليم�ش  خط  نقاط 

قرية باد�ش اإىل موقع  تهودة ، و قد ذكرها 
املوؤرخ اليوناين بروكوب يف كتابه ) حروب 
ملك  معارك  عن  احلديث  عند   ) الوندال 
اأورا�ش ال�رضق بيدا�ش - و هناك من يطلق 
و  بينه  جرت  التي   - اأبيدو�ش  ا�سم  عليه 
املعروف  �سولومون  البيزنطي  القائد  بني 
ب�سليمان اخل�سي و الذي اأقام بجي�سه  اأول 
غزو  حاول  ،و   ، اأبيقا�ش  واد  من  بالقرب 
الأورا�ش �سنة 535 م  بعد حتالفه مع ملك 

الأمريين  ما�سونا�ش  و  اأوريتا�ش  احل�سنة 
حوايل  املعركة   ا�ستمرت  قد  و  املوريني 
خم�ش �سنوات ،و قد رافق املوؤرخ بروكوب 
احلملة  يف  و   ، تفا�سيلها  �سجل  و  احلملة 
الثانية �سنة 539 م اأقام �سولومون  بالقرب 

من مدينة بغاي القريبة من خن�سلة حاليا 
انت�رض عليه  بيدا�ش ملك قبائل جبل  و 
احل�سن  جمينة  قلعة  كانت  ،و  اأورا�ش 
الأمن  مكانه  و  بيدا�ش   للقائد  املنيع 

لإخفاء ن�سائه و كنوزه .
و بعد معارك كر و فر قتل بيدا�ش غدرا 
يف معركة دفاعا عن الأورا�ش �سنة 540 
عبد  اجلزائري  املوؤرخ  و�سفه  قد  ،و  م 
تاريخ   ( كتابه  يف  اجلياليل  الرحمان 
اجلزائر العام ( باأنه اأ�سهر ملوك اجلزائر 
الأورا�ش،  بجبال  امل�ستقلني  زعمائها  و 
قاوم ال�ستعمار البيزنطي بكل جهوده ،و 
اأذاقهم باأ�سه، و بلغ من الدهاء و ال�سيا�سة 
و  �سملهم  جمع  و  الرببر  كلمة  وحد  اأن 
وقع  ،و  الروم  �سد  املعارك  بهم  خا�ش 
يف  العدو  من  تخل�ش  و  جنا  لكنه  مرارا 

كثري من املواقع .

تاريخ و اأجماد :

املحطات  اإحدى  جمينة  قلعة  كانت  كما 
بنت   ديهيا  الأمازيغية  للملكة  الع�سكرية 
�سنة  بالكاهنة  املعروفة  نيفان  بن   تابنة 
693 م يف معاركها �سد اجليو�ش الإ�سالمية 
بعد مقتل القائد اأك�سيل بن ملزم املعروف 

بك�سيلة كبري قبيلة اأوربة الأمازيغية .
اأنها  ،اإل  لها  اأول معركة  انت�رضت يف  فقد 
�سيعاودون  امل�سلمني  اأن  متاأكدة من  كانت 
الوعرة  املنطقة  بهذه  ،فتح�سنت  الرجوع 
و اتخذت من قلعة جمينة مركزا ع�سكريا 
و مالذا اآمنا لها ،اىل اأن كانت نهايتها �سنة 

يف  تب�سة  بلدة  جنوب  العاتر  ببئر  م   701
بعدما  النعمان  بن  ح�سان  بقيادة  معركة 
�سنة   35 قومها  ملكت  و  �سنة   127 عا�ست 

كما يقول املوؤرخ ابن خلدون .

م�ضاهمة عر�س بني ملكم يف 
الثورات ال�ضعبية :

وا�سل الأحفاد من عر�ش بني ملكم تاريخ 
 ، اأرا�سيهم  عن  الدفاع  يف  الأجداد 
اهلل  جار  معركة  يف  الفعالة  بامل�ساركة 
التي وقعت يف 30 ماي �سنة 1879 بقيادة 
ال�سيخ حممد اأمزيان بن حممد ال�سالح 
بال�سيخ  امللقب  الرحمان  عبد  بن 
املنطقة  �سكان  تعر�ش  و  بوهقنو�ست، 
اىل التعذيب، حتى اأن منهم من حكمت 
اإىل  بالنفي  الفرن�سية  ال�سلطات  عليه 
ال�سيخ  مثل  اجلديدة  كاليدونيا  جزيرة 
معروف بن حممد الذي ل تزال ع�سريته 
تروي ق�سة ترحيله  لالأجيال ال�ساعدة 

حفاظا على الذاكرة الوطنية .
ملكم  بني  عر�ش  رجال  �ساهم  كما 
ال�سادق  حممد  ال�سيخ  ثورة  يف  و�ساركوا 
�سهر  يف  انطلقت  التي  الق�رض،  يف  بلحاج 
�سنة  غاية  اىل  م   1858 �سنة  من  اأكتوبر 
التي  القدمية  الدينية  للعالقات    1959

من  العر�ش  اأبناء  كان  ،و  بينهم  تربط 
اأن  العلم   ،مع  تربما�سني  زاوية  تالمذة 
الكرمي  القراآن  ال�سادق زازيل معلم  ال�سيخ 
بها  و الذي در�ش اأكرث من ثمانية مئة من 
القادمني من مناطق  بالزاوية   العلم  طلبة 
الأورا�ش املختلفة تعود اأ�سوله اإىل عر�ش 

بني ملكم .
كما احت�سن �سكان عر�ش بني ملكم  احلاج 
ق�سنطينة  مدينة  �سقوط  بعد  باي  اأحمد 
�سنة 1837 يف يد القوات الفرن�سية وجلوئه 
ا�ستقبل  حيث   ، لالحتماء  الأورا�ش  اإىل 
ق�رض  منطقة  يف  اأول  وا�ستقر  بحفاوة 
لكرثة  ،و  ملكم  بني  عر�ش  عند  باميوت 
و  فرن�سا  طرف  من  عنه  البحث  حمالت 
قلعة  اىل  مغادرتها  قرر  باجلهة،  اأعوانها 
الرحمان  عبد  اأولد  عر�ش  عند  كبا�ش 
غاية  اىل  بها  لال�ستقرار   ، منها  القريبة 

ا�ست�سالمه يف جوان 1848 .
 ( املباركة  التحريرية  الثورة  خالل  و 
الولية  جماهدو  اتخذ   )  1962  -1954
،و  جمينة  خمابئ  من  التاريخية  الأوىل 
،مراكز  بها  املحيطة  اجلبال  مغارات 
للتخطيط و العالج و تخزين ال�سالح حتى 
الفرن�سي  امل�ستعمر  طرف  من  اكت�سافها 
تدمري  و  بق�سفها  قام  قد   ،و   1957 �سنة 
بيوتها، و تهجري �سكان دوار تاجموت  اإىل 
اأجل  من  م�سون�ش  و  لول�ش  حمت�سدات 
ال�سكان  من  م�سانديها  عن  الثورة  عزل 

الأ�سليني .

و يفتخر عر�ش بني ملكم باأن عدد ال�سهداء 
من اأبنائه الذين �سقطوا من اأجل اجلزائر 
املنا�سل  ،يتقدمهم  �سهيدا   120 يتجاوز 
موؤ�س�سي  اأحد  قربازي   خل�رض  ال�سهيد 
�سنة  اأري�ش  منطقة  يف  الوطنية  احلركة 
برو�سة  مدفونة  حاليا  رفاتهم  .و   1944

ال�سهداء بقرية تاجموت .

معامل �ضياحية :
من املعامل ال�سياحية و املواقع العمرانية 

املحاذية لقلعة جمينة جند:
�سل�سلة  تعترب  التي   : احلبال  اأم  قلعة   *
اجلبل  يف  املعلقة  ال�سيقة  الغرف  من 
اقت�سادية  قلعة  هي  ،و  الن�سور  كاأع�سا�ش 
اجتماعية كانت ت�ستخدم كمخازن لدخار 
الفالحية  املحا�سيل  و  الغذائية  املواد 
ال�سمن  و  الع�سل  مثل  للف�ساد  القابلة  غري 
و  ال�سوف  و  جافة  فواكه  و  حبوب  و 
متلك  عائلة  كل  و   ، مو�سمية  مزروعات 
غرفة خا�سة بها لدخار املوؤونة ، و للقلعة 
تاأمينها  و  بحرا�ستها  يقوم  خا�ش  حار�ش 
اىل  ال�سكان  رحلة  خالل  املعتدين  من 
و  ال�سيف  ف�سل  �سمال  يف  �سامر  منطقة 
اإىل ال�سحراء الفالحية جنوبا خالل ف�سل 
طريق  عن  اإليها  الو�سول  يتم  .و  ال�ستاء 
منه  اأخذت  لهذا  م�سلكها  ل�سعوبة  احلبال 

الت�سمية املعروفة .
* قلعة رمان : و هي عبارة عن واحة زاخرة 
بالب�ساتني و الغنية باملياه اجلوفية . �سميت 
بني   - اإىل  ن�سبة  املفتوحة  بالراء  برمان 
التي  الأمازيغية  القبائل  اإحدى  رمان- 
دولة  حكم  خالل  ب�سكرة   زاب  ا�ستوطنت 
،ثم  خدو  احمر  جبل  �سفوح  و  مزين  بني 
ما  ،عك�ش  عقبة  �سيدي  بلدة  اإىل  نزحت 

تورده الكتابات و اخلرائط الفرن�سية 
التي تتعمد على كتابة ال�سم حمرفا 

اإىل رومانا لأغرا�ش ا�ستعمارية .
�سيقة  غرف  بها  توجد  القلعة  و 
و�سط  داخلية   فجوات  �سكل  على 
بغر�ش  منا�سب   ارتفاع  اجلبل على 
،و  احلاجة  لوقت  املوؤونة  تخزين 
هي على عدة طوابق ، يتم الو�سول 
خ�سبية  م�سالك  طريق  عن  اإليها 
لالأ�سف  .و  الأولون  ال�سكان  �سنعها 
فاإن  اجلهة مل تعرف درا�سة معمقة 
الجتماعي  و  العمراين  جانبها  يف 

الهند�سة  معهد  طلبة  طرف  من  خا�سة 
املعمارية اأو معهد الآثار .

و  تنوة  غابة  يف  يقع   : باميوت  ق�رض   *
اإىل غاية حدود   ميتد على م�ساحة وا�سعة 
حتريف  تنوة  كلمة  و    ، عمران  �سي  واد 
تكون  قد  و  الأمازيغية   تومة  كلمة  من 
الكتابات  يف  املذكورة  تومر  كلمة  هي 
رجعنا  ما  اإذا  خا�سة   القدمية  التاريخية 
ح�سب  الكلمات  جذور  عن  البحث  اىل 

املوقع   هو  ،و  الأماكن  درا�سة طوبونيميا  
الذي جلاأ اإليه القائد الأمازيغي بيدا�ش مع 
قرابة 20000 رجال من تعداد  جي�سه  بعد 
بني  و  بينه  دارت  التي  الفا�سلة   املعركة 
زاربويل  بقلعة  �سولومون  البيزنطي  القائد 
البيزنطي  اجلي�ش  با�ستدراج  قام  حيث   ،
الباحث عن الأموال و الغنائم  التي هربها  
اىل  الكبار  ال�سيوخ  و  ن�سائه  مع   بيدا�ش 
ح�سنه املنيع بقلعة جمينة ، و هي  ل 
باأربعة  �سوى  باميوت  ق�رض  عن  تبعد 
الأثري  الأطل�ش  ،ح�سب  كيلومرتات 
الأثرية  باملواقع  املتعلق   – قزال  ل- 
.و  اجلغرايف  الإقليم  بهذا  املتواجدة 
زاربويل  قلعة  من  بيدا�ش  خرج  قد 
بها  تاركا  املوريني  ببع�ش  م�سحوبا 
فرقة من جي�سه حلرا�ستها  متوجها اىل 
البيزنطيني  اأن  ،غري  اجلبل  بقمة  تومر 
و  اأيام  ثالثة  ملدة  القلعة  حا�رضوا 
خربوها و دارت املعركة الفا�سلة التي 
انهزم فيها بيدا�ش يف منطقة تنوة ، و 
منها فر اإىل الزاب جريحا ثم انتقل اىل 
ذكره  ما  ح�سب  ال�سطايفية  موريطانيا 
الباحث الفرن�سي لوي�ش رين ، و اآثار  و 
بقايا هذا الق�رض ل تزال حتت اأنقا�ش 
الأر�ش ، و اإن وجدت بع�ش الأعمدة و 
احلجارة املتناثرة . و ل تزال احلكاية 
الأحداث  هذه  تفا�سيل  تروي  املحلية 

املثرية .
 : رحمون  بن  اأحمد  �سيدي  مقام   *
عبارة عن زاوية فرعية ت�سم �رضيح الويل 
اأحد  رحمون  بن  اأحمد  �سيدي  ال�سالح 
احمر  بجبل  الرحمانية  الزاوية  موؤ�س�سي 
خدو مع جمموعة من العلماء  املهاجرين  
الإ�سبان  طرد  بعد  الأندل�ش  من  القادمني 
الأول  املوؤ�س�ش  يعترب  كما  لهم.  الكاثوليك 
 . تاجموت  بقرية   ملكم  بني  عر�ش  لنواة 
و تنحدر اأ�سوله ح�سب الوثائق املتوفرة و 

الروايات املتواترة اىل الأ�رضاف الأدار�سة 
القادمني من املغرب الأق�سى .

التي  ال�سبيل  دار  توجد  املقام  مبحاذاة  و 
م�سكنا  كانت  ،و  غرف  عدة  على  ت�سمل 
وا�سع   فناء  ،و  بها  الكرمي  القراآن  ملعلم 
لتدري�ش القراآن الكرمي لأبناء الفرقة  ،كما 
كانت ت�ستقبل الوافدين على املنطقة عند 
املقام  لزيارة   املنا�سبات  يف  قدومهم 
والأهل .و قد اتخذ ال�سكان من رفقة �سي 

له  املجاورة  الأر�سية  رحمون  بن  احمد 
كمقربة ، مت ت�سييجها يف ال�سنوات الأخرية 
منها  بالقرب  مياه  دورة  و  م�سلى  بناء  مع 

بف�سل �سواعد ال�سباب .

جمعية جمينة لرتقية ال�ضياحة 
و حماية الرتاث:

ترقية  و  تطوير  يف  امل�ساركة  اأجل  من   
خا�سة   ، مزيرعة  بلدية  يف  ال�سياحة 
ال�سياحي جمينة ،من  التاريخي و  باملوقع 
خالل تنمية ثرواتها الطبيعية و البيئية من 
ال�سعي  اىل  اإ�سافة  الأ�رضار،  اأ�سكال  كل 
املتميزة  ال�سياحية  املواقع  على  للحفاظ 
غابة  و  حلبال  قلعة  و  رمان  قلعة  مثل 
مزبال  و  ق�رض باميوت  مت تاأ�سي�ش جمعية 
�سياحية حملت ا�سم )جمعية جمينة لرتقية 
،و   2004 �سنة  الرتاث(  حماية  و  ال�سياحة 
ثم    2012 �سنة  اعتمادها  التي مت جتديد 
ال�سيد  حاليا  يراأ�سها  و   .  2017 �سنة   يف 

ابراهيم رفاع .

ن�ضاطات اجلمعية :

هذه  اإبراز   اأجل  من  اجلمعية  تعمل  
و  توعية  و  ترقيتها  و  ال�سياحية  املواقع 
حتفيز املجتمع املدين، مب�ساهمة الأفراد 
ال�سياحة  تطوير  يف  ،للم�ساركة  ال�سكان  و 
عامل  اإطار  يف  لها  الرتويج  و  ازدهارها  و 
تنظيم  طريق  ،عن  ال�سياحي  اجلذب 
تظاهرة جمينة ال�سياحية التي ت�سمل على 
و  فلكلورية  عرو�ش  و  تقليدية  ن�ساطات 
تاريخها،  و  املنطقة  هوية  تربز  معار�ش 
�سياحية  دواوين  و  جمعيات  فيها  ت�سارك 
مداخالت  كذا  و  الأورا�ش،  منطقة  من 
بالرتاث  املهتمني  و  للمخت�سني  تاريخية 
للتعريف  مادي  الال  و  املادي 
،و  باملنطقة ،خا�سة قلعة جمينة  
كذا تكرمي بع�ش املجاهدين الذين 
اأثناء  القلعة مالذا   كانت لهم هذه 

حرب التحرير .  

اأهداف اجلمعية و 
تطلعاتها :

اإن الهدف الأ�سا�سي من ا�ستمرارية 
خلق  حماولة  هو  التظاهرة   هذه 
ف�ساء للتعارف و تبادل املعلومات 
بني املهتمني يف جمال ال�سياحة و التاريخ 
احل�ساري  و  الثقايف  التعريف مبوروثنا  ،و 
اجلهة  اإنعا�ش  على  العمل  ،و  املتنوع  
خا�سة  برامج  ت�سجيل  اإىل  بال�سعي  تنمويا 
لتنمية املنطقة بامل�ساهمة مع امل�سوؤولني 
يف كل القطاعات  و كل ن�ساطات اجلمعية 
تتم بالتن�سيق مع بلدية مزيرعة و مديرية 
التقليدية  ال�سناعات  غرفة  و  ال�سياحة 

لولية ب�سكرة .

تزخر اجلزائر بعدة مناطق �ضياحية جتذب اإليها الزوار من كل جهات الوطن، جلمال طبيعتها ،و ما تتوفر عليه من مقومات �ضياحية هائلة وخمزون 
تراثي ،ومن منطلق اأن الهتمام بامل�ضادر الطبيعية و الرتاثية هو العمود الفقري للتنمية امل�ضتدامة عن طريق اأ�ض�ضها الثالث املتمثلة يف حماية 

البيئة و الرتاث الثقايف و العمراين كانت جولتنا اإىل قلعة جمينة التي تعد جوهرة �ضياحية بامتياز ،من اأجل التعرف على اأ�ضرارها املجهولة و التمتع 
مبناظرها اخلالبة ،و هي تقع بقرية رمان بالقرب من جتمع تاحموت التابع لبلدية مزيرعة دائرة زريبة الوادي من ولية ب�ضكرة.

تاريخ .. اأجماد .. �ضياحة

قلعة جمينة.. من هنا مر ملك اأورا�س ال�شرق بيدا�س

روبورتاج 

من  الأ�ضا�ضي  الهدف  " اإن 
ا�ضتمرارية هذه التظاهرة  هو 

حماولة خلق ف�ضاء للتعارف 
و تبادل املعلومات بني املهتمني 

يف جمال ال�ضياحة و التاريخ 
،و التعريف مبوروثنا الثقايف و 
احل�ضاري املتنوع  ،و العمل على 

اإنعا�س اجلهة تنمويا " 

عن  جمينة  قلعة  " تبعد  
قرية تاجموت ب 06 كلم ،و عن  

مقر البلدية ب 45 كلم ،و عن مقر 
الدائرة بحوايل 35 كلم ،و عن 

مقر الولية بحوايل 100 كلم ،و 
عن بلدية تكوت من ولية باتنة 

بحوايل 40  كلم "
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عي�شة ق.

ق�سد �ختيار �لأن�سب منهم من �أجل 
تويل دكة �لحتياط لبطل �ملو�سم 
ي�ستقر  �أن  قبل  �ملن�رصم،  �لكروي 
ميلك  �لذي  �سيكوليني  على  ر�أيه 
�لوطنية  بالبطولة  م�سبقة  معرفة 
�لإ�رص�ف  له  �سبق  �لذي  وهو 

�لقبائل  �سبيبة  نادي  تدريب  على 
�لرئي�س  كان  �أين   2014 �لعام  يف 
�ل�سابق حمند �رصيف حنا�سي على 
ر�أ�س �لنادي �لقبائلي لكن �لتجربة 
مل تدم طويال بعدما قرر �ملجرب 
�لفرن�سي ���ستقالة ورمي �ملن�سفة 
�لعار�سة  توليه  من  �سهرين  بعد 
�لفنية ب�سبب خالفات مع حنا�سي، 

ويتو�جد �سيكوليني يف مفاو�سات 
�أين  يحي،  عنرت  رفقة  متقدمة 
يتبق  مل  �مل�سادر  نف�س  وح�سب 
�سوى بع�س �لتفا�سيل �لثانوية قبل 
و�لإعالن  �لعقد  �لتوقيع معه على 
عن قدومه ر�سميا لتدريب �لنادي 
�ملو�سم  من  �بتد�ء  �لعا�سمي 
نف�س  وح�سب  �جلديد،  �لكروي 

ور�ء  كان  �سيكوليني  فاإن  �مل�سدر 
فكرة �لتعاقد مع �لالعب �ملغرتب 
�أعلنت  �لذي  �جلليل  عبد  �أ�سامة 
�ملنق�سي  �لأ�سبوع  �لفريق  �د�رة 

�لتعاقد معه ر�سميا.
�إد�رة �حتاد  تعتزم  �آخر،  �سياق  يف 
»�سريبور«  �رصكة  بقيادة  �لعا�سمة 
مالكة �أغلبية �أغلبية ��سهم �لفريق 

عقود  جتديد  على  �لعا�سمي 
ترغب  �لذين  �لالعبني  من  عدد 
�لفريق  مع  م�سو�رهم  مو��سلة  يف 
من  �بتد�ء  �لتعد�د  يف  و�لتو�جد 
�ملو�سم �لكروي �ملقبل، ويف هذ� 
�ل�سدد يعول عنرت يحي على قطع 
يف  �لر�غبة  �لندية  �مام  �لطريق 
�حل�سول على خدماتهم من خالل 

متديد �لعقود منهم على غر�ر كل 
�أمين حميو�س،  �سيتة،  �أ�سامة  من 
خماي�سية،  و�أني�س  عليالت  �آدم 
رغم �ن �لأخري حت�سل على عر�س 
من  �بتد�ء  لالحرت�ف  �أوروبي 
�ن  غري  �لقادم،  �لكروي  �ملو�سم 
�إد�رة �لحتاد ل تفكر يف �ل�ستغناء 

عنه حاليا.

اإدارة النادي تعول على متديد عقود عدد من الالعبني

�ضيكوليني الأقرب لتويل العار�ضة 
الفنية لحتاد العا�ضمة

يتوّجه املدرب الفرن�شي فران�شوا �شيكوليني ليكون املدرب اجلديد لت�شكيلة نادي احتاد العا�شمة بعدما ك�شفت 
م�شادر مقربة من بيت النادي العا�شمي اأن املدير الريا�شي عنرت يحي يوا�شل التفاو�ض ب�شكل مكثف مع التقني 
املعني من اأجل التو�شل اإىل اتفاق نهائي معه بخ�شو�ض تويل العار�شة الفنية لت�شكيلة اأبناء »�شو�شطارة« ابتداء 

من املو�شم الكروي املقبل، اين �شبق ان تواجد ا�شم �شيكوليني �شمن قائمة عدد من املدربني الذين در�ض عنرت 
يحي �شريهم الذاتية 

يو��سل �لالعب �لدويل �جلز�ئري عي�سى ماندي 
يف ت�سجيل �لتعرث�ت �ملتتالية رفقة ناديه ريال 
�لتنقل  من  بها  عاد  �لتي  �لهزمية  بعد  بيتي�س 
�أتلتيك  �مل�سيف  ملو�جهة  �م�س  قادهم  �لذي 
�ل�سباين  �لدوري  من   30 �جلولة  حل�ساب  بلباو 
�ملقابلة  وهي  رد،  دون  بهدف  �نهزمو�  �أين 
�ملد�فع  رفقة  يف�سل  �لتي  �لتو�يل  على  �لثالثة 
منذ  �لفوز  ت�سجيل  يف  للخ�رص  �ملحوري 
��ستئناف مناف�سات »�لليغا« عقب توقفها ب�سبب 
�نت�سار وباء كورونا، خا�سة و�أنهم فوتو� �لعودة 
بالتعادل بعد ت�سييع زميله كنالي�س ت�سجيل ركلة 
جز�ء قبل �أربع دقائق على نهاية �ملقابلة، ورغم 
�أن ماندي لعب ��سا�سيا للقاء �لثاين على �لتو�يل 
وخا�س جميع �طو�ره �إل �نه ف�سل يف م�ساعدة 

و�سعية  تعقد  �لتي  �لهزمية،  تفادي  على  ناديه 
�لنادي �لأندل�سي يف �ملر�كز �لأخرية من جدول 
تفادي  على  باللعب  مهددون  وجتعلهم  �لرتتيب 
�ل�سقوط نهاية �ملو�سم �لذي يف�سلنا يف ��سبانيا 
من  �أ�سفه  عن  ماندي  وعبرّ  مقابالت.  ثماين 
�لهزمية �مل�سجلة يف ملعب بلباو، �ين �و�سح يف 
كرة  �أن  �للقاء  نهاية  عقب  �إعالمية  ت�رصيحات 
�لقدم ل ترحم خا�سة و�أن ناديه �سيع عدد� من 
�لفر�س �لتهديفية �لتي كانت يف �ساحله لتفادي 
يريد  كان  �لذي  وهو  �لهزمية،  فخ  �ل�سقوط يف 
�أنهم  و��ستطرد  �لديار،  عن  بعيد�  �لنت�سار 
�لليغا عبارة  �ملتبقية من  �للقاء�ت  �سيخو�سون 
لتحقيق  بقوة  �لتناف�س  �أجل  من  نهائيات  عن 

�لبقاء.

ر�مي  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  يو��سل 
بن �سبعيني �لتاألق يف �أر�سية �مليد�ن رفقة 
ترك  �أين  مون�سغالدباخ،  بوري�سيا  ناديه 
خر�ج  خا�سها  �لتي  �ملبار�ة  يف  ب�سمته 
حل�ساب  باديربون  نادي  �سد  �لقو�عد 
�لدوري  من  �لأخرية  قبل  وما   33 �جلولة 
�لأي�رص  �ملد�فع  �ساهم  حيث  �لأملاين، 
للمنتخب �لوطني يف �لنت�سار �لثمني �أمام 
ثالثة  بنتيجة  بال�سقوط  �ملهدد  �لنادي 
�أهد�ف لهدف، بعدما منح متريرة حا�سمة 
�ساعدت  لناديه  �لثالث  �لهدف  منها  جاء 
�لتي  �لثالث  بالنقاط  �لعودة  على  فريقه 
�ن  علمنا  �إذ�  ذهب  من  وزنها  �سيكون 
بوري�سيا مون�سغالدباخ يو��سل �ل�رص�ع على 
�إنهاء �ملو�سم �لكروي �جلاري �سمن �إحدى 
مناف�سة  يف  م�ساركة  �إىل  �ملوؤهلة  �ملر�كز 
دوري �أبطال �أوروبا، وعاد بن �سبعيني �إىل 
�ملناف�سة مع زمالئه بعدما غاب عن �للقاء 
تر�كم  �إثر  �لآلية  �لعقوبة  ب�سبب  �ل�سابق 
د مدرب فريقه ماركو  �لإنذ�ر�ت، حيث جدرّ
�لت�سكيلة  يف  ودخل  خدماته  يف  �لثقة  روز 
�لأ�سا�سية منح على �إثرها متريرة حا�سمة 
من   84 �لدقيقة  يف  �مللعب  يغادر  �ن  قبل 
�للقاء، حيث منحه �لإعالم �لأملاين عالمة 
�لالعبني يف  �ح�سن  بني  ويتو�جد من   7.8
ق�سنطينة  مدينة  �بن  و�أ�سبح  �ملقابلة، 
مترير�ت  و�أربع  �أهد�ف  خم�سة  ميلك 

�لتي يخو�س فيها  �لبوند�سليغا  حا�سمة يف 
�أوىل جتاربه بعد �لتحاقه ب�سفوف بوري�سيا 
�ملا�سية  �ل�سائفة  خالل  مون�سغالدباخ 

قادما من ملعب رين �لفرن�سي.
وتو�جد رفقاء بن �سبعيني على بعد نقطة 
مبا�رصة  �لتاأهل  �سمان  �أجل  من  و�حدة 
�سيكون  حيث  �وروبا،  �بطال  دوري  �إىل 
�ل�سبت  ي�ستقبلون  عندما  كافيا  �لتعادل 
�ملقبل هريتا برلني من �جل تفادي جميع 
�سقوط  ��ستغلرّ  �أنه  باعتبار  �حل�سابات، 
خارج  ليفركوزن  بايرن  �ملبا�رص  مناف�سه 

�لديار و�عتلى �ملركز �لر�بع.
عي�شة ق.

�لوز�ين  �رصيف  طاهر  رف�س 
مولودية  لنادي  �لعام  �ملدير 
��ستئناف  فكرة  وهر�ن، 
�لوقت  يف  �ملحلي،  �لدوري 
�لأندية  �فتقار  ب�سبب  �حلا�رص 
لها  ت�سمح  �لتي  لالإمكانيات 
�ل�سلطات  تعليمات  بتطبيق 
يف  �لوز�ين  وقال  �ل�سحية، 
ت�رصيحات �سحفية: »�أعتقد �أن 
يف  �لريا�سي  �لن�ساط  ��ستئناف 

�سعبا  �أ�سبح  �حلالية  �لظروف 
ل  �لأندية  �أن  خ�سو�سا  للغاية، 
ت�سمح  �لتي  �لإمكانيات  متتلك 
لها بتطبيق تعليمات �لبوتوكول 
�لوقت  »يف  و�أ�ساف:  �ل�سحي«، 
هو  �لأن�سب  �لقر�ر  �حلا�رص، 
�إلغاء �لبطولة، فكل �لأندية تعاين 
من م�ساكل مالية، ولن ت�ستطيع 
�لتقيد بالتعليمات �لوقائية، لدى 
�أعتقد �أن �سالمة �لالعبني �أهم 

من كرة �لقدم«.
و�أ�سار �رصيف �لوز�ين �أن م�سو�ر 
وفاق �سطيف يف �لدوري �ملحلي 
و�سيبقى  للغاية،  م�رصفا  كان 
جمموعة  ميتلك  كبري�  فريقا 
مميزة من �لالعبني مهما حدث، 
عانى  �سطيف  »وفاق  وو��سل 
بد�ية  يف  رهيبة  م�ساكل  من 
�لناحية  من  خ�سو�سا  �ملو�سم، 
�ملادية، لكن قدوم حلفاية جلب 

�لكثري من �لأمور، ور�أينا �أن هذ� 
تزخر  ت�سكيلة  ميتلك  �لنادي 
�لنتائج  وي�ستحقون  باملو�هب، 
�لوز�ين  وختم  حققوها«،  �لتي 
�لت�سكيك  �سخ�س  لأي  يحق  »ل 
فنحن  �سطيف،  وفاق  نتائج  يف 
عاملي،  فريق  عن  نتحدث 
ن�ساأته،  منذ  كبار  لعبني  �أجنب 
�لأزمة  �أن يتخطى هذه  و�أمتنى 

ب�سالم«.

رف�ض الت�شكيك بنتائج وفاق �شطيف هذا املو�شم

�ضريف الوزاين: ا�ضتئناف الن�ضاط الكروي حاليا �ضعب 
والأندية غري جاهزة

يوا�شل الغرق رفقة ريال بيتي�ض بعد هزميته امام اأتلتيك بلباو

ماندي: �ضّيعنا فوزا باملتناول و�ضنلعب لقاءات نهائية
منح متريرة حا�شمة وقاد بوري�شيا 
مون�شغالدباخ للفوز خارج القواعد

بن �ضبعيني على بعد نقطة للتاأهل اإىل 
دوري ابطال اأوروبا

ك�شف ان عقده لزال �شاريا لعامني اآخرين رفقة احلزم

ع�ضلة: تلقيت ات�ضال من الفاف واأملي قائم يف العودة اإىل اخل�ضر
ع�سلة  مليك  �جلز�ئري  �لدويل  �حلار�س  عبرّ 
�ملنتخب  �سفوف  �إىل  �لعودة  يف  رغبته  عن 
�لوطني و�لدفاع عن �ألو�نه جمدد�، حيث �أو�سح 
ت�رصيحات  يف  �ل�سعودي  �حلزم  نادي  حار�س 
للتو�جد  متحم�س  �أنه  �لعمومي  للتلفزيون 
�إىل  و�لعودة  جمدد�  �لوطنية  �لعنا�رص  رفقة 
�جو�ء �خل�رص �لتي ي�ستاق �إليها ي�سيف، و�أ�سار 
مار�س  �سهر  رغبته  قريبا من حتقيق  كان  �أنه 
�لرتب�س  يف  �لتو�جد  خالل  من  �ملنق�سي 

�ملناف�سات  تاأجيل  قبل  خل�رص  �لتح�سريي 
مل  لكنه  كورونا،  وباء  �نت�سار  ب�سبب  �لكروية 
�أن �ت�سال م�سوؤويل �لفاف به  يرتدد يف �لقول 
يوؤكد تو�جده �سمن خمططات �لطاقم �لفني 
�لوطني بقيادة �ملدرب جمال بلما�سي ويقدم 
�لعمل  �أجل �لجتهاد يف  له من  �إ�سافيا  د�فعا 
وم�ساعفة �جلهود على �أر�سية �مليد�ن خا�سة 
�سفوف  �إىل  �لعودة  حاليا  �لأول  هدفه  و�ن 

�ملنتخب �لوطني.

�ل�سابق  �حلار�س  قال  منف�سل،  �سياق  يف 
جاريا  لز�ل  عقده  �أن  �لقبائل  �سبيبة  لفريق 
�آخرين  مو�سمني  وميلك  �حلزم  ناديه  رفقة 
�أن  وقال  ت�رصيفه،  على  �سيعمل  �لعقد  يف 
�لدوري �ل�سعودي �أف�سل من �جلز�ئري ب�سبب 
�ململكة  لأندية  و�ملالية  �ملادية  �لمكانيات 
مقارنة بالبطولة �ملحلية، لكن �حلار�س �لبالغ 
33 عاما مل ي�ستبعد �مكانية عوجته �إىل �للعب 

جمدد� يف �لبطولة �لوطنية.

اإدارة وفاق �ضطيف متدد عقد
 بكرار اإىل 2023

بت�سوية  �سطيف  وفاق  نادي  �إد�رة  قامت 
و�سعية لعبها من�سف بكر�ر، بعدما �علنت 
مع  �لعقد  بتمديد  قامت  �نها  �أم�س  �أول 
�لأ�سود«  »�لن�رص  لت�سكيلة  �ل�ساب  �لالعب 
�إىل غاية 30 جو�ن 2023، حيث �أقدت �إد�رة 
عقد  متديد  �إعادة  على  �ل�سطايفي  �لنادي 
�لالعب بكر�ر �لذي كانت �لر�بطة �ملحرتفة 
لكرة �لقدم قد رف�ست �لعقد �مللحق �لذي 
وتوقيع  ختم  تو�جد  ب�سبب  معه  موقعا  كان 
حلفاية  فهد  مهامه  �ملجمدة  �لعام  �ملدير 
�ل�سوتي  �لت�سجيل  ق�سية  يف  تورطه  ب�سبب 
�ملقابالت،  ترتيب  حماولة  يك�سف  و�لذي 

عقد  توقيع  �إىل  �لوفاق  �إد�رة  عادت  �أين 
جمل�س  رئي�س  بتوقيع  بكر�ر  رفقة  جديد 
�لإد�رة لل�رصكة �لريا�سية عز �لدين �أعر�ب، 
خالل  من  لها  حت�سب  �لتي  �خلطوة  وهي 
�إقد�مها على حت�سني �لالعب �ل�ساب و�لذي 
يعتب �أحد �أح�سن �لالعبني �ل�سبان يف ت�سكيلة 
�لوفاق حاليا، وتاألق ب�سكل لفت يف �ملو�سم 
�أين  �لوفاق  رديف  نادي  رفقة  �ملن�رصم 
حمل  جعله  مهار�ته  ب�سبب  �لأنظار  خطف 
�هتمام عدد من �لأندية يف �لبطولة �لوطنية 

وهدفا للتعاقد معه خطف خدماته.
ع.ق. ق.ر.

عي�شة ق.

عي�شة ق.
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ر�شالة القاهرة 

د. حممد فتحي عبد العال

اإنها الأخالق التي ينبغي اأن ت�شود ال�شعر 
اأقدم  اأحد  )�شيمونيد�ش(  قال  وقدميا 
ال�شعراء الغنائيني يف اليونان باأن »الر�شم 
�شعر �شامت، وال�شعر �شورة ناطقة«   لذا 
فال�شاعر �شاحب ر�شالة فهو مراآة لع�رشه 
القيم  يج�شم  كلماته  وبري�شة  وجمتمعه  
والأخالق واملعاين املثالية الراقية وبدون 
الوجه  على  لر�شالته  موؤديا  يكون  ل  ذلك 
الثقايف  الت�شييد  ال�شائب يف  و  املطلوب 

والفكري  والتاريخي يف املجتمع .

هذا  يف  جميعا  ال�شعراء  يدور  هل  لكن 
لرنى  والأخالق؟  املثل  من  الفلك 

الإجابة!! 
املتنبي وكافور الإخ�شيدي :

العرب  �شعراء  اأ�شهر  اأحد  املتنبي  يعد 
وهو اأحمد بن احل�شني بن احل�شن بن عبد 
ال�شمد اجلعفي اأبو الطيب الكندي وكان 

مولده بالكوفه. 
فالأنه  باملتنبي  ت�شميته  �شبب  عن  اأما 
اأدعى النبوة يف �شدر حياته ثم تاب بعد 

�شجنه ومن هنا كانت ت�شميته املتنبي .
كان املتنبي هو املثال املج�شد لل�شاعر 

فهو   ا�شتقطابه  يف  احلكام  يطمح  الذي 
يجمل  الذي  الإعالمي  اجلهاز  ميثل 
�شورة اأي حاكم مهما قبح ويواري عيوبه 
اإليه من  ولو عظمت  يف مقابل ما يدفع 

عطايا !!! 
بداأ املتنبي حياته يف بالط �شيف الدولة 
احلمداين بحلب فكان يغدق عليه العطايا 
يف مقابل ما كان يكتبه املتنبي يف حقه 

من مدح وثناء. 
النفاق   يف   حرجا  املتنبي  يجد   ول 
اإىل حد م�شاواة  وهو ميدح �شيف الدولة 

ال�شجود له بال�شجود هلل فيقول :

ال�شعر والأخالق 

اأبو الطيب املتنبي.... الوجه الآخر
ل�شك اأن اخرتاع الديناميت قد خلف املاليني من ال�شحايا حول العامل مما 

دعا خمرتعه األفريد نوبل اأن يكفر عن هذه اجلريرة الغري اأخالقية  بتخ�شي�ص 
اجلزء الأكرب من ثروته يف دعم الأخالق وال�شالم وذلك من خالل متويل عدة 

جوائز يف ميادين �شتى حملت ا�شمه منها جائزة يف الأدب وا�شرتط اأن تكون يف اجتاه 
مثايل وكانت اأول جائزة لنوبل يف الأدب من ن�شيب ال�شاعر الفرن�شي )رينيه �شويل 

برودوم( وجاء يف حيثيات املنح اأنها تقديرا لتفوقه يف ال�شعر الذي ات�شم بروح 
مثالية عالية وتوفيق نادر بني ال�شمري والعبقرية.... 

يا �شيف دولِة دين اللهَ ُدم اأبدا                         وع�ص برغم الأعادي عي�شًة رغدا
ت            من املكاِرِم حتى األقت العمدا طهَ لهَ النا�صهَ اإل خيمٌة �شقهَ  هل اأذههَ

دا ن �شجهَ ِخُرّ لوجِه اللهَ مهَ ت لوجهكهَ نحو الأر�ص �شاجدًة            كما يهَ  خرهَّ

ابن  اإىل حد اعتداء  الدولة تطور  ابن خلويه مبجل�ش �شيف  اآخر يدعى  اإحدى املرات حدث خالف كبري بني املتنبي و�شاعر  ويف 
خلويه على  املتنبي ف�شج وجهه ومل يتدخل �شيف الدولة ل�شالح املتنبي كما توقع فغادر املتنبي  حلب وال�شام كله غا�شبا  وقلبه ملئ 
باحلقد والغيظ وحينما منا اإىل علمه اأنه ذكر يف غيبته مبا يكره يف جمل�ش �شيف الدولة هجاه ب�شكل مبطن عرب توجيه اللوم ملجل�شه 

والإنتقا�ش منهم فيقول :

ُن ههَ مهَ الّناعونهَ ُمْرتهَ عهَ ا زهَ ِه                   ُكٌلّ مبهَ ْجِل�شِ ْن ُنعيُت على ُبْعٍد مبهَ ا مهَ يهَ
ُن فهَ الكهَ رُب وهَ ُت فزالهَ القهَ �شْ فهَ ُكُم                              ثّم انتهَ كْم قد ُقِتلُت وكم قد مُتّ عندهَ
نوا فهَ ن دهَ ٌة ثّم ماُتوا قبلهَ مهَ ماعهَ بلهَ قولِهِم                            جهَ فني قهَ دهَ دهَ قد كانهَ �شاههَ

هي ال�ّشُفُن �شتهَ ا ل تهَ ّنى املهَْرُء ُيْدِرُكُه                                      جتِري الّرياُح مبهَ مهَ تهَ ا كُلّ ما يهَ مهَ
 ُ ْرعاُكُم الّلبهَ ِدُرّ على مهَ ل يهَ وُن الِعْر�صهَ جاُركُم                     وهَ �شُ اأيُتُكم ل يهَ رهَ

توجه املتنبي  اإىل م�رش وكله اآمال عري�شة يف من�شب مرموق ومكافاآت �شخية. 
كان على عر�ش م�رش يف ذلك الوقت كافور الإخ�شيدي  وقد بداأ كافور الخ�شيدي حياته عبدا حب�شيا ملحمد بن طغج موؤ�ش�ش الدولة 
الخ�شيدية ثم اأ�شبح مو�شع ثقته لدرجة اأن اأ�شبح الو�شي على اأونوجور حممود بن حممد بن طغج ثم ا�شتبد بالأمر من دونه  ومن 
بعده اأخيه علي وقيل اأن كافور د�ش ال�شم لهما واحدا تلو الأخر حتى يتخل�ش منهما ثم ن�شب نف�شه حاكما مطلقا مل�رش دون تفوي�ش 

من اخلالفة العبا�شية ولقب نف�شه بالأ�شتاذ واأ�شبح يكني باأبي امل�شك.
يقول املتنبي يف مدح كافور :

ماِنيا   ُكنهَّ اأهَ �شُب املهَنايا اأهَن يهَ حهَ وهَ فى ِبكهَ داًء اأهَن تهَرى املهَوتهَ �شاِفيا    كهَ
ُدّواً ُمداِجيا   اأهَعيا اأهَو عهَ ديقًا فهَ يتهَ اأهَن تهَرى                                     �شهَ نهَّ هَ ّا متهَ ها ملهَ يتهَ نهَّ هَ متهَ

ماِنيا   نهَّ احُل�شامهَ اليهَ ِعدهَّ �شتهَ ال تهَ ٍة                         فهَ عي�صهَ ِبِذلهَّ اإِذا ُكنتهَ تهَر�شى اأهَن تهَ
نهَّ الِعتاقهَ املهَذاِكيا   �شتهَجيدهَ ل تهَ ٍة                        وهَ �شتهَطيلهَنهَّ الِرماحهَ ِلغارهَ ل تهَ وهَ

واِريا   كونهَ �شهَ ّتى تهَ قى حهَ ل ُتتهَّ وى                    وهَ ياُء ِمنهَ الطهَ ُع الأُ�شدهَ احلهَ نفهَ ما يهَ فهَ

كان كافور حذرا يف التعامل مع املتنبي  ول�شان حاله يقول اإن مل يكن وفيا لإ�شتاذه الأول هل يكون باملوؤمتن ل�شيده اجلديد و
حينما طال الأمر باملتنبي ومل يجد  بغيته من كافور هجاه باأقذع الهجاء وحتول كافور بني ع�شية و�شحاها من اأ�شد كما و�شفه يف 

ق�شيدة املدح الأوىل  اإىل كلب يف ق�شيدة الهجاء التي تلتها!! ومن ملك ل يهاب املنايا اإىل عبد اآبق �شئ اخللق واخللقة فيقول :

ُه                                                                     اإن العبيدهَ لأجنا�ٌص مناكيُد!  ل ت�شرِت العبدهَ اإل والع�شا معهَ
ما ُكْنُت اأح�شُبني اأحيا اإىل زمٍن                   ُي�شيُئ بي فيِه كُلٌب )ويف م�شادر عبد( وُهوهَ حمموُد! 

بالطبع مل ي�شف ذلك غليل �شاعرنا والذي اأنطلق يف ذم م�رش اأي�شا  ل�شماحها لهذا 
العبد اأن يحكمها مع اأن املماليك حكموا العامل العربي لقرنني من الزمان ومل ن�شمع 

ل�شاعرنا الهمام ا�شتهجانا حلكمهم  يقول :

ُه فلُه يف م�شر متهيُد ؟! ُه * اأو خانهَ اأكلما اغتالهَ عبُد ال�شوِء �شيدهَ
ٌد والعبُد معبوُد!  ْعبهَ �شارهَ اخل�شُيّ اإمامهَ الآبقنيهَ بها * فاحُلُرّ ُم�شتهَ

ومن م�رش لأهلها انطلق ل�شان  املتنبي يكيل للم�رشيني ال�شباب و يو�شمهم ب�شنوف 
منتقاة من الدنايا فيقول :

ى وعن الرتحاِل حمدوُد اإين نزْلُت بكذابنيهَ �شيُفُهُم       عن الِقرهَ
جوُد الرجاِل من الأيدي و جوُدُهم       من الل�شاِن فال كانوا ول اجلوُد

ِهُم       اإل ويف يِده من نْتِنها عوُد! ما يقب�ُص املوُت نف�ًشا من نفو�شِ

 ثم لذ املتنبي بالفرار من م�رش يف ليلة العيد متوجها اإىل العراق ومنها لفار�ش حيث 
ع�شد الدولة البويهي فمدحه ورفعه اإىل م�شاف ال�شاهن�شاه اأي ملك امللوك فيقول :

ولها يُت مهَ اأهَ ّتى رهَ رُت حهَ �شِ ًة       وهَ اأهَيُت املُلوكهَ قاِطبهَ د رهَ قهَ وهَ
نهاها يهَ اأُمُرها فيِهِم وهَ ِتِه        يهَ ناياُهُم ِبراحهَ ن مهَ مهَ وهَ

ن�شاها ههَ ّناُخ�شرو �شهَ ولهَِة فهَ دهَ ال      دهَ �شُ اأهَبا �ُشجاٍع ِبفاِر�ٍص عهَ

بوادر  الأمور  ولة  من  راأي  فاإذا  �شوره  اأن�شع  يف  ال�شيا�شي  النفاق  املتنبي  مار�ش  لقد 
ا�شتجابه  راح ي�شدو بق�شائد متدحهم ومتجدهم وترفعهم اإىل عنان ال�شماء وت�شنع من 
اأخطائهم الفادحة  اإجنازات عظيمة  فاإن مل ي�شتجيبوا اأو اختلفوا معه نزل بهم اإىل اأ�شفل 

�شافلني  فيهجوهم بالتجريح وال�شب وت�شويه ال�شمعة .
لكن يف النهاية مل يجن من خلف مدحياته الكربى تلك �شيئا ومل تلب طموحاته التي تعلو 

قدراته اأبدا  وخرج من احلياة خايل الوفا�ش وكانت نهايته من ح�شائد اأعماله .

نهاية املتنبي :
كان املتنبي قد هجا �شبة بن يزيد الأ�شدي بق�شيدة بها فاح�ش القول فقال :

اأمُه الطْرطّبه وُم �شّبه    وهَ فهَ القهَ ا اأن�شهَ مهَ
ويف اإحدى رحالت املتنبي ومعه ابنه وغالمه مفلح �شادفه فاتك بن اأبي جهل الأ�شدي 
وهو خال �شبه فظفر باملتنبي وقتله هو وابنه وغالمه ويقال اأن املتنبي حاول الفرار لكن 

غالمه ذكره باأبيات من �شعره تقول: 

اخليل والليل والبيداء تعرفني   وال�شيف والرمح والقرطا�ص والقلم
فعاد ليقاتل حتى قتل فكاأن هذا البيت هو الذي قتل �شاحبه. 



اجللفة 

هالك ر�ضيعة يف 
حادث مرور

ال�سبت,   اأم�س  م�ساء  وقع   مرور  حادث  اأودى 
عمرها  ر�سيعة  هالك  اإىل  اجللفة  بوالية 
)من  اآخرين  اأ�سخا�س   05 وجرح   , اأ�سهر(   4(
عائلة واحدة(, ح�سب ما علم اأم�س االحد من 

م�سالح احلماية املدنية.
ذات    - لدى  باالإعالم  للمكلف  وا�ستنادا 
امل�سالح -  املالزم اأول عبد الرحمان خا�رض,  
فقد  تدخلت اإ�سعافات الوحدة الثانوية لدائرة 
الوالية(,  �سمال  كيلومرت   90  ( ال�سحاري  حد 
الأجل حادث مرور, متثل يف انحراف وانقالب 
وذلك   غليزان,  والية  ترقيم   �سياحية  �سيارة 
ب(   167( رقم  الوالئي  الطريق  حمور  على 
و�سارة   عني  وبلدية  املدينة  ذات  بني  الرابط 

باملكان امل�سمى " �رض�سو".

اجلهة الغربية لبلدية البليدة

تذبذب يف توزيع 
املياه 

لل�رضب  ال�ساحلة  املياه  توزيع  عملية  ت�سجل 
البليدة  لبلدية  العليا  الغربية  اجلهة  باأحياء 
و  التوزيع  يف  تذبذبا  االأحد  اأم�س  من  اإبتداء 
ح�سبما  االأ�سغال,  ببع�س  القيام  ب�سبب  ذلك 

جاء يف بيان ملوؤ�س�سة اجلزائرية للمياه.
بونعامة  اأحياء  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
اجلياليل و باب الزاوية و �سارع عمارة يو�سف و 
االأمري عبد القادر و فل�سطني و �رضيف �سلبي و 
الرماف و �سيدي براهيم و التخطيط �ست�سجل 
تاأخرا يف عملية توزيع املياه ال�ساحلة لل�رضب 

ب�سبب اإجناز بع�س االأ�سغال.

غرداية 

حملة جني عنب 
املائدة يف اأوجها 

اأم�س  اأوجها  املائدة  عنب  جني  حملة  بلغت 
اأهم ب�ساتني زراعة  االأحد بوالية غرداية عرب 
و  املن�سورة  مناطق  بني  املح�سورة  الكروم 
حا�سي لفحل وكذا بني حا�سي غنام واملنيعة 
بجنوب   )1( رقم  الوطني  الطريق  مبحاذاة 
والية غرداية, كما لوحظ, وقد با�رض مزارعو 
يف  اجلاري  جوان  �سهر  منت�سف  منذ  الكروم 
اجلديدة  املناطق  بهذه  اجلني  عمليات  اأوىل 
لب�ساتني الكروم التي ت�سل م�ساحتها اإىل نحو 
بينها 270 هكتار منتجة, كما  450 هكتار من 

ذكرت مديرية امل�سالح الفالحية بالوالية.

وهران 

نقل 1039 قطعة 
اأثرية اإىل متحف 
زبانة"  "اأحمد 

اإىل  تعود  اأثرية  1.039 قطعة  نقل  موؤخرا  مت 
الفرتة القدمية, والتابعة للموقع االأثري البنيان 
بوالية مع�سكر اإىل املتحف الوطني العمومي 
"اأحمد زبانة " لوهران بغية احلفاظ على هذا 
االأحد  اأم�س  ا�ستفيد  ح�سبما,  املادي  الرتاث 

لدى هذه املوؤ�س�سة املتحفية.
وت�سمل هذه التحف االأثرية التي هي عبارة عن 
جرار ونق�سيات وبع�س القطع النقدية واحللي 
واأغلبها قطع فخارية وجميعها تعود اإىل فرتة 
قدمية, ح�سبما اأبرزته رئي�سة م�سلحة اجلرد.
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امل�سيلة

توزيع 7 �ضيارات اإ�ضعاف
 على البلديات

ظمن من�سورات الوكالة الوطنية للن�سر والإ�سهار

النت؟" على  ال�ضيطرة  حق  "باأي 
 اإ�ضدار جديد للدكتور عمار بلحيمر

ع.غ/وكالت

الكاتب  يقرتح   , امل�سّنف  ويف 
ن�سف  نحو  منذ  وال�سحفي 
ويطرح  الواب,  عامل  تقنني  قرن, 
والناطق  لالت�سال  احلايل  الوزير 
روؤى  �سل�سلة  للحكومة  الر�سمي 
املت�سلة  احليثيات  خمتلف  حول 
جامعة  خريج  النت  مبنظومة 
اأ�ستاذ  بباري�س,  ديكارت  رينيه 
العام يف جامعة اجلزائر  القانون 
"راأ�سمالية  اإىل  كتابه  يف  اأ�سار   ,1
املراقبة ", التي تو�سف على اأنها" 

راأ�سمالية مارقة", وت�سور بحتمية 
التاأ�سي�س ملنظور تنظيمي مغاير 

يحمي املبحرين.
تيار  خ�سية  اإىل  بلحيمر  ولفت 
"راأ�سمالية املراقبة", من مطالبة 
املواطنني الذين يطالبون مب�سار 
امل�ستقبل  اإنقاذ  اأجل  من  بديل 
للدميقراطية"يُ�سار  الرقمي 
حافل,  م�سار  له  بلحيمر  اأّن  اإىل 
مقاالت  عدة  كتابة  له  �سبق  اإذ 
اجلرائد  خمتلف  يف  واإ�سهامات 
يف  كتب  عدة  واألّف  واملجالت 
والقانون  ال�سيا�سة  جماالت 

والبحث  واالقت�ساد  الدويل 
"الو�سايا  كتابا  اآخرها  العلمي, 

 )2017( �سرتيت"  لوول  الع�رض 
و"دروب ال�سالم" )2018(.

باك�ستان
 وفاة العالمة ال�ضهري مفتي 

نعيم اإثر نوبة قلبية

اأمن ولية امل�سيلة

توقيف �ضارقي 780 مليون �ضنتيم 

كرات�سي/ عامر لطيف/ الأنا�سول

الباك�ستاين  الديني  العالمة  تويف 
ال�سبت,  نعيم,  حممد  مفتي  ال�سهري 
ال�ساحلية  "كرات�سي"  مدينة  يف 
عاماً   62 يناهز  عمر  عن  اجلنوبية 
نعمان,  حممد  مفتي  جنل  و�رضح 
مري�س  وهو  "والده,  اأن  لل�سحفيني 
ولفظ  قلبية,  بنوبة  اأ�سيب  قلب, 
اأنفا�سه االأخرية على اإثرها اأثناء نقله 
مواليد  من  امل�ست�سفى"ونعيم  اإىل 
وم�ست�سار  موؤ�س�س  وكان   ,1958 عام 
االإ�سالمية  العاملية  "بنوريا"  جامعة 
 5 من  اأكرث  ت�سم  والتي  كرات�سي,  يف 

من  املئات  بينهم  من  طالب,  اآالف 
املعروف  نعيم,  ا�ستهر  االأجانب 
بتاأييد  الدين,  حول  املعتدلة  باآرائه 
اإدراج مواد حديثة يف التعليم الديني 

النموذجي.
اأوائل  من  واحدة  "بنوريا",  وجامعة 
التي  باك�ستان,  الدينية يف  املدار�س 
واللغة  احلا�سوب,  علوم  اأدخلت 
اأخرى  حديثة  ومناهج  االإجنليزية, 
وتاأ�س�ست  الديني  التعليم  جانب  اإىل 
اجلامعة عام 1980, واجتذبت املئات 
من الطالب االأجانب ب�سبب منهجها 
الفريد من نوعه, باعتباره مزيجا من 

التعليم التقليدي واحلديث.

دائرة  باأمن  ال�رضطة  عنا�رض  متكن 
و�سع  امل�سيلة,من  ,بوالية  بو�سعادة 
حد لن�ساط جماعة اأ�رضار تتكون من 
ثالثة اأ�سخا�س,وقائع الق�سية بداأت 
على اإثر تلقي ذات امل�سالح ل�سكوى 
�سد جمهول من قبل اأحد املواطنني 
من  ال�رضقة  لفعل  تعر�سه  مفادها 
داخل م�سكنه اأين ا�ستهدف الفاعلني 
مبلغ مايل من العملة الوطنية قدر بـ 
780 مليون �سنتيم باالإ�سافة اإىل مبلغ 
مايل من العملة االأجنبية قدر بـ 5000 

اأورو, وعلى اإثر ذلك با�رضت م�سالح 
وحتقيقاتها  حترياتها  ال�رضطة 
املعمقة التي مكنت من التعرف على 
الفاعلني وتوقيفهم يف ظرف وجيز, 
مليون   767 من  اأكرث  ا�سرتجاع  مع 
مايل  مبلغ  اإىل  باالإ�سافة   , �سنتيم 
 3845 بـ  يقدر  االأجنبية  العملة  من 
ق�سائية  ملفات  اإجناز  ليتم  اأورو, 
اأمام  وتقدميهم  فيهم  امل�ستبه  �سد 
ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 

بو�سعادة.

متكن فريق بحث بجامعة "اأكلي حمند 
الن�سخة  ان�ساء  من  بالبويرة  اأوحلاج" 
االأوىل لربنامج يوفر خدمة قراءة ن�س 
اطار  وذلك يف  العربية  باللغة  مكتوب 
اجلامعي  والتكوين  البحث  م�رضوع 
امل�رضوع  املا�سرت.   �سهادة  لنيل 
زروقي  طه  االأ�ستاذ  عليه  اأ�رضف 
جامعة  من  بنوار  جمال  واالأ�ستاذ 
وهراين  ل.  االأ�ستاذة  وكذا  البويرة 
اإىل  باالإ�سافة  البليدة  جامعة  من 
واأ�سامة حمينة  الطالبان كرمي حمينة 
من  تدعيمه  ومت  البليدة,   جامعة  من 
ال�سعيدي  وزايد  فهد  االأخوان  طرف 
من �سلطنة عمان. وح�سب ت�رضيحات 
ال�سوت  فاإن  امل�رضوع  على  القائمني 
�سوت  هو  االآلية  القراءة  عن  الناجت 

الب�رضي,  ال�سوت  من  قريب  تركيبي 
على  تعتمد  التي   HTS بتقنية  مبني 
�سال�سل  بخوارزمية  االآيل  التعلم 
HMM وم�سممة  ماركوف املخفية 
لنظام النطق Festival TTS مفتوح 
يحّول  اأن  لل�سوت  وميكن  امل�سدر, 
ليعمل على الهواتف اجلوالة واالأنظمة 
 ,.embedded systems  املحمول
هو  العربي  ال�سوت  اأن  اإىل  باالإ�سافة 
حزمة م�ستقلة ميكن تثبيتها يف نظام 
يكفي  احلالية,  باإ�سداراته  النطق 
يف  امللفات  و�سع  ثم  الربنامج  تثبيت 
االأمر.  وي�ستغل  املخ�س�س,  مكانها 
وذلك  اأكرث  تطويره  يف  يفكرون  وهم 
بالتوا�سل مع مطوري نظام في�ستيفال 
ذات  ويف  مل�ستودعاتهم.  الإ�سافته 

ح�سبهم  ال�سوت  هذا  �سيفتح  ال�سياق 
اجلوالة,  التطبيقات  ميدان  جماال يف 
اإذ ميكنه العمل على الن�سخة املخففة 
ال�سيغة  حتويل  بعد   ,Flite امل�سماة 
هذا  اأن  كما  عليها.  العمل  اجلارية 
من  لكثري  املجال  �سيفتح  االإ�سدار 
ميكن  حيث  املختلفة  التطبيقات 
ال�سوت,  جودة  حت�سني  م�ستقبال: 
فونيمات,  اإىل  الن�س  حتويل  حت�سني 
على  مبني  جديد  �سوت  اإ�سافة 
توثيق  اإىل   باالإ�سافة   ,Mbrola
من  ميكن  حتى  ال�سوت  بناء  عملية 
�سوتية,  مدونة  على  العمل  تكرار 
والتفكري يف بناء مدونة �سوتية ل�سوت 

جديد منها �سوت ن�سائي.
اأح�سن مرزوق

جامعة البويرة

اخرتاع برنامج يوفر قراءة ن�ص مكتوب باللغة العربية

اأ�سدر الإعالمي " عمار بلحيمر"  كتابه 
اجلديد "باأي حق  ال�سيطرة على النت؟"، الذي 

ت�سمن حزمة مقاربات حول عامل الواب.

كمني  ن�سب  عملية  خالل 
ببلدية  احلجر,  قعدة  مبنطقة 
عني  والية  زياد,  بن  طارق 
الع�سكرية  بالناحية  الدفلى 
االأوىل, ا�ستبكت مفرزة للجي�س 
اأم�س  م�ساء  ال�سعبي,  الوطني 
جماعة  مع   ,2020 جوان   20

اأ�سفر  مما  م�سلحة,  اإرهابية 
عن ا�ست�سهاد العريف املتعاقد 
اأدائه  اأثناء  م�سطفى",  "زناندة 
اتخذت  وقد  الوطني,  لواجبه 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  مفارز 
ما  التي  العملية  يف  امل�ساركة 
تزال متوا�سلة كافة االإجراءات 

تطويق  ق�سد  الالزمة  االأمنية 
ومالحقة  املنطقة  ومت�سيط 

هوؤالء املجرمني.
تقدم  االأليمة,  املنا�سبة  وبهذه 
�سنڨريحة,  ال�سعيد  اللّواء 
الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س 
ال�سعبي بالنيابة بخال�س التعازي 

ال�سهيد  الأ�رضة  واملوا�ساة 
وعزم  حر�س  جمددا  وذويه, 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  قوات 
على موا�سلة مكافحة االإرهاب 
وكافة اأ�سكال اجلرمية املنظمة 
واال�ستقرار  االأمن  على  حفاظا 

عرب ربوع الوطن.

اللواء �سنقريحة  قدم تعازيه لعائلة الفقيد

ا�ضت�ضهاد اجلندي العريف املتعاقد "زناندة م�ضطفى"

بوالية  بلدية   7 اأم�س,  ا�ستفادت 
اإ�سعاف  �سيارات  من  امل�سيلة, 
الو�سائل  بجميع  جُمهزة  حديثة 
ال�سيخ  الوايل  قام  حيث  الطبية, 
العرجا, بت�سليم مقررات اال�ستفادة 
ومفاتيح �سيارات اإ�سعاف لروؤ�سـاء 
حمام  منها  امل�ستفيدة  البلديات 
ي  �سيد , �سيد ملعا ا , ل�سلعة ا
احلجل,م�سيف  ,عني  عامر,�سليم 

,اجمدل,وتعد هذه العملية الثانية 
من نوعها بوالية امل�سيلة,متبوعة 
اخلدمة  لتح�سني  اأخري  بعمليات 
معاناة  من  ال�سحية,وللتخفيف 
املوؤ�س�سات  اإىل  املر�سى  تنقل 
يف  البعيدة,ال�سيما  اال�ست�سفائية 
ظل الو�سع ال�سحي الراهن جراء 

اإنت�سار وباء فريو�س كورونا.
عبدالبا�سط بديارعبدالبا�سط ب

عرفت ال�ساحة ال�سيا�سية اجلزائرية 
جملة من االأحداث "املت�سارعة" , 

وجمموعة من القرارات املفاجئة مما 
اأخلط على اأ�سحاب" القوالب اجلاهزة" 

للتحليل االأمور وجعلهم ي�رضبون 
اأخما�ساً باأ�سدا�س باحثني بني كتب 

العلوم ال�سيا�سية والتحاليل "اجلافة" 
بحثا عن تف�سري منطقي دون جدوى ..

ومن بني اأهم االأحداث التي وقعت 
خالل االأيام الفارطة عودة الرئي�س 

االأ�سبق للجمهورية اليامني زروال من 
خالل زيارته للرئي�س تبون يف مقر 

رئا�سة اجلمهورية الذي مل تد�سه قدماه 
منذ مغادرته �سنة 1999 الذي كان 

يف "زهد �سيا�سي" طويل االأمد طيلة 
فرتة حكم الرئي�س املخلوع , معلومة 
للتاريخ وللقراء االأكارم يجب علي اأن 

اأقولها زروال ا�سم ارتبط بالنزاهة 
واالن�سباط والوطنية وارتبط كثريا بـ 

الورع من املال و "الربي�ستيج " وربطات 
العنق فمنذ مغادرته الرئا�سة رف�س كل 

مايتعلق بها اإىل غاية اليوم ..
فهل من املعقول اأن تقراأ زيارة زروال 
للرئا�سة بعد كل هذا بهاته ال�سطحية 

والعبثية وهو الذي فّجر ف�سيحة 
االإجتماع امل�سبوه الذي نّظمه نزالء 

�سجن البليدة الع�سكري وهو الذي كان 
�سيع�سف باحلراك وخمرجات احلراك 

ويعيدنا اإىل نقطة ر�سم امل�سهد بيد 
واحدة ومبنطلق ال اأريكم اإال مااأرى ..

والرجل خالل ت�رضيحه قال كلمات 
قليلة بتف�سريات قوية جدا متنح االأمل 

وترينا اأن االأيام القادمة فعاّل حبلى 
باالأحداث املف�سلية التي �ست�سري بنا 
فعال ال قوال اإىل واقع �سيا�سي جديد 

يخفي البوؤ�س عنا فلي�س من ال�سهل 
اأن مينح الرجل ال�رضيف زروال الذي 
ر�ّسحه الكثريون لقيادة البالد تزكية 

�سمنية ل�سخ�س معني..وهو الذي تنازل 
عن كل مغريات ال�سلطة وعاد لبيته 

تاركا ورائه كل �سيء االأيام �ستجيب على 
كل �سيء وحتل االإ�سكاليات املوجودة 

يف اأذهان اجلميع.

جمرد كالم

عودة زروال ..؟
عالء الدين مقورة



هذه الصحيفة تم تحميل 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  
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