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قطاع الت�سامن الوطني

مقاربة جديدة لدعم الفئات اله�صة
رئي�س امللحقة املحلية لت�سغيل مترنا�ست:

تن�صيب 260 بطال وجلب 400 عر�ض عمل 
تلم�سان

 قنابل اجتماعية كربى يف انتظار الوايل اجلديد 
حملة احل�ساب والعقاب  

 ولة �صابقون اأمام العدالة قريبا

  .         اإعادة النظر يف ن�صو�ض  ت�صيري اجلماعات املحلية �صروري  .         تبون نادى بالتغيري وحواره مع احلراك بداية احلل

الوايل ال�سابق ب�سري فريك "للو�سط":

اأطالب بقانون اأ�صا�صي ل�صلك الولة
�س3

الإعالم البلجيكي حتدث عن مفاو�سات 
متقدمة بني الحتاد املحلي والفاف
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عني الو�سطالثالثاء  28   جانفي  2020  املوافـق  ل 03 جمادى الثاين  1441ه 2
ب�سبب فريو�س كورونا

تعليق الرحالت اجلوية بني اجلزائر وال�سني

الكاأ�س تويف بتقاليدها
 كانت مناف�سة كاأ�س اجلمهورية عند وعدها 
�سنع  على  عودتنا  بعدما  وتقاليدها 
اأول  وقعت  والتي  املدوية  املفاجاآت 
اأم�س من خالل متكن فريق وداد بوفاريك 
اإق�ساء  من  الهاوية  البطولة  يف  النا�سط 
�ساحب الرقم القيا�سي يف عدد التتويجات 
الكاأ�س مولودية اجلزائر من  ال�سيدة  بلقب 

الدور ال�ساد�س ع�رش وموا�سلة �سباق املناف�سة

حرم اأردوغان منبهرة بكرم 
اجلزائريني

 
انبهارها  اأردوغان عن  اأمينة  الرتكي  الرئي�س  اأعربت حرم 
من كرم اجلزائريني وذلك خالل مرافقتها للرئي�س الرتكي 
دامت  ر�سمية  زيارة  اأجل  من  بالدنا  اإىل  اأردوغان  طيب 
يومني بدعوة من رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأين 
اأو�سحت يف ت�رشيحات اإعالمية عقب زيارتها للق�سبة اأنها 

جتد كل الرتحيب من اجلزائريني عندما تزور اجلزائر.

عني متو�سنت

تراجع يف عدد حوادث املرور 
ال�سنة  خالل  متو�سنت  عني  بوالية  املرور  حوادث  عدد  عرف 
ب   مقارنة  باملائة  42ر31  بن�سبة  »حم�سو�سا«  تراجعا  املن�رشمة 
ومت  الوطني  الدرك  م�سالح  لدى  االثنني  اأم�س  علم  ح�سبما   2018
اخت�سا�س  اإقليم  عرب  حادثا   48 املن�رشمة  ال�سنة  خالل  ت�سجيل 
وحدات الدرك الوطني بالوالية مقابل 70 حادثا يف �سنة 2018 ، وفقا 
املقدم  االأمني  ال�سلك  لذات  االإقليمية  املجموعة  قائد  اأبرزه  ملا 
عبد الرحمان بوداين و اأدت حوادث املرور التي مت اإح�ساوؤها خالل 
اآخرا حيث عرفت  اإىل هالك 25 �سخ�سا وجرح 76  الفارطة  ال�سنة 
ح�سيلة هذه احلوادث هي االأخرى تراجعا عن تلك التي مت ت�سجيلها 
خالل �سنة 2018 و التي �سهدت وفاة 30 �سخ�سا و اإ�سابة 117 اآخرين 
بجروح ، ا�ستنادا لذات امل�سوؤول. و اأرجع املتحدث اأ�سباب اإنخفا�س 
حوادث املرور وتقل�س اخل�سائر ال�سنة املن�رشمة مقارنة بال�سنوات 
الدرك  وحدات  تتبناه  الذي  الوقائي  االأمني  املخطط  اإىل  ال�سابقة 
الوطني من خالل تكثيف �سدود املراقبة عرب الطرقات اإ�سافة اإىل 
الدوريات واحلمالت التح�سي�سية التي مت تنظيمها من طرف الدرك 
الوطني بالتن�سيق مع عدد من ال�رشكاء على غرار اجلمعيات النا�سطة 

بامليدان و الدرو�س التوعوية على م�ستوى املوؤ�س�سات الرتبوية .

 عني الو�سط

وايل البويرة يلقي حجة 
الوداع بالدموع

اإىل  موؤخرا  حول  الذي   « ليماين  »م�سطفى  البويرة  وايل  يتمالك  مل 
كلمة  اأم�س  األقى  حني  التاأثر  �سدة  من  نف�سه  بلعبا�س  �سيدي  والية 
اأين عرب عن  الوالئي  ال�سعبي  اأ�سغال دورة املجل�س  افتتاح  مبنا�سبة 
موؤكدا  �سنوات من جميئه   3 بعد  البويرة  تاأثره مبغادرة والية  عميق 
انه �سعى بكل ما ميلك من جهد وم�سوؤولية من اأجل خدمتها وجت�سيد 
 ، قوله  كل اخلري على حد  ي�ستحقون  الذين  الكرماء  �سكانها  طموح 
اإذا  ال�سياق طالب املتحدث املعذرة وال�سماح من اجلميع  ويف ذات 
ق�رش اأو غفل عن تقدمي اأكرث من ما قدمه حتى االآن ، هذا وحب�ست 
االأخري  يتمنى يف  اأن  قبل  الآخر  من حني  كلماته  غلبته  التي  الدموع 
لوالية االزدهار يف جميع املجاالت والعي�س الكرمي ل�سكانها و�سط 

اأح�سن مرزوقت�سفيقات احل�سور .

البويرة

اأ�سحاب عقود الإدماج 
املهني ينتف�سون

املهني  االإدماج  اأ�سحاب عقود  الع�رشات من  اأم�س  جتمهر �سبيحة 
اخلا�سة مبديرية الت�سامن والن�ساط االجتماعي اأمام مقر املديرية 
بعا�سمة والية البويرة للتنديد بو�سعيتهم الغام�سة بعد ا�ستثنائهم من 
قرار احلكومة االأخري القا�سي بعملية اإدماج اأ�سحاب العقود ال�سارية 
منا�سب  يف  �سنوات   8 تفوق  خربة  على  يحوزون  والذين  املفعول 
دائمة ، حيث نا�سد املحتجون خالل ت�رشيحاتهم ليومية » الو�سط 
» اجلهات املعنية من اجل التدخل العاجل لت�سوية و�سعيتهم خا�سة 
وان هناك من ميلكون �سنوات طويلة من اخلدمة ويف االأخري يق�سى 
اأنهم خ�سعوا  اأ�ساروا  كما  االإدماج  من  اال�ستفادة  من  وجه حق  دون 
لقانون االإدماج املهني الذي يثبت ب�سنتني خدمة فقط ، هذا وهدد 
حمدثوا مبوا�سلة االحتجاج حتى يتم اال�ستجابة ملطلبهم امل�رشوع 

املتمثل يف اال�ستفادة من االإدماج كغريهم .
 اح�سن مرزوق

باالإعالم  ك�سف املكلف 
اجلزائرية  اجلوية  لدى 
حممد االأمني االأندل�سي، 
كافة  موعد  تاأجيل  عن 
اجلزائر-بكي  رحالت 
�سهر  بداية  غاية  اإىل 
ب�سبب  املقبل  فيفري 

كورونا  فريو�س  تف�سي 
بال�سني

�رشكة  ممثل  وقال 
اجلوية  اخلطوط 
�سبب  اإن  اجلزائرية 
يرجع  الرحالت  تاأجيل 
ال�سلطات  قرار  اإىل 

مددت  التي  ال�سينية 
التي  الربيع  عيد  عطلة 
كان مقرراً يف االأ�سل اأن 
تنتهي يف 30 جانفي اإىل 
كاإجراء  منا�سب  مدى 
على  لل�سيطرة  رئي�سي 
كورونا  فريو�س  تف�سي 

باأنه  املتحدث  واأكد 
مبا�رشة   رحلة  يوجد 
بني  االأ�سبوع  يف  واحدة 
والعا�سمة  اجلزائر 
م�سريا  بكني  ال�سينية 
اأن  كل ما يف االأمر  اإىل 
ال�سينية  ال�سلطات  اأن 

اتخذت اإجراءات طارئة 
الحتواء فريو�س كورونا، 
مل  اجلزائرية  واجلوية 
التاأجيل  قرار  تتخذ 
مبفردها بل مع اجلانب 

االأخر
ب.ع 

خبر في 
صورة

بالهاتف  �سعار«االن�سغال  حتت 
ال�سياقة....ماآله  اأثناء  النقال 
العامة  املديرية  با�رشت  الكارثة« 
دعائمها  عرب  الوطني  لالأمن 
الرقمية، املوقع االإلكرتوين الر�سمي 
و�سفحة  فاي�سبوك وح�ساب تويرت 
الوطني، حمالت حت�سي�سية   لالأمن 
با�ستعمال  االن�سغال  خماطر  حول 

و  ال�سياقة،  اأثناء  النقال  الهاتف 
مت�س  كوارث  من  عنه  ينجر  ما 
م�ستعملي  خا�سة  املواطن  بحياة 

الطريق. 
عدد  تفاقم  بعد  جاءت  العملية 
حوادث املرور، خ�سو�سا مع بداية 
م�سالح  �سجلت  حيث    2020 �سنة 
املا�سية،  ال�سنة   خالل  ال�رشطة 

اال�ستعمال  ب�سبب  34716 خمالفة، 
اأثناء  النقال  للهاتف  اليدوي 
ال�سياقة، كما �سجلت ذات امل�سالح 
ا�ستعمال  �سببه  مروريا  حادثا   43
النقال   للهاتف  املركبات  �سواق 
تبقى  لالإ�سارة،  القيادة.  اأثناء 
قاعات العمليات على م�ستوى اأمن 
الواليات جمندة للتكفل بالبالغات 

الرقم  طريق  عن  اإليها  ترد  التي 
 17 النجدة  رقم  و    1548 االأخ�رش 
و«تطبيقة األو �رشطة« حتت ت�رشف 
اجلرائم  كل  عن  للتبليغ  املواطنني 
التي مت�س باأمن و�سالمة املواطن، 
يتحلى  التى  التبليغ  ثقافة  اأن   كون 
بها املواطن تعد احللقة االأ�سا�سية 

يف املعادلة االأمنية.

املديرية العامة لالأمن الوطني 

حملة حت�سي�سية حول الهاتف النقال اأثناء ال�سياقة

جديد  دفع  اإعطاء  �سبل  �سكلت 
لقاء  حمور  الثنائي  للتعاون 
ت�ساوري نظم االأحد ليال بالوادي 
اأعمال  رجال  من  مائة  نحو  بني 
والذين  وليبيني  جزائريني  
اإعداد  م�ساألة  اإىل  اأي�سا  تطرقوا 
يف  و�رشاكة  تواأمة  م�رشوع 

املجال االقت�سادي.
اأطرته  الذي  اللقاء  هذا  ويندرج 
التجارة وال�سناعة  كل من غرفة 
وغرفة  )اجلزائر(  »�سوف« 
والزراعة  والتجارة  ال�سناعة 
»�سبها« )ليبيا( يف اإطار امل�ساعي 
احلثيثة لغرفة التجارة وال�سناعة 
بدائل  ا�ستحداث  يف  »�سوف« 

ف�ساءات  يف  متمثلة  اقت�سادية 
خارج  الوطني  املنتوج  ت�سويق 
خالل  من  الوطنية  االأ�سواق 
التعاون  جماالت  ا�ستغالل 
املنتجة  وال�رشاكة  االقت�سادي 
والدول  اجلزائر  بني  املتاحة 
ال�سقيقة، كما اأو�سح رئي�س غرفة 
ال�سناعة والتجارة »�سوف«، نبيل 

قنوعة.
غرفة  ممثل  اأبرز  وبدوره 
والزراعة  والتجارة  ال�سناعة 
اأبو  من�سور  )ليبيا(،  »�سبها« 
التعاون  اأهمية  ال�رشيتي  القا�سم 
املجاالت  كافة  يف  االقت�سادي 
بني والية الوادي )اجلزائر( ومدن 

اجلنوب )ليبيا(، م�سريا اأن جناعة 
ارتباطا  مرتبطة  التعاون  هذا 
احلدودية  املعابر  بفتح  وثيقا 
اجلنوب  ملدن  املتاخمة  الربية 
مبعربي  االأمر  ويتعلق  الليبي، 
اإيليزي(  )والية  وجانت  الدبداب 
كما حتدث ذات امل�سوؤول الليبي 
لتموين  امللحة  ال�رشورة  عن 
ال�رشاكة  اإطار  يف  الليبية  ال�سوق 
االقت�سادية باملنتجات الفالحية 
واحليوانية  الزراعية  ب�سقيها 
وغريها  الغذائية  وال�سناعات 
اال�ستهالك  ذات  املنتجات  من 
باالأ�سواق  املفقودة  الوا�سع 
جماالت  ولتحديد  الليبية 

التعاون االقت�سادي بني الوفدين 
ت�سطري  مت  والليبي(  )اجلزائري 
اأربعة مراحل تت�سدرها املرحلة 
تزويد  وهي  اال�ستعجالية  االأوىل 
باملنتجات  الليبية  اأ�سواق املدن 
الزراعية  ال�سيما  الغذائية 
اخل�رش  اأنواع  �ستى  يف  املتمثلة 
التموين  اإىل  باالإ�سافة  والفواكه، 
املحلية  ال�سناعة  باملنتجات 

ومواد البناء اإىل 
وتعاون  �رشاكات  ار�ساء  جانب 
بني املوؤ�س�سات اجلزائرية الليبية 
امل�ستثمر  م�ساعدة  خالل  من 
ال�رشيك  ومرافقة  اجلزائري 

الليبي كمرحلة رابعة.

الوادي

ت�ساور بني رجال اأعمال جزائريني وليبيني 

وة
ال

 ع
ري

ب�س
ر: 

وي
�س

ت



الوايل ال�سابق ب�سري فريك »للو�سط«:

�أر�فع ل�سن قانون �أ�سا�سي 
ل�سلك �لوالة

.       تبون اأول من نادى بالتغيريوحواره مع احلراك بداية احلل
.      اإعادة النظر يف ن�سو�ص  ت�سيري اجلماعات املحلية �سرورة ق�سوى

ثمن الوايل ال�سابق لوالية وهران ب�سري فريك خطوة عبد املجيد تبون نحو 
التغيري واإحداث قطيعة مع النظام ال�سابق، على غرار فتح ور�سة تعديل 

الد�ستور من خالل ت�سكيل جلنة خرباء، معتربا ّباأن تبون جتاوب مع مطالب 
احلراك ال�سعبي واأدرج �سخ�سيات �ساركت فيه يف التعديل احلكومي.

 اإميان لوا�ص

لوالية  ال�سابق  الوايل  �سدد 
اأم�س  فريك  ب�سري  وهران 
فروم  على  �سيفا  حلوله  خالل 
�رضورة  جريدة »الو�سط« على 
التي  الن�سو�س  يف  النظر  اإعادة 
اجلماعات  ت�سيري  يف  تتحكم 
اأن  يف  اأمله  عن  معربا  املحلية، 
طريق  خارطة  يف  هذا  يدرج 
رئي�س  بها  وعد  الذي  التغيري 

اجلمهورية عبد املجيد تبون.
رئي�س  باأن  فريك  ب�سري  واأكد 
اجلمهورية عبد املجيد تبون اأول 
من نادى بالتغيري وتعهد باإحداث 
قطعية مع النظام ال�سابق وتقلي�س 
اجلمهورية،  رئي�س  �سالحيات 
خالل  من  تبون  باأن  م�سريا 
خطوته بتعديل الد�ستور والف�سل 

بني ال�سلطات يريد اإحداث تغيري 
يف  املمار�سات  كل  مع  وقطعية 

النظام ال�سابق .
احلركة  باأن  فريك  ب�سري  اعترب 
الوالة  �سلك  عرفها  التي  االأخرية 
ظرف  يف  جاءت  عادية  حركة 
معتربا  منه،  البد  كان  ا�ستثنائي 
بان هذا التغيري كان على م�ستوى 
توقع  اأين  فقط،  االأ�سخا�س 
لكن  املناهج  م�ستوى  على  تغيري 
النظر يف  اإعادة  من  االنتهاء  بعد 

الن�سو�س القانونية.
ت�سائل  مت�سل،  �سياق  ويف 
اأ�سا�س  اأي  على  عن  املتحدث 
يتم تنحية و تعيني الوالة، منتقدا 
قائال  الدورية،  التغيريات  هذه 
يخدم  ال  و  معقول  لي�س  هذا   «
الزاوية  حجر  هو  الوايل  الدولة، 
�سحيح  التنموية،  احلملة  يف 

اأعرتف اأن هناك والة لهم عالقة 
اأ�سا�س تتم  اأي  بالف�ساد لكن على 
اأن  اأمتنى  الدورية،  احلركة  هذه 
اعتباطية  احلركة  تكون  هذه  ال 
ت�سفية  و  الوالءات  اأ�سا�س  على 
احل�سابات ، لذلك البد من قانون 

اأ�سا�سي يف �سلك الوالة ».
النظر  باإعادة  املتحدث  وطالب 
م�سددا  الوايل،  �سالحيات  يف 
عن  الوايل  اإبعاد  �رضورة  على 
الريعية، وكل ما تعلق  الت�رضفات 
واالإ�ستفادات  االمتيازات  مبنح 
�سوار تعلق االأمر بتوزيع ال�سكنات 
و االأرا�سي و اال�ستثمارات و منح 
مت�سل  �سياق  ويف  االعتمادات، 
طريقة  على  املتحدث  اأعاب 
هل   « قائال  اال�ستمارات،  منح 
الذي  اال�ستثمار  اأن  املعقول  من 
التنمية  يف  الزاوية  حجر  يعترب 

الوايل،  �سخ�س  يد  يف  يو�سع  اأن 
هيئات  خلق  من  البد  لذلك 
الوالة  الإبعاد  االإ�ستفادات  لتوزيع 
هذه  ب�سبب  �سورتهم  ت�سويه  عن 

املمار�سات ».
من  �سل�سلة  فريك  ب�سري  وتوقع 
اجلماعات  ت�سيري  يف  التغيريات 
من  باأنه  م�سددا  املحلية، 
التغيري  هذا  ي�سمل  اأن  ال�رضورة 
العمل  واأدوات  واآليات  الن�سو�س 
يف ت�سري �سلك الوالة، حتى ت�سبح 
�سفافية  اأكرث  الوظائف  هذه 
اأن  يجب   « م�سيفا  وو�سوح، 
تتما�سى االإ�سالحات اجلديدة مع 
ت�سخي�س  خالل  من  الطرح  هذا 
من  قريب  للواقع  وحقيقي  جدي 

امليدان ».    
�رضورة  على  فريك  اأكد   ب�سري 
االنتخابات،  قانون  مراجعة 

حمليني  منتخبني  و�سول  ل�سمان 
اإىل  ونظيفة  نزيهة  كفاءات  من 
مواقع م�سوؤولة يف البلديات، قائال 
» نظام القائمة اأدى اإىل كوارث يف 
و�سل  يف  �سبب  وكان  البلديات، 
الفا�سد  واملال  ال�سكارة  اأ�سحاب 
على راأ�س القوائم، اأين �سدد على 
�رضورة مراجعة واإعادة النظر يف 

نظام االإدارة املحلية.
واعترب ب�سري فريك باأن ال�سبابية 
يف  ال�سالحيات  يف  والتداخل 
كان  املحلية  اجلماعات  ت�سيري 
يف  اال�سطياد  يف  للبع�س  فر�سة 
املياه العكرة مما اأدى اإىل الف�ساد 
دعا  حني  يف  املنظومة،  هذه  يف 
عدد  مراجعة  �رضورة  اإىل  فريك 
�سم  خالل  من  وذلك  البلديات، 
بلديات  خلق  اأو  ببع�سها  بلديات 

جديدة.

ب�سري  قال  اأخرى،  جهة  من  و 
وجوده  �سجل  احلراك   « فريك 
يف تاريخ املعا�رض، لكن احلراك 
ثم  و  الطرق  مفرتق  يف  ال�سعبي 
بعد  اإعطاءه  ثم  حيث  اخرتاقه 
اإيديولوجي، تبون مد يده للحراك 
ثم  حيث  معه  تفاو�س  و  ال�سعبي 
احلراك  من  �سخ�سيات  اإدراج 
مع  م�ساورات  وفتح  احلكومة  يف 

�سخ�سيات من احلراك.
اجلزائر  باأن  املتحدث  واعترب 
اأو  االن�سجام  خلق  من  تتمكن  مل 
االإدارة  بني  الثقة  وربط  التوافق 
حني  يف  واملواطن،  املحلية 
مناطق  اإن�ساء  �رضروة  على  �سدد 
التنمية  بعث  الإعادة  الن�ساط 
املحلية، وتكليف هيئات م�رضفة 
منح  و  االإ�ستفادات  توزيع  على 

االعتمادات .
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وايل وهران االأ�سبق ب�سري فريك يف منتدى »الو�سط«:

»�لوالة يعينون ويقالون مبز�جية 
ولي�س بقانون«

رافع الوايل ال�سابق لوهران 
ب�سري فريك، عن املنتخبني 
النزيهني،  والوالة  املحليني 
يعنى  اأ�سا�سي  قانون  ل�سن 
مثل  مثله   ، الوالة  ب�سلك 
الدبلوما�سي  ال�سلك 
والق�سائي، وباقي االأ�سالك 

االأخرى.
خالل  فريك  قال  حيث 
املنتدى  على  �سيفا  نزوله 
جلريدة  االأ�سبوعي 
توجد  ال  اأنه  »الو�سط«، 
وم�سبوطة  وا�سحة  معايري 
الوالة  تعيني  مبوجبها  يتم 
اإنهاء  حتى  اأو  وتقييمهم 
العك�س،  على  بل  مهامهم، 
ح�سبما ماهو متعارف عليه، 
تقارير  على  االعتماد  يتم 
باعتبارها  االأمنية  امل�سالح 

امل�سوؤولة عن تقييم الوالة.
الوالة  اأن تعيني  واأكد فريك 
اأن يكون وفق برنامج  يجب 
م�سطر املحاور واالأهداف، 
اإذا جنح يف جت�سيدها يرقى 
يعزل،  فيها  ف�سل  اإذا  و 
الوقت،  ذات  يف  منوها 
يكون  والية  اأي  ازدهار  اأن 
موقع  على  اأ�سا�سا  مرتكز 
باعتباره  الوايل،  وكاريزما 
احلركة  يف  الزاوية  حجر 

التنموية امل�سطرة بالبالد.
عقب  مت�سل،  �سياق  ويف 
ذات املتحدث على احلركة 
اجلزئية التي اأجراها رئي�س 
املجيد  عبد  اجلمهورية 
لـ22  بتعيينه  موؤخرا،  تبون 
منتدبني،  والة  و4  واليا 
عادية،  جد  واعتربها 
اال�ستثنائي  للظرف  بالنظر 
والتي  البالد،  به  متر  التي 
يف  تغيري  اإحداث  تتطلب 
التفكري  قبل  االأ�سخا�س، 
الن�سو�س  تغيري  يف 
القانونية  والتنظيمية 

املتحكمة يف عملهم.
ونا�سد �ساحب كتاب »الوالة 
من  خدمة  يف  اجلزائر  يف 
اجلمهورية  من  رئي�س  ؟«، 
اإىل  »الو�سط«،  منرب 
الوالة  �سالحيات  تقلي�س 
الت�رضفات  عن  الإبعادهم 
تعلق  ما  �سواء  الريعية، 
اال�ستثمارية،  بالن�ساطات 
االأرا�سي  توزيع  من 
الفالحية وال�سكنات، اإعطاء 
وترخي�سات  اعتمادات 
باإن�ساء  وهذا  وغريها، 
هيئات خمت�سة تكلف بهذه 
امل�سريية، حتى  الن�ساطات 
م�سدر  الوايل  ي�سبح  ال 

لتوزيع الرثوة، بدال من خلق 
الرثوة.

اأبدى  اأخرى،  جهة  من 
ب�سري  واالإعالمي  الكاتب 
القرارات  من  تفاوؤله  فريك 
واعترب  تبون،  اتخذها  التي 
ال�سابقة  معرفته  بحكم  انه 
به،  لديه نية �سادقة للحوار 
وتلبية  االأطياف  كل  مع 
ال�سعبي،  احلراك  مطالب 
، خ�سو�سا ما تعلق بتعديل 
عنه  �سينجر  وما  الد�ستور، 
ال�سلطات،  بني  ف�سل  من 
على  حمالة  ال  �سيعمل 
مع  فعلية  قطيعة  تكري�س 
ال�سابق،  البوتفليقي  نظام 
دميقراطي،  لنظام  ويد�سن 
جزائر  بناء  اإطار  يف 
ك�سف  االأخري،  يف  جديدة. 
االأ�سبوعي  املنتدى  �سيف 
من  اأنه  »الو�سط«،  جلريدة 
الأي  يرجع  اأن  امل�ستحيل 
من�سب ر�سمي، بعدما عاناه 
م�سريا  ال�سابق،  النظام  من 
تطرق  التي  املقرتحات  اأن 
لها يف كتاباته، جاءت دفاعا 
اجلمهورية،  قوانني  عن 
العودة  يف  طمعا  ولي�س 

للواجهة.
مرمي خمي�سة

الوايل ال�سابق لوهران، ب�سري فريك

��ستعادة ثقة �ملو�طن رهان �سعب ولكن لي�س م�ستحيال
قدم  الوايل ال�سابق لوهران 
 « مو�سوع  فريك   ب�سري   ،
املحلية  اجلماعات  واقع 
يف    « �سابق   وايل  ...جتربة 
ليومية  االأ�سبوعي  املنتدى 
اإىل  دعا  حيث  »الو�سط« 
الواقع  ت�سخي�س  �رضورة 
وهذا  اجلزائر  يف  الراهن 
االن�سجام  خلق  ل�سمان 
بني  الثقة  وربط  والتوافق 
واملواطن  املحلية  االإدارة 

اجلزائري .
اأنه   فريك  ب�سري  واأو�سح  
املحلية  االإدارة  عن  كتب 
كوايل  جتربته  وحي  من 
به  ثام  ، متاأ�سفا  ملا  �سابق 
الداخلية  وزراء  من  الكثري 
�سعباوية  حمالت  يف 
بـ  اأطاحوا  باأنهم  يتباهون 
500 رئي�س بلدية و اأدخلوهم  

اأنه  م�سريا   ، ال�سجن  اإىل 
اجلماعات  واقع  يعرف 
ولهذا  الداخل   املحلية من 
كتابه«  خالل  من  حاول 
مف�سدون  البلديات  منتخبو 
ين�سب  اأن  ؟«  �سحايا  اأم 
نف�سه مرافعا ،حماميا على 
عن  دفاعا  وهذا  املنتخبني 
وقوانني  االأ�سياء  منطق 
اأن   موؤكدا  اجلمهورية  
 1963 د�ستور  من  نظامنا 
 2016 احلايل  الد�ستور  اإىل 
الالمركزية  نظام  يعتمد 
وهذا  �سوؤوننا   ت�سيري  يف 
املركزية  ال�سلطة  اأن  يعني 
املتمثلة يف احلكومة تتنازل 
عن طريق اإعطاء  جزء من 
املنتخبني  اإىل  �سالحياتها 
االأدرى  هم  الأنهم  املحليني 
نظام  خالل  من   ، ب�سوؤونهم 

ماذا  يقررون  املداوالت 
القطاع  هذا  يف  يعملون 
ب�سبب  تاأ�سفه  مبديا    ،
اأن  م�سيفا   االأمور  متيع  
الوايل  اأو  بلدية  رئي�س  كلمة 
عن  للف�ساد  مرادف  عي 
ظاهرة  وهذه  املواطن 
منطقية  وغري  معقولة  غري 
والتخل�س  حماربتها  ويجب 
نظام  باأن   مذكرا  منها  
االإدارة املحلية يف اجلزائر 
االإداري  الفقه  من  م�ستمد 
هذا  ،داعيا  الفرن�سي  
املوؤلف اإىل اإ�سالح القاعدة 
واملتمثلة  للدولة  االأ�سا�سية 
يف«  البلدية« ،م�سريا اأن هذا 
امل�سكل معقد  جدا ويجب 
اأن  ننتبه اإليه من  حيث كيفية 
االنتخاب وال�سالحيات ومن 
ال�سلطة  بني  العالقة  حيث 

التنفيذية املتمثلة يف الوايل 
وممثله ومنتخبيه ،وعلى هذا 
االأ�سا�س اأكد اأن هناك ف�ساد 
املحلية  االإدارة  جمتمع  يف 
مع  املنتخبني  م�ستوى  على 
التي  البلدية  اإ�سكالية  وجود 
وننتظر  مطروحة  مازالت 
اجلديدة  االإ�سالحات  من 
اأن ت�سخ�س الواقع ت�سخي�س 

جديا.
»حكم  كتاب  �ساحب  وقال 
خيانة  اأم  جنون  بوتفليقة 
!؟«  اأن احلراك ال�سعبي قد 
تاريخنا  يف  وجوده  �سجل 
مت  والذي  املعا�رض، 
اخرتقت  ما  مثل  اخرتاقه 
ثورة التحريرية 1954، وهذا 
ما جعل احلراك يف مفرتق 

الطرق.
حكيم مالك 

الوايل ال�سابق ب�سري فريك ل يومية منتدى الو�سط 

مر�جعة قانون �النتخابات �أولوية 
ال�سابق  الوايل  اأكد،اأم�س 
فريك،  ب�سري  وهران  لوالية 
مراجعة  �رضورة  على 
وكذا  االنتخابات  قانون 
مراجعة املنظومة القانونية 
القوانني  للقطاع  املنظمة 
امل�سرية للقطاع  والن�سو�س 
غرار  على  عنها  املرتتبة 

البلديات و الوالة .
لوالية  ال�سابق  الوايل  اأو�سح 
من  فريك،  ب�سري  وهران 
خالل منتدى ليومية الو�سط 
قانون  مراجعة  مقرتحا 
االنتخابات و مراقبة الهيئات 
ذلك  و  امل�سوؤولة  اللجان  و 
خللق جملة من االن�سجام و 

التوافق بني املواطن واإدارته 
اأن  املتحدث   �رضح  ،كما 
دور  مراجعة   يف  احلل 
وكذا  املحلية  اجلماعات 
ذلك  و  باملواطن  عالقتها 
اقرتاح جملة من  من خالل 
الن�سو�س و اإعادة النظر يف 
اأنه  اأ�سار فريك  املوجود ،و 

يتوجب  مراجعة �سالحيات 
الوالة و املنتخبني على حد 
الرتكيز  يتم  اأن  و  ،و  ال�سواء 
مبنحها  البلديات  على 
ال�سالحيات الالزمة لت�سيري 
ملف التنمية املحلية  و خلق 

الرثوة و ت�سجيع املبادرة.
�سونية عرعار
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رجل يف احلراك واأخرى يف ال�سلطة
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اح�سن خال�ص 

خرجت  ما  وعك�س 
»البديل  جل�سات  به 
حماولة  من  الدميقراطي« 
فاإن  للحراك  احتواء 
الإ�سالمية  الأحزاب 
يف  برفق  التعامل  ف�سلت 
اأن  مدركة  معه  عالقتها 
تباينه،  بفعل  الأخري،  هذا 
اأن  تلقائي  ب�سكل  يرف�س 
�سيا�سية  قوة  اأي  تقوم 
التحكم  مبحاولة  تقليدية 
فيه وتوجيهه لذا فهي تناأى 
بنف�سها، كما راأينا يف حالة 
عن  ال�سلم،  جمتمع  حركة 
ترف�س  كما  فيه  التموقع 
اأن  منطلق  من  كلية  تبنيه 
ال�سيا�سية  الت�سكيالت  هذه 
�سابقة  )الإ�سالمية( 
تراه  الذي  احلراك،  عن 
تاريخي  بظرف  مربوطا 
للبقاء  ومر�سحة  عابر، 
مرتبطة  اأنها  كما  بعده، 
مبرجعيات بعيدة يف الزمن 

وممتدة جغرافيا.
اأن  ن�ستخل�س  هنا  ومن 
املرجعية  ذات  الأحزاب 
اإىل  تنظر  ل  الإ�سالمية 
يف  غاية  اأنه  على  احلراك 
باعتباره  حتى  ول  ذاته 
تاريخية  ثورية  حركة 
هدفها اإقامة نظام جديد، 
احتياطية  �سغط  كاأداة  بل 
بحذر  توظيفها  ميكن 
اإىل  احلاجة  تدعو  عندما 
ذلك لأنها �سالح ذو حدين 
ينفجر  قد  ملغم  وحقل 
حلظة،  اأية  يف  وجهها  يف 
توظيف  الذكاء  من  لذا 
�رش  واتقاء  اإيجابياته 

�سلبياته.
معارك  خو�سها  وبدل 
طويلة  اأو  متو�سطة  كربى 
ت�سكيالت  ف�سلت  الأمد، 
التعامل  الإ�سالمي  التيار 
مع  املرن  املو�سمي 
ال�سيا�سية  املعطيات 
املتحركة بقوة من حولها. 
امل�ستوى  اإىل  ذلك  ويعود 
تفتتها  بلغه  الذي  املتقدم 
فعائلة  وانق�سامها. 
جاب  عائلة  كما  نحناح 
تطورتا  التقليديتان  اهلل 
و�سار  نووية  عائالت  اإىل 
عائلة  تتخذه  موقف  اأي 
نووية ما اإل وظل العائالت 
ومل  عليه،  يخيم  الأخرى 
التقريب  حماولت  ِد  تجُ
ت�سييق  يف  بينها  والتوحيد 
عن  تف�سلها  التي  الهوة 

بع�سها.
الذي  الو�سع  هذا  ومع 
تفتت  من  فيه،  توجد 
يف  بارعة  فهي  وانق�سام، 
ما  وهو  الأدوار  تبادل  لعبة 
م�ساركة  طبيعة  اأظهرته 
ال�ستحقاق  يف  التيار  هذا 
وهي  الأخري.  الرئا�سي 
م�ساركة تكتيكية بامتياز اإذ 
�سكليا  اأطرافه  انق�سام  بدا 
ما  فبقدر  بعيد،  حد  اإىل 
عربت حركة جمتمع ال�سلم 
وجبهة العدالة والتنمية عن 
النتخابات  مقاطعتهما 
حركة  دخلت  الرئا�سية 
مبر�سحها  املعرتك  البناء 
ما  ثانية  مرتبة  به  ونالت 
بن  املر�سح  مبقدور  كان 
قرينة نيلها لول الدعم الذي 
تلقاه من »املقاطعني«. ويف 
املح�سلة فاإن هذا التيار ل 

ول  الذئب  تويع  يريد 
يقول  كما  الراعي  اإغ�ساب 
بذلك  وهو  ال�سعبي  املثل 
الكلمة  تلك  ج�سد  قد 
الهجينة وهي »امل�ساطعة«، 
امل�ساركة  بني  اجلمع  اأي 

واملقاطعة. 
ال�سلم  جمتمع  حركة  متهد 
مرحلة  يف  لالنطالق 
ا�ستعادة  اأجل  من  جديدة 
وعاء �سعبي اأ�سبحت تخ�سى 
منها  �ساع  قد  يكون  اأن 
ب�سبب  البناء  حركة  ل�سالح 
ال�ستحقاق  مقاطعتها 
ذاته  والدافع  الأخري. 
مواقف  ي�سكن  اأن  ميكن 
مثل  الأخرى  الأحزاب 
والنه�سة،  والتنمية  العدالة 
الت�رشيعية  فالنتخابات 
وهي  القادمة،  واملحلية 
الأحزاب  تهم  قريبة، 

بالدرجة الأوىل. 
الأحزاب  هذه  فاإن  لذا 
عن  التخلي  اإىل  متيل 
الراديكالية  مواقفها  بع�س 
يفوتها  ل  حتى  الظرفية 
ركب ور�سات الإ�سالح التي 
لتعديل  ال�سلطة  بها  بادرت 
الد�ستور والقوانني الناظمة 
ل�سيما  ال�سيا�سية،  للحياة  

ال�سيا�سية  ال�ساحة  واأن 
الراهن  الوقت  يف  توجد 
برتاجع  حزبي  فراغ  اأمام 
التحرير  جبهة  حزب  دور 
الوطني  والتجمع  الوطني 
الدميقراطي وباقي اأحزاب 
ال�سابق  الرئا�سي  التحالف 
واملوقف النعزايل لأحزاب 
فاأمام  الدميقراطي،  التيار 
الأحزاب  تد  كهذا  و�سع 
الأكرث  نف�سها  الإ�سالمية 
مع  للتكيف  ا�ستعدادا 

عرو�س ال�سلطة اجلديدة.
خالل  من  يف�رش،  ما  وهو 
ال�سلم،  جمتمع  حركة  بيان 
الإ�سالمية  الأحزاب  ميل 
لهذا  الن�سيحة  اإ�سداء  اإىل 
الطرف اأو ذاك من ال�سلطة 
اجلميع  ودعوة  واحلراك 
وتوظيف  �سواء  كلمة  اإىل 
احلوار  م�سطلحات 
وامل�ساحلة  والتوافق 
عبارات  بدل  الوطنية 
اعتادت  التي  املواجهة 
الدولب  من  اإخراجها 
عندما تكون بحاجة اإليها. 

ولعل ما يدفع هذه الأحزاب 
النهج  هذا  ا�ستعادة  اإىل 
الو�سع  اجلديد  القدمي 
فيه  يوجد  الذي  ال�سيا�سي 

عبد  اجلمهورية  رئي�س 
قدم  الذي  تبون  املجيد 
للمجتمع  مر�سحا  نف�سه 
بدعم  يحظ  ومل  املدين 
حزبي  فيه  مبا  حزبي 
اللذين  التقليديني  ال�سلطة 
التجمع  مر�سح  دعما 
عز  الدميقراطي  الوطني 
و�سوف  ميهوبي.  الدين 
هذا  اأمام  تبون،  ي�سطر 
اجلديد،  ال�سيا�سي  الواقع 
حتالفات  اإىل  اللجوء  اإىل 
مبنا�سبة  جديدة  �سيا�سية 
الت�رشيعية  النتخابات 
فقد  املقبلة،  واملحلية 
حزب  اإن�ساء  اإىل  يلجاأ 
كما  حوله  جديد  �سيا�سي 
تغيريات  يجري  اأن  ميكن 
عميقة  و�سيا�سية  هيكلية 
التحرير  جبهة  حزب  يف 
توجهاته،  تالئم  الوطني 
بت�سكيالت  ي�ستعني  وقد 
ومرونة  تنظيما  اأكرث 
للتحالف معها ولن يجد يف 
هذا الظرف بالذات اأح�سن 
الإ�سالمية  الأحزاب  من 

املنظمة.
ومع اأن جولت احلوار التي 
مل  تبون  الرئي�س  با�رشها 
حزب  اأي  بعد  ت�ست�سف 
يف�رش  قد  مما  اإ�سالمي 
ت�سجل يف مقدمة  باأنها مل 
اأجنداته فاإن هذه الأحزاب 
فهمت يف النهاية اأن ل خيار 
ورقة  النخراط يف  اإل  لها 
طريق املرحلة القادمة بعد 
ف�سل كل حماولت حتالفها 
اأحزاب املعار�سة بدءا  مع 
من تكتل مازافران ومرورا 

مبنتدى عني بنيان.

الأحزاب الإ�سالمية: انق�سام اأم تبادل اأدوار؟
دعت حركة جمتمع ال�سلم يف اآخر بيان ختامي لأ�سغال جمل�سها ال�سوري اإىل »اعتبار احلراك ال�سعبي 

ال�سلمي �سمانة لتحقيق الإ�سالحات ال�سيا�سية ومرافقتها لتعديل ميزان القوة من اأجل جزائر جديدة 
واتخاذ اإجراءات تهدئة.« وهذا �سمن �سل�سلة من الدعوات املوجهة لل�سلطة القائمة، وهي دعوات هادئة ل 

ت�سمع منها �سخبا ول تلم�ص منها املمانعة التي كانت متيز خطاب احلركة قبل اأ�سهر قليلة.

اجلمهورية  مهام  رئي�س  اأنهى 
وايل ولية تلم�سان علي بن يعي�س 
وكلف وايل تيندوف ال�سابق اأمومن 
�سوؤون  عرو�س  بتويل  مرموري 
الأو�سط  التي  اختلف  املغرب 
يف  كبريا  اختالفا  فيها  الو�سع 
باأغلب  الحتجاجات  انت�سار  ظل 
املنتخبني  جل  وتورط  البلديات 
املحليني يف ق�سايا ف�ساد وبعدهم 
الأمر  ال�سحيح  التنمية  م�سار  عن 
التهب  ال�سارع  الذي  حرك  الذي 

يف الآونة الأخرية .
اجلديد  يكون الوافد  و�سوف  هذا 
قدر  تلم�سان على  مدينة  على 
للت�سدي  امل�سوؤولية  من  كبري 
م�ساكل  تتقدمها  امل�ساكل  لكرثة 
حتلية  حمطة  توقف  الري بعد 
الثالثة وما  البحرب�سوق  مياه 

يف  بلدية   14 من دخول  �ساحبها 
فما  ال�ستاء  عز  يف  العط�س  خانة 
اإىل  ال�سيف، �سف  يف وقت  بالك 
ذلك تعطل م�رشوع جر مياه ال�سط 
جنوبية  بلديات   6 لدعم  الغربي 
تبقى  حني  يف   ، ال�رشوب  باملاء 
الع�رشات من التجمعات ال�سكانية 
مل  التي  الأودية  بفي�سانات  مهدد 
يتم اجناز حمولتها رغم ا�ستفادة 
الدينارات  ماليري  من  الولية 
اأكرث  ،اأخرها  القطاع  هذا  يف 
بامل�سار  للنهو�س  مليار  من100 
�سيقف  ، يف حني  بالراأي  اخلا�سة 
مرموري حائرا اأمام تاأخر م�ساريع 
واأولد  و�سبدو  بالرم�سي  التطهري 
املحيطات  اجناز  وتاأخر  ميمون 
امل�سقية مبغنية والرما�سة والزوية 
وبوكانون  وجنوب تلم�سان ،اأما يف 

الوافد  ف�سيتعجب  ال�سكن  جمال 
رغم  ال�سكن  فو�سى  من  اجلديد 
منه  ا�ستفادت  الذي  الهائل  العدد 
الأهل  على  وزع  تلم�سان  والذي 
عن  يزيد  ما  لتبقى  والأحباب 
الق�سدير  تقطن  عائلة  10الف 
الذي كان  رئي�س اجلمهورية احلايل 
قد توعد بالق�ساء عليه قبل 2018 
 ، لل�سكن  والعمران  ملا كان وزيرا 
عدل  �سكنات  اإىل  م�ساريع  �سف 
وم�ساريع املرقني املتاأخرة ، ويف 
�سيجد    العمومية  الأ�سغال  جمال 
مع  لوجه  وجها  نف�سه  مرموي 
املتاأخرة  امل�ساريع  من  الع�رشات 
ال�سكة  يتقدمها خط  واملغ�سو�سة 
واحلدود  تليالت  بني  احلديدية 
خط  حمطات  وكذا  الغربية  و03 
اأولد  العري�سة  احلديدية  ال�سكة 

ميمون والغزوات بني �ساف وهي 
امل�ساريع التي مل تنطلق بعد ناهيك 
بني  الرابط  الطريق  م�ساكل  عن 
الطريق ال�سيار والعري�سة والطريق 
زيادة   ، الغزوات  وميناء  ال�سيار 
على الطريق ال�ساحلي  وازدواجية 
و35   22 الوطنية  رقم  الطرق 
جمال  يف  ،  اأما  و98  و99 
يل  ا لو ا ف�سيقف   عة   ل�سنا ا
اأمام  املناطق  اجلديد  حائرا 
ا�ستفادت  التي  الكثرية  ال�سناعية 
 ، فعال  غري  لكنها  الولية  منها 
وال�سياحة  الفالحة  جمال  ويف 
من  نهب  مرموري  �سي�سطدم 
العقاري ال�سياحي والفالحي   بكل 
قبل  الولية  من  وبلديات  �سواحل 

بارونات العقار.
 حممد بن ترار

تلم�سان

 قنابل اجتماعية كربى يف انتظار الوايل اجلديد 

تن�سيب جلنة لتحديديها و اآليات ا�ستعادتها

تبون يقرر ا�سرتجاع 800 
موؤ�س�سة خو�س�سها اأويحيى  

اجلمهورية عبد  رئي�س  اأمر   
جلنة  بت�سكل  تبون  املجيد 
عملية  على  تقف  وزارية  حتقيق 
م�ست  اأكرث من  التي  اخلو�س�سة 
حتويلها  مت  والتي  موؤ�س�سة   800
وزراء  من  مقربة  اإىل  اإطراف 
العزيز  املخلوع عبد  الرئي�س 
الأول  الوزير  من  بوتفليقة  باأمر 
األف  وت�رشيح  اأويحيى  اأحمد 
التي  امل�سادر  اأ�سارت   . العمال 
اأوردت اخلرب اأن الرئي�س قد اأمر 
ا�سرتجاع  على  العمل  ب�رشورة 
خو�س�ستها  مت  املوؤ�س�سات التي 
واأن  خا�سة  عتادها  وا�سرتجاع 
مغلقة  منها  باملائة   80 اأكرثمن 
لتخزين  اأو  مراكز  اإىل  حولت  اأو 
لها  عالقة  م�ستودعات ل 
بالإنتاج ، يف حني اأن اأغلب العتاد 
الذي  كان يوجد بهذه املوؤ�س�سات 
والذي بيع بالدينار الرمزي حتت 

الن�ساط  اإعادة تفعيل  غطاء 
املوؤ�س�سة  على  ال�سيطرة  ، ليتم 
ت�رشيح  مت  ومن  عتادها  وبيع 
اآلف العمال ت دون متابعة كما 
تبني اأن اأغلب امل�سانع مت  رهن 
مقابل  اأمام  البنوك  عقودها 
تفعيل  لإعادة  مالية كربى  مبالغ 
املوؤ�س�سات لكن  هذه  ن�ساط 
روؤو�س  تهريب  مت  احلقيقة  يف 

الأموال اإىل اخلارج .
على اللجنة  و�سيكون   هذا 
معمقة  املكلفة بدرا�سة 
والعمل  املوؤ�س�سة  لوقع 
مع  ا�سرتجاعها  للعمل  على 
�سندوق  تهيزها من  تدعيم 
ا�سرتجاع  على  الدعم والعمل 
،مع  املخت�سة  العاملة  اليد 
بددت  التي  الأطراف  حما�سبة 

عتاد هذه املوؤ�س�سات .
حممد بن ترار

جلنة ال�سوؤون باملجل�ص ال�سعبي الوطني

عبد القادر وايل يرف�ض التنازل 
عن ح�سانته الربملانية

العدالة تبا�سر حملة احل�ساب والعقاب  

 ولة �سابقون اأمام العدالة 
قريبا بتهمة الف�ساد

الأ�سبق  الوزير  رف�س 
القادر  املائية  عبد  للموارد 
عن  التنازل  وايل  الثنني، 
الربملانية على  احل�سانة 
تهريب  ق�سية  يف  تورطه  اثر 
وقد   . للخارج  ال�سعبة  العملة 
القانونية  ال�سوؤون  جلنة  اأمهلت 
باملجل�س  واحلريات  والإدارية 
اأيام   10 مهلة  الوطني،  ال�سعبي 
التنازل  ق�سد  الأ�سبق،  للوزير 

الربملانية حيث  احل�سانة  عن 
غاية  اإىل  اآخر،  موعد  منحته 
الأربعاء املقبل، قبل رفع التقرير 
الوطني  ال�سعبي  ملكتب املجل�س 
لالإ�سارة، طالبت وزارة العدل رفع 
احل�سانة عن الوزير الأ�سبق عبد 
الأ�سبق وايل  القادر وايل والوزير 
�سبهات  حول  للتحقيق  مطلوب 
ف�ساد خالل توليه وزارة الأ�سغال 

العمومية.

اأو  ق�سائية  م�سادر  ك�سفت 
الأختام  حافظ  العدل  وزير 
لوكالء  �سارمة  تعليمات  اأعطى 
ملفات   فتح  بغية  اجلمهورية  
واإحالتهم على  الفا�سدين  الولة  
ثقيلة  تهم  الق�ساء  على خلفية  
خا�سة  حقهم   يف  تبث  التي 

باملناطق الغربية .
هذا وكان وايل م�ستغامن ال�سابق 
اأول  طمار  حميد  ال�سكن  ووزير 
على  اإحالتهم  مت  الذي  الولة 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
و14  اإطارا   11 رفقة  م�ستغامن  
اأ�سخا�س  و09  معنويا   �سخ�سا 
عاديني يف ق�سايا  اإبرام �سفقات 
من   ، الت�سيري  و�سوء  م�سبوهة 
كل  اإحالة  ينتظر  اآخر  جانب 
ال�سابق   وايل  عني متو�سنت  من 
ميينة  و�سابقته  التوهامي  حمو 
تخ�س  ف�ساد  ق�سايا  يف  زرهوين 
وال�سياحي   الفالحي  العقار  نهب 
يتقدمهم  اإطارات  عدة  رفقة 

يف  املتابع  الدولة  اأمالك  مدير 
عدة ق�سايا �سابقة ، كما �سيتابع 
لوح  الإ�سالم  �سيف  �سعيدة  وايل 
اجلياليل   بوكاربيلة  و�سابقه  
ال�سهبي  العقار  نهب  ق�سايا  يف 
من   ، حق  دون   امتيازات  ومنح 
جهة اأخرى  �سيمثل وايل وهران 
ق�سايا   يف  �رشيفي   ولود  ال�سيد 
نهب العقار  وتواطوؤه مع الع�سابة 
يف ال�ستيالء على اأمالك الدولة 
وخو�س�ستها دون وجهة حق ، يف 
علي  تلم�سان   وايل  يبقى  حني 
بن يعي�س مهددا يف ق�سية  منح 
المتياز ال�سياحي ل�سبكة الطيب 
لوح مب�سريدة  وخا�سة مر�سى بن 
�سابقه   يتابع  حني  يف   ، مهيدي 
ق�سية  يف  احلفيظ  عبد  �سا�سي 
ل�سندوق  التابعة  الأر�س  قطعة 
نوري  ،اأما  والحتياط  التوفري 
اأن  املنتظر  فمن  الوهاب  عبد 
الثقافة  عا�سمة  ملفات   ترفه 

حممد بن ترارالإ�سالمية.

باية ع 
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مكتبها  اجتماع  بعد  هذا  جاء 
خارطة  لتحديد  اأيام،  قبل  الوطني، 
املطالب  �شملت  حيث  الطريق، 
جوهرية  نقاطا  عليها،  املتفق 
الت�شيري،  ال�شكن،  الأجور،  تخ�ص 
والبيداغوجي،  العلمي  امللف 

واخلدمات الجتماعية.
اعترب  الأجور،  يخ�ص  فيما  بداية، 
التعليم  لأ�شاتذة  الوطني  املجل�ص 
اجلامعي  الأ�شتاذ  اأن  العايل، 
قطاعات  كل  يف  الوحيد  هو 
مل  الذي  العمومي،  الوظيف 
زيادة  اأو  مراجعة  اأي  من  ي�شتفد 
حيث   .  2008 عام  منذ  الأجر  يف 
الفورية  طالبت »كنا�ص« باملراجعة 
ن�شبة  تقلي�ص  و  التعوي�شي،  للّنظام 
الدخل  ال�رضيبية على  القتطاعات 
مع   ، اجلامعي  للأ�شتاذ  العام 
الزيادة يف الأجر القاعدي للأ�شتاذ 
عن  يقل  ل  مبا  الباحث  اجلامعي 
على  العمل  جانب  اإىل  هذا   ،%40
اأو  النوعي،  املن�شب  منحة  تعميم 
ا�شتحداث منحة خا�شة باجلامعات 
التي ل ت�شتفيد من منحة املن�شب 
النوعي ت�شمى منحة المتياز مثل، 
وحتيني  مراجعة  اإىل  بالإ�شافة 
منحة املنطقة ورفعها مبا يتنا�شب 
الكبري،  اجلنوب  اأ�شاتذة  ومعاناة 
وذلك ق�شد اإحداث التوازن والعدالة 

بني اجلامعات. اأما يف ملف ال�شكن، 
ك�شف نف�ص البيان، اأن على الوزارة، 
ومدرو�شة  وا�شحة  �شيا�شة  و�شع 
للق�شاء على اأزمة ال�شكن التي يعاين 
خلل  من  اجلامعي،  الأ�شتاذ  منها 
خم�ش�شة  �شكنية  برامج  تفعيل 
بدل  منحة  رفع  مع  مبا�رضة،  لهم 
مبا  اجلامعيني،  للأ�شاتذة  الإيجار 
الفعلي  الإيجار  �شعر  مع  يتنا�شب 
املطالبة  مت  باملقابل  واحلقيقي، 
رقم  التنفيذي  املر�شوم  بتطبيق 
ل�شالح  التنازل  يتم  )153/18(،حتى 
ال�شكنات  عن  اجلامعيني  الأ�شاتذة 
تعوي�ص  وفق  منها،  ا�شتفادوا  التي 
جهته،  ومقبول.  من  معقول 
يخ�ص  فيما  امل�شدر،  ذات  اأ�شار 
اجلهات  على  اأن  الت�شيري،  ملف 
التحويلت  ملف  املعنية، و�شع 

الوزارة  ممثلي  اأيدي  يف  اجلامعية 
الجتماعيني  ال�رضكاء  وممثلي 
اأيدي  يف  جعله  من  بدل  منا�شفة، 
اإىل  بالإ�شافة  اجلامعات،  مديري 
يف  جهوية  جلان  اأربع  ا�شتحداث 
ال�رضق ، الغرب، الو�شط، واجلنوب، 
للف�شل يف ملفات حتويلت الأ�شاتذة 
بني اجلامعات، مع �رضورة التخفيف 
ومراعاة  التحويل،  �رضوط  من 

ظروف كل جامعة واحتياجاتها.
النقابة  دعت  هذا،  مع  باملوازاة 
الق�شائية  املتابعات  جميع  لوقف 
التع�شفية �شد الأ�شاتذة اجلامعيني، 
واإعادة النظر يف املجال�ص تاأديبية، 
املخالفني  الأ�شاتذة  ت�رضيح  وجعل 
من   ،04 الرابعة  الدرجة  وفق 

�شلحيات اللجنة الوطنية فقط.
كما نادى املجل�ص الوطني لأ�شاتذة 

اإىل التخلي   ،CNES التعليم العايل
ثبت  الذي  األ.اأم.د،  على  نهائيا 
اإىل  تطبيقه  منذ  الذريع  ف�شله 
اليوم، وا�شتبداله بنظام بكالوريو�ص 
تعميم  على  العمل  مع  العاملي، 
التعليم  يف  العربية  اللغة  وترقية 
جميع  يف  وا�شتعمالها  اجلامعي، 
عن  ال�شادرة  الإدارية  الوثائق 
وامل�شالح  اجلامعية  املوؤ�ش�شات 
وا�شحة  �شيا�شة  و�شع  مع  الوزارية، 
اللغة  ل�شتبدال  دقيق  برنامج  و 
يف  الإجنليزية،  باللغة  الفرن�شية 
كافة التخ�ش�شات التي تدر�ص حاليا 

بالفرن�شية.
تثبيت  اإىل  الوقت،  نف�ص  يف  ودعا 
الرتقية العلمية من تاريخ املناق�شة 
ولي�ص من تاريخ ا�شت�شدار ال�شهادة، 
ملختلف  الب�رضية  الرتكيبة  وتغيري 
املكلفة  القطاعية  الوطنية  اللجان 
املخابر  ودرا�شة  الرتقية  مبلفات 
�رضورة  مع  العلمية،  واملجلت 
يف  الرتقية  قوانني  يف  النظر  اإعادة 
يخ�ص  فيما  هذا  الرتب،  خمتلف 

امللف العلمي والبيداغوجي .
على  النقابة  �شددت  الأخري،  يف 
اخلدمات  ملف  حل  �رضورة 
جلنة  باإن�شاء  نهائيا،  الجتماعية 
الجتماعية،  للخدمات  وطنية 
فئتي  بني  الف�شل  مبداأ  وفق  تعمل 
الأ�شاتذة والعمال يف ملف اخلدمات 

الجتماعية اجلامعية.

مراجعة الّنظام التعوي�سي و تقلي�ص 
االقتطاع ال�سريبي

اأعلنت نقابة املجل�س الوطني لأ�ساتذة التعليم العايل »كنا�س«، يف بيان لها، عن اأهم مطالبها املطروحة، 
معتربة ا�ستجابة الوزارة الو�سية لهذه املطالب، �سرورة اأكرث من ملحة لتحقيق ال�ستقرار والتطور داخل 

اجلامعة اجلزائرية.

الطبي  املجال  يف  خمت�شون  اجمع 
باملجل�ص  درا�شي  اأم�ص خلل  يوم 
اأ�شباب  اأم�ص حول  الوطني  ال�شعبي 
اأن  ال�رضطان  على  مر�ص  تف�شي 
�شيا�شة  يف  املحوري  امل�شكل 
التكفل بهذه ال�رضيحة من املر�شى 
بغ�ص  وذلك  الت�شيري  �شوء  يكمن يف 
املتاحة  الإمكانيات  عن  النظر 
مداخلتهم  يف  املخت�شون  و�شدد 
على �رضورة مراجعة �شيا�شة التكفل 
علمية  اأبحاث  اإجراء  اإىل  داعني 
انت�شار  اأ�شباب  عن  للك�شف  معمقة 

داء  ال�رضطان.
عدد  اأن  اأن  املتدخلون  وك�شف 
ال�رضطان  بداء  حاليا  امل�شابني 
من   ، جديدة  حالة  األف   50 و�شل 
بينها 12 األف حالة اإ�شابة ب�رضطان 

الثدي �شنويا.

رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني 
�سنني �سليمان:

نتعهد بالدفاع عن مطالب 
الفئات ال�سحية 

ال�شعبي  املجل�ص  رئي�ص   دعا 
تظافر  اإىل  �شليمان  �شنني  الوطني 
يف  وا�شحة  روؤية  ل�شياغة  اجلهود 

جمال التوعية و التح�شي�ص .
ي�شتغل  جادين ملن  ودعم  ومبوؤازرة 
املر�ص  هذا  مكافحة  جمال  يف 

اأدوات  توفري  خلل  من  خا�شة 
ما  ومواكبة  العلمي  البحث  تطوير 
بالأدوية  يتعلق  فيما  �شواء  ي�شتجد 
و  الدولية   املخابر  مع  التعاون  اأو 
ال�شعبي  املجل�ص  رئي�ص  تعهد 
الوطني بالدفاع على مطالب الفئات 
ال�شحية خلل عر�ص خمطط عمل 
املجهودات  �شنني  وثمن  احلكومة 
املعنية  اجلهات  قبل  من  املبذولة 
باملواطنني  ال�شحي  التكفل  مبجال 
امل�شجلة  النقائ�ص  وت�شخي�ص 

واقرتاح احللول.

املكلف بالتن�سيق باملخطط 
الوطني ملكافحة ال�سرطان 

زيتوين :
قانون ال�سحة امل�سادق عليه 

جمرد حرب على ورق 

باملخطط  بالتن�شيق  املكلف  قال 
ال�رضطان  ملكافحة  الوطني 
ال�شحة  قانون  اأن  زيتوين  م�شعود 
يف  �شدوره  و  عليه  امل�شادقة  رغم 
يزال  ل  انه  اإل  الر�شمية  اجلريدة 

حربا على ورق .
واأ�شار الربوفي�شور زيتوين اإىل غياب 
املتدخلني  خمتلف  بني  التن�شيق 
اخلانقة  البريوقراطية  جانب  اإىل 
على  عرقلت  التي  واملعيقة 

اخل�شو�ص معظم القرارات التي مت 
اأخذها لفائدة املري�ص.

رئي�س ق�سم طب الأورام كمال 
بوزيد :

علينا مواكبة امل�ستجدات 
احلا�سلة 

ق�شم طب  رئي�ص  جانبه حتدث  من 
ماريكوري  »بيار  الأورام  مبركز 
بوزيد  كمال  »الربوفي�شور 
يف  التكوين  جمال  يف  عن  نقائ�ص 
على  وال�رضطان  عموما  ال�شحة 
مواكبة  اإىل  ودعا  اخل�شو�ص   وجه 
امل�شتجدات احلا�شلة على م�شتوى 
العاملي وذلك بهدف التكفل الأمثل 

باملر�شى .

الربوفي�سور لطفي بوبالطة:
الت�سخي�س املبكر ي�ساهم يف 

العالج 

للجمعية  العام  الأمني  �شدد 
اجلزائرية جلراحة املخ و الأع�شاب 
يف  بوبلطة  لطفي  الربوف�شور 
الت�شخي�ص  �رضورة  على  مداخلته 
تعلق  ما  خا�شة  املبكر  لل�رضطان 
اإىل  م�شريا  الثدي  ب�رضطان  منها 
يف  املبكر  ي�شاهم  الت�شخي�ص  اأن 

ال�شفاء ب�شكل كبري و فعال .
 من جهة اأخرى اأكد املتحدث على 
اأهمية تفعيل الإ�شرتاتيجية الوطنية 
الذي  الداء  هذا  مبكافحة  اخلا�شة 
ال�رضطانات امل�شجلة  اأنواع  يت�شدر 

يف   اجلزائر لدى الن�شاء .

رئي�س م�سلحة طب الأورام 
عدة بوجنار:

يجب ا�ستحداث مراكز جديدة 
ملكافحة ال�سرطان 

الأورام  طب  م�شلحة  رئي�ص  دعا 
ورئي�ص اجلمعية اجلزائرية للتكوين 
ال�رضطان  اأمرا�ص  يف  البحث  و 
اأكرب  عدد  توفري  الربوفي�شور  اىل 
على  ال�رضطان  مكافحة  مراكز  من 
على  وال�شهر  الوطني  امل�شتوى 
الطبية  الأطقم  وتوفري  جتهيزها 

املتخ�ش�شة  .
ي�شمن  ا�شتحداثها  ان  واو�شح 
ما  خا�شة  باملر�شى  اأمثل  تكفل 
تنظيم مواعيد  اآجال  بتقلي�ص  تعلق 

اإجراء  
،كما  الكيماوية  املعاجلات  ح�ش�ص 
عامل  مراعاة  �رضورة  اأ�شار  اإىل 

الوقت يف ت�شخي�ص ال�رضطان  
ومعاجلته يف مراحله البتدائية.

ف.ن�سرين

50 األف حالة جديدة 

12 األف حالة اإ�سابة ب�سرطان الثدي �سنويا

م�سالح الدرك حتقق يف تنامي الحتجاجات  

�سكان اجلهة الغربية  ي�ستقبلون الوالة 
اجلدد باالحتجاجات 

للدرك  اجلهوية   با�رضت  القيادة 
الحتجاجات  يف  للغرب  الوطني 
الوليات  من  العديد  اندلعت يف  التي 
تخللتها غلق  اآن  واحد  الغربية  يف 
للبلديات والطرقات  تزامنا مع تعيني 
املواطنني  اختار  جدد  وكاأمنا  ولة 
كديكور  والطرقات  البلديات  غلق 

جديد ل�شتقبال  الولة اجلدد .
ففي ولية �شلف اأقدم املواطنني فجر 
الوطني  الطريق  غلق  على  اأم�ص  اأول 
و�شلف  �شلي  وادي  بني  الرابط  رقم 
الغربي ملدينة  م�شتوى املدخل  على 
ما  لزرق  �شيدي  مقربة  �شلف  مبوقع 
املرورية  احلركة  يف  م�شكل  خلق 
الولية  اأقدم  وب�شمال  للمواطنني 
غلق  على  املواطنني  من  الع�رضات 
زنطي�ص  مابني  بني  الرابط  الطريق 
املواطنني  اقدم  وبغلزان   ، وال�شينيا 
بني  ما  غلق  الطريق  الرابط  على 
القطار واحلمري �شمال غليزان ، كما 
قطعو الطريق الرابط مابني  احلمري 
وجديوية ، ومب�شتغامن اقدم املواطنون 
على  خلق الطريق ما بني اأولد مع اهلل 
واحلمر  على  وجديوية  الولية  �رضق 

الدوران  املوؤدي  م�شتوى  حمور 
اأقدم مواطنون  وبتيارت   ، للمنطقتني 
زمورة  الطريق  مابني  غلق  على 
اأقدم  مع�شكر  ولية  ويف   ، وتيارت 
مابني  الطريق  قطع  على  مواطنون 
ال�شمنت  م�شكني  وم�شنع  جنني 
غرب  زهانة  حا�شي  مبنطقة 
غلق  اإحدى  وبالغمري  مت   ، الولية 
 ، للخوا�ص  وكالت  احلبوب 
من  وبتمل�شان  اأقدم  الع�رضات 
ال�شواين  بلدية  غلق  على  املواطنن 
مواطنوا  وا�شل  احلدودية  فيما 
�شبق  حني  البلدية  يف  غلق  البويهي 
الطريق  ميلود  بغلق  �شيدي  ل�شكان 
الوطني رقم 22 و�شكان عني فزة بغلق 
ال�شكة احلديدية الرابطة بني تلم�شان 
�شكان  اأغلق  جهتهم  من   ، ووهران 
�شيدي حل�شن الطريق الوطني رقم 07 
من  الع�رضات  بغلق  تهديدات  وهناك 
الطرقات ما يوؤكد وجود �شبكات تقف 
ال�شكان  باجلهة  فتيل  ا�شعال  وراء 
الغربية  ا�شتوجبت اطلق حتقيق من 

قبل م�شالح الدرك الوطني .
حممد بن ترار

رئي�س املركز الوطني لالأمن والوقاية عرب الطرق

حوادث املرور قتلت 3275 �سخ�ص  
.  خ�سارة ب100 مليار دينار يف 2019  

للأمن  الوطني  املركز  رئي�ص  ك�شف 
نايت  اأحمد  الطرقات،  عرب  والوقاية 
حادث   22507 ت�شجيل  عن  احل�شني، 
 2019 عام  خلل  ج�شماين  مرور 
وفاة  3275  يف  هلك  يف  ت�شبب 
بجروح   31010 نحو  واإ�شابة  �شخ�شا 
متفاوتة بالإ�شافة اىل خ�شائر ب100 
اخلزينة  عبئها  تتحمل  دنار  مليار 
احل�شني،  نايت  واأو�شح   . العمومية 
للقناة الذاعية  الأوىل اأنه مت ت�شجيل 
 2018 ب�شنة  مقارنة  طفيف  تراجع 
احلوادث  عدد  يف  باملائة   2 بـ  يقدر 
و1 باملائة يف عدد القتلى  و4 باملائة 
الأح�شن  احل�شيلة  واعترب  للجرحى 
مربزا  اأنه  الأخريين،  العقدين  خلل 
يف �شنة 2015 مت ت�شجيل 4610 قتيل 
�شخ�شا جنوا   1400 نحو  اأن  يعني  ما 
من الهلك على الطرقات اجلزائرية 
املخلفات  وب�شاأن   2019 �شنة  خلل 
اأو�شح �شيف  لهذه احلوادث،  املادية 

اأجنزها  درا�شة  اأن  الأوىل  القناة 
عرب  والوقاية  للأمن  الوطني  املركز 
الطرقات مع جامعة باتنة تو�شلت اإىل 
حتديد معدل اخل�شائر املادية بـ 100 
هذه  اأن  م�شيفا   ، �شنويا  دينار  مليار 
احل�شيلة تتنا�شب مع التقارير الدولية 
املادية  اخل�شائر  اأن  اإىل  ت�شري  التي 
حلوادث املرور يف الدول النامية متثل 
بني 1 و3 باملائة من الدخل الإجمايل 
واأرجع املتحدث اأ�شباب احلوادث اإىل 
موؤكدا  باملائة   96 بـ  الب�رضي  العامل 
الأرقام رغم  اأن هناك ما يدعم هذه 
الت�شكيك فيها من قبل البع�ص . وتاتي 
هذه الح�شائيات يف وقت كلف رئي�ص 
اجلمهورية عبد املجيد تبون حكومة 
اجتماعات  بعقد  جراد  العزيز  عبد 
ال�شبل  اجنع  لبحث  م�شرتكة  وزارية 
يف  مبا  املرور  حوادث  من  للوقاية 
الختناق  مل�شكلة  حد  و�شع  ذلك 

املروري .

فيما مت تربئة زميلهم

اأ�ساتذة االبتدائي يوا�سلون
 االإ�سراب بالبويرة

اأ�شاتذة  الإثنني  اأم�ص  وا�شل 
حركتهم  بالبويرة  البتدائي  الطور 
الدرا�شة  �شل  خلل  من  الحتجاجية 
الولية  جهات  عرب  املدار�ص  بعديد 
ونظموا اعت�شاما اأمام مقر املديرية 
فيما  والن�شال  ال�شمود  ملوا�شلة 
التي  الكرامة  بانتفا�شة  و�شفوه 
اندلعت مطلع �شهر اأكتوبر من ال�شنة 
مبا�رضة  ر�شالة  موجهني  الفارطة 
فتح  ب�رضورة  القطاع  وزير  اإىل 
التن�شيقية  عرب  معهم  مبا�رض  حوار 
ت�شتمد  ح�شبهم  والتي  متثلهم  التي 
القاعدة  من  و�رضعيتها  اعتمادها 
تربئة  املحتجون  اعترب  فيما  هذا   ،
اأحالته  الذي  »ح.م«  الأ�شتاذ  زميلهم 
الفارط على  الأربعاء  الرتبية  مديرية 
على  احلق  انت�شار  التاأديب  جمل�ص 
الباطل كون قرار الإحالة غري قانوين 
الغاية  غري  ل  اإداري  تع�شف  وجمرد 
منه ترهيبهم وال�شغط عليهم لتك�شري 
هذا   ، �شفوفهم  وت�شتيت  حركتهم 
تت�شمن املطالب املهنية والجتماعية 

والربامج  املناهج  تغيري  الفئة   لهذه 
ويخفف  التعليم  جودة  يحقق  مبا 
واملطالبة  التلميذ  على  املحفظة 
بالأثر الرجعي للمر�شوم 14/266 من 
الر�شمية  اجلريدة  يف  �شدوره  تاريخ 
بتثمني  الت�شنيف  وكذا توحيد معايري 
ملبداأ  �شمانا  العلمية  ال�شهادات 
 30 ب  الأجور  ورفع  الفر�ص  تكافوؤ 
ال�رضائية  القدرة  ل�شتدراك  دج  األف 
املتدهورة وتخفي�ص احلجم ال�شاعي 
اإعفاء  اإىل  اإ�شافة  الآن  به  املعمول 
الطور من جميع املهام  اأ�شاتذة هذا 
الرتقية  يف  واحلق  البيداغوجية  غري 
اأ�شتاذ  رتبة  اىل  ال�شنف  يف  الآلية 
اأ�شتاذ  ورتبة  �شنوات   5 كل  رئي�شي 
ا�شرتجاع  مع  �شنوات   10 كل  مكون 
احلق يف التقاعد الن�شبي �شمن اأدراج 
ال�شاقة  املهن  �شمن  التعليم  مهنة 
بوزارة  البتدائية  املدر�شة  واإحلاق 
والثانويات  كاملتو�شطات  الرتبية 
هذه  ا�شتفادة  يف  باحلق  واملطالبة 

اأح�سن مرزوقالفئة من ال�شكن .

باية ع 
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خالل  �ألقاها  كلمة  ويف 
باليوم  �الحتفال  مر��سم 
�لعاملي للجمارك باملديرية 
�جلز�ئر,  مليناء  �جلهوية 
�ملقبول  غري  من  �أنه  �أكد 
ال  �أجنبية  �رشكات  نرتك  �ن 
�أحيانا  عمالها  عدد  يتجاوز 
ثمانية �أ�سخا�ص حتول مبالغ 
�ل�سعبة,  �لعملة  من  �سخمة 
من  �حلاويات  ترك  ب�سبب 
على  م�سدد�  معاجلة  دون 
مع  بذكاء  �لتعامل  �رشورة 
نوفر  ال  بحيث  �مل�ساألة 
لتهريب  �لقانوين  �لغطاء 
ميكن  ال  و  للخارج  �لعملة 
�الزدهار  عن  �حلديث 
نخرب  ونحن  �القت�سادي 
هذ�  ويف  باأيدينا  بيوتنا 
توجيه  �إىل  دعا  �ل�سياق, 
و�لت�سهيالت  �المتياز�ت 
لفائدة �ملتعاملني  �جلمركية 
وعدم  و�لنزهاء  �مل�ستحقني 
�ملتالعبني  يد  يف  و�سعها 
هذه  من  يتخذون  �لذين 
لهم  ذريعة  �لت�سهيالت 
ن�ساط  الأهمية  �إبر�زه  ولدى 
�جلمركي كحار�ص لالقت�ساد 

م�ساعفة  �إىل  دعا  �لوطني, 
لكل  للت�سدي  �جلهود 
�الكتفاء  و«عدم  �خلروقات 
للن�سو�ص  �حلريف  بالتطبيق 
�لدور  �إىل  و�لنظر  �لقانونية 
�ن�ساين  جانب  من  �جلمركي 
و�ل�سالح  للمجتمع  خدمة 
ب�رشورة  �أو�سى  كما  �لعام 
وفعالة  �رشيعة  معاجلة 
معرتفا  و�مل�سافرين  لل�سلع 
ب�سعوبة  ذ�ته  �لوقت  يف 
�لتوفيق بني معادلتي �لرقابة 

و�لت�سهيل.
�إىل  دعا  �أخرى,  جهة  من 
تو��سل �أكرث فعالية بني جميع 
بالتجارة  �ملعنية  �لهيئات 
من  �جلز�ئر  يف  �خلارجية 
على  �لرقابة  حت�سني  �أجل 
�حلدود  م�ستوى  على  �ل�سلع 
�رشورة  على  �سدد  حيث 
جميع  بني  �لتعاون  تكثيف 
يف  �ملتدخلة  �لهيئات 
�لتجارة  على  �لرقابة  عملية 
خلق  خالل  من  �خلارجية 
للرفع  فعالة  تو��سل  حلقات 
من م�ستوى تبادل �ملعلومات 
ومن �ساأن هذ� �لتعاون �لفعال 
�أن يخلق حميط عمل حمفز 
تقع  �لذين  الأعو�ن �جلمارك 

�لرقابة  م�سوؤولية  عليهم 
على كميات هائلة من �ل�سلع 
ح�سب  خطاأ,  وبدون  يوميا 
يف  �سدد  �لذي  �لعام  �ملدير 
�رشورة  على  �الطار  هذ� 
�لنظر لعمل �لهيئات �الأخرى 
كرقابة تكميلية ولي�ص كرقابة 
بعدية على ن�ساط �جلمارك 
�لتي  �الحتفالية  خالل  ومت 
�ملنا�سبة  بهذه  نظمتها 
للجمارك  �جلهوية  �ملديرية 
�لرتب  تقليد  �جلز�ئر  مليناء 
�جلمارك  و�أعو�ن  الإطار�ت 
للمتقاعدين  تكرمي  وكذ� 
�جلمارك  �أعو�ن  وعائالت 
بح�سور  وذلك  �ملتوفني, 
�ملنتخبة  �لهيئات  ممثلي 
ممثلي  �جلز�ئر,  بوالية 
�ل�سلطة �لق�سائية و�ال�سالك 
و�لع�سكرية  �الأمنية 
و�الد�ر�ت و�لهيئات �لعمومية 
�القت�سادية  و�ملوؤ�س�سات 

و�جلمعيات �ملهنية.

النظام املعلوماتي 
اجلديد حيز التنفيذ 

قريبا 

�جلهوي  �لعام  �ملدير  �أكد 

�جلز�ئر,  مليناء  للجمارك 
�أم�ص  بوروبة,  �حل�سني 
�لعا�سمة,  باجلز�ئر  �الثنني 
�ملعلوماتي  �لنظام  باأن 
�جلمارك  الإد�رة  �جلديد 
»عن  �لتنفيذ  حيز  �سيدخل 

قريب«. 
يف  بوروبة  �ل�سيد  و�و�سح 
على  �سحفية  ت�رشيحات 
�الحتفال  مر��سم  هام�ص 
للجمارك  �لعاملي  باليوم 
مليناء  �جلهوية  باملديرية 
�جلز�ئر, �أن »�لنظام �جلديد 
حاليا  هو  �الجناز  قيد 
متقدمة  جد  مرحلة  يف 
بالتعاون مع �ل�رشيك �لكوري 
على  حاليا  يعمل  �لذي 
�مل�ستقبلي  �لنموذج  و�سع 
الإد�رة  �ملعلوماتي  للنظام 

�جلمارك«.
و�ستتمحور �ملبادئ �الأ�سا�سية 
حول  �جلديد  �لنظام  لهذ� 
�جلمركية  �الإجر�ء�ت  رقمنة 
�لتح�سيل  ذلك  يف  مبا 
�الآيل  )�لدفع  �جلمركي 
مع  و�لربط  للم�ستحقات( 
يف  �ملتدخلني  خمتلف 
خالل  من  �لتجارية  �لعملية 

�ل�سباك �لوحيد.

�لرقابة  يخ�ص  فيما  �أما 
�لنظام  �سي�سمح  �لبعدية, 
بتاأطري  �جلديد  �ملعلوماتي 
و  �ملر�قبة  من  �لنوع  هذ� 
جناعته  �سمان  و  تفعيله 
�الآيل  �لت�سيري  �إىل  باالإ�سافة 
و  �مل�سافرين  ملر�قبة 
�جلديدة  �لت�سهيالت  بع�ص 
�القت�ساديني,  للمتعاملني 

ح�سب �ملتحدث.
و ينتظر �أي�سا �أن يكون لهذ� 
ت�سهيل  يف  هام  دور  �لنظام 
�خلارجية  �لتجارة  عمليات 
ف�سال  )ت�سدير/��ستري�د( 
ت�سخيم  مكافحة  عن 

�لفو�تري.
ويف هذ� �الإطار, �أكد �ملدير 
غري  �لتحويل  حماربة  باأن 
�ل�سعبة  للعملة  �ل�رشعي 

�أهد�ف  �أبرز  �أحد  �ستكون 
 2020 لعام  �ملديرية 
تاأطري  خالل  من  ال�سيما 
�حل�سابات  يف  �لتدقيق  و 
و�حل�سابات  �النتقالية 
و  �النتقالية.  �جلارية 
�ل�سيار�ت  ��ستري�د  حول 
دخول  باأن  �أكد  �مل�ستعملة, 
�ملن�سو�ص  �الجر�ء  هذ� 
�ملالية  قانون  يف  عليه 
قر�ر  ب�سدور  مرهون   2020
وز�ر�ت  بني  م�سرتك  وز�ري 
�ل�سوؤون �خلارجية و�لد�خلية 
بهذ�  و  و�ل�سناعة.  و�ملالية 
�خل�سو�ص, ذكر بان �الإجر�ء 
�ل�سيار�ت  با�ستري�د  ي�سمح 
ثالث  من  �أقل  �مل�ستعملة 
�ملو�طنني  لفائدة  �سنو�ت 
مرة  �ملقيمني,  �جلز�ئريني 

�سنو�ت,  ثالث  كل  و�حدة 
�ل�سيار�ت  تكون  �أن  �رشيطة 
�لدولية  للمعايري  مطابقة 
مع  �لبيئة,  جمال  يف 
�لر�سوم  جميع  دفع  وجوب 
من  �مل�ستوجبة  و�حلقوق 
وعن  �عفاء�ت.  �أية  دون 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  �هم 
�ىل  بوروبة  لفت  �جلمارك, 
تعرف  �جلمركية  �ملهام  �أن 
فباالإ�سافة  عميقة,  حتوالت 
يف  �لتقليدي  دورها  �إىل 
فاإن  �خلارجية  �لتجارة 
باتت  �جلمركية  �الإد�رة 
حماية  يف  رئي�سيا  متدخال 
�لرت�ث  و  �لفكرية  �مللكية 
على  �حلفاظ  و  �لوطني 
�لبيئة و وقاية �ملو�طنني من 

�الخطار �لنووية و�لكيمائية

تقلي�ص مدة توقف احلاويات على م�ستوى املوانئ 
دعا املدير العام للجمارك حممد وارث اإىل اتخاذ الإجراءات املنا�صبة لتقلي�ص مدة توقف 

احلاويات على م�صتوى املوانئ والتي ت�صبب يف ا�صتنزاف احتياطيات البالد من العملة 
ال�صعبة من دون مربر اقت�صادي.

قطاع الت�صامن الوطني

مقاربة جديدة لدعم الفئات اله�سة
 �أكدت كوثر كريكو وزيرة �لت�سامن 
�ملر�أة  وق�سايا  و�الأ�رشة  �لوطني 
مقاربة  �ستعتمد  �لوز�رة  �أن 
جديدة يف دعم وم�ساعدة �لفئات 
�ملتكفل بها من طرف م�ساحلها 
على  ترتكز  مقاربة  �لوز�رية, 
و�ملر�فقة,  �لتكوين  �لدعم 
على  �مل�ستهدف  مل�ساعدة 
�خلروج من د�ئرة �لفقر, وحتقيق 
للو�سول  �لنف�ص  على  �العتماد 
�لذ�تية.  �ملالية  �ال�ستقاللية  �إىل 
وقالت وزيرة �لت�سامن يف �لكلمة 
�لتي �ألقتها �أم�ص مبنا�سبة �للقاء 
�لن�ساط  مدر�ء  مع  �جلهوي 
�لغربية  للناحية  �الجتماعية 
�جلديدة  �ملقاربة  �أن  للبالد, 
�ستتبلور بناء على در��سة م�ساكل 
ومن  منطقة,  كل  و�حتياجات 
لكل  موجه  برنامج  ت�سطري  ثمة 
خ�سو�سياتها  ح�سب  منطقة 
م�سرية  و�الجتماعية,  �جلغر�فية 
بني  و�لت�ساور  �حلو�ر  �أن  �إىل 
�الإد�رة و�ملو�طن وبني �مل�سوؤول 
�الأجنع,  �ل�سبيل  هو  و�إطار�ته 
قطاعية  طريق  خريطة  لر�سم 
و�مل�ساكل  �الن�سغاالت  تعك�ص 
ت�ساهم  و�لتي  للمو�طن  �لفعلية 

ويف  �لفعالة.  �حللول  �إيجاد  يف 
�أن  �لوزيرة  ك�سفت  �ل�ساأن  هذ� 
بالوز�رة  �ن�ساوؤها  مت  جلنة  �أول 
بني  و�لت�ساور  �حلو�ر  جلنة  هي 
و�ملجتمع  �الجتماعيني  �ل�رشكاء 
�لقطاع  �لفاعلني يف  �ملدين وكل 
لدعم  �سويا  �لعمل  �أجل  من 
�أجنع  تكفل  وحتقيق  �لقطاع, 

للفئات �مل�ستهدفة
�ل�سيا�سة  �أن  كريكو  و�أو�سحت   .
من  �ستخرج  للقطاع  �ملنتهجة 
مع  نظمتها  �لتي  �للقاء�ت  �سلب 
و�ملجتمع  �الجتماعي,  �ل�رشيك 
�ملجال,  يف  �لنا�سط  �ملدين 
مع  �جلهوية  �للقاء�ت  من  وكذ� 
مدر�ء �لن�ساط �الجتماعي, حيث 
�ست�ستمع الإن�سغاالت و�حتياجات 
منطقة  لكل  �أن  والية,ذلك  كل 
�جلغر�فية  خ�سو�سيتها 
�الجتماعية  ومتطلباتها 
و�القت�سادية. و�أ�سافت �ملتحدثة 
روح جديدة  بعث  �إىل  ت�سبو  �أنها 
�لت�سامنية,  لل�سيا�سة  ملفهوم 
على  �ملحافظة  على  تنطوي 
للدولة  �الجتماعية  �ل�سيا�سة 
مع  �له�سة  �لطبقة  وم�ساندة 
جديدة,  مبتطلبات  �إرفاقها 

تتمثل يف تدعيم �نخر�ط �لطبقة 
يف  بها  �ملتكفل  �الجتماعية 
لي�ص  �الجتماعية,  �لتنمية  م�سار 
و�ملادي,  �ملايل  بالتدعيم  فقط 
و�ملر�فقة,  بالتكوين  و�إمنا 
�إطار  يف  �لنجاعة  لتحقيق 
عرب  ت�سامني  �جتماعي  �قت�ساد 
�الجتماعية  �لتنمية  تنفيذ  �آليات 
جل  مع  وبالتن�سيق  �لقطاعية 
ويف  �لوز�رية.  �لقطاعات 
�أن  �لوزيرة  �أكدت  �ل�سدد  هذ� 
ح�سيلة  بعر�ص  �سي�سمح  �للقاء 
�لتي  و�الجناز�ت  �لن�ساطات 
�ملتكفل  �لفئات  ل�سالح  حتققت 
�ل�سعوبات  �إىل  و�لتطرق  بها 
و�لنقائ�ص �لتي �عرت�ست �لتكفل 
�لفعال ح�سب طبيعة وخ�سو�سية 
�لعد�لة  لتحقيق  والية  كل 
�لفر�ص.  وتكافوؤ  �الجتماعية 
�ملرحة  يف  �لقطاع  �أوليات  من 
�أنه  �ملتحدث  ت�سيف  �لقادمة 
ترقية  على  �لعمل  �ليوم  �سيتم 
من  �نطالقا  �لت�سامني  �لفعل 
�جلميع«,  »يعني  �لت�سامن  مبد�أ 
�ملبد�أ  هذ�  تر�سيخ  على  و�لعمل 
�لتح�سي�سي  �مليد�ين  �لعمل  عرب 
�ملدين  �ملجتمع  و�إ�رش�ك 

�لت�سامني  �لعمل  يف  و�الإعالم 
مع فتح جمال �النخر�ط فيه لكل 
و�خلو��ص  �لعموميني  �لفاعلني 
�لقانون.  �أحكام  وفق ما تقت�سيه 
�لعمل  �أن  كريكو  و�أكدت 
يف  قائما  �سيبقى  �لت�سامني 
و�سلوك  �إن�ساين  كمبد�أ  �جلز�ئر 
ح�ساري متجدر لدى �لغالبية يف 
كونه  عن  �حلديث  قبل  جمتمعنا 
و�أ�رش  بل  �قره  �سيادي  �لتز�م 
عليه �ل�سيد �لرئي�ص يف �لتز�ماته 
تغفل  مل  كما  �ل�سعب.  �أمام 
باالأ�رشة  �الهتمام  �أن  �لوزيرة 
عرب  �الأ�رشي  �لتالحم  وتقوية 
�آليات �لتحكيم و�لو�ساطة  تدعيم 
�لرتقية  على  �لعمل  مع  �لعائلية 
ميادين  �ستى  يف  للمر�أة  �لفعلية 
�لتنمية ف�سال عن �آليات �لتمكني 
فعال  نيابي  لتمثيل  �ل�سيا�سي 
�لتطور  مع  يتو�كب  مبا  ناجع 
ويتو�فق مع ثو�بت �الأمة. ودعت 
هذه  يف  �النخر�ط  �إىل  �جلميع 
وتكثيف  �جلديدة  �لدينامكية 
بلوغ  ق�سد  �جلهود  وتناغم 
ت�سبو  �لتي  �ل�سيا�سية  �الأهد�ف 
�إليها ركائز �جلمهورية �جلديدة.

�ملحلية  �مللحقة  رئي�ص  ك�سف 
علي  د�دو  بتمرن��ست  للت�سغيل 
عبد �لرحمان عن �أرقام ومعطيات 
تتعلق ب�سوق �ل�سغل خالل �لثالثة 
كفيلة  �ستكون  �الأخرية  �أ�سهر 
.�أكد  �مل�سككني  �أبو�ق  الإ�سكات 
رئي�ص  �لرحمان  عبد  علي  د�دو 
لت�سغيل  �ملحلية  �مللحقة 
يف  تكليفه  �أنه  منذ  مترن��ست 
�سهر نوفمرب من �ل�سنة �ملا�سية 
�ملحلية  �مللحقة  �سوؤون  لت�سري 
�أنه  موؤكد�   , مترن��ست  لت�سغيل 
تطبيق  �جل  من  �لعمل  بكد  مت 
�لعامة  �ملديرية  تعليمات  جميع 

للوكالة �لوطنية للت�سغيل .
�أو�سح  مت�سل  مو�سوع   ويف 
لت�سغيل  �ملحلية  �مللحقة  رئي�ص 
�إيجاد  �جل  من  �أنه   , مترن��ست 
حلول لالأمور �لعالقة على م�ستوى 
لت�سغيل  �ملحلية  �مللحقة  �إقليم 
�لبلديات  بجميع  مترن��ست 
�لتابعة لها بحيث كانت  �خلم�سة 
مكثفة  ميد�نية  زيار�ت  هناك 

وجلب  �لعمل  عرو�ص  ملتابعة 
خالل  بحيث  �لعمل  عرو�ص 
,جانفي  دي�سمرب  نوفمرب  �لفرتة 
�ملجهود�ت  هذه  تكللت  حيث 
بتن�سيب �أكرث من 260 طالب عمل 
يف منا�سب عمل وجلب �كرث من 
و�كرث من 150  400 عر�ص عمل 
مع  للموؤ�س�سات  ميد�نية  زيار�ت 
�حلمالت  من  �لعديد  تن�سيط 
عن  �لبحث  لتقنيات  �لتح�س�سية 
�يجابا  �نعك�ص  ما  وهذ  �لعمل 
ت�سهد  مل  بحيث  �مللحقة  على 
حركة  وال  �الأ�سهر  �لثالث  خالل 

�حتجاجية.
بوالية  �ل�سغل  قطاع  �أن  ومعلوم 
�لفرتة  خالل  يعرف  مترن��ست 
تتما�سى  نوعية  نقلت  �ملذكورة 
مع �لتز�مات �حلكومة و�ل�سلطات 
�لتوظيف  �أولوية  مبنح  �ملركزية 
�رشط  �ملنطقة  �أبناء  لفائدة 
�الأولويات  ح�سب  مبد�أ  تطبيق 

و�المكانات �ملتاحة .
جناة ،ح

دادو علي عبد الرحمان رئي�ص امللحقة 
املحلية لت�صغيل مترنا�صت:

تن�سيب 260 بطال وجلب 
400 عر�ص عمل 

24 �ساعة
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 رئي�س املنظمة الوطنية لل�سباب وال�سغل وترقية املواطنة بتمرنا�ست : 

م.�س

الوطنية  املنظمة  رئي�س  حذر 
املواطنة  وترقية  وال�شغل  لل�شباب 
امل�شوؤولني  مترنا�شت  لوالية 
الو�شية  وال�شلطات  املركزيني 
التي  الوخيمة  العواقب  مغبة  من 
املعاجلة  تبعات  عن  تنجر  قد 
العاملة  اليد  مللف  العرجاء 
واالأجنبية  الوطنية  بال�رشكات 
العاملة يف حقول البرتول بواليات 
جنوب البالد ال�رشقي  ، خا�شة اإذا 
والوالة  للوالة  الكبري  العجز  علمنا 
املنتدبني يف كبح جماح اأخبطوط 
التي  واالأجنبية  الوطنية  ال�رشكات 
املبا�رش  التوظيف  يف  متادت 
لعمال من خارج واليات مترنا�شت 
و  االغواط  و  وغرداية  وورقلة 
اإيليزي دون املرور على الوكاالت 
املحلية للت�شغيل وهو االأمر الذي 
احلكومة  تو�شيات  مع  يتنافى 
التوظيف  اأولوية  مبنح  القا�شية 

لفائدة اأبناء املنطقة .
توفر  االعتبار  بعني  اأخذنا  ما  اإذا 
املناطق على 3600  �رشكة ما بني 
بال�رشاكة  تن�شط  واأجنبية  وطنية 
اأكد  البرتول، من جانبه  يف حقول 

اأحمد ال�شقة ،  يف ت�رشيح خ�س به 
جريدة »الو�شط »، اأن ملف ال�شغل 
القليلة املا�شية  حتول يف االأ�شهر 
لقنبلة موقوتة ، حيث بات –ح�شبه 
- من ال�رشوري التعجيل بتفكيكها  
ذلك  يكون  ولن  االأوان،  فوات  قبل 
ح�شبه اإال بفر�س اإجراءات ردعية 
ال�شغل  �شوق  على  القائمني  على 
ومدراء الت�شيري واملوارد الب�رشية 
بال�شناعة  العاملة  لل�رشكات 
�شاهم  ، مما  املتمردين  النفطية  

التوظيف  طرق  ا�شتفحال  يف 
العام  بالقانون  املخل  املبا�رشة  

للتوظيف ح�شبه قوله   .
عرب  بالبطالني  دفع  ذاته  الو�شع 
بالواليات  البلديات  من  العديد 
ال�شنة  تد�شني  اإىل   ، املذكورة 
بعدد  اجلديدة2020   امليالدية 
االحتجاجية،  احلركات  من  كبري 
االحتجاجات  اآخرها،  كان 
مقر  اأمام   ، بورقلة  املتوا�شلة 
لل�شغط  بورقلة   خا�شة  الواليات 

االأول  امل�شوؤول  م�شالح  على 
به  والدفع  التنفيذي،  اجلهاز  على 
 ، العاجزين  بامل�شوؤولني  لالإطاحة 
بعدما جتاوزتهم  االأحداث ف�شال 
عن غيابهم املتكرر عن مكاتبهم، 
ال�شلطات  تدخل  انتظار  ويف 
املعنية حللحلة ملف ال�شغل، يبقى 
العمل  عن  العاطلني  على  الزما 
معاي�شة الو�شع املزري الأجل غري 

م�شمى     
جناة ،ح

ع�شابة تقف خلف تعفن �شوق ال�شغل باجلنوب
.   �سمت احلكومة له تف�سريان

فتح رئي�س املنظمة الوطنية لل�سباب وال�سغل وترقية املواطنة بتمرنا�ست ، النار على ع�سابات الت�سغيل 
من واليات جنوب البالد ال�سرقي التي متتد جذورها للمركزية باجلزائر العا�سمة كما اأبدى حتفظا كبريا 

،حول ما و�سفه بال�سمت غري املربر للحكومة مف�سرا ذلك بعجز هذه االأخرية اأو تواطئها يف امللف .

دخول الرعايا االأفارقة والالجئني ال�سوريني على اخلط

تف�شي ظاهرة الت�شول  بورقلة   

تقرت

قلة حاويات القمامة يثري �شخط املواطنني 

والية  �شوارع  من  العديد   ت�شهد 
بلدياتها  م�شتوى  على  و  ورقلة  
لظاهرة  �شارخ  تف�شي  دوائرها  و 
اخلارجي  الوجه  لتطبع   ، الت�شول 
الرئي�شية  �شوارعها  و  الأزقتها 
الظاهرة  اقت�رشت  فبعدما   ،
مت�شولني  على  القريب  باالأم�س 
املنطقة  اأو  الوالية  من  حمليني 
املت�شولني  النوع من  ، هذا  ذاتها 
الذي يعرف تعاطفا و م�شاندة من 
املواطنني لكون املت�شول �شخ�س 
و�شعه  و   ، التعريف  عن  غني 
تفنن  اإىل  يحتاج  ال  االإجتماعي 
لك�شب  كلمات  لفظ  يف  املت�شول 

يعرفه  اجلميع  اأن  لكون   ، قلوبهم 
يف  اإليه  يتوجه  منهم  البع�س  و 
م�شكنه من اأجل مد يد امل�شاعدة 
، تلك احلقبة التي تلتها يف �شنوات 
قليلة غزو اأ�شخا�س غرباء الذين 
من  واليات  عدة  من  يتوافدون 
�شوارعها  اأر�شفة  الإتخاد  الوطن 
كاأماكن حيوية من اأجل الت�شول ، 
تلك الظاهرة التي و اإن ت�شاربت 
ن�شبتها من بلدية اإىل اأخرى ح�شب 
الكثافة ال�شكانية ، على غرار كل  
ورقلة   الوالية  عا�شمة  اأزقة  من 
اأنها  اإال   ، تقرت   �شوارع  كذا  و 
على  البلديات  باقي  على  معممة 

 ، م�شعود  حا�شي  بلديات  غرار 
الذكر  �شبيل  على  خويلد  �شيدي 
 ، اآخر  �شياق  يف  و   . احل�رش  ال 
قبلة  من  ورقلة  �شوارع  حتولت 
اإىل  اجلزائريني  املت�شولني 
اإفريقية  جن�شيات  من  مت�شولني 
مايل  و  نيجر  غرار  على  عديدة 
الوالية  �شوارع  �شوهوا  الذين  و   ،
كو�شيلة  الت�شول  على  الإعتمادهم 
لكن  و  بالوالية  قوتهم  لك�شب 
باأ�شلوب اأزعج املارة ، حيث يجد 
اجلميع جمربا على منح قطع من 
النقود لتخل�شهم من االإحراج ، يف 
بن�شبة معتربة  و  اإليهم  اإنظم  حني 

مت�شولني قادمني من ويالت حرب 
�شوريا ، يف حني متكنت هذه الفئة 
من االإندماج مع �شكان املنطقة ، 
و تبني اأن بع�شهم يزاول مهن يدوية 
عديدة كالنجارة و البناء والتعمري 
الوالية  �شكان  جهتهم  من   . مثال 
بالتدخل  الو�شية  اجلهات  طالبوا 
من اأجل اإجها�س ظاهرة الت�شول 
و  العمومية  االأماكن  من  بداية 
اإىل  امل�شافرين  نقل  حمطات 
بعدما   ، ال�شعبية  االأحياء  �شوارع 
�شئموا من الظاهرة التي باتت يف 

اإرتفاع رهيب من وقت الآخر .
�سالح ،ب

اأبدى عدد من املواطنني مبدينة 
 ، ورقلة  لوالية  التابعة  تقرت 
الرئي�شية   االأحياء  يف  خ�شو�شا 
مع  لهم  متفرقة  ت�رشيحات  يف 
»الو�شط » ،  �شخطهم وا�شتيائهم 
القليل  العدد  من   ، ال�شديدين 
وزعتها  التي  القمامة  حلاويات 
على  مدة  منذ  البلدية  امل�شالح 

م�شتوى مدينة تقرت .
االأحياء  من  كبريا  عددا  اأن  اإذ 
مق�شورة  وبقيت  منها  ي�شتفد  مل 
على اماكن قليلة وحمددة ، وهو 
االأمر الذي اأدى للرمي الع�شوائي 
ينجم  وما  املنزلية  للمخلفات 
العام  للمنظر  ت�شويه  من  عنه 
لالأو�شاخ  الكبري  االنت�شار  وكذا 

الذين  املواطنني  اأن  خ�شو�شا 
ال يجدون حاويات رمي القمامة 
و  املخلفات  جمع  اإىل  يعمدون 
ال�شوارع  حواف  على  النفايات 
اأو يف و�شط التجمعات ال�شكانية  
الروائح  انت�شار  يف  �شاهم  مما   ،
ال�شكان  طالب  وقد   ، القذرة 
بتزويدهم  البلدية  م�شالح 

بال�شكل  القمامة  رمي  بحاويات 
الكايف خ�شو�شا اأن اأحياء رئي�شية 
من  توجد  املدينة  يف  �شعبية  و 
دون حاويات .  ويف انتظار تدخل 
الزما  يبقى  املعنية  امل�شالح 
الو�شع  معاي�شة  املواطنني  على 

املزري الأجل غري م�شمى.
�سالح ،ب

و�سط مطالب بتدخل ال�سلطات املحلية 

طرقات حي بولفراد ببلدية 
ورقلة ت�شتغيث 

الداخلية  الطرقات  �شبكة  توجد 
، يف  ورقلة  ببلدية  بولفراد  بحي 
و�شعية كارثية، االأمر الذي اأعاق 
حركة ال�شري بها بالن�شبة لراجلني 
مهددين   ، املركبات  اأ�شحاب  و 
ت�شديد  بعدم  الوقت  نف�س  يف 
ال�شيارات  ق�شيمات  م�شتحقات 
يف حالة ما مل تتدخل ال�شلطات 
الإعادة  تنموية  بعمليات  وتقر 

االعتبار ل�شبكة الطرقات  .
القاطنني بحي  اأعرب الع�رشات   
بولفراد التابع اإداريا لبلدية ورقلة  
، يف ت�رشيحات لهم مع »الو�شط 
من  وتذمرهم  ا�شتيائهم  »عن 
ال�شديدين  من التدهور امل�شتمر 
التي  الداخلية  الطرقات  ل�شبكة 
اجل  عليها املاليري من  �رشفت 
دون  لكن  لها  االعتبار  اإعادة 
اأحلق  الذي  امل�شكل    ، جدوى 
باأ�شحاب  ج�شيمة   اأ�رشارا 
منها  تعلق  ما  خا�شة  املركبات 
بالنفعية الذين نا�شدوا يف معر�س 
حديثهم معنا ، وايل والية ورقلة   
من  بو�شتة   ال�شديق  ابوبكر 
ميدانية  زيارة  لهم  برجمة  اأجل 
امل�شاكل  اأمهات  على  للوقوف 
على  وذلك  يكابدونها  التي 
ل�شبكة  امل�شتمر  التدهور  خلفية 

الطرقات الداخلية  التي مل مير 
لها   االعتبار   اإعادة  عملية  على 
�شوى ثالث �شنوات ،وهو ما فتح 
باب الت�شاءول من جديد عن �رش 
م�شري اأموال الدولة املوجهة يف 
اجلبهة  بان�شغاالت  التكفل  اإطار 
جنوب  بواليات  االجتماعية 
البالد الكبري  ح�شب االأولويات و 

االإمكانات املتاحة  .
والية  وايل  اأن  بالذكر  جدير 
ورقلة  قد �شدد يف اآخر خرجاته 
هيئة  مع  اللهجة  امليدانية 
املحلية  وال�شلطات  التنفيذية 
من اأجل النزول للميدان ومتابعة 
عن  التنموية  الربامج  خمتلف 
قرب وذلك عقب ورود معلومات 
غالبية  اأن  تفيد  موؤكدة  ر�شمية 
الغ�س  طالها  املحلية  الطرقات 
يف ظل تفاوت االأدوات الرقابية.

وعلى �شعيد اأخر فان وايل والية 
ورقلة اأبوبكر ال�شديق بو�شتة كان 
قد اأكد ملقربيه اأنه  ينوي  اإدراج 
�شمن  العمومية  االأ�شغال  ملف 
برنامج الدورات العادية القادمة 
للمجل�س ال�شعبي الوالئي للوقوف 
على حقيقة تدين اخلدمات بهذا 
من  الكثري  يكتنفه  الذي  القطاع 

ال�شوائب  .

بعد ا�سرتجاع 05 عنا�سر اأ�سا�سية 

م�شتقبل املجاهدين يوا�شل 
حت�شرياته للمواجهة القادمة 

املجاهدين  م�شتقبل  يوا�شل 
بجدية  حت�شرياته  �شالح   بعني 
حل�شاب  القادمة  للمواجهة  كبرية 
اجلولة ال�شاد�شة من بطولة الق�شم 
عنا�رش   05 با�شرتجاع  ب  ال�رشيف 

اأ�شا�شية .
م�شتقبل  مدرب  خ�ش�س 
خل�رش  �شالح  بعني  املجاهدين 
التدريبية  احل�ش�س  حيلو 
االأخطاء  لت�شحيح  املتوا�شلة 
املقابلة  يف  امل�شجلة  الكبرية 
مع  الربكة  نادي  اأمام  الفارطة 
الهجومية  اخلطط  عديد  جتريب 
اأمام  القادمة  للمواجهة  حت�شبا 
نادي ال�شاهلة لفك العقم الهجومي 
، وح�شب االأ�شداء الواردة األينا فاإن 
للمجاهدين  الريا�شي  امل�شتقبل 
بتعداد  القادمة  املقابلة  �شيلعب 
�شبه مكتمل با�شرتجاع العبني لهم 
يف  الفريق  ت�شكيلة  يف  كبري  وزن 
الهجومي  �شورة متو�شط امليدان 

ال�شعيد خمداين ، و�شابر بوخ�شبة 
بابة  بن  خالد  للمهاجمني  اإ�شافة 
الورقة  و  الزقري  املالك  وعبد 
مما   ، باحلاج  حمزة  الرابحة 
اإتاحة  من  الفني  الطاقم  �شيمكن 
�شبط  يف  اخليارات  عديد  له 
التوليفة الالزمة لالإطاحة بو�شيف 
الذي  ال�شاهلة  نادي  املت�شدر 
اأي�شا �شريمي بكل ثقله  بدوره هو 
يف الهجوم خلطف النقاط الثالث 
اأجل تعوي�س تعرثه يف اجلولة  من 

الفارطة اأمام اأمال الفقارة.
حمبي  طالب  فقد  ثانية  جهة  من 
الريا�شي  امل�شتقبل  وع�شاق 
�شوؤون  على  القائمني  للمجاهدين 
الظروف  كافة  بتوفري  الفريق 
ت�شجيع   اجل  من  املالئمة 
الت�شكيلة على ح�شد 06 نقاط يف 
اإنهاء  ثم  ومن  القادمتني  اجلولتني 

مرحلة الذهاب يف البودمي .
�سالح ،ب

اأخبار اجلنوب

�سالح ،ب
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�صالح عو�ض

غلبوع  عامو�س  و�أ�ضاف 
�لإ�رس�ئيلي  �لأمني  �خلبري 
يف مقاله ب�ضحيفة معاريف، 
�لنتخابيتني  "�لدورتني  �أن 
�ل�ضابقتني  �ل�رس�ئيليتني 
و�ضبتمرب  )ني�ضان(  �أبريل  يف 
�إدر�ج  ت�ضهد�  مل   2019
�أجندة  على  غزة  مو�ضوع 
�أي من �لأحز�ب �ملتناف�ضة، 
�لإعالمي  �ل�ضجال  لكن 
و�لتلفزيوين  و�ل�ضحفي 
ب�ضورة  غزة  عليه  �ضيطرت 
وخرجت  وكبرية،  و��ضعة 
بد�أت  وتو�ضيات  مقرتحات 
حل  لإيجاد  بعد،  تنته  وملا 
مب�ضاألة  تعرف  باتت  ملا 

غزة".
�أ�ضا�ضيا من  "جزء�  �أن  و�أكد 
لكنها  جدية،  �حللول  هذه 
وجزء�  للتطبيق،  قابلة  غري 
�آخر يبدو يل م�ضحكا ومثري� 
يقرتح  فحني  لل�ضخرية، 
دويل،  موؤمتر  عقد  �أحدهم 
وجمع تربعات مالية �ضخمة 
مقابل  غزة،  �إعمار  لإعادة 
�ضالحها،  حما�س  تنزع  �أن 
�أ�ضاأل: ماذ� يح�ضل يف حال 
عن  �لتخلي  رف�ضت حما�س 
�حلالة  هذه  يف  �ضالحها، 
يقرتح �أ�ضحاب هذ� �حلل �أن 
�لإ�رس�ئيلي  �جلي�س  يتدخل 
من  �ل�ضالح  هذ�  لنزع 

حما�س".
و�أ�ضار غلبوع، عميد �حتياط 

�لإ�رس�ئيلي،  �جلي�س  يف 
مبكتب  �ل�ضابق  و�مل�ضت�ضار 
لل�ضوؤون  �لوزر�ء  رئا�ضة 
عن  كتبا  و�ألف  �لعربية، 
�أن  �لإ�رس�ئيلية،  �ملخابر�ت 
�حلل  �أن  يرى  من  "هناك 
�إ�رس�ئيل  تقدم  �أن  يكمن يف 
لل�ضلطة  مغريا  عر�ضا 
يتم  مبوجبه  �لفل�ضطينية، 
لإد�رة  تدريجيا  �إعادتها 
و�ل�ضيطرة  غزة،  قطاع 
هذ�  ي�ضمل  �أن  على  عليه، 
�ل�ضلطة  منح  �لتفاق 
�لتي  �لدولية  �لتربعات 
تظهرها �أمام �ضكان �لقطاع 
من  �أف�ضل  بحكمهم  جديرة 

حما�س".
�أن  "�ضحيح  �أنه  و�أو�ضح 

مثاليا  يبدو  �حلل  هذ� 
لكن  �لنظرية،  �لناحية  من 
هناك جملة ت�ضاوؤلت: كيف 
�إدخال  �إ�رس�ئيل  ت�ضتطيع 
عنا�رس �ل�ضلطة �لفل�ضطينية 
�أم  بالقوة  غزة؛  قطاع  �إىل 
حما�س،  مع  باملفاو�ضات 
حما�س  بني  بو�ضاطة  �أم 
�لفل�ضطينية؟ ومن  و�ل�ضلطة 
حما�س  �ضالح  بنزع  �ضيقوم 
منها، هل هم رجال �ل�ضلطة 
تتطوع  �أم  �لفل�ضطينية، 
وت�ضلم  وحدها،  �حلركة 
حتافظ  وكيف  �ضالحها؟ 
على  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة 
يف  �لنار  لإطالق  وقف  �أي 
مطلقي  تالحق  هل  غزة، 
كيف  �ل�ضاروخية،  �لقذ�ئف 

�ضيح�ضل كل هذ�؟".
ثالث  "لدي  وتابع: 
مالحظات مهمة �أمام طرح 
و�ملقرتحات،  �حللول  هذه 
�إ�رس�ئيل ل يجب  �أن  �لأوىل 
�أن حت�رس نف�ضها يف خالفات 
�لأمر  �أن هذ�  مع  �لآخرين، 
تورطت  فقد  جديد�،  لي�س 
�لأهلية  �حلرب  يف  �ضابقا 
"�أكلناها"  لكننا  �للبنانية، 
�أردنا  حني  روؤو�ضنا،  على 
طرفنا،  من  رئي�س  تعيني 
�إ�رس�ئيل  فعلت  وخري� 
�حلرب  يف  تتدخل  مل  حني 
رغم  �ل�ضورية،  �لأهلية 
تعايل �لأ�ضو�ت �لتي طالبت 

بذلك".
فر�ضية  "�أي  �أن  و�أو�ضح 
ن�ضارك  �أن  يجب  �أننا  ترى 
�لنهائي  �مل�ضهد  ت�ضميم  يف 
يف  تاأتي  �لأو�ضط  لل�رسق 
ل  ولذلك  �ضاحلنا،  غري 
يف  �لتدخل  علينا  يجب 
�إن تعلق  �إل  �ضوؤون جري�ننا، 
�لأمر باأمن قومي �إ�رس�ئيلي 

من �لدرجة �لأوىل".
"�ملالحظة  �أن  و�أ�ضاف 
بال�ضلطة  تتعلق  �لثانية 
هناك  فلي�س  �لفل�ضطينية، 
جديد حني تنادي بع�س هذه 
�جلي�س  يقدم  باأن  �حللول 
ت�ضفية  على  �لإ�رس�ئيلي 

عليها،  و�لق�ضاء  حما�س، 
�لقطاع،  �حتالل  ويعيد 
من  طبق  على  وتقدميه 
ذهب لل�ضلطة �لفل�ضطينية".
"�ملالحظة  باإير�د  وختم 
من  هناك  لي�س  باأنه  �لثالثة 
للم�ضتنقع  �ضحرية  حلول 
�أكتفي  جهتي  من  �لغز�وي، 
�لهدوء  من  �ضنو�ت  بثالث 
�جلرف  حرب  بعد  �لكامل 
يبقى  و�أن   ،2014 �ل�ضامد 
عن  كليا  منف�ضال  �لقطاع 
�أي  دون  �لغربية،  �ل�ضفة 
تو��ضل فيزيائي بينهما، و�أن 

يبقى د�ئما باجتاه م�رس".

�لقنبلة  فتيل  بات  هل  ترى 
يرجح  مبقد�ر  ق�ضري� 
لل�ضيا�ضة  خدمًة  �نفجارها 
و�لإ�رس�ئيلية  �لأمريكية 
�حلقوق  ح�ضاب  على 
�لفل�ضطينية؟ �أم هي مناورة 

جديدة لهدر �لوقت؟. 
رئي�س  ترمب  دونالد  وكان 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�خلطة(  )عن  �ضيعلن  رمبا 
قريباً و��ضفاً خطة و��ضنطن 
لل�ضالم يف �ل�رسق �لأو�ضط، 
"عظيمة"وتتفاعل  باأنها 
ت�رسيحات ترمب منذ عدة 
�أيام يف و�ضائل �لإعالم نظر�ً 
�مل�رّسبة  �لبنود  خلطورة 
كامل  ب�ضكل  تتو�ءم  �لتي 
�لإ�رس�ئيلية  �ل�ضيا�ضة  مع 
�لأمريكية  �خلطة  وت�ضقط 
يف  �لفل�ضطيني  �حلق 
�ضيادة  ذ�ت  دولة  �إقامة 
عام  �ملحتلة  �لأر�س  فوق 
1967م وعا�ضمتها �لقد�س، 
وحق عودة �لالجئني مبقيًة 
على  �لإ�رس�ئيلية  �لهيمنة 
وم�ضتوطنات  �حلدود 
تبادل  �إمكانية  مع  �ل�ضفة 

�أر��س بني �جلانبني.
لل�ضاأن  مر�قبون  ويرى 
�خلطوة  �أن  �ل�ضيا�ضي 
م�ضلحة  تخدم  �لأمريكية 
�ملقبلني  ونتنياهو(  )ترمب 

على �نتخابات �لعام �جلاري 
�ل�ضيا�ضية  �نق�ضام  ظل  يف 
دول  وقطع  �لفل�ضطينية 
يف  خطرية  مرحلة  عربية 

�لتطبيع مع �لحتالل.

م�صلحة اأمريكية 
اإ�صرائيلية

�لإد�رة  حتاول  �ضنتني  من 
عن  �لإعالن  �لأمريكية 
خطتها لعملية �لت�ضوية �لتي 
�أ�ضمتها "�ضفقة �لقرن" غري 
�رسيحة  �ملعامل،  و��ضحة 
عن  قفزها  يف  �خلطورة 
�لدولية  �ل�رسعية  قر�ر�ت 
�حلقوق  �أكدت  �لتي 
�أر�ضها  يف  �لفل�ضطينية 

ومقد�ضاتها.
�ل�ضفقة  عّر�بي  �أن  �ضحيح 
مل  وغرينبالت"  "كو�ضنري 
طو�ل  �مل�ضاألة  يح�ضما 
�حلديث  من  �ضنتني 
و�للقاء�ت مع �أطر�ف عربية 
و�إقليمية، لكن �لتوقيت �لآن 
ويوؤكد  ة  خا�ضّ دللًة  يحمل 
حممد م�ضلح، �ملخت�س يف 
�أن ما  �لإ�رس�ئيلية،  �ل�ضئون 
�ضيناريو  على  يدلل  يجري 
بتهيئة  مرتبط  م�ضبقاً  معّد 
�مل�ضهد �ل�ضيا�ضي و�مليد�ين 
�ملقاومة  وحمور  �لإقليمي 

لل�ضيا�ضة  �ملعار�س 
�لأمريكية-�لإ�رس�ئيلية.

عالقة  "هناك  وي�ضيف: 
�أمريكا  مبوقف  للتوقيت 
�ملعادي ملقاومة فل�ضطني، 
بالو�ضع  تتعلق  و�أخرى 
و�لأمريكي  �لإ�رس�ئيلي 
وترمب  نتنياهو  �لد�خلي، 
يف  �إ�ضكاليات  لديهما 
"تر�مب"  بالدهما"وكان 
فعل  رد  �أن  حتدث  قد 
�خلطة  على  �لفل�ضطينيني 
�أن  قبل  �لبد�ية  يف  �ضلبيا 
�خل�ضمني  لقاء  عن  يعلن 
"نتنياهو  �لإ�رس�ئيليني 
على  �ملقبلني  وغانت�س" 
ثالثة  برملانية  �نتخابات 

مطلع مار�س �ملقبل.
�لرئا�ضة  وهددت 
بـ"�تخاذ  �لفل�ضطينية، 
مت  ما  �إذ�  �إجر�ء�ت"، 
�لقرن  �ضفقة  عن  �لإعالن 
�لأمريكية ب�ضيغتها �حلالية، 
م�ضيفة "�ضنطالب �إ�رس�ئيل 
كاملة  م�ضوؤولياتها  بتحمل 
ونحّذر  �حتالل،  ك�ضلطة 
�إ�رس�ئيل و�لإد�رة �لأمريكية 
�خلطوط  جتاوز  من 

�حلمر�ء".
�أما حركة حما�س فتوعدت 
باإف�ضال  �أ�ضدرته،  بيان  يف 
متابعًة:  �لأمريكية  �خلطة 

هذه  مترير  حماولت  "كل 
على  �ضيتحطم  �ل�ضفقة، 
�ضعبنا  مقاومة  �ضخرة 

و�ضموده".
�لعويوي  �أ�ضعد  ويوؤكد 
�ملحلل �ل�ضيا�ضي �أن خطوة 
بالدرجة  تخدمه  ترمب 
�لقّوة  تعاطف  لك�ضب  �أوىل 
�لوليات  يف  �ليهودية 
�نتخاباتها  يف  �ملتحدة 
�ليمني  وتخدم  �لقادمة، 
�لإ�رس�ئيلي �ملتطّرف �لذي 
يت�ضدره نتنياهو ،ويتابع يف 
حديث ملر��ضلنا: "ت�ضتطيع 
�أن  و�أمريكا  �لحتالل  قوة 
�أن  �ملهم  �ضيء،  كل  تفعل 
�ل�ضيا�ضية  �لقيادة  تبقى 
موقفها  على  �لفل�ضطينية 
بحقوقها  ومت�ضكها  �لثابت 
قر�ر�ت  دعمتها  �لتي 

�ملجتمع �لدويل".

الق�صية الفل�صطينية

�لفل�ضطيني  �لكيان 
"�ضفقة  يف  له  �ملخطط 
لأدنى  يفتقد  �لقرن" 
مقومات م�رسوع دولة ذ�ت 
�ل�ضفة،  ثلث  ت�ضادر  �ضيادة 
�لقر�ر�ت  عن  وتقفز 
 242( ر�أ�ضها  وعلى  �لأممية 
و338 و194( و�لتي �رّسحت 

يف  �لفل�ضطيني  باحلق 
�لالجئني  وعودة  �أر�ضه 

و�ملقد�ضات.
�أن  �ملخت�س م�ضلح  وي�ضري 
كل  ك�رست  "ترمب"  خطة 
�خلطوط �حلمر�ء يف �لأمم 
جتاوز  �أن  بعد  �ملتحدة 
�تفاق  كامل  "نتنياهو" 
�ضوياً  و�أ�ضقطا  "�أو�ضلو"، 
حتى  و�حلدود،  �لعودة  حق 
يبق �ضيء جوهري منها  مل 
للجمع  �لأمريكية  �لدعوة 
�ل�ضيا�ضة  خ�ضمي  بني 
"غانت�س  �لإ�رس�ئيلية 
حديث  ظل  يف  ونتنياهو" 
�لأغو�ر،  �ضم  عن  �لأخري 
دعم  حالة  عن  تك�ضف 
�أمريكية �رسيحة لهما �أمام 
�لإ�رس�ئيلي  �لعام  �لر�أي 
م�ضلح:  �ملخت�س  ويقول 
جمع  يحاول  "ترمب"  �إن 
�لإ�رس�ئيلية  �لتناق�ضات 
بعد �أن ك�ضفت ��ضتطالعات 
تقدم  �لأخرية  �لر�أي 
على  كحزب  "غانت�س" 
على  قدرته  دون  "نتنياهو" 

جتاوز كتلة �ليمني.
�لرف�س �لفل�ضطيني �ملطلق 
و�ملرجح �ضيج�ّضده "ترمب" 
دفع  لإف�ضال  حماولة  باأنه 
�ل�رسق  يف  �لت�ضوية  عجلة 
�لعربة  و��ضعاً  �لأو�ضط 

�أن  �ضك  ،ول  �حل�ضان  �أمام 
يعاين  �لفل�ضطيني  �ملوقف 
�أهمها  �أزمات؛  عدة  من 
�لد�خلي، وجتاوز  �لنق�ضام 
�لق�ضية  �لعربي  �ملوقف 
�ملت�ضاعد  �لتطبيع  بقبوله 
مع �لحتالل، وهو ما يزيد 

�لفل�ضطيني �ضعفاً.
�لعويوي  �أ�ضعد  وي�ضري 
�أن  �ل�ضيا�ضي؛  �ملحلل 
�لفل�ضطينية  �لق�ضية 
للجيل  �لآن  ترتك  قد 
�لحتالل  لأن  �لفل�ضطيني، 
و�إن  �لأبد،  �إىل  يبق  لن 
�ضتتحرك  �لقوى  مو�زين 
مل�ضلحة  م�ضتقباًل 
�أمريكا  غري  �أخرى  �أقطاب 

و"�إ�رس�ئيل".
ونتنياهو"  "ترمب  وميتلك 
ظل  يف  �ضو�ء  حد  على 
و�لنق�ضام  �لعربي  �لتطبيع 
ت�ضجيع  حقنة  �لفل�ضطيني 
م�ضادرة جوهر  للم�ضي يف 
�لفل�ضطينية  �لق�ضية 
عامر،  �أبو  عالء  ويقول 
�لدولية،  �لعالقات  �أ�ضتاذ 
�لفل�ضطيني  �ملوقف  �إن 
حتى  يتجاوز  مل  �ملنق�ضم 
من  �لتحذير  مرحلة  �لآن 
�حلمر�ء  �خلطوط  جتاوز 
دون ردود حقيقية، وهو ما 
�ملتحدة  �لوليات  طماأن 

ي�ضيف  و " ئيل � �رس �إ " و
هو  "�ملطلوب  ملر��ضلنا: 
�لوطني  للعمل  ��ضرت�تيجية 
�لآن  �لعملية  �لفل�ضطيني، 
لها  عالقة  ول  م�ضريية 
حما�س،  �أو  فتح  بربنامج 
دوماً  كانت  ففل�ضطني 
تر�ضم  �لتي  �لزئبق  ميز�ن 
�لآن  �لو�قع  لكن  �ملعادلة، 
�حلقيقة  م�ضلول"�خلطورة 
روؤية  ح�ضب  تتج�ضد  �لآن 
�أبو عامر يف �ل�ضفة �ملحتلة 
�إقامة  �ملمكن  من  �لتي 
�أما  فوقها،  دولة  م�رسوع 
غزة فري�د لها �أن تبقى تعاين 
مقاومتها.  ت�ضت�ضلم  حتى 
يرتقب  كله  "�لعامل  ويتابع: 
�لفل�ضطينيون  �ضيفعل  ماذ� 
�لنق�ضام  �ضريدو�؟  وكيف 
و�لتطبيع  �لفل�ضطيني 
�لأكرب  �لعدو  هو  �لعربي 
�حلالية"وعلى  �ملرحلة  يف 
�ضيا�ضي  عدو�ن  �أعتاب 
�حلقوق  لإنكار  جديد 
�لفل�ضطينية،  �لوطنية 
�لفل�ضطيني  �حلق  وتبديد 
و�ملقد�ضات  �لعودة  يف 
تعي�س  �لأر�س،  و��ضتعادة 
كامل فل�ضطني جدولً زمنًيّا 
�ملكّبل  عجزها  و�ضط 
بال�ضعف �لذي ز�ده �لتطبيع 

هموماً فوق همومه.

قال كاتب اإ�صرائيلي، اإن "اإ�صرائيل غري مطالبة بالتدخل يف اخلالفات الداخلية 
الفل�صطينية، وكما حاولنا التدخل يف حرب لبنان الأوىل 1982 بتن�صيب رئي�ض 

لبناين من طرفنا، فاإننا "اأكلناها"، مما يتطلب منا تعلم هذا الدر�ض عند احلديث عن 
قطاع غزة".

تقدير اإ�صرائيلي..

فل�صطني املحتلة

ال منلك حلوال �سحرية 
�أمام حما�س يف غزة

�سفقة �لقرن.. هل يفجر "ترمب" �لقنبلة؟!
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
حم�سر التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر0673.83.51.03

املواد 412 /4 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بتاريخ �لثالث و �لع�رشون من �سهر جانفي �سنة �ألفني و ع�رشون 2020/01/23

نحن �لأ�ستاذ / ن�رش �لدين تيغزة حم�رش ق�سائي مبحكمة �لقليعة ، د�ئرة �خت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة �لكائن مكتبنا بالعنو�ن �ملذكور �أعاله و �ملوقع �أ�سفله .
بطلب من �ل�سيد)ة( �لبنك �لوطني �جلز�ئري �رشكة ذ�ت �أ�سهم، وكالة �لقليعة رمز 441 �ملمثل من طرف مديره 

�لعنو�ن : �سارع �أرن�ستو �سي غيفار� �جلز�ئر 
  و �ملتخذ موطنه �ملختار مبكتب �لأ�ستاذ / ن�رش �لدين تيغزة حم�رش ق�سائي مبحكمة �لقليعة

�سد �ل�سيدة )ة( : بوعزة جنوى
�ل�ساكن )ة( ب : نهج �لب�ساتني خمي�ستي �ملدنية تيبازة 

بعد �لإطالع على �ملو�د 613.612 و 625  من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية و عمال باأحكامها 
بناء على �حلكم �ل�سادر عن حمكمة �لقليعة ، ق�سم �لتجاري / �لبحري ، بتاريخ 18/06/05، رقم �لفهر�س 18/03473، رقم �جلدول 18/02218، و �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية �مل�سلمة 

من طرف حمكمة �لقليعة ، بتاريخ 2019/04/30 ، حتت رقم 2019/750 
بناء� على حما�رش تبليغ �ل�سند �لتنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم �لتكليف بالوفاء بو��سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم                RR001 71203342 مبكتب بريد مدينة �لقليعة بتاريخ 

       2019/11/04
بناء� على حما�رش تبليغ �ل�سند �لتنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم و�لتكليف بالوفاء  �ملبلغة عن طريق �لتعليق مبحكمة �لقليعة بتاريخ 2019/11/27

بناء� على حما�رش تبليغ �ل�سند �لتنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم �لتكليف بالوفاء   �ملبلغة عن طريق �لتعليق ببلدية خمي�ستي    بتاريخ 2019/11/27
و مبوجب �لأمر �ل�سادر عن �ل�سيدة رئي�سة حمكمة �لقليعة بتاريخ 2020/01/09 ، حتت رقم �لرتتيب : 20/00042و �لذي يرخ�س للمح�رش �لق�سائي بن�رش م�سمون حم�رش تكليف بالوفاء  

على �إحدى �جلر�ئد �ليومية  �لوطنية طبقا  لن�س �ملادة 4/412 من ق.�إ.م.�إ
كلفنا �ل�سيد )ة( : بوعزة جنوى  ، �ل�ساكن )ة( ب : نهج �لب�ساتني خمي�ستي �ملدنية تيبازة ،  بان ت�سدد بني �أيدينا مبلغ مليون و �ستة مائة و خم�سة و خم�سون �لف و ثمانية مائة و �ستة 

ع�رش دينار جز�ئري و خم�سة �سنتيم )1.655.816.05 دج(  و �لذي ميثل مبلغ مقابل �لتعوي�س  م�ساف �إليه �أتعاب �لتنفيذ و �حلق �لتنا�سبي .
و نبهنا �ل�سيد )ة( : بوعزة جنوى ، باأن له �أجل خم�سة ع�رشة )15( يوما للوفاء ي�رشي �بتد�ء� من تاريخ ن�رش م�سمون �لتكليف بالوفاء باجلريدة و �إل نفذ عليه جرب� بكافة �لطرق �لقانونية

ANEP N°:2016002022 الو�سط:2020/01/28

ANEP N°:2016002021الو�سط:2020/01/28

 رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبولوغني



بقلم/عبد النا�صر عوين 
فروانة

العام  يف  قيامها  اإعالن  ومنذ 
االحتالل  دولة  1948، اأمعنت 
بحق  وجرائمها  انتهاكاتها  يف 
االأ�رسى الفل�سطينيني، واأن احلجة 
االأمنية التي ت�سوقها، لي�ست مربراً 
النتهاك القانون الدويل االإن�ساين 
االإن�سان  حلقوق  الدويل  والقانون 
مربراً  اعتيادية، ولي�ست  ب�سورة 
االنتهاكات  اأب�سع  الأن متار�س 
منظم،  منهجي  ب�سكل  اجل�سيمة، 
االإن�سانية  اجلرائم  اأ�سواأ  وتقرتف 
واملعتقلني  االأ�رسى  بحق 
اختالف  على  الفل�سطينيني، 
اعمارهم و�رسائحهم االجتماعية، 
حترتم القوانني  اأن  دون 
للق�سايا  اأو  الدولية  واالتفاقيات 
"اإ�رسائيل"  االإن�سانية. وما جعل 
فوق  دولة  اأنها  على  تت�رسف 
من  حممية  وكاأنها  القانون 
هو  واملحا�سبة  املالحقة 
الدولية  العدالة  م�سمون  غياب 
جرائمها  على  حما�سبتها  يف 
ذهبت  بل  الفل�سطينيني،  بحق 
من  اأبعد  هو  ما  اإىل  "اإ�رسائيل" 
ذلك، فقد �سعت اإىل تر�سيخ ثقافة 
كل  لدى  العقاب"،  من  "االإفالت 
على  �سجعهم  مما  االإ�رسائيليني، 
من  املزيد  ارتكاب  يف  التمادي 
واجلرائم  اجل�سيمة  االنتهاكات 
الفل�سطينيني  بحق  املنظمة 
واملعتقلني  واالأ�رسى  عامة 
دولة  ان�سمام  كان  خا�سة. لهذا 
اجلنائية  املحكمة  اىل  فل�سطني 
الدولية يف االأول من ني�سان/ابريل 
مهماً،  تاريخياً  حدثاً   عام2015، 
ومدخاًل مهماً لرفع احل�سانة عن 
رادعة،  �سيا�سة  وت�سكيل  املحتل 
ا�ستح�سار  نحو  اأوىل  وخطوة 
الغائبة"، فيما  الدولية  "العدالة 
اأي�ساً  االن�سمام  هذا  �سكل 
الفل�سطينيني  لل�سحايا  ن�رسا 
لوقاية  وعائالتهم، وحماولة 
فل�سطينيني اآخرين من جرائم قد 
"ا�رسائيل" يف امل�ستقبل  ترتكبها 
فل�سطني  طالبت  فقد  بحقهم. 

حرب  جرائم  يف  ر�سمي  بتحقيق 
اإ�رسائيليون يف  ارتكبها م�سوؤولون 
املحتلة؛  الفل�سطينية  االأرا�سي 
ثالثة  الفل�سطيني  اجلانب  وقدم 
ال�سياق،  هذا  يف  اأ�سا�سية  ملفات 
على  االإ�رسائيلي  بالعدوان  تتعلق 
قطاع غزة عام 2014 واال�ستيطان 
فيها  مبا  الغربية،  ال�سفة  يف 
وق�سية  ال�رسقية،  القد�س 
ال�سجون  يف  واملعتقلني  االأ�رسى 
اجلمعة  يوم  ويف  االإ�رسائيلية. 
اأول/دي�سمرب2019  كانون   20
العامة للمحكمة  املدعية  اأعلنت 
الهاي، فاتو  يف  الدولية  اجلنائية 
حتقيق  فتح  قررت  اأنها  بن�سودا، 
حمتملة  حرب  جرائم  يف  �سامل 
هذا  الفل�سطينية.  االأرا�سي  يف 
االعالن قوبل برتحيب فل�سطيني 
وموؤ�س�ساتي  ر�سمي  وا�سع، 
ان  من  التخوفات  برغم  و�سعبي، 
يتم مالحقة مقاومني فل�سطينيني 
ارتكابهم جرائم، وخ�سية  بدعوى 
االأمريكية  الفعل  ردة  من  اآخرين 
اإ�رسائيلي.  بتحري�س  واالأوروبية 
اجلنائية  اعالن  ترجمة  ان 
اأهميته،  من  وبالرغم  الدولية، 
"اجلنائية  اأمام  �سعبا  �سيكون 
واأنه يف االأعوام  الدولية"، خا�سة 
عملها  اأ�سبح  االأخرية  القليلة 
م�سداقيتها  يفقدها  ما  ُم�سي�ساً، 
يف قدرتها على حما�سبة اجلميع 
االأهمية  فمن  لذا  متييز،  دون 
ال�سغط على "املحكمة اجلنائية" 
لفتح حتقيقات بجرائم اإ�رسائيلية 
عامة  الفل�سطينيني  بحق  ارتكبت 
و�رسورة  خا�سة،  واالأ�رسى 
اإىل ا�ستخدام كل االأدوات  اللجوء 
الدولية  واالآليات  القانونية 
املالحقة  مبداأ  لتفعيل  االأخرى 
واملحا�سبة . وهذا يحتاج اىل كثري 
الفل�سطينيني  من املتخ�س�سني 
اجلرائم  تتابع  لكي  وامل�ساندين 
واالنتهاكات االإ�رسائيلية، وهناك 
التي  املوثقة  الق�سايا  من  الكثري 
تتعلق يف جرائم ارتكبها االحتالل 
التي  واملعتقلني  االأ�رسى  بحق 
الدويل،  القانون  عليها  يحا�سب 
من  حتتاج  اأخرى  وجرائم 
زالنا  ما  اأننا  يوثقها، وبرغم 
توثيق  اليوم  هذا  حتى  ننتظر 
نياأ�س  فلن  االإ�رسائيلية،  اجلرائم 
الفل�سطيني،  واجب الكل  وهذا 
ي�سقط  ال  احلق  اأن  قاعدة  على 
ال  اآتية  املحا�سبة  واأن  بالتقادم 
باأن هناك توافقاً  حمال. وال�سك 

"ملف  يكون  اأن  على  فل�سطينياً 
راأ�س  على  واملعتقلني"  االأ�رسى 
اأجندة القيادة الفل�سطينية، وعلى 
اىل  �ستحال  التي  امللفات  راأ�س 
كما  الدولية،  اجلنائية  املحكمة 
اأن هناك توافقاً على خطورة ما 
يتعر�سون له يف �سجون االحتالل 
يجعل  ما  اأبرز  ولعل  االإ�رسائيلي، 
ذات  واملعتقلني  االأ�رسى  ق�سية 
اجلنايات  حمكمة  اأمام  اأولوية 

الدولية:
االعتقاالت  اأوالً:  ا�ستمرار 
اأعداد  يف  والزيادة  اليومية، 
املعتقلني، دون التزام "ا�رسائيل" 
بحماية  اخلا�سة  بال�سمانات 
بالقواعد  اأو  املدنيني،  ال�سكان 
املحتجزين  حلقوق  الناظمة 
تُعد  احتجازهم، حيث  واأماكن 
املواطنني  اعتقال  عمليات 
الفل�سطينيني ب�سكل تع�سفي انتهاكاً 
املت�سلة  القانونية  لل�سمانات 
بحظر االحتجاز التع�سفي، والتي 
حلقوق  الدويل  القانون  كفلها 
االعتقاالت  غدت  االإن�سان، حتى 
قمًعا  االأكرث  الو�سيلة  االإ�رسائيلية 
ودماراً بالفرد واالأ�رسة واملجتمع 

الفل�سطيني.
االنتهاكات  ت�ساعد  ثانياً:  
اجل�سيمة بحق االأ�رسى يف �سجون 
ميينية  موجة  ظل  االحتالل، ويف 
اإ�رسائيلية متطرفة و�سعتهم هدفاً 
�سيا�سياً لالنتقام منهم، وم�سادرة 
وامل�سا�س  االأ�سا�سية  حقوقهم 
اأن  االإن�سانية، دون  بكرامتهم 
متتثل للقوانني الدولية يف التعامل 
التعذيب  معهم. ومار�ست �سدهم 
امليدانية،  اجل�سدية  والت�سفية 
وا�ستخدام  الليلية  واالقتحامات 
واإ�سابة  دولياً  املحرمة  االأ�سلحة 
اإىل  باالإ�سافة  منهم،  العديد 
وتعذيبهم  االأطفال  اعتقال 
حقوقهم  اأب�سط  من  وحرمانهم 
وتغليظ االأحكام ال�سادرة بحقهم، 
االعتقال  ا�ستخدام  يف  والتو�سع 
اأمام  العراقيل  وو�سع  االإداري، 
مع  والتوا�سل  االأهل  زيارات 
االنفرادي،  والعزل  املحامني، 
احلياة  م�ستلزمات  توفري  وعدم 
املعتقلني  وا�ستخدام  االأ�سا�سية، 
ب�رسية يف منا�سبات عدة،  دروعا 
يف  حقهم  من  االأ�رسى  وحرمان 
املعتقلني  مئات  وابعاد  التعليم، 

عن اأماكن �سكناهم  وغريها.
اال�ستهتار  ا�ستمرار  ثالثاً:  
االأ�رسى  بحياة  االإ�رسائيلي 

اإحلاق  يف  والتعمد  واملعتقلني، 
االأذى والقتل الطبي البطيء، مما 
االأ�رسى  اأعداد  ارتفاع  اىل  اأدى 
جدد  اأ�رسى  املر�سى، وان�سمام 
اىل قائمة �سهداء احلركة الوطنية 
 1967 العام  منذ  لرتتفع  االأ�سرية 
وحتى نهاية العام2019 اىل )222( 
�سهيداً، ب�سبب التعذيب واالهمال 
العمد  القتل  جراء  اأو  الطبي 
بني  من  واأن  الر�سا�س،  واطالق 
هوؤالء )15( ا�سريا ا�ست�سهدوا منذ 
العام 2015، واأن )5( �سهداء منهم 
املا�سية.  ال�سنة  خالل  �سقطوا 
يون�س،  عمر  بارود،  فار�س  وهم: 
ال�سايح  ب�سام  طقاطقة،  ن�سار 
زالت  وما  دياك.  اأبو  و�سامي 
حمتجزة  منهم  ثالثة  جثامني 
باالإ�سافة  هذا  االحتالل،  لدى 
اىل مئات من االأ�رسى املحررين 
خروجهم  بعد  ا�ست�سهدوا  الذين 
من  يعانون  اأنهم  اأو  ال�سجن،  من 
اأو  ونف�سية  ج�سدية  اإعاقات 

احل�سية.
لتحقيق  الت�رسيع  توظف  رابعاً:  
تتعار�س  �سيا�سية  اأغرا�س 
التعاقدية  التزاماتها  واأب�سط 
االإن�ساين  الدويل  القانون  مبوجب 
والقانون الدويل حلقوق االإن�سان، 
اأقر الكني�ست  ال�سياق  هذا  ويف 
الفرتة  يف  )الربملان(  االإ�رسائيلي 
الت�رسيعات  من  العديد  املا�سية 
العن�رسية اخلطرية، بدعم وتاأييد 
ال�سيا�سي  النظام  اأركان  كافة  من 

يف دولة االحتالل.
اإمعان دولة االحتالل، يف �سن  اإن 
عن�رسية  �سيا�سات  و  ت�رسيعات 
اأو  قانوين  اأو  �سيا�سي  رادع  دون 
فا�سحاً  انتهاكاً  ميثل  ال  اأخالقي 

الفل�سطيني  ال�سعب  حلقوق 
فح�سب، بل يج�سد خرقاً �سارخاً 
ملبادئ القانون الدويل، واإ�رساراً 
اإ�رسائيلياً غري م�سبوق على حتدي 
االإرادة وال�رسعية الدولية وقرارات 
ال�سلة، اإذ ال  ذات  املتحدة  االأمم 
اأن  االأحوال  من  حال  باأي  يجوز 
بالدوا االحتالل  �سلطات  تتذرع 
عي االأمنية لت�سن ت�رسيعات ت�سك
القانون  ل خرقاً ج�سيماً لقواعد 
منح  هذا االأمر  وان  الدويل، 
ال�سوء االأخ�رس لكافة العاملني يف 
املوؤ�س�سات االإ�رسائيلية املختلفة 
االنتهاكات  من  املزيد  القرتاف 
الفل�سطينيني  املعتقلني  بحق 
العمرية  فئاتهم  اختالف  على 

و�رسائحهم االجتماعية.
اإىل  االإ�رسائيلي  ال�سعي  خام�ساً:  
الفل�سطينيني  االأ�رسى  جتريد 
وهويتهم  القانونية  �سفتهم  من 
اأجل  من  كمحاربني  الن�سالية 
احلرية، نا�سلوا يف اإطار ما اأجازه 
واالإ�ساءة  الدويل،  القانون  لهم 
وجترمي  الوطنية  �سخ�سيتهم  اإىل 
اأعمالهم الن�سالية، بل واعتبارهم 
حماولة  جمرمني واإرهابيني، يف 
الفل�سطيني  ال�سعب  منها ملعاقبة 
�سد  امل�رسوع  وجترمي ن�ساله 
الذي  الن�سال  هذا  اإن  االحتالل. 
الفل�سطينيون  االأ�رسى  يخو�سه 
لي�س  الفل�سطيني  ال�سعب  ومعهم 
لي�ست  ن�ساطاتهم  و  جرمية، 
تندرج  فهي  ارهابية،  اأعماالً 
م�رسوعة  مقاومة  اإطار  يف 
واملواثيق  القوانني  كافة  كفلتها 
الدفاع  ي�ستدعي  وهذا  الدولية، 
وحماية  القانونية  مكانتهم  عن 
التوجه  كفاحهم. ان  م�رسوعية 

بق�سية االأ�رسى الفل�سطينيني اإىل 
الدولية بات  اجلنايات  حمكمة 
اأجل  من  ملحة،  �رسورة 
القانونية  مكانتهم  عن  الدفاع 
�سياق  يف  ن�سالهم،  وم�رسوعية 
حماية م�رسوعية الن�سال الوطني 
الفل�سطيني هذا من جانب، ومن 
جانب اآخر ملا ي�سكله هذا التوجه 
من قوة ردع لدولة االحتالل ويوؤرق 
ان�ساف  يف  وي�ساهم  قادتها، 
�سهداء  �سقطوا  الذين  ال�سحايا 
الذين  واأولئك  الق�سبان،  خلف 
االعتقال، وذاقوا  بتجربة  مّروا 
�سنوفاً خمتلفة من التعذيب، كما 
زالوا  ما  الذين  االآخرين  ويحمي 
ال�سجون  غياهب  يف  يقبعون 
اأو  املوت  خطر  من  االإ�رسائيلية 
واالعاقات  االإ�سابة باالأمرا�س 
املختلفة، اذ ال ميكن للفل�سطينيني 
الدويل  ال�سمت  با�ستمرار  القبول 
وغياب "العدالة الدولية" جتاه ما 
االإ�رسائيلية  ال�سجون  يف  يحدث 
واملعتقلني  االأ�رسى  بحق 
القابعني هناك، لذا يتطلع ال�سعب 
منهم  املقدمة  ويف  الفل�سطيني 
املحررون  واالأ�رسى  االأ�رسى 
املحكمة  تقوم  اأن  اإىل  وعوائلهم 
القانونية  مب�سوؤولياتها  اجلنائية 
دورها  وحترتم  واالإن�سانية 
وتدافع  ونزاهتها،  و�سالحياتها 
االإن�سان  حقوق  عن  قوية  باإرادة 

وحتقيق العدالة يف فل�سطني.

لقد عا�ش ال�صعب الفل�صطيني وما زال حالة حترر موؤجلة، ين�صد حتقيقها بكل اأ�صكال املقاومة امل�صروعة خالل م�صريته الكفاحية الطويلة التي قدم بها ت�صحيات 
ج�صام، �صببت له الكثري من الأمل واملعاناة، فكانت ق�صية الأ�صرى واملعتقلني يف �صجون الحتالل الإ�صرائيلي اأبلغ دليل. فمن ي�صدق اأن نحو مليون فل�صطيني ُزج 

بهم يف غياهب ال�صجون يف �صرمديٍة طويلٍة من القمع والظلم والعذاب املهني.

اأ�سرى فل�سطني ينتظرون اجلنائية الدولية

الثالثاء  28   جانفي  2020  املوافـق  ل 03 جمادى الثاين  1441ه 10



الثالثاء  28   جانفي  2020  املوافـق  ل 03 جمادى الثاين  1441ه 11

براء ذوقان ... اإرادة احلر تنت�سر على ظلم ال�سجان
تقرير: اإعالم الأ�سرى

حوله  الق�ضبان  و�ضع  حمتل 
عديدة  مرات  ج�ضده  وحرم 
حتى من اأ�ضعة ال�ضم�س وعبق 
الن�ضيم اإال اأن روحه و�ضموده 
والت�ضليم.  اخل�ضوع  يرف�ضان 
مل تقف اإجنازات براء ذوقان 
حد  عن  نابل�س،  مدينة  من 
معني فقبل عدة �ضهور متكن 
اإجازة  على  احل�ضول  من 
الر�ضول  عن  املت�ضل  ال�ضند 
عليه  اهلل  �ضلى  حممد 
عن  حف�س  برواية  و�ضلم، 
عا�ضم، داخل �ضجنه، ليحقق 
وينت�رص  اآخر  اليوماإجناز 
ويك�رص  ال�ضجن  ظلم  على 
�ضهادة  على  ويح�ضل  �ضوكته 
تخ�ض�س  البكالوريو�س 

التاريخ.

فرح ممزوج بالتحدي

جمرد  تكن  مل  ال�ضهادة  هذه 

ذوقان،  لعائلة  بالن�ضبة  ورقة 
فهي ح�ضاد نتائج تعب ابنهم 
تقول  ذوقان،  براء  االأ�ضري 
والدة االأ�ضري: عندما اأح�رص 
اأ�ضدق  براء مل  �ضهادة  والدة 
وا�ضتطاع  تخرج  اأبني  اأن 
وحلمنا  حلمه  يحقق  اأن 
الفرحة  كانت  لقد  بتخرجه، 
و�ضفها.  ميكن  وال  عارمة 
ال�ضهادة  تكن  مل  وت�ضيف: 
ح�ضاد  فهي  ورقة  جمرد 
تعب براء منذ اأكرث من �ضبعة 
اأعوام، فاالعتقاالت املتكررة 
حالة بينه وبني تخرجه، فقد 
قبل  دفعته  طالب  تخرج 
وت�ضرتدف  �ضنوات.  ثالث 
هني  االأمر  يكن  مل  حديثها: 
ففي  براء  ويل  لنا  بالن�ضبة 
البداية يجب اأن يكون هناك 
اجلامعة  اإدارة  بني  تن�ضيق 
العلمية  اجلمعية  وبني 
االأ�رص  داخل  املوجودة 
عدة  �ضعوبة  واجهتنا  ولقد 
املعقدة  االإجراءات  ب�ضبب 
�ضعوبة  عن  عدا  واملطولة، 

فقد  براء  اإىل  الكتب  اإدخال 
معنا  ناأخذ  زيارة  كل  يف  كنا 
اإدارة  ولكن  براء  اإىل  الكتب 
من  متنعنا  كانت  ال�ضجن 
اإدخال  متنع  فهي  اإدخاله، 
با�ضتثناء  تعليمية  مواد  اأي 
الروايات. وقد تعر�س االأ�ضري 
براء لالعتقال خم�ضة مرات 
خالل فرتة مرحلته اجلامعية 
وعلى فرتات خمتلفة وكانت 
بني  ما  ترتاوح  اأحكامه 
اأ�ضهر  اخلم�س  اإىل  �ضهرين 
حكم  االعتقال  يف  ولكن 
عليه 19 �ضهراً. وتكمل والدة 
اأن  حديثها:  براء  االأ�ضري 
اإرادة احلر دائما تنت�رص على 
فرباء  ال�ضجان،  وقهر  ظلم 
ووجوده  الزنازين  رغم عتمة 
من  متكن  الق�ضبان  خلف 
يعترب  الذي  ال�ضجن  حتويل 
حمنة  �ضخ�س  الأي  بالن�ضبة 
اإجنازات  ليحقق  منحة  اإىل 

عدة من داخله.

اإجنازات اآخر

داخل  براء  اإجنازات  وحول 
االأ�ضري  والدة  تقول  ال�ضجن 
�ضوره  تقلب  وهي  براء 
و�ضهادته: يف زيارة لنا لرباء 
اأي  لديه  لي�س  باأنه  يخربنا 
كل  يق�ضي  فهو  فراغ  وقت 
وقته بني الكتب والعمل على 
ا�ضتطاع  فقد  ذاته،  تطوير 
الكرمي  القراآن  يحفظ  اأن 
ومتكن  االأ�رص  داخل  من 
�ضهادة  على  احل�ضول  من 
الر�ضول  عن  املت�ضل  ال�ضند 
عليه  اهلل  �ضلى  حممد 
العديد  على  وح�ضل  و�ضلم، 
ويف  التعليمية  الدورات  من 
فظلم  الب�رصية،  التنمية 
ينالوا  اأو  يك�رصوا  ال�ضجن مل 
فقد  بالعك�س  عزميته،  من 
القوية  باإرادته  براء  حول 
يحقق  نوراً  اإىل  العتمة  هذه 
االإجنازات  خالله  من 
براء  اأن  وت�ضيف  واالأحالم. 

كان يطمح قبل دخول االأ�رص 
اأن ينهي �ضهادة البكالوريو�س 
درا�ضته  اإنهاء  فورا  ويكمل 
على  ح�ضوله  وبعد  العليا، 
وهذه  البكالوريو�س،  �ضهادة 
ما �ضوف ي�ضعى اإليه بعد نيله 

حريته وخروجه من االأ�رص.

ر�سالة والدة براء

االأ�ضري  والدة  تطالب 
واجلهات  اجلامعات  براء 
التعاون  ب�رصورة  املخت�ضة 
واإتاحة  االأ�رصى  مع 
كافة  وتقدمي  لهم،  املجال 
اإىل  والوقوف  الت�ضهيالت، 

وخو�ضاً  وقالباً،  قلباً  جانبهم 
يف ظل العراقيل التي ي�ضعها 
وتاأمل  اأمامهم.  االحتالل 
تنتهي  اأن  براء  االأ�ضري  والدة 
واأن  ابنها،  اعتقال  رحلة 
يعود له �ضاملاً، واأن يعود اإىل 
عائلته، ويحقق ما يطمح اإليه 

من اكمال درا�ضته العليا.

حني ُتزرع البذرة يف البيئة املالئمة وُت�سقى بالت�سحية والعزمية وال�سرب، يكون احل�ساد عظيمًا قويًا متجذراً ل تقوى الريح على اإحنائه ول الظروف على حتطيمه، فكيَف 
بعزمية �ساٍب ترعرع يف رحاب وطنه املحتل وبني اأح�ساٍن علمته باأَنّ العلم هو �سعلة التحرير ومنرب العز وال�سموخ، براء ذوقان ذو الرابعة والع�سرين ربيعَا �ساٌب حتدى وما 

يزال �سموم الحتالل التي حتارب منوه واخ�سراره. 

هيئة الأ�سرى

اإفادات جديدة لأطفال تعر�سوا للعزل 
والتعرية يف معتقل "الدامون" 

االأ�رصى  �ضوؤون  هيئة  ر�ضدت 
اأ�ضدرتة  تقرير  يف  واملحررين 
خليل  القا�رص  االأ�ضري  اإفادة   ،
االأ�رصى  اأحد  وهو  جبارين، 
اإىل  نقلهم  جرى  الذين  االأ�ضبال 
ومت  موؤخراً،  "الدامون"  معتقل 
اإعادته يوم االأربعاء املا�ضي اإىل 
جبارين  الفتى  "عوفر".واأو�ضح 
كارثية  االأو�ضاع  "اأن  ب�ضهادته، 
ت�ضلح  وال  "الدامون"  مبعتقل 
للعي�س االآدمي"، واأ�ضاف  مطلقاً 
للمعتقل عر�ضت  بعد و�ضولهم   "
اختيار  ال�ضجن  اإدارة  عليهم 
القا�رصين  االأ�رصى  من  ممثلني 
بقيتهم  عن  م�ضوؤولني  ليكونوا 
اليومية،  حياتهم  اأمور  ويديرون 
الفكرة".واأكمل  رف�ضوا  لكنهم 
املعتقل  اإدارة  اإن   " جبارين، 
اأقدمت على قمع جميع االأ�رصى 
اأعلنوا حالة  الذين  اال�ضبال 
الع�ضيان يف وجه ال�ضجان رداً على 

يعي�ضونها  التي  املزرية  االأو�ضاع 
واحتجاجاً  الق�ضم،  داخل 
من  ممثليهم  بدون  نقلهم  على 
قامت  حيث  البالغني،  االأ�رصى 
العزل  زنازين  اإىل  منهم   4 بنقل 
"كي�ضون"  معتقلي  يف  االنفرادي 
اأحد  جبارين  وكان  "�ضلمون"،  و 
نقلهم  جرى  الذين  االأ�رصى 
ممار�ضته  بدعوى  تع�ضفياً، 
االأ�رصى  �ضفوف  بني  التحري�س 
القا�رصين". وتابع جبارين، " باأن 
الذين  اال�ضبال  االأ�رصى  كثري من 
"الدامون"  اأعلنوا  اإىل  نُقلوا 
الطعام،  عن  املفتوح  اال�رصاب 
املاأ�ضاوية  الأو�ضاعهم  رف�ضاً 
التي يعي�ضونها يف املعتقل  بدون 
امل�ضوؤولة  االإدارية  اللجان 
كبار،  اأ�رصى  من  واملكونة  عنهم 
القا�رص  االأ�ضري  بينهم  من  وكان 
خا�س  والذي  العمور  ريا�س 
ا�رصابه  علق  لكنه  اال�رصاب، 

بزجه  املعتقل  اإدارة  قيام  بعد 
على  واجباره  الزنازين  داخل 
بتهديده  وقاموا   مالب�ضه،  خلع 
حال  يف  مالب�س  بدون  باإبقاءه 
ا�رصابه".ولفتت  عن  يتوقف  مل 
االحتالل  �ضلطات  اأن  الهيئة 
االأخرية من  الفرتة  يف  �ضعدت 
االأطفال  بحق  ال�رص�ضة  هجمتها 
يخالف  الفل�ضطينيني،  ب�ضكل 
العاملية  الطفل  حقوق  اتفاقية 
حلقوق  االأ�ضا�ضية  واملبادئ 
بتقريرها  وطالبت  االإن�ضان، 
وموؤ�ض�ضات  الدويل  املجتمع 
ب�ضكل  بالتدخل  االإن�ضان  حقوق 
�ضيا�ضة  لوقف  وعاجل  فوري 
بحق  تُرتكب  التي  التنكيل 
اال�ضتفراد  ظل  يف  القا�رصين 
اإدارة  قبل  من  بهم  الفا�ضح 

ال�ضجون وقواتها القمعية.

فل�ضطني  اأ�رصى  مركز  اأكد 
�ضلطات  باأن  للدرا�ضات 
بداية  منذ  �ضعدت  االحتالل 
االقتحام  عمليات  من  العام 
ر�ضد  حيث  باالأ�رصى  والتنكيل 
لل�ضجون  اقتحام  عملية   11
واأو�ضح   . العام  بداية  منذ 
 ” االأ�ضقر  ريا�س   ” الباحث 
بان  للمركز  االإعالمي  الناطق 
يف  بداأت  االقتحام  عمليات 
�ضجن رميون الذى تعر�س اإىل 
6 عمليات اقتحام متتالية جرى 
من  اأ�ضرياً   )120( نقل  خاللها 
“نفحة”،  �ضجن  اإىل   )6( ق�ضم 
اأي  باأخذ  لهم  ت�ضمح  اأن  دون 
مالب�ضهم،  اأو  مقتنياتهم،  من 
و�ضاحب   . ال�ضديد  الربد  رغم 
نقل  املتكرر  رميون  اقتحام 
التنظيمية  الهيئة  من  اأع�ضاء 
حلركة فتح اإىل �ضجن نفحه يف 
اأغرا�ضهم  دون  قا�ضية  ظروف 
ال�ضخ�ضية، واإخراج اأ�رصى ق�ضم 
)2( ب�ضكل ا�ضتفزازي وتوزيعهم 
على االأق�ضام االأخرى وحتطيم 
جزء من اأغرا�ضهم ال�ضخ�ضية.
باأن  “االأ�ضقر”  واأ�ضاف 

الإدارة  التابعة  القمع  وحدات 
ال�ضجون اقتحمت كذلك �ضجن 
االأ�رصى  على  واعتدت  جمدو 
اأربعة  واأ�ضابت   )4( ق�ضم  يف 
اأ�رصى بجراح ور�ضو�س خالل 
القمع،  لوحدات  ت�ضديهم 
بالكامل،  الق�ضم  اإغالق  ومت 
زنازين  اإىل  اأ�ضريا   20 ونقل 
اقتحام  اإىل  اإ�ضافة   . العقاب 
�ضجن  يف  و)11(   )10( ق�ضمي 
تفتي�س  واإجراء حملة  “عوفر” 
ل�ضاعات  ا�ضتمرت  وا�ضعة 
يف  خاللها  االأ�رصى  حجز  مت 
ال�ضماح  دون  قا�ضية  ظروف 
مالب�س  با�ضطحاب  لهم 
كما   . الربد  تقيهم  اإ�ضافية 

العام  طالت االعتداءات خالل 
القا�رصين  االأطفال  اجلاري 
حيث اأقدمت االإدارة على نقل 
)34( طفاًل من �ضجن عوفر اإىل 
مرافقة  دون  الدامون  �ضجن 
البالغني،  االأ�رصى  من  ممثليهم 
بهدف اال�ضتفراد بهم. واأخريا 
القمع اخلا�ضة  اقتحمت قّوات 
يف  االأ�رصى  غرف  اخلمي�س 
�ضجن “ع�ضقالن” ونقلتهم من 
الق�ضم )4( اإىل الق�ضم )3( ، ومل 
با�ضطحاب  اأي�ضا  لهم  ت�ضمح 
واأغرا�ضهم  حاجياتهم 
مزيد  لفر�س  معهم  ال�ّضخ�ضية 
، وعددهم  التنكيل بحقهم  من 

50 اأ�ضريا 

11 عملية اقتحام لل�سجون  منذ بداية العام
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عي�شة ق.

تواجد  يوؤكد  الذي  الأمر  هذا 
مواجهة  يف  العا�صمي  النادي 
كثريا  عليه  اأثرت  م�صاكل  عدة 
جانب  من  خا�صة  املو�صم،  هذا 
ب�رشكة  اأّدى  والذي  الت�صيري 
اأ�صهم  اأغلبية  مالكة  �صوناطراك 
راأ�س  على  تغيري  اإىل  الفريق 
اأنهت مهام  الإدارة بعدما  جمل�س 
وفوؤاد  بطروين  ر�صيد  الثنائي 
اخلالفات  خلفية  على  �صخري 
الأمر  هذا  الرجلني،  جمعت  التي 
امل�صاكل  دوامة  املولودية  اأدخل 
هذا  الأمرين  تعاين  وجعلها 
و�صعت  التي  البداية  بعد  املو�صم 
واأن�صارها  املولودية  اإدارة  عليها 
الأدوار  لعب  اأجل  من  كبريا  اآمال 
الأوىل يف خمتلف املناف�صات التي 
يتلقوا  اأن  قبل  عليها  يتناف�صون 

�صفعة قوية بالإق�صاء من مناف�صة 
قدما  وو�صعوا  اجلمهورية،  كاأ�س 
العربية  البطولة  م�صابقة  خارج 
لالأندية بعد الهزمية يف ذهاب ربع 
البي�صاوي  الرجاء  اأمام  النهائي 
قبل  ت�صاكر  ملعب  على  املغربي 
مدينة  يف  الإياب  مقابلة  موعد 

الدار البي�صاء املغربية.
الإق�صاء  نتائج  اأوىل  و�صهدت 
الباكر من مناف�صة ال�صيدة الكاأ�س 
املدرب  ا�صتقال  حول  احلديث 
من  خمازين  حممد  املوؤقت 
راأ�س  على  يتوله  الذي  املن�صب 
للمدرب  خلفا  الفنية  العار�صة 
كازوين،  برنارد  الفرن�صي  املقال 
من  مقربة  م�صادر  ك�صفت  حيث 
النادي العا�صمي اأن خمازين رمى 
املن�صفة بعد الهزمية التي تعر�س 
من  باكرا  واخلروج  اأ�صباله  لها 
الذي  الأمر  الكاأ�س، وهو  مناف�صة 

العام  املدير  اإدارة  ي�صع  �صوف 
عبد البا�صط املا�س يف ورطة قيبل 
موعد التنقل الذي يقودهم نهاية 
هذا الأ�صبوع ملواجهة جمعية عني 
مليلة يف اأوىل جولت مرحلة اإياب 
البطولة الوطنية التي �صوف تنطلق 
بحثا   ،16 جولتها  املقبل  ال�صبت 
فيما  الت�صكيلة  يقود  مدرب  عن 
تبقى من املرحلة املقبلة للمو�صم 
احلايل، يف ظل عدم تو�صل اإدارة 
املدرب  مع  التفاق  اإىل  الفريق 
مع  م�صتقبله  بخ�صو�س  كازوين 
الفريق بالعودة جمددا بعد اإقالته 
املدير  طرف  من  املن�صب  من 

الريا�صي ال�صابق فوؤاد �صخري.

بن دبكة يودع زمالئه 
جابو وربيعي قريبان من 

ال�شعودية

القائد  اأعلن  منف�صل،  �صياق  يف 
ر�صميا  رحيله  دبكة  بن  �صفيان 
»العميد«  ت�صكيلة  �صفوف  عن 
مواجهة  اآخر  اأم�س  اأول  وخا�س 
مولودية اجلزائر، حيث  بقمي�س 
بعدما  زمالئه  دبكة  بن  ودع 
مع  عقد  على  توقيعه  ك�صف 
واختياره  ال�صعودي  الفتح  نادي 
اخلليج،  يف  اللعب  اإىل  النتقال 
مع  العقد  يف  ميلكه  بند  بف�صل 
الفريق ي�صمح له بالرحيل جمانا 
نحو فريق خارج الوطن يف حال 
ذلك  جانب  اإىل  عر�س،  و�صله 
اأ�صماء  ك�صفت م�صادر عن وجود 
اأخرى تقرتب من الرحيل بدورها 
املركاتو  هذا  خالل  الفريق  عن 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  ال�صتوي 
ميلكان  اللذان  وجابو  ربيعي 
الدوري  من  بدورهما  عرو�صا 

ال�صعودي.

تلقى فريق مولودية جلزائر �شربة موجعة بعد الإق�شاء الباكر من مناف�شة كاأ�س اجلمهورية والتي 
غادرها اأمام فريق وداد بوفاريك، يف �شيناريو مل يكن متوقعا من اأكرب املت�شائمني، اأين ف�شل النادي 

العا�شمي من العبور اإىل الدور ثمن النهائي وتوقف م�شوارهم يف الدور الثاين بعدما كانوا عربوا اإىل الدور 
ال�شاد�س ع�شر ب�شعوبة اأمام فريق من الأق�شام ال�شفلى ويتعلق لأمر باأوملبي مقرن، رغم انهم لعبوا على 

ملعب بولوغني وذهبوا اإىل الوقت الإ�شايف قبل اأن ي�شجلوا هدف الفوز 

العميد يتلقى �ضفعة قوية ويغادر حديث عن ا�شتقال خمازين من العار�شة الفنية
كاأ�س اجلمهورية من الباب ال�ضيق

ركالت الرتجيح ابت�شمت للفريق النا�شط يف 
البطولة الهاوية

وداد بوفاريك ي�ضنع املفاجاأة 
ويبلغ ثمن نهائي الكاأ�س

فّجر نادي وداد بوفاريك مفاجاأة 
اإق�صائها  بعد  الثقيل  العيار  من 
احد املر�صحني اإىل التتويج بلقب 
املو�صم  هذا  اجلمهورية  كاأ�س 
الفوز  عقب  اجلزائر،  مولودية 
بوفاريك  مبلعب  اأم�س  اأول  عليه 
ال�صاد�س  الدور  مقابلة  حل�صاب 
لعبت  التي  املناف�صة  من  ع�رش 
النادي  م�صاركة  ب�صبب  موؤجلة 
العربية  البطولة  يف  العا�صمي 
وداد  نادي  وجنح  لالأندية، 
البطولة  يف  النا�صط  بوفاريك 
املفاجاأة  �صنع  من  الهاوية 
النهائي  ثمن  الدور  اإىل  والتاأهل 
يف  ل�صاحله  احلظ  ابت�صم  بعدما 

انتهت  والتي  الرتجيح  ركالت 
احلار�س  زمالء  اأمام  ل�صاحله 
يف  اللقاء  انتهى  حيث  طوال، 
والإ�صايف  الأ�صلي  توقيته 
كل  ف�صل  عقب  ال�صلبي  بالتعادل 
املرمى  اإىل  الو�صول  يف  فريق 
وت�صجيل الأهداف، وكانت ركالت 
الرتجيح ابت�صم خاللها احلظ اإىل 
بعدما  الربتقايل  النادي  ت�صكيلة 
انتهت بنتيجة 5-4، متّكن خاللها 
ت�صجيل  من  الأر�س  اأ�صحاب 
بينما  بنجاح،  الأوىل  ال�صل�صلة 
درارجة  وليد  املهاجم  �صّيع 
الركلة الأخرية للنادي العا�صمي.
ع.ق.

حت�صل املنتخب الوطني لكرة اليد 
رجال على املرتبة لثالثة بعد فوزه 
ح�صاب  على  الرتتيبي  اللقاء  يف 
اأنغول بنتيجة 32-27، بينما انتهى 
 14-15 بنتيجة  الأول  ال�صوط 
يف  راد�س  ملعب  بقاعة  ام�س  اأول 
تون�س �صمن نهائيات كاأ�س اإفريقيا 
الفوز  هذا  وي�صمح  لالأمم-2020، 
بركو�س  م�صعود  القائد  لزمالء 
بخو�س دورة تاأهيلية اإىل الوملبياد 
�صهر اأفريل املقبل بكل من اأملانيا 
وكان  والرنويج،  والدامنارك 
»اخل�رش« قد انهزموا يوم اجلمعة 
يف الدور ن�صف النهائي اأمام م�رش 
يف  اخل�صارة  ورغم   .30-27 بواقع 
اجلزائر  اأن  اإل  الذهبي،  املربع 
�صمنت تاأهلها اإىل مونديال-2021 
مب�رش، كما عاد الفريق الوطني اىل 

عنها  غيابه  بعد  ال�رشفية  املن�صة 
منذ �صنة 2014 عندما توج باللقب، 
اجلزائري  ال�صباعي  اأن  ومعلوم 
انهزم اأمام تون�س 26-22 يف الدور 
الثاين، لكنه حقق اأربعة انت�صارات 
 ،09-34 زامبيا  اأمام  التوايل  على 
 30-33 املغرب   ،25-31 الكونغو 

والراأ�س الأخ�رش 23-25.
يف املقابل، توج املنتخب امل�رشي 
بعد  لالأمم  افريقيا  كاأ�س  بلقب 
فوزه على نظريه التون�صي بنتيجة 
 11-15 الأول  ال�صوط   23-27
بقاعة  جرى  الذي  النهائي  يف 
التتويج،  هذا  وبف�صل  راد�س، 
الألعاب  اإىل  »الفراعنة«  يتاأهل 
اليابانية،  بطوكيو   2020 الأوملبية 
يف  ال�صابع  هو  اللقب  هذا  ويعد 
اآخر  اأن  علما  »الفراعنة«،  تاريخ 

طبعة  اإىل  يعود  حققوه  تتويج 
اأر�صهم،  على  جرت  التي   2016
قاريا،  الثاين  للمركز  وباحتالله 
يكتفي الفريق التون�صي بامل�صاركة 
يف دورة تاأهيلية لالألعاب الأوملبية 
بكل  املقبل  اأفريل  �صهر  املقررة 
اأملانيا والدامنارك والرنويج،  من 
الفريقية  املنتخبات  تتاأهل  كما 

املناف�صة  هذه  عن  الأوىل  ال�صتة 
اإىل البطولة العاملية مب�رش 2021، 
وتكون م�رش �صاد�س املتاأهلني اإىل 
دورة طوكيو بعد منتخبات ا�صبانيا 
بطل  الدامنارك  اأوروبا،  بطل 
امريكا،  بطل  الأرجنتني  عاملي، 
اآ�صيا واليابان البلد  البحرين بطل 

املنظم.

املنتخب امل�شري يتوج بلقب كاأ�س اإفريقيا لكرة اليد

اجلزائر تنال املركز الثالث وتتاأهل مللحق الأوملبياد

رجراج املدير العام ل�شباب ق�شنطينة

الفريق ا�ضتعاد الثقة 
وال�ضتقرار بعد رحيل لفان

ق�صنطينة  �صباب  نادي  رئي�س  اأكد 
ثقته  >ا�صتعاد  قد  الفريق  اأن 
املدرب  اإقالة  بعد  ا�صتقراره  و 
عبد  تعيني  و  لفان  دني�س  ال�صابق 
اأ�صا�صي  كمدرب  خوذة  الكرمي 
الفريق  تدعيم  اإىل  بالإ�صافة 
ر�صيد  اأو�صح  و  جدد،  بالعبني 
ا�صتعاد  قد  النادي  اأن  رجراج 
عافيته �صيئا ف�صيئا بعد ف�صخ عقد 
دني�س  الفرن�صي  ال�صابق  املدرب 
لفاين و اأن عودة الثقة و ال�صتقرار 
بالن�صبة للطاقمني الفني والإداري 
نتيجة  حتقق  الت�صكيلة  جعال 
الأخرية،  املباراة  يف  اإيجابية 
اإدارة  قامت  ذلك  اإىل  بالإ�صافة 
الكرمي  التقني عبد  بتعيني  النادي 
�صهر  بالفريق  التحق  الذي  خوذة 
اأ�صا�صي  كمدرب  الفارط  اأكتوبر 
يف  م�صاعدا  مدربا  كان  اأن  بعد 
الفرتة التي مت فيها اإقالة املدرب 
نف�س  به  اأفاد  ما  ح�صب  ال�صابق 

امل�صوؤول الذي اأكد اأن خوذة اأثبت 
و  الفريق  قيادة  تويل  على  قدرته 

حتقيق الأهداف امل�صطرة.
كذلك  الفريق  م�صوؤولو  قام  و 
جدد  لعبني  ثالثة  مع  بالتعاقد 
ال�صتوية  النتقالت  فرتة  خالل 
على غرار الدوليني الليبيني زكرياء 
وكذا  العريف  اهلل  وعبد  هري�س 
للفريق  ال�صابق  املرمى  حار�س 
ح�صب  رحماين  الدين  �صم�س 
اأن  اإىل  اأ�صار  الذي  امل�صدر  ذات 
النتدابات الأخرية التي من �صاأنها 
جلب الإ�صافة املرجوة قد دعمت 
كذلك  مت  كما  الفريق،  ت�صكيلة 
نف�س  خالل  لعبني  اأربعة  ت�رشيح 
الفرتة على �صورة حار�س املرمى 
عديل  الالعبني  و  مزيان  اإليا�س 
جعبوط و عثماين حممد و تراوري 
الأول  امل�صوؤول  ح�صب  حممادو 

عن الفريق.
ق.ر.  ق.ر.

تعّث نادي بارادو خالل املقابلة 
داخل  اأم�س  اأول  خا�صها  التي 
بيدرو  �صان  اأمام  القواعد 
اجلولة  حل�صاب  الإيفواري 
جمموعات  دور  من  اخلام�صة 
اكتفى  حيث  الكاف،  كاأ�س 
فر�صة  و�صيع  ال�صلبي  بالتعادل 
على  النيجريي  اإينيمبا  تعادل 
اغادير  ح�صنية  اأمام  ملعبه 
املغربي من اأجل تقا�صم و�صافة 
ورغم  معه،  الرابعة  املجموعة 
اإل  ملعبه  على  بارادو  تعادل 
حظوظه  اآخر  يلعب  �صوف  اأنه 
غلى  التاأهل  تاأ�صرية  اقتطاع  يف 
القارية  املناف�صة  نهائي  ربع 
دور  من  الأخرية  اجلولة  يف 
اأمام  يكون  عندما  املجموعات 

من  املغرب  اإىل  �صعبة  �صفرية 
اأجل مالقاة ح�صنية اأغادير �صمن 
الدور  هذا  من  الأخرية  اجلولة 
ر�صميا  التاأهل  �صمن  الذي  وهو 
�صدارة  يف  املقبل  الدور  اإىل 
املجموعة، حيث ينتظر اأن يقدم 
الإيفواري خدمة  بيدرو  �صان  له 
من اأجل الفوز عليه و�صمان بلوغ 
الدور املقبل، باعتبار ان هزمية 
بارادو  وفوز  النيجريي  النادي 
يف  اجلزائر  ممثل  يجعل  �صوف 
املركز  يحتل  القارية  املناف�صة 
يعول  اأين  انفراد،  على  الثاين 
على حتقيق املفاجاأة وبلوغ هذا 
م�صاركة  اأول  يف  املتقدم  الدور 
يف  العا�صمي  للنادي  قارية 

تاريخه الكروي.

فوزه يف املغرب وهزمية ّاإينيمبا يوؤهله اإىل 
ربع نهائي كاأ�س الكاف

بارادو يتعرث ويتم�ضك بحظوظ 
التاأهل اإىل اجلولة الأخرية

ع.ق.
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االحتادية  رئي�س  اعترب 
اجلزائرية لل�سباحة حممد حكيم 
من  اإق�سائه  قرار  اأن  بوغادو 
ع�سوية املكتب التنفيذي للجنة 
اجلزائرية  والريا�سية  االأوملبية 
الأنه  �رشعي  وغري  قانوين  غري 
القانونية  االإجراءات  يحرتم  مل 
بوغادو  �رشح  بها،  املعمول 
اخلتامي  اليوم  هام�س  على 
املفتوحة  اجلزائر  بطولة  من 
اأ�ساغر- ال�ستوية  والبطولة 

اأوا�سط مب�سبح باب الزوار: "اأنا 
ال اعرتف بهذا القرار املجحف 
الأنه مل يحرتم القانون الداخلي 
االإجراءات  و  االأوملبية  للجنة 
نت�سلم  مل  فنحن  بها/  املعمول 
للح�سور  باال�ستدعاء  االإخطار 
املخ�س�سة  اللجنة  اأمام 
ال�سبب  االآن  حلد  نعرف  وال 
من  هل  الإق�سائنا،  احلقيقي 
اجتماعات  عن  الغيابات  اأجل 
ب�سبب  اأو  التنفيذي  املكتب 

النتقاد  اأ�سدرناه  الذي  البيان 
ولتجميد  برياف  ت�رشفات 
امل�سوؤول  و�سدد  ن�ساطاتنا". 
باجلمعية  يعرتف  ال  اأنه  على 
ال�سبت  جرت  التي  اال�ستثنائية 
االأوملبية،  باللجنة  املن�رشم 
ن�ساطاتنا  جمدنا  "لقد  قائال: 
اأنه  ولو  طويلة  مدة  منذ 
القانون  عليه  ين�س  ال  اإجراء 
بهذه  قمنا  لكن  الداخلي، 
طريقة  على  كاحتجاج  احلركة 

ت�سيري اللجنة االوملبية، يف اأمل 
طرفها  من  ا�ستدعاء  انتظار 
امل�ساكل  هذه  حول  للتناق�س 
االأخري،  ويف  دون جدوى"،  لكن 
اأفاد بوغادو اأنه �سيتقدم بطعن 
اللجنة  م�ستوى  على  ر�سمي 
االإق�ساء،  قرار  حول  االأوملبية 
اللجنة  مرا�سلة  عن  ناهيك 
الإعالمها  الدولية  االأوملبية 

بهذه اخلروقات".
ق.ر. 

الدوليان  الالعبان  تواجد 
اأوكيدجا  األك�سندر  اجلزائريان 
الت�سكيلة  �سمن  اأونا�س  واآدم 
دوري  من   21 للجولة  املثالية 
بعدما  الفرن�سية،  االأوىل  الدرجة 
فوتبول"  "فران�س  جملة  ك�سفت 
جولة  العبي  اأف�سل  عن  الفرن�سية 

اأين  املن�رشم،  االأ�سبوع  نهاية 
وجعل  الفت  ب�سكل  الثنائي  تاألق 
اف�سل  �سمن  يختارونهما  اخلرباء 
العبي الدوري الفرن�سي يف جولته 
حلار�س  �ساهم  حيث  ال�سابقة، 
اأوكيدجا يف االنت�سار الثمني الذي 
القواعد  خارج  من  ناديه  به  عاد 

ملعب  امل�سيف  ح�ساب  على 
املوفقة  تدخالته  بف�سل  رمي�س 
اخلطرية  للكرات  والت�سديات 
كان  بنيما  االأر�س،  الأ�سحاب 
رغم  فريقه  مقابلة  جنم  اأونا�س 
خا�سوها  التي  املقابلة  يف  التعرث 
رين  نادي  اأمام  القواعد  داخل 

متو�سط  لكن  بالتعادل،  واالكتفاء 
املوعد  يف  كان  اخل�رش  ميدان 
يتواجد  جعلته  كبرية  مباراة  وقدم 
الدويل  مثلب  جنوم  جانب  اإىل 
الربازيلي نيمار جونيور والتون�سي 

وهبي اخلزري.
عي�شة ق.

االفريقية  الكونفدرالية  عينت 
را�سية  اجلزائرية  القدم  لكرة 
جهوية  مكونة  من�سب  يف  فرتول 
يف ريا�سة كرة القدم الن�سوية بعد 
اجتيازها بنجاح  لالختبار املوؤهل 
افادت  ما  ح�سب  املن�سب،  لهذا 
اجلزائرية  االحتادية  اأم�س  به 
الر�سمي  لكرة القدم عرب موقعها 
واو�سحت  االنرتنت،  �سبكة  على 
القدم   لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
التي  فتول،  اأنرا�سية  لها  بيان  يف 
رئي�سية  من�سب  اي�سا  ت�سغل 

وع�سوة  الن�سوية  القدم  كرة  جلنة 
لالحتادية  الفدرايل  املكتب  يف 
اجلزائرية للعبة قد تلقت مرا�سلة 
جهوية  كمكونة  بتعيينها  تفيد 
�سنة  ملدة  الثالثة  الدرجة  من 
را�سية  على  يتعني  و  واحدة. 
فرتول  خالل هذه الفرتة ، القيام 
املحلي  ال�سعيد  على  مهام  بعدة 
درو�س  و  دورات  يف  امل�ساركة  و 
اىل  باالإ�سافة  بالر�سكلة،  خا�سة 
التي  الن�ساطات   يف  امل�ساركة 
الكونفدرالية  عليها  ت�رشف 

اّن  القدم،علما  لكرة  االفريقية 
فرتول �ستخ�سع عقب هذه الفرتة 
جتدر  جديد.و  لتقييم  املحددة 
املن�سب  هذا  بحكم  انه  االإ�سارة 
للكونفدرالية  يحق  اجلديد 
تكليف  القدم،  لكرة  االفريقية 
يف  خمتلفة  مبهام  فرتول  را�سية 
متكني  اأجل  من  وذلك  وقت  اي 
على  التعرف  من   االأخرية  هذه 
على  تطراأ  التي  امل�ستجدات  كل 

اللعبة من خمتلف اجلوانب.
ق.ر.

�رشيف  الطاهر  �سي  اأعلن 
العام  املدير  الوزاين، 
ان�سحابه  وهران،  ملولودية 
مواجهة  بعد  من�سبه  من 
ال�سبت  بلعبا�س،  احتاد 
مباريات  اأوىل  يف  املقبل، 
بالدوري  االإياب  مرحلة 
للمحرتفني. اجلزائري 
وقال �رشيف الوزاين خالل 
الذي  ال�سحفي،  املوؤمتر 
عقده، اليوم االأحد، بفندق 
قررت  لقد   " املوحدين 
من�سبي  من  االن�سحاب 
الفريق  مع�سكر  نهاية  بعد 
احتاد  مباراة  وخو�سه 
الو�سع  �رشاحة  بلعبا�س، 
وال  للغاية،  متعفنا  اأ�سبح 
كما  بدوره  يقوم  اأحد 
"اأعلم  ينبغي".واأ�ساف 
يعجبهم  مل  الكثريين  اأن 

ويريدون  هنا،  وجودي 
ولكن  الرحيل،  اإىل  دفعي 
اأن ي�سل االأمر اإىل تهديدي 
عائلتي  �سالمة  وتهديد 
لهوؤالء  اأقول  كارثة،  فهذه 
اأخن  ابن املولودية ومل  اأنا 
وحر�ست  العهد،  يوما 
الفريق،  خدمة  على  دائما 
حما�سبتي  يريد  ومن 
"اأ�سبحنا  فليتف�سل".وتابع 
يف  رهيبا  �سغطا  نعي�س 
خا�سة  االأخرية  االآونة 
النادي،  اأن�سار  بع�س  من 
وهذا اأمر غري مقبول، فال 
منا�رش  يتدخل  اأن  يعقل 
املدرب،  �سالحيات  يف 
العب  اإ�رشاك  ويطلب 
منلك  اآخر،  ح�ساب  على 
27 عن�رشا ولن نفا�سل بني 
"م�سكلة  العب".واأمت  اأي 

اأ�سبحت  وهران  مولودية 
واأ�سحاب  حميطه،  يف 
يريدون  ال  الذين  امل�سالح 
اإىل الواجهة، نتمنى  عودته 
التفاتة جدية من ال�سلطات 

جمل�س  يف  كنت  �سواء 
فاالأهم  رحلت،  اأو  االإدارة 
النادي  هذا  عودة  يبقى 

العريق اإىل �سابق عهده".
ق.ر.

عي�شة ق.

ما  فاإن  ال�سدد  هذا  ويف 
البلجيكي  االإعالم  من  ورد 
الذي  الودي  اللقاء  فاإن 
خري  الفاف  رئي�س  يرغب 
الو�سول  يف  زط�سي  الدين 
خو�سه  حول  االتفاق  اإىل 
بالتن�سيق مع الناخب الوطني 

يلعب  �سوف  بلما�سي  جمال 
حال  يف  املقبل  جوان  �سهر 
تر�سمت االأمور بني الطرفني 
اإىل  والتو�سل  نهائية،  ب�سفة 
االتفاق حول جميع التفا�سيل 
وان   خا�سة  االحتاديتني،  بني 
امل�سوؤول االأول على العار�سة 
يف  يرغب  الوطنية  الفنية 
من  مقابالت  خو�س�س 

امل�ستوى العاملي واحتكالك 
العبيه يف مواجهة املنتخبات 
الكبرية، خا�سة واأن املنتخب 
جدول  يت�سدر  البلجيكي 
الأف�سل  الفيفا  ترتيب 
املنتخبات وذلك للعام الثاين 
على التوايل بالن�سبة للمنتخب 
�سيكون  حيث  البلجيكي، 
اخل�رش على موعد مع �سهر 

اأوىل  خو�س  اأجل  من  جوان 
مبارياتهم الودية خالل العام 
الت�سكيلة  اأن  باعتبار   ،2020
الوطنية �سوف تكون مرتبطة 
بخو�س  املقبل  مار�س  �سهر 
�سمن  ر�سميتني  مقابلتني 
الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س 
اإفريقيا لالأمم املقررة مطلع 

العام 2021 يف الكامريون.

عن  الفاف  اأعادت  حيث 
التي  املقابالت  مواعيد 
الالعب  رفقاء  تنتظر  �سوف 
العام  هذا  فيغويل  �سفيان 
التي  التعديالت  عقب 
االإفريقي  االحتاد  اأحدثها 
برجمة  على  القدم  لكرة 
بعد  الر�سمية  املقابالت 
تقدميه تاريخ خو�س العر�س 

ف�سل  اإىل  املقبل  الكروي 
اإىل  جانفي   9 بتاريخ  ال�ستاء 
6 فيفري، بعدما كان مربجما 
يف ال�سائفة، وهو االأمر الذي 
يخو�سون  يجعلهم  �سوف 
اأوت،  جوان،  �سهر  وديا  لقاء 
جانب  واإىل  ونوفمرب،  اأكتوبر 
الذي  البلجيكي  املنتخب 
اول  كبرية  بن�سبة  �سيكون 

الوطنية  الت�سكيلة  مناف�سي 
العام،  هذا  ودية  مباراة  يف 
لبالدنا،  الكروية  الهيئة  فاإن 
مفاو�سات  يف  اأي�سا  دخلت 
االإيطالية  نظريتيها  مع 
التباري  اأجل  من  والربازيلية 
وت�سكيلتي  اخل�رش  بني  وديا 

"االآزوري" و"ال�سامبا".

االإعالم البلجيكي حتدث عن مفاو�شات متقدمة بني االحتاد املحلي والفاف

اخل�ضر مر�ضحون ملواجهة بلجيكا 
وديا جوان املقبل 

يبدو اأن املنتخب الوطني لكرة القدم �شوف ي�شرب موعدا للعب مقابلة ودية مع 
منتخب عاملي،  من خالل ا�شتغالل تواريخ االحتادية الدولية لكرة القدم خالل 

الفرتة املقبلة من العام احلايل، وذلك بعدما ك�شفت اأول اأم�س التقارير االإعالمية 
البلجيكية عن تواجد مفاو�شات متقدمة جتري بني االحتاديتني اجلزائرية 

والبلجيكية بخ�شو�س التو�شل اإىل اتفاق بينهما حول برجمة مباراة ودية جتمع بني 
املنتخبني الوطني ونظريه البلجيكي

لفريق  الهاوي  النادي  يح�رش 
لتح�سري  نحوا  القبائل  �سبيبة 
من  الثقة  �سحب  اأجل  من 
مالل  �رشيف  الفريق  رئي�س 
�سقطت  التي  النك�سات  بعد 
ال�سبيبة خالل املواعيد  فيها 
من  االإق�ساء  اآخرها  الكروية 
دور جمموعات رابطة اأبطال 
ال�سبيبة  عودة  بعد  اإفريقيا 
بهزمية نكراء امام فيتا كلوب 
لهدف  برباعية  الكونغويل 
من  الفريق  خروج  يف  عّجل 
وافقدها  القارية  املناف�سة 
التناف�س  يف  احلظوظ  كافة 
التاأ�سريتني  اإحدى  على 
املوؤهلتني اإىل دور ربع النهائي 
اأبطال  رابطة  ملناف�سة 
اإفريقيا، حيث ك�سفت م�سادر 
من داخل الفريق اأن م�سوؤويل 
يح�رشون  الهاوي  النادي 
عامة  جمعية  عقد  اأجل  من 
الثامن  بتاريخ  ا�ستثنائية 
م�ستوى  على  الداخل  فيفري 
مبدينة  الهاوي  النادي  مقر 
يكون  و�سوف  وزو،  تيزي 
برناج عمل اجلمعية الت�سويت 
مالل  من  الثقة  �سحب  على 

النادي  رئا�سة  من  وا�ستبعاده 
قيادة  يف  ف�سله  بعد  القبائلي 
االأهداف  حتقيق  اإىل  الفريق 
انطالق  قبل  امل�سطرة 
اجلارين  الكروي  املو�سم 
خا�سة واأن ت�سكيلة "الكناري" 
املو�سم  من  هدفني  فقدت 
من  االق�ساء  بعد  احلايل 
مناف�سة كاأ�س اجلمهورية من 
الدور  قبل حلاق  الدور 1/32 
ان  ورغم  القارية،  باملناف�سة 
املركز  يف  يتواجد  الفريق 
الثالث جلدول ترتيب البطولة 
يف  احلظوظ  اأن  اإال  الوطنية 
باللقب  التتويج  التناف�س على 
فرق  مع عدة  �سديدا  �سيكون 

الهدف،  نف�س  على  تناف�س 
م�سوؤولية  مالل  حتميل  ومت 
التي  املرتاجعة  امل�ستويات 
يتواجد عليها النادي القبائلي 
ب�سبب امل�رشوع الفا�سل الذي 
يقم  مل  الذي  وهو  يج�سده 
كان  مثلما  باال�ستقدامات 

ينتظره االأن�سار.
انت�رش  منف�سل،  �سياق  يف 
حت�سري  عن  بقوة  احلديث 
اإدارة �سبيبة القبائل اإىل طرد 
وبلغربي  باليلي  اأمري  الثنائي 
من �سفوف الت�سكيلة الأ�سباب 
ان�سباطية دون الك�سف عن ما 

وقع بال�سبط.
عي�شة ق.

باليلي وبلغربي مهددان بالطرد من �شبيبة القبائل

النادي الهاوي يح�ضر ل�ضحب الثقة 
من مالل يف 8 فيفري

�ضريف الوزاين يعلن الرحيل عن مولودية وهران

بوغادو: قرار اإق�ضائي من املكتب التنفيذي للكوا غري قانوين

اأوكيدجا واأونا�س �ضمن الت�ضكيلة املثالية بالليغ1

الكاف تعني فرتول مبن�ضب مكونة جهوية



العاملية  الريا�ضة  خ�رست 
اأبرز  اأحد  ال�ضلة  كرة  وحتديدا 
بوفاة  الع�ضور  مر  على  جنومها 
االمريكية  ال�ضلة  كرة  اأ�ضطورة 
حتفه  لقي  الذي  براينت  كوبي 
وابنته جيانا 13 عاما يف حتطم 
يف  كاالبا�ضا�س  يف  مروحية 
جنوب  اجنلي�س  لو�س  مدينة 
 41 عمر  عن  كاليفورنيا  والية 
اأ�ضخا�س  ل�ضبعة  اإ�ضافة  عاما 
�رسطة  م�ضوؤول  وقال  اآخرين، 
لو�س اأجنلو�س األيك�س فيالنويفا 
الطائرة  وطيار  ركاب  ثمانية  اإن 
لقوا حتفهم يف احلادث، م�ضيفا: 
كان هناك  ناجون،  »لي�س هناك 
منت  على  اأ�ضخا�س  ت�ضعة 
الطائرة، الطيار وثمانية اأفراد«، 
اأ�ضارت  اأولية  معلومات  وكانت 
ا�ضخا�س  خم�ضة  وفاة  اإىل 
املروحية،  منت  على  كانوا 
كاليفورنيا  والية  حاكم  واأكد 
بعدما  الوفاة  املدينة  وعمدة 
عدة  اإعالمية  و�ضائل  تناقلت 
االأمريكية  االأ�ضطورة  خرب رحيل 
وكتب  اآخرين،  اأ�ضخا�س  واأربعة 
الوفاة  »نبكي  بيان  يف  احلاكم 
الأوانها  وال�ضابقة  املاأ�ضاوية 

كرة  واأ�ضطورة  كاليفورنيا  لرمز 
ال�ضلة، كوبي براينت«.

عمدة  اأكدت  جهتها،  من 
وينرتاوب  األي�ضيا  كاالبا�ضا�س 
وفاة براينت يف ر�ضالة اإلكرتونية 
وكتبت:  بر�س،  فران�س  لوكالة 
»نعم، اأوؤكد اخلرب«، وغرد عمدة 
ايريك  اجنلي�س  لو�س  مدينة 
تبكي  اجنلي�س  »لو�س  غار�ضيا: 
مع عائلة براينت خل�ضارة جيانا 
التي توفيت مع والدها واأ�ضدقاء 
اأحب  اليوم،  ماأ�ضاة  يف  اآخرين 
احلب  وهذا  كثريا  ابنته  كوبي 
ا�ضتثنائيا  مدافعا  ليكون  األهمه 
يف  والفتيات  الن�ضاء  عن 
�ضادر  بيان  يف  وجاء  الريا�ضة«، 
الدوري  رابطة  مفو�س  عن 
االأمريكي للمحرتفني لكرة ال�ضلة 
اآدم �ضيلفر: »عائلة الـ اإن بي اأيه 
لكوبي  املاأ�ضاوية  للوفاة  حزينة 
براينت وابنته جيانا، على مدى 
هو  ما  كوبي  اأظهر  مو�ضما   20
مع  املوهبة  تلتقي  حني  ممكنا 
اأحد  كان  للفوز،  الكبرية  الرغبة 
لعبتنا  تاريخ  الالعبني يف  اأف�ضل 
اأ�ضطورية،  اجنازات  حمققا 
الأنه  اأكرب  ب�ضكل  �ضنتذكره  لكننا 

األهم االأ�ضخا�س من حول العامل 
واملناف�ضة  �ضلة  كرة  اللتقاط 

باأف�ضل ما لديهم«.
وكان موقع »تي اإم زي« االأمريكي 
قبل  الوفاة  نباأ  اأعلن  من  اأول 
املحلية  ال�ضلطات  توؤكده  اأن 
اأ�ضار  حني  يف  الحق،  وقت  يف 
ابنة  اأن  اأي�ضا  الحقا  املوقع 
اأن  قبل  حتفها،  لقت  براينت 
�رسطة  اأ�ضارت  العمدة،  يوؤكده 
اأودى بحياة  اأن احلادث  املدينة 
اأكد  حيث  اأ�ضخا�س،  خم�ضة 
م�ضوؤولون اأنه لي�س هناك ناجون 
غرب  يف  املروحية  حتطم  من 
»تي  موقع  واأو�ضح  املدينة، 
ي�ضافر  كان  براينت  ان  زي«  اإم 
االأقل  على  اأ�ضخا�س  ثالثة  مع 
عندما  اخلا�ضة  مروحيته  يف 

حتطمت اثر اندالع حريق.

عن  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
الدمناركي  و�ضول  موعد 
العب  اإريك�ضن  كري�ضتيان 
اإىل  هوت�ضبري  توتنهام  و�ضط 
لالن�ضمام  متهيًدا  ميالنو، 
ميالن  اإنرت  �ضفوف  اإىل 
االنتقاالت  فرتة  خالل 
وذكرت  اجلارية،  ال�ضتوية 
�ضبورت  »�ضكاي  �ضبكة 

اإريك�ضن  اأن  اإيطاليا«، 
�ضيطري من لندن �ضباح اأم�س 
اأجل  من  ميالنو،  اإىل  متجًها 
الطبية  للفحو�ضات  اخل�ضوع 
يف عيادة اإنرت.ولفتت ال�ضبكة 
�ضيوقع على  اإريك�ضن  اأن  اإىل 
عقد يربطه مع النرياتزوري 
حتى �ضيف عام 2024، ومن 
 8 على  يح�ضل  اأن  املتوقع 

�ضنوي  كراتب  يورو  ماليني 
يف املو�ضم الواحد باالإ�ضافة 
اإنرت  وكان  املكافاآت،  اإىل 
ميالن قد وافق على ال�رسوط 
منذ  الالعب  مع  ال�ضخ�ضية 
رف�س  توتنهام  اأن  اإال  فرتة، 
ال�ضفقة  قيمة  عن  الرتاجع 
 20 على  احل�ضول  وطلب 

مليون يورو.

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول 
من  العب  اأي  ي�رسك  لن  اإنه 
الفريق االأول يف مباراة االإعادة 
االحتاد  لكاأ�س  الرابع  بالدور 
�رسو�ضربي  �ضد  االإجنليزي 
عطلة  مع  تتعار�س  الأنها  تاون، 
الأول  تطبق  التي  الربميريليغ 
بت�ضكيلة  ليفربول  وفرط  مرة، 
التغيريات  من  العديد  �ضهدت 
يف تقدمه بهدفني ليتعادل 2-2 
مع �رسو�ضربي املنتمي للدرجة 
مثرية  مواجهة  يف  الثالثة، 
كلوب  واأبلغ  ميدو،  نيو  مبلعب 
الغا�ضب ال�ضحفيني: »يف اأفريل 
رابطة  من  خطابا  تلقينا   2019
طلبوا  حيث  املمتاز  الدوري 
ال�ضتوية  العطلة  احرتام  منا 
ودية  مباريات  اأي  تنظيم  وعدم 
اأو ر�ضمية، قلت لالعبني بالفعل 
قبل اأ�ضبوعني اإننا �ضنح�ضل على 
»هذا  واأكمل:  �ضتوية«،  عطلة 

موجودين  نكون  لن  اأننا  يعني 
من  هم  ال�ضغار  الالعبون  هنا، 
الأنه  املباراة  هذه  �ضيخو�ضون 
بهذه  معنا  التعامل  ميكن  ال 
الطريقة وكاأن ال اأحد يهتم بنا«، 
بطولة  اأنها  »اأعرف  واأ�ضاف: 
هي  هذه  لكن  للغاية،  �ضعبية 
االأمور،  بها  اأرى  التي  الطريقة 
الدوري  رابطة  منا  طلبت 
املمتاز احرتام العطلة ال�ضتوية 
وهذا ما �ضنفعله، اإذا مل يحرتم 
فهذا  ذلك  االإجنليزي  االحتاد 
�ضيء ال ميكننا تغيريه، لكننا لن 
كلوب،  اأن  ويبدو  هناك«.  نكون 
الذي يعتقد اأن مباريات االإعادة 
يف الكاأ�س يجب اإلغاوؤها، �ضيلتزم 
وقال  درجة،  الأق�ضى  بكلمته 
الالعبني  براحة  يتعلق  »االأمر 
وهم بحاجة لراحة، راحة ذهنية 
ما  »هذا  وتابع:  وراحة عقلية«، 
وبعد  ال�ضتوية،  العطلة  تعنيه 

ذلك تاأتي م�ضابقة اأخرى وتقول 
لنا اإن هذه العطلة لي�ضت مهمة، 
كان علينا اتخاذ هذه القرارات 
لديهم  الالعبني  الأن  قبل،  من 
عائالت والدوليني مثل جوردان 
فان  وفريجيل  هندر�ضون 
وترينت  فينالدوم  وجيني  دايك 
األك�ضندر-اأرنولد وحممد �ضالح 
و�ضاديو ماين مل يح�ضلوا مطلقا 

على راحة«.

انت�رس ريال مدريد خارج اأر�ضه 
بلد  م�ضيفه  اأمام  االأحد  اليوم 
من   21 اجلولة  يف   0-1 الوليد 
ريال  وانفرد  االإ�ضباين،  الدوري 
بر�ضيد  الليغا  ب�ضدارة  مدريد 
عن  نقاط   3 وبفارق  نقطة   46
بر�ضلونة الو�ضيف و8 نقاط عن 
ريال  �ضيدخل  الثالث،  اإ�ضبيلية، 
جاره  اأمام  »الدربي«  مدريد 
املقبل  ال�ضبت  مدريد  اأتلتيكو 
واأن  خ�ضو�ضاً  عالية  مبعنويات 

الفارق بينهما 10 نقاط، ويدين 
مدافعه  اىل  بفوزه  مدريد  ريال 
�ضجل  الذي  فرنانديز  نات�ضو 
الدقيقة  يف  الوحيد  الهدف 
متريرة  اإثر  راأ�ضية  ب�رسبة   78
طوين  االأملاين  من  عر�ضية 

كرو�س.
مدريد  اأتلتيكو  تابع  جهته،  من 
مطلع  منذ  املخيبة  عرو�ضه 
فخ  يف  ب�ضقوطه  احلايل  العام 
التعادل ال�ضلبي على ملعبه اأمام 

الرابعة  ليغاني�س، وهي املباراة 
امل�ضابقات  خمتلف  يف  توالياً 
يف  اأتلتيكو  فيها  يف�ضل  التي 
الفوز، والثاين يف الدوري بعدما 
�ضقط اأمام اإيبار 0-2، كما خرج 
من كاأ�س اإ�ضبانيا بخ�ضارته اأمام 
الدرجة  من  ليوني�ضا  كولتورال 
ومن  التمديد،  بعد   2-1 الثالثة 
�ضاأن هذه ال�ضل�ضلة اأن تزيد من 
ال�ضغوطات على كاهل املدرب 
�ضيميوين  دييغو  االأرجنتيني 

لفريقه  ازمة  اأكرب  يواجه  الذي 
عليه  االإ�رساف  توىل  اأن  منذ 
يتعر�س  وبداأ  �ضنوات   8 قبل 
الفريق،  اأن�ضار  من  لالنتقادات 
غاية  يف  مهام  الفريق  وتنتظر 
ليفربول  مواجهة  يف  ال�ضعوبة 
ثمن  ذهاب  يف  اللقب  حامل 
النهائي من دوري اأبطال اأوروبا 
يف 18 فيفري املقبل، باالإ�ضافة 
اىل دربي مدريد اال�ضبوع املقبل 

يف الدوري املحلي. 

انتهت مباراة ليفربول وم�ضيفه 
الدرجة  من  تاون  �رسوزبري 
الدور  يف   2-2 بالتعادل  الثالثة 
كاأ�س  م�ضابقة  من  الرابع 
�رسوزبري  وفر�س  اإجنلرتا، 
تاون مباراة اعادة على ليفربول 
الرديف،  بفريقه  لعب  الذي 
بهدفني  تاأخر  من  عاد  عندما 
بف�ضل   2-2 النتيجة  ملعادلة 
جاي�ضون  اال�ضكتلندي  البديل 
ا�ضتحواذ  ورغم  كامينغز، 
املباراة  خا�س  الذي  ليفربول 
على  جنومه  اأغلب  غياب  يف 
امل�ضيف  الفريق  اأن  اال  الكرة 
كان االأخطر يف اللقاء من خالل 
ودفع  املرتدات،  على  اعتماده 

مدرب  كلوب  يورغن  االأملاين 
ليفربول بالعائدين من اال�ضابة 
والكرواتي  فابينيو  الربازيلي 
ديان لوفرن والكامريوين جويل 
االأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  يف  ماتيب 
البلجيكي  البديل  جانب  اإىل 
ديفوك اأوريجي. وافتتح اليافع 
كورتي�س جونز النتيجة لل�ضيوف 
رائعة  بينية  كرة  و�ضلته  عندما 
بيدرو  اال�ضباين  من  طويلة 
املنطقة  داخل  اإىل  �ضرييفيا 
الزاوية  اأ�ضفل  بي�رساه  فتابعها 
فر�س  عدة  واأتيحت  الي�رسى، 
ملعادلة  االأر�س  الأ�ضحاب 
االأرقام ال�ضيما عن طريق �ضون 
باحلار�س  انفرد  الذي  وايل 

و�ضجل  اأدريان،  االإ�ضباين 
يف  عك�ضياً  هدفا  لوف  دونالد 
و�ضلت  عندما  فريقه  مرمى 
كرة عر�ضية اإىل داخل املنطقة 
وحني حاول ت�ضتيتها اأ�ضكنها يف 
اأن دخول كامينغز  اإال  ال�ضباك، 
جمريات  غريرّ   60 الدقيقة  يف 
ع�رس  بعد  ترجم  اذ  اللقاء، 
دقائق بنجاح ركلة اجلزاء التي 
لورانت،  جو�س  عليها  حت�ضل 
ت�ضجيل  ليفربول  حاول  وحني 
هدف االطمئنان، كان احلار�س 
باملر�ضاد  اأولريي  ماك�س 
ديفوك  البليجكي  لت�ضديدة 
خارج  من  القوية  اأوريجي 
كامينغز  واأدرك  املنطقة، 

كرة  و�ضلته  اأن  بعد  التعادل 
اأولريي،  احلار�س  من  طويلة 
فراوغ املدافعني واأ�ضكن الكرة 

على ميني اأدريان. 

ال�ضابق  مدربه  من  نابويل  ثاأر 
وغرميه  �ضاري  ماوريت�ضيو 
بهما  اأحلق  عندما  جوفنتو�س 
املو�ضم  هذا  الثانية  اخل�ضارة 
 21 املرحلة  يف   1-2 بالفوز 
نابويل  اأوقف  الدوري.اإذا  من 
مع  املخيبة  نتائجه  م�ضل�ضل 
غاتوزو  جينارو  اجلديد  مدربه 
جوفنتو�س  على  ثمني  بفوز 
املت�ضدر واملدرب �ضاري، وثاأر 
الهدف  بت�ضجيله  نابويل  قائد 
الطاير  على  بت�ضديدة  الثاين 
ارتطمت  قريبة  م�ضافة  من 
بقدم املدافع الدويل الهولندي 
وعانقت  ليخت  دي  ماتي�س 
البولندي  افتتح  ال�ضباك، بعدما 
الت�ضجيل  زيلين�ضكي  بيوتر 
الدقيقة  يف  باولو  �ضان  مبلعب 
الربتغايل  الدويل  وقل�س   ،63
يف  الفارق  رونالدو  كري�ضتيانو 
ر�ضيده  رافعا  االأخرية  الدقيقة 
الثاين  املركز  يف  هدفا   17 اىل 
ان  دون  الهدافني  الئحة  على 
الثانية  اخل�ضارة  فريقه  يجنب 
تقل�س  الزيو،  امام  االوىل  بعد 
بينه  نقاط  ثالث  اىل  الفارق 
�ضعد  فيما  ميالن،  اإنرت  وبني 

نابويل اىل املركز العا�رس.

و�ضع روما حدا ل�ضل�ضلة من 11 
الدوري  يف  لالزيو  متتاليا  فوزا 
حققه  تاريخي  اجناز  وهو 
خرجا  عندما  االأوىل،  للمرة 
ايجابيا 1-1 يف امللعب  بتعادل 
االوملبي االأحد يف املرحلة 21، 
بالتتويج  الطامح  الزيو  وف�ضل 
 2000 عام  منذ  االوىل  للمرة 
انرت،  تعادل  من  اال�ضتفادة  يف 
متاحة  الفر�ضة  كانت  حيث 
ليكتفي  نقاطه  ملعادلة  امامه 
ر�ضيده  بها  رفع  يتيمة  بنقطة 
اىل 46 نفطة يف املركز الثالث 
امام هيال�س  مع مباراة موؤجلة 
رابعا  روما  بقي  فيما  فريونا، 
ف�ضل   كما  نقطة،   39 بر�ضيد 
الت�ضيو الذي خ�رس لقبه يف كاأ�س 
الدور ربع  ايطاليا بخروجه من 
الثالثاء،  نابويل  امام  النهائي 
مباراة  يف  اأول  فوز  حتقيق  يف 
حمت�ضبة على اأر�س روما، فيما 
عجز روما عن حتقيق فوز على 
تواليا يف  الثالثة  للمباراة  ار�ضه 
اأمام  خ�ضارتني  بعد  اأ«  »�ضريي 

جوفنتو�س وتورينو.
النقاط  اإهدار  اإنرت  وا�ضل 
اأمام  جديد  لتعادل  وانقاد 
حتقيق  يف  ليف�ضل  كالياري 

توالياً،  الثالثة  للمباراة  الفوز 
البلجيكي  الو�ضط  العب  �ضجل 
راديا  كالياري  �ضفوف  يف 
اإنرت  من  اإليه  املعار  ناينغوالن 
ميالن، هدف التعادل يف مرمى 
ثاين  جراح  من  ليعمق  االأخري 
القدم  لكرة  االإيطايل  الدوري 
املرة  وهي  االأخرية،  االآونة  يف 
فيها  يتعادل  التي  توالياً  الثالثة 
بعد  النتيجة  بهذه  ميالن  اإنرت 
وليت�ضي.  اأتاالنتا  �ضد  مباراتيه 
املدرب  كتيبة  حت�ضد  ومل 
نقطة   11 �ضوى  كونتي  اأنطونيو 
اإنرت  ورفع  مباريات،   7 اآخر  يف 

ميالن ر�ضيده اإىل 48 نقطة.
وعاد بارما اإىل �ضكة االنت�ضارات 
اأودينيزي  �ضيفه  بوابة  من 
عندما ا�ضقطه بهدفني نظيفني، 
املرحلة  يف  �ضقوطه  معو�ضاً 

جوفنتو�س  اأمام  ال�ضابقة 
املت�ضدر، و�ضجل ال�ضويدي من 
غاليولو  ريكاردو  اإيطايل  اأ�ضل 
كولو�ضيف�ضكي  ديان  ومواطنه 
ليحقق  االأر�س،  اأ�ضحاب  هديف 
التا�ضع  فوزه  ال�ضمايل  الفريق 
اإىل  ويرتقي  املو�ضم  هذا 
املركز ال�ضابع بر�ضيد 31 نقطة 
واأمام  ال�ضاد�س  كالياري  خلف 
االأهداف  بفارق  الثامن  ميالن 
على  فريونا  وتفوق  عنهما، 
نظيفة  بثالثية  ليت�ضي  �ضيفه 
البولندي  من  كل  توقيع  حملت 
ماتيو  دافيدوفيت�س،  بافيل 
بات�ضيني،  وجامباولو  بي�ضينا 
ليتقدم اإىل املركز التا�ضع علماً 
باأن يف جعبته مباراة موؤجلة من 

املرحلة 17 اأمام الزيو.
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نابويل يفاجئ جوفنتو�س ويثاأر من �ضاري

�ضروزبري يجرب ليفربول للعب الإعادة

نات�ضو يقود ريال مدريد ل�ضدارة الليغا

كلوب غا�ضب وي�ضحي بكاأ�س الحتاد

الك�ضف عن موعد و�ضول اإريك�ضن اإىل ميالنو

وفاة الأ�ضطورة براينت يف حادث حتطم مروحية



ر�أي 

ل�ضنا �ضد البخاري ...لكننا �ضد ما جاء يف البخاري؟ !
ي�سعدنا كثري� كاأمة م�سملة �أن نقتدي بالقر�آن و�ل�سنة...و�أال نكون  من �لقر�آنيني وح�سب .  ممن يتجاهلون كل ما ورد �إلينا من تر�ث مكتوب وهو 

ح�سيلة �جتهاد �لع�سر�ت من �لعقول �لنرية من علماء وفال�سفة خا�سة فيما تعلق بحياة �ل�سحابة و�لنبي �لكرمي نف�سه) وهو ما يو�سف بال�سنة 
ربين.  �حلميدة( لكن ميز�ن �لعقل بعد �لقر�ءة و�لتمحي�ص حتى النقول �لتعيري.ال يطلب منا �أن نكون مجُ

بقلم: �ل�ساعر و�ل�سحفي 
�جلز�ئري جمال 

ن�سر�هلل

�أو هو �رشط �أن نه�ضم ونتقبل 
تُظِهر  �لتيِ  �ل�ضنة  هذه  كل 
�إبان  و�قع �حلال  قلنا  لنا كما 
ـ   ملاذ�  ..ـ  وبعدها  �لر�ضالة 
�أول لأنها من فعل كتابة وتتبع 
�أ�ضحابها  بلغ  �لب�رش.ومهما 
من تقوى وزهد فهم معر�ضون 
يف  و�لتناق�ض.ولنا  للخطاأ 
ذلك ع�رش�ت �لأمثلة...لي�ضت 
فقط تلك �مل�ضتقاة من كتب 
بع�ض  �أو  و�لفر�ض   �ل�ضيعة 
من  .ولكن  �خلارجة  �لفرق 
�أنف�ضهم....وما  �ل�ضنيني  كتب 
�لبخاري  عن  نتحدث  دمنا 
�ل�ضحيحني... �أي  وم�ضلم 
جهد  نقدر  �أن  �لو��ضح  فمن 
�جتهد�  فيما  �لعلمني  هذين 
لنا  ينقال  كي  لأجله  وتعبا  
�لأخرية  �لأحاديث..هذه 
لنا  تنقل  باأنها  جميعا  ولنتفق 
كيف  �لأعظم  �لر�ضول  حياة 
ويت�رشف  وينهي  ياأمر  كان 
و�ملع�ضالت. �ملحن  ويو�جه 
من  ويطلب  �حللول.  ويقرتح 
خطوة  يتبعوه  �أن  �أمته  �أفر�د 
�أن  مبكان  كان  .وقد  بخطوة 
نهجها.ومر�ت  على  ن�ضري 
�ألي�ض  ـ  ولكن  ...ـ   ! نقلدها.؟ 

يف  جند  �أن  �لالمعقول  من 
ماي�ضيء  �ل�ضحيحني  هذين 
لي�ض  �لكرمي..وهذ�  لنبينا 
�ل�ضخ�ضي..فقبلنا  ر�أينا 
�لد�رقطني199حديثا  رف�ض 
و�لتتبع( كتابه)�لإلز�مات  يف 
بكر�لباقالين  �أبو  وكذلك  
ثم  �جلويني  �ملعايل  �أبو  ثم 
و�لإمام  �لغز�يل  حامد  �أبو 
�لفي�ض  و�أبو  �حلافظ 
كتابه)�ملغري  يف  �لغماري 
�جلامع  يف  �لأحاديث  على 
�ل�ضيخ  وكذلك  �لكبري( 
�لزفاف  �آد�ب  يف  �لألباين 
بن  ويحي  حنبل  �بن  و�لإمام 
�لر�زي.. حامت  و�أبو  مغيث 
دون  �لقائمة طويلة  لأن  ـ  �إلخ 
�أبرزهم  �ملعا�رشين  ذكر 
باأن  و�ضاهدو�  �لغز�يل  حممد 
�أغلبهم من �أهل �ل�ضنة...كلهم 
قالو� باأن �لبخاري فيه وعليه 
.وقامو� برد و�إنكار �لكثري من 
تيمية  �بن  .حتى  �لأحاديث 
م�ضلم  يف  جاء  ما  باأن  يقول 
و�لغريب  �ضحيحا.  كله  لي�ض 
عندنا  �ملت�ضددين   بع�ض  �أن 
�ليوم يقولون باأن �لبخاري هو 
)ل  �هلل  كتاب  بعد  كتاب  �أ�ضح 
علينا فهذ� �رشف لنا جميعا( 
ولكن هل ذ�ك يعني �أننا نتقبل 
�ل�ضحيحني. يف  جاء  ما  كل 
�ملر�ت  �إحدى  يف  و�رش�حة 

�ضاألت زميال يل عن �لبخاري 
متجيد  �أميا  ميجده  فر�ح 
�أحد  له  ذكرت  .وحني 
..وقال  )هاجمني  �لأحاديث 
قر�أت  .�أين  رجل  يا  �هلل  �تق 
�حلديث  �أن  و�لغريب   ) هذ� 
موجود�  كان  ذكرته   �لذي 
و�ل�ضفحة  �لأبو�ب  �إحدى  يف 
هذ�  �أن  وكذ�.و�لأبغ�ض  كذ� 
بكل  �لبخاري  لديه  �لزميل 
�لأجز�ء ولكن لالأ�ضف ـ تيقنت 
ير�جعه  �أو  يقر�أه  مل  باأنه 
على  مكتبته حتوز  �أن  )�ملهم 
ذخائر �ل�ضنن . و�لأدعية (.هل 
نقبل من �لبخاري  مثال وهو 
حدثت  عائ�ضة  باأن  لنا  يقول 
�ضلو�ت  �لنبي  باأن  وقالت 

وهي  يبا�رشها  كان  عليه  �هلل 
حائ�ض معاذ �هلل )�أي نعم هذ� 
وهذ�  �لبخاري(  يف  مكتوب 
يعني باأن �لر�ضول كان يخالف 
نقر�أ. يوم  �لقر�آن  يف  جاء  ما 
�ملحي�ض. عن  وي�ضاألونك   (
�لن�ضاء  فاعتزلو�  �أذى  هو  قل 
من  �لأية222  �ملحي�ض(  يف 
�لبخاري  كتب  بعدها  �لبقرة. 
عن �أبي ذئب حدثني �إيا�ض بن 
�أبيه)�أميا  �ضلمى بن �لأكوع عن 
فع�رشة  تو�فقا  و�مر�أة  رجل 
�أحبا  فاإن  �أيام  ثالثة  بينهما 
يتتاركا  �أو  تز�يد�  يتز�يد�  �أن 
و�لقر�ء  تتاركا(.فالباحثون 
هذ�  باأن  فهمو�  �لب�ضطاء 
ت�ضجيع على زو�ج �ملتعة حتى 

بعينه.لكن بع�ض  �لزنا  ل نقول 
باأنه  قالو�  كالطرب�ين  �لعلماء 
�حلديث  �أن  من�ضوخ.و�مل�ضكلة 
يف  مكتوبا  بقي  �لأ�ضلي 
�لنا�ضخ؟!  يُن�رش  ومل  �لبخاري 
�لأحاديث  من  �لكثري  و�ضف 
ل�ضرية  ت�ضيىء  �لتي  �لأخرى 
�لكرمي  �لر�ضول  و�ضخ�ض 
لبيد  يد  على  �ضحره  كمو�ضوع 
�إىل  �لنبي  و�ضعود  �لأع�ضم  بن 
�ضو�هق �جلبال يف كم من مرة 
�ضو�هق  روؤو�ض  من  يرتدى  كي 
ر�ضاعة  �جلبال.وحديث 
�لكرمي  �لنبي  �أن  �لكبري.وكيف 
)مررت  ل�ضحابته  يقول  كان 
على  و�حدة  �ضاعة  ويف  �ليوم 
و�لقائمة    )! زوجاتي؟  من   11

ت�ضيبك  وكلها  تنتهي   ل  هنا 
قر�أناه   �لذي  بالده�ضة.هذ� 
�أمام خيارين  )ونحن  �إذ�  و�أكرث 
به   ن�ضلم  �إما  لهما(  ثالث  ل 
يف  به  و�لعياذ  وتف�ضيال  جملة 
حق خري �خللق �أو نرده ونلغيه 
�ل�ضحيحني.وهذ�  من  نهائيا 
مطلب  وهو  يتم  مامل  لالأ�ضف 
�لأفا�ضل.  �لعلماء  من  �لكثري 
لأ�ضحاب  فر�ضة  ترك  مما 
و�أعد�ء  �لأخرى  �لديانات 
بكل  عنا  ي�ضحكو�  �أن  �لإ�ضالم 
لنا)  ويقولون  جاأ�ض  رباطة 
يفعل  كان  ماذ�  لنبيكم  �أنظرو� 
�ل�ضنة  �أهل  و�ضحابته...�أنتم 
تقر�أون.وتعي�ضون   ل  من  يا 
تناق�ضات �ضارخة يف حياتكم.. 
بني �لتقدي�ض و�ل�ضك(.ثم حني 
يف  موجود  هذ�  �أن  لكم  نقول 
و�لفالنية  �لفالنية  �ل�ضفحة 
باأن  ومهربا  خمرجا  جتدون 
م�ضند  وغري  �ضعيف  ذلك 
�ل�ضند  �ضعيف  ثم  ومكذوب 
�آليات �لدفاع �لتي  وغريها من 
�خرتعها م�ضايخ �لأزهر.لتربير 
تنعتوننا  �أنكم  �أو  يرُبر...  ل  ما 
بالعلمانيني و�مللحدين و�أعد�ء 
�لرغم من  �لدين �حلنيف على 
تورطكم  �ضدكم  �أدلة  وجود 
�ملرتوك  تر�ثكم  .وتورط 
.�أخري� نقول باأن �لبخاري كعامل 
جليل نحن جنله ونحرتمه على 

من جهد.و��ضعني  بذله  ما  كل 
�لنحل  �أيادي  باأن  ح�ضباننا  يف 
�أهل  من  خا�ضة  �إليه  ت�رشبت 
ونرجح  و�مل�ضت�رشقني  �ل�ضيعة 
بر�ءته من عدم كتابته لع�رش�ت 
�ل�ضرية  ت�ضّوه  �لتي  �لأحاديث 
يخفق  �أن  �لنبوية.وي�ضتحيل 
تقي  م�ضلم  لأنه  �خلفقان  هذ� 
�أوزباك�ضتانية.ولو  جذور  من 
ملا  �لر�ضول  حمبة  تلهمه  مل 
رحلته  بد�ية  يف  �إطالقا  فكر 
يف  �ضنة  ��ضتغرقت16  �لتي 
و�أن  و�لتحقيق..حتى  �جلمع 
يعتربون  �ملتنكرين  بع�ض 
له  ولوجود  �أ�ضطورة  �لبخاري 
بع�ض  على  فقط  �لتاريخ؟!  يف 
من  ينزعو�  �أن  �ملت�ضددين 
�لقد��ضة....  فكرة  روؤو�ضهم 
�أنه  يُرجح  ب�رش.  �لبخاري  لأن 
نقل بع�ض �لأحاديث باأمانة عن 
رو�ة ثُبت �أنهم من �أكرب �لكذبة 
�لكلبي. �ل�ضائب  بن  حممد  ك 
قال  كما  �لبغد�دي  و�لو�قدي 
لنا �بن �جلوزي ....  و�لوحيد 
هو  �لإ�ضالم   يف  �ملع�ضوم 
�هلل.تيمنا  عبد  بن  حممد 
�ضورة  من  �لكرمية  بالآية 
�لر�ضول  �أيها  يا  �ملائدة67) 
بلغ ما �أنزل �إليك ربك و�إن مل 
تفعل فما بلغت ر�ضالته .و�هلل 
يع�ضمك من �لنا�ض.�إ ن �هلل ل 

يهدي �لقوم �لكافرين(.
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ذكرى موؤرخ �ضبه اجلزيرة العربية الأديب الروائي ال�ضعودي عبد الرحمن ُمنيف 
 24 يف  وبالتحديد  عاما   16 قبل 
تويف   ،2004 �لثاين  يناير/كانون 
عبد  �ل�ضعودي  �لرو�ئي  �لأديب 
من  �عترب  �لذي  ُمنيف  �لرحمن 
�لعرب  و�لرو�ئيني  �لكتاب  �أهم 
بر�وي  �لع�رشين، ولقب  �لقرن  يف 
�ضرية �جلزيرة �لعربية �ملعا�رشة، 
علما باأنه �ُضحب منه جو�ز �ضفره 

�ل�ضعودي عام 1963.
و�قت�ضاديا  �ضحفيا  منيف  عمل 
�ل�ضيا�ضي  �لن�ضاط  غمار  وخا�ض 
يف  عنه  يُبعد  �أن  قبل  �لعر�ق،  يف 
عام  بغد�د«  »حلف  توقيع  �أعقاب 
لالأنظمة  مناوئا  وكان   ،1955
�لعربية �مللكية و�جلمهورية على 
حد �ضو�ء بعد هزمية 1967، وهي 
�لفرتة �لتي حتول بعدها ملمار�ضة 
عرب  �أخرى،  بطريقة  �ل�ضيا�ضة 

�لكتابة �لأدبية.

خما�سية » مدن �مللح«

»مدن  بخما�ضيته  منيف  ��ضتهر 
�مللح« �لتي تتناول �ضور �حلياة يف 
�جلزيرة �لعربية مع بد�ية �كت�ضاف 
�لنفط و�لتحولت �ملت�ضارعة �لتي 
غريت مدن �جلزيرة وقر�ها، مبا 
للتنقيب  �ل�ضكان  رف�ض  ذلك  يف 
�ل�ضلطة  و��ضتعمال  �لنفط  عن 
للعنف، وحتول �ل�ضحر�ء �إىل حقل 
نفط، و�رش�عات �لعائلة �حلاكمة 
يف �جلزيرة �لعربية، ور�ضد �أحو�ل 

و�لأمكنة  �لعاد�ت  وتغري  �لنا�ض 
و�أ�ضكال �لنتماء و�لهوية.

بـ«مدن  ق�ضد  �إنه  منيف  وقال 
يف  ن�ضاأت  �لتي  �ملدَن  �مللح« 
��ضتثنائي  ب�ضكل  �لزمن  برهة من 
مل  »�أنها  مبعنى  طبيعي،  غري 
تاريخي  تر�كم  نتيجة  تظهر 
ومنوها  قيامها  �إىل  �أدى  طويل 
عن  عبارة  هي  و�إمنا  و�ت�ضاعها، 
نوع من �لنفجار�ت نتيجة �لرثوة 
�لطارئة؛ هذه �لرثوة )�لنفط( �أدت 
�إىل قيام مدن مت�ضخمة �أ�ضبحت 
مثل بالونات ميكن �أن تنفجر، �أن 
�ضيء  يلم�ضها  �أن  مبجرد  تنتهي، 

حاد«.

موؤرخ �سبه �جلزيرة �لعربية 
�الجتماعي 

بد�أ �لناقد �لأدبي �لرو�ئي �ل�ضوري 
ُمنيف  عن  كالمه  ح�ضني  هيثم 
�جلزيرة  �ضبه  »موؤّرَخ  بو�ضفه 
كتب  �لذي  �لجتماعي«  �لعربية 
ومنعطفاتها  تغري�تها  تفا�ضيل 
بلورت  �لتي  �حلادة،  �لتاريخية 
ولعبت  �ملنطقة  �أبناء  �ضخ�ضية 

دور� يف ر�ضم م�ضائرهم.
لروح  �نت�رش  منيف  �أن  و�أ�ضاف 
و�أ�ضالته �ضّد �جتياح قيم  �ملكان 
وتابع  �لتغيري،  �أقنعة  غريبة حتت 
مدن  يف  ما�ضويا  منيف  يكن  »مل 
)دولة  مور�ن  تكن  ومل  �مللح، 

ِفَن على  �نقالب  ُمتخيلة �ضهدت 
بالن�ضبة  �لأخدود(  رو�ية  �أخيه يف 
كانت  بل  �ملبّدد،  �حللم  �إليه 
�إليها، و�لتي  �لتي كان يرنو  �لروح 
فيها  �حلا�ضل  فد�حة  يدرك  كان 
و�لب�رش  �لأر�ض  بحّق  كو�رث  من 

فيها«.
وذكر ح�ضني �أن �ملدن �لتي �ضاغها 
مور�ن  كانت  �ضو�ء  رو�ئيا،  منيف 
�ل�ضو�د«  »�أر�ض  �أو  عمورية  �أو 
تتناول  �لتي  )عنو�ن ثالثية منيف 
�لأمكنة  من  غريها  �أو  �لعر�ق( 
جنوبه،  �أو  �ملتو�ضط  �رشق  يف 
لأبنائها  طاردة  �أّنها  -رغم  كانت 
بذ�ك  حتتفظ  عليهم-  و�ضاغطة 
�لياأ�ض  طّيات  بني  �ملخبوء  �لأمل 
تفكيك  على  منيف  حر�ض  �لذي 
�ضفر�ته، على �أمل �أن يتمّكن �أبناء 
م�ضتقبال  �أو  ر�هنا  �لأماكن  هذه 
من �لتمّتع بجماليتها وعظمتها يف 

يوم من�ضود قريب.
مدينة  لكل  �أن  ح�ضني  و�عترب 
عربية ن�ضيبا من منيف، وله فيها 
ح�ضور وتاريخ، �إذ كان منتميا لكل 
فيها.  حا�رش�  �لعربية،  �لعو��ضم 
ودم�ضق  وبغد�د  عّمان  فكتب عن 
�إىل  وبالإ�ضافة  وغريها،  وبريوت 
�جلزيرة  �ضبه  يف  �لأثرية  �أمكنته 
�لعربية، كتب عن �ملنفى و�لغربة 
و�ل�ضياع، وكان وفّيا لعظمة �لكتابة 
�لطغيان،  لتحدي  و�ضالح  كق�ضية 
لالنتماء�ت  جم�ّضد�  فكان 

�ل�ضاحرة يف �ضخ�ضيته وكتابته.

�ل�سيا�سة و�الأدب

منها:  رو�ية،   11 منيف  كتب 
وثالثية  �مللح«  »مدن  خما�ضية 
»�أر�ض �ل�ضو�د«، وترجمت رو�ياته 
�لتاريخي  �لتوثيق  متزج  -�لتي 
من  �لعديد  �إىل  �لأدبي-  باخليال 

�للغات �لأجنبية. 
يف  ولد  -�لذي  منيف  وتنقل 
عام  عمان  �لأردنية  �لعا�ضمة 
و�أم  جند  من  �ضعودي  لأب   1933
عر�قية- بني �لعديد من �لعو��ضم، 
�لتي  بغد�د  يف  �حلقوق  ودر�ض 
در��ضته  ليو��ضل  منها  طرد 
ويتخرج من جامعة �لقاهرة، قبل 
�ل�ضابقة  ليوغ�ضالفيا  ينتقل  �أن 
من  مدعومة  در��ضية  منحة  يف 
يف  �لدكتور�ه  فنال  �لبعث،  حزب 
جامعة  من  �لنفط  �قت�ضاديات 

بلغر�د عام 1961.

للمجهولني  تاريخا  منيف  قدم 
�لذين مل يكتب عنهم �أحد، وك�ضف 
عن مظامل �ل�ضلطات �لعربية، وبد�أ 
تناول �آثار �لنفط على �ملجتمع يف 
رو�يته »�ضباق �مل�ضافات �لطويلة« 
�لتي تروي �ضعود حكومة م�ضدق 
�إير�ن و�ضقوطها و�ل�رش�ع بني  يف 
�لقوتني �ل�ضتعماريتني �لربيطانية 

و�لأمريكية على نفط �إير�ن.

�لكتابة ن�ساال

لالجتاه  تبنيه  منيف  عن  ويعرف 
هيثم  ويقول  �لعروبي،  �لي�ضاري 
من  �نطلقت  كتاباته  �إن  ح�ضني 
هموم ظلت حمور �هتمام حياته، 
ن�ضاله  »�أد�ة  �لكتابة  فكانت 

�لإن�ضانية«.
�حلزبي  �لن�ضاط  منيف  ومار�ض 
حلزب  �ن�ضمامه  فرتة  خالل 
�لذي  �ل�ضرت�كي  �لعربي  �لبعث 
�لقومية،  قيادته  يف  ع�ضو�  كان 
�ل�ضيا�ضية  عالقته  ينهي  �أن  قبل 

و�لتنظيمية به مطلع �ل�ضتينيات.
عاد منيف مرة �أخرى �إىل �لعر�ق 
لفرن�ضا  عام 1975، وغادر بعدها 
ليتفرغ  �لثمانينيات  بد�ية  يف 
�لعر�قية  �حلرب  ويتجنب  للكتابة 
»حربا  ير�ها  كان  �لتي  �لإير�نية 
جمانية بال مربر«، وكان معار�ضا 
�ضد�م  �ل�ضابق  �لرئي�ض  لنظام 
�لأمريكي  ولالحتالل  ح�ضني 

للعر�ق على حد �ضو�ء.
�لعربي  »خيبة  عن  منيف  عرّب 
بعد �لنك�ضات �لتي تعّر�ض لها يف 
بح�ضب  معّينة«  تاريخية  مو�قف 
رو�ياته  تعرب  فمثال  ح�ضني، 
مرزوق«  و�غتيال  »�لأ�ضجار 
»�ضباق  و  �جل�رش«  تركنا  و«حني 
مر�رة  عن  �لطويلة«  �مل�ضافات 
�خليبة مبعاٍن خمتلفة يف لقطات 

وتبدو جلية فيها  وتفا�ضيل منها، 
تلك �خليبة �لتي ت�ضتوطن �لإن�ضان 
طو�ل  �لهز�ئم  نزيل  باأنه  وت�ضعره 
تاريخه وحياته، و�أن عليه �لبحث 

عن �ضبل للخال�ض.
ويرى �لناقد �لأدبي موؤ�ض�ض موقع 
كانت  �لكتابة  �أن  �لعربية  �لرو�ية 
�ل�ضتبد�د  لتعرية  منيف  �ضالح 
نفو�ض  يف  �لأمل  من  نوع  وبّث 
�لياأ�ض  نزلء  �أ�ضبحو�  �لذين 

�لقاتل.
بناء  عن  منيف  بحث  لذلك 
�لق�ضور،  من  �أهّم  لأنه  �لإن�ضان 
يبني �ملدن،  �أن  �لذي ميكن  وهو 
�جلدر�ن  بناء  مفهوم  على  ومتّرد 
فاإن  لذلك  �لإن�ضان،  بناء  قبل 
�لتي  �لأ�ضالة  لتلك  توثيق  رو�ياته 
بناء  يف  ت�ضاهم  �أن  �ضاأنها  من 
�لإن�ضان روحيا، ل �أن تبقيه هيكال 
�أجوف يف مدن م�ضطنعة �أ�ضبه ما 

تكون مبع�ضكر�ت مرّفهة.
�إن  قائال  حديثه  ح�ضني  وختم 
بنيان  وّطد  منيف  �لرحمن  عبد 
�لرو�ية �لعربية، و�متلك كل عمل 
تاريخية  �ضو�ء  وثيقة،  �أعماله  من 
�ملو�جهة  جر�أة  �جتماعية،  �أو 
�حلديث  ميكن  ول  و�ملغامرة، 
�لأركان  مكتملة  عربية  رو�ية  عن 
�حل�ضة  يكون ملنيف  �أن  دون  من 
و�لعرت�ف  �لتقدير  من  �لكربى 

و�لتبجيل.
وكاالت 



للم�ؤرخ الأمريكي مايكل ليند

حرب طبقية جديدة.. وجوه ال�صدام 
الثقايف التي تهدد الدميقراطية الغربية

وكالت 

-مثل  "ال�شعبويني"  �شعود  زعزع 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
بوري�س  الربيطاين  الوزراء  ورئي�س 
جون�شون- نظام الأحزاب القائمة 
على  ال�شمالية  واأمريكا  اأوروبا  يف 
احلكومات  واأ�شبحت  �شواء،  حد 
تزعم  وبينما  ا�شطراب،  حالة  يف 
ة"  "املحا�صرَ الر�شمية  املوؤ�ش�شة 
ال�شعبوية"  "التمردات  هذه  اأن 
"الدميقراطية  لإ�شقاط  ت�شعى 
اأكرث  احلقيقة  تبدو  الليربالية"؛ 
تعقيدا؛ اإذ "تتمزق الدميقراطيات 
طبقية  حرب  ب�شبب  الغربية 
يف  �شدر  كتاب  ح�شب  جديدة"، 

جانفي اجلاري.
اجلديد  التحليل  هذا  ويف 
ليند  مايكل  ينفي  للجدل،  واملثري 
-ال�شحفي واملوؤرخ الأمريكي- يف 
كتابه "احلرب الطبقية اجلديدة"؛ 
اأن التمردات هي يف املقام  فكرة 
الأول نتيجة للتع�شب، ويتتبع كيف 
الطبقية"  "الت�شويات  انهيار  اأدى 
يك�شف  اإىل �صاع جديد  ال�شابقة 
احلقيقية،  املعركة  خطوط  عن 

ح�شب تعبريه.
الطبقة  توجد  اأخرى،  ناحية  من 
اجلامعية  والنخبة  العليا  الإدارية 
ذات  املراكز  يف  تتجمع  التي 
على  وتهيمن  املرتفع  الدخل 
والثقافة،  والقت�شاد  احلكومة 

العاملة  الطبقات  مع  وت�شطدم 
التجارة،  وقواعد  الهجرة،  حول 

والبيئة، والقيم الجتماعية.
ا�شتغرق  الذي  لالنهيار  وكنتيجة 
التي  املوؤ�ش�شات  يف  قرن  ن�شف 
الطبقة  ّكن  تمُ يوم  ذات  كانت 
اإىل  ال�شلطة  انتقلت  العاملة؛ 
عليها  ت�شيطر  التي  املوؤ�ش�شات 
والفروع  ال�صكات،  العليا:  الطبقة 
التنفيذية والق�شائية ، واجلامعات، 

وو�شائل الإعالم.
احلرب  حل  الكاتب  ويتوقع 
الثالث  الطرق  باإحدى  الطبقية 
العليا،  الطبقة  انت�شار  التالية: 
الو�شول  اأو  ال�شعبوية،  تكني  اأو 
لت�شوية و�شط بني الطرفني تدمج 
يف  واملعتقدات  الأعراق  جميع 
ال�شيا�شة  القرار يف جمالت  �شنع 

والقت�شاد والثقافة.
الت�شوية  "هذه  اإن  ليند  ويقول 
ميكن  التي  وحدها  هي  الطبقية 
لها  نهاية  ل  حلقة  تتفادى  اأن 
القليلة  النخبة  بني  ال�صاع  من 
وتنقذ  الغفرية،  واجلماهري 

الدميقراطية".

انقالب النخب

"اأمريكان  موقع  ون�ص 
مقال  الأمريكي  كون�شريفاتيف" 
حتدث  دريهر،  روب  للكاتب  راأي 
حيث  ليند،  مايكل  كتاب  عن  فيه 
ي�شتدل  موؤلفه  يف  ليند  اإن  يقول 

الغربية  الدميقراطيات  اأن  على 
حيث  جذري،  تغري  بفرتة  تر 
الغربية  الدول  يف  النخب  اإن 
الكادحة  الطبقتني  على  انقلبت 
واجتهت  بلدانها،  يف  واملتو�شطة 
اليد  عوملة  يف  ال�شتثمار  نحو 
تف�شل  باتت  حيث  العاملة، 
ال�شني  من  عمال  على  العتماد 
ودول اأخرى، بدل تعزيز الإنتاجية 

والبقاء يف بلدانها الأ�شلية.
هذه  خلقت  امل�شار،  هذا  وخالل 
فيها  بات  �شغل  �شوق  النخب 
املنتمون للطبقة الكادحة يواجهون 
على  للح�شول  متزايدة  �شعوبات 
فر�س وظيفية، تكنهم من حتقيق 
يرغبون  الذي  املعي�شي  امل�شتوى 

فيه.
خلقت  التغريات  هذه  اأن  كما 
فيه  اأ�شبحت  اجتماعيا  عاملا 
ودور  النقابات  مثل  موؤ�ش�شات 
التاأثري،  وحمدودة  �شعيفة  العبادة 
بعد اأن كان العمال يعتمدون عليها 
دور  تراجع  وكذلك  كبري،  ب�شكل 
العوملة  ب�شبب  العمالية  النقابات 
بالتزامن مع تباطوؤ قطاع ال�شناعة 

الأمريكي.
وانتقد الكثري من علماء الجتماع 
والثقافيني  ال�شيا�شيني  والنقاد 
لتف�شري  الطبقي  ال�صاع  فكرة 
الفكرة  وهي  واملجتمع،  التاريخ 
الجتماع  عامل  طرحها  التي 
ويرى  مارك�س،  كارل  الأملاين 

احلديثة  املجتمعات  اأن  النقاد 
الطبقي، ومل  التفاوت  ق�شت على 
يف  فعال  املارك�شي  املفهوم  يعد 

فهم التاريخ.

تعاطف

هذا  موؤلف  اإن  الكاتب  ويقول 
مع  تعاطفه  عن  يعرب  الكتاب 
والكادحة،  املتو�شطة  الطبقتني 
للخداع  يتعر�شان  اأنهما  ويرى 
اأو  "الأوليغار�شية"  قبل  من 
هذه  اأن  ويعترب  احلاكمة.  الأقلية 
احلقائق،  بتزييف  تقوم  النخب 
على  خاطئة  ت�شميات  واإطالق 
الظواهر الجتماعية، مثل اعتبار 
يف  املنت�صة  امل�شبقة  الأحكام 
جمرد  البي�س  العمال  �شفوف 
ت�شبيهه  يجري  رهاب،  اأو  فوبيا 

بالإ�شالموفوبيا مثال. 
هذه  جعل  هو  ذلك  من  والهدف 
والآراء  ال�شيا�شية  املواقف 
املختلفة تبدو كاأنها جمرد اأمرا�س 
نف�شية واختاللت عاطفية حتتاج 

للعالج الطبي. 
هوؤلء  اأن  الكاتب  وي�شيف 
الليرباليني اجلدد اإذا كانوا يعتربون 
اإدارة  اأ�شلوبهم يف  كل من يعار�س 
�شخ�س خمتل  العام جمرد  ال�شاأن 
عليهم  فاإن  عقليا،  اأو  نف�شيا 
اإعالن نيتهم حلجز معار�شيهم يف 
امل�شت�شفيات ق�صيا، مبا يف ذلك 
وامل�شوتون  ترامب  دونالد  ناخبو 

الحتاد  من  بريطانيا  خلروج 
احلركات  اأن�شار  وباقي  الأوروبي، 
ال�شعبوية، وذلك من اأجل م�شلحة 
املجتمع  وم�شلحة  النخب  هذه 

كما يرونه.
املتنفذة  النخب  اأن  الكاتب  ويرى 
حتاول  واملال  ال�شيا�شة  دوائر  يف 
التحكم يف عقول النا�س وثقافتهم، 
والرتويج لفكرة اأن احلا�ص اأف�شل 
من املا�شي، وامل�شتقبل اأف�شل من 
ي�شعرون  النا�س  وجعل  احلا�ص، 
وهويتهم  تقاليدهم  جتاه  باخلجل 
م�شتعدين  ليكونوا  الأ�شلية، 
للتخلي عنها اأمام الدعاية و�شطوة 

الإعالم.

حرب طبقية

النخب  هذه  اأن  الكاتب  وي�شيف 
�شيطرت على املوؤ�ش�شات الثقافية 
يف الدول الغربية، وفر�شت قواعد 
مفادها اأن كل من يت�شدى لأهداف 
اإن�شانا  يعد  الجتماعية  الليربالية 
يعد  ومل  للخجل،  ومثريا  رجعيا 
املحافظ  الفكر  عن  املدافعون 
فقط  اإليهم  ينظر  والتقاليد 
ينتمون  اأو  متخلفون  اأنهم  على 
اعتبارهم  يجري  بل  للما�شي، 

"اأعداء لل�شعب". 
ويتم ن�ص اأفكار مفادها اأن غياب 
العامل  املطلقة يف هذا  ال�شعادة 
الفكر  يعار�شون  من  ذنب  هو 
اإلغاء  من  تكنا  واإذا  التقدمي، 
فاإن  املعار�شني،  هوؤلء  وجود 

العدالة والن�شجام �شي�شودان.
هذه  كل  اأن  الكاتب  يرى  ولذلك 
الأ�شاليب يف التعامل مع املنتمني 
للفئات الكادحة واملتو�شطة هي 
التي  الطبقية  احلرب  من  نوع 
احلاكمة،  النخب  �شدهم  ت�شنها 
من خالل تغيري نظرتهم للمجتمع 

والواقع. 
بالأفكار  �شابقا  يعرف  كان  وما 
اليوم  حتول  "التقدمية"،  والروؤى 
اإىل �شالح يف يد النخب املتنفذة، 
خ�شومها،  �شد  حربا  به  ت�شن 
الهرم  الأدنى يف  الطبقتني  و�شد 
الجتماعي، وذلك يف اإطار حرب 

ثقافية. 
�شورة  ت�شويه  مثال  مت  وهكذا 
للطبقة  املنتمني  البي�س 
املتحدة،  الوليات  يف  الو�شطى 
معادون  اأنهم  على  وت�شويرهم 
حلركات احلقوق املدنية والفكر 

التقدمي.
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90 مت�صابقًا يتناف�صون على جوائز 
الإبداعي" "اخليال 

ك�شف املجل�س الإماراتي لكتب 
اأكرث  ا�شتالم  عن  اليافعني، 
فئتي  �شمن  م�شاركة   90 من 
والكتاب  الإبداعية  الكتابة 
من  الثالثة  للدورة  ال�شامت 
الإبداعي”  “اخليال  م�شابقة 
“اقراأ،  حملة  اأطلقتها  التي 
للمجل�س،  التابعة  ابتكر”  احلم، 
واليافعني  لالأطفال  �ش�شت  وخمُ
عاماً   18 اإىل   6 عمر  من 
اإطالق  على  ت�شجيعهم  بهدف 
يف  والإبداع  ملخيلتهم،  العنان 
الق�ش�س  ر�شم  اأو  كتابة  جمال 

الإبداعية.
اأ�شماء  عن  الإعالن  و�شيتم 
الفائزين خالل فعاليات الدورة 
مهرجان  من  ع�صة  الثانية 
للطفل والذي  القرائي  ال�شارقة 
الفرتة ما بني 18-8  �شيعقد يف 
اإبريل القادم يف اإك�شبو ال�شارقة، 
املنظمة  اللجنة  ر�شدت  حيث 
تقدر  مالية  جوائز  للم�شابقة 
اآلف  بت�شعة  الإجمالية  قيمتها 

اإىل  اآلف  درهم، يذهب منها 5 
�شاحب املركز الأول، و3 اآلف 
الثاين،  املركز  ل�شاحب  درهم 
باملركز  للفائز  درهم  واألف 

الثالث.
تنفيذي  النقبي،  مرية  وقالت 
باملجل�س  العامة  العالقات 
اليافعني:”  لكتب  الإماراتي 
اإىل  نهدف من خالل امل�شابقة 
ت�شجيع الأطفال واليافعني على 
عن  والتعبري  والتخيل  التفكري 
اإىل  جمالية،  ب�شورة  اأفكارهم 
م�شاركة  على  حتفيزهم  جانب 
غريهم؛  مع  به  يفكرون  ما 
فاإطالق العنان للمخيلة والتعبري 
يلعب  والكتابة،  بالر�شم  عنها 
ال�شخ�شية  بناء  يف  مهماً  دوراً 
الجتماعية ال�شوية واملمُ�شاِهمة 

يف بناء بلدها وتطورها”.
الدورة  “يف  النقبي:  وتابعت 
التي  اجلائزة  من  اجلديدة 
ال�شارقة  بتتويج  حتتفي 
للكتاب  العاملية  العا�شمة 

)الكتاب  فئة  ا�شتحدثنا   ،2019
الأجيال  لتعريف  ال�شامت( 
من  النوع  هذا  على  اجلديدة 
لفتة  اأعمالً  وا�شتقبلنا  الكتب، 
يف  اجلائزة  توجهات  عن  تعرب 
والإبداع  التعبري  جمال  تو�شيع 
الو�شائل،  الطلبة مبختلف  اأمام 
ال�شامتة  الكتب  وال�شتفادة من 
يف جتاوز حاجز اللغة والتعرف 

على ثقافات العامل “.
للفائزين  امل�شابقة  وتخ�ش�س 
النقدية،  اجلوائز  جانب  اإىل 
هدية ت�شم جمموعة من الكتب 
املختارة،  والق�ش�س  القيمة 
عن  ف�شاًل  تقدير،  و�شهادة 
املوقع  يف  اأعمالهم  عر�س 
باحلملة،  اخلا�س  الإلكرتوين 
باملركز  الفائز  يحظى  فيما 
الأول بفر�شة اللتقاء مع كاتب 
يف جمال اأدب الطفل اإىل جانب 
الور�س  جميع  حل�شور  دعوته 

التي ينظمها املجل�س.
وكالة اأنباء ال�صعر

مدير  بيومي،  اإ�شالم  قال 
الدويل  القاهرة  معر�س 
 ،51 الـ  دورته  يف  للكتاب 
والتي انطلق فعالياته يوم 22  
“م�ص  جانفي ، حتت عنوان 
اأفريقيا- ثقافة التنوع” وتتخذ 
حمدان  جمال  الراحل  من 
�شخ�شية لها وال�شنغال �شيف 
�صفها، عن م�شابقة جلمهور 
حتى  ي�شتمر  الذى  املعر�س، 
عدد  اإن  املقبل،  فرباير   4
الزائرين و�شل اأم�س اإىل 189 

األفا و600 زائر.
ي�شار اإىل اأن معر�س القاهرة 
حتى  ي�شتمر  للكتاب  الدويل 
يوم 4 فرباير املقبل، وقد بلغ 
املعر�س  يف  الأجنحة  عدد 
808 بزيادة 86 جناًحا، وعدد 
الر�شمية  واجلهات  النا�صين 
دار   900 والأجنبية  امل�صية 
دار   153 بزيادة  وجهة  ن�ص 
ن�ص وجهة عن العام املا�شي، 
امل�صيني  النا�صين  وعدد 
وعدد  ن�ص،  دار   398

كتاب  امل�صيني  النا�صين 
وعدد  ن�ص،  دار   75 الأطفال 
كتاب  امل�صيني  النا�صين 
اإ�شالمي تراث 121 دار ن�ص، 
الأزبكية  �شور  مكتبات  عدد 
كتاب  النا�صين  وعدد   ،41
وعدد   ،7 واللكرتوين  �شوتي 
القدرات  ذوي  امل�شاركني 
النا�صين  عدد  اخلا�شة، 
وبذلك  نا�ًصا،   255 العرب 
 900 الإجمايل  العدد  يكون 
التوكيالت  وعدد  ن�ص،  دار 
امل�شاركني  وعدد  توكياًل،   99
الفاعليات 3502 م�شارك،  يف 
دولة   38 امل�شاركة  والدول 
دورة  عن  دول  ثالث  بزيادة 
العام  يف  الذهبي  اليوبيل 

املا�شي.
جمال  املعر�س  �شخ�شية 
فيفري   4 يف  ولد  حمدان 
القليوبية  1928م يف حمافظة 
يف اأ�صة تنتهى اإىل قبيلة )بنى 
حمدان( العربية، وح�شل على 
ال�شهادة البتدائية عام 1939، 

وحفظ القراآن الكرمي على يد 
والده وكذلك جتويده وتالوته، 
التوفيقية  باملدر�شة  والتحق 
�شهادة  على  وح�شل  الثانوية 
ثم ح�شل  الثقافة عام 1943، 
الثانوية  التوجيهية  على 
هيئة  اإىل  ان�شم   ،1944 عام 
التدري�س بق�شم اجلغرافيا يف 
القاهرة،  جامعة  الآداب  كلية 
م�شاعداً،  اأ�شتاذاً  رمُّقى  ثم 
تواجده  فرتة  يف  واأ�شدر 
باجلامعة كتبه الثالثة الأوىل.

يف  حمدان  جمال  وتخرج 
تعيينه  ومت   ،1948 عام  كليته 
معيداً بها، ثم اأوفدته اجلامعة 
�شنة  بريطانيا  اإىل  بعثة  يف 
كتاباً   29 نحو  واألف   ،1949
و79 بحثاً ومقالة يف مقدمتها 
كتاب “�شخ�شية م�ص” الذي 
عام  وفى   ،1967 �شنة  ت�ص 
“اليهود  كتابه  اأ�شدر   1967
اأثبت  والذى  اأنرثوبولوجياً”، 
املعا�صين  اليهود  اأن  فيه 
ينتمون  اأنهم  يدعون  الذين 

اإىل فل�شطني لي�شوا هم اأحفاد 
من  خرجوا  الذين  اليهود 

فل�شطني.
“�شخ�شية  درا�شته  وتعترب 
عبقرية  يف  درا�شة  م�ص: 
اأهم  اإحدى  املكان” 
عن  اجلغرافية  الدرا�شات 
“حمدان”  مزج  حيث  م�ص 
اجلغرافية  بني  درا�شته  يف 
وعلوم  وال�شيا�شة  والتاريخ 
وتطبيقية  واإن�شانية  طبيعية 
اأخرى. وح�شل جمال حمدان 
على جائزة الدول الت�شجيعية 
يف العلوم الجتماعية، جائزة 
العلوم  يف  التقديرية  الدولة 
1986م،  �شنة  الجتماعية 
من  العلمي  التقدم  وجائزة 
 ،1959 1992م،  الكويت 
و�شام  على  ح�شل  وكذلك 
الأوىل عن  الطبقة  العلوم من 
عام  م�ص”  “�شخ�شية  كتابه 
1411هـ ـ 1988، ورحل يف عام 

.1993
 وكالة اأنباء ال�صعر 
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وهران حتتفي برواية »طري الليل »لعمارة خلو�ص
احت�سن اأول اأم�س امل�سرح اجلهوي عبد القادر علولة بوهران الحتفاء الذي خ�س�سه املقهى الأدبي و جمعية الأفق اجلميل بالرواية اجلديدة » طري الليل » 

للروائي اجلزائري عمارة خلو�س ،ال�سادرة عن من�سورات املتو�سط باإيطاليا يف طبعة جزائرية وبال�سراكة مع دار حرب للن�سر، ولقد عرفت هذه الحتفالية الأدبية  
التي خ�س�ست لهذا الأديب املبدع م�ساركة الأ�ستاذ حممد دواد.

حكيم مالك 

الك�سف عن جوانَب ِمَن 
ري للثورة  ّ اريخ ال�سِ الَتّ

التحريرية 

اجلزائري  الروائي  واأكد   
»طري  اأن  خلو�ص  عمارة 
قلِب  يف  ت�ضعنا  الليل« 
�ضبيحة  َوْهران،  مدينِة 
حيُث  اال�ضتقالل.  عيد 
�ضابق  جماهٍد  على  يُعرث 
مذبوحاً.  الّتحرير  ثورة  يف 
مكافحة  وحدة  قائُد  يقطُع 
كرمي  العقيد  االإرهاب 
ليتوّل  اإجازته  �ضلطاين 
اأ�ضئلة  وثالثة  الّتحقيق 
ميلود  َقتََل  َمْن  عليه:  تُلُحّ 
هذا  يف  ملاذا  �ضربي؟ 
اليوم بالّذات؟ وهل يف ذلك 
�ضنوات  عودة  على  عالمة 
الِتّ�ضعينيَّات  يف  االإرهاب 
ينطلق  اخل�ضوم؟  وت�ضفية 
َوهران  اأحياء  التحقيق عرب 
تت�ضابك  و�ضواحيها، 
وتتوال  الفر�ضيَّات  فيه 

املفاجاآت، وتُ�ضاِدُفنا، �ضيئاً 
بالغُة  �ضخ�ضياٌت  ف�ضيئاً، 
جوانَب  ونكت�ضف  التعقيد 
لثورة  ي  ال�ِسّ التَّاريخ  ِمَن 
التحرير وَم�ْضحاً ملا ح�ضل 
اال�ضتقالل  �ضنوات  يف 
فمن  عاماً.  �ضِتّني  طيلة 
تدور  مبتَكرة  حبكة  خالل 
وقائعها يف يوم واحد فقط، 
اإل  املوؤِلّف  ي�ضتدرُجنا 
لع�ضابات  اخلفيَّة  احلياة 
والف�ضاد.  وال�ّضيا�ضة  املال 

عديدة  موا�ضيع  ويالم�ص 
والعنف واحلقد  احُلّب  مثل 
واخليانة  والنذالة  والوفاء 
وَقتْل  احل�ضابات  وت�ضفية 
االأخ الأخيه، قبل اأن ي�ضل بنا 
اإل َحِلّ ُخيُوط اجلرمية من 

ع. حيُث مل نتوَقّ

»طري الليل« تطل من 
بوابة مدينة وهران

»طري  رواية   لقيت  ولقد   

من  كبرية  اإ�ضادة   « الليل 
والكتاب  املثقفني  قبل 
من  حتمله  ملا  اجلزائريني 
ر�ضائل متكن عمارة خلو�ص  
بلغة  للقارئ   اإي�ضالها  من 
ب�ضيطة مكنت القراء العرب 
 ، عواملها  اكت�ضاف  من 
الروائي  هذا  قام  فلقد 
هذه  خالل  من  اجلزائري 
ا�ضتثنائية  الرواية مبراجعة 
ا�ضتقالل  قبل  ما  الأحداث 
اال�ضتعمار  من  اجلزائر 

الفرن�ضي والتي ك�ضف عنها 
من بوابة مدينة وهران.

�سيال 24 �ساهدة على 
ميالد هذه التحفة 

الأدبية للوجود 

معر�ص  فعاليات  و�ضهدت 
للكتاب  الدويل  اجلزائر 
�ضيال 24 باجلزائر العا�ضمة 
الروائي  العمل  هذا  اإطالق 
»طري  بـ  املو�ضوم  املميز 
يف  وقعه  الذي    « الليل 
جناحي من�ضورات املتو�ضط 
ولقد  للن�س،   حرب  ودار 
�ضبق للخو�ص  تن�ضيط ندوة 
االأديبة  »املغامرة  بعنوان 
خلو�ص«  لعمارة  واللغوية 
االإيطايل  ال�ضفري  مب�ضاركة 
يف اجلزائر با�ضكوايل فرارا 
طالب  خولة  واالأ�ضتاذة 
واملرتجم  االإبراهيمي 
فران�ضي�ضكو  االإيطايل 

ليّجو.  

امل�سي  والروائي  الكاتب  يعود 
يف  املجيد  عبد  اإبراهيم  املعروف 
اأخرى  مرة  وال�ضينما«،  »اأنا  كتابه 
املمزوجة  الذاتية  ال�ضرية  فن  اإل 
يُجيده  الذي  االأمر  وهو  بالتاريخ، 
ابن  حياة  كانت  فبعدما  باقتدار، 
يف  القاهرة  اإل  النازح  االإ�ضكندرية 
تتناثر  الع�سين  القرن  �ضبعينيات 
ثالثية  مثل  العديدة  رواياته  يف 
قرر  البهيجة  وعتباته  االإ�ضكندرية 

جمعها يف كتاب.
اأول  ق�ّص  بعدما  الروائي  لكن 
»جتربتي  يف  نف�ضه  عن  حكاياته 
الذي  الكتاب  اأن  وجد  االإبداع«،  مع 
العام  يف  زايد  ال�ضيخ  جائزة  حاز 
2016، لي�ص كافياً لريوي جزءاً مهما 
بال�ضا�ضة  عالقته  وهو  حياته  يف 
الف�ضية، ليُ�ضدر مطلع العام اجلاري 

حكايته الثانية عن ال�ضينما.
يحكيها  مُتّل  ال  رائعة  »حكايات 
اإبراهيم عبد املجيد  الكبري  الكاتب 
تُعيد  طفولته،  منذ  ال�ضينما  عن 
اختفت  ومدناً  جمياًل  ب�ساً  اإلينا 
و�ضينمات ُهدمت واأفالماً ال تُن�ضى، 
وكيف تقدم فهمه لل�ضينما مع الزمن، 

واأثر ذلك على حياته االأدبية«.
هكذا و�ضف النا�س الكتاب ال�ضادر 
عن الدار امل�سية اللبنانية يف 316 
اإبراهيم عبد املجيد  �ضفحة، ميزج 
ل�ضينمات  ال�ضعبي  التاريخ  بني 

االأفالم،  وحكايات  االإ�ضكندرية، 
وباإ�ضهاب  اأحياناً  باقت�ضاب  حاكياً- 
من  مقاطع  اأخرى-  اأحيان  يف 
اكت�ضف  التي  واملراهقة،  الطفولة 
اإظالم املكان،  فيها ما يحدث عند 
اآلة  �ضوت  مع  النور  خيط  وظهور 
يعر�ضان  اللذين  ال�ضاحرة،  العر�ص 
االأكرث  املدينة  ل�ضكان  االأحالم 

كوزموبوليتانية يف العامل اآنذاك.
عبد  �ضفحات  يف  اخلو�ص  مع 
يف  كذلك  تذهب  فاأنت  املجيد 
طفولة  موقف  عرب  نف�ضها،  الرحلة 
اأنهكت  حرب  نهايات  عا�س  ملن 
اإل  ذهب  كيف  فتقراأ  كله،  العامل 
ال�ضينما يف ذلك اليوم، وترى بو�ضرت 
ت�ضحك  قد  اأبطاله.  وتتاأمل  الفيلم 
على �ضذاجته حيناً وتبت�ضم يف اآخر، 
لكن كل حكاية قد تدفعك مل�ضاهدة 
اأن  مهتماً-  كنت  اإذا  ورمبا-  الفيلم، 
يف  ال�ضينما  �ضناعة  عن  اأكرث  تقراأ 

تلك الفرتة.
»عزم علّي ب�ضيجارة فاعتذرت فقال 
اأنت عبيط.  بتدخن�ص!  ما  ازاي  يل: 
رحت  �ضيجارة.  اأول  هذه  وكانت 
ما  يل:  فقال  نف�ص  كل  مع  اأ�ضعل 
ت�ضحب�ص النف�ص جلوة دلوقت. �ضويه 
�ضويه حلد ما تتعلم. واتعلمت.. منه 

هلل«..
املجيد  عبد  كان  ال�ضينما  ب�ضبب 
وكانت  احل�ضانة،  من  هارباً  طفاًل 

كان  طاملا  االأعظم  متعته  كذلك 
ال�ضينما  يف  املدر�ضة.  عن  بعيداً 
اأول  الكبري  الكاتب  دّخن  اأي�ضاً 
وزمالء  ا  رفاق  عن  حكى  �ضجائره. 
الذين  االأغراب  وحتى  املدر�ضة، 
مع  ذاكرته  يف  اأثراً  وتركوا  قابلهم 
�ضورة الفيلم و�ضكل الكر�ضي ورفيق 

امل�ضاهدة.
حياة  يف  الفرا�ضة«  »تاأثري  عن  روى 
»حممد«  مثل  جاوروه،  من  بع�ص 
ناجحاً  كان  الذي  االبتدائية  رفيق 
اأحد  وا�ضتخفاف  اأبيه  ُمباالة  لكن ال 
اإل  حياته  غرّيا  املدر�ضة  فّرا�ضي 
ال�ضينما  فرا�ضة  كانت  رمبا  االأبد. 
�ضاحب  حياة  دفع  من  االأخرى  هي 
ال�ضيف ال�ضابع وال�ضتني اإل االإبداع.

االأبطال  كان  ال�ضينمائي  ن�ضجه  مع 
يتغريون يف حياة عبد املجيد، كذلك 
وتلك  اأحبها  فهذه  ال�ضينمات،  كانت 
تروقه،  التذاكر  فتاة  الأن  يدخلها 
رمبا  لكنه  مرغماً.  كان  واالأخرى 
بعدما نظر اإليها االآن ي�ضعد باأنه راأى 

الكثري حقاً.
»�ست كثرياً اأذكر اأ�ضماء املخرجني، 
ومل اأفعل ذلك مع االأفالم التي راأيتها 
فيها  كنا  التي  و�ضباي  طفولتي  يف 
وتغري  كربت  باملمثلني.  مبهورين 
عاماًل  املخرج  ا�ضم  و�ضار  االأمر 
�ست  الفيلم.  م�ضاهدة  يف  اأقوى 
حر�ضت  ثم  ومن  ال�ضينما  يف  اأفهم 

�ضار  الذي  املخرج  ا�ضم  كتابة  على 
بالفعل مهماً يل واأعرف اأنه �ضيقدم 
قاهرة  يف  باملمثلني«.  جديداً 
ال�ضبعينيات وجد  من  الثاين  الن�ضف 
لل�ضينما،  اأو�ضع  رحاباً  املجيد  عبد 
يف  بها  ا�ضتقر  التي  العا�ضمة  ففي 
ما  على  نافذته  تفتحت   ،1975 عام 
بعدما  العر�ص،  دور  من  اأكرث  هو 
اأن�ضاأت جمعية نُقاد ال�ضينما مهرجان 
 1976 عام  يف  ال�ضينمائي  القاهرة 
رئا�ضته.  املالخ  كمال  الناقد  وتول 
ال�ضابع  للفن  نظرته  تطورت  هناك 
�ضاهده  مما  وكان  بل  اأكرب،  ب�ضورة 
ذهنه  يف  غر�ص  ما  احلقبة  تلك  يف 
بذوراً لالإبداع، مثلما حكى عن فيلم 
بلجيكي كان بطله م�ضاباً مبتالزمة 
داون، به م�ضهد مل ين�ضه اأبداً، وكان 
ال�ضهرية  روايته  لكتابة  املحرك  هو 

»يف كل اأ�ضبوع يوم جمعة«.
باجلديد  مده  يف  املهرجان  ي�ضتمر 
كان  بينما  العاملية،  ال�ضينما  من 
من  اجلديد  اجليل  يكت�ضف  اأي�ضاً 
يختتم  امل�سيني.  االأفالم  ّناع  �ضُ
عبد املجيد حكاياته مبلحق يحتوي 
القدمية،  االإ�ضكندرية  �ضينمات 
ال�ضديد  التغري  مع  اأكرثها  راح  التي 
عن  مقاالته  من  واآخر  املدينة،  يف 
الو�ضول  ا�ضتطاع  التي  ال�ضينما 

اإليها.
وكالت 

ال�سادر عن الدار امل�سرية اللبنانية

الروائي اإبراهيم عبد املجيد يعود بـ »اأنا وال�سينما« 
دار  عن  حديثاً  �ضدر 
كتاب:  بريوت  يف  الرافدين 
من  وخيميائيون«  »حدادون 
والفيل�ضوف  املوؤرخ   تاأليف 
اإلياد  مر�ضيا  واخلبري 
نا�س  حممد  وترجمة: 
حديث  ن�ص  كل  يف  الدين. 
االأديان  تاريخ  يتناول 
اإلياد  مر�ضيا  ا�ضم  يطالعنا 
 )1986_1907( الروماين 
والفيل�ضوف  املوؤرخ  
االأفكار  تاريخ  يف  واخلبري 
الدينية  واملعتقدات 
مر�ضيا  كان   . واالأ�ضاطري 
رومانيني  ثالثة  ثالث  الياد 
العاملية  الثقافة  اأغنوا 
وا�ضتطاعوا  مذهل  ب�ضكل 
�ضعلة  معهم   يحملوا  اأن 
االإبداع واخللق من بالدهم 
حلمها  »يف  التي  رومانيا 
ت�ضيل بيزنطة وتـت�ضكع مرة 
يف اأوروبا ومرة يف ال�سق«، 
مر�ضيا  �ضاعرها  يقول  كما 
دين�ضكو: تري�ضتان تزارا يف 
يف  �ضيوران  واإميل  ال�ضعر 
يف  اإلياد  ومر�ضيا  الفل�ضفة 

تاريخ االأديان.
يف  اأي�ضاً  كانت  اخليمياء 
اإلياد  اهتمامات  �ضلب 

الذي مل يكن يعتربها اأ�ضاًل 
�ضاد  للكيمياء،  خرافياً 
ولكن  الو�ضطى  الع�ضور 
بتف�ضري  لنا  ت�ضمح  ظاهرة 
واملعتقدات  االأديان 
اإيجابية  ثقافية  كظواهر 
باالهتمام،  وجديرة 
يف  جذورها  مالحقاً 
حيث  القدمية  املجتمعات 
واالأحجار  النباتات  كانت 
طابعاً  تتخذ  واملعادن 
اخلامات  وتنمو  مقد�ضاً 
يف  االأجنَة  مثل  املعدنية 
منقباً  االأم.  االأر�ص  رحم 
االأفريقية   االأ�ضاطري  يف 
واليونانية  وال�ضينية  
مر�ضيا  يعترب  والهندية، 
املقد�ص  جتربة  اأن  اإلياد 
جتربة كونية وموؤ�ض�ضة للنوع 
العمالق  يباغتنا  الب�سي: 
با�ضت�ضهادات  الروماين 
العربية  الثقافة  اأعالم  من 
االإمام  مثل  واالإ�ضالمية 
جعفر ال�ضادق وابن وح�ضية 
وابن  �ضينا  وابن  النبطي 
لل�ضيف  و�ضفه  يف  الرومي 
)الع�ضب( يف كتابه حّدادون 

وخيميائيون.
 وكالت 

للفيل�سوف مر�سيا اإلياد

ترجمة عربية لكتاب
 »حدادون وخيميائيون« 

مواليد  من  خلو�ص  عمارة 
العا�ضمة،  باجلزائر   1970
واالإيطالية،  بالعربية  يكتب 
الفل�ضفة  معهد  من  تخّرج 
بجامعة اجلزائر عام 1994. 
عاما،   18 اإيطاليا  يف  اأقام 
يف  دكتوراه  على  ح�ضل 
جامعة  من  االأنرثوبولوجيا 
نيويورك  يف  يقيم  روما. 
له:  �ضدر  فلقد   201 منذ 
)رواية  والقر�ضان«  »البق 
بالعربية واالإيطالية، ترجمة 
روما  ليّجو(،  فران�ضي�ضكو 
من  تر�ضع  »كيف    /1999
تع�ضك«،  اأن  دون  الذئبة 
وبريوت   2003 اجلزائر 
املوؤلف  اأعاد  ،ولقد   2006
بعنوان  باالإيطالية  كتابتها 
حول  احل�ضارات  »�ضدام 
فيتوريو«،  �ضاحة  م�ضعد يف 
اإل  وترجمت   2006 روما 
االإجنليزية  لغات:  ثماين 
واالأملانية  والفرن�ضية 
والهولندية  واالإ�ضبانية 

والدمناركية  واليابانية 
اقتب�ضت  كما  واالأمازيغية. 
عام  �ضينمائي  فيلم  اإل 
اإيزوتا  اإخراج  من   2010
على  الرواية  حازت  توزو. 
االأدبية  فاليانو  جائزة 
الدولية وجائزة راكلماري - 
 ،2006 عام  �ضا�ضه  ليوناردو 
اإ�ضافة اإل جائزة املكتبيني 
 .2008 عام  اجلزائريني 
)رواية  ال�ضغرية«  »القاهرة 
بالعربية واالإيطالية(، بريوت 
من  ترجمت  و   2010 وروما 
االإجنليزية  اإل  االإيطالية 
واالأملانية  والفرن�ضية 
واليابانية./  »فتنة اخلنزير 
�ضالفاريو«  �ضان  يف  ال�ضغري 
روما  باالإيطالية(،  )رواية 
2012. ترجمت اإل الفرن�ضية 
»مزحة  واالإجنليزية./  
�ضارع  يف  غرية  ال�ضّ العذراء 
باالإيطالية(،  )رواية  اأورميا« 
اإل  ترجمت   .2014 روما 

الفرن�ضية واالإجنليزية.

الكاتب عمارة خلو�س يف �سطور ...
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خم�س مواد غذائية تبطئ 

ال�صيخوخة
املواد  هذه  اأحد  التفاح  ويعد 
بانتظام  تناوله  اأن  حيث  الغذائية، 
الن�شاط واحليوية، الحتوائه  يجدد 
الفالفونويد  مركبات  على 
لالأك�شدة.  امل�شادة  والبوليفينول 
يف  املركبات  هذه  ت�شاعد  كما 
ميكن  بحيث  القلب،  عمل  حت�شني 

اعتبار تناول التفاح ب�شورة منتظمة وقاية فعالة من اأمرا�ض القلب 
وعمل  اله�شم  عملية  يح�شن  التفاح  اأن  كما  الدموية.  واالأوعية 

البنكريا�ض والكبد.
وين�شب البنجر )ال�شمندر( اأي�شا اإىل املواد املفيدة، حيث اأن تناوله 
وع�شريه يزيد من قدرة اجل�شم على التحمل بف�شل حم�ض الفوليك 
يحفز عمل  البنجر  اأن  كما  ي�شاعد يف خلق خاليا جديدة.  الذي 
الدماغ ويحميه من عمليات االنتكا�ض املرتبطة بالتقدم يف العمر. 
ويطلق على البنجر خ�رضة اجلمال، الأنه ي�شاعد يف تطبيع �شغط 
الدم ويح�شن املزاج وينظف الكلى والكبد، ويوؤثر اإيجابيا يف حركة 
االأمعاء وعملية التمثيل الغذائي، ويخف�ض م�شتوى ال�شكر يف الدم 

وين�شط منو ال�شعر واالأظافر.
االأطباق املحتوية  يتناول  اأن  دائما  �شابا  يبدو  اأن  يريد  وعلى من 
هذا  بف�شل  ال�شباب«.  »بروتني  بالكوالجني  الغني  اجليالتني  على 
وتعزز  الع�شلي.  والن�شيج  وال�شعر  اجللد  و�شع  يتح�شن  الربوتني، 
االأحما�ض االأمينية املوجودة يف اجليالتني ع�شلة القلب والن�شاط 

املعريف.
وتاأتي الفراولة يف املرتبة الرابعة بني هذه املواد، فقد ك�شفت نتائج 
درا�شة اأجراها علماء جامعة وارويك الطبية الربيطانية اأن تناول 
تركيز  من  يزيد  الذي   Nrf2 الربوتني تن�شيط  اإىل  يوؤدي  الفراولة 
م�شادات االأك�شدة يف الدم ويخف�ض م�شتوى الدهون والكولي�شرتول 
فيه وحتتوي الفراولة النا�شجة على ن�شبة عالية من النحا�ض الذي 
يحفز اإنتاج الكوالجني يف اجللد. كما حتتوي  على اأحما�ض خمتلفة 

ت�شاعد يف جتدد خاليا اجللد وم�شادة لاللتهابات.
ينظف  الزيتون. حيث  فهي  القائمة  هذه  اخلام�شة يف  املادة  اأما 
مفيد  وهو  الثقيلة.  املعادن  واأمالح  ال�شموم  من  اجل�شم  الزيتون 
اإيجابيا يف  يوؤثر  الكال�شيوم الذي  للم�شنني، الأنه يحتوي على  جدا 
ن�شيج العظام. كما يحتوي على اأحما�ض دهنية خمتلفة تعمل على 
تنظيف  على  ي�شاعد  ما  الدم،  يف  الكولي�شرتول  م�شتوى  تخفي�ض 

االأوعية الدموية.

ما الأطعمة املفيدة للقلب؟
�شبب  اأكرب  القلب  اأمرا�ض  التزال    
التغذية  وتلعب  العامل،  يف  للوفاة 
من  القلب  حماية  يف  هاماً  دوراً 
البدين  الن�شاط  جانب  اإىل  امل�شاكل 
التدخني،  عن  واالإقالع  واحلركة، 
اأطعمة  اأف�شل  اإليك  التوتر.  وتخفيف 
اإىل جانب خف�ض  الدم املرتفع،  يقلل �شغط  االأخ�رض  ال�شاي  لقلبك: 
البقول. احلّم�ض والفول والعد�ض والبازالء  بن�شبة �شئيلة  الكول�شرتول 
وم�شادات  باالألياف  اأنها غنية  اإىل جانب  الربوتني  اأف�شل م�شادر  من 

االأك�شدة التي جتعلها �شديقة للقلب.
الهليون. ميتاز الهليون بالفوالت، وم�شادات االأك�شدة التي متنع ان�شداد 
ال�رضايني. التوت والفراولة. اإىل جانب املحتوى الغني باالألياف متتاز 
»اأ«  لفيتامينات  رائع  م�شدر  باأنها  )الفريز(  والفراولة  التوت  عائلة 
االأك�شدة  اإىل جانب م�شادات  والكال�شيوم،  والفوالت  و«�شي« واحلديد 

التي حتمي جدران ال�رضايني من التاأك�شد.
م�شتوى  يخف�ض  بانتظام  الربوكلي  اأكل  باأن  درا�شات  تفيد  الربوكلي. 

الكول�شرتول ويحمي القلب من االأمرا�ض.
بذور الكّتان. توفر هذه البذور فائدتني كبريتني، اأولهما خف�ض �شغط 
الدم املرتفع، والثانية خف�ض الكول�شرتول ال�شار، وبالتايل احلماية من 

اجللطات.
ال�شوكوال  توفرها  التي  االأك�شدة  م�شادات  متتاز  الداكنة.  ال�شوكوال 

الداكنة باأنها حتمي من ان�شداد ال�رضايني واجللطات.
باأن تناول  البع�ض، تفيد درا�شات حديثة  القهوة. على عك�ض ما يظن 

القهوة باعتدال يحمي من االأزمات القلبية وال�شكتة الدماغية.
االأ�شماك الدهنية. توفر اأ�شماك ال�شلمون واملكاريل والتونة وال�رضدين 
ال�شاي  الت�شلّب.  من  والقلب  ال�رضايني  حتمي  التي  اأوميغا3  دهون 
الدم  �شغط  يقلل  االأخ�رض  ال�شاي  باأن  بحثية  اأدلة  تفيد  االأخ�رض. 

املرتفع، اإىل جانب خف�ض الكول�شرتول بن�شبة �شئيلة.
وهي  ال�شحية،  اأوميغا3  بدهون  اجل�شم  املك�رضات  تزّود  املك�رضات. 
باأن  درا�شات  تفيد  ال�شوفان.  وال�رضايني.  القلب  لع�شلة  اأ�شا�شي  غذاء 
حبوب ال�شوفام ت�شاعد على خف�ض الكول�شرتول ال�شار. الطماطم. من 
اأف�شل م�شادر البوتا�شيوم الالزم لن�شاط ع�شلة القلب وفيتامني »�شي« 

والفوالت الطماطم 

تتاأخر يف نومك، رمبا تبكر يف... موتك
ويف  �شديق  املبكر  اال�شتيقاظ   
لنعمة ال�شحة وطول العمر، وتالياً، 
التاأخر الك�شول يف النوم رمبا ق�رض 
عمرك وقّربك من فرا�ض املوت. 
على االأقل ذلك ما اقرتحه تقرير 
علمي ن�رضته »جملة جمعية اأطباء 
اأخرياً، وخل�ض  القلب االأمريكيني« 
الأكرث  لياًل  النوم  اأن  اإىل  اخلرباء 
بخطر  يرتبط  �شاعات،   8  -7 من 

املوت املبكر.
 74 نتائج  يف  اخلرباء  ودقق 
ما  �شملت  موّثقة،  علمية  درا�شة 
�شخ�ض.  ماليني   3 على  يزيد 
املبكر  املوت  ن�شبة  اأن  ووجدوا 

من  اأكرث  ينامون  من  عند  ترتفع 
على  تزيد  بن�شبة  لياًل،  �شاعات   8
ينامون  املائة مقارنة مبن  30 يف 
8 �شاعات. ورّجح اخلرباء اأن يكون 
الطبيعية،  املدة  على  زيادة  النوم 
موؤ�رضاً  ذاته  بحد  يكون  رمبا 
باأحد  االإ�شابة  خطر  ارتفاع  على 
اأمرا�ض القلب وال�رضايني، وكذلك 
يتنبه  اأن  �رضورة  اإىل  اأ�شاروا 
طرح  اإىل  العام  الطب  ممار�شوا 
مدة  عن  روتينية  ب�شورة  اأ�شئلة 
عند  االنتعا�ض  ومدى  لياًل  النوم 
من  كل  على  �شباحاً،  اال�شتيقاظ 

يق�شد عياداتهم.

مناطق  يف  كورونا  فريو�ض  انت�رض 
االأ�شبوع  خالل  العامل  من  خمتلفة 
املا�شي، حيث اأدى املر�ض الفتاك 
انطالقه  منذ  املئات  اإ�شابة  اإىل 
خطورة  ورغم  ال�شينية   ووهان  من 
اأنه  اخلرباء  اأحد  يعتقد  الفريو�ض، 
اأ�شهر  يف  البقاء  اأجل  من  �شيكافح 

ال�شيف.
واأثار تف�شي فريو�ض كورونا اجلديد 
القلق بني م�شوؤويل ال�شحة يف جميع 
اإىل  يتطلعون  الذين  العامل،  اأنحاء 
املر�ض  انت�شار  مع  احلاالت  عالج 
من  العدوى  وانتقال  الكوكب،  عرب 
اإن�شان اإىل اإن�شان يف ظروف ال�شتاء 

الباردة.
اأر�ض  مبثابة  ال�شتاء  ف�شل  ويُعد 
التي  الفريو�شات،  لتكاثر  خ�شبة 
بني  االنت�شار  على  القدرة  حققت 
يف  ثباتا  اأكرث  لكونها  نظرا  الب�رض، 
»البقاء«  ميكنها  كما  البارد،  الهواء 
الرطوبة  انخفا�ض  مع  اأطول  لفرتة 
ويقلل الربد من الدفاعات اجل�شدية، 
ما ي�شمح للفريو�شات بدخول اجل�شم 

ب�شهولة.

نيل�شن  جونا�ض  الدكتور  وقال 
لـ  املوؤ�ش�ض  ال�رضيك   ،)MD(
اإن  ال�شفر(،  لقاح  Practio)خدمة 
النا�ض  ي�شيب  لن  كورونا  فريو�ض 

ب�شهولة كبرية خالل ف�شل ال�شيف.
»اإك�شربي�ض«  موقع  مع  حديثه  ويف 
»الطق�ض  نيل�شن:  قال  الربيطاين، 
لفريو�ض  مواتيا  ظرفا  لي�ض  الدافئ 
اأكرث  الربد  نزالت  وتكون  كورونا. 
حيث  ال�شتاء،  ف�شل  يف  �شيوعا 
ترّبد درجات احلرارة املنخف�شة 

ي�شهل  ما  االأنف  على  الغ�شاء 
دخول الفريو�ض اإىل اجل�شم«.

العديد  نيل�شن  الدكتور  قدم  كما 
مع  للم�شافرين  الن�شائح  من 
الفريو�ض،  انت�شار  ا�شتمرار 

ومنها:
- جتنب ال�شفر غري ال�رضوري اإىل 
واملقاطعات  ال�شني  يف  ووهان 
االت�شال  جتنب   - املحيطة. 
الذين  االأ�شخا�ض  مع  الوثيق 
اجلهاز  التهابات  من  يعانون 

جتنب   - احلادة.  التنف�شي 
يف  ميتة(،  اأو  )حية  احليوانات 
واملنتجات  احليوانات،  اأ�شواق 
غري  اللحوم  )مثل  احليوانية 
اليدين  غ�شل   - املطبوخة(. 
واملاء.  بال�شابون  با�شتمرار 
واأ�شاف نيل�شن: »ت�شري الدرا�شات 
اإىل اأن اأقنعة الوجه ميكن اأن تكون 
مفيدة يف منع انت�شار الفريو�شات، 
وحمطات  املطارات  يف  خا�شة 

املرتو والقطار«.

ن�صائح ب�صيطة حتميك من مر�س قاتل!

�شحي  غذائي  نظام  اتباع  يعترب 
ال  قد  لالأ�شف،  ولكن  جيدا،  اأمرا 
مينع ذلك االإ�شابة ب�رضطان االأمعاء 
ب�شكل كامل، وفقا لالأطباء. وت�شمل 
الحتمال  املرافقة  اخلطر  عوامل 
زيادة  اخلطري:  باملر�ض  االإ�شابة 
الكثري من  الوزن والتدخني و�رضب 
الكحول ومر�ض ال�شكري من النوع 
الن�شائح  اأهم  يلي  وفيما  الثاين 
التي ت�شاعدك على تقليل احتمال 

االإ�شابة ب�رضطان االأمعاء:

عن  تبتعد  ال   1-
الكربوهيدرات

ميكن اأن تكون الكربوهيدرات غري 
حمببة عند حماولة اإنقا�ض الوزن، 
اأن االألياف  ولكن اخلرباء يعتقدون 
ميكن اأن ت�شاعد يف ت�رضيع حترك 
ومن  اله�شمي  اجلهاز  الطعام عرب 

االأف�شل التم�شك باأ�شناف احلبوب 
االأ�شمر  اخلبز  مثل،  الكاملة 
متتلك  حيث  واملعكرونة،  واالأرز 
م�شادة  خ�شائ�ض  االأطعمة  هذه 
اأمعاءك  ي�شاعد  ما  لاللتهابات، 

على البقاء ب�شحة جيدة.

اخل�ضروات  تناول   2-
والفواكه

اأظهرت الدرا�شات اأن تناول كميات 
اأن  ميكن   ،C فيتامني  من  كبرية 
االإ�شابة  خطر  تقليل  يف  ي�شاعد 
بتخزين  قم  لذا  االأمعاء.  ب�رضطان 
االأخرى،  واحلم�شيات  الربتقال 
باالإ�شافة اإىل تناول الفلفل والتوت 

والكيوي.

اللحوم  من  احلد   3-
امل�ضنعة

 Beating Bowel منظمة  تقول 
Cancer اخلريية اإن هناك عالقة 

واتباع  االأمعاء  �رضطان  بني  قوية 
الكثري  على  يحتوي  غذائي  نظام 
املعاجلة.  احلمراء  اللحوم  من 
من  اأقل  بتناول  املنظمة  وتو�شي 
يف  االأحمر  اللحم  من  غرام   500

االأ�شبوع.

من  الكثري  تناول   4-
االأ�ضماك

وهو  للّحوم  هام  بديل  يوجد 
الزيتية  االأنواع  خا�شة  ال�شمك، 
ال�شلمون وال�رضدين واأظهرت  مثل 
اأجريت عام 2016 يف كلية  درا�شة 
الربيطانية  بالعا�شمة   King’s
من  قليلة  كمية  تناول  اأن  لندن، 
االأ�شماك الزيتية يف اليوم، ميكن اأن 
ب�رضطان  االإ�شابة  من خطر  يقلل 
اأن  ويعتقد  كبري  ب�شكل  االأمعاء 
ال�شبب يف ذلك هو اأن هذه االأنواع 
من االأ�شماك غنية باأوميغا 3، ولها 
امل�شادة  اخل�شائ�ض  من  الكثري 

لاللتهابات.

خبري يك�صف ما قد يوقف فريو�س 
كورونا على النت�صار ب�صهولة!
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�لثقة باهلل يف �لأزمات
امل�سلم يحتاج كثريايف هذا الزمان اإىل الثقة باهلل �سبحانه و تعاىل ، الثقة 

باهلل يا عباد اهلل ، الثقة باهلل و التوكل على اهلل .
فلماذا يثق املوؤمن بربه و يتوكل عليه ؟ - لأن اهلل �سبحانه و تعاىل على 

ا اأَْمُرهُ اإَِذا  َ كل �سيء قدير - و لأن الأمر كله هلل ، قل اإن الأمر كله هلل ، »اإَِنمّ
اأََراَد �َسيًْئا اأَْن يَُقوَل لَُه ُكْن َفيَُكوُن« )ي�س 82(

- لأنه تعاىل يورث الأر�س من ي�ساآء من عباده كما قال »....اإَِنمّ اْلأَْر�َس 
ِ يُوِرثَُها َمْن يَ�َساءُ ِمْن ِعبَاِدِه....«)الأعراف 128( - لأن الأمور عنده  هلِلَمّ

ِ تُْرَجُع اْلأُُموُر« )البقرة 210( و  �سبحانه كما قال عز و جل ».....َواإِىَل اهلَلمّ
لي�س اإىل غريه  - لأنه �سديد املحال فهو عزيز ل يُغلب كما قال تعاىل 

َحاِل« )الرعد 13( - لأنه �سبحانه و تعاىل له جنود  ».......َوُهَو �َسِديُد امْلِ
ْر�ِس....«  َماَواِت َواْلأَ ِ ُجنُوُد ال�َسمّ ال�سموات و الأر�س فقال عز و جل »َوهلِلَمّ
ُ َقِوًيمّا َعِزيًزا« )الأحزاب  )الفتح 7( - جمع القوة و العزة »......َوَكاَن اهلَلمّ

25( - و قهر العباد فاأذلهم ، فهم ل يخرجون عن اأمره و م�سيئته »......
ِة امْلَِتنُي«  اُق ُذو الُْقَومّ َزمّ َ ُهَو الَرمّ اُر« )الزمر 4( - »اإَِنمّ اهلَلمّ ُ الَْواِحُد الَْقَهمّ ُهَو اهلَلمّ

)الذاريات58( فهو ذو القوة و هو املتني �سبحانه و تعاىل
ِ ُملُْك  - و هو عز و جل يقب�س و يب�سط - و هو يُوؤتي ُملكه من ي�ساآء »َوهلِلَمّ

ُ َعلَى ُكِلمّ �َسْيٍء َقِدير«ٌ )اآل عمران 189( ْر�ِس َواهلَلمّ َماَواِت َواْلأَ ال�َسمّ
ُ ِب�ُضٍمّ َفَل  - و هو �سبحانه و تعاىل الذي ي�ُض و ينفع »َواإِْن َيْ�َس�ْسَك اهلَلمّ

َكا�ِسَف لَُه اإَِلمّ ُهَو ......« )الأنعام 17(

ما ظنك باثنني
 �هلل ثالثهما

عليه  اهلل  صلى   - اهلل  رسول  كان  هل 
تلك  لكل  للتعرض  مضطراً   - وسلم 
قادراً   - سبحانه   - ربه  يكن  ألم  اخملاطر؟ 
مباشراً  نقالً  املدينة  إلى  ينقله  أن  على 
كما حدث في رحلة اإلسراء واملعراج؟ لَِم 
والرسالة  الهدف  وما  إذن،  الهجرة  كانت 
التي تبعثها إلى أمة املسلمني َسلَِفهم 
وهذا  الرسالة  تلك  ندرك  وَخلَِفهم؟ 

الهدف من املواقف اخملتلفة في الهجرة:
عندما تتبعت قريش رسول اهلل وصاحبه 
أبا بكر َحّتى انَتَهوا إلَى بَاِب الَغار َفَوَقُفوا 
أَّن  لَو  اهلّلِ  رَُسوَل  يَا  بَكٍر,  أَبُو  َفَقاَل  َعلَيِه. 
أََحَدُهم نََظرَ إلَى َما َتَت َقَدَميِه ألَبَصرَنَا. 
َفَقاَل َما َظّنك بِاثَننِي اهلّلُ ثَالُِثُهَما؟ ال َتزَن 

إّن اهلّلَ َمَعَنا.
لو تأملنا هذا املوقف ألدركنا معنًى سامياً 
وإميانه  املسلم  عقيدة  أصل  من  ينبع 
باهلل.. الواحد.. القادر.. املالك.. الذي يقول 
للشئ كن فيكون... ذلك املعنى هو الثقة 
 - عليه  والتوكل  به  الظن  وحسن  باهلل 
بأسباب  واألخذ  العمل  مع   ...- سبحانه 

النجاح.
حديٍث,  في  وتعالى-  سبحانه   - يقول 
وأنا معه  بي،  أنا عند ظن عبدي  قدسي: 
ذكرته  نفسه  في  ذكرني  فإن  ذكرني،  إذا 
ذكرته  ملٍئ,  في  ذكرني  وإن  نفسي،  في 
في ملٍئ, خيٍر, منهم، وإن تقرب إلّي شبراً 
ذراعاً  إلّي  تقرب  وإن  ذراعاً،  إليه  تقربت 
أتيته  ميشي  أتاني  وإن  باعاً،  إليه  تقربت 

هرولة.
لقد  التوكل:  هذا  نتيجة  كانت  ماذا 
عند  املشركني  عيون  عنه  اهلل  أعمى 
خروجه من بينهم، بل ونثر على رؤسهم 
التراب.. وحجب أبصارهم عنه عند الغار.. 
بن  والعنكبوت.. وقصة سراقة  واحلمامة 
فهو  اهلل  على  يتوكل  من  }و  و....  مالك.. 

حسبه * إن اهلل بالغ أمره{.

ف�سائل �ل�سالة على �لنبي
لل�سلة على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
ما  بع�س  ذلك  نذكر من  ف�سل عظيم.. 
النبوية  ثبت بالقراآن الكرمي والأحاديث 

ال�ضيفة:
النبي  على  ي�سلي  حني  العبد  اأن  اأول: 
�سلى اهلل عليه و�سلم يوافق يف ذلك رب 
العزة �سبحانه وتعاىل الذي ي�سلي على 
اليقني  مع  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
اهلل  ف�سلة  خمتلفتان؛  ال�سلتني  اأن 
ثناء  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله  على 
وت�ضيف، اأما �سلتنا فهي دعاء و�سوؤال 

اإىل اهلل تعاىل اأن يعلي قدر نبينا حممد 
�سلى اهلل عليه و�سلم ويعظم من �ساأنه.

الكرام  امللئكة  بخلق  التخلق  ثانيا: 
الذين ي�سلون على ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم.
يف  الوارد  الإلهي  الأمر  اتباع  ثالثا: 
اإمام  على  وال�سلم  بال�سلة  القراآن 

املتقني �سلى اهلل عليه و�سلم.
ر�سول  على  �سلى  من  يح�سل  رابعا: 
واحدة  مرة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
تعاىل  اهلل  اأن  وهو  عظيم،  ف�سل  على 

ع�ض  يعطيه  باأن  العبد  هذا  على  ينعم 
اأ�سعاف ما فعل، مع اختلف عظيم األ 
اأن ذكر اهلل لعبده اأعظم واأجل من  وهو 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  للنبي  العبد  ذكر 
والدليل على ذلك قول ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم: “من �سلى علي واحدة 
بل ورد عن   . �سلى اهلل عليه ع�ضا” 1 
عبد اهلل بن عمرو بن العا�س قوله: “من 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  على  �سلى 
واحدة �سلى اهلل عليه وملئكته �سبعني 

مرة” 2 .

�لل�ص ور�بعة �لعدوية
دخل ل�س ي�ضق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل عنها فنظر فى بيتها يينا و�سمال فلم يجد �سيئا �سوى ) اإبريق (  

فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا اإن كنت من ال�سطار فل تخرج اإل ب�سئ 
فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 

قالت له : يا م�سكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سلة رفعت ال�سيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت : �سيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فل حترمه من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سلته وجد ال�سارق فى قلبه لذه 
غريبه نحو العبادة والقرب من اهلل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته 

�ساجدا ... فلما اأنهى �سلته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب اهلل ك�ضى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا ل�سنيعها 

فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!

فنوديت فى �ضها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك قربناه

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�ساعي 
للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�سر موا�سع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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النقال  :0661.41.25.76  

»الإ�شكندرية للفيلم الق�شري« ُيكرم �شلوى 
  حممد علي.. واإبراهيم ن�شر يعتذر

كّرمت اإدارة مهرجان االإ�شكندرية 
�شلوى  الفنانة  الق�شري،  للفيلم 
حممد علي، يف حفل افتتاح الدورة 
، على  اأم�ش  اأول  ال�شاد�شة، م�شاء 
م�رشح �شيد دروي�ش باالإ�شكندرية، 
بح�شور بع�ش قيادات املحافظة 
لل�شينما،  الثقافة  وزير  وم�شت�شار 
الدكتور خالد عبداجلليل، ورئي�ش 

املهرجان، حممد حممود.
لـ 100 فيلم ق�شري يف  واأبدت �شلوى اعتزازها بالتكرمي بعد تقدميها 
م�شريتها، م�شددة على �رشورة االهتمام ب�شناعة االأفالم الق�شرية يف 
م�رش، الأنها تتعر�ش لظلم بنّي على م�شتوى ال�شناعة نف�شها، بح�شب 

قولها.
واعتذر الفنان اإبراهيم ن�رش عن ح�شور حفل االفتتاح لظروف خا�شة، 
موؤكداً على جميئه يف حفل اخلتام، وذلك ح�شبما اأكد يف مقطع م�شور 

اأذيع يف احلفل.
وزارة  بجهود  حممود،  حممد  املهرجان،  رئي�ش  اأ�شاد  جانبه،  ومن 
حمافظة  لقيادات  ال�شكر  ووجه  للمهرجان،  دعمها  يف  الثقافة 

االإ�شكندرية على رعايتهم للحدث ال�شينمائي الأول مرة منذ 6 اأعوام.
باري�ش«   – »اإ�شكندرية  بعنوان  اأغنية  عر�ش  املميز  احلفل  و�شهد 
وقام بغنائها عدد من �شباب املحافظة، فيما ُعر�ش الفيلم التون�شي 
»حورية« للمخرج اأ�شامة عزي، وبطولة الفنانة فاطمة بن �شعيدان يف 

ختام احلفل.
جميلة  واأبرزهم  املمثلني،  من  التحكيم  جلان  اأع�شاء  احلفل  وح�رش 
عو�ش واإجني وجدان وعمرو عابد، كما ح�رشت االإعالمية يا�شمني 

اخلطيب برفقة حار�ش �شخ�شي لها.

خالد ال�شاوي: اأحداث »ليالينا« 
مليئة مب�شاعر الثمانينيات   

ال�شاوي  خالد  الفنان  يوا�شل 
م�شل�شل  يف  دوره  ت�شوير 
»ليالينا« للمخرج اأحمد �شالح، 
رم�شان  يف  عر�شه  واملقرر 

املقبل.
اأحداث  اإن  ال�شاوي،  وقال 
حقبة  يف  تدور  م�شل�شله 
مليء  عمل  وهو  الثمانينيات، 
قوله،  بح�شب  بامل�شاعر، 

يوؤدي  حيث  اأدواره،  �شابق  عن  خمتلفاً  دوراً  فيه  يج�شد  اأنه  م�شيفاً 
مع  م�شاهده  الأغلب  ت�شويره  عن  وك�شف  فل�شفة.  اأ�شتاذ  �شخ�شية 
الفنانة �شابرين، معرباً عن �شعادته بالتعاون معها، الأنها »ممثلة من 
العيار الثقيل«، وفق قوله. وي�شارك يف بطولة »ليالينا« غادة عادل واإياد 

ن�شار وحممد ال�شقنقريي ونورهان، من تاأليف اأحمد عبدالفتاح.

مي عز الدين والعفوية والت�شالح 
مع الذات

االكرث  من  وواحدة  العربيات  املمثالت  اف�شل  من  انها  عن  عدا 
بخفة  الدين   عز  امل�رشية  مي  املمثلة  تتميز  ومتابعة،  جماهريية 
دمها وعفويتها وت�شاحلها مع الذات. ومن اآخر من�شوراتها، �شورتان 

طريفتان ملوقف حمرج ح�شل بينها وبني طبيبها اخلا�ش.
وظهرت مي بال�شورتني مع طبيبها، وكتبت معلقة على  اإحداهما: »ملا 
يبقى دكتورك اأطول منك وحتاول تطوله«، وعلقت على االأخرى: »هو 

عل�شان دكتوري ه�شكت له؟ �شديت كر�شي  وطلعت اأتفاهم معاه«.
بني العفوية والت�شنع اأحياناً خيط رفيع البع�ش يتخطاه والبع�ش االآخر 
يحافظ عليه، ومي عز الدين على عك�ش الكثري من النجمات اللواتي 
على  تكون  باأن  تنجح  اجلمهور،  قلب  اىل  بعفوية  بالو�شول  يف�شلن 
حقيقتها. وهذا لي�ش املن�شور الوحيد الذي تكون فيه بهذه العفوية، 

فمن يراقب �شفحتها يلحظ روحها املرحة اجلميلة.

الفنان نور الدين �شقران ينظم معر�شا 
حول مو�شيقى اجلاز باجلزائر العا�شمة

�شقران  الدين  نور  الر�شام  د�شن 
العا�شمة  باجلزائر  اأم�ش  اأول 
حتت  املعا�رش  للر�شم  معر�شا 
للجاز«  تكرميية  »حتية  عنوان 
النوع  هذا  خالله  من  اأحيا 
املو�شيقي اإذ جنح يف مد اجل�شور 

بني املو�شيقى والفن املرئي.
الذي  املعر�ش  هذا  وي�شلط 
اجلزائرية  الوكالة  نظمته 
عبد  بدار  الثقايف  لالإ�شعاع 
على  ال�شوء  )العا�شمة(  اللطيف 
للحرية  نظرا  اجلاز  مو�شيقى 
اإىل  باالإ�شافة  عنها  تعرب  التي 
التي  املرموقة  واملكانة  التاأمل 

يحتلها اخليال.
املعر�ش  يف  �شقران  كّرم  وقد 
اجلاز  فناين  اأ�شهر  االول 
االمريكيني مثل اإيال فيتزجريالد 
دوك  و  اأرم�شرتونغ  ولوي�ش 
اإلينغتون ومايلز دافيز من خالل 
لوحات ر�شم عليها خمتلف االآالت 
 )... بيانو  �شاك�شوفون،  )غيتاره، 

ونحتت اأ�شماوؤهم عليها.
يحاول  ال  اأنه  الفنان  واأو�شح 
اإعادة ر�شم االآالت كما هي ولكن 

كما »يرى رمزية االإبداع فيها«.

اأما املعر�ش الثاين فقد خ�ش�شه 
للجاز  االفريقية  لالأ�شول 
ما  وهو  املو�شيقية  ولالآالت 
عك�شته اللوحات التي ر�شم عليها 
مو�شيقية  واآالت  مو�شيقيون 
اأفارقة.  وراق�شون  تقليدية 
مغني  كان  �شقران  فاإن  لالإ�شارة 
�شاعده  ما  وهو  �شبابه  يف  جاز 
الطبع  هذا  يف  االن�شهار  يف 

لوحاته:  خالل  من  املو�شيقي 
»اجلاز يف اجلزائر« و »اأفرو جاز« 
و »اجلاز قناوة«. وقد اأعاد الفنان 
للرموز  با�شتخدامه  املعروف 
اأفريقية، ر�شم  الرببرية وال�شمال 
وحتي  والزرابي  التقليدية  البدلة 

االأو�شام يف بع�ش ر�شوماته.
�شقران  الدين  نور  ولد  للتذكري، 
الهند�شة  ودر�ش   1942 عام 

باجلزائر  اجلميلة  والفنون 
ا�شياخم.  مبحمد  العا�شمة 
جمموعة  اإىل  الفنان  وينتمي 
يحيي  فني  تيار  وهو  »اأو�شام« 
اجلزائري  الثقايف  الرتاث 

وال�شمال اأفريقي.
ويتوا�شل معر�ش »حتية تكرميية 
فيفري   7 غاية  اإىل  للجاز« 

املقبل.

»مهرجان العني ال�شينمائي« يكرم الفائزين 
و�شط ح�شور فني جماهريي وا�شع

اأم�ش  اأول  ليلة  اختتمت 
العني  مهرجان  فعاليات 
كبري  حفل  يف  ال�شينمائي، 
يف  اجلاهلي  قلعة  احت�شنته 
عدد  توافد  و  العني،  منطقة 
و�شّناع  الفنانني  من  كبري 
االإماراتيني  من  االأفالم 
على  والعرب  واخلليجيني 
منهم  احلمراء،  ال�شجادة 
الفنانون اأحمد بدير وب�رشى 
وطارق العلي وخليل الرميثي 
ونا�رش  الفيلي  ومن�شور 
كرامة  و�شالح  الظاهري 
ومريفت  ال�شناوي  وطارق 
عمر، اإىل جانب اأع�شاء جلان 
حتكيم م�شابقات املهرجان.

واأقيم املهرجان حتت �شعار 
برعاية  امل�شتقبل«،  »�شينما 
التنفيذي  املجل�ش  ع�شو 
ال�شيخ  اأبوظبي،  الإمارة 
�شلطان بن طحنون اآل نهيان، 
وح�شور ال�شيخ الدكتور �شعيد 
بن طحنون اآل نهيان، وال�شيخ 
املعال،  اهلل  عبد  بن  حميد 
اآل  �شهيل  بن  عبيد  وال�شيخ 

مكتوم.
الفائزين  املهرجان  وكرم 
ح�شوراً  �شهدت  اأجواء  يف 

حيث  وا�شعاً،  جماهريياً 
»جند«  ال�شعودي  الفيلم  نال 
يف  فيلم  اأف�شل  جائزة 
اخلليجي  »ال�شقر  م�شابقة 
بطولة  من  وهو  الطويل« 
الفهد  حياة  القديرة  الفنانة 
وزهرة  احلربي  واإبراهيم 
�شمري  واإخراج  اخلرجي، 

عارف.
»ال�شقر  م�شابقة  يف  اأما 
بها  ففاز  الق�شري«  اخلليجي 
الرمادية«  »املنطقة  فيلم 
جعفر  ح�شني  للمخرج 
جلنة  جائزة  وذهبت  حبيب، 
خ�شريي  الأحمد  التحكيم 
ويف  »املتابعون«.  فيلم  عن 
االإماراتي  »ال�شقر  م�شابقة 
الق�شري« فاز باجلائزة االأوىل 
طالل  للمخرج  »ناينت«  فيلم 
جائزة  وذهبت  حممود، 
املال  الأحمد  التحكيم  جلنة 
وح�شلت  »اأمي«،  فيلم  عن 
نائلة  االإماراتية  املخرجة 
اخلاجة على جائزة »االإبداع 

الأف�شل موهبة اإماراتية«.
الأفالم  »ال�شقر  م�شابقة  ويف 
جائزتها  ح�شد  املقيمني« 
في�شل  املخرج  االأوىل 

»اأمرب«،  فيلم  عن  ها�شمي 
فيما ح�شل على جائزة جلنة 
»املالحظة  فيلم  التحكيم 
ليث  للمخرج  االأوىل« 

الرماحي.
براءة  نالت  امل�شابقة  ويف 
التحكيم  اإ�شادة جلنة  �شليبي 
فيلم  عن  ممثلة  كاأف�شل 
اإىل  اإ�شافة  املوعد«،  »قرب 
اإحنا«  لفيلمي »زي ما  اإ�شادة 
وفيلم  ر�شا،  حممد  للمخرج 
فرا�ش  للمخرج  اأعلم«  »ال 

�شمري.
الأفالم  »ال�شقر  جائزة  اأما 
بها  ففازت  الطلبة« 
الطنيجي  مرمي  املخرجة 
ح�شل  فيما  »العا�شفة«،  عن 
التحكيم  جلنة  جائزة  على 
لعمرو  رعب«  »ماكينة  فيلم 
جلنة  اإ�شادة  وذهبت  لقمان، 
التحكيم عن فيلم »الع�شافري« 
حممد  فوزية  للمخرجة 
عن  �شيف  اأحمد  واملمثل 
»دراكوال«  من  كل  يف  دوريه 

و«فتيان التوا�شل«.
املهرجان،  عام  مدير  ووجه 
عامر �شاملني املري، �شكره 
دولة  يف  الر�شيدة  للقيادة 

االهتمام  على  االإمارات 
الراقي  بالفن  الالحمدود 
كبرياً  دعماً  ي�شكل  الذي 
والفعاليات  الربامج  لكل 
ال�شينمائية  واملهرجانات 
ال�شيخ  وقال  الطموحة. 
طحنون  بن  �شعيد  الدكتور 
التي  كلمته  يف  نهيان،  اآل 
فعاليات  ختام  يف  األقاها 
مهرجان  من  الثانية  الدورة 
»اأ�شكر  ال�شينمائي:  العني 
املهرجان  على  العمل  طاقم 
النواحي،  �شتى  من  املتاألق 
واالأهداف  الروؤى  �شيما  ال 

التحكيم،  وجلان  والتنظيم 
من  املهرجانات  هذه  ومثل 
ال�شباب  بيد  تاأخذ  اأن  �شاأنها 
اأفق  نحو  بال�شينما  املهتمني 
خالل  من  االإبداع  من  رحبة 
تبادل اخلربات و�شقلها، اآماًل 
املزيد من التاألق يف الدورات 
العني  مهرجان  من  القادمة 

ال�شينمائي«.
�شعيد  الدكتور  ال�شيخ  ومتنى 
ال�شفاء  نهيان  اآل  بن طحنون 
االإماراتي  للفنان  العاجل 
النيادي،  �شلطان  القدير 

ودوام ال�شحة والعافية.
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هل من املمكن روؤية �ضيارة �ضقيقة ل�ضيفروليه كمارو �ضمن عالمة 
جرنال موتورز؟، حمبي ال�ضيارة 
الع�ضلية لن 

امل�ضممة  وفريدة.  خا�ضة  ب�ضخ�ضية  متتعت  طاملا  ذلك  ميانعوا 
توقعية  �ضور  ور�ضم  كذلك  �ضيارة  تخيل  حاولت  نيكيتا  اأك�ضينوف 
ل�ضيارات  م�ضابهة  مبقدمة  كمارو  باالخت�ضار  وهي  كوبيه،  جلم�س 
جم�س بيك اب، خا�ضة �ضيريا. املقدمة تبدو غريبة بع�س ال�ضيء 
 1 بول�ضتار  بخلفية  البع�س  تذكر  وقد  اأجمل  ال�ضيارة  خلفية  ولكن 
للم�ضابيح  العام  ال�ضكل  خا�ضة  لفولفو،  التابعة  كوبيه 
�ضور ملوديل  بر�ضم  نيكيتا  اهتمت  وقد  اخللفية.. 
كوبيه واآخر ك�ضف. يف النهاية جرنال موتورز قادرة 
عالمة  حتت  وطرحها  كمارو  تخيل  اإعادة  على 
اأخرى، ولكن جم�س؟ �ضعب جدا، للتاأثري ال�ضلبي 
الذي قد ت�ضببه ال�ضم كمارو يف االأ�ضواق، والتي 
فورد  من  ال�رشا�ضة  بالغة  مناف�ضة  بالفعل  تواجه 

ودودج  ت�ضالنجر.مو�ضتنج 

الند روفر رود روفر قادمة ملناف�سة 
S-Class مر�سيد�س

يبدو اأن الند روفر تعمل على موديل 
جاكوار  �ضجلت  حيث  كليا،  جديد 
روفر  رود  ال�ضم  ملكيتها  روفر  الند 
والعالمات  االخرتاع  براءات  مبكتب 

التجارية.
اإك�ضربي�س  اأوتو  تقرير  وح�ضب 
يعود  اال�ضم  هذا  فاإن  الربيطانية، 
جاكوار  بداأت  فاخرة،  �ضيدان  اإىل 
الند روفر تطويرها بالفعل ملناف�ضة 
مر�ضيد�س بنز S-Class على ناحية 
مع  املتطورة  والتقنيات  الفخامة 
بالعالمة  تليق  وعرة  طرق  قدرات 

التجارية.
اإذا  عّما  معلومات  هنالك  لي�ضت 

مبحرك  �ضتتوفر  ال�ضيارة  كانت 
برتول اأو ديزل اأو هجني، لكن املجلة 
�ضتتوفر  باأنها  اأكدت  الربيطانية 
مبحركني  بالكامل  كهربائية  بن�ضخة 
دفع  نظام  اإىل  الطاقة  ير�ضالن 
من  االنطالق  لها  يتيح  ما  رباعي، 
 5 من  اأقل  خالل  كم/�س   100-0
ذات  البطارية  تكون  اأن  على  ثوان، 
مدى يكفي قطع 480 كم على االأقل 

بال�ضحنة الواحدة.
اجلدير بالذكر اأن رود روفر ال تزال 
فاإن  لذا  االأولية،  تطويرها  مبراحل 
و�ضولها لالأ�ضواق اإن حدث لن يكون 

قبل مطلع العقد املقبل.

اإيرلندا حتظر ال�سيارات العاملة بامل�ستقات النفطية
عن  االإيرلندية  ال�ضلطات  اأعلنت 
بيع  حتظر  قرارات  طرح  نيتها 
بامل�ضتقات  العاملة  ال�ضيارات 

النفطية يف البالد.
 "Autocar" �ضحيفة  ونقلت 
االإيرلندي،  الوزراء  رئي�س  عن 
هذه  "مثل  اإن  قوله  فرادكار،  ليو 
اخلطوة تتطلب تغيريات عميقة يف 
احلياة االعتيادية للبالد، ولن تكون 
واقعية دون تاأييد ال�ضعب لها، ومن 
كان  اإذا  فيما  بعد  املعروف  غري 
التي  ال�ضيارات  �ضي�ضمل  احلظر 
فقط  اأو  هجينة،  مبحركات  تعمل 
البنزين  مبحركات  تعمل  التي  تلك 
تطبيقها  حال  يف  ولكن  والديزل، 

ف�ضت�ضبح اإيرلندا واحدة من اأنظف 
اأوروبا"واأو�ضح  يف  بيئيا  املناطق 
ت�ضمل  كانت  الفكرة  اأن  امل�ضوؤول 
ال�ضيارات  بيع  حظر  البداية  منذ 
يف  والديزل  بالبنزين  تعمل  التي 
لكن   ،2040 عام  حلول  مع  اإيرلندا 
يف  بالبيئة  املعنية  الهيئات  بع�س 
البالد وامل�ضوؤولني يف بع�س املدن 
مع  احلظر  هذا  بتطبيق  طالبوا 
حلول 2030، وما تزال ال�ضلطات يف 

البالد تدر�س املو�ضوع.
املدن  من  العديد  اأن  يذكر 
االأوروبي  االحتاد  يف  واملناطق 
�ضبيهة  قرارات  اأ�ضدرت  قد  كانت 
التي  ال�ضيارات  حظرت فيها جتول 

اأرا�ضيها، حتى  بالديزل على  تعمل 
مدينة  عمدة  راجي،  فريجينيا  اأن 
اأن ال�ضلطات االإيطالية  روما اأكدت 

�ضتحظر ال�ضيارات العاملة بالديزيل 
يف مركز العا�ضمة، اعتبارا من 2024 

للتقليل من التلوث يف املدينة.

"Marussia" املعدلة �سيارات  تبيع  رو�سيا 

 "VIP-Service" �رشكة  اأعلنت 
بع�س  بيع  نيتها  عن  الرو�ضية 
 "Marussia B1" �ضيارات 

الريا�ضية املعدلة حملية ال�ضنع.
بهياكل  ال�ضيارات  هذه  واأتت 
واألياف  املعدن  من  ان�ضيابية 

وفرملة  تعليق  واأنظمة  الكربون، 
جتمع  فريدة  واألوان  ريا�ضية، 
واالأ�ضفر  واالأ�ضود،  االأحمر  بني 
فتحات  اإىل  باالإ�ضافة  واالأ�ضود، 
جانبية يف الهيكل ل�ضمان مقاومة 
اأقل للهواء عند ال�رشعات العالية.

مبحركات  املركبات  هذه  وزودت 
وعزم  لرت   3.5 ب�ضعة   "VQ35"
زيادة  على  قادرة  ح�ضان،   300
الت�ضارع من 0 اإىل 100 كلم/ �ضاعة 
والو�ضول  ثوان،   5 غ�ضون  يف 
كلم/   250 �رشعة  اإىل  باملركبة 

بعلب  ال�ضيارات  زودت  كما  �ضاعة 
تفتح  واأبواب  اأوتوماتيكية،  �رشعة 
تلك املوجودة  لالأعلى على غرار 
يف �ضيارات المبورغيني الريا�ضية، 
دوالر  األف   153 فيبلغ  �ضعرها  اأما 

تقريبا.

5 �سيارات اقت�سادية تغزو 
اأ�سواق العامل

ن�رش خرباء ال�ضيارات موؤخرا 
قائمة مبركبات تتميز بقدر عال 

من العملية واالقت�ضادية يف 
ا�ضتهالك الوقود.

:Toyota Yaris -

 "Yaris" بداأت تويوتا يف اإنتاج
منذ العام 1999، واكت�ضبت هذه 

ال�ضيارات �ضعبية وا�ضعة يف 
خمتلف بلدان العامل ب�ضبب اأدائها 

املميز، وقلة ا�ضتهالكها للوقود.

:Hyundai Elantra -

حققت هذه ال�ضيارة مبيعات كبرية 
يف ال�ضنوات االأخرية، واأ�ضبحت 

واحدة من اأهم �ضيارات الفئة 
املتو�ضطة.

:Honda Fit -

عرفت هذه ال�ضيارة مبحركها 
املميز واالقت�ضادي ب�ضعة 1.5 

لرت، والذي ي�ضتهلك 5 لرتات فقط 
من الوقود لكل 100 كلم.

:Toyota Camry -

حتتل هذه ال�ضيارة املراتب 
االأوىل يف املبيعات العاملية يف 
ال�ضنوات االأخرية، ملا تتميز به 

من قدر عال من كفاءة االأداء 
والراحة وال�ضعر املناف�س.

:Mitsubishi Mirage -

تعرف يف االأ�ضواق العاملية با�ضم 
"Mitsubishi Colt"، وتعترب 
من اأكرث ال�ضيارات ال�ضغرية قوة 
وعملية وتر�ضيدا يف ا�ضتهالك 

الوقود.

جم�س كوبيه التخيلية هي كمارو مبقدمة �سيريا بيك اب!

مر�سيد�س وبي ام دبليو تبحثان تطوير من�سات ال�سيارات معًا
اأعلنت كل من مر�ضيد�س وبي ام دبليو 
موؤخراً نيتهما بدء العمل على تطوير 
الكهربائية،  لل�ضيارات  جديدة  من�ضة 
وهو ما �ضي�ضاعد على خف�س تكاليف 
بدرجة  ال�رشكتني  لكال  الت�ضنيع 

كبرية.

االإخبارية،  رويرتز  وكالة  بح�ضب 
ام  وبي  مر�ضيد�س  من  كل  تقوم 
م�ضاركة  حول  مبباحثات  دبليو 
ال�ضغرية  ال�ضيارات  هند�ضة  تكاليف 
املحركات  ذات  واملتو�ضطة 
الكهربائية بالكامل ب�ضكل اأ�ضا�ضي، مع 

اأي�ضاً ال�ضتيعاب  ا�ضتخدامها  اإمكانية 
حمركات االحرتاق الداخلي.

االأملانية   Autobild جريدة  ت�ضري 
الأن هذه اخلطوة قد ت�ضاعد يف توفري 
7.91 مليار دوالر  لكل من ال�رشكتني 
اأعوام قادمة، حيث قد  على مدار 7 

النفقات يف حالة  يزداد معدل تقليل 
مل�رشوع  الكبرية  ال�ضيارات  �ضم  مت 
املن�ضة امل�ضرتكة، رغم اأن النقا�ضات 
اأن  بدايتها، ومن املمكن  تزال يف  ال 
باأي  املبدئية  اخلطط  هذه  تتغري 

حلظة.

غوغل تعزز اأنظمة املعلومات 
والرتفيه يف "فولفو"

�ضناعة  يف  الرائدة  فولفو  اأعلنت 
علي  مع جوجل  تعمل  اأنها  ال�ضيارات 
بال�ضوت  التحكم  خا�ضية  اإدخال 
 Google"و "Google Assistant"
 "Google Maps"و "Play Store
اإ�ضافة اإيل خدمات اأخري من غوغل 
اإيل اجليل املقبل من نظام املعلوماتية 
نظام  اإيل  ا�ضتناداً  وذلك   "Sensus"

الت�ضغيل "Android" من غوغل.
و�ضوف تعزز �رشاكة فولفو مع جوجل 

عمالء  بها  يتعامل  التي  الطريقة 
فولفو مع �ضياراتهم ويتفاعلون معها.. 
التي  واخلدمات  التطبيقات  وتتوفر 
يف  امل�ضّمنة  وفولفو  جوجل  طّورتها 
التطبيقات  اآالف  اإيل  اإ�ضافة  ال�ضيارة 
خالل  من  املتاحة  االإ�ضافية 
مت  الذي   "Google Play Store"
اأنظمة  مع  وتكييفه  وتطويره  حت�ضينه 
علي  املعتادة  والرتفيه  املعلومات 

 ."Android"



اإ�شهارالثالثاء  28   جانفي  2020  املوافـق  ل 03 جمادى الثاين  1441ه 22



تقنيالثالثاء  28   جانفي  2020  املوافـق  ل 03 جمادى الثاين  1441ه 23

»اآ�سو�ض« ت�ستعر�ض جهازا يغري 
مفاهيم الت�سوير عرب الهواتف! ا

�رشكة  �ضتعر�ضت 
»اآ�ض��س« م�ؤخرا هاتفها 
 Zenfone« اجلديد 
بكامريات  املزود   ،»6
ت�ضهدها  مل  باآلية  تعمل 
قبل  من  اله�اتف 
واملميز يف هذا الهاتف 
بكامريا  مزود  اأنه  ه� 
بدقة  مزدوجة  خلفية 
ميغابيك�ضل،   )13+24(
دوار،  حم�ر  على  مثبتة 
االلتفاف  من  ميكنها 

بزاوية 180 درجة للتح�ل اإىل كامريا اأمامية قادرة على التقاط اأف�ضل 
�ض�ر ال�ضيلفي كما زود هذا الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار ب�زن 190 
غراما، و�ضماكة 9.2 ملم، مثبت عليه �ضا�ضة مبقا�س 6.4 ب��ضة، بدقة 

عر�س)1080/2340( بيك�ضل، واأبعاد 19.5:9.
بني  من  االأق�ى   ،855  snapdragon معالج  املمتاز  اأداءه  وي�ضمن 
غيغابايت،   8/6 ع�ض�ائي  و�ض�ل  وذاكرة  حاليا،  اله�اتف  معاجلات 

وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، قابلة للت��ضيع.
اأجرى  حال  يف  مت�ا�ضلني،  لي�مني  يعمل  اأن  الهاتف  لهذا  وميكن 
الفيدي�هات  وا�ضتخدمه مل�ضاهدة  االت�ضاالت،  العديد من  امل�ضتخدم 
اأمبري،  ميلي   5000 ب�ضعة  اأتت  التي  بطاريته  بف�ضل  االإنرتنت،  وت�ضفح 
الهاتف  هذا  يطرح  اأن  املفرت�س  ومن  ال�رشيع  ال�ضحن  املزودة مبيزة 

ر�ضميا يف االأ�ض�اق  ب�ضعر 499 دوالرا تقريبا.

كافيار تقدم هاتفا بكيلوغرام 
من الذهب! 

طرحت �رشكة كافيار املتخ�ض�ضة 
اله�اتف  وكماليات  باإك�ض�ض�ارات 
جديدا  من�ذجا  الفاخرة  الذكية 
لهيكل هاتف »�ضام�ض�نغ غاالك�ضي 

ن�ت 9« على �ضكل �ضبيكة ذهبية.
و�ضيحمل هاتف غاالك�ضي ن�ت 9، 
كيل�غراما من الذهب عيار«999« 
ذهبية  �ضبيكة  �ضكل  على 
كال�ضيكية، و�ضيكرب حجم الهاتف 
على  ملم   5 بزيادة  ال�ضبب  لهذا 
ال�رشكة  بح�ضب  الطبيعي،  حجمه 
الت�ضمم  اأن  اإىل  ال�رشكة  ون�هت 
وياأخذ  ب�ضيطا  �ضيك�ن  اجلديد 
والتي  الذهبية،  ال�ضبيكة  �ضكل 
ومتيز  اإبهار  عالمة  ل�حدها  تعد 
الهاتف  اأو يهدي هذا  يقتني  ملن 
»ال�ضبيكة«و�ضيزود الهاتف اجلديد 
ببطارية �ضعتها 4000 ميللي اأمبري، 

وب�ضا�ضة تغطي ال�اجهة االمامية 
كاملة وقلم اإلكرتوين.

�ضام�ض�نغ  هاتف  و�ضيطرح 
غاالك�ضي ن�ت 9 اجلديد »ال�ضبيكة 
وب�ضعر  االأ�ض�اق،  يف  الذهبية« 

3.87 ملي�ن روبل. 

 »Word« فريو�ض جديد يف ملفات
يهدد ماليني احلوا�سب

ال�كالة  يف  اخلرباء  يعتقد  كما 
يف  اجلرمية  ملكافحة  ال�طنية 
اأن »قرا�ضنة االإنرتنت  بريطانيا 
ا�ضتغل�ا امل�قع املذك�ر لتنفيذ 
العديد  على  اإلكرتونية  هجمات 
من البن�ك وامل�ؤ�ض�ضات املالية 
عام 2017، والتي كبدت البن�ك 
فادحة  مالية  خ�ضائر  حينها 

وت�ضري املعل�مات اإىل اأن �ضباط 
بريطانيا  يف  القان�ن  حماية 
اأ�ضخا�س،   6 على  القب�س  األق�ا 
جمم�عة  اإىل  بانتمائهم  ي�ضتبه 
املذك�ر  امل�قع  ت�ضتغل 
االإلكرتونية،  الهجمات  لتنفيذ 
وي�ضتفيدون من خدمات امل�قع 

مقابل »14.99« دوالر فقط

�سركة حتقن 5 ماليني هواتف اأندرويد 
لعالمات رائدة بربجميات خبيثة 

الربجميات  من  اأمنّي�ن  باحث�ن  حّذر 
ال�ضارة فيما يقرب من خم�ضة ماليني 
هاتف اأندرويد يف جميع اأنحاء العامل، 
 RottenSys حيث مت تثبيت برجميات
لعالمات جتارية  ه�اتف  على  ال�ضارة 
و�ضاومي،  �ضام�ض�جن،  مثل  �ضهرية 
مما  وجي�ين؛  وفيف�،  واأوب�،  وه�اوي، 

ي�ضمح للمخرتقني والربجميات اخلبيثة 
بالت�ضلُّل اإىل نظام اأندرويد.

 Check Point ل�رشكة  ووفًقا 
املتخ�ض�ضة   Mobile Security
تثبيت  فاإن  املعل�مات  اأمن  يف 
خروج  بعد  يحدث   RottenSys
وتقع  االأ�ضلية.  امل�ضانع  من  االأجهزة 

ال�ضبهة على �رشكة تيان باي ال�ضينية؛ 
لالأجهزة  الر�ضمي  امل�زع  لك�نها 
الربجميات  تثبيت  فيها  يتم  قد  التي 
اأن م�ضدرها  الرغم من  اخلبيثة، على 
برجميات  وتظل  بعد.  تاأكيده  يتم  مل 
التثبيت  بعد  متخفية   RottenSys

.Wi-Fi كمكّ�ن نظام خلدمة

ت�سنيف جديد لأف�سل 5 
هواتف ذكية رخي�سة

 »GizmoChina« �ضحيفة  ن�رشت 
جمال  يف  خرباء  و�ضعه  جديدا  ت�ضنيفا 
التقنية الأف�ضل اله�اتف الذكية التي يرتاوح 

ثمنها ما بني 150 و200 دوالر.
 Nubia« هاتف  الت�ضنيف  قائمة  وتراأ�س 
 160 ب�ضعر   »ZTE« اإنتاج  من   »М2
معدين  هيكل  اأهمها  وم�ا�ضفات  دوالرا 
مزدوجة  اأ�ضا�ضية  وكامريا  ومتني،  اأنيق 
 4 ع�ض�ائي  و�ض�ل  وذاكرة  الدقة،  عالية 

جيغابايت،   64 داخلية  وذاكرة  غيغابايت، 
ف�ضال عن ال�ضا�ضة املمتازة.

دخلت  التي  الباقية  االأربعة  اله�اتف  اأما 
رخي�ضة  ه�اتف   5 اأف�ضل  قائمة  يف 
ال�ضينية،   »Xiaomi« اإنتاج  من  فجاءت 
كهاتف »Redmi S2« ب�ضعر 159 دوالرا، 
وهاتف »Plus 5 Redmi« بـ 190 دوالرا، 
 »5  Redmi« جهازي  اإىل  باالإ�ضافة 

.»5 Redmi Note»و

اآبل تعالج م�ساكل »MacBook« جمانا
باإ�ضالح  زبائنها  اآبل  �رشكة  وعدت 
اأجهزة  مفاتيح  ل�حات  يف  امل�ضاكل 
�ضادر  بيان  ويف  جمانا   »MacBook«
م�ضتعدة  اأنها  اآبل  اأكدت  ال�رشكة،  عن 
الإ�ضالح امل�ضاكل التي ظهرت يف ل�حات 
 »MacBook« اأجهزة  بع�س  مفاتيح 
اأطلقت  التي   »MacBook Pro»و
ما بني عامي 2015 و2017، واأن عملية 
�ضيانة هذه االأجهزة �ضتك�ن جمانية يف 

مراكز ال�ضيانة التابعة لها.
مالكي  باأ�ضماء  قائمة  اآبل  اأ�ضدرت  كما 
اإليها  تقدم�ا  الذين  االأجهزة  بع�س 
الر�ضمي ملعاجلة  م�قعها  بطلبات عرب 
عناوين  واأو�ضحت  املذك�رة،  امل�ضاكل 
�ضتتم  حيث  لها  التابعة  ال�ضيانة  مراكز 
�ضيانة اأجهزتهم، ووعدت مالكي اأجهزة 
باإ�ضالح  قام�ا  الذين   »MacBook«
على  اأجهزتهم  يف  املفاتيح  ل�حات 

عن  بتع�ي�ضهم  ال�ضخ�ضي  ح�ضابهم 
املبالغ التي دفع�ها.

يذكر اأن م�ضاكل اأخرى كانت قد واجهت 
التي   »MacBook Pro« ح�ا�ضب 
حيث  االأخريين،  العامني  يف  �ضدرت 
عمل  من  م�ضتخدميها  بع�س  ا�ضتكى 
بت�ضحيح  وعدت  اآبل  لكن  البطارية، 
البطاريات  وا�ضتبدال  امل�ضاكل  تلك 

للمت�رشرين جمانا.

موزيال Firefox Send لنقل امللفات 
امُل�سّفرة على اأندرويد

اأكرب  من  واحدة  م�زيال  �رشكة 
بحرية  تُنادي  التي  ال�رشكات 
وحماية  االإنرتنت  ت�ضّفح 
على  ذلك  ونرى  اخل�ض��ضية، 
خدماتها  خالل  من  ال�اقع  اأر�س 
هذا  ولعل  وامُل�ضتحدثة،  اجلديدة 
االأمر من اأهم االأ�ضباب التي جتعل 
بها،  يتعلق  اأن  امل�ضتخدم  من 
ال�رشكة  اأتاحت  ذلك  غ�ض�ن  يف 
ا�ضم  يحمل  جديد  تطبيق  الي�م 

عبارة  وه�   ،Firefox Send
جمانية  ملفات  نقل  خدمة  عن 

وُم�ضّفرة.
بدوره هذه اخلدمة لي�ضت جديدة 
اأتاحتها  فقد  امل�ضتخدمني،  على 
ال�رشكة والأّول مرة قبل نح� عامني 
من االآن على ال�يب، وهاهي االآن 
يف  م�ضتقل  كتطبيق  تُطلقها 
اأندرويد، ومع هذا االإطالق اأ�ضارت 
�رشعات  ح�ّضنت  باأنها  م�زيال 

نطاق  وو�ّضعت  امللفات،  حتميل 
التحكم للملفات التي يتم اإر�ضالها، 
وذلك من خالل اإمالء وقت النتهاء 
التحكم  كذلك  الرابط،  �ضالحية 
مبن ميكن م�ضاهدته وعدد مرات 
كلمة  و�ضع  اإمكانية  وحتى  تنزيله، 

مرور للملف.
ويف حالة كنت الطرف امل�ضتقبل، 
ويتمّثل  ب�ضيطة،  العملية  ف�ضتك�ن 
رابط  على  احل�ض�ل  يف  ذلك 

اإىل  احلاجة  دون  امللف  لتنزيل 
وهنا  “فايرف�ك�س”،  ح�ضاب 
ميلك�ن  ال  الذين  للم�ضتخدمني 
باإمكانهم  فايرف�ك�س،  ح�ضاب 
من  جيغابايت   1 ي�ضل  ما  اإر�ضال 
امللفات، بينما �ضيح�ضل من لديه 
حجم  على  فايرف�ك�س  ح�ضاب 
تطبيق  اأخرًيا  جيغابايت    2.3
على  االآن  متاح   Firefox Send

متجر ق�قل بالي.
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ب�شري فريك واملخلوع 
و النقا�ش امللغم

ود�د �حلاج

الفرانكفوين  التيار  هيمنة  عن  كتابه  يف 
الوايل  ي�شري  اجلزائر  يف  الإدارة   على 
الظلم  اإىل  فريك  ب�شري  لوهران  ال�شابق 
والهوية  العربية   اللغة  له  تعر�شت  الذي 
الرئي�س  من  املعروفة  باأبعادها  الوطنية 

املخلوع طيلة �شنوات حكمه .
اأثناء  اأطلقها  التي  لوعوده  بوتفليقة  تنكر 
باإنهاء  وعد  الذي  وهو  النتخابية  حملته 
امل�شالح  و �رصاع  ال�شيا�شي  التيه  �شنوات 
و  العزة  مناخ  يف  وهذا  الدم  ع�رصية  ،و 

الكرامة املزعومتني
»انبهر   110 ال�شفحة  يف  الكاتب  يقول 
اأن�شار اللغة العربية بف�شاحة ل�شانه العربي 
و �شالمة لغته و �شجاعة طرحه وهو ي�شول 
و يجول يف وليات الوطن...«و ي�شيف« يف 
نف�س ال�شفحة » و بني ت�رصيحات و �شلوك 
اللغوية  امل�شاألة  اإزاء  الرئي�س  مواقف  و 
العربية و الأمازيغية و الدينية و التي تنم 
عن اأفكار و قناعات مبدئية بقدر ما ت�شب 
يف قالب الرجتال و البتذال  ال�شلوكيات 
تبدل  و  تناق�س  عن  املعربة  و  املتذبذبة 

املزاجات ال�شخ�شية«
تعمد  املخلوع  الرئي�س  اأن  الظن  غالب 
حلاجة يف نف�س يعقوب من  اإرباك اجلميع 
امل�شائل  حول  الوطني  النقا�س  تلغيم  و 
احل�شا�شة وهو الذي كان ي�شابق اجلميع و 
مظهر  ليظهر يف  الظروف  جميع  يتحدى 
ي�شق  ل  الذي  القائد  و  امللهم  الزعيم 
ثمن  ندفع  �شنظل  اليوم  ونحن  غبار  له 

�شيا�شاته رمبا ل�شنوات طويلة.

غالم اهلل يف كرواتيا
الأعلى،  الإ�شالمي  املجل�س  رئي�س  ي�شارك 
فيفري  4و5  يومي  اهلل  غالم  بوعبداهلل 
تعزيز  حول  الدويل  املوؤمتر  فعاليات  يف 
وال�شعوب  الأمم  بني  والتعاون  ال�شداقة 

مبدينة زغرب الكرواتية.
اهلل  غالم  فاإن  املجل�س،  بيان  وح�شب 
املوؤمتر  هذا  خالل  له  كلمة  يف  �شيتطرق 
بني  والتفاهم  التعاون  يف  الإ�شالم  قيم  اإىل 
ال�شعوب واإر�شاء ثقافة الو�شطية والعتدال، 
للجزائر  التاريخية  بالتجربة  والتعريف 
بني  والتعاون  التفاهم  ثقافة  جت�شيد  يف 
البعيدة  املتطرفة  الأفكار  ومواجهة  الدول 
الدين  خ�شو�شا  الأديان  �شماحة  عن 
تقدمي  اإىل  املوؤمتر  الإ�شالمي ويهدف 
حتفز  التي  اليجابية  والنماذج  الجتاهات 
ال�شعوب لتعزيز اأجواء الإخوة وال�شداقة بني 
لتج�شيد  الأديان  زعماء  التقاء  عرب  النا�س 

ر�شالة املحبة والتعاون بن الب�رص.
باية  ع

�جللفة

وفاة �شاب اثر انقالب 
�شيارته بال�شقيعة 

اأودى اأم�س حادث مرور اليم ايل وفاة �شاب 
يبلغ من العمر 38 �شنة اإثر  انحراف وانقالب 
�شيارته  من نوع رونو ترافيك ،احلادث وقع 
بالطريق البلدي رقم 31 الرابط بني ال�شقيعة 
وقرنيني  ، فيما مت نقل ال�شحية  مل�شلحة 

حفظ اجلثث مب�شت�شفى اجللفة.
بوخالفة م�صطفى

يف جمال �لعمل

الرجال عاطفيون اأكرث 
من الن�شاء 

اأكرث  الرجال  اأن  اإىل  حديثة  درا�شة  خل�شت 
بينما  العمل،  مكان  يف  الن�شاء  من  عاطفية 
والإحباط  للتوتر  عر�شة  اأكرث  الن�شاء  كانت 

يف ال�شغل.
عاطفية  حمفزات  والن�شاء  الرجال  ولدى 
التي  للدرا�شة  وفقا  العمل،  يف  خمتلفة 
اأجريت على 2000 عامل يف اململكة املتحدة 
اإدارة  و250 مديرا تنفيذيا، من قبل جمل�س 

.Totaljobs التوظيف يف بريطانيا
عر�شة  اأكرث  الرجال  اأن  النتائج  ووجدت 
ل  »اأفكارهم  لأن  بالعاطفة  لالإح�شا�س 
اأو لأنهم »تعر�شوا لالنتقاد«، وكانوا  تُ�شمع« 
اأكرث عر�شة بثالثة اأ�شعاف حلدث عاطفي، 
فاتته  اأو  امليزانية  جتاوز  ما  م�رصوعا  لأن 

املهلة اأو األغي.
يف  وا�شحة  فجوة  اأي�شا  الدرا�شة  وتُظهر 
عن  والن�شاء  الرجال  بها  يعرب  التي  الطرق 
م�شاعرهم يف مكان العمل، فالرجال يرفعون 
اأ�شواتهم اأو يقدمون ا�شتقالت من وظائفهم 
اإىل  الن�شاء  تلجاأ  بينما  عواطفهم،  ب�شبب 
 %41 مبعدل   ، العمل  يف  البكاء  م�شاعفة 

مقارنة بـ20% من الرجال.

م.�س

يف  الدرا�شة  هده  وتدخل 
اإطار الدرا�شات ال�شو�شيو-
ل�شانية حول موت واندثار 
اللغات يف العامل، واللغات 
وجع  على  الأمازيغية 
عرفت  اإذ  اخل�شو�س، 
مبختلف  الأمازيغية  اللغة 
وا�شعا  اندثارا  متغرياتها 
عدة  بفعل  التاريخ  عرب 
ال�شفوية  ل�شيما  عوامل 
الدخيلة.  اللغات  وهيمنة 
منظمة  اعتربت  بحيث 
تقريرها  يف  اليون�شكو 
�شنة 2010 اللغة امليزابية 
الثالث  اللغات  بني  من 
املوجودة  باجلزائر  ع�رص 
خلطر  القابلية  خانة  يف 
بينها  )من  النقرا�س 

ثمانية لغات اأمازيغية(.
التي  الدرا�شة  وانطلقت 
تتمحور على قيا�س درجة 
املزابي،  الل�شان  حيوية 
من فر�شيتني :الأوىل ترى 
يف  توجد  اللغة  هذه  اأن 
 langue اخلطر  منطقة 
على  بناء   en danger
ترى  عوامل،بينما  عدة 
املزابية  اللغة  اأن  الثانية 
تتمتع بعوامل قوة حتفظها 
من  بالرغم  الزوال  من 
لالنقرا�س قابلة  بقائها 
 langue vulnérable
ح�شب ت�شنيف اليون�شكو. 
اإىل  الدرا�شة  وق�شمت 
الأول  ف�شلني،كر�س 
التقييمية  للدرا�شة 
ال�شو�شيو-ل�شاين  للو�شع 
املزابية  اللغة  حليوية 

الت�شعة  للمعايري  وفقا 
اليون�شكو  ملنظمة 
با�شتبيان  بال�شتعانة 
خ�ش�س  بينما  ميداين؛ 
للدرا�شة  الثاين  الف�شل 
لدور  ال�شو�شيو-ل�شانية 

املزابي-اإزلوان  ال�شعر 
الرتاثية  الأهازيج  �شواء 
الن�شوية اأو ال�شعر املزابي 
عامال  باعتباره  احلديث 
وتطوير  بعث  يف  حموريا 
وحيوية اللغة املزابية من 

والأدبي  الرمزي  اجلانب 
وال�شو�شيو-ل�شاين.

وفق  الدرا�شة  وتو�شلت 
�شلم  ح�شب  �شامل  تقييم 
اليون�شكو اإىل تقدير حيوية 
اللغة املزابية ب 28 درجة 
للغة  درجة   45 جملة  من 
بن�شبة  اأي  وقوية،  اآمنة 
وفق  بينت  كما   .62.2
ثقافية  تاريخية  درا�شة 
لتطور  �شو�شيو-ل�شانية 
الأمازيغي  ال�شعر  ونه�شة 
منذ  املزابي)اإزلوان( 
الدور  الأربعينيات، 
ول  لعبه  الذي  املحوري 
اللغة  حيوية  يف  يزال 
املحور  باعتباره  املزابية 
جهود  عليه  تدور  الذي 
هذه  وازدهار  تطوير 

اللغة.

بجامعة مولود معمري بتيزي وزو

دكتوراه يف الل�شانيات الأمازيغيةللباحث عبد اهلل نوح

حتت رعاية وزيري �لعمل و �لتكوين �ملهني

 افتتاح �شالون التكوين و الت�شغيل
تب�صة:

 �شنتان حب�شا لرئي�ش بلدية
 لبئر العاتر 

الوطنية  الوكالة  موبيلي�س  دعمت 
احلدائق  وتطوير  لتعزيز 
تنظيم  يف   )ANPT( التكنولوجية 
 ، »الفر�س  حول  عمل  ور�شة 
واملمار�شات  امل�شبقة  ال�رصوط 
تبادل  نقطة  لإن�شاء  اجليدة 
 ،« اجلزائر  يف   )IXP  ( لالإنرتنت 
والذي اأقيم يف  �شيدي عبد اهلل يف 

اجلزائر العا�شمة.
بالتعاون  العمل  ور�شة  عقد  مت 
الأملانية  الفيدرالية  الوزارة  مع 
 )BMWi( الطاقة  لقت�شاد 
وبدعم من اخلرباء الدوليني ، فهي 
الوطنية  الإ�شرتاتيجية  من  جزء 
القت�شاد  تطوير  وت�شجيع  لتعزيز 

الرقمي يف اجلزائر.
 Global Internet تعد 

ت�شمى  التي   ،  Exchange GIX
مادية  اأ�شا�شية  بنية   ،  IXP ا  اأي�شً
اأ�شحاب  خمتلف  بربط  ت�شمح 
الإنرتنت  بخدمات  امل�شلحة 
ومقدمو  الإنرتنت  خدمة  )مزود 
ال�شت�شافة ومقدمو املحتوى وما 
جمموعة  يخلق  مما   ، ذلك(  اإىل 
 ، والقت�شادية  التقنية  املزايا  من 
التكلفة  حت�شني  حيث  من  �شيما  ل 
، الكمون ، عر�س النطاق الرتددي ، 

التجميع ... اإلخ.
 ، الجتماع  هذا  دعم  خالل  من 
�رصكة  وهي   ،  Mobilis ت�شجع 
البنية  هذه  مثل  اإن�شاء   ، مواطنة 
بتطوير  التزامها  وتوؤكد   ، التحتية 
الرقمي  الإيكولوجي  النظام 

الوطني.

موبيلي�س 
رعاية ور�شة عمل لن�شاء نقطة

 تبادل الأنرتنت

ناق�س �لباحث عبد �هلل نوح ر�صالة دكتور�ه يف �للغة و�لثقافة �لأمازيغية تخ�ص�س �لل�صانيات بجامعة 
مولود معمري بتيزي وزو حول مو�صوع »حيوية �للغة �ملز�بية ودور �إزلو�ن-�ل�صعر �ملز�بي فيها،مقاربة 
�صو�صيو-ل�صانية«، �أمام جلنة متكونة من �لأ�صاتذة : جمعي �صامل رئي�صا، و�مر�زن مو�صى مقرر�، وكل من 

عبد �لرز�ق دور�ري وم�صطفى تيجت ممتحنا، حيث كللت بتقدير »م�صرف جد�« .

يقظة !    
ي�صني بوغازي

عظيمة  عربية  مقولة  ابهرتني  مرة  كم 
بحذر  كثريا  ارتبطت  مقولة   ، ثقافاتي  يف 
ويقظة ؟ مقولة اأن من عظته الأفعى يخاف 
ا�شتدعاء  مبثابة  عندي  وهي   ، احلبل  من 
تظل  اأن  يجب  داخلية  يقظة  ملنظومات 
واأن تظل   ، اأ�شياء وحتت�شب عواقب  تراقب 

مبا هو الأهم اأن حت�شن مقارنات ما م�شى 
يريد  جديدا  يبدو  فالذي   ، اآت  هو  مبا 

النت�شار لي�س دائما يحمل الفرح.
الت�شاقا  الكرث  هي  مرادفة   رمبا   ، يقظة 
تت�شمنه  مبا  يقظة  فهي   ، الن�شان  بوعي 
الركون  وعدم  ومقارنة  ومراقبة  وعي  من 
وم�شتويات  مبن�شات  وهي   ، وال�شت�شالم 
ادراكها  نح�شن  لو  بل    ، جدا  كثرية 
احلياة  فهم  يف  جوهرا  لغدت  وا�شتيعابها  
اأوىل الأ�شياء تبدو يقظة فكرية  ، فهي  يف 
وهذه   ، مقدرة  اإبداء  اأو  ذكاء  ا�شتظهار  يف 

خمادعة عقلية ، فهي على بهكذا مقا�شات 
ترتبط باأطر �شيقة جدا جدا ، يتقل�س معه 

الوعي الن�شاين  نف�شه ؟
حميط  يف  فقط   لي�س  يقظة  مرادفة  لكن 
ت�شتغرق  يقظة  هي  لكنها  ومقدرة،  ذكاء 
تعود  ل   اأن  على  يقظة  !فهي  كثرية  اأ�شياء 
ل  اأن   ، اأخرى  مرة  اأيامنا  اأ�شلفت  اأحزانا  
اليقظة  رقابة  حتت  تظل  اأن  مبعنى  تعود 
لأن عودة الأحزان القدمية �شتكون اأ�رص�س 
ت�شحرنا  ل  اأن  على  يقظة  وهي  ؟  واأنكي 
املزيفة  البال�شتيكية  ال�شموات  تلك  نلعب  

، تلك التي ر�شمت لنا عواملا لي�شت حقيقة 
رحمة  بال  حتا�رصنا  وظلت   ، خيال  من  بل 
�شموات  اكت�شفناها  اأن  اإىل  واأماين  باأوهام 
�رصيرة اأبكتنا من فرط الرتكاب الإجرامي 
التي  اأدوار جديدة  تلك  ! وهي يقظة �شد 
وهناك  هنا  بارعني  ممثلني  دائما  يح�شنها 
جدا   مركبة   ادوار  اأداء  يتقنون  ممثلني   ،
اأدوارا  وهي   ، منعطفات  يف  و  اأزمات  عند 
بزيادة  اإل  يذكر،  �شيئا  عندهم  تتطلب  ل 
من�شوب اأحاديث الوطنية و دفق  انفعالت 
يف  ديني  لرتاث  ب�شعة  وتوظيفات  عاطفية 

�شد  يقظة  اأقول   ، �رصده  يريدون  ما  �رصد 
من�شات  من  العائدين  لأن  جديدة  اأدوار 
النتظار وال�شغينة رمبا عودته �شتجرف ما 
ول   ، راأيته  ي�شتح�شن  ول   ، �شماه  يحمد  ل 

ي�شجع  العي�س فيه .
ياأبه لها  اأ�شياء عادية و ب�شيطة قد ل  هي  
، لكنها تبدو حتت �شطوة اليقظة اأكرث نفعا 
وعجز  الن�شيان  متناول  يف  ترتك  اأن  من   ،
الذاكرة و اأ�شياء كثرية من تلك التي دمرت 
بنا كل يف  األقت  و  اأحالمنا  اأيامنا و خربت 

اأكناف احلاجة والأمية و التخلف املريع .

روؤى 

تفتتح اليوم فعاليات ال�شالون الوطني 
للتكوين املتوا�شل و التوظيف 2020 
الق�شبة  جناح  املعار�س  ق�رص  يف 
لكل  فر�شة  ال�شانحة  هذه  و�شتكون 
الفاعلني لطرح ان�شغالتهم و تبادل 
متتد  و  املقرتحات.    و  اخلربات 
ت�شمل  و  اأيام  ثالثة  عرب  ال�شالون 
يوؤطرها  عمل  وور�س  مداخالت 

ين�شط  الأول  اليوم  ففي  خمت�شون 
الدكتور بلحبيب بلقا�شم ندوة حول 
الثاين  اليوم  ويف  ال�شناعية  ال�شيانة 
تعقد ندوة حول الذكاء ال�شطناعي 
ي�رصف عليها الدكتور علي بلخريي 
ويف اليوم الثالث ندوة حول اإن�شاء و 
تطوير املوؤ�ش�شات النا�شئة ين�شطها 

الدكتور لعمريي

اأم�س  م�شاء  تب�شة  حمكمة  اأ�شدرت 
ملدة  النافذ  باحلب�س  حكما  الأحد 
املجل�س  رئي�س  حق   يف  �شنتني 
)جنوب  العاتر  لبئر  البلدي  ال�شعبي 
و�شوء  اأموال  اختال�س  بتهمة  تب�شة( 
علم  ما  ح�شب  الوظيفة  ا�شتغالل 

اأم�س الثنني من م�شدر ق�شائي.
واأو�شح ذات امل�شدر باأنه مت اإ�شدار 
هذا احلكم الق�شائي يف حق الرئي�س 
البلدي  ال�شعبي  للمجل�س  احلايل 
ق�شية  يف  تورطه  اإثر  العاتر  لبئر 

كانت  دج  األف   600 مبلغ  اختال�س 
رم�شان  قفة   120 لقتناء  خم�ش�شة 
جدير بالذكر اأن الفرقة القت�شادية 
اأمن ولية تب�شة فتحت يف  مبديرية 
يف  حتقيقا  املن�رصم  �شبتمرب  �شهر 
هذه الق�شية بعد اإيداع �شكوى بهذا 
ال�شاأن من طرف موظفني باملجل�س 
ال�شعبي البلدي ليتم بعدها ال�شتماع 
قا�شي  طرف  من  املعني  لأقوال 
باإيداعه  اأمرا  اأ�شدر  الذي  التحقيق 

احلب�س املوؤقت.

�لتلفزيون �جلز�ئري  

اأحمد بن �شبان مديرا 
عاما جديدا 

اأحمد  تن�شيب  الثنني  اأم�س  ظهر  بعد  مت 
للتلفزيون  جديدا  عاما  مديرا  �شبان  بن 
اجلزائري خلفا لل�شيد فتحي �شعيدي الذي 
�شغل هذا املن�شب بالنيابة وقد جرى حفل 
حتت  اجلزائري  التلفزيون  مبقر  التن�شيب 

اإ�رصاف وزير الت�شال، عمار بلحيمر.

فريو�ش كورونا ينت�شر 
عن طريق العيون 

القاتل  كورونا  اأن فريو�س  من  العلماء  حذر 
الذي يكت�شح العامل ب�رصعة ميكن اأن ينتقل 

عرب العيون.
وانغ  ال�شهري  ال�شيني  الطبيب  و�شدم 
حماربة  يف  بالده  �شاعد  الذي  غوانغفا، 
العامل   ،2003 عام  القاتل  ال�شار�س  فريو�س 
بال�شاللة  اإ�شابته  احتمالية  عن  بالك�شف 

اجلديدة من فريو�س كورونا.
من  فريقا  قاد  الذي  غوانغفا،  ويخ�شى 
ال�شينية  املقاطعة  ووهان،  اإىل  اخلرباء 
القاتل لأول مرة،  الفريو�س  التي ظهر فيها 
ت�شببت  التي  بالعدوى  اإ�شابته  احتمال  من 
لأنه مل  حاليا،  والعامل  ال�شني  بالفو�شى يف 
زيارته  اأثناء  واقية،  نظارات  يرتدي  يكن 
اخلرباء  كبار  واأكد  امل�شابني  للمر�شى 
اإن  قائال  للغاية«،  »ممكن  الأمر  هذا  اأن 
الفريو�س ميكن اأن يدخل العني اإذا مل�شتها، 
اأن  من  حذروا  اأنهم  وحتى  املري�س  يد 
متاما  العينني  طريق  عن  ينتقل  الفريو�س، 

كما العط�س وال�شعال.

الوطني  الدرك  م�شالح  ك�شفت 
�شائقي  تورط  عن  البليدة  بولية 
بن�شبة  امل�شافرين  نقل  مركبات 
جممل  من  باملائة  ال40  تقارب 
�شنة  امل�شجلة  املرور  حوادث 
حادث  ب338  قدرت  التي   2019
مروري اأ�شفر عن وقوع 591 �شحية 

بني قتلى و جرحى.
ك�شفت  التي  لالإح�شائيات  وفقا  و 
للدرك  الإقليمية  املجموعة  عنها 

من  باملائة  76ر30  فاإن  الوطني 
وقعت  التي  املرور  حوادث  جممل 
اإقليم  م�شتوى  على  الفارطة  ال�شنة 
�شائقو  فيها  تورط  البليدة  ولية 
مركبات نقل امل�شافرين و الب�شائع 
 20( حادث   104 مبجموع  هذا  و 
حادث متورط فيها �شواق مركبات 
نقل امل�شافرين، و84 حادث متورط 
الب�شائع(  نقل  مركبات  �شواق  فيها 

من بني 338 حادث مروري.

حو�دث �ملرور �صنة 2019 بالبليدة

تورط �شائقي مركبات نقل 
امل�شافرين و الب�شائع  



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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