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جمعية حماية امل�ستهلك و جلنة موزعي احلليب :

 امللبنات هي ال�سبب يف اأزمة احلليب
وزارة الفالحة تنفذ تعليمات الرئي�ص

�ست جلان لرتقية الإنتاج وتقلي�س الواردات
بئر توتة بالعا�سمة

القب�س على اإرهابي خطط ل�ستهداف احلراك
مديرية الوظيف العمومي 

نفي اإ�سقاط حاملي املا�سرت والدكتوراه من الإدماج
جمل�ص الأمة

الأفالن والأرندي يدعمان بقاء �سالح قوجيل

  .       اإبرام �سفقات م�سبوهة  وتقدمي  معطيات مغلوطة

وزارة الربيد وتكنولوجيا الت�سال

التحقيق مع 100 اإطار مقرب من هدى فرعون  
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تيزي وزو 

فعاليات جمتمع مدين تدعو رئي�س اجلمهورية لزيارة الوالية  

حلفاية يحرج مذيع التلفزيون
قيامه  خالل  حمرج  موقف  يف  اجلزائري  التلفزيون  مذيع  وقع 
باأخذ ت�رصيحات م�سوؤويل وممثلي االندية املعنية بعملية �سحب 
الدورين ثمن وربع نهائي كاأ�س اجلمهورية، عندما توجه  قرعة 
ب�سوؤال اإىل رئي�س وفاق �سطيف فهد حلفاية حول راأيه عن مهمة 
فريقه خالل التنقل اإىل مدينة ق�سنطينة ملواجهة ال�سباب املحلي 
قبل اأن ي�سحح حلفاية اخلطاأ بالتاأكيد اأن اتفاق هو من ي�ستقبل 

�سيفه ال�سيا�سي يف ثمن النهائي على ملعب الثامن ماي.

تقلي�س عقوبة �سريف 
الوزاين اإىل عامني

ا�ستفاد الالعب ه�سام �رصيف الوزاين من تخفي�س العقوبة التي 
التابعة  االن�سباط  جلنة  طرف  من  املن�رصم  العام  تلقاها  كان 
للرابطة املحرتفة لكرة القدم باالق�ساء اأربعة اأعوام من ممار�سة 
اإثر وجود  للمن�سطات، على  اأي ن�ساط كروي بعد ثبوت تعاطيه 
املعني،  الالعب  اأجراها  التي  التحاليل  خالل  الكوكايني  مادة 
بتخفي�س  الدولية  الريا�سية  املحكمة  اأم�س  اأول  اقرت  حيث 
عامني،  اإىل  اجلزائر  مولودية  لفريق  ال�سابق  الالعب  عقوبة 
و�سوف ي�ستفيد من العودة اإىل امليادين جمددا يف العام  2021.

حالة وفاة لإمراأة 

 اإح�ساء 39 حالة �سقوط
 من اأ�سجار الزيتون بالبويرة 

�سقوط  حالة   39 البويرة  بوالية  املدنية  احلماية  م�سالح  اأح�ست 
حم�سول  جني  عملية  بداية  منذ  الزيتون  اأ�سجار  من  الأ�سخا�س 
الزيتون نهاية ال�سنة الفارطة 2019 حلد االآن ، وح�سب ذات امل�سدر 
ت�سببت هذه احلوادث اخلطرية يف اإ�سابات بليغة وك�سور يف خمتلف 
يف  المراأة  واحدة  وفاة  حالة  ت�سجيل  منها  لل�سحايا  اجل�سد  اأنحاء 
اخلم�سينات من العمر مبنطقة ب�سلول �رصق عا�سمة الوالية ، ويعود 
حالة الطق�س التي ميز الفرتات ال�سباحية بالرطوبة واجلليد من اأهم 
اأ�سباب ال�سقوط من االأ�سجار وحولت متعة وفرحة عملية اجلني لدى 

العائالت البويرية اإىل اأحزان وماآ�سي .
اأح�سن مرزوق

جيجل

هزة اأر�سية ارتدادية بقوة 
3,7 درجات 

�سجلت على ال�ساعة الثانية و52 دقيقة من زوال اليوم اخلمي�س هزة 
اأر�سية ارتدادية بلغت قوتها 3،7 درجات على مقيا�س ري�سرت بوالية 
الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم  البحث يف  بيان ملركز  ح�سب  جيجل، 
واجليوفيزياء واأو�سح ذات امل�سدر اأن مركز الهزة قد حدد على بعد 

8 كلم جنوب - �رصق منطقة  العوانة بنف�س الوالية.

ق�سنطينة

 14 جريحا يف حادث ا�سطدام 
بني حافلتني 

ت�سبب حادث ا�سطدام بني حافلتني وقع على الطريق الوطني رقم 5 
بالقرب حي ميموزة بق�سنطينة يف جرح 14 �سخ�سا، ح�سب ما علم 
من خلية االإعالم و االت�سال باملديرية املحلية للحماية املدنية. و 
اأو�سح ذات امل�سدر باأن الوحدة الثانوية للحماية املدنية �سي�ساوي 
واملركز  املجيد  عبد  بومعزة  املتقدم  املركز  من  وكل  �سليمان 
املتقدم باب القنطرة واملركز املتقدم قدور بومدو�س تدخلوا الأجل 
حادث ا�سطدام بني حافلتني خلف تعر�س 14 �سخ�سا من اجلن�سني 
اأعمارهم بني �سنتني و ن�سف و 60 �سنة الإ�سابات خمتلفة و  ترتاوح 
للجرحى  ال�رصورية  االإ�سعافات  باأنه مت تقدمي  اأردف ذات امل�سدر 
من طرف عنا�رص احلماية املدنية بعني املكان ثم نقلهم اإىل املركز 
الفور فتح  بادي�س بق�سنطينة. و مت على  ابن  اال�ست�سفائي اجلامعي 
مالب�سات  و  ظروف  لتحديد  املخت�سة  امل�سالح  طرف  من  حتقيق 

هذا  احلادث.

املجتمع  و  ال�سباب  منظمات  دعت 
رئي�س  وزو  بتيزي  املحلي   املدين 
اجلمهورية عبد املجيد تبون، ليزور 
الوالية كاأول  وجهة له على امل�ستوى 

الوطني.
الذي  اللقاء  هذا  منظمو  اأطلق  و 
باملخرج  اإتورار،  فندق  احت�سنه 
ر�سمية«  »دعوة  للمدينة،  اجلنوبي 
والية  تكون  »حتى  جمهورية  لرئي�س 
تيزي وزو وجهته االأوىل على امل�ستوى 

جت�سيد  »نقطة  وجعلها  الوطني« 
اأن  اأ�سافوا  »و  التزاماته  و  وعوده 
للجزائر  الكثري  قدمت  »التي  الوالية 
التاريخية،  حمطاتها  خمتلف  عرب 
من  للتخل�س  لها  كبرية  بحاجة  هي 
حالة ال�سبات التي تعي�سها وتزويدها 

مب�ساريع قادرة 
انعا�س  اإعادة  على  م�ساعدتها  على 
واالجتماعية  االقت�سادية  تنميتها 
الواقع  ي�سكل  و      « ال�سعب  ل�سالح 

االنتخابات  اأفرزته  الذي  اجلديد 
املا�سي  دي�سمرب  ل12  الرئا�سية 
اأمام  الطريق  تفتح  جديدة  »مرحلة 
بها  يطالب  جديدة  جمهورية  بناء 
اإطار  يف  باأ�رصه  اجلزائري  ال�سعب 
ح�سبما  الوطنية«،  والثوابت  الوحدة 
اأكده هوؤالء و يف هذا ال�سياق، و وعيا 
اأن  النداء-  حمررو  ي�سيف  منهم- 
با�رصها  التي  االإ�سالحات  »عملية 
اإرادة  من  تنبع  اجلمهورية  رئي�س 

»كل  دعوا  حقيقية«،  و  �سادقة 
لاللتفاف  للمجتمع  احلية  القوى 
اجلمهورية  رئي�س  برنامج  حول 
وتطوير  اإثراء  يف  وامل�ساهمة 
اإطالق  مت  الوطني«كما  امل�رصوع 
باأ�رصه  املدين  املجتمع  اإىل  دعوة 
وامل�ساورات  احلوار  يف  »للم�ساركة 
املجتمع  اأطياف  خمتلف  بني 
موؤ�س�سات  بني  الثقة  ال�ستعادة 
ل«متكني  »وكذلك  وال�سعب  الدولة 

منا�سب  اإىل  للو�سول  ال�سباب 
بناء اجلزائر  وامل�ساهمة يف  القيادة 
»الدور  ب  اأ�سادوا  بعدما  اجلديدة«و 
ال�سعبي يف  الوطني  للجي�س  القيادي 
عنها«  والدفاع  البالد  على  احلفاظ 

األح منظمو هذا اللقاء على »�رصورة 
وااللتفاف  الدولة  موؤ�س�سات  توحيد 
باعتباره  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  حول 
التي  املحاوالت  كل  �سد  ح�سنا 

ت�ستهدف اجلزائر«.

خبر في 
صورة

اجلمارك  اأق�سام  مفت�سية  اأح�ست  ـ 
 16 املا�سية  ال�سنة  بلعبا�س  ل�سيدي 
�سيدي  من  ملنتجات  ت�سدير  عملية 
علم  ح�سبما  موريتانيا،  نحو  بلعبا�س 
حميد  املفت�سية،  ذات  رئي�س  لدى 

هالل.
هام�س  على  امل�سوؤول  ذات  واأو�سح 

املفتوحة  االأبواب  فعاليات  اختتام 
قيمة  اأن  اجلمارك  م�سالح  على 
عمليات الت�سدير جتاوزت 80 مليون 
كانت   2019 �سنة  اأن  اإىل  م�سريا  دج، 
حيث  الت�سدير  يخ�س  ما  يف  مميزة 
مل يتم ت�سجيل من قبل على م�ستوى 
بلعبا�س حجم �سادرات  والية �سيدي 

مماثل منذ ع�رص �سنوات.
املوجهة  الب�سائع  اأن  واأ�ساف 
العمليات  هذه  اإطار  يف  للت�سدير 
�سملت اخل�رص على غرار البطاط�س 
االأجهزة  جانب  اإىل  والب�سل 
ال�سياق  الكهرومنزلية منوها يف ذات 
اأعوان  طرف  من  املبذولة  باجلهود 

ال�سادرات  وترقية  لتعزيز  اجلمارك 
من  وذلك  املحروقات  قطاع  خارج 
التح�سي�سية  العمليات  تكثيف  خالل 
للمتعاملني  امليدانية  والزيارات 
املنطقة  م�ستوى  على  االقت�ساديني 
اإىل جانب تن�سيط حما�رصات بغرفة 

ال�سناعة والتجارة مكرة.

�سيدي بلعبا�س

اإح�ساء 16 عملية ت�سدير 

ال�رصكة  رحالت  برنامج  �سهد 
اجلزائرية  اجلوية  للخطوط  الوطنية 
اإ�رصاب  ب�سبب  ا�سطرابات 
م�ستوى  على  املالحة  م�ستخدمي 

ح�سبما  العا�سمة،  اجلزائر  مطار 
للخطوط  االت�سال  مديرية  لدى  علم 
ذات  اأو�سح  و  اجلزائرية.  اجلوية 
رحالت   )07( »�سبع  اأن  امل�سدر 

كانت مربجمة نحو عدة وجهات  مل 
التي  االحتجاج  حركة  ب�سبب  تقلع 
خلية  اأن  اإ�سعار«واأ�ساف  دون  �ُسّنت 
م�ستوى  على  ن�سبت  قد  متابعة 

ذات  وك�سف  الو�سع  ملتابعة  ال�رصكة 
التي عرب عنها  اأن املطالب  امل�سدر 
باالأجور  تتعلق  املالحة  م�ستخدمو 

واحلالة االجتماعية. 

حما�رصة  خالل  بتي�سم�سيلت  مت 
الذكرى  اإحياء  مبنا�سبة  قدمت 
الثامنة لوفاة املجاهد عبد احلميد 
مهري )1926 -2012 ( اإبراز مناقب 
وخ�سال الثوري الراحل الذي كان 
الكبري  التاأييد  الف�سل يف ح�سد  له 
بدول  املجيدة  اجلزائرية  للثورة 

املغرب العربي.
يف  باحث  عاجد  حممد  واأ�سار 

املجيدة  التحرير  ثورة  تاريخ 
خالل  الوالئي  املتحف  ومدير 
بعنوان  ملحا�رصة  تن�سيطه 
للمجاهد  الن�سالية  »امل�سرية 
اأن  اإىل  مهري«،  احلميد  عبد 
الراحل  املجاهد  »�سخ�سية 
العقيدة  بني  جتمع  كيف  عرفت 
احلركة  من  املتوارثة  ال�سيا�سية 
احلريات  انت�سار  )حركة  الوطنية 

التحريرية  والثورة  الدميقراطية( 
املجيدة«.

بامل�سوؤوليات  املحا�رص  وذكر 
مهري  احلميد  عبد  تقلدها  التي 
على  املجيدة،  التحرير  ثورة  اإبان 
غرار ع�سو جلنة التن�سيق والتنفيذ 
املوؤقتة  احلكومة  يف  وزيرا  و 
حلقيبتني  اجلزائرية  للجمهورية 
وزاريتني هي �سوؤون �سمال اإفريقيا 

وال�سوؤون االجتماعية.
كان  الراحل  باأن  عاجد  واأ�سار 
التاأييد  ح�سد  يف  كبري«  »ف�سل  له 
املجيدة  اجلزائرية  للثورة  الكبري 
من  وذلك  العربي  املغرب  بدول 
خالل ن�ساطه الديبلوما�سي عندما 
اإفريقيا  �سمال  ل�سوؤون  وزيرا  كان 
للجمهورية  املوؤقتة  احلكومة  يف 

اجلزائرية.

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

ا�سطرابات يف الرحالت ب�سبب ا�سراب م�ستخدمي املالحة  

تي�سم�سيلت 

ندوة حول �سرية الراحل عبد احلميد مهري 

العامل كله يتجند �سد 
فريو�س كورونا



قال اإنه طلب من الرئي�س اجلزائري الأر�شيف

اأردوغان يقحم اجلزائر يف 
�سراعه مع فرن�سا

ك�شف الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، اأنه طلب من الرئي�س عبد املجيد 
تبون، تزويده بوثائق حول جرائم فرن�شا ال�شتعمارية يف حق ال�شعب اجلزائري 
بغر�س تذكري الرئي�س الفرن�شي بجرائم بالده يف اغتيال 5 ماليني جزائري من 

1962 غاية  اإىل   1830

باية ع 

�أردوغان  �لرئي�س   و�رصح 
�جلمعة،  �صحفي   م�ؤمتر  يف 
عبد  �جلز�ئري  »�لرئي�س  �أن 
�أن  له   ك�صف  تب�ن  �ملجيد  

 5 من  �أزيد  �أبادت  فرن�صا 
�نه  مربز�  جز�ئري«  ماليني 
�جلز�ئري  �لرئي�س  من  طالب 
حتى  �الغتياالت  هذه  �أر�صيف 
�لفرن�صي  �لرئي�س  بها  يذكر 
وتاأتي  ماكرون  �ميان�يل 

يف  �لرتكي  �لرئي�س  ت�رصيحات 
تعي�صها  �لتي  �التهامات  �صياق 
�لرتكية  �لفرن�صية  �لعالقات 
�التهامات  تبادل  خالل  من 
وت�صعيد�  و�ال�صتفز�ز�ت 
حترك  ب�صبب  م�صب�ق،  غري 

�أوروبيا  �لفرن�صية  �لدبل�ما�صية 
�صل�كها  وم��جهة  تركيا،  لعزل 
�لبحر  �رصق  على  �لعدو�ين 

�الأبي�س �ملت��صط.
كما ت��جه تركيا �أزمة كربى مع 
دول �الحتاد �الأوروبي و�ل�رصق 

�لتي تتهمها بت�صعيد  �الأو�صط، 
و�إخاللها  �الإقليمية،  �لت�تر�ت 
وتعهد�تها  بالتز�ماتها 
�مللفات  من  عدد  بخ�ص��س 
�لق�صية  غر�ر  على  �لر�هنة 
�لليبية و�ل�ص�رية ويف �صياق هذه 

�حلرب و�حلملة حاول �لرئي�س 
�جلز�ئر  ز�ر  �لذي  �لرتكي 
�الأ�صب�ع �لفارط  ��صتغالل ملف 
�لذ�كرة �جلز�ئرية  يف �رص�عه 
ذ�ت  يف  متنا�صيا  فرن�صا  مع 
�صنة  وخالل  بالده  �أن  �ل�صياق 

1962 �ص�تت �صد كل �لقر�ر�ت 
�جلز�ئر  �صالح  يف  كانت  �لتي 
�جلز�ئر  تركيا  �صلمت  كما  
 3 بعد  �لفرن�صي  لال�صتعمار 
�أيام فقط من بد�ية �لغزو �صنة 

1830 دون �أي مقاومة .
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�أعلن رئي�س حركة �لبناء �ل�طني عبد 
�لقادر بن قرينة رف�صه ل�صفقة �لقرن 
، �أين ��صتنكر م�قف �لدول �الإ�صالمية 
جدد  حني  يف  لها،  �مل�ؤيدة  و�لعربية 
دعمه و م�صاندته للق�صية �لفل�صطينية 

.
عبد  �ل�طني  �لبناء  حركة  رئي�س  ذكر 
�حلركة  باأن  �أم�س  قرينة  بن  �لقادر 
و  �حلك�مات  عار�صت  �أن  و  �صبق 
�ختلفت معها ، �أين كانت لها باملر�صاد 
معار�صا �رص�صا، يف حني �صدد باأنها ال 
ميكن �أن تختلف مع �لدولة �جلز�ئرية 
�ل�صيا�صة  مبادئ  و  �الأمن  �صيا�صة  يف 
�لبناء  رئي�س حركة  دعا  و  �خلارجية، 
تب�ن  �ملجيد  عبد  �جلمه�رية  رئي�س 
�أن ي�رصح لنا �ملخاطر �لتي تهدد �من 
و��صتقر�ر �ل�طن �ص��ء عرب �خلطابات 
�لر�صمية �أو م��قع �لت���صل ، قائال » 
�لنخب  بكل و�ص�ح مع  نتكلم  �أن  البد 
و  �الجتماعية  �ملحاور  على  �ل�طنية 
�أمن  �لتي تهدد و  �ملخاطر �حلقيقية 

و ��صتقر�ر �ل�طن. 
�ل�صن�ية حلر�ك  �لذكرى  و بخ�ص��س 
فلتكن   « �ملتحدث  قال  فيفري،   22
�جلديدة  �جلز�ئر  الأجل  �لذكرى  هذه 
�حتفاء يليق مب�صت�ى ث�رتها �حل�صارية 
ق��ه  و  �جلز�ئري  �ل�صعب  وندع�   ،
�حلية ، و �الأحز�ب، �ملجتمع �ملدين، 
وكل �ل�صلطات م�صاركة �ل�صعب ذكرى 
فيفري ال�صتعادة �جلز�ئر من و�صاية 
�لف�صاد،  من  حتريرها  و  �لع�صابة 
جمعة  تك�ن  �أن  �ل�صعب  كما ندع� 

حيث  لفل�صطني،  جمعة  فيفري،   21
تتعانق فيه �لر�ية �جلز�ئرية مع �لر�ية 

�لفل�صطينية”.
م�قف  قرينة  بن  �لقادر  عبد   ثمن 
�لر�ف�س  �جلز�ئرية  �لدبل�ما�صية 
�مل�قف  باأن  معترب�   ، �لقرن  ل�صفقة 
�جلز�ئري متميز نطق با�صم �ل�صع�ب 
تر�مب،  ملبادرة  رف�صه  يف  �لعربية 
يف  ثابت  و  �أ�صيل  م�قفنا   «  : قائال 
�ل�صيا�صة  يف  �لدولة  مع  �ل�ق�ف 
�خلارجية، �لر�ف�صة ل�صفقة و برنامج 
�ال�صت�صالم �ملر�د فر�صه على �ل�صعب 

�لفل�صطيني ». 
�صفقة  قرينة  بن  �لقادر  عبد  د�ن  و 
�جلز�ئري  �ل�صعب  باأن  م�ؤكد�  �لقرن، 
نق�ل   « قائال   ، قاطعة  يرف�صها 
�إ�صتغالال  و  تالعبا  كفاكم  لرت�مب 
لل�رصعية �لدولية، ال ميكنكم �أن تنقذو 
على  �لف�صاد  متابعات  من  نتنياه� 
وهي  ق�صية  �أقد�س  و  �أطهر  ح�صاب 

�لق�صية �لفل�صطينية ».
و ثمن عبد �لقادر بن قرينة �مل�قف 
�مل�صاند  و  �لد�عم  �جلز�ئري 
معكم  نحن   « قائال  �لق�صية،  لهذه 
لالأمة  وقف  هي  �ملقد�صات  الأن 
فيها،  �الإفر�ط  يج�ز  ال  �الإ�صالمية 
نحن معكم يف حقنا و حقكم �مل�رصوع 
يف مقاومة �لظلم و �الحتالل النتز�ع 
تك�ن  الأن  معكم  نحن  �إ�صتقاللكم، 
ال  لفل�صطني،  �لر�فعة  هي  �ملقاومة 
تفرط�� يف حقكم يف �لقد�س �ل�رصيف 

ويف فل�صطني ».

من  قرينة  بن  �لقادر  عبد  ��صتنكر  و 
و�لعربية  �الإ�صالمية  �لدول  م�قف 
�أر�د  �لتي  �ل�صالم  التفاقية  �مل�ؤيد 
من  نف�صه  تر�مب  بها  ينقد  �أن 
�أد�ن  �أين  �لق�صائية،  �ملتابعات 
�ل�صعبية  �مل�ؤ�ص�صات  ذلك، د�عيا 
و�لر�صمية وخمتلف �لق�ى �ملجتمعية 
�جلز�ئر  يف  و�الإعالمية  و�ل�صيا�صية 
و�لعاملني �لعربي و�مل�صلم �إىل �إعالن 
�لتعبئة �ل�صاملة مل���صلة ن�رصة �حلق 

�لفل�صطيني.
بن قرينة بخ�ص��س �صفقة  �أ�صاف  و 
�لرئي�س  عنها  �أعلن  �لتي  �لقرن 
قائال:  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي، 
�لقد�س  مدينة  تك�ن  �أن  لهم  �أر�د   «
فل�صطني  بناء  �أر�دو�  �إ�رص�ئيلية، 
ودول  �أمريكا  فيه  ت�صاهم  جديدة 
عربية  دول  وحتى  �الأوروبي  �الإحتاد 
�مل�صاهمات  ن�صبة  �الأغلبية يف  حتقق 

بـ 70 باملائة من �لدعم �ملايل«.
 « قائال  قرينة  بن  �لقادر  عبد  و�صدد 
�أن حتت�صن هذه  �ل�صع�ب �حلرة  على 
�أحر�ر  وقف  كما  �لعادلة،  �لق�صية 
لنيل  �مل�صطهدة  �لدول  مع  �لعامل 
��صتقاللها عليهم بال�ق�ف �إىل جانب 

و �صالح هذه �لق�صية �لعادلة ».
�حلر�ك  قرينة  بن  �لقادر  عبد  ودعا 
�ل�صعبي يف جمعاته �ملتبقية �أن يجعلها 
للت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني و مع 
�ل�رصيفة  �لدولة  هذه  يف  �ملقد�صات 

على حد ق�له. 
اإميان لوا�س

بن قرينة بخ�شو�س �شفقة القرن

 نثمن موقف الديبلوما�سية اجلزائرية 
.    ل ميكن الختالف مع الدولة اجلزائرية

و�جلماعات  �لد�خلية  وزير  �صدد  
كمال  �الإقليمية   و�لتنمية  �ملحلية 
حفل  على  �إ�رص�فه  خالل  بلج�د 
�جلديد  تلم�صان  والية  و�يل  تن�صيب 
�ملجل�س  بقاعة  مرم�ري   �أم�من 
�ل�الة  خروج  �رصورة  �ل�الئي  على 
من  �لنهج �لتقليدي للت�صيري و�لدخ�ل 
�صمن �ملخطط �جلديد �لذي يعتمد 
و �الإ�صغاء  �إىل �مليد�ن  على  �خلروج 
�رصيك  ب�صفته  للم��طن  �جليد 
من  �لتحديات  من  رفع  �جتماعي 
قبل �ل�الة �جلدد  و�ل�صعي للمحافظة 
رئي�س  �إياهم   منها  �لتي  �لثقة  على 
من  تب�ن   �ملجيد  عبد  �جلمه�رية 
للم�صاريع  و�ملر�فقة  �لدعم  خالل  
�لتنم�ية  �لتي �قرها رئي�س �جلمه�رية  
و�صمان دخ�لها حيز �لتنفيذ يف �آجالها  

�ملحدد .
�ل�صعب  على  �ل�زير  �نه  و�أكد   هذ� 
بفعل  �أوال  �الطمئنان   �جلز�ئري 
�الأمن �لذي ننعم به  من خالل جتاوز 
كانت  و�لتي  بنها  �ملحيطة  �الإخطار 
ت�صتهدف وحدة �جلز�ئر من جهة بفعل 
جه�د �جلي�س �ل�طني �ل�صعبي  وثانيا 
�لتنمية  لتحقيق  مت�فرة   �الأم��ل  الن 
و�إمنا   ، �أزمة  يف  لي�صت  �جلز�ئر  و�ن 
مع  بالتعاون  �ل�الة  على  ي�صت�جب 
�ل�صري  �ملحلية   �جلماعات  ممثلي 
�لق�صايا  نح�   �لق�ص�ى  بال�رصعة 
باحلياة  ترتبط  �لتي  �مل�صتعجلة 
�لقرى  بكافة  للم��طن   �ملعي�صية 
ع���صم  باقي  غر�ر  على  و�ملد��رص 
و�النطالق  ��صتثناء   دون  �ل�اليات 
�الأول�ية  ذ�ت  �مل�صاريع  يف  ب�رصعة 

لتح�صني �الأد�ء  �ملعي�صية  باحلياة 
جديدة  جز�ئر  وبناء  �الجتماعي  
من  وذلك   ، و�الإيحاء  �لعدل  ي�ص�دها 
يجري  �لتي  تنم�ية   م�صاريع  خالل 
فهناك   ، �الأهمية  ح�صب  جت�صيدها 
�مل�صت�ى  على  جت�صيده  ميكن  ما 
و�آخر  �مل�صتعجل  وهناك  �ملت��صط 

على �مل�صت�ى �لط�يل .
 من جانب �آخر تفاجاآ وزير �لد�خلية 
و�جلماعات �ملحلية  من تعطل �أالف 
تنطلق  �لتي مل  �مل�صاريع  �ملربجمة  
رغم �صخ �أم��لها  و�لتي كلفت ميز�نية 
تعطل  بفعل  كربى  مبالغ   �لدولة 
ي�صت�جب  �لتي  �الإد�رية  �الإجر�ء�ت 
على �ل�الة ت�رصيعها من جهة و�ختيار 

�مل�ؤ�ص�صة �الأمثل لتنفيذها .
 حممد بن ترار

وزير الداخلية من تلم�شان

الأموال موجودة و العيب يف امل�سريين

طالب وكيل �جلمه�رية لدى حمكمة 
عني مت��صنت نهاية �الأ�صب�ع تطبيق 
مت  �صخ�صا   30 حق  يف  �لقان�ن 
بعني  �جلنح  حمكمة  على  �إحالتهم 
تهمة   عن  �رص�ح  حالة  يف  مت��صنت 
�إجر�ء  عملية  وعرقلة   �لتجمهر 
مت  �لتي  �لرئا�صية  �النتخابات 

�إجر�ئها ي�م 12 دي�صمرب �ملا�صي.
على   ت�قيفهم  مت  �لذين   �ملتهمني 

 12 �خلمي�س  ي�م  �الأوىل  دفعتني  
 11 م�صالح  �أوقفت  �أين  دي�صمرب  
�النتخابات  بعرقلة  متهمني  �صخ�صا 
ي�م   �أخرين   19 ت�قيف  مت  فيما 
�أمام  وقف��   ، دي�صمرب   13 �جلمعة 
منهم     09 غياب  يف  �جلنح  حمكمة 
�إليهم  بعدما   ونف�� �لتهم �ملن�ص�بة 
�تهامات   �ملحكمة  �ليهم  وجهت 
تاأجيل  �جلمه�رية  بعد  وكيل 

 15 وي�م   08 ي�م  مرتني   �لق�صية 
 ، �ملتهمني  من  �لعديد  غياب   بعل 
حمامي  من  فريق  تط�ع  وقد  هذ� 
وم�صتغامن  ووهر�ن  بلعبا�س  �صيدي 
للدفاع  وتلم�صان  مت��صنت   وعني 
عن �ملتهمني ، يف حني �أرجاأت هيئة 
نهاية  �إىل  باحلكم  �لنطق  �ملحكمة 

�الأ�صب�ع �ملقبل .
 حممد بن ترار

بالنيابة  �لعام  �الأمني  ��صتغرب 
للمنظمة �ل�طنية للمجاهدين، حمند 
دع�تهم  عدم  من  �حلاج،  بن  و�عمر 
�ل��صع  ح�ل  �ل�صيا�صية  للم�صاور�ت 
�لعام للبالد وم�صتقبلها  �لتي �أطلقها 
�ملجيد  عبد  �جلمه�رية،  رئي�س 
بعد  �ل�صلطة  �عتالئه  منذ  تب�ن 
 12 لي�م  �لرئا�صية  باالنتخابات  ف�زه 

دي�صمرب �لفارط

يف  �حلاج،  بن  و�عمر  حمند  وقال 
مق�قع  على  ن�رصه  فيدي�   مقطع 
�ملنظمة »مل �أفهم ملاذ� مل تتم دع�تنا 
مل�صاور�ت  �ملجاهدين  كمنظمة 
�لرئي�س عبد �ملجيد تب�ن » م�ؤكد� �أن 
�ملنظمة �ل�طنية للمجاهدين ح�رصت 
�خلا�صة مب�صاور�ت ح�ل  مقرتحاتها 
م�صري�  �لد�صت�ر،  ومر�جعة  تعديل 
�ملنظمة  ي�صتدع  مل  �لرئي�س  �أن  �إىل 

مت  باملقابل  للمجاهدين   �ل�طنية 
و�صفهم  �أ�صخا�س   وم�صاورة  دع�ة 
تقدمي  ميكنهم  ال  و  باملعزولني 
�أن �ملنظمة  للبالد م��صحا  �الإ�صافة 
�لث�رية �لتي ير�أ�صها بالنيابة هي  �أوىل 
بتقدمي مقرتحات ، لكن—كما �أ�صاف 
-- مع �الأ�صف مت �لتعامل معنا وكاأننا 

غري م�ج�دين �أ�صال .
باية ع 

حوار الرئي�س مع الفعاليات الجتماعية و ال�شيا�شية

منظمة املجاهدين ت�ستغرب عدم دعوتها 

12 من  الأفالن و06 عن الأرندي ونائبان من  ناج

طلب رفع احل�سانة عن �سي عفيف و جمال بورا�س 
ك�صف  م�صدر م�ؤكد منن  دي��ن رئي�س 
�صليمان  �ل�طني  �ل�صعبي  �ملجل�س 
نهاية  تلقت  قد  �إد�رتهم  �صنني ،�أن 
وزير  من  طلبا  �الأ�صب�ع  �ملن�رصم 
�لعدل  بلقا�صم زغماتي من �أجل  رف 
 03 برملانيا من   20 �حل�صانة عن 
ق�صايا  يف  �صل�عهم  تبني  �أحز�ب 

ف�صاد.
�الأولية  �ملعطيات  و�أ�صارت  هذ� 
ثقيلة  يف  �أ�صماء  حتمل  �لقائمة  �أن 
 12 �جلز�ئري  منهم  �لربملان 

�ل�طني  �لتحرير  جبهة  من  حزب 
�لتجمع  حزب  عن  و06  )�الأفالن( 
 ) )�الأرندي  �ل�طني  �لدميقر�طي 
جتمع  حزب  على  حم�ص�بان  ونائبان 
�مل �جلز�ئر )تاج( ، هذ� وقد �أ�صارت 
�ملعطيات  �أن �لن��ب �ملطالبني برفع 
يف  بالت�رط  متهم�ن  عنهم  �حل�صانة 
و�لتزوير  للعقار  ف�صاد  ونهب  ق�صايا 
��صتغالل  و�ص�ء  �ملزور  و��صتعمال 
ويتقدم   ، �لنف�ذ  و��صتغالل  �ل�ظيفة 
�صي  �حلميد  عبد  �لن��ب  �ملعنيني 

عفيفف �ملنتخب عن والية م�صتغامن 
وجمال ب�ر��س ،جياليل عمار ، ت�فيق 
�ملنتظر  هذ�  ومن  ط�ر�س.....، 
�للجنة  على  ملفاتهم  حتال  �أن 
�لذين  �ل�طني  للمجل�س  �لقان�نية 
رفع  يف  فيها  للف�صل  �أع�صاء  بع�صهم 
�لعملية  تاأتي   ، عدمه  من  �حل�صانة 
�لقادر  عبد  �لع�ص�  عر�س  ملف  بعد 
�ملا�صي  ومت  و�علي  ملفه  �الأ�صب�ع 
�إمهاله �أ�صب�عني للتخلي عن �حل�صانة 

.

جمل�س الأمة

الأفالن والأرندي يدعمان بقاء �سالح قوجيل
و�الأرندي  �الأفالن  كتلتي  �أعلنت 
لبقاء  دعمهما  عن  �الأمة  مبجل�س 
�صالح ق�جيل على ر�أ�س �لغرفة �لعليا 
للربملان رغم �نتهاء عهدته �لقان�نية 
رئي�س �ملجل�س  ��صتقالة  بعد  بالنيابة 
عبد �لقادر بن �صالح . وثمنت �لكتلتني 
بيانني منفردين  جمه�د�ت رئي�س  يف 
تب�ن،  �ملجيد  عبد  �جلمه�رية، 
لعمل  �لعادي  �ل�صري  يف  و�نخر�طها 
دعمها  معربني  عن  �الأمة  جمل�س 
بالنيابة،  �الأمة  جمل�س  لرئي�س 
مل��جهة  ��صتعد�د�  ق�جيل،  �صالح 
�ملقبلة  �لهامة  �ل�صيا�صية  �ملحطات 

�لتي تنتظر �جلز�ئر، و�لتي �صي�صطلع 
بها �ملجل�س يف �ملرحلة �لقادمة.

و�أكد �حلزبان �لذي مل يبق لهما �ص�ت 
�حلر�ك  بعد  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  يف 
مب�رصوعهما  �أطاح  �لذي  �ل�صعبي 
�لربملان  يف  �إال  �خلما�صة  �لعهدة 
�أنهما  �الأغلبية  حزبا  باعتبارهما 
م�صتعد�ن خلدمة كل �جله�د �ل�طنية 
�لغايات، خا�صة  هذه  لتحقيق  �خلرية 
حمطات  على  مقبلة  و�جلز�ئر 
بها  �صي�صطلع  هامة،  �صيا�صية 
منها  �لقادمة  �ملرحلة  يف  �ملجل�س 
عمل  خمطط  ملناق�صة  �لتح�صري 

�حلك�مة وم���صلة مناق�صة �لن�ص��س 
�صياق  يف  عليه  �ملحالة  �لقان�نية 
�لبيان  وياأتي  �لد�صت�رية  �صالحيته 
وغرميه  �ل�طني  �لتحرير  جبهة  من 
�لدميقر�طي  كرد  �ل�طني  �لتجمع 
�ل�صينات�ر  ت�رصيحات  على  مبا�رص 
�الأفالين، عبد �ل�هاب بن زعيم، �لذي 
طالب يف بد�ية �الأ�صب�ع بالذهاب �إىل 
بعد  �الأمة  جمل�س  رئي�س  �نتخابات 
عبد  �ل�صابق،  �لدولة  رئي�س  ��صتقالة 
هذه  ر�أ�س  على  من  �صالح  بن  �لقادر 

�مل�ؤ�ص�صة �لت�رصيعية.
باية ع 

عني متو�شنت  

حماكمة 30  متهما بعرقلة الرئا�سيات 

حممد بن ترار
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اتهمت  ال�صدد  ذات  ويف 
يف  املعنية  اجلهات  خمتلف 
امللبنات  للو�صط  حديثها 
باأنها ال�صبب يف م�صكلة اأزمة 
اأنها تبيع  مربزين  احلليب 
املدّعم  احلليب  م�صحوق 
التي  الأجبان  مل�صانع 

ت�صتفيد من دعم الدولة«.

رئي�س اللجنة 
اجلزائرية ملوزعي 
احلليب اأمني بلور:

امللبنات تبيع امل�سحوق 
مل�سانع الأجبان

اتهم رئي�س اللجنة اجلزائرية 
اأمني  احلليب  ملوزعي 
نوعية  بفر�س  بلورامللبنات 
على  احلليب  من  معينة 
ذات  يف  م�صريا   ، املوزعني 
اأطرافا  اأن هناك  اإىل  الوقت 

داخل امللبنات تبيع م�صحوق 
مل�صانع  املدّعم  احلليب 
من  ت�صتفيد  التي  الأجبان 

دعم الدولة«.
اأن  املتحدث  ذات  واأ�صاف 
هناك من امللبنات من حتول 
ل�صناعة  احلليب  م�صحوق 
بطرق  احلليب  م�صتقات 
الرقابة،  عن  وبعيداً  ملتوية 
احلليب  كميات  وبالتايل 
داعيا  تقل،  للبيع  املوجهة 
امل�صوؤولية  حتميل  عدم  اإىل 

للموزعني«.
على  املتحدث  ذات  �صدد  و 
النقابة  لأن  �رضورة  الرقابة 
هذه  اإيقاف  ت�صتطيع  ل 
على  بالقوة  ولو  الظاهرة 
ومديرية  امللبنات،  اأ�صحاب 
يتخذ  من  يجب  التجارة هي 

القرار الالزم
بلور  طالب  اآخر  �صياق   ويف 
املوزعني  ربح  هام�س  برفع 

يف  واحد  بدينار  املقدر 
واحد  لرٍت  �صعة  من  الكي�س 
لفتا اإىل اأن بع�س املوزعني 
ملزمون بالتنقل بني الوليات 
ملبنات  وجود  لعدم  بالنظر 
حني  يف  الوليات،  كل  يف 
ل  احلالية  الهوام�س  اأن 
هذه  على  النقل  كلفة  تغطي 

امل�صافات الطويلة.

اخلبري القت�سادي 
كمال �سي اأحممد :

حترير ال�سعر 
ومعاجلة الدعم هو 

احلل الوحيد

يف  اخلبري  يرى  جانبه  من 
القت�صادي  و  املايل  ال�صاأن 
اأحممد اأن اأزمة  �صي  كمال 
باإجراءات  تُعالج  احلليب، لن 
مهما  قمعية  اأوحتى  اإدارية 
كانت النية �صاحلة  و اأو�صح 
اإن  حتى  اأنه  املتحدث  ذات 

ُعولج الأمر يف اأ�صبوع �صيعود 
لرم�صان  الأول  الأ�صبوع  يف 
الكفيل  اأن  موؤكدا  غريه  اأو 
حترير  هو  لذلك  الأوحد 

ال�صعر ومعاجلة الدعم .

فيما طالب زبدي 
مبقاطعته

منظمة حماية 
امل�ستهلك تتهم 

امللبنات

وحذرت املنظمة اجلزائرية 
امل�صتهلك  واإر�صاد  حلماية 
اأزمة  عودة  من  وحميطه 
القليلة  الأيام  خالل  احلليب 
رئي�س  وطالب  املقبلة 
زبدي،  م�صطفى  اجلمعية 
�رضاء  مبقاطعة  املواطنني 

احلليب لأ�صبوعني.
املنظمة  ذات  اتهمت  و 
ال�صبب  اأنها  يف  امللبنات 
اأن  وقالت  احلليب  اأزمة  يف 

الأزمة لي�صت عند التجار و ل 
املوزعني ول حتى املقاهي 
يف  اأن  امل�صكل  اإىل  م�صرية 
التي  الع�صابات  و  امللبنات 

ت�رضقه ملاآرب اأخرى.
اأطلقت  اأخرى  جهة  من 
حلماية  اجلزائرية  املنظمة 
وحميطه  امل�صتهلك  واإر�صاد 
بالأ�صعار  خا�صة  حملة 
احلليب  مبادة  اخلا�صة 
الوطنية  ال�صوق  يف  املدعم 
واأ�صارت املنظمة يف احلملة 
�صعار  حتت  تقودها  التي 
�صعر  اأن  وحقو”،  واحد  “كل 
بامل�صنع  املدعم  احلليب 
دينارا   23.20 بـ  يقدر 
جزائريا، و�صعره لدى املوزع 
بينما  دج،   24.10 بـ  يقدر 
بـ  التاجر  لدى  �صعره  يقدر 

25.00 دج
املنظمة  ذات  وو�صعت 
ت�رضف  حتت   3311 الرقم 

اأي  عن  لالإبالغ  امل�صتهلكني 
جتاوز ي�صجل عرب ولياتهم،  
املدعمة  املادة  هذه  ل�صعر 

من طرف الدولة.
وزير التجارة يوؤكد :

مل نطالب اإل بحماية 
حليب الزوالية

وزير  قال  اأخرى  جهة  من 
اآخر  يف  رزيق  كمال  التجارة 
تعقيب له حول اأزمة احلليب 
عليها  الق�صاء  واإمكانية 
الدولة  اأن  واحد  �صهر  خالل 

تعمل يف �صمت ول تتكلم.
ويف رده على اأ�صئلة ال�صحفيني 
التي  احلليب  م�صكلة  حول 
ب�صبب  يوم  بعد  يوما  تزداد 
اإ�رضاب املوزعني قال رزيق 
اأن الدولة تعمل يف �صمت ول 
�صبق  ما  بعد  وهذا  تتكلم، 
حلل  خطة  عن  اأعلن  واأن  له 
يف  املدعم  احلليب  م�صكل 

اأقرب وقت ممكن.
و كان قد حذر وزير التجارة 
بح�صابه  تغريدة  رزيق  كمال 
�صعي  على  ردا  تويرت  على 
واملوزعني  التجار  بع�س 
التي  الإجراءات  عرقلة 
احلليب  بيع  ب�صاأن  اتخذها 
العادي  ب�صعره  املدعم 
يف  وجاء  دج.   25 وهو 
اإل  تغريدته  نحن مل نطالب 
القانون  من  املحدد  بالبيع 
حلليب الزوالية و اأ�صاف من 
و من  ل  به  اأهال  ذلك  يريد 
اإل  عليه  ما  بذلك  يرغب 
كفى   و  ن�صاط جتارته  تغيري 
وزير  و�صدد  امل�صاكل.  اهلل 
انه   ” تغريدته  يف  التجارة 
من  املدعمة  ال�صلع  تباع  لن 
باأ�صعارها   اإل  الدولة  طرف 
من  اأمتنى  لذلك  املحددة،  
لأنه  القانون  احرتام  اجلميع 
ليوجد �صخ�س يكون فوقه.

 امللبنــــــات هي ال�ســــبب
 يف اأزمة احلليــــب

عادت اأزمة احلليب لتفر�س نف�سها بقوة عقب ت�سريح الوزير بالق�ساء على مافيا احلليب 
الذي خلف ردود اأفعال خمتلفة �سواء من طرف املوزعني اأو التجار و غريهم، فبني �سد 
و جذب بني الأطراف املت�سارعة يبقى املواطن هو �سحية تذبذب عملية توزيع اأكيا�س 

احلليب اأو ندرته  .

وزارة الفالحة تنفذ تعليمات الرئي�س
�ست جلان لرتقية الإنتاج 

وتقلي�ص الواردات

ن�صب وزير الفالحة و التنمية 
�صت   عماري  الريفية �رضيف 
جلان للقطاع الفالحي و ذلك 
تعليمات  جت�صيد  اإطار  يف 
اجل  من  اجلمهورية  رئي�س 
الفالحي  الإنتاج  ترقية 
املحلي و تقلي�س الواردات.

مكلفة  بلجنة  الأمر  يتعلق  و 
باإن�صاء معهد وطني للفالحة 
مكلفة  اأخرى  و  ال�صحراوية 
و  احلليب  فرع  مبتابعة 
خم�ص�صة  جلنة  و  توزيعه 
اأخرى  و  ال�صقي  لإ�صكالية 
الفالحي  بالعقار  مكلفة 
مبكافحة  تتكفل  جلنة  و 
جلنة  اأخريا  و  البريوقراطية 
ال�صوق  لتموين  خم�ص�صة 
باللحوم،  با�صتمرار  الوطنية 
و يف كلمة له اأمام الإطارات 
املحليني  امل�صوؤولني  و 
الوزير   اأو�صح  للقطاع 
هذه  تن�صيب  اأن  عماري 

التكفل  اإىل  يهدف  اللجان 
لقطاع  هامة  ملفات  بعدة 
خالل  من  �صيما  الفالحة 
الإدارية  الإجراءات  ت�صهيل 
و  البريوقراطية  مكافحة  و 
دعم ال�صتثمارات �صيما على 
م�صتوى الفروع ذات الأهمية 
هذا  ،ويندرج  الإ�صرتاتيجية 
امل�صعى -ي�صيف الوزير- يف 
اإطار ترقية املنتج الوطني و 
الأولية  املادة  اإنتاج  تطوير 
التحويلية  ال�صناعة  لفائدة 
اأهداف  بني  من  و  الوطنية. 
هذه  العمل  جمموعات 
عماري-  الوزير  -ح�صب 
هناك اقرتاح احللول الهادفة 
الإجراءات  ت�رضيع  اإىل 
تعاونيات  باإن�صاء  اخلا�صة 
هيئات  اإن�صاء  و  فالحية 
مهنية يف جميع الفروع �صمن 

اإطار �صفاف و فعال.
باية ع 

ب�سبب هوام�س ربح املوزعني والتجار

ا�سطراب يف توزيع اأكيا�ص احلليب املدعم 
اأكيا�س  توزيع  عملية  عرفت 
منذ  تذبذبا  املدعم  احلليب 
وهو  اجلاري  الأ�صبوع  بداية 
املتعاملون يف هذا  يرجعه  ما 
املجال اإىل وجود اختاللت يف 
وتوزيع  لإنتاج  املنظم  الإطار 
الإ�صرتاتيجية  املادة  هذه 
ل�صيما ما يتعلق بهوام�س ربح 

املوزعني والتجار.
اأكيا�س  ندرة  عن  ف�صال  و 
بال�صعر  تباع  التي  احلليب 
م�صتوى  على  دج(   25( املقنن 
بع�س  فاإن  البيع،  ف�صاءات 
التجار جلاأوا اإىل ت�صقيف عدد 
للزبائن،  تباع  التي  الأكيا�س 
بينما يقوم البع�س ببيع الكي�س 
 45 اإىل  ت�صل  مرتفعة  باأ�صعار 
الزبون  على  يفر�س  اأو  دج 
اقتناء مواد اأخرى من م�صتقات 

احلليب.
متت  املناطق،  بع�س  يف  و 
املوزعني  بع�س  مالحظة 
املبا�رض  بالبيع  يقومون 
اإىل  املدعم  احلليب  لأكيا�س 
وارجع  النهائي  امل�صتهلك 
الوطنية  الفيدرالية  رئي�س 
فريد  احلليب،  مادة  ملوزعي 
هذه  ت�رضيح،  يف  عوملي، 
هوام�س  �صعف  اإىل  الظاهرة 
»ال�صعيفة  املوزعني  ربح 
التي  و  قوله،  حد  على  جدا«، 
كل  عن  �صنتيما   90 تتجاوز  ل 

هذا  بان  واعترب  كي�س 
الهام�س الذي مل يعرف تغريات 
بات  كبرية منذ حوايل عقدين 
للمتعاملني  كبريا  اإ�صكال  ميثل 
اأحيانا  يغطي  ل  واأنه  خا�صة 

كلفة الن�صاط.
اإىل  لفت  ال�صياق،  هذا  ويف 
ملزمون  املوزعني  بع�س  اأن 
بالنظر  الوليات  بني  بالتنقل 
كل  يف  ملبنات  وجود  لعدم 
اأن  حني  يف  البالد،  وليات 
تغطي  ل  احلالية  الهوام�س 
كلفة النقل على هذه امل�صافات 
الطويلة غري اأنه اأكد �رضورة اأن 
وفرة  ب�صمان  املوزعون  يلتزم 
اأكيا�س احلليب املدعم بال�صعر 
و  امل�صتهلكني  لفائدة  املحدد 
اأن  موؤكدا  باملهنية،  التحلي 
م�صكل الهوام�س هو حاليا قيد 
وزارة  م�صتوى  على  الدرا�صة 
التجارة حيث �صرتاجع من دون 

رفع ال�صعر املقنن.
رئي�س  طالب  جهته،  من 
للتجار  الوطنية  اجلمعية 
احلاج  اجلزائريني  واحلرفيني 
النظر  باإعادة  بولنوار  الطاهر 
على  امللبنات  توزيع  يف 
امل�صتوى الوطني ب�صكل يغطي 
ب�صكل  املواطنني  حاجيات 
نقل  كلفة  من  يقلل  و  اأف�صل 
التعجيل  عن  ف�صال  املوزعني 

بفتح امللبنات املغلقة حاليا.

اإىل  ت�رضيح  يف  دعا  كما 
الحرتام التام لدفاتر ال�رضوط 
بني املوزعني وم�صانع التحويل 
الكميات  اأحيانا  تغري  التي 
يخلق  ما  وهو  عليها  املتفق 
ف�صال  التوزيع،  يف  تذبذبات 
الرقابة  ت�صديد  �رضورة  عن 
التاأكد  اأجل  من  امل�صانع  على 
املدعم  احلليب  غربة  باأن 
اإنتاج  يف  ح�رضيا  ت�صتغل 
اأكيا�س احلليب ولي�س لأغرا�س 

اأخرى.
وجود  »ل  اأنه  بولنوار  اأكد  و 
للموزعني«  منظم  لإ�رضاب 
معتربا اأنه »مل تعد هناك حجة 
اأن  بعد  لال�رضاب  موزع  لأي 
ور�صة  بفتح  ال�صلطات  التزمت 

هوام�س الربح«.
املدى  على  احلل  اأن  غري 
لهذه  البعيد  و  املتو�صط 
التي  و  »املتجددة  الظاهرة 
-ح�صب  يكمن   دوريا«،  تتكرر 
طريقة  مراجعة  يف   - بولنوار 
لل�صلع  العمومي  الدعم 
حترير  خالل  من  الأ�صا�صية 
وتوجيه  تدريجيا  الأ�صعار 
من  مل�صتحقيه  املايل  الدعم 

الفئات اله�صة ب�صكل مبا�رض.
للمجل�س  العام  املدير  وكان 
ل�صعبة  املهني  الوطني 
نفى  �صواملية،  خالد  احلليب، 
يف ت�رضيحات �صحفية، وجود 

الإمدادات  يف  م�صكل  اأي 
امللبنات  اأن  موؤكدا  باحلليب 
كاملة  ح�ص�صها  على  حت�صلت 
يف  اأ�صاف  و  منقو�صة  غري 
نف�س ال�صياق، بان املحزونات 
الإ�صرتاتيجية من مادة احلليب 
الوطني  ال�صوق  لتموين  تكفي 
باأن  م�صريا  اأ�صهر  �صتة  ملدة 
مب�صاعفة  قامت  اجلزائر 
احلليب  غربة  من  وارداتها 
خالل ال�صنوات الع�رض الأخرية 
يف  طن  األف   180 اإىل  لت�صل 
2019 مقابل 90 األف يف 2009 
اأي  تعرف  ل  ال�صوق  اأن  اأكد  و 
باملواد  الإمدادات  تذبذب يف 
الأولية و اأن امل�صكل يكمن يف 

حلقتي الإنتاج والتوزيع.
امل�صكل  هذا  ملناق�صة  و 
ب�صكل  املعنية  الأطراف  مع 
التجارة،  وزير  �رضع  مبا�رض، 
يف  الأربعاء  منذ  رزيق،  كمال 
خمتلف  مع  اجتماعات  عقد 
الأطراف املعنية  و من بينهم 
املدير العام للمجل�س الوطني 
املهني ل�صعبة احلليب وممثلي 
ملوزعي  الوطنية  الفيدرالية 
مادة احلليب واجلمعية الوطنية 
مت  حيث  واحلرفيني  للتجار 
و  امل�صاربة  لظاهرة  التطرق 
احلليب  غربة  وجهة  حتويل 
ورفع  الرئي�صية  وجهتها  لغري 
املدعم  احلليب  كي�س  �صعر 

ب�صكل غري قانوين.
اأكد الوزير  و بهذا اخل�صو�س، 
»التزام احلكومة بحماية حقوق 
اله�صة  الفئات  �صيما  املواطن 
من  مبا�رضة  ت�صتفيد  التي 
املواد املدعمة، واأنه ل ميكن 
�صواء  كان  طرف  لأي  ال�صماح 
يف �صل�صلة ال�صترياد اأو الإنتاج 
البيع،  اأو  التوزيع  اأو  النقل  اأو 

التالعب بقوت اجلزائريني«.
احلوار  باب  بفتح  تعهد  و 
ملناق�صة كل امل�صاكل املوروثة 
منذ �صنوات بالتن�صيق مع باقي 
لأجل  املعنية  القطاعات 
م�صتوى  على  فيها  النظر 
و  الآجال  اأقرب  يف  احلكومة 
اخلمي�س،  اليوم  تراأ�صه  خالل 
الوزير املنتدب املكلف  رفقة 
عي�صى  اخلارجية  بالتجارة 
بكاي، لجتماع اللجنة الوطنية 
عمليات  ت�صهيل  و  ملتابعة 
وا�صعة  باملواد  التموين 
ممثلي  بح�صور  ال�صتهالك، 
ال�صناعي  العمومي  املجمع 
والديوان  »جيبلي«  للحليب 
الوطني للحليب«اأونيل«، طالب 
املتدخلني  كل  باإ�رضاك  رزيق 
للتحكم  املعنية  ال�صعب  يف 
و  الإنتاج  �صل�صة  يف  اجليد 
هذه  و�صول  ل�صمان  التوزيع 
اإىل  املدعمة  خا�صة  املواد 

املواطنني ب�صكل منتظم.  
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وزارة الربيد وتكنولوجيا االت�سال

حممد بن ترار

املعطيات  واأ�شارت  هذا 
اأن الإطارات  الأولية 
يف  �شلوعها  تبني  املعنية 
م�شبوهة  �شفقات  اإبرام 
الوزير  من  �شواء  باأمر 
ال�شابقة للقطاع هدى فرعون 
التي مي�شها التحقيق اأو غري 
�رشكات  مع  خا�شة  ذلك 
ت�شاريح  وتقدمي   ، كونيناف 
القطاع  حول  مغلوطة 
الأنرتنيت  خا�شة  تدفق 
وال�شغط  املالية  وال�شيولة 

ناهيك  الربيد  على  مراكز 
عن التوظيف الع�شوائي ، يف 
مراقبة  ملف  فتح  مت  حني 
عن  نيا   و لكرت ا د   و حلد ا
الألياف  طريق  مد 
امل�رشوع  الب�رشية ، وهو 
الوزيرة  اأطلقته  الذي 
واأجه�شته والوزير  دردوري 
عن  تها   ا ر طا اإ و فرعون  
طريق التزوير ، يف حني تبني 
النحا�شية  الكوابل  نق�ص يف 
مت  الوليات والتي  مبخازن 
ودعم  �رشقتها  وتهريبها 
�رشكات خا�شة بها  ما خلق 

ثغرات مالية كربى ، �شف اإىل 
الدعم املادي  ذلك  غياب 
يف  التنموية  للم�شاريع 

اإىل  القطاع  وحتويلها 
القطاع  جعل  اخلوا�ص  ما 
يف   ، دون  روح  هيكال 

م�شكل تدفق  يبقى  حني 
لق�شية  ا نيت   نرت ل ا
امل�رشوع  الأكرب  وهو 
املاليري  الدولة  كلف  الذي 
وان  خا�شة  جت�شيد  دون 
بالنرتنيت  التغطية  ن�شبة 
�شعيفة  تبقى  والهاتف 
باملائة  ال65  لتتعدى 
املقابل  ت�رشح  فعال ويف 
واإطاراتها  باأنها  الوزيرة 
اإىل  �شت�شدر  النرتنيت 
اإفريقيا ما خلق تناق�شا من 
الأموال  وجهة  ك�شف  �شانه 

املر�شودة لهذا القطاع .

�لتحقيق مع 100 �إطار مقرب 
من هدى فرعون  

.         اإبرام �سفقات م�سبوهة  وتقدمي  معطيات مغلوطة
ك�سفت م�سادر مقربة من وزارة الربيد  وتكنولوجيا االت�سال اأن الوزير احلايل قد با�سر حتقيقات مع اإطارات 

تابعة لوزارته  بكافة فروعها »بريد اجلزائر ن موبيلي�س ، ات�ساالت اجلزائر ..« ومبختلف الواليات  زاد عددهم 
عن 100 اإطار اغلبهم تبني تورطهم يف �سفقات م�سبوهة مع موؤ�س�سات خا�سة وتقدمي ادعاءات مغلوطة  حول 

قطاعهم الذي  تبني انه يعي�س اأو�ساع كارثية .

مديرية الوظيف العمومي 

نفي �إ�سقاط حاملي �ملا�سرت 
و�لدكتور�ه من �لإدماج

للوظيفة  العامة  املديرية  كذبت 
العمومية والإ�شالح الإداري، يف بالغ 
لها، ما مت تداوله حول اإق�شاء حاملي 
املا�شرت والدكتوراه من عملية اإدماج، 
الت�شغيل، موؤكدة  عمال عقود ما قبل 
اإىل م�شاحلها  اأن املرا�شلة املن�شوبة 

يف هذا اخل�شو�ص »وثيقة مزورة«.
العمومية  الوظيفة  مديرية  دعت  كما 

»التقرب  اإىل  بالغها،  يف  اجلميع، 
اأو  معلومات  ن�رش  قبل  م�شاحلها  من 
بيانات خا�شة بها، للتاأكد من �شحتها، 
تفاديا لكل رد فعل �شلبي حمتمل، قد 
الإ�شارة  اإثرها«وجتدر  على  ي�شدر 
املعنية  »املزورة«  املرا�شلة  اأن 
بالتكذيب، كانت موؤرخة يف 23 جانفي 

.2020

مدير الرتبية بالبويرة يك�سف

�سندمج �ملتعاقدين ح�سب
 �ملنا�سب �ملتوفرة

»مراد  بالبويرة  الرتبية  مدير  ك�شف 
بوزيان » اأن م�شاحله �رشعت يف درا�شة 
ي�شتغلون  الذين  املوظفني  ملفات 
من  الت�شغيل  قبل  ما  عقود  اإطار  يف 
اإدماجهم  يف  و�شعيتهم  ت�شوية  اجل 
 ، احلكومة  لتعليمة  تنفيذا  مبنا�شبهم 
تن�شيطه  خالل  املتحدث  اأكد  حيث 
اخلمي�ص  اأم�ص  اأول  �شحفية  ندوة 
مبقر املديرية اأنه مت ا�شتقبال 3167 
ملفا وهي يف طور الدرا�شة من حيث 
ثبوتية الوثائق املطلوبة خا�شة �شهادة 
الإدماج املتح�شل عليها من مديرية 
هوؤلء  تن�شيب  اأجل  من  الت�شغيل 
ال�شاغرة  املنا�شب  ح�شب  املوظفني 
املتوفرة . ويف �شياق منف�شل تاأ�شف 
التالميذ  نتائج  عن  امل�شوؤول  ذات 
التي  الأول  الدرا�شي  الف�شل  خالل 
و�شفها بال�شعيفة ودون املتو�شط يف 
كل الأطوار التعليمية الثالثة وبدرجة 
�شجلت  الذي  املتو�شط  الطور  اأكرب 

يف  باخل�شو�ص  �شعيفة  نتائج  فيه 
الأجنبية  واللغات  العربية  اللغة  مواد 
الف�شلني  يف  النتائج  حت�شن  متمنيا 
الثاين والثالث بتظافر جهود اجلميع . 
كما طماأن مدير الرتبية اأولياء تالميذ 
يف  تاأخرهم  ب�شاأن  البتدائي  الطور 
الأ�شاتذة  اإ�رشاب  ب�شبب  الدرو�ص 
�شبط  عن  م�شريا  اأ�شهر   4 منذ 
املفت�شني  طرف  من  التاأخر  �شاعات 
الدعم  تقدمي  مع  لحقا  ل�شتدراكها 
اخلام�شة  �شنوات  خا�شة  للتالميذ 
نهاية  ر�شمي  امتحان  على  املقبلني 
العام الدرا�شي . هذا و�رشح امل�شوؤول 
عن  بالولية  الرتبية  قطاع  عن  الأول 
تن�شيط ندوة �شحفية �شهريا لإي�شال 
املعلومة ال�شحيحة للراأي العام بعيدا 
الزائفة  والأخبار  الإ�شاعات  عن 
التوا�شل  و�شائل  عرب  املنت�رشة 

الجتماعي .
اأح�سن مرزوق

اإ�سراب اأ�ساتذة التعليم االبتدائي

�أولياء �لتالميذ يدعون �إىل �لتحلي بروح �مل�سوؤولية  
عرب العديد من اأولياء التالميذ عن 
اأ�شفهم ل�شتمرار انقطاع الدرو�ص 
يف بع�ص املدار�ص البتدائية ب�شبب 
من  الطور  هذا  اأ�شاتذة  اإ�رشاب 
التح�شيل  على  ذلك  وتاأثري  التعليم 
اجلميع  داعني  للتالميذ،  الرتبوي 

اإىل التحلي بروح امل�شوؤولية.
رئي�ص  اعترب  ال�شدد،  هذا  ويف 
التالميذ،  لأولياء  الوطنية  اجلمعية 
حق  »الإ�رشاب  اأن  اأحمد،  خالد 
ينبغي  ل  ذلك  اأن  غري  د�شتوري، 
التلميذ«،  ح�شاب  على  يكون  اأن 
اإىل  امل�رشبني  الأ�شاتذة  داعيا 
والعودة  والتب�رش  احلكمة  »التزام 
م�شلحة  وجعل  ال�شواب  جادة  اإىل 
التلميذ فوق كل اعتبار«كما نا�شدت 
اجلمعية وزير الرتبية اجلديد حممد 
قنوات  »فتح  ب�رشورة  واجعوط 
امل�رشبني  الأ�شاتذة  مع  احلوار 

خدمة مل�شلحة اأبنائنا«.
اأولياء  اأكد  ال�شياق،  ذات  ويف 
واأج  منهم  اقرتبت  الذين  التالميذ 
يدفعون  الذين  هم  اأبناءهم  اأن 
--كما  وهذا  الإ�رشاب،  هذا  ثمن 

وزارة  �شمت  ظل  »يف  قالوا-- 
على  الأ�شاتذة  واإ�رشار  الرتبية 
موا�شلة الإ�رشاب ملدة ثالثة اأيام 
�شلبا  يوؤثر  اأ�شبوع، مما  كل  متتالية 
اأق�شام  يف  التالميذ  حت�شيل  على 
املقبلون  منهم  ل�شيما  البتدائي، 
الطور  نهاية  امتحان  اجتياز  على 

البتدائي«.
»من  اأنه  الأولياء  هوؤلء  واعترب 
بتح�شني  املطالبة  الأ�شاتذة  حق 
فيها  ميار�شون  التي  الظروف 
املهنية  مطالبهم  وحتقيق  عملهم 
اأن ذلك ل ينبغي  اإل  والجتماعية، 
املنظومة  ح�شاب  على  يكون  اأن 
التالميذ«،  م�شري  ورهن  الرتبوية 
الأ�شاتذة  اإىل  دعوتهم  جمددين 
امل�رشبني من اأجل  »التحلي بروح 
التلميذ  م�شلحة  وجعل  امل�شوؤولية 

فوق كل اعتبار« .
وباملقبل، اعترب بع�ص الأ�شاتذة اأن 
الإ�رشاب ليوم واحد يف الأ�شبوع »ل 
البيداغوجي  التح�شيل  على  يوؤثر 
ملدة  ا�شتمراره  اأن  غري  للتالميذ، 
يجعل  قد  الأ�شبوع  يف  اأيام  ثالثة 

املقرر  الدرا�شي  الربنامج  اإنهاء 
اأمرا �شعبا، مما يت�شبب يف اإحداث 
التح�شيل بني  التفاوت يف  نوع من 
الأق�شام يف املدر�شة الواحدة وبني 

املوؤ�ش�شات املدر�شية«.
املن�شق  يرى  ال�شدد،  هذا  ويف 
امل�شتقلة  الوطنية  للنقابة  الوطني 
والتقني،  الثانوي  التعليم  لأ�شاتذة 
»ال�شطراب يف  اأن  مزيان مريان، 
اأيام  ثالثة  ملدة  الدرو�ص  تقدمي 
على  التاأثري  �شاأنه  من  الأ�شبوع  يف 
وانه  �شيما  ل  التالميذ،  حت�شيل 
ثلثي  من  اكرث  �شياع  يف  يت�شبب 
الو�شية  الوزارة  داعيا  الدرو�ص«، 
اأ�شاتذة  اإىل »اإيجاد حلول ملطالب 
مل�شلحة  خدمة  وهذا  البتدائي، 

التلميذ«. 
وب�شبب هذا الو�شع، يق�شي العديد 
من اأولياء التالميذ هذه الفرتة على 
الأع�شاب، خا�شة مع تعود الأبناء 
املدر�شة  اإىل  الذهاب  عدم  على 
مثل  اأن  عن  ناهيك  اثنني،  يوم  كل 
يوميات  تعقد  ال�شطرابات  هذه 
منهم  العاملني  ل�شيما  الأولياء، 

والذين ي�شطرون 
الدرو�ص  عن  البحث  اإىل 
اأبناءهم  متكن  التي  اخل�شو�شية 

من تدارك الربنامج الدرا�شي.
ويف نف�ص املنحى، يرى املخت�ص 
يف ال�شاأن الرتبوي، عبد اهلل �شيف 
من  الدرو�ص  يف  النقطاع  اأن  اهلل، 
�شاأنه »الإخالل مببداأ ال�شتمرارية 
انه  كما  املدر�شة،  تتطلبه  الذي 
ويجعل  املدر�شية  بالوترية  ي�رش 
املعايري  خارج  الرتبية  قطاع 
ا�شابيع  عدد  حيث  من  الدولية 
من  التالميذ  ويحرم  التدري�ص 
ملوا�شلة  ال�رشورية  املهارات 

م�شارهم الدرا�شي«.
الدرو�ص  ا�شتدراك  اأن  واأ�شاف 
الطور  يف  »ممكن  ال�شائعة 
ميكنه  الأ�شتاذ  لكون  البتدائي، 
باإجراءات  الدرو�ص  ا�شرتجاع 
عدد  كتقلي�ص  بيداغوجية 
التمارين«، م�شريا اىل انه »يف حال 
ا�شتمرار التذبذب اىل غاية الف�شل 
الثالث، فاإن معاجلة امل�شكل يكون 

من  الناحية القانونية والدارية«.

مت اأول اأم�ص منح جوائز حتفيزية 
التي مت  النا�شئة  لأف�شل ال�رشكات 
التي  التظاهرة  هذه  يف  اختيارها 
لريادة  ال�شاملة  ال�شبكة  نظمتها 
الأعمال)REG( اأين خ�ش�ص حفل 
اأخرية  كمرحلة   »ELIP »جائزة« 
الأعمال  لريادة  من هذا امل�رشوع 
املوجه  والبتكار،  والقيادة 
يف  الراغبني  اجلزائريني  للطالب 

اإن�شاء �رشكاتهم النا�شئة.

التظاهرة  هذه  حملت   ولقد 
ح�شب  ذلك«  حققنا  �شعار«لقد 
»الو�شط«  حت�شلت  الذي  البيان 
عرفت  والتي  منه  ن�شخة  على 
الذين  امل�شاريع  حاملي   م�شاركة 
قبل  من  ودعمهم  تدريبهم  مت 
قدموا  والذين   ELIP برنامج 
م�شاريعهم على جلنة حتكيم موؤلفة 

من رجال اأعمال م�شهورين.
النتائج  وعرف هذا احلفل عر�ص 

ELIP  عرب ور�شات  التي حققها 
اإىل  اأ�شا�شا  تهدف  التي  التكوين 
ثم  م�رشوع  اإىل  الفكرة  حتويل 
وياأتي  موؤ�ش�شة،  اإىل  م�رشوع 
التنفيذ  من  �شهرا   24 بعد  هذا 
ال�رشق  �رشاكة  مبادرة  من  بدعم 
عرفت  التي   MEPI الأو�شط 
بنكية  وهياكل  موؤ�ش�شات  ح�شور 
من  اأعمال  ورجال  وم�شتثمرين 
خرباء  واخلا�ص  العام  القطاعني 

امل�رشوع  من  �شباب  وم�شتفيدين 
حوايل  ا�شتفاد  ،فلقد  وال�شحافة 
ولية   23 من  �شاب  طالب   1900
التدريبي  الربنامج  من  البالد  يف 
مع املرافقة والدعم من املدربني 
برنامج  و�شارك لإجناح  واخلرباء  
من  متطوع   295 نحو   ELIP
اقت�شاديني  و�رشكاء  منظمني 

حمليني وطنيني.
حكيم مالك

REG من تنظيم ال�سبكة اجلزائرية لريادة االأعمال

منح جو�ئز ELIP �لتحفيزية لأف�سل �ل�سركات �لنا�سئة

بئر توتة بالعا�سمة

�لقب�ض على �إرهابي خطط ل�ستهد�ف 
م�سري�ت �حلر�ك

الوطني  للجي�ص  مفرزة  متكنت 
ال�شعبي، ببئر توتة )اجلزائر العا�شمة(، 
كان  اإرهابي  على  القب�ص  القاء  من 
انتحارية  عملية  لتنفيذ  مر�شحا 
ارهابية ت�شتهدف امل�شريات ال�شلمية 
حزام  با�شتعمال  العا�شمة  بو�شط 
نا�شف، ح�شب ما اأفاد به بيان لوزارة 
الدفاع الوطني واأو�شح ذات امل�شدر 
اأنه »يف اإطار مكافحة الإرهاب وبناء 
متكنت  املعلومات،  ا�شتغالل  على 
يوم  ال�شعبي،  الوطني  للجي�ص  مفرزة 
القب�ص،  اإلقاء  من   ،2020 جانفي   29
العا�شمة/ باجلزائر  توتة  بئر  ببلدية 
ن.ع.1، على الإرهابي املبحوث عنه 
»ر. ب�شري«، الذي كان مر�شحا لتنفيذ 
ت�شتهدف  اإرهابية  انتحارية  عملية 
العا�شمة  بو�شط  ال�شلمية  امل�شريات 

با�شتعمال حزام نا�شف«.

من جهة اأخرى، »ويف �شياق العمليات 
انت�شار  ل�شد  الهادفة  املتوا�شلة 
ببالدنا،  باملخدرات  الجتار  ظاهرة 
للجي�ص  م�شرتكة  مفرزة  اأوقفت 
ال�شفراء  بعني  ال�شعبي،  الوطني 
 )2( تاجري  النعامة/ن.ع.2،  بولية 
�شياحية  �شيارة  منت  على  خمدرات 
الكيف  من  �شخمة  بكمية  حمملة 
قناطري   )4( باأربع  تُقدر  املعالج 
الدفاع  وزارة  اأكدت  كيلوغرام«و  و86 
الوطني اأن هذه العمليات »ت�شاف اإىل 

�شل�شلة النتائج 
املحققة ميدانيا، والتي توؤكد اليقظة 
لقوات  ال�شديد  واحلر�ص  العالية 
وخمتلف  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ص 
على  احلفاظ  يف  الأمنية  امل�شالح 
اأية  واإحباط  الوطني  ترابنا  اأمن 

حماولة للم�شا�ص با�شتقرار البالد«.

 مرمي خمي�سة

املدين  املجتمع  فعاليات  وجهت 
رئي�ص  اإىل  اأدرار  ت�شكراتها  لولية 
اجلمهورية مبا�رشة بعد اإعالن حركة 
الولة و تن�شيب الوايل اجلديد العربي 
اأدرار،  ن�شيب  من  كان  الذي  بهلول 
هذه  اإطار  يف  اأ�شغر  يعترب  حيث 
اأجل  من  الرئي�ص  بثقة  يفوز  احلركة 
تويل  الإ�رشاف على اجلهاز التنفيذي 
خ�شو�شيات  لها  التي  الولية  بهذه 
متنوعة، الإطار ال�شاب العربي بهلول 
حيث  ال�شكن  وزارة  اأعمدة  اأحد  يعد 
تيندوف  ولية  يف  العمل  له  �شبق 
مديرا  ثم  الرتقية  لديوان  كمدير 
لل�شكن  و عمل مع اكرب اإطارات الدولة 
�شاطر  �شخ�ص  يف  املتمثل  اآنذاك 

املن�شب  نف�ص  �شغل  ثم  احلكيم  عبد 
اإىل  مبا�رشة  لريقى  م�شتغامن  بولية 
ال�شكن،  بوزارة  مركزي  مدير  من�شب 
الكفء  الإطار  هذا  عن  املعروف  و 
الثقافية  املجالت  بكل  اهتماماته 
منطقة  اأهايل  يرى  و  والريا�شية  ، 
و  الديني  والبعد  العلم  اأدرار  منارة 
يرون  اأنهم  ال�شياحي  العبق  و  الثقايف 
و  بعزمية  مرهون  وليتهم  جناح  
الر�شادة  و  اإ�شرتاتيجية  و  ديناميكية 
امل�شهود  الإطار  هذا  يتميزبها   التي 
نوعية  قفزة  �شتعرف  واأنها  بذلك،  له 
و  املحلية،  التنمية  ميادين  كل  يف 

�شت�شرتجع مكانتها الغائبة .
اإبراهيم �سالمي

�أ�سغر و�ل على ر�أ�ض ولية �أدر�ر
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وقفات اأمام �ساعة احلقيقة

هل يعرف احلراك ما يريد؟
على مقربة من اإحياء الذكرى االأوىل الندالع احلراك ال�سعبي، ال يبدو املجال 

ف�سيحا مبا يكفي لتقدمي قراءات مو�سوعية لتجربة �سنة كاملة عرفت منعطفات 
ومنعرجات وعا�سها اجلزائريون بكثافة و�سرعة، وكاأنهم ركزوا واخت�سروا يف زمن 

ق�سري ما مل يكن ليحدث لهم اإال يف �سنوات عدة، لو مل تاأت تلك الهبة يوم 22 فرباير 
عقب.  على  راأ�سا  اجلزائر  اأمر  لتقلب   2019

اح�سن خال�ص 

واإن كان االقرتاب من احلراك 
بعني ناقدة يف حماولة للتوقف 
و�ضعفه  قوته  حلظات  على 
�ضيل  جرفه  وما  جناه  وعما 
التيارات امل�ضادة يف طريقه ال 
املحرمات  من  اليوم  اإىل  يزال 
الذي  »الدرامي«  التطور  اأمام 
االأخرية على  االأ�ضهر  عرفه يف 
يف  والت�ضدد  احلدية  طريق 
املواقف وتكري�ض الرف�ض التام 
التقليدية  ال�ضيا�ضية  للمنظومة 
م�ضارات  وكل  وخياراتها 
ومع  ال�ضيا�ضية.  احلياة  تطبيع 
ودقيقة  �ضائكة  املهمة  اأن 
اأنه  اإال  اجلراحية  العملية  دقة 
مرحلة  جتاوز  من  منا�ض  ال 
وتبجيله  احلراك  تقدي�ض 
تفح�ض  جديدة  مرحلة  اإىل 
�ضعاراته  املفكرة  النخبة  فيها 
ومنهجه ومواقفه وتبني مواطن 
قوته و�ضعفه والدور الذي ينبغي 
اأن يلعبه يف الو�ضع الراهن ويف 

املدى املنظور. 

املعادلة ال�سعبة
االأ�ضا�ضية  االإ�ضكاالت  من 
بدء  قبل  املطروحة  والعوي�ضة 
عن  البحث  ال�ضعبي،  احلراك 
كيفية التخل�ض من النظام دون 
تقوي�ض اأركان الدولة اجلزائرية 
ودون امل�ضا�ض بوحدة ومتا�ضك 

هذه  اأخذت  وقد  املجتمع. 
وقتها  املوؤرقة  االإ�ضكالية 
�ضائدا  اخلوف  وظل  الكايف، 
انزالق،  اأي  من  احلذر  ومعه 
بعد  اأكرث  املوقف  هذا  وازداد 
قرب  عن  »اإ�ضاعات«  انت�ضار 
قيام ثورة �ضعبية عارمة راف�ضة 
املنظومة  اأركان  �ضتقو�ض 
القيادية القائمة التي اأرادت اأن 
تذهب اأبعد مما يت�ضوره العقل 
باإعالن الرئي�ض ال�ضابق تر�ضحه 

لعهدة خام�ضة. 
واأمامه  احلراك  قطار  انطلق 
عن  وا�ضحة  متهيدية  �ضورة 
حدث  مما  م�ضتمدة  الهدف 
واليمن  وليبيا  تون�ض وم�رص  يف 
ثوراتها  ثمرات  من  كان  حيث 
الفردي  احلكم  رموز  اإ�ضقاط 
و�ضقوط  علي  بن  هروب  عند 
وعلي  القذايف  ومقتل  مبارك 
عبد اهلل �ضالح، غري اأن ما تبعها 
واليمن  ليبيا  ووهن يف  من فنت 
»الثورة«  عرفته  الذي  والف�ضل 
االأذهان  على  خيم  �ضوريا  يف 
للحراك  اجلمعي  الذكاء  فاأنتج 
واقية  دروعا  كانت  مفردات 
»�ضلمية  �ضعارات  خالل  من 
واجلي�ض  و«ال�ضعب  �ضلمية« 
ما�ضي  و«اجلزائر  خاوة«  خاوة 
الهتافات  من  وغريها  �ضوريا« 
التي  املرفوعة  وال�ضعارات 
على  للتغلب  مفيدة  كانت 

اخلوف واحلذر.

احلراك وجمتمع الرف�ص 

يعلم  وهو  اإذن  احلراك  انطلق 
ما ال يريد دون اأن يكون ت�ضوره 
يريد  عما  من�ضجما  اأو  وا�ضحا 
بدل ما ال يريد، على االأقل يف 
اأذهان املاليني من اجلزائريني 
املدن  �ضوارع  ملوؤوا  الذين 
االأ�ضهر  يف  وال�ضغرى  الكربى 
ال�ضند  وجدوا  وقد  االأوىل، 
التي  »املنظومة«  من  جزء  من 
على  بوتفليقة  حول  ت�ضكلت 
اأن �ضعر هذا  ال�ضنوات بعد  مر 
املدنيني  من  املتكون  اجلزء 
باالإق�ضاء  والع�ضكريني 
�ضباق  ظل  يف  والتهمي�ض 
اأوليغار�ضي حمموم نحو النفوذ 

واملكا�ضب.  
واملتاأمل حلركة التاريخ يدرك 
اأن هذا النزوع اإىل الرف�ض دون 
وا�ضح  بنائي  ت�ضور  امتالك 
اجلميع  عليه  يتفق  ومكتمل 
ال�ضعبي  باحلراك  خا�ضا  لي�ض 
اجلزائر  فتاريخ  اليوم،  القائم 
تاريخ  باأنه  معظمه  يف  �ضاهد 
مقاومة للغزاة والطغاة والغالة 
طويل  بناء  تاريخ  هو  مما  اأكرث 

االأمد. 
املقاومات  عند  وقفنا  واإذا 
الفرن�ضي  لالحتالل  ال�ضعبية 
والثورة التحريرية جندها مبنية 
يف جوهرها على رف�ض املحتل 
كغاية بذاتها دون اأن حتدد لها 

»دولة  وحتى  بعده  ملا  غاية 
اإال  القادر« مل تكن  االأمري عبد 
و�ضيا�ضية  ع�ضكرية  منظومة 
والرف�ض  املقاومة  خدمة  يف 
فاالأمري مل ينب مقاومة غايتها 
غايتها  »دولة«  بنى  اإمنا  دولة 
قد  ذاته  واالأمر  املقاومة. 
الثورة التحريرية  ين�ضحب على 
اأن  يف  مفجروها  اجتهد  التي 
يحددوا لها هدف »اإقامة دولة 
اإطار  دميقراطية اجتماعية يف 
اأن  مع  االإ�ضالمية«  املبادئ 
اجلامع بني كل اجلزائريني كان 
النظام  اإزالة  اأجل  من  الكفاح 
اأن  دون  اجلائر  اال�ضتعماري 
اأحد مبا بعد هذا النظام  يهتم 
اال�ضتعماري غري املرغوب فيه 
وهي  ال�ضحرية  العبارة  تلك  اإال 
ال�ضيادة  وا�ضرتجاع  اال�ضتقالل 
على  حتتوي  ال  التي  الوطنية 
بعدهما  عما  وا�ضح  ت�ضور 
بعد  �ضلطة  اأزمة  اأنتج  ما  وهو 
تقرير  ا�ضتفتاء  من  فقط  �ضهر 
باأزمة  يعرف  ما  يف  امل�ضري 
�ضائفة 1962 التي كانت فاحتة 
ومرتاكمة  متالحقة  اأزمات 
املنهج  بني  �ضدامات  تخللتها 
وبني  القائم  للنظام  ال�ضعبوي 
يكون  اأن  دون  له  راف�ضة  نخب 
ال�ضعب ذاته معنيا مبا�رصة مبا 
له، يف ظل  يعر�ض عليه ويقرر 
فقر يف عر�ض البدائل فقد وقع 
ال�ضعب يف فخ اتهامات متبادلة 

بذريعة  لل�ضلطة  راف�ضني  بني 
ت�ضيريها  وظالمية  ا�ضتبدادها 
راف�ضني الأي  العام وبني  لل�ضاأن 
تهمة  طائلة  حتت  معار�ضة 
خيانة الوطن والعمالة لالأجنبي 
االأجنبي  هذا  كان  اإذا  ال�ضيما 

هو حمتل االأم�ض.
ظلت  اآخر،  جانب  ومن 
عا�ضتها  التي  االنتفا�ضات 
وت�ضعينية  ثمانينية  يف  اجلزائر 
عن  تعبريا  املا�ضي  القرن 
التي  لالأطباق  ال�ضعبي  الرف�ض 
تعر�ضها ال�ضلطة املركزية اأكرث 
مما حملت مطالب بديلة. فقد 
كانت انتفا�ضة الربيع االأمازيغي 
رف�ض  عن  تعبريا   1980 عام 
اال�ضتبداد الثقايف لل�ضلطة اأكرث 
مما حملت اإرادة التمكني للبعد 
اجلزائرية  للهوية  االأمازيغي 
ثقافة ولغة مما جعل االهتمام 
بتج�ضيد تر�ضيم اللغة ودرا�ضتها 
ال  قلة  يف  منح�رصا  وتطويرها 
اجلماهريي  الزخم  عن  تعرب 

الذي �ضاحب فكرة الرف�ض.
الرف�ض  اأكتوبر 1988 م�ض  ويف 
 27 دام  التي  االأحادية  عهد 
ال�ضباب  اأيادي  وامتدت  �ضنة 
على رموز حزب جبهة التحرير 
التعددية  جاءت  وملا  الوطني، 
ال�ضيا�ضية العلنية كان الت�ضويت 
االإ�ضالمي الراديكايل تعبريا عن 
رف�ض الو�ضع املوروث ورجاله 
ترجمة  كان  مما  اأكرث  ورموزه 

ا�ضمه  جديد  طوباوي  خليار 
االإ�ضالمية«  الدولة  »اإقامة 
الذي حملته اجلبهة االإ�ضالمية 
تلك  االإنقاذ  كان  لقد  لالإنقاذ. 
ارتبط  التي  ال�ضحرية  الكلمة 
اجلزائريني  من  كبري  جزء  بها 
نظام  من  تخل�ضهم  لعلها 
البديل  كان  واإن  مرفو�ض حتى 

هو الذهاب نحو املجهول.  
جملة  مع  له  اأخري  حوار  يف 
املوؤرخ  و�ضف   La Croix
�ضتورا  جامان  بن  الفرن�ضي 
ب«جمتمع  اجلزائري  املجتمع 
فرن�ضا  واجهت  فقد  الرف�ض« 
 30 قال،  كما  اال�ضتعمارية، 
واملقاومة  الرف�ض  من  �ضنة 
 1871 و   1832 بني  امل�ضلحة 
واالأمن  االأمر  اأن  ظنت  اإن  وما 
اإىل  ا�ضطرت  حتى  لها  ا�ضتتبا 
قامت  اأخرى  قمع جبهة رف�ض 
وهكذا   1916 عام  االأورا�ض  يف 
لين�ضاأ   1962 غاية  اإىل  دواليك 
�ضنوات  بعد  جيل رف�ض جديد 

قليلة من اال�ضتقالل. 
جمتمع  وليد  هو  اإذن  احلراك، 
تتبع  حاولنا  الذي  الرف�ض 
جنده  لذا  التاريخية،  جتلياته 
العمومية  ال�ضاحات  يف  ي�ضهر 
بطاقات �ضفراء واأخرى حمراء 
من  تلك  اأو  اجلهة  هذه  �ضد 
ال�ضلطة ومن خارجها وهو الذي 
قاع«  »يتنحاو  �ضعار  من  انطلق 

املعرب عن الرف�ض ال�ضامل.   

يف طبعته اخلم�سني

احلراك يطالب بدولة القانون والإفراج عن املعتقلني

اجلمعة  اأم�ض  توا�ضلت 
احلراك  من  الـ  الطبعة 

رئي�ض  طالب  الذي 
املجيد  عبد  اجلمهورية 

اجلذري  بالتغيري  تبون  
ا�ضرتجاع  يف  واالإ�رصاع 

للخارج  املهربة  االأموال 
�ضجناء  باقي  واإطالق 
احلراك  و�ضجناء  الراأي 
القطر  كافة  يف  ال�ضعبي 
املئات  جدد   . الوطني 
مت�ضكهم  اجلزائريني  من 
الذي  ال�ضعبي  باحلراك 
فيفري   22 يوم  انطلق 
قليلة  وباأعداد   ، الفارط 
مقارنة بالطبعات ال�ضابقة  
خرج املئات من املواطنني 
اإىل  اجلمعة  �ضالة  بعد 
على  الرئي�ضية  ال�ضوارع 
ديدو�ض  �ضوارع  غرار 
عمريو�ض  والعقيد  مراد 

بوعلي  بن  ح�ضيبة  و�ضارع 
املركزي  الربيد  و�ضاحة 
نقطة  اأ�ضبحت  التي 
وكالعادة  احلراكيني  جتمع 
االأعالم  فيها  رفعت 
تنادي  و�ضعارات  الوطنية 
رئي�ض  ومطالبة  بالتغيري 
املجيد  عبد  اجلمهورية 
املت�ضببني  تبون مبحا�ضبة 
املال  ونهب  الف�ضاد  يف 
دعائم  اإر�ضاء  وكذا  العام 
احلق والقانون، كما طالبوه 
باالإ�رصاع يف اإعادة االأموال 
،كما  اخلارج  اإىل  املهربة 
جددوا مت�ضكهم مبوا�ضلة 

اإىل  امل�ضريات  تنظيم 
املطالب  حتقيق  غاية 

املرفوعة.
�ضعارات  بع�ض  ونددت 
مبحاوالت  احلراكيني 
احلراك  مطالب  �رصقة 
ال�ضعبي اأو احلديث با�ضمه 
�ضخ�ضية  ماآرب  لتحقيق 
من  العديد  رفعت  كما 
تطالب  التي  ال�ضعارات 
�رصاح  باإطالق  ال�ضلطة 
احلراك  موقويف  باقي 
الوطن   واليات  كافة  عرب 
املتظاهرون  جدد   كما 
التعبري  املنا�ضبة  بهذه 

عن التفافهم وراء اجلي�ض 
حامي  ال�ضعبي  الوطني 
يف  داعني  والعباد  البالد 
�رصورة  اإىل  ال�ضدد  نف�ض 
الوحدة  على  احلفاظ 
البالد  وحماية  الوطنية 
التهديدات  خمتلف  من 
مع  خا�ضة  اخلارجية 
الو�ضع ال�ضعب الذي تعي�ضه 
املجاورة  البلدان  بع�ض 
غرار  على  للجزائر 
تدخل  ان  معتربين  ليبيا 
اجلزائر الدبلوما�ضي حلل 

اأزمة ليبيا اأكرث من واجب
باية ع 
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من اأجل التدخل خللق منا�سب �سغل لهم بال�سركات النفطية 

الأمن احل�سري الثاين بتمرنا�ست 

جناة ،ح 

خ�ضم  يف  حمدثينا  واتهم 
لقاء جمعهم بيومية »الو�ضط 
» القائمون على �ضوق ال�ضغل 
بلديات  من  كبري  بعدد 
مبمار�ضة  ورقلة  والية 
واملحاباة  املح�ضوبية 
النفوذ  وا�ضتغالل  والر�ضوة 
بعرو�ض  التالعب  يف 
طرف  من  املقدمة  العمل 
ال�رشكات الوطنية واالأجنبية 
ال�ضناعة  يف  العاملة 
النفطية   واملقدر عددها 
بينها  من  �رشكة   1333 بـ 
بني  ال�رشاكة  اإطار  يف   333
العمالق  النفطي  املجمع 
و  االأجانب  و  طراك  �ضونا 
الوقت   نف�ض  يف  املوجهة 
املجتمع  من  اله�ضة  للفئة 
الذي  االأمر   ، املحلي 
الغ�ضب  من  حالة  ولد 
عن  العاطلني  اأوا�ضط  يف 
خريجي  فيهم  مبا  العمل 
الكربى  املعاهد  اجلامعات 
التكوين  مراكز  ومرتب�ضي 
وحتى  والتمهني  املهني 
الذين  امل�ضتوى  عدميي 

الوالئية  ال�ضلطات  اأمهلوا 
ق�ضرية   مهلة  واملحلية 
النظر فيما  اإعادة  اأجل  من 
مطالبهم  ب�رشعية  و�ضفوه 
ال�ضياق  ذات  يف  ،مهددين 
مبوا�ضلة لعب ورقة ال�ضارع 
من خالل تنظيم �ضل�ضلة من 
اإىل  ال�ضلمية  االحتجاجات 
غاية التجاوب مع ما و�ضفوه 

ب�رشعية مطالبهم . ومعلوم 
لوحدها  ورقلة  بلدية  اأن 
خالل  �ضجلت  قد  كانت 
عديد  املنق�ضية  ال�ضنة 
االحتجاجية  احلركات  
تخللتها عمليات االحتجاج 
ورقلة  والية  مقر  اأمام 
على  ال�ضغط  بهدف 
ولفت  الو�ضية  اجلهات 

ما  مع  للتجاوب  انتباهها 
العمل  يف  باحلق  و�ضفوه  
بال�رشكات الوطنية ح�ضبما 
البطالون  ل�ضان  على  جاء 
الغا�ضبون . واأ�ضاف هوؤالء 
تدخل  اإىل  بحاجة  اأنهم 
مبا  املحلية  ال�ضلطات 
ي�ضمن و�ضع حد للتوظيف 
املبا�رش من خارج املنطقة 

وايل  ،مطالبني  ال�ضناعية 
جلنة  بت�ضكيل  الوالية 
ممثلي  اإليها  ت�ضم  مو�ضعة 
البطالني ،ق�ضد جلب اكرب 
منا�ضب  من  ممكن  عدد 
االأمور  تاأزم  ،قبل  الت�ضغيل 
للمزيد  ح�ضبهم  املر�ضحة 
و  التذمر  حاالت  من 

االحتقان  ال�ضباين . 

بطالو بلديات ورقلة يطالبون بلقاء الوايل 
قال الع�سرات من بطايل بلديات ولية ورقلة ، يف معر�ض حديثهم مع يومية »الو�سط »اأنهم 

را�سلوا وايل الولية اأبوبكر ال�سديق بو�ستة  ، من اأجل طلب مقابلة معه لإطالعه على جملة 
من التجاوزات واخلروق امل�سجلة ب�سوق ال�سغل  .

رغم املاليري ال�سخمة التي التهمتها 

 اهرتاء طرقات و�سط املدينة بتمرنا�ست 
و�سائقو املركبات ي�سرخون يف �سمت  

اأقدم الأحياء ال�سعبية بالأغواط 

عزلة تنموية و اإجحاف يف التهيئة  

ت�ضهد طرقات و�ضط مدينة مترنا�ضت 
من  حالة  خلف  م�ضتمرا،  تدهورا 
عامة  ال�ضكان  لدى  والتذمر  اال�ضتياء 
الذين  خا�ضة،  املركبات  و�ضائقي 
وعلى  الوالئية  ال�ضلطات  من  طالبوا 
اجلهاز  على  االأول  امل�ضوؤول  راأ�ضها 
حتقيق  فتح  ب�رشورة   التنفيذي، 
الطرقات  للوقوف على حقيقة تدهور 
املالية  االأغلفة  رغم  يف ظرف ق�ضري، 
نا�ضد   . التهمتها  التي  ال�ضخمة 
الع�رشات من �ضكان اأحياء مالطا ،قطع 
والغربية،  ال�رشقية  ،تهقارت  الواد 
ال�ضلطات  املدينة  و�ضط  موفلو، 
من  العاجل  التدخل  ب�رشورة  الوالئية، 
اأجل فتح حتقيق يف التدهور يف �ضبكة 
الطرقات الداخلية، التي اأ�ضبحت حمل 
ظاهرة  تفاقم  نتيجة  �ضعبي،  ا�ضتياء 
احلفر،  تكاثر  الغبار ف�ضال عن  تطاير 
ب�ضحة  ج�ضيمة  اأ�رشارا  اأحلق  ما  وهو 
املواطن و غالبية املركبات، خا�ضة ما 
الذي  االأجرة،  �ضيارات  ب�ضائقي  تعلق 
باتوا يف الفرتة االأخرية، يرف�ضون نقل 

توعد  كما  املذكورة،  لالأحياء  زبائنهم 
م�ضتحقات  ت�ضديد  بعدم  اأي�ضا،  هوؤالء 
يف  م�ضتقبال،  املركبات  ق�ضيمات 
على  الطرقات  حالة  بقيت  ما  حالة 
الوقت، عن  حالها، مت�ضائلني يف نف�ض 
والتن�ضيق  املتابعة  جلان  غياب  �رش 
ت�ضتغل  التي  املقاوالت  موؤ�ض�ضات  مع 
االأدوات  من  النوع  هذا  مثل  غياب 
الإجناز طرقات ال تتما�ضى مع املعايري 
القانونية . من جهتها، ت�ضاءلت ممثليات 
احلدودية  بالوالية  املدين  املجتمع 
هذه  كل  �رش  عن  ذكرها،  ال�ضالف 
املطبق  ال�ضمت  ظل  يف  التجاوزات، 
حملوها  التي  الو�ضايا،  طرف  من 
و  املتفاقم،  امل�ضكل  تبعات   م�ضوؤولية 
غياب اإرادة حقيقية من القائمني على 
امل�ضالح املعنية لتداركها، ويف انتظار 
لال�ضتجابة  املعنية  امل�ضالح  تدخل 
الن�ضغاالت املواطنني يبقى الزما على 
املزري  الو�ضع  معاي�ضة  املواطنني 

الأجل غري م�ضمى .
جناة ،ح

املجاهدين  حي  يزال  �ضكان  ال 
بني  من  يعد  الذي  االأغواط  مبدينة 
باجلهة  ال�ضكنية  التجزئات  اأقدم 
الوالية  عا�ضمة  من  ال�ضمالية 
ال�ضعوبات  من  العديد  ،يواجهون 
ابتداء  يومياتهم  عليهم  نكدت  التي 
من انعدام ونق�ض املرافق ال�ضحية 
اأخرها  اخلدماتية  وحتى  الرتبوية  و 
وقاعة  بريدي  مكتب  من  حرمانهم 
عالج باالإ�ضافة اىل اإكمالية و ثانوية، 
وهي املعاناة التي كبدت املواطنني 
على غرار تالميذ املدار�ض معاناة 
نق�ض  ظل  يف  ال�ضيما  حقيقية 
يرافقها  وما  املوا�ضالت  و�ضائل 
االأحوال  يف  حا�ضلة  تذبذبات  من 
احلي  ممثلي  بع�ض  واأكد   . اجلوية 
التي  امل�ضجلة  النقائ�ض  هذه  اأن 
ال�ضلطات  لدى  اإ�ضتجابة  تلقى  مل 
يف  نق�ض  اإليها  ،ي�ضاف  املحلية 
التي  والبالوعات  التطهري  �ضبكات 
جراء  من  ال�ضوارع  بع�ض  يف  تن�ضد 
مرتفعات جبل  اجلارفة من  ال�ضيول 
حجارته  تتحول  الذي  ال�ضادقية، 
احلياة  يهدد  كابو�ض  اإىل  املتناثرة 
اليومية لل�ضكان ،كلما اإزداد ت�ضاقط 
،عالوة  عن  االأر�ض  وهوة  االأمطار 
معانتهم الدائمة ،مع ظاهرة الكالب 
اأ�ضبحت تفر�ض ح�رش  التي  ال�ضالة 
التجول خالل االأم�ضية و باخل�ضو�ض 
�ضالة  الأداء  امل�ضليني  قيام  �ضاعة 
الهاج�ض  عن  احلديث  بدون  ال�ضبح 
املقلق الذي يالحق اأطفال الكتاتيب 
التهيئة  غياب  عن  اما   ، مرة  كل  يف 

احل�رشية ب�ضوارع واأزقة احلي اأ�ضاف 
جعل  املمرات  اهرتاء  ،اأن  هوؤالء 
يتفادون  احل�رشي  النقل  اأ�ضحاب 
الدخول اإىل ال�ضوارع ،وبذلك ازدادت 
لق�ضاء  اليومي  التنقل  يف  معاناتهم 
واأمام   ، اليومية  م�ضاحلهم  خمتلف 
هوؤالء  يبقى  املزري  الواقع  هذا 
املعنيني  امل�ضوؤولني  من  يلتم�ضون 
التح�ضني  برامج  �ضمن  حيهم  اإدراج 
واإنارة  عمرانية  تهيئة  من  احل�رشي 
اإىل  باالإ�ضافة  وطرقات،  عمومية 
بناء جدار واقي مل�ضب الوادي لردع 
اجلارفة  وال�ضيول  احلجارة  تدفق 
،باملوازاة مع تعزيز وتدعيم �ضبكات 
ال�رشف  وقنوات  ال�رشوب  املياه 
ال�ضحي و�ضيانة البالوعات وجماري 
املياه، ف�ضال عن تزويدهم مب�ضاريع 
تنموية تنف�ض عليهم الغبار ،ومن ذلك 
حيهم  تدعيم  اخل�ضو�ض  وجه  على 
قاعة عالج،وفرع  و  بريدي  ،مبكتب 
،على  االجتماعي  ال�ضمان  ملركز 
غرار اإكمالية وثانوية ،مقارنة بالعدد 
يقطعون  ،الذين  للتالميذ  املتزايد 
اإىل  يطمح  ما  وهو   ، طويلة  م�ضافة 
يبقى  الذين  هوؤالء ال�ضكان  حتقيقه 
وايل  مبادرات  على  من�ضبا  اأملهم 
من  �ضماع  ياأ�ضوا  ،بعدما  الوالية 
تطلق  كانت  التي  املع�ضولة  الوعود 
فيها  يلتقون  منا�ضبة  كل  يف  عليهم 
تعاقبوا  الذين  املحليني  باملنتخبني 
عا�ضمة  بلدية  �ضوؤون  ت�ضيري  على 

الوالية. 
  �سالح ،ب 

ال�رشطة  م�ضالح  قامت 
الأمن الوالية ممثلة يف االأمن 
توقيف  الثاين من  احل�رشي 
العمر)28  من  يبلغ  �ضخ�ض 
ق�ضية  يف  متورط  �ضنة( 
العمدي  اجلرح  و  ال�رشب 
بوا�ضطة �ضالح اأبي�ض )ع�ضا 
الق�ضية  حيثيات  ح�ضبية(. 
هاتفي  ات�ضال  اإىل  تعود 
الأحد املواطنني على الرقم 
مفاده    15-48 االأخ�رش 
جمموعة  بني  �ضجار  وجود 
اأ�ضخا�ض  على م�ضتوى حي 
مترنا�ضت  الفوليتيف  �ضورو 
الفور تنقلت عنا�رش  ، على 

املكان  عني  اإىل  ال�رشطة 
وتوقيف  ال�ضجار  ف�ض  و 
اإىل  حتويله   ليتم  �ضخ�ض  
ا�ضتكمال  اأجل  من  املقر 

يف  التحقيق  اإجراءات 
اأمام  وتقدميه   الق�ضية 
اجلهات الق�ضائية املخت�ضة. 
و يف اإطار مكافحة اجلرمية 

ب�ضتى اأنوعها اأوقفت م�ضالح 
االأمن احل�رشي الثاين باأمن 
�ضخ�ض  بتوقيف  الوالية،  
هاتفي  اإت�ضال  اإثر  على 

املواطنني   اأحد  طرف  من 
 1548 االأح�رش  الرقم  على 
يف  �ضح�ض   اإيقاف  مفاده 
على  بال�رشقة  تلب�ض  حالة 
بحي  �ضاحنته   م�ضتوى 
 ، مترنا�ضت  البلدية   �ضورو 
عنا�رش  تنقلت  الفور  على 
املكان  عني  اإىل  ال�رشطة 
اأين  مت توقيف �ضخ�ض  ليتم 
اأجل  اإىل املقر من  حتويله  
ا�ضتكمال اإجراءات التحقيق 
اأمام  وتقدميه   الق�ضية  يف 
اجلهات الق�ضائية املخت�ضة 
�سيخ مدقن

مع توقيف اأخر يف ق�سية �سرقة هاتفني من �ساحنة 

اأمن مترنا�ست يطيح بع�سريني يف ق�سية ال�سرب واجلرح

اجلرمية  اإطار حماربة  يف 
خا�ضة  اأنواعها  ب�ضتى 
بجرائم  املتعلقة  الق�ضايا 
املخدرات  ترويج 
العقلية،  واملوؤثرات 
والية  اأمن  م�ضالح  متكنت 
مترنا�ضت ممثلة يف االأمن 
من  الثاين  احل�رشي 
ترتاوح  �ضخ�ضني   توقيف 
اأعمارهما ما بني  )29 اىل 

يف  املتورطني   ) �ضنة   38
و  ت�ضنيع  و  حتزين  ق�ضية 
كحولية  م�رشوبات  ترويج 
بطريقة  ال�ضنع  تقليدية 
غري �رشعية و حجز كمية 
)كيف  املخدرات  من 
معالج + بانقو ( قدر وزنها 

ب 69.401 غرام .
تعود  الق�ضية  حيثيات 
عن  معلومات  ورود  اىل 

يقومان  �ضخ�ضني   وجود 
م�ضكنهما  با�ضتغالل 
تهقارت  بحي  املتواجد 
الرتويج  اأجل  من  الغربية 
ا�ضتغالال  للمخدرات، 
املتح�ضل  للمعلومات 
اإذن  ا�ضت�ضدار  مت  عليها 
اجلهات  من  بالتفتي�ض 
اعداد  وبعد  الق�ضائية 
حمكمة  اأمنية  خطة 

ايجابية،  النتائج  كانت 
�ضخ�ضني    02 توقيف  ليتم 
وحجز كمية من املخدرات 
بانقو(   + معالج  )كيف 
بـ 69.40  قدرت  والتي 
غرام خمبئة داخل املنزل، 
و حجز حوايل 640 لرت من 
الكحولية  امل�رشوبات 
بطريقة  ال�ضنع  تقليدية 
غري �رشعية مهياأة للرتويج   

ليتم حتويل امل�ضتبه فيهما 
اىل  املحجوزات  رفقة 

مقر ال�رشطة.
االإجراءات  اإ�ضتكمال  بعد 
مت  الق�ضية  يف  القانونية 
فيهما  امل�ضتبه  تقدمي 
الق�ضائية  اجلهات  اأمام 
اأ�ضدرت  التي  املخت�ضة  

يف حقهما اأمر اإيداع .
�سيخ مدقن

 تفكيك ور�سة لتخزين و ت�سنيع و ترويج امل�سروبات الكحولية 
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رئي�س هيئة 302 للدفاع عن حقوق الالجئني الفل�سطينيني

ق.د

تفعيل  �إىل  �لعربية  �لدول  هويدي،  ودعا 
 ،1965 ل�سنة  �لبي�ساء  �لد�ر  بروتوكول 
بتقدمي جميع �الحتياجات  تتكفل  و�لتي 
�الإن�سانية و�الجتماعية لالجئني با�ستثناء 
حتقيق  حتى  �جلن�سية  على  �حل�سول 
�لرد  �أن  �إىل  و�أ�سار  ديارهم  �إىل  �لعودة 
�الأمثل �الآن على �سفقة "ترمب-نتنياهو" 
كل  توفري  يتم  �أن  �لقرن،  �سفقة  ولي�س 
لهوؤالء  �ل�رضورية  �الإن�سانية  �الحتياجات 
عمليات  مناطق  يف  �ملقيمني  �لالجئني 

عملها �خلم�س.

- ما هي املخاوف احلقيقية على 
ق�سية الالجئني يف �سفقة القرن؟

ولي�س  ترمب-نتنياهو  �سفقة  هي  �أوالً، 
�لعودة هو  �أّن حق  ونوؤّكد  �لقرن،  �سفقة 
بتقادم  ي�سقط  ال  وجماعي  فردي  حق 
�لقابلة  غري  �حلقوق  من  وهو  �لزمن، 
للت�رضف، ويعني �أنه ال يحق الأي �إن�سان 
�أن  معينة  جهة  �أو  دولة  �أو  �سلطة  �أي  �أو 
عنه،  تتنازل  �أو  �حلق  تفاو�س على هذ� 
ما  �إىل جيل، وهذ�  ينتقل من جيل  وهو 

�سيتم حتقيقه ولو بعد حني.
�ست�سقط  �ل�سفقة  هذه  �أّن  وباعتقادي 
و�ستف�سل ولن ت�ستطيع �أن تتمكن من هذ� 
بالعودة،  �لالجئني  حق  �ملقد�س  �حلق 
وق�سية �لالجئني لن تنتهي �إال بعودة هذ� 

�لالجئ.
- ولكن �أال ترى �أن هناك تو�فًقا عاملًيّا 

حول �ل�سفقة و�إمكانية تنفيذها؟
نتيناهو،  ترمب-  �سفقة  هذه  ميكن؛  ال 
عد�  وعربي،  دويل  باإجماع  حتَظ  ومل 
مكوناته  بجميع  �لفل�سطيني  �لطرف  �أن 
�ل�سفقة، وهذ� موؤ�رض مهم  يرف�س هذه 
عن  عد�  ت�سقط،  �سوف  �ل�سفقة  �أن 
�ل�سمل  ومل  �النق�سام  �إنهاء  مبادر�ت 
�أمر  وهذ�  �لقادمة،  �لتحديات  ملو�جهة 
�لفل�سطينيون على  يتلقفه  �أن  مهم يجب 
�ختالف وجهاتهم كافة. �ملو�سوع خطري 
هذ�  يف  و�إر�دته  �سعبنا  عزمية  ويتطلب 
بكل  �لتحرك  �الآن  و�ملطلوب  �مليد�ن، 
�ملوجودة  �ملمكنة  و�الإمكانيات  �لقوة 

لدى �سعبنا �لفل�سطيني �أينما كان.

- وكيف تتوقع الدور العربي نحو 
ق�سية الالجئني؟

�لدول  من  د�عم  دور  يكون  �أن  �الأوىل 
�لفل�سطينيني  �لالجئني  لق�سية  �لعربية 
هناك  كان  وقد  �لعودة،  يف  وحقهم 
برتوكول �لد�ر �لبي�ساء �سنة 1965 و�لذي 
كان بالفعل لو مت �لتو�فق عليه بني �لدول 
يعي�س  �لفل�سطيني  لكان �لالجئ  �لعربية 
له  تقدم  باأن  ت�ست�سيفه  �لتي  �لدول  يف 
جميع �الحتياجات �الإن�سانية، و�أن يعامل 
�حل�سول  با�ستثناء  �ملو�طن  كمعاملة 
�لعودة،  حق  دعم  حتى  �جلن�سية  على 
�لعربية  �لدول  بع�س  لالأ�سف  ولكن 
يتنا�سب  مبا  �لبنود  بع�س  على  حتفظت 
مع كل دولة، وهذ� �سكل �نتكا�سة �إن�سانية 
ثمنه  يدفعون  و�لذين  �لالجئني  لهوؤالء 

حتى �للحظة.
وقت  �أي  من  �أكرث  �ملنا�سب  �لوقت  �الآن 
ترمب  نتنياهو-  �سفقة  على   � رًدّ م�سى 

توفري  يتم  باأن  �لقرن،  �سفقة  ولي�س 
�ل�رضورية  �الإن�سانية  �الحتياجات  كل 
مناطق  يف  �ملقيمني  �لالجئني  لهوؤالء 
�لالجئني  �أو  �خلم�س  عملها  عمليات 
عملًيّا   � رًدّ يعّد  وهذ�  �أخرى،  �أماكن  يف 
الإن�ساف حقوق �لالجئني و�لفل�سطينيني 
�أو  عموًما �سو�ء على �مل�ستوى �الإن�ساين 

�ل�سيا�سي.

- ولكن كيف تتوقع و�سع ما 
يتناغم مع هذه ال�سفقة؟

و�لكيان  �الأمريكية  �الإد�رة  يدعم  �لذي 
�لالجئني  حلقوق  �لتنكر  يف  �ل�سهيوين 
هذ� �سي�سجل للتاريخ �أن هذه �لدول �لتي 
�ل�سهيونية  �الأمريكية  �لروؤية  تن�سجم مع 
�ستدفع �لثمن غالياً على م�ستوى �سمعتها 
دعمها  م�ستوى  وعلى  �لقومي  و�نتمائها 
و�لقر�ر�ت  �ملو�ثيق  �أقرتها  حلقوق 
من  يوم  يف  لها  تنكرت  وهي  �لدولية 
لتوفري  �لدول  لهذه  فر�سة  هي  �الأيام، 
�الحتياجات كافة حلني عودة �لالجئني.

- ولكن هل تعتقد اأن اإعطاء 
الالجئ حقوقه قد ين�سيه حقه 

بالعودة؟

خماوف  لديها  يكون  �لدول  بع�س 
�الإن�سانية  حقوقه  �لالجئ  �إعطاء  �أن 
حقه  ين�سيه  �أن  ميكن  و�الجتماعية 
بالدلليل  ثبت  ولكن  �ل�سيا�سي،  بالعودة 
�لقاطع �أن توفري هذه �الحتياجات متكن 
هذه �لالجئ من �لعي�س بكر�مة، وتعينه 
�أكرث على �لتم�سك بحقه بالعودة، وهناك 
حا�سلون  الجئون  هناك  �الأردن  مثال 
على جن�سية، ولكن ذلك مل ينل من حقهم 

بالتم�سك بحق �لعودة.

- ما هي تداعيات ال�سفقة وفق 
روؤيتك؟

على  تد�عيات  �أي  هناك  يكون  لن 
م�ستوى  على  �الإ�سرت�تيجي  �مل�ستوى 
ق�سية �لالجئني من خالل هذه �ل�سفقة، 
على �عتبار �أن هذ� �حلق هو حق حممّي 
بالقو�نني و�لقر�ر�ت �لدولية، �سو�ء قر�ر 
و�لتعوي�سات  �لعودة  حق  �أّكد  �لذي   194
�الإعالن  م�ستوى  على  �أو  و�ملمتلكات، 
 ،13 �ملادة  �الإن�سان  حلقوق  �لعاملي 
لكل الجئ  �لعودة  تتحدث عن حق  �لتي 
مكفول  حتى  حني،  بعد  ولو  بلده  �إىل 
�خلا�س  �لدويل  �لعهد  من   12 باملادة 
لتاريخ  و�ل�سيا�سية  �ملدنية  باحلقوق 

من  �خلام�سة  باملادة  ومكفول   ،1976
�أ�سكال  جميع  على  �لق�ساء  �تفاقية 
وهذ�   ،1969 لتاريخ  �لعن�رضي  �لتمييز 
ماليني   8 من  �أكرث  باإر�دة  مكفول  �حلق 
الجئ فل�سطيني. جميع هوؤالء �لالجئني 
ويافا  وحيفا  عكا  �إىل  �لعودة  يريدون 

ولي�س �إىل �أي منطقة �أخرى.
وباعتقادي هذ� مكفول باإر�دة 13 مليون 
دول  خمتلف  يف  موجودين  فل�سطيني 
نتحدث  ال  منهم،  جزء  �لالجئون  �لعامل 
فقط عن هوؤالء بل نتحدث عن من هم 
بال�سفة  حتى  �لوطن  د�خل  موجودون 
�لفل�سطينيني  وغزة، وحتى على م�ستوى 
مليون  ن�سف  �ملحتلة  فل�سطني  د�خل 
فل�سطيني مهجر د�خل فل�سطيني متنعه 
�أو  قو�ت �الحتالل من �لعودة �إىل قريته 
ينطبق  �أي�ساً  هوؤالء  منزله،  بناء  �إعادة 

عليهم حق �لعودة.

- ولكن ما هي روؤيتك للتحرك 
ملواجهة �سفقة القرن وبالتحديد 

فيما يخ�س ق�سية الالجئني؟

باعتقادي يفرت�س �أن لدينا روؤية بالتحرك 
ب�سبعة م�سار�ت الإ�سقاط �جلزء �ملتعلق 
حق  و��ستهد�ف  �لالجئني  مبو�سوع 

�لعودة يف هذه �ل�سفقة
�مل�سار �لقانوين: 

�أهمية  الإظهار  عليه  �لعمل  يتم  �أن  يجب 
�لقانوين  �مل�ستوى  على  �لالجئني  وجود 
هذه  ودعم  �أونرو�،  بوكالة  و�رتباطهم 
�لعامة  �جلمعية  �أن�ساأتها  منظمة  �لوكالة 
وفق �لقر�ر 302 يف دي�سمرب ل�سنة 1949.

امل�سار الإعالمي: 

الأن هناك من يحاول �أن ي�سوه �سو�ء على 
�لالجئني  �أو  �أونرو�  وكالة  دور  م�ستوى 
م�سمى  �متد�د  عملية  �أن  �أنف�سهم، 
�الإ�رض�ئيلي  �لكيان  يهدد  هذ�  �لالجئ 
وهذ�  بالعودة،  �حلق  يثبت  �أنه  د�م  ما 
على  �الإعالمية  �ملوؤ�س�سات  م�سوؤولية 

�مل�ستوى �ملحلي و�لعربي.

امل�سار ال�سيا�سي:
 

يجب �لتاأكيد على �رتباط ق�سية �لالجئني 
بحق �لعودة، وهذ� يقع على عاتق ف�سائل 
�لعمل �لوطني �لفل�سطيني و�لتاأكيد د�ئماً 
على قر�ر 194، و�لذي �أّكد حق �لتعوي�س 
باجتاه  و�لدفع  �ملمتلكات،  و��ستعادة 
�حلديث  يجري  �لتي  �لدولة  يهودية  �أن 
تدعو  بالنهاية  �ل�سفقة  من  كجزء  عنها 

د�خل  فل�سطينيني  تبقى  من  طرد  �إىل 
�لدفع  وبالتايل   ،1948 �ملحتلة  فل�سطني 
�مل�ستوى  على  �حلق  تثبيت  باجتاه 
ووطنه  بلده  يف  �لالجئ  حق  �ل�سيا�سي 

و�لعودة �إليه.

امل�سار الدبلوما�سي: 

باعتقادي هي �أهم مرحلة ينبغي �لتحرك 
من خاللها يف خمتلف دول �لعامل، وهذ� 
يتطلب دور �سفار�ت دولة فل�سطني �لتي 
تتجاوز عددها �لـ100 �سفارة حول �لعامل 
دور  بالتايل  �سفارة �سهيونية.  مقابل 78 
حكومات  مع  للتو��سل  لل�سفر�ء  مهم  
عن  للحديث  فيها  �ملوجودين  �لدول 
�أونرو�  ووكالة  �لالجئني  ق�سية  �أهمية 
باجتاه  و�لدفع  �لق�سية،  بهذه  و�رتباطها 
ت�سمع  ال  كي  �لدول  تلك  على  �ل�سغط 
من طرف و�حد هو �لطرف �الإ�رض�ئيلي 
بعثة  دور  �إىل  باالإ�سافة  و�الأمريكي، 
بت�سكيل  �ملتحدة  �الأمم  د�خل  فل�سطني 
على  و�حل�سول  �ل�ساغطة  �للوبيات 
و�لتاأييد  و�لدعم  �الأ�سدقاء  من  �ملزيد 

لق�سية �لالجئني.

امل�سار ال�سعبي: 

هذ� م�سار مطلوب د�ئماً، وهنا نتحدث 
عن �ملوؤ�س�سات �الأهلية و�للجان �ل�سعبية 
و�إثارة  د�ئًما  �ل�سوء  لت�سيط  باملخيمات 
على  باأنه  �لعودة،  وحق  �لالجئني  ق�سية 
�سكننا  على  �سنة   71 مرور  من  �لرغم 
نتم�سك  الزلنا  �أننا  �إال  �ملخيمات،  لهذه 
بحقوقنا �مل�رضوعة بالعودة على �لرغم 

من �سنك �لعي�س يف تلك �ملخيمات.

م�سار الداخل: 

�أ�سكالها  وبجميع  �ملقاومة  دعم  بقدر 
�ل�سعبية  يف قطاع غزة ودعم �النتفا�سة 
و��ستنز�ف  �ملدين  �لع�سيان  وممار�سة 
بقدر قلب �لطاولة وخلط �الأور�ق، بقدر 
��ستنز�ف  عمليات  مكت�سبات،  نحقق  �أن 
ي�سرب  لن  �لطويل،  و�لنف�س  �الحتالل 
�الحتالل على هذ� �ال�ستنز�ف و�سين�ساع 
�ساء �أم �أبى. مطالبنا �لعادلة على م�ستوى 
�لالجئني  �أو على ق�سية  �لق�سية عموماً 

ا. خ�سو�سً

م�سار الأمم املتحدة: 

على  باحلفاظ  مطالبة  �ملوؤ�س�سة  هذه 
�ملحتلة  �لقد�س  �رضق  يف  من�ساآتها 
نية  هناك  �أن  �عتبار  على  �أ�سا�ًسا، 
بديلة  تعليمية  مدينة  باإقامة  لالحتالل 
نطالب  لذلك  �أونرو�،  موؤ�س�سات  عن 
من�ساآتها  بحماية  �ملتحدة  �الأمم 
�مل�ساألة  �أن  �عتبار  على  وموظفيها، 
من  �لالجئني  ق�سية  ��ستهد�ف  تتجاوز 
للو�سول  �أونرو�  وكالة  ��ستهد�ف  خالل 
�لوعي،  وكّي  و�الأ�رضلة  �لتهويد  لعملية 
�سيدر�سها  �لتي  �ملناهج  �أن  �عتبار  على 
�إ�رض�ئيلية  مناهج  هي  �لفل�سطينيون 
�أن  هناك  �لالجئني  على  �سيفر�س  حتى 
عن  بديال  �سحي  تاأمني  على  يح�سلو� 

�خلدمات �لتي تقدمها وكالة �أونرو�.

7 م�ضارات للت�ضدي لت�ضفية ق�ضية 
الالجئني و�ضفقة القرن

حّدد رئي�س هيئة 302 للدفاع عن حقوق الالجئني الفل�سطينيني علي هويدي، �سبعة م�سارات من اأجل 
الت�سدي لطم�س ق�سية الالجئني �سمن "�سفقة القرن" التي اأعلن عن بنوَدها رئي�س الوليات املتحدة 

الأمريكية دونالد ترمب، مبينًا اأّن امل�سارات ال�سبعة يتطلب العمل عليها بجدية وفعالية.

يف اجلمعة الثالثة حلملة الفجر العظيم

 اإ�ضابات و3 معتقلني باقتحام 
الحتالل الأق�ضى

�الأقل،  على  م�سلني   10 �أ�سيب 
�سالة  بعد  �آخرون،  ثالثة  و�عتقل 
قو�ت  �قتحام  فجر �جلمعة، عقب 
�مل�سجد  �ل�سهيوين،  �الحتالل 
�ملحتلة  �لقد�س  يف  �الأق�سى 
قو�ت  �أن  حملية  م�سادر  و�أفادت 
كبرية من جي�س �الحتالل �قتحمت 
�ملبارك،  �الأق�سى  �مل�سجد 
�أثناء خروجهم  �مل�سلني  وهاجمت 
�جلمعة،  �أم�س  �لفجر  �سالة  من 
�لتكبري  هتافات  �مل�سلون  وردد 
و"بالروح بالدم نفديك يا �أق�سى".

وقالت م�سادر طبية: �إن 10 م�سلني 
يف  �ملطاطي  بالر�سا�س  �أ�سيبو� 
�ساحات �الأق�سى، �أحدهم يف ر�أ�سه 
على  �الحتالل  قو�ت  �عتدت  كما 
�مل�سجد،  �أبو�ب  عند  �مل�سلني 
بعد  �سبان  ثالثة  و�عتقلت 
حطة  باب  قرب  عليهم  �العتد�ء 
�ملعتقلني  �أن  �مل�سادر  وذكرت 
وحممود  �سو�سة،  �أبو  حممد  هم: 
بعد  �لك�سو�ين  و�أحمد  �لرتياقي، 
حطة  باب  يف  عليهم  �العتد�ء 
بتعزيز�ت  �الحتالل  قو�ت  ودفعت 
يف  قو�تها  و��ستنفرت  كبرية، 
ح�سود  و�أّمت  �ملجاهدين.  �سارع 
�لفل�سطيني  �سعبنا  �أبناء  من  كبرية 

يف  �ملبارك  �الأق�سى  �مل�سجد 
و�مل�سجد  �ملحتلة  �لقد�س 
�الإبر�هيمي يف �خلليل الأد�ء �سالة 
�لفجر، �سمن حملة �لفجر �لعظيم، 
�سفقة  �سد  �لغ�سب  وجمعة 
�الحتالل  قو�ت  وحاولت  ترمب 
ومنعت  �مل�سلني،  و�سول  عرقلة 
حافالت تقل �مل�سلني من �لو�سول 
�لثالثة حلملة  �جلمعة  لالأق�سى يف 
�لربد،  �أجو�ء  ورغم  �لعظيم  �لفجر 
و�ال�ستنفار �لكبري لقو�ت �الحتالل 
�ل�رضيف  �لقد�سي  �مل�سجد  د�خل 
�إليه،  و�سلو�  �لفل�سطينيني  �أن  �إال 

وملوؤو� جنباته.
كما �سهدت م�ساجد �ل�سفة �ملحتلة 
�ملركزية م�ساركة حا�سدة يف �سالة 
يف  �لفجر  �سالة  و�أقيمت  �لفجر، 
�الإ�سالمية،  �لدول  م�ساجد  بع�س 
عو��سمها  بع�س  ت�سهد  و�لتي 
م�سري�ت غا�سبة بعد �سالة �جلمعة 
و�الإ�سالمية  �لوطنية  �لقوى  ودعت 
�إىل  و�لنقابية  �ل�سعبية  و�لفعاليات 
يف  �جلمعة،  �ليوم  �لنفري  �إعالن 
يف  و�مل�ساركة  �ملحتلة،  فل�سطني 
�لفعاليات �لر�ف�سة ل�سفقة �لقرن، 
�سمن  �لفجر  ب�سالة  تبد�أ  و�لتي 

حملة �لفجر �لعظيم.

مت ف�سله باأمر من كوخايف..

كبري  ب�ضابط  الطحينة" تطيح  "علبة 
ب�ضعبة ال�ضتخبارات "اأمان"

عن  �لعربية،   2 �لقناة  ك�سفت 
�الإ�رض�ئيلي  ف�سل جي�س �الحتالل 
خلفية  على  مقدم،  برتبة  ل�سابط 
�لقناة  "�لطحينة"و�أفادت  ف�سيحة 
جي�س  �أركان  رئي�س  �أن  �لعربية، 
�أفيف  �الإ�رض�ئيلي،  �الحتالل 
كوخايف، قرر �سباح �أم�س �جلمعة، 
ف�سل �ل�سابط �مل�سوؤول عن �إر�سال 
�لوحد�ت  �أحد  من  خا�س  عميل 
�إىل  �أمان،  ب�سعبة   504 �خلا�سة 
الإح�سار  �لفل�سطينية،  �ملناطق 
�ل�سباط  الأحد  طحينية  علبة 
�لع�سكرية،  �ال�ستخبار�ت  ب�سعبة 

قبل �سهرين.
تبثه  �لذي  )عفود�(  برنامج  وكان 
ك�سف  �ال�رض�ئيلية،   12 �لقناة 
�سعبة  يف  جديدة،  ف�سيحة  عن 
للكيان  �لع�سكرية  �ال�ستخبار�ت 
�لتحقيق  يتم  )�آمان(،  �الإ�رض�ئيلي 
فيها  وذكرت �لقناة، يف برناجمها 
�ل�رضطة  جتريها  حتقيقات  عن 
�سابط  مع  لالحتالل،  �لع�سكرية 

 ، �ال�ستخبار�ت  �سعبة  يف  كبري 
"علبة  على  �حل�سول  �أر�د  بعدما 
طحينة" و�أر�سل لذلك عميل خا�س. 
يوفال  �ل�سابط  "�إن  �لقناة:  وقالت 
�سمعوين، قام بت�سغيل عميل خا�س، 
من �لوحدة 504، و�أر�سله يف مهمة 
�لفل�سطينية،  �ملناطق  �ىل  خا�سة 
�لغربية، يف مهمة خارجة  بال�سفة 
عن نطاق عمله ووفقا للقناة، تبني 
�لت�سلل �ىل  �لعميل كانت  �أن مهمة 
بال�سفة  �لفل�سطينية  �لقرى  �حدى 
طحينية  علبة  و�رض�ء  �لغربية، 
�لقناة،  ولفتت  للعميد  وتقدميها 
�سابط  هو  �سمعوين،  �أن  �ىل 
ب�سعبة  �لرئي�سي  �ال�ستخبار�ت 
بجي�س  �لع�سكرية  �ال�ستخبار�ت 
�الحتالل، وقام بهذه �حلادثة قبل 
عدة �أ�سهر و�أ�سارت �لقناة، �ىل �أن 
�سعبة  ورئي�س  �لكيان  �أركان  رئي�س 
باأنف�سهم  ي�رضفون  �الإ�ستخبار�ت، 
�لق�سية،  �لتحقيقات يف هذه  على 

�لتي و�سفوها باخلطرية.
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الو�سط:2020/02/01

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اجلزائر

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

مكتب اجلمعيات
الرقم : 115 /  م ت �ش ع م / م �ش ع /م ج /2019 
رقم امللف : 07/2012 �سنف : ال�سباب و الطفولة

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

اجلمعية العامة االنتخابية ( املوؤرخة يف 30/01/2019 املتعلقة بتغيري ت�سكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية الوالئية لل�سباب و الطفولة امل�سماة : 

APEJ ال�سباب   و  الطفولة  جمعية ترقية ن�ساطات 
امل�سجلة حتت رقم 82/ م ت �ش ع م / م �ش ع /م ج /2012 بتاريخ 2012/06/20

املقيمة ب : دار ال�سباب لبلدية اخلراي�سية 
يرتاأ�سها ال�سيد : عري�ش اإ�سماعيل املنتخب خالل اجلمعية العامة االنتخابية امل�ؤرخة يف 2019/01/30

اأهداف اجلمعية : - ترقية ن�ساطات الطف�لة و ال�سباب عن طريق االأن�سطة الرتفيهية ، الثقافية و العلمية .
- تنظيم رحالت  ا�ستطالعية و ا�ستك�سافية لالأطفال و ال�سباب 

- ترقية ن�ساطات ال�قاية و الت�عية لل�سباب و الطف�لة من االأفات االجتماعية 
- غر�ش روح امل�اطنة يف نف��ش ال�سباب و الطف�لة 

وبالتايل يجب القيام باإجراءات االإ�سهار وفقا الأحكام املادة 18 ) الفقرة 02( من القان�ن ال�سالف الذكر 
قائمة اأع�ساء الهيئة التنفيذية املنتخبني خالل اجلمعية العامة االنتخابية املوؤرخة يف 30/01/2019
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation
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12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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الوظيفة يف اجلمعيةاالإ�سم و اللقب

رئي�ش اجلمعيةعري�ش ا�سماعيل

نائب رئي�شبوعبد اهلل نبيل

اأمني عام بن حمادي بوعالم

نائب االأمني العام طاهري فوؤاد

اأمني املالبن عالل حممد

نائب اأمني املالدحمان عي�سو�ش �سماعني

ع�سو عري�ش في�سل 



اإعداد/ م�ؤ�ض�ضة ال�ضمري لرعاية 
ال�ضري وحق�ق الأن�ضان

حتى تاريخ توقيع اتفاقية او�سلو كانت 
جتربة  ال�سجون  يف  الأ�رسى  جتربة 
غنية ات�سمت بن�سال الأ�رسى امل�ستمر 
واإن�ساء  الكتب  اإدخال  من  حتى متكنوا 
والتزموا  ال�سجون،  يف  املكتبات 
التي  الثقافية  اجلل�سات  بح�سور 
الثقافية  الق�سايا  من  العديد  تناولت 
توقيع  اأن  اإل  والوطنية،  والجتماعية 
اتفاقية اأو�سلو وخروج اأعداد كبرية من 
اأو  بطريقة  اأدى  ال�سجون  من  الأ�رسى 
الأ�سرية،  احلركة  اإ�سعاف  اإىل  باأخرى 
الثقافية  البنية  على  اأثر  الذي  الأمر 
من  ف�سيئاً  �سيئاً  برتاجعها  وت�سبب 
اجلل�سات  وحمتوى  وترية  تغري  خالل 
احلركة  رغبة  و�سعف  الثقافية، 
الأ�سرية يف حتقيق تغيريات جذرية يف 
ال�سجون –ب�سبب قلة اأعداد الأ�رسى يف 
ال�سجون-. ول ميكن القول باأن احلركة 
حيث  تاأثرت  من  فقط  هي  الأ�سرية 
اأ�سار العديد من الأ�رسى اإىل اأن الدور 
لل�سليب  الدولية  اللجنة  اعتادت  الذي 
ب�سكل  اأي�ساً  تغري  تلعبه قد  اأن  الأحمر 
كبري يف منت�سف الت�سعينات، حيث لعب 
ادخال  يف  مهماً  دوراً  الأحمر  ال�سليب 
بع�ض الكتب واملواد التعليمية، والعاب 
الأ�سبال-،  اأق�سام  اإىل  –خا�سة  الذكاء 
بداأت  الت�سعينات  منت�سف  بعد  اأنه  اإل 
هذا  –يف  الأحمر  ال�سليب  مبادرات 
�سبه  اأ�سبحت  حتى  ت�سعف  ال�ساأن- 
اأعوام  يف  ال�سجون.  بع�ض  معدومة يف 
ا�رساب  بعد  –وبالأخ�ض  الت�سعينات 
تعليم  ق�سية  اأ�سبحت   -1992 عام 
تنظيماً  اأكرث  ال�سجون  يف  الأ�رسى 
لالأ�رسى  امل�سموح  من  اأ�سبح  حيث 
لمتحان  يتقدموا  اأن  ر�سمي  ب�سكل 
الأدبي-  الفرع  –فقط  العامة  الثانوية 
املفتوحة  اجلامعة  يف  والدرا�سة 
تخ�س�سات  �سمن   وذلك  ال�رسائيلية 
حمدودة وهي: العلوم الن�سانية، وعلم 
وعلم  والإقت�ساد،  والإدارة  الجتماع، 
النف�ض، والعلوم ال�سيا�سية. وكانت هذه 
م�سلحة  اإدارة  خالل  من  تتم  العملية 
م�سلحة  اإدارة  �سماح  اأن  اإل  ال�سجون. 
مع  ياأِت  مل  بالتعلم  لالأ�رسى  ال�سجون 
ادارة  عمدت  حيث  جمة،  ت�سهيالت 
العملية  عرقلة  اإىل  ال�سجون  م�سلحة 
للعديد  حرمانها  خالل  من  التعليمية 

من الأ�رسى اللتحاق باجلامعة بحجة 
اكتمال  بحجة  اأو  اأمني  مانع  وجود 
كما  الأ�سباب،  من  غريها  اأو  العدد 
اإىل  عمدت  الأحيان  من  كثري  يف  اأنها 
تاأخري ت�سليم املواد التعليمية لالأ�رسى 
الف�سل  اأثناء  متكرر  ب�سكل  نقلهم  اأو 
المتحانات  مواعيد  يف  اأو  الدرا�سي 
حالة  من  اأكرث  يف  ت�سبب  الذي  الأمر 
على  الدرا�سي  الف�سل  ب�سياع  الت�سبب 
الأ�سري الطالب، ويف حالت معينة كان 
العقوبات  اأحد  التعليم  من  احلرمان 
ال�رسى  على  تفر�ض  التي  الفردية 
م�سلحة  لنظمة  خمالفتهم  حال  يف 
هذه  وبداأت   . ال�رسائيلية  ال�سجون 
خا�سة  ف�سئياً  �سيئاً  تزداد  الت�سييقات 
"جلعاد  ال�رسائيلي  اجلندي  اأ�رس  بعد 
الت�سييقات  و�سلت  حتى  �ساليط" 
وذلك عقب خطاب   2011 عام  ذروتها 
-اآنذاك-  الإ�رسائيلية  احلكومة  رئي�ض 
فيه  قال  والذي  نتينياهو  بنيامني 
يكون  لن  واأنه  انتهت"  "احلفلة  باأن 
�سهادات  يحملون  جدد  اأ�رسى  هناك 
يف  متح�سلة  وماج�ستري  بكالوريو�ض 
تعليم  ُمنع  ومع هذا اخلطاب  ال�سجن. 
حيث  ال�سجون،  يف  الر�سمي  الأ�رسى 
امتحان  تقدمي  برنامج  توقيف  مت 
يف  الدرا�سة  وبرنامج  العامة  الثانوية 
وعلى  املفتوحة.  الإ�رسائيلية  اجلامعة 
الرغم من اأن بع�ض الأ�رسى قد تقدموا 
ب�سكوى اإىل املحكمة العليا الإ�رسائيلية 
التعليم  من  حرمانهم  على  احتجاجاً 
خا�سة واأنهم كانوا على و�سك التخرج، 
م�سانداً  كان  املحكمة  قرار  اأن  اإل 
يف  ال�رسائيلية  احلكومة  خلطوات 
هذا ال�ساأن حيث اأكدت املحكمة على 
وبالتايل  امتياز  هو  ال�رسى  تعليم  اأن 
يجوز �سحب هذا المتياز من الأ�رسى. 
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن خطاب نتينياهو 
حرمان  يف  الأ�سا�ض  حجر  يكن  مل 
اإدارة  اأن  حيث  تعليمهم  من  الأ�رسى 
م�سلحة ال�سجون كانت قد األغت التعليم 
يف معظم ال�سجون منذ عام 2008، وما 
كان خطاب نتينياهو اإل اإعالناً ملا كان 
غمار  يف  ال�سجون.  يف  بالفعل  بداأ  قد 
التي  والثقافية  التعليمية  املعركة  هذه 
البدائل  اأهمية  برزت  الأ�رسى  خا�سها 
هذه  ج�رس  الأ�رسى  فحاول  التعليمية 
الثقافية،  اجلل�سات  خالل  من  الفجوة 
والدورات  الأمية،  حمو  وجل�سات 
التعليمية، ومن خالل ان�ساء مكتبات يف 

ال�سحف واملجالت،  وادخال  ال�سجون 
خا�سة واأن الكثري من هذه البدائل لي�ض 
برزت  اأهميتها  اأن  اإل  اجلديد  بالأمر 
الأ�رسى  حرمان  بعد  خا�ض  ب�سكل 
الإ�رسائيلية  باجلامعة  اللتحاق  من 
املفتوحة. بالإ�سافة اإىل هذا فقد لعب 
الأ�رسى دوراً مهماً يف العملية التعليمية 
من خالل لعبهم دور املعلمني لبع�سهم 
البع�ض فكان الأ�رسى يبادرون اإىل تعليم 
ميلكونه  ما  وم�ساركة  البع�ض  بع�سهم 
ومتكنوا  غريها.  اأو  لغات  اأو  علم  من 
الوزارات  مع  التفاهم  من  بعد  فيما 
من  ومتكنوا  ال�ساأن  ذات  الفل�سطينية 
يف  العامة  الثانوية  امتحان  تقدمي 
ال�سجون، حيث تقدم لمتحان الثانوية 
 2014 من  الأعوام  مدار  على  العامة 
وحتى عام 2019 ما يقارب 5850 اأ�سري، 
اأ�سري.   3600 يقارب  ما  منهم  وجنح 
ومما جتدر الإ�سارة اإليه اأن العديد من 
يف  جناح  لهم  ي�سجل  مل  ممن  الأ�رسى 
المتحان كان يعود اإىل اأ�سباب خمتلفة 
التقدم  متطلبات  ا�ستيفاء  عدم  منها 
ال�سجون.  يف  العامة  الثانوية  لمتحان 
اجلامعات  مع  الأ�رسى  تفاهم  وكذلك 
تعليمية  برامج  وان�سوؤوا  الفل�سطينية 
البكالوريو�ض  برنامج  اطار  �سمن 
تخ�س�سات  يف  وذلك  واملاج�ستري 
الأ�رسى  عدد  يبلغ  حيث  معينة، 
البكالوريو�ض  بربنامج  امللتحقني 
حتى  املفتوحة  القد�ض  جامعة  يف 
على  موزعني  اأ�سري   987  ،2020 عام 
الجتماعية  اخلدمة  تخ�س�سات 
والرتبية  العربية  واللغة  والجتماعيات 
النقب  �سجون  يف  وذلك  ال�سالمية 
وجلبوع.  وع�سقالن  ورميون  ونفحة 
فيبلغ  دي�ض-  –اأبو  القد�ض  اأما جامعة 
برنامج  يف  امللتحقني  الأ�رسى  عدد 
وهم  اأ�سرياً  �سبعني  فيها  البكالوريو�ض 
تخ�س�سي  �سمن  هدرمي  �سجن  يف 
فيما  اأما  ال�سيا�سية.  والعلوم  التاريخ 
فاإن  املاج�ستري  بربنامج  يتعلق 
درا�سته حم�سورة بتخ�س�ض الدرا�سات 
�سجن  يف  فقط  وذلك  ال�رسائيلية 
هدرمي، ويبلغ عدد الأ�رسى امللتحقني 
بالربنامج 110 اأ�سرياً وتخرج على مدار 
ال�سنوات 46 اأ�سرياً من هذا التخ�س�ض 1 
- وحتى يومنا هذا ل زالت الت�سييقات 
الأ�رسى  لت�سييق اخلناق على  م�ستمرة 
اإدخال  الحتالل  �سلطات  متنع  حيث 
منذ  ال�سجون  اإىل  التعليمية  الكتب 

والأخرى  الفينة  بني  وتقوم  �سنوات، 
التي متكن  الكتب  اأعداد من  مب�سادرة 
ال�سجون  اإىل  اإدخالها  من  الأ�رسى 
ومثالها ما ح�سل يف �سجن هدارمي عام 
الحتالل  �سلطات  قامت  حيث   2018
مب�سادرة ما يقارب 2000 كتاب. عالوة 
على ذلك فاإنها وحتى يومنا هذا تقوم 
بنقل الأ�رسى ب�سكل متكرر وتعاقب اأي 
خارج  التعلم  يحاول  اأنه  تكت�سف  اأ�سري 
و�سع  يختلف  ول  املعتقل.  اأ�سوار 
الأ�رسى الأ�سبال والأ�سريات كثرياً عن 
و�سع الأ�رسى الذي اأ�رسنا اإليه �سابقاً، 
والأ�سريات  الأ�سبال  يتعر�ض  حيث 
اأي�ساً للت�سيقات يف هذا املجال، فعلى 
اإىل  الأ�سبال  الأ�رسى  توجه  من  الرغم 
على  واحل�سول  ال�رسائيلي  الق�ساء 
ال�سجون  م�سلحة  لدارة  يجيز  قرار 
با�ستكمال  الأ�سبال  لالأ�رسى  ال�سماح 
الفل�سطيني،  للمنهاج  وفقاً  تعليمهم 
لإدارة  العليا  اليد  اأبقى  القرار  اأن  اإل 
م�سلحة ال�سجون يف تف�سري هذا القرار 
ويف تطبيقه مبا يتالءم مع املقت�سيات 
الأمنية. وعلى الرغم من قرار املحكمة 
اإل اأن الواقع يخالف هذا الن�ض، حيث 
بادخال  ال�سجون  م�سلحة  ادارة  تقوم 
معلمني من وزارة املعارف ال�رسائيلية 
لالأ�سبال  معينة  درا�سية  مواد  لتعليم 
تقت�رس يف العادة على مادتني اأو ثالثة 
فقط، ويعاين الأ�سبال من عدم انتظام 
املعلمني يف تقدمي احل�س�ض يف العديد 
اأن  �ساأنه  من  الذي  الأمر  الأحيان  من 

يوؤثر على احلياة التعليمية لهم.
اأما بالن�سبة لالأ�سريات القا�رسات فقد 

اعتادت اإدارة م�سلحة ال�سجون اإدخال 
ملعمة فل�سطينية لالأ�سريات عن طريق 
وزارة الرتبية والتعليم ال�رسائيلية وذلك 
اأن الأ�سريات  اإل  اأ�سبوعياً  ثالث مرات 
قد اأ�رسن يف هذا ال�سياق اإىل اأن املعلمة 
مل تكن ملتزمة ب�سكل كامل يف احل�سور. 
اإىل  ودفع هذا الأمر الأ�سريات موؤخراً 
الفل�سطينية  اجلهات  مع  التفاهم 
الثانوية  لمتحان  التقدم  من  ومتكنوا 
كايف  غري  يبقى  هذا  اأن  اإل  العامة 
ا�ستكمال  من  الأ�سريات  مُتنع  حيث 
ويف  ال�سجن،  يف  اجلامعي  تعليمهن 
ظل قلة عدد الأ�سريات – ممن ميلكن 
التفاهم  خيار  فاإن  الالزمة-  ال�رسوط 
متاح  غري  الفل�سطينية  اجلامعات  مع 
كما هو احلال بالن�سبة لالأ�رسى الذكور. 
ول تكتفي اإدارة م�سلحة ال�سجون بكل 
ب�سكل  الكتب  دخول  تعرقل  بل  هذا، 
اأي  دخول  وحتظر  لالأ�سريات،  عام 
كتب تعليمية، ورف�ست فتح اأحد غرف 
للمكتبة واكتفت  ال�سجن كغرفة خا�سة 
غرفة  با�ستخدام  لالأ�سريات  بال�سماح 
املتوفرة.  الكتب  لو�سع  املق�سف 
وميكن القول باأن الت�سييقات امل�ستمرة 
تاأتي  الحتالل  �سلطات  تنتهجها  التي 
التعليم  الرغم من كفالة احلق يف  على 
من  املحرومني  ولالأ�سخا�ض  لالأ�رسى 
حريتهم يف العديد من املواثيق الدولية 
كاتفاقية جنيف الرابعة اخلا�سة بحماية 
احلرب،  وقت  املدنيني يف  الأ�سخا�ض 
والتي تن�ض يف املادة الرابعة والت�سعني 
اأن  احلاجزة  الدولة  "على  اأن:  منها 
والتعليمية  الذهنية  الأن�سطة  ت�سجع 

مع  للمعتقلني،  والريا�سية  والرتفيهية 
ترك احلرية لهم يف ال�سرتاك اأو عدم 
ال�سرتاك فيها. وتتخذ جميع التدابري 
وتوفر  ممار�ستها  تكفل  التي  املمكنة 
املنا�سبة  الأماكن  الأخ�ض  على  لهم 
جميع  للمعتقلني  ومتنح  لذلك. 
الت�سهيالت املمكنة ملوا�سلة درا�ستهم 
اأو عمل درا�سات جديدة. ويكفل تعليم 
اإىل  بالإ�سافة  وال�سباب...".  الأطفال 
الدنيا  النموذجية  القواعد  فاإن  هذا 
ملعاملة ال�سجناء قد اأ�سارت يف املادة 
يتم  اأن  على  منها  وال�سبعني  ال�سابعة 
جميع  تعليم  ملوا�سلة  اجراءت  اتخاذ 
وت�سري  ذلك،  على  القادرين  ال�سجناء 
تعليم  يكون  اأن  وجوب  اإىل  كذلك 
ذلك  على  عالوة  والأحداث.  لالأميني 
هو  عام  ب�سكل  التعليم  يف  احلق  فاإن 
من  العديد  يف  املكفولة  احلقوق  من 
العاملي  كالعالن  الدولية  املواثيق 
الدويل  والعهد  الن�سان،  حلقوق 
وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض 
باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  والعهد 
والثقافية.   والجتماعية  القت�سادية 
1 - هذه الح�سائيات حمدثة وت�ستند 
الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اح�سائيات  اإىل 
اأبو  �سياف  مع  مقابلة  واملحررين. 
هيئة  يف  التعليم  ملف  م�سوؤول  �سيف 
هيئة  ومدير  �سابقاً  الأ�رسى  �سوؤون 
 20 بتاريخ  جنني  يف  الأ�رسى  �سوؤون 

كانون الثاين 2020.

مل تت�انى �ضلطات الحتلل ال�ضرائيلي ي�مًا ما عن نهجها يف حرمان الأ�ضرى الفل�ضطينيني من اأب�ضط حق�قهم الأمر الذي �ضكل دائمًا ب��ضلة للأ�ضرى ون�ضالتهم 
امل�ضتمرة، فنا�ضل�ا من خلل ال�ضرابات عن الطعام وغريها من الطرق حتى متكن�ا من احل�ض�ل على ال�رقة والقلم يف املعتقلت، وا�ضتمرت ن�ضالتهم حتى 
و�ضلت اأوجها عام 1992 وذلك بعد ال�ضراب ال�ضهري عن الطعام الذي خا�ضه الأ�ضرى والذي تبل�رت على اإثره فكرة متكني الأ�ضرى من التعلم ب�ضكل جماعي 

فانتقلت ق�ضية التعليم من خانة احلالت الفردية التي كان يتقدم فيها الأ�ضرى اإىل امل�ؤ�ض�ضات التعليمية ب�ضكل منفرد اإىل احلالت اجلماعية خا�ضة واأن اأعداد 
الأ�ضرى الذين رغب�ا با�ضتكمال تعليمهم كانت يف تزايد.

ملخ�ص تنفيذي لدرا�ضة 

احلياة الثقافية والتعليمية للأ�سرى 
ال�سيا�سيني يف �سجون االحتلل
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ليلة يف �أن�صار 3
 بقلم: اكرم نعيم 

بني عوده

الواقع  اأمل  من  فيها  يرحتل   
اإىل حلم �صغري, قد يلتقي فيه 
باأمه,  االبن  اأو  بولده,  الوالد 
يف  كبدها  بفلذة  تلتقي  وقد 
احللم  من  مقد�صة  حلظات 
املحتل  ذلك  علينا  يف�صدها 
الليل  ويزاحم �صكون  البغي�ض, 
اأنواع  بكل  املدجج  بجي�صه 
باحلقد,  امُلثقلة  االأ�صلحة 
يكن  مل  حلمنا,  علينا  ويقتحم 
الذي  للق�صم  االقتحام  هذا 
نحن فيه, واإمنا ق�صم اآخر فيه 
التي  االحالم  من  الع�رشات 
تكون  تكاد   , املحتل  اف�صدها 
يف جل�صة عائلية بحلم وردي, 
ملقى  نف�صك  ترى  حلظة  ويف 
اليدين  مقيد  االأر�ض,  على 
فوق  االأ�صلحة  وكل  والقدمني 
يبحثون  وال�صبب  راأ�صك, 
يو�صلك  قد  �رشي  حبل  عن 
كبرية  جرمية  فهذه   , باالأهل 
لها ما لها فهو يدرك جيدا ما 
يفعل , ويعمل جاهدا على ان 
لالأحياء  مقابر  ال�صجون  تكون 
ب�رشوط تنتهك حقوق املوتى 
بيننا  ويف�صل  االحياء...  ال 
الذي  ال�صائك  ال�صلك  ذلك 

اللعينة  احلواجز  تلك  ي�صبه 
يف بالدي املحتلة, يف�صل بني 
االأج�صاد لكن االأرواح ما تزال 
ثائرة بعزمية وكرامة لن تهان, 
وما عاد يوؤكل فينا اأحد. دمنا 
باأج�صادنا  وننتف�ض  يهان  ال 
من  بالقليل  ك�صوناها  التي 
ذلك  انتزعه  مما  املالب�ض 
اال�رشى  من  ال�صامخ  اجلي�ض 
رحلة  ت�صبه  التي  باإ�رشاباته 
االحياء,  عامل  يف  املوت 
جوع  كفى  ما  الذي  وبطعامنا 
ثورة  لكنها   , ما  يوما  اأ�صري 
البقاء والكرامة , وننتف�ض مع 
التي  التكبري  باأ�صوات  اإخواننا 
يخاف منها املحتل, فريجتف 
يحا�رشنا  وال�صجان  ال�صجن 
بكل قوته, ونحا�رشه باإرادتنا, 
يطلق علينا قنابل الغاز, عندها 
اأج�صادنا املوت تختنق  تغازل 
روحك  تبحث  النهاية,  حتى 
عن ن�صمة هواء يف ظلمة الليل 
احلالك, ثم ت�صتعل النريان بكل 
ذلك  و�صط  ويف  الق�صم  اأرجاء 
باملاء  الغاز  يلتقي  اجلحيم 
االأبواب,  ويقتحموا  والنار, 
حقدهم,  من  مزيدا  ويطلقوا 
قاتل  ور�صا�ض  املوت,  قنابل 
اإ�صابات  امل�صهد.  يخطف 
كثرية بكل االأماكن من اجل�صد 

واالقدام  االأيدي  كبلوا   ,
و�صحبونا من بني النريان على 
االأر�ض التي اختلط فيها املاء 
بالدم يخرجونا اإىل مكان اآخر 
والكالب  االأر�ض  على  �صحبا 
و  جي�صهم  وكل  راأ�صك  فوق 
بجراحك  وانت  اأ�صلحتهم 
يف  و�صعونا  االأعزل  وج�صدك 
مل  الذي  االهل  زيارة  مكان 
احلرمان  ب�صبب  قط  ادخله 
لكنهم اأعادوا لنا حلمنا االأول, 
باأحالمنا  نلتقي  لن  وكاأننا 
نحن  وها  باالأمل  اإال  واأهلنا 
نتفقد  ولكن  االأهل  ننتظر  ال 
عدنا  فنحن  وم�صابنا  اجلراح 
مالب�ض  بال  ال�صفر  نقطة  اإال 
ال�صور الأطفالنا  تلك  وال حتى 
حرقوا  احرتقت.  كلها  واأهلنا 
منا  وخطفوا  مذكراتنا  كل 
االأخبار  وجاءت  احللم, 
وهناك  طفيفة,  اإ�صابات 
قليل  بعد  متو�صطة,  اإ�صابات 
خرب اآخر هناك اإ�صابة خطرية, 
وبعدها وبعدها تدريجيا حتى 
ما  ونحن  اجلراح  فينا  تثور  ال 
زلنا يف دمائنا. خرب ا�صت�صهاد 
االخ احلبيب االأ�صقر... حمطة 
زالت  وما  االأمل  من  قا�صية 
االحياء.  مقابر  يف  تتكرر 
من  ليلة  كل  اال�رشى يف  يلتزم 

النوم  بطقو�ض  االأ�رش  ليايل 
واالمان  الدفء  منزوعة 
مملوئة بتفكري عميق باحلرية 
احلا�صمة  اللحظات  اآخر  يف 
على  اجلفن  يرمتي  ان  قبل 
بوابة  العني  وتغلق  اجلفن 
يومية  رحلة  يف  االنطالق 
احلرية,  احالم  عن  تبحث 
كي  اال�صري  يع�صقها  ف�صحة 
للحظات  ولو  بنف�صه  يخلوا 
الواقع  اأمل  من  فيها  يرحتل 
فيه  يلتقي  اإىل حلم �صغري قد 
الوالد بولده او االبن باأمه وقد 
تلتقي بفلذة كبدها يف حلظات 
يف�صدها  احللم  من  مقد�صة 
البغي�ض  املحتل  ذلك  علينا 
بجي�صه  الليل  �صكون  ويزاحم 
االأ�صلحة  اأنواع  بكل  املدجج 
امُلثقلة باحلقد ويقتحم علينا 
االقتحام  هذا  يكن  مل  حلمنا, 
واإمنا  فيه  نحن  الذي  للق�صم 
من  الع�رشات  فيه  اآخر  ق�صم 
االحالم التي اف�صدها املحتل 
تكون يف جل�صة عائلية  تكاد   ,
ترى  حلظة  ويف  وردي  بحلم 
االأر�ض  على  ملقى  نف�صك 
وكل  والقدمني  اليدين  مقيد 
وال�صبب  راأ�صك  فوق  االأ�صلحة 
قد  �رشي  حبل  عن  يبحثون 
جرمية  فهذه  باالأهل  يو�صلك 

يدرك  فهو  لها  ما  لها  كبرية 
جيدا ما يفعل , ويعمل جاهدا 
مقابر  ال�صجون  تكون  ان  على 
لالحياء ب�رشوط تنتهك حقوق 
املوتى ال االحياء .... ويف�صل 
بيننا ذلك ال�صلك ال�صائك الذي 
ي�صبه تلك احلواجز اللعينة يف 
بني  يف�صل  املحتلة  بالدي 
االأج�صاد لكن االأرواح ما تزال 
ثائرة بعزمية وكرامة لن تهان 
دمنا  اأحد  فينا  يوؤكل  عاد  وما 
باج�صادنا  وننتف�ض  يهان  ال 
من  بالقليل  ك�صوناها  التي 
ذلك  انتزعه  مما  املالب�ض 
اال�رشى  من  ال�صامخ  اجلي�ض 
رحلة  ت�صبه  التي  با�رشاباته 
االحياء  عامل  يف  املوت 
جوع  كفى  ما  الذي  وبطعامنا 
ثورة  لكنها   , ما  يوما  اأ�صري 
البقاء والكرامة , وننتف�ض مع 
التي  التكبري  باأ�صوات  اإخواننا 
املحتل فريجتف  منها  يخاف 

يحا�رشنا  وال�صجان  ال�صجن 
بارادتنا  ونحا�رشه  قوته  بكل 
يطلق علينا قنابل الغاز عندها 
اأج�صادنا املوت تختنق  تغازل 
روحك  تبحث  النهاية  حتى 
عن ن�صمة هواء يف ظلمة الليل 
احلالك ثم ت�صتعل النريان بكل 
ذلك  و�صط  ويف  الق�صم  اأرجاء 
باملاء  الغاز  يلتقي  اجلحيم 
االأبواب  ويقتحموا  والنار 
حقدهم  من  مزيدا  ويطلقوا 
قاتل  ور�صا�ض  املوت  قنابل 
اإ�صابات   , امل�صهد  يخطف 
كثرية بكل االأماكن من اجل�صد 
واالقدام  االأيدي  كبلوا   ,
و�صحبونا من بني النريان على 
االأر�ض التي اختلط فيها املاء 
بالدم يخرجونا اإىل مكان اآخر 
والكالب  االأر�ض  على  �صحبا 
و  جي�صهم  وكل  راأ�صك  فوق 
بجراحك  وانت  اأ�صلحتهم 
يف  و�صعونا  االأعزل  وج�صدك 

مل  الذي  االهل  زيارة  مكان 
احلرمان  ب�صبب  قط  ادخله 
االأول  حلمنا  لنا  اأعادوا  لكنهم 
باحالمنا  نلتقي  لن  وكاأننا 
نحن  وها  باالأمل  اإال  واأهلنا 
نتفقد  ولكن  االأهل  ننتظر  ال 
عدنا  فنحن  وم�صابنا  اجلراح 
مالب�ض  بال  ال�صفر  نقطة  اإال 
ال�صور الأطفالنا  تلك  وال حتى 
, حرقوا  كلها احرتقت  واأهلنا 
منا  وخطفوا  مذكراتنا  كل 
احللم وجاءت االأخبار اإ�صابات 
اإ�صابات  وهناك  طفيفة 
اآخر  خرب  قليل  بعد  متو�صطة 
وبعدها  خطرية  اإ�صابة  هناك 
وبعدها تدريجيا حتى ال تثور 
زلنا يف  فينا اجلراح ونحن ما 
االخ  ا�صت�صهاد  خرب   , دمائنا 
حمطة  االأ�صقر...  احلبيب 
زالت  وما  االأمل  من  قا�صية 

تتكرر يف مقابر االحياء.

يلتزم الأ�سرى يف كل ليلة من ليايل الأ�سر بطقو�س النوم منزوعة الدفء والأمان مملوءة بتفكري عميق 
باحلرية يف اآخر اللحظات احلا�سمة, قبل اأن يرمتي اجلفن على اجلفن, وتغلق العني بوابة النطالق يف رحلة 

يومية تبحث عن اأحالم احلرية, ف�سحة يع�سقها ال�سري كي يخلوا بنف�سه ولو للحظات.

نادي الأ�سري الفل�سطينى

جان  �لأ�صرى �لأطفال يف "�لد�مون" يو�جهون �ل�صّ
و�لربد و�لفئر�ن و�ل�صر��صري

قا�صية  تفا�صيل  االأ�صري,  نادي  ن�رش 
االأطفال  االأ�رشى  يواجهها  وماأ�صاوية 
 )31( وعددهم  "الدامون"  �صجن  يف 
اأن  االأ�صري,  نادي  واأو�صح  اأ�صرياً. 
االأطفال حمتجزون يف ق�صم  االأ�رشى 
الفئران  فيه  تنت�رش  االأر�ض,  حتت 
وال  التهوية  فيه  وتنعدم  وال�رشا�صري, 
وي�صطرون  االآدمي,  للعي�ض  ي�صلح 
عند  ك�صتارة  النوم  فر�صة  ال�صتخدام 
اال�صتحمام  واأماكن  احلمام  دخولهم 
الغرف,  خارج  وهي  مك�صوفة,  كونها 
الفر�صات  لفتح  وي�صطرون  كما 
القار�ض,  الربد  ب�صبب  داخلها  والنوم 
التدفئة  و�صائل  توفر  انعدام  مع 
يتعلق  فيما  واأ�صاف  واالأغطية. 
وال  �صغرية  فاإنها  "الفورة"  ب�صاحة 

وخاللها  اأمتار,   5 م�صاحتها  تتجاوز 
متواجدة  "الّيماز"  القمع  قوات  تبقى 
معهم, وتنعدم اأي ن�صاطات تعليمية اأو 
اأن ما يتوفر لهم فقط  تثقيفية, الفتاً 
هو القراآن الكرمي. واأ�صار النادي اإىل 
االأطفال  لالأ�رشى  املقدم  الطعام  اأن 
�صيئ كماً ونوعاً, وهو عبارة عن علبة 
لكل  املق�صم  اخلبز  من  ورغيف  لنب, 
الكلمنتينا, واخليار,  غرفة, وحبة من 
االأرز  جلب  يتم  االأحيان  بع�ض  ويف 
وجبة  حتتوي  فيما  اإفطار,  كوجبة 
املعكرونة  من  طبق  على  الغداء 
لها  جيدا,  املطهوة  وغري  القا�صية 
الع�صاء  وجبة  بينما  كريهة,  رائحة 
واملاء  نيئة,  �صبه  فا�صولياء  فهي 
ومع  االأ�صفر,  اإىل  مائل  ولونه  ملوث 

النعدام  ال�صتخدامها  ي�صطرون  ذلك 
"غالبية  االأ�صري:  نادي  وتابع  البديل. 
االأطفال يعانون من اأوجاع يف ال�صدر 
النوم  ي�صتطيعون  وال  الربد,  ب�صبب 
ب�صبب القحة ال�صديدة, واإدارة ال�ّصجن 
للحرارة,  خاف�ض  باإعطائهم  تكتفي 
التواجد  القمع  قوات  وتتعمد  كما 
على مدار ال�صاعة اأمام الق�صم, حيث 
ت�صل  تفتي�ض  عمليات  بتنفيذ  تقوم 
اأن  وبنّي  للغرف."  اليوم  يف  مرات  لـ6 
اإدارة �صجون االحتالل فر�صت عليهم 
الزيارة  من  احلرمان  منها  عقوبات 
مالية,  وغرامات  �صهور,  اأربعة  ملدة 
م�صرياً اإىل اأنه يف االأيام االأوىل لنقلهم 
قوات  اعتدت  "عوفر",  �صجن  من 
القمع عليهم بعد رف�صهم الدخول اإىل 

الق�صم و�صدمتهم مما �صاهدوه, ونقلت 
اإدارة ال�صجن جمموعة منهم اإىل عزل 
االأ�رشى  اأحد  واأجربت  "اجللمة", 
الربد  يف  مالب�صه  خلع  على  االأطفال 
لل�صغط  "اجللمة"  عزل  يف  القار�ض 
الطعام,  عن  اإ�رشابه  لتعليق  عليه 

يحتمل  مل  حيث  فعاًل,  مت  ما  وهو 
ا�صطره  ما  ال�صديد  الربد  الطفل 
جمدداً  واأُعيد  االإ�رشاب,  لتعليق 
نادي  "الدامون".وطالب  �صجن  اإىل 
االأ�صري, املوؤ�ص�صات الدولية احلقوقية 
املتحدة  االأمم  منظمة  راأ�صها  وعلى 

من  بالتدخل  "اليوني�صف"  للطفولة 
الذين  االأطفال,  االأ�رشى  اإنقاذ  اأجل 
نقلهم  بعد  جمهوالً  م�صرياً  يواجهون 
دون ممثليهم قبل اأكرث من اأ�صبوعني. 
�صجون  اإدارة  االأ�صري  نادي  وحّمل 
عن  الكاملة  امل�صوؤولية  االحتالل 
من  تباعاً  يرد  ما  ظل  يف  م�صريهم 
�صهادات االأطفال االأ�رشى املحتجزين 
هناك. وكانت اإدارة �صجون االحتالل 
"عوفر"  �صجن  من  طفاًل   )34( نقلت 
االأمر  ممثليهم,  ودون  مفاجئ  ب�صكل 
فا�صلة يف  ونقطة  ي�صكل حتوالً  الذي 
يف  االأ�رشى  االأطفال  ق�صية  م�صري 
عدد  اأن  اإىل  ي�صار  االحتالل.  �صجون 
االأطفال االأ�رشى يف �صجون االحتالل 

قرابة )200( طفل.
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عي�سة ق.

الو�صيف  يتنقل  املقابل،  يف 
الديار  خارج  اجلزائر  مولودية 
عني  جمعية  امل�صيف  ملالقاة 
النادي  يلعب  مقابلة  يف  مليلة، 
العا�صمي خاللها بكل ثقله من 
بال�صدارة  واالنفراد  الفوز  اجل 
موؤقتا، خا�صة وان املولودية ال 
متلك خيارا اآخر �صوى االنت�صار 
ال�صتعادة التوازن يف ظل املرحلة 
اأن  رغم  بها،  متر  التي  ال�صعبة 
اأمام  �صهلة  تكون  لن  االأمور 
ت�صكيلة »ال�صام« التي ت�صعى اإىل 

لثالث  عنهم  يغيب  الذي  الفوز 
مقابالت على التوايل، وت�صتثمر 
املعنويات املرتفعة بالتاأهل يف 
�صعيا  كاأ�س اجلمهورية  مناف�صة 
اإىل تدعيم الر�صيد بثالث نقاط 
القمة  �صتكون  بينما  ثمينة. 
�صباب  بني  تلعب  التي  االأخرى 
يف  ال�صاورة  و�صبيبة  ق�صنطينة 
لكاأ�س   1/16 الدور  للقاء  تكرار 
ب�صبب  اإثارة  دون  اجلمهورية 
عقوبة دون جمهور على اأن�صار 
املحليني  ان  اإال  »ال�صيا�صي«، 
اليوم  الفوز  اأهمية  يدركون 
نقاط  بثالث  الر�صيد  وتدعيم 

بال�صعود  لهم  ي�صمح  �صوف 
موؤقتا  الثالث  املركز  اإىل 
املت�صدر  على  اخلناق  وت�صييق 
لن  الزوار  ان  اإال  والو�صيف، 
الذين  وهم  �صائغة  لقمة  يكونوا 
يتواجدون اأمام اإلزامية ت�صجيل 
�صل�صلة  الإيقاف  اإيجابية  نتيجة 
التعرثات االأخرية �صعيا لالبتعاد 

من  والثاأر  اخلطر  منطقة  عن 
ملعب  على  ال�صيدة  اإق�صاء 
حمالوي، ي�صما �صيكون جمعية 
ال�صلف وجنم مقرة اأمام مباراة 
اأجل  مكن  فريق  لكل  هامة 
على  اللعب  وتفادي  االنت�صار 
هذا  من  تبقى  فيما  ال�صقوط 

املو�صم.

تعود م�ساء اليوم عجلة البطولة الوطنية اإىل الدوران، عندما تنطلق مرحلة الإياب من الرابطة املحرتفة الأوىل 
بخو�س اأربع مقابالت، يتقدمها ديربي الغرب الذي �سوف يجمع فريقي احتاد بلعبا�س ومولودية وهران والذي �سيكون 

قمة مقابالت اليوم عندما ي�سعى كل فريق اإىل ح�سد الزاد كامال بحثا عن القرتاب من »البوديوم«، خا�سة واأن ت�سكيلة 
»املكرة« ت�سعى اإىل ا�ستغالل عاملي الأر�س واجلمهور للحفاظ على النقاط الثالث يف معقلها ومراقبة لعب الأدوار 

الأوىل يف بطولة هذا املو�سم عن قرب.

 دربي مثري ببلعبا�س والو�ضيفاجلولة 16 من الرابطة املحرتفة الأوىل
 يف دورية نحو ال�ضرق

قرعة ثمن وربع نهائي كاأ�س اجلمهورية تفي بوعودها

قّمتان واعدتان ب�ضطيف وعني مليلة 
وحامل اللقب بتنقل �ضعب لب�ضكرة

توا�صل مناف�صة كاأ�س اجلمهورية يف 
نحوها  االأنظار  و�صد  االنتباه  اإثارة 
التي  املثرية  املقابالت  بعد  وذلك 
اأ�صفرت عنها عملية �صحب القرعة 
املتعلقة بالدورين ثمن وربع النهائي 
والتي جرت م�صاء اأول اأم�س مبركز 
يف  الوطنية  املنتخبات  حت�صري 
قمتان  تتواجد  اأين  مو�صى،  �صيدي 
من ال�رشق يف واجهة لقاءات الدور 
ثمن النهائي، عندما ي�صتقبل وفاق 
�صطيف ال�صيف �صباب ق�صنطينة يف 
الندية  قوية ومثرية يف ظل  مقابلة 
التي تعرفها مواجهة الفريقني، اإىل 
عني  جمعية  مقابلة  خو�س  جانب 
بوعريريج،  برج  اأهلي  اأمام  مليلة 
اللقاء  من خالل  الفرجة  وتتوا�صل 
ب�صكرة  احتاد  يجمع  �صوف  الذي 
الفارطة  الن�صخة  لقب  بحامل 
�صتكون  بينما  بلوزداد،  �صباب 
لتقاليدها من  الكاأ�س وفية  ال�صيدة 
ت�صمنها  �صوف  التي  االإثارة  خالل 
واحتاد  بلعبا�س  اإحتاد  مقابلة  عرب 
قوية  قمة  جتري  بينما  عنابة، 
الرابطة  يف  ين�صطان  فريقني  بني 
املحرتفة الثانية عندما يلتقي اأمل 
بو�صعادة واأمل االأربعاء يف مواجهة 
ي�صعى من خاللها كل طرف اإىل بلوغ 
الكاأ�س،  مناف�صة  من  متقدم  دور 
وينتظر املتتبعون قمة قوية عندما 
املتاأهل  اإىل  ال�صلف  جمعية  يتنقل 
واحتاد  وهران  جمعية  مباراة  من 
الدور  عن  املوؤجلة  العا�صمة 
ال�صاد�س ع�رش من املناف�صة، بينما 
ي�صت�صيف ترجي قاملة املتاأهل من 
لقاء نادي بارادو ومولودية البي�س.

كا�س  جلنة  برجمة  لالإ�صارة 
لالحتادية  التابعة  اجلمهورية 

مباريات  القدم  لكرة  اجلزائرية 
و13   12 يومي  النهائي  ثمن  الدور 
�صتلعب  بينما  املقبل،  فيفري 
واإيابا،  ذهابا  النهائي  ربع  لقاءات 
الذهاب  مواجهات  تلعب  حيث 
مت  بينما  مار�س،  و11   10 يومي 
 20 يومي  االإياب  لقاءات  برجمة 

و21 من نف�س ال�صهر.

برنامج لقاءات الدور 16/1:

مولودية   / بوفاريك  وداد   -1
وهران

اإحتاد   / بلعبا�س  �صيدي  احتاد   -2
عنابة 

3- الفائز من مباراة جمعية وهران 
واحتاد العا�صمة / جمعية ال�صلف

4- اأمل بو�صعادة / اأمل االأربعاء
5- احتاد ب�صكرة / �صباب بلوزداد

6- اأمل عني مليلة / اأهلي الربج
�صباب   / �صطيف  وفاق   -7

ق�صنطينة
8- ترجي قاملة / الفائز من مباراة 
مولودية  وفريق  البارادو  نادي 

البي�س.

 برنامج لقاءات الدور 
ربع النهائي

الفائز من   /  6 املباراة  الفائز من 
املباراة 7

من  الفائز   /2 املباراة  من  الفائز 
املباراة 4

الفائز من   /  8 املباراة  الفائز من 
املباراة 3

الفائز من   /  5 املباراة  الفائز من 
املباراة 1

والريا�صية  االوملبية  اللجنة  وّجهت 
ق�صد  العام  للتجند  نداء  اجلزائرية 
الريا�صيني  من  عدد  اكرب  تاأهيل 
يف   2020 بطوكيو  االوملبية  لالألعاب 
الوقت الذي اقتطع تاأ�صرية العبور اإىل 
بني  ما  املقرر  العاملي  املوعد  هذا 
اأوت 13ريا�صيا فقط،  24 جويلية و9 
وكافة  االوملبية  اللجنة  رئي�س  وتعهد 
التنفيذي، مب�صاعفة  املكتب  اأع�صاء 
اجلهود بالتن�صيق مع وزارة ال�صباب و 
الريا�صة بقيادة الوزير اجلديد لتاأهيل 
الريا�صيني اجلزائريني  اأكرب عدد من 
بيان  ح�صب  العاملي،  املوعد  لهذا 
والريا�صية  االوملبية  اللجنة  اأ�صدرته 
مكتبها  اجتماع  عقب  اجلزائرية  
امل�صدر  نف�س  وح�صب  التنفيذي، 
فان هذه الو�صعية تعود لقرار �صحب 
و  بتح�صري  املتعلقة  ال�صالحيات 
االوملبية  لالألعاب  الريا�صيني  تاأهيل 
من  وانطالقا  االأوملبية،  اللجنة  من 
يف  امل�صجل  الكبري  بالتاأخر  وعيهم 
اأع�صاء  و  برياف  تعهد  املجال  هذا 
كل  بتجنيد  التنفيذي  املكتب 
االإمكانيات الب�رشية واملالية املتاحة 
يف  الو�صع  اإ�صالح  حماولة  اأجل  من 

هذا  يف  احلكومة  برنامج  دعم  اإطار 
املجال، 

مر�سلي: عدد املتاأهلني 
اجلزائريني يبقى �سئيال

مر�صلي  الدين  نور  اأكد  املقابل،  يف 
النخبة  بريا�صة  مكلف  دولة  كاتب 
اجلزائريني  الريا�صيني  عدد  اأن 
االأوملبية  لالألعاب  ا  املتاأهلني 
لطوكيو 2020 يبقى >�صئيال، و�رشح 
القوى  األعاب  يف  االأوملبي  البطل 
مدر�صة  تد�صني  هام�س  على  �صابقا 
ال�صيخ  ابتدائية  م�صتوى  على  للجيدو 
ريا�صي   13>< باملرادية:  بوعمامة 
واأظن  قليلة،  ن�صبة  االأوملبياد هي  يف 
وال�رشاعات  الت�صتت  هو  ال�صبب  اأن 
اأدعوا  ولهذا  االأطراف،  خمتلف  بني 
اليوم اإىل فتح �صفحة جديدة لن�صيان 
اخلالفات خا�صة واأن اأوملبياد طوكيو 
هي  املتو�صط  البي�س  البحر  واألعاب 
من  العمل  االآن  علينا  االأبواب،  على 
واأ�صاف  الوطنية<<،  الريا�صة  اأجل 
مر�صلي: ><عليكم اأن تعلموا اأن �صيئني 
يوؤثران على ريا�صة النخبة وامل�صتوى 
بالبريوقراطية  االأمر  ويتعلق  العايل، 

الوقت  يف  االإمكانيات  وجود  وعدم 
يف  ما  نعمل  نحن  ولهذا  املنا�صب، 
و�صعنا من اأجل جتنب هذه ال�صلبيات 
واإعطاء  النخبة  على  توؤثر  التي 
نرفع  كي  الريا�صات  لبقية  الفر�س 

عدد امل�صاركني<<.

بوملرقة:حظوظ اجلزائر 
للتتويج باأوملبياد طوكيو �سبه 

منعدمة
االأوملبية  البطلة  اأكدت  جانبها،  من 
القوى  العاب  ريا�صة  يف  ال�صابقة 
اأن حظوظ اجلزائر  بوملرقة  ح�صيبة 
يف موعد طوكيو تقريبا �صبه منعدمة، 

وقالت بواملرقة يف هذا ال�صدد: >< 
االألعاب  يف  اجلزائر  حظوظ   اأعتقد 
بكل  الأننا  منعدمة  �صبه  االأوملبية 
اليوم  اأن  اأعتقد  نعمل،  مل  �رشاحة 
اأن  علينا  االأوملبياد،  عن  حتدثنا  اإذا 
نتحدث عن ن�صخة 2024 وما بعد الأن 
مثل هذه التظاهرات العاملية حت�رش 
يف  ولي�س  �صنوات  ثماين  اأو  �صت  يف 
ب�صعة اأ�صهر،  ولهذا علينا العمل مثل 
والفنيني  للمدربني  واإعطاء  ال�صابق 
ال  ال�صاعد،  الن�سء  وتربية  حقوقهم 
ريا�صي   13 بعدد  االفتخار  ميكننا 

م�صارك يف موعد طوكيو<<.    
ق.ر.

بعد تاأهل 13 ريا�سيا اإىل الألعاب الأوملبية 2020 بطوكيو

تتوا�صل مباريات الرابطة املحرتفة اللجنة االوملبية اجلزائرية تدق ناقو�س اخلطر
اأم�صية   17 اجلولة  بخو�س  الثانية 
يف  مثرية  تكون  �صوف  والتي  اليوم، 
ظل ال�رشاع القوي على لعب االأدوار 
تاأ�صريات  على  والتناف�س  االأوىل 
ال�صعود، اأين �صيكون اوملبي املدية 
اأمام فر�صة ثمينة من اأجل االنفراد 
وداد  مع  يتقا�صمها  التي  بال�صدارة 
على  ي�صت�صيف  عندما  تلم�صان 
الفوز  ومعانقة  عنابة  احتاد  ملعبه 
الذي يغيب عنهم يف اآخر جولتني من 
ح�صد  خالل  من  الوطنية  البطولة 
نقطة وحيدة فح�صب، ولهذا الغر�س 
فاإن ت�صكيلة اأبناء »التيطري« ي�صعون 
الثالث وموا�صلة  النقاط  اإىل ح�صد 
املهمة  اأن  رغم  املناف�صة،  ت�صدر 
بقوة  عاد  �صيف  مواجهة  يف  �صعبة 
ثالث  وحقق  االأخرية  الفرتة  خالل 
البطولة  يف  التوايل  على  انت�صارات 
ويعول بدوره على االرتقاء يف جدول 
البوديوم،  من  واالقرتاب  الرتتيب 
بينما �صيكون وداد تلم�صان يف �صفرية 
�صعبة ملواجهة جمعية اخلروب، اين 
يعول اأبناء »الزيانيني« على ا�صتغالل 
مل  لذي  للم�صيف  ال�صعب  الو�صع 
يفوز على مدار ثماين مباريات على 
التوايل من اأجل العودة بالزاد كامال 

و�صمان ت�صدر جدول الرتتيب.
يف املقابل، يجد فريقا �رشيع غليزان 

واأمل االأربعاء نف�صيهما امام و�صعية 
هزمية  تدارك  اجل  من  منا�صبة 
نغمة  وا�صتعادة  املن�رشمة  اجلولة 
ي�صتقبالن  عندما  جمددا  االنت�صار 
»الرابيد«  يالقي  اأين  الديار،  داخل 
املنت�صي  �صكيكدة  �صبيبة  ال�صيف 
بالفوز يف اجلولة املا�صية اأمام اأمل 
ثمينة  فر�صة  اأمام  االأخري  االأربعاء، 
بثالث  الر�صيد  تدعيم  اأجل  من 
نقاط ثمينة عندما ي�صت�صيف متذيل 

الرتتيب احتاد احلرا�س.
عي�سة ق.

اجلولة 17 للرابطة املحرتفة الثانية

اأبناء التيطري والزيانيون يف �ضراع 
ال�ضدارة الزرقا والرابيد يرتب�ضان

برنامج املباريات
15:00 جمعية عني مليلة / مولودية اجلزائر دون جمهور

16:00 �صباب ق�صنطينة / �صبيبة ال�صاورة  دون جمهور
17:45 جمعية ال�صلف / جنم مقرة

18:45 احتاد بلعبا�س / مولودية وهران

برنامج املباريات

اأوملبي املدية / احتاد عنابة
اأوملبي ارزيو / جمعية وهران

مولودية   / العلمة  مولودية 
�صعيدة

�صبيبة   / غليزان  �رشيع 
�صكيكدة

اأمل االأربعاء / احتاد احلرا�س
مولودية   / تاجنانت  دفاع 

بجاية بدون جمهور
وداد   / اخلروب  جمعية 

تلم�صان
�صبيبة بجاية / اأمل بو�صعادة
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ان�سحبت جزيرة موري�س من 
كاأ�س امم اإفريقيا لكرة القدم 
خالل  اجلارية  القاعة  داخل 
جانفي   28 بني  ما  الفرتة 
املقبل  فيفري   7 غاية  اإىل 
التي ينظمها املغرب مبدينة 
العيون املحتلة، ح�سبما نقلته 
ام�س،  اأول  ريا�سية  مواقع 
موقع  اأفاد  ال�سدد  هذا  يف 
»افريكا توب �سبور« ان جزيرة 
موري�س التي دعيت للم�ساركة 
يف هذه املناف�سة لتحل مكان 
قاطعت  التي  اإفريقيا  جنوب 
الدورة، قد قررت االن�سحاب 
�ستواجه  كانت  حيث  بدورها 
يف خرجتها الثانية اأول اأم�س 

املنتخب الليبي.
العيون  مدينة  ان  للتذكري 

الغربية  بال�سحراء  الواقعة 
االأمم  تعتربها  املحتلة 
م�ستقل  غري  اقليما  املتحدة 
املغربي،  االحتالل  حتت 
واثار القرار املغربي بتنظيم 
الريا�سية  التظاهرة  هذه 
مبدينة العيون املحتلة موجة 

يف  االإدانة  و  ال�سجب  من 
موقف  تعر�س  فيما  افريقيا 
لكرة  االإفريقية  الكونفدرالية 
اإجراء  القدم مبوافقتها على 
القدم  لكرة  اإفريقيا  كا�س 
داخل القاعة 2020 باملدينة 
النتقادات  ال�سحراوية 

قوة  املغرب  ويبقى  �سديدة، 
الغربية  بال�سحراء  حمتلة 
االحتاد  لوائح  وجميع 
ت�سفية  على  تن�س  االإفريقي 
ال�سحراء  من  اال�ستعمار 
عرب  حكومات  ان  و  الغربية  
ب�سيادة  تعرتف  ال  العامل 
هذا  على  اململكة  هذه 
ان�ساء  االإقليم املحتل، ومنذ 
لكرة  االفريقية  الكونفدرالية 
هذه  تعد   ،1957 �سنة  القدم 
فيها  تقام  التي  االأوىل  املرة 
اإقليم  يف  مناف�ساتها  اإحدى 
حمتل و ذلك ما اأدى اإىل اإثارة 
االإدانة  و  ال�سجب  من  موجة 
بينها  من  البلدان،  عديد  من 

اجلزائر وجنوب افريقيا.
ق.ر.

االأخرية  اللحظات  �سهدت 
ال�ستوي  املريكاتو  من 
جزائري  دويل  ثنائي  تعاقد 
اأجل  من  جديد  فريق  رفقة 
من  الثاين  الن�سف  خو�س 
املو�سم الكروي احلايل، ويف 
املدافع  انتقل  ال�سدد  هذا 
الدوري  اإىل  زفان  مهدي 
اأول  تعاقد  بعدما  الرو�سي، 
ناديه  رفقة  ر�سميا  اأم�س 
�سوفيتوف،  كريليا  اجلديد 
التحاق  اأعلن  االأخري  هذا 
للمنتخب  االأمين  املدافع 
�سفقة  يف  ب�سفوفه  الوطني 
وانه  خا�سة  حرة،  التحاق 
فريقه  مع  عقده  انتهى 
�سائفة  رين  ملعب  ال�سابق 

على  وبقى   201119 العام 
من  االأول  الن�سف  مدار 
املو�سم الكروي احلايل دون 
امليادين،  عن  وبعيدا  فريق 
نادي  خريج  خ�سع  حيث 
الفرن�سي  ليون  اأوملبيك 
الطبية  الفحو�سات  على 
�سباح اأول اأم�س والتي جرت 
بنجاح قبل اأن ير�سم التحاق 
اأجل  من  الرو�سي  بناديه 
يامل  جديدة  جتربة  خو�س 
اإىل  بقوة  منها  العودة  على 

م�ستواه.
الالعب  �سجل  جهته،  من 
يا�سني بن زية عودته جمددا 
من  الفرن�سي  الدوري  على 
اأين  ديجون،  نادي  بوابة 

اأعلنت اأول اأم�س اإدارة االأخري 
مهاجم  مع  تعاقدها  عن 
جتربة  من  قادما  اخل�رض 
اأوملبياكو�س  من  ق�سية 
اليوناين الذي ف�سل مغادرته 
والعودة جمددا اإىل اللعب يف 
اإدارة  اأعلنت  حيث  فرن�سا، 
مع  عقد  توقيع  عن  ديجون 
موا�سم  ثالثة  يدوم  زية  بن 
جوان  اإىل  ويتوا�سل  ون�سف 
2023 ي�سعى خاللها اإىل بعث 
جمددا،  الكروي  م�سواره 
جتربة  خا�س  واأنه  خا�سة 
فا�سلة مع اأوملبياكو�س والذي 
لعب رفقته خم�سة مقابالت 

فقط هذا املو�سم.
عي�سة ق.

�سيكون العبو �سبيبة القبائل 
اليوم  م�ساء  موعد  على 
عندما  �سكلية  مباراة  مع 
التون�سي  الرتجي  يالقون 
يف مواجهة حل�ساب اجلولة 
دور  واالأخرية من  ال�ساد�سة 
اأبطال  رابطة  جمموعات 
على  جتري  التي  اإفريقيا 
بتيزي  نوفمرب  اأول  ملعب 
الفريق  يدخل  حيث  وزو، 
اللقاء بحثا عن فوز معنوي 
من  االإق�ساء  بعد  فح�سب 
عقب  القارية  امل�سابقة 
التي  املذلة  الهزمية 
االأ�سبوع  نهاية  �سجلوها 
املنق�سي يف كين�سا�سا اأمام 
الكونغويل، حيث  فيتا كلوب 
»الكناري«  العبو  يدخل 
عن  بحثا  امليدان  اأر�سية 
برفع  ي�سمح  �سكلي  انت�سار 

املناف�سة  واإنهاء  املعنويات 
وتفادي  و�سع  اف�سل  يف 
على  توؤثر  �سلبية  نتيجة  اأي 
ال�ساحة  على  الفريق  �سورة 
رفقاء  ي�سعى  القارية، حيث 
مكيدا�س  ال�ساب  املدافع 

بالرتجي  االإطاحة  اإىل 
لديه  لي�س  الذي  التون�سي 
يلتحق  عندما  يخ�رضه  ما 
مبدينة تيزي وزو وهو الذي 
�سمن التاأهل اإىل الدور ربع 
مواتية  فر�سة  يف  النهائي، 

اأمام النادي القبائلي حل�سد 
املناف�سة  يف  الثاين  الفوز 
اأمام  انت�ساره  بعد  القارية 
فيتا كلوب يف اأوىل مقابالته 

من دور املجموعات.
عي�سة ق.

عي�سة ق.

وتاأ�ّسف املتحدث خالل الندوة 
ال�سحافية التي عقدها �سباح 
اأم�س مبلعب 20 اأوت لالإق�ساء 
التي  القارية  املناف�سة  من 
بعيدا  فيها  الذهاب  يتطلب 
اإال  واالأموال،  الالعبني  نوعية 
الذي  باالأداء  ر�ساه  اأبدا  اأنه 

امل�سابقة  يف  اأ�سباله  قدمه 
القارية، اأو�سح امل�سوؤول االأول 
اأن  اأبناء »�سو�سطارة«  لت�سكيلة 
التدارك  على  يعول  التعداد 
املناف�سة  يف  والتعوي�س 
من  اخلروج  بعد  املحلية 
قال  حيث  القارية،  امل�سابقة 
اأنهم الزالوا ميلكون 15 مباراة 
وي�سعون  الوطنية  البطولة  يف 

اإىل جمع اأكرب عدد من النقاط 
البطولة  التناف�س يف  اجل  من 
اجلمهورية  وكاأ�س  الوطنية 
احلفاظ  اجل  من  اأي�سا، 
لعب  يف  االحتاد  تقاليد  على 
والعودة  القارية  املناف�سة 
يف  التواجد  خالل  من  اإليها 
اأنهم �سوف  البوديوم، مو�سحا 
يبذلون ما عليهم من اأجل بلوغ 

الهدف امل�سطر.
ت�رضيحات  على  دزيري  رّد 
املحرتفة  الرابطة  رئي�س 
لكرة القدم عبد الكرمي مدوار 
االأخري  مطجالبة  بخ�سو�س 
الديربي  مباراة  لعب  لهم 
 ،27 النقطة  حل�سد  املقبل 
واأكد ان ال اأحد اأهدى الحتاد 
العا�سمة ثالث نقاط اأو جعلها 

تفوز على الب�ساط، وك�سبت 27 
نقطة على امليدان من جمموع 
14 مقابلة لعبتها هذا املو�سم، 
ق�سية  يف  الف�سل  ويبقى 
الديربي بيد املحكمة الدولية 
�سيكون  وعندها  �سوي�رضا  يف 
هناك كالم اآخر ي�سيف، وعاد 
عن  احلديث  على  املعني 
اأنهم  اأو�سح  عندما  الربجمة 

مباريات  ماراطون  ينتظرهم 
واأنهم �سوف يخو�سون  خا�سة 
 13 مدار  على  مباريات   4
يوما و�سوف يواجهون متاعب 
حت�سبا ملقابلة وفاق �سطيف، 
�ساعة  بن  زكريا  رحيل  وبرر 
التون�سي  الدوري  على 
النجم  على  واالن�سمام 
االأخري  باإ�رضار  ال�ساحلي 

جتربة  وخو�س  املغادرة  على 
خاللها  من  ي�سعى  احرتافية 
ال�سابقة  جتربته  تدارك  على 
تفهم  اأنه  مو�سحا  الفا�سلة، 
مر  الذي  وهو  الالعب  رغبة 
عليها عندما كان العبا ومتنى 
له التوفيق، واأردف اأنه �سيكون 
يف  احللول  عن  البحث  عليه 

من�سب قلب الهجوم. 

احتاد العا�سمة يخو�ض اليوم مباراته اخلرية يف دور جمموعات رابطة الأبطال

دزيري: مبار�تنا �أمام بيرتو �أتلتيكو 
لي�ضت �ضكلية ونلعب للفوز

. بن �ساعة طلب الرحيل رف�سنا منعه من الحرتاف واأمتنى له التوفيق

�سّدد مدرب فريق احتاد العا�سمة بالل دزيري اأن اأ�سباله �سوف يلعبون لقاء اليوم اأمام بيرتو 
اأتلتيكو الأنغويل بحثا عن حتقيق فوز يختتمون به دور جمموعات مناف�سة رابطة اأبطال اإفريقيا 

ب�سرف، ورف�ض دزيري القول ب�سكلية لقائهم اليوم واأ�سر اأن املباراة ر�سمية والفريق �سوف 
يدخلها بجدية من اجل الفوز ل غري و�سمان اأداء يف امل�ستوى رغم بع�ض الغيابات التي متيز 

الت�سكيلة ب�سبب الإ�سابات التي يعاين منها بع�ض الالعبني 

اأو�سح توفيق قري�سي مهامه 
�سباب  فريق  م�ستوى  على 
بلوزداد عندما ك�سف انه مت 
تعيينه مناجريا عاما للفريق 
مثلما  عاما  مديرا  ولي�س 
حميط  يف  له  الرتويج  يتم 
حيث  البلوزدادي،  النادي 
االتفاق  مت  مهامه  اأن  �سدد 
عند  النادي  اإدارة  مع  عليها 
حيث  بينهما،  العقد  توقيع 
�سيعمل ما يف و�سعه من اأجل 
لعب  يف  الفريق  م�ساعدة 
االأوىل هذا املو�سم،  االأدوار 
خا�سة وان اجلميع حدد قبل 
الكروي  املو�سم  انطالق 
اجلاري هدف التناف�س على 
باعتبار  البوديوم،  يف  مركز 

اأن ال�سباب يتناف�س من اأجل 
رابطة  يف  م�ساركة  �سمان 
املو�سم  اإفريقيا  اأبطال 
املقبل يف حال ف�سل للتتويج 

بلقب البطولة الوطنية.
خالل  قري�سي  اعرتف 
بالقناة  عرب  اأم�س  تدخله 
االإذاعية االأوىل انه من تكّفل 
خالل  اال�ستقدامات  بعملية 
ال�ستوي املنق�سي،  املركاتو 
بعملية  تكفل  اأنه  مو�سحا 
التعاقد مع املدرب الفرن�سي 
تويل  اأجل  من  دوما  فرانك 
العار�سة الفنية لت�سكيلة اأبناء 
»العقيبة«، وبرر اختياره على 
اأنه  اآخرين  تقنيني  ح�ساب 
العمل  بطريقة  كثريا  معجب 

خا�سة  عليها  يعتمد  التي 
مباريات  عدة  له  تابع  وانه 
اأهلي  ال�سابق  فريقه  مع 
على  ووقف  بوعريريج،  برج 
االحرتافية  العمل  طريقة 
واأو�سح  بها،  يعمل  التي 
با�ستقدام  اأي�سا  تكفل  اأنه 
غامن،  اجلديد  الثالثي 
�سويبع وزرارة من اأدل تدعيم 
التعداد حت�سبا ملا تبقى من 
احلايل،  الكروي  املو�سم 
اأنه  املتحدث  وا�ستطرد 
التعاقدات  م�سوؤولية  يتحمل 
التي قام بها ومتنى اأن تعطي 

الثمار على اأر�س الواقع.
عي�سة ق.

ك�سف اأنه تعاقد مع اإدارة �سباب بلوزداد يف من�سب مناجري عام

قري�ضي: �أنا من ��ضتقدم دوما و�لالعبني 
�جلدد و�أحتمل م�ضوؤولياتي

�سبيبة القبائل / الرتجي التون�سي اليوم ابتداء من 17:00

�لكناري ي�ضعى لفوز معنوي يف مبار�ة �ضكلية

كاأ�ض اإفريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2020 بالعيون املحتلة

جزيرة موري�س تن�ضحب من �ملناف�ضة

اأنقذا م�سوارهما الكروي يف الوقت ال�سائع من املركاتو ال�ستوي

زفان يلتحق بالدوري �لرو�ضي وبن زية يبعث 
م�ضو�ره من ديجون



تعاقده  يونايتد  �أعلن مان�س�سرت 
منتخب  و�سط  العب  مع 
من  فرنانديز  برونو  �لربتغال 
�سبورتنغ ل�سبونة يف �سفقة قال 
�سول�سكاير  جونار  �أويل  عنها 
�الإجنليزي  �لفريق  مدرب 
وقال  قوية،  �إ�سافة  متثل  �إنها 
�سيدفع  يونايتد  �إن  �سبورتنغ 
على  للح�سول  يورو  مليون   55
�أن  رغم  فرنانديز،  خدمات 

قد  لل�سفقة  �لنهائية  �لقيمة 
�لنادي  و�أو�سح  كثري�.  تزيد 
�أن  للبور�سة  بيان  يف  �لربتغايل 
 25 فرنانديز  ب�ساأن  �التفاق 
بناء  �أخرى  بنود�  يت�سمن  عاما 
على �الأد�ء، ت�سل قيمتها �إىل 25 
مليون يورو، وقال �سول�سكاير يف 
بيان: »نر�قب برونو منذ �أ�سهر 
عن  عرب  هنا  و�لكل  طويلة، 
ميكن  وما  مبهار�ته،  �إعجابه 

وتابع:  للفريق«،  ي�سيفه  �أن 
»�الأهد�ف �لتي �سجلها و�سنعها 
نف�سها،  عن  تتحدث  برونو 
للفريق،  قوية  �إ�سافة  �سيكون 
�لثاين  �لن�سف  يف  و�سي�ساعدنا 
من �ملو�سم«، وو��سل: »�لعطلة 
ر�ئع،  توقيت  يف  تاأتي  �ل�ستوية 
مل�ساعدة برونو على �الن�سجام 
على  و�لتعرف  �لت�سكيلة،  مع 

زمالئه يف �لفريق«.

ا  عري�سً �نت�ساًر�  بر�سلونة  حقق 
�أول  م�ساء  ليغاني�س  على   0-5
لكاأ�س  �لنهائي  ثمن  بدور  �م�س 
»كامب  ملعب  على  �إ�سبانيا  ملك 
بر�سلونة  �أهد�ف  و�سجل  نو«، 
ولينجليت  غريزمان  من،  كل 
ومي�سي هدفني و�آرثر ميلو، وك�رش 
�لبلوغر�نا عن �أنيابه مبكًر�، حيث 
جنح �أنطو�ن غريزمان يف ت�سجيل 
�إذ   ،4 �لدقيقة  يف  �الأول  �لهدف 
من  �أر�سية  عر�سية  متريرة  تلقى 
�سيميدو يف منطقة �جلز�ء، و�سدد 
وجاء  كوييار،  �حلار�س  على ميني 
ليغاني�س  العب  �أيتور  من  �لرد 
كرة  �سدد  �لذي   ،13 �لدقيقة  يف 
تري  مرمى  �أعلى  مرت  قوية 
�أن  �ألبا  جوردي  وكاد  �ستيغن، 
لرب�سلونة  �لثاين  �لهدف  ي�سيف 
��ستقبل  حيث   ،16 �لدقيقة  يف 
و�سدد  �الأي�رش  �لطرف  على  كرة 
�أر�سية قوية مرت بجانب �لقائم، 

وعاد �أيتور العب ليغاني�س لتهديد 
�لدقيقة 17،  �لبلوغر�نا يف  مرمى 
لكن هذه �ملرة ت�سدى تري �ستيغن 
و�ساعف  برب�عة،  لت�سديدته 
�ملد�فع كليمنت لينجليت �لنتيجة 
حيث   ،28 �لدقيقة  يف  لرب�سلونة 
و�سدد  مي�سي  ليونيل  �لركنية  نفذ 
�ملد�فع �لفرن�سي بالر�أ�س �أق�سى 
وجنح  ليغاني�س.  حار�س  ميني 
�لثالث  �لهدف  ت�سجيل  يف  مي�سي 
�نطلق  حيث   ،59 �لدقيقة  يف 
ملنطقة  �الأمين  �لطرف  على 
و�سدد  �ملد�فعني،  ور�وغ  �جلز�ء 
رودريجو  بقدم  ��سطدمت  كرة 
وغريت  ليغاني�س  مد�فع  تارين 
و�سجل  �ل�سباك،  �إىل  م�سارها 
�آرثر ميلو �لهدف �لر�بع لرب�سلونة 
كانت  و�لبد�ية   ،77 �لدقيقة  يف 
ليغاني�س  بحار�س  فاتي  بانفر�د 
لت�سديدته،  وت�سدى  تاألق  �لذي 
�سوب  �لذي  مي�سي  �أمام  لرتتد 

باملد�فع  ��سطدمت  لكنها  �لكرة 
�سيدويزي، لتذهب �إىل �آرثر �لذي 
�سدد مبا�رشة يف �ل�سباك، وجاءت 
لليغاني�س  حقيقية  فر�سة  �أول 
 ،85 �لدقيقة  يف  �لثاين  بال�سوط 
حيث و�سلت �لكرة �إىل �أيتور �لذي 
�نطلق ب�رشعة نحو مرمى �لبارغا، 
لكنه �سدد كرة �سعيفة �أم�سك بها 
مي�سي  وعاد  ب�سهولة،  �ستيغن  تري 
�لثاين  �ل�سخ�سي  هدفه  لت�سجيل 
�لدقيقة  يف  لرب�سلونة  و�خلام�س 
89، حيث ��ستقبل متريرة يف �لعمق 
�حلار�س  ور�وغ  ر�كيتيت�س  من 

كوييار و�سدد يف �ل�سباك.

�جلولة  مناف�سات  �أم�س  �نطلقت 
20 من �لدوري �الأملاين مبو�جهة 
برلني  هريتا  بني  جمعت  قوية 
�الأوملبي،  �مللعب  على  و�سالكه 
بع�س  ت�سهد  �لبوند�سليغا  جولة 
من  �الأخرى،  �لقوية  �ملباريات 
�ملت�سدر  اليبزيج  �سد�م  بينها 
مون�سنغالدباخ  بورو�سيا  مع 
�ساحب �ملركز �لثالث على ملعب 
جماهري  وترتقب  �أرينا،  بول  ريد 
بورو�سيا دورمتوند، �لظهور �الأول 
للمهاجم �لرنويجي �إيرلينج هاالند 
يف ت�سكيلة �لفريق �الأ�سا�سية، بعد 
م�ساركته يف �جلولتني �ملا�سيتني 
كبديل، ومتكن هاالند من خطف 
�ملن�سم  فريقه  جماهري  قلوب 
�ل�ستوي  �ملريكاتو  يف  �إليه 
�أهد�ف   5 �سجل  بعدما  �جلاري، 
�أ�سود  بقمي�س  مبار�تني  �أول  يف 
ملدة  م�ساركته  رغم  �لفي�ستيفال، 
�لرنويجي  �لدويل  دقيقة،   59
يف  يظهر  قد  عاًما   19 �ساحب 
ت�سكيلة دورمتوند �الأ�سا�سية الأول 
برلني  يونيون  مو�جهة  عند  مرة 
�إيدونا  �سيجنال  مبلعب  �ليوم 
بارك، وذلك بعدما بات �ملهاجم 

بعد  �لفريق  قائمة  يف  �الأوحد 
فياريال.    �إىل  �ألكا�سري  باكو  بيع 
يف  ميونخ  بايرن  جماهري  تاأمل 
�لثانية  للمبار�ة  اليبزيج  تعرث 
باخل�سارة  �سو�ء  �لتو�يل،  على 
مون�سنغالدباخ،  مع  �لتعادل  �أو 
�لبافاري  فريقها  لدى  لي�سبح 
على  لالنق�سا�س  فر�سة 
�ل�سد�رة، ويتاأخر بايرن �لو�سيف 
عن اليبزيج بفارق نقطة و�حدة، 
بنقاط  �لعودة  يف  جناحه  وحال 
�ليوم  ماينز  ح�ساب  على  �لفوز 
نقطة،   42 �إىل  �سي�سل  فاإنه 
�لفريق  فاإن  اليبزيج،  تعرث  وحال 
�لبافاري �سيعتلي �سد�رة �لرتتيب 
وهو  طويلة،  فرتة  منذ  مرة  الأول 
�أ�سبال  على  �ملهمة  �سي�سعب  ما 
يف  ناجل�سمان  جوليان  �ملدرب 
�ملتوقع  من  �لتالية.   �جلوالت 
�حلار�س  عودة  �جلولة  ت�سهد  �أن 
نوبل  �ألك�سندر  �ل�ساب  �الأملاين 
مرة  الأول  �سالكه  عرين  حلر��سة 
منذ حو�يل �سهر ون�سف، وتعر�س 
�ساحب 23 عاًما للطرد �ملبا�رش 
�آينرت�خت  خالل فوز �سالكه على 
 15 �جلولة  يف   0-1 فر�نكفورت 

وحتديًد� 15 دي�سمرب �ملا�سي، بعد 
تدخل عنيف �سد العب �خل�سم، 
وت�سببت تلك �لبطاقة �حلمر�ء يف 
ليغيب  مباريات   4 نوبل  �إيقاف 
مو�جهات،   3 فريقه يف  تعرث  عن 
و�حدة  مرة  للخ�سارة  تعر�س  �إذ 
بينما  منا�سبتني،  يف  وتعادل 
ح�ساب  على  وحيًد�  فوًز�  حقق 
مون�سنغالدباخ، ومع �نتهاء عقوبة 
�ملا�سية،  �جلولة  بنهاية  نوبل 
حلر��سة  عودته  �ملقرر  من  بات 
ال�سيما  �مللكي،  �الأزرق  مرمى 
ماركو�س  مناف�سه  �إ�سابة  بعد 
ديفيد  مدربه  و�إعالن  �سوبريت، 
فاجرن �أنه �سيظل �خليار �الأول له 

حتى نهاية �ملو�سم.

رغم �عتالء �ل�سد�رة يف �لدوري 
جوفنتو�س  يقدم  مل  �الإيطايل 
م�ستوياته  �أف�سل  �للقب  حامل 
خالل  �الآن  حتى  �لبطولة  يف 
�ملو�سم �الأول له بقيادة �ملدرب 
وعندما  �ساري،  ماوري�سيو 
نظريه  جوفنتو�س،  ي�ست�سيف 
هدف  �سيكون  غد�،  فيورنتينا 
�لتو�زن  ��ستعادة  هو  �لفريق 
تعر�س  �لتي  �ل�سدمة  بعد 
يف  نابويل  �أمام  باخل�سارة  لها 
�ملرحلة �ملا�سية، و�لتي كانت 
يف  فقط  له  �لثانية  �لهزمية 
�مل�سابقة هذ� �ملو�سم، وف�سل 
يف  روما  والزيو  ميالن  �إنرت 
من  �الأمثل  بال�سكل  �ال�ستفادة 
جوفنتو�س،  لدى  �لهزمية  هذه 
�لتعادل  فخ  يف  �سقطا  حيث 
بنتيجة و�حدة 1-1 مع كالياري 
يت�سدر  �لرتتيب،  على  وروما 
�مل�سابقة  جدول  جوفنتو�س 

بفارق  نقطة   51 بر�سيد  حاليا 
و5  ميالن،  �إنرت  �أمام  نقاط   3
تتبقى  �لذي  الزيو  �أمام  نقاط 
وت�سببت  موؤجلة،  مبار�ة  له 
حالة  يف  نابويل  �أمام  �لهزمية 
من �لقلق و�ل�سيق لدى جماهري 
�لكثري  تنتظر  �لتي  جوفنتو�س، 
بقيادة  �لفريق  من خط هجوم 
وغونز�لو هيغو�ين  ديباال  باولو 
و�لربتغايل كري�ستيانو رونالدو.

يف �ملقابل، �سيخو�س فيورنتينا 
هذه �ملبار�ة بثقة هائلة بعدما 
من  خاليا  �سجله  على  حافظ 
مباريات   4 �آخر  يف  �لهز�ئم 
مدربه  قيادة  حتت  بامل�سابقة 
وكافح  يا�سيني،  جو�سيبي 
على  �لفوز  ليحقق  ب�سدة  �إنرت 
نهائي  ربع  يف   1-2 فيورنتينا 
�إنرت  ويتطلع  �إيطاليا،  كاأ�س 
�لتعادالت  دو�مة  من  للتخل�س 
 3 �آخر  يف  حا�رشته  �لتي 

بالدوري،  خا�سها  مباريات 
على  �سيفا  يحل  عندما  وذلك 
�أودينيزي غد� يف مبار�ة �أخرى 
ت�سهد  �لتي  �ملرحلة  بنف�س 
الزيو  بني  �ملو�جهة  �أي�سا 
�لثالث  �ملركز  �ساحب  و�سبال 

من موؤخرة جدول �مل�سابقة.
ويرى جانلويجي بوفون �حلار�س 
�ملخ�رشم جلوفنتو�س، �أن فوز 
للمو�سم  �لدوري  بلقب  �لفريق 

يح�سم  لن  �لتو�يل  على  �لتا�سع 
مبكر�،  يكون هذ�  ولن  ب�سهولة 
وتفتتح فعاليات �ملرحلة �ليوم، 
حيث يلتقي بولونيا مع بري�سيا، 
ويحل  بارما،  �سد  وكالياري 
�سا�سولو. على  �سيفا  روما 
ا مباريات  وت�سهد �ملرحلة �أي�سً
مع  و�أتالنتا  فريونا،  مع  ميالن 
تورينو،  �سد  وليت�سي  جنوى، 

و�سامبدوريا �أمام نابويل.

كلوب  يوغجن  �الأملاين  �أكد 
ليفربول،  لفريق  �لفني  �ملدير 
باإمكانها  ناديه  جماهري  �أن 
�لغناء و�الحتفال مثلما �أر�دت، 
�لرتكيز  فقد�ن  يرف�س  لكنه 
�أمام  �ملهم  �لفريق  لقاء  قبل 
�ليوم  �ساوثهامبتون  �سيفه 
 25 �ملرحلة  مناف�سات  �سمن 
من �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز، 
ورفع ليفربول مت�سدر �لرتتيب 
�أقرب  وبني  بينه  �لنقاط  فارق 
�إىل  �سيتي  مان�س�سرت  مالحقيه 
19 نقطة بعد فوزه على و�ست 
�أر�س  كلوب  ليرتك   0-2 هام 
نحن  تغني  و�جلماهري  �مللعب 
ومن  باللقب،  للفوز  ذ�هبون 
�ملمكن �أن يزيد �لفارق �إىل 22 
نقطة موؤقًتا، قبل لقاء مان�س�سرت 
توتنهام  م�سيفه  مع  �سيتي 
�ملرحلة  يف  غد�  هوت�سبري 
ذ�تها، ويت�سدر ليفربول جدول 
�لرتتيب بر�سيد 70 نقطة بدون 
ذلك  �إىل  باالإ�سافة  هزمية، 
 24 على  للح�سول  بحاجة  فهو 
�ملقبلة   14 مبارياته  يف  نقطة 
بالبطولة لتتويجه بلقب �لبطولة 
ر�سميا دون �لنظر لنتائج باقي 
مناف�سيه، لكن كلوب لن يعرتف 
�إىل  ي�سل  حينما  �إال  بذلك 
�الإ�سباين  وتوقع  �الإجناز.  هذ� 
�لفني  �ملدير  جو�رديوال  بيب 
مبار�ة  �سيتي  مان�س�سرت  لفريق 
�أمام  لفريقه  و�رشيعة  �سعبة 
وقال غو�رديوال:  توتنهام غد�، 

ولوكا�س  مني  هيوجن  »�سون 
يتميز�ن  توتنهام  العبا  مور� 
�أريد  �ملذهلة،  ب�رشعتهما 
وهي  لالعبني  ر�سالة  �إر�سال 
�لهجوم ثم �لهجوم ثم �لهجوم، 
�لعقلية  لديهم  �لالعبني  كل 
و�لهجوم«،  لالإبد�ع  �لالزمة 
يدربه  �لذي  ت�سيل�سي  ويحتل 
�لر�بع  �ملركز  المبارد،  فر�نك 
�ملجموعات  لدور  �ملوؤهل 
يف  �أوروبا  �أبطال  بدوري 
 40 بر�سيد  �لقادم  �ملو�سم 
�أمام  نقاط   6 بفارق  نقطة، 
يونايتد،  مان�س�سرت  مالحقه 
فريق  �ليوم  ت�سيل�سي  و�سيو�جه 
�ملركز  �ساحب  �سيتي  لي�سرت 
�لثالث بر�سيد 48 نقطة، حيث 
فريقه  قدرة  يف  المبارد  يثق 

وخطف  لي�سرت  مطاردة  على 
هناك  �ستكون  �لثالث.  �ملركز 
�ل�سعبة  �ملباريات  من  �لعديد 
يف موؤخرة �لرتتيب، حيث يخرج 
م�سيفه  ملو�جهة  فيال  �أ�ستون 
بورمنوث  ويحتل  بورمنوث، 
نقطة   23 بر�سيد   18 �ملركز 
فيال  �أ�ستون  من  �أقل  مبركزين 
ر�سيده،  يف  نقطة   25 �ساحب 
ي�سارك  �أن  �ملتوقع  ومن 
طالب  بن  نبيل  �جلز�ئري 
للمرة �الأوىل مع فريقه �جلديد 
توقيعه  بعد  يونايتد،  نيوكا�سل 
�الأملاين  �سالكه  من  قادما  له 
لكنه حذر  �الإعارة،  �سبيل  على 
�لتي  �خلطورة  من  زمالوؤه 
نورويت�س  فريق  �أد�ء  بها  يت�سم 
و�تفورد  فريق  يلتقي  �سيتي، 

مع  للهبوط  �ملر�سحني  �أحد 
يو�جه  فيما  �إيفرتون،  �سيفه 
كري�ستال باال�س �سيفه �سيفيلد 
�ليوم  بر�يتون  ويخرج  يونايتد، 
غد�  يخرج  وي�ستهام.  ملو�جهة 
وولفرهامبتون و�ندرز ملو�جهة 
ويحتل  تر�فورد«،  »�أولد  ملعب 
�سبريتو  نونو  �ملدرب  فريق 
بر�سيد  �ل�سابع  �ملركز  �سانتو 
34 نقطة، حيث يطارد �لفريق 
�لذي  �لوقت  �أوروبيا يف  مقعد� 
لينادر  �لبلجيكي  فيه  يوؤكد 
�أن  �لفريق  مد�فع  بيندونكري 
�لفريق، ويف  �لثقة عالية د�خل 
ذ�تها،  باملرحلة  �أخرى  مبار�ة 
�سيفه  مع  برينلي  فريق  يلعب 
�أر�سنال يف ملعب »تورف مور«.
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ليفربول يتحفز الفرتا�س �ضاوثهامبتون 
واليونايتد يتحدى وولفرهامبتون

جوفنتو�س يتطلع لت�ضميد اجلراح اأمام فيورنتينا

مباريات مثرية ت�ضعل جولة البوند�ضليغا

مي�ضي يقود بر�ضلونة الجتياح ليغاني�س

�ضول�ضكاير: اأهداف فرنانديز تتحدث عن نف�ضها



خاطرة: لأمي �أ�شتاق....
و كلما جثم �لليل، �أحن �إليك يا �أمي، فاأغدو كاحلة �لوجه، يقطعني �ل�شوق �أ�شالء، 

ي�شيط قلبي كاأن حلفة نار �رمتت عليه لتكويه، يجن جنوين فاأ�شيح يف د�خلي: �أمي..

بقلم/ �لكاتبة كدرو�شي 
ي�شرى فر�ح من 

تلم�شان 

اأنام بعد �رصاع مع نف�سي 
طال  بك،  اأحلم  بي  فاإذا 
ليلي يا اأمي و ال�سبح طيف 
بعيد.                             كيف 
اأن  دون  مي�سي  اأن  ل�سباح 
اأقبل يديك و اأرت�سف قهوة 
من اإعدادك يا نور عيوين، 
اأن ي�سمى يوما  لليوم  كيف 

دون تاأمل �رصوق وجهك و 
ت�سع  التي  ابت�سامتك  روؤية 
بالطاقة  يل  اأين  من  نورا، 
وقود  اأنت  و  تغيبني  حني 
اأن  يل  كيف  و  قلبي  نب�ض 

اأتنف�ض واأنت هواءي....
حناين_  نبع  يا  �سدقيني 
وح�ض  دونك_:  اليوم 
موجعة،  حقنة  مفرت�ض، 
اأب  زوجة  الذعة،  اأفعى 
غا�سم  م�ستعمر  قا�سية، 
لو  اآه  غدار،  �سديق  و 

العبارات  تختلف  تعلمني! 
واحد..                                      ال�سعور  لكن 
اأق�سيها  التي  االأيام  تلك 
حروب  عنك،  بعيدا 
اأخو�سها مع نف�سي ال تهداأ 
اإال بلقاءك يا حبيبة الفوؤاد 
عنك  بعيدا  العي�ض  ما  و 
م�سمى  حتت  موت  اإال 

احلياة،...
يرمم  الدافئ  ح�سنك 
ك�سور ظهري املعوج بعبء 
يا  عناقك  الدهر،  نكبات 

ي�سفي جرحا  �رص وجودي 
ما اأزف مع مرور االأيام،

ليلم �ستاتي،  اليك  �سميني 
نار  لتخمد  عانقيني 
االأحزان امل�ستعلة يف قلبي، 
ام�سحي  كتفي،  ربتي على 
يا  حدثيني  راأ�سي،  على 
ثنايا  فبني  االآمن  مالذي 
اليا�سمني  عبق  كلماتك 
اأينما  رائحته  تفوح  ينرث، 

وطاأت رجالي،... 
باهلل عليك اأخربيني من ذا 

خانتني  اإن  دموعي  مي�سح 
مقلتي، من ذا يعينني على 
ترقيع  و  اأحالمي  ن�سج 
ذا  من  خيباتي،  اأثواب 
يذيقني ع�سال اإن جرعوين 
قوة  ميدين  ذا  من  علقما، 
يرممني  ذا  وهنت، من  اإن 
من  دمارا،  كلي  اأ�سبح  اإن 
الفرح  �سفينة  ير�سى  ذا 

من  اأحزاين،  �ساطئ  على 
اأو�سدت  اإذا  ير�سدين  ذا 
و  وجهي  يف  االأبواب  كل 

داقت بي ال�سبل،..
خالقي  و  دربي  رفيقة  يا 
بل�سم  و  داءي  مكمن  اأنت 
�سفاءي، اأنت م�سدر قوتي 
و �رص �سعادتي، اأنت ظلي، 
روحي،  اأنت  �سندي،  اأنت 

يا  كلي  اأنت  عمري،  اأنت 
و  قدوتي  اأنت  قلبي،  منى 
به  اأم�سي  تاج  اأنت  مثايل، 
خمتالة،.. لك مني كل الود 
حتية  الوفاء،  و  احلب  و 
من  ملن  تقدير  و  اإجالل 
اجلنان،  لنا  قدميها  حتت 
يف  لقاءك  و  ر�ساك  اللهم 

جنة الفردو�ض.
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يف  م�ساركون  دعا   - وهران 
مو�سوع  حول  وطنية  ندوة 
كتاب  خالل  من  »االأندل�ض 
نظمت  للمقري«  الطيب  نفح 
�رصورة  اإىل  بوهران  اأم�ض  اأول 
واالإ�سهامات  االإجنازات  اإبراز 
يف  للم�سلمني  احل�سارية 

االأندل�ض.
ويف ذات ال�سياق ركز االأ�ستاذ عبد 
القادر بوباية من جامعة وهران 
مداخلته  يف  بلة«  بن  »اأحمد   1
التي  الراقية  احل�سارة  على 
االأندل�ض  يف  امل�سلمون  حققها 
اجلزائر  من  املنحدرون  منهم 
املقري  العبا�ض  اأبو  غرار  على 
التي  امل�سادر  واأهم  التلم�ساين 
الطيب  »نفح  كتابه  يف  اعتمدها 

من غ�سن االأندل�ض الرطيب«.
املقري  املحا�رص  ذات  واعترب 
مو�سوعة  مبثابة  التلم�ساين 
تركت  بارزة  و�سخ�سية  تاريخية 
 ، االأندل�ض  تاأريخ  يف  ب�سمتها 
مربزا قيمة كتاب نفح الطيب يف 

التاأريخ لالأندل�ض.
حاج  االأ�ستاذ  حث  ناحيته  من 
جامعة  من  يخلف  القادر  عبد 
»ا�ستغالل  اإىل �رصورة   1 وهران 
يف  التلم�ساين  املقري  م�سادر 
تتناول  التي  الطيب«  »نفح  كتابه 
ذلك  يف  مبا  املجاالت  خمتلف 
واجلغرافيا  والتاريخ  االأدبية 
وعلوم  وال�رصيعة  والرتاجم 

احلديث وغريها«.
االأ�ستاذ  �سدد  اأخرى  جهة  من 
اجلامعة  نف�ض  من  عمر  بلب�سري 
االعتبار  اإعادة  اأهمية  على 
املرتبط  التاريخي  للرتاث 
يف  اجلزائر  يف  العلمية  باالأ�رص 
اإن�ساء  خالل  من  الفرتة  تلك 
اجلامعة  يف  علمية  كرا�سي 

باأ�سمائهم.
كما مت خالل هذه الندوة تقدمي 
منها  املحا�رصات  من  �سل�سلة 
نفح  كتابة  يف  املقري  »م�سادر 
االأندل�ض  غ�سن  من  الطيب 

يف  ال�سقندي  و«ر�سالة  الرطيب« 
علمائها  وذكر  االأندل�ض  ف�سائل 
نفح  كتاب  خالل  من  ومدنها 
الطيب للمقري« و«ال�سلة وتاريخ 
ابن  القا�سم  الأبي  االأندل�ض 
نفح  كتاب  خالل  من  ب�سكوال 
املقري«  العبا�ض  الأبي  الطيب 
�سوء  على  االأندل�سية  و«املدن 
غ�سن  يف  الطيب  نفح  ن�سو�ض 
االأندل�ض الرطيب للمقري: مدينة 
و«الزراعة  منوذجا«  الزهراء 
نفح  كتاب  خالل  من  باالأندل�ض 
االإمكانات  يف  درا�سة  الطيب: 

واخل�سائ�ض« وغريها.
وياأتي تنظيم هذا اللقاء مببادرة 
اجلزائر«  »تاريخ  خمترب  من 
والعلوم  االإن�سانية  العلوم  بكلية 
 1 وهران  جلامعة  االإ�سالمية 
اأ�ساتذة  بح�سور  بلة«  بن  »اأحمد 
واليات  خمتلف  من  جامعيني 
ذكرى  مبنا�سبة  وهذا  الوطن 
من  االأموية  اخلالفة  اإعالن 
طرف عبد الرحمن النا�رص لدين 
اهلل يوم 3 ذي احلجة �سنة 316ه 

املوافق ل 17 يناير 928م.
العبا�ض  اأبو  يعترب  للتذكري، 
-1578( التلم�ساين  املقري 

مدينة  مواليد  من  وهو   )1631
يف  الفكر  اأعالم  من  تلم�سان، 
العثمانية،  الفرتة  اأثناء  اجلزائر 
»الرحلة  موؤلفاته  اأ�سهر  ومن 
و«اأزهار  وامل�رصق«  املغرب  اإىل 
القا�سي  اأخبار  يف  الريا�ض 
العفو  يف  الثنا  و«ح�سن  عيا�ض« 
يف  الن�سق  و«عرف  جنى«  عمن 

اأخبار دم�سق« وغريها.
وقد خ�س�ض اأبو العبا�ض املقري 
الطيب  »نفح  كتابه  التلم�ساين 
الرطيب  االأندل�ض  غ�سن  من 
ابن  الدين  ل�سان  وزيرها  وذكر 
اخلطيب« لتدوين تاريخ وح�سارة 
اأمهات  على  باعتماده  االأندل�ض 
األفها  التي  التاريخية  امل�سادر 

االأندل�سيون وغريهم.
 وكاالت

االأ�سود  املربع  رواية  تبداأ 
ح�سن  حميد  بلقي�ض  للكاتبة 
من دم�سق �سنة 1979 ثم تنتقل 
ولبنان  والعراق  �سورية  بني  ما 
اإىل الزمن احلايل حيث  و�سوالً 
وبيعهن  الن�ساء  �سبي  �سهدنا 
كاإماء وقطع روؤو�ض الب�رص حتت 

ظل ما �سمي )الربيع العربي(.
الرواية  يف  بلقي�ض  وتر�سد 
تداعيات احلياة وو�سائل عي�ض 
ينتمون  التي  والبيئات  الب�رص 
البيئات  هذه  تفاعل  وفق  اإليها 

بهم  املحدقة  االأخطار  مع 
واالإرهاب  ال�سهيوين  االحتالل 
التي  الكاذبة  والت�سميات 
يطلقونها على �سلوكياتهم بغية 

اإخفاء اجلرائم.
الرواية  يف  املوؤلفة  وتتقم�ض 
التي  )ال�سومرية(  �سخ�سية 
بعد  دم�سق  جمال  مع  تتفاعل 
لت�سف  العراق  من  قدمت  اأن 
ولت�سف  بالكرماء  اأهلها 
وطنهم  يحبون  باأنهم  ال�سوريني 
يرعاها  موري�ض  كان  حيث 

عنها  ويدافع  بجانبها  ويقف 
كل  يجمع  الوطن  اأن  ويريها 
وبعد  واحد.  ال�سوريني يف حب 
اأن انتقلت ال�سومرية يف الرواية 
طاله  ما  كل  ر�سدت  لبنان  اإىل 
االحتالل  يد  على  جرائم  من 
وانخراط  وحروب  ال�سهيوين 
بع�ض اللبنانيني يف احلرب على 
وطنهم باأ�سلوب �رصدي ي�سيطر 

عليه الفن االأدبي.
االأ�سود  الربيع  رواية  تعرب  كما 
العربيات  الن�ساء  اأ�سالة  عن 

وعن  قوميتهن  عن  ودفاعهن 
كرامتهن.

كنانة  دار  يف  �سدرت  الرواية 
والتوزيع وتقع  والن�رص  للطباعة 
يف 221 �سفحة من القطع الكبري 
يف  اأخرى  من�سورات  وملوؤلفتها 
الرواية مثل )هروب املوناليزا( 
يف  ومن�سورات  القيثارة(  و)بوح 
القيامة(  )تاأخرت  مثل  ال�سعر 
و)اغرتاب  وحدي(  و)بقيت 

الطائر( وموؤلفات اأخرى.
وكاالت 

للدرا�سات  االإمارات  فاز مركز 
والبحوث اال�سرتاتيجية بجائزة 
»امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز 
دورتها  يف  للرتجمة«،  العاملية 
لعام 2018، يف جمال  التا�سعة، 
والهيئات«،  املوؤ�س�سات  »جهود 
املركز  لدور  تقديراً  وذلك 
على  النوعية  وجهوده  املتميز 
والثقافية،  العلمية  ال�ساحة 
التاأثري  مبوا�سلة  والتزامه 
املعرفية،  ال�ساحة  يف  اإيجابياً 
على ال�سعد الوطنية واالإقليمية 
مدير  اجلائزة  والدولية.وت�سلم 
عام مركز االإمارات للدرا�سات 
اال�سرتاتيجية،  والبحوث 
ال�سويدي،  �سند  الدكتور جمال 
اخلا�ض  التكرمي  حفل  خالل 
الذي اأقيم يف 29 جانفي احلايل 

بالريا�ض.
االإمارات  مركز  فوز  ويعّد 
والبحوث  للدرا�سات 
بجائزة  اال�سرتاتيجية، 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 

اأُعِلنت  التي  للرتجمة،  العاملية 
مطلع  فيها،  الفائزين  اأ�سماء 
يف  املا�سي،  دي�سمرب  �سهر 
املوؤ�س�سات  »جهود  جمال 
املكانة  على  دلياًل  والهيئات« 
على  املركز  بها  يحظى  التي 
والعاملية،  االإقليمية  ال�ساحتنَي 
باالأعمال  يتعلق  وخا�سة يف ما 
العربية  اللغة  من  املرتجمة 
التوا�سل  يعزز  ومبا  واإليها، 
املكتبة  ويرثي  الثقافات،  بني 
املعرفية  بامل�سادر  العربية 
والربامج  اخلطط  تدعم  التي 

التنموية العاملية.
واألقى الدكتور جمال ال�سويدي، 
فيها  عرّب  كلمة  احلفل،  خالل 
اجلائزة  هذه  بنيل  فخره  عن 
حافل  �سجل  اإىل  ت�ساف  التي 
عليها  ح�سل  التي  اجلوائز  من 
اأكرب  من  لكونها  املركز، 
جمال  يف  العاملية  اجلوائز 
لالأعمال  ومتنح  الرتجمة، 
املتميزة، وهي حتظى باهتمام 

فيها  ت�سارك  حيث  عاملي، 
اأعمال من خمتلف دول العامل، 
ومن ثم للجائزة مكانة مرموقة 
�رصوره  عن  واأعرب  عامليا.  
العربية  اململكة  بزيارة  البالغ 
ما  ظل  يف  وخا�سة  ال�سعودية، 
يجمع اأبناء الدولتني من روابط 
وعالقات  عميقة،  اجتماعية 
قوة  تزداد  را�سخة  اأخوية 
و�سالبة مع مرور االأيام، وقال 
واململكة  واحد،  ن�سيج  »نحن 
مكانة  لها  ال�سعودية  العربية 
كل  ووجدان  قلب  يف  كبرية 

مواطن اإماراتي«.
عبداهلل  امللك  جائزة  اأن  يذكر 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
اأُن�سئت  للرتجمة،  العاملية 
مبقر   ،2006 عام  اأكتوبر  يف 
مكتبة امللك عبدالعزيز العامة 
بـالريا�ض، حيث متنح لالأعمال 
العربية  اللغة  من  املرتجمة 
بني  التوا�سل  لتعزيز  واإليها؛ 
وتعّرف  املختلفة،  الثقافات 

واالإبداعي  الثقايف  بالنتاج 
العربي على امل�ستوى  والعلمي 
ج�سوراً  يقيم  مبا  العاملي؛ 
ثقافية بني خمتلف احل�سارات 
واالآداب  العلوم  ترجمة  عرب 
وفق  املختلفة،  واملعارف 
واحليادية  النزاهة  من  قواعد 
فروع،  �ستة  يف  واملو�سوعية، 
وهي »جائزة الرتجمة يف جمال 
والهيئات،  املوؤ�س�سات  جهود 
العلوم  جمال  يف  والرتجمة 
اإىل  العربية  اللغة  من  الطبيعية 
والرتجمة  االأخرى،  اللغات 
الطبيعية  العلوم  جمال  يف 
اللغة  اإىل  االأخرى  اللغات  من 
جمال  يف  والرتجمة  العربية، 
اللغات  من  االإن�سانية  العلوم 
العربية،  اللغة  اإىل  االأخرى 
العلوم  جمال  يف  والرتجمة 
االإن�سانية من اللغة العربية اإىل 
يف  والرتجمة  االأخرى،  اللغات 

جمال جهود االأفراد«.
وكاالت

للكاتبة بلقي�س حميد ح�شن

رو�ية �ملربع �لأ�شود.. �شرد �أدبي جلر�ئم �لإرهاب 
و�لحتالل �ل�شهيوين

»�لإمار�ت للدر��شات« يفوز بجائزة �مللك عبد�هلل بن 
عبد�لعزيز �لعاملية للرتجمة

وهر�ن:

�لدعوة �إىل �إبر�ز �لإجناز�ت و�لإ�شهامات 
�حل�شارية للم�شلمني يف �لأندل�س



املوقف اجلزائري التاريخي:

فل�ضطني املجد والن�ضال 
لي�ضت للبيع

بقلم : د- وليد بوعديلة
  

    فبعد ممار�سات كثرية ملحاولة 
و  والدم  وال�رشف  الأر�ض  بيع 
خيانة ال�سهداء ون�سالهم.. ها قد 
ا�ستعمال املال ل�رشاء  جاء موعد 
املهانة و العار؟؟ وها قد جتددت 
بالو�سائل  اجلهنمية  املحاولت 
التي  والتجارية  املالية  الناعمة 
وتنجز  ال�سغل  منا�سب  توفر 
الذاكرة  بيع  مقابل  ال�ستثمارات 
الفل�سطيني  الدم  قوافل  وخيانة 
بعطر  الأر�ض  �سقت  التي 

ال�سهداء؟؟ فماذا نقول؟
من  حق  كلمة  خذوها         
والأحرار... الثوار  جزائر  اأر�ض 
تنفع  ولن  خططكم  تنجح  لن 
كما   ، القهر  و  التجويع  حماولت 
املجهود  واأد  عمليات  تنفع  مل 
الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الدويل 
وح�سارها؟؟....  املدار�ض  بغلق 
الدولر  عرب  يا  وا�ستمروا 
والبرتول يف الرق�ض مع اأ�سدقائكم 
ال�سهيونيني والأمريكان، ف�سعوبكم 
لزبالة  وترميكم  يوما  �ستكن�سكم 

التاريخ ونفايات اجلغرافيا.
جزائر  اأر�ض  من  خذوها         
كل  يف  ال�سهداء...."ف�رشمت" 
املهانة  وحلول  اخليانة  كالمات 
للخزائن  اأموالكم  ولتذهب  والذل، 
الدين  جعلتم  من  يا  الأمريكية 
من  ويا  اقت�سادية؟؟  ورقة جتارية 
اأردمت �رشاء ال�سلم الجتماعي يف 

ال�رشف  على  باجللو�ض  بلدانكم 
اأ�سوات  وجتاهل  الفل�سطيني 
واملر�سى  املعتقالت  الأ�رشى يف 

يف امل�ست�سفيات....
الثورة  جزائر  من  خذوها         
من  خذوها  واملجد،  وال�رشف 
وال�سهداء  الأحرار  الرببر  اأحفاد 
الأبطال....اإن الق�سية الفل�سطينية 
عادلة وجميدة.. ومعها كل �سعوب 
الأحرار،  الأمازيغ  و  العرب  اأبناء 
و  املقاومة  على  مبنية  لأنها 
ممار�سات  وك�سف  املقاطعة 
وحقرية،  عبثية  �سهيونية  يهودية 
ال�ستعمارية  الدعاية  فيها 
الأر�ض،وفيها  على  والعن�رشية 
الدعم المريكي الظاهر والباطن 
وفيها  ال�سهيونية..  للمنظمات 

واملنظمات  العامل  قوى  ت�سخري 
الدولية للتو�سع و ال�سيطرة، ونعرف 
قوة املحتل ال�سهيوين وحتكمه يف 
الإعالم و ال�سينما وتوجيهه للراأي 

العام العربي والدويل...
القرن  �سفقة  نا�ض..اإن  يا         
هي �رشاء للنمو القت�سادي مقابل 
الوطنية،  واخليانة  ال�سيا�سي  الذل 
العربية  الدول  بع�ض  وتريد 
التوقيع على ال�سفقة رغم الرف�ض 
بع�ض  عند  وال�سمت  الفل�سطيني 
الدول العربية، ومن �سار يف طريق 
اأمريكا هم من وقعوا حتت نظرية 
"ال�ستيعاب من خالل الإعجاب"، 
الكيان  بنموذج  النبهار  اأي 
ولن  حبيبتهم؟؟(،  املحتل)�سو�سو 
قتل  يف  البحرين  ور�سة  تنجح 

و�ستتمر  الفل�سطينية،  الق�سية 
الثورة و الن�سال ..والن�رش لالإخوة 
مع  اجلزائر  و   الفل�سطينيني، 
الفل�سطيني....  الوطن  اأحرار 
لي�ست  ال�سمود  و  ال�سهداء  واأر�ض 

للبيع....
فل�سطني.. يف  اإخواننا          
معكم...وا�سلوا،  ال�سهداء  جزائر 
معكم..  ..التاريخ  معكم  فالدين 
القادر معكم..ل  الأمري عبد  اأبناء 
ترتاجعوا..حافظوا على اأرا�سيكم 
ال�سهداء.. وعطر  املجد  بدم 
اأجلوا جميع  قوتكم يف وحدتكم.. 
طريق  يف  خالفاتكم..و�سريوا 
اجلزائرية،  التحريرية  الثورة 
و�سعارها "اجلزائر قبل كل �سيء"، 

ولتكن "فل�سطني قبل كل �سيء".
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    عندما يجتمع الأمريكان مع بع�ض العرب الذين باعوا �سمائرهم وقراراتهم للقرار الأمريكي، 
اإىل جانب ممثلي دولة الكيان املحتل الغا�سب الإ�سرائيلي ال�سهيوين، باأمريكان بعد  ور�سة املنامة 
بالبحرين، للت�سويق ل�سفقة القرن، لبيع الق�سية الفل�سطينية مقابل ماليري الدولرات ، فذلك 

هو موعد من مواعيد حما�سرة فل�سطني وخنق اأهلنا جمددا....

الأ�سا�سية  الركيزة  هي  اللغة 
للتوا�سل وتبادل الأفكار ومناق�ستها 
حلقة  واملجتمعات،  الأفراد  بني 
الو�سل بينهم، هي العمود الفقري 
لكن  والآداب،  والفنون  للثقافة 
على جمتمعاتنا  تطغى  اأن  يحدث 
اللغة العامية الركيكة بكل ما فيها 
من تناق�سات وم�سطلحات غريبة 
تعرف  تكاد  ل  مفرن�سة،  غربية  و 
م�سدرها و مفهومها ال�سحيح، اإل 
املتكرر  ا�ستعمالها  و  تداولها  اأن 
ما   ، تعابرينا  على  تطغى  جعلها 
بكل  العربية  اللغة  تراجع  اإىل  اأدى 
و زخمها  مفرداتها وم�سطلحاتها 
وثرائها، لدرجة اأن اأ�سبحت بع�ض 
باللغة  تكتب  والروايات  الكتب 
عدد  اأكرب  جلب  اأجل  من  العامية 
من القراء، اللغة العامية مبفرداتها 
امل�سلولة واملعوجة التي ل ترتكز 
ليتحول  ت�سندها،  اأعمدة  على 
ي�سبه  ما  اإىل  الأدبي  امل�سهد 
امل�سخرة، عندما جتد نف�سك تقراأ 
عبارات  لت�سادف  وتت�سفحه  كتابا 
اأنت �سخ�سيا تخجل من توظيفها، 
من  الف�سحى  العربية  اللغة 
ل�ستعمالنا  نفتخر  اأن  املفرو�ض 
ل�سخ�سنا،  ت�رشيف  هي  لها، 
وقتنا  يف  اأ�سبحت  لالأ�سف  لكن 
والزدراء  لل�سخرية  حمال  الراهن 
اجلاهلة،  العقول  ذوي  طرف  من 
موقف قد ي�سادفك يوميا يف حال 
ما حتدثت مع �سخ�ض معني باللغة 
ينظر  لتجده  الف�سحى  العربية 
اإليك با�ستغراب وتعجب، و ين�ساق 
عنك،  والطرائف  النكت  لإطالق 
اأو   ، الأطوار  اأنك غريب  وو�سفك 
ت�سبه قناة "�سباي�ض تون"، ل اأحد 
يوؤيدونه  بل  تعليقه  على  يلومه 
باعتباره فردا من املجموعة التي 
اأنت  اأما  املجتمع،  على  تطغى 
لكن يحدث  فمجرد طفرة جينية، 
نف�سه،  يفر�ض  ت�ساوؤل  يراودك  اأن 
العربية؟ ما  اللغة  تراجع  ما �سبب 
اإ�سكالية  تداولها؟،  قلة  يف  ال�سبب 

درا�سات  و  فر�سيات  اإىل  حتتاج 
القول  ميكن  لكن  حال،  تتطلب 
لبنة  هي  البتدائية  املدر�سة  اأن 
يفر�ض  اأ�سبح  الذي  التحدي  هذا 
نف�سه، فالطفل يف مراحله الأوىل 
اأن  باإمكاننا  بي�ساء  �سفحة  يعد 
�سهولة،  بكل  ت�ساء  ما  بها  نخط 
يقدم  ما  تقبل  عليه  يتي�رش  لأنه 
اأحيانا  جتد  اأن  يحدث  لكن  اإليه، 
املعلم يتحدث مع تالميذه باللغة 
العامية بكل ركاكتها و اعوجاجها، 
يناق�سهم وي�رشح لهم الدرو�ض عن 
يقراأ  عندما  ي�سدم  ثم  طريقها، 
التي  وال�سفهية  الكتابية  تعابرينا 
تكاد ل تخلو من كلمة عامية غري 
اأ�سبح  الذي  بالقامو�ض  مدرجة 
من  الكثري  من  يتجرد  الوقت  مع 
لعدم  واملفردات  امل�سطلحات 
تقل  �سفحاته  اأ�سبحت  تداولها، 
�سارت  كتاباتنا  حتى  الوقت،  مع 
بع�ض  توظيف  على  تقت�رش 
عليها،  تعودنا  التي  املفردات 
ليحدث اأن تقراأ يوما كتابا قدميا 
و  معرفتك  قلة  و  جهلك  لتدرك 
حمدودية علمك، املعلم هو الذي 
ال�سحيحة  ولغته  نف�سه  يفر�ض 
يعمل  اأن  عليه   ، متعلميه  على 
على ترقية م�ستواهم اللغوي بدل 
فالطفل   ، م�ستواهم  اإىل  النزول 
يتحدث العامية يف ال�سارع واملنزل 
�سخ�ض  اأي  ومع  مكان  اأي  ويف 
حينها  امل�سوؤولية  لتقع  ي�سادفه، 
على املدر�سة التي يتوجب عليها 
م�سدر  وجعلها  اللغة  هذه  تعزيز 
تنمي  اأن  للمتعلم،  بالن�سبة  فخر 
ثقته بنف�سه وقدرته على التوا�سل 
التحدث  من  يخجل  ل  اأن  بها، 
عدم  ب�سبب  تندثر  تكاد  لغة  بها، 
العمل  علينا  اأنه  حلقيقة  تقبلنا 
فلي�ست  وتداولها،  تر�سيخها  على 
امتداد  هي  بل  �سخرية  حمط 
لفكر مت�سبع مبقومات ال�سخ�سية 

العربية.
بقلم: مليكة ها�سمي

لغتنا العربية...
اإىل اأين!

ندوة وحفل توقيع "جلفاري على �ضفاف النيل" لعلي اأبو الري�ش
الثقافة  دائرة  نظمت 
ندوة  وال�سياحة–اأبوظبي، 
وحفل توقيع رواية "جلفاري 
على �سفاف النيل" للروائي 
الري�ض  اأبو  علي  الإماراتي 
الدويل  القاهرة  يف معر�ض 

للكتاب.
للدائرة،  بيان  وح�سب 
الري�ض  اأبو  علي  حتدث 
اأدارها  التي  الندوة  يف 
نا�رش  امل�رشي  الروائي 
مب�رش  عالقته  عن  عراق، 
اأن  بداأت قبل  اأنها  مو�سحاً 
ي�سافر لدرا�سة الفل�سفة يف 

اجلامعات امل�رشية.
هذه  تكون  "قد  واأ�ساف 
ثمرات  من  ثمرة  الرواية 
�سجرة عمالقة يف عالقتي 
التي  العالقة  وهي  مب�رش، 
درا�ستي  زمن  يف  تبداأ  مل 
منذ  واإمنا  فح�سب،  بها 

وال�ستينات،  اخلم�سينيات 
ما  كل  نرت�سف  كنا  عندما 
م�رش  م�ساعر  به  جتي�ض 
كل  يف  كان  وامل�رشيني، 
مفا�سل احلياة لدينا يوجد 
حاجة  ب�سبب  م�رشي، 
لكل  الزمن  ذلك  اخلليج يف 
ما هو عربي ليكون امل�ساد 
هجوم  اأي  اأمام  احليوي 
ال�رشق،  اجتاه  من  ياأتي 
وما زادين �سغفاً مب�رش قبل 
اأهرام  ثالثة  اإليها  اآتي  اأن 
جميعاً،  بها  نعتز  عظيمة 
جمال  هو  الأول  الهرم 
كنا  حيث  النا�رش،  عبد 
قراءة  نتداول  طلبة  ونحن 
ميثاق وفل�سفة الثورة لنجد 
يروي ظماأنا،  ما  كل  فيهما 
الروائي  هو  الثاين  والهرم 
حمفوظ  جنيب  الكبري 
الذي قراأنا له و�ساهدنا ما 

امل�رشية  ال�سينما  قدمته 
مل�رش  وجئنا  اأعماله،  من 
متعط�سني لقراءة وم�ساهدة 
املزيد، ويف تلك الفرتة كنا 
�سارع،  كل  يف  الكتاب  جند 
م�رش،  يف  وك�سك  وحمل، 
من  غريها  خالف  على 
الثالث  الهرم  اأما  الدول. 
فهو الفنانة اأم كلثوم، واأذكر 
اأين عملت يف اإجازة ال�سيف 
يف  العامة  الثانوية  يف  واأنا 
وكنا  بدبي،  الكهرباء  دائرة 
راأ�ض  من  يوم  كل  نذهب 
ونعود  دبي  اإىل  اخليمة 
وكانت  �سغرية،  حافلة  يف 
لأم  اأغنية  تذيع  دبي  اإذاعة 
الواحدة  ال�ساعة  من  كلثوم 
وكانت  ظهراً،  الثانية  اإىل 
الزمن  هي  ال�ساعة  هذه 
ذلك  يف  لنا  بالن�سبة  كله 

الوقت".

واأو�سح اأبو الري�ض اأنه حاول 
على  "جلفاري  رواية  يف 
يتلم�ض  اأن  النيل"  �سفاف 
بع�ض الكل، وذكر اأنه لزال 
يجهز نف�سه لكتابة اأكرث من 
مب�رش،  عالقته  عن  رواية 
عالقة  تكن  مل  والتي 
عالقة  ولكن  ببلد  �سخ�ض 
اأمة و�سعور ووجدان عربي 

�سكنته م�رش، ولذلك ل يجد 
غرابة يف اأن ي�ستدعي هذه 
احلاجة  موؤكداً  الذاكرة، 
املرحلة  هذه  يف  امللّحة 
العربي  الوجدان  متزق  من 
اإليه  "يعيد  اأدبي  عمل  اإىل 
متا�سكه من ال�ستات، اأو على 
القما�سة  هذه  ترقيع  الأقل 
اأ�سابها"،  ما  اأ�سابها  التي 

"احلب  اأهمية  على  م�سدداً 
العقل  وتخلي�ض  وال�سفافية 
والنفايات  ال�سوائب  من 
جثمت  التي  التاريخية 
ناحيته  من  ال�سدور".  على 
قراءة  عراق  نا�رش  قدم 
اأمام  متوقفاً  الرواية،  يف 
ولغة  فتنة  من  به  تتمتع  ما 
ميلكه  ما  اإىل  لفتاً  فريدة، 
على  قدرة  من  الري�ض  اأبو 
تروي�ساً  العربية  تروي�ض 
على  يتكئ  حيث  مده�ساً، 
الأوىل  مهمتني  ثقافتني 
العميقة  الإماراتية  ثقافته 
يف تراث البحر، وال�سحراء، 
ثقافة  والثانية  والكرم، 
م�ستمدة  �ساملة،  عربية 
العربي  لالإنتاج  من قراءاته 
من الرواية، ما جعله ميلك 
نا�سية اللغة ب�سكل مده�ض، 
عميقة  ت�سبيهات  ويقدم 

منحت  بينما  اأعماله،  يف 
درا�سته للفل�سفة و�سغفه بها، 
وال�سالبة.  العمق،  الرواية 
الرواية  اأن  عراق  واأ�سار  
ف�سول،  ثالثة  ت�سم  التي 
الراوي  فكرة  على  تتكئ 
بان�سياب  وتتميز  العليم، 
وتيار  الداخلية،  الهواج�ض 
بكثافة،  الداخلي  الوعي 
من  تر�سمه  ما  جانب  اإىل 
القاهرة  يف  للحياة  مالمح 
اأن  الكاتب  ا�ستطاع  اأين 
ال�سبعينيات  قاهرة  ي�سرتد 
ما  الورق،  على  وي�سكبها 
اإىل  يحتاج  القارئ  يجعل 
ملا  مرة  من  اأكرث  قراءتها 
وتت�سمنه  اأ�سئلة،  من  تثريه 
بنائها،  يف  فكري  جهد  من 
عرب  احلركة  على  وقدرة 

الزمان واملكان ب�سال�سة.
وكالت 



حاورها: حكيم مالك 
 

مليكة بن دودة : التتويج 
مفخرة للجزائر على امل�ستويني 

الفكري والإبداعي 

 ولقد اأعربت وزيرة الثقافة  مليكة 
بن دودة  عن �سعادتها بهذا التقدير 
تبذلها  التي  اجلهود  يثمن  الذي 
الثقافية  النه�سة  �سبيل  يف  الدولة 
الثقافية  الأدوار  تفعيل  وبغر�ض 
بني  الأخوية  العالقات  تعزيز  يف 

على  بالرتكاز  العربية  ال�سعوب 
تن�سد  التي  ومقوماتها  قيمها 
بني  والتفاهم  واملحبة  الأخوة 
الّدول، فاإنها ترى يف هذا التتويج 
واملبدعني  املفكرين  لكل  تقدير 
والباحثني ولكل الطاقات املوهوبة 
التي ت�سكل مفخرة اجلزائر الواثقة 

بقدرات بناتها واأبنائها.

اإبراهيم رماين : هنيئا للوطن 
العزيز ومزيدا من اجلهد 

والتطوير وال�ستثمار يف العقل

ب�سفارة  الوزير امل�ست�سار  واأكد     
اجلزائر بالقاهرة  اإبراهيم رماين،  
اجلائزة   هذه  ا�ستلمت  بالقول   
الهيئة  العربية  اجلامعة  مبقر 
مدير   من  اجلائزة،  لهذا  الراعية 
اخل�رشمي  اهلل  عبد  د.  املركز 
وال�سفرية هيفاء اأبو غزالة و اأمني 
العربية،  باجلامعة  م�ساعد  عام 
وثقايف  دبلوما�سي  بح�سور  وذلك 
وزير   مو�سى  عمرو  يت�سدره  رفيع 
عام  واأمني  امل�رشي  اخلارجية 

،فهنيئا  �سابقا  العربية  اجلامعة 
اجلهد  من  ومزيدا  العزيز  للوطن 

العقل  يف  وال�ستثمار  والتطوير 
والثقافة  والكفاءات  واملواهب 

كل  اأ�سا�ض  والإبداع،  واملعرفة 
نه�سة وبناء ح�ساري.   
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منح املركز العربي للثقافة والإعالم »جائزة التميز العربي يف الأداء النه�سوي 
الثقايف« لوزارة الثقافة اجلزائرية »تثمينا جلهودها املتوا�سلة يف حتقيق التنمية 

الثقافية و لدعمها القوي للعمل الثقايف العربي امل�سرتك«.  وكان هذا حتت اإ�سراف 
جامعة الدول العربية، وت�سلم  اجلائزة نيابة عن وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، 

الوزير امل�ست�سار ب�سفارة اجلزائر بالقاهرة اإبراهيم رماين يف حفل التتويج الذي اأ�سرف 
عليه رئي�س املركز العربي لثقافة والعالم والأمينة العامة امل�ساعدة جلامعة الدول 

العربية ، بح�سور ثقايف ودبلوما�سي رفيع امل�ستوى.

تثمينا جلهود وزارة الثقافة يف حتقيق التنمية الثقافية العربية 

تتويج اجلزائر بجائزة التميز العربي يف الأداء النه�ضوي الثقايف

ال�سادر حديثا يف 2020

التاأويلية ودللت مفهوم املثقف من موا�ضيع العدد 
31 من دورية تبني

�سدر العدد احلادي والثالثون من 
الدورية املحّكمة »تبنّي للدرا�سات 
النقدية«،  والنظريات  الفل�سفية 
العربي  املركز  ي�سدرها  التي 
ال�سيا�سات.  ودرا�سة  لالأبحاث 
الدرا�سات  على  العدد  وا�ستمل 
م�سائل  والتف�سري:  »الفهم  التالية: 
يف  التاأويلية  واأ�سولها  املنهج 
اإنقّزو،  لفتحي  ديلتاي«  فل�سفة 
مراجعة  اإجراء  اإىل  عمد  الذي 
مبنهج  متعلقة  جوهرية  م�ساألة 
�سياقاتها  يف  الإن�سان،  علوم 
فل�سفة  يف  الأوىل،  التاأ�سي�سية 
 ،)1911-1833( ديلتاي  فلهلم 
الفهم  ثنائية  النظر يف  من خالل 
جهة  من  وحتليلها  والتف�سري، 
ال�سجل  �سجلنّي:  بني  ترددها 
بالبنية  يت�سل  الذي  ال�سيكولوجي 
النف�سية،  للتجربة  الباطنية 
ا م�ستقالاً بنف�سه،  بو�سفها جمموعاً
والعنا�رش  التجارب  مت�سمناًا 
الأ�سا�سية للوعي، وما يُقام عليها 
الجتماعي  للوجود  عليا  بنى  من 
التاأويلي  وال�سجل  والتاريخي، 
العالمات  قراءة  على  يقوم  الذي 
من  تتجلى  التي  واملعامل  والآثار 
خالل العالقة بغريها، وتُ�سّكل يف 
هيئات ون�سو�ض ومدونات م�سبعة 
عن  ومعربة  واملعنى،  بالدللة 
الفردية  واأ�سكالها  احلياة  جتارب 
واجلماعية، وانخراطها يف �سياق 
الفر�سية  اأما  مت�سل.  تاريخي 
هذا  يف  الباحث  يعتمدها  التي 
التمييز  اأن  فمفادها  ال�سياق، 
والتف�سري  الفهم  بني  ال�سائع 
بني  ونهائياًا  ا  قاطعاً ف�سالاً  لي�ض 
وعامل  الطبيعة،  عامل  عاملني: 
الإن�سان واملجتمع والتاريخ، وبني 
اأو  الروح،  علوم  منهج  منهجني: 
الطبيعة،  علوم  ومنهج  الإن�سان، 
اإجرائي،  واإمنا هو متييز منهجي 
املو�سوعي  املجال  توحيد  يتيح 

لعلوم الروح.
مفهوم  »دللت  درا�سة  ويف 
’دور  كتاب  يف  قراءة  املثقف: 
املثقف يف التحولت التاريخية‘» 
�رشورة  يف  مفلح  اأحمد  يبحث 
ملفهوم  تف�سريي  تعريف  اإيجاد 
العربي  اخلطاب  يف  »املثقف« 
التو�سيف  عن  ا  بعيداً املعا�رش، 
من  املثقف  يرى  الذي  الوظيفي 
والتغيريي  النقدي  دوره  خالل 
ال�سلطان  ومواجهة  والقيمي 
لأن  الباحث  وي�سعى  وال�سلطات. 
باإجماع  يحظى  ا  تعريفاً يكون 
امل�ستغلني  عند  اإجماع  �سبه  اأو 
واملعريف  الثقايف  بالإنتاج 
لحظ  اإذ  وا�ستهالكه؛  والفكري 
الثقافة  منتجي  بني  قوياًا  تداخالاً 
مبدعيها  وبني  وم�ستهلكيها، 
فيها  اأّثر  ما  وناقليها؛  ومدّر�سيها 
ويف جتديدها وجتّددها، ومن ثّم 
ومن  نف�سه،  املجتمع  حركة  يف 
كذلك.  الهوية  يف  امل�ستبعد  غري 
عّرف  هل  الباحث:  ويت�ساءل 
وكيف؟  نف�سه؟  العربي  املثقف 
وهو ما تناق�سه هذه الدرا�سة من 
خالل حتليل م�سمون كتاب »دور 
املثقف يف التحولت التاريخية«، 
العربي  املركز  اأ�سدره  الذي 
يف  ال�سيا�سات  ودرا�سة  لالأبحاث 

عام 2017.
ابن  كان  »هل  درا�سة  يف  اأما 
درا�سة  ا�سمياًا؟  ا  فيل�سوفاً تيمية 
اأبي  قراءة  يف  نقدية  حتليلية 
تيمية«،  لبن  املرزوقي  يعرب 
ال�سالم  عبد  الباحثان  فانطلق 
من  ال�سمهوري  ورائد  �سكري 
املرزوقي  التون�سي  الباحث  روؤية 
الذي اعترب اأن ابن تيمية فيل�سوف 
يرى  بل  ال�سمي،  املذهب  يتبّنى 
يُ�سّميه  الذي  الإ�سالم،  دين 
ا  م�رشوعاً املحدثة«،  »احلنيفية 
ا�سمانياًا يف مواجهة الواقعية التي 

تبّنتها الأفالطونية امُلحدثة، من 
له  اأيكون  الكلّي:  اإىل  النظر  حيث 
حتقق واقعي خارج الذهن اأم هو 
كان  ولئن  فح�سب؟  ذهني  مفهوم 
تيمية  ابن  عند  الوا�سح  التوّجه 
كما  فح�سب،  ذهني  مفهوم  اأنه 
مّت بيانه يف الدرا�سة، فاإن موطن 
تيمية  ابن  اأيقول  هو:  البحث 
لالأعيان  الذهني  هذا  مبطابقة 
بها  العلم  حيث  من  اخلارجية 
اأم  ن�سو�سه،  هذا  على  تدل  كما 
يهدف  املرزوقي؟  يرى  كما  ل 
ك�سف  اإىل  النقدي  البحث  هذا 
للعاملمِ  املرزوقي  قراءة  كيفية 
اأحمد بن عبد  احلنبلي املعروف 
اأهي  احلّراين؛  تيمية  بن  ال�سالم 
قراءة تتوّخى الدقة، اأم هي قراءة 
اإ�سقاطية ل تُعرّب حّق التعبري عن 
اجتاهه يف طبيعة »الكلّي«، ومدى 
والأعيان  اجلزئّيات  مطابقته 

اخلارجية؟
ويف باب »ترجمات« ا�ستمل العدد 
الأوىل  مهمتني،  ترجمتني  على 
لن�ض »دميقراطية ما بعد الُهوية« 
مارتينزين،   – فلوغل  لأوليفر 
فادية  العربي  الل�سان  اإىل  نقلها 
حيث  اهلل،  ف�سل  وحامد  ف�سة 
بني  العالقة  الرتجمة  ناق�ست 
الهويات اجلماعية واإق�ساء الآخر. 
وتتعامل مع تاريخ الأفكار وتناوله 
م�ساألة الهوية اجلماعية، و�سيوعها 
يف �سيغ مكيَّفة بح�سب ال�سياقات 
مرة.  كل  يف  الواقعية  التاريخية 
وتُبنّي الدرا�سة جانَب التمييز وما 
يحيط مبفهوم الهويات الذاتية يف 
معها  جتلبه  وما  املعريف  املعنى 
و�سريها،  الإق�ساء  عمليات  من 
عالقات  مع  ذلك  وت�ساوق 
العابر  النجاح  واأ�سباب  الهيمنة، 
ت�سهده  الذي  الوطنية  احلدود 
اليمينيني  ال�سعبويني  ظاهرة 
ت�سويق  على  وقدرتها  واأحزابها، 

قومي  اجتماعي  ت�سامن  اأفكار 
حمدود، وهياكل الهوية اجلماعية 
بها  املرتبطة  ال�ستبعاد  واأ�سكال 
خيبة  ا�ستغالل  وكيفية  وبالآخر، 
اآمال الطبقات الجتماعية اله�ّسة 
يف �سيا�سات العدالة الجتماعية.

ن�ض  فهي  الثانية،  الرتجمة  اأما 
الجتماعية  »الوظيفة  عنوانه 
هوركهامير،  ملاك�ض  للفل�سفة« 
من اإعداد الباحث عمر املغربي. 
املنقول  الن�ض  هذا  بحث  حيث 
موقعية  يف  الأملاين  الل�سان  عن 
الفل�سفة من �سبكة اإنتاج املعرفة 
املعا�رشة، يقود هذا ال�سوؤال اإىل 
البحث عن تعريف جديد للفل�سفة 
الوظيفة  وعن  الراهن  الزمن  يف 
جمتمع  يف  توؤديها  اأن  ميكن  التي 
عام  ا�ستعرا�ض  يجري  اليوم. 
الفال�سفة  من  العديد  ملواقف 
الفل�سفة  واملفكرين حول تعريف 
حتليل  ذلك  يتلو  منها،  والهدف 
الجتماعية  للوظيفة  نقدي 
اأن  اإىل  الورقة  وتخل�ض  للفل�سفة. 
القدرة  بني  اأ�سلياًا  ا  ارتباطاً ثمة 
واأن  والتفل�سف،  التنظري  على 
هذه  اإىل  حاجة  يف  املجتمع 
اإليها  ي�ستند  التي  النقدية  امللكة 
ممكناًا  لي�ض  ثّم  ومن  امل�ستقبل، 
عن  املجتمع  يتخلى  اأن  اليوم 
الفل�سفة  متار�ض  اأن  اأو  الفل�سفة 

ا عن املجتمع. بعيداً
ويف باب »مراجعات الكتب« ت�سّمن 
لكتاب  الأوىل  مراجعتني،  العدد 
املمزق:  وعامله  »الجتماعي 
اجتماعية«  فل�سفية  مقالت 
الباحث  اأعدها  هونيت،  ل  لأك�سمِ
والثانية  اهلل،  رحمه  ربوح  ب�سري 
احلرية:  »نقد  كتاب  مراجعة 
اإمانويل  فل�سفة  اإىل  مدخٌل 
ليفينا�ض لر�سيد بوطيب«، اأعدها 

الباحث عبد احلكيم �سباط.
وكالت 

اأيام 5 ، 6 و 8 فيفري 2020

اأحمد رزاق يعود للجمهوراجلزائري 
مب�ضرحية »خاطيني« 

الوطني  امل�رشح  خ�س�ض  لقد 
ب�سطارزي  الدين  حمي  اجلزائري 
ثريا  برناجما  العا�سمة  باجلزائر 
باقة  يت�سمن  والذي   فيفري  ل�سهر 
امل�رشحية  العرو�ض  من  متنوعة  
جلمهور  �ستعر�ض   التي  اجلديدة 
لكبار والأطفال وهذا من اأجل �سمان 
فرجة م�رشحية ممتعة للجميع  والتي 
�ستنطلق من 01  اإىل 29 فيفري2020  
اللك  �سليمان   « م�رشحية  و�ستفتتح 
للمخرج عبد الكرمي بريرب  من اإنتاج 
امل�رشح الوطني اجلزائري العرو�ض 
لي�ستمتع   الكبار    املوجهة جلمهور 
و�سيكون   . العا�سمي  اجلمهور 
على  اجلزائري  امل�رشح  ع�ساق  
العرو�ض  اأحلى  مع  مبا�رش   موعد 
يومني  مدار  على  امل�رشحية 
اأين   2020 فيفري    8 و6،   5 كاملني 
لأول  العا�سمي  اجلمهور  �سي�ساهد 
للمخرج  مرة  م�رشحية » خاطيني« 
رزاق    اأحمد  املبدع  امل�رشحي 
ب�سري  املخرج  م�ساعد  مب�ساركة 
امل�رشح  اإنتاج  من  وهي  بوجمعة  
اجلهوي م�ستغامن » جياليل بن عبد 
العر�ض  »  وي�سارك يف هذا  احلليم 
جنوم  اأملع  من  كوكبة  امل�رشحي 
يف  واملتمثلني  اجلزائري  امل�رشح 
بوحجر بوت�سي�ض و�سمرية �سحراوي 
وحورية بهلول وربيع وجاوت وعي�سى 
وب�سري  �سربينة  وقري�سي  �سواط 
وي�سمينة  و�سهرزاد خليفة   بوجمعة 
وب�سغري  فتحي  ودرواي  بوجمعة 
عبد اهلل وقطاوي حممد وبن اأحمد 
اإدارة  نبيلة    حمزة وتولت حممدي 
الفني  الإ�رشاف  كان  و  الإنتاج 
وكانت  بلقا�سم   مفالح  طرف  من 
�سويف  طرف  من  العر�ض  مو�سيقى 
عبد القادر  ومت تنفيذ الديكور من 
بن  وريج�سور  قطاوي   حممد  قبل 
اأحمد حمزة وعمامرة �سمري كتقني 
كتقني  حممد  وبرا�سيل  الإ�ساءة  
اأن ي�سنع هذا  �سوت ومن املحتمل 
العمل امل�رشحي اجلديد احلدث يف 
اجلزائر وهذا بعدما �سنعت الفرجة  

امل�رشحية »طر�ساقة  »
 و�سينظم امل�رشح الوطني اجلزائري 
التاأليف  حلقوق  الوطني  الديوان 
الألفية  وجمعية  املجاورة  واحلقوق 
الثالثة  يوم 15 فيفري اجلاري حفل 
القديرين  الفنانني  لتكرمي  فني  
الرحمن  عبد  و  بوعجاج  معزوز 

القبي .
 ومن بني امل�رشحيات التي �ستعر�ض  
 ، اجلزائري  الوطني  بامل�رشح 
م�رشحية »بكالوريا« ن�ض واإخراج عز 
اجلهوي  امل�رشح  اإنتاج  عبار  الدين 
 « ...راجعني  وراجعني  مل�ستغامن 
اآيت  حميدة  امل�رشحية   للمخرجة 

احلاج  
الوطني  امل�رشح  �سي�سهد  كما 
فيفري   20 اخلمي�ض  يوم  اجلزائري 
مل�رشحية   ال�رشيف  العر�ض    2020
اإنتاج  من  #BELLEZZA   وهي 

جمعية SOS باب الواد – اجلزائر
يوم  العا�سمي  اجلمهور  و�سيحظى 
الثالثاء25 والأربعاء  26 /2020/02  
على ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء بعر�ض  
»جي_بي_اأ�ض »   ت�سميم واإخراج 
حممد �رش�سال اإنتاج امل�رشح الوطني 
اجلزائري املتوجة بجائزة   ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد  القا�سمي  
 2019 ل�سنة  متكامل  لأح�سن عر�ض 
مبهرجان امل�رشح العربي بالعا�سمة 
تنظمها  والتي  عمان  الأردنية 
اكرب  وهي  للم�رشح  العربية  الهيئة 
املهرجانات  كل   يف  مالية  جائزة  

امل�رشحية العربية . 
زهية  اجلزائرية  املطربة   و�ستحي 
حفل  ب�سطارزي   ببيت  زنقلي   بن 
فني اأندل�سي يوم  22 فيفري اجلاري 
و�سيكون جمهور الأطفال  مع اأجمل 
امل�رشحيات  الرتفيهية املنوعة  كل 
العا�سوؤة  ال�ساعة  على  �سبت    يوم  
�سباحا بامل�رشح الوطني اجلزائري 
بالعا�سمة، كما �سيتم تقدمي مونولوج 
بوعكاز    كمال  واإنتاج  اأداء  »ناعورة« 

يومي 27 و29 فيفري 2020 .
حكيم مالك 
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 ن�صف امل�صابني بارتفاع 
�صغط الدم يجهلون ذلك

يعتقد علماء كلية لندن اجلامعية اأن الطرق التقليدية امل�ستخدمة 
يف قيا�ص �سغط الدم ال ت�سمح بت�سخي�ص ارتفاعه عند الكثريين 

الذين يعانون منه ولكنهم ال يعلمون ذلك.
كان  �سنوات،   10 األف �سخ�ص خالل   64 بيانات  الباحثون  وحلل 
�سغط الدم يقا�ص لديهم بالطرق التقليدية املتبعة، اأو بوا�سطة 
االأجهزة املحمولة التي تقي�سه ب�سطل متكرر طوال اليوم. وقارن 
القلب  اأمرا�ص  ب�سبب  املر�سى  وفاة  توقعات  دقة  الباحثون 

واالأوعية الدموية.
وات�سح من املقارنة اأن االأجهزة املحمولة طوال اليوم اأدق بن�سبة 
50% من الطرق التقليدية يف التنبوؤ بوفاة ال�سخ�ص باأمرا�ص القلب 
واالأوعية الدموية. كما اأن 20% من البالغني االأ�سحاء كان �سغط 

الدم عندهم مرتفعا ولكنهم كانوا يجهلون ذلك.
بالغني يف  اأ�سخا�ص  اأربعة  من  واحد  كل  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�سري 
العامل يعاين من ارتفاع �سغط الدم، ولكن مل يتم ت�سخي�سه لدى 

ن�سفهم، لذلك مل ي�سف االأطباء لهم اأي عالج.

 كل ما جتب معرفته 
عن »النوم النظيف«!

بـ  يعرف  جديد  م�سطلح  الطبية  االأو�ساط  يف  اليوم  يتداول 
»النوم النظيف«، وي�سبه يف هدفه م�سطلح االأكل ال�سحي، الذي 

انت�رش على نطاق وا�سع مع و�سول القرن الواحد والع�رشين.
وكما اأن االأكل ال�سحي يعنى بالغذاء الع�سوي واحلمية، كذلك 
ين�سح »النوم النظيف« مبقادير كافية من �ساعات النوم الليلي، 
حت�سن بدورها منط حياتنا ال�سحي العام. فما هي اخلطوات 

التي يجب اتباعها لبلوغ درجة »النوم النظيف«؟
ما  واالإجازات،  العطل  اأيام  اإىل  اجليد  النوم  نوؤجل  ما  عادة 
اإىل  تنوه  التي  للنوم«،  الوطنية  »املوؤ�س�سة  ن�سائح  يخالف 
�رشورة اأخذ 7-9 �ساعات من الراحة الليلية يوميا. لكن رمبا 
تكون التزامات احلياة املعا�رشة هي التي متنعنا من حتقيق 

ذلك.
العدد  باأخذ  يتحقق  ال  النظيف«  »النوم  اإن  املوؤ�س�سة  وتقول 
الكايف من ال�ساعات فقط، واإمنا هو جمموعة عوامل واجب 
مميز  واإنتاج  ليال،  عالية  راحة  بجودة  لال�ستمتاع  حتقيقها، 
اأن االأهمية ال�سحية لاللتزام بالنوم ال تقل عن  نهارا. وتوؤكد 

احلمية الغذائية اأو التمارين الريا�سية. 
يف  اجلودة  هذه  من  حترمنا  التي  العوامل  بع�ص  وتتج�سد 
�رشب  اأو  النوم،  قبل  طويلة  لفرتات  الذكي  الهاتف  ا�ستخدام 

كميات كبرية من الكافيني اأثناء النهار.

كيف تخدعك م�صلقات الأطعمة لتناول 
املزيد من ال�صعرات احلرارية؟

اإنقا�ص  اإىل  تهدف  التي  الغذائية  احلميات  معظم  ت�سرتك 
الوزن، باالعتماد 

تناولها  يتم  التي  ال�سعرات احلرارية  كمية  التخفيف من  على 
باإدراج  عادة،  االأغذية  ت�سنيع  �رشكات  وتلتزم  يومي،  ب�سكل 

كمية املكونات الداخلة يف عملية الت�سنيع.
اأن العديد من ال�رشكات، تلجاأ اإىل بع�ص احليل، التي من  اإال 
�ساأنها زيادة مبيعاتها، وحث امل�ستهلكني على �رشاء االأغذية 
من  كبرية  كمية  على  حتتوي  ال  اأنها  مدعية  ت�سّنعها،  التي 
ال�سعرات احلرارية اأو املواد امل�سببة لزيادة الوزن، يف الوقت 

الذي تكون احلقيقة عك�ص ذلك.
ومن الناحية القانونية، على جميع �رشكات اإنتاج االأغذية، اأن 
ال�سعرات احلراية،  تنتجها، من  التي  االأطعمة  تو�سح حمتوى 
وال�سكريات، والدهون، واملعادن، وغري ذلك، وهذا بالفعل ما 
الكثريون،  ال�رشكات، مع حيلة ب�سيطة يغفل عنها  تفعله هذه 
جزء  يف  املوجودة  احلرارية،  ال�سعرات  كمية  اإدراج  وهي 
مريور  �سحيفة  بح�سب  بكاملها،  العبوة  ولي�ص  العبوة،  من 

الربيطانية.

اللوز يخف�ض ن�صبة ال�صكر بالدم بعد 4 �صاعات 
املك�رشات  اأكل  فائدة  تاأتي 
حت�سن  اأنها  من  ال�سكري  ملري�ص 
تكون  التي  الكول�سرتول  م�ستويات 
ن�سبة  ارتفاع  عند  عادة  مرتفعة 
ال�سكر ال�سائم. لكن من ال�رشوري 
يتناول  ال  الذي  ال�سكري  ملري�ص 
االأن�سولني اأن يراقب كمية ونوعية 
واأن  ياأكلها،  التي  املك�رشات 
الدهون  توفر  الأنها  اأكلها  يوا�سل 

ال�سحية للقلب وال�رشايني.
االأبي�ص  اخلبز  مع  اللوز  تناول 
الغذائي  التمثيل  عملية  يح�سن 
اخلبز  بتناول  مقارنة  لل�سكر 
اجلوز  ودهون  وحده،  االأبي�ص 
الكول�سرتول وتفيد  مفيدة خلف�ص 
تناول  اأن  احلديثة  الدرا�سات 
و56   28 بني  ما  ال�سكري  مري�ص 
املك�رشات  من  اليوم  يف  غراماً 
بالدم  ال�سكر  م�ستويات  يح�سن 
وحتث  خف�سها.  على  وي�ساعد 
اعتبار  على  التغذية  تو�سيات 
�سحياً  بدياًل  امل�سكرات 
ملر�سى  بالن�سبة  للكربوهيدرات 

ال�سكري.
اأي نوع من املك�رشات؟ 

جملة  ن�رشتها  درا�سة  يف 
تاأثري  بني  املقارنة  متت  التغذية 

امل�سلوق  واالأرز  واخلبز  اللوز 
على  املهرو�سة  والبطاط�ص 
ال�سكري،  مر�سى  من  جمموعة 
هو  اللوز  اأن  النتائج  واأظهرت 
االأف�سل يف خف�ص م�ستوى ال�سكر 

بالدم بعد 4 �ساعات.
تناول  اأن  اأخرى  درا�سة  بينت  كما 
يح�سن  االأبي�ص  اخلبز  مع  اللوز 
لل�سكر  الغذائي  التمثيل  عملية 
االأبي�ص  اخلبز  بتناول  مقارنة 

وحده.

يعانون  الذين  ال�سكري  وملر�سى 
يعترب  الكول�سرتول  م�ساكل  من 
اأف�سل نوع من املك�رشات.  اجلوز 
ن�سبة  خف�ص  على  اجلوز  ي�ساعد 
وحماية  والكول�سرتول  الدهون 
ال�سكري.  م�ساعفات  من  القلب 
هذه  يف  بها  املو�سى  احل�سة 

احلالة 28 غراماً يف اليوم فقط.
الكاجو  اأن  من  الرغم  وعلى 
باملائة   75 اأن  اإال  بالدهون  غني 
نف�ص  وهي  للقلب.  مفيدة  منها 

زيت  املوجودة يف  الدهون  نوعية 
الزيتون. 

ال�سكري  مر�سى  من  الكثري  والأن 
الدهون  ن�سبة  ارتفاع  من  يعانون 
الكاجو  تناول  يفيد  بالدم  الثالثية 
الغذائي.  النظام  �سمن  بانتظام 
م�ستوى  اأن  درا�سات  وجدت  وقد 
 3 بعد  ينخف�ص  بالدم  ال�سكر 
ما  الكاجو،  تناول  من  �ساعات 
يعني اأنه من املك�رشات املنا�سبة 

ملر�سى ال�سكري.

علماء يك�صفون عن اأ�صباب الأمرا�ض النف�صية
اأثبت علماء بريطانيون اأن الع�رشات 
وراء  تقف  الوراثية  اجلينات  من 
ال�سديدة،  النف�سية  اال�سطرابات 
جامعة  يف   الوراثة  علماء  واأكد 
اإدنربه، بعد درا�سة تفا�سيل احلم�ص 
اال�سطرابات  اأن  الب�رشي،  النووي 
القابلة  غري  تلك  فيها  مبا  النف�سية 
لي�ص  حتدث  بالعقاقري،  للعالج 
ب�سبب ال�سدمات النف�سية ال�سديدة، 
بل الحتواء احلم�ص النووي الب�رشي 
على 80 مورثة على االأقل، م�سوؤولة 
يف  البيوكيميائية  العمليات  عن 

هذه  فاإن  للعلماء  ووفقا  الدماغ. 
قمع  على  قادرة  نف�سها  اجلينات 
اجلهاز الع�سبي املركزي لالإن�سان. 
النا�ص  بع�ص  اإن  العلماء  ويقول 
باالكتئاب  لالإ�سابة  جينيا  مهيوؤون 
اأ�سواأ  اإىل  يو�سل  الذي  املبكر، 
العلماء،  واأو�سح  املر�ص.  اأ�سكال 
الوراثة  ال�سيفرة  بيانات  بعد حتليل 
قاعدة  من  �سخ�ص  األف   300 لـ 
اأمرا�ص  اأن  احليوي،  البنك  بيانات 
وال�سكر  ال�سخ�سية  وانف�سام  القلب 
التي  الوحيدة  لي�ست  الوراثية 

م�سوؤولة  هي  بل  اجلينات،  ت�سببها 
ا�سطرابات  اإحداث  عن  )اجلينات( 

اأكرث  لدى  حتى  خطرية  نف�سية 
النا�ص �سحة.

علماء رو�ض يبتكرون دواء لعالج انف�صام ال�صخ�صية
ابتكر علماء معهد فالدمان للعلوم ال�سيدالنية التابع جلامعة االأكادميي بافلوف الطبية 

يف بطر�سبورغ، دواء يفيد يف عالج االأمرا�ص النف�سية مبا فيها انف�سام ال�سخ�سية 
والهو�ص.

ويقول اإيليا �سوخانوف، اأحد امل�ساهمني يف ابتكار الدواء اجلديد، اإن العلماء ابتكروا 
مادة توؤثر يف االت�ساالت الع�سبية. وقال اإنه »عند حقن الفئران املخربية بهذا 

الدواء، ن�سطت م�ستقبالت TAAR1 يف اجلهاز الع�سبي املركزي. اأي اأثرت يف نقل 
االإ�سارات بني اخلاليا الع�سبية يف الدماغ«.

ويوؤكد العلماء على اأن ال�سيغة ال�سيدالنية للدواء، ت�سمح باإنتاج اأقرا�ص لعالج 
اال�سطرابات النف�سية، وتعد طريقة جديدة لعالج مر�ص انف�سام ال�سخ�سية. كما اأن 

نتائج اختبار الدواء على الفئران، ت�سمح بالقول اإن هذا الدواء �سيكون فعاال يف عالج 
االأمرا�ص النف�سية مبا فيها الهو�ص.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن مر�ص انف�سام ال�سخ�سية ي�سيب اأكرث من 21 مليون �سخ�ص 
حول العامل، ويتميز با�سطراب التفكري واالإدراك والعواطف واللغة وال�سلوك وغريها.

حرارة  اأن  طفولتنا  منذ  نعلم 
درجة   36.6 هي  املثالية  اجل�سم 
هذه  يف  تغري  اأي  واأن  مئوية، 
االإ�سابة  على  دليال  يعد  الدرجة 
مبر�ص ما، لكننا مل نفكر يوما يف 

ال�رش وراء تلك القيمة للحرارة.
ال�ساأن،  بهذا  نظريتان  وهناك 
هذا  على  منهما  كل  جتيب 

الت�ساوؤل جزئيا:

- النظرية املائية

الكائنات  جميع  اأن  على  وتن�ص 

تتكون  االأر�ص  كوكب  على  احلية 
وهو  املاء،  من   %80 حوايل  من 
بحرارة  حتتفظ  التي  املادة 
اأي�سا،  واالأر�ص  احلية  الكائنات 
اأكرب  يولّد  الهادئ مثال  فاملحيط 

كمية حرارة على كوكب االأر�ص.
الطبيعية  احلرارة  تعد  »ملاذا 
مئوية،  درجة   36.6 الأج�سامنا 
على  مئوية  درجة   20 ولي�ست 

�سبيل املثال؟«
لكن املاء بدوره لي�ص مادة ب�سيطة 
كما يبدو للوهلة االأول، مبعنى اأن 
درجة حرارة املاء ترتفع ب�رشعة 

مئوية،   42-36 درجتي  بني  اأكرب 
لذلك حتافظ الكائنات احلية على 

درجة حرارتها يف هذه احلدود.
من  النظرية  هذه  اأ�سحاب  يوؤكد 
على  والفيزياء  االأحياء  علماء 
كانت   36.6 احلرارة  درجة  اأن 
الكائنات  لبقاء  الرئي�سي  ال�سبب 
على  احلار  الدم  ذوات  من  احلية 
يومنا هذا. حيث  اإىل  قيد احلياة 
يكمن جوهر االأمر يف اأن مليارات 
من م�ستعمرات الفطريات تعي�ص 
متطفلة على احليوانات الربمائية 
والب�رش  والنباتات  والزواحف 

فال  معروف،  هو  وكما  وغريهم. 
قيد  على  البقاء  للفطريات  ميكن 
حرارة  درجة  ارتفاع  عند  احلياة 
اأكرث من درجة حرارة 36  اجل�سم 
من  الرغم  وعلى  مئوية.  درجة 
حرارة  درجة  فاإن  النظريتني، 
اجل�سم لي�ست ثابتة، وتتغري خالل 
االأوقات املختلفة من اليوم، فتبلغ 
يف  االأج�سام  بع�ص  حرارة  درجة 
ال�سباح الباكر، على �سبيل املثال، 
35.8 درجة مئوية، بينما ت�سل يف 
امل�ساء اإىل 37 درجة مئوية، وذلك 

اأمر طبيعي متاما. 

ما �صر قيمة احلرارة الطبيعية جل�صم الإن�صان؟
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�لزكاة �ملفرو�سة:
لي�ست �رضيبة توؤخذ من اجليوب، بل 

هي اأوال غر�س مل�ساعر احلنان والراأفة، 
وتوطيد لعالقات التعارف واالألفة بني 

�ستى الطبقات.
وقد ن�س القراآن على الغاية من اإخراج 
َدَقًة  الزكاة بقوله: }ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �سَ
ِلّ َعلَيِْهْم اإَِنّ  يِهم ِبَها َو�سَ ُرُهْم َوتَُزِكّ تَُطِهّ

اَلتََك �َسَكٌن لَُّهْم َوالّلُ �َسِميٌع َعِليٌم{ �سَ
)3( فتنظيف النف�س من اأدران النق�س، 

والت�سامي باملجتمع اإىل م�ستوى اأنبل هو 

احلكمة االأوىل.
ع النبي �سلى الل عليه  ولذلك و�َسّ

ُمَك  و�سلم يف داللة كلمة ال�سدقة » تَبَ�ُسّ
َدَقٌة َواأَْمُرَك  يِف َوْجِه اأَِخيَك لََك �سَ

َدَقٌة  ِبامْلَْعُروِف َونَْهيَُك َعِن امْلُنَْكِر �سَ
اَلِل لََك  ُجَل يف اأَْر�ِس ال�سَّ َواإِْر�َساُدَك الَرّ
ِدىِء الْبَ�رَضِ  ُجِل الَرّ َدَقٌة َوبَ�رَضَُك ِللَرّ �سَ
ْوَكَة  َجَر َوال�َسّ َدَقٌة َواإَِماَطتَُك احْلَ لََك �سَ

ْفَراُغَك  َدَقٌة َواإِ ِريِق لََك �سَ َوالَْعْظَم َعِن الَطّ
َدَقٌة « ِمْن َدلِْوَك ِفى َدلِْو اأَِخيَك لََك �سَ

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي االإمام مع جميع 
االأئمة امل�سلمني يف كون كتاب الل عز 
وجل هو اأ�سل االأ�سول، وال اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند االإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعني االآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من االأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�سادر فقه 

االأحكام والفتاوى. وق�سم االإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 

االأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رضوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 
العمل بها يف املدينة على وجه ال 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�سم نقل من طريق االآحاد، 
اأو ما اأدركوه باالإ�ستنباط واالإجتهاد، 
وهذا ال فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإىل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. االإجماع: لعل مالكا اأكرث 
االأئمة االأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ساهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة االإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه االأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

�ل�ستغفار يوجب معية �هلل عز  وجل 
عن اأبي هريرة – ر�سي الل عنه- 
الل  -�سلى  الل  ر�سول  قال  قال: 
اأنا  تعاىل:  يقواللل  و�سلم:  عليه 
وحتركت  ذكرين  ما  عبدي  مع 
ماجه،  ابن  اأخرجه  �سفتاه  بي 
لذلك ما ع�سانا اإال اأن نقول باأن 
االأذكار.  اأعظم  من  اال�ستغفار 
كان   ، اال�ستغفار  ف�سل  ولعظم 
النبي �سلى الل عليه و�سلم يكرث 
منه وال يرتكه على اأي حال ، قال 

عليه ال�سالة وال�سالم : اإنه ليُغان 
الل  الأ�ستغفر  واإين  قلبي،  على 
اأهل  ليُغان قال  : انه  رواه م�سلم 
اللغة : ) الغني ( بالغني املعجمة 
، والغيم مبعنى ، واملراد هنا ما 
 : القا�سي  قال   ، القلب  يتغ�سى 
قيل : املراد الفرتات والغفالت 
عن الذكر الذي كان �ساأنه الدوام 
عليه ، فاإذا فرت عنه اأو غفل عد 

ذلك ذنبا   

من فل�سفة �حلج:
قد يح�سب االإن�سان اأن ال�سفر اإىل البقاع املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب من فرائ�س االإ�سالم على 

بع�س اأتباعه يح�سبه االإن�سان رحلة جمردة
ْعلُوَماٌت  ُجّ اأَ�ْسُهٌر َمّ عن املعاين اخللقية، ومثال ملا قد حتتويه االأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا خطاأ }احْلَ

ُدواْ َفاإَِنّ َخرْيَ  ِجّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه الّلُ َوتََزَوّ َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُسوَق َوالَ ِجَداَل يِف احْلَ َفَمن َفَر�َس ِفيِهَنّ احْلَ
اِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن يَا اأُْوِل االأَلْبَاِب{ الَزّ

هذا العر�س املجمل لبع�س العبادات التي هي اأركان االإ�سالم، ن�ستبني منه متانة االأوا�رض التي تربط الدين 
باملقا�سد واحِلَكم. اإنها عبادات متباينة يف جوهرها ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف واملق�سد. 

فال�سالة وال�سيام والزكاة واحلج، وما �سابه هذه الطاعات من تعاليم االإ�سالم، هي مدارج الكمال املن�سود، 
وروافد التطهر الذي ي�سون احلياة ويعلى �ساأنها، ولهذه ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�ساأ عنها- 

ى لبه! ويهذب بالل وبالنا�س �سلته  اأعطيت منزلة كبرية يف دين الل. فاإذا مل ي�ستفد املرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
فقد هوى.

ورمبا قدر الطفل على حماكاة اأفعال ال�سالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن املمثل من اإظهار اخل�سوع وت�سنع 
اأهم املنا�سك.. لكن هذا وذاك ال يغنيان �سيئا عن �سالمة اليقني، ونبالة املق�سد.

واحلكم على مقدار الف�سل وروعة ال�سلوك يرجع اإىل م�سار ال يخطئ، وهو اخللق العاىل!

ح�سول �لتقوى
والتقوى غاية االأمر، وجماع اخلري، وو�سية الل لالأولني واالآخرين، وال�سوم فر�سة عظمى للتزود من التقوى، قال 

تعاىل }...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�سور مري�سا مل يذهب اإل طبيب اأو ذهب ولكن مل يتناول الدواء اأو تناوله علي غري ما اأو�سي به الطبيب؟! فهذا 

يعد من ال�سفهاء.
فعندما ي�سبح هُمّ امل�سلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �سكلية دون االلتفات اإل مقا�سدها ودون اإحداث تغيري 
يف اأخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة االإميان، وجتد انف�ساما يف �سخ�سية بع�س امل�سلمني، فقد 

ى ال�سدق،  ا كثري ال�سالة وال�سيام واحلج واالعتمار، ويف الوقت نف�سه ال يُوؤمَتَن علي �سيء، وال يتَحَرّ جتده �سخ�سً
ويُ�سيء معاملة االآخرين، وجتده قليل ال�سرب عند البالء؛ فهو اإذا مل يتغري بعبادته ومل ي�ستفد من اأدائها.

لعلكم تتقون
قال تعاىل: }يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُواْ ُكِتَب َعلَيُْكُم 
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم  ّ ال�سِ

تَتَُّقوَن{ ]البقرة:183[  اأي ليعدكم به 
»للتقوى« التي هي امتثال االأوامر واجتناب 

النواهي، ملا يف ال�سيام من مراقبة الل تعاىل 
اأو لعلكم تنتظمون يف زمرة املتقني، الأّن 

ال�سوم �سعارهم. 

والتقوى ال�رضعية هي اتقاء املعا�سي، واإمنا 
كان ال�سيام موجبا التقاء املعا�سي، الأن 

املعا�سي ق�سمان: ق�سم ينجع يف تركه التفكر 
كاخلمر واملي�رض وال�رضقة والغ�سب، فرتكه 

يح�سل بالوعد على تركه والوعيد على فعله 
واملوعظة باأحوال الغري، وق�سم ين�ساأ من 
دواع طبيعية كاالأمور النا�سئة عن الغ�سب 

وعن ال�سهوة الطبيعية التي قد ي�سعب تركها 
مبجرد التفكر، فجعل ال�سيام و�سيلة التقائها، 
الأنه يعدل القوى الطبيعية التي هي داعية تلك 

املعا�سي، لريتقي امل�سلم به عن ح�سي�س 
االنغما�س يف املادة اإىل اأوج العامل الروحاين، 

فهو و�سيلة لالرتيا�س بال�سفات امللكية 
واالنتفا�س من غبار الكدرات احليوانية. ويف 

احلديث ال�سحيح: »ال�سوم جنة«  اأي وقاية، 
وملا ترك ذكر متعلق جنة تعني حمله على ما 
ي�سلح له من اأ�سناف الوقاية املرغوبة، ففي 

ال�سوم وقاية من الوقوع يف املاآثم، ووقاية 
من الوقوع يف عذاب االآخرة، ووقاية من 

العلل واالأدواء النا�سئة عن االإفراط يف تناول 
اللذات. 



املدّوي  النجاح  بعد 
»وعد  ال�ضاربة  لأغنيتها 

مني« وتخّطيها الـ130 مليون 
النرتنت،  على  م�ضاهدة 

ريا�ض  رحمة  فاجاأت 
جمهورها باأغنيتها اجلديدة 
ح�ضدت  التي  مني«  »ماكو 
ماليني  اأربعة  من  اأكرث 
ال�ضاعات  يف  م�ضاهدة 
الأربع والع�رشين الأوىل على 

اإطالقها.
وتري  �رشكة  اأطلقت  فقد 
الأغنية  للعمل،  املنتجة 
مع  مني«  »ماكو  اجلديدة 
يوم  م�ضاء  كليب  الفيديو 
ال�ضاعة  جانفي   26 الأحد 
قناة  على  ح�رشّياً  8م�ضاًء 
ريا�ض  رحمة  الفنانة 
النرتنت،  على  الر�ضمية 
ال�ضاعر  كلمات  من  وهي 

رامي العبودي، امللحن علي 
عبود  عثمان  واملوّزع  �ضابر 
اأّما الكليب فقد حمل توقيع 
املخرج ري�ضا �رشكي�ض، وقد 
الرتندينغ  الأغنية  ت�ضّدرت 
املراتب  اإحدى  واحتلت 
العراق،  يف  الأوىل  الثالث 
ال�ضعودية،  العربية  اململكة 
املتحدة  العربية  الإمارات 
�ضّم  وقد  هذا  والكويت. 
 YouTube Music
اإىل  اجلديدة  رحمة  اأغنية 
  The Released قائمة 
الأغاين  اأف�ضل  وقائمتَي 

العراقية واخلليجية.
ر�ضالة  حتمل  مني«  »ماكو 

اإن�ضانية مفادها عدم الوثوق 
الذي  اأو  يغدر  الذي  بالقلب 
ويجب  احلب،  ي�ضتحق  ل 
من  التعلّم  الإن�ضان  على 
الوقت  هدر  وعدم  جتاربه 
على الأ�ضياء التي ل تفيد يف 

تقّدمه يف احلياة.
مّرة جديدة، تثبت لنا رحمة 
اأنها املراأة العربية املنجزة 
ال�ضعبة  الظروف  رغم 
العراق  بلدها  بها  مير  التي 
العربي  والوطن  خا�ضًة 
ثابتة،  فبخطوات  عامة، 
ا�ضتمراريتها  رحمة  تربهن 
بقّوة بطريق فّني متميز كان 

مقّدراً لها منذ البداية.
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الفنانة اللبنانية كارول �شماحة 
ر لأغنيات منفردة حت�شّ

الفنانة   تتح�رش 
�ضماحة   كارول 
لإ�ضدار  حاليا 
منفردة  اأغنيات 
�ضيا�ضة  عن  بعيدا 
حيث  اللبوم، 
عدد  اىل  ت�ضتمع 
الغنيات  من 
واحدة  لختيار 
ت�ضدرها  منها 

باحلب  اأغنية خا�ضة  ت�ضدر  فلن   ، يوم احلب  بعيدا عن  ولكن  قريبا، 
اأغنية  اأية  �ضمعها  تلفت  مل  لأنها  وذلك  البع�ض،  ذكر  ما  عك�ض  على 

منا�ضبة.
وقد اأحيت كارول �ضماحة، حفاًل غنائياً على م�رشح اأوبرا جامعة م�رش 
للعلوم والتكنولوجيا والذي �ضهد ح�ضور ابنتها واملخرج جاد �ضويري 
والإعالمية بو�ضي �ضلبي والتي و�ضفها املتواجدون يف احلفل باملهرج 

ب�ضبب احلذاء الذي ارتدته خالل تواجدها.
على  كارول  وتاألقت  م�ضاء،  التا�ضعة  ال�ضاعة  متام  يف  احلفل  وبداأ 
امل�رشح باإطاللة رائعة، حيث قدمت جمموعة من اأعمالها املختلفة 
التي قدمتها على مدى م�ضريتها الفنية، بينها �ضهرانني، غايل عليي، 

خليك بحالك، اأ�ضواء ال�ضهرة وح�ضاين الدنيا يف بلدي.

الفنان عمرو دياب يحيي حفال
 �شخما يف دبي

حفلة  دياب  عمرو  الفنان  اأحيا 
وخالل  دبي،  يف  �ضخمة  غنائية 
احل�ضور  دياب  فاأجا  احلفل 
اأغنيته اجلديدة  وقدم جزءاً من 
التي حتمل عنوان »عم الطبيب« 
التوا�ضل  مواقع  رواد  وتداول 
الجتماعي املقطع وعرب الكثري 

عن اإعجابهم بالأغنية.
يف  يوم  »اأول  اأغنية  اأّن  يذكر 
اأغنية طرحها  اآخر  البعد« كانت 

اأغنيات  »اأنا غري«، وقبلها طرح عدة  األبومه اجلديد  عمرو دياب من 
»قدام  و«متغري«،  و«حتريك«  تالت«  و«يوم  غري«  و«اأنا  وهم  «بحبه« 

مرايتها«.

حممد اإمام: م�شاهد املياه يف »ل�س 
بغداد« الأ�شعب   

اإمام  حممد  الفنان  اعترب 
م�ضاهد الت�ضوير حتت املاء 
»ل�ض  اجلديد  فيلمه  يف 
الأ�ضعب  مبثابة  بغداد« 
حالياً  املعرو�ض  الفيلم  يف 
امل�رشية  العر�ض  بدور 

والعربية.
وقال اإمام، اإن هذه امل�ضاهد 
مثلت حتدياً كبرياً له، لأنها 
�ضابقة،  اأفالم  يف  تُقدم  مل 
م�ضيفاً اأنه حري�ض علN تقدمي نوعية اأفالم الأك�ضن الكوميدي، التي 

يُندر تقدميها يف ال�ضينما امل�رشية والعربية ب�ضكل عام.
الفيلم،  عن  و�ضلته  التي  الفعل  ردود  اإزاء  بالغة  �ضعادة  الفنان  واأبدى 
هذه  معترباً  الجتماعي،  التوا�ضل  مبواقع  ح�ضاباته  عرب  ويتابعها 

املواقع موؤ�رشاً قوياً لقيا�ض اأ�ضداء اأي عمل فني.
رئي�ض  ويا�ضمني  عبدالوهاب  فتحي  بغداد«  »ل�ض  بطولة  وي�ضارك يف 

واأمينة خليل وحممد عبدالرحمن، من اإخراج اأحمد خالد مو�ضى.

وقفة عرفان وتقدير للفنانة نورة قناوة و الفرقة 
املو�شيقية والغناء الن�شوي "زفانات" بب�شار

نظمت وقفة عرفان وتقدير للفنانة 
املو�ضيقية  »الفرقة  قناوة  نورة 
والغناء الن�ضوي زفانات ب�ضار« خالل 
احتفالية فنية نظمت �ضهرة الثالثاء 
الثقافية  اجلمعية  من  مببادرة 
الثقافة  بدار  »�ضحاري«  املحلية 
اجلمعية  رئي�ض  واأو�ضح   . بب�ضار 
عرفانا  احلفل  هذا  »نظمنا  بقوله 
الفنانات  الن�ضاء  لهوؤلء  وتقديرا 
اأ�ضلوبهن  �ضاهمن يف جمال  الالئي 
على  املحافظة  يف  املو�ضيقي 

الرتاث الثقايف الفني بال�ضاورة«.
واأ�ضار نور الدين رحو اىل اأن »نورة 
ال�ضاحة  ت�ضجل ح�ضورها يف  قناوة 
منذ  الوطنية  و  املحلية  الفنية 
األبومات  اأكرث من 20 �ضنة و بثالثة 
الفني  التمثيل  يف  وا�ضع  ون�ضاط 
بالبلدان الأجنبية ) فرن�ضا و اإثيوبيا 
اإىل  بالإ�ضافة  اأملانيا(  و  املغرب  و 
وهي   « لل�ضاورة  ال�ضعبية  الأغنية 
اإىل  بالنظر  التقدير  هذا  ت�ضتحق 
م�ضاهماتها يف تثمني الرتاث الثقايف 

للمنطقة«. واأ�ضاف امل�ضدر اأنه من 
فرقة  اأع�ضاء  و  الفنانة  هذه  خالل 
الفنانات  الن�ضاء  »نحيي  زفانات 
التعبري  ترقية  على  عملن  الالئي 
ال�ضنني  لالآلف  يعود  الذي  الفني 
هام  جزء  ا�ضتدامة  يف  �ضاهم  مما 

من الثقافة املحلية و الوطنية«.

هذه  على  غفري  جمهور  وتوافد 
على  مبرور  متيزت  التي  التظاهرة 
 « و  قناوة  نورة  من  كل  اخل�ضبة 
متكنتا  اللتان  وهما  ب�ضار  زفانات« 
اجلمهور  اإمتاع  من  اأخرى  مرة 
امل�ضتمدة  املو�ضيقى  و  بالأغاين 
تقاليد  و  عادات  من  جذورها 

منطقة  اأهل  و  الديوان  مو�ضيقى 
�رشفية  هدايا  وقدمت  ال�ضاورة. 
لهوؤلء الفنانات مبنا�ضبة هذا احلفل 
مبوهبتهن  واعرتاف  تقدير  وهو 
على  املحافظة  يف  م�ضاهمتهن  و 

الرتاث الثقايف والفني للمنطقة.

ان�شمام 3 جنوم لقائمة مقدمي الأو�شكار هذا العام
اأ�ضماء  هوليوود  اأكادميية  ك�ضفت 
لقائمة  �ضين�ضمون  جدد  م�ضاهري 
الن�ضخة  �ضيقدمون  الذين  النجوم 
جوائز  توزيع  حفل  من   92
فيفري     9 يف  املقرر  الأو�ضكار 
بلو�ض  دولب  مب�رشح  املقبل 
غال  و�ضملت  الأمريكية،  اأجنلي�ض 
�ضالميت،  وتيموثي  غادوت، 

ومارك روفالو.
الفائزين بالأو�ضكار العام املا�ضي 
اجلوائز  تقدمي  يف  �ضي�ضاركون 
القائمة  �ضمت  2020كما  بن�ضخة 
الثالثاء،  الأكادميية  اأعلنتها  التي 
جوليا لوي دريفو�ض، ولني مانويل 
مرياندا، واأنطوين رامو�ض، وزازي 

بيتز، وويل فاريل، وميندي كالينغ، 
وكري�ضتني  تران،  ماري  وكيلي 
تقدمي  يف  �ضي�ضاركون  الذين  ويغ، 

وت�ضليم اجلوائز.
وقالت منتجتا احلدث ال�ضينمائي، 
و�ضتيفاين  تايلور  هاويل  لينيت 
الرتحيب  »ي�ضعدنا  بيان:  يف  اآلن، 
لالحتفاء  الفنية  املواهب  بهذه 
باأفالم هذا العام. كل منهم �ضي�ضع 
اأمام  والفريدة  ال�ضخ�ضية  ب�ضمته 

جمهورنا يف كل اأنحاء العامل«.
وذكرت جملة »ذا هوليوود ريبورتر« 
ذكرى  تكرمي  تعتزم  الأكادميية  اأن 
كوبي  الراحل  ال�ضلة  كرة  لعب 
مع  م�رشعه  لقي  الذي  برايانت 

يوم  جوي  حادث  يف  جيانا  ابنته 
الأحد املا�ضي.

احلفل،  اأثناء  التكرمي  و�ضيقام 
على  حداداً  �ضمت  دقيقة  بعد 
ال�ضابق  ال�ضلة  كرة  اأ�ضطورة  روح 
يف  اأو�ضكار  بجائزة  فاز  الذي 
اأثناء  ق�ضري،  لفيلم  منتجاً   ،2018
يح�رشه  الذي  التقليدي  الغداء 

املر�ضحون.
واأعلنت الأكادميية يف وقت �ضابق 
العام  يف  بالأو�ضكار  الفائزين  اأن 
واأوليفيا  مالك،  رامي  املا�ضي، 
كوملان، وماهر�ضال علي، وريجينا 
كينغ، �ضي�ضاركون يف تقدمي جوائز 

ن�ضخة 2020.

الأو�ضكار،  حفل  منظمي  ووفق 
�ضيُعلن تباعاً يف الأ�ضابيع املقبلة، 
يف  �ضت�ضارك  التي  النجوم  باقي 

تقدمي احلفل.
وتعد هذه املرة الثانية على التوايل 
التي ل يقت�رش فيها تقدمي احلفل 
ح�ضب  وذلك  وحيد،  جنم  على 
رئي�ضة  بورك،  كارين  اأكدت  ما 
التليفزيونية  �ضي«  بي  »اإيه  �ضبكة 
وبثه  احلفل  تنظيم  عن  امل�ضوؤولة 

يف الوليات املتحدة.
العام  حفل  اأن  بورك  واأكدت 
دون  جيد«  ب�ضكل  »�ضار  املا�ضي 
مقدم رئي�ضي، ولهذا تقرر الإبقاء 

على هذا ال�ضكل.

الفنانة العراقية رحمة ريا�س جتتاح القائمة العربية
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 Model Y ت�سال تك�سف عن �سيارتها الكهربائية

عن  ت�سال  �رشكة  ك�سفت 
اجلديدة  الكهربائية  �سيارتها 
لو�س  يف   Model Y
اأجنلو�س والتي تعترب ال�سيارة 
يف  اخلام�سة  الكهربائية 
الطراز  وتتبع  ال�رشكة  تاريخ 

املوا�سفات  الريا�سي متعدد 
�ست�سل  حيث  كرو�س-اأوفر 
القادم  العام  خالل  ال�سوق 

.2020
التنفيذي  املدير  وو�سح 
لت�سال اإليون ما�سك اأن معدل 

ال�سري يف Model Y �سي�سل 
مل�سافة 300 ميل على �سحنة 
البطارية كما �ستوفر ال�رشكة 
4 ن�سخ من ال�سيارة تتباين يف 
املدعومة  منها  موا�سفاتها، 
مببلغ  �ستكون  ثنائي  مبحرك 
الأداء  ون�سخة  دولر   51000
العايل بـ 60000 دولر و�سيتم 
 ،2020 خريف  يف  توفريهما 
الثمن  رخي�سة  الن�سخة  اأما 
املوا�سفات  ذات  والأخرى 
مبعدل  �ستكونان  املعيارية 
قطع م�سافة 230 ميل و�سيبلغ 
لن  لكن  دولر   39000 ثمنهما 
ال�سوق قبل  يتم توفريهما يف 

عام 2021.
امل�سبق  للطلب  بالن�سبة  اأما 
فتحت  فقد  ال�سيارة  على 
عرب  للراغبني  الباب  ال�رشكة 
وح�سب   ، اللكرتوين  موقعها 
�سي�سمل  ال�رشكة  اأعلنت  ما 
ن�سخ  جميع  امل�سبق  الطلب 
الن�سخة  عدا  ما  ال�سيارة 
الأ�سا�سية الأقل �سعراً مقابل 
حيث  دولر،   2500 اإيداع 
الكماليات  جميع  �ستكون 
ن�سخ  مع  للطلب  متوفرة 
عرب  الثالثة   Model Y

املوقع. 

فورد تطلق ن�سخة جديدة 
Ranger من

الك�سف عن موعد وقف انتاج 
XTS كاديالك

اأطلقت �رشكة فورد Raptor من 
�سيارتها البيك اآب Ranger، التي 
تتميز بثوب موديالت �سباق الرايل 
اأن  الأمريكية  ال�رشكة  واأو�سحت 
�سبكة املربد ال�سخمة، واملر�سوم 
من  يزاأر   ،Ford حروف  عليها 
رباعي  ديزل  حمرك  خلفها 
الأ�سطوانات �سعة 2 لرت بقوة 157 
عزم  مع  ح�سان،  كيلووات/213 

دوران اأق�سى 500 نيوتن مرت.
وتت�سافر جهود املحرك مع ناقل 
حركة اأوتوماتيكي من 10 �رشعات 
لتوجيه القوة اإىل عجالت ال�سيارة 
اأن ي�سل  الأربعة، وهو ما يفرت�س 
ب�سيارة الأرا�سي الوعرة الريا�سية 
يف  كلم/�س   100 اإىل  الثبات  من 
عن  ف�ساًل  ثانية،  6ر10  غ�سون 
الو�سول اإىل ال�رشعة الق�سوى 170 

كلم/�س.
 Ranger ال�سيارة  وت�ستهلك 
من  اأكرث  تزن  التي   ،Raptor
9ر8  املتو�سط  يف  الطنني، 
عنه  ينتج  ما  وهو  كلم،  لرت/100 
ثاين  انبعاثات  من  جم/كلم   233

اأك�سيد الكربون.
تتميز  الت�سميمية  الناحية  ومن 
من   Ranger Raptor الن�سخة 
كما  الأعر�س،  الرفارف  خالل 
مثل  اأقوى  جتهيزات  على  تعتمد 
حماية  وجتهيزة  ال�سلمي  الإطار 
الأقوى  واملكابح  ال�سيارة،  قاع 

وجمموعة تعليق معدلة.
ومن املقرر اأن تطرح فورد ال�سيارة 
يف  اجلديدة   Ranger Raptor

الأ�سواق يف ف�سل ال�سيف.

التدريجي  التوقف  مع 
عقب   ATS كاديالك  لإنتاج 
 CTS واإحالة   2018 موديل 
اأخرى  �سيدان  تقرتب  للتقاعد، 
النهاية  حافة  من  لكاديالك 
تقرير  اأ�سار  وقد   ،XTS وهي 
 Automotive News من 
اإنتاجها  �سيتوقف  ال�سيارة  اأن 
حمدودة.  اأ�سهر  خالل  بالكامل 
معلوماتها  املجلة  ا�ستقت  وقد 
 Oshawa م�سنع  بيانات  من 
اإنتاجيته،  وخطط  كندا  يف 
جتميع  توقف  اإىل  ت�سري  والتي 

وهو  القادم،  اأكتوبر  يف   XTS
من  اأ�سهر  بعدة  اأبعد  الواقع  يف 
جلرنال  الر�سمية  الت�رشيحات 
الكبري  الرواج  ورغم  موتورز. 
الأعوام  يف   SUV الـ  ل�سيارات 
الأخرية اإل اأن كاديالك ل تزال 
متم�سكة بال�سيدان، مع تقدميها 
لـ CT5 اجلديدة كلياً يف مار�س 
للك�سف  وا�ستعدادها  املا�سي 
عن CT4 كاديالك لديها اأجندة 
اإطالق  عزمها  مع  مزدحمة 
اأ�سهر  �ستة  كل  جديد  موديل 

حتى نهاية 2021.

رام تطور بيك اب بتكلفة معقولة 
�ستناف�س فورد رينجر

طراز  �سوى  حالياً  رام  توفر  ل 
1500 2019 بفئة البيك اب التي 
 30،000 من  اأقل  ب�سعر  تاأتي 
بفارق طفيف، ولكن يبدو اأن هذا 
�سيتغري يف امل�ستقبل القريب مع 
نية العالمة الأمريكية طرح بيك 
عند  تبداأ  باأ�سعار  جديدة  اب 

م�ستوى 20،000 دولر 
كراي�سلر  فيات  مدير  �رشح 
مانلي،  مايك  موؤخراً،  التنفيذي 
اب  البيك  �سيارات  �سانعة  اأن 
اب  بيك  �سنع  تنوي  الأمريكية 
اأ�سفل  تقع  جديدة  متو�سطة 
املخ�س�سة  غالديتور  جيب 
ال�سعر  حيث  من  الوعرة  للطرق 
�سمن طرازات املجموعة، حيث 
تطوير  على  حالياً  رام  تعمل 
اب  بيك  تنا�سب  جديدة  من�سة 

لالأعمال،  خم�س�سة  متو�سطة 
العالمة  ي�ساعد  �سوف  ما  وهو 
ب�سكل  واملناف�سة  النمو  على 
على  الرتكيز  مع  لحقاً،  اأقوى 
من  ممكنة  كفاءة  اأعلى  حتقيق 

حيث التكلفة.
هذا وي�سري ذلك اإىل اأن رام تعمل 
على تطوير البيك اب املتو�سطة 
ممكن  وقت  اأقرب  يف  اجلديدة 
الفجوة يف طرازات  حلل م�سكل 
داخل  باملناف�سة  ال�رشكة 
اب،  البيك  �سيارات  �رشيحة 
خا�سة اأنها �ستكون خمتلف كلياً 
حالياً،  املتاحة  الطرازات  عن 
 ،1500 رام  على  التاأثري  دون 
اجلديدة  اب  البيك  لتناف�س 
من  وكانيون  كولورادو  طرازات 

جرنال موتورز وفورد رينجر.

مقود! دون  �سيارة  تطلق  موتورز  جرنال 

موتورز  �رشكة جرنال  ا�ستعر�ست 
�سيارتها  م�رشوع  ال�سهرية 
القيادة  ذاتية   "Cruise AV"
نقلة  حتدث  اأن  املتوقع  من  التي 
نوعية يف عامل �سيارات امل�ستقبل. 
وطور خرباء "GM" هذه املركبة 
ذاتية  كهربائية  �سيارة  لتكون 
القيادة بامتياز، وذلك لتحل مكان 
 "Chevrolet Bolt" �سيارات 
�سعبية  لقت  التي  اأوفر  الكرو�س 
املتحدة  الوليات  يف  وا�سعة 

والعديد من اأ�سواق العامل.
وفقا   "Cruise AV" تنتمي   

جرنال  عن  الواردة  للمعلومات 
ال�سيارات  "عائلة  اإىل  موتورز 
الرابعة،  الفئة  من  التحكم  ذاتية 
اأي اأنها قادرة على التنقل والقيام 
دون  ذاتي  ب�سكل  بالرحالت 
احلالت  يف  لكن  ال�سائق،  توجيه 
تعر�سها  حال  اأو يف  ال�سطرارية 
يقوم  اأن  فيف�سل  ما،  حلادث 
على  وركنها  باإبعادها  ال�سائق 
جانب الطريق، وتختلف قليال عن 
ال�سيارات ذاتية القيادة من اجليل 
لأي  حتتاج  ل  والتي  اخلام�س 

تدخل ب�رشي اأبدا لتوجيهها".

وبالإ�سافة خللو هذه ال�سيارة من 
خالية  فهي  والدوا�سات،  املقود 
للتحكم  اأزرار  اأي  من  حتى  اأي�سا 
من  اأبوابها  اأن  حتى  بالقيادة، 
ب�سكل  وتقفل  تفتح  اأن  املفرت�س 
على  قادرة  اأنها  كما  اأوتوماتيكي، 

ركن نف�سها دون تدخل الب�رش.
ال�سيارة املتطورة. و�سا�ساتها التي 
تعمل باللم�س قادرة على التعامل 
الذكية  والهواتف  الأجهزة  مع 
و اأندرويد  بنظامي  تعمل  التي 
التي  ميزاتها  عن  ف�سال   ،IOS
 Wi-Fi الـ  اإ�سارات  ببث  ت�سمح 

بنظام  ال�سيارة  هذه  زودت  كما 
يحوي  الثالث  اجليل  من  هجني 
حمرك بنزين ب�سعة 1.5 لرت باأربع 
كبرية  بقدرة  يتميز  اأ�سطوانات، 
يبلغ  حيث  الوقود،  توفري  على 
 4.5 الو�سطي  ا�ستهالكه  معدل 
هوندا  وتوؤكد  كلم.   100 لكل  لرت 
النموذج  هذا  �ستطرح  اأنها  على 
العام  اأوائل  الأمريكية  ال�سوق  يف 
يلقى  اأن  له  تتوقع  حيث  اجلاري، 
غرار  على  هناك  كبريا  رواجا 
ال�سابقة  الهجينة  �سياراتها 

و�سيارات تويوتا من نف�س الفئة.

ني�سان و�سريكتها رينو توقفان تطوير حمركات الديزل لإلغاءها
مع توا�سل امل�ستهلكني النتقال 
اإىل �سيارات البرتول والكهرباء 
حول  احلكومات  و�سغوطات 
بالكامل،  الديزل  العامل حلظر 
ال�سيارات  �سانعات  بداأت 
املن�سمني  واآخر  عنها  التخلي 
حيث  ني�سان،  هي  احلملة  اإىل 
بيع  عن  توقفها  ر�سميا  اأعلنت 
اليابان  يف  الديزل  �سيارات 
واأنها �ستوقفها خالل عامني يف 
اأوروبا مع اإيقافها تطوير واإنتاج 
حمركات الديزل والرتكيز على 

ال�سيارات الكهربائية.
فيات كراي�سلر وتويوتا وغريهما 
لكن  مماثلة،  خططا  اأعلنوا 
خمتلفة  ا�سرتاتيجيتها  ني�سان 
تقدمي  تنوي  حيث  قليال 
مبحركات  جتارية  مركبات 

�رشكات  من  ت�سرتيها  ديزل 
�سيارات اأخرى ولي�س �رشيكتها 
رينو التي �ستوقف هي الأخرى 

تطوير حمركات الديزل.
اأن خطوة  من  وبالرغم  هذا 

على  رينو-ني�سان  حتالف 
اأن  اإل  ال�سحيح،  الطريق 
بذلك  يتاأثران  قد  �رشكاءهما 

حيث 

ت�ستخدم  كمثال  مر�سيد�س 
يف   dCi لرت   1.5 حمركهما 

بع�س موديالتها.
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ل�رشكة  امل�سموح  غري  من  اأ�سبح 
هواوي ال�سينية ت�سنيع منتجات، مبا 
مت�سمنة  الذكية،  الهواتف  ذلك  يف 
 ،microSD اأو ،SD فتحات بطاقة
وذلك بعد اأن اأزال احتاد SD ال�رشكة 

من قائمة الأع�ساء.
كبرية  اإىل �سغوط  ال�رشكة  وتعر�ست 
خالل الأيام القليلة املا�سية، بعد اأن 
وقع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
القائمة  �سمن  ي�سعها  تنفيًذا  اأمًرا 
ال�رشكات  دفع  الذي  الأمر  ال�سوداء، 
البتعاد  اإىل  املتحدة  الوليات  يف 

عنها تدريجًيا.
وتو�سح زيارة ملوقع احتاد SD على 
الإنرتنت اأن ال�رشكة ال�سينية قد متت 

الحتاد،  اأع�ساء  قائمة  من  اإزالتها 
تاأكيد  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 
الأمر  هذا  فاإن  الآن،  حتى  ر�سمي 
هواوي  على  امل�ستحيل  من  �سيجعل 

.SD اإنتاج وبيع اأجهزة تدعم
لحتاد  الرئي�سي  املقر  ويقع 
رامون  �سان  يف  الربحي  غري   SD
ويرخ�س  ويطور  كاليفورنيا،  بولية 
ا�ستخدام املعايري املتعلقة بتخزين 

.SD ومنتجات
كجزء  اخلطوة  هذه  الحتاد  واتخذ 
�رشكة  على  الأمريكي  احلظر  من 
اإعالًنا عاًما  ي�سدر  لكنه مل  هواوي، 
حول املو�سوع، مثل معظم ال�رشكات 
املفاجئ  الختفاء  لكن  الأخرى، 

ال�رشكات  قائمة  من  هواوي  ل�سم 
من  اأعلى  ب�سوت  يتحدث  الأع�ساء 

اأي بيان �سحفي.
عامل  يف  حتركات  هناك  وكانت 
تو�سعة  اإمكانية  لإزالة  اأندرويد 
من  الداخلية،  التخزين  م�ساحة 
لكنها   ،microSD بطاقات  خالل 
مل حت�سل على كثري من الزخم، حتى 
تخل�ست  التي  الرائدة  الهواتف  على 
 3.5 الراأ�س  �سماعة  مقب�س  من 

ميليمرت الأقدم.
من  هواوي  اإزالة  خطوة  وتُ�سكل 
على  خطًرا   SD احتاد  اأع�ساء 
التجارية  وعالمتها  هواوي  هواتف 
من   ،Honor هونر  الأخرى، 

واملنخف�سة  املتو�سطة  الفئة 
هذه  عاًدة  تاأتي  اإذ  املوا�سفات، 
اأقل  تخزين  م�ساحة  مع  الهواتف 

ن�سبًيا.
قد  هواوي  اأن  من  الرغم  وعلى 
 nanoSD طورت تقنيتها امل�سماة
مرة  لأول  عنها  واأعلنت   ،NM اأو 
يف   Pro  20  Mate هاتف  مع 
اأواخر عام 2018، لكن ما يزال من 
هذه  تاأثري  كيفية  املعروف  غري 
يتعذر  التي  اجلديدة،  التكنولوجيا 
الو�سول اإليها ب�سهولة، حتى بالن�سبة 

لهواتف هواوي.
احلايل  الوقت  يف  هواوي  وتبيع 
تقبل  بطاقات  قراءة  اأجهزة  اأربعة 
متجرها  يف   microSD بطاقات 
الر�سمي امل�سمى VMALL، ومن 
املفرت�س اأن تزيد ال�رشكة ال�سينية 
 ،NM لبطاقات  اإنتاجها  من 
الطلب  لتلبية  اأ�سعارها  وتخف�س 

اجلديد الذي �ستواجهه.
وتفقد هواوي ببطء قوتها يف جمال 
يف  حتى  الذكية،  الهواتف  ت�سنيع 
رقاقات  لإنتاج  اإمكانات  وجود  ظل 
بطاقة  وتقنية  املحمول،  الهاتف 
يوؤدي  كما  بها،  اخلا�سة  التخزين 
فقدان دعم ARM اإىل و�سعها يف 
هواوي  اأن جتد  وميكن  كبري،  ماأزق 
الهاتف  اأعمال  نطاق  خارج  نف�سها 

املحمول ب�رشعة.

SD هواوي ممنوعة من ت�صنيع هواتف بفتحات بطاقة

في�صبوك تخ�صر 20% من قيمتها 
ال�صوقية بعد نتائج مالية خميبة

اأكرب  في�سبوك  �سجلت    
ال�سوقية  قيمتها  يف  انخفا�س 
وذلك  ال�رشكة  تاريخ  طوال 
بعد اأن انخف�س ال�سهم بن�سبة 
ال�رشكة  اأعلنت  اأن  بعد   %20
يف  متوا�سعة  مالية  نتائج  عن 
الثاين من 2019 لتخ�رش  الربع 

مليار   120 اإىل  ماي�سل  بالتاي 
فعل  ردة  ال�سوقية  قيمتها  من 
اأن  بعد  جائت  ال�سلبية  ال�سهم 
من  اأي�سا  في�سبوك  حذرت 
تباطوؤ النمو يف الأ�سهر القادمة 
باإنفاق  �ستقوم  اأنها  موؤكده 
لتح�سني  املال  من  الكثري 

ومعاجلة  في�سبوك  �سمعة 
بعد  امل�ستخدمني  خماوف 
كامربيدج  ق�سية  يف  ماحدث 

اأناليتيكا.
اأنها  في�سبوك  اأعلنت  اأي�سا 
م�ستخدم  مليار   2.23 متلك 
مقارنة   %11 بزيادة  ن�سط 

وهذا   2018 يف  الفرتة  بنف�س 
يعني اأبطاأ ن�سبة منو يف تاريخ 
ال�رشكة  واأكدت  في�سبوك 
تباطوؤ  ا�ستمرار  تتوقع  انها 
امل�ستخدمني  اأعداد  منو 
عن  املذكورة  الأ�سباب  لنف�س 
اخل�سو�سية و�سمعة في�سبوك.

جديد من تويرت.. انتظره الكثريون!

 ت�صريبات جديدة ت�صري
iPhone XR اإىل كامرية ثالثية يف 

اأعلن موقع التوا�سل الجتماعي 
باإمكان  اأ�سبح  اأنه  تويرت 
اأو  اإ�سافة �سورة،  امل�ستخدمني 
 GIF فيديو، اأو �سورة متحركة
اإىل »اإعادة التغريد«، وذلك بدًل 
من الن�س فقط. وقالت ال�رشكة 
الدعم  ح�ساب  عرب  تغريدة  يف 
»من  موقعها:  على  بها  اخلا�س 
من  نف�سك  عن  تعرب  اأن  ال�سهل 
خالل اإعادة التغريدة مع تعليق. 
ولكن ماذا لو ا�ستطعت اأن تخطو 
ذلك  لي�سمل  الأمام  اإىل  خطوة 
املتعددة«واأ�سافت  الو�سائط 
اعتباًرا  اأنه  تغريدتها:  يف  تويرت 
للم�ستخدمني  ميكن  اليوم  من 

با�ستخدام  التغريد  اإعادة 
اأو  الفيديو،  مقاطع  اأو  ال�سور، 
�سور GIF، وذلك عرب تطبيقها 
اأو  واآي  اأندرويد،  نظامي  على 
اإ�س، بالإ�سافة اإىل موقعها على 

الويب.

الإ�سدار  موا�سفات  يف  جديد  تغيري 
 ،iPhone XR هاتف  من  القادم 
فعلى عك�س الت�رشيبات ال�سابقة التي 
اأكدت على اأن الهاتف ياأتي باإعدادات 
اأكدت  مزدوجة يف الكامرية اخللفية، 
الهاتف  اأن  على  الت�رشيبات  اأحدث 
على  ثالثية  باإعدادات  اأي�ساً  ياأتي 
غرار الإ�سدارات الأعلى التي تنطلق 

هذا العام.
حول  الت�رشيبات  اأحدث  اأ�سارت 
 iPhone الإ�سدار القادم من هاتف
XR اإىل اأن ابل تقدم الإ�سدار اجلديد 
 iPhone 2 اأو iPhone XR بعنوان
XI R هذا العام، كما اأكدت ت�رشيبات 

على  اليابان،  من   Mac Otakara
خف�س  اإىل  العام  هذا  تهدف  ابل  اأن 
اجلديدة  الإ�سدارات  اإنتاج  تكاليف 

من هواتف الأيفون.
تقرير  اأكد  الهدف  هذا  ولتحقيق 
ابل  اأن  على   Mac Otakara
من  الثالثة  الإ�سدارات  �ستقدم 
بنف�س  العام  هذا  الأيفون  هواتف 
اإىل  تقريباً  الت�سميم  يف  املوا�سفات 
لذا  الداخلية،  نف�س املكونات  جانب 
هذا  الثالثة  ابل  اإ�سدارات  �ستكون 
اأن  على  الت�سميم  لغة  بنف�س  العام 
مع  والت�سعري  الهاتف  حجم  يختلف 

بع�س املوا�سفات بالتاأكيد.

طريقة جديدة ل�صرقة اأموال اأ�صحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �رشكة » McAfee« عرب موقعها الإلكرتوين عن اكت�ساف اأكرث من 10 تطبيقات �سارة بالهواتف الذكية العاملة بنظام اأندرويد 
يف متجر » Google Play«. وقال الأخ�سائيون اإن قرا�سنة من جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين متكنوا من الت�سلل وزراعة برامج 
�سارة يف املتجر، واأدخلوا فريو�سا حتت ا�سم »Sonvpay«، يت�سلل عرب اإ�سعارات �سامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�سل تنبيها للم�ستخدمني 
حول حتديث يخفي حتت زره ا�سرتاكا »مقنعا« بخدمات مدفوعة. ولكي ل ي�سعر م�ستخدمو الهواتف الذكية بهذه امل�سيدة، ي�ستخدم الهاكرز 
تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�سائل »SMS«. وي�سمح هذا الت�سلل اخلطري للهاكرز ب�سحب النقود مبا�رشة 

من ح�ساب الهاتف، ويف الوقت نف�سه، لن يجد امل�ستخدمون اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ الر�سائل املر�سلة.

مت�صفح Brave ياأتي ب�صكل �صبيه 
بكروم مع عدة اإ�صافات

تطور مت�سفح Brave ب�سكل كبري موؤخرا، 
�رشيعا  جاء  العمل  م�رشوع  اأن  حيث 
 iOS نظام  على  املت�سفح  تطوير  ومت 
�سهر  قبل  اآندرويد  ثم  �سهور،  ثالثة  قبل 
ون�سف، وبعدها قدمته لأجهزة الكمبيوتر 
باأنظمة ويندوز، ماك، ولينك�س. ويبدو اأن 
بجد  يعملون  امل�رشوع  على  القائمني 
ملناف�سة  احلديث  املت�سفح  تطوير  على 
اأن  حيث  وفايرفوك�س،  كروم  مثل  برامج 
مميز  ب�سكل  تاأتي  منه  اجلديدة  الن�سخة 
يعمل  كروم   غوغل  مبت�سفح  و�سبيه 

نواة  على  بريف  اأو   Brave مت�سفح 
م�سدر  وهي   ،Blink وحمرك  كروميوم 
ذاته  وهو  غوغل،  متلكه  للربجمة  مفتوح 
الذي بنت عليه مت�سفحها كروم. واحتوى 
التحديث الأخري على واجهة مطورة عن 
امل�ستخدمني  باإمكان  واأ�سبح  ال�سابق 
يف  ظاهر  ب�سكل  التبويب  عالمات  روؤية 
كما  كروم،  قوقل  احلال  هو  كما  الأعلى 
ال�سابق،  من  اأ�رشع  اأ�سبح  املت�سفح  اأن 
ب�سكل  حممي  يكون  اأن  املفرت�س  ومن 
مع  املبا�رش  ترابطه  ب�سبب  وذلك  اأكرب 

نواة كروميوم املطورة من غوغل. وللعلم، 
اإ�سافة  مع  ياأتي  بريف  مت�سفح  فاإن 
ميكن  املزعجة-  الإعالنات  حلجب 
التحكم بها، والتي كانت �سببا رئي�سيا يف 
�سهرة املت�سفح يف وقت ق�سري. يُذكر اأن 
املطور  م�ساريع  اأحد  هو  بريف  مت�سفح 
لغة  مبتكر  وهو  ايت�س،  بريندان  الكبري 
 ،JavaScript ”الربجمة “جافا �سكربت
امل�سئولة  موزيال  موؤ�س�سي  اأحد  اأنه  كما 
فايرفوك�س  موزيال  مت�سفح  تطوير  عن 

ال�سهري.

بالكبريي تقا�صي تويرت بزعم 
انتهاكها �صت براءات اخرتاع 

التوا�سل  من�سة  �سد  ق�سائية  دعاوي  برفع  بالكبريي  �رشكة  قامت 
اإنتهاكها للعدد من براءات الخرتاع اخلا�سة  الجتماعي تويرت بزعم 
الهواتف وكذلك كتم  اأنظمة الرتا�سل وتقنيات الإعالنات عرب  بها يف 
حقوق  تنتهك  لتزال  تويرت  اأن  على  ال�سكوى  ن�ست  حيث  الإ�سعارات 
براءات الخرتاع لبالكبريي يف �ست مناحي خمتلفة ومن �سمنها اإن�ساء 
وواجهات  بالكبريي  ابتكارات  با�ستخدام  مرا�سلة  لتطبيقات  املن�سة 
امل�سخدم خا�ستها التي طاملا متيزت بها وكانت �سبيل تعزيز جناحها 

التجاري.
بزعم  لفي�سبوك  املا�سي  العام  م�سابهة  تهماً  بالكبريي  وجهت  وقد 
امل�سافة  وامليزات  بالأمان  تتعلق  لها  اخرتاع  براءات  �سبع  انتهاك 
اأخرى خا�سة  لواجهة امل�ستخدم كما حتديثات حالة البطارية كذلك 

بر�سائل الهاتف يف الألعاب واأخرى م�سابهة بق�سية تويرت.
من  خم�س  بانتهاك  اإياها  متهمًة  باملثل  عليها  ردت  في�سبوك  اأن  اإل 
براءاتها حيث ل تزال الدعاوي يف قاعات املحاكم للحظة، واجلدير 
بالذكر اأن بالكبريي اأبدت توجهها للجانب الربجمي بعد اإيقافها خلط 
من  امُل�سنع   KEYone هاتفها  واإطالق   2016 يف  الهواتف  ت�سنيع 
قبل �رشكة TCL عام 2017 والتي اأعنلت عن حتديثه خالل معر�س 

2019 MWC
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من »�صفقة القرن«24

هكذا انتقد ابن زايد 
موقف الفل�سطينيني

عبد  الإماراتي،  اخلارجية  ال�ش�ؤون  وزير  اأبدى   
الفل�شطينيني خطة  لرف�ض  انتقاده  زايد  بن  اهلل 
القرن«  »�شفقة  امل�شماة  الأمريكية،  ال�شالم 
»ني�ي�رك  ل�شحيفة  تقرير  تغريد  اأعاد  اأن  بعد 
تاميز« الأمريكية، قالت فيه: » يف كل مرة يق�ل 
زايد  ابن  واأثار  يخ�رسون«.  ل،  الفل�شطيني�ن 
والراف�شة  امل�شتنكرة،  الفعل  ردود  من  م�جة 
به  امتدادا ملا �رسحت  اعتربوه  الذي  مل�قفه، 
التاأييد،  واإبدائها  ال�شفقة،  بخ�ش��ض  الإمارات 
ف�شال عن ح�ش�ر �شفريها يف وا�شنطن، ي��شف 
من  ال�شفقة  تفا�شيل  اإعالن  مرا�شم  العتيبة، 
الثالثاء  ترامب  دونالد  الأمريكي،  الرئي�ض  قبل 
الأمريكي  الرئي�ض  اأعلن  والثالثاء،  املا�شي 
وقد  املزع�مة،  القرن«  »�شفقة  ترامب  دونالد 
يف  »مت�شلة«  فل�شطينية  دولة  اإقامة  ت�شمنت 
وجعل  واأنفاق،  ج�ش�ر  تربطه  اأرخبيل  �ش�رة 
القد�ض عا�شمة غري مق�شمة لإ�رسائيل.  مدينة 
وكان نبيل �شعث، املمثل اخلا�ض لرئي�ض ال�شلطة 
دول  عبا�ض، هاجم ح�ش�ر  الفل�شطينية حمم�د 
خليجية لإعالن »�شفقة القرن«، معتربا اأن عذر 
هذه الدول »اأقبح من ذنب«وعرب �شعث عن اأ�شفه 
لـ«م�شاركة �شفراء ثالث دول خليجية )الإمارات، 
اخلا�ض  امل�ؤمتر  يف  البحرين(  عمان،  �شلطنة 
للرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب الذي اأعلن فيه 

�شفقة القرن املزع�مة«.

خالل ال24 �صاعة 

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 6 اأ�سخا�ص

لقي 6 اأ�شخا�ض حتفهم واأ�شيب 25 اآخرين بجروح 
على  مرور  ح�ادث   9 وق�ع  اإثر  اخلط�رة  متفاوتة 
ال24  خالل  ال�طن  من  متفرقة  مناطق  م�شت�ى 
اأفادت به ح�شيلة مل�شالح  �شاعة الأخرية، ح�شبما 
وفاة  امل�شالح  نف�ض  �شجلت  كما  املدنية  احلماية 
�شخ�ض يبلغ من العمر 44 �شنة خمتنق بغاز اأحادي 
م�شكنه  داخل  حمام  م�شخن  من  املنبعث  الكرب�ن 
ب�لية ب�مردا�ض، يف حني مت تقدمي اإ�شعافات اأولية 
ل17 �شخ�شا اآخرين خمتنقني جراء ا�شتن�شاقهم غاز 
اأحادي اأك�شيد الكرب�ن املنبعث من و�شائل التدفئة 
و  غليزان  البليدة،  اجلزائر،  وليات  بكل من  وذلك 
بال�شحايا يف عني املكان  التكفل  خن�شلة حيث مت 
ليتم حت�يلهم يف حالة مقب�لة اإىل املراكز ال�شحية. 
و اأ�شارت احل�شيلة من جهة اأخرى، اإىل وفاة امراأة 
تبلغ من العمر 60 �شنة على اإثر انهيار �شقف منزل 
م�شالح  تدخلت  حني  يف  ق�شنطينة،  ب�لية  قدمي 
اجنراف  اثر  على  البليدة  ل�لية  املدنية  املاية 
الرتبة اأثناء القيام باأ�شغال احلفر ببلدية ال�ش�معة، 
و  �شنة   59 العمر  من  يبلغ  �شخ�ض  وفاة  اإىل  اأدى 

ا�شابة �شخ�شني اخرين بجروح خمتلفة.
ماأدبة ع�صاء 2020 

تنّظم    Ooredoo
ماأدبة ع�ساء على �سرف 
ال�سحفيني اجلزائريني 

وفاًء للتزامها اإىل جانب ال�شحافة ال�طنية، نّظمت 
Ooredoo�شهرة الأربعاء 29 جانفي 2020، بفندق 
على  ع�شاء  ماأدبة  العا�شمة،  باجلزائر  ال�شرياط�ن 
هذا  عرف  اجلزائرية.   الإعالمية  الأ�رسة  �رسف 
وحميمية،  اأخ�ية  اأج�اء  جرىيف  الذي  احلدث 
لـ العام  واملدير  الت�شال،  وزير  عن  ثلني  ح�ش�رممُ
و�شائل  مثلي  بيكرزوكذا  نيك�لي   Ooredoo
الرتحيبية،  كلمته  واخلا�شة.  يف  العم�مية  الإعالم 
بامل�شهد  الإ�شادة  بيكرزعلى  نيك�لي  حر�ض 
على  م�ؤكدا  الرثي�املتن�ع،  اجلزائري  الإعالمي 
ال�رساكة الق�ية التي جتمع Ooredoo بال�شحافة 
ال�طنية.  خالل هذه املاأدبة، تطرق املدير العام ل
Ooredooملختلف الق�شايا املتعلقة بال�رسكة، مبا 
يف ذلك ال�شرتاتيجية اجلديدة لل�رسكة القائمة على 
التح�ل الرقمي، ال�شتثمار، امل�ش�ؤولية الجتماعية 

لل�رسكة، الرعاية وال�رساكة مع و�شائل الإعالم.

مترنا�صت

ارهابي ي�سلم نف�سه 
لل�سلطات الع�سكرية 

�شلم ارهابي نف�شه لل�شلطات الع�شكرية بتمرنا�شت 
به  اأفاد  ما  ح�شب  ال�شاد�شة،  الع�شكرية  بالناحية 
اأنه  امل�شدر  ،وجاء يف  ال�طني  الدفاع  ل�زارة  بيان 
ق�ات  جه�د  وبف�شل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  »يف 
اجلي�ض ال�طني ال�شعبي، �ّشلم اإرهابي نف�شه، الي�م 
30 جانفي 2020، لل�شلطات الع�شكرية بتمرنا�شت/
الناحية الع�شكرية ال�شاد�شة ويتعلق الأمر بامل�شمى 
كان  الذي  »طارق«،  املكنى  الطيب«،  »من�ش�ري 
مبنطقة  الإرهابية  اجلماعات  �شمن  ين�شط 
اأخرى على  لت�ؤكد مرة  النتائج  ال�شاحل«وتاأتي هذه 
»فعالية املقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجي�ض 
ال�طني ال�شعبي ق�شد الق�شاء على ظاهرة الإرهاب 
الرتاب  كامل  عرب  والطماأنينة  الأمن  وا�شتتباب 

ال�طني«، ي�شيف بيان وزارة الدفاع ال�طني.

 م .اأمني

جامعات  من  الباحث�ن  ورافع 
عن  ال�طن  داخل  ومن  عربية 
الذي  الإعالمي  التنظري  مقاربة 
اأن  معتربين   « ب«القيمة  يهتم 
 « القيمية  احلتمية   « نظرية 
الرحمان  عبد  عزي  للربوفي�ش�ر 
الت�ش�رات  من  العديد  اإىل  ت�شري 
على  اإ�شقاطها  يجب  التي  الهامة 
يعاين  اإذ  الإعالمية  املمار�شة 
من  املحلي  الإعالمي  امل�شهد 
خطرية  واختاللت  تناق�شات 
»الأخبار  ظاهرة  انت�شار  منها 
العمل  وت�ظيف   « املغل�طة 

الأطر  خارج  لأغرا�ض  الإعالمي 
الن�شاط  و�شياقات  املهنية 
يف  امل�شارك�ن  ودعا  والأعباء 
ال�شاد�ض  الدويل  امللتقى  اأ�شغال 

الإعالم  و�شائل  يف  القيمة  ح�ل 
خمترب  قبل  من  نظم  الذي 
والإعالمية  الت�شالية  الدرا�شات 
�رسورة  اإىل  م�شتغامن  جلامعة 

وتاأطري  الإعالمي  العمل  اأخلقة 
الف�شاء  يف  الإعالمية  العملية 
من  العديد  اأن  م�ؤكدين  ال�شبكي 
طالت  التي  اخلطرية  الظ�اهر 
واملهني  الرمزي  وكيانه  الإعالم 
ال�شتخدام  لف��شى  راجعة 
ومهن  امل�شطلحات  ومتييع 
و�شارك  هذا  والإعالم  الت�شال 
جامعات  من  جامعي�ن  اأ�شاتذة 
�شعيدة  ق�شنطينة  العا�شمة 
يف  ووهران  وم�شتغامن  غليزان 
ال�شاد�ض  الدويل  امللتقى  اأ�شغال 
مع  ونظم  مرات  اأربع  اأجل  الذي 

اأواخر ال�شهر اجلاري

�صمن تو�صيات امللتقى الدويل »القيمة يف و�صائل االعالم »

مراجعة دور �سلطات ال�سبط الإعالمية يف اجلزائر

حمكمة  لدى  التحقيق  قا�شي  اأمر 
م�ظفني  باإيداع  اأهرا�ض  �ش�ق 
لت�شالت  العملياتية  باملديرية 
احلب�ض  ال�لية  بذات  اجلزائر 
حتت  اآخرين   11 وو�شع  امل�ؤقت 
به  اأفاد  الق�شائية، ح�شبما  الرقابة 
ال�لئي  بالأمن  بالت�شال  املكلف 
كرمي  حممد  ال�رسطة  حمافظ 

مردا�شي.
ويف ت�رسيح اأو�شح  ذات املحافظ 
معل�مات  ورود  على  بناء  باأنه 
القت�شادية  الفرقة  لعنا�رس 
ال�لئية  بامل�شلحة  واملالية 
ال�لية  باأمن  الق�شائية  لل�رسطة 
كميات  يف  نق�ض  ب�ج�د  تفيد 
امل�ج�دة  النحا�شية  الكابالت 
املديرية  لذات  ال�لئي  باملخزن 
مع وج�د و�ش�لت خا�شة بها متت 
التي  التحقيق  عمليات  مبا�رسة 
جمم�عة  ه�ية  حتديد  من  مكنت 
مع  املت�اطئني  امل�ظفني  من 

املديرية  بذات  م�شالح  روؤ�شاء 
الق�انني  مبخالفة  »يق�م�ن  حيث 
والتنظيمات والت�شرت عن هذا اخللل 
والعجز املايل بالتزوير يف حمررات 
ر�شمية »  واأفاد ذات املتحدث باأن 
القيمة املالية لهذا النق�ض  تعادل 
جميع  وبا�شتكمال  دج  ملي�ن  ال20 
اإجناز  مت  القان�نية  الإجراءات 
م�ظفا   13 حق  يف  ق�شائي  ملف 
يف  »الغ�ض  جرم  عن  فيهم  م�شتبها 
يف  و«التزوير  احل�شابات«  تنفيذ 
اإدارية وا�شتعمالها« و«اإ�شاءة  وثائق 
و«عرقلة  ال�ظيفة«  ا�شتغالل 
الف�شاد«  جرائم  يف  التحقيق 
اأم�ال عم�مية« قدم�ا  و«اختال�ض 
مب�جبه اأمام وكيل اجلمه�رية لدى 

حمكمة �ش�ق اأهرا�ض 
قا�شي  على  بدوره  اأحالهم  الذي 
باإيداع  اأمرا  اأ�شدر  الذي  التحقيق 
اثنني منهم احلب�ض امل�ؤقت و و�شع 
11 اآخرين حتت الرقابة الق�شائية. 

ات�صاالت اجلزائر�صوق اأهرا�س

اإيداع موظفني احلب�ص املوؤقت وو�سع 
11 حتت الرقابة 

�صدد اأ�صاتذة باحثون يف اأ�صغال امللتقى الدويل املنظم حول »القيمة يف و�صائل االإعالم » 
على �صرورة تفعيل دور �صلطة ال�صبط ال�صمعي الب�صري و�صلطة �صبط ال�صحافة املكتوبة 

التي مل يتم ا�صتحداثها حلد االآن 

    ت�سحيحات
ي�صني بوغازي

دائما  ما يثرينا منجز غري مكتملة اأركانه ، اإذ 
دائما  يتطلب منا ت�شحيحات واإعادة قراءة 
يف كل زمان ومكان  ،ورمبا فكرة  النخراط  
ب�شعف  ترتبط   ما  ت�شحيحات   كثريا  يف  
ت�ش�ر وقلة اطالع ، واإن كانت  دائما  واأبدا 
اأي�شا  الأركان  مبالة  مكتملة  تاأتي من ل   ،

اأو  تفكريي  اأو  انهماك مهني  مبالة يف  ، ل 
غريه ، كائن ما كان ؟ فهي تق�دنا اإىل اإعادة 
وتنقيط  ت�شحيحات  مار�شة  واىل  نظرا 

و�شياغات جديدة .
والذي   ، �شك  يطاله  ل  الذي  ال�شيء  لكن  
اإعادة  مار�شة  يف  التجارب   اأوىل   يعرفه  
 ، افرتا�شا  انتهى منه  النظر وت�شحيحا ملا 
ذاتها  بحد  الت�شحيحات   فكرة  اأن  يق�ل�ن 
لي�شت دائما  خامتة  ح�شن اطالع ، ولي�شت 
قدرة تدبر ول كثرية اإطالع ؟ لن اأ�شياء كثرية 
دائما ما تاأتي من فج�ات  تلك  الت�شحيحات 

، فتفتح لنا ت�افد و دروب ع�شية  علينا يف 
الت�شحيحات   يجعل  ما   ، كثرية  اأحايني 
نف�شها تتطلب منا  ت�شحيحات على الأوىل  

واإعادة نظر !
ب�شالمة  م�رسة  عاهة   تفادي  ولأجل 
حفظ   ،ولأجل  بعينها  ومنجزات  ال�شتغال 
اأحقية منجزات  منتهى منها ، فان  عادات 
ترتب  واأن  تذكر  اأن  تبدو يل  جديرة  �شيئة 
على  اإقدامنا   �شاعة   ، اإليها  يلتفت  واأن  
اأو رزم   اأو ترجمة  لأفكارنا  منجز لأعمالنا 
ا�شتغالتنا الي�مية ، والتي تتجلى فيما نريده 

و فيما ن�شعى اإليه ،اأوىل هذه العنا�رس اأن ل 
نركن اإىل مبالة  ول نركب �شه�اتها ، واأن ل 
ن�شمع  ن�شائح تهاون  ول  ننفذ  كتابه ، فهما 
ان�شغالتنا  جنعل   اأن   اإىل  مطية  اأول  معا 
فما  ؟  حمالة   ل  اإعادة   حمط  ومنجزاتنا 
اإحالة ناق�ض  اإل  دخل احدهما على �شيء  

يريد اإكمال و�شعيفا يريد اأن يتق�ى ؟
انتباه و�شعف  العادات  ت�رسعا وعدم  ومن 
جمرما  وتق�شد  كثرية   ونكايات  كفاءة 
�شارة   عادات  بع�ض   كلها  ،هي  بال�رس 
؟ وكلها  تق�د  تع�شف بال رحمة مبا ننجز 

، وفى  راأ�شا  اىل ت�شحيحات  واعادة نظر 
حقيقة  تفعل هذه العادات  فعلتها  امل�رسة   
مبقا�شات دات �شلة باأ�شياء ب�شيطة  وي�مية 
، او مبقا�شات دات �شلة  بق�شايا  �شامية ، 
وم�شتقبل  �شع�ب  على م�شري  اآثار  من  لها  

اأمم .
ان منجزا  حني  يغدو  �شهال ومتاحا  تطاله 
ت�شحيحات ، من دون ادين �شك ، اأنه  منجز  
ل يع�ل عليه ، منجز ل يقيم امال ول ميكنه 
ان يغدو مطية اقالع ، فه�  يف جميع اح�اله  

ل يعتمد عليه .

روؤى 

بـ 48 مليون دوالر..

املغرب تعقد �سفقة 
مع »اإ�سرائيل« ل�سراء 

طائرات م�سرية
ا�شتطالع  طائرات   3 املغربي  اجلي�ض  ت�شلّم 
م�شرّية »اإ�رسائيلية« ال�شنع بح�شب ما اأفاد به 
امل�قع الفرن�شي املتخ�ش�ض يف ال�شاأن الأمني 
اإنتيليجن�ض اأونالين اخلرب الذي تداولته اأي�شاً 
ال�شفقة  اأن حجم  ي�ؤّكد  اإعالم مغربية  و�شائل 
من  طائرات  ويخ�ّض  دولر  ملي�ن   48 بلغ 
البث »الإ�رسائيلية« كانت  طراز هريون. هيئة 
وطيداً  ا�شتخبارياً  تعاوناً  هناك  اأّن  اأكدت  قد 
بني اململكة و«اإ�رسائيل« منذ عق�د بالتزامن، 
رجال  »الإ�رسائيلية«  اخلارجية  وزارة  دعت 
املحتلة  فل�شطني  لزيارة  املغاربة  الأعمال 
وحّثتهم على التعاون معها ولفتت يف تغريدتها 
املغربي  املجتمعني  بني  العالقات  اأن  اإىل 

و«الإ�رسائيلي« تتط�ر ب�شكل ملح�ظ.

يف عملية نوعية مل�صالح 
اجلمارك

حجز 600 طائر ح�سون 
مهرب من املغرب مبغنية

مبغنية،من  املتنقلة  الفرقة  عنا�رس  متكن 
املهددة  احل�ش�ن  طائرمن ن�ع  حجز 600 
املغرب  على  من  مهربة   بالنقرا�ض. كانت 

.Peugeot Expert منت �شيارة من ن�ع
مكافحة  حملة  اإطار  يف  تدخل  التي  العملية 
على  اجلمارك  م�شالح  تق�دها  التي  التهريب 
اثر كمني  اأقيم  على  الغربية   متت  احلدود 
ملراقبة الطريق ال�طني رقم 07 باإقليم دائرة 
مغنية ولية تلم�شان، حيث تني ان الكمية من 
الداخلية  املناطق  نح�  مهربة  كانت  الطي�ر 
لبيعها مببالغ تتجاوز ال5000 دج للطري ال�احد 
اإحالته  ال�شيارة  و  �شاحب   ت�قيف  مت  كما   .
على اجلهات الق�شائية املخت�شة يف حني مت 
الغابات  من  م�شالح  اىل  املحج�زات  ت�شليم 
بغابات  اإطالقها  قبل  بيطريا  معاينتها  اجل 

ال�لية .
 حممد بن ترار

تدخلت م�شالح احلماية املدنية 
بال�شلف لإجالء جثة �شخ�ض اأرداه 
القطار قتيال،  ح�شبما علم لدى 
بذات  والت�شال  الإعالم  خلية 
اأن  امل�شدر،  واأو�شح  امل�شالح. 
هذا احلادث وقع بحدود ال�شاعة 
ال�شالم  بحي  م�شاء  ال�شاد�شة 
اإثر  على  ال�شلف(،  مدينة  )و�شط 
من  القادم  ك�راديا  قطار  ده�ض 

العا�شمة  اجلزائر  باجتاه  وهران 
�شنة   42 العمر  من  يبلغ  ل�شخ�ض 
ما اأدى اإىل وفاته يف عني املكان 
لذات امل�شدر فقد مت  وا�شتنادا 
اإجالء جثة ال�شحية اإىل م�شلحة 
»اأولد  مب�شت�شفى  اجلثث  حفظ 
امل�شالح  فتحت  فيما  حممد«  
الأمنية املخت�شة حتقيقا ملعرفة 

مالب�شات احلادث. 

و  املياه  �رسكة  ا�شتحدثت 
م�ؤخرا  »�شيال«  للجزائر  التطهري 
ت�شيري  و  لالإ�رساف  مركزا  بتيبازة 
مب�شاكل  اأح�شن  للتكفل  التدخالت 
التي  ال�لية  بهذه  ال�رسوب  املاء 
الت�زيع  يف  تذبذبا  و  ندرة  ت�شجل 
من  علم  ح�شبما  مناطقها،  بعديد 
القائمني على هذا املركز و تتمثل 
ن�عية  )املركز( يف حت�شني  مهامه 
�رسكة  تقدمها  التي  اخلدمات 
»�شيال« و رفع �شكاوي و ان�شغالت 
بخ�ش��ض  املتعلقة  امل�اطنني 
اأو  ال�رسوب  باملاء  التزود  اإنقطاع 
و  الت�رسبات  ل�شيانة  اأو  التذبذب 
ت�رسيع وترية تدخل فرق ال�شيانة، 
املركز  رئي�ض  به  اأفاد  ما  ح�شب 
زيارة  هام�ض  على  بالل،  ،ب�زيدي 

م�جهة لفائدة ال�شحفيني.
حيز  دخل  الذي  املركز  يتلقى  و 
�شكاوي  معدل  م�ؤخرا،  اخلدمة 

ترتاوح ما بني 70 و 80 �شك�ى ي�ميا 
عرب الرقم الأخ�رس ليتم حت�يل كل 
امل�ش�ؤولة عن  ال�حدة  اإىل  ان�شغال 
و  امل�ش�ؤول  ذات  ح�شب  امل�شكلة، 
يف  للمركز  امل�شافة  القيمة  تكمن 
�رسعة التدخل التي عادة ما ت�شكل 
هاج�شا للزبائن عند انقطاع التزود 
ب�شبب احل�ادث اأو اأ�شغال ال�شيانة، 
و  الإ�رساف  مركز  يتك�ن  حيث 
التدخالت من ثالثة مراكز  ت�شيري 
و  غرب  و  �رسق  )تيبازة  فرعية 
و�شط( و �شكلت هذه الزيارة لفائدة 
فر�شة  ال�طنية  الإعالم  و�شائل 
امل�شار  عن  قرب  عن  لالطالع 
حيث  املياه،  مبعاجلة  اخلا�ض 
معاجلة  حمطة  الزيارة  �شملت 
جن�بي  اأعمر،  ب�شيدي  املياه 
علمي  مبخرب  املزودة  تيبازة، 
ملعاجلة املياه بطلقة 51.000 مرت 

مكعب ي�ميا.

ال�صلف

قطار كوراديا يده�ص �سخ�سا 
بحي ال�سالم 

م�صاكل املاء ال�صروب بتيبازة

ا�ستحداث مركز لت�سيري التدخالت
رويبة  قرية  اأم�ض  اأول  اهتزت 
عا�شمة  غرب  احلجر  عني  ببلدية 
فاجعة  وقع  على  الب�يرة  ولية 
�شاب حدا حلياته يف ظروف  و�شع 
حيث  تراجيدية  بطريقة  غام�شة 
معلقة  هامدة  جثة  عليه  العث�ر  مت 
زيت�ن  �شجرة  على  قما�ض  بقطعة 
يف حقل غري بعيد عن منزله العائلي 
املدنية  احلماية  فرقة  وتدخلت   ،

م�شلحة  اىل  جثته  لنقل  ب�شام  لعني 
حممد   « مب�شت�شفى  اجلثث  حفظ 
لعر�شها  الب�يرة  ب��شياف » مبدينة 
فتحت  فيما   ، الت�رسيح  لعملية 
حتقيقا  ال�طني  الدرك  م�شالح 
احلقيقية  الأ�شباب  لتحديد  معمقا 
خلفت  التي  الأليمة  احلادثة  لهذه 
ج�ا من احلزن والأ�شى باملنطقة .
اأح�صن مرزوق

البويرة

انتحار اأب لطفلني بعني احلجر



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 

 

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

