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اأبدت اال�ستعداد التام لتقدمي مقرتحات هامة وفعالة

جمعية الباحثني يف الإعالم و ت�سارك يف 
جل�سات وزارة الت�سال

ال�سيدة الكاأ�س ويف بوعودها
ك�نت من�ف�سة ك�أ�س اجلمهورية عند وعوده� املتعلقة املف�ج�آت 
ال�سدد  هدا  ويف  منه�،  املتقدمة  الأدوار  عليه�  عودتن�  التي 
�سهد  اأن  بعد  ب�سمته  يرتك  اأن  دون  النه�ئي  ثمن  الدور  مل مير 
خروج فرق كبرية اأم�م اندية الأق�س�م ال�سفلى، حيث �سكل ن�دي 
يوف�ريك مف�ج�أة من العي�ر الثقيل بعدم� اأق�سى فريق من النخبة 
اأين ك�نت ال�سحية تتمثل يف مولودية  التوايل،  الث�ين على  للدور 
وهران، بينم� خرج ح�مل ك�أ�س الن�سخة الف�رطة �سب�ب بلوزداد 
ب�إنه�ء  على يد احت�د ب�سكرة، من جهته� عجلت جمعية وهران 

مغ�مرة احت�د الع��سمة واأخرجته من الب�ب ال�سيق.

مبوحلي وع�سلة وجها لوجه
مبوحلي   وه�ب  راي�س  الوطني  املنتخب  عرين  ح�ر�س�  التقى 
وحلزم  التف�ق  فريقيهم�  جمعت  قوية  مب�راة  يف  ع�سلة  مليك 
تواجد  اأين  للمحرتفني،  ال�سعودي  الدوري  التوايل حل�س�ب  على 
ح�ر�س� اخل�رض �سمن الت�سكيلة الأ�س��سية لفريقيهم� وهم� اللذان 

يعتربان ركيزة اأ�س��سية. 

النقابة الوطنية لل�سيادلة اجلزائريني املعتمدين 

دعوة ملراجعة املر�سوم التنفيذي 
اخلا�س باملوؤثرات العقلية 

دع� امل�س�ركون اليوم اخلمي�س ب�سكيكدة يف اأ�سغ�ل اليوم الوطني الأول 
لل�سيدلة اإىل »اإع�دة النظر يف املر�سوم التنفيذي اجلديد 19-379 و 
اخل��س بت�سيري املوؤثرات العقلية« الذي �سدر يف اجلريدة الر�سمية 
يف ج�نفي امل��سي. ويف ت�رضيح اعترب رئي�س مكتب �سكيكدة للنق�بة 
الوطنية اجلزائرية لل�سي�دلة اجلزائريني املعتمدين و املن�سق الوطني 
�سيدخل  الذي  التنفيذي  املر�سوم  اأن  عي��س،  �س�لح  النق�بة،  لذات 
حيز التنفيذ بداية اأفر يل املقبل »�سعب التنفيذ ب�لن�سبة لل�سي�دلة و 
الأطب�ء على حد �سواء«، مط�لب� امل�رضع اجلزائري ب�إع�دة النظر فيه 

لأنه �سيوؤثر، ح�سبه، على ال�سحة العمومية ب�لدرجة الأوىل.
الطبيب  التنفيذي »يجرب  اأن هذا املر�سوم  ال�سي�ق  واأ�س�ف يف ذات 
الطبيب  من  كال  يلزم  و  الوقت  نف�س  طبية يف  �سف�ت  و  ثالث  منح 
ذلك  معتربا  منه�«،  بن�سخة  الحتف�ظ  املري�س  كذا  و  ال�سيديل  و 
»عملية معقدة خ�سو�س� و اأن ال�سيديل ملزم ب�لحتف�ظ بكل و�سفة 

ملدة �سنتني ك�ملتني«.

خالل اأ�سبوع باملناطق احل�سرية

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 7 اأ�سخا�س 
لقي 7 اأ�سخ��س حتفهم واأ�سيب 383 اآخرون بجروح متف�وتة اخلطورة 
يف 326 ح�دث مرور ج�سم�ين على م�ستوى املن�طق احل�رضية خالل 
الفرتة املمتدة من 4 اىل 10 من �سهر فرباير اجل�ري، ح�سبم� اأف�د 
اأنه  ذاته  واأ�سح امل�سدر  الوطني     لالأمن  الع�مة  للمديرية  بي�ن  به 
فقد  امل��سي  الأ�سبوع  خالل  امل�سجلة  الإح�س�ئي�ت  مع  ب�ملق�رنة 
مت ت�سجيل انخف��س� يف عدد الوفي�ت ب5 ح�لت وارتف�ع� يف عدد 
احلوادث  عدد  يف  حم�سو�س�  ارتف�ع�  وكذا  ح�لت  ب4  اجلرحى 
اأ�سب�ب هذه  اأن  اإىل  ال�سلة  ذات  وت�سري املعطي�ت  قدر ب16 ح�دث 
احلوادث تعود ب�لدرجة الأوىل اإىل العن�رض الب�رضي بن�سبة تفوق 95 
ب�مل�ئة نتيجة عدم احرتام م�س�فة الأم�ن و الإفراط يف ال�رضعة و 

الإره�ق اإ�س�فة اإىل العوامل الأخرى املرتبطة ب�ملركبة واملحيط.
دعوته�  الوطني  لالأمن  الع�مة  املديرية  جددت  الإط�ر،  هذا  يف 
ال�سي�قة،  اأثن�ء  واحلذر  توخي احليطة  اإىل  الع�م  الطريق  مل�ستعملي 
مع �رضورة احرتام ق�نون املرور، ال�رضعة املحددة، وكذا املراقبة 

الدورية للمركبة.

�سوق اأهرا�س

اإنهاء مهام رئي�س بلدية اأولد ادري�س
تقرر اإنه�ء مه�م رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لأولد اإدري�س املت�بع 
يف ق�س�ي� ف�س�د بقرار من وايل �سوق اأهرا�س لون��س بوزقزة ، ح�سب 

م� علم من املكلفة ب�لت�س�ل مب�س�لح الولية اإين�ل لع�يب.
التنفيذي  اجله�ز  »رئي�س  اأن  املتحدثة  ذات  اأو�سحت  ت�رضيح  ويف 
املحلي اإتخذ قرار اإنه�ء امله�م جراء مت�بعة رئي�س املجل�س ال�سعبي 
البلدي لأولد اإدري�س يف ق�س�ي� تتعلق ب )تبديد امل�ل الع�م( و)�سوء 
ب�لعتم�د  ج�ء  امله�م  اإنه�ء  قرار  اأن  واأ�س�فت  الوظيفة(«  اإ�ستغالل 
على امل�دة 43 من ق�نون البلدية والتي تن�س على اأنه »يوقف بقرار 
من الوايل كل منتخب تعر�س ملت�بعة ق�س�ئية ب�سبب جن�ية اأو جنحة 
له� �سلة ب�مل�ل الع�م اأو لأ�سب�ب خملة ب�ل�رضف اأو ك�ن حمل تدابري 
ق�س�ئية ل متكنه من ال�ستمرار يف مم�ر�سة عهدته النتخ�بية ب�سفة 
�سحيحة اإىل غ�ية �سدور حكم نه�ئي من اجلهة الق�س�ئية املخت�سة 
ويف ح�لة �سدور حكم نه�ئي ب�لرباءة ي�ست�أنف املنتخب تلق�ئي� وفوري� 

مم�ر�سة مه�مه النتخ�بية«. 

اجلزائرية  اجلمعية  تعتزم 
الإعالم  علوم  يف  للب�حثني 
والت�س�ل امل�س�ركة يف اجلل�س�ت 
التي اأطلقته� وزارة الت�س�ل حول 
الإعالم  قوانني  واإثراء  مراجعة 
الإعالم اللكرتوين  وترقية مك�نة 
وتقوم اجلمعية اجلزائرية للب�حثني 
ب�لتع�ون  والت�س�ل  الإعالم  يف 

الت�س�لية  الدرا�س�ت  خمرب  مع 
م�ستغ�من  جل�معة  والإعالمية 
على تنظيم العديد من امللتقي�ت 
اإ�سك�لي�ت ه�مة  الأك�دميية تع�لج 
والإعالم  الت�س�ل  ق�س�ي�  يف 
نظمت  اإذ  امل�ستجدة  وظواهره 
اأك�دميية  ندوة  موؤخرا  اجلمعية 
كم�   « الك�ذبة  الأخب�ر   « حول 

اطر ور�سة علمية حول » الإعالم 
اجلمعية  وحت�رض   « القت�س�دي 
ب�حثون  اإليه�  ينت�سب  التي 
خمتلف  من  الإعالم  واأ�س�تذة 
منتدى  مل�رضوع  الوطن  ج�مع�ت 
اجلمعية الإعالمي الذي �سيجوب 
ويطرح  الوطن  ولي�ت  من  عدد 
مهنية  وت�سورات  عمل  م�س�ريع 

ثمنت  وقد  الت�س�ل  قط�ع  يف 
يف  للب�حثني  اجلزائرية  اجلمعية 
املب�درة  والت�س�ل  الإعالم  علوم 
التي اأطلقته� وزارة الت�س�ل حول 
املهنيني  مع  الت�س�ور  جل�س�ت 
والت�س�ل  الإعالم  قط�ع  يف 
الإعالم  ق�نون  م�س�مني  لإثراء 
ترتقي  جديدة  ت�سورات  وتقدمي 

وتوؤطره  الوطني  الإعالم  مبك�نة 
التوا�سل  من�س�ت  على  اأن�سطته 
اجلمعية  وحت�رض  الجتم�عي 
الإعالم  يف  للب�حثني  اجلزائرية 
الدرا�س�ت  وخمرب  والت�س�ل 

لتنظيم  والإعالمية  الت�س�لية 
الأك�دميية  امللتقي�ت  من  عدد 
للب�حثني وطلبة  التدريب  ودورات 

الإعالم والت�س�ل 
م.اأمني

خبر في 
صورة

تن�سط  �سبك�ت  عدة  تفكيك  مت 
املنظمة  اجلرمية  ج�ل  يف 
ب�لإره�ب  مرتبطة  واحدة  منه� 
 ،2019 �سنة  خالل  بوهران 
ال�رضطة  مراقب  اأف�د  ح�سبم� 
ا�ستعرا�سه  لدى  حممد،  �س�كور 
لن�س�ط�ت  ال�سنوية  للح�سيلة 
الغرب  لع��سمة  الولئي  الأمن 

اجلزائري.
مت  اأنه  احل�سيلة،  ذات  ت�سري  و 
على  مت  اإره�بية  �سبكة  تفكيك 
ك�نوا  �سخ�س�،   17 توقيف  اأثره� 
ب�عتداءات  القي�م  يعتزمون 
لغتي�لت،  والتخطيط  اإره�بية 

اأ�س�ر رئي�س الأمن الولئي  حيث 
تن�سط  ك�نت  ال�سبكة  اأن  لوهران 
ب�لإره�ب  الإ�س�دة  جم�ل  يف 

وجتنيد ال�سب�ب.
هذه  عن��رض  توقيف  مت  وقد 
و�سبط  الإجرامية  ال�سبكة 
عت�د  و  ن�رية  اأ�سلحة  بحوزتهم 
خمتلف  من  �سيد  بن�دق   7 منه� 
و5  م�سد�س�ت  و3  الأ�سن�ف 
اأ�سلحة بي�س�ء ا�س�فة اإىل اأجهزة 
كم� متت مع�جلة  الآيل  لالإعالم 
ب�لتخ�بر  تتعلق  اأخرى  ق�سية 
واأ�رضطة فيديو  وا�ستعم�ل �سور 
و�س�ئل  عرب  ون�رضه�  م�سجلة 

بهدف  الجتم�عي  التوا�سل 
للدولة  نظ�مية  بهيئة  الإ�رضار 

مثلم� اأبرزته نف�س احل�سيلة.
اإىل  احل�سيلة  ذات  واأ�س�رت 
ت�سجيل عدة ق�س�ي� تتعلق بحجز 
كغ   5.37 كمية  منه�  املخدرات 
جمموع  و  الكوك�يني،  م�دة  من 
465.826 كغ من الكيف املع�لج 
و470 غرام من م�دة امل�ريجوان� 
و110.052 قر�س مهلو�س حيث 
اأ�س�ر ال�سيد �س�كور يف هذا ال�سدد 
اأن ظ�هرة املهلو�س�ت يف تف�قم 

نظرا للكمي�ت املحجوزة.
ب�جلرمية  يتعلق  فيم�  و 

رئي�س  اأكد  فقد  الإلكرتونية، 
مت  اأنه  لوهران  الولئي  الأمن 
طرف  من  ق�سية   140 مع�جلة 
ب�مل�ئة   87 اأن  مربزا  م�س�حله، 
قد  الق�س�ي�  هذه  جمموع  من 
الق�س�ي�  توجد  بينم�  حله�  مت 
اأي 12.05 ب�مل�ئة قيد  املتبقية 

املع�جلة.
غري  الهجرة  بخ�سو�س  و 
نف�س  اأف�د  فقد  ال�رضعية 
للمهربني  �سبكة   21 اأن  امل�سدر 
ولية  م�ستوى  على  الن��سطني 
تفكيكه� حيث مت  وهران قد مت 

توقيف 32 �سخ�س. 

وهران

تفكيك �سبكة مرتبطة بالإرهاب �سنة 2019 

بعني الدفلى و تيبازة 

تدمري 3 خمابئ لالإرهابيني و8 قنابل تقليدية ال�سنع 
الوطني  للجي�س  مف�رز  دمرت 
عني  وليتي  من  بكل  ال�سعبي، 
خم�بئ  ثالثة  وتيب�زة،  الدفلى 
قن�بل    8 و  الإره�بية  للجم�ع�ت 
به  اأف�د  ح�سبم�  ال�سنع،  تقليدية 
اليوم اخلمي�س بي�ن لوزارة الدف�ع 

الوطني.
»يف  اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
ك�سفت  الإره�ب،  مك�فحة  اإط�ر 
الوطني  للجي�س  مف�رز  ودمرت 

 2020 فيفري   12 يوم  ال�سعبي، 
بكل  ومت�سيط  بحث  عملي�ت  اإثر 
وتيب�زة/ن.ع.1،  الدفلى  عني  من 
للجم�ع�ت  خم�بئ   )03( ثالثة 
تقليدية  قن�بل  و)08(  الإره�بية 

ال�سنع واأغرا�س اأخرى«.
التهريب  حم�ربة  اإط�ر  يف  و 
»اأوقفت  املنظمة،  واجلرمية 
ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مف�رز 
وبرج  ج�نت/ن.ع.4  من  بكل 

ثم�نية  خمت�ر/ن.ع.6،  ب�جي 
�س�حنة  و�سبطت  اأ�سخ��س   )08(
ومولدين )02( كهرب�ئيني ومطرقة 
خليط  من  كي�س�   150 و  �سغط 
�سي�ق  الذهب«يف  وخ�م  احلج�رة 
ال�سواحل  حرا�س  »�سبط  اآخر، 
كيلوغرام   )12( بوهران/ن.ع.2، 

من الكيف 
عن��رض  اأوقف  حني  يف  املع�لج، 
من  بكل  الوطني،  الدرك 

وب�تنة/ن.ع.5،  تلم�س�ن/ن.ع.2 
ت�جر خمدرات و�سبطوا 

امل�دة  نف�س  من  كيلوغرام   5،8
قر�س   490 اإىل  ب�لإ�س�فة 
»اأوقف  اأخرى،  جهة  مهلو�س«من 
ثالثة  الوطني  الدرك  عن��رض 
ثالث  بحوزتهم  اأ�سخ��س   )3(
ب�تنة  من  بكل  �سيد  بن�دق   )03(

و�سطيف/ن.ع.5« 

اآث ورثيالن :
 �سالة اال�ست�سقاء و 

ذبح خرفان لتوزيعها 
على املحتاجني 



الوزير الأول عبد العزيز جراد

 اآلية االأمم املتحدة ال�سرتجاع 
املال املنهوب

.       اإمكانية جلوء الدولة اإىل التمويل اخلارجي
اأكد  الوزير الأول عبد العزيز جراد, اأن اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة مبكافحة الف�ساد هي الأكرث مالئمة لتاأ�سي�س عمل الدولة يف م�سار ا�سرتجاع الأموال 
املنهوبة موؤكدا اأن خمطط عمل حكومته الذي �سادق عليه الربملان بالأغلبية هو ميثاق من اجل جزائر جديدة مربزا اأن حتديد  الأولويات وتنفيذ املخطط 

ال�ستعجايل لتدارك فوارق التنمية املحلية, خا�سة باملناطق اجلنوبية, واجلبلية والريفية �سيتم �سبطه يف الجتماع القادم بني احلكومة والولة .
باية.ع

بعد يومني من املناق�شة خمطط 
اأكد الوزير الأول  عمل احلكومة 
نواب  ان�شغالت  على  رده  يف 
با�شرتجاع  تعلق  فيما  ال�شعب 
اتفاقية  اأن  املنهوبة  الأموال 
املتعلقة  املتحدة  الأمم 
الأداة  ت�شكل  الف�شاد  مبكافحة 
القانونية الوحيدة التي ت�شتوجب 
وغريها  الأر�شدة  ا�شرتداد 
امل�رشوعة  غري  الأمالك  من 
املتعلقة بالف�شاد معرتفا بتعقيد 
ما  و  العمليات  من  النوع  هذا 
لتج�شيدها,  وقت  من  ت�شتوجبه 
مبختلف  ذلك  يف  م�شتدل 
�شبت يف  التي  الدولية  التجارب 
اأو�شح باأن  انه  غري  ال�شدد  هذا 
و  الأمالك  م�شادرة  م�شار 
اإجالئها  و  املنهوبة  الأر�شدة 
�رشوط.  ثالث  توفر  ي�شتلزم 
والأر�شدة  الأمالك  اإثبات  هي 
وحتديد  الف�شاد  من  املتاأتية 
الأحكام  توفر منطوق  و  مكانها 
اتفاقات  وجود  كذا  و  النهائية 
كدعامة  الق�شائية  امل�شاعدة 
ذكر  كما  امل�شار  بهذا  للتعجيل 

من   54 املادة  مب�شمون  اأي�شا 
قانون حماربة ومكافحة الف�شاد 
تقادم  عدم  على  تن�ص  التي 
العقوبة  ول  العمومية  الدعوى 
يف حالة حتويل عائدات جرائم 
م�شريا  اخلارج,  اإىل  الف�شاد 
املنهجية,  حيث  من  و  اأنه  اإىل 
التي  هي  العدل  وزارة  فاإن 
العملياتي  النظام  وت�شع  حتدد 

ال�رشوري لتنفيذ هذا امل�شار
اإىل خمطط  الوزير الأول   وعاد 
باأنه  اأكد  حيث  حكومته  عمل 
جديدة  جزائر  اأجل  من  ميثاق 
ملرحلة  الأ�ش�ص  ي�شع  الذي 
على  تُبنى  اأن  ينبغي  ل  جديدة 
واإمنا  املا�شي  خمططات 
حقيقية  ونظرة  بعقالنية 
وملمو�شة جلزائر تكون يف خدمة 
على  �رشورة  موؤكدا  اأبنائها 
املعرفة  اقت�شاد  نحو  التوجه 
الذي �شي�شمح لبلدنا باأن يحظى 
ب�شكل  يتقدم  عامل  يف  مبكانة 
باأن  اجلزائر  مذكرا  م�شتمر 
واملوارد  الو�شائل  على  تتوفر 
اأهدافها,  ببلوغ  لها  ت�شمح  التي 
ل�شيما القت�شادية منها, داعيا 
املقيمة  اجلزائرية  الكفاءات 

باخلارج اإىل امل�شاهمة يف تنمية 
البالد

خارطة طريق للولة

الن�شغالت  على  دره  ويف 
خمطط  تنفيذ  باآجال  املتعلقة 
اأكد الوزير الأول  عمل احلكومة 
اأن اجتماع احلكومة بالولة الذي 
خالل  اجلمهورية  رئي�ص  قرره 
�شيحدد  املقبلة  القليلة  الأيام 
الإجراءات  ويرتجم   الأولويات 
للتطبيق  بدقة  الآجال  وي�شبط 
برنامج  يف  جاء  ما  لكل  الفعلي 
تنفيذ  راأ�شها  وعلى   , احلكومة 
لتدارك  ال�شتعجايل  املخطط 
خا�شة  املحلية,  التنمية  فوارق 
واجلبلية  اجلنوبية,  باملناطق 
املدن  �شواحي  ويف  والريفية 
اأن  ال�شياق  نف�ص  يف  موؤكدا 
احلكومة تعي خ�شو�شية واأولوية 
وتعرب  التنمية  ملف  وح�شا�شية 
من  للعمل  ا�شتعدادها  عن 
الن�شغالت  بهذه  التكفل  اأجل 
عرب  املتوازنة  التنمية  ل�شمان 
اإق�شاء  دون  الوطن  جهات  كافة 
هذا  بان  اأكد  تهمي�ص  كما  اأو 
املحور  كان  الذي  املو�شوَع 

الأ�شا�شي لتدخل غالبية النواب, 
لدى  ق�شوى  اأولوية  ي�شكل 
ت�شاطرهم  ل  التي  احلكومة 
اأي�شا  بل  فح�شب,  الت�شخي�ص 
العي�ص  ظروف  توفري  �رشورة 
اأينما  املواطنني  لكل  الكرمي 
وجدوا, معتربا باأنه ورغم اقتناعه 
والختالل  التاأخر  باأن  التام  
التنمية  جمهودات  اللذين ميزا 
على  احلكومة  �شتعمل  واقع  هو 
تداركه, اإل اأن الأخطر من ذلك 
--كما جاء يف رده-- هو اعتبار 
بني  التمييز  مبثابة  التاأخر  هذا 

خمتلف مناطق البالد .
ولفت يف هذا ال�شياق اإىل الواقع 
الأكرث مرارة, املثمتل يف  وجود 
يف  حتى  واإق�شاء  ظل  مناطق 
عا�شمة البالد ول ميكن للجزائر 
يف  بوتريتني,  موؤكدا  ت�شري  اأن 
نف�ص ال�شياق التزام احلكومة يف 
ا�شتمرار  ب�شمان  املجال  هذا 
والتجهيز  التحتية  البنى  برامج 
الوطن, وفق  يف خمتلف مناطق 
مقاربة ت�شاركية جديدة«, م�شريا 
يف هذا ال�شاأن اإىل اأن العمل »جار 
حاليا ملراجعة املدونة الوطنية 
تلك  خا�شة  التنموية  للم�شاريع 

مل  اأو  اأجلت  اأو  جمدت  التي 
�شبط  واإعادة  بعد  فيها  ي�رشع 
ولية  كل  يف  تنفيذها  اأولويات 
على اأ�شا�ص الحتياجات الفعلية 
والعائد  املتوفرة  والإمكانيات 
الجتماعي والقت�شادي وح�شب 

خ�شو�شيات كل منطقة.
التدخالت  اىل  تطرقه  ولدى 
جهاز  باإ�شالح  الـمتعلقة 
بان  الأول  الوزير  قال  الإدارة, 
عينها  ن�شب  و�شعت  احلكومة 
املمار�شات  من  الإدارة  تطهري 
عرب  والبريوقراطية  البالية 
التي  العملية  التدابري  من  جملة 
بالتف�شيل خمطط عمل  تناولها 
بتعزيز  الن�شغال  وبان  احلكومة 
يتقا�شمه  الالمركزي  الت�شيري 
اإىل  و�شي�شعى  التنفيذي  اجلهاز 
يف  الأداء  لتح�شني  ت�شجيعه 

خمتلف املجالت.
بع�ص  اأثاره   ما  وبخ�شو�ص 
عددا  اعتربوه  فيما  النواب 
الوزارية  الدوائر  من  فيه  مبالغا 
الأول  الوزير  ذكر  امل�شتحدثة, 
يف  تتكون  احلالية  احلكومة  باأن 
وزارية  دائرة   28 من  احلقيقة 
الوزارات  عدد  نف�ص  وهو  فقط 

موؤكدا  ال�شابقة,  احلكومات  يف 
احلكومي  الطاقم  تو�شعة  بان 
املنتدبني  الوزراء  من  لعدد 
الذين ل ميتلكون  الدولة  وكتاب 
عن  منف�شال  اإداريا  تنظيما 
ول  لها  التابعني  الوزارات 
ميزانيات م�شتقلة, لن ينتج عنه 
حم�شو�ص ويهدف  مايل  عبئ 
هذا التو�شيع  ح�شبه اإىل التكفل 
املواطنني  بان�شغالت  الأمثل 
املجالت  من  عدد  ودعم 
م�شاف  وترقيتها  اإىل  الواعدة 
من  لها  الوطنية,  ملا  الأولويات 
النمو  عجلة  دفع  يف  م�شاهمة 

القت�شادي
عبد  الأول,  الوزير   تطرق 
العزيز جراد, اخلمي�ص باجلزائر 
جلوء  اإمكانية  اإىل  العا�شمة, 
خارجية  متويالت  اإىل  اجلزائر 
ب�رشوط  الطويل  املدى  على 
التي  امل�شاريع  لتمويل  مي�رشة 
عمل  خمطط  عليها  ين�ص 

احلكومة.
التمويالت اخلارجية

�شوؤال  حول  على  له  رد  ويف 
التي  املالية  املوارد  طبيعة 

اإليها  اللجوء  احلكومة  تعتزم 
اأجل متويل خمطط عملها,  من 
املمكن  من  اأنه  اأو�شح  جراد 
اللجوء اإىل التمويالت اخلارجية 
البالد  ب�شيادة  مت�ص  ل  التي 
م�شيفا يف نف�ص الإطار »�شنتوجه 
موجودة  اأموال  على  للح�شول 
دون  العامل  مناطق  خمتلف  يف 
الوطنية«  ب�شيادتنا  امل�شا�ص 
وكمثال عن ذلك, ذكر بتمويالت 
وكذا  للتنمية  الإفريقي  البنك 
لال�شتثمارات  العربية  ال�شناديق 
املدى  على  قرو�شا  متنح  التي 
وبن�شب فوائد جد  الطويل جدا 
الذي لن مي�ص  الأمر  منخف�شة, 
ب�شيادتنا ول يعيد النظر باأ�ش�ص 
�شيا�شتنا القت�شادية كما تطرق 
الداخلية  التمويل  م�شادر  اإىل 
على  تتوفر  اجلزائر  اأن  مربزا 
ح�شد  من  متكنها  كثرية  فر�ص 
ا�شرتجاعها  ميكن  كثرية  اأموال 
اإ�شالحات  اإحداث  خالل  من 
البريوقراطية  الأنظمة  على 
بالإ�شافة  والبنكية  واجلبائية 
الكثري  ا�شرتجاع  اإىل  اإمكانية 
القطاع  يف  املتداول  املال  من 

املوازي.
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م�ست�سار التنمية عبد الرحمان هادف  :

ال بد من ا�ستدانة مدرو�سة وفق �سروط تف�سيلية
.      خمطط احلكومة يحتاج خرائط تطبيقية

.       علينا و�سع �سيغ جديدة للتمويل
م�شت�شار  و  القت�شادي  اخلبري  اأكد 
اأن  هادف   الرحمان  عبد  التنمية 
بخطوط  جاء  احلكومة  خمطط 
ا�شرتاتيجي  خمطط  وهو  عري�شة 
جاء  لكنه  كربى   اهتمامات  يغطي 
ناق�شا, اإذ مل ياأت مبخطط عملي ومل 
عجز  ظل  يف  التمويل  م�شادر  يذكر 
ظل  يف  وذلك  واخلزينة,  امليزانية 

تهاوي اأ�شعار النفط .
التجارة  لغرفة  ال�شابق  الرئي�ص  وقال 
يومية  مع  له  ات�شال  يف  املدية  لولية 
ميكانيزمات  يجب حتديد  انه  الو�شط 
اجنازها  ومراقبة  امل�شاريع  تنفيذ  
خرائط  يحتاج  املخطط  ان  مو�شحا 
يف  لتنفيذه  قطاع  كل  يف  تطبيقية 

الآجال امل�شطرة.
الأخرية  ان  املتحدث  ذات  وتوقع 
و�شيتم  العاجل  القريب  يف  �شتكون 
وكذا  املايل  و  الزمني  العامل  مراعاة 
طالب  كما  والتقييم  املراقبة  و�شع 
للتمويل  جديدة  �شيغ  بو�شع  هادف 
,م�شريا ان احلكومة ل ت�شتطيع متويل 
كل ال�شيغ ال�شكنية على ح�شاب اخلزينة 
اإذ  يتطلب ذلك, ح�شبه, توفري غالف 

مايل ل يقل عن مليون دولر.
املنظومة  اإ�شالح  بخ�شو�ص  و 
لجل  هادف  رافع  القت�شادية 
الدولة  الدولة  مليزانية  كلي  ت�شخي�ص 
اعادة  و   , تطهريها  و  تنظيمها  بغية   ,
البنكية  و  املالية  املنظومة  يف  النظر 
ل�شن  الكفاءات  اىل  اللجوء  ذلك عرب  و 
قوانني جديدة للو�شول اىل نظام مايل 

منفتح.
من جانب اآخر و بخ�شو�ص ال�شتدانة 

يوؤخذ  ان  على  هادف  �شدد  اخلارجية 
ان  م�شريا   , احرتافية  بكل  امللف 
من  ميكننا  ل  احلايل  اجلزائر  و�شع 
من  ال�شتدانة  اىل  مبا�رشة  الذهاب 
الهيئات الدولية واأ�شاف قائال » يجب 
بوكالت  ليت�شل  عمل  فريق  تعيني 
التنقيط العاملية كما �شدد على تفعيل 

الدبلوما�شية القت�شادية .
ويف ذات ال�شياق او�شح ذات املتحدث 
اأنه يجب الذهاب اىل ا�شتدانة مدرو�شة 
وفق �رشوط تف�شيلية, حيث قال انه ل 
ميكن الذهاب بكل امل�شاريع بل يجب 
اللجوء اإليها لتمويل امل�شاريع املهيكلة 
ذات املردودية القت�شادية التي ميكن 

العتماد عليها لت�شديد الدين.
اإىل  حتدث  قد  جراد  كان  لال�شارة  و 
متويالت  اإىل  اجلزائر  جلوء  امكانية 
ب�رشوط  الطويل  املدى  على  خارجية 
ين�ص  التي  امل�شاريع  لتمويل  مي�رشة 

عليها خمطط عمل احلكومة.
وبخ�شو�ص طبيعة املوارد املالية التي 
اأجل  من  اإليها  اللجوء  احلكومة  تعتزم 
ان  جراد  اأكد  عملها  خمطط  متويل 
اأموال  اجلزائر �شتتوجه للح�شول على 
موجودة يف خمتلف مناطق العامل دون 

امل�شا�ص ب�شيادتنا الوطنية«.
جراد  ا�شتدل  ال�شياق  ذات  ويف   
بتمويالت البنك الإفريقي للتنمية وكذا 
التي  لال�شتثمارات  العربية  ال�شناديق 
»متنح قرو�شا على املدى الطويل جدا 
الأمر  منخف�شة,  جد  فوائد  وبن�شب 
الذي لن مي�ص ب�شيادتنا ول يعيد النظر 
واأكد  القت�شادية«  �شيا�شتنا  باأ�ش�ص 
على  تتوفر  اجلزائر  اأن  الأول  الوزير 

اأموال  ح�شد  من  متكنها  كثرية  فر�ص 
كثرية.

اأكد الوزير الأول عبد العزيز جراد باأن 
�شادق  الذي  احلكومة  عمل  خمطط 
الوطني  ال�شعبي  املجل�ص  نواب  عليه 
جزائر  اأجل  من  ميثاق    « مبثابة  هو 
خدمة  يف  �شيكون  والذي  جديدة« 

اأبنائنا.
وقال الوزير الأول عبد العزيز جراد,يف 
ت�رشيح له بعد امل�شادقة على خمطط 
عمل احلكومة ل�شنة2020,باأن املخطط 
الذي عر�شه اأمام النواب لي�ص خمططا 
لبلدنا  �شاملة  نظرة  هو  واإمنا  للتنمية 

وميثاقا للجزائر اجلديدة.
واأ�شاف عبد العزيز جراد انه انطالقا 
الأ�ش�ص  و�شع  مت  امليثاق  هذا  من 
اأن  ينبغي  ل  التي  جديدة  ملرحلة 
واإمنا  املا�شي  خمططات  على  تُبنى 
وملمو�شة  حقيقية  ونظرة  بعقالنية 
اأبنائها,موؤكدا  تكون يف خدمة  جلزائر 
التوجه  �رشورة  على  ذاته  ال�شياق  يف 
�شي�شمح  الذي  املعرفة  اقت�شاد  نحو 
عامل  يف  مبكانة  يحظى  باأن  لبلدنا 

يتقدم ب�شكل م�شتمر.
هذه  يف  الأول  الوزير  اأ�شار  كما 
على  تتوفر  اجلزائر  املنا�شبة,باأن 
لها  ت�شمح  التي  واملوارد  الو�شائل 
القت�شادية  اأهدافها,ل�شيما  ببلوغ 
اجلزائرية  الكفاءات  منها,داعيا 
يف  امل�شاهمة  اإىل  باخلارج  املقيمة 

تنمية البالد.
ال�شعبي  املجل�ص  نواب  اأن  ويذكر 
الوطني �شادقوا يوم اخلمي�ص,بالأغلبية 
ل�شنة  احلكومة  عمل  خمطط  على 

مناق�شتهم  بعد  الت�شويت  وجاء   ,2020
للمخطط على مدار ثالثة اأيام.

بالولة  احلكومة  اجتماع  وبخ�شو�ص 
املقرر اإجراوؤه يومي الثنني و الثالثاء 
,�شيحدد  اأنه  جراد  قال  القادمني 
الأولويات و يرتجم الإجراءات وي�شبط 
يف  جاء  ما  لكل  الفعلي  للتطبيق  بدقة 

برنامج احلكومة.
وقال الوزير الأول,اإن الجتماع �شيحدد 
الأولويات ويرتجم الإجراءات وي�شبط 
لكل  الفعلي  للتطبيق  بدقة  الآجال 
احلكومة,وعلى  برنامج  يف  جاء  ما 
ال�شتعجايل  املخطط  تنفيذ  راأ�شها 
التنمية املحلية,خا�شة  لتدارك فوارق 
والريفية  واجلبلية  اجلنوبية  باملناطق 

ويف �شواحي املدن.
العزيز  عبد  طماأن  ذاته  ال�شياق  يف  و 
الوطني  ال�شعبي  املجل�ص  نواب  جراد 
بخ�شو�ص الن�شغالت التي عربوا عنها 
لدى مناق�شتهم ملخطط عمل احلكومة 
تعي  احلكومة  باأن  2020,موؤكدا  ل�شنة 
ملف  وح�شا�شية  واأولوية  خ�شو�شية 
للعمل  ا�شتعدادها  عن  وتعرب  التنمية 
الن�شغالت  بهذه  التكفل  اأجل  من 
كافة  عرب  املتوازنة  التنمية  ل�شمان 

جهات الوطن دون اإق�شاء اأو تهمي�ص.
الذي  املو�شوَع  هذا  بان  اأكد  كما 
غالبية  لتدخل  الأ�شا�شي  املحور  كان 
لدى  ق�شوى  اأولوية  مبثابة  هو  النواب 
احلكومة التي ل ت�شاطرهم الت�شخي�ص 
فح�شب,بل اأي�شا �رشورة توفري ظروف 
اأينما  املواطنني  لكل  الكرمي  العي�ص 

وجدوا و مهما كانت ولية اإقامتهم.
ف.ن�سرين 

نواب الربملان يعلقون على خمطط احلكومة 

النوايا الطيبة ال تكفي 
.       �سي عفيف: احلكومة مطالبة بالإتزام بتلبية 

املطالب ال�ستعجالية لل�سعب
.       اأحمد �سادوق : برنامج احلكومة من الناحية 

النظرية مقبول 
ت�رشيح  يف  النواب  من  عدد  اأجمع 
برنامج  باأن  الو�شط  به جريدة  خ�شوا 
يرتقي  مقبول  نظريا  احلكومة 
لتطلعات ال�شعب , اأين عربوا عن اأملهم 
اأن يج�شد الربنامج على اأر�ص الواقع , 
م�شددين على �رشورة اأن تتوفر الإرادة 
ال�شيا�شية لتج�شيده على اأر�ص الواقع.  

ال�شفلى  الغرفة  باأن  الإ�شارة  وجتدر 
�شنني  �شليمان  برئا�شة  للربملان 
ن�شاطها  املا�شي  الثالثاء  اإ�شتاأنفت 
الذي  احلكومي,  الطاقم  با�شتقبال 
العزيز  عبد  الأول  الوزير  عنهم  ناب 
ليعر�ص خمطط عمل احلكومة  جراد 
يو�شف,  زيغود  مبنى  نواب  على 
عن  خميفة  اأرقاما  خالله  مقدما 
ب�شبب  اله�ص  الوطني  القت�شاد  و�شع 
احلكومات  اعتمدتها  �شيا�شات 

ال�شابقة.
�شي عفيف

ل مكان لل�سعبوية يف اجلزائر 
اجلديدة 

جبهة  عن  الربملاين  النائب  ثمن 
احلوار  عفيف  �شي  الوطني  التحرير 
تبون,  املجيد  عبد  اإليه  دعا  الذي 
ي�شمل  اأن  �رشورة  على  �شدد  اأين 
ال�شيا�شية  الطبقة  جميع  احلوار  هذا 
باأن  معتربا  اإق�شاء,  دون  والفاعلني 
وعدد  وطنية  ل�شخ�شيات  ا�شتقباله 
اإطار  يف  موفقة  خطوة  الأحزاب  من 

امل�شاورات لتعديل الد�شتور.

النتخابات  باأن  عفيف  �شي  واأ�شار 
�شيا�شي  م�شار  عن  اإنبثقت  الرئا�شية 
باإرجاع  للجزائر  �شمح  ود�شتوري 
م�شداقية موؤ�ش�شاتها, معتربا باأن تبون 
الو�شع  واملوؤهالت حلقائق  له اخلربة 
قيادة  من  �شيمكنه  مما  البالد  يف 

اجلهاز احلكومي.
تعي�ص  اجلزائر  باأن  املتحدث  واأبرز 
حركة اقت�شادية واجتماعية و�شيا�شية 
مناذج  تقت�شي  خا�شة,  ومرحلة 
اأهم  ملواجهة  احلكومة  يف  جديدة 
التحديات التي تعرفها البالد, م�شددا 
الداخلية  اجلبهة  ا�شتقرار  اإعادة  على 
تقت�شي ا�شتعادة الثقة بني املواطن و 

موؤ�ش�شاته .

اأحمد �سادوق
برنامج احلكومة نظريا مقبول  

علق النائب الربملاين عن حركة حم�ص 
برنامج احلكومة,  �شادوق على  اأحمد 
م�شريا باأنه نظريا مقبول, م�شددا على 
ال�شيا�شية  الإرادة  تتوفر  اأن  �رشورة 
 »: الواقع,  قائال  اأر�ص  لتج�شيده على 
�شنعطي الفر�شة لهذه احلكومة و لكن 
اإن اأ�شاوؤوا و ذهبوا للف�شاد �شنعار�شهم 

و �شنقاومهم ب�شدة ».
وقال �شادوق :« الأولوية الآن لي�ص يف 
الإجراءات اجلامدة , نحتاج انتخابات 
ت�رشيعية م�شبقة جت�شد يف اأقرب وقت 

الإرادة ال�شعبية و تكون �شفافية.
اإميان لوا�س 
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نهاية  بتلم�سان  اجلنح  حمكمة  ق�ست 
الأ�سبوع  بالإفراج عن موقويف احلراك 
تتقدمهم  املوقوفني  الع�رشة  ال�سعبي  
ع�سام  عقادي  الهدى  نور  الطالبة 
حممد   ، بالعربي  القادر  عبد   ، �سايح 
احلب�س  اإيداعهم  مت  والذين  خواين 
املا�سي  دي�سمرب   19 يف  املوؤقت  
على  الت�سوي�س  باأحداث  يعرف  فيما 
تاأتي  هذا    . دي�سمرب   12 انتخابات 
املتهمني  اإدانة  بعد  الإفراج   عملية 
التي  الفرتة  فيه  حتت�سب  حب�س  بعام 
حب�س  والبقية   نافذ  كحب�س  ق�سوها 
موؤقت عن تهمة  الدعوة للتجمهر الغري 
م�سلح  واإحباط معنويات اجلي�س، كما 
عقادي  الهدى  نور  الطالبة  على  حكم 

اأ�سهر  و06  نافذة  حب�س  ب�سهرين 
الغرامة  اإىل  بالإ�سافة  النفاذ  موقوفة 
املالية النافدة  وهو احلكم الذي �سمح 
لها مبغادرة �سجن تلم�سان  م�ساء يوم 
نطقت  اآخر  جانب  من   ، اخلمي�س 
�سخ�س   22 حق  بالرباءة يف  املحكمة 
دي�سمرب   12 يوم  توقيفهم  اآخر مت 
اجلمهورية  وكيل  وكان  ،هذا  املا�سي 
عام  املوقوفني  حق  يف  التم�س  قد 
،هذا  املتهمني  حق  يف  نافذة   حب�س 
احلراك  معتقلي  جلنة   اأبدت  وقد 
القرار  حيث   لهذا  ارتياحها  ال�سعبي  
مقر  اأمام  املوقوفني  ا�ستقبال  مت  

�سجن تلم�سان م�ساء اخلمي�س .
م.ب

طالبية  تنظيمات  ثماين  ا�ستنكرت 
حممد  طاهري  جامعة  يف  نا�سطة 
قرار  لها،  بيان  يف  اأم�س،  بب�سـار، 
�سحيته  راح  الذي  الأخري،  اجلامعة 
بحرمانهم  طالبا،  وع�رشون  خم�سة 
الذي  الأمر  الدرا�سة،  مزاولتهم  من 
وتوظيفا  التنظيمات،  هذه  اعتربته 
لتطبيق  وا�سحا،  خرقا  و  خاطئا، 
 ،  461/19 رقم  الوزارية  التعليمة 

ال�سادرة بتاريخ 12 �سبتمرب 2019.

�سادر،  البيان  على خلفية  ذلك  جاء 
للطلبة  الوطنية  الرابطة  اأ�رشة  عن 
 ،  2020/02/09 يف  اجلزائريني، 
التجاوزات اخلطرية،  ا�ستنكرت فيه 
التي  اخلفية  وال�رشاعات  النقائ�س 

تهدد احلرم اجلامعي.
اأن رد مدير  اأو�سح ذات البيان،  كما 
لقرار  باإ�سداره  ب�ســار،  جامعة 
اعتربته  الذي   2020/02/10 بتاريخ 
الذي  الطالبية،  املنظمات  كامل 

تنديد،  بيان  يف  التنظيمات  اأجمعت 
 ،2020/02/11 بتاريخ  ال�سادر 
من  انتقاما  جاء  املدير،  قرار  اأن 
للرابطة،  الولئي  املكتب  رئي�س 
وع�رشون  خم�سة  �سحيته  فراح 
مزاولتهم  من  بحرمانهم  طالبا، 
احلالت  اأغلب  اأن  رغم  الدرا�سة، 
كانوا م�سجلني، قبل �سدور التعليمة 
ما  وهو  اأكرث،  اأو  ب�سنتني  الوزارية 
العالقات  توتر  بو�سوح، عن  يك�سف 

بني اإدارة اجلامعة، وهذه التنظيمات 
الطالبية.

اإن  امل�سدر،  نف�س  اأكد  حني،  يف 
هذا  اإىل  ب�سار،  جامعة  اإدارة  جلوء 
التوظيف اخلاطئ لتعليمات الوزارة، 
�سغوطات،  فر�س  غر�سه  كان 
الإدارة،  من  م�ستميتة  حماولة  يف 
لتهمي�س ال�رشكاء الجتماعيني، على 

راأ�سهم ممثلي الطلبة.
 مرمي خمي�سة
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جتميد م�سروع  م�سفاة 
�سوناطراك بتيارت

م�سري غام�ض ل 200 موظف 

حممد بن ترار

ق�سيتهم  اأن  العمال  واأ�سار  هذا 
التي تعود  جذورها اإىل �سنة 2015 
ما  عامل   200 تقررتوظيف  اأين 
والذين من  بني مهند�سني  وتقنني 
اأنهم  يطلقون  م�رشوع  املفرو�س 
ومت  بال�سوقر   البرتولية  امل�سفاة 
بطريق  الت�سفية  مبركز   اإحلاقهم 
غالفا  خ�س�س  الذي  ال�سوقر 
اأجل   من  لجنازهم  كبريا  ماليا 
 ، املنطقة  عن  امل�ساكل  تخفيف 
دفع اإىل   ، امل�رشوع  جتميد  لكن 
مركبات  بني  ما  العمال   ت�ستيت 
وتوزيع  نقل  مركب  خا�سة  الولية 

الكائن  مبنطقة  والغاز  البرتول 
مقر  عن  تبعد  التي  الذهب  عني 

عرب  جنوبا  كلم  ب80  الوليىة 
يتلقوا  ل  اأنهم  كما  لآفلو،  طريق 

�سونطراك  امتيازات  عمال  نف�س 
من نقل  واإطعام ما جعل اأجورهم 
اليومية  ،  للم�ساريف  لتكفيهم 
هذا وكان  العمال قد را�سلوا فرع 
وهران ل�سونطراك عدة مرات من 
والتكفل  التدخل  اجل  اجل  من 

بهم.
نا�سد  اأخرى  جهة  من 
بعث  اإعادة  العمال ب�رشورة 
امل�رشوع املجمد ملا له من فائدة 
تف�ست  التي  املنطقة  �سكان  على 
اأن  ذلك  اإىل  البطالة  و�سف  فيها 
مايل  غالف  له  ر�سد  امل�رشوع 
هام ومل يرى النور اإىل اليوم بفعل 

التجميد الذي طاله .

 طالب 200  موظف ب�سركة �سونطراك من والية تيارت من مهند�سني وتقنيني  من وزير الطاقة ومدير 
�سوناطراك التدخل العاجل من اأجل التكفل االجتماعي بهم على خلفية جتميد  م�سروع  امل�سفاة البرتولية  

التي تقرر اجنازها مبنطقة �سيدي عابد  بطريق ال�سوقر �سرق الوالية .

باحثون ي�سددون من البويرة

حماكمة دولية لفرن�سا على
 جرائمها يف اجلزائر

التاريخ  يف  وباحثون  اأ�ساتذة  دعا 
جامعة  نظمته  وطني  ملتقى  خالل 
ال  الذكرى  حلول  مبنا�سبة  البويرة 
يف  الفرن�سية  النووية  للتجارب   60
�رشورة  اإىل  اجلزائرية  ال�سحراء 
حتريك دعوى دوليا �سد فرن�سا عن 
تهمة جرائمها الب�سعة �سد الإن�سانية 
التي ارتكبتها يف اجلزائر ومطالبتها 
امل�ستحقة  والتعوي�سات  بالعتذار 
واإدراج   ، الدولية  القوانني  �سمن 
هذا املو�سوع يف املناهج الدرا�سية 
التاريخ  لنقل  التعليمية  الأطوار  لكل 
اقرتح  كما  ال�ساعدة  الأجيال  اإىل 
امل�ساركون خالل هذه الفعالية ن�رش 
خا�سة  جملة  يف  املداخالت  كل 
والباحثون  الطلبة  منها  ي�ستفيد 
الأ�ستاذة  دقت  ال�سياق  .ويف  اجلدد 
»�سمرية عبود » من جامعة اجلزائر 
التجارب  هذه  خطر  ناقو�س   2
�سكان  هذا  يومنا  اإىل  ليزال  التي 
ال�سلبية  اآثارها  يعانون من  املنطقة 
الآلف  باإ�سابة  النواحي  كافة  من 
دون  النووية  بالإ�سعاعات  منهم 
بالبيئة  حلقته  الذي  ال�رشر  ن�سيان 
و�سددت  فيها  احلياة  جوانب  وكل 
املتحدثة على �رشورة ف�سح فرن�سا 

الكافية  بالأدلة  العامل  اأمام  واإدانتها 
فيما يخ�س هذه اجلرائم اإىل جانب 
هذه  اأخطار  من  احلد  على  العمل 
التجارب على الإن�سان والبيئة ، هذا 
»بلعربي  الدكتورة  ال�سوء  و�سلطت 
على  البويرة  جامعة  من   « �سمرية 
التجارب  لتلك  الإعالمية  التغطية 
على  الفرن�سية  ال�سحافة  من خالل 
ومن   « »لوفيغارو  �سحيفة  غرار 
خدو�سي   « الدكتورة  تناولت  جهتها 
لالأفراد  النف�سية  الآثار   « كرمية 
ب�سبب تلك اجلرائم ال�سنيعة مقدمة 
ال�سمعية  كالإعاقة  الواقع  من  اأمثلة 
التي  ال�سلبية  اجلوانب  من  وغريها 
لتزال حت�سد مزيد ال�سحايا ، فيما 
 « رفع  ر�سا   « الدكتور  من  كل  عاد 
اأبعاد  والدكتورة » طبيب نوال » اإىل 
البعثات الإ�ستك�سافية الفرن�سية اإىل 
 19 القرن  يف  اجلزائرية  ال�سحراء 
فرد  الأ�ستاذة  جهتها  من  واأبرزت 
حياة » من جامعة اجلزائر . ال�سيا�سة 
الفرن�سية لف�سل ال�سحراء اجلزائرية 
.كما �سهد هذا  مابني 1957و 1962 
امللتقى عر�س فيلم وثائقي بعنوان 
للمخرج   « املحت�سدات  اآثار  على   «

�سعيد عوملي .

L.N.E.A بعد البيان �سادر عن

مدير جامعة ب�سار ينتقم بحرمان 25 طالبا من الدرا�سة

مع تربئة 22 اآخر بتلم�سان

الإفراج عن الطالبة نور الهدى 
عقادي و10 ن�سطاء 

فيما مت االإفراج عن �سقيقهم �سامي 
و17 متهما اآخر

اإيداع الأخوين بن عمر 
احلب�س املوؤقت  

ال�سابعة  التحقيق  للغرب  قا�سي   اأمر 
�ساعة  يف  اأحممد  �سيدي  مبحكمة 
متاأخرة من يوم الأربعاء املا�سي  باإيداع  
الأخوين  حممد العيد ، وحممد الهادي 
بن عمر رهن احلب�س املوؤقت  يف حني مت 
الإفراج عن �سقيقهم الأ�سغر �سامي بن 
عمر رفقة 17 �سخ�س اآخرمن املتهمني 
الذين تتوا�سل التحقيقات معهم يف حالة 
املتهمني   تهم  ويواجه  هذا   . اإفراج 
نهب الأرا�سي الفالحية التي مت حتويلها 
وجهتها  عن  حتويلها  بعد  بنايات  اىل 
احلقيقية وهي اجلرمية الأ�سا�سية التي 
 ، الأعمال  رجال  من  العديد  فها  يتابع  
اأموال  بتبديد  تتعلق  تهم  اإىل  بالإ�سافة 
وحتويل  وخمالفة  الت�رشيع   عمومية   
اأموال عمومية عن وجهتها ، هذا وكان 
الإخوة  اإىل  ا�ستمع  قد  التحقيق  ق�سي 
اإطارات  من  اآخر   متهما  و17  عمر   بن 
يف  يد  لهم  ان  تبني  حمليني  وم�سوؤولني 

وذلك   ، م�رشوع  الغري  املميع  ن�ساط 
م�سالح  كانت  التي  التحقيقات  بعد 
الدرك قد با �رشتها يف ن�ساط املجمع  
القت�سادي »بن عمر » الذي تبني حتويل 
 ، وجهتها  عن  عمومية  اأموال  روؤو�س 
الهكتارات  من  ع�رشات  نهب  مت  كما 
من الأرا�سي  الفالحية  التي حولت اإىل 
فيالت  وبنايات �ساربة  عر�س احلائط 
بقوانني حماية الأرا�سي الفالحية  وذلك 
يتابع   كما  النفوذ،  ا�ستغالل  خالل  من 
حممد  الثالثة  الرئي�سني  املتهمون 
الهادي وحممد العيد و�سامي  ىخمالفة 
متعلقة بالت�رشيع وحتويل اأموال عمومية 
انتظار  يف  احلقيقية  وجهتها  عن 
تتو�سع  قد  التي  التحقيقات  ا�ستكمال 
اإىل ا�ستعمال النفوذ  ح�سب ما اأ�سار اإليه 
احد املحامني  املقربني من امللف يف 

ات�سال هاتفي بالو�سط .
حممد .ب

ال�ستئنافية  اجلنح  حمكمة  اأ�سدرت 
اأحكاما  �سكيكدة  ق�ساء  مبجل�س 
بال�سجن  ترتاوح بني �سنة و 7 �سنوات 
موؤ�س�سة  ق�سية  املتهمني يف  يف حق 
التابعة  �سوميك  ال�سناعية  ال�سيانة 

ملجمع �سوناطراك .
عقوبة  املحكمة  ذات  �سلطت  قد  و 
�سنوات  �سبع  ملدة  النافذ  ال�سجن 
ال�سابقني  العامني  املديرين  حق  يف 
للموؤ�س�سة )ق.ن( و )ي.ن( مع اإ�سدار 
اإيداعهما  و  عليهما  بالقب�س  اأمر 
�سجنا  �سنوات   5 اإىل  اإ�سافة  احلب�س 
دائرة  مدير  من  كل  حق  يف  نافذا 
الإنتاج )ب.ك( ومدير الدائرة التقنية 
بالقب�س  الأمر  )ق.ع( مع  التجارية  و 

عليهما و بالإيداع.
اأحكاما  املحكمة  اأ�سدرت  كما 
روؤ�ساء  من  عدد  حق  يف  بال�سجن 
املالية  و  بالإدارة  اإطارات  و  م�سالح 
اأ�سحاب  كذا  و  خوا�س  ومتعاملني 
ترتاوح  اأجنبية  و  حملية  �رشكات 
كان  و  �سجن   �سنوات   3 و  �سنة  بني 
اجلنح  مبحكمة  العام  احلق  ممثل 
اإلتم�س  قد  ب�سكيكدة  ال�ستئنافية 
حب�سا  �سنوات   10 عقوبة  ت�سليط 
مليون   1 ب  مالية  غرامة  و  نافذا 
 5 و  ال�سابقني  املديرين  حق  يف  دج 

�سنوات حب�سا نافذا ملدير دائرة 
التقنية  الدائرة  ومدير  الإنتاج 

باقي  و  امل�سالح  وروؤ�ساء  والتجارية 
املتهمني.

عديدة  بتهم  املتهمون  توبع  قد  و 
و  عمومية  اأموال  »تبديد  منها 
تزييف  و  الوظيفة  ا�ستغالل  �سوء 
البحث  ت�سهيل  �ساأنه  من  م�ستند 
كذا  و  مرتكبيها  و  اجلرائم  عن 
يف  للغري  مربرة  غري  امتيازات  منح 
التزوير  و  العمومية  ال�سفقات  جمال 
جتارية  اأوراق  يف  املزور  وا�ستعمال 
�سلطة  من  ال�ستفادة  عن  ف�سال 
الزيادة  اأجل  من  العموميني  الأعوان 
ل�ساحلهم يف  التعديل  اأو  الأ�سعار  يف 

اآجال التموين والت�سليم«.
اإىل  الق�سية  هذه  تفا�سيل  تعود  و 
اإىل  تقارير  وردت  عندما   2008 �سنة 
بوجود  تفيد  الوطني  الدرك  م�سالح 
و�سفقات  ت�سيري  و�سوء  مايل  ف�ساد 
مبوؤ�س�سة  للقانون  خمالفة  م�سبوهة 
لتبا�رش  �سوميك  ال�سناعية  ال�سيانة 
من  معمقة  حتقيقات  البحث  فرقة 

خالل تفتي�س 
الوثائق وامللفات اخلا�سة بال�سفقات 
والعقود التي اأبرمتها ال�رشكة تخ�س 
متييع  مركب  جتديد  اإعادة  م�رشوع 
ل�سكيكدة  ال�سناعية  باملنطقة  الغاز 
الأمريكية  »كابيار«  �رشكة  من طرف 
عن  واملقاولت  ال�رشكات  وعديد 

طريق املناولة«.

ا�ستغرقت  التي  التحقيقات  وخل�ست 
ثالث �سنوات بعد التحقيق التكميلي 
التهام  غرفة  قا�سي  به  اأمر  الذي 
و  وهران  وليات  �سمل  والذي 
ق�سنطينة والعا�سمة حيث ميلك فيها 
اإطارات املوؤ�س�سة عقارات  عدد من 
بنكية  واأر�سدة  و  فخمة  فيالت  و 
ل�سفقات  ال�رشكة  اإبرام  عن  ك�سفت 
املعمول  للت�رشيع  خمالفة  م�سبوهة 
العمومية  ال�سفقات  جمال  يف  به 
اقتنتها  وجتهيزات  بعتاد  تتعلق 
ال�رشكة املذكورة يف م�رشوع جتديد 

املركب.
نف�س  مع  تربم  ال�سفقات  كانت  وقد 
و  الب�سيط  بالرتا�سي  املتعاملني 
كلها  �سادرة  فقط  جتارية  ب�سجالت 
حيازتهم  عدم  من  بالرغم   2007 يف 
على املقرات والتجهيزات والو�سائل 
الالزمة بالإ�سافة اإىل اقتناء ال�رشكة 
لعتاد قدمي واإعادة تركيبه على اأ�سا�س 
اأنه جديد وبلغت قيمة اخل�سائر اأزيد 

من 2 مليار دج.
يف  العامة  النيابة  ممثل  واعترب 
حق  يف  ثابتة  »التهم  اأن  مرافعته 
املتهون   به  قام  ما  معتربا  املتهمني 
كبرية  خ�سائر  ت�سجيل  يف  �سببا 
الوطني«  والقت�ساد  للموؤ�س�سة 
متحدثا عن »التجاوزات الكبرية التي 
كانت ترافق عمليات اإ�سناد ال�سفقات 

ب�سجل  الكتفاء  خالل  من  والعقود 
الأ�سغال  مبا�رشة  و  فقط  جتاري 
الو�سطاء لإجناز  واختيار  وثائق  دون 
ال�رشكات  اإىل  اللجوء  دون  امل�ساريع 

الأم«.
�سدر  اأن  و  �سبق  اأنه  بالذكر  جدير 
عن  املتهمني  حق  يف  اأويل  حكم 
مايو  �سهر  البتدائية  اجلنح  حمكمة 
املديرين  باإدانة  القا�سي  و   2019
ب�سبع  و)ق.ن(  )ي.ن(  ال�سابقني 
و�ست  لالأول  نافذة  �سجنا  �سنوات 
�سنوات �سجنا نافذة للثاين وتغرميهما 
�سنوات  وخم�س  دج  مليون   1 مببلغ 
األف دج لكل من  �سجنا نافذة و 500 
التقنية  الدائرة  ومدير  الإنتاج  مدير 
وغرامة  �سنوات  ثالث  و  التجارية  و 
لباقي  دج  األف  و200   100 بني  مالية 

املتهمني.
متت  فقد  اخلوا�س  املتعاملون  اأما 
اأكرب  �ساحب  )م.�س(  امل�سمى  اإدانة 
نافذة  �سجنا  �سنوات  ب�سبع  �سفقة 
األف دج غرامة مالية و خم�س  و100 
األف  و100  نافذة  �سجنا  �سنوات 
)خ.اأ(  امل�سمى  من  لكل  غرامة  دج 
جزائرية  مزدوجة  جن�سية  �ساحب 

اأمريكية و�سنة حب�سا نافذة 
و�سنة  الأجنبية  ال�رشكات  ملتعاملي 
من  ملتعامل  النفاذ  موقوفة  حب�س 
فرن�سا والرباءة يف حق البع�س منهم. 

ق�سية موؤ�س�سة ال�سيانة ال�سناعية �سوميك �سكيكدة 

اأحكام بال�سجن ترتاوح بني ال�سنة و ال�سبع �سنوات

اأح�سن مرزوق
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�سرند على الإرهابيني بقوة وح�سم
اللواء  �سنقريحة يوؤكد من متياوين

ع.ب

ال�سعيد  اللواء  موا�سلة  وخالل 
الناحية  اإىل  زيارته  �سنقريحة 
بالتنقل  ال�ساد�سة  الع�سكرية 
لربج  العملياتي  القطاع  اإىل 
بع�ض  تفقد  اأين  خمتار،  باجي 
وحدات القطاع ، والتقى باأفراد 
مفرزة تيمياوين األقى كلمة اأكد 
لقائهم،  على  حر�سه  ع  فيها 
والوقوف اإىل جانبهم، على اإثر 
اجلبانة،  الإرهابية  املحاولة 
هذا  بداية  ا�ستهدفت  التي 
والتي  املفرزة،  هذه  الأ�سبوع، 
اجلندي  ال�سهيد  �سحيتها  راح 

املتعاقد بن عدة اإبراهيم.
وقال اللواء �سنقريحة باملنا�سبة 
» واأنا اليوم من هذا املكان، من 
اأق�سى احلدود اجلنوبية لبالدنا، 
اأقول  تيمياوين،  وبالتحديد من 
ولعمالئهم،  الإرهابيني،  لهوؤلء 
اأن  وراءهم،  يقف  وملن 
واليائ�سة،  اجلبانة  حماولتكم 
و�سجاعة  ب�سالة  بف�سل  ف�سلت 
امل�سلحة،  قواتنا  اأفراد  ويقظة 
عدة  بن  البطل  ال�سهيد  اأمثال 
اأننا  جيدا،  ولتعلموا  اإبراهيم، 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ض  يف 
باملر�ساد،  لكم  دوما  �سنكون 
ال�ساع  لكم  نرد  كيف  ونعرف 
اأفراد  ان  موؤكدا   « �ساعني 
 « و  اجلي�ض هم  �سادة امليدان 

واملكان  الزمان  اختيار  نح�سن 
ال�سنيعة  جرائمكم  على  للرد 
وحا�سما  قويا  الرد  و�سيكون 
القانون،  وبقوة  ال�سالح،  بقوة 
اإىل غاية ا�ستئ�سالكم نهائيا من 
هذه الأر�ض ال�رشيفة، وتخلي�ض 

وطننا من دن�سكم و�رشوركم
كلمته  يف  اأبرز  اللواء  كما 
الزيارة،  هذه  مبنا�سبة  حر�سه 
املفرزة  اأفراد  لقاء  اإىل 
ل�سيما   ، بجانبهم  والوقوف 
الإرهابية  املحاولة  اإثر  على 
بداية  ا�ستهدفت  التي  اجلبانة، 
من  مفرزة  الأ�سبوع،  هذا 
م�ستقلة،  اآلية  م�ساة   62 الكتيبة 
ال�سهيد اجلندي  وراح �سحيتها 

املتعاقد بن عدة اإبراهيم، الذي 
من  ويقظته،  ب�سجاعته  متكن 
اإف�سال هذه املحاولة الإجرامية 
زمالئه  اإنقاذ  ومن  اليائ�سة، 
البطل  هذا  ووحدته،  ومفرزته 
درب  على  �سار  اللواء  ح�سب 
الأ�سالف  امليامني من �سهداء 
ثورتنا التحريرية املجيدة ،كما 
اخلا�ض  اللواء  با�سمه  جدد 
م�ستخدمي  كافة  وبا�سم 
اجلي�ض الوطني ال�سعبي، تعازيه 
القلبية اخلال�سة لأفراد ال�سهيد 
معربا اأي�سا  عن دعم وم�ساندة 
اجلمهورية،  وتعاطف  رئي�ض 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 
هذا  يف  الوطني،  الدفاع  وزير 

واحلا�سم  اخلا�ض  الظرف 
به  لالقتداء  داعيا  اجلميع 
الإطارات  اأمام  اأعلن  واأعلن 
و�سام  منح  قراره  عن  والأفراد 
ال�سجاعة لل�سهيد البطل بن عدة 
من  وتقديرا  عرفانا  اإبراهيم، 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض  قيادة 
للت�سحيات التي قدمها ال�سهيد 

يف �سبيل وطنه اجلزائر.
الإيجابية  اأ�ساد  بالنتائج  كما 
اجلي�ض  وحدات  فتئت  ما  التي 
حتققها  ال�سعبي،  الوطني 
الإرهاب  مكافحة  جمال  يف 
واجلرمية املنظمة، مما �ساهم 
يف  كاملة،  ب�سفة  التحكم  يف 

الو�سع الأمني يف البالد .

ك�سف  اللواء ال�سعيد �سنقريحة رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�سعبي بالنيابة اأم�ش من تيمياوين اأن اجلي�ش 
�سيكون باملر�ساد هوؤلء الإرهابيني، لعمالئهم، وملن يقف وراءهم، يف حماولتهم اجلبانة واليائ�سة �سنكون 

دوما لكم باملر�ساد، موؤكدا اأن القوات امل�سلحة تعرف  كيف »ترد ال�ساع �ساعني« و�سيكون ردا » قويا وحا�سما »

حجيمي يوؤكد »للو�سط«:

لن نرتاجع عن الحتجاج
 لرفع الغنب

للتن�سيقية  العام  الأمني  اأعلن 
موظفي  و  لالأئمة  الوطنية 
ال�سوؤون الدينية والأوقاف، جلول 
حجيمي، اأن نقابته �ستقوم بوقفة 
الأربعاء  يوم  وطنية،  احتجاجية 
فيفري  لـ19  املوافق  املقبل، 
النقابية  املركزية  اأمام  اجلاري، 
تزامنا  العا�سمة، وهذا  باجلزائر 
لل�سهيد،  الوطني  اليوم  مع 
�ستعقبها  الوقفة،  اأن هذه  م�سريا 
حكومية،  جهات  اإىل  م�سريات 
يوم  نف�ض  يف  حتديدها  �سيتم 
للحواجز  تفاديا  الحتجاج، 
تعرقل  اأن  ميكن  التي  الأمنية، 

طريق تلك امل�سريات ال�سلمية.
واأفاد من�سور للنقابة عرب �سفحتها 
اأن  الفاي�سبوك،  على  الر�سمية، 
هذا جاء »وفاء ملبادئنا ون�سالنا 
ودفاعنا امل�ستميت على ق�سيتنا 
وا�ستجابة  امل�رشوعة،  وحقوقنا 
يف  الن�سالية،  قواعدنا  ملطالب 
امل�سلط  والتهمي�ض  الظلم  رفع 
يف  كثرية«،  اأطراف  من  علينا 
اإطار ما تخوله قوانني اجلمهورية 
ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائرية 
اللذان يكفالن حرية  ود�ستورها، 
القانون  ل�سيما  النقابي  العمل 

.14/90
خالل  حجيمي  اأكد  حني،  يف 
»الو�سط«،  جريدة  مع  حديثه 
اأنهم لن يرتاجعوا هذه املرة، عن 
خ�سو�سا  الحتجاجية،  وقفتهم 
بعد اختالق وزارة ال�سوؤون الدينية 
عن  داخلية  مل�ساكل  والأوقاف، 
الأئمة،  اأفواه  لتكميم  ق�سد، 
واإ�سكاتهم بالقوة، على اعتبار اأن 
عك�ض  مواتية،  الراهنة  الظروف 
اأن  باملنا�سبة،  منوها  �سبق،  ما 
قبل  الأخرية،  املرة  تراجعهم يف 
الرئا�سيات، كان ا�ستثنائيا، خدمة 

مل�سلحة العليا للبالد، ل غري.
ياأتي هذا بعد، اأن قامت التن�سيقية 
الوطنية لالأئمة و موظفي ال�سوؤون 
الدينية والأوقاف، بكل اخلطوات 
�سوتها،  لإي�سال  املتوافرة، 

وتلبية مطالبها امل�رشوعة، والتي 
ما  ولعل  بالف�سل،  اأغلبها  كللت 
النقابة  منع  هو  بلة،  الطني  زاد 
والتي  »لوجتيا«،  مقر  دخول  من 
يف  مقبولة،  غري  اإهانة  اعتربتها 
من  فعلية  وموؤامرة  الأئمة،  حق 
الحتاد العام للعمال اجلزائريني.

دفاتر حج املجاملة معمول 
بها يف العامل الإ�سالمي ككل

وفيما يخ�ض تعليق حجيمي، على 
بتقدمي  الأئمة  جمل�ض  مطالبة 
الوزارة الو�سية، تو�سيحات حول 
معايري توزيع دفاتر حج املجاملة، 
للتن�سيقية  العام  الأمني  قال 
موظفي  و  لالأئمة  الوطنية 
اأنه   : والأوقاف،  الدينية  ال�سوؤون 
توزيع  عملية  اإخ�ساع  من  »لبد 
والو�سوح  لل�سفافية  احلج،  دفاتر 
نزاهتها،  اإثبات  ق�سد  التام، 
اأ�سياء  و  البزن�سة  من  وخلوها 
اأخرى غري مقبولة، حتى ل يدخل 
انتهاج  نتيجة  حرية،  يف  النا�ض 
غري  لأ�سلوب  املعنية  اجلهات 
الو�سع  مع  التعاطي  يف  �سليم، 
القائم، معتربا ق�سية املجاملة ، 
معمول بها يف كل الدول، ولي�ست 
حكرا على اجلزائر فقط، لكن ل 
يجب اأن يطغى هذا على العملية 

برمتها وفقط«.
م�سادر  اأن  الإ�سارة،  وجتدر 
تداولت ت�رشيحات  اإعالمية، قد 
لرئي�ض املجل�ض الوطني امل�ستقل 
ت�سمنت  غول،  جمال  لالأئمة، 
عدد  عن  الت�ساوؤلت  من  جملة 
متنح  التي  املجاملة  حج  دفاتر 
معايري  اجلزائريني،  للم�سوؤولني 
اإن كانت تخ�سع لكوطة  توزيعها، 
بالإ�سافة  غريها،  اأو  ر�سمية، 
الأخري،  هذا  مطالبة  اإىل 
م�سري  يخ�ض  فيما  بتو�سيحات 
القائمة  يف  الفائزين،  احلجاج 

الحتياطية.
 مرمي خمي�سة    

الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق 
الإن�سان تك�سف

اختطاف جزائري بليبيا من قبل 
موالني حلفرت

ك�سفت الرابطة اجلزائرية للدفاع 
عن حقوق الإن�سان عن  اختطاف 
قبل  من  ليبيا  جزائري  يف  رعية 
قوات  اإىل  اإنتمائها  ن�سبت  جهات 

امل�سري خليفة حفرت.
اجلزائرية  الرابطة  واأدانت 
الختطاف  عملية  لها  بيان  يف 
اجلزائري  لها   التي  تعر�ض 
 1988 اأكتوبر   6 بتاريخ  املولود 
احلامل  ال�سلف  ولية  بال�سطية 
 157017240 رقم  ال�سفر  جلواز 
القن�سلية  ال�سلطات  عن  ال�سادر 
نوفمرب   10 بتاريخ  بطرابل�ض 
الق�سية  ان هذه  واأو�سحت   2015
 2020 جانفي   25 لتاريخ  تعود 
الذكر  ال�سالف  اختطاف  مت  اأين 

طرف  من  العجيالت  مبنطقة 
اجلماعة ال�سلفية ال�سيخ بوعجيلة 
التي يقودها امل�سمى عبد ال�سالم 
تنتمي  التي  اجلماعة  هذه  بهيم 
جلي�ض حفرت وتعترب هيئة نظامية 
خا�سعة  العجيالت  منطقة  كون 
الرابطة  ودعت  حفرت  حكم  اإىل 
�رشورة  اإىل  اجلزائرية  ال�سلطات 
كل  على  وال�سغط  التدخل  فورا 
اإطالق �رشاحه  اأجل  من  اجلهات 
يف  جمددة  الأوان  فوات  قبل 
نف�ض ال�سياق  مطالبتها لل�سلطات 
ات�سال  قنوات  بفتح  اجلزائرية 
يف  املقيمة  اجلالية  مع  مبا�رشة 

مناطق النزاع يف ليبيا.
باية ع 

يف جمعته ال52

احلراك يطالب بالإفراج عن باقي املعتقلني
اجلزائريني  من  املئات  وا�سل 
اجلمعة حراكهم  ال�سعبي للجمعة 
الـ52 على التوايل  مطالبني فيه 
ال�سلطات العليا للبالد  بالتغيري 
اجلذري والإ�رشاع يف ا�سرتجاع 
الع�سابة  هربتها  التي  الأموال 
اخلارجية  البنوك  اإىل  واأذنابها 
على  احلرب  موا�سلة  مع 
مطالبهم  جددوا  كما  الف�ساد  
�سجناء  باقي  اإطالق  ب�رشورة 
احلراك ال�سعبي قبل اإطالق اأي 

اإ�سالحات �سيا�سية .
ورغم تراجع يف حجم احلراك 
باجلمعات  مقارنة  ال�سعبي 
من  املئات  جدد  ال�سابقة 
باحلراك  مت�سكهم  اجلزائريني 
يوم  انطلق  الذي  ال�سعبي 
واأ�سقط  الفارط  فيفري   22
اخلام�سة  العهدة  م�رشوع 
العزيز  عبد  املخلوع  للرئي�ض 
بوتفليقة حيث �سار  املئات من 

اجلمعة  �سالة  بعد  املواطنني 
للعا�سمة  الرئي�سية  بال�سوارع 
مراد  ديدو�ض  �سوارع  ل�سيما 
و�سارع  عمريو�ض  والعقيد 
وكالعادة  بوعلي  بن  ح�سيبة 
الوطنية  الأعالم  فيها  رفعت 
بالتغيري  تنادي  و�سعارات 
مبحا�سبة  ال�سلطات  ومطالبة 
ونهب  الف�ساد  يف  املت�سببني 
دعائم  اإر�ساء  وكذا  العام  املال 
طالبوه  كما  والقانون،  احلق 
الأموال  اإعادة  يف  بالإ�رشاع 
،كما  اخلارج  اإىل  املهربة 
مبوا�سلة  مت�سكهم  جددوا 
غاية  اإىل  امل�سريات  تنظيم 

حتقيق املطالب املرفوعة.
وجدد خالل هذه اجلمعة التي 
ت�سبق اجلمعة الحتفالية ملرور 
�سنة على احلراك ال�سعبي الذي 
باطالق  مطالبهم  العامل  ابهر 
احلراك  معتلقي  كافة  �رشاح 

الوطن  ربوع  كل  يف  ال�سعبي 
تتجه  خطوة  اأي  جت�سيد  قبل 
الذي  ال�سيا�سي  الإ�سالح  نحو 
املجيد  عبد  الرئي�ض  يعتزم 
التزاما بربنامج  به  القيام  تبون 
جدد   كما  النتخابية  حملته 
املنا�سبة  بهذه  املتظاهرين 
وراء  التفافهم  عن  التعبري 
ال�سعبي حامي  الوطني  اجلي�ض 
نف�ض  يف  داعني  والعباد  البالد 
احلفاظ  �رشورة  اإىل  ال�سدد 

وحماية  الوطنية  الوحدة  على 
التهديدات  خمتلف  من  البالد 
الو�سع  مع  خا�سة  اخلارجية 
بع�ض  تعي�سه  الذي  ال�سعب 
اأ�سادوا  كما  املجاورة  البلدان 
ل�سهيد  البطويل  باملوقف 
الوطني اإبراهيم عدة الذي منع 
الرتاب  اخرتاق  من  الرهابيني 
منطقة  م�ستوى  على  الوطني 
تيماوين باأق�سى جنوب البالد .

باية ع 

24 �ساعة
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اح�سن خال�ص      

�إعالم  تطوير  �أن  غري 
م�ستقل وحمرتف، ال ميكن 
�عتربنا  ما  �إذ�  يتحقق  �أن 
عند  حم�سورة  ق�سية  �أنه 
فح�سب  �ملهنة  �أ�سحاب 
دون �أن تتعد�ها لتتحول �إىل 
وجمتمعي  �سيا�سي  �ن�سغال 
ب�سريورة  متعلق  عام 
دولة  �إر�ساء  نحو  �حلر�ك 
فيها  تلعب  دميقر�طية، 
�لق�ساء  مثل  �ل�سحافة، 
وغريها من �لدعائم، دورها 
ثو�بت  لقيام  وحتر�ص عليه 
تخ�سع  وال  فيها  رجعة  ال 
�حلكومية  �لرب�مج  لتطور 
�مل�سالح  وت�سارب 

�ل�سيا�سية و�القت�سادية.
حرية  �إىل  �ملجتمع  ينظر 

ي�سع  منظور  من  �الإعالم 
يف  و�لعاملني  �ل�سحافيني 
ب�سكل  �الإعالمي  �حلقل 
عام �أمام م�سوؤولية مطلقة 
تطابق  عن  وح�رصية 
�الإعالمي  �ملنتوج 
و�ل�سمعي  �ملكتوب 

مع  و�الإلكرتوين  �لب�رصي 
و�لدقة  �حلرية  معايري 
نقل  يف  و�ملو�سوعية 
مناق�سته.  وحتليله  �لو�قع 
�لتي  �لنمطية  فال�سورة 
مع  �الأذهان  يف  تطورت 
�ملمار�سة  �سنو�ت  مرور 
تقدم  ال  لالإعالم  �لتعددية 
مهنة  ك�ساحب  �الإعالمي 
وفق  تاأديتها  على  حري�ص 
مثل  له  �ملتاحة  �لظروف 
يف  ت�سعه  بل  �ملهن،  بقية 
من  �لد�ئم  �ملنا�سل  مرتبة 
�لتعبري،  حرية  �سمان  �أجل 
ت�سع  مثالية  �سورة  وهي 

مو�سع  يف  د�ئما  �ل�سحايف 
جتعل  بل  بالتق�سري  �ملتهم 
�ملوقوف  �ل�سحايف  من 
�أو  و�ملنفي  و�مل�سجون 
مو�قفه  ب�سبب  �ملهم�ص 
عن  عزوفه  �أو  �ل�سيا�سية 
�أمام  �سموده  �أو  �الإغر�ء�ت 
�ل�سحايف  هو  �لتهديد�ت 
�ملثايل و�لبطل �لذي يبحث 
عنه �ملجتمع ويقدمه مثاال 
عن روح �لت�سحية يف �سبيل 
قول كلمة �حلق عند �سلطان 

جائر.
وتدل هذه �ل�سورة �لنمطية 
�لتي تكر�ست بقوة، وتبناها 
�أنف�سهم،  �ل�سحافيون 
هذ�  حتقيق  مدى  على 
�لطموح نحو �إعالم م�ستقل 
وحمرتف بل هي �أقوى دليل 

يز�ل  ال  �ملجتمع  �أن  على 
�لهدف.  هذ�  عن  بعيد� 
تلك  �إىل  ن�سل  عندما  �إذ 
فيها  ال ميدح  �لتي  �ملرتبة 
من  يذم  وال  �ل�سحايف 
يحمل  وال  �ملجتمع  قبل 
عن  �لكاملة  �مل�سوؤولية 
ومو�سوعية  حرية  تر�جع 
ميكن  يومها  �لتعبري،  ودقة 
�حلديث عن �إعالم م�ستقل 

وحمرتف.
�إي�سال  �إىل  �ل�سبيل  ما  لكن 
ومعهما  و�لدولة  �ملجتمع 
هذ�  �إىل  �ل�سحافة  عامل 

�لتفكري  من  �مل�ستوى 
جنعل  وكيف  و�لتقدير؟ 
جزء�  �ل�سحافة  حرية  من 
وحرية  �لتعبري  حرية  من 
�حلريات  من  �لتعبري جزء� 
�حلريات  ومن  عام  ب�سكل 
جزء� من حركية �جتماعية 
�لتطور  نحو  �سيا�سية 
تكفي  وهل  �لدميقر�طي؟ 
�لن�سالية  و�لعزمية  �الإر�دة 
و�ملقاومة  و�ل�سمود 

لتحقيق هذ� �لهدف؟ 
يف  �ل�سحافة  دخلت 
�الأخرية يف خ�سام  �الأ�سهر 
حاد مع �سباب �حلر�ك يف 
�ل�سو�رع و�ل�ساحات �لتي مل 
و�سائل  جلميع  متاحة  تعد 
�لقنو�ت  ال�سيما  �الإعالم 
يل  حدث  وقد  �لتلفزيونية. 

�سخ�سيا �أن طلبت مني قناة 
�أجنبية �أن �أقدم لها ت�رصيحا 
�سبه  مكان  ويف  �ل�سارع  يف 
وما  �ملتظاهرين،  خال من 
حتى  ذلك  يف  �رصعت  �إن 
جمع  �لربق،  ب�رصعة  �لتاأم، 
غفري من �ل�سباب لالإن�سات 
�أوال ومعرفة �جتاه ما �أدليت 
به وللتق�سي عن هوية �لقناة 
�ل�سماح  موقف  �تخاذ  قبل 
�لت�سوير.  من  منعها  �أو  لها 
وملا �أدرك �جلمع �أن �لقناة 
جغر�فيا  بعيد  بلد  من 
�أخلو�  �الأزمة  عن  و�سيا�سيا 

�ل�سحايف.  �لفريق  �سبيل 
على  يدل  �مل�سهد  هذ� 
�لذي يوجد  �لو�سع �ملتاأزم 
يف  �الإعالمي  �لعمل  فيه 
�جلز�ئر ويظهر �أن �ل�سلطة 
�حلر�ك  وجمتمع 
�إىل  ينظر  كالهما 
منطلق  من  �ل�سحافة 
�أو  معي  تكون  �أن  »�إما 
و�جلميع،  �سدي«  تكون 
�سلطة وجمتمعا وو�سائل 
على  متفق  �إعالم، 
�أن  عليها  �سحافة  تكري�ص 
تختار بني �لوالء و�النتهازية 

�أو �لن�سال و�ملقاومة.
يقل  ال  �آخر  م�سهد  وثمة 
�الأول:  �مل�سهد  عن  �أهمية 
�ملبدئي  موقفي  كان 
�أرف�ص  ال  �أين  يز�ل  وال 
�الإعالم  و�سائل  دعو�ت 
وحتليالتي  �آر�ئي  لتقدمي 
�مل�ستجدة،  �الأو�ساع  عن 
من  �إال  بينها  �أميز  �أكن  ومل 
�لذوق  مع  تو�فقها  منطلق 
فهي  �لعامة،  و�الأخالق 
تفتح  منابر  يل  بالن�سبة 
حتليلي  خطاب  الإي�سال 
على  �نتقاد،  �أو  موقف  �أو 
�أن ال يفر�ص علي ما �أقول 

�أجد  لكني  �أقول،  ال  وما 
علي  ينكر  من  �أمام  نف�سي 
وب�سدة  و�حرت�م،  بلباقة 
هذه  على  ظهوري  �أحيانا، 
�أن  حتى  تلك  �أو  �لو�سيلة 
�العرت��سات  تلك  خال�سة 
وال  �لبيت  �ألتزم  �أن  مفادها 
�مل�سهد  ب�سيء. هذ�  �أنب�ص 
وجود  على  يدل  كذلك، 
جتاه  عميقة  ثقة  �أزمة 
و�سائل �الإعالم ال تقل حدة 

عن �أزمة �لثقة جتاه �ل�سلطة 
�سورة  هناك  وموؤ�س�ساتها. 
ف�سيعة عن و�سائل �الإعالم 
ال ميكن حموها من �الأذهان 
�الإعالم  ظهور  بعد  ال�سيما 
�لذي  �لبديل  �الجتماعي 
يعترب �لف�ساء �ملميز للتعبري 
عن هذه �لف�ساعة، فبعدما 

كانت و�سائل �الإعالم تعترب 
�أبو�قا لل�سلطة و�الأقوياء من 
�سارت  فقط،  �ملال  رجال 
�ليوم مرتعا للف�ساد ور�عية 
له، �سار يو�سف م�سوؤولوها 
�لذمم  وبائعي  باملرتزقة 
�ملذمومة.  �الأو�ساف  وكل 
�ل�سحافة  �نتقلت  فقد 
ماديا  �ملزري  �لو�سع  من 
�إىل  و�سيا�سيا  و�جتماعيا 

يتهم  كارثي  �أخالقي  و�سع 
بالرث�ء  م�سوؤولوها  فيه 
�الأمو�ل  وحتويل  �لفاح�ص 
�متياز�ت  على  و�حل�سول 

بطرق غري �رصعية.
يعد خطاب �ل�سلطة �حلالية 
من  �ل�سيا�سة  بتطهري 
جمال  وال  �لفا�سد،  �ملال 

قدرتها  مدى  يف  للخو�ص 
ما  �أمام  ذلك  حتقيق  على 
رهيبا،  �أخطبوطا  �أ�سحى 
�إال �أن �جلدير بالذكر هو �أن 
مكافحة  �ملال �لفا�سد البد 
�أن ينطلق من بو�بة �الإعالم 
و�لربملان  �حلكومة  قبل 
�ملوؤ�س�سات.  من  وغريهما 
�الإعالم  �إن  فالقول 
درجات  �أق�سى  بلغ  قد 

�لذي  �لوباء  ��ستفحال 
�الإ�سالح  معه  ينفع  ال  قد 
حلقه  فقد  �كت�سافا  لي�ص 
�لقطاعات  جميع  حلق  ما 
عليه  ��ستولت  �أن  بعد 
نافذة  ر�سمية  غري  �سلطة 
�لفاعلني  بع�ص  ومكنت 
من  �لدخالء،  وبع�ص  فيه 
ح�رص  ال  �متياز�ت 
حماية  ومن  لها 
حتى  لها  حدود  ال 
�لفاعلني  هوؤالء  �أن 
مناف�سة  يف  دخلو� 
طرق  �أف�سل  الإبد�ع 
�لتزلف و�لوالء مقابل 
�ال�ستفادة ما �أمكن من 
خمطط  ويعد  �لريع. 
�حلكومة �جلديدة باإ�سالح 
�لنظر  �إعادة  من  ينطلق 
�لقانونية  �لن�سو�ص  يف 
باالإعالم  �ملتعلقة 
منطلق  من  و�الإ�سهار 
�لريع  توزيع  تنظيم  �إعادة 
لكن  جديدة  معايري  وفق 
ال  �الأمر  �أن  يبدو  ما  على 
يتعلق  بل  باالإ�سالح  يتعلق 
بالتطهري وللحديث بقية.     

الإعالم.. هل ينتظر الإ�سالح 
اأم التطهري؟  

لن نغادر احلديث عن احلريات دون التوقف عند و�سع الإعالم الذي يعرب بحق عن حال احلريات الذي 
اأ�سرنا اإليه يف مقالنا ال�سابق. ول تزال حرية الإعالم طموحا اإىل اليوم، طموحا مل يجد طريقه اإىل التحقق، 

متاما كما كان يف بداية العمل بالتعددية الإعالمية. وميكن اأن يقال اإن هذا الطموح يظهر اليوم اأبعد عن 
املنال اأكرث اأمام تعدد احلواجز ال�سيا�سية وت�سعب امل�سالح املالية والقت�سادية التي ل ير�سيها تطور اإعالم 

جزائري م�ستقل وحمرتف.

وجود اأزمة ثقة عميقة جتاه و�سائل 
الإعالم ل تقل حدة عن اأزمة الثقة 

جتاه ال�سلطة وموؤ�س�ساتها

ينظر املجتمع اإىل حرية الإعالم من 
منظور ي�سع ال�سحافيني والعاملني 
يف احلقل الإعالمي ب�سكل عام اأمام 

م�سوؤولية مطلقة وح�سرية

كيف ال�سبيل اإىل ال�ستقاللية والحرتاف
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اجلمعوية  احلركة  ممثل  طالب 
عبد  الإفريقي  وال�ساحل  باجلنوب 
�سحفي  ت�رصيح  يف  تقار  القادر 
رئي�س  »الو�سط«،  يومية  به  خ�س 
اجلمهورية ب�رصورة التدخل العاجل 
الكفاءات  يف  النظر  اإعادة  اأجل  من 
بوليات  الوطنية  والإطارات 
مترنا�ست ، ورقلة ، اأدرار ، اإيليزي ، 
غرداية ، الأغواط ، ب�سكرة والوادي 
على  �سهرت  التي  وتيندوف  وب�سار 
الأخري  النتخابي  العر�س  اإجناح 
ل�سالح  بقوة  الت�سويت  خالل  من 
تبون  املجيد  عبد  احلر  املر�سح 
الأخري  هذا   ، اجلمهورية  رئي�س 
الإ�رصاع  ب�رصورة  حمدثنا  طالبه 
�سيا�سة املفا�سلة يف  انهاء زمن  يف 
تعيني الإطارات عرب خمتلف وليات 
الوطن من خالل ر�سد ح�سة هامة 
مبختلف  اجلنوب  اإطارات  لتعيني 
الدبلوما�سي  بال�سلك  املنا�سب 
التي  بالكفاءات  تعلق  ما  خا�سة 

والتي  احلدودية  باملناطق  تقطن 
م�ساهرة  عالقات  عائالتها  تربط 
الإفريقي  ال�ساحل  دول  مع  قوية 
ليبيا   ، تون�س  غرار  على  اجلوار  و 
دولة  اأقل  وبدرجة  والنيجر  مايل   ،

موريتانيا .
ومما ل يختلف عليه اثنان يقول عبد 
القادر تقار ممثل احلركة اجلمعوية 

بوليات اجلنوب و ال�ساحل الإفريقي 
يف  تعر�ست  اجلنوب  اإطارات  اأن   ،
ب�سبب  كبري  لظلم  الع�سابة  عهد 
من  �سنة  ع�رصين  طيلة  اإق�سائها 
تقلد منا�سب �سامية بالدولة ، لتبقى 
الآمال معلقة على رئي�س اجلمهورية  
ال�سيد عبد املجيد تبون للتكفل مبا 
ال�سالف  امل�رصوع  باملطلب  و�سفه 

بوادر  باأن  علمنا  اإذا  خا�سة   ، ذكره 
اإطارات  عن  والغنب  التهمي�س  رفع 
التغيريات  يف  جتلت  قد  اجلنوب 
بتعيني  احلكومي  بال�سلك  الأخرية 
منتدبني  وزراء   03 و  لل�سياحة  وزير 
، ا�سافة لرتقية 03 موظفني �ساميني 
للجمهورية  ولة  مل�ساف  بالدولة 

بوليات �رصق وغرب الوطن .

الواقع  الوئام  حي  موؤخرا  حتول 
باجلهة اجلنوبية للمقاطعة الإدارية 
الوطني  الطريق  ،مبحاذاة  املغري 
اإىل  املدينة  يتو�سط  الذي   3 رقم 
مكان يق�سده مدمنو اخلمور، كونه 

يقع يف جهة حدودية .
�ساكنيه  عديد  �سهادة  وح�سب 
 ،  « »الو�سط  ليومية  حتدثوا  الذين 
الذين  امتعا�سهم من هوؤلء  ناقلني 
نتيجة  ال�سكان،  يقلقون  اأ�سبحوا 
الأ�سوات املزعجة ورمي قارورات 
حيث  اأنواعها،  ب�ستى  اخلمر 
الآونة  يف  املظاهر  هذه  انت�رصت 
امتعا�س  تثري  واأ�سبحت  الأخرية، 
هوؤلء  واأ�ساف  احلي،  هذا  قاطني 
بهذه  م�سوها  حيهم  يجدون  اأنهم 
حلد  و�سلت  التي  القارورات 
الأطفال ال�سغار، خ�سية احت�ساء ما 
تبقى فيها من نبيذ، خا�سة واأن هذا 
احلي يتواجد به موؤ�س�سات تربوية، 
حيث اأ�سحت هذه املظاهر تخد�س 

حياء العائالت.
 ونتيجة هده الأو�ساع ينا�سد �سكان 
للتدخل  الأمنية  ال�سلطات  احلي 
هوؤلء  من  حيهم  وتطهري  العاجل، 
اإبعادهم  الأقل  على  اأو  املنحرفني 
تدخل  انتظار  ويف  احلي،  من 
ال�سلطات املعنية للتكفل بامل�سكل 
املواطنني  على  لزما  يبقى  القائم 
لأجل غري   املزري  الو�سع  معاي�سة 

م�سمى .
 من جانب اأخر حذر ممثلي الأحياء 
يومية  مع  لهم  ت�رصيحات  يف 
»الو�سط« من مغبة تفاقم الأو�ساع 
بناحيتهم  با�ستمرار  املتدهورة 
املذكورة  الأمر الذي منِ �ساأنه اأن 
يدفع بهم  للخروج لل�سارع لالحتجاج 
الو�سايا  على  ال�سغط  اأجل  من 
ب�رصعية  و�سفها  ملا  لاللتفاف 
مطلب التدخل لتطهري ناحيتهم من 

ترويج الأفات الجتماعية .
�سالح ،ب

على اإثر تقدم اأحد املواطنني لدى 
م�سالح اأمن الولية و ر�سم �سكواه 
 ( لل�رصقة  تعر�سه  بخ�سو�س 
هاتف نقال ( حتت طائلة التهديد 
متكنت   ، اأبي�س  �سالح  بوا�سطة 
التابعة  م�سالح ال�رصطة الق�سائية 
الأ�سبوع  بحر  تندوف  ولية  لأمن 
2020 و  فيفري   �سهر  من  الأول 
توقيف  من  قيا�سي  وقت  يف  
ال�رصقة  جرمية  يف  املتورط 
بحوزته  �سبط  بعدما  املذكورة، 
يتعلق  و  امل�رصوق  النقال  الهاتف 
من  البالغ  )ع.ل(  باملدعو  الأمر 
اإ�ستفاد  الذي  و   ، �سنة    36 العمر 
من اإ�ستدعاء مبا�رص ، بعد تقدميه 
لدى  وكيل اجلمهورية  ال�سيد  اأمام 

حمكمة تندوف بتاريخ 09 فيفري 
2019 عن ق�سية ال�رصقة .

ذات  عاجلت  ال�سياق  نف�س  يف 
تتعلق  اأخرى  ق�سية  امل�سالح 
اأبي�س  �سالح  بوا�سطة  بالتهديد 
ويتعلق الأمر باملدعو )م.ع( البالغ 
من العمر 24 �سنة ، متابع بق�سية 
بالتحطيم  متعلقة  �سده  اأخرى 
تقدميه  بعد  الغري،  العمدي مللك 
لدى  وكيل اجلمهورية  ال�سيد  اأمام 
التاريخ 09  بنف�س  حمكمة تندوف 
فيفري 2019 �سدر يف حق امل�ستبه 
فيه اأمر اإيداع احلب�س املوؤقت عن 

الق�سيتني ال�سالفتي الذكر . 
حمادة العربي 

ا�ستقبلت قاعة العمليات لأمن ولية 
اأدرار خالل �سهر جانفي من ال�سنة 
اجلارية 505 مكاملة هاتفية واردة من 
قبل املواطنني موزعة على الأرقام  
اخل�رصاء48/15و 104وخط �رصطة 
خمتلف  �سمحت  حيث  النجدة 17، 
معاجلة  من  الواردة  املكاملات 
هذه  و�سملت  الق�سايا  عديد 
النداءات  56 مكاملة خا�سة بتقدمي 
مكاملة  والإغاثة،97  امل�ساعدة 
متعلقة بطلب ال�ستعالم والتوجيه  
91 مكاملة خا�سة بالتبليغ )حوادث 
احلرائق-  ال�رصقة-  املرور- 
حالت الختفاء (، كما �سجلت ذات 

ال�سلة  ذات  هاتفية   243 امل�سالح 
بطلب خمتلف التدخالت اإىل جانب 
ورود 18 مكاملة اأخرى. هذا وتبقى 
جميع  يف  جمندة  ال�رصطة  قوات 
مدار 24/24�ساعة  وعلى  الأوقات 
املواطنني  لنداءات  لال�ستجابة 
والتي  باإ�سغالتهم   والتكفل 
اأي خطر  الإبالغ عن  اإىل  تدعوهم 
عن  وممتلكاتهم  حياتهم  يهدد  قد 
املجانية  بالأرقام  الت�سال  طريق 
امل�سخرة من قبل املديرية العامة 

لالأمن الوطني .
حمادة العربي

اأبدى ممثل احلركة اجلمعوية باجلنوب ال�ساحل الإفريقي عبد القادر تقار امتعا�سه ال�سديد  مما 
اأ�سماه بالتهمي�ض والإق�ساء الذي يتعر�ض له اإطارات اجلنوب الكبري مطالب من ال�سلطات العليا 

للبالد بح�سة خا�سة لأبناء اجلنوب لتمكينهم من تقلد منا�سب �سامية بال�سلك الدبلوما�سي .

ممثل احلركة اجلمعوية باجلنوب وال�ساحل عبد القادر تقار يوؤكد

حمادة العربي

دورنا الكبري يف االنتخابات 
الرئا�سية قابله تهمي�ش اطارتنا 

.    »مطالب بح�سة اجلنوب الكبري من منا�سب ال�سلك الدبلوما�سي »

الراغبني  ال�سكان  من  عدد  طالب 
ال�سكن  وحدات  من  ال�ستفادة  يف 
�سمال  ان�سيغة  بقرية  الريفي 
املقاطعة الإدارية املغري بالوادي ، 
اجلهات امل�سوؤولة على هذا ال�ساأن، 
البلديات،  م�سالح  من  انطالقا 
توزيع  عملية  وت�رصيع  بالتدخل 

ال�سكنات الريفية.
كثافة  ت�سهد  القرية  وان  خا�سة   
�سكانية كبرية وح�سب ت�رصيح بع�س 
ي�ستفيدوا  مل  الذين  القرية  مواطنو 
من  الأ�سطر  هده  كتابة  حد  اإىل 
ال�سكن الريفي انه �سئموا من تاأخر 

ا�ستالم ال�سكنات كما ازداد تخوفهم 
من ا�ستمرار الأو�ساع وبقاءها على 
اجلهات  من  ينا�سدون  لهدا  حالها 
املنطقة  دعم  يف  الإ�رصاع  املعنية 

بح�س�س ال�سكن الريفي.
الآخر  البع�س  حتدث   و باملقابل، 
من  ال�ستفادة  يف  الراغبني  من 
عن  الريفي    ال�سكن  وحدات 
ب�سبب  واليومية  ال�سديدة  معاناتهم 
عدم ا�ستفادتهم حّتى الآن من هذا 
املرفق ال�رصوري يف احلياة، يف ظل 
التي يعي�سونها يف  الراهنة  الأو�ساع 
امل�ساريف  اآباءهم  وكذلك  بيوت 

الكثرية التي يدفعونها جتاه اأ�سحاب 
طرفهم  من  امل�ستاأجرة  امل�ساكن 
اأن  باعتبار  قليل  عددهم  كان  وان 
خ�سو�سا  ونحن   ، ريفية  املنطقة 
من  الكثري  اأ�سعار  ارتفاع  ن�سهد 
بال�سلب  انعك�ست  التي  املواد 
وكذا  امل�ستويات،  جميع  على  عادة 
وغريها  اأوليائهم  م�ساكن  �سيق 
من  حرمتهم  التي  امل�ساكل  من 
التمتع باحلياة بالكيفية التي يرونها 
ال�رصاعات  عن  ف�سال  منا�سبة، 
الداخلية التي يعلمها العام واخلا�س 
ولأتفه  الواحدة  الأ�رصة  اأفراد  بني 

من  الكثري  يف  وكانت  الأ�سباب 
يف  الرئي�سي  ال�سبب  املنا�سبات 
الواحدة  العائلة  لأفراد  املقاطعة 

لبع�سها البع�س.
املعنية  اجلهات  هوؤلء  ونا�سد 
يف  ملفاتهم  ت�سوية  يف  الإ�رصاع 
امليدان للح�سول على  ال�سكن  على 
غرار بقية امل�ستفيدين ال�سابقني من 
هذا النوع من ال�سكن، ومنها ال�رصوع 
�سئموا  بعدما  اإجنازها،  عملية  يف 
الطويلة  واملعاناة  امل�ساكل  جملة 

التي اأرهقتهم كثريا يف ال�سابق.
�سالح ،ب 

الفو�سويني  الباعة  طاولت  عادت 
اإىل الواجهة لتحتل اأر�سفة و�سوارع  
عا�سمة الولية ورقلة ، مت�سببة يف 
خلق م�ساكل يف حركة ال�سري خا�سة 
ذلك يف  يت�سبب  و   . اأيام  منذ عدة 
النظام  و  باملحيط  الإخالل 
املواطنني   بع�س  اأكد  حيث  العام  
ليومية »الو�سط »  اأن عودة التجارة 
الأ�سواق  نق�س  �سببها   ، الفو�سوية 
اجلوارية التي متت�س العدد الهائل 

من  ياأتون  الذين  الباعة  هوؤلء  من 
خمتلف الأماكن ويعر�سون �سلعهم ، 
وا�ستكت العائالت القاطنة مبحاذاة 
انت�سارالأ�سواق  من  الطاولت  هذه 
الأماكن  احتلوا  حيث  الفو�سوية، 
�سوق  اإىل  وحولوها  والطرقات 
ال�سلع  خمتلف  فيها  تباع  فو�سوية 
و  الأطفال  مالب�س  غرار   ،على 
و  الفواكه  و  العطور  و  الروائح 
اخل�رص و الأحذية ، وت�سبب انت�سار 

عرقلة  يف  الأر�سفة   عرب  الباعة 
ناهيك عن  حركة �سري املواطنني، 
نقل  مبحطة  امل�سافرين  �سكاوى 
امل�سافرين ال�سغرية مبدخل ال�سوق 
من املال�سنات و امل�سايقات التي 
جانب  اإىل   ، يوميا  لها  يتعر�سون 

الفو�سى والإزعاج الكبريان. 
الباعة  بع�س  يوؤكد  جهتهم،  من 
بديال  يجدوا  مل  اأنهم  الفو�سويني 
واأنهم   ، �سلعهم  خمتلف  لعر�س 

جمربون على ا�ستعمال تلك الطرق 
البطالة  انت�سار  ظل  يف  وال�سوارع 
وعدم وجود فر�س عمل اأو اأ�سواق 
الوحيد  ال�سبيل  واأنه   ، جوارية 
هذا  اليومي،  عي�سهم  قوت  لك�سب 
املحلية مطالبة   ال�سلطات  تبقى  و 
انت�سار  من  للحد  اأ�سواق  باإجناز 
و  ال�سوارع  يف  املوازية   التجارة 

انت�سار القمامة .
جناة ،ح 

املقاطعة الإدارية املغري بالوادي

يف ظل اإفتقار املدينة لأ�سواق جوارية

تاأخر يف منح ال�سكن الريفي بقرية ان�سيغة 

التجار املتنقلون يحتلون اأر�سفة ال�سوارع بورقلة 

حي الوئام باملغري

  يف اإطار جت�سيد خمطط اإحتالل امليدان 

اأمن ولية اأدرار 

ال�سكان ي�ستكون الرمي 
الع�سوائي لقارورات اخلمر

  م�سالح ال�سرطة تت�سدى 
ملحرتيف ال�سرقة بتندوف

ا�ستقبال 505 مكاملة هاتفية 
خالل �سهر جانفي املن�سرم 

اأخبار اجلنوب
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مع  يجري  ما  �أن  �لأ�رسى  وعّد 
وم�س  خطري،  حتول  �لأطفال 
ل�سلب  وحماولة  جديد مب�سريهم، 
�أحد �أهم منجز�ت �حلركة �لأ�سرية 
�لتي  كل �ملحاولت  ومع  تاريخياً، 
�حلو�ر،  عرب  �لأ�رسى  يجريها 
�حتجاجية  خطو�ت  وتنفيذ 
مل  �ليوم  وحتى  �أنها  �إل  ر�ف�سة، 

ينتج عنها حل حا�سم للق�سية.  
و��ستعر�س نادي �لأ�سري يف تقرير 
له �ليوم �خلمي�س )13-2(، مع مرور 
�سهر على نقل �لأ�رسى �لأطفال �إىل 
�سجن "�لد�مون"، �أبرز �لإجر�ء�ت 
�لتي نفذتها �إد�رة �سجون �لحتالل 

بحقهم وظروف �حتجازهم.

- تعر�سوا لعمليات قمع 
واعتداءات بال�سرب ور�ش 

بالغاز والعزل

لإد�رة  �لتابعة  �لقمع  قو�ت  نفذت 
�إىل  نقلهم  فور  �لحتالل  �سجون 
قمع  عمليات  "�لد�مون"،  �سجن 
بال�رسب  و�عتد�ء�ت  متكررة، 
�ملرّبح على جمموعة منهم، ونقلت 
ت�سعة منهم على �لأقل �إىل زنازين 
و�سجن  "�جللمة"  حتقيق  مركز 
لل�سغط  حماولة  يف  "�سلمون" 
�حتجاجاتهم،  لوقف  عليهم، 
وخالل عمليات �لقمع، جرى تقييد 
بقيود  ل�ساعات  �لأطفال  �لأ�رسى 

بال�ستيكية ور�سهم بالغاز.
�أُفرج  �لذين  �لأطفال  �أحد  و�أكد   
لون  �أن  �لق�سم،  من  لحقاً  عنهم 
ب�سبب  �ل�سو�د  �إىل  مال  �أيديهم 
تعمدت  �لقمع  قو�ت  و�أن  �لقيود، 
�جلدر�ن،  يف  روؤو�سهم  �رسب 
مد�ر  على  تتو�جد  �أن  وتعمدت 
�ل�ساعة يف �لق�سم، لتنفيذ عمليات 
و�لعتد�ء  �لأطفال،  بحق  ترهيب 
�لتي  "�لكنتينا"  و�حتجزت  عليهم، 
�لأطفال  �لأ�رسى  بحوزة  كانت 
لتوفري �حتياجاتهم، و�دعت �لإد�رة 

لالأ�رسى  �إعادتها  مت  "�لكنتينا"  �أن 
يف �سجن "عوفر".

- مواجهة فر�سها الأ�سرى 
الأطفال

�لأطفال على مد�ر  �لأ�رسى  و�جه 
�ل�سهر هذه �لإجر�ء�ت، مبجموعة 
من �خلطو�ت، منها �إرجاع وجبات 
�لطعام  عن  و�لإ�رس�ب  �لطعام، 
�أ�رسب  من  تعر�س  حيث  لأيام، 
منهم للتهديد بخلع مالب�سه وتركه 
ذلك  ومع  عليه،  و�لعتد�ء  عارياً 
�حتجاجاتهم  �لأطفال  يو��سل 
ورف�سهم لالأو�ساع �ملاأ�ساوية �لتي 

ُفر�ست عليهم.

- حمتجزون يف ق�سم اأ�سبه 
بالقبو حتت الأر�ش تنت�سر 

فيه ال�سرا�سري والفئران

�لق�سم،  �لأطفال  �لأ�رسى  و�سف 
�لأر�س  حتت  بالقبو  �أ�سبه  باأنه 
بع�س  �ل�سم�س،  �أ�سعة  تدخله  ل 
�لغرف ل تتوفر فيها نو�فذ للتهوية، 
تنت�رس فيه �حل�رس�ت و�ل�رس��سري 
كريهة،  ور�ئحته  قذر،  و�لفئر�ن، 
ممر  عن  عبارة  "�لفورة"  �ساحة 
�لغرف  وبني  �لرئي�سي  �لق�سم  بني 
وم�ساحتها �سغرية جد�ً، �حلمامات 

ل�ستخد�م  ي�سطرون  مك�سوفة، 
�لفر�سات ك�ستائر لها.

فر�سات  د�خل  للنوم  وي�سطرون 
�لدفء،  جلب  حماولة  يف  قذرة، 
حلمل  ي�سطر  منهم  وجمموعة 
للتخل�س من  �لليل  �أحذيتهم طو�ل 

�حل�رس�ت �ملنت�رسة حولهم.

ا ونوًعا  - الطعام �سيئ كًمّ
واملاء قذر ولونه اأ�سفر

لنب،  علبة  عن  عبارة  هو  �لطعام 
لكل  �ملق�سم  �خلبز  من  ورغيف 
�لكلمنتينا،  من  وحبة  غرفة، 
يتم  �لأحيان  بع�س  ويف  و�خليار، 
فيما  �إفطار،  كوجبة  �لأرز  جلب 
طبق  على  �لغد�ء  وجبة  حتتوي 
من �ملعكرونة �لقا�سية، لها ر�ئحة 
فهي  �لع�ساء  وجبة  بينما  كريهة، 
ملوث  و�ملاء  نيئة،  �سبه  فا�سولياء 
ولونه مائل �إىل �لأ�سفر، ومع ذلك 
لنعد�م  ل�ستخد�مها  ي�سطرون 

�لبديل.

- يعاين غالبية الأطفال من 
ال�سعال ال�سديد واملر�ش

غالبية �لأطفال يعانون من �أوجاع 
ول  �لربد،  ب�سبب  �ل�سدر  يف 

�ل�سعال،  ب�سبب  �لنوم  ي�ستطيعون 
باإعطائهم  تكتفي  �ل�ّسجن  و�إد�رة 

�مل�سكنات.

- فر�ش عقوبات متثلت 
بالغرامات املالية 

واحلرمان من الزيارة

�ل�سجن  �إد�رة  عليهم  فر�ست 
باحلرمان  متثلت:  عقوبات 
�سهور،  �أربعة  ملدة  �لزيارة  من 
�أحد  و�أجربت  مالية،  وغر�مات 
خلع  على  �لأطفال  �لأ�رسى 
يف  �لقار�س  �لربد  يف  مالب�سه 
عليه  لل�سغط  "�جللمة"  عزل 
وهو  �لطعام،  عن  �إ�رس�به  لتعليق 
يحتمل  مل  حيث  فعاًل،  مت  ما 
��سطره  ما  �ل�سديد  �لربد  �لطفل 
جمدد�ً  و�أُعيد  �لإ�رس�ب،  لتعليق 
هذ�  "�لد�مون".  �سجن  �إىل 
مطالبته  �لأ�سري  نادي  وجدد 
وعلى  �حلقوقية  للموؤ�س�سات 
بو�سع  �لأحمر  �ل�سليب  ر�أ�سها 
يف  �لأطفال  �لأ�رسى  لق�سية  حد 
و�لإجر�ء�ت  "�لد�مون"،  �سجن 
�ملعاملة،  �سوء  ومنها  �لتنكيلية 
و�لتعذيب �جل�سدي و�لنف�سي �لتي 
يتعر�سون لها �لأطفال يف �سجون 
منذ  فعلًيّا  تبد�أ  و�لتي  �لحتالل، 

حلظة �لعتقال.

لأول  كو�سنري  جري�لد  �إ�سم  ظهر 
مرة ب�سكل " فاقع " يف �ل�سعودية 
عام 2017 .. حيث ن�سب �إىل نف�سه 
�أمريكية  �سفقة  يف  �رسيعا  فوز� 
يف  ��ستثمار�ت  لتحقيق  م�سبوهة 
 400 �إىل  ت�سل  �لعربية  �لأمو�ل 
مليار دولر ، وهو ما جعل تر�مب 
للعامل  ويقدّمه  ب�سهره  يفخر 
�إليه  فاأوكل   ، ناجح  �أعمال  كرجل 
مهمة �لتوجه �إىل تل �أبيب ور�م �هلل 
لإمتام �سفقة مماثلة يف فل�سطني 
. غاريد كوري كو�سرن مو�ليد 1981 
�أرثوذك�سي  يهودي  م�ستثمر  رجل 
و�سحيفة،  ل�رسكة  رئي�سي  ومالك 
وهو جنل قطب �لعقار�ت �ليهودي 
ت�سارلز كو�سرن، كما �أنه متزوج من 
�إيفانكا تر�مب، �إبنة رجل �لأعمال 
دونالد  �ملتحدة  �لوليات  ورئي�س 
تر�مب. يف فل�سطني كانت �سدمة 
كو�سنري كبرية ، ومت ك�سف �سخافاته 
وطرده من ر�م �هلل ب�رسعة كبرية، 
�ل�سهيوين  �مل�ستوطن  معه  وطرد 
يف  تر�مب  �سفري  فريدمان  ديفيد 
�لرئي�س  و�سفه  و�لذي  �إ�رس�ئيل 

�لفل�سطيني )�إبن �لكلب(.
تر�مب  ف�سل  �ل�سمالية  كوريا  يف 
�لرئي�س  زحزحة  يف  وكو�سنريه 
كتابة  عن  وتوقف  ينغ،  جون  كيم 
لكوريا  و�لتهديد�ت  �لتغريد�ت 
بتغريدة  �مللف  وطوى  �ل�سمالية 
كيمياء  هناك   ( فيها  قال  حزينة 
�لرئي�س  وبني  بيني  �سد�قة 
�ملك�سيك  يف  �ل�سمايل(.  �لكوري 
�إذلل  يف  وكو�سنريه  تر�مب  ف�سل 
�جلري�ن هناك، ورف�سو� دفع ثمن 
تغريد�ته  وحتّولت  تر�مب،  جد�ر 
ل  تّرهات  �ىل  �خل�سو�س  بهذ� 
�سارخة  و�إىل خمالفات  لها،  قيمة 
للقانون �لدويل. يف �إفريقيا تنح�رس 
�لمريكية،  �ملتحدة  �لوليات 
وهولند�  وفرن�سا  �ل�سني  وتتقدم 
وتركيا.  �ير�ن  و�لربتغال و�رسكات 
وميكن �لقول �أن �لوليات �ملتحدة 
�أي�سا،  �فريقيا  خ�رست  �لمريكية 
يف �ل�سني �إنهزم تر�مب وكو�سنريه 
كل  وطارت  هاو�وي(  )غزوة  يف 
حول   " �ل�سخيفة   " نظرياته 
�لرياح،  �أدر�ج  �ملعرفة  �حتكار 
�أن  �لبد�ية  منذ  و��سحا  وكان 
تر�مب �أجهل من �سهره، و�لإثنان 

ل  �لب�رسية  �ملعرفة  �ن  يعلمان  ل 
ميكن �إحتكارها.

�أفكار  رف�س  جرى  �أوروبا  يف 
تر�مب وكو�سنريه، ول تز�ل �وروبا 
على  حتافظ  �لعجوز  �لقارة  تلك 
مع  �أخالقها  منظومة  تكامل 
�لكريهة  �لعن�رسية  �أمام  قو�نينها، 
تر�مب.  �أفكار  من  تفوح  �لتي 
فرن�سا  على  �لتطاول  وحماولته 

و�أملانيا باءت بالف�سل.
يف  وبالذ�ت  �لالتينية  �أمريكا  يف 
�أجماد  يعيد  �ن  حاول  فنزويال 
�لغرب �ملتوح�س من خالل �نقالب 
ومت  كار�كا�س  يف  عميل  ع�سكري 
�ل�سيطرة  و��ستعادة  عميله  طرد 
ر�أ�س  لعن  �لذي  �لبلد  ذلك  على 
�لبث  �سا�سات  �أمام  تر�مب  �أبو 
عّر�ب  من  فتخلّ�س   ، �ملبا�رس 
�مل�ست�سار  �ل�سهيوين  �لنقالب 
�لبيت  من  ف�سله  وجرى  بولتون 
�لرو�سية فال  �للعنة  �أما   . �لأبي�س 
وم�ست�ساريه.  تر�مب  تالحق  تز�ل 
وبينما ينظر �لعامل �إىل بوتني على 
�أنه �لقي�رس، ينظر لرت�مب على �أنه 
�إنتقل من  �سيا�سي طائ�س  مر�هق 
�لكازينوهات  �إىل  �ل�سود�ء  �لغرف 

�إىل غرف �لبيت �لأبي�س.
هناك  و�ير�ن.  و�سوريا  �لعر�ق  يف 
قو�ت  بطرد  ومعلن  و��سح  قر�ر 
�أنها  ويبدو  �لأمريكي،  �لحتالل 
تر�مب  يعلن  حتى  وقت  م�ساألة 
و�لفرتة  هناك،  من  ذيله  �سحب 
�ستكون  �لعنيف  للطرد  �ملتوقعة 
فال  �لأمريكية،  �لنتخابات  قبيل 
هو ي�ستطيع �أن ي�سن حربا ول هو 
ي�ستطيع �أن يحمي موؤخرة جيو�سه 
تر�مب  نظرية  تقوم  �لبحار.  ور�ء 
ونقلها  �لعامل  ثرو�ت  نهب  يف 
بذيئة  نظرية  وهي  �أمريكا.  �ىل 
 . �لنجاح  لها  ميكن  ل  ومنحطة 
بالأنظمة  ملئ  �لعامل  �أن  �سحيح 
�لعميلة و�حلكام �جلبناء، ولكن هذ� 
لن يحدث فرقا كبري� يف �لنتيجة، 
عليها  �سيح�سل  �لتي  و�لنتيجة 
تر�مب  �نتخبو�  �لذين  �لمريكيون 
هي �نح�سار �لنفوذ �لمريكي بعد 
وطرد  �يه،  �ي  �ل�سي  هيبة  �سياع 
�رسكات  �ل�ستعمارية  �ل�رسكات 

نهب �لنفط .
الكاتب: د. نا�سر اللحام

توا�سل اإدارة �سجون الحتالل "الإ�سرائيلي" منذ �سهر، احتجاز 27 طفاًل يف ظروف قا�سية وماأ�ساوية 
يف �سجن "الدامون"، يرافق ذلك تعنت ورف�ش من قبلها يف ال�ستجابة ملطلبهم املتمثل باإعادتهم اإىل 
�سجن "عوفر"، وال�سماح ملمثلني من الأ�سرى البالغني باإدارة حياتهم والإ�سراف عليهم، كما هو قائم 

يف ال�سجون التي ُيحتجز فيها الأ�سرى الأطفال، وكما كانت تدار حياتهم العتقالية قبل نقلهم.

ق.د

�سهر على نقل الأطفال الأ�سرى اإىل "الدامون" 

ك�سف جي�س �لحتالل عن خطته 
 )2024-2020( �لفرتة  خالل 
��ستعد�د� حل�سم �أي حرب مقبلة 
جي�س  با�سم  �لناطق  و�أعلن 
�خلطة  �نطالق  عن  �لحتالل 
"تنوفا"  ��سم  عليها  �طلق  �لتي 
ح�سب  تهدف  و�لتي  "�لدفع"  �أو 
قوله �إىل "تعزيز �لفتك يف �لقتال 

حجًما ودقًة ".
بعد  �خلطة  �نطالق  وياتي 
جي�س  وزير  قبل  من  �عتمادها 

�حلكومة،  ورئي�س  �لحتالل 
للمو�فقة  تقدميها  و�سيتم 
�مل�سغر  �لمني  للمجل�س  عليها 

"�لكابينت".
و�أ�سار �لناطق "�أن �جلي�س �أجرى 
معمقة  عملية  �لأخري  �لعام  يف 
�إطارها  يف  عملت  وم�سرتكة 
متعّددة  �لطو�قم  ع�رس�ت 
�سورة  لتحديد  �لتخ�س�سات 
�لأ�سا�سية  �خلطة  وبلورة  �لعدّو 
در��سة  وبعد  �لن�رس،  لتحقيق 

هناك  �أّن  تبنّي  �لإجر�ء�ت  هذه 
�حتمال لت�ستيت يف تفوق �جلي�س 
�لن�سبي يف عدة جمالت. لذلك، 
�مليز�ت  لرفع  �حلاجة  تزد�د 
�لع�سكرية لإخ�ساع وح�سم �لعدو 
ق�سري  وبوقت  و��سح،  ب�سكل 

وباأقل ثمن".
بلورة  متت  لذلك  وفًقا  وتابع: 
خطة تنوفا �لتي ت�سع يف مقدمتها 
�لقتالية  �لقو�ت  قدر�ت  تعزيز 
وحت�سني ملحوظ بقدر�ت �لأذرع 

و�لهيئات �لع�سكرية.
تاأتي  �خلطة  هذه  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�ل�سابقة  للخطة  ��ستمر�ًر� 
"غدعون"، و�لتي �أدت �إىل حت�سني 

ملحوظ يف جاهزية �جلي�س.
�ملركزية  �لقر�ر�ت  عن  وك�سف 
�لّتي �ستنفذ يف �إطار خطة تنوفا 

�برزها
*�إقامة مقّر خمت�ّس يف �ملعركة 
برتبة  �سابط  بقيادة  �إير�ن  �سد 

ميجر جرن�ل.

* �قتناء �رسبْي طائر�ت جديديْن 
- قتالية ونقل.

ر�بعة  قتالية  فرقة  �إقامة   *
يف  �لأمامية  �خلطوط  ملحاربي 

�جلي�س.
خا�سة  منظومة  �إقامة   *
للمناور�ت �لربية، ولو�ء هجومي 

متعّدد �لأذرع يف ذر�ع �لياب�سة.
* �إجناز قدر�ت تو��سل، وقدر�ت 
�لقو�ت  بني  �ملبا�رس  �حلديث 
�لهجوم  وعنا�رس  �ملناورة  يف 

و�لتجميع.
�لذخائر  عدد  م�ساعفة   *

�لدقيقة، وبنوك �لأهد�ف.
��ستخبارية  خاليا  �إقامة   *

متقدمة.
* تو�سيع منظومة �لدفاع �لقطرية 

�سد تهديد�ت �ل�سو�ريخ.
�حلديثة  �لقدر�ت  تطوير   *

لك�سف �لعدو.
متعددة  قوة  لبناء  هيئة  �إقامة   *

�لأذرع.

�سهيوين اأرثوذوك�سي عابث ممنوع 
من دخول رام اهلل

كو�سنري دون حلول لق�سيتهم

جي�ش الحتالل يك�سف خطته حل�سم احلروب املقبلة
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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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بقلم عي�سى قراقع

 الطلبة ي�س�ألون عن معنى 
عن  املوؤبد،  عن  حكم 
 ، والزنزانة  ال�سج�ن  �سكل 
ي�س�ألون عن الإ�رضاب عن 
امللح  �رض  وعن  الطع�م 
وامل�ء يف الأج�س�د الذابلة، 
املداهم�ت  عن  ي�س�ألون 
والقتح�م�ت الليلية جلنود 
العتق�لت  الحتالل، 
الأطف�ل  �رضاخ  اليومية، 
والن�س�ء يف منت�سف الليل، 
والكالب  الر�س��ص  �سوت 
الأبواب  البولي�سية، تفجري 
قن�ص  القن�بل،  واإطالق 
على  والأحالم  الأولد 
غزة،  يف  الف��سل  اجلدار 
الطلبة ينتظرون الإج�ب�ت 
يفقدوا  ل  حتى  الك�ملة 
اأعم�رهم الق�دمة، م� هذه 
احلرب ؟ لقد ولدن� يف عهد 
ط�لبة  ت�س�ألني  ال�سالم، 
حتت   . ب�لغة  ع�سبية  يف 
الطالبية  ال�سبيبة  اإ�رضاف 
يف اإقليم حركة فتح يف بيت 
وزارة  مع  وب�لتن�سيق  حلم 
ومدراء  والتعليم  الرتبية 
املدار�ص ، خ�ست جتربة 
ق�سية   عن  درو�ص  تقدمي 
 42 يف  للطلبة   الأ�رضى 
مدر�سة يف املح�فظة من 
ال�سف الع��رض اإىل ال�سف 
الث�ين ع�رض، وك�نت جتربة 
جلنة  واأقدر  اأثمن   ، ه�مة 
ال�سيبة على هذه الأن�سطة 
�رضورية  اأعتربه�  التي 
اإ�سرتاتيجية  نحو  وخطوة 
مبع�ين  الوعي  تر�سيخ 
والكرامة  الت�سحية 
اأبن�ئن�  لدى  الإن�س�نية 
الأ�رضى  ق�سية  الطلبة. 
يف  الق�بعني  الفل�سطينيني 
املن�هج  دخلت  ال�سجون 
يجب  وهن�   ، التعليمية 
الرتبية  وزارة  ن�سكر  اأن 
املن�هج  وجلنة  والتعليم 
على اأعط�ء م�س�حة تربوية 
الأ�رضى  لتجربة  وتعليمية 
 ، التعليمي  املنه�ج  يف 
حترير  نحو  خطوة  اأنه� 

طلبتن� من التعليم النمطي 
اكرث  وخطوة   ، واملوؤدلج 
ال�سوء  ت�سليط  يف  اأهمية 
 ، الحتالل  �سح�ي�  على 
الأ�رضى  احلرية،  رموز 
اأجل  من  �سحوا  الذين 
حرية الإن�س�ن الفل�سطيني 
ق�سيته  وعدالة  وكرامته 
وطن�  ي�سنع  ف�لتعليم   ،
دائم�  احلرية  وثق�فة   ،
القوة  ثق�فة  على  تنت�رض 
ن�س�ط  هي  ح�سة  كل   .
ت�س�مني ، هي وف�ء وحمبة 
فل�سطني  طلبة  من  وعهد 
والأ�سريات  الأ�رضى  اإىل 
�سجون  ق�سب�ن  خلف 
غرف  يف   ، الحتالل 
الدر�ص �سدحت الأن��سيد 
والأغ�ين  والق�س�ئد 
مع  الت�س�من  عن  املعربة 
يف  حريتهم،  ومع  الأ�رضى 
غرف الدر�ص علقت �سور 
�سور  ج�نب  اإىل  الأ�رضى 
والطيور  الزيتون  اأ�سج�ر 
ال�سم�ء  يف  املحلقة 
الزرق�ء، لقد حترر الطلبة 
من القيود و�س�روا ق�درين 
من  الواقع  حترير  على 
العقول  حترير   ، اأغالله 
�سنعه�  التي  الأطواق  من 
املحتل ال�سهيوين ، الطلبة 
بقية  اىل  ينظرون  ك�نوا 
 ، ون�س�ط  بحيوية  الع�مل 
مرفوعة  روؤو�سهم  ك�أنداد 
اليوم  هذا  ال�سم�ء.  يف 
ي�أت، املعلم يف  املعلم مل 
ال�سجن، وهذا اليوم هن�ك 
يف  الط�لب  ف�رغ،  مقعد 
غ�ئبة،  املعلمة  ال�سجن، 
زوجه�  لزي�رة  ذهبت  لقد 
يف �سجن نفحة، هذا اليوم 
املدر�سة  در�ص،  يوجد  ل 
مغلقة ، لقد ا�ست�سهد ط�لب 
بر�س��ص جنود الحتالل ، 
اأعدموه من م�س�فة قريبة 
املدر�سة   ، مربر  اأي  دون 
املوت   ، احلداد  اأعلنت 
طلبة  يالحق�ن  وال�سجن 
تكتمل  متى   ، فل�سطني 
الأغنية حتى يهداأ البحر؟، 
هذه  املدر�سة  مدير  كتب 

الأ�سئلة على اللوح الأ�سود 
بطب�سورة بي�س�ء .

اأكرث  املدار�ص ح�رض   يف 
اأ�سري  اآلف  خم�سة  من 
املر�سى  ح�رض  واأ�سرية، 
والأطف�ل  والن�س�ء 
والأ�رضى القدامى ، ج�ءوا 
والقرى  املدن  كل  من 
واملخيم�ت، من كل فئ�ت 
ف�إذا  الفل�سطيني،  ال�سعب 
ال�سه�ينة  اجلالدون  ك�ن 
يف  الأ�رضى  يح�رضون 
وتخفي  البغي�سة  ال�سجون 
الإ�رضائيلية  الرتبية  وزارة 
وجوه الأ�رضى واإن�س�نيتهم 
 ، التعليمية  من�هجه�  يف 
اآدميتهم  من  وجتردهم 
وك�أنهم لي�سوا ب�رضا اأ�سوي�ء، 
ومن�هج  املدار�ص  ف�أن 
التعليم الفل�سطينية فتحت 
الأبواب وا�سعة على القيم 
واحل�س�رية  الإن�س�نية 
الأ�سالك  وجت�وزت 
و�سي��سة  ال�س�ئكة 
بحق  والطم�ص  الت�سويه 
جرائم  ك�سفت   ، الأ�رضى 
الأ�رضى  بحق  املحتلني 
خالل  الطلبة  ،فتحول 
حمكمة  اإىل  الدرو�ص 
اإن�س�نية،حتدوا  �سمري 
القمعية  الإيديولوجية 
حتدوا  ال�ستيط�نية، 
واخلراف�ت  الأ�س�طري 
ال�سهيونية و�سي��سة اإق�س�ء 
ال�رضائع  من  الأ�رضى 
قد  الدولية،  والتف�قي�ت 
ق�نون  على  الطلبة  تفوق 
على  العن�رضي،  القومية 
حقول الكراهية والتع�سب 
والف��سية، �س�ر التعليم يف 
يف   . حرية  فعل  مدار�سن� 
الأ�سري  ح�رض  املدار�ص 
الأول حممود بكر حج�زي 
، وح�رضت الأ�سرية الأوىل 
ج�ءوا  برن�وي،  ف�طمة 
امل�سجد  القد�ص، من  من 
والكني�سة والبلدة القدمية، 
قرعوا اأجرا�ص املدار�ص، 
�سيح�ت  انطلقت 
وانتف��س�ت يف الدف�ع عن 
القد�ص ع��سمتن� الروحية 

الأولد  وال�سي��سية، 
قطع�ن  يواجهون  والبن�ت 
واجلنود  امل�ستوطنني 
ب�سدورهم الع�رية، م� هذا 
املتمرد   املختلف  اجليل 
يت�س�ءل  يخ�ف؟  ل  الذي  
الذين  الحتالل  ق�دة 
انت�رضوا  اأنهم  اعتقدوا 

على الت�ريخ والذاكرة .
كرمي  ح�رض  املدار�ص  يف 
الربغوثي  ون�ئل  يون�ص 
واإ�رضاء  �سعدات  واأحمد 
ومروان  اجلع�بي�ص 
الربغوثي ،وفوؤاد ال�سوبكي 
وعب��ص  الطو�ص  وحممد 
نعمة،  اأبو  و�سمري  ال�سيد 
ج�ءوا من خلف املوؤبدات 
اكتم�ل م�رضوع  ، �س�هدوا 
املدار�ص،  يف  احلرية 
الإن�س�ن  اإن�س�نية  اكتم�ل 
هن�   ، الكونية  والعدالة 
البحر  لغة  جديدة،  لغة 
املتو�سط،  الأبي�ص 
والفرا�س�ت  القمح  لغة 
اجلميلة، الأغ�ين مق�ومة، 
مق�ومة،  الر�سوم�ت 
الدبكة مق�ومة ، الق�سيدة 
جزء  التعليم   ، مق�ومة 
مكون�ت  من  اأ�س��سي 
وتر�سيخ  والتحرر  ال�سمود 
ال�سجن  ك�ن  ف�ن   ، الهوية 
هو املوت فقوة العقل هي 
روح احلي�ة . يف املدار�ص 
 ، الأ�رضى  ال�سهداء  ح�رض 
ح�رضت اأرواحهم واأكف�نهم 
 ، الب�رد  ال�سمت  وانك�رض 
ح�رض من قتلوه ب�لتعذيب 
قتلوه  ومن  الوح�سي 
ب�جلرائم الطبية املتعمدة 
حتى  �رضبوه  من  ح�رض   ،
املوت يف غرف و�س�ح�ت 
اأعدموه  ومن   ، ال�سجون 
على  مكبال  ميداني�ً 
ح�رض  املوت،  فرق  يد 
يف  املحتجزون  ال�سهداء 
مق�بر الأرق�م، خرجوا من 
والن�سي�ن،  الرتاب  حتت 
ح�رضت اجلن�زات الغ�ئبة، 
زرعوا  املدار�ص  طلبة 
زهور  حت�كي  زهوراً 
بليمون  وتوحي  اجلليل 

غزة، الطلبة اأع�دوا ترتيب 
الأ�سالء  ورفعوا  الدرو�ص 
على �سلم الأرواح وهتفوا: 
حتي� احلي�ة. يف  املدار�ص 
طوق�ن  اإبراهيم  ح�رض 
وخليل بيد�ص وال�سيخ عبد 
الق�در املظفر وابو �سلمى 
ونوح  دروي�ص  وحممود 
ب�سي�سو  ومعني  اإبراهيم 
ووليد  ال�سلفيتي  وراجح 
دقة وف��سل يون�ص، ح�رض 
توفيق زي�د وغنى مع طلبة 

ال�سف الع��رض :

يا �سعبي

يا عود النِد

يا اغلى من روحي 
عندي

اإنا باقون على العهِد

لن نر�ض عذاب 
الزنزانة وقيود الظلم 

وق�سبانه

على  ردوا  املدار�ص  طلبة 
الرواية ال�سهيونية واأع�دوا 
الفل�سطيني  رواية  �سوغ 
التحرري  الزمن  وتوحيد 
زمن�ً  لي�سبح  الفل�سطيني 

يربط  تراكمي�ً  معرفي� 
الغي�ب ب�حل�سور، ف�لذات 
الهوية  عن��رض  حتركت، 
حتركت  الثق�فية  الوطنية 
انفت�ح  اأنه  ال�سكون،  من 
بعقول  امل�ستقبل  على 
الذين  املدار�ص  طلبة 
القلم  بني  وقتهم  ق�سموا 
يف  الورد  وزراعة  واحلجر 
الطلبة  املواطنة.  ار�ص 
على  واقفني  ي�سطفون 
الوطني،  الن�سيد  �سوت 
يف  لي�سوا  فل�سطني  طلبة 
مدر�سة  او  مع�سكر حربي 
يف  تلغي  ح�قدة  دينية 
الآخرين،  وجود  درو�سه� 
حتكمه  غيتو  يف  لي�سوا 
والنغالق  الأ�سطورة 
فل�سطني  طلبة  والبندقية، 
يبدعون ويتميزون اإن�س�ني� 
يح�سدون  واأخالقي�، 
يف  الع�ملية  اجلوائز 
املج�ل الإن�س�ين والثق�يف، 
بينم� الطلبة الإ�رضائيليون 
جنوداً  �س�روا  الذين 
الب�رض  اأرواح  يح�سدون 
جرائمهم  على  ويحظون 
والأو�سمة  ب�لني��سني 
يعرفون  الطلبة  القومية، 
ب�ليوم  يحتفل  الع�مل  اأن 

الإن�س�ن،  حلقوق  الع�ملي 
ي�سل  مل  الذي  الحتف�ل 
فل�سطني،  اإىل  �سداه 
يوجد قوة ط�غية ت�سطهد 
ب�لقتل  هن�  الإن�س�ن 
والنته�ك�ت  وال�سجن 

امل�ستمرة املمنهجة.
 هذا اليوم ح�رض الطالب، 
جت�وزوا  الدر�ص،  اكتمل 
الع�سكرية  احلواجز 
الإ�سمنتية،  واملكعب�ت 
اعتداءات  جت�وزوا 
واملوت  املت�سوطنني 
حلظة،  كل  امل�ستب�ح 
حملوا  املدر�سة،  و�سلوا 
واأقالمهم  حق�ئبهم 
و�س�روا على اإيق�ع قلوبهم 
تعلموا  الري�ح،  واجت�ه�ت 
الفل�سطينية  احلي�ة  من�خ 
تعلموا  الحتالل،  حتت 
الغد،  اإىل  ذاهبون  اأنهم 
معنى  له�  الت�سحية  وان 
عملية  ت�سبه  ودللت 
ثق�يف  توليد وعي  الولدة، 
ان�س�نية  اجل  من  جديد 
جم�عي،  وح�ص  حرة 
الطلبة  اأحالم  اليوم  هذا 
تعد  مل  مبكرا،  ا�ستيقظت 
الغي�ب،  طي  اأو  م�س�درة 

التعليم ي�سنع وطن�. 

هي اأجيال ولدت بعد اتفاقيات اأو�سلو، طلبة املدار�ض الذين ا�ستيقظوا على احلياة ليجدوا اأبائهم واأمهاتهم واأ�سدقائهم واأبناء جريانهم 
واأقاربهم واأنف�سهم يقبعون يف �سجون االحتالل، اللغة من حولهم هي لغة �سجون، الكلمات ،اللفتات، النربات، ال�سور على احليطان 
واجلدران هي �سور اأ�سرى، احلياة من حولهم �سجن، تداهم عقولهم الربيئة، اأحداث �سادمه ومثرية، يف عيونهم حرية وده�سة، يف 

�سوتهم انك�سارات بعيدة، يتوا�سلون مع الدنيا بطائرات الورق ، يبت�سمون الأطفال العامل ابت�سامات عابرة للجدار.

الأ�سرى يف املدار�س... ثقافة احلرية يف مواجهة ثقافة القوة
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هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين 

اإ�صتنكار م�صادرة الحتالل لكتاب اجلوانب الإبداعية ال�صادر عن
 وزارة العالم لالأ�صرى للباحث ) حمدونة (

م�ساعد  وكيل  ا�ستنكر 
الأ�رسى  �س�ؤون  هيئة  رئي�س 
العامة  للإدارات  واملحررين 
يف  الهيئة  وم�س�ؤول  امل�ساندة 
الأ�ستاذ  اجلن�بية  املحافظات 
اإقبال  املجدلوى  ب�سام 
ال�رسائيلى  الحتلل  �سلطات 
"اجل�انب  كتاب  م�سادرة  على 
الإبداعية للأ�رسى الفل�سطينيني 
" للباحث يف ق�سايا الأ�رسى د. 
عن  ال�سادر   ، حمدونة  راأفت 
 . الفل�سطيني  الإعلم  وزارة 
م�سادرة  اأن  املجدلوى  وقال 
باملعتقلني  اخلا�س  الكتاب 

كل  ا�ستهداف  �سياق  يف  ياأتى 
اأر�س  على  بالأ�رسى  يتعلق  ما 
ال�اقع يف ال�سج�ن الإ�رسائيلية 
مبنع  ذويهم  على  ،والت�سييق 
الزيارات ، وم�سادرة انتاجاتهم 
الأدبية والثقافية حتى ما يتعلق 
بق�سيتهم من الناحية الأكادميية 
. واأ�سار املجدلوى اأن �سلطات 
ن�سخة   300 �سادرت  الحتلل 
من  نقلهم  اأثناء  الكتاب  من 
اإىل  ال�سمالية  املحافظات 
وبني   ، اجلن�بية  املحافظات 
مب�سادرتها  القر�سنة  هذه  اأن 
للكتاب بعد اأ�سهر من بعثه دللة 

على زيف الدميقراطية ، وي�ؤكد 
على  القائمة  الحتلل  �سيا�سة 
على  والرقابة  الط�ارئ  قان�ن 
املطب�عات والنتاجات الأدبية 
والثقافية التى تنتهجها �سلطات 
الحتلل بكل ما يتعلق بال�ساأن 
بالذكر  جدير   . الفل�سطينى 
الإبداعية  "اجل�انب  كتاب  اأن 
 " الفل�سطينيني  للأ�رسى 
ال�س�ء  ي�سلط  للباحث حمدونة 
الإبداعية  اجل�انب  اأبرز  على 
يف  الفل�سطينيني  للأ�رسى 
، كاحلالة  الإ�رسائيلية  ال�سج�ن 
واأدب   ، والتعليمية  الثقافية 

والإ�رسابات   ، ال�سج�ن 
 ، الطعام  عن  املفت�حة 
حالة  املهربة  النطف  واأطفال 
ال�سج�ن  يف  م�ستجدة  ن�سالية 
�سيا�سياً  الأ�رسى  وتاأثري   ،
 ، الأ�رسى  ب�ثيقة  واملتمثل 
الدميقراطية  التجربة  و�سكل 
عبارة  والكتاب   ، ال�سج�ن  فى 
يف  للم�ؤلف  دكت�راه  ر�سالة  عن 
ق�سم العل�م ال�سيا�سية ، مبعهد 
العربية  والدرا�سات  البح�ث 
 ، العربية  م�رس  بجمه�رية   ،
وزارة  طباعته  على  وقامت 

الإعلم الفل�سطينى برام اهلل.

نادي الأ�سري الفل�سطينى

 �صهر على نقل الأطفال الأ�صرى اإىل "الدامون" دون حلول لق�صيتهم
توا�سل اإدارة �سجون الحتالل الإ�سرائيلي منذ �سهر، احتجاز )27( طفاًل يف ظروف قا�سية وماأ�ساوية يف �سجن "الدامون"، يرافق ذلك تعنت ورف�ض من قبلها يف ال�ستجابة ملطلبهم 

املتمثل باإعادتهم اإىل �سجن "عوفر"، وال�سماح ملمثلني من الأ�سرى البالغني باإدارة حياتهم والإ�سراف عليهم، كما هو قائم يف ال�سجون التي ُيحتجز فيها الأ�سرى الأطفال، وكما 
كانت تدار حياتهم العتقالية قبل نقلهم. 

ق.ف

مع  يجري  ما  اأن  الأ�رسى  واعترب 
وم�س  خطري،  حت�ل  الأطفال 
جديد مب�سريهم، وحماولة ل�سلب 
اأحد اأهم منجزات احلركة الأ�سرية 
تاريخياً، ومع كل املحاولت التي 
يجريها الأ�رسى عرب احل�ار وتنفيذ 
اإل  راف�سة،  احتجاجية  خط�ات 
اأنها وحتى الي�م مل ينتج عنها حل 
حا�سم للق�سية.  وا�ستعر�س نادي 
الأ�سري يف تقرير له الي�م اخلمي�س، 
الأ�رسى  نقل  على  �سهر  مرور  مع 
"الدام�ن"،  �سجن  اإىل  الأطفال 
اأبرز الإجراءات التي نفذتها اإدارة 
�سج�ن الحتلل بحقهم وظروف 

احتجازهم.

تعر�سوا لعمليات قمع 
واعتداءات بال�سرب ور�ض 

بالغاز والعزل

لإدارة  التابعة  القمع  ق�ات  نفذت 
اإىل  نقلهم  ف�ر  الحتلل  �سج�ن 
قمع  عمليات  "الدام�ن"،  �سجن 
بال�رسب  واعتداءات  متكررة، 
املرّبح على جمم�عة منهم، ونقلت 
ت�سعة منهم على الأقل اإىل زنازين 
و�سجن  "اجللمة"  حتقيق  مركز 
لل�سغط  حماولة  يف  "�سلم�ن" 
احتجاجاتهم،  ل�قف  عليهم، 

جرى  القمع،  عمليات  وخلل 
ل�ساعات  الأطفال  الأ�رسى  تقييد 

بقي�د بل�ستيكية ور�سهم بالغاز.
اأُفرج  الذين  الأطفال  اأحد   واأكد 
ل�ن  اأن  الق�سم،  من  لحقاً  عنهم 
ب�سبب  ال�س�اد  اإىل  مال  اأيديهم 
تعمدت  القمع  ق�ات  واأن  القي�د، 
اجلدران،  يف  روؤو�سهم  �رسب 
مدرا  على  تت�اجد  اأن  وتعمدت 
ال�ساعة يف الق�سم، لتنفيذ عمليات 
والعتداء  الأطفال،  بحق  ترهيب 
التي  "الكنتينا"  واحتجزت  عليهم، 
الأطفال  الأ�رسى  بح�زة  كانت 
وادعت  احتياجاتهم،  لت�فري 
اإعادتها  مت  "الكنتينا"  اأن  الإدارة 

للأ�رسى يف �سجن "ع�فر".

مواجهة فر�سها الأ�سرى 
الأطفال

واجه الأ�رسى الأطفال على مدار 
ال�سهر هذه الإجراءات، مبجم�عة 
من اخلط�ات، منها اإرجاع وجبات 
الطعام  عن  والإ�رساب  الطعام، 
اأ�رسب  من  تعر�س  حيث  لأيام، 
منهم للتهديد بخلع ملب�سه وتركه 
ذلك  ومع  عليه،  والعتداء  عارياً 
احتجاجاتهم  الأطفال  ي�ا�سل 
ورف�سهم للأو�ساع املاأ�ساوية التي 

ُفر�ست عليهم.

حمتجزون يف ق�سم 
اأ�سبه بالقبو حتت 

الأر�ض تنت�سر فيه 
ال�سرا�سري والفئران

الق�سم،  الأطفال  الأ�رسى  و�سف 
الأر�س  حتت  بالقب�  اأ�سبه  باأنه 
بع�س  ال�سم�س،  اأ�سعة  تدخله  ل 
الغرف ل تت�فر فيها ن�افذ للته�ية، 
تنت�رس فيه احل�رسات وال�رسا�سري 
كريهة،  ورائحته  قذر،  والفئران، 
عن  عبارة  "الف�رة"  �ساحة 
وبني  الرئي�سي  الق�سم  بني  ممر 
جداً،  �سغرية  وم�ساحتها  الغرف 
ي�سطرون  مك�س�فة،  احلمامات 
لها.  ك�ستائر  الفر�سات  ل�ستخدام 
فر�سات  داخل  للن�م  وي�سطرون 
الدفء،  جلب  حماولة  يف  قذرة، 
حلمل  ي�سطر  منهم  وجمم�عة 
اأحذيتهم ط�ال الليل للتخل�س من 

احل�رسات املنت�رسة ح�لهم.

الطعام �سيء كمًا ونوعًا 
واملاء قذر ولونه اأ�سفر

لنب،  علبة  عن  عبارة  ه�  الطعام 
لكل  املق�سم  اخلبز  من  ورغيف 
الكلمنتينا،  من  وحبة  غرفة، 
يتم  الأحيان  بع�س  ويف  واخليار، 
فيما  اإفطار،  ك�جبة  الأرز  جلب 

طبق  على  الغداء  وجبة  حتت�ي 
من املعكرونة القا�سية، لها رائحة 
فهي  الع�ساء  وجبة  بينما  كريهة، 
نيئة، واملاء مل�ث  �سبه  فا�س�لياء 
ول�نه مائل اإىل الأ�سفر، ومع ذلك 
لنعدام  ل�ستخدامها  ي�سطرون 

البديل.

يعاين غالبية الأطفال من 
ال�سعال ال�سديد واملر�ض

اأوجاع  غالبية الأطفال يعان�ن من 
ول  الربد،  ب�سبب  ال�سدر  يف 
ال�سعال،  ب�سبب  الن�م  ي�ستطيع�ن 

باإعطائهم  تكتفي  ال�ّسجن  واإدارة 
امل�سكنات.

فر�ض عقوبات متثلت 
بالغرامات املالية 

واحلرمان من الزيارة

ال�سجن  اإدارة  عليهم  فر�ست 
باحلرمان  متثلت:  عق�بات 
�سه�ر،  اأربعة  ملدة  الزيارة  من 
اأحد  واأجربت  مالية،  وغرامات 
الأ�رسى الأطفال على خلع ملب�سه 
يف الربد القار�س يف عزل "اجللمة" 
عن  اإ�رسابه  لتعليق  عليه  لل�سغط 

الطعام، وه� ما مت فعًل، حيث مل 
ما  ال�سديد  الربد  الطفل  يحتمل 
واأُعيد  الإ�رساب،  لتعليق  ا�سطره 
"الدام�ن". �سجن  اإىل  جمدداً 
مطالبته  الأ�سري  نادي  وجدد  هذا 
وعلى  احلق�قية  للم�ؤ�س�سات 
راأ�سها ال�سليب الأحمر ب��سع حد 
لق�سية الأ�رسى الأطفال يف �سجن 
الإجراءات  ولكافة  "الدام�ن"، 
املعاملة،  �س�ء  ومنها  التنكيلية 
والتعذيب اجل�سدي والنف�سي التي 
�سج�ن  الأطفال يف  لها  يتعر�س�ن 
منذ  فعلياً  تبداأ  والتي  الحتلل، 

حلظة العتقال. 
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عي�سة ق.

بينما يلتقي نادي بارادو ال�ضيف 
مواجهة  يف  البي�ض  مولودية 
رغم  العا�ضميني  كفة  يف  تبدو 
حتقيق  على  ي�ضعون  الزوار  اأن 
املقبل  الدور  وبلوغ  املفاجاأة 
على ح�ضابه، يف املقابل، �ضوف 
جتمع  التي  ال�رشق  قّمة  تكون 
و�ضباب  �ضطيف  وفاق  فريقي 
ق�ضنطينة حمط االنتباه بالن�ضبة 
للمتتبعني يف ظل رغبة كل فريق 
اإحراز  �ضباق  يف  املوا�ضلة 
خاللها  ت�ضعى  الكاأ�ض،  ال�ضيدة 
اإىل  االأ�ضود«  »الن�رش  ت�ضكيلة 

ا�ضتغالل اللعب داخل الديار من 
بتاأ�ضرية  االحتفاظ  �ضمان  اأجل 
»ال�ضيا�ضي«  يتنقل  فيما  التاأهل، 
لعب  اأجل  من  �ضعبا  مناف�ضا 
التاأ�ضرية  خلطف  حظوظه  كافة 
وموا�ضلة املغامرة يف املناف�ضة. 
لقب  حامل  يتوجه  جهته،  من 
بلوزداد  �ضباب  الفارطة  الن�ضخة 
منها  �ضعيا  الزيبان  عا�ضمة  اإىل 
حمملني  للديار  العودة  اإىل 
لن  مواجهة  يف  التاأهل،  ببطاقة 
تكون �ضهلة اأمام اأ�ضحاب الديار 
�ضائغة  لقمة  يكونوا  لن  الذين 
للتاأهل،  احلظوظ  كافة  ويلعبون 
يف املقابل �ضيكون ملعب »زوبري 

عندما  االهتمام  حمط  خليفي« 
تدور  اأخرى  �رشق  قمة  ي�ضتقبل 
عني  جمعية  فريقي  بني  رحاها 
بوعريريج،  برج  واأهلي  مليلة 
بهوية  التكهن  �ضعبا  و�ضيكون 
احتاد  يلتقي  بينما  املتاأهل، 
عنابة  احتاد  بال�ضيف  بلعبا�ض 
اأبناء  خاللها  ي�ضعى  مواجهة  يف 
املقبل  الدور  بلوغ  اإىل  »املكرة« 

اأمام  ال�ضعبة  املهمة  رغم 
من  �ضهال،  يكون  لن  مناف�ض 
وهران  مولودية  تتوجه  جهتها، 
وداد  املفاجاأة  النادي  ملواجهة 
الدور  يف  اأق�ضى  الذي  بوفاريك 
ويعول  جلزائر،  مولودية  ال�ضابق 
على تكرار نف�ض ال�ضيناريو على 

ملعبه جمددا. 

متّيز الدور ثمن النهائي من مناف�سة كاأ�س اجلمهورية بعدة مفاجاآت مدوية ومن العيار الثقيل عندما عرفته �سقوط الكبار اأمام 
اأندية الدرجات ال�سفلى، وكان وداد بوفاريك اأكرب مفاجاآت هذا الدور املتقدم من مناف�سة ال�سيدة الكاأ�س بعدما اأق�سى فريقا من 
النخبة للدور الثاين على التوايل، اأين كانت البداية ب�ساحب الرقم القيا�سي لعدد الألقاب يف املناف�سة مولودية اجلزائر، قبل اأن 

ياأتي الدور هذه املرة على مولودية وهران عندما اأطاح بالأخري واأخرجه من ال�سباق على التتويج بالكاأ�س 

وداد بوفاريك يوا�ضل احللم حامل اللقب ال�سيدة الكاأ�س حتافظ على التقاليد والكبار يوا�سلون ال�سقوط
يق�ضى والزمو يفاجئ

. ديربي اله�ساب قمة الدور ربع النهائي
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دزيري: اأنا م�ضتقيل واأترك الفريق بني اأياد اآمنة
دزيري  بالل  املدرب  اأعلن 
العار�ضة  من  ر�ضميا  اال�ضتقالة 
العا�ضمة  احتاد  لفريق  الفنية 
به  عاد  الذي  املر  االإق�ضاء  بعد 
الغرب ملالقاة  تنقل  من  التعداد 
من  اأق�ضي  اأين  وهران،  جمعية 
ملناف�ضة  ع�رش  ال�ضاد�ض  الدور 
تلقى  بعدما  اجلمهورية  كاأ�ض 
حيث  رد،  دون  بهدف  الهزمية 
ر�ضميا  ا�ضتقالته  دزيري  قدم 
يف  اأم�ض  وك�ضف  االإدارة  اإىل 
ت�رشيحات اإذاعية اأنه قرر الرحيل 
واالن�ضحاب  الفنية  العار�ضة  عن 
النادي  خروج  بعد  الفريق  من 
ال�ضيدة  مناف�ضة  من  العا�ضمي 
اأنه  دزيري  وا�ضتطرد  الكاأ�ض، 
اخلطر  ناقو�ض  دق  اأن  له  �ضبق 
املكثفة  بالربجمة  يتعلق  فيما 
يخو�ضها  التي  واجلهنمية 
الالعبني، وذلك يف ظل اأن االحتاد 
مدار  على  كثريا  يت�رشر  �ضوف 
ما  وهو  وفيفري  جانفي  �ضهري 

يحدث ي�ضيف، م�ضيفا اأنه ن غري 
املعقول اأن يلعب 28 مباراة كاملة 
يف ظل رف�ض الرابطة املحرتفة 
لكرة القدم م�ضاعدتهم من خالل 
والحتاد  عقالنية  برجمة  و�ضع 
االإفريقي للعبة الذي قدم مباراة 
جعلهم  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 
وا�ضتطرد  غاليا،  الثمن  يدفعون 
العا�ضمة  ال�ضابق الحتاد  الالعب 
اأنه وافق منذ البداية على حتمل 
امل�ضوؤولية وقيادة العار�ضة الفنية 
ومل يدر ظهره للفريق الذي �ضنع 
اجلميع  رف�ض  وقت  يف  ا�ضما  له 
مد يد العون ب�ضبب االأزمة املالية 
واالإدارية التي تواجد عليها عند 
م�ضيفا  اجلاري،  املو�ضم  بداية 
باأيادي  الفريق  تاركا  يغادر  انه 
و�رشكة  االإدارة  اتفاق  بعد  اآمنة 
اأغلبية  �رشاء  على  »�ضريبور« 

االأ�ضهم يف النادي.
ف�ضلت ت�ضكيلة اأبناء »�ضو�ضطارة« 
ع�رش  ال�ضاد�ض  الدور  جتاوز  يف 

اجلمهورية  كاأّ�ض  ملناف�ضة 
التوايل،  على  اخلام�ض  للمو�ضم 
الدور  هذا  لعنة  توا�ضلت  حيث 
العا�ضمي  النادي  مطاردة  يف 
بلوغ  يف  جمددا  يف�ضل  والذي 
من  اأق�ضي  بعدما  متقدمة،  ادور 
اللقاء  ت�ضوية  خالل  امل�ضابقة 
ال�ضاد�ض  الدور  عن  املوؤجل 

ومل  وهران،  جمعية  اأمام  ع�رش 
التناف�ض  اإىل  العودة  من  يتمكن 
خا�ضة  جمددا  الكاأ�ض  رفع  على 
لعدد  القيا�ضي  الرقم  ميلك  واأنه 
وفاق  رفقة  منا�ضفة  التتويجات 
�ضطيف، �ضباب بلوزداد ومولودية 

اجلزائر.
عي�سة ق.

يوا�ضل فريق وفاق �ضطيف بخطى 
متقدمة  اأدوار  بلوغ  نحو  ثابتة 
اجلمهورية  كاأ�ض  مناف�ضة  من 
الدور  قمة  ح�ضم  يف  جنح  بعدما 
�ضباب  ال�ضيف  اأمام  النهائي  ثمن 
النادي  متكن  اأين  ق�ضنطينة، 
على  الطاولة  قلب  من  ال�ضطايفي 
يف  متقّدمني  كانوا  الذين  الزوار 
بن  من  مبا�رشة  مبخالفة  النتيجة 
هدفني  توقيع  يف  وجنحوا  عيادة، 
وبو�ضوف  توري  الثنائي  بف�ضل 
الوقت  يف  التاأهل  اأهديا  اللذان 
واللذان  املقابلة،  من  االأ�ضلي 
متجددة  قمة  يف  يلتقيان  �ضوف 
اأهلي  اجلار  اأمام  النهائي  بربع 
يلعب  دور  يف  بوعريريج  برج 
اأ�ضقف  وارتفعت  واإيابا،  ذهابا 
اأحالم الوفاق يف الذهاب بعيدا يف 
مناف�ضة الكاأّ�ض والتي ي�ضعون على 
التتويج  من خالل  مو�ضمهم  اإنقاذ 
بها واالنفراد بالرقم القيا�ضي لعدد 
االألقاب املتوج بها التي يتقا�ضمها 
العا�ضمة،  احتاد  اأندية  رفقة 
بلوزداد  و�ضباب  اجلزائر  مولودية 

بثماين كوؤو�ض لكل فريق.
ميلك املدرب التون�ضي نبيل الكوكي 
التي  القوية  العودة  يف  بارزا  دورا 
بالنظر  »الكحلة«  العبو  ي�ضجلها 
اأ�ضحى  التي  الرائعة  للم�ضتويات 
قدومه  منذ  الالعبون  يقدمها 

وتعيينه على راأ�ض العار�ضة الفنية 
منح  يف  جنح  الذي  وهو  للنادي 
قفزة معنوية الأ�ضباله جنحوا على 
اإثرها يف حتقيق انتفا�ضة بالنتائج 
يف  االنهزام  بعدم  تكللت  والتي 
يف  التوايل  على  مقابالت  ثماين 
وكاأ�ض  الوطنية  البطولة  مناف�ضتي 

اجلمهورية.
رفقاء  �رشع  منف�ضل،  �ضياق  يف 
التح�ضري  يف  بكاك�ضي  الالعب 
برج  اأهلي  امام  الديربي  ملقابلة 
املقبل  االثنني  ملقررة  بوعريريج 
الرابطة  من   18 اجلولة  حل�ضاب 
خا�ضوا  حيث  االأوىل،  املحرتفة 
�ضباح اأم�ض ح�ضة اال�ضتئناف دون 
خو�ض اأي راحة من اجل التح�ضري 
والتي  الديربي  ملقابلة  جيدا 
عن  غيابات  ثالث  ت�ضهد  �ضوف 
بكل  االأمر  ويتعلق  الوفاق  �ضفوف 
من اأمري قراي وح�ضام الدين غ�ضة 
ب�ضبب العقوبة االأول للطرد والثاين 
�ضباب  اأمام  احتجاج  اإنذار  نال 
بو�ضوف  �ضيغيب  بينما  ق�ضنطينة، 
مع  التزاماته  ب�ضبب  املباراة  عن 
املنتخب الوطني لفئة اقل من 20 
�ضنة املعني بامل�ضاركة يف البطولة 

العربية املقررة يف ال�ضعودية.
عي�سة ق.

مغامرة  بلوزداد  �ضباب  فريق  وّدع 
مغامرته  وانتهت  اجلمهورية  كاأ�ض 
به  توج  الذي  اللقب  الدفاع عن  يف 
اأق�ضي  حيث  املن�رشم،  املو�ضم 
النادي العا�ضمي على يد امل�ضيف 
ال�ضقوط بهدف  احتاد ب�ضكرة بعد 
نظيف، مل ي�ضتطع على اإثره العبو 
النتيجة، خا�ضة  العودة يف  ال�ضباب 
اأكرث  كان  املحلي  الفريق  واأن 
توقيع  يف  خالله  من  جنح  واقعية 
هدف وحيد عرب ركلة جزاء منحه 
اللقب  حامل  على  التاأهل  تاأ�ضرية 
ال�ضيدة  األقاب  عدد  يف  القيا�ضي 
مل  الذي  االأداء  بعد  وذلك  الكاأ�ض، 
يت�ضدر  فريق  م�ضتوى  عند  يكن 
الوطنية،  البطولة  ترتيب  جدول 
اأبناء  ت�ضكيلة  يقدم العبو  حيث مل 

ي�ضتحقون  يجعلهم  اأداء  »العقيبة« 
التاأهل وبلوغ الدور املقبل.

الفرن�ضي  املدرب  اأ�ضبال  يتوّجه 
على  الرتكيز  نحو  دوما  فرانك 
مناف�ضة البطولة الوطنية بعد نهاية 
مغامرة الكاأ�ض، حيث ي�رش اجلميع 
على التناف�ض بقوة من اأجل التتويج 
خزائن  عن  يغيب  الذي  باللقب 
ال�ضباب على مدار 19 عاما كامال 
مو�ضم  بلقب  التتويج  عقب  وذلك 
يتحدث  ال  حيث   ،2001/2000
االأن�ضار �ضوى عن �رشورة تعوي�ض 
البطولة،  بلقب  الكاأ�ض  اإق�ضاء 
والبداية عرب الفوز بنقاط الديربي 
العا�ضمي الذي ينتزره اجلميع اأمام 

ن�رش ح�ضينب داي االثنني املقبل.
عي�سة ق.

الت�سكيلة با�سرت التح�سري الديربي دون نيل الراحة

اأحالم وفاق �ضطيف ترتفع 
للتتويج بكاأّ�س اجلمهورية

�سباب بلوزداد يحول الرتكيز على التناف�س 
حول لقب البطولة

اأبناء العقيبة يودعون كاأ�س اجلمهورية 
وي�ضرون على نقاط الن�ضرية

برنامج الدور ربع النهائي
اأهلي برج بوعريريج / وفاق �ضطيف

احتاد بلعبا�ض / اأمل بو�ضعادة
املتاأهل من لقاء قاملة وبارادو / املتاأهل من جمعية ال�ضلف وجمعية وهران

احتاد ب�ضكرة / وداد بوفاريك
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توج املنتخب الوطني -ح�سب 
الري�سة  لكرة  رجال-  الفرق 
الإفريقية  البطولة  بلقب 
رجال و�سيدات فردي ح�سب 
بالعا�سمة  اجلارية  الفرق 
اإثر فوزه  القاهرة,  امل�رصية 
على  النهائي  يف  اأم�س  اأول 
 ,2-3 بنتيجة  موري�س  جزر 
وكان »اخل�رص« منهزمني يف 
خ�سارة  بعد   0-2 النتيجة 
فردي  �سربي  مدال  يو�سف 
بول  جوليان  جورج  اأمام 
18-21, 09-21 وحممد عبد 
على  فردي  بلعربي  الرحيم 
لوباه 21-09, 19- اآتي�س  يد 

بعدها  الأو�ساع  لتنقلب   ,21
بف�سل  اجلزائر,  لفائدة 

الفائز  فردي  حامق  عادل 
بونغو  برينار  جون  على 
الثنائي  ثم   ,15-21  ,20-22
ويو�سف  معمري  ك�سيلة 
اأمام  زوجي  �سربي  مدال 
واآتي�س  بول  جوليان  جورج 
-21  ,20-22  ,21-15 لوباه 

حممد  الزوجي  وبعدها   13
وعادل  بلعربي  الرحيم  عبد 
الكفة  رجحا  الذين  حامق 
واأهديا الذهب للجزائر بعد 
قرابة  دام  »ماراتوين«  لقاء 
�ساعة من الزمن اأمام ميلفني 
بونغو  برينار  جون  و  اآبياه 
بواقع 22-20, 21-16, وكان 
الفريق اجلزائري قد فاز يف 
جنوب  على  الذهبي  املربع 

اإفريقيا 3-0 يف الوقت الذي 
موري�س  جرز  فيه  جتاوزت 
منظم  امل�رصي  املنتخب 
ت�سدرت  كما   ,0-3 الدورة 
الأوىل  املجموعة  اجلزائر 
املباريات  يف  الفوز  بعد 
تون�س  ح�ساب  على  الثالث 
وجزر   0-5 واأوغندا   0-5

موري�س 1-4.
املنتخب  حت�سل  جهته,  من 
على  لل�سيدات  الوطني 
امليدالية الف�سية بعد حلوله 
النهائي  الرتتيب  يف  ثانيا 
افتكت  التي  م�رص  بعد 
املعدن النفي�س, حيث فازت 
جنوب  اأمام  »اخل�رصيات« 
موري�س  وجزر   0-5 افريقيا 

واحدة  خ�سارة  مقابل   2-3
وتتوا�سل   ,3-2 م�رص  اأمام 
لقاءات  باإجراء  املناف�سة 
الفردي اإىل غاية 16 من هذا 
ال�سهر, حيث تهدف اجلزائر 
اإىل احلفاظ على اللقب لدى 
اأجل  من  ذكور,  الزوجي 
التاأهل اإىل الألعاب الأوملبية 
اليابانية,  بطوكيو   2020
 6 القاري  البطل  و�سينال 
اأن  �ساأنها  من  نقطة  اآلف 
ترفعه يف الت�سنيف العاملي, 
مما ي�سمح للثنائي اجلزائري 
مدال �سربي ومعمري ك�سيلة 
بانتزاع  التتويج,  حال  يف 

تاأ�سرية الأوملبياد.
ق.ر.

اليوم  م�ساء  ي�ستقبل 
اجلزائر  مولودية  فريق 
ال�ساورة  �سبيبة  ال�سيف 
عن  املقدم  اللقاء  حل�ساب 
الرابطة  من   18 اجلولة 
والذي  الأوىل  املحرتفة 
حمادي  عمر  مبلعب  يلعب 
جمهور  وبدون  ببولوغني 
امل�سلطة  العقوبة  ب�سبب 
من  العا�سمي  النادي  على 
الن�سباط,  جلنة  طرف 
ي�سعى  ال�سدد  هذا  ويف 
النادي العا�سمي اإىل اإيقاف 
ومعانقة  التعرثات  �سل�سلة 
بعد  جمددا  النت�سارات 
ميرون  التي  الفراغ  فرتة 
الأخرية  الفرتة  خالل  بها 
�سل�سل  توا�سل  ب�سبب 
حقق  اأين  ال�سلبية,  النتائج 
على  هزائم  ثالث  الفريق 

خ�سارتني  منها  التوايل 
البطولة  يف  التوايل  على 
اأمام وفاق �سطيف  الوطنية 
اأين  مليلة,  عني  وجمعية 
ن�سوة  ا�ستعادة  على  ي�سعون 
بوابة  من  جمددا  الفوز 
وبعيدا على  بولوغني  ملعب 
خالل  من  اجلمهور  �سغط 
ال�ساورة يف  �سبيبة  ا�ستقبال 
مواجهة لن تكون �سهلة على 
ل  التي  »العميد«,  ت�سكيلة 
داخل  الفوز  يف  �سوى  تفكر 
تكرار  وجتاوز  القواعد 
نف�س �سيناريو وفاق �سطيف 
اللقب  اأمامه  خ�رصت  الذي 
ال�ستوي على نف�س امللعب.

نغيز  نبيل  املدرب  �سيكون 
بقيادة  خرجة  اأول  اأمام 
منذ  العا�سمي  النادي 
العار�سة  راأ�س  على  تعيينه 

له  �سبق  كان  بعدما  الفنية 
املغرب  �سفرية  عن  الغياب 
البي�ساوي  الرجاء  ومواجهة 
لالأندية  العربية  بالبطولة 
الفريق  اإق�ساء  �سهد  الذي 
العا�سمي رغم الفوز بهدف 
دون رد, اأين ي�سعى نغيز يف 
مواجهة خا�سة جتمعه اأمام 
حتقيق  اإىل  ال�سابق  فريقه 
العودة  وبالتايل  النطالقة 
التناف�س  اأجل  من  بقوة 
الأوىل  الأدوار  لعب  على 
اأن  باعتبار  املو�سم,  هذا 
النقاط  تريد  املولودية 
النفراد  على  للعود  الثالث 
بالو�سافة وموا�سلة مطاردة 
بلولزداد  �سباب  املت�سدر 
تقلي�س  على  منه  �سعيا 
الفارق عنه اإىل ثالث نقاط 
تلك  اأنها  باعتبار  فح�سب, 

اأمام  موؤجلة  اأخرى  مباراة 
تتنقل  جهتها,  من  بارادو. 
�سبيبة ال�ساورة اإىل العا�سمة 
بنتيجة  العودة  عن  بحثا 
خاللها  من  توؤكد  اإيجابية 
�سجلتها  التي  ال�ستفاقة 
اأمام  املن�رصمة  اجلولة  يف 
بعد  مليلة  عني  جمعية 
دون  مقابالت  �سبع  �سل�سلة 
لعبو  يدرك  اأين  انت�سار, 
ال�ساورة اأن مهمتهم لن تكون 
اإل انهم ي�رصون على  �سهلة 
ال�سعبة  الو�سعية  ا�ستغالل 
التي يتواجد عليها مناف�سهم 
الفر�سة  ا�ستغالل  اأجل  من 
املطلوب  الهدف  وحتقيق 
يف  التقدم  عن  بحثا  منهم, 
والقرتاب  الرتتيب  جدول 

من اأندية »البوديوم«.
عي�سة ق.

عي�سة ق.

خالل  زط�سي  بّرر 
للقناة  بها  اأدىل  ت�رصيحات 
لالحتادية  التلفزيونية 
�رصورة  للعبة  اجلزائرية 
الطبعات  يف  التباعد 
»الكان«  مبناف�سة  املتعلقة 
ا�ستنزاف  تفادي  اإىل 

الواقع  ظل  يف  الأموال 
يعرف  الذي  احلايل 
القارية  املناف�سة  برجمة 
تعرف  والتي  عامني  كل 
لقاءاتها عزوفا جماهرييا, 
باعتبار اأنها تختار اللقاءات 
اأجل  من  واملهمة  الكبرية 
اأن دفرت  ح�سورها, واأردف 
القارية  املناف�سة  �رصوط 

بند  و�سع  �رصورة  يتطلب 
من  اجلماهري  تنقل  يلزم 
الدول الإفريقية واملجاورة 
مببالغ يف املتناول من اجل 
ال�سماح للدورة القارية حتى 
واقت�ساديا,  تنظيميا  تنجح 
�رصورة  على  زط�سي  اأ�رّص 
اأهمية  اإفريقيا  كاي  منح 
خا�سة وجعلها حدثا كرويا 

خالل  من  وكبريا  خا�سا 
العام  حول  درا�سة  و�سع 
الذي يتم تنظيمها, لتفادي 
مع  العام  نف�س  يف  اإقامتها 
كاأ�س العامل اأو كاأ�س اأوروبا 
الأمر  اأن  واأو�سح  لالأمم, 
ي�ساعد الكاف على حتقيق 
ومنح  ذلك,  وراء  من  اأرباح 
مت�سعا  املنظمة  الدولة 

اأجل  من  الكايف  الوقت  من 
حيث  من  نف�سها  جتهيز 
التي  واملالعب  الهياكل 
حتت�سن املناف�سة القارية.

اأن  املتحدث  ك�سف 
قدوم  على  املوافقة 
وادو  ال�سالم  عبد  املغربي 
كان  الوطني  املنتخب  اإىل 
الوطني  الناخب  من  بطلب 

جمال بلما�سي الذي اأعلمه 
املغربي  النجم  برغبة 
بالعار�سة  ال�سابق اللتحاق 
مع  والعمل  خل�رص  الفنية 
حيث  مرتب�سا,  اأع�سائها 
اأعرب عن �سعادته بتواجده 
مع الت�سكيلة الوطنية ورحب 
به يف اجلزائر, ووجه زط�سي 
ر�سالة اإىل الالعب املعتزل 

دوليا كارل جماين اأين متنى 
كرة  ميادين  يف  النجاح  له 
امل�ستطيل  خارج  القدم 
الأخ�رص, مو�سحا اأنه لعب 
وقادر  التقدير  كل  ي�ستحق 
يف  الكثرية  تقدمي  على 
امل�ستديرة, متمنيا مالقاته 
يوما ما يف املالعب خلف 

خط التما�س.

رّحب بوادو يف الطاقم الفني و�سكر جماين على ما قّدمه للخ�سر

زط�ضي: لعب الكان كل 4 اأعوام 
واقعي ويتطلب دفرت �ضروط مدرو�س

وافق رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�سي على االقرتاح الذي �سبق 
ان تقدم به رئي�س االحتاد الدويل للعبة جياين اأنفانتينو ب�ّساأن برجمة مناف�سة كاأ�س اإفريقيا 

للأمم كل اأربعة اأعوام عو�س لعبها كل عامني مثلما هو معمول به االآن، واأ�سر زط�سي اأنه 
يف�سل لعب املناف�سة القارية باأربعة �سنوات لكنه يف�سل تطبيق �سارم للأمر والعمل ب�سدة على 

دفرت ال�سروط الذي يت�سمن املتطلبات اخلا�سة باملناف�سة القارية

دعت اللعبني اإىل ت�سوية م�ستحقاتهم
 عرب الطرق القانونية

الفاف تهدد الأندية ب�ضبب اإ�ضراب 
الالعبني والت�ضكيك يف نزاهة املقابالت

مولودية اجلزائر / �سبيبة ال�ساورة اليوم ابتداء من 16:00

العميد ي�ضتهدف الو�ضافة وال�ضاورة
 لالقرتاب من البوديوم

البطولة االإفريقية لكرة الري�سة

اجلزائر تتوج باللقب القاري

اأكد اأن مباراتي رو�سيا وبوركينافا�سو االأف�سل
 مب�سواره مع املنتخب

جماين: اأريد العودة جمددا اإىل 
اخل�ضر بدور جديد

الدويل  الالعب  عرّب 
جماين  كارل  املعتزل 
العودة  يف  رغبته  عن 
�سفوف  اإىل  ما  يوما 
لكن  الوطني,  املنتخب 
خالل  من  املرة  هذه 
بعدما  اآخر  بدور  القيام 
يف  لعبا  لأعوام  كان 
�سارة  وحمل  �سفوفه 
مونديال  بعد  القيادة 
واأو�سح  بالربازيل,   2014
ت�رصيحات  يف  جماين 
للقناة الإذاعية الثالثة اأنه 
الإ�سافة  تقدمي  يتمنى 
اإىل اخل�رص والعودة اإليهم 
مقبلة,  قليلة  اأعوام  بعد 

يف�سل  اأنه  مو�سحا 
الفرتة  اأكرث خالل  التعلم 
املقبلة خا�سة واأنه لزال 
التطلع  ميكنه  ول  لعبا 
للعار�سة  الن�سمام  اإىل 
حاليا.  الوطنية  الفنية 
اأف�سل  اإىل  جماين  عاد 
يحملها  التي  الذكريات 
من م�سواره مع املنتخب 
ان�سمامه  منذ  الوطني 
العام  يف  �سفوفه  على 
اأنه  اعترب  حيث   ,2010
يف  رائعة  اأياما  ق�سى 
بجنوب  العامل  كاأ�س 
اإفريقيا والتي بداأها من 
مو�سحا  الحتياط,  دكة 

بالن�سبة  ذكرى  اأجمل  اأن 
له الأفراح التي �سنعوها 
بعد  اجلزائري  لل�سعب 
ثمن  الدور  اإىل  التاأهل 
مونديال  من  النهائي 
2014 بالربازيل, واأ�ساف 
اأن اأجمل مباراة بقيت يف 
التي  رو�سيا  اأمام  ذاكرته 
الدور  اإىل  منها  تاأهلوا 
الكوري  للعر�س  الثاين 
العاملي على غرار مباراة 
مبلعب  بوركينافا�سو 
البليدة التي كانت مباراة 
اإىل  اأهلتهم  التي  امللحق 

مونديال الربازيل.
عي�سة ق.

وجه الحتاد اجلزائري لكرة 
القدم حتذيرا �سديد اللهجة 
اأندية  ولعبي  لروؤ�ساء 
الأول  املحرتفة  الرابطتني 
انت�رصت  بعدما  والثانية, 
ظاهرة مقاطعة املباريات, 
ب�سبب امل�ستحقات املالية, 
الأمر الذي يوؤثر على نتائج 
يف  ويت�سبب  املباريات, 
الت�سكيك يف نزاهة الأندية, 
مرا�سلة  يف  الفاف  وذكرت 
اجلزائرية  الرابطة  لرئي�س 
روؤ�ساء  وجميع  القدم  لكرة 
اإجراءات  باأن  الأندية, 
الإ�رصابات  يف  الدخول 
للقوانني  تخ�سع  اأن  يجب 
املن�سو�س عليها يف املادة 

العمل  قانون  من   90/11
اجلزائري, واأكدت »الفاف« 
اإ�رصابات  يف  ال�رصوع  اأن 
يعر�س  �سوف  �رصعية  ل 
العقوبات  اإىل  اأ�سحابها 
القوانني  عليها  تن�س  التي 
ودعا  لالأندية,  الداخلية 
البيان لعبي اأندية الق�سمني 

ب�رصورة  والثاين,  الأول 
بالحرتافية,  التحلي 
واللجوء اإىل اللجنة الوطنية 
على  النزاعات  لت�سوية 
اأجل  من  الرابطة,  م�ستوى 
حقوقهم  كامل  حت�سيل 

بطريقة قانونية.
ق.ر.



تعادالً  جوفنتو�س  نادي  اقتن�س 
ملعب  من   1-1 الفوز  بطعم 
اأم�س  اأول  م�ساء  ميالن  م�سيفه 
النهائي  ن�سف  الدور  ذهاب  يف 
وتقدم  اإيطاليا،  كاأ�س  مل�سابقة 
الكرواتي  لالعبه  بهدف  ميالن 
اأنتي ريبيت�س يف الدقيقة 62، قبل 

العبني  بع�رشة  للعب  ي�سطر  اأن 
تيو هرينانديز  عقب طرد العبه 
حل�سوله   72 الدقيقة  يف 
وا�ستفاد  الثاين،  االإنذار  على 
العددي  النق�س  من  جوفنتو�س 
يف �سفوف مناف�سه، واأحرز جنمه 
رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل 

هدف التعادل يف الدقيقة االأوىل 
ركلة  من  ال�سائع  الوقت  من 
جوفنتو�س  يكفي  وبات  جزاء، 
العودة  لقاء  يف  ال�سلبي  التعادل 
الرابع  يف  مبلعبه  �سيقام  الذي 
خو�س  اأجل  من  القادم  مار�س 

املباراة النهائية للبطولة.

جو�سيب  االإ�سباين  اأبدى 
اإمكانية  من  تخوفه  غوارديوال 
مدربا  من�سبه  من  اإقالته 
ملان�س�سرت �سيتي االإجنليزي فيما 
لو ف�سل بالتغلب على ريال مدريد 
النهائي  ثمن  الدور  يف  االإ�سباين 
لدوري اأبطال اأوروبا، حيث �سبق 
مان�س�سرت  مع  فاز  اأن  لغوارديوال 
�سيتي بخم�سة األقاب يف املوا�سم 
ف�سل  لكنه  املا�سية،  الثالثة 
بتجاوز الدور ربع النهائي لدوري 
االأبطال مع فريقه ما �سبب خيبة 
بطل  �سيتي  ويتخلف  كبرية،  اأمل 
الدوري  يف  املا�سيني  املو�سمني 
عن  نقطة   22 بفارق  املحلي 
ليفربول املت�سدر، وهو ما يجعله 
االأوروبي  التعوي�س  �سغط  حتت 
لقبه  على  احلفاظ  بات  بعدما 
غوارديوال  وقال  املنال،  �سعب 
»اأريد  �سبورت�س:  �سكاي  ل�سبكة 
به،  اأحلم  االأبطال،  بدوري  الفوز 
للعب  بالتح�سري  اأ�ستمتع  و�سوف 

»اإذا  واأ�ساف  مدريد«،  ريال  �سد 
�سياأتي  ح�سنا،  عليهم  نتغلب  مل 
رئي�س النادي اأو املدير الريا�سي 
فيه  مبا  جيدا  لي�س  هذا  ويقول 
اأبطال  الكفاية، نحن نريد دوري 
لقد  اأعرف،  ال  �ساأقيلك،  اأوروبا 

حدث عدة مرات وقد يحدث«.
قد  االإ�سباين  املدرب  وكان 
مع  التدريبية  م�سريته  ا�ستهل 
قبل  االإ�سباين،  بر�سلونة  رديف 
الفريق  يف  القيادة  دفة  ا�ستالم 
اأربعة موا�سم 2008- االأول ملدة 
لبايرن  بعدها  انتقل   ،2012
 ،2016-2013 االأملاين  ميونيخ 
ومنه اإىل ال�سيتيزنز« حيث ينتهي 
املقبل،  املو�سم  نهاية  عقده 
لتكون هذه اأكرب فرتة ق�ساها مع 
فريق فيما لو ا�ستمر يف من�سبه، 
على  الكاتالوين  املدرب  ورد 
اأي مو�سم  اأو ف�سل  اإن جناح  قول 
يجب اأن يقا�س فقط بالبطوالت 
�سيئة  ر�سالة  »نعطي  املحققة: 

باأننا  والأطفالنا،  اجلديد،  للجيل 
واجلوائز  فقط  الفائز  نح�سب 
اإن  »تقول  وتابع  نربحها«،  التي 
فزت  اإن  ولكن  كارثي  املو�سم 
ذلك  ف�سيكون  االأبطال  بدوري 
من  الأنه  ملاذا؟  ا�ستثنائيا، 
ذلك  كان  واإذا  به،  الفوز  ال�سعب 
حقا، فيمكننا قول اإنه خالل اأكرث 
مئة عام كان هناك مئة عام ف�سل 

ملان�س�سرت �سيتي«.

بعد مرور �سهر واحد على اإقالته 
اإيرن�ستو  بداأ  بر�سلونة  تدريب  من 
خطوته  يف  التفكري  فالفريدي 
مغامرة  تكون  قد  التي  املقبلة 
ماألوف،  غري  مكان  يف  جديدة 
فاز  الذي  فالفريدي  وي�ستمتع 
مع  االإ�سباين  للدوري  بلقبني 
نادرة خالل  بر�سلونة بفرتة راحة 
عاما   18 امتدت  التي  م�سريته 
اأندية  العديد من  تدريب  و�سملت 
مثل  االإ�سباين  االأ�سواء  دوري 
اإ�سافة  بيلباو  واأتليتيك   فالن�سيا 
اليوناين  العمالق  مع  فرتتني  اإىل 

فالفريدي  وقال  اأوملبياكو�س، 
يف  عاما   56 العمر  من  البالغ 
موؤمتر دويل لكرة القدم يف بيلباو: 
»ي�ساألني النا�س يف بع�س االأحيان 
ملاذا ال تقوم بالتدريب يف الدوري 
اأرغب  باأين  عليهم  واأرد  املمتاز، 
وتابع  اأ�سرتاليا«،  اإىل  الذهاب  يف 
القدم  كرة  اأي مدرب يف  »م�سوار 
بع�س  ويف  االأبد  اإىل  ي�ستمر  ال 
ا�ستغالل  عليك  يتعني  االأحيان 
الفر�سة للعي�س يف اأماكن غريبة«.

و�سائل  اأمام  له  ظهور  اأول  ويف   
تدريب  من  اإقالته  منذ  االإعالم 

جانفي  يف  الكتالوين  العمالق 
منه،  بدال  �سيتني  كيكي  ليحل 
اإعجابه بقرار  عرب فالفريدي عن 
اإنيي�ستا  اأندري�س  ال�سابق  الالعب 
مع  للعب  اليابان  اإىل  االنتقال 
عن  الرحيل  بعد  كوبي  في�سل 
واأ�ساف   ،2018 يف  بر�سلونة 
الت�سوير:  يع�سق  الذي  فالفريدي 
يل  قال  حني  اإنيي�ستا  »�سجعت 
له  قلت  اليابان.  اإىل  �سينتقل  اإنه 
جديدة  ثقافة  على  �سيتعرف  اإنه 
خمتلفني،  اأ�سخا�س  مع  ويتعامل 

اأنا اأي�سا مهتم جدا باليابان«.

ياأمل ريال مدريد بهدية من 
�سدارة  يف  لالبتعاد  خيتايف 
عندما  االإ�سباين  الرتتيب 
�سيفا  االأخري  هذا  يحل 
�سمن  اليوم  بر�سلونة  على 
ويختتمها   24 املرحلة 
با�ست�سافة  غدا  امللكي 
�سلتا فيغو املتوا�سع، وميني 
بتحقيق  النف�س  املرينغي 
�سيفه  اأمام  اإيجابية  نتيجة 
خل�سمه  جديد  و�سقوط 
االأزيل لتو�سيع الفارق بينهما 
للكال�سيكو  ا�ست�سافته  قبيل 
مار�س  �سهر  من  االأول  يف 
املقبل، تالفيا الأي مفاجاآت 
ت�سادفه،  قد  �سعيدة  غري 
املركز  بر�سلونة  ويحتل 
نقاط  ثالث  بفارق  الثاين 
ويتقدم  مدريد  ريال  خلف 
ب�سبع  الثالث  خيتايف  على 
بعد  ي�سل  مل  وهو  نقاط، 

مدربه  مع  الكامل  للتوازن 
اجلديد كيكي �سيتيني، لعدم 
عّود  التي  بال�سورة  ظهوره 
جماهريه عليها، ال�سيما يف 
حيث  االأخرية،  املباريات 
ربع  الدور  من  الكاأ�س  وّدع 
بلباو  اأتلتيك  امام  النهائي 
ليفانتي  على  ب�سعوبة  وفاز 
 ،2-3 بيتي�س  وريال   1-2
يتوجب على بر�سلونة خو�س 
مهاجمه  بدون  املباراة 
عثمان  الفرن�سي  الدويل 
عن  �سيغيب  الذي  دميبيلي 
اأ�سهر  �ستة  ملدة  املالعب 
ب�سبب اإ�سابته بقطع يف وتر 
يقل�س  ما  االمين،  فخذه 
خط  يف  �سيتيني  خيارات 
غياب  ظل  يف  املقدمة 
لوي�س  االأوروغوياين  هدافه 
يف  اأي�ساً  امل�ساب  �سواريز 
حتى  �سيغيب  والذي  ركبته 

منت�سف ماي املقبل.
ريال  ي�سعى  املقابل  يف 
�سدارته  ملوا�سلة  مدريد 
لالأ�سبوع الرابع على التوايل 
من بوابة �سلتا فيغو املهدد 
الثانية،  للدرجة  بالهبوط 
فقط  نقطتني  يبتعد  اإذ 
�ساحب  مايوركا  ريال  عن 
�سلتا  حقق   ،18 املركز 
اآخر  يف  وحيدا  فوزا  فيغو 
ثالث  مقابل  مباريات  ت�سع 
هزائم وخم�سة تعادالت، يف 
»لو�س  خ�سارة  فاإن  املقابل 
تعود  االأخرية  بالنكو�س« 
حينما  التا�سعة  للمرحلة 
�سقط اأمام م�سيفه مايوركا 

0-1 يف اكتوبر 2019.
يف  الكثرية  الغيابات  ورغم 
العا�سمة  فريق  �سفوف 
مدربه  اأن  اإال  االإ�سبانية 
الفرن�سي زين الدين زيدان، 

جنح بتوظيف بدالئه بال�سكل 
اإيجابا  انعك�س  ما  ال�سحيح 
بعدما  الفريق  اأداء  على 
متاأرجحة  عام  نهاية  �سهد 
ما اأ�سفر عن خ�سارته الكثري 
وميني  حينها،  النقاط  من 
يوا�سل  باأن  نف�سه  زيدان 
وحتقيقهم  تاألقهم  العبوه 
تواليا  ال�ساد�س  الفوز 
ال�سدارة  يف  اكرث  والتقدم 
بارزين  ا�ستحقاقني  قبيل 
ال�سهر  من   26 يف  االأول 
ي�ست�سيف  عندما  احلايل 
ذهاب  يف  �سيتي  مان�س�سرت 
لدوري  النهائي  ثمن  الدور 
بعد  والثاين  اأوروبا،  اأبطال 
ي�ستقبل  عندما  اأيام  اأربعة 
يف  الكال�سيكو  يف  بر�سلونة 

�سانتياغو برنابيو.

دورمتوند  بورو�سيا  ي�سعى 
اإىل العودة ل�سكة االنت�سارات 
اأينرتاخت  ي�ست�سيف  عندما 
افتتاح  يف  فرانكفورت 
الدوري  من   22 املرحلة 
القمة  على  وعينه  االأملاين 
�سان  باري�س  اأمام  املرتقبة 
الثالثاء  الفرن�سي  جرمان 
امل�سابقة  يف  املقبل 
ميني  العريقة،  القارية 
النف�س  دورمتوند  بورو�سيا 
االأر�س  عاملي  با�ستغالل 
على  للتغلب  واجلمهور 
ورفع  فرانكفورت  �سيفه 
بعد  العبيه  معنويات 
اأمام  متتاليتني  خ�سارتني 
 3-2 برمين  فريدر  م�سيفيه 
كلفته اخلروج من الدور ثمن 
الكاأ�س  مل�سابقة  النهائي 
ليفركوزن  وباير  املحلية، 
من  حرمته  الدوري  يف   4-3
نقطة  اإىل  الفارق  تقلي�س 
التقليدي  غرميه  عن  واحدة 
املت�سدر،  ميونيخ  بايرن 
دورمتوند  بورو�سيا  وميلك 
االأهداف  بفارق  نقطة   39
اأمام بورو�سيا مون�سنغالدباخ 
لبايرين  نقطة   43 مقابل 

ميونيخ و42 نقطة لاليبزيغ.
وتكت�سي املباراة اأهمية كبرية 
دورمتوند  لبورو�سيا  بالن�سبة 
هي  البوند�سليغا  كون 
املتبقية  املحلية  امل�سابقة 
بعد  مو�سمه  الإنقاذ  اأمامه 
من  الوفا�س  خايل  خروجه 

وميلك  الكاأ�س،  م�سابقة 
خطا  دورمتوند  بورو�سيا 
االأف�سل  هو  ناريا  هجوميا 
يف الدوري بر�سيد 59 هدفا 
االأربع  مبارياته  يف   18 بينها 
البوند�سليغا  يف  االأخرية 
الواعد  منها �سبعة ملهاجمه 
�سالزبورغ   من  حديثا  الوافد 
هاالند،  اإرلينغ  النم�سوي 
دفاعيا  االأمرين  يعاين  لكنه 
حيث ا�ستقبلت �سباكه ثمانية 
ذاتها،  املباريات  اأهداف يف 
فرانكفورت  �ستكون مواجهة 
لدورمتوند  جديا  اختبارا 
يخ�رش  مل  �سيفه  كون 
يف  االأخرية  االأربع  مبارياته 
انت�سارين  وحقق  الدوري 

الفتني االأ�سبوع املا�سي.
ميونيخ  بايرن  تنتظر 

يف  اللقب  وحامل  املت�سدر 
االأعوام ال�سبعة االأخرية رحلة 
والذي  كولن  اإىل  غدا  �سعبة 
انت�سارات  خم�سة  حقق 
االأخرية  ال�ست  مبارياته  يف 
جيدا  ميونيخ  بايرن  ويدرك 
الثالث  النقاط  اأهمية 
القوية  املناف�سة  ظل  يف 
مطارده  من  يواجهها  التي 
ودورمتوند  اليبزيغ  املبا�رش 
مون�سنغالدباخ،  وبورو�سيا 
العودة  اإىل  �سيطمح  وبالتايل 
ل�سمان  االنت�سارات  ل�سكة 
اأهدر  القمة،  على  بقائه 
يف  نقطتني  ميونيخ  بايرن 
عندما  املا�سية  املرحلة 
التعادل  على  اليبزيغ  اأرغمه 
ال�سابع  الفوز  من  وحرمه 
حول  ال�سك  يحوم  تواليا، 

كيمي�س  جو�سوا  م�ساركة 
األفون�سو  الكندي  واملدافع 
االأول  مر�س  ب�سبب  ديفي�س 
الثاين من ا�سابة يف  ومعاناة 

الكاحل.
انتزاع  فر�سة  اليبزيغ  ميلك 
عندما  موؤقتا  ولو  ال�سدارة 
ي�ست�سيف اليوم فريدر برمين 
قبل االأخري، ويخو�س اليبزيغ 
الرحلة  على  وعينه  املباراة 
ملواجهة  لندن  اإىل  ال�سعبة 
االأربعاء  االإجنليزي  توتنهام 
املقبل يف ذهاب ثمن نهائي 
م�سابقة دوري االأبطال وقف 
بايرن  امام  قويا  ندا  اليبزيغ 
ميونيح يف املرحلة املا�سية 
اخلروج  باإمكانه  وكان 
ملعب  من  الثالث  بالنقاط 

األيانز اأرينا.
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دورمتوند ي�ضعى ال�ضتعادة �لتو�زن قبل �لبي �أ�س جي

ريال مدريد ينتظر هدية من خيتايف

فالفريدي يبحث عن حتٍدّ جديد

�ضالح �أف�ضل العب بليفربول �ضهر جانفي

غو�رديوال ي�ضري الإقالة حمتملة ب�ضبب �لريال

جوفنتو�س يقتن�س �لتعادل من ميالن

امل�رشي  الدويل  النجم  فاز 
العب  بجائزة  �سالح  حممد 
ناديه  املا�سي يف  جانفي  �سهر 
متفوقاً  االإجنليزي،  ليفربول 
على زميليه جوردان هندر�سون 
 5 �سالح  ولعب  بيكر،  واألي�سون 
مع  جانفي  �سهر  يف  مباريات 
لتعزيز  الفريق  وقاد  ليفربول 
االإجنليزي  للدوري  �سدارته 
اأهداف  ثالثة  م�سجاًل  املمتاز 
حا�سمة،  متريرات   3 ومانحاً 

من  عدد  اأكرب  �سالح  وح�سد 
ليفربول  جماهري  اأ�سوات 
جوردان  زميليه  على  ليتفوق 
و�سط  خط  العي  هندر�سون 
الربازيليل  واحلار�س  امليدان 
ليفربول  األي�سون بيكر، ويت�سدر 
جدول ترتيب الدوري االإجنليزي 
املمتاز بر�سيد 73 نقطة بفارق 
�سيتي  مان�س�سرت  عن  نقطة   22
الثاين، حيث حقق فريق املدرب 
الفوز يف  كلوب  يورغن  االأملاين 

واحدة  مرة  وتعادل  مباراة   24
�سجله  على  احلفاظ  يف  وجنح 
االآن،  حتى  الهزائم  من  خالياً 
وتعليقاً على فوزه باجلائزة قال 
للنادي:  الر�سمي  للموقع  �سالح 
وكما  للغاية،  �سعيد  اأنا  »�سكًرا، 
اأهم  مرات،  عدة  قبل  من  قلت 
باملباريات،  الفوز  هو  �سيء 
جيد  ب�سكل  اأدينا  اأننا  واأعتقد 
هذا ال�سهر، لذا اأمتنى موا�سلة 

ال�سري على هذا النهج.«
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وكاالت 

ويقدم م�ؤلف الكتاب يا�سني 
الأمني  نائب  -وه�  اأقطاي 
العام حلزب العدالة والتنمية 
قراءة  كتابه  يف  الرتكي- 
لكاريزما الدولة الرتكية منذ 
املا�سي،  القرن  ت�سعينيات 
جنم  حك�مة  تعر�ست  حني 
كان  -الذي  اأربكان  الدين 
يق�د حزب الرفاه- لنقالب 

اجلي�ش.
الإطار  اأقطاي  وي�سند 
اأفكار  اإىل  لكتابه  النظري 
لعلم  الكبري  املنظر 
الأملاين  احلديث  الجتماع 
ماك�ش فيرب، الذي ي�ستخدم 
الكاريزما«  »�سلطة  مفه�م 
اأولهما  اأ�سا�سيني:  ل�سببني 
العلمية  الدرا�سات 
بهذا  املرتبطة  التاريخية 
�سيطرة  وثانيهما  املجال، 
ك�سكل  الكاريزمي  القائد 
من اأ�سكال منح ال�سلطة يف 

علم الجتماع.
»ال�سلطة  فيرب  ويعترب 
الكاريزمية« مفه�ما للقيادة 
التي تُ�ستمد فيه ال�سلطة من 
ويتناق�ش  القائد،  جاذبية 
مع  لل�سلطة  املفه�م  هذا 
لل�سلطة  الأخرى  الأن�اع 
القان�نية والتقليدية، ح�سب 
ت�سنيف فيرب الثالثي لأن�اع 

ال�سلطة.

مركزية القيادة

ويرى الكتاب اأن تركيز علم 
كاريزما  على  الجتماع 
دور  لأهمية  يرجع  القائد 
�سنع  يف  اجليدة  القيادة 
وك�نها  الجتماعي،  التغيري 
يف  فعالة  حت�ل  حركة 
من  املجتمعات  انتقال 

حالة اإىل اأخرى.
ويعتقد اأقطاي اأن التما�سك 
م�سادر  اأهم  هما  والنجاح 
متنح  التي  الكاريزما 
ال�سيا�سية  الأو�ساط 
هائال  مقدارا  املعا�رصة 
من الطاقة الالمنتهية، كما 
احلزب  جناح  اأن  اإىل  ي�سري 
على  التغلب  يف  القائد  اأو 
العنا�رص  اأهم  من  الأزمات 

التي ترثي تلك الكاريزما.
ترجمة  اإن  اأقطاي  ويق�ل 
كتابه للغة العربية ي�ستهدف 
اجلمه�ر  اإىل  ال��س�ل 
الفكر  على  للتعرف  العربي 
عن  به  والحتكاك  الرتكي، 
الكتب  اأن  اإىل  م�سريا  كثب، 
و�سلت  العربية  وامل�ؤلفات 
القراء الأتراك، لكن التبادل 
بالجتاه  بعُد  يكتمل  مل 
اإىل  الأتراك  من  الآخر 

العرب.
الكتاب  حماور  وترّكز 
بُعد  على  وف�س�له 
الكاريزمية  ال�سخ�سية 
للرئي�ش الرتكي رجب طيب 
عن�انا  باعتباره  اأردوغان، 
الدميقراطية  احلياة  لع�دة 
ع�رص  عقب  تركيا  اإىل 

النقالبات الع�سكرية.
من  كثريا  الكتاب  ويتعقب 
اأقطاي  يرى  التي  امل�اقف 
�سناعة  يف  اأ�سهمت  اأنها 
للرئي�ش  العليا  الكاريزما 
منذ  اأردوغان  طيب  رجب 
احلكم  �سقف  من  خرج 
حكم  �سدة  اإىل  املحلي 
ويف   ،2002 عام  تركيا 
ال�سارم  وق�فه  مقدمتها 
النقالبيني،  م�اجهة  يف 
وم�قفه ال�سهري مع الرئي�ش 
الإ�رصائيلي الراحل �سيم�ن 
داف��ش،  قمة  يف  بريي�ش 
الذي ُعرف يف تركيا بق�سية 

يف  وجناحه  مينيت«،  »ون 
تعديل  اإىل  بالبالد  العب�ر 

الد�ست�ر با�ستفتاء عام. 

النظرية والنموذج

»اأزمان  كتاب  ويقع 
�سفحة   399 يف  الكاريزما« 
وه�  املت��سط،  القطع  من 
تركية  ن�رص  دار  اإ�سدار  من 
وترجمه  »اآكي�ل«،  ت�سمى 
يق  �سِدّ حممد  للعربية 

يلدرمي.
ويحت�ي الكتاب على خم�سة 
منها  ف�سلني  اأول  ف�س�ل؛ 
التعريفي  الإطار  يتناولن 
علم  ملفه�م  النظري 
اجتماع الكاريزما، وعالقته 
التحفيزي  الجتماع  بعلمي 
والتح�سريي، واأبرز اأعالمه 
يف  وحت�لته  ومنظريه، 
تركيا ويف ال�رصق الأو�سط.

وه�  الثالث،  الف�سل  اأما 
»انقالبات  عن�ان  حتت 
فيه  فيقدم  لكاريزماتية«، 
معل�مات  وجبة  اأقطاي 
خفايا  عن  د�سمة  تف�سيلية 
الذي  النقالبات  ع�رص 
عليه  الإ�ساءة  اأهمية  تكمن 
كانت  تركيا  اأن  حقيقة  يف 
القارئ  اأمام  غم��سا  اأكرث 
ال�قت مما  ذلك  العربي يف 

هي عليه الآن.
ف�سله  يف  الكتاب  ويناق�ش 
يف  الكاريزما  دور  الرابع 
العدالة  حزب  حكم  م�سار 
والتنمية، عرب الإ�ساءة على 
كثري من الق�سايا، ومن بينها 
بني  وم�قعه  احلزب  ه�ية 
الدميقراطي  املفه�مني 
الفكر  وانتقال  والإ�سالمي، 
اإىل  الأطراف  من  ال�طني 
باأحزاب  وعالقته  املركز، 
واأحزاب  الأوروبية  اليمني 

وغريها  ال�سيا�سي  الإ�سالم 
من الكيانات. 

يقدم  الأخري،  الف�سل  ويف 
من  عملية  مناذج  الكتاب 
ال�سيا�سي  احلكم  بيئة 
الرتكية، مركزا على تقلبات 
عهد الدولة يف عهد الرئي�ش 

ال�سابق عبد اهلل غل.

الفر�سة والتحدي

ر�سميا  اأقطاي  واأطلق 
الكاريزما«  »اأزمان  كتاب 
يف مدينة اإ�سطنب�ل الرتكية 
كبري  حفل  اجلمعة، يف  ي�م 
»مكملني«  قناة  اأقامته 
الف�سائية، وح�رصه ع�رصات 
ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 
والإعالمية  والفكرية 
وبح�س�ر  والرتكية،  العربية 

كبري من و�سائل الإعالم.

اأ�ستاذ  اعترب  جانبه،  من 
�سيف  ال�سيا�سية  العل�م 
»اأزمان  كتاب  الفتاح  عبد 
علمية  روؤيًة  الكاريزما« 
التحليل  ت�ستحق  وثقافية 
بتمعن، م�سددا على �رصورة 
النظر اإىل مفه�م الكاريزما 
والكاريزما  وحل،  كفر�سة 

كاأزمة وخطر معا.
والباحث  الكاتب  واأو�سح 
اأن  امل�رصي  الأكادميي 
الكاريزما قد تنجح يف ملء 
اجلانب  يف  لكنها  الفراغ، 
الآخر ترتك خلفها الفراغ، 
الكاريزما  تركيز  اإىل  داعيا 
وال�سيا�سات  امل�ؤ�س�سة  يف 
وال�سخ�سيات،  الرم�ز  بدل 
حياة  ذلك  يف  اأن  معتربا 

الكاريزما وا�ستمرارها. 

جمموعة كتب

»اأزمان  جانب  واإىل 
اأقطاي  اأ�سهر  الكاريزما«، 
قام  اأخرى  كتب  اأربعة 
الإعالمي  بتقدميها 
نا�رص  حممد  امل�رصي 
للح�س�ر يف حفل الإ�سهار.

»تاجر  ه�  الكتب  اأول 
الدين.. من�ذج يف ا�ستغالل 
�سيا�سية«،  لأغرا�ش  الدين 
تنظيم  جتربة  يتناول  الذي 
التابع  »اخلدمة«  جماعة 
نف  لفتح اهلل غ�لن، الذي �سُ
تركيا،  يف  اإرهابيا  تنظيما 
بتهمة  مالحقته  ومتت 
النقالب  حماولة  تنفيذ 
ج�يلية   15 يف  الفا�سل 

.2016
فحمل  الثاين  الكتاب  اأما 
عن�ان »�سيد قطب بني غل� 
حمبيه وظلم ناقديه«، الذي 

در�ش اأهم املالمح يف فكر 
جماعة  يف  الراحل  القائد 
الإخ�ان امل�سلمني، وحاول 
الإجابة عن ت�ساوؤلت ح�ل 
وعن  م�ستجدة،  ق�سايا 
�سيتعامل  كان  التي  الكيفية 
معها قطب ل� كان حًيّا عند 

وق�عها.
الأخالق  اأ�ستاذ  واأ�سهب 
الأديان  وتاريخ  ال�سيا�سية 
خليفة  بن  حمد  بجامعة 
املختار  حممد  قطر  يف 
تبيان  يف  ال�سنقيطي 
مرامي الكتاب الثالث »فك 
ال�ستباك.. عاملية الإ�سالم 
العلمنة«، يف حني  وم�سادر 
امل�رصي  الإعالمي  تكفل 
حممد نا�رص بتلخي�ش رابع 
»اأر�ش  بعن�ان  وه�  الكتب، 
والث�رة  الث�رة  الكنانة.. 

وامل�سادة«.

للموؤلف يا�سني اأقطاي

»اأزمان الكاريزما«.. �سطوة الزعماء الأتراك  
حتت جمهر علم الجتماع

ي�سلط كتاب »اأزمان الكاريزما من منظور علم االجتماع ال�سيا�سي« ال�سوء على املزايا القيادية لعدد من الزعماء االأتراك الذين 
عاي�سوا مراحل االنتقال بني فرتات احلكم الديكتاتوري واجلمهورية الدميقراطية يف تركيا، عرب معاجلات نقدية ملفتة 

للواقعني ال�سيا�سي واالجتماعي.

الدكت�ر  ال�سيخ  رعاية  حتت 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�س� 
ال�سارقة؛  حاكم  الأعلى  املجل�ش 
، حيث انطلقت الدورة اخلام�سة 
لل�سعر  ن�اك�س�ط  مهرجان  من 
العربي، احلادي ع�رص من فيفري 
، وتت�ا�سل فعالياته حتى 13 من 
بيت  من  بتنظيم  اجلاري،  ال�سهر 
وم�ساركة  ن�اك�س�ط،  يف  ال�سعر 

14 �ساعراً.

و�رصح بذلك �سعادة الأ�ستاذ عبد 
اهلل بن حممد الع�ي�ش رئي�ش دائرة 
الثقافة يف ال�سارقة:” واأ�ساف اإن 
اأ�سهم  بن�اك�س�ط  ال�سعر  بيت 
يف  الثقايف  احلراك  تفعيل  يف 
الدورات  لعبت  كما  م�ريتانيا، 
ال�سابقة من املهرجان دوراً بارزاً 
�سعرية  م�اهب  عن  الك�سف  يف 
وجهة  البيت  لي�سبح  جديدة، 
ال�سباب،  وال�سعراء  للمبدعني 

اأبرز نتاجهم  واحت�سنهم ليقدم�ا 
�سدق  عن  يعرب  الذي  الإبداعي 
جتاربهم  وواقع  م�ساعرهم 

وروؤاهم”.
املهرجان  ميثل  الع�ي�ش:  وقال 
لبيت  ال�سن�ي  للعمل  تت�يجاً 
ا�ستقطاب  الذي جنح يف  ال�سعر، 
من  �سل�سلة  خالل  من  ال�سعراء 
الأم�سيات  بني  تتن�ع  الفعاليات 
بدورها  عززت  والندوات، 

املبدعني  بني  الثقايف  الت�ا�سل 
وجمه�رهم يف حميط ابداعي و 

اأدبي خالق”.
ويت�سمن برنامج املهرجان حفل 
الرباء،  )مباركة  ال�سعراء  تكرمي 
ال�سيخ  اأحمدو،  احلافظ  حممد 
احلفل  يقّدم  �سجة(،  )اأب�  ببان 

الإعالمي حممد بديدي.
فعالياته  فتبداأ  الثاين  الي�م  اأما 
بقراءات �سعرية مب�ساركة ال�سعراء 

) مباركة الرباء، عثمان ب�ن عمر 
حممد(  املام�ن  حممد  يل، 
حممد،  منى  الإعالمية  تقدمي 
وتقام لياًل اأم�سية �سعرية ي�سارك 
اأحمدو،  احلافظ  )حممد  فيها 
اأحيد(.  حممد  ب�مل�ساك،  اأحمد 
فعاليات  من  الثالث  الي�م  ويف 
املهرجان �ستقدم قراءات �سعرية 
ي�سارك فيها اأربعة �سعراء، هم: د. 
حممد امل�رصي باب، ود. حممد 

ود.  حمم�د،  حممد  املهدي 
بلباله،  اأب�ه  ود.  حممد حمف�ظ، 
ويديرها د. حممد الأمني الناتي، 
اأم�سية  الي�م  نف�ش  يف  تقام  كما 
�سعرية ي�سارك فيها: ال�سيخ ببان 
املعايل،  اأب�  واأحمد  �سجة(،  )اأب� 
اهلل  عبد  وحممد  حمم،  واحل�سن 
الإعالمية  وتديرها  ال�سيباين، 

وردة اأباه.
وكالة اأنباء ال�سعر

يف دورته الـ 5

انطالق مهرجان نواك�سوط لل�سعر العربي
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بقلم : ال�ساعر وال�سحفي 
اجلزائري جمال ن�سراهلل

الأكرب  اجلزء  نيله  اإهمال  دون   
املواهب  حتى   لأنه   الأوىل  من 
وتُ�صقل  تتطور  ذاتها  حد  يف 
وال�صتمرارية  باملتابعة 
كان  املعريف...فقد  والتطعيم 
وحتى  ال�صبعينيات  منت�صف  منذ 
بداية القرن الـ21ملهم الكثري من 
املثقفني واملتابعني من اأ�صحاب 
�صاحب  وظل  كان  الراأي،كونه 
واأنت  وت�صعر  مقنع  خطاب 
ت�صتمع اإليه باأنه �صاحب �صخ�صية 
بثقة  يتحدث  قوية،  كاريزماتية 
عك�س  النف�س.وهذا  يف  تامة 
ال�صا�صة  من  خا�صة  الكثريين   
الذين كانوا يتحدثون ول يعرفون 
مب�صتمعيهم  ذاهبون  هم  اأين  اإىل 
معهم  اجلميع  ي�صقط  اأن  اإىل 
تختلط  مظلمة،يوم  متاهات  يف 
وتت�صابك  امل�صطلحات  عليهم 
والروؤى  الجتاهات  روؤاهم  اأمام 
ب�صحمهم  اأنف�صهم  هم  يتيهون  ثم 

وحلمهم قبل توهان م�صاهديهم.
اأي  الثامنة  ذكراه  موؤخرا  مرت 
وقد  جانفي2012،  نهاية  قبل 
اجتمع يف اأكرث من منرب عدد وفري 
من رفقاءه اأو حتى من معار�صيه 
ليعرتفوا بحجم الفراغ الذي تركه 
�صبهه  فقد  النابغة  الرجل  هذا 
عبد  الأ�صبق  احلكومة  رئي�س 
ال�صيا�صة  بدينامو  بلخادم  العزيز 
�صابقا  كان  واأنه  اجلزائر  يف 
تعني  مهمة  نقطة  وهذه  لع�رصه، 

فيما تعنيه اأن الأفكار النرية كانت 
ال�صليقة  على  هكذا  عنده  تولد 
دون تكلف اأو اإجهاد لأنه �صاحب 
ول  والعطاء.  النب�س  دائم  خزان 
منا�س له من اخلجل اأو الرتباك 
،وال�صيء الذي ل يعرفه الكثريين 
هو اأن املرحوم مهري كان قارئا 
الكتب  واأمهات  لذخائر  نهما 
على  و�صاعده  ممكنه  ما  .وهذا 
متتني ر�صيده املعريف. زيادة على 
تقربه ومعرفته لعدد ل ي�صتهان من 
العربية  الدول  املثقفني �صواء يف 
اأو هنا يف  اجلزائر... وال�صابقني 
يعني  املفكرين   من  لع�صورهم 
على  يحوزون  ممن  واأبدا  دائما 
لأنهم  املبكرة،  العبقرية  �صمات 
ويتنبوؤون  الأحداث  ي�صت�رصفون 
من  الرحابة  حلدوثها...هذه 
الأفكار جعلت مهري دائما واأبدا 
رجال يجنح لل�صلم.....وهذا لي�س 
عن  ناجت  بل  جبنا  اأو  منه  �صعفا 
باأن املحبة دوما  القطعي  اإميانه 
تقارب  يف  الأخري  الفي�صل  هي 
نهاية  .واأن  والأ�صخا�س  الأفكار 
فيه  تنت�رص  اأن  لبد  �رصاع  اأي 
الإن�صانية  ول �صيئا غريها .فقد 
كان اأول من دعا اإىل احلوار دون 
اإق�صاء اأو ا�صتثناء واأنه كان رجال 
دميقراطيا على حد قول بلخادم 
امل�صطلحات  تنتج  ومو�صوعة 
لتوظيفها  وحم�صن  واملفاهيم... 
من  كثري  ومكانا.عك�س  زمانا 
الذي همهم  ال�صيا�صيني  املحللني 
الع�صلي  ال�صتعرا�س  هو  الوحيد 
و�صع  دون  امل�صطلحات  ذكر  يف 

اأهمية فهمها اأم ل ؟ !            
اإليها  ننتبه  اأن  اأخرى يجب  نقطة 
مهما  مهري  املرحوم  اأن  وهي 
كان حم�صوبا على احلزب احلاكم 
كان  فقد  التحرير(  اآنذاك)جبهة 
اأفكاره  يف  م�صتقال  دوما  يبدو 
التحزب. عدم  نحو  غالبا  وينحو 
�صفة  �صخ�صيته  على  تغلب 
بل  وامل�صتقل  املثقف  املفكر 
احلر...وهذه �رصورة  الكاتب  قل 
حملة  معظم  بها  يت�صم  ملحة 
والجتماعي)وقد  الفكري  الهم 
م�صطلح  ا�صتعمل  من  اأول  كان 
اإىل  اإ�صارة  يف  الفعلية  ال�صلطة 
توقيف  بعد  الواقع  الأمر  �صلطة 
يرف�س  وكان  النتخابي  امل�صار 
بل  اإرهاب  م�صطلح  ا�صتعمال 
ال�صيا�صي(  )العنف  بالـ  ي�صفه 
جتذب  �رصفة  دبلوما�صية  وهذه 
العقول والنفو�س بل جتعل اجلميع 
يف �صفها.  وح�صب متتبعيه فقد 
تاأمل �صاحبنا كثريا يوم مت و�صفه 
ندوة  يف  �صارك  حينما  باخلائن 
�صانت ايجيديوعام1995باإيطاليا. 
نابع  كان  للم�صاركة  ذهابه  لأن 
يبحث  دوما  ظل  رجال  كونه  من 
والتعامل  ال�صيا�صية.  احللول  عن 
�صدتها  كانت  مهما  امل�صائل  مع 
.اأما  وت�صعبها  تفكيكها  و�صعوبة 
و�صفه  فقد  خوذري  حممد 
اجلزائر)حكيم  بكونفو�صيو�س 
فيل�صوف  بحق  كان  لأنه  ال�صني( 
التعبري  هو  وهذا  ال�صيا�صة. 
احلاكمة  لل�صيا�صة  املنا�صب 
�صاحبها  يكن  مل  اإن  والفعلية 

خطاباته  ولي�صت  بحق  فيل�صوفا 
كالم  جمرد  اأو  دمياغوجية 
باأن  خوذري  ف�صفا�س.وي�صيف 
يرف�س  توافقيا  رجال  مهري 
مع  �صواء  الغري  مع  ال�صطدام 
املواقف.)وهذه  او  الأفكار 
الروح  على  تنتم  جوهرية  نقطة 
ن�رص  اإىل  املتطلعة  ال�صمحة 
تنا�رصه  الذي  الن�صاين  الفكر 
وال�صعائر( الديانات  جميع 

ت�صيب  ثاقبة  نظرة  ذا  وكان 
خا�صة  احلقيقية  الأهداف 
وم�صت�رصف  ويلحق  ياأتي  فيما 
لبق  ومتحدث  لالأحداث  بارع 
وحذاقة...وهذه   ح�صافة  ورجل 
اإليها  اأ�رصنا  والتي  كلها  ال�صمات 
يف  تتحقق  اأن  ميكنها  ل  اآنفا 
يحوز  اأي  �صيا�صي  رجل  جمرد 
اأعمدته  اأحد  اأو  حزب  على 
�صهل  هذا  كل  لأن  وموؤ�ص�صيه 
القانونية  الإجراءات  ناحية  من 
مليكانيزمات  مالك  هو  بل    .
احلكيم  الرا�صد  ال�صيا�صي  الفعل 
ي�صاءل  ودميومته...بعدها 
العربي  املوؤرخ  املخل�س  زميله 
الزبريي)ماذا لو كان مهري يعي�س 
نتائج  على  و�صاهدا  اليوم(  بيننا 
التحولت التي جاءت بعد الربيع 
من  وهو  ومرها  بحلوها  العربي 
اجلزائر  مراحل  خمتلف  عاي�س 
الوطنية  احلركة  بدايات  منذ 
واتفاقيات  التحريرية  والثورة 
العربي... الربيع  وبداية  ايفيان 

اليوم  بيننا  كان  لو  ماذا  نعم 
مع  مثال  �صيقوله  كان  الذي  ما 

حراك 22فيفري وقبل انتخابات 
اأنه  دي�صمرب....اأكيد  من  الـ12 
العام  الراأي  وينّور  يتدخل  كان 
باأفكاره.بل كان اأحد ال�صخ�صيات 
عبد  �صعادته  ي�صتدعيها  التي 
مثلما  وي�صت�صريها  تبون  املجيد 
يف  نقول  اآخرين...اإذا  مع  فعل 
ملثل  اليوم  اأحوجنا  ما  الأخري 
يلزمنا  التي  ال�صخ�صيات  هذه 
عليها. نعرث  حتى  وِحقبا  �صنينا 
يثقف  اأن  مبقدوره  من  ونق�صد 
مراتب  يف  ويجعلها  ال�صيا�صة 
للمجتمع  املفيدة  اخل�صائ�س 
ولي�س  جمعاء  والأمة  والدولة 
�صيقة.. �صخ�صية  ماآرب  لتحقيق 
النعرات  بع�س  لإحياء  الدعوة  اأو 
والقبلية....واخلال�صة  اجلهوية 
اأن وراء كل مثقف حقيقي طاقة 

بها  ي�صتطيع  خالقة  �صيا�صية 
يجب  كما  امل�صتحيالت.  حتقيق 
وراء  يكون  اأن  اأخرى  جهة  من 
ثقافية  طاقة  حقيقي  �صيا�صي 
واإبداعية متكنه من اإر�صاد الأمة 
والأخذ بيدها دوما نحو الأف�صل 
ما  وهذا  الطموحات.  وجت�صيد 
تعاىل  اهلل  بحول  نلتم�صه  �صوف 
جميعا  ن�صعى  جديدة  جزائر  يف 
اأفادنا  اإليها....وقد  للو�صول 
احلراك كثريا يوم اأبان وبطريقة 
التي  احلقيقية  الطاقات  �صفافة 
تزخر بها اجلزائر.فقط ل بد من 
توظيفها  توظيفا ح�صنا وجمديا 
..حتى  خرباتها  من  وال�صتفادة 
�صنبكي عنها  الذي  اليوم  ياأتي  ل 
عبد  عن  نبكي  نحن  ها  مثلما 

احلميد مهري (.

يف ذكرى رحيل كونفو�سيو�س اجلزائر )عبد احلميد مهري(:

عندما متتزج الثقافة بال�سيا�سة
تواجد احلنكة لدى اأي �سخ�س ح�سب علماء النف�س يف�سرها منحيان الأول هو اأنها هبة ربانية يبعثها فيمن 

ي�ساء والثاين هي اأنها مكت�سبة اأي ُتتكون وتتبلور مع مرور ال�سنني وتراكم التجارب، حتى ُتنعت فيما بعد 
باخلربة اجلليلة ،والأكيد اأن ال�سفة الثانية هي الأقرب لو�سع �سخ�سية كاملرحوم عبد احلميد مهري فيها.

ت�صتعد �صلطنة عمان لإطالق 
معر�س  من  ا�صتثنائية  دورة 
يف  للكتاب  الدويل  م�صقط 
اليوبيل  تواكب   ، فيفري 
والحتفال  للمعر�س  الف�صي 

بالعيد الوطني الـ50 للبالد.
يتبعه  تقليد  على  وجرياً 
�صنوات  عدة  منذ  املعر�س 
باختيار اإحدى بقاع ال�صلطنة 
لت�صليط ال�صوء عليها واإبراز 
وعاداتها  الثقايف  تراثها 
مبدعيها،  باأهم  والتعريف 
م�صندم  حمافظة  اختريت 
الدورة  �رصف”  “�صيف 
حمافظة  وتقع  اجلديدة. 
�صمال  اأق�صى  يف  م�صندم 
مق�صد  وهي  عمان،  �صلطة 
 4 وت�صم  �صهري،  �صياحي 
وبخاء  خ�صب  هي  وليات 
واأعلن  ومدحاء.  ودباء 
املدير العام ملديرية الرتبية 

م�صندم  مبحافظة  والتعليم 
الفعاليات  جلنة  ورئي�س 
مبارك  بن  �صيف  باملعر�س 
يف  اجللنداين،  �صالح  بن 
اجتماع حت�صريي، اأن اللجنة 
برناجماً  اأعدت  املنظمة 
ندوات  ي�صمل  متنوعاً 
�صعرية  واأم�صيات  فكرية 
ومعر�صاً لل�صور واآخر للفنون 
الت�صكيلية، اإ�صافة اإىل عر�س 
نادرة  وخمطوطات  لوثائق 

خا�صة باملحافظة.
ويقام املعر�س خالل الفرتة 
من 22 فيفري اجلاري حتى 
الثاين من مار�س مبركز عمان 

للموؤمترات واملعار�س.
ا�صتقطب يف  املعر�س  وكان 
دورته ال�صابقة اأكرث من مليون 
الإح�صاءات  ح�صب  زائر، 

الر�صمية.
 وكالة اأنباء ال�سعر

من 22 فيفري اإىل 2 مار�س 2020

معر�ض م�سقط للكتاب يحتفي 
بيوبيله الف�سي

تاأليف الدكتور حممود ال�سيد 

املختار من تراث اجلاحظ واأبي حيان التوحيدي
الدكتور  الباحث  ي�صتعيد 
حممود ال�صيد مقتطفات من 
اأعالم  من  علمني  موؤلفات 
اأبو  وهما  العربي  الأدب 
حيان  واأبو  اجلاحظ  عثمان 
جديد  كتاب  عرب  التوحيدي 
ال�صباب  لدفع  م�صعى  �صمن 
وتخفيف  لرتاثهم  للعودة 

تعلقهم بالتقانة احلديثة.
فاحتة  يعد  الذي  الكتاب 
العقول  ثمرات  �صل�صلة 
العامة  الهيئة  عن  و�صدر 
ال�صورية للكتاب يحمل عنوان 
“املختار من تراث اجلاحظ 
واأبي حيان التوحيدي” ويبداأ 
بتو�صيح فوائد كتاب احليوان 
للجاحظ مبينا اأنه من اأمات 
العربي واأن  الكتب يف تراثنا 
تقدم  اأن  بعد  األفه  اجلاحظ 
بالفالج  واأ�صيب  ال�صن  به 
يف  جامعا  كتابه  من  ليجعل 
عرب  واللغة  احليوان  علم 
بنادر  يزخر  اأجزاء  �صبعة 
الكثري  وفيه  العربي  ال�صعر 

من النقد والبيان.
ال�صيد  الدكتور  يتوقف  كما 
والتبيني  البيان  كتاب  عند 
اأجزاء  ثالثة  ي�صم  اأنه  مبينا 
املو�صوعية  الكتب  من  وهو 
انه  اإذ  العربي  تراثنا  يف 
والأدب  اللغة  على  ي�صتمل 
والنقد  والنوادر  والأخبار 
وفيه  والتاريخ  والرتبية 
عيوب  يذكر  اجلاحظ  جند 
م�صطلحات  ويو�صح  الكالم 
ويحددها ويقدم للغة العربية 
جديدة  اأ�صاليب  ولثقافاتها 

ومنطلقات مبتكرة.
يف  ال�صيد  يتحدث  كما 
البخالء  كتاب  عن  كتابه 
كرائد  جاء  الذي  للجاحظ 
فيه  وعالج  مو�صوعاته  يف 
وميولهم  البخالء  نف�صيات 
وفل�صفاتهم  واأهواءهم 
واأخبار  ممتعة  ق�ص�س  يف 

�صائقة
والتدوير  الرتبيع  كتاب  وعن 
اأنه  ال�صيد  الدكتور  بني 

الأدب  عن  حي  مثال 
العربي  تراثنا  يف  ال�صاخر 
منطقي  ب�صكل  فيه  وقدم 
امل�صتوى  ورفيع  ومدرو�س 
الكالم  وعلم  الفقه  ق�صايا 
والأرقام  وال�صنائع  وال�صعر 
اأنه  اإىل  اإ�صافة  واملو�صيقا 
عيون  من  �صواهد  يحمل 

ال�صعر العربي.
اأما عن اأبي حيان التوحيدي 
فعر�س ال�صيد كتائب الب�صائر 

اأي�صا  يعترب  الذي  والذخائر 
من اأهم كتب الرتاث والأدب 
الإ�صارات  كتاب  وكذلك 
بفكر  ين�صح  الذي  الأهلية 
التوحيدي ونزعته ال�صوفية.

اأما كتاب العوامل وال�صوامل 
يت�صمن  اأنه  ال�صيد  فيو�صح 
التوحيدي  طرحها  اأ�صئلة 
واإجابات  م�صكويه  على 
وترتكز  عليها  الأخري 
الأدب  حول  املو�صوعات 

والفل�صفة والأخالق.
المتاع  كتاب  يروي  يف حني 
ما  للتوحيدي  واملوؤان�صة 
ليلة  وثالثني  �صبع  يف  جرى 
وزير  منادمة  يف  ق�صاها 
يطرح  حيث  البويهيني  عند 
الوزير عليه اأ�صئلة يف م�صائل 
اأبو  عنها  فيجيب  خمتلفة 
 150 يف  يقع  الكتاب  حيان. 
�صفحة من القطع املتو�صط 
رئي�صا  حاليا  يعمل  وموؤلفه 
للغة  للتمكني  العليا  للجنة 
العربية ونائبا لرئي�س جممع 
دم�صق  يف  العربية  اللغة 
املو�صوعة  لهيئة  ومديرا 
يف  عامال  وع�صوا  العربية 
يف  العربية  اللغة  جممع 
حترير  ورئي�س  القاهرة 
جملة جممع اللغة العربية يف 
دم�صق و�صغل منا�صب كثرية 

ومواقع ثقافية واإدارية.
وكالت 
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عن دار املاهر للطباعة والن�سر والتوزيع

�صدور« اأحفاد املعري اأو هكذا تكّلم ُكّتاب 
اخليال العلمي العربي« لفي�صل الأحمر

حكيم مالك 

في�سل الأحمر: فكرة هذا 
امل�سروع ال�سامل بداأت منذ

 20 �سنة

  واأكد الروائي والأكادميي الدكتور 
مقدمة  افتتاح  يف  الأحمر  في�صل 
هكذا  اأو  املعري،  »اأحفاد  كتاب  
تكلم ُكّتاب اخليال العلمي يف الوطن 
بداأ هذا امل�رشوع معي  العربي««  
اأفكر منذ  اأنني  اإذ  بدايات عديدة؛ 
ع�رشين �صنة يف كتاب حول اخليال 
العلمي يكون �صامال ب�صكل مل اأجده 
�صوت  فيه  يكون  كتاب  قبل،  من 
النقاد  ل�صوت  ظهريا  الروائيني 
اأ�صلوب  ذلك  ويكلل  واملنظرين، 
عال؛  ب�صوت  التفكري  بني  و�صط 
ب�صوت  والتفكري  املنظرين،  داأب 
الكتاب  اعرتافات  داأب  خافت؛ 
املبدعني، مع مل�صة جنون واخرتاق 
اأ�صلوبا وفكرا؛  ملحظورات الكتابة 
وذلك داأب اأهل بيت اخليال العلمي 
الذين تربيت على كتاباتهم منذ ربع 

قرن اأو اأكرث«.

كاتب �سامل وقلم ناطق بالإبداع 

مواليد  من  كاتب  الأحمر  في�صل    
�صنة  )اجلزائر(  تب�صة   ولية 
يف  دكتوراه  على  حا�صل   ،  1973
اأ�صتاذ  املعا�رش2011،  النقد 
العليا  باملدر�صة  حما�رش 
اأ�صتاذ  ،ق�صنطينة.  لالأ�صاتذة 
ع�صو  جيجل.  بجامعة  حما�رش 
الل�صانيات  يف  الرتجمة  خمرب 
ق�صنطينة.  جامعة  والأدب، 
ال�صو�صيواأدبيات  خمرب  ع�صو 
ت  تعليميا �صيو ل�صو ا و
جيجل.  جامعة  وال�صويولغويات، 
»الن�ص،  جملة  حترير  هيئة  ع�صو 
مهتم  جيجل.  جامعة  النا�ص«، 
بال�صينما والفل�صفة واخليال العلمي 

.

 اجلمع بني الأدب والنقد 

اخليال  رائد  موؤلفات  من  و 
»رجل  رواية   اجلزائر   يف  العلمي 
عن   ال�صادرة    2003 الأعمال« 
من  ووقائع  التبيني،  من�صورات 
اخليال  من  ق�ص�ص  الآخر-  العامل 
عن  ثانية  )طبعة   2002- العلمي 
ودرا�صة   2019 للعاملني-  دار 

الدليل ال�صيميولوجي، )3 طبعات(-
ال�صادرة   2012-2010-2009
يف   رواية  وله  الأملعية  دار  عن  
اخليال العلمي  حتت عنوان »اأمني 
 -2011  ،2008 �صدرت  العلواين« 
الطبعة  املعرفة)اجلزائر(-  دار 
  2017 العني مب�رش  دار  عن  الثالثة 
» م�صاءلت املتناهي يف  �صعر  وله 
ال�صغر  يف  2007 من طرف  وزارة 
الثقافة،   وله ديوان �صعر » جمنون 
و�صيلة » �صدر عن دار التحدي عام 
2014 وله  �صعر بعنوان » الرغبات 
ال�صادر  يف 2017 عن  املتقاطعة  
للكتاب  العامة  امل�رشية  الهيئة 
مب�رش ويف نف�ص هذه ال�صنة �صدر 
�صعر   . قّل...فدَلّ ال�صعر«  يف   له  

»عن دار املثقف.

امل�ساركة يف كتب جماعية 
والتتويج بجوائز وطنية وعربية

 كما اأن الأحمر قد �صارك يف كتاب 
ال�صيميائيات«   معجم   « جماعي  
العربية  الدار  عن    2010 درا�صة 
ة  ئر ا د « للعلوم نا�رشون   وله  
يف    « الأجنبية  الآداب  يف  معارف 
»حالة  و  الأوطان   دار  عن    2013

اجلزائر   . الأملعية    ،2015 حب«، 
للن�رش،  �صما  دار  الثانية(:  )الطبعة 
دار   : ثالثة  طبعة   ،2017 م�رش، 
للعاملني 2019- اجلزائر( وله اأي�صا 
التفكري«  ومعارج  التدبري  »مدارج 
للن�رش  �صحر  دار  عن  ال�صادرة 
)درا�صات  بتون�ص وهي عبارة عن  
العلمي وفل�صفته(2017،  يف اخليال 
درا�صة  املمكنة.  العوامل  وخرائط 
يف اخليال العلمي. 2018. ف�صاءات 
كتاب   وله  )جماعي(.  الأردنية 
الدرا�صات  »اأفق  بعنوان  اآخر  

�صمن  يدخل  والذي  الثقافية« 
يف   �صدر  الفل�صفية  الدرا�صات 
�صفاف/ من�صورات   عن   2019
من�صورات  مع  بال�صرتاك  لبنان  
ورواية   ، باجلزائر  الختالف 
اجلزائر  عن  الداخلية«    »النوافذ 
»�صاعة  رواية  وله    2018 تقراأ يف  
يف  ال�صادرة   حب««   �صاعة  حرب 
الأردنية  ف�صاءات  دار  عن   2019
الدرا�صات  من  العديد  ن�رش 
جمالت   يف  والن�صو�ص  والبحوث 
وعاملية:  وعربية  وطنية  ومواقع 

خمرب  اإبداع-املعرفة-حولية 
كتابات   - م�صارات   - الرتجمة 
معا�رشة اللبنانية- الثقافة-الن�ص/
 galaxies- galactic-النا�ص
يف  �صارك  و   ...imaginarium
الأكادميية  امللتقيات  من  العديد 
 ، وخارجه  الوطن  داخل  والأدبية 
وطنية  جوائز  عدة  على  حا�صل 
ملياء  الدكتورة  األفت  وعربية. 
اخليال  »�رشد  بعنوان  كتابا  عيطو 
عام  الأحمر«  في�صل  لدى  العلمي 

.2013

�سدر حديثا للكاتب والباحث الأكادميي اجلزائري في�سل الأحمر  كتاب »اأحفاد املعري اأو هكذا تكّلم ُكّتاب اخليال العلمي العربي«  عن دار املاهر 
للطباعة والن�سر والتوزيع  ويحتوي  على اأكرث من 20 مقال على امتداد 300 �سفحة ، كما اأن مو�سوع هذا الإ�سدار اجلديد  لأول مرة يطرح على 

امل�ستوى العربي  من طرف �ساحب هذا الكتاب الذي  يعد مرجعا اأ�سا�سيا عند  الباحثني واملهتمني الراغبني يف اكت�ساف هذا املجال الذي مل ينل اهتماما 
كبريا يف عاملنا العربي للأ�سف ال�سديد  فلقد مت اإهماله ب�سكل كبري اإل اأن رد رائد اخليال العلمي يف اجلزائر قد متكن من رد  العتبار له  ليثبت مرة 

اأخرى  اأن اجلزائر  متتلك  اأدباء كبارا  ت�سلقوا �سلم النجاح وفر�سوا وجودهم على ال�ساحتني  الوطنية والدولية  بوا�سطة اأعمالهم الأدبية الفريدة 
من نوعها التي جعلتهم متميزين عن بقية الأدباء العرب باأ�سلوبهم املتجدد وبالق�سايا اجلادة والعميقة التي طرحوها يف جل موؤلفاتهم التي تدل على 
براعتهم يف  خمتلف الفنون الأدبية كالق�سة والرواية وال�سعر والدرا�سات النقدية  التي نالوا بها تتويجات عربية ودولية عرفانا ملا قدموه من قيمة 

م�سافة لعامل الأدب ، وعليه فما اأحوجنا لهوؤلء الباحثني الذين انت�سروا للإبداع.

فعاليات  اأم�ص  اأول  اختتمت 
لل�صعر  نواك�صوط  مهرجان 
العربي الدورة الـ 5، الذي يقام 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  برعاية 
حممد  بن  �صلطان  الدكتور 
املجل�ص  ع�صو  القا�صمي، 
ال�صارقة،  حاكم  الأعلى 
اهلل  عبد  �صعادة  وبح�صور 
رئي�ص  العوي�ص  حممد  بن 
ال�صارقة،  يف  الثقافة  دائرة 
اإدارة  مدير  الق�صري  وحممد 
الدائرة،  يف  الثقافية  ال�صوؤون 
بيت  مدير  الربيكي  وحممد 
من  وعدد  ال�صارقة،  يف  ال�صعر 
والإعالميني  والأدباء  ال�صعراء 

املوريتانيني.
الثالث  اليوم  فعاليات  وبداأت 
فيها  �صارك  �صعرية  بجل�صة 
امل�رشي  حممد  د.  ال�صعراء: 
باب، ود. حممد املهدي حممد 
حمفوظ،  حممد  ود.  حممود، 
د.  واأدارها  بلباله،  اأبوه  ود. 
وبتمام  الناتي،  الأمني  حممد 
اأقيمت  ال�صابعة م�صاًء،  ال�صاعة 

فيها:  �صارك  �صعرية  اأم�صية 
واأحمد  �صجة،  اأبو  ببان  ال�صيخ 
حممد  واحل�صن  املعايل،  اأبو 
ال�صيباين،  اهلل  عبد  وحممد 
وردة  الإعالمية  واأدارتها 
الأم�صية  انتهاء  وعقب  اأباه، 
العوي�ص،  اهلل  عبد  �صعادة  كرم 
املهرجان،  يف  امل�صاركني 
معر�ص  املهرجان  رافق  كما 
الثقافية،  للمجالت  م�صاحب 
الثقافة  دائرة  عن  ت�صدر  التي 
توزيعها على  ال�صارقة، ومت  يف 

امل�صاركني.
اهلل  عبد  الدكتور  واأ�صاد 
يف  ال�صعر  بيت  مدير  ال�صيد 
الثقايف  بامل�رشوع  نواك�صوط، 
ومعنوياً  مادياً  يرعاه  الذي 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان 
حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�صو 
بيوت  اأن  اإىل  م�صرياً  ال�صارقة، 
ال�صعر يف الوطن العربي ومنها 
بيت نواك�صوط، وفرت لل�صعراء 
والبدعني  واملثقفني  العرب 

مكنتهم  لهم  اآمنة  بيئة  ال�صباب 
من ال�صتمرار يف اإثراء ال�صاحة 
الدعم  خالل  من  الثقافية 
واأ�صاف  واملعنوي،  املادي 
ذلك  مراد  اهلل  عبد  الدكتور 
يعود اإىل اهتمام حاكم ال�صارقة 
بالعطاء الإبداعي، الذي ي�صكل 
رافعة للتوا�صل وتبادل التجارب 
ال�صعرية  بالكلمة  والرقي 
العربية، مما اأتاح الفر�صة اأمام 
اأجيال ال�صعراء خا�صة ال�صباب، 
للتوا�صل املبا�رش مع اجلمهور 

عرب منابر بيوت ال�صعر.
الثاين  اليوم  فعاليات  اأما 
جل�صة  فت�صمنت  للمهرجان 
مباركة  مب�صاركة  �صعرية 
يل،  عمر  بون  وعثمان  الرباء، 
ومن  حممد،  املاأمون  وحممد 
حممد،  منى  الإعالمية  تقدمي 
�صارك  �صعرية  اأم�صية  وم�صاًء 
احلافظ  حممد  ال�صعراء  فيها 
بومل�صاك،  اأحمد  اأحمدو، 

حممد اأحيد.
 وكالة اأنباء ال�سعر  

انطالق الن�صخة الـ5 من مهرجان
 نواك�صوط لل�صعر العربي

عمر  »ر�صائل  كتاب  يتناول 
ال�صنو�صي«  واإدري�ص  املختار 
�صد  الليبيني  كفاح  ق�صة 
من  الإيطايل،  ال�صتعمار 
ر�صائل  عن  الك�صف  خالل 
اأبرز  من  اثنني  بخط 
ليبيا،  تاريخ  يف  ال�صخ�صيات 
عمر  املجاهدين  �صيخ  هما 
اإدري�ص  وامللك  املختار 
دوراً  لعبا  اللذين  ال�صنو�صي، 
اأ�صعب  من  فرتة  يف  حمورياً 
ليبيا  عا�صتها  التي  الفرتات 
حتت نري الحتالل الإيطايل.
العالقة  الكتاب  وي�صتعر�ص 
الر�صائل  خالل  من  بينهما 
بخط  منهما  كل  كتبها  التي 
من  الكثري  وتك�صف  يده، 
الليبية،  املقاومة  اأ�رشار 
ر�صائل  اأي�صاً  تناولتها  والتي 
اإىل  الليبيني  املجاهدين 
وكذلك  وال�صنو�صي،  املختار 

املجاهدين،  اإىل  ر�صائلهما 
عن  الك�صف  جانب  اإىل 
بامللك  اخلا�صة  اخلطابات 
واأوراقه  ال�صنو�صي  اإدري�ص 
التي  ال�صخ�صية  ومذكراته 

تن�رش لأول مرة.
خفياً  جانباً  الكتاب  ويك�صف 
ال�صنو�صي،  �صخ�صية  من 
يف  غاية  كثرية  ومو�صوعات 
فيها  يفكر  كان  الأهمية، 
لتنفيذها،  خطط  واأخرى 
اإىل  اأقرب  بع�صها  فكان 
اخلواطر واأحاديث بينه وبني 
اإىل  ر�صائل  واأخرى  نف�صه، 
وعرفوه  عرفهم  اأ�صخا�ص 
اأحب بع�صهم ومل يرحت نف�صياً 

للبع�ص الآخر.
هذا الكتاب مت توقيعه اأخرياً 
املنتهية  الـ51  الدورة  �صمن 
الدويل  القاهرة  معر�ص  من 
عنوان  حتت  و�صدر  للكتاب، 

املختار  عمر  »ر�صائل 
�صنوات  ال�صنو�صي..  واإدري�ص 
للكاتبة  واملقاومة«،  اللجوء 

امل�رشية اإينا�ص مر�صد.
ق�صة  بتناول  الكتاب  يبداأ 
ون�صاأة  الليبية  املقاومة 
ودورها  ال�صنو�صية  احلركة 
يف  وتاأثريها  املقاومة  يف 
الليبيني، كما ي�صتعر�ص  حياة 
م�صاعدة  يف  م�رش  موقف 
الدور  خا�صة  الليبي،  اجلهاد 
الأمري  به  قام  الذي  الكبري 
عمر طو�صون يف هذا ال�صاأن.

اإىل  الكتاب  يتطرق  كما 
التي  ال�صنوات  تفا�صيل 
يف  اإدري�ص  امللك  عا�صها 
جلوئه  فرتة  خالل  م�رش 
وقت  الأوىل  مرتني  اإليها 
لليبيا،  الإيطايل  ال�صتعمار 
بعد حماولة  اأمرياً  كان  حني 
ال�صتعمار الإيطايل ت�صميمه 

للق�صاء على املقاومة الليبية 
م�رش  من  املقاومة  وقيادته 
للق�صية  بالدعاية  وقيامه 
الليبية يف عدد من ال�صحف 
بعدد  وارتباطه  امل�رشية. 
الثقل  ذات  ال�صخ�صيات  من 
وال�صيا�صي  الجتماعي 
خطوة  اأهم  ثم  مب�رش، 
وهي  م�رش،  يف  بها  قام 
اجلي�ص  تاأ�صي�ص  يف  جناحه 
اإىل  روا�ص  اأبو  يف  ال�صنو�صي 
اأن حتقق ال�صتقالل، واملرة 
الثانية عقب الإطاحة به يف 
1969م،  �صبتمرب  من  الأول 
وظل  القذايف،  انقالب  بعد 
املنية،  وافته  اأن  اإىل  مب�رش 
عالقته  الكتاب  وي�صتعر�ص 
امللك  من  م�رش  بحكام 
الأ�صبق  الرئي�ص  حتى  فوؤاد 

مبارك.
 وكالت 

تاأليف اإينا�س مر�سد

»ر�صائل عمر املختار واإدري�س ال�صنو�صي« 
ت�صدر يف كتاب 
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بكرثة  املاء  ب�رشب  البداية،  يف  ين�صح 
من اأجل ترطيب اجللد وتفادي الوقوع 
يو�صى  كما  الإجتفاف،  م�صكل  يف 
اأو  املرطبة  بالزيوت  ال�صفاه  برتطيب 
امل�صتح�صن  ومن  املغذية  بكرميات 
ل�صمان  ال�صيدليات   من  اقتناءها 
تكون  ما  وغالبا  وجودتها،  مفعولها 
حمرة  قلم  �صكل  على  املرطبات  هذه 
على  �صناعته  يف  ويعتمد  ال�صفاه، 
املركبات  بع�ض  من  اأو  الكاكاو،  زبدة 
مع  اخلاليا،  على جتديد  ت�صاعد  التي 
الإ�صارة اإىل اأن بع�ض اأنواع اأقالم حمرة 
لل�صم�ض،  واقي  على  حتتوي  ال�صفاه 
اأح�صت  مرة  كل  يف  با�صتعماله  وين�صح 

فيها املراأة باأنه جف عن �صفاهها.

ومن  املعلوم اأن اأف�صل العالجات، هي 
التي تبداأ من داخل اجل�صم، لذا ت�صاهم 
وخا�صة  بالفيتامينات  الغنية  الأطعمة 
اجلفاف  من  الوقاية  يف  بـ2  الفيتامني 
م�صادرها  اأهم  ومن  ال�صفاه،  وت�صقق 
واملوز  واجلزر  اخل�ض   الطبيعية، 
اأما  الذرة،  وحبوب  وامل�صم�ض  واخلوخ 
م�صادرها احليوانية، فتتمثل يف اجلنب 
وال�صمك  واللحم  واحلليب  والأبي�ض 

والكبد والكلي.
الإ�صابة  مدة  طالت  ما  حالة  يف  اأما   
الطبيب  زيارة  فاإن  ال�صفاه،  بت�صقق 
املر�ض  يتطور  قد  لأنه  �رشورية  تعد 

وميكن اأن يتحول اإىل �رشطان.

ك�سف مدى اأهمية غ�سل الأيدي يف 
الوقاية من »كورونا«

»كورونا«  فريو�س  اأثار 
فو�سى عارمة حول العامل 
يف  املر�س  تف�سي  منذ 
هوبي  مبقاطعة  ووهان 
الإبالغ  ومنذ  ال�سني  يف 
اإ�سابة  حالة  اأول  عن 
دي�سمرب  يف  بالفريو�س 
اأكرث  ظهر  املا�سي،  العام 
موؤكدة  حالة  األف   44 من 
بالقاتل »كورونا«ويف اإجراء 
اللتهابات  ملنع  احرتازي 
فريو�س  مثل  الفريو�سية، 
الأطباء  يو�سي  »كورونا«، 
النظافة  قواعد  باتباع 
غ�سل  وخا�سة  ال�سخ�سية، 

اليدين جيدا.

وبينما ي�صكك بع�ض النا�ض يف اأن 
اأمرا ب�صيطا مثل غ�صل اليدين، 
ميكن اأن يكون له تاأثري يف توفري 
الوقاية، اأظهرت درا�صة جديدة 
اأجراها معهد »ما�صات�صو�صت�ض 
كامربيدج،  يف  للتكنولوجيا« 
اإبطاء  يف  الأيدي  غ�صل  اأهمية 

انت�صار الفريو�صات.

التي  الدرا�صة،  وا�صتخدمت 
 Risk جملة  يف  نُ�رشت 
الوبائية  النمذجة   ،Analysis

اإىل  امل�صتندة  واملحاكاة 
حت�صني  اأثر  لتحديد  البيانات، 
معدل  على  ال�صخ�صية  النظافة 

انتقال الفريو�ض.

وبداأ الباحثون بالبيانات املتاحة 
من  كبريا  عددا  اأن  تو�صيح 
اأيديهم  يغ�صلون  ل  الأ�صخا�ض، 
املرحا�ض،  ا�صتخدام  بعد 
ب�صكل  ذلك  يفعلون  ل  قد  اأو 
احلفاظ  اأن  وك�صفوا  �صحيح. 
خا�صة  الأيدي،  نظافة  على 
على  القدرة  لديه  ال�صفر،  اأثناء 
حمتمل  انت�صار  خطر  تقليل 
اإىل   24 بن�صبة  القاتلة،  للعدوى 
اإن  الدرا�صة  معدو  69%وقال 
ن�رش »ا�صرتاتيجيات الوقاية« يف 
10 مواقع رئي�صية، قد يوؤدي اإىل 
بن�صبة  املر�ض  خماطر  خف�ض 

ت�صل اإىل %37.

على  ال�صيطرة  مراكز  وحتدد 
منها  والوقاية  الأمرا�ض 
اأف�صل   ،)CDC( الأمريكية 
يف  ا�صتخدامها  ميكن  طريقة 
فعال.  ب�صكل  اليدين  غ�صل 
»اغ�صل  بالقول:  واأو�صحت 
وال�صابون  باملاء  كثريا  يديك 
الأقل،  على  ثانية   20 ملدة 

خا�صة بعد الذهاب اإىل احلمام، 
اأو  ال�صعال  وبعد  الأكل  وقبل 
العطا�ض. واإذا مل يكن ال�صابون 
ب�صهولة،  متوفرين  واملاء 
القائم  الأيدي  مطهر  ا�صتخدم 
على   %60 بن�صبة  الكحول  على 

الأقل«.

- طرق اأخرى ملنع 
فريو�س »كورونا«

 ل يوجد حاليا لقاح للوقاية من 
ولكن  اجلديد،  »كورونا«  عدوى 
الأمرا�ض  على  ال�صيطرة  مركز 
الإجراءات  ببع�ض  يو�صي 
اتخاذها،  ميكن  التي  الأخرى 
انت�صار  منع  يف  للم�صاعدة 

فريو�صات اجلهاز التنف�صي، مبا 
يف ذلك:

مع  الوثيق  الت�صال  جتنب   •
الأ�صخا�ض املر�صى.

والأنف  العينني  مل�ض  جتنب   •
والفم باأيد غري مغ�صولة.

عند  املنزل  يف  البقاء   •
املر�ض.

العطا�ض  اأو  ال�صعال  تغطية   •
�صلة  يف  رميه  ثم  مبنديل، 

املهمالت.

الأ�صياء  وتطهري  تنظيف   •
ب�صكل  تُلم�ض  التي  والأ�صطح، 

متكرر.

ما هي طرق وقاية وعالج ت�سقق ال�سفاه؟

�سحة
التغذية ال�سليمة

الطعام  ل من  ُمف�صَّ اأي �صنف  تعني احلرمان من  ال�صليمة ل  التغذية 
هي  بل  �صارم،  غذائي  نظام  اتباع  اأو  ف  بتق�ُصّ الأخري  هذا  تناول  اأو 
من  ال�صليمة  التغذية  ق  تتحَقّ و�صليم.  ي  �صِحّ حياة  نظام  ت�صتهدف 
خالل عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور كل �صباح، على اأن ت�صَمّ 
( والربوتني )الأجبان والألبان( والدهون  الن�صويات )اخلبز الأ�صمر، مثالاً
ع  ال�صحيَّة )الزيتون اأو زت الزيتون( بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع اللتزام مبواعيدها، والتخفيف من ا�صتهالك 
امللح والأطعمة الغنيَّة به، مثل: املعلَّبات واملخلاَّلت. ومن ال�رشوي 
ا يف حياتنا، كما  حتديد وقت يومّي للريا�صة، مع جعل هذا املوعد هاماًّ
اخلروج يف نزهات واتباع ن�صاطات ريا�صيَّة خالل العطالت، ولكن مع 

ر من الليل وال�صتيقاظ يف منت�صف النهار. جتنُّب ال�صهر لوقت متاأِخّ

 �سرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�سوؤولة عنه

يعرف عن �رشطان املعدة �صعوبة ت�صخي�صه يف املراحل الأوىل من 
املر�ض. ويف 90 باملائة منه يعود ال�صبب اإىل البكترييا امللوية البوابية 
�صخ�صااً  فاإن  الإح�صائي  ال�صعيد  وعلى   .Helicobacter pylori
واحدااً من كل 100 �صخ�ض ناقل لهذه اجلرثومة �صوف ينتهي به الأمر 

اإىل الإ�صابة ب�رشطان املعدة.
باأمرا�ض  �صنويااً  �صخ�ض  اآلف   7 اإىل  اآلف   6 بني  ما  ت�صخي�ض  ويتم 
ويتوفى  املثال،  �صبيل  على  وحدها  فرن�صا  يف  املعدة،،  �رشطان 
مبكرااً.  املر�ض  هذا  ت�صخي�ض  �صعوبة  ب�صبب  �صخ�ض   4500 حوايل 
ا�صتعمار  �صببها  ال�رشطان  اأنواع  من  املائة  يف   90 حوايل  اأن  كما 
بطانة املعدة من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 
Helicobacter Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة حوايل 3 اأ�صخا�ض 
من اأ�صل 10 والتي من املرجح اأن ت�صبب قرحة املعدة، ولكن هناك 
حالة واحدة من اأ�صل 100 حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل 

مر�ض �رشطان املعدة.
املعدة  جرثومة  ت�صببه  الذي  اللتهاب  بني  املوؤكدة  العالقة  »اإن 
التدخني  بني  العالقة  مثل  متامااً  قوية  ال�رشطان  مبر�ض  والإ�صابة 
الربوف�صور متارا ماتي�صياك  الرئة«، قالت  والإ�صابة مبر�ض �رشطان 
– بودنيك ، اأخ�صائية اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي واأمرا�ض ال�رشطان يف 

م�صت�صفى جامعة نانتي�ض، لـ«توب �صانتيه«.

امل�سادات احليوية  تق�سي على 
اجلرثومة

طريق  عن  البكترييا  هذه  من  التخل�ض  املمكن  من  احلظ،  حل�صن 
عمل تنظري للجهاز اله�صمي، وحاملا يتُمّ التحقق من وجودها ميكن 
التخل�ض منها مب�صاعدة العالج بامل�صادات احليوية. وبعد ذلك، يتحقق 
الطبيب من فعالية امل�صادات احليوية يف الق�صاء على البكترييا عن 
طريق اختبار ب�صيط للتنف�ض. وت�صيف الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء 
بوا�صطة  البوابية  ت�صببه جرثومة املعدة امللوية  الذي  اللتهاب  على 
للمعدة  ال�صطحي  اللتهاب  على  اأي�صااً  يق�صي  احليوية  امل�صادات 
ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�صابة ب�رشطان املعدة«. 
اله�صم  وع�رش  الثني ع�رش،  اأو  بالقرحة  الإ�صابة  وين�صح يف حالت 
املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب فقر احلديد اأو 

نق�ض فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر بالتوجه اإىل التنظري. 

متدد الأوعية الدموية يف الدماغ
متدد الأوعية الدموية يف الدماغ هو انتفاخ اأو تورم يف الأوعية الدموية يف 
الدماغ. قد تتمزق ومتدد الأوعية الدموية القفوية، مما ي�صبب النزيف يف 
الدماغ )ال�صكتة النزفية(، يف كثري من الأحيان يحدث متزق متدد الأوعية 
الدموية يف الدماغ بني الدماغ والأن�صجة الرقيقة التي تغطي الدماغ. هذا 
اإن  العنكبوتية،  حتت  نزيف  ي�صمى:  النزفية  الدماغية  ال�صكتات  من  النوع 
ا  متزق متدد الأوعية الدموية يهدد حياة الفرد ب�صكل مبا�رش ويتطلب عالجاً

طبياًا عاجالاً.
اأعرا�ض متدد الأوعية الدموية يف الدماغ

العر�ض  هو  )ال�صداع(  واحلاد  املفاجئ  وال�صداع  الدموية  الأوعية  متزق 
الرئي�صي لتمزق متدد الأوعية الدموية. غالبااً ما ي�صف العديد من املر�صى 
الأعرا�ض  وت�صمل  الإطالق”.  على  لديهم  �صداع  “اأ�صواأ  باأنه  ال�صداع  هذا 

الأكرث �صيوعا لتمزق متدد الأوعية الدموية:

�سداع مفاجئ و �سديد للغاية
الغثيان والقيء

انقبا�س على الرقبة
عدم و�سوح الروؤية اأو �سعفها

ح�سا�سية لل�سوء

اأزمة �سرع
تعب عام

فقدان الوعي
الرتباك
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رحمة �هلل هي �جلنة 
 اإنه رحمة اهلل عز وجل, وقد رغبت 

اأن اأتعرف اإىل الآيات الكرمية, 
التي تتحدث عن رحمة اهلل, فهناك 
اآيات كثرية, لكن ي�ستنبط من هذه 
الآيات حقائق . احلقيقة الأوىل: 
يقول اهلل عز وجل: الَِّذيَن اآََمنُوا 

َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِف �َسِبيِل 
ِ ]�سورة  ِ اأُولَِئَك يَْرُجوَن َرْحَمَة اهلَلّ اهلَلّ

البقرة الآية:218
 معنى ذلك: اأن الإن�سان الذي 

يوؤمن, وي�ستقيم, ويجاهد ف �سبيل 
اهلل نف�سه وهواه, اإمنا يرجو رحمة 

اهلل؛ املوؤمن يرجو رحمة اهلل, 
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها, 
يرجو ن�ساءها, يرجو �سمعتها.....

 فالإن�سان عليه اأن يتب�رص, هل 
يرجو رحمة اهلل من عمله؟ غري 

املوؤمن يبحث عن م�سلحته, 
يبحث عن �سهوته, يبحث عن لذته, 

يبحث عن مكا�سب مادية, بينما 
املوؤمن يرجو رحمة اهلل, هذا هو 
الفرق اجلوهري, رحمة اهلل هي 

ا الَِّذيَن  اجلنة, قال تعاىل:  َواأََمّ
 ِ ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة اهلَلّ ابْيَ�سَّ

ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ]�سورة اآل عمران 
الآية:107  احلقيقة: من املعاين 

اجلامعة, املانعة, الوا�سعة, 
ال�ساملة, هي رحمة اهلل عز وجل, 

هي اجلنة, الهدف من الإميان, 
والعمل ال�سالح, واملعامالت, 

والأخالق, وما اإىل ذلك, هو اأن 
املوؤمن يرجو رحمة اهلل, و�سل 

للجنة, اجلنة: هذه رحمة اهلل عز 
وجل.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رصيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء ف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العاملني ف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
,ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

, وف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري ف القرءان هي 

ف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها ف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
وف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء ف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه ف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً, ومع اإ�رصاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم 
ف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد ف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب, فهل هناك ف احللم 
والعفو ف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

عطاء �هلل هي رحمة �هلل 
العطاء اجلامع, املانع, ال�سامل, الوا�سع, 
اهلل  عطاء  مطلق,  نقول:  اأن  الأ�سح  اأو 
هي رحمة اهلل . من معاين الرحمة :  من 
النَّا�َس  اأََذْقنَا  الرحمة قال: ﴿َواإَِذا  معاين 
]�سورة  تُْهْم﴿  َم�َسّ اَء  �رَصَّ بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة 

يون�س الآية:21[
 معناها: املطر رحمة, اجلفاف �رَصّاء, 
الفقر  رحمة,  ال�سحة  �رصاء,  املر�س 

ال�سديد �رصاء, الكفاية رحمة, اخلالفات 
الزوجية �رصاء, ال�سعادة الزوجية رحمة, 
الأولد  �رصاء,  امل�ساك�سون  الأولد 

ال�ساحلون رحمة, هذا معنى اآخر:
بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة  النَّا�َس  اأََذْقنَا  ﴿َواإَِذا 
اآَيَاِتنَا  ِف  َمْكٌر  لَُهْم  اإَِذا  تُْهْم  َم�َسّ اَء  �رَصَّ
اإَِنّ ُر�ُسلَنَا يَْكتُبُوَن َما  اأَ�رْصَُع َمْكراً   ُ ُقِل اهلَلّ

َتُْكُروَن﴿

]�سورة يون�س الآية:21[ الآن: ﴿َولَِئْن 
نََزْعنَاَها  ثَُمّ  َرْحَمًة  ِمنَّا  نْ�َساَن  اْلإِ اأََذْقنَا 
هود  ]�سورة  َكُفوٌر﴿  لَيَئُو�ٌس  اإِنَُّه  ِمنُْه 

الآية:9[
 معنى ذلك: كل �سيء مريح, رحمة اهلل 
كل �سيء م�سعد, رحمة اهلل كل �سيء ي�رص 

لك اأمرك )رحمة( .
]�سورة هود الآية:28[ 

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة, قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 

الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة ف اأ�سل خلقها تعرفها, الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رصة من 
الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة, الإن�سان له فطرة �سليمة 

لذلك احلياء اأن تتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك ف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س, لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة, يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له, وما 

نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها ف فطرة الإن�سان معروفاً, و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �سورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴿

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن ف الأمراء اأح�سن, واحلياء ح�سن لكن ف الن�ساء اأح�سن, وال�سخاء ح�سن 

لكن ف الأغنياء اأح�سن, وال�سرب ح�سن لكن ف الفقراء اأح�سن, والتوبة ح�سن لكن ف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة, واملراأة األزم ما يلزمها احلياء, والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء, والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب, والأمري األزم ما يلزمه العدل, ورد:
اأحب ثالثاً, وحبي لثالث اأ�سد, اأحب الطائعني, وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد, اأحب املتوا�سعني, وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد, اأحب الكرماء, وحبي للفقري الكرمي اأ�سد, واأبغ�س ثالثاً, وبغ�سي لثالث اأ�سد, 
اأبغ�س الع�ساة, وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد, اأبغ�س املتكربين, وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد, اأبغ�س 

البخالء, وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإميان, واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خري فيك, واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴿  )  ف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا ِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم, لذلك الإ�سالم 
و�سطي.
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

فني
خالد النبوي يوجه ر�شالة 

جلمهوره بعد جتاوز اأزمته ال�شحية
  

جتاوز الفنان خالد النبوي اأزمته ال�شحية 
اأيام،  قبل  قلبية،  بنوبة  اإ�شابته  بعد 
ا�شتدعت اإجراءه لعملية تركيب دعامة يف 
القلب داخل اإحدى م�شت�شفيات القاهرة، 
 ، اأم�ش  اأول  الفنان،   اأعلن  وذلك ح�شبما 

عرب ح�شابه مبوقع »في�شبوك«.
علي  �شكر جلمهوره  ر�شالة  النبوي  ووجه 

وحمبتكم  دعواتكم  ير�شى،  حتى  هلل  »احلمد  قائاًل:  اأزمته  يف  دعمه 
كانوا الون�ش يف االأزمة، اجلمهور احلبيب ال�شديق، اأ�شاتذتي العظماء، 
اأ�شدقائي، زمالئي االأعزاء الغاليني قوي، التعبري عما اأ�شعر به جتاه 
االأزمة  اإن  عارفه  »اللي  قائاًل:  واأ�شاف  م�شتحيل«.  الغاليه  حمبتكم 
هانت بح�شوركم و قربكم، دمتم قريبني يا اأحباب، احلمد هلل اأنا بخري، 
عمر ال�شقي بقي، ول�شه تراللي وعايز ميثل«. يذكر اأن خالد النبوي قد 
تعاقد اأخرياً على امل�شاركة يف بطولة م�شل�شل »ملا كنا �شغريين« اأمام 
الفنانة ريهام حجاج والفنان حممود حميدة، حيث من املقرر اأن يبداأ 

الت�شوير خالل اأيام للحاق مبو�شم دراما رم�شان املقبل.

جا�شنت بيرب يطرح األبومه 
»Changes»اجلديد

  
بيرب  جا�شنت  الكندي  املغني  قّدم 
لندن  يف  حمدوداً  غنائياً  حفاًل 
اأدى من خالله جمموعة من اأغاين 
األبومه اجلديد »Changes« الذي 
يعود به ملو�شيقى »الريذم اأند بلوز« 
ُوطرح يف الذي طرح لالأ�شواق اأول 

اأم�ش.  
و�شمحت الفعالية التي بداأت بجولة 
باأن  اأقر  الذي  املغني  عن  املزيد  مبعرفة  للمعجبني  االأ�شئلة،  من 
التغيري االأكرب يف حياته منذ اإ�شدار اأخر األبوماته يف 2015، كان زواجه 

من عار�شة االأزياء االأمريكية هيلي بالدوين.
واأ�شار اإىل اأن اأغنيات االألبوم اجلديد تتحدث عن العقبات التي واجهها 
خالل ال�شنوات االأخرية، بداية من القلق واالكتئاب و�شوالً مل�شكالت 
�شحية اأخرى. كما اأبرز �شعوره باأنه ن�شج يف نف�ش الوقت مع معجبيه 
البداية وخا�شوا معه جتربة هذا التطور  اإىل جانبه منذ  الذين كانوا 
اأنه �شيجعلهم ي�شعرون بكلمات  والتغري ال�شخ�شي، االأمر الذي اعترب 
بغيتاره  م�شتعيناً  بيرب  قدم  الندوة،  هذه  وبعد  خا�ش.  ب�شكل  االأغاين 

. »Changes« خم�شة اأغاين، بينها ثالثة من األبوم

بدء عمليات ت�شوير الفيلم 
الروائي الق�شري )عنها( 

للمخرجة رباب مرهج
الفيلم  ت�شوير  عمليات  ال�شورية   لل�شينما  العامة  املوؤ�ش�شة  اأطلقت 
الروائي الق�شري “عنها” �شيناريو واإخراج رباب مرهج يف اول تعاون 

لها مع املوؤ�ش�شة.
يتناول الفيلم �شمن كناية عن الوطن حكاية امراأة طالتها معاناة من 
احلياة ومن حميطها على �شورة مونولوجات المراأة تعارك ظروفها 

وت�شعى للتمرد والرف�ش.
ويف البطاقة الفنية للفيلم البطولة لـ ميالد يو�شف، روبني عي�شى، كرم 
�شعراين، فايز قزق، جناة حممد، �شلمى �شليمان، حممد وحيد قزق، 
واالإ�شاءة  الت�شوير  ومدير  ديب  مغيث  االنتاج  ومدير  وفائي،  فا�شل 
حممد مطر وخمرج منفذ رواد �شاهني وم�شاعد خمرج عبد اللطيف 
كنعان وماكيري  منور عقاد ،مازن �شبورة  و�شوت رامي نابل�شي مالب�ش 
ح�شن ال�شيد  دانيا بعاج  وديكور واك�ش�شوار حممد وحيد قزق وم�رشف 

اإ�شاءة  جمال مطر.
اأن املخرجة مرهج نال فيلمها الوجه االأول الأمي اجلائزة  اإىل  ي�شار 

الذهبية �شمن مهرجان �شينما ال�شباب واالأفالم الق�شرية ال�شاد�ش.

ماجي  االأمريكية  املمثلة  تعتزم 
جيلينهال اقتحام عامل االإخراج يف 
 »The Lost Daughter« فيلم 
وداكوتا  كوملان  اأوليفيا  بطولة  من 
بطولة  يف  و�شي�شارك  جون�شون. 
بيرت  جيلينهال،  زوج  اأي�شاً  العمل 
جي�شي  اإىل  باالإ�شافة  �شار�شجارد، 
باكلي، وفقا ملا ذكرته و�شائل اإعالم 
�شتكتب  الذي  والفيلم  اأمريكية. 

به  اخلا�ش  ال�شيناريو  جيلينهال 
اي�شا، مقتب�ش من رواية لالإيطالية 
»االبنة  بعنوان  فريانتي  اإلينا 
الغام�شة«. وعن هذه الرواية اأكدت 
جيلينهال »عندما انتهيت من قراءة 
هذه الرواية �شعرت اأنه مت االإف�شاح 
عن �رش حقيقي. وعلى الفور فكرت 
يف كيف �شتكون الق�شة على �شا�شة 

ال�شينما«.

الأفالم  اأ�شوان  مهرجان  يوا�شل 
الرابعة   ن�شخته  عرو�ش  املراأة، 
�شتة  تقدمي  اأم�ش  اأول  مت  حيث 
انطالق  اإىل  باالإ�شافة  اأفالم 
االأطفال،  �شينما  عرو�ش  برنامج 
الذي يبداأ اليوم وي�شتمر حتى بعد 

غد اجلمعة.
منتدى  جل�شات  اأوىل  وافتتحت   
الذي  املراأة  لق�شايا  »نوت« 
بينها  الق�شايا  من  عددا  يناق�ش 
للفتيات.   املبكر  الزواج  ق�شية 
النجمة  مع  مفتوحاً  حواراً  وكان 

التي  اأبريل،  فيكتوريا  اال�شبانية 
دورته  خالل  املهرجان  يكرمها 
اأمري  احلوار  واأدار  احلالية،  
االأفالم  م�شابقة  ويف  رم�شي�ش. 
عر�ش  املهرجان  �شهد  الطويلة، 
الكونفو�شيو�شي«  »احللم  فيلم 
اإنتاج  وهو  يل،  ميجي  اإخراج  من 
وفيلم  م�شرتك،  اأمريكي  �شيني 
بهمن  اإخراج  الزهور« من  »اأ�شماء 
بوليفي  اإنتاج  وهو  تافو�شي، 
والفيلم  م�شرتك،  كندى  اأمريكي 
من  العط�ش«  »موا�شم  املغربي 

اإخراج حميد الزوغي.
اأفالم  عرو�ش  برنامج  ويف 
التكرميات، �شهد املهرجان عر�ش 
ال�شابع«  »اليوم  اال�شباين  الفيلم 

ويف  �شاورا.  كارلو�ش  اإخراج  من 
امل�شابقة  خارج  عرو�ش  برنامج 
املقدوين  الفيلم  الر�شمية، عر�ش 
كوتيف�شكا،  لتمارا  الع�شل«  »اأر�ش 
و�شمن  �شتيفانوف.  وليوبومري 
مهرجان  اأفالم  عرو�ش  برنامج 
الفيلم  عر�ش  مت  الرو�شي،  كازان 
لراميل فزليف،  » املالح  الرو�شي 

واأمري جاليا�شكاروف.
الن�شخة  فعاليات  و�شت�شتمر  
الرابعة من مهرجان اأ�شوان الأفالم 
املراأة، حتى 16 فيفري  اجلاري، 
 30 لـ  تنتمي  فيلماً   50 مب�شاركة 
اأول  عر�ش  فيلماً   18 بينها  دولة، 
اأول  عر�ش  وفيلمان  اأفريقي 

عاملي.

عر�س 6 اأفالم مبهرجان اأ�شوان لأفالم املراأة اليوم

ماجي جالينهال تقتحم عامل الإخراج 

فيلم »ب�شبو�شة بالق�شطة«.. حياة املعتقلني 
ال�شيا�شيني يف ال�شجون امل�شرية

د�شنت �رشكة »اإي تو زد« لالأعمال 
الدرامية -بالتعاون مع قناة مكملني 
الف�شائية، يوم اجلمعة املا�شي يف 
مدينة اإ�شطنبول الرتكية- العر�ش 
اخلا�ش لفيلمها اجلديد »ب�شبو�شة 
بالق�شطة« بح�شور كوكبة من رموز 
العمل ال�شيا�شي واالإعالمي والفني 
البطولة  بدور  يقوم  اخلارج.   يف 
�شومان  حممد  الفنانني  من  كل 
وي�شارك  احلميد،  عبد  وه�شام 
امل�رشيني  املمثلني  من  جمموعة 
الذين  اإ�شطنبول  يف  املوجودين 
العامني  اأعمااًل فنية خالل  قدموا 
املا�شيني. الفيلم تاأليف و�شيناريو 
اإخراج  ومن  زين،  اأحمد  وحوار 
جتربة  اأول  يف  البغدادي  عبادة 
العديد  اإخراجه  بعد  له  درامية 
من االأفالم الوثائقية. يعترب الفيلم 
تتناول  اإن�شانية،  رمزية  ق�شة 
العالقة بني املعتقل ال�شيا�شي يف 
ال�شجون امل�رشية وما يتعر�ش له 
اأنه  اإال  ال�شجان،  من قمع من قبل 
يتخذ من االأبعاد االإن�شانية يف هذه 
العالقة منطلقا لل�رشاع الواقع بني 
الطرفني، كما يك�شف اإن�شانية هذا 

ال�شجان وب�شاطة تكوينه النف�شي.
الفيلم  اأن  املخرج  اأكد  جانبه  من 

معينة،  زمنية  بحقبة  يرتبط  ال 
احلكم  لفرتات  متكرر  �شكل  لكنه 
املتعاقبة يف العامل العربي وطبيعة 
ال�شيا�شيون  يعي�شه املعار�شون  ما 
االحتجاز،  ومراكز  املعتقالت  يف 
على حد و�شفه. واأ�شاف البغدادي 
االبتعاد عن  »اأردنا  يف ت�رشيحات 
ودخلنا  والدم  التعذيب  كلي�شيهات 
االإن�شانية  العالقة  تفا�شيل  يف 

الفيلم  �شخ�شيات  بني  الب�شيطة 
التي  التحديات  وحول  الرئي�شية«. 
اأو�شح  الت�شوير،  اأثناء  واجهتهم 
بع�ش  هناك  كانت  اأنه  املخرج 
كون  منها  بالفعل،  ال�شعوبات 
الفيلم م�رشيا ويتم اإنتاجه يف بيئة 
غري م�رشية، واإيجاد معادل ب�رشي 
بتفا�شيلها،  امل�رشية  للزنزانة 
على  التغلب  ا�شتطاعوا  لكنهم 

البغدادي  واأ�شار  ال�شعوبات.  هذه 
االأفالم  بجائزة  الفيلم  فوز  اإىل 
االأوروبي  املهرجان  يف  الق�شرية 
اإنتاج  اأول  لالأفالم امل�شتقلة، وهو 
ويُ�شارك  اخلارج،  يف  للمعار�شة 
الدولية،  املهرجانات  اأحد  يف 
�شتعر�شه  قناة مكملني  اأن  م�شيفا 
القليلة  االأيام  �شا�شتها خالل  على 

القادمة



�سياراتاجلمعة   14  ال�سبت 15 فيفري   2020  املوافـق  ل 21 جمادى الثاين  1441ه 21

الن�سخة  تقدمي  اأعقاب  يف 
ك�سفت   A6 من  ال�سيدان 

النقاب  اأودي 
ن�سخة  عن 
من  اال�ست�سن 
 A6 �سيارة  ال 
لتي  Aا v a n t
ب�سبكة  تاأتي 
عري�سة  تهوية 
وحيد  باطار 
ع�سلي  وج�سم 

تركيز  ورغم 
العملية ولكنها  ال�سيارة على 

يقلل  ان�سيابي  ب�سقف  تاأتي 
يف  اخللفية  التخزين  �سعة  من 
ال�سيارة ولكنه يزيد من اجلانب 
ال�سيارة  ت�سميم  يف  الريا�سي 

عن املوديل ال�سابق.

مب�سابيح  ال�سيارة  وزودت 

بينما   LED اأمامية 
حملت  منها  اال�سدارات  اأعلى 
 HD Matrix LED م�سابيح
مميزة  نهارية  م�سابيح  مع 

اجلانب  اأن  اأودي  عرفت  كما 
بال�سكل  يرتبط  ال  الريا�سي 
باالأداء.  ولكن  فقط 
مق�سورة  اأما 
فتاأتي  ال�سيارة 

ة  ر م�ستعا
ال�سيدان مع نظام  من املوديل 
وعدادات   MMI مالحة 
ونظام  بو�سة   12.3 رقمية 

ترفيهي ب�سا�سة 10.1 بو�سة مع 
قيا�س  منخف�سة  اأخرى  �سا�سة 
املناخ  يف  للتحكم  بو�سة   8.6

ومزايا اأخرى.
من  بباقة  ال�سيارة  و�ستتوفر 
فر�س  ت�سمل  التي  اخليارات 
من  ومل�سات  فالكونا  جلدي 
بخا�سية  مقاعد  مع  اخل�سب 
والتدليك  والتربيد  التدفئة 
طلب  للم�سرتين  ميكن  كما 
خا�سة  بيانات  عر�س  �سا�سة 
زجاجية  �سقف  وفتحة 
�سوتي  ونظام  بانورامية 
Bang & Olufsen فاخرة 
جودة  وباقة  �سماعة   19 مع 
تنقية  نظام  ت�سمل  التي  الهواء 

للهواء وموزع للعطر.

Avant A6 تعرف على اأودي

دودج ت�سارجر تظهر الأول مرة اأثناء االختبار
من املرتقب ح�سول موديالت 
على  وت�سالنجر  ت�سارجر 

قريبا  حتديثات 
دودج  تلميح  ح�سب 
موؤخرا..  لذلك 
�سور  ظهرت  وقد 
جديدة  جت�س�سية 
ت�سارجر  ملوديل 

عن  تك�سف  القادم 
حمدودة  تغيريات 

لل�سيارة الع�سلية.
“�سكات”  لن�سخة  هي  ال�سور 
ت�سارجر،  لدودج  االأ�سا�سية 
وامل�سابيح  املقدمة  بنف�س 
املحرك  وغطاء  االأمامية 

للموديل 
واحد  باختالف  ولكن  ال�سابق، 
والتي  الهواء،  فتحات  رئي�سي، 

يف  منها  اثنتني  و�سع  مت 
�سبكة  من  العلوي  اجلزء 

ية  لتهو ا
ر  ا بجو
االأمامية  امل�سابيح 
اأكرث  مظهرا  ت�سارجر  الإعطاء 
لعام  ب�سكل حمدود  ولو  جراءة 

.2020

لهذا  كليا  جديدة  العجالت 
مع  املوديل،  من  االإ�سدار 
للجناح  حمدودة  تغيريت 
وبع�س  الكربوين  اخللفي 
�سارة املوديل  التعديالت على 
تقع  ذلك  مع  التحديثات  اأهم 
الأداء  املحرك  غطاء  اأ�سفل 
من  قوتها  لرفع  ال�سيارة، 
 485 عند  احلايل  امل�ستوى 
تنوي  دودج  اأن  ويُذكر  ح�سان، 
لالأداء  �ساملة  اإجراء حتديثات 

واملحركات يف موديل 2021.

هيونداي تو�سان N الين 
الريا�سية تك�سف نف�سها ر�سميًا

 N Line ن�سخ  طرح  عقب 
و   i30 ملوديالت  الريا�سية 
i30 فا�ستباك العام املا�سي، 
الإعطاء  هيونداي  تتجهز 
من  املغرية  احلزمة  هذه 
 SUV ل�سيارة  التعديالت 
والتي  تو�سان،  االأوىل،  للمرة 
�ستحظى مبظهر اأكرث جراءة 
يف  خفيفة  حتديثات  مع 

الداخلية كذلك.
التي  التغيريات  وتتعدى 
تو�سان  عليها  ح�سلت 
اجلانب ال�سكلي، حيث قامت 
التوجيه  بتعديل  هيونداي 
ونظام التعليق لتوفري جتربة 
اأ�سبحت  حيث  اأمتع،  قيادة 
 %8 بـ  ثباتاً  اأكرث  النواب�س 
اخللف،  يف  و%5  االأمام  يف 
جلعل  برجمية  تعديالت  مع 

التوجيه اأكرث ا�ستجابة.
 N تو�سان  هيونداي  وتاأتي 
اأ�سود  اإن�س   19 بجنوط  الين 
ال�سواد  ا�ستمرار  مع  كبري، 
املرايا  اأغطية  يف  الغامق 
ال�سقف،  وجناح  اجلانبية 
اإعادة ت�سميم امل�سدات  مع 
الن�سخة.  لهذه  خ�سي�ساً 
التي  التغيريات  يف  ون�ستمر 

 LED م�سابيح  ت�سمل 
مع  لل�سيارة  خا�سة  نهارية 
مقاعد ريا�سية اأمامية بدعم 
جانبي اأف�سل وتخييط اأحمر 
املق�سورة  يف  وهناك  هنا 
املقاعد  على   N و�سعارات 
تو�سان  عن  لتمييزها 

العادية.
موديالت  مع  احلال  هو  كما 
N الين االأخرى، ال توجد اأي 
املحركات،  لقوة  حتديثات 
برتولية  وحدة  ت�سمل  التي 
 174 بقوة  لرت   1.6 �سعة 
ح�سان وديزل 1.6 لرت بقوة 
134 ح�سان وديزل اآخر 2.0 
اإما  ح�سان،   182 بقوة  لرت 
بنظام دفع اأمامي او رباعي، 
مع جري يدوي ب�ست �رسعات 
ب�سبع  مزدوج  اوتوماتيكي  اأو 

�رسعات.
املزيد  يف  الراغبني  لهوؤالء 
االنتظار  عليهم  القوة  من 
لتو�سان،  الكاملة   N لن�سخة 
االإ�ساعات  تناقلت  والتي 
 340 بقوة  موؤخراً  عنها 
من  لي�س  ولكن  ح�سان، 
قبل  ال�سيارة  روؤية  املتوقع 

عامني من االآن.

اجلديدة  2020 �سوبرا 

تويوتا  عن  الك�سف  مقرر  كان 
يف  كلياً  اجلديدة   2020 �سوبرا 
لل�سيارات  ديرتويت  معر�س 
اإىل  ننتظر  لن  اأننا  اإال   ،2020
للتو  ظهرت  حيث  الوقت  ذلك 
ت�رسبت  ال�سورة  االإنرتنت،  على 
 SupraMKV منتديات  عرب 

الريا�سية  ال�سيارة  تك�سف  حيث 
قبل  وذلك  املنتظرة،  اليابانية 

اإنزالها من �ساحنة نقل.
 2020 �سوبرا  كون  الوا�سح  من 
 1-FT عرب  مقدمتها  م�ستوحاة 
االختبارية وهذا ما اأكدت تويوتا 
حيث  به  القيام  نيتها  �سابقاً 

امل�سابيح  ت�سميم  يف  ذلك  يربز 
مع  املدبب،  واالأنف  االأمامية 
من  ال�سفلي  اجلزء  يتميز  ذلك، 
بثالثة  خمتلف  بت�سميم  امل�سد 
اثنني،  من  بدالً  تهوية  فتحات 
حواف  على  االإبقاء  مت  حني  يف 
مع  احلاّدة  االأمامية  امل�سابيح 

ت�سغري حجمها.
مثرية  اأخرى  تفا�سيل  ت�ستمر 
املحرك  غطاء  بينها  لالهتمام 
املنحوت بخطوط قوية، ال�سقف 
فقاعتني،  �سكل  على  يبدو  الذي 
واملرايا  اجلانبي  العمود 

اخلارجية ال�سوداء.

تغرمي اأوبل اأ�سرتا لو�سولها ل�سرعة 
696 كلم\�س يف بلجيكا

�سيارة  اأ�رسع  يف  تفكر  عندما 
للذهن  يقفز  ما  العامل؛  يف 
اأو  �سريون  بوجاتي  هي  عادة 
اأو   RS اأجريا  كوينيج�سيج 
ولكن   ،GT فينوم  هيني�سي 
تغرمي  مت  الكثريين،  ملفاجاأة 
لقيادته  اأ�سرتا  اأوبل  �سائق 
يف  كلم\�س   696 ب�رسعة 
لل�رسعة  االأعلى  احلد  منطقة 

فيها 50 كلم\�س.
بلجيكا،  يف  وقعت  احلادثة 
ال�سيارة  التقاط  مت  حيث 
وتغرمي  ال�رسعة  بكامريات 

ال�سائق 6،597 يورو – 
الأن  معقول  االأمر غري  بالطبع 
اأوبل اأ�سرتا تاأتي عادة مبحرك 
بقوة  �سلندرات  باأربع  لرت   1.4
 130 دوران  وعزم  ح�سان   98
نيوتن.مرت، وحتى اإ�سدار اأ�سرتا 
OPC Extreme االأعلى اأداء 

ي�سل ل�رسعة ق�سوى عند 250 
حوايل  اأي  فح�سب،  كلم\�س 
يف  عنها  املعلن  ال�رسعة  ثلث 

الغرامة.
ال�سائق  احتج  احلال،  بطبيعة 
ال�ستحالتها،  الغرامة  على 
يف  للنظر  ال�سلطات  دفع  ما 
اأ�سرتا  اأن  واكت�ساف  االأمر 
كلم\�س   60 بـ  م�رسعة  كانت 
فح�سب بدال من 696 كلم\�س 
بها  اتهامها  مت  التي  اجلنونية 
يف البداية.. ولكن �سيتم تغرمي 
زالت  ال  ال�رسعة  الأن  ال�سائق 
احلد  من  كلم\�س   10 بـ  اأعلى 

االأعلى للمنطقة.
ت�سبب  امل�سكلة  اأن  ويبدو 
فيها خطاأ كودي يف برجميات 
ال�رسعة على الطرق  كامريات 
يحدث  اأمر  وهو  ال�رسيعة، 

اأحيانا
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»غوغل« تطلق هواتف 
يجمعها امل�ستخدم

 على هواه!

م�ؤخرا  »غ�غل«  �رشكة  �سّجلت 
براءة اخرتاع جديدة له�اتف فريدة 
اأجزائها  بتجميع  م�ستخدمها  يق�م 
.T3« بنف�سه ويفيد م�قع الأ�سا�سية 
 3 من  �ستتك�ن  اله�اتف  باأن   »com
البطارية  ي�سم  هيكل  رئي�سة:  اأجزاء 
وجزء  ال�س�ت،  ومكربات  واملعالج 

ال�سا�سة  ي�سم 
الكامريا  مع 
وثالث  الأمامية، 
بع�ض  مع  الأ�سا�سية  الكامريا  فيه 
احل�سا�سات الإلكرتونية، وجتمع هذه 
الأجزاء مع بع�سها بكل ب�ساطة على 

مبداأ جمع قطع الليغ�.
الأجزاء  تطرح  اأن  يفرت�ض  كما 
مناذج،  بعدة  الأجهزة  لهذه  الثالثة 

ما �سي�فر للم�ستخدم اإمكانية جتميع 
هاتف وفقا للم�ا�سفات التي يرغب 
هذه  فكرة  اأن  اخلرباء  ويرى  بها 
اله�اتف عملية جدا ومنا�سبة جلميع 
�ستمكنهم  ك�نها  امل�ستخدمني، 
اأجزاء  ا�ستبدال  من  بب�ساطة 
دون  للتلف  �ستتعر�ض  التي  ه�اتفهم 
�سيانة  مراكز  اإىل  للذهاب  احلاجة 

متخ�س�سة.

تراجع  �س�ين  �رشكة  تخترب 
اله�اتف  مبيعات  يف  ملح�ظ 
الذكية منذ عام 2014، وي�ستمر 
الأول  الربع  الرتاجع حتى  هذا 
تراجع  �سهد  الذي   2019 من 
ال�حدات  عدد  يف  جديد 
الذكية  اله�اتف  من  املباعة 
مبيعات  ال�رشكة  �سجلت  حيث 

1.1 ملي�ن وحدة فقط.
�س�ين  �رشكة  ت�قعات  رغم 
 10 اإىل  ت�سل  ملبيعات  الأوىل 
الربع  اإنتهاء  مع  وحدة  ملي�ن 
�سهر  خالل   2019 من  الأول 
مار�ض، اإل اأن ال�رشكة تراجعت 
مرور  بعد  الت�قعات  هذه  عن 
ت�قعاتها  لتقل�ض  فقط  �سهر 
ملي�ن   7 ثم  ومن  ملي�ن   9 اإىل 
وحدة فقط، ومن ثم اإنخف�ست 
 6.5 حتى  ال�رشكة  ت�قعات 

ملي�ن وحدة يف �سهر يناير.
ولقد �سجلت �س�ين الإنخفا�ض 
اله�اتف  مبيعات  يف  الأول 
حيث   ،2016 خالل  الذكية 
 40 اإىل  ت�سل  مبيعات  حققت 
هذا  خالل  فقط  وحدة  ملي�ن 
الإنخفا�ض  اأ�ستمر  كما  العام 
يف مبيعات �س�ين خالل 2018، 
ال�رشكة  مبيعات  و�سلت  حيث 
اإىل  وي�ني�  مار�ض  �سهري  بني 
انخف�ست  ثم  وحدة،  ملي�ن   2
خالل  وحدة  ملي�ن   1.6 اإىل 
اأكت�بر  حتى  الالحقة  الأ�سهر 
بن�سبة  ارتفعت  ثم  ومن   ،2018
ب�سيطة يف نهاية 2018 حيث مت 
ه�اتف  من  ملي�ن   1.8 �سحن 

�س�ين.
 2019 من  الأول  الربع  وخالل 
من  �س�ين  مبيعات  انخف�ست 

 1.1 �سحن  اإىل  لت�سل  جديد 
ملي�ن وحدة فقط من ه�اتفها 
الذكية، مما اأدى اإىل خ�سائر يف 
�س�ين  �رشكة  يف  الهاتف  ق�سم 
دولر،  ملي�ن   869 اإىل  و�سلت 
معاجلة  ال�رشكة  حاولت  حيث 
هذه اخل�سائر بعمليات ت�رشيح 
الأخرية  الفرتة  يف  للم�ظفني 

الت�سغيل  نفقات  خف�ض  بهدف 
واحلد من اإرتفاع اخل�سائر.

ت�سل  اأن  تت�قع  �س�ين  اأن  يذكر 
 5 اإىل  الذكية  ه�اتفها  مبيعات 
وحتى  الآن  من  وحدة  ملي�ن 
نرتقب  لذا   ،2021 مار�ض 
تط�رات ق�سم الهاتف يف �رشكة 

�س�ين خالل الفرتة القادمة.

�سوين ت�سهد تراجع جديد يف عدد الوحدات 
التي مت �سحنها من الهواتف الذكية

باختبار  غ�غل  �رشكة  بداأت 
على  تعتمد  جديدة  ميزة 
تطبيق  يف  املعزز  ال�اقع 
 »Google Maps«

املخ�س�ض لله�اتف.
اإىل  اجلديدة  امليزة  وتهدف 
على  امل�ستخدم  م�ساعدة 
لأي  الدقيقة  ال�جهة  معرفة 

اإليه،  الذهاب  يريد  مكان 
 Google« على  بالعتماد 
Maps« والكامريا امل�ج�دة 

يف هاتفه.
امليزة،  ولال�ستفادة من هذه 
اأول  امل�ستخدم  على  يجب 
خريطة  على  م�قعه  حتديد 
»غ�غل« الإلكرتونية، وحتديد 

ال�جهة التي يرغب بالذهاب 
على  ال�سغط  ثم  ومن  اإليها، 
خيار التحرك بالعتماد على 
كامريا  لتبداأ  املعزز،  ال�اقع 
ومن خاللها،  بالعمل،  هاتفه 
وج�ده  مكان  بت�س�ير  يق�م 
ليظهر  املجاورة،  والأبنية 
�سهم  الهاتف  �سا�سة  على 

وجهته  عن  يخربه  �سغريه 
الب��سلة  كم�ؤ�رش  يعمل 

متاما.
اجلديدة  اخلدمة  تزال  ول 
امل�ستخدمني  لبع�ض  متاحة 
فقط بهدف اختبارها، وتعمل 
يف  الكربى  املدن  بع�ض  يف 

ال�ليات املتحدة.

بتقييم  املتخ�س�ض   »Antutu« م�قع  ن�رش 
اأداء الأجهزة الذكية قائمة جديدة باله�اتف 
مع  التعامل  يف  �رشعة  اأكرب  اأبدت  التي 

البيانات.
من   »9  Mi« هاتف  جاء  القائمة،  راأ�ض  ويف 
 371 على  ح�سل  والذي   ،»Xiaomi« اإنتاج 
 ،»Antutu« ت�سنيفات  �سمن  نقطة   849
 »855  Snapdragon« مبعالج  واملزود 

وذاكرة و�س�ل ع�س�ائي 12 جيغابايت.
من  ثانيا   »Pro GT  Z5« هاتف  وحل 
»Lenovo«، والذي جاء بنف�ض معالج الهاتف 
الأول ونف�ض ذاكرة ال��س�ل الع�س�ائي، وح�سل 
امل�قع،  ت�سنيفات  يف  نقطة   469  353 على 
 Nubia« اأما املرتبة الثالثة فاحتلها هاتف

مبعالج  املزود   ،»Red Magic Mars
على  ح�سل  والذي   ،»845  Snapdragon«
320 763 نقطة، كما �سملت القائمة عددا من 
 Huawei Mate« :اله�اتف املميزة اأبرزها
 Huawei»و  »Honor V20»و  »Pro  20
 »2  Honor Magic»و  »X  20  Mate
 Xiaomi»و  »ASUS ROG Phone»و
 .»Pro 8 Xiaomi Mi»و »Black Shark
اأن هاتف »Mi 9« الذي احتل �سدارة  يذكر 
للمناف�سة   »Xiaomi« واأطلقته  الت�سنيف، 
بكامريا  اأي�سا  مزود  الأوروبية،  ال�س�ق  يف 
من اأف�سل كامريات اله�اتف يف العامل، بدقة 
ن�سخه  اأ�سعار  اأما  ميغابيك�سل،   )12+16+48(

فترتاوح ما بني 449 و499 ي�رو.

»غوغل« تخترب تقنيات الواقع 
املعزز يف خرائطها

تعرف على اأ�سرع الهواتف اأداء يف العامل

كروم �سيتيح للم�ستخدم منع 
تتبعه عرب الكوكيز

  ك�سفت غ�غل يف م�ؤمترها للمط�رين عن طريقة جديدة تتيح مل�ستخدمي 
مت�سفح كروم تقييد تتبعهم من قبل املعلنني عرب الك�كيز.

كل  مبعرفة  للم�ستخدم  �ستتيح  غ�غل  فاإن  اجلديدة  التحديثات  ومب�جب 
منها.  اأي  حلجب  خيار  له  وت�فر  جهازه  على  املخزنة  الك�كيز  ملفات 
�ست�فرها  التي  وال�اجهة  العمل  اآلية  تفا�سيل  عن  بعد  غ�غل  تك�سف  ومل 
اأنها خط�ة جديدة يف حماية كروم خل�س��سية  اأكدت  يف املت�سفح، لكنها 
تتبع  يف  فقط  الك�كيز  على  املعلنني  يعتمد  ل  ولالأ�سف  م�ستخدميه 
امل�ستخدمني، لذا فاإن غ�غل �ستخفف من مقدار املعل�مات التي ير�سلها 

املت�سفح للمعلنني وذلك من اأجل حماربة طرق التتبع الأخرى.
بح�سب غ�غل فاإن امل�ستخدمني يف�سل�ن الإعالنات التي تراعي احتياجاتهم 
الإعالنات  بتلك  بالتحكم  اخليار  لديهم  كان  اإن  فقط  لكن  واهتماماتهم، 
وعلى م�ست�ى عايل من ال�سفافية. وعلى ذكر ال�سفافية، فاإن ال�رشكة قدمت 
اإ�سافة مفت�حة امل�سدر ملختلف املت�سفحات تق�م باإخبار امل�ستخدم اإن 
التي تقدمها غ�غل عرب  تتعامل مع الإعالنات  كان هناك جهات و�سيطة 
�سبكتها العالنية. و�ست�فر غ�غل الإ�سافة قريباً على خمتلف املت�سفحات 
مع اإتاحة نظام واجهة برجمية وت�سجع باقي ال�سبكات الإعالنية الإن�سمام 
اإليها لل��س�ل اإىل م�ست�ى جديد من ال�سفافية مع امل�ستخدم. اأمازون تطلق 
م�قع خدمتها ال�سحابية AWS باللغة العربية من اأجل املزيد من الت��سع 
العربية  اللغة  اإطالق  اأمازون عن  اأعلنت  العرب،  التقنيني  ودعم  والنت�سار 
مل�قع خدماتها ال�سحابية AWS، لتتيح للم�ستخدمني العرب الإطالع على 
مئات املنتجات ال�سحابية لل�رشكة بلغتهم الأم. ياأتي هذا مع خطة اأمازون 
لإتاحة خمدمات AWS يف البحرين �سمن ال�رشق الأو�سط لت�ساف اإىل 61 
اأمازون خمدماتها يف 20 منطقة جغرافية ح�ل  اأخرى ت�سع فيها  منطقة 
لتعريب  العمل  لكنه على مايبدو قيد  بالكامل،  لي�ض معّرباً  العامل. امل�قع 
�سفحاته الداخلية، اإل اأن ال�اجهة الرئي�سية التي تعر�ض منتجات ال�رشكة 

مبختلف ت�سنيفاتها معربة.
ناأمل اأن ت�رشع اأمازون وتعريب كامل م�قعها و�سفحاته الداخلية التي ت�رشح 
من  تقدمه  ما  على  الإطالع  عملية  لتب�سط  الت�سعري  طريقة  اأو  املنتجات 

خدمات اأو �رشائها.
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ويف كلمة له اأمام اإطارات واأفراد 
ال�ساد�سة  الع�سكرية  الناحية 
اللواء  اأعلن  بتمرنا�ست, 
�سنقريحة عن قراره منح و�سام 
بن  البطل  لل�سهيد  ال�سجاعة 
وتقديرا  ابراهيم »عرفانا  عدة 
ال�سعبي  الوطني  لقيادة اجلي�ش 
للت�سحيات التي قدمها ال�سهيد 
يف �سبيل وطنه اجلزائر«, ح�سب 
بيان  اجلمعة  اليوم  به  افاد  ما 
نوه  كما  الوطني  الدفاع  لوزارة 
اأفراد اجلي�ش  ب�سجاعة ويقظة 

الت�سدي  يف  ال�سعبي  الوطني 
االخرية  االرهابية  للمحاولة 
بتيمياوين احلدودية, موؤكدا اأن 

الرد على مثل هذه املحاوالت 
�سيكون  واليائ�سة«  »اجلبانة 
ال�سالح  بقوة  وحا�سما  »قويا 

القانون«. 
للجي�ش  مفرزة  كانت  للتذكري, 
مبنطقة  ال�سعبي  الوطني 
تيمياوين احلدودية بربج باجي 
خمتار قد ا�ستهدفت يوم االحد 
املا�سي من طرف انتحاري كان 
الدفع  رباعية  مركبة  منت  على 
مفخخة, حيث متكن الع�سكري 
املكلف مبراقبة املدخل, فور 
حماولة  اإحباط  من  ك�سفها, 
امل�سبوهة  املركبة  هذه  دخول 
قام  االنتحاري  اأن  غري  بالقوة, 
يف  مت�سببا  مركبته  بتفجري 

ا�ست�سهاد اجلندي احلار�ش.
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البويرة

حمتجون يغلقون
 طريق تيكجدة

من  الع�رشات  اجلمعة  اأم�ش  �سبيحة  اأقدم 
لبلدية  التابعة  تيع�سا�سني  قرية  مواطني 
البويرة على �سن  حيزر �رشق عا�سمة والية 
حركة احتجاجية قاموا خاللها بغلق الطريق 
تيكجدة  ال�سياحية  املنطقة  اإىل  املوؤدي 
النريان  واإ�سعال  واملتاري�ش  باحلجارة 
قا�سدو  جعل  ما  املطاطية  العجالت  يف 
ازدحام  و�سط  اأدراجهم  يعودون  املنطقة 
املحتجون  ا�ستكى  حيث   , رهيب  مروري 
تعانيه  الذي  واالإق�ساء  التهمي�ش  على 
�رشوريات  اأب�سط  من  املحرومة  منطقتهم 
م�رشوع  توقف  غرار  على  الكرمية  احلياة 
ربطهم بالغاز الطبيعي مند �سنة دون اأ�سباب 
توفري  م�سقة  يكابدون  جعلهم  ما  وا�سحة 
جفاف  جانب  اإىل  البوتان  غاز  قارورات 
حنفياتهم منذ اأزيد من 6 اأ�سهر ب�سبب عطب 
يف القناة الرئي�سية وغريها من املطالب التي 

بقيت حبي�سة اأدراج امل�سوؤولني ح�سبهم .
اأح�سن مرزوق

رو�سيا حتدث طائرات 
�سوخوي اجلزائرية

اأعلنت رو�سيا, عن �رشوعها عمليات حتديث 
املجموعة االأوىل من قاذفات �سوخوي -24 

التابعة للقوات اجلوية اجلزائرية.
اأول  الرو�سي  باأن  موقع الدفاع  واأفاد 
جمموعة من قاذفات �سوخوي -24 وعددها 
�ست طائرات, �ستخ�سع لعمليات حتديث يف 
م�سنع مبدينة رجيف الرو�سية, اإىل م�ستوى 
الطائرات  على  و�سيثبت  �سوخوي  طائرات 
ما  واملالحة  الطريان  مراقبة  نظام  جهاز 
جدا,  عالية  بدقة  االأهداف  باإ�سابة  ي�سمح 

حتى عند ا�ستخدام قذائف غري موجهة.
يف  �سوخوي-24  قاذفات  عدد  اأن  ويذكر 
 30 من  اأكرث  اجلزائرية  اجلوية  القوات 
اأكرب  من  واحدة  اجلزائر  وتعترب  مقاتلة, 

�رشكاء رو�سيا يف التعاون الع�سكري التقني.
ب.ع

تلم�سان ترتبع على 
عر�ش اإنتاج اللحوم 
يف  تلم�سان  لوالية  الفالحة  م�سالح  ك�سفت 
اإنتاج   اأح�ست  قد  م�ساحلها  اأن  لها  بيان 
خالل  ال�سنة  اللحوم  من  هامة  كميات 
املا�سية على راأ�سها  13782 طنا من اللحوم 
البقر  وتعترب  حلوم  والبي�ساء,  احلمراء 
 1196 تليها  طنا,  املنتجات  ب1413  اأهم 
واأكرث من 94 طنا من  الغنم,  طنا من حلوم 
الدجاج,  حلم املاعز و10805 طنا من حلم 
الرومي  الديك  واأكرث من 273 طنا من حلم 
وذلك بفعل الدعم املقدم من قبل امل�سالح 
تطوير  على  وت�سجيعهم  للمربني  الفالحية 

االإنتاج .

نظمت قيادة مدر�سة اأ�سبال االأمة 
باالأغواط  قورين  حممد  ال�سهيد 
بالناحية الع�سكرية الرابعة )ن-ع-4 
ورقلة( زيارة موجهة لفائدة ممثلي 

خمتلف و�سائل االإعالم الوطنية.
للجي�ش  العليا  القيادة  زودت  وقد 
ال�رشح  هذا  ال�سعبي  الوطني 
اأجل  من  يلزم  ما  بكل  العلمي 
تكوين  على  احل�سول  �سمان 
يف  لالأ�سبال  فعال  و  قاعدي 
الطور املتو�سط, كما اأو�سح قائد 
بن مترة,  العقيد خمتار  املدر�سة 
وحت�سي هذه املدر�سة حوايل 800 
متمدر�ش من خمتلف اأرجاء الوطن 
توؤطرهم كوكبة من االأ�ساتذة ذوي 
الكبرية  اخلربة  و  العالية   الكفاءة 
يف جمال الرتبية, علما اأن املنهاج 
الدرا�سية املعتمدة داخل مدار�ش 
اأ�سبال االأمة هي نف�سها املعتمدة 
املدنية,  الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف 

مثلما �رشح ذات ال�سابط ال�سامي. 
جممع  على  املدر�سة  وتتوفر 
تدري�ش  قاعات  ي�سم  بيداغوجي 
اإنرتنيت  قاعات  و  علمية  وخمابر 
 2.000 من  اأزيد  ت�سم  ومكتبة 
واآخر  االإيواء  جممع  و  عنوان, 
م�سبح  على  يتوفر  الذي  للريا�سة 
لكرة  واآخر  القدم  كرة  وملعب 
خمتلط  وجممع  ال�سلة  وكرة  اليد 
الذي ي�سم قاعات االإطعام ونادي 
و  للمحا�رشات  مدرج  و  ترفيهي 

الن�ساطات الثقافية.
جممعا  املدر�سة  ت�سم  كما 
على  يحتوي  �سحيا  اآخر  و  اإداريا 
يعمل  الطبية  امل�ستلزمات  كل 
عامني,  و  اأخ�سائيني  اأطباء  فيه 
ال�سبه  اإطارات  اإىل  باالإ�سافة 
جهته  من  �رشح  كما  الطبي, 
اأول  املالزم  باالإعالم  املكلف 

اأحمد بلقا�سي.

مدر�سة اأ�سبال الأمة ال�سهيد 
حممدقورين  الأغواط 

زيارة موجهة لو�سائل الإعالم 

   
ي�سني بوغازي

هو  , مبا  وعامرة  ٌملهمة  اأعمارنا   ما   بقدر 
وا�ستهاءات  متناه ح�سابه من مغريات   غري  
ذاك  مقا�سات  هي  وبقدر  ؟  تنام  ال  و�رشور 
غري املتناهي , فهي اأعمار  وحيوات  ٌملهمة 
بِغناء و�سطوة , وزخم  من نرج�سيات وا�سباح  
هيامات ال ي�ستقر  لها  وجها اأبدا , اإال عند  

مل  بالية  اأعمار  جمرد  فنكت�سفها   انق�ساء 
ت�ستفد من   ملهمات احلياة �سيئا يذكر! 

عن  تراودنا  تداعبنا,  كثرية  مغريات  هي 
لي�ست  لكنها  منها,  اإلهام عجيب  وعن  نف�سها 
لي�ست  هي  االأقل  !على  التب�رش  حني  كذلك 
بني   بت�ساو   حني   م�سطرٍة  مبقا�سات  كذلك 
م�سطرة    , اعمارهم  مغريات  داعبتهم   من 
واآخر   , هنا  جنب  �سوب   , قليال  منحازة  

هنالك فهي ابدا مغريات  لي�ست بعادلة .
ورمبا اأعمارا كثرية  تت�ساقط بني �سنان  قدر  
ن�ستطيع  ال  كثرية   اأحايني  وفى   , يخوننا  

مواكبة حرونته  وبني  ق�ساء ال يفلت �سغرية 
يراودان  يتكرران   معا  وهما   ؟  كبرية  وال 
مغريات اأعمارنا وهي تاأخذنا اأخذا ع�سريا , 
فت�سوه احالمنا وتلطخ ايامنا و حتيل تواريخا  
مثلما رماد ال نفع منه ؟ وهي تفعل  ما تفعله  
مبلهمات  تاأبه  وال   تتقدم  لنا   اأعمارا  الأن 
ملهمات   , االأيام  بازدهار   اجلديرة  احلياة  
مقلبني  �سفتي  على  االحوال  تقلبات  تخفي  
, غبطة وحزن  وكاآبة  �سعادة  بني  متناق�سني  
فرتاهم  ؟  �سافلني  الأ�سفل  وتهاوي  وعلو   ,
,ذاك غري  ينطلقون  يف م�سمار واحد احدا 

املتناهي  جريا  وراء  �رشاب  يف بيد عط�سي 
هي  بوابات  عند   الوهم  بهم   يلقي  اأن  !اإىل 
فقط  نهايات ماأ�ساوية  يدوي �رشاخها  جارفا 
ال يتوقف , �رشاخ الذي  ارتطمت  اأمانيه كله  
ب�سخرة  �سماء ,مل يح�سب  لها ح�ساب , لكنها  
كانت هنالك عند  مقلب اآخر , غام�ش غريب  

يحتاج  لفطنة وعرفان  عظيم .
ورمبا اأعمار اأخرى ,عا�ست وماتت  دومنا  اأن 
اأنهم  ,مبعنى  هي  حيواتهم   ملهمات  تتذوق 
اأيامهم  اإدراك  عا�سوا وغابوا ومل يت�سنى لهم 
الطويلة تلك لهلل يف �سري ايامهم و عواطفهم 

دوامة  اأخذتهم  ؟اأولئك  متالطمة  واأفكارا 
اأخرى,   حيوات  جدران   اأ�سفل  اإىل  مدوية 
لي�ست اأبدا �سمن نطاق حيواتهم هم , وال هي 
من مقا�ساتهم , لكنهم فراحوا يحاولون عبثا 
باأب�سع  , وحتريف ق�س�سهم   اأغطيتهم  تعرية 
�سور ما  ت�ستطيع نرج�سية قاتلة و�رشورا ال 
منا  بع�ش  عند  فعلت  لكنها   , تفعله  اأن  تنام 
بالية  اأعمار  جمرد  اأعمارهم  جعلت  اأن  ,اإىل 
ال توثق يف فرح وال تطارح ب�سالم , فال ياأبه  
متاما  مبنعطفات ان�سانية  ال تلبث اأن تعادوا 

لتجلى 

روؤى 

جمموعة الدرك الوطني بامل�سيلة

انخفا�ش حم�سو�ش 
يف حوادث املرور 

الوطني  للدرك  االإقليمية  املجموعة  قائد  اأكد 
لوالية امل�سيلة العقيد نزيهة لعرج , اأن مكافحة 
االإجرام واجلرمية املنظمة بكل اإ�سكالها مرهون 
مب�ساعدة املواطن الذي  يعد فاعال و�رشيكا 
اأ�سا�سيا يف  املنظومة االأمنية ,وذكر امل�سوؤول 
 ,9102 ل�سنة  ال�سنوية  للح�سيلة  عر�ش  خالل 
بال�سنوات  مقارنة  امل�سيلة,  والية  عرفت  حيث 

املا�سية, انخفا�ساً
 2019 �سنة  املرور, خالل  حم�سو�سا يف حوادث 
 2018 ب�سنة  مقارنة  مرور  حادث  ب)243( 
باإنخفا�ش   , مرور  حادث   )281( �سجل  حيث 
بف�سل  كان  االنخفا�ش  هذا   , بـ%13.52  يقدر 
عرب  الطرقات  اأمن  لوحدات  الدائم  التواجد 
و  دوريات  و  �سدود  خمططات   , الطرق  حماور 
املخططات املكيفة املوجهة التي يراعي فيها 
الرادار  جهاز  و�سع  كذا  و  الزمان(  و  )املكان 
ال�سوداء  النقاط  و  املقاطع  يف  وقائي  كاإجراء 
بها  التبليغ  و  الطرق  , املتابعة امل�ستمرة حلالة 
لدى ال�سلطات االإدارية , باالإ�سافة اإىل احلمالت 
اأرجعت  الطريق,وقد  مل�ستعملي  التح�سي�سية 
اأ�سباب وقوع احلوادث املرورية  ذاتها  امل�سالح 
االأوىل,واملتمثلة  بالدرجة  الب�رشي  العن�رش  اإىل 
اأ�سا�سا يف عامل االإفراط يف ال�رشعة, اإىل جانب 
التجاوزات اخلطرية, واأ�سباب اأخرى متعلقة بعدم 
يخ�ش,جمابهة  فيما  اأما  املرور,  قانون  احرتام 
الوطني  الدرك  قيادة  ,اأعلنت  االإجرام  ظاهرة 
حيث  عماليتية,  خطط  ت�سطري  ,عن  بامل�سيلة 
بن�سبة  العام  االإجرام  انخفا�ش يف ق�سايا  �سجل 
اإرتفاع  مت  كما   2018 ب�سنة  مقارنة   ,  )%0.06(
, ب�سبب  بن�سبة )%4(  الق�سايا املعاجلة  يف عدد 
تعرف  التي  مناطق  اإىل  الوحدات  ن�ساط  توجيه 

تزايد يف ن�سبة االإجرام .
عبدالبا�سط بديار

التنبوؤات,  فرقة  رئي�ش  ك�سف 
اجلوية,  االأر�ساد  مل�سالح  التابع 
رفيق حمدا�ش, اأن ال�سبب الكامن 
وارتفاع  االأمطار  ندرة  وراء 
درجات احلرارة, يف اجلزائر, هو 
زحف مرتفع جوي, متمركز هذه 
املركزي,  املحيط  على  الفرتة, 
ما جعله يقف حائال دون و�سول 

اأي ا�سطراب جوي يف اجلزائر.
ا�ستمرار  حمدا�ش,  توقع  حيث 

االأجواء ال�سافية وال�سحوة, التي 
الوطن,  واليات  معظم  ت�سهدها 
درجات  ارتفاع  ا�ستمرار  مع 

احلرارة, خالل االأيام القادمة.
املتحدث,  ذات  اعترب  حني  يف 
اأن هذه احلالة اجلوية تبقى غري 
ا�ستثنائية, حيث �سبق واأن �سجلت 
اجلزائر, مثل هذه احلالة, خالل 

�سنة 2010, 2014 و2016 .
مرمي خمي�سة

عن  جازي  املتعامل   اأعلن 
 2019 لعام  الت�سغيلية  نتائجه 
مبوا�سلة  متيزت  والتي   ,
يف  اال�ستثمار  اإ�سرتاتيجية 
�سبكة  وتكثيف  ن�رش  �سياق 
الرابع   اجليل  و  الثالث  اجليل 
الرابع  اجليل  تقنية  ن�رش  مع 
جديدةمع  واليات  ت�سع  يف 
التكنولوجية  القدرات  تقوية 
اال�ستهالك  ال�ستيعاب 
املتزايد لالإنرتنت املحمول.

ا�ستثمرت  ال�سياق,  هذا  يف 
»جازي« 4.7 مليارات دينار يف 
الربع الرابع من العام الفارط 
, م�سجلًة ا�ستثمارات اإجمالية 
بلغت 13.4 مليار دينار خالل 
 %6 بزيادة  اأي   2019 عام 
نهاية  يف   .2018 بعام  مقارنة 
الربع الرابع من العام املا�سي  

الرابع  اجليل  خدمات  غطت 
جلازي 37 والية واأكرث من 38 
, يف حني  البالد  % من �سكان 
الثالث  اجليل  �سبكة  غطت 
من   %  75 من  واأكرث  والية   48

اإجمايل ال�سكان.
يف الربع الرابع من عام 2019 
جازي  مبيعات  �سجلت   ,
مليار   23.7 بلغت  عائدات 
بزيادة 0.4 % مقارنة   , دينار 
بالربع الثالث من نف�ش ال�سنة.  
و بقيمة  7.8 مليار دينار  منت 
اإيرادات االنرتنت بن�سبة 42 % 
من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة 
اال�ستخدام  بف�سل   2018 عام 
املحمول  لالإنرتنت  املتزايد 
 , م�ستخدم  جيغابايت/   3.9(

اأي بنمو يزيد عن 82 %(.

�سبب ندرة الأمطار وارتفاع 
احلرارة

جازي 
13.4 مليار دينار من 

ال�ستثمارات يف 2019

اأعمار بالية !

اأفق

ال�سحافة بحاجة
 ملن ينقذها

وداد احلاج

ال�سحافة  على  عري�سة  اآماال  كثريون  يعلق 
,وهي  النا�ش  هموم  نقل  و  الواقع  لتغيري 
عيد  و  ينقذها  ملن  حتتاج  ذاتها  حد  يف 
امل�سهد  يف  ح�سورها  و  األقها  و  هيبتها  لها 
ال�سحفي  اجل�سم  ي�سعى  اجلزائر  يف  العام. 
يف  ينجح  ال  لكنه  الظروف  مع  يتاأقلم  اأن 
حتقيق احلد االأدنى من التوافق على اأهداف 
بعينها,وتتدخل عوامل كثرية يف ت�ستيت الذهن 
و خلق حالة االإرباك ,و �رشف ال�سحفي عن 
اأداء مهمته باإقحامه عنوة يف معارك ال تعنيه 
,و  احلياة  مع  يومية  حربا  يخو�ش  الذي  و 
هو  ال�سحفي  به  يحلم  ما  اأكرث  اإكراهاتها. 
يوم باأقل اخل�سائر املمكنة ,و ما اأكرث الرفاق 
من  ي�سارعون  هو  و  املر�ش  ابتلعهم  الذين 
اأجل لقمة العي�ش ,و ال ياأبه لرحيلهم احد ويف 
بربقية  منهم  الفقيد  االأحوال يحظى  اأح�سن 
بربقية  ونادرا  الو�سية  اجلهات  من  تعزية 
تعزية يف املوؤ�س�سة التي قدم لها زهرة عمره 
نعم حتتاج ال�سحافة ملن ينقذها لتنقذ هي 
العامل ,لي�ست ال�سحافة غوال ولن تكون كذلك 
املدح  جوقة  يف  تنخرط  اأن  لها  يجب  ,وال 
العربية,هي  الدول  كل  يف  حالها  هو  كما 
.   ال ميكن حتييد  اأداة وعي وو�سيلة رقابة 
التي  العميقة  التحوالت  ال�سحفي عن  الفعل 
ي�سهدها اأي جمتمع,ب�سكل اأو باآخر هي اأداة 
املوؤ�س�سات  بني  والتوا�سل  التوازنات  ل�سبط 
ال�سحافة يف  الكيانات. حا�رش   و االأفراد و 
�رشاعات  ثمن  تدفع  فهي  ي�رش  ال  اجلزائر 
الثمن  اأي�سا  تدفع  ,و  البالد  م�ستقبل  رهنت 
..�سياأتي  طويلة  �سنوات  لرتاكمات  باه�سا 
مار�سته  الذي  االجرام  نكت�سف حجم  و  يوم 
االإعالم  �سد  وواجهاتها  اأذنابها  و  الع�سابة 
كفاعلني  ال�سحفيني  �سد  و  كممار�سة 

اجتماعيني.

بقرار من اللواء �سنقريحة 

منح و�سام ال�سجاعة لل�سهيد البطل بن عدة ابراهيم
اأعلن اللواء �سعيد �سنقريحة, رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي بالنيابة, عن قراره منح 

و�سام ال�سجاعة لل�سهيد البطل بن عدة  ابراهيم, عرفانا وتقديرا لقيادة اجلي�س الوطني ال�سعبي 
للت�سحيات التي قدمها ال�سهيد يف �سبيل وطنه اجلزائر.

حمام  بوحجر بعني متو�سنت

حجز 2.7 مليار و82500
اورو  مزورة  

التدخل  و  البحث  فرقة  متكنت 
الوالئية  للم�سلحة  التابعة 
والية  باأمن  الق�سائية  لل�رشطة 
�سبكة  تفكيك  ,من  متو�سنت  عني 
 03 من  متكونة  منظمة   اإجرامية 
و  تقليد  يف  خمت�سة   اأ�سخا�ش 
االأجنبية  و  الوطنية  العملة  تزوير 
اخت�سا�ش  اإقليم  م�ستوى  على 

بوحجر25  حمام  دائرة  حمكمة 
وحولت  متو�سنت  عني  �رشق  كلم 
م�ساكنهم اإىل ور�ست لن�سخ وتقليد 
حجز  مت  اأين   النقدية  االأوراق 
العملة  من  مزورة  2.7مليار 
مزورة   و82500اورو  الوطنية 

وعتاد خا�ش بتزوير العملة .
 حممد بن ترار



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/

