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وزير يتمنى اأمنية ل�سعبه

�سليماين وجماين يت�سامنان 
مع �سوداين

 
الدويل  الالعب  لقي 
العربي  اجلزائري 
من  ت�ضامنا  �ضوداين 
يف  زمالئه  طرف 
بعد  الوطني  املنتخب 
جراحية  عملية  اإجرائه 
اخلطرية  الإ�ضابة  عقب 
رفقة  تلقاها  كان  التي 
اأوملبياكو�س  ناديه 

اإ�ضالم �ضيماين �ضورة جتمعهما معا  اليوناين، ون�رش زميله 
يف مباراة اخل�رش عرب خا�ضية »ال�ضتوري« يف ح�ضابه عرب 
موقع »اأن�ضتغرام« متنى له خاللها عودة قوية اإىل امليادين، 
كارل  الوطنية  الت�ضكيلة  رفقة  ال�ضابق  زميله  جانب  اإىل 
جماين الذي قام بن�رش تغريدة هو الآخر عرب ح�ضابه على 
موقع »تويرت« اأين دعا له بعودة �رشيعة اإىل اللعب جمددا.

اأمن العا�صمة

ح�سيلة ن�ساطات �سهر
 جانفي 2020

 ،2020 ل�ضنة  جانفي  �ضهر  خالل  الق�ضائية  ال�رشطة  م�ضالح  عاجلت 
)3727( ق�ضية اأف�ضت اإىل اإيقاف )4344( م�ضتبه فيه، مت تقدميهم اأمام 
اجلهات الق�ضائية املخت�ضة، من بينهم )2221( يف ق�ضايا تتعلق بحيازة 
وا�ضتهالك املخدرات والأقرا�س املهلو�ضة، )387( �ضخ�س متورط يف 
حمل الأ�ضلحة البي�ضاء املحظورة و )1736( �ضخ�س متورط يف خمتلف 
بامل�ضا�س  متعلقة  ق�ضية   )561( املعاجلة  الق�ضايا  بني  من  الق�ضايا. 
بالن�ضبة  اأما  باملمتلكات،  بامل�ضا�س  متعلقة  ق�ضية   )370( بالأ�ضخا�س، 
م�ضالح  عاجلت  فقد  العامة،  والآداب  الأ�رشة  �ضد  واجلنايات  للجنح 
بينما مت معاجلة )608( ق�ضية متعلقة  اأمن ولية اجلزائر )40( ق�ضية، 
ق�ضية   )123( اإىل  بالإ�ضافة  العمومي  ال�ضيء  �ضد  واجلنح  باجلنايات 
باجلرائم  متعلقة  ق�ضايا  و)05(  واملالية،  القت�ضادية  باجلرائم  متعلقة 
املحظورة،  البي�ضاء  الأ�ضلحة  حمل  لق�ضايا  بالن�ضبة  اأما  املعلوماتية. 
)387( �ضخ�س مت  فيها  تورط  )381( ق�ضية  ذات امل�ضالح عاجلت  فاإن 
و  املوؤقت،  احلب�س   )17( منهم  اأودع  الق�ضائية،  اجلهات  اأمام  تقدميهم 
فيها  تورط  ق�ضية   )2020( معاجلة  متت  املخدرات  مكافحة  اإطار  يف 
)2221( �ضخ�س، مع حجز )14.343( كلغ من القنب الهندي، بالإ�ضافة 
اإىل )14002(  قر�س مهلو�س، )21.58( غرام من الكوكايني، و )6.02( 

غرام من الهريوين  و )30( قارورة حملول خمدر.

وايل تلم�سان يبا�سر يف تفكيك 
قنابل التنمية  

امليدانية  زياراته  مرموري  اأمومن  اجلديد  تلم�ضان  ولية  وايل  با�رش 
من  التنمية  قنابل  لتفكيك  حماولة  يف    الفقرية  واملدا�رش  القرى  اإىل 
خالل الطالع على امل�ضتوى املعي�ضى لل�ضكان باملناطق النائية وكانت 
البداية من بلدية  �ضيدي العبديل  اأين وقف على الواقع املزري للمحطة 
املعدنية   وامل�رشوع ال�ضياحي اجلديد على م�ضتوى املحطة الذي من 
�ضاأنه امل�ضاهمة يف تنمية  املنطقة  ن حيث �ضدد على �رشورة الإ�رشاع 
التي  املنطقة    عن  العزلة  يفك  اأن  �ضاأنه  من  الذي  امل�رشوع  اإمتام  يف 
تنعدم فيها املداخيل املالية ، من جانب اآخر  زار وايل الولية كل من 
قريتي العلوية وتا�ضليت النائيتني اأين ا�ضتمع اإىل ان�ضغالت  �ضكانها  التي 
متحورت حول ال�ضكن والتنمية املحلية والتي وعد الوايل ببدل اأق�ضى 
الدعم  من  حقها  تتلقى  مل  التي  املناطق  هذه  تنمية  اأجل  من  اجلهود 
التنموي ، كما زار الوايل والوفد املرافق له امل�ضجد العتيق باملنطقة 
اأين تلقى �رشوحات حول تاريخه واأهميته ،اأما بقرية �ضيدي ال�ضنو�ضي  
التقى   كما    اخلدمات  متعددة  قاعة  اجناز  م�رشوع  الوايل  عاينة  فقد 
�ضباب القرية وا�ضتمع اإىل ان�ضغالتهم ، ويف مقدمتها امل�ضاريع التنموية 
الوايل  ، حيث كلف  الولية    اأكرب قرى  التي تعد من  القرية  الغائبة عن 
تخ�ض�ضه  ح�ضب  كل  ان�ضغالتهم  اإىل  بال�ضتماع    التنفيذيني  املدراء 

والبحث عن احللول الناجعة ملعاجلتها.
 حممد بن ترار

تلم�صان

اإحباط حماولة لاللتحاق 
باجلماعات الإرهابية 

متكنت مفرزة للجي�س الوطني ال�ضعبي، اأم�س اجلمعة،من اإحباط حماولة 
لاللتحاق باجلماعات الإرهابية، حيث مت توقيف ثالثة )03( 

اأ�ضخا�س بتلم�ضان/ن.ع.2، وذلك بف�ضل ا�ضتغالل املعلومات ،ح�ضب ما 
اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني واأو�ضح ذات امل�ضدر، اأنه »يف اإطار 
مكافحة الإرهاب وبف�ضل ا�ضتغالل املعلومات، اأحبطت مفرزة للجي�س 
باجلماعات  لاللتحاق  حماولة  فيفري2020،   14 يوم  ال�ضعبي،  الوطني 

الإرهابية، حيث مت توقيف ثالثة )03( اأ�ضخا�س بتلم�ضان/ن.ع.2«.

من  العديد  اأم�س،  اأول  فوجئ، 
التوا�ضل  مواقع  على  الن�ضطاء 
لوزير  مبن�ضور  الجتماعي، 
من  متنى  رزيق،  كمال  التجارة، 
اجلزائري  يحظى  اأن  خالله 
احلمراء،  اللحوم  اأكل  بفر�ضة، 
باأ�ضعار  ال�ضنة،  هذه  رم�ضان  يف 
متناول  يف  تكون  مقبولة، 

اجلميع.
الوزير عرب �ضفحته  جاء من�ضور 
الفاي�ضبوك،  على  الر�ضمية، 

بعنوان« اأمنية ولي�س مبادرة«.
حيث قال رزيق: »اأمتنى اأن تتزين 
هذه  لرم�ضان  اإفطار  موائد 
:حلم  احلمراء،  باللحوم  ال�ضنة، 
الغنم  حلم  البقر،  حلم  اجلمل، 

اجلنوب  وليات  انتاع  واملعز، 
املجمد  اللحم  بدل  الكبري، 

امل�ضتورد من اخلارج«
الوليات  »هذه  اأ�ضاف:  كما 
ت�ضتغل  اأن  لبد  هائلة،  ثروة  لها 
جلميع  وحتول  هناك،  وتذبح 
الزوايل  وياأكل  الوطن،  وليات 
لوليات  احليوانية  الرثوة  حلم 

ويف  مغرية  باأ�ضعار  اجلنوب 
متناوله«

وطلب رزيق يف اآخر املن�ضور، اأن 
قائال:  املواطنون،  معه  يتفاعل 
من  الأمنية  هذه  ي�ضاركني  »من 
لتتواىل  املخل�ضني«،  الوطنيني 

بعد ذلك تعليقات املواطنني.
مرمي خمي�صة

خبر في 
صورة

الدينية  ال�ضوؤون  مدير  ك�ضف 
يف  لعوراج   حمز  ال�ضيد  والأوقاف 
اإدارته بالتعاون  اأن  ت�رشيح �ضحفي 
واأمالك  الأرا�ضي  اإدارتي م�ضح  مع 
ا�ضرتجاع  يف  با�رشت  قد  الدولة 
الأمالك الوقفية التي كانت م�ضتغلة 
خمتلف  يف  م�ضيحية   كمقابر   ،

اأنحاء الولية والتي مت تفريغها تبعا 
الدولة  م�ضالح  با�رشتها  لإجراءات 
وجتميعها  الفرن�ضية  ال�ضفارة  مع 
عملية  لت�ضهيل  جهوية  مقابر  يف 
الأوروبية  اجلالية  قبل  من  زيارتها 
اأن  امل�ضوؤول   ذات  وك�ضف  هذا   .
 3300 من  اأكرث  حت�ضي  م�ضاحله 

ال�ضوؤون  مديرية  ت�ضعى  مربع  مرت 
متو�ضنت  بعني  والأوقاف  الدينية 
ل�ضرتجاعها بعدما كانت  عبارة عن 
مقابر م�ضيحية ، وجنحت حلد الآن 
يف ا�ضرتجاع 05 مقابر بعد احل�ضول 
املقربة   وتبقى  دفاترها  على 
بعد  ال�ضرتجاع  قيد  ال�ضاد�ضة  

 وذلك  العقاري  دفرتها  ا�ضتخراج  
من اجل دعم  الأمالك الوقفية التي 
حت�ضي 248 م�ضجدا  من بينها 178 
منتظمة  ب�ضفة  ال�ضالة  فيها  تودى 
مديرية  من  الرتخي�س  خالل  من 
ال�ضوؤون الدينية والأوقاف للولية .

حممد بن ترار

بعد تفريغها من رفاة املوتى املرحلةى اىل  مقابر اخرى

مديرية  ال�سوؤون الدينية ت�سرتجع عقارات 06 مقابر 
م�سيحية بعني متو�سنت

بدءا من 18 فرباير

قافلة اإعالمية حول الولية التاريخية اخلام�سة 
اإعالمية  قافلة  تنظيم  يرتقب 
التاريخية  بالولية  للتعريف 
تالميذ  لفائدة  اخلام�ضة 
املوؤ�ض�ضات الرتبوية بتلم�ضان بدءا 
مبنا�ضبة  اجلاري    فرباير   18 من 
ح�ضبما  لل�ضهيد  الوطني  اليوم 
و�ضتجوب  املنظمني.  لدى  علم 
�ضهر  مدار  على  القافلة  هذه 

البتدائية  املدار�س  من  عددا 
عرب  والثانويات  واملتو�ضطات 
وبوحلو  و�ضربة  تلم�ضان  بلديات 
معر�ضا  �ضتت�ضمن  حيث  وغريها 
بهذه  اخلا�ضة  التاريخية  لل�ضور 
حول  وعرو�س  التاريخية  الولية 

اإن�ضاءها وت�ضيريها الإداري 
وقادتها واأهم املعارك التي جرت 

بتلم�ضان،  فالو�ضن  كمعركة  بها 
وفقا ملا اأفاد به مدير مركز الفنون 
واملعار�س لتلم�ضان اأمني بودفلة. 
على  ال�ضوء  ت�ضليط  �ضيتم  كما 
بالولية  والطب  املجاهدة  املراأة 
التاريخية اخلام�ضة وعر�س �ضور 
هذه  و�ضهداء  جماهدي  لبع�س 
الولية وبع�س املداخالت لرئي�س 

اللجنة العلمية لهذه القافلة اأ�ضتاذ 
بن  البواقي  اأم  التاريخ من جامعة 
عبد املومن اإبراهيم احلا�ضل عام 
2018 على املرتبة الأوىل يف البحث 
ال�ضهيد  �ضخ�ضية  حول  التاريخي 
من  املنظمة  مهيدي  بن  العربي 
ا�ضتنادا  املجاهدين  وزارة  طرف 

لذات امل�ضدر.

حمرز يف دبي رفقة 
بول بوغبا

مواطنو  ال�ضبت  اأم�س  اأحيا 
ببلدية  الزاوية  قرية  وجماهدو 
خن�ضلة(  جنوب  كم   70( �ض�ضار 
ع�ضفور  ملعركة  الـ64  الذكرى 
فرباير  الـ14  ذات  وقعت  التي 

. 1956
�ضلطات  باملنا�ضبة  واأ�رشفت 
املدنية  �ض�ضار  دائرة 
والع�ضكرية وممثلني عن مديرية 
واملتحف  للولية  املجاهدين 

والأ�رشة  للمجاهد  اجلهوي 
من  وعدد  باملنطقة  الثورية 
عاي�ضوا  الذين  املواطنني 
التذكاري  بالن�ضب  املعركة 
الزاوية  بقرية  ع�ضفور  ملعركة 

التي  الحتفالت  هذه  على 
احلا�رشون  فيها  ا�ضتذكر 
التي  املعركة  وماآثر  بطولت 
البطل  ال�ضهيد  اآنذاك  قادها 

عبا�س لغرور.

خن�صلة

قرية الزاوية ب�س�سار حتيي الذكرى الـ64 ملعركة ع�سفور 



جراد يك�شف مبادئ خطة عمل احلكومة 

مراجعات عميقة و قطيعة مع العهد ال�سابق 
 .     م�شروع جديد لإجناز مليون �شكن 

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، اإن خطة عمل احلكومة متثل قطيعة تامة مع ممار�شات العهد  ال�شاب
ق، وتقوم على  “التنمية الب�شرية والنتقال الطاقوي والتحول الرقمي”.

ف.ن�شرين

�أ وخالل عر�ضه لربنامج حكومته، 
مام �أع�ضاء جمل�س �لأمة، �أو�ضح ج
يهد ر�د �أن خمطط عمل �حلكومة  
ف �إىل بناء جز�ئر جديدة ترقى مل
تطلعات �ل�ضعب وطموحاته  �ضتوى 
“ �مل�رشوعة ،وت�ضلط �ل�ضوء على  
�لتعجيل باإجر�ء مر�جعات عميقة ل
�أمناط �حلكم  �إحد�ث قطيعة مع 
و�أنتجت �إد�ر�ت   �لتي و�ضعت �لهوة 
ومبذرة من جهة، وفئات ك مكلفة  
�نفكت تزد�   ثرية من �ملجتمع ما
و�أ�س د ه�ضا�ضة من جهة �أخرى”. 

�ف �لوزير �لأول �أن �لأ�ضاليب �لق
دمية �لتي جتاوزها �لزمن �أدت �إل
ى “تفاقم �ل�ضعوبات �لجتماعية  
�مل و�لقت�ضادية و�أ�ضهمت يف �إعاقة 
بادر�ت بدل من حتفيز ظهورها”.

�لج ل�ضق  � �ضياق حديثه عن  ويف 
�أ متاعي و�لقت�ضادي تعهد جر�د 
تكا تعمل �حلكومة على �ضمان  ن 
�لفر�س وتهيئة مناخ تطبعه �ل فوؤ  
�نطالقا من جز�ئر ج ثقة و�لدعم 
ديدة ل تق�ضي �أحد�، و�أو�ضح �لوز
ير �لول �أن �أهم حماورها تتمثل ف
�ل�رش�ئية للمو�طن  ي رفع �لقدرة  
من خالل رفع �لأجر �لوطني �لأد

�له نى �مل�ضمون، �لتكفل بالفئات 
�ضة، �حلفاظ على منظومة �ل�ضما
ن �لجتماعي وتدعيمها، ت�ضهيل �ل
ح�ضول على �ل�ضكن لفائدة �لأ�رش  
ذ�ت �لدخل �ل�ضعيف و�لنطالق يف 
م�رشوع جديد لإجناز مليون �ضكن خل
2024، �ضمان �ل �ل �خلما�ضي2020 
ح�ضول على �ملاء �ل�رشوب و�لغاز و

�ضمان نقل ع�رشي وفعال«. 
كما �كد على جتديد �لنمط �لقت�س
�دي للبالد، و�خلروج من �لتبعية لل
نفط، و�إقر�ر �إ�ضالح مايل وحمارب

ة  �لبطالة.
جر�د �أن خمطط عمل �لح �أ�ضاف  و 

كومة يوؤكد على �رشورة »جتديد �ل
خل منط �لقت�ضادي للجز�ئر«، من  
�ل »�لإ�ضالح �ملايل و�لتجديد�لق
ت�ضادي وحماربة �لبطالة وترقية �لت

�ضغيل«.
وحول قطاع �ل�ضحة، قال جر�د �ن 
هدف �ملخطط �أن�ضنة �لن�ضاط �ل�س
� حي وحت�ضني �ل�ضتقبال و�لتغطية  
ل�ضحية و�لتكوين �ملهنيني بالإ�ضافة 
�إىل �لرب�مج �لنوعية يف وليات �جلنو

ب و�له�ضاب �لعليا.
وبخ�ضو�س �لتنمية �لب�رشية و�ل�ضيا
�ضة ، فاأكد �لوزير �لأول �أنه ي�ضمل 
�ل �لرتبية و�لتعليم �لعايل و�لتكوين  

مهني و�ل�ضحة و�لثقافة و�لريا�ضة
،حيث �ضتويل �حلكومة �هتماما بـ«�
�لخ لتالميذ من ذوي �لحتياجات  
��ضة و�لإ�ضالح �لبيد�غوجي وترق
ية فرع �لريا�ضيات وحت�ضني حوكم
�مل�س �ملنظومة �لرتبوية ومهنية   ة 
تخدمني عن طريق �لتكوين ودعم �ل
حو�ر و�لت�ضاور مع �ل�رشكاء �لجتم

�عيني«.
ما جمال �لتعليم �لعايل، فك�ضف  �أ
جر�د عن �لنطالق يف �لتغيري�ت 
ذ يل  عا   تعليم لتقدمي    ية ر ل�رشو �
ي جودة، مع حت�ضني نوعية �لتكوي
لتكنو و� لعلمي  و� لتقني  لتعليما و� ن 

لوجي و�إن�ضاء �لبكالوريا �ملهنية.
كما تعهد �لوزير �لأول باأن ي�ضمن 
�لد�ضتور “تكري�ضا كامال حلريات 
�لتجمع و�لتظاهر �ل�ضلمي، وبروز 
�ضحافة وو�ضائل �إعالم حرة وم�ضوؤ
ولةوقال �ن �لد�ضتور �ضي�ضع �أ�ض�س 
�جلز�ئر �لدميقر�طية و�جتماعية  

تاأخذ هويتها بعني �لعتبار.
و�أ�ضاف يف ذ�ت �ل�ضياق قائال �إن �ل
جز�ئر �ضت�ضهد تنظيم ��ضتفتاء �ضع
بي على �لد�ضتور يعزز �حلريات  و�ل
م�ضار �لدميقر�طي، و�إيجاد منطج
ديد للحكم يت�ضم بال�ضفافية و�لوقاي

ة من �لف�ضاد ومكافحته.
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جلنة مكلفة اأعدت تقريرا مف�شال

الأفالن يقدم مقرتحات تعديل الد�ستور 
اإىل الرئي�س 

بالنيابة  �لعام  �لأمني  �أعلن 
�لوطني  �لتحرير  جبهة  حلزب 
�ل�ضبت  �أم�س  �ضديقي  علي 
�لد�خلية  �للجنة  �أن  مب�ضتغامن 
�لتعديالت  باإثر�ء  �ملكلفة 
من  �نتهت  »قد  �لد�ضتورية 
وهي  مقرتحاتها  �إعد�د 
رئي�س  �إىل  لتقدميها  جاهزة 

�جلمهورية«.
لقاء  خالل  �ضديقي  و�أو�ضح 
�حلزب  منا�ضلي  �ضم  جهوي 
غرب  من  وليات  خم�س  من 
�لبالد �أن حزب جبهة �لتحرير 
دعمه  عن  عرب  �لذي  �لوطني 
و�إجر�ء�ت  �لد�ضتوري  للتعديل 
�لتي  و�مل�ضاور�ت  �لتهدئة 
�جلمهورية  رئي�س  با�رشها 
�ل�ضيا�ضية  �لت�ضكيالت  مع 
�لوطنية  و�ل�ضخ�ضيات 
و�لفو�عل �لجتماعية »حري�س 
�لر�هن  �لو�ضع  جتاوز  على 

يف  �ل�ضعب  مطالب  وحتقيق 
بناء دولة �حلق و�لقانون.«

و�أكد �أن »حزب جبهة �لتحرير 
قر�ره  حرية  ميلك  �لوطني 
�لدولة  خدمة  يف  و�ضيظل 
�إىل  �إل  ي�ضمع  ول  �جلز�ئرية 
وهم  منا�ضليه،  و�أنني  �ضوت 
يف  �حلق  لهم  من  وحدهم 
وحتديد  م�ضتقبله  تقرير 
�ضاحب  �ل�ضعب  و�أن  م�ضريه 
�لوحيد  �ملخول  هو  �ل�ضيادة 
�لأحز�ب  من  ي�ضاء  من  باإلغاء 
�لنتخاب.«  �ضناديق  عرب 
بالنيابة  �لعام  �لأمني  ودعا 
�لوطني  �لتحرير  جبهة  حلزب 
»توحيد  �إىل  �ملنا�ضلني 
حول  و�للتفاف  �ل�ضفوف 
�أن  موؤكد�  �ل�رشعية«،  �لقيادة 
»�أبو�ب جبهة �لتحرير �لوطني 
متفتحون  ونحن  م�رشعة... 
و�لجتهاد�ت  �لأفكار  كل  على 

�حلزب  �أد�ء  بتح�ضني  �لكفيلة 
وتفعيل دوره.«

وعرب �ضديقي عن رف�ضه لعقد 
»هيئة  وتكوين  وطنية«  »ندوة 
�حلزب«،  لت�ضيري  �نتقالية 
م�ضري� �إىل �أن »�لقيادة �حلالية 
ل تتهرب من عقد دورة للجنة 
 : قائال  �ملركزية«و�أردف 
�للجنة  دورة  تكون  �أن  »هدفنا 
�ضيا�ضيا  ف�ضاء  �ملركزية 
لتعزيز �للحمة وتوثيق �لوحدة 
�إىل  للذهاب  �ل�ضمل  وجمع 
خدمة  �أجل  من  ناجح  موؤمتر 
�جلز�ئر و�حلزب و�أن ل تكون 
للفرقة  ومنرب�  لل�رش�ع  �ضاحة 
و�أن  خا�ضة  �ل�ضف،  وت�ضتيت 
ن�ضعى  �أن  يتطلب  �لظرف 
ليزد�د  وحدتنا  لتعزيز  جميعا 
�ل�ضعب  لدى  �ضاأنا  حزبنا 
نوفمربيا  وليظل  �جلز�ئري 

وخمل�ضا«.

بالنيابة  �لعام  �لأمني  وتعهد 
�لوطني  �لتحرير  جبهة  حلزب 
بالعمل »مع �جلميع دون �إق�ضاء 
�أو تهمي�س«. كما جدد �لدعوة 
ومثمر  جدي  »حو�ر  ملبا�رشة 
�ملو�قف  �إن�ضاج  يف  ي�ضهم 
د�ئرة  ويو�ضع  و�لختيار�ت 
�لتفكري و�لنقا�س و�لت�ضاور بني 

جميع �ملنا�ضلني«.
علي  يوؤكد  �للقاء،  هذ�  ويعد 
يف  حمطة  �أول  �ضديقي، 
�ضل�ضلة �للقاء�ت �جلهوية �لتي 
�ضينظمها حزب جبهة �لتحرير 
�لروؤية  تو�ضيح  بهدف  �لوطني 
حول رهانات �ملرحلة و و�قع 
�لعمل  وكيفية  و�آفاقه  �حلزب 
�لكامنة  طاقاته  حترير  على 
�لطبيعية  مكانته  و��ضتعادة 
بناء  م�ضار  يف  دوره  وتعزيز 

�جلز�ئر �جلديدة.
م.�س

رئي�س حزب �شوت ال�شعب ملني ع�شماين: 

حل الربملان و تعديل قانون النتخابات
 حتمية ق�سوى 

علق رئي�س حزب �ضوت �ل�ضعب 
برنامج  على  ع�ضماين  ملني 
�حلكومة �لذي ثم عر�ضه يوم 
�لغرفة  على  �ملا�ضي  �لثالثاء 
باأنه  للربملان، م�ضري�  �ل�ضفلى 
مقبول،  �لنظرية  �لناحية  من 
يف �نتظار �لتج�ضيد �لفعلي له 

على �أر�س �لو�قع. 
�ضوت  حزب  رئي�س  ثمن 
�ل�ضعب ملني ع�ضماين �لأم�س 
يف ندوة �ضحفية عقدها مبقر 
�حلزب حتت عنو�ن » �جلز�ئر 
برنامج  و  » خمطط  �جلديدة 
�حلكومة من �لناحية �لنظرية، 
�لتطبيق  �رشورة  على  م�ضدد� 
على  �ملخطط  لهذ�  �مليد�ين 
جز�ئر  لبناء  �لو�قع  �أر�س 
�ملمار�ضات  ت�ضبه  ل  جديدة 

�لذي  �لف�ضاد  و  �لت�ضلطية 
�حلر�ك  قبل  جز�ئر  عرفته 
�لأطياف  كل  د�عيا  �ملبارك، 
و تركها تعمل  �لرتيث  �رشورة 
�لتقييم  مرحلة  �أن  موؤكد�   ،
�أول  �إمتام  بعد  تاأتي  �لأوىل 

100 يوم من �حلكم.
على  ملني  ع�ضماين  �أكد  و 
�نتخابات  تنظيم  �رشورة 
م�ضبقة،  وحملية  ت�رشيعية 
�لقادمة  �حلكومة  باأن  م�ضري� 
�رشعيتها  ت�ضتمد  �أن  يتوجب 
ينتخب  »حقيقي  برملان  من 
�ل�ضفافية  ت�ضودها  ظروف  يف 
�إل  يتاأتى  و�لنز�هة< وهذ� لن 
تعديل  �ملرور على  من خالل 
�لقانون  تعديل  ومنه  �لد�ضتور 
لالنتخابات<<،  �لع�ضوي 

�جلز�ئري  �ل�ضعب  باأن  معترب� 
من  وعيا  �أكرث  حاليا  �أ�ضبح 
�أجل �ختيار ممثليه يف خمتلف 
ع�ضمان  �ضدد  �ملجال�س«. 
ملني على �رشورة �أخلقة �لعمل 
�ل�ضيا�ضي و جتديد منط �حلكم 
�ملبني على �ل�ضفافية و �أخلقة 
�إ�ضرتجاع ثقة  �حلياة �لعامة و 
�ملو�طن يف موؤ�ض�ضات �حلكم 
�إ�ضافة  �لعد�لة،  �إ�ضتقاللية  و 
�ملالية  �لإ�ضالحات  �إىل 
�أن  ميكن  مبا  و�لقت�ضادية، 
ي�ضاهم يف خلق �لرثوة و لي�س 
�خلزينة  من خمزون  �إ�ضتنز�ق 
ذ�ت  يف  قائال  �لعمومية، 
�ل�ضعب  �حلر�ك   »: �ل�ضدد 
�ل�ضيا�ضية  �لطبقة  كثري�  حرر 
�لعمل  �أخلقة  من  لبد  و 

�ل�ضيا�ضي ».
�أن  على  ع�ضماين  ر�هن  و 
تر�هن  �ل�ضيا�ضية  ت�ضكيلته 
لبناء قاعدة  �ل�ضباب  على فئة 
ما  وهو  حقيقية<  �ضيا�ضية 
تن�ضيب  خالل  من  يتجلى 
�جلامعات  خريجي  �ضباب 
�ملكاتب  روؤ�ضاء  منا�ضب  يف 

�ل�ضيا�ضية عرب �لوليات، 
�أنه  �ملتحدث  ذ�ت  و�أ�ضار 
»�لإر�دة  لتج�ضيد  ي�ضعى 
�ل�ضعبية �حلقيقية« عرب خاليا 
حزبه  يطرحها  �لتي  �لإ�ضغاء 
عرب ف�ضاء�ت رقمية ومبا�رشة 
كامل  عرب  �ملو�طنني  مع 
عرب  �ملنت�رشة  �لبلدية  مكاتب 

48 ولية.
اإميان لوا�س 

للمرة الثانية

الرئا�سة حتذر من الإمعان يف ن�سر 
الأخبار الكاذبة

�جلمهورية،  رئا�ضة  �ضددت 
عدم  �أن  على  �ل�ضبت،  �أم�س 
�لوطنية  �لإعالم  و�ضائل  تقيد 
و  و�ضائط  وخمتلف  �خلا�ضة 
من�ضات �لت�ضال ببيانها �ل�ضابق 
�لر�ضمية  �ملعلومات  ن�رش  حول 
�ل�ضادرة عن رئا�ضة �جلمهورية، 
�لأخبار  ن�رش  يف  »�إمعانا  يعد 
تتحمل  و�لكاذبة،  �مل�ضللة 
م�ضوؤوليتها  لها  �لباثة  �جلهة 

�لكاملة«.
لرئا�ضة  بيان  يف  جاء  و 
رئا�ضة  »تذكر  �جلمهورية: 
و�ضائل  �أخرى،  مرة  �جلمهورية 
�خلا�ضة  �لوطنية  �لإعالم 
ومن�ضات  و�ضائط  وخمتلف 
ببيانها  تلتزم  �لتي مل  �لت�ضال، 
�ملوؤرخ يف 28 دي�ضمرب �ملا�ضي، 

�ملعلومات  ن�رش  و�ملت�ضمن 
رئا�ضة  عن  �ل�ضادرة  �لر�ضمية 
�لأخبار  كل  باأن  �جلمهورية، 
�أو  �لربوتوكويل،  �لطابع  ذ�ت 
يف  �لدولية  بالعالقات  �ملتعلقة 
�ل�ضيد  بن�ضاط  �خلا�س  جانبها 
ت�ضت�ضقى  �جلمهورية،  رئي�س 
�لر�ضمي  م�ضدرها  من  ح�رش� 
عرب  �أو  �جلمهورية،  برئا�ضة 

وكالة  طريق  عن  تن�رش  بيانات 
�لأنباء �جلز�ئرية«.

على  �جلمهورية  رئا�ضة  توؤكد  و 
�أن »عدم �للتز�م بالبيان �مل�ضار 
�إخالل متعمد�  يعترب  �آنفا،  �إليه 
و�إمعانا  �ملهنة  باأخالقيات 
�مل�ضللة  �لأخبار  ن�رش  يف 
�لباثة  �جلهة  تتحمل  و�لكاذبة، 

لها م�ضوؤوليتها �لكاملة«.

دعاها اإىل جتنب الت�شريحات ال�شتعرا�شية

التحالف اجلمهوري يوؤكد تعامله 
مع احلكومة دعما و معار�سة

�أكد �لتحالف �لوطني �جلمهوري 
�حلكومة  مع   �ضيتعامل  �أنه 
�ملجيد  عبد  للرئي�س  �لأوىل 
�ملعار�ضة،  �أو   بالدعم  تبون 
على  حر�ضها  منطلق  من 
�لذي  �لوطني  �لتو�فق  حتقيق 
�لوحيد  �ل�ضبيل  �حلزب  �عتربه 
و  �ل�ضيا�ضية  �لتحديات  لرفع 
و  �لجتماعية  و  �لقت�ضادية 
�جلز�ئر  تو�جه  �لتي  �لأمنية 
تفادي  �ىل  �حلكومة  دعا  كما 

�لت�رشيحات �ل�ضتعر��ضية
له  بيان  يف  �حلزب  هذ�  ودعا 
يف  م�ضاركا  كان   �لذي  �ل�ضبت 
�حلاكم  �لرئا�ضي  �لئتالف 
�أنه  �ل�ضابق  �لرئي�س  ظل  يف 
 منطلق  �حلكومة  �ضيدعم 
على  قدرتها  ،و  ��ضتعد�دها 
�لتّطلعات  و  �ملطالب  جت�ضيد 
بهدف  للمجتمع  �مل�رشوعة 
و  �حلقوق  من  مزيد  حتقيق 
�حلق  دولة  تر�ضيخ  و  �حلريات 
�لتجديد  �إحد�ث  و  �لقانون  و 

نف�س  يف  معرب�  �جلمهوري 
مبو�قفه  �فتخاره  عن  �ل�ضياق 
بروؤيته  و  �لر��ضخة  �لوطنية 
�إنها-  -قال   و�لتي  �ل�ضيا�ضية 
�لإ�ضرت�تيجية  �أهد�فها  حقّقت 
�لفّعالة  م�ضاهمته  خالل  من 
�إقناع  يف  �لكبري،  و�إ�ضهامه 
باأهمية  وتوعيته  �ل�ضعب 
�لد�ضتوري و  باحلل  �لتم�ّضك 
�حلّرة  �لإر�دة  تكري�س 
للمو�طنني وفقا للمادتني 7 و 8 

من �لد�ضتور
�لوطني  �لتحالف  ثمن  كما 
خمطط  م�ضمون  �جلمهورية 
�لو�عد  و  �لطموح  �لعمل 
�إىل  �إياها  د�عيا  للحكومة، 
�لدولة  بثقافة  �لتحلي  �رشورة 
درجات  �أق�ضى  و�ضمان 
�لت�ضامن و�لن�ضجام �حلكومي، 
�ت�ضال  �ضيا�ضة  و�نتهاج 
�لرز�نة  تعتمد  موؤ�ض�ضاتي 
�لت�رشيحات  عو�س  و�لو�ضوح، 
�ملوجهة  �ل�ضتعر��ضية 

ل  و  �لإعالمي،  لال�ضتهالك 
��ضتفهام  عالمات  �أن  و  �ضيما 
حول  تطرح  م�رشوعة  و  كثرية 
�حلكومية  �لت�ضكيلة  هند�ضة 
��ضتعد�ده  �حلالية معرب� عن 
�إجناح  يف  للم�ضاهمة  �لتام 
�ملرتقب،  �لد�ضتوري  �لتعديل 
�للجنة  تن�ضيب  خالل  من 
مقرتحات  لإعد�د  �لوطنية 
�لد�ضتور  تعديل  حول  �حلزب 
ذ�ت  �لقانونية  �لإ�ضالحات  و 
�أعرب  �آخر،  �ل�ضلة. ويف �ضياق 
للتز�م  �رتياحه  عن  �حلزب 
�ل�ضلطات �لعليا يف �لبالد بدعم 
�لعديد  تون�س عرب  �لأ�ضقاء يف 
�لدعوة  مع  �ملبادر�ت،  من 
من  �لدعم  هذ�  تعزيز  �إىل 
�لأمني  �لتن�ضيق  تكثيف  خالل 
�لإرهاب،  مكافحة  جمال  يف 
�لزيار�ت  وترية  من  �لرفع  و 
�ل�ضعيد  على  �ملتبادلة 

�ل�ضيا�ضي و �لقت�ضادي.
باية ع 

A
PP

ل /
ال
: ب
ير 

�شو
ت



24 �ساعةالأحد 16 فيفري   2020  املوافـق  ل 22 جمادى الثاين  1441ه 4

حتديات التنمية واإرهاب الطرقات   
.       ور�شات لبحث اآليات تنفيذ خمطط عمل احلكومة

اجتماع احلكومة بالولة

باية ع 

وي�سعى هذا االجتماع الذي يح�رضه 
والوالة   احلكومة  اأع�ساء  جانب  اإىل 
واجتماعيني  اقت�ساديني  �رضكاء 
عمل  خمطط  �رضح  و  حتليل  اإىل  
اأن  بعد  تطبيقه  اآليات  و  احلكومة 
املجل�س  نواب  من  بتزكية  حظى 
املنهج  اإطار  يف  الوطني   ال�سعبي 
جانب  واىل  للحوكمة  اجلديد 
�سيعكف  احلكومة  عمل  خمطط 
يف  يومني  مدار  على  امل�ساركون 
اآليات  بحث  اإىل  خمتلفة  ور�سات 
ناجعة لتنفيذ خمطط عمل احلكومة 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  والتزامات 
املجيد تبون ، �سمن مقاربة تعتمد 
املحلية  ال�سلطات  م�ساركة  على 
ممثلة يف اإطاراتها ومنتخبيها، بغية 
جت�سيد االأعمال التنموية الواردة يف 

هذا املخطط
يف  ياأتي  الذي  اللقاء  هذا  وي�سبو 
ظروف ا�ستثنائية متر بها البالد اإىل 
وم�ساكل  حتديات  عن  حلول  بحث 
ال�سعيد  على  املواطن  منها  يعاين 
املحلي لعل اأهمها  حت�سني امل�ستوى 
وتقلي�س  للمواطن  املعي�سي 

امل�ستويات  كافة  على  الفوارق 
املناطق  وتطوير  ا�ستدراك  وكذا 
يف  واإدماجها  ترقيتها  الواجب 
�سيا�سة التنمية الوطنية، كما ي�سعى 
العقار  عر�س  تطوير  اإىل  للو�سول 
وتوجيهه  االقت�سادي  الطابع  ذي 
ذات  ا�ستثمارات  نحو  فعال  ب�سكل 
وت�سيري  مثبتة  اقت�سادية  فائدة 
للعقار  وعقالين  ومن�سف  �سفاف 
حت�سني  عن  ف�سال  االقت�سادي، 
واله�ساب  اجلنوب  واليات  جاذبية 
ميكانزمات  تن�سيط  واإعادة  العليا 
اجلبلية  املناطق  يف  التنمية 

واحلدودية.
�سبل  اإىل  االجتماع  هذا  يبحث  كما 
وممتلكاتهم  املواطنني  اأمن  تعزيز 
املختلفة  اجلرمية  على  والق�ساء 
الطرقات  اإرهاب  مواجهة  وكذا 
تعتمدها  جديدة  اإ�سرتاجتية  �سمن 
املركزي  ال�سعيد  على  احلكومة 
يف  االإ�رضاع  جانب  اإىل  واملحلي 
العمومية  اخلدمات  رقمنة  تعميم 
جميع  رفع  طريق  عن  اجلوارية 

العوامل املعرقلة
عجلة  ودعم  االقت�سادي  امللف 
اال�ستثمار على امل�ستوى املحلي هو 

االآخر ملف يفر�س نف�سه يف اجتماع 
احلكومة بالوالة  حيث �سيتم درا�سة 
ملف العقار االقت�سادي وبحث �سبل 
ال�سيما  املقاوالتية  الروح  ترقية 
لدى ال�سباب احلامل للم�ساريع وكذا 
اجلنوب  واليات  جاذبية  حت�سني 
واله�ساب العليا ال�ستقطاب م�ساريع 

جديدة تخلق منا�سب عمل
تو�سيات  بعدة  اللقاء  هذا  و�سيتوج 
طريق  خريطة  مبثابة  �ستكون 
الرئي�س  التزامات  لتج�سيد  الوالة 
يف  قطعها  التي  تبون  املجيد  عبد 
حملته االنتخابية ال�سيما وان الوزير 
�رضح،  جراد  العزيز  عبد  االأول 
على  رده  خالل  املا�سي،  اخلمي�س 
النواب  وان�سغاالت  ا�ستف�سارات 
املجل�س ال�سعبي الوطني باأن اجتماع 
االأولويات  �سيحدد  بالوالة  احلكومة 
ويرتجم االإجراءات وي�سبط االآجال 
جاء  ما  لكل  الفعلي  للتطبيق  بدقة 
راأ�سها  وعلى  احلكومة  برنامج  يف 
اال�ستعجايل  املخطط  تنفيذ 
املحلية  التنمية  فوارق  لتدارك 
خا�سة باملناطق اجلنوبية واجلبلية 

والريفية ويف �سواحي املدن

يعقد اليوم بق�شر الأمم اأول اجتماع مابني احلكومة والولة منذ اعتالء الرئي�س عبد املجيد 
تبون ال�شلطة بهدف �شرح خمطط عمل احلكومة و اآليات تطبيقه وكذا مواجهة حتديات التنمية 

ومكافحة البريوقراطية واجلرمية واإرهاب الطرقات  وتقريب الإدارة من املواطن

الأمني الوطني للم�شرفني وامل�شاعدين الرتبويني �شيواين اإ�شماعيل »للو�شط«:

 اإ�سراب وطني يومي 24 و 25 فيفري اجلاري
الأربعاء القادم بالعا�شمة

احتجاجات للأئمة وموظفي 
ال�سوؤون الدينية 

لالأئمة  الوطنية   اأعلنت التن�سيقية 
االأربعاء  احتجاجية  وقفة  تنظيم 
العام  االحتاد  مقر  اأمام  املقبل 
بالعا�سمة،  اجلزائريني  للعمال 
الدينية  ال�سوؤون  وزير  ملطالبة 
ان�سغاالت  يف  واالأوقاف  النظر 
الوقفة  القطاع،و�سيتبع  موظفي 
وزارة  اإىل  م�سرية  االحتجاجية 

العمل ثم اإىل ق�رض احلكومة.
الوطنية  التن�سيقية  ودعت 
اإىل  القطاع  لالأئمة  موظفي 
بقوة يف هذا االحتجاج  امل�ساركة 
املتزامن مع اليوم الوطني لل�سهيد 
فيفري  واعتربت  ل18  املوافق 

رفع  على  اإ�رضار  ح�سورهم 
على  امل�سلط  والتهمي�س  الظلم 
يف  كثرية  اأطراف  من  الفئة  هذه 
الدينية  ال�سوؤون  وزارة  مقدمتها 
العمل  وزارة  وكذا  واالأوقاف 
االجتماعي  وال�سمان  والت�سغيل 
املزمع  االأئمة  اإ�رضاب  ويعترب 
ظل  يف  نوعه  من  االأول  تنظيمه 
يقودها  التي  اجلديدة  احلكومة 
عبد العزيز جراد ووافق الربملان 
باالأغلبية  عملها  خمطط  على 
الذي  املخطط  وهو  املطلقة 
االجتماعي  للجانب  اأهمية  يويل 

للمواطنني.

املكلف  الوطني  االأمني  ك�سف 
الوطنية  نقابة  لدى  بالتنظيم، 
للم�رضفني وامل�ساعدين الرتبويني، 
اأن  اأم�س،  اإ�سماعيل،  �سيواين 
احتجاجات املرتقبة يف املنظومة 
من  احتجاجات  هي  الرتبوية، 
نف�سها،  االحتجاجات  تك�سري  اأجل 
الفئات  احتجاج  على  لتغطية 
جهات  ل�سالح  حقا،  »املحڨورة« 
معينة، م�ستفادة من خلط االأوراق 
اأن �سيا�سة  الفو�سى، معتربا  ون�رض 
بني  املنتهجة  والت�ستت،  التفرقة 
لي�س  الرتبويني،  االأ�سالك  خمتلف 
لوزارة  يكون  اأن  امل�ستبعد  من 

الرتبية يد يف ذلك.
 من جهته، اأكد �سيواين خالل حديثه 
مع جريدة »الو�سط«، اأن نقابته مل 
ت�ستدعى الأي لقاء، ومل يتم حتديد 
الوزارة  وبني  بينها  كان،  موعد  اأي 
تلقتها  التي  الوعود  رغم  الو�سية، 
راأ�س  على  اجلديد  الوافد  من 
وزارة الرتبية، لكن لغاية اللحظة مل 
ثنائية  لقاءات  بعقد  بوعده،  يلفي 
خرجنا  اأننا  العلم،  مع  هذا  معنا، 
موؤخرا، بالئحة مطلبية �سادرة عن 
املجل�س الوطني للنقابة، لكننا مع 
تتكفل  �ساغية  اآذان  جند  مل  هذا، 
ت�سعيد  من  مفر  ال  وبالتايل  بها، 
ال  الوزارة  اأن  خا�سة  االحتجاج، 
يف  القدمي،  اأ�سلوبها  تنتهج  زالت 
تعاطي مع امل�ساكل احلقيقية لهاته 

الفئات املهم�سة.

اأبواب التكتل مفتوحة اأمام 
النقابات ال�شادقة

قال  ال�سياق،  ذات  يف 
رغم  اأنه  اإ�سماعيل،  �سيواين 
فتية،  اأن S.N.S.A.E نقابة 
اأقوى،  امليداين  وجودنا  اأن  اإال 
باعتبار  اأكرب،  الن�سالية  وقاعدتنا 
متثيل  باملائة   80 من  منلك  اأننا 
نقابي على م�ستوى القطر الوطني، 
مقارنة بالنقابات االأخرى، لكن مع 
هذا، حتاول هذه النقابات ال�سغط 
لطاولة  ال�ستدعائهم  الوزارة،  على 
احلوار والتفاو�س معهم، للح�سول 
على امتيازات نقابية، مثلما حدث 
ملثل  �سحايا  وقعونا  اأين  �سابقا، 
ا�ستغاللنا  ومت  املمار�سات،  هذه 

ب�سفة تع�سفية.
االأمني  اأو�سح  اأخرى،  جهة  من 
اأن  بالتنظيم،  املكلف  الوطني 
اأ�سبح  الذي  االنتهازي  الطابع 
يف  النقابي،  العمل  على  غالب 
الوقت الراهن، جعل موقف نقابته 
التكتل مع  مبداأ  لي�ست �سد  يتغري، 
تكتل  لي�س  لكن  اأخرى،  نقابات 
اآخر،  �سلك  ح�ساب  على  �سلك 
االأ�سالك ميلكون  اأن بع�س  خا�سة 
اأيديهم، متكنهم  متناول  رهائن يف 
على  فعلي  �سغط  ممار�سة  من 
»التلميذ«،  راأ�سها  على  الوزارة، 
وبالتايل ح�سب ذات املتحدث، من 
امل�ستحيل التكتل، يف ظل اختالف 
والنوايا،  واالأهداف،  املطالب، 

م�سريا باملنا�سبة، اأن اأبواب التكتل 
تبقى مفتوحة، مع النقابات االأخرى 

ال�سادقة يف عملها النقابي.
اأعلنت  الذي  الوقت  يف  هذا  ياأتي 
لالأ�سالك  الوطنية  النقابة  فيه، 
املهنيني  والعمال  امل�سرتكة 
عن  الوطنية،  الرتبية  لقطاع 
يومني  ملدة  اإ�رضاب  يف  الدخول 
مع   ،2020 هما: 23 و 24فيفري 
مقرات  اأمام  والئية،  اعت�سامات 
العا�رضة  ال�ساعة  على  الواليات 
النقابة  جانب اأن  اإىل  �سباحا، 
وامل�ساعدين  للم�رضفني  الوطنية 
 25 و   24 يومي  حددت  الرتبويني، 
يف  للدخول  اجلاري،  فيفري  من 
اإىل  وطني، باالإ�سافة  اإ�رضاب 
قررت  قد  »االأنباف«،  اأن نقابة 
فيفري  الـ26  يوم  االحتجاج 
اجلاري، حيث جلئت هذه النقابات 
بعد  لالحتجاج  املختلفة،  الفئوية 
والو�سائل  ال�سبل  لكل  ا�ستنفاذها 
�سمت  و  جتاهل  ظل  يف  املتاحة، 

اجلهات املعنية.
 

اإ�شراب وطني يومي 24 و 25 
فيفري اجلاري

 
للم�رضفني  الوطنية  النقابة  قررت 
وامل�ساعدين الرتبويني، يف بيان لها، 
اإ�رضاب وطني،  الدخول يف  اأم�س، 
يومي 24 و 25 من فيفري اجلاري، 
يرافقها اعت�سام اأمام ملحقة وزارة 
الرتبية بروي�سو يف اليوم الثاين من 

االإ�رضاب 25 فيفري 2020 بدءا من 
ال�ساعة التا�سعة �سباحا .

عميق،  ت�ساور  خالل  من  وذلك 
ومكثف وم�سوؤول بني اأع�ساء االأمانة 
الوطنية، يف عدة اجتماعات نتيجة 
عدم جتاوب وزارة الرتبية الوطنية، 
لدورة  املطلبية  الالئحة  مع 
املجل�س الوطني االأّول ، باالإ�سافة 
يكتنف  الذي  الرهيب،  مت  لل�سّ
االأ�سا�سي،  القانون  تعديل  ملف 
الوطنية،  الرتبية  لقطاع  اخلا�س 
-14 الرئا�سي  املر�سوم  وتطبيق 
266، باعتبارهما اأمران م�سرييان، 
وامل�رضفني  امل�ساعدين  ل�سلكي 
من  اأح�ّسوا  واللذان  الرتبويني، 
خالله، اأّن االأمور يف طريق احل�سم 

دون ا�ست�سارتهم واإ�رضاكهم.
�سدر  ما  اأن  البيان،  اأو�سح   كما 
موؤّخرا من مديريات الرتبية، فيما 
يخ�س معاجلة بع�س ملفات اأ�سالك 
الكيل  نية  هناك  اأّن  يوؤكد  الرتبية، 
مع  ال�ّسلك  معاناة  واّن  مبكايلني، 

الاّلعدل متوا�سلة و�ستتوا�سل .
النقابة  دعت  جهتها،  من 
وامل�ساعدين  للم�رضفني  الوطنية 
 ، )S . N . S . A . E ( يني  بو لرت ا
وامل�رضفني  امل�ساعدين  كافة 
حول  االلتفاف  اإىل  الرتبويني، 
لنقابتهم،  امل�رضوعة  املطالب 
ونبذ الفرقة والت�ستت، واال�ستعداد 
احلالية  الن�سالية  املحطات  لكافة 

والالحقة.    
ب.عمرمي خمي�شة  

الوطنية  املوؤ�س�سة  اإدارة   ك�سفت 
»بوالية  »ايني  االلكرتونية  لل�سناعات 
�سيدي بلعبا�س  اأنها �ستبا�رض �سناعة 
العدادات املنزلية للكهرباء  ملحاربة 
وذلك  و�رضقته  الكهرباء  تبذير 
الرتكيتني »  بالتعاون  ال�رضكتني 
Emek« و »Makel«وهي  �رضكات 
عدادات  ت�سنيع  يف  متخ�س�سة 
الكهرباء الذكية، هذا ومن املنتظر اأن 
يتم تزويد امل�رضوع مبن�سة معلومات 
كمرحلة  بعد  البيانات  عن  الإدارة 
يتم  تقدمي  هذا  ثمة  ومن  اأوىل، 
الكهرباء  توزيع  �رضكة  على  النظام 
العمل  اجل  من  �سونلغاز«   « والغاز 
على  ن�ساطها  والعمل  لتطوير  به 
الكهرباء وحمايته   ا�ستهالك  مراقبة 
اإدارة  واأ�سارت  هذا   . التبذير  من 
ا�ستقبلت  اأنها  لها  بيان  يف   « »ايني 
وفد عن ال�رضكتني الرتكيتني االأ�سبوع 
على  بداية  االتفاق  املا�سي  اأين 
املوؤ�س�سة  وان  قريبا  خا�سة  االإنتاج 
الوطنية لل�سناعات االلكرتونية  لديها 
لتويل م�سوؤولية  موارد مادية وب�رضية 

الكرتونية  كهربائية  عدادات  ت�سنيع 
موؤ�س�سة  ت�سمن  و   ، جودة  ذات 
هذا  تقدمي  العامة  لل�سلطات  »ايني« 
العداد  �سعر  بن�سف  اجلديد  العداد 
خا�سة  حايل  امل�سوق  امليكانيكي 
اإنتاج  يف  جنحت  وان  �سبق  واأنها 
الذكية  االلكرتوين  ال�سحب  بطاقات 
اجلزائر  وبريد  بالبنوك  اخلا�سة 
والهواتف  ال�سم�سية  االألواح  وقبلها 
احدى  واأنها  تعترب  خا�سة   ، الذكية 
اجلزائري  بالغرب  الكربى  ال�رضكات 
التكنولوجيا  من  ت�ستفيد  التي 
البحوث  على  االعتماد  خالل  من 
مع  والعمل   ، اجلامعية  وتوظيفها 
عدة موؤ�س�سات رائدة يف العامل لتبادل 
الرتكيتني »  ال�رضكتني  اخلربات  منها 
Emek« و »Makel«. الرائدتني يف 
العدادات  من  اأنواع  ت�سنيع  جمال 
والغاز  باملاء  اخلا�سة  الكهربائية 
الفعالة  امل�ساهمة  �ساأنها  من  التي 
يف  تنظيم ا�ستغالل وا�ستهالك هاتني 

املادتني احليويتني .
 حممد بن ترار

بال�شراكة مع موؤ�ش�شتني تركيتني

�سناعات  "اإيني"  تبا�سر 
عدادات الكهرباء الذكية 
.   جناح يف  يف �شناعة األواح الطاقة 

ال�شم�شية  وبطاقات ال�شحب اللكرتوين
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 مواطنو مترنا�ست يف وقفة احتجاجية ثانية
.     املجل�س الولئي يرا�صل وزير ال�صحة  

للمطالبة بتغيري جذري يف القطاع ال�صحي بالولية

�صيخ مدقن

�أمام  �ملحتجني  ممثلي  قال 
بعا�صمة  بغد�د  م�صباح  م�صت�صفى 
لهم  ت�رصيح  يف  مترن��صت  �لوالية 
مت�صكهم  »،�أن  »�لو�صط  يومية  مع 
ثانية  �حتجاجية  وقفة  بتنظيم 
جاءت  تو�ليا  �لثاين  للأ�صبوع 
للمطالبة ب�رصورة تدخل جاد من 
�إخر�ج  �جل  من  �لو�صية  �لوز�رة 
من  بالوالية  �ل�صحي  �لقطاع 
غرفة �الإنعا�ش وكذ� و�صع حد ملا 
�أ�صموه بالت�صيب يف ظل غياب �إر�دة 
�لو�صية  �ل�صلطات  من  حقيقية 
مطالبهم  مع  �لتجاوب  يف  حمليا 
�مل�رصوعة و�لتي تاأتي يف مقدمتها 
�مل�صجلة  �لرت�كمات  معاجلة 
�مل�صتو�صفات  خمتلف  عرب 
�جلو�رية  �ل�صحية  و�ملوؤ�ص�صات 
بالقرى و�لبلديات �لنائية ، ناهيك 
عن �لتم�صك مبطلب فتح حتقيق 
�ملتكاثرة  �لوفيات  يف  معمق 
وكذ�  �لطبي  �الإهمال  ب�صبب 
�إن�صاء  �رصورة  عن  ناهيك   ،
و�أخر  للحروق  خا�ش  م�صت�صفى 
لل�رصطان بحكم قرب �لوالية من 
فيها  �أجرى  �لتي  �إينكر  منطقة 
�إىل  نووية .  جتارب  �مل�صتعمر 
جانب ذلك فقد طالب �ملجل�ش 

يف  بتمرن��صت  �لوالئي  �ل�صعبي 
مر��صلة موجهة �إىل وزير �ل�صحة 
�مل�صت�صفيات  و�إ�صلح  و�ل�صكان 
ن�صخة   « »�لو�صط  يومية  حتوز 
�لعاجل  �لتدخل  ب�رصورة  منها 
حللحلة �لرت�كمات و�صد �لنقائ�ش 
، �إ�صافة �إىل �رصورة �إلغاء بع�ش 
للحد  �لبريوقر�طية  �لظو�هر 
من معاناة �ملر�صى ، كما �أكدت 
�أن  بوالية  منتخبة  هيئة  �أعلى 
مترن��صت  بوالية  �ل�صحة  قطاع 

و  خ�صو�صا  كارثيا  و�صعا  ي�صهد 
يف  وذويهم  �ملر�صى  �صكاوى  �أن 
يف  �أ�صا�صا  تتمحور  و�لتي  �رتفاع 
و�لتجهيز�ت  �الأخ�صائيني  نق�ش 
�الإ�صعاف،  �صيار�ت  وقلة  �لطبية 
�ل�صحية  �لتغطية  �صعف  وكذ� 
و�حلدودية  �لنائية  باملناطق 
�صياق  ويف   ، �أحيانا  و�نعد�مها 
مر��صلة  طالبت  فقد  مت�صل 
�لوالئي  �ل�صعبي  �ملجل�ش 
�ملوجهة الأعلى م�صوؤول بال�صحة 

يف  �الإ�رص�ع  ب�رصورة  �لبلد  يف 
�لنقائ�ش  جلملة  حلول  �إيجاد 
فيها  يتخبط  �لتي  و�لرت�كمات 
كغياب  بغد�د  م�صباح  م�صت�صفى 
نق�ش   ، و�لتوجيه  �ال�صتقبال 
دون   ، و�الأدوية  �ملادية  �لو�صائل 
�لنظافة  عامل  غياب  ن�صيان 
و�نعد�م  �لك�صف  �أجهزة  وتعطل 
حفيظة  �أثار  ما  وهو  �لتحاليل 
�ملركزي  �مل�صت�صفى  قا�صدي 

بعا�صمة �لوالية .

نظم �صباح اأم�س جمموعة من مواطني مترنا�صت وقفة احتجاجية اأمام امل�صت�صفى املركزي م�صباح بغداد 
بعا�صمة الولية للمطالبة بتدخل جاد من القائمني على القطاع بالبالد لنت�صال الهياكل ال�صحية بالولية 

من الو�صع ملا اأ�صموه بالت�صيب والإهمال وهو ما حول معاناة املر�صى ملاأ�صاة .

�صتعقد عرب ندوات و لقاءات ولئية
 و جهوية

جل�سات وطنية حول البيئة 
ال�سحراوية   

�ملكلف  �ملنتدب  �لوزير  �أكد 
بالبيئة �ل�صحر�وية حمزة �آل �صيد 
باجلز�ئر  �ل�صبت  �أم�ش  �ل�صيخ  
�لعا�صمة �أن قطاعه ب�صدد حت�صري 
�لبيئة  بخ�صو�ش  وطنية  جلل�صات 
�ل�صحر�وية و تثمني �إمكانياتها و 
مو�ردها  و قال �آل �صيد �ل�صيخ يف 
هام�ش  على  لل�صحافة  ت�رصيح 
�حلكومة   عمل  خمطط  عر�ش 
�جلل�صات  هذه  �أن  �الأمة  مبجل�ش 
�لوطنية للبيئة �ل�صحر�وية �صتعقد 
و  والئية  لقاء�ت  و  ندو�ت  عرب 
علمية  بتو�صيات  تكلل  جهوية 
�لعملي  �لو�قع  يف  تطبيقها  ميكن 
يف  للبيئة  �صديق  �قت�صاد  لبناء 
�ل�صا�صعة  �جلز�ئرية  �ل�صحر�ء 

على  �الأوىل  بالدرجة  باالعتماد 
�لطاقات �ملتجددة .

�صيتم  �نه  �ملنتدب  �لوزير  �أكد  و 
من  �لهدف  هذ�  لتحقيق  �لعمل 
�لدو�ئر  �لتن�صيق مع جميع  خلل 
�ل�صحر�ء  ت�صبح  حتى  �لوز�رية 
�ملجال  يف  ر�ئدة  �جلز�ئرية 
�لبيئي و رد� عن �صوؤ�ل متعلق ب�صح 
�الأمطار ، قال �لوزير �ن �لفلحة 
على  �أ�صا�صا  تعتمد  �ل�صحر�وية 
ذ�ت  �ملياه �جلوفية،  معرتفا يف 
�ص�صاعة   �إىل  بالنظر  و  �أنه  �لوقت 
�جلز�ئرية   �ل�صحر�ء  م�صاحة 
متنوعة  بيئية  باأنظمة  ومتتعها 
على  �صيوؤثر  �الأمطار  �صح  فان 

بع�ش هذه �الأنظمة �لبيئية .

اإح�صاء 2214 حالة قمل  و119 حالة جرب 

طوارئ مبدار�س وهران 
بفعل عودة القمل واجلرب 

دعم الإرهاب وامل�صا�س باحلياة اخلا�صة
 اأهم التهم

تطور كبري  يف اجلرائم 
االلكرتونية  بواليات الغرب

�لتابعة  �ل�صحية  �مل�صالح  دقت 
ملر�كز �ل�صحة �ملدر�صية مبد�ر�ش 
وهر�ن ناقو�ش �خلطر على خلفية 
عودة �أمر��ش �لفقر  �إىل �ملد�ر�ش 
خلل  من  وذلك  �جلز�ئرية  ، 
قمل  و119  حالة  �إح�صاء  2214 
حالة جرب مبد�ر�ش وهر�ن خلل 

�لثلثي �الأول من �ل�صنة �جلارية.
هذ� و�أ�صار تقرير  وحد�ت �لك�صف 
�لطبي �إىل �لو�صع �ل�صحي �ملزري 
د�خل مد�ر�ش �لوالية ، خا�صة يف 
ظل �نت�صار �لقمل و�صط �لتلميذ 
�لنظافة  وغياب  �الختلط  بفعل 
ما بلغ 2214 حالة  و�لو�صعية قابلة 
حاالت  ذلك  �إىل  �صف  للتو�صع  ، 
�صخ�صا   119 �لتي  م�صت  �جلرب 
�ملدر�صة  عن  غاب  مر�ش  ،  وهو 

�صبعينات  منذ  بد�ية  �جلز�ئرية 
�لقرن �ملا�صي  ليعاود �لظهور من 
جديد ،�أكرث من هذ� فقد �صجلت 
ذ�ت �مل�صالح �آالف حاالت ت�صو�ش 
�لب�رص  �صعف  و�أمر��ش  �الأ�صنان 
و�لتبول  �لقلب  �أمر��ش  وع�رص�ت 
بع�ش  عن  ناهيك   ، �لل�إر�دي 
وهي   ، و�حلكة  �لرب�ش  حاالت 
مت�ش  مب�صتوى  �لتي  �الأمر��ش 
�لعمومية  �جلز�ئرية  �ملدر�صة 
 ، بها  �ملردودية  على  وتوؤثر 
�ل�صحية  ونا�صدت  �ملركز  هذ� 
بغية  �لتدخل  ب�رصورة  �لعائلت 
الأبنائهم  لتفادي  �لنظافة  توفري 
�لعزل  مع  �الإ�صابات  تو�صع 

�الإجباري للتلميذ �مل�صابني.
حممد بن ترار

للدرك  �ملديرية �جلهوية   ك�صفت 
قد  م�صاحلها  �أن  �لوطني  للغرب 
يف  �جلر�ئم  كبري�  تطور�  عرفت 
�اللكرتونية �لتي حتولت من طي�ش 
�لوطني  للأمن  تهديد  �إىل  �صباب 
و�حلياة �خلا�صة للأ�صخا�ش  وذلك 
جرمية   143 ت�صجيل  خلل  من 
�لكرتونية خلل �ل�صنة �ملا�صية . 

من  �أنه  �ملديرية  و�أ�صارت  هذ� 
بني هذه �جلر�ئم جند 04  تخ�ش 
�الإرهابية  �جلماعات  دعم 
هي  باأعمالها  و�لتي  و�الإ�صادة 
خلل  من  تطور�  عرفت  �الأخرى 
حني  �لتليغر�ف  يف  نظام  �إدخال 
بني  �الأخرى  �جلر�ئم  تنوعت 
�خلا�صة  �حلياة  بحرمة  �مل�صا�ش 
كان  �البتز�ز  و�لتي  و�لت�صهري، 

�أهم و�صائلها  �أحد  �لفي�صبوك 
على  وهر�ن  والية  ووترتبع  ،هذ� 
حيث  من  �لغربية  �لواليات  ر�أ�ش 
�اللكرتونية بت�صجيلها  �جلر�ئم 
فيما  جرمية   100 لوحدها 
كل  بني  �أخرى  43.جرمية  توزعت 
 ، تلم�صان   ، بلعبا�ش  �صيدي  من 
تي�صم�صلت ، تيارت و�صعيدة ، هذ� 
و�صجلت م�صالح �لدرك �لوطني 24 
و�مل�صا�ش  �البتز�ز  تخ�ش  ق�صية 
مت  حني  يف   ، �خلا�صة  باحلياة 
خانة  دخلت  جديدة  جر�ئم  ر�صد 
غر�ر  على  �اللكرتوين  �الإجر�م 
�رصعة  �لهجرة  �لغري  �إىل  �لدعوة 
 ، �إجر�مية  �صبكات  �صمن  و�لعمل 

و�ملتاجرة يف �ملمنوعات .
م.ب

تدابري ملواجهة ظاهرة البنايات غري املكتملة

اإعادة النظر يف الن�سو�س القانونية املتعلقة مبجال العمران
و�لعمر�ن  �ل�صكن  وز�رة  قامت 
تنظيمي  ن�ش  باإعد�د  و�ملدينة 
�ملكتملة،  غري  �لبنايات  ملو�جهة 
�ل�صبت  �أم�ش  به  �أفادت  ح�صبما 
�لهند�صة  مديرة  ب�صطيف  
نعيمة   ، �لوز�رة  بذ�ت  �ملعمارية 

ر��صدي.
و�أو�صحت ذ�ت �مل�صوؤولة يف �لكلمة 
�لتي �ألقتها يف م�صتهل �للقاء �لدويل 
�لثاين حول »�مل�صابقات �ملعمارية 
مفتاح  �لعمومية..  �ل�صفقات  يف 
�لفنادق  باأحد  �ملنظم  �لنوعية« 
مببادرة  ب�صطيف  �خلا�صة 
لنقابة  �ملحلي  �ملجل�ش  من 
بالتن�صيق  �ملعماريني  �ملهند�صني 
وز�رة  �أن  �لوطني  �ملجل�ش  مع 
�ل�صكن و�لعمر�ن و�ملدينة �أدرجت 
يف خمطط �لعمل �خلا�ش بالقطاع 
�لن�صو�ش  عديد  يف  �لنظر  �إعادة 
�لقانونية �ملتعلقة مبجال �لعمر�ن 
مع  تناق�صها  و�صوف  عامة  ب�صفة 

كل �لفاعلني يف �ملجال.
�لهند�صة  مديرة  وك�صفت 
ملف  �ل�صكن  بوز�رة  �ملعمارية 
�ملكتملة  غري  �لبنايات  مو�جهة 
�لتي ال تز�ل ت�صوه �صورة �ملحيط 
�صلحية  متديد  رغم  و�لعمر�ن 
�لتنظيمية  و�لن�صو�ش  �لقو�نني 
مت  فقد  �لبنايات  هذه  لت�صوية 

�إعد�د ن�ش تنظيمي مب�صاركة هيئة 
متعلق  �ملعماريني  �ملهند�صني 
�لتحكم  ق�صد  �خلا�صة  بالطلبية 
�مل�صيدة  �لبنايات  يف  خلله  من 
�صيكون  من طرف �خلو��ش حيث 
�ملهند�ش  رفقة  �الإد�رة  �أعو�ن 
�صاهرة  عيونا  و�ملدين  �ملعماري 
مع  �لبنايات  مطابقة  ملر�قبة 
�ملعمارية  �لهند�صة  خمططات 
وفقا  عليها  �مل�صادق  و�ملدنية 

لرخ�ش �لبناء.
كما با�رصت �لوز�رة ح�صب ر��صدي 
يف  �لفاعلني  كل  مع  بالت�صاور 
جمال �لبناء خا�صة �لهيئة �لوطنية 
و�لهيئات  �ملعماريني  للمهند�صني 
�جلامعيني  و�الأ�صاتذة  �ملحلية 
�لتنظيمية  �لن�صو�ش  �إعد�د  يف 
�ملعمارية  �لهوية  مبيثاق  �خلا�صة 

منطقة  كل  خ�صو�صيات  ح�صب 
من  �حلد  يف  �صي�صاهم  و�لذي 
ع�صو�ئية �لعمر�ن و �إ�صفاء �لطابع 

�جلمايل على �ملدينة.
بدوره �أكد رئي�ش �ملجل�ش �ملحلي 
�ملعماريني  �ملهند�صني  لنقابة 
ب�صطيف طارق خلفة على هام�ش 
تنظيم  من  �لهدف  �أن  �للقاء  هذ� 
ظروف  حت�صني  هو  �مللتقى  هذ� 
�إجر�ء �لطلبية �لعمومية يف ميد�ن 
�لهند�صة �ملعمارية ق�صد ��صتنتاج 
�ملخت�صة  للجهات  ترفع  تو�صيات 
�ل�صفقات  قانون  �إثر�ء  �أجل  من 
تعديله  �ملرتقب  �لعمومية 

م�صتقبل.
�ملعماريان  �ملهند�صان  و�ألقى 
لنقر، ع�صو �ملجل�ش  �لكرمي  عبد 
و�صاعد  خا�ش(  )قطاع  �ملحلي 

من  �صطيف  والية  من  في�صل 
�للقاء  هذ�  خلل  �لعام  �لقطاع 
حما�رصة م�صرتكة بعنو�ن »�لرقمنة 
�لعمومية  �ل�صفقات  ميد�ن  يف 
من  �ختزال  لل�صفافية«  ك�صمان 
�الإيجابية  �الآثار  خمتلف  خللها 
�لعمومية  �ل�صفقات  رقمنة  لعملية 
�مل�صافات  تقلي�ش  غر�ر  على 
و�الإجر�ء�ت �لكل�صيكية و�لو�صول 
�إىل حالة �صفر ورق و�مل�صاهمة يف 

�حلد من �لتلعب و�لف�صاد.
وتناول �مل�صاركون يف هذ� �للقاء، 
�لذي ح�رصه �أزيد من 300 مهند�ش 
معماري من خمتلف واليات �لوطن 
و�خلا�ش  �لعمومي  �لقطاعني  من 
�مل�صاريع  �أ�صحاب  �إىل  باالإ�صافة 
و�الأمني  �لبلديات  روؤ�صاء  وبع�ش 
�ملعماريني  الحتاد  �ل�صابق  �لعام 
�ل�رصكاء  من  و�لعديد  �الأفارقة 
�لنقاط  �أهم  �إىل  �لبناء،  جمال  يف 
�ملعمارية  بامل�صابقات  �ملتعلقة 
وذلك  �لعمومية  �ل�صفقات  يف 
�ألقاها  حما�رص�ت   10 خلل  من 
ق�صنطينة  جامعتي  من  �أ�صاتذة 
�ملتعددة  و�ملدر�صة  و�صطيف 
�ملعمارية  للهند�صة  �لتقنيات 
وز�رة  من  وخمت�صون  باحلر��ش 

�ل�صكن.  
م.ب
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اح�سن خال�ص      

وقد حتدثنا يف مقال �سابق 
الإعالم  اأن  اإىل  واأ�رشنا 
من  اليوم  عليه  هو  ما  على 
حاجته  تتعدى  ثقة  اأزمة 
رتو�سات  اإجراء  جمرد 
وتوفري  اأخطاء  وت�سحيح 
نف�سا  اإعطائه  ظروف 
كما  اأدائه  لتطوير  جديدا 
التي  الندوات  توهمنا 
الر�سمية  اجلهات  فتحتها 
اإىل  اأ�رشنا  كما  الأيام،  هذه 
ثورة  اإىل  يحتاج  الأمر  اأن 
وعملية  عميقة  اأخالقية 
الدن�س  من  للقطاع  تطهري 
عقود،  منذ  به  حلق  الذي 
ول اأخال اأن الأمر من �ساأن 
هو  بل  وحدها  احلكومة 
اإىل  حتتاج  وطنية  ق�سية 
الالزمتني  واجلراأة  الإرادة 
توفريهما  ميكن  ل  اللتني 

الدولة  بني  بوفاق  اإل 
ومب�سارحة  واملجتمع 
الأ�سباب  حول  حقيقية 
و�سع ل  وراء  تقف  التي 

ينفع معه الإ�سالح.
اأن  هنا  �سنحاول 
هذه  بع�س  على  نقف 

تراكمت  التي  الأ�سباب 
بتناول  الزمن  من  لعقود 
التي  التاريخية  ال�سياقات 
يف  الإعالم  فيها  تطور 
هذا  كان  وكيف  اجلزائر 
موؤثرات  وليد  التطور 

خارجية غري طبيعية.

نهاية اأحادية اأم بداية 
تعددية

ال�سيا�سي  التفتح  ظل  يف 
التيار  با�رشه  الذي 

جبهة  حلزب  الإ�سالحي 
التحرير الوطني عام 1990، 
احلكومة  رئي�س  انطلق 
مولود حمرو�س يف الإعداد 
التعددية  من  جديد  لعهد 
واجلمعوية  ال�سيا�سية 
خالل  من  والإعالمية 
»احل�سا�سيات  على  التفتح 
املجتمع  يف  املختلفة« 
اجلديدة  القوى  ل�سيما 
اأنقا�س  على  ظهرت  التي 
للحزب  القدمي  احلر�س 

الواحد. 
عهد  يف  النظام  ولأن 
على  داأب  الواحد  احلزب 
يف  متعددة  �سحافة  تنمية 
ظل الوحدة بن�ساأة اجتاهني 
دائما  يلتقيان  ل  رئي�سيني 
والأهداف  الروؤى  حول 
ذاتها وهما �سحافة احلزب 
فاإن  احلكومة،  و�سحافة 
التي  التعددية  ال�سحافة 

�سجع حمرو�س على اإن�سائها 
وهو  مهيئا  ر�سمها  وجدت 
ال�سحف  اأن  يف�رش  ما 
ن�ساأت،  التي  اخلا�سة 
و«ليربتي«  »الوطن«  مثل 
و«جلون اأنديباندا« و«ل�سوار 
و«لتريبني«  داجلريي« 
ال�سحافة  خرجت من رحم 
اأن  منطلق  من  الأحادية 
ال�سحف  اأن�ساأوا  الذين 
كانوا  اأمنا  اجلديدة 
يف  ي�ستعلون  �سحافيني 

التي  العمومية  ال�سحف 
عن  بدورها  هي  ت�سذ  مل 
كان  التعددية فقد  القاعدة 
خطي  بني  بّينا  الختالف 
وبني  و«امل�ساء«  »ال�سعب« 
و«اأوريزون«  »املجاهد« 
اأ�سبوعية  كانت  بينما 
الأحداث«  »اجلزائر 
كان  ما  اإىل  اأكرث  متفتحة 
بالتوجه  اآنذاك  ي�سمى 
�سحافة  مقابل  الليربايل 
تدافع  ظلت  التي  احلزب 
ال�سرتاكية  اخليارات  عن 
مثل  لها  نف�س  اآخر  اإىل 
الأ�سبوعي«  »املجاهد 
الإفريقية«  و«الثورة 
املنظمات  و�سحافة 
»الوحدة«  مثل  اجلماهريية 
و«الثورة  ال�سبيبة  لحتاد 
والعمل« لحتاد العمال. لقد 
بداية  يف  ال�سحافة  كانت 
توجيهية  بالتعددية  عهدها 

ذاك  اأو  اخليار  هذا  نحو 
اأول  منذ  كانت  كما  متاما 
 1982 عام  لالإعالم  قانون 
حرية  اأن  على  ن�س  الذي 
اإطار  يف  م�سمونة  الإعالم 
الدولة،  اإيديولوجية  مبادئ 
تتلقاها  الذي  الدعم  وكان 
�سريها  ل�سمان  ال�سحف 
قدرتها  مبدى  مرتبطا 
خيارات  جت�سيد  على 
فكانت  ذاك  اأو  التيار  هذا 
اأن�ساأها  التي  ال�سحافة 

الإ�سالحات  رئي�س حكومة 
قانون  �سدور  قبل  حتى 
مدعوة  اجلديد  الإعالم 
واإقناع  احلكومة  ملرافقة 
اجلزائريني الذين األفوا 
ال�سيا�سي  اخلطاب 
الأحادي  ال�سرتاكي 
اإ�سالحات  مع  بالتاأقلم 
مروجه  جديدة  ليربالية 
ولدور  ال�سوق  لقت�ساد 
وهو  للدولة  جديد 
ال�سيا�سية  التوازنات  �سبط 

والقت�سادية. 
وباملقابل اأن�ساأ ال�سحافيون 
�سمي  مهني  تنظيم  اأول 
ال�سحافيني  حركة 
حماية  مهمته  اجلزائريني 
اجلديدة«  »املكت�سبات 
التعبري  حرية  راأ�سها  وعلى 
وا�ستقاللية ال�سحافة بينما 
املجل�س  ال�سلطة  اأن�ساأت 
مكان  لالإعالم  الأعلى 
كانت  التي  الإعالم  وزارة 
احلزب  عهد  يف  قائمة 
الواحد قبل اأن يتم حله يف 
اأكتوبر 1993 بعدما دخلت 

جديدا  و�سعا  اجلزائر 
احلريات  فيه  تراجعت 
الأزمة  ب�سبب  عام  ب�سكل 
ال�سحافة  ودخلت  الأمنية 
�سمن »مهام جديدة« طغى 

عليها التوجيه الأمني. 
وقد دفعت مهنة ال�سحافة 
العنف  مواجهة  �سبيل  يف 
امل�سلح والإرهاب ما يقرب 
لعمليات  �سحية   60 من 

وتفجريات  فردية  اغتيال 
ال�سحافة  منها  دفعت 
اخلا�سة  الفرانكفونية 
جانب  اإىل  الأكرب  الن�سيب 

التلفزيون العمومي. 
التي  الأزمة  ظل  ويف 
خالل  اجلزائر  بها  مرت 
»الع�رشية ال�سوداء« مل تعد 
ال�سحافة منق�سمة بني دعم 
اجلديد  الليربايل  اخليار 
اخليار  على  واملحافظة 
من  كانت  كما  ال�سرتاكي 
خارطة  يف  دخلت  بل  قبل 
بني  متيز  �سارت  جديدة 
ا�ستئ�سالية«  »�سحافة 

لتوجه  مرافقة  و�سحافة 
وامل�ساحلة  احلوار 
هذا  اأثر  وقد  الوطنية. 
على  ال�سيا�سي  النق�سام 

اأدائها الإعالمي الحرتايف 
على  اأثر  كما  متاما 
الأمنية  باجلهات  عالقتها 
املخابرات  ول�سيما 
املجال  اقتحمت  التي 
ي�سبق  ب�سكل مل  الإعالمي 
فيه  وحتكمت  مثيل  له 
الإعالم  اإ�رشاك  بدواعي 
الأمنية  الأزمة  يف معاجلة 
القائم  اجلدل  ومرافقة 
واحلل  الأمني  احلل  بني 

كان  لقد  ال�سيا�سي.     
دور ال�سحافة يف مرحلتها 
غاية  اإىل  املمتدة  الأوىل 
املا�سي،  القرن  نهاية 
بالرغم من تعدديتها 
والفكرية  اللغوية 
اأن  هو  وال�سيا�سية، 
ال�رشاعات  تعك�س 
تدور  كانت  التي 
اتخاذ  دوائر  داخل 
وبني  حينا  القرار 
ال�سيا�سية  الأطراف 
اآخر.  حينا  املتنازعة 
الأجهزة  قب�سة  وكانت 
املوقف،  �سيدة  الأمنية 
من  وتذل  ت�ساء  من  تعز 
ت�ساء وفق معيار للنظر اإىل 
اإىل  يخرجها  ال�سحافة مل 
مل  »اإذا  منطق  من  اليوم 
تكن معي فاأنت بال�رشورة 
�سدي«، وهو معيار اأبعدها 
املو�سوعية  عن  دوما 
حريتها  وممار�سة  والدقة 

كاملة. وللحديث بقية.

�أزمة �لإعالم، من �أين و�إىل �أين؟
عاد و�سع الإعالم يف اجلزائر هذه الأيام اإىل واجهة النقا�سات العامة مبنا�سبة اإعالن وزير القطاع 

عن فتح ور�سات للنقا�ص بني اخلرباء والفاعلني يف احلقل الإعالمي تكون بدايتها بتناول واقع 
وتطوير ال�سحافة الإلكرتونية، ت�ساف اإليها الور�سات التي �سرع فيها التلفزيون العمومي من اأجل 

حت�سني اأدائه الإعالمي لالنتقال بهذه املوؤ�س�سة من اخلدمة احلكومية اإىل اخلدمة العمومية، وفق ما 
جاء على ل�سان القائمني على هذه الور�سات، كما اأعاده و�سع املدير العام ملجمع النهار الإعالمي حتت 
احلب�ص الحتياطي بتهم تتعلق بق�سايا ل �سلة مبا�سرة لها باملمار�سة الإعالمية اإمنا هي ق�سايا ف�ساد 

وتهريب لالأموال وا�ستغالل للنفوذ.

تعك�ص ال�سراعات التي كانت تدور 
داخل دوائر اتخاذ القرار حينا وبني 

الأطراف ال�سيا�سية املتنازعة حينا اآخر

الإعالم على ما هو عليه اليوم من اأزمة 
ثقة تتعدى حاجته جمرد اإجراء رتو�سات 

وت�سحيح اأخطاء وتوفري ظروف اإعطائه 
نف�سا جديدا لتطوير اأدائه

كيف ال�سبيل اإىل ال�ستقاللية والحرتاف 
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زيارته  الأول  الرجل  ا�ستهل 
 280 م�رشوع  بتفقد  امليدانية 
بحي  اإيجاري  عمومي  م�سكن 
 750 ح�سة  من   ، بورقلة  الن�رش 
م�سكن لفائدة مت�رشري في�سانات 
انطالقة  على  اأ�رشف  ،كما   2009
 LPA ترقوي  م�سكن   60 م�رشوع 
ب�سيغتي  بورقلة  الن�رش  بحي 
فقد  مت�سل  �سياق  F4 F3،ويف 
الهيئة  على  الأول  امل�سوؤول  عاين 
م�سكن   200 م�رشوع  التنفيذية 
 680 ح�سة  من  اإيجاري  عمومي 
ن�سبة  بها  و�سلت  التي  و  م�سكن 
مل�رشوع  اإ�سافة   ،.  %65 الأ�سغال 
لفائدة  وظيفي  �سكن   80 اإجناز 
قطاع التعليم العايل و التي و�سلت 
ن�سبة الأ�سغال 75% م�سجلة �سمن 
 150 ت�سليم  مت  م�سكن   230 ح�سة 
�سكن منها ، مع تفقد تقدم اأ�سغال 
كذلك  و�سلت  التي  و  بها  التهيئة 
الوقوف  كذلك  مت  كما   ،  %55
 30 اإجناز  م�رشوع  عند  مطول 
موظفي  لفائدة  وظيفي  م�سكن 
بلدية ورقلة ، حيث تفقد �سطر 16 
م�سكن التي مت الإنتهاء منها ، فغي 
التهيئة اخلارجية  اإ�سكمال  اإنتظار 

لها .
وح�سبما اأفاد به بيان لديوان وايل 
ت�سلمت  قد  كانت  ورقلة  ولية 
منه  ن�سخة    « »الو�سط  يومية 
على  الأول  امل�سوؤول  حظي  فقد 
مل�رشوع  بتقدمي  التنفيذية  الهيئة 
1800 م�سكن بيع بااإيجار » عدل » 
تفقد  ، حيث  التجهيزات  مبنطقة 

اأ�سغال التهيئة اأ�سغال اإجناز قنوات 
ال�رشف ال�سحي و املاء ال�رشوب 
بها ، قبل اأن يحط الرحال رفقة 
املنتخبة  املجال�س  ممثلي 
ومدراء الهيئة التنفيذية مب�رشوع 
150 �سكن عمومي اإيجاري بحي 
من   ، الروي�سات  ببلدية  الزياينة 
ح�سة 750 �سكن لفائدة مت�رشري 
فيا�سانات 2009 و التي جتاوزت 
بها الأ�سغال 40% ب�سورة عامة ، 
الوقوف  مت  اأي�سا  احلي  وبنف�س 
على وترية اأ�سغال اجناز م�رشوع 
اإيجاري  عمومي  م�سكن   304
تقدم  ن�سبة  و�سلت   ،حيث  بح 

الأ�سغال حوايل %60 .
وخالل  الولية  وايل  جهته  من 
الزيارة  نقاط  كافة  عرب  تدخله 
اأكد على  الرفع من وترية الأ�سغال 

و الإ�رشاع يف اإنطالق امل�ساريع 
لت�سليمها   ، تنطلق  مل  التي 
مل�ستحقيها يف اأ�رشع وقت ممكن 
، كما �سدد على �رشورة  اإتخاذ 
اإلغاء  من  ال�سارمة  الإجراءات 
الإعذارات  تقدمي   ، لل�سفقات 
التي  املقاولت  �سد  الالزمة 
مع  الأ�سغال  يف  تباطوؤاً  ت�سجل 
احرتام معايري الإجناز ، ناهيك 
يف  الإ�رشاع  على  الت�سديد  عن 
كافة  و  التهيئة  اأ�سغال  ا�ستكمال 
 « عدل   « ب�سكنات  التو�سيالت 
الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  مع   ،
و  املعنية  امل�سالح  طرف  من 
حتملهم امل�سوؤولية ق�سد ت�سليم 
الدفعة الأوىل من �سكنات عدل1 
و  القادم  اأفريل  �سهر  نهاية  قبل 
قبل  الدفعات  باقي  ا�ستكمال 

حث  كما   ، احلالية  ال�سنة  نهاية 
امل�سرتكة  امل�سالح  جميع  بو�ستة 
اأ�سغال  على الإ�رشاع يف ا�ستكمال 
الإجناز  اأ�سغال  باقي  و  التهيئة 
مب�رشوع ال�سكنات الوظيفية لفائدة 
قطاع التعليم العايل وت�سليمه قبل 
دون   ، املقبل  ماي  �سهر  نهاية 
بعني  الأخذ  على  التاأكيد  ن�سيان 
يف  امل�سجلة  التحفظات  العتبار 
م�ساريع ال�رشف ال�سحي ب�سكنات 
الرقابة  هيئة  متابعة  مع  عدل 
لها   CTH الري  لأ�سغال  التقنية 
زيارته  خالل  للوايل  كانت  كذلك 
طرحوا  املواطنني  مع  لقاءات 
بح�سو�س  اإن�سغالتهم  فيها 
و�سعية الأ�سغال مب�ساريع »عدل » 
املاء   ، الغاز   ، الكهرباء  اإي�سال   ،

ال�رشوب .

ال�رشقي  اأجدير  �سكان  نا�سد 
طلمني  ببلدية  الواقعة  والغربي 
280كلم  حوايل  �رشوين  دائرة 
اأدرار  الولية  عا�سمة  �سمال 
ب�رشورة  الولئية   ال�سلطات 
دعم  اأجل  من  العاجل  التدخل 
ناحيتهم  بقاعة عالج على غرار 
باقي ق�سور الولية وذلك من اجل 
تقدمي العالج ال�رشوري للمواطن 
�سيما وان الق�رش به اأزيد من 10 
الكثري  يف  ي�سطرون  �ساكن  األف 
مقر  اإىل  التنقل  اإىل  الأحيان  من 
تقوم  اأو  حقنة  اأجل  من  البلدية 
بع�س الن�ساء املتطوعات بتقدمي 
العراء  احلقن يف  و�سع  اأو  العالج 
قاعة  غياب  ظل  يف  الرمل  فوق 
تقدمي  ظروف  على  تتوفر  عالج 

بالرغم  وذلك  ال�سحية  اخلدمات 
العديد  يف  ال�سكان  منا�سدة   من 
من املنا�سبات ال�سلطات املحلية 
يخ�س  م�رشوع  ت�سجيل  ب�رشورة 
خدمات  لتقدمي  عالج  قاعة 
اأن  اإل  ال�سكان    لهوؤلء  �سحية 
فهل  فقط   وعودا  بقيت  الوعود 
�سيتحرك �سمري م�سوؤولو القطاع 
على م�ستوى الولية للتدخل وحل 
اأن  اأم  الآجال  اأقرب  يف  امل�سكل 
يا  حالها  على  �ستبقى  لقمان  دار 

ترى .
ال�سلطات  تدخل  انتظار  يف  و 
املعنية يبقى لزما على املواطنني 
معاي�سة الو�سع املزري لأجل غري 

م�سمى .
�صالح ،ب 

فالحوا  طويلة  مدة  منذ  يعاين 
�سمال  كم   7 الواقعة  ان�سيغة  قرية 
مدينة املغري بالوادي خا�سة على 
املراخي  نخيل  واحات  م�ستوى 
الواحات  وواحات مهري�س وبع�س 
ال�سمالية  اجلهة  القريبة  يف 
الزائدة  املياه  من خطر  ال�رشقية 
خندق  وجود  وعدم  واملرتاكمة 
رئي�سي ميت�س هذه املياه الزائدة 
عدم  ظل  يف  بالنخيل  وال�سارة 
الثانوية يف �رشف  اخلنادق  كفاية 
واحات  عن  بعيدة  املياه  هذه 

النخيل  .
حيث �رشح بع�س الفالحني  ليومية 
طويلة  مدة  مند  اأنه   « »الو�سط 
وهذه املياه تهدد واحات نخيلهم 
رغم ال�سكاوي العديدة من طرفهم 
الأمر  هذا  حول  املعنية  للجهات 
على  قائما  لزال  الو�سع  اأن  اإىل 
هي  الرثوة  هذه  وان  خا�سة  حاله 
م�سدر رزقهم ومعي�ستهم  و اأ�سبح 

اخلطر  ناقو�س  يدقون  الفالحون 
املاء  وخطر  اجلانب  هذا  يف 

يهدد  اآلف من نخيلهم   .
من  الفالحون  يطالب  لهذا 
لهذا  حل  اإيجاد  املعنية  اجلهات 
كثريا  ارقهم  والذي  امل�سكل 
واأ�سبح يهدد  ثروتهم  بالزوال اإذا 
مل يتوفر خندق رئي�سي كبري يقوم 
عن  بعيدا  الزائدة  املياه  ب�رشف 

امل�ساحات الغابية.
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
ال�سلطات الو�سية التزاما بتو�سيات 
بتقدمي  القا�سية  املركزية 
ال�سعوبات  وتذليل  الت�سهيالت 
الأر�س  خدمة  يف  للراغبني 
لإنعا�س القت�ساد الوطني ومن ثم 
املحروقات  لقطاع  التبعية  اإنهاء 
الناحية  فالحي  على  لزاما  يبقى 
الو�سع  معاي�سة  ذكرها  ال�سالف 

املزري لأجل غري م�سمى .
�صالح ،ب 

يف اإطار متابعة م�صاريع قطاع ال�صكن بالولية ، قام  وايل الولية اأبوبكر ال�صديق بو�صتة نهاية 
الأ�صبوع الفارط بزيارة تفقدية للعديد من امل�صاريع ال�صكنية ببلديتي ورقلة و الروي�صات ، مرفوقًا 

بكل من  رئي�س املجل�س ال�صعبي الولئي ، مدراء وممثلي الهيئات التنفيذية و امل�صالح املعنية .

�صدد على �صرورة الإ�صراع يف انطالق امل�صاريع املتوقفة 

اأحمد ،ب 

وايل ورقلة يتفقد م�ساريع قطاع ال�سكن 
.     توعد بالغاء ال�صفقات مع املقاولني املتقاع�صني 

لالأمن  الولئية  امل�سلحة  �سجلت 
خالل  اأدرار  ولية  باأمن  العمومي 
اجلارية  ال�سنة  من  �سهرجانفي 
اأ�سفر  ج�سماين،  مرور  11حادث 
باإ�سابات  جريح   12 ت�سجيل  عن 
متفاوتة اخلطورة لأ�سباب تعود يف 

الغالب اإىل العن�رش الب�رشي.
ذات  متكنت  ال�سياق  نف�س   يف 
حواجز  خالل  من  امل�سلحة 
عرب  املنت�رشة  املرورية  املراقبة 
اأدرار  مدينة  خمارج  و  مداخل 
على  والراجلة  الراكبة  والدوريات 
من  الخت�سا�س  اإقليم  م�ستوى 
تعلقت  مرورية  جنحة  ت�سجيل50 
الدارجات  بقيادة  جمملها  يف 
رخ�سة  على  احليازة  دون  النارية 
ال�سياقة مع انعدام �سهادة التاأمني 
املراقبة  حما�رش  �رشيان  عدم 
للمركبات و ال�ستمرار يف  التقنية 

قيادتها رغم التبليغ ب�سحب رخ�سة 
�سهادة  �رشيان  عدم  ال�سياقة، 
رخ�سة  بدون  القيادة  و  التامني 
جنحة   40 اإىل  بالإ�سافة  ال�سياقة 
الإح�سائيات  .نف�س  تن�سيقية 
خمالفة،   665 بت�سجيل  �سمحت 
توقيف  حالت   210 اإح�ساء  مع 
النارية  والدراجات  للمركبات 
يف  حالة   40 و�سع  ا�ستوجبت 
ال�سياق  نف�س  يف  ليتم  احلظرية، 
لرخ�س  �سحب  حالة   131 ت�سجيل 

ال�سياقة لغر�س التعليق .
عالوة على ذلك فقد �سجلت فرقة 
البيئة  وحماية  العمران  �رشطة 
عددا من املخالفات وذلك يف ظل 
املبذولة  امليدانية  املجهودات 
املخالفات  خمتلف  ملحاربة 
متثلت  والعمران  بالبيئة  املا�سة 
متعلقة  خمالفة   10 ت�سجيل  يف 

بالعمران وت�سجيل07 خمالفات يف 
جمال البيئة وال�سحة واملياه.

 
اأدرار  ولية  امن  ي�سعى  و  هذا 
الولئية  امل�سلحة  يف  ممثال 
تكثيف  اإىل  العمومي  لالأمن 

حوادث  من  لتقليل  املجهودات 
املرور و ال�سهر على تنظيم حركة 
املرور و حت�سي�س املواطنني عرب 
تنظيم حمالت توعوية مل�ستعملي 

الطريق من �سواق و راجلني .
اأحمد ،ب 

اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
يتعلق  ما  ل�سيما  اأنواعها  ب�ستى 
الأمن  م�سالح  متكنت  بال�رشقة، 
احل�رشي الثاين التابع  لأمن ولية 
من  جانفي  �سهر  اأواخر  تندوف، 
توقيف  من   2020 اجلـــارية  ال�سنة 
�سخ�س متورط يف ق�سية حماولة 
م�ستوى  على  بالن�سل  ال�رشقة 
تندوف  لربيد  الرئي�سية  القبا�سة 
يتعلق  و   ،  ) الخت�سا�س  )اإقليم 
ع( من مواليد  )م،  باملدعو  الأمر 

. 1988
و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية 

اأمام  املوقوف  تقدمي  و  الالزمة 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد 
حقه  يف  �سدر  تندوف،  حمكمة 
 )02( �سنتني  باحلب�س  حكما 
مالية  غرامة  و  نافذة  �سنوات  

مقدرة بـ 100.000 دج.
فاإن  م�سادرنا  به  اأفادت  وح�سبما 
تندرج  املذكورة  الأمنية  العملية 
اإطار جت�سيد خمطط احتالل  يف 

امليدان لتطويق بوؤر الجرام .
اأحمد ،ب 

ح�صيلة الأمن العمومي باأدرار خالل جانفي املن�صرم 

اأمن ولية تندوف 
توقيف 210 مركبة ودرجة نارية و�سحب 41 رخ�سة �سياقة 

الإطاحة بثالثيني متورط يف 
ق�سايا �سرقة 

اجلديرات ببلدية طلمني باأدرار

نتيجة ارتفاع من�صوب املياه الزائد 

املواطنون يطالبون بقاعة 
عالج

 فالحو قرية ان�سيغة
 باملغري يعانون   
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فل�سطني  �سمايل  يف  تقع  املنطقة 
املحتلة، واإعالن اإمكانية �سمها لدولة 
من  كثرًيا  يُثري  م�ستقبلية  فل�سطينية 
املر�سومة،  الأهداف  حول  الأ�سئلة 

والغايات املرجوة.

نتنياهو من األّح!

و�سائل  عن  �سدرت  تقارير  واأملحت 
هو  نتنياهو  اأن  "اإ�رسائيلية"  اإعالم 
من األّح على اأن تت�سّمن خّطة "�سفقة 
القرن" �سم منطقة املثلث اإىل الدولة 
الفل�سطينية، يقول الكاتب الفل�سطيني 
اأنطوان �سلحت: اإن التقارير ا�ستنتجت 
مغازلة  ذلك  من  الأ�سا�س  الغاية  اأن 
اأفيغدور  بيتنا،  اإ�رسائيل  حزب  رئي�س 
قدماً  يدفع  ينفك  ل  الذي  ليربمان، 
ال�ستطالعات  اإن  حيث  ال�سم؛  بهذا 
توؤكد اأن الأخري �سيظل "بي�سة القبان" 

يف النتخابات املقبلة.

قمع تطلعات فل�سطينيي 48 
ومع�سلة الدميوغرافيا

ل  �سلحت-  -يقول  ال�ستنتاج  هذا 
مبلورة  روؤية  ذاته  لنتنياهو  اأن  ينفي 
 1948 مناطق  يف  الفل�سطينيني  حيال 
للحكومة  رئي�ساً  ي�سبح  اأن  قبل  حتى 
الثانية منذ عام 2009، وتنطلق  للمرة 
روؤيته من �رسورة اإجناز هدفني؛ قمع 
التطلعات ال�سيا�سية لفل�سطينيي 1948، 
دميغرافيا  "تهديدا  يعّده  ما  واإحباط 
هوؤلء  ي�سكله  اليهودية"،  للدولة 

الفل�سطينيون الآن ويف امل�ستقبل.
الهدف  حيال  روؤيته  نتنياهو  وب�سط 
الثالثة  الدورة  يف  خطابه  يف  الثاين 
املناعة  ميزان  عن  هرت�سليا  ملوؤمتر 
عام  الإ�رسائيلي،  القومي  والأمن 
يف  للمال  وزيراً  كان  عندما   ،2003
حكومة اأريئيل �سارون، لكنها مل حتَظ 
ب�سدى كبري يف ذلك الوقت ومن �ساأن 
الكاتب  -وفق  الآن  فيها  التدقيق 
املقاربة  يو�سح  اأن  �سلحت-  اأنطوان 

التي يتم تطبيقها من حكومته.
نواجه  "اإننا  اخلطاب:  يف  جاء  ومما 
غري  لكنها  اأي�ساً،  دميغرافية  م�سكلة 
يف  واإمنا  فل�سطني،  عرب  يف  مرتكزة 
عرب اإ�رسائيل. ل توجد لدينا اأي نّية 
الفل�سطينيني،  ال�سكان  على  لل�سيطرة 
الدميغرافية  امل�سكلة  تكون  لن  ولذا 
هوؤلء  ينتقل  عندما  هناك،  قائمة 
الفل�سطينية،  ال�سيادة  اإىل  ال�سكان 
وقد حّددنا، يف وثيقة ال�ستقالل، اأننا 
دولة  ودميقراطية؛  يهودية  دولة  نقيم 
يهودية اأولً وقبل اأي �سيء، وبعد ذلك 

دميقراطية".
تلغي  ل  "وكي  نتنياهو:  ي�سيف 
للدولة،  اليهودي  الطابع  الدميقراطية 
م�ساألة  يهودية.  اأغلبية  �سمان  يجب 

العالقة بني الأغلبية اليهودية والأقلية 
مزدوجة،  �سيء  اأي  قبل  هي  العربية 
على  والقدرة  العالقات  ن�سيج  م�ساألة 
دمج هذه الأقلية يف حياة الدولة ويف 
اأوىل،  جهة  من  واملجتمع  القت�ساد 

وم�ساألة العدد من جهة اأخرى".
القدمية:  ت�رسيحاته  نتنياهو  يكمل 
العرب  ال�سكان  اندمج  ما  "واإذا 
وو�سل  الدولة(  )يف  رائًعا  اندماًجا 
جممل  من   %40 اأو   %35 اإىل  عددهم 
�ست�سبح  عندها  الدولة،  �سكان  عدد 
اإىل  وتتحول  ملغاة،  اليهودية  الدولة 

دولة ثنائية القومية. 
ولو بقيت ن�سبتهم كما هي عليه الآن، 
اأقل،  اأ�سبحت  حتى  اأو   %20 نحو  اأي 
لكن العالقات بقيت مت�سمة بال�رسامة 
فاإنه  ذلك،  اإىل  وما  والعنف  والتحّدي 
م�س  �سيتم  اأي�ساً  احلالة  هذه  يف 
الدميقراطي.  الن�سيج  ب�ساأن  اّدعائنا 
�سيا�سة  انتهاج  اإىل  بحاجة  نحن  ولذا 
اأي  وقبل  الأمرين.  هذين  بني  توازن 

�سيء، علينا اأن 

ن�سمن اأغلبية يهودية يف 
دولة اإ�سرائيل!"

ال�سيا�سية  التطلعات  قمع  وبخ�سو�س 
للمجتمع الفل�سطيني يف مناطق 1948، 
فالقرائن اأكرث من اأن حُت�سى، وفق ما 

قال �سلحت.
و�سبق لرئي�س حترير �سحيفة هاآرت�س، 
الطاقات  اأّن  اإىل  اأ�سار  اأن  بن،  األوف 
نتنياهو  حكومة  ا�ستثمرتها  التي 
لتحقيق   )2013  -  2009( الثانية 
الطاقات  من  براأيه  اأكرب  الغاية  هذه 
بالعملية  الدفع  يف  ا�ستثمرتها  التي 
التهديد  اإحباط  يف  اأو  ال�سيا�سية، 
النووي الإيراين، على جبهات متعّددة، 
ويتم التعبري عنها من خالل مبادرات 
�سّن قوانني واإجراء تغيرياٍت يف جهاز 
رمزية  ون�ساطات  والتعليم،  الرتبية 
اإىل  تهدف  دبلوما�سية،  وخطوات 

حت�سني هوية "اإ�رسائيل" اليهودية.

دولة قومية يهودية

وفوق هذا كله، هناك مطلب نتنياهو 
من الفل�سطينيني اأن يعرتفوا باإ�رسائيل 
لل�سعب  القومية  "الدولة  باأنها 
اأمام  ح�سنا  له  تبدو  والتي  اليهودي"، 
اأي مطالب م�ستقبلية ب�ساأن اإدارة ذاتية 

عربية يف النقب واجلليل.
املواطنني  قمع طموحات  مقابل  ويف 
على  نتنياهو  يطرح  ال�سيا�سية  العرب 
اقت�سادياً  �سالماً   48 فل�سطينيي 
يفعل  وهو  �سلحت،  قال  كما  داخلياً، 
الحتالل  دولة  اأن  يعرف  كونه  ذلك 
النمو القت�سادي  �ستواجه �سعوبة يف 
هوؤلء  ينخرط  مل  اإذا  امل�ستقبل،  يف 
الفل�سطينيون يف قوة العمل، طبعاً على 

اأ�سا�س الرابطة بالدولة، ل بالوطـن.

الق�سية من جديد

الكاتب  يقول  نف�سه  ال�سياق  ويف 
اأخرى  مرة  اإر�سيد:  اأبو  �سليمان 
تداهمنا "ق�سيتنا الفل�سطينية" لتحتل 
على  وتخيم  ال�سيا�سي  اأعمالنا  جدول 
اأن  بعد  اليومية،  براجمنا  تفا�سيل 
داخل  الفل�سطينيني  -نحن  اعتقدنا 
ظهرها  اأدارت  اأنها  الأخ�رس-  اخلط 
باإمكان  وبات  لها  ظهرنا  واأدرنا  لنا 
اأحزابنا يف الكني�ست وخارجها، ق�رس 
اهتمامها على �سوؤون البيئة وال�رسف 
واجلرمية  العنف  وق�سايا  ال�سحي 
والبطالة والفقر وغريها من امل�سائل 
عبء  من  حتررها  بعد  املدنية، 
املرتبطة  الكربى  ال�سيا�سية  الق�سايا 

بالبعد الوطني.
اأنه خمطئ  اإر�سيد  اأبو  ي�سيف الكاتب 
ترمب  بخطة  عالقتنا  اأن  يعتقد  من 
مو�سوع  على  تقت�رس  الت�سفوية، 
ملنطقة  تقرتحه  الذي  الرتان�سفري 
املثلث، ي�سري اإىل اأن هناك من ي�سعى 
غانت�س  ويوعز  العتقاد  هذا  لتعزيز 
اأن  اأبي�س(،  اأزرق  )خ�سم نتياهو زعيم 
اجلزئية  لهذه  معار�سته  عن  الإعراب 
داخل  الفل�سطينيني  ل�سرت�ساء  كاٍف 
و�سمان  واأحزابهم،  الأخ�رس  اخلط 
بت�سكيل  تفوي�سه  على  التو�سية 

احلكومة القادمة.

جوهر الوجود الفل�سطيني

هوؤلء  اأن  الفل�سطيني  الكاتب  يوؤكد 
يجهلون النقالب الذي اأحدثه الإعالن 
عن �سفقة ترمب، ومالم�ستها للع�سب 
الوجود  بجوهر  املتعلق  احل�سا�س 
ت�سكل  والذي  املطلق،  الفل�سطيني 
تف�سيالته  اأحد  املثلث  تبادل  ق�سية 
ال�سغرية، بال�سبط مثلما �سكل التنازل 
اتفاقيات  يف  لـ"اإ�رسائيل"  املثلث  عن 
رودو�س عام 1949 جزئية �سغرية من 
ب�سياع  متثلت  التي  الكبرية  الكارثة 

فل�سطني.
يقول اأبو اإر�سيد: اإن اخلطة ت�ستهدف 
مبا  الفل�سطيني  احللم  على  الق�ساء 
الوجود  تالم�س  رمزية  من  يحمله 

الفل�سطيني اأينما كان.
ويتابع: يف كل مرة نحاول الإفالت من 
الهم  يف  والنغما�س  "الق�سية"  قب�سة 

اليومي حتا�رسنا من جديد.
الظهر  اإدارة  بعد  كان  "هكذا  يكمل: 
"عرب  عّدنا  الذي  اأو�سلو  يف  لنا 
الثانية  النتفا�سة  فجاءت  اإ�رسائيل"، 
الفل�سطيني على طول  لتفجر الغ�سب 
م�ساحة الوطن وي�سقط ال�سهداء يف اأم 
الفحم والنا�رسة و�سخنني وغريها من 
جتمعات الداخل الفل�سطيني، وهذا ما 
كان يف النتفا�سة الأوىل التي امتدت 
اإىل مناطق اجلليل واملثلث  حجارتها 
يف  اأي�سا  �ساأننا  كان  وهذا  والنقب، 
الكفاح امل�سلح، حيث ل يزال  مرحلة 
يف  يرزحون  املّدة  تلك  اأ�رسى  بع�س 
رف�ست  اأن  بعد  ال�سجون،  غياهب 
مبوجب  بهم  العرتاف  "اإ�رسائيل" 
اتفاقيات اأو�سلو لأنهم يحملون الهوية 

الإ�رسائيلية".
يلغي  اأن  يريد  من  هناك  اأن  ويو�سح 
هذا الدور وي�سعى اإىل دجمنا يف اللعبة 
كفة  لرتجيح  الإ�رسائيلية  ال�سيا�سية 
�سهيوين  اآخر  على  �سهيوين  مع�سكر 
مع  يتقاطع  منطق  وهو  ت�سددا،  اأقل 
توجه ال�سلطة الفل�سطينية التي ل ترى 
من  اأبعد  الإ�رسائيلية  ال�سيا�سة  من 
املفاو�سات  ا�ستئناف  يف  م�سلحتها 
دون  كانت  لو  حتى  وا�ستمرارها 
�سنة  الع�رسين  كما جرى خالل  طائل 
اإىل  ي�سعى  منطق  اأنه  يوؤكد  الأخرية 
ولعب  بـ"اإ�رسائيل"،  م�سرينا  ربط 
دور وظيفي يف �سيا�ستها يقت�رس على 
يف  الأ�سواأ  على  ال�سيئ  كفة  ترجيح 

ملعبها ال�سيا�سي �سمن اأي معادلة.
ومن املفارقة اأن تلتقي تلك الرغبة من 
قيادة ال�سلطة الفل�سطينية يف التعامل 
مع  اإ�رسائيلية،  انتخابية  كورقة  معنا 
توجه بع�س قيادات الداخل املن�سلخة 
وت�سعى  الفل�سطيني  بعدها  عن 
لالندماج اإ�رسائيليا، كما يقول الكاتب 

ار�سيد.

حتليل �سم املثلث لـ"دولة فل�سطينية".. 
اأهداف "اإ�سرائيل" اخلفية!

املثلث الفل�سطيني، ا�سم ملنطقة يف تقع �سمايل فل�سطني املحتلة عام 1948م، تردد ا�سمها كثرًيا وبكثافة 
عقب اإعالن الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب عن �سفقته لت�سفية الق�سية الفل�سطينية، واإمكانية �سم 

تلك املنطقة اإىل دولة فل�سطينية التي ت�سبه "اجلبنة ال�سوي�سرية".

م�سريه" حارق يحدد  "بالون 

كاتب اإ�سرائيلي: نتنياهو بحاجة ما�سة 
لرحمة حما�س قبل االنتخابات 

عكيفا  الإ�رسائيلي  الكاتب  قال 
ال�سيا�سي  امل�سري  اإن  األدار، 
حكومة  لرئي�س  وال�سخ�سي 
بات  نتنياهو  بنيامني  الحتالل 
ينطلق  حارق  بالون  يف  معلقا 
اأن  حني  يف  غزة،  قطاع  من 
قواعد  جيدا  تدرك  "حما�س" 
"اإ�رسائيل"،  يف  ال�سيا�سية  اللعبة 
بالون  كل  اأن  اليوم  وتعرف 
ع�سية  "اإ�رسائيل"  باجتاه  ينطلق 
م�سلحة  من  يزيد  النتخابات 
مع  التو�سل  ب�رسورة  نتنياهو 
"حما�س" اإىل اتفاق وقف اإطالق 

النار ميكن ت�سميته ت�سوية.
على  مبقاله  األدار  واأ�ساف 
�سقوط  اأن  املونيتور،  موقع 
م�سلحة،  عملية  بالون،  �ساروخ، 
قد تقع مبدينة ع�سقالن جنوب 
�سقوط  عن  ت�سفر  "اإ�رسائيل" 
ع�سية  اإ�رسائيلية  ب�رسية  خ�سائر 
ل�سناديق  الإ�رسائيليني  ذهاب 
اآذار/  من  الثاين  يف  القرتاع 
بتحديد  كفيل  املقبل  مار�س 
الإ�رسائيلية  احلكومة  هوية 
�سورة  ن�رس  اأن  كما  القادمة، 
لقتيل اإ�رسائيلي واحد يف غالف 
التي  الكلمات  اآلف  ت�ساوي  غزة 
اإعالن  عقب  نتنياهو  األقاها 

"�سفقة القرن".
اإطالق  اأن  اإىل  األدار  واأ�سار 
مدينة  يف  الإنذار  �سفارات 
اأ�سدود يتوقع لها اأن حتب�س اآلف 
يوؤكد  ذلك  كل  الإ�رسائيليني، 
التاأثري  لها  بات  "حما�س"  اأن 
احلكومة  ت�سكيل  على  احلا�سم 
الإ�رسائيلية القادمة، لأن احلركة 
تاأثري  �سابقة  �سنوات  يف  اأدركت 
الهجمات امل�سلحة على م�ستقبل 

النتخابات الإ�رسائيلية.
بريي�س  �سمعون  اأن  األدار  و�رسح 
يخ�رس  العمل  حزب  جعل 

انتخابات  يف  النتخابات 
وقعت  حني  الـ12،  الكني�ست 
عملية م�سلحة يف مدينة اأريحا يف 
الغربية قبل يومني فقط  ال�سفة 
من النتخابات يف اأكتوبر 1988، 
يف  اإ�رسائيلية  عائلة  قتلت  حني 

ذلك الهجوم.
 1992 مايو  يف  اأنه  اإىل  ولفت 
اأدرك ن�سطاء حزب "الليكود" اأن 
طعن  الذي  الفل�سطيني  امل�سلح 
واحد  �سهر  قبل  اإ�رسائيلية  فتاة 
من النتخابات اأعاد حزب العمل 

اإىل ال�سلطة.
�ساهمت  "حما�س"  اأن  وزاد 
هزمية  يف  التفجريية  بعملياتها 
نتنياهو  وفوز  العمل،  حزب 
من  اأكرث   ،1996 انتخابات  يف 
يوؤكد  ذلك  كل  اآخر،  �سبب  كل 
الدور  لها  بات  "حما�س"  اأن 
النتخابات  نتائج  يف  املركزي 
اأو  هنا  مقعد  واأي  الإ�رسائيلية، 
بتغيري  كفيل  الكني�ست  يف  هناك 
وجهة ت�سكيل احلكومة القادمة، 
واليوم يبدو الليكود بحاجة ما�سة 

لرحمة "حما�س" يف غزة.
من  يتطلب  ذلك  كل  اأن  واأو�سح 
النف�س  ل�سبط  يلجاأ  اأن  نتنياهو 
م�سريه  لأن  غزة،  جبهة  يف 
ببالون  معلقا  بات  ال�سيا�سي 
اأن  احلديث  ميكن  وهنا  حارق، 
الأمني  للوفد  املفاجئة  الزيارة 
غياب  بعد  غزة  اإىل  امل�رسي 
لي�س  اأ�سهر  من خم�سة  اأكرث  دام 

عفويا.
وختم بالقول اإنه بغ�س النظر عما 
�سيح�سل يف الثاين من مار�س يف 
فاإن  الإ�رسائيلية،  النتخابات 
لتلك  التايل  اليوم  يف  غزة  جبهة 
كانت  كما  تكون  قد  النتخابات 
الع�رس  ال�سنوات  خالل  عليه 

املا�سية، ورمبا اأ�سواأ من ذلك.

�سحيفة تك�سف..

هذه ر�سالة حما�س لالحتالل من 
اأجل اإيقاف البالونات

نفت حركة املقاومة الإ�سالمية 
و�سائل  ن�رسته  ما  "حما�س"، 
بتوجيه  تُفيد  عربية،  اإعالم 
البالونات  لوحدات  تعليمات 
ال�سواريخ،  ومطلقي  املفخخة 
الأيام  خالل  العمل  باإيقاف 
�سحيفة  ونقلت  القادمة. 
م�سدر  عن  اللبنانية"  "الأخبار" 
"اإن  قوله،  "حما�س"  حركة  يف 
متاماً،  العك�س  اأُبلغوا  الو�سطاء 
اإل  الهدوء  اإىل  اأنه ل عودة  وهو 
خطواته  عن  الحتالل  برتاجع 
لل�سيادين،  البحر  فتح  الأخرية: 
التجار،  ت�ساريح  واإعادة 
واإدخال  بالت�سدير  وال�سماح 
بند  اإليها  م�سافاً  الب�سائع، 
ال�ستطالع  طريان  حركة  وقف 
التمهيد  اأجل  من  القطاع،  فوق 
يف  حقيقي  تقّدم  لإحداث 
التهدئة.  تفاهمات  بنود  تنفيذ 
على  "بناًء  امل�سدر:  واأ�ساف 

الحتالل  حَتّدث  الر�سالة،  هذه 
البحر،  فتح  عن  اأحادي  ب�سكل 
والرتاجع  الت�ساريح،  واإعادة 
الت�سييق  خطوات  بع�س  عن 
على احلركة التجارية عرب »كرم 
اأبلغ  نف�سه  و»العدو  �سامل«،  اأبو 
اأنه  لحق  وقت  يف  الو�سطاء 
و�سيوا�سل  الت�سييق،  تراجع عن 
تفاهمات  تنفيذ  يف  ال�سري 
التهدئة". وتابع امل�سدر: "لذلك 
وقف  بدرا�سة  املقاومة  وعدت 
املقبلة،  الأيام  خالل  البالونات 
الحتالل  التزام  من  التاأكد  بعد 
كّل التفاهمات، اإ�سافة اإىل وقف 
واأ�سار  ال�ستطالع".  طائرات 
يف  تغريات  وجود  اإىل  امل�سدر 
قال  الذي  نتنياهو،  ت�رسيحات 
�سيقابله  الهدوء  اإن  اأم�س  �سباح 
هدوء، والقوة �سيقابلها �سيء من 
واجلهاد  حما�س  على  ال�سعب 
تخّيله، بعد نربة تهديدية اأعلى.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذة /حيمور نورة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي 

-جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبها ب 72 �سارع بوجمعة مغني -ح�سني داي – اجلزائر 

ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط بيع عقار
باملزاد العلني

)طبقا للمواد 748 من ق اإ م اإ(
بطلب من ورثة املرحوم كال�ش فو�شيل و هم : كال�ش را�شية – دليلة – منري – ر�شيد – حممد – غليب –

 الدائنني / طالبني – البيع 
ال�ساكنني / ب 08 جنان بن عمر – القبة – اجلزائر 

�سد / ورثة املرحوم كال�ش جمال و هم : اأرملته بومهدي ح�شينة و بناته : كال�ش ن�رسين – رمية – جنية 
ال�ساكنني ب / جنان بن عمر رقم 261 القبة – اجلزائر 

مبقت�شى ال�شند التنفيذي للحكم ال�شادر عن حمكمة ح�شني داي ) الق�شم العقاري ( بتاريخ : 17/10/02 جدول رقم : 17/00759 
فهر�ش رقم : 04728 /17 املمهور بال�شيغة التنفيذية بتاريخ : 2018/02/19 حتت رقم 2018/292 القا�شي ببيع العقار الثاين 

الكائن  /  ب�شارع املوؤمن م�شيت رقم 261 املتكون من طابق �شفلي ، طابق اأر�شي ، طابق علوي اأول م�شاحته 420 م2 
نعلن نحن املح�رسة الق�شائية الأ�شتاذة /حيمور نورة اأنه مت اإيداع قائمة �رسوط البيع اخلا�شة بالعقار الثاين باأمانة �شبط 
املحكمة و مت التاأ�شري على حم�رس الإيداع بتاريخ : 2020/01/29  حتت رقم 2020/03 و مت حتديد جل�شة العرتا�شات 

بتاريخ : 2020/02/17 على ال�شاعة : 10.30 �شباحا 
التعيني : العقار الثاين الكائن / �شارع املوؤمن م�شيت رقم 261 املتكون من طابق �شفلي ، طابق اأر�شي ، طابق علوي اأول 

م�شاحته 420 م2 
- تقدم الإعرتا�شات بعري�شة اإىل رئي�ش ق�شم البيوع العقارية لدى حمكمة ح�شني داي 03 اأيام قبل جل�شة العرتا�شات / حدد 

ال�شعر الفتتاحي للمزايدة ب 90.000.00 دج ح�شب اخلبري خنو�ش بلحول 
املح�سرة الق�سائية  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد احلميد

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

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

حم�سر تبليغ حكم ح�سوري اعتباري عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رس ق�شائي لدى اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رساقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�سيد)ة( : بن طاهر املداين 
ال�ساكن ب : �شارع عي�شاوي اخلري بلدية اخلليل دائرة عني قا�شد برج بوعريريج 

القائم يف حقه)ها( الأ�ستاذ )ة( : بن نا�شف مولود 
-�سد : مواز �شمري 

العنوان : طريق بو�شماعيل بلدية القليعة 
- بناء على حكم اعتباري ح�شوري �شادر عن حمكمة القليعة الق�شم املدين بتاريخ 19/06/26 رقم اجلدول 19/02196 رقم الفهر�ش 19/03413

بناءا على حم�رس التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 
حم�رس حكم ح�شوري اعتباري املوؤرخ 2019/08/01  عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة  

بناء على ر�شالة بريدية م�شمنة الو�شول رقم 714 227 77 003
- بناءا على حم�رس تبليغ حكم ح�شوري اإعتباري عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ   2019/08/29

 بناءا على حم�رس تبليغ حكم ح�شوري اإعتباري عن طريق التعليق بالبلدية  بتاريخ 2019/08/29
بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر بن�رس م�شمون عقد التبليغ الر�شمي بجريدة يومية وطنية �شادر عن 
ال�شيد رئي�ش حمكمة القليعة  بتاريخ 2020/01/27 رقم الرتتيب 20/00157 ، ياأذن بن�رس م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف : حم�رس تبليغ  حكم ح�شوري اإعتباري 
املوؤرخ 2019/08/01 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة للحكم ال�شادر عن حمكمة القليعة الق�شم املدين بتاريخ 19/06/26 رقم اجلدول 19/02196 رقم الفهر�ش 19/03413 
املت�شمن مايلي  :  )).... يف املو�شوع : الزام املدعى عليه مواز �شمري باأن يدفع للمدعي بن طاهر املداين ، مبلغ الدين العالق يف ذمته و املقدر مبليون و ثمامنائة و 
خم�شة و ثالثني األف و خم�شمائة دينار جزائريا )1835500 دج( و مبلغ مائة الف دينار جزائري )100000 دج ( تعوي�شا عن اإخالله بالتزاماته التعاقدية وحتميل املدعى عليه 

امل�شاريف الق�شائية  ....(( يف جريدة يومية وطنية 
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بقلم: عي�سى قراقع

وغري  مرجتة  منطقة  يف 
الوح�شية  وا�شتفحال  م�شتقرة 
املدعومة  الإ�رسائيلية 
اأمريكيا، جتل�س فل�شطني اآمنة 
يف ح�شنه وقلبه وعقله، يخاف 
و�شجرة  وولد  حجر  كل  على 
ينابيعها  على  يخاف  ورواية، 
وحيويتها  وهوائها  وترابها 
يحميها  الناب�شة،  و�رسايينها 
وب�شمود  احلكيمة  بقراراته 
اإن�شاين اف�شل �شالح الحتالل 
الع�شكرية  وتر�شانته  النووي 
اأبو  الرئي�س  املدججة. 
دولة عظمى  تقود  اأنت  مازن: 
قائد  لأنك  فل�شطني،  ت�شمى 
اأ�شري،  املليون  �شعب  على 
من  املوؤلفة  الآلف  و�شعب 
ال�شهداء واجلرحى واملبعدين 
والالجئني، حتمل معك ذخرية 
تتجدد  تن�شب،  ل  ت�شحيات 
اخلطر  اقرتب  كلما  وتنفجر 
تقرير  وحق  حياتنا  ليداهم 
و�رسعية  وعدالة  م�شرينا 
مازن:  اأبو  الرئي�س  ق�شيتنا. 
التي  العظمى  القوة  هذه  ما 
يف  �شعبك  مع  تقف  متلكها 
القرن  �شفقة  ي�شمى  ما  وجه 
لي�شت  فل�شطني  الأمريكية، 
للبيع،  لي�شت  القد�س  للبيع، 
على  م�شاومة  ول  مقاي�شة  ل 
لل�شعب  ال�شيا�شية  احلقوق 
الفل�شطيني، واإذا كانت اأمريكا 
اأ�شاطيلها  حترك  اأن  ت�شتطيع 
فاأنت  وموؤامراتها،  وجيو�شها 
والتاريخي  الثابت  مبوقفك 
اجلميع  كلها،  الدنيا  حركت 
الأحياء  لل�شوارع   خرج 

والقرى  املخيمات  وال�شهداء، 
والهواء  ال�شجر  واملدن، 
انتفا�شة  هي  وال�شالوات، 
الكرامة  �شوى  ميلك  ل  �شعب 

والإرادة العنيدة.

 الرئي�س اأبو مازن:

 اأنت تقود دولة عظمى ت�شمى 
عنك  قالوا  لهذا  فل�شطني، 
متد  العامل،  يف  رجل  اخطر 
وبثقة  طويال  لل�شالم  يدك 
والقمع  واحلرب  املوت  برغم 
�شعبك،  له  يتعر�س  الذي 
والعدالة  بال�شالم  حتاربهم 
حربا  �شالمك  اعتربوا  لهذا 
وخرافاتهم  اأ�شاطريهم  على 
وقد  الباطلة،  واأحالمهم 
يتقم�س  اأن  حاول  من  ك�شفت 
كجالد  وعريته  ال�شحية،  دور 
اأبواب  على  يقف  و�شجان 
اإطالق  �شوى  يجيد  ل  اأر�شنا 
وارتداء  القيود  وحمل  النار 

الب�شاطري الع�شكرية.

 الرئي�س اأبو مازن:

 اأنت تقود دولة عظمى ت�شمى 
فل�شطني، ت�شعى لي�س فقط اإىل 
حترير �شعبك من الحتالل بل 
اإىل حترير املحتلني من عقلية 
متدهم  اأن  حتاول  الحتالل، 
الن�شانية  الأخالقية  باملعونة 
الثقافية لي�شتيقظوا ول يغرقوا 
والعن�رسية  الفا�شية  يف  اأكرث 

ولكنهم ل ياأبهون.

الرئي�س اأبو مازن: 

ول  طائرات  عندك  لي�س 
ل  زاحفة،  �شورايخ ولجيو�س 
متلك �شوى الكوفية وروح احلق 
واملوؤمنني  والكني�شة  والقد�س 
املرابطني  هلل  وال�شاجدين 
مع  ال�شاعدين  و�شهداًء  اأحياء 

الدعاء والرتاتيل والرجاء.

الرئي�س ابو مازن : 

من  ترامب  اقرتب  عندما 
وي�شتوطنها  ليهودها  القد�س 
غري  الباطلة  بقراراته 
اأمام  له  وقفت  ال�رسعية 
بوابات القد�س، اأطلقت الأذان 
فا�شتنفر  الأجرا�س  وقرعت 
والأنبياء،  وال�شهداء  التاريخ 
وارتدوا  املدينة  يدخلوا  ومل 

خائبني. الرئي�س 
اأبو مازن:

ما  الثمانيني،  الرجل  واأنت   
ما  امل�شتعل؟  ال�شرب  هذا 
التي  ال�شارخة  ال�شيا�شة  هذه 
يف  الوردي  النفجار  اإىل  اأدت 
براكني  فانطلقت  �شدورنا 
حياتنا؟ كاأنك ت�شعى اإىل و�شع 

حّد لبوؤ�س الدنيا كلها.

الرئي�س ابو مازن :

اخلطر  من  العامل  حذرت   
التي  "ا�رسائيل"  املاحق 
الف�شل  جرمية  متار�س 
والأمن  ال�شلم  على  العن�رسي 
ال�شالم  اأن  وقلت  العامل،  يف 
ول  فل�شطني،  من  اإل  يبداأ  ل 
القد�س، ول دولة  �شالم بدون 

العامل  ودعوت  القد�س،  بدون 
القد�س  اإىل  ياأتي  اأن  كله 
ليت�شدوا لإرهاب امل�شتوطنني 
يقتحموا  الذين  واملتطرفني 
هو  ما  وكل  والعبادة  ال�شالة 

مقد�س يف الكون. 

الرئي�س اأبو مازن:

 اأنت تقود دولة عظمى ت�شمى 
اأكرث  اإىل  ان�شمت  فل�شطني، 
واتفاقية  معاهدة   105 من 
قانونيا  حم�شنة  دولة  دولية، 
دولة  وحقوقيا،  وح�شاريا 
والن�شانية  العدالة  يف  تتاألق 
فيه  يغرق  الذي  الوقت  يف 
اجلرمية  يف  "الإ�رسائيليون" 
املنظمة ويف الف�شاد الأخالقي 
وقد حتولوا اإىل دولة دكتاتورية 
يف  ظالمية  دينية  ع�شكرتارية 

هذه املنطقة.

 الرئي�س اأبو مازن:

وهم  �شجرة  تزرع  اأنت   
كر�شيا  تر�شل  اأنت  يقلعوها، 
متحركا ملقعد مبتور القدمني 
وهم  ثريا،  ابو  ابراهيم  ا�شمه 
متعمدة،  جرمية  يف  يعدمونه 
لأولدنا  املدار�س  تبني  اأنت 
اجلدار  برغم  واحلدائق 
الأر�س  ونهب  وال�شتيطان 
اعتقال  حمالت  ي�شنون  وهم 
الأطفال،  �شفوف  يف  وا�شعة 
اأنت تبني بيتا يف القد�س وهم 
يهدمون، ولكنك توا�شل البناء، 
وت�شقط  فتنه�س  مرة  ت�شقط 
لكنك  وتنه�س  مرة  عا�رس  يف 

ل ت�شقط اأبدا. 

الرئي�س ابو مازن: 

اأنت تقود دولة عظمى ت�شمى 
رجال مي�شون  فيها  فل�شطني، 
ومل  ال�شجون  يف  عاما   38
اإرادات  فيها   ، ي�شت�شلموا 
جتوع وجتوع من اأجل الكرامة 
تخ�شع  ل  وال�رسف،  واحلرية 
املالية  والقر�شنة  للم�شاومة 
ت�رسخ  الإ�رسائيلي،  والبتزاز 
هوؤلء  بان  العابثني  وجوه  يف 
اإرهابيني  لي�شوا  املنا�شلني 
منطقة  هنا يف  بل  وجمرمني، 
اإرهاب  دولة  الأو�شط  ال�رسق 
اإ�رسائيل  هي  منظم  ر�شمي 
تنتج  �شيا�شي،  فجور  دولة 
الإرهاب،  ومتار�س  الإرهاب 

دولة ع�شابات خارج القانون. 

الرئي�س اأبو مازن:

 اأنت تقود دولة عظمى ت�شمى 
اإىل  تعي�س  اأن  قبلت  فل�شطني، 
جوارهم يف دولة حرة م�شتقلة 
 ، ال�رسيف  القد�س  عا�شمتها 
واختبئوا  وارتعبوا  فارجتفوا 
والأبراج  اجلدران  خلف 
من  يخافون  امل�شلحة، 
 ، معزولني  مر�شى  الآخرين، 
دولة اآلية تع�شق املوت والبقاء 
من  تخاف  دولة  مع�شكر،  يف 
التي تعطيها  احلياة امل�شرتكة 
لهم، ل يعرفون �شوى ال�شغط 
يف  غارقون  الزناد،  على 

اخلطيئة.

 الرئي�س اأبو مازن:

 اأنت تقود دولة عظمى ت�شمى 
وال�شجر  النهر  فيها  فل�شطني، 
وال�شهيدة  وال�شهيد  والنجمة 
والأ�شرية  والفرا�شة  والأغنية 
والإبداع  واملو�شيقى  والأ�شري 
املدار�س،  يف  ال�شباح  ون�شيد 
القمح  وتاريخ  القد�س  وفيها 
والأحالم  الأحمر  والع�شل 
الكبرية وال�شغرية، مل تن�س اأن 
اأجدادنا،  بناها  البيوت  هذه 
هي  �رسخات  لها  وجروحنا 
رائحة  لها  اأر�شنا  ،واأن  نحن 
ال�شالم الأبي�س والرنج�س على 

ينابيع املاء، وقوة الذاكرة.

مل اأ�سمع اأن زعيما وقائدا يف هذا القرن حتدى البيت االأبي�س وقراراته العدوانية وقال الأمريكا بكل �سجاعة وبطولة ويقني ال، ب�سوت 
جهوري وبال تكتيك ومواربة، معتمدا على اهلل وعلى �سعبه العظيم وت�سحياته  الكبرية، انه الرئي�س الفل�سطيني اأبو مازن. 

�لرئي�س �أبو مازن: �أنت تقود دولة عظمى ت�سمى فل�سطني
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تربئة �حلكومة �ال�سرت�لية للمهند�س �لفل�سطيني حممد �حللبي 
كتب / عبد النا�سر 

فروانة:

ال�شرتالية  احلكومة  براأت  
حممد  الفل�شطيني  املهند�س 
احللبي من التهامات املوجهة له 
يدح�س كل التهامات الإ�رسائيلية 
املوجهة له، وباملقابل يوؤكد على 
عمل  حول  الفل�شطينية  الرواية 
قطاع  يف  الإن�شانية  املوؤ�ش�شات 
احللبي  واأقوال  وين�شجم  غزة 
املعتقل  يف �شجون الحتالل منذ 

ون�شف  �شنوات  ثالث  من  اأكرث 
الإ�رسائيلية  التهم  نفى  والذي 
جملة وتف�شيال.. وكانت احلكومة 
اليوم  اأ�شدرت  قد  ال�شرتالية 
التحقيق  جلان  تربئة  حول  بيانا 
للمهند�س/حممد  ال�شرتالية 
املوجهة  التهم  من  احللبي  
"املخابرات  قبل  من  اإليه 
ال�رسائيلية" حول متويل ف�شائل 
موؤ�ش�شة     خالل  من  فل�شطينية 
كان  التي       Worldvision
وهي  غزة،  قطاع  يف  يديرها 

الإغاثة  جمال  يف  متخ�ش�شة 
وامل�شاعدات الإن�شانية. وطالبت 
ال�رسائيلي  الحتالل  �شلطات 
باإطالق �رساحه. وبهذه املنا�شبة 
املهند�س  اعتقال  اأن  على  نوؤكد 
جرمية  يعترب  احللبي  حممد 
و�شمة  ي�شكل  اعتقاله  وا�شتمرار 
عار على من يدعون الدميقراطية 
والقانون يف دولة الحتالل، الأمر 
رجال  تدخل  ي�شتدعي  الذي  
وموؤ�ش�شات  فل�شطني  يف  القانون 
حقوق الإن�شان يف الوطن العربي 

والعدالة  الدميقراطية  ودعاة 
املحاكمات  و�شمان  الق�شائية 
فكل  اأجمع.  العامل  يف  العادلة 
بتحرك  اليوم  مطالبون  هوؤلء 
وا�شح،  موقف  واإبداء  جدي، 
واإطالق  جريئة،  كلمة  وت�شجيل 
�رسخة �شادحة، لإيقاظ ال�شمري 
اإىل  خطوة  واتخاذ  الإن�شاين، 
الأمام. فلم يعد ال�شمت مقبولً، 
الآن  كافية  تعد  الكلمة مل  وحتى 
قوامه  ا�رسائيلي  ق�شاء  اأمام 
الظلم، ق�شاء هو الأكرث قهراً يف 

العامل وانحدارا بانحيازه جلانب 
والأقل  ال�شحايا،  �شد  اجلالد 
فلقد  الإن�شان.  حلقوق  احرتاما 
احللبي  حممد  املهند�س  اعتقل 
ع�رس  اخلام�س  يف  )43عاما( 
خالل   ،2016 عام  جوان  من 
حانون/ بيت  معرب  عرب  تنقله 

وما  غزة(،  قطاع  )�شمال  ايرز 
للمحاكمة  وقدم   ، معتقال  زال 
اأطول  )134( مرة، يف واحدة من 
تاريخ  مدار  على  املحاكمات 
حيث  من  ال�رسائيلي  الحتالل 

اعرتاف  دون  املرات،   عدد 
ودون  اإليه،  املوجهة  بالتهم  منه 
مقدرة الق�شاء على اإدانته، فيما 
اإىل  الحتالل  �شلطات  ت�شعى 
ال�شغط عليه وم�شاومته لالإقرار 
لتثبيت  اإليه  املوجهة  بالتهم 
املوؤ�ش�شة،  عمل  وت�شويه  روايتها 
وهذا يندرج يف �شياق ا�شتهداف 
عام  ب�شكل  الدولية  املوؤ�ش�شات 
ان�شانية  م�شاريع  تتبنى  التي  و 
ومالحقتها  غزة  قطاع  يف 
املمولة  الدول  على  وال�شغط 

احل�شار  ا�شتمرار  ظل  يف  لها، 
بهدف  القطاع،  على  امل�رسوب 
اأو على  واإيقاف عملها،  اإغالقها 
بو�شلتها  وحرف  حتييدها  الأقل 
وا�شتمرار  اهتماماتها،  وتغيري 
وجودها وفقا ل�رسوط الحتالل. 
فلننت�رس للعدالة ولنعمل من اجل 
حممد  املهند�س  حرية  �شمان 
اأطفاله  اىل  وعودته  احللبي 
ينتظرون  الذين  واأهله  واأ�رسته 

عودته على اأحر من اجلمر.



الأحد 16 فيفري   2020  املوافـق  ل 22 جمادى الثاين  1441ه 11

ميالد: قيٌد ثم نطفة ثم طفلة ثم حرية حمتومة
ال�صامتة  معاناتهم  وزوجاتهم، لتعك�س  الأ�صرى  من  قليل  عدد  اأو�صاط  بني  باهت  بخجل وب�صوت  ُتناق�س  فكرة م�صتغربة  كانت  البدء  يف  الأنابيب":  النطف" و"زراعة  "تهريب 

ورغبتهم اجلاحمة يف حتدي ال�صجان وحتقيق حلمهم باأن ُتنجب ن�صاوؤهم اأطفاًل لهم، يحملون اأ�صماءهم من بعدهم. كان هذا اأوائل ت�صعينيات القرن املا�صي.
بقلم/عبد النا�صر عوين فروانة

اأ�صري حمرر وكاتب خمت�س 
ب�صوؤون الأ�صرى

�أذهانهم  يف  عالقة  بقيت 
�ت�ساع  حلني  �لتحقق  م�ؤجلة 
�لظروف  وت�فر  �لقب�ل  د�ئرة 
ومل  �لنجاح،  وع��مل  �ملنا�سبة 
ح�ساباتهم  من  �أبد�ً  ت�سقط 
�أجندة  على  حا�رضة  وظلت 
فعلهم  وجدول  طم�حاتهم 
فحاول��  �ملتعددة،  وجتاربهم 
حقيقًة  باتت  �أن  �إىل  مر�ر� 
تل�  �لنجاح  ت�سجل  ملم��سًة 
ظاهرة  �لي�م  لتغدو  �لآخر، 
�ملزيد  وحتقق  بالت�ساع  �آخذة 
�ل�سجن  رغم  �لنت�سار�ت  من 
ل�رضوط  �مل�ؤبد، وفقاً  وحكم 
و�إجر�ء�ت تتطابق مع �ل�رضيعة 
لقد �سجل  �لأ�سري  �لإ�سالمية. 
�لزبن"  "عمار  �لفل�سطيني 
�مل�ؤبد  بال�سجن  �ملحك�م 
ه�  جناحا  �حلياة(،  )مدى 
�لأول يف تلك �مل�سرية، �ملقرة 
حينما  �رضعاً،  و�ملجازة  دوليا 
"نطفة"  تهريب  يف  جنح 
�أ�سماه  طفاًل  زوجته  لتُنجب 
�أوت   13 يف  وذلك  "مهند" 
�لنجاح  يكن  لكنه مل  عام2012، 
ع�رض�ت  تاله  �لأخري، حيث 
�لنجاحات و�لنت�سار�ت لأ�رضى 
لتنظيمات  ينتم�ن  فل�سطينيني 
يف  متعددة ويقبع�ن  فل�سطينية 
وينحدرون  متباعدة،  �سج�ن 
خمتلفة،  جغر�فية  مناطق  من 
حيث تعددت �لأ�سماء وتن�عت 
و�حلزبية،  �لفكرية  �لنتماء�ت 
ق�سيتهم  �أن  على  لي�ؤكدو� 
و�حدة  ومعركتهم  م�حدة 
من  وث�رتهم  م�سرتك  وحلمهم 
ز�لت  ما  و�ل�ج�د  �حلياة  �أجل 
�لق�سبان.  خلف  حتى  م�ستمرة 
عن  �لظاهرة  تلك  عرّبت  لقد 
هم �إن�ساين عميق لدى �لأ�رضى، 
حتدي  يف  جاحمة  ورغبة 
�سيا�سة  وم��جهة  �ل�سجان 
و�لتدمري  �لإن�ساين،  �لطم�س 
متار�سه  �لذي  �ل�جد�ين، 
بحقهم.  �لحتالل  �سلطات 
�لحتالل  على  �أق�سى  فلي�س 
�لفل�سطيني،  �لتكاثر  هذ�  من 
رغم  �حلياة  ��ستمر�رية  ومن 
�ملفرو�س  �خلناق  ت�سديد 

ل�سلطات  يرق  مل  لذ�  عليهم. 
�لنجاح، �لذي  هذ�  �لحتالل 
�أنه  على  فل�سطينياً  له  يُنظر 
�إحباط  فاأر�دت  �نت�سار، 
على  و�لق�ساء  �لفكرة 
�إجر�ء�ت  فاتخذت  �لظاهرة، 
وجماعية،  فردية  عقابية، 
�ل�سج�ن  د�خل  �لأ�رضى  بحق 
هذ�  �ىل  يلج�ؤون  �لذين 
�لنفر�دي  كالعزل  �خليار، 
وفر�س  �لأهل  زيارة  ومنع 
غر�مات مالية وغريها، فيما 
�إجر�ء�ت  �تخاذها  �لأخطر 
عن�رضية  وخط��ت  تع�سفية 
وغري �أخالقية بحق �لزوجات 
من  �مل�ل�دين  و�لأطفال 
لأ�رضى  مهربة  نطف 
تعتربهم  فل�سطينيني و�لذين 
""�أطفال غري �رضعيني". ومع 
ذلك فالتحدي قائم و�ملعركة 
م�ستمرة و�لنت�سار�ت تتكرر. 
وخالل �لعام 2019 �سجل )11( 

يف  جناحات  فل�سطينياً  �أ�سري�ً 
ن�ساوؤهم  و�أجنبت  �ل�سدد  هذ� 
)16( طفاًل، فيما �سجل �لأ�سري 
�لفل�سطيني "وليد دقة" �لنجاح 
�لأ�سرية  وللحركة  له  �لأول 
وذلك  �جلاري،  �لعام  خالل 
زوجته  �إىل  نطفة  تهريب  بعد 
�أجنبت  �لتي  �سالمة"  "�سناء 
�لثالث  يف  "ميالد"  �مل�ل�دة 
لريتفع  �جلاري،  فرب�ير  من 
حقق��  �لذين  �لأ�رضى  عدد 
يف  �أ�سمائهم  و�سجل��  جناحا 
�أ�سري�  �إىل )68(  �مل�سرية  تلك 
 )85( نح�  ن�ساوؤهم  و�أُجنبت 
عليهم  يُطلق  وه�ؤلء  طفال، 
هي  �حلرية". "ميالد"  "�سفر�ء 
�أُجنبت  �لتي  �جلديدة  �لطفلة 
لكنها  �ملهربة"،  "�لنطف  عرب 
حيث �أدرك  �لأخرية،  تك�ن  لن 
�أن  كبري  وب�عي  �لأ�رضى 
لذ�  ت�ستمر،  �أن  يجب  �حلياة  
قيدهم  على  يتعال�ن  تر�هم 
ما  تنا�سي  ويحاول�ن  و�أملهم، 
وق�س�ة  �لقيد  وخز  من  بهم 
دوما  ويفكرون  �ل�سجان، 
فرت�هم  للفرح.  �أ�سباب  بابتد�ع 
�أجل  من  ويبدع�ن  يفكرون 
�ل�سمري،  ور�حة  �لثبات  حتقيق 
�لنت�سار�ت  لنتز�ع  وينا�سل�ن 
كل  ومع  �سجانيهم،  على 
�نت�سار جديد يفرح�ن ويتلق�ن 

�ل�سعادة.  من  جديدة  جرعات 
هذ� حالهم وتلك هي حياتهم. 
هي  �ملن�ية  �لنطف  وتهريب 
�لتي  �ملعارك  من  و�حدة 
فيها  وحقق��  �لأ�رضى  خا�سها 
�ل�سجن  جدر�ن  رغم  �لنت�سار 
�ل�سجان  وعي�ن  �ل�ساهقة، 
�لأمنية  و�لإجر�ء�ت  �حلاقدة، 
�ملر�قبة  وكامري�ت  �مل�سددة، 
�لفل�سطيني  و�لأ�سري  �ملعقدة. 
"وليد دقة" من باقة �لغربية يف 
�ملناطق �ملحتلة عام 1948 ه� 
ن�ساأتها  منذ  بالفكرة  �آمن  من 
جر�أة  و�أكرث  ق�يا  مد�فعا  وكان 
ترجمتها  وحاول  غريه،  من 
�أن حقق  �إىل  تردد  ودون  مر�ر�ً 
�ل�سجن  على  و�نت�رض  �لنجاح 
حقه  و�نتزع  �ل�سجان  وقهر 
حينما  �مل�رضوع  حلمه  وحقق 
�سجل جناحا يف تهريب "نطفة" 
من  �لثالث  يف  زوجته  لتُنجب 
م�ل�دتهما  �جلاري  فرب�ير 
"ميالد".  �أ�سم�ها  و�لتي  �لبكر 
"�سناء  �ملنا�سلة  �لزوجة  هذه 
منذ  به  �رتبطت  �سالمة" �لتي 
م�سريها  1999، وربطت  �لعام 
يقني  على  كانت  وهي  معه، 
دون  ط�ياًل،  �ستنتظره  باأنها 
�ل�سج�ن  �إد�رة  لهما  ت�سمح  �أن 
�أو  باللتقاء  �لإ�رض�ئيلية 
ين�س  كما  �لزوجية  باخلل�ة 

عليه �لقان�ن �لإ�رض�ئيلي. ويعد 
دقة" �ملعتقل  "وليد  �لأ�سري 
من  و�لع�رضين  �خلام�س  منذ 
حكما  ويق�سي   1986 مار�س 
من  �سنة، و�حد   )39( بال�سجن 
�ملعتقلني  �لقد�مى  �لأ�رضى 
�تفاقية  ت�قيع  قبل  ما  منذ 
رف�ست  �لذين  �أو�سل� 
"�إ�رض�ئيل" �لإفر�ج عنهم �سمن 
�لفر�جات �ل�سيا�سية و�سفقات 
"وليد  �لأ�سري  �لتبادل. كما برز 
وقيادي  مثقف  كمنا�سل  دقة" 
وكاتب  بارع  و�سيا�سي  م�ؤثر 
بني  من  �لأبرز  ولعله  متميز، 
ح�ل  �ل�سج�ن  د�خل  كتب��  َمن 
وكان  �لفل�سطينية،  �حلالة 
حلال  و�سفه  يف  متيز�  �لأكرث 
ر�سائله  عرب  وو�قعها  �ل�سج�ن 
�لق�سبان،  خلف  من  �ملهّربة 
فنية  �إبد�ع  بقدرة  ميتاز  حيث 
حياة  ر�سم  يف  عالية  و�أدبية 
خلف  وي�مياتهم  �لأ�رضى 
��سم  �ختري  ولقد  �ل�سم�س. 
"ميالد" حتقيقا لر�سالة م�ؤثرة 
كتبها �لأ�سري "وليد دقة" د�خل 
�لذكرى  يف  عام2011  �سجنه 
لعتقاله،  و�لع�رضين  �خلام�سة 
يك�ن  باأن  فيها عن حلمه  عرّب 

�أبا وهذ� ن�سها:
�أكتب لطفل مل ي�لد بعد..

�أكتب لفكرة �أو حلم بات يرهب 

علم،  �أو  ق�سد  دون  �ل�سجان 
وقبل �أن يتحقق..

�أكتب لأي طفل كان �أو طفلة..
�إىل  ياأت  مل  �لذي  لبني  �أكتب 

�حلياة بعد..
�أكتب مليالد �مل�ستقبل، فهكذ� 
ن�سميها،  ن�سميه/  �أن  نريد 
�أن  للم�ستقبل  �أريد  وهكذ� 

يعرفنا...
عزيزي ميالد،

�خلام�س  عامي  �أنهي  �لي�م، 
ت�سعة  �ل�سجن،  يف  و�لع�رضين 
وثالث�ن  وو�حد  ومئة  �آلف 
ي�ما وربع )9131(... �إنه �لرقم 
�إنه  حد..  عند  ينتهي  ل  �لذي 
مل  �لذي  �لعتقايل  عمري 
بلغت  قد  �أنا  وها  بعد...  ينته 
�خلم�سني، وعمري قد �نت�سف 
و�لأيام  �ل�سجن و�حلياة...  بني 
�لأيام..  عنق  على  قب�ست  قد 
�ل�سجن  يف  �أم�سيته  ي�م  كل 
�أم�سيته  �لذي  "�سقيقه"  يقلب 
يحاول  ككي�س  �حلياة،  يف 
�إفر�غ ما تبقى به من ذ�كرة... 
على  يتغذى  كالنار  فال�سجن 
يا  وذ�كرتي،  �لذ�كرة..  حطام 
ه�سيما  غدت  �لقلب،  مهجة 
وجف ع�دها... �أهّربها مدونة 
بنار  حتى ل حترتق  ورق  على 
�أنت،  �أما  و�لن�سيان..  �ل�سجن 
فاأنت �أجمل تهريب لذ�كرتي... 

�أنت ر�سالتي للم�ستقبل بعد �أن 
�مت�ست �ل�سه�ر رحيق �أخ�تها 
تنا�سفت  و�ل�سنني  �ل�سه�ر... 

مع �أخ��تها �ل�سنني.
قد  عزيزي  يا  �أحت�سبني 
جننت؟؟ �أكتب ملخل�ق مل ي�لد 

بعد؟
ن�وية  دولة  �جلن�ن..  �أيهما 
بعد  ي�لد  مل  طفال  حتارب 
�أمنيا،  خطر�  فتح�سبه 
تقاريرها  يف  حا�رض�  ويغدو 
ومر�فعاتها  �ل�ستخبارية 
�لق�سائية.. �أم �أن �أحلم بطفل؟

�أيهما �جلن�ن.. �أن �أكتب ر�سالة 
ملفا  �حللم  ي�سبح  �أن  �أم  حللم 

يف �ملخابر�ت؟
�أنت يا عزيزي متلك �لآن ملفا 
�ل�ساباك  �أر�سيف  يف  �أمنيا 

�لإ�رض�ئيلي... فما ر�أيك؟
هل �أكف عن حلمي؟

مر�رة  رغم  �أحلم  �ساأظل 
�ل��قع...

للحياة  معنى  عن  و�ساأبحث 
رغم ما فقدته منها...

هم ينب�س�ن قب�ر �لأجد�د بحثاً 
عن �أ�سالة م�ه�مة...

م�ستقبل  عن  نبحث  ونحن 
�سك  ل  لالأحفاد...  �أف�سل 

�آت...
�سالم  ميالد...  �سالم 

عزيزي...
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عي�شة ق.

تعود  التخوفات  جعل  الأمر  هذا 
بالدرجة الأوىل اىل اإمكانية حدوث 
ديربي  برجمة  ظل  يف  انزلقات 
كبري معروف بالإقبال اجلماهريي 
اأعوام من  الذي مييزه على مدار 
 5 ملعب  مدرجات  امتالء  خالل 
الفريقني،  جماهري  من  جويلية 

الكرمي  عبد  الرئي�س  هيئة  يجعل 
مدوار ت�ضطر على مراجعة قرار 
التاريخ  نف�س  الديربي يف  برجمة 
 24 تاأجيله  باإمكانية  وتغيريه 
�ضاعة، حيث يتوا�ضل الإبهام حول 
�ضبط موعد املباراة يف موعدها 
اآخر يف  لتاريخ  تغيريه  اأو  الأ�ضلي 
اأيام  انتظار ما �ضوف ت�ضفر عليه 

الأ�ضبوع احلايل.

اإدارة  اأ�ضندت  اأخرى،  جهة  من 
مهمة  »�ضو�ضطارة«  اأبناء  ت�ضكيلة 
الفنية  العار�ضة  على  الإ�رشاف 
امل�ضاعد  املدرب  اإىل  للفريق 
التي  ال�ضتقالة  بعد  زميتي  فريد 
دزيري  بالل  املدرب  بها  تقدم 
من  املخيب  الإق�ضاء  عقب 
اإثر  على  اجلمعية  كاأ�س  مناف�ضة 
الهزمية التي تكبدها النادي امام 

جمعية وهران يف الدور ال�ضاد�س 
على  زميتي  �ضيكون  حيث  ع�رش، 
منح  اأجل  من  الحتياط  دكة 
الالعب  رفقاء  اإىل  التعليمات 
الذي  للتنقل  حت�ضبا  مفتاح  ربيع 
عني  جمعية  ملالقاة  ينتظرهم 
لقاء يجري غدا حت�ضبا  مليلة يف 
للجولة 19 من الرابطة املحرتفة 

الأوىل.

يتواجد الديربي العا�شمي الذي يجمع اجلارين احتاد العا�شمة ومولودية جلزائر حل�شاب اجلولة 19 من الرابطة 
املحرتفة الأوىل حتت طائل التاأجيل، بعدما اأكدت م�شادر مقربة اأن الرابطة املحرتفة لكرة القدم تدر�س اإمكانية 

تغيري الديربي الأول يف اجلزائر واملربجمة يف تاريخ 22 فيفري املقبل اإىل موعد اآخر، حيث ياأتي �شبب التاأجيل اإىل 
تزامن املباراة مع ذكرى مرور عام على اندلع احلراك ل�شعبي يف بالدنا بتاريخ 22 فيفري 2019 

تاأجيل ديربي احتاد العا�ضمة ومولودية زميتي يقود ت�شكيلة �شو�شطارة اأمام جمعية عني مليلة
اجلزائر وارد

بعد الأخبار الرائجة حول اقتحامهم امللعب واإيقاف احل�شة التدريبية

واجي ينفي اعتداء اأن�ضار الن�ضرية على الالعبني
داي  ح�ضني  ن�رش  لعب  نفى 
مت  التي  الأخبار  واجي  العيد 
اأن�ضار  اقتحام  حول  تداولها 
التدريبية  للح�ضة  الفريق 
رفقة  تعر�ضه  بعد  واإيقافها 
و�رشقة  العتداء  اإىل  زمالئه 
اأكد  حيث  النقالة،  هواتفهم 
لعب و�ضط النادي العا�ضمي اأن 
الأخبار التي مت تداولها ون�رشها 
التوا�ضل  موقع  �ضفحات  عرب 
الجتماعي »فاي�ضبوك« مغلوطة 
وغري �ضحيحة تهدف اإىل ت�ضويه 
�ضمعة اأن�ضار الن�رشية، حيث مت 
تداول فيديو لالعب واجي الذي 
يوؤكد من خالله عدم تعر�س اأي 
ال�رشر  اإىل  الن�رشية  من  لعب 
ما  عك�س  بهم،  الأذى  واإحلاق 
للنادي  الر�ضمية  ال�ضفحة  ذكرته 
العا�ضمي يف »الفاي�ضبوك«، والتي 
ذكرت اأن الأن�ضار اقتحموا ملعب 
داي  بح�ضني  �ضيام«  »بن  مركز 
اأين كان الالعبون يجرون ح�ضة 
الديربي  للقاء  حت�ضريا  تدريبية 
اأمام �ضباب بلوزداد املقرر غدا 
حت�ضبا  جويلية   5 ملعب  على 
للجولة 18 من الرابطة املحرتفة 
الأوىل، اأين تعر�ضوا اإىل العتداء 
و�رشقة هواتفهم النقالة، ا�ضطّر 
الدين  عز  ملدرب  اإثرها  على 
احل�ضة  اإيقاف  اإىل  جودي  اآيت 
واإلغائها، لكن الالعب واجي نفى 

من  لعب  ول  اأن  واأو�ضح  اخلرب 
وكل  اعتداء  اإىل  تعر�س  الفريق 
ما مت تداوله غري �ضحيح واأخبار 

مغلوطة ل غري.
و�ضعية  يف  ح�ضني  ن�رش  يتواجد 
معقدة و�ضعبة منذ انطالق هذا 
اأين يعاين على م�ضتوى  املو�ضم، 
يف  يتواجد  الذي  وهو  النتائج 
ذيل  ويتقا�ضم  اخلطر،  منطقة 
الرتتيب رفقة احتاد ب�ضكرة، على 
بعد �ضت نقاط ملغادرة املنطقة 
احلمراء، لأمر الذي يعقد الأمر 
�رشاع  يف  للن�رشية  بالن�ضبة 
�ضعوبة  ظل  يف  البقاء،  حتقيق 
للتناف�س  بالن�ضبة  املاأمورية 
على  املوؤخرة  اأندية  بني  القوي 

من  تبقى  فيما  ال�ضقوط  تفادي 
اأين  احلايل،  الكروي  املو�ضم 
الأحمر  اللونني  اأ�ضحاب  يدفع 
الإداري  ال�رشاع  ثمن  والأ�ضفر 
اأبرز  رحيل  بعد  خا�ضة  غاليا، 
فرتة  خالل  ال�ضبان  لعبيهم 
املنق�ضي  ال�ضتوي  املركاتو 
نوفل خا�ضف وغريه،  على غرار 
على  �ضلبا  بالتاأثري  يهدد  والذي 
اأي  من  اأكرث  املهدد  الفريق 
اإىل غياهب  بالنزول  وقت م�ضى 
الذي  الأمر  الأدنى،  الق�ضم 
الفريق  وع�ضاق  الأن�ضار  جعل 
ال�ضغط على  اأجل  يتجّندون من 
ح�ضني  لدائرة  املنتدب  الوايل 
التدخل  على  منهم  �ضعيا  داي 

لإنقاذ الفريق من اأيادي الأخوين 
ولد زمرييل اللذان يتواجدان يف 
الأن�ضار  من طرق  التهام  دائرة 
الفريق  و�ضعية  تدهور  حول 
من  رحيلهما  على  وي�رشون 
ي�رش  الذي  الوقت  يف  الفرق، 
ب�ضري ولد زمرييل على ا�ضرتجاع 
الأموال التي �رشفها على الفريق 

مقابل الن�ضياع واملغادرة.

الإدارة ترف�س عر�شا 
لرين للتخلي عن بومتان

اإدارة  يف �ضياق منف�ضل، رف�ضت 
رين  فريق  من  عر�ضا  الن�رشية 
عن  التخلي  ب�ضاأن  الفرن�ضي 
الدين  زين  الالعب  خدمات 
بومتان ل�ضالح النادي النا�ضط يف 
الفرن�ضية،  الأوىل  الدرجة  دوري 
رين  م�ضوؤولو  اأبدى  حيث 
يتاألق  الذي  بالالعب  اهتمامهم 
العا�ضمي  الفريق  �ضفوف  يف 
الكروي  املو�ضم  انطالق  منذ 
الر�ضمي  العر�س  لكن  احلايل، 
الذي تقدمت به اإدارة رين قوبل 
م�ضريي  طرف  من  بالرف�س 
الذين مت�ضكوا  ن�رش ح�ضني داي 
بالالعب ال�ضاب الذي ين�ضط يف 

من�ضب و�ضط امليدان.
عي�شة ق.

اجلزائر  احتاد  نادي  اأحكم  
بطولة  مناف�ضات  على  �ضيطرته 
املياه  يف  لل�ضباحة  اجلزائر 
بنيله ثالث  احلرة داخل احلو�س، 
ميداليات ذهبية من جمموع اأربعة 
يف ختام ال�ضباقات التي خ�ض�ضت 
�ضمن  واملفتوح  ال�ضباب  ل�ضنفي 
اأول  جرت  التي  الأوىل،  الطبعة 
ملدينة  الأوملبي  بامل�ضبح  اأم�س 
اجلزائر  احتاد  �ضيطر  وزو،  تيزي 
رجال  املفتوح  ال�ضنف  عند 
�ضنف  عن  ف�ضال  و�ضيدات، 
اإناث يف �ضباق م�ضافته 3  ال�ضباب 
كم لدى كال ال�ضنفني، عند �ضنف 
�ضنة   14 من  بداية  رجال  املفتوح 
جاب  اأني�س  الدويل  ال�ضباح  تفوق 
اهلل يف ال�ضباق بزمن 33 د 46 ثا 26 
ج، متفوقا على �ضباحي نادي بريد 
اجلزائر حممد ب�ضري موباركي 35 
د 14 ثا 90 ج ور�ضوان بوعلي 35 د 
25 ثا 80 ج. لدى ال�ضيدات، توجت 
ال�ضباحة خن�ضاء بلقا�ضمي بتوقيت 
متميز يقدر 36 د 25 ثا 84 ج، على 
ثا   37 د   38 موالفي  �ضارة  ح�ضاب 
و  القليعة  �ضباحي  نادي  ج من   72
ثا 67 ج من  د 14  ليليا �ضاطر 40 
و�ضمح  وهران،  الرتك  عني  نادي 
ال�ضاعدة  لل�ضباحة  التوقيت  هذا 
اللقب  بح�ضد  �ضنة   15 بلقا�ضمي 
يف �ضنف ال�ضباب اإناث بفارق كبري 
على ليليا �ضاطر 40 د 14 ثا 67 ج 
اإميان  زميلتها  و  الرتك  عني  من 
اأما  ج،   07 ثا   26 د   42 عا�ضوري 
نادي  �ضباح  خطف  الذكور  عند 
بزمن  طبغور  بن  و�ضيم  بوفاريك 
ب�ضباح  متبوعا  ج،   85 ثا   36 د   35
د  اأ�ضامة عالم 36  احتاد اجلزائر 
ثا 41 ج وزميله �ضهيب عوينة   21

36 د 42 ثا 54 ج.
اأعرب  اإعالمية  ت�رشيحات  ويف 
الوطنية  املنتخبات  مدير 
لل�ضباحة  اجلزائرية  لالحتادية 
ملني بن عبد الرحمان، عن اقتناعه 

ال�ضباحون  قدمه  الذي  باملردود 
يف الطبعة الأوىل من بطولة املياه 
قال:  احلو�س، حيث  داخل  احلرة 
كل  ح�ضد  اجلزائر  احتاد  »فريق 
ال�ضباب  لقب  عدا  ما  الألقاب 
بوفاريك،  نادي  ناله  الذي  ذكور 
الحتاد،علي  مدرب  اأ�رشك  حيث 
معن�رشي، اأح�ضن عنا�رشه الدولية 
تاألقت  التي  بلقا�ضمي  غرار  على 
توقيتا  بت�ضجيلها  كبرية  بدرجة 
اأزمنة  مع  ن�ضجله  حيث  متميزا 
الذكور، رغم تواجد �ضارة موالفي 
املخت�ضة يف املياه احلرة، ناهيك 
يف  بجدارة،  اهلل  جاب  فوز  عن 
ال�ضنف املفتوح«، واأ�ضاف التقني 
الفني  للم�ضتوى  تقييمه  بخ�ضو�س 
مل  اأوىل،  م�ضابقة  اأنها  »مبا  العام 
اأزمنة مرجعية  نكن منتلك قاعدة 
داخل  احلرة  املياه  تخ�ض�س  يف 
احلو�س فال ميكننا احلديث حول 
�ضعود اأو تراجع امل�ضتوى، لكن يف 
العموم عند روؤية النتائج املحققة 
بلقا�ضمي،  اهلل،  جاب  طرف  من 
وموباركي،  بوع�ضري  طبغور،  بن 
اإىل  بالنظر  جيدة  اأزمنة  نح�ضبها 

انها  الطبعة الأوىل«.
اأما من الناحية التنظيمية اعرتف 
ببع�س  الرحمان  عبد  بن  ملني 
بالنظر  واجهتهم  التي  ال�ضعوبات 
يف  مناف�ضات  تنظيم  يتم  مل  اأنه 
رابطة تيزي وزو منذ فرتة طويلة، 
الذي  التاأخري  يف�رش  ما  وهو 
ل�ضيما  احل�ضة،  بداية  يف  حدث 
للمدربني،  اأوىل حتى  واأنها �ضابقة 
عليهم  جديد  املناف�ضة  فنظام 
رواق  يف  اثنني  �ضباحني  بتواجد 
واحد، ووجوب تذكريهم ب�رشورة 
يف  لكن  بينهما،  امل�ضافة  احرتام 
التحدي  رفع  يف  جنحنا  الأخري 
احلرة  للمياه  م�ضابقة  اأول  لتنظيم 
داخل احلو�س وهو موؤ�رش اإيجابي 

للم�ضتقبل«، ختم املتحدث.
ق.ر.

 8 بينهن  من  لعبة   36 ت�ضارك 
اجلزائر  مرحلة  يف  جزائريات، 
العامل للمبارزة يف اخت�ضا�س  لكاأ�س 
الفردي  يف  و�ضطيات  احل�ضام 
و   15 يومي  املقررة  الفرق  وح�ضب 
16 فيفري احلايل، بالقاعة الريا�ضية 
للمركز الريا�ضي الن�ضوي بنب عكنون 
ح�ضبما علم من الحتادية اجلزائرية 
الالعبات  هاته  ومتثل  للريا�ضة، 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  بلدان،  ت�ضعة 
فرن�ضا،  م�رش،  كرواتيا،  بلجيكا، 
ايطاليا، تون�س، اأوكرانيا، اأوزبك�ضتان 
بني  ومن  املنظم،  البلد  واجلزائر 
هذا  �ضتح�رش  التي  الت�ضعة  البلدان 
يف  �ضت�ضارك  منها  �ضبعة  احلدث، 
مناف�ضة ح�ضب الفرق، وهي بلجيكا، 
اأوكرانيا،  ايطاليا،  فرن�ضا،  م�رش، 

اأوزبك�ضتان واجلزائر.
اإىل حتقيق  الوطنية  العنا�رش  تهدف 
مناف�ضة  يف  ممكنة،  نتيجة  اأح�ضن 
�ضعبة جدا، ل�ضيما يف ظل م�ضاركة 
اأقوى العنا�رش على ال�ضعيد العاملي، 

الت�ضنيف  يف  ترتيبهن  حت�ضني  بغية 
ح�ضب  و  الفردي  من  كل  يف  الدويل 
ن�ضف  اأو  ربع  بلوغ  ل  ومل  الفرق، 
املدير  به  اأفاد  ح�ضبما  النهائيني«، 
وحت�ضبا  هادي،  بالل  الوطني  الفني 
العنا�رش  اأجرت  املوعد  لهذا 
الرتب�ضات،  من  عددا  اجلزائرية 
فيفري   14 و   11 بني  ما  كان  اآخرها 
»غرمول«  الفيدرالية  بالقاعة 
بالعا�ضمة، وح�ضب برنامج املناف�ضة 
الفيدرالية،  الهيئة  ك�ضفت عنه  الذي 
ملناف�ضات  الأول  اليوم  يخ�ض�س 
ف�ضتجرى  الثاين  اليوم  اأما  الفردي 
فيه مباريات الفرق، بالن�ضبة للفردي، 
النهار  منت�ضف  املناف�ضات  تنطلق 
النهائيات  اأما  الت�ضفيات،  باإجراء 
اأما  م�ضاء،  اخلام�ضة  على  فتجرى 
برجمت  فقد  بالفرق،  يتعلق  فيما 
اأن  على  النهار،  منت�ضف  الت�ضفيات 
بعد  الثالثة  حدود  يف  النهائي  يقام 

الزوال.   
ق.ر.

بطولة اجلزائر يف املياه احلرة داخل احلو�س

احتاد اجلزائر يهيمن على
 الطبعة الأوىل

كاأ�س العامل ل�شالح احل�شام و�شطيات

م�ضاركة 36 لعبة يف
 موعد اجلزائر



ريا�ضةالأحد 16 فيفري   2020  املوافـق  ل 22 جمادى الثاين  1441ه 13

الدويل  الالعب  يوا�صل 
�صليماين  اإ�صالم  اجلزائري 
بعد  االنتباه  ولفت  التاألق 
اإىل  موناكو  لنادي  قيادته 
على  ثمني  فوز  حتقيق 
مونبلييه  ال�صيف  ح�صاب 
دوري  من   25 اجلولة  �صمن 
الفرن�صية،  االأوىل  الدرجة 
املنتخب  مهاجم  يثبت  اأين 
يف  قيمته  جمددا  الوطني 
الفرن�صي  النادي  �صفوف 
ثمينا  فوزا  اأهدى  عندما 
موناكو  اإمارة  نادي  لت�صكيلة 
الذي  الوحيد  الهدف  بف�صل 
يف  وذلك  اللقاء  يف  �صجله 
عندما  منه   52 الدقيقة 
ا�صتلم كرة من الرواق االأي�رس 
مرمى  اإىل  بالراأ�صية  وحولها 
ال�صيوف، كان كافيا من اجل 
منح اأ�صحاب االأر�ض النقاط 

�صليماين  اأداء  الثالث، وجعل 
مدربه  مونبلييه  اأمام 
يعرتف  مورينو  اال�صباين 
مبكانة  واأحقيته  باأدائه 
وهو  الفريق،  رفقة  اأ�صا�صية 
اإىل  اإعادته  من  متكن  الذي 
بعد  ال�صحيحة  القاطرة 
عودته اإىل ح�صابات املدرب 
حتقيق  خالل  من  اال�صباين 
ثالثة انت�صارات على التوايل 
لتي  املتتالية  التعرثات  بعد 

حققها موناكو يف غيابه من 
خالل ت�صجيل اأربع مقابالت 
منها  فوز  دون  التوايل  على 
وهو  متتالية،  هزائم  ثالث 
الذي كان قريبا اإىل الت�رسيح 
باإيعاز  ال�صتوي  املركاتو  يف 
يوا�صل  اأن  قبل  املدرب  من 
و�صجل  موناكو،  يف  امل�صوار 
هذا  التا�صع  هدفه  �صليماين 
 8 منح  جانب  اإىل  املو�صم 
متريرات حا�صمة يف جمموع 

 12 منها  لعبها  مباراة   15
مورينو  اعرتف  اأ�صا�صية. 
اجلزائري،  العبه  باإمكانيات 
ت�رسيحات  يف  اأكد  عندما 
لالإعالم الفرن�صي اأن ابن حي 
عني البنيان يعترب العبا مهما 
ب�صمته  ويرتك  التعداد  يف 
يتواجد  مواجهة  كل  يف 
امليدان،  اأر�صية  على  فيها 
املتحدث  امتدح  حيث 
االأمامي  اخلط  العبي 
ملوناكو امل�صكل من الثالثي 
ويوفيت�ض  يدر  بن  �صليماين، 
من�صجمني  اعتربهم  الذين 
مع بع�ض وقدموا اأداء موفقا 
جنح  املواجهة  مدار  على 
اإثره موناكو من خلروج  على 
غامنا بالزاد كامال من ملعب 

»لوي�ض الثاين«.
عي�شة ق.

الدويل  الالعب  تلقى 
حمرز  ريا�ض  اجلزائري 
ناديه  رفقة  موجعة  �رسبة 
االإجنليزي  �صيتي  مان�ص�صرت 
االحتاد  �صلط  بعدما 
عقوبة  القدم  لكرة  االأوروبي 
االإق�صاء من خو�ض ن�صختني 
اأبطال  رابطة  مناف�صة  من 
و2022،   2021 عامي  اأوروبا 
وتاأتي العقوبة امل�صلطة على 
حامل لقب الدوري االإجنليزي 
املو�صمني  خالل  املمتاز 
التجاوزات  بعد  املن�رسمني 
التي خل�صت اإليها التحقيقات 
الكروية  الهيئة  اأجرتها  التي 
تتعلق  والتي  العجوز  للقارة 
التي  الفادحة  بالتجاوزات 
اإدارة املان �صيتي  بها  قامت 

اللعب  بقواعد  واملتعلقة 
املايل النظيف بعدما بالغت 
الرعاية  اإيرادات  ت�صخيم  يف 
خالل الفرتة املمتدة ما بني 
حيث  و2016،   2021 اأعوام 
اإعالمية  تنقارير  ك�صفت 
اجنليزية �صهرة اأول اأم�ض اأن 
النادي االإجنليزي قام بتظليل 
عقود  بخ�صو�ض  »اليويفا« 
مت  اأين  به،  اخلا�صة  الرعاية 
نوفمرب  �صهر  تقرير  ن�رس 
ووثائق  ملفات  يظهر   2018
�رسية من داخل النادي تظهر 
متثل  �صخمة  مالية  مبالغ 
بلغت  والتي  الرعاية  عقود 
جنيه  مليون   67.5 قيمتها 
امل�صتجدات  اإ�صرتليني. 
امل�صلطة  بالعقوبة  اخلا�صة 

يف  »ال�صبريز«  ت�صكيلة  على 
املر�صح  الطعن  رف�ض  حال 
على  امل�صوؤولون  يقدمه  اأن 
الريا�صية  املحكمة  م�صتوى 
لوزان  مبدينة  الدولية 
قائد  جتعل  ال�صوي�رسية، 
مر�صحا  الوطني  املنتخب 
للرحيل عن الفريق نهاية هذا 
املو�صم رفقة عدد من جنوم 
الفريق الذين يجعلون الفريق 
ليعرف  مر�صحا  االإجنليزي 
لنجومه  جماعيا  نزوحا 
ويف  املقبلة،  ال�صائفة  خالل 
اأن  ي�صتبعد  فاإنه  ال�صدد  هذا 
يوا�صل حمرز امل�صوار رفقة 
املان �صيتي املر�صح خل�صارة 
الذي  »الربميرليغ«  لقب 
املو�صمني  مدار  على  اأحرزه 

لن  واأنه  خا�صة  املا�صيني، 
القارية  امل�صابقة  يخو�ض 
العامل،  عرب  االأبرز  لالأندية 
اإعالمية  تقارير  وح�صب 
خريج  فاإن  اأم�ض  ا�صبانية 
الفرن�صي  لوهافر  نادي 
نادي  قمي�ض  حلمل  مر�صح 
ملركاتو  من  ابتداء  بر�صلونة 
ظل  يف  املقبل،  ال�صيفي 
الريا�صي  املدير  اهتمام 
الفرن�صي  الكتالوين  للنادي 
بالتعاقد  اأبيدال  فرانك 
النادي  يف  زميله  رفقة  معه 
االأرجنتيني �صريجيو اأغويرو، 
ا�صتغالل  على  العمل  ظل  يف 
مان�ص�صرت  فريقهما  و�صع 

�صيتي.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

ويدعم العنا�رس الوطنية ابتداء 
للخ�رس،  املقبل  الرتب�ض  من 
حيث يتواجد الالعب النا�صط 
امليدان  و�صط  من�صب  يف 

من  بلما�صي  مفكرة  �صمن 
اأجل تدعيم املنتخب الوطني 
على  قادرين  �صبان  بالعبني 
املقبلة،  الفرتة  خالل  العطاء 
النادي  العب  اأن  علمن  اإذا 
الدرجة  النا�صط يف  الفرن�صي 

يتجاوز  ال  الفرن�صية  الثانية 
ميلك  وبالتايل  عاما   20 �صنه 
العطاء  من  طويلة  �صنوات 
�صيا�صة  ظل  يف  اخل�رس،  مع 
امل�صوؤول االأول على العار�صة 
تدعيم  يف  الوطنية  الفنية 

بالعبني  الوطنية  الت�صكيلة 
�صبان ي�صبحون خزان اخل�رس 
القريب  امل�صتقبل  خالل 
اإذا علمنا  واملتو�صط، خا�صة 
الذين  الالعبني  من  عددا  اأن 
الو�صط  خط  يف  ين�صطون 

�صورة  يف  الثالثينيات  جتاوزا 
كل من عدالن قديورة، �صفيان 
�صوداين  والعربي  فيغويل 
على  املعني  ي�صعى  وبالتايل 
للم�صتقبل  االآن  من  التح�صري 
على  قادرين  العبني  و�صمان 

خالل  الوطنية  االألوان  حمل 
مت�صل،  �صياق  يف  امل�صتقبل. 
على  عبديل  الالعب  ل  حت�صّ
ال�صفر اجلزائري خالل  جواز 
والذي  املن�رسمة  الفرتة 
�صوف ميكنه من ت�صهيل مهمة 

النخبة  �صفوف  اإىل  االن�صمام 
الوطنية، وهو الذي ال ي�صتبعد 
اال�صتدعاء  على  يتح�صل  اأن 
املنتخب  على  مرة  الأول 
ترب�ض  مبنا�صبة  الوطني 

ال�صهر الداخل.

ل على جواز ال�شفر اجلزائري حت�شّ

عبديل �ضيكون جديد بلما�ضي خالل 
ترب�ص اخل�ضر املقبل

يتوّجه الناخب الوطني جمال بلما�شي نحو ا�شتدعاء وجه جديد اإىل �شفوف الت�شكيلة 
الوطنية مبنا�شبة الرتب�س التح�شريي الذي �شوف يجريه الالعبون �شهر مار�س الداخل يف 

�شياق اللقاء املزدوج اأمام منتخب زميبابوي املندرج حل�شاب الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا 
لالأمم 2021 املقررة يف الكامريون، حيث ك�شفت م�شادر من بيت اخل�شر اأن الالعب مزدوج 

اجلن�شية حيماد عبديل الذي يحمل قمي�س لوهافر الفرن�شي �شوف يكون ال�شم اجلديد الذي 
�شوف ين�شم اإىل �شفوف املنتخب الوطني 

كلوب: جوفنتو�ص ميلك اأف�ضل قائمة 
راأيتها بحياتي

قائد اخل�شر مر�شح للرحيل عن املان �شيتي بعد عقوبة »اليويفا«

اأبيدال مهتم با�ضتقدام حمرز واأغويرو اإىل 
البار�ضا ال�ضيف املقبل

اأهدى موناكو الفوز بت�شجيل هدفه التا�شع هذا املو�شم

�ضليماين يجرب مورينو على االعرتاف

�شباب بلوزداد

خايل يغيب 3 اأ�ضابيع عن امليادين 
ب�ضبب االإ�ضابة

لفريق  الفني  الطاقم  تلقى 
�رسبة  بلوزداد  �صباب 
غياب  تاأكد  بعد  موجعة 
خايل  زكرياء  الالعب 
ثالثة  ملدة  امليادين  عن 
ب�صبب  كاملة  اأ�صابيع 
تعر�ض  كان  التي  االإ�صابة 
احتاد  مقابلة  خالل  لها 
ب�صكرة التي جرت اخلمي�ض 
الدور  حل�صاب  املن�رسم 

مناف�صة  من  النهائي  ثمن 
حيث  اجلمهورية،  كاأ�ض 
لطبية  الفحو�صات  اأكدت 
مهاجم  لها  خ�صع  التي 
البلوزدادي  النادي  ت�صكيلة 
ان الالعب يحتاج اإىل فرتة 
اأ�صابيع  ثالثة  تدوم  راحة 
اللعب  اإىل  العودة  قبل 
مرحلة  اإجراء  بعد  جمددا 
اإعادة التاأهيل الع�صلي، اأين 

بقيادة  الفني  الطاقم  يجد 
باتريك  الفرن�صي  املدرب 
اإلزامية  اأمام  نف�صه  دوما 
اأجل  البحث عن العب من 
الهجوم  يف  خايل  خالفة 
العا�صمي  للديربي  حت�صبا 
اأمام  غدا  ينتظرهم  الذي 
حت�صبا  ح�صني  ن�رس  اجلار 
البطولة  من   18 للجولة 

الوطنية.

ك�صف االأملاين يورغن كلوب 
عن  لليفربول  الفني  املدير 
بلقب دوري  للظفر  مر�صحه 
املو�صم  يف  اأوروبا  اأبطال 
يف  كلوب  وقال  احلايل، 
�صحيفة  اأبرزتها  ت�رسيحات 
يل  »بالن�صبة  الغارديان: 
الفريق  كان  جوفنتو�ض 
لقب  حل�صد  املف�صل 
بداية  قبل  االأبطال  دوري 
اأ�صاهد  ال  ولكني  املو�صم، 
كبري  ب�صكل  االإيطالية  الكرة 
يف  لي�صوا  ملاذا  اأفهم  حتى 
 10 بفارق  الرتتيب  �صدارة 
نقاط«، واأ�صاف »جوفنتو�ض 

لديه اأف�صل قائمة راأيتها يف 
حياتي، باالإ�صافة اإىل وجود 
بجودة  يتمتعون  العبني 
جنوين«،  اأمر  اإنه  عالية، 
ا  اأي�صً ميونخ  »بايرن  وتابع 
فريق جيد، واإذا كان اجلميع 
باري�ض  يف  يرام  ما  على 
فريق  فاإنهم  جريمان  �صان 
االإطالق،  على  ي�صدق  ال 
ا�صتبعاد  اأبًدا  كما ال ميكنك 
مان�ص�صرت  اأو  بر�صلونة 
لدي  »لي�ض  ووا�صل  �صيتي«. 
الذي  الدور  عن  فكرة  اأي 
لكن  له،  الو�صول  ميكننا 
حاجة  ال  احلايل  الوقت  يف 

الأنه  االأمر،  هذا  للتفكري يف 
يتعني علينا الرتكيز على لقاء 
»ما  واأكمل  مدريد«،  اأتلتيكو 
اأعرفه اأنه يف العام املا�صي 
اأظهرنا قدرتنا على اإ�صقاط 
اأننا  ذلك  يعني  ال  االأف�صل، 
اأخرى  مرة  باللقب  �صنفوز 
واأمت  ذلك«،  ميكننا  ولكن 
الفرق  من  العديد  »هناك 
بالبطولة،  املوجودة  القوية 
يجب عليك اأن تكون م�صتعًدا 
للقتال، ومن ثم يكون هناك 
اأنت  تفوز  وكي  احلظ،  دور 

ا«. بحاجة اإىل ذلك اأي�صً
ق.ر.

رايوال يثري اجلدل حول بوغبا
عاد االإيطايل مينو رايوال وكيل 
مان�ص�صرت  جنم  بوغبا  بول 
ب�صاأن  اجلدل  الإثارة  يونايتد، 
الفرن�صي،  الالعب  م�صري 
عقب  �رسح  قد  رايوال  وكان 
وجوفنتو�ض  ميالن  لقاء 
نهائي  ن�صف  ذهاب  يف 
ال  بوغبا  باأن  اإيطاليا،  كاأ�ض 
يوفنتو�ض،  اإىل  العودة  ميانع 
ت�رسيحات  يف  رايوال  وقال 
�صبورت:  توتو  ل�صحيفة 
ابت�صامته،  يفقد  مل  »بوغبا 
باأنه  القول  اأ�صتطيع  ال  ولكن 
�صعيد، الأن مان�ص�صرت يونايتد 

ال ي�صارك يف دوري االأبطال 
االألقاب«،  على  يناف�ض  وال 
واأ�صاف »ال يذهب الالعبون 
من  يونايتد  مان�ص�صرت  اإىل 
على  املناف�صة  عدم  اأجل 

االألقاب، اإنه اأمر خمجل«.
وتابع »ال اأقر باأن بوغبا يريد 
مرتفع  م�صتوى  يف  اللعب 
االآن، ولكنه �صيحاول اأواًل بذل 
�صنقرر  ثم  جهده،  ق�صارى 
املو�صم  نهاية  يف  م�صريه 
اأم  اآخر  لعام  بالبقاء  �صواء 
مع  »احلديث  ووا�صل  ال«، 
اأ�صياء  عن  نتحدث  نيدفيد، 

والعبني  بوغبا  مثل  كثرية 
اأن  ال�صواب  اآخرين، الأنه من 
رائع«،  فريق  مع  بول  يكون 
واأكمل: »م�صري بوغبا، هناك 
اأخرى،  واأندية  يجوفنتو�ض 
مان�ص�صرت  مع  االآن  لكنه 
يونايتد، �صنتحدث عن االأمر 
يوجد  »ال  واأمت  اليورو«،  بعد 
املريكاتو،  يف  م�صتحيل 
�صان  وباري�ض  جوفنتو�ض 
اأثبتوا  وريال مدريد  جريمان 
ذلك بالفعل، وحتقيق االأ�صياء 
امل�صتحيلة هو جزء من �صوق 

ق.ر.االنتقاالت«.

ع.ق.



�أوفت �ملوقعة �لتي �أقيمت يف قطر بوعودها 
�لفريق  يح�سمها  �أن  قبل  �لإثارة،  ناحية  من 
�لزمالك  و��سل  حيث  بجد�رة،  �مل�رصي 
�مل�رصي تعزيز �أرقامه �لتاريخية بعدما �سار 
�لإفريقي  �ل�سوبر  لقب  يرفع  فريق  �أكرث  ثاين 
باأربع ن�سخ �إثر �نت�ساره على �لرتجي �لتون�سي 
��ست�سافتها  �لتي  �ملبار�ة  يف  �أم�س  �أول   1-3

قطر، و�فتتح �لزمالك �لت�سجيل ب�رصبة ر�أ�س 
فقط  �لثانية  �لدقيقة  مع  �أوباما  يو�سف  من 
ركلة  بف�سل  �لتعادل  �لرتجي  يدرك  �أن  قبل 
جز�ء نفذها �جلز�ئري عبد �لروؤوف بن غيث، 
�أن يخرج  بن �رصقي  �أ�رصف  �ملغربي  ورف�س 
من �للقاء دون كتابة ��سمه يف �سجالت تاريخ 
�لبطولة بعدما �خرتق دفاعات �لرتجي و�سّجل 

م�سيفاً  للتاألق  �رصقي  بن  وعاد  ر�ئعاً،  هدفاً 
من  �لأوىل  �لدقيقة  يف  �ملبار�ة  قتل  هدف 
�لوقت �ل�سائع، وو��سل �حلظ معاندته للرتجي 
تو�لياً  �لثانية  للمرة  �ل�سوبر  لقب  خ�رص  �لذي 
�لزمالك  �أ�سبح  فيما  م�سريته،  يف  و�لر�بعة 
ثاين �أكرث فريق يتّوج باللقب �أربع مر�ت خلف 

مو�طنه �لأهلي �لذي ميلك �ستة �ألقاب.

فر�سة  �سيتي  لي�سرت  �أهدر 
مان�س�سرت  على  �ل�سغط 
�لعامني  وبطل  �لثاين  �سيتي 
فخ  يف  ب�سقوطه  �لأخريين 
�لتعادل �ل�سلبي �أمام م�سيفه 
يف  �أم�س  �أول  ولفرهامبتون 
�لدوري  من   26 �ملرحلة 
�لتعادل  وهو  �لإجنليزي، 
للي�سرت  �لتو�يل  على  �لثاين 
�سيتي �لذي بقي ثالثاً بر�سيد 
50 نقطة بفارق نقطة و�حدة 
يف  �سيتي،  مان�س�سرت  خلف 
ولفرهامبتون  ف�سل  �ملقابل، 
�لثالثة  �ملبار�ة  يف  �لفوز  يف 
فخ  يف  و�سقط  �لتو�يل  على 
تو�لياً  �لثانية  للمرة  �لتعادل 

نقطة   36 �إىل  ر�سيده  ر�فعاً 
�ل�سابع  �ملركز  �إىل  و�سعد 
ولفرهامبتون  �سجل  موؤقتاً، 
عرب   44 �لدقيقة  يف  هدفاً 
ويلفريد  �لإيفو�ري  �لدويل 
من  ر�أ�سية  ب�رصبة  بويل 
ي�سار  على  قريبة  م�سافة 
�لدمناركي  �لدويل  �حلار�س 
�أّن  بيد  �سمايكل،  كا�سرب 
�لت�سلل  بد�عي  �ألغاه  �حلكم 
جوتا  دييغو  �لربتغايل  على 
بعد �للجوء لتقنية �مل�ساعدة 
يف  �سمايكل  وتاألق  بالفيديو، 
من  لأكرث  بت�سديه  �ملبار�ة 
�لأر�س  لأ�سحاب  فر�سة 
جوتا  ت�سديدتي  خ�سو�ساً 

ووجد  بريير�،  وريكاردو 
بع�رصة  نف�سه  �سيتي  لي�سرت 
�إثر   76 �لدقيقة  يف  لعبني 
حمزة  و�سطه  لعب  طرد 
لتلقيه �لإنذ�ر �لثاين  �سوذري 
ولفرهامبتون  ينجح  �أن  دون 
يف ��ستغالل �لنق�س �لعددي.

دورمتوند  بورو�سيا  �نت�رص 
�سيفه  على  عري�سة  بنتيجة 
فر�نكفورت  �آينرت�خت 
ملناف�سه  قوية  ر�سالة  موجهاً 
جريمان،  �سان  باري�س  �لقادم 
دورمتوند  بورو�سيا  ��ستعر�س 
�آينرت�خت  �سيفه  �أمام 
 0-4 عليه  وفاز  فر�نكفورت 
 22 �لأ�سبوع  �سمن  �م�س  �أول 
�لأملاين،  �لدوري  م�سابقة  من 
دخول  �ملبار�ة  و�سهدت 
من  �لتاريخ  هالند  �لرنويجي 
�أول  �أبو�به بعدما �أ�سبح  �أو�سع 
لعب ي�سجل ثمانية �أهد�ف يف 
يخو�سها  مباريات  خم�س  �أول 

يف �لبوند�سليغا.
بورو�سيا  رباعية  على  تناوب 

ل�سكة  �لعائد  دورمتوند 
�أمام  تعرثين  بعد  �لنت�سار�ت 
�لدوري  يف  ليفركوزن  باير 
�لكاأ�س  يف  برمين  وفريدر 
بيت�سيك  �لبولندي  من  كل 
وهالند  �سانت�سو  و�لإجنليزي 
غوريرو،  ر�فاييل  و�لربتغايل 
�إىل  ر�سيده  دورمتوند  ورفع 
�لدوري  و�سافة  يف  نقطة   42

عن  �لأهد�ف  بفارق  �لأملاين 
عن  نقطة  وبفارق  ليبزيغ 
مع  �ملت�سدر  ميونيخ  بايرن 
وتاأتي  لالأخريين،  �أقل  مبار�ة 
�أهمية �ملبار�ة ونتيجتها نظر�ً 
ل�سيفه  دورمتوند  ل�ستقبال 
باري�س �سان جريمان �لفرن�سي 
دوري  نهائي  ثمن  ذهاب  يف 
�أبطال �أوروبا �لثالثاء �ملقبل.

�إجنليزي  �سحفي  تقرير  �أكد 
�أن حرمان مان�س�سرت �سيتي من 
�لأبطال  دوري  يف  �مل�ساركة 
خالل  �لفريق  بتفكك  ينذر 
�ل�سيف �ملقبل، وكان �لحتاد 
�لأوروبي لكرة �لقدم، قد قرر 
من  �سيتي  مان�س�سرت  حرمان 
�أبطال  دوري  يف  �مل�ساركة 
�أوروبا ملدة مو�سمني، وتغرميه 
30 مليون يورو ب�سبب �خرت�قه 
�لنظيف،  �للعب �ملايل  قو�عد 
�سن«  »ذ�  ل�سحيفة  ووفًقا 
مان�س�سرت  فاإن  �لربيطانية، 
تد�عيات  �أعتاب  على  �سيتي 
�لقارية،  �لعقوبة  بعد  هائلة 
على ر�أ�سها رحيل جنوم �لفريق 
لأن كل لعب �سيفكر كثرًي� يف 

قبول  �ل�سعب  ومن  م�ستقبله، 
�مل�ساركة  دون  عامني  �لبقاء 
يف �أقوى بطولة قارية لالأندية 
يف �لعامل، و�أ�سارت �إىل �أنه كان 
هناك �سك كبري ب�ساأن م�ستقبل 
�ل�سيتي،  مع  �ساين  لريوي 
يف  �رتبط  �لالعب  �أن  ل�سيما 
�ل�سيف �ملا�سي بالنتقال �إىل 
�أن  و�أو�سحت  ميونخ،  بايرن 
ن�سبته  باتت  �لآن  �ساين  رحيل 
�لالعب  �سعر  �أن  كما  كبرية، 
طويلة  �إ�سابة  من  �لعائد 
مقارنة  ا  �نخفا�سً �سي�سهد 
وقالت  �ملا�سي،  بال�سيف 
�سرتلينغ  رحيم  �إن  �ل�سحيفة، 
�لرحيل،  �أبو�ب  �سيطرق  ا  �أي�سً
باإعجاب  يحظى  �أنه  ل�سيما 

ولكن  �أوروبا،  يف  �جلميع 
�لإجنليزي رمبا يختار  �جلناح 
مدريد  ريال  �إىل  �لن�سمام 
�سان  باري�س  �أو  بر�سلونة  �أو 

جريمان.
دي  كيفن  �سن«  »ذ�  وو�سعت 
بروين �سمن �أف�سل 10 لعبني 
يف �لعامل �لآن، و�سددت �أن كل 
بان�سمام  ترحب  �لعامل  �أندية 
لعب بكفاءة �لنجم �لبلجيكي، 
عند  عليه  �ل�رص�ع  و�سيبد�أ 
�إدر�ك �أنه متاح يف �ملريكاتو، 
�أمام  مو�تية  �لفر�سة  و�ستكون 
ونيكول�س  �أغويرو  �سريجيو 
�أوتاميندي لتحقيق حلم قدمي، 
�سبق �أن �رصحا به من قبل وهو 
�لعودة لالعتز�ل يف �لأرجنتني 

وريفر  �إنديبندينتي  رفقة 
�أن  �ل�سحيفة  �أكدت  بليت.، 
وكالوديو  �سيلفا  د�فيد  مهمة 
يف  �أ�سهل  �ستكون  بر�فو 
�لثنائي  لأن  �سيتي،  مان�س�سرت 
عقديهما  �نتهاء  بعد  �سريحل 
وعلى  �لإجنليزي،  �لنادي  مع 
م�ستوى �جلهاز �لفني، �سيكون 
م�سري �ملدرب بيب غو�رديول 
�أنه  ل�سيما  �سك،  حمل  ا  �أي�سً
�رتبط موؤخًر� بالنتقال لقيادة 
�سن«  »ذ�  وتزعم  جوفنتو�س، 
نف�سه  يجد  قد  غو�رديول  �أن 
يف طريق �لعودة �إىل بر�سلونة، 
خا�سة �أن كيكي �سيتني �ملدرب 
�أد�ء  �جلديد للبار�سا مل يقدم 

مقنًعا حتى �لآن.

لكرة  �لأوروبي  �لحتاد  حرم 
�لقدم نادي مان�س�سرت �سيتي 
�مل�ساركة  من  �لإجنليزي 
�لأوروبية  �مل�سابقات  يف 
للمو�سمني �ملقبلني وتغرميه 
مببلغ 30 مليون يورو، و�أعلن 
��ستبعاد  �أم�س  �أول  »يويفا« 
�سيتي  مان�س�سرت  نادي 
�مل�ساركة  عن  �لإجنليزي 
�لقارية ملدة  �مل�سابقات  يف 
خروقات  ب�سبب  عامني 
�للعب  لقو�عد  خطرية 
و�أ�ساف  �لنظيف،  �ملايل 
�لدوري  بطل  تغرمي  مت  �أّنه 
�ملو�سمني  يف  �لإجنليزي 
يورو،  مليون   30 �لأخريين 
باإمكانه  �أنه  �إىل  م�سري�ً 
غرفة  عقوبة  ��ستئناف 
�لتحكيم يف �لحتاد �لأوروبي 
�لتحكيم  حمكمة  �أمام  للعبة 

�لريا�سية.
مان�س�سرت  �أو�سح  جهته  من 
�أمام  �سي�ستاأنف  �أنه  �سيتي 
�لريا�سية،  �لتحكيم  حمكمة 
وذكر بطل �لدوري �لإجنليزي 
يف  �لأخريين  �لعامني  يف 
غري  ولكن  م�ستاء  �أّنه  بيان 
�حلكم  هذ�  من  متفاجئ 

�إىل  �لآن  و�سيلجاأ  �ملجحف، 
بدء  خالل  من  حمايد  حكم 
�إجر�ء�ت �للجوء �إىل حمكمة 
�أقرب  يف  �لريا�سية  �لتحكيم 
و�عتربت  ممكنة،  فر�سة 
للجنة  �لتابعة  �حلكم  غرفة 
�أّن  لالأندية  �ملالية  �ملر�قبة 
على  ي�رصف  �لذي  �لنادي 
جو�سيب  �لإ�سباين  تدريبه 
�نتهاكات  �رتكب  غو�رديول 
�للعب  لقو�عد  خطرية 
�لنظيف �ملايل، و�لتي حتظر 

يف  �مل�ساركة  �لأندية  على 
�إنفاق  �لأوروبية  �مل�سابقات 
وت�رصف  تك�سب  مما  �أكرث 
ر�ساميل  �سخ  على  كثب  عن 
من مالكيها، و�أكدت �أّن �ملان 
�ملبالغة  على  عوقب  �سيتي 
عقود  مد�خيل  تقدير  يف 
للفرتة  ح�ساباته  يف  �لرعاية 
وتابعت:  و2016،   2012 بني 
»لذلك قرر �لحتاد �لأوروبي 
�سيتي  مان�س�سرت  ��ستبعاد 
�لقارية  �مل�سابقات  من 

 2021-2020 مو�سمي  يف 
رئي�س  وكان  و2022-2021«، 
للجنة  �لتابعة  �حلكم  غرفة 
لالأندية  �ملالية  �ملر�قبة 
�لبلجيكي  �لوزر�ء  رئي�س 
�أو�سى  لوتريم،  �إيف  �ل�سابق 
�سيتي  مان�س�سرت  با�ستبعاد 
�أبطال  دوري  م�سابقة  من 
�لذي  تقريره  يف  �أوروبا، 
�إىل  �ملا�سي  ماي  يف  �أر�سل 
و�سائل  بح�سب  �حلكم  غرفة 

�إعالم عدة.
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اإق�ضاء مان�ض�ضرت �ضيتي مو�ضمني من امل�ضابقات الأوروبية

مملكة مان�ض�ضرت �ضيتي مهددة بالنهيار

دورمتوند يق�ضو على اآينرتاخت فرانكفورت

اأتلتيكو مدريد يفرط يف الفوز على فالن�ضيا

لي�ضرت ي�ضيع فر�ضة ال�ضغط على املان �ضيتي

الزمالك يح�ضد لقب ال�ضوبر الإفريقي

فوز يف  �أتلتيكو مدريد يف  فّرط 
�لتعادل  فخ  و�سقط يف  �ملتناول 
�أول   2-2 فالن�سيا  م�سيفه  �أمام 
�أم�س يف �فتتاح �ملرحلة 24 من 
�أتلتيكو  تقدم  �لإ�سباين،  �لدوري 
ماركو�س  عرب  مرتني  مدريد 
بارتي،  توما�س  و�لغاين  يورنتي 
للرب�زيلي  بهدفني  فالن�سيا  ورد 
و�لفرن�سي  باولي�ستا  غابريال 
جيوفري كوندوغبيا، رفع �أتلتيكو 
مدريد ر�سيده �إىل 40 نقطة يف 
نقطة   38 مقابل  �لر�بع،  �ملركز 

لفالن�سيا يف �ملركز �ل�سابع.
�لنف�س  مينيان  �لفريقان  وكان 
خيبة  لتعوي�س  �لفوز  بتحقيق 
�خلروج من م�سابقة كاأ�س �مللك، 
مدريد  �أتلتيكو  يخو�س  حيث 
عندما  �لثالثاء  �سعباً  �ختبار�ً 
�لإجنليزي  ليفربول  ي�ستقبل 
حامل �للقب يف ذهاب �لدور ثمن 

�أوروبا،  �أبطال  لدوري  �لنهائي 
�لأربعاء  فالن�سيا  يحّل  حني  يف 
�مل�سابقة  مفاجاأة  على  �سيفاً 
عودته  ورغم  �لإيطايل،  �أتالنتا 
فريقه،  تدريبات  يف  للم�ساركة 
غاب دييغو كو�ستا عن �لت�سكيلة، 
مور�تا  �ألفارو  زميله  فيما جل�س 
لعودته  �لبدلء  مقاعد  على 
يدفع  �أن  قبل  �لإ�سابة  من  للتو 
دييغو  �لأرجنتيني  �ملدرب  به 
دون   66 �لدقيقة  يف  �سيميوين 
�أول  من  �ل�سيوف  جنح  جدوى. 
فالن�سيا،  �سباك  بهز  لهم  فر�سة 
بت�ستيت  باولي�ستا  �أخطاأ  بعدما 
�أنخل  �لأرجنيتيني  متريرة 
مارتن كوريا �لعر�سية، لت�سل �إىل 
على  بت�سديدة  فتابعها  يورنتي 
دومينيك  �حلار�س خاومي  ميني 
معها،  بالتعامل  ف�سل  �لذي 
باإحر�ز  خطاأه  باولي�ستا  وعّو�س 

ر�أ�سية  ب�رصبة  �لتعادل  هدف 
من م�سافة قريبة، م�ستفيد�ً من 
�لأوروغوياين  �ملهاجم  متريرة 
يهناأ  ومل  غوميز،  ماك�سميليانو 
بهدف  كثري�ً  �لأر�س  �أ�سحاب 
�لتقدم  بارتي  منح  �إذ  �لتعادل، 
جمهود  بعد  لأتلتيكو  جمدد�ً 
فردي تقدم على �إثره �إىل حدود 
بيمناه  بقوة  و�سدد  �ملنطقة 
كوندوغبيا  و�أدرك  �ملرمى،  يف 
�لثاين  �لهدف  بت�سجيله  �لتعادل 
و�سلته  كرة  حتويله  بعد  لفريقه 
من ركلة حرة نفذها د�ين باريخو 
�إىل �ل�سباك، �أنقذ حار�س �أتلتيكو 
�أوبالك  يان  �ل�سلوفيني  �لدويل 
يف  حمقق  هدف  من  مرماه 
ر�ئع  بت�سٍدّ  �لأخرية  �لثو�ين 
خلو�سيه  �ساروخية  لت�سديدة 
مل  ركنية  �إىل  حولها  غايا  لوي�س 

تثمر.
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وكالت 

عنوان  حتمل  التي  الندوة  وتقام 
�سوينكا”،  وويل  مع  “حوار 
يف  امل�ساركة  الأ�ستاذة  باإ�رشاف 
تي�ساين  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
الكاتب  روؤية  و�ستناق�ش  دو�سي، 
للأدب والتقاليد، ومواطن الإبداع 
اإىل  بالإ�سافة  كتاباته،  يف  والقوة 
العملية  �سري  وطريقة  حيويته 
اأفكار  �سوينكا  و�سيطرح  الفنية، 
املرة  النه�سة يف  “ع�رش  مو�سوع 
مفرتق  عند  اأفريقيا  القادمة؟ 
املوا�سيع  ل�ستك�ساف  طرق” 
اأحدثه  الذي  بالأثر  املتعلقة 
العامل يف اأفريقيا واأثر اأفريقيا يف 

العامل.، ح�سب بيان للجامعة.
ب�سفته  �سوينكا  م�ساركة  وتاأتي 

نيويورك  جامعة  يف  زائراً  اأ�ستاذاً 
ا�ستجابًة   ،2020 ربيع  يف  اأبوظبي 
برامج  من  م�سرتكة  لدعوة 
وال�سينما  الأفريقية،  الدرا�سات 
والتاريخ،  اجلديد،  والإعلم 
الإبداعية،  والكتابة  والأدب 

الأق�سام  من  وبدعم  وامل�رشح، 
الأخرى يف اجلامعة.

وبالإ�سافة اإىل حديثه يف املعهد، 
�سل�سلة  يف  �سوينكا  �سي�سارك 
احلرم  يف  جمتمعية  فعاليات 
اجلامعي، مبا يف ذلك املحا�رشات 

اخلا�سة بطلب الدرا�سات العليا.
والنا�سط  وال�ساعر  الكاتب  وُولد 
يف  بنيجرييا  �سوينكا  ال�سيا�سي 
يف  الأ�ستاذية  واأحرز   ،1934
البلدان  من  العديد  جامعات 
يف  واإبادان  ولغو�ش،  اإيفي،  مثل 
جنوب  يف  وجوهان�سربغ  نيجرييا، 
اإجنلرتا،  يف  وكامربيدج  اأفريقيا، 
وييل  ولويول،  واإميوري،  وهارفرد 
عمل  كما  املتحدة،  الوليات  يف 
يف  العملية  املراحل  خمتلف  يف 

اأفريقيا وبقية اأنحاء العامل.
وال�سعر  الدراما  اأعماله  وت�سمل 
والأفلم  واملو�سيقى  والروايات 
بني  من  ويعترب  واملذكرات، 
املعا�رشين،  اأفريقيا  كتاب  اأعظم 
وفنان  عامل  اأنه  اإىل  بالإ�سافة 

عاملي.

لإلقاء اأول حما�ضرة له يف 18 فيفري 2020

وويل �صوينكا �صاحب نوبل للآداب..
 يف نيويورك اأبوظبي اأ�صتاذًا زائرًا

ت�ضت�ضيف جامعة نيويورك اأبوظبي، الكاتب الفائز بجائزة نوبل للآداب يف 1986 وويل �ضوينكا، 
لإلقاء اأول حما�ضرة له يف معهد جامعة نيويورك اأبوظبي ، يف 18 فيفري اجلاري.

يف عددها ال�ضاد�س

»النا�صر الأ�صبوعي« ت�صلط ال�صوء على خمطوطات 
اأندل�صية مهاجرة

ع�رش  ال�ساد�ش  العدد  �سلط 
الأ�سبوعي«  »النا�رش  جملة  من 
خمطوطات  هجرة  على  ال�سوء 
التفتي�ش  حماكم  اأثناء  اأندل�سية، 
الإ�سبانية، من طليطلة اإىل متبكتو، 
تهديدات  ب�سبب  الثانية  وهجرتها 
اإىل  مايل  من  الديني،  التع�سب 
الباحث  يد  على  جمدداً،  طليطلة 
ديادي  اإ�سماعيل  املو�سوعي 
متبكتو«  »مكتبة  وريث  حيدرة، 
علي  الأندل�سي  موؤ�س�سها  وحفيد 

بن زياد.
عن  ت�سدر  التي  املجلة  وركزت 
حتت  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة 
ال�سارقة  من  ثقايف  »ج�رش  �سعار 

»بيت  م�رشوع  على  القارات«،  اإىل 
يفتتح  الذي  ال�سارقة  يف  احلكمة« 

يف اأفريل املقبل.
الن�رش  ق�سايا  العدد،  وتناول 
والتاأليف والقراءة، مع اإطللة على 
ومراجعات  الإ�سدارات،  اأحدث 
ال�سادرة  الكتب  من  لعدد 
والإ�سبانية،  والفرن�سية،  بالعربية، 

والإجنليزية.
ال�سارقة  هيئة  رئي�ش  وتناول 
اأحمد  التحرير،  رئي�ش  للكتاب، 
افتتاحية  يف  العامري،  ركا�ش  بن 
ال�سارقة«  »�سم�ش  بعنوان  العدد 
ال�سارقة  لإمارة  الثقايف  احل�سور 
يف اأبرز املدن الثقافية يف العامل.

ال�سارقة  م�رشوع  »يوا�سل  وكتب 
اإجنازاته  واحل�ساري  الثقايف 
امل�رشوع  هذا  العاملي،  وح�سوره 
ظل  يف  وترعرع  و�سّب  ُولد  الذي 
ال�سمو  �ساحب  احلكيم  روؤية 
بن حممد  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
القا�سمي، ع�سو املجل�ش الأعلى، 
�سموه  ورعاية  ال�سارقة،  حاكم 
مكانة  ليحقق  املتوا�سل،  ودعمه 
مرموقة  وعاملية  واإقليمية  عربية 

للعا�سمة العاملية للكتاب«.
واأ�ساف »يف كل عام، نرى بعيوننا 
�سم�ش ال�سارقة ت�رشق على العامل، 
وهي  اأي�ساً،  العامل  بعيون  ونراها 
ت�سّطر اإجنازات جديدة يف كتابها 

كتب  جهته،  ومن  الكبري«.  الثقايف 
مدير حترير »النا�رش الأ�سبوعي«، 
»رقيم«  زاويته  يف  العامري  علي 
ال�سارقة  يف  احلكمة«  »بيت  عن 
اآلف   105 من  مكتبة  ي�سم  الذي 
هذا  من  اأبريل  »ننتظر  كتاب، 
العام، لن�سهد �سموخ بيت احلكمة، 
علمًة م�سيئًة جديدًة يف عا�سمة 
الكتاب، والذي  احلكمة، وعا�سمة 
مراحل  يف  ي�ستمل،  اأن  يُتوقع 
اأكادميية  اأو  مدر�سة  على  لحقة، 
اللغة  بني  املتبادلة  للرتجمة 
بني  ليجمع  العامل،  ولغات  العربية 
التاأليف والرتجمة والبحث العلمي 

والقراءة«.

�سكرت وزيرة الثقافة امل�رشية، د. 
ابنة  كلثوم  اأم  الدامي،  عبد  اإينا�ش 
حمفوظ،  جنيب  الراحل  الأديب 
امل�ستنرية  بال�سخ�سية  وو�سفتها 
على  احلفاظ  لأهمية  املدركة 
عقب  وذلك  م�رش،  رموز  تراث 
اأعمال  من  جمموعة  اإهدائها 
بجائزة  الفائز  الأديب  ومقتنيات 
نوبل ملتحفه يف بتكية حممد بك 

اأبو الدهب، بحي الأزهر.
كتاباً   257 املجموعة  وبلغت 
لوالدها  املرتجمة  الأعمال  من 
اللغات  من  للكثري  الكبري  الراحل 
الفرن�سية،  الإجنليزية،  منها 

الإيطالية،  الأملانية،  الإ�سبانية، 
ال�سويدية  الفنلندية،  الرنويجية، 

وال�سينية، بح�سب الوزارة.
عبد  اإينا�ش  الدكتورة  وقالت 
»اإن ذكرى جنيب حمفوظ  الدامي: 
اأيقونة يف  باعتباره  �ستبقى خالدة 
تاريخ الإبداع العاملي، واأن جهود 
الثقافة امل�رشية م�ستمرة بالتعاون 
توؤدى  التي  نوبل،  اأديب  اأ�رشة  مع 
اإىل  مقتنيات  لإ�سافة  بارزاً  دورا 
�سيناريو العر�ش املتحفي للتاأكيد 
نوبل  لأديب  املكانة املميزة  على 
يف ال�ساحتني الإقليمية والدولية«.

اإن  كلثوم  اأم  قالت  جانبها  ومن 

الرتجمة  على  احتوت  الإهداءات 
التي  حارتنا«  »اأولد  لرواية  الأدق 
بالإ�سافة   ،1970 عام  �سدرت 
حمفوظ  يد  بخط  الأوراق  لبع�ش 
واملعنونة بـ »اقرتاح نظام جديد«، 
تكوين  حول  روؤية  فيها  وي�سع 
الأحزاب ال�سيا�سية، واأخري بعنوان 
لق�سة  م�سودة  وهى  »املعركة«، 
معطفه  اإىل  بالإ�سافة  ق�سرية 
قاعات  املتحف  وي�سم  ال�سهري. 
ب�رشية  �سمعية  ومكتبة  للندوات، 
الراحل  اأفلم  حتوى  وب�رشية 
واحلوارات التي اأجراها، وخمتلف 
التي ت�سجل حلظات من  اللقاءات 

حياته، ومكتبة عامة، مكتبة نقدية 
والدرا�سات  الأبحاث  اأهم  ت�سم 
كما  حمفوظ.  جنيب  اأعمال  عن 
للأو�سمة وال�سهادات  ي�سم جناحاً 
التي نالها الراحل، واآخر متعلقاته 
ال�سخ�سية مع بع�ش الأوراق بخط 
ت�سم  التي  املوؤلفات  وقاعة  يده، 
القدمية  بطبعاتها  اأعماله  جميع 
املرتجمة،  والأعمال  واحلديثة، 
وعدة  لل�سينما  قاعة  جانب  اإىل 
اأ�سماء،  حتمل  اأخرى  قاعات 
الرحيل،  واأحلم  ورثاء،  احلارة، 
واأ�سداء ال�سرية، وجتليات، ونوبل.

 وكالت 

ابنة جنيب حمفوظ تهدي »الثقافة امل�صرية« 
300 كتاب وخمطوطة اأ�صلية لوالدها

ال�سعودية  الثقافة  وزارة  عّينت 
علوان  ح�سن  حممد  الروائي 
للرواية  العاملية  باجلائزة  الفائز 
تنفيذيا  رئي�سا  “البوكر”  العربية 
والرتجمة  والن�رش  الأدب  لهيئة 
التي اأعلنت اململكة عن تاأ�سي�سها 

�سمن 11 هيئة ثقافية جديدة.
ال�سعودية  العا�سمة  ولد علوان يف 
على  وح�سل   1979 عام  الريا�ش 
ثم  معلومات  نظم  بكالوريو�ش 
الأعمال  اإدارة  يف  ماج�ستري 

ودكتوراه يف الت�سويق الدويل.
باجلائزة  وفاز  روايات   5 اأ�سدر 
العاملية للرواية العربية عام 2017 

عن رواية “موت �سغري”.
وقال عبد الكرمي احلميد، املتحدث 
اإن  الثقافة،  وزارة  با�سم  الر�سمي 
تاأتي  اجلديدة  الثقافية  الهيئات 
القطاع  لحتياجات  ا�ستجابة 
ومن�سوبيه،  ال�سعودي  الثقايف 
التنظيم  زيادة  على  �ستعمل  حيث 
من  الثقايف  للقطاع  والفعالية 

خلل رفع كفاءة اإدارة القطاعات 
هذه  عرب  الفرعية  الثقافية 
الهيئات املتخ�س�سة التي �ستتوىل 
اخلا�ش.  جمالها  منها  واحدة  كل 
تعيينه  قرار  بعد  تعليق  اأول  ويف 
كتب علوان يف تغريدة عرب ح�سابه 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
“تويرت”: “اإن فريق العمل يف هيئة 
الأدب والن�رش والرتجمة لي�سبو اإىل 
حتقيق تطلعات القيادة يف م�سهد 
ثقايف مزدهر ومنتج وخلق، ي�سع 
اأ�س�سا را�سخة وفاعلة يف بناء روؤية 

اململكة 2030”.
ال�سعودي  الوزراء  جمل�ش  وكان 
فيفري  من  �سابق  وقت  يف  وافق، 
على اإن�ساء 11 هيئة ثقافية جديدة 
والفنون  امل�رشح  هيئة  بينها  من 
الأدائية، وهيئة املو�سيقى، وهيئة 
وهيئة  الرتاث،  وهيئة  املتاحف، 
العمارة  فنون  وهيئة  الأفلم، 

والت�سميم، وهيئة فنون الطهي.
 وكالة اأنباء ال�ضعر 

الفائز باجلائزة العاملية للرواية العربية “البوكر”

الروائي حممد ح�صن علوان رئي�صا 
لهيئة الأدب والن�صر ال�صعودية

الدراوي�ش  دار  عن  حديثاً  �سدر 
مدينة  يف  والرتجمة  للن�رش 
املولود  البلغارية  بلوڤديڤ 
ال�سوري  لل�ساعر  الثالث  ال�سعري 

علء زريفة بعنوان »�سيطان«.
فعل  من  ي�ستقي  »�سيطان«  كتاب 
املحاكية  جدواه  الثوري  الرف�ش 
لواقع بائ�ش خملوق على اخلطيئة 
واللعنة امل�سبقة. ويحاول اأن يقدم 
اأ�سبه بال�سفعات املدوية  ن�سو�ساً 
اجلرمية  بارتكاب  تنتهي  التي 
الآب  بقتل  الأجمل  الإبداعية 
ببعديه املادي واملعنوي، حماولً 
على  رامبو  اآرثر  ح�سب  التكاء 
املوجود  واأن�سنة  القبح  جماليات 
الإن�ساين،  الكائن  »الديزاين«   اأو 
ال�سماوي  ح�ساب  على  وتقدي�سه 
اأن  دون  من  واندثر  مات  الذي 
يدعي معرفة ثابتة مطلقة ول اأن 
يكون تطهريياً باملعنى الأر�سطوي 
اأو انفعالً ت�سجيلياً مل�سري ماأ�ساوي 

لبطل تراجيدي. بل التطهري الذي 
ي�سكل  العنف  م�ساهدة  عن  ينجم 
عملية تنقية وتفريغ ل�سحنة العنف 
اأهوائه،  املوجودة مما يحرره من 
الواعي،  التغيري  روح  فيه  ويبث 
اجلمعي  احل�سور  يعززه  الذي 
اأن  ويحاول  حرة  متعددة  لذوات 

يرتدي قناع الفطري العنيف.
»امل�سيح  عن  يختلف  »�سيطان« 
الأول  الديوان  وهو   - ال�سغري« 
البلغارية  الدار  نف�ش  عن  لل�ساعر 
- الذي يبدو دعوة للثورة مبعناها 
وا�ستخراج  والفكري  اخلا�ش 
التي  الكلمة  وحي  من  املدلول 
حتيي ومتيت. وخمالفاً لـ«�سوكول« 
دملون  دار  عن  الثاين  الإ�سدار   -
عام  دم�سق  يف  والن�رش  للطباعة 
�سوء  ف�سحة  كان  الذي   2018
اأنه  يبدو  عامل  �رشداب  يف  اأخرية 

نزع ورقة التوت الرومان�سية.
وكالت 

�ضدر اأخرياً عن دار الدراوي�س للن�ضر والرتجمة 

ال�صاعر ال�صوري علء زريفة يوقع 
ديوانه الثالث »�صيطان«

�سدر موؤخراً عن موؤ�س�سة »موؤمنون 
»اإقبال فيل�سوف  بل حدود« كتاب 
للباحث  الإ�سلمي«،  التجديد 

حممد حب�ش.
اإقبال  حممد  فكر  الكتاب  يتناول 
وفل�سفته من خلل مداخل ثلثة: 
التجديد  النه�سة وخطاب  خطاب 
الأول  الف�سل  يف  الروح.  وخطاب 
يف  اإقبال  ر�سالة  املوؤلف  ي�رشح 
وثبة امل�سلم  من  انطلقاً  النه�سة 
الإ�سلمية  الأمة  اإىل حلم  الهندي 
بلحن  ويخ�ش  املوحدة،  القوية 
اأر�ش  يف  واأمانيه  اأ�سواقه  خا�ش 

العرب.
اإقبال  يواجه  الثاين  الف�سل  ويف 
اجليل  يف  الهائجة  الغ�سب  روح 
عن  ب�سجاعة  ويتحدث  اجلديد، 
�رشورة جتديد الإ�سلم با�ستمرار، 
حرة  واإرادة  �سجاع  فكر  وبعث 
ريادة  يف  مكانه  امل�سلم  متنح 
العامل اجلديد. اأما الف�سل الثالث 
الروحي  اإقبال  فيتحدث عن عامل 
وتاأملته واإ�رشاقاته وب�سكل خا�ش 
يف و�ساله الأبدي مع املعلم الكبري 

جلل الدين الرومي.
 وكالت 

للباحث حممد حب�س

�صدور كتاب » اإقبال .. فيل�صوف 
التجديد الإ�صلمي«

 وكالت
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وكالت

يتاألف الكتاب )164 �صفحة 
بالقطع الو�صط، موثًقا 

ومفهر�ًصا( من �صبعة ف�صول.

اأحداث الطبيعة واأفعال 
الإن�صان

يف الف�صل الأول، "اأحداث الطبيعة 
الإن�صان"، يعر�ض امل�ؤلف  واأفعال 
اإ�صكالية مفه�م "الفعل" من خالل 
والأفعال.  الأحداث  بني  التمييز 
كل  احلدث  مب�صطلح  ويق�صد 
الطبيعة  �صعيد  على  يحدث  ما 
بالفعل  ويق�صد  العاقلة،  غري 
الإن�صان  فعل  لكن  الإن�صان.  فعل 
) ج�صمانية  ج�انب  على  ي�صتمل 
جزء  بدوره  واجل�صم  احلركات)، 
وكتلة  �صكل  ذا  ك�نه  الطبيعة،  من 
واأبعاد ثالثة. يت�قع بهل�ل اأن جند 
يف  وال�صع�بات  اللتبا�صات  بع�ض 
والأحداث،  الأفعال  بني  التمييز 
احلالت  اأن  من  الرغم  على 
النم�ذجية التي تعنينا يف الأ�صا�ض 
لي�صت م��صع �صك، و�صيت�صح لدينا 
ما ه� متفق عليه وبنِينّ للعيان. اإن 
املقا�صد والنيات والأهداف، وكل 
مثل  مفاهيم،  من  بها  يرتبط  ما 
واملعتقدات  والإرادة  الرغبات 
وامل�ص�غات واملعاين، هي الأم�ر 
من  الإن�صاين  الفعل  متيز  التي 
�صعيد  على  التي جتري  الأحداث 

الطبيعة غري العاقلة.

"الق�صدية  الثاين،  الف�صل  ويف 
يف  امل�ؤلف  يبحث  والأفعال"، 
والق�صدية  الإن�صاين  الفعل  مفه�م 
والعالقة بينهما، ما يف�صح املجال 
ب�ج�د  القائل  الراأي  ملناق�صة 
التي  الطريق  بني  كبري  اختالف 
ي�صلكها العلم يف تف�صري الظ�اهر، 
على م�صت�ى الطبيعة غري العاقلة، 
تف�صري  يف  ي�صلكها  التي  وتلك 
الظ�اهر الإن�صانية والجتماعية. 
بح�صبه، يق�ل بع�ض املفكرين اإن 
مبفه�م  تتعامل  الطبيعية  العل�م 
اأن  حني  يف  العلية،  اأو  ال�صببية 
والجتماعية  الإن�صانية  العل�م 
اأو  التف�صري/  مبفه�م  تتعامل 
يف  امل�ؤلف  وي��صح  التاأويل. 
هذين  بني  الفرق  الف�صل  هذا 
املنهجني يف التف�صري العلمي، ثم 
يطرح �ص�ؤال املفا�صلة، واإمكانية 

الت�فيق بينهما.

التفهم وم�صكلة البينذاتية

"نظرية  الثالث،  الف�صل  يف 
البينذاتية"،  وم�صكلة  ’التفهم‘ 
م�صكلة  اأب�اب  بهل�ل  يطرق 
البينذاتية من خالل اإثارة م�صكلة 
اإبي�صتيم�ل�جية، تتعلق مبحدودية 
الأفعال  بني  التمييز  على  القدرة 
م�صكلة  ل  اأنه  ويرى  والأحداث. 
مبعرفتنا  يتعلق  ما  يف  حقيقية 
الطبيعة  �صعيد  على  بالأحداث 
ن�صتخدم  فنحن  العاقلة،  غري 
ح�ا�صنا  خالل  من  املالحظة 
خاللها  من  ندرك  التي  اخلم�ض 

يف  مالحظته  متكن  ما  كل 
احلدث، يف حدود قدرات الب�رش 
لكن  اخلارجية.  املالحظة  على 
اإن هذا ل  بع�ض املفكرين يق�ل 
يكفي يف العل�م الجتماعية، ذلك 
على  ت�صتمل  الإن�صان  اأفعال  اأن 
ال��ص�ل  ج�انب ج�انية ل ميكن 
احل�صية،  باملالحظة  اإليها 
علمية  مالحظة  ي�صتدعي  ما 
امل�ؤلف  وي�صتخدم  خمتلفة. 
مفه�م "التفهم" للتعريف مب�صكلة 
بع�ض  عند  مت�قًفا  البينذاتية، 
اأوجه الق�ص�ر يف هذه النظرة اإىل 

منهجية العل�م الجتماعية.
"اأنط�ل�جيا  الرابع،  الف�صل  ويف 
امل�صاألة  امل�ؤلف  يجابه  الفعل"، 
الأنط�ل�جية املرتتبة على الق�ل 
الإن�صان جانبني: جانب  لفعل  اإن 
خالله  من  الفعل  ينتمي  ج�اين 
براين  واآخر  الذات،  عامل  اإىل 
ينتمي الفعل من خالله اإىل عامل 
عن  ال�ص�ؤال  طارًحا  الطبيعة، 
اإىل  الإن�صان  فعل  حتليل  اإمكانية 

عن�رشين: اجلن�ض والف�صل.
اخلام�ض،  الف�صل  يف 
الفعل"،  "اإبي�صتيم�ل�جيا 
تط�يع  يف  امل�ؤلف  يبحث 
تت�افق  كي  الإبي�صتيم�ل�جيا 
لفعل  الأنط�ل�جية  النظرة  مع 
غري  وحدة  باعتباره  الإن�صان 
احلجج  ا  عار�صً للتحليل،  قابلة 
الريبية وبع�ض احلل�ل املقرتحة 
املعرفة  اأن  اإىل  هذا  يق�ده  لها. 
املبا�رشة بح�ص�ل الفعل ممكنة، 
اأن ت��صل  واأن الطرق التي ميكن 

تختلف  ل  املعرفة  تلك  اإىل 
جذرًيا عن طرق املعرفة املتبعة 

يف العل�م الطبيعية.

حدود املعرفة واإرث ديكارت

"حدود  ال�صاد�ض،  الف�صل  يف 
يناق�ض  اخلطاأ"،  وقابلية  املعرفة 
بفعل  املعرفة  حدود  امل�ؤلف 
الإن�صان، م�ؤيًدا "الراأي الذي يق�ل 
اإن معرفتنا بالفعل الإن�صاين قابلة 
يف�رش  ما  هذا  يف  واإن  للخطاأ، 
الإمكانية النظرية للتم�صك مب�قف 
الآخر  وج�د  جتاه  جذري  ريبي 
ا اإننا ل�صنا  وذاتيته. لكننا نق�ل اأي�صً
الريبة،  م�قف  باتخاذ  ملزمني 
على الرغم من الإمكانية النظرية 
هذه  من  اإنكارها.  ميكن  ل  التي 
الناحية، ل تختلف معرفتنا بالفعل 
الجتماعي والظ�اهر الجتماعية 
واأحداث  ب�صريورات  معرفتنا  عن 
هذه  اأن  ذلك  الأخرى،  الطبيعة 
للخطاأ،  قابلة  ا  اأي�صً هي  الأخرية 
لل�صك؛  معر�صة  دوًما  كانت  وقد 
لذا، نرى اأننّ من الأف�صل احلديث 
اإىل  �صعينا  يف  للخطاأ  قابلية  عن 
عن  احلديث  ولي�ض  املعرفة، 
ميلي  كما  املعرفة،  حمدودية 

م�قف الريبة على من يتبن�نه".
والأخري،  ال�صابع  الف�صل  يف 
يع�د  الديكارتي"،  الإرث  "جتاوز 
اإىل امل�صعى الأنط�ل�جي  امل�ؤلف 
بفل�صفة  الفعل  نظرية  يربط  كي 
الذهن، وكي ي�ص�غ حماولة القطع 
مع الإرث الديكارتي الثنائي قطًعا 

كان  الأخري  هذا  اأن  يعترب  نهائًيا. 
خالل  من  الريبية  عن  م�ص�ؤوًل 
تق�صيم الفعل اإىل حركات ج�صمانية 
اإىل  الإن�صان  وتق�صيم  ومقا�صد، 
لنا  "�صيت�صح  يكتب:  وج�صد.  روح 
اأن ق�صمة الإن�صان اإىل روح وج�صد 
هي �صن� ق�صمة الفعل اإىل حركات 
ج�صمانية ومقا�صد، واأن الإ�رشار 
قابليته  وعدم  الفعل  وحدة  على 
اإ�رشار  يقابله  اأن  يجب  للتحليل 
الإن�صان وعدم  على وحدة مفه�م 

قابليته للتحليل".
برنامج  ورئي�ض  اأ�صتاذ  بهل�ل  رجا 
الدوحة  معهد  يف  الفل�صفة 
حترير  ورئي�ض  العليا،  للدرا�صات 
الفل�صفية  للدرا�صات  تبني  جملة 
متخ�ص�ض  النقدية.  والنظريات 

املعا�رشة  التحليلية  بالفل�صفة 
والفكر  الإ�صالمية  والفل�صفة 
املعا�رش.  الإ�صالمي  ال�صيا�صي 
بالعربية  عديدة  كتابات  له 
بع�صها  )ترجم  والإنكليزية 
م��ص�عات  يف  الإيطالية(  اإىل 
العقل  وفل�صفة  امليتافيزيقا 
والفل�صفة الإ�صالمية وعلم الكالم. 
الدميقراطية  اأ�ص�ض  كتبه:  من 
الليربايل؛  الن�ص�ي  الفكر  يف 
من  والدميقراطية؛  الإ�صالمي�ن 
ال�صلمي:  التعاي�ض  اإىل  اجلهاد 
يف  الإ�صالمية  املفاهيم  تط�ر 
كتاب  له  �صدر  الدولية.  العالقات 
الإن�صان  وحق�ق  الكرامة  خطاب 
)املركز العربي لالأبحاث ودرا�صة 

ال�صيا�صات، 2017(.

تاأليف رجا بهلول

اأنطولوجيا الفعل وم�شكلة البينذاتية
�صدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات كتاب رجا بهلول اأنطولوجيا الفعل وم�صكلة 

البينذاتية، متناوًل مفهوم الفعل من جوانبه الأنطولوجية والإبي�صتيمولوجية، و�صاعًيا اإىل تق�صي 
العلقات بني ما هو ج�صدي - طبيعي وقابل للملحظة والدرا�صة العلمية يف اأفعال الإن�صان، وما هو 
معنوي - ذهني، قد يخرج بتلك الأفعال عن نطاق ما ميكن ا�صتيعابه اعتماًدا على العلوم الطبيعية، 

خلًفا للعلوم الجتماعية والإن�صانية.

اإ�صدار جديد لهيئة الكتاب ال�صورية 

بديع حقي كاتب املوقف والكلمة ال�شعرية 
الأديب  م�صرية  تزخر 
بروائع  حقي  بديع  الراحل 
ف�صاًل  والرواية  الق�صة  يف 
بالق�صايا  ا�صتغاله  عن 
ودفاعه  والق�مية  ال�طنية 
املنابر  خمتلف  يف  عنها 
ووزير  ك�صفري  الدولية 

مف��ض.
 1922 عام  ولد  الذي  حقي 
وت�يف عام 2000 كان حم�ر 
الهيئة  عن  ال�صادر  الكتاب 
للكتاب  ال�ص�رية  العامة 
حقي  “بديع  عن�ان  حتت 
والكلمة  امل�قف  كاتب 
من  ملجم�عة  ال�صعرية” 

الأدباء والباحثني.
نا�رش  اأماين  الدكت�رة 
بعن�ان  بحث  يف  تناولت 

حقي  ق�ص�ض  يف  “قراءة 
الكاتب  �صرية  وم�صم�نها” 
العلمية  وم�ؤهالته  الذاتية 
يف  دكت�راه  يحمل  حيث 
ما  وله  باري�ض  من  احلق�ق 
بني  م�ؤلفا  الع�رشين  يقارب 
والرواية  والق�صة  ال�صعر 

والرتجمة والدرا�صات.
اأمين  والروائي  القا�ض 
بحث  يف  عر�ض  احل�صن 
بديع  “فل�صطينيات  بعن�ان 
من  مقتطفات  حقي” 
وقف  التي  الق�مية  اأ�صعاره 
الق�صية  جانب  اإىل  فيها 
اإىل  م�صرياً  الفل�صطينية 
يف  حقي  متثلهما  بعدين 
اإىل  احلنني  هما  �صعره 
بعذاب  والكت�اء  الأر�ض 

اإىل  تطرق  كما  الت�رشد  اأمل 
الق�صية  تلك  جتاه  م�اقفه 

يف ق�ص�صه ورواياته.
كال�ض  غ�صان  الباحث 
اإىل  مداخلته  يف  تطرق 
من  الذاتية  حقي  �صرية 
املعن�ن  حقي  كتاب  خالل 
غر�صتها  التي  “ال�صجرة 
فيه  عر�ض  الذي  اأمي” 
الراحل ملذكراته من خالل 
والده  زرعها  نارجن  �صجرة 
بدم�صق  الدار  حديقة  يف 
طف�لته  ف�صاركها  القدمية 
ال�صجرة  اأما  وذكرياته 
الثانية التي غر�صتها والدته 

فهي بديع حقي نف�صه.
يف  الكلمة  “م��صيقى 
روايات بديع حقي” عن�ان 

تناولها  التي  الدرا�صة 
الدكت�ر اإ�صماعيل مروة من 
خالل رواية حقي “هم�صات 
العكازة امل�صكينة” مبيناً يف 
التي  الأفكار  البحث  ختام 
كالأخطاء  الرواية  حتملها 
اجلهل  عن  الناجتة  الطبية 
والظلم  الفقر  اإىل  اإ�صافة 
الجتماعي وغياب العدالة. 
واختارت خل�د اأحمد ر�ص�ل 
ال�اقع  الكتاب  نهاية  يف 
القطع  من  �صفحة   128 يف 
اأعمال  من  مناذج  الكبري 
حقي الق�ص�صية منها ل�ركا 
واأغنية  الأندل�ض  عندليب 
وحني  واملقالع  احلجارة 

ي�رق احلجر. 
 وكالت 

للكاتبة فاطمة عبد الرحيم

رواية مل تكتمل.. هروب من الواقع 
وتعلق بالأمنيات

مل  »رواية  اأحداث  تدور 
اجتماعي  قالب  يف  تكتمل« 
رومان�صي �صيا�صي، ينب�ض من 
الجتماعية  العالقات  قلب 
قد  التي  الأ�رشية،  وال��صائج 

متر مع كل واحد منا.
تبداأ اأحداث الرواية املعن�نة 
للكاتبة  تكتمل«،  مل  »رواية 
عام  الرحيم  عبد  فاطمة 
مريي،  تاأخذ  حيث   ،2039
الع�رشينيات  يف  �صابة  وهي 
والدتها  وفاة  ح�ل  بالت�صاوؤل 
اإنها  حيث  غريبة،  بطريقة 
غريب  م�صفى  يف  ت�فيت 
اأ�صهر  زوجة  وهي  عنها، 
طبيب ن�صائي يف �ص�ريا، وعن 
والدتها لأخيها  ت�صمية  �صبب 
الغريب  »ال�صم  طارق  بـ 

امل�صيحي،  املجتمع  على 
اأحد  ابنة  كاتيا  اأن  خ�ص��صاً 
اأعالم الدين امل�صيحي الذي 
تنا�صى دوره الأب�ي، ومار�ض 
�صلطته الكهن�تية على ابنتيه 
اأن  منه  ظناً  وداليدا«  »كاتيا 
اإن  العائلة  دمار  �صبب  البنت 
كاتيا  حتاول  لذا  اأخطاأت، 
والدها  �صلطة  من  التخل�ض 
بالف�صتان  حلمها  وحتقيق 
من  فتتزوج  والزفة،  الأبي�ض 
الدكت�ر مراد ر�صتم، العري�ض 
الذهبي الذي حت�صدها عليه 
ل  مراد  لكن  الفتيات،  جميع 
من  عليها  ق�ص�ة  اأقل  يك�ن 
والدها نتيجة جمالها الباهر، 

الذي يك�ن حديث النا�ض.
وحتاول  الأحداث،  تت�صاعد 

اإىل  لها  رواية  حت�يل  كاتيا 
م�صل�صل تلفزي�ين، هنا يظهر 
ال�صيناري�صت  الرفاعي  كمال 
يت�ا�صل  الذي  امل�رشي 
الت�ا�صل  �صبكات  عرب  معها 
ويعجب  الجتماعي، 
اإىل  وي�صتمع  ب�صخ�صيتها 
اأنها  كاتيا  جتد  هنا  اآرائها، 
لت�صتيقظ  �صالتها،  وجدت 
مري�صة  اإنها  اإذ  حلمها،  من 
هذا  وكمال  وتهي�ؤات  اكتئاب 
ولي�ض  خيالها،  وحي  من 
القاطع  وبالدليل  م�ج�داً، 
لكنها  الكالم،  هذا  لها  يثبت 
تت�صاعد  الت�صديق،  تاأبى 
الأحداث لتعرف اأنها �صحية 

لعبة من اأقرب النا�ض اإليها.
 وكالت 
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خالل تقدميه لكتاب جون غراي�ش »العي�ش بالتفل�شف« املفكر حممد �شوقي الزين

»التدواي بالفل�صفة« ح�صن منيع  ملواجهة 
العاهات النف�صية للإن�صان املعا�صر 

حكيم مالك 

ت�شليط ال�شوء على اأمرا�ش 
الع�شر

 وك�شف  الزين يف ت�رصيح ليومية 
الأ�شا�شي   الهدف  »عن  »الو�شط 
»العي�ش  كتاب  خالل  من 
الفل�شفية،  :التجربة  بالتفل�شف 
الروحية، وعالجيات  الريا�شات 
اأن  وجد  اأنه  حيث    « النف�ش« 
بالن�شبة  جدا  مهم  املوؤلف  هذا 
وهذا   ، الفل�شفة  يف  للم�شتغلني 
بحكم اأنه يطرح م�شائل وم�شاكل 
حياتنا  يف  ت�شاعدنا   ، عملية 
البدائل  يقدم  لكونه   ، اليومية 
الكاتب جوان  اأن  واحللول حيث 
مع  دار  مببحث  اأحتفنا  غراي�ش 
الزمن وفق  بداهة العود الأبدي 
، وهو« العالج بالفل�شفة » الذي 
الأزمنة  يف  روحيا  طبا  كان 
فل�شفيا  طبا  واأ�شبح  العريقة، 
والتاأويالت  املحاولت  مع 
املعا�رصة مع  مي�شيل فوكو وبيري 
فولكه،  جون  واأندري   ، هادو 
يتناول  حيث  نو�شبوم  ومارتا 
والتحليل  بالدر�ش  الكتاب  هذا 
اأهم   ، التاريخية  واملقارنة 
الوجوه الفكرية التي جعلت من« 
الطب الفل�شفي«  لي�ش املو�شوع 
بل  فح�شب،  للبحث  املبا�رص 
اأي�شا الدافع واملحفز: يف الوقت 
 ، وامل�شمون  املنهج  نف�شه 
اللوحة والفكرة املجال والو�شيلة 
الإ�شدار  هذا  اأن  ،مو�شحا 
اجلدين لغراي�ش غزير يف املادة 
مع  باملقارنة   الفكرة  يف  وقوة 
 « بالفل�شفة  »التدواي  مبحث 
كافيا  اهتماما  نعره  مل  الذي  
على الرغم من اأننا نحيا ع�رصا 
�شقيما وه�شا حيث كان  »الطب 
يف  القدماء  عند  الفل�شفي« 
�شريهم اأغوار النف�ش وانفعالتها 
 ، ديكارت  اإىل  اأفالطون   من   ،
واأ�شحى اليوم ال�رصورة واملهنة 
يجابهها  التي  املحنة  اأمام 
 ، كالأمل  املعا�رص  الإن�شان 
.وهذا  املوت  الإرهاب،  العنف، 
الفل�شفة  ت�شهم  كيف  يربز  ما 
 ، ياأخذ  فل�شفي  يف اجرتاح طب 
يف  ،الإن�شان   والرعاية  بالعناية 
والأنطولوجية؟  الذاتية  وحدته 
العيادي  العمل  هذا  ملبا�رصة 
والعمل  الأعرا�ش  فح�ش  يف   ،
العاهات  ت�شخي�ش  يف  الطبي 
والأمرا�ش،  م�شريا يف ت�رصيحه 
التداوي  اأن  »الو�شط«  ليومية 
كل  على  بناء  هو  بالفل�شفة 
 ، وال�شطرابات  امل�شكالت 
التي نواجهها  ، الكتئاب   القلق 

العديد  هناك  اأن  حيث   ، اليوم 
القلق  مثل  الع�رص  اأمرا�ش  من 
ال�شعادة   وعدم  والتعا�شة 
وبالتايل   ، اأوطانهم  يف  الأفراد 
يوجد بديل  يجعلهم يف ارتباط  
واأر�شهم  ومبعي�شهم  بذواتهم 
واإقليمهم لأن كل  تغيري ياأتي من  
الأر�ش التي يع�شون فيها ، وعليه 
اأن يكون هذا التغيري من الأ�شا�ش 
عن طريق معاجلة امل�شكالت يف 
وهذا  اإليه  ننتمي  الذي  الإقليم 
هو البديل الذي حاولت الفل�شفة  
اأن جتده وهو كيف تربط النا�ش 

باأر�شهم وباأوطانهم .

جون غراي�ش و�شع 
منظومة الفل�شفة على 

طاولة الت�شريح

اأن  املتحدث  ذات  واأ�شاف   
طاولة  على  و�شع  غراي�ش  جون 
الفل�شفة  منظومة  الت�رصيح 
مبعنى   ، انعكا�شية  وجهة   من 
اإىل  الفل�شفة  تنظر  كيف   :
ن�شق  هي  هل  واأدواتها؟  ذاتها 
لها   ، واملعاجم  املعارف  من 
هذه  ويف  ؟  ومذاهب  مدار�ش 
الفل�شفة«   « عن  اأنتكلم  احلالة، 
والفكرية  النظرية  بهوياتها 
القدرة  هي  اأم  ؟  والإيديولوجية 
ي�شدم  ما  غي  التفكري  على 
على  به  ي�شطدم  اأو   ، الوعي 
�شبيل احلد�ش اأو الإدراك، فهنا 
بهوايته  »التفل�شف«  نتحدث عن 
والتدبري   والتفقه   التاأمل  يف 
الأ�شا�شية  فالأطروحة  وعليه 
ت�شبح  كيف   « الكتاب  هذا  يف 
خا�ش  ومعي�شا  نهجا  الفل�شفة 
بالأفراد ؟ حيث اأن غراي�ش قام 
الفال�شفة  لكل  تاريخي  مب�شح 
القدمي  الع�رص  من  التاريخ  عرب 
تطرقوا  الذين  املعا�رص  اإىل 
 « الفل�شفي  »الطب  فكرة  اإىل 
وكبديل لأزمات الفكر املعا�رص 
وامل�شكالت التي نواجهها اليوم  
املعاجلات  بني  التماثل   فوجه 
املعا�رصة  والتاأويالت  القدمية 
يف  تختزل  ل  الفل�شفة  اأن  هو 
ال�شتدللت  من  منطقي  ن�شق 
طريقة   هي  بل  والرباهني،  
ثالثة  على  تقوم  العي�ش  يف 
واملتمثلة  اأ�شا�شية   اأ�شاليب 
والعالج   والريا�شة  التجربة  يف 
اعتمد  قد  غراي�ش    اأن  ،كما 
املعا�رصين   الفال�شفة  على 
وبقراءة  بامل�شاألة  اعتنوا  الذين 
يف  بالنظر  القدمية،  الن�شو�ش 
 « الفل�شفية  التجربة   « جوهر 
ثم  الع�شور،  عرب  مور�شت  كما 
بدرا�شة   « الروحية  »الريا�شة 

عالقة الفل�شفة بالتجربة الروحية 
وامليتافيزيقية  منها  الدينية   ،
ما  بتحليل  العالج«    « واأخريا   ،
بالطب  القدماء   عند  �شمي 
املعا�رصة  وترجماته  الروحاين 
الرمزي  والتبادل  الطب  اإىل 
الكلمة  دور  مبعنى  واللغوي، 
املفهوم  ودور  النف�ش  عالج  يف 
الفل�شفي  يف ت�شحيح الت�شورات 

والأحكام والظنون. 

الفل�شفة اجلديدة  تربط  
جميع الأفراد  يف ثقافات 

خمتلفة
                              

كما اأكد هذا الباحث املتخ�ش�ش 
يف الفل�شفة والت�شوف  اأن الفرق 
اأن  هو  والتفل�شف  الفل�شفة  بني 
يف  انتظمت  عندنا  الفل�شفة 
منظومة فكرية مبعنى اأن  الن�شق 
نظرية  يف  الفيل�شوف  ي�شعه 
والقيم  والوجود   ، العامل  حول 
والأخالق، ويقدمها بعد ذلك يف 
مفردات �شعبة الفهم ، لذا كانت 
احلاجة اإىل التفل�شف  الذي هو 
�شكل من اأ�شكال تب�شيط الفل�شفة  
كما اأن التفل�شف يرتبط بحد�ش 
عام ولكل الأفراد الذين ميكنهم 
اأن يتفل�شفوا على طريقتهم لي�ش 
�شكل  على  يكون  اأن  بال�رصورة 
الأكادميي  الإدراك  �شعب  ن�شق 
بهوؤلء  خا�ش  تفل�شف  لكنه   ،
الأفراد ويرتبط بحياتهم اليومية 
و مبعي�شهم  وهذه هي امليزة يف 
الفل�شفة اجلديدة  هو اأنها تربط 
اجلميع يف ثقافات خمتلفة  مبا 
يف ذلك ثقافتنا اخلا�شة ، وهذا 

ما يجعلها م�شاألة مهمة جدا.

ل وجود لرتجمة نهائية 

الزين   �شوقي  حممد  اعترب  كما 
هي  الغالب  يف  الرتجمة  اأن  
ل  لأنها  الأ�شلي  للن�ش  خيانة 
نتكلم  التي  اللغة  مع  تتطابق 
فوارق  دائما  هناك  لأن  بها 
ميكننا  ل  ثمة  ومن  واختالفات 
ترجمة  اإىل  ن�شل  باأننا  القول 
اأو  كاملة  ترجمة  اأو  نهائية 
ن�شبية  دائما  تبقى  لأنها  مطلقة 
الثقافات  يف  الختالف  بحكم 
والإدراكات  احل�شا�شيات  ويف 
لذا   ، كذلك  امل�شطلحات  ويف 
فما نقوم به يف الغالب هو اأقلمة 
اأو التقريب من الأذهان الكلمات 

التي ن�شتعملها .

لبد من اإتقان العمل 
لت�شكيل منظومة فكرية 
وثقافية و�شيا�شية قوية

بجامعة  الفل�شفة  اأ�شتاذ  واأرجع   
التي  والأزمة  القلق   ، تلم�شان 
اأن  حاليا  اجلزائر  يف  نحياها 
�شخ�شية   م�شاألة  هي  حلولها  
مرهون  هو  الوحيد  فاحلل 
فمع  وبالتايل  العمل   باإتقان 
واحد  كل  �شريى   الوقت  مرور 
باأنها  واآليا  منطقيا  الأمور 
اأوؤمن  تتغري لالأف�شل ، قائال« ل 
بالأمور الطوباوية اأو اأي برنامج 
اأن  فعلينا  لذا  نطبقه  منهج  اأو 
يف  به  نقوم  الذي  بالعمل  نوؤمن 
يجعل  ما  وهذا  كان  جمال  اأي 
هذه  خالل  من  تت�شح  الأمور 
مع  املرتبطة  املتقنة  الأعمال  
بع�شها البع�ش كمفا�شل   فهذا 
منظومة  بت�شيكل  لها  �شي�شمح 

فكرية وثقافية و�شيا�شية » .

الكاتب اجلزائري حممد 
�شوقي الزين يف �شطور ...

جزائري،  واأكادميي  باحث 
يف  دكتوراه  على  حا�شل 
الإ�شالمية،  العربية  الدرا�شات 
تخ�ش�ش فل�شفة وت�شوف، جامعة 
بروفون�ش بفرن�شا عن اأطروحته 
ت�شوف  يف  والك�شف  املعرفة   :
ابن عربي. وحا�شل على دكتوراه 
املفكر  حول  الفل�شفة  يف  ثانية 
دو�شارتو،  مي�شال  الفرن�شي 
فرن�شا  مر�شيليا  اآك�ش-  جامعة 
املمار�شات   : اأطروحته  عن 
وال�شتعمالت يف فكر مي�شال دو 
�شارتو ، يعمل اأ�شتاذ للفل�شفة يف 
جامعة تلم�شان - اجلزائر . اأما 
حقوله الخت�شا�شية التي ين�شب 
عليها اهتمامه فهي : الدرا�شات 
فل�شفة   ، الإ�شالمية  العربية 
، العلوم  التاأويل ، اب�شتيمولوجيا 
ومن   . والتاريخية  الإن�شانية 
وتفكيكات«  »تاأويالت  موؤلفاته: 
ف�شول يف الفكر الغربي املعا�رص 
)2002(، »�شيا�شة العقل« )2005(، 
العجاف«:  الأزمنة  يف  »الثقاف 
وعند  الغرب  يف  الثقافة  فل�شفة 
�شيا�شات   /)2013( العرب 
العقل/ اإزاحات فكرية: احلداثة 
واملثقف / الإزاحة والحتمال: 
الفل�شفة  يف  نقدية  �شفائح 
النقد،  حرب:  علي   / الغربية 
احلقيقة، التاأويل / جاك دريدا: 
ما الآن؟ ماذا عن غد؟ احلدث، 
التفكيك، اخلطاب / مي�شال دو 
�شارتو: منطق املمار�شات وذكاء 
والآخر:  الذات   / ال�شتعمالت 
العقل  يف  معا�رصة  تاأّمالت 
ال�شورة   / والواقع  وال�شيا�شة 
للقراآن  ال�شويف  التاأويل  واللغز: 

عند حمي الدين بن عربي / نقد 
العقل الثقايف / الغ�شق والن�شق: 
مقدمة يف اأفكار مي�شال دو �شارتو 
الهريمينوطيقا،  الرتجمة،   /
طبيعة  يف  درو�ش  ال�شتيطيقا: 
النقل  بني  الفل�شفي  القول 
من  جمموعة  ولديه  والتاأويل/ 
الكتب باللغة الفرن�شية واملتمثلة 
 Identités et altérités: : يف
 réflexions sur l’identité
 au pluriel/ Ibn ‘Arabî
 : gnoséologie et
 manifestation de l’être/
 L ’a priori historique
 et le diagnostic de
 l’actualité chez Michel
 Foucault/ L ’ordinaire
 et le quotidien.
 Introduction à la
 théorie des pratiques et
 des usages chez Michel
اإ�شافة   .  .de Certeau
لرتجمات واملتمثلة يف :  مي�شال 
دو �شارتو، ابتكار احلياة اليومية، 
اجلزائر- عربية،  ترجمة 

من�شورات  الرباط-بريوت، 
الدار  الأمان،  دار  الختالف، 
العربية للعلوم، 2011، 344 �ش/  
 : النهايات  حديث  حرب،  علي 
الهوية  وماآزق  العوملة  فتوحات 
 ، اجلزائر   ، فرن�شية  ترجمة   ،
الختالف  من�شورات  بريوت 
 ،  2010 للعلوم  العربية  والدار 
216�ش/ هان�ش جيورج غادامري، 
عربية،  ترجمة  التاأويل،  فل�شفة 
الختالف،  من�شورات  اجلزائر، 
جديدة:  طبعة  �ش،   192  ،2002
من�شورات  اجلزائر-بريوت، 
الختالف والدار العربية للعلوم 

واملركز الثقايف.

 قدم املفكر حممد �شوقي الزين اأم�ش  باملكتبة الوطنية باحلامة قراءة لكتاب  »العي�ش بالتفل�شف« للموؤلف جون غراي�ش ال�شادر عن  موؤ�ش�شة 
موؤمنون بال حدود للدرا�شات والأبحاث و الذي قام  هذا الباحث الأكادميي اجلزائري برتجمته اإىل اللغة العربية  ليربزمن خالله  فكر 

واحد من اأهم املتخ�ش�شني يف التاأويالت والتاأويالت املطبقة على الفل�شفة والدين يف هذه الندوة الفكرية التي نظمتها اجلمعية اجلزائرية 
للدرا�شات  الفل�شفية فرع العا�شمة .
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درا�صة جديدة.... زيت 

ال�صمك ال يحمي القلب
حول  ال�سابقة  االعتقادات  يلغي  اجلميع  يفاجئ  جديد  بحث 
التاأثريات االإيجابية على القلب التي حتملها حبوب زيت ال�سمك 
اأن توؤخذ نتيجة هذا  والتي ت�ستخدم من قبل املاليني، ويجب 

البحث على حممل اجلد.
الغنية  الغذائية  ال�سمك  زيت  مكمالت  اأن  الدرا�سة  وجدت 
اأنحاء  النا�س يف جميع  يتناولها املاليني من  التي   3 باالأوميغا 

العامل للحفاظ على �سحة القلب والدماغ:
لن ت�ساعد على العي�س لفرتة اأطول.

قد تخف�س م�ستويات الكولي�سرتول الوقائي.
حتدث »فرق �سئيل« اأو »ال فرق« يف حاالت الوفاة املبكرة.

مل يكن لدى التقرير اأدلة كافية للنظر يف ما اإذا كانت االأ�سماك 
التي حتتوي عليها   3 اأوميغا  نف�سها مفيدة، لكن دهون  الزيتية 
القد مل تكن  توؤخذ كمكمل غذائي مثل زيت كبد �سمك  والتي 

لها فوائد.
يبدو اأن االأوميغا 3 التي تكون من م�سدر نباتي والتي توجد يف 
زيوت البذور واملك�رسات مثل بذور اللفت اأو اجلوز لها فوائد 

طفيفة للغاية يف حاالت عدم انتظام �رسبات القلب.
الدهون يف  بع�س  تقليل  �ساعدت يف  الدهون  اأن هذه  يف حني 
ال�سارة  الثالثية  الدهون  تخفي�س  فوائد  اإلغاء  اأنه مت  اإال  الدم 
النافع  الكثافة  العايل  الدهني  للربوتني  خف�سها  خالل  من 

.)HDL(
ق�سايا  وجود  ب�سبب  اجلد  النتائج على حممل  توؤخذ  اأن  يجب 
الغذائية  املكمالت  لتناول  كان  حيث  الفيتامينات،  مع  مماثلة 
ب�سكل زائد ملحاكاة تاأثري النظام الغذائي �سحي اآثار �سارة يف 

ال�سحة.

ابتكار حبة دواء متنع  
و�صول ال�صكر اإىل الدم

 
 ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من االأمعاء 
الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج االأولية لتجارب ا�ستخدامه 
للجلوكوز  اجل�سم  ا�ستجابة  تقليل  يف  جناحه  احليوانات  على 
بن�سبة 50 باملائة. وتعترب هذه الطريقة من العالجات التي ال 
تتطلب حقن مري�س ال�سكري، ويف الوقت نف�سه حتقق فعالية 
كبرية حبة الدواء اجلديدة تقلل ا�ستجالل�سكر اإىل الن�سف ويقوم 
العالج بطالء جدار االأمعاء الإعاقة امت�سا�س ال�سكر من اجلهاز 
هي:  بحروف خمت�رسة  العالج  اإىل  وي�سار  الدم،  اإىل  اله�سمي 

.LuCI
ويتوفر الدواء على �سكل حبوب، وتقوم االأمعاء بامت�سا�س مادة 
ثم  وجيزة،  بفرتة  الدواء  ابتالع  بعد  جدارها  لتغطي  الطالء 

يذوب الطالء بعد ب�سع �ساعات من ابتالعه.
وبح�سب التقرير الذي ن�رسته دورية »نات�سيورال ماتريال« عن 
قبل  الدواء  حبة  تناول  ال�سكري  اجلديد ميكن ملري�س  الدواء 
التي  ال�سكريات  ن�سف  عبور  ومنع  معدته  جدار  لطالء  االأكل 
باحثون  ابتكرها  التي  الطريقة  وت�ساعد هذه  الدم  اإىل  تناولها 
الربوفي�سور علي ترافكويل  اإ�رساف  من جامعة هارفارد حتت 
مر�سى ال�سكري الذين يعانون من �سعف ا�ستجابة االإن�سولني، 
وحتميهم من ارتفاع م�ستوى ال�سكر بالدم ب�سكل كبري ومفاجئ، 
ويعترب الدواء اجلديد بدياًل جلراحات ت�سغري املعدة التي يتم 

اللجوء اإليها كعالج حلاالت البدانة.

خل التفاح يحارب االنتفاخ
 ويخفف حرقة املعدة

�سديق  التفاح  خل  اأن  االأملانية  »فرويندين«  جملة  اأوردت 
البطن  اآالم  ويحارب  اله�سم  تن�سيط  على  يعمل  حيث  للمعدة، 
اأن خل  واجلمال،  بال�سحة  املعنية  املجلة  واأ�سافت  واالنتفاخ 
فيخفف  اله�سمية،  الع�سارة  �سبط  على  اأي�ساً  ي�ساعد  التفاح 
من ال�سعور املزعج بحرقة املعدة كما اأن حم�س التفاح ميتاز 

بتاأثري م�ساد للبكترييا ويحارب بكترييا االأمعاء ال�سارة.
ومن ناحية اأخرى، يعد خل التفاح منجماً من املعادن، فهو يزخر 
بالكال�سيوم واملغني�سيوم وال�سوديوم واحلديد، ومن ثم فهو يعد 
من  »فرويندين«  وحذرت  والغ�ساريف  للمفا�سل  اأي�ساً  مفيداً 
اأن تناول كمية كبرية من خل التفاح النقي قد ترتتب عليه اآثار 

�سلبية لذا ينبغي تخفيفه باإ�سافة ملعقة منه اإىل كوب ماء.

علماء يثبتون فائدة اجلوع
اكت�سف علماء جامعة كاليفورنيا 
يف اإرفاين اأن اجلوع املعتدل يغري 
ويوؤثر  الغذائي  التمثيل  عملية 
يف االإيقاع اليومي، ما يوؤدي اإىل 
حت�سن ال�سحة وتخفي�س خطر 
ب�سيخوخة  املرتبطة  االأمرا�س 
يف  الباحثون  وي�سري  اجل�سم 
 Cell« جملة  ن�رسته  مقال 
Reports« اإىل اأن اجلوع يوؤثر 
»ال�ساعة  اليومي  االإيقاع  على 
تنظم  التي  للج�سم«،  الداخلية 
التمثيل  من  العمليات  معظم 
اإىل  الهرمونات  واإنتاج  الغذائي 
على  خلية  كل  ن�ساط  تنظيم 

حدة.
الفئران  على  درا�سة  واأجريت 
تتناول  مل  التي  املخربية 
�ساعة.   24 خالل  طعام  اأي 
الفئران  اأن  الباحثون  والحظ 
كمية  ت�ستهلك  كانت  اجلائعة 
والطاقة.  االأك�سجني  من  قليلة 

ثاين  بني  الن�سبة  انخف�ست  كما 
الزفري  يف  الكربون  اأك�سيد 
واالأك�سجني امل�ستن�سق، وعندما 
جميع  اختفت  اأطعموها، 
الحظ  كما  املالحظات  هذه 
الباحثون اأن اجلوع يوؤثر يف عمل 
اجلينات والربوتينات االأ�سا�سية 

ات�سح  فقد  اليومي.  لالإيقاع 
بروتينات  ن�ساط  انخفا�س  لهم 
 »REV-ERBa»و »BMAL«
التي حتدد العمل اليومي للكبد 

والع�سالت الهيكلية.
باولو  الربوفي�سور  وعلق 
من  �سا�سوين-كور�سي، 

 ،»UCI« الطبية  املدر�سة 
قائال: »يعمل اجلوع على اإعادة 
التفاعالت  من  �سل�سلة  برجمة 
اخللوية، ما ينعك�س اإيجابا على 
ال�سحة، ويثبط تطور االأمرا�س 

وال�سيخوخة«.

حت�سل معهد املناطق القاحلة 
مدنني  مبحافظة  )حكومي( 
على  تون�س،  �رسقي  جنوب 
جديد  لدواء  اخرتاع  براة 
م�ساد ملر�س �رسطان الدم، مت 
»الاّلزول«  نبتة  من  ا�ستخراجه 
�رسق  جنوب  بكرثة  املوجودة 
التون�سية  الباحثة  وقالت  البالد 
اإن  جّناع،  حنان  املعهد  يف 
ر�سالة  اإطار  يف  كانت  البحوث 
دكتوراه متحورت حول االأهمية 

الغذائية لنبتة »الاّلزول«. 
وتابعت حنان جّناع »انطلقنا منذ 
على  للتعرف  البحوث  يف  فرتة 
اإىل  وانتهينا  النبتة  هذه  اأهمية 
اخلاليا  مكافحة  على  قدرتها 
ال�رسطانية يف ج�سم امل�سابني 

الدم«واأ�سافت  مبر�س �رسطان 
متت  قد  اأنه  التون�سية  الباحثة 
مقارنة النتائج املتح�سل عليها 
مع  »الاّلزول«  نتبة  با�ستعمال 
يباع  دواء  يعطيها  التي  النتائج 
موؤكدة  الدم،  �رسطان  ملعاجلة 
اأثبتت تفّوق هذه  اأن الدرا�سات 
امل�ستعمل  الدواء  على  النبتة 
ب�سكل كبري يف كل اأنحاء العامل 
ولفتت اإىل اأن هذه البحوث متت 
املناطق  معهد  بني  بالتعاون 
القاحلة مبدنني ومعهد با�ستور 
باالأبحاث  املهتم  )حكومي( 
تون�س  بالعا�سمة  الطبية 
املعهد  فاإن  الباحثة  وبح�سب 
وامللكّية  للموا�سفات  الوطني 
اجلهة  هو  )حكومي(  ال�سناعّية 

االخرتاع  براءة  منحت  التي 
ا�ستنادا اإىل املوا�سفات العاملية 
يف جمال االكت�ساف العلمي يف 
جمال االأدوية امل�سادة ملر�س 

�رسطان الدم.
نوع  من  نبتة  و«الاّلزول« 

كبري  ب�سكل  تتواجد  الب�سليات 
اإفريقيا  �سمال  منطقة  يف 
ال�رسقي  اجلنوب  وخا�سة 
على  االأهايل  ويتهافت  لتون�س، 
ف�سلي  يف  خا�سة  التقاطها 
ال�ستاء والربيع لفوائد عالجية.

معهد تون�صي يتح�صل على براءة اخرتاع دواء 
م�صاد ل�صرطان الدم

بوؤبوؤ العني لر�صد اإجهاد العمل املرهق
حجم  اأن  باحثون  اكت�سف 
بطريقة  يتغري  العني  بوؤبوؤ 
ن�سطر  عندما  وا�سحة 
متعددة  مهام  ملواجهة 
متوقعة  غري  وتغريات 
وت�سري النتائج اإىل اأن جمرد 
ال�سخ�س،  عني  اإىل  النظر 
قد يتيح معرفة مدى حدة 
مير  التي  االإجهاد  حالة 
يف  الباحثون  وياأمل  بها 
تطوير  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن 
اأداة ميكن الأ�سحاب العمل 
ملراقبة  ا�ستخدامها 
من  وحمايتهم  موظفيهم 
االإجهاد  مرحلة  بلوغ 

احلاد.
ودر�س الباحثون يف جامعة 
بكولومبيا،  مي�سوري 
على  االإجهاد  يوؤثر  كيف 

لل�سخ�س،  الذهنية  احلالة 
تاأثري  كيفية  على  وركزوا 
على  املرتفع  العمل  عبء 
يف  الت�سبب  مثل  اجل�سم 
م�ساكل الظهر وقال املعد 
جونغ  الدكتور  الرئي�سي، 
هيوب كيم، اإنه على الرغم 
قيا�س  وجود  عدم  من 
ل�سخ�س  العقلية  لل�سالمة 
فريق  واأفراد  اأنه  اإال  ما، 
»حجم  اأن  وجدوا  البحث 
اأن يكون  العني ميكن  بوؤبوؤ 
لقيا�س  الرئي�س  املفتاح 
ل�سخ�س  العقلية  احلالة 
مبهام  قيامه  اأثناء  ما 
الباحثون  متعددة«وتعقب 
خالل  من  املتطوعني، 
احلركة  التقاط  تقنية 
كانوا  بينما  العني  وتتبع 

يجل�سون يف غرفة التحكم 
حمطة  يحاكي  مكان  يف 

لتكرير النفط والغاز.
اأن  امل�ساركني  على  وكان 
غري  للتغيريات  ي�ستجيبوا 
املتوقعة، مثل االإنذارات، 
بينما ي�رسفون على مراقبة 
�سا�ستني، واأظهرت النتائج 

خالل املهام الب�سيطة، اأن 
امل�ساركني  اأعني  حركات 
حد  اإىل  متوقعة  كانت 
غري  اأ�سبحت  ولكنها  ما، 
حدثت  عندما  منتظمة 
تغريات غري متوقعة وقارن 
مع  نتائجه  البحث  فريق 
اإليها  التي تو�سلت  النتائج 

درا�سة اأجرتها وكالة نا�سا 
بوؤبوؤ  تغري  كيفية  حول 
الف�ساء  رواد  لدى  العني 
وتبني  لالإجهاد  ا�ستجابة 
تك�سف  النتائج  جميع  اأن 
العني يتغري  بوؤبوؤ  اأن حجم 
عند  طبيعي  غري  ب�سكل 

االإجهاد.
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ا َذَهبُواْ ِبِه َواأَْجَمُعواْ  قوله تعاىل : }َفلََمّ
ِبّ َواأَْوَحيْنَا اإِلَيِْه  اأَن يَْجَعلُوهُ ِف َغيَابَِة اْلُ
لَتُنَِبّئَنَُّهم ِباأَْمِرِهْم َهـَذا َوُهْم الَ يَ�ْشُعُروَن 

{ يو�شف:15
�شبحانه  اهلل  من  الوحي  هذا  فكان 
–عليه  يو�شف  قلب  لتثبيت  وتعاىل 
ظلم  الأنه  خاطره؛  ولرب  ال�شالم- 
يحتاج  واملظلوم  اأخوته  من  واأوذي 
جرب  لنا  �رشع  لذلك  خاطر،  جرب  اإىل 

اخلواطر املنك�رشة.
َفَر�َض  الَِّذي  }اإَِنّ   : تعاىل  قوله  ومثله 
ُقل  َمَعاٍد  اإِىَل  َك  لََراُدّ الُْقْراآَن  َعلَيَْك 
ِبّي اأَْعلَُم َمن َجاء ِبالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِف  َرّ

ِبنٍي {الق�ش�ض:85 اَلٍل ُمّ �شَ
الذي  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
اأُخرج  ون�شاأ  فيها  ولد  التي  مكة  اأحب 
املوقف  هذا  ف  فاحتاج  ظلما،  منها 
�شيء  اإىل  االأليم  الفراق  وهذا  ال�شعب 
من املوا�شاة وال�شرب، فاأنزل اهلل تعاىل 
اأن الذي فر�ض  له قراآن موؤكد بق�شم؛ 

واأمرك  ر�شوال  واأر�شلك  القراآن  عليك 
بتبليغ �رشعه �شريدك اإىل موطنك مكة 
عزيزا منت�رشا وهذا ما ح�شل، ومثله 
يُْعِطيَك  }َولَ�َشْوَف   : تعاىل  قوله  اأي�شاً 

ى{ ال�شحى: َربَُّك َفَتْ�شَ
وانظر لروعة العطاء امل�شتمر ف هذه 
االآية حتى ي�شل بامل�شلم حلالة الر�شا، 
مهموم  كل  اإىل  ر�شالة  االآية  فهذه 
احلاجة،  ل�شاحب  وت�شلية  ومغموم، 
وفرج لكل من وقع ببالء وفتنة؛ اأن اهلل 

يجرب كل قلب  لاأ اإليه ب�شدق.
النبَيّ  اأَنّ  م�شلم  �شحيح  ف  ورد  وقد 
عَزّ  اهللِ  و�شلََّم تال قوَل  عليِه  اهللُ  �شلَّى 
لَلَْن  وجَلّ ف اإبراهيَم : } َرِبّ اإِنَُّهَنّ اأَ�شْ
َكِثرًيا ِمَن النَّا�ِض َفَمْن تَِبَعِني َفاإِنَُّه ِمِنّي 
  } َرِحيٌم  َغُفوٌر  َفاإِنََّك  اِن  َع�شَ َوَمْن 

اإبراهيم :36
}اإِْن   : ال�شالم  عليه  عي�شى  وقال 
لَُهْم  تَْغِفْر  َواإِْن  ِعبَاُدَك  َفاإِنَُّهْم  بُْهْم  تَُعِذّ
املائدة:  ِكيم{  احْلَ الَْعِزيُز  اأَنَْت  َفاإِنََّك 

تي  اأَُمّ  ! اللهَمّ  وقال  يديِه  )فرفَع   118
يا   : وجَلّ  عَزّ  اهللُ  فقال   . وبكى  تي  اأَُمّ
وربَُّك   – حممٍد،  اإىل  اذهب   ! جربيُل 

اأعلُم -، ف�َشلُه ما يُبكيَك ؟ فاأتاهُ جربيُل 
وال�شالُم ف�َشاألُه. فاأخربهُ  عليِه ال�شالةُ 
ر�شوُل اهللِ �شلَّى اهللُ عليِه و�شلََّم مبا قاَل 

 ! يا جربيُل   : اهللُ  فقال   . اأعلُم  وهو   .
اذهْب اإىل حممٍد فقْل : اإنَّا �شُن�شيَك 

تَك وال نَ�ُشوءَُك . ف اأَُمّ

ما يوؤ�س�س جلرب �خلو�طر يف �لقر�آن �لكرمي:

 �لنوم وفاة موؤقتة
 و �ملوت نوم �أبدي :
 اأيها االأخوة ، تعلَّمنا من درو�ض الدين اأن 

ل اأن يقراأ اآية  االإن�شان اإذا اأوى اإىل فرا�شه يُف�شَّ
الكر�شي ، وقد ذكر النبي عليه ال�شالة و ال�شالم 

ف بع�ض اأحاديثه ال�رشيفة اأنها اأعظم اآية ف 
القراآن الكرمي ، و نظراً اإىل اأن االإن�شان كان 

ى  اإذا نام توّفى اهلل نف�شه ، قال تعاىل: اهلل يَتََوَفّ
ااْلأَنُْف�َض ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْ َتُْت ِف َمنَاِمَها 

]�شورة الزمر: 42[  فالنوم وفاة موؤقتة ، و 
ى ااْلأَنُْف�َض  املوت نوم اأبدي ، قال تعاىل: اهلل يَتََوَفّ

ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْ َتُْت ِف َمنَاِمَها ]�شورة 
الزمر: 42[  فاالإن�شان حينما ينام يفقد 

الوعي ، و يفقد ات�شاله بالعال اخلارجي ، يا 
ترى هناك عدو ، هناك ح�رشة ، هناك اأفعى 

، هناك م�شكلة ، هناك حريق ، هناك �شارق ، 
فاالإن�شان حينما ياأوي اإىل فرا�شه يتلو قوله تعاىل 

ُيّ الَْقيُّوُم ]�شورة البقرة  ُ اَل اإِلََه اإِاَلّ ُهَو احْلَ : اهلَلّ
: 255[  اأردت اأن تكون هذه ال�شورة حمور 

هذا الدر�ض ال على اأنه در�ض تف�شري ، بل على 
اأنه توجيه نبوي كرمي ، من فقه الرجل اأنه اإذا 
اأوى اإىل فرا�شه يقراأ هذه ال�شورة اأو يقراأ هذه 

االآية التي �شميت باآية الكر�شي ، وهي من اأعظم 
القراآن الكرمي .

 �لعباد�ت معللة
 مب�سالح �خللق :

اأيها االأخوة االأكارم، ال زلنا ف مو�شوٍع يت�شل اأ�شد 
االت�شال بـ: »�شبل الو�شول وعالمات القبول« اأال وهو 

اخل�شوع.
 العبادات كالزكاة معللة مب�شالح اخللق وقد بينت ف 
اللقاء ال�شابق اأن هناك عبادات كما قال عنها االإمام 
ال�شافعي: معللٌة مب�شالح اخللق، واأن هناك طقو�شاً 

من �شمات الديانات الو�شعية االأر�شية، الطقو�ض 
حركاٌت، و�شكناٌت، واإمياءاٌت، وتتماٌت ال معنى 

لها، بينما العبادات معللة مب�شالح اخللق ﴿ ُخْذ ِمْن 
يِهْم ﴿ ] �شورة التوبة  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ اأَْمَواِلِهْم �شَ
االآية : 103[  ﴿ يا اأَيَُّها الَِّذيَن اآََمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم 

يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ ال�شِ
] �شورة البقرة [

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

واال�شتغفار ف اآيات عديدة، و�شور 
خمتلفة، وبيان ف�شل اهلل - �شبحانه - ف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�شتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�شالم - فع�شى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�شيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �شاأن كل الب�رش، يذنبون �شاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�شتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�شيطان، 

ويرحم االإن�شان.
وف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�شمل جموَع التائبني ب�شدق واإخال�ض، 
ولوالها لفَقَد االإن�شان االأمل ف رحمة 

اهلل، وا�شتمراأ الذنوب، وظل �شائًرا 
ف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه االأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
وف ذلك قنوط وياأ�ٌض من رحمة اهلل، 

ال ير�شاهم اهلل، ومن ثم كانت االآية 
الامعة، وهي قوله - تعاىل -: ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِشِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 
واال�شتغفار التي تهُبّ منها ن�شمات 

رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 
االأمل ف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 

بل واإبدال الذنوب ح�شنات للتائبني 
ال�شادقني ف توبتهم؛ اإِاَلّ َمْن تَاَب َواآََمَن 

 ُ ُل اهلَلّ ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َوَعِمَل َعَماًل �شَ
ُ َغُفوًرا َرِحيًما  �َشِيّئَاِتِهْم َح�َشنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ

]الفرقان: 70.

�لعباد�ت معللة مب�سالح �خللق :

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

اأيها الأخوة الأكارم، ل زلنا يف 
مو�صوٍع يت�صل اأ�صد الت�صال بـ: 

القبول"  وعالمات  الو�صول  "�صبل 
األ وهو اخل�صوع.

 العبادات كالزكاة معللة مب�صالح 
اخللق وقد بينت يف اللقاء ال�صابق 

اأن هناك عبادات كما قال عنها 
الإمام ال�صافعي: معللٌة مب�صالح 

اخللق، واأن هناك طقو�صًا من 
�صمات الديانات الو�صعية 

الأر�صية، الطقو�س حركاٌت، 
و�صكناٌت، واإمياءاٌت، ومتتماٌت ل 
معنى لها، بينما العبادات معللة 
مب�صالح اخللق ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم 

يِهْم ] �صورة  ُرُهْم َوُتَزِكّ َدَقًة ُتَطِهّ �صَ
َها اَلِّذيَن  التوبة الآية : 103  يا اأَُيّ

َياُم َكَما ُكِتَب  ّ اآََمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�صِ
ُقوَن   َعَلى اَلِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتّ

] البقرة  ] �صورة 

على اأن ح�صن الظن يجب اأن ي�صاحبه ح�صن 
العمل فيحدد امل�صلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�صعي ويب�صر طريقه  وي�صري م�صتعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�صاعي للمجد �صيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �صاق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�صرب  فاإن اأ�صاب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�صر موا�صع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�صحيح و�صلوك ال�صبل لها اإذا ق�صد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�صاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�صل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�صبة الف�صل اإىل غري اهلل عز وجل
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فني
تامر ح�شني ي�شعل حما�س 30 

األف �شخ�س يف عيد احلب
  

 �شارك املطرب تامر ح�شني 
الذي  الغنائي  احلفل  يف 
نان�شي  املطربة  مع  جمعه 
عجرم ومواطنها وائل ج�شار 
�شلطان  بهاء  واملطرب 
واملطربة �شاندي واملطرب 
ا�شتاد  داخل   ، �شيبه  اأحمد 
القاهرة الدويل مبنا�شبة عيد 

احلب.
فقرات  اأوىل  ح�شني  وقدم 
احلفل و�شط ح�شور 30 األف 
اأغنياته،  من  بعدد  متفرج 

ومنها »يا بنت االإيه، وعي�ش ب�شوقك، وحلو املكان، ويا تاعبني، وهيه 
دي« وغريها من االأغنيات التي اأ�شعلت حما�ش احل�شور.

ابتعاد  من  يعاين  حبيب  لكل  »ارجعلي«  اأغنية  ال�شاب  املطرب  واأهدى 
حبيبته عنه ويتمني عودتها اإليه يف عيد احلب.

�شكران مرجتى تن�شم اإىل اأ�شرة 
م�شل�شل »�شارع �شيكاغو«

  
اأن  فنية  م�شادر  اأفادت 
ال�شورية  �شكران  املمثلة 
عقد  وقعت  مرجتى  
م�شاركتها يف م�شل�شل » �شارع 
واإخراج  تاأليف  �شيكاغو » من 
لتن�شم  العزيز،  عبد  حممد 
�شالف  مواطنتيها    اإىل 
عرفة ،  و اأمل  فواخرجي  
و  النوري   اإىل  عبا�ش  اإ�شافة 
هدى �شعراوي  ومالك حممد 

وح�شام ال�شاه.
االأول  العمل  هذا  ويعد 
�شهر  خالل  الوحيد  عملها  �شيكون  وبالتايل  املو�شم،  هذا  ملرجتى 

رم�شان.
ويروي العمل ق�شة فتاة دم�شقية تهرب برفقة بطل �شعبي من املجتمع 
يف  لتياترو  تلجاأ  حيث  ال�شتينيات،  حقبة  يف  تالحقها  التي  واجلهات 
�شارع �شيكاغو الذائع ال�شيت بدم�شق، والذي كان ميثل وقتها االمتداد 
احل�شاري واملعا�رش للمجتمع الدم�شقي، وينتهي ال�رشاع بجرمية قتل 
غام�شة تتك�شف خيوطها يف الوقت احلايل على يد حمقق يعرث م�شادفة 
تعك�شان  مراآتني  اإىل  الزمنيتان  احلقبتان  فتتحول  الق�شية،  ملف  على 

ق�ش�ش ال�رشاع واحلب والت�شحية واجلمال

 حممد �شعد: مل اأتعاقد
 على »الثاأر ثاأري«

تردد  ما  �شعد  حممد  نفي 
على  تعاقده  عن  اأخرياً 
بطولة فيلم »الثاأر ثاأري« مع 

�شيد بدرية.
وقال �شعد، اإن بدرية حدثه 
فكرة  عليه  وعر�ش  هاتفياً 
تعاقد  دون  ولكن  الفيلم، 
ر�شمي، م�شيفاً اأنه ال ميانع 
بالكامل  الفيلم  ت�شوير  يف 
املتحدة  الواليات  يف 

االأمريكية، ولكن جودة ال�شيناريو هي التي تعنيه يف املقام االأول، واأبعاد 
دوره يف الفيلم.

يذكر اأن �شيد بدرية هو كاتب �شيناريو فيلم »الثاأر ثاأري«، ور�شح لبطولته 
�شمية اخل�شاب، و�شو�شن بدر، واأحمد �شاكر عبداللطيف.

اأطلقت  الت�شويق،  من  �شل�شلة  بعد 
الزغبي  نوال  الذهبية  النجمة 
“القوية”  اجلديدة  اأغنيتها  اأخرياً 
حيث  “روتانا”،  �رشكة  اإنتاج 
تتعاون نوال فيها مع ال�شاعر مازن 
�شليمان،  ف�شل  امللحن  �شاهر، 
مىک�ش  حداد،  جيمي  املوزع 
وهي  املقهور  حممد  وما�شرتينغ 
القوة  حتمل  التي  االأغنيات  من 
يف  واالأمل  امل�شاعر  مقاومة  يف 

كلماتها املتميزة العاطفية.
حتمل اأغنية “القوية” حلناً عاطفياً 
بني  التنقالت  يف  بالعذوبة  يتميز 
احلروف املو�شيقية، و�شعه �شانع 

الهيتات “ف�شل �شليمان”.
املو�شيقى  بني  مزيج  االأغنية 
االإح�شا�ش  عليها  طغى  والغناء، 
حاملة  الذهبية،  للنجمة  العاطفي 

م�شاعر الكلمات التي �شاغها جنم 
ال�شاعر  واحلياة  احلب  ق�شائد 
وتاأثريها،  بعذوبتها  �شاهر  مازن 
الذي  املتميز  باأ�شلوبها  واأدتها 

و�شل اإىل ال�شميم.
الذي  �شاهر،  مازن  ال�شاعر  طرح 
كتابة  يف  باهر  مب�شتقبل  يُب�رش 
رائعاً  مو�شوعاً  الغنائي،  ال�شعر 

مل يتم تناوله يف ال�شابق م�شتعماًل 
بها  تتفوه  احلياة  واقع  من  كلمات 
امللحن  القاه  تاأملت،  امراأة  كل 
املتميز ف�شل �شليمان بلحن عذب 
مبدع، باالإ�شافة اإىل املوزع جيمي 
توظيف  بعملية  قام  الذي  حداد 
اجلمل  يف  املو�شيقية  االآالت 

اللحنية املختلفة.

كبرياً  جناحاً  وحققت  �شبق  نوال 
�شاهر  الثنائي  مع  تعاونت  بعدما 
“حماية”.  اأغنية  يف  و�شليمان 
وحزناً  اأملاً  ت�شمنت  التي  االأغنية 
كما  الوقت.  نف�ش  يف  وقوة 
وفكرة  جديداً  كالماً  ت�شمنت 
اأغنية  يف  واأي�شا  وخمتلفة.  ملفتة 
النجاح  يف  �شك  وال  “قالوا”. 
�شيكون حليفهم هذه املرة باأغنية 
“القوية” الأنهم قدموا عماًل كاماًل 

لذواقة الفن.
االأغنية  عر�ش  مت  وقد  هذا 
“القوية” من خالل قناة  اجلديدة 
روتانا الر�شمية عرب موقع يوتيوب 
على  وذلك  ديزر  تطبيق  وعرب 
كلمات  ت�شمن  فيديو  لرييك  �شكل 

االأغنية.

نوال الزغبي تتعاون مع مازن �شاهر يف اأغنيتها اجلديدة

بوب ماريل.. النجم الذي ا�شتطاع اإيقاف 
حرب اأهلية

على  عاما   75 ال�شهر  هذا  مير 
ميالد بوب ماريل الذي ولد يف 
جامايكا  �شمال  ا�شتوائي  �شتاء 
 ،1945 فيفري  من  ال�شاد�ش  يف 
لي�شبح فيما بعد ملكا ملو�شيقى 
الوحيد  املغني  وي�شبح  البوب، 
الذي ا�شتطاع اأن يوقف احلرب 

االأهلية يف بلده.
يع�ش  مل  ماريل  بوب  اأن  ورغم 
االأربعني،  �شن  اإىل  ي�شل  حتى 
اليوم مع�شوق  اإىل  يزال  فاإنه ال 
اأولئك  فيهم  مبن  املاليني، 
الذين ُولدوا بعد وفاته ب�شنوات، 
ن�رشته  الذي  التقرير  هذا  ويف 
الرو�شية  »اإيزفي�شتيا«  �شحيفة 

ن�شتعر�ش م�شرية هذا الفنان.
النتقادات  ماريل  بوب  تعر�ش 
املتطرفني  قبل  من  �شديدة 
ال�شود والعن�رشيني البي�ش جراء 
الوحدة  اإىل  الدعوة  يف  ن�شاطه 
�شبعينيات  خالل  االأفريقية 
القرن الع�رشين، اإال اأن العن�رش 
النجم  هذا  ملو�شيقى  الروحي 

جذب النا�ش ب�شكل كبري.
ملهم ال�شالم

دخل بوب ماريل ال�شاحة الدولية 
حمرتفا عام 1972، اإال اأنه عرف 
اأحد  يف  قال  حيث  بتوا�شعه 
ت�رشيحاته »اأحب غيتاري، لكن 
ب�رشاحة ال اأعترب نف�شي ماهرا 
يف العزف عليه«، ومن املحتمل 
اأطلق عليه  اأنه كان ميزح، فقد 
اإريك كالبتون لقب »اإله الغيتار« 
وو�شفه باأف�شل عازف غيتار يف 

العامل.
ماريل  بوب  األبومات  اأول  كان 
مبثابة االإلهام للجمهور الغربي، 

وبعده ب�شنوات تغري م�شري ماريل 
وحتولت  حقيقيا  جنما  واأ�شبح 
الريغي )اأ�شاليب من املو�شيقى 
اجلاميكية الكاريبية االأفريقية( 
من  قادمة  مو�شيقى غريبة  من 
جزيرة ا�شتوائية بعيدة اإىل منط 
ذلك  ورغم  عامليا،  به  معرتف 
جامايكا  يف  املت�شددون  كان 
بوب  جناح  يواجهون  وخارجها 
اإذ  غريبة،  بطريقة  ماريل 
اعتربوا ماريل تخلى عن جذوره 

وفقد قوته. 
ماريل  بوب  �شخ�شية  تطورت 
تاريخ  يف  غرابة  االأكرث  لت�شبح 
الثقافة ال�شعبية الغربية، واأ�شبح 
ملفهومه  به  معرتفا  قائدا 
اإىل جانب  املختار،  املو�شيقي 

ن�شاطه ال�شيا�شي الفريد.

ل ميكن حموه من 
الذاكرة

القرن  �شبعينيات  منت�شف  يف 
اخلالفات  ت�شاعدت  الع�رشين 
ال�شيا�شية يف جامايكا وحتولت 
زاد  حقيقية  اأهلية  حرب  اإىل 
فيها م�شتوى اجلرمية، حتى اأن 
منزل بوب ماريل تعر�ش لهجوم 
اأقام  ذلك  ورغم   ،1976 عام 
جمانيا  مو�شيقيا  حفال  ماريل 
بعد الهجوم بيومني يف حماولة 
املت�شارعني،  بني  للتوفيق 
ال�شيا�شية  االأطراف  فاجتمعت 

املتخا�شمة اأمامه.
عام  يف  ماريل  االأطباء  �شخ�ش 
يف  خبيث  بورم  باإ�شابته   1977
وانت�رشت  االأكرب،  قدمه  اإ�شبع 
اإنه  تقول  اإ�شاعة  حمبيه  بني 

القدم،  كرة  لعب  اأثناء  اأ�شيب 
اإ�شابته  اإن  اآخرون  قال  بينما 
التي  الفودو  لعنة  عن  ناجتة 
ولكن  عليه،  ال�شحرة  اأطلقها 
احلقيقة هي اأن النجم العاملي 

اأ�شيب بال�رشطان.
حاول ماريل اأن يلجاأ اإىل الطب 
االأكرث  الطب  واإىل  التقليدي 
ويف  جدوى،  دون  لكن  تقدما، 
ميامي  يف  تويف   1981 ماي   11
ال  »املال  كلماته  اآخر  وكانت 
ودفن  احلياة«،  �رشاء  ي�شتطيع 
يف جامايكا وح�شل على مرتبة 
رئي�ش  عنه  وقال  ال�رشف، 
اآنذاك  للبالد  اجلديد  الوزراء 
حمو  ميكن  »ال  �شياغا  اإدوارد 
الذاكرة،  من  ال�شخ�ش  هذا 
اجلماعي  الوعي  من  جزء  اإنه 

لالأمة«.
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فينيو  �أوفر  كرو�س  تد�شني  بعد 
هيوند�ي  تعمل  موؤخر�ً،  �ل�شغرية 
�لأخرية  �للم�شات  و�شع  على  حالياً 
باجليل �لقادم من SUV كريتا 2020 
عن  �لك�شف  مت  و�لتي  �ملدجمة، 
ن�شختها �ل�شينية يف معر�س �شنغهاي 
 .ix25 من  �جلديد  كاجليل  �ملا�شي 
قدوم  عن  �لتج�ش�شية  �ل�شور  تك�شف 
مع  كلياً  جديدة  بو�جهة   2020 كريتا 
فينيو  من  م�شتعارة  ت�شميم  عنا�رص 
مثل  للغاية  �لأكرب  وبالي�شايد  �لأ�شغر 
�شعار  يحمل  �لذي  �ل�شخم  �ل�شبك 

باأعاله، فيما يحيط  هيوند�ي 
 LED به �ثنني من م�شابيح
باأعالها  نهارية  �أ�شو�ء  مع 
ك�شار�ت  �أي�شاً  تعمل 

�نعطاف.
كريتا  تبدو  �جلانب،  من 
من  �أطول  �لقادمة 
�جليل �حلايل مع رفارف 
�ل�شيء  بع�س  مربعة 

عك�س �لد�ئرية حالياً مع وجود 
�لألو�ن،  مزدوجة  عجالت 
برز  وجود  جانب  �إىل 

�أعلى �لعجالت �خللفية لي�شيف بع�س 
�أ�شود  �رصيط  مع  �لع�شلي  �لطابع 
�لباب �خللفي مع ملبة  بكامل عر�س 
توقف مدجمة به و�إعادة ت�شميم كاملة 
للخلفية.  �لب�شاطة  من  مزيد  ت�شفي 
�لتي   ix25 فت�شري  �لد�خلية،  عن  �أما 
لقدوم  �شنغهاي  مبعر�س  د�شنت 

مزدوجة  قيادة  بلوحة   2020 كريتا 
جديد  مقود  مع  �لألو�ن 

بطر�ز  �ملوجود  ي�شبه 
بجانب  فينيو، 

عمودية  مل�شية  د�خلية  �شا�شة  وجود 
ت�شبه �ملوجودة ببع�س طر�ز�ت تي�شال 
 Blue Link بجانب ��شتخد�م نظام
هيوند�ي  من  �ملعلوماتي  للرتفيه 
ودعم للمكيف �ملزدوج و�أنظمة تثبيت 
�ملقاعد  و�شعية  وتغيري  �ل�رصعة 

فتحة  خيار  مع  كهربائياً  �لأمامية 
تاأتي  �أن  �ملتوقع  ومن  هذ�  �شقف. 
كريتا 2020 �جلديدة كلياً مع حمركات 
تتو�فق مع قو�نني �لنبعاثات �لعاملية 
�جلديدة، ما �شيت�شمن حمرك بنزين 
ناقل  خيار�ت  بقاء  مع  لرت   1.5
ب�شتة  هي  كما  �حلركة 
�أو  يدوي  �رصعات 
�أوتوماتيكي.

هيونداي كريتا 2020 اجلديدة

فولفو تدمج خدمات غوغل 
داخل �سياراتها

بوغاتي فريون مقلدة غري 
مكتملة معرو�سة للبيع 

لل�شيار�ت  فولفو  �رصكة  �أعلنت 
نظام  من  �جلديد  �جليل  دعم 
�ملعتمد   Sensus �مللتيميديا 
من  بعدد  �أندرويد  نظام  على 
�أ�شي�شتنت  مثل  غوغل  خدمات 

وبالي �شتور وماب�س.
�أن  �ل�شويدية  �ل�رصكة  و�أو�شحت 
قائد �ل�شيارة �شيتمكن من �لو�شول 
�إىل �لتطبيقات و�خلدمات �لتي مت 
تطبيقات  وكذلك  �شوياً،  تطويرها 
�ملوجودة  �لأخرى  �جلهات 
و�مل�شممة  "بالي"  متجر  يف 

لال�شتفادة منها يف �ل�شيار�ت.

غوغل ماب�س

قائد  ماب�س  غوغل  خدمة  وتتيح 
�إىل  �لو�شول  �إمكانية  �ل�شيارة 
�ملرور  حركة  وبيانات  �خلر�ئط 
هذ�  ويوفر  �حلقيقي.  �لوقت  يف 

معلومات حول حالة حركة �ملرور 
�مل�شار�ت  �إىل  بالإ�شافة  �حلالية 
بو��شطة  �ملقرتحة  �لبديلة 

�خلر�ئط.

غوغل اأ�سي�ستنت

�أ�شي�شتنت  غوغل  ومب�شاعدة 
م�شتقباًل  �ل�شيارة  قائد  �شيتمكن 
�ل�شوتية  �لأو�مر  طريق  عن 
مثل  �ل�شيارة  وظائف  يف  �لتحكم 
ت�شغيل  وتطبيقات  �لهو�ء  مكيف 
�لر�شائل،  �إر�شال  �أو  �ملو�شيقى 
من  �حلد  على  ي�شاعد  ما  وهو 
�أثناء  �ل�شيارة  قائد  �نتباه  ت�شتيت 

�لقيادة.
هذه  �أن  �إىل  فولفو  و�أ�شارت 
�خلدمات �شوف تتاح يف موديالتها 
�ل�شنو�ت  غ�شون  يف  �جلديدة 

�لقليلة �ملقبلة.

�شريون  بوجاتي  ��شتبد�ل  رغم 
�رصع لطر�ز فريون،  حدث و�لأ �لأ
و�حدة  تعترب  ماز�لت  �أنها  �إل 
�لتي مت  �ل�شوبركارز  �أف�شل  من 
ولهذ�  طالق،  �لإ على  �شنعها 
كي  منا�شبة  �لآن  تعترب  �ل�شبب 

يتم �شنع ن�شخة مقلدة منها.
بالطبع، من �ل�شعب للغاية بناء 
فريون  لطر�ز  مطابقة  ن�شخة 
رجل  قام  ولكن،  معقول،  ب�شعر 
رو�شي با�شم �أفيتو بطرح ن�شخة 
ن�شف مكتملة من فريون، و�لتي 
�شعة  حمرك  حتمل  �أنها  يقول 
مع  ح�شان   1،000 بقوة  لرت   6
�إل  فقط،  كلم   100 �شري  معدل 
م�شكوك يف  �لتفا�شيل  هذه  �أن 
جد�ً  كبرية  بن�شبة  م�شد�قيتها 

بالطبع.
كبري  مبلغ  �أفيتو،  �إعالن  ح�شب 
مقابل ن�شخة مقلدة مع حمرك 
مام، حتى لو كانت  مثبت يف �لأ
بقوة 1،000 ح�شان، فال توجد 
طريقة للتاأكد من ذلك دون �أية 

�ختبار�ت معتمدة.
فريون  تختلف  بالطبع، 
جذرياً  �ختالفاً  �شوبر�شبورت 
عن هذه �لن�شخة �ملقلدة، فهي 
رباعي   W16 حمرك  مع  تاأتي 
ح�شان   1،180 بقوة  �لتريبو 
عزم  من  نيوتن.مرت   1،500 و 
�لدور�ن، مع معدل ت�شارع من 0 
�إىل 100 كلم/�شاعة خالل 2.5 
�إىل  ثانية و�رصعة ق�شوى ت�شل 

415 كلم/�شاعة.

كيا تيلورايد 2020 تظهر بـ 8 مقاعد
 ،SUV تيلور�يد  تطوير  كيا  تتابع 
مطلع  �إنتاجها  لبدء  متهيد�ً  وذلك 
كموديل  و�إطالقها  �ملقبل  �لعام 
 SUV 2020، مقرر �أن تكون �أكرب
مقاعد،   8 بـ  �ل�رصكة  تقدمها 
وفعليا �ل�شور �لتج�ش�شية �جلديدة 
ل ت�شيف �شيئا جديد� ملا نعرفه 
باأن  توؤكد  �أنها  �إل  عنها،  بالفعل 
�لن�شخة �لإنتاجية �شتحمل ت�شميم 
�ختالفات  مع  �لختبارية  �لن�شخة 
�لأمامي  �ل�شبك  حيث  طفيفة، 
�مل�شابيح  �أن  �إل  بها  ياأتي  �لكبري 
�أفقية  و�أ�شبحت  �لأمامية خمتلفة 
�لأبو�ب  مقاب�س  �أن  كما  �ل�شكل، 

يبدو ت�شميمها تقليديا.
تيلور�يد  كيا قد ك�شفت عن  كانت 
ديرتويت  معر�س  يف  �لختبارية 

مبولد  و�أتت   2016 لل�شيار�ت 
يتاألف  ح�شان   400 هجني  طاقة 
�شلندر   6 لرت   3.5 حمرك  من 
بقوة 270 ح�شان وموتور كهربائي 

�أنه  و�شحيح  ح�شان،   130 بقوة 
من  هجينة  ن�شخة  توفري  �شيتم 
�ل�شيارة يف �مل�شتقبل، �إل �أنه عند 
تريبو  مبحرك  �شتاأتي  �إطالقها 

بقوة  �شلندر   6 لرت   3.3 مزدوج 
من  رطل-قدم  و376  ح�شان   365
عزم �لدور�ن مع جري �أوتوماتيكي 
�شيكون  ما  وهو  �ل�رصعات،  ثماين 
كبري. �جلدير   SUV لهكذ�  كافيا 
من�شة  على  �شت�شتند  �أنها  بالذكر 
ويكون   2019 كوري�س  من  معدلة 
توفري  مع  �أماميا  دفعها  نظام 
�لعجالت،  جميع  على  دفع  خيار 
مبثابة  �ل�شخمة  �ل�شيارة  و�شتكون 
موديل SUV ر�ئد فاخر للعالمة 
�لتجارية ومن �شاأنه �أن ي�شاهم يف 
للعامل  كيا  تر�شمها  �لتي  �ل�شورة 
و�ملتمثلة يف �شتينجر وكوري�س، ما 
يعني باأن تيلور�يد قادمة بلم�شات 
�شورينتو  عن  تفّرقها  فخامة 

وتقنيات متطورة.

عن  ال�ستار  تزيح  "�سرتوين" 
املتطورة الكهربائية  حتفتها 

نيتها  عن  �لفرن�شية  "�شرتوين"  �أعلنت 
 Ami" �لكهربائية  �شيار�تها  عر�س 
د�خل  للتنقل  �ملخ�ش�شة   "One
لل�شيار�ت  جنيف  معر�س  يف  �ملدن، 
وتك�شف  �جلاري،  �لعام  �شيعقد  �لذي 
�أتت  �أنها  �ملركبة  لهذه  فيديوهات 
�شغري  وهيكل  وغريب،  فريد  بت�شميم 
ون�شف  مرتين  بطول  �ل�شكل  م�شتطيل 

وعر�س مرت ون�شف تقريبا.
تفتح  باأبو�ب  �ل�شيارة  هذه  زودت  كما 
متحرك  و�شقف  مميز،  ب�شكل  للخلف 
وقمرة ب�شيطة تت�شع ل�شخ�شني، مزودة 
�إلكرتونيتني  و�شا�شتني  ريا�شي  مبقود 
�لذي  �لذكي  للهاتف  خم�ش�س  ومكان 

ميكن �أن يحل حمل �شا�شة �إ�شافية.
و�إغالقها  �ل�شيارة  هذه  فتح  وميكن 
خا�س  تطبيق  عرب  حمركاتها  وت�شغيل 
يف �لهو�تف �لذكية. ومن خالل �لتطبيق 
نف�شه، ميكن لل�شائق �أي�شا �لطالع على 
�شحن  ومقد�ر  لل�شيارة  �لفنية  �حلالة 
�لتي �شممت لتجعلها تقطع  بطارياتها 
�لو�حدة،  بال�شحنة  كلم   100 م�شافة 

وب�رصعة ت�شل �إىل 45 كلم/�شاعة.
�سيارات  يونغ" تّعدل  "�سانغ 

"Korando" ال�سهرية

�أعلنت �رصكة "�شانغ يونغ" �أنها 

بد�أت باختبار �جليل �جلديد من 
�شيار�ت "Korando" رباعية �لدفع 
�ل�شهرية ويجمع �لت�شميم �خلارجي لـ 
"Korando" �جلديدة بني ت�شاميم 

�شيار�ت "Rexton" �لتي �أطلقت 
�لعام �لفائت، ومالمح من �ملركبة �لتي 
��شتعر�شتها "�شانغ يونغ" عند �إعالنها 

."e-SIV" عن م�رصوع
�أما قمرة �ل�شيارة من �لد�خل ف�شممت 

 ،"Blaze Cockpit" وفقا ملفاهيم
وزودت باأحدث �لأنظمة �لتقنية، 

و�شا�شة كبرية مبقا�س 10.25 بو�شة، 
ميكن من خاللها �لتحكم مبختلف 

خ�شائ�س �ملركبة، وم�شاهد �ل�شور 

من �أنظمة �ملالحة وكامري�ت 
�ملر�قبة �لتي تغطي حميط �ل�شيارة 

بالكامل.
ومن �ملفرت�س �أن تطرح هذه �ملركبة 
بنوعني من �ملحركات، حمرك بنزين 

ب�شعة لرتين، وحمرك ديزل توربيني 
1.6 لرت، بعزم 116 ح�شانا.  
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عن  النقاب  ديل  �رشكة  ك�شفت 
 7400  Latitude توب  الالب 
فئة  من  لالأعمال  املخ�ش�ص 
فعاليات معر�ص  1 خالل  2 يف 
ال�ص  مبدينة   2019  CES
واأو�شحت  االأمريكية،  فيغا�ص 
جهازها  اأن  االأمريكية  ال�رشكة 
مل�شية  ب�شا�شة  ياأتي  اجلديد 
بتقنية  تعمل  بو�شة   14 قيا�ص 
مع  بيك�شل،   1080×1920(
جميع  من  للغاية  نحيفة  حواف 

اجلوانب.
توب  الالب  وزن  يزيد  وال 

كما  كغم،   1.3 عن  اجلديد 
بن�شبة  اأقل  بحجم  ميتاز  اأنه 
ال�شابق،  باملوديل  مقارنة   %25
بتجهيز  ديل  �رشكة  قامت  كما 
ال�شا�شة بطبقة حماية من زجاج 
دعم  مع   ،5 غوريال  كورنينج 
 Active البيانات  اإدخال  قلم 

.Pen
 Latitude ديل  جهاز  وميتاز 
االألومنيوم  من  بج�شم   7400
اإنتل  معالج  بداخله  ينب�ص 
الثامن  اجليل  من  النوى  رباعي 
و�شول  وذاكرة   )WHL-U(

 RAM-DDR3 ع�شوائي 
كما  جيغابايت،   16 حتى  ب�شعة 
اأقرا�ص  املوديل  ح�شب  تتوفر 
PCIe/ ال�شاكنة  احلالة 
NVMe-SSD ب�شعة من 256 
بطاقة  مع  تريابايت،   2 حتى 
 UHD اإنتل  الر�شوميات 

.620 Graphics
جلهازها  ديل  �رشكة  وتروج 
من   1 يف   2 فئة  من  اجلديد 
 78 و   52 ب�شعة  بطارية  خالل 
�شبكة  دعم  مع  �شاعة،  وات 
وتقنية   ac  802.11  WLAN

اثنني  وتوفر   ،4.1 البلوتوث 
من منافذ USB A واثنني من 
منافذ USB C مع دعم منفذ 
 Power و   Thunderbolt3
 ،Displayport و Delivery
التجهيزات  باقة  وت�شم 
وقارئ   HDMI منفذ  اأي�شا 

.USIM البطاقات و
اإطالق  عن  ديل  �رشكة  واأعلنت 
جهاز Latitude 7400 اجلديد 
من  بدءا  العاملية  االأ�شواق  يف 
�شهر مار�ص )اآذار( القادم ب�شعر 

يبلغ 1599 دوالراً اأمريكياً.

مايكرو�سوفت تطلق كمبيوتر 
للأعمال الإبداعية

   

�رشكة  ك�شفت 
عن  مايكرو�شوفت 
 Surface احلا�شوب 
اجلديد   2  Studio
لالأعمال  املخ�ش�ص 
كالر�شم  االإبداعية 

والت�شميم الرقمي.
ال�رشكة  واأو�شحت 
اأنها  االأمريكية 
كفاءة  بزيادة  قامت 

ال�شابق؛  الر�شوميات بجهازها اجلديد بن�شبة 50% مقارنة باملوديل 
حيث ت�شتمل باقة التجهيزات التقنية على بطاقة الر�شوميات نفيديا 

Geforce GTX مع ذاكرة ب�شعة ت�شل اإىل 8 جيجابايت.
ب�شا�شة  الر�شوميات  دقة  بزيادة  مايكرو�شوفت  �رشكة  وقامت 
PixelSense قيا�ص 28 بو�شة لتبلغ حاليا x 4500 3000 بيك�شل يف 
تن�شيق 3:2 مع دعم وظيفة اللم�ص املتعدد 10 نقاط واأكدت ال�رشكة 
زيادة  مع   %38 بن�شبة  ال�شا�شة  �شطوع  درجة  زيادة  على  االأمريكية 
التباين اأي�شا بن�شبة 22% مقارنة باملوديل ال�شابق، وياأتي مع اجلهاز 
نقطة   4096 تبلغ  �شغط  بح�شا�شية  اجلديد   Surface Pen قلم 

�شغط، وميكن للم�شتخدم �شبط و�شع ال�شا�شة مبرونة.
 Surface Studio اأن جميع موديالت  اإىل  واأ�شارت مايكرو�شوفت 
املفاتيح  ولوحة   Pro  10 ويندوز  بنظام  مزودة  تاأتي  اجلديدة   2
 Surface وقلم Surface Mouse وفاأرة Surface Keyboard

Pen ب�شعر يبداأ من 3499 دوالراً اأمريكياً.

باال�شتحواذ  اآبل  �رشكة  قامت 
على تطبيق Texture االإخباري 
يف وقٍت �شابق، وعلى ما يبدو اأن 
اال�شتفادة  على  تعمل  ال�رشكة 
خدمة  اإطالق  يف  التطبيق  من 

اإخبارية مدفوعة اال�شرتاك.
 Texture تطبيق  يُقدم 
للم�شتخدمني  اإخبارية  خدمات 
حول  جملة   200 حوايل  من 
اآبل  العامل مقابل 9 �شهريا، لكن 
قامت  عليه  اال�شتحواذ  مبجرد 
مع  التقنية  دمج  على  بالعمل 
عدد  و�شمت  اأخبارها  خدمة 
على  ال�شابقني  املوظفني  من 

التطبيق لفريقها.

وبح�شب موقع بلومبريغ �شاحب 
اآبل  فاإن  املوثوقة،  امل�شادر 
نظام  ال�شتخدام  تخطط 
عليه  ا�شتحوذت  الذي  التطبيق 
جديد  اخباري  نظام  تطوير  يف 
و�شيقدم  بال�رشكة،  خا�شة 
النظام اجلديد خدمات اإخبارية 
وبنظام  اال�شرتاك  مدفوعة 
�شهري مثلما احلايل مع خدمتها 

املو�شيقية.
باأن اخلدمة مُيكن  وذكر املوقع 
اأن تنطلق مع بداية العام القادم، 
ال�رشكة  خدمات  �شمن  وهي 
من  خمتلفة  لكنها  االإخبارية 
ت�شعى  حيث  اال�شرتاك،  ناحية 

تقدمي  من  لال�شتفادة  ال�رشكة 
خدماتها لزيادة االأرباح من هذا 

املجال.
�شعر  يكون  اأن  املتوقع  ومن 
باخلدمة  ال�شهري  اال�شرتاك 
مع  اال�شرتاك  ل�شعر  م�شابه 

وهو   ،9.99 بـ  اجلديد  التطبيق 
من  الكثري  يُدر  اأن  مُيكنه  ما 
االأرباح على ال�رشكة التي تطمح 
باأن ت�شل اإيراداتها من اخلدمات 
مليار   50 حوايل  تقدمها  التي 

بحلول 2021.

اآبل تعمل على اإطلق خدمة اإخبارية مدفوعة ال�سرتاك

 لب توب جديد من فئة 2 يف 1 ديل 
 7400  Latitude

ال تعلن اآبل عادة عن �شفقات اال�شتحواذ 
لو  خا�شة  م�شتمر  ب�شكل  جتريها  التي 
لذا  �شغرية،  نا�شئة  �رشكات  على  كانت 
اأية ت�رشيحات ر�شمية من ال�رشكة �شتكون 
اآبل  اأن  لو علمنا  اأهمية كبرية ال�شيما  لها 
اأنت  ال�رشكات كما تفعل  تت�شوق وت�شرتي 

مع البقالة!.
بح�شب تيم كوك املدير التنفيذي لل�رشكة 
 3-2 كل  جديدة  �رشكة  ت�شرتي  اآبل  فاإن 
التي  ال�رشكات  عدد  وو�شل  اأ�شابيع، 
ال�شتة  االأ�شهر  خالل  عليها  ا�شتحوذت 
املا�شية ما بني 20-25 �رشكة، هذا يعني 
 50-40 على  �شنوياً  ت�شتحوذ  و�شطياً  اأنها 

�رشكة.
متلك اآبل �شيولة نقدية �شخمة تقدر باأكرث 
من 225 مليار دوالر ح�شب اأحدث بياناتها 

ال�رشكة  تعهدت  قد  وكانت  املالية، 
دوالر  مليار   350 بقيمة  بامل�شاهمة 
خم�شة  خالل  االأمريكي  االقت�شاد  يف 
اأو  اال�شتحواذ  �شفقات  خالل  من  اأعوام 

ال�رشائب املدفوعة.

من اأبرز �شفقات اآبل االأخرية تطبيق �شازام 
من  وجمموعة  املو�شيقى  على  للتعرف 
ال�رشكات يف جماالت الذكاء اال�شطناعي 
االفرتا�شي  والواقع  املعزز  والواقع 

و�شناعة املعاجلات وال�رشائح.

اآبل ت�ستحوذ على �سركة جديدة كل 3 اأ�سابيع

برنامج �سهري »جت�س�س« على حوا�سبنا لأكرث من 18 �سنة!
 Check Point« من  خرباء  حّذر 
Research« املتخ�ش�شة باأمن املعلومات 
 »WinRAR« برنامج  يف  ثغرة  من 
ت�شتغل  كانت  اأنها  املمكن  من  ال�شهري، 

الخرتاق احلوا�شب منذ �شنوات.
يف  موجودة  الثغرة  اإن  اخلرباء  وقال 

العام  منذ   »WinRAR« برجميات 
قد  تكون  قد  اأنها  فيها  واخلطري   ،2000
الكثري من احلوا�شب  �شاهمت يف اخرتاق 
التي   »ACE« فملفات  الوقت،  ذلك  منذ 
يدعمها هذا الربنامج ت�شاعد على تفعيل 
ي�شتخدم  قد  خطري  اإلكرتوين  فريو�ص 

ل�رشقة بيانات احلوا�شب من جانبهم، اأّكد 
 »WinRAR« برنامج  على  القائمون 
يف  الربجمية  الثغرة  اأ�شلحوا  اأنهم 
منه  جديدة  ن�شخة  واأ�شدروا  تطبيقهم، 
تدعم  ال   ،»beta  5.70  WinRAR«

.»ACE« ملفات

املزودة  الذكية  للهواتف  تتوفر 
اأندرويد  غوغل  الت�شغيل  بنظام 
الفريو�شات  ملكافحة  تطبيقات 
.. فهل هذه التطبيقات �رشورية 

اأم ال؟
جملة  من  اأوفرمان،  جورج  قال 
اإن  االأملانية،  بيلد«  »كمبيوتر 
بنظام  املزودة  الذكية  الهواتف 
عر�شة  اأكرث  اأندرويد  غوغل 
االإلكرتونية  القر�شنة  لهجمات 
مقارنة باالأجهزة اجلوالة املزودة 
بنظام اأبل »اآي اأو اإ�ص«، نظراً الأن 
�شيوعاً  االأكرث  يعترب  النظام  هذا 

وانت�شاراً.
»يتم  قائاًل:  اأوفرمان  واأو�شح 
حتديث هواتف اأبل ب�شكل مركزي 
هواتف  حتديث  اأما  وبانتظام، 
باختالف  يختلف  فاإنه  اأندرويد 

ال�رشكات املنتجة لالأجهزة«.
باإتاحة  �رشكة  تقوم  قد  وبالتايل 
يف  املهمة  االأمان  حتديثات 
عن  مبكر  ب�شكل  منتجاتها 
على  عالوة  االأخرى،  ال�رشكات 
اأنه يتم اإمداد اأجهزة اأبل اجلوالة 
بالتحديثات اجلديدة لفرتة اأطول 
وهو  اأندرويد،  مقارنة مبوديالت 
الثغرات  ظهور  اإىل  يوؤدي  قد  ما 

االأمنية.
عالمات الخرتاق

اكت�شاف  للم�شتخدم  ميكن 

تعر�ص هاتفه الذكي لالخرتاق اأو 
خالل  من  بالفريو�شات  االإ�شابة 
مثل  العالمات  بع�ص  مالحظة 
زيادة  اأو  الهاتف  فاتورة  ارتفاع 
�شحنة  اأو  البيانات  ا�شتهالك 
غري  حركات  ظهور  اأو  البطارية 
اأو  الربيد  �شندوق  يف  معتادة 
احل�شاب البنكي اأو ح�شاب بطاقة 

االئتمان.
هواتف  مل�شتخدمي  ميكن 
تطبيقات  اال�شتغناء عن  اأندرويد 
الفريو�شات يف كثري من  مكافحة 
االقت�شار  خالل  من  االأحيان، 
على متجر تطبيقات غوغل بالي 
وتثبيت التحديثات بانتظام، ففي 
موؤمناً  الهاتف  يظل  احلالة  هذه 

ب�شورة جيدة.
ولدى �رشكة غوغل برنامج خا�ص 
متجر  يف  الفريو�شات  ملكافحة 
برنامج  وهو  اأال  التطبيقات، 
يقوم  الذي   ،Play Protect
التطبيقات،  جميع  من  بالتحقق 
على  عالوة  التنبيهات،  ويعر�ص 
اإذا  التطبيقات  باإزالة  يقوم  اأنه 

لزم االأمر.
تقييمات امل�ستخدمني

تقييمات  بقراءة  ويُن�شح 
اخلا�شة  امل�شتخدمني 
عن  والتخلي  بالتطبيقات، 
اجلديدة  التطبيقات  ا�شتعمال 

من  العك�ص  على  الأنه  متاماً، 
اختبار  يتم  اأبل  تطبيقات  متجر 
بعد  فقط  جزئياً  التطبيقات 

ن�رشها يف متجر غوغل بالي.
اإجراءات االأمان

الذكية  الهواتف  تاأمني  يجب 
وعدم  املرور  كلمات  بوا�شطة 
فتح  اأو  الروابط  على  النقر 
االإلكرتونية  بالر�شائل  املرفقات 
غري  ملفات  تثبيت  اأو  املجهولة 

معروفة على الهواتف الذكية.
ا�شتعمال  امل�شتح�شن  ومن 
الفريو�شات  مكافحة  تطبيق 
لهواتف اأندرويد، وخا�شة اإذا كان 
ا�شتعمال  يف  يرغب  امل�شتخدم 
غري  ويب  ومواقع  تطبيقات 

معروفة.
التطبيقات  هذه  بع�ص  وتتوفر 
اأو   Eset اأو   Avira مثل  جماناً 
اأظهرت  وقد   ،Bitdefender
»كمبيوتر  ملجلة  اختبار  نتائج 
املدفوعة  التطبيقات  اأن  بيلد« 
مقارنة  اأف�شل  باأداء  متتاز 

باالإ�شدارات املجانية.
ويف النهاية ال ميكن القول ب�شكل 
عام باأن اأ�شحاب هواتف اأندرويد 
مكافحة  لتطبيقات  يحتاجون 
الفريو�شات، نظراً الأن امل�شتخدم 
و�شيلة  اأف�شل  نف�شه  هو  يعترب 

للحماية من الفريو�شات.

تطبيقات مكافحة الفريو�سات لهواتف 
اأندرويد .. �سرورية اأم ل؟



ابراهيم �سالمي

ال�شيخ الإمام مكي حممد ابن طاهر 
املعروف با�شم » �شي اأحممد« هو 
ثامن اإمام مب�شجد امل�رشية العتيق 
مواليد  من   « اخلطاب  بن  عمر   «
رجال  من   ، م  1344هـ/1925  �شنة 
كان  ال�شاحلني،  املخل�شني  الدين 
رجال من اأهل الذكر والورع وتقوى 
و  بالكرم  لأبنائه  و  له  م�شهود  اهلل، 
اأبناء مدينة  من  فهو  ال�شدر،  �شعة 
غرية   لهم  كانت  الذين  امل�رشية 
�شكان  خلدمة  حياته  وهب  عليها، 
يف  كاملة،�شاهم  النعامة  ولية 
تعليم القراآن و احلفاظ على القيم 
الإ�شالمية من خالل درو�س الوعظ 
عليها  ي�رشف  كان  التي  الإر�شاد  و 

ميتاز  رجال  كان  جمعة،  يوم  كل 
بالر�شادة و احلكمة يف اأمور الفتوى 
تقلد  ال�شلح،  جمال�س  الدينية،و 
�شنة   من  اأبرزها  م�شوؤوليات  عدة 
من�شب  �شغل  م:   1974 اىل  1963م 
ال�شديق  بكر  اأبي  مب�شجد  اإمام 

بامل�رشية من �شنة 1974 اىل 1992 
مولي  حممدي  الإمام  خلف   : م 
بن  العتيق »عمر  بامل�شجد  العربي 
املربي  و  الإمام  لي�شبح  اخلطاب« 

و امل�شلح رقم 1 يف املنطقة.
يد  على  الفقه  و  العلم  تلقى 

حممد   احلاج  �شيدي  املرحوم 
و  باأدرار  التواتي  الغماري  بالكبري 
در�س  �شنوات،  خم�س  فيها  مكث 
القا�شي  يد  على  النحو  و  اللغة 
اآنذاك ب�رشى عبد القادر،�شاهم يف 
عدة م�شاريع خريية ، اأخرها  بناء 
م�شجد ال�شيدة عائ�شة اأم املوؤمنني 
رفقة  حر�س  و  املتقنة،  بتجزئة 
و  دينيا  �رشحا  يكون  اأن  اأبنائه 
 ، الوقت  نف�س  يف  تربويا  و  علميا 
ي�شتمل حاليا على مدر�شة قراآنية و 
مكتبة ، قاعة للتدري�س، بالإ�شافة 
اإىل مدرج للمحا�رشات، و �شبق اأن 
و   ، علمية  ملتقيات  عدة  ا�شتقبل 
انه  اإل  التقاعد  على  اإحالته  رغم 
حتى  اهلل  ذكر  ملجال�س  وفيا  ظل 

اآخر يوم من حياته .
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»كورونا« ي�ضرب 

»في�ضبوك« 

األغت �رشكة »في�شبوك« موؤمترها الت�شويقي 
العاملي القادم، الذي كان مقررا عقده من 
مو�شكون  املقبل مبركز  مار�س   12 اإىل   9
 4000 بح�شور  فران�شي�شكو  �شان  يف 
فريو�س  تف�شي  من  خوفا  وذلك  �شخ�س، 
املتحدث  هاري�شون  اأنتوين  »كورونا«وقال 
ر�شالة  عرب  الجتماعية  ال�شبكة  با�شم 
الت�شويق  قمة  »األغينا  الإلكرتوين:  بالربيد 
ال�شحية  املخاطر  ب�شبب  لدينا  العاملية 

املتطورة املرتبطة بفريو�س كورونا«.
»في�شبوك«  با�شم  املتحدثني  اأحد  و�رشح 
 The التقني  فريج  ذا  ملوقع  بيان  يف 
و�شالمة  �شحة  هي  »اأولويتنا   :Verge
ال�شديد،  احلذر  من  بدافع  لذا  فريقنا، 
العاملية  الت�شويق  قمة  باإلغاء  قمنا 
املتطورة  العامة  ال�شحة  خماطر  ب�شبب 
اأنه يف  يذكر  املرتبطة بفريو�س كورونا«. 
اإلغاء  مت  الأ�شبوع،  هذا  من  �شابق  وقت 
املتنقلة  لالت�شالت  العاملي  املوؤمتر 
ال�شنوي  الجتماع  وهو   ،)MWC(
ل�شناعة الت�شالت يف بر�شلونة، بعد نزوح 
جماعي من قبل العار�شني ب�شبب خماوف 
كربى  ان�شحبت  اإذ  »كورونا«،  فريو�س  من 
فيها  مبا  الأمريكية  التكنولوجيا  �رشكات 
 Cisco Systems Incو »في�شبوك« 
الذي  الأمر   ،MWC من   AT&Tو
باإلغاء  قرار  لتخاذ  املنظمني  ا�شطر 
الإجراءات  من  بالرغم  العام  هذا  ن�شخة 
على  للحفاظ  تنفيذها  مت  التي  الوقائية 

�شالمة امل�شاركني.

وفد يهودي اأمريكي 
يزور ال�ضعودية

يهوديا  وفدا  باأن  اإعالم،  و�شائل  اأفادت 
الأ�شبوع  من  �شابق  وقت  يف  قام  اأمريكيا 
منذ  نوعها  من  الأوىل  هي  بزيارة  اجلاري، 
العربية  اململكة  اإىل  عاما،   25 من  اأكرث 
م�شوؤولني  �شم  الذي  الوفد  ال�شعودية، 
اليهودية  املنظمات  روؤ�شاء  »موؤمتر  من 
بتاأثري  يحظى  الذي  الكربى«  الأمريكية 
املتحدة  الوليات  �شيا�شات  على  ملمو�س 
املا�شيني  والثالثاء  الثنني  اململكة  زار 
�شعوديني  م�شوؤولني  مع  اجتماعات  وعقد 
لرابطة  العام  الأمني  مع  وكذلك  بارزين، 
العامل الإ�شالمي، وزير العدل ال�شابق حممد 

العي�شى.

الدينية  ال�شوؤون  مديرية  ك�شفت 
مديرها  ل�شان  على  والأوقاف 
حمزة لعوراج يف ت�رشيح �شحفي 
مداخيل  يف  هام  ارتفاع   عن 
  2019 �شنة  خالل  بالولية  الزكاة 
  2018 �شنة  ح�شيلة  مع  مقارنة   ،
مليار  حت�شيل  خالل  من  وذلك 
زكاة  من   �شنتيم  مليون  و200 
بحوايل  بزيادة   واملال  القوت 
300 مليون مقارنة مع �شنة 2018  
اأين مت حت�شيل 991 مليون فقط 
،واأ�شار ذات امل�شوؤول اأن الرتفاع 
يف مداخيل  �شندوق الزكاة مكن 

الفرتة  يف  الأموال  توزيع  من 
 6 مببلغ  معوزا  على1799  الأوىل 

اآلف دينار للعائلة الواحدة.
 اأما عن زكاة الزروع والثمار فقد 
�شنتيم على  توزيع 550 مليون  مت 
801 عائلة معوزة، مبجموع مليار 
جانب  من  �شنتيم،  مليون  و700 
ال�شوؤون  مديرية  تدعم   اآخر 
مدر�شتني  �شندوقها  من  الدينية 
بعا�شمة  تن�شط  التي  قراآنيتني 
بالنظام  تتمتعان  حيث  الولية، 
الداخلي، وتتكفل بامل�شافرين؛ .

حممد بن ترار

عني متو�سنت
انتعا�ش يف مداخيل  �ضندوق الزكاة

   
ي�سني بوغازي

اأدنى  يف  تتجلى  !فرتاها  ثانية  طبيعة  وكاأنها 
الآخر  بع�شنا  جتاه  بع�شنا  �شوك  يبديه  ما 
؟وعند اأدنى �شدائد اأيامنا وفى العتيادي من 
يوميات حياة مهنية و�شخ�شية اأو اقل من ذلك 

اأو اأكرث بكثري .
وكاأنها طبيعة ثانية ! فال يحملها تو�شيفا اإل 

مبا متنحه مراده تتعايل من فوق ال�شنة اللغة ، 
مرادفة هي اأنكى مبعان نكاية وجمع نكايات 
توظيف  عند  يخجلون  كثري  هنالك  ورمبا  ؟ 
حني  م�شاعر  باآلم  في�شعرون  املرادفة  هذه 
اأخرى  ذاتية  جتليات  �شل�شلة  اأو  �شماعها 
عواطف  م�شاحات  يف  املرادفة  حتدثها 

وم�شاعر بع�شنا البع�س .
واإذ كان وقع املرادفة جمازا بهذه  بفداحة ل 
تطاق ! فكيف اإذ اأب�رشت  تتجول بني ال�شنة 

وت�رشفات وكتابات وارتباكات هذا القبيل ؟
اأوىل  لعل   ، كثرية   اأ�شياء  الأيام  علمتنا  لقد 

درو�س الأيام تلك معنا ، هي اأن ل نرمي يف 
اأح�شان  النكايات كلها ،فال �شماتة ول ت�شفيا 
مبقا�شات اأننا كلنا على الأهبة  �شقوط بوعي 
ابتالء  اأو  اأو مهلكة  �شباك م�شغبة  وبدونه يف 
امتداد  وعلى  نهار  ليل  عر�شة  كلنا  ،اأقول 

الأعمار كلها .
وكاأنها طبيعة ثانية تلك النكايات فينا !لكنها 
خرٌي  يفعله  ما  مبدى  متجاوزة  �شتبدو  رمبا 
د �رٍش ، وابت�شامٌة �شد حزٍن  بفرح عظيم ،  �شّ
لو األقيت تلك النكايات جانبا ب�شجاعة وخلق 
البع�س  بع�شنا  بني  تلقى  جميعا،  منا  عظيم 

ال�شتقامة  بغري  نر�شى  فال   ، اأي�شا  جميعا 
وهي تنظم كل �شيء ا�شتقامة يف قول واإبداء 
فينا  يثري  حدث  عن  �رشيعا  وتعليق  راأي 
على  قائمة  لي�شت  الأخرى  هي  رمبا  اأ�شجان 
بل جمرد  �شليمة من حكم ومعطيات  قواعد 
انفعالت جاءت من هنا وهنالك ، فحني البناء 
عليها رمبا ت�شقط مبا�رشة من دون وعي يف 

نكايات كلنا ل نريدها .
اجلملة  هذه  اأكرر  واإذ   ! ثانية  طبيعة  وكاأنها 
اأنف�شنا  يف  قائمة  متاما  ا�شت�شعرها  فالأين 
 ، بنا  يحيط  ما  جتاه  عي  دون  من  تتجلى 

والغريب العجيب اأن تلك طبيعة ثانية تتجلى 
األ�شن  وجوه  دائما فمرة تظهر عالنية  فوق 
ويف كتابات ، ومرة اأخرى تظل رهينة اأعماقا 
تنظم  من  فقط  هي  �شوداء  فينا  عميقة 
، وفى  العاملني  اأمام  بقاءها فينا فال تتجلى 
الو�شعني هي نكايات وكاأنها حقا طبيعة  كال 

ثانية .
ثانية  ولي�شت  بالية  �شتغدو جمرد طبيعة  هي 
�ش�شاعة  و  روح  �شفاء  �شيف  �شقلها  ،اإذ  اأبدا 
جمرد  يراها  ،اإذ  نوائب  تزحزحه  ل  �شدر 

ابتالء  لقلٍب �شليم .

ر�ؤى 

هوا�ي 

حا�ضب جديد مبيزات 
غري م�ضبوقة!

مل تكتف هواوي بالنجاحات الكبرية التي 
حققتها يف �شوق الهواتف الذكية، بل طورت 
وك�شفت  الكمبيوترات،  عامل  يف  قدراتها 
عن حا�شب �شخ�شي من اأف�شل احلوا�شب 
 MateBook وياأتي  وت�شميما.  تقنية 
D15 بهيكل مميز من املعدن والبال�شتيك 
و�شماكة  ملم،   )16.9/229/357( باأبعاد 
4.8 ملم فقط، م�شنوع بطريقة جتعله من 
متانة،  املحمولة  احلوا�شب  هياكل  اأكرث 
يف  والأبرز  فقط.  كلغ   1.8 نحو  ويزن 
 NFC هذا احلا�شب هو اأنه زود ب�رشيحة
وب�شكل  ب�رشعة  اقرتانه  على  ت�شاعد 
ل�شلكي مع العديد من الهواتف والأجهزة 
ال�شا�شة  واجهة  خلت  كما  الال�شلكية، 
الهيكل  داخل  املخفية  الكامريا  من  فيه 
املفاتيح،  لوحة  على  مثبتة  الأ�شا�شي، 
عليها  ال�شغط  مبجرد  اإخراجها  ميكن 
عند احلاجة ل�شتعمالها. اأما �شا�شة هذا 
احلا�شب فقد جاءت مبقا�س 15.5 بو�شة، 
 250 و�شطوع   ،+Full HD عر�س  ودقة 
درجة،   178 م�شاهدة  وزاوية  �شمعة، 
ال�شور  وم�شاهدة  للقراءة  مريحة  جتعلها 
وي�شمن  زوايا خمتلفة   والفيديوهات من 
يف  و�رشعته  واملمتاز  ال�رشيع  اأداءه 
 AMD Ryzen معاجلة البيانات معالج
 Radeo ر�شوميات  ومعالج   ،3500U  5
و�شول  وذاكرة   ،Graphics  8  Vega
للتو�شيع. كما  قابلة  ع�شوائي 8 غيغابايت 
ومنافذ   ،UCB مبنافذ  هواوي  زودته 
لل�شماعات،  ملم   3.5 ومنفذ   ،HDMI
ال�شا�شة  لقفل  الأ�شابع  لب�شمات  وما�شح 
وفك القفل باأمان، اإ�شافة لبطارية تكفيه 

ليعمل لأكرث من 11 �شاعة متوا�شلة.

املجموعة  وحدات  متكنت 
الوطني  للدرك  الإقليمية 
�شاحنة  توقيف  من   ، بامل�شيلة 
نوع �شوناكوم املقتادة من طرف 
ق�رش  ال�شاكن  ،م(  )ب  امل�شمى 
بعد   ، �شطيف  ولية  الأبطال 
على  العثور  مت  ال�شاحنة  تفتي�س 
)مهياأة  ال�شمة  مادة  من  كمية 
 )80( بحوايل  تقدر  لال�شتهالك( 
الورقية  ال�شمة  مادة  من  قنطارا 
معباأة يف اأكيا�س ، مرفوق بكل من 
امل�شمى )ب ،ج( ال�شاكن الر�شفة 
ال�شاكن  ،ر(  )ب  و  �شطيف  ولية 
�شطيف  ولية  باي  �شالح  بلدية 

و امل�شمى )ز،و( ال�شاكن الر�شفة 
منت  على  كانوا   ، �شطيف  ولية 
كانوا  نوع طيوطا هليك�س  �شيارة 
لل�شاحنة  الطريق  بفتح  يقومون 
، ب�شدد نقلها من ولية امل�شيلة 
الأخري  هذا   ، �شطيف  ولية  اإىل 
لميلك وثائق تثبت �رشعية نقلها 
اإىل  ت�شليمها  و  حيث مت حجزها 
بامل�شيلة  الدولة  اأمالك  مديرية 
املركبة  و  ال�شاحنة  و�شع   ،
اأمر  �شدور  غاية  اإىل  باملح�رش 
و  ملف  اإعداد  مت  حيث  ق�شائي 
اإر�شاله اإىل ال�شلطات املخت�شة.

عبدالبا�سط بديار  

�شحايا  القتلى  عدد  ارتفع 
حوادث املرور التي وقعت خالل 
حماور  عديد  عرب   2019 عام 
اأهرا�س  �شوق  بولية  الطرق 
ب�شكل »حم�شو�س« لي�شل اإىل 23 
 15 يتجاوز  ل  كان  بعدما  قتيال 
قتيل �شنة 2018 ، ح�شبما ك�شف 
الإقليمية  املجموعة  قائد  عنه 
�شفيان  املقدم  الوطني  للدرك 

بوعيطة.

املجموعة  ذات  قائد  واأو�شح 
ال�شنوية  للح�شيلة  عر�شه  خالل 
ذلك  مبقابل  اأنه  للمجموعة 
 107 اإىل  اجلرحى  عدد  تراجع 
جرحي خالل 2019 بعدما و�شل 
كما  جريح    139 اإىل   2018 �شنة 
املرور  حوادث  عدد  انخف�س 
 62 اإىل  املادية  اأو  اجل�شمانية 
مقابل   2019 �شنة  مرور  حادث 

73 حادث خالل 2018 .

الدرك الوطني بامل�سيلة 
توقيف 3 اأ�ضخا�ش وحجز 80 

قنطارا من ال�ضمة   

�سوق اأهرا�س
ارتفاع »يف عدد �ضحايا اإرهاب الطريق

نكايات !

اأفق

اآخر نكتة ..للجامعة 
العربية موقف

�داد احلاج

على راأي املبدع جالل عامر فاملوقف 
الوحيد جلامعة الدول العربية هو موقف 
حوزتها،هذا  يف  املوجود  ال�شيارات 
املرتهلة  كاجلثة  بات  امليت  الهيكل 
التي اأعيت حميطها و باتت عبئا حتى 
على نف�شها،ماذا يجني العرب من هذا 
الهيكل �شوى اخليبات املتوالية و فتح 
مزيد من بوؤر التوتر يف اجل�شد العربي 

املثخن اأ�شال باجلراح
كما  �شريوب  املاء  اأن  يف  نطمع  قد 
قالها اأحمد مطر و اأن الزيت �شيحمل 
جامعة  يف  نطمع  لن  لكن  الثقوب  يف 
بيانا  حتى  ت�شدر  اأن  العربية  الدول 

خاليا »من التنديد«
ماذا ننتظر من هيكل مهلهل يعجز عن 
القوت  يحن  ،اأمل  الإميان  اأ�شعف  اأداء 
هذه  على  الكتاب  فاحتة  لقراءة  بعد 
احلرة  لالإرادة  املبادرة  ترك  ،و  اجلثة 
كل  على  املقاومة  خطوط  تعزيز   يف 
و  املاء  و  الورق  اجلبهات،فتكاليف 
الأكل التي تنفق يف اجتماعات جامعة  
الدول العربية باإمكانها تغطية تكاليف 
بناء قطاع غزة و تكاليف اإيواء النازحني 

يف كثري م الدول العربية

�الية النعامة يف حداد

م�ضرع الإمام  �ضي اأحممد  يف حادث مرور 
�دعت مدينة امل�سرية بوالية النعامة يوم اأم�س احد اأعالمها � �سموعها االإمام � امل�سلح � املجاهد مكي 

اأحممد ، � الذي يعد اأحد رفقاء �الد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، � هذا على اثر احلادث املاأ�سوي 
الذي �قع باملدخل ال�سرقي لبلدية مكمن بن عمار غرب �الية النعامة ع�سية يوم اأم�س  بالطريق الوطني 

رقم 22 ،اأ�سفر عن �فاة االإمام � املجاهد �سي اأحممد بعد نقله اىل ا�ستعجاالت م�ست�سفى االإخوة �سنافة 
بامل�سرية،كما مت اإ�سعاف ابنه الذي تعر�س اإىل اإ�سابات بليغة رفقة �سقيقته.

فرن�سا

اأول حالة وفاة جراء فريو�ش كورونا 
الفرن�شية،  ال�شحة  وزيرة  اأعلنت 
اأول  ت�شجيل  عن  بيزون،  اآنيا�س 
حالة وفاة جراء الإ�شابة بفريو�س 
يف  )كوفيد-19(  اجلديد  كورونا 
اإعالمية  م�شادر  ونقلت  البالد 
عن بيزون، قولها - خالل موؤمتر 
بفريو�س  »م�شابا  اأن   - �شحفي 
يف  يعالج  كان  اجلديد  كورونا 
منذ  البالد  م�شت�شفيات  اإحدى 
قد  املا�شي،  �شهر جانفي  اأواخر 
»ال�شخ�س  اأن  تويف«واأو�شحت 
من  يبلغ  �شيني  �شائح  املتويف 
العمر ثمانني عاما«، م�شرية اإىل اأن 
حالة الوفاة هذه تعد »الأوىل خارج 

اآ�شيا والأوىل يف اأوروبا«وكانت قد 
خارج  فقط  وفيات  ثالث  �شجلت 
وهونغ  الفلبني  من  كل  يف  ال�شني 

كونغ واليابان.
وكانت اللجنة الوطنية لل�شحة يف 
ال�شني، قد اأعلنت يف وقت �شابق 
اإ�شابة   2461 ت�شجيل  عن  اليوم، 
كورونا  بفريو�س  جديدة  موؤكدة 
وفاة  و143  )كوفيد-19(  اجلديد 
حالت  اإجمايل  لي�شل  جديدة، 
اأنحاء  �شتى  يف  املوؤكدة  الإ�شابة 
اإىل  اأم�س  يوم  نهاية  حتى  البالد 
وفاة  جانب  اإىل  �شخ�شا   66576

1524 �شخ�شا. 



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/

