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بعد تداول فيديو يقف خالله حتية لن�صيد االحتالل ال�صهيوين

برياف يف قلب ف�سيحة التطبيع مع الكيان ال�سهيوين

بن طالب يتعّر�ض ملحاولة 
االعتداء يف اجنلرتا

 
تعّر�ض الالعب الدويل اجلزائري نبيل بن طالب اإىل حماولة االعتداء 
منت  على  وهم  االإجنليزي  نيوكا�سل  فريق  يف  زمالئه  من  ثالثة  رفقة 
القطار، وذلك عندما تقدم نحوهم اأحد اأن�سار الفريق االإجنليزي وهو 
غا�سب عقب اخل�سارة القا�سية التي تعر�سوا لها اأمام اأر�سنال حل�ساب 
الدوري االإجنليزي املمتاز بهزمية رباعية نظيفة، حيث جنا بن طالب 
وزمالئه الذين رافقوه يف القطار من االعتداء بعد تدخل اأعوان االأمن 
التابعني ل�رشكة النقل عرب ال�سكك احلديدية، ونقلوا امل�سجع مع رفقائه 

نحو قاطرة اأخرى تفاديا النزالق االأو�ساع.

باليلي يعد جماهري االأهلي بلقب
جماهري  على  بوعد  باليلي  يو�سف  اجلزائري  الدويل  الالعب   توجه 
اأمام  ناديه  مقابلة  نهاية  بعد  مبا�رشة  ال�سعودي  جدة  اأهلي  فريقه 
يف  �سدد  اأين  ال�سعودي،  النادي  بفوزهم  االإيراين  طهران  اإ�ستقالل 
هذا  ي�ستحقون  االأهلي  جماهري  اأن  ال�سعودي  لالإعالم  ت�رشيحات 
مباراة  كل  يف  يظهرونه  الذي  للوفاء  بالنظر  بلقب  التتويج  املو�سم 
لرفقاء  الثمني  االنت�سار  عقب  الت�رشيحات  تلك  جاءت  للفريق، حيث 

مهاجم املنتخب الوطني يف دوري جمموعات دوري اأبطال اآ�سيا.

يف الذكرى االأوىل للحراك 

اإ�سدار يومية اإخبارية 
باالأمازيغية

�ستتدعم ال�ساحة االإعالمية اجلزائرية هذه االأيام مبولود اإعالمي جديد 
 « ا�سم  االمازيغية حتمل  باللغة  ناطقة  يومية  ورقية  �سحيفة  يتمثل يف 
يف  ال�سادرة  اليوميات  من  كغريها  �ساملة  وطنية  و�ستكون   « ثيغرمث 
اجلزائر باللغتني العربية والفرن�سية ح�سب نباأ ا�ستقته "الو�سط " ، فيما 
ف�سل القائمون عليها من �سحافيني ومثقفني على راأ�سهم املدير العام 
»ف�سيل مزايل » اإ�سدار العدد االول منها يوم ال�سبت القادم 22 فيفري 
الذي يتزامن مع اليوم العاملي للغات االأم وكذا الذكرى االأوىل للحراك 
ال�سعبي يف اجلزائر ، اآملني اأن تلقى الرتحيب والرواج عرب كافة مناطق 
ولالإ�سارة      االمازيغية  باللغة  الوحيدة  ال�سحيفة  وانها  خا�سة  الوطن 
�سيكون مكتبها الرئي�سي بوالية بجاية يف انتظار فتح مكاتب جهوية يف 

امل�ستقبل .
اأح�صن مرزوق

الطبعة اخلام�سة من �سالون 
احلج و العمرة

من  اخلام�سة  الطبعة  يف  املدنية  للحماية  العامة  املديرية  ت�سارك 
املهام  مبختلف  الزوار  بتعريف  تقوم  اأين  العمرة،  و  احلج  �سالون 
اأم�ض  به،  اأفادت  مثلما  احلج،  بعثات  �سمن  ال�سلك  لهذا  املخولة 
االأربعاء، يف بيان لها و خالل هذا ال�سالون الذي افتتح اأبوابه اأم�ض 
العا�سمة(  )اجلزائر  البحري  ال�سنوبر  املعار�ض  بق�رش  الثالثاء 
على  االطالع  املقبل،  ال�سبت  غاية  اإىل  و  الزوار،  باإمكان  �سيكون   ،
املتعلقة  احلج، خا�سة  بعثة  املدنية �سمن  للحماية  املوكلة  املهام 
هذه  تعد  كما  املقد�سة.  بالبقاع  امليامني  احلجاج  بتاأطري  منها 
التوعوي  التح�سي�سي  الوقائي  الن�ساط  لتفعيل  اأي�سا  منا�سبة  الطبعة 
من خمتلف االأخطار التي قد يتعر�ض لها احلجاج اأثناء اأداء فري�سة 
ون�سائح  اإر�سادات  على  يحتوي  الذي  احلاج  دليل  خالل  ،من  احلج 

عامة تفيدهم اأثناء تاأدية منا�سكهم، ي�سيف امل�سدر ذاته 

جيجل

هزة اأر�سية ب�سدة 6ر3 
�سجلت، �سباح اأم�ض االأربعاء، على 8 �سا و 33 دقيقة بوالية جيجل، 
هزة اأر�سية بلغت �سدتها 6ر3 درجات على �سلم ري�سرت، ح�سبما اأفاد 
به بيان ملركز البحث يف علم الفلك والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء 
و قد حدد مركز الهزة على بعد 6 كيلومرتات �سمال-�رشق العوانة، 

مثلما اأو�سحه نف�ض امل�سدر. 

حجز  01 كلغ من 
املخدرات  بتيزي وزو

ا�ستغالل  بعد  و  باملخدرات  امل�رشوع  غري  االجتار  مكافحة  يف  اإطار 
ال�سباب،  و�سط  ال�سموم  هاته  برتويج  اأ�سخا�ض  قيام  مفادها  معلومات 
متكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للم�سلحة الوالئية لل�رشطة الق�سائية 
باأمن والية تيزي وزو من االإطاحة ب�سبكة متكونة من �ستة )06( متورطني 
 ، �سنة   50 31  و  بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  املخدرات،  وترويج  حيازة  يف 
عن حجز  اأ�سفرت  العملية  هاته  وزو  وتيزي  بجاية  واليتي  من  ينحدرون 
اأمام  كمية من القنب الهندي قدرت ب 01 كلغ و 700 غ ، ليتم  تقدميهم 
البيع،  اأجل  النيابة لدى حمكمة عزازقة، عن تهمة حيازة املخدرات من 
العقابية، يف  باملوؤ�س�سة  اإيداع  منهم  اأمر   )05( �سدر يف حق خم�سة  اأين 

حني ا�ستفاد ال�ساد�ض من الرقابة الق�سائية

االأوملبية  اللجنة  رئي�ض  يتواجد 
يف  برياف  م�سطفى  اجلزائرية 
قلب ف�سيحة من العيار الثقيل على 
بالتطبيع  يطاله  الذي  االتهام  �سوء 
يف  ظهر  اأين  ال�سهيوين،  الكيان  مع 
الدورة  يف  تواجده  خالل  فيديو 
الدولية للجيدو بباري�ض التي جرت 
يقف  وهو  املن�رشمة  االأيام  خالل 
فوز  عقب  ال�سهيوين  للعلم  حتية 
ال�سهيوين  اأحد م�سارعي االحتالل 
ت�سيدهم  ورفع  الذهبية  بامليدالية 
يف القاعة التي احت�سنت املناف�سة 

الفيديو  يف  برياف  وظهر  الدولية، 
ال�رشفية  القاعة  يف  يقف  وهو 
كانوا  الذين  امل�سوؤولني  كبار  رفقة 
الن�سيد  عزف  خالل  حا�رشين 
الذعة  انتقادات  اأثارت  �سورة  يف 
ل�سخ�سه وو�سعته على كف عفريت، 
مير  التي  ال�سعبة  املرحلة  ظل  يف 
انتقادات  يلقى  الذي  وهو  بها 
با�ستبعاده  تنادي  واأطراف  الذعة 
رئا�سة  لتوليه  رف�سا  املن�سب  من 
االأ�سوات  ارتفعت  حيث  »الكوا«، 
التي ت�رش على اأخذ قرارات �سارمة 

من الو�ساية املخت�سة املتمثلة يف 
اأجل  من  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
بخ�سو�ض  حديد  من  بيد  ال�رشب 
على  معروف  اأين  التعامالت،  هذه 
�سهيوين  تطبيع  اأي  رف�ض  بالدنا 
تقع  مناف�سة  كل  يف  واالن�سحاب 
من  مناف�ض  مع  اجلزائر  خاللها 

االحتالل ال�سهيوين.
وجه  يف  االنتقادات  قافلة  ارتفعت 
ع�سيبة  فرتة  يعي�ض  الذي  برياف 
املدفع  فم  يف  كان  واأنه  خا�سة 
التي  املثرية  املواجهة  خالل  من 

والريا�سة  ال�سباب  بوزير  جمعته 
ال�سابق عبد الروؤوف برناوي والذي 
فتح �سده عدة ملفات خا�سة فيما 
اأين  »الكوا«،  يف  بالت�سيري  يتعلق 
على  عهدة  اآخر  ق�ساء  نحو  يتوجه 
واخلروج  الريا�سية  الهيئة  م�ستوى 
انتظار  يف  العامة،  اجلمعية  من 
على  �سيحدث  وما  االأمور  ات�ساح 
�سوء الفيديو خالل الفرتة املقبلة.
برياف  مع  »للو�سط«  ات�سال  ويف 
رّد  املو�سوع،  حول  راأ�سه  ملعرفة 
اللجنة  يف  باالإعالم  املكلف  علينا 

االأوملبية اجلزائرية وا�سحي والذي 
رف�ض الت�رشيح حول موقف الهيئة 
املتداول  الفيديو  من  الريا�سية 
لرئي�سها موؤكدا اأن املحامية منحت 
لو�سائل  الت�رشيح  بعدم  تعليمات 

اآخر  �سياق  يف  راف�سا  االإعالم، 
برياف  تنحية  اأخبار  على  االإجابة 
اأن  بالتاأكيد  مكتفيا  املن�سب،  من 

االأخري يتواجد يف اجتماع عمل.
عي�صة ق

خبر في 
صورة

املركز  م�رشوع  »قريبا«  �سيدخل 
الفيديو  طريق  عن  للمراقبة  الوالئي 
ال�ستغالله  اخلدمة  حيز  بالبليدة 
احلد   و  اجلرمية  حماربة  جمال  يف 
اأعلنه  ح�سبما  املرور،  حوادث  من 
الوالئي،  االأمن  رئي�ض  االأربعاء  اأم�ض 
طمني  الدين  عز  لل�رشطة  اأول  عميد 
ندوة  خالل  امل�سوؤول  ذات  واأو�سح 
احل�سيلة  لعر�ض  خ�س�سها  �سحفية 
االأمن  م�سالح  لن�ساطات  ال�سنوية 

حاليا  »يجري  اأنه   ،2019 �سنة  خالل 
للمراقبة  والئي  مركز  م�رشوع  اجناز 
االأ�سغال  وت�رشف  الفيديو  طريق  عن 
هذا  اأن  م�سيفا  االنتهاء«،  على  فيه 
من  اأكرث  تن�سيب  يت�سمن  امل�رشوع 
على  موزعة  مراقبة  كامريا   1.600
قطاع اخت�سا�ض الوالية عرب خمتلف 

الدوائر.
طمني  لل�رشطة  اأول  عميد  وقال 
املراقبة  بكامريات  »التغطية  اأن 

فقط  الوالية  عا�سمة  حاليا  تخ�ض 
الروتو�سات  بع�ض  ا�ستكمال  وفور 
املركز  هذا  م�رشوع  بخ�سو�ض 
باقي  على  املراقبة  تعميم  �سيتم 
�سيتم  انه  اإىل  الوالية«،واأ�سار  اإقليم 
لـ«احلد  الكامريات  هذه  ا�ستغالل 
والتعرف  املرور  حوادث  ومواجهة 
وحماربة  ونهارا  ليال  ال�سيارات  على 
اجلرمية بجميع اأ�سكالها حيث مت حل 
عدد كبري من اجلرائم عن طريق هذه 

االأجهزة«.
وك�سف عن اأن »امليزة االإيجابية لهذه 
الكامريات هي االحتفاظ بالت�سجيالت 
على مدى فرتات ال متناهية حيث يتم 
الأن  ب�سهولة  احلاجة  عند  لها  اللجوء 
العملية التقنية ال�ستخراج الت�سجيالت 
هذا  دخول  اأن  موؤكدا  معقدة«،  غري 
املركز حيز اخلدمة �سي�سمح مل�سالح 
االأمن »بتحقيق نتائج اف�سل على كافة 

امل�ستويات«.

البليدة : 

مركز والئي للمراقبة عن طريق الفيديو 

عني احلجل بامل�صيلة

موزعو احلليب يرا�سلون وزير التجارة
�سمن ن�سخة من ر�سالة حررها عدد من 
اإليهم  دائرة عني احلجل.واملوكلة  جتار 
ي�ساهي  ما  على  احلليب  مادة  توزيع 
ن�سخة  على  �ساكن.حت�سلنا  الـ45األف 
امل�سيلة  وايل  اإىل  مر�سلة  هي   ، منها 
الوزير  وكذا  والوالئي  التجارة  ومدير 

التجار  هوؤالء  ،فاإن  بالقطاع  املكلف 
اليومية  الطريقة  من  تذمرهم  اأبدوا 
التي يالقونها من امللبنات املوجودة يف 
الوالية.حيث ال ت�سمح لهم ب�سحب �سوى 
املنوط.  بالغر�ض  تفي  ال  قليلة  كميات 
وجاء على ذكر اأحد املوزعني اأنه عانى 

كثريا من ذات االأمر من ملبنة احل�سنة 
التي تخ�س�ض جزءا قليال ومرات معدوم 
امللبنات  فاإن  الوقت  نف�ض  نهائيا...يف 
لها  اأخرى ال يحق  املوجودة يف واليات 
خارج  الأنها  والتعامل  التوزيع  قانونيا 
جاء  ح�سبما  وي�سيف  الوالية.  حميط 

)عني  اأي  الدائرة  نف�ض  اأن  الر�سالة  يف 
احلجل( تعاين منذ اأ�سهر من نق�ض فادح 
ملادة احلليب خا�سة مع ا�ستداد االأزمة 
هذه  عن  نف�سه  الوزير  �سائلني  موؤخرا 
التم�سوها  التي  البلديات  بني  املفا�سلة 

من ملبنات عا�سمة الوالية

اأم�ض  اأول  عا�ض م�ست�سفى وهران م�ساء 
تو�سعت  ما  حقيقة  �رشعان  هلع  حالة 
خلفية  وفاة  على  املدينة  كافة  اإىل 
العمر  ال16  من  يف  وطفل  امراأتني 
بعدما  التخوف  حادة   وزاد  باأنفلونزا 
هي  املتوفيتني  ال�سيدتني  اإحدى  كانت 

ممر�سة تعمل مب�ست�سفى وهران  ما اأدى 
اإىل كرثة  الهلع واخلوف خ�سو�سا بعدما 
االجتماعي  اأن  رواد التوا�سل  تداول 
كرونا  اأنفلونزا  بوباء  تتعلق  الق�سية 
مبديرية  �سارع  الذي  االأمر   ، اخلطرية 
ال�سحة واإدارة م�ست�سفى وهران باإ�سدار 

بيان يف �ساعة متاأخرة من نهار اأول اأم�ض 
اأنفلونزا  جراء  توفوا  الوفيات  اأن  توؤكد 
اأن  كما   ، كرونا  بوباء  لها  حادة العالقة 
بها  ال�سحايا  الفريو�سات  امل�ساب 
انت�سار  �سبهة  يبعد  ما  خمتلفة  الثالثة 
العدوى بينهم ، كما نفت اإدارة امل�ست�سفى 

وفقا  ال�سحايا  من  الع�رشات  ا�ستقبال 
 ، االجتماعي  التوا�سل  رواد  تداوله  ملا 
موؤكدة اأن االأمور جد عادية  واأن احلاالت 
الثالث هي م�سابة باأنفلونزا عادية  التي 
نزلة  بفعل  ال�ستاء  اأي مواطن  يف  ت�سيب 

برد الغري

وهران

وفاة امراأتني وطفل باالأنفلونزا يثري الهلع 
.   االأمر يتعلق باأنفلونزا عادية 

حممد بن ترار

ح-ك

اإرهاب الطرقات ما يزال 
يح�صد االرواح



املكلف مبهمة لدى رئا�سة اجلمهورية حممد لعقاب

اجلزائر بحاجة لد�ستور يجنبنا 
خماطر احلكم الفردي
  .     مبا�سرة بعد تعديل الد�ستور تعديل قانون االنتخابات

�سرح املكلف مبهمة لدى رئا�سة اجلمهورية حممد لعقاب اأم�س االأربعاء بورقلة اأن اجلزائر يف 
حاجة اإىل »د�ستور توافقي ي�ستجيب 

م.�س

الهوية  »يعزز  و  ال�شعب   لتطلعات 
خماطر  البالد  »يجنب  و  الوطنية« 

احلكم الفردي«.
يف  تدخله  خالل  لعقاب  واأو�شح 
بجامعة  نظمت  علمية  ندوة  اأ�شغال 
»التعديل  حول  مرباح  قا�شدي 
الإ�شالح  م�شتقبل  و  الد�شتوري 
ال�شيا�شي يف اجلزائر« اأن اجلزائر يف 
وتوافقي  قوي  ><د�شتور  اإىل  حاجة 
الأفكار وتطلعات  ي�شتجيب ملختلف 

ال�شعب ويعزز الهوية الوطنية<<.
تعديل  اأن  ال�شياق  نف�س  يف  واأ�شار 

البالد  جتنيب  �شاأنه  »من  الد�شتور 
احلكم  م�شاوئ  يف  الوقوع  خماطر 
اأنه,  كما  ال�شتبداد«,  و  الفردي 
املقابل  يف  »يحقق  اأ�شاف,  ح�شبما 
يعزز  و  املواطنني  بني  امل�شاواة 
احلريات  يكر�س  و  الدميقراطية 

الفردية و اجلماعية و ي�شونها«.
وذكر حممد لعقاب اأنه �شيتم مبا�رشة 
قانون  تعديل  الد�شتور  تعديل  بعد 
النتخابات ومنه, مثلما قال, »اإعادة 
الآلية  و  الدميقراطية  للعملية  الثقة« 
النتخابية وبالتايل »ا�شرتجاع الثقة يف 
اأن قانون النتخابات  الدولة«واأو�شح 
�شي�شمح  للتعديل,  �شيخ�شع  الذي 

»انتخابية  نتائج  على  باحل�شول 
و  الدميقراطية  متطلبات  حتمل 
احلقيقي«وذكر  ال�شعبي  التمثيل 
التعديل  اإجراء  اأن  اأي�شا  لعقاب 
التزم  ما  مع  »يتما�شى  الد�شتوري 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  به 
النتخابية  حملته  برنامج  يف  تبون 
املا�شي, من  دي�شمرب   12 لرئا�شيات 
خالل تاأكيده باأن ذلك �شيكون �شمن 
ما جت�شد لحقا يف  وهو  الأولويات, 
املخت�شني  و  اخلرباء  جلنة  تن�شيب 
مكلفة ب�شياغة الأفكار التي ت�شمنها 

برنامج رئي�س اجلمهورية«.
كما اأ�شار يف مداخلته اأن هذه اللجنة 

اجلمهورية  رئي�س  على  عر�شت 
الن�شخة  املا�شي  الأ�شبوع  خالل 
الد�شتور,  تعديل  مل�شودة  الأوىل 
لحقا  يتم  اأن  على  مناق�شتها  ومتت 
تو�شيع النقا�س حولها لي�شمل خمتلف 
من  الوطنية  ال�شاحة  يف  الفاعلين 
اأحزاب �شيا�شية معتمدة وجمعيات 
�شخ�شيات  و  ومنظمات  ونقابات 
و  الأ�شاتذة  ذلك  يف  مبا  وطنية 

الحتادات و املنظمات الطالبية.
اجلل�شة  اأ�شغال  خالل  وقدمت 
عدة  الندوة  لهذه  الفتتاحية 
�شمنها  من  اأكادميية,  مداخالت 
م�شاهمة حممد ال�شغري �شعداوي, 

التنمية  و  القانون  خمرب  مدير 
فيها  اأكد  التي  و  ب�شار,  بجامعة 
اأن اجلزائر ب�شدد  على اخل�شو�س 
الذي  جديد  عهد  اإىل  الدخول 
موؤ�ش�شات  على  يبنى  اأن  »ينبغي 
د�شتورية حتظى بال�رشعية الكاملة 
ويف    « منتخبة حقيقية  و جمال�س 
اأنه  املحا�رش  يرى  اجلانب  هذا 
ينبغي اأن تو�شع يف متناول ال�شلطة 
»كافة  لالنتخابات  امل�شتقلة 
الو�شائل  و  الالزمة  الإمكانيات 
على  الإ�رشاف  و  ومراقبة  لتنظيم 

كل  يف  ال�شتفتاءات  و  النتخابات 
مراحلها«.

ذاته  ال�شياق  يف  �شعداوي  واأبرز 
هذه  ت�شكيل  يف  مراعاة,  اأهمية 
التي  املطلوبة  الكفاءات  الآلية, 
بالعملية  كافية  دراية  متلك 
هي  اأ�شلها  يف  والتي  النتخابية 
اأن  يتوجب  مما  قانونية,  »عملية 
ت�شم كفاءات د�شتورية وقانونية من 
ق�شاة وحمامني وخمت�شني يف علوم 
من  وغريها  ال�شيا�شة  و  الجتماع 

املجالت العلمية ذات ال�شلة«.
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ملتقى »االإعجاز القراآين واأثره يف ترقية اخلطاب الديني«

هذه اآليات جتديد اخلطاب الديني
خل�شت اأ�شغال امللتقى الدويل حول 
ترقية  يف  واأثره  القراآين  »الإعجاز 
اختتمت  التي  الديني«  اخلطاب 
اأم�س الأربعاء بالبليدة برفع جملة 
جلها  متحورت  التو�شيات  من 
اإىل توظيف الإعجاز  حول الدعوة 

القراآين يف اخلطاب الديني.
وعلل امل�شاركون يف هذا امللتقى 
الن�شو�س  توظيف  �رشورة  اأ�شباب 
الإعجاز  تعك�س  التي  القراآنية 
امل�شجدي  اخلطاب  يف  القراآين 
اإىل جناح هذا النوع من اخلطابات 
التي  احلجج  اإىل  تتطرق  التي 
فيما  اأثبتها  والتي  القراآن  ت�شمنها 
بعد العلم احلديث ويف هذا ال�شياق 
اأكدت الدكتورة ح�شيبة ح�شني, من 
بالعفرون  لوني�شي«  »علي  جامعة 
على اأهمية حر�س الإمام اخلطيب 
الدين  تعاليم  توافق  تبيان  على 
الت�رشيعية  والأحكام  الإ�شالمي 
احلديثة  العلمية  الكت�شافات  مع 
املخاطبني  اإقناع  �شمان  بهدف 

امل�شلمني منهم وغريهم.
�شالح  الدكتور  اأو�شح  جهته  من 
هام�س  على  ملفوف  الدين 
امللتقى, من جامعة خمي�س مليانة 

جناح  اأثبتوا  ال�رشيعة  علماء  اأن 
على  املعتمد  الديني  اخلطاب 
اإقناع  يف  القراآين  الإعجاز  نقاط 
املخاطبني على اعتبار اأن الإن�شان 
كبري  بقدر  يتحلى  الذي  الع�رشي 
بالأ�شلوب  اأكرث  يقتنع  الوعي  من 
ملفوف  الدكتور  واأ�شاف  العلمي. 
مبا  الديني  اخلطاب  جتديد  اأن 
الع�رش  م�شتجدات  مع  يتما�شى 
املتطلبات  من  جملة  تفر�شه 
املرجعيات  وتداخل  تعدد  اأبرزها 
يف  ت�شبب  ما  املتداخلة  الدينية 
وكذا  الأحكام  فو�شى  يف  الوقوع 
الغزو  وكذا  التكنولوجي  التطور 
على  الق�شاء  اإىل  الرامي  الفكري 
الهوية الإ�شالمية ما يفر�س انتهاج 
�شدد  ت�رشيح  ويف  جديد  خطاب 
بالولية  الدينية  ال�شوؤون  مدير 

,كمال بلع�شل, على �رشورة 
العلوم  مبختلف  اخلطيب  اإملام 
التطور  من  وال�شتفادة  الكونية 
التكنولوجي بهدف ربط الن�شو�س 
و  احلجج  تت�شمن  التي  القراآنية 
جاء  التي  بالكت�شافات  الرباهني 

بها العلم احلديث.
امل�شاركون  دعا  ال�شياق  هذا  ويف 

الذي  الدويل  اللقاء  هذا  يف 
انطلقت اأ�شغاله على م�شتوى قاعة 
املحا�رشات مب�شجد الكوثر و�شط 
املدينة, اإىل �رشورة تفعيل التعاون 

ما بني اجلامعة وامل�شجد.
التي  التو�شيات  ت�شمنت  كما 
اإىل تر�شيم  بها هذا امللتقى  خرج 
�شنة  كل  وتنظيمه  الأخري  هذا 
ملناق�شة  طبعة  كل  تخ�شي�س  مع 
القراآين  الإعجاز  اأوجه  من  وجه 
جميع  طباعة  اإىل  بالإ�شافة 
اإلقاوؤها  مت  التي  املحا�رشات 
خا�س  كتاب  يف  يومني  مدار  على 
لالإ�شارة, فقد عرف هذا امللتقى 
تنظيمه  اإىل  بادرت  الذي  الدويل 
مديرية ال�شوؤون الدينية و الأوقاف 
العربية  اللغة  خمرب  مع  بالتن�شيق 

بكلية الآداب و اللغات 
بالعفرون  لوني�شي«  »علي  بجامعة 
علوم  يف  خمت�شا   400 م�شاركة 
من  العربية  اللغة  و  ال�رشيعة 
من  كذا  و  الوطن  وليات  خمتلف 
و  تون�س  و  كالأردن  اأجنبية  دول 
لبنان بالإ�شافة اإىل اأئمة امل�شاجد 

و مر�شدات دينيات.
م.�س

يف وقفة احتجاجية باملركزية النقابية

الأئمة ينتف�سون و يخرجون لل�سارع
نظم اأم�س  الأربعاء, الأئمة وموظفوا 
حتت  الدينية  املن�شوين  ال�شوؤون 
لالئمة  الوطنية  التن�شيقية  لواء 
وموظفي ال�شوؤون الدينية والأوقاف 
احتجاجية  وقفة  اجلزائريني, 
اأمام  مقر املركزية النقابية ب�شارع 
وزارة  نحو  م�شرية  عي�شات  تبعتها 
بتعديل  والت�شغيل للمطالبة  العمل 
نظام  ومراجعة  الأ�شا�شي  قانونهم 
النظر يف املنح  التعوي�شات واإعادة 

والعالوات .
وقفتهم  خالل  الأئمة  وطالب 
الأوىل  مبراجعة  الحتجاجية 
والنظام  الأ�شا�شي  القانون  وتعديل 
بالإ�شافة  بهم,  اخلا�س  التعوي�شي 
ال�شهادات,  العالوات,  املنح,  اإىل 

والأجور  ال�شكن  ملف  يف  والنظر 
بالإمامة,  القائمني  وق�شايا 
الدينية  والأ�شالك  املر�شدات 
عديد  حملوا  امل�شرتكة حيث 
تطالب  التي  الأخرى  ال�شعارات 
العتداءات  خمتلف  من  بحمايتهم 
احلكومة  رئي�س  من  طالبوا  كما 
قطاع  يف  الف�شاد  وقف  �شموه  مبا 

ال�شوؤون الدينية والأوقاف
هذه  خالل  القطاع  نقابة  ووجهت 
الوقفة دعوتها اإىل رئي�س اجلمهورية 
الأول  والوزير  تبون  املجيد  عبد 
وكذا نواب جمل�س الأمة واملجل�س 
اجلهات  وكل  الوطني  ال�شعبي 
الر�شمية, لتحمل امل�شوؤولية من اأجل 
التكفل بكل مطالبهم امل�رشوعة كما 

وا�شتنكرت  الفدرالية  نددت 
والت�رشفات  املمار�شات  كل 
املركزية  قبل  من  الالم�شوؤولة 
الفرقة  لإثارة  ت�شعى  التي  النقابية 
يف  جاء  القطاع ح�شبما  اأبناء  بني 
بيان لها وزع خالل املوقفة حمملني 
والأوقاف  الدينية  وزير ال�شوؤون 
التعامل  وعدم  التماطل  م�شوؤولية 
الجتماعي,  ال�رشيك  مع  اليجابي 
والإق�شاء  التهمي�س  وحماولة 
الت�شييق على  الإدارة يف  وا�شتغالل 
حرية العمل النقابي املكفول وعدم 
التعامل مع مطالب وما  اجلدية يف 
من  القطاع  وموظفي  الأئمة  يعانيه 

م�شاكل وتهمي�س.
باية ع 

الوطنية  النقابة  رئي�س  اأعرب 
والعمال  امل�شرتكة  لالأ�شالك 
الوطنية  الرتبية  لقطاع  املهنيني, 
�شيد  بحاري  املخابر,  وموظفي 
علي, اأم�س, عن اأ�شفه, من م�شتوى 
املربمج  الأخري,  الثنائي  اللقاء 
مل  اأنه  معتربا  الوزارة,  وبني  بينهم 
ياأتي بثماره املرجوة, نتيجة انتهاج 
ال�شيا�شة  لنف�س  املعنية,  اجلهات 
حماولة  يف  املتمثلة  ال�شابقة, 
الفئة  هذه  غ�شب,  امت�شا�س 
خالل  من  اأمرها,  على  املغلوبة 
و�شلت  حيث  فقط,  لها  الإ�شغاء 
بهم اجلراأة, لطلب تعليق الحتجاج, 
دون تفاو�س وا�شح وملمو�س, على 

مطالب املرفوعة من قبل النقابة.
من جهته, اأكد بحاري, خالل حديثه 
مع جريدة »الو�شط«, اأن النقابة قد 
نفذ �شربها, قرار ت�شعيد الحتجاج, 
نهائي  قرار  لل�شارع,  والحتكام 
الأ�شالك  فئة  لأن  عبثا,  ياأتي  مل 
امل�شرتكة والعمال املهنيني, لقطاع 
املخابر,  وموظفي  الوطنية  الرتبية 

�شنة,   11 من  اأزيد  الوزارة  انتظروا 
لإيجاد حل لو�شعيتهم املزرية, لكن 
دون جدوى, وما زاد و�شعهم �شوءا, 
والو�شاية,  احلكومة  تن�شل  هو 
مع  معنا,  ال�شابقة  التزاماتهما  عن 
طرف  من  املربر,  الغري  الت�شلط 
العمل  يخلطون  الذين  املدراء 
هذا  كل  النقابي,  بالعمل  الإداري 
دفع النقابة -ح�شبه-, لعدم ال�شكوت 
من اليوم و�شاعدا, عن حقوق هذه 

الفئة امله�شومة.
املتحدث,  ذات  نفى  حني,  يف 
فئوية  نقابات  مع  التكتل  اإمكانية 
اأن النقابة  اأخرى, م�شتقبال, م�شريا 
الأ�شالك  عن  فقط,  �شتدافع 
امل�شرتكة والعمال املهنيني, لقطاع 
املخابر,  وموظفي  الوطنية  الرتبية 
اأخذت  قد  نقابته  اأن  اإىل  م�شريا 
املا�شي,  لها يف  العربة, مما حدث 
وبالتايل خلط مطالبهم مع مطالب 
نقابة اأخرى, هو اأمر م�شتبعد متاما, 
مطلقا,  الن�شايل  عملهم  يخدم  ولن 
النقابية,  التنظيمات  اأن  م�شيفا 

التي تلجاأ ملثل هذه املمار�شات, ل 
متلك على العموم متثيل ميداين لها, 

عك�شنا متاما.   
يف  النقابة  قررت  الإ�شارة,  وجتدر 
ملدة  اإ�رشاب  �شن  لها,  �شابق  يبان 
24فيفري  و  الـ23  بتاريخ  يومني, 
ولئية,  اعت�شامات  مع  اجلاري, 
اأمام مقرات الوليات, على ال�شاعة 
اأن  فيه,  مو�شحة  �شباحا,  العا�رشة 
قرار الحتجاج, اتخذ بعد ا�شتنفاذ 
مطالبهم,  لتحقيق  ال�شبل,  كل 
ال�شغور  بحل  الت�رشيع  منها:  التي 
املدر�شة  ي�رشب  الذي  الرهيب, 
كل  من  العمق,  يف  اجلزائرية 
اجلوانب, ورفع الت�شلط وال�شتبداد 
العمال  عن  الرتبوية  باملوؤ�ش�شات 
حتديد  وخا�شة  الب�شطاء,  النقابة 
يف  ال�شغل  منا�شب  واإدراج  املهام 
من  كثري  وغريها  التعيني,  مقررات 
املطالب امل�رشوعة لفئة, الأ�شالك 
امل�شرتكة والعمال املهنيني, لقطاع 

الرتبية الوطنية وموظفي املخابر.
مرمي خمي�سة

  ي�سرح »للو�سط«:S.N.C.C.O.P.E.Nرئي�س نقابة

 »نفذ �سربنا �سنحتكم اإىل ال�سارع من
 اأجل قوت اأبنائنا«

اأم�س  ال�شعب,  �شوت  حزب  جدد 
الأربعاء, »التزامه الكامل« بالوقوف 
التي  ال�رشعية«  »املواقف  بدعم 

عربت عنها امل�شريات ال�شلمية, 
عبد  اجلمهورية,  رئي�س  داعيا 
 22 تاريخ  جعل  اإىل  تبون,  املجيد 
معامل  لتكري�س  »مرجعية  فرباير 
يف  والإ�رشاع  اجلديدة  اجلمهورية 
اإقرار اإ�شالحات ت�شتجيب للتطلعات 

امل�رشوعة لل�شعب«.
احلزب,  رئي�س  وقعه  بيان  وجاء يف 

»تزامنا  اأنه  ع�شماين,  ملني 
لإحياء  اجلزائريني  وا�شتعداد 
الذكرى الأوىل حلراك 22 فرباير«, 
يجدد حزب �شوت ال�شعب »التزامه 
الكامل بالوقوف �شندا لكل املواقف 
املاليني  عنها  عرب  التي  ال�رشعية 
املطالبة  ال�شلمية  امل�شريات  يف 
بالتغيري واإر�شاء معامل دولة القانون 

واحلريات«.
واأكد احلزب على »�رشورة الإ�رشاع 
 )...( عميقة  اإ�شالحات  اإقرار  يف 

امل�رشوعة  للتطلعات  ت�شتجيب 
»التاأ�شي�س  خالل  من  لل�شعب« 
اجلميع  ي�شارك  اأف�شل  جلزائر 
متطلبات  فيها  تتوافق  بنائها,  يف 
فيها  وتر�شى  والع�رشنة  الأ�شالة 
فعلية«كما  ر�شيدة  حوكمة  قواعد 
عن  فاإنه  ال�شعب  �شوت  حزب  عرب 
من  حتقق  مبا  وفخره  »اعتزازه 
معدودات  اأ�شهر  خالل  خطوات 
من  البالد  اأنقذت  انتفا�شة  بف�شل 

املجهول«.

حزب �سوت ال�سعب 

ملتزمون بدعم »املواقف« التي عرب
 عنها احلراك 

م.�س
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التحقيق يف ق�سايا الطاقة واملناجم 
بتلم�سان ووهران 

باأمر من وزير العدل حافظ الأختام بلقا�سم زغماتي

حممد بن ترار

�أن  �مل�صادر  و�أ�صارت  هذ� 
وزير  من  باأمر  جاءت  �لتحقيقات 
بلقا�صم  �لأختام   حافظ  �لعدل 
�لطاقة  وزير  �صد  زغماتي 
بالقب�ض  �أمر  �لذي  و�ملناجم  
�نه   تبني  بعدما  �صده  و�لإح�صار 
�صهل  نهب �لأمو�ل �جلز�ئرية من 
خالل عدة عمليات تتقدمها عملية 
�إنتاج مادة �ليور� �خلطرية باإحدى 
�مل�رصية  �جلز�ئرية  �مل�صانع 
يف  ��صتعملت  و�لتي  �أرزيو  بناحية 
�لق�صايا  وهي  �لعام  �ملال  نهب 
�أرزيو  حماكم  عاجلتها   �لتي 
ووهر�ن ، كما رخ�صت ملوؤ�ص�صات 
نقل  قنو�ت  جتديد  يف  �أجنبية 
�لوقود وتكريره  وكذ� �لغاز �ملميع 
غري  مو�د  فيها  ��صتعملت  و�لتي 
مطابقة وكذ� �صمامات  و�صد�د�ت 
�ندلع  يف  �صاهمت  خطرية   
 ، �ملا�صية  �لأ�صابيع  يف  حريق  

وزير  �أن  �مل�صادر  ذ�ت  ت�صري  كما 
�لطاقة �لأ�صبق رخ�ض �صنة 2008 
ملنتجات  �صناعية  منطقة  لإقامة 
قريبة  م�صافات  بعد  على  خطرية 
تهدد  حيث  باأرزيو  �ل�صكان  من 
يزيد  ما  ي�صم  �لذي  �لأحياء   �كرب 
ثالثة   ناحية  من   ، 8000ن�صمة  عن 
تبديد  رغم  �لوز�رة   تتحرك  مل 
�ملاليري وتهريب �ليوريا  �خلطرية 

�إىل مو�قع جمهولة عرب ميناء �أرزيو  
�صحة  وتهديد  تلويثه  مت  �لذي 
�ملو�طن و�لكائنات �حلية �لبحرية 
برتك كميات برية من مادة �ليوريا 
�خلطرية �لتي ت�صنف �صمن �ملو�د 
من  �ملتفجر�ت  منها  ت�صنع  �لتي 
ذ�ت  جتهيز�ت  و��صتعمال  جهة 
�أخرى  جهة  من  �إ�رص�ئيلي  من�صاأ 
م�صاعر  �لعتبار  بعني  �لأخذ  دون 

جانب  من   ، �جلز�ئري  �ملجتمع 
�أخرى  مت فتح حتقيق يف م�رصوع 
�إعادة �إحياء منجم �لعابد و�خل�صائر 
�خلزينة  تكبدها  �لتي  �لكربى 
�لرتخ�ض  خالل  من  �لعمومية  
منجم  با�صتغالل  �صينية  ملوؤ�ص�صة 
�لزنك  وتقدمي لها قرو�ض �صخمة  
بعث  و�إعادة  عامل   2000 لتوظيف 
مدر�صة    و�إقامة  �لزنك  ��صتخر�ج 
للطاقات و�ملعادن مبنطقة �لعابد 
�لبويهي  لبلدية  �لتابعة  �لنائية 
لكن   ، تلم�صان  غرب  جنوب   120
�ملدر�صة �أن�صاأت يف حني �أن �ملنجم 
�لزنك  خمزون  ترك  ومت  توقف 
�لأمر  �ملياه   �رتفاع  بعد  لالإتالف 
�لأر�صية  بانهيار  يهدد  �صار  �لذي 
بقرية �لعابد وما قد ي�صاحبها من 
�ل�صحايا ، هذ� ومن   �آلف  �صقوط 
�رتبطت  �لتي  �لتحقيقات   �صاأن 
�لأمر  حمل  خليل  �صكيب  بق�صية 
�أن جتر عدة   و�لقب�ض   بالإح�صار 

م�صوؤولني �إىل �لعد�لة .

ك�سفت م�سالح ق�سائية اأن حتقيقات  جديدة قد فتحت يف ق�سية اإن�ساء مركبات اقت�سادية تابعة 
ل�سوناطراك ووزارة الطاقة واملناجم بالولية  الغربية يف عهد  الوزير ال�سابق �سكيب خليل والتي  كبدت 

اخلزينة العمومية خ�سائر كربى ، خا�سة بعد الرتخي�س ملوؤ�س�سات اأجنبية بالعبث باملال العام وتهديد  
�سحة ال�سكان مبنطقة اأرزيو يف وهران  والعابد  لولية تلم�سان .

يف ق�سيتي  �سوناطراك والطريق ال�سيار

اإحالة ملفات عمار غول و�سكيب 
خليل على املحكمة العليا

�أحيل ملفا وزير �لطاقة و�ملناجم 
ووزير  خليل  �صكيب  �لأ�صبق، 
�لأ�صغال �لعمومية �لأ�صبق، عمار 
�ملحقق  �مل�صت�صار  على  غول، 
�إطار  يف  �لعليا،  �ملحكمة  لدى 
معاجلة ق�صايا �لف�صاد، ح�صب  ما 
جاء �لأربعاء يف بيان للنائب �لعام 

لدى ذ�ت �ملحكمة .
�إطار  يف  �أنه  �لبيان  و�أو�صح 
فقد  �لف�صاد  ق�صايا  معاجلة 
فيهما  �صدر  ملفني  ��صتالم  مت 
�لخت�صا�ض  بعدم  �أمرين 
ق�صاء  جمل�ض  من  �ل�صخ�صي 
�لعليا  �ملحكمة  ل�صالح  �جلز�ئر 
يتمتعون  �أ�صخا�ض  وجود  ب�صبب 
بامتياز �لتقا�صي ومتت �إحالتهما 
بعد  �ملحقق  �مل�صت�صار  على 
من  �لعديد  للمعنيني  وجهت  �أن 
�لتهم حيث تتعلق �لق�صية �لأوىل 
�ملتهم   ،2 �صوناطر�ك  ب�رصكة 
و�ملناجم  �لطاقة  وزير  فيها 
�لأ�صبق خليل �صكيب حممد ومن 
معه لرتكابهم تهما تتعلق بقبول 
ب�صكل مبا�رص وغري مبا�رص مز�يا 
للغري من  غري م�صتحقة ومنحها 
ومنح  و�جبه  من  �أد�ء عمل  �أجل 
�متياز�ت  للغري  عمدية  ب�صفة 
عقود  �إبر�م  عند  مربرة  غري 
ومالحق  و�صفقات  و�تفاقيات 
�لت�رصيعية  لالأحكام  خمالفة 
بامل�صاو�ة  �ملتعلقة  و�لتنظيمية 
�لتهم  من  �لإجر�ء�ت  و�صفافية 
�لأخرى �ملوجهة ل�صكيب خليل و 
من معه قب�ض لنف�صه وللغري ب�صفة 
ر�صاوي  مبا�رصة  وغري  مبا�رصة 

م�صتحقة  غري  ومز�يا  ومنافع 
��صتغالل  �إ�صاءة  و  للغري  ومنحها 
�أجل  من  عمدية  ب�صفة  �لوظيفة 
ممار�صة  �إطار  يف  عمل  �أد�ء 
على  �حل�صول  بغر�ض  �لوظيفة 
ومنحها  م�صتحقة  غري  منافع 
فو�ئد  �خذ  �إىل  �إ�صافة  للغري 
ب�صفة  قانونية  غري  ب�صورة 
من  مبا�رصة  وغري  مبا�رصة 
�لعقود و�ملناق�صات و�ملقاولت 
�ملوؤ�ص�صة  طرف  من  �ملربمة 
عليها  وم�رصف  مدير  هو  �لتي 
و�لعائد�ت  �لأمو�ل  تبيي�ض  و 
جر�ئم  عن  �لناجتة  �لإجر�مية 
�لف�صاد يف �إطار جماعة �إجر�مية 
�لوطنية  �حلدود  عرب  منظمة 
وكذ� حتويل �ملمتلكات و�لأمو�ل 
�لناجتة عن �لعائد�ت �لإجر�مية 
غري  م�صدرها  متويه  بغر�ض 
وحيازة  و�كت�صاب  �مل�رصوع 
عن  ناجتة  و�أمو�ل  ممتلكات 
�لق�صية  ،�أما  �إجر�مية  عائد�ت 
�ل�صيار  بالطريق  فتتعلق  �لثانية 
وزير  فيها  و�ملتهم  �رصق-غرب 
�لأ�صبق،  �لعمومية  �لأ�صغال 
عنه  يك�صف  وكل من  عمار غول 
تهم  عدة  لرتكابهم  �لتحقيق 
مربرة  غري  �متياز�ت  منح  وهي 
للغري خمالفة لالأحكام �لت�رصيعية 
جمال  يف  و�لر�صوة  و�لتنظيمية 
و�ختال�ض  �لعمومية  �ل�صفقات 
وتبديد عمدي ملمتلكات و�أمو�ل 
�لنفوذ  و��صتغالل  عمومية 

وتعار�ض �مل�صالح.
باية ع 

دائرة الرم�سي بتلم�سان

حتقيق يف اأموال2000 ا�ستفادة من ال�سكن الريفي
�إعادة  �لأمن يف  م�صالح  با�رصت 
�أكرث  مع  معمقة  حتقيقات  فتح 
�ل�صكن  من  م�صتفيد   2000 من 
�لريفي يف �إطار عملية �لدعم مببلغ 
و�لذين  �أر�صية  مليون وقطعة   70
دون جت�صيد  �ملبلغ  ��صتنفذو� من 
من  �لو�قع  �أر�ض  على  �مل�صاكن  
م�صوؤولة يف  جهات  تو�طوؤ  خالل 
�لتقنية  �ملر�قبة  وفروع  �لبلديات 
يقع  �لتي  �ل�صكن  ملديرية  �لتابعة 
على عاتقها دور �لرقابة و�لتي من 
�ملتورطني  متابعة  �صاأن  �لنيابة  
منهم بتهم �لإدلء ب�صهاد�ت غري  
تبديد  يف  و�مل�صاركة  �صحيحة 
�لذي  �مللف  وهو  عمومية  �أمو�ل 
مت  2017  و�لذي  �صنة  �إىل  يعود 
لكن  نافذة  جهات  بتدخل  غلقه 
باإعادة  طالبت  �لنيابة  �لعامة 
�صاأنه  من  �لذي  �مللف  �إحياء 
ك�صف �ملحظور  خا�صة يف مدينة 
رئي�ض  �صماع  �أين  �صيتم  �لرم�صي 

�لبلدية �لذي تبني �أنه وعد �ملئات 
�أر�صية  بقطع  �ملو�طنني  من 
�لعمر�ين  دون  �ملحيط  و�صط 
�إىل  �صيجره  ما  جت�صيدها  وهو 

�لعد�لة  .
بالناحية  �نفجرت  �لتي  �لق�صية 
تتو�صع  �أن  قبل  للولية  �ل�رصقية 
تبني   �لبلديات  خمتلف  على 
بلديات  وروؤ�صاء  منتخبني  تورط 
رئي�ض  بلدية  من  كل  يتقدمهم 
�لذين  تالوت  وعني  ميمون  �أولد 
تبني  بعدما  حتفظيا  توقيفهم  مت 
رخ�ض  منح  عملية  �صلوعهم   يف 
بناء  مل ت�صتغل و�صهاد�ت مطابقة 
تبني  كما   ، منجزة  ل�صكنات غري 
�لقطع  بناء  �أعادت  �أطر�فا  �أن 
ففي  �آخرين  �لأر��صي  لأ�صخا�ض 
 33 حو�يل  ��صتفاد  �لبويهي  بلدية 
و�لدعم  �أر�صية  قطع  من  �صخ�ض 
�أر�ض  على  جت�صيده  دون  �لريفي 
�لو�قع رغم ح�صولهم على �أق�صاط 

��صتفاد  �لثالثة  �صوق  ويف   ، �لبناء 
�لبلدي من   مقربني من �ملجل�ض 
جند  حني  يف   ، بناء  دون  �لأمو�ل 
�لرم�صي  مبنطقة  �لف�صائح  �أكرب 
�لريفية  �لإعانات  منح  مت  �أين 
د�خل �ملحيط  �حل�رصي  لفائدة 
�لذين  �له�صة  �ل�صكنات  �أ�صحاب 
�لبلدية  خارج  من  نازحني  �أغلبهم 
قرى   10 �صكان  ح�صاب  على 
�ل�صكن  ي�صتفيدو�  من  مل   �لذين 
رئي�ض  �لريفي  و�ملتهم  فيها 
�لد�ئرة �لذي طالب  �ل�صكان بدفع 
�أر��صي  قطع  �مللفات  ملنحهم 
�صاأن  ومن  هذ�  �ملدينة  ،  بو�صط 
من  �لعديد  جتر  �أن  �لتحقيقات  
خا�صة  �لعد�لة  �إىل  �مل�صتفيدين 
مبا  كاملة  �ملبالغ  ح�صلو�  �لذين 
مطابقة  �صندوق  مبالغ  فيها 
بالإ�صافة  �لجتماعية  �خلدمات 
وكذ�  باملجال�ض  م�صوؤولني  �إىل 
�ملتو�طئني  �ل�صكن  مديرية  فروع 

مطابقة  �صهاد�ت  مبنحهم  معهم 
بخ�صو�ض  كاذبة  وت�رصيحات 
�نتهاء �لأ�صغال مقابل مز�يا مالية 
يفجر  �أن  �صاأنه  من  �لذي  �لأمر 
خا�صة  �لثقيل  �لعيار  من  ف�صيحة 
�لكبري  ��صتهالك  �لعديد  ظل  يف 
غري  �لريفية  يف  �لإعانات  من 
�ملفرو�ض  من  كان  و�لتي  حملها 
�أزمة  على  �لق�صاء  يف  ت�صاهم  �أن 
من  و�لرفع  �لولية  يف  �ل�صكن 
تبقى  �لتي  �مل�صاكن   �صغل  ن�صبة 
بالقرى  خا�صة  كبري  فانخفا�ض 
�لعديد  ت�صهد  و�ملد��رص و�لتي 
�آخرها  �لحتجاجات  �نفجر  من 
�صكان  قبل  من  و�ر�صو�ض  ببني 
حي قد�حة �لق�صديري �لذي يعود 
�إىل �صنة 1959 و�لذي مت حرمانه 
 100 قائمة  يف  �ل�صكن  من حق 
نائب باملجل�ض  �لتي تربع  م�صكن 

�لبلدي على ر�أ�ض قائمتها .
 حممد بن ترار

قررت غرفة �لتهام مبجل�ض ق�صاء 
�أم�صالأربعاء  تاأجيل  �جلز�ئر 
علي  �ملتقاعد  �للو�ء  حماكمة 
�حلب�ض  رهن  �ملوجود  غديري 
يوم  �إىل  �حلر��ض  ب�صجن  �ملوؤقت 
ت�صليم  بتهم  �جلاري  فيفري   26
لدول  بالوطن  مت�ض  معلومات 

�أجنبية.

فتحت غرفة �لتهام ملجل�ض ق�صاء 
�ملتقاعد  �للو�ء  ملف  �جلز�ئر 
تاأجيلها  مت  و�لتي   2019 لربيع 
علي لغديري �لذي يتابع  بتهمتني 
خطرتني �لأوىل  تتمثل  بامل�صاركة 
�أو  �أ�صياء  معلومات،  ت�صليم  يف 
�أو  �أجنبية  دول  �إىل  م�صتند�ت 
عمالئها مت�ض بالقت�صاد �لوطني 

و�مل�صا�ض  �لوطني،  وبالدفاع 
ق�صد  للجي�ض  �ملعنوية  بالروح 
�لإ�رص�ر به و�لثانية تتعلق بالتزوير 
و��صتعمال �ملزور وهي ق�صية لها 
�كتتاب  بجمع  مبا�رصة  عالقة 
�أدرجها  توقيعات �ملو�طنني �لذي 
تر�صحه  مله  يف  لغديري  علي 
كانت  �لتي  �لرئا�صية  لالنتخابات 

�أن  قبل   2019 �أفريل  يف  مقررة 
تلغى ب�صغظ من �حلر�ك �ل�صعبي 
�لعهدة  م�رصوع  �أف�صل  �لذي 
�لعزيز  عبد  للرئي�ض  �خلام�صة 
بوتفليقة و�لذي �أرغم على تقدمي 
��صتقالته فيما بعد بتاريخ 2 �أفريل 

�لفارط.
باية ع 

غرفة اتهام جمل�س ق�ساء اجلزائر 

تاأجيل الف�سل يف ق�سية علي لغديري
بومردا�س

اإحباط 10 حماوالت هجرة 
غري �سرعية 

هجرة  حماولت   10 �إحباط  مت 
�ل�صنة  )حرقة(  �رصعية  غري 
�لفارطة و �إلقاء �لقب�ض �إثر ذلك 
عن ما يزيد عن 60 �صخ�صا من 
خمتلف �لأعمار كانو� يخططون 
للقيام بذلك عرب خمتلف �صو�طئ 
ك�صف  ح�صبما  بومرد��ض،  ولية 
�أمن  رئي�ض  �لأربعاء  �أم�ض  عنه 

�لولية .
�ل�رصطة،علي  مر�قب  نوه  و 

بدوي، لدى تقدميه لعر�ض حول 
خالل  �لأمني  �لقطاع  ن�صاطات 
�صحفية  ندوة  يف   2019 �صنة 
ب«�إ�صهام«  �لولية،  �أمن  مبقر 
هذه  حماربة  يف  �ملو�طن 
�لإبالغ عن  �لظاهرة عن طريق 
�ل�رصعية  �لهجرة غري  حماولت 
مبختلف  �لت�صال   خالل  من 
�لأرقام �خل�رص�ء �ملو�صوعة يف 

�ملتناول .

رفقة13 متهما اآخرين

تاأجيل حماكمة عبد الغاين 
هامل اإىل 11 مار�س املقبل

�جلل�صة  قا�صي  �أم�ض،  قرر، 
تاأجيل  �أحممد،  �صيدي  مبحكمة 
�لأ�صبق،  �لعام  �ملدير  حماكمة 
�لغاين  عبد  �لوطني،  لالأمن 
�آخرين،  متهما   13 رفقة  هامل، 
وزر�ء  �إىل  بالإ�صافة  عائلته  من 
مار�ض   11 �لـ  لتاريخ  �صابقني، 
هيئة  من  بطلب  وهذ�  �ملقبل، 

دفاع �ملتهم.

�لرئي�صي،  �ملتهم  يتابع  للتذكري، 
عبد �لغاين هامل رفقة م�صوؤولني 
�آخرين، يف ق�صيتني �لأوىل، تتعلق 
م�صتحقة،  غري  �متياز�ت  مبنح 
و�صوء  �مل�رصوع،  غري  �لرث�ء  مع 
�لثانية،  �أما  �لوظيفة،  ��صتغالل 
ونهب  ف�صاد  بق�صايا  فتتعلق 
�لعقار�ت، يف عدد من �لوليات.
مرمي خمي�سة
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اإ�سالح املنظومة ال�سحية بحاجة اإىل اإرادة �سيا�سية
.       الربملان يناق�س �صيا�صة الت�صدي لفريو�س كورونا 

اأخ�صائيون يوؤكدون 

اإميان لوا�س 

�صنني 
نثمن قرار الرئي�س باإجالء 

الرعايا من ووهان 

ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  اأ�شاد 
رئي�س  بقرار  �شنني  �شليمان  الوطني 
الذي  تبون،  اجلمهورية، عبد املجيد 
اجلزائريني  الرعايا  باإجالء  اأمر، 
بعد  والليبيني  التون�شيني  واأ�شقائهم 

انت�شار فريو�س كورونا.
ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  اعرتف 
له  كلمة  يف  �شنني  �شليمان  الوطني 
�شيا�شة  حول  الربملاين  اليوم  خالل 
للفريو�شات  الت�شدي  يف  اجلزائر 
م�شددا  كورونا،  فريو�س  النا�شئة، 
على �رضورة تطوير الربامج اخلا�شة 
اجلنوب  يف  ال�شحية  بالتغطية 
الـمراقبة  وتعزيز  العليا،  واله�شاب 

الوبائية يف الواليات احلدودية.
الربملان  اأن  باأن  املتحدث  اأبرز  و 
�شاهم يف اإثراء قانون ال�شحة، وياأتي 
هذا من خالل دعم اخلدمة العمومية 
لقدرات  اأف�شل  ا�شتغالل  لل�شحة، مع 
الربملان  اأن  موؤكدا  اخلا�س،  القطاع 
من  التطبيقية،  الن�شو�س  كل  �شيتابع 
اأجل جت�شيد برامج الرعاية ال�شحية، 
املكفول  الرقابي  دوره  ممار�شة  عرب 

د�شتوريا.
الكبرية  بالكفاءات  �شنني  اأ�شاد  كما 
ال�شحية،  منظومتنا  داخل  املوجودة 
على  الطبية،  التخ�ش�شات  كل  يف 
التثمني  فعال  ت�شتحق  التي  اجلهود 

والت�شجيع.

رابحي عقيلة 
اجلزائر لي�صت يف ماأمن عن 

فريو�س كورونا 

ال�شوؤون  اأكدت رئي�شة جلنة ال�شحة و 
االجتماعية و العمل و التكوين املهني 
لي�شت يف  اجلزائر  باأن  رابحي  عقيلة 
باقي  عن  كورونا  فريو�س  عن  ماأمن 
اأن  �رضورة  على  �شددت  اأين  الدول، 
خطر  اأي  ملواجهة  اجلزائر  ت�شتعد 
خمطط  تبني  خالل  من  يحدث،  قد 
يرتكز على تعزيز املراقبة ال�شحية و 
الهياكل  تنظيم  الفريو�شية،  و  الوبائية 
ال�شحية التكفل الوقائي و العالجي و 
تعزيز التكوين و االت�شال و التوعية و 

االإعالم .
ال�شوؤون  اأكدت رئي�شة جلنة ال�شحة و 
االجتماعية و العمل و التكوين املهني 
برملاين  يوم  خالل  رابحي  عقيلة 
الت�شدي  يف  اجلزائر  �شيا�شة  حول 
كورونا  »فريو�س  النا�شئة  للفريو�شات 
»، على خطورة تف�شي فريو�س كورونا، 
اأين لفتت باأن العامل حاليا يعي�س حالة 
فريو�س  تف�شي  ب�شبب  الذعر  من 
اإ�شابات  ظهور  بعد  وذلك  كورونا، 
متعددة يف اأماكن و دول متفرقة حول 
متاأثرة  وفاة  حاالت  وت�شجيل  العامل، 

باملر�س القاتل، مع تزايد ظهور هذه 
االإ�شابات لت�شل اأكرث من 600 حالة يف 

دول متعددة. 
ولفتت ذات املتحدثة اإىل اأنه بعد ظهور 
هذه احلاالت منظمة ال�شحة العاملية 
التابعة لالأمم املتحدة ب�رضورة اتخاذ 
للت�شدي  االحرتازية،  االإجراءات 
الفريو�س القاتل و منعه من التف�شي، 
ال�شحي  احلجر  هيئات  بداأت  حيث 
راأ�شها  وعلى  املطارات  خمتلف  يف 
اإجراءات  اإتباع  يف  الدويل  املطار 
وقائية م�شددة على الرحالت اجلوية 
القادمة من خمتلف املناطق، وخا�شة 
ال�شني على اإعتبار اأنها الدولة االأوىل 

التي ظهر بها املر�س.
ويف ال�شياق ذاته ، اأ�شافت املتحدثة 
ف�شيلة  هي  كورونا  فريو�شات  اإن   »:
واجه  حيث  الفريو�شات،  من  كبرية 
خالل  منها  اأنواع  ثالث  االإن�شان 
 2002 هذه  ففي  املعا�رض،  التاريخ 
مايعرف  اأو  �شار�س  فريو�س  اإنت�رض 
اأ�شكال  اأحد  وهو  الطيور  باأنفلونزا 
فريو�س كورونا و كان اأول ظهور له يف 
ال�شني، ويف 2013 ظهر فريو�س كورونا 

الذي اإنتقل من اجلمل اإىل االإن�شان و 
اكت�شف الأول مرة يف اململكة العربية 
�شهر  ومنذ   ،2012 عام  يف  ال�شعودية 
دي�شمرب 2019 يواجه االإن�شان فريو�س 
من  انتقل  الذي  اجلديد  كورونا 

اخلفافي�س اإىل االإن�شان.

يحي مكي 
�صرورة توفر الرغبة ال�صيا�صية 

لالإ�صالح 

على  مكي  يحي  الربوفي�شور  �شدد 
الإ�شالح  ال�شيا�شية  الرغبة  تتوفر  اأن 
على  موؤكدا  ال�شحية،  املنظومة 
االحتياطات  كل  اتخاذ  �رضورة 
ملجابهة  الوقائية  االإجراءات  و 
رفع  �رضورة  اإىل  الفتا  الفريو�شات، 

م�شتوى ال�شحة يف اجلزائر.
اليوم  خالل  مكي  يحي  كد  اأ  و 
الدرا�شي على �رضورة اإن�شاء م�شلحة 
و  النا�شئة،  باالأمرا�س  خم�ش�شة 
توفري االإمكانيات و املخابر املخابر 
على م�شتوى الوطن حتى يتم التمكن 
رافع  املر�س، يف حني  ت�شخي�س  من 

الأهمية التكوين .
لها  اجلزائر  باأن  املتحدث  اأبرز  و 
قائال   ، الفحو�شات  الإجراء  القدرة 
واحدة  عينة  التحاليل  تطورت   »:
الك�شف  ميكن  املري�س  اأنف  من 
ممثلة  »بدورها  مكروبات.  عدة  عن 
لفتت   ، �شامية حمادي  ال�شحة  وزارة 
و  الدولية  ال�شحية  الالئحة  دور  اإىل 
دورها الفعال املخطط اال�شرتاتيجي 
و  النا�شئة   االأمرا�س  اأخطار  حول 
انتهجت  الوزارة  باأن  اأكدت املتحدثة 
جلنة  وهو  اخلطر  تقييم  خمطط 
االأوبئة،  اأمرا�س  انت�شار  لتقييم خطر 
و ذلك لتحديد خطر انتقال الوباء يف 

اجلزائر 

حذر عدد من الأخ�صائيني اأم�س على هام�س اليوم الربملاين الذي نظمته جلنة ال�صحة و ال�صوؤون 
الجتماعية و العمل و التكوين املهني حتت عنوان » �صيا�صة اجلزائر يف الت�صدي للفريو�صات النا�صئة 

»فريو�س كورونا »، من خطورة تف�صي فريو�س كورونا خا�صة بعد ظهور اإ�صابات متعددة و ت�صجيل حالت 
وفاة، اأين �صددوا على �صرورة توفري الإمكانيات الالزمة و الحتياطات كاإجراءات ملجابهة هذا املر�س يف 

حالة دخوله اإىل اجلزائر 

يف انتظار ت�صهيل التاأ�صرية وحت�صن اخلدمات

تفعيل املجل�س الوطني ال�سياحة 
ك�شف وزير ال�شياحة، ح�شن مرموري  
املجل�س  تفعيل  عن  االأربعاء،  اأم�س 
حتت  وو�شعه  لل�شياحة،  الوطني 
�شلطة العليا واملبا�رضة للوزير االأول 
القطاع  انعا�س هذا  اأمل  وذلك على 
ومنا�شب  الرثوة  خلق  يف  وا�شهامه 

عمل جديدة
الر�شمية  وقال مرموري يف �شفحته 
االجتماعي  التوا�شل  موقع  على 
تفعيل  مت  اأخريا،  اإنه  فاي�شبوك 
املجل�س الوطني لل�شياحة م�شريا اإىل 
اأنه يعّد مك�شبا هاما للقطاع، باعتبار 
به  طالب  ما  طاملا  املجل�س  هذا 
يف  الفاعلون  وال�رضكاء  املتعاملون 
واأكد  اجلزائر  يف  ال�شياحة  قطاع 
وزير ال�شياحة اأن  تفعيل هذه الهيئة 
متعددة القطاعات الوزارية وو�شعها 
واملبا�رضة  العليا  ال�شلطة  حتت 
حد  يف  يعترب  االأول،  الوزير  لل�شيد 

لالإقالع  قوية  �شيا�شية  اإ�شارة  ذاته 
تناف�شية  وطنية  �شياحية  ب�شناعة 
للرثوة  خالقة  ومبدعة  منتجة 

وملنا�شب �شغل دائمة .
املجل�س  هذا  يقوم  اأن  انتظار  ويف 
قال  كما  القطاع  من  ينتظر  بدوره 
اإجراءات  مروري  الوزير  �شابقا 
القطاع  لدعم  اأخرى  ت�شجيعية 
ولعل  �شنوات  منذ  راكدا  ظل  الذي 
التاأ�شرية  منح  ت�شهيل  مقدمتها   يف 
حت�شني  وكذا  االأجانب  لل�شياح 
خا�شة  جودتها  و�شمان  اخلدمات 
له  ر�شدت  ال�شياحة  قطاع  وان 
ال�شنوات  يف  �شخمة  اإمكانيات 
االأدوار  اأداء  من  يتمكن  االأخرية ومل 
مرتبة  حت�شني  وهي  منه  املنتظرة 
اجلزائر ال�شياحية وكذا خلقه للثورة 

ومنا�شب العمل اجلديدة.
باية ع 

املكلف بالإعالم باخلطوط اجلوية 
اجلزائرية اأمني اأندل�صي »للو�صط«:

3 �سركات فرن�سية ا�ستغلت اأزمة 
اجلوية اجلزائرية

عدة  اإىل  رحالت  عرو�س  •        توفري 
وليات بتكلفة منخف�صة

للخطوط  الر�شمي،  الناطق  ك�شف 
اأندل�شي،  اأمني  اجلزائرية،  اجلوية 
جوية  خطوط  ثالث  اأن  اأم�س، 
التي  االأزمة،  ا�شتثمروا يف  فرن�شية، 
الو�شع  وا�شتغلوا  ال�رضكة،  تعي�شها 
برجمة  طريق  عن  بذكاء،  احلا�شل 
لتغطية  منخف�شة،  بتكلفة  رحالت، 
العجز احلا�شل يف اجلوية اجلزائرية، 
ر�شمية  لبيانات  منه  ا�شتنادا  وهذا 
ويتعلق  ال�رضكات،  بتلك  خا�شة 
اثنني  و   ،»air France« بـ  االأمر 
وفيوليتا«،  »تران�شافيا  فروعها:  من 
اإىل  بقوة،  دخولهم  �شجلوا  الذين 
االأيام  الثالث  ال�شوق اجلزائرية، يف 
املا�شية، التي �شهدها االإ�رضاب، ما 
كبد ال�رضكة النقل اجلوي اجلزائرية، 

خ�شائر فادحة.
من جهته، كذب اأندل�شي، يف ت�رضيح 
خ�س به جريدة »الو�شط«، ا�شتنجاد 
اجلزائرية،  للجوية  العام  املدير 
امل�شيفني  بقدماء  عال�س،  بخو�س 
اإىل  التقاعد،  على  اأحيلوا  الذين 
اإ�رضاب  لك�رض  املرتب�شني،  جانب 
اأيام، اأو حتى  امل�شيفني، منذ ثالث 
تعر�س هذا االأخري ملتاعب �شحية، 
ال�رضكة،  التي تعي�شها  ب�شبب االأزمة 
من  عارية  معلومات  اإياها  معتربا 

البلبلة  اإثارة  منها  الق�شد  ال�شحة، 
ال غري.

اأن  املتحدث،  ذات  اعترب  حني،  يف 
الدار  حمكمة  عن  ال�شادر  القرار 
فيما  وقطعي،  وا�شح  البي�شاء، 
يخ�س جترمي عرقلة ن�شاط ال�رضكة، 
الفوري  بالوقف  االأمر  اخلالل  من 
م�شتخدمو  �شنه  الذي  لالإ�رضاب، 
اأن  التجارية،  م�شيفا  املالحة 
بتوقيف  م�شتقبال  �شتقوم  ال�رضكة، 
اأي موظف، يتوقف عنوة عن العمل، 
احرتام  اأو  م�شبقا،  اإ�شعار  دون 
ال�شارية  التنظيمية  لالإجراءات 
يف  باحلق  واخلا�شة  املفعول، 

االإ�رضاب.
م�شتخدمي  اأن  االإ�شارة،  وجتدر 
دخلوا يف  الذين  التجارية،  املالحة 
االثنني  يوم  منذ  احتجاجية،  حركة 
مت  قد   ،62 وعددهم  الفارط، 
توقيفهم ب�شفة حتفظية، كما اعترب 
اإ�رضابهم غري �رضعي، الأنه مت دون 
اإلغاء  عنه  اجنر  ما  م�شبق،  اإ�شعار 
اأي  املربجمة،  الرحالت  من   %40
يوميا،  مربجمة  رحلة   13 يعادل  ما 
منها 10 دولية و 3 رحالت داخلية، 

باالإ�شافة اإىل توقف.
مرمي خمي�صة

بعد �صد وجذب

انفراج اأزمة وزير التجارة و فيدرالية مربي املوا�سي  
الوطنية  الفيدرالية  رئي�س  ك�شف 
،اأن  جياليل  عزاوي  املوا�شي  ملربي 
التجارة  وزير  مع  جمعهم  الذي  اللقاء 
اأم�س متحور حول حماية  رزيق  كمال 
ال�رضائية  القدرة  و  الوطني  املنتج 
للمواطن و كذا اإحداث اآليات ملراقبة 
هام�س الربح للو�شطاء . واأو�شح رئي�س 
الفدرالية الوطنية ملربي املوا�شي يف 
اأن  اأم�س  الو�شط  يومية  مع  ات�شال 
النتائج  بارتياح  ت�شجل  الفدرالية 
الو�شاية  مع  اإليها  املتو�شل  اليجابية 
اأ�شاد مبجهودات وزير التجارة و  ،كما 
اهتمامه الن�شغاالت املوالني و دورهم 
خا�شة  و  احلمراء  اللحوم  توفري  يف 
�شهر رم�شان . كما اأكد ذات املتحدث 
اأن الفدرالية الوطنية ملربي املوا�شي 
ت�شعى اإىل �شمان االأمن الغذائي فيما 
اأ�شاف  ،و  احلمراء  باللحوم  يتعلق 
تعمل  الفدرالية  اأن  ال�شياق  ذات  يف 
تربية  تطوير  على  الفالحة  وزير  مع 
املا�شية ، من حيث تنظيم املراعي و 
ذلك باإ�شدار قوانني حلماية االأرا�شي 
ال�شهبية و احلد من احلرث الفو�شوي 
العلفية  املواد  توفري  اإىل  اإ�شافة 

للموا�شي وتنظيم ال�شحة احليوانية .
و بخ�شو�س ا�شترياد اللحوم من خارج 
،عدم  عزاوي  جياليل  اأبرز  اجلزائر 
املوا�شي   ال�شترياد  اجلزائر  حاجة 
دول  من  ا�شتريادها  اأن  مو�شحا 
ملا�شيتنا،  االأمرا�س  يجلب  قد  اأخرى 
من  يكفي  ما  لديها  اجلزائر  اأن  وقال 
متلك  اجلزائر  اأن  اإىل  اللحوم م�شريا 

اأح�شن �شالالت املا�شية .
وقال ذات امل�شوؤول اأن الرثوة احليوانية 
يف اجلزائر “كافية لتغطية احتياجات 
اأم  �شواء من املا�شية  الوطنية،  ال�شوق 
يف  فائ�س  لدينا  بل  االإبل،  اأم  االأبقار 
اللحوم  �شوق  وما حتتاجه  الرثوة  هذه 
املتحدث  وك�شف  حاليا”،  احلمراء 
راأ�س  مليون   28 “متلك  اجلزائر  اأن 

ما�شية.
ميكنه  ال  فاملواطن  عزاوي   وح�شب 
اأن ي�شتهلك حلما قادما من النيجر او 
ال�شياق  ذات  يف  عزاوي  قال  و  ت�شاد، 
اأمواال  ت�شيع  اأن  ميكن  اجلزائر  اأن 
بالعملة ال�شعبة جللب حلوم ينفر منها 
امل�شتهلك، و �شنعيد �شيناريو ا�شترياد 
اللحم املجمد والذي ال يلقى اإقباال يف 

ال�شوق.
من جانبه قال نائب لفدرالية الوطنية 
خالل  بلقا�شم  مزرزعة  للمربني 
اللحوم  اأن   ، الو�شط  يومية  حديثه مع 
و  االأ�شواق  يف  متوفرة  دج   800 ب�شعر 
للما�شية  املنتجة  باملناطق  خ�شو�شا 
يف  االأ�شعار  ارتفاع  مزروعة  وف�رض   ،
دينار   1700 غاية  اإىل  الواليات  باقي 
اإىل وجود �شل�شلة طويلة من الو�شطاء 
نق�س  ولي�س  االأ�شواق،  تنظيم  وعدم 

املا�شية.
عن  رزيق،  كمال  التجارة،  وزير  ورد 
نحو  بالتوجه  لقراره  املعار�شني 
رم�شان  �شهر  خالل  اللحوم  ا�شترياد 
بتمويل  القدرة  على  بالتاأكيد  الكرمي، 

ال�شوق الوطنية حمليا.
وقال الوزير اأنه �شيء جيد واأنا �شعيد 
الوطنية  ال�شوق  متويل  على  بقدرتهم 
باللحوم احلمراء م�شريا اأنه قال �شوف 
ا�شتطاعتنا  عدم  حالة  يف  ن�شتورد 
االإيفاء بحاجياتنا من اللحم املحلي ، 

بدل اللحوم املجمدة.
التجارة،  وزير  اأكد  ال�شياق  ذات  ويف 
على  دائًما  �شيعمل  اأّنه  رزيق،  كمال 

التوفيق بني القدرة ال�رضاء للمواطنني، 
وقدرات  الوطني  املنتج  ت�شجيع 

الفالح.
على  �شنحافظ  قائال  الوزير  و�رّضح 
اأن  للموالني م�شريا  الوطني  املنتج 
واجبهم حماية املنتج الوطني والقدرة 
ال�رضائية للمواطن، �شنوّفق بني املنتج 
اإىل  للتو�شل  الفالح  وقدرات  الوطني 
�شهر  يف  خا�شة  للحوم  توافقي  �شعر 

رم�شان”.
واأو�شح الوزير اأنه ال ميكن قبول �شعر 
ونحن  حلوم،  للكيلوغرام  دينار   1800
الطرفني،  ير�شي  �شعر  عن  نبحث 

امل�شتهلك واملوال.
ت�رضيحات  لقيت  قد  كانت  ولالإ�شارة 
من  وا�شعة  اإ�شادة  و  م�شاندة  رزيق 
طرف املواطنني على �شبكات التوا�شل 
االجتماعي، موؤكدين باأنه رجل وطني، 
باأخذ  املوالون  طالب  املقابل  ويف 
تكاليف  من  يدفعونه  ملا  االعتبار 
بدءا  املا�شية،  حلوم  لتوفري  باهظة 
بغالء اأ�شعار االأعالف وغياب املراعي 

واندثار مهنة الرعاة.
ف.ن�صرين

24 �ساعة

رزيق   كمال  التجارة  وزير  ك�شف  
بوابة  ا�شتحداث  عن  االأربعاء 
اجلزائرية  للغرفة  جديدة  الكرتونية 
من  اأكرث  لفائدة  وال�شناعة  للتجارة 
حيز  �شتدخل  والتي  م�شدر   400
كاأق�شى  �شهر  غ�شون  يف  التطبيق 
خالل  رزيق  كمال  واأو�شح  تقدير. 
اجلزائرية  للغرفة  معاينة  زيارة 
البوابة  هذه  اأن  والتجارة  لل�شناعة 
االلكرتونية التي تاأتي يف اطار رقمنة 
كل القطاعات التابعة لقطاع الن�شاطا 
ت�شهيل  منها  الهدف  االقت�شادي 
هذا  ي�شمح  حيث  الت�شدير،  عملية 

من  امل�شدرين  تنقل  بعدم  االإجراء 
كل ربوع الوطن اإىل اجلزائر العا�شمة 
الوثائق  ومتكينهم من احل�شول على 
االطار  نف�س  ويف  بهم  اخلا�شة 
اأكدت املديرة العامة لغرفة التجارة 
لالذاعة  بهلول  وهيبة  وال�شناعة 
االلكرتونية  البوابة  هذه  اأن  الوطنية 
لكل  االلكرتوين  بالتوقيع  �شت�شمح 
الت�شدير  لعملية  املطلوبة  الوثائق 
ت�شجيل  مت   2019 خالل  انه  م�شيفة 
ت�شدير  عملية  اآالف   8 من  اأكرث 
 400 حوايل  بها  قام  الدول  ملختلف 

م�شدر.

الغرفة اجلزائرية للتجارة وال�صناعة 

بوابة الكرتونية لت�سهيل 
عمليات الت�سدير

باية ع 
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عديدة  حملية  جهات  طالبت 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  من 
التدخل  ب�رضورة  العلمي 
جلنة  اإيفاد  اأجل  من  ال�صخ�صي 
للوقوف  امل�صتوى  رفيعة  حتقيق 
واخلروق  التجاوزات  جملة  على 
باملجل�س  ت�صجيلها  مت  التي 
باملركز  الآداب  مبعهد  العلمي 
اق  مو�صى  احلاج  اجلامعي 
على  وذلك  بتمرنا�صت  اخاموك 
خلفية اإدراج بند يق�صي ب�رضورة 
ب�رضورة  يق�صي  مكتب  اإن�صاء 
معاجلة احلالت ال�صتثنائية وهو 
ما طرح اأكرث من عالمة ا�صتفهام 
هذه  اأن  علمنا  اذا  خا�صة   ،
منها  الغاية  بريئة  الغري  اخلطوة 
الإجراءات  بع�س  على  الت�صرت 
الطني  ، ومما زاد  القانونية  غري 
املربر  غري  ال�صمت  هو  بلة 
الذي  اجلامعي  املركز  ملدير 
عو�س  املتفرج  دور  لعب  ف�صل 

اتخاذ الإجراءات القانونية .

اأ�رضت  مت�صل  مو�صوع  ويف 
تعيني  مت  انه  اخلا�صة  م�صادرنا 
قدم  بعدما  للمعهد  مدير جديد 
على  احتجاجا  ا�صتقالته  ال�صابق 
مثل هكذا جتاوزات وخروق من 
باحلرم اجلامعي يف  الزج  �صاأنها 

متاهات هو يف غنى عنها .
عدد  ابدي  فقد  ذلك  جانب  اإىل 

وتذمر  ا�صتياء  الأ�صاتذة  من 
بحالة  اأ�صموه  مما  كبريين 
غري  واجلزر  والتخبط  املد 
احلرم  على  للقائمني  املفهوم 
اجلامعي  وذلك على خلفية رف�س 
للمنا�صب  العمومي  الوظيف 
تعيني  املقرتحة  ب�صبب  العليا 
التنمية  مدير  من�صب  يف  اأ�صتاذ 

فيه  تتوفر  ل  وال�صت�رضاف 
الكفاءات  توفر  رغم   ، ال�رضوط 
 ، املذكور  املن�صب  لت�صيري 
وح�صبما اأفادت به م�صادرنا فاإن 
يتحرك  اجلامعي  املركز  مدير 
اجل  من  الجتاهات  جميع  يف 
احلايل  للم�صوؤول  ترخي�س  جلب 

من الوزارة املعنية .

قرية  موؤخرا  �صكان  ي�صكو 
 7 بعد  على  الواقعة  ان�صيغة، 
الإدارية  املقاطعة  �صمال  كلم 
اخلدمات  تدين  من  )املغري(، 
من  الكثري  ونق�س  ال�صحية 
ف�صال  الإدارية،  اخلدمات 
املرافق  من  الكثري  غياب  على 

العمومية اخلا�صة بال�صباب.
القرية  هذه  �صكان  وجه  وقد 
ت�صتهر  التي  النائية  الفالحية 
منذ زمن بعيد بواحات النخيل، 
اأنواع  واأف�صل  اأجود  وتنتج 
للجهات  ان�صغالهم  التمور، 
ال�صكان  مطالب  واأهم  املعنية، 
الكائنة  العالج  وحدة  اأن  هو 
على  تتوفر  ل  القرية  و�صط  يف 
املر�صى  لنقل  اإ�صعاف  �صيارة 
اإىل  ال�صتعجالية  واحلالت 
حيث  املغري،  مدينة  م�صت�صفى 
املواطنني  من  العديد  عرب 
الذين التقت بهم "الو�صط " عن 
ال�صديدين  وا�صتيائهم  غ�صبهم 
جراء ا�صتمرار الأو�صاع املزرية 

واملعاناة اليومية للمر�صى.
الأ�صا�صي  املطلب  ويبقى 
واقع  حت�صني  القرية  ل�صكان 
مري�صا  لزال  الذي  ال�صحة 
اهتماما  وينتظر  ح�صبهم، 
ا�صتعجالية  واإجراءات  خا�صا 
التي  املعاناة  من  لتخلي�صهم 

رافقتهم منذ فجر ال�صتقالل.
املرفق  اأن  ال�صكان  ويوؤكد 
معنى  من  يحمل  ل  ال�صحي 
الإ�صم،  �صوى  العالج  وحدة 
املعروفة  املنطقة  هذه  ففي 
وق�صاوة  �صيفا  حرارتها  ب�صدة 
بردها يف ال�صتاء ، تكرث الأفاعي 
احل�رضات  وخمتلف  والعقارب 
درجات  فيها  وترتفع  ال�صارة، 

معدلتها  اأعلى  اإىل  احلرارة 
احلالت  ارتفاع  عنه  ينجم  مما 
ال�صتعجالية يف اأو�صاط ال�صكان، 
�صيارة  وجود  عدم  يقابله 
اإ�صعاف خا�صة باملنطقة، نظرا 
احلالت  هذه  مثل  تتطلبه  ملا 
تقدمي  يف  �رضعة  من  الطارئة 

الإ�صعافات الأولية.
ويف انتظار تدخل جاد من طرف 
لزاما  يبقى  املعنية  ال�صلطات 
املذكورة  القرية  قاطني  على 
لأجل  املزري  الو�صع  معاي�صة 

غري م�صمى .
وامل�صابون  املر�صى  وي�صطر 
نحو  الرحال  �صد  اإىل  بالقرية 
بغر�س  املغري  دائرة  مقر 
افتقار  عن  ناهيك  العالج، 
توليد  لقاعة  الطبية  الوحدة 
حتويل  من  للتقلي�س  وقابلة 
احلوامل اإىل م�صت�صفى املدينة، 
خطورة  من  ذلك  يف  ما  رغم 
كبرية على حياة احلوامل، حيث 
ت�صببت هذه الو�صعية يف ت�صجيل 
للمواليد  �صحية  تعقيدات  عدة 
غياب  اإىل  بالإ�صافة  واأمهاتهم، 
واأجهزة  الطبية  للتحاليل  خمرب 
املر�صى  ي�صطر  التي  الأ�صعة 
اإجرائها لدى اخلوا�س ويف  اإىل 
الوليات  اأو  الولية  عا�صمة 
�صكان  ويطالب  املجاورة. 
بالتحرك  امل�صوؤولني  القرية 
العاجل لتدعيم الوحدة ال�صحية 
بتوفري  ي�صمح  مبا  بالقرية 
خا�صة  ال�صحية،  اخلدمات 
ال�رضورية منها ل�صيما املتعلقة 
منها بطب ال�صتعجالت وتوفري 
�صيارة اإ�صعاف لأكرث من 12 األف 

ن�صمة.
�صالح ،ب 

الأمن  م�صالح  متكنت 
املتخ�ص�صة يف مكافحة اجلرمية 
املنظمة والهجرة غري ال�رضعية 
مب�صالح الدرك الوطني بوليات 
اأدرار   ، مترنا�صت   ، ورقلة 
الأغواط   ، غرداية   ، ،ب�صكرة 
واعتقال  توقيف  من  والوادي 
رعية   75 اجلارية  ال�صنة  خالل 
جن�صيات  يحملون  اإفريقي 
النيجر   ، مايل  لدول  خمتلفة 
العاج  و�صاحل  الغابون   ، ،ت�صاد 
الأمنية  للمقرات  اقتيادهم  ليتم 
الإجراءات  ا�صتكمال  وبعد 
ملفات  واجناز  معهم  القانونية 
مبوجبها  مت  �صدهم  ق�صائية 
اجلمهورية  وكالء  على  اإحالتهم 
كل ح�صب اإقليم  اخت�صا�صه اأين 

�صجنا  ب�صنة  اجلميع  اإدانة  مت 
كل  تغرمي  مع  النفاذ  موقوفة 
دينار  األف  بـ48  منهم  واحد 
جزائري ، ومن ثم حتويل هوؤلء 
املوقوفني للمعابر احلدودية مع 
دول اجلوار وال�صاحل الإفريقي 
بلدانهم  نحو  لرتحيلهم  متهيدا 
غري  الإقامة  بتهمة  الأ�صلية 

ال�رضعية بالرتاب الوطني .
الأمنية  العمليات  اأن  ومعلوم 
يف  اأثبتت  املذكورة  النوعية 
الرعايا  بع�س  تورط  حتقيقتها 
اإجرامية  اأعمال  يف  الأجانب 
املخدرات  وحيازة  كرتويج 
ما  وفق  املهلو�صة  والأقرا�س 

اأوردته م�صادرنا .
اأحمد ،ب  

تعالت اأ�صوات املطالبة ب�صرورة تدخل جاد وفوري لوزير التعليم العلي والبحث العلمي لإيفاد جلنة 
حتقيق عالية امل�صتوى للوقوف على جملة التجاوزات واخلروق التي ظل م�صكوت عنها باملجل�س 

العلمي ملعهد الآداب باملركز اجلامعي احلاج مو�صى اق اخاموك بتمرنا�صت .

على خلفية د�س بند"اإن�صاء مكتب "خارج اإطار اجلل�صة العادية

جناة ،ح

مطالب بالتحقيق يف املجل�س 
العلمي مبعهد الآداب بتمرنا�ست

  توفري �صيارة الإ�صعاف يت�صدر ان�صغالتهم

اجلنوب الكبري

�سكان ان�سيغة يعانون من 
تدين اخلدمات ال�سحية

توقيف 75 مهاجر اغري �سرعي 
خالل 2020

اأخبار اجلنوب

املدينة  �صكان  معاناة   تتوا�صل 
الأغواط  جنوب  بوزبري  الفتية 
اأب�صط  من  مع  احلرمان 
الكرمية  احلياة  �رضوريات 
باملياه  التزود  اأبرزها  م�صكلة 
حولت  التي   ، لل�رضب  ال�صاحلة 
رحلة  اإىل  املواطنني  يوميات 
م�صقة  و  عذاب  كلها  يومية 
املادة  هذه  اثر  ،لإقتفاء 
ال�رضورية عن طريق الإ�صتعانة 
بلدية  توفرها  التي  بال�صهاريج 

حا�صي الرمل .
رافقت  التي  املعاناة  وهي 
ما  منذ  تزال  ل  و  ال�صكان 
رغم  خلت  �صنة   20 عن  يزيد 
الإ�صتك�صافية  املحاولت  كل 
املياه  ،ل�صتخراج  ف�صلت  التي 
الباطنية بعدما اأكدت توفرها  ، 
هيدروجولوجية  درا�صات 
اأمل  ،ولعل  ال�صابق  يف  اأجريت 
�صاكنة اجلهة التي حتررت العام 
املا�صي من قيود ح�رض البناء، 
منذ  عليها  مفرو�صا  كان  الذي 
ت�صنيفها  ،بعد  �صنوات  عدة 
عن طريق اخلطاأ مبنطقة ذات 
خطورة كبرية لقربها من احلقل 
البئر  جتربة  جناح  ،هو  الغازي 

العميقة ،التي انطلق م�رضوعها 
مايل  �صنوات  بغالف  منذ 
البلدية  ميزانية  من  مقتطع 
،وهو  �صنتيم  مليار  ب4.9  قدر 
اإىل  ي�صاف  الذي  امل�صكل 
م�صاكل اأخرى عرب عليها ال�صكان 
"الو�صط"  مبرارة  ليومية 
معاناتهم  بينها  ،من  كبرية 
برودة  مواجهة  يف  الطويلة 
البوتان  غاز  بقارورات  الطق�س 
،التي  الكهربائية  املدفاآت  و 
و  الأعباء  من  الكثري  كلفتهم 
التي  الإ�صافية  امل�صاريف 
تاأخر  ،جراء  عنها  غنى  يف  هم 
غاز  بخدمة  �صكناتهم  ربط 
اجلهة  اإ�صتفادة  ،اإثر  املدينة 
 ، الآن  من  �صنوات  خم�س  قبل 
بهذه  م�رضوع  لتزويدهم  من 
يفوق  ،مبا  الأ�صا�صية  اخلدمة 
24 مليار �صنتيم �صمن الربنامج 
�صكان  اأن  كما   . القطاعي 
حمور  على  الواقعة  املدينة 
واحد  رقم  الوطني  الطريق 
،اأثاروا جملة من النقائ�س التي 
مقدمتها  ،يف  �صفوهم  تعكر 
وجود  اإىل  املا�صة  حاجتهم 
ليوم  ولو  العالج  بقاعة  طبيب 

من  بدل   ، الأ�صبوع  يف  واحد 
التنقل على م�صافات طويلة طلبا 
حا�صي  عيادات  للعالج،باجتاه 
بليل  اجلديدة  املدينة  و  الرمل 
نق�س  ،ل�صيما يف ظل  بريان  و 
وحرمان  املوا�صالت  و�صائل 
للنقل  اجلهة من موقف معتمد 
ما بني البلديات ،من قبل مديرية 
معاناة  ذلك  اإىل  ،�صف  القطاع 
اليومي  التنقل  ،من  اأبناءهم 
الثاين  الطور  طلبا  للدرا�صة يف 
،�صوب  املتو�صط  التعليم  من 
وجود  ظل  ،يف  البلدية  عا�صمة 
تكفي  تعد  مل  وحيدة  حافلة 
للمتمدر�صني  املتزايد  العدد 
ببع�س  ا�صطر  الذي  ،الأمر 
بناتهم  توقيف  اإىل  الأولياء 
ب�صبب  التعليم  من  وحرمانهن 
ملحقة  توفر  وعدم  الكتظاظ 
ت�صمن  باجلهة  متو�صطة  اأو 

متدر�صهن بال�صكل املطلوب.
كما عدد �صكان بوزبري نقائ�س 
اأخرى، تتعلق بحرمان ال�صباب 
من فر�س العمل رغم تواجدهم 
املوؤ�ص�صات  من  بالقرب 
اإىل غياب  ،بالإ�صافة  البرتولية 
مرافق  و  الريا�صية  الهياكل 

الرتفيه و الت�صلية ،التي ت�صمح 
فراغهم  اأوقات  بق�صاء  لهم 
منهم  ،باخل�صو�س  القاتلة 
يجدون  ل  الذين  الطفال 
،�صوى  فيها  يلعبون  اأماكن 
الطرقات  و  ال�صوارع  بجوانب 
م�صاريع  عنها  غابت  التي 
ا�صد  ،وما  احل�رضية  التهيئة 
اأوقات  ال�صلبية  اإنعكا�صاتها 
حتول  التي  المطار  ت�صاقط 
اإىل برك و م�صتنقعات  املكان 
مائية ي�صعب اإجتيازها حتى من 
ال�صيارات،وعليه  ا�صحاب  قبل 
ال�صلطات  من  هوؤلء  ياأمل 
باإعادة  ،التعجيل  الو�صية 
الفتية  املدينة  لهذه  الإعتبار 
ال�صنوات  طوال  حرمت  ،التي 
املا�صية من حقها يف م�صاريع 
 ، القطاعية  و  التنمية املحلية 
ماعدا يف ذلك تعززها  ببع�س 
املن�صات و الهياكل املحت�صمة 
اليد  ا�صابع  على  تعد  التي   ،
بوزبري  �صكان  يقول  الواحدة 
مدينتهم  و�صفوا  الذين 
�صمن  املغيبة  و  باملن�صية 

اجندة ال�صلطات املحلية .
�صالح ،ب

قرية بوزبري جنوب الأغواط

املاء و الغاز والتغطية ال�سحية ثالوث يوؤرق ال�سكان 
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بقلم: اح�سن خال�س

ال�سنة  هذه  الذكرى  ت�أتي 
امل��سي  ال�سنة  اأتت  كم� 
ال�سنة  ت�أتي  قد  وكم� 
املواجع  لقلب  املقبلة 
على  امل�س�جع  وقظ 
ط�مل�  وطموح  �س�ع  حلم 
الوطنية  احلرك�ت  راود 
املغ�ربية  التحررية 
الكف�ح  رك�ئز  اأحد  وك�ن 
التحرري لنخبه� الن�س�لية 
ت�أ�سي�س  منذ  وال�سي��سية 
اإفريقي�  �سم�ل  جنمة 
امل�سلح  الكف�ح  غ�ية  اإىل 
الوطني  واال�ستقالل 

للبلدان املغ�ربية.
بن�ء احت�د  انطلقت فكرة 
مو�سة  �سمن  مغ�ربي 
كله�  البلدان  اجت�حت 
�سم�ال وجنوب� وهي مو�سة 
ك�ن  اجلهوية  التكتالت 

منوذج  اأبرزه� 
االحت�د االأوروبي 
اتف�ق  اإبرام  مع 
يخت  �سرت م�
ارتقى  الذي 
ق  ل�سو ب�
كة  مل�سرت ا
اإىل  االأوروبية 
اأوروبي  احت�د 
ت  �س�س� مبوؤ

وبعملة  بذاته�  ق�ئمة 
ك�ملة  ومرونة  موحدة 
االأ�سخ��س  تنقل  يف 
واملمتلك�ت دون اأن تفرط 
ال�سي��سية  ال�سي�دات  يف 
اإجح�ف  ودون  القطرية 
الثق�فية  االختالف�ت 
بني  واللغوية  والت�ريخية 

جمل�س  ك�ن  كم�  البلدان. 
خطوة  اخلليجي  التع�ون 
اقت�س�د  اإن�س�ء  ه�مة نحو 
وتب�ديل  ت�س�ركي  تك�ملي 
مل  اخلليجية  البلدان  بني 
يت�أثر اإال قليال ب�ملتغريات 
التي  اجليو�سي��سية 

تتعر�س له� املنطقة.
ت�أكيد  من  زاد  وم�   
اجلهوية  التكتالت  اأهمية 
اإفريقية  بلدان  نزوع 
اإىل  اال�ستقالل  حديثة 
مثل  ذاته  ب�ملنهج  العمل 
اإفريقي�  غرب  جمموعة 
واملنهج ذاته اتبعته بلدان 

من اأمريك� الالتينية.
لقد ج�ءت تلك التكتالت 
الدول  انت�ب  قلق  من 
الوطنية القدمية والن��سئة 
من �سعف قدراته� الذاتية 
ال�سعوب�ت  مواجهة  على 
تقلب�ت  عن  تنجم  التي 

اجلديد  الدويل  النظ�م 
الوالي�ت  به  ب�رشت  الذي 
املتحدة فقد راأى الرئي�س 
ومعه  ميرتان  الفرن�سي 
اأن  كول  هيلموت  االأمل�ين 
االأوروبي  التكتل  تعزيز 
ملواجهة  �سبيل  اأح�سن 
املتحدة  الوالي�ت  زحف 

اجلهة  من  االأمريكية 
الغربية وال�سني من اجلهة 
هذه  ن�لت  وقد  ال�رشقية، 
ال�سعوب  ت�أييد  اخلي�رات 
اأ�سفرت جل  اإذ  االأوروبية 
ال�سعبية عن  اال�ستفت�ءات 
االأوروبية  الفكرة  انت�س�ر 
لهذه  اأت�حت  التي 
والتفتح  التنف�س  ال�سعوب 
االأوروبي  التنوع  على 
املتنوعة  اجلهود  واإدم�ج 
م�سب  يف  واملختلفة 
واحد وهو خدمة منظومة 
تعزز  ودف�عية  اقت�س�دية 

الق�رة العجوز.
اإذن  احللم  �س�ع  مل�ذا 
على  نبكي  ومل�ذا  واندثر 
على  حربا  ظل  م�رشوع 
اأم�م  نقف  ومل�ذا  ورق 
املغ�ربية  املوؤ�س�س�ت 
ك�لذي يقف على االأطالل؟ 
على  نقف  اأن  �سنح�ول 
االأ�سب�ب  من  جملة 
وال ندعي اأن بقدرتن� 

اأن نح�رشه�.
اللغوي  االن�سج�م  ك�ن 
للمنطقة  والديني 
ه�م�  دافع�  املغ�ربية 
للتفكري يف �سيغة جتتمع 
اخلم�سة  البلدان  عليه� 
اختالف  من  ب�لرغم 
ال�سي��سية  اأنظمته� 
الداخلية يف منط الهيمنة 
على �سعوبه� وهو م� دفع 
اخلم�سة،  املغ�ربة  الق�دة 
وزين  جديد  بن  ال�س�ذيل 
ومعمر  علي  بن  الع�بدين 
القذايف ومع�وية ولد �سيد 
واحل�سن  الط�يع   احمد 
اإن�س�ء  يف  للتفكري  الث�ين 

لق�ء  فك�ن  �س�ملة  هيئة 
على   1988 ع�م  زرالدة 
العربية  القمة  ه�م�س 
ب�جلزائر  املنعقدة 
الفكرة  لتب�حث  فر�سة 
من  العمل  على  واالتف�ق 
هي�كل  ت�سور  بلورة  اأجل 
مغ�ربي  لتكتل  تنظيمية 
بني�نه  اكتمل  واعد 
واأم�نة  رئ��سي  مبجل�س 
�سورى  وجمل�س  ع�مة 
واأعلن يف قمة مراك�س يف 

فرباير 1989.
الهي�كل  هذه  اأن  غري 
تتج�وز  اأن  ت�ستطع  مل 
من  تتمكن  ومل  جدرانه� 
ال�سعوب  بني  ج�سور  بن�ء 
حركة  تتح  ومل  املغ�ربية 
لروؤو�س  ومرنة  �سل�سة 
�رشاك�ت  وبن�ء  االأموال 
مغ�ربية بني رج�ل اأعم�ل 
ومل  اخلم�سة  البلدان 
الب�رشي  الن�سيج  تعزز 
املغ�ربي  واالجتم�عي 
الهوية  بط�قة  تن�سئ  ومل 
املغ�ربية كم� ك�ن مرجوا 
منه� كم� اأنه� مل تنجح يف 
دف�عية  منظومة  اإر�س�ء 
م�سرتكة وال يف خلق ف�س�ء 
م�سرتك للت�س�ور ال�سي��سي 
والتب�دل الثق�يف بني بلدان 
متق�ربة ومتنوعة، وبعب�رة 
االأنظمة  ت�سلم  مل  اأخرى 
ال�رشح  مف�تيح  ال�سي��سية 
بل  ل�سعوبه�  املغ�ربي 
على  لالإبق�ء  مطية  ظل 

ال�سعوب  على  هيمنته� 
فقد  عزلته�  وتكري�س 
امل�ستوى  على  عممت 
ك�نت  م�  املغ�ربي 

مت�ر�سه على �سعوبه� 
وفقر  عزلة  من 
فلم  للحري�ت  وخنق 
مدين  ملجتمع  تتح 
والنهو�س  الن�سوء 
املغ�ربي  ب�لعمل 

امل�سرتك.
احت�د  ا�ستح�ل  لقد 

احت�دا  العربي  املغرب 
يف  املغ�ربية  لالأنظمة 
ظل  كم�  االأحوال  اأح�سن 
على  ق�در  غري  ه�س� 
التغريات  اأم�م  ال�سمود 
ولن�  بلدانه  على  الط�رئة 
اجلزائر  اجت�زته  م�  يف 
الع�رشية  خالل  حمن  من 
هذا  على  مث�ال  ال�سوداء 
الف�سل فقد ك�ن جل هذه 
انهي�ر  تنتظر  البلدان 

م� هو ح�ل  مثل  اجلزائر 
اتخذ  الذي  املغرب 
خلفية  ق�عدة  اأرا�سيه 
امل�سلحة  للجم�ع�ت 

الذي  لليبي�  االأمر  وكذا 
ك�ن ي�سع خططه الغتن�م 
اجلزائر  تراجع  فر�س 
االإقليمية  ال�س�حتني  على 

والدولية ج�ء اأزمته�.
ظل  اآخر  ج�نب  ومن 
املغرب مي�ر�س �سغوطه 
ب�س�أن الق�سية ال�سحراوية 
ذلك  على  اأدل  ولي�س 
ع�م  اتخذه  قرار  من 
موؤ�س�س�ت  بتجميد   1994

الذي  املغ�ربي  االحت�د 
اليوم  اإىل  ق�ئم�  يزال  ال 
م�س�عي  من  ب�لرغم 
من  خمتلفة  مغ�ربية 
دفع  اإع�دة  اأجل 
م�س�ر بن�ء االحت�د 
املغ�ربي املجمد.

احت�د  �س�ر  هكذا 
العربي  املغرب 
ه�مدة  جثة 
ال  عنه  واحلديث 
اأحي�ء  جمرد  يعدو 
الذكري�ت اإذ اأن املطلوب 
ببن�ء  ال�سعوب  تقوم  اأن 
على  يقوم  جديد  �رشح 
احلقيقية  التب�دالت 
جميع  على  بينه� 
واملج�الت  امل�ستوي�ت 
الداخلية  النزاع�ت  وحل 
�سيء  واأح�سن  والبينية. 
ال  اأن  احلكوم�ت  تفعله 
ال�سعوب  اأم�م  ع�ئق�  تقع 

يف �سبيل ذلك.

نحو �صرح مغاربي جديد
مرت الذكرى الواحدة والثالثون لإن�ساء”احتاد املغرب العربي” دون اأن حتدث �سجة يف 

املخيال اجلماعي املغاربي، واكتفت املوؤ�س�سات الر�سمية التابعة له باإحياء �سنة احتفال 
مغاربية باحت�سام دون اأن توليها القيادات العليا يف البلدان اخلم�سة اأدنى اأهمية، ولعل 

هذه القيادات قد متنت يف قرارة نف�سها اأن ل حتل الذكرى على الإطالق لتوفر عنها عناء 
التاأ�سف على ف�سل مبادرة طموحة اأو اجرتار الأ�سباب التي تقف وراء هذا الف�سل.

لقد ا�ستحال احتاد املغرب 
العربي احتادا لالأنظمة 

املغاربية يف اأح�سن الأحوال 
كما ظل ه�سا غري قادر على 

ال�سمود اأمام التغريات الطارئة 
على بلدانه

كان الن�سجام اللغوي 
والديني للمنطقة املغاربية 

دافعا هاما للتفكري يف 
�سيغة جتتمع عليها البلدان 

بعد ف�سل معاهدة مراك�س

24 �صاعة
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�صالح عو�س

اأطراف ال�صراع الرئي�صية: 

وتركيا  واإيران  ورو�سيا  اأمريكا 
يف  احلرب  عناوين  هي  هذه 
العناوين  هذه  وحتت  �سورية.. 
اأو  اإقليمية  دول  من  اأتباع 
موؤ�س�سات اإعالمية اأو ملي�سيات 
التي  الدرجة  اإىل  اأحزاب  اأو 
اأ�سبح  كله  العامل  اأن  فيها  يبدو 
ذاك،  اأو  العنوان  لهذا  تابعا 
واختلطت الروايات و تناق�ست 
فكانت  واالدعاءات  احلجج 
احلرب املجنونة يف ظل اإ�رصار 
حتقيق  على  ال�رصاع  اأطراف 
�سورية  وال�سحية  اأجنداتها، 
التي  والرثوات  وال�سعب  الدولة 
تطاحن  ب�سبب  الكثري  دفعت 
على  امل�ساريع  اأ�سحاب 
اأمام  حقا  وكاأننا  اأر�سها..  
اأنفقت  م�سغرة،  عاملية  حرب 
و�سقط  الطائلة  االأموال  فيها 
وهجر  االآالف  مبئات  القتلى 
�سوري  مليون  اأربع  من  اأكرث 
داخل  و�سبعة  وطنهم  خارج 
املجموعات  اما  وطنهم.. 
اأدوات فقط مت  امل�سلحة فهي 
التدخالت  لت�ستدعي  حتريكها 
االأ�سئلة  تطل  وهنا  املتعددة، 
يف  الرو�س  يريد  ماذا  براأ�سها 
ا�ستعمار؟  ام  منطقتنا؟ حتالف 
اأتباعها  اأمريكا  ح�سدت  ملاذا 
اأي  واىل  �سورية؟  معركة  يف 
تفاهمهم  ح�سل  يكون  درجة 
واأين  اتفقوا  اأين  الرو�س  مع 
تدخل  ملاذا  تركيا  يختلفون؟ 
اجلماعات  وجتي�س  املعركة 
�ساحة  وت�سبح  امل�سلحة 
القادمني  للمقاتلني  انطالق 
من �ستى البقاع يف حرب تدرك 

واالإيرانيني،  الرو�س  اأمامها  ان 
هذه  من  اإيران  تريد  وماذا 
احلرب؟ وهل تكون اقرتبت من 
البحر املتو�سط وا�ستطاعت اأن 
حت�سد ال�سيعة يف لبنان والعراق 
واأفغان�ستان والباك�ستان واليمن 
مل�رصوع  تاأ�سي�سا  املعركة  يف 
بلون  االأ�سئلة  هناك  ثم  كبري؟ 

هي  فما  التاريخ 
العالقة التاريخية بني 
واالأطراف  طرف  كل 
عالقة  االأخرى.. 
االأتراك التاريخية مع 
»العثمانيون  الرو�س 
وعالقة  والقيا�رصة« 

االأتراك واالإيرانيني »ال�سفويني 
الرو�س  وعالقة  والعثمانيني« 
التاريخية، وعالقة  واالأمريكان 
بعد  ال�سيما  باأمريكا  اإيران 
الثورة االإيرانية؟ وعالقة اإيران 

برو�سيا قدميا وحديثا؟

تاريخ من ال�صراع:

�سجال  هناك  ان  الوا�سح  من 
التاريخية  باالأحداث  طافحا 
بني  �رصاع  عن  تخربنا  التي 
على  االآن  املت�سابكة  الدول 
زمنا  ا�ستمر  ال�سورية  العار�س 
التاريخ  على  وباالإحالة  طويال 
يحمل  طرف  كل  ان  نكت�سف 
ليدفعه  يكفي  ما  الذاكرة  من 
اإىل القتال والتوج�س من حترك 
ال�سيما  االأخرى  االأطراف 
يف  فوزه  ان  يرى  طرف  وكل 
حيزا  مينحه  املعركة  هذه 
ا�سرتاتيجيا يف مناطق النفوذ.. 
بني  احلرب  توا�سلت  لقد 
والقي�رصية  العثمانية  اخلالفة 
كما  قرون.  خم�س  الرو�سية 
وجود  اأن  تدرك  اإيران  اأن 
امل�سهد  يف  اأمريكا  اأ�سدقاء 

امل�رصح  من  اإخراجها  يعني 
قواها  فيه  دفعت  الذي  كله 
�ساحة  �سورية  ان  اعتبار  على 
يف  نفوذها  لتحريك  متقدمة 
املنطقة وورقة قوة بيدها كما 
ترتك ظاهريا  وهي  اأمريكا  اأن 
امل�سهد للرو�س اإمنا لكي تكبل 
ال�سعوبة  من  بواقع  الرو�س 

مبكان، وهي تريد اأن حتقق من 
خالل الرو�س ما مل ت�ستطع ان 
حتققه يف املنطقة من الت�سبب 
يف تدمري املنطقة وحتقيق اأمن 
ورغم  ال�سهيوين،  الكيان  وجود 
ال�رصاع  من  تاريخية  عالقات 
اأن  اإال  واالإيرانيني  الرو�س  بني 
�رصورة موؤقتة على االأقل تدعو 
اإيران اإىل الدفع بكل قوتها ومن 
معهم  متحالفة  اأتباعها  خالل 
يف املعركة يف �سورية.. كما ان 
ال�سوري  امللعب  ان  ترى  تركيا 
لي�س من �ساأن اإيران وال الرو�س 
عقد  ما  وهذا  ملعبها  هو  اإمنا 

امل�ساألة.
احلرب املت�صعبة:

ميكننا ح�رص اإ�سرتاتيجية تركيا 
االأزمة  يخ�س  فيما  ورو�سيا 
اتخذت  تركيا  ان  يف  ال�سورية، 
املفتوح  الدعم  �سيا�سية 
امل�سلحة  ال�سورية  للمعار�سة 
الربيع  مع  وقوفها  �سياق  يف 
العربي منذ عام 2011 مدعومة 
مبال عربي وا�سع من قبل دول 
لرو�سيا،  بالن�سبة  اأما  اخلليج،  

 2015 عام  ا�سطرت  فقد 
اإنقاذ غازها  اأجل  للتدخل، من 
واملهدد  اأوربا  اىل  املتدفق 
من  القطريون  جنح  لو  فيما 
طريق  عن  غاز  اأنبوب  مد 
فكان  انهيارها،  بعد  �سورية 
العربي  حليفها  اإنقاذ  من  البد 
الوحيد يف املنطقة، وللتعوي�س 
خ�سارات  عن 
اأمام  اإ�سرتاتيجية 
االأمريكي  الزحف 
ال�رصقية  اأوربا  يف 
مللء  وحماولة 
الكبري  الفراغ 
االن�سحابات  نتيجة 
وجنحت  الظاهرية،  االأمريكية 
قوات  م�ساعدة  يف  رو�سيا 
اأغلب  ا�ستعادة  على  النظام 
�سيطرت  التي  املناطق 
امل�سلحة  املجموعات  عليها 
ودول  اأمريكا  من  املدعومة 
خليجية  ودول  وتركيا  اأوربية 
واأحيانا كثرية من قبل االأجهزة 

ال�سهيونية.
  يف احللقة االأخرية من ال�رصاع 
ال�سورية  االأر�س  على  الدامي 
طرفني  بني  اأزمة  بوادر  تبدو 
يف  الفاعل  بح�سورهما  متيزا 

ورو�سيا..  تركيا  ال�رصاع: 
تاريخ  والرو�سي  الرتكي  بني 
ولكنه  قرون،  لعدة  �رصاع 
حمفوظات  يف  ي�سبح 
دوافع  من  ولي�س  التاريخ 
لتطلعات  وذلك  احلا�رص 
والتي  احلالية  البلدين 
م�سطرد  تطور  يف  ت�سري 
�سعيد..   من  اأكرث  على 

ت�رصيح   يف�رص  ما  وهذا 
االأخري  التطور  بعد  اأردوغان 
يف اإدلب: »لي�ست هناك �رصورة 
رو�سيا  مع  نزاع  يف  للدخول 
خالل هذه املرحلة، لدينا معها 
جادة  اإ�سرتاتيجية  مبادرات 
البلدين  بني  فالعالقة  للغاية«.. 
اإ�سرتاتيجية اقت�ساديا و�سيا�سيا 
ترى فيها تركيا ورو�سيا مك�سبا 
ازدهرت  فلقد  لكليهما  مهما 
بينهما  االقت�سادية  العالقات 
حجم  ي�سل  اأن  املتوقع  فمن 
بني  االقت�سادية  املعامالت 
دوالر  مليار   100 اإىل  البلدين 
رو�سي  �سائح  مليون   3.5 ان  و 
كما  �سنويا..  برتكيا  يحل 
اأنبوب  مبد  العالقة  تعززت 
الرتاب  عرب  الرو�سي  »اأ�سيل« 

ا�س  منظومات  و�رصاء  الرتكي 
التكنولوجية  وال�رصاكة   400
عديد  يف  والتفاهم  بينهما 
كما  االإ�سرتاتيجية  امللفات 
بني  االإقليمية  التداخالت  ان 
حت�رص  ال  ح�سا�سة  البلدين 
ال�ساحة  على  اهتمامهما 
اأنقرة  جنحت  فلقد  ال�سورية، 
اإقليمية يف  قوة  اإىل  التحول  يف 
يف  وجنحت  القوقاز،  منطقة 
االأ�سول  بذوي  ال�سالت  اإحياء 
اجلمهوريات:  هذه  يف  الرتكية 
وتركمان�ستان  »اأوزبك�ستان 
وطاجيك�ستان  وكازاخ�ستان 
ورقة  وهذه  وقريغيز�ستان«.. 
االأتراك  بيد  اإ�سرتاتيجية  قوة 
با�ستمرار  رو�سيا  ظلَّت  لقد  و 
عميقا  ح�سابا  وحت�سب  حذرة 
للتحرك الرتكي يف القوقاز« بني 
البحر االأ�سود وبحر قزوين« .. 
وا�سع  فلك  يف  تتحرك  فرتكيا 
اال�ستقطاب  مركز  وتعترب 
املحيطة  االإ�سالمية  للدول 
برو�سيا وكذلك بالتتار ال�سي�سان 
يف رو�سيا.. وهذا باالإ�سافة اىل 
مينح  عديدة  اأخرى  عنا�رص 
على  بقدرتهم  �سعورا  االأتراك 
يف  عظمى  دولة  يكونوا  اأن 

امل�ستقبل غري البعيد.
انزياح  ان  يعني  الذي  االأمر   
تركيا للموقف االأمريكي والناتو 
اإدخال  مبثابة  فهو  حدث  اإن 
ا�ستنزاف  معركة  يف  للرو�س 
تكون  لن  جبهة  من  اأكرث  على 
اأحدها،  اإال  ال�سورية  اجلبهة 
ع�سوية  ان  رو�سيا  وتدرك 
القوة  وكونها  »الناتو«  يف  تركيا 
من  داخله  الثانية  الع�سكرية 
اإعادة  من  نها  متِكّ اأن  �ساأنها 
ر�سم عالقة خمتلفة مع رو�سيا، 
الرو�سية  املخاوف  ظل  يف 
احللف  تطويق  من  املتنامية 
خيار  ان  لها،كما  االأطل�سي 
يعني  لرتكيا  بالن�سبة  احلرب 
اإدخال البالد يف متاهة احلرب 
النمو  عجلة  وتدمري  والنزف 

االأمن  وتعر�س  االقت�سادي 
القومي الرتكي لهزات عنيفة...
واحتواء  التهدئة  خيار  فاإن  لذا 
تفاهمات  نحو  وال�سري  االأزمة 
فقط  يبدو  ال  اإ�سرتاتيجية 
واإمنا  الطرفني  الأحد   احتماال 

هو الطريق الوحيد اأمامهما.

 بعد ال�صورة الأخرية:

على  الو�سع  ان  الوا�سح  من 
نحو  ي�سري  ال�سورية  االأر�س 
الق�ساء على اجليوب امل�سلحة 
ال�سورة  اإىل  الذهاب  وميكن 
االأتراك  باأن  للم�سهد  االأخرية 
معنيون متاما باأن ال تكون اإحدى 
امل�سلح  التمرد  اإنهاء  تداعيات 
االأمن  يهدد  قلقا  �سوريا  يف 
االأتراك  الرتكي ويكون  القومي 
قد اقتنعوا ان ال اإمكانية لن�رص 
اأما  امل�سلحة،  املجموعات 
�سار  وما  لالإيرانيني  بالن�سبة 
�سيعية  ملي�سيات  من  فلكهم  يف 
واأفغانية  وعراقية  لبنانية 
فلقد  ومينية  وباك�ستانية 
اأ�سهموا بقوة يف معارك حترير 
اأكرث  يف  واالقتحامات  املدن 
ولكنهم  �سورية  يف  جبهة  من 
ال�سيا�سة  على  عبء  اأ�سبحوا 

حيث  �سورية  يف  الرو�سية 
جني  على  االإيرانيون  يعمل 
قواعد  باإيجاد  م�ساركتهم  ثمار 
ترك  وهنا  �سورية  جنوب  لهم 
غطاء  بال  االإيرانيني  الرو�س 
متوا�سل  لق�سف  يتعر�سون 
وال�سواريخ  الطائرات  قبل  من 
النقد  ويت�ساعد  االإ�رصائيلية 
للوجود االإيراين وامللي�سوي يف 
مظاهرا  ابدوا  ان  بعد  �سورية 
وهويته  املجتمع  ثقافة  مت�س 
عنها  اأباح  التي  الدرجة  اىل 
له  خطاب  يف  اهلل  ن�رص  ح�سن 
حذره  ال�سوري  الرئي�س  بان 
مت�س  التي  الطقو�س  تلك  من 
الرو�س  اأما  ال�سوري،  الوجدان 
الدولة  الإنقاذ  دخلوا  الذين 
لذلك  مهدوا  فقد  ال�سورية 

بتفاهمات اإ�سرتاتيجية مع قادة 
مي�س  ال  بان  ال�سهيوين  الكيان 
الكيان  امن  الرو�سي  التدخل 
ان  الوا�سح  من  ولعله  باأذى.. 
تاريخي  موقف  وريثة  رو�سيا 
العربية  الدولة  لوجود  �سامن 
االإيراين  الوجود  فان  ولذا 
واملجموعات التابعة له �سيجد 
االأ�سهر  يف  حقيقية  �سعوبات 
االنتهاء  بعد  ال�سيما  القادمة 
امل�سلحة..  اجليوب  اآخر  من 
االن  حتى  فهم  االأمريكان  اأما 
اأولها  اأهداف  عدة  حققوا 
بدولة  االأذى  اإحلاق  �سك  بال 
للكيان  مواجهة  عربية حمورية 
من  حيز  يف  وجعلها  ال�سهيوين 
الوقوف  ت�ستطيع  ال  العجز 
ت�سفية  م�ساريع  مواجهة  يف 
هم  وثانيا  الفل�سطينية  الق�سية 
اأكرث  الإغراق  �ساحة  �سمنوا 
الدم يف  من طرف يف م�ستنقع 
مواقع  باحتالل  وقاموا  �سورية 
اإ�سرتاتيجية من �سورية من اجل 
اإ�سرتاتيجية  مقاي�سات  اإجراء 
اقت�سادية  ال�سورية  الدولة  مع 

و�سيا�سية..
على  الدامي  ال�رصاع  انتهاء 
يعني  ال  ال�سورية  االأر�س 
االأخري  امل�سهد  انه 
فهناك  االأزمة..  يف 
تداعيات لكل ما ح�سل 
�سنوات  ت�سع  خالل 
جماالت  على  �ستنعك�س 
ترميم  اإعادة  اأن  عدة، 
االجتماعية  االأو�ساع 
ال�سوريني  بني  والنف�سية 
عالية  همما  حتتاج 
فتح  اأن  �سياديا..كما  وقرارا 
الباب لالجئني من اأبناء ال�سعب 
ال�سبل  وتهيئة  �سئونهم  ومتابعة 
وقراهم  لبلداتهم  الإعادتهم 
املقد�سة  الوطنية  املهمة  هي 
لرت�سيم  ال�سوري  اللقاء  ان  كما 
اأمام  الباب  وفتح  الد�ستور 
يف  ونزيهة  حرة  انتخابات 
املوؤ�س�سة الت�رصيعية والتنفيذية 

هو اخلطوة ال�رصورية.
عندما  اأجمل  �سورية  �ستكون 
االأجانب  كل  منها  يخرج 
وال�سعارات  واأجنداتهم 
الطائفية وامللي�سيات امل�سلحة 
عندما  رموزه..  بكل  والعنف 
ويرفعون  اإليها  اأبناوؤها  يعود 
على  الن�رص  �ساهقات  لبنيانها 

اأنقا�س املوت واجلرمية.

هنا دم�صق اأقدم عا�صمة عرفها التاريخ.. هنا تنف�س الإن�صان جمده الأول وبنى ح�صارته الأوىل.. هنا العا�صمة العربية الأقرب 
للقد�س، من هنا خرج قي�صر بعد اأن اأعياه اأهل ال�صام بحياكة احلرير، وهنا اأناخت عري قري�س لتعود مبا جاد به ال�صام.. وهنا 

دعوات حممد بالربكة، وع�صق �صحابته جهادا، هنا اأبو عبيدة وخالد والريموك.. هنا بردى يغ�صل عن دم�صق جراحها وتنقط 
»فيجي« قطرات احلياة يف حلوق من طال بهم جميل �صربهم.. هنا عا�صمة الأمويني وم�صجدهم وتكية عمر بن عبدالعزيز 

ومراقد مئات ال�صحابة وقرب �صالح الدين ومرقد حمي الدين بن عربي.. على اأر�صها �صقطت اإمرباطوريات وقامت ممالك، جاء 
التتار ورحل التتار جاء ال�صليبيون ورحل ال�صليبيون وبقيت دم�صق عربية الوجهة والق�صمات تبدو رخوة يف مواجهة الغزاة 

ولكنها ع�صية على البتالع تراوغ الطغاة ومتت�س �صدمتهم وتطوح بهم على جنبات التاريخ، وت�صرئب بعنقها ووجهها الو�صاء 
فيمتلئ املوؤمنون يقينا.. بيت العرب الدافئ وقلبهم الناب�س جلاأ اإليها الفل�صطينيون واللبنانيون والعراقيون واجلزائريون والأرمن 

وال�صرك�س وكل املعذبني فكانت لهم الأخ والرفيق وبواأتهم من املقاعد اأكرمها.. ات�صع قلبها لكل العرب وكل امل�صلمني واأ�صاء اإليها 
بع�س العرب ومعظم النا�س فحولوها �صاحة قتل ودمار.. لأنهم يعرفون اأن املنت�صر فيها ينت�صر على العامل ولأنهم يعرفون اإنها 

اأق�صر طريق اإىل فل�صطني.. نحاول روؤية حقيقة امل�صهد علنا نتلم�س بوابة اخلروج من الكارثة.

�صورية

�ساحة �سراع اأمريكا و رو�سيا  و اإيران وتركيا

انتهاء ال�صراع الدامي على الأر�س 
ال�صورية ل يعني انه امل�صهد الأخري يف 
الأزمة.. فهناك تداعيات لكل ما ح�صل 

خالل ت�صع �صنوات

من الوا�صح ان هناك �صجال طافحا بالأحداث التاريخية 
التي تخربنا عن �صراع بني الدول املت�صابكة الآن على 

العار�س ال�صورية ا�صتمر زمنا طويال وبالإحالة على 
التاريخ نكت�صف ان كل طرف يحمل من الذاكرة ما 

يكفي ليدفعه اإىل القتال والتوج�س

24 �ساعة
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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 68 �سارع بوجمعة مغني -ح�سني داي – اجلزائر 

تبليغ اأمر اأداء مع تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية
طبقا للمادة 412 /04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ �ل�ساد�س ع�رش من �سهر فيفري �سنة �ألفني و ع�رشون   
لفائدة /ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة الفيحاء للمواد الهند�سية و املمثلة من طرف م�سريها ال�سيد / رمزي قندلفت 

الكائن مقرها /بحي 677 قاو�س دايل اإبراهيم اجلزائر 
بوا�سطة حماميه الأ�ستاذ)ة( بو�سعدي نبيلة )حمامي لدى املجل�س( 

مر�عاة لأحكام �ملادة 04/412 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية
بناء على �أمر �أد�ء �ل�سادر عن حمكمة بئرمر�د ر�ي�س بتاريخ : 2019/06/19 حتت رقم 19/04700  �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية .

 : بتاريخ  د�ي  بريد ح�سني  مركز  بال�ستالم  �لإ�سعار  ر�سالة م�سمنة  �ملر�سالن عن طريق  بالوفاء  تكليف  مع  تنفيذي  �سند  تبليغ  -بناء على حم�رش 
2019/09/29

- بناء على حم�رش تبليغ �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق �لتعليق )لوحة �لإعالنات حمكمة بئرمر�در�ي�س ( �ملوؤرخ يف : 2019/10/30    
بناء على حم�رش تبليغ �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق �لتعليق )لوحة �لإعالنات بلدية   بئر مر�د ر�ي�س  ( �ملوؤرخ يف : 2019/10/30    

-بناء على �لإذن بالن�رش �ل�سادر عن �ل�سيد / رئي�س حمكمة بئرمر�د ر�ي�س  بتاريخ : 2020/01/30 حتت رقم :20/00717
 تطبيقا لأحكام �ملادة 4/412 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية 

-نحن �لأ�ستاذة /حيمور نورة حم�رشة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني د�ي -جمل�س ق�ساء �جلز�ئر �لكائن مكتبنا ب  72 �سارع بوجمعة مغني 
-ح�سني د�ي – �جلز�ئر �ملوقعة �أدناه 

كلفنا / �ل�رشكة ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة �يقو �رو�ندو قلوبل ميرت� �جلريي و �ملمثلة من طرف م�سريها �ل�سيد / عبد �لقادر بلح�سل 
�لكائن مقرها / بحي لكونكورد �سعيد حمدين – �جلز�ئر  

- �أن ي�سدد فور� بني �أيدينا مبلغ �لدين �ملقدر ب : 23.059.600.00 دج مع �إ�سافة �ىل م�ساريف �لتنفيذ و �حلقوق �لتنا�سبية للمح�رش �لق�سائي . 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ ن�رش م�سمون �لتكليف بالوفاء يف �جلريدة و �إل نفذ عليه جرب� بكافة �لطرق �لقانونية .

مع كافة �لتحفظات
�إثباتا ملا تقدم حررنا هذ� �ملح�رش للعمل به وفقا للقانون

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 حم�سر اإحتجاج بالدفع  عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة  412 من ق.اإ.م.اإ(
-نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد �حلميد حم�رش ق�سائي لدى �خت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة 

�لكائن مكتبنا بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01 �ل�رش�قة---------------------------------------------------
بناء على طلب ال�سيد)ة( : �ل�رشكة ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة »�أدفان�سد �وفي�س«

العنوان : 02 �سارع غالم عبد �لقادر عني �لبنيان �جلز�ئر 
N WEST سد : �ل�رشكة ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة �ن و��ست�-

العنوان : �لرحمانية 16121 �لرحمانية    
-مبقت�سى �ل�سند �لتنفيذي �ملتمثل �سيك م�سحوب لدى بنك �لتنمية �ملحلية وكالة �أولد فايت 115 �حلامل لرقم 2736419 مببلغ )501.279.92 دج ( خم�سمائة و�لف و 
مائتان و ت�سعة و �سبعون دينار و �ثنان و ت�سعون �سنتيم ، مرفق بعار�س �لدفع �لأول حتت رقم 115 حمرر بتاريخ 2019/04/15 و عار�س �لدفع �لثاين حتت رقم 115 حمرر 

بتاريخ 2019/04/24 عن بنك �لتنمية �ملحلية وكالة �أولد فايت و �سهادة عدم �لدفع من بنك تر�ست �جلز�ئر وكالة عني �لبنيان 205 بتاريخ 2019/04/14
- بناء� على حم�رش �لتبليغ �لر�سمي �ملتمثل يف : 

- حم�رش�إحتجاج بالدفع �ملوؤرخ يف 2019/09/15   عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة  
- بناء� على و�سل �إر�سال ر�سالة بريدية م�سمنة رقم 658 926 77 002 

- بناء� على حم�رش تبليغ حم�رش �إحتجاج بالدفع  عن طريق �لتعليق باملحكمة �ملوؤرخ يف  2019/12/01
 - بناء� على حم�رش تبليغ حم�رش �إحتجاج بالدفع  عن طريق �لتعليق بالبلدية  �ملوؤرخ يف  2019/12/11

- بناء على �ملادة 412 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية �سيما �لفقرة �لر�بعة منها ، و بناء على �أمر بن�رش �لتبليغ  بجريدة يومية وطنية �سادر عن �ل�سيد رئي�س 
حمكمة �لقليعة بتاريخ 2020/01/27 حتت رقم : 20/00156  ياأذن بن�رش م�سمون عقد �لتبليغ �لر�سمي �ملتمثل يف : حم�رش �إحتجاج بالدفع �ملوؤرخ يف 2019/09/15 
عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة ، �ملت�سمن )) .......كلفناه بوفاء مبلغ 501.279.92 دج طبقا للقانون خالل مهلة )20( ع�رشون يوم و �إل �سي�رشع يف تنفيذ �ل�سند 

�ملذكور �أعاله جرب� .....((
كلفناه )ها( بالوفاء مبا ت�سمنه �ل�سند �لتنفيذي طبقا للقانون خالل مهلة )20( ع�رشون يوم و �إل �سي�رشع يف تنفيذ �ل�سند �ملذكور �أعاله جرب� .

املح�سر الق�سائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء
عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن �ملح�رش �لق�سائي �ملعتمد لدى حمكمة �ل�رش�قة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو �ل�رشكة �ملدنية �ملهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا �أحمد – حممدي مر�د، �لكائن مقرها برقم 
29 حي 60 م�سكنا، عي�سات �إيدير، �ل�رش�قة، �ملوقع �أدنـــــــــــــاه.

ومبوجـب �ل�سيغــة �لتنفيذيــة لعقــد �لوديعــة �ملحــرر علــى يــد �لأ�ستــاذ/ �لو�فــي علــي �ملوثــق ببئــر مــر�د ر�ئــ�س بتاريــخ 2016/11/15، حتــت رقــــــــــم 16/683.
بتاريـــــــــــــخ  تنــدوف   حمكمـة  �خت�سـا�س   لـدى   �لق�سائـي  �ملح�سـر  �لوحيـد،  عبـد  فرحانـي  �لأ�ستـاذ/  ديـو�ن  طريـق  عـن  �ملنجـز  �لوجـود  عـدم  حم�سـر  على  �لطالع  وبعد 

.2019/09/22
وتنفيذ� لالأمـر �ل�سـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  �ل�رش�قـة بتاريـخ 2020/02/06، حتـت رقـــم 20/666،

�ملت�سمن �لإذن بن�رش م�سمون حم�رشي �لتبليغ �لر�سمي للتكليف بالوفاء و�ل�سند �لتنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة �لطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى �ملو�د 412، 612 و613 مـــن قانــــون �لإجـــر�ء�ت �ملدنيــــة و�لإد�ريـــة.

 نكلــــف عــن طريـــق �لن�ســــر  
ال�سيـــد  : مر�سلـي عبـد �لباهـي بــن حممــد.

ال�ساكن حاليا : �سـارع طاكرلـي عبـد �لغنـي، بلديـة �لدر�ريـة، وليـة �جلز�ئـــــــــــــر.
بــاأدائه بـني يدينـا خـالل الأجـل القانونـي :
لفائـــدة : �ل�سيد/ حنيـ�س ر�سيـد بــن �رزقـــي.

ال�ساكــن : حــــي 204 م�سكـــــن، �لبويــــــــــــــــــــــــرة.
�لقائم يف حقه و�حلا�رش عنه يف ق�سية �حلال، وكيله �لأ�ستاذ/ يو�سفي ن�رش �لدين �ملحامي لدى �ملجلــــــــــــ�س.

�ملختار موطنا له يف د�ئرة �خت�سا�س حمكمة �لتنفيذ، مبقر  �ل�رشكة �ملدنية  �ملهنية للمح�رشين �لق�سائيني �لقائمة بالتنفيذ �ل�سالف ذكـره.
 -  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــغ 47.975.770.00 دج

)�سبعة واأربعني مليونا وت�سعمائة وخم�سة و�سبعني األفا و�سبعمائة و�سبعني دينارا جزائريا(
ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( �أجل خم�سـة ع�سـر )15( يومـا للوفـاء �لإر�دي ي�سـري مـن يـوم �لن�ســر، و�إل تـــم �لتنفـــيذ �ســـده )ها( جــــرب� بكافــــة �لطــــرق �لقانونيــــــــــة.

                                                                                                               حتت جميع �لتحفظــــــــــــات
واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذ� �ملح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.

                                                                                               املح�ســـــر الق�سائــــــــي

ANEP N°:  2016003819الو�سط:2020/02/20

ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني
لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة

لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد
املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير

 ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023 
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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تقرير: علي �سمودي 

حياة  يف  �شيء  كل   " وتقول 
موؤمل ومظلم وظلمات ، حتى 
نطقت  لو  منزيل  جدران 
قهري  على  حزناً  لبكت 
فرحة  يوجد  فال   ، ووجعي 
االول  اليوم  منذ  �شعادة  اأو 
الفرحة  ح�شن،   العتقال 
وكلما  دمعة،   ا�شبحت 
على  ابكي  �شورته   رابت 
واملوجع  كبري  واالمل  الفراق 
يوم  كل  ينزف  الزال  واجلرح 
نف�شي،   ا�شرب   " وت�شيف   ،"
على  امامي  �شورته  بتعليق 
ا�شعر  فانا   ، املنزل  جدار 
بوجوده يف ال�شباح وامل�شاء، 
وقد  تاأقلمت نف�شي على هذا 
اال�شا�س بوجود قربي ومعي 
العاملني  رب  يحقق  حتى 
وروؤيته   بحريته   الكبري  اأملي 
�شجان  اأو  �شجن  بال  اأمامي 
، واين �شابرة حتى يفرج اهلل 

كربي ".

من حياته ..
جنني  غرب  زبوبا  قرية  يف 
قبل  النور  ح�شن  اأب�رص   ،
يف  الثالث  ليكون   ، عاماً   38
اأنفار  عائلته املكونة من 10 
بينهم 5 اإناث ، وتقول والدته 

قريتنا  يف  وعا�س  ن�شاأ   "
املحافظة  عائلتنا  و�شط 
التي  باالر�س  واملرتبطة 
حياته  ونذر  وع�شقها  احبها 
فعلى   ، �شغره  منذ  لها 
لديه  برزت  الدرا�شة  مقاعد 
والتمرد  للوطن  االنتماء  روح 
على االحتالل ورف�شه وحب 
برز   " وت�شيف   ،" املقاومة 
يف  الن�شايل  ودوره  ن�شاطه 
ي�شارك   ، املحطات  كافة 
واملواجهات  امل�شريات  يف 
الداعمة  واملظاهرات 
جيله  عن  ومتيز   ، لال�رصى 
باخالقه العالية وبر الوالدين 
وحب  والت�شحية  واحلنان 
الوطن  حب  لكن   ، العائلة 
وبعد   ، وحياته  هاج�شه  كان 
العامة  الثانوية  يف  جناحه 
ازداد   ، للجامعة  وانت�شابه 
ودوره  ون�شاطه  عطاءه 
اندالع  مع  خا�شة  الن�شايل 

االنتفا�شة الثانية ".

درا�سة وانتفا�سة ..
جلامعة  ح�شن  انت�شب    
تخ�ش�س  املفتوحة  القد�س 
ادارة اأعمال  ، وتقول والدته 
ق�شم    " ح�شني  اأم  ال�شتينية 
مل�شاعدة  العمل  بني  حياته 
امل�شوؤولية  حتمل  يف  والده 

 ، الكبرية  عائلتنا  عن 
طموحاً  كان  فقد  والدرا�شة 
وعندما   ، التعليم  ويحب 
االق�شى  انتفا�شة  اندلعت 
يف  االول  العام  انهى  كان 
جامعته "، وت�شيف " مل نكن 
االنتفا�شة  يف  بدوره  نعلم 
ا�شبح  حتى  واملقاومة 
لكنه   ، لالحتالل  مطلوباً 
نف�شه  ت�شليم  ورف�س  مترد 
الن�شايل  م�شواره  واكمل 
حتى اعتقله االحتالل بتاريخ 
منطقة  من   ،  2002-2-1
التخطيط  بتهمة  العفولة 

لتنفيذ عملية ".

االعتقال واحلكم ..
اأن   ، اأم ح�شني  الوالدة  تروي 
االحتالل وفور اعتقال جنلها 
يف  التحقيق  القبية  اقتاده   ،
�شجن اجللمة ، فتعر�س للعزل 
والتعذيب  الزيارات  ومنع 
كل   " وتقول   ، ال�شهر طويلة 
الف  مبثابة  مير  كان  يوم 
اخبار  انقطعت  فقد   ، عام 
االحتالل  تكتم  الذي  ابني 
اعلن  بعدما  م�شريه  على 
اعتقاله يف العفولة ، توجهنا 
جدوى  دون  اجلهات  لكافة 
ب�شبب  الويالت  فعانى   ،
نقل  حتى  التعذيب  ا�شاليب 

 " وت�شيف   ،" جمدو  ل�شجن 
عن  �شامل  حمكمة  تبعد  ال 
م�شافة  �شوى  ومنزلنا  قريتنا 
تعر�شنا  لكن   ، جداً  ق�شرية 
من  وعانينا  قا�شية  ملعاملة 
الظاملة  االحتالل  �شيا�شات 
توقيفه  بتمديد  ا�شتمر  الذي 
على مدار عامني حتى حوكم 
 ،" عاماً   28 الفعلي  بال�شجن 
وتكمل " ع�شنا �شدمة كبرية 
�شدمة  كان  احلكم  فوقع   ،
و�شعب جداً ، فيكف �شي�شرب 
قلبي على فراقه طوال هذه 
يف  �شيق�شيها  التي  الفرتة 
غياهب ال�شجون يف ظل ظلم 

االحتالل ؟".

بني ال�سجون ..
اأم ح�شني  ، ق�شتها  18 عاماً 
رغم  ال�شجون  بني  تتنقل 
االمرا�س  من  معاناتها 
كل   " وتقول   ، املزمنة 
تعو�شني  ان  ميكن  ال  الدنيا 
الذي  قلبي ح�شن  عن حبيب 
�شمعت  كلما  ابكي  زلت  ما 
وحياتي  روحي  انه   ، ا�شمه 
�شيء  كل  فقدنا  باعتقاله   ،
يف  حتى  احلياة  يف  جميل 
املنا�شبات ، مادمت مل افرح 
حرمه  الذي  ح�شن  بحرية 
خلف  وهو  حتى  االحتالل 

درا�شته  اكمال  من  الق�شبان 
مل   " وت�شيف   ،". اجلامعية 
 ، باحلكم  االحتالل  يكتفي 
فقد تعر�س للعزل واحلرمان 
 ، مرات  لعدة  الزيارات  من 
لكنه �شمد وحتدى االحتالل 
و�شجونه ، وخالل اعتقاله مل 
يبقى �شجن اإال ووقفت ووالده 
حلظة  ننتظر  ابوابه  على 

حريته وعودته الح�شاننا ".

رحيل الوالد ..
ح�شني  اأبو  الوالد  يتغيب  مل 
االعت�شامات  عن  يوماً   ،
مع  الت�شامنية  والفعاليات 
وغريها  جنني  يف  اال�رصى 
ارتبط   " زوجته  وتقول   ،
ح�شن  مع  قوية  بعالقة 
لقلبه  واالحب  املميز  االبن 
لريفع  دوماً   بزيارته  يلتزم   ،
كل  يف   ، وي�شربه  معنوياته 
اعت�شام يحمل �شوره وي�شلي 
لرب العاملني ليمنحنا العمر 
وزفافه  بحزيته  نفرح  حتى 
زيارة  كل  بعد   " وت�شيف   ،"
زوجي  كان   ، يومي  وب�شكل 
يتحدث عن يوم حرية ح�شن 
االحتفال  �شكل  يل  وي�شف   ،
والعر�س الذي �شنقيمه ، لكنه 
تعر�س لنك�شة �شحية واجرى 
وبعد  مفتوح  قلب  عملية 

تويف   زيارة  اخر  من  يومني 
وتكمل   ،"  2019/12/20 يف 
وهو  وباكياً  حزيناً  رحل   "
بح�شن  باالهتمام  يو�شينا 
وزيارته    ونهتم به دائما حتى 
حريته،  وعندما يتن�شم عبري 
بحريته  نحتفل  ان  احلرية  
اخوانه   كما  عري�شاً  وزفافه 
اليوم   " وتتابع   ،" و�شقيقاته 
، وجعي كبري ، فلم يبقى من 
 ، زوجي  وفاة  بعد  ي�شربين 
ويعملون  يعي�شون  اأوالدي 
 5 منذ  اراهم   ومل  كندا  يف 
�شنوات ،  ورابعهم ح�شن   يف 
جدا  �شعب  امل  ال�شجن،هذا 
والدهم  تويف  بعدما  خا�شة 
همومي  مع  لوحدي  وتركني 
وانتظر  الراهم  وانتظاري  
حرية ح�شن وادعو اهلل قريبا 

ان يفك ا�رصه ".

اليوم اجلميل ..
يف  االمل  م�شاحات  رغم 

الوالدة  تقول   ، حياتها 
ال�شابرة " اوجاعي ومر�شي 
ال ميكن ان يعيقني عن حتمل 
وتخطي  وال�شعوبات  االمل 
والتفتي�شات  احلواجز 
 ، زيارة  اأجل  من  الع�شكرية 
بالراحة  اأ�شعر  اراه  فعندما 
اعد  يوم  فكل   ، واالمل 
حتى   والدقائق   ال�شاعات 
اأفرح بح�شن وازفه يف منزله 
لنا  وجهزناه  �شيدناه  الذي 
اأرى  حتى  مني  والقريب 
اطفاله من حويل "، وت�شيف 
"  الدي 18 حفيداً اليعرفون 
خالهم اأوعمهم اال عن طريق 
ال�شور ، وهذا جزء من ظلم 
االحتالل ،   لكن امياين باهلل  
مينحني ال�شرب ويجدد االمل 
ار�شمه  الذي  احللم  بتحقيق 
اليوم  الذي  عن  مبخيلني 
والذي  والقريب  اجلميل 
كبري   وطني   عر�س  �شيكون 

اإن �شاء اهلل" .

وحيدة يف منزلها تعي�ش الوالدة اأم ح�سني ، ت�سعر باأمل ووجع كبري لفقدان االحبة .. االبناء الثالثة  يف الغربة 
يكافحون ليعي�سون حياة كرمية .. الزوج الذي تويف قبل عام بعدما ق�سى  16 عامًا على بوابات �سجون االحتالل 

التي حترمها جنلها االأ�سري ح�سن فتحي حممد عمارنة القابع حاليًا يف منفى �سجن "النقب " ال�سحراوي ، حت�سي 
االأيام وال�سهور بانتظار احللم الذي رحل رفيق دربها قبل اأن يتحقق ، وكلما انهكتها الدموع وبعرثتها االحزان 

ونالت منها نفحات ال�سوق واحلنني ، ال جتد �سوى �سور ح�سن لتخاطبها وت�سكي لها اوجاع الغياب والفراق الق�سري 

والدة االأ�سري ح�سن  عمارنة :

جدران منزيل لو نطقت لبكت حزنًا على قهري 
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املخت�س  املحرر،  االأ�شري  قال 
النا�رص  عبد  االأ�رصى/  ب�شوؤون 
االحتالل  �شلطات  اأن  فروانة، 
االإ�رصائيلي �شعّدت من اجراءاتها 
يف  �شعبنا  اأبناء  بحق  القمعية 
القليلة  ال�شنوات  خالل  القد�س 
اعتقاالتها  وو�شعت  املا�شية 
و�ُشجل  الفت،  ب�شكل  للمقد�شيني 
خالل العام املن�رصم )2039( حالة 
اعتقال يف القد�س املحتلة، طالت 
ون�شاء  و�شيوخا  و�شبانا  اأطفاال 
اأن  قا�رصات.  وا�شاف:  وفتيات 
املقد�شيني  بحق  االعتقاالت 

زيادة  �شكلت   2019 العام  خالل 
خالل  �ُشجل  عما   )%13( قدرتها 
باأن  فروانة  2018. وبنّي  العام 
يف  ارتفعت  االعتقاالت  ن�شبة 
القد�س خالل العام 2019 و�شكلّت 
اجمايل  من   )%37( ن�شبته  ما 
يف  �ُشجلت  التي  االعتقال  حاالت 
الفل�شطينية  املحافظات  كافة 
اعتقال  حالة   )5509( بلغت  والتي 
خالل العام املن�رصم، فيما كانت 
القد�س  يف  االعتقاالت  ن�شبة 
الذي  العام  خالل  ذلك  من  اأقل 
ن�شبته  ما  �شكلت  حيث  �شبقه 

)27.8%( من اجمايل االعتقاالت 
فروانة  العام2018. واأو�شح  يف 
يعانون  املقد�شّيني  اأن االأ�رصى 
كما بقّية االأ�رصى الفل�شطينيني من 
�شوء ظروف االعتقال واالحتجاز 
وق�شوة التعذيب والعزل االنفرادي 
من  واحلرمان  الطبي  واالهمال 
اأب�شط احلقوق االإن�شانية كالعالج 
والتعليم وزيارات االأهل والتوا�شل 
. واأو�شح  اخلارجي  العامل  مع 
قرابة  يزال  ما  باأنه  فروانة 
القد�س  مدينة  �شكان  من   )450(
�شجون  يف  يقبعون  و�شواحيها 

االإ�رصائيلي  االحتالل  ومعتقالت 
والن�شاء  االأطفال  ع�رصات  بينهم 
اأي�شا  بينهم  من  والفتيات. واأن 
عمداء  قائمة  �شمن  ا�رصى   )8(
اأكرث  اأم�شوا  الذين  وهم  االأ�رصى 
ب�شكل  ال�شجن  يف  �شنة   20 من 
متوا�شل، ويعترب االأ�شري �شمري اأبو 
نعمة املعتقل منذ اأكرث من ثالثة 
اأ�رصى  عميد  هو  �شنة  وثالثني 
باالإ�شافة  واأقدمهم. هذا  القد�س 
القد�س  من  ا�رصى   )7( وجود  اىل 
"وفاء  �شفقة  يف  حترروا  ممن 
االأحرار" واأعيد اعتقالهم واأعيدت 

لهم االأحكام ال�شابقة. واأكد فروانة 
على اأن اأ�رصى القد�س هم يف قلب 
ا�شا�شي  وركن  االأ�شرية  احلركة 
بفاعلية يف  و�شاركوا  اأركانها،  من 
ال�شجون،  ادارة  مع  املواجهات 
الطعام،  عن  واال�رصابات 
و�شاهموا يف تطور وفولذة احلركة 
منهم  العديد  و�شّكل  االأ�شرية، 
الوطنية  للحركة  ورموز  قيادات 
م�شريتها  مدار  على  االأ�شرية 
منهم  ا�شريا   )18( واأن  الطويلة، 
كان  الق�شبان  خلف  ا�شت�شهدوا 
اأبو  قا�شم  االأ�شري  ال�شهيد  اأولهم 

عكر عام1969، والتحق به ا�شحق 
وم�شطفى  القا�شم  وعمر  مراغة 
وعزيز  عبيدات  وح�شني  عكاوي 
ودعا  الكثري.  وغريهم  عوي�شات 
على  ال�شوء  ت�شليط  اىل  فروانة 
جراء  القد�س  يف  اأهلنا  معاناة 
واالجراءات  اليومية  االعتقاالت 
التع�شفية املت�شاعدة، مع �رصورة 
من  لهم  واال�شناد  الدعم  تقدمي 
اأجل تعزيز �شمودهم وثباتهم. كما 
دعا اىل �رصورة رعاية املحررين 
ودعمهم وتوفري م�شتوى الئق من 

احلياة الكرمية لهم ولعائالتهم.

عبد النا�سر فروانة

)2039( حالة اعتقال يف القد�س خالل العام 2019
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مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات

االحتالل ي�ضدد من اإجراءات الت�ضييق على 
االأ�ضرى مما ينذر بانفجار ال�ضجون

اأكد مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات باأن ادارة ال�سجون بداأت منذ مطلع العام احلايل من ت�سديد عقوباتها بحق 
الأ�سرى، وت�سري باجتاه تطبيق تو�سيات جلنة “اأردان”، على خالف التفاق مع الأ�سرى الذى جرى العام املا�سي وهذا 

قد يوؤدى اىل انفجار الو�ساع يف ال�سجون نتيجة ال�سغط الذى يتعر�س له الأ�سرى .
ق.ف

الأ�شقر”  “ريا�ض  الباحث  واأو�شح   
باأن وزير الأمن الداخلي لالحتالل 
�شكل   ” اردان  “جلعاد  املتطرف 
العام  الخرية من  ال�شهور  جلنة يف 
 ” اردان  “بلجنة  عرفت   ،  2018
اأو�شت يف حينه بفر�ض العديد من 
وت�شديد  ال�رسى  على  العقوبات 
اخلناق عليهم يف خمتلف ال�شجون. 
اران  جلنة  باأن  “الأ�شقر”  واأ�شاف 
وت�شديد  تو�شياتها  بتنفيذ  بداأت 
اأجهزة  اخلناق على الأ�رسى بو�شع 
النقب  �شجنى  اأق�شام  يف  ت�شوي�ض 
ورميون، وو�شع كامريات مراقبة يف 
الأ�رسى  دفع  مما  الأ�شريات  اأق�شام 
وا�شعة خالل  احتجاجات  تنفيذ  اىل 
الع�رسات فى  العام املا�شي ودخول 
ال�رسى  وعلق  الطعام،  عن  ا�رساب 
خطواتهم بعد اتفاق مع الدارة على 
واعاده  العقوبات  تلك  عن  الرتاجع 
جتنباً  عليه  كانت  ما  اىل  الو�شاع 
لنفجار الأو�شاع يف ال�شجون. واأ�شار 

ال�شجون  ادارة  ان  اىل  “الأ�شقر” 
بداية  منذ  وعادت  بوعدتها،  نكث 
من  عدد  تنفيذ  اىل  اجلاري  العام 
الجراءات تن�شجم مع تو�شيات جلنة 
اردان بالت�شييق على ال�رسى، والتي 
كان اخرها ابالغ ا�رسى �شجن رميون 
التي  اجلديدة  العقوبات  من  بجملة 
وهى  القادم  ال�شهر  تطبيقها  �شيتم 
تخفي�ض عدد املحطات التلفزيونية 

من ع�رسة اإىل �شبعة، وتخفي�ض عدد 
اأربعة  اإىل  خم�شة  من  اخلبز  اأرغفة 
البالطات  و�شحب  الواحد،  لالأ�شري 
يعتمد  والتي  للطبخ،  ت�شتخدم  التي 
الطعام،  طهو  يف  الأ�رسى  عليها 
امل�شرتيات  من  �شنفاً  والغاء)40( 
طبقت  قد  وكانت  “الكنتينا”.  يف 
بحق  العقابية  الجراءات  من  عدد 
ال�رسى يف �شجن عوفر ومنها �شحب 

من  تنظيف  ومواد  غذائية،  اأ�شناف 
امل�رسوفات  تقلي�ض  “الكنتينا”، 
وتقدمي  واللحوم،  بالأغذية  اخلا�شة 
وحظر  فقط،  م�شلوقاً  البي�ض 
امللونة  لالأغطية  الأ�رسى  ا�شتخدام 
فقط.  واحد  لون  على  واقت�شارها 
لن  الأ�رسى  باأن  “الأ�شقر”  وبني 
التع�شفية  الجراءات  بهذه  يقبلوا 
برنامج  تنفيذ  ب�شدد  وانهم  بحقهم، 
ا�رست  حال  يف  متكامل  احتجاجي 
هذه  بتطبيق  البدء  على  الدارة 
ال�شجون  �شيجعل  مما  العقوبات، 
اأن ينفجر  على �شفيح �شاخن ممكن 
“الأ�شقر”  وحذر   . حلظة  اأي  يف 
بالأ�رسى  الحتالل  ا�شتفراد  من 
الراهنة  ال�شيا�شة  الظروف  ظل  يف 
وقيادته يف مواجهة  �شعبنا  وان�شغال 
الت�شامن  وتراجع  ترامب”  “�شفقة 
ي�شجع  قد  ، مما  ال�رسى  ق�شية  مع 
جديد  واقع  فر�ض  على  الحتالل 
ال�شبعينات  اىل فرتة  او�شاعهم  يعيد 
التي  حقوقهم  كافة  من  ويحرمهم 
ح�شلوا عليها بالدماء والت�شحيات .

اعتقلت قوات الحتالل الإ�رسائيلي 
 )12( اليوم  وفجر  املا�شية  الليلة 
مواطناً من ال�شفة بينهم فتية، رافق 
املواطنني،  على  اعتداءات  ذلك 
وتخريب داخل املنازل، وا�شتدعاء 
اآخرين. وقال نادي الأ�شري اإن ثالثة 
مواطنني جرى اعتقالهم من بلدتي 
بيت دقو وقطنة ق�شاء القد�ض وهم: 
زياد عبد ال�شالم طه من قطنة وهو 
ُمرار،  حممد  وكرم  �شابق،  اأ�شري 
من  وكالهما  ُمرار  �شاهر  وحممد 

العوجا  بلدة  ومن  دقو.  بيت  بلدة 
ق�شاء اأريحا اعتقل الحتالل اأربعة 
عالء  وهم:  فتيان  بينهم  مواطنني 
وعبد  عاماً(،   24( جراهيد  جميل 
عاماً(،   17( جراهيد  خالد  املنعم 
عاماً(،   36( جراهيد  عواد  وهيثم 
واأحمد اإ�شماعيل هديب )17 عاماً(. 
من  ملواطنني  اعتقال  جرى  فيما 
خميم بالطة يف نابل�ض وهما: رامز 
رام اهلل  ح�شا�ض، وعلي عودة، ومن 
كفاية  �شمري  اأ�رسف  اُعتقل  والبرية 

املعتقلني  اإىل  يُ�شاف  عاماً(.   19(
ن  عالاّ مو�شى  حممود  علي  الفتى 
يف  عايدة  خميم  من  عاماً(   14(
بيت حلم، علماً اأن الطفل يعاين من 
اء حادث �شري تعر�ض له  اإ�شابة جراّ
قبل عدة اأ�شهر، واملواطن اإبراهيم 
اأمر ق�شاء  اأبو ها�شم من بلدة بيت 
خميم  من  وا�شتدعت  كما  اخلليل، 
خليل  مواطنني:  ثالثة  الدهي�شة 
اللحام،  راغب  وجميل  جنمة،  اأبو 
اأن  يُذكر  اللحام.  ح�شني  وماأمون 

بالأم�ض  احتجزت  الحتالل  قوات 
على الأقل ثالثة مواطنني واعتقلت 
اآخر من عدة حمافظات وهم: ب�شار 
نابل�ض  من  مليطات  احلفيظ  عبد 
عنه  الإفراج  قبل  ل�شاعات  اُحتجز 
�شقيقني  مع  جرى  وكذلك  لحقاً، 
�شعد  وهما:  نعمه  كفر  بلدة  من 
اعتقال  كما جرى  عطايا،  و�شهيب 
عبد  عالء  وهو  جنني  من  ملواطن 

الكرمي البيطاوي )21 عاماً(. 

نادي الأ�سري الفل�سطينى

قوات االحتالل تعتقل )12( مواطنًا من ال�ضفة بينهم فتية

الأ�رسى  �شوؤون  هيئة  اأفادت 
اأن  الأربعاء،  اأم�ض  واملحررين، 
الإ�رسائيلية  الحتالل  �شلطات 
ال�شاب  عن  اأم�ض  ليلة  اأفرجت 
العي�شوية،  من  عاما   22 نا�رس  زياد 
وقالت  اأيام.   5 املنزيل  باحلب�ض 
بتاريخ  اعتقل  نا�رس  اأن  الهيئة، 

قيامه  باإدعاء  اأ�شبوع،  نحو  قبل 
باإطالق األعاب ناريه باجتاه �رسطي 
اآخرين  �رسطيني  ب�شهادة  اإ�رسائيلي 
ومن  اأم�ض  وتبني  املحكمة،  يف 
احلثيثة  القانونية  املتابعة  خالل 
فيديو  كامريا  اأن  الهيئة  ملحامي 
مل  ال�شاب  اأن  اأثبتت  باملنزل  مثبتة 

اليوم.  ذاك  يف  مطلقا  بيته  يغادر 
الأدلة  وبناء على  اأنه  الهيئة،  وبينت 
مت الإفرج عن ال�شاب نا�رس �رسيطة 
دون  اأيام،  خلم�شة  املنزيل  احلب�ض 
اأكدت  ال�شياق،  هذا  ويف  �شبب.  اأي 
ال�رسطة  عنا�رس  اأن  على  الهيئة 
على  الإ�رسائيلية  الحتالل  وقوات 

يف  تنتهج  م�شمياتها،  اإختالف 
اإختالق  �شيا�شة  احلالت  من  كثري 
للمعتقلني  التهم  وتلفيق  الأكاذيب 
�شهادات  وتقدمي  الفل�شطينيني، 
حماكمهم  اأمام  ومزيفة  كاذبة 
اأكرب  فر�ض  اأجل  من  ال�شوريه 

العقوبات بحق هوؤلء املعتقلني. 

االحتالل يفرج عن ال�ضاب زياد نا�ضر من العي�ضوية 
بحب�س منزيل لـ 5 اأيام

الأ�شري  اإن   ، الأ�شري  نادي  قال 
يزال  ما  عاماً(،   77( عروق  موفق 
"برزلي"  م�شت�شفى  يف  حمتجزاً 
�شعب،  �شحي  بو�شع  الإ�رسائيلي، 
ا�شتئ�شال  لعملية  خ�شع  اأن  بعد 
بداية  الأمعاء، يف  وورم يف  للمعدة 
اجلاري.  �شباط/ فرباير  �شهر 
اأبرز  الأ�شري  نادي  وا�شتعر�ض 
التي تعر�ض لها الأ�شري  املحطات 
عام  اعتقاله  تاريخ  منذ  العروق 
الحتالل  اتهمه  حيث   ،2003
اأنهما  لحقاً  تبني  �شابني  بنقل 
و�شدر  ا�شت�شهادية،  عملية  نفذا 
 )30( ملدة  بال�شجن  ُحكماً  بحقه 
نُقل  اعتقاله  فرتة  وخالل  عاماً، 
"اي�شل"،  ال�شبع  بئر  �شجن  من 
اإىل  ثم  "هدارمي"،  �شجن  اإىل  ثم 
اُحتجز  الذي  "جلبوع"  �شجن 
واأخرياً  �شنوات،  ثماين  ملدة  فيه 
�شهر  "ع�شقالن".ويف  �شجن  اإىل 
بداأت   ،2019 حزيران/ يونيو 
اأعرا�ض �شحية �شعبة تظهر عليه، 
بال�رسطان  م�شاب  اأنه  لحقاً  تبني 

بعد فحو�ض طبية اأُجريت له، حيث 
الحتالل  �شجون  اإدارة  ماطلت 
حتى  له  الكيماوي  العالج  بتقدمي 
�شهر ت�رسين الثاين/ نوفمرب 2019، 
وبعد عدة جل�شات عالج خ�شع لها، 
العالج  ا�شتنفد  اأنه  الأطباء  اأكد 
عليه  تظهر  وبداأت  الكيماوي، 
اأعرا�ض جديدة، كنزيف من الأنف، 
ال�شهية،  وفقدان  م�شتمر،  وتقيوؤ 
حاد  وانخفا�ض  التوازن،  وفقدان 
الأطباء  قرر  اأن  اإىل  الوزن،  يف 
له.  جراحية  عملية  اإجراء  موؤخراً 
متزوج  عروق  الأ�شري  اأن  اإىل  يُ�شار 
)ماهر،  هم:  اأبناء  ل�شتة  اأب  وهو 
ومنى، ونهى، وو�شيم ومنار، ومراد( 
عائلته  اأن  علماً  حفيداً،   )21( وله 
مطلع  منذ  زيارته  من  تتمكن  مل 
ذكره  اجلدير  ومن  اجلاري.   العام 
بني  من  واحد  عروق  الأ�شري  اأن 
يعانون  الأقل  على  اأ�رسى  ع�رسة 
بدرجات  بال�رسطان  الإ�شابة  من 
 )700( �شمن  من  وهم  متفاوتة، 
اأ�شري مري�ض يف �شجون الحتالل.

عن االأ�ضري املري�س 
بال�ضرطان موفق عروق

الأ�رسى  �شوؤون  هيئة  اأفادت 
الحتالل  �شلطات  اأن  واملحررين، 
املري�ض  الأ�شري  نقلت  الإ�رسائيلية 
بال�رسطان موفق عروق ) 77 عاماً( 
من م�شت�شفى "برزلي" الإ�رسائيلي 
اىل ما ت�شمى "بعيادة �شجن الرملة" 
ال�شعبة  ال�شحية  حالته  رغم 
واخلطرية. وقالت الهيئة،، اأن عملية 
النقل جاءت بعد اأ�شبوعني من نقل 
برزلي  م�شفى  اىل  عروق  الأ�شري 
ل�شتئ�شال  جراحية  عملية  لإجراء 
واإزالة  الأمعاء  يف  �رسطاين  ورم 

تفاقم  من  الهيئة،  املعدة. وحذرت 
الو�شع ال�شحي لالأ�شري عروق كونه 
يعد من بني الأ�رسى الأكرب �شنا يف 
متابعة  اإىل  بحاجة  وهو  ال�شجون، 
عالجه حثيثة ومتخ�ش�شة، مطالبًة 
اإىل  يُ�شار  عنه.  الفوري  بالإفراج 
جن  بال�شاّ عروق، حمكوم  الأ�شري  اأن 
منذ  معتقل  وهو  عاًما(،   30( ملدة 
ع�رسة  هناك  اأن  علًما   ،2003 عام 
من  يعانون  الأقل  على  اأ�رسى 

ال�رسطان بدرجات متفاوتة.

هيئة �سوؤون ال�سرى واملحررين 
االحتالل ينقل االأ�ضري املري�س 
موفق عروق اىل "عيادة الرملة"

خمابرات  حواّلت  الأ�شري:  نادي 
ح�شني  يعقوب  الأ�شري  الحتالل 
اإىل  اجللزون،  خميم  من  عاماً(   27(
"ع�شقالن". معتقل  يف  التحقيق 

الأ�شري  اأن   ، الأ�شري  نادي  واأو�شح 
اإدارياً منذ تاريخ �شهر  ح�شني معتقل 
ني�شان/ اأبريل 2019، و�شدر بحقه اأمر 
اعتقال اإداري ملدة 6 �شهور، وخاللها 
يف  النفرادي  العزل  اإىل  نقله  جرى 
يف  عزله  وا�شتمر  "الرملة"،  �شجن 
اإىل  نُقل  ثم  اأ�شبوع،  ملدة  "الرملة" 

ملدة  عزله  وا�شتمر  "جميدو"  �شجن 
عن  اإ�رساباً  خا�ض  حيث  يوماً،   )55(
بعد  واأنهاه  اأيام،  الطعام ملدة ع�رسة 
ذلك  على  ونقل  عزله،  باإنهاء  وعود 
اأمر  اأن  علماً  "هدارمي"،  �شجن  اإىل 
اعتقال اإداري ثاين �شدر بحقه ومدته 
اإدارة �شجون  نقلته  6 �شهور. وموؤخراً 
"جلبوع"،  �شجن  عزل  اإىل  الحتالل 
 )13( ملدة  الطعام  عن  اإ�رساباً  ونفذ 
وعود،  بناًء على  واأنهاه جمدداً  يوماً، 

اإىل اأن نُقل يوم اأم�ض اإىل التحقيق.

معتقل اإداريًا منذ ني�سان 2019
االحتالل يحّول االأ�ضري يعقوب 

ح�ضني اإىل التحقيق
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عي�شة ق.

�شهريتني  �أجرتني  حتويل  على 
�ملعنويات  لرفع  حت�شبا  لالعبني 
�أجل  من  �لالعبني  وحتفيز 
ديربي  ملوعد  بجدية  �لتح�شري 

تعترب  �لذي  �لتقليدي  �لغرمي 
�لذي  لالجتحاد  هامة  نقاطه 
�لأخرية ومير  �لفرتة  يعاين خالل 
تو��شل  ب�شبب  فر�غ  مبرحلة 
وبالتايل  �ل�شلبية،  �لنتائج  �شل�شلة 
على  �جلدد  �مل�شوؤولني  فاإن 
�لفريق ي�شعون من خالل �خلطوة 

�لنتائج  ل�شتعادة  �ل�شعي  على 
�ملقابلة  موعد  عرب  �لإيجابية 
�لقادمة و�لتي تعترب هامة لأن�شار 
�لغرميني  �أن  باعتبار  �لفريقني 
نقاط  حتقيق  �إىل  دوما  ي�شعيان 
�آخر،  �شياق  يف  بالديربي.  �لفوز 
�أبناء  ت�شكيلة  لعبو  يو��شل 

بجدية  �لتح�شري  »�شو�شطارة« 
من  �لعا�شمي  �لديربي  ملوعد 
ب�شورة  �لتدريبات  خو�ض  خالل 
بالل  �ملدرب  قيادة  حتت  عادية 
�جلميع  و�شع  �أجل  من  دزيري 
حتى  للتعد�د  �لظروف  �أف�شل 

يكون جاهز� للموعد.

قامت �شركة »�شريبور« بتحفيز العبي فريق احتاد العا�شمة بطريقتها حت�شبا للتح�شري للديربي الكبري الذي ينتظرهم 
ال�شبت املقبل املندرج حل�شاب اجلولة 19 من الرابطة املحرتفة االأوىل، اأين اأقدمت على �شخ اأجرتني �شهريتني ل�شالح 

الالعبني يف �شياق ت�شوية امل�شتحقات املالية العالقة التي ال يزالون يدينون بها الإدارة النادي، ولهذا الغر�س اأقدم 
م�شوؤولو ال�شركة اجلديدة التي ينتظر ان تر�شم �شراءها اأغلبية اأ�شهم الفريق العا�شمي خالل االأيام املقبلة 

احتاد العا�شمة يوا�شل التح�شري للديربي العا�شمي

م�ضوؤولو �ضريبور ي�ضخون �أجرتني 
�ضهريتني باأر�ضدة �لالعبني

البطولة االفريقية لكرة الري�شة

حققنا نتائج �إيجابية و�أ�ضبحنا على مقربة 
من �لأوملبياد

 و�شف رئي�ض �لحتادية �جلز�ئرية 
�لنتائج  زوبريي  �أمني  �لري�شة  لكرة 
�لتي حققتها �مل�شاركة �جلز�ئرية 
�لأخرية  �لفريقية  �لبطولة  يف 
بالقاهرة �مل�رصية باجلد �إيجابية، 
موؤكد� �أن �لزوجي �جلز�ئري مد�ل 
على  بات  ك�شيلة  �شربي-معمري 
�لتاأهل  تاأ�شرية  �فتكاك  مقربة من 
�إىل �لألعاب �لأوملبية 2020 بطوكيو 
�أم�ض:  زوبريي  �ليابانية.و�رصح 
�إيجابية،  جد  نتائج  حققنا  »لقد 
كنا  �لذين  �لذكور  عند  خ�شو�شا 
�مليد�ليات.  هذه  منهم  ننتظر 
جيدة  نتائج  حققن  �لإناث  حتى 
يف  خ�شارتهن  من  �لرغم  على 
�لقاري،  �ملوعد  �لنهائي«.خالل 
من  كل  يف  ذهبيتني  �جلز�ئر  نالت 
)ذكور(،  �لزوجي  و  )ذكور(  �لفرق 
�إ�شافة �إىل ميد�ليتني ف�شيتني كانتا 
من ن�شيب �لفرق )�إناث( و�لزوجي 
خمتلط.وحقق �لذهبية يف �لزوجي 
يو�شف  �شربي  مد�ل  -ذكور- 
عند  �لف�شية  �أما  ك�شيلة،  ومعمري 
�لزوجي خمتلط فكانت من ن�شيب 
معمري.و  وك�شيلة  مازري  ليندة 
�أ�شاف زوبريي: »�ملنتخب �لوطني 
�لعاملية  �لبطولة  �إىل  تاأهل  للذكور 
»توما�ض كاب«، �أما �للقب �ملحقق 
عند �لزوجي )ذكور( فقد قربنا من 
�رصيطة  �لأوملبية،  �لألعاب  بلوغ 

�لدور�ت  يف  �مل�شاركة  مو��شلة 
�شهر  نهاية  قبل  �ملقبلة  �لدولية 
�لقاري  �لبطل  �أن  �أبريل«.ومعلوم 
�شاأنها  من  نقطة  �آلف   6 ينال 
�لعاملي،  �لت�شنيف  يف  ترفعه  �أن 
حظوظ  من  يعزز  �لذي  �لأمر 
�لقرت�ب  يف  �جلز�ئري  �لثنائي 
لالأوملبياد.  �لتاأهل  من  �أكرث 
�لت�شنيف  فاإن  �مل�شوؤول،  وح�شب 
�شي�شدر  �لذي  لالعبني،  �لدويل 
�لأ�شبوع �ملقبل على موقع �لحتاد 
ترتيب  عن  »�شيك�شف  �لعاملي، 
ومد�ل  ك�شيلة  معمري  �لثنائي 
عن  �بتعاده  مدى  ملعرفة  �شربي 
�آبياه  �إينجوي  �لنيجريي  �لزوجي 
يناف�شه  �لذي  مينايف،  و��شحاق 
�أخرب  �لأوملبياد«.و  تاأ�شرية  على 
مد�ل- �لثنائي  �أن  �مل�شوؤول  ذ�ت 

معمري »�شي�شارك يف عدة دور�ت 

دولية مفتوحة عرب �لعامل ملو��شلة 
�لنقاط،  من  عدد  �أكرب  ح�شد 
يف  تاأهله  من  ر�شميا  �شنتاأكد  لكن 
�شي�شدر  �لذي  �لعاملي  �لرتتيب 
�ملقبل.كما  �أبريل  �شهر  نهاية 
�شي�شارك �ملنتخب �لوطني للذكور 
يف �لبطولة �لعاملية »توما�ض كاب« 
 20 بني  ما  بالد�منارك  و�ملقررة 
�ملتوج  كونه  �لقادم،  مايو   28 و 
�لفرق.  عند  �لفريقي  باللقب 
و�شتعرف هذه �لبطولة م�شاركة 16 
فريقا، خم�شة منهم متوجة باللقب 
�ل11  �أما  �خلم�ض،  �لقار�ت  يف 
�لرتتيب  يف  �لأف�شل  فهي  �لأخرى 
�جلز�ئري  �لثنائي  �لعاملي.و�أحرز 
�شربي  ويو�شف  معمري  ك�شيلة 
يف  )رجال(  �لزوجي  ذهبية  مد�ل، 
يف  فوزه  عقب  �لفردي،  مناف�شة 
�أتي�ض  �ملوري�شيني  على  �لنهائي 

بنتيجة  بول  جوليان  جورج   - لوبا 
�ملنتخب  توج  �لفرق،  وعند   .1-2
�لوطني )رجال( بامليد�لية �لذهبية 
نظريه  على  �لنهائي  يف  بفوزه 
�ملوري�شي بنتيجة 3-2.كما ح�شل 
معمري  ك�شيلة  �جلز�ئري  �لزوجي 
يف  �لف�شية  على  مازري  وليندة 
�نهز�مه  عقب  )خمتلط(،  �لزوجي 
�أمام �مل�رصيني  �لنهائي )2-3(  يف 
حامت �جلمال و �شحى هاين، بينما 
ف�شية  �لن�شوي  �ملنتخب  حقق 
على  جرت  �لتي  �لفرق  مناف�شات 
و�أرجع  م�شغرة.  بطولة  �شكل 
�لنتائج  هذه  �لفيدر�لية  م�شوؤول 
و�ملعنوي  �ملادي  »�لدعمني  �إىل 
�للذين تلقاهما �لفريق �لوطني من 
من  و�لريا�شة  �ل�شباب  وز�رة  قبل 
جهة، و�للجنة �لأوملبية و�لريا�شية 
�أخرى«.ي�شار  جهة  من  �جلز�ئرية 
�أن عودة �لوفد �جلز�ئري �مل�شارك 
بالقاهرة  �لقاري  �ملوعد  يف 
تاأجلت ب48 �شاعة ب�شبب �إ�رص�ب 
�لتجارية  �ملالحة  م�شتخدمي 
�جلوية  �خلطوط  ل�رصكة  �لتابعني 
�جلز�ئر  �أن  �جلز�ئرية.يذكر 
منهم  عنا�رص  بثمانية  �شاركت 
�أربعة من �لإناث، بقيادة �ملدربني 
�لوطنيني، �لإ�شباين �أنطونيو مولينا 
بطاهر  وفاحت  �لذكور  لدى  �أورتيغا 

عند �لإناث.

بجاية  مولودية  فريق  تعّر�ض 
�لتنقل  يف  جديدة  خ�شارة  �إىل 
�مل�شيف  ملالقاة  قادهم  �لذي 
 19 �جلولة  �شمن  �لأربعاء  �أمل 
�لثانية،  �ملحرتفة  �لر�بطة  من 
�شل�شلة  »�ملوب«  يدخل  �أين 
�حل�شابات �شعيا منه على تفادي 
�لهاوية،  �لبطولة  �إىل  �ل�شقوط 
�لبجاوي  �لفريق  و�ن  خا�شة 
جدول  يف  و�شعيته  تعّقدت 
يف  �لتو�جد  خالل  من  �لرتتيب 
منطقة �خلطر، وهو �لذي يحتل 
�أن  �إل  �لأخري،  قبل  ما  �ملركز 
لغة حل�شابات جتعل �لبقاء لز�ل 
�لذي  �لبجاوي  �لنادي  �أقد�م  بني 
ميلك فر�شة لعب �شبع مقابالت 
من بقية برنامج �لبطولة �لوطنية 
د�خل �لقو�عد، ويحتاج »�ملوب« 
خم�ض  مبجموع  �لنت�شار  �إىل 
من  نقطة   15 وجمع  مقابالت 
فيما  �لبقاء  حتقيق  �شمان  �أجل 
رغم  �ملو�شم،  هذ�  من  تبقى 
على  �شهلة  تكون  لن  �ملهمة  �أن 

»ميا  عا�شمة  �أبناء  ت�شكيلة 
�لقوي  �لتناف�ض  ظل  يف  قور�يا« 
بني عدة �أندية معنية باللعب على 

تفادي �ل�شقوط.
�لالعب  جنا  �أخرى،  جهة  من 
حمقق  موت  من  غربي  م�شعود 
بعدما تعر�ض �إىل �لإ�شابة خالل 
�أول  فيها  �شارك  �لتي  �ملقابلة 
�أمام  »�ملوب«  ت�شكيلة  مع  �أم�ض 
�مل�شيف �أمل �لأربعاء، �أين �شقط 
�إثر  �لر��ض  على  �أر�شا  �لالعب 
قذف �لكرة بقوة ��شطدمت على 
بابتالع  وقام  ج�شده،  يف  �إثرها 
�أعو�ن  يتدخل  �أن  قبل  ل�شانه 
حا�رصين  كانو�  �لذين  �مللعب 
يف �مللعب ب�رصعة من �أجل نقل 
و�لذي  �مل�شت�شفى  �إىل  �لالعب 
خ�شع �إىل �لتدخل �لطبي متكنو� 
على �إثره من �إنقاذ �لالعب و�لذي 
كان لقي ت�شامنا و��شعا من طرف 
�أن�شار �لأمل، وهو �لذي يتو�جد 

حاليا يف �أح�شن حالة �شحية.
عي�شة ق.

رئي�ض  حمادي  بن  �أني�ض  عقد 
�لربج،  �أهلي  نادي  �إد�رة  جمل�ض 
�ملدرب  مع  طارئا  �جتماعا 
�م�ض  �أول  بوعكاز  معز  �لتون�شي 
�لفريق،  و�شعية  عن  لال�شتف�شار 
و�أ�شباب تر�جع نتائجه يف �لدوري، 
بتو�شيحات  حمادي  بن  وطالب 
�لت�شكيلة،  مردود  تر�جع  حول 
وفاق  �أمام  �لديربي  مبار�ة  خالل 
�شطيف، حيث ظهر �لفريق عاجز� 
ومل ي�شتطع جمار�ة �لن�شق �لعايل، 
نبيل  �لتون�شي  �أ�شبال  �لذي فر�شه 
�لعام  �ملدير  �أن  وعلم  �لكوكي، 

خالل  �شدد  �لرب�يجي،  للنادي 
على  �لتون�شي  بالفني  �جتماعه 
�لنتائج،  لأزمة  �إيجاد حل  �رصورة 
�جلولت  �لفريق يف  بها  �لتي مير 
�لأخرية، و�أكد بن حمادي �رصورة 
�لعودة �إىل �شكة �لنت�شار�ت، بدء� 
�شباب  �أمام  �ملقبلة  �ملبار�ة  من 
ق�شنطينة من �أجل تهدئة �لأو�شاع، 
و�مت�شا�ض غ�شب �لأن�شار، ويحتل 
جدول  يف   13 �ملركز  �لربج  �أهلي 
بر�شيد  �جلز�ئري  �لدوري  ترتيب 

22 نقطة.
ق.ر.

��شتعاد فريق �أمل �لأربعاء �لتو�جد 
يف �لبوديوم، بعدما عاد �إىل �عتالء 
�لرتتيب  جدول  يف  �لثالث  �ملركز 
عقب �لنت�شار �لثمني �لذي حققه 
مولودية  �مل�شيف  ح�شاب  على 
لقاء�ت  ت�شوية  حل�شاب  بجاية 
�لر�بطة �ملحرتفة  19 من  �جلولة 
�لثانية، حيث كان �لفوز �لذي حققه 
�أ�شبال �ملدرب كمال بوهالل كافيا 
بقوة  �للعب  مو��شلة  �جل  لهم من 
�ملو�شم  هذ�  �لأوىل  �لأدو�ر  على 
و�لتناف�ض حول �ل�شعود �إىل دوري 
بعد  على  ��شحو�  حيث  �لنخبة، 
ود�د  �لو�شيف  عن  نقاط  ثالث 
تلم�شان و�شت نقاط عن �ملت�شدر 
ت�شكيلة  ومتكنت  �ملدية،  �أوملبي 
من  �ملنو�ل  هذ�  على  »�لزرقا« 
نغمة  و��شتعادة  �لفوز  معانقة 
مقابالت  ثالث  بعد  �لنت�شار�ت 
�لفريق  خاللها  تو�جد  فوز،  دون 
يتفادى  �أن  قبل  فر�غ  فرتة  يف 
يف  جمهوره.  مع  ويت�شالح  �لغرق 
�رصيع  بدوره  ��شتغل  �ملقابل، 

على  �ل�شتقبال  فر�شة  غليز�ن 
عندما  زوغاري«  »طاهر  ملعبه 
نزل عليه �حتاد عنابة �شيفا عليه 
على  جنح  كامال،  بالز�د  وخرج 
�شباق  يف  ير�قب  �لبقاء  يف  �إثرها 
�لر�بع  مركزه  و��شرتجع  �ل�شعود 
يف جدول �لرتتيب على بعد نقطة 
ف�شلت  بينما  �لبوديوم،  وحيدة من 
ت�شجيل  يف  »بونة«  �أبناء  ت�شكيلة 
ثالث  وحققت  �إيجابية  نتيجة 

مقابلة دون فوز.
�أمل  فريق  حقق  جهته،  من 
�أمام  تاريخيا  �نت�شار�  بو�شعادة 
عليه  فاز  بعدما  وهر�ن  جمعية 
على  م�شجال  رد،  دون  ب�شد��شية 
�شمحت  ثقيلة،  نتيجة  �إثرها 
�لرتقاء يف جدول  �لأمل  لت�شكيلة 
�أندية  من  و�لقرت�ب  �لرتتيب 
�لفوز  حقق  �لذي  وهو  �لبوديوم، 
�لفارق  وقل�ض  �لتو�يل  على  �لثاين 
عن �أندية �ملقدمة على بعد �شت 

نقاط فقط عن �ملركز �لثالث.
عي�شة ق.

غربي يبتلع ل�شانه وينجو من املوت

�ملوب يحتاج 15 نقطة ل�ضمان �لبقاء

اأهلي برج بوعريريج

بن حمادي يبدي ��ضتياءه لبوعكاز

�شريع غليزان يوا�شل مراقبة �شباق ال�شعود

�أمل �لأربعاء ي�ضتعيد �ملركز 
�لثالث وبو�ضعادة ت�ضرب بقوة
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بات فريق مولودية العلمة مهددا 
الر�صيد  من  نقاط  �صت  بخ�صم 
الأموال  ت�صوية  �رضورة  ظل  يف 
النادي  لعب  بها  يدين  التي 
عبا�س  املالك  عبد  ال�صابق 
و500  مليار  مببلغ  يدين  والذي 
ف�صلت  مثلما  �صنتيم،  مليون 
الدولية  الريا�صية  املحكمة  به 
ل�صاحله بعدما رفع �صكوى �صد 
حت�صيل  اأجل  من  النادي  اإدارة 
العالقة،  املالية  م�صتحقاته 
»البابية«  اإدارة  �صتكون  اأينم 
 500 مبلغ  حتويل  على  ملزمة 
مليون �صنتيم يف ح�صاب الالعب 
احلايل  فيفري   27 تاريخ  قبل 
�صهر  نهاية  �صنتيم  مليار  وقيمة 
ميلك  ل  حيث  القادم،  اأفريل 

امل�صوؤولني حاليا من خيار �صوى 
التهديد  اأو  باملواعيد  التقيد 
قبل  الر�صيد  ن  نقاط   6 بخ�صم 
نهاية املو�صم اجلاري. يف �صياق 
اإدارة مولودية  منف�صلن طماأنت 
العلمة لعبي الفريق بخ�صو�س 
العالقة  املالية  امل�صتحقات 
اإثر ذلك  التي يدينون بها وعلى 
التدريبات  مقاطعة  با�رضوا 
ت�صوية  �رضورة  على  م�رضين 
اأموالهم التي يدينون بها مقابل 
جمددا،  التدريبات  على  العودة 
اأقدم م�صريون  ال�صدد  ويف هذا 
من اإدارة »البابية« على الجتماع 
بالالعبني �صبيحة اأم�س يف غرف 
م�صعود  ملعب  مالب�س  تغيري 
اإليهم  احلديث  اأجل  من  زوغار، 

العالقة،  الأموال  م�صكلة  عن 
والتي قاموا على اإثرها بطماأنة 
ا�صتالم  بخ�صو�س  اجلميع 
اأ�رضع  يف  املالية  م�صتحقاتهم 
وت�صوية  ال�صبل  اإيجاد  بعد  وقت 
من  الأموال  �صحب  م�صكل 
اإىل  حتويلها  اأجل  من  البنك 
ت�رض  حيث  الالعبني،  اأر�صدة 
على  العلمة  مولودية  اإدارة 
اإيقاف  اأجل  من  لعبيها  اإقناع 
املقاطعة والرتكيز على ما تبقى 
احلايل،  الكروي  املو�صم  من 
رئي�س  تقدم  الغر�س  ولهذا 
بوعد  للفريق  الهاوي  النادي 
اإىل الالعبني بت�صوية اجلور التي 
احتاد  مقابلة  ابعد  بها  يدينون 
الأ�صبوع  نهاية  املقررة  عنابة 

 20 اجلولة  حل�صاب  اجلاري 
الثانية.  املحرتفة  الرابطة  من 
واأ�رض الالعبون القدامى لتعداد 
غرار  على  العلمة  مولودية 
ت�صوية  على  معن�رض  الالعب 
امل�صتحقات املالية التي يدينون 
بها وتعود غل املو�صم املن�رضم 
يدينون  لزالوا  الذين  وهم 
ي�رضون  �صهرية  اأجور  ب�صتة 
عن  احلديث  قبل  تلقيها  على 
اأموال هذا املو�صم، وهم الذين 
اإيجاد  بالعمل على  تلقوا وعودا 
ت�صمح  التي  املالية  املوارد 
امل�صتحقات  م�صكل  باإنهاء  لهم 
الثالثي  خالل  لالعبني  املالية 

الأول من العام اجلاري.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

املفاو�صات  يف  النطالق  مقابل 
رفقة الأندية الراغبة يف خدماته، 
حيث اأ�صحى بن رحمة جنم الفريق 
وهو  املو�صم  هذا  انطالق  منذ 

املالعب  يف  وي�صول  يجول  الذي 
ب�صمته  و�صع  اإل  مباراة  ول يرتك 
جعلته  امل�صتجدات  هذه  فيها، 
كبرية  اجنليزية  اأندية  لعاب  ي�صيل 
اهتمامها  عن  اأعربت  باجنلرتا 
توتنهام،  �صورة  يف  بخدماته 

نيوكا�صل واأ�صتون فيال.
رحمة  بن  يوا�صل  اأن  ي�صتبعد  ول 
يف  برينتفورد  ناديه  مع  م�صواره 
حتقيق  يف  الفريق  جنح  حال 
النلجيزي  الدوري  اإىل  ال�صعود 
يتناف�س  الذي  وهو  املمتاز، 

الثالث  التاأ�صريات  اإحدى  على 
املوؤهلة اإىل ال�صعود، حيث ي�صمن 
والثاين  الأول  املركز  �صاحبي 
جتري  بينما  مبا�رضة،  ال�صعود 
دورة ال�صعود بني اأ�صحاب املراكز 
يح�صد  واخلام�س،  الرابع  الثالث، 

التاأ�صرية  امل�صغرة  بالدورة  الفائز 
الثالثة املوؤهلة اإىل ال�صعود.

تيمو�صنت  مدينة عني  لبن  و�صبق 
�صابقة  ت�رضيحات  يف  ك�صف  اأن 
يف  اأولويته  الإجنليزي  لالإعالم 
بدوري  املقبل  املو�صم  اللعب 

برهن  واأنه  خا�صة  »الربميرليغ«، 
بدوري  اللعب  يف  ا�صتحقاقه  على 
بف�صل  اأكرب،  م�صتوى  ويف  اف�صل 
التي  الرائعة  الفنية  امل�صتويات 
والتمريرات  والهداف  يقدمها 

احلا�صمة التي يقدمها.

ال ي�شتبعد اأن يوا�شل مع النادي يف حال ال�شعود للربميرليغ

اإدارة برينتفورد ت�ضرتط 30 
مليون اأورو للتخلي عن بن رحمة

لن تتنازل اإدارة فريق برينتفورد االإجنليزي ب�شهولة عن خدمات العبها الدويل 
اجلزائري �شعيد بن رحمة الذي يتواجد �شمن مفكرة عدة اأندية كربى ترغب يف 

احل�شول على خدماته والتعاقد معه خالل فرتة التحويالت ال�شيفية املقبلة، وذلك 
بعد التاألق الالفت الذي يقدمه مهاجم املنتخب الوطني يف مناف�شة الدرجة االأوىل 

االإجنليزية، ويف هذا ال�شدد ك�شفت تقارير اإعالمية اجنليزية يف �شورة موقع »فوتبول 
ليغ« اأن اإدارة النادي االإجنليزي ا�شرتطت قيمة 30 مليون اأورو 

نيمار يغري موقفه من البقاء بالبي اأ�س جي

امل�شوؤولون اجتمعوا بالالعبني الحتواء اأزمة مقاطعة التدريبات

اإدارة البابية ملزمة بدفع 500 مليون لعبا�س 
قبل 27 فيفري

بعد اجتماع ممثليها اأم�س باأحد فنادق العا�شمة

اأندية الرابطة املحرتفة الثانية 
تهدد مبقاطعة جلولة 20 

الرابطة  اأندية  قررت 
مقاطعة  الثانية  املحرتفة 
من   20 اجلولة  مباريات 
بعد  الوطنية،  البطولة 
ممثلي  جمع  الذي  الجتماع 
متثل  التي  ال16  الفرق 
خرجت  والتي  املناف�صة، 
املباريات  لعب  عدم  بقرار 

املقبل  ال�صبت  املربجمة 
املايل  الدعم  غياب  ب�صبب 
املعنية  الفرق  ي�صع  والذي 
ظل  يف  التهديد  طائل  حتت 
ا�صتيفاء  على  قدرتها  عدم 
وت�صوية  الفرق  حاجيات 
امل�صتحقات املالية لالعبيها 
م�صتحقات  اإىل  تعود  والتي 

املو�صم  من  عالقة  مالية 
الكروي املن�رضم، الأمر الذي 
املرتتبة  الديون  �صقف  رفع 
لعبيها  نحو  الفرق  على 
القدامى واحلاليني. ويف هذا 
املعنية  الأندية  فاإن  ال�صدد، 
الالعبني  اإجازات  دفع  تعتزم 
املحرتفة  الرابطة  اإىل 
جملة  خالل  من  القدم  لكرة 
بها  خرجت  التي  القرارات 
باأحد  اجتماعها  خالل  اأمي 
اجل  من  العا�صمة  فنادق 
ال�صعبة  الو�صعية  اإىل  النظر 
من  وذلك  بها،  متر  التي 
ال�صلطات املعنية  اجل و�صع 
بخ�صو�س  م�صوؤولياتها  اأمام 
اأو  مطالبها  اإىل  ال�صتجابة 
نحو  ح�صبها  قدما  امل�صي 

عدم اللعب هذا ال�صبت.
عي�شة ق.

فرن�صي  �صحفي  تقرير  ك�صف 
يف  وا�صح  تغيري  عن  اأم�س 
دا  نيمار  الربازيلي  موقف 
�صان  باري�س  جنم  �صيلفا، 
مع  البقاء  من  جريمان، 
ا  حري�صً نيمار  وكان  ناديه، 
جريمان  �صان  مغادرة  على 
والعودة  املا�صي،  ال�صيف 
يقرر  اأن  قبل  بر�صلونة،  اإىل 

ف�صل  بعد  النهاية  يف  البقاء 
املفاو�صات بني الناديني، على 
ال�صيف  حلمه يف  اأمل حتقيق 

املقبل.
وبح�صب �صحيفة »لو باريزيان« 
ل  نيمار  فاإن  الفرن�صية، 
عقده  جتديد  مطلًقا  ي�صتبعد 
ملا  وال�صتمرار  باري�س،  مع 
بعد �صيف 2022 موعد نهاية 

نيمار  وتعر�س  احلايل،  عقده 
على  الإ�صابات  من  للعديد 
املا�صيني،  العامني  مدار 
لكنه الآن عاد للعب من جديد 
فاته  ما  لتعوي�س  وي�صعى 
مل�صادر  وفقا  باري�س،  مع 
من  مقربة  لل�صحيفة  خا�صة 
الالعب، واأكدت تلك امل�صادر 
لل�صحيفة اأن نيمار يتقبل الآن 

�صان جريمان  البقاء يف  فكرة 
عقده  انتهاء  موعد  بعد  حتى 
اأبيدال،  اإيريك  احلايل.وكان 
لرب�صلونة،  الفني  ال�صكرتري 
باأن  قد �رضح يف وقٍت �صابق، 
ناديه �صيجدد املفاو�صات مع 
�صان جريمان بال�صيف املقبل، 

من اأجل ا�صتعادة نيمار.
ق.ر.

بعد ال�شقوط املدوي اأمام م�شر يف كاأ�س العرب لالأمم اقل من 20 �شنة

اخل�ضر اأمام حتمية التدارك اأمام فل�ضطني
اأ�صحى املنتخب الوطني لكرة 
الذي  �صنة   20 من  لأقل  القدم 
ثقيلة  بنتيجة  اأم�س  اأول  �صقط 
بنتيجة  امل�رضي  نظريه  امام 
بن  حممد  الأمري  مبلعب   4-1
�صمن  الدمام،  مبدينة  فهد 
املجموعة  عن  الأوىل  اجلولة 
لالأمم  العرب  لكاأ�س  الثالثة 
بال�صعودية  اجلارية  للفئة، 
والفوز  التدارك  حتمية  اأمام 
يف اللقاء القادم اأمام فل�صطني 
جتمعهما  التي  املباراة  يف 
الحتادية  اأكدته  ح�صبما  غدا 
وكتبت  القدم،  لكرة  اجلزائرية 
موقعها  على  الفدرالية  الهيئة 

الغري  ><البداية  اللكرتوين: 
موفقة للمنتخب الوطني جتعله 
اللقاء  يف  الفوز  حتمية  امام 
القادم امام نظريه الفل�صطيني 
اجلمعة  يوم  اإجراوؤه  املقرر 
البلد  مواجهة  قبل  فيفري   21
ال�صعودية  العربية  املنظم، 
كما  فيفري«،   26 الثنني  يوم 
اأن زمالء مروان  الفاف  اأكدت 
نادي  رفقة  النا�صط  زروقي 
جزاء  ركلة  �صيع  الذي  بارادو 
واجهوا  قد  الثاين  ال�صوط  يف 
هذا  يف  تنظيما  اأكرث  مناف�صا 

اللقاء.
نف�س  عن  اللقاء  ويف 

املنتخب  فاز  املجموعة، 
ح�صاب  على  ال�صعودي 
الفريق  فل�صطني 4-0، ويواجه 
الفل�صطيني  نظريه  اجلزائري 
عقبل  فرباير   21 اجلمعة  يوم 
امام  الول  الدور  يختتم  ان 
يوم  ال�صعودية  املنظم  البلد 
وانطلقت  فيفري،   24 الثنني 
بعثها  التي  املناف�صة،  هذه 
بعد  جمددا  العربي  الحتاد 
الثنني  �صنوات  ثماين  غياب 
املن�رضم باإجراء اأربعة لقاءات 
 ،2-1 العراق-تون�س  وهي: 
عن   0-2 موريتانيا-الكويت 
املغرب- الوىل،  املجموعة 

ومدغ�صقر-  2-4 البحرين 
)ملجموعة   3-4 جيبوتي 
الثانية، ي�صار اإىل اأن اأول فريقني 
يتاأهالن  جمموعة   كل  من 
هذه  من  النهائي  ربع  للدور 
هذه  يف  املناف�صة.وي�صارك 
الدورة 16 منتخبا موزعة على 
على  جترى  جمموعات،  اأربع 
ثالث مدن �صعودية : الريا�س، 
الدور  ويلعب  اخُلرب،  و  الدمام 
 2 الثنني  يوم  النهائي  ن�صف 
من  اأيام  ثالث  قبل  مار�س، 
اللقاء النهائي املربمج مبلعب 
»الأمري حممد بن فهد« مبدينة 

الدمام.

لو�س اأجنلو�س غاالك�ضي ي�ضرع باأوىل 
خطوات ا�ضتقدام مي�ضي

اأجنلو�س  لو�س  ي�صعى 
الأمريكي  غالك�صي 
مدوية،  مفاجاأة  لإحداث 
مي�صي،  ليونيل  ب�صم 
بعد  بر�صلونة  اأ�صطورة 
اجلاري،  املو�صم  نهاية 
 2( مي�صي  عقد  وينتهي 
بنهاية  ب�صلونة  مع  عاًما 
املو�صم املقبل، يف الوقت 
الذي ميلك فيه بندا مينحه 
نهاية  يف  الرحيل  اأحقية 
دفع  دون  احلايل،  املو�صم 
ونقلت  للنادي،  مقابل  اأي 
عن  »ماركا«  �صحيفة 
»راديو  الإذاعي  الربنامج 
الأرجنتيني،  كونتيننتال« 
بارو�س  جيريمو  اأن 
الفني  املدير  �صيلوتو 
اأجنلو�س غالك�صي،  للو�س 
مي�صي،  بالتعاقد مع  مهتم 

زلتان  رحيل  بعد  خا�صة 
الذي  اإبراهيموفيت�س 
اإىل  وان�صم  النادي  غادر 
ميالن، واأ�صار التقرير اإىل 
الأرجنتيني  املدرب  اأن 
خورخي  مع  حتدث 
مي�صي، والد قائد بر�صلونة 
ابنه  كان  اإذا  ما  ملعرفة 
دوري  يف  باللعب  �صيهتم 

اأم  الأمريكي  املحرتفني 
يوجد  ل  الآن  ل.وحتى 
فيما  ملمو�س  تطور  اأي 
مي�صي  م�صتقبل  يخ�س 
مع بر�صلونة، وهو ما دفع 
جالك�صي  اأجنلو�س  لو�س 
خطف  نحو  للتحرك 

»الربغوث«.
ق.ر.

ق.ر.



�صحفي  تقرير  ك�صف 
احتمالية  عن  اأم�س  فرن�صي 
جنم  مبابي  كيليان  رحيل 
يف  جريمان،  �صان  باري�س 
ال�صيفية  االنتقاالت  فرتة 

�صحيفة  وبح�صب  املقبلة، 
»لو باريزيان« الفرن�صية، فاإن 
عقد مبابي مع �صان جريمان 
ميتد حتى �صيف 2022، لكنه 
املو�صم  بنهاية  يرحل  قد 
الفريق  تعر�س  اإذا  اجلاري 
اأمل جديدة  الباري�صي خليبة 
يف دوري اأبطال اأوروبا، ياأتي 
ي�صعى  الذي  الوقت  يف  ذلك 
جريمان  �صان  باري�س  فيه 
من  ملبابي  عر�س  لتقدمي 
واأ�صار  عقده.  جتديد  اأجل 
التقرير اأن التجارب االأخرية 
جريمان  �صان  باري�س  لفريق 

يف دوري اأبطال اأوروبا تركت 
اأثرا �صلبيا لدى مبابي، وخ�رس 
�صان جريمان يف ذهاب ثمن 
اأمام  االأبطال  دوري  نهائي 
بهدفني  دورمتوند  بورو�صيا 
مقابل هدف، ويف حالة ف�صل 
الأدوار  الو�صول  يف  الفريق 
بعيدة يف دوري االأبطال هذا 
املو�صم �صيقرر مبابي مغادرة 
مبابي  ا�صم  وارتبط  الفريق، 
جوفنتو�س  اإىل  باالنتقال 
اإال  مدريد،  وريال  وليفربول 
اأن االأخري يعترب االأكرث جدية 

وجاهزية ل�صمه.

مهاجم  �صيلفا  دا  نيمار  عزز 
تفوقه  جريمان  �صان  باري�س 
يف  الربازيل  اأ�صاطري  على 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  تاريخ 
هدفا  نيمار  �صجل  فقد 
الهزمية  خالل  اأم�س  اأول 

بورو�صيا  م�صيفه  اأمام 
ذهاب  يف   2-1 دورمتوند 
القارية،  لبطولة  نهائي  ثمن 
هدفني  اإىل  ر�صيده  رافعا 
هذا  ت�صامبيونزليغ  يف  فقط 
املو�صم، لكن �صبكة »�صكواكا« 

لالإح�صائيات، اأبرزت اأن نيمار 
و�صلت ح�صيلته االإجمالية اإىل 
االأبطال،  دوري  يف  هدفا   34
جي  اأ�س  بي  بقمي�س  �صواء 
نيمار  اأن  ولفتت  بر�صلونة،  اأو 
اأكرث  البطولة  هذه  يف  اأحرز 
من جمموع ما �صجله مواطناه 
هدفا   14 الظاهرة  رونالدو 
يذكر  هدفا.   18 ورونالدينيو 
دوري  لقب  اأحرز  نيمار  اأن 
عام  البار�صا  مع  االأبطال 
مع  رونالدينيو  و�صبقه   2015
نف�س الفريق يف 2006، بينما 
التتويج  عن  رونالدو  عجز 
طوال  االأذنني  ذات  بالكاأ�س 

م�صريته.

بات الرنويجي هاالند اأ�رسع 
اأهداف   10 اإىل  ي�صل  العب 
بعد  اأوروبا  اأبطال  دوري  يف 
�صان  باري�س  اأمام  ثنائيته 
على  هاالند  زوّقع  جريمان، 
دوري  يف  العا�رس  هدفه 
�صبع  خالل  اأوروبا  اأبطال 

مل  ما  وهو  فقط  مباريات 
و�صّجل  قبل،  من  يحدث 
هاالند ثنائية قاد من خاللها 
االأملاين  دورمتوند  بورو�صيا 
باري�س  �صيفه  على  للفوز 
الفرن�صي  جريمان  �صان 
نهائي  ثمن  ذهاب  يف   1-2

وقال  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
جائزة  نال  الذي  الرنويجي 
املباراة:  يف  العب  اأف�صل 
اأن  جميل  الإح�صا�س  »اإنه 
الفريق  ميداننا،  على  نفوز 
كان  �صيء  كل  رائعاً،  كان 

مثالياً هذه الليلة«.

يورغن  ليفربول  رف�س مدرب 
املواجهة  اعتبار  كلوب 
منتهية،  مدريد  اأتلتيكو  مع 
خارج  فريقه  خ�رس  بعدما 
م�صاء  نظيف  بهدف  اأر�صه 
ثمن  اإياب  يف  اأم�س  اأول 
اأبطال  دوري  م�صابقة  نهائي 
اإىل  ليفربول  وعاد  اأوروبا، 
الذي  »مرتوبوليتانو«  ملعب 
امل�صابقة  بلقب  تتويجه  �صهد 
عانى  اأنه  بيد  املا�صي،  العام 
كثريا الخرتاق الدفاع املنظم 
كلوب  وقال  مدريد،  الأتلتيكو 
»بي تي  ل�صبكة  يف ت�رسيحات 
»ما  اللقاء:  عقب  �صبورت« 
حدث مل يتوجب حدوثه متاما 

القتالية  كانت  حدث،  لكنه 
توقعناها،  التي  واالأجواء 
عديدة  اأجزاء  اأحببت  لكنني 
متخلفون  نحن  املباراة،  من 
فقط بهدف يف الن�صف االأول، 
ويف الن�صف الثاين �صنلعب على 
»افتقدنا  واأ�صاف:  ملعبنا«، 
الفعالية يف الثلث االأخري، ومع 
دفاعهم  كان  قدموه  ما  كل 
داخل منطقة اجلزاء مذهال، 
وحيد  بهدف  تتخلف  عندما 
اأمام فريق كهذا ال يريد �صوى 
كانت  رمبا   0-0 كهذه،  نتيجة 

نتيجة جيدة بالن�صبة اإليهم«.
مهاجمه  اأن  كلوب  واأكد 
تعر�س  ماين  �صاديو  ال�صنغايل 

على  الإجباره  لال�صتفزاز 
واحل�صول  االأخطاء  ارتكاب 
على بطاقة �صفراء، علما باأنه 
ال�صوطني،  بني  ا�صتبداله  مت 
وزاد: »لقد مت ا�صتهدافه، كان 
ذلك وا�صحا، اأرادوا التاأكد من 
�صفراء،  بطاقة  على  ح�صوله 
االأول،  ال�صوط  �صوى  مير  مل 
تكون  اأن  عليك  كحكم  لكن 
االأجواء،  هذه  يف  حقا  قويا 
ما  على  اأنا  اأحدا،  نلوم  لن 
»اأمامنا  وا�صتطرد:  يرام«، 
ن�صفي  بني  ا�صرتاحة  اأطول 
املواجهة و�صن�صتغلها، مرحبا 
االأمر  ينته  اأنفيلد، مل  بكم يف 

بعد«.

بطاقة  على  كلوب  وح�صل 
ذلك  وعن  اللقاء،  يف  �صفراء 
قال: »كان االأمر مبالغا به، اأنا 
هناك  كانت  هل  جدا،  متاأكد 
الهدف،  قبل  لنا  متا�س  رمية 
لكن ذلك ال ي�صاعد على البقاء 
يرتكبون  الب�رس  كل  هادئا، 
قائد  وتعر�س  االأخطاء«، 
هندر�صون  جوردان  ليفربول 
الثاين،  ال�صوط  يف  الإ�صابة 
ال�صتبداله،  املدرب  دفع  ما 
»كانت  ذلك:  عن  كلوب  وقال 
اأن  واأمتنى  الركبة  اأوتار  يف 
يكون خروجه احرتازيا، ل�صت 
لكننا   %100 بن�صبة  متاأكدا 

�صرنى«.

جنح اأتلتيكو مدريد االإ�صباين 
ليفربول  بالتغلب على �صيفه 
االإجنليزي حامل اللقب 0-1 
�صمن ذهاب دور ثمن النهائي 
اأوروبا  اأبطال  دوري  من 
الثالثاء، و�صجل هدف فريق 
دييغو  االأرجنتيني  املدرب 
�صيميوين العبه �صاوول نيغيز 
املباراة  من  مبكر  وقت  يف 
وهذه  الرابعة،  الدقيقة  عند 
يف  للريدز  الثانية  اخل�صارة 
هذا  اأوروبا  اأبطال  دوري 
بال  م�صرية  مقابل  املو�صم 
هزمية يف الدوري االإجنليزي، 
يورغن  املدرب  فريق  وعلى 
يف  االأمور  يقلب  اأن  كلوب 
مار�س   11 يف  االإياب  مباراة 
ملعبه  اأر�صية  على  القادم 
اإذا  وذلك  اأنفيلد،  التاريخي 
ما اأراد رفاق النجم امل�رسي 
بعيداً  امل�صي  �صالح  حممد 

يف رحلة الدفاع عن لقبهم.
االأول  ال�صوط  ليفربول  اأنهى 

لكن   ،%71 بلغ  با�صتحواذ 
لنجوم  حقيقية  فر�س  دون 
حممد  امل�رسي  هجومه 
�صالح، ال�صنغايل �صاديو ماين 
فريمينو،  روبرتو  والربازيلي 
هدف  تعوي�س  عليه  وتعني 
وح�صل  املبكر،  اأتلتيكو 
الربازيلي رينان لودي مدافع 
جائزة  على  مدريد  اأتلتيكو 
املباراة  يف  العب  اأف�صل 
نظراً لدوره الكبري يف اإبطال 

فعالية حممد �صالح.
الرنويجي  تاألق  املقابل،  يف 
مانحاً  ملفت  ب�صكل  هاالند 
دورمتوند  بورو�صيا  فريقه 
على  االأف�صلية  االأملاين 
جريمان  �صان  باري�س  �صيفه 
�صوط  بعد   ،1-2 الفرن�صي 
خطورة  مع  �صلبي  اأول 
االأر�س  الأ�صحاب  اأو�صح 
منح هاالند التقدم لبورو�صيا 
متابعته  من  دورمتوند 

الربازيلي  ورّد  حائرة،  لكرة 
االإ�صابة  من  العائد  نيمار 
التعادل  هدف  بت�صجيله 
م�صتفيداً من متريرة مبابي، 
ليفر�س  عاد  هاالند  لكن 
بت�صجيله  للقاء  جنماً  نف�صه 
رائعة  ت�صديدة  من  الثاين 
اجلزاء،  منطقة  خارج  من 
ودخل توخيل بت�صكيلة مثرية 
ال�صيء  بع�س  لال�صتغراب 
�رسيح  مهاجم  بال  لعبه  اإثر 
كافاين  االأوروغوياين  تاركاً 
على  اإيكاردي  واالأرجنتيني 
على  ومعتمداً  البدالء  دكة 
االأرجنتيني دي ماريا ونيمار 
اإذ  املقدمة،  يف  ومبابي 
الثالثي  فاعلية  تظهر  مل 
باري�س  �صيطرة  مع  ال�رسيع 
الكرة  على  جريمان  �صان 
لتاأتي اخلطورة عرب مرتدات 
باري�س  ويحتاج  دورمتوند، 
بهدف  للفوز  جريمان  �صان 

دون رد للتاأهل.
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دوري اأبطال اأوروبا

حامل �للقب ي�ضقط �أمام �أتلتيكو وهاالند 
يطيح بالبي �أ�س جي

كلوب: �الأمر مل ينته بعد �ضنلتقي يف �أنفيلد

رقم تاريخي لهاالند بدوري �أبطال �أوروبا

حكيمي يلّمح لتوديع ريال مدريد

مبابي يحدد �ضرطا للرحيل عن �لبي �أ�س جي

نيمار يعزز �لتفوق على رونالدو ورونالدينيو

اأ�رسف  املغربي  اعرتف 
بورو�صيا  مدافع  حكيمي 
مل  م�صتقبله  باأن  دورمتوند، 
يوقع  قد  واأنه  بعد  يح�صم 
النادي  مع  نهائيا  عقدا 
له  يلعب  الذي  االأملاين، 
مدريد،  ريال  من  معارا 
فوز  خالل  حكيمي  وتاألق 
دورمتوند على �صيفه باري�س 
م�صاء   1/2 جريمان  �صان 
دور  ذهاب  يف  اأم�س  اأول 
اأبطال  لدوري  النهائي  ثمن 

عرو�صه  موا�صال  اأوروبا 
اإىل  ويتطلع حكيمي  اجليدة، 
واملزيد  التطور  موا�صلة 
من امل�صاركة يف املباريات، 
حيث اأبدى تقبال الحتماالت 
عدم عودته اإىل ريال مدريد 
مع انتهاء اإعارته يف ال�صيف 
املقبل. وقال حكيمي، خالل 
�صحيفة  ن�رستها  ت�رسيحات 
»ديلي ميل« الربيطانية اأم�س: 
»كل �صيء ميكن اأن يحدث يف 
ونرى  �صننتظر  لكننا  جوان، 

ال�صيف«،  �صيحمل  ماذا 
اأنني  اأفكر فيه  واأ�صاف: »ما 
وموا�صلة  امل�صاركة  اأريد 
اأملانيا  يف  هنا  التطور، 

رئي�س بورتو يعلن �عتز�ل كا�ضيا�س
رئي�س  كو�صتا  دا  بينتو  اأعلن 
اعتزال  الربتغايل  بورتو 
كا�صيا�س  اإيكر  االإ�صباين 
بعد  الفريق،  مرمى  حا�س 
باالإجنازات،  مليئة  م�صرية 
اأول  اأعلن  قد  كا�صيا�س  وكان 
اأم�س تر�صحه لرئا�صة االحتاد 
حيث  القدم،  لكرة  االإ�صباين 
احلايل  الرئي�س  �صيناف�س 
لوي�س روبيالي�س يف االنتخابات 

املقبلة، وقال دا كو�صتا، خالل 
�صحيفة  نقلتها  ت�رسيحات 
»اأبوال« الربتغالية: »كنت �صعيًدا 
معنا،  كا�صيا�س  بوجود  للغاية 
جًدا،  مل�صني  موقف  له  وكان 
معي  الغداء  لتناول  اأتى  حيث 
لرئا�صة  الرت�صح  اإعالنه  قبل 
واأبلغني  االإ�صباين،  االحتاد 
م�صريته  �صينهي  واأنه  بقراره 
»كا�صيا�س  واأ�صاف:  الكروية«، 

لعب خاللها  رائعة،  م�صرية  له 
لناديني فقط، ونحن نعرف اأن 
وكان  قلبه«.   يف  الناديني  كال 
كا�صيا�س قد تعر�س الإ�صابة يف 
القلب، خالل اإحدى اجلل�صات 
ماي  يف  لبورتو  التدريبية 
املا�صي، لكنه رف�س االعتزال 
بالنادي  مرتبطا  وا�صتمر 
ي�صارك،  اأن  دون  الربتغايل 
كا�صيا�س  »�صنفتقد  وختم: 

املباراة  قبل  وحتى  ك�صخ�س، 
اأر�صل  االأخرية �صد غيماري�س 
خلع  لغرفة  م�صورة  ر�صالة 
الالعبني«،  لت�صجيع  املالب�س 
يف  م�صريته  كا�صيا�س  وبداأ 
وتوج  مدريد،  ريال  �صفوف 
بكل االألقاب املحلية والقارية 
اأن  قبل  املرينغي،  بقمي�س 
لين�صم   2015 �صيف  يف  يرحل 

اإىل بورتو.



من  دعكم  و  �أهال  و  مرحبا 
�لر�سميات ...

 ... �ملجرة  هذه  ... يف  هنا 
يلحظها  مل  نادرة  فئة  نحن 
د�ئما  كنا  نحن  �لكثري... 
منتهى  يف  �أُنا�ساً  و�أبد� 
تلك  مثل  مثلنا  �لغمو�ض 
�آخر  �لتي ت�رشح يف  �لكلمات 
يهتم  ما، وال  رو�ية  �سفحات 

ملعانيها �أحد...
تع�سق  �لتي  �لفئة  ل�سنا  نحن 
�أو  �ل�ساخبة  �ملو�سيقى 
�لفخمة  �ملطاعم  �أو  �لقهوة 
و�الأفر�ح  �ملنا�سبات  �أو 
و  و�ل�سفر  �لت�سوق  حتى  وال 

�لرحالت...
نحن �أ�سمى بكثري...

...
غري  �لعبثيون...  نحن 

�ملهتمني ...
و�ىل  �لطبيعة  من  نحن 

�لطبيعة ...
باملوجود�ت  �ملتاأثرون   
و  �رشها  عن  �ملت�سائلون 

ملا  �ملتمعنون  خباياها، 
�إىل  �ملنتمون  منها  ك�سف 
�لكرة  �سطح  زين  �سيء  كل 
و  �الأزرق  نحن  �الأر�سية... 
و  �لبني  و  و�الأبي�ض  �الأخ�رش 
�الأ�سفر و �الأ�سود و �ل�سعاع... 
نحن  و�ل�سماء،  �لبحر  نحن 
نحن  �لنباتات،  و  �ملياه 
تربة،  نحن  �أمو�ج،  و  �سحب 
نحن �سحر�ء و رمال،  نحن 
و  جنوم  نحن  ظالم  و  ليل 
�سهب و كويكبات... فهل من 

م�ستمع...
غ�سنا  بحر�  ر�أينا  �إن  نحن 
نغط�ض  فيه،  باأفكارنا 
مبخيلتنا �إىل �لعامل �ملو�زي، 
�إىل  �ملياه،  حتت  حياة  �إىل 
حتت  موجودة  حقيقية  جنة 
�سطح  على  �الأزرق  �جلزء 
��ستمتع  �الأر�سية،  �لكرة 
بروؤية  �آخرين  �أ�سخا�ض 
بعيد،  من  فقط  زرقتها 
و  �ساحلها  على  �لتجول  �أو 
�سماع �سوتها فقط، نحن من 

تخيلنا و ت�ساءلنا عن �رش تلك 
�الأ�سو�ت كيف وملاذ� ؟

جلنا  بر�ً  مررنا  �إذ�  نحن   
جبنا  و  وكيلومرت�ت  �أمياال 
جلنا  ووديان  جباال  و  �سهوال 
و  رو��سي  و  �نهار  و  حد�ئق 
بكل  متاأثرين  عديدة،  ربوع 
�سيء يتحرك فيها بنظام تام 
نحن  م�ستمرة...  ب�سفة  و   ،
�نتمينا �إىل قطرة ندى وورقة 
�لنباتات وع�سفور  �أور�ق  من 
من  يغني  �سجرة  غ�سن  فوق 
بعيد... و قلنا منذ متى و�إىل 

�أين ؟
و عرفنا  �ل�سماء  تاأملنا  نحن 
�سماء فح�سب...  لي�ست  �أنها 
عظيم  كوين  �سقف  هي 
�سم�ض  به  علقت  جد�... 
حل  �أن  و  بالنهار  �سحب  و 
باملجوهر�ت  تزين  �لليل 
و  �لنجوم  من  �لالمتناهية 
معدودة...  �لال  �لكويكبات 
عن  ت�ساءلنا  و  �لقمر  ر�أينا 
�ل�سم�سية  �ملجموعة  �رش 

و  �أدركناه  ما  �خرتقنا  و 
ما  حول  �لف�سول  �نتابنا 
�آالف  حتتويه  �أن  ميكن 
وهل  �الأخرى...  �ملجر�ت 
بها �أ�سخا�ض مثلنا �أو كائنات 
�أو مكنونات و موجود�ت ... 
تنهدنا هل ميكن ذلك و هل 

ذلك معقول ؟
�ل�سحر�ء  نزر  مل  نحن 
ال  فعل...  �أحدنا  رمبا  بتاتا، 

�أدري...
لكن �أحببنا �الألو�ن �ملختلفة 
من  تتغري  من  تتغري  �لتي 
مييل  �أبي�ض  �آخر  �إىل  مكان 
مييل  و�أ�سفر  �ل�سفرة  �إىل 
�إىل �لبني و بني غامق يزد�د 
�أ�سود  �إىل  مييل  ظالما 
خافت لي�ض باأ�سود حالك... 
�لذي  �للون  عن  ت�ساءلنا  ثم 
�إن  عليه  نتح�سل  �أن  ميكن 
لون  كل  من  حفنة  مزجنا 
�أن  البد   ، �الألو�ن  هذه  من 
يكون مزيجا المعا ت�سع فيه 
كل حبة رمل بنف�سها لتظهر 

ت�ساءلنا  ثم  لونها.  جمال 
�لالمتناهي  �لعدد  عن 
�لذي ال ميكن �أن نتخيله... 
�لرمل  حبات  عدد  عن 
ميكن  �سفر�  كم  و  هناك 
نحن  �لعدد...  يحتوي 
�لغروب  و  �ل�رشوق  �أحببنا 
ن�سهده  مل  و�إن  هناك 
و  ت�رشق  �سم�ض  بتاتا... 
تغرب  ثم  تعتليها  �سفرة 
وبني  تكت�سيها...  حمرة  و 
�سم�ض  �أ�سعة  �الثنني 
تخرتق �ملكان ... و �سحب 
�ل�رشوق  تقا�سمها  متناثرة 
ر�قية  بطريقة  �لغروب  و 
حقيقة  هذه  هل   ... جد� 

�أم خيال ؟ 
نحن   ... ب�رش�  ل�سنا  نحن 

نحن  موجود�ت  و  طبيعة 
�لبحر  و  �لرب  و  �ل�سماء 
نحن  �ل�سحاري...  و 
�لباحثون،  �ملوجود�ت.. 
�مل�ستف�رشون...  �ملنتمون، 
�ملجتمع  يلحظها  مل  فئة 

الأننا لطاملا ع�سنا و تو�جدنا 
مل  �أخر  عامل  يف  مبخيلتنا 
�إمكانية  يف  �الآخرون  يفكر 
منه  �أنهم  رغم  فيه  �لعي�ض 
تدركون...  فهل  �إليه.  و 
�ن�سمو�...  و  ذلك...  �أدركو� 

الأننا  هناك  بكم  نرحب  ولن 
بل  جماعات،  نتو�جد  لن 
رحب  حلاله...  يعي�ض  كٌل 
بنف�سك و ع�ض حياة �أخرى . 
بقلم : الكاتبة مروى 
�سبع من بومردا�س
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خاطرة: اإىل النادرين...الأقلة

كتاب ي�سرد �سريتي �سموئيل بيكيت و�سيمون دي بفوار

»حياة �سخ�سيات باري�سية«.. رحلة مذكرات مع عمالقة الأدب
رحب عامل الأدب وكل من واكب امل�سهد الثقايف للقرن الع�سرين، بكتاب 

مذكرات جديد لأحد اأ�سهر موؤلفي ال�سري الذاتية اخلا�سة بالأدباء، 
ديردري باير، بعنوان »حياة �سخ�سيات باري�سية..«

وكالت

�ل�سنو�ت  يوثق  �لكتاب 
عا�ستها  �لتي  �لفو�سوية 
�سرية  تتبعها  �أثناء  �لكاتبة 
عمالقة  من  �ثنني  حياة 
�لقرن  يف  و�لفل�سفة  �الأدب 
�لع�رشين، �لكاتب �الإيرلندي 
�حلائز جائزة نوبل لالآد�ب 
و�أيقونة  بيكيت،  �سمويل 
�لكاتبة  �لن�سائية،  �حلركة 
و�لنا�سطة  و�لفيل�سوفة 
دي  �سيمون  �ل�سيا�سية، 

بفو�ر.
مالحظات  �لكتاب  يت�سمن 
وحكايات  م�ستفي�سة 
عن  �لباحثة  جمعتها 
�الأديبني، �إىل جانب ملحات 
حتاول  وهي  حياتها  من 
�ملو�زنة بني دورها ككاتبة 
وزوجة  جامعية  و�أ�ستاذة 

و�أم.
�لعامل  رجل  بيكيت  كان 
�لقدمي، �أكرب منها �سناً ويف 
نهاية حياته �الأدبية، عندما 
�سريته  بتاأليف  با�رشت 
�لرهبة  �لذ�تية، وهي تذكر 
�لتي �نتابتها عندما قال �إنه 
يتعني  و�نه  معها،  �سيتعاون 

عليها �أن تكتب �سريته.
�سنو�ت،  �سبع  مدى  وعلى 
جميع  تالحق  �سوف 
�أخرى  وم�سادر  �أ�سدقائه 
يف �إيرلند� وفرن�سا و�أمريكا، 

�سريته:  يف  تكتب  �أن  قبل 
�الآخرون  ر�أى  »حيثما 
�لقلق  عد�سات  عرب  بيكيت 
يف  وجدت  �لوجودي، 
ما�سيه على قدم �مل�ساو�ة 
روح �لفكاهة و�لرثاء، وتلك 
مما  باملعظم  تنبع  �لروح 
وتقاليد  �أ�رشته  عن  تعلمته 

�الأدب �الإيرلندية«.

م�ساعر قلق

تك�سف  �لكتابة،  �سياق  ويف 
�لقلق  م�ساعر  عن  �ملوؤلفة 
ت�سجيالت  متالأ  وهي 
بحياة  �خلا�سة  �ملقابالت 
�ل�سرية:  يف  تكتب  �الأديب، 
�أميط  �سوف  �أنني  »علمت 
تاريخ  �لكثري من  �للثام عن 
للعامل،  �ل�سخ�سي  بيكيت 
بالتاأكيد  هو  يف�سل  تاريخ 
�لفكرة  وتلك  �رش�ً،  �إبقاءه 
كيف  بالعمق...  �أقلقتني 
�أربع  عن  �لتخلي  ميكنني 
الأنني  �لعمل  من  �سنو�ت 
للك�سف  كثري�ً  مرتددة  كنت 
�سخ�سية  ق�سايا  عن 
فقررت  وب�سعة«  حمرجة 
بقاعدة  �اللتز�م  �لنهاية  يف 
لديها  يكون  �أن  مفادها 
منف�سلة  م�سادر  ثالثة 
نف�سها.  �لق�سة  تخربها 
طريقها  كان  هذ�  �أ�سلوبها 
�سعر  �لبع�ض  لكن  لل�سهرة، 

�أ�سلوب  من  حتول  �أنه 
�ل�سري �لذ�تية و�أ�سبح �أ�سبه 
كتابها،  يف  باملذكر�ت 
�لك�سف  يعني  كان  ما  وهو 
عن  �لكاتبة  تعرفه  عما 
دون  من  �ل�سخ�سيتني  تلك 
�خلوف من �نتهاك �لقو�عد 
�الأكرث �رش�مة لتاأليف كتاب 
و�قعي، فما ميكن �أن يكون 
يقول  ذلك،  من  �أ�سدق 
مع  جتربتها  كانت  هوؤالء! 
بفو�ر،  دي  �سيمون  �سرية 
فتلك  خمتلفة.  ذلك،  مع 
كانت  و�لفيل�سوفة  �لكاتبة 
و�ساعدتها  معها،  ودودة 
لكنها  �لوقائع،  تقدمي  يف 
يف  �هتمام  �أي  تظهر  مل 
�أو  م�ساعرها  م�ساركتها 

�أحد�ث حياتها.

اأبحاث كثرية

�لكاتبة  قامت  �أخرى  مرة 
وقد  كثرية،  باأبحاث 
�سيمون  �سقيقة  يف  وجدت 
غايتها  هيلني،  بفو�ر،  دي 

و�أ�سبحت �سديقة للعائلة.
�أنها  من  بالقلق  �سعرت 
بتلك  معجبة  �أ�سبحت 
�أكرث  �ل�سيا�سية  �لنا�سطة 
�سرية  لتكتب  يجب  مما 
عنها،  مو�سوعية  ذ�تية 
»عندما  �سريتها:  يف  تكتب 
بد�أت �لكتابة عن دي بفو�ر 

كانت  �لثمانينات،  �أو�ئل  يف 
�الأو�سع  �لن�سائية  �حلركة 
�رش�عاتنا  تعك�ض  نطاقاً 
وقت  يف  �لن�ساء«،  نحن 
بد�أن يف ��ستعادة موقعن يف 
�أخذ  يف  و�ملطالبة  �لتاريخ 
مناحي  جممل  يف  مكانهن 

�حلياة �ملهنية.
�إنحاء  كل  يف  �لن�ساء  كانت 
بفو�ر  دي  تتخذ  �لعامل 
تعرب  به،  حتتذى  منوذجاً 
�عتقادها  عن  �لكتاب  يف 
كانت  �لن�سائية  باأن �حلركة 
�أحد �الأ�سباب �لتي دعت دي 
بفو�ر للرتحيب بها، مل يكن 
�ل�سرية ق�ساياها  يعنيها يف 
�ل�سخ�سية بل رغبتها يف �أن 
�ملقبلة  �الأجيال  �أن  ت�سمن 
يف  باإ�سهاماتها  �ستعرتف 
تكتب  �ملعا�رشة.  �لثقافة 
لن  �أنني  �أدرك  »كنت  باير: 
للتبجيل،  ذ�تية  �سرية  �أكتب 
�أن  يجب  حد  �أي  �إىل  لكن 
عنها،  كمد�فعة  �أت�رشف 
كا�سفة  ذلك،  �أكن  مل  �أن  �أو 
�ل�سوت  �إيجاد  للزيف. 
�ملنا�سب ��ستهلكني متاماً. 
ت�رشد كيف تعاملت مع دي 
كتابها  �ألفت  عندما  بفو�ر 
�الآخر«،  »�جلن�ض  �ل�سهري 
باإعطاء  �كتِف  »مل  تكتب: 
ملخ�ض للن�ض، كتبت تاريخ 
فرتة  من  �لكتاب  تطور 
على  بفو�ر  دي  ح�سول 

تاأليفها  وطريقة  �لفكرة، 
�لقر�ء  ��ستقبله  وكيف  له، 
�لقر�ء  تاأثريه على  ال �سيما 
�إنها  تقول  �الأمريكيني«، 
د�خل  �لكتاب  �سرية  كتبت 
�الأو�سع  �لذ�تية  �ل�سرية 
ق�سدها  وكان  حلياتها. 
طيف  كل  منح  ذلك  من 
من  �لكتاب،  على  �لردود 
�لعد�ئية  �إىل  �ملريرة 
�لتي  و�ملهينة  و�ل�ساخرة 

�ل�سدمة  تلك  �أطلقتها 
�جلديدة، و�العرت�ف �لذي 
و�ملخاوف  بالقلق  �أحدثه 

�مل�سرتكة.

وثيقة نهائية

دي  �سرية  تاأليفها  �أثناء 
�أن  �لكاتبة  �أيقنت  بفو�ر، 
كانت  �لتي  بيكيت  �سرية 
توؤلفها غري منا�سبة كنموذج 

ال  بيكيت  كان  للعمل، 
�أو�سكت  عندما  حياً  يز�ل 
تاأليف  من  �النتهاء  على 
من  حررها  مما  �سريته، 
ملحة  »بحاجة  �ل�سعور 
وثيقة  �إىل  �لن�ض  لتحويل 
ز�ل  ما  فالكاتب  نهائية«، 
كان  جديد  و�سيء  يكتب 
يحدث له كل يوم، لكن دي 
تُنهي  �أن  قبل  توفيت  بفو�ر 

�سريتها.
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وكاالت

الأديب  دخل   "1Q84" روايته  يف 
هاروكي  ال�شهري  الياباين  والروائي 
من  �رسي  �رسداب  يف  موراكامي 
اخليال مل يناف�شه فيه غريه من قبل، 
مازًجا بني عوامل خيال قدمية جًدا 
وبني  اجلدات  ق�ش�ص  اإل  ت�شبه  ل 

واقع �شديد احلداثة والتعقيد.
قمران،  الرواية  عامل  يف  ويظهر 
واأنا�ص �شغار يتحكمون يف �شخو�شه 
وم�شائرهم، وخري و�رس يت�شارعان، 
الفا�شل  اخليط  تلم�ص  ل  لكنك 
بني  كثرًيا  فتحتار  بو�شوح،  بينهما 
اأبطال  وثمة  الرمادية،  امل�شاحات 
يتحركون كعرائ�ص مربوطة بخيوط، 
جديدا  ن�رًسا  الكاتب  يحقق  وهنا 
باإرباكه القارئ واإقحامه يف احلكاية، 
فال ي�شعك اخلروج من �شحر اخليال 

ول ترك القراءة.
جملة  قالت  للرواية،  تقييمها  ويف 
هذه  كانت  "اإذا  الأمريكية  نيوزويك 
الرواية اأ�شبه ببيت املرح، فاإنه ذلك 
عندما  اجلدية،  يف  املوغل  املرح 
من  لديك  ما  بكل  جتازف  تدخله 

َقنَاعات".

IQ84

يعني  ماذا  نت�شاءل  البداية  منذ 
التي  الأرقام  تلك  وماهية  الكاتب 
عنواًنا  اختار  اأنه  لنجد  طرحها، 
يعني   )I( فحرف  لروايته،  خا�شا 
"1"، و)Q( يعني  اليابانية الرقم  يف 
�شوؤال  كلمة  اخت�شار  )اأو   "9" الرقم 
الرواية  ا�شم  في�شري  بالإجنليزية(، 
اأورويل  جورج  لرواية  مرادفا متاما 

يف  تدور  اأحداثها  اأن  كما   ،"1984"
تلك ال�شنة نف�شها ولكن يف اليابان.. 
طارًحا مقارنة حمرية تتوا�شل معك 

على مدار الأحداث.
ذاته  لال�شم  ا�شتخدامه  يكن  مل 
يوؤكد  كان  اإنه  بل  بالتاأكيد،  عبًثا 
اأفكاًرا بعينها خا�شة ما يحدث من 
املهيمنة  للجهات  م�شالح  تالقي 
تتحكم  والتي  والأمم  الدول  على 
كما حتدث  الأ�شخا�ص.  م�شائر  يف 
و�شطوتها  الدينية  املوؤ�ش�شات  عن 
ت�شع  التي  واجلهات  اأفرادها،  على 
اأو  بالدين  متلحفة  لتطرفها  غطاء 
الليربالية اأو حتى امل�شلحة العامة، 
يخنق  وكيف  املا�شي  يغفل  مل  كما 
ما  نحو  انطالقهم  ويقيد  النا�ص 

يريدون.
وتدور اأحداث الق�شة يف العام 1984 
وجوان   اأفريل  بني  الأول  اجلزء  يف 
و�شبتمرب  جويلية  بني   والثاين   ،
 ، ودي�شمرب  اأكتوبر  بني  والثالث   ،
عرب  اأومامة  بهروب  الرواية  وتبداأ 
تتاأخر عن  ل  الطوارئ حتى  خمرج 
غريبة  اأ�شياء  لتالحظ  موعدها، 
عامل  يف  تعي�ص  اأنها  تقرر  جتعلها 
وت�شاوؤلت  �شكوكا  يحمل  اآخر  مواٍز 

عديدة.
لعبة ال�سرد

اختار موراكامي اأن مي�شي يف كتابة 
كل  يخ�ص  م�شارين  يف  الأحداث 
روايته  اأبطال  من  ا  �شخ�شً منهما 
جل  اأجزاء،  ثالثة  منها  �شدر  التي 
ما يفعله يف ف�شوله العديدة الغو�ص 
يف تفا�شيل �شخ�شياته الدقيقة من 
وامللل  الرتابة  فخ  يف  الوقوع  دون 

الذي يحدث عادة مع هذا النوع من 
الروايات.

هنا  الق�شة  بطال  تنغو..  اأومامة.. 
بني  باحلياة  كثرًيا  تاأثر  جيل  من 
الآباء  عا�شه  عادي  عامل  حواف 
وجديد  ومتنوع  Aمت�شارع  واآخر 
منهما  ولكل  الآن،  يعي�شونه  متاما 
طبيعة خا�شة وظروف هياأت منهما 
وتتك�شف  روائية،  ق�ش�شية  ملحمة 
يزيد عن  ما  منهما على  كل  طبيعة 

1800 �شفحة.

ويف عر�شها للرواية، اعتربت جملة 
مونيرت  �شاين�ص  كري�شتيان  ذي 
الرواية  بطلي  وتنغو  اأومامة  اأن 
نحو  اأحدهما  ي�شريان  الرئي�شيني 
ي�شقان  غوا�شان  وكاأنهما  الآخر 
طريقهما نحو �شطح املاء، "عندما 
�شعرت   "IQ84" قراءة  من  انتهيُت 
اأ�شعد  كنت  الآخر،  اأنا  اأنني  لو  كما 
من  اأيام  بعد  وحتى  ال�شطح،  نحو 

قراءتها، ظل العامل ل يبدو يل مثلما 
كان عليه".

اأومامة.. الوجه االآخر 
للحقيقة

التي  اليافعة  الفتاة  تلك  اأومامة 
هي  البدنية  للريا�شة  مدربة  تعمل 
حمرتفة  ماأجورة  قاتلة  بالأ�شا�ص 
تتعاطف  اأن  اإل  ت�شتطيع  ل  ولكنك 
دورًيا  يغذيك  الكاتب  لأن  معها، 
بدوافع ويك�شف لك خيوًطا للوقوف 
يف  ولتبغ�شها  اأحيانا  �شفها  يف 

اأحايني اأخرى.. 
التي  اجلملة  تلك  ذاتك  مع  لرتاجع 
الأجرة على  �شيارة  �شائق  بها  نطق 
العامل  يف  تقع  اأن  قبل  م�شامعها 
الآخر "اإن ال�شكل املاألوف لالأ�شياء 
رمبا  قليال،  تغري  وقد  يبدو  رمبا 
تبدو الأ�شياء خمتلفة يف نظرك عما 
تدعي  ل  ولكن  قبل  من  عليه  كانت 

هناك  دائًما  تخدعك..  املظاهر 
حقيقة واحدة فقط". 

تنتابك م�شاعر متناق�شة بني  وهنا 
ما توؤمن به وما تتعاطف معه حلظًيا 
عندما تكون مراقبًا من بعيد تدرك 
طرًفا  ول�شت  اللعبة  خيوط  جميع 
واأنت  تت�رسف  فكيف  فيها،  فاعال 
قررت  قاتلة  على  بال�شفقة  متلب�ص 

تغيري وقت موت اأحدهم؟!

تنغو.. الواقع واحللم

كثريين  ي�شبه  �شاب  فهو  تنغو  اأما 
ليعمل  ظروفه  �شاقته  اأوطاننا،  يف 
لكنه  يومه،  قوت  لك�شب  مدر�ًشا 
املهنة  ولأن  كاتبًا،  يكون  اأن  يحلم 
كافًيا  دخال  عليه  تدر  ل  الأخرية 
لكنها  ب�شيطة  بداأت  لعبة  يف  يدخل 
تودي  اأن  كادت  اإىل خماطرة  قادته 
مهاراته  ا�شتثمار  وهي  بحياته، 
اأدبي  ن�ص  تعديل  يف  الكتابة  يف 
تلك  لتفوز  عمرها  من   17 لفتاة يف 
الرواية بجائزة لكنها ل تغري طريقه 
ت عامله بالكامل..  فح�شب، بل غريرّ
م�شكالت  لكل  فري�شة  تنغو  يقع 
املدنية والتح�رس، ويبقى يف �رساع 
مروره  رغم  اإن�شانيته  على  احلفاظ 
ل  كونه  وجحيم  بائ�شة  بطفولة 
احلقيقي،  والده  هو  اأباه  اأن  ي�شعر 
اأحداث  مدار  على  هناك  ي�شارع 
الرواية ب�شاأن يجب عليه فعله بدافع 
امل�شلحة وما يجول بخاطره ب�شفته 

اإن�شاًنا طيبا.
يف  غارق  اأنه  يكت�شف  الطريق  ويف 
اأنها  عنها  يتذكره  ما  كل  فتاة  حب 
كان  عندما  ما  يوًما  يديه  لم�شت 

وهنا  البتدائية،  درا�شته  نهاية  يف 
للحب  كيف  موراكامي  لنا  ي�رسب 
اأن يكون طوق النجاة حتى واإن كان 
عن بعد وبال توا�شل ج�شدي اأو علم 

حتى بوجود الطرف الآخر.
والأمل..  اخليبة  واخلوف..  احلب 
ال�رسفة  احلقيقة  واليقني..  ال�شك 
والظلم..  العدل  التام..  واخليال 
مفاهيم  والن�شياق..  الهيمنة 
عديدة طرحها موراكامي يف روايته 
ذلك  رغم  لكنها  ن�شبًيا  ال�شخمة 

ت�شحب القارئ ب�شال�شة ليكملها.
ل ميكن اخت�شار كل تلك ال�شفحات 
ولكن  بكلمات،  املتعة  من  املديدة 
تتغري  �شاحًرا  عامًلا  القراء  �شيفوت 
كبري  حد  اإىل  للحياة  نظرتهم  بعده 
لو مل ميروا على تلك احلكايات يف 
ذلك العامل الذي يعج بالإبداع الذي 
بحنكة  موراكامي  �رساكه  ن�شب 
وفكرة  ا�شتثنائية  لديه خميلة  كاتب 
اأبدية ا�شتطاع اأن يدور مع خيوطها 
ويعقدها ثم يفكها ثم يعيد تعقيدها 
اأخرى، فال ي�شعك عند اإغالق  مرة 
عن  البحث  اإل  الأول  اجلزء  غالف 
اأن  وبعد  الثالث..  ثم  الثاين  اجلزء 
ب�شكل  تفكر  الرواية  من  تنتهي 
خمتلف يف كل مرة تعرب فيها �شارعا 
نفق  اإىل  تلج  باأن  مزدحما  رئي�شيا 
واأنا�ص  بقمرين  عامل  اإىل  ياأخذك 

�شغار.
و�شدرت الأجزاء الثالثة بني عامي 
الرتجمة  و�شدرت  و2010،   2009
املركز  عن  الأول  للجزء  العربية 
تلتها   2016 عام  العربي  الثقايف 
والثالثة   2017 عام  الثانية  الرواية 

2018 عن املركز ذاته.

واحد من اأهم رموز اأدب ما بعد احلداثة

رواية IQ84 للياباين موراكامي.. �سحر اخليال ومتعة الق�ص
الكتابة بحد ذاتها خيال جامح، يتبارى فر�سانها يف اإبراز اأ�سلحتهم وما مييزهم، لكن التحدي االأكرب ملن يقررون ال�سباحة يف عامل اخليال هو قدرتهم 

على جذب قرائهم واال�ستحواذ على حوا�سهم و�سط هذا العامل الذي بات يفوق اخليال يف تفا�سيله. لي�س هذا فقط، بل االأكرث اأهمية هو كيفية ربط هذا 
العامل اخليايل باحلقيقي من دون الوقوع يف فخ اخلفة اأو الرتابة.

متحف يف الت�سيك يعر�ص قطعة من 
املنحوتات النادرة للح�سارة الكلتية

قطعة  الت�شيك  جمهورية  تعر�ص 
اإىل  تنتمي  املنحوتات  من  نادرة 
لفرتة  وذلك  الكلتية،  احل�شارة 

ق�شرية هذا ال�شهر.
منحوت  راأ�ص  وهي  القطعة،  وتعد 
من احلجر يعود تاريخها اإىل القرن 
الثالث قبل امليالد وتنتمي اإىل بلدة 
براغ،  الت�شيكية  العا�شمة  قريبة من 
معر�ص  يف  املعرو�شات  اأبرز  هي 
ي�شتمر  الإقليمي  اأولوموك  مبتحف 

حتى 23 فيفري اجلاري.
ويعتقد الباحثون اأن الراأ�ص احلجري 
البي�شاوي ذي ال�شارب ميثل اإما اأحد 
اجتماعية  طبقة  من  الأ�شخا�ص 
ملعبود  اأنها  اأو  الكهنة  مثل  عالية 
كلتي، وهو يرتدي حلقة رقبة كلتية.
وتوىل رجال �رسطة يحملون اأ�شلحة 
اآلية حرا�شة املنحوتة اأثناء نقلها اإىل 

الوطني  املتحف  قبو  من  اأولوموك 
الت�شيكي يف مدينة ترييزين. ووفقاُ 
ليوك�ص،  مي�شال  املتحف،  ملدير 
تقدر  ل  الأثرية  القطعة  هذه  فاإن 

بثمن.
املنحوتة،  عر�ص  يتم  ما  ونادراً 
تعر�ص  التي  الأخرية  املرة  وكانت 
يف   2009 يف  هي  اخلارج  يف  فيها 

متحف برن التاريخي يف �شوي�رسا.
وهي  املنحوتة،  على  العثور  ومت 
اأثناء  من احلجر اجلريي، يف 1943 
بالقرب من  رملية  اأعمال يف حفرة 
البلدة التي تنتمي اإليها هذه القطعة 
وتقع على بعد نحو 50 كيلومرتاً اإىل 
اآثار  اكت�شاف  ومت  براغ،  من  الغرب 
اأخرى من الثقافة الكلتية ل تني يف 

املنطقة منذ ذلك احلني.
 وكاالت 

مب�ساركة 30 دار ن�سر من 25 والية و 15 األف عنوان

انطالق ال�سالون الوطني الرابع للكتاب بباتنة
بقاعة  اأم�ص   اأول  انطلقت  
مدينة  بو�شط  اأ�شحار  املعار�ص 
الوطني  ال�شالون  فعاليات  باتنة 
ح�شور  و�شط  للكتاب  الرابع 

ملفت للزوار.
بادرت  التي  التظاهرة  و�شهدت 
حمليا  الثقافة  مديرية  بها 
و  خا�شة  ن�رس  دار  مع  بالتن�شيق 
الثقافية  �رسوق  جمعية  تاأطري 
العام  لالحتاد  الولئي  والفرع 

بدايتها  منذ  اجلزائريني  للكتاب 
من  للمواطنني  كبريا  توافدا 
الطلبة  ل�شيما  الأعمار  خمتلف 
اجلامعية  املرحلتني  من  خا�شة 

والثانوية.
لل�شالون   2020 طبعة  وحملت 
الذي جاء هذه ال�شنة حتت �شعار 
يبني(  جمتمع   .. يقراأ  )جمتمع 
تنوعا يف املعرو�شات التي م�شت 
خمتلف امليادين من ثقافة واأدب 

وكذا  وترفيه  وتكنولوجيا  وعلوم 
جمال الطفل.

و �شارك يف التظاهرة التي �شتدوم 
اإىل غاية 5 مار�ص املقبل 30 دار 
خمتلف  من  ولية   25 من  ن�رس 
األف   15 من  باأكرث  الوطن  اأنحاء 
الثقافة  مدير  اأكده  كما  عنوان،  

حمليا عمر كبور .
الكتاب  معر�ص  و�شتتخلل 
باملنا�شبة ،ي�شيف نف�ص امل�شدر، 

اأدبية  ولقاءات  فكرية  ندوات 
بيع  جانب  اإىل  �شعرية  واأم�شيات 
مببدعني  خا�شة  لكتب  بالإهداء 

من املنطقة.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن ال�شالون يف 
كبريا  اإقبال  عرف  الثالثة  طبعته 
األف وافد مما  للزوار فاق ال 15 
متديد  املنظمني  من  ا�شتدعى 
اآخرين حيث  اأ�شبوعني  التظاهرة 

دامت حينها �شهرا كامال

يف ظل ا�ستعداد االمارات  لالحتفال باليوبيل الذهبي 

معر�ص 7+7 يف العوي�ص الثقافية
ويف  ال�شبع  الإمارات  وحي  من 
لالحتفال  الكبري  ال�شتعداد  ظل 
دولة  لقيام  الذهبي  باليوبيل 
الإمارات العربية املتحدة، تنظم 
موؤ�ش�شة �شلطان بن علي العوي�ص 
معر�شاً فنياً متميزاً يحمل عنوناً 
ل�شبعة  اإ�شارة  يف   )7+7( موحياً 
يقابلهم  الإمارات  من  فنانني 
تتالقى  العراق  من  فنانني  �شبعة 
روؤاهم واأحالمهم يف وطن اخلري 

وال�شالم.
املعار�ص  بقاعة  اأم�ص  وافتتح   
الكربى مببنى املوؤ�ش�شة، و�شارك 
وجناة  الري�ص  القادر  عبد  فيه 
و�شلمى  لوتاه  وفاطمة  مكي 
وعبد  اخلاجة  ومنى  املري 
اجلابري  وخلود  �شامل  الرحيم 
عا�شم  وقابلهم  الإمارات،  من 
ومعت�شم  فهمي  وحممد  الأمري 
ومكي  الألو�شي  وناطق  الكبي�شي 

وفرح  الب�رسي  وفرا�ص  عمران 
وتختلف  العراق.  من  يو�شف 
معر�ص  يف  والأ�شاليب  الطرق 
يف  ت�شب  جميعها  ولكن   )7+7(
التطلعات  ومتتزج  واحد،  جمرى 
تناغماً  ُم�شكلة  الأخيلة  وتتداخل 
وتتجاور  الغد،  وهج  يعك�ص  لونياً 
يف  والفل�شفية  الفنية  املدار�ص 
تنوع ب�رسي يدل على عمق هذا 
اإىل  الزائر  ينقل  الذي  املعر�ص 

عامل غني من الثقافات الب�رسية 
لكل منها مذاق ولكل منها �شدى 

ي�شبه عامل الأحالم.
هام�ص  على  املوؤ�ش�شة  ونظمت   
املعر�ص ندوة فنية بعنوان )الفن 
العراقي احلديث مع حممد مكية 
الدكتور  يقدمها  �شليم(  وجواد 
اأحمد ناجي ويديرها الفنان اإياد 

املو�شوي. 
وكالة اأنباء ال�سعر 
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�صدر حديثا  للكاتب  العربي بلقا�صم  فرحاتي  كتيب  اجليب ال�صغري حمل عنوان  » علوم الرتبية يف 
احلداثة وما بعد احلداثة » يقع يف 143  �صفحة �صادر عن موؤ�ص�صة »الوطن اليوم » ..

حكيم مالك 

كتيب موجه لطالب 
ومدر�س علوم الرتبية 

اأن هذا الكتيب   واأكد امل�ؤلف  
طلبة  اإىل  خا�ص  ب�شكل  م�جه 
واإىل  واأ�شاتذتها  الرتبية  عل�م 
طالب العل�م املحاذية ، م�شريا 
مب�شط..  باأ�شل�ب  كتب  اأنه 
 ) )ككتيب  حجمه  نطاق  ويف 
اإليه  يحتاج  ما  ت�شمينه  حاولنا 
الرتبية  عل�م  ومدر�ص  طالب 
حيث  ومن  عاملة  معارف  من 
يف  الرتبية  لعل�م  يعر�ص  اأنه 
احلداثة  بعد  وما  احلداثة 
�شمن  منهجيا  ت�شنيفه  فيمكن 

الرتبية املقارنة احلركية.

علوم الرتبية يف الو�صع 
احلداثي

هذا  اأن  فرحاتي  ك�شف  كما   
ق�شمني   اإىل  ق�شمه  الكتيب 
عل�م  الأول  الق�شم  تناول  حيث 
احلداثي  ال��شع  يف  الرتبية 
يف  والنم�  التاأ�شي�ص  حيث 
العام  املعريف  النم�ذج  �شياق 
فيه  وتناول  ال�شناعي  للع�رص 

تعريفية  مقدمات  نقاط  عدة 
عل�م  اإىل  الرتبية  علم  كتط�ر 
ثم   ، الرتبية  عل�م  وت�شنيف 
من  علم  لكل  تعريفية  بطاقة 
الرتبية  )علم  الرتبية  عل�م 

التجريبية  الرتبية  وعلم  العام  
وديداكتيكا  التدري�ص  وعلم 
امل�اد و علم تكن�ل�جيا الرتبية 
وعلم  الرتب�ية  الإدارة  وعلم 
التق�مي  وعلم  الرتب�ي  الت�جيه 

املناهج   وعلم  والمتحانات 
وعلم  الرتبية  النف�ص  وعلم 
عل�م  ،ثم  الرتبية  الجتماع 
الرتبية  عل�م  مبحاذاة  تن�شط 
كعلم الدي�شليك�شيا .علم الرتبية 

البيئي علم الرتبية البدنية .

التطرق لعلم جودة 
الرتبية

فخ�ش�شه   الثاين  الق�شم  اأما 
لعل�م  فرحاتي  بلقا�شم  العربي 
الرتبية ملا بعد احلداثة  وتناول 
لبيان  متهيدية  مقدمة  فيه  
بعد  الرتبية ملا  وعل�م  العالقة 
�شياغة  اإعادة  فهي  احلداثة  
م�شلماتها يف �ش�ء منطق العلم 
»علم  اإىل  تطرق  ثم  احلديث 
ج�دة الرتبية« وحاول التاأ�شي�ص 
فه�  تعليمية    وكمادة  كعلم  له 
اجتهاد من الكاتب  الذي  حاول 
اأن يجعله  من هذا الكتيب مرجعا 
جامعيا مفيدا  حيث ي�فر  هذا 
على  للطلبة   اجلدد   الإ�شدار 
البحث عن عل�م  الأخ�ص عناء 
فلقد  عدة   مراجع  يف  الرتبية 
ما   - وناقدا  له - حملال  جمع 
تناثر من معل�مات هنا وهناك 

لي�شتفيد منها الطالب .

بـ »ر�صيف النوار ما اإجاوب�س« من ت�صميم عبد احلميد قوري   

امل�سرح اجلهوي لعنابة يحتفي بـ 100 �سنة على ميالد 
الأديب مالك حداد 

يحتفي امل�رصح اجله�ي عز الدين 
جم�بي  بعنابة   بـ 100 �شنة على 
الراحل  اجلزائري  الأديب  ميالد 
 2020  –  1920 حداد)   مالك 
جديدة    م�رصحية  خالل   من    )
الن�ار  »ر�شيف  عن�ان   حملت 
ن�شها  يع�د   والتي  اإجاوب�ص«   ما 
ر�شيف   « رواية   عن  الأ�شلي 
املبدع  لهذا    « يجيب  ل  الأزهار 
اجلزائري الذي قدم الكثري لالأدب 
باقتبا�ص  قام  ولقد    ، اجلزائري 
بن  ب�زيان  امل�رصحي  العمل  هذا 
العر�ص  ت�شميم  وت�ىل  عا�ش�ر 
وعادت  ق�ري  احلميد  لعبد 
ب��شهري  ملراد  ال�شين�غرافيا  
اجلمه�ر  ف�شي�شتمتع  ،وبالتايل 
بالعر�ص   اخلمي�ص  الي�م  العنابي 
التي  امل�رصحية  لهذه   ال�رصيف 

ترتاوح مدتها 75 دقيقة .  

االعتماد على اأملع املمثلني 
امل�صرحيني يف اجلزائر

 وي�شارك يف هذا العمل امل�رصحي 
امل�رصح  اأنتجه  الذي  اجلديد 
بعنابة   الدين جم�بي  عز  اجله�ي 
اجلزائريني  املمثلني  من  نخبة 
املعروفني على ال�شاحة امل�رصحية 
امل�رصحية  املمثلة  وجت�شد    ،
يف  �رصاوي   هاجر  املبدعة 
»ر�شيف الن�ار ما اإجاوب�ص«  عدة 
 ،  2 وريدة  يف  واملتمثلة  اأدوار   
وال�شحافية وامل�شافرة وامل�اطنة 
ويلعب ح�رصي حممد دور امل�شافر 
وامل�اطن واجلندي  ولقد تقم�ص 
 ، عاطف  كرمي  املمثل  خالد  دور 
و ت�شارك حمانة رمي�شاء  يف هذه 
وم�شافرة  ك�شحافية  امل�رصحية 
حممد  اأوديني  ويج�شد  وجندية 
كجندي  اأدوار  عدة  ال�رصيف 
و�شحايف وم�اطن وم�شافر وتلعب 
املمثلة  م�نيك  �شخ�شية  دور  
دور  ميثل  و   ، عبا�شي  يا�شمني 
حممد  ب��شعيد  املمثل  نابلي�ن 
ر�شا  يف حني يج�شد  علي خليفي 

امل�رصحية   هذه  عديدة يف  اأدوارا 
وال�شحايف  �شيم�ن  ك�شخ�شية 
وامل�شافر وامل�اطن   ومتثل دور 
»  اأوريدة« املمثلة اجلزائرية منى 

بن �شلطان .

 متزق روحي وحرب 
�صارية يف اجلزائر

الن�ار  »ر�شيف  و حتكي م�رصحية 
ما اإجاوب�ص«   التي مت ا�شتقائها من 
رواية مالك حداد »ر�شيف الأزهار 
خالد   ق�شة  عن  يجيب«   يعد  مل 
بعث  روحيا  متزقا  يعي�ص  الذي 
ال�ج�دية  الأ�شئلة  من  جملة  لديه 
و�شط  ي�مياته.  ت�ؤرقه ومتالأ  التي 
اجلزائر،  بلده  يف  �شارية  حرب 
يعمل  كي  فرن�شا  اإىل  يذهب 
اثناء  ويقرر  جريدة  يف  ك�شحفي 
بباري�ص  ينزل  رواية.  ن�رص  ذلك 
الذي  �شيم�ن  �شديقه  �شيفاعلى 

التي  وبالتفا�شيل  ببالده  يذّكره 
بالثان�ية  ال�شغر  يف  معا  عا�شاها 
خالد  يفهم  ق�شنطينة.  وباأحياء 
امل�شرتكة  البالد  ن�شي  �شيم�ن  اأن 
بينهما وترك خلفه الذكريات وفّر 
حتاول  ما  بقدر  الأم.  البلد  اإىل 
م�نيك زوجة �شديقه التقرب منه 
ه�  يزداد  رهيب،  ب�شكل  والت�دد 
ابتعادا عنها لأن لديه زوجة واأولد 
بالده  ق�شية  لديه  كله  ذلك  وف�ق 
�شاكن�ها  يئن  التي  امل�شتعمرة 
وامل�ت.  العذاب  �شياط  حتت 
ال�شياع  معنى  له  عنده  املنفى 
وريدة  زوجته  لكن  جتلياته  بكل 
اإليه:  ر�شالة  يف  له  قائلة  تطمئنه 
»تدّثر جيدا فاإن الطق�ص بارد يف 
يف  للتفكري  ذلك  يدفعه  املنفى«. 
اأبنائه وبالده وبع�ص الأحالم التي 
بالده  اإىل  الع�دة  يتمنى حتقيقها: 
تنتظره  يع�د،  حني  ميتا.  اأو  حيا 

مفاجاأة.    
حكيم مالك 

العلى  املجل�ص  رئي�ص  دعا 
اأم�ص  بلعيد   �شالح  العربية  للغة 
»ع�رصنة«  اىل  العا�شمة  باجلزائر 
من  لها  ملا  القراآنية  الكتاتيب 
اله�ية  على  احلفاظ  يف  بارز  دور 

ال�طنية.
ا�شغال  افتتاح  يف  بلعيد  واأو�شح 
»الكتاتيب  ح�ل  وطني  ملتقى 
اللغ�ي«،  الرفاه  يف  ودورها 
بالي�م  الحتفاء  مبنا�شبة  نظم 
الكتاتيب  باأن  الأم،  للغة  العاملي 
يف  القدمية  »امل�ؤ�ش�شات  من 
دور  لها  وليزال  كان  املجتمع 
وتعليم  القراآن  حتفيظ  يف  كبري 
الإ�شالمي  الدين  واأ�ش�ص  مبادئ 
على  واملحافظة  العربية  واللغة 
يف  ،داعيا  ال�طنية«  ال�شخ�شية 
ورقمنة  ع�رصنة  اإىل  الطار  هذا 
الل�حة  من  والنتقال  الكتاتيب 

التقليدية اىل الل�حة الرقمية.
يف  تغيري  اإحداث  اإىل  دعا  كما 
والبيداغ�جي  التدري�شي  املنهاج 
القراآنية،  الكتاتيب  يف  وال��شائل 
م�شريا اإىل اأنه بالرغم من ال��شائل 
الب�شيطة التي تت�فر عليها، اإل اأن 
فيها  التعليمية  الرتب�ية  »الطريقة 
و�شاهمت يف  كبريا  عرفت جناحا 

تخرج علماء اأجالء«.
العلماء  رئي�ص جمعية  اأكد  وبدوره 
امل�شلمني اجلزائريني عبد الرزاق 
القراآنية هي  الكتاتيب  باأن  ق�ش�م، 
»احل�شن الدافئ للنا�شئة يف �شقل 
ومالكات  مداركه  وتنمية  الل�شان 
مطالبة  اأنها  غري  والعقل«  اللغة 

بالنفتاح على عامل الي�م ».
الأ�شتاذ  الرتبية  وزارة  ممثل  اأما 
ال�زارة  باأن  ك�شف  فقد  �شامل  بن 
مع  بالتن�شيق  �شتق�م  ال��شية 
اجلهات املعنية بالكتاتيب باإيجاد 
الكتاتيب  معتربا  علمية«  مدونه 
للتلميذ  التح�شيلية  الأوىل«  »اللبنة 

وداعمة ل�شخ�شه. 
الدينية  ال�ش�ؤون  وزارة  وقال ممثل 
باأن  عزوق،   حممد  والوقاف 
ارتبطت  القراآنية  الكتاتيب 
مرحلة  وهي  ال�طنية  بالذاكرة 
يعتني بها جميع الأولياء حتدوهم 
خط�ات  اأوىل  تك�ن  باأن  الرغبة 
لتعلم  امل�ؤ�ش�شة  بهدة  اأبنائهم 
بالعربية  للكتابة  الأوىل  املبادئ 

وحفظ ق�شط من القراآن.  
وبعد اأن اأ�شاد مبا حققته الكتاتيب 
التعليم  جمال  يف  جناحات  من 
انت�شارها  باأن  قال   والرتبية 
مرونتها  اإىل  يع�د  ال�طن  عرب 
وب�شاطتها يف الإن�شاء، م�شيفا باأن 
والأوقاف  الدينية  ال�ش�ؤون  وزارة 
قد جمعت كل الرتاكمات املعرفية 
ال�اقع اخلا�ص  ور�شدت  واأح�شت 
يف  عقد  ملتقى  يف  بالكتاتيب 
تنظيمية  مبدونة  ت�ج  غرداية 

وقان�نية وبيداغ�جية.  
لالإ�شارة تت�ا�شل فعاليات امللتقى 
من  جملة  بتقدمي  اخلمي�ص  غدا 
وباحثني  لأ�شاتذة  املحا�رصات 
للخروج  اجلامعات  خمتلف  من 

بت��شيات ترفع للجهات املعنية.
 وكاالت 

باجلزائر العا�صمة 

�سالح بلعيد يدعو اإىل »ع�سرنة« 
الكتاتيب القراآنية

ال�صادر عن الهيئة العامة ال�صورية للكتاب

ال�ساعر قحطان بريقدار ي�سيء على 
جتربة الأديبة الراحلة دلل حامت

بريقدار  قحطان  ال�شاعر  �شلط 
�شل�شلة  من  الأحدث  الإ�شدار  يف 
على  ال�ش�ء  ومبدع�ن”  “اأعالم 
الأديبة  حياة  من  عدة  ج�انب 
اعرتافا  حامت  دلل  الراحلة 
بف�شلها على الأدب عم�ماً والأدب 

امل�جه اإىل الطفل خ�ش��شا.
هذا  خالل  من  بريقدار  ويهدف 
الكتيب اىل تعريف اليافعة بالأديبة 
على  اجلديد  اجليل  ليطلع  حامت 
والتفاين  والبذل  الإخال�ص  مدى 
الرواد  به  تعلق  الذي  العمل  يف 
يف  يعمل�ن  كان�ا  ممن  الأوائل 
�شبيل الأطفال وتربيتهم وتثقيفهم 

وتن�شئتهم.
ويبداأ بريقدار من ولدة حامت يف 
مدينة دم�شق عام 1931 وتدرجها 
للعمل  وتفرغها  العلمية  باملراحل 
يف مديريات وزارة الثقافة والعمل 
حترير  كرئي�شة  اأ�شامة  جملة  مع 
ال�كالة  مع  عملها  اإىل  اإ�شافة 

العربية ال�ش�رية لالأنباء �شانا.
ا�شهامات  اإىل  كما تطرق بريقدار 
م�رصحيات  اإعداد  يف  حامت 
م�رصحيتني  وتقدميها  لالأطفال 
دم�شق  يف  العرائ�ص  مل�رصح 
وع�ش�يتها يف احتاد الكتاب العرب 
ح�شلت  التي  واجل�ائز  وتكرميها 

عليها وهي على راأ�ص عملها.
التعريف  اإىل  بريقدار  انتقل  ثم 
للكبار  امل�جهة  حامت  مب�ؤلفات 
الطابع  عليها  غلب  والتي 
وا�شتمدت  النقدي  الجتماعي 
حي�يتها من حياة النا�ص واحلر�ص 
وف�شح  امل�شكلة  م�اجهة  على 
والأخالق  القيم  عن  بحثا  الزيف 
من  اأمن�ذجا  قدم  كما  الكرمية 

ق�ش�شها الطف�لية.
خا�شة  زاوية  بريقدار  واأفرد 
حامت  جتربة  عن  للحديث 
و�شع�رها  اأ�شامة  جملة  مع 
هذه  جتاه  وال�عي  بامل�ش�ؤولية 
امل�اهب  وا�شتقطابها  املجلة 
اق�ال  اخلتام  يف  ليعر�ص  ال�شابة 
ل�شان  على  الأدبية  جتربتها  يف 
والقا�ص  الدين  بدر  وائل  الباحث 

خالد جمعة ونهلة ال�ش��ش�.
الهيئة  الكتيب �شادر عن  اأن  يذكر 
اأما م�ؤلفه  للكتاب  ال�ش�رية  العامة 
قحطان بريقدار فه� �شاعر �ش�ري 
من م�اليد دم�شق يحمل اإجازة يف 
اللغة العربية واآدابها ويعمل رئي�شا 
ع�ش�  وه�  اأ�شامة  جملة  لتحرير 
�ش�رية  يف  العرب  الكتاب  احتاد 
املجم�عات  من  العديد  له  �شدر 

ال�شعرية.

�سدور كتيب »علوم الرتبية يف احلداثة وما 
بعد احلداثة« للعربي بلقا�سم فرحاتي 

عن دار الوطن اليوم، اجلزائر، 2020

وكاالت



التنف�سي  اجلهاز  اأخ�سائي  نبه 
ال�سيني ت�سونغ نان �سان  اإىل �رضورة 
اإبقاء املواطنني اأنابيب النفايات دون 
كورونا  فريو�س  اإن  حيث   ، عوائق 
اأنظمة  ينت�رض من خالل  اجلديد قد 
واأو�سح ت�سونغ يف  ال�سحي.  ال�رضف 
قوانغت�سو،  يف  عقد  �سحفي  موؤمتر 
جنوب  قوانغدونغ  مقاطعة  حا�رضة 
اأمام  »اإذا و�سعت عوائق  اأنه  ال�سني، 
الهواء امللوث  ، قد يت�سبب  الأنابيب 
كورونا  لفريو�س  احلامل  الرزاز  اأو 
ويرتاأ�س  عدوى.  وقوع  يف  اجلديد 
ت�سونغ الفريق الوطني للخرباء الذي 
يهدف اإىل الوقاية من فريو�س كورونا 
وال�سيطرة  )كوفيد-19(  اأو  اجلديد 
بالأكادميية  اأكادميي  وهو  عليه، 

ال�سينية للهند�سة.
بحثيتان  جمموعتان  واأعلنت 
ت�سونغ  اأحدهما  يقود  منف�سلتان 
عزلتا  اأنهما  املا�سي،  الأ�سبوع 
اجلديد  كورونا  لفريو�س  �ساللت 
من عينات ف�سالت مر�سى م�سابني 
حول  ال�سكوك  يثري  ما  بالفريو�س، 

نقل الف�سالت اإىل الفم .
اأن  اأعتقد  »ل  اإنني  ت�سونغ  وقال 
عن  ينتقل  لكنه  يبتلع  الفريو�س 
يتعني  اأنه  م�سيفا  الهواء«،  طريق 
باأنابيب  الهتمام  امل�ست�سفيات  على 

ال�رضف ال�سحي.
حدثت  الق�سية  نف�س  اأن  وذكر 

من  اأكرث  اأ�سيب  عندما   ،2003 يف 
بني  ال�سار�س  مبر�س  �سخ�س   300
املواطنني يف هونغ كونغ ب�سبب عيوب 
يف ت�سميم نظام ال�رضف ال�سحي ما 

اأ�سفر عن انت�سار الفريو�س.
ال�سهر،  هذا  من  �سابق  وقت  ويف 
مبنى  يف  العائالت  ع�رضات  اأجليت 

�سكني يف هونغ كونغ بعد العثور على 
)كوفيد- بفريو�س  م�سابتني  حالتني 
19( يف طوابق خمتلفة بنف�س املبنى. 
كيفية  يف  حتقق  ال�سلطات  ومازالت 
ا�ستبه  الذي  الوقت  يف  اإ�سابتهما، 
ال�رضف  اأنابيب  ت�سبب  يف  اخلرباء 

ال�سحي يف وقوع العدوى.
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فريو�س كورونا امل�صتجد-2019

يرجح العلماء اأن فريو�س كورونا احلايل، 
الذي يطلق عليه موؤقتا »فريو�س كورونا 
ما يف  وقت  امل�ستجد-2019«، ظهر يف 

م�ستهل دي�سمرب املا�سي.
يظنون  البداية  يف  العلماء  وكان 
من  الب�رض  اإىل  انتقل  الفريو�س  اأن 
فريو�سني  على  العثور  بعد  اخلفافي�س، 
من  الكثري  يحمالن  اخلفافي�س  لدى 
كورونا  لفريو�س  الوراثية  ال�سفات 

الب�رضي. يف حني راأى اآخرون اأن م�سدره الثعابني. غري اأن بع�س العلماء اأ�ساروا 
باأ�سابع التهام موؤخرا لآكل النمل احلر�سفي املهدد بالنقرا�س، الذي ت�ستخدم 
حرا�سفه يف الطب ال�سيني التقليدي، كم�سدر حمتمل للفريو�س. ويرجح بع�س 
الباحثني اأن �ساللة كورونا التي ت�سيب الب�رض الآن قد تكون نتجت عن اختالط 
احلر�سفي.  النمل  اآكل  ي�سيب  والآخر  اخلفافي�س  ي�سيب  اأحدهما  فريو�سني 
وبينما �ُسجلت حالت العدوى الأوىل بفريو�س كورونا امل�ستجد بني الب�رض الذين 
امل�سابة  الأخرية  احلالت  معظم  فاإن  مبا�رضة،  امل�سابة  احليوانات  يخالطون 
بفريو�س كورونا امل�ستجد نتجت عن انتقال العدوى بني الب�رض وبع�سهم. وتقول 
كوليدج  اإمربيال  بجامعة  الإح�سائي  الوبائيات  علم  اأخ�سائية  دونلي،  كري�ستل 
بلندن وجامعة اأك�سفورد: »نعتقد اأن الفريو�س كان م�سدره ال�سوق املحلي الذي 

اأُغلق الآن«.

فريو�س كورونا ي�صيب اجلهاز 
التنف�صي العلوي

التنف�سي  اجلهاز  كورونا  ي�سيب فريو�س 
قد  اأمرا�س،  جمموعة  وي�سبب  العلوي 
اأدلة  تت�سمن اللتهاب الرئوي. لكن ثمة 
يتوغل يف اجل�سم في�سيب  اأنه قد  تثبت 
وي�سبب  املركزي  الع�سبي  اجلهاز 

ا�سطرابات ع�سبية طويلة الأمد.
هي  كورونا  كلمة  اأن  بالذكر  اجلدير 
املقابل الالتيني لكلمة تاج، وقد ا�ستمد 
احللقي  �سكله  من  ا�سمه  الفريو�س 

املغطى بالنتوءات التي ت�سبه التاج.
غالفة  تغطي  التي  بالتاج  ال�سبيهة  النتوءات  من  ا�سمه  كورونا  فريو�س  ا�ستمد 
ال�سائك  الغالف  هذا  ويت�سمن  الوراثية  مادته  على  يحتوي  الذي  الربوتيني 
احلم�س النووي الريبوزي »اآر اإن اأيه«، الذي ميثل مادته الوراثية. وخالفا للدي 
ب�رضعة،  وراثيا  التحور  للفريو�س  يتيح  الريبوزي  النووي  احلم�س  فاإن  اإيه،  اإن 
وهذا ي�ساعده على اكت�ساب القدرة على التنقل من احليوان للب�رض اأو العك�س، اأو 
تغيري خ�سائ�سه مثل قدرته على النت�سار وحدة الأعرا�س التي ي�سببها. ولهذا 
ي�سعب حماربة فريو�س كورونا، الذي يظهر بني احلني والآخر يف �سورة �ساللت 

جديدة، لأن اللقاحات والأدوية تعجز عن الق�ساء على عدو دائم التغري.

ن�صر الفريو�س
قدرة املر�سى على ن�رض الفريو�س بهذا ال�سكل تتوقف على عوامل عديدة، منها 
يحمل  وقد  فيها.  يعي�سون  التي  والبيئة  الفريو�س  ونوع  البيولوجية،  اخل�سائ�س 
اأن تظهر  دون  لفرتة  الفريو�س  القوية،  املناعية  اأنظمتهم  بف�سل  النا�س،  بع�س 
مل�سافات  والتنقل  ال�سفر  لهم  يتيح  وهذا  معتدلة،  اأو  قليلة  اأعرا�س  اإل  عليهم 

طويلة رغم اأنهم م�سابون باملر�س.
وعلى النقي�س، يعاين بع�س النا�س من اأعرا�س �سديدة مبجرد الإ�سابة بالفريو�س، 

جتلعهم يعط�سون وي�سعلون وين�رضون املر�س بني عدد اأكرب من النا�س.
اليدين  وغ�سل  الوجه  اأقنعة  ارتداء  مثل  العامة،  الوقائية  التدابري  ت�سهم  وقد 

وحجز املر�سى يف احلجر ال�سحي، يف احلد من انت�سار املر�س.
ت�ستخدم الكامريات احلرارية يف نقاط التفتي�س احلدودية للم�ساعدة يف ر�سد 
امل�سابة  للحالت  املبكر  الت�سخي�س  وي�ساعد  بالفريو�سات  الإ�سابة  حالت 
بالفريو�سات يف املقام الأول يف احتواء تف�سي املر�س. ويف هذا ال�سدد، ابتكر 
املركز الأمريكي ملكافحة الأمرا�س والوقاية منها جمموعة اأدوات تعتمد على 
هذه  وتعتمد  امل�ستجد.  كورونا  فريو�س  عن  للك�سف  النووي،  احلم�س  حتليل 
اأنها  رغم  �ساعات،  اأربع  غ�سون  يف  النتائج  تظهر  جديدة  تقنية  على  الأدوات 

تتطلب معدات معملية باهظة.
ويعمل الباحثون بجامعة كاليفورنيا وعدد من �رضكات التكنولوجيا احليوية على 
تطوير طرق ت�سخي�س حديثة تعتمد على تقنية كري�سرب للتعديل اجليني لر�سد 

الفريو�س لدى امل�ساب قبل ظهور اأعرا�سه.

النظام املناعي و فريو�س كورونا
الفريو�س،  �سمات  بع�س  على  التعرف  على  املناعي  النظام  اللقاحات  ت�ساعد 
ملقاومة  م�سادة  اأج�سام  وتطوير  اخلارجي،  غالفه  على  الربوتني  تركيبة  مثل 
با�ستمرار  �سكلها  تغري  التي  الفريو�سات  هذه  لكن  به.  الإ�سابة  حال  الفريو�س 
لقاحا �سد  الآن  اأنظمتنا املناعية. ولهذا مل يطور حتى  ب�سهولة من  تفلت  قد 

نزلت الربد.
واأعلن ائتالف ابتكارات التاأهب ملواجهة الأوبئة عن منحة قدرها ت�سعة ماليني 
دولر ل�رضكة »اإنوفيو« لالأدوية لتطوير لقاح لفريو�س كورونا يف غ�سون 16 اأ�سبوعا 
ويطور الباحثون يف ال�رضكة اللقاح عن طريق اإنتاج كميات كبرية من ت�سل�سالت 
الأحما�س النووية للتنبوؤ بالتحورات التي قد حتدث يف الفريو�س وت�ساعده على 
اإنتاج �ساللة جديدة. لكن ثمة طريقة اأخرى لتطوير اللقاح تتمثل يف ا�ستخال�س 
بع�س اخلاليا من مري�س تعافى من املر�س وفح�سها ل�ستخراج اأج�سام م�سادة 

منها، ثم ت�ستن�سخ الأج�سام امل�سادة لبحث مدى فعاليتها كلقاح للفريو�س.
وقد  امل�ستجد،  كورونا  لفريو�س  لقاح  اأو  عالج  عن  م�ستمرا  البحث  يزال  ول 
ت�ستغرق الأبحاث �سهورا اأو �سنوات. لكن حتى هذه اللحظة لي�س بو�سعنا �سوى 

مراقبة الفريو�س وحماولة كبح انت�ساره.

اأخ�شائي اجلهاز التنف�شي ال�شيني ت�شونغ نان �شان  

فريو�س كورونا اجلديد قد ينت�صر 
من خالل اأنابيب ال�صرف ال�صحي

بالأرقام

تطورات »اإيجابية« لكورونا وحديث عن »النوع احلميد«
ارتفاع  ال�سني  اأعلنت  وقت  يف 
عن  الناجمة  الوفيات  ح�سيلة 
فريو�س كورونا امل�ستجد اإىل األفي 
تناق�س  ا�ستمر  الأربعاء،  حالة، 
يف  اجلديدة،  الإ�سابات  معدل 

موؤ�رض له دللت.
اإن  الوطنية  ال�سحة  جلنة  وقالت 
 1749 �سجل  الرئي�سي  ال�سني  بر 
بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة 
عن  انخفا�سا  الثالثاء،  كورونا، 
بلغت  التي  ال�سابق  اليوم  حالت 
امل�سجلة  احلالت  ومتثل   ،1886
يوم الثالثاء اأدنى معدل لالإ�سابات 

وارتفع  جانفي   29 منذ  اجلديدة 
لالإ�سابات  الإجمايل  العدد  بذلك 
الرئي�سي  ال�سني  بر  يف  املوؤكدة 
الآن  حتى  حالة  و185  األفا   74 اإىل 
وي�سري تناق�س اأرقام الإ�سابات اإىل 
اإجراءات  ب�ساأن  مفرت�سة  جناعة 
لحتواء  الرامية  ال�سارمة  ال�سني 
الفريو�س الذي اأثار خماوف عاملية 
والثنني اأعلن املدير العام ملنظمة 
ال�سحة العاملية، تيدرو�س اأدحانوم 
غيربي�سو�س، اأّنه ا�ستناداً اإىل درا�سة 
ملراقبة  ال�سيني  »املركز  اأجراها 
�سملت  منها«،  والوقاية  الأمرا�س 

مبر�س  م�ساب  األف   72 من  اأكرث 
الفريو�س،  عن  الناجم  كوفيد-19 
من   %80 من  اأكرث  اأّن  ثبت  فقد 
حميد  بنوع  م�سابون  املر�سى 
اأظهرت  كذلك،  املر�س  هذا  من 
بفريو�س  الوفاة  ن�سبة  اأن  الدرا�سة 
لدى  �سئيلة  هي  امل�ستجّد  كورونا 
من تقّل اأعمارهم عن 40 عاماً، اإذ 
ل تتجاوز 0.2 يف املائة، ثم تزداد 

تدريجاً مع التقّدم يف العمر.
وو�سل عدد الوفيات جراء الفريو�س 
 2004 اإىل  الرئي�سي  ال�سني  بر  يف 
 136 بزيادة  الثالثاء  نهاية  حتى 

حالة وفاة عن اليوم ال�سابق.
عدد  بلغ  القارية  ال�سني  وخارج 
اليوم  حتى  بالفريو�س  امل�سابني 
حواىل 900 �سخ�س، يتوّزعون على 
منهم   6 تويّف  وقد  تقريباً،  بلداً   30
كونغ،  هونغ  يف  اأعلن  بعدما  فقط 
ت�سجيل  عن  اأم�سالأربعاء،  �سباح  
ثاين حالة وفاة ناجمة عن الفريو�س 

لرجل يف ال�سبعني من العمر.
من  بالفعل  يعاين  الرجل  وكان 
 62 من  واحد  وهو  كامنة،  اأمرا�س 
�سخ�سا تاأكدت اإ�سابتهم بالفريو�س 

يف املدينة.

اأما عن العالج، فاإن العالج الرئي�سي 
هو  الآن  حتى  الفريو�سات  لهذه 
»م�سادات الفريو�سات«، التي ت�سعف 
قدرة الفريو�سات على دخول اخلاليا 
والت�ساعف  التكاثر  من  ومتنعها 
داخل اخللية اأو النتقال من اخلاليا 

امل�سابة اإىل غريها.
ويجري يف الوقت احلايل بع�س العلماء 
اأبحاثا عن عقار »رميدي�سفري«، وهو 
م�ساد للفريو�سات وا�سع النطاق، اأي 
عديدة  فريو�سات  منع  يف  فعال  اأنه 
العقار  هذا  وطور  الت�ساعف.  من 
فريو�س  انت�سار  ملكافحة  خ�سي�سا 
الباحثون  اأعطى  وعندما  اإيبول. 

عقار »رميدي�سفري« لأول حالة اإ�سابة 
 ،»2019 امل�ستجد  »كورونا  بفريو�س 
لل�سفاء  املتحدة، متاثل  الوليات  يف 

يف غ�سون اأيام.
هذا  فعالية  اخرى  اأبحاث  واأيدت 
كورونا  فريو�س  عالج  يف  العقار 
لدى  »مري�س«  متالزمة  ي�سبب  الذي 
الفئران. واأثبتت الفحو�س املخربية 
اأن عقار »رميدي�سفري« كان فعال يف 
اإ�سابة  من  امل�ستجد  الفريو�س  منع 
مل  العقار  لكن  الب�رضية،  اخلاليا 
بعد  التنظيمية  اجلهات  من  يعتمد 
لال�ستخدام لدى املر�سى امل�سابني 

بفريو�س كورونا امل�ستجد.

اأن  اإىل  الدرا�سة  نف�س  واأ�سارت 
ي�ستخدم  الذي  العقار  »كلوروكني«، 
يف عالج املالريا والوقاية منها، كان 
اأي�سا يف عالج فريو�س كورونا  فعال 

امل�ستجد.
يف  جديدة  جتارب  علماء  يجري 
لتطوير  العامل  حول  املختربات 
كورونا  فريو�س  ت�سخي�س  اأ�ساليب 
يطور  بينما  ووهان،  يف  ظهر  الذي 
به  امل�سابني  لعالج  اأدوية  اآخرون 
،ويجري اأطباء يف اإحدى م�ست�سفيات 
�رضيرية  جتارب  ال�سني  يف  ووهان 
عالج  يف  ي�ستخدمان  عقارين  على 
فريو�س نق�س املناعة الب�رضية. لكن 

اأن تُطور فريو�سات  اخلوف الآن من 
الكبرية  ال�رضعة  اإىل  بالنظر  كورونا، 
التي تتحور بها، مناعة �سد م�سادات 
الفريو�سات ويف الوقت نف�سه، يجري 
ا�ستخدام  على  درا�سات  باحثون 
النقاط الكمية، وهي اأ�سباه مو�سالت 
ل يتعدى حجمها ب�سعة كيلومرتات، 
منع  يف  فعاليتها  مدى  لتقدير 
فريو�سات كورونا الب�رضية من اإ�سابة 

اخلاليا.
الدرا�سات،  هذه  مع  وبالتوازي 
لقاح  لتطوير  الزمن  علماء  ي�سابق 
لكبح  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  �سد 

انت�ساره.

عالج فريو�س كورونا

معركة  الب�رضي  اجلن�س  يخو�س 
اأ�سغر  فريو�س  �سد  الأمد  طويلة 
مرة.  ماليني  بخم�سة  حجما  منا 
ظهور  من  �سهور  غ�سون  ويف 
مدينة  يف  اجلديد  كورونا  فريو�س 
ووهان ال�سينية، اجتاح الرعب دول 
العامل اأجمع من �رضعة انت�سار هذا 

الفريو�س.
ويبذل العلماء جهودا حثيثة للت�سدي 
لفريو�س كورونا وكبح انت�ساره حول 
العامل. فقد ا�ستعان بع�سهم بنماذج 

ملتابعة  معقدة  حا�سوبية  حماكاة 
والتنبوؤ  الفريو�س  انت�سار  اأمناط 
بها، بينما يعكف علماء الفريو�سات 
با�ستخدام  لقاح جديد  على تطوير 
اأ�ساليب التعديل اجليني، ويف الوقت 
عقاقري  على  اأبحاث  جُترى  نف�سه 

لعالج امل�سابني بالفريو�س.
اأثبتت،  كورونا  فريو�سات  اأن  غري 
الق�ساء  حماولت  من  عقود  بعد 
املرا�س.  �سعب  عدو  اأنها  عليها، 
اإذ ينتمي فريو�س كورونا امل�ستجد 

اأو  كورونا  فريو�سات  ف�سيلة  اإىل 
ت�سبب  التي  التاجية،  الفريو�سات 
الأكرث  الأمرا�س  من  جمموعة 
مثل  عالجها،  يف  و�سعوبة  �سيوعا 
نزلت الربد، الذي مل جند له لقاحا 
الآن،  حتى  �سافيا  عالجا  اأو  فعال 
اجلهاز  التهاب  متالزمة  وكذلك 
التنف�سي احلادة والفتاكة )�سار�س(، 
ومتالزمة ال�رضق الأو�سط التنف�سية 

)مري�س(.
الب�رض  كورونا  فريو�س  وي�سيب 

وقد  �سواء،  حد  على  واحليوانات 
احليوانات  اإىل  الب�رض  من  ينت�رض 
حالة  اأول  �سجلت  اإذ  والعك�س. 
امل�سبب  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة 
ملتالزمة ال�رضق الأو�سط التنف�سية 
 ،2012 عام  يف  املثال  �سبيل  على 
اإثر  بالفريو�س  طفل  اأ�سيب  حني 
للفريو�س.  حامل  جمل  خمالطة 
اإ�سابة  حالت  بعدها  و�سجلت 
التعر�س  اإثر  الب�رض  بني  عديدة 

لالإبل امل�سابة.

فريو�س كورونا

ما اأحدث ما تو�صل اإليه العلماء ؟
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وقفة متاأنية :
ر�ضي  �أو  عنه,  �هلل  -ر�ضي  عمر  �بن  وعن   
عليه  �هلل  -�ضلى  �هلل  ر�ضول  �أن  عنهما-,  �هلل 
�لعاملني,  لرب  �لنا�س  ))يقوم  قال:  و�ضلم- 
�أن�ضاف  �إىل  بر�ضحه  �أحدهم  يغيب  حتى 
تعرقه,  �ضدة  من  �لعرق,  هو  �لر�ضح  �أذنيه((  
يغيب �إىل �ضحمة �أذنه من عرقه يوم �لقيامة.   
ويقول عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم: ))لو تعلمون ما 
ى  َفَغَطّ كثري�ً,  ولبََكيْتْم  قلياًل,  ِحكتم  ل�ضَ �أعلُم 
و�ضلم-  عليه  �هلل  -�ضلى  �هلّل  ر�ضول  �أ�ضحاُب 

وجوههم, ولهم خنني((
�ل�ضحيح,  يف  وم�ضلم  �لبخاري  ]�أخرجه 
�أو  �ملنافقني,  �أحد  �ضننه[   يف  و�لرتمذي 
ليلب�ضه  �لنبي  قمي�س  �ملنافقني, طلب  رئي�س 
قبل �أن ميوت وهو على فر��س �ملوت, �أعطاه 
قمي�ضه  �ألب�ضه  �أنه  رو�ية:  ويف  قمي�ضه,  �لنبي 
بنف�ضه, فلما مات, قال عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم: 
به  يهوي  كان  حجر,  جهنم  يف  ��ضتقر  ))�لآن 
�ضبعني خريفاً((  يقول عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم:

))ل تزوُل قَدَما عبد يوَم �لقيامة, حتى يُ�ضاأَل 
ِعلِْمِه  وعن  �أفناه؟  فيما  ُعُمره  عن  �أربع:  عن 
ما عِمل به؟ وعن ما له من �أين �كت�ضبه وفيم 
]�أخرجه  �أباله؟((   فيما  ج�ضمه  وعن  �أنفقه؟ 
من  و�إياكم  وقانا  �ل�ضحيح[   يف  �لرتمذي 

عذ�ب �لنار 

خز�ئن �هلل :
 تقتري �لأمطار لي�س تقتري عجز

وجل  عز  �هلل  �أن  �لقد�ضي  �حلديث  يف  �ضح 
وكافر  بي  موؤمن  عبادي  من  ))�أ�ضبح  يقول:  
ورحمته  �هلل  بف�ضل  ُمِطرنا   : قال  من  فاأما   ,
, فذلك موؤمن بي وكافر بالكوكب , و�أّما من 
وموؤمن   , بي  كافر  فذلك  وكذ�  كذ�  بنوء  قال 

بالكوكب (( ]�لبخاري 1038 , م�ضلم 71[
مما يوؤكد �أن تقتري �لأمطار ل ميكن �أن يكون 
تقتري عجز ك�ضاأن �لب�رش , ولكنه تربية وتاأديب 
�لف�ضاء  وكالة  فيه  �أعلمت  �لذي  , هذ� �خلرب 
�لأوروبية �أن مر�ضد �لف�ضاء �لأوروبي �لعامل 
بالأ�ضعة حتت �حلمر�ء ر�ضد غيمة من �لبخار 
متالأ  �أن  لها  ميكن   , �خلارجي  �لف�ضاء  يف 
حميطات �لأر�س �ضتني مرة يف �ليوم �لو�حد 

باملياه �لعذبة.

من لو�زم �إميان �لإن�سان :
 يوجد �أحياناً جهاز ثمنه مئة �ألف يف بيوز, 
�ضعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  �لبيوز 
جد�ً, على �أدنى حر�رة عالية ي�ضيخ, يقطع 
�لتيار, هو �لبيوز يف �حلقيقة نقطة �ضعف 
�جلهاز,  ل�ضالح  �ل�ضعف  لكن  �جلهاز,  يف 
لو جهاز �ضيارة عال فجاأة, بدل �أن يحرق 

�جلهاز, يحرتق �لبيوز, ثمنه لريتان, فهذ� 
�لبيوز رحمة ملا نقمة؟ رحمة. 

�ل�ضعف,  �لبيوز,  عنده  يوجد  و�لإن�ضان   
�خلوف:

نْ�َضاَن ُخِلَق َهلُوعاً,  ]�ضورة �ملعارج  ﴿�إَِنّ �ْلإِ
َجُزوعاً,    ُّ �ل�رَشّ ُه  َم�َضّ ﴿�إَِذ�  �لآية:19[  

]�ضورة �ملعارج �لآية:20[
 �إذ� ل يخاف ل يتوب, �إذ� ل يخاف ل يلجاأ 
�إىل �هلل عز وجل, �إذ� ل يخاف ل ي�ضطلح 

مع �هلل. 
يف  �ضعف  نقطة  كان  و�إن  فاخلوف,   

�لإن�ضان, �إل �أنه من لو�زم �إميانه.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
�أيها �لأخوة, قد ل ينتبه �لإن�ضان �إىل بع�س �مل�ضطلحات �ضمى �هلل �لأعمال �لطيبة �لتي تن�ضجم مع 

�لفطرة معروفاً لأن �لفطر �ل�ضليمة يف �أ�ضل خلقها تعرفها, �لق�ضاء �لربيطاين ياأخذون ع�رشة من 
�لطريق يعر�ضون عليهم جرمية بح�ضب �لفطر �ل�ضليمة قد يك�ضفون �حلقيقة, �لإن�ضان له فطرة �ضليمة 

لذلك �حلياء �أن متتنع عن فعل �ضيء تعرفه فطرتك �ل�ضليمة بد�هة �بتد�ًء من دون تعليل.
�لرب ما �طماأنت �إليه �لنف�س و�لإثم ما حاك يف �ضدرك وكرهت �أن يطلع عليه �لنا�س, لك فطرة هذه 
�لفطرة تتفق مع منهج �هلل مئة باملئة, يعني ما �أمرك �هلل ب�ضيء �إل وفطرتك وجبلتك ترتاح له, وما 

نهاك عن �ضيء �إل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �ضميت �لأعمال �لطيبة �لتي �أودعت قيمتها يف فطرة �لإن�ضان معروفاً, و�ضمي �ل�ضيء �لذي تاأباه 
�لفطر �ل�ضليمة منكر�ً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذ� �ل�ضيء يتو�فق مع فطرة �لنف�س تو�فقاً تاماً 

�لدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �ضورة �لروم: 30(  لأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن �لَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك �لِدّ لِْق �هلَلّ ِ �لَِّتي َفَطَر �لنَّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة �هلَلّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴿

من ل ي�ستحي ل خري فيه
لذلك قالو�: �لعدل ح�ضن لكن يف �لأمر�ء �أح�ضن, و�حلياء ح�ضن لكن يف �لن�ضاء �أح�ضن, و�ل�ضخاء ح�ضن 

لكن يف �لأغنياء �أح�ضن, و�ل�ضرب ح�ضن لكن يف �لفقر�ء �أح�ضن, و�لتوبة ح�ضن لكن يف �ل�ضباب �أح�ضن. 
يعني �ل�ضاب �ألزم ما يلزمه �لتوبة, و�ملر�أة �ألزم ما يلزمها �حلياء, و�لغني �ألزم ما يلزمه �ل�ضخاء, و�لفقري 

�ألزم ما يلزمه �ل�ضرب, و�لأمري �ألزم ما يلزمه �لعدل, ورد:
�أحب ثالثاً, وحبي لثالث �أ�ضد, �أحب �لطائعني, وحبي لل�ضاب �لطائع �أ�ضد, �أحب �ملتو��ضعني, وحبي 
للغني �ملتو��ضع �أ�ضد, �أحب �لكرماء, وحبي للفقري �لكرمي �أ�ضد, و�أبغ�س ثالثاً, وبغ�ضي لثالث �أ�ضد, 
�أبغ�س �لع�ضاة, وبغ�ضي لل�ضيخ �لعا�ضي �أ�ضد, �أبغ�س �ملتكربين, وبغ�ضي للفقري �ملتكرب �أ�ضد, �أبغ�س 

�لبخالء, وبغ�ضي للغني �لبخيل �أ�ضد. 
فاحلياء من �لإميان, و�إذ� مل ت�ضتِح فا�ضنع ما �ضئت على معنيني: �إن مل ت�ضتِح فال خري فيك, و�إن مل 

ت�ضتِح من �هلل فافعل ما �ضئت ول تعباأ بكالم �لنا�س.
ِ َوَل تُلُْقو� ِباأَيِْديُكْم �إِىَل �لتَّْهلَُكِة )195( ﴿  )  يف �آيات دقيقة جد�ً من هذه �لآيات: ﴿ َو�أَنِْفُقو� يِف �َضِبيِل �هلَلّ

�ضورة �لبقرة (  �إن مل تنفقو� �أو: ول تلقو� باأيديكم �إىل �لتهلكة �إن �أنفقت كل �أمو�لكم, لذلك �لإ�ضالم 
و�ضطي.

�لطاعة: هي �ل�ضتجابة لالأو�مر �لتي 
من  �أعُمّ  فهو  �لرُبّ  �أما  منك,  تطلب 
�لو�لدين  رغبات  تلبية  وهو  �لطاعة, 

دون �أمرهم بذلك.
على  �لزوجة  طلب  يقدم  من  �إىل   •
�أذنك و�أقول: �لزوجة  �أهم�س يف  �لأم 
�أُخرى؛  زوجة  منها  بدًل  يكون  قد 
�أخرى؟  �أٌُمّ  لك  �ضيكون  هل  �لأم,  لكن 
كال  يف  و�جب  و�لإن�ضاف  فالعدل 
�لزوجة  طلب  يقدم  ل  لكن  �لأمرين؛ 
وقٍت  يف  تو�فقا  �إذ�  �لأم  طلب  على 

و�حد.

الرب: �صور  • من 

�هلل  ر�ضي  �خلطاب  بن  عمر  عن   -1
عنه, قال: �ضِمعُت ر�ضول �هلل �ضلى �هلل 
�لتابعني  ))�إن خري  يقول:  و�ضلم  عليه 
رجٌل يُقال له: �أوي�س, ولُه و�لدة, وكان 

به بيا�س, فمُروهُ فلي�ضتغفر لكم((
�خلطاب  بن  عمر  �أتى  رجاًل  �أن   -2
ا بلغ  ر�ضي �هلل عنه, فقال: »�إن يل �أًمّ

بها �لكرب, و�إنها ل تق�ضـي حاجتها �إل 
ئها, و�أ�ضـرف  وظهري مطية لها و�أو�ضِّ
 - و�ضوئها  عند  �أي:   - عنها  وجهي 
ها؟ قال: ل, قال: �ألي�س  يُْت حَقّ فهل �أَدّ
وحب�ضُت  ظهري,  على  حملتها  قد 
�إنها كانت ت�ضنع  نف�ضـي عليها؟ قال: 
و�أنت  بقاءك؛  تتمنَّى  وهي  بك,  ذلك 

تتمنَّى فر�قها«
بن عمر ر�ضي  لعبد�هلل  3- قال رجٌل 
ي على رقبتي من  �هلل عنه: »حملت �أُِمّ
�ملنا�ضك,  بها  خر��ضان حتى ق�ضيت 
�أتر�ين جزيتها؟ قال: ل, ول طلقة من 
طلقاتها«. 4- عن بند�ر قال: »�أردت 
طلب  يف  �ل�ضفر-  يعني:   - �خلروج 
فاأطعتُها,  ي,  �أُِمّ فمنعتني  �حلديث, 
ومل �أخرج فبُورك يل فيه« 5- عن �أبي 
حازم: »�أن �أبا هريرة ر�ضي �هلل عنه مل 

ه«. يحَجّ حتى ماتَْت �أُُمّ
6- قال حممد بن �ملنكدر: »بُتّ �أغمز 
يُ�ضِلّي,  عمر  �أخي  وبات  ي,  �أُِمّ ِرْجَل 

ين يف ليلتي بليلته« وما ي�ضـُرّ
7- عن علي بن �حل�ضني: »�أنه قيل له: 

تاأكل  نر�ك  ول  �لنا�س,  �أبِرّ  من  �أنت 
ك؟! قال: �أخاف �أن ت�ضبق يدي  مع �أُِمّ
�إىل ما قد �ضبق �إليه عينُها, فاأكون قد 

عَقْقتُها«  8- عن �أبي بكر بن عيا�س 
قال: »رمبا كنت مع من�ضور يف منزله 
ه, وكانت غليظة,  جال�ًضا فت�ضيح به �أُُمّ

فتقول: يا من�ضور, يريدك �بن هبرية 
على �لق�ضاء فتاأبَى؟! وهو و��ضع حليته 

على �ضدره ما يرفع طرفه �إليها«.

�لفرق بني �لطاعة و�لرب يف حق �لو�لدين
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فني
النجمة درة بطلة اجلزء الثاين من 

م�شل�شل« احلرملك2« 
ت�شوير  درة،  الفنانة  توا�شل 
»احلرملك  م�شل�شل  يف  دورها 
اأن  املقرر  من  الذي   ،»2
الرم�شاين  ال�شباق  به  تخو�ش 
البطولة  وي�شاركها   ،2020
�شامر  �شليمان،  جمال  النجوم 
امل�رشي، با�شم ياخور، احمد 
تاأليف  ومن  نور،  وهبة  فهمي 
واإخراج  العزيز  عبد  �شليمان 

تامر اإ�شحاق.
وجت�شد درة دور البطولة الن�شائية املطلقة، من خالل �شخ�شية »حّنة« 
التي قلبت االأحداث راأ�ًشا على عقب يف اجلزء االأوًل عندما انتقمت 
ب�شكل  الثاين  اجلزء  اأحداث  تلعب  اخلان، حيث  وا�شرتجعت  قمر  من 
اأ�شا�شي على وتر اال�شتغالل، وح�شد الفر�ش، بطرٍق �رشعية واأخرى 

ملتوية.
يذكر اأن »احلرملك 2« م�شل�شل �شوري لبناين، وهو عمل تاريخي يحكي 
اأحداث اجلزء  وتتطرق  العثمانيني،  فيها  يعي�ش  كان  التي  عن احلقبة 
الثاين للعديد من التفا�شيل التاريخية ومنها خلع ال�شلطان عبد العزيز 

واإفال�ش الدولة العثمانية، وا�شتغالل الفر�ش بطرق غري �رشعية.

عودة جيم كاري اإىل ال�شينما بعد غياب
طرح املمثل جيم كاري جمموعة 
دور  يف  املختلفة،  االأفالم  من 
باأمريكا  ال�شينمائية  العر�ش 
ودول اأخرى، اإذ يعود كاري بفيلم 
 4 غيابه  بعد  �شونيك«  »القنفذ 
�شنوات عن ال�شينما، وتدور ق�شته 
حول »�شونيك« بطل األعاب الفيديو 
ال�شهرية التي اأنتجتها �رشكة �شيغا 
يف فرتة الت�شعينيات، الذي يهرب 
�رشطي  مب�شاعدة  احلكومة  من 
يف بلدة جرين هيلز الريفية. ويقوم كاري بدور دكتور »اإيفو«، والفيلم 
من اإخراج »جيف فلور وي�شارك اآدم بايل وجيم�ش مار�شدن يف بطولة 

العمل.«.

حممد  الفل�شطيني  الفنان  ي�شتعد 
تكرمي �شّناع  الإحياء حفل  ع�شاف 
من  اإن�شانية  مبادرة  اأكرب  االأمل، 
العطاء  اأ�شحاب  لتكرمي  نوعها 
يوم  العربي،  الوطن  م�شتوى  على 
كوال  »كوكا  يف  املقبل  اخلمي�ش 
من  بدبي،  ووك  �شيتي  يف  اأرينا« 
اأجمل  من  باقة  تقدمي  خالل 
اأغانيه، وذلك اإىل جانب جمموعة 
والفنانني  النجوم  من  كبرية 
وم�شاهري  واالإعالميني  واملثقفني 
العامل  يف  االجتماعي  التوا�شل 
يف  �شي�شاركون  الذين  العربي، 
اخلريي  للعمل  ت�شجيعاً  احلفل 

واالإن�شاين.
�شي�شتمتع  مميزة،  اأم�شية  ويف 
احل�شور مع اأعمال حممد ع�ّشاف 
اأعماله  من  جمموعة  يغّني  الذي 
جماهريياً  جناحاً  القت  التي 
الذي  احلفل،  يف  لي�شاهم  وا�شعاً، 
لتكرمي  خريياً،  طابعاً  يكت�شب 
االإن�شانية  امل�شاريع  اأ�شحاب 
العربي  العامل  يف  التطوعية 

وت�شليط ال�شوء على �شّناع التغيري 
االإيجابي الذين ي�شاهمون يف بناء 
العربية،  للمجتمعات  اأف�شل  واقع 
احل�شور  ي�شل  اأن  املتوقع  ومن 
يف احلفل اإىل 12 األف �شخ�ش من 

خمتلف اأنحاء العامل العربي.
ع�ّشاف،  حممد  اإىل  و�شين�شم 
خالل احلفل، الفنانة نوال الكويتية 
وامللحن  واملنتج  بلقي�ش  والفنانة 
اإىل   ،RedOne ردوان  العاملي 
جانب نخبة من الفنانني واملمثلني 
العربي،  العامل  يف  واالإعالميني 
ومنهم �شعاد عبد اهلل وطارق العلي 
وق�شي خويل واأحمد حلمي ومنى 
ال�شاذيل وعمرو اأديب، اإ�شافة اإىل 
امل�شهود  ال�شخ�شيات  من  العديد 
واخلريي  التطوعي  العمل  يف  لها 

واالإن�شاين يف العامل العربي.
وقال الفنان حممد ع�ّشاف تعليقاً 
بتواجدي  »�شعيد  م�شاركته:  على 
يف  التوايل  على  الثالثة  لل�شنة 
حفل �شناع االأمل وي�رّشفني دائماً 
التطوعية  اجلهود  اإىل  االن�شمام 

وطننا  خدمة  اإىل  تهدف  التي 
اأف�شل  م�شتقبل  وبناء  العربي 

للمجتمعات العربية«
احلفل  يف  »امل�شاركة  وتابع 
كان  ولقد  وفخر،  �رشف  اخلريي 
واجباً علّي اأن اأدعم هذه املبادرة 
باأ�شحاب  االحتفاء  يف  واأ�شارك 
تاأثرياً،  واأكرثها  امل�شاريع  اأف�شل 
وعي  وزيادة  ودعمهم  لت�شجيعهم 
القادمة  واالأجيال  املجتمعات 
نتمنى  التي  النماذج امللهمة  بهذه 

عاملنا  يف  منها  املزيد  نرى  اأن 
العربي«.

مبادرة  اأكرب  االأمل  �شّناع  وتعد 
لتكرمي  عربياً  نوعها  من  اإن�شانية 
اأ�شحاب العطاء، و�شي�شهد احلفل 
االأمل  �شناعة  باأبطال  احتفاء 
ق�ش�شهم  ا�شتعرا�ش  خالل  من 
وامللهمة  املوؤثرة  االإن�شانية 
دورهم  على  ال�شوء  لت�شليط 
االإن�شانية  كجنود  ومكانتهم 
املجهولني الذين كر�شوا جهودهم 

نبيلة  ق�شايا  خلدمة  ومواردهم 
يف  املحتاجة  الفئات  ومل�شاعدة 
قبل  وذلك  العربية،  جمتمعاتنا 
تتويج �شانع االأمل االأول يف الوطن 

العربي.
االأمل  �شناع  مبادرة  وا�شتقبلت 
قيا�شية  م�شاركة  العام  هذا 
مل�شاريع اإن�شانية وخريية تطوعية 
العمل  جوانب  خمتلف  غطت 
والتنموي  واخلريي  االإن�شاين 
اأ�شحابها  اأكان  واملجتمعي، �شواء 
ينفذونها كاأفراد اأو كفرق تطوعية 
غري  ومنظمات  موؤ�ش�شات  اأو 
مواردهم  على  باالعتماد  ربحية، 
حمدود  دعم  على  اأو  ال�شخ�شية 

من خالل التربعات املجتمعية.
النهائيني  املر�شحني  اختيار  ومت 
احلفل  يف  اللقب  على  للح�شول 
التاأثري  حجم  على  بناء  اخلتامي 
ومدى  مبادراتهم  اأحدثته  الذي 
بفعالية  الو�شول  على  قدرتها 
منح  ومت  امل�شتهدفة،  لل�رشائح 
االأولوية للمبادرات ذات املقاربات 

املبتكرة يف مواجهة التحديات.
ويتابع اجلمهور ا�شتعرا�ش ق�ش�ش 
اأبطالها  وملهمة  موؤثرة  اإن�شانية 
هم املر�شحون النهائيون يف حفل 
التكرمي، ويتعّرف خالل احلفل على 
النبيلة  الق�شايا  خدمة  يف  دورهم 
و�شيختار  مبجتمعاتهم.  والنهو�ش 
»�شانع  احلفل  خالل  اجلمهور 
املبادرات  اأكرث  �شاحب  االأمل« 
تاأثرياً يف جمتمعه.  ويتم  اخلريية 
تخ�شي�ش ريع احلفل اخلريي لبناء 
يعقوب  جمدي  الدكتور  م�شت�شفى 
الأمرا�ش القلب يف م�رش، باعتباره 
لهذا  العربي  االإن�شاين  امل�رشوع 
امل�شت�شفى  و�شيكون  العام، 
املوؤ�ش�شات  اأكرب  اأحد  اجلديد 
م�شتوى  على  نوعها  من  العالجية 
العامل العربي، و�شيوفر كادراً طبياً 
طبية  ومعدات  وجتهيزات  موؤهاًل 
وجراحية تعد االأحدث يف العامل، 
خدماته  امل�شت�شفى  و�شيوفر 
جميع  من  القلب  مر�شى  لعالج 

اأنحاء العامل العربي جماناً.

الفنان الفل�شطيني حممد ع�شاف لإحياء حفل تكرمي �شّناع الأمل يف دبي

 12م�شاركا يف الطبعة اخلام�شة ملعر�س 
املوروث الفني الت�شكيلي بخن�شلة 

فعاليات  اأم�ش   اأول  انطلقت 
ملعر�ش  اخلام�شة  الطبعة 
الت�شكيلي  الفني  املوروث 
اأحمد  اجلواري  باملركب 
 12 مب�شاركة  بخن�شلة  عزيزي 

فنانا ت�شكيليا.
و بلغ عدد اللوحات التي قامت 
اجلمعية الوالئية مل�شات للفنون 
املبادرة  اجلهة  الت�شكيلية 
لتنظيم هذه التظاهرة الثقافية 
�شاحة  م�شتوى  على  بعر�شها 
مبنا�شبة  اجلواري  املركب 
لذكرى  املخلدة  االحتفاالت 
لـ18  امل�شادف  ال�شهيد  يوم 
فيفري  من كل �شنة 200 لوحة 
من  اجلمعية  ر�شيد  متثل  فنية 
خمتلف  ميثلون  فنانني  هبات 
دولة  و15  الوطن  واليات 
اللوحات  اإىل  باالإ�شافة  اأجنبية 
الفنانون  بها  �شارك  الني 

احلا�رشون.
رئي�ش  بالع  فوؤاد  وك�شف 
اأن  عن  الوالئية  اجلمعية  هذه 
املعر�ش الذي ياأتي هذه ال�شنة 
حتت �شعار »يف رحاب ال�شهيد 
بني االآداب والفنون« يهدف اإىل 
اللوحات  من  ف�شيف�شاء  »خلق 
ثورة  تاريخ  تروي  التي  الفنية 

ال  ال�شهداء  وبطوالت  اجلزائر 
�شيما بوالية خن�شلة املجاهدة«. 
باأن  املتحدث  ذات  واأبرز 
اأرادت  يراأ�شها  التي  »اجلمعية 
للوحات  عر�شها  خالل  من 
الطبعة  خالل  اأجانب  فنانني 
املوروث  ملعر�ش  اخلام�شة 
�شبغة  اإ�شفاء  الت�شكيلي  الفني 
دولية على املعر�ش الذي يخلد 
و  التحرير  ثورة  �شهداء  ذكرى 
املوروث  لتبادل  م�رشحا  جعله 

الثقايف لكل بلد.«
اأن  امل�شدر  نف�ش  واأ�شاف 
من  تتكون  خا�شة  »جلنة 
معروفني  ت�شكيليني  فنانني 
الوطني  امل�شتويني  على 
والدويل قامت بانتقاء اللوحات 
معارك  تربز  والتي  املعرو�شة 
خالل  املجاهدون  خا�شها 
تلك  اإىل  اإ�شافة  التحرير  ثورة 
للثوار  بورتريهات  حتمل  التي 
يف  �شاركوا  الذين  وال�شهداء 

ثورة نوفمرب 1954.
الفنية  التظاهرة  عرفت  كما 
التي ح�رشها فنانون ت�شكيليون 
�رشق  واليات  اأغلب  ميثلون 
ر�شم  ور�شة  اإقامة  البالد 
من  القادمني  ال�شغار  لالأطفال 
الرتبوية  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
تناف�شوا  بعا�شمة والية خن�شلة 
خاللها على جائزة اأح�شن ر�شم 
يروي تاريخ اجلزائر وت�شحيات 

ال�شهداء و املجاهدين.
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تدر�س اال�ستحواذ على فيات كراي�سلر

هيونداي ت�سبح اأكرب �سركة 
�سيارات بالعامل

عن  جمددا  الإ�شاعات  تناقلت 
هيونداي  بني  حمتمل  اندماج 
�رصحت  حيث  كراي�شلر،  وفيات 
 Asia Times جلريدة  م�شادر 
لهيونداي  التنفيذي  الرئي�س  اأن 
يراقب  كو،  موجن  ت�شوجن  موتور، 
كثب  عن  كراي�شلر  فيات  اأ�شهم 
من  كافية  وي�شتهدف �رصاء ح�شة 
ال�رصكة  على  لال�شتحواذ  الأ�شهم 
مارت�شيوين  �شريجيو  مغادرة  قبل 
اإغراء  هو  الهدف  القادم.  العام 
مع  بالندماج  كراي�شلر  فيات 
مغادرة  وقت  يف  هيونداي 
الأهم  مارت�شيوين وخواء املن�شب 
لل�رصكة، خا�شة واأن رئي�س جمل�س 
عري  اإلكان  جون  احلايل  الإدارة 
لل�رصكة  التنفيذية  بالإدارة  مهتم 
بنف�شه. هيونداي قد تكون �رصيكا 
باعتبار  كراي�شلر،  لفيات  جيدا 
املنطقة  يف  �شعيفة  الأخرية  اأن 
الرئي�شي  املركز  وهي  الآ�شيوية، 
ملبيعات هيونداي، بينما قد ت�شهل 

الوليات  بني  حرة  جتارة  اتفاقية 
املتحدة وكوريا اجلنوبية عمليات 

نقل املوديالت بني الدولتني.
مارت�شيوين،  �شريجيو  ان  ويُذكر 
الرئي�س التنفيذي لفيات كراي�شلر، 
يف  رغبته  عن  املا�شي  يف  عرب 
حيث  اأخرى،  �رصكة  مع  الندماج 
عر�س �شفقة اندماج على جرنال 
حاول  كما  جناح،  بغري  موتورز 
بيجو- مثل  اأخرى  �رصكات  مع 
لذا  �شينية،  و�رصكات  �شيرتوين 
الأمر ممكن بالتاأكيد العام القادم. 
اجلدير بالذكر اأن جمموعة فيات 
جيب  عالمات  متتلك  كراي�شلر 
ورام ودودج وكراي�شلر وفيات واألفا 
يف  ولن�شيا،  ومازيراتي  روميو 
حني اأن جمموعة هيونداي متتلك 
واإذا  وجيني�شي�س،  وكيا  هيونداي 
بينهما،  بالفعل  اندماج  حدث  ما 
�رصكة  اأكرب  لإن�شاء  ذلك  �شيوؤدي 
العامل مببيعات 11.5  �شيارات يف 

مليون �شيارة �شنويا.

تقنية  ميتلك  التيما  ني�سان  حمرك 
GT-R من  ماأخوذة 

حتمل  اجلديدة  التيما  ني�شان 
اأكرث مما  يف داخلها ت�شابهات 
GT-R، حتديداً  مع  توقعناه 
حمرك  يف  خا�شة  تقنية 
 2.5 �شعة  �شلندرات  الأربع 
لرت لل�شيدان متو�شطة احلجم. 
ا�شتخدامها  مت  التقنية  هذه 
موديالت  ثم  اأول   GT-R يف 
نيزمو،  �شنرتا  مثل  اأخرى 

امل�شاحة  و�شقل  بر�س  وتقوم 
املحرك  اإ�شطوانات  داخل 
فيه  تتحرك  الذي  املكان  يف 
�شنع  يتم  حيث  املكاب�س.. 
 200 ب�شمك  داخلي  غالف 
�شمك  نف�س  وهو  ميكرون، 
مع  ب�رصية،  راأ�س  �شعرة 
ل�شقل  خا�شة  اأداة  ا�شتخدام 
الداخل،  من  الإ�شطوانة 

الكفاءة  حت�شني  هو  والهدف 
النتيجة  الحتكاك.  وتخفيف 
النادر  من  متطورة  تقنية  هي 
اأخرى  حمركات  يف  روؤيتها 
ال�شعر..  بنف�س  ل�شيارات 
التيما  حمرك  اأن  ويُذكر 
ح�شان   188 ي�شخ  اجلديدة 
نيوتن.  244 دوران  عزم  مع 
م�شنع  يف  جتميعه  ويتم  مرت، 

ينتج  الذي  الأمريكي  تيني�شي 
اأو  �شنوياً،  مليون حمرك   1.4
فتح  ومنذ  ثانية   19 كل  واحد 
هذا امل�شنع يف 1997 وقد مت 
�شنع 13 مليون حمرك، وينتج 
التي  الطاقة  مولدات  امل�شنع 
تدعم التيما ونافارا وماك�شيما 
وباثفايندر واك�س تريل وتيتان 

وحمركات ليف الكهربائية.

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

طراز  �شوى  حالياً  رام  توفر  ل 
التي  اب  البيك  بفئة   2019  1500
تاأتي ب�شعر اأقل من 30،000 بفارق 
طفيف، ولكن يبدو اأن هذا �شيتغري 
نية  مع  القريب  امل�شتقبل  يف 
اب  بيك  طرح  الأمريكية  العالمة 
م�شتوى  عند  تبداأ  باأ�شعار  جديدة 

20،000 دولر 
�رصح مدير فيات كراي�شلر التنفيذي 
�شانعة  اأن  مانلي،  مايك  موؤخراً، 
�شيارات البيك اب الأمريكية تنوي 
�شنع بيك اب متو�شطة جديدة تقع 
املخ�ش�شة  غالديتور  جيب  اأ�شفل 
ال�شعر  حيث  من  الوعرة  للطرق 
حيث  املجموعة،  طرازات  �شمن 
تعمل رام حالياً على تطوير من�شة 
متو�شطة  اب  بيك  تنا�شب  جديدة 

ما  وهو  لالأعمال،  خم�ش�شة 
النمو  على  العالمة  ي�شاعد  �شوف 
واملناف�شة ب�شكل اأقوى لحقاً، مع 
كفاءة  اأعلى  حتقيق  على  الرتكيز 

ممكنة من حيث التكلفة.
تعمل  رام  اأن  اإىل  ذلك  وي�شري  هذا 
املتو�شطة  اب  البيك  تطوير  على 
ممكن  وقت  اأقرب  يف  اجلديدة 
طرازات  يف  الفجوة  م�شكل  حلل 
�رصيحة  داخل  باملناف�شة  ال�رصكة 
اأنها  خا�شة  اب،  البيك  �شيارات 
�شتكون خمتلف كلياً عن الطرازات 
املتاحة حالياً، دون التاأثري على رام 
البيك اب اجلديدة  لتناف�س   ،1500
من  وكانيون  كولورادو  طرازات 

جرنال موتورز وفورد رينجر.

 "B C T" �رصكة  ت�شتعد 
ال�شينية خالل معر�س �شنغهاي 
�شيارة  عن  للك�شف  القادم 
من  واحدة  �شتغدو  هجينة، 
الدفع  رباعية  ال�شيارات  اأفخم 
تطورا  واأكرثها  العامل،  يف 
 Li Xiang" �شيارة  و�شتاأتي 
�شبيه  مميز  بت�شميم   "One
تزينه  روفر"،  "لند  ب�شيارات 
اأ�شواء "LED" متتد على طول 
واخللفية،  الأمامية  الواجهتني 
من  م�شنوع  بانورامي  و�شقف 
الطاقة  ت�شتمد  خا�شة  مواد 

الكهربائية من �شوء ال�شم�س.
ف�شياأتي  ال�شيارة،  هيكل  اأما 

 1.9 وعر�س  اأمتار،   5 بطول 
مرت،   1.76 وارتفاع  مرت، 
�شفوف   3 بـ  مزودة  وقمرتها 
تت�شع  اجللدية  املقاعد  من 
ل  قيادة  وواجهة  ركاب،   7 لـ 
تعمل  �شا�شات  من  لها،  مثيل 
عر�س  على  متتد  باللم�س 
�شتزود  كما  بالكامل  الواجهة 
متطورة  باأنظمة  ال�شيارة  هذه 
و�رصعة  امل�شافات  لقيا�س 
الطرقات  على  الأج�شام  حركة 
لتنقية  واأنظمة  احلوادث،  ملنع 
الهواء يف قمرة القيادة، واأحدث 
وحتديد  املولتيميديا  اأنظمة 
املركبة  و�شتاأتي  املواقع 

 326 بعزم  هجني  مبحرك 
بطاريات  ب�شحن  يقوم  ح�شانا، 
كبرية تكفيها لقطع م�شافة 700 

كلم يف حال نفاد البنزين.

هذه  تطرح  اأن  املنتظر  ومن 
الأ�شواق ر�شميا يف  املركبة يف 
الن�شف الثاين من العام اجلاري، 

ب�شعر يبداأ من 60 األف دولر.

هكذا ت�ستطيع اإيقاف �سيارتك 
باأ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ

مواقف  ال�شائقني  يواجه  اأحياناً 
خطر  ومنها  القيادة،  اأثناء  �شعبة 
القيادة  نتيجة  للت�شادم  التعر�س 
عن  يُت�شاءل  وهنا  عالية،  ب�رصعات 
يف  ال�شيارة  لإيقاف  طريقة  اأف�شل 
�شوف  ما  وهذا  م�شافة،  اأق�رص 

نتحدث عنه يف ال�شطور التالية.
 حالة قيادة �شيارة يدوية:

يف  عالية  ب�رصعة  القيادة  عند   
خلطر  وتعر�شت  اليدوية،  ال�شيارة 
ال�شغط  عليك  يجب  ال�شطدام، 
ترفع  ول  قوتك،  بكل  املكابح  على 
ال�شيارة،  تتوقف  حتى  قدمك 
دوا�شة  على  ال�شغط  عدم  مع 
ال�شيارة  “الدبرياج”، حتى ل حترر 
من قيود الرتو�س وهو ما ي�شاعدك 
اأ�رصع  ب�شورة  التوقف  على 

وال�شيطرة على ال�شيارة.
حالة قيادة �سيارة اأوتوماتيك:

يجب هنا اأي�شا ال�شغط على مكابح 
ABS بكل قوتك، ول ترفع قدمك 
عدم  مع  ال�شيارة  تتوقف  حتى 
الأوتوماتيكي  القري  من  القرتاب 

نهائياً.
الإم�شاك  يجب  احلالتني  كلتا  ويف 
حتى  اليدين  بكلتا  ال�شيارة  مبقود 
ال�شيارة  على  ال�شيطرة  ت�شتطيع 
عدم  مع  والرتنح،  النحراف  من 
تثبيت النظر على اجل�شم الذي اأنت 
اإىل  وانظر  به،  لالإ�شطدام  معر�س 
تبتعد  اأن  يف  ترغب  الذي  الجتاه 
ب�شيارتك اإليه لتفادي الت�شادم بهذا 

اجل�شم. 

ال�سني تتحدى �سركات ال�سيارات العاملية مبركبة ال مثيل لها!

بي ام دبليو الفئة االأوىل اجلديدة كليًا تك�سف نف�سها ر�سميًا
حتب  ال�شيارات  �شانعات 
“اجلديدة  و�شف  ا�شتخدام 
ر�شمي  تد�شني  كل  مع  كلياً” 
ت�شرتك  ال�شيارة  وغالباً  ل�شيارة، 
ومكوناتها  موا�شفاتها  بع�س  يف 

�شابقة،  واأجيال  موديالت  مع 
الو�شف  املرة  هذه  ولكن 
الثالث  اجليل  متاماً،  دقيق 
من بي ام دبليو الفئة الأوىل 
وميثل  ال�شفر  من  بناوؤه  مت 
للموديل  تامة  مفارقة 

ال�شابق.
الفئة الأوىل اجلديدة تخلت 

عن تهيئة الدفع اخللفي التقليدية 
اأمامي خمتلفة  ل�شالح من�شة دفع 
متاماً، وتاأتي ال�شيارة ب�شبكة تهوية 
كبرية مع التقاء الكليتني الأيقونيتني 
كما  انف�شالهم  بدل  املنت�شف  يف 

هو احلال مع الأجيال ال�شابقة.

التوجه  يف  ال�شتمرار  من  بدل 
ال�شيارات  حجم  بزيادة  ال�شائع 

جيل،  كل  مع  اجلديدة 
الفئة  اأ�شبحت 

وىل  لأ ا
 0.2 بـ  الواقع  يف  اأق�رص  اجلديدة 
فرنى  للخارجية  وبالعودة  اإن�س، 
اجلديدة  الأمامية  امل�شابيح  اأن 
ال�شابق،  من  وع�رصية  اأناقة  اأكرث 

مع توفر عدة قيا�شات للجنوط 

ح  و ا ترت
بني 16 و19 اإن�س، مع اإمكانية 
عمالق  بانورامي  �شقف  اختيار 
للداخلية  ال�شوء  بدخول  ي�شمح 

واإعطائها �شعوراً منع�شاً.

ل  لتحو ا
من من�شة دفع خلفي لأمامي 
املتوفرة  امل�شاحة  زيادة  يعني 
ازدادت  كما  اخللفيني،  للراكب 
امل�شاحة التخزينية كذلك بـ 20 لرت 

اإىل 380 لرت.
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خبري ع�سكري يجيب..

ق.د

وثيق  دانيئيل،  روين  واأ�ضاف 
الع�ضكرية  بامل�ؤ�ض�ضة  ال�ضلة 
الإ�رسائيلية، يف تقريره على القناة 
"اإ�رسائيل  اأن  الإ�رسائيلية،   12
قذيفة  على  بالرد  تكتفي  قد 
بال�ن حارق ب�ض�رة  اأو  �ضاروخية 
انتخابي  م��ضم  ظل  يف  م��ضعية 
بعد،  يت�قف  مل  ال�طي�س،  حامي 
من  مبا�رسة  مببادرات  تق�م  ول 
اإحداث  على  قادرة  نف�ضها  تلقاء 
نطاق  يف  العام  ال��ضع  يف  تغيري 

غالف غزة".
ما  اأحد  لدى  كان  "اإن  اأنه  واأكد 
غزة،  ما يف  عملية  ب�ضاأن  �ضك�ك 
لأنه  كلياً،  يلغيها  اأن  فباإمكانه 
ع�ضكرية  عملية  اأي  حت�ضل  لن 
ن�ضتمر  و�ض�ف  غزة،  يف  وا�ضعة 
البال�نات  الدائرة املغلقة من  يف 
والطائرات  والقذائف  احلارقة 
غزة،  يف  اأهدافا  تفجر  التي 
م�ؤقت  هدوء  عن  ي�ضفر  وهذا 
يع�د  ما  �رسعان  ثم  القطاع،  يف 

الدائرة  وهذه  حاله،  اإىل  الت�تر 
اإ�ضعار  مر�ضحة لال�ضتمرار حتى 

اآخر".
"الت�رسيحات  اأن  اإىل  واأ�ضار 
تبدو  ال�زراء  لرئي�س  الأخرية 
لها،  داعي  ول  فيها،  مبالغا 
تف�ضري  ل  احلال  بطبيعة  لأنه 
ع�ضكرية  عملية  اإىل  للخروج 
قبيل النتخابات، على الأقل من 
واحلزبية،  ال�ضيا�ضية  الن�احي 
الثاين  اجلانب  اأنهم يف  العلم  مع 
من احلدود لدى حما�س يف غزة 
يعتقدون اأنه بالإمكان ال�ضتمرار 
ال�رسب  من  الدائرة  ذات  يف 
بعد  ما  اإىل  املتبادل  وال�رسب 
وفق  يريدون،  ول  النتخابات، 
وا�ضعة  الذهاب ملعركة  اأرى،  ما 

النطاق".
املعركة  هذه  "مثل  اأن  واأو�ضح 
الع�ضكرية ال�ا�ضعة يف غزة ت�ضغل 
منذ  الإ�رسائيلي  اجلي�س  اأو�ضاط 
�ضن�ات، لكن ال�ض�ؤال الذي يطرح 
الع�ضكرية،  املداولت  يف  دائما 
ماذا  احلا�ضم:  ال�ض�ؤال  وه� 
القادمة  العملية  عقب  �ضيح�ضل 

اإر�ضال  �ضيتم  وملن  غزة،  يف 
ومن  اجلغرافية،  املنطقة  هذ 
ومن  القطاع،  على  �ضي�ضيطر 
البقعة، وهل �ضتك�ن  �ضيق�د هذه 
القيادة القادمة اأف�ضل لإ�رسائيل؟ 

بالتاأكيد ل اأحد ي�ضمن ذلك".
يريد  ل  "اجلي�س  اأن  واأكد 
وا�ضعة  ع�ضكرية  لعملية  الجنرار 

ال�ضيق  النطاق اجلغرايف  يف هذا 
هذه  خ��س  اأن  رغم  ال�ضعب، 
املعركة ممكن ومتاح من الناحية 
العملية، لكنه يف ال�قت ذاته لي�س 
احلل مل�ضكلة غزة، ومن الأف�ضل 
ترد،  اأن  ل  تبادر،  اأن  لإ�رسائيل 
الآن  حتى  زالت  ما  اأنها  رغم 
تكتفي بالرد، ول تق�م باملبادرة، 

يف  اإ�رسائيل  ينق�س  ما  اأن  رغم 
الت�ضدي لل�اقع القائم يف غزة ه� 
غياب ا�ضرتاتيجية �ضاملة كاملة".
اجلرف  حرب  "بعد  اأنه  واأ�ضاف 
اأكرث  مرت   ،2014 بغزة  ال�ضامد 
من  ون�ضف  �ضن�ات  ثالث  من 
تطلق  ومل  الكامل،  �ضبه  الهدوء 
وقد  قذيفة،  اأي  حما�س  فيها 

اأمكن لإ�رسائيل اأن تتخذ قرارات 
تتعلق  احلركة  مع  ت�ض�ية  لإبرام 
مثل  املدنية،  التحتية  بالبنى 
واإعادة  واملياه  الكهرباء  حمطة 
بذلك،  تقم  مل  لكنها  الإعمار، 
والي�م  النقطة،  ذات  يف  وبقينا 
ل يبدو اأن اإ�رسائيل ب�ضدد تنفيذ 
لأنها  الت�ضهيالت،  هذه  مثل 
ل�ضغ�ط حما�س  �ضتبدو خ�ض�عا 

وابتزازها".
عدنا  "الي�م  اإننا  بالق�ل  وختم 
لذات ال�ضل�ك، نتعقب كل �ضاروخ 
على  يقع  األ  ونرج�  وبال�ن، 
قتلى،  ووق�ع  اإ�رسائيلية،  عائلة 
اأمام  �ضنك�ن  احلالة  هذه  ففي 
ويف  �ضابقه،  عن  خمتلف  واقع 
قبل  اأ�ضب�عني  بقاء  فاإن  النهاية 
اإ�رسائيل  اأن  يبدو  ل  النتخابات 
باأي  دراماتيكية  قرارات  �ضتتخذ 
ع�ضكرية  عملية  ل  كان،  اجتاه 
لتح�ضني  خط�ات  ول  وا�ضعة، 
يجعلنا  الفل�ضطينيني، مما  �ض�ؤون 
ال�ضيقة،  الدائرة  ذات  يف  نبقى 
بعد  ملا  لالنتظار  و�ضن�ضطر 

النتخابات".

هل ُيقِدم االحتالل على �سن عملية ع�سكرية
 بغزة قبل االنتخابات؟

قال خبري ع�سكري اإ�سرائيلي اإن "مرحلة ما قبل االنتخابات االإ�سرائيلية قد ال ت�سهد تنفيذ عملية ع�سكرية وا�سعة يف قطاع غزة، مما يف�سح املجال 
خليارات اأخرى، الأن ت�سريح رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو ب�ساأن عدم اخلروج اإىل عملية ع�سكرية وا�سعة يف غزة قبل االنتخابات وا�سحة جدا، وقد 

تكون مثل هذه العملية بعد االنتخابات اأي�سا لي�ست وا�سحة".

فل�سطني املحتلة

تهديد "اإ�سرائيل" باغتيال ال�سنوار وعي�سى.. تخبط واإرباك اأم ماذا؟
قائد  باغتيال  اإ�رسائيلي  تل�يح 
يحيى  غزة  يف  "حما�س"  حركة 
ال�ضن�ار، والقائد الكبري يف كتائب 
الق�ضام مروان عي�ضى؛ حيث زعمت 
ال�فد  اأن  الحتالل  اإعالم  و�ضائل 
غزة  قطاع  زار  الذي  امل�رسي 
اإ�رسائيليا  قرارا  "عطل  م�ؤخرا، 
باعتبارهما  القياديني  باغتيال 
يف  الأخري  الت�ضعيد  عن  م�ضئ�لني 

قطاع غزة".

ر�سائل فارغة

-وعلى  جانبها  من  الق�ضام  كتائب 
ل�ضان م�ضدر قيادي فيها- ك�ضفت 
"الإ�رسائيلية"  الدعاءات  زيف 
حركة  قائد  اغتيال  مبحاولة 
ال�ضن�ار  يحيى  غزة  يف  حما�س 
اجلناح  يف  البارز  والقيادي 
عي�ضى  مروان  للحركة  الع�ضكري 
عن  الآن"  "فل�ضطني  م�قع  ونقل 
اغتيال  عن  "احلديث  امل�ضدر: 
على  يدل  وعي�ضى  ال�ضن�ار  القادة 
وهي  الحتالل،  واإرباك  عجز 

ر�ضائل فارغة".
واأ�ضاف امل�ضدر: "قادتنا م�ضاريع 
�ضهادة، وتل�يح العدو ل يخيف اأي 

طفل فل�ضطيني، وعلى قيادة العدو 
الفا�ضلة اأن جتد حال لبال�نات غزة 
دفع  تطيق  بقرار ل  تفكر  اأن  قبل 
ثمن تبعاته"وختم امل�ضدر بالق�ل: 

"اأعلى ما يف خيلهم يركب�ا".

حممل اجلد

واملحلل  الكاتب  قال  ال�ضياق،  يف 
اإياد القرا: اإن املقاومة  ال�ضيا�ضي 
تتابع بدقة ما يحدث يف امليدان، 
وتتابع التهديدات التي ت�ضدر عن 
على  وتاأخذها  الحتالل،  قادة 
اأن  القرا  واأ�ضاف  اجلد  حممل 
يف  تخبط  حالة  يعي�س  الحتالل 
التعامل مع قطاع غزة بني تقدمي 
يرتاجع  مع  و�رسعان  ت�ضهيالت 
النتخابات  تاأثري  نتيجة  عنها، 
الحتالل  وف�ضل  عليه،  الداخلية 

يف التعامل مع املقاومة.
الحتالل  اندفاع  اأن  اإىل  واأ�ضار 
لأي عمل ع�ضكري وارد، لكن لديه 
برد  ترتبط  احل�ضابات  من  الكثري 
من  ت�رسف  واأي  املقاومة،  فعل 
طرفه ميكن اأن يق�د حلرب وا�ضعة 
الت�ضعيد  وترية  �ضتزداد  وقال: 
املّدة القادمة يف حال عدم قدرة 

امل�قف،  احت�اء  على  ال��ضطاء 
يحدث  مل  ذلك  اأن  ال�ا�ضح  ومن 
حتى الآن، ومع اقرتاب النتخابات 

ال�رسائيلية �ضيت�ضاعد.
واأكد اأن اأي اندفاعة من الحتالل 
قد  �ضيك�ن  ع�ضكري  عمل  نح� 
ولن  العميق،  غزة  ل�حل  انزلق 

يتمكن من اخلال�س منه.

ت�ساوؤالت

اأما ماجد الزبدة وه� حملل وكاتب 
�ضيا�ضي فقد قال: ل ي�ضتطيع اأحد 
التقليل من تلك التهديدات خا�ضة 
يف ظل ن�ض�ة ال�ضتعالء والغطر�ضة 
ال�ضهي�ين  اليمني  يعي�ضها  التي 
ا�ضمحالل  نتنياه� يف ظل  بقيادة 
بفعل  العربية  احلا�ضنة  وتال�ضي 
العربية  الأنظمة  بع�س  تاآمر 
حتى  "لكن  قائال:  وا�ضتدرك 
ن�ضاأل  اأن  يجب  م��ض�عيني  نك�ن 
اأنف�ضنا: ماذا �ضيحقق نتنياه� من 
اأقدم  هذه اخلط�ة اخلطرية حال 

عليها؟".
ح�ل  اأ�ضئلة  عدة  الزبدة  وطرح 
هل  حمتملة،  اغتيال  عمليات 
يف  كبري  وارباك  خلخلة  �ضيحدث 

الفل�ضطينية؟،  املقاومة  منظ�مة 
وهل �ضريفع ر�ضيده النتخابي مبا 
بتهم  املحاكمة  جتاوز  على  يعينه 
الف�ضاد؟ واأكمل الزبدة ت�ضاوؤلته.. 
حما�س  حكم  على  �ضيق�ضي  هل 
هل  لال�ضت�ضالم؟  غزة  ويدفع 
اأو�ضل� من خالل  تيار  دور  �ضيعزز 
غزة  ليحكم  عبا�س  ا�ضتجالب 
الطاعة  بيت  غزة  تدخل  وبالتايل 
وختم  مهانة؟  ذليلة  ال�ضهي�نية 
اأمن  �ضي�فر  بـ"هل  الت�ضاوؤلت 
ال�ضهي�ين  للجمه�ر  م�ضتدام 
غالف  م�ضت�طنات  وخا�ضة 

غزة؟".

متا�سك املقاومة

واأكد اأنه وبعد تلك الت�ضاوؤلت، اأن 
املقاومة يف غزة اأ�ضحت منظ�مة 
م�ؤ�ض�ضات �ضل�ضة ومتما�ضكة ولن 
اأو جمم�عة  يهدمها غياب قائد 
بفعل  قليال  يهزها  رمبا  قادة، 
املفاجاأة ولكنها �رسعان ما متالأ 
اأ�ضلب  تع�د  وبالتايل  الفراغات 

ع�دا من ذي قبل.
ال�ضهي�ين  املجتمع  وقال: 
منق�ضم ب�ضكل حقيقي، ويف�ضلنا 
اأقل  ال�ضهي�نية  النتخابات  عن 
ت�ضيق  فرتة  وهي  اأ�ضب�عني  من 
اخلناق على نتنياه� الذي يحتاج 

مل�اجهة  النتخابي  الن�رس 
بعني  الأخذ  مع  املحاكمة 
ال�ضديدة  النتباه  حالة  العتبار 
وعدم  املقاومة  تعي�ضها  التي 

اإغفالها اأي حترك �ضهي�ين.
على  الق�ضاء  اأن  اإىل  واأ�ضار 
"ال�ضلطة  وا�ضتجالب  حما�س 
اأحالم  من  اأ�ضبح  الفل�ضطينية" 
اعتداءات  ثالثة  بفعل  املا�ضي 
بات  حتى  �ضابقة  �ضهي�نية 
يتحدث�ن  ال�ضهاينة  املنظرون 
عن اآليات التعاي�س مع واقع غزة 
وم�ضى يق�ل اإن املقاومة بال�ضفة 
حجم  ذلك  ويعزز  مت�ضاعدة 
جي�س  يحبطها  التي  العمليات 
الحتالل �ضن�يا بف�ضل ا�ضتمرار 
والحتالل  الأمني،  التن�ضيق 
النفجار،  �ضفا  على  اأنها  يدرك 
واأي عدوان جديد على غزة قد 
يفاقم الأم�ر امليدانية ويُخرجها 
ال�ضفة يف ظل  ال�ضيطرة يف  عن 

ات�ضاح ف�ضل خيار الت�ض�ية.
اأن  ال�ضيا�ضي  املحلل  اأكد  كما 
�ضي�ؤدي  املقاومة  قادة  اغتيال 
اإىل حرب �رس�ضة قد تطال العمق 

ال�ضهي�ين لفرتة غري ي�ضرية.



م.�س

و  بالإعالم  املكلف  واأو�ضح 
عادل  املديرية,  بذات  الت�ضال 
تعد  »�ضطيف  باأن  ع�ضا�ضة, 
هذه  تطبيق  يف  منوذجية  ولية 
�ضنة  اإطالقها  مت  التي  اخلدمة 
الألياف  ت�ضتخدم  التي  و   2019
الب�رصية من البداية حتى النهاية 
التحتية  البنى  من  انطالقا  اأي 
اإىل  اجلزائر  ات�ضالت  للمتعامل 

غاية جهاز ا�ضتقبال الزبون«.
وت�ضمن هذه اخلدمة التي تخ�ص 
ب�ضبكة  الزبائن املو�ضولني  جميع 
تدفق  �رصعة  الب�رصية  الألياف 
لالإنرتنت ت�ضل اإىل 100 ميغابايت 
الذي  ع�ضا�ضة-  ال�ضيد  -ح�ضب 
التغطية  »ن�ضبة  باأن  اأ�ضاف 
 100 بلغت  الب�رصية  بالألياف 
باملائة عرب اأغلب مناطق الولية 
النائية  املناطق  بع�ص  فيها  مبا 

واملعزولة«.
ات�ضالت  موؤ�ض�ضة  وتتطلع 
العر�ص  هذا  خالل  من  اجلزائر 

املقدمة  اخلدمة  »حت�ضني  اإىل 
على  متطلباتهم  وتلبية  لزبائنها 
رقمي  حتول  وحتقيق  اأمثل  نحو 
ي�ضاهم يف حتقيق اأهداف التنمية«, 
و  بالإعالم  املكلف  به  ذكر  كما 
الذي  املوؤ�ض�ضة,  بذات  الت�ضال 
اأ�ضاف باأنه »�ضمن نف�ص امل�ضعى 
خط  و600  األف   20 حتديث  مت 
بالإنرتنت«وا�ضتنادا  تو�ضيل 
خالل  مت  فقد  ع�ضا�ضة  لل�ضيد 
زبون  األف   14 ربط   ,2019 �ضنة 
لت�ضل  النرتنت  ب�ضبكة  جديد 

ن�ضبة ربط بلديات الولية ال�ضتني 
و  باملائة   84 اإىل  ال�ضبكة  بهذه 
اأكرث من 550  ذلك من خالل مد 
مربزا  الب�رصية,  الألياف  من  كلم 
تركيب  ال�ضنة  نف�ص  اأنه مت خالل 
الرابع  اجليل  خلدمة  حمطة   21
هذه  عدد  رفع  اإىل  اأدى  مما 

املحطات اإىل 
84 عرب اإقليم الولية وذلك لتمكني 
واملعزولة  النائية  املناطق  زبائن 
التكنولوجيات  م�ضايرة  من 

احلديثة.

نقاط  عديد  تهيئة  متت  كما 
بلديات  م�ضتوى  على  البيع 
�ضمال   ( اأزال  وعني  بوعندا�ص 
عن  ف�ضال  الولية(   جنوب  و 
ات�ضالت  وكالت  بع�ص  تو�ضيع 
اجلزائر التجارية على غرار تلك 
املتواجدة على م�ضتوى بلدية عني 
وملان ) 40 كم جنوب �ضطيف( و 
اجلزائر  ات�ضالت  موؤ�ض�ضة  تعمل 
كافة  م�ضايرة  على  ب�ضطيف 
العاملية  التكنولوجية  التطورات 
يف  تكون  اأف�ضل  خدمة  لتقدمي 
كما  زبائنها,  تطلعات  م�ضتوى 
باأن  اأ�ضاف  الذي  ع�ضا�ضة,  اأبرزه 
اأ�ضواطا  قطعت  �ضطيف  ولية 
بالألياف  الربط  جمال  يف  كبرية 
من  متكنت  حيث  الب�رصية 
و  البلديات  جميع  اإىل  الو�ضول 
»وا�ضع«  م�رصوع  اإطار  يف  ذلك 
�ضبكة  نوعية  حت�ضني  اإىل  يهدف 
و  الولية  هذه  عرب  الت�ضالت 

ال�ضتجابة للطلب 
طرف  من  عنه  املعرب  املتزايد 

املواطنني. 
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�سكيكدة 

تذبذب يف توزيع 
املاء عرب 4 بلديات 

�ضت�ضهد 4 بلديات بولية �ضكيكدة بدءا من 
مياه  توزيع  تذبذبا يف عملية  الأربعاء  اأم�ص 
ال�رصب بعد التوقف اجلزئي ملحطة حتلية 
م�ضالح  من  علم  ما  ح�ضب  البحر,  مياه 
�ضكيكدة  وحدة  للمياه,  اجلزائرية  موؤ�ض�ضة 
املكلف  قيع�ص  �ضميح  اأو�ضح  ت�رصيح  ويف 
للمياه  اجلزائرية  م�ضتوى  على  بالإعالم 
�ضيخ�ص  �ضي�ضجل  الذي  التذبذب  هذا  باأن 
بلديات �ضكيكدة و احلدائق و حمادي كرومة 
ملحطة  اجلزئي  للتوقف  بالنظر  فلفلة  و 
باملنطقة  املتواجدة  البحر  مياه  حتلية 
بقدرة  و عملها  ل�ضكيكدة  الكربى  ال�ضناعية 

80 باملائة«.
غليزان 

حجز 600 قنطار 
من الإ�سمنت 

بحجز  بغليزان  الوطني  الدرك  عنا�رص  قام 
600 قنطار من مادة الإ�ضمنت لغياب الفوترة, 
ح�ضبما علم اأم�ص الأربعاء لدى ذات ال�ضلك 
الأمني واأو�ضح ذات امل�ضدر اأن العملية قد 
متت بعد توقيف �ضاحنتني ذات مقطورتني, 
ارهيو  وادي  مدينة  اإىل  متجهة  اإحداهما 
بـ 600  ال�ضلف حمملتني  اإىل  واأخرى متجهة 
قنطار من الإ�ضمنت دون حيازة ناقلي هذه 
ملف  اإجناز  مت  وقد  ال�رصاء  لفاتورة  املادة 
املحجوزة  ال�ضلعة  �ضاحبي  ق�ضائي يف حق 
لذات  ا�ضتنادا  الفوترة«,  »عدم  خمالفة  عن 

امل�ضدر. 

وهران

الطبعة 11 لل�سالون 
الدويل لل�سياحة 

على  عار�ص   300 عن  يقل  ل  ما  �ضيكون 
الدويل  لل�ضالون   11 ال  الطبعة  مع  موعد 
لل�ضياحة التي �ضتنظم من 26 اإىل 29 فرباير 
اجلاري مبركز التفاقيات »حممد بن اأحمد« 
لوهران, ح�ضبما ا�ضتفيد اأم�ص الأربعاء لدى 
املنظمني و�ضتعرف هذه الطبعة التي �ضتقام 
حتت �ضعار »ال�ضياحة , ال�ضتقبال و ال�ضيافة 
يف املوعد« م�ضاركة العديد من املتعاملني 
و  تركيا  و  املغرب  و  تون�ص  من  القطاع  يف 
اأملانيا و اإ�ضبانيا والإمارات العربية املتحدة  
وجمهورية  اإثيوبيا  و  تنزانيا  و  وفرن�ضا 
القوي  الت�ضيك وغريها ف�ضال عن احل�ضور 
للمهنيني من اجلزائر وفق امللف ال�ضحفي 

اخلا�ص بهذا احلدث القت�ضادي.

�ضكان  من  الع�رصات  اأقدم 
مقر  اإغالق  على  �ضتوان  بلدية 
البلدية  احتجاجا  على الت�رصفات 
البلدية  مقبولة  لرئي�ص  الغري 
ا�ضتقبال  ملواعيد  احرتامه  وعدم 
قبل  من  املفرو�ضة  املواطنني 
وزارة الداخلية بالإ�ضافة اإىل اإهانة 
املواطنني . هذا واأ�ضار  املحتجون 
يتهرب  �ضار  البلدية  رئي�ص  اأن 
املواطنني  لطرح  مواجهة  من 

تراكمت  التي   الكبرية  ان�ضغالتهم 
يف عهد هذا املري الذي عمر بهذه 
البلدية ملدة فاقت ال13 �ضنة اأي انه 
رئي�ضا للبلدية  منذ �ضنة 2007 دون  
للبلدية  جديد   �ضيء  اأي  تقدمي  
الفو�ضى والأو�ضاخ   يف  تغرق  التي 
املحتجون  اأكد  والعتداءات  و 
ال�ضكنات  يف  م�ضاكل  لديهم  اأن 

الجتماعية و ال�ضكن الريفي.
 حممد بن ترار

بتلم�سان

�سكان بلدية �ستوان يغلقون
  مقر البلدية  

   
ي�سني بوغازي

لكل �ضيئ جديد جتليات  قد تر�ضى طرفا ول 
تر�ضى  طرفا  اآخرا ؟ وهذه  �ضنة ترعرع عليه 
كثريا منا ,رمبا لن  تاريخنا كله عامربهكذا 
مبهرة  ارتفعت  لطاملا  وجتارب   تكرارات 
و�ضقطت اأر�ضا , واأ�ضياء اأخرى لطاملا بدت 
ناق�ضة لكنها اأثبثت كمال رائعا عندما منحت 

مقا�ضات واأزمنة نهو�ص.
رمبا كل ما ي�ضتجلى اأمامنا مغايرا عما كان 
اأكرث ما يطرح  يرف�ص , ويطرح من الأ�ضئلة 
�ضكنتنا  ثانية  عادة   لأن    ! الإعجاب  من 
اإىل  مكررة  وثقافاتنا  عاداتنا  كانت  ,وطاملا 
حد بعيد , فكنا  دائما نحلم  بالأف�ضل وتنال 
الذي دونه , وتتطلع اإىل الأبهى  فياأتي الذي 
ما دون منه ب�ضاعة , ومع الأيام بدت الأ�ضياء 
اجلديدة دائما حمل اتهام وريبة كبرية ,رمبا 
الأ�ضياء   تلك  تثبت  اأن  اإىل  من حنكة طويلة  
كلها عك�ص  انطباعاتنا وم�ضاعرنا  ونفورنا 

.
يكتم  ما  فاإن   , املقا�ضات  هذه  حبل  ووفق   
وما  به,  املجاهرة   دون   ال�ضدر  خوايف يف 
يظل متخفيا بني �ضلوع  وقناعات �ضتى هي 
ركيزة  تلك الأ�ضياء نف�ضها , وهو رد طبيعي 
يعرفه  ل  غريبا  قادما  اأن   يعقل  .فال  جدا 
الدار  �ضاحب  بها  يرحب  اأن  ينتظر  اأحدا 
,رمبا يحتاج اإىل  وقت يطول اأو يق�رص لكي 
وتتجلى   و�ضلوكيا  ثقافيا  مكوناته  تتجلى 
كثرية دخل  اأ�ضياء  ونياته جتاه  معها جوهره 
باأل�ضن   تقال  قد  نيات  وتلك   ! فجاأة  عليه 

لكنها تظل ناق�ضة  حتتاج  اأن يحملها  اجنالء 
واقعي وعملي يف يوميات و�ضوؤون النا�ص .

!غري  مريبا  تكتم  جتاه جديدا  هي خوايف  
معتاد عليه, والذي ياأتي حاملا ب�ضطوة جتعل 
حلمه مثارا لالأ�ضئلة ؟لأن اأحالما  كبرية  يف 
اأحايني كثرية ت�ضقط �رصيعا , �ضيما واأن كانت  
حما�رصة  اأحالما   , ممنوعة  وكاأنها  اأحالما 
باألف جدار وجدار , اأحالما يرتب�ص بها من 

األغوها اأول مرة  اإىل اأر�ضفة الإهمال . 
وبهذه التجليات ميكن ا�ضتيعاب وفهم جميع 
م�ضداقا  منك  ينتظر  الذي  الآخر  خوايف 

لقولك , ودليال على ما تدعيه , ذاك الآخر 
رجال  واأ�ضباه  ظاملة  �ضنون  اأهلكته   الذي 
الآخر  !؟  يفعلون  ما  عك�ص  قالوا  لطاملا 
الذي  حمل عمره كله متعبا هائما يبحث عن 
 , اأ�ضحت عنده ممنوعات  التي  ادين حقوقه 
حتميل  اأو  غ�ضبها  واإخراج  تلفظها  يجوز  ل 
كان  كامال  زمنا  ,لأن  م�ضوؤولياتهم  م�ضببيها 
مراوغا ل يرحم  اىل اأن �ضقط من عل , جعل 
لكل �ضيئا جديدا  ي�ضيج بال�ضك , وان جتلياته 
اآخرا  طرفا  تر�ضى   ول  طرف  تر�ضى   قد 

مهما كانت النيات.

روؤى 

مايكرو�سوفت وويندور 10

اإزالة حتديث اأمني 
بعد تعطيله اأجهزَة 

امل�ستخدمني

اإىل  مايكرو�ضوفت  �رصكة  ا�ضطرت 
 ,10 لويندوز  الأمني  التحديث  �ضحب 
والذي   ”“  KB4524244 وامل�ضمى 
الأجهزة  من  العديد  يف  خلالاً  �ضبب 
وبح�ضب  العامل  دول  خمتلف  يف 
فاإن  الربيطانية,  ميل”  “ديلي  �ضحيفة 
توفر   KB4524244 الأمني  التحديث 
ال�رصكة  قبل  من  للتنزيل  مرة  لأول 
الكثري  وقام  اجلاري,  فرباير   11 يوم 
اأحدث  بتنزيله, مما  امل�ضتخدمني  من 
م�ضاكل على اأجهزتهم. وطالبت ال�رصكة 
امل�ضتخدمني الذين يواجهون م�ضكالت 
تثبيته  اإلغاء  على  الت�ضحيح  تثبيت  بعد 
ن�ضخة منقحة  اإ�ضدار  والنتظار حلني 
يف امل�ضتقبل القريب وبح�ضب ال�رصكة 
الأمان  ت�ضحيح  باإ�ضدار  قامت  فاإنها 
اأمنية,  م�ضكلة  ملعاجلة   KB4524244
باإ�ضالحها  يقوم  اأن  من  بدلاً  ولكن 
امل�ضتخدمني  من  العديد  اأن  لحظت 
التثبيت  يف  ف�ضل  اإما  اأنه  من  ي�ضكون 
الكمبيوتر  اأجهزة  توقف  يف  ت�ضبب  اأو 
اخلا�ضة بهم, اأو حدوث م�ضكالت عند 

حماولة ت�ضغيل ويندوز 10.

لتعزيز  عملية   141 جت�ضيد  يجري 
�ضبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي عرب 
خمتلف بلديات ولية ورقلة, ح�ضبما 

علم اليوم الأربعاء لدى 
توزيع  ل�رصكة  الولئية  املديرية 
هذه  بني  ومن  والغاز  الكهرباء 
تقدم  ن�ضب  ترتاوح  التي  العمليات, 

املائة,  يف   75 اإىل   20 من  اأ�ضغالها 
اإجناز حمولت كهربائية ومنطلقات 
)اأر�ضية  التوتر  ومتو�ضطة  منخف�ضة 
وهوائية(, بغية حت�ضني عملية التزود 
النقطاع  على  والق�ضاء  بالكهرباء 
للتيار, ل�ضيما خالل ف�ضل  املتكرر 

ال�ضيف, مثلما جرى تو�ضيحه.

جمال  يف  مطلعة  م�ضادر  اأكدت 
�ضناعة الطريان احلربي برو�ضيا 
اأن مروحيات 52M-Ka الرو�ضية 
ت�ضلحت  البالد  جلي�ص  املطورة 
وقالت  ب�ضواريخ جمنحة جديدة 
-Ka »مروحيات  اإن  امل�ضادر 
امللقبة  الرو�ضية  القتالية   52M
بالتم�ضاح الطائر باتت قادرة الآن 
على حمل �ضواريخ KR  املجنحة 
املعروفة بالـ )منتج 305(, والتي 

خمتلف  مع  التعامل  من  متكنها 
مبا  الأر�ضية,  الأهداف  اأنواع 
فيها حت�ضينات ومدرعات العدو 
 100 اإىل  ت�ضل  م�ضافات  على 
اأن  اإىل  امل�ضادر  كلم«واأ�ضارت 
ح�ضلت  املذكورة  املروحيات 
زادت  جديدة  تعديالت  على 
وزودت  القتالية,  فعاليتها  من 
وتوجيه  روؤية  واأنظمة  برادارات 

ومالحة مطورة.

ورقلة 

141 عملية لتعزيز �سبكتي 
الكهرباء والغاز 

رو�سيا تزود »مت�ساحها الطائر«
 ب�سواريخ جمنحة

�سرطة بريدة بالأغواط 

توقيف �سخ�سني قاما باإبعاد قا�سرتني

خوايف

اأفق

اجلزائريون ي�ستمعون 
للن�سيد الوطني ال�سهيوين

وداد احلاج

تفاعل اجلزائريون اأم�ص بقوة مع ق�ضية 
�ضيق  و  ال�ضهيوين  العدو  علم  و  برياف 
يكون  التي  ال�ضقطة  حول  كثري  كالم 
الرجل قد وقع فيها �ضواء بوعي اأو بدونه 

و يف احلالتني امل�ضكلة كبرية
اأو نفيها  ل�ضت معنيا هنا بتاأكيد احلادثة 
التي  القنوات  هو  يعنيني  ما  لكن  و 
تفاعلت مع احلدث و نقلته عرب ن�رصاتها 
الإخبارية وكررت ن�رصه و الرتويج له فيما 
م�ضطفى  �ضد  املركزة  احلملة  ي�ضبه 

برياف رئي�ص اللجنة الأوملبية.
الفخ..اأرغم  يف  القنوات  هذه  تقع  اأمل 
الن�ضيد  �ضماع  على  اجلزائريني  ماليني 
الوطني للعدو ال�ضهيوين ع�رصات املرات 
للقنوات  اأخالقية  �ضقطة  و  �ضابقة  وهي 
اأن  قيل  التي  تلك  حقارتها  يف  تتجاوز 
مع  التحقيق  ....يجب  ارتكبها  برياف 

الطرفني اإحقاقا للعدالة

املديرية العملياتية لت�سالت اجلزائرب�سطيف

ربط 20 حيا بخدمة »ايدوم فيرب« 
للتدفق العايل للإنرتنت 

مت ربط 20 حيا بولية �سطيف بخدمة »ايدوم فيرب« للتدفق العايل للإنرتنت, التي خ�ست ما يعادل 
16 األف زبون مو�سولني ب�سبكة تو�سيل الألياف الب�سرية اإىل املنازل, ح�سب ما علم اأم�س الأربعاء من 

املديرية العملياتية لت�سالت اجلزائر بذات الولية.

بريدة  دائرة  اأمن  م�ضالح  عاجلت 
الأ�ضبوع  هذا  خالل  الولية  باأمن 
ق�ضية متعلقة بـجنحة اإبعاد قا�رص 
�ضكوى  اإىل  تعود  الق�ضية  ,وقائع 
الأ�ضبوع  نهاية  خالل  بها  تقدم 
بخ�ضو�ص  �ضخ�ضني  املا�ضي 
القا�رصتني   ابنتيها  اختفاء 

�ضنة,   )17( العمر  من  البالغتني 
على  الدائرة  اأمن  م�ضالح  لتقوم 
اإثر ذلك بفتح حتقيق يف الق�ضية, 
اأ�ضفرت الأبحاث و التحريات  اأين 
على  العثور  عن  الإطار  هذا  يف 
مبدينة  وجيز  ظرف  يف  الفتاتني 

بريدة.



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/

