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بن قرينة يرافع للحوار الوطني 

فلول الع�سابة ت�ستعد للعودة عن طريق الت�سريعيات 
عقد موؤمتر ا�ضتثنائي خالل اأفريل املقبل 

ا�ستقالة 03 اأع�ساء من هيئة ت�سيري االأفافا�س 
من خالل جهاز الوقاية ال�ضامل املعد لهذا الغر�س

اجلزائر جاهزة ملواجهة فريو�س كورونا 
متهم فيها باأربعة تهم رفقة اللواء هامل 

حمكمة البليدة توؤجل اأول حماكمة "الطيب لوح " 
اأقيمت بطريقة غري �ضرعية يف تلم�ضان

حتقيقات معمقة يف عقارات م�سوؤولني ووزراء 

يف جمعته ال54
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اأقيمت بطريقة غري �سرعية يف تلم�سان

حتقيقات معمقة يف عقارات م�سوؤولني ووزراء 
.     نهبت فيها اأر�ض الدولة و�سيدت على اأمالك البلديات والوالية

رئا�سة اجلمهورية تطلق 
                                         �سفحة فاي�سبوك

االجتماعي  التوا�صل  موقع  يف  خا�صا  ح�صابا  اجلمهورية  رئا�صة  اأطلقت 
ال�صورة  حتت  ملواطن  وو�صع  التكنولوجيا،  مواكبة  اأجل  من  »فاي�صبوك«، 
التوا�صل  البالد، ودعم  التطورات احلا�صلة يف  التعرف على كافة  اأجل  من 
امل�صتمر مع املواطنني، للوقوف على االن�صغاالت ومعرفة اآخر املعطيات 

والقرارات التي يتم اإ�صدارها.

معهد العلوم القانونية واالإدارية جامعة 
تي�سم�سيلت

ملتقى حول احلقوق بني االلتزامات 
الدولية وال�سرورات التنموية 

العلوم  معهد  نظمه  الذي  الوطني  امللتقى    فعاليات  اأول  م�صاء  اختتم 
القانونية واالإدارية هذا وخرج امل�صاركون يف امللتقى على �رضورة حت�صني 
الناجتة  البيئية  الداخلية للدول مبا يتنا�صب واالأ�رضار  القانونية  املنظومة 
عن التطور وكذا تفعيل االأجهزة الدولية املكلفة برقابة وتنفيذ االتفاقيات 
الدولية  من اأجل حتقيق اأمن بيئي متوازن و االعتماد على م�صادر جديدة 
للطاقة �صديقة للبيئة كبديل عن الطاقات  التقليدية ويجب  �رضورة مراعاة 
امل�صاريع التنموية لالعتبارات البيئية و العوامية درا�صة اجلدوى البيئية يف 
جميع امل�صاريع و اإزالة الغمو�ض الذي يكتنف االأعباء املالية االإ�صافية عن 
اإجراء اإبرام معاهدات اأو االن�صمام اإىل هيئات دولية بيئية ن�رض الوعي البيئي 
باإ�رضاك جميع الفاعلني من موؤ�ص�صات عمومية وخا�صة ،جمعيات ،اأو�صاط 
اإعالمية، املوؤ�ص�صات الرتبوية ،الدينية واإن�صاء جهاز ق�صائي متخ�ص�ض يف 
ال�صوؤون البيئية وكذا  تخ�صي�ض العائدات املالية من اجلباية البيئية حلماية 

حممد �سبليالبيئة يف اإطار التنمية امل�صتدامة.

مطار هواري بومدين الدويل  

اإحباط حماولة تهريب 12500 اأورو 
متكنت م�صالح �رضطة احلدود مبطار هواري بومدين الدويل من توقيف رعية 
اأجنبي اأثناء حماولته مغادرة الرتاب الوطني باجتاه تركيا وبحوزته مبلغ مايل 
يقدر ب12500 اأورو »دون �صند بنكي«، ح�صب ما اأفاد به بيان للمديرية العامة 
لالأمن الوطني واأو�صح نف�ض امل�صدر اأن املبلغ الذي متت م�صادرته، كان خمباأ 
داخل مالب�ض الرعية املوقوف، هذا االأخري مت حتويله اإىل امل�صالح املخت�صة 
»خمالفة  العملية  هذه  اأن  البيان  واأ�صاف  القانونية  االإجراءات  ال�صتكمال 

للت�رضيع املتعلق بتنظيم ال�رضف وحركة روؤو�ض االموال من واىل اخلارج«.

اأبواب مفتوحةعلى القاعدة
 اجلوية بب�سكرة

اأقبل اجلمهور ب�صكل الفت على تظاهرة »االأبواب املفتوحة« على القوات 
للناحية  التابعة  بب�صكرة  عبيديل  اأحمد  ال�صهيد  اجلوية  بالقاعدة  اجلوية 
الع�صكرية الرابعة لالإطالع عن كثب على القدرات و املنجزات التي يتوفر 
عليها �صالح القوات اجلوية للجي�ض الوطني ال�صعبي  واأبرز قائد اجلو بالناحية 
الع�صكرية الرابعة العميد اإبراهيم براهمي خالل اإ�رضافه على افتتاح هذه 
التظاهرة نيابة عن اللواء قائد القوات اجلوية اأن هذه التظاهرة تهدف اإىل 
»تعزيز الروابط بني املجتمع وجي�صه وتعريف اجلمهور بالتجهيزات والعتاد 
قيد اال�صتغالل وكذا االطالع على االإجنازات املحققة ودرجة االحرتافية 

التي بلغها اأفراد القوات اجلوية«.

اأكدت م�صادر ق�صائية اأن حتقيقات 
معمقة انطلقت يف ع�رضات االأمالك 
الدولة  بوالية  اإطارات  لبع�ض 
تبني  ووزراء  والة  تلم�صان  يتقدمهم 
العقارات  هذه  على  ح�صلوا  اأنهم 
 ، �رضعية  غري  واأقاموها  بطريقة 
لل�صغط  نفوذهم  ا�صتغلوا  اأنهم  كما 
على مقاولني  وم�صوؤولني حمليني  يف 
اأمالك  من  اأو  اأمالكهم  من  اإقامتها 
فل�ض  دفع  دون  البلديات  والوالية 

واحد .

هذا ولعل فيال اأحد اأكرب وزراء حكومات 
د  جو ملو ا و     لية ملتتا ا     تفليقة بو
اأول  احلرا�ض  تعد  ب�صجن 
ا�صتغل  اأنه  تبني  امللفات  والتي 
من  بلدية  ورئي�ض  �صيناتور  �صابق 
ار�ض  قطعة  على  اإقامتها  اأجل 
للدولة  دون دفع ملما واحدا  واأدت 
الديون ما بني الوزير  وال�صيناتور اإىل 
ال�صقاق يف اآخر االأيام ، من جهة اأخرى 
املعطيات  ت�صري  اأخرى  فيال  توجد 
فندق  الإحدى  الوزيرات  اأنها 

هامة  وهي  وزارة  تبواأت  التي 
مر�صى  مبدينة  ق�صائيا  متابعة 
دون  اأقيمت  مهيدي   والتي  بن 
 ، االأر�ض  مبلغ  دفع  ؟اأو  ترخي�ض 
من  فار  وزير  فيال  تبقى  حني  يف 
تلم�صان  اأحياء  اأرقى  العدالة  باأحد 
عن  م�صاكن  ناهيك  الت�صاوؤل  تثري 
حيث  تلم�صان  حكم  �صابق  لوايل 
ا�صتفاد من �صكنني يف عمارة مرقي 
كتبت با�صم ابنيه مقابل ت�صوية ملف 
قريب  وقت  اإىل  التي  كانت  العمارة 

حمل �رضاع ما بني املرقي واالإدارة 
جانب  من   ، ال�رضوط  ملحالفة 
التحقيقات  اأمالك  ت�صمل  اآخر 
دفع  دون  عليها  حت�صلوا  مقاولون 
ترقيات  عليها  املبالغ  واأقاموا 
رغم  م�صاكنها  عقارية  وبيع 
بفعل  وذلك   ، البناء  قوانني  خمالفة 
 ، وم�صوؤولني  نفوذهم  مع  وزراء 
باالأمن  اإطار  تبقى  اأمالك  حني  يف 
واآخر باجلي�ض تثري الت�صاوؤل ، واأخرى 
ميلكها �صاحب احد االأحزاب الذي 

اإىل  باالإ�صافة   ، االأنظار  اختفى عن 
و�صيناتورات  والتي  اأمالك  وزراء 
والتي  فيها  دقيقة  حتقيقات  جتري 
االإطارات  من  بالعديد  تع�صف  قد 
على  تعاقبوا  الذين  وامل�صوؤولني 

الوزراء  جمالها  جلب  التي  تلم�صان 
واإقامة  اأرا�صيها  لنهب  واالإطارات 
م�صبوهة  بطرق  بها  فاخرة  م�صاكن 
والتي يجري االأمن  حتقيقاته بها .

حممد بن ترار

تتهياأ بور�صة اجلزائر الإطالق، قريبا، 
االلكرتوين  للتداول  جديدة  اأر�صية 
ح�صبما  الدولية،  للمعايري  ت�صتجيب 
املالية  الهيئة  لهذه  بيان  اإليه  اأ�صار 
كل  بها  قام  التي  الزيارة  مبنا�صبة  و 
و  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  وزير  من 
و  النا�صئة  املوؤ�ص�صات  و  املتو�صطة 

و  جريدان  يا�صني    املعرفة  اقت�صاد 
باملوؤ�ص�صات  املكلف  املنتدب  الوزير 
النا�صئة يا�صني وليد، قدم املدير العام 
لبور�صة اجلزائر عر�صا حول االأر�صية 
كما  امل�صدر  ذات  ح�صب  اجلديدة، 
ا�صتدعيا  الذين  وليد  و  ال�صيد  تلقى 
الو�صطاء  بح�صور  ت�صعري  جل�صة  لفتح 

�صري  حول  �رضوحات  البور�صة  يف 
تفاو�ض على م�صتوى مق�صورة  جل�صة 
البور�صة من طرف ال�صيد بن موهوب 
جلنة  برئي�ض  مرفوقا  كان  الذي 
البور�صة  عمليات  مراقبة  و  تنظيم 
الوفد  ح�رض  كما  براح.  احلكيم  عبد 
و  اجلزائر  لبور�صة  عر�صا  الوزاري 

ذات  ح�صب  ال�رضكات  اإدخال  عملية 
منا�صبة  الزيارة  �صكلت  قد  و  الوثيقة 
لعر�ض  لبور�صة اجلزائر  العام  للمدير 
تطوير  اأجل  من  للتطبيق  قابلة  حلول 
ال�صوق املالية و من �صاأنها �صمان دعم 
ال�صباب  للمقاولني اجلزائريني ال�صيما 

منهم ي�صيف البيان.)

بور�سة اجلزائر

اإطالق اأر�سية جديدة للتداول االلكرتوين قريبا  

ال�صحة  يف  الدويل  اخلبري  اأكد 
حممد  الربوفي�صور  العمومية، 
م�صتعدة  اجلزائر  اأن  بلحو�صني 
اجلديد  كورونا  فريو�ض  ملواجهة 
جهاز  خالل  من  )كوفيد-19( 
الوقاية ال�صامل املعد لهذا الغر�ض 
اأخرى  كان هناك جهود  واإن  حتى 
تف�صي  حال  يف  بها  القيام  ينبغي 

وباء يف البلد.
ففي ت�رضيح لل�صحافة على هام�ض 
ندوة متبوعة بنقا�ض حول مو�صوع 
يف  التنمية  و  العمومية  »ال�صحة 
اجلزائر« ن�صطها باملعهد الوطني 

ال�صاملة،  االإ�صرتاتيجية  للدرا�صات 
بلحو�صني  الربوفي�صور  اأو�صح 
)ملواجهة  م�صتعدة  »اجلزائر  اأن 

فريو�ض كورونا اجلديد( 
الأنه من املمكن التحكم يف بع�ض 
احلاالت و لكن تبقى هناك جهود 
اإذا تف�صى  بها  القيام  ينبغي  اأخرى 

هذا الوباء ب�صكل كبري«.
ال�صابق  ممثل  وهو  اخلبري  واعترب 
و  العاملية  ال�صحة  ملنظمة 
االإمنائي  املتحدة  االأمم  لربنامج 
االإفريقية،  البلدان  خمتلف  يف 
تنظيم  هناك  يكون  اأن  ينبغي  »اأن 

املعمول  ال�صري  يتجاوز  ت�صيري  و 
به و املتداول يف م�صلحة ال�صحة 
االأخرى  القطاعات  اإ�رضاك  و 
للطوارئ  اال�صتجابة  اأجل  من 

ال�صحية«. 
اأن »ظهور وباء له تداعيات  اأكد  و 
على حياة العائالت و على جتمعات 
و    االأمن  على  حتى  و  ال�صكان 
تن�صيقا    ي�صتلزم  مما  االقت�صاد 
الوزارات  من  اأعلى  م�صتوى  على 
مب�صوؤولية  هنا  يتعلق  االأمر  الأن 
العديد من القطاعات ولي�ض فقط  

وزارة ال�صحة«.

اعترب  اأخر،  �صعيد  وعلى 
الندوة  الربوفي�صور بلح�صني خالل 
اأن« اجلزائر حققت تقدما �صخما 
يف  اال�صتقالل  منذ  ملحوظا  و 
يف  وذكر  الب�رضية«  التنمية  جمال 
املثال،   �صبيل  على  ال�صياق،  هذا 
اأن » اجلزائر ا�صتثمرت يف الرتبية 
الظروف  حت�صني  يف  و  العالج  و 
لالأ�صخا�ض«،  االجتماعية 
م�صت�صهدا ب�صيا�صية ال�صكن »اجلد 
ال�صخية و التي اأخرجت النا�ض من 
حتى   ، املدقع  الفقر  و  احلرمان 
وان كان الطريق ال  يزال طويال«.

من خالل جهاز الوقاية ال�سامل املعد لهذا الغر�ض

اجلزائر جاهزة ملواجهة فريو�س كورونا اجلديد 

خبر في 
صورة

توا�سل اأعداد كبرية من الالجئني واملهاجرين 
غريالنظاميني يف تركيا، التوجه نحو املناطق احلدودية 

بهدف العبور اإىل اأوروبا.

تركيا
 املهاجرون يتدفقون نحو املناطق 

احلدودية قا�سدين اأوروبا

الرئي�س تبون يزور امل�سجد 
النبوي باملدينة املنورة  

اجلمهورية،  رئي�ض  قام 
بعد  تبون،  املجيد  عبد 
اخلمي�ض،  اأم�ض  اأول  ظهر 
النبوي  امل�صجد  بزيارة 
وهذا  املنورة،  باملدينة 
الدولة  زيارة  اإطار  يف 
التي يقوم بها اإىل اململكة 
العربية ال�صعودية وقد اأدى 
باحلرم  تبون،  الرئي�ض 
النبوي، ال�صالة يف الرو�صة 
بزيارة  قام  كما  ال�رضيفة، 
قرب الر�صول �صلى اهلل عليه 
اإىل  توجهه  وقبل  و�صلم. 
املدينة املنورة، كان رئي�ض اجلمهورية قد حتادث بالريا�ض مع خادم 
احلرمني ال�رضيفني امللك �صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود الذي خ�صه 
�صبل  البلدين  قائدا  بحث  حيث  امللكي،  بالديوان  ر�صمي  با�صتقبال 
ذات  الق�صايا  يف  والت�صاور  والتن�صيق  الثنائي  التعاون  تعزيز  وو�صائل 
االهتمام امل�صرتك يذكر اأن الرئي�ض تبون كان قد �رضع اأم�ض االأربعاء 
يف زيارة دولة اإىل اململكة العربية ال�صعودية واأجرى خالل اليوم االأول 
من الزيارة حمادثات مع ويل العهد ال�صعودي االأمري حممد بن �صلمان 

بن عبد العزيز اآل �صعود، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع.



�سبعة م�ؤمترات جه�ية حت�سريية للم�ؤمتر اال�ستثنائي

�سيناريو مرعب ينتظر الأرندي 
.       عبد الرزاق �ساغ�ر:  االأرندي �سيجد �سع�بة يف خماطبة الراأي العام

.        علي ربيج :  االأرندي اأمام خيارين 
.        بن طرم�ل: اخلارطة ال�سيا�سية �ستعرف غياب حزبي ال�سلطة 

.        حممد  ب��سياف: االأرندي يتاأهب ال�ستحقاق انتخابي بات و�سيكا

ي�سارع حزب االأغلبية يف املجال�س املنتخبة، التجمع ال�طني الدميقراطي، الزمن من اأجل الذهاب اإىل م�ؤمتر 
ا�ستثنائي لهما النتخاب اأمني عام جديد، بعد اأن جرى ت�سيريهما باأمني عام بالنيابة منذ مدة تزيد عن 

الثالثة اأ�سهر، اأين �سيعقد حزب التجمع ال�طني الدميقراطي الي�م �سبعة م�ؤمترات جه�ية حت�سريية للم�ؤمتر 
اال�ستثنائي املقرر انعقاده خالل �سهر مار�س املقبل

 من اإعداد: اإميان ل�ا�س

عقد  الأرندي يف  ت�سارع  وياأتي 
اإق�سائهما  جتنب  اأجل  من  م�ؤمتره 
والت�رشيعية  املحلية  النتخابات  يف 
خ�سارة  وقع  على  وكذا  املقبلة، 
يف  ميه�بي  الدين  عز  مر�سحها 
رئا�سيات 12 دي�سمرب 2019، واإق�سائه 
عليه  اأ�رشفت  الذي  احل�ار  يف  قبلها 
جلنة كرمي ي�ن�س خريف 2019، وكذا 
هتافات رف�سه من طرف اجلزائريني 

طيلة م�سرية احلراك ال�سعبي.
له  اأنه  بيان  الأرندي من خالل  واأفاد 
خا�سة  جه�ي  م�ؤمتر  عقد  �سيتم 
اجلالية  اأو�ساط  يف  احلزب  مبمثلي 
�ستعرف  كما  اخلارج،  يف  ال�طنية 
م�ساركة  اجله�ية  امل�ؤمترات  هذه 
مربزا  ولية،   48 من  احلزب  منا�سلي 
باأن اأول م�ؤمتر جه�ي �سيعقد يف ولية 
ليعقد  البليدة، �سطيف وعنابة،  ب�سار، 
ق�سنطينة  ولية  يف  اخلام�س  امل�ؤمتر 

ثم وهران لينتهي يف ولية ورقلة.
وح�سب ذات امل�سدر، فاإن امل�ساركني 

اجله�ية  امل�ؤمترات  هذه  يف 
ل�ائح  م�ساريع  لإثراء  �سيناق�س�ن 
تقدمي  وكذا  ال�ستثنائي،  امل�ؤمتر 
خمتلف  يف  وت�س�راتهم  اأرائهم 
وكذا  للحزب  التنظيمية  امل�سائل 
باحلياة  املت�سلة  ال�طنية  الق�سايا 
والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

والثقافية.
عبد الرزاق �ساغ�ر 

االأرندي �سيجد �سع�بة بالغة

الرزاق  عبد  ال�سيا�سي  املحلل  اأكد 
الأرندي �سيجد  حزب  بان  �ساغ�ن 
�سع�بة يف اأن يجدد نف�سه عند الراأي 
الذي  الرف�س  بعد  خا�سة  العام، 
ال�سعبي  احلراك  قبل  من  له  تعر�س 
الذي طالب بحله واإق�ساءه من امل�سهد 

ال�سيا�سي املقبل.
الرزاق  عبد  ال�سيا�سي  املحلل  واعترب 
�ساغ�ر يف ت�رشيح خ�س به »ال��سط« 
يف  الأرندي اأغلبها  قيادات  اأغلب  باأن 
ال�سجن متهمة يف ق�سايا الف�ساد، مربزا 
باأن حزب التجمع ال�طني الدميقراطي 

�سيعاين يف املرحلة املقبلة لأنه حزب 
منب�ذة �سعبيا و من بني اأحزاب ال�سند 

لالإدارة يف الفرتة املا�سية.
 

على ربيج
االأرندي اأمام خيارين اإما ترميم 

البيت واإما التال�سي

ربيج،  علي  ال�سيا�سي  املحلل  بدوره، 
الأرندي  حزب  الأرندي  باأن  اعترب 
ترميم  تعيد  اأن  اإما  خيارين  اأمام 
وال�سل�ك  اخلطاب  ومراجعة  البيت 
والبتعاد  ال�سيا�سية،  وامل�ساركة 
واإما  والف�ساد  احلزبية  الزب�نية  عن 

التال�سي والندثار.
وقال علي ربيج يف ت�رشيح »لل��سط« باأن 
وخما�س  اجلديد  ال�سيا�سي  ال��سع 
او�ساع  اجلارية افرز  التح�لت 
ال�سيا�سية  اخلارطة  جديدة وجعل 
احلالية جمربة بهده التح�لت، م�سريا 
ال�سيا�سية  املمار�سة  الق�اعد  اأن 
حكم  ال�سيا�سية  لالأحزاب  ال�سابقة 
عليها احلراك بالزوال وتغيري جدري.

بن طرم�ل
اخلارطة ال�سيا�سية �ستعرف 

غياب حزبي ال�سلطة 

العزيز  عبد  ال�سيا�سي  ت�قع املحلل 
ال�سيا�سية  اخلارطة  طرم�ل  بن 
حزبي  غياب  �ستعرف  املقبلة 
ال�سيا�سي،  امل�سهد  من  ال�سلطة 
تعي�سها  التي  الداخلية  الأزمة  ب�سبب 
 ، النظام  مع  اأزمتها  تك�ن  اأن  قبل 
تتحمل  ال�سلطة  اأحزاب  باأن  م�ؤكدا 
امل�سهد  من  اإق�ساءها  م�س�ؤولية 
الذي  الرف�س  بعد  خا�سة  ال�سيا�سي 
باأن  م�سريا  اجتاهها،  احلراك  عرب 
�سع�بات  �ستعرف  املقبلة  املرحلة 
جديدة �س�اء من الأحزاب التي كانت 
كانت  بع�س الأحزاب التي  اأو  حتكم 

داخل التحالف .
وت�قع املتحدث باأن املرحلة املقبلة 
يف  جديدة  اأحزاب  ميالد  �ستعرف 
اإطار ت��سيع اخلريطة احلزبية، خللق 

الدعم اجلماهريي«.
ال�سلطة  حزبي  اإن  طرم�ل:«  وقال 

تك�ن  اأن  قبل  داخلية  اأزمة  يعي�سان 
اأ�سبحت  حيث  النظام،  مع  اأزمة 
اإىل  تطالب بالذهاب  قيادتها 
م�سارها  لت�سحيح  جامعة  م�ؤمترات 

والع�دة اإىل ال�رشعية احلزبية«.
 

حممد ب��سياف
االأرندي يتاأهب ال�ستحقاق 

انتخابي بات و�سيكا
 

حممد  ال�سيا�سي  املحلل  اإعترب 
ب��سياف باأن خط�ة الأرندي للذهاب 
اأمني  لنتخاب  ا�ستثنائي  م�ؤمتر  اإىل 
عام جديد تاأهبا ل�ستحقاق انتخابي 
التجمعات  باأن  مربزا  و�سيكا،  بات 
دماء  لتجديد  فر�سة  التنظيمية 
فر�سة  هي  كما  وتن�سيطه  احلزب 
بخ�س��س  امل�اطن  �سدى  لتح�س�س 
ع�سا  يعد  كان  الذي  احلزب  هذا 
للع�سابة واأبرز قادتها على امل�ست�ى 

ال�طني واملحلي.
ت�رشيح  يف  ب��سياف  حممد  وقال 
»امل�ؤمترات  »ال��سط«  باأن  به  خ�س 

ت�سحيح  على  �سي�ساعد  ال�سكل  بهذا 
امل�اطن  �سي�سدره  ملا  وفقا  اخلط 
 ، ال�طن  من  جهة  كل  يف  بخ�س��سه 
ال��سعية  من  بالرغم  التجمع  حزب 
من  له  اأن  اإل  يعرفها  التي  ال�سعبة 
به  ي�ستطيع  ما  والأم�ال  الإطارات 
ا�ستدراك ر�سيده الذي يهدده  الفناء 
بعد حراك فيفري ،خا�سة اإذا عرفنا 
قب�ل  يف  ال�سيا�سية  املنظ�مة  �سح 
اعتمادات اأحزاب جديدة ال�سيء الذي 
املبادرة  ل�ستعادة  الرندي  �سي�سجع 

وحماولة التطبيع مع ال��سع«.
حممد  ال�سيا�سي  اأو�سح  املحلل  و 
�سكلت  التي  الأحزاب  باأن  ب��سياف 
ال�سابقة  املرحلة  يف  للحكم  قاعدة 
ال�سيا�سية  اخلارطة  يف  �ستختفي 
املقبلة لعزوف ال�سعب عنها، م�سريا 
ميالد  ق�ة جديدة  املت�قع  من  باأنه 
واجتماعية  �سيا�سية  وديناميكيات 
جدية ت�ستجيب لهذه الإرادة وب�ادرها 
بادية حيث اأن بع�س الأحزاب الفتية 
تعرف  الأحزاب  وبع�س  تتاأهب 

حركات ت�سحيحية .
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عبد الرزاق مقري ي�سرح من ق�سنطينة

فرن�سا ت�سجع اخرتاق احلراك ال�سعبي
.       جندد الدع�ة النتخابات مبكرة

ال�سلم،  جمتمع  حركة  رئي�س  اأكد 
اجلمعة  مقري،  الرزاق  عبد 
املتطرف  العلماين  اأن  التيار 
فرن�سا  عمالء  من  اخرتاقه  مت 
يحاول  وه�  املا�س�نية  واحلركة 
على  ال�سيطرة  قال  كما  الآن 

احلراك ال�سعبي .
كلمة  خالل  جديدة  خرجة  يف 
حركة  منا�سلي  اأمام  األقاها 
ق�سنطينية  ب�لية  ال�سلم  جمتمع 
الرزاق  عبد  حم�س  رئي�س  حذر 
ال�سيا�سي  التيار  من  مقري 
يذكر  اأن  دون  املتطرف  العلماين 
بال�سم  الأ�سخا�س  اأو  الأحزاب 
لل�سرية  الفا�سلة  حماولته  من 
على احلراك ال�سعبي الذي انطلق 

وحقق  الفارط  فيفري   22 يف 
اجلزائري  لل�سعب  مطالب  عدة 
فيما ينتظر كما قال حتقيق بقية 
على  ال�سلطة  ب�سهر  املطالب 
تنظيم انتخابات ت�رشيعية وحملية 

نزيهة
جمتمع  حركة  رئي�س  واأو�سح 
ال�سلم باملنا�سبة اأن التيار العلماين 
الذي دخل يف نقا�س اله�ية العقيم 
قد مت اخرتاقه من عمالء فرن�سا 
العاملية  املا�س�نية  واحلركة 
العربية  للدول  بعدائها  املعروفة 
والإ�سالمية وتخدم م�سالح الق�ى 
م�ساكل  ت�سبب  التي  المربيالية 
التيار  اأن  اإىل  م�سريا   ، للعامل 
العلماين باجلزائر ل يزال متم�قعا 

يف عامل الأعمال والإدارة .
ويف نف�س ال�سياق انتقد عبد الرزاق 
من  اتهامات  حادة  بلغة  مقري 
العلماين  لبع�س  التيار  هذا 
حزبه  منها  ال�سيا�سية  الأطراف 
ترى  والتي  ال�سلم  جمتمع  حركة 
يف تعقل هذه الأطراف ال�سيا�سية 
وتغليبها للح�ار احل�ساري  خدمة 
للم�سالح العليا للبالد باأنه » م�قف 
�سعف » م�سريا اإىل اأن حم�س كانت 
�سباقة اإىل رف�س العهدة اخلام�سة 
كما  الرابعة  العهدة  وقبلها  جهرا 
واإ�سعاف  الف�ساد  كانت حتذر من 
كانت  ملا  ال�طني  القت�سادي 

الع�سابة تدير �س�ؤون احلكم.
عطار باية 

بن قرينة يرافع للح�ار ال�طني 

فلول الع�سابة ت�ستعد للعودة عن طريق الت�سريعيات 
.      تدابري عاجلة لطماأنة امل�ستثمرين ال�طنيني واالأجانب

.     نرف�س اأي �سيا�سٍة تدفع بالبالد نح� الفراغ

القادر  البناء عبد  رئي�س حركة  عرب 
بن قرينة لأي �سيا�سٍة تريد اأن تدفع 
بالبالد نح� الفراغ، اأو نح� املجه�ل، 
الد�ست�ري  بالن�سال  مت�سكه  م�سددا 
وا�ستمرار  اجلمه�رية،  حلماية 
اأداء  م�ؤ�س�سات الدولة اجلزائرية يف 

اأدوارها.
ال�طني  البناء  حركة  وك�سف رئي�س 
خالل  اأم�س  قرينة  بن  القادر  عبد 
ال�س�رى عن  جمل�س  دورة  افتتاح 
وج�د مالمح ملحاولة فل�ل الع�سابة 
طريق  عن  جديد  من  التم�قع 
باأن  م�سريا  القادمة،  الت�رشيعيات 
داخل  من  التغيري  تُقاوم  الع�سابة 
يريد  اآخر  وجزء  الدولة  م�ؤ�س�سات 
امل�ؤ�س�سات  مع  التحالف  عقد 
احلكم  قاعدة  من  جزءا  ليك�ن 
�سياق  ويف  اجلديدة.  اجلزائر  يف 
:«  �سعار  املتحدث  قال  مت�سل، 
»اجلزائر اجلديدة« �سيك�ن �ساغطا 
حتالفات  اإىل  ويحتاج  اجلميع،  على 
تنازلت  اإىل  يحتاج  كما  جديدة، 
مع  خ�س��سا  اجلميع،  طرف  من 
ع فل�ل  وج�د مالمَح واإ�ساراٍت لتجُمّ
الأدوار  ت�زيع  تريد  التي  الع�سابة  
النتخابات  عرب  جديد  من  للتم�قع 
القادمة، فهي لتزاُل متجذرًة، تقاوُم 
التغييـر من داخل م�ؤ�س�سات الدولة، 
م�جة  رك�ب  يُحاول  منها  جزءٌ  و 
احلراك، وحلرِف مطالبه، والدفع به 
الدولة  م�ؤ�س�سات  مع  الت�سادم  نح� 
الد�ست�رية، و جزءٌ اآخر يقرتب هذه 
اأو حتى التحالف مع  للتن�سيق  الأيام 
امل�ؤ�س�سات، ليك�ن جزءا من قاعدة 

حكم يف اجلزائر اجلديدة .«
قرينة  بن  اأكد  اأخر،  �سياق  يف  و 
باأن  اإن امل�سارات الكبـرى لالإ�سالح 
ح�ار  عربمبا�رشة  متر  اأن  لبد 
ومن  وقطاعي،  �سامل عاٍم  وطني 

وطنية  لـ�رشاكة  ي�ؤ�س�ُس  اإق�ساء  دون 
املجتمع،  مك�نات  خمتلف  بني 
التعديل  خيار  تاأمني  عبـر  ثم 
الد�ست�ري، وا�ستكمال م�سار التح�ل 
�سيا�سية  باإ�سالحات  الدميقراطي 
د�ست�رية  وتعديالت  حقيقية 
وطنـي  ت�افق  بتحقيق  ثم  ج�هرية، 
الكبـرى  الهيكلية  اخليارات  ح�ل 
على  ال�طني  القت�ساد  لالإ�سالح 
من  للتخفيف  املت��سط،  املدى 
الجتماعية  اأزمة  اأي  واأعباء  تبعات 
باإجناز  ثم  املحتملة،  واقت�سادية 
وا�سحة  تنم�ية  اإ�سالحية  برامَج 
اإىل  احلك�مة  فيها  تنتقل  وفعالة، 
حمددَة  وقطاعية  وطنية  برامج 
واآجال  وامل�سارات  الأهداف 
على �رشورة  تبني  م�سددا  التنفيذ، 
ت�قف  �سجاعة  حك�مية  مقاربات 
الدوران املتكرر ح�ل احلفر، وترفع 
املتجددة،  الطاقات  نح�  راأ�سها 
حت�سيل  على  اجلزائريني  وت�ساعد 
غذائهم من حميطهم الفالحي، ومن 
كل  نثمن  الذي  الفريقي،  ج�ارهم 

خط�ة تبادلية باجتاهه.
قرينة  بن  القادر  عبد  واعترب 
باأن  اأول�يات حك�مة جراد  املبادرة 
بتدابري عاجلة لطماأنة امل�ستثمرين 
ومبا�رشة  والأجانب،  ال�طنيني 
جميع  وعلى  العمال  بيئة  اإ�سالح 
ال�ستجابة  ا�ستكمال  امل�ست�يات، 
على  باحلرب  احلراك  ملطالب 
والبحث  وال�سيا�سي  املايل  الف�ساد 
ام�النا  ل�ستعادة  واقعية  طرق  عن 
�سيا�سة  �سبط  يجب  كما  املنه�بة، 
لإطالع  وفعالة  حقيقية  ات�سالية 
الدائم  متابعته  و�سمان  العام  الراأي 
عن  بعيدا  العام  ال�ساأن  لق�سايا 

�سيا�سات الإلهاء وت�س�يق الأوهام.
و�سدد رئي�س حركة البناء عبد القادر 

لل�سلطة  ال�سل�س  النتقال  قرينة  بن 
بني الجيال يف ظل تثمني املكا�سب 
وتط�ير الأداءات و�سد الختاللت، 
العب�ر  ل�سمان  �ست�ساهم  باأن  مربزا 
اجلديدة«،  »اجلزائر  نح�  الآمن 
وبربامج  وبالن�س��س،  بالآراء 

وبالأ�سخا�س واملمار�سات.
واأكد بن قرينة تخندقه مع الوفياء 
م�رشوِع  اجلامع،  ال�طني  للم�رشوع 
الن�فمربي  اخلِط  ذي  ال�سهداء 
ابًدا،  عنه  نحيد  لن  الذي  البادي�سي 
قائال :« �سنقاوم النتهازية وال��س�لية 
ومقاي�سة املبادئ والقيم باملنا�سب 
مبادئ  عندنا  فال�سيا�سة  واملغامن، 
وثباْت،  واأخالْق، وعزم يف امل�اقف 
احلراك،  وِمَن  باحلراك،  و�سننا�سل 
مطالب  تتحقق  حتى  احلراك،  ومَع 
ذي  املاليني  حراك  احلراك، 

املطالَِب ال�طنية.«
و قال  املتحدث  باأن  »اأمامنا الي�م 
امل�ست�يات  على  عديدة  ملفات 
وعلى  واخلارجية،  الداخلية 
والقت�سادية  ال�سيا�سة  امل�ست�يات 
تنظيمٌيّ  بع�سها  والجتماعية، 
تدع� اإليه حاجتنا اإىل نقلة تنظيمية 
رئا�سيات  بعد  ما  حالة  ت�ست�عب 
حتديات  مع  وتتنا�سب   ،2019
هناك  كما  القادمة،  الع�رشية 
تهدد  اأخرى  و�سغ�طات  حتديات 
من  للنيل  وت�سعي  الق�مي  اأمننا 
�سعبه  مع  ال�طني  اجلي�س  تالحم 
الثائر على الف�ساد وال�ستبداد، وقد 
قرار  من  الق�ى  بع�س  انزعاج  راأينا 
كمنا�سبة  فيفري«   22  « ي�م  تر�سيم 

لذلك التالحم.«
و�سدد بن قرينة على �رشورة  جت�سيد 
اجلزائر  بناء  يف  ال�سعب  تطلعات 
جميعا  علينا  ي�ست�جب  اجلديدة 
من  ال�سرتاتيجي  الهدَف  جنعل  اأن 

بناءُ  فقط،  ه�  اإمنا  الإ�سالحات، 
من  ال�سعب؛  رقابة  حتت  ق�يٍة  دولٍة 
تق�سي  عادلة،  ُحْكم  منظ�مة  خالل 
وحترك  والف�ساد،  ال�ستبداد  على 
دعائم  وتُر�سي  التنمية،  اآليات 
وت�سرتجع  احلقيقية؛  الدميقراطية 
الكامل  الحرتام  ظل  يف  الثقة 
ال�طنية،  وللث�ابت  ال�سعبية  لالإرادة 
الختاللت  معاجلة  باأن  اإعترب  اأين 
اجلزائر  تعي�سها  التـي  املتعددة 
البالد،  طاقات  كل  تعبئَة  تتطلُب 
التح�ل  لإجناح  ملحة،  ك�رشورة 
املمار�سة  يف  الأمل  وتعميق  الآمن، 
باجتاه  امل�ؤ�س�ساتية،  ال�سيا�سية 

حتقيق ال�ستقرار والتنمية.
و اأدان عبد القادر بن قرينة »�سفقة 
بامل�س�ؤومة  اإياها  ا�سفا  القرن«  و 
من  تنطلق  �سفقة  :«لأنها  قائال   ،
التي  فل�سطني،  على  دولية  حرب 
ل  ولكنها  املركزية،  ق�سيتنا  هي 
هي  واإمنا  وحدها،  فل�سطني  تعني 
اأو�سط  �رشق  مل�رشوع  ا�ستكمال 
مل�ازين  ترتيٍب  واإعادة  جديد، 
الق�ة ح�لنا، وفر�س �سيا�سات الأمر 
ال�اقع، التي �ستنع�س اأ�س�اق ال�سالح، 
وت�سغط على اأ�س�اق الطاقة، ولنهب 
يف  حدث  ما  �ساكلة  على  الرثوات 
العراق، وليبيا، ومنع الدميقراطيات 
النا�سئة من التح�ل اىل دول م�ستقرة 

واأنظمة عادلة.«
يف حني جددت احلركة التثمني ع�دة 
وترية احل�س�ر الدبل�ما�سي لل�سيا�سة 
جمددا  داعية  للجزائر،  اخلارجية 
القت�سادية  الدبل�ما�سية  تفعيل  اإىل 
لإيجاد برامج �رشاكة وتعاون اإقليمية 
وثنائية ل�ستقطاب ال�ستثمارات يف 
وما  املتجددة،  الطاقات  جمال 

�س�اها.
اإميان ل�ا�س 

عقد م�ؤمتر ا�ستثنائي خالل اأفريل املقبل 

ا�ستقالة 03 اأع�ساء من هيئة ت�سيري الأفافا�س 
الق�ى  حزب  جبهة  يعي�س 
 « »الأفافا�س  ال�سرتاكية 
ف�سل  الهيئة  بعد  اأحلك اأيامه 
امل�ساكل  حل  للحزب  الرئا�سية 
الداخلية  وال�رشاعات 
اإيجاد  يف  ف�سل  للحزب  الذي 
بعد  تق�ده  ت�افقية  �سخ�سية 
اآيت  الراحل  ح�سني  ا�ستقالة 
الأمر   ،2013 �سنة  احمد  نهاية 
جمل�س  اإىل اختيار  اأدى  الذي 
من  جماعية  بطريقة  للت�سيري 
قياديني  والذين  اأع�ساء   05 قبل 
ف�سل�ا يبعد 05 �سن�ات يف اإعادة 
الأفافا�س اإىل ال�اجهة ال�سيا�سية 

من جديد  .
احلزب  قيادة  وح�سب  هذا 
الرئا�سية  املك�نة  الهيئة  فان 
من  قيادة  اإطارات   05 من 

راأب  ف�سلت  يف  قد  الأفافا�س 
الأزمة  احلزب  واإنهاء  �سدع 
�سلح  اإقامة  خالل  داخله  من 
دفع  ما  اإطاراته  وه�  بني 
تقدمي  اإىل  اإطارات  بثالثة 
اأم�س  اأول  ي�م  ا�ستقالتهم 
ويتعلق  الرئا�سية  من  الهيئة 
من  اإبراهيم  مزيان  بكل  الأمر 
، �سي�خ �سفيان ، وحمند امقران 
خالل  من  دع�ا  والذين  �رشيفي 
عقد  اىل  ا�ستقالتهم  ر�سالة 
خالل  للحزب  م�ؤمتر  ا�ستثنائي 
اأكرث  تقدير  على  ابريل  �سهر 
الهيئة  اغلب  وبا�ستقالة  هذا   ،
�سيع�د  احلزب  الرئا�سية  فاأن 
ان  ال�سفر  بحكم  نقطة  اإىل 
للحزب  الت�سيري  حتيل  ق�انينه 
الذي  ال�طني  املجل�س  اإىل 

للحزب  العليا  الهيئة  ي�سبح 
للم�ؤمتر  التح�سري  اجل  من 
املفرو�س  الذي  من  اجلديد 
التي  الفردية  يعيد  القيادة  اأن 
من  احلزب  لإنقاذ  ال�حيدة  تعد 
الذي   2013 م�ؤمتر  اإلغاء  خالل 
اجلماعية  واألغى  �رشع  للقيادة 
ا�ستقالة  الفردية  بعد  القيادة 
الراحل ح�سني ايت اأحمد  وف�سل 
�سخ�سية  اإيجاد  يف  امل�ؤمترون 
ما  انتظار  يف   ، بديلة 
الذي  ال�طني  �سيعلنه  املجل�س 
ال�رشعية  �ساحب  ه�  يك�ن 
من  بداية  احلزب  ت�سيري  يف 
ال�سيا�سي  الطريق  الي�م  واختيار 
معار�س  �سيا�سي  حزب  لأقدم 

باجلزائر .
حممد بن ترار



24 �ساعةاجلمعة 28 - ال�سبت 29   فيفري   2020  املوافـق  ل 05 رجب  1441ه 4

م�سابقات الرتب�ص من �سالحيات 
منظمات املحامني  

الكفاءة املهنية للمحاماة

باية ع 

و�أو�سح  زغماتي، خالل جل�سة علنية 
باملجل�س �ل�سعبي �لوطني خ�س�ست 
مهنة  �أن  �سفوية،  �أ�سئلة  على  للرد 
�لقانونية  �ملنظومة  يف  �ملحاماة 
�جلز�ئر  مهنة  يف  و�لق�سائية 
بينها  ع�سوية  عالقة  وال  م�ستقلة 
ت�سري  هي  �لعدل،  وز�رة  وبني 
كوز�رة  لدينا  ولي�س  بنف�سها  �أمورها 
�ساأن  يف  تدخل  �أي  �أو  �سلطة  �أي 
م�سابقات  »فتح  �أن  موؤكد�  ت�سيريها 
�سهادة  على  للح�سول  �لرتب�س 
�ملحاماة  ملهنة  �ملهنية  �لكفاءة 
من  �لقانونية  �ليمني  �أد�ء  ودور�ت 
منظمات  �حتاد  جمل�س  �سالحيات 
�ملحامني وب�سفة ح�رصية و ذكر �أن 
2060 طالبا جنحو� يف �أخر م�سابقة 
�لرتب�س ل�سهادة �لكفاءة �لتي نظمت 
جمل�س  �أن  �إىل  م�سري�   ،2015 يف 
يبدي  �ملحامني مل  منظمات  �حتاد 
فتح  �رصورة  �أو  ملحامني  حاجته 

م�سابقة �أخرى.                  
و يف رده على �سوؤ�ل �آخر حول �قرت�ح 
�ملحبو�سني  يقرب  قانون  م�رصوع 
�لتنقل  �لعائالت  لتجنيب  ذويهم  من 
�أن  �لوزير  �أكد  طويلة،  م�سافات 
�ملوؤ�س�سات  على  �ملحبو�سني  توزيع 
تنظيم  لقانون  وفقا  يجري  �لعقابية 
�ل�سجون و�إعادة �الإدماج �الجتماعي 

 ،2005 �سنة  �ل�سادر  للمحبو�سني 
�لعقابية  �ملوؤ�س�سات  ي�سنف  و�لذي 
وهي  �ملوؤ�س�سة  �أ�سناف  ثالثة  �إىل 
د�ئرة  م�ستوى  على  وتوجد  �لوقائية 
ال�ستقبال  حمكمة  كل  �خت�سا�س 
و�ملحكوم  موؤقتا  �ملحبو�سني 
للحرية  �سالبة  بعقوبة  نهائيا  عليهم 
�إعادة  موؤ�س�سات  �سنتني،  تتجاوز  ال 

�لرتبية وتوجد يف جمال �خت�سا�س 
د�ئرة كل جمل�س ق�سائي خم�س�سة 
موؤقتا  �ملحبو�سني  ال�ستقبال 
ال  بعقوبة  نهائيا  عليهم  و�ملحكوم 
موؤ�س�سة  و�أخري�  �سنو�ت،  تتجاوز5 
�ملحكوم  ت�ستقبل  �لتاأهيل  �إعادة 
عليهم نهائيا بعقوبة تفوق 5 �سنو�ت 

وكذلك باملوؤبد �أو �الإعد�م.
بالن�سبة  �إ�سكال  ال  �أنه  و�أو�سح 
�ملوؤ�س�سات  يف  للمحبو�سني 
�لرتبية  �إعادة  وموؤ�س�سات  �لوقائية 
يبقى  بينما  �مل�سافة،  لبعد  بالن�سبة 
عليهم  للمحكوم  بالن�سبة  مطروحا 
�سنو�ت،   5 تتجاوز  بعقوبات  نهائيا 
�ملجرمني �خلطريين �أو �ملحكومني 
يحولون  و�لذين  و�ملوؤبد،  باالإعد�م 
�إىل موؤ�س�سات �إعادة �لتاأهيل �لتي قد 
تكون بعيدة عن مقر عائالتهم لعدة 
�خلطورة  منها  مو�سوعية  �عتبار�ت 
�الإجر�مية �أو �ل�سيا�سة �لعقابية �لتي 
بغريهم  �ختالطهم  عدم  ت�ستدعي 

من �ملحبو�سني غري �خلطريين 

اأكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقا�سم زغماتي، ان فتح م�سابقات الرتب�ص للح�سول على �سهادة الكفاءة 
املهنية ملهنة املحاماة وكذا فتح دورات اأداء اليمني القانونية، من �سالحيات جمل�ص احتاد منظمات املحامني 

ب�سفة ح�سرية ولي�ص من اخت�سا�ص وزارة العدل التي ل ت�ستطيع التدخل يف �سوؤونها ب�سبب ا�ستقالليتها

متهم فيها باأربعة تهم رفقة اللواء هامل واملدير 
ال�سابق لأمن العا�سمة

حمكمة البليدة ت�ؤجل اأول 
حماكمة "الطيب ل�ح " 

�الأ�سبوع  حمكمة  نهاية  �أجلت 
�ل�سابق  �لعدل  �لبليدة  حماكمة  وزير 
»  �إىل  لوح  »�لطيب  �الأختام  حافظ 
�مل�سادف  �ملقبل  مار�س   19 غاية 
ف�ساد  ق�سية  �أوىل  �لن�رص  يف  لعيد 
تهم  ب04  �سده  و�ملتعلقة  مرفوعة 
تخ�س  �لف�ساد. و يتابع �لوزير �ل�سابق 
�ملدير  من  كل  رفقة  لوح  �لطيب 
عبد  �لوطني  �للو�ء  لالأمن  �لعام 
�لوالئي  �الأمن  هامل  ومدير  �لغاين 
بر��سدي  يف  �لدين  للعا�سمة  نور 
يف  �لعقار  بنهب  متعلقة  ملفات 
�لذي  ��ستفاد  �لعقار  �إىل  �إ�سارة 
بوالية  هامل  عبد  �لغني  �للو�ء  منه 
�لبليدة  بطريقة غري �رصعية  يف زمن 

�لطيب لوح  من خالل ��ستغالل �لنفوذ 
و�لتاأثري  �لدولة  �أعو�ن  على  و�ل�سغط 
��ستغالل  خالل  قر�ر�تهم  من  على 
نفوذ �لعد�لة . هذ� ويو�جه �لطيب لوح 
يف هذه �لق�سية رفقة �ملتهمني  �أربعة 
�لوظيفة  ��ستغالل  تخ�س  باإ�ساءة  تهم 
للعد�لة  �حل�سن  �ل�سري  �إعاقة   ،،
،  �لتحري�س على  �لتحيز  و�لتحري�س 
على �لتزوير يف حمرر�ت ر�سمية ، هذ� 
من  �لعديد  لوح  �لطيب  �أمام  التز�ل  و 
�لق�سايا �ملتعلق بالف�ساد و�لتي التز�ل 
متهم  و�لتي  فيها  جارية  �لتحقيقات 
فيها �لعديد من �الإطار�ت  على ر�أ�سها 

ملف �سكيب خليل .
حممد بن ترار

تدابري جديدة للتكفل بالفئات اله�سة

فتح الباب اأمام اخل�ا�ص لتاأطري 
الت�سامن ال�طني

�لوطني  �لت�سامن  وزيرة  ك�سفت 
و�الأ�رصة وق�سايا �ملر�أة، كوثر كريكو، 
تعمل  �لوز�رة  �أن  �لعا�سمة،  باجلز�ئر 
جديدة«  »قو�عد  �إر�ساء  �أجل  من 
�لتكفل  �سبيل  يف  بالقطاع  لالرتقاء 
�الأمثل بال�رص�ئح �له�سة يف �ملجتمع. 

�إ�رص�فها  لدى  كريكو  و�أو�سحت 
�لن�ساط  ملدر�ء  جهوي  لقاء  على 
�الجتماعي لواليات �لو�سط و�جلنوب، 
�أن �لوز�رة »ت�سبو �إىل �الرتقاء بالقطاع 
من خالل �إر�ساء قو�عد جديدة حتقق 
يج�سد  ت�سامنيا  �جتماعيا  �قت�ساد� 
�لتوجه �جلديد �لذي يرمي �إىل تنفيذ 

�لتز�مات رئي�س �جلمهورية«.
كريكو  دعت  �ل�سياق،  هذ�  ويف 
»�اللتز�م  �إىل  �لقطاع  على  �لقائمني 
مب�سوؤولياتهم للتكفل �الأمثل بال�رص�ئح 
لتحديد  �ملجتمع  من  �حل�سا�سة 
و�حتياجاتها  و�ن�سغاالتها  تطلعاتها 
�ملختلفة و�لتكفل �لفعلي بها يف �إطار 
�الجتماعية  �لعد�لة  مبادئ  تكري�س 

و�الإدماج وتكافوؤ �لفر�س«.
�لوزيرة  دعت  �لغر�س،  ولهذ� 
تقاريرهم  »تقدمي  �إىل  �مل�سوؤولني 
�لرب�مج  تنفيذ  عمليات  حول  �لدورية 
منها  �ملنجز  وتقييم  و�لرت�تيب 
وتغيري  �لعجز  مو�طن  على  و�لوقوف 

�الأمناط �ل�سلبية يف �لت�سيري«.
على  �أكدت  �ملنظور،  هذ�  ومن 

»�ال�ستعد�د �لكامل للعمل �جلاد �لذي 
و�الإمكانيات  �ملو�رد  تعبئة  يتطلب 
تفعيل  على  و�حلر�س  �ملتوفرة 
حماربة  يف  فعالية  لتحقيق  �لرب�مج 
�لظل،  مبناطق  و�له�سا�سة  �لفقر 
و�ملناطق  �لكبري  �جلنوب  يف  ال�سيما 
�حلدودية �لتي تتطلب �أكرث من غريها 
متا�سيا  خا�سني،  و�هتماما  عناية 
لل�سيا�سة  �جلديدة  �لتوجهات  مع 

�الجتماعية للدولة«.
�لوز�رة  �أولويات  من  �أنه  و�أ�سافت 
�لعمل  وترقية  حت�سني  على  »�لعمل 
�لت�سامني �نطالقا من مبد�أ �لت�سامن 
وتنويع  تو�سيع  عرب  �جلميع  يعني 
من  �لت�سامني  �لن�ساط  نطاق  وتاأطري 
خالل �إ�رص�ك كافة �لفاعلني و�ل�رصكاء 
يف �إطار من�سق ومن�سجم، ال�سيما عرب 
على  �خلو��س  �ملتعاملني  ت�سجيع 
�النخر�ط بفعالية يف خمتلف �لرب�مج 

�لت�سامنية«.
�أن  كريكو  �أكدت  �ل�سياق،  هذ�  ويف 
�أمام  و��سعا  �لباب  »فتح  يتطلب  ذلك 
م�ساهمات �لقطاع �خلا�س �إىل جانب 
يندرج يف  ما   وهو  �لعمومي،  �لقطاع 
�لتنفيذيني  �ملر�سومني  �أحكام  �إطار 
�خلا�س  �ال�ستثمار  بفتح  �ملتعلقني 
لذوي  و�لتعليم  �لرتبية  موؤ�س�سات  يف 
�الحتياجات �خلا�سة وكذ� يف ��ستقبال 

�الأ�سخا�س �مل�سنني«.

توخيا ليجاد احللول املنا�سبة

اإح�ساء وطني لطلبات ال�سكن
�جلماعات  و  �لد�خلية  وز�رتا  تقوم 
�ملحلية و �لتهيئة �لعمر�نية مبعية وز�رة 
بعملية  �ملدينة  و  �لعمر�ن  و  �ل�سكن 
على  �ل�سكن  على  �لطلب  مدى  �إح�ساء 
�مل�ستوى �لوطني الإيجاد حلول فعالة ، 
ح�سب ما ذكره بالعا�سمة وزير �ل�سكن و 

�لعمر�ن و �ملدينة، كمال نا�رصي.
باملجل�س  �لنو�ب  �أ�سئلة  عن  رد�  و 
�ل�سكنات  ن�سبة  حول  �لوطني  �ل�سعبي 
�ملخ�س�سة  �اليجارية  �لعمومية 
هذه  �أن  نا�رصي  �عترب  للبلديات، 
�لعملية  �إطار  يف  تدخل  �مل�سالة 
�حلالية �لتي تقوم بها وز�رة �لد�خلية و 
�جلماعات �ملحلية و �لتهيئة �لعمر�نية 
مبعية وز�رة �ل�سكن و �لعمر�ن و �ملدينة 
�لطلبات  مدى  باإح�ساء  تتعلق  �لتي  »و 
�ملتعلقة بال�سكن على �مل�ستوى �لوطني 
و حتليله ب�سفة مو�سوعية لت�سور حلول 
فعالة متكن من �عتبار �لرتكيبات �ملالية 
�لالزمة و توفري �لعقار الكتمال �لرب�مج 

ملختلف �ل�سيغ«.

مراجعة احلد الأق�سى للدخل 
ال�سهري

والية  نائب  طرح  �أخرى  جهة  من 
�لعا�سمة، عبد �لغني وي�رص ، �ن�سغاالت 
�ملو�طنني بالعا�سمة �ملتعلقة بال�سكن 
�اليجاري  �لعمومي  بال�سكن  �سيما  ال 
�الأق�سى  �حلد  مر�جعة  �قرتح  �لذي  و 
لالأ�رص  �الإجمايل  �ل�سهري  للدخل 
دينار   24.000 ب  حالية  �ملحددة 
 45.000 حدود  �إىل  رفعه  و  جز�ئري 

دينار جز�ئري.
�أن  �لوزير  �أو�سح  �ل�سدد،  هذ�  يف  و 
و  �ل�سكن  وز�رة  خالل  من  �حلكومة 
�لعمر�ن و �ملدينة، »و�سعت عدة �سيغ 
من �ل�سكن تتما�سى مع دخل كل �أ�رصة، 
�لرتقوي  �اليجاري،  �لعمومي  فمنها 
�لريفي،  �لعمومي،  �لرتقوي  �ملدعم، 
�لبيع باالإيجار و �لرتقوي �حلر« م�سري� 
�رصيحة  �إىل  موجهة  �سيغة  كل  �أن  �إىل 
مد�خلهم  �ختالف  على  �ملجتمع  من 

�ل�سهرية.
ا�ستثناء الرتقوي احلر حتظى 

بدعم من الدولة

�ل�سيغ  هذه  »كل  �أن  �لوزير  ذكر  كما 
باال�ستثناء �لرتقوي �حلر حتظى بدعم 
من �لدولة على �سكل م�ساعد�ت خمتلفة 
مبا�رصة �و غري مبا�رصة« مو�سحا على 
�سبيل �ملثال، �أن �مليز�نية �ملخ�س�سة 
لرب�مج �ل�سكن �لعمومي منذ �سنة 2000 
دينار  مليار   4.300 يعادل  ما  فاقت 
�لعا�سمة  حاليا  ت�سهد  حيث  جز�ئري 
برنامج �سكني هام يقدر ب 185.867 
وحدة �سكنية مبختلف �ل�سيغ مربز� �ن 
�مل�سلم  و  �ملنتهي  �ل�سكني  �لربنامج 

الأ�سحابه خالل �خلما�سي �الأخري 
�سكنية  وحدة   132.181 ب  يقدر 

مبختلف �ل�سيغ.
�حلد  رفع  باقرت�ح  يتعلق  فيما  �أما 
�الإجمايل  �ل�سهري  للدخل  �الأق�سى 
�لعمومي  �ل�سكن  يخ�س  فيما  لالأ�رص 

�اليجاري، قال نا�رصي �أن ذلك �سيكون 
له بالغ �الأثر على �خلزينة �لعمومية. 

عدل ت�ستدعي 120 األف مكتتب 
ل�ستالم

�لوطنية  �لوكالة  �أن  نا�رصي  ذكر  كما 
»عدل«  وتطويره  �ل�سكن  لتح�سني 
�لقادمة  �لقليلة  �الأيام  يف  �ستقوم 
ال�ستالم  مكتتب  �ألف   120 با�ستدعاء 
برنامج  �إطار  يف  �لتخ�سي�س  قر�ر�ت 

»عدل2«.
ت�سليم  �أن  �إىل  �لوزير  ذ�ت  و�أ�سار 
�لتخ�سي�س  ل�سهاد�ت  �ملكتتبني 
�خلا�سة ب�سكناتهم متعلقة بتقدم ن�سبة 
�الجناز يف �لور�سات »وغالبا ما تربمج 
�نطالقا  باملائة   70 ن�سبة  بلوغ  فور 
بتوزيع  ي�سمح  معلوماتي  برنامج  من 
�لتي  �لبنايات  على  �ملقبولني  مكتتبني 
مع  �ملتاحة  �ل�سكنية  �ملو�قع  ت�سملها 

مر�عاة معيار �لرتتيب �لت�سل�سلي«. 

�ملن�رصم  �الأ�سبوع  نهاية  جتمهر 
مترن��ست  بوالية  �ل�سباب  من  جمموعة 
�لقر�ر  �سناع  تدخل  ب�رصورة  للمطالبة 
بالوالية من �أجل �لتجاوب مع مطالبهم 
�ل�سباب  ممثلي  قال   . �مل�رصوعة 
مترن��ست  والية  مقر  �أمام  �ملحتجني 
�الأ�سبوع  من  �خلمي�س  يوم  �حلدودية 
جاء  لل�سارع  خروجهم  �أن  �ملن�رصم 
للفت �نتباه �ل�سلطات �لوالئية و�لو�سية 
للتكفل  �لعاجل  �لتدخل  �أجل  من 
ومن  �لزمن  �لتي جتاوزها  بان�سغاالتهم 
هي   ، �ملحتجني  مطالب  �أبرز  بني 
بالوالية  �لقر�ر  �سناع  �لتز�م  �رصورة 
و�لتي  �إليهم  �ملقدمة  �ل�سابقة  بالوعود 
تاأتي يف مقدمتها 19 من�سب حار�س يف 
 ، حل�سن  موالي  باإقليم  �سونلغاز  �رصكة 
�الأر��سي  ناهيك عن ح�ستهم من قطع 
�لكهرباء  وتنزيل  وحفر �الآبار  �لفالحية 

و�لت�سهيالت �ملوعود بها يف �لعمل .
�لعمل  طالبي  �ن�سغاالت  �أن  ومعلوم 
ببلديات والية مترن��ست ، تعترب من بني 
�لتحديات و�لرهانات �لكربى �لتي تنتظر 
تدخل فعلي لل�سلطات �لو�سية و �لهيئة 
�حتو�ء  �أجل  من  و�لوالئية  �لتنفيذية 
�الجتماعية  �جلبهة  غليان  �حتقان 
بتعليمات  �اللتز�م  �إطار  يف  وذلك   ،
�ملجيد  عبد  �ل�سيد  �جلمهورية  رئي�س 
�حلكومة  مع  لقائهم  خالل  للوالة  تبون 
�ملتتبعون  �أجمع  فقد  ثانية  جهة  من   .
 ، مترن��ست  بوالية  �لعاملة  �ليد  مللف 
على   « »�لو�سط  يومية  مع  حديثهم  يف 
�لعمل  طالبي  مطالب  �حرت�م  �رصورة 
،�ملعاهد  �جلامعات  فيهم خريجي  مبا 
ومرتب�سي  �لعليا  و�ملد�ر�س  �لكربى 

مر�كز �لتكوين �ملهني و�لتمهني .
�سيخ مدقن 

19 من�سب حار�ص ب�سونلغاز والأرا�سي الفالحية اأبزر املطالب

 �سباب مترنا�ست يحتج�ن اأمام 
مقر ال�الية

�أكد وزير �ملو�رد �ملائية، �رزقي بر�قي 
باجلز�ئر �لعا�سمة �أن �ملخزون �حلايل 
�لوطنية  �حلاجيات  لتلبية  يكفي  للمياه 

من هذه �ملادة �حليوية ل�سنة 2020 .
لل�سحافة  ت�رصيح  يف  بر�قي  �أو�سح  و 
ترقية  �إعالمي حول  لقاء  على هام�س 
جتهيز�ت  و  ملو�د  �لوطني  �الإنتاج 
�لري �أن »�ملخزون �لوطني �حلايل من 
�سيلبي  حيث   2020 ل�سنة  كايف  �ملياه 
بالن�سبة  �سو�ء  �لوطنية  �حلاجيات 
�لري يف  ��ستعماالت  �أو  �ل�رصوب  للماء 

�مل�ساحات �لفالحية �لكربى‘».
�أن  �إىل  �لوزير  �أ�سار  �الإطار،  هذ�  ويف 

�ملياه  من  �لوطنية  �حلاجيات  تلبية 
�لتي  �ل�سدود  خمزون  بف�سل  �سيكون 
 63 ن�سبة  حو�يل  �متالئها  م�ستوى  بلغ 
باملائة �أي ما ميثل 4 ماليري مرت مكعب 
و�لتي ت�ساهم يف تغطية 33باملائة من 

�حلاجيات‘».
�ل�سدود فانه يتم �العتماد  و�ىل جانب 
على خمزون �ملياه �جلوفية �لتي ت�ساهم 
حاجيات  تغطية  يف  باملائة   60 بن�سبة 
�ملياه �إ�سافة �إىل ما يتم �إنتاجه بف�سل 
ي�سيف  �لبحر،  مياه  حتلية  برنامج 
�لوزير و عن برنامج حتلية مياه �لبحر، 
�أ�سار ذ�ت �مل�سوؤول �إىل �أن هناك حاليا 

على  �لبحر  مياه  لتحلية  حمطة   13
موجهة  �ل�ساحلي  �ل�رصيط  م�ستوى 
لتزويد �ملدن �ل�ساحلية باملياه م�سيفا 
ثالث  �جناز  يف  �النطالق  �سيتم  �نه 
من  �النتهاء  بعد  جديدة  حمطات   )3(
مثل  تتطلبها  �لتي  �الإجر�ء�ت  خمتلف 

هذه �مل�ساريع.
�سيتم  �نه  �ل�سدد  هذ�  يف  �أ�ساف  كما 
حمطات  �جناز  برنامج  يف  �ال�ستمر�ر 
حتلية مياه �لبحر يف �سنة 2021 وذلك 
من  �حلكومة  عمل  خمطط  �طار  يف 
قطاع  �أن  بر�قي  �أفاد  �أخرى،  جهة 
�جلارية  لل�سنة  �سطر  �ملائية  �ملو�رد 

كل  تزويد  يف  و�ملتمثل  �أ�سا�سيا  هدفا 
ب�سفة  �ل�رصوب  باملياه  �لوطن  بلديات 
بلدية  �أن هناك 661  �إىل  يومية م�سري� 

تعاين من نق�س �لتزويد باملياه.
 400 من  �أكرث  »هناك  بالقول  تابع  و 
يوميا  باملياه  تزويد�  �ستعرف  بلدية 
طلب  تلبية  يتم  �أن  على  �ل�سائفة  قبل 
�ل�سنة  نهاية  قبل  �ملتبقية  �لبلديات 
على  �لقطاع  �سيعمل  �جلارية«كما 
�إىل حدود  �ملياه  ن�سبة ت�رصب  تقلي�س 
ذلك  و  �جلارية  �ل�سنة  باملائة   7 ن�سبة 
ت�سيع  �لتي  �ملياه  ��سرتجاع  ق�سد 

ب�سبب �لت�رصبات.

وزير املوارد املائية، ارزقي براقي 

13 حمطة لتحلية مياه البحر على ال�سريط ال�ساحلي
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احلراك يطالب مبحاكمة بوتفليقة 
.       مت�سك بالوحدة الوطنية و نبذ التدخل الأجنبي

.       مطلب بتخليد ذكرى ال�سهيد ح�سان بن خدة 

يف جمعته ال54

باية ع 

االآالف  اأم�س  خرج  كالعادة 
ال�شوارع  اإىل  املواطنني  من 
غرار  على  للعا�شمة  الرئي�شية 
بن  وح�شيبة  مراد  ديدو�س 
موا�شلة  اأودان  و�شاحة  بوعلي 
انطلق  الذي  ال�شعبي  للحراك 
يف  الفارط  فيفري   22 يوم 
طبعته ال54 , فو�شط تعزيزات 
اأمنية م�شددة طالب امل�شاركون 
ب�رضورة  ال�شعبي  احلراك  يف 
حماكمة الرئي�س املخلوع عبد 
حجم  نظري  بوتفليقة  العزيز 
املال  ونهب  والدمار  الف�شاد 
الذي تورط فيه حميطه  العام 
من  املبا�رض  وغري  املبا�رض 
اأحمد  احلكومات  روؤ�شاء 
�شالل  املالك  وعبد  اأويحيى 
والوالة  الوزراء  وع�رضات 
من  مقربني  اأعمال  ورجال 
اخلا�س  وم�شت�شاره  �شقيقه 
ال�شعيد بوتفليقة باالإ�شافة اإىل 
برئا�شة  �شابقني  م�شت�شارين 
اجلمهورية يف عهده خا�شة يف 
العهدة االأخرية من فرتة حكمه 
جدد  اجلمعة  هذه  وخالل   .
باإطالق  مطالبهم  احلراكيون 
احلراك  موقويف  جميع  �رضاح 

الوطن  واليات  بكافة  ال�شعبي 
مو�شوعية  �رضوط  واإقرار 
اأي  مبا�رضة  قبل  للتهدئة 
طالبوا  كما  ال�شلطة   حوارمع 
يف  االإ�رضاع  ب�رضورة  اأي�شا 
املنهوبة  االأموال  ا�شرتجاع 
واملهربة اإىل بنوك اأجنبية كما 
املجيد  عبد  الرئي�س  به  وعد 
االنتخابية  حملته  خالل  تبون 
بعد  الر�شمية  خطاباته  ويف 

توليه ال�شلطة .
امل�شاركة  �شددت اجلموع  كما 

بناء  ب�رضورة  يف هذا احلراك 
دولة احلق والقانون حتتكم اإىل 
وت�رضيعية  �شيا�شية  موؤ�ش�شات 
قوية وت�شتند اإىل الكفاءة بعيدا 
كما  واملواالة  املحاباة  عن 
الرئي�س  نظام  مع  �شائدا  كان 
بوتفليقة  العزيز  عبد  املخلوع 
على  املواطنون  األح  كما 
الوحدة  على  احلفاظ  �رضورة 
اإىل  الوطنيتني  وال�شيادة 
االأمن  على  املحافظة  جانب 
راية  وج�شدته  واال�شتقرار 

الواليات  متثل  �شخمة  وطنية 
�شور  وكذا  ال48  الوطنية 
فجرت  التي  ال22  جماعة 

الثورة التحريرية املباركة .
امل�شاركني  من  عدد  وطالب 
م�شتوى  على  اجلمعة  هذه  يف 
�شاحة الربيد املركزي بتخليد 
�شهيد احلراك ال�شعبي ح�شان 
بن خدة جنل املجاهد  يو�شف 
اإطالق  خالل  من  خدة  بن 
اأو  ر�شمية  بناية  على  ا�شمه 

�شارع رئي�شي .

دعا احلراك ال�سعبي اأم�س اجلمعة يف جمعته ال54 اإىل حماكمة الرئي�س املخلوع 
عبد العزيز بوتفليقة نظري الف�ساد وحجم املال العام املنهوب من قبل حميطه 

املبا�سر, كما جددوا الدعوة ب�سرورة التغيري وبناء دولة احلق والقانون ت�ستند اإىل 
موؤ�س�سات قوية تديرها الكفاءات كل يف جمال اخت�سا�سه

فيما يوؤكد  معهد با�ستور  �سالمة التحاليل  وعدم ت�سجيله اأية اإ�سابة

كورونا يحدث الطوارئ 
مب�ست�سفيات الغرب اجلزائري  

االأ�شبوع  عا�شت  نهاية   
بالواليات  امل�شت�شفيات 
كربى  طوارئ  حالة  الغربية 
كبري  للمواطنني  وتوافد 
بنزلة  اغلبهم  م�شابني  الذين 
من  بحالة  م�شحوبة  برد 
وباء  من  اخلوف  الهلع  ب�شبب 
اإعالن  بعد  خا�شة  كرونا 
ايطايل  طبيب  بحجز  االإعالم 
و03  بخن�شلة  اأخر  وتوقيف 
االإ�شاعة  وزادت  مبيلة  اآخرين 
من الهلع واخلوف الذي بددته 
با�شتور  الذي  حتاليل  معهد 
مبا  �شليمة  التحاليل  اأن  اأ�شار 
الطبيب االيطايل  وال  يف ذلك 

يوجد اإي فريو�س لداء كرونا.
م�شلحة  اكتظت  وهران  ففي 
اأو  مب�شت�شفى  اال�شتعجاالت 
الر�شع  نوفمرب  باالإ�شافة  ل 
وال�شيوخ وحتى الكهول وال�شباب 
اأنحاء  من  خمتلف  القادمني 
هلع  وخوف  وكلهم  وهران 
نزلة  من  اأ�شابهم  ما  يكون  ان 

فريو�س  عن  ناجمة  هي  برد 
غزى  انه  �شمعوا  كرونا  الذي 
نهاية  ا�شتقبال  ومت  اجلزائر 
االأ�شبوع ما يزيد عن 820 حالة 
معاينة ما ا�شتوجب تخ�شي�س 
ونف�س  خا�شة  ,  فرق 
م�شت�شفى  �شهدها   , االأو�شاع 
�شلف  الذي ا�شتقبلت م�شلحة 
يزيد  ما  به  اال�شتعجاالت 
اأ�شحاب  من   , حالة   500 عن 
وكذا  املزمنة  االأمرا�س 
,اأما  الربد  بنزلة  امل�شابني 
مدغري  احمد  م�شت�شفى 
حاالت   507 فا�شتقبل  بتيارت 
يف ال72 �شاعة االأخرية  اغلبها 
ل�شيوخ وق�رض اأ�شابتهم نزالت 
االأو�شاع  ونف�س  العادية  الربد 
حممد  م�شت�شفى  �شهدها 
با�شتقبال  بو�شياف  بغليزان 
ا�شتقبل  ,فيما  حالة   482
القادر ح�شاين  م�شت�شفى  عبد 
حالة  م�شابة   478 بغليزان 
الربد  والذين  بنزالت 

من  املنا�شب  العالج  تلقوا 
م�شلحة  ا�شتقبلت  جهته 
مب�شت�شفى  ت   ال �شتعجا ال ا
ما  دمرجي  بتلم�شان  تيجاين 
حالة  الطفال   475 عن  يزيد 
باأعرا�س  م�شابني  ومواطنني 
الذي  الوقت  يف   , الزكام 
زرجب  بن  م�شت�شفى  ا�شتقبل 
حالة  متو�شنت  400  بعني 
ترابي  االإخوة  م�شت�شفى  و 
هذا   , حالة   320 بامل�رضية 
امل�شت�شفيات  كل  �شكلت  وقد 
اجل  من  خا�شة  فرق 
وتدليل  املر�شى  ا�شتقبال 
يف  كرونا  داء  خماوفهم  من 
الوقت الذي مت ت�شديد الرقابة 
القادمني  على  امل�شافرين 
واملطارات  املوانئ  عرب 
تفاديا  الأي �شكوك مع اإخ�شاع 
اأي حالة م�شابة بنزلة برد اإىل 
البيولوجي  والتحليل  العزل 

للدم  .
حممد بن ترار

ا�ستنفار حكومي ملواجهة الداء يف ثاين اجتماع لطاقم جراد

ت�سديد الرقابة على احلدود و�سع 
موؤ�س�سات مرجعية 

�شارعت احلكومة يف اجتماعها 
ليلة اخلمي�س اإىل اتخاذ تدابري 
ملواجهة  احتياطية  واإجراءات 
ت�شجيل  بعد  كورونا  فريو�س 
اأول اإ�شابة لدى مواطن اإيطايل 
ال�شحي  للحجر  حاليا  يخ�شع 
اجتماع  يف  ثاين  تقرر  حيث 
هذا  ملواجهة  التنفيذية  للهيئة 
ال�شحية  الرقابة  ت�شديد  الوباء 
موؤ�ش�شات  وتعيني  احلدود  على 
يف  الداء  بهذا  للتكفل  مرجعية 
حاالت  �شجلت  اإذا  ما  حالة 
للوزارة  بيان  وح�شب   . جديدة 
لتعليمات  تنفيذا  فانه  االأوىل 
الوزير  اأمر  اجلمهورية,  رئي�س 
كل  جراد  العزيز  عبد  االأول 
كافة  التخاذ  املعنية  اجلهات 
طبقا  بها,  املعمول  التدابري 
العاملية  املنظمة  لتو�شيات 
احلماية  �شمان  ق�شد  لل�شحة, 
املواطنني  جلميع  ال�شحية 
فريو�س  وباء  تف�شي  وتفادي 
هذا  وانت�شاره ويف  كورنا 
احلكومة  اأعلنت  االإطار 
تنفيذ  عدد  يف  عن  ال�رضوع 

تعزيز  واأولها  االإجراءات,  من 
املراقبة ال�شحية على احلدود 
الدخول  نقاط  م�شتوى  وعلى 
واجلوية وكذا  تعيني  البحرية 
مرجعية  وم�شت�شفيات  م�شالح 
للتكفل بكل احلاالت امل�شبوهة 
الطبي  اإىل  التكفل  باالإ�شافة 
بكل احلاالت القادمة من البلدان 
كما  الوباء.  فيها  انت�رض  التي 
خلية  احلكومة  تن�شيب  قررت 
رقم  واعتماد  وا�شتماع,  يقظة 
ــ 30( على م�شتوى   30( اأخ�رض 
لالإجابة  موجه  ال�شحة  وزارة 
وان�شغاالت  ا�شتف�شارات  على 
هذه  وتت�شكل  املواطنني. 
اخللية من اأطباء وخمت�شني يف 
الـُمـعدية مع  توفري  االأمرا�س 
واملواد  امل�شتلزمات  كل 
للتكفل  ال�رضورية  ال�شيدالنية 
وكذا  امل�شبوهة  احلاالت  بكل 
الرفع من م�شتوى خمزون املواد 
ال�شيدالنية ال�شيما م�شتلزمات 
الوقاية واحلماية مثل الكمامات 
تعمل  االإطار  نف�س  الواقية ويف 
االأ�شبوع  هذا  خالل  احلكومة 

للمنتجني  تعليمات  على اإ�شداء 
برفع  املواد  لهذه  املحليني 
لتلبية  حت�شبا  اإنتاجهم  طاقات 
كما  االإ�شافية  االحتياجات 
مت  اإعداد اإ�شرتاتيجية وا�شحة 
احلماية  و�شائل  وتوفري  لتوزيع 
احلاجة و و�شع  عند  والوقاية 
كل  ملكافحة  مراقبة  نظام 
بخ�شو�س  امل�شاربة  اأ�شكال 
مع  بالتن�شيق  املواد,  هذه 
والتجارة  اجلمارك  م�شالح 
األزمت  كما  وال�شحة. 
احلكومة  وزارة ال�شحة باإ�شدار 
و�شعية  تطور  حول  يومي  بيان 
ودعت  اجلزائر  يف  الوباء  هذا 
خمتلف و�شائل االإعالم للتحلي 
باملهنية وتوخي احلذر يف نقل 
املعلومة مع التاأكد من �شحتها 
تدعو  الر�شمية,  اجلهات  لدى 
واملواطنني  املواطنات  كذلك 
بقواعد  االلتزام  �رضورة  اإىل 
التي  العادية  والوقاية  احلماية 
مثل  املخت�شون يف  بها  يو�شي 

هكذا حاالت
 باية ع 

للنقابة  العام  االأمني  ك�شف 
الرتبية  لعمال  امل�شتقلة 
بوعالم   ,»satef »والتكوين
الوزير  اأن  اأم�س,  عمورة, 
على  بالرد  �شيقوم  اأنه  وعدهم, 
بعد  املطروحة,  مطالبهم 
الثنائية,  اللقاءات  من  االنتهاء 
ال�رضكاء  مع  برجمها  التي 

االجتماعيني.
عمورة,  طالب  جهته,  من 
جريدة  به  خ�س  ت�رضيح  يف 
اأع�شاء  رفقة  »الو�شط«, 
الوزير,  الوطني  املكتب 
اجلذري  االإ�شالح  ب�رضورة 
للمنظومة الرتبوية ككل, واإنهاء 
واإ�شالح  الرتقيعات,  �شيا�شة 
زادت  التي  االإ�شالحات, 
ي�شمى  ما  تفعيل  �شوءا,  الو�شع 
املدر�شية«,  »الوتائر  بـملف 
ال�شاعي  احلجم  يتناول  الذي 
التوقيت,  واملعامالت,  للمواد, 
املدر�شية,  العطل  الدرو�س, 
بل  موحدة,  تكون  ال  بحيث 
خ�شو�شيات  وفق  ت�شبط 

ال�شمال واجلنوب.

الق�ساء على الف�ساد 
املتف�سي يف القطاع

كما اأكد ذات املتحدث, اأنه قد 
الرتبية,  لوزير  �شخ�شيا  �شلم 
امللفات امل�شتعجلة يف القطاع 
, ووعده الوزير, بدرا�شتها, ورد 
الق�شاء  ملف  اأن  م�شريا  عليها, 

يف  املتف�شي  الف�شاد  على 
الت�شيري,  يف  والرداءة  القطاع, 
املركزيني,  املدراء  قبل  من 
امللف  ثانيا  اإما  اأولها,  كان 
اإعادة  خالل  من  البيداغوجي, 
والربامج  املناهج  يف  النظر 
و  املدر�شية  الكتب  ثم  ومن 
فيما  وثالثا  التكوين,  منظومة 
االجتماعية,  باخلدمات  يتعلق 
هنا تكلمنا مطوال يف املو�شوع, 
قوانني  احرتام  لعدم  نظرا 
الوزارة  طرف  من  اجلمهورية, 
الرئا�شي  كاملر�شوم  ال�شابقة, 
كيفية  حدد  الذي   ,303-28
االجتماعية,  اخلدمات  ت�شيري 
العمومي, مبا فيها  الوظيف  يف 
قطاع الرتبية, لكن لالأ�شف على 
القانون,  خارج  هي  تعبريه  حد 
عهدتها  جتميد  بعد  خا�شة 

منذ  31 دي�شمرب2019.

متديد عهدة جلنة 
اخلدمات الجتماعية لـ3 

اأ�سهر

يف ذات ال�شياق, اأف�شح عمورة, 
الوزير  من  طلب  قد  اأنه 
اخلدمات  جلنة  عهدة  متديد 
اأ�شهر  لثالث  االجتماعية, 
اللجان  خاللها  تتكفل  اإ�شافية, 
ال  االأعمال,  بت�رضيف  الوالئية, 
اأكرث وال اأقل, خا�شة فيما يخ�س 
على  العالجية,  بتعوي�شات 
اجلراحية  والعمليات  املر�س 

وغريها, مراعاة للحالة ال�شحية 
مبختلف  واملوظفني,  للعمال 
اأ�شالكهم و رتبهم, باملقابل دعا 
الوزارة الإيجاد حل نهائي, لهذا 

امللف االجتماعي احل�شا�س.

النه�سة الرتبوية مرهونة 
بتجويد و حت�سني النظام 

املدر�سي

الوطنية,  الرتبية  وزير  وكان 
اخلمي�س  واجعوط,  حممد 
الفارط, قد التقى باالأمني العام 
الرتبية  لعمال  للنقابة امل�شتقلة 
مقر  يف   ,»satef »والتكوين
دائرته الوزارية, باملرادية, وقد 
ومناق�شة  اللقاء طرح  مت خالل 
بان�شغاالت  املتعلقة  املوا�شيع 
الرتبوي  الطابع  ذات  النقابة 

والبيداغوجي املهني.
ويف كلمته اأكد حممد واجعوط, 
االأو�شاع,  تهدئة  على  عمله 
من  النظر,  وجهات  وتوحيد 
اللقاءات  وبعث  تفعيل  خالل 
ال�رضكاء,  جميع  مع  الت�شاورية, 
تهيئة ظروف  اأجل  كل هذا من 
م�رضوع  حتقيق  يف  ال�رضوع 

للنهو�س باملدر�شة اجلزائرية.
النه�شة  اأن  الوزير  اعترب  كما 
الرتبوية , تاأتي من خالل جتويد 
املدر�شي,  النظام  حت�شني  و 
املناهج  مراجعة  ال�شيما 
الكتب  ثمة  ومن  والربامج 
التكوين,  ومنظومة  املدر�شية 

ومتطلبات  يتما�شى  مبا 
لبالدنا,  امل�شتدامة  التنمية 
املنزلة  اأن  باملنا�شبة,  م�شيفا 
لالأ�شتاذ,  واملهنية  االجتماعية 
بالغ,  باهتمام  عنده  حتظى 
عن  االأول  امل�شوؤول  باعتباره 
يعرف  كاأ�شتاذ  ثم  اأوال,  القطاع 
املهنة  هذه  متاعب  جيدا 
على  حر�شه  مبديا  النبيلة, 
ال�رضيك  مبعية  قدما  امل�شي 
وتر�شيخ  لتوطني   االجتماعي, 
وال�رضيح  اجلاد  احلوار  ثقافة 
ما  وهو  املتبادل,  والتفاهم 
يف  الر�شيدة  احلوكمة  �شيعزز 
جمابهة  على  وي�شاعد  القطاع, 
مع  والتحديات,  ال�شعوبات 
امل�شلحة  االعتبار  بعني  االأخذ 
االإ�شارة,  وجتدر  للبالد.  العليا 
ثنائي  �شيعقد لقاء  الوزير  اأن 
لالأ�شالك  الوطنية  مع النقابة 
املهنني  والعمال  امل�شرتكة 
يف  الوطنية,  الرتبية  لقطاع 
يف  املقبل,  مار�س  من  الثالث 
بالنقابة الوطنية  �شيلتقي  حني 
وامل�شاعدين  للم�رضفني 
الرتبويني , بتاريخ 05 من مار�س 
�شل�شلة  اإطار  يف  املقبل, وهذا 
التي  الثنائية,  اللقاءات  من 
برجمتها وزارة الرتبية الوطنية, 
مع كافة ال�رضكاء االجتماعيني, 
وفق رزنامة متتد من 20 فيفري 

اإىل 12 مار�س 2020.
مرمي خمي�سة

الأمني العام للنقابة امل�ستقلة لعمال الرتبية والتكوين

»الوزير وعدنا بالرد على مطالبنا«

تيارت

جتميد جمل�س بلدية الدحموين 
توقيف رئي�س بلدية مغيلة 

.    5 �سنوات حب�س يف حق املحافظ العقاري لدائرة الرحوية  
لدى  اجلنايات  حمكمة  ق�شت 
نهاية  تيارت  ق�شاء  جمل�س 
حب�س  �شنوات  االأ�شبوع  ب05 
يف  باالإيداع  االأمر  مع  نافذة 
حق املحافظ العقاري لدائرة 
الوالية  غرب  الرحوية  �شمال 
احلب�س  باإيداعه  االأمر  مع 
التزوير  تهمة  عن  املوؤقت 
حمرر  وا�شتعمال  املزور  يف 
عقاري  دفرت  يخ�س  ر�شمي 
رئي�س  تربئة  مت  حني  يف   ,
مكتب مبديرية م�شح االأرا�شي 
املتابع يف نف�س الق�شية  التي 
الأحد  عقار  مبنح  ارتبطت 

مبنطقة  ين   مل�شتثمر ا
لبلدية  الزيت  التابعة  عني 
ال�شتخراج  ليلي  وادي 
تعود  والرمل  فيما  احل�شى 
الذي  اآخر  ملكيتها  ل�شخ�س 
يف  تزوير  عملية  ك�شف 

الوثائق  .
ويف  اآخر  جانب   من 
الف�شاد  مكافحة  اإطار 
والية  واملف�شدين  اأ�شدر وايل 
االأ�شبوع   اأمرا  نهاية  تيارت 
بلدية  رئي�س  مهام  باإنهاء 
من  وع�شوان  مغيلة  مري 
ال�شوؤون  البلدية ورئي�شة  ذات 

والثقافية  االجتماعية 
بذات  وال�شباب  والريا�شية 
البلدية  حتفظيا  بعدما  تبني 
ق�شايا  يف  ق�شائيا  متابعتهم 
مطروحة  التزال  ف�شاد  والتي 
مت  حني  يف   , العدالة  اإىل 
جتميد املجل�س البلدي  لبلدية 
االن�شداد  الدحموين  نتيجة 
املري  ما  و  االأع�شاء  بني 
عرقلة  م�شالح  اإىل  اأدى 
االأمني  املواطنني  وكلف 
العام للبلدية مهند�شني بت�شيري 

املجل�س البلدي .
حممد بن ترار
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احلدودية  ايليزي  والية  وايل  وجه 
االإطعام  ملف  بخ�صو�ص  تنبيها 
املدر�صية،  واملطاعم  املدر�صي 
اجلهات  جتاه  اللهجة  م�صددا 
اإىل  باللجوء  مهددا  امل�صوؤولة 
توا�صل  حال  يف  اأخرى،  اإجراءات 
هذا التقاع�ص والالمباالة يف ت�صيري 
اأن  موؤكدا  احل�صا�ص،  امللف  هذا 
االإمكانيات  كافة  �صخرت  الدولة 
مبلف  التكفل  اأجل  من  واملوارد 

التمدر�ص على اأح�صن وجه.
 ، بالوالية  االأول  الرجل  واأو�صح 
املو�صوع  التنفيذي  املر�صوم  اأن 
م�صوؤولية  بو�صوح  يحدد  للغر�ص 
املطاعم  ت�صيري  يف  البلدية 
وبهذه  االبتدائية،  املدر�صية 
على  ال�صهر  عليها  يتوجب  ال�صفة 
متوين املطاعم املدر�صية باملواد 
طرف  من  ال�صليمة  الغذائية 
انتقاوؤهم  مت  الذين  املمونني 
وا�صتالمها وفقا للت�رشيع والتنظيم 
وجبات  وتقدمي  بهما،  املعمول 
�صاخنة للتالميذ ت�صتجيب لل�رشوط 
ال�صحية، ف�صال عن تكفلها ب�صيانة 
االأماكن وح�صن  املطاعم ونظافة 

اأهمية  يويل  اأنه  م�صيفا  �صريها، 
ي�صمح  ولن  املو�صوع  لهذا  بالغة 
البتة باأّي جتاوز اأو تقاع�ص يف حق 
التالميذ املتمدر�صني، من جهته، 
البلديات،  روؤ�صاء  من  عدد  طالب 
واإبعاد  امل�صوؤوليات  بتحديد 
التدخل  عن  املدار�ص  مديري 
بدور  واالكتفاء  الت�صيري  جمال  يف 
التداخل  عدم  ل�صمان  املراقب، 

يف ال�صالحيات.
يف  ناق�ص  اأخرى،  جهة  من 
البناءات  تعطل  االجتماع 
الطريقة  ومناق�صة  املدر�صية 

الت�صيري  يف  البع�ص  ينتهجها  التي 
امللفات،  من  لعدد  الع�صوائي 
الفتا  باالأولويات،  باالأخذ  مو�صيا 
نظرهم اإىل �رشورة معاجلة بع�ص 
خالل  مل�صها  التي  االختالالت 
خرجاته امليدانية ملعاينة و�صعية 
البلديات،  كافة  عرب  امل�صاريع 
بني  اأكرث  بتن�صيق  احل�صور  اآمرا 
القطاعات، ووجوب اإخطار روؤ�صاء 
التنمية  بربامج  والبلديات  الدوائر 
لالجناز  امل�صجلة  وامل�صاريع 
املحلية،  جماعاتهم  لفائدة 
الدوائر  روؤ�صاء  على  يتعني  واإنه 

بذلك،  املواطن  اإعالم  والبلديات 
املعلومات  حماربة  �صبيل  يف 
املغر�صة،  واالإ�صاعة  املغلوطة 
بتقارير  وم�صاحله  اإيفاده  مطالبا 
الو�صعية  حول  ودقيقة  �صاملة 
بغر�ص  الوالية،  باإقليم  التنموية 
املنا�صب  الوقت  يف  التدخل 
ومعاجلة  النقائ�ص  لتدارك 
الو�صعيات  وت�صوية  االختالالت 
العادي  ال�صري  ل�صمان  حينها،  يف 
اأجل  من  للم�صاريع  واحل�صن 
تعود  التي  الكربى  الت�صليحات 

بالفائدة على ال�صاكنة.

�صبكة  م�صتعملي   العديد من  عرب 
ورقلة  ببلدية  الداخلية   الطرقات 
من  ال�صديد  امتعا�صهم  عن 
للممهالت  الع�صوائي  االنت�صار 
وبلديات  اأحياء  عرب  املرورية 
اأرقهم  الذي  االأمر  ،وهو  املنطقة 
ال  من  منها  هناك  واأن  خ�صو�صا 
حترتم املعايري القانونية  يف طرق 

اإجنازها.
ت�صكل  االأخرية  هذه  اأ�صحت  اأين 
�صالمة  على  حقيقيا  خطرا 
ال�صياق  يف  ،معتربين  مركباتهم  
من  بدال  املمهالت  هذه  اأن  ذاته 
على  للحفاظ  تهدف  نعمة  كونها  
�صالمة ال�صائقني واملارين حتولت 
اإىل نقمة تكبد اأ�صحاب ال�صيارات 
ب�صبب  طائلة  مبالغ  الثقيل  والوزن 
مرور  عن  تنجم  التي  االأ�رشار 

احلواجز،  هذه  على  مركباتهم 
عن  الوقت  نف�ص  يف  مت�صائلني 
عن  وغيابها  املعنية  اجلهات  دور 
الذي  االإن�صغال  هذا  مثل  متابعة 
الطريق  مرتادي  هاج�ص  اأ�صبح 

باجلهة .
من  املت�رشرين  طالب  وعليه 
لهم  ت�رشيح  يف  القائم  امل�صكل 
مع يومية »الو�صط« من ال�صلطات 
يف  التعجيل  ب�رشورة  املحلية 
التكفل مبطلبهم، من خالل اإعادة 
املمهالت  خمطط  يف  النظر 
بالوالية   املنت�رشة  املرورية 
الذي  بال�صكل  ت�صويتها  وكذا 
الراجلني  واأمان  �صالمة  ي�صمن 
اأ�صحاب  ور�صا  ا�صتح�صان  وينال 

املركبات مبختلف اأنواعها .
�سالح ،ب 

اأوالد  بلدية  ق�صور   يواجه  �صكان 
280كلم  بنحو  الواقعة  �صعيد 
اأدرار وهي  الوالية  �صمال عا�صمة 
التابعة  الإحدى  بلديات  ق�صور 
جمة  النائية  معاناة  البلديات 
ب�صبب  ا�صتمرار تدهور اأو�صاعهم 
ومظاهر  االجتماعية  والعزلة 
طالت  التي  االإق�صاء  و  التهمي�ص 
ومن  �صنوات  منذ  الق�صور  هذه 
بينها ق�رش »اغزر« وق�رشو«اغالد« 
وغريها . و  ي�صتكي ال�صكان بهذه 
االأحياء  غرار  على  املناطق 
املتواجدة مبقر البلدية من اهرتاء 
الفالحية  وامل�صالك  الطرقات 
وندرة  الكهرباء  �صعف  وا�صتمرار 
واالأحياء  الق�صور  بع�ص  يف  املياه 
ال�رشب  على  تعتمد  مازالت  التي 
عن طريق التزود مبياه ال�صهاريج 
املخ�ص�صة من قبل البلدية ، والتي 
الفرتة  هذه  يف  حادة  ندرة  تعرف 
غياب  م�صكل  ذلك  اإىل  ي�صاف 
االإنارة العمومية يف غالب االأحياء 
التهيئة  م�صاريع  وغياب  ال�صكنية 
يواجه  وقت  يف  عموما  احل�رشية 
الق�صور كغريهم  فيه تالميذ هذه 
حقيقية  معاناة  املواطنني  من 
ونق�ص  و�صائل  غياب  جراء 
ي�صطر  اأين   ، املدر�صي  النقل 
م�صافات  قطع  اإىل  التالميذ 
يوميا  ال�صم�ص  اأ�صعة  حتت  طويلة 
االلتحاق  اجل  من  اإيابا  و  ذهابا 
مدار�صهم  يف  الدرا�صة  مبقاعد 

اأو�صاع  اأي�صا  هي  تعرف   التي 
للظروف  الفتقارها  نظرا  مزرية 
وبح�صب   . للتمدر�ص  واملالئمة 
بع�ص �صكان املنطقة فان  اأفادت 
واالن�صغاالت  امل�صاكل  هذه  كل 
�صاغية  اأذانا  تلقى  ال  املطروحة 
�صواء  باجلهة  امل�صوؤولني  لدى 
ال�صعبي  املجل�ص  م�صتوى  على 
الدائرة  م�صتوى  على  او  البلدي 
هوؤالء  يعترب  حيث   ، بتيميمون 
املواطنون ان ق�صورهم مب�صاكلها 
امل�صوؤولني  اهتمام  خارج  هي 
املحليني رغم ال�صكاوي والنداءات 
ال�صلطات  اإىل  الكثرية  املوجهة 
والتي تنا�صدهم ب�رشورة االلتفاتة 
املعزولة  املناطق  هذه  الأو�صاع 
ومتكينها  الوالية  من  والنائية 
على  قادرة  اإمنائية  م�صاريع  من 
وحتريكها  بها  بالتنمية  النهو�ص 
متتلك  الق�صور  هذه  واأن  خا�صة 
كبرية  �صياحية  ومقومات  قدرات 
الذي  »اغزر«  ق�رش  غرار  على 
هامة  �صياحية  معامل  به  تتواجد 
يق�صدها  القدمية  التي  كاملغارة 

ال�صياح منذ ال�صنوات املا�صية .
بالرغم  املنطقة   هذه  تبقى  و 
تنتظر  ال�صياحية  قدراتها  من 
التفاتة كبرية من امل�صوؤولني ق�صد 
اإبرازها وا�صتعاب ال�صياح االأجانب 
يق�صدونها  الذين  واجلزائريني 

�صنويا .
�سالح ،ب 

اأ�سرف حالل االأ�سبوع املن�سرم  وايل الوالية بايليزي م�سطفى اآغامري مبعية  االأمني العام للوالية 
واملفت�سة العامة بالوالية و املدراء التقنني املعنيني بخ�سو�ص عدة نقاط منها البناءات املدر�سية ، 

الت�سليحات الكربى و املطاعم املدر�سية.

وايل  اإيليزي يفتح ملف الرتبية وي�سع النقاط على احلروف 

اأحمد ،ب

انذار �سديد اللهجة للمتقاع�سني
 يف اهمال االطعام املدر�سي  

عدم احرتام املعايري القانونية يف اجنازها 

ق�سور بلدية اوالد �سعيد باأدرار 

ممهالت ع�سوائية 
بطرقات ورقلة 

م�ساكل عديدة يف مقدمتها 
نق�ص التنمية    

اأخبار اجلنوب

املطالبة  ال�صاكنة  اأ�صوات  تعالت 
�صناع  من  جاد  تدخل  ب�رشورة 
القرار بالبالد لفتح حتقيق معمق 
املربر  غري  التاأخر  مالب�صات  يف 
هدم  قرار   27800 تنفيذ  يف 
للبنايات وامل�صتودعات واحلظائر 
الع�صوائية التي �صيدت فوق الوعاء 
يف  لال�صتغالل  املوجه  العقاري 

اإطار املنفعة العامة .
حملية  جمعيات  ممثلي  طالب 
فاعلة بواليات ورقلة ، مترنا�صت ، 
ادرار ، الوادي ،ب�صكرة ، االأغواط 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  وب�صار 
التدخل  ب�رشورة  تبون  املجيد 
من  كل  م�صالح  لدى  ال�صخ�صي 
جراد  العزيز  عبد  االأول  الوزير 
واجلماعات  الداخلية  ووزير 
اأجل  من   ، بلجود  كمال  املحلية 

ايفاد جلنة حتقيق عالية امل�صتوى 
التجاوزات  حقيقة  لتق�صي 
م�صكوت  ظل  التي  واخلروقات 
عنها طيلة ع�رشين �صنة املا�صية 
ال�صلطات  عجز  ب�صبب  وذلك 
بالواليات  واملحلية  الو�صية 
قرار   27800 تنفيذ  يف  املذكورة 
وامل�صتودعات  البنايات  لهدم 
التي �صيدت  الع�صوائية  واحلظائر 
هي  عمومية  عقارية  اوعية  فوق 
االأوعية  االأ�صل حم�صوبة على  يف 
اطار  يف  املوجهة  العقارية 
املنفعة العامة ، االأمر الذي حال 
امل�صاريع  عديد  جت�صيد  دون 
التنموية على غرار امل�صت�صفيات 
املرافق   ، الرتبوية  املوؤ�ص�صات   ،
العمومية والرتفيهية التي لها �صلة 

بيوميات املواطن .

فاإن  اثنان  عليه  يختلف  ال  ومما 
ال�صطو واال�صتيالء  تف�صي ظاهرة 
العمومية  العقارية  اجليوب  على 
اإدخال  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت 
الهادفة  التنموية  امل�صاريع  عديد 
النفق  االإ�صتعجايل  الطابع  ذات 
مواقع  غياب  ب�صبب   ، املظلم 
لتج�صيدها ، االأمر الذي بات يهدد 
بالغائها اأو حتويلها لواليات اأخرى 

اأكرث ا�صتعدادا الإحت�صانها .
من جهة ثانية فقد ت�صاأل النا�صط 
القادر  عبد  واجلمعوي  احلقوقي 
تقار يف ت�رشيح مقت�صب له معنا 
خلف  تقف  التي  االأ�صباب  عن   ،
متاطل والة اجلمهورية يف ت�صكيل 
املجال�ص التنفيذية امل�صغرة التي 
املركزية  ال�صلطات  لها  اأ�صندت 
املنتخبة  املجال�ص  دعم  مهمة 

كما   ، الهدم  قرارات  تنفيذ  اأثناء 
كبرية  ت�صاوؤالت  حمدثنا  طرح 
دون  حتول  التي  اجلهات  حول 
ال�صائك  العقار  نهب  ملف  ادراج 
الدورات  ا�صغال  �صمن  واملعقد 
العادية للمجال�ص ال�صعبية الوالئية 

.
يعترب من  العقار  اأن ملف  ومعلوم 
الكربى  والرهانات  التحديات  بني 
التي تنتظر والة اجلمهورية خالل 
وهي  القادمة  االأ�صهر  الثالثة 
املهلة االأخرية التي منحها رئي�ص 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
من   ، احلكومة  لقاء  خالل  للوالة 
اأجل حلحلة الرتاكمات خا�صة ما 
تعلق مبناطق الظل اجلنوبية التي 

ترزح حتت خط نار الفقر .
اأحمد ،ب 

املن�رشم  االأ�صبوع  خالل  متكنت 
يف  املتخ�ص�صة  االأمن  م�صالح 
مكافحة اجلرمية املنظمة والهجرة 
الدرك  مب�صالح  ال�رشعية  غري 
الوطني بواليات جنوب البالد الكبري، 

من توقيف واعتقال 08 رعايا اأفارقة 
يحملون جن�صيات خمتلفة لدول مايل 
، النيجر ، ت�صاد ، الغابون و الكامريون 
بكل  الدرك  ملقرات  اقتيادهم  ليتم 
وبعد  وب�صكرة  اأدرار   ، من مترنا�صت 

ا�صتكمال االجراءات القانونية معهم 
�صدهم  ق�صائية  ملفات  واجناز 
وكالء  على  احالتهم  مبوجبها  مت 
اجلميع  ادانة  مت  اأين  اجلمهورية 
مع  النفاذ  موقوفة  �صجنا  ب�صنة 

تغرمي كل واحد منهم بـ 48 األف دينار 
اإجراءات  ا�صتكمال  قبل  جزائري 
بتهمة  الوطني  الرتاب  من  ترحيلهم 
االإقامة غري ال�رشعية وفق ما اأوردته 

م�صادرنا .

والة اجلنوب ي�سابقون الزمن 

بتهمة االقامة غري ال�سرعية بالرتاب الوطني 

م�سري غام�ص ل  27800 قرار هدم بنايات فو�سوية 

 توقيف 08 رعايا اأفارقة باجلنوب

�سالح ،ب
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نابل�س/ قي�س اأبو �سمرة/ 
الأنا�سول-

حتّولت �صالة �لفجر، �إىل �إحدى 
�ل�صلمي  �الحتجاج  مظاهر  �أهم 
�لقرن  �صفقة  �صد  �لفل�صطيني، 
حيث  �ملزعومة،  �الأمريكية 
�ل�صكان  �أعد�د كبرية من  تتجمع 
�ل�صالة،  الأد�ء  �مل�صاجد  يف 
»مظاهرة  �إىل  تتحول  �أن  قبل 
�صيا�صية« عقب �نتهاء �لفري�صة.

�مل�صجد  من  �لفكرة  و�نطلقت 
�خلليل،  مدينة  يف  �الإبر�هيمي 
�الأق�صى  للم�صجد  �نتقلت  ثم 
ما  و�رسعان  �لقد�س،  مبدينة 
�ل�صفة  مدن  �أغلب  يف  �نت�رست 
ويطلق  غزة  وقطاع  �لغربية 
�لفل�صطينيون على �لفعالية ��صم 
ت�صتمر  و�لتي  �لعظيم«؛  »�لفجر 
طو�ل �أيام �الأ�صبوع، لكنها ترتكز 

ب�صكل خا�س يف �أيام �جلمعة. 
�صمايل  نابل�س،  مدينة  وتعد 
�ل�صفة �لغربية، من �أهم �ملناطق 
�إقباال  م�صاجدها  ت�صهد  �لتي 
للم�صاركة يف  �ل�صكان،  كبري� من 

�لفعالية.
�لو�قع  �لن�رس،  م�صجد  ففي 
بنابل�س،  �لقدمية  �لبلدة  و�صط 
�أ�صهر  �أحد  يعد  و�لذي 

�مل�صلون  يردد  م�صاجدها، 
�لتكبري�ت،  �لفجر،  �صالة  عقب 
»بالروح  منها  �صيا�صية  وهتافات 
بالدم نفديك يا �أق�صى«، و »�أمة 
ت�صقط«ويرى  لن  قائدها حممد 
من  �أن  �لفعالية،  على  �لقائمون 
�لعمل  فل�صطيني  كل  و�جب 
على »حماية مقد�صاته، و�لدفاع 
ل�صفقة  �لت�صدي  عرب  عنها، 
�ملزعومة«.  �الأمريكية  �لقرن 
�أحد  �مل�رسي،  ح�صام  ويقول 
»�لفجر  فعالية  على  �مل�رسفني 
ملر��صل  بنابل�س،  �لعظيم« 
�صيا�صية  »ر�صالة  �إنها  �الأنا�صول 
�لهدف و�حد،  و�حتجاج �صلمي، 
حلماية  و�حدة  و�مل�صوؤولية 

�ملقد�صات و�الأر�س«.
و�أ�صاف »بع�س �لهتافات �لعفوية 
عقب  �مل�صلون  بها  ي�صدح  �لتي 
�أي  نرف�س  �أننا  توؤكد  �ل�صالة، 
و�أر�صنا،  مقد�صاتنا  مت�س  خطة 
�أحمر«وتزدحم  �ملقد�صات خط 
�أزقة �لبلدة �لقدمية من نابل�س، 
من  �لقادمني  بالفل�صطينيني 
�ملدينة  �صو�حي  خمتلف 
فجر  وقر�ها،  وخميماتها 

�جلمعة.
ت�صهيل  على  متطوعون  ويعمل 
بينما  �مل�صلني،  حركة  وتنظيم 

�لتمور  توزيع  على  �آخرون  يعمل 
حلوى  وحتى  �ل�صاخن،  و�ل�صاي 
وي�صطحب  �ل�صهرية  �لكنافة 
الأد�ء  �أطفالهم  �مل�صلني  غالبية 

�صالة �لفجر.
ملر��صل  حّماد،  �إياد  ويقول 
�صالة  �أد�ء  عقب  �الأنا�صول 
»�الأجو�ء جميلة،  بنابل�س  �لفجر 

كاأنها عيد، �لكل يوؤدي �صالته«.
�صلمية  و�صيلة  »هي  وز�د 
��صتهد�ف  على  لالحتجاج 
�لوطني  و�مل�رسوع  �ملقد�صات، 
نرف�س  كلنا   )..( �لفل�صطيني 

�صفقة �لقرن«.
و�أعلن �لرئي�س �الأمريكي، دونالد 
تر�مب، يف 28 يناير/كانون ثاين 
�ملا�صي، خطة �صفقة �لقرن �لتي 
تت�صمن �إقامة دولة فل�صطينية يف 
ج�صور  تربطه  »�أرخبيل«  �صورة 
�أجز�ء  »يف  وعا�صمتها  و�أنفاق، 
�ل�رسقية«، مع جعل  �لقد�س  من 
عا�صمة  �ملحتلة  �لقد�س  مدينة 
مزعومة الإ�رس�ئيل، وحل ق�صية 
�لالجئني خارج حدود �إ�رس�ئيل.

�لعربية  �لدول  جامعة  ورف�صت 
�الإ�صالمي  �لتعاون  ومنظمة 
و�الحتاد �الإفريقي ودول عديدة، 
يف مقدمتها تركيا، خطة تر�مب؛ 
�الأدنى  �حلد  تلبي  »ال  لكونها 

�ل�صعب  وتطلعات  حقوق  من 
�لفل�صطيني �مل�رسوعة، وتخالف 

مرجعيات عملية �ل�صالم«.
ويف مدينة �خلليل جنوبي �ل�صفة 
»�لفجر  فعاليات  ت�صهد  �لغربية، 
من  كبري�  �إقباال  �لعظيم«، 
�مل�صجد  يف  وخا�صة  �ل�صكان، 
حتت  �لو�قع  �الإبر�هيمي، 

�ل�صيطرة �الإ�رس�ئيلية.
�أحد  �جلعربي،  مهند  ويقول 
�لعظيم«،  »�لفجر  على  �لقائمني 
»باتت  لالأنا�صول  �خلليل  يف 
�صالة �لفجر �لعظيم يف �مل�صجد 
�الإبر�هيمي، �صّمة جتدد كل يوم 
يوما  �الأعد�د  وتتز�يد  جمعة، 
»نتوقع  و�أ�صاف  يوم«.  بعد 
�الأعد�د  يف  ملحوظا  تز�يد� 
�لقادمة، وخا�صة  �الأ�صهر  خالل 
�ملبارك«.  رم�صان  �صهر  يف 
�الإبر�هيمي  �مل�صجد  يوؤم  وبات 
�صالة  يف  �لفل�صطينيني  �آالف 
�ملغرب و�لع�صاء يف �أيام �الإثنني 
كل  و�لفجر  و�لظهر  و�الأربعاء، 

يوم جمعة، بح�صب »�جلعربي«.
�لفل�صطيني  �لنا�صط  و�أ�صار 
�لعظيم«  »�لفجر  �أن  �جلعربي 
مدينة  يف  �لوطنية  �لروح  عزز 
عليها  ت�صيطر  �لتي  �خلليل 
لتهويدها  وت�صعى  �إ�رس�ئيل، 

ب�صكل  منها  �لفل�صطينيني  وطرد 
�لفجر،  �صالة  وعقب  كامل. 
ين�صد �لفل�صطينيون �أنا�صيد دينية 
تاأكيد� على مت�صكهم بامل�صجد، 
ومبدينتهم، ورف�صهم لالحتالل.

يف  »�ل�صالة  �جلعربي  وقال 
م�صجد �أبا �الأنبياء �إبر�هيم عليه 
لكنها  ديني،  طابع  ذ�ت  �ل�صالم، 
�حتجاج �صيا�صي على ممار�صات 
ورف�صا  �الإ�رس�ئيلي،  �الحتالل 
�الأمريكية  �لقرن  ل�صفقة 

�ملزعومة«.
�مل�صتوطنون  ويحّر�س 
�مل�صجد  يف  �مل�صلني  على 
مو�قع  عرب  �الإبر�هيمي، 
بح�صب  �الجتماعي،  �لتو��صل 

»�جلعربي«.

�إ�رس�ئيل  تفر�س  �أن  وتوّقع 
�مل�صلني،  حركة  على  ت�صييقا 

خالل �لفرتة �ملقبلة. 
�حلرم  يُق�ّصم   1994 عام  ومنذ 
�أنه  يُعتقد  �لذي  �الإبر�هيمي، 
بُني على �رسيح نبي �هلل �إبر�هيم 
�إىل ق�صمني، ق�صم  �ل�صالم،  عليه 
خا�س بامل�صلمني، و�آخر باليهود، 
بقتل  يهودي  م�صتوطن  قيام  �إثر 
�صالة  تاأديتهم  �أثناء  م�صلما   29
�لفجر يوم 25 فرب�ير/�صباط من 

�لعام ذ�ته.
�لقدمية  �لبلدة  �إ�رس�ئيل  وحتتل 
نحو  ي�صكنها  �لتي  �خلليل  من 
و200  يهودي  م�صتوطن   600
طالب يحر�صهم �ألفا و500 جندي 

�إ�رس�ئيلي.

دويل
حال فوزها بالنتخابات القادمة..

ق.د

��صرتطت  �لرباعية  �للجنة  وكانت 
مع  »�مل�صاحلة  حما�س:  على 
و�لقبول  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 
فل�صطيني  �صيا�صي  بربنامج 
قاعدته دولة فل�صطينية يف حدود 
67 »�العرت�ف باإ�رس�ئيل«، و�لتاأكيد 
فل�صطينية  باأن �حلركة هي حركة 
فل�صطينية  �أهد�ف  لتحقيق 
�إ�صالمية  حركة  من  جزء�  ولي�صت 
باأن  و�لقبول  �إقليمية،  �أبعاد  ذ�ت 
حل �لدولتني نهائي لل�رس�ع ولي�س 
باملئة من  )�لتنازل عن 78  موؤقتاً 
وترك  �لتاريخية(  فل�صطني  �أر�س 
�ملقابل  �مل�صلحة«يف  �ملقاومة 
قالت م�صادر فل�صطينية من د�خل 
�لعام  �لتوجه  �إن  »فتح«،  حركة 
د�خل قيادة �حلركة، مييل باجتاه 

تاأجيل فكرة عقد �النتخابات �لتي 
رئي�س  باإجر�ئها  ووعد  حتدث 
حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

عبا�س.
توجهات  �إن  �مل�صادر،  وقالت 

�حلركة  حلاجة  ت�صتند  �لتاأجيل 
وترتيب  لتن�صيق  وقت  ملزيد 
�أو�صاعها �لد�خلية يف ظل ��صتد�د 
�ملناف�صة بني �أقطاب �حلركة على 

خالفة �أبو مازن.

ولفتت �إىل �أن فتح باتت تق�صم حاليا 
�إىل ثالثة تيار�ت رئي�صية: عبا�س، 
�الأ�صري  و�لقيادي  دحالن،  حممد 
تتحدث  �لذي  �لربغوثي،  مرو�ن 
تر�صحه  �حتماالت  عن  �أنباء 
�مل�صادر  و�أ�صافت  للرئا�صة 
عقدو�  دحالن  من  مقربني  �أن 
وم�صاركة  بح�صوره  �جتماعا 
م�صوؤولني �إمار�تيني موؤخر�، لو�صع 

��صرت�تيجية لالنتخابات.
هذه  فتح  حركة  �صالونات  وت�صود 
�الأيام، مد�والت قوية، تتحدث عن 
�أولية،  قر�ء�ت  متتلك  �حلركة  �أن 
�صيناف�س  دحالن  �أن  �إىل  ت�صري 
�حلركة على �أكرث من 30 باملئة من 
�لغربية  بال�صفة  مقاعدها  ح�صة 
�ملحتلة، �إىل جانب مناف�صته بقوة 
قطاع  يف  �حلركة  مقاعد  لن�صف 

غزة.

م�صادر غربية: دول �أوروبية 
م�صتعدة للتعامل مع "حما�س"

ك�سفت م�سادر دبلوما�سية غربية، عن وجود ا�ستعداد من قبل دول اأوروبية، للتعامل مع حركة 
املقاومة الإ�سالمية )حما�س(، حال فوزها بالنتخابات الت�سريعية القادمة ولفتت امل�سادر، اإىل 
اأن تلك الدول »مل ت�سمها«، م�ستعدة لفعل ذلك، حتى لو رف�ست حركة حما�س اإعالن التزامها 

ب�سروط »الرباعية الدولية«.

ب�سالة »الفجر«

 �لفل�صطينيون يحتجون رف�صا ل�صفقة �لقرن 
.       انطلقت من امل�سجد الإبراهيمي يف مدينة اخلليل ثم امل�سجد الأق�سى ونابل�س حتى كافة مدن ال�سفة الغربية 

.       الفل�سطينيون يهتفون بهتافات �سيا�سية عقب اأداء �سالة الفجر

�لعربية،   13 �لقناة  ذكرت 
�لليلة �ملا�صية، �أن نري هيفيتز 
�ل�صابق  �الإعالمي  �مل�صت�صار 
لبنيامني نتنياهو رئي�س حكومة 
قدم  �الإ�رس�ئيلي،  �الحتالل 
�الإ�رس�ئيلية  لل�رسطة  �صهادة 
وزوجته  نتنياهو  تناول  حول 
مطاعم  �أحد  يف  �لع�صاء 
 24 �إىل  و�صلت  بتكلفة  مو�صكو 

�ألف دوالر.
حدث  ذلك  فاإن  للقناة،  ووفًقا 
خالل   ،2010 فرب�ير  يف 
تناوال  مو�صكو، حيث  زيارتهما 
وجبة ع�صاء وطلبا »�صيجار« و 
وبني  �لفاخر  �لنوع  من  »نبيذ« 
رئي�س  �صيفر  جيل  �إن  هيفيتز 

مكتب  يف  �خلارجية  �لعالقات 
بذلك،  �أبلغه  �صابًقا،  نتنياهو 
نقل  نتنياهو  �أن  �إىل  م�صرًي� 
�أعمال ملياردير  لرجل  �لفاتور 
بالقرب منهما من  كان يجل�س 
�أجل دفعها وقال حزب �لليكود 
تعليًقا على ذلك، �إن هذه ق�صة 
�إيذ�ء  وهدفها  �أخرى  وهمية 

نتنياهو قبل �النتخابات.
فيما قال حزب �أزرق - �أبي�س، 
الأ�رسة  �ل�صنوي  �لطعام  �إن 
�أبيب  تل  يف  طفالن  لديها 
ي�صل �إىل 27 �ألف �صيكل، بينما 
طعاًما  تناوال  وزوجته  نتنياهو 
مببلغ 100 �ألف �صيكل )24 �ألف 

دوالر(.

قبل النتخابات

ف�صيحة جديدة تالحق
 نتنياهو وزوجته
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الكاتب، �سادق اأوناي، 
خبري اقت�سادي يف 

جامعة ا�سطنبول
وكالة الأنا�سول

الرقيق  جتارة  بداأت  واقعيا، 
وت�شكلت �شبكات نقل املوارد 
الطبيعية والب�رشية من جميع 
تخ�شع  اأن  قبل  القارة،  اأنحاء 
ر�شميا  الإفريقية  املناطق 
ال�شتعمارية  الدول  ل�شيطرة 

بعدة قرون.
وقتها  اإفريقيا  على  وكان 
والوليات  اأوروبا  اإمداد 
باملنتجات  املتحدة 
الرخي�شة  والعمالة  الزراعية، 
الرقيق،  جتارة  خالل  من 
التي  املجالت  يف  خ�شو�شا 
الأيدي  يف  كثافة  تتطلب 
العاملة خالل مرحلة التحول 
التي كانت متر بها  ال�شناعي 

القوى ال�شتعمارية.
اإفريقيا  ثروات  تفرقت  وقد 
املتمثلة يف املوارد الطبيعية 
بني  التجارية،  والطرق 
والفرن�شية  الربيطانية  القوى 
والإيطالية  والأملانية 
ُدمرت  بينما  والبلجيكية، 
التقليدية  التجارة  �شبكات 
الجتماعية  واأنظمتهم 
وال�شيا�شية  والقت�شادية 
ومواردهم  والثقافية 

احلياتية.
من  القارة  وا�شتكت 
من  الإعياء  حد  ال�شتغالل 
التجار واجلنود والبعثات التي 
كانت تعرف بـ »ر�شالة الرجل 
الأبي�ض«، وظلت تعاين حروبا 
للدماء  و�شفكا  متناهية  ل 
�شيا�شية  وفو�شى  وفقرا 
مدى  على  دولية  و�شغوطا 

القرنني املا�شيني.

فخ التمويل الدويل

الإفريقية  الدول  وجدت 
خالل  ا�شتقاللها  نالت  التي 
الع�رشين  القرن  �شتينيات 
مع  للتعامل  م�شطرة  نف�شها 
ال�شتعمار  خلَّفها  ثقيلة  تركة 
تطورها  دون  حال  ما 
و�شيا�شيا  ثقافيا  وا�شتقاللها 
دول  ووقعت  واقت�شاديا 
الديون  »�رشاك«  يف  القارة 
بعد  الدولية  الهيئات  من 
موجة النفتاح القت�شادي يف 
الع�رشين،  القرن  ثمانينيات 
اأكرث  الدول  اقرت�شت هذه  اإذ 
به من  الوفاء  تقدر على  مما 
�شندوق النقد الدويل، والبنك 
البنوك  وبع�ض  الدويل، 

التجارية الغربية.

غري  نف�شها  وجدت  اأنها  كما 
اخلدمات  توفري  على  قادرة 
والأمن  التعليم  مثل  ل�شعوبها 
والبنية  ال�شحية  والرعاية 
التحتية، حتى ت�شتطيع الوفاء 
بخدمات الديون )املبالغ التي 
مقابل احل�شول  �شدادها  يتم 
الفوائد  مثل  القر�ض،  علي 

والعمولت وغريها(.
ونتيجة لهذا النهب اجلماعي، 
من  اإفريقيا  معاناة  ت�شتمر 
اجلوع والفقر والأوبئة، بينما 
ي�شل ن�شيب الفرد �شنوياً من 
اإىل  املحلي  الناجت  اإجمايل 

850 دولر فقط.
الفرد  كما يبلغ متو�شط عمر 
)55 عاما(، بينما يبلغ متو�شط 
مثال  اليابان  يف  الفرد  عمر 
يفتقدون  كما  عاما(،   85(
ال�رشب،  ومياه  الكهرباء  اإىل 
امل�شكالت  هذه  كل  وتعد 
نتيجة  القارة،  تعانيها  التي 
خلفها  تاريخية  لرتاكمات 

ال�شتعمار.

الثقيلة  ال�شتعمارية  الرتكة 
التي اأو�شلت اإفريقيا اإىل هذه 
املوؤ�رشات التنموية املتدنية، 
دخلت يف مرحلة جديدة منذ 
العام 2000 حيث بداأت موجة 
القارة  التدافع نحو  ثانية من 
ال�شمراء وترتكز معامل موجة 
التدافع اجلديدة يف ال�شيطرة 
ال�شرتاتيجية  املوانئ  على 
واملوارد  املائية،  واملمرات 
مثل  ال�شرتاتيجية  الطبيعية 
الطبيعي  والغاز  البرتول 
والأملا�ض  والذهب 

واليورانيوم.
الوليات  ت�شتهلك  بينما 
املتحدة ربع اإنتاج العامل من 
النفط فاإنها متتلك 3 باملائة 
اخلام  احتياطات  من  فقط 
من  وارداتها  وتفوق  العاملي، 
الإفريقية  الدول  من  النفط 
وت�شاد  واأنغول  نيجرييا  مثل 
والكوجنو والغابون، ما حت�شل 
العربية  الدول  من  عليه 
هذا  ويف  اأو�شطية،  ال�رشق 
دليل قاطع على اأهمية الدول 
للموارد  كمورد  الإفريقية 

اخلام لوا�شنطن.
»م�شنع  ال�شني  وحتاول 
ت�شاعف  التي  العامل«، 
خالل  للنفط  ا�شتهالكها 
تفر�ض  اأن  الأخري  العقد 
النفط  حقول  على  �شيطرتها 
التي مل تكت�شف بعد من اأجل 
موارد  على  احل�شول  �شمان 
ا�شتمرار  من  متكنها  للطاقة 

منوها القت�شادي.
ال�شينية  احلكومة  وت�شتفيد 
القت�شادي  النظام  من 
الراأ�شمايل عرب اإدارة م�شاريع 
من  اإفريقيا  يف  ملمو�شة 
خالل �رشكات حكومية و�شبه 
حكومية مثل موؤ�ش�شة البرتول 
الوطنية ال�شينية، التي ت�شيطر 
الطاقة،  مثل  جمالت  على 

والبرتوكيماويات،  والتعدين، 
واملوا�شالت،  والإعمار، 
يثري  مما  املالية،  واخلدمات 

خماوف العديد من الدول.

تراجع ال�سيطرة 
الأمريكية على القارة

احل�شول  ال�شني  وا�شتطاعت 
من  متكنها  امتيازات  على 
املوانئ  على  ال�شيطرة 
وال�شكك  واملطارات 
اإفريقيا  دول  يف  احلديدية 
املنتجة للنفط مثل ال�شودان، 
ب�شبب  واأجنول،  ونيجرييا 
الفائدة  منخف�شة  عرو�شها 
للم�شاريع وعرو�شها مل�شاريع 
املوارد  مقابل  التحتية  البنية 
لتبنيها  ونظرا  الطبيعية، 
لالإمربيالية،  م�شادا  خطابا 
ولعدم وجود تاريخ ا�شتعماري 

لها يف القارة.
ال�شني  ا�شتطاعت  كما 
احل�شول على �شفقات تعدين 
ل�شتخراج الذهب، والأملا�ض، 
يف  والبالديوم،  واليورانيوم، 
وناميبيا،  زامبيا،  مثل  دول 

وجنوب اإفريقيا، والنيجر.
ولهذه الأ�شباب اأ�شبحت بكني 
اقت�شاد  اأكرب  ثاين  �شاحبة 
اأدوارها  ومتار�ض  العامل،  يف 
يف  الأول  التطوير  ك�رشيك 
الدول الإفريقية، وهو ما يعد 
بال اأدنى �شك، جزءا من خطة 
طويلة  جديدة  ا�شتعمارية 

الأمد.
ال�شني  على  �شهل  ومما 
حماولت  اأي�شا،  دورها 
تاأمني  املتحدة  الوليات 
ما  اخلارجية  �شيا�شاتها 
ع�رش  احلادي  اأحداث  بعد 
مما  �شبتمرب2001،  من 

الدول  عن  لبتعادها  اأدى 
الإفريقية.

الرئي�ض  تركيز  و�شاهم 
باراك  ال�شابق  الأمريكي 
الأو�شط  ال�رشق  على  اأوباما، 
اخلارجية،  �شيا�شاته  يف 
احلايل  الرئي�ض  وخطاب 
ال�شيا�شي  ترامب،  دونالد 
العن�رشي وتركيزه على احلرب 
يف  ال�شني،  مع  القت�شادية 
اإفقاد الوليات املتحدة اأر�شا 

كبرية يف اإفريقيا.
جمالت  تتعدد  وبينما 
يف  ال�شني  ا�شتثمارات 
احلديثة  والزراعة  ال�شناعة 
والت�شالت  واملوا�شالت 
وال�شحة  والتعليم  والطاقة 
وعقدها  الفقر،  وتقلي�ض 
فاقت  دبلوما�شية  لفعالية 
الأمم املتحدة حول  فعاليات 
الإفريقي،  ال�شيني  التعاون 
الوليات  اهتمامات  تنح�رش 
ال�شمراء  القارة  يف  املتحدة 
على  احلرب  جمايل  يف 

الإرهاب والبرتول.
املتحدة  الوليات  اأن  اإل 
للنفوذ  الت�شدي  حاولت 
دول  يف  املتنامي  ال�شيني 
اإثيوبيا  مثل  اإفريقيا  �رشق 
عادة  هي  والتي  وال�شودان 
�شيا�شات  على  منفتحة 
لقربها  نظرا  وا�شنطن 
من  الأو�شط،  ال�رشق  من 
دبلوما�شية  فعل  ردود  خالل 

و�شيا�شية.
فمثال دعمت وا�شنطن جنوب 
ال�شودان الغني بالبرتول دوليا 
ال�شودان،  عن  لالنف�شال 
الرئي�ض  خلع  يف  و�شاهمت 
ال�شوداين ال�شابق عمر الب�شري، 
للتقلي�ض  حماولتها  اإطار  يف 
من نفوذ ال�شني املقلق جدير 

بالذكر اأي�شا اأن الزعيم الليبي 
كان  القذايف،  معمر  الراحل 
اإدارة حقول برتولية  اأوكل  قد 
ال�شينية  ال�رشكة  اإىل  مهمة 
القومية للبرتول، وهو ما كان 
الإدارات  من  للعديد  مزعجا 

احلكومية الغربية.

رو�سيا ت�سعى نحو 
مكا�سب اإفريقية

قوة عاملية اأخرى ت�شعى نحو 
رو�شيا،  هي  اإفريقية  مكا�شب 
عظمى  قوة  اأ�شبحت  والتي 
موؤخرا، تتدخل ب�شكل مبا�رش 
م�شكالت  يف  مبا�رش  وغري 

ال�رشق الأو�شط.
حمل  رو�شيا  كانت  اأن  فبعد 
الغربي،  العامل  من  عقوبات 
نحو  خطواتها  ت�شارعت 
خطى  على  و�شريا  اإفريقيا، 
ال�شني، نظم الرئي�ض الرو�شي 
فالدميري بوتني، قمة اإفريقية 
كما  املا�شي  العام  رو�شية يف 
اأحد،  على  خافيا  يعد  مل 
اخلارجية  وزير  زيارات 
لفروف،  �شريغي  الرو�شي 
الإفريقية  للبالد  املتكررة 
وم�شاعيه  باملعادن  الغنية 
ال�شالح  لبيع  �شفقات  لعقد 
الرو�شي اإىل دول جنوب �رشق 
اإفريقيا، لت�شبح رو�شيا، املورد 

الأول لل�شالح يف القارة.
حتقيق  رو�شيا  وحتاول 
اإر�شال  عرب  �شيا�شية  مكا�شب 
مناطق  اإىل  ع�شكريني  خرباء 
ال�شتعمارية  النزاعات 
الطويلة مثل جمهورية الكونغو 
الدميقراطية اخلا�شعة للنفوذ 
اأخذ امل�شاعي  الفرن�شي ومع 
على  احل�شول  يف  اليابانية 
اإىل  جنبا  اإفريقيا  يف  نفوذ 

ال�شاعدة  القوى  مع  جنب 
وتركيا،  والربازيل  الهند  مثل 
للتدافع  اأكرث  اأبعاد  ف�شتنجلي 

نحو القارة ال�شمراء.
�شهدت  اأخرى،  زاوية  ومن 
دبلوما�شية غري  القارة حيوية 
م�شهودة، يف ال�شنوات الأخرية، 
 300 من  اأكرث  افتتاح  مت  اإذ 
بلدانها  يف  وقن�شلية  �شفارة 
ومتيزت   2010 العام  منذ 
تركيا بباع كبري يف هذا الإطار 
اإذ فتحت 42 �شفارة وقن�شلية 
كما  اإفريقية،  دول  عدة  يف 
املتكررة  الزيارات  �شاهمت 
للرئي�ض رجب طيب اأردوغان، 
اأنقرة  بني  التبادل  ت�رشيع  يف 
املجالت  يف  القارة  ودول 

القت�شادية وال�شيا�شية.
طويال  �شوطا  هناك  اأن  اإل 
يف  للتقدم  يقطع  اأن  ينبغي 
اأن  حيث  ال�شباق،  هذا  يف 
العاملية  القوى  كل  روؤ�شاء 
ترامب  با�شتثناء  الكبرية 
اأر�ض  قدماه  تطاأ  مل  الذي 
القارة  و�شعوا  بعد،  اإفريقيا 
لأهمية  نظرا  اأولوية  ال�شمراء 
وموقعها  الطبيعية  مواردها 
ال�شرتاتيجي بالقرب من دول 
امل�شتعدة  واأ�شواقها  اخلليج 

للنمو.
وحتى ل تتكرر ماأ�شاة ا�شتعمار 
القرن التا�شع ع�رش، يجب اأن 
من  الدولية  اجلهود  تت�شافر 
الب�رشي  العن�رش  تنمية  اأجل 
دول  تاأخد  واأن  اإفريقيا،  يف 
اخللفية  ذات  تركيا  مثل 
مبداأ  ترجح  والتي  الأخالقية 
دورها  امل�شرتكة  املكا�شب 
الكربى  الدول  م�شاف  بني 

ذات التاأثري يف القارة.

اإفريقيا.. تنامي ال�صراع العاملي على النفوذ 
.      موجة التدافع اجلديدة ترتكز يف ال�سيطرة على املوانئ ال�سرتاتيجية واملمرات املائية، واملوارد الطبيعية 

.       افتتاح اأكرث من 300 �سفارة وقن�سلية يف بلدانها منذ العام 2010.

من جديد، تتناف�س القوى العاملية الكربى على املوارد الطبيعية الغنية واإمكانات الأ�سواق وفر�س النفوذ التي تقدمها القارة الإفريقية. ويعد التناف�س 
املحتدم الذي �سهدته القارة اإبان فرتة »التدافع على اإفريقيا«، بني عامي 1881و1914، والتي �سهدت اأوج تناف�س القوى ال�ستعمارية على فر�س النفوذ يف 

القارة ال�سمراء وال�ستفادة من مواردها، اأحد اأهم اأ�سباب احلرب العاملية الأوىل.
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ق.ف

الأ�سرية املحررة �سعدية 
ال�سعيدي �سرية وم�سرية 

الأ�سرية املحررة �سعدية فتحي 
مواليد  ال�سعيدي،من  �سعيد 
ني�سان  من  والع�رشين  ال�ساد�س 
ال�ساطيء  خميم  يف   1965 عام 
والذي  غزة  مبدينة  لالجئني 
مدينة  من  اأ�رشتها  اإليه  جلاأت 
 ،1948 العام  نكبة  اإبان  يافا 
فتح  حركة  ن�سطاء  من  وهي 
وقد  الأ�سريات  قدامى  ومن 
�سنوات،   4 ملدة  اعتقالها  مت 
الن�سالية ملركز  وروت جتربتها 
يف  اأُ�سارك  كنت   . جهاد  اأبو 
املنددة  املدر�سية  التظاهرات 
ويف  الإ�رشائيلي،  بالحتالل 
 1979 عام  الأر�س  يوم  ذكرى 
كنت يف ال�سف الثالث الإعدادي 
مبدر�سة املاأمونية بغزة، خرجنا 
من  قوة  فجاءت  مظاهرة 
واقتحمت  الإ�رشائيلي  اجلي�س 
على  النار  واأطلقت  مدر�ستنا 
الطالبات وحدثت هناك العديد 
من الإ�سابات.  ويف اليوم التايل 
بيتنا  اإىل  اإ�رشائيلي  بالغ  جاء 
ب�رشورة التوجه اإىل مقر احلاكم 
الع�سكري مكان مبنى املجل�س 
اأبي  مع  بغزة، ذهبت  الت�رشيعي 
دفعني  هناك  و�سلت  عندما  و 
فت�سدى  بيده  اجلنود  اأحد 
ال�سباط  اأحد  فجاء  له،  اأبي 
ت�سارك  بنتك   ": لأبي  وقال 
ممنوع  مظاهرات،  اأعمال  يف 
املظاهرات" ، فقال لهم: بنتي 
�سغرية، وهذه مظاهرات حتدث 
يف كل املناطق. اعتقلوين عدة 
اأبي   من  طلبوا  ثم   ، �ساعات 
هذا  اخلروج،  قبل  تعهد  توقيع 
واأنا  اأُ�سجله  ميكن  اعتقال  اأول 
ع�رش،   اخلام�سة  اأجتاوز  مل 
املدججني   اجلنود  اأرى  كنت 
التحقيق،  وفرق  بال�سالح 
الطلبة  من  جمموعة  �ساهدت 
بداأ  مثلي،  اعتقالهم  يتم  اأي�سا 
ال�سجن  مالمح  عندي  يت�سكل 
يحتل  الذي  الحتالل  ومالمح 
بعد  حقوقنا.  وي�سلب  اأر�سنا 
عدة �سنوات �سافرت اإىل الأردن 
حركة  يف  وتنظمت  وم�رش 
الفل�سطيني  الوطني  التحرير 
وطنية  اأمور  يف  وا�ستغلت  فتح  
وعي  عندي  �سار   ، وثورية 
ُعدت  ال�سيا�سية،  بالق�سايا 
املقاومة  يف  وعملت  غزة  اإىل 
التطوع  يف  عملت  كما  ال�سعبية 
ل�سعاف اجلرحى، كانت املراأة 
مهم  بدور  تقوم  الفل�سطينية 
وحمايتهم.  الثوار  م�ساعدة  يف 
قوات  حا�رشت   1989 العام  يف 

امل�سجد  منطقة  الحتالل 
ال�ساطيء  خميم  يف  اجلنوبي 
ال�سباب،  من  لعتقال جمموعة 
من  جمموعة  مع  ف�ساركت 
حلماية  بالتدخل  ال�سيدات  
ال�سباب، يف ذلك الوقت اأطلقت 
الكثيف  النار  الحتالل  قوات 
اإ�سابة  اإ�سابتي  اإىل  اأدى  مما 
طلقات   ب7  قدمي  يف  مبا�رشة 
على  وقعت  ثم  اأجري  �رشت 
اأحد  عندي  جاء  الأر�س، 
اجلريان وهو ال�ساب زياد بنات، 
عندي  و�سل  اأن  جمرد  لكن 
جي�س  من  نار  لطالق  تعر�س 
الحتالل يف راأ�سه مما اأدى اإىل 
ا�ست�سهاده على الفور رحمه اهلل، 
لقد كان  لقد حزنت عليه كثرياً 
يريد اإنقاذ حياتي لكنه ا�ست�سهد 
اأتذكر يف ذلك اليوم اأ�سيب عدد 
كبري من النا�س رجال و�سيدات 
النار  الحتالل  ا�ستخدام  جراء 
اأنزف  بقيت  ع�سوائي.  ب�سكل 
اجلي�س  كان  اأذكر  الأر�س  على 
وبعد  ي�سعفني  ومل  مني  قريب 
اأهلي  قام  اجلي�س  مغادرة 
امل�ست�سفى  اإىل  بنقلي  والنا�س 
امل�ست�سفى  يف  مكثت  وهناك 
مت  حيث  متتالية  يوماً   75 مدة 
يف  الر�سا�س  من  معاجلتي 
عمليات  عدة  بوا�سطة  قدمي 
من  خروجي  بعد  جراحية. 
باأيام جاءت �رشطة  امل�ست�سفى 
واأح�رشت  البيت  اإىل  الحتالل 
تبليغ ب�رشورة الذهاب للمقابلة 
يف �سجن ال�رشايا الع�سكري قال 
لهم اأبي: بنتي مري�سة م�سابة ل 
يتحدثوا  فلم  احلركة  ت�ستطيع 
معه وغادروا، يف ذلك اليوم قلت 
لأبي: لن اذهب لهم يف ال�رشايا 
وال�سكن  البيت  مغادرة  وقررت 
،  �سار عندي قرار  اأختي  عند 
املوت  نف�سي،   اأُ�سلم  لن  اأنه 
ت�سليم  من  اأف�سل  وال�ست�سهاد 
�سار  الأيام  تلك  يف  نف�سي، 
�ساروا  عني،  يبحث  اجلي�س 
يفت�سون  بيتنا   على  يح�رشون 
البيت ي�سكبون الطحني يخربون 

حمتويات بيتنا.

العتقال والتعذيب

زوج  ا�ست�سهد  اأ�سهر  بعد   
ال�سعيدي  منري  ال�سهيد  اأُختي 
البحر،  قرب  الحتالل  بنريان 
منذ  الأحداث  هذه  وحقيقة 
�سغرية  واأنا  الأول  اعتقايل 
وا�ست�سهاد ال�سهيدين زياد بنات 
وم�ساهداتي  ال�سعيدي  ومنري 
الحتالل  جلرائم  ومعاي�ستي 
منذ اأن كنت طفله عندما اأطلقوا 
مبا�رش  ب�سكل  الر�سا�س  علّي 
الحتالل  لأفعال  وم�ساهدتي 

امل�سينة بحق الأطفال وال�سباب 
والن�ساء ، كل هذه الأمور خلقت 
تنفيذ  ب�رشورة  دوافع  عندي 
خرجت  بالفعل  فدائية.  عملية 
وقرب  �سكيناً  ومعي  البيت  من 
كان  بغزة   ال�سويدي  مفرتق 
هناك جمموعة راجلة من جنود 
جانبهم  من  فمررت  الحتالل 
ل  اجلنود  اأحد  ب�رشب  وقمت 
اعرف ماذا حدث لكنني هربت 
على الفور يف اأحد املمرات بني 
املكان،  البيوت، حا�رشوا  اأزقة 
املطاردة  من  وقت  وبعد 
العام  اأم�سكوا بي وكان ذلك يف 
تعر�ست  الفور  على   .1989
بالب�ساطري  ال�سديد  لل�رشب 
خمتلفة  اأماكن  على  والع�سي 
من ج�سدي، �سدوا �سعري على 
على  بكي�س  غموين  الأر�س، 
اجليب  داخل  ونقلوين  راأ�سي، 
اإىل مكان ل اأعرفه، لكنه يبدوا 
اأنه معتقل اأن�سار، بقيت مقيدة 
ثم  اجليب،  داخل  �ساعات  عدة 
مت نقلي ملكان اأخر عرفت فيما 
بعد اأنه �سجن املجدل، اأنزلوين 
جتمع  مبا�رشة،  التحقيق  على 
حويل عدد من ال�سباط ي�ساألون 
ومكان  وعمري  ا�سمي  عن 
يل:  وقال  �سابط  جاء   ، �سكني 
"من اأر�سلك لتنفيذ العملية؟ اإذا 
حكمك  نقلل  �سوف  اخربتينا 
متوتني  �سوف  تتحدثي  مل  واإذا 
يف ال�سجن، �سنقربك هنا" قلت 
له: اأنا نفذت العملية لوحدي مل 
اأحد،  يحر�سني  ومل  ير�سلني 
ال�سباط  اأحد  قام  بعد حلظات 
�سديدة  بقوة  بك�س  ب�رشبي 
الذي  الأمر  ووجهي  اأنفي  على 
نزيف  وحدوث  ك�رشه  اإىل  اأدى 
حتى  منه  اأُعاين  زلت  ل  �سديد 
يومنا هذا ، وقعت على الأر�س 
اآخر  �سابط  قام  ثم  �رشخت، 
ب�رشبي على رجلي خا�سة على 
اأماكن الر�سا�س الذي تعر�ست 
�رشت  �سابق،  وقت  يف  له 
الأمل، فيقولون  لهم  من  اأ�رشخ 
�ستموتني هنا.. �ستموتني هنا.. 
جداً  �سغرية  زنزانة  اإىل  نقلوين 
بها  يوجد  ل  عفنة  رائحتها 
بها  مكثت  غطاء  اأو  فرا�س 
اأ�سعر  كنت  متتالية،  يوماً   12
التنف�س  و�سيق  ال�سديد  بالربد 
املزمن   بالروماتيزم  اأُ�سبت 
من  منه  اأعاين  اليوم  وحتى 
التعب  من  كنت  ال�سجن،  اآثار 
النوم  اأُحاول  ال�سديد  والإرهاق 
جندي  ياأتي  حلظات  بعد  لكن 
ويجرين  الزنزانة  باب  ويفتح 
بقوة للتحقيق، رجعوا ي�ساألوين: 
العملية؟   لتنفيذ  اأر�سلك  من 
لوحدي،  اأنا  لهم  اأقول  �رشت 
اأهلنا  بحق  تفعلونه  ما  اأُ�ساهد 

النتقام،  فقررت   ، واأطفالنا 
عانيت  اأكرث.  ي�رشبوين  �ساروا 
كثرياً من الزنازنة اأُ�سبت ب�سيق 
الإ�سابة  مكان  اآلم يف   ، تنف�س 
يدي  يف  �سديدة  اآلم  بقدمي، 
اآلم   ، والكلب�سات  القيد  نتيجة 
نتيجة  ووجهي  اأنفي  يف  ووجع 
الذي تعر�ست له. جاء  ال�رشب 
لهم  فتحدثت  الأحمر  ال�سليب 
عن ظرويف ال�سعبة، طلبت منهم 
اخلروج من الزنزانة، وبعد اأيام 
الزنزانة،  من  اأخرجوين  بالفعل 
زنزانة  يف  و�سعوين  لكننهم 
اأخرى اأكرب حجماً مكثت فيها 9 
اأ�سهر متتالية  وحيدة اأُعاين اأمل 
الوحدة والفراق، كنت اأقول لهم 
البنات،  الأ�سريات  عند  انقلوين 
كانوا يرف�سون، ي�رشون على اأن 
كانوا  والعذاب،  املعاناة  اأعي�س 
الب�سيط  الطعام  يل  يح�رشون 
بع�س  الزنزانة،  باب  اأ�سفل  من 

اخلبز اجلاف،واملاء القليل.

التقييد وقت الفورة
�ساروا  اأ�سهر  ال9  خالل 
من  باخلروج  يل  ي�سمحون 
الزنزانة اإىل الفورة اأو ال�سرتاحة 
ملدة  النهار  يف  واحدة  مرة 
ن�سف �ساعة فقط، اأتذكر جيداً 
خروجي  موعد  ياأتي  عندما 
ياأتي جندي يطرق  كان  للفورة، 
ياأمرين  ثم   ، زنزانتي  باب  علّي 
واأمدهم  خلفي  يدي  اأ�سع  باأن 
فيقيدين  الزنزانة،  طاقة  من 
يفتح  ثم  احلديدية،  بالكلب�سات 
قدمي  ويقيد  الزنزانة  باب 
ويقول  احلديدية  بال�سال�سل 
وال�سرتاحة،  للفورة  اذهبي  يل 
وعندما تنتهي فرتة ال�سرتاحة 
الزنزانة  داخل  اإىل  يدخلني 
اأمد  اأن  ياأمرين  ثم  الباب  ويغلق 
ع�ست  لقد  القيد،  ويفك  يدي 
على هذا احلال مدة 12 �سهراً، 
اأكون  للفورة  اخرج  عندما 
مقيدة يدي للحلف ومقيدة من 
يف  �سديدة  األم   ، كذلك  قدمي 
يف  �سديدة  األم   ، وقدمي  يدي 
خا�سة  والع�سالت  املفا�سل 
ب�سكل  م�سي  اأن  اعرف  ل  لأين 
من  تقييدي  نتيجة  طبيعي 
قدمي فكنت ام�سي ببطيء واأنا 
وال�سال�سل.  احلديد  اأجرجر 
�ساعة  تكون  اأن  املفرت�س  من 
�سيء  الفورة  اأو  ال�سرتاحة 
الهواء  ي�سم  لالأ�سري يخرج  جيد 
يتحرك، لكن �ساعة ال�سرتاحة 
عندي كانت عذاب لأنني اخرج 
ا�ستطيع  ل  مقيدة  الزنزانة  من 
رفع  منهم  اطلب  كنت  احلركة، 
اإرهابية،  اأنت  فيقولون  القيد 
وعندما حتني موعد زيارتي من 
قبل اأبي واأمي كانوا يخرجونني 

القدمني  مقيدة  للزيارة 
عندما  املنديل  كان  والرجلني، 
ينزل من على �سعري ل اعرف 
اإرجاعه، تعر�ست ل�سوء التغذية 
والتعذيب النف�سي و�سيق التنف�س 
ال�سبح  و  والتعليق  البارد  واملاء 
لتقييد  تعر�ست  احلائط،  يف 
وتقييد  ظهري  خلف  اليدين 
الأر�س  على  واجللو�س  قدمي 
حتت  ومنعي  القرف�ساء  جل�سة 
راأ�سي  رفع  من  ال�سالح  تهديد 
لعدة �ساعات الأمر الذي اأحدث 
مناطق  عدة  يف  حادة  اآلماً 
تلك  يف  قررت  ج�سمي.  من 
اأقوم بحملة ملواجهة  اأن  الأيام 
ال�سجان لتغيري ظروف اعتقايل 
عن  اإ�رشاب  بخو�س  فبداأت 
الوجبات،  الطعام، �رشت ارجع 
واملحققني   اجلي�س  يف  ا�رشخ 
جنح  اأيام،   5 اإ�رشابي  ا�ستمر 
اإىل  نقلوين  حيث  الإ�رشاب 
بع�س  واح�رشوا  الرملة  �سجن 
اأ�سعر  كنت  لكن  التح�سينات  
اأتذكر  التعذيب.  نتيجة  بالتعب 
جال�سة  واأنا  الرملة  �سجن  يف 
الفورة جاءت من  �ساحة  بجوار 
اأن  حاولت  �سوداء  قطة  جانبي 
بقدمي،  فدفعتها  "تخرم�سني" 
�ساهدتني  اللحظة  تلك  يف 
ودفعتني  اإ�رشائيلية  جمندة 
ملاذا  يل:  وقالت  الأر�س  على 
بعزيل  وقامت  القطة؟  ت�رشبني 
لها:"  قلت  انفرادية،  غرفة  يف 
كنت  اأنا  القطة  ا�رشب  مل  اأنا 
 ، فقط  منها  نف�سي  احمي 
على  حقد  عندي  �سار  حقيقة 
�رشبتني  التي  املجندة  هذه 
املجندة،  �رشب  قررت   ،
وبالفعل اأثناء وجودي قرب باب 
تفتح  املجندة  جاءت  غرفتي، 
الباب، فقمت باإغالق الباب  يف 
ف�رشخت  يدها،  اأ�سابع  على 
بت�سغيل"الزعقاه"،  وقامت 
اجلنود  من  كبري  عدد  فح�رش 
و�رشبوين  وعزلوين من جديد. 
مرات  عدة  للمحاكمة  تعر�ست 
اأ�سدروا  الأخرية  اجلل�سة  ويف 
علّي حكماً بال�سجن 10 �سنوات. 
الكلب�سات  و  القيد  نتيجة 
يف  والتهابات  بتليف  اأُ�سبت 
يل،   عملية  اإجراء  فقرروا  يدي 
بالفعل نقلوين اإىل م�ست�سفى تل 
ذاهب  اأنني  والغريب  ه�سومري  
ب�سبب  يدي   يف  عملية  لإجراء 
رغم  لكن  والكلب�سات،  القيد 
مقيدتني  يدي  تزال  ل  ذلك 
مكثت  اللعينة،  بالكلب�سات 
حيث  �ساعات    8 العملية  يف 
اللتهاب  با�ستئ�سال  قاموا 
كما قاموا بنقل حلم من بطني 
ومما  جتميل.  كعملية  يدي  اإىل 
الحتالل  انتهاكات  على  يدلل 

داخل  عالجهم  اأثناء  لالأ�رشى 
هو  الإ�رشائيلية   امل�ست�سفيات 
فبالرغم  فعاًل،  معي  حدث  ما 
اأنني عملت عملية جراحية  من 
وظرويف ال�سحية ال�سعبة اإل اأن 
جي�س الحتالل ل زال يقيد يدي 
امل�ست�سفى  �رشير  يف  وقدمي 
م�ست�سفى  داخل  قا�س  ب�سكل 
تل ها�سومري وهو امل�ست�سفيات 
الراقية يف دولة الحتالل اإل اأن 
هذا امل�ست�سفى كان يتم بداخله 
لالأ�رشى  والت�سييق  التعذيب 
الذين  الفل�سطينيني  والأ�سريات 
ما  وهذا  فيه  العالج  يتلقون 
فاأثناء  �سخ�سياً،  معي  حدث 
يطوقون  اجلنود  كان  عمليتي 
 ، زيارتي  منعوا  كما  غرفتي 
زيارتي  والدي  طلب  حيث 
اأ�سريات  اأتذكر  ذلك،  فرف�سوا 
داخل  اأجننب  الفرتة  تلك  يف 

ال�سجن وهن مقيدات. 
التحرر

وعلمنا  او�سلو  اتفاقية  جاءت 
اأ�رشى  عن  الإفراج  �سيتم  اأنه 
واأ�سريات و�سيتم البدء بالإفراج 
�سارت  املر�سى،  الأ�رشى  عن 
علينا  جتري  ال�سجن  اإدارة 
اأننا  للتاأكد من  فحو�سات طبية 
عنا،  الإفراج  يتم  حتى  مر�سى 
عيادة  على  يعر�سوين  �ساروا 
يومي،  ب�سكل  للفح�س  ال�سجن 
وخ�سعت  فعاًل  مري�سة   كنت 
وهناك  جراحية،  لعمليات 
والأ�رشى  الأ�سريات  من  عدد 
مل  ال�سجن  اإدارة  لكن  مثلي 
و�سارت  مري�سة،  اأنني  تقتنع 
عدة  الفحو�سات  يل  جتري 
مرات حتى يتم التاأكد من اأنني 
لوائح   اإدراجي يف  ويتم  مري�سة 
لقد  عنهم،  املفرج  الأ�رشى 
ال�سغط  بحقنا  ميار�سون  كانوا 
اإجراء  فاأثناء  املتعمد  النف�سي 
لنا  يقولون  كانوا  الفحو�سات 
اأنه �س�ستم الإفراج عنا ونتفاجاأ 

تاريخ   ويف  للزنازين.  باإرجاعنا 
لياًل   12 ال�ساعة   1993/1/25
الرملة  �سجن  مديرة  جاءتني 
وقالت يل اأنه �سيتم الإفراج عني، 
الآن  ال�سليب الأحمر بانتظاري 
ا�ستغربت  ال�سجن،  خارج 
ل  عادة  الإفراج  لأن  بالأمر 
مت  فقد  وبالفعل  الليل،  يف  يتم 
الإفراج عني بعد 4 �سنوات من 
العتقال، كنت �سمن 700 اأ�سري 
املر�سى  الأ�رشى  من  واأ�سرية 
من  عنهم  الإفراج  مت  الذين 
او�سلو،   اتفاقية  �سمن  ال�سجون 
اأن امل�ستوطنني عار�سوا  علمنا 
يخططون  كانوا   ، عنا  الإفراج 
لوقف  بالطرقات  حواجز  لعمل 
قامت  لذلك  عنا،  الإفراج 
باإطالق  ال�سجون  �سلطات 
فرتة  خالل  الليل.  يف  �رشاحنا 
العتقال تنقلت يف عدة �سجون 
كنت  والرملة،  املجدل  اأبرزها 
الذاتي  التثقيف  على  احر�س 
اخلواطر  وكتابة  الكتب  وقراءة 
ال�سحي  و�سعي  لكن  والأ�سعار، 
كان  له  تعر�ست  الذي  والعزل 
يف  الطبيعية  حياتي  على  يوؤثر 
العربية  اللغة  تعلمت  ال�سجن. 
تلقيت  ال�سجن  يف  والإجنليزية 
قمت  كما  تنظيمية  دورات 
املجال  يف  دورات  باإعطاء 
والثوري  والإداري  التنظيمي 
الأ�سرية  املراأة  لالأ�سريات. 
ال�سجن  من  عانت  الرجل  كما 
كان  وال�سرب  ال�سمود  لكن 
حيث  لالأ�سريات  فعالً  �سالحاً 
ال�سجان  على  التغلب  ا�ستطعن 
ا�ستطعن  الأ�سريات  والظلم، 
تاأدية دورهن الوطني والن�سايل 
يف  فل�سطني،  حترير  نحو 
النهاية اأر�سل التحية لالأ�سريات 
وندعو  املحررين،  والأ�رشى 
جميع  عن  العاجل  الإفراج  اهلل 
من  يف  والأ�سريات  الأ�رشى 

�سجون الحتالل الإ�رشائيلي. 
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جتربة الأ�صرية املحررة �صعدية ال�صعيدى فى ال�صجون ال�صهيونية
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 TRT - تقرير/ هاين اأبو رزق
عربي

بة حتولت اإىل  ُنطفٌة مهَرّ
طفل

فهمي اأبو �صالح، اأحد الأ�رسى الذين 
زال  ما  النطفة،  تهريب  اإىل  جلوؤوا 
الإ�رسائيلية،  ال�صجون  داخل  يقبع 
حتديداً يف �صجن رميون ال�صحراوي، 
عاماً   22 ملدة  عليه  ُحكم  والذي 
ا�صتطاع  عاماً.   12 منها  ق�صى 
ينجب  اأن  فهمي  الفل�صطيني  الأ�صري 
مهّربة  نطفة  طريق  عن  اأ�صعد  ابنه 
منى:  والدته  تقول   . ال�صجن  من 
لكن   ،2007 عام  فهمي  ابني  "تزوج 
لأنه  طوياًل،  تدم  مل  بالزواج  فرحته 
مار�س/ من  ع�رس  الثامن  يف  اعتُقل 
اأقدم  عندما  وذلك   ،2008 عام  اآذار 
اقتحام  على  الإ�رسائيلي  اجلي�س 
قطاع  �صمال  حانون  بيت  مدينة 
غزة، فقام باعتقال عديد من �صباب 
اأن  يوماً  اأتخيل  "مل  وتتابع:  املدينة. 
اأ�صاهد حفيدي اأمامي اإل بعد خروج 
مبثابة  كان  فهذا  ال�صجن،  من  والده 
تهريبها  التي مت  النطفة  لكن  احللم، 
حتّقق  اأن  يف  جنحت   2014 عام 
"عندما  منى:  احللم".وت�صيف  ذلك 
اأ�صعد  �صميناه  الذي  حفيدي  اأ�صاهد 
اأ�صعر  املنزل  داخل  اأمامي  يجل�س 
فوجوده  يجل�س،  الذي  هو  ابني  اأن 
الذي  واحلرمان  النق�س  عّو�صنا 
اإىل  م�صرية  منه"،  اإ�رسائيل  حرمتنا 
اأن حفيدها يبلغ �صت �صنوات ويذهب 
املتفوقني  من  ويُعترب  املدر�صة  اإىل 

بالدرا�صة".
ال خيار اآخر

وابنه  الأب  بني  الأول  اللقاء  وحول 
املرة  يف  قالت:  ال�صجن  داخل 
ابني  لزيارة  فيها  ذهبت  التي  الأوىل 
�صاهدنا  بكى كل من  برفقة حفيدي 

�صدة  من  الزيارة  خالل  الأ�رسى  من 
حتدث  اأن  يتوقعوا  مل  التي  الفرحة 
واحت�صن  التهريب،  عملية  بنجاح 
احلكم  و�صوق.  بلهفة  الآَخر  كالهما 
العايل لفهمي هو الذي اأجربه على اأن 
تقوم  واأن  النطفة  تهريب  على  يعمل 
تلقيح �صناعي  باإجراء عملية  زوجته 
اأجل  من  املهربة  النطفة  خالل  من 
هو  لفهمي  العايل  احلكم  الإجناب 
الذي اأجربه على اأن يعمل على تهريب 
النطفة واأن تقوم زوجته باإجراء عملية 
النطفة  خالل  من  �صناعي  تلقيح 
الإجناب،تقول  اأجل  من  املهربة 
تقّبل  وهي  �صالح  اأبو  الأ�صري  زوجة 
لزوجي  العايل  طفلها:"احلكم  راأ�س 
تهريب  على  يعمل  اأن  على  اأجربه 
النطفة واأن اأقوم باإجراء عملية تلقيح 
املهربة  النطفة  خالل  من  �صناعي 
اآَخر  خيار  فال  الإجناب،  اأجل  من 
اأمامنا".وت�صيف: "مل اأتوقع اأن ينجح 
بة،  املهَرّ النطفة  خالل  من  احلمل 
لكن خالل املتابعة امل�صتمرة مع اأحد 
املراكز جنح ذلك، و�صعرت بال�صعادة 
اأجنبت  عندما  بالأمل  املمزوجة 
اأ�صعد، والأمل لأن زوجي يقبع  طفلي 
فنحن  الإ�رسائيلية،  ال�صجون  داخل 
نعي�س يف الفرتة احلالية حزناً �صديداً 
لأن املنزل يفتقر اإىل اأحد اأعمدته".
طفلي  يريد  "عندما  قائلة:  وتتابع 
له  اأفتح  اأن  مني  يطلب  والده  روؤية 
هاتفي من اأجل م�صاهدته من خالل 
لأننا  وذلك  بها،  اأحتفظ  التي  ال�صور 
من  حمرومون  �صنوات  اأربع  منذ 
زيارته داخل ال�صجن، فطفلي يتمنى 
احت�صانه،  اأجل  من  والده  يخرج  اأن 
اأن  النور دون  اأن يب�رس  فكيف لطفل 
يرى والده؟ فهو يريد اأن يعي�س كباقي 
والديه"،  اأح�صان  بني  العامَل  اأطفال 
احلرية  �صم�س  ت�رسق  اأن  متمنية 
من  الأ�رسى  وجميع  زوجها  بخروج 
ال�صجون الإ�رسائيلية. يبلغ ابن الأ�صري 
فهمي الآن �صت �صنوات ويذهب اإىل 

املتفوقني  من  ويُعترب  املدر�صة 
بالدرا�صة يبلغ ابن الأ�صري فهمي الآن 
املدر�صة  اإىل  ويذهب  �صنوات  �صت 

ويُعترب من املتفوقني بالدرا�صة.

�سفراء احلرية

اآخر  اأ�صري  الزعانني، 34 عاماً،  تامر 
تهريب  اإىل  وجلاأ   2006 عام  اعتُقل 
النطفة عام 2014 بعدما �صمع بنجاح 
عملية التهريب لأول اأ�صري فل�صطيني، 
الزعانني  اأُفِرَج عن  الزبن.  عمار  هو 
وي�صاهد  ليخرج  املا�صي  العام 
من  بلغ  طفال  هّربها  التي  النطفة 
لـ الزعانني  يقول  اأعوام.   6 العمر 
طفله:  يحت�صن  وهو  عربي   TRT
اأتوقع  مل  ال�صجن  دخلت  "عندما 
لكن  حال خروجي،  اإل يف  اأجنب  اأن 
متكنت  النطفة  تهريب  طريق  عن 
زوجتي من الإجناب والفرحة بطفلنا 
تلك  واكتملت  ال�صجن،  داخل  واأنا 
ال�صجن.  من  عندما خرجت  الفرحة 
اجتهوا  الأ�رسى  باأن  الزعانني  وينوه 
اأ�صحاب  بخا�صة  الطريقة،  هذه  اإىل 
ٍدّ  حَتَ طريقة  يف  العالية،  الأحكام 
اأي �صلة  لهدم  ت�صعى  التي  لإ�رسائيل 
بني الأ�صري وذويه، فالدين الإ�صالمي 

يحلل هذه الطريقة، فالأطفال الذين 
يطلق  النطفة  طريق  عن  يولدون 

عليهم "�صفراء احلرية".

اأجنبت زوجات االأ�سرى 85 
طفاًل

وحدة  رئي�س  يقول  جانبه،  من 
�صوؤون  هيئة  يف  والتوثيق  الدرا�صات 
النا�رس  عبد  واملحررين  الأ�رسى 
تهريب  فكرة  "كانت  فراونة: 
تُناَق�س  بالأنابيب  وزراعتها  النطفة 
الأ�رسى  من  قليل  عدد  بني  بخجل 
وزوجاتهم، اإىل اأن جنحت اأول عملية 
الفل�صطيني  لالأ�صري  نطفة  تهريب 
باملوؤبَّد،  املحكوم  الزبن  عمار 
النطفة  بتهريب  قام  اأ�صري  اأول  وهو 
اآب/  13 يف  زوجته  بعدها  لتنجب 
ال�صجن،  داخل  وهو   2012 اأغ�صط�س 
وبعد ذلك �صار على دربه عديد من 
الأ�رسى الذي قاموا بتهريب النطفة 
وحتقيق حلمهم بالإجناب".اأُفِرَج عن 
يف  اأ�صرياً  كان  الذي  الزعانني  تامر 
املا�صي  العام  الإ�رسائيلية  ال�صجون 
هّربها  التي  النطفة  وي�صاهد  ليخرج 
طفال بلغ من العمر 6 اأعوام اأُفِرَج عن 
يف  اأ�صرياً  كان  الذي  الزعانني  تامر 

املا�صي  العام  الإ�رسائيلية  ال�صجون 
هّربها  التي  النطفة  وي�صاهد  ليخرج 
طفال بلغ من العمر 6 اأعوام . ويتابع: 
"تعرِبّ ظاهرة تهريب النطفة عن الهّم 
الأ�رسى  منه  يعاين  الذي  الإن�صاين 
هذه  اإىل  جلوؤوا  فقد  الفل�صطينيون، 
العالية،  اأحكامهم  ب�صبب  الطريقة 
ٍدّ  حَتَ ر�صالة  ير�صلون  بذلك  وهم 
و�صمود ملواجهة ال�صجان الإ�رسائيلي 
الذي ي�صعى لطم�س الأ�رسى وتدمري 
هذه  وتُعترب  الداخلي،  وجدانهم 
مبثابة  الفل�صطينيني  لدى  الظاهرة 
الأ�رسى  عدد  اأن  مبينا  النت�صار، 
و�صل  الإ�رسائيلية  ال�صجون  يف 
طفل".  200 بينهم  اأ�صري   5000 اإىل 
عربي:   TRTلـ فروانة  وي�صيف 
متكنت  الآن  اإىل   2012 عام  "منذ 
زوجات الأ�رسى من اإجناب 85 طفاًل 
موَزّعني على خمتلف القرى واملدن 
اإىل  م�صرياً  الفل�صطينية"،  واملناطق 
الفرتة  اإ�رسائيل �صعت خالل تلك  اأن 
اإىل اإحباط عملية التهريب من خالل 
النفرادي  بال�صجن  الأ�رسى  عزل 
وفر�س  الأ�رسى  ذوي  زيارة  ومنع 
غرامات مالية عليهم".وي�صري فروانة 
يقومون  زالوا  ما  الأ�رسى  اأن  اإىل 
التي  القيود  رغم  النطف  بتهريب 
من  اأيام  فقبل  اإ�رسائيل،  تفر�صها 
الَن وحتديداً يف الثالث من فرباير/
الأ�صري  زوجة  اأجنبت  اجلاري  �صباط 
بال�صجن  عليه  املحكوم  دقة  وليد 
طريق  عن  "ميالد"  طفلته  عاماً   38
نطفة قام بتهريبها �صابقاً، والطريقة 
التي يتم بها تهريب النطفة ل ميكن 
اكت�صاف  من  خوفاً  عنها  الإف�صاح 
تلك  تقهرهم  اإذ  لها،  الإ�رسائيليني 
الطريقة. الأ�رسى اجتهوا اإىل تهريب 
الأحكام  اأ�صحاب  بخا�صة  النطف، 
لإ�رسائيل  ٍدّ  حَتَ طريقة  يف  العالية، 
التي ت�صعى لهدم اأي �صلة بني الأ�صري 
تهريب  اإىل  اجتهوا  وذويهالأ�رسى 
الأحكام  اأ�صحاب  بخا�صة  النطف، 

لإ�رسائيل  ٍدّ  حَتَ طريقة  يف  العالية، 
التي ت�صعى لهدم اأي �صلة بني الأ�صري 

وذويه .

الدين االإ�سالمي ُيِحّل

الدكتور  الداعية  ال�صيخ  يقول  بدوره 
الأزهر  علماء  من  حمتو،  عماد 
تهريب  ق�صية  "تُعترب  ال�رسيف: 
يف  اجلهاد  �صور  اإحدى  النطفة 
الذي  الفل�صطيني  �صبيل اهلل والإبداع 
الطريق  خالله  من  الأ�رسى  ي�صّق 
خارج  لهم  جديدة  حياة  اإن�صاء  اإىل 
ال�صجن والقدرة على الثبات بخا�صة 
اأ�صحاب  من  الأ�رسى  من  عديداً  اأن 
متنعهم  والتي  العالية  الأحكام 
اإ�رسائيل من اأن يتوا�صلوا مع ذويهم، 
بينهم  ال�رسعية  اخللوة  وترف�س 
"ل  حمتو:  وي�صيف  زوجاتهم.  وبني 
اخلا�صة  النطفة  تهريب  يتعار�س 
الإ�صالمية،  ال�رسيعة  مع  بالأ�رسى 
فهو يحقق مبداأً �رسعّياً َوْفقاً ل�رسوط 
ينبغي بها اأن تكون وا�صحة وثابتة من 
بحيث  والطبية،  ال�رسعية  الناحية 
بزرع هذه  يقوم  الذي  الطبيب  يتاأكد 
وحلف  ال�صهود  �صهادة  من  النطفة 
تعود  النطفة  هذه  اأن  من  اليمني 
النطفة  هذه  زراعة  املراد  لالأ�صري 
يف زوجته، حتى ل يت�رسب اأي مفهوم 
من مفاهيم ال�صبهة يف هذه الق�صية، 
َوْفقاً  الفتاوى  من  عديد  �صدر  وقد 
ملرجعيات دينية من خارج فل�صطني 
الإجناب.  طريقة  بجواز  وداخلها 
من  "امل�صاألة  قائاًل:  حديثه  واختتم 
من  معها  تتنا�صب  الدينية  الناحية 
هدفهم  فالأ�رسى  الوطنية،  الناحية 
الإ�رسائيلي،  الحتالل  مقاومة  هو 
فهذا ال�صيء يعمل على زراعة الأمل 
ال�صمود  اأجل  يف نفو�س الأ�رسى من 
احلرية  نيل  حتى  الن�صال  وموا�صلة 
خارج  اأبناء  له  باأن  الأ�صري  واإدراك 

ال�صجن".

هكذا ينجب الأ�سرى الفل�سطينيون من داخل ال�سجون الإ�سرائيلية
ٍدّ الإ�سرائيل  اجته الكثري من االأ�سرى الفل�سطينيني بخا�سة اأ�سحاب االأحكام العالية، اإىل تهريب النطف واإجناب االأطفال حتى وهم داخل ال�سجن، يف طريقة حَتَ

التي ت�سعى لهدم اأي �سلة بني االأ�سري وذويه. قطاع غزة ـــ يف ظل االأحكام العالية التي تفر�سها اإ�سرائيل بحّق االأ�سرى الفل�سطينيني والتي ت�سل اإىل احلكم باملوؤبد 
ّنًا، متنعهم تلك االأحكام من حتقيق هدفهم باالإجناب، فالبع�ض منهم ميوت وهم داخل ال�سجون دون اأن  )مدى احلياة( اأو ل�سنوات طويلة يخرج معها االأ�سري ُم�سِ

يتحقق حلمهم باخلروج من ال�سجن واالإجناب. ابتكر بع�ض االأ�سرى طريقة متّكنهم من االإجناب وهم داخل ال�سجن، وذلك عن طريق تهريب ال�سائل املنوي اأو ما 
بة التي يتم تلقيحها يف زوجة االأ�سري باإ�سراف اأحد مراكز االإخ�ساب املوجودة داخل قطاع غزة. ُيعرف بالنطفة املهَرّ

بوادر  اأن  الأ�صري،  نادي  اأكد 
حد  و�صع  من  تقرتب  جديدة 
ملعاناة الأطفال الأ�رسى يف �صجن 
"الدامون"، و�صيكون احلل مرهون 
بال�صماح بوجود ممثلني لهم داخل 
لالإ�رساف عليهم، وتنظيم  الق�صم، 
قائم  هو  كما  ورعايتهم،  حياتهم 
الأطفال  الأ�رسى  اأق�صام  كافة  يف 
نادي  ولفت  الحتالل.  �صجون  يف 

�صجون  اإدارة  اأن  اإىل  الأ�صري 
الحتالل نقلت جمدداً اأحد ممثلي 
الأ�رسى الأطفال يف �صجن "عوفر" 
اإىل  م�صرياً  "الدامون"،  �صجن  اإىل 
على  وافقت  ال�صجون  اإدارة  اأن 
"النقب  �صجن  من  اآخر  اأ�صري  نقل 
وكانت  لهم.  كممثل  ال�صحراوي" 
نقلت  قد  الحتالل  �صجون  اإدارة 
يناير  الثاين/  كانون  �صهر  يف 

الأ�رسى  عن  ممثلني  املن�رسم، 
اإىل  "عوفر"  �صجن  يف  الأطفال 
و�صولهما  وبعد  "الدامون"،  �صجن 
اإىل  الدخول  من  منعتهما  لل�صجن 
اإىل  يُ�صار  الأطفال.  الأ�رسى  ق�صم 
ويف  الحتالل  �صجون  اإدارة  اأن 
تاريخ الـ13 من كانون الثاين/ يناير 
2020، نقلت )33( طفاًل من �صجن 
"الدامون"  �صجن  اإىل  "عوفر" 

 )17( الق�صم  داخل  منهم  تبقى 
عدد  عن  الإفراج  بعد  طفاًل 
تزال  وما  اآخر.   جزء  ونقل  منهم 
فيه  تتوفر  ل  ق�صم  يف  حتتجزهم 
اأدنى �رسوط احلياة الآدمية، عدا 
عمليات  القمع  قوات  تنفيذ  عن 
عدد  وعزل  بحقهم،  متكررة  قمع 
منهم، وتهديدهم وفر�س عقوبات 

عليهم.

نادي االأ�سري الفل�سطينى

بوادر جديدة لو�سع حد ملعاناة الأ�سرى الأطفال يف �سجن "الدامون"
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عي�سة ق.

يعول العبو »الكناري« على نتيجة 
اإيجابية ت�سمح لهم باحلفاظ على 
املركز الثالث يف جدول الرتتيب، 
اإىل  اجلزائر  مولودية  يعول  بينما 
وت�سييق  الرائد  مالحقة  موا�سلة 
مولودية  ي�ستقبل  عندما  اخلناق 
وهران، اأين يدرك اأهمية االنت�سار 
بلكور  الأبناء  تعرث  اأي  وانتظار 
واالنق�سا�ض على ال�سدارة، بينما 
يف  البقاء  على  »احلمراوة«  تبحث 

مركز الرتقب للبوديوم.
�سطيف  وفاق  يجد  جهته،  من 
نف�سه اأمام مهمة تبدو يف املتناول 

ي�ست�سيف  عندما  الورق  على 
يعول  داي،  ح�سني  ن�رص  اجلريح 
التون�سي  املدرب  اأ�سبال  خاللها 
نبيل الكوكي اإىل اإحراز الزاد كامال 
القبائل خارد  �سبيبة  تعرث  وتر�سد 
الديار من اأجل االلتحاق بالبوديوم 
يف  الثالث،  املركز  واحتالل 
ال�ساورة  �سبيبة  يخو�ض  املقابل، 
مقابلة �سعبة اأمام احتاد العا�سمة، 
يعّول خاللها اأ�سحاب االأر�ض اإىل 
االحتفاظ بالفوز يف معقلهم، بينما 
امام  نف�سه  العا�سمي  النادي  يجد 
جتاوز  اأجل  من  معقدة  و�سعية 
خم�ض  و�سل�سلة  ال�سعبة  املرحلة 
فوز،  دون  التوايل  على  مباريات 

اليوم  جديد  تعرث  اأي  اأن  باعتبار 
»�سو�سطارة«  اأبناء  ت�سكيلة  يجعل 
مراكز  على  بالرتاجع  مهددة 
املوؤخرة واللعب على البقاء، بينما 
فر�سة  ق�سنطينة  �سباب  ميلك 
ثمينة من اأجل مراقبة اللعب على 
االأدوار االأوىل عندما ي�ستقبل جنم 
الفوز  ك�سب  على  يعول  اأين  مقرة 
بينما  بالبوديوم،  وتر�سد االلتحاق 
م�سريها  املوؤخررة  اندية  تلعب 
مليلة  ي�ستقبل جمعية عني  عندما 
اأهلي برج بوعريريج دون  ال�سيف 
جمهور ونزول احتاد ب�سكرة �سيفا 

على احتاد بلعبا�ض.

برنامج املباريات

15:00 جمعية عني مليلة / اأهلي 
برج بوعريريج دون جمهور

          �سباب بلوزداد / �سبيبة 
القبائل

17:00 احتاد بلعبا�ض / احتاد 
ب�سكرة

          وفاق �سطيف / ن�رص ح�سني 
داي

          �سباب ق�سنطينة / جنم مقرة
17:45 مولودية اجلزائر / مولودية 

وهران
18:00 �سبيبة ال�ساورة / احتاد 

العا�سمة

ت�سهد مباريات اجلولة 20 من الرابطة املحرتفة الأوىل، تواجد الرائد والو�سيف اأمام فر�سة ثمينة من اأجل احلفاظ على 
مركزيهما يف جدول الرتتيب باعتبار اأنهما يلعبان داخل الديار، عندما ي�ستقبل الرائد �سباب بلوزداد ال�سيف �سبيبة القبائل 

يف مواجهة مثرية، والتي ي�سعب التكهن بنتيجتها يف ظل تواجد النادي القبائلي يف الواجهة من خالل لعب الأدوار الأوىل، ويف 
ظل �سعي ت�سكيلة اأبناء »العقيبة« اإىل ك�سب النقاط الثالث من اأجل �سمان التم�سك بال�سدارة

اجلولة 20 للرابطة املحرتفة الأوىل
قمة البوديوم يف 20 اأوت املالحقون يرتّب�ضون 

واأندية املوؤخرة تلعب حظوظ البقاء

ك�سف رئي�ض االحتادية اجلزائرية 
رفع  انه  بوغادو  حكيم  لل�سباحة 
املحكمة  م�ستوى  على  طعنا 
»التا�ض«  اجلزائرية  الريا�سية 
ع�سوية  من  اإق�سائه  قرار  يخ�ض 
االأوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب 
اجلزائرية على غرار عدد اآخر من 
االأع�ساء بحجة الغيابات املتكررة 
التنفيذي  املكتب  اجتماعات  عن 
اأين  االأخرية،  ح�سب  »للكوا« 
ت�رصيحات  يف  بوغادو  اأو�سحت 
اأنه غري را�ض عن العمل  اإعالمية 
االأوملبية  اللجنة  به  ت�سري  الذي 
اجلزائرية من خالل اخلطوة التي 
امل�ستقبل  الرئي�ض  عليها  اأقدم 
اأن  اأ�رص  والذي  برياف  م�سطفى 
بقرار  جاء  »الكوا«  عن  ا�ستبعاده 
املعني،  ي�سيف  �رصعي  غري 
تربير  اأي  ي�ستلم  مل  واأنه  خا�سة 
عن االأ�سباب احلقيقية التي دفعت 
املكتب  ع�سوية  من  الإق�سائه 
التنفيذي، وا�ستطرد املتحدث اأنه 

الزال ع�سوا يف املكتب التنفيذي 
يثق  التي  »التا�ض«  قرار  وينتظر 
وا�سرتجاع  اإن�سافه  اجل  من  فيها 

حقه امله�سوم ح�سبه.
البطل  ا�ستلم  اآخر،  �سياق  يف 
االإفريقي ال�سابق يف الوثب العايل 
عبد  التنفيذي  املكتب  وع�سو 
اللجنة  رئا�سة  حماد  الرحمان 
بالنيابة  اجلزائرية  االأوملبية 
برياف  م�سطفى  للرئي�ض  خلفا 
املن�رصم  الثالثاء  ا�ستقال  الذي 
العودة  عدم  وقرر  من�سبه  من 
بررها  التي  اال�ستقالة  قرار  عن 
ي�ستبعد  ال  اأين  �سخ�سية،  الأ�سباب 
اأن يقوم با�ستدعاء اجلمعية العامة 
انتخاب  اأجل  من  اال�ستثنائية 
رئي�ض جديد خلفا لبرياف واإكمال 
االأوملبية،  العهدة  من  تبقى  ما 
االأياك  خالل  التعرف  انتظار  يف 
ترغب  التي  االأ�سماء  على  املقبلة 

يف الرت�سح ال�ستالم املن�سب.
عي�سة ق.

ال�سيف  اجلزائر  مولودية  ي�ستقبل 
قوية  مباراة  يف  وهران  مولودية 
بني الت�سكيلتني املتعودة مبارياتها 
على التميز باالإثارة والت�سويق على 
يتواجد  حيث  امليدان،  اأر�سية 
فر�سة  اأمام  العا�سمي  النادي 
انت�سار يف  اأجل حتقيق  ثمينة من 
املتناول عندما ي�ستقبل على ملعب 
جمددا  اإليه  يعود  الذي  جويلية   5
عملية  ب�سبب  اأبوابه  غلق  بعد 
اأر�سية  وو�سع  الب�ساط  جتديد 
املدرب  اأ�سبال  وي�سعى  جديدة، 
نبيل نغيز اإىل تاأكيد العودة القوية 
التي ي�سجلها يف املناف�سة خا�سة 
بعد االنت�سار الثمينة الذي حققه 
احتاد  اأمام  العا�سمي  الديربي  يف 
املن�رصمة  باجلولة  العا�سمة 
تدعيم  خالله  من  متّكن  والذي 
ثمينة،  نقاط  بثالث  الر�سيد 
الرتتيب  جدول  و�سافة  وا�ستعادة 
فارق  خاللها  من  قل�سوا  التي 
�سباب  املت�سدر  غعن  النقاط 
فقط،  نقاط  ثالث  اإىل  بلوزداد 
�سامي  الالعب  رفقاء  و�سيكون 
من  قوية  فر�سة  اأمام  فريوي 
اأجل موا�سلة ت�سييق اخلناق على 
الرائد من خالل ت�سجيل االنت�سار 
الثالث على التوايل وتاأكيد ا�ستعادة 

هزميتني  عقب  ال�سحيح  الطريق 
متتاليتني، وبالتايل ترقب اأي تعرث 
لل�سباب من اأجل االنق�سا�ض على 
ت�سكيلة  تعرف  و�سوف  الريادة، 
�سانع  غياب  اإمكانية  »العميد« 
بوردمي  الرحمان  عبد  االألعاب 
اأول  تدريبات  خالل  تلقى  الذي 
الركبة  م�ستوى  على  اإ�سابة  اأم�ض 
يف  بعد.  موؤكدة  غري  وم�ساركته 
املقابل، ي�سعى اإىل العودة بنتيجة 
العا�سمة، من  اإيجابية من �سفرية 
خالل االإطاحة بامل�سيف وحتقيق 
التعادل على االأقل تاأكيدا لل�سحوة 
ت�سكيلة  عليها  تتواجد  التي 
اأربع  ت�سجل  التي  »احلمراوة«، 
مباريات على التوايل دون هزمية، 
هذا  االأوىل  االأدوار  لعب  وترت�سد 
نقاط  باأربع  تبتعد  اأين  املو�سم 
يف  الثالث  املركز  عن  فح�سب 
جدول الرتتيب، بالتايل فاإن اأ�سبال 
ي�سعون  م�رصي  اهلل  عبد  املدرب 
مركب  دون  املواجهة  دخول  اإىل 
الهزمية  تفادي  عن  بحثا  نق�ض 
و�سوف  الرتتيب،  يف  والرتاجع 
تعرف املقابلة غياب الثنائي لقرع 
واإيزماين اللذان مل يتعافيا بعد من 

االإ�سابة التي يعانيان منها.
عي�سة ق.

ا�ستدعاء اجلمعية العامة ال�ستثنائية بعد 45 يوما

بوغادو: الزلت ع�ضوا باملكتب 
التنفيذي للكوا ومتفائل 

بالتا�س ال�ضرتجاع من�ضبي

مولودية اجلزائر / مولودية وهران

العميد يرتّب�س بال�ضدارة 
واحلمراوة ملراقبة البوديوم

يحت�سن ملعب 20 اأوت بالعا�سمة 
مباراة مثرية جتمع فريقني يلعبان 
االأدوار االأوىل هذا املو�سم، اأ�سني 
بلوزداد  �سباب  الرائد  ي�ستقبل 
�سمن  القبائل  �سبيبة  ال�سيف 
البطولة  من   20 اجلولة  قمة 
النادي  يدخل  حيث  الوطنية، 
الفوز  بهدف  املقابلة  العا�سمي 
عليه  ممنوع  اأنه  باعتبار  غري،  ال 
تدارك  اجل  من  جديد  تعرث  اأي 
اأمام  املن�رصمة  اجلولة  هزمية 
نغمة  وا�ستعادة  ب�سكرة،  احتاد 
مرحلة  لتجاوز  االنت�سارات 
ال�سك التي يتواجد عليها النادي 
ال�سدارة  اأن  جيدا  يدرك  والذي 

اأن  باعتبار  خطر  يف  اأ�سحت 
مينح  �سوف  جديد  تعرث  اأي 
اأجل  من  الفر�سة  للمالحقني 
يبتعد  ال  الذي  وهو  به،  اللحاق 
املطارد  عن  نقاط  بثالث  �سوى 
واربع  اجلزائر  مولودية  املبا�رص 
اليوم  نقاط فح�سب عن مناف�سه 
املعطيات  هذه  القبائل،  �سبيبة 
الفرن�سي  املدرب  اأ�سبال  جتعل 
ال�سعي  واقع  اأمام  دوما  فرانك 
يف  كامال  بالزاد  االحتفاظ  نحو 
من  الر�سيد  وتدعيم  معقلهم، 
اأجل االبتعاد يف الريادة، وتفادي 
متوقعة،  غري  مفاجاآت  اأي 
املتجددة  الهزمية  بعد  خا�سة 

اأدخلت  التي  ب�سكرة  احتاد  اأمام 
ال�سك يف ظل  التعداد يف مرحلة 
الهزميتني  تاأثري  من  التخوفات 
املناف�ض  نف�ض  اأمام  املتتاليتني 
االأمر  املعنويات،  على  بال�سلب 
القيام  اإىل  باملدرب  يدفع  الذي 
بعمل كبري على امل�ستوى النف�سي 
دوامة  من  للخروج  اأ�سباله  مع 
النتائج ال�سلبية، اإىل جانب تدخل 
مالك النادي ومدير �رصكة مادار 
عمارة من اأجل مطالبة الالعبني 
وا�سرتجاع  الفراغ  فرتة  بتجاوز 
من  جمددا  النف�ض  يف  الثقة 
التتويج  اللعب على  اأجل موا�سلة 

باللقب و�سعود من�سة التتويج.

يف املقابل، ي�سعى �سبيبة القبائل 
من  اإيجابية  بنتيجة  العودة  اإىل 
املهمة  اأن  رغم  العا�سمة،  تنقل 
ت�سكيلة  اأن  اإال  �سهلة  تكون  لن 
»الكناري« ال متلك اأي خيار �سوى 
يف  الهزمية  تفادي  على  العمل 
تعادل  وت�سجيل  اأوت   20 ملعب 
يف  بالبقاء  لها  ي�سنح  االأقل  على 
»البوديوم«، من اأجل احلفاظ على 
فر�سها يف التناف�ض على االأدوار 
اأ�سبال  يتواجد  حيث  االأوىل، 
الزلفاين  معني  التون�سي  املدرب 
ت�سجيل  بعد  مرتفعة  مبعنويات 

خم�ض مقابالت دون هزمية.
عي�سة ق.

احتاد  نادي  اإدارة  جمل�ض  تقدم 
للجنة  ر�سمي  بطلب  بلعبا�ض 
اجلزائرية  باالحتادية  احلكام 
تغيري  فيه  يلتم�ض  القدم،  لكرة 
مباراة  �سيدير  الذي  الطاقم 
احتاد  �سيفه  اأمام  فريقه 

الرابطة  من   20 باجلولة  ب�سكرة 
جمل�ض  ودعا  االأوىل،  املحرتفة 
االحتاد  م�سوؤويل  بلعبا�ض  اإدارة 
تغيري  ل�رصورة  اجلزائري 
الثالثي حللو بن براهم، وبراهيم 
وبوفا�سة، ب�سبب �سوابقهم ال�سيئة 

وبررت  قوله،  ح�سب  النادي  مع 
بالتاأكيد  موقفها  بلعبا�ض  اإدارة 
على اأن االأخطاء التحكيمية لهذا 
اإدارتهم  خالل  تكررت  الثالثي 
يف  للفريق  �سابقة  مباريات  لعدة 
يتلق  ومل  املناف�سات،  خمتلف 

م�سريو االحتاد حتى االآن ردا من 
اأن  يرجح  بينما  التحكيم،  هيئة 
تفاديا  املوافقة على طلبهم  تتم 
ول�سمان  جتاوزات  اأية  حلدوث 

ال�سري احل�سن للمواجهة.
ق.ر.

�سباب بلوزداد / �سبيبة القبائل

الرائد ي�ضعى لتاأمني الريادة والكناري للتم�ضك بالبوديوم

حت�سبا للقائه اليوم اأمام احتاد ب�سكرة

احتاد بلعبا�س يطالب ا�ضتبدال احلكم بن براهم
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الدويل  الالعب  يتواجد 
بوجناح  بغداد  اجلزائري 
ب�شيكتا�س  نادي  طاولة  على 
اأعرب م�شوؤوليه  الذي  الرتكي 
خالل  معه  التعاقد  على 
املقبل،  ال�شيفي  املركاتو 
اإعالمية  حيث ك�شفت تقارير 
تركية اإن اإدارة نادي العا�شمة 
با�شتقدام  مهتمون  اإ�شطنبول 
للت�شكيلة  احلربة  راأ�س 
الوطنية وحمل قمي�شه ابتداء 
املقبل،  الكروي  املو�شم  من 
امل�شتويات  بعد  وذلك 
يقدمها  اأ�شحى  التي  الرائعة 
وامل�شتوى الثابت الذي يقدمه 
خالل املوا�شم الأخرية، الأمر 
اهتمام  حمط  جعله  الذي 
الدوري  الأندية يف  اأكرب  اأحد 
الرتكي املمتاز، ويبقى انتقال 
بوجناح اإىل ب�شكتا�س وخو�س 
الدوريات  اإحدى  يف  جتربة 
ظل  يف  �شهل  غري  الأوروبية 
ال�شد  نادي  اإدارة  مت�شك 
يف  يلعب  الذي  القطري 
بخدماته  الالعب  �شفوفه 

خا�شة واأنه يعترب جنم ت�شكيلة 
عليه  العتماد  ويتم  »الزعيم« 
كثريا وهو الذي يت�شدر ترتيب 
القطري  الدوري  هدايف 
على  الثاين  الكروي  للمو�شم 
ال�شد  لإدارة  و�شبق  التوايل، 
مليون  مبلغ 15  ا�شرتطت  اأن 
اأورو خالل ال�شائفة املا�شية 
التي  الأوروبية  الأندية  على 
كانت ترغب يف ا�شتقدام ابن 
�شفوفها  اإىل  وهران  مدينة 
يونايتد  ليدز  فرق  غرار 
واأوملبيك  ليل  الإجنليزي، 
يف  الفرن�شيان.  مار�شيليا 
بوجناح  اكتفى  اآخر،  �شياق 
ال�شد  فريقه  مع  بالتعادل 

العربي  ا�شتقبال  خالل 
القطري،  الدوري  �شمن 
يف  بهدف  اللقاء  انتهى  اأبن 
الالعب  وف�شل  �شبكة،  كل 
احلرا�س  لحتاد  ال�شابق 
والنجم ال�شاحلي التون�شي يف 
الت�شجيل للقاء اخلام�س على 
التوايل، اإل انه منح التمريرة 
اكرم  زميله  اإىل  احلا�شمة 
عفيف الذي جنح على اإثرها 
يف افتتاح باب الت�شجيل بعد 
مرور 29 دقيقة على انطالق 
املباراة قبل اأن ينجح الزوار 
يف التعديل قبل دقيقتني على 
نهاية اللقاء عرب ركلة جزاء.

عي�سة ق.

عي�سة ق.

ت�رصيحات  يف  خالدي  واأبان 
م�شاركته  هام�س  على  اإعالمية 
اأمام  ال�شفهية  الإجابات  يف 
ال�شعبي  املجل�س  نواب  اأع�شاء 
الوطني، عن موقفه من املوقف 
خالل  برياف  له  تعر�س  الذي 

ال�شهيوين  الكيان  لن�شدي  وقوفه 
»غراند  دورة  يف  تواجده  خالل 
�شالم« للجيدو يف مدينة باري�س، 
اأين �شدد اأن الق�شية الفل�شطينية 
خط اأحمر ل ميكنه جتاوزه باأي 
�شورة  يف  الأحوال،  من  حال 
توؤكد عدم تقبل امل�شوؤول الأول 
على  بالدنا  يف  الريا�شة  على 

ال�شقطة التي قام بها برياف من 
ال�شهيوين  للن�شيد  وقوفه  خالل 
احد  فوز  اإثر  على  عزفه  خالل 
م�شارعيه بامليدالية الذهبية يف 

املناف�شة.
�رصورة  على  املتحدث  اأ�رّص 
الت�شيري  يف  بالأخالق  العمل 
على  عمال  الريا�شة،  بقطاع 

تفادي كل ال�رصاعات واخلالفات 
عليه  وتوؤثر  بالقطاع  ت�رص  التي 
خالل  من  خا�شة  بال�شلب 
اجلزائر  ومتثيل  امل�شاركات 
خالدي  ي�رص  اين  خارجيا، 
الت�رصيحات  هذه  اإثر  على 
�شورة  حت�شني  �رصورة  على 
خالل  من  خارجيا  اجلزائر 

يف  الإيجابية  النتائج  ت�شجيل 
والفروع  الخت�شا�شات  خمتلف 

الريا�شية.
والريا�شة  ال�شباب  وزير  بّرر 
م�رصوع  جتميد  اأ�شباب  خالدي 
بناء ملعب �شطيف اجلديد، اأين 
اأو�شح يف نف�س ال�شياق ان الأمر 
خمطط  اإىل  بالأ�شا�س  يتعلق 

تر�شيد  اأجل  من  احلكومة 
اإحداث  نحو  وال�شعي  النفقات 
البالد،  يف  املالية  التوازنات 
املتحدث  طالب  املقابل،  يف 
البطاقية  حتديث  ب�رصورة 
لالأن�شار  بالن�شبة  الوطنية 
من  واملمنوعني  امل�شاغبني 

دخول املالعب.

بّرر جتميد بناء امللعب اجلديد ل�سطيف واأ�سر على الأخالق يف الت�سيري

خالدي: �لق�ضية �لفل�ضطينية خط �أحمر 
و�جلمهورية قائمة على �لتجديد و�لتد�ول

ملّح وزير ال�سباب والريا�سة �سيد علي خالدي اإىل م�ساندة الوزارة الو�سية اخلطوة التي 
قام بها رئي�ص اللجنة الأوملبية اجلزائرية م�سطفة برياف بخ�سو�ص ال�ستقالة من من�سبه 

على راأ�ص الهيئة الريا�سية، وقال الوزير الو�سي على الريا�سة يف بالدنا اأن اجلمهورية 
اجلزائرية تقوم يف مبادئها على مبداأي التجديد والتداول، وذلك ما يفهم منه اأن اللجنة 
الأوملبية اجلزائرية حتتاج على تواجد اأ�سماء جديدة على راأ�سها من اأجل ت�سيري الهيئة 

الريا�سية بعد اأعوام طويلة من تواجد برياف رئي�سا »للكوا«

منح متريرة حا�سمة يف دوري جنوم قطر

بوجناح حمل �هتمام �إد�رة ب�ضيكتا�س
تاأجيل اجلمعية العام للم�ساهمني اإىل 12 مار�ص وعليق جاهز 

لتويل من�سب مدير عام

�ضركة »ETRHB« تعرقل �نتقال �لأ�ضهم 
�إىل »�ضريبور«

بيت  يف  الغمو�س  يتوا�شل 
فيما  العا�شمة  احتاد  فريق 
اأ�شهم  انتقال  يتعلق مب�شري 
الفريق اإىل �رصكة »�شريبور« 
يف  رغبتها  اأعلنت  التي 
لأغلبية  املالك  اإىل  التحول 
الإ�شكال  ويبقى  الأ�شهم، 
موقف  يف  اأ�شا�شا  يتعلق 
التي   »ETRHB« �رصكة 
اجتماع  عن  ممثلها  غاب 
للفريق  امل�شاهمني  جمل�س 
الذي كان مقررا انعقاده اأول 
اأم�س قبل ان يتم تاأجيله اإىل 
�شهر مار�س الداخل، اأين مل 
الإداري  املت�رصف  ي�شجل 
الجتماع  يف  تواجده 
ال�رصكة  ممثل  باعتباره 
�شاحبة اأغلب الأ�شهم والتي 
حداد  علي  مالكها  يتواجد 
هذا  ال�شجن،  اأ�شوار  خلف 
ال�شكوك  اأدخل  الذي  الأمر 
خا�شة  الأن�شار،  و�شط 
من  م�شادر  ك�شفت  بعدما 
وجود  عن  الإدارة  داخل 
قب�شة حديدية بني �رصكتي 

 »ETRHB»و »�شريبور« 
انتقال  �شيغة  بخ�شو�س 
الأ�شهم اإىل ال�رصكة الأوىل، 
ت�شعى  الأخرية  اأن  ظل  يف 
امل�شادرة  قرار  تنفيذ  على 
العا�شمة  احتاد  لأ�شهم 
من  ا�شتفادتها  اإىل  بالنظر 
العدالة،  من  ق�شائي  قرار 
فاإن  ذلك  من  العك�س  على 
املخت�شة  ال�رصكة  م�شوؤويل 
بالأ�شغال العمومية تتم�شك 

برغبتها يف بيع الأ�شهم.
اأع�شاء  قرر  لالإ�شارة، 
لنادي  امل�شاهمني  جمل�س 
تاأجيل  »�شو�شطارة«  اأبناء 
كانت  التي  العامة  اجلمعية 
مرتقبة من اأجل التقدم نحو 
خطوة حتويل ملكية الأ�شهم 
التي  »�شريبور«  �رصكة  اإىل 
بوعالم،  عا�شور  يراأ�شها 
ممثل  غياب  ب�شبب  وذلك 
 ،»ETRHB« �رصكة  عن 
تاريخ  حتديد  مت  والتي 
من  املقبل  مار�س    12
نحو  للتقدم  عقدها  اأجل 

حتويل  عملية  من  النتهاء 
الأ�شهم اإىل املالك اجلديد، 
ح�شور  الجتماع  وعرف 
النادي  رئي�س  عليق  �شعيد 
والذي  لالحتاد،  الهاوي 
عرّب عن ا�شتعداده من اأجل 
يف  عام  مدير  من�شب  تويل 
املالك  عليه  اقرتح  حال 
اجلدد املن�شب، م�شيفا ان 
الو�شعية احلالية لالحتاد ل 
املحبني،  من  اأحدا  تفرح 
من  بو�شعهم  ما  ويعملون 
للخروج  حل  اإيجاد  اجل 
انه  م�شيفا  الأزمة،  من 
للفريق و�شوف  منا�رص ويف 
طلب  حال  يف  النداء  يلبي 

م�شاعدته.

برية يعتذر واقرتاح 
عدة اأ�سماء خلالفة 

دزيري

تراجع  منف�شل،  �شياق  يف 
برية  الكرمي  عبد  املدرب 
عن تدريب النادي العا�شمي 
الحتاد  اإدارة  كانت  بعدما 

الأربعاء  �شهرة  اأعلنت 
على  تعيينه  عن  املن�رصم 
خلفا  الفنية  العار�شة  راأ�س 
بالل  امل�شتقيل  للمدرب 
الأخري  برر  حيث  دزيري، 
اأ�شباب  على  يعود  الأمر  اأن 
�شهد  تعيينه  لكن  �شخ�شية، 
اأن�شار  من  مطلقا  رف�شا 
الذين  العا�شمي  الفريق 
ا�شتقدامه  على  يوافقوا  مل 
بتعيني مدرب كبري  وطالبوا 
للمو�شم  التح�شري  اجل  من 
اللعب  اإىل  والعودة  املقبل 
اأن  باعتبار  الألقاب،  على 
بع�س  كبرية طرحت  اأعداد 
عودة  غرار  على  الأ�شماء 
كوربي�س،  رولند  الفرن�شي 
القادر  عبد  وا�شتقدام 
اإىل  بالإ�شافة  عمراين، 
طرح ا�شم مدرب الإفريقي 
من  دريدي  �شعد  التون�شي 
مع  جتربة  خو�س  اأجل 
حامل لقب البطولة الوطنية 

املو�شم املن�رصم.
عي�سة ق.

ز�وي يتم�ضك بالبقاء مع جمعية �ل�ضلف
املدير  زاوي  �شمري  اأعلن 
الفني جلمعية ال�شلف، مت�شكه 
مبن�شبه، رغم غ�شب اجلماهري 
اأمام  الفريق  خ�شارة  اإثر 
اأم�س  نظيف،  بهدف  بارادو، 
مباريات  افتتاح  يف  اخلمي�س، 
املرحلة الع�رصين من الدوري 
بع�س  اجلزائري.وهاجمت 
املدرب  الغا�شبة،  اجلماهري 
املباراة  نهاية  يف  زاوي، 
زاوي  برحيله.لكن  وطالبت 
لالإذاعة  ت�رصيحات  يف  قال 
اإنه  اجلمعة،  اليوم  اجلزائرية 
منا�شبا  لي�س  الوقت  اأن  يرى 
اأن  موؤكدا  من�شبه،  لرتك 
هدفه  حتقيق  بو�شعه  الفريق 
�شمان  يف  واملتمثل  ب�شهولة 

البقاء مع اأندية ال�شفوة.
الأطراف  بع�س  زاوي،  واتهم 
امل�شجعني  بع�س  بتحري�س 
رغم  الالعبني،  و�شد  �شده 
لي�س  الفريق  اأن  تدرك  اأنها 
قادرا على املناف�شة على لقب 
الأوىل. املراكز  اأو  الدوري 
واأ�شاف »اإدارة النادي مقتنعة 
اأي�شا اأن احلل لي�س يف اإقالتي، 

عندما  بذلك  تقم  مل  هي 
وقت  يف  النتائج  تدهورت 
�شابق، وبالتايل لن تقوم بذلك 
الو�شع«. حت�شن  بعدما  اليوم 
ووا�شل اأوملبي ال�شلف ترنحه 
بعدما  الدوري،  م�شابقة  يف 
جمع 24 نقطة من 20 مباراة، 

ليحتل املركز الـ 11.
ق.ر.

�سجل هدفه 11 هذا املو�سم

بر�هيمي يهدي �لفوز للريان يف �لدوري �لقطري
الدويل  الالعب  يوا�شل 
اجلزائري يا�شني براهيمي 
التاألق يف املالعب القطرية 
قيادة  من  تنمكن  بعدما 
ناديه الريان اإىل الفوز اأمام 
التي  املباراة  يف  الأهلي 
اأم�س  اأول  اأم�شية  جمعت 
اجلولة  حل�شاب  الفريقني 
قطر،  جنوم  دوري  من   16
بهدف  اللقاء  انتهى  حيث 
متو�شط  جنح  وحيد، 
الوطني  املنتخب  ميدان 

على  واأهدى  ت�شجيله  من 
اإثره ثالث نقاط ثمينة اإىل 
الهدف  وقع  حيث  ناديه، 
عرب ركلة جزاء يف الدقيقة 
لعبها  التي  69 من املباراة 
يغادر  اأن  قبل  اأ�شا�شيا 
اأر�شية امليدان يف الدقيقة 
لحد  مكانه  تاركا   82
براهيمي  ومتكن  زمالئه، 
التهديفية  غلّته  رفع  من 
جمموع  اإىل  املو�شم  هذا 
الدوري  يف  هدفا   11

على  ويوا�شل  القطري، 
اإثره يف التناف�س على لقب 
مواطنه  ويناف�س  الهدافني 

بغداد بوجناح الذي يت�شدر 
القائمة بر�شيد 14 هدفا.

ع.ق.



ميونيخ  بايرن  يجدد 
مع  املواجهة  املت�صدر 
هوفنهامي عندما يحل �صيفاً 
 24 املرحلة  يف  اليوم  عليه 
والتي  الأملاين  الدوري  من 
ت�صهد اختباراً �صعباً ملطارده 
�صيفه  اأمام  ليبزيغ  املبا�رش 
الأحد،  ليفركوزن  باير 
اأم�س  املرحلة  وافتتحت 
فورتونا  اجلريحني  بلقاء 
هرتا  �صيفه  مع  دو�صلدورف 
املواجهة  وتتجدد  برلني، 
بني بايرن ميونيخ وهوفنهامي 
لقائهما  على  يوماً   24 بعد 
يف  اأرينا«  »األيانز  ملعب  يف 
ميونيخ يف الدور ثمن النهائي 
مل�صابقة كاأ�س اأملانيا عندما 
فاز النادي البافاري ب�صعوبة 
4-3.، يدخل النادي البافاري 
بفوزه  منت�صياً  املباراة 
ت�صيل�صي  الكبري على م�صيفه 
بثالثية نظيفة يف  الجنليزي 
النهائي  ثمن  الدور  ذهاب 

مل�صابقة دوري اأبطال اأوروبا، 
لكنه �صيفتقد خدمات هدافه 
والفرن�صي  ليفاندوف�صكي 
ب�صبب  كومان  كينغ�صلي 
الول  �صتبعد  التي  ال�صابة 
املالعب  عن  اأ�صابيع  اأربعة 
يف  اأيام،  ب�صعة  والثاين 
هوفنهامي  ميني  املقابل، 
على  بالعتماد  النف�س 
واجلمهور  الأر�س  عاملي 
النقاط  لنزيف  حد  لو�صع 
الأخرية  الثالث  مبارياته  يف 
التي ح�صد فيها نقطة واحدة 
فقط كانت ثمينة.  ويخو�س 
من  يخلو  ل  اختباراً  ليبزيغ 
�صعوبة على اأر�صه اأمام باير 
والذي  اخلام�س  ليفركوزن 
خ�رش مرة واحدة يف مبارياته 
ويعول  الأخرية،  ال�صبع 
بدوره  املنت�صي  ليبزيغ 
م�صيفه  على  الثمني  بفوزه 
يف   0-1 الإجنليزي  توتنهام 
امل�صابقة  نهائي  ثمن  ذهاب 

قوته  على  العريقة،  القارية 
التي  ال�صاربة  الهجومية 
فرينر  تيمو  الدويل  يقودها 
بر�صيد  الهدافني  ثاين لئحة 
بورو�صيا  يخو�س  هدفاً،   21
اأربع  بفارق  الثالث  دورمتوند 
ميونيخ  بايرن  خلف  نقاط 
عندما  ن�صبياً  �صهاًل  اختباراً 
التا�صع،  فرايبورغ  ي�صت�صيف 
دورمتوند  بورو�صيا  وير�صد 
التوايل  على  الثالث  الفوز 
و14 هذا املو�صم للبقاء على 
وليبزيغ  بايرن  من  مقربة 
يف  حظوظه  على  والإبقاء 
ويحل  اللقب،  على  املناف�صة 
مون�صنغالدباخ  بورو�صيا 
اوغ�صبورغ  على  ثقياًل  �صيفاً 
خاللها  من  ي�صعى  مباراة  يف 
اللتني  النقطتني  تعوي�س  اإىل 
اأهدرهما على اأر�صه ب�صقوطه 
اأمام  التعادل املخيب  يف فخ 
�صيفه هوفنهامي يف املرحلة 

املا�صية.

علق الغابوين بيري اإميرييك 
اأر�صنال  مهاجم  اأوبامياجن 
فريقه  خ�صارة  على 
اأوملبياكو�س،  اأمام   2-1
الدوري  بطولة  وتوديع 
وقال  مبكًرا،  الأوروبي 
ت�رشيحات  يف  اأوباميانغ 
مريور  �صحيفة  اأبرزتها 
لالآمال  خميب  اأمر  »اإنه 
اإن  اأقول،  اأن  ماذا ميكنني 
لعبنا  للغاية،  الو�صع �صعب 
مباراة قا�صية مرة اأخرى«، 
يف  هدًفا  »تلقينا  واأ�صاف 
نعم  الأخرية،  اللحظات 
لدينا �صوء حظ، ولكن هذا 

»اإهدار  وتابع  حدث«،  ما 
املباراة ل  اآخر فر�صة يف 
بحالة  اأ�صعر  كنت  اأعرف، 
اأن  للغاية هذا ميكن  �صيئة 
اأعرف  ل  لكنني  يحدث، 
كيف اأهدرت هذه الفر�صة، 
واأعاين  متعبًا  كنت  لقد 
يف  الت�صنجات  بع�س  من 
لي�س  هذا  اأن  اإل  قدمي، 
»لعب  ووا�صل  عذرا«، 
اأوملبياكو�س بخطة 1-4-5 
لقد كان الأمر �صعبًا علينا، 
لأنهم لعبوا ب�صكل جيد يف 
العمق، ومن ال�صعب اإيجاد 
حلول يف الثلث الأخري من 

امللعب، كانت مباراة �صعبة 
اإيجاد  يف  ننجح  ومل  حًقا 
م�صاحات«، واأمت »�صنحاول 
يف  التح�صن  موا�صلة 
الدوري الإجنليزي املمتاز 
عدد  باأكرب  الفوز  وحتقيق 
املباريات  من  ممكن 

و�صرنى ما �صيحدث«.

اأعلنت رابطة الدوري الإيطايل 
غياب  تاأكد  عن  القدم  لكرة 
جوفنتو�س  قمة  عن  اجلماهري 
اإىل  بالإ�صافة  ميالن  واإنرت 
تندرج  اأخرى  مواجهات  اأربع 
 26 املرحلة  مناف�صات  �صمن 
انت�صار  ب�صبب  الكالت�صيو  من 
بيان  وذكر  كورونا،  فريو�س 
الأربع  املباريات  اأّن  الرابطة 

اإىل  اإ�صافة  اإىل  بالقرار  املعنية 
قمة جوفنتو واإنرت هي اأودينيزي 
مع فيورنتينا وميالن مع جنوى 
وبارما مع �صبال و�صا�صوولو مع 
بري�صيا، ياأتي هذا القرار يف ظل 
هذا  من  اخلوف  يعّمها  اأجواء 
يزال  ما  الذي  القاتل  الفريو�س 
اإيطاليا  يف  مطرد  ازدياد  يف 
حالة   650 ت�صخي�س  مّت  حيث 

اإ�صابة تُويّف منهم 17 �صخ�صاً.
فينت�صنزو  الريا�صة  وزير  وكان 
اأّن  الإثنني  اأعلن  �صبادافورا 
البالد  يف  الفريو�س  تف�صي 
مباريات  اإقامة  اإىل  �صيدفع 
عدة يف كرة القدم خلف اأبواب 
مباراة  اأقيمت  كما  مو�صدة، 
�صيفه  �صد  اخلمي�س  اإنرت 
�صمن  البلغاري  لودوغورت�س 

دون جماهري  الأوروبي  الدوري 
يف  اخلطوة  هذه  اأي�صاً.واأتت 
الحتاد  رئي�س  تاأكيد  اأعقاب 
غابرييلي  للعبة  الإيطايل 
بهذا  بطلب  تقّدمه  غرافينا 
املحلية،  ال�صلطات  من  ال�صاأن 
يف اإطار جهود احلد من تف�صي 

الفريو�س.

يف  اليوناين  اأوملبياكو�س  جنح 
الدور  اإىل  التاأهل  بطاقة  خطف 
الأوروبي  للدوري  النهائي  ثمن 
الإجنليزي  اأر�صنال  على  بفوزه 
ال�صاد�س  الدور  اإياب  يف   1-2
بهدف  ذهاباً  فوزه  بعد  ع�رش، 
على اأر�س اأوملبياكو�س اليوناين، 
وجد اأر�صنال الإجنليزي و�صيف 
متاأخراً  نف�صه  الأخرية  الن�صخة 
لندن،  يف  عينها  بالنتيجة 
�صوطني  اإىل  الفريقان  ليحتكم 
مان�ص�صرت  وبلغ  اإ�صافيني، 
ثمن  الدور  الإجنليزي  يونايتد 
ليغ«  »يوروبا  مل�صابقة  النهائي 
بفوزه على كلوب بروج البلجيكي 
بلغ  بدوره  نظيفة،  بخما�صية 
ذاته  الدور  الإ�صباين  اإ�صبيلية 
اأر�صه  على  ال�صلبي  تعادله  رغم 
م�صتفيداً  الروماين  كلوج  اأمام 
اأر�صه يف  1-1 خارج  تعادله  من 
خيتايف  وحقق  الذهاب،  مباراة 
باإق�صاء  كربى  مفاجاأة  الإ�صباين 
خ�صارته  رغم  الهولندي  اأياك�س 
1-2 يف اأم�صرتدام، لكنه ا�صتفاد 
نظيفة  بثنائية  ذهاباً  فوزه  من 
�صلتيك  وغادر  مدريد،  يف 
ال�صكتلندي املناف�صة بخ�صارته 
كوبنهاغن  اأمام  ملعبه  على 
الفريق  ليتاأهل   ،3-1 الدمناركي 

ذهاباً  تعادل  الذي  ال�صكندينايف 
على ملعبه 1-1، واأق�صى �صختار 
مناف�صه  الأوكراين  دونيت�صك 
معه  بتعادله  بنفيكا  الربتغايل 
الربتغالية  العا�صمة  يف   3-3
فوزه  �صختار  لي�صتثمر  ل�صبونة، 

ذهاباً 1-2.
الثمن  الدور  الإيطايل  روما  بلغ 
الأوروبي  الدوري  من  نهائي 
غنت  م�صيفه  مع  اإياباً  بتعادله 
بعد  ملثله،  بهدف  البلجيكي 
التقدم بهدف نظيف من مباراة 
�صعب  بتعادل  وخرج  الذهاب، 
منه  اأف�صل  كان  مناف�س  اأمام 
ومنح  الت�صعني،  الدقائق  خالل 
هدف  ديفيد  جوناثان  الكندي 
و�صلته  اأن  بعد  لغنت  التقدم 

عر�صية متقنة عن اجلهة اليمنى 
بيزو�س،  رومان  الأوكراين  من 
يتاأخر  مل  ال�صباك،  فاأ�صكنها 
عرب  النتيجة  معادلة  يف  روما 

الهولندي جا�صنت كلويفرت.
فوزه  الإيطايل  ميالن  اإنرت  كّرر 
لودوغوريت�س  �صيفه  على 
بال  عبوره  ليوؤّمن   1-2 البلغاري 
عناء اإىل الدور ثمن النهائي من 
م�صابقة الدوري الأوروبي، وكان 
اإنرت فاز ذهاباً يف بلغاريا بالذات 
باأف�صلية  ليعرب   ،0-2 بنتيجة 
جمموع املباراتني، مل تكن ثالثية 
كالريي  جوناثان  الأرجنتيني 
الإ�صباين  اإ�صبانيول  لتاأهل  كافية 
رغم  النهائي  ثمن  الدور  اإىل 
فوزه على م�صيفه ولفرهامبتون 

الجنليزي 3-2، بعد اأن ا�صتفاد 
 ،.0-4 ذهاباً  تفوقه  من  الأخري 
بدوره بلغ باير ليفركوزن الأملاين 
الدوري  من  النهائي  ثمن  الدور 
م�صيفه  على  بفوزه   « الأوروبي 
بورتو الربتغايل 3-1، وكّرر باير 
الفريق  على  فوزه  ليفركوزن 
اأر�صه  على  فوزه  بعد  الربتغايل 

ذهاباً 2-1 الأ�صبوع املا�صي.
الأملاين  فولف�صبورغ  وحلق 
على  تفوقه  بعد  باملتاأهلني 
ال�صويدي بثالثية  م�صيفه ماملو 
 1-5 بنتيجة  ليتاأهل  نظيفة 
وحّقق  املبارتني،  جمموع  من 
بهدف  فوزاً  ال�صوي�رشي  بازل 
نظيف على ح�صاب �صيفه اأبويل 
لفابيان  جزاء  بركلة  القرب�صي 
ثمن  الدور  ب�صهولة  ليبلغ  فريي 
النهائي بنتيجة 4-0 من جمموع 
لينت�س  ل�صك  وبلغ  املبارتني، 
بفوزه  التايل  الدور  النم�صاوي 
بعد  الهولندي  األكمار  على   0-2
بالتعادل  الأوىل  املباراة  انتهاء 
الإيجابي 1-1.وبعد مباراة مثرية 
اإىل  با�صاك�صهري  اأ�صطنبول  تاأهل 
الدور ذاته بفوزه الكبري واملثري 
ل�صبونة  �صبورتينغ  �صيفه  على 
الربتغايل 4-1 بعد التمديد، بعد 

نهاية الوقت الأ�صلي 1-3.
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الدوري الأوروبي

تاأهل �لكبار لثمن �لنهائي و�أوملبياكو�س يق�ضي �أر�ضنال

غياب �جلماهري عن قمة جوفنتو�س �إنرت ميالن

مر�ضيليا للعودة �إىل �ضكة �النت�ضار�ت

ر على �لود�ع �الأوروبي �أوباميانغ يتح�ضّ

�أزمة جديدة ت�ضتعل ين نيمار وبر�ضلونة

بايرن يالقي هوفنهامي و�ختبار �ضعب لاليبزيغ

جنم  جونيور  نيمار  ي�صتعد 
ملعركة  جريمان  �صان  باري�س 
ناديه  �صد  جديدة  ق�صائية 
الإ�صباين،  بر�صلونة  ال�صابق 
موندو  اإل  �صحيفة  ذكرت 
الإ�صبانية اأن الالعب الربازيلي 
ثالثة  ق�صائية  دعوى  �صريفع 
يطالب  الكتالوين،  النادي  �صد 
فيها باحل�صول على 6.5 مليون 
يورو يف ق�صية ترتبط بالدعاوى 
الق�صائية بني البار�صا و�صلطات 
عند  الإ�صبانية  ال�رشائب 
ان�صمام نيمار اإىل البلوغرانا يف 
�صيف 2013، واأو�صحت اأن هذا 
لل�رشائب  نيمار  دفعه  املبلغ 
مكافاأة  مقابل  الإ�صبانية، 

انتقاله  خفية و�صعت يف عقود 
�صمه  لت�صهيل  بر�صلونة  اإىل 
الربازيلي،  �صانتو�س  نادي  من 
جونيور  نيمار  »تخيل  وعلقت: 
�صوف  الإ�صباين  النادي  اأن 
الذي  املبلغ  هذا  عن  يعو�صه 
تن�س  ومل  لل�رشائب«،  دفعه 

الإ�صارة  الإ�صبانية  ال�صحيفة 
دعاوى  طالب يف  نيمار  اأن  اإىل 
بر�صلونة  اإدارة  اأخرى  ق�صائية 
ب�صداد 32.1 مليون يورو، بواقع 
 28.6 العقد  جتديد  مكافاأة 
متاأخرة  ورواتب  يورو  مليون 

بقيمة 3.5 مليون يورو.

اإىل  الثاين  مر�صيليا  ي�صعى 
النت�صارات  �صكة  ا�صتعادة 
عندما حل اأم�س �صيفا على نيم 
من   27 املرحلة  افتتاح  يف   18
مر�صيليا  وكان  فرن�صا،  بطولة 
 3-1 نانت  �صيفه  اأمام  خ�رش 
منذ  الأوىل  بخ�صارته  ليمنى 
منذ  وحتديدا  اأ�صهر  اأربعة 
م�صيفه  اأمام  املذل  �صقوطه 
يف   4-0 جرمان  �صان  باري�س 
اخل�صارة  وكلفت   ،11 املرحلة 
هذا  اجلنوبي  للفريق  الرابعة 
اإىل  الفارق  تقلي�س  املو�صم، 
رين  وبني  بينه  نقاط  ثمان 
الفارق  ات�صع  فيما  الثالث، 
�صان جرمان  باري�س  وبني  بينه 
ولن  نقطة،   13 اإىل  املت�صدر 
مفرو�صة  مر�صيليا  مهمة  تكون 
الذي  نيم  مواجهة  يف  بالورود 

الآونة  يف  التوازن  ا�صتعاد 
الأخرية وحقق اأربعة انت�صارات 
متتالية تخل�س بها من املركز 
اأن يخ�رش ب�صعوبة  الأخري قبل 
يف   2-1 رين  م�صيفه  اأمام 

املرحلة املا�صية. 
ت�صديد  فر�صة  رين  وميلك 
وتعزيز  مر�صيليا  على  اخلناق 
الثالث  املركز  يف  موقعه 
م�صابقة  اإىل  املوؤهل  الأخري 
املو�صم  اأوروبا  اأبطال  دوري 
املقبل، عندما يحل �صيفا على 
الأخري،  املركز  �صاحب  تولوز 
وعاد رين اىل �صكة النت�صارات 
بفوزه  املا�صية  املرحلة  يف 
على نيم بعد خ�صارتني وتعادل، 
املركز  يف  تولوز  يعاين  فيما 
الأخري دون فوز يف مبارياته 16 
الأخرية. وبدوره يخو�س موناكو 

يخلو  ل  اختبارا  اخلام�س 
ي�صت�صيف  عندما  �صعوبة  من 
رين�س الثامن، وا�صتعاد موناكو 
بعد  الأخرية  الآونة  يف  توازنه 
ثالثة انت�صارات متتالية خولته 
اخلام�س  املركز  اإىل  الرتقاء 
يف  تعزيزه  فر�صة  اأهدر  لكنه 
املرحلة املا�صية والبقاء على 
ب�صقوطه  وليل  رين  من  مقربة 
م�صيفه  امام  التعادل  فخ  يف 
موناكو  وتف�صل   ،1-1 ديجون 
�صرتا�صبورغ  عن  واحدة  نقطة 
خم�صة  عن  ونقطتني  ال�صاد�س 
فرق هي ليون ورين�س ومونبلييه 
وني�س ونانت. ويخو�س باري�س 
اختبار  وليون  جرمان  �صان 
الأربعاء  املرتقبة  قمتهما  قبل 
كاأ�س  نهائي  ن�صف  يف  املقبل 
الأول  ي�صت�صيف  فرن�صا عندما 

�صانت  غرميه  والثاين  ديجون، 
جرمان  �صان  ويبدو  اإتيان، 
التغريد  ملوا�صلة  مر�صحا 
خارج ال�رشب رغم غياب جنمه 
الربازيلي نيمار ب�صبب اليقاف 
لطرده يف املباراة الخرية �صد 
بالن�صبة  ذاته  والأمر  بوردو، 
لليون املنت�صي بفوزه التاريخي 
يف  اليطايل  جوفنتو�س  على 
النهائي  ثمن  الدور  ذهاب 

للم�صابقة القارية العريقة.
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للموؤلفان: ماريو بيكر وروؤوف �سيالن

منظمات املجتمع الإ�سالمي بالغرب.. 
التاريخ والتطورات واآفاق امل�ستقبل

كتاب: »منظمات املجتمع الإ�سالمي يف الغرب.. التاريخ والتطورات واآفاق امل�ستقبل«؛ اجلمَع بني جمموعة من العلماء من دول غربية خمتلفة، وتْركهم 
يختارون ما يعتربونه زوايا غري مكت�سفة، وذات �سلة بدور منظمات املجتمع الإ�سالمي ببالدهم وتطورها؛ فكان هذا الكتاب املهم، الذي ينق�سُم ثالثَة 

اأجزاء ت�سم 12 ف�سال، مبا فيها املقدمة.

وكالت 

م�شاركات  امل�ؤلفان  جمع 
تخ�ش�شات  من  اأكادميًيّا   11
على  ال�ش�ء  لإلقاء  خمتلفة، 
كندا  يف  امل�شلمني  حياة 
واأ�شرتاليا  وفرن�شا  وبريطانيا 
قارات  ثالث  عرب  واأملانيا، 
واجتماعًيّا،  تاريخًيّا  خمتلفة 
التجريبية  روؤاهم  وتبادل�ا 
ج�انب  خمتلف  يف  والنظرية 
منظمات املجتمع الإ�شالمي 
وتنمية  وتاريخ  ال�شتات،  يف 
امل�شلمة  املجتمعات 
امل�شتقبلية  والتحديات 

اأمامها.
الإ�سالم وال�ستات

ملحًة  الأول  اجلزء  يقدم 
امل�ا�شيع  بع�ض  عن  عامة 
بالإ�شالم  املتعلقة  ال�شاملة 
اإىل  وينق�شم  واملغرتبني، 
والثالث(.  )الثاين  ف�شلني 
الربوفي�ش�ر  يتناول  حيث 
كاظمب�ر  املحمد  عبد 
ورئي�ض  الجتماع  علم  اأ�شتاذ 
يف  الإثنية  الدرا�شات  ق�شم 
-يف  بكندا  ليثربيدج  جامعة 
اجلالية  و�شع  الف�شلني-  اأحد 
الأقليات  فقه  يف  امل�شلمة 
وفكرة  بالغرب،  امل�شلمة 

ال�شتات.
ناق�ض كاظمب�ر ظه�ر مدر�شة 
الإ�شالمي،  الفقه  من  جديدة 
اأن  فر�شية  على  مبنية 
ال�شابقة  الفقهية  املقاربات 
قادرة  غري  الإ�شالم  يف 
لأ�شئلة  اإجابات  تقدمي  على 
يقطن�ن  الذين  امل�شلمني 
الغرب، وراأى اأن اأحد العنا�رص 
الرئي�شية للفقه النا�شئ حديثا 
ه� اأن امل�شلمني لديهم التزام 
م�اطنيهم غري  اأخالقي جتاه 
الدميقراطيات  يف  امل�شلمني 
وحاول  الليربالية.  الغربية 
املرتتبة  الآثار  ا�شتك�شاف 
على حياة امل�شلمني يف الغرب 
مع الرتكيز ب�شكل خا�ض على 

كندا.
من  الآخر  الف�شل  ويف 
ماري�  قدم  اجلزء  هذا 
ملنظمات  ا�شتعرا�شا  بيكر 
كاأحد  الإ�شالمي  املجتمع 
يف  املدين  املجتمع  عنا�رص 
الندماج  يف  ودورها  الغرب، 
والتما�شك  املجتمعي 
وامل�اطنة الفعالة للم�شلمني. 
خمتلف  من  اأدلة  وعر�ض 
تتحدى  الغربية  البلدان 
على  املنت�رصة  الت�ش�رات 

اإن  والقائلة  وا�شع  نطاق 
معزولة  الإ�شالمية  الأقليات 

اجتماعيا وذاتيا.
وتظهر البيانات -التي يقدمها 
منظمات  اأن  الف�شل-  هذا 
املجتمع امل�شلم قد اأ�شبحت 
ب�شفة عامة اأطرافا فاعلة يف 
وجمتمعات  مدنية  جمتمعات 
اأن  رغم  متن�عة،  �شيا�شية 
تعزيز  يف  املدنية  قدراتها 
التما�شك الجتماعي ل تزال 
من  كثري  يف  بها  معرتف  غري 
من  باأقل  وتقدر  الأحيان، 
بطريقة  ت�شتغل  ول  قيمتها 

فعالة.
نظرات تاريخية

الثاين  اجلزء  ي�شتك�شف 
املجتمعات  وت�طد  ظه�ر 
يف  وم�ؤ�ش�شاتها  الإ�شالمية 
تطبيق  مع  الغربية،  البلدان 
بكل  خا�ض  تاريخي  منظ�ر 
يف  الف�ش�ُل  وتناق�ض  دولة. 
املعّقد  التن�َع  اجلزء  هذا 
داخل  الكثرية  والأ�ش�ات 
املجّزاأ  التنظيمي  امل�شهد 
للتجمعات  الأحيان  يف معظم 
حمل  البلدان  يف  امل�شلمة 

الدرا�شة.
حامد  �شادق  الدكت�ر 
الدرا�شات  مبركز  الأكادميي 
الإ�شالمية بجامعة اأك�شف�رد، 
ي�شتعر�ض -يف الف�شل الرابع- 
الإ�شالمية  املنظمات  ن�شاأة 
ملحة  ويقدم  بريطانيا،  يف 
املختلفة  املراحل  عامة عن 
الإ�شالمية  التنظيمية  للتنمية 
ال�شن�ات  مدار  على 
كما  املا�شية.  اخلم�شني 
الدينية  الجتاهات  يحدد 
الرئي�شة التي �شاغت بناء تلك 
ه�يتها،  وتك�ين  امل�ؤ�ش�شات 
مع  اخلارجية  وعالقاتها 
الربيطاين  واملجتمع  الدولة 

الأو�شع.
»امل�شجد الكبري يف باري�ض ل 
النقا�ض  يف  مهما  �ش�تا  يزال 
العام ب�شاأن الإ�شالم يف فرن�شا 
التي  الرمزية  للق�ة  نظرا 
ي�ليها ال�شيا�شي�ن الفرن�شي�ن 
ل  امل�شلمني  لكن  للم�شجد؛ 
منظمة  عادة  امل�شجد  يرون 
ول  لهم،  ممثلة  جمتمعية 
لالإ�شالم  معقال  يعتربونه 
املعتدل، وهناك من يرى اأنه 
يخلّد دائما الطرح الك�ل�نيايل 
ح�ل  خطابه  يف  التاريخي 

الإ�شالم«.
على  ال�ش�ء  حامد  وي�شلط 
الأكرث  املنظمات  بع�ض 

الف�شل  يختتم  ثم  ن�شاطا، 
لالجتاهات  تخطيطي  بر�شم 
بني  وامل�شتقبلية  احلالية 
املنظمات  اأن�اع  خمتلف 
الإ�شالمية يف بريطانيا الي�م.

اخلام�ض،  الف�شل  ويف 
اأ�شتاذ  �شيالن  روؤوف  ي�شف 
وعلم  الدينية  الدرا�شات 
حت�ل  الديني،  الجتماع 
العمالة ال�افدة اإىل مهاجرين 
التاريخي  والتط�ر  م�شلمني، 
يف  الإ�شالمية  للمنظمات 
تط�رت  كيف  ويبني  اأملانيا، 
منظمات املجتمع الإ�شالمي 
من الرتكيز على دول اأع�شائها 
الأ�شلية، اإىل لعب دور م�ث�ق 
ال�شيا�شي  املجالني  يف  به 

والعام.
اأماث  ن�را  الدكت�رة  اأما 
والنا�شطة  البارزة  الأكادميية 
واملتخ�ش�شة  املجتمعية 
فتناق�ض  املجتمع،  تنمية  يف 
بناء  ال�شاد�ض-  الف�شل  -يف 
يف  الإ�شالمي  املجتمع 
تقريرا  وتقدم  اأ�شرتاليا، 
ال�ج�د  عن  �شامال  تاريخيا 
الإ�شالمي هناك، الذي ي�شبق 
)وه�  الأول  الأ�شط�ل  و�ش�ل 
 11 لأول  اأعطي  الذي  ال�شم 
عام  اإجنلرتا  غادرت  �شفينة 
م�شت�طنة  اأول  لت�ؤ�ش�ض   1787

اإجنليزية يف اأ�شرتاليا(.
تط�ر  اأماث  وتتناول 
على  الإ�شالمية  املجتمعات 
مر القرون وحتى الي�م، وتقدم 
جداول  عن  جديدة  بيانات 
الأعمال املعا�رصة ملا ت�شميه 
املدين  املجتمع  منظمات 

الإ�شالمية يف اأ�شرتاليا.
جاء  الذي  ال�شابع  الف�شل  يف 
والغرب؟  ال�رصق  »بني  بعن�ان 
الرتاث ال�شتعماري يف م�شجد 
باري�ض الكبري«؛ تقدم ريكاردا 
العل�م  اأ�شتاذة  �شتيغمان 
فريب�رغ  بجامعة  الدينية 
ال�ش�ي�رصية، ملحة �شاملة عن 
التاريخ والدور املعا�رص لأحد 

اأ�شهر امل�شاجد يف اأوروبا.
يف  باأنه  �شتيغمان  وجتادل 
ل  الكبري  امل�شجد  اأن  حني 
النقا�ض  يف  مهما  �ش�تا  يزال 
العام ب�شاأن الإ�شالم يف فرن�شا 
)يرجع ذلك اإىل الق�ة الرمزية 
ال�شيا�شي�ن  ي�ليها  التي 
فاإن  للم�شجد(؛  الفرن�شي�ن 
امل�شجد  يرون  ل  امل�شلمني 
عادة منظمة جمتمعية ممثلة 
معقال  يعتربونه  ول  لهم، 
وتخل�ض  املعتدل.  لالإ�شالم 
الباحثة اإىل اأن امل�شجد الكبري 

يخلّد دائما الطرح الك�ل�نيايل 
ح�ل  خطابه  يف  التاريخي 
الإ�شالم، ويتحدث كـ«�رصقي« 
وهذا  خمتلف،  »اآخر«  اأو 
ولكنه  فرن�شا  يف  قب�له  ميكن 
من  متاأ�شال  جزءا  يك�ن  لن 

املجتمع الفرن�شي ككل.

نقا�سات معا�سرة
اجلزء الثالث من الكتاب يجمع 
التي تناق�ض ق�شايا  املقالت 
وذات  خمتارة،  معا�رصة 
داخل  حاليا  حا�شمة  اأول�ية 
منظمات املجتمع امل�شلم يف 
الدول الغربية. ويحاول بع�ض 
م�شتقبل  يف  النظر  ف�ش�له 

املجتمعات املعنية.
يحاول  الثامن،  الف�شل  ففي 
دوبرناك  جان  من  كل 
الأ�شتاذ املحا�رص يف جامعة 
درا�شات  يف  واخلبري  لينك�لن 
ونا�رص  وال�شيا�شات،  الإثنية 
العل�م  بروفي�ش�ر  وه�  مري 
اإدنربا،  بجامعة  ال�شيا�شية 
بروفي�ش�ر  م�دود  وطارق 
والعل�م  الجتماع  علم 
بري�شت�ل  بجامعة  ال�شيا�شية 
كيف  ا�شتك�شاف  الربيطانية؛ 
عْت املنظماُت امل�شلمة  َمْ��شَ
وي��شح  نف�شها،  بريطانيا  يف 
لالأحداث  ا�شتجابتها  كيفية 
ال�شيا�شية يف البالد، ولل�شغ�ط 
واأي�شا  املطالبات،  وتقدمي 
له  تتعر�ض  الذي  الفهم  ل�ش�ء 

هذه املنظمات.
الثالثة  امل�ؤلف�ن  ويعتمد 
على جمم�عة من املقابالت 
هذه  ملناق�شة  الن�عية، 
وامل�شاريع  ال�شتجابات 
املنظمات  تلك  ت�شعها  التي 
ال�ا�شع  الرف�ض  م�اجهة  يف 
الربيطانيني،  بني  النطاق 
يف  املنظمات  رغبة  لقب�ل 
ممار�شة العمل املدين باله�ية 
بال�شالح  واللتزام  الربيطانية 

العام.
تتحدث كاثرين ب�ل�ك الأ�شتاذة 
العل�م  ق�شم  يف  املحا�رصة 
يف  )واملتخ�ش�شة  ال�شيا�شية 
بجامعة  ال�شيا�شي(  الإ�شالم 
مي�شي�شاغا  يف  ت�رونت� 
التا�شع  الف�شل  يف  بكندا، 
لن�شاء  ال�شفهي  »التاريخ  عن 
وحياتهن  كنديات  م�شلمات 
حياة  وت�شتعر�ض  التنظيمية«، 
امل�شلمات  الن�شاء  من  اثنتني 
كبري  بن�شاط  �شاركن  الالتي 
من  العديد  يف  كمتط�عات 
منظمات املجتمع الإ�شالمي 

بكندا.

الإ�شالم  ي�شمى  ما  »تاأ�شي�ض 
ال�شتات  اإ�شالم  اأو  املغرتب 
اأمام  الطريق  مّهد  اأملانيا  يف 
العرتاف القان�ين بامل�شلمني 
هذا  حدوث  ومنذ  هناك. 
التط�ر؛ حاول �شناع ال�شيا�شة 
هذا  بركب  اللحاق  الأملان 
ال�رصكاء  مع  والعمل  التكامل، 
امل�شلمني للعث�ر على م�شارات 
القان�ين  لالعرتاف  وحل�ل 
واملجتمعات  باملنظمات 

امل�شلمة يف اأملانيا«.

الن�سوية التقليدية
روايتهن  اإن  ب�ل�ك  وتق�ل 
التقليدية«  »الن�ش�ية  ح�ل 
العن�رصية  ح�ل  واآراءهن 
والتمييز اجلن�شي؛ ت�فر �شبيال 
مهما لفهم الن�شاء املحجبات 
الالتي غالبا ما يتم عزلهن عن 
املجتمع الغربي، على اعتبار 
يُزَعم  لدين  تابعات  اأنهن 
يقدم  كما  وقمعي.  اأب�ي  اأنه 
الف�شل �ش�رة للمراأة امل�شلمة 
املنظمات  يف  وم�شاركتها 
بكندا،  الإ�شالمية  املدنية 
النمطية  ال�ش�رة  عن  بعيدا 

وال��شف املب�شط املعتاد.
الذي  العا�رص  الف�شل  ويف 
املجتمع  منظمات  تناول 
ي�شتك�شف  باأ�شرتاليا،  امل�شلم 
علم  اأ�شتاذ  �شهرابي  هادي 
الرتبية  اإدارة  يف  الجتماع 
بجامعة  الجتماعية  والعل�م 
يف  للتكن�ل�جيا  �ش�ينربن 
يَ�رّص  مدى  اأي  اإىل  اأ�شرتاليا، 
منظمات  ت�شكيل  الدين 
مل�اجهة  اإثنية  غري  اإ�شالمية 
�شد  املت�شاعدة  امل�شاعر 
اأ�شرتاليا.  يف  امل�شلمني 
هذا  يف  �شهرابي  ويقدم 
الف�شل نقدا للمذهب الثقايف 
كق�ة   )culturalism(

منظمة لل�شاأن الإن�شاين.
وا�شتنادا اإىل املقابالت التي 
املجتمع  قادة  مع  اأجِريْت 

�شهرابي  يخل�ض  الإ�شالمي، 
اإىل اأن املجتمعات الإ�شالمية 
ظلت  ومنظماتها  الأ�شرتالية 
ب�ش�رة  ومتفرقة  منق�شمة 
الق�ى  اأن  رغم  وا�شحة، 
كان  لها  الداعمة  اخلارجية 

يُفرت�ض اأن جتمعها.
ب�شاأن  يحاجج  ذلك،  ومع 
القادة امل�شلمني  بع�ض  جناح 
قن�ات  بناء  يف  »املعتدلني«، 
وعرب  املجتمع  داخل  ات�شال 
وخلق  املحلية،  املجتمعات 
الإدارية  الهيئات  من  عدد 

والدينية املتماثلة.
ناق�ض  ع�رص  احلادي  الف�شل 
فرن�شا،  يف  الإ�شالم  م�شتقبل 
اأر�شالن  ليلى  حتدد  وفيه 
-التي حتمل �شهادة الدكت�راه 
يف العل�م ال�شيا�شية من جامعة 
لتط�ر  مراحل  عدة  باري�ض- 
والن�شاط  الإ�شالمية  اله�ية 

املجتمعي يف فرن�شا.
من  املراحل  هذه  تبداأ 
متر  من  ثم  اخلفي،  ال�ج�د 
 )Beur( »بي�ر«  بحركة 
العلمانية )حتمل ا�شما م�شتقاً 
على  يطلق  م�شطلح  من 
يف  امل�ل�دين  الأ�شخا�ض 
فرن�شا ل�الدين مهاجرين من 
اإىل  و�ش�ل  اأفريقيا(،  �شمال 
الإحياء وال�شح�ة الإ�شالمية، 
ثم الن�شاط الإ�شالمي و�شع�د 
الإن�شاين  العمل  اأجندة 

ومكافحة الإ�شالم�ف�بيا.
بخالف  اأنه  اأر�شالن  وترى 
اله�يات  �شمة  اأو  العلمانية 
ال�شلبي  التاأويل  فاإن  الدينية، 
العام  اخلطاب  يف  للم�شلمني 
الإ�شالم  حت�يل  يف  ي�شهم 
الرمزية.  الإثنية  من  ن�ع  اإىل 
امل�شلمني  م�شتقبل  و�شيت�شم 
بني  بالت�ترات  فرن�شا  يف 
وكره  الرمزية  الإثنية  هذه 
امتثال  وبني  الإ�شالم، 
ال�شائد  للمجتمع  امل�شلمني 

وطريقة احلياة احلالل.

ع�رص  الثاين  الف�شل  ويف 
روؤوف  يناق�ض  اخلتامي، 
يف  الربوفي�ش�ر  �شيالن 
باأملانيا  اأوزنابروك  جامعة 
يف  لالإ�شالم  امل�شتقبل  اآفاَق 
اأملانيا، والتقدم الذي اأحرزته 
يف  الإ�شالمية  املنظمات 
لالإ�شالم يف  الهيكلي  التكامل 

البالد.
اأثار  الذي  التقدم  هذا 
مناه�شة  وزاد  العن�رصيني 
امل�شلمني، ون�شاأ ب�شببه الكثري 
والت�ترات بني  التحديات  من 
الديني  وال�عي  العلمانية 
الذي  والتطبيع  اجلديد، 
امل�شلم  املجتمع  فيه  يت��شع 
داخل اأملانيا باعتبارها وطنا 

يعي�ش�ن فيه كاأبناء له.
تاأ�شي�ض  باأن  روؤوف  ويحتج 
املغرتب  الإ�شالم  ي�شمى  ما 
اأملانيا  يف  ال�شتات  اإ�شالم  اأو 
العرتاف  اأمام  الطريق  مّهد 
هناك.  بامل�شلمني  القان�ين 
التط�ر؛  هذا  حدوث  ومنذ 
حاول �شناع ال�شيا�شة الأملان 
التكامل،  هذا  بركب  اللحاق 
والعمل مع ال�رصكاء امل�شلمني 
م�شارات  على  للعث�ر 
القان�ين  لالعرتاف  وحل�ل 
واملجتمعات  باملنظمات 

امل�شلمة يف اأملانيا.
حمررا  ي�ؤكد  النهاية  ويف 
الهائلة  اجله�د  اأن  الكتاب 
حققتها  التي  والإجنازات 
املجتمعية  امل�ؤ�ش�شات 
حتظ  مل  الغرب  يف  امل�شلمة 
يف  �ش�اء  الكايف،  بالهتمام 
النقا�شات العامة اأو حتى على 
الأكادميي.  ال��شط  م�شت�ى 
باملجتمعات  ال��ش�ل  واأن 
اإىل حالة  الغرب  امل�شلمة يف 
يف  ال�شحي  الندماج  من 
بالهتمام  يبداأ  جمتمعاتهم 
وحمايتها  امل�ؤ�ش�شات،  بتلك 
اأبنائها  وبع�ض  اأعدائها  من 

على حد �ش�اء.
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وكاالت 

ال�سيا�سي  يثري  الف�سول  يكن  ومل 
الغار،  اأبو  حممد  امل�رصي  والطبيب 
الثورة،  من  الأمريكي  املوقف  حول 
"ثورة  كتاب  �سمن  �سطرين  اأن  اإل 
للكاتب  القومي"  م�رص  تاريخ   1919
عبد الرحمن الرافعي قدما له �رصارة 

النور لي�ساء له طريق البحث.
التي  وال�ستق�ساء  البحث  رحلة 
الغار  اأبو  من  التام  التفرغ  ا�ستلزمت 
انتهت بو�سوله اإىل وثائق نادرة قدمها 
عرب كتابه "اأمريكا وثورة 1919 �رصاب 
وعد ويل�سون" ال�سادر موؤخرا عن دار 
احتفال  كتب  �سل�سلة  �سمن  ال�رصوق 

مبرور مئة عام على الثورة.

اآالف الوثائق

يف مقدمة الكتاب ي�رصح املوؤلف كيف 
لعبت ال�سدف دورها �سواء يف اختيار 
مو�سوع البحث اأو الوثائق التي وقعت 
منتجه  اأ�سا�س  هي  لتكون  يديه  بني 

التاريخي.
يف كتابه عن ثورة 1919 ذكر الرافعي 
اأن الزعيم الوطني �سعد زغلول اأر�سل 
اإىل  رفيقه حممد حممود من باري�س 
وا�سنطن للدفاع عن الق�سية امل�رصية 
مبجل�س ال�سيوخ الأمريكي، واأنه اتفق 
حق  عن  للدفاع  اأمريكي  حمام  مع 

القاهرة يف ال�ستقالل.
حدث  عما  الرافعي  ي�ستطرد  مل 
بدقة يف وا�سنطن، مما دفع اأبو الغار 
املعلومات،  من  مزيد  عن  للبحث 
م�سوؤويل  اإىل  الو�سول  فحاول 
و�سيلة،  من  باأكرث  الكونغر�س  مكتبة 
م�سادفة  التقى  اأن  اإىل  ف�سل  لكنه 
بالقاهرة  الأمريكية  اجلامعة  برئي�س 

فران�سي�س ريت�ساردوين.
وبعد 72 �ساعة من لقائه ريت�ساردوين، 
تلقى اأبو الغار ر�سالة من وليم موبيكي 
الكونغر�س  مكتبة  عن  امل�سوؤول 
وا�ستطاع  الأمريكية،  بال�سفارة 
عن  الوثائق  اآلف  على  احل�سول 
�سفحة،  األف  مئة  اإىل  و�سلت  الثورة 
حتتوي على مناق�سات جلنة العالقات 
اخلارجية مبجل�س ال�سيوخ ومناق�ساته 

فيما يخ�س امل�ساألة امل�رصية.

ويل�سون" "يحيا 

بدايات القرن املا�سي كانت الوليات 
جديدة  كقوة  نف�سها  تقدم  املتحدة 
ميزان  من  ن�سيبها  تاأخذ  لأن  ت�ستعد 
ال�سيطرة على العامل، وهو ما مل يكن 
خافيا على زعماء احلركة الوطنية يف 

م�رص.
الزعماء  جانب  من  الإدراك  هذا 
الرئي�س  دعوة  منطلق  ومن  الوطنيني 
يف  ال�سعوب  حلق  ويل�سون  الأمريكي 
على  �سعد  اأقدم  م�سريها،  تقرير 

مرا�سلته.
واهتم الكتاب بن�رص ن�س اأربع برقيات 
الرئي�س  اإىل  الثورة  قبل  �سعد  اأر�سلها 
و�ساطته  با�ستخدام  يطالبه  الأمريكي 
من اأجل ال�سماح ملمثلي م�رص بال�سفر 
ا�ستقالل  ق�سية  لعر�س  اأوروبا  اإىل 
وذلك  ال�سلح،  موؤمتر  خالل  بلدهم 

بعد اأن منعتهم بريطانيا من ذلك.
يوم  اإر�سالها  مت  برقية  خالل  ومن 
الرقابة  -حجزتها   1919 جانفي   17
النربة  نفهم  اأن  ميكن  الإجنليزية- 
�سعد  ا�ستخدمها  التي  ال�ستعطافية 

يف خماطبة الأمريكيني.
اجلمعية  اأع�ساء  "من  فيها  وجاء 
املوقر  العظيم  للرئي�س  الت�رصيعية 
الذي قاد الوليات املتحدة اإىل اإنقاذ 
الإن�سانية من ويالت احلرب نقدم له 
كل  الدميقراطية  العظيمة  ولأمريكا 
التهاين والإعجاب وطلب تبني مبادئ 
العدالة والإن�سانية وامل�ساواة بالن�سبة 
الوليات  حتيا  امل�رصية..  للق�سية 

املتحدة.. يحيا ويل�سون".
برقياته  من  ن�سخة  ير�سل  �سعد  وكان 
يف  الأمريكي  القن�سل  اإىل  لويل�سون 
م�رص حت�سبا ملنع الرقابة الربيطانية 

من و�سولها اإىل وا�سنطن.
اندالع الثورة

من  �سنة  الأربعني  يقارب  ما  بعد 
عانى  مل�رص،  الربيطاين  الحتالل 
املحتل  �سلب  من  امل�رصيون  فيها 
بلدهم يف حني غرقوا هم يف  ثروات 
بحر الفقر، واندلعت احلرب العاملية 
الأوىل والتي كانت مبثابة الق�سة التي 

ق�سمت ظهر ال�سعب.
بريطانيا  اأعلنت  احلرب  بداية  مع 
احلماية على م�رص، وعزلت اخلديوي 

قبل  من  املحبوب  حلمي  عبا�س 
العرفية،  الأحكام  اأعلنت  كما  ال�سعب 
الآلف من امل�رصيني  مئات  وجندت 
احلدود  على  املعارك  يف  للم�ساركة 
اأعمال  يف  ا�ستخدمتهم  اأو  الليبية 

مدنية.
كل  امل�رصيون  حتمل  ذلك  مع 
اأمل  على  الإجنليزية  الإجراءات 
ح�سولهم على ال�ستقالل كجزاء لهم 
على امل�ساعدات التي قدموها خالل 

احلرب، اإل اأن ذلك مل يحدث.
جتاوز  الوطنيون  الزعماء  وحاول 
دون  احلرب  من  اخلروج  �سدمة 
ا�ستقالل بلدهم، ليطالبوا ب�سفر وفد 
باري�س  يف  ال�سلح  موؤمتر  اإىل  منهم 
على  امل�رصية  الق�سية  ليعر�سوا 
الدول املجتمعة هناك، وهو ما قوبل 
برف�س اإجنليزي ومت نفي �سعد واثنني 

من رفاقه خارج البالد.
اأكرث، فخرجوا  امل�رصيون  يتحمل  مل 
اإىل ثورتهم يف 9 مار�س 1919 لتتمثل 
كل الفئات ال�سعبية يف ال�سارع املحتج، 
واأطلقت  بريطانيا  تراجعت  حتى 
الوطني ورفاقه و�سمح  الزعيم  �رصاح 

لهم بال�سفر اإىل باري�س.
وخالل اأحداث الثورة، اأر�سل عدد من 
واملهنيني  املختلفة  الهيئات  اأع�ساء 
ور�سائل  برقيات  باخلارج  امل�رصيني 
الدبلوما�سية  الوكالة  اإىل  احتجاج 
على  يعرت�س  وجميعها  بالقاهرة، 
م�رص  يف  القهرية  بريطانيا  �سيا�سة 
ق�سية  يف  بامل�ساعدة  ويطالب 

ال�ستقالل.
ومل حترك اخلارجية الأمريكية �ساكنا 
وزادت  بل  امل�رصيني،  نداءات  اأمام 
وا�سنطن يف توجيه تعليماتها ملمثليها 
اأية ت�رصفات ميكن  بتفادي  يف م�رص 

تف�سريها على اأنها داعمة للثوار.
ومن �سمن املرا�سالت التي ن�رصها اأبو 
الغار يف كتابه تلغرافات بني اخلارجية 
حول  الأمريكي  والقن�سل  الأمريكية 
ويليم  الأمريكي  ال�سحفي  املرا�سل 
الثوار  مع  تعاطفه  اأبدى  الذي  األي�س 
بالده  خارجية  وطلبت  امل�رصيني، 
عدم جتديد جواز �سفره ومنعه زيارته 
وو�سل  الربيطانية،  امل�ستعمرات 
منزله  يف  اإقامته  حتديد  اإىل  الأمر 

بوا�سطة قوات اإجنليزية.

�سدمة �ساعقة

باعتباره  نف�سه  يقدم  ويل�سون  كان 
اإعالنه  بعد  خا�سة  لل�سالم  راعيا 
بنظام  وعدا  التي حملت   14 املبادئ 
تقرير  يحقق  قد  جديد  عاملي 
امل�سري لكل ال�سعوب، وهو ما زاد من 
تعلق اآمال امل�رصيني على اأمريكا لنيل 

ا�ستقاللهم.
غري اأن ال�سدمة نزلت على امل�رصيني 
كال�ساعقة حني اأيد الرئي�س الأمريكي 
اإعالن احلماية الربيطانية على م�رص 
بعد انتهاء احلرب العاملية، مبوافقته 
على معاهدة فر�ساي يف جوان 1919.

يف  امل�رصيون  ا�ستمر  ذلك  ورغم 
الوليات  دعم  ك�سب  حماولت 
التالية  الأ�سهر  فخالل  املتحدة، 
اأر�سل �سعد ورفاقه �سيال من الر�سائل 
للرئي�س الأمريكي ملحاولة ا�ستعطافه 
ولكنهم مل يتلقوا اأي رد منه با�ستثناء 

اإقرار �سكرتريه باأن الر�سائل و�سلت.
ومل يكتف �سعد بذلك بل حاول ك�سب 
الأمريكي  ال�سيوخ  جمل�س  اهتمام 
اإىل   1919 ماي   16 يف  برقية  فاأر�سل 
ال�سعب  اإن�ساف  منه  يطلب  املجل�س 

امل�رصي لنيل اأمانيه الوطنية.
كاذب  خرب  ترويج  اإىل  الأمر  وو�سل 
جلنة  باأن  يفيد  امل�رصية  بال�سحف 
ال�سيوخ  مبجل�س  اخلارجية  العالقات 
حتت  لي�ست  القاهرة  باأن  اأقرت 
واإمنا  الربيطانية  اأو  الرتكية  ال�سلطة 
تتمتع باحلكم الذاتي، و�سارع القن�سل 

الأمريكي بنفي اخلرب.

وفد اإىل اأمريكا

عندما �سافر �سعد ب�سحبة وفد ممثل 
باري�س  اإىل  امل�رصي  ال�سعب  عن 
مل  بلدهم  ا�ستقالل  ق�سية  لعر�س 
يجد اهتماما من جانب ممثلي الدول 
ال�سلح،  موؤمتر  حل�سور  املجتمعة 
وفد  �سفر  فكرة  لظهور  دعا  ما  وهو 

اإىل اأمريكا لطرح الق�سية امل�رصية.
وفد م�رصي  �سفر  بريطانيا  ورف�ست 
على  الختيار  فوقع  وا�سنطن  اإىل 
اأحد  وهو  با�سا  حممود  حممد 
الزعماء الوطنيني لل�سفر وحده ليقوم 
عن  ليدافع  اأمريكي  حمام  بتوكيل 
الق�سية امل�رصية اأمام جمل�س ال�سيوخ 

الأمريكي.

ويخ�س�س الف�سل اخلام�س من كتاب 
دفاع  لن�س  ويل�سون"  وعد  "�رصاب 
امل�رصي  للوفد  الق�سائي  امل�ست�سار 
العالقات  جلنة  اأمام  فولك  جوزيف 
اخلارجية مبجل�س ال�سيوخ الأمريكي.

يتقا�سى  كان  فولك  اأن  الكتاب  وذكر 
خم�سة  يعادل  ما  �سهريا،  جنيه  األف 
خدماته  نظري  اآنذاك،  دولر  اآلف 
القانونية للوفد امل�رصي. وا�ستعر�س 
يعي�سها  التي  املعاناة  املحامي 
ال�سعب امل�رصي حتت حكم الحتالل 
تعر�س  الذي  العنف  ذاكرا  الربيطاين 
باأن  وطالب  الثورة  اأحداث  خالل  له 
تكون امل�ساألة امل�رصية �سمن قواعد 
والذي  الأمم  ع�سبة  جمل�س  حتكيم 
ال�سالم  اتفاقية  تاأ�سي�سها  على  ن�ست 

"فر�ساي".

الكتاب  من  ال�ساد�س  الف�سل  وقدم 
العالقات  جلنة  اجتماع  حم�رص  ن�س 
اخلارجية مبجل�س ال�سيوخ يف 25 اأوت 
1919 برئا�سة ال�سيناتور هرني كابوت 

لودج.
وثائق  تُظهر  الغار،  اأبو  وبح�سب 
اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  اجتماعات 
طلبوا  الأع�ساء  اأن  ال�سيوخ  مبجل�س 
معلومات دقيقة عن تفا�سيل القوانني 
وموقف  م�رص،  حتكم  التي  والقواعد 
الربيطاين  الحتالل  قبل  القاهرة 

واملوقف القانوين للحماية.
اللجنة  اأع�ساء  من  عدد  واأبدى 
يف  وحقها  م�رص  ملوقف  تفهما 
باإ�سافة  وطالبوا  امل�سري،  تقرير 

فر�ساي  اتفاقية  يف  حمددة  نقاط 
ع�سبة  دخول  يف  احلق  م�رص  تعطي 
التحكم يف  الأمم ومتنع بريطانيا من 

م�ستقبلها.
الأع�ساء  بع�س  موقف  كان  حني  يف 
ملنع  امل�رصية  للم�ساألة  موؤيد  غري 
تورط اأمريكا يف م�ساكل بعيدة عنها، 
ال�سالم  اتفاقية  اأمور  تعقيد  لعدم  اأو 
تعاطف  ب�سبب  اأو  باإ�سافة حتفظات، 
احلليف  واعتبارها  لندن  مع  بع�سهم 

الأ�سا�سي لوا�سنطن.
ال�سابع  الف�سل  يف  الكتاب  وعر�س 
ال�سيوخ  جمل�س  اجتماع  حم�رص 
والذي  امل�رصية  بامل�ساألة  اخلا�س 

انعقد يف 13 نوفمرب 1919.
اأع�ساء  جانب  من  ال�ستفا�سة  ورغم 
امل�ساألة  مناق�سة  يف  املجل�س 
ومعار�س  موؤيد  بني  امل�رصية 
للتدخل، فاإن ما انتهوا اإليه بخ�سو�س 
اتفاقية فر�ساي نف�سها مل يقدم �سيئا 

ل�ستقالل م�رص.
التفاقية  ال�سيوخ  جمل�س  ورف�س 
ومل  و1920،   1919 عامي  مرتني 
الأمم  ع�سبة  يف  اأمريكا  ت�سارك 
للم�رصيني  الأمل  مبثابة  كانت  التي 

للخال�س من الحتالل.
وراأى اأبو الغار اأن كفاح الوفد امل�رصي 
باأمريكا كانت له نتائج ايجابية بعيدة 
ال�سيوخ  جمل�س  تعرف  فقد  املدى، 
راأي  وتكون  امل�رصية  امل�ساألة  على 
القاهرة  وا�ستفادت  لها،  م�ساند  عام 
اإيجابيا حني بداأت املناق�سة بني لندن 

ووا�سنطن على قيادة العامل لحقا.

ال�سادر حديثًا عن دار ال�سروق امل�سرية ملحمد اأبو الغار

ويل�سون"  وعد  �سراب   1919 وثورة  "اأمريكا 
متتلئ كتب التاريخ مب�سار ثورة 1919 بدءا من حمطة االأ�سباب اإىل نهاية خط املاآالت، وتعرج بع�سها اإىل املواقف االأوروبية منها، غري اأن اأحد املوؤرخني 

مل تاأخذه �سفن الف�سول لعبور املحيط االأطل�سي للبحث عن املوقف االأمريكي من ثورة امل�سريني �سد االحتالل الربيطاين.

كاتب الدولة املكلف باالإنتاج الثقايف، �سليم دادة:

ور�سة دولية حول املقاوالتية الثقافية باجلزائر جوان القادم
بالإنتاج  املكلف  الدولة  كاتب  اأعلن 
من  اأم�س  اأول  دادة،   �سليم  الثقايف، 
دولية  ور�سة  تنظيم  عن  بومردا�س، 
املقاولتية  حول  القادم  يونيو  �سهر 
الفاعلني  بح�سور  باجلزائر  الثقافية 
مع  امليادين  خمتلف  يف  واملتعاملني 

القطاع.
التي  الدولية  الور�سة  هذه  و�ستكون 
و�ساق  قدم  لها على  التح�سري  يجري 
يف  الدولة  كاتب  ي�سيف   - الآن  من 
زيارة  هام�س  على  لل�سحافة  ت�رصيح 
�سهر  بتنظيم  متبوعة   - للولية  عمل 
نوفمرب من نف�س هذه ال�سنة بال�سالون 
الثقافية  للمقاولتية  الأول  الوطني 
واملتعاملني  الفاعلني  جميع  بح�سور 

يف املجال.
املقاولتية  م�سطلح  اعتماد  ومت 
ولي�س  للفعاليتني  كعنوان  الثقافية 

كاتب  يو�سح   - الثقايف  ال�ستثمار 
املقاولتية  اأن  باعتبار   - الدولة 
وبحثي  اإيجابي  "فعل  هي  الثقافية 
"درا�سة  على  مبني  وا�ست�رصايف" 
للواقع والإمكانيات املتاحة" وبالتايل 
اإمكانية اأو حماولة "�سنع الفارق الذي 

يدر على �ساحبه الربح واملنفعة".
املذكورتني   الفعاليتني  تنظيم  وياأتي 
"غياب"  مالحظة  بعد  دادة   ح�سب 
عنا�رص التخطيط والت�سيري والت�سويق 
املقاولت  لدى  والتكوين  والرتويج 
من  كثري  يف  امل�ساريع  اأ�سحاب  اأو 
غيابها  اأ�سبح  بالتايل  و  الأحيان 
م�رصوع  لأي  عائقا  العنا�رص(  )هذه 
يتطلب  الذي  املجال  يف  ا�ستثماري 

الكفاءة املهنية والثقافية والفنية.

اال�ستثمار يف امليدان الثقايف

وقال كاتب الدولة يف ت�رصيح لل�سحافة 
الثانية  الطبعة  افتتاح  هام�س  على 
للمعر�س الوطني لال�ستثمار يف املهن 
الثقافية بدار الثقافة "ر�سيد ميموين" 
باملدينة �سمن زيارة عمل للولية، اأنه 
"من الأكيد باأن ال�ستثمار يف املجال 
الثقايف �سيء مهم جدا و يدر الأرباح 
الوطني  القت�ساد  ينقل  اأن  وميكن 
ثقافة  اإىل  امل�ستهلكة  الثقافة  من 
اقت�سادية  اإ�سرتاتيجية  وفق  م�ساهمة 
باأن ال�ستثمار اخلا�س  فعالة" موؤكدا 
"مهم  الثقايف  امليدان  يف  والعمومي 
نقل  يف  امل�ساهمة  وباإمكانه  جدا" 
الثقافة  من  اجلزائري  القت�ساد 

امل�ستهلكة اإىل ثقافة امل�ساهمة.
الدولة  كاتب  دعا  اآخر،  �سياق  ويف 
يف  الراغب  اجلزائري  ال�سباب 
�سفة  اإىل  فنان  �سفة  من  النتقال 

امليدان  يف  م�ستثمر  اأو  مقاولتي 
التحلي مبخطط   اإىل �رصورة  الثقايف 
الكفاءات  بع�س  واحل�سول على  عمل 
والتجارة  القت�ساد  يف  ال�رصورية 
والقانون واملعامالت وغريها ل�سمان 

جناح ودميومة ال�ستثمار.

اهتمام اجلمهور العري�ض 
وال�سباب اجلامعي

الوطني  املعر�س  فعالية  وحتظى 
يف  الثقافية  املهن  يف  لال�ستثمار 
كاتب  اأ�رصف  التي  الثانية  طبعتها 
باهتمام  افتتاحها،  على  الدولة 
منه  ل�سيما  العري�س،  اجلمهور 
لوحظ  ح�سبما  اجلامعي،   ال�سباب 
وخمتلف  الت�سغيل  وكالت  وحتظى 
والبنوك  ال�سباب  ت�سغيل  دعم  اأجهزة 

امل�ساركة يف هذه الفعالية على مدار 
يومني، بنف�س اهتمام الطلبة وال�سباب 
الفنون  مبختلف  املولع  الهاوي 
اآليات وطرق  ال�ستف�سار حول  بهدف 

التمويل.

م�ساركة 40 عار�سا  و 10 
واليات من الوطن

الوطني  ال�سالون  هذا  يف  وي�سارك   
مديرية  تنظيمه  على  ت�رصف  الذي 
مديرية  مع  بالتعاون  الثقافة 
عار�سا   40 زهاء  بالولية،  الت�سغيل 
يف  �سغرية  خدمات  موؤ�س�سات  اأو 
 10 من  عام  ب�سكل  الثقافة  جمالت 
ي�ستقطب  حيث  الوطن  من  وليات 
هذا  يف  املتاحة  ال�ستثمار  جمالت 
املجال خا�سة منها املتعلقة ب�سناعة 
ال�سينما وامل�رصح والفنون على غرار 

فن عرائ�س القراقوز وتنظيم العرو�س 
املتنوعة  الثقافية  واخلدمات  الفنية 
و  اهتمام  ال�سالون،  بهذا  املعرو�سة 
يف  الراغب  الهاوي  ال�سباب  ف�سول 
اأجنحة  وتتمثل  ال�ستثمار يف املجال 
ال�سالون  لهذا  امل�سكلة  العرو�س 
ملوؤ�س�سة  خم�س�س  جناح  من  كل  يف 
خياطة  و  �سناعة  يف  ت�ستغل  م�سغرة 
عرائ�س القراقوز مبختلف اأ�سكالها و 
اأنواعها و جناح اأخر لعر�س عدد من 
موؤ�س�سات دور الإ�سهار و ن�رص الكتب 
يف خمتلف اللغات و التخ�س�سات اإىل 
جانب اأجنحة اأخرى خم�س�سة لعر�س 
يف  متخ�س�سة  م�سغرة  موؤ�س�سات 
الطرز  و  الألب�سة  و  �سناعة احللويات 
التقليدي و الع�رصي و احللي و الفخار 

و الر�سم على الزجاج.
 وكاالت
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 ك�سفت الكاتبة فريحة بو�سباط  يف هذا احلوار اخلا�ص مع يومية »الو�سط«   عن عالقتها املتينة 
التي تربطها بال�سعر قائلة »  ال�سعر هو العا�سق الذي اختارين قبل اأن اأعرفه »  ،موؤكدة لنا هذه 

املبدعة اأنها تكتب لالإن�سان كاإن�سان قبل كل �سيء ، وعن م�ساكل املجتمع الإن�ساين قاطبة، وعليه 
فلقد �سلطت ال�سوء »النور�سة التاك�سنية » عن م�ساركتها الأخرية  من 18 اإىل 20 فيفري 2020  
يف امللتقى الوطني الثقافة وتر�سيخ النتماء التاريخي والوطني حتت �سعار » مواطن مثقف... 

مواطن فعال« والذي نظم مبنا�سبة يوم ال�سهيد بالتن�سيق مع فرع بيت ال�سعر اجلزائري لولية اأم 
البواقي، ولقد اأف�سحت طالبة ما�سرت 1حقوق الإن�سان والأقليات امل�سلمة بكلية ال�سريعة جامعة 

احلاج خل�سر بباتنة عن  طموحها يف تاأليف كتب اأدبية و كتب اأكادميية يف حدود تخ�س�سها العلمي 
م�ستقبال، وحتدثت عن م�ساركتها يف الكتاب اجلماعي »م�ساعل جزائرية » ،وتطرقت اأي�سا ملوا�سيع 
وق�سايا  تعنى بال�ساأن الأدبي والثقايف بالدرجة الأوىل كاأزمة الن�سر يف اجلزائر وغريها من امل�سائل 

الأخرى التي �سيكت�سفها القراء الأعزاء من خالل هذا اللقاء ال�سيق.

 حاورها: حكيم مالك 

هو  ما  بداية،         .
امللتقى  من  انطباعك 
وتر�سيخ  الثقافة  الوطني: 
النتماء التاريخي والوطني 
القيمة  وماهي  البواقي؟  باأم 
لك  قدمها  التي  امل�سافة 

ككاتبة؟

يل  بالن�سبة  كان  امللتقى  هذا 
حريف  منها  اأطل  ثقافية  نافذة 
الألوان  خمتلفة  ب�ساتني  على 
ر�ؤى  من  فا�ستفدت  �العطور، 
الإبداعية  �ال�سعراء  الكتاب 
الذاتية  مكنوناتي  اكت�ساف  يف 
بن�سمات  قلبي  �اأنع�ست  اخلفية 
حتفيزية، �اأتاح يل الحتكاك بهم 
ال�سعرية  لتطوير جتربتي  فر�سة 
، اأم البواقي حيث يتنف�س ال�سوق 
يعزف  حيث   ، التالقي  ن�سمات 
ال�سعر على اأ�تار اأ�راقي � اأذكر 
اأين قلت على من�ستها ذات يوم : » 
كنت �ساأحدثكم عن غربتي �تعبي 
�سعرت  بعدما  ا�ستحيت  اأين  غري 
اأين يف بيت اأبي » �ال�سكر الكبري 
�ال�ساهرين  للقائمني  �الكثري 
الأدبي   امللتقى  اإجناح هذا  على 
الذي يعد موعدا لل�سعر �احلرف 

�احلب �اجلمال .

.       ملن تقرئني؟ 

يف  الأمومة  غريزة  ت�ساأل  �كاأنك 
اأطفالك  من  طفل  اأي  داخلي: 
من  لكل  اأقراأ  �سدقا،  تختارين؟ 
اأخو�س  �سطر  كل  �فوق  يكتب، 
اأتعلم  قد  الوجود،  مع  معركة 
اأخطاء  اأجتنب  اأ�  جديدة،  فكرة 
عديدة، اأ� اأ�ستمتع يف رحلتي بني 
ميكنني  هذا  ال�سفحات...�مع 
القول اأنني اأع�سق ال�سعر اجلاهلي 
كتب  جانب  اإل  الر��سي  �الأدب 
�لأن  الفكرية...  نبي  بن  مالك 
اإهانة للمثقف كما  ثبات الأفكار 
عن  اأبحث  فاأنا   ، اأد�ني�س  قال 
�اأتطلع   ، �جدت  اأينما  الفكرة 

اإليها حيثما جتددت

.       كيف هي عالقتك 
بال�سعر؟ 

يحييني،  ي�سكنني،  ال�سعر 
ينع�سني، ياأ�رسين �يغويني.. مثله 
بالن�سبة  بالن�سبة يل كمثل اخلمر 
ع�سق  خيمة  اإنه  نوا�س،  لأبي 
اأز�رها  �قافية  ر�ي  بني  ن�سبت 
كلما اأحرق ر�حي جمر الأ�سقام 
فتحيط بي ظالل العافية �ال�سعر 
هو العا�سق الذي اختارين قبل اأن 

اأعرفه .

.       حدثينا عن تفا�سيل 
التي  اجلديدة  روايتك 

�سرتى النور قريبا ؟

بتفا�سيلها  اأحتفظ  اأن  اأف�سل 
اأن  ميكنني  ل   ، حاليا  لنف�سي 
اأر�سم مالمح طفلتي الأ�ىل قبل 
الن�رس.. دار  رحم  من  تولد  اأن 
ر�اية  اأنها  قوله  ميكنني  ما  كل 
�اآمل   ، ديني   ، اإن�ساين  بعد  ذات 
اأن تكون اإ�سافة ذات نفع �طيب 
الأدبية  �اإ�سالح يف �ساحتنا  �قع 

اجلزائرية.

لنا  ت�سفني  كيف         .
جتربتك مع الكتب اجلماعية 

:«م�ساعل جزائرية« ؟

جدا  ثمينة  كانت  التجربة  هذه   
حريف  األب�ست   ، يل  بالن�سبة 
�ساعدتني   ، الن�سج  من  معطفا 
اأفكاري  ذاتي ��سقل  تقييم  على 
، �سف اإىل كونها اأهدتني الفرحة 
اأرى  مرة  اأ�ل  باعتباري  الأ�ىل 
ال�سفحات  على  ترتبع  حر�يف 
مبدعات  يجمع  كتاب  ح�سن  يف 
خمتلفة.  �باألوان  جزائريات 
» م�ساعل  �قد �ساركت يف كتاب 
جزائرية » بن�س » اأحببتك باأكرث 
من قلب » �ما غر�س الده�سة يف 
اإعجاب  هو  فرحتي  �زاد  عيني 
بر�سائل  �اإغراقي   ، به  القراء 

الود �التقدير.

تدر�سني  اأنك  مبا         .
خل�سر  حممد  بجامعة 
حركية  هناك  فهل  بباتنة، 

معرفية اأم ل؟

يف  معرفية  حركة  هناك   ، نعم 
 ، بباتنة  خل�رس  احلاج  جامعة 
هناك ملتقيات علمية �ثقافية ، 
ن�ساطات دينية � �م�سابقات اأدبية 
�فكرية... �سف اإىل �جود كوكبة 
�املثقفني  الأ�ساتذة  اأخيار  من 
يف  الفعال  الفرد  لبناء  ��سعيهم 

بيئته �جمتمعه الإن�ساين

.       هل تر�سحت جلائزة 
جزائرية؟  اأو  عربية  اأدبية 
امل�ساركة  تنوين  وهل 

م�ستقبال؟

ل ، مل اأتر�سح من قبل لأي جائزة 
حاليا  لأين  جزائرية  اأ�  عربية 
اأطالع اأكرث ، اأكون ملكتي الأدبية 
اأنوي  حريف..لكني  اأ�سقل   ،

امل�ساركة م�ستقبال باإذن اهلل.

التي  الهموم  ماهي         .
ومقا�سمة  ر�سدها  تودين 
موؤلفاتك  خالل  من  القراء 

القادمة؟

من  جزء  املجتمع،  من  فرد  اأنا 
عابر،  كل  يف  نف�سي  اأجد  الكل، 
ج�سدي  فت�سيب  الإن�سان  يتاأمل 
اأكتب  فاأنا  �عليه  احلمى، 
�سيء،  كل  قبل  كاإن�سان  لالإن�سان 
له  ي�سيف  ما  كل  عن  �اأكتب 
�اخلري  احلب  عن  جميال،  �سيئا 
املجتمع  م�ساكل  �عن  �اجلمال 
اأدق  قاطبة...بعبارة  الإن�ساين 
اأن حرب قلمي هو  القول  ميكنني 

الإن�سانية.

.       ما هو ال�سبيل الأمثل 
العربية  اللغة  لرتقية 
علم  لغة  لت�سبح  وتطويرها 

وتكنولوجيا؟

اللغة  لرتقية  الأمثل  ال�سبيل 

اإنهاء  هو  �تطويرها  العربية 
غربتنا عنها اأ� بالأحرى غربتها 
بيننا.. لبد من املعرفة العميقة 
بهذه اللغة العريقة �ذلك بحفظ 
�ترتيله  �تف�سريه  الكرمي  القراآن 
�التنقل بني رفوف الكتب �د�ا�ين 
بقواعدها  بالعلم  القدامى، 
لأبنائنا  �اأ�سولها...بتحبيبها 
بدل  اإتقانها  على  �ت�سجيعهم 

جعلها يف ذيل قافلة اللغات.

.       هل �ساهم الفاي�سبوك 
يف التعريف باأعمالك؟ وهل   
مع  الحتكاك  من  مكنك  
كل  يف  واملبدعني  الأدباء 

مكان؟

نعم ، الفي�سبوك هو تلك ال�سفينة 
الإن�ساين  جمتمعنا  حتمل  التي 
�تبحر به يف هذا العامل.. �ساهم 
يل  �اأتاح  تطوير حريف  كثريا يف 
ال�ساحة  على  النفتاح  فر�سة 
بالأدباء  �الحتكاك  الأدبية 
اجلزائر  من  �ال�سعراء  �الكتاب 

�خارجها.

.        ملاذا تعاين اجلزائر 
وماهي  الن�سر؟  اأزمة  من 
تقرتحينها  التي  احللول 
توزيع  و�سمان  لإنعا�سه 
داخليا  اجلزائري  الكتاب 

وخارجيا؟

اأ�سبحت  الن�رس  د�ر  اأن  اأعتقد 
دار  جتد  ما  فنادرا  جتارية، 
�النوعية،  بالكيف  تهتم  ن�رس 
يف  اأدبية  نه�سة  نحقق  �كي 
لبد  �العربية  الوطنية  ال�ساحة 
هيبتها  الن�رس  لد�ر  تعاد  اأن 
العمل  التمييز بني  �قدرتها على 
يدرك  اأن  �الرداءة...لبد  اجليد 
املتطفلني على الأدب اأنه عليهم 
القراءة  ثم  القراءة  ثم  القراءة 
م�ستوياتهم  �رفع  الكتابة،  ثم 
حر�فهم  �ترميم  املعرفية 
�بعدها �ست�سعهم ال�ساحة الأدبية 

بكل �سوارعها.

مدينة  عن  كلمة         .
تاك�سنة بجيجل؟ 

تاك�سنة هي م�سقط راأ�سي �مهد 
متتد  التي  احلب  �اأر�س  حريف، 
بهوائها  �متتزج  عر�قي،  فيها 
اأنفا�سي ..اإنها ع�سقي الأبدي، ل 
هي  ت�سكنني..  ما  بقدر  اأ�سكنها 
ال�سعر  ريفية جميلة حد  منطقة 
�عذ�بة  هوائها  بنقاء  �الألق 
مائها ��سفاء �سمائها �اخ�رسار 
عا�سمة  عليها«  يطلق  جبالها.. 
يلفها  ما  فكثريا  ال�سباب« 
ال�سباب فتبد� كما�سة القطن، اأ� 
كعر��س يحيط بها ثوبها الأبي�س 
�الفاتن.. �كثريا ما جتذب ال�سياح 
�سيفا باعتدال حرارتها، �ظالل 
اأ�سجارها، �عذ�بة منابعها �نقاء 
فهم  �سكانها  اأما  �سوارعها.. 
جتدهم  �طيبة،  �قيم  دين  اأهل 
يتعا�نون فيما بينهم، �يحرتمون 
دائما  �ي�سعون  البع�س  بع�سهم 
�التقاليد  الأ�سالة  على  للحفاظ 
اأطلق  فلقد  لذا   ، �القيم  القيمة 
التاك�سنية«  النور�سة   « لقب  علي 
لكوين اأتغنى بتاك�سنة اأينما ذهبت 
� اأحملها  يف داخلي اأينما نزلت.   

الكتابة  .       هل تنوين 
عن الأديان م�ستقبال ؟

عز�جل  املوىل  اأن  مبا   ، بلى 
�قامت   ، نوره  لأحمل  اختارين 
طالبة  باعتباري  احلجة  علي 
لي�ست  فغايتي   ، العلوم  اأ�رسف 
�سهادة  على  احل�سول  جمرد 
، �قلم  �اإمنا امتالك قلب رباين 
لبناء  الإ�سالمية  الدعوة  حربه 
قراآنية  مبعايري  م�سلم  جمتمع 
��سمائل حممدية.. �عال�ة على 
رغبتي يف تاأليف كتب اأدبية اأفكر 
يف تاأليف كتب اأكادميية يف حد�د 

تخ�س�سي العلمي م�ستقبال.

الطموحات  ماهي         .
التي ت�سعني لتحقيقها؟

اأينما  كالغيث  اأكون  اأن  اأطمح 
�قع نفع، حتييني فكرة اأن اأترك 
الآخرين  نفو�س  يف  طيبا  اأثرا 
فكرة  �تقتلني   ، ذرة  مثقال  �لو 
هذا  يف  مهملة  كتلة  اأكون  اأن 
العامل �قد ا�ستخلفنا الرحمن يف 
العلمي  ال�سعيد  فعلى  اأر�سه... 
اأطمح اأن اأ�سبح دكتورة �نا�سطة 
�على   ، الإن�سان  حقوق  يف 
اأ�سبح  اأن  اأرغب  الأدبي  ال�سعيد 
كاتبة مثقفة �عميقة يجد نف�سه 

يف كتاباتها كل اإن�سان.

.        ملن توجهني كلمتك 
الأخرية؟

هذه  على  لك  �سكري  جزيل   
طاقم  �لكل  الطيبة،  اللتفاتة 
تتيح  التي   « الو�سط   « جريدة 
م�ساحة لأهل القلم لتزهر عليها 
الكتاب  �اأن�سح  حر�فهم... 
ثم  القراءة  ثم  بالقراءة  اجلدد 
الكتابة...�اأقول  ثم  القراءة 
احتكاككم  عند  تياأ�سوا  ل  لهم: 
الإبداع  فمعادن  بالظر�ف، 
فيكم �ستزداد بريقا... كل احلب 
�ال�سعر �اجلمال لقراء جريدة » 

الو�سط » دمتم اأ�فياء.

الكاتبة فريحة 
بو�سباط يف �سطور ...

تاك�سنة  من  بو�سباط  فريحة 
ما�سرت  طالبة  جيجل.  �لية 
�الأقليات  الإن�سان  1حقوق 
جامعة  ال�رسيعة  بكلية  امل�سلمة 
احلاج خل�رس بباتنة، �ساركت يف 
�سعراء  ملتقى«   : ملتقيات  عدة 
 ، البواقي  باأم  �طننا«  رحاب  يف 
امللتقى الأدبي » مواطن مثقف ، 
مواطن فعال » يف الولية نف�سها 
يوم   ، مليلة  بعني  اأدبي  ملتقى   ،
اإ�سافة   ، ببالعة  �ال�سعر  الأدب 
اإىل جل�سات اأدبية ��سعرية مبيلة 
يف  م�ساركات  عدة  �لها  �جيجل 
»م�ساعل  ككتاب  جماعية  كتب 
جزائرية »، كتاب »مللمة �ستات«.. 
�حاليا تتمم عملها الر�ائي الأ�ل 

الذي �سيخرج للنور قريبا.

حرب قلمي الإن�سانية
الكاتبة فريحة بو�سباط يف حوار خا�ص مع »الو�سط »:
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التوت يخف�ض خطر 
الإ�ص�بة ب�أمرا�ض القلب

مب�شاركة  درا�شة  لندن  يف  امللك  كلية  من  باحثون  اأجرى 
علماء من جامعات اأملانية واإ�شبانية، اأكدت اأن تناول التوت 
قد يقلل من خطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب، ووجد الباحثون 
اأن امل�رشوب ال�شيفي البارد من التوت يحافظ على الأوعية 

الدموية �شحية وي�شاعد على حت�شني الدورة الدموية.
وقام الباحثون بفحو�شات دم وبول للم�شاركني قبل �رشبهم 
ذلك  من  يوم  وبعد  �رشبه،  من  �شاعتني  وبعد  الع�شري، 
ا�شتهلكوا م�رشوب  الذين  لدى امل�شاركني  النتائج  وك�شفت 
بوا�شطة  لل�رشايني  اأف�شل  متددا  �شاعتني،  بعد  التوت، 
تدفق  زيادة  عند  ال�رشيان  ات�شاع  وهو   ،)FMD( التدفق 
الدموية  الأوعية  بطانة  �شحة  على  موؤ�رشا  يعد  ما  الدم، 
ويعتقد الباحثون اأنه اإذا كان التوت قادرا على تغيري متدد 
الإ�شابة  خطر  من  �شيقلل  فاإنه  كافية،  لفرتة  ال�رشايني 
اآخر  حتليل  15%واأظهر  اإىل  ت�شل  بن�شبة  القلب  باأمرا�ض 
اليوروليثني  مركب  م�شتويات  يف  ملحوظة  زيادة  هناك  اأن 
متدد  حت�شن  مع  للم�شاركني  الأي�شي   »urolithin«
ال�رشايني. وهذه العملية تنتج بف�شل بكترييا الأمعاء، حيث 
يقوم اجل�شم بال�شتجابة ملادة كيميائية موجودة يف التوت 
معروفة با�شم »ellagitannins«وت�شاف هذه النتائج اإىل 
القائمة املتزايدة من الأدلة ب�شاأن فوائد ا�شتهالك التوت 

وخا�شة الأحمر.

م�دة كيمي�ئية يف م�صحوق الك�ري 
تق�وم الأورام ال�صرط�نية

ك�شفت درا�شة حديثة قام بها علماء من جامعة كاليفورنيا اأن مادة 
ويعتقد  ال�رشطان  تقاوم  اأن  ميكن  الكاري  م�شحوق  يف  كيميائية 
العلماء اأن الكركمني )Curcumin(، وهي مادة كيميائية يف الكركم 
الأورام  منو  تبطئ  اأن  ميكن  الأ�شفر،  لونه  الكاري  م�شحوق  تعطي 
ال�رشطانية يف الثدي والدم، عرب جعل اخلاليا ال�رشطانية اأقل قدرة 
الذي  الكركمني،  يكون  وقد  اأخرى.  خاليا  تدمري  اأو  حتطيم  على 
اأقوى  ال�رشطان،  حماربة  على  قدرة  له  اأن  املا�شي  يف  يعتقد  كان 
�شائعة  الأدوية  دمج  وعند  �شابقا.  يعتقد  كان  مرة مما   500 بن�شبة 
اأن  الختبارات  وجدت  الكركم  مع  الدم  �رشطان  لعالج  ال�شتخدام 
الكركمني جعلها تعمل ب�شكل اأف�شل، و�شاعد يف التقليل من اآثارها 
كانت  الفئران  على  التجارب  نتائج  اإن  الباحثون  ويقول  اجلانبية 
»غري متوقعة«، وياأملون الآن يف تطوير عالج ال�رشطان با�شتخدام 
لأنها  ال�رشطان  ملحاربة  املادة  هذه  ا�شتخدام  وميكن  الكركمني 
الإنزميات  من  حمددة  اأنواع  بني  تربط  الدم،  يف  تتواجد  عندما 
ت�شمي »DYRK2«، وعند ات�شال الثنني، ل ميكن للخاليا اأن تتكاثر 
القدرة  لل�رشطان هي  املميزة  ال�شمة  اأن  الباحثون  ويو�شح  ب�رشعة 
من  اإبطاوؤها  ميكن  ولكن  بها،  التحكم  ميكن  ل  ب�رشعة  النمو  علي 
خالل الكركمني ويو�شح الباحث �شوراف بانريجي اأنه »ب�شكل عام، 
يتم طرد الكركمني من اجل�شم ب�رشعة كبرية، ولكي ي�شبح دواء فعال، 
فاإنه يحتاج اإىل تعديل لدخول جمرى الدم والبقاء يف اجل�شم لفرتة 

كافية ل�شتهداف ال�رشطان«.

م�ص�رات انت�ص�ر فريو�ض »كورون�«
اإىل  ال�شني  علماء  تو�شل 
انتقال  باأن  يفيد،  ا�شتنتاج 
فريو�ض »كورونا« من �شخ�ض 
اإىل اآخر بداأ يف �شهر نوفمرب 
 ،2019 دي�شمرب  بداية  اأو 
اإىل  اآخر  مكان  من  وانتقل 
للماأكولت  هوانان  �شوق 
البحرية يف ووهان وقد حلل 
اجلينية  البيانات  اخلرباء 
فريو�ض  من  عينة   93 لـ 
يف  جمعها  مت  »كورونا«، 
 ، قارات  اأربع  يف  دولة   12
طرق  م�شادر  اإىل  بالإ�شافة 
العدوى والتوزيع. وات�شح اأن 
�شوق  يف  ما  �شخ�ض  اإ�شابة 
من  كان  البحرية  املاأكولت 
وهذا  اأويل«.  »مري�ض  قبل 
باأن  القائلة  النظرية  يوؤكد 
مل  البحرية  املاأكولت  �شوق 
فريو�ض  انت�شار  م�شدر  يكن 
»كورونا«. كما يوؤكد اخلرباء، 

انت�رش عرب  املر�ض  اأن  على 
ثالثة م�شارات.

اإثبات  من  اخلرباء  ومتكن 
اأن مدينة ووهان هي م�شدر 
الإ�شابات يف ت�شع مقاطعات 

�شينية و11 دولة اأجنبية. كما 
حددوا ثالثة م�شادر حمتملة 
العدوى يف مقاطعة  لنت�شار 
يف  وم�شدرين  غواندونغ، 
واأثبت  وتايوان،  ت�شونغت�شينغ 

ل  ما  وجود  اأي�شا  اخلرباء 
لإ�شابة  م�شدرين  عن  يقل 
املر�شى يف اأ�شرتاليا وفرن�شا 
واليابان والوليات املتحدة.

�صحة

خلطورته على ال�سحة

طبيب رو�صي يدعو اإىل منع الو�صم

غينادي  الطبيب  دعا 
الأول  النائب  اأوني�شينكو، 
لرئي�ض اللجنة العلمية والتعليم 
منع  اإىل  الدوما،  جمل�ض  يف 

ال�شحة  الو�شم خلطورته على 
حب  يرتبط  للطبيب،  ووفقا 
الو�شم بفرط اإنتاج الهرمونات 
حديث  يف  وقال  اجلن�شية. 

تتحدث«،  »مو�شكو  لإذاعة 
لالأزمة  حاد  مظهر  هو  »هذا 
التي  الروحية،  الفكرية 
منع  يجب  عموما  نواجهها. 

جميع اأنواع الو�شم«.
عمل  ي�شبب  قد  واأ�شاف، 
باأمرا�ض  الإ�شابة  الو�شم 
قاتلة، وقال »اأي مادة كيميائية 
اجللد،  طبقة  تركيب  تدخل 
واأي  اأن ت�شكل خطورة.  ميكن 
اأن يحدث  ج�شم غريب ميكن 
التهابات قيحية قد تتطور اإىل 
»من  خبيثة«واأ�شاف،  اأورام 

البدائية  العادة  هذه  اأتت  اأين 
القدماء  كان  �شحيح  الغريبة؟ 
اأج�شامهم  على  ير�شمون 
ر�شوما قبيحة لتخيف الأرواح. 
ولكن عندما الفتيات وال�شباب 
فكيف  الآن،  ذلك  ينق�شون 
�شيتخل�شون منها عند تقدمهم 
�شيو�شحون  وكيف  بالعمر، 
واأحفادهم.«   لأولدهم  ذلك 
اأن  �شبق  اآخر  نائبا  اأن  ويذكر 
من  املراهقني  منع  اقرتح 
�شلبا  يوؤثر  لأنه  الو�شم،  عمل 

يف التطور النف�شي لل�شخ�ض.

اأن  اإىل  درا�شة جديدة  تو�شلت 
ي�شتخدمون  الذين  املراهقني 
اليوم  يف  مرات  عدة  اأجهزتهم 
لالإ�شابة  عر�شة  اأكرث  كانوا 
النتباه/  نق�ض  با�شطراب 
 )ADHD( الن�شاط  فرط 

خالل العامني املقبلني.
و�شائل  اأن  النتائج  تثبت  ل 
الإعالم الرقمية هي امل�شوؤولة 
من  العديد  فهناك  ذلك  عن 
توؤثر  التي قد  الأخرى  العوامل 
على احتمالية اإبالغ املراهقني 
نق�ض  ا�شطراب  اأعرا�ض  عن 

النتباه/ فرط الن�شاط، مثل:
دخل الأ�رشة ما اإذا كان الأطفال 

يعانون من اأعرا�ض الكتئاب
التدخني

�رشب  املخدرات  ا�شتخدام 
الكحول

مل يكن من ال�شهل قيا�ض مدى 
اأطفالهم،  على  الوالدين  تاأثري 
املراهقني  بع�ض  يكون  قد 
هواتفهم  ي�شتخدموا  مل  الذين 
با�شتمرار لديهم قواعد �شارمة 
يف املنزل اأو اأن الأباء ي�شجعون 
بن�شاط  القيام  على  اأطفالهم 

اإيجابي يعزز منوهم العقلي.
الهاتف  تكنولوجيا  تختلف 
اأي  اأو  التلفاز  عن  املحمول 
الأخرى  الرقمية  الو�شائل 
التوا�شل  اإمكانية  ب�شبب 
امل�شتمر وامل�شاركة امل�شتمرة 

على مدار اليوم.
م�شاكل يف  الأطفال  يواجه  قد 

التاأخري  مع  التعامل  اأو  ال�شرب 
التحفيز  على  اعتيادهم  ب�شبب 
ذلك  اإىل  بالإ�شافة  امل�شتمر. 
ت�شتخدم  عندما  عادة  اأنه 
خمتلفة،  مبهام  تقوم  هاتفك 
عندما  البع�ض  يعاين  قد  لذا 
يحني الوقت للرتكيز على �شيء 

واحد فقط.
ا�شتملت الدرا�شة على ما يقرب 
املدار�ض  يف  طالب   2600 من 
م�شخ�شني  يكونوا  مل  الثانوية 
النتباه/  نق�ض  با�شطراب 
البداية،  يف  الن�شاط  فرط 
كل  ا�شتبيانات  الطالب  واأكمل 
ت�شاأل  عامني  ملدة  اأ�شهر  �شتة 
ا�شطراب  اأعرا�ض  اأي  عن 

نق�ض النتباه/ فرط الن�شاط.

وجدت الدرا�شة اأنه لكل ن�شاط 
الطفل  ميار�شه  اإ�شايف  رقمي 
احتمالت  اإن  يوم،  كل  يف 
ا�شطراب  باأعرا�ض  الإ�شابة 
الن�شاط  فرط  النتباه/  نق�ض 

ترتفع بن�شبة %10.
ت�شخي�ض  الباحثون  يحاول  مل 
ا�شطراب فرط احلركة ونق�ض 
قد  بل  ر�شمي؛  ب�شكل  النتباه 
�شاألوا فقط عن الأعرا�ض. من 
م�شكالت  بع�ض  اأن  املحتمل 
م�شكالت  تعك�ض  الأطفال 
نق�ض  ا�شطراب  غري  اأخرى 
مثل  الن�شاط،  فرط  النتباه/ 
احلرمان من النوم لوقت طويل 
جًدا ب�شبب الن�شغال باجلهاز.

عند املراهقني

 هل حتفز الهواتف الذكية اأعرا�ض ا�صطراب نق�ض
 النتب�ه وفرط الن�ص�ط ؟



والأمرا�ض  الأوبئة  انت�شار  بات 
املعدية اأمراً ل مفر منه، وبخا�شة 
املناخية  التغريات  ع�رص  يف 
وظهرت  الطبيعية،  والكوارث 
اأنفلونزا  مثل  جديدة  اأمرا�ض 
واأنفلونزا  والإيدز،  الطيور، 
اخلنازير، وال�شار�ض، وجنون البقر، 
لأحد  يكن  مل  جديدة  اأوبئة  وكلها 
العلماء  ولكن  قبل،  من  بها  علم 
يوؤكدون اأن الفريو�شات لديها القدرة 
على التطور وتغيري �شكلها ومقاومة 
الفريو�شات  كانت  ولذلك  الأدوية، 
من  املليارات  اأرواح  ح�شد  وباء 

الب�رص عرب التاريخ.
النبي �شلى  ر  الإناء وقد حَذّ غطوا 
اهلل عليه و�شلم من انت�شار الأمرا�ض 
اأ�شبابها،  اإىل  واأ�شار  والأوبئة، 
تنت�رص  موا�شم  لها  اأن  واأخرب  بل 
لها  و�شع  ذلك  على  وعالوة  فيها، 
قبل  الناجعة،  الوقائية  الو�شفات 

قال  الإن�شان،  وتوؤذي  تتف�شى  اأن 
�شلى اهلل عليه و�شلم: »غطوا الإناء 
ليلة  ال�شنة  يف  فاإن  ال�شقاء  واأوكئوا 
لي�ض  باإناء  مير  ل  وباء،  فيها  ينزل 
عليه  لي�ض  �شقاء  اأو  غطاء،  عليه 

وكاء، اإل نزل فيه من ذلك الوباء«.
النبي  اأن  اأثبت الطب احلديث  وقد 
الوا�شع  هو  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
ال�شحة  حفظ  لقواعد  الأول 
الأوبئة  عدوى  من  بالحرتاز 
تبني  فقد  املعدية،  والأمرا�ض 
يف  ت�رصي  املعدية  الأمرا�ض  اأن 
اإن  بل  ال�شنة،  من  معينة  موا�شم 
من  معني  عدد  كل  يظهر  بع�شها 
ل  دقيق  نظام  وح�شب  ال�شنوات، 
اأمثلة  من  الآن،  حتى  تعليله  يعرف 
الأطفال،  و�شلل  احل�شبة،  اأن  ذلك 
والتيفود  واأكتوبر،  �شبتمرب  تكرث يف 
الكولريا،  اأما  ال�شيف  يف  يكرث 
�شنوات  �شبع  كل  دورة  تاأخذ  فاإنها 

واجلدري كل ثالث �شنوات.
اأوبئة مو�شمية وهذا يف�رص الإعجاز 
اهلل  �شلى  الر�شول  قول  يف  العلمي 

عليه و�شلم: »اإن يف ال�شنة ليلة ينزل 
اأوبئة مو�شمية ولها  اأي  فيها وباء«، 
اأوقات معينة، كما اأنه �شلى اهلل عليه 

و�شلم اأ�شار اإىل اأهم الطرق للوقاية 
من الأمرا�ض يف حديثه: »اتقوا الذر 
- هو الغبار- فاإن فيه الن�شمة«، اأي 

امليكروبات، فمن احلقائق العلمية 
بعد  اإل  معروفة  تكن  مل  التي 
بع�ض  اأن  امليكرو�شكوب،  اكت�شاف 
بالرذاذ  تنتقل  املعدية  الأمرا�ض 
بالغبار،  املحمل  اجلو  طريق  عن 
بالذر،  احلديث  يف  اإليه  وامل�شار 
واأن امليكروب يتعلق بذرات الغبار 
بذلك  وت�شل  الريح  حتملها  عندما 
وهذه  ال�شليم،  اإىل  املري�ض  من 
هي  بالن�شمة  للميكروب  الت�شمية 
الفريوز  بني-  فقد  ت�شمية،  اأ�شح 
الن�شمة  اأن  قامو�شه  يف  اأبادي- 
تطلق على اأ�شغر حيوان، ول يخفى 
باحلركة  مت�شف  امليكروب  اأن 
امليكروب  ت�شمية  اأما  واحلياة، 
على  تنطبق  ل  فت�شمية  باجلرثوم 
�شيء  كل  جرثومة  لأن  امل�شمى 
من  وهذا  اخل�شب  ذرة  حتى  اأ�شله 
بها  جاء  التي  الطبية  املعجزات 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.
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�لنبي يحذر من �نت�سار �لأمر��ض �ملعدية يف مو��سم حمددة

قطع �لطرق �ملو�سلة 
لهذه �لكائنات �إيل �جل�سم

الكائنات  لهذه  املو�شلة  الطرق  قطع  يجب  ثانًيا: 
ال�رصيعة  ن�شو�ض  ا  اأي�شً �شمنته  وهذا  اجل�شم،  اإيل 
بني  للحيلولة  التالية  التدابري  ف�رصعت  الإ�شالمية، 

الكائنات املمر�شة والإن�شان:
1 - نظافة البيئة املحيطة بالإن�شان وتتمثل يف:

- نظافة امل�شاكن والأفنية.
اإن اهلل طيب  قال ر�شول اهلل )�شلي اهلل عليه و�شلم(: ) 
يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كرمي يحب الكرم، 
جواد يحب اجلود، فنظفوا اأفنيتكم ول ت�شبهوا باليهود( 

رواه الرتمذي.

نظافة �لطرقات 
و�أماكن �لتجمع

حث النبي �شلي اهلل عليه و�شلم علي اإماطة الأذى عن 
الطريق وعدم التخلي يف طريق النا�ض وظلهم، فقال: 
عر�شت علي اأعمال اأمتي ح�شنها و�شيئها فوجدت يف 
حما�شن اأعمالها الأذي مياط عن الطريق، ووجدت يف 
م�شاوئ اأعمالها النخامة تكون يف امل�شجد ول تدفن . 
ا: الب�شاق  رواه م�شلم. وقال �شلي اهلل عليه و�شلم اأي�شً

يف امل�شجد خطيئة وكفارتها دفنها، راه البخاري،
قالوا  اللعانني:  اتقوا  وال�شالم:  ال�شالة  عليه  قال  كما 
وما اللعانان يار�شول اهلل ؟ قال الذي يَتََخلَّي يف طريق 

النا�ض وظِلّهم ، رواه م�شلم.
حيث اإن املناطق الباردة الرطبة، وذات الظل تعترب جًوا 
مالئًما لنمو اأغلب اأنواع البكرتيا وبوي�شات الديدان ، 
وذلك خللوها من تاأثري الأ�شعة فوق البنف�شجية القاتلة 
م�شادر  من  يعتربان  والرباز  البول  اأن  ومبا  للجراثيم، 
الواحد من الرباز  اأن اجلرام  هذه اجلراثيم والديدان 
الر�شول  ن�شح  لذا  جرثومة،  األف  مائة  علي  يحتوي 

)�شلي اهلل عليه و�شلم( بعدم التبول والتربز يف الظل.

�لعزل و�حلجر �ل�سحي
�شلي  الر�شول  و�شع  والأوبئة  الأمرا�ض  لنت�شار  منًعا 
اهلل عليه و�شلم قاعدتني تعتربان من اأ�شا�شيات الطب 

الوقائي وهما:
ل  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلي  فقال  ال�شحي،  العزل  اأولً: 

يوردن ممر�ض علي م�شح ، رواه ال�شيخان.
ثانًيا: احلجر فقال ر�شول اهلل �شلي اهلل عليه و�شلم: اإذا 
وقع  واإذا  تدخلوها،  فال  اأر�ض  يف  بالطاعون  �شمعتم 

باأر�ض اأنتم بها فال تخرجوا منها ، رواه ال�شيخان .

حفظ �لهو�ء و�ملاء
اإن نفح الرذاذ وزفره يوؤدي اإيل انتقال كثري 
و�شلل  كالأنفلونزا،  املعدية  الأمرا�ض  من 
الأمرا�ض  من  وغريه  وال�شل   ، الأطفال 
�شلي  اهلل  ر�شول  وجه  لذلك   ، الفريو�شية 
اهلل عليه و�شلم اإيل عدم النفخ والتنف�ض يف 
اآنية الأكل وال�رصب ، وعن اأبي هريرة ر�شي 
ي  اهلل عنه اأن ر�شول اهلل كان اإذا عط�ض غَطّ
 ، �شوته  بها  وغ�ض  بثوبه  اأو  بيديه  وجهه 
اأثناء  الوجه  بتغطية  اأ�شحابه  اأمر  لذلك 

العطا�ض والتثاوؤب .

يعترب املاء الراكد جًوا مالئًما لنمو الكثري 
 ، وال�شاملونيال  كالكولريا  البكترييا  من 
حياته  دورة  يكمل  الديدان  من  والكثري 
التبول  وي�شاعد   ، الإن�شان  ج�شم  خارج 
و�رصعة  الطفيليات  هذه  منو  علي  والتربز 
اهلل  �شلي  الر�شول  نهي  لذلك  انت�شارها، 
عليه و�شلم عن التبول يف املاء الراكد لكي 
اأبي  يبقي املاء يف وقاية من التلوث ، عن 
هريرة ر�شي اهلل عنه قال �شمعت ر�شول اهلل 
�شلي اهلل عليه و�شلم يقول: ل يبولن اأحدكم 

يغت�شل  ثم  يجري  الذي ل  الدائم  املاء  يف 
فيه ، متفق عليه.

بتغطية  و�شلم  عليه  اهلل  �شلي  اأو�شي  كما 
لتلوثها  منًعا  املاء  قرب  وربط  الآنية 
باجلراثيم الوافدة ، والتي توؤدي اإيل ظهور 
الإناء  غطوا  فقال:  وانت�شارها  الأوبئة 
ينزل  ليلة  ال�شنة  يف  فاإن   ، ال�شقاء  واأوكوا 
اأو  فيها وباء ل مير باإناء لي�ض عليه غطاء 
�شقاء لي�ض عليه وكاء اإل نزل فيه من ذلك 

الوباء. رواه م�شلم.

�أو�مر من �لنبي �سلى �هلل عليه و �سلم
اأمر النبي �شلى اهلل عليه و�شلم باتخاذ اإجراء وقائي يدل على اأنه ر�شول من عند اهلل، ففي زمنه مل يكن لأحد علم بطريقة انت�شار 
الأوبئة اأو اأنه من املمكن اأن يحمل الإن�شان هذا الفريو�ض ويبقى اأياماً دون اأن ي�شعر بوجوده، ولذلك فاملنطق يفر�ض يف ذلك الوقت 
اأن ياأمر النا�ض اأن يهربوا من الأمرا�ض املعدية، وهي قابلة لالنت�شار ب�رصعة، ولكن على العك�ض اأمر بالبقاء يف املكان الذي يظهر 
فيه املر�ض، ولذلك، فاإن التوجيه ال�رصيف ميثل معجزة نبوية نراها ونلم�شها يف ع�رصنا هذا، وميثل طريقة �شحيحة يف الوقاية، 

وميثل �شبقاً علمياً ي�شهد على �شدق النبي وعلى �شدق ر�شالة الإ�شالم.
الثقافة ال�شحية ويعترب تناول الأطعمة امللوثة من اأهم و�شائل انتقال الأمرا�ض كالتيفود، و�شلل الأطفال، والتهاب الكبد الفريو�شي، 
حيث تنتقل اجلراثيم من حامل املر�ض اإىل الإن�شان عن طريق اليد اأو الآنية ون�شبة حدوث ذلك تعتمد اعتماداً كبرياً على م�شتوى 
نظافة الفرد والبيئة وتطورها، فها هو ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يبث الثقافة ال�شحية بني امل�شلمني قبل اأن تكت�شف الكائنات 
الدقيقة املمر�شة ليقيهم اأخطارها، فاأمر بتخ�شي�ض يد لالأكل وامل�شافحة، ويد ملبا�رصة الأذى واخلالء، عن عائ�شة ر�شي اهلل عنها 

قالت: »كانت يد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اليمنى للطهور وطعامه والي�رصى خلالئه وما كان من اأذى«.
و�شلل  كالأنفلونزا،  املعدية  الأمـرا�ض  من  كثري  انتقال  اإىل  يوؤدي  وزفره  الرذاذ  نفخ  اأن  العلماء  واأكد  بالآنية  والتنف�ض  النفخ  عدم 
الأطفال، والنكاف، واحل�شبة الأملانية، والر�شح، والتهاب احللق، واجلدري، وال�شل، وغريها وخا�شة الأمرا�ض الفريو�شية، لذلك 
وجه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اإىل عدم النفخ والتنف�ض يف اآنية الأكل وال�رصب، كما اأمر بتغطية الوجه اأثناء العطا�ض والتثاوؤب، 
فعن ابن عبا�ض ر�شي اهلل عنهما قال، نهى ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأن يتنف�ض يف الإناء اأو ينفخ فيه«، وعن اأبي هريرة ر�شي 

اهلل عنه اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، كان اإذا عط�ض غطى وجهه بيديه اأو بثوبه وغ�ض بها �شوته.

�لطب �لوقائي من منظور �إ�سالمي
لقد كانت الأوبئة الفتاكة والأمرا�ض املعدية يف العامل الإ�شالمي اأقل بكثري منها يف اأوروبا يف الفرتة التاريخية نف�شها، بل اإن موجات 

الطاعون التي كانت تق�شي علي ربع �شكان اأوروبا كانت تنك�رص حدتها عند حدود العامل الإ�شالمي.
هي  بينما  مكت�شفها،  اأنه  الغرب  وزعم  اإعجازها،  احلديث  العلم  اأثبت  التي  الوقائي  الطب  اأ�ش�ض  بو�شع  تفرد  الإ�شالم  لأن  وذلك 
متاأ�شلة يف جذورالعقيدة الإ�شالمية، ويف الأحاديث النبوية ال�رصيفة التي اأر�شت قواعد الوقاية من الأوبئة من خالل �شلوكيات فردية 

مردودها الإيجابي جماعي ومي�ض ال�شالح العامل.
ثبت ذلك يف بحث اأعده د. عبد اجلواد ال�شاوي - الباحث الطبي بهيئة الإعجاز العلمي - فاملراجع الطبية تقول:

اإن انت�شار الأمرا�ض يرجع اإيل عاملني اأ�شا�شني:
- املخازن احلاوية للكائنات الدقيقة.

- الطرق املوؤثرة يف نقل املر�ض لالإن�شان.
وللوقاية يجب التخل�ض:

اأولً - من املخازن احلاوية لهذه الكائنات، وهذا ما حر�شت عليه الن�شو�ض ال�رصعية من خالل نظم وو�شائل جعلتها عبادة يتقرب 
تها الطهارة ، ور�شخت - عملًيا -  بها امل�شلم لربه، ويفعلها حمبًا طائًعا، فاأر�شت قاعدة النظافة ال�شخ�شية لأفراد املجتمع و�َشَمّ
و�شائل حتقيق هذه القاعدة بت�رصيع الو�شوء والغ�شل واللتزام بتطبيق �شنن الفطرة من ال�شواك وتقليم الأظافر، واخلتان، ونظافة 
ال�شبيلني، واجتناب النجا�شات، واحلفاظ علي نظافة الثياب واملظهر العام. فهذه الت�رصيعات املرتابطة بدقة والتي ل مثيل لها يف 

اأي ت�رصيع اأو دين تق�شي اإيل تنظيف بوؤر وخمازن الكائنات الدقيقة يف الإن�شان .

الدقيقة  الكائنات  تنتقل  وقد 
لالإن�شان عن طريق احليوانات، 
حلوم  الإ�شالم  حرم  لذلك 
وحلم  والدم  امليتة  احليوانات 
والطيور  وال�شباع  اخلنزير، 

على  تتغذى  والتي  اجلارحة، 
اأن  اأثبت العلم  القاذورات، وقد 
هذه احليوانات وحلومها ت�شكل 
وخطرية  هائلة  لتجمعات  بوؤرا 
الفتاكة  الدقيقة  الكائنات  من 

بالإن�شان.
الكائنات  عامل  كان  وقد 
النبوة  زمن  يف  غيباً  الدقيقة 
املا�شي،  القرن  حتى  وبعده 
الإ�شالمية  التوجيهات  لكن 

والغ�شل  والو�شوء  الطهارة  يف 
والنظافة يف امللب�ض وامل�شكن 
واأماكن التجمعات، والتوجيهات 
يف املاأكل وامل�رصب وال�شلوك، 
العوامل  هذه  اإىل  كلها  لت�شري 

داخل  تعي�ض  التي  اخلفية 
وحولها  وفوقها  اأج�شادنا 
موجودة  وتهددنا،  وتهاجمنا 
وت�شيب  فائقة  باأعداد  وتتكاثر 

ماليني الب�رص.

حترمي حلوم �حليو�نات 
�مليتة
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كتاب

تن�سر الو�سط هذه 
املادة مبوافقة مالك 

احلقوق
من�سة بالعربية 

االلكرتونية

مواقع  يف  االإ�شارة  ويتم 
االجتماعي  التوا�شل 
حتمل  قد  التي  للرواية 
بالفريو�ش  التنبوؤ  ي�شبه  ما 
اجلديد الذي ن�شاأ مبدينة 
وتظهر  ال�شينية،  ووهان 
كتب  معاينة  من  �شورة 
اإطالق  حقيقة  اأمازون 
»ووهان- ا�شم  الكاتب 
 )400-Wuhan(  »400
روايته  يف  الفريو�ش  على 

اخليالية. 
ومع ذلك، مل يتوقع كونتز 

اندالع فريو�ش 
جديد  كورونا 
�شرنى  كما 
بهذا التقرير، 
ف  بخال و
ت�شابه اال�شم 
 ، �ش ملفرت ا
هذا  فاإن 
ح  ل�شال ا
جي  لو لبيو ا

اإال  ي�شرتك  ال  اخليايل 
الذي  الفريو�ش  مع  قلياًل 
املر�ش  اندالع  يف  ت�شبب 

العام اجلاري.

وجوه اخلالف

فاإن  الظالم«  »عيون  يف 
�شالح   »400 »ووهان 
�شنع  من  بيولوجي 
يكن  االإن�شان، يف حني مل 
فريو�ش كورونا كذلك، بل 
هوانان  �شوق  من  تف�شى 
يف  البحرية  للماأكوالت 

حتور  اإذ  ذاتها،  املدينة 
اإليهم  وانتقل  الب�رش  عرب 
من خالل ات�شال احليوان 
ال�شوق،  يف  باالإن�شان 
بع�ش  ي�شكك  ذلك  ومع 
الرواية  بهذه  الن�شطاء 
قد  الفريو�ش  اأن  بالزعم 
خمترب  من  ت�رشب  يكون 
لل�شالمة  الوطني  ووهان 
مل  ما  وهو  االإحيائية، 
حتى  عليه  دليل  يتوفر 

االآن.
ويف الرواية، لدى فريو�ش 
»ووهان-400« معدل وفاة 
من  كل  اأن  اأي   %100 يبلغ 
ميوت،  بالفريو�ش  ي�شاب 
الباحثون  يف حني ال يزال 
كورونا  فريو�ش  يدر�شون 
الوفيات  تبلغ معدل  الذي 

من  تقريباً   %2 حالياً  له 
بح�شب  فقط،  امل�شابني 
لتق�شي  �شنوب�ش  من�شة 

احلقائق.
»ووهان  فايرو�ش  ويتمتع 
-400« اخليايل يف الرواية 
�رشيعة  ح�شانة  بفرتة 
�شاعات  اأربع  تبلغ  للغاية 
بفرتة  مقارنة  فقط، 
ح�شانة ترتاوح بني يومني 
و14 يوما بالن�شبة لفريو�ش 
الفريو�ش  وذكر  كورونا، 
با�شم  الرواية  يف  اخليايل 
خم�ش   )400-Wuhan(

مرات على االأقل.
هناك  ذلك  مع  لكن، 
اأهمية  اأكرث  اآخر  عامل 
الرواية  تنبوؤ  فكرة  يجعل 
بعيدة  اجلديد  بالفريو�ش 
اأن  فرغم  الواقع،  عن 
�شفحة الكتاب املعرو�شة 
اأعاله حقيقية لكن الن�شخ 
الرواية  هذه  من  االأقدم 
خمتلًفا  ا�شًما  ا�شتخدمت 
البيولوجي  لل�شالح 

اخليايل.
ابحث بنف�سك

االأمر،  من  وللتحقق 
 1981 طبعة  عن  بالبحث 
من الكتاب نف�شه املتاحة 
عرب كتب غوغل، ال ميكنك 
اأي ذكر ال�شم  العثور على 
- ن ها و و «

 »4 0 0
لن�شخة  با
القدمية. ويف 
الطبعة،  تلك 
على  اأطلق 
ال�شالح  هذا 
البيولوجي ا�شم 
»جوركي-400« 
-G o r k i (

املدينة  ا�شم  على   )400
متت  التي  الرو�شية 
واحتوت  فيها،  �شناعته 
الرواية على ا�شم جوركي 
من  بدالً  مرات  عدة 

ووهان ال�شينية.
فريو�ش  من  بدالً  وهكذا، 
الذي  »ووهان-400« 
ال�شينية  احلكومة  طورته 
الن�شخة  اأحداث  بح�شب 
كان  الرواية،  من  االأخرية 
�شالًحا  »جوركي-400« 
العلماء  �شنعه  بيولوجياً 
املعامل  يف  الرو�ش 

الرواية  ن�شخة  بح�شب 
يتغري  اأن  قبل  القدمية، 
التالية  الطبعات  ا�شمه يف 
الأ�شباب  الرواية  من 
بطريقة  تف�شريها  ميكن 

�شيا�شية.
تف�سري تغري اال�سم

ل�شحيفة  تقرير  يف 
مورنينغ  �شينا  »�شاوث 
ال�شحيفة  اأوردت  بو�شت« 
هونغ  من  ت�شدر  التي 
اال�شم  لتغري  تف�شرياً  كونغ 
الغام�ش واملثري للجدل. 

لت  قا و
ل�شحفية  ا
وايتهيد  كيت 
تقريرها  يف 
يف  التغري  اإن 
من  اال�شم 
 » كي ر جو «
اإىل »ووهان« 

عام  ن�شخة  يف  حدث  قد 
التي  الرواية  من   1989
با�شمه  الكاتب  اأ�شدرها 
كان  اأن  بعد  احلقيقي 
م�شتعاراً  ا�شماً  ي�شتخدم 

اآخر.
النظر  ال�شحيفة  وتلفت 
نف�شه   1989 عام  اأن  اإىل 
�شهد نهاية احلرب الباردة 
واأفول االحتاد ال�شوفياتي 
وتراجع ال�شيوعية، وحينها 
العالقات  بالتح�شن  بداأت 
املتحدة  الواليات  بني 
-التي يعي�ش فيها الكاتب- 
واالحتاد ال�شوفياتي الذي 
حتول للجمهورية الرو�شية 
القيادة  واأ�شبحت  الحقاً. 
باالنفتاح  معنية  الرو�شية 
وحت�شني العالقات، ووجد 

بهذا  االأمريكي  املوؤلف 
اللوم  اإلقاء  اأن  ال�شياق 
يتما�شى  ال  رو�شيا  على 
ال�شيا�شية  التطورات  مع 
هناك  واأ�شبحت  العاملية 

حاجة اإىل »�رشير جديد« 
اآخر. 

اإنه  ويتابع التقرير بالقول 
من  الكثري  هناك  يكن  مل 
البلدان التي لديها مرافق 
ومعامل اأ�شلحة بيولوجية، 
لي�شت  الوقت  نف�ش  ويف 
للواليات  �شديقة 
وجد  وهكذا  املتحدة، 
خياراً  ال�شني  يف  الكاتب 
بدياًل منا�شباً يتما�شى مع 
�شعود املخاوف االأمريكية 
من التهديد ال�شيني االآتي 

من �رشق اآ�شيا. 
االأثناء،  هذه  ويف 
اأحداث  كانت 
ت  ا هر ملظا ا
التي  الطالبية 
عام  اندلعت 
�شاحة  وقمع   ،1989
الدامي  تيانامنني 
ال�شاعة،  حديث 
حول  ال�شائعات  وكرثت 
والت�شرت  الت�رشيبات 
االأ�شلحة  من�شاآت  يف 

البيولوجية.
-الذي  وان  األربت  ويقول 

يف  كتب  متجر  يدير 
كونغ  بهونغ  كونغ  بو  �شان 
لل�شحيفة اإن ووهان كانت 
للعديد  موقًعا  تاريخياً 
البحث  من�شاآت  من 
تلك  ذلك  يف  العلمي، مبا 
علم  مع  تتعامل  التي 
وعلم  املجهرية  االأحياء 
وي�شيف  الفريو�شات. 
االأذكياء،  الكتاب  »كان 
كل  يعرفون  كونتز،  مثل 
هذا  وا�شتخدموا  هذا 
املعلومات  من  اجلزء 
ق�شة  ل�شياغة  الواقعية 
مقنعة وغري مزعجة على 
حد �شواء. ومن هنا جاءت 

فكرة ووهان 400«.
برواياته  كونتز  وا�شتهر 
التي حتمل طابع الت�شويق 
اأحياناً  ومتزج  والغمو�ش، 
والفانتازيا  الرعب  بني 
و�شنفت  العلمي،  واخليال 
قائمة  يف  اأعماله  بع�ش 
الأعلى  تاميز  نيويورك 
ماليني  وله  مبيعاً  الكتب 

القراء حول العامل.

ا يذكر رواية االإثارة »عيون الظالم« الكاتب  اإذا كنت تتابع التطورات بخ�سو�س انت�سار فريو�س كورونا، فمن املحتمل اأنك �سادفت �سخ�سً
االأمريكي دين كونتز التي �سدرت عام 1981 وحتكي ق�سة االأم التي ت�سعى ملعرفة ما اإذا كان ابنها قد مات بالفعل قبل عام بوباء فريو�سي 

خالل رحلة تخييم، اأم اأنه ال يزال حيًا.

»عيون الظالم«

هل تنباأت رواية اأمريكية بفريو�س 
كورونا قبل 40 عاما؟

وللتحقق من االأمر، بالبحث عن 
طبعة 1981 من الكتاب نف�سه 

املتاحة عرب كتب غوغل، ال 
ميكنك العثور على اأي ذكر ال�سم 

»ووهان400-« بالن�سخة

يف »عيون الظالم« فاإن 
»ووهان 400« �سالح 

بيولوجي من �سنع االإن�سان، 
يف حني مل يكن فريو�س 

كورونا كذلك،
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ليفت في�س   2021 بانامريا  بور�س 

من  الثاين  اجليل   – نت  املربع 
للعامل  تقدميه  مت  بانامريا  بور�ش 
ت�ستعد  والآن  اأعوام،  ثالثة  منذ 
على  ليفت  في�ش  لإجراء  ال�رشكة 
املوديل املحبوب، والذي مت ر�سده 
موؤخراً اأثناء اختباره بتمويهات على 
اخللفية، والتي غالباً تخفي �رشيط 
يف  امل�ستخدم  ي�سبه  جديد  �سوئي 
كوبيه.  كايني  او  ليفت  في�ش  ماكان 
ل توجد الكثري من التغيريات على 
ي�سري  ما  حتديداً،  ال�سيارة  هذه 

مبكر  اختباري  منوذج  كونها  اإىل 
املزيد  ونتوقع   2021 لبانامريا 
و�سول  مع  الت�سميم  تعديالت  من 

املوديل النهائي.
متنوع  بانامريا  جمال  اأن  ويُذكر 
التي  الأ�سا�سية  الن�سخة  من  ويبداأ 
تعتمد على حمرك V6 تريبو �سعة 
وعزم  ح�سان   325 بقوة  لرت   2.9
وفوقها  نيوتن.مرت،   450 دوران 
حمرك  ت�ستخدم  التي   S ن�سخة 
لرت   2.9 �سعة  مزدودج  تريبو   V6

بقوة 434 ح�سان وعزم دوران 550 
 GTS لن�سخة  وننتقل  نيوتن.مرت. 
تريبو   V8 حمرك  على  املعتمدة 
 454 بقوة  لرت   4.0 �سعة  مزدوج 
ح�سان،   620 دوران  وعزم  ح�سان 
مبحرك  تريبو  بانامريا  ن�سخة  ثم 
V8 بقوة 542 ح�سان وعزم دوران 

770 نيوتن.مرت.
هجينتني  بن�سخني  بانامريا  وتتوفر 
هايربد   E الأوىل  كذلك،  بالقاب�ش 
وعزم  ح�سان   456 اإجمالية  بقوة 

 S والثانية  نيوتن.مرت،   700 دوران 
وعزم  ح�سان   671 بقوة  هايربد   E
ي�سمح  ما  نيوتن.مرت،   850 دوران 
كم\�ش   100 اإىل  بالت�سارع  لل�سيارة 
ب�رشعة  فح�سب  ثانية   3.4 يف 
املتوقع  من  كم\�ش.   310 ق�سوى 
يف  هي  كما  املحركات  ا�ستمرار 
مع  ولكن  ليفت  في�ش  بانامريا 
الأداء  لتح�سني  �سغرية  تعديالت 
للموديالت  ال�سري  مدى  واإطالة 

الهجينة.

�سيارات

جم�س كوبيه التخيلية هي كمارو مبقدمة �سيريا بيك اب!
هل من املمكن روؤية �سيارة �سقيقة ل�سيفروليه كمارو �سمن عالمة جرنال 

موتورز؟، حمبي ال�سيارة الع�سلية لن ميانعوا ذلك طاملا متتعت ب�سخ�سية 
خا�سة وفريدة.

امل�سممة اأك�سينوف نيكيتا حاولت تخيل �سيارة كذلك 
ور�سم �سور توقعية جلم�ش كوبيه، وهي بالخت�سار 

كمارو مبقدمة م�سابهة ل�سيارات جم�ش بيك اب، خا�سة 
�سيريا.

املقدمة تبدو غريبة بع�ش ال�سيء ولكن خلفية ال�سيارة 
اأجمل وقد تذكر البع�ش بخلفية بول�ستار 1 كوبيه التابعة 

لفولفو، خا�سة ال�سكل العام للم�سابيح اخللفية.. وقد 
اهتمت نيكيتا بر�سم �سور ملوديل كوبيه واآخر ك�سف.

تخيل كمارو وطرحها حتت عالمة اأخرى، ولكن جم�ش؟ �سعب جدا، للتاأثري يف النهاية جرنال موتورز قادرة على اإعادة 
ال�سلبي الذي قد ت�سببه ل�سم كمارو يف الأ�سواق، والتي تواجه 
بالفعل مناف�سة بالغة ال�رشا�سة من فورد مو�ستنج ودودج 

ت�سالنجر.

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

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

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

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

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

وفورد رينجر.

Avant A6 تعرف على اأودي
 A6 من  ال�سيدان  الن�سخة  تقدمي  اأعقاب  يف 
من  ال�ست�سن  ن�سخة  عن  النقاب  اأودي  ك�سفت 
تهوية  ب�سبكة  تاأتي  Avantالتي   A6 �سيارة  ال 
عري�سة باطار وحيد وج�سم ع�سلي ورغم تركيز 
ال�سيارة على العملية ولكنها تاأتي ب�سقف ان�سيابي 
يقلل من �سعة التخزين اخللفية يف ال�سيارة ولكنه 
ال�سيارة  ت�سميم  الريا�سي يف  اجلانب  من  يزيد 
ال�سيارة مب�سابيح  ال�سابق. وزودت  عن املوديل 
منها  ال�سدارات  اأعلى  بينما   LED اأمامية 
مع   HD Matrix LED م�سابيح  حملت 
اأن  اأودي  عرفت  كما  مميزة  نهارية  م�سابيح 
اجلانب الريا�سي ل يرتبط بال�سكل فقط ولكن 
م�ستعارة  فتاأتي  ال�سيارة  مق�سورة  اأما  بالأداء. 
 MMI نظام مالحة  مع  ال�سيدان  املوديل  من 
ترفيهي  ونظام  بو�سة   12.3 رقمية  وعدادات 
ب�سا�سة 10.1 بو�سة مع �سا�سة اأخرى منخف�سة 
ومزايا  املناخ  يف  للتحكم  بو�سة   8.6 قيا�ش 
اخليارات  من  بباقة  ال�سيارة  و�ستتوفر  اأخرى. 
من  ومل�سات  فالكونا  جلدي  فر�ش  ت�سمل  التي 

والتربيد  التدفئة  بخا�سية  مقاعد  مع  اخل�سب 
�سا�سة  طلب  للم�سرتين  ميكن  كما  والتدليك 
زجاجية  �سقف  وفتحة  خا�سة  بيانات  عر�ش 

 Bang & Olufsen بانورامية ونظام �سوتي 
التي  الهواء  جودة  وباقة  �سماعة   19 مع  فاخرة 

ت�سمل نظام تنقية للهواء وموزع للعطر.

كار" من�ساوية ""هايرب 
 بـ 2 مليون يورو

ك�سفت �رشكة ميالن اأوتوموتيف 
 Milan اأيقونتها  عن  النقاب 
Red اجلديدة، التي تنتمي لفئة 
"هايرب كار" اخلارقة واأو�سحت 
�سيارتها  اأن  النم�ساوية  ال�رشكة 
 4.74 بطول  تظهر  اجلديدة 
مرت وعر�ش 2.16 مرت، وارتفاع 
عجالت  وقاعدة  مرت،   1.20
تعتمد  كما  مرت،   2.75 بطول 
األياف  من  اأحادي  هيكل  على 
الكربون. ويزاأر بداخل ال�سيارة 
حمرك ثماين الأ�سطوانات على 
لرت.   6.2 �سعة   V �سكل حرف 
وبف�سل التعزيز باأربعة �سواحن 
بقوة  املحرك  هذا  يزاأر  تربو 
نيوتن مرت  1325 ح�سان/1400 
والتي  الأق�سى،  الدوران  لعزم 
الدفع  لعجالت  توجيهها  يتم 
اأوتوماتيكي  حركة  ناقل  عرب 
مزدوج القاب�ش من 7 �رشعات.

الهائلة  القوة  هذه  وبف�سل 
تزن  التي  ال�سيارة،  تت�سارع 
1300 كجم، من الثبات اإىل 100 
كلم/�ش يف غ�سون 2.47 ثانية، 
يف حين ت�سل �رشعتها الق�سوى 
ويتوىل  كلم/�ش.   400 اإىل 
الهائلة  القوة  هذه  جماح  كبح 
الكربون/ من  برميبو  مكابح 

ال�سرياميك.
وتتمتع ال�سيارة مبالمح ريا�سية 
العنا�رش  تر�سمها  �رش�سة 
الأيروديناميكية مثل ال�سبويلر 
الكبريين  واخللفي  الأمامي 
كما  ال�سخم،  الهواء  ونا�رش 
جنوط  على  ال�سيارة  تقف 
و21  بالأمام  بو�سة   20 قيا�ش 
املقرر  ومن  باخللف  بو�سة 
ال�سيارة  من  ن�سخة   99 طرح 
مليون   2 حوايل  ب�سعر  فقط 

يورو.

رو�سيا تزود م�سوؤوليها 
ب�سيارات "كورتيج" الفاخرة

الرئا�سة  يف  م�سدر  اأعلن 
الرو�سية اأن امل�سوؤولني يف البالد 
�سيارات  على  قريبا  �سيعتمدون 
بدل  الفاخرة  الرو�سية  "كورتيج" 
واأو�سح  الأجنبية  ال�سيارات  من 
الرو�سية  احلكومة  اأن  امل�سدر 
"كورتيج"  �سيارات  ب�رشاء  �ستبداأ 
ال�رشكة  بداأت  اإذا  كبرية،  باأعداد 
ب�سكل  باإنتاجها  لها  امل�سنعة 
وا�سع، و�ست�ستخدم تلك ال�سيارات 
احلكومة،  يف  امل�سوؤولني  لنقل 
نع  والهدف من ذلك هو دعم امل�سّ
على  العتماد  وتقليل  الرو�سي، 
تلك  وتاأتي  الأجنبية.  ال�سيارات 
لت�رشيح  تاأكيدا  الت�رشيحات 
وزير ال�سناعة والتجارة الرو�سي، 
اأفاد  الذي  مانتوروف،  ديني�ش 

 2020 عام  باأن  �سابق،  وقت  يف 
�سيارة   120 اإطالق  �سي�سهد 
�سيارات  اأ�سطول  من  فاخرة 
"كورتيج"، و�ستخ�س�ش 50 �سيارة 
اإدارة  منها لال�ستخدام يف مراآب 
احلر�ش الفيدرايل واأو�سح الوزير 
اأن الغاية من تلك ال�سيارات كانت 
اأول ا�ستخدام كبار امل�سوؤولني لها 
اأ�سطول  اأن  العلم  مع  الدولة،  يف 
�سيارات  يت�سمن  "كورتيج" 

ليموزين و�سيدان وميني فان.
يذكر اأن العديد من البلدان، مبا 
فيها ال�سني والإمارات، كانت قد 
اأبدت اهتماما ملحوظا ب�سيارات 
اإىل  واأ�سارت  الفاخرة،  "كورتيج" 
نيتها ال�ستثمار يف م�رشوع اإنتاج 

تلك ال�سيارات.
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ت�صتعد �رشكة اأبل لإطالق الإ�صدار 
النهائي من »اآي اأو اإ�س 12« خالل 
هذا  وميثل  العام.  هذا  خريف 
الأمام  اإىل  كبرية  خطوة  الإ�صدار 
الذكية  الهواتف  اأمن  جمال  يف 
مزايا  اأبرز  يلي  فيما  ن�صتعر�س 

»اآي اأو اإ�س 12« الأمنية:
لرمز  التلقائي  امللء  ميزة   -1
 Security code الأمان 

wAutoFill
اأذكى  دخول  ت�صجيل  لتوفري طرق 
كود  ياأتي  فعندما  اأماناً،  واأكرث 
عرب  فون  اآي  هاتفك  اإىل   2FA
 iOS الت�صغيل  SMS، ففي نظام 
التطبيق  اإىل  تلقائياً  �صينتقل   12
لذلك  ال�صا�صة،  على  يطلبه  الذي 
ل داعي للتبديل بني التطبيقات اأو 
طريقة  يجعل  مما  الأرقام.  ن�صخ 

2FA اأ�صهل يف ال�صتخدام.
بتقليل  اخل�صو�صية  حت�صني   -2
 Less Ad الإعالنات  تتبع 

Tracking
 12 iOS مينع مت�صفح �صفاري يف
الإعجاب  اأزرار  افرتا�صي  ب�صكل 
التعليقات  واأدوات  وامل�صاركة 
التوا�صل  و�صائل  يف  املوجودة 
اإذن  دون  تعقبك  من  الجتماعي 
ل  عندما  حتى  منك،  �رشيح 

يكت�صف  فعندما  معها.  تتفاعل 
التتبع  من  النوع  هذا  املت�صفح 
به  ال�صماح  خيار  �صيعطيك  فاإنه 

اأو حظره.
بالإ�صافة اإىل معاجلة اأبل ا�صتغالل 
لب�صمة  الإعالنية  املن�صات 
�صفاري،  مت�صفح  يف  الإ�صبع 
من  ميكن  التي  املمار�صة  وهي 
متتبعو  عليك  يتعرف  اأن  خاللها 
الإ�صبع  ب�صمة  من  الإعالنات 
بيانات  مثل  بجهازك  اخلا�صة 
اجلهاز الذي يعمل عليه املت�صفح 
اإىل  وما  املت�صفح  واإعدادات 

التتبع  اإذا كانت �صفرة  ذلك. حتى 
فيمكنها  هويتك،  متاماً  تعرف  ل 
اإن�صاء  يف  والبدء  جهازك  تتبع 
�صورة لأمناط الت�صفح اأثناء زيارة 
�صيقيد  متعددة.  ملواقع  جهازك 
هذا  كل   12  iOS الت�صغيل  نظام 

اأي�صاً يف مت�صفح �صفاري.
ال�رش  كلمات  حماية   -3

Password Protections
�صتتوافر ميزة اإدارة كلمات املرور 
مبت�صفح  واأقوى  اأف�صل  ب�صكل 
 12 iOS صفاري يف نظام الت�صغيل�
املت�صفح  �صيحتفظ  حيث  ا.  اأي�صً

املرور  كلمات  تخزين  ونظام 
اعتماد  ببيانات  به  املتكامل 
ت�صجيل الدخول اخلا�صة بك اآمنة، 
كما �صيقرتح عليك كلمات املرور 
اإذا  ع�صوائية  اأحرف  من  املكونة 

كنت بحاجة اإىل واحدة جديدة.
الفيديو  مكاملات  ت�صفري   -4
 Encrypted Group اجلماعية
موجود  الت�صفري   Video Chat
يف كل مكان داخل نظام الت�صغيل 
اأن  لأبل  حتى  ميكن  ول   ،iOS
في�س  مكاملات  على  تتج�ص�س 
بك،  اخلا�صة   FaceTime تامي 

حتى لو اأرادت ذلك.
اإمكانيات  بتو�صيع  اأبل  �صتقوم 
�صمن  تامي  في�س  الرتا�صل  تطبيق 
لي�صمل   12  iOS الت�صغيل  نظام 
مرة،  لأول  اجلماعية  املكاملات 
مكاملات  دعم  ميكنه  بحيث 
ما  بني  اجلماعية  الفيديوية 
�صمن  معاً  �صخ�صاً   31 اإىل  ي�صل 
مكاملة واحدة، ومثلما يحدث مع 
�صيتم  الفردية  احلالية  املكاملات 
تطبيق الت�صفري الكامل من النهاية 

اإىل النهاية.
5- ميزة م�صاركة موقع امل�صتخدم 
تلقائياً مع مراكز خدمة الطوارئ 

عند الت�صال بهم
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�آبل تطلق ن�سخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�صخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�ص�س للحوا�صب 
امل�صتخدمني  جلميع  متاحة  اأ�صبحت 
م�صتخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�صحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�صبح   »Mac« حوا�صب 
نظام الت�صغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�صم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�صتخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأول 
ت�صجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�صمي 
دخوله عرب ح�صاب »Apple ID«، واتباع 
الإر�صادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�صبه ال�صخ�صي.
الن�صخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�صري 

العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�صغيل ال�صابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�صتخدم.

غوغل جتعل �لو�سول للبيانات 
�أ�سهل عند �لبحث على حمركها

اأكرث  قوقل  البحث  حمرك  يوفر 
بيانات  اإىل  للو�صول  �صهولة  ال�صبل 
الإنرتنت،  على  مكان  اأو  موؤ�ص�صة 
الكثري  الأمر  ي�صتغرق  اأحياًًنا  لكن 
للمعلومات  للو�صول  البحث  من 
ال�صحيحة يف حال كان املكان غري 
معروف لدى البع�س، وهو ما تنبهت 

له ال�رشكة وقررت تغريه.
لبيانات  الو�صول  طريقة  وبتحديث 
املواقع،  اأو  املوؤ�ص�صات  ومعلومات 
عن  البحث  امل�صتخدم مبجرد  فاإن 
البيانات  له  �صتظهر  ما  موؤ�ص�صة 
وقبل  البث  �صفحة  اأول  يف  مبا�رشة 
الو�صول  يجعل  مما  النتائج،  باقي 

اأ�صهل من  اإىل املعلومات احلقيقية 
من  يحتاج  الأمر  هذا  لكن  ال�صابق 
اأ�صحاب املوؤ�ص�صات واملواقع اتباع 
البيانات  تعبئة  يف  حمددة  طريقة 
التي يريدون اإظهارها للم�صتخدمني 
عرب منوذج طرحته ال�رشكة لت�صهيل 
ت�صمني البيانات �صمن حمرك البث 

لتظهر ب�صكل مبا�رش.
رئي�صي  ب�صكل  الأمر  هذا  وياأتي 
حيث  الإخبارية،  للموؤ�ص�صات 
ت�صتطيع املوؤ�ص�صات ت�صمني منوذج 
يف  قوقل  من  املحدد  البيانات 
لكي  بهم  اخلا�صة   html �صفحات 

يظهر للجميع.

 لينكد�إن تطلق فيديو 
�ملحتوى �لإعالين

يف  مهنيني  �صبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�صوت  الب�رش  ا�صتعمال  للم�صتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ص�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�صفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �صناع  مع  التوا�صل  للم�صتخدمني 
التي  امل�صرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�صتهلك  يخو�صها 

و�صيتمّكن امل�صّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�صويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�ص�س  خالل 

�صمن �صياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�صيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �صفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �صفحتها اخلا�صة على 

ال�صبكة.
ي�صار اإىل اأن فيديو �صفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�صاء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

�آي فون �أكرث �أمانًا مع 6 ميز�ت قوية يف »�آي �أو �إ�س 12«

م�ساعد »Alexa« �ل�سوتي ي�ساعد 
�لأطفال على تعلم �آد�ب �حلديث!

اأكدت �رشكة اأمازون امل�صنعة مل�صاعدات »Alexa« ال�صوتية اأنها �صت�صيف 
اإليها ميزات جديدة مل�صاعدة الأطفال على تعلم اللباقة واآداب احلديث.

وي�صري اخلرباء يف ال�رشكة اإىل اأن الكثري من الآباء باتوا ي�صتكون يف ال�صنوات 
الأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها اأطفالهم، وخ�صو�صا عند ا�صتعمال 

الأوامر ال�صوتية للتوا�صل مع الأجهزة الذكية، لذا قرروا اإطالق حتديث جديد 
لربجميات م�صاعدهم ال�صوتي املنزيل »Alexa«، تنفذ اأوامر امل�صتخدم 
فقط عندما يتبع �صوؤاله اأو طلبه بعبارات معينة كـ »من ف�صلك« و«�صكرا«، 

وبالتايل �صيعتاد الأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وبالإ�صافة لتلك امليزات فاإن التحديث اجلديد �صيمنع »Alexa« من 

ال�صتجابة للم�صتخدم يف حال تلّفظ بعبارات نابية، كما ميكن لالآباء اأن 
يربجموه ليحظر على الأطفال �صماع الأغنيات التي حتوي عبارات غري لئقة.

يذكر اأن اأمازون اأ�صافت موؤخرا العديد من التح�صينات وامليزات على 
»Alexa« ليكون مناف�صا قويا للم�صاعدات ال�صوتية املوجودة يف الأ�صواق 

كم�صاعد اآبل الذكي وم�صاعد غوغل.

كاديالك تعّدل »CT6« �ل�سهرية
 

 »CT6« �صيارات  من  اجلديد  منوذجها  طرح  قريبا  كاديالك  �رشكة  تعتزم 
اإم  بي  و  مر�صيد�س  ل�صيارات  الأقوى  املناف�س  ت�صبح  اأن  املتوقع  املعدلة، 
 »CT6« لـ  اخلارجية  املالمح  من  العديد  التعديالت  و�صملت  الفاخرة  دبليو 
كممت�صات ال�صدمات الأمامية واخللفية وغطاء ال�صندوق اخللفي وامل�صابيح 

التي اأ�صبحت اأكرث متيزا مع اإدخال تقنيات LED عليها.
وفيما يتعلق بالن�صخة العادية اجلديدة من هذه ال�صيارة، ف�صتزود مبحركات بـ 
 CT6« 8 اأ�صطوانات ب�صعة 4.2 لرت وعزم 507 اأح�صنة، اأما الن�صخة الريا�صية

V-Sport« ف�صتاأتي مبحركات توربينية بعزم 557 ح�صانا.
فرملة  باأنظمة  كاديالك  زودتها  ال�صيارات،  لهذه  واآمنة  �صل�صة  قيادة  ول�صمان 
نوع  من  حتكم  ووحدات  بو�صة،   19 مبقا�س  متينة  فرامل  اأقرا�س  حتوي 
اإلكرتونية متطورة واأنظمة منع انزلق  »Brembo«، ف�صال عن اأنظمة قيادة 

ال�صيارة اأثناء احلركة ال�رشيعة.

 Honor Play يف ظل التطور الكبري عند مناف�صني مثل �صاومي و ا�صو�س ف�صاًل عن هاتف ريزر يبدو اأن هاتف
الذي اأطلقته هواوي قبل ا�صابيع مل يعد كافياً لذلك قررت ال�رشكة دخول هذا ال�صوق اجلديد بهاتف اأكرث قوة 
و�رشا�صة كما تقول التقارير . وبح�صب امل�صدر فاإن �رشكة هواوي تعمل على هاتف خم�ص�س لالألعاب بعتاد قوي 
ومزايا مبتكرة �صيكون مناف�صاً قوياً لهواتف الألعاب املوجودة حالياً يف الأ�صواق  ف�صاًل عن العتاد القوي �صتعزز 
هواوي من ح�صور هذا الهاتف مبلحقات ر�صمية ت�صاعد على منح امل�صتخدمني جتربة لعب غامرة بالرتفية دون 
التلميح عن هوية هذه امللحقات الهاتف �صيتم الك�صف عنه هذا العام رمبا اذا �صدقت التوقعات �صيكون ب�صحبة 

هاتف هواوي املنتظر ميت 20 والذي �صيتم الك�صف عنه يف الربع الأخري من ال�صنة كما جرت العادة.

�سركة هو�وي تعمل على 
هاتف ذكي خم�س�س لاللعاب

تقني



حممد بن ترار

مابني  تن�شط  التي  ال�شبكة  هذه 
بالعامرية  مرورا  ومغنية  وهران 
م�ؤكدة  معل�مات  ورود  اإثر  جاء 
ب�ج�د  تفيد  الفرقة  لعنا�رص 
املتاجرة  و  بنقل  يق�م  �شخ�ص 
من  انطالقا  العقلية  بامل�ؤثرات 
مدينة  اجتاه  مغنية     مدينة 
وتقا�شها  وهران  و  العامرية 
تهرب  التي  الطبية  بامل�اد 
عملية  بعد  و   ، املغرب  نح� 
يف  ت�قيفه  مت  التتبع  و  املراقبة 
االخت�شا�ص  باإقليم  تلب�ص  حالة 
منت  على  �شخ�شان  برفقته  و 
عملية  وبعد   ، �شياحية  مركبة 
مت  للمركبة  الدقيق  التفتي�ص 
حجز كمية من امل�ؤثرات العقلية 

مهل��ص  قر�ص   1380 بـ  مقدرة 
مبلغ  مع  باإحكام  خمبئة  كانت 
مايل معترب، بعد حت�يل امل�شتبه 
الفرقة ومبا�رصة  اإىل مقر  فيهم  
ه�ية  حتديد  مت  معهم  التحقيق 
م�شت�ى  على  املقيم  �رصيكهم 

اإذن  اإ�شدار  ليتم   ، مغنية  مدينة 
التفتي�ص  و  االخت�شا�ص  بتمديد 
التفتي�ص  نتيجة  كانت  اأين 
قر�ص   600 بحجز  اإيجابية 
مهل��ص و حجز كمية معتربة من 
امل�اد ال�شيدالنية الغري متداولة 

مقدرة بـ 3582 وحدة من خمتلف 
االأن�اع )م�شاحيق طبية -اخليط 
الطبي امل�شتعمل يف اجلراحة( ، 
مايل  مبلغ  و   ، حقنة   292 اأي�شا 
امل�اد  تهريب  عن  ناجت  معترب 
 ، املغرب   نح�   ال�شيدالنية 
فيه  امل�شتبه  التحقيق مع  عملية 
ت�قيف مم�له  اإىل  اأف�شت  الرابع 
و  العقلية  بامل�ؤثرات  الرئي�شي 
هما امراأتان من بينهما �شيدالنية 
اإحداهما  بح�زة  العث�ر  مت 
قر�ص   540 بـ  مقدرة  كمية  على 
�شيتم  فيهم  .امل�شتبه   ، مهل��ص 
اأمام ال�شيد وكيل  تقدميهم الي�م 
اجلمه�رية لدى حمكمة العامرية 
اإيداعهم  مت  اين  االأ�شب�ع  نهاية 

احلب�ص امل�ؤقت .
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قطاع ال�سياحة العاملي 
يتعر�ض خل�سائر فادحة

من  العاملي  وال�شفر  ال�شياحة  جمل�ص  حذر 
�شناعة  على  ك�رونا  فريو�ص  انت�شار  تداعيات 
ال�شياحة العاملية، وت�قع اأن تبلغ خ�شائر القطاع 
دوالر  مليار   22 قرابة  امل�شتجد  الفريو�ص  من 
»اأك�شف�رد  منظمة  مع  بالتعاون  املجل�ص  وقام 
اإيك�ن�ميك�ص« بتقدير اخل�شائر بناء على جتارب 
العاملي  ال�شياحة  قطاع  هزت  قد  كانت  �شابقة 
واأوبئة. ونقلت �شحيفة  انت�شار فريو�شات  ب�شبب 
»اإمل�ندو« االإ�شبانية عن رئي�شة املجل�ص غل�ريا 
جيفارا، اأن اأكرب تاأثري �شلبي لفريو�ص ك�رونا على 
قطاع ال�شياحة يف ال�شني، والذي ميثل نح� %11 
من حجم الناجت املحلي االإجمايل ال�شيني. ووفقا 
للم�ش�ؤولة فاإن البلدان التي تعتمد على امل�شافرين 
من ال�شني معر�شة للخطر يف ظل تراجع حركة 
وتايالند  ماكاو  اإىل  م�شرية  وال�شياحة،  النقل 
»اأك�شف�رد  خرباء  ويحذر  والفلبني.  وكمب�ديا 
اأن 22 مليارا ه� جمرد  اأي�شا من  اإيك�ن�ميك�ص« 
يت�شاعف  اأن  الرقم ميكن  واأن هذا  اأويل،  تقدير 

اإذا مل يت�قف انت�شار الفريو�ص يف العامل.

بعد عودته من ال�صني

و�سع الرئي�ض املنغويل يف 
احلجر ال�سحي 

وال�فد  بات�لغا  خالتما  املنغ�يل  الرئي�ص  خ�شع 
م�شاء  ع�دتهم  بعد  ال�شحي  للحجر  املرافق 
ا�شتغرقت  ال�شني  اإىل  زيارة  من  اخلمي�ص  اأم�ص 
ي�ما واحدا وذكرت وكالة »م�نت�شاميه« املنغ�لية 
اأجل  من  املتبعة  واالإجراءات  للق�اعد  وفقا  اأنه 
بات�لغا  خ�شع  ك�رونا،  فريو�ص  انت�شار  منع 
اإثر  طبي  لفح�ص  له  املرافق  ال�فد  واأع�شاء 
و�ش�لهم اإىل املطار، قبل نقلهم اإىل امل�ؤ�ش�شات 
اأ�شب�عان  مدته  �شحي  حلجر  املخت�شة  الطبية 
و�شع  بات�لغا  فاإن  الر�شمية،  املعل�مات  وح�شب 
وزير  اأما  بات�ر،  اأوالن  بالعا�شمة  م�شت�شفى  يف 
اخلارجية ورئي�ص الدي�ان الرئا�شي ورئي�ص اإدارة 
يف  ف��شع�ا  امل�ش�ؤولني،  من  وغريهم  الط�ارئ 
بات�لغا  اأن  يذكر  العا�شمة  �ش�احي  يف  منتجع 
�شي  ال�شيني  الزعيم  مع  مباحثات  اإجراء  وبعد 
اإهداء  ت�ؤكد  �شهادة  �شلمه  بكني،  يف  بينغ  جني 
مكافحتها  خ�شم  يف  لل�شني  غنم  راأ�ص  األف   30

لفريو�ص ك�رونا.

نائب جديد للمدير العام 
لـاأورريدو اجلزائر

ي��شف  ب�شام  تعيني  )عن   Ooredoo اأعلنت 
Ooredoo لـ  للمديرالعام  نائباً  االإبراهيم 

اجلزائرابتداًء من 1 مار�ص 2020.
ولدى ب�شام ي��شف االإبراهيم خربة تزيد عن 20 
من�شب  ي�شغل  االت�شاالت.وكان  جمال  يف  �شنة 
نائب رئي�ص امل�شرتيات – التعاقد اال�شرتاتيجي 
�شغل  قد  ب�شام  وكان   .Ooredoo يف جمم�عة 
بعد   Ooredoo يف  العليا  املنا�شب  من  عدداً 
التحاقه للعمل فيها يف 2013 يف اإدارة برجميات 
تكن�ل�جيا املعل�مات، ويتمتع ب�شام بخربة وا�شعة 
على م�شت�ى االإدارة العليا يف عدد من اجل�انب 

بقطاع االت�شاالت. 
يف  املاج�شتري  �شهادة  االإبراهيم  ب�شام  يحمل 
 ،HEC Paris جامعة  من  االأعمال  اإدارة 
و�شهادة البكال�ري��ص يف هند�شة االت�شاالت من 

جامعة اإي�شك�ص بك�ل�ش�شرت، اململكة املتحدة.

ي�صني بوغازي   

مل هما االأ�شد  ، وقد �رصبهما وباء �شيني  بال 
رائعة   تكن�ل�جيات  فاأغلق مدينة   ، �شبهة  اأية 
اأنيابه �شد مدينة �شيعية  ، وك�رص  هي ي�هان 
برعب  ال�بائي  ح�شامه  اأعمل  لقد   ! ٌقم  هي 
رمزية  لهما  مبدينتني  ي�شاهيان  ال  وخ�ف 

طاغية، وكل واحدة على حٍد !

وح�شية  بهما  ي�شتد  من  هما  ترى  يا  فلماذا 
ال�باء ؟ومل هما ه� فيهما االأكرث فتكا ، على 
االأقل فيما يتجلى من �ش�ر وتقارير! مدينتان  
يرتب�ص  اآخر  عامل  ح�شاب  يف  اأنهما   يبدو 
تبديه   ملا  متاما  معادية  اأخرى  برمزية  
مدينتان بتاريخهما وحا�رصهما وم�شتقبلهما 
،مدينني ظلت ال تت�قف روؤاهما يف الت�شدي 
تنفذ  اأن  لها  اأريد   ،لطاملا   كربى  مل�شاريع  
وفار�شية  عربية  وبخلجان  اآ�شيا  م�شايق  يف 
وباء  فيه  ي�رصب  التي   اجلغرافيا  تلك  ،عند 
. مدينتان هما يف خلفية  ب�ح�شية  ال ترحم 

�ش�رة دولتان ، من اأ�شد �شع�ب الدنيا معاندة 
و�شم�دا يف وجه تكرب �شيطاين بح�شب اأدبيات  
قم االإيرانية ، وحرب اقت�شادية با�شرتاتيجيا 
 . ال�شينية  ي�هان  ادبيات  بح�شب   متقدمة 
وك�رنا  ال�باء  قد يك�ن حقا  خطريا انت�شاره 
، وقد جتعل عاملنا  احلديث  يف  مطالع عقده 
الثالث من األفية  جديدة يغري روؤاه  يف  تعامله  
 ، حديثة  م�شتجدة   وفريو�شات  اأوبئة   مع  
لكنه يف اأغلب ما  يعتقده كثريين من حمرتيف  
علماء  ت�شنيفات  من  ال�باء  هذا  جتليات 
اأن  متفق�ن  على  ، جميعا   وباحثني وخرباء 

وباء ك�رنا  �شناعة جهنمية ، و�رصيرة للغاية 
يق�له  على  خمربية  �شناعة  اأنها  االأنكي  ،بل 
حقائقه   جتلى  انتظار  يف   ، اخلرباء  ه�ؤالء 
اأبدا وباء  الكاملة ،بهذه املقا�شات فه� لي�ص 
بيئية  وتقلبات  اأطعمة  ب�ش�ء  ،جاء  طبيعي 
وبكتريية وما يق�له علماء بحث  وبائي  يف كل 
مبدينتني  ترب�ص  اإذن،  ك�رنا  وباء  ؟  االأوقات 
دون �ش�اهما ب�شط�ة طاغية ، ويرتب�ص ببقية 
مدن العامل  االأخرى  فراح  ي�شجل بني حني 
لكنه ح�ش�را   ! واآخر ح�ش�را خمفيا  مرعبا 
بتلك   ح�ش�ره   ووطاأة  ك�شط�ة  اأبدا  لي�ص 

�ش�ر  برمزية   الدولتني  تلك  يف   ، املدينني  
 ، القدماء  الفر�ص  وجمالدة   العظيم  ال�شني 
العامل  مدمرا ووح�شيا مبا  ببقية  مدن  وان 
ال يطاق . قد مت�شى االأيام وتكتب  �شجاالت 
لقاحات  م�شتقبلية  �شد ال�باء ، باأن  لك�رنا يف 
لقاح  وم�شل وعالج ، قد مت�شى االأيام ويغدو 
م�شت�شعفي  يخافه  ما  اأخ�ف  ؟لكن  ذكرى 
العاملي  الرعب  حملة  انق�شاء  بعد  العامل  
بك�رنا ،اأن  يكت�شف�ا  اأن لقاحه  كان مت�فرا 
حتت الت�رصف منذ  اأول �شاعة  ظه�ره ، وقد 

خباأ  فقط  ظلما وعدوانا .  

ر�ؤى 

تكرمي املمثلة ن�صرية بن يو�صف

اختتام مهرجان الفيلم 
الق�سري للهواة بالبويرة

الثقافة  بدار  اخلمي�ص  اأم�ص  اأول  اختتمت 
من  الثانية  الطبعة  فعاليات   « زعم�م  »علي 
اله�اة  فئة  الق�شري  للفيلم  ال�طنية  االأيام 
امل�شاركة  االأفالم  عر�ص  من  ايام   4 بعد 
مع  والية   12 من  فيلما   25 ب  واملقدرة 
تخ�شي�ص ور�شات تك�ينية يف االإخراج وكتبة 
عادت  حيث   ، املمثل  واإعداد  ال�شيناري� 
اجلائزة االأوىل املقدرة ب 10 ماليني �شنتيم 
تيندوف  » من  »غازويل هادي  بني  منا�شفة 
 « اهلل  عبد  »قادة  و   « ربيع  العربي   « بفيلمه 
من عني الدفلى بفيلمه »كاين وال ما كان�ص 
�شنتيم حاز  5 ماليني  الثانية ب  واجلائزة   «
والية  من   « �ش�قي  حممد  »ب�كاف  عليها 
عنابة عن فيلمه »�شان » فيما نال »فرحات 
عقبة » من باتنة �شاحب فيلم »اأثر » اجلائزة 
الثالثة ب 3 ماليني �شنتيم . هذا فيما خ�شت 
من  لكل  حتفيزية  ج�ائز   3 التحكيم  جلنة 
و«م�شطفى  تيندوف  من   « عل�  »حممد 
 « خمتاري  »�شمري  و  �شطيف  من   « �شرياز 
من الب�يرة ، كما ف�شلت مديرة دار الثقافة 
للممثلة  خا�ص  تكرمي  تخ�شي�ص  باملنا�شبة 
ي��شف  بن  ن�شرية   « امل�رصحية  والكاتبة 
حمافل  عدة  يف  الب�يرة  ت�رصيفها  ن�شري   «
اآخرها تاألقها يف املهرجان ال�طني للم�رصح 
االأمازيغي بباتنة اأين حازت على اح�شن دور 
تاقرب��شت   « »اإثران  فرقة  �شمن  ن�شائي 
 « واملنتج  املخرج  نال  هذا  جانب  واىل   ،

حممد رحال » تكرمي هذه الطبعة .
اأح�صن مرز�ق

 اأحزان  ٌيوهاٍن  وٌقم !

اأفق

ماذا يحدث يف 
طرابل�ض؟

�داد احلاج

الليبية  العا�شمة  يف  بال�شبط  يحدث  ماذا 
طرابل�ص،من يقف وراء الت�شعيد الع�شكري 
و  اجلراأة  ميلك  من  االأاخريو  امليداين 
املعاك�ص  االجتاه  يف  ال�شري  على  القدرة 
للجه�د الدولية و االقليمية و �شد خمرجات 

م�ؤمتر برلني
الداخلية  وزير  قال  قال  ماء  البارحة 
با�شاغا،  فتحي  الليبية  ال�فاق  بحك�مة 
الهجمات  وراء  يقف�ن  الرو�ص  اإن  اجلمعة، 
الدويل«  معيتيقة  »مطار  ا�شتهدفت  التي 
العا�شمة طرابل�ص  �شليم« يف  »اأب�  ومنطقة 
مداخلته  خالل  جاءت  با�شاغا  ت�رصيحات 
خلفية  على  )خا�شة(،  فرباير«  »قناة  يف 
معيتيقة  مطار  له  تعر�ص  الذي  الق�شف 
�شابق  بالعا�شمة، يف وقت  »اأب��شليم«  وحي 
اجلمعة واأو�شح با�شاغا اأنه »لن يك�ن هناك 
�شك�ت بعد الي�م، و�شن�شتهدف جميع م�اقع 
طرابل�ص،  جن�بي  حفرت  خليفة  ملي�شيات 
ونحن قادرون على الرد، ولدينا االإمكانيات 
اأن  م�ؤكدة  معل�مات  »لدينا  للرد«واأ�شاف: 
الي�م  وراء هجمات  يقف�ن  من  هم  الرو�ص 
يريدون  الرو�ص  واأب��شليم،  معيتيقة  على 
ال�شلطة«واأكد  يريد  وحفرت  ليبيا  تدمري 
اإعالن  �ش�ى  لنا  خيار  »ال  قائال  ال�زير 
الهج�م واإبعاد ملي�شيات حفرت عن العا�شمة 

طرابل�ص«.
ال �شك اأن ع�دة امل�اجهات �شتدفع ببع�ص 
اإىل  اجلزائر  منهم  و  االإقليميني  ال�رصكاء 
امللف  مع  تعاطيهم  اأ�شل�ب  مراجعة 
االعتبار  بعني  اأخذا  ال��شاطة  دور  و  الليبي 
حتركات  اأن  وال�شك  الراهنة  املعطيات 
حفرت لي�شت من بنات افكاره اإمنا ه� تنفيذ 
واأب�ظبي و  القاهرة  تاأتيه من  فقط الأوامر 

الريا�ص و م��شك�.

من �هران اإىل املغرب 

الإطاحة ب�سبكة دولية لتهريب  
املواد ال�سيدلنية 
.     توقيف 06 اأ�صخا�ص على راأ�صهم �صيدلية  

 متكنت  نهاية االأ�صبوع عنا�صر فرقة ال�صرطة الق�صائية التابعة الأمن دائرة العامرية باأمن �الية عني متو�صنت 
،من تفكيك �صبكة د�لية خمت�صة يف املتاجرة باملوؤثرات العقلية � املواد ال�صيدالنية الغري متدا�لة �تهريبها 

اإىل  املغرب مع توقيف 06 من اأفرادها على راأ�صهم  �صيدلية ��صريكتها التي كانت تقاي�ص املواد الطبية املدعمة 
باملهلو�صات  �تكللت العملية بحجز 2520 قر�ص مهلو�ص �3582 من خمتلف املعدات الطبية املدعمة اخلا�صة 

باجلراحة الدقيقة �292 حقنة  .

Yacine-bougha@hotmail.fr

مفت�حة  »اأب�اب  تظاهرة  عرفت 
الريا�شة  ح�ل  م�جهة  وزيارة   «
املركب  احت�شنها  التي  الع�شكرية 
الريا�شي للناحية الع�شكرية الرابعة 
وا�شعا  اإقباال  ورقلة(   - ن-ع-4   (
الذين  التالميذ  �شيما  للجمه�ر 
ن�شاطات  خمتلف  على  اطلع�ا 

الريا�شة الع�شكرية .
التظاهرة  هذه  �شمن  ونظمت 
ملمثلي  م�جهة  زيارة  االإعالمية 
حيث   ، ال�طنية  االإعالم  و�شائل 
�شكلت فر�شة للتعرف على الع�رصنة 
املحققة يف �شتى جماالت الريا�شة 
من  اجلمه�ر  ومتكن  الع�شكرية. 
التعرف من خالل اأجنحة املعر�ص 
باملنا�شبة على خمتلف  اأقيم  الذي 
اأن�اع الريا�شة الع�شكرية وال��شائل 
االإطالع  عن  ف�شال   ، امل�شتعملة 

على املن�شاآت الريا�شية التي يت�فر 
حمطات  واأبرز   ، املركب  عليها 

تط�ر الريا�شة الع�شكرية 
والنجاحات املحققة جه�يا ووطنيا 
ا�شتعرا�شات  تابع  كما   ، ودوليا 
)الكاراتي  القتالية  الريا�شات  يف 
والك�ك�ش�ل  والتايك�اندو  دو 

واملالكمة( .
افتتاحه  مبنا�شبة  مداخلته  ويف 
الناحية  قائد  با�شم  التظاهرة  هذه 
رئي�ص  اأبرز   ، الرابعة  الع�شكرية 
عمار  العميد  الناحية   ذات  اأركان 
الذي  احلدث  هذا  اأهمية  زعيمي 
االإت�شال  خمطط  اإطار  يف  يندرج 
ال�طني  اأعدته قيادة اجلي�ص  الذي 
والذي   2020-2019 ل�شنة  ال�شعبي 
جي�ص- الرابطة  تعزيز  اإىل  يهدف 

اأمة.

�رقلة

اأبواب مفتوحة حول الريا�سة الع�سكرية 

نهاية  فريق  بلعبا�ص  اإدارة  وجهت 
االأ�شب�ع مرا�شلة م�شتعجلة اىل رئي�ص 
االحتاد ال�طني لكرة القدم  تلتم�ص 
منه تغيري احلكم »حلل� بن اإبراهيم » 
الذي مت تعينه الإدارة  املقابلة التي 
نهار  ب�شكرة  باحتاد  الفريق  جتمع 
ي�م ال�شبت . هذا وقد ربطت  اإدارة 
املكره طلبها باالإحداث  التي غالبا 
يديرها  التي  اللقاءات  ي�شببها  ما 
اأخطاء  يف  ت�شبب  الذي  احلكم  هذا 

احتاد  حق  كبرية  يف  حتكيمية 
املرات  ما  من  العديد  يف  بلعبا�ص 
خلق العديد  من امل�شاكل ، هذا وقد 
التم�شت اإدارة االحتاد العبا�شي  من 
يف  الفيدرالية  للتحكيم  االإدارة 
ام�ص  اأول  نهار  ر�شمية  مرا�شلة 
التحكيم  اخلمي�ص  تغيري  ثالثي 
اأية اأخطاء  قد تخرج اللقاء  لتفادي 

عن �شلميته الريا�شية .
حممد بن ترار

للجي�ص  مفرزة  ودمرت  ك�شفت 
ال�طني ال�شعبي، اإثر عملية بحث 
بلدية  تاغدة،  مبنطقة  ومت�شيط 
ثالثة  باتنة/ن.ع.5،  ب�الية  لرباع 

 )03(
على  حتت�ي  لالإرهابيني  خمابئ 
م�اد غذائية واأفر�شة، باالإ�شافة 
اإىل قنبلتني )02( تقليديتي ال�شنع 
ل�زارة  بيان   اأورده  ما  ح�شب 
ذات  واأو�شح  ال�طني  الدفاع 
مكافحة  اإطار  »يف  اأنه  البيان 
االإرهاب، ك�شفت ودمرت مفرزة 

ي�م  ال�شعبي،  ال�طني  للجي�ص 
عملية  اإثر   ،2020 فيفري   26
تاغدة،  مبنطقة  ومت�شيط  بحث 
باتنة/ن.ع.5،  ب�الية  لرباع  بلدية 
لالإرهابيني  خمابئ   )03( ثالثة 
غذائية  م�اد  على  حتت�ي 
قنبلتني  اإىل  باالإ�شافة  واأفر�شة، 
فيما  ال�شنع،  تقليديتي   )02(
للجي�ص  اأخرى  مفرزة  اأوقفت 
ال�طني ال�شعبي عن�رص )01( دعم 
ب�شيدي  االإرهابية  للجماعات 

بلعبا�ص/ن.ع.2 ».

معني الإدارة  مقابلة فريقهم مع ب�صكرة

فريق احتاد بلعبا�ض يطالب
 بتغيري احلكم حللو 

باتنة

الك�سف وتدمري ثلثة خمابئ للإرهابيني 

�صكيكدة

اإحباط هجرة غري �سرعية 
ل8 ا�سخا�ض

حماولة  ال�ش�احل  حر�ص  »اأحبط 
 )08( لـ  �رصعية  غري  هجرة 
قارب  منت  على  كان�ا  اأ�شخا�ص 
ب�شكيكدة/ن.ع.5،  ال�شنع  تقليدي 

مهاجرا   )36( ت�قيف  مت  حني  يف 
غري �رصعي من جن�شيات خمتلفة 
بكل من جانت وتلم�شان »،ي�شيف 

ذات البيان.



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/

