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لرفع اليد على 16 هكتار ومنحهم ال�سلبية من املحافظة العقارية

ورثة العلمي هبال بورقلة تنا�سد رئي�س 
اجلمهورية ووزير العدل

»بابي�سا« يفوز بجائزتي �سيزار 
لأف�سل فيلم وممثلة  

�أكادميية  متنحها  �لتي  »�سيز�ر«  بجائزة  »بابي�سا«  �جلز�ئري  �لفيلم  فاز 
�إىل  يعود  �لذي  �لفيلم  �أحرز  �أين  فرن�سا،  يف  �ل�سينما  وتقنيات  �لفنون 
خمرجته �جلز�ئرية مونية مدور جائزتني يف فئة �أف�سل فيلم و�أف�سل ممثلة 
�إىل �ملمثلة لينا خ�رضي، وهو �لفيلم �لذي �سنع �حلدث من  و�عدة عادت 
�أعو�م  فرتة  �جلز�ئريات خالل  �ل�سابات  من  حياة جمموعة  ت�سوير  خالل 
�لت�سعينيات و�لذي لقي رو�جا كبري� وهو �لفائز بعدة جو�ئز عاملية و�سارك 

يف مهرجان »كان«، كما مت تر�سيحه �إىل جائزة �لأو�سكار للعام 2020.

يتقدمهم  وال �سابق ، مدير تنفيذي 
وع�سرات رجال الأعمال

�سحب جوازات �سفر30 �سخ�سية 
بعني متو�سنت  

�أن  متو�سنت  عني  ولية  ق�ساء  من جمل�س  مقربة  ق�سائية  م�سادر  ك�سفت 
م�ساحلها قد قررت فتح ملفات ملا يقارب 30 م�ستثمر و�سخ�سية متورطة 
يف ق�سية ف�ساد بالولية  و�لذين مت �سحب جو�ز�ت  �سفرهم  مع منعهم من 

مغادرة �لرت�ب �لوطني .
�ملتهمني  �لإعمال   من رجال  �ملعنيني  �غلب  �أن  �لتحقيقات  و�أكدت   هذ� 
بنهب �ملال  �لعام و�ل�ستثمار�ت  �لغري م�رضوعة ب�سو�حل �لولية ، بالإ�سافة 
�إىل م�سوؤولني �سابقني  يتقدمهم  و�يل �سابق ومدير تنفيذي بالإ�سافة �إىل 
�سخ�سية  �ل30  �أن  �مل�سادر  ذ�ت    و�أ�سارت   ، وز�رة  يف    �سابق  م�ست�سار 
قرو�س  على  و�حل�سول   ، �لنفوذ  و��ستغالل  �لعام  �ملال  نهب    يف  متورطة 
و��ستعمال  و�لتزوير  و�لحتيال  و�لن�سب   ، �سمانات  دون  باملاليري  بنكية 
لها ماكلف  و��ستثمار�ت ل وجود   وهمية  �سياحية   مو�قع  و�إن�ساء    �ملزور 
من  �لهكتار�ت  من  �لع�رض�ت  نهب  على  ناهيك  باجلملة    خ�سائر    �لدولة 
�لأر��سي �ل�سياحية و�لفالحية ، هذ� ومن �ملنتظر �أن يتم مبا�رضة �ل�ستماع 
�إىل  �أ�سحاب �حل�سانة   فيما �سيحول  �لأ�سبوع �ملقبل  �إىل �ملتهمني خالل 

�لعا�سمة ل�سماعهم من قبل  م�ست�سار باملحكمة �لعليا .
 حممد بن ترار

املان �سيتي ي�ستفز مودريت�س 
ب�سبب حمرز  

�أقدم فريق مان�س�سرت �سيتي �لإجنليزي على ��ستفز�ز جنم ريال مدريد لوكا 
�لتو��سل  موقع  على  �لر�سمي  ح�سابه  عرب  تغريدة  ن�رض  بعدما  مودريت�س، 
�لجتماعي »تويرت« مرفوقة ب�سورة يحاول خاللها �لالعب �لدويل �لكرو�تي 
كتب  حيث  �لأمر،  يف  �لنجاح  دون  �خل�رض  قائ\د  �أقد�م  من  �لكرة  نزع 
�لكرة  حلامل  ��ستفز�زية  بطريقة  �سيتي  �ملاين  ح�ساب  على  �مل�سوؤولون 

�لذهبية �لعام 2018: »حاول مرة �أخرى يا لوكا«.

طالبت ورثة �لعلمي هبال ، ممثلة يف 
�لعليا  �ل�سلطات  كمال  هبال  موكلها 
�لعاجل  �لتدخل  ب�رضورة  بالبالد 
من  له  تعر�سو�  ما  جر�ء  لإن�سافهم 
وذلك  �لع�سابة  بقايا  طرف  من  ظلم 
هكتار   16 على  �ليد  رفع  �أجل  من 
�ل�سلبية  على  �حل�سول  من  لتمكينهم 

من �ملحافظة �لعقارية .
هبال  �لعلمي  ورثة  ممثلي  نا�سد 
�ملدعو كمال هبال يف ر�سالة مفتوحة 
لكل من رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد 

تبون و�لوزير �لأول عبد �لعزيز جر�د 
بلقا�سم  �لأختام  حافظ  �لعدل  ووزير 
�ل�سخ�سي  �لتدخل  ب�رضورة  زغماتي 
ما  مع  �لتجاوب  �أجل  من  و�لفوري 
�ملتمثل  �مل�رضوعة  مبطلبهم  و�سفه 
يف �رضورة و�سع حد لأذناب �لع�سابة 
�لتي حاولت يائ�سة يف �ل�ستيالء على 
م�سافة  على  �ملمتد  �لعقاري  ملكهم 
�ملنطقة  م�ستوى  على  هكتار   16
�سكرة  بحي  �لذهب  عني  �ل�سناعية 

�لتابع �إد�ريا لبلدية �لروي�سات .

وح�سبما �أفاد به نف�س �ملتحدث فاإن 
�لورثة بحوزتها كل �لوثائق �لتي تثبت 
�أحقيتها يف ملكية هذ� �لعقار ، حيث 
ل�ساحلهم  حكم   2010 �سنة  يف  �سدر 
و�لذي  �لق�ساء  جمل�س  طرف  من 
�ليد  �لعقارية  �لوكالة  برفع  يق�سي 
على ممتلكات �خلو��س ويتعلق �لأمر 
بورثة �لعلمي هبال ويف �سياق ذي �سلة 
�إد�رية  بوثيقة  �لورثة  ممثلي  �أفادنا 
�سادرة من �ملفت�سية �جلهوية لأمالك 
�لدولة و�حلفظ �لعقاري لناحية ورقلة 

، مفادها �أن �مل�ساحة �ل�سالف ذكرها 
عبارة عن عقد م�سهر� ومل تت�رضفو� 
يف ملكيكتم ، ومل يتم حتويلها بالطرق 
�لعقارية  �لحتياطات  �إىل  �لقانونية 
�أنها  جزما  يوؤكد  ما  وهو   ، بالبلدية 

ت�رضف مالك �أ�سحابها .
نف�س  �سدد  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
حتقيق  فتح  �رضورة  على  �ملتحدث 
�إد�ري معمق حول مالب�سات ت�رضف 
مدير �لوكالة �لعقارية و�لو�يل �لأ�سبق 
�لعقارية  ممتلكات  يف  ملفوف  �أحمد 

رقم  حتت  عنوة  بنزعها  للخو��س 
بطرق  عليها  �لتنازل  و�إعادة   6/6
ليذهب   ، �خلو��س  لفائدة  ع�سو�ئية 
ذلك  من  �أبعد  �إىل  حمدثنا  بعدها 
�لتعوي�س  رف�سو�  �لورثة  �أن  موؤكد 
با�سرتجاعها  مطالبني   ، رجعي  باأثر 
�لأول  خيارين  �أمام  �لو�سايا  و��سعني 

�لعقار حاليا  �سوق  �لتعوي�س وفق  هو 
موجهة  �لعقاري  �لوعاء  كان  �إذ� 
لفائدة �لعامة و�ن كان ذلك فهم �أوىل 

مبمتلكاتهم �لعقارية .
�سناع  من  جاد  تدخل  �نتظار  ويف 
�لقر�ر لتفادي وقوع �لفاأ�س يف �لر�أ�س

جناة ،ح  

�لرعية  ترحيل  �جلمعة  �أم�س  مت 
�ليطايل �لذي تاأكدت �إ�سابته بفريو�س 
كورونا بعد دخوله �إىل �جلز�ئر، باجتاه 
علم  ما  ح�سب  �إيطاليا،  �لأ�سلي،  بلده 
و�ل�سكان  �ل�سحة  وز�رة  لدى  �ليوم 
نف�س  و�أو�سح  �مل�ست�سفيات  و�إ�سالح 

من  متت  �لرتحيل  عملية  �أن  �مل�سدر 
مطار حا�سي م�سعود عرب طائرة خا�سة 
تابعة للخطوط �جلوية �ليطالية وكانت 
�إىل  ت�سجيل  »مت  �أنه  ذكرت  قد  �لوز�رة 
غاية �ليوم حالة �إ�سابة و�حدة بفريو�س 
كورونا )كوفيد-19( باجلز�ئر بتاريخ 25 

�يطايل  برعية  �لأمر  ويتعلق  فرب�ير. 
�أنه  �إىل  و�أ�سارت  �يطاليا«.  من  قادم 
يجري تعزيز ترتيبات �ملر�قبة و�ليقظة 
�لفريو�س  ملو�جهة  و�سعها  مت  �لتي 
بانتظام للت�سدي لتطور �لو�سع، مذكرة 
�تخاذها  �لو�جب  �لوقائية  بالإجر�ء�ت 

مهمة  �أطباء  ويتوىل  �ملر�س  هذ�  �سد 
�لرد على �لت�سالت �لهاتفية �لتي ترد 
و�سع  �لذي   3030 �لأخ�رض  �لرقم  �إىل 
حتت ت�رضف �ملو�طنني �بتد�ء من 26 
�ساعة   24 مد�ر  على  �جلاري  فرب�ير 

وطو�ل �أيام �لأ�سبوع.

امل�ساب بفريو�س كورونا

ترحيل الرعية اليطايل نحو بلده الأ�سلي 

مو�طني  �ل�سبت  �أم�س  �سباح  جتمهر 
مترن��ست ، �أمام �مل�ست�سفى �ملركزي 
منهم على  �حتجاجا   ، بغد�د  م�سباح 
تدهور �لقطاع و �ل�سمت غري �ملربر 

لل�سلطات �لو�سية .
�أبدى ممثلي �ملحتجني �أمام م�ست�سفى 
ت�رضيح  يف  بتمرن��ست  بغد�د  م�سباح 
لهم مع يومية »�لو�سط »عن ��ستيائهم 

وتذمرهم �ل�سديدين من �ل�سمت غري 
�ملربر لل�سلطات �ملعنية �لتي حترك 
�مل�سجلة  �لنقائ�س  لتد�رك  �ساكنا 
بالقطاع �ل�سحي لتفادي تقدمي قافلة 

من �ل�سحايا  
هو  حمدثينا  نفو�س  يف  يحز  ومما 
بولية مترن��ست  �لقر�ر  �سمت �سناع 
�حلدودية و على ر�أ�سهم  و�يل �لولية 

�لهيئة  على  �لأول  �مل�سوؤول  ب�سفته 
ت�سله  �أنه  بالرغم  �لدي  �لتنفيذية 
�ل�سحف  على  ويطلع  يومية  تقارير 
بالولية  �ل�سحي  �لو�سع  تنقل  �لتي 
 للمجل�س  بالن�سبة  �ل�سيء  نف�س   ،
من  كان  �لذي  �لولئي  �ل�سعبي 
�إن�سغالهم ويتكفل  �أن ينقل  �ملفرو�س 
به لكنه يبقى غائب �أو �أنه غري معني.

�لعري�سة   �أن  هوؤلء  �أكد   كما 
و�قع  على  �ملحتو�ة  �لحتجاجية 
�ل�سكان  طرف  من  �ملم�ساة  �ل�سحة 
�نتظار  يف  �لقطاع  لوزير  و�سلت  قد 
حترك جاد و�رضيع لأن �لأمور خرجت 
على �ل�سيطرة وخا�سة يف ظل تهديد 

�لفريو�س �جلديد كورونا.
�سيخ مدقن 

تنديدا على تدهور الو�سع ال�سحي

مواطني مترنا�ست يحتجون للمرة الرابعة اأمام امل�ست�سفى

خبر في 
صورة

رغم �سوء الأحوال اجلوية، وقمع الأمن اليوناين، يوا�سل قرابة 
3 اآلف مهاجر غري نظامي النتظار قرب احلدود الرتكية، اأمال 

يف العبور اإىل اليونان ومنها لدول اأوروبا الغربية.

رغم �سوء الأحوال اجلوية وقمع الأمن اليوناين

اآلف املهاجرين ينتظرون فتح 
اليونان لأبوابها

العنف يجتاح الأق�سام ال�سفلى 
للبطولة للوطنية  

يتو��سل �لعنف يف ر�سم �سور� غري م�رضفة بتاتا للروح �لريا�سية، بعدما 
خرجت �لأو�ساع يف مبار�ة من �لأق�سام �لدنيا �لتي جمعت فريقي نادي 
عن  �سعيدة  لولية  �لأول  �جلهوي  �لق�سم  عن  فرندة  و�سيفه  مدري�سة 
�ل�سيطرة، بعدما حتول �للقاء قبل نهايته �إىل معركة بني �أن�سار �لفريقني 
�ل�سوط  يف  �لت�سجيل  باب  مدري�سة  �مللحي  �لفريق  �فتتاح  بعد  مبا�رضة 
�إىل  �أدى  �لفريقني  �أن�سار  بني  باحلجارة  �لرت��سق  و�نطلق  للقاء،  �لثاين 
�إ�سابات متفاوتة �خلطورة لنب �لطرفني، قبل �أن ينزل �لزو�ر �إىل �أر�سية 
�للقاء قبل  �إنهاء  �إىل  �إثره  ��سطر �حلكم على  �مليد�ن ورف�سو� مغادرته 
�أن�سار  �أقدم  بعدما  �مللعب  خارج  �إىل  �لعنف  �سور  وتو��سلت  موعده، 
�أعو�ن  تدخل  قبل  �ل�سارع،  يف  �ملحالت  و�جهات  تك�سري  على  فرندة 
�لدرك �لوطني �لتي متكنت من �ل�سيطرة على �لأو�ساع ور�فقت جمهور 

فرندة ملغادرة مدينة مدري�سة.

مبنا�سبة عيد املراأة

موؤ�س�سات وطنية تخ�س�س منحا ملوظفاتها
عن  وطنية  موؤ�س�سات  عدة  �أعلنت 
�لعامالت  للن�ساء  منحا   تخ�سي�س 
�لعاملي  �ليوم  حلول  مع  تز�منا  بها 

كل  مار�س من   8 ل  �مل�سادف  للمر�أة 
�ملوؤ�س�سات  ذ�ت  ك�سفت  ، حيث  �سنة 
يف بيانات لها على غر�ر بريد �جلز�ئر 

عن  للمياه  و�جلز�ئرية  و�سونالغاز 
تكرمي هذه �لفئة مببالغ ترت�وح ما بني 
5 �آلف دج و6 �آلف دج  �إىل جانب حث 

�إد�ر�ت ومالحق هذه �ملوؤ�س�سات  كل 
على تنظيم حفالت خا�سة تتكفل بها 

 اأح�سن مرزوق�لإد�رة .
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رئي�س حزب �صوت ال�صعب ع�صماين ملني

 القطعية مع النظام ال�سابق 
مفتاح التغيري

.    �صرورة تطبيق الآليات القانونية ل�صرتجاع الأموال املنهوبة
راهن رئي�س حزب �صوت ال�صعب ع�صماين ملني على احلوار اجلاد و ال�صيد الغري اإق�صائي، معتربا باأن 

ماأمورية التغيري الذي طالب بها ال�صعب منذ بداية احلراك ال�صعبي تلزم عدم الإق�صاء و التهمي�س بل 
ت�صدد على اإ�صراك اجلميع لبناء اجلزائر اجلديدة.

اإميان لوا�س      

 �صدد ع�صمان ملني �أم�س خالل ندوة 
�رضورة  على  حزبه،  مبقر  �صحفية 
�ملمار�صات  مع  قطعية  �إحد�ث 
�ل�صابق،  �لنظام  �لتي عرفها  �ل�صابقة 
تكون  �أن  �ل�صيا�صية  �لطبقة  مطالبا 
و�أن  �ل�صعب،  ملطالب  �صاغية  �أذ�نها 
تو�كب �مل�صتوى �ل�صيا�صي �لذي و�صل 

�إليه �ل�صعب . 
ت�صكيل  ع�صمان ملني خطوة  ثمن  و   
على  م�صدد�  �لد�صتور،  تعديل  جلنة 
تعديالت  �لد�صتور  مي�س  �أن  �رضورة 
على  �لعمل  خالل  من  جوهرية، 

تتمثل  للد�صتور،  جديدة  �صيغة  بناء 
و  و�لقانون،  �حلق  دولة  تكري�س  يف 
�لآخر  �لر�أي  و  �لر�أي  حرية  تكري�س 
�لوطنية،  بالثو�بت  �مل�صا�س  دون 
ثو�بت  تثبيت  و  �لعهد�ت،  وتو�فق 
�صوت  حزب  رئي�س  و�أكد     . �لأمة 
�ل�صعب على �رضورة ��صتكمال حماربة 
�لف�صاد، �أين �صدد على �رضورة تطبيق 
�لأمو�ل  ل�صرتجاع  �لقانونية  �لآليات 
�لعام  �ملال  نهب   « قائال  �ملنهوبة، 
خيانة للوطن، لبد من �رضورة تطبيق 
�لأمو�ل  ل�صرتجاع  �لقانونية  �لآليات 
ملني  ع�صمان  دعا    .« �ملنهوبة 
جديدة  �إجر�ء�ت  تبني  �رضورة  �إىل 

�إ�صتعجالية حلل �مل�صاكل �لجتماعية 
و �لقت�صادية و �لإد�رية �لتي يعي�صها 
�صوت  حزب  رئي�س  علق  �ملو�طن 
برنامج  على  ع�صماين  ملني  �ل�صعب 
�حلكومة �لذي ثم عر�صه على �لغرفة 
من  باأنه  م�صري�  للربملان،  �ل�صفلى 
�نتظار  يف  مقبول،  �لنظرية  �لناحية 
�لتج�صيد �لفعلي له على �أر�س �لو�قع.  
ثمن رئي�س حزب �صوت �ل�صعب ملني 
برنامج  و  خمطط  �لأم�س  ع�صماين 
�لنظرية،  �لناحية  من  �حلكومة 
�لتطبيق  �رضورة  على  م�صدد� 
�أر�س  على  �ملخطط  لهذ�  �مليد�ين 
ت�صبه  ل  جديدة  جز�ئر  لبناء  �لو�قع 

�ملمار�صات �لت�صلطية و �لف�صاد �لذي 
عرفته جز�ئر قبل �حلر�ك �ملبارك، 
و  �لرتيث  �لأطياف �رضورة  كل  د�عيا 
تركها تعمل ، موؤكد� �أن مرحلة �لتقييم 
يوم   100 �أول  �إمتام  بعد  تاأتي  �لأوىل 
من �حلكم. و �أكد ع�صماين ملني على 
ت�رضيعية  �نتخابات  تنظيم  �رضورة 
وحملية م�صبقة، م�صري� باأن �حلكومة 
ت�صتمد �رضعيتها  �أن  يتوجب  �لقادمة 
يف  ينتخب  »حقيقي  برملان  من 
ظروف ت�صودها �ل�صفافية و�لنز�هة< 
�ملرور  �إل من خالل  يتاأتى  لن  وهذ� 
تعديل  ومنه  �لد�صتور  تعديل  على 
لالنتخابات<<،  �لع�صوي  �لقانون 

�أ�صبح  �جلز�ئري  �ل�صعب  باأن  معترب� 
�ختيار  �أجل  من  وعيا  �أكرث  حاليا 

ممثليه يف خمتلف �ملجال�س«.
�رضورة  على  ملني  ع�صمان  �صدد   
جتديد  و  �ل�صيا�صي  �لعمل  �أخلقة 
�ل�صفافية  على  �ملبني  �حلكم  منط 
�إ�صرتجاع  و  �لعامة  �حلياة  �أخلقة  و 
�حلكم  موؤ�ص�صات  يف  �ملو�طن  ثقة 
�إىل  �إ�صافة  �لعد�لة،  �إ�صتقاللية  و 
و�لقت�صادية،  �ملالية  �لإ�صالحات 
�لرثوة  خلق  يف  ي�صاهم  �أن  ميكن  مبا 
�إ�صتنز�ق من خمزون �خلزينة  و لي�س 
 »: �ل�صدد  ذ�ت  يف  قائال  �لعمومية، 
�لطبقة  كثري�  حرر  �ل�صعب  �حلر�ك 

�لعمل  �أخلقة  من  لبد  و  �ل�صيا�صية 
�ل�صيا�صي ». 

ت�صكيلته  �أن  على  ع�صماين  ر�هن  و   
�ل�صباب  فئة  على  تر�هن  �ل�صيا�صية 
وهو  حقيقية<  �صيا�صية  قاعدة  لبناء 
�صباب  تن�صيب  خالل  من  يتجلى  ما 
خريجي �جلامعات يف منا�صب روؤ�صاء 
�لوليات،  عرب  �ل�صيا�صية  �ملكاتب 
ي�صعى  �أنه  �ملتحدث  ذ�ت  و�أ�صار 
�حلقيقية«  �ل�صعبية  »�لإر�دة  لتج�صيد 
يطرحها  �لتي  �لإ�صغاء  خاليا  عرب 
ومبا�رضة  رقمية  ف�صاء�ت  عرب  حزبه 
مكاتب  كامل  عرب  �ملو�طنني  مع 

�لبلدية �ملنت�رضة عرب 48 ولية
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ميهوبي يتجاهل دعوات التخل�س من حزبي املوالة

الأرندي متم�سك بحظوظه يف 
النتخابات القادمة

بالنيابة  �لعام  �لأمني  ك�صف   
�لدميقر�طي،  �لوطني  للتجمع 
�أن  بالبليدة،  ميهوبي،  �لدين  عز 
حزبه عني جمموعة من �خلرب�ء 
وثيقة  لـدر��صة  و�لكفاء�ت 
م�صودة �لد�صتور �جلديد وتقدمي 
�أن  مربز�  لإثر�ئها  �لقرت�حات 
�ملو�عيد  يف  �صي�صارك  حزبه 

�لنتخابية �لقادمة.
�فتتاح  لدى  �ألقاها  كلمة  ويف 
للحزب  �جلهوي  �ملوؤمتر 
ميهوبي  قال   �لو�صط،  لوليات 
وثيقة  تقدمي  قريبا  �صيتم  �أنه 
لالأحز�ب  �لد�صتور  مل�صودة 
ر�أيها،  لإبد�ء  �ل�صيا�صية 

�لوطني  �لتجمع  �أن  �إىل  م�صري� 
�لدميقر�طي و�صع جمموعة من 
�خلرب�ء و�لكفاء�ت لدر��صة هذه 
فاإن  ت�صلمها-  -حني  �مل�صودة 
�لتي  �لنقاط  على  حتتوي  كانت 
�صنحاول  و�إل  �صنزكيها  ندعمها 
�مل�صاركة يف �إثر�ئها باقرت�حاتنا 
�أن  �حلزبي  �مل�صوؤول  ذ�ت  و�أكد 
�لد�صتور �لقادم يجب �أن يكر�س 
وي�صتجيب  �ل�صعبية  �لإر�دة 
�ل�صيا�صية  �جلز�ئريني  لتطلعات 
م�صدد�  و�لثقافية  و�لجتماعية 
هذ�  يت�صمن  �أن  »�رضورة  على 
�لتي  �ملطالب  جليا  �لد�صتور 
�نتف�س من �أجلها �ل�صعب يف 22 

موؤ�ص�صات  لبناء   ،2019 فيفري 
حزبه  �أن  موؤكد�  ومتينة  قوية 
د�عما  �ل�صلطة  يف  كان  �لذي 
للرئي�س �ملخلوع ل يريد د�صتور 
يكون  �أو  ثغر�ت  يفتح  منا�صبات 
على مقا�س �صخ�س �أو جمموعة 
�أو حزب، بل نريد د�صتور� يكون 
على مقا�س كل �جلز�ئريني ويعمر 
�لقادمة  �لأجيال  ويحمي  طويال 
�لعد�لة  و��صتقاللية  و�حلريات 
ومن جهة �أخرى، �أكد �ملتحدث 
على عودة حزبه جمدد� لل�صعب 
لنقول  �ل�صجاعة  »منتلك  قائال 
�ل�صعب  لأح�صان  عدنا  �أننا 
بالنقد  قمنا  بعدما  وذلك 
ممار�صاتنا  ومر�جعة  �لذ�تي 
�لتي  �لتغري�ت  لأن  �ل�صيا�صية 
ذلك  تفر�س  �لبالد  بها  مرت 
�أن نتناغم معها لأن هذ�  ويجب 
�ل�صعب«  رحم  من  ولد  �حلزب 
�لوطني  �لتجمع  �أن  �إىل  ولفت 
حا�رض�  �صيكون  �لدميقر�طي 
�ملقبلة  �لنتخابية  �ملو�عيد  يف 
ولن  و�لأجدر  �لأف�صل  و�صيقدم 
للكفاء�ت  �إق�صاء  هناك  يكون 
لكل  مفتوحا  �لباب  �صيكون  بل 
�حلزب  يف  �لنخر�ط  يريد  من 

و�مل�صاركة

وزير الت�صال الناطق الر�صمي للحكومة يوؤكد

الرئي�س جعل الت�سال اأهم دعائم 
اجلمهورية اجلديدة

�لناطق  �لت�صال  وزير   �أكد 
للحكومة،عمار  �لر�صمي 
بلحيمر  �أن رئي�س �جلمهورية، 
جعل  تبون،  �ملجيد  عبد 
دعائم  �إحدى  �لت�صال  من 
بحيث  �جلديدة،  �جلمهورية 
توفري  على  برناجمه  يرتكز 
بتعزيز  �لكفيلة  �لظروف  كل 
لدى  و�ملهنية  �لحرت�فية 

و�صائل �لإعالم و�ل�صحفيني 
يف  �لوزير  بلحيمر،  و�أو�صح 
على  �إ�رض�فه  خالل  له  كلمة 
�ل�صنوي  �لجتماع  �فتتاح 
�لإذ�عية  �لهيئات  ملن�صقي 
و�لتلفزيونية �لعربية، �أن رئي�س 
�جلمهورية، عبد �ملجيد تبون 
�إحدى  �لت�صال  من  جعل 
�جلديدة  �جلمهورية  دعائم 
�خلا�صة  �لعناية  خالل  من 
وملمتهني  للقطاع  يوليها  �لتي 

و�جلديد  �لتقليدي  �لإعالم 
�لرئي�س  برنامج  �أن  موؤكد� 
�حرت�م  �رضورة  على  يرتكز 
وحرية  �ملعلومة  يف  �حلق 
�آد�ب  �إطار  يف  �ملمار�صة 
وتوفري  و�أخالقياتها  �ملهنة 
بتعزيز  �لكفيلة  �لظروف  كل 
لدى  و�ملهنية  �لحرت�فية 
و�ل�صحفيني  �لإعالم  و�صائل 
من  و�لتلفزيون  �لإذ�عة  وتعد 
ي�صيف  �لو�صائل-  هذه  �أبرز 
زمن  يف  ل�صيما  �لوزير- 
�جلز�ئر  قطعت  �لتي  �لرقمنة 
مو�كبتها  يف  معتربة  �أ�صو�طا 
و�أ�صار  تقنياتها  يف  و�لتحكم 
فتح  �إىل  �ل�صياق  هذ�  �صمن 
عدة  موؤخر�  �لت�صال  قطاع 
جوهري  “�إ�صالح  ور�صات 
بهدف متكني منظومة �لإعالم 
مو�كبة  من  وم�صمونا  �صكال 

و�لتطور  �لد�خلية  �لتحولت 
�ل�رضعة  فائق  �لتكنولوجي 
منه  تعلق  ما  و�لدقة”، ل�صيما 
بالإعالم �جلديد ويف مقدمته 
و�أو�صح  �لإلكرتونية  �ل�صحافة 
�أن هذ� �لتوجه يخ�ص�س �أي�صا 
�لت�صال  لرتقية  معترب�  حيز� 
�لتكوين  ولعملية  �ملوؤ�ص�صاتي 
جمال  يف  ل�صيما  و�لتاأهيل 
و�جلو�ري  �لإلكرتوين  �لإعالم 
�لنتقال  على  �حلر�س  مع 
�لنهائي ويف �أح�صن �لآجال �إىل 

�لرقمنة �لتامة.
�لر�صمي  �لناطق  و�أبرز 
�حلالية  �لطبعة  �أن  للحكومة، 
�لهيئات  من�صقي  �جتماع  من 
�لعربية  و�لتلفزيونية  �لإذ�عية 
عهد�  تعي�س  و�جلز�ئر  تعقد 
�لنتخابات  جديد�  منذ 
�لرئا�صية، وتتمثل �أبرز مميز�ت 

هذ� �لعهد يف �لعمل على جت�صيد 
م�رضوع  بناء جمهورية جديدة 
و�ل�صفافية  �حلكامة  قو�مها 
على  م�صدد�  و�لدميقر�طية 
�مل�صاعي  من  �لهدف  �أن 
يف  يكمن  �مل�صرتكة  �لعربية 
�لعمل �صويا على ت�صخري جمال 
لرتقية  و�لت�صال  �لإعالم 
حقوق �لإن�صان وقيم �ملو�طنة 
�مل�صتد�مة  �لتنمية  وحتقيق 
�لحرت�فية  على  بالعتماد 
�لرقمنة  يف  و�لتحكم 
�إيجابيات  �أنه رغم  م�صري�  �إىل 
�أنها  �إل  �لتكنولوجية  �لطفرة 
فتحت باملقابل �ملجال و��صعا 
�لدول  �صيادة  �إىل  لالإ�صاءة 
و�مل�صا�س بحرمة �لغري ومكنت 
من  للتكنولوجيات  منتجة  دول 

ب�صط نفوذها وهذ� �لو�صع.
باية ع 

اللجنة القانونية يف الربملان

نواب يعار�سون �سيا�سة وزير العدل
ك�صفت م�صادر مقربة من  �للجنة 
�ل�صعبي  �لقانونية  باملجل�س 
�لوطني �أن �لعديد من �لأع�صاء 
قررو� مر��صلة  وزير �لعدل عبد 
�لقادرزغماتي باإعادة �لنظر يف 
على  حملة  نزع  �حل�صانة 
على  و�إحالتهم  �لربملان  نو�ب 
كل  مت�صك  بعد  خا�صة  �لق�صاء 
�لنو�ب  باحل�صانة  و�لتي  من 

�عتربته حق م�رضوع .
 و�أ�صار �أحد �لنو�ب �لذي رف�س 

��صمه حتت طائلة  �لك�صف عن 
مكاملة  يف  �لإجر�ء�ت  �رضية 
�أن  �لنو�ب  �لو�صط  مع  هاتفية 
�للجنة  على  �لإح�لت  كرثة 
نو�ب  جتريد  بغية  �لقانونية 
�لربملانية  يجعل  من �حل�صانة 
حول  �أمام  �صكوك  �لنو�ب 
حيث   ، �ملتابعات  �لتع�صفية 
فاعلة  �إطر�فا  هناك  �إن 
�حلر�ك  و�لو�صع  ��صتغلت 
ت�صفية  �جل  من  �حلايل 

�لنو�ب  مع  �حل�صابات 
�لتحرير  جبهة  نو�ب  خا�صة 
�لوطني  �لوطني  و�لتجمع 
هد�  ،  يحدث  �لدميقر�طي 
من  �لنائب  ع�صية  �إحالة   كل 
�للجنة  �لقادر على  و�علي عبد 
قدوري  و�لنائبان حبيب 
�لذين  مري  �ل�صغري  وحممد 
�حل�صانة  عن  �لتنازل  رف�صو� 

طو�عية .
حممد بن ترار

رئي�س ال�صلطة الوطنية امل�صتقلة لالنتخابات حممد �صريف

قليلون اآمنوا بالنتخابات للخروج من الأزمة
.      ا�صتحداث جلنة »حفاظ الأمانة« حلماية الفعل النتخابي

�لوطنية  �ل�صلطة  رئي�س  ك�صف 
لالنتخابات  �مل�صتقلة 
عن  �ل�صبت   ، �رضيف  حممد 
��صتحد�ث حفاظ  �لأمانة وهي 
وتكر�س  نخبة  من  جلنة  تتكون 
حلماية  لكل  �لنتخابات  وقتها 
�لقليل  �أن  مربز�  �ل�صعب  �صوت 
من �ل�صعب �جلز�ئري كان يوؤمن 
قبل 12 دي�صمرب باأن �لنتخابات 
و�صيلة لإخر�ج �لبالد من �أزمتها 

�ل�صيا�صية �ل�صابقة .
�لوطنية  �ل�صلطة  وقال  رئي�س 
لالنتخابات،  خالل  �مل�صتقلة 
�جلامعة  حول  ور�صة  �أ�صغال 
�لقليل  �إن  �لد�صتوري  و�لإ�صالح 
كان  من  �جلز�ئريني  من  فقط 
من  �صتخرج  �جلز�ئر  باأن  يوؤمن 

يوم 12 دي�صمرب، موؤكد�  حمنتها 
�ملرحوم  �أن  �ل�صياق  هذ�  يف 
كان  �صالح  قايد  له  �ملغفور 
كانو�  �لذين  جد�  �لقالئل  من 
�ل�صعب مهما طال  باأن  مقتنعون 
ويقرر  �ليوم  �صينه�س  �صباته 
حدث  ما  وهو  بنف�صه  م�صريه 
كما  �لفارط  دي�صمرب   12 خالل 
�عرتف نف�س �ملتحدث �أنه منذ 
ي�صوت  �ل�صعب  كان  �ل�صتقالل 
�لنظام  و��صتطاع  ليختار  ولكن 
�أن يفتك ورقة �لنتخاب و�أ�صبح 
من  يختار  ول  ي�صوت  �ملو�طن 
مربز�  و�صفافية  بحرية  يقوده 
�أن  �رضعية �حلكم مل تخرج من 
�ل�صندوق لكن خرجت من �أ�ص�س 
�لثورية  �ل�رضعية  مثل  �أخرى 

و�لتاريخية �لتي حكم بها �لنظام 
نف�س  يف  �أكد  كما  �ل�صابق  يف 
يبنى  م�صتقبل  ل  �ل�صياق  �أن 
وتقرير  �حلر  �لختيار  خارج 
م�صري �ملو�طن من خالل حرية 
قيادته  زمام  يتوىل  �ختياره ملن 
�عرتف  �لإطار  نف�س  ويف   .
مرة  لأول  �للجنة  �أنه  رئي�س 
منذ �ل�صتقالل ��صتطاع �ل�صعب 
رئي�س  ينتخب  �أن  �جلز�ئري 
مل  ذلك  �أن  م�صري�  �جلمهورية، 
ياأت �صد� بل كان من خالل جتنيد 
م�صاركتها  ولول  �لوطنية  �لنخبة 
كانت  ملا  �لنتخابات  تاأطري  يف 
�لتي  بالطريقة  لتحفظ  �لأمانة 
تطوير  وب�صاأن  بها  حفظت 
�أح�س  وحت�رضيها  �ل�صلطة 

�ملقبلة،  لال�صتحقاقات  حت�صري 
��صتحد�ث  عن  �رضيف  �أعلن 
قال  �لذين  �لأمانة  حفاظ  جلنة 
لكل  وقتهم  �صيكر�صون  �إنهم 
�لنخبة  دور  للعب  �نتخابات 
خالل �لنتخابات �ملا�صية لكي 

ل يتم �لتالعب ب�صوت �ل�صعب
دعا  �ملنا�صبة  وبهذه 
يف  �لوطنية  �رضيف  �لنخبة 
وخا�صة  وخارجها  �لبالد  د�خل 
�ملتخرجون  و�لطلبة  �لأ�صاتذة 
�إىل �لتكاتف م�صتقبال و�للتحاق 
ل�صون  �لأمانة  حفاظ  بجي�س 
نحو  و�لنطالق  �ل�صعب  �صوت 
بها  يحلم  �لتي  �جلز�ئر  بناء 

�جلميع.
باية ع 
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العدالة لن تتوقف عن حماربة الف�ساد
     و�ضع حد نهائي حلالت العتداء على احلريات

وزير العدل بلقا�ضم زغماتي يتعهد

م.�س

وقال الوزير لدى اإ�رشافه على اجتماع 
والنواب  الق�ضائية  املجال�س  روؤ�ضاء 
املركزية  الإطارات  مع  العامني 
للوزارة: »نحن ما�ضون يف هذا النهج, 
وجيز  ظرف  يف  الق�ضاء  حقق  وقد 
علينا  اجلميع,  عليها  ي�ضهد  مكا�ضب 
باإعداد  الدرب  هذا  على  نداوم  اأن 
املنظومة  اإ�ضالح  قوامها  اأكرب  عدة 
الب�رشية  مواردها  �ضواء يف  الق�ضائية 
اإعادة  يف  اأو  و�ضائلها  ع�رشنة  يف  اأو 
التي  القانونية  الن�ضو�س  يف  النظر 
اأحكام  ا�ضتحداث  يف  اأو  بها  تعمل 
ومواكبة  للع�رش  م�ضايرة  جديدة 
مع  ومتكيفة  الجتماعي  للتطور 
واأ�ضكال  امل�ضتحدثة  املعامالت 

الإجرام اجلديدة«.
واأ�ضار الوزير اإىل اأن ال�ضاحة الوطنية 
ت�ضهد منذ اأكرث من �ضنة كاملة حركية 
عال  ب�ضوت  »تنادي  معهودة  غري 
الدولة  ملوؤ�ض�ضات  �ضامل  باإ�ضالح 
واأخلقة احلياة العامة مبا يخدم اأ�ض�س 
احلقوق  وي�ضون  الدميقراطية  الدولة 
واحلريات«, م�ضيفا اأنه يف خ�ضم هذه 
احلركية, مل تفارق حناجر املواطنني 
م�ضتقل  بق�ضاء  املطالبة  �ضيحات 
الد�ضتور, يحرتم حقوق  وفقا لأحكام 
العادلة  للمحاكمة  و�ضامن  الإن�ضان 
وق�ضاء قائم على ال�رشعية وامل�ضاواة 

اإطار  يف  واحلريات  املجتمع  يحمي 
القانون.

اأن  زغماتي  ذكر  ال�ضياق,  هذا  ويف 
جزائر  اإىل  ت�ضبو  املواطنني  نفو�س 
بها حق  )...( جزائر »يكر�س  جديدة 
املواطنة بكل معانيها«, جزائر حقوق 
املكانة  العدالة  فيها  تتبواأ  الن�ضان 
يتجزاأ  ل  جزء  باعتبارها  املرموقة 
من الأمة, م�ضريا اإىل اأن البالد كانت 
خما�س  حالة  يف  اأ�ضهر  ب�ضعة  منذ 
لهذا  املخل�ضني  بف�ضل  لكن  ع�ضري, 
الوطن متكنت من اخلروج من ماأزقها 
لتفتح اأمامها كل اآفاق الفرج وتتحقق 
على  ل�ضيادته  ال�ضعب  ا�ضرتجاع  اآمال 

حقوقه وحرياته.
وقال الوزير: »لقد اوقع علينا ال�ضعب 

ثقيلة,  مهمة  الق�ضاء  رجال  نحن 
ب�ضكل  الف�ضاد  حماربة  يف  متمثلة 
ب�ضكل  العامة  احلياة  واأخلقة  خا�س 
عام, وكلفنا كذلك با�ضرتجاع احلقوق 
العتداء  حلالت  نهائي  حد  وو�ضع 
املوارد  وا�ضتنزاف  احلريات  على 

الوطنية«.
واأبرز الوزير ان هذا الجتماع يهدف 
العملية  الكيفيات  يف  البحث  اىل 
الق�ضائي  العمل  نوعية  لتح�ضني 
مرفق  اأداء  وتطوير  ومردوديته, 
املتعلق  جانبه  يف  ل�ضيما  العدالة, 
بت�ضهيل اللجوء اإليه وكذا تقييم و�ضعية 
ع�رشنة العدالة متهيدا لتعميم رقمنة 

العمل الق�ضائي«.
اىل  الوزير  اأ�ضار  ال�ضياق,  نف�س  ويف 

نوعية  حت�ضني  يف  ت�ضاهم  اآليات 
احلكم الق�ضائي »متر حتما عن طريق 
الق�ضاة  توظيف  منظومة  مراجعة 
اخلريطة  النظر يف  واعادة  وتكوينهم 
الق�ضائية ب�ضكل ي�ضمح بتوزيع معقلن 
العتبار  بعني  ياأخذ  الب�رشية  للموارد 
منا�ضب  لتبوء  وا�ضتعدادهم  خربتهم 

امل�ضوؤولية«.
»اإعادة  �رشورة  على  زغماتي  وركز 
و�ضالحيات  و�ضري  تنظيم  يف  النظر« 
ي�ضمن  مبا  الق�ضائية  اجلهات  بع�س 
املوارد  وتر�ضيد  الفعالية  حتقيق 
اأم�س  يف  نحن  ظرف  يف  املالية 

احلاجة لذلك.
من جهة اأخرى, اأكد الوزير ان العدالة 
اخلارج  يف  كما  »تواجه  اجلزائر  يف 
على  مرغمة  لكونها  كربى«  حتديات 
عليه  طغت  الذي  الع�رش  م�ضايرة 
اأن  موؤكدا  املعلومات,  تكنولوجيات 
التي  امل�ضاكل  من  للكثري  حل  ايجاد 
تعاين منها العدالة »يتوقف على مدى 
قدرتها على ع�رشنة اأدوات ت�ضيريها 
وتوفري  الوقت  وربح  النوعية  لتح�ضني 

اجلهد و املال«.
ولهذا الغر�س --يقول الوزير-- فقد 
تقرر يف قطاع العدالة اعتماد الرقمنة 
كافة  عليه  تركز  كهدف  ال�ضاملة 
اأن رقمنة الإجراءات  اجلهود, معتربا 
الق�ضائية يعد »حجر الزاوية يف هذا 

امل�ضعى �ضواء املدنية او اجلزائية«.

 اأكد وزير العدل حافظ الأختام, بلقا�ضم زغماتي, اأم�س ال�ضبت باجلزائر العا�ضمة, اأن العدالة »ما�ضية 
يف حماربة الف�ضاد« ب�ضكل خا�س  وا�ضرتجاع احلقوق و و�ضع حد نهائي حلالت العتداء على احلريات 

وا�ضتنزاف املوارد الوطنية.

اخلبري نبيل جمعة لـ«الو�ضط«:

»امل�سدر اجلزائري يحارب 
للبقاء والتناف�س«

املعتمد  املايل  اخلبري  ك�ضف 
اجلزائري,  املركزي  البنك  لدى 
اإزالة  اأن  ,اأم�س,  جمعة  نبيل 
العقبات التي تعرت�س امل�ضدرين, 
والبريوقراطية  البنكي  كالتوطني 
هي  النقل,  وم�ضكلة  الإدارية 
التي  ال�ضافية  امليدانية  احللول 
امل�ضدرين  ت�ضجيع  �ضاأنها  من 
اإىل  بالإ�ضافة  حقيقة,  والت�ضدير 
للم�ضدر  بي�ضاء  بطاقة  اإعطاء 
اعتماد  خالل  من  اجلزائري, 
لن�ضاطه,  بعدية  ومتابعة  رقابة 
الرقابة  �ضيا�ضة  عن  والتخلي 
التي  القبلية,  واملتابعة  الفورية 
هذا  لأن  �ضابقا,  متبعة  كانت 
ما  ن�ضاطه,  تعطيل  اإىل  �ضيوؤدي 
يف  كبرية  مالية  خ�ضائر  �ضيكبده 
الت�ضدير,هو يف غنى عنها, منوها 
باملنا�ضبة اأن امل�ضدر اجلزائري, 
يحارب  الذي  كاملحارب  اأ�ضبح 

رغم الظروف, للبقاء والتناف�س.
الدكتور  اأف�ضح  جهته,  ومن 
يف  �ضيفا  نزوله  خالل  جمعة, 
تناولت  التي  القت�ضادية,  الندوة 
القت�ضادية  »احللول  مو�ضوع 
املنظمة  للت�ضدير«,   2030/2020
الإفريقي  العربي  املركز  قبل  من 
 , CAAID والتطوير لال�ضتثمار 
يف العا�ضمة, اأن البنوك اجلزائرية 
غياب  ب�ضبب  املركزية,  تعاين 
نظام »�ضويفت« يف باقي الوليات, 
املتواجدة  البنوك  يف  وتوفره 
وجب  وبالتايل  فقط,  بالعا�ضمة 
احلايل  البنكي  النظام  ع�رشنة 
اأنه  الوقت,  ذات  يف  م�ضريا  ككل, 
لوزارة  اقرتاحات  �ضخ�ضيا  قدم 
القائم  الو�ضع  لتدارك  املالية, 
ذات  اأكد   , حني  يف  القطاع.  يف 
اأن امل�ضدر اجلزائري,  املتحدث 
يف  خارجية  الإعانة  اإىل  بحاجة 

الت�ضدير واملتابعة البعدية له, اإىل 
جانب تكوين عميق من قبل الوزارة 
املطلوبة,  لالحرتافية  لي�ضل 
الت�ضدير,  ثقافة  غياب  ظل  يف 
اخلوا�س  امل�ضدرون  يواكب  لكي 
التطور احلا�ضل, ويقوموا بت�ضويق 
جتتاح  تناف�ضية,  وطنية  منتجات 
ال�ضوق  واأولها  العاملية,  الأ�ضواق 

الإفريقية.
اخلبري  طالب  ال�ضياق,  ذات  يف 
البنك  لدى  املعتمد  املايل 
ب�رشورة  اجلزائري,  املركزي 
املايل,  الإ�ضالح  يف  الإ�رشاع 
من  البنكية,  للرقمنة  والذهاب 
رقمية  من�ضة  ا�ضتحداث  خالل 
ت�ضهيل  على  تعمل  اآلية,  و�ضبابيك 
املناخ ال�ضتثماري, خا�ضة بعد اأن 
اأ�ضحى البنك املركزي عبارة عن 
�رشطي, ولي�س متعامل اقت�ضادي, 
�رشيعا,  التحرك  ي�ضتوجب  ما 
لتدارك الف�ضل والإفال�س املحدق 
بالنظام البنكي اجلزائري احلايل.

اأن  جمعة  اأكد  اأخرى,  جهة  من 
والقانونية,  الت�رشيعية  الفراغات 
الإ�ضرتاتيجية,  الغلطات  وكذا 
ت�ضببت  من  هي  �ضابقا,  املتبعة 
ح�ضاب  على  الواردات  ارتفاع  يف 
اإىل جانب غياب  ال�ضادرات, هذا 
التجارة اخلارجية,  املخت�ضني يف 
وانعدام  الت�ضدير,  تقنيات  وكذا 
املعنية  اجلهات  بني  التن�ضيق 
بداية  القت�ضادي,  الن�ضاط  بهذا 
اإىل  واملالية,  التجارة  وزارة  من 
البنك  من  التحويالت  م�ضكلة 
التجارية,  والبنوك  املركزي 
معتربا باملنا�ضبة, اأن عدم تطبيق 
جعل  ميدانية,  فورية  حلول 
مفرغة,  حلقة  يف  تدور  اجلزائر 

دون تقدم يذكر.
مرمي خمي�ضة

وزير ال�ضناعة فرحات اآيت علي براهم

حق ال�سفعة عرقل اال�ستثمارات يف اجلزائر
.      تعديل مرتقب للرت�ضانة القانونية امل�ضرية لال�ضتثمار 

املناجم,  و  ال�ضناعة  وزير  �رشح 
فرحات اآيت علي براهم اأم�س ال�ضبت 
اأن جلوء الدولة اإىل حق ال�ضفعة الذي 
 2009 ل�ضنة  املالية  قانون  عليه  ن�س 
التعديل  مبوجب  اآلية,  ب�ضفة  يتم  لن 

املرتقب للرت�ضانة القانونية 
امل�ضرية لال�ضتثمار يف اجلزائر. 

الأنباء  وكالة  به  خ�س  حديث  ويف 
يتم  »لن  اأنه  الوزير  اأو�ضح  اجلزائرية 
م�ضتقبال  ال�ضفعة  بحق  العرتاف 
قيد  ال�ضتثمارات  قانون  -مبوجب 
منذ  اإدراجه  مت  اإذا  اإل  التح�ضري- 
اإذا  اأو  امل�ضرتكني  عقود  يف  البداية 
كان يكت�ضي طابعا ا�ضرتاتيجيا بالن�ضبة 

للدولة«.
للدولة  اأنه ل ميكن  اآيت علي  واأ�ضاف 
اأن تتبنى حق القتناء احل�رشي لكل ما 
بني  ال�رشاكات  اإطار  يف  للبيع  يعر�س 
للقانون  كانت خا�ضعة  �ضواء  اخلوا�س 

العام اأو اخلا�س«.
واعترب الوزير اأن حق ال�ضفعة »كان قد 
عرقل ال�ضتثمارات يف اجلزائر بحيث 
اأي  اقتناء  بحق  احتفظت  الدولة  اأن 
ح�ضة اجتماعية يتنازل عنها م�ضتثمر 
العمومي  الطرف  حتديد  دون  اأجنبي 

الكفيلة بتبني عملية القتناء هذه«.
وقال الوزير اأنه »يوجد زهاء 100 ملف 
خا�س بحق ال�ضفعة على م�ضتوى وزارة 
مل  »الدولة  اأن  اإىل  م�ضريا  ال�ضناعة« 
بو�ضوح  تعرب  ومل  احلق  هذا  متار�س 
عن نيتها يف التخلي عنه«ويف رده على 
امل�ضرية   49/51 قاعدة  حول  �ضوؤال 
لال�ضتثمار الأجنبي والتي األغاها قانون 
املالية 2020 بالن�ضبة »للقطاعات غري 
هذا  اأن  جمددا  اأكد  الإ�ضرتاتيجية«, 

القانون »اأ�ضبح دون جدوى«.
واأكد الوزير اأنه بف�ضل هذه التعديالت 
املرتقبة,  التنظيمية  و  الت�رشيعية 

»القدوم  الأجنبي  للم�ضتثمر  �ضيت�ضنى 
مع  ال�رشاكة  �رشط  دون  اجلزائر  اإىل 
طرف حملي«, م�ضريا اإىل اأن »املنطق 
حترير  يف  يتمثل  للحكومة  اجلديد« 
من  لتمكينها  واملوؤ�ض�ضة  املبادرات 
اختيار اأف�ضل �ضيغة ا�ضتثمار تنا�ضبها.

من   58 باملادة  ال�ضاأن  هذا  يف  وذكر 
متنع  التي   2009 ل�ضنة  املالية  قانون 
الراغبني  الأجانب  امل�ضتثمرين  على 
تقدمي  من  اجلزائر  يف  ال�ضتثمار  يف 
احل�ضول  اإىل  تدفعهم  و  اأموالهم 
مالية  موؤ�ض�ضات  من  متويالتهم  على 

حملية«.
�ضنوات  لعدة  مت  »لقد  يقول  وتاأ�ضف 
تقدمي  من  الأجانب  امل�ضتثمرين  منع 

م�ضاهماتهم املالية يف اجلزائر«.
القطاعات  حول  �ضوؤال  على  وردا 
الن�س  يف  ا�ضرتاتيجية  �ضتعترب  التي 
التطبيقي لقانون املالية 2020 املتعلق 

بهذا الإجراء, ذكر ل�ضيما بال�ضناعات 
و  احلديدية  ال�ضكك  و  الع�ضكرية 
نقل  و�ضبكات  القبلية  الن�ضاطات 

الكهرباء و قنوات الغاز.
و يف �ضوؤال حول م�ضمون قانون املالية 
�ضيقوم  اأنه  اأو�ضح   ,2020 التكميلي 
الإجراءات  اإلغاء  اأو  »بتعديل  ل�ضيما 
التي عرقلت ال�ضتثمار خالل ال�ضنوات 
قانون  خالل  من  ل�ضيما  الفارطة, 
املالية التكميلي ل�ضنوات 2009 و 2010 
الجمايل  للت�ضور  2016«وبالن�ضبة  و 
لقطاعه فيما يتعلق بالت�رشيع اجلديد 
اأنه  الوزير  قال  لال�ضتثمار,  امل�ضري 
املزايا  »تخفي�س  مبداأ  على  يقوم 
على  ملحا  حد«,  اأدنى  اإىل  اجلبائية 
وجوب حتديد هذه املزايا ح�رشيا يف 
اإطار التفاقات املربمة مع امل�ضتثمر 

و ذلك وفق عر�ضه«. 

الوطني,  الإ�ضالح  حركة  جددت 
فياليل  رئي�ضها,  ل�ضان  على 
امل�ضاورات  اإزاء  ارتياحها  غويني 
اجلمهورية  رئي�س  يجريها  التي 
مراجعة  حول  تبون  املجيد  عبد 
الد�ضتور والو�ضع العام هو مايرتجم 
لكل  رئي�ضا  تبون  الرئي�س  اأن  ح�ضبه 

اجلزائريني دون ا�ضتثناء
واأو�ضح ال�ضيد غويني, خالل افتتاحه 
املكاتب  لروؤ�ضاء  الرابع  امللتقى 
عبد  الثقايف  باملركز  الوطنية, 
امل�ضاورات  اأن  بادي�س,  بن  احلميد 
تعك�س  تبون  الري�س  يجريها  التي 
الإرادة ال�ضيا�ضية احلقيقية الرامية 
ترتكز  جديدة  جمهورية  بناء  اإىل 
ال�ضعبية  املطالب  تلبية  على 
اإزاء هذا  ارتياح احلركة  معربا عن 
وقال   باجلاد  و�ضفه  الذي  امل�ضار 
مكنت  امل�ضاورات  اأن هذه  غويني, 
مكونات  خمتلف  ا�ضتيعاب  من 
على  اجلزائر  يف  ال�ضيا�ضية  العائلة 
ما  وهو  الفكرية  م�ضاربها  اختالف 
يربهن اأن رئي�س اجلمهورية يرتجم 
لكل  رئي�ضا  لكونه  احلقيقي  املعنى 
ال�ضدد,اأكد  ذات  ويف  اجلزائريني 
من  ت�ضعى  ال�ضيا�ضية,  ت�ضكيلته  اأن 
الفعالة يف م�رشوع  اأجل امل�ضاهمة 
ا�ضتعداد  مبديا  الد�ضتور,  مراجعة 
اإجناح م�ضار هذه  اأجل  احلركة من 

بتنظيم  تعلق  ما  خا�ضة  املراجعة 
منا�ضلي  حاثا  ال�ضعبي,  ال�ضتفتاء 
توعية  يف  ال�رشوع  على  حزبه 

املواطنني باأهمية هذه املراجعة.
ثمن   القت�ضادي,  ال�ضعيد  وعلى 
الإجراءات  و  القرارات  غويني,  
احلكومة   الطاقم  اتخذها  التي 
ن�ضاط  ببعث  منها  تعلق  ما  خا�ضة 
وت�ضجيع  العمومية  املوؤ�ض�ضات 
رفع  اإىل  والرامية  الوطني  املنتوج 
للمواطن,  ال�رشائية  القدرة  من 
مبثابة  القرارات  هذه  وا�ضفا 
تتجلى  نتائجها  بداأت  بوادر جناح« 
التعجيل  ميدانيا داعيا اىل �رشورة 
التكميلي  املالية  قانون  اإ�ضدار  يف 
جت�ضيد  اأجل  من   2020 ل�ضنة 
رئي�س  قدمها  التي  اللتزامات 
اجلمهورية, �ضيما ما تعلق ب اإعفاء 
التي  ال�رشائب  بع�س  من  املواطن 
تطبيق  وا�ضفا  كاهله  اأثقلت  طاملا 
ملعاجلة  بفر�ضة  اللتزامات  هذه 
امل�ضجلة  والنقائ�س  الختاللت 
ال�ضعيد  وعلى  قطاعات  عدة  يف 
الإ�ضالح  حركة  رئي�س  نوه  الدويل, 
الدبلوما�ضية  مبواقف  الوطني, 
الق�ضايا  خمتلف  جتاه  الوطنية 
الق�ضيتني  مقدمتها  و  ويف  العادلة 

ال�ضحراوية و الفل�ضطينية.
ع.ب

حركة الإ�ضالح الوطني توؤكد

م�ساورات الرئي�س توؤكد اأنه 
رئي�س لكل اجلزائريني

الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت 
عنا�رش  �ضتة  اجلمعة,  ال�ضعبي,اأم�س 
باأربع  الرهابية  للجماعات  دعم 
وليات من الوطن, فيما دمرت مفارز 
لالإرهابيني  خمابئ   خم�ضة  اأخرى 

من  بكل  ال�ضنع  تقليدية  قنابل  واأربع 
ما  ح�ضب  وباتنة,  اجللفة  بومردا�س 
لوزارة  بيان  ال�ضبت  اأم�س  به  اأفاد 
»يف  البيان  يف  وجاء  الوطني.  الدفاع 
وبف�ضل  الإرهاب  مكافحة  اإطار 

مفارز  اأوقفت  املعلومات,  ا�ضتغالل 
يوم  ال�ضعبي  الوطني  للجي�س  م�ضرتكة 
28 فيفري 2020, �ضتة )6( عنا�رش دعم 
باجللفة/ن.ع.1  الإرهابية  للجماعات 
ع  وباتنة/ن  وعنابة  تلم�ضان/ن.ع.2  و 

اأخرى  مفارز  ودمرت  ك�ضفت  فيما   ,5
واأربع  لالإرهابيني  )5( خمابئ   خم�ضة 
ال�ضنع وا�ضرتجعت  )4( قنابل تقليدية 
بومردا�س  من  بكل  اآليا  م�ضد�ضا 

واجللفة/ن.ع.1 وباتنة/ن.ع.5«.

باأربع وليات من الوطن  

توقيف �ستة عنا�سر دعم للجماعات االإرهابية 
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قانون حماية الأئمة يعر�ض على 
الربملان قريبا 	

.       توقيف الرحالت نحو البقاع املقد�سة اإجراء »موؤقت« 

وزير ال�سوؤون الدينية يو�سف بلمهدي

م.�س

ندوة	 يف	 الوزير,	 واأو�ضح	
يوم	 هام�ش	 على	 �ضحفية	
ال�ضالمة	 حول	 درا�ضي	
الدولة	 اأن	 املرورية,	
كل	 غرار	 وعلى	 اجلزائرية	
الدول	»احرتمت	قرار	اململكة	
القا�ضي	 ال�ضعودية	 العربية	
اأرا�ضيها	 اإىل	 الدخول	 بتعليق	
كورونا«,	 فريو�ش	 وباء	 ب�ضبب	
الرحالت	 توقيف	 اأن	 م�ضيفا	
البقاع	 نحو	 اجلزائر	 من	
وقائي	 اإجراء	 »هو	 املقد�ضة	
�ضالمة	 على	 حفاظا	 موؤقت	
ال�ضيطرة	 اإىل	حني	 املواطنني	

على	الوباء«.
الإجراءات	 اأن	 ذكر	 اأن	 وبعد	
الوقائية	والحتياطات	»واجبة	
القوانني	 كل	 ويف	 ال�رشيعة	 يف	
القطاع	 وزير	 اأكد	 الو�ضعية«,	
الرحالت	 توقيف	 قرار	 اأن	
زيادة	 اإىل	 يهدف	 »ل	 موؤقتا	

اأرباح	وكالت	ال�ضفر«.				
العربية	 اململكة	 وكانت	

الأربعاء	 قررت	 قد	 ال�ضعودية	
اإىل	 الدخول	 تعليق	 املا�ضي	
العمرة	 لأغرا�ش	 اأرا�ضيها	
النبوي	 امل�ضجد	 وزيارة	
للحيلولة	 موؤقتا	 ال�رشيف	
»كورونا	 فريو�ش	 و�ضول	 دون	

اجلديد«	اإىل	البالد.
و	يخ�ش	هذا	الإجراء	املوؤقت	
م�ضتمر	 لتقييم	 اخلا�ضع	

ال�ضعودية,	 ال�ضحية	 لل�ضلطات	
احلاملني	 الأ�ضخا�ش	
�ضعودية	 �ضياحية	 تاأ�ضريات	
مقيمني	بالبلدان	حيث	يتف�ضى	
فريو�ش	كورونا	و	كذا	مواطني	
التعاون	 اأع�ضاء	جمل�ش	 بلدان	

اخلليجي.
ويف	�ضياق	مت�ضل,	قال	الوزير	
ككل	 اتخاذ,	 مت	 اأنه	 بلمهدي	

الإجراءات	 من	 حزمة	 مرة,	
املواطنني	 وحت�ضي�ش	 لتوعية	
م�ضريا	 الديني,	 اخلطاب	 عرب	
اإىل	اأن	الدولة	تبذل	كل	اجلهود	
ما	 وهو	 اجلزائريني	 خلدمة	
اجلمهورية	 رئي�ش	 به	 التزم	
هذا	 يف	 تبون	 املجيد	 عبد	

ال�ضاأن.
جدد	 اأخر,	 مو�ضوع	 ويف	

اأبواب	 اأن	 التاأكيد	على	 الوزير	
مفتوحة	 �ضتظل	 احلوار	
الأئمة,	 بان�ضغالت	 للتكفل	
عن	 التعبري	 اإىل	 اإياهم	 داعيا	
مطالبهم	الجتماعية	واملهنية	

عن	طريق	تنظيم	نقابي.
اأن	 اخل�ضو�ش	 بهذا	 واأ�ضار	
العديد	من	امل�ضائل	مت	التكفل	
بها	على	غرار	ال�ضكن,	م�ضريا	
اإىل	اأنه	مت	توزيع	ما	ل	يقل	عن	
6200	م�ضكن	لهذه	الفئة	علما	
اأن	الحتياجات	على	امل�ضتوى	

الوطني	ل	تتعدى	7000.
يف	 الزيادة	 بخ�ضو�ش	 اأما	
اأن	 الوزير	 قال	 الأئمة,	 اأجور	
»متوقفة	 املوظفني	 رواتب	
وعلى	 الدولة	 خزينة	 على	
تعي�ضها	 التي	 الو�ضعية	املالية	
م�ضاألة	 طرح	 �ضيتم	 لذا	 البالد	
والعالوات	 املنح	 مراجعة	

للنقا�ش«.
الوزير	 ذكر	 ال�ضياق,	 نف�ش	 يف	
متعلق	 قانون	 م�رشوع	 اأن	
بحماية	الأئمة	�ضيعر�ش	قريبا	

على	الربملان.

اأكد وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف, يو�سف بلمهدي, اأم�س ال�سبت باجلزائر العا�سمة, اأن اإلغاء الرحالت 
نحو البقاع املقد�سة بعد قرار اململكة العربية ال�سعودية بتعليق الدخول اإىل اأرا�سيها ب�سبب وباء فريو�س 

كورونا هو اإجراء »موؤقت« يهدف اإىل احلفاظ على �سحة املواطنني.

مالكي	 باإمكان	 �ضيكون	
والنفعية	 ال�ضياحية	 ال�ضيارات	
امل�ضافرين,	 نقل	 و�ضيارات	
ال�ضيارات	 ق�ضيمة	 ت�ضديد	
اليوم	 من	 ابتداء	 	2020 لعام	
واإىل	غاية	31	مار�ش,	ح�ضبما	
العامة	 للمديرية	 بيان	 به	 اأفاد	

لل�رشائب.
ق�ضيمة	 ت�ضديد	 وميكن	
املدة	 هذه	 خالل	 ال�ضيارات	
الثامنة	 ال�ضاعة	 بني	 القانونية	
على	 زوال	 والرابعة	 �ضباحا	
ال�رشائب	 قبا�ضات	 م�ضتوى	
ومكاتب	الربيد,	ح�ضب	النف�ش	

امل�ضدر.
الق�ضيمة	 ت�ضعرية	 وبخ�ضو�ش	
املديرية	 اأكدت	 	,2020 لعام	
مل	 اأنه	 لل�رشائب	 العامة	
مقارنة	 تغيري	 اأي	 عليها	 يطراأ	
نف�ش	 ويف	 املا�ضي	 بالعام	
اإىل	 املديرية	 اأ�ضارت	 الإطار,	
الو�ضائل	 كل	 »ت�ضخري	 مت	 اأنه	
يف	 العملية	 ل�ضري	 ال�رشورية	
مالكي	 داعية	 ح�ضنة«	 ظروف	
انتظار	 عدم	 اإىل	 ال�ضيارات	
بهذا	 للقيام	 الأخرية	 الأيام	
اأجل	 من	 القانوين	 الواجب	
حمتمل	 اإزعاج	 كل	 »تفادي	
اأمام	 طوابري	 خلق	 ل�ضيما	

نقاط	بيع	الق�ضيمات«.	
كل	 اأن	 املديرية	 تذكر	 كما	
مطابقة	 غري	 لق�ضيمة	 اقتناء	
اإىل	 يوؤدي	 القانونية	 للت�ضعرية	
�ضحب	بطاقة	الرتقيم	والتي	لن	
ترد	اإىل	�ضاحبها	اإل	بعد	تقدمي	
غرامة	 مع	 مطابقة	 ق�ضيمة	
مبلغ	 من	 باملائة	 	100 قدرها	
الق�ضيمة,	موؤكدة	على	�رشورة	
التحقق	من	الت�ضعرية	القانونية	

للق�ضيمة	قبل	اقتنائها.
اجلديدة	 لل�ضيارات	 وبالن�ضبة	
حتل	 ال�ضنة,	 خالل	 املقتناة	
بطاقة	ال�ضري	املوؤقتة	)البطاقة	
بطاقة	 حمل	 ال�ضفراء(	
الرمادية(,	 )البطاقة	 الرتقيم	
ت�ضبح	 الق�ضيمة	 »فاإن	 وعليه	
م�ضتحقة	خالل	�ضهر	من	و�ضع	
ال�ضيارة	يف	ال�ضري	على	الرتاب	

الوطني«.
وفيما	يخ�ش	ال�ضيارات	النفعية,		
اأن	حتديد	 املديرية	 اأو�ضحت	
على	 يتم	 الق�ضيمة	 تعريفة	
ولي�ش	 احلمولة	 جملة	 اأ�ضا�ش	
على	اأ�ضا�ش	احلمولة	امل�ضموح	
بها	وذكر	البيان	اأي�ضا	اأن	عدم	
الق�ضيمة	 وا�ضتظهار	 اإل�ضاق	
لل�ضيارة	 الأمامي	 الزجاج	 على	
يوؤدي	حتما	اإىل	تطبيق	غرامة	

جبائية	ت�ضاوي	50	باملائة	من	
مبلغ	الق�ضيمة	طبقا	

للمادة	308	من	قانون	الطابع.
الت�ضعرية	 قيمة	 فاإن	 للتذكري	
ال�ضياحية	 لل�ضيارات	 بالن�ضبة	
املهياأة		 ال�ضياحية	 وال�ضيارات	
يقل	 التي	 نفعية	 ك�ضيارات	
فاإنها	 �ضنوات,	 	3 عن	 عمرها	
ل�ضيارة	 	 دج	 	2.000 ب	 تقدر	
اأح�ضنة(	 	6 	( 	 حمرك	 ذات	
	9 اإىل	 	7 من	 	( دج	 	4.000 و	
من	 	( دج	 	10.000 و	 اأح�ضنة(	

10	اأح�ضنة	فما	فوق(.
يرتاوح	 التي	 ال�ضيارات	 اأما	
�ضنوات	 	6 و	 	3 بني	 ما	 عمرها	
,	مت	حتديد		ت�ضعرية	الق�ضيمة		
و	 دج	 	3.000 و	 دج	 	1.500 ب	

6.000	دج.	
بال�ضيارات	 يتعلق	 وفيما	
	6 بني	 عمرها	 يرتاوح	 التي	
ت�ضعرية	 فاإن	 	 �ضنوات,	 	10 و	
الق�ضيمة	حددت	ب	1.000	دج	
و	2.000	دج	و	4.000	دج	و	اما	
عمرها	 يزيد	 التي	 ال�ضيارات	
حددت	 فقد	 �ضنوات	 	10 عن	
ت�ضعرية	الق�ضيمة	ب	500	دج	و	

1.500	دج	و	3.000	دينار.
النفعية	 لل�ضيارات	 وبالن�ضبة	
فان	 لال�ضتغالل,	 املخ�ض�ضة	

بني	 	 ترتاوح	 الق�ضيمة	 ت�ضعرية	
و	 دج	 	12.000 و	 دج	 	6.000
التي	 لل�ضيارات	 	 دج	 	18.000
�ضنوات,	 	5 عن	 عمرها	 يقل	
الق�ضيمة	 ت�ضعرية	 ترتاوح	 فيما	
لل�ضيارات	التي	ي�ضاوي	عمرها	
بني	 ما	 فوق	 فما	 �ضنوات	 	5
و	 دج	 	5.000 و	 دج	 	 	3.000

8.000	دج.
النقل	 �ضيارات	 يخ�ش	 فيما	 و	
مت	 للم�ضافرين,	 اجلماعي	
حتديد	الت�ضعرية	ب	5.000	دج	
و	12.000	دج	و	 و	8.000	دج	
18.000	دج		و	ذلك	ح�ضب	عدد	
املقاعد		بالن�ضبة		للمركبات	
التي	يقل	عمرها	عن	5	�ضنوات	
فيما	حددت	ت�ضعرية	الق�ضيمة	
و	 دج	 و	4.000	 دج	 ب	3.000	
6.000	دج	و	9.000	دج		لتلك	
التي	ي�ضاوي		عمرها	5	�ضنوات	

فما	فوق.	
التي	 ال�ضيارات	 بخ�ضو�ش	 و	
ا�ضتعمالها,	 بداية	 �ضنة	 جتهل	
ت�ضعرية	 حتديد	 مت	 فانه	
الق�ضيمة	ب	500	دج	لل�ضيارات	
دج	 	3.000 و	 	 ال�ضياحية	
وتعفى	 النفعية	 لل�ضيارات	
ال�ضيارات	 الق�ضيمة	 من	
للدولة	 التابعة	 الرتقيم	 ذات	

واجلماعات	املحلية	)البلديات	
التي	 وال�ضيارات	 الوليات(	 و	
بامتيازات	 مالكيها	 يتمتع	

دبلوما�ضية	اأو	
املجهزة	 وال�ضيارات	 قن�ضلية	
وال�ضيارات	 �ضحي	 بعتاد	
املجهزة	بعتاد	�ضد	احلرائق.
الق�ضيمة	 من	 تعفى	 كما	
و	 املجهزة	 ال�ضيارات	
و	 للمعوقني	 املخ�ض�ضة	
بغاز	 املجهزة	 ال�ضيارات	
غاز	 اأو	 املميع/وقود	 البرتول	
للت�رشيع	 وفقا	 وقود	 طبيعي	
اجلرارات	 فان	 ال�ضاري	
و	 الأخرى	 الفالحية	 والآلت	
ال�ضيارات	اأقل	من	4	عجالت	)	
الدراجات	النارية	والدراجات	
كذا	 و	 الخ(	 املحرك,	 ذات	

اآلت	الأ�ضغال	
واملقطورات	 العمومية	
بق�ضيمة	 	 معنية	 غري	 فاإنها	

ال�ضيارات.	
للتذكري	فانه	مت	اعتماد	اإجراء	
ال�ضيارات	يف	اجلزائر	 ق�ضيمة	
	20 ح�ضة	 تودع	 و	 	1998 يف	
الق�ضيمة	 اإيرادات	 من	 باملائة	
فيما	 	 العمومية	 اخلزينة	 لدى	
يتم	اإيداع		80	باملائة	ل�ضندوق	

اجلماعات	املحلية.

بدون اأي تغيري يف الت�سعرية

ت�سديد ق�سائم ال�سيارات ابتداء من اليوم

م�س�ستفى مرجعي لأي طارئ

احلالت امل�سجلة بالبويرة 
هي اأنفلونزا مو�سمية 

ال�ضحية	 امل�ضالح	 ك�ضفت	
اتخاذها	 عن	 البويرة	 بولية	
الوقائية	 الإجراءات	 كافة	
تاأكيد	 بعد	 والحرتازية	
اإ�ضابة	 حالة	 اأول	 ظهور	
اجلزائر	 يف	 كورونا	 بفريو�ش	
الإمكانيات	 كل	 بتوفري	 وذلك	
بكافة	 للتكفل	 الالزمة	
احلالت	امل�ضتبه	فيها	خا�ضة	
مع	التوافد	املعترب	للمواطنني	
ال�ضت�ضفائية	 امل�ضالح	 على	
خالل	الآونة	الأخرية	,	واأكدت	
جتهيز	 على	 امل�ضالح	 ذات	
م�ضت�ضفى	مرجعي	عبارة	عن	
م�ضلحة	خا�ضة	على	م�ضتوى	
بو�ضياف	 »حممد	 م�ضت�ضفى	
	30 حتوي	 البويرة	 مبدينة	 	«
�رشيرا	جمهزة	بكافة	الو�ضائل	
حت�ضبا	 الطبية	 والطواقم	
م�ضتبه	 حالة	 اي	 ل�ضتقبال	
فيها	وجتنب	و�ضعها	مع	باقي	
املر�ضى	حتى	تتنتقل	العدوى	
,	ويف	ذات	ال�ضياق	نفى	مدير	
ال�ضحة	بالولية	كل	ال�ضائعات	
بال�ضارع	 بقوة	 راجت	 التي	
البويري	حول	ت�ضجيل	حالت	

كورونا	بالولية	موؤكدا	انه	مت	
لأنفلونزا	 حالت	 	6 ت�ضجيل	
حادة	بقيت	منها	3	حالت	ل	
من	 بكل	 للعالج	 تخ�ضع	 تزال	
ما	 وهو	 ب�ضام	 وعني	 م�ضدالة	
با�ضتور	 معهد	 حتاليل	 اأكدته	
م�ضاء	اأول	اأم�ش	,	هذا	يف	وقت	
الولية	 مواطنو	 فيه	 يعي�ش	
على	وقع	حالة	الهلع	والرعب	
اإىل	درجة	 الفريو�ش	 من	هذا	
كل	من	ي�ضاب	بال�ضعال	يهرع	
من	 خوفا	 امل�ضت�ضفى	 اىل	
اإىل	ما	ل	يحمد	 الأمر	 تطور	
اليومني	 يف	 وامللفت	 عقباه	
الأخريين	الإقبال	الكبري	على	
ما	 ح�ضب	 الكمامات	 ارتداء	
	« »الو�ضط	 يومية	 ر�ضدته	
وهي	 املدينة	 �ضوارع	 عرب	
تالميذ	 م�ضت	 التي	 الظاهرة	
الأطباء	 اأن	 رغم	 املدار�ش	
الذين	تقربنا	منهم	اأ�ضاروا	اأن	
نوعا	 فيه	 مبالغ	 التهويل	 هذا	
بالإجراءات	 اللتزام	 كون	 ما	
اأف�ضل	 النظافة	 الوقائية	مثل	
طريقة	لتجنب	الإ�ضابة	بهذا	

الداء	.

وزارة البيئة 

 اإحالة بلديات على العدالة 
لعدم دفع حقوق رمي النفايات

من	 مقربة	 م�ضادر	 ك�ضفت	
الإقليم	 وحماية	 البيئة	 وزارة	
على	 تعمل	 م�ضاحلها	 اأن	
من	 ممكن	 عدد	 اأكرب	 تكوين	
حماية	 جمال	 يف	 الإطارات	
بالإ�ضافة	 	 والإقليم	 البيئة	
الطاقات	 ا�ضتغالل	 اإىل	
اأ�ضارت	 كما	 	 	, املتجددة	
النظر	 اإعادة	 اإىل	 الوزارة	
النفايات	 ر�ضكلة	 عملية	 يف	
واأكدت	 هذا	 	. وا�ضتغاللها	
باملائة	 	90 اأن	 البيئة	 وزارة	
�ضتكون	حمل	 	 البلديات	 من	
عدم	 بفعل	 ق�ضائية	 متابعة	
دفعها		حقوق	رمي	النفايات	
العمومية	 التقني	 الردم	 يف	
,خا�ضة	وان	البلديات	تفر�ش	
املواطنني	 على	 �رشائب	
مقابل	رفع	النفايات	يف	حني	
اأنها		ل	تدفع	تكاليف	رميها	
عملية	 اأن	 ذلك	 اإىل	 �ضف	 	,
النفايات	 مفارغ	 ا�ضتغالل	

اإىل	 حاجة	 يف	 العمومية	
غياب	 بحكم	 النظر	 اإعادة	
للنفايات	 جاد	 ا�ضتغالل	 اأي	
اأن		 رغم	 الر�ضكلة	 واإعادة	
ي�ضمن	 الداخلي	 القانون	
واإعادة	 النفايات	 ر�ضكلة	
اإىل	 بالإ�ضافة	 	, ت�ضنيعها	
ا�ضتغالل	الغازات		والنفايات	
ا�ضتخراج	 يف	 �ضلبة	 الغري	
ال�ضماد	 و�ضناعة	 الطاقة	
ما	 	 وهو	 بالنبات	 	 اخلا�ش	
مبالغ	 	 تربح	 الدولة	 يجعل	
اإىل	 بالإ�ضافة	 كربى	 مالية	
وت�ضري	 هذا	 	, البيئة	 نظافة	
مراكز	 اأغلب	 اأن	 املعطيات	
اإىل	 مدانة	 التقني	 الردم	
كربى	 مالية	 مببالغ	 البلديات	
ما	يجعلها	عاجزة	عن	ت�ضيري	
وهو	 	, ور�ضكلتها	 النفايات	
اإىل	 باللجوء	 اغلبها	 جعل	 ما	
العدالة	ل�ضرتجاع	حقوقها.

حممد بن ترار

يف طريقهم اىل ا�سبانيا 	

توقيف 13 �سابا  على 
منت زورق بوهران

متكنت	عنا�رش	خفر	ال�ضواحل	
اإحباط	 من	 اأم�ش	 فجر	
حماولة	الهجرة	الغري	�رشعية	
منت	 على	 �ضابا		كانوا	 ل13	
ال�ضنع		على	 تقليدي	 قارب	
ال�ضواحل	 من	 اأميال	 	07 بعد	

الغربية	لوهران	.
من	 املوقوفون	اأقلعوا	
فالكون	غرب	 كاب	 �ضواحل	
وهران		منت�ضف		ليلة	 مدينة	
دفعوا	 بعدما	 اأم�ش	 اأول	

بني	 ترتاوح	 مالية	 مبالغ	
مليون		�ضنتيم	 و15	 	12
من		اجل		�رشاء	الزورق	الذي	
رفقة		معدات	 حجزه	 مت	
بحرية	,	كما	مت	حجز	�ضفائح	
و�ضرتات	 للوقود		واأغذية	
هذا	 	, مالية	 ومبالغ	 للنجدة	
جارية	 التحقيقات	 تزال	 ول	
اإىل	 للو�ضول	 املوقوفني	 مع	

منظمي	الرحالت	البحرية
حممد بن ترار

اأح�سن مرزوق
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اح�سن خال�س   

اجلزائري  الد�ستور  ين�ص 
على  الثانية  مادته  يف 
الدولة  دين  الإ�سالم  اأن 
فاإن  املنطلق  هذا  ومن 
الذي  اجلمهورية  رئي�ص 
اجلزائرية  الدولة  ميثل 
اأن  ميكنه  ل  الغري  لدى 
التعاليم  نطاق  عن  يخرج 
حركاته  يف  الإ�سالمية 
التمثيل  ولأن  و�سكناته، 
ال�سكل  ي�سمل  الديني 
دائرة  فاإن  وامل�سمون 
اأو  للرئا�سة  الت�رشيفات 
غريها ل ميكنها اأن تغ�ص 
الطرف عن جوانب �سكلية 
واخلطاب  احلركة  يف 
تثري  اأن  ميكنها  وال�سلوك 
ل�سيما  واجلدل  النتباه 
عندما يتعلق الأمر برئي�ص 

اجلمهورية.
رئي�ص  اأداء  ويعترب 
العيد  �سالة  اجلمهورية 
اأحد املنا�سبات التي تظهر 
التباينات  ر�سميا  فيها 
املذهبية فف�سال عن اأنها 
املوؤ�س�سات  قادة  ت�سم 
واحلكومة  الد�ستورية 
عن  ممثلني  ت�سم  فهي 
الديبلوما�سي  ال�سلك 
يف  الإ�سالمية  للبلدان 
اجلزائر وهي �سالة تدخل 
وتقاليد  اأعراف  �سمن 
لها  يكون  اأن  دون  الدولة 
قانوين  اأو  د�ستوري  �سند 
يتخلف  مل  فاإنه  هنا  ومن 
علي  الرئي�ص  اإل  عنها 

والرئي�ص  طواعية  كايف 
ب�سبب  كرها  بوتفليقة 

عجزه اجل�سدي.
من  الكثري  عك�ص  وعلى 
التي  الإ�سالمية  البلدان 
املذهبي  بالتنوع  تتميز 
وفقها  عقيدة  والطائفي 
الرئي�ص  فاإن  وت�سوفا 
اأن  ميكن  ل  اجلزائري 
الختيار  يف  حرجا  يجد 
اأو ذاك  بني هذا املذهب 
الدولة  اأن  منطلق  من 
ر�سميا  تتبنى  اجلزائرية 
احلكومي  امل�ستوى  وعلى 
يف  املالكي  املذهب 
يف  والأ�سعري  الفقه 
اجلنيد  ومذهب  العقيدة 
ي�سمى  فيما  الت�سوف  يف 
املرجعية  ر�سميا  اليوم 

الوطنية الدينية.
يف  جاء  لقد 

خمطط 
اأن  احلكومة 
الأخرية  هذه 
تدعيم  »تعتزم 
عد  ا قو
جعية  ملر ا
ينية  لد ا
طنية  لو ا

وتعزيز اأ�س�سها 
خطاب  ترقية  خالل  من 
ومييزه  يطبعه  ديني 
والإن�سانية  العتدال 
الجتماعي  والن�سجام 
تقف  ول  والو�سطية« 
احلد  هذا  عند  احلكومة 
موا�سلة  تنوي  فهي 
امتدادا  يعد  برنامج 

تتمثل  �سابقة  ل�سيا�سات 
ّكن لهذه  اأن ميمُ اأنه بعد  يف 
الهيمنة  من  املرجعية 
املجتمع  على  الدينية 
املرجعيات  وزحزحة 
ل�سيما  الدخيلة  الدينية 
التيار ال�سلفي بكل فروعه 
ت�سديرها  نحو  �ستتوجه 
اإىل عموم اإفريقيا ل�سيما 
جاء  فقد  ال�ساحل  دول 
احلكومة  خمطط  يف 
على  العمل  »�سيتم  اأنه 
املمار�سات  مكانة  تعزيز 
للمجتمع  العريقة  الدينية 
اجلزائري من اأجل اإحداث 
تاأثري ديني مييزه العتدال 
والت�سامح ون�رش ال�سلم يف 
اأخرى  بلدان  ويف  اإفريقيا 

يف العامل.«
با�سمه  حتدده  مل  واإن 

احلكومة  فاإن  املتداول 
مهمتها  اأداء  يف  تعول 
اجلامع  يكون  خطة  على 
باجلزائر  الأعظم 
ونقطة  العا�سمة حمورها 
الوطنية  ال�سبكة  ارتكاز 
للهيئات التي تتكفل بت�سيري 
حيث  الديني  الن�ساط 

اجلزائر  جامع  »�سي�سكل 
لالإ�سعاع  مركزا  اجلديد 
حي  و لر ا
 » لعلمي ا و
ورد  كما 
خطة  يف 

احلكومة.
اأن  غري 
مع  جلا ا
عظم  لأ ا
انتهى  الذي 
بعد  يد�سن  مل  اإجنازه 
للم�سلني  اأبوابه  يفتح  ومل 
كان  وقد  العلم  وطلبة 
حري�سا  ال�سابق  الرئي�ص 
على اأن يتوىل هو تد�سينه 
ال�سعبي  احلراك  اأن  لول 
ذلك  من  بحرمانه  فاجاأه 
يوم  منا�سبة  �ستكون  فهل 
ع�سية  �ستاأتي  التي  العلم 
ال�سنة  هذه  رم�سان 

لتد�سينه  منا�سبة 
كان  رئي�ص  قبل  من 
كان  عندما  حري�سا 
لتفقد  لل�سكن  وزيرا 
حتى  دوريا  اأ�سغاله 
اأنه قال ذات يوم اإننا 
»�سن�سلي فيه ولو كره 

الفرن�سيون«؟
اجلزائر  كانت  واإذا 

مبناأى عن حدة ال�رشاعات 
لي�ست  اأنها  اإل  الطائفية 
الديني  اجلدل  عن  مبناأى 
فقد كانت خالل ال�سنوات 
الفارطة �ساحة لتنازع ديني 
عر�سيا  متظهره  كان  واإن 

الطائفة  ظهور  خالل  من 
اأخرى  الأحمدية وطوائف 
اأنه  اإل  تواجد حملي  ذات 
يظل يرتقب فر�سته للعودة 
اإىل ال�ساحة من جديد يف 
عامل تظل فيه املنظمات 
ترت�سد  الدولية  والهيئات 

مثل  دول  احرتام  مدى 
الفكر  حلرية  اجلزائر 
واملمار�سة  واملعتقد 
الدينية وقد راأينا ذلك يف 
الر�سمي  املوقف  انتقاد 
يف  جزائريني  اإفطار  من 
تعامل  ومن  رم�سان  �سهر 

قوات الأمن مع اجلماعات 
التي كانت متار�ص �سعائر 
دينية غري اإ�سالمية ل�سيما 

ظاهرة التن�سري. 
اجلدل  بوادر  هي  وها 
اخللفية  ذي  ال�سيا�سي 
الدينية تعود من ق�سنطينة 

حركة  رئي�ص  افتتحه  وقد 
جمتمع ال�سلم عبد الرزاق 
مقري املح�سوبة على تيار 
عندما  ال�سيا�سي  الإ�سالم 
ذكر اأن«بع�ص القوى اأرادت 
اجلزائريني  بني  التفرقة 
العلماين  التيار  اأحمل  واأنا 

امل�سوؤولية«  املتطرف 
الأخري  هذا  يتهم  اأن  قبل 
من  اخرتاق  حمل  باأنه 
واحلركة  فرن�سا  عمالء 
ما  وي�سيف  املا�سونية 
قال  عندما  اأخطر  هو 
الكرتونية  مواقع  “هناك 
تابعة  ومنظمات 
يدفع  للما�سونية 
على  للتاأليب  لها 

اجلزائر”.
مثل هذه املواقف 
من �ساأنها اأن ت�سعل 
اإيديولوجيا  جدل 
قد  دينية  بخلفية 
تاأثريات  له  تكون 
ان�سجام  على  �سلبية 
يف  ال�سعبي  احلراك 
الهتمام  وحتول  اجلزائر 
املركزية  الإ�سكالية  عن 
ال�سيا�سي  التحول  وهي 
الدميقراطي الذي ين�سده 

جميع اجلزائريني.

�أي �صـــــالة للرئـــــــيــــ�س؟ 
اأثارت �سورة متداولة تظهر الرئي�س عبد املجيد تبون ي�سدل يديه وهو يتقدم امل�سلني بامل�سجد النبوي باملدينة 

املنورة بينما ف�سل بقية الوفد اجلزائري القب�س يف ال�سالة. واإن كانت ال�سورة ب�سيطة وعادية اإل اأنها اأثارت 
اإ�سكالية ان�سجام الفكر وال�سلوك الديني لدى اأفراد ال�سلطة القائمة فاإذا كانت املمار�سة الدينية �ساأنا فرديا 

فلماذا تقام �سعرية ال�سالة بهذا ال�سكل وعلى مراأى الكامريات و�سمن وفد ر�سمي انتقل من اجلزائر اإىل اأر�س 
احلرمني واإذا كان الأمر ن�ساطا ر�سميا فلماذا ظهر وقد ترك املجال لجتهادات فردية معزولة لكل طرف من 

اأطراف الوفد؟ اأم اأن �سالة الرئي�س اأمام العامة �ساأن ل يدخل يف الربنامج الربوتوكويل؟

اإن احلكومة تعول يف اأداء مهمتها على 
خطة يكون اجلامع الأعظم باجلزائر 

العا�سمة حمورها ونقطة ارتكاز 
ال�سبكة الوطنية للهيئات التي تتكفل 

بت�سيري الن�ساط الديني

ين�س الد�ستور اجلزائري يف مادته الثانية 
على اأن الإ�سالم دين الدولة ومن هذا املنطلق 

فاإن رئي�س اجلمهورية الذي ميثل الدولة 
اجلزائرية لدى الغري ل ميكنه اأن يخرج عن 

نطاق التعاليم الإ�سالمية

يف انتظار اأن يد�سن اجلامع الأعظم
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الوليد فرج

ونقال عن نف�س امل�صدر 
بينّ اخلبري نف�صه مركزية 
مدى  و  ثقلها  و  املهمة 
بن�س  لتعلقها  اهميتها 
الركن  يعترب  قانوين 
االثايف  ثالثة  و  الركي 
التي يقوم عليها العمران 
ال�صيا�صي للدولة ، م�صددا 

تطهري  �رضورة  على 
الد�صتوري  الن�س 
التي  الهانات  من 
العور  و  به  حلقت 
يف  اعرتاه  الذي 
ال�صابقة  املراحل 
مت�صيا مع تو�صيات 
املوؤ�ص�صة  الر�صالة 
ما  ال�صيما  للجنة 

بي  بالتوازن  فيها  تعلق 
يجب  كما   ، ال�صلطات 
التوازن  ان  هنا  التنويه 
الف�صل  و  ال�صلطات  بي 
�صيا�صي  كمظهر  بينها  
ملوؤ�ص�صات  د�صتوري 
القول  نافلة  من  الدولة 
احلديث عنه ، بل البحث 

ت�صمن  �صمانات  عن 
احلماية الد�صتورية لنفاذ 
الن�س  الد�صتور و  احكام 
االنت�صاف  �صبل  على 
جت�صيد  و  لتطبيق 
 . الد�صتورية  االو�صاع 
او�صح  اخر  مو�صع  ويف 
مبهمة  املكلف  ال�صيد 
تق�صيم   "مت  انه  لعقاب 
 7 اىل  اخلرباء  جمموعة 

املحاور  ح�صب  فرق، 
رئي�س  اقرتحها  التي 
م�صيفا  اجلمهورية"، 
"مطالب  فريق  كل  باأن 
ت�صورات  باإعداد 
و�صياغتها  ومقرتحات 
بعدها  لتعر�س  تقنيا". 
اجلمهورية  رئي�س  على 

املدين  املجتمع  ثم 
واالحزاب والراأي العام و 
و�صائل االعالم . فلماذا 
اختيار  االول  من  يتم  مل 
فعاليات  كل  عن  ممثلي 
ووت�صكيل  املجتمع 
الجل  بذلك  جمل�س 
جامعة  ب�صيغة  اخلروج 
تا�صي�صا  اكرث  تكون  قد 
عر�س  ليبقى   . وثراء 

للد�صتور  االويل  الن�س 
منتهية  الربملان  على 
تبذيرا  �صعبيا  عهدته 
للوقت ال�صيا�صي نرى ان 
تاأ�صي�س من�صات اعالمية 
تفاعلية على م�صتوى كل 
اكرث  االعالمية  و�صائل 
جناعة من برملان فاقد 

ل�رضعيته . 
كاآلية  اللجان  لتبقى 
 ، الد�صاتري  ملراجعة 
االوىل  مناذجها  واعداد 
تقليدية  منطية   ، لها 
جتانب  ممجوجة    ،
يف  ال�صعوب  طموحات 
الدميوقراطي  التحول 
الغالب  يف  و  الكامل 
امل�صتقلة  النخب  ت�صعى 

التا�صي�صي  املجل�س  اىل 
املنتخب من اوىل النهى 
و  الد�صتورية 
خرباء  و  القانونية 
االآلة  علوم  باقي 
من فواعل املجتمع 
عليهم  تقوم  التي 
ال�صيا�صية  احلياة 
و  االقت�صادية  و 
ويف  العامة  الثقافية 
عامل  نطق  ال�صياق 
يف  املخت�س  االجتماع 
مهدي  امل�صتقبليات 
وجه  يف  )ال(  بـ  املنجرة 
�صديقه و زميل الدرا�صة 
الثاين  احل�صن  امللك 

اىل  �صعى  عندما 
مبن�صب  ا�صتقطابه 
مرة  للمالية  وزيرا 
اول  كوزير  اخرى  و 
املنجرة  ورف�س 
اللجنة  ع�صوية 
امللك  عينها  التي 
الد�صتور  لتحرير 

يقول  يقول  حيث 
 " مذكراته  يف  املنجرة 
عهد  اإبان  �صنة   45 قبل 
حممد  الراحل  امللك 
ا�صتدعيُت  اخلام�س 
اأ�صخا�س  خم�صة  �صمن 
�صغل ثالثة منهم حقائب 
وزارية يف تاريخ املغرب 
و طلب مننّا امللك حترير 
ان�صحبت  لكنني  د�صتور، 
ال  الأنني  االجتماع  من 
اأومن بالد�صتور املمنوح، 
واأعترب اأنه يجب اأن يكون 
تاأ�صي�صي  موؤمتر  هناك 
طرف  من  منتخب 
رف�صه  و  ال�صعب..." 
اغ�صب جاللته مما كلف 
مكان  حجز  املنجرة 

التهمي�س  هام�س  على 
و�صائل  كل  غلق  و 
 ، وجهه  يف  التوا�صل 

ب�رضامة فجة من طرف 
يوم  من  �صخ�صيا  امللك 
ع�صو     : خماطبا  قال 
اأحمد  اآنذاك  اللجنة 
للمهدي  الغزاوي"قل 
يرتاح  مي�صي  ديالك 
هكذا  كثريا"  تعب  فقد 
الثاين  احل�صن  خاطبه 
حت�صري  رف�س  اأن  بعد 
يونيو،  د�صتور  م�صودة 
�صخ�صيات  خم�س  رفقة 
اأخرى 1960 حمتجا على 
ممنوحا  د�صتورا  كونه 
ي�صتوجب جمل�صا تاأ�صي�س 
قامة  جعل  ما  وهو   .
املنجرة  املهدي  مثل 
الت�صييق  مرارة  يتجرع 
يف  قائال  االق�صاء  و 

يف  "اأ�صارك    : مذكراته 
اأكرب التظاهرات الدولية 
يف  العامل  يف  الثقافية 

و�صماله  وغربه  �رضقه 
اأن  يحدث  ومل  وجنوبه، 
ُمنعُت يف اأي مكان، لكن 
ميار�صون  املغرب  يف 

علينّ الرقابة واملنع."
حاول   1976 �صنة  ويف 
ربط  جمددا  امللك 
عامل  مع  الود  اوا�رض 
احلجة  امل�صتقبليات 
اخت�صا�صه  يف  العاملية 
مناورات   جمددا 
يقول  حيث  ا�صتقطابه 
مذكراته  يف  املنجرة 
عام  املغرب  "دخلت 
مكلفا  كنت  بعدما   1976
مدير  قبل  من  مبهمة 
ا�صتقبلني  اليون�صكو. 
احل�صن الثاين، ونادى على 

اأحمد باحنيني رحمه اهلل 
من  ن�صخة  منه  وطلب 
الذي  »التحدي«  كتاب 
كان قد �صدر يف ذلك 
عليه  وكتب  الوقت، 
)بالفرن�صية(  اإهداءه 
العزيز  �صابنا  »اإىل 
جامعات  رئي�س 
ومدها  املغرب«، 
اأول  "هذه  وقال:  يل 
ت�صتطيع  ولن  ن�صخة، 
لي�صت  اأن ترف�صها، الأنها 
اأنك  معناها  هذه  وزارة، 
�صتاأتي لتخدم بالدك واأنا 
جامعات  رئي�س  �صميتك 
جامعة  ولي�س  املغرب 
املنجرة  رف�س  واحدة". 
يف  العر�س  اأخرى  مرة 
وجهها  تو�صيحية  ر�صالة 
امللك  لريحل  للملك. 
يرحل  و  ابنه  يخلف  و 
املنجرة  املهدي  القامة 
القيم  ومل  قيمة  �صاحب 
وتبقى   ، احد  يخلفه 
الد�صاتري   د�صتورانية 
د�صاتري  عن  تبحث   ،
اخالقية  اجتماعية 
مهج  و  �صمائر  تتوطن 

ال�صعب بكل مكوناته .

نقال عن وكالة النباء اجلزائرية �سرح �سابقا ال�سيد 
لعرابة مليكرفون الذاعة الوطنية "نحن جلنة خرباء يف 

القانون الد�ستوري و يف القانون. ل�سنا بجمعية تاأ�سي�سية، 
بل جلنة مكلفة باإعداد مقرتحات �سيتم عر�سها على 

رئي�س اجلمهورية".

روؤى د�ستورية 

ال�سيد لعرابة و املهدي املنجرة...

لريحل امللك و يخلف ابنه و يرحل القامة 
املهدي املنجرة �ساحب قيمة القيم  ومل يخلفه 

احد ، وتبقى د�ستورانية الد�ساتري  ، تبحث 
عن د�ساتري اجتماعية اخالقية تتوطن 

�سمائر و مهج ال�سعب بكل مكوناته 

ونقال عن نف�س امل�سدر بينّ اخلبري نف�سه 
مركزية املهمة و ثقلها و مدى اهميتها 

لتعلقها بن�س قانوين يعترب الركن الركي 
و ثالثة الثايف
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اثنان  عليه  يختلف  ال  مما 
التابعة  اخلم�سة  بالبلديات 
للت�سغيل  املحلية  للملحقة 
امللحقة  رئي�س  اأن   ، بتمرنا�ست 
دادو علي عبد  للت�سغيل  املحلية 
يف  بعيد  حلد  جنح   ، الرحمان 
العمل  اال�ستجابة لطلبات طالبي 
 ، اجلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
املعاهد الكربى ، املدار�س العليا 
ومرتب�سي مراكز التكوين املهني 
و التمهني وحتى عدميي امل�ستوى 
املعطيات  ترتجمه  ما  وهو   ،
املتوفرة  الدقيقة  االأرقام  و 
ال�سنة  ، حيث مت خالل  بحوزتنا 
اإح�ساء  7013  منهم  الفارطة  
ن�سوي،اأين  عن�رص   2197
عمل  مت  تن�سيب 1116 طالب 
اقت�سادية  موؤ�س�سة   612 منهم 
خا�سة،  موؤ�س�سة   504 و  عمومية 
مقبول  تزايد  يف  العدد  ليبقى 
خالل  مت�سارعة  بوترية  وي�سري 
�سهري جانفي وفيفري من ال�سنة 

اجلارية .
اأ�رصت  فقد  ثانية  جهة  من 
امللحقة  من  اخلا�سة  م�سادرنا 
بتمرنا�ست  للت�سغيل  املحلية 
الأكرب  اال�ستجابة  اإطار  يف  اأنه 
العمل  طلبات  من  ممكن  قدر 
ذات  العمومية  باملوؤ�س�سات 
ال�رصكات  و  االقت�سادي  الطابع 
معاجلة  مراحل  فاإن   اخلا�سة 
التفاو�س  بعد  يتم  العمل  عر�س 
امل�ستخدمة  املوؤ�س�سة  مع 
العر�س  وط  �رص  بخ�سو�س 
من  للموؤ�س�سة  توجههم  وبعدها 
اجل االنتقاء و املرحلة االأخرية 

تن�سيب املقبولني نهائيا.
اإىل جانب ذلك ورغم االرتباطات 
االإدارية لرئي�س امللحقة املحلية 
علي  دادو  بتمرنا�ست  للت�سغيل 
مل  ذلك  اأن  اإال   ، الرحمان  عبد 
ت�سطري   من  االأخري  هذا  مينع 
برنامج مكثف لزيارات امليدانية 
العمل  عرو�س  عن  لتنقيب 
فى  النا�سطة  املوؤ�س�سات  ح�سب 
التابعة  اخلم�سة  البلديات  اإقليم 
للت�سغيل  املحلية  للملحقة 
اإطار  يف  وذلك  بتمرنا�ست، 
و  احلكومة  بتو�سيات  االلتزام 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزارة 
االجتماعي القا�سية مبنح اأولوية 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  التوظيف 
ح�سب  مبداأ  تطبيق  �رصط 
املتاحة  االمكانات  و  االأولويات 

وتنفيذا لقرارات املديرية العامة 
للوكالة الوطنية للت�سغيل الرامية 
على  لل�سهر  كبري  بجهد  للعمل 
العمومي  املرفق  �سريورة  ح�سن 

املذكور.
تعالت  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
املهتمني  طرف  من  االأ�سوات 
بالبلديات  العاملة  اليد  مبلف 
الت�سغيل  مللحقة  التابعة 
املطالبة  احلدودية   بتمرنا�ست 
اأ�سموه  ملا  حد  و�سع  ب�رصورة 
بالتقارير املغلوطة و امل�سو�سني 
جاهدين  ي�سعون  الذين 
العكرة  املياه  يف  لال�سطياد 
املحققة  النتائج  اأن  باعتبار 
تويل  منذ  االيجابية   واحل�سيلة 
لت�سيري   الرحمان  عبد  علي  دادو 
ال  للت�سغيل  املحلية  امللحقة 

تخدمهم .
وباملقارنة بني املا�سي واحلا�رص 
�سوق  يف  املحققة  االأرقام  فاإن 
الإ�سكات  كفيلة  بالوالية  ال�سغل 
ال�ساعني  امل�سككني  اأبواق  
الو�سايا  نفو�س  يف  الياأ�س  لزرع 
مل�ساحلهم  خدمة  البطالني  و 

ال�سيقة . 
مرافقة طالبي العمل يف 
ان�صاء موؤ�ص�صات م�صغرة 

وحمالت حت�صي�صية 

رئي�س  ي�سهر  اأخر  �سعيد  وعلى 
للت�سغيل  املحلية  امللحقة 
عبد  علي  دادو  بتمرنا�ست 
طالبي  مرافقة  على  الرحمان 
ان�ساء  يف  الراغبني  العمل 
الدعم  اجهزة  عرب  موؤ�س�سات 
على  للتاأمني  الوالئية  كالوكالة 
املحلية  الوكالة  و  البطالة 
الوكالة  و  ال�سباب  وت�سغيل  لدعم 
الوالئية للت�سيري القر�س امل�سغر 

ا�ستحداث  من  لتمكينهم   ،
موؤ�س�ساتهم ومن ثم خلق منا�سب 
 ، مبا�رصة   وغري  مبا�رصة  �سغل 
ناهيك عن تنظيم اأيام حت�سي�سية 
امل�ستخدمة  للموؤ�س�سات 
بالتحفيزات  الإعالمهم 
املقدمة  اجلبائية  والت�سهيالت 
للموؤ�س�سات  الدولة  طرف  من 
امللحقة  توظف عن طريق  التي 
يف  وذلك  لت�سغيل،  املحلية 
اجلهات  بتعليمات  االلتزام  اإطار 
قنوات  لفتح  الهادفة  الو�سية 
احلوار البناء وال�سعي خلف اإيجاد 
يتم  التي  للنقائ�س  حلول جذرية 
عليه  ين�س  ما  وفق  معاجلتها 
ا�سرتاتيجة  �سياق  ويف   ، القانون 
العمل اجلديدة للملحقة املحلية 
اإطار  يف  بتمرنا�ست  للت�سغيل 
القطاع  اأفاق  و  واقع  ع�رصنة 
فقد تقرر تقدمي �سهادة م�ساركة 
ا�ستفادوا  الذين  العمل  لطالبي 
من ور�سات وتقنيات البحث عن 
العمل، دون ن�سيان ت�سطري خطة 
الفالحية  امل�ستثمرات  مع  عمل 
اخلدماتية  املوؤ�س�سات  و 
منا�سب  لتوفري  وال�سياحية 
فقد  ذلك  اإىل  اإ�سافة  العمل، 
وتقنيات  ور�سات  تن�سيط  تقرر  
يف  املتمثلة  العمل  عن  البحث 
الر�سالة  الذاتية  ال�سرية  اإعداد 
التحفيزية املقابلة املهنية، وكذا 
اجلزائرية  باملدونة  التعريف 
تعترب  بحيث  والوظائف  املهن 
املهن  لتحديد  وطني  مرجع 
 ، ال�سغل  �سوق  يف  املطلوبة 
حت�سي�سة  حمالت  تن�سيط  و 
العقابية  املوؤ�س�سة  نزالء  لفائدة 
املربمة  االتفاقية  ح�سب  وهذا 
العمل  ووزارة  العدل  وزارة  بني 
والت�سغيل وال�سمان االجتماعي.

بن عيوة :نطالب الو�صايا 
بحماية دادو علي من 

امل�صو�صني 
طالب املن�سق اجلهوي لفعاليات 
باجلنوب  املدين  املجتمع 
ال�رصقي علي بن عيوة يف ت�رصيح 
»الو�سط  �سحفي خ�س به يومية 
جراد  العزيز  عبد  االأول  »الوزير 
ب�رصورة التدخل لدى وزير العمل 
االجتماعي  وال�سمان  والت�سغيل 
الوطنية  للوكالة  العام  املدير  و 
مترنا�ست  والية  ووايل  للت�سغيل 
اأجل  من  اجلياليل  دومي 
املحققة  املكا�سب  حماية 
املحلية  امللحقة  م�ستوى  على 
تويل  منذ  بتمرنا�ست  للت�سغيل 
لت�سيري  الرحمان  عبد  علي  دادو 
خلف  ال�سعي  مع  املرفق  هذا 
لرئي�س  املنا�سب  اجلو  توفري 
موا�سلة  من  لتمكينه  امللحقة 
واملحافظة  املكا�سب  حتقيق 
ينكره  ال  ومما  االجنازات  على 
اال جاحد يقول املن�سق اجلهوي 
باجلنوب  املدين  للمجتمع 
ال�رصقي ، فاإن احل�سيلة املر�سية 
املرفق  م�ستوى  على  املحققة 
ب�سكل  �ساهمت  الذكر  ال�سالف 
كبري يف الرتاجع الكبري ملعدالت 

احلركات االحتجاجية .
دعا  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
خلف  لاللتفاف  اجلميع  حمدثنا 
رئي�س امللحقة املحلية للت�سغيل 
موا�سلة  من  لتمكينه  بتمرنا�ست 
الالزمة  اال�سافة  وتقدمي  العمل 
بالتكفل بان�سغاالت طالبي العمل 
خدمة  امل�ستويات  جميع  عرب 
الطريق  وقطع  العام  لل�سالح 
النجاح  باأعداء  و�سفهم  اأمام من 
االجنازات  لركب  ي�سعون  الذين 

املحققة من املقعد اخللفي .

لفعاليات  اجلهوي  املن�سق  نا�سد 
املجتمع املدين باجلنوب ال�رصقي 
بورقلة  ال�سلطات   ، عيوة  بن  علي 
الإعادة  العاجل  التدخل  اجل  من 
املهني  التكوين  ملركز  االعتبار 

بني اإبراهيم بعا�سمة الوالية.
لفعاليات  اجلهوي  املن�سق  اأكد  
املجتمع املدين باجلنوب ال�رصقي 
 ، به  خ�سنا  �سحفي  ت�رصيح  يف 
الوالية  وايل  تدخل  �رصورة  على 
بو�ستة  ال�سديق  اأبوبكر  بورقلة 
على  االأول  امل�سوؤول  ب�سفته 
التدخل  اأجل  من  التنفيذية  الهيئة 
املجل�س  م�سالح  لدى  العاجل 
من  ورقلة  ببلدية  البلدي  ال�سعبي 
لالأر�سفة   االعتبار  اإعادة  اأجل 

و�سط مركز التكوين املهني الذي 
العمومية  الهياكل  اأقدم  من  يعترب 
بالوالية اإ�سافة ل�رصورة دعم هذا 
امل�ستلزمات  مبختلف  الهيكل 
ظروف  لتح�سني  ال�رصورية 

متدر�س املرتب�سني .
املتحدث  نف�س  به  اأفاد  وح�سبما 
تندرج  املذكورة  املطالب  فاإن 
بتعليمات  الوايل  التزام  اإطار  يف 
للوالة  املوجهة  اجلمهورية  رئي�س 
خالل لقائهم باحلكومة و القا�سية 
االحتياجات  اإح�ساء  بوجوب 
تداركها  وال�سعي خلف  والنقائ�س 
االأولويات  ح�سب  مبداأ  بتطبيق 

واالإمكانات املتاحة .
�صالح ،ب 

الأمن  ال�رصطة  م�سالح  قامت 
االأمن  يف  ممثلة  مترنا�ست  والية 
احل�رصي الثالث من توقيف اأربعة 
من  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س 
يف  متورطني  �سنة(   20 اإىل   18(
ق�سية تكوين جمعية �رصار لغر�س 
ارتكاب جرمية �سد االأ�سخا�س و 
طائلة  حتت  ال�رصقة  املمتلكات، 
بي�ساء  اأ�سلحة  حيازة  العنف، 

حمظورة دون مربر �رصعي.
 حيثيات الق�سية تعود اإىل دوريات 
لعنا�رص ال�رصطة على م�ستوى حي 
اأربعة  انتباههم  لفت  اأين  اأنكوف 
بالقرب  �سبهة  حمل  اأ�سخا�س 
عرث  التي  نارية  دراجة  منهم 
بداخلها على �سالح ابي�س حمظور 

و �سيف ذو �سفرة حادة، مت حتويل 
ال�رصطة  مقر  اإىل  فيهم  امل�ستبه 
حيث  الق�سية،  يف  حتقيق  فتح  و 
�سكوى  كان حمل  اأحدهم  اأن  تبني 
اإجراءات  ا�ستكمال  بعد  ال�رصقة، 
فيهم  امل�ستبه  تقدمي  التحقيق مت 
املخت�سة  الق�سائية  اأمام اجلهات 
التي اأ�سدرت يف حق امل�ستبه فيه 
االأول حكم ب �سنتان حب�س نافذة 
و غرامة مالية تقدر ب 50000 دج 
نافذة، امل�ستبه فيه الثاين �سهران 
امل�ستبه  النفاذ،  موقوفة  حب�س 
مت  حني  يف  براءة،  الثالث  فيه 
الرابع باملركز  و�سع امل�ستبه فيه 

املخ�س�س الإعادة الرتبية .
�صيخ مدقن 

باأمن  االأمن  م�سالح  قامت 
فرقة  يف  ممثلة  مترنا�ست  والية 
بامل�سلحة  الق�سائية  التفوي�سات 
من  الق�سائية  لل�رصطة  الوالئية 
توقيف م�ستبه فيه يبلغ من العمر 
)27( �سنة حمل اأمر بالقب�س عن 
�سبق  مع  العمدي  القتل  ق�سية 

اال�رصار  .
 اأفاد بيان خللية االعالم واالت�سال 
مبديرية  العامة  والعالقات 
قد  كانت   ، مترنا�ست  والية  اأمن 
ن�سخة  »الو�سط«  يومية  ت�سلمت 
منه اأن حيثيات الق�سية تعود اىل 
ورود معلومات اىل عنا�رص الفرقة 
مفادها وجود �سخ�س حمل �سبهة 
مت  عليه  الغري،  هوية  ينتحل  و 

و  االأخري  هذا  حتركات  تر�سد 
حمكمة  اأمنية  خطة  اعداد  بعد 
بكل  ال�رصطة  عنا�رص  متكنت 
حتويله  و  توقيفه  من  احرتافية 
اىل املقر، مت عر�سه على النظام 
االأيل للتعرف على الب�سمات اين 
�سخ�س  هوية  يحمل  اأنه  تبني 
اخر غري هويته احلقيقية ، عليه 
اأمر  اأنه حمل  تبني  و  تنقيطه  مت 
بالقب�س عن ق�سية القتل العمدي 
امل�ستبه   . اال�رصار  �سبق  مع 
االجراءات  جميع  اتخاذ  مت  فيه 
القانونية يف حقه و تقدميه امام 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد 

حمكمة مترنا�ست .
�صيخ مدقن 

اأجمع املتتبعون مللف اليد العاملة باإقليم مترنا�صت ، عن املجهودات اجلبارة املبذولة من طرف 
رئي�س امللحقة املحلية للت�صغيل بتمرنا�صت دادو علي عبد الرحمان ، وهو ما توؤكده الأرقام املعطيات 

امل�صجلة منذ ا�صتالمه ت�صيري هذا املرفق العمومي احل�صا�س .

اأرقام ومعطيات التوظيف ال�صنة الفارطة  �صتكون كفيلة لإ�صكات امل�صككني 

اإعداد : جناة،ح 

ب�ضمات وا�ضحة لرئي�س امللحقة 
املحلية للت�ضغيل بتمرنا�ضت 

 .      تن�صيب 612 طالب عمل مبوؤ�ص�صة اقت�صادية و 504 موؤ�ص�صة خا�صة 

املن�صق اجلهوي للمجتمع املدين
 علي بن عيوة :

لغر�س ارتكاب جرمية �صد الأ�صخا�س واملمتلكات 

   �صرطة مترنا�صت 

وايل ورقلة مطالب 
بتدارك نقائ�س مركز 
التكوين بني ابراهيم 

اأمن مترنا�ضت يفكك جمعية 
اأ�ضرار متكونة من 04 اأ�ضخا�س 

الإطاحة  بع�ضريني حمل اأمر 
بالقب�س عن ق�ضية القتل العمدي

اأخبار اجلنوب
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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تقرير:هبة خر�سه  

بكيت من �أعماقي ..

على  الطويل  الأمل  طريق   يف 
واأكرث  لزيارة  �ساعة   14 مدار 
 ، دقيقة   45 �سوى  ت�ستغرق  ل 
الوالد   ، ال�سمودي  ا�ستعاد علي 
وال�سحفي  واجلريح  املحرر 
املتخ�س�ص يف ق�سايا الأ�رسى 
ال�سور  كل  عقود  ثالثة  منذ 
املخزنة يف ذاكرته ، لكنه ي�سعر 
فلذة  باعتقال  اأكرب  بوجع  اليوم 
كبده والتي يعتربها " اأ�سعب من 
ثم  اعتقايل  مطاردتي  حلظات 
بل اق�سي حمطة بحياتي ، فقد 
�سعرت بحزن عندما �ساهدتهم 
يكبلونه ويقيدون يديه اأمامي ، 
اأقول  بكيت  عندما  اأخجل  ول 
اأعماقي  مبرارة  لعجزي  من 
واإنقاذه من جحيم  عن حمايته 
التي  الأ�رس  وعذابات  ال�سجون 
مرور  رغم  اأتذكرها  زلت  ما 
 " ،ويكمل  الطويلة"  ال�سنوات 
تلك الآثار التي ي�سنعها ال�سجن 
وال�سجان  تالزم الإن�سان ما دام 
اأن يتجرع  حياً ول يتمنى لأحد 
مرارتها ويعي�ص التجربة ، فكيف 
من  حتول  الذي  ابني  كان  اذا 
لف�سله  ي�ستعد  كان  علم  طالب 
والتخرج  لأ�سري  اجلامعي 
حلظة  اأجمل  الحتالل  حرمنا 

انتظرناها ؟.
قلم عاجز ..

يف  الثالث  ابنه  اعتقال  منذ 
اأنفار   4 من  املكونة  عائلته 
�سحيفة  مرا�سل  يتمكن  مل   ،
علي  "  ال�سحفي  "القد�ص 
�سمودي ، من الكتابة اأو التعبري 
يف  متخ�س�ص  يعترب  انه  رغم   ،
وق�سايا  ملف  ومتابعة  اإثارة 
الأ�رسى ، فمنذ ان�سمامه لعامل 
ال�سحافة والإعالم ، بعد حترره 
من �سجون الحتالل عام 1990 
لإبراز  وحياته  قلمه  كر�ص   ،
احلركة  على  ال�سوء  وت�سليط 
له  تن�رس  يوم  وكل   ، الأ�سرية 
والعديد  "القد�ص"  �سحيفة 
والتوا�سل  الإعالم  و�سائل  من 
اجلزائرية  وال�سحف  واملواقع 
الكثري من الق�س�ص عن الأ�رسى 
، واملكتبة الفل�سطينية اخلا�سة 

باحلركة الأ�سرية ، ت�سهد و تزخر 
بالآلف الق�س�ص واحلكايا التي 
حتى  عنهم  ال�سمودي  كتبها 
ح�سل على العديد من الأو�سمة 
مرات  والتكرمي  والنيا�سني 
الرائد  الإعالمي  لدوره  عديدة 
يف هذا ال�سدد ، ويقول " قلمي 
التعبري  من  اأمتكن  ومل  يعجز 
وثورتي  وغ�سبي  م�ساعري  عن 
اعتزازي  رغم  ابني  لعتقال 
ون�سالتها  الأ�سرية  باحلركة 
الكتابة  دون  علي  يوم  مير  ل   ،
 ، والأ�رسى  الأ�سريات  عن 
عن  والتعبري  �سوتهم  واإي�سال 
و�سمودهم  وعذاباتهم  اأناتهم 
زال  ما  قلمي  لكن   ، وجتاربهم 
املو�سوع  يتعلق  عندما  مكباًل 
وي�سيف   ،" الأ�سري  بابني 
اجلنود  �ساهدت  عندما   "
 ، باعتقاله  يبلغونني   ، امللثمني 
اأمامي  وتكررت   ، قلبي  توقف 
اعتقايل  جتربة  �سور  م�ساهد 
 ، احلجر  انتفا�سة  خالل 
ووجع  يف  امل  تفكريي  انح�رس 
يف  له  تعر�ست  الذي  التحقيق 
جل�سات   ، اجللمة  اأقبية  �سجن 
ال�سغوط   ، الطويلة  التحقيق 
النف�سية واجل�سدية ، منع النوم 
الزنازين  اأو�ساع   ، والطعام 
فيها  تتوفر  ل  والتي  القذرة 
الإن�سان  احتياجات  اب�سط 
معاناتي  ازدادت   " ويكمل   ،"
من  علمت  عندما   ، ووجعي 
القد�ص  يف  ال�سكاوي  موؤ�س�سة 
لنف�ص  ابني  نقلوا  اجلنود  ان   ،
تعترب  الذي  اجللمة"  ال�سجن" 
وعذاب  معاناة  ثانية  كل  فيه 
اجلالدين  ق�ساوة  تذكرت   ،
كرامة  لمتهان  واأ�ساليبهم 
ان�سي  فلم   ، واإذلله  الأ�سري 
يف  معتقلني   5 مع  احتجازي 
من  لأكرث  تت�سع  ل  زنزانة 
حرامات  دون   ، �سخ�سني 
و�سط  واحدة  فر�سة  وعلى 
الربد ال�سديد ، والرائحة النتنة 
التبويل   " كردل   " ب�سبب وجود 
معنا "، ويتابع " اأ�سبحت اأ�سرياً 
انقطعت  الذي  ابني حممد  مع 
 ، اأ�سبوعني  مدار  على  اأخباره 
باأكمله  قرن  يل  بالن�سبة  كانت 
، مل اعرف طعم النوم وحتولت 
ال�سور  و�رسيط  جلحيم  حياتي 
يف  ال�سلب   ، اأمامي  يتكرر 

اخلزائن ، التحقيق وال�سغوط ، 
منع ال�ستحمام ، الطعام الذي 
عبارات   ، احليوانات  تتناوله  ل 
وبعد   ، وال�ستائم  التهديد 
انه  اأبلغني   ، الول  ابني  لقاء 
واملحن  ال�سور  لنف�ص  تعر�ص 
ببطولة  وحتداها  �سمد  التي 

وب�سالة.

عزل وعقاب ..
الذي   ، املنا�سل  ال�سمودي 
املطاردة  جتربة  عا�ص 
الحتالل  من  واملالحقة 
انتفا�سة  الإ�رسائيلي  خالل 
لالإ�سابة  وتعر�ص   ، احلجر 
ي�سف   ، املتتالية  والعتقالت 
مرحلة التحقيق التي تعر�ص لها 
جنله حممد على مدار �سهرين 
بانها " جهنم بكل معنى الكلمة 
وكل  وروحي  قلبي  كان  فقد   ،
م�ساعري هناك خا�سة عندما 
علمت بنقله للتحقيق الع�سكري 
فانا   ، تكفا"  "بيتح  �سجن  يف 
من  ميار�ص  مبا  معرفة  الأكرث 
هناك  الأ�رسى  بحق  انتهاكات 
الويالت  ، ولطاملا وثقت �سور 
التي كابدها الأ�رسى ، فكانت ل 
تفارقني �سور ابني حتى فقدت 
القدرة على الطعام "، وي�سيف 
هيئة  حمامي  اأحاديث  "  رغم 
غو�ص  التي  اأبو  الأ�رسى  ن�سيم 
كانت تبعث على الأمل ب�سمود 
عقارب  ان  �سعرت   ، حممد 
ال�ساعة توقفت ومتار�ص بحقنا 
العقاب كما اجلالد الإ�رسائيلي 
، انح�رس تفكريي يف البحث عن 
و�سيلة لالطمئنان عن ابني بعد 
زجه  على  �سهر  من  اأكرث  مرور 
طريق  وقطع  الق�سبان  خلف 
ال�سبب  معرفة  دون  جامعته 
ينتمي  مل  فابني   ، والتهمة 
بجامعته  اهتمامه  وكل  حلزب 
كان  حملنا  الذي  يف  وعمله 
 ،" دوامه  انتهاء  بعد  ميار�سه 
الفرتة  هذه  خالل   " ويكمل 
الحتالل  مدد   ، الع�سيبة 
توقيف حممد مرات عديدة يف 
دون  الداخلية  اجللمة  حمكمة 
لئحة اتهام ، ولن اأن�سى عندما 
اأبو  ن�سيم  املحامي  اأبلغني 
عاقبت  املخابرات  اأن   ، غو�ص 
ومنعه  النفرادي  بالعزل  ابني 
من ال�ستحمام وتغيري مالب�سه 

ملدة ا�سبوعني ، بعدما اكت�سف 
م�رسحية احتجازه مع الع�سافري 
الذين اعتدوا عليه بال�رسب "، 
ويتابع " �سعرت بهدوؤ وطماأنينة 
اأن   ، املحامي  اأكد  عندما   ،
عالية  ومعنوياته  بخري  �سحته 
ر�سائل  ونقل  بب�سالة  ،  و�سامد 
رغم  ابني  من  وحمبة  حتية 
ال�سعبة  العتقال  ظروف 
والتحقيق الذي مل يتوقف حتى 

نقل ل�سجن جمدو.

�أمل ونافذة �لأمل  ..
الأمني  املنع  عقاب  بعد 
�سعر   ، الزيارات  من  وحرمانه 
 ، علي  ال�سمودي  ال�سحفي 
ح�سل  عندما   ، كبرية  بفرحة 
لبنه  زيارة  ت�رسيح  اأول  على 
حممد الذي نقل ل�سجن "جلبوع 
يف  اعتقايل  خالل   " ويقول   ،"
ي�سمح  مل   ، احلجر  انتفا�سة 
 ، بزيارتي  لعائلتي  الحتالل 
حقيقية  معرفة  لدي  فكان 
الوجع الذي عنوانه املنع  لهذا 
الكثري  عنه  كتبت  الذي  الأمني 
الأمل  نافذة  هي  فالزيارة   ،
 ، وعائلته  لالأ�سري  الوحيدة 
وي�سيف   ،" اأمتناها  واأ�سبحت 
عندما   ، حزين  رغم  فرحت   "
�ساهدته يدخل لقاعة املحكمة 
والتي   ، �سامل  يف  الع�سكرية 
وانتقام  عقاب  حمطة  تعترب 
اهتز   ، وعائلته  لالأ�سري  ثانية 
وال�سجانني  بكت  وروحي  قلبي 
قدميه  ويقيدون  يحا�رسونه 
 ،" منه  القرتاب  ومينعوننا من 
ويكمل " اأول جل�سة حمكمة مل 
ابت�سامته   ، دقيقتني  �سوى  نراه 
رغماً  طريقها  �سقت  التي 
لنا  اأعادت   ، ال�سجانني  عن 
من  مبنعنا  نغ�سوه  الذي  الفرح 
اإليه  واحلديث  منه  القرتاب 
فوراً  القاعة  من  واأخرجونا   ،
متديد  القا�سي  قرر  بعدما 
من  النيابة  تنتهي  حتى  توقيفه 
فربكة التهم "، ويتابع " مع�سكر 
�سامل ، حمطة لالإذلل والهانة 
والتعذيب لكل عائلة اأ�سري ، كنا 
يف  لنقف  مبكراً  منازلنا  نغادر 
طابور طويل حتت اأ�سعة ال�سم�ص 
تعليمات  بانتظار   ، احلارقة 
كبرياً  يراعون  ل  الذين  اجلنود 
 ، وعجوزاً  وامراأة   ، �سغرياً  اأو 

بحركتنا  حتى  يتحكمون  فهم 
لإلغاء  ال�ستفزاز  ويتعمدون 
وي�ستدرك   ،" للمحاكم  دخولنا 
الأمهات حتى من  الكثري من   "
كانوا   ، البعيدة  والقرى  املدن 
ال�سفر  م�سقة  بعد  يفاجئون 
البوابة  باإغالق  النتظار  وعناء 
ومنعهم من الو�سول للمحكمة ، 
امامنا خيار �سوى  يكن  لكن مل 
ال�سرب والحتمال ، ففي قلوبنا 
جيا�سة  وم�ساعر  م�ستعلة  نار 
كانت  لو  حتى  الأبناء  لروؤية 
فهي   ، واحدة  دقيقة  الفرتة 
وتخفيف  الأمل  لزرع   ، كافية 

املعاناة واحلزن.

�لعذ�ب و�لوجع..
 ، ال�سمودي  ال�سحفي   يوؤكد 
العتقالية  التجربة  �ساحب 
والأو�ساع  الظروف  اأن   ،
والقيود امل�سددة التي يفر�سها 
املحاكم  يف  حالياً  الحتالل 
عن  و�سعوبة  ماأ�ساوية  اأكرث   ،
املا�سي  القرن  ثمانينات  فرتة 
تلك  يف  الأهايل  اأن  ويتذكر،   ،
احلقبة  كانوا يدخلون للمحاكم 
اأ�رساهم  مع  ويجل�سون   ،
ويتحدثون اإليهم ويطلعون على 
ظروفهم واأو�ساعهم ، ويقول " 
مل يكن هناك بوابات حديدية ، 
وتفتي�ص عرب الأجهزة  احلديثة 
مرات عديدة ، فاليوم ، هناك 
 ، عائلة  لكل  امني  فح�ص 
ال�سخ�سية  البطاقات  احتجاز 
 ، املع�سكر  من  اخلروج  حتى 
حتى  واليدوي  الآيل  التفتي�ص 
من  مينعن  اللواتي  للن�ساء 
مناديلهن  على  الدبو�ص  اإبقاء 
منر   " وي�سيف   ،" روؤو�سهن  اأو 
حتى  م�سددة  قيود  ب�سل�سلة 
وال�سلب  ال�سبح  ل�ساحة  ن�سل 
التي  املحكمة  بوابة  على 
ال�سجان  مبوافقة  اإل  ل  تفتح 
الذي ل ي�سمح �سوى ل�سخ�سني 
القرابة  درجة   ( العائلة  من 
املحكمة  بدخول  الأوىل  ( 
 " ويكمل   ،" ثالث  تفتي�ص  بعد 
 8 نق�سي  كنا   ، حمكمة  كل  يف 
�ساعات حمتجزين  حتى حلول 
ال�سم�ص  حرارة  رغم  املغرب 
القاتلة ، وال�سيء الوحيد الذي 
�سغرية  ثغرة   ، عنا  يخفف 
للمحكمة  الدخول  بوابة  على 

الب�رس  ل�سرتاق  ن�ستخدمها   ،
من  والتاأكد  اأ�رسانا  وروؤية 
فلطاملا   ، للمحكمة  و�سولهم 
من  العائالت  من  الكثري  عانت 
اأبنائهم  اإح�سار  عدم  �سدمة 
امل  بعد  حماكمتهم  وتاأجيل 
ويتابع   ،" الطويل  النتظار 
 ،" "الأمل  ف�سحة  اأ�سميتها   "
على  نتمرد  كنا  خاللها  فمن 
روؤية  على  ون�رس  ال�سجان 
دخولهم  حلظات  يف  اأ�رسانا 
والطمئنان  املحكمة  لقاعة 
الأمل  حمنة  لنتجاوز  عليهم 
تزداد  التي  القا�سية  والنتظار 
وتتفاقم عندما ت�سبح امل�سافة 
واحد  مرت  وعائلته  الأ�سري  بني 
، لكنهما ممنوعان من احلديث 
اليدين  مل�ص  وحتى  والت�سافح 
وت�سبح  طريقة  التوا�سل   ،
والتخاطب الوحيدة لغة العيون 
وتنقل  اجلنود  تتحدى  التي 
واملحبة  امل�ساعر  في�ص 
والأمنيات  الدعوات  وترتجم 

الدفينة.

مر�حل �لتفتي�ش
ثالثة مراحل من التفتي�ص متر 
بها كل عائلة اأ�سري مرغمة على 
حاجز " اجللمة " ، ويف كل حلظة 
يعي�ص الأهايل اخلوف والرتقب 
مبنع  ومفاجئ  جائر  قرار  من 
وجود  رغم  والزيارة  املرور 
الذي  الأحمر  ال�سليب  ممثل 
املرير  الواقع  تغيري  ميكنه  ل 
، ويقول ال�سحفي  ال�سمودي  " 

نحو  للعبور  الأوىل  املحطة 
التي  الأحمر  ال�سليب  حافالت 
بعد  البوابة  خلف  تنتظرنا 
عرب  بالعبور  تبداأ   ، احلاجز 
بوابة حديدية ملرحلة التفتي�ص 
الحتالل  ويلزمنا   ، الأوىل 
وخلع  الأغرا�ص  كافة  بتمرير 
حتى  نحمله  ما  وكل  الأحذية 
 " وي�سيف   ،" ال�ستوية  ال�سرت 
عرب  منر   ، قليلة  اأمتار  بعد 
والتي  ال�سخ�سية  الفح�ص  اآلة 
 ، خطرية  اإ�سعاعات  ت�سدر 
وفيها ميار�ص الحتالل �سيا�سة 
اإجبارنا  خالل  من  الإذلل 
على  الأطفال  حتى  جميعا 
داخل  واللتفاف  اأيادينا  رفع 
اجلندي  ي�سمح  حتى  الآلة 
تفتي�ص  مرحلة  بعد  باملرور 
 " ويكمل   ،" لأغرا�سنا  ثانية 
يقف   ، الثالثة  املحطة  يف 
�سغرية  غرفة  اأمام  زائر  كل 
املرور  ميكنه  ول   ، للجنود 
والهوية  الت�رسيح  اإبراز  دون 
ثم  الأحمر  ال�سليب  وبطاقة 
 " اأ�سعة  فاح�ص  اأمام  الوقوف 
 ، العني  ب�سمة  لفح�ص  الليزر" 
يعرب  من  احلظ  �سعيد  ويكون 
املعيقات  هذه  كل  جتاوز  بعد 
والقيود ، فالكثريون ، يفاجاأون 
املخابرات  من  قرار  ب�سدور 
واإعادتهم  املرور  من  مبنعهم 
ت�ساريح  على  ح�سولهم  رغم 
املفعول  بدواعي  �سارية 
امنية ل ميكن لأحد فك لغزها 

ومعرفة حقيقتها.
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بعد ثالثون  عامًا ، من حترره من �سجن "�لنقب " �ل�سحر�وي ، عاد �ل�سحفي �جلريح  علي �سمودي ، �إليه جمدد�ً  ولكن يف هذه �ملرة لي�ش كاأ�سري ، و�إمنا لزيارة 
جنله �لطالب يف �جلامعة �لعربية �لأمريكية  �لأ�سري حممد �لذي �نتزعه �لحتالل من �أح�سانه فجر يوم 29-1-2019 ، وهو �لتاريخ �لذي يعتربه �لو�لد 

�ل�سمودي " حزين وموؤمل و�سعب جد�ً ، فاأكرث �سيء يكرهه �لإن�سان يف حياته �ل�سجن و�لقيد ، فكيف �إذ� كان �لأ�سري هو �لبن �لذي حرمني �لحتالل روؤيته 
على مد�ر �سهرين ق�ساها يف �أقبية �لتحقيق وزنازين �لعزل ، ممنوعني من زيارته ومل نعرف �سوى �لإخبار �ل�سحيحة من خالل �ملحامي ن�سيم �أبو غو�ش.

خالل رحلة �عتقال جنله �لطالب �جلامعي �لأ�سري حممد �سمودى

ال�سحفي والأ�سري املحرر- علي �سمودي  ي�ستعيد 
ذكريات ل�سور املعاناة وال�سمود  
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.  .  .
بوابات العذاب ..

ن�صف  من  �أكرث  ت�صتمر  رحلة   بعد 
�صاعة ، حتط حافالت �ل�صليب على 

بو�بة �صجن
يومها  �لعائالت  لتق�صي   ،" "جلبوع 
�لزيار�ت  بانتظار  �لطويلة  ب�صاعاته 
 " �ل�صمودي  �ل�صحفي  ويقول   ،
ي�صتخدم  �لزيارة،  �إجر�ء�ت  كل 
مل�صايقة  �أ�صاليب  فيها  �الحتالل 
نحتجز   ، عليهم  و�ل�صغط  �الأهايل 
�جلنود  حر��صة  حتت  �صاحة  د�خل 
ونق�صي   ، حركتنا  يرقبون  �لذين 
�حلارقة  �ل�صم�س  �أ�صعة  �لوقت حتت 
خالل  حلظات  �ل�صبح  فتذكرت   ،
�لفارعة  �صاحات  �صجن  �عتقايل  يف 
 " وي�صيف  �جللمة  "،  غرف  و 
جهزها  �لتي  و�ملظالت  �ملقاعد 
�الحتالل ال ت�صتوعب �أو تكفي جلميع 
�الأر�س  يفرت�س  فبع�صهم  �لزو�ر، 
 ، حارقة  ت�صبح  ما  �رسعان  �لتي 
�ل�صم�س  حر�رة  تقي  و�ملقاعد  ال 
تبد�أ  ننتظر حتتها حتى  �لتي  �للهابة 
�لزيار�ت ، بالعبور عرب بو�بة �لتفتي�س 
بعد �لت�صجيل و�لتدقيق يف �لت�صاريح 
و�لهويات و�لقو�ئم "، ويكمل " رحلة 
فاجلميع   ، وقا�صية  �صعبة  �النتظار 
يتذمر من هذ� �لنموذج �مل�صغر عن 
�ل�صجن ، لكن لي�س �أمامنا �صوى �ل�صرب 
، فما من �أحد ي�صمع �أو يهتم �أو يتابع 
�لكبري  قبل  �ل�صغري  ومعاناة  �صكاوي 
�مل�صوؤولة  �لفل�صطينية  �جلهات  حتى 
يف   " ويتابع  �الأ�رسى  "،  ملف  عن 
�الأ�صري  عائلة  متر  �لتفتي�س،  مدخل 
فح�س  من  بد  فال  �لقدمني  حافية 
حتى �الأحذية  على �الآلة �اللكرتونية 
�الآلة  عرب  �ل�صخ�صي  �لفح�س  ثم   ،
حتى  �الإنذ�ر  تطلق  و�لتي  �حل�صا�صة 
عمليات  لتتكرر  �الأمور  �ب�صط  على 
يف  نتحجز   ، ذلك  وبعد   ، �لتفتي�س 
ت�صبب  مقاعد  على  �صغرية  غرفة 
لنا  �ل�صماح  و�لوجع  يتخللها  �الأمل 
�لباهظة  �أغر��س  �لكانتني  ب�رس�ء 
 ،" الأ�رس�نا  �لنقود  وحتويل  �لثمن 
و�ل�صبح  �ل�صلب  من  �صاعة   " ويكمل 
�الأوىل  �لبو�بة  فتح  بانتظار  نق�صيها 
�حتجاز  يتخللها  و�لتي  �ل�صجن  نحو 
لل�صجانني  و�صخ�صي  يدوي  وتفتي�س 
�لثانية  للبو�بة  لنعرب   ، و�ل�صجانات 
على  نح�رس   ، �صغرية  غرفة  وهي 
�رسدين  علب  يف  كاأننا  مقاعدها 
ن�صف  ملدة  و�صعب  موؤمل  بانتظار 
�ل�صوق  بلهفة  عليه  نتغلب  �صاعة 
و�ملحبة لروؤية �أبنائنا "، وي�صتدرك " 
�لثالثة  �ل�صجان  �لبو�بة  يفتح  عندما 
لغرفة  �ملوؤدية  �لدهاليز  ، ومنر عرب 
�الأمل  م�صاعر  كل  تتال�صى   ، �لزيارة 
وحلظات �ملعاناة عندما نقف وجهاً 
�لوقت  ل�رسقة  حمبتنا  �أمام  لوجه 
�أبنائنا  للزيارة و�حلديث مع  �ملحدد 
رغم  �أو�صاعهم  على  و�الطمئنان 

�لت�صوي�س �ملتعمد للهاتف.

كلنا اأ�سرى ..
يقول   ، فرتة  �لزيارة  طو�ل 
�ل�صحفي �ل�صمودي " ن�صعر باملعنى 
�ل�صجن  وظلم  �حلقيقي  الأمل 
جد�ر  ب�صبب  �حلقيقي  �الحتالل 
بيننا  يف�صل  �لذي  �لعن�رسي  �لف�صل 
 ، مثلهم  �أ�رسى  �أننا  ن�صعر  حتى 

�جلهتني،  من  �ل�صجانني  يحا�رسنا 
�أنهم  علماً   ، �أنفا�صنا  حتى  ير�صدون 
هو�تفهم  عرب  �أحاديثنا  ير�قبون 
لكر�مة  �صارخ  �نتهاك  تعترب  �لتي 
" جتمع  "، وي�صيف  �الإن�صان  وحقوق 
�أرو�حنا  �ل�صوق  وم�صاعر  �أحاديث 
�حلنني  بفي�س  م�صاعرنا  ،تلتحم 
�أن  دون  �لغياب  ووجع  �للقاء  ولهفة 
نتبنه لعقارب �ل�صاعة �لتي يتمنى كل 
�ل�صجان  على  تتمرد  �أن  فينا  و�حد 
وتتلم�س نبل م�صاعرنا وتتوقف حتى 
عن  و�الأخبار  �حلكايات  كل  تنتهي 
�حلياة و�ل�صجن و�جلامعة و�ملحكمة 
ما  وكل  و�لنا�س  و�الأهل  و�حلرية 
 ،" ومعرفته  ل�صماعه  �الأ�صري  ي�صتاق 
و�العتز�ز  �لفخر  مب�صاعر   " ويكمل 
 ، �لعالية  وروحهم  �الأبناء  ب�صمود 
و�مل�صقة  لنفرح  �لتعب  كل  نن�صى 
تفا�صيلها  بكل  �للحظة  ونعي�س 
وتتحرك  �مل�صاعر  تتفجر  حتى 
عن  باحثة  �الأيدي  مع  �الأحا�صي�س 
ي�صدمها  حتى  وم�صافحة  عناق 
�جلد�ر ، فتبكي �لقلوب لهذ� �لف�صل 
قو�نني  تفر�صه  �لذي  �لعن�رسي 
�لقيود  هذه  كل  و�صع  �لذي  �جلالد 
�حلقيقي  �لطعم  لنعي�س  و�حلو�جز 
لن  ،لكن  و�ل�صجن  �العتقال  ملعنى 
نن�صى حلظة �أنها ثمن �حلرية فنزد�د 
قوة و�أمل  "، ويتابع " �أ�صعب حلظة ، 
عندما يقطع �الحتالل ب�صكل مفاجاأ 
�لذي  �لهاتف  باإغالق  �الأ�صري  �صوت 
�لقلب  ينتف�س   ، �ل�صجان  به  يتحكم 
حرقة  من  ي�رسخ  و�أملاً   كمن  وجعاً 
و  �هلل  رحمة  من  نقنط  لن   ، �لوجع 
ونك�رس  �جلد�ر  هذ�  يوماً  �صنهدم 
 ، جديد  من  وجنتمع  �للعني  �لقيد 
ال غرف  �أن  علمتنا  �لتاريخ  فحقائق 
 ،" �ل�صال�صل  زرد  وال  باقية  �لتحقيق 
�لود�ع على  يف حلظات   " وي�صتدرك 
على  و�أ�رس�نا  نقف   ، �للقاء  �أمل 
جانبي �جلد�ر ، عيوننا �مللتهبة ت�صق 
�حلديث  لي�صتمر  وجتتازه  طريقها 
بلغة �لعيون �لعا�صقة للحرية و�ملوؤمنة 
نتمرد   ، �جلديد  �لفجر  با�رس�قة 
�نتهت   " �ل�صجانني  �رسخات  على 
لن�رسق دقائق جديدة   ." �لزيارة يال 
، تهديهم قبالتنا ودعو�تنا وتعهدهم 
�لعاملني  رب  من  قريب  ون�رس  بفرج 
بعيون  نودعهم   ، مبت�صمني  فنغادر   ،
�أخفينا  �لتي  للدموع  تتحول  فرحة 
خلفها مر�رة �الأمل �لذي نتجرعه كل 
دقيقة على غيابهم ، فهوؤالء �الأبطال 
و�ل�صجن  �حلرية  �صوى  ي�صتحقون  ال 

لي�س لهم.

النقب  يف الذاكرة ..
�صجن  بني  و�الأمل  �ملعاناة  رحلة  بعد 
حمكمة  ق�صت   ، و�ملحاكم  جلبوع 
 14 حممد  �الأ�صري  ب�صجن  �صامل 
مالية  غر�مة  عليه  وفر�صت  �صهر�َ 
بعدها   ، �صيكل  �أالف   5 مقد�رها 
ف�صله  يف  كان  �لذي  �لطالب  نقل 
�لعربية  باجلامعة  �الأخري  �لدر��صي 
 " �لنقب   " ، ملنفى �صجن  �الأمريكية 
�ل�صحر�وي ، ورغم مطالبته و�إحلاحه 
على �أ�رسته بالتوقف عن زيارته حتى 
رحلة  يف  �مل�صقة  لعناء  يتعر�صو�  ال 
�ل�صاد�صة  من  ت�صتمر  �لتي  �لعذ�ب 
�أ�رس   ، لياًل  �لعا�رسة  حتى  �صباحاً 
زيارة  على  �صمودي  على  �ل�صحفي 

من  �ملكونة  عائلته  يف  �لثاين  جنله 
بعالقة  معه  يرتبط  و�لذي  �أنفار   4
و�صالبته  ب�صموده  ويفخر   ، وطيده 
خالل  خا�صة  �عتقاله  فرتة  طو�ل 
فرتة �لتحقيق �لتي ��صتمرت 54 يوماً 
، مل يتمكن خاللها من �لتو��صل معه 
، ويقول " حتى لو نقلوه الآخر �لدنيا 
، ال ميكنني �لتاأخر عن زيارته مهما 
ينتظر  فاالأ�صري   ، �لظروف  كانت 
فكيف  �جلمر  من  �أحر  على  عائلته 
يعترب  ومنفى  مرير  و�قع  كان يف  �إذ� 
�الحتجاز فيه عقاب وعذ�ب لالأ�صري 
يف  عالقتي   " وي�صيف   ،" وعائلته 
�لنقب ، تعود النتفا�صة �حلجر ، فقد 
�الأ�رسى  من  �الأوىل  �لدفعة  من  كنت 
�لتي �فتتح �الحتالل بها هذ� �ملنفى 
�إر�دة  �النتفا�صة وك�رس  الإخماد وهج 
�صعبنا ، ما زلت �أتذكر عندما نقلونا 
من �صجن عتيلت و��صتقبلونا بال�رسب 
الإد�رة  يخ�صع  كان  فقد  و�الهانات، 
تك�صري  �صيا�صة  مار�س  �لذي  �جلي�س 
�لعظام وكل �الأ�صاليب �لتي ف�صلت يف 
�إجها�س �النتفا�صة "، ويكمل " ع�صنا 
مل  ممزقة  خيام  يف  �ل�صحر�ء  و�صط 
وبرد  �ل�صم�س  حر�رة  حتمينا  تكن 
يف  و�ملختلف  �لقار�س  �ل�صتاء 
�أق�صامه  �أر�س  كانت  �لذي  �لنقب 
�صببت  �لتي  و�حلجارة  �ل�رس�ر  من 
يتوفر  يكن  مل   ، لنا  و�الأمل  �الأذى 
بالية  فر�صة  مع  خ�صب  م�صتاح  �صوى 
وحر�م و�حد لكل �أ�صري لنبقى نتوجع 
وكاأن �أمل �لربد �لقار�س مل يكن كافياً 
لعقابنا "، ويتابع " يف تلك �ملرحلة ، 
مل يكن يتوفر �صوبات �أو مياه �صاخنة 
، نتو�صاأ باملاء �لبارد كربودة �لطق�س 
كل  ي�صم  الأق�صام  �ل�صجن  ق�صمو�   ،
 ، باالأ�رسى  خيمة  تكتظ   12 منها 
وال يتوفر �صوى 4 حمامات م�صقفوة 
ليتجمد  �ملطر  لها  ويت�صلل  بالزينكو 
�أما   ، �ال�صتحمام  خالل  �الأ�صري 
تكن  فلم  �خلم�صة  �ملياه  �صنابري 
تتحكم  �لتي  �الإد�رة  وتقطعها  تكفي 
 ،" �ليوم  خالل  طويلة  �صاعات  بها 
للنقب  �لزيارة  رحلة  خالل   " ويكمل 
�ل�صوق  كان   ، �لطويلة  ب�صاعاتها 
قلبي  ،  ميالأ  حممد  �حلبيب  لروؤية 
�لتي  �ملر�رة  و�أماًل  ين�صيني  دفئاً 
بحو�جزه  علينا  �الحتالل  فر�صها 
�ل�صفر  و�صاعات  �ملتكرر  و�لتفتي�س 
من  �لكثري  يل  �أعادت  �لتي  �لطويلة 
 ، �حلرمان  مقدمتها  ويف  �لذكريات 
مد�ر  على  �الحتالل  لنا  ي�صمح  فلم 
�نقطعت  �لذي  �الأهل  زيارة  من  عام 
مربجمة  ب�صيا�صة  عنا  �أخبارهم 
جتعلنا نتلم�س �ملعنى �حلقيقي لبناء 
هذ� �ل�صجن و�ملنفى وكاأننا مبعدين 
خارج �لوطن "، ويتابع " كنت باأم�س 
�حلاجة لروؤية �بني و�الطمئنان على 
�أو�صاعه وظروف �ل�صجن ، فما زلت 
�لقا�صية  �ل�صجانني  معاملة  �تذكر 
خالل رحلة �عتقايل ، بالتفتي�س �أربع 
على  م�صلوبني  ونحن  يومياً  مر�ت 
و�ل�صتاء  �لربد  يف  �ملوؤملة  �حلجارة 
الأرقام  حتويلنا  �الأكرب  �لوجع  وكان   ،
�ل�صيئة  �لطعام  وجبات  تذكرت   ،
على  مرغمني  كنا  و�لتي  و�ل�صحيحة 
�صيئة  لنعي�س  كانت  مهما  تناولها 
�أج�صادنا  �صالمة  على  ونحافظ 
ومتري�صنا  �إركاعنا  حماوالت  �أمام 
 ، و�صلنا  عندما   " وي�صتدرك   ،"

لل�صجن  �لكبري  �المتد�د  و�صاهدنا 
من  تتكون  �أكرث  �أق�صاما  �أ�صبح  �لذي 
بالكثري  �ملحا�رسة  و�لغرفة  �خليام 
وع�رس�ت  �ل�صائكة  �الأ�صالك  من 
 ، �حلر��صة  وكالب  �ملر�قبة  �أبر�ج 
�الأمر��س  ب�صبب  معاناتنا  تذكرت 
�لناجمة عن ظروف �لطق�س و�أو�صاع 
�الأ�صري  ليق�صي  هياأت  �لتي  �ل�صجن 
و�الإهمال  �الأمل  و�صط  �عتقاله  فرتة 
وفروها  �لتي  فالعيادة   ، �ل�صحي 
�أ�رس�ه  باأعد�د  �ملعتقل  لكل  كانت 
�لكبرية ، وقائمة �النتظار متتد حتى 
لدوره  �لو�صول  قبل  �ملري�س  يتحرر 
�لعالج  فان  للمعاينة  ينقل  وعندما   ،
�أنو�ع  لكل  يقدم  كان  �لذي  �لوحيد 
 ،" �ل�صحرية  �ملر�س حبوب �الكمول 
ويكمل �ل�صمودي " لن تن�صى ذ�كرتي 
، ��صتهتار �ل�صجان �لطبيب باملر�صى 
�حلالة  كانت  مهما  لنا  يقول  وهو 
 ،" ماء  ��رسب   " و�ملر�س  �ل�صحية 
�لذي  �الكمول  قبل  �صحرية  كو�صفة 

تطلب توفريه معاناة مريرة.

وحدهم العظماء ..
طو�ل رحلة �الأهايل ملنفى " �لنقب "، 
يتغلبون على حلظات �الأمل و�النتظار 
�لتي تزرع فيهم  �لذكريات  ، بحديث 
�أعماقهم  يف  وتبث  و�ل�صرب  �الأمل 
�لتي ت�صكنها �لكثري من �الأوجاع قيم 
حتى  �لعالية  و�ملعنويات  �لتحدي 
تتوقف �حلافلة على �لبو�بة �لرئي�صية 
، وكل و�حد فيهم يتهياأ بفرح و�صعادة 
وجع  رغم  �الأجمل  �للقاء  للحظة 
�ل�صن  كبار  �الأمهات  وخا�صة  �لقيد 
برفقة  يح�رسن  �للو�تي  و�لزوجات 
�أطفال بعمر �لزهور ، كزوجة �الأ�صري 
تتاأخر عن  �لتي ال   ، �صامر �ملحروم 
ويا�صمني  �أدم  طفليها  مع  زيارته 
جممدة  نطف  من  �أجنبتهما  �للذ�ن 
�ل�صمودي  ويقول   ، �عتقاله  بعد 
�أهايل  عظمة  عن  �لكثري  كتبت   "
لكن   ، و�صربهم  وبطوالتهم  �الأ�رسى 
يف كل زيارة ، يرت�صخ لدي يقني �نه ال 
يوجد يف �لعامل كلمات تفيهم حقهم 
ي�صتحقون  �لتي  عظمتهم  عن  وتعرب 
عليها �أرفع �الأو�صمة و�لنيا�صني ، لكن 
ال   ، بهم  �لكبري  �لتق�صري  ورغم  ذلك 
�إكمال  فاالأهم   ، باهتمامهم  يحظى 
من  �خلوف  رهبة  وجتاوز  �لزيارة 
بعد  و�حلرمان  باملنع  ظامل  قر�ر 
�أعينهم  لتتكحل  �ملعاناة  هذه  كل 
رغم  �ل�صمل  باجتماع  قلوبهم  وتفرح 
�ل�صجن و�ل�صجان "، وي�صيف " �أهايل 
كبريهم  قبل  �الأ�رسى،ب�صغريهم 
وزوجاتهم  �لزهور  ومبو�ليدهم 
�خلن�صاو�ت  و�أمهاتهم  �ملنا�صالت 
�لعامل  هذ�  يف  �لعظماء  وحدهم   ،

�ل�صيء  بع�س  بعيد�ً  �أ�صبح  �لذي 
�لتي  لق�صيتهم  و�لدعم  �لتفاعل  عن 
تبقيها عائالتهم حية باعتز�ز وفخر 

ببطوالت �الأبناء.

طقو�س الزيارة..
�الأ�رسى  زيارة  طقو�س   تختلف 
�صيا�صات  وفق  الآخر  �صجن  من 
دوماً  حتر�س  �لتي  وقو�نينها  �إد�رته 
من  �لكثري  وفر�س  �حلرمان  على 
�ل�صحفي  رو�ية  وبح�صب   ، �لقيود 
زيارة  طقو�س  ،  تبد�أ  �صمودي  علي 
�الأ�صماء  �ل�صجان  بتالوة   ، �لنقب 
�صمان  من  و�لتاأكد  �الأهايل  ليتجهز 
با�صم  �صغرية  ورقة  �لزيارة  بتوزيع 
�لكانتني  الإدخال  وتفا�صيله  �أ�صري  كل 
 ،" �لثمن  فقط  باهظ  �لدخان   "
و�لنوع  بال�صنف  �ملحددة  و�ملالب�س 
بها  ي�صمح  ال  و�لتي  و�لكمية  و�للون 
 ، و�حدة  باملنا�صبات  ملرة  �صوى 
و�أحيانا  و�ل�صتاء  �ل�صيف  كف�صل 
تتوزع   " �ل�صمودي  ويقول   ، �الأعياد 
�لعائلة ال�صتغالل �لوقت يف �إدخال ما 
�الأهايل  ،  ي�صطف  �الإد�رة  به  ت�صمح 
لنافذة  للو�صول  طويلة  طو�بري  يف 
�مل�صموح  �ملبلغ  لتحويل  �صغرية 
 ،" �صهرياً  دوالر   150  " لالأ�صري  به 
خا�صة  �حتياجاته  �رس�ء  من  ليتمكن 
ال  �لتي  �لتنظيف  ومو�د  �لطعام  من 
�لذي  �لطعام  والن  �الإد�رة  توفرها 
فاأ�صبح   ، ونوعاً  كماً  �صيئ  تقدمه 
مما  ح�صابهم  على  يعي�صون  �الأ�رسى 
من  للكثري  كبرية  ومعاناة  عباأ  ي�صكل 
 ،" �ل�صعبة  �لظروف  ذوي  �الأهايل 
باإدخال  �الإد�رة  ت�صمح   " وي�صيف 
تباع  و  �أ�صري  لكل  دخان  كروز�ت   4
حتى  �ل�صوق  عن  م�صاعف  بثمن 
�أما   ، �لر�صمي  و�ل�صعر  �الإ�رس�ئيلي 
، وال  لونها حمدد  ، فحتى  �ملالب�س 
�لكثري من �حتياجات  باإدخال  ي�صمح 
�الأ�رسى خا�صة يف ف�صل �ل�صتاء مما 
ي�صبب لهم معاناة كبرية يف ظل �أجو�ء 
تت�صبب  و�لتي  �لعا�صفة  �لطق�س 

باالإمر��س لهم.

�سور اأخرى ..
لل�صحفي  بالن�صبة   ،" �لنقب   " �صجن 
�ل�صور  من  �لكثري  فيه   ، �ل�صمودي 
�صخ�صياً  عاي�صها  و�لذكريات  �لتي 
خالل فرتتي �عتقاله فيها و�لتي  تبد�أ 
و�لعط�س  �جلوع   ، و�ل�صرب  بالوجع 
و�ملر�س و�ل�صمود و�لتحدي و�الإر�دة 
، �ملعاناة و�لعزلة و�لنفي و�ملعنويات 
وعد�لة  بالهدف  و�الإميان  �لعالية 
عمه  �بنه  بارتقاء  مرور�ً   ، �لق�صية 
�صمودي  علي  ب�صام  �إبر�هيم  �الأ�صري 
من بلدة �ليامون �صهيد�ً بر�صا�س قائد 

�ل�صجن" ت�صيمح " يف 16-8-1988 مع 
�الأ�صري �أ�صعد �ل�صو� من غزة ، و�صوالً 
الحتجاز جنله حممد لق�صاء ما تبقى 
هذه  كل   " ويقول   ، حمكوميته  من 
دخلنا  عندما  بذ�كرتي  مرت  �ل�صور 
ملرحلة �لتفتي�س �الأوىل للزيارة ، فال 
ميكن �لعبور قبل �لفح�س �الآيل �لذي 
ي�صمل حتى �أحذية �الأطفال ومناديل 
�ملاجد�ت �ل�صابر�ت ، و�أكرث ما يوؤمل 
�إنذ�ر� يعني  جر�س �الآلة �لذي يطلق 
حتى  ومر�ت  مر�ت  �لتفتي�س  تكر�ر 
لل�صجان  �الأكرب  �ل�رسيك  �الآلة  تو�فق 
يف حماوالت �الإذالل و�متهان �لكر�مة 
 ، �لثانية  �ملرحلة   " وي�صيف   ،"
�لفح�س من قبل �ل�صجانني للت�صاريح 
و�لهويات و�لتاأكد من �الأ�صماء و�صلة 
�خلم�صة  �ل�صور  ثم فح�س   ، �لقر�بة 
و�لتي  لالأ�صري  باإدخال  ي�صمح  �لتي 
تخ�صع �أي�صا لقيود يفر�صها �ل�صجان 
ثم   ، غالبيتها  مينع  بالغالب  �لذي 
�ليدوي  و�لتفتي�س  للفح�س  ننتقل 
�إنذ�ر  �أجهزة  با�صتخد�م  و�ل�صخ�صي 
كل  له  يخ�صع  �أن  ويجب   ، ح�صا�صة 
ز�ئر حتى �لر�صع و�ملو�ليد "، ويكمل 
" يف �ملحطة �لر�بعة ، جتمع �الإد�رة 
�الأهايل حو�يل ن�صف �صاعة قبل فتح 
�لبو�بة �لتي متر عرب �أ�صالك �صائكة 
هذ�  �أبنائنا يف  معاناة  تذكرنا مبدى 
�ملنفى حتى ن�صعر باأننا �أ�رسى معهم 
و�أوجاعها  �ل�صور  هذه  كل  ونن�صى   ،
قر�ره  �ل�صجان  ي�صدر  عندما 
�خلطوط  لتفتح  �لهاتف  الأجهزة 
ت�صبق  �لتي  �جليا�صة  �مل�صاعر  وتبد�أ 
�لكلمات وكل منا يعي�س فرحة �للقاء 
حتتاج  �لتي  بالق�ص�س  طريقته  على 
تنتهي  دقيقة   45 ولي�س  �صاعة  الألف 

قبل �أن تبد�أ.

رحلة العذاب ..
كل  تنتظرها  �لتي  �لزيارة   رحلة 
�أبو  فرحة  �أو  عيد  كاأنها   ، عائلة 
�ل�صمودي  �ل�صحفي  ي�صفها   .. بهجة 
كلمات  ت�صفه  ال  عذ�ب   " بانها 
وحو�حز  وقيود  م�صقة  من  فيه  ملا 
يوؤكد  ووجع  الأمل  دقيقة  كل  حتول 
�أن من �ختار هذه �ل�صحر�ء �لقاحلة 
كمنفى الأبنائنا وفلذ�ت �أكبادنا ولنا ، 
�نتهاك  فهو   ، �لب�رس  لعامل  الينتمي 
و�لقو�نني  �الأعر�ف  لكافة  �صارخ 
قتل  �أر�د   ، �الإن�صان  حقوق  و�ب�صط 
حمتو�ه  من  وتفريغه  �الإن�صان  روح 
�لن�صايل و�لوطني و�نتماءه لق�صيته "، 
و�إر�دة  وثبات  �صمود  لكن   " وي�صيف 
�الأ�رسى حولت �لنقب لقالع لل�صمود 
 ، للعلم  وجامعات  للن�صال  ومد�ر�س 
، لكنه  وذالً  �أر�دوه الأبنائنا ولنا قهر�ً 
قالو�  بل  لعزة و�صموخ وكر�مة  حتول 
و�لقيد  مرتبة  لنا  �ل�صجن   ، لل�صجان 
بالن�صبة  "  �أما  ويكمل   ،  " خلخال 
لالأهايل ، فان �إ�رس�رهم على حتمل 
�الأليمة  و�ملحطات  �مل�صاق  كل 
معهم  و�لتو��صل  الأبنائهم  و�لو�صول 
مبحبة ووفاء ، �صكل ر�صالة لالحتالل 
، توؤكد �أن �أ�رس�نا لي�صو� جمرد �أرقام 
عندما  تنتهي  معاناة  حلظة  وكل   ،
ومعنوياتهم  �ل�صاخمة  هاماتهم  نرى 
وتزرع  �الإميان  تعزز  �لتي  �لعالية 
�جلديدة  �لفجر  �إ�رس�قة  بان  �الأمل 
لنا  فاحلرية   ، تاأخرت  مهما  قادمة 

و�ل�صجن لي�س الأبطالنا .
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عي�شة ق.

ك�شفت  ال�شياق،  هذا  ويف 
اإدارة  من  مقربة  م�شادر 
امل�ش�ؤولني  اأن  العا�شمي  النادي 
ال�شابق  الالعب  مع  يت�ا�شل�ن 
»�ش��شطارة«  اأبناء  لت�شكيلة 
اأجل  من  زغدود  منري  واملدرب 
وه�  الفريق  على  الإ�رشاف 
واأنه  خا�شة  جيدا  يعرفه  الذي 
نهاية  مع  لأع�ام  األ�انه  حمل 
الألفية  وبداية  الت�شعينيات  فرتة 
ابن  اأن  يبدو  حيث  اجلديدة، 
مدينة ق�شنطينة يف اأف�شل رواق 

من اأجل تدريب الفريق اإىل غاية 
اجلاري  الكروي  امل��شم  نهاية 
اإىل  النادي  اإعادة  على  والعمل 
بداية  عقب  ال�شحيحة  ال�شكة 
عليها  اأثرت  متذبذبة  م��شم 
بداأ  التي  الإدارة  امل�شاكل  كثريا 
عقب  اجلديد  امل��شم  الحتاد 
جتميد احل�شاب البنكي لالحتاد 
يف  م�شاكل  عليه  جنم  والذي 
اأجل  من  املالية  ال�شي�لة  ت�فري 
لالعبني  امل�شتحقات  ت�ش�ية 
الط�اقم  اأع�شاء  وخمتلف 
يف  زغدود  وعرب  الفريق،  يف 
من  ا�شتعداد  �شابقة  ت�رشيحات 

ال�قت  النادي يف  م�شاعدة  اأجل 
حا�رشا  كان  الذي  وه�  احلايل 
عقدها  �شحافية  ندوة  اآخر  يف 
»�شريب�ر«  �رشكة  م�ش�ؤول� 
مع  م�رشوعها  عن  للحديث 
من  عددا  رفقة  وذلك  النادي 
يف  للنادي  القدامى  الالعبني 
وعمار  رحيم  الدين  عز  �ش�رة 

عم�ر.
عدة  تداول  يتم  اآخر  �شياق  يف 
تع�ي�ض  اجل  من  اأخرى  اأ�شماء 
دزيري يف �ش�رة ابن حيه خل�رش 
ومدرب  ب�علي  ف�ؤاد  عجايل، 
نادي الإفريقي الت�ن�شي دريدي، 

فاإن  دوما  م�شادرنا  وح�شب 
هناك احتمال كبري للحفاظ على 
زميتي  فريد  امل�شاعد  املدرب 
على راأ�ض العار�شة الفنية وو�شع 
بنتيجة  عاد  حال  يف  فيه  الثقة 
اإيجابية من تنقل ب�شار مل�اجهة 
رفقاء الالعب ب�م�رشة امل�شيف 
�شبيبة ال�شاورة حت�شبا للج�لة 20 
من البط�لة ال�طنية، اأين قد يتم 
مب�شاعدة  زميتي  على  العتماد 
م�شطفى اأك�ش�ح من اأجل غنهاء 
امل��شم معا، قبل و�شع خمطط 
للم��شم  الفريق حت�شبا  مل�رشوع 

الكروي املقبل.

يتوا�شل الغمو�س يكتنف ملف املدرب اجلديد لفريق احتاد العا�شمة، وذلك بعد �شغور من�شب العار�شة 
الفنية عقب ا�شتقالة املدرب بالل دزيري اإثر الهزمية التي تلقاها الحتاد يف الديربي العا�شمي اأمام 

مولودية اجلزائر، ويف هذا ال�شدد مل حت�شم اإدارة الفريق بعد يف هوية املدرب اجلديد الذي �شيوا�شل مع 
الت�شكيلة ما تبقى من املو�شم الكروي اجلاري، ولهذا الغر�س انت�شر احلديث عن عدة اأ�شماء مر�شحة من 

اجل خالفة دزيري يف العار�شة الفنية حملية منها واأجنبية

احتمالية اإنهاء زميتي واأك�شوح املو�شم مع احتاد العا�شمة قائمة

زغدود يف اأف�ضل رواق خلالفة دزيري

خطف الثنائي املتك�ن من ال�شباين 
برياز بينا والفرن�شي مهدي �شعداوي 
للدورة  الزوجي  اجلدول  لقب 
ب�را�ض«  »مهدي  لالأوا�شط  الدولية 
اجلارية بنادي التن�ض بحيدرة عقب 
وليد  املغربي  اأمام  امل�شجل  الف�ز 
عبد  بن  جمدي  والت�ن�شي  اأه�دا 
ال�حيد اأول اأم�ض يف مباراة النهائي 
ب�اقع �ش�طني مقابل ل�شيء، وتقدم 
1 يف  رقم  الت�شنيف  و�شعداوي  بينا 
املجم�عة الأوىل بنتيجة 7-5، قبل 
الثانية  الف�ز جمددا يف املجم�عة 
رقم  امل�شنفني  اأمام   ،2-6 بنتيجة 
اأي  ت�شجيل  يتم  مل  الناث،  لدى   ،4
امل�شنفات  ف�ز  بعد  وذلك  مفاجئة 
كامبين�  ماريانا  الربتغالية   1 رقم 
اأمام  فيكت�ريا  ل�كا  والأملانية 
اليطاليتني   2 رقم  امل�شنفات 
وفريجينيا  اأباغنات�  اأنا�شتازيا 
وجرت   ،4-6  ،1-6 بنتيجة  فريارا 
اأم�ض  الفردية  اجلداول  نهائيات 
الفرن�شي   الذك�ر  عند  و�شتجمع 
مهدي �شعداوي املرتبة 64 عامليا 
اأوا�شط امل�شنف رقم 1 يف اجلدول، 
املرتبة  بينا  برياز  ال�شباين  اأمام 
بلقب  واملت�ج  اأوا�شط  عامليا   400
الأ�شب�ع  الدولية  جراج  با�ض  دورة 

اجلزائري  ح�شاب  على  الفارط، 
وعند   ،4-6  ،4-6 عمري  ماتي�ض 
ال�شيدات، �شتالقي امل�شنفة رقم 7، 
امل�رشية جرمني �رشيف 732 عامليا 
اأولغا  الرو�شية  نظريتها  لالأوا�شط 
لالأوا�شط  عامليا   1148 مي�شينينا 
امل�عد.  هذا  مفاجئة  تعد  والتي 
هذا  يف  �شاركت  اجلزائر  اأن  يذكر 
 4 لعبني  خم�شة  مبجم�ع  امل�عد 
مت  اأين  واحدة  ولعبة  الذك�ر  لدى 
والثاين،  الأول  الدور  يف  اإق�شائهم 
املناف�شة  هذه  جداول  وتدار 
من  الرابعة،  الدرجة  يف  امل�شنفة 
اأمني  اجلزائري  الدويل  احلكم  قبل 
حمطط حامل ال�شارة البي�شاء، فيما 
كلف �شالح  ب�زيداين مديرا للدورة 
املنظمة تخليدا لروح الفقيد مهدي 
للمنتخب  ال�شابق  الالعب  ب�را�ض، 
وافته  الذي  اأوا�شط  للتن�ض  ال�طني 
ناهز  عمر  عن   2013 �شنة  املنية 
الدولية  الدورة  هذه  �شنة.وتعد   24
الثانية لفئة الوا�شط التي حتت�شنها 
امل��شم  يف  العا�شمة  اجلزائر 
تلك  بعد   ،2020 اجلاري  الريا�شي 
املن�رشم  ال�شبت  اختتمت  التي 

مبيادين التن�ض ببا�ض جراح.
ق.ر.

حممد  اجلزائريان  املالكمان  ت�ج 
وي�ن�ض  كغ   52 وزن  يف  فلي�شي 
من��شي 75 كغ اأول اأم�ض مبيداليتني 
ذهبيتني يف نهائي الدورة التاأهيلية 
اجلارية   2020 اوملبياد ط�كي�  اإىل 
ال�شينغال،  يف  بداكار  اأرينا  بقاعة 
على  النهائي  يف  فلي�شي  وفاز 
 ،2-3 باتريك  �شينيامبا  الزامبي 
ونف�ض الجناز حققه من��شي عقب 
تغلبه على الك�نغ�يل ت�شاما دافيد 
4-1، علما ان البطلني اجلزائريني 
اقتطعا تاأ�شرية املرور اىل اوملبياد 
اكتفى  جهتهما،  من   ،2020 ط�كي� 
كغ   91 من  اأكرث  بل�دينات  �شعيب 
كغ   91 �شبلة  بن  احلفيظ  وعبد 
�شمانهما  بعد  ف�شيتني  مبيداليتني 
الألعاب  اإىل  الآخرين  هما  التاأهل 
بل�دينات  وخ�رش   ،2020 الوملبية 
يف النهائي امام الكامريوين ياغ ن�نغ 
جنيي� ماك�شيم 4-1، بينما ان�شحب 
بن �شبلة امام املغربي ي�ن�ض بعلة. 
وجرت اأم�ض النهائيات مب�شاركة كل 
كغ واميان  رمي�شاء 51  ب�عالم  من 

خليف 60 كغ وحممد ح�مري  81 
ط�كي�-  اوملبياد  اىل  وتاأهل  كغ، 
جزائريني  مالكمني  �شتة   2020
منهم �شيدتني وهم حممد ح�مري، 
فلي�شي،  حممد  بل�دينات،  �شعيب 
بن  احلفيظ  وعبد  من��شي  ي�ن�ض 
�شبلة لدى الرجال وب�عالم رمي�شاء 
ال�شيدات،  لدى  خليف  اميان  و 
باملقابل ، اق�شي كل من يحي عبد 
يل 63 كغ، �شم�ض الدين كرام� 69 
كغ، فاطمة  اأ�شامة مرجان 57  كغ، 
و�شارة  كغ   57 �شن��شي  الزهراء 
عند  يتاأهل  للتذكري  كغ،   69 كايل 
الثالث  املراتب  اأ�شحاب  الرجال 
ط�كي�-2020  اأوملبياد  اإىل  الأوىل 
واأكرث   91 فئتي  يف  يتاأهل  بينما 
اأما  النهائي،  من�شطا  كلغ   91 من 
من�شطات  فتتاأهل  ال�شيدات،  لدى 
كلغ   51 وزن  با�شتثناء  النهائي، 
التي تقتطع فيه �شاحبات املرتب 
اإىل  املرور  تاأ�شرية  الأوىل  الثالث 

الأوملبياد.
ق.ر.

الدورة الدولية مهدي بورا�س للتن�س اأوا�شط

تتويج برياز بينا و�ضعداوي 
بلقب اجلدول الزوجي

دورة تاأهيلية للمالكمة حت�شبا لأوملبياد طوكيو 
2020

ميدالية ذهبية للثنائي 
فلي�ضي ومنو�ضي

املحرتفة  الرابطة  ت�ا�شل 
ت�اريخ  عن  الإعالن  القدم  لكرة 
برجمة خمتلف اجل�لت املتعلقة 
الأوىل  املحرتفتني  بالرابطتني 
ت�شيري  اإطار  يف  وذلك  والثانية، 
مناف�شة  برجمة  ح�شب  املناف�شة 
تعرف  والتي  اجلمه�رية  كاأ�ض 
ذهابا  نهائي  الربع  دورها  برجمة 
مار�ض  و21   10 تاريخ  يف  واإيابا 
جانب  على  الت�ايل،  على  املقبل 
الكروي  اإنهاء امل��شم  العمل على 
على  القادم  ماي  �شهر  اجلاري 
لت�اريخ  حت�شبا  تقدير  اأق�شى 

يك�ن  �ش�ف  والتي  الدولية  الفيفا 
بها  مرتبطا  ال�طني  املنتخب 
خالل  من  القادم  ج�ان  �شهر 
الت�شفيات امل�ؤهلة  خ��ض مقابلة 
 2021 لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ض  اإىل 
على  يتنقل  عندما  بالكامريون، 
ال�طني  منتخبها  ملالقاة  زامبيا 
قبل  وما  اخلام�شة  اجل�لة  �شمن 

الأخرية من دور املجم�عات
الرئي�ض  فاإن هيئة  الغر�ض،  ولهذا 
عن  اأفرجت  مدوار  الكرمي  عبد 
 21 القادمتني  اجل�لتني  ت�اريخ 
و22 من الرابطة املحرتفة الأوىل 

املحرتفة  الرابطة  من  و23  و22 
الثانية، حيث �ش�ف جتري اجل�لة 
بثالث  الأوىل  الرابطة  من   21
لقاءات مقدمة يف تاريخ اخلام�ض 
بكل  الأمر  ويتعلق  املقبل  مار�ض 
من احتاد ب�شكرة ووفاق �شطيف، 
وم�ل�دية  ب�عريريج  برج  اأهلي 
واحتاد  القبائل  �شبيبة  اجلزائر، 
بلعبا�ض وذلك ب�شبب ارتباط اأندية 
ب�شكرة،  احتاد  �شطيف،  وفاق 
بلعبا�ض  واحتاد  الربج  اأهلي 
بلقاءات ذهاب ربع النهائي، بينما 
يف  اجل�لة  لقاءات  بقية  جتري 

تلعب  املقابل  يف  مار�ض،  ال�شابع 
 14 ي�مي   22 اجل�لة  م�اجهات 

و15 مار�ض.
يف املقابل �ش�ف جتري م�اجهات 
الرابطة املحرتفة  اجل�لة 22 من 
الثانية بتاريخ 5 و7 مار�ض، اأين مت 
تقدمي مقابلة احتاد احلرا�ض واأمل 
هذا  من  اخلام�ض  اإىل  ب��شعادة 
ال�شهر ب�شبب ارتباط اأمل ب��شعادة 
بينما  الكاأ�ض،  ال�شيدة  نهائي  بربع 
ي�مي   23 اجل�لة  مقابالت  تلعب 

14 و16 مار�ض القادم.
عي�شة ق.

للكاراتي  ال�طنية  البط�لة  جتري 
لالأكابر رجال و �شيدات من 5 اإىل 7 
مار�ض املقبل بقاعة حر�شة ح�شان، 
لدى  اأم�ض  اأول  علم  ما  ح�شب 

الحتادية اجلزائرية لهذه الريا�شة، 
واأو�شح امل�شدر نف�شه اأن مناف�شتي 
الكاتا و الك�ميتي �شتقام يف الفردي 
وح�شب الفرق  لدى اجلن�شني رجال 

مناف�شة  اأوزان  و�شتك�ن  �شيدات،  و 
الك�ميتي على النح� التايل اأقل من 
50 كغ، اأقل من 55 كغ، اأقل من 61  
كغ، اأقل من 68 كغ واأكرث من 68 كغ 

اأقل  ال�شيدات واأقل من60 كغ،  لدى 
من 67 كغ، اأقل من 75 كغ، اأقل من 
بالن�شبة  كغ   84 من  اأكرث  و  كغ    84

للرجال.

اإىل جانب �شبط تاريخ اجلولتني 22 و23 من الرابطة املحرتفة الثانية

الرابطة تعلن تاريخ برجمة اجلولتني 21 و22 
للرابطة الأوىل

كاراتي دو لالأكابر

برجمة البطولة الوطنية من 5 اإىل 7 مار�س بقاعة حر�ضة

ق.ر.
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الوطني  الناخب  وا�صل 
القدم  كرة  ملنتخب  اجلزائري 
بن  �صابر  �صنة    20 من  لأقل 
اإ�صماعيل تهمي�ش مهاجم نادي 
بطولة  وهداف  �صطيف  وفاق 
الرديف خليل درفلو يف ت�صكيلة 
اجلزائر  مثلت  التي  املنتخب 
للأمم  العرب  كاأ�ش  بطولة  يف 
بحيث  ال�صعودية،  بالعربية 
ف�صل يف كل اللقاءات العتماد 
مل  والتي  نف�صها  الأ�صماء  على 
منها   املنتظرة  الإ�صافة  تقدم 
بل �صاهمت يف ظهور املنتخب  
ب�صكل �صيء جدا يف الوقت الذي 
احلجل  عني  مدينة  ابن  ظل 
وهداف  مدر�صتها  وخريج 
هدفا   13 بر�صيد  البطولة 
جميع  يف  البدلء  دكة  حبي�ش 
م�رص  من  كل  اأمام  املقابلت 
، تون�ش ، ال�صعودية وفل�صطني، 
الوطني  الناخب  وتلقى  هذا 
من  وقا�صية  لذعة  انتقادات 
يف  واملحللني  التقنيني  طرف 
املنتخب  قائمة  اإعداده  كيفية 
لعب  ول  ي�صتدعى  مل  حيث 
لأكرث  البطولة  مت�صدر  من 
وو�صيفها  مو�صم  ن�صف  من 

اإىل  عادت  التي  ال�صاورة  �صبيبة 
اآخر  اإجراء  بعد  الأوىل  املرتبة 
والتي  الدوري  جولة من بطولة 
وفاق  املت�صدر  فيها  تعادل 
�صطيف بالإ�صافة اإىل الت�صكيلة 
عليها  اعتمد  التي  الأ�صا�صية 
عرفت  حيث  الوطني  الناخب 
م�صاركة 6 لعبني من بارادو 3 
�صباب بلوزداد ولعب من نادي 
وفاق  من  واأخر  الأربعاء  اأمل  
لعبني  على  والرتكيز  �صطيف 

من اأندية ال�صمال.
وانتقد الفنيون املنتخب وقالوا 
جيدة  ب�صورة  يظهر  مل  اأنه 
امل�صتطيل  داخل  تائها  وبدا 
املحللون  وجه  حيث  الأخ�رص، 
بعد  املدرب  نحو  �صهامهم  كل 
درفلو  البطولة  لهداف  تهمي�صه 
خليل مما طرح نقطة ا�صتفهام 
فر�صة  منحه  عدم  حول  كبرية 
العتماد  وتف�صيله  امل�صاركة 
منه  اأقل  اأخرى  عنا�رص  على 
وبدنيا  فنيا  وم�صتوى  قيمة 
اللعب  وفتح  مهاريا،  وحتى 
بورحلي  ي�صعد  ال�صابق  الدويل 
الوطني  الناخب  على  النار 
لإحدى  ت�رصيحات  خلل 

اخلا�صة  التلفزيونية  القنوات 
درفلو«،  خليل  هو  »اأين  وقال: 
يف اإ�صارة منه اإىل عدم العتماد 
عليه يف اللقاءات وقال بورحلي 
باأن املنتخب ي�صري بالهاتف واأن 
مازالت  واملعريفة  ال�صو�صيال 
يف املنتخب الوطني واأن هوؤلء 
حمل  ي�صتحقون  ل  اللعبون 
على  ويجب  املنتخب  األوان 
لعبني  ا�صتدعاء  املدربني 
ي�صتحقون حمل الألوان الوطنية 
ولي�ش ا�صتدعاء لعبني من اأجل 
اأن ن�صعهم يف كر�صي الحتياط 
من اأجل التمثيل وفقط، واأ�صاد 
لعب  باإمكانيات  بورحلي 
الوفاق وقال اأنه ي�صتحق مكانة 
اأ�صا�صية وبدون منازع واأنه قادر 
على تقدمي ال�صافة املرجوة.

�صطيف  وفاق  لعب  اأن  ي�صار 
خليل درفلو �صجل اأرقاما مميزة 
مع  �صارك  الذهاب  مرحلة  يف 
 13 �صجل  لقاء   14 يف  فريقه 
هدفا، قدم 3 متريرات حا�صمة 
لقاءات   5 اآخر  يف  ي�صارك  ومل 
املنتخب  مع  التزاماته  ب�صبب 

الوطني.
 خل�سر  بن يو�سف

عي�سة ق.

اإمكانية  بعدم  خللها  يخطره 
البلد ملباريات  ا�صتقبال ملعب 
توافرها  عدم  ب�صبب  دولية، 
اأجل  من  الدولية  املعايري  على 
عقب  دولية  لقاءات  برجمة 
بها  قام  التي  التفتي�ش  عملية 
والذي  »الكاف«،  من  وفدا 
يتعلق  فيما  اأ�صودا  تقريرا  و�صع 
البحث  عليها  وبالتايل  بالأمر، 
من  البلد  خارج  اآخر  ملعب  عن 

عليه،  املباريات  ا�صتقبال  اأجل 
الناطق  ك�صف  ال�صدد  هذا  ويف 
الزميبابوي  للحتاد  الر�صمي 
يف  الكروية  الهيئة  اأن  للعبة 
لع�ش  مبرا�صلة  قامت  بلده 
اللعب  اأجل  من  املجاورة  الدول 
اأن  واأو�صح  ملعبها،  باإحدى 
جنوب اإفريقيا اإحدى تلك الدول 
مواجهة  ل�صتقبال  املر�صحة 
زميبابوي واخل�رص على اأر�صيها، 
الإعلمية  التقارير  ذهبت  حيث 

اأورلندو  ملعب  اأن  الزميبابوية 
اإفريقية  اجلنوب  العا�صمة  يف 
امللعب  اأكرب  جوهان�صبورغ 
احت�صان  اأجل  من  املر�صحة 
والذي  اأر�صيتها،  على  املواجهة 
م�صوؤويل  طرف  من  اختياره  مت 
القدم  لكرة  الزميبابوي  الحتاد 

من اجل حتويل املقابلة نحوه.
اأن  املتحدث  نف�ش  واأ�صاف 
ردا  تنتظر  الزميبابوية  الحتاد 
اإفريقيا  جنوب  يف  نظريتها  من 

يتعلق  فيما  التو�صيح  اأجل  من 
على  اللقاء  ا�صتقبال  باإمكانية 
اأحد ملعبها من اجل النطلق 
يف التح�صري للأمور اللوج�صتيكية 
حت�صبا للمواجهة الهامة اإىل بلده 
العر�ش  نهائيات  بلوغ  اجل  من 
الكروي القاري، وح�صب الإعلم 
يف زميبابوي فاإن اختيار العا�صمة 
جوهان�صبورغ  اإفريقية  اجلنوب 
على  اللقاء  اإقامة  اأجل  من 
الأوىل  بالدرجة  يعود  اأرا�صيها 

زميبابوي  منتخب  امتلك  اإىل 
عددا من لعبيه الذين يحرتفون 
اإفريقية من  البطولة اجلنوب  يف 
وجهة  العا�صمة  واعتبار  جهة، 
خمتلف  من  الرحلت  ملختلف 
تواجد  باعتبار  الأوروبية  الدول 
اإىل  هناك،  حمرتفني  لعبني 
زميبابوية  جالية  تواجد  جانب 
مقيمة يف جنوب اإفريقيا، �صوف 
ا�صتقطاب  على  الأمر  ي�صاعدها 
اأجل  من  اجلماهري  من  عدد 

ت�صجيعها يف موعد املقابلة.
وبرر نف�ش امل�صوؤول الرتاجع عن 
حت�صري غخدى ملعب زميبابوي 
اخل�رص  مواجهة  اإقامة  اأجل  من 
توفر  عدم  اإىل  بالنظر  عليها 
الوقت الكايف من اأجل توفري كافة 
خلل  من  املطلوبة  ال�رصوط 
حت�صري من�صة ال�صحافة، وتوفري 
املن�صطات  ملكافحة  قاعة 
اإىل  بالنرتنت  مت�صلة  وقاعة 
جانب توفري اأبواب اأوتوماتيكية.

الناطق الر�سمي لالحتاد الزميبابوي لكرة القدم اأكد الت�سالت مع جنوب اإفريقيا

ملعب �أورلندو مر�ضح الحت�ضان 
لقاء �خل�ضر وزميبابوي

تتوّجه كافة املعطيات نحو نقل مباراة املنتخب الوطني ونظريه زميبابوي اإىل اإحدى 
مالعب جنوب اإفريقيا من اأجل احت�سان املواجهة التي تندرج حل�ساب اجلولة الرابعة من 

الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة العام 2021 يف الكامريون، اأين يلعب 
ا�سبال الناخب الوطني جمال بلما�سي املقابلة املقررة اأمام مناف�سهم واملقررة يف تاريخ 28 
مار�س القادم على ملعب حمايد ب�سبب املرا�سلة التي وجهها الحتاد الإفريقي لكرة القدم 

اإىل الحتاد الزميبابوي للعبة 

بن ا�سماعيل يوا�سل تهمي�س مهاجم وفاق �سطيف

بورحلي: درفلو مهاجم ممتاز وي�ضتحق 
مكانة �أ�ضا�ضية يف �ملنتخب

بن غيث هداف �ستي ي�ساب ومزيان دخل بديال

جز�ئريو �لرتجي ينهزمون �أمام �لزمالك 
ويعقدون مهمة �لتاأهل

عاد نادي الرتجي التون�صي 
القا�صية  الهزمية  يجرت 
التنقل  من  بها  مني  التي 
من  م�رص  اإىل  قاده  الذي 
امل�صيف  مواجهة  اأجل 
مقابلة  حل�صاب  الزمالك 
دوري  نهائي  ربع  ذهاب 
انتهت  اأين  اإفريقيا،  اأبطال 
لهدف  بثلثية  املقابلة 
املقرر  الإياب  موعد  قبل 
�صوف  والذي  تون�ش،  يف 
اللقب  حلامل  معقدا  يكون 
الن�صختني  خلل  القاري 
الغر�ش  ولهذا  املا�صيتني، 
تواجد  املواجهة  عرفت 
جزائريني  لعبني  اأربعة 
املعنية  القائمة  �صمن 
اعتمد  اأين  باملقابلة، 

معني  التون�صي  املدرب 
الثنائي  على  ال�صعباين 
الروؤوف  وعبد  �صتي  اإليا�ش 
الت�صكيلة  يف  غيث  بن 
حيث  للمقابلة،  الأ�صا�صية 
اأن الأخري مل يخّيب الآمال 
التي كانت معلقة عليه وكان 
اأنه  باعتبار  امل�صتوى  عند 
كان م�صجل الهدف الوحيد 
وذلك  اللقاء،  يف  للرتجي 
عندما افتتح باب الت�صجيل 
للرتجي يف الدقيقة 27 من 
النادي  يعود  اأن  قبل  اللقاء 
يف  وينجح  بقوة  امل�رصي 
النتيجة  يف  التاأخر  حتويل 
كاملة،  ثلثية  وت�صجيل 
للعب  الثالث  الهدف  وهو 
العا�صمة  لحتاد  ال�صابق 

املناف�صة  يف  الرتجي  مع 
القارية احلالية.

عرفت  ذلك  جانب  اإىل 
يف  لعبت  التي  املقابلة 
العا�صمة امل�رصية القاهرة 
الأمين  املدافع  تلقي 
للخ�رص �صتي اإ�صابة جعلته 
اإكمال  على  قادر  غري 
مل  الذي  وهو  املواجهة 
من  دقيقة   21 �صوى  يلعب 
ي�صطر  اأن  قبل  املباراة 
امليدان  اأر�صية  ترك  اإىل 
التي  بالإ�صابة  متاأثرا 
التغيري  وهو  لها،  تعر�ش 
الذي اأثر كثريا على ت�صكيلة 
على  تعتمد  التي  الرتجي 
ال�صابق  اللعب  اإمكانيات 
يف  القبائل  �صبيبة  لفريق 

اأن  قبل  الأمين،  الرواق 
�رصبة  الرتجي  يتلقى 
لعبه  بطرد  ثانية  موجعة 
بن رم�صان قبل حوايل ربع 
�صاعة على نهاية املواجهة 
اإنذارين خلل  بعدما تلقى 
اإثرها  على  اأكمل  اأطوارها 
ما تبقى من اللقاء منقو�صا 
دخل  املقابل،  يف  عدديا، 
عبد الرحمان مزيان بديل 
ولعب  الثاين،  ال�صوط  يف 
يف  ينجح  مل  �صاعة  ن�صف 
حتقيق  اإىل  الرتجي  قيادة 
تابع  بينما  اإيجابية،  نتيجة 
�صاحة  بن  بلل  مواطنهم 
مقعد  من  اللقاء  اأطوار 

الحتياط.
عي�سة ق.

اجلولة 20 من مناف�سات البطولة املحرتفة
بلوزد�د يبتعد بال�ضد�رة بثالثية يف �ضباك 

�ضبيبة �لقبائل
على  بلوزداد  �صباب  تغلب 
بثلثة  القبائل  �صبيبة  �صيفه 
ال�صبت،  لهدف،  اأهداف 
من   20 اجلولة  قمة  يف 
الوطنية  البطولة  مناف�صات 
بلوزداد  افتتح  القدم  لكرة 
الت�صجيل مبكرا بهدف اأحرزه 
يف  بلحول  حمزة  املهاجم 

جزاء،  ركلة  من   11 الدقيقة 
حممد  بو�صار  املدافع  اأتبعه 
الدقيقة  مع  جاء  ثاين  بهدف 
ال�صوط  بداية  و�صهدت   42
ت�صجيل  املباراة  من  الثاين 
بلوزداد،  ل�صباب  ثالث  هدف 
حممد  املهاجم  عليه  وقع 
�صويبع عند الدقيقة 47، فيما 

اأحرز املهاجم رزقي حمرون 
الوحيد  القبائل  �صبيبة  هدف 
الفوز،  بهذا   .82 الدقيقة  يف 
عزز بلوزداد �صدارته جلدول 
فيما   ،39 بر�صيد  الرتتيب 
القبائل  �صبيبة  ر�صيد  جتمد 
املركز  يف   32 النقطة  عند 

الثالث.

�سقط يف فخ الهزمية بالقواعد اأمام اأوملبيك مار�سيليا

فرحات ي�ضجل ثالث �أهد�فه هذ� �ملو�ضم بالليغ1
اللعب  زملء  �صّجل 
زين  اجلزائري  الدويل 
فرحات هزمية غري  الدين 
القواعد  داخل  منتظرة 
اأوملبيك  ال�صيف  اأمام 
مواجهة  يف  مار�صيليا 
جمعت الفريقني �صهرة اأول 
 27 اجلولة  حل�صاب  اأم�ش 
الأوىل  الدرجة  دوري  من 
انتهت  اأين  الفرن�صية، 
ثلثة  بنتيجة  املقابلة 
ل�صالح  لهدفني  اأهداف 
الفرن�صي،  اجلنوب  نادي 
�صارك  الغر�ش  ولهذا 
بعدما  اأ�صا�صيا  فرحات 

اخلطرية  الإ�صابة  جتاوز 
على  تلقاها  كان  التي 
من  ومتكن  العني،  م�صتوى 
لأ�صحاب  هدف  ت�صجيل 
التقدم  لهم  ومنح  الأر�ش 
اخلام�صة  الدقيقة  منذ 
لكن  املباراة،  اأطوار  من 
يف  جنح  مار�صيليا  نادي 
ومتكن  قوية  عودة  ت�صجيل 
اأهداف  ثلثة  ت�صجيل  من 
دفعة كاملة، قبل اأن يقل�ش 
الوقت  يف  النتيجة  نيم 
متو�صط  و�صارك  الإ�صايف، 
الوطنية  لت�صكيلة  ميدانا 
اأ�صا�صيا ولعب جميع اأطوار 

اإنذارا  نال  حيث  املقابلة، 
يف الدقيقة 75 منها.

برج  مدينة  ابن  ونال 
تنقيط  اأح�صن  منايل 
نيم  فريقه  جانب  من 
»هو�صكورد«  موقع  ح�صب 
يف  واملخت�ش  العاملي 
يف  والح�صائيات  الأرقام 
منحه  بعدما  القدم،  كرة 
الأف�صل  وهي   7.8 علمة 
نيم  ناديه  جانب  من 
يف  تنقيط  اأح�صن  وثالث 
الفريقني،  بني  املواجهة 
مباراة  قدم  بعدما  وذلك 
يف امل�صتوى ويوا�صل بذلك 

الظهور املوفق له بقمي�ش 
اإىل  انتقل  الذي  نيم  فريقه 
�صفوفه خلل �صائفة العام 
لوهافر  قادما  املن�رصم 
الثانية  الدرجة  النا�صط يف 

الفرن�صية.
ق.ر.عي�سة ق.



ك�سف تقرير �سحفي فرن�سي 
بول  عودة  موعد  عن  �أم�س 
بوغبا العب و�سط مان�س�سرت 
ووفًقا  �الإ�سابة،  من  يونايتد 

ل�سحيفة »ليكيب« �لفرن�سية، 
فاإن بوغبا �سيعود للم�ساركة 
�جلماعية  �لتدريبات  يف 
�ملقبل،  �الأ�سبوع  خالل 
كانت  �إذ�  �أنه  �إىل  و�أ�سارت 
�حلالة �لبدنية لبوغبا جيدة، 
�سمن  �لالعب  �ختيار  �سيتم 
جونار  �أويل  �ملدرب  كتيبة 
ديربي  يف  �سول�سكاير 
�أن  و�أو�سحت  مان�س�سرت، 
�ملوعد �الأرجح لعودة بوغبا 
�سد  �أ�سبوعني  بعد  �سيكون 

�لربميريليغ،  يف  توتنهام 
بوغبا  �إن  �ل�سحيفة،  وقالت 
يريد  �أنه  �أ�سدقاءه  �أخرب 
مان�س�سرت  �سد  �مل�ساركة 
�الأقل  على  �أو  �سيتي، 
�لتو�جد على مقاعد �لبدالء 
مل  بوغبا  �أن  يذكر  فقط. 
هذ�  مبار�ة  �أي  يف  ي�سارك 
�لعام 2020، ب�سبب خ�سوعه 
�لكاحل  يف  جر�حية  لعملية 
الأكرث  �ملالعب  عن  �أبعدته 

من �سهرين.

بعيد  من  برلني  هرتا  عاد 
وفر�س �لتعادل على م�سيفه 
 3-3 دو�سلدورف  فورتونا 
بثالثية  متخلفاً  كان  بعدما 
نظيفة يف �فتتاح �ملرحلة 24 
من �لدوري �الأملاين، و�رضب 
فورتونا دو�سلدورف بقوة يف 
بثالثية  و�أنهاه  �الأول  �ل�سوط 
ت�سجيلها  تناوب على  نظيفة 

�لرتكي كينان كار�مان هدفني 
و�إيريك ثوم، لكن هرتا برلني 
�لثاين  �ل�سوط  بثالثية يف  رد 
�سجلها ثومي خطاأ يف مرمى 
ماتيو�س  و�لرب�زيلي  فريقه 
�لدويل  و�ملهاجم  كونيا 
�لبولندي كري�ستوف بيونتيك 
هرتا  ورفع  جز�ء،  ركلة  من 
نقطة   27 �إىل  ر�سيده  برلني 

13وفورتونا  �ملركز  يف 
دو�سلدورف �إىل 21 نقطة يف 

�ملركز 16.

ك�سف تقرير �سحفي �إ�سباين 
�أم�س عن مفاجاأة يف ت�سكيل 
مبار�ة  خالل  بر�سلونة 
�لكال�سيكو �ملقررة �ليوم يف 
�إطار �جلولة  26 من �لدوري 
ل�سحيفة  ووفًقا  �ال�سباين، 
فاإن  ديبورتيفو«،  »موندو 
�لدمناركي مارتني  �ملهاجم 
حظوظه  تزد�د  بر�يثو�يت 
مرة  الأول  �لتو�جد  يف  بقوة 
بر�سلونة  رفقة  �أ�سا�سًيا 
و�أ�سارت  �لكال�سيكو،  يف 

مدرب  �سيتني  كيكي  �أن 
قر�ره  �سيتخذ  بر�سلونة، 
�لت�سكيل  ب�ساأن  �لنهائي 
�الأخرية،  �للحظات  يف 
بد�ية  قدم  بر�يثو�يت  لكن 
�لبار�سا،  بقمي�س  ر�ئعة 
�سد  هدفني  �سنع  بعدما 
قليلة،  دقائق  خالل  �إيبار 
بر�يثو�يت  �أن  و�أو�سحت 
يف  مبهر  ب�سكل  ا  �أي�سً ظهر 
وباغت  �أم�س،  �أول  تدريبات 
وجنح  بقدر�ته  �لكثريين 

ر�ئع،  هدف  ت�سجيل  يف 
�سيتني،  �رضح  �أن  و�سبق 
�سي�ساعد  بر�يثو�يت  باأن 
و�سيبد�أ  كثرًي�،  بر�سلونة 
�لفريق  بع�س �ملباريات مع 

هذ� �ملو�سم يف �لليغا.

�لقنا�س  ثالثية  منحت 
�الأرجنتيني د�ريو بينيديتو نقاط 
�لفوز �لثمينة الأوملبيك مر�سيليا 
 2-3 نيم  م�سيفه  ح�ساب  على 
�ملرحلة  مناف�سات  �فتتاح  يف 
27 من �لدوري �لفرن�سي، على 
كو�ستيري«  »دو  ملعب  �أر�سية 
بافتتاح  �الأر�س  �أ�سحاب  بادر 

زين  هدف  عرب  �لت�سجيل  باب 
و�قع  �أّن  غري  فرحات،  �لدين 
كبري  ب�سكل  �نقلب  �ملبار�ة 
بف�سل توّهج جنم نادي �جلنوب 
وقع  �لذي  بينيديتو  �لفرن�سي 
قلب  متتالية  �أهد�ف  ثالثة 
�لدقائق  يف  �للقاء  مو�زين  بها 
يف  نيم  ليكتفي  و69،  و36   10

�أو�خر �ملو�جهة باإ�سافة هدفه 
�لثاين عرب لوكا دو. بهذ� �لفوز 
و��سل  �ملو�سم،  هذ�  له يف   16
مركز  يف  �لتحليق  مر�سيليا 
نقطة   55 بر�سيد  �لو�سيف 
عن  موؤقتاً  نقاط   10 بفارق 
�ملت�سدر باري�س �سان جريمان 
�ملر�سح لزيادة �لفارق يف حال 

�ملتو��سع  �سيفه  على  فوزه 
فقد  نيم  �أّما  �أم�س،  ديجون 
بقوة  �ملهددين  خانة  يف  بقي 
�الآن  حتى  يحتل  حيث  للهبوط 
نقطة   27 بر�سيد   18 �ملركز 
و6  هزمية   14 ح�سد  �أن  بعد 
تعادالت و7 �نت�سار�ت فقط يف 

27 مبار�ة.

غرميه  مدريد  ريال  ي�ستقبل 
قمة  يف  بر�سلونة  �لتقليدي 
�لدوري  من   26 �جلولة 
»�لكال�سيكو«  مبار�ة  �الإ�سباين، 
خا�سة  ظروف  يف  تاأتي 
توقعات  وو�سط  للفريقني، 
للفوز  فريق  كل  ي�سغط  باأن 
جمالية  ح�ساب  على  باملبار�ة 
ع�ساق  �أنظار  تتجه  �الأد�ء، 
�ل�ساحرة �مل�ستديرة �إىل ملعب 
�لذي  برينابيو«،  »�سانتياغو 
 26 �جلولة  قمة  �ليوم  يحت�سن 
من �لدوري �الإ�سباين بني ريال 
مدريد وبر�سلونة، وتاأتي مبار�ة 
»�لكال�سيكو« يف ظروف خا�سة 
�أن  توقعات  وو�سط  للفريقني، 
كاملة  �ملبار�ة  نقاط  تُعطي 
باقي  يف  قوية  دفعة  �لفائز 

جوالت »�لليغا«.
و�حد،  �أ�سبوع  من  �أقل  يف 
تعر�س ريال مدريد �إىل �رضبة 
�ل�سعيدين  على  مزدوجة 
حملياً  و�لقاري،  �ملحلي 
يف  �مللكي«  »�الأبي�س  فرط 
�أمام  خ�سارته  بعد  �ل�سد�رة 
دون  بهدف  ليفانتي  فريق 
�لقاري  �ل�سعيد  على  �أما  رد، 
على  مدريد  ريال  �نهزم  فقد 
مقابل  بهدفني  ملعبه  �أر�سية 
مان�س�سرت  فريق  �أمام  هدف 
ثمن  دور  يف  �الإجنليزي  �سيتي 
دوري  م�سابقة  من  �لنهائي 

�أبطال �أوروبا، ورغم �أن مبار�ة 
ظروف  يف  تاأتي  »�لكال�سيكو« 
�أن  �إال  مدريد،  لريال  �سعبة 
�لتقليدي  �لغرمي  على  �لفوز 
على  »�ملرينغي«  �سي�ساعد 
بحجر  ع�سفورين  �رضب 
�سي�ستعيد  جهة  من  و�حد، 
من  �لليغا  �سد�رة  �لريال 
�أخرى،  جهة  ومن  بر�سلونة، 
جماهريه  مع  �سيت�سالح 
تنتظر  و�أنها  خا�سة  �لعري�سة 
بلقب  منذ عامني فوز فريقها 
�لدوري �الإ�سباين، �لذي �سيطر 
�ملو�سمني  يف  بر�سلونة  عليه 

�ملا�سيني.
بدوره، مير بر�سلونة من مرحلة 
بعد  خا�سة  ما،  نوعاً  �سعبة 
�ل�سابق  �لفريق  مدرب  �إقالة 
وحاجة  فالفريدي،  �إرني�ستو 
من  �ملزيد  �إىل  �لفريق  العبي 
�لوقت من �أجل �لتاأقلم مع فكر 

�ملدرب �جلديد كيكي �سيتني، 
�لفريق  »�أزمة«  �إىل  باالإ�سافة 
�الأخرية ب�ساأن مز�عم ��ستخد�م 
�إد�رته �رضكًة للعالقات �لعامة 
لتوجيه  ��ستُخدمت  �إنها  يُقال 
حاليني  لالعبني  �نتقاد�ت 
جنم  بينهم  من  و�سابقني، 
مي�سي،  ليونيل  �الأول  �لفريق 
�لكتالوين  �لفريق  و�سيحاول 
�لكال�سيكو  نتيجة  ح�سم 
تو�سيع  بهدف  ل�ساحله، 
�ملبا�رض  مالحقه  مع  �لفارق 
نقاط   �إىل خم�س  مدريد  ريال 
قوية  �رضبة  وتوجيه  كاملة، 
يف  »�ملرينغي«  لطموحات 
ورمبا  �أوالً،  �ل�سد�رة  ��ستعادة 
نهاية  يف  »�لليغا«  بلقب  �لفوز 

�ملو�سم.
يف  �ملثرية  �ملفارقات  من 
هذ�  يف  »�لكال�سيكو«  مبار�ة 
ظرفية  تاأتي يف  �أنها  �ملو�سم، 

مدريد  ريال  فيها  يعاين 
تذبذب  من  معاً  وبر�سلونة 
و��سح، حيث جمع »�لبلوغر�نا« 
 53 »�ملرينغي«  و  نقطة   55
نقطة  يف 25 جولة حتى �الآن، 
وذلك يف �أدنى جمموع لهما من 
�لنقاط حتى هذه �جلولة منذ 
كفة  ترجيح  وي�سعب   ،2007
»�لكال�سيكو«  مبار�ة  �لفائز يف 
حيث  �الأ�سبوع،  هذ�  نهاية 
�سي�سعى كل طرف �إىل �لفوز يف 
�للقاء بغ�س �لنظر عن �الأد�ء، 
وهو ما قد يبدو نوعاً مفهوماً 
�ملباريات  من  �لنوع  هذ�  يف 
�لكثري  فقدت  و�لتي  �لكبرية، 
من بريقها يف �الآونة �الأخرية، 
رونالدو  كري�ستيانو  رحيل  بعد 
وتر�جع  مدريد،  ريال  عن 
حا�سة مي�سي �لتهديفية يف هذ� 
خ�سارة  �أن  �ملو�سم.و�الأكيد 
ريال مدريد، �ستزيد من حدة 
�ل�سغوطات على مدرب �لفريق 
زين �لدين زيد�ن، �لذي ي�سعى 
طريقة  باأ�رضع  �لعودة  �إىل 
�النت�سار�ت  �سكة  �إىل  ممكنة 
»�لليغا«.  �سد�رة  و��ستعادة  
�لكتالوين  �لنادي  مدرب  �أما 
�إىل  ي�سعى  فاإنه  �سيتني،  كيكي 
�لفوز وال �سيء غريه، من �أجل 
توجيه ر�سالة �إىل �لكل باأنه هو 
�لرجل  �ملنا�سب لرب�سلونة يف 

هذه �ملرحلة.
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»الكال�ضيكو« �ضدام ناري مفتوح على كل االحتماالت

»هاتريك« بينيديتو يثّبت اأقدام مر�ضيليا بالو�ضافة

اإنفانتينو ال ي�ضتبعد تاأجيل املباريات الدولية ب�ضبب كورونا

�ضيتني ُيجهز مفاجاأة لريال مدريد

لي�ضرت يتجّرع الهزمية اأمام املتذّيل نورويت�ش

ريال �ضو�ضييداد ي�ضغط على اأتلتيكو مدريد واإ�ضبيلية

الك�ضف عن موعد عودة بوغبا

هرتا برلني يفر�ش التعادل على دو�ضلدورف

�ساحب  �سيتي  لي�سرت  �نقاد 
هزمية  �إىل  �لثالث  �ملركز 
على  متوقعة  وغري  مفاجئة 
ومتذيل  م�سيفه  �أر�س 
�سيتي  نورويت�س  �لرتتيب 
�فتتاح  يف  رد  دون  بهدف 
من   28 �ملرحلة  مناف�سات 

�ملمتاز،  �الإجنليزي  �لدوري 
»كارو  ميد�ن  �أر�سية  على 
لوي�س  جمال  منح  رود« 
هدف �لفوز �لثمني الأ�سحاب 
�الأر�س، وجتّرع لي�سرت �لثالث 
هزميته  نقطة   50 بر�سيد 
يف  �ملو�سم،  هذ�  �لثامنة 

حني ما يز�ل نورويت�س �سيتي 
�الأخري  �ملركز  يف  يتخبط 
رغم �أنه جنح يف رفع ر�سيده 
�سّجل  �أن  بعد  نقطة   21 �إىل 
 28 يف  فقط  �خلام�س  فوزه 
مبار�ة مبقابل 17 هزمية و6 

تعادالت.

ز�د ريال �سو�سييد�د من �سغطه 
و�إ�سبيلية  مدريد  �أتلتيكو  على 
ريال  �سيفه  على  �نت�ساره  �إثر 
�سو�سييد�د  وتابع  �لوليد،  بلد 
بفوزه  �جليدة  نتائجه  �سل�سلة 
على بلد �لوليد 1-0 يف �فتتاح 

�الأ�سبوع 26 من م�سابقة �لدوري 
�لبلجيكي  و�سّجل  �الإ�سباين، 
عدنان يانوز�ي هدف �أ�سحاب 
�الأر�س �لوحيد يف �لدقيقة 60 
ليقود فريقه للفوز �لثالث تو�لياً 
ريال  ر�سيد  و�سار  �لليغا،  يف 

مبار�ة  ميلك  �لذي  �سو�سييد�د 
�ملركز  يف  نقطة   43 موؤجلة 
مع  بالت�ساوي  موؤقتاً  �لثالث 
فيما  و�إ�سبيلية،  مدريد  �أتلتيكو 
عند  �لوليد  بلد  ر�سيد  توقف 

29 نقطة يف �ملركز 15.

�لدويل  �الحتاد  رئي�س  �أعلن 
جاين  �ل�سوي�رضي  �لقدم  لكرة 
�إنفانتينو �أنه ال ي�ستبعد تاأجيل 
�لودية  �لدولية  �ملباريات 
كورونا  فيور�س  تف�سي  ب�سبب 
�مل�ستجد، وقال �إنفانتينو لدى 
تقام  حيث  بلفا�ست  و�سوله 
�ل�سنوية  �لعمومية  �جلمعية 
نهاية  يف  �لدويل  لالحتاد 
�الأ�سخا�س  »�سحة  �الأ�سبوع: 
كرة  مبار�ة  �أي  من  بكثري  �أهم 
�ل�سبب  »لهذ�  و�أ�ساف:  قدم«، 
وناأمل  �لو�سع  نبحث  �أن  علينا 
�أن يتح�سن �أكرث من �أن ي�سوء«، 
�حلايل،  �لوقت  »يف  وتابع 
يف  م�ستمر  �لوباء  �أّن  يبدو 

من  بد  ال  كان  �إذ�  �لتف�سي، 
لعبها  �أو  �ملباريات  تاأجيل 
ت�ستقر  حتى  جمهور  دون  من 
ومّت  بذلك«،  �سنقوم  �الأمور، 
تاأجيل جميع مباريات �لدوري 
�ملقررة يف نهاية هذ� �الأ�سبوع 
يف �سوي�رض� حيث مقر �الحتاد 
�لدويل للعبة، ومنعت �حلكومة 
يف  �ملنعقدة  �ل�سوي�رضية 
 15 حتى  ��ستثنائية،  جل�سة 
�أي  �إقامة  �الأقل  على  مار�س 
يجمع  خا�س  �أو  عام  حدث 

�أكرث من 1000 �سخ�س.
�ستقام  ذلك،  �إىل  باالإ�سافة 
�لدوري  يف  مباريات  خم�س 
جمهور  ح�سور  دون  �الإيطايل 

�أي�ساً،  �الأ�سبوع  هذ�  نهاية  يف 
مباريات  تاأجيل  مّت  حني  يف 
وكوريا  �ليابان  بطولتي 
من  �سابق  وقت  يف  �جلنوبية 
هذ� �الأ�سبوع، و�أردف �إنفانتينو 
قائاًل: »ال �أ�ستبعد �أي �سيء يف 
ن�سل  �أاّل  �آمل  �حلايل،  �لوقت 

�سيكون  �أنه  و�أعتقد  ذلك،  �إىل 
حال  �أي  على  �ل�سعب  من 
معرباً  عاملي«،  حظر  فر�س 
�ملباريات  �إجر�ء  �أمله يف  عن 
�لودية �لدولية �ملقررة �ل�سهر 
عن  رّده  معر�س  ويف  �ملقبل، 
�إقامة  �إمكانية  حول  �سوؤ�ل 
�عترب  جمهور،  دون  مباريات 
الأي  »كل منظم  �لفيفا:  رئي�س 
مناف�سة �سيكون عليه �أن يقّرر 
ما هو جّيد له«، م�سيفاً: »على 
�ملدى �لق�سري، قد يكون هذ� 
ت�سّور  ميكننا  ال  لكن  حاًل، 
خلف  مباريات  بعدة  مناف�سة 
مد�ر  على  �ملو�سدة  �الأبو�ب 

عدة �أ�سهر«.
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من تاأليف حممد املغراوي وعمر اأفا

»�خلط �ملغربي.. تاريخ وو�قع و�آفاق«
يعترب اخلط العربي من اخلطوط التي لها ُبعد جمايل وتنوع كبري، ويعك�س الهوية العربية والإ�ضالمية بح�س فني وجمايل راق، بالإ�ضافة لقيمته 

الروحية والدينية العميقة، حيث ارتبط هذا اخلط يف احل�ضارتني العربية والإ�ضالمية بالفنون املعمارية مما جعله من اأكرث اخلطوط جمال وتنوعا 
يف العامل. ويف �ضياق هذا التطور والتداخل احل�ضاري، جاء اخلط املغربي ليربز دور املغاربة واإ�ضهامهم يف تطويره واإعطائه بعدا وطابعا اأغنى احل�ضارة 

العربية الإ�ضالمية.
وكالت 

وتناول كتاب »اخلط املغربي 
مل�ؤلفيه  واآفاق«  وواقع  تاريخ 
وعمر  املغراوي  حممد 
املغرب  بالد  خط�ط  اأفا، 
الرقعة  تلك  اأي  والأندل�س، 
متتد  كانت  التي  اجلغرافية 
اإىل  بليبيا  برقة  �صحراء  من 
والتي  بالأندل�س،  الإبرو  نهر 
ب�حدة  التاريخ  عرب  متيزت 
وح�صارية،  ومذهبية  ذهنية 

بح�صب امل�ؤلفني.
بني  من  اخلط  هذا  ويعد 
عداد  يف  الداخلة  اخلط�ط 
اخلط العربي الذي انت�رش يف 
الإ�صالم  انت�صار  مع  املغرب 
الأول،  الهجري  القرن  منذ 
على  الأمازيغ  اأقبل  حيث 
على  اإقبالهم  مب�ازاة  تعلّمه 
ومن  الكرمي،  القراآن  حفظ 
يف  اجلديد  اخلط  ا�صتقر  ثم 

مدّوناتهم وثقافتهم.
ومن بني الأ�صباب التي يذكرها 
عند  الإقبال  لهذا  امل�ؤلفان 
الديني،  حما�صهم  املغاربة: 
بقدا�صة  اخلط  وارتباط 
القراآن الكرمي، ثم النخراط 
العربية  الثقافة  يف  التلقائي 
وا�صتعمال اخلط  الإ�صالمية، 
العربي يف التح�صيل والإدارة 
غياب  اإىل  اإ�صافة  والت�ا�صل، 
�صكان  عند  املحلية  الكتابة 
ات�صالهم  عند  اأفريقيا  �صمال 
فاحلروف  بامل�صلمني، 
الي�م  -امل�صماة  الأمازيغية 
اندثرت  قد  كانت  بتيفناغ- 
دخ�ل  قبل  ط�يلة  مدة  منذ 

الإ�صالم.
اإن  الق�ل  امل�ؤلفان  ويتابع 

الكتابة املغربية بلغت بت�ايل 
عك�س  ازدهارا  القرون 
طابعها اخلا�س وقدرتها على 
اخلط�ط  وتط�ير  ا�صتيعاب 
القادمة من امل�رشق العربي، 
له  �صارت  حملي  منظ�ر  من 

مالحمه واأ�صكاله اخلا�صة.
تاريخ وخ�ضائ�س

احلجازي  اخلطان  وكان 
والك�يف هما الأ�صل يف تط�ر 
اخلط  اأثر  اخلط، حيث  هذا 
الك�يف العراقي يف كتابة اأهل 
اخلط  عنه  فت�لّد  اأفريقيا 
عنه  نتج  الذي  القريواين 
بينما  الأفريقي،  اأي�صا اخلط 
ال�صامي  الك�يف  اخلط  اأثر 
اخلط  فظهر  الأندل�س  يف 

الأندل�صي.
مراحل  امل�ؤلفان  ق�ّصم  وقد 
اأولها  اإىل ثالث:  التط�ر  هذا 
التي  القريوانية  املرحلة 
الك�يف  اخلط  فيها  تط�ر 
القريواين،  الك�يف  وخ�ص��صا 
الأندل�صية  املرحلة  وثانيها 
اخلط  اأي�صا  فيها  تط�ر  التي 
اللني  اخلط  اإىل  الك�يف 

الدقيق ثم اخلط القرطبي.
املغربية،  املرحلة  واأخريا 
الأندل�صي  اخلط  انتقال  فمع 
الع�رش  منذ  املغرب  اإىل 
تط�يره،  مت  حني  امل�حدي 
عن  متيزه  مالمح  ظهرت 
تدريجيا،  الأندل�صي  اخلط 
بخط  يعرف  اأ�صبح  حتى 
املغربي،  اخلط  اأو  املغاربة 
اخلط�ط  حت�صني  تتابع  ثم 
ف�صار اخلط الك�يف املغربي 
يتخذ يف النق�س على املعمار 
واتخذ  القران،  اآيات  وكتابة 

لكتابة  املب�ص�ط  اخلط 
امل�صحف، واخلط املج�هر 
والظهائر،  التاآليف  يف 
التقاييد  يف  امل�صند  واخلط 

)امل�ؤلفات(.
التط�ير  هذا  اأ�صفر  وقد 
من  ابتداًء  اأن�اع  خم�صة  عن 
الع�رش املريني، وهي: اخلط 
الك�يف املغربي، وخط الثلث 
املب�ص�ط،  واخلط  املغربي، 
واخلط  املج�هر،  واخلط 

امل�صند اأو الزمامي.
اإىل  امل�ؤلفان  ان�رشف  كما 
�رشد تاريخي للخط املغربي 
احلاكمة،  بالدول  بربطه 
واملرابط�ن  الأدار�صة  ومنها 
واملريني�ن  وامل�حدون 
اإىل  والعل�ي�ن،  وال�صعدي�ن 
عهد احلماية الذي �صهد فيه 
اإذ  خانقة،  اأزمة  اخلط  هذا 
الفرن�صية  اللغة  هيمنة  برزت 
التعليم  يف  الالتيني  واحلرف 
ح�صاب  على  العامة  واحلياة 
العربية،  واللغة  احلرف 
فعل  رد  ظهر  لهذا  ونتيجة 
احلركة  اأعمال  يف  ق�ي 
اللغة  تلقني  ال�طنية متثل يف 
العربي  وتعليم اخلط  العربية 

للطالب.

اأنواع اخلط املغربي

مركزا  و�صفا  امل�ؤلفان  قّدم 
كل  املغربي  اخلط  لأن�اع 
الك�يف  فاخلط  حدة،  على 
بديع  هند�صي  خط  املغربي 
م�صتقيمة  بخط�ط  يتميز 
من  وه�  حادة،  وزوايا 
ل  التي  التزيينية  اخلط�ط 
العادية  الكتابة  يف  ت�صتعمل 

عناوين  ذلك  ومن  نادرا،  اإل 
امل�صاحف  بع�س  يف  ال�ص�ر 
ال�صناعات  بع�س  وزخارف 
التقليدية وبع�س اأعمال الفن 

الت�صكيلي املعا�رش.
املب�ص�ط  اخلط  ويعد 
املغربية  اخلط�ط  اأكرث 
اللينة  -باأحرفه  للعني  راحة 
فقد  واأ�صهرها،  امل�صتقيمة- 
يف  القدمي  منذ  ا�صتعمل 
والأدعية  امل�صاحف  كتابة 
وال�صل�ات، وعلى اأ�صا�صه يتم 
التعليم يف الكتاتيب القراآنية.

فيعرف  املغربي  الثلث  اأما 
اأي�صا »بامل�رشقي املتمغرب«، 
حروفه  بجمال  وميتاز 
غري  وباإمكانياته  ولي�نتها، 
اإذ  الت�صكيل،  على  املحدودة 
تُكتب به ف�احت ال�ص�ر وديباجة 
بع�س الكتب كما يُ�صتعمل يف 
زخرفة امل�صاجد والأ�رشحة 
واملدار�س العتيقة، ويُ�صتعمل 
الآن يف العناوين الرئي�صية اأو 

الداخلية لبع�س املجالت. 
امُلَج�هر،  للخط  وبالن�صبة 
حروفه  متتاز  دقيق  فه� 
وي�حي  والتقارب،  بال�صغر 
اجل�هر.  بعقد  تنا�صقها 
من  اخلّط  هذا  وانحدر 
املب�ص�ط، ف�صار خَطّ الكتابة 
العامة  احلياة  يف  املعتاد 
القرون  خالل  باملغرب 
يف  وخ�ص��صا  املتاأخرة، 
الر�صائل والظهائر ال�صلطانية 
حيث  احلجرية،  والطبعات 
خم�صمئة  من  اأكرث  به  �صدر 
املطبعة  ر�صيد  هي  م�ؤلَّف 
هذا  يزال  ول  احلجرية، 
عند  بقلّة  م�صتعمال  اخلط 
عق�د  حترير  يف  العدول 

وقد  ال�ثائق،  وبع�س  النكاح 
ُعرف باخلط الفا�صي.

املغربية  اخلط�ط  واآخر 
مامي  الِزّ اأو  امل�صند  خط 
وه�  »الزمام«  من  )م�صتق 
وه�  والت�صجيل(،  التقييد 
خط �رشيع حروفه مائلة اإىل 
وينحدر من  اليمني مت�صل�صلة 

املج�هر.
يف  خ�ص��صا  ويُ�صتعمل 
والر�ص�م  ال�صخ�صية  التقاييد 
العلماء  وكناني�س  العدلية 
يُ�صتعمل يف  )كراري�صهم(، ول 
اإل نادرا، وه�  الكتب العلمية 
بغريه،  مقارنة  القراءة  �صعب 
»خط  با�صم  العامة  ويعرفه 

العدول«. 
وه�  املدمج،  اخلط  وي�جد 
من  �صكل  ولكنه  بن�ع  لي�س 
العتيادية  الكتابة  اأ�صكال 
بني  جتمع  التي  ال�رشيعة 
خمتلفني  خطني  م�ؤثرات 
وتدمج بينهما، مثل املب�ص�ط 
املج�هر  اأو  واملج�هر 
املب�ص�ط  اأو  وامل�صند 
�صمنه  وتدخل  وامل�صند، 
املناطق  بع�س  خط�ط 
واحلاحي  ال�ص��صي  كاخلط 
وال�صحراوي،  والدرعي 
واأ�صفر هذا التن�ع والغنى يف 
اإ�صعاع  عن  املغربي  اخلط 
املغرب  بلدان  باقي  يف  كبري 

العربي.
اعتربت  ال�صياق،  ويف 
�صهام  املغربية  اخلطاطة 
�صعبة  خريجة  كروا�س، 
يف  والزخرفة  العربي  اخلط 
التقليدية  الفن�ن  اأكادميية 
اأغلب  باأن  نت-  -للجزيرة 
لها  كان  الإ�صالمية  ال�صع�ب 

دور يف تط�ير اخلط العربي، 
واملغاربة  كالأندل�صيني 
والأتراك  وامل�صارقة 
طرف  من  وذلك  والفر�س، 
اإىل  و�ص�ل  ومبدعني  اأ�صاتذة 

وقتنا احلا�رش.
اإحداث  اأن  واعتربت كروا�س 
ال�صاد�س  حممد  جائزة 
اأعطته  املغربي  اخلط  لفن 
برزت  حيث  اإ�صافية،  قيمة 
فنية،  كفاءات  خاللها  من 
فن  �صعبة  اإحداث  تالها  ثم 
الفن�ن  باأكادميية  اخلط 
البي�صاء،  بالدار  التقليدية 
ال�صهريج  مدر�صة  وكذلك 

للخط بفا�س.
اعتربت  الإطار  نف�س  ويف 
املغربي  للخط  اختيارها  اأن 
تراثنا  »باأهمية  لالإ�صعار  كان 
عن  عليه  واحلفاظ  اخلطي 
الأطفال  ت�صجيع  طريق 
على  امل�صتقبل-  -خطاطي 
والت�صبع  منابعه  من  الرت�اء 

بجماليته«.
بتك�ين  »قمت  وت�صيف 
اخلط  يف  و�صباب  اأطفال 
املغربي باملكتبة ال��صائطية 

القراآنية مب�ؤ�ص�صة  واملدر�صة 
الثاين،  احل�صن  م�صجد 
بالإ�صافة اإىل تاأطري )تنظيم( 
يف  ال�ر�صات  من  العديد 
وخا�صة  عم�مية  مدار�س 
تنظيم  وكذا  فنية  وملتقيات 

معار�س خطية«.
املخت�س  الأكادميي  اأما 
الدكت�ر  العربي  باخلط 
اأكد  فقد  البندوري،  حممد 
للجزيرة نت اأن املغرب ينعم 
اخلطاطني  من  هائل  بعدد 
الأكفاء الذين ينريون ال�صاحة 
بروائع  واحلرفية  اخلطية 
بني  تتن�ع  التي  اإنتاجاتهم 
باأن�اعه  امل�رشقي  اخلط 
املتعددة وبني اخلط املغربي 

باأن�اعه املختلفة.
اأن  البندوري  وي�صيف 
املغاربة  اخلطاطني  بع�س 
على  عمل�ا  املعا�رشين 
ب�ص�ر  فنية  م�اد  اإنتاج 
واأ�صكال  اخلط،  من  خمتلفة 
الب�رشي  الت�صكيل  مع  تت�افق 
املعنى  اإىل  ال��ص�ل  وتتيح 
بفهم  حرفية  بالغة  واإنتاج 

م��ص�عي.

يف  الفرنك�ف�نية  �صهر  ينطلق 
لبنان يف 6 مار�س املقبل، بربنامج 
الأع�ام  مع  مقارنًة  مت�ا�صع 
ال�صابقة متاأثراً بالأو�صاع ال�صيا�صية 

والقت�صادية ال�صعبة يف البالد.
اأعلن   الذي  الربنامج  وي�صمل 
ببريوت  ال�طنية  املكتبة  يف  عليه 
امل�رشح،  بني  تتن�ع  فعالية   19
وال�صينما،  والأدب،  وامل��صيقى، 
الثقايف  املعهد  غالبيتها  ينظم 
وال�كالة  بريوت،  يف  الفرن�صي 
ال�رشق  يف  الفرنك�ف�نية  اجلامعية 

الأو�صط.
لبنان  يف  الفرن�صي  ال�صفري  وقال 
برون� ف��صيه: »ال�قت الآن يتطلب 
تنظيم هذه التظاهرة الفرنك�ف�نية 
لأنه  م�صى  وقت  اأي  من  اأكرث 
واحل�ار  بحرية  التعبري  وقت  الآن 
امل�صرتك  والعي�س  والتالقي 

ي�صب  الذي  الأمر  والت�صامن، 
مبا�رشة يف قيم الفرنك�ف�نية«.

واأ�صاف، اأن »احلراك الذي ي�صهده 
بكل  اإبداع  بلد  اأنه  اأثبت  لبنان 
هذا  يف  والفرنك�ف�نية  الأح�ال، 
لل�صبان  م�صاحة  �صتعطي  ال�صهر 
ليبدع�ا ويعربوا ويتحاوروا ويرفه�ا 

عن اأنف�صهم يف هذه الظروف«.
اللبنانية  الثقافة  وزارة  وتنظم 
�صفارات  مع  بالتعاون  احلدث 
و�ص�ي�رشا،  فرن�صا،  هي  دول،   8
ورومانيا،  وكندا،  وبلجيكا، 

واملغرب، وت�ن�س، واأرمينيا.
وقال وزير الثقافة اللبناين، عبا�س 
مرت�صى: »تردد فريق عمل ال�زارة 
يف البداية يف امل�صي قدماً وتنظيم 
الفرنك�ف�نية  �صهر  فعاليات 
اأين  رغم  ذلك  على  اأ�رشرت  لكني 
قريب،  وقت  قبل  ال�زارة  ا�صتلمت 

�صمل  للت�صديد على �رشورة  وذلك 
ن�صاطاته خمتلف املناطق اللبنانية 
بالتعاون مع �رشكائنا الفرنك�ف�نيني 
يف ن�ع من حتفيز احلركة الثقافية 

يف بلدنا«.
ظل  يف  الثقافة  »وزارة  واأ�صاف 
القت�صادية  الطارئة  الظروف 
البالد  تعي�صها  التي  واملعي�صية 
ملحة  حاجة  يف  �صك  دون  باتت 
اأكرث فاأكرث لتقدمي �ص�رة ح�صارية 
جهة،  من  املرير  لل�اقع  مغايرة 
ال�طني  والنتماء  التم�صك  وتاأكيد 
ترفاً  لي�صت  هي  اأخرى.  جهة  من 
لبنان  ميزات  اإحدى  هي  ما  بقدر 

الغني بتعدديته واأل�انه الثقافية«.
واأو�صح اأن »الفرنك�ف�نية مبعيارنا 
الفرن�صية  اللغة  ت�صاركنا  يف  لي�صت 
امل�صرتك  القا�صم  يف  بل  فقط 
ثقافات  ذات  دولً  يجمع  الذي 

كل  طياتها  يف  حتمل  متن�عة 
والتعاون  والت�صامن  ال�حدة  معاين 
واحرتام التعددية وحرية التعبري«.

م��صيقي  بحفل  الربنامج  وينطلق 
جيالم  ال�صاب  الفرن�صي  للفنان 
الأورك�صرتا  مب�صاحبة  فابر، 
بقيادة  اللبنانية  الفلهارم�نية 

املاي�صرتو وليم م�صلم.
كتابة  ور�صة  الربنامج  وي�صمل 
ك�جك،  �صلمى  الروائية  تقدمها 
اجلامعة  من  طالب  مب�صاركة 
اخلم�صة،  بفروعها  اللبنانية 
ي��صف،  القدي�س  وجامعات 
واجلامعة  والبلمند،  واجلنان، 

الإ�صالمية.
اجلامعية  ال�كالة  تنظم  كما 
الأو�صط  ال�رشق  يف  الفرنك�ف�نية 
ووكالة العمل لن�رش اللغة الفرن�صية 
واملعهد  بالأعمال،  اخلا�صة 

با�صل  ومعهد  لبنان،  يف  الفرن�صي 
اللبنانية  الن�صخة  املايل،  فليحان 
الفرنك�ف�نية  كلمة  »مباراة  من 
امل�صابقة  هذه  وتت�جه  الذهبية«. 
ا�صتعمال  ن�رش  اإىل  تهدف  التي 
الأعمال  قطاع  يف  الفرن�صية  اللغة 
ال�صابعة  دون  الطالب   فئتني،  اإىل 
دون  ال�صبان  واملهنيني  والع�رشين، 
 27 يف  اخلتام  ويقام  الأربعني، 
يف  الأنط�نية  اجلامعة  يف  مار�س 

احلازمية بجبل لبنان.
واملنتظر  الأبرز  احلدث  ويبقى 
ح�صب ال�صفراء الثمانية يف امل�ؤمتر 
ال�صحفي، حفل تكرمي ا�صم املغني 
�صارل  اأرميني،  اأ�صل  من  الفرن�صي 

اأزناف�ر يف 28 مار�س املقبل.
واملمثلة  املغنية  احلفل  وحتيي 
كانت  التي  الها�صم  اإيف�ن  اللبنانية 
حت�صل  التي  عربياً  الأوىل  الفنانة 

على حق اإعادة ت�زيع اأغاين اأزناف�ر 
باإذن منه قبل وفاته ب�صن�ات.

�صمعني  »عندما  اإيف�ن:  وقالت 
ال  ك�م  اأغنية  اأوؤدي  اأزناف�ر 
غنائها  حق�ق  منحني  التي  ديز، 
يف  اأبدى  األب�م،  يف  وت�صجيلها 
املجالت  لإحدى  ت�رشيحات 
ي�ؤدي  باأن  �صعادته  الفرنك�ف�نية 
�صبان اأغانيه، وباأ�صل�بهم، وقال اإين 

اأوؤديها من القلب«.
اإن  قالت  احلفل،  ترتيبات  وعن 
امل�ؤلف امل��صيقي واملغني اللبناين 
الإدارة  �صيت�ىل  ما�صي،  مايك 
فيه  �صتقدم  الذي  للحفل  الفنية 
جمم�عة كبرية من اأعمال اأزناف�ر 
يحبها  التي  خا�صًة  بالفرن�صية، 
وت�زيعات  نفحات  مع  اللبناني�ن 

�رشقية على اأنغام اآلة القان�ن.
 وكالت 

�الحتفال ب�ضهر �لفرنكوفونية يف لبنان رغم تو��ضع �لربنامج
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كيف كانت بداياتك ، و 
دخولك ملجال الكتابة ؟

كنت وال زلت اأع�شق الكتابة فهي 
عندي  وكان  يل  بالن�شبة  احلياة 
دافع وحافز قوي يجعلني اأكتب 
من  خاطري  يف  يجول  ما  كل 
باتت يف  او  اأحداث جرت معي 
خميلتي، قبل ال�رشوع يف الكتابة 
�شيحب  هل  نف�شي  اأ�شاأل  كنت 
هل  كتاباتي؟  موا�شيع  القراء 
�شيعرفون  هل  الفكرة؟  �شت�شل 
�شوؤال  اأكرث  كان  و  ؟  املغزى 
قادرة  اأنا  هل  نف�شي  يف  يطرح 
فعال على اأن اأ�شنع فكرة مذهلة 
جتعل اجلميع يقروؤونها اىل اآخر 
ريا�شة  ممار�شة  دون  �شطر 
ولكن  ؟  الكلمات  على  القفز 
اأبدا  جتعلني  مل  االأ�شئلة  هذه 
الكتابة  عن  التوقف  يف  مرتددة 

بل وا�شلت حتى النهاية

ت�ستوحني  اأين  من 
موا�سيع كتاباتك ؟

كتاباتي  موا�شيع  ا�شتوحي 
اأعي�شه  الذي  الواقع  خالل  من 
جمتمعي  واقع  و  خا�شة  ب�شفة 

ب�شفة عامة.
تقدمي  اأن  لك  هل 
دفتي  بني  تناولته  ما  لنا 

جمموعتك  "�سانعة الأمل" 
التي  املوا�سيع  اأهم  وما   ،

ركزت عليها ؟

االأمل"  "�شانعة  كتابي  تناول 
خمتلف  تخ�ص  موا�شيع  عدة 
طياته  يف  جند  االأطوار، 

االإيجابية  الطاقة  من  جرعات 
التي بدورها تبعث روح التحدي 
النف�ص  يف  املواجهة  روح  و 
ب�شعاب  مير  �شخ�ص   فكل   ،
جتعله عاجزا يف الت�شدي على 
اأن  يجب  لهذا  و  احلياة   هذه 
بل  �شعفنا  نقطة  عند  نقف  ال 
جنعلها بداية النطالقة جديدة 
ركزت  التي  املوا�شيع  اأهم   ،
االإيجابية  املوا�شيع  عليها هي 
التحفيزي  اجلانب  تخ�ص  التي 
الطموحات  و  االأماين  لتحقيق 

والو�شول اإىل ذروة النجاح.

الذي  اجلديد  هو  ما 
داخل  اثارته  حاولت 
ر�سائلك  بتمرير  ن�سو�سك 

للقارئ واملتلقي؟

دون  املعا�ص  واقعي  نقلت 
عن�رش  اأي  نق�شان  اأو  اإ�شافة 
فيه و اعتمدت على اأمثلة �شهلة 
من  يفهم  اأن  مرء  كل  ي�شتطيع 
من  االأهم  و   ، املغزى  خاللها 
على  اعتمادي  هو   هذا  كله 
فهي �رش  الكلمات  الب�شاطة يف 

جناح العمل االأدبي.

اجليل  باأن  ترين  هل 
باإمكانه  احلايل  ال�ساب 
ديناميكية  يف  ي�ساهم  اأن 
يف  والثقافة  البداع 

اجلزائر؟

اجليل  اأن  متاما  متاأكدة  اأنا 
يف  ي�شاهم  اأن  باإمكانه  احلايل 
خالل  من  هذا  جمتمعه  تطور 
ال�شباب  من  الكثري  اأن  نراه  ما 
و  ينجذبون   الزهور  عمر  يف 
اإىل  و  الكتب  قراءة  اإىل  مييلون 
الكتابة و حبهم ملختلف الفنون 
كامل�رشح ، الر�شم ، املو�شيقى 
رفع  يف  ت�شاهم  كلها  فهي   ...

م�شتوى الثقافة يف اجلزائر

الكتاب  يف  راأيك  ما 
والأدباء؟

هو:  واالأدباء  الكتاب  يف  راأيي 
�شخ�شية  بناء  ا�شتطاعوا  اأنهم 
كتاباتهم  خالل  من  املتلقي 
الهادفة التي تبني دائما اجلانب 

امل�رشق الذي يوؤدي اإىل حتفيز 
نحو  اأكرث  للتقدم  القارئ 

االأمام.

طموحاتك  هي  ما 
م�ستوى  على  ال�سخ�سية 

الكتابة؟

اإىل  بكتاباتي  اأحلق  اأن  اأريد 
االأدب  جمال  يف  بعيد  مدى 
يف  تغيري  الإحداث  العربي 
من  للخروج  ال�شباب  �شلوك 
و  بالت�شاوؤم  املليء  تفكريهم 
مليئا  دربا  ن�شق  لكي  الياأ�ص 

بالنجاح و االأمل

كلمة اأخرية للقارئ...

عزيزي القارئ ا�شع بني يديك 
�شطورا حتمل كل معاين احلب 
اإىل درجة عالية  لت�شمو  واالأمل 
لتحقيق  بالنف�ص  الثقة  من 
مزجت  خواطر  الأنها  امانيك 
جانب  التنمية   جانب  بني 
ناجحا  �شخ�شا  لتغدو  التحفيز 

يعتمد عليه يف امل�شتقبل.

الكاتبة م�سما�س هبة اهلل ليومية "الو�سط" 

الإيجابية الطاقة  من  الأمل" جرعات  "�صانعة 
م�سما�س هبة اهلل 16 �سنة من ولية تيبازة بلدية القليعة طالبة ثانوي جذع م�سرتك اأداب، �ساحبة كتاب "�سانعة الأمل" هواياتها  الكتابة و حب 

املطالعة هدفها من الكتاب  ن�سر روح الأمل و التفاوؤل يف ذات كل حزين ليغدو طموحا حمبا للحياة.

عبا�س بن فرنا�س... الطائر الذي ن�صي ذيله؟ !
بقلم : ال�ساعر وال�سحفي 
اجلزائري جمال ن�سراهلل

بن  عبا�ص  هو  اليوم  �شديقنا 
ميالدية  عام810  املولود  فرنا�ص 
ببلدة  وبال�شبط  تاكرنا  باإقليم 
رندة االأندل�شية ) اإ�شبانيا اليوم(من 

اأ�رشة اأ�شولها اأمازيغية 
اأيام  االأموية  الدولة  حكم  .اإبان 
وابنه  ه�شام  بن  احلكم  حكم  
هذه  على  واأطلق  الرحمن  عبد 
حكيم  ا�شم  العبقرية  ال�شخ�شية 
اكت�شافاته  تعدد  نظري  االأندل�ص 
�شاعرا  كان  الأنه  واخرتاعاته 
من  طبيبا  وكذلك  للعود  و�شاربا 
مائية  ل�شاعة  ت�شميمه  بينها 
حتديد  عملها  بامليقاتة  �ُشميت 
و�شناعته  الغرب  من  ال�رشق 
احلجارة  من  ال�شفاف  للزجاج  
الطبية.  النظارات  وكذلك 
حرب  قلم  اأول  �شنع  اأنه  كما 
عن  يعمل  والذي  التاريخ  يف 
له  االأ�شطوانة...يوجد  طريق 
بالعا�شمة  متثال  ال�شاعة  حلد 
عليه  اأطلقت  وكذلك  بغداد... 
الف�شائية ا�شمه على  نا�شا  وكالة 
اإحدى فوهات االأقمار... مل ي�شلم 
عبا�ص من و�شاية احل�شاد والعذال  
بالكفر  بدوره  اأتهم  حتى  اأيامه 
والزندقة فتمت حماكمته باإحدى 
امل�شاجد علنا ثم تربئته...وتقول 
املراجع باأن �شقوطه على ظهره 
هي  له  طريان  حماولة  اأول  يف 
بعد   فيما  وعجلت  ت�شببت   التي 

بوفاته �شنة887.
هي  اللفتة  هذه  يهمنا يف  ما  كل 

االأفكار التي �شبقت م�رشوعه يف 
الطريان... فحتى وهو اأخفق يف 
والباحثني.  العلماء  فاإن  التحليق 
اأكرب  ي�شنفون هذه املحاولة من 
اجنازات الب�رشية قبل  اأن يجيئا 
اخرتعا  اللذان  رايت  االأخوين 
ذاتها  حد  يف  فالفكرة  الطائرة. 
جوهرية .وتنبئ عن عقل طموح 
حملت  لالأ�شف  لكنها  جامح.. 
معها نك�شة الن�شيان ..بحيث ويف 
الوقت الذي �شنع عبا�ص جناحني 
باحلرير.  ولفهما  القما�ص  من 
الذيل.  قيمة  متاما  تنا�شى 
الطريان  علماء  اعتربه  والذي 
فيما بعد ركيزة اأ�شا�شية للطائرة 
كانت  يوم  الهبوط   حاولت  كلما 
االكت�شافات على قدم و�شاق.... 
ي�شع  مل  االأ�شا�ص  هذا  وعلى 
الفيزيائية. احل�شابات  عبا�ص 
ف�شقط وهوى �رشيعا مثلما �شعد 
يف  لك�رش  وتعر�ص  �رشيعا  وحلق 
اخللفية....  عظامه  اإحدى 
قيمة  هو  قلنا  كما  مايهمنا  كل 
ثقافتنا  يف  يعترب  والذي  الذيل 
بال�شيء  واأبدا  دائما  العربية 
املهم..  وغري  والهنينّ  امل�شني 
ال  منقو�شا  �شيئا  دوما  ونعتربه 
بالعك�ص..الذيل  له...لكنه  اأهمية 
الفوقي  التوازن   يحقق  من  هو 
االإقالع  يحقق  هو  كما  والتحتي 
التاأمل  يف  واال�شتمرار  ال�شليم 
ربانية  حكمة  ذلك  ويف  والتمتع 
يخلق  مل  الذي  القدير  للقادر 
ذي  وهو  اإال  االأر�ص  يف  جزءا 
اأهمية ...ولناأخذ هذا من جانب 
الذين  كل  اأوال....بحيث  �شيا�شي 

كانت  �شيا�شيا  روا  وعمنّ جنحوا 
موؤثرة  وفعالة  قوية  اأذيال  لهم 
فقط  التاريخ  باب  من  وجنحوا 
والذي يف اأغلب االأحايني ال يفرق 
اأي  .مبعنى  واخلري  ال�رش  بني 
قوته  قائد �رش  اأو  �شيا�شي  زعيم 
الذين  واأذياله  حا�شيته  يف  تكمن 
بل  وال�شند  املرجعية  له  ميثلون 
املكوث  من  ميكنه  الذي  الوعاء 
وكذلك  ؟!  اأكرث  واخللود  اأطول 
امل�شوؤوليات  �شماء  يف  التحليق 
ال�شواهد  من  قدر  اأكرب  و�شناعة 
التاريخية...ماذا لو اأن عبا�ص بن 
فرنا�ص تذكر يف زمانه  اأي وهو 
ي�شع  اأن  للتحليق  نف�شه  ز  يجهنّ
له  يكن  اأمل  ؟ا   الذيل  ح�شابات 
و�شار  الطيور  مثل  اأن طار فعال 
اخرتاع الطائرة من �شلب عربي 
قح ...قبل اأن ياأتي بعده ال االإخوة 
هذا  بيكون   والبروغر  رايت 
معروف  هو  كما  والذي  االأخري 
جاء بعد400�شنة من وفاة عبا�ص 
اآلة تطري كاملة وجاهزة  ويخرتع 
بكل املوا�شفات... اإنها اإذا ثقافة 
اإهمال اجلزئيات التي تعترب مر�شا 
فكريا الزم والزال الكثري من العقول 
يف  امل�شتغلة  تلك  خا�شة  العربية 
واالأدبية  والفنية  املعرفية  احلقول 
لطاملا  الريا�شية...لهذا  وحتى 
املعلقني  اأفواه  من  ن�شمع  بقينا 
الريا�شيني اأن هذه املقابلة اأو تلك 
تُلعب على جزئيات �شغرية ...ولهذا 
ال  الغربي  العقل  علينا  تفوق  وذاك 
ل�شيء �شوى اأنه دقيق...وال يخو�ص 
التجارب العلنية اإال اإذا اأح�ص اأنه لن 
�شعف  نقطة  اأو  عرثة  وراءه  يرتك 

العربي  العقل  ...هل  عليه  حُت�شب 
متنا�ص  هو  اأم  احلد  لهذا  مت�شارع 
لي�ص  الربوز  وراء  الهثا  ومتهافت 
ال�شاعة... حلد  ندري  اإال....لي�ص 
الطريان  حماولة  عملية  متت  كيف 
يف  متت  ..هل  فرنا�ص  بن  لعبا�ص 
�رشية اأم هي حماولة علنية  . اأ�شهد 
عليها اجلميع  ؟! واالأكيد اأن الراأي 
االأخري هو االأ�شح واإال من الذي نقل 
نعرفها  حتى  لنا  و�شجلها  اأطوارها 
اليوم...نقول اأخريا اأن العلماء العرب 
م�شكلتهم اأنها مل يبدعوا يف الفيزياء 
من  املهم  اجلانب  هذا  واهملوا 
العلوم الأنه االأقرب للواقع والواقعية 
.وهذه  والعقالنية  للعقل  وكذلك 
..و  واالأخرية  االأوىل  �شعفهم  نقطة 
منه ظلت هذه االآفة تالزمهم حتى 
اليوم.. عك�ص االأوربيني الذي تفقوا 
هذا  يف  عقولهم  واأعملوا  جيدا 
املجال..بناء وحتكيما على قوانني 
منطقيني  �شاروا  الكون..ومنه 
وتدبرا  اإدراكا  منا  واأو�شع  اأف�شل 
..عك�شنا متاما ممن بقيت جهودنا 
حتى  واخليال  التجريد  على  تتكئ 
جمرد  والذي  اخليال  على  نقول  ال 
و  اإال  الواقع  اأر�ص  اإىل  نزل  اإن  ما 
وجمرد  مكتمل  وغري  منقو�شا  بدا 
تاأويالت...الذيل اإذا حماية و�شيانة 
لي�ص لالأعرا�ص فقط واإمنا لالأفكار 
وحماية  والتطلعات...  وامل�شاريع 
لر�شا الكون... وحينما ن�شي عبا�ص 
يدفع  راح  الذيل  وح�شابات  اأهمية 
حياته...فكم  ثمن  ذلك  مبوجب 
من  لفار�ص  وكم  هفوة  من  لعامل 
عرثة. يوم يب�رش فقط وال يتب�رش 

ويوم يتح�رش وينك�رش. 

افتتاح البوابات اجلديدة ملعبد 
الأق�صر الأثري بجنوب م�صر

واالآثار  ال�شياحة  وزير  افتتح 
البوابات  العناين،  خالد  امل�رشي 
االأثري،  االأق�رش  ملعبد  اجلديدة 
�شممت  والتي  النيل  نهر  على 
الب�رشية  الهوية  مع  يتنا�شب  مبا 
التي  االأق�رش،  ملدينة  اجلديدة 
املقابر  مئات  جنباتها  بني  ت�شم 
�شيدها  التي  املعابد  وع�رشات 
امل�رشيون القدامى. واأعلن الوزير 
امل�رشي، يف ت�رشيحات �شحافية 
لالأق�رش  اأم�ص  اأول  زيارته   خالل 
من   %85 تنفيذ  من  "االنتهاء 
اأعمال املرحلة االأوىل من عنا�رش 
للمدينة،  الب�رشية  الهوية  م�رشوع 
واالأق�رش،  الكرنك،  مبعابد  وذلك 
وطريق الكبا�ص، فيما تاأتي معابد 
الغربي  والرب  طيبة،  جبانة  مقابر 
ملدينة االأق�رش يف املرحلة الثانية 
العام  انطلق  الذي  امل�رشوع  من 

املا�شي".
اجلديدة  "البوابات  اأن  واأ�شاف 
مداخل  لت�شاهي  اأقيمت  املميزة 
العامل،  حول  ال�شياحية  املعامل 
الطراز  على  م�شممة  وهي 
ممزوجة  املميز  التاريخي 

الهوية  م�رشوع  يف  باحلداثة 
ال�شياحة  وزير  وتفقد  الب�رشية"، 
واالآثار يرافقه اأمني عام املجل�ص 
م�شطفى  امل�رشية  لالآثار  االأعلى 
واحلماية  الرتميم  اأعمال  وزيري 
يف ال�رشح الغربي مبعبد االأق�رش.

ومن جانبه، اأ�شار وزيري اإىل العمل 
اأجزاء  وترميم  جتميع  على  حالياً 
يف  الثاين،  رم�شي�ص  امللك  متثال 
االأول مبعبد  للفناء  الغربية  اجلهة 
 7 ارتفاعه  يبلغ  والذي  االأق�رش، 
امل�رشوع  طناً،   65 ويزن  اأمتار، 
م�رشي،  اأثرى  فريق  ينفذه  الذي 
احتفاالت  خالل  افتتاحه  وينتظر 
يف  العاملي  الرتاث  بيوم  م�رش 

اأفريل املقبل.
تنفيذ  من  "االنتهاء  اأن  واأعلن 
وترميم  جمع  اأعمال  من   %95
م�رشوع  وتنفيذ  التمثال،  اأجزاء 
متكن  وممرات  مداخل  لتجهيز 
والب�رشية  احلركية  االإعاقة  ذوي 
االأثرية  االأق�رش  معابد  زيارة  من 
ب�شهولة وي�رش، اإ�شافًة اإىل لوحات 
اإر�شادية لذوي االإعاقة ال�شمعية".

 وكالت 
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ينظم ق�سم الفل�سفة التابع جلامعة باجي خمتار بعنابة ملتقى وطني بعنوان » فرانز فانون جدل 
الفل�سفة والثورة« وهذا  بالتعاون مع اجلمعية اجلزائرية للدرا�سات الفل�سفية يومي9 و10  نوفمرب 

. بزاز  الكرمي  عبد  مب�سمع    2020
حكيم مالك 

موقع متقدم لفانون 
يف الدرا�سات ما بعد 

الكولونيالية

�أن  �لفعالية   هذه  منظمو  و�أكد   
فر�نز فانون) 1925- 1961 ( ي�شغل  
ما  �لدر��شات  يف  متقدما  موقعا 
�لنقد  ومقاربات  �لكولونيالية  بعد 
ذلك  يعطي  ما  وكثري�  �لثقايف 
جانب مهم من فكره ،  وهو �جلانب 
�لنظرية  باملرجعيات  �ملتعلق 
توؤطر  �لتي  �لفل�شفية  و�ملفاهيم 
�لفل�شفة  در�س  �أنه  خا�شة  فكره 
للمقوالت  ح�شيفا  ناقد�   وكان 
 ، �حلديثة  �لغربية  �لفل�شفية 
باحلو�ر�ت  ن�شو�شه  وتر�شح 
�ملعرفية  و�ل�شجاالت   �لنقدية 
�لتي خا�شها مع فال�شفة �حلد�ثة 
ومابعد �حلد�ثة على �خل�شو�س ، 
وكانط    نيت�شه  و  هيغل  �أمثال   من 
ومارك�س ومريلوبونتي وجاك الكان 

و�أنطونيو  وفرويد  �رندت   وحنة 
ومي�شيل  دريد�  وجاك  غر�م�شي  
فوكو  وغريهم  حيث كان �لغر�س 
�لفل�شفة  مع  �لنقدي   حو�ره  من 
هو �شحب �إ�شكالياتها  من �شيغها 
مو�ءمتها  مدى  وبحث  �لنظرية 
وغري  �لغربي  �الإن�شاين  �لو�قع  مع 
�لغربي  وعليه ففي حو�ر �لنقدي 
�لفل�شفية   �لتيار�ت  من  عديد  مع 
�لغربية ك�شف عن حدود �خلطاب 
�لفل�شفي �لغربي ،  و�أزمة �الإن�شانية 

�لغربية ذ�ت �ملعايري �ملزدوجة. 

عالقة فرانز فانون بعبان 
رم�سان وبالثورة التحريرية

كما �أن جتربة فانون يف م�شت�شفى 
من  مكنته  ما  �رسعان  �لبليدة 
  « �الأبي�س  �خلطاأ    « معرفة 
�لتحريرية  بالثورة  �لتحاقه  وكان 
عالقته  طريق  عن  �جلز�ئرية 
ح�شول  يف  �شببا  رم�شان  بعبان 
م�شاره  يف  �رسيع  فكري  تطور 

مابني  ففي  و�لن�شايل   �ملعريف 
مرحلة  من  �نتقل  و1961   1952
�لتمرد �لفكري  على �لزنوجة �إىل 
على  �الأممية   ثم  �لوطنية   �لثورة 

م�شتوى �لعامل �لثالث .
 

فرانز فانون يف الثقافة 
العربية

�مللتقى  هذ�  حماور  وت�شم 
�ل�شوء  ي�شلط  �لذي  �لوطني  
 ( و�لفل�شفة  فانون  فر�نز  على 
�ملارك�شية  �لهيغلية،   ، �لوجودية 
و�إ�شكالية   )... و�لفينومنولوجية 
�العرت�ف،   ، �لهوية   ( �لزنوجة 
�لنف�س   وعلم  �الأخر...(   �لهجنة، 
و�لطب  �لنف�شي  )و�لتحليل 
�لعنف  و�إ�شكالية  �لنف�شي..( 
وق�شايا  و�ملقاومة  و�لتحرر 
�لفعل،  وفل�شفة  و�لتقنية  �لن�شوية 
�لعربية:  �لثقافة  يف  وفانون 
�مل�شاألة   ، �الإيديولوجي  �خلطاب 

�لوطنية ، �الإن�شانية �جلديدة .

لهذ�  �لعلمية  �لهيئة  وتتكون 
�أ.د  �ل�رسيف  �لرئي�س  من  �مللتقى 
وحيدة �شعدي ، عميدة كلية �الآد�ب 
و�الجتماعية  �الإن�شانية  و�لعلوم 
عنابة   ، خمتار  باجي  جامعة   ،
كيحل    م�شطفى  و�الأ�شتاذ      ،
للجنة  رئي�شا  �جلامعة  نف�س  من 
�لعلمية لهذ� �مللتقى ومن �أع�شاء 
هذه �للجنة  نخبة من �لدكاترة من 
�آ�شيا   و�عر   : وهم  عنابة  جامعة 
بر��شد  �لدين،  ن�رس  �رس�ي  وبن 
بخدة ، هناء عاليل ودودي عمر�ن 
�للجنة  ويرت�أ�س  م�شيعد  ونبيل 
�لعلمية  �لفعالية  لهذه  �لتنظيمية 
رئي�س  خليف  بن  مالك  �الأ�شتاذ 
ق�شم �لفل�شفة    ومن  �أع�شاء هذه 
�للجنة  نخبة من �الأ�شاتذة كعالقي 
عبد �للطيف ومينار حممد ومانع 
وبرو�ل  ليندة  و�شياد  �أح�شن 
وخلفاوي  حورية  وح�شيني  جمال 
وليتيم فاطمة  و�قية  حياة ومغزي 

�لزهر�ء .
 ولقد تاأ�ش�س ق�شم �لفل�شفة �لتابع 

�الإن�شانية  و�لعلوم  �الآد�ب  لكلية 
و�الجتماعية  وجامعة باجي خمتار 
�جلامعي  �ملو�شم  خالل  بعنابة 
م�شتقلة  ب�شفة   2007-  2006
ور�شمية مع �إدر�جه د�خل �لهيكلة 
و�لعلوم  �الآد�ب  كلية  مع  �جلديدة 
يعتمد  و�الجتماعية.  �الإن�شانية 
على  �أ�شا�شا  �لتكوين  يف  �لق�شم 
نظام ل.م.د حيث تخرجت �لدفعة 
روؤية  ومن  �الأوىل2008-2007. 
هذ� �لق�شم در��شة تقوميية علمية 
و  �مل�شمون  ناحية  من  للفل�شفة 
�ملنهج �لتعليمي ور�شالته �الرتقاء 

مب  �جلامعي  �لفل�شفي  بالدر�س 
يحقق �لكفاءة و �جلود ة يف كل ما 
يت�شل بالعملية �لتعليمية ) �الأ�شتاذ، 
�ملقايي�س   ، �ملكتبة   ، �لطالب 
�ملدر�شة ، �أطروحات �لتخرج…( 
وتتمثل �أهد�فه يف تطوير م�رسوع 
�للي�شان�س و�قرت�ح م�شاريع جديدة 
يف �ملا�شرت و �لدكتور�ه  و حت�شني 
�الأد�ء �لبيد�غوجي لق�شم �لفل�شفة 
جوهر  �لفل�شفة  طالب  �إك�شاب 
�الأ�شكلة   ( �لفل�شفية  �لفعالية 
�لنقد   – �لرتكيب   – –�لتحليل 

–�ال�شتنتاج – �لت�شاوؤل…..(.

» فرانز فانون جدل الفل�سفة والثورة 
»مو�سوع ملتقى وطني بجامعة عنابة

يومي 9و10 نوفمرب 2020

�مل�رسي  �الإ�شالمي  �ملفكر  تويف 
حممد  �لعلماء،  كبار  هيئة  وع�شو 
 89 عن  �جلمعة،  م�شاء  عمارة، 
�مل�رسية  �لعا�شمة  يف  عاماً، 
مع  وجيزة  رحلة  بعد  �لقاهرة 

�ملر�س.
�ملتوفى  و�أعلن خالد عمارة جنل 
على  ح�شابه  عرب  من�شور  يف 
في�شبوك: »تويف �أبي رحمه �هلل بعد 
فرتة مر�س ق�شرية مل تتعد ثالثة 

�أ�شابيع«.
يف  �هلل  رحمه  �أبي  »تويف  و�أ�شاف 
معاناة،  �أو  �أمل  �أي  وبدون  هدوء 
ويدعو  �ل�شغرية  �أ�رسته  به  حتيط 
و�أحفاده  �أوالده  ولكل  الأمي 
منهم:  و�حد  لكل  وقال  و�أحبابه، 

�أحبك.. و�أنا ر��س عنك«.
وو�شل جثمان �لر�حل ظهر  �أم�س 
�ل�شبت �إىل م�شجد �حلمد بالتجمع 
ت�شييعه  بالقاهرة،  ومت  �خلام�س، 
�لتابعة  »�رسوة«  قريته  يف  ودفنه 
كفر  حمافظة  يف  قلني  ملركز 

�ل�شيخ« )�شمال(، بح�شب جنله.
مو�ليد  من  �لر�حل  و�ملفكر 
قلني  بقرية   ،1931 دي�شمرب   8
ح�شل  �ل�شيخ.  كفر  مبحافظة 
�لعربية  �للغة  يف  �للي�شان�س  على 
من   1965 �الإ�شالمية  و�لعلوم 
�لقاهرة.  بجامعة  �لعلوم  د�ر  كلية 
يف  �ملاج�شتري  على  ح�شل  ثم 
تخ�ش�س  �الإ�شالمية  �لعلوم 

فل�شفة �إ�شالمية من �لكلية نف�شها 
يف  �لدكتور�ه  وعلى   ،1970 عام 
�الخت�شا�س ذ�ته عام1975. و�شغل 
ع�شو  منها  منا�شب  عدة  عمارة 
جممع �لبحوث �الإ�شالمية باالأزهر 
ملجلة  حترير  ورئي�س  �ل�رسيف، 
�لعلماء  كبار  هيئة  وع�شو  �الأزهر، 
باالأزهر �ل�رسيف، كما كان ع�شو� 
باللجنة �لتاأ�شي�شية لد�شتور 2012.

�الإ�شالم  موؤلفاته:  �أهم  ومن 
�ملارك�شي  �لتف�شري  و�لتعددية، 
وم�شكلة  �ملعتزلة  لالإ�شالم، 
�ملنهج  معامل  �الإن�شانية،  �حلرية 
و�مل�شتقبل،  �الإ�شالم  �الإ�شالمي، 
�لعرب  معارك  �شبتمرب،  قارعة 
على  �جلديدة  �لغارة  �لغز�ة،  �شد 
�الإ�شالم. كما �ألف كتباً عن �أعالم 
�لدكتور  مثل:  �الإ�شالمي  �لتجديد 
با�شا،  �ل�شنهوري  �لرز�ق  عبد 
ور�شيد  �لغز�يل،  حممد  و�ل�شيخ 
ر�شا، وخري �لدين �لتون�شي، و�شيد 
عن  وكتب  �لبنا.  وح�شن  قطب، 
�لقدمية  �الإ�شالمي  �لفكر  تيار�ت 
�لرت�ث  �أعالم  وعن  و�حلديثة 
و�حل�شن  �لدم�شقي،  غيالن  مثل 
يف  موؤلفاته  �أو�خر  من  �لب�رسي. 
�لديني  �خلطاب  �حلديث:  �لفكر 
و�لتبديل  �الإ�شالمي  �لتجديد  بني 
و�الإ�شالم..  و�لغرب  �الأمريكاين، 

�أين �خلطاأ و�أين �ل�شو�ب؟
اإ�سطنبول/ الأنا�سول

�لوطني  �ملركز  موؤخر�  �أ�شدر 
للبحث يف علم �الآثار �لعدد �لثاين 
 )NAA( �أ«  �أ  »�أن  جملة  من 
�إياه ملو�شوع علم �الآثار  خم�ش�شا 

�ملغمور باملياه.
�ملجلة  لهذه  �لثاين  �لعدد  وركز 
باملياه  �ملغمور  �الآثار  علم  على 
�لدر��شات  من  فرعا  يعد  �لذي 
معرفة  من  »متكن  �لتي  �الأثرية 
�لقدمي �ملرتبط  �لب�رسي  �لن�شاط 

باملياه و�لبحار«.
تناولها  �لتي  �ملو��شيع  بني  ومن 

لعام  �ليوني�شكو  �تفاقية  �لعدد 
�لرت�ث  بحماية  �ملتعلقة   2001
و�لهادفة  باملياه  �ملغمور  �لثقايف 
�لثقايف  �لرت�ث  وحفظ  لتثمني 
وهي  باملياه،  �ملغمور  �لعاملي 
�أكرث  عليها  وقعت  دولية  �تفاقية 
�لتي  �جلز�ئر  بينها  دولة   60 من 

�ن�شمت لها يف 2015.
�الآثار  من  �لكثري  �جلز�ئر  وت�شم 
طول  على  باملياه  �ملغمورة 
تعود  �ملتو�شطية  �شو�حلها 
كالفينيقية  خمتلفة  زمنية  حلقب 

يف  �أنها  غري  و�لرتكية  و�لرومانية 
جمملها غري مثمنة وفقا للخرب�ء.

�ل�شوء  �لعدد  هذ�  �أي�شا  و�شلط 
كما  لتيبازة  �الأثري  �مليناء  على 
�الإيطايل  �لباحث  مع  بحو�ر  متيز 
�الأثار  علم  حول  فوتز�تي  لويجي 
ن�رست  كما  باملياه.  �ملغمور 
�ملجلة مقاالت �أخرى عامة حول 
حول  ملف  غر�ر  على  �الآثار  علم 
نور«  بن  »جمعي  �لقدمي  �ملوقع 
حول  و�آخر  بوعريريج  برج  بوالية 
�أثري  مبوقع  �أثرية  بقايا  �كت�شاف 

ببلدية تاجنانت بوالية ميلة.
للبحث يف  �لوطني  تاأ�ش�س �ملركز 
 ،2005 يف   CNRA �الآثار  علم 
طابع  ذ�ت  عمومية  موؤ�ش�شة  وهو 
لوز�رة  تابع  وتكنولوجي  علمي 
بحوث  �إجر�ء  ومهمته  �لثقافة 
ودر��شات يف علم �الآثار و��شتغالل 
عن  �لناجمة  �لنتائج  خمتلف 
يف  �مل�شاركة  �إىل  باالإ�شافة  ذلك، 
وفقا  �لوقائية،  �الأثرية  �لعمليات 

ملوقعه �الإلكرتوين.
 وكالت 

�جلغر�فيا �ل�شيا�شية و�جليوبوليتيك 
غري  لكنهما  مرت�بطان  علمان 
�ل�شيا�شة  يحدد  فاالأول  متطابقني 
للدولة ويدر�س مقومات  �لد�خلية 
للتاأثري يف  �لقوة بينما يتجه �لثاين 
ويدر�س  �خلارجية  �لدولة  �شيا�شة 

فل�شفة �لقوة.
�لدول(  تفكر  )كيف  كتاب  ويقدم 
�لدكتور�ن  �أعده  على �شورة بحث 
جيغ  ينغ  ما  �لدين  جمال  �شعيد 
و�شاهر ��شماعيل �ل�شاهر در��شات 
�خلطاأ  ليك�شف  منهجية وخمت�شة 
يف �جلمع بني م�شطلحي �جلغر�فيا 

معتمد�ً  و�جليوبوليتيك  �ل�شيا�شية 
منهجي  وتطبيق  وثائق  على 
للتفريق بينهما ب�شفتهما خمتلفني 

يف �لفكر و�ملعنى.
بح�شب  �جليوبوليتيك  ويعمل 
�جلغر�فيا  توظيف  على  �لكتاب 
يخدم  مبا  للدولة  �ل�شيا�شية 
ويقوي  حدودها  خارج  م�شاحلها 
ودولياً  �إقليمياً  ومركزها  نفوذها 
كما ي�شعى لر�شم �شورة �لدولة يف 

�مل�شتقبل.
غري �أن كاًل من �جلغر�فيا �ل�شيا�شية 
ت�شاعد�ن  �أد�تان  و�جليوبوليتيك 

�لدولة على تثبيت وجودها و�لدفع 
الأنهما  لالأمام  تطورها  بعجلة 
ينطلقان من فهم و��شتثمار ثو�بت 

و�أ�ش�س ومقومات كل دولة.
�لدكتور  �عترب  �لكتاب  وحول 
ر�شالن عالء �لدين لـ �شانا �أن هذ� 
�رسورة  هو  �لدر��شات  من  �لنوع 
ملحة لت�شليط �ل�شوء على كثري من 
�لغمو�س �لذي يكتنف م�شطلحات 
وال  �ل�شيا�شي  �لفكر  علوم  تخ�س 
حيث  �لر�هنة  �ملرحلة  يف  �شيما 
�إعالمياً  �لباحثني  من  كثري  يظهر 
م�شطلحات  يقدمون  �لذين 

�أو يف  مغلوطة  تكون  قد  وعبار�ت 
غري مكانها.

جمال  �شعيد  �لدكتور  �أن  يذكر 
ق�شم  رئي�س  جينغ  ينغ  ما  �لدين 
يات  �لعربية يف جامعة �شن  �للغة 
�شاهر  �لدكتور  �أما  �ل�شينية  �شني 
�لكتاب  �حتاد  ع�شو  فهو  �ل�شاهر 
�ملوؤلفات  من  �لعديد  له  �لعرب 
منها )�أولويات �ل�شيا�شة �خلارجية 
�أيلول   11 �أحد�ث  بعد  �الأمريكية 
�لدولة  جائزة  على  وحائز   )2001

�لت�شجيعية لعام 2019.
 وكالت 

عن املركز الوطني للبحث يف علم الآثار 

�سدور العدد الثاين ملجلة »اأن اأ اأ« لعلم الآثار املغمور باملياه

تاأليف الدكتور �سعيد جمال الدين ما ينغ جينغ

)كيف تفكر الدول(… كتاب مييز الفوارق بني اجلغرافيا 
ال�سيا�سية واجليوبوليتيك

�ساحب كتاب »الإ�سالم والتعددية« 

وفاة املفكر الإ�سالمي حممد 
عمارة عن 89 عاما
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ما اأ�سباب تزايد �سرطان الرئة 

بني الن�ساء ح�سرا؟

يرتبط �رسطان الرئة ب�صكل وثيق مع التدخني، ولكن ن�صبة الإ�صابة به 
ارتفعت ب�صكل ملحوظ بني اأو�صاط الن�صاء، بينما ترتاجع �صنويا عند 
الرئة بن�صبة %27  الن�صاء امل�صابات ب�رسطان  اأعداد  الرجال وتزداد 

�صنويا، يف حني تتناق�ص اأعداد الرجال امل�صابني يف كل عام.
بني  الإ�صابة  ن�صب  تفاوت  حول  دقيقا  تف�صريا  العلماء  ميلك  ول 
النووي  احلم�ص  تاأثر  اإىل  غالبا  ال�صبب  يرجعون  لكنهم  اجلن�صني، 
لدى الإناث ب�صكل اأكرب واأو�صع مبكونات احرتاق التبغ، باملقارنة مع 
احلم�ص النووي للذكور وكذلك يرجع بع�ص العلماء ال�صبب اإىل ازدياد 
اأعداد الن�صاء املدخنات يف القرن احلادي والع�رسين باملقارنة مع 
القرن الع�رسين، حيث يزداد عدد املدخنات طردا مع درجة امل�صاواة 
بني اجلن�صني يف اأي جمتمع. ومبعنى اآخر، كلما كان دور املراأة معززا 
يف جمتمعها، ارتفعت ن�صبة املدخنات يف ذلك املجتمع. كما نالحظ 
اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�صب املدخنني بني اجلن�صني، ففي 
اأما يف  الوليات املتحدة يدخن 22% من الرجال و15% من الن�صاء. 
اأ�صرتاليا فتبلغ الن�صبة 19% للذكور و13% بني الإناث. ويعترب �رسطان 
مليون   1.8 حوايل  به  ي�صاب  اإذ  انت�صارا،  ال�رسطانات  اأكرث  الرئة 
النامية. كما  �صخ�ص يف كل عام، 58% من احلالت تظهر يف الدول 

ي�صاب به 230 األف �صخ�ص �صنويا، يف الوليات املتحدة منفردة. 

خطر حقيقي يرتب�ص مبن 
ي�سعرون مبرارة القهوة!

مبرارة  ي�صعر  الذي  اأن  بن�صلفانيا  ولية  جامعة  من  علماء  اأكد 
لالإ�صابة  عر�صة  اأكرث  الداكنة،  وال�صوكولتة  والقهوة  الربوكلي 
على  املواد  هذه  وحتتوي  بها  ي�صعر  ل  مبن  مقارنة  بال�رسطان 
الذي   »phenylthiocarbamide« تيوكارباميد  فينيل  مركب 
مينحها املذاق املر، ويختلف النا�ص يف قدرتهم على الإح�صا�ص 
به، مع العلم اأن القدرة على ال�صعور بطعم هذا املركب قد تنتقل 
وراثيا وتابع الباحثون على مدى 20 �صنة احلالة ال�صحية لـ 5500 
الن�صاء  اأن  العلماء  وا�صتنتج  عاما.   60 فوق  عمرهن  بريطانية 
ي�صنب  ما  نادرا  املركب  هذا  بطعم  نهائيا  ي�صعرن  ل  اللواتي 
اإ�صابة من �صعرن باملرارة  بال�رسطان، والعك�ص �صحيح، فخطر 
خفيفة  مرارة  تذوقن  اللواتي  اأما   ،%58 بن�صبة  ارتفع  بال�رسطان 
فكن اأكرث عر�صة للمر�ص بن�صبة 40% مقارنة بالذين ل ي�صعرون 

بها نهائيا.
ل  املرارة،  بطعم  ي�صعرون  الذين  النا�ص  اأن  العلماء  ويفرت�ص 
مواد  على  املحتوية  الداكنة  وال�صوكولتة  الربوكلي  يتناولون 
م�صادة لالأك�صدة ومواد اأخرى م�صادة لل�رسطان، لذلك هم اأكرث 

عر�صة لالإ�صابة باملر�ص.

مادة غذائية متنع الإ�سابة 
بال�سرطان وتوقف منوه!

وجد علماء اأمريكيون اأن تناول اأحما�ص دهنية من نوع معني ميكن 
اأن مينع الإ�صابة بال�رسطان واأن يوقف انت�صاره اأي�صا ون�رست جملة 
اأوميغا  تناول  فائدة  على  اأكدوا  العلماء  اأن   »MedicalXpress«
لدى  وجدت  اإن  وتطورها  اخلبيثة  بالأورام  الإ�صابة  لتفادي   3

الإن�صان.
اإنتاج  على  اجل�صم  ي�صاعد   3 اأوميغا  تناول  اإن  اخلرباء،  وقال 
الكانابينويد والإيبوك�صيدات خالل عملية التمثيل الغذائي )الأي�ص(. 
بتن�صيط  اأنتجها اجل�صم  التي  الكيميائية،  و�صاعدت هذه املركبات 
التجارب،  فئران  لدى  ال�رسطانية  اخلاليا  قتل  على   ،3 اأوميغا  من 
�رسطانية  باأن�صجة  مرتبطة  جديدة  دموية  اأوعية  تكوين  واأبطاأت 
كما اأن الكانابينويد والإيبوك�صيدات، قمعت هجرة اخلاليا امل�صابة 
امل�صاعفات  واأوقفت  اجل�صم  يف  اأخرى  اأن�صجة  اإىل  بال�رسطان 
املاأكولت  اأن  يذكر  عادة  ال�رسطان  مر�ص  ي�صببها  التي  اخلطرية 

البحرية وبذور الكتان تعد من اأهم م�صادر اأوميغا 3.  

فريو�ص كورونا اجلديد اأكرث من الأنفلونزا؟
بني  املقارنة  للبع�ص  يحلو 
اجلديد  كورونا  فريو�ص 
الأنفلونزا  وموجات 
وباء  فالأنفلونزا  ال�صديدة. 
مميت وميكن يوؤدي اإىل وفاة 
ماليني  واإ�صابة  اآلف  عدة 
تف�صيه  حالة  يف  الب�رس،  من 
فالعامل  ذلك  ورغم  ب�صدة، 
مرتبك جراء تف�صي فريو�ص 

كورونا. ملاذا؟
يف �صياق الوقاية ال�صاملة من 
الوباء، قامت ال�صني بتطويق 
ال�صكان،  مليونية  مدن 
جماورة  دول  واأغلقت 
بعزل  وقامت  حدودها، 

امل�صابني
هناك هموم تربر الإجراءات 
الفورية التي اتخذتها كثري من 
الدول للت�صدي لوباء كورونا، 
عواطف  اأي�صا  هناك  ولكن 
وَدّ  وراءها.  تقف  وانفعالت 
عاود  لو  املعنيون  اخلرباء 
الختفاء،  اجلديد  الفريو�ص 
خالل  من  ي�صعون  حيث 
املمكنة  الإجراءات  جميع 
مميتة  جرثومة  انت�صار  ملنع 

�صكان  بني  وتوطنها  جديدة 
العامل.

روبرت  معهد  اأن خرباء  كما 
منع  اأن  يرون  الأملاين  كوخ 
ا�صتقرار هذا الفريو�ص لدى 
حا�صم، حمذرين  اأمر  الب�رس 
ذلك  النجاح يف  اأن عدم  من 
فريو�ص  وجود  اإىل  �صيوؤدي 
يف  يت�صبب  اأن  ميكن  اآخر 
للجهاز  ج�صيمة  اأمرا�ص 

اأو�صحت  ح�صبما  التنف�صي، 
متحدثة با�صم املعهد.

يف �صياق الوقاية ال�صاملة من 
الوباء، قامت ال�صني بتطويق 
ال�صكان،  مليونية  مدن 
جماورة  دول  واأغلقت 
بف�صل  وقامت  حدودها، 
الفريو�ص.  بعدوى  امل�صابني 
تهدف هذه الإجراءات ملنع 
احلالت  من  املزيد  حدوث 

م�صريا  املحتملة،  املر�صية 
وراء  من  الهدف  اأن  اإىل 
ك�صب  هو  الإجراءات  هذه 
ذلك  كان  "فكلما  الوقت، 
اأكرث عن  كلما عرفنا  بطيئا، 
مثل  امل�صادة،  الإجراءات 
للفريو�ص،  امل�صادة  الأدوية 
ال�صني،  ت�صتخدمها  التي 
ورمبا ا�صتطعنا تطوير م�صل 

م�صاد".

�سحة

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

ويتطلب عالًجا طبًيا عاجاًل.

اأعرا�ص متدد الأوعية الدموية 
يف الدماغ

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

متدد الأوعية الدموية:

�شداع مفاجئ و �شديد 
للغاية

الغثيان والقيء

انقبا�ص على الرقبة
عدم و�صوح الروؤية اأو �صعفها

ح�صا�صية لل�صوء
اأزمة �رسع

تعب عام
فقدان الوعي

الرتباك
يف  الدموية  الأوعية  متدد 
الدماغ ي�صبب نزيف ب�صيط. يف 
تبداأ  اأن  ميكن  احلالت،  بع�ص 
متدد الأوعية الدموية فقط يف 
ت�رسيب كمية �صغرية من الدم. 

ميكن اأن ي�صبب هذا الت�رسب:
�صداع مفاجئ و �صديد للغاية

الأكرث  التمزق  يتبع  ما  عادة 
�صدة الت�رسب الب�صيط

يف  الدموية  الأوعية  متدد 
الدماغ التي مل تك�رس بعد

الأوعية  متدد  ت�صبب  ل  قد 
اأي  املك�صورة  غري  الدموية 
كانت  اإذا  خا�صة  اأعرا�ص، 
متدد  فاإن  ذلك،  ومع  �صغرية. 
الكبرية  الدموية  الأوعية 
الدماغ  اأن�صجة  يجرب  اأن  ميكن 
قد  مما  املجاورة،  والأع�صاب 

ي�صبب:
اأمل وراء عني واحدة

ال�صفع  اأو  الروؤية  يف  التغيريات 
)الروؤية املزدوجة(

خدر اأو �صعف اأو �صلل يف جانب 
واحد من الوجه التعب العام.

ي�صكل  اجلديد  كورونا  زال  ما 
هذا  اأن  ف�صوله  واآخر  لغزا، 
قدرة  اأقل  املميت  الفريو�ص 
ولذلك  الأطفال،  اإ�صابة  على 
يبدو اأنهم اأقل عر�صة له، ولكن 

ما ال�صبب؟
بر  يف  الوفيات  عدد  وارتفع 
 563 اإىل  الرئي�صي  ال�صني 
ال�صحة  واأعلنت جلنة  �صخ�صا، 
حالة   3694 اكت�صاف  الوطنية 
اإ�صابة جديدة بفريو�ص كورونا 
يف اأنحاء البالد حتى اخلام�ص 
يرفع  مما  فرباير/�صباط  من 
اإىل  لالإ�صابات  الكلي  العدد 

28018 �صخ�صا.
اأن الأطفال قد  وذكرت درا�صة 
لالإ�صابة  عر�صة  اأقل  يكونون 
اإذا  وحتى  كورونا،  بفريو�ص 
تكون  الأعرا�ص  فاإن  اأ�صيبوا 

اأخف مقارنة مع البالغني.
ومنذ ذلك �صجل الأطباء بع�ص 
طفلة  مثال  القليلة،  احلالت 
بكني،  يف  اأ�صهر  ت�صعة  تبلغ 
ت�صخي�ص  مت  اأملانيا  يف  واآخر 
اأول.  بالفريو�ص  والده  اإ�صابة 
بال�صني،  �صينزين  يف  وثالث 
تظهر  مل  لكن  بالعدوى  اأ�صيب 

عليه اأعرا�ص.

الأطفال اأقل عر�سة للإ�سابة بفريو�ص كورونا
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عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً، ومع اإ�رشاف الاهل اإل حلماً. ومما يدل 

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

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

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

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

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

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

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

�نفر�د �ملالكية بالقول باخلروج من �خلالف
امل�ساألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخلالف، 
ذكر  فال�ساطبي  مراعاة اخلالف  والثانية: 
املخالف«  دليل  »مراعاة  بها  املراد  اأن 
املخالف.  دليل  اإعمال  بها  فاملراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�سه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله،  لزم  يف 
ا�ستقراء  خالل  من  اأننا  اإل  اآخر«،  دليل 
كتب ال�سافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�سيوطي: »القاعدة الثانية 
م�ستحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رشة 
اأما  حت�سى«  تكاد  ل  جدا  كثرية  فروعها 

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  املالكية  اأن  نخل�س  اأننا  اإل  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة اخلالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�سافعية 

كاف لبيان عدم النفراد.

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

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

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

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

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

﴾

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

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

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

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

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

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

خم�س حقائق عن �ملذهب �ملالكي
اأولها: اأن املذهب املالكي كغريه من املذاهب 

الفقهية، ينطلق اأ�سا�سا من الكتاب وال�سنة؛ اإذ 
هو كغريه يرى اأن القراآن الكرمي: »هو كلي هذه 
ال�رشيعة الذي يت�سمن كل قواعدها واأ�سولها، 
واإن كان ل ي�ستمل على اأكرث فروعها، وال�سنة 

هي التي ف�سلت هذه الفروع، واأمتت بيان الكثري 
منها... ومل يكن لأحد اأن يف�سل ال�رشيعة عن 

هذين الأ�سلني، لأنهما عمودها، واملرجع الذي 
يرجع اإليه«.

والثانية: اأن املذهب املالكي كغريه من املذاهب، 
يقوم على مناهج وطرائق كان الأئمة »يتخذونها 

للو�سول اإىل ا�ستخراج الأحكام التف�سيلية 
من اأدلتها الإجمالية«؛ مبعنى اأن »اأ�سحاب 

املذاهب هم الذين تكلموا يف الأدلة التي هي 
الأ�سول، وتكلموا يف طرائق ال�ستدلل وم�سالك 

ال�ستنباط، ورد الواحد منهم على الآخر يف 
حجية دليل اأو حجية دليل اآخر، ويف ا�ستقامة 
م�سلك من م�سالك ال�ستدلل وعدم ا�ستقامة 

غريه«
واحلقيقة الثالثة: اأن و�سوح هذه الأ�سول التي 
يقوم عليها كل مذهب من مذاهب الأئمة هي 

التي »ق�ست باأن يرتبط بهوؤلء الأئمة رجال من 

الفقهاء من بعدهم، ي�سافون اإليهم ويح�سبون 
عليهم مع اأنهم جمتهدون مثلهم...«. كاأبي 

يو�سف وحممد بالن�سبة لأبي حنيفة، وابن القا�سم 
واأ�سهب بالن�سبة اإىل مالك.... واآخرين بالن�سبة 

لل�سافعي واأحمد. وما ذلك اإل لأن »املذهب لي�س 
عبارة عن ارتباط تقليدي مبقت�ساه ي�سري الفقهاء 
الذين ينتمون اإىل مذهب اأو يتبعونه مقلدين لإمام 

املذهب يف الأحكام، ولكنه عبارة عن التزام 
لأ�سوله وتخريج فروع على تلك الأ�سول، �سواء 

اأطابقت الفروع التي خرجها هو اأم خالفتها«
والرابعة: »اأن اتفاق املذاهب ووحدتها اأو 

اختالفها، اإمنا يرجع اإىل كونها متفقة يف الأ�سول 
اأو متخالفة يف الأ�سول، ل اإىل املقالت الفرعية 

التي قد يختلف الفقيهان اأو اأكرث فيها«
واحلقيقة اخلام�سة والأخرية: هي اأن املذهب 
املالكي كغريه من املذاهب الفقهية ينتمي من 

جهة اأ�سول الفقه اإىل مدر�سة املتكلمني التي 
ت�سم املالكية وال�سافعية واحلنابلة والظاهرية 
وال�سيعة. وينتمي من جهة الفقه اإىل جماعات 

اأهل ال�سنة. واأهل ال�سنة كما حددهم الإمام ابن 
حزم هم جماعات: احلنفية، واملالكية، وال�سافعية 

واحلنبلية واأهل احلديث الذين ل يتعدونه
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فني
تامر ح�شني يتاألق مع اإيكون 

يف ال�شعودية
ح�شني  تامر  املطرب  تاألق 
اأحياه  الذي  الغنائي  يف حفله 
ال�شعودية،  جدة  مبدينة 
ح�شور  و�شط  اأم�ش  اأول 
املراحل  من خمتلف  االآالف 

العمرية.
اأبرز  من  عدداً  ح�شني  وقدم 
املكان،  »حلو  منها  اأغنياته، 

وكل مرة، وبنت االإيه، وعي�ش ب�شوقك«، كما �شاركه املطرب العاملي 
اإيكون الغناء و�شط تفاعل اجلمهور معهما.

بكثافة  توافدهم  علي  احلفل  جمهور  امل�رشي  املطرب  و�شكر 
لال�شتمتاع باأغنياته، ومل ين�ش توجيه ال�شكر للجهة املنظمة على حالة 

النظام التي �شادت منذ انطالق احلفل اإىل نهايته.
يذكر اأن تامر ح�شني ي�شتعد ال�شتكمال ت�شوير م�شاهد اأحدث اأفالمه 
وي�شاركه  كاماًل،  منه  لالنتهاء  يوماً   12 له  يتبقى  حيث  اأنا«،  »م�ش 
البطولة حال �شيحة وماجد الكدواين وحجاج عبدالعظيم و�شو�شن بدر 

وفايز املالكي، ق�شة تامر ح�شني واإخراج �شارة وفيق.

الفنانة اإلي�شا تبكي ب�شبب 
اأغنيتها اجلديدة

اإلي�شا،  اللبنانية  الفنانة  ك�شفت 
من  اأغنية  اأول  تفا�شيل  عن 
ت�شتعد  والذي  اجلديد  األبومها 
الفطر  عيد  مو�شم  يف  لطرحه 
املقبل 2020.  اإلي�شا، قالت عرب 
“اليوم  ال�شخ�شية:  �شفحتها 
الغنية،  �شّجل  وعم  اأنا  بكيت 
�شار  الأنه  عنوانا  اك�شف  رح 
 معروف وهو قهوة املا�شي، ما 
ال�شع�شاع  اأجمل كالم من �شهام  اللي جامع  اأو�شف هاالإح�شا�ش  فيي 
بتفا�شيله، كتري مت�شوقة  اللي حافظلي  �شوتي  مع حلن حممد رحيم 
ت�شمعوا الغنية”.    ولقد طرحت موؤخرا  اإلي�شا اأغنية جديدة حتمل ا�شم 
“عم ثور”، لدعم ال�شعب اللبناين يف ثورته احلالية، من كلمات �شهام 

 ال�شع�شاع، واأحلان حممد رحيم .

عمرو دياب وعمر خريت يوؤجالن 
حفالتهما حدادًا على ح�شني مبارك

  
ح�شني  حممد  االأ�شبق  امل�رشي  الرئي�ش  رحيل  على  احلزن  يتوا�شل 
يف  الفن  جنوم  وعرب  م�رش،  يف  الفنية  الن�شاطات  تعليق  بعد  مبارك، 
تاأجيل  باإعالن  االأ�شبق،  بالدهم  رئي�ش  رحيل  على  حزنهم  عن  م�رش 
حفالتهم الغنائية التي كانت مقررة يف اليومني املقبلني ويف مقدمتهم 
عرب  باالإ�شكندرية،  الفنون  مركز  واأعلن  خريت.  وعمر  دياب،  عمرو 
�شفحته على في�ش بوك تاأجيل حفل عمر خريت التي كانت مقررة غداً 
اخلمي�ش، اإىل 11 مار�ش املقبل، فيما اأجلت حفلة اجلمعة 28 فيفري 
2020، اإىل 12 مار�ش املقبل. وقال املركز: »تعتذر مكتبة االإ�شكندرية 
للجمهور العزيز،على هذا التغيري امُلفاجئ اخلارج عن اإرادتنا، وناأمل 
ح�شن  عند  دوماً  نكون  اأن  اآملني  الطارئ،  للظرف  تفهمكم  ح�شن  يف 
كان  الذي  دياب،  عمرو  الفنان  حفل  على  القائمون  قرر  كما  ظنكم«. 
الرئي�ش  وفاة  على  حداداً  �شاعة،   24 تاأجيله   ، فيفري   28 يف  مقرراً 
من  امل�رشية  الثقافة  وزارة  وعلقت  مبارك.  ح�شني  حممد  االأ�شبق 
جهتها اأن�شطتها الفنية، اإثر وفاة الرئي�ش االأ�شبق حممد ح�شني مبارك،  
ثالثة اأيام بداية من اليوم. واأجلت الوزارة، مهرجان دندرة يف حمافظة 
قنا، الذي كان مقرراً يف 27 فيفري ، ليكون افتتاحه مع غروب �شم�ش 
اجلمعة املقبلة. واأعلنت دار االأوبرا، احلداد 3 اأيام، وتعليق اأن�شطتها، 
اإثر وفاة الرئي�ش االأ�شبق ح�شني مبارك، الذي وافته املنية �شباح يوم  

الثالثاء املا�شي  عن 91 عاماً، بعد �رشاع مع املر�ش.

عرّبت النجمة الرتكية بريين �شات 
»الع�شق  بطلة  بـ«�شمر«  ال�شهرية 
ال�شديدة  �شعادتها  عن  املمنوع« 
عر�ش  بعد  فعل جمهورها  بردود 
حلقات م�شل�شلها الدرامي الرتكي 
اأنها  اإىل  م�شريًة  »عطية«،  االأخري 
و�شعدت  �شديد  بحر�ش  تابعتها 
بكل النتائج التي حققتها من خالل 
خا�شة  العمل  من  االأول  املو�شم 
نتفليك�ش  متابعي  عدد  زيادة  بعد 

اإثر عر�ش حلقات م�شل�شلها.
وب�شوؤالها اإذا كانت ن�شبة م�شاهدة 
م�شل�شل  على  تفّوقت  »عطية« 
اأول�شوي  ل�شاتاي   « »املحافظ 

م�شاهدة  ن�شبة  اأعلى  �شّجل  الذي 
عرب املن�شة، نفت بريين اأن يكون 
ولكنها  حمّددة  باأرقام  علم  لديها 
�شا�شة  متابعي  بزيادة  �شعيدة 

نتفليك�ش بكل االأحوال.
حت�شريها  عن  اآخر  �شوؤال  ويف 
عرب  جديد  تركي  درامي  لعمل 
نفت  الرتكي،  التلفزيون  �شا�شة 
يكون  اأن  املمنوع«  »الع�شق  بطلة 
بعيداً  جديدة  درامية  خطة  لديها 
العاملية  نتفليك�ش  ة  من�شّ عن 
ملو�شم  خاللها  من  حت�رّش  التي 
اجلديد  م�شل�شلها  من  وثالث  ثاٍن 

»عطية«.

وامل�شل�شل تدور اأحداثه حول فتاة 
تكت�شف  »عطية«  تُدعى  ر�شامة 
اأقدم  يف  الغام�شة  االأ�رشار  اأحد 

تبداأ  ولكنها  التاريخ،  يف  معبد 
اللغز  للبحث عن حل  رحلة متعبة 

اخلا�ش باملعبد.

النجمة الرتكية بريين �شات �شعيدة بالنجاح اجلماهريي مل�شل�شل "عطية" 

»جي بي اأ�س« يف افتتاح اأيام 
ال�شارقة امل�شرحية بالإمارات

امل�رشحية  اأم�ش   افتتحت 
اجلزائرية »جي بي اأ�ش« للم�رشح 
الـ  الدورة  اجلزائري  الوطني 
امل�رشحية  ال�شارقة  الأيام   30
لل�شحافة  وفقا  باالإمارات، 

املحلية.
اجلزائرية  امل�رشحية  واختريت 
واإخراج حممد  تاأليف  -وهي من 
�رش�شال- حلفل االفتتاح مبنا�شبة 
تتويجها ال�شهر املا�شي بالعا�شمة 
االأردنية عمان بجائزة �شلطان بن 
عمل  الأف�شل  القا�شمي  حممد 
تنظمها  والتي  عربي  م�رشحي 
اإطار  يف  للم�رشح  العربية  الهيئة 

مهرجان امل�رشح العربي.
�شياع  اأ�ش«  بي  »جي  وتعالج 
اأفكاره  بني  املعا�رش  االن�شان 
وعالقته  ومواقفه  ومبادئه 
تقنيات  بني  متزج  حيث  بالوقت 
واال�شتخدام  وامل�رشح  ال�شينما 
الكبري لالإمياءات واحلركة لتمرير 
االن�شياع  تنتقد  واأفكار  ر�شائل 

والتيه.
وتعرف الدورة الـ 30 الأيام ال�شارقة 
عر�شا   13 م�شاركة  امل�رشحية 
�شبعة  بينها  اإماراتيا  م�رشحيا 

عرو�ش يف اإطار املناف�شة.
هذه  خالل  اأي�شا  و�شينظم 

التظاهرة -التي تختتم فعالياتها 
ملتقى  املقبل  مار�ش   6 يف 
والبحث  »امل�رشح  حول  فكري 
ندوات  اإىل  باالإ�شافة  االأكادميي« 
حول االإخراج والتاأليف والت�شويق 
من  وغريها  امل�رشحي  للعمل 

املوا�شيع املتعلقة بالفن الرابع.
تاأ�ش�شت اأيام ال�شارقة امل�رشحية 
الثقافة  دائرة  تنظمها  -التي 
الإمارة ال�شارقة- يف 1984 بهدف 
امل�رشحي  امل�شهد  »اإثراء« 

املحلي، وفقا للمنظمني.

املتحركة  الر�شوم  فيلم  وا�شل 
ذا  )�شونيك  القنفذ«  »�شونيك 
اإيرادات  ت�شدر  هيدجهوج( 
يف  ال�شمالية  اأمريكا  يف  ال�شينما 
 26٫3 حمققا  االأ�شبوع  مطلع 

مليون دوالر.
الفيلم  الثاين  املركز  يف  وجاء 
اأوف  )كول  الربية«  »نداء  اجلديد 
مليون   24٫8 حقق  اإذ  ويلد(  ذا 

دوالر.
فورد  هاري�شون  بطولة  والفيلم 
وكارين جيالن ودان �شتيفنز ومن 

اإخراج كري�ش �شاندرز.
وتراجع فيلم احلركة واملغامرات 
الرائع  والتحرر  جارحة:  »طيور 

براي:  اأوف  )بريدز  كوين«  لهاريل 
اآند ذا فانتابيولو�ش اإميان�شيبي�شان 
اأوف وان هاريل كوين( من املركز 
هذا  الثالث  املركز  اإىل  الثاين 

بلغت  اإيرادات  م�شجال  االأ�شبوع 
�شبعة ماليني دوالر.

روبي  مارجوت  بطولة  والفيلم 
وماري اإليزابيث وين�شتيد وجورين 

�شموليت بيل وكري�ش مي�شينا ومن 
اإخراج كاثي يان.

وجاء فيلم الرعب اجلديد »برامز: 
الفتى الثاين« يف املركز الرابع اإذ 

حقق �شتة ماليني دوالر.
هوملز  كيتي  بطولة  والفيلم 
ورالف  كونفريي  وكري�شتوفر 
برنت  وليام  اإخراج  ومن  اين�شون 

بيل.
الكوميدي  املغامرات  فيلم  وظل 
»اأ�شقياء اإىل االأبد« )باد بويز فور 
اليف( يف املركز اخلام�ش حمققا 

5٫9 مليون دوالر.
والفيلم بطولة ويل �شميث ومارتن 

لورن�ش وفاني�شا هادجنز.

»�شونيك القنفذ« يوا�شل ت�شدر اإيرادات ال�شينما يف اأمريكا ال�شمالية
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ال يحيا الالجئون الفل�سطينينيون 
حياة  يوماً  لبنان  خميمات  يف 
اإن�سان،  كل  ي�ستحقها  الئقة 
اإ�سافة اإىل حرمانهم من طرقات 
نظيفة واآمنة، ونق�ص يف خدمات 
ال�سحة والكهرباء واملاء والفقر 
ال�سديد، تواجههم م�سكلة قدمية 
جديدة تتمثل باملقربة، التي مل 

تعد تت�سع للموتى.
الالجئني  عدد  ويتجاوز 
برج  خميم  يف  الفل�سطينيني 
اآخر  وفق  األفاً،   16 الرباجنة 

اإح�ساء لوكالة "اأونروا".
يف  ازداد  العدد  اأن  �سك  وال 
"بوابة  وفق  االأخرية،  االأعوام 
لكن  الفل�سطينيني"،  الالجئني 
جميع هوؤالء الالجئني ال ميكنهم 
م�ساحة  يف  �سوى  موتاهم  دفن 
�سغرية ال تتعدى مائة مرت مربع، 
ملعب  عن  عبارة  �سابقاً  كانت 
موؤ�س�سة  اأ�س�سته  القدم  لكرة 
حلركة  التابعة  الفتوة  االأ�سبال 
االجتياح  قبل   1981 عام  فتح 

االإ�رسائيلي للبنان.
عام  االجتياح  بدء  مع  ولكن 
املخيمات  ثم حرب  ومن   1982
مل  و1988،   1985 عامي  بني 
املخيم  اأهايل  با�ستطاعة  يكن 
دفن موتاهم يف مقربة ال�سهداء 
التحرك،  ل�سعوبة  خارجه نظراً 
فطلبوا من قيادة ال�سلطة اآنذاك 

اإىل  امللعب  هذا  يتحول  اأن 
مقربة.

حتى  الوقت  ذلك  منذ  ولكن 
امل�ساحة  هذه  امتالأت  اليوم، 
على  قادرة  تعد  ومل  ال�سغرية، 
املوتى،  من  مزيد  ا�ستيعاب 
الالجئني  من  الكثري  ي�سطر  ما 
الفل�سطينيني يف املخيم اإىل دفن 

اأو  اأقاربهم،  رفات  فوق  موتاهم 
يف املمرات ال�سيقة بني القبور، 
دفن  الالجئني  على  وي�سعب 
موتاهم يف مقابر خارج املخيم 
املالية  الكلفة  االأول  ل�سببني؛ 
العالية، واالآخر عدم ال�سماح لهم 
يف الدفن مبعظم مقابر بريوت.

اإنهم  االأهايل:  من  عدد  وقال 
قلقون من هذه االأزمة، موؤكدين 
كما  عليهم  �ساقت  املقربة  اأن 
حممد  الالجئ  واأو�سح  احلياة. 
عبد املعطي، يف حديث لـ"بوابة 
اإىل دفن  ا�سطر  اأنه  الالجئني"، 
والدته فوق رفات اأخيه ال�سهيد، 
م�سريا  امل�ساحة،  �سيق  ب�سبب 
منها  يعاين  االأزمة  هذه  اأن  اإىل 

اجلميع.
امل�سكلة،  هذه  على  وتعليقاً 
املقربة  جلنة  ع�سو  اأو�سح 
اأن  اأ�رسف  اأبو  املخيم  يف 
تنظيم  عدم  �سببها  امل�سكلة 
يدفن  �سابقاً  كان  الأنه  القبور، 
جعل  ما  وهو  ع�سوائًيّا،  املوتى 

القبور تختلف من حيث احلجم 
وامل�ساحة.

ال�سنوات  يف  اأنهم  اإىل  واأ�سار 
تنظيم  على  عملوا  االأخرية 
امل�ستطاع  قدر  املقربة 
قبورا  وحفروا  لتو�سعتها، 
كان  احلل  هذا  لكن  جديدة، 
اإىل  االأزمة  وعادت  موؤقتاً، 

الواجهة.
واأو�سح اأن اللجنة ال�سعبية لي�ص 
ل�رساء  املادية  القدرة  لديها 
املخيم،  مبحيط  اأر�ص  قطعة 
منا�سداً  جديدة،  مقربة  الإقامة 
منظمة التحرير ووكالة "اأونروا" 
هذه  جتاه  م�سوؤولياتهما  حتّمل 
وقت  باأ�رسع  وحلّها  االأزمة 
مطالب  مع  يتنا�سب  مبا  ممكن 
اأهايل املخيم، كما طالب �سباب 
تنظيم  يف  بامل�ساركة  املخيم 
القبور لف�سح املجال لبناء قبور 

جديدة.
وعن تكاليف الدفن التي يعّدها 
ن�سبة  باهظة  املخيم  اأهايل 

الأو�ساعهم االجتماعية ال�سعبة، 
وليد  املقربة  يف  العامل  قال 
�رسيفة:  اإنهم ياأخذون اأربعمائة 
لرية   1500  = )الدوالر  لرية  األف 
احلفر  تكاليف  مقابل  لبنانية( 

والبناء واأجرة اأتعابهم.
لكنه اأ�سار اإىل اأن اللجنة ال�سعبية 
اأهل  من  لرية  األف  مائة  تاأخذ 
امليت، وهذا املبلغ ال ي�سل منه 

�سيء للمقربة.
ثائر  الالجئ  قال  جهته،  من 
�ساقت  احلياة  اإن  الدبدوب: 
الفل�سطينيني  الالجئني  على 
الدولة  قوانني  ب�سبب  لبنان  يف 
اللبنانية ويف خميم برج الرباجنة 
ميوت  منهم  واحلّي  خ�سو�ساً، 
امل�ست�سفيات  اأبواب  على 
حقوقه،  اأب�سط  من  وحمروم 
من  حمروًما  اأ�سبح  واالآن 
بعد  ل�سرته  االأر�ص  مرتين حتت 
عن  امل�سوؤولني  منا�سداً  مماته، 
املخيمات التحرك العاجل حلل 

هذه امل�سكلة.

دويل
اأملانيا

برلني/ اأربيل با�شاي/ 
الأنا�شول

اأمين  يقول  اخل�سو�ص،  وبهذا 
االأعلى  املجل�ص  رئي�ص  مزيك، 
حالة  اإن  اأملانيا،  مل�سلمي 
بها  ي�سعر  التي  والوحدة  القلق 
تعود  اأملانيا  يف  امل�سلمون 
لتنامي اليمني املتطرف وقيامه 

باأن�سطة عدائية يف البالد.
حديثه  يف  "مزيك"  وي�سيف 
البالد  يف  ظهر  اأنه  لالأنا�سول، 
الوطنيون  "اال�سرتاكيون  منظمة 
االإرهابية  االأر�ص"  حتت 
"النازيون  با�سم  املعروفة 
م�سوؤولة  اأنها  م�سرًيا  اجلدد"، 
عن ارتكاب جرائم عن�رسية اأدت 
 8 بينهم  اأ�سخا�ص   10 مقتل  اإىل 

اأتراك.
مقتل  اأملانيا  �سهدت  كما 
والرت  كا�سل،  مدينة  حاكم 
على  املا�سي،  العام  لوبكي، 
ف�سال  ُمتطرَفني،  مَيينيَّني  يد 
اأن  اأظهرت  االإح�ساءات  اأن  عن 
االإ�سالمية  واملراكز  امل�ساجد 
تتعر�ص لهجوم كل يومني خالل 

العام املا�سي.

على  املجل�ص،  رئي�ص  وي�سدد 
�رسورة مكافحة تنامي العن�رسية 
يف اأملانيا، وعلى �رسورة االحتاد 
من اأجل االإن�سانية والدميقراطية 
ونبذ الكراهية والعن�رسية، مبيًنا 
متطرفة  منظمة  وجود  اأن 
�سد  هجمات  ل�سن  تخطط 
طفت  ظاهرة  لي�ست  امل�ساجد 

على ال�سطح فجاأة.
ويلفت "مزيك" اإىل اأن امل�ساجد 
العام  يف  لهجمات  تعر�ست 
"كراي�ص  مدينة  يف   ،2019
ت�سري�ص" النيوزيلندية والعا�سمة 
اأن  يربهن  ما  اأو�سلو،  الرنويجية 
�سبكة  اأن�ساأ  املتطرف  اليمني 

عاملية.

تنا�شب املواقف امل�شاندة 
للدميقراطية مع خطورة 

احلدث

هناك  كان  اأنه  مزيك،  ويو�سح 
ق�سية  تناول  يف  باأملانيا  تردد 
و�سائل  يف  العن�رسية  تنامي 
هذه  مع  التعامل  اأو  االإعالم، 
�سيا�سي  �سياق  يف  الظاهرة 
التغافل  لنا  ينبغي  "ال  ويتابع: 

فالهجوم  امل�سكلة،  هذه  عن 
اأو  الكن�ص  اأو  امل�ساجد  على 
املوؤ�س�سات الدينية االأخرى يعد 
ويوؤكد:  جميًعا"،  علينا  هجوًما 
املواقف  تكون  اأن  يجب  "لهذا 
تتنا�سب  للدميقراطية  امل�ساندة 

مع خطورة احلدث".
ويذكر مزيك، اأنه بعد الهجمات 
امل�سلمون،  طالب  ال�سابقة، 
احلكومة بتوفري حماية للم�ساجد 
ولالأن�سطة  اجلمعة  �سالة  اأثناء 
اخلا�سة واالأحداث التي ي�سارك 

فيها عدد كبري من النا�ص.
النوع من احلماية  اأن هذا  ويبنّي 
توفري  �ساأنه  من  الر�سمية، 
احلماية  اإىل  باالإ�سافة  الردع، 
االإ�سالمية،  لالأن�سطة  الفعلية 
جديد  ر�سمي  لنهج  والتاأ�سي�ص 
"الدولة  بعبارة  اخت�ساره  ميكن 
اأنه  امل�سلمني"وي�سري  حتمي 
حول  تق�سي  جلنة  اإن�ساء  يجب 
العن�رسية املعادية للم�سلمني يف 
االأملاين(،  )الربملان  البوند�ستاغ 
من  اأع�سائها  تعيني  يجري 
من  الفيدرالية  احلكومة  قبل 
العداء  مظاهر  مكافحة  اأجل 

للم�سلمني.

خمططات مرّوعة

من جهته، يقول رئي�ص املجل�ص 
برهان  االأملاين  االإ�سالمي 
االإ�سالم  معاداة  اإن  ك�سيجي، 
ت�ساعفت خالل ال�سنوات االأخرية 

يف اأملانيا.
زيادة  اإىل  "ك�سيجي"  ويلفت 
ت�ستهدف  التي  الهجمات  عدد 
وجه  على  وامل�سلمني  امل�ساجد 
الكثري  وجود  موؤّكًدا  اخل�سو�ص، 
ت�سجيلها؛  يتم  مل  الهجمات  من 
يتعر�سون  من  تقدم  عدم  ب�سبب 

لها ب�سكوى اإىل ال�رسطة.
ال�رسطة  اإبالغ  "يجب  وي�سيف: 
بكل هجوم معاٍد لالإ�سالم، فهذا 
اأن  يظهر  الأنه  مهم  الت�رسف 
متثل  اأملانيا  يف  االإ�سالم  معاداة 
اأن  عن  كبرية"ويك�سف  م�سكلة 
االإرهابية  التنظيمات  اأع�ساء 
كانوا  توقيفهم  جرى  الذين 
�سد  مرّوعة  لهجمات  يخططون 
اليمني  تنامي  واأن  امل�ساجد، 
دفع  اأملانيا؛  يف  املتطرف 
بالقلق  ال�سعور  نحو  امل�سلمني 
على  ك�سيجي،  وي�سدد  والوحدة 
اإرهابية  منظمات  ظهور  اأن 

وليد  يكن  اأملانيا مل  متطرفة يف 
مفاجًئا  اأمًرا  يكن  ومل  اللحظة، 
يف الواقع، واأن اليمني املتطرف 
كان ينظم وي�سع خططا لهجمات 
اإرهابية منذ فرتة طويلة وي�سيف 
جدا،  قلقون  "نحن  حمّذًرا: 
كانت   ،2019 اإح�ساءات  فح�سب 
�سد  وتهديدات  هجمات  هناك 
يرتفع  وقد  يومني،  كل  امل�ساجد 
عداًء  نرى  اإذ   ،2020 يف  العدد 

كبرًيا لالإ�سالم يف اأملانيا".
برلني  احتاد  رئي�ص  يقول  بدوره 
االإ�سالمي مراد غل، اإن امل�ساجد 
لـ 184  تعر�ست  اأملانيا  يف عموم 

هجوما خالل العام 2019.
العداء  اأن  "نالحظ  ويتابع: 
اأملانيا،  يف  يزداد  لالإ�سالم 
ال�رسعة  وجه  على  طلبنا  لقد 
حماية  االأملانية  ال�سلطات  من 
االأخرى  العبادة  ودور  امل�ساجد، 
العام  نهاية  االأمر"ويف  لزم  اإذا 
احلكومة  اأعلنت  املا�سي، 
جرمية   187 ت�سجيل  االأملانية، 
اإ�سالموفوبيا )رهاب االإ�سالم( يف 
عام  من  الثالث  الربع  يف  اأملانيا 
احلكومة  رد  يف  ذلك  جاء   2019
يتعلق  ا�ستجواب  على  االأملانية، 

املرتكبة  االإ�سالموفوبيا  بجرائم 
به  تقدمت  والذي  اأملانيا،  يف 

الكتلة الربملانية حلزب الي�سار.
ويف هذا ال�سياق، اأعلنت احلكومة 
اأ�سخا�ص،   8 اإ�سابة  االأملانية، 
يف   6 بينهم  اآخرين،   8 وتوقيف 
التي  اجلرائم  اإثر  هي�سن،  والية 
ارتكبت يف الربع الثالث من العام 
املا�سي وذكرت احلكومة اأن 25 
م�ساجد  ا�ستهدفت  منها  جرمية 
االأرقام  اأن  مبينًة  عبادة،  ودور 
العدد  واأن  نهائية،  غري  املعلنة 
اإ�سافة املزيد من  يزداد مع  قد 

اجلرائم الحًقا.
ويف ال�سياق ذاته، اأعلنت احلكومة 
اأن جرائم االإ�سالموفوبيا التي مت 
الربع  يف  جرمية  بـ165  تقديرها 
الثاين من العام املا�سي، ارتفعت 
اإ�سافة  بعد  جرمية   222 اإىل 
الحق  وقت  يف  اأخرى  جرائم 
وكانت احلكومة، قد �رسحت باأن 
التي  االإ�سالموفوبيا  عدد جرائم 
الثالثة  االأ�سهر  خالل  ارتكبت 
 132 بلغ   ،2019 العام  من  االأوىل 
جرمية، ولكن العدد ارتفع لي�سل 
اأخرى  جرائم  اإ�سافة  بعد   188

الحقا.

امل�سلمون يف قلق ووحدة لتنامي اليمني املتطرف
.       تعر�س م�شاجد ومراكز اإ�شالمية لهجوم كل يومني العام املا�شي

.        ظهور منظمات اإرهابية متطرفة يف اأملانيا مل يكن وليد اللحظة، ومل يكن اأمًرا مفاجًئا
.        اليمني املتطرف اأن�شاأ �شبكة عاملية تنفذ اعتداءات يف دول خمتلفة
.        م�شلمو اأملانيا طالبوا بتوفري حماية للم�شاجد خالل �شالة اجلمعة 

.        امل�شلمون طالبوا باإن�شاء جلنة برملانية، لتق�شي احلقائق 

يعرب ممثلون عن اجلاليات امل�شلمة يف اأملانيا، عن �شعورهم بالقلق والوحدة، نتيجة تنامي 
اليمني املتطرف يف البالد، وتزايد العتداءات العن�شرية �شدهم.

احلياة! كما  املوت  �ساق  الرباجنة"..  "برج 
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خماطر حمتملة:

 ح�سام اإبراهيم/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

الطريق اإىل »مليواكي«:

1- االنتخابات التمهيدية: تُعترب 
للحزب  التمهيدية  االنتخابات 
يف  انطلقت  التي  الدميقراطي 
بداية �سهر فرباير وت�ستمر حتى 
�سهر يونيو 2020، احللقة االأهم 
يف انتخابات الرئا�سة االأمريكية 
لعام 2020، والتي يتناف�س فيها 
احلزب  من  مر�سحني  عدة 
للح�سول على اأ�سوات الناخبني 
اإىل  للو�سول  الدميقراطيني 
املوؤمتر العام للحزب يف مدينة 
»وي�سكن�سن«  بوالية  »مليواكي« 
والذي  القادم،  يوليو  �سهر  يف 
�سيتم فيه اختيار مر�سح احلزب 
النتخابات الرئا�سة يف مواجهة 

مر�سح احلزب اجلمهوري.
التمهيدية  االنتخابات  وجتري 
زمني  ت�سل�سل  وفق  للحزب 
يبداأ من �سهر فرباير يف واليات 
ونيفادا،  ونيوهام�رش،  اأيوا، 
ال�سبت  »يوم  كاورلينا  و�ساويث 
يوم  انتخابات  ثم  فرباير«،   29
مار�س   3 يف  الكبري«  »الثالثاء 
يف  ت�ستكمل  وبعدها   ،2020
مار�س  يف  الواليات  بع�س 
اأفريل،  يف  اأخرى  واليات  ثم 
للموؤمتر  وماي، وجوان، و�سوالاً 
فيه  يجري  الذي  للحزب  العام 
الختيار  النهائي  الت�سويت 

مر�سح احلزب. 
مر�سحي  بني  ال�رشاع  ويجري 
االنتخابات  يف  احلزب 
على  للح�سول  التمهيدية 
اأ�سوات املندوبني للو�سول اإىل 
ويبلغ  للحزب،  العام«  »املوؤمتر 
الواليات  عن  املندوبني  عدد 
للحزب  العام«  »املوؤمتر  يف 
3.979 مندوباًا، واملر�سح الذي 
يفوز 1.990 يكون هو املر�سح 
انتخابات  يف  للحزب  النهائي 

الرئا�سة.
الرئي�سيون:  املر�سحون   -2
جرى  ما  تفا�سيل  عن  ا  بعيداً
وحتى  ال�سباق  انطالق  منذ 
االآن، ميكن القول اإن املناف�سة 
مر�سحني  �سبعة  بني  تنح�رش 
�ساندرز«  »بريين  هم:  رئي�سيني 
�سيناتور والية فريمونت، و«جون 
بايدن« نائب الرئي�س االأمريكي 
بلومربج«  و«مايكل  ال�سابق، 
ال�سابق، و«بيت  عمدة نيويورك 
»�ساوث  مدينة  عمدة  بوجتيج« 
بند« بوالية اإنديانا، و«اإليزابيث 
ال�سيوخ  جمل�س  ع�سو  وارن« 
ما�سا�سو�سيت�س،  والية  عن 
�سيناتور  كلوبو�سار«  و«اإميي 
�ستاير«  و«توم  ميني�سوتا،  والية 
الذي  االأمريكي  امللياردير 

يعمل يف جمال التمويل.
الثالث:  الواليات  نتائج   -3
االنتخابات  نتائج  تك�سف 
التمهيدية التي جرت يف واليات 
و«نيوهام�رش«  فرباير،   3 »اأيوا« 

 22 و«نيفادا«  فرباير،   11
اإجمايل  ي�سل  والتي  فرباير، 
املوؤمتر  اإىل  مندوبيها  عدد 
تقدم  عن  مندوب،   100 العام 
يف  جاء  الذي  �ساندرز«  »بريين 
املرتبة االأوىل وح�سل على 45 
مندوباًا، يليه يف املرتبة الثانية 
»بيت بوجتيج« وح�سل على 25 
 ،15 بايدن«  و«جوزيف  مندوباًا، 
و«اإميي   ،8 وارن«  و«اإليزابيث 

كلوبو�سار« 7.
وا�ستطالعات  النتائج  هذه 
الراأي التي ت�سري اإىل احتماالت 
خا�سة  التقدم،  هذا  ا�ستمرار 
»الثالثاء  يوم  انتخابات  يف 
»�ساندرز«  و�سعت  الكبري«، 
من  مكثف  هجوم  حملة  حتت 
قبل املر�سحني ال�ستة االآخرين، 
االنتخابية  خا�سة يف املناظرة 
 25 الثالثاء  يوم  جرت  التي 
لالنتخابات  ا  ا�ستعداداً فرباير 
التمهيدية يف »�ساويث كارولينا« 

يوم ال�سبت 29 فرباير.
الثالثاء الكبري:

الكبري  الثالثاء  انتخابات  تُعترب 
الزمني  اجلدول  يف  االأهم 
للحزب  التمهيدية  لالنتخابات 
لالأ�سباب  وذلك  الدميقراطي، 

التالية: 
حتتل  الواليات:  عدد   -1
الكبري«  »الثالثاء  يوم  انتخابات 
التي   ،Super Tuesday
مار�س   3 الثالثاء  يوم  �ستجري 
يف  خا�سة  اأهمية   ،2020
التمهيدية  االنتخابات  ماراثون 
يف  لتنظيمها  وذلك  للحزب، 
بالتزامن،  اأمريكية  والية   15
ا.  خا�ساًّ ا  زخماً يعطيها  مما 
يف  االنتخابات  هذه  وجتري 
واأركن�سا�س،  اأالباما،  واليات 
ومني،  وكولورادو،  وكاليفورنيا، 
وميني�سوتا،  وما�سات�سو�ست�س، 
ال�سمالية،  وكاروالينا 
وتيني�سي،  واأوكالهوما، 
وفريمونت،  ويوتا،  وتك�سا�س، 

وفريجينيا.
اإجمايل  ذلك  اإىل  ويُ�ساف 
هذه  مُتّثلها  التي  االأ�سوات 
العام  املوؤمتر  يف  الواليات 
للحزب، فكل والية لها عدد من 
االأ�سوات كمندوبني يف املوؤمتر، 
املر�سح  يفوز  اأن  ويجب 
املجمعات  اأ�سوات  من  بـ%15 
حتى  والية  كل  يف  االنتخابية 
على  للح�سول  موؤهالاً  ي�سبح 
الواليات،  مندوبي  من  عدٍد 
يف  االأ�سوات  باأعلى  والفائز 
عدد  اأكرب  على  يح�سل  الوالية 

من املندوبني.
الواليات:  مندوبي  عدد   -2
املندوبني  اأ�سوات  عدد  يبلغ 
الذين يجري التناف�س عليهم يف 
الكبري«  »الثالثاء  يوم  انتخابات 
1.357 مندوباًا من اأ�سل 3.979 
يف  املندوبني  اإجمايل  مندوباًا 
كل  عن  للحزب  العام  املوؤمتر 
واملر�سح  االأمريكية.  الواليات 
يحتاج للفوز بـ1.990 مندوباًا يف 

على  للح�سول  الواليات  جميع 
تعترب  لذلك  احلزب،  تر�سيح 
الكبري«  »الثالثاء  يوم  انتخابات 
االأهم يف االنتخابات التمهيدية 
اأعلى  على  فاحل�سول  للحزب، 
االأ�سوات يُرّجح فر�سة املر�سح 
العام  املوؤمتر  اإىل  للو�سول 
اأعداد  من  كبري  بعدد  للحزب 

املندوبني.

ثورة »�ساندرز«:
ميكن فهم الأبعاد املختلفة 
حول »ظاهرة �ساندرز« يف 

اجلوانب التالية: 

1- توجهات ي�سارية: يعرّب »بريين 
اأقرب  توجهات  عن  �ساندرز« 
مواقفه  وتُعد  الي�سارية،  اإىل 
التي  الق�سايا  من  العديد  جتاه 
من  ثورية  مواقف  يطرحها 
ال�سيا�سية  التيارات  نظر  وجهة 
يُريد  فـ«�ساندرز«  االأمريكية، 
ال�سحي  »التاأمني  تطبيق 
»اإلغاء  ويريد  للجميع«، 
اجلامعيني«،  الطالب  ديون 
التعليم  م�رشوفات  »واإلغاء 
جمانية  يُ�سبه  فيما  اجلامعي، 
الفل�سطينيني  و«دعم  التعليم«، 
مواجهة  يف  العادلة  وق�سيتهم 
لها  الداعم  واللوبي  اإ�رشائيل 
االأفكار  وهذه  اإ�رشائيل«،  يف 
ا  اأفكاراً باعتبارها  اإليها  ينظر 
اال�سرتاكية،  اإىل  ومتيل  ثورية، 
النظام  طبيعة  مع  تتما�سى  وال 

الدميقراطي االأمريكي. 
الدميقراطي  �ساندرز   -2
اجلمهوري:  لرتامب  تكرار 
يف  يجري  ما  حتليل  يك�سف 
للحزب  التمهيدية  االنتخابات 
موقف  ا  وحتديداً الدميقراطي، 
جانب  عن  �ساندرز«،  »بريين 
ا يف هذه االنتخابات،  مثري جداًّ
مُتّثل  »�ساندرز«  فتجربة 
لتجربة  ا  تكراراً باآخر  اأو  ب�سكل 
االنتخابات  يف  »ترامب« 
اجلمهوري  للحزب  التمهيدية 
التي  فالتوجهات   ،2016 عام 
اآنذاك  »ترامب«  عنها  عرّب 
والتقليل  عليه،  الهجوم  وحملة 
اجلميع  فاجاأ  حتى  �ساأنه،  من 
بالتقدم واحل�سول على تر�سيح 
يت�سابه  املوقف  هذا  احلزب، 
كلياًّا مع ما يجري مع »�ساندرز« 
يهاجمونه  فاجلميع  حالياًّا، 
عن  يعرب  ويعتربونه  ب�رشاوة، 
اخلط  مع  تتوافق  ال  توجهات 
وحتى  للحزب،  العام  ال�سيا�سي 
داخل موؤ�س�سة احلزب ذاتها، اإذ 
ت�سري التقديرات اإىل اأن اأو�ساط 
من  كبري  ب�سكل  قلقة  احلزب 

�سعود »�ساندرز«.
3- بناء القوة االنتخابية: ا�ستفاد 
»�ساندرز« كثرياًا من جتربته يف 
للحزب  التمهيدية  االنتخابات 
انتخابات عام  الدميقراطي يف 
2016 التي خا�سها يف مواجهة 
ويحاول يف  كلينتون«،  »هيالري 
تال�سي   2020 عام  انتخابات 
ال�سابقة،  التجربة  اأخطاء 
هي  ذلك  يف  خطواته  واأوىل 

وا�سعة،  �سعبية  قاعدة  بناء 
وتنويع كتلته الت�سويتية اإىل اأكرب 
االنتخابات  ففي  ممكن.  مدى 
احلالية عمدت حملة »�ساندرز« 
ممكن  عدد  اأكرب  جذب  اإىل 
االأفارقة،  االأمريكيني  من 
ويبني  الالتينيني.  واالأمريكيني 
جذب  على  حملته  �سعارات 
والناخبني  واملراأة  ال�سباب 
هذا  االأعمار،  خمتلف  من 
على  يعتمد  اأنه  اإىل  باالإ�سافة 
حملة انتخابية يقودها ال�سباب، 
وتهتم ب�سكل كبري باالنت�سار يف 
واملدن  االأمريكية،  الواليات 
ويقوم  احل�رشية.  واالأحياء 
بالتحرك  نف�سه  »�ساندرز« 
يف  والتعبئة  للح�سد  كثرياًا 
االنتخابية.  التجمعات 
اجلزء  القوة،  اإىل هذه  ويُ�ساف 
احلملة  باهتمام  اخلا�س 
والتمويل،  التربعات  بجمع 
بني  من  الوحيد  فـ«�ساندرز« 
الدميقراطيني  املر�سحني 
يف  ن�سبة  اأعلى  ي�سجل  الذي 
انتخابي  متويل  على  احل�سول 
ب�سيطة  تربعات  على  يعتمد 
لبع�س  ا  فوفقاً االأمريكيني.  من 
حملة  ح�سلت  التقديرات، 
من  االأخري  الربع  »�ساندرز« يف 
ر  تُقَدّ تربعات  على   2019 عام 
بـ34.5 مليون دوالر، وهو اأعلى 
مر�سحي  بني  تربعات  ن�سبة 

احلزب.
حالة  و�سط  وا�سع:  هجوم   -4
املرتبطة  ال�سيا�سي  ال�سخب 
للحزب  التمهيدية  باالنتخابات 
جملة  اأ�سبحت  الدميقراطي، 
»اأوقفوا �ساندرز« اأحد املالمح 
املثار  اجلدل  يف  الرئي�سية 
الدميقراطيني،  اأو�ساط  يف 
الراف�سة  االأمريكية  والدوائر 
ا  مر�سحاً تريد  التي  لـ«ترامب« 
على  ا  قادراً قوياًّا  دميقراطياًّا 
الهجوم  وهذا  مناف�سته. 
انتقادات  توجيه  على  يركز 
لـ«�ساندرز« على خلفية مواقفه 
ذلك  من  والهدف  ال�سيا�سية، 
�سورة  على  التاأثري  حماولة 
»�ساندرز« بني �سفوف الناخبني 
وهذا  له.  املوؤيدة  والقطاعات 
دوائر  عن  ي�سدر  الهجوم 
متعددة، �سواء من داخل احلزب 
بع�س  اإن  حتى  خارجه،  اأو 
»توما�س  مثل  املوؤثرين  الكتاب 
فريدمان« كتب مقاالاً يعرب فيه 
»مايكل  للمر�سح  دعمه  عن 
املر�سح  باعتباره  بلومربج« 
»ترامب«  هزمية  على  القادر 
ا  وموؤخراً »�ساندرز«.  ولي�س 
واأثناء املناظرة االنتخابية التي 
فرباير   25 الثالثاء  يوم  جرت 
والية  النتخابات  ا  ا�ستعداداً
الهجوم  احتل  كارولينا؛  ثاوث 
على »�ساندرز« جزءاًا كبرياًا من 

املناظرة.
فقد ركز املر�سحون املناف�سون 
له على توجيه انتقادات ملواقف 
عن  فيها  عرب  �سابقة  ل�ساندرز 
بها  قام  التي  للجهود  تقديره 

كوبا  يف  كا�سرتو«  »فيدل  نظام 
على �سعيد التعليم وحمو االأمية 
ا  واأي�ساً الكوبيني،  �سفوف  بني 
بذلها  التي  للجهود  تقديره 
النظام ال�سيني يف خف�س ن�سبة 
ال�سينيني.  اأو�ساط  يف  الفقر 
املناف�سون  فاملر�سحون 
هذه  اأن  اعتربوا  لـ«�ساندرز« 
من  ا  دعماً مُتّثل  االإ�سادات 
ال�سلطوية  لالأنظمة  »�ساندرز« 

القمعية.
يتابع  »ترامب«:  موقف   -5
ومر�سح  )الرئي�س،  »ترامب« 
االنتخابات  يف  اجلمهوريني 
داخل  يجري  ما  الرئا�سية( 
للحزب  التمهيدية  االنتخابات 
الدميقراطي، وبخالف الهجوم 
الذي ي�سنه با�ستمرار �سد بع�س 
مثل  الدميقراطيني  املر�سحني 
و«جوزيف  بلومربج«  »مايكل 
بادين«؛ اإال اأن حجم االنتقادات 
التي يوجهها ل�ساندرز اأقل، وتُعد 
مواقف »ترامب« جتاه »�ساندرز« 
الفتة، وكاأنه يرغب يف اأن تكون 
بينه  االنتخابات  يف  املواجهة 
»�ساندرز«  وبني  كجمهوري 
قام  فـ«ترامب«  الدميقراطي. 
فوزه  بعد  »�ساندرز«  بتهنئة 
يف  التمهيدية  االنتخابات  يف 
اتهم  اأنه  كما  نيفادا،  والية 
بت�رشيب  الدميقراطيني  بع�س 
الذي  االإيجاز  عن  املعلومات 
قدمته اال�ستخبارات االأمريكية 
اأيام  قبل  النواب  جمل�س  داخل 
انتخابات �ساويث كاورلينا الذي 
حذرت فيه من اأن رو�سيا تتدخل 
انتخابات  يف  »ترامب«  لدعم 
»�ساندرز«  ودعم  الرئا�سة، 
يف  التمهيدية  االنتخابات  يف 
واعترب  الدميقراطي،  احلزب 
داخل  البع�س  اأن  »ترامب« 
احلزب ال يريد فوز »�ساندرز«، 

معترباًا اأن هذا غري من�سف.

�سيناريو »ترامب-
�ساندرز«:

التنبوؤ  املبكر  من  اأنه  رغم 
النتخابات  النهائية  بالنتائج 
يف  الكبري«  »الثالثاء  يوم 
التمهيدية  االنتخابات  اإطار 
اأّن  اإال  الدميقراطي؛  للحزب 

»�ساندرز«،  �سد  الهجوم  حالة 
تقدمه  ا�ستمرار  من  والقلق 
فعلياًّا  متقدمة  نتائج  وحتقيقه 
الكبري؛  الثالثاء  انتخابات  يف 
ت�سري اإىل التخوف من اأن يكون 
النهائي  املر�سح  »�ساندرز« 
للحزب يف االنتخابات الرئا�سية، 
بني  �ستكون  االنتخابات  واأن 
وهذا  و«�ساندرز«،  »ترامب« 
ال�سيناريو اأثار حالة من اجلدل 
يف االأو�ساط االأمريكية، تركزت 
رئي�سية،  مالمح  ثالثة  يف 

ت�سمل:
1- �ساندرز ي�ستطيع: هناك تيار 
من كّتاب وقادة الراأي يف الدوائر 
االأمريكية،  والبحثية  االإعالمية 
يرون اأنه اإذا جنح »�ساندرز« يف 
احلزب  تر�سيح  على  احل�سول 
هزمية  فباإمكانه  النهائي، 
»ترامب«، وي�ستند هوؤالء اإىل اأن 
قاعدة  بناء  يف  جنح  »�ساندرز« 
ت�سويتية كربى له، وا�ستفاد من 
التمهيدية  االنتخابات  جتربة 
واأنه   ،2016 عام  انتخابات  يف 
عري�س  قطاع  بدعم  يحظى 
هذا  االأمريكيني.  الناخبني  من 
اال�ستياء  حالة  اإىل  باالإ�سافة 
دوائر  بع�س  يف  »ترامب«  من 

االأمريكيني.
 :2024 حتى  ا  رئي�ساً ترامب   -2
وجهة  يتبنى  الذي  الثاين  التيار 
ويُعترب  لالأول،  معار�سة  نظر 
يف  ا  انت�ساراً واأكرث  اأعلى  �سوته 
اأّن  يرى  االأمريكية،  االأو�ساط 
تر�ّسح »�ساندرز« يف االنتخابات 
»ترامب«  مواجهة  يف  العامة 
خ�سارة  موؤكد  ب�سكل  يعني 
يتمتع  »ترامب«  الأن  »�ساندرز«، 
ال�سباق  يف  كثرية  ن�سبية  مبزايا 
التي  الرئي�س  فهو  االنتخابي، 
 Incumbent واليته  �ستنتهي 
فهو  ثم  ومن   ،President
يخو�س غمار ال�سباق االنتخابي 
ا اإىل النتائج التي حققها  م�ستنداً
ما  وغالباًا  رئا�سته،  فرتة  يف 
االنتخابية  الظروف  تعمل 
ل�سالح الرئي�س املنتهية واليته، 
تر�سحه،  الإعادة  ي�سعى  والذي 
هذا باالإ�سافة اإىل احلديث عن 
اأن »ترامب« يحظى فعالاً بدعم 
من  كبرية  قطاعات  من  وا�سع 

االأداء  اإىل  ا  ا�ستناداً االأمريكيني، 
االقت�سادي الذي حققه.

3- معركة االنتخابات املن�سّية: 
النقا�س  من  رئي�سي  جزء 
»ترامب- �سيناريو  حول 
تداعيات  على  يركز  �ساندرز«، 
احلزب  على  ال�سيناريو  هذا 
الذين  فبع�س  الدميقراطي، 
ي�سعون اإىل �رشورة وقف تقدم 
»�ساندرز« والعمل على احليلولة 
احلزب،  برت�سيح  فوزه  دون 
احلزب  برت�سح  فوزه  اأن  يرون 
ا �سيا�سياًّا للحزب  �سيعترب انتحاراً
لوجهة  ا  ووفقاً الدميقراطي، 
انتخابات  فاإن  هوؤالء  نظر 
و«ترامب«  »�ساندرز«  بني 
»ترامب«،  بفوز  تنتهي  �سوف 
احتماالاً  ا  اأي�ساً يعني  وهذا 
الدميقراطيني  خل�سارة  كبرياًا 
الن�سفي  التجديد  انتخابات 
لعام  االأمريكي  للكوجنر�س 
2020، التي جتري بالتوازي مع 
االنتخابات الرئا�سية. ف�سيناريو 
�ساندرز-ترامب ميكن اأن يوؤدي 
الدميقراطيني  خ�سارة  اإىل 
النواب،  جمل�س  يف  االأغلبيَة 
يف  نتائج  اأي  حتقيق  وعدم 
وخ�سارة  بل  ال�سيوخ،  جمل�س 
عدد جديد من املقاعد ل�سالح 

اجلمهوريني.

اخلال�سة
التمهيدية  االنتخابات  مُتّثل 
احللقَة  الدميقراطي  للحزب 
الرئا�سة  انتخابات  يف  االأهم 
فهي   ،2020 لعام  االأمريكية 
�سيكون  من  �ستحدد  التي 
ملواجهة  احلزب  مر�سح 
»ترامب«، وبغ�س النظر عن اأن 
فاإن  واردة؛  االحتماالت  كافة 
احتماالت فوز »بريين �ساندرز« 
حٍدّ  اإىل  واردة  احلزب  برت�سح 
كبري. ومع افرتا�س حتقق ذلك 
فعلياًّا، ف�سوف يواجه »ترامب«، 
االأمر الذي يراه البع�س مواجهة 
اإعادة  اإىل  �ستوؤدي  خا�رشة 
وانتحار  »ترامب«،  انتخاب 
�سيا�سياًّا،  الدميقراطيني 
االأبي�س  البيت  خ�سارة  فبعد 

�سيخ�رشون الكوجنر�س.

ماذا لو فاز »�شاندرز« برت�شيح الدميقراطيني ملواجهة ترامب؟
اأثار التقدم الذي حّققه املر�سح ذو التوجهات الي�سارية »بريين �ساندرز« يف النتخابات التمهيدية للحزب الدميقراطي، حالًة من القلق داخل الأو�ساط 

الأمريكية، فالنتائج املتقدمة التي حققها يف انتخابات وليات »اأيوا«، و«نيوهام�سر«، و«نيفادا«، والتي جعلته يف املقدمة، بالإ�سافة اإىل التوقعات باحتمال 
حتقيقه نتائج قوية يف انتخابات يوم »الثالثاء الكبري« يوم 3 مار�س؛ توؤ�سر اإىل احتمال فوزه برت�سيح احلزب يف النتخابات الرئا�سية. ووفًقا للبع�س فاإن 
هذا ال�سيناريو املحتمل، �ستكون له تداعيات �سلبية على احلزب الدميقراطي، �سواء بخ�سارة النتخابات الرئا�سية واإعادة انتخاب »ترامب« مرة اأخرى، 

ا خ�سارة جمل�س النواب، وعدم حتقيق تقدم يف جمل�س ال�سيوخ يف انتخابات التجديد الن�سفي للكوجنر�س.  واأي�سً



حمجوبة عبديل 

م�شاريعا  امل�شابقة  تت�شمن 
التالية:  املوا�شيع  حول 
املناخ،توفري  تغري  مكافحة 
وهذه  املياه،البيئة،وغريها. 
�شعار  حتت  تاأتي  املناف�شة 
»حان الوقت لإعادة اإبداعك اإىل 

احلياة،وجعل اأحالمك تتحقق.
بني  �شتكون  املناف�شة 
عديدة،وكل  جمموعات 
منفردين  تتكون  جمموعة 
اأ�شخا�ص،ي�شكلون  اأربعِة  اإىل 
اأمام  اأفكارهم  ويَعِر�شون  فريقا 
احرتافية  اأكرث  متخ�ش�شني 

وجدارة يف تلك املجالت.
امل�شابقة  اأن  اإىل  بالإ�شافة 
مراحل،حيث  ثالثِة  �شتت�شمن 

مِلرحلة  فرق   6 �شت�شل 
فرق.   3 النهائي،وتتوج 
كاأح�شن  عنها  الإعالن  ويتم 
جوائزا  منحهم  مع  املتناف�شني 

قيمة.
يف  الت�شجيل  فاإن  ولالإ�شارة 

امل�شابقة يكون عن طريق ملء 
الإنرتنت،حتتوي  عرب  ا�شتمارة 
والربيد  الهاتف  رقم  على 
الفريق  ا�شم  وكذا  الإلكرتوين 
امل�شارك،وجند هذه ال�شتمارة 
 World>>>>شفحة� يف 

Water Day DZ  على موقع 
التوا�شل الجتماعي في�شبوك. 

اأبواب الت�شجيل مفتوحة جلميع 
الطلبة اجلزائريني ِابتداًء من 17 

فرباير اإىل غاية 6  مار�ص.
العلمي  النادي  اأن  ويذكر 
مت   »HEC« الري  ملهند�شي 
على  2015،ويعمل  عام  تاأ�شي�شه 
تعزيز م�شاهمة الطلبة يف تنمية 
ال�شباب،ويهتم  وقدرات  البالد 
بتنظيم ن�شاطات ثقافية وعلمية 
وم�شابقات طالبية،وذلك بهدف 
املبادرة  لروح  العنان  اإطالق 
خالل  اجلامعي،من  الو�شط  يف 
مفهوم  حتقيق  على  هم  حتفيز 
بغر�ص  واإر�شادهم  البتكار 
هم  م�شاريع  وتطوير  اإن�شاء 

اخلا�شة.
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تظاهرة »�سق�سيني« للتعريف 
بـ«الق�سبة« العثمانية

ال�شبت،  اجلزائرية،  العا�شمة  احت�شنت   
»�شق�شيني«  تظاهرة  من  الأوىل  الن�شخة 
�شحيحة  معلومات  بتقدمي  املعنية  )ا�شاألني( 
وانطلقت  البالد   يف  الأثرية  املواقع  عن 
اجلزائر  �شمايل  الق�شبة  مدينة  من  التظاهرة 
القرن  يف  العثمانيون  �شيدها  التي  العا�شمة، 
على  »�شق�شيني  �شعار  حتت  ع�رش،  ال�شاد�ص 
اأثرية  مناطق  لحقا  ت�شمل  اأن  على  الق�شبة« 
تراث  »جمعية  بح�شب  البالد،  عرب  اأخرى 
للفعالية.  املنظمة  )م�شتقلة(  جزائرنا« 
و�شنفت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم 
عام  »الق�شبة«  مدينة  »يوني�شكو«  والثقافة 
العاملي،  الإن�شاين  1992، �شمن قائمة الرتاث 
املطلة  املواقع  »اأجمل  من  باأنها  وو�شفتها 
يف  الق�شبة  و�ُشيدت  املتو�شط«.  البحر  على 
القرن ال�شاد�ص ع�رش بني عامي )1516 و1592( 
لتكون مقرا للوايل العثماين، وقاعدة ع�شكرية 
موؤرخني  ح�شب  اجلزائر،  عن  الدفاع  مهمتها 
»ريا�ص  ق�رش  من  الق�شبة  يف  اجلولة  وبداأت 
والآثار  التاريخ  يف  باحثني  بح�شور  البحر«، 
الآثار،  علم  مبعهد  ودكتوراه  ماج�شتري  وطلبة 
ميدانية  بجولة  امل�شاركون  وقام  ومواطنني 
خاللها  مت  العتيقة،  الق�شبة  مدينة  اأزقة  عرب 

اكت�شاف جمال املدينة العثمانية.
االنا�صول/بت�صرف

ال�صودان

قيادي يف حزب الرتابي 
يزور »اإ�سرائيل«

ال�شوداين«،  ال�شعبي  »املوؤمتر  حزب  اأعلن 
ب�شبب  ال�شبابية  قياداته  اأحد  ف�شله  ال�شبت، 
زيارته اإىل اإ�رشائيل، دون الإف�شاح عن ا�شمه. 
واعترب احلزب الذي اأ�ش�شه املفكر الإ�شالمي 
الراحل ح�شن الرتابي، يف بيان �شحفي، زيارة 
اأحد من�شوبيه للكيان ال�شهيوين »جتاوزاً ملبادئ 
احلزب«. القيادي املف�شول هو حممد عبا�ص 
ال�شابق باملوؤمتر  ال�شباب  اأمانة  اأمني  الفادين، 
رف�شه  البيان،  يف  احلزب  واأكد  ال�شعبي، 
الفل�شطينية  الق�شية  بدعم  واللتزام  للزيارة، 

»يف وجه املحتل الغا�شب«.

»اثر ا�صطدام   ب�صاحنة مقطورة 
بتلم�صان

اإ�سابة 11 من لعبي 
فريق اأمل زلبون

 ك�شفت م�شالح احلماية املدنية لولية تلم�شان اأن 
11 م�شاب يف  نقل  اجل  تدخلت من  م�شاحلها قد 
حادث مرور  خطري  على م�شتوى الطريق الوطني 
رقم 22 وذلك اثر ا�شطدام �شاحنة  مقطورة بحافلة  
لنقل ريا�شيي فريق اأمل زلبون .  احلادث الذي وقع 
عنه  جنم  اأم�ص  �شبيحة  الرم�شي  مدينة  مبدخل 
اأ�شابة 11 �شخ�ص ترتاوح اأعمارهم بينت ال20 وال50 
�شنة  اأغلبه من لعبي وم�شريي فريق اأ�شاغر اأمل 
زلبون الذين كانوا متوجهني اإىل ولية عني متو�شنت 
على منت احلافلة لإجراء مقابلة يف كرة القدم ، هذا 
وقد مت نقل ال�شحايا اإىل م�شت�شفى الرم�شي للتكفل 

بهم  دون ت�شجيل م�شاعفات كربى .
حممد بن ترار

ي�صني بوغازي   

ال�شقام بني الأ�شحاء ، ومل   اأفكار  مل  تتوارد 
هي  قوية اأفكار  اجلوع بني الفقراء وطاغية 
اأفكار الف�شل بني الذين  اآملتهم  اأوىل حتديات 
بناء  اإعادة  اأو   ، اأمة  وتاأ�شي�ص  دولة  بناء 
من  ع�رِش  بعد    ، اأخرى  مرة  معا  وتاأ�شي�ص  

ع�شابة وف�شاد !

اأن   تبث  ،ل   كاذبة   اإ�شاعات  تناثرت  ومل 
تريد  �شوداء  اأفكار  �شال�شل   جمرد  ت�شحى 
النيل من عزمية  وتقيد �شعب ما يزال  يخفه 
�شيئا ما يرت�شد به  من خلف الظالل ؟ �شيئا  
ل يعرفه حتديدا لكنه يخفيه  دائما ، هكذا 
على �شليقة اأزمنة عندنا عمرت طويال  وقد 
ملئت اإ�شاعات وق�ش�ص ومرويات عن اأخطار 
عظمى  وجتني عظيم ، قادم من خلف الأيام 
اإ�شاعات  ؟  وف�شل  وجوع  فو�شى  اإ�شاعات   ،
مقد�شة   كحقيقة   �شفاهنا  بني  جترت   تظل  
، فال نريد اأن ن�شدق اأننا ع�شاة عن اخلوف 

وفو�شى وا�شاعات ، وحراكنا العظيم ، �شاهد 
! ول نريد اأن ن�شدق اأننا فوق اجلوع ،وحقول 
�شا�شعة  لنا خ�شاء ، �شاهد ! واأننا اأ�شد همة 
من  القدمية  تواريخنا  وجميع   ، الف�شل  على 
بعيٍد جدا  فينقي  زمن  التي  طلعت من  تلك 
غزاة  وجلبت  بق�ش�ص  مرت  تواريخ  اإىل   ،
وفاحتني  وبيزنطيني   وونداليني   رومانيني 
تقول  كلها  تواريخنا    ! وفرن�شيني  وعثمانيني 
اأن يتمكن منا ،  اإننا ع�شاة على اخلوف من  

تواريخنا كلها ، �شواهد !
من  و�شننه�ص   ، ننه�ص  مرة  كل  يف  واأننا 

و�شننه�ص  ننه�ص   ، متاما   ا�شود  رماد  قلب 
النهو�ص  واأبهى عند  اأجمل  اأ�شطورة   كعنقاء 
اجلديد ، واإن حراكنا الذي طلع متاما  كتلك  
اأ�شطورة  من   امل�شتجلبة  اليونانية  العنقاء  
باهرة  بجمال ورده  وع�شية باأمره  ومنت�رشة  
اأجيال  تداعب  اأخذت  م�شتقبلية   اأماين  يف 
�شغرية جدا  جدا ،اأجيال لتوها  تكتب اأيامها 
وتطلب  حراكنا  كراري�ص   فوق  اجلديدة  
لنا   يكتب  ذلك  وكل   ، امل�شتحيلة  اأحالمه  

جميعا اأننا اأقوياء .
لطني   ننتمى  لأننا   ، اأقوياء  ا�شتثناء  دون  كلنا 

ب�شدق  يلت�شق  طني   ، معافرته  جدا  �شعب 
م�شرية  ومظلومية   الق�شية  اأحقية  و  الكلمة 
يطاق  فال   ، ج�شده  بلحم  جلد  يلت�شق  كما 
لها  دعاة الف�شل والفو�شى معاندة ،ول يجراأ 

عليها عناٌد .
فلم تتوارد اأفكار عن �شقام بني الأ�شحاء ،ومل  
الفقراء ،ومل  اأفكار  عن جوع بني  هي  قوية 
اأفكار الف�شل بني الذين  اأملتهم   هي  طاغية 
ان�شانية  النكايات ، قد تكون هذه طبية  اأوىل 
لكنها هي هينة اأمام فرط  معاندة  من طبيعة 

جزائرية ع�شبة عرب ع�شور واأزمنة .

ر�ؤى 

بوتني ل ي�ستخدم 
الهواتف الذكية

اأعلن الرئي�ص الرو�شي، فالدميري بوتني، خالل 
مقابلة مع وكالة تا�ص الرو�شية �شمن م�رشوع 
ي�شتخدم  اأنه ل  بوتني«،  �شوؤال لفالدميري   20«

الهواتف الذكية ويف�شل اخلطوط اخلا�شة.
التقني  التقدم  كان  اإذا  ما  �شوؤال  على  وردا 
بالنفي، وقال:  الرو�شي  الرئي�ص  اأجاب  يقلقه، 
هذه  من  اأيا  اأ�شتخدم  ل  لأنني  مرتاح  »اأنا 

الأ�شياء، بب�شاطة لدي و�شائل اأخرى«.
واأ�شاف اأنه اأحيانا ما ي�شتخدم الهاتف الذكي، 
حينما ميرر له اأحد موظفيه مكاملة تليفونية 
الأ�شهل  »من  اأ�شاف:  اأنه  اإل  الهاتف،  عرب 
اخلا�ص،  اخلط  هاتف  التقاط  يل  بالن�شبة 

و�شوف يتمكنوا من اإي�شايل باأي �شخ�ص«.

ع�ساة  على اخلوِف !

قلم جاف

الده�سة
الوليد فرج

لعل ا�شتباق وزير ال�شحة  وهو الربوفي�شور يف 
الطب ، للتحاليل املخربية ، التي نفت اإ�شابة 
الرعية ،  و اإعالنه ت�شجيل اأول اإ�شابة لرعية 
اإيطايل مبر�ص كورونا ،دخل اإىل اأر�ص الوطن 
حممال بتجاربه التقنية ، ملغما بفريو�ص اأنهك 
اأذهان الراأي العام الدويل،  قبل �شدورهم ، 

يُحمل على ثالثة احتمالت :
اأخذ  و  احليطة  ت�شديد  اإىل  الدفع  اأولها   
من  يعاين  الذي  ال�شعب   تذكري  و   ، احلذر 
براثني  يف   ، القمل  و  الكولريا  و  كورونا  قبل 
الوزير  و  العمومية  ال�شحية  اخلدمة  تدين 
توفري  عن  الدولة  عجز  �شابقا  اأعلن  ذاته 
لغالئها  املبكرة  للحالت  ال�رشطان  اأدوية 
متحججا بان دول متطورة واأغنى منا تعجز 
الدولة عن  عن توفريها يف �شابقة يف تخلي 

وجهها الجتماعي واإقرارها بالعجز .     
ثانيها : قد يكون الوزير اأغ�شت روؤيته  قبعته 
ال�شيا�شية ،  و اأعلن الإ�شابة للفت نظر الراأي 
العام ،  عن حدث اآخر و اإلهائه عنه ، متنا�شيا 
  ، رقمية  او�شرتادات  ت�شنعه  اليوم  الراأي  اأن 
يف عامل �شيبرياين افرتا�شي ،  �شيولة اخلرب 
�رشعة  تتجاوز   ، �رشعته  و  تنوعه  و  فيه 
�رشعة  و  كورونا  انت�شار  �رشعة  و  ال�شوء 
حمكمة  اإىل  احلرا�ص  من  الدرك  �شيارات 

�شيدي احممد . 
املرجح  و  الأخري  و  الثالث  الحتمال  اأما 
)املدهو�ص(  حكم  يف  كان  الوزير  اأن  هو   ،
معنى  و  العلماء  اأطره  �رشعي  و�شف  وهو 
املدهو�ص : من ذهب عقله حياء اأو خوفا اأو 

غ�شبا ، وهو ا�شم مفعول من ُده�ص .
اأق�شام  من  الده�ص  اإن  عابدين  ابن  وقال   
التعويل  عليه  ينبغي  فالذي   : وقال  اجلنون 
يف املدهو�ص،  اإناطة احلكم بغلبة اخللل يف 
، فال  ، اخلارجة عن عادته  اأقواله  و  اأفعاله 
اأظن اأن الوزير اعتاد احلكم و اجلزم مبر�ص 
،قبل الوقوف على الدليل العلمي كتحاليل اأو 
اأ�شعة ، و عليه فاملدهو�ص كل من اختل عقله 
مل�شيبة حلت به كوباء عم اأو جائحة ،   فما 
دام يف حالة غلبة اخللل يف الأقوال و الأفعال 
كان  ولو  ، حتى  اأفعاله  و  اأقواله  تعترب  فال   ،
يعلمها و يريدها ، لن هذه املعرفة و الإرادة 
غري معتربة لعدم ح�شولها على اإدراك �شحيح 
، كما ل تعترب من ال�شبي العاقل . واأقول هذا 
يو�شف  الدكتور  ف�شيلة  اأ�شتاذي  رقابة  حتت 
اعتذر  الذي  الدينية  ال�شوؤون  وزير  بلمهدي 
 . فيها  هو  اأر�ص  يف  �رشعي  حكم  لنقل  منه 
ده�شتنا  و  اأمورنا  ولة  ده�شة  ارفع  واللهم 

وارفع �شعر البرتول كي ن�شرتي الدواء .

»HEC« النادي العلمي ملهند�صي الري

م�سابقة م�ساريع حول مكافحة تغري 
املناخ،توفري املياه،البيئة

.     �صعار »جعل العامل مكاًنا اأف�صل.. �اجبناجميًعا«
هند�صي الري«Hydraulics Engineers Club« للمدر�صة الوطنية العليا للري،حتت رعاية  ينظم النادي العلمي ملمِ

�زارة املوارد املائية �بالتعا�ن مع الوكالة »Agıre« املتخ�ص�صة يف االإدارة املتكاملة للموارد املائية،م�صابقة 
مفتوحة جلميع الطالب اجلزائريني، ��صتكون نهاية امل�صابقة تزامًنا مع اليوم العاملي للمياه املنظمة بـ23  

املركز الد�يل للموؤمترات - عبد اللطيف رحال – باجلزائر العا�صمة. مار�س �ذلك بمِ

Yacine-bougha@hotmail.fr

ال�شبت  اأم�ص  �شباح  جتمهر 
اأمام   ، مترنا�شت  مواطني 
م�شباح  املركزي  امل�شت�شفى 
على  منهم  احتجاجا   ، بغداد 
غري  ال�شمت  و  القطاع  تدهور 

املربر لل�شلطات الو�شية .
اأمام  املحتجني  ممثلي  اأبدى 
بغداد  م�شباح  م�شت�شفى 
مع  لهم  ت�رشيح  يف  بتمرنا�شت 
ا�شتيائهم  »عن  »الو�شط  يومية 
وتذمرهم ال�شديدين من ال�شمت 
غري املربر لل�شلطات املعنية التي 
النقائ�ص  لتدارك  �شاكنا  حترك 
امل�شجلة بالقطاع ال�شحي لتفادي 
تقدمي قافلة من ال�شحايا   ومما 
يحز يف نفو�ص حمدثينا هو �شمت 
مترنا�شت  بولية  القرار  �شناع 
راأ�شهم  وايل  على  و  احلدودية 

الأول  امل�شوؤول  ب�شفته  الولية 
الدي  التنفيذية  الهيئة  على 
يومية  تقارير  ت�شله  اأنه  بالرغم 
تنقل  التي  ال�شحف  على  ويطلع 
نف�ص   ، بالولية  ال�شحي  الو�شع 
ال�شيء بالن�شبة  للمجل�ص ال�شعبي 
املفرو�ص  كان من  الذي  الولئي 
اأن ينقل اإن�شغالهم ويتكفل به لكنه 

يبقى غائب اأو اأنه غري معني.
العري�شة  هوؤلء  اأن  اأكد   كما 
واقع  على  املحتواة  الحتجاجية 
طرف  من  املم�شاة  ال�شحة 
القطاع  لوزير  ال�شكان قد و�شلت 
و�رشيع  جاد  حترك  اإنتظار  يف 
لأن الأمور خرجت على ال�شيطرة 
الفريو�ص  تهديد  ظل  يف  وخا�شة 

اجلديد كورونا.
�صيخ مدقن 

تنديدا على تدهور الو�صع ال�صحي

مواطني مترنا�ست يحتجون للمرة 
الرابعة اأمام امل�ست�سفى

الوطنية  الفدرالية  تعتزم 
اأول  تنظيم  الفندقة  مل�شتغلي 
خدمات  حول  دويل  �شالون 
املوؤ�ش�شات الفندقية يف غ�شون 
باجلزائر  القادم  جوان  �شهر 
اأ�شتفيد لدى  العا�شمة، ح�شبما 

الأمني العام لهذا التنظيم.
ت�رشيح  يف  �شليم  عيا�ص  وذكر 
على هام�ص فعاليات الطبعة11 

لل�شالون 
والأ�شفار  لل�شياحة  الدويل 
الفندقية  والتجهيزات  والنقل 

والإطعام الذي يختتم 

»اأن  بوهران  ال�شبت  اأم�ص 
مل�شتغلي  الوطنية  الفدرالية 
�شالون  اأول  �شتنظم  الفندقة 
يونيو  يف  الفنادق  حول  دويل 
القادم باملدر�شة العليا للفندقة 
باجلزائر  البينان  بعني  )اي�رشا( 

العا�شمة«.
و�شت�شمح هذه التظاهرة الأوىل 
باإبراز  باجلزائر  نوعها  من 
الفندقية  املوؤ�ش�شات  موؤهالت 
يف اجلزائر ونوعية خدماتها مع 
عر�ص ا�شرتاتيجية »املاركتيغ« 

لت�شويق الوجهة اجلزائرية .

ولية  اأمن  م�شالح  فّككت 
اجلزائر، جمعية اأ�رشار تتكّون 
ترتاوح  اأفراد   )07( �شبع  من 
و   19( بني     ما  اأعمارهم 
ترويج  ق�شية  عن  �شنة،   )55
وحيازة  العقلية  املوؤثرات 
اأ�شلحة بي�شاء حمظورة بدون 

حجز  مّت  حيث  �رشعي  مربر 
عقلي،  موؤّثر  قر�ص   )3898(
مبلغ من العملة الوطنية قدره 
)40( مليون �شنتيم، ثالث )03( 
اأ�شلحة بي�شاء حمظورة، ثماين 
ورخ�شة  نّقالة  هواتف   )08(

�شياقة مزّورة.

�صهر جوان القادم بالعا�صمة

اأول �سالون دويل مل�ستغلي الفندقة 

اأمن العا�صمة 

حجز )3898( قر�س موؤثر عقلي 
وبندقية �سيد بحري

اجلزائر حتييه بتنظيم عدة تظاهرات 

اليوم العاملي للحماية املدنية
باقي  غرار  على  اجلزائر،  حتيي 
املنظمة  يف  الأع�شاء  الدول 
املدنية،  للحماية  الدولية 
املدنية  للحماية  العاملي  اليوم 
من  مار�ص  للفاحت  امل�شادف 

تظاهرات  عدة  بتنظيم  �شنة  كل 
اأجل  من  الوطني  امل�شتوى  على 
حت�شي�ص  وتوعية املواطنني بدور 
الأخطار  مكافحة  يف  الهيئة  هذه 

والكواراث.



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 
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