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ات�ساالت اجلزائر

حملة حتـــــــ�سيـــــــ�ســـــــــية 
باملدار�س احتفاال باليوم 

العاملي للأنرتنت االآمن 

جياليل �سفيان ينفي دعم حركة املواطنة للمر�سح غديري

 ال ن�ستبعد خيار دعم 
مر�سح واحد للمعار�سة 

را�سية بن عزيز

 جزائرية �سمن �سحايا احلريق
 االإجرامي بباري�س  

غليزان

اإدانة مري الرمكة بعام حب�سا نافذا 

شير عالوة 
ت/ب

ph/ app.com



مت اإح�ضاء اجلزائرية را�ضية بن عزيز، �ضاحبة الأربعني �ضنة، �ضمن �ضحايا احلريق الإجرامي 
اأم�س  علم  ح�ضبما  بباري�س،  ع�رش  ال�ضاد�ضة  الدائرة  يف  الثالثاء  اإىل  الثنني  ليلة  ن�ضب  الذي 
 6 بينهم  من  جريحا   32 و  قتلى   10 عن  يقل  ل  ما  احلريق  خلف  وقد  اأقاربها  لدى  الأربعاء 
فيها  للم�ضتبه  النظر  الأربعاء رفع احلجز حتت  اأم�س  م�ؤقتة مت  اإطفاء، ح�ضب ح�ضيلة  رجال 
ب�ضبب  فتح حتقيق  مت  فيما  باري�س  �رشطة  لق�ضم  العقلية  الأمرا�س  معهد  اإىل  اإدخالها  مت  و 
»تدمري ط�عي بالنار اأف�ضى اإىل امل�ت«و جتدر الإ�ضارة اإىل اأن را�ضية ابنة املرح�م �ضليمان بن 

عزيز الذي وافته املنية يف �ضبتمرب 2017 تخرجت �ضنة 2002 من املدر�ضة ال�طنية املتعددة 
وب�ضفتها  امل�ؤ�ض�ضات.  ت�ضيري  يف  تك�ين  ملزاولة  بفرن�ضا  ت�ضتقر  اأن  قبل  باحلرا�س  التقنيات 
مهند�ضة معمارية، كانت قد تخ�ض�ضت يف ال�ضت�ضارة يف ت�ضيري امل�ضاريع قبل اأن تفتح ور�ضة 
للهند�ضة املعمارية الداخلية. �ضيعاد جثمان را�ضية بن عزيز اإىل اأر�س ال�طن حيث �ضت�ارى 
الرثى، ح�ضبما علم لدى القن�ضلية العامة للجزائر بباري�س التي �ضتتكفل بعملية نقل اجلثمان و 
بعث �ضفري اجلزائر بفرن�ضا، عبد القادر م�ضدوة اأم�س الأربعاء برقية تعزية لعائلتها واأقاربها . 

م�ساهل يتوجه اىل اأدي�س ابابا 
يق�د وزير ال�ض�ؤون اخلارجية، عبد القادر م�ضاهل ،الي�م 

اخلمي�س و غدا اجلمعة اىل اأدي�س ابابا، ال�فد اجلزائري 

للمجل�س  ال34  العادية  الدورة  اأ�ضغال  يف  امل�ضارك 

اأم�س الأربعاء  التنفيذي لالحتاد الفريقي، ح�ضبما جاء 

يف بيان لل�زارة و �ضت�ضمح هذه الدورة التح�ضريية للدورة 

الحتاد  حك�مات  و  دول  روؤ�ضاء  لندوة  ال32  العادية 

الفريقي املقررة ي�مي 10 و 11 فرباير، ل�زراء ال�ض�ؤون 
اخلارجية 

للدول الع�ضاء ب » درا�ضة التقارير امل��ض�عاتية املتعلقة 

املنظمة  اأجندة  يف  املت�ضمنة  ال�ضرتاتيجية  بامللفات 

القارية«، ح�ضب ذات امل�ضدر كما �ضيبحث وزراء ال�ض�ؤون 

اخلارجية الفارقة اأي�ضا » ال�ضالح امل�ؤ�ض�ضاتي و مت�يل 

الحتاد الفريقي و منطقة التبادل احلر للقارة الفريقية 

و التقارير اخلا�ضة بن�ضاطات اأجهزة الحتاد الفريقي و 

اخلا�ضة«.  اللجان  و  التنفيذي  للمجل�س  الفرعية  اللجان 

مذكرة   « التنفيذي  املجل�س  �ضيدر�س  اأخرى،  جهة  من 

الالجئني  +�ضنة  اأي   2019 �ضنة  م��ض�ع  ح�ل  مفاهيمية 

للرتحيل  م�ضتدامة  حل�ل  نح�  املرحلني:  و  النازحني  و 

الق�رشي يف افريقيا+ » متهيدا لإطالقها من طرف قمة 

 « ب  التنفيذي  املجل�س  �ضيق�م  كما  الفريقي  الحتاد 

اأجهزة و جلان الحتاد الفريقي  جتديد مك�نات بع�س 
و املتمثلة يف جمل�س ال�ضلم و الأمن و جلنة خرباء ح�ل 

و  الدويل  القان�ن  اللجنة ح�ل  و  الطفل  راحة   و  حق�ق 

املجل�س ال�ضت�ضاري لالحتاد ح�ل الف�ضاد« ح�ضب البيان 

قمة  اأعمال  اأي�ضا جدول  التنفيذي  املجل�س  �ضيدر�س  و 
الحتاد الفريقي.

اأمن العا�صمة

تفكيك جمعية اأ�سرار كانت ت�سطو على املنازل

جزائرية �سمن �سحايا احلريق الإجرامي بباري�س 

خبر في 
صورة

عن عمر ناهز 60 �صنة

وفاة حميد فرحي املن�سق الوطني 
للحركة الدميقراطية الجتماعية

بن غربيط حتدث غليانا
 يف ال�سارع اجلزائري

مل مير الأمر الذي 
وّجهته وزيرة الرتبية 

ال�طنية ن�رية 
بن غربيط اإىل 

امل�ؤ�ض�ضات الرتب�ية 
مبنع اإقامة ال�ضالة 
يف املدار�س مرور 

الكرام، حيث اأحدث 
ذلك غليانا و�ضط 
ال�ضارع اجلزائري 

الراف�س يف التخلي 
عن ال�ضالة اإحدى 

اأعمدة ديننا احلنيف، حيث انت�رشت حملة وا�ضعة النطاق اأول اأم�س 
عرب م�قع الت�ا�ضل الجتماعي »فاي�ضب�ك« ترف�س قرار بن غربيط 

وتندد به.

حمرز يتحّدى زمالئه يف املان �سيتي
اأجرى املدرب 
بيب غ�رادي�ل 

حتديا خا�ضا 
بني لعبي فريقه 
مان�ض�ضرت �ضيتي 

الجنليزي، وظهر 
عرب الفيدي� 
الذي ن�رشه 

احل�ضاب الر�ضمي 
للنادي الجنليزي 
يف م�قع الت�ا�ضل 

الجتماعي 
»فاي�ضب�ك« 

الالعب الدويل للجزائري ريا�س حمرزوه� يناف�س زمالئه يف 
التحدي املتثمل يف ت�ضديد الكرة عندما ترتطم بالأر�س يف 

منا�ضبتني حيث كان ندا ق�يا لزمالئه وتعادل يف نهاية املطاف مع 
زميله �ضت�نر.

جمعية  اجلزائر،  اأمن  م�ضالح  فّككت 
املنازل  على  ت�ضط�  كانت  اأ�رشار 
ت�قيف  مّت  حيث  مركبة،  با�ضتخدام 
اأربعة )04( اأ�ضخا�س م�ضتبه فيهم، قام�ا 
اآيل حمم�ل، هاتف  اإعالم  ب�رشقة جهاز 
الأ�ضفر  املعدن  من  جم�هرات  نقال 
عاجلت  ال�طنية  العملة  من  مايل  ومبلغ 

باملمتلكات  امل�ضا�س  ف�ضيلة  من  كل 
الق�ضائية  لل�رشطة  ال��ضطى  باملقاطعة 
احل�رشي  الأمن  م�ضالح  مع  بالتن�ضيق 
الإدارية  املقاطعة  لأمن  التابع  بحيدرة 
جمعية  تك�ين  ق�ضية  راي�س،  مراد  لبئر 
ال�رشقة  جلناية  الإعداد  لغر�س  اأ�رشار 
ب�رشقة  الفاعل�ن  قام  حيث  بالك�رش، 

نقال،  هاتف  حمم�ل  اآيل  اإعالم  جهاز 
ومبلغ  الأ�ضفر  املعدن  من  جم�هرات 
بانطالق  ال�طنية،  العملة  من  مايل 
العمل  اإىل  وا�ضتنادا  الأولية  التحريات 
التقني، مت حتديد ه�ية �ضخ�ضني م�ضتبه 
ق�ضية  يف  �ضالعا  كان  احدهما  فيهما 
امل�ؤ�ض�ضات  باإحدى  حاليا  وه�  اأخرى 

الثاين  اإن امل�ضتبه فيه  العقابية، يف حني 
وهي امراأة، بعد اإخطارها مبا ن�ضب اإليها 
من اأفعال، اعرتفت على حم�رش ر�ضمي 
الأغرا�س  �رشقة  عملية  يف  ب�ضل�عها 
املذك�رة، كما اأف�ضت التحريات ال�ا�ضعة 
�ضخ�ضني  ه�ية  حتديد  اإىل  وامل�ضتمرة، 

اآخرين مّت ت�قيفهما.

املن�ضق  فرحي،  حميد  ت�يف 
الدميقراطية  للحركة  ال�طني 
اأم�س  م�ضاء  الجتماعية، 
 60 ناهز  عمر  الثالثاء،عن 
م�ض��س  بني  مب�ضت�ضفى  �ضنة، 
ح�ضبما  العا�ضمة،  باجلزائر 

علم لدى حزبه. 
و كان حميد فرحي الذي اأدخل 
امل�ضت�ضفى املذك�ر اأعاله منذ 
رئ�ي  ان�ضداد  ب�ضبب  اأيام  ب�ضع 
، قد اأ�ضيب بجلطة دماغية يف 
يف  كان  حني  الفارط،  دي�ضمرب 
ملرافقة  ال�طن   بداخل  تنقل 

لالنتخابات  احلزب  مر�ضح 
الرئا�ضية املقبلة، ال�ضيد فتحي 
لطفلني،  اأب  الفقيد  غار�س 
لأجل  ن�ضاله  �ضغره  منذ  �رشع 
الق�ضايا العادلة و الدميقراطية 
مل   التزام  مبثابة  الأمر  كان  و 
منذ   ، احلزبي  انتمائه  يقيده 

حزب الطليعة 
اأ�ضمه  غري  الذي  ال�ضرتاكي 
الدميقراطية  احلركة  لي�ضبح 
الجتماعية و  يف اأعقاب م�ؤمتر 
ماي  �ضهر  يف  نظم  للحزب، 
2013، انتخب اأع�ضاء املجل�س 

فرحي  حميد  على  ال�طني 
ال�طني  املن�ضق  من�ضب  ليت�ىل 
من�ضبي  من  كل  عاد  كما   ،
يا�ضني  لل�ضيد  العامة  الأمانة 
لل�ضيد  الر�ضمي  الناطق  و  تيغيا 
الراحل،  ودع  و  غار�س   فتحي 
خالل  الأربعاء،  اأم�س  �ضهرة 
احلزب  مبقر  تاأبينية  �ضهرة 
الكائن ب�ضارع 67 كرمي بلقا�ضم 
) تيليملي �ضابقا(، قبل اأن ي�ارى 
بعد  اخلمي�س،   الي�م  جثمانه، 
�ضطاوايل  الظهر مبقربة  �ضالة 

باجلزائر العا�ضمة. 

عزالدين ميهوبي يف هافانا 
ميه�بي  الدين  عز  الثقافة  وزير  ت�جه 
اىل  هام  وفد  راأ�س  على  الربعاء  اأم�س 
يف  للم�ضاركة  هافانا  الك�بية  العا�ضمة 
الدويل  هافانا  ملعر�س  ال28  الطبعة 
للكتاب املقرر من 7 اىل 17 فرباير حيث 
تك�ن اجلزائر �ضيف �رشف الدورة   وذكر 
بيان لل�زارة ن�رش الي�م ان عدد من الكتاب 

و املعنيني بالن�رش اىل جانب فعاليات فنية 
�ضتح�رش  امل��ضيقى  و  بال�ضينما  تتعلق 
مبحا�رشات  وت�ضارك  املعر�س  فعاليات 
م��ض�عاتية ح�ل الديناميكية الثقافية يف 
اجلزائر كما �ضتتميز امل�ضاركة اجلزائرية 
بن�ضاطات ثقافية و فنية اخرى تنظم على 
بالكتاب  اخلا�ضة  التظاهرة  هذه  هام�س 

الف�ت�غرافية  لل�ض�ر  معر�س  منها 
حفل  و  اجلزائري  الثقايف  الرتاث  ح�ل 
الورك�ضرتا  احياء  من  م��ضيقي  فني 
املاي�ضرتو  بقيادة  الك�بية  ال�ضمف�نية 
لالأورك�ضرتا  العام  املدير  ق�يدر  اأمني 
ال�ضينما  ال�ضمف�نية اجلزائريةو �ضتح�رش 
اجلزائرية  يف هذا احلدث بعر�س باأربعة 

افالم  معن�نه  باللغة ال�ضبانية  و يتعلق 
لر�ضيد   « اجلزائر  عطر   « بفيلم  المر 
بلحاج و الفيلم املط�لة الخري للمخرجة 
الذي  الزمان«  اخر  »اىل  �ض�يخ  يا�ضمني 
ت�ج يف العدد من املحافل الدولة و اي�ضا 
فيلمي »مية« للمخرجة جميلة �ضحراوي 

و » زبانة« ل�ضعيد ولد خليفة .
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بعد دعوتها اإىل ال�سالة بالبيت دون املدر�سة

موجة غ�ضب �ضد قرار بن غربيط 

فتحت حركة جمتمع ال�سلم النار ت�سريحات وزيرة الرتبية الوطنية، نورية بن غربيت بخ�سو�ص دعوتها اإىل ال�سالة بالبيت دون املدر�سة، معتربة اأن ذلك 
مبثابة بالت�سييق وت�سرف ينايف مبداأ حرية املعتقد واحلريات الفردية واجلماعية يف حق التالميذ امل�سلني.

اإميان لوا�ص 

هاجمت حركة حم�س الأم�س يف 
بن  نورية  الرتبية  وزيرة  لها  بيان 
الأخري  ت�رصيحها  حول  غربيط 
ال�صالة  اإىل  دعوتها  بخ�صو�س 
م�صرية  املدر�صة،  دون  بالبيت 
يف  الروتاري  منظمة  تدخل  اأن 
تدخل  للوزيرة  دعما  املو�صوع 
الداخلية  ال�صوؤون  يف  اأجنبي 
للجزائر باعتبار اأن هذه املنظمة 

املا�صونية منظمة اأجنبية
حم�س  جددت  اأخرى،  جهة  من 
العزيز  الرئي�س عبد  باأن  تاأكيدها 
بوتفليقة غري قادر على ال�صتمرار 
مر�صه،  طبيعة  ب�صبب  احلكم  يف 
واأن تر�صيحه لعهدة خام�صة لي�س 
م�صلحة  يف  ولكنه  م�صلحته،  يف 
من  وامل�صتفيدين  املنتفعني 
امل�صوؤولية  اإياهم  الو�صع، حممال 
عن  ينجر  ما  اأمام  كاملة 
خماطر  من  ال�صيا�صية  مناوراتهم 
»�صتبقى  م�صيفة:  اجلزائر،  تهدد 
يف  عليهم  �صاهدة  ت�رصفاتهم 
ذلك  على  اأقدموا  اإن  تاريخهم 
الدولة  موؤ�ص�صات  و�صخروا  فعال، 
حركة  م�رصوعهم«ودعت  لتمرير 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  حم�س 
النوفمربي  لالإرث  احلامية 
اأن  ووحدته  الإقليم  و�صالمة 
الوطن  حماية  يف  بواجبها  تقوم 
والخرتاق  الأجنبي  التدخل  من 
امل�صتويات،  كل  على  ال�صهيوين 
العربية  الأنظمة  بتجارب  منبهة 
ال�صهيوين  لالبتزاز  خ�صعت  التي 
بغر�س بقائها يف احلكم ف�صلت يف 
وعر�صت  املواطن  ي�صعد  ما  كل 
املخاطر  اأنواع  لكل  بلدانها 

وفقدت يف الأخري �صيادتها كلية.
احلركة  ثمنت  اأخر،  �صياق  يف  و 
ال�صتعدادات املتنوعة واملتعددة 

التي ت�رصف عليها الهيئة الوطنية 
املركزية  احلركة  وهياكل 
انتخابية  بحملة  للقيام  واملحلية 
الرزاق  عبد  مر�صحها  ل�صالح 
م�صتوى  من  يرفع  ب�صكل  مقري 
اجلزائر  يف  ال�صيا�صي  العمل 
ويظهر القدرة التناف�صية املتميزة 
ومر�صحها  احلركة  متلكها  التي 
يف  ال�صيا�صية  املوازين  وحقيقة 
للمنا�صلني  الكبرية  الهبة  و  البلد، 
دعم  واملنتخبني  واملواطنني 
الرزاق  عبد  الدكتور  تر�صيح 
لالنتخابات  بتوقيعاتهم  مقري 
الرئا�صية بوترية اأعلى واأ�رصع مما 

خطط لها
املواطنني  حم�س  ودعت 
النوفمربي  بالنتماء  املوؤمنني 
والراف�صني  البادي�صي  والتيار 
ال�صتعمارية،  والو�صاية  للهيمنة 
ال�صادقني،  والدميقراطيني 
العمل  بتمدين  حقا  واملوؤمنني 
املوؤ�ص�صة  وحماية  ال�صيا�صي 
املناكفات  من  الع�صكرية 
اأجل  من  واملنا�صلني  ال�صيا�صية، 
من  مزيد  اإىل  والتغيري  الإ�صالح 
املر�صح  حول  واللتفاف  الدعم 
د. عبد الرزاق مقري القادر على 
مب�صداقية  الف�صاد  اآفة  مواجهة 
النحرافات  وتقومي  عالية 
ل�صمان  الوطني  التوافق  وحتقيق 
م�صتقبل اآمن ومزدهر للجزائر« .

هذه  باأن   « امل�صدر  ذات  و�صدد 
كبرية  اأهمية  تكت�صي  النتخابات 
مرحلة  بنهاية  توؤذن  باعتبارها 
جديدة  مرحلة  ت�صكيل  وبداية 
للتموقع  فيها  الأولوية  لي�صت 
ال�صخ�صي واحلزبي، تتطلب ر�س 
ت�صتيت  وعدم  والعقالنية  ال�صف 
وعدم  منه  طائل  ل  فيما  القوى 
املهددة  الفا�صلة  التجارب  تكرار 
وملقدرات  النوفمربي  للم�رصوع 

الوطن وهويته وا�صتقراره«.

حركة البناء تتهم بن 
غربيط 

هاجمت حركة البناء وزيرة الرتبية 
ت�رصيحاتها  اإثر  على  غربيط  بن 
املدار�س،  يف  ال�صالة  منع  حول 
واإدخال  مبحاولة  اإياها  متهمة 
املدر�صة اجلزائرية يف حالة من 
ومقومات  للدين  الر�صمي  التنكر 

اجلزائريني.
لها  بيان  البناء يف  اعتربت حركة 
ن�صخة  »على  »الو�صط  حت�صلت 
عن  ال�صادرة  الت�رصيحات  منه، 
مب�صاعر  م�صا�صا  الرتبية  وزيرة 
واعتداء  كله  اجلزائري  ال�صعب 
الدينية  و�صعائره  قيمه  على 
بع�س  من  با�صتهانة  ونذيرا 
ال�صامن  بالد�صتور  امل�صوؤولني 
وثوابتها،  الدولة  لدين  واحلامي 
املدر�صة  جر  من  حمذرة 
ال�صيا�صوية  التالعبات  اىل 
 ، الإيدولوجية  وال�رصاعات 
م�صوؤولة  الوزارة  اأن   مو�صحة 
الرتبوية  املنظومة  اإجناح  عن 
ولي�س  اجلزائري  الطالب  وتفوق 
ال�صعب  اأبناء  ت�صخري  حقها  من 
احل�صابات  لت�صفية  اجلزائري 

الإيديولوجية
ونددت احلركة با�صتمرار �صل�صلة 
القيم  �صد  املمنهجة  الأعمال 
حذف  من  القطاع  يف  الوطنية 
الب�صملة واق�صاء الأ�صاتذة، وو�صع 
فل�صطني  بدل  اإ�رصائيل  خارطة 
وامل�صا�س  املدر�صي،  الكتاب  يف 
�صهدائها،  واأمانة  الثورة  برموز 

وانتهاء اىل منع ال�صالة.
احلركة  طالبت  ال�صدد  هذا  ويف 
ي�صهدها  التي  اله�صا�صة  اأمام   «
والتوترات  البالد  يف  الو�صع 

املواطن  حياة  يف  املختلفة 
والحتقان والقلق املتزايد و�صط 
الو�صع  ال�صارع اجلزائري وقابلية 
لالنزلق نحو املجهول ،واعتبارا 
واملقرتنة  احل�صا�صة  للمرحلة 
والتزام  الرئا�صية،  بالنتخابات 
الآمنة  البيئة  بتوفري  ال�صلطة 
التوترات  عن  مناأى  يف  اإجرائها 
وبعيدا عن كل مهددات ال�صتقرار 
،نطالب اجلهات امل�صوؤولة بوقف 
مب�صاعر  امل�صا�س  ممار�صات 
على  والعتداء  املواطنني 
من  الدينية  ورموزهم  كرامتهم 
امل�صوؤولني  من  وخا�صة  كان،  اأي 
من  اأجورهم  يتقا�صون  الذين 

اأموال ال�صعب »  
ودعا ذات امل�صدر » اإىل �رصورة 
حتديد ف�صاء ال�صالة يف املدر�صة 
لأن حق ال�صالة مكفول للمواطنني 
�صواء  الدرو�س  �صاعات  خارج 
كانوا اأ�صاتذة او عمال اأو طلبة يف 
اطار النظام والهدوء الذي تتحمل 
اأداء  بتنظيم  الوزارة  م�صوؤوليته 
احلقوق ولي�س باإلغائها ، مع اإلزام  
اىل  الرتبوية  الأ�رصة  مكونات  كل 
حلماية  وم�صوؤول  جاد  موقف 
وم�صتقبل  اجلزائرية  املدر�صة 
املمار�صات  من  التالميذ 
على  الإيديولوجية  والتجارب 
م�صتقبل  الن  ومكوناته  القطاع 
مب�صتقبل  مرهون  اجلزائر 

املدر�صة  »
نطالب    « البناء  حركة  وطالبت 
اىل  الربملان  نواب  بحركة  
للحكومة  الر�صمية  امل�صائلة 
احلد  املتكرر  العتداء  حول 
الوطنية  القيم  على  اأع�صائها 
الر�صمي  خمططها  عن  واخلروج 
وندعو  الد�صتوري،  والتزامها 
رئي�س اجلمهورية اىل اإيقاف هذه 
املت�صببني  املمار�صات وحما�صبة 

على  اخلطرية  اآثارها  ويف  فيها 
وعلى  للجزائر  القومي  الأمن 
باعتباره  ومكت�صباتها  ا�صتقرارها 
حماية  عن  الأول  امل�صوؤول 
وحرياتهم  دينهم  يف  املواطنني 
واتخاذ  الد�صتورية  وحقوقهم 
بتحقيق  الكفيلة  الإجراءات 

ذلك.«

النائب خل�سر براهيمي 
:موقف الوزيرة 

متناق�ص

حم�س  عن  النائب  جهته  من 
م�صائلة  ويف  بـراهـيـمــي  لـخـ�صـر 
الوطنية  الرتبية  لوزيرة  له  كتابية 
منع  حول   غربيط  بن  نورية 
الرتبوية،  املوؤ�ص�صات  يف  ال�صالة 
عرب عن اأ�صفه ال�صديد من ت�رصيح 
امل�صوؤولة الأوىل يف القطاع حينما 
جعلت �صعرية ال�صالة التي تدر�س 
كباقي  اجلزائرية  املدار�س  يف 

ممار�صات.
حت�صلت  التي  امل�صائلة  وح�صب 
والتي  منها  ن�صخة  على  الو�صط 
لت�رصيحات  تبعا   « ت�صمنت  
للت�رصف  املوؤيدة  معاليكم 
املدر�صة  ملديرة  الالم�صوؤول 
املخالف  و  الدولية،  اجلزائرية 
اأن�صئت  اأجلها  التي من  لالأهداف 
مثل هذه املدار�س، والتي ت�صعى 

ارتباط  و  هوية  على  للحفاظ 
،و  بوطنهم  اخلارج  يف  مواطنينا 
هذا  ملثل  ابتداء  نتاأ�صف  اإننا 
امتعا�صنا  نبدي  ثم  الت�رصف، 
ت�رصيح  يف  جاء  مما  ال�صديد 
�صعرية  جعلتم  حينما  معاليكم 
مدار�صنا  تدر�س يف  التي  ال�صالة 
كباقي ممار�صات،نبدي  امتعا�صنا 
ت�رصيح  يف  جاء  مما  ال�صديد 
�صعرية  جعلتم  حينما  معاليكم 
مدار�صنا  تدر�س يف  التي  ال�صالة 

كباقي ممار�صات:
بناء  باأنه   « املتحدث  واأو�صح   
على القرار رقم 91/10/26/778 
يف  الرتبوية  باجلماعة  املتعلق 
املوؤ�ص�صات الذي ين�س على قيام 
بتخ�صي�س  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 

قاعة لل�صالة فيها.«
ت�صائل  مت�صل،  �صياق  ويف   
يتم  ل  ملاذا  املتحدث«  
وفق  لل�صالة  قاعة  تخ�صي�س 
املتعلق   91/10/26/778 القرار 
باجلماعة الرتبوية يف املوؤ�ص�صات 
الرتبوية و التكوينية خا�صة املادة 
اأبناوؤنا  ي�صطر  ل  حتى  منه،   21
�صاحة  يف  ال�صعرية  هذه  لإقامة 
هذا  مثل  ي�صكل  األ  املدر�صة، 
ما  مع  وا�صحا  تناق�صا  الجراء 
الربامج  يف  للتالميذ  تلقينه  يتم 
بثوابت  م�صا�صا  و  البيداغوجية 

الأمة؟« 

جياليل �سفيان ينفي دعم حركة املواطنة للمر�سح غديري

ال ن�ضتبعد خيار دعم مر�ضح 
واحد للمعار�ضة

اأكد رئي�س حزب جيل جديد جياليل 
جليل  النهائي  املوقف  اأن  �صفيان 
من الرئا�صيات املقبلة �صيكون بعد 
للقائمة  الد�صتوري  املجل�س  ن�رص 
للمر�صحني  والر�صمية  الرئي�صية 
الرئا�صية  لالنتخابات  النهائيني 
�صد  حزبه  اأن  مو�صحا  القادمة، 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  تر�صح 
خام�صة  لعهدة  بوتفليقة  العزيز 
حدوثها  عدم  اأجل  من  �صيعمل  و 

وتفاديها.
يف  الأم�س  �صفيان  جياليل  اأو�صح 
حركة  دعم  بخ�صو�س  له  ت�رصيح 
اأن   غديري،  للمر�صح  املواطنة 
اأي مر�صح  حركة مواطنة مل تدعم 
للرئا�صيات املقبلة، حتى تتفادى اأي 
انق�صام يف �صفوفها، لأنها تتكون من 

خمتلفة  مواقف  ميتلكون  مواطنني 
وهي  الرئا�صية،  النتخابات  حول 
عليها  حمتم  �صيا�صيا  حزبا  لي�صت 
دعم طرف يف الرئا�صيات القادمة، 
رجاء   »: ال�صدد  ذات  يف  م�صيفا 
يجب ترك حركة مواطنة يف �صياقها 
كحركة مواطنني، ونحن نرف�س من 
خاللها كل من يحاول معاك�صة دولة 
القانون عرب ميثاق ومبادئ حمددة، 
فكل  فيها  املن�صوية  الأحزاب  اأما 
اخلا�س  موقفه  له  �صيا�صي  حزب 
وامل�صتقل«وفيما تعلق بخيار مر�صح 
املتحدث:«  قال  للمعار�صة،  واحد 
ميكن اأن ندعم وميكن األ ندعم اأي 
مر�صح، وموقفنا مل نف�صل فيه بعد 

يف حزب جيل جديد.
اإميان لوا�ص

.        حم�س تتهم بن غربيط بالت�ضييق على احلريات 

بح�سور العديد من القيادات و الوجوه ال�سيا�سية

جنازة ع�ضكرية مهيبة للواء الراحل عبد املالك قنايزية
يحيى  �صيدي  مبقربة  اأم�س  �صّيع 
بالعا�صمة جثمان الفقيد وزير الدفاع 
اللواء املتقاعد عبد املالك  الوطني 
قنايزية الذي وافته املنية اأول اأم�س 
نوبة  اإثر  ب�صوي�رصا،  بجنيف  الثنني 

قلبية.
قنايزية  املالك  عبد  للراحل  اأقيمت 
اأغلب  ح�رصتها  ع�صكرية  جنازة 
الوجوه  و  الع�صكرية  القيادات 
راأ�س  على  كان  حيث   ، ال�صيا�صية 
احلا�رصين نائب وزير الدفاع الفريق 
اإىل  اإ�صافة   ، �صالح  قايد  اأحمد 
م�صت�صار رئي�س اجلمهورية و �صقيقه 
نا�رص بوتفليقة ، و الوزير الأول اأحمد 
اأويحيى ، وعدة قيادات متقاعدة يف 

اجلي�س ومن مازالت يف اخلدمة .
جثمان  م�صيعي  بني  من  فكان 
قنايزية  املالك  عبد  اللواء  املرحوم 
 ، نزار  خالد  ال�صابق  الدفاع  وزير 
والذي رف�س الغو�س يف م�صار رفيقه 

قنايزية ، كون كما قال نزار اأنه منذ 
 ، عنه  بعيدا  كان  30�صنة  يقارب  ما 

ليكتفي بالرتحم على روح الفقيد .
اللواء  اأي�صا  احلا�رصين  بني  من  كان 
اإىل  اإ�صافة   ، املتقاعد حممد تواتي 
ح�رص  كما   ، �صعدي  �صليم  اجلرنال 
وزير الداخلية الأ�صبق يزيد زرهوين ، 
وعدة وجوه �صيا�صية على غرار رئي�س 
احلكومة ال�صابق عبد العزيز بلخادم 
�صعيد  ال�صابق  الربملان  ورئي�س   ،
بوحجة ، وكذلك الوزير الأول الأ�صبق 
بداأ  الذي  و   ، �صالل  املالك  عبد 
تعيينه  الأ�صواء مبا�رصة بعد  يخطف 

كمدير حلملة الرئي�س بوتفليقة .
جمعت  قنايزية  املالك  عبد  جنازة 
 ، ال�صيا�صية  الأطياف  خمتلف 
حتى  وجمعت   ، اأ�صكالها ّ مبختلف 
وحتى   ، ال�صيا�صيني  الفرقاء  اأغلب 
خرجت  التي  الكثرية  الوجوه  بع�س 
اإىل التقاعد ، والكثري من الوجوه التي 

حت�صب على املعار�صة .
رئي�س  احلا�رصين  بني  من  فكان 
حركة حم�س الأ�صبق اأبوجرة �صلطاين 
، وكذلك رئي�س حركة حم�س احلايل 
عبد الرزاق مقري ، كما ح�رص الأمني 
وكان   ، بو�صارب  معاذ  لالأفالن  العام 
ال�صفريان  للراحل  املعزين  بني  من 

الفرن�صي و ال�صفري و الفل�صطيني .
غابت  قنايزية  املالك  عبد  جنازة 
، حيث غاب عن  الوجوه  عنها بع�س 
حممد  املتقاعد  اللواء  ح�صورها 
كان  الذي  و  بتوفيق  املعروف  مدين 
اأحد  اأنه  و  ل�صيما  ح�صوره  متوقعا 

املقربني منه .
وكان لفتا ح�صور العديد من الوجوه 
ال�صيا�صية و الوزراء املتقاعدين على 
وكذلك   ، تو  عمار  النقل  وزير  غرار 
وزير التعليم العايل حراوبية ، اإ�صافة 
املتقاعدين  الوزراء  من  العديد  اإىل 
الوزير  و   ، مهل  نا�رص  غرار  على 

اأغلب  ح�رص ّ كما   ، خمري  ال�صابق 
الطاقم احلكومي احلايل على  وزراء 
 ، لوح  الطيب  العدل  وزير  راأ�صهم 
حجار  الطاهر  العايل  التعليم  ووزير 

، ووزير النقل زعالن .
وكان من بني الوجوه الغائبة اجلرنال 
الذي  للرئا�صيات  املتقاعد املرت�صح 
رغم اأنه �رصح بح�صوره اإىل اجلنازة ، 
اإل اأنه كان غائب عن اجلازة ، وح�رص 
فقط بع�س اأتباعه اأو املح�صوبني عليه 
للرئا�صيات  كما مل يظهر املرت�صح   .
الآخر علي بن فلي�س الذي كان غائبا 
حا�رصة  كانت  فيما   ، اجلنازة  عن 
الكثري من الوجوه و القيادات احلزبية 
من خمتلف الأطياف ، ت�صييع جنازة 
الراحل يف جو مهيب ، نظمت خالله 
الكبري  امل�صار  نظري  ع�صكرية  جنازة 
املالك  عبد  الراحل  عرفه  الذي 

قنايزية طيلة م�صاره الع�صكري .
ع�سام بوربيع      
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الأرقام  على  تعليقه  ميالط  وبنى 
الطلبة  عدد  من  بداية  املقدمة 
  LMD دكتوراه  يف  امل�سجلني 
طالب،   30.000 بحوايل  املقدر 
موزعني على 70 موؤ�س�سة جامعية 
يف  الطور،  هذا  لتدري�س  موؤهلة 
امل�ساعدين  الأ�ساتذة  عدد  حني 
�سهادة  حت�سري  ب�سدد  هم  الذين 
يقل عن 40.000  دكتوراه علوم ل 
عدد  اإىل  بالإ�سافة  اأ�ستاذ، 
املعنيني  املحا�رضين  الأ�ساتذة 
لرتبة  اجلامعي  التاأهيل  باإجراء 
اأ�ستاذ حما�رض »اأ« اأو اأ�ستاذ تعليم 
ويف  اأ�ستاذ،  األف   25 حوايل  عايل 

الباحثني  عدد  اأن  جند  احل�سيلة 
بحوايل  يقدر  بالن�رض  املعنيني 
باحث  اأو  دكتوراه  باحث  األف   90
تاأهيل مبقابل عدد الأ�ساتذة جند 
 414 اجلامعية  املجالت  عدد 
جملة منها فقط 38 جملة موؤهلة 
يف  الرتقية،  اأو  للمناق�سة  للن�رض 
حني متو�سط ن�رض كل جملة يقدر 
اأن جمموع  اأي  بـ 40 مقالة �سنويا، 
املوؤهلة  املحالت  كل  تن�رضه  ما 
بحث   1500 مبعدل  �سنويا  يقدر 
حالة  يف  وبالتايل  علمي،  مقال  اأو 
له  ي�سمح  باحث  كل  اأن  افرتا�س 
بن�رض مقالة علمية اأو بحث علمي 
واملهنية،  العلمية  حياته  واحد يف 
 60 حوايل  معدل  اإىل  يحتاج  فاإنه 

�سنة كي يحل دوره يف الن�رض.

الوطنية،  الرتبية  وزيرة  اأعلنت 
الأربعاء،  اأم�س  بن غربيط  نورية 
المتحان  يف  الناجحني  عدد  اأن 
اأ�ستاذ  رتبتي  اإىل  للرتقية  املهني 
رئي�سي واأ�ستاذ مكون يف املراحل 
قرابة  هو  الثالث  التعليمية 
الذين   74.638 بني  من   32.000
يناير  منت�سف  لإجرائه  تقدموا 
الفارط، اأي بن�سبة جناح اإجمالية 

77،91 باملائة.
الوزيرة على �سفحتها  واأو�سحت 
اأن  الفاي�سبوك  مبوقع  اخلا�سة 
المتحان  يف  الناجحني  »عدد 
اأ�ستاذ  رتبتي  اإىل  للرتقية  املهني 
رئي�سي واأ�ستاذ مكون يف املراحل 

 31.830 هو  الثالث  التعليمية 
 77،91 اإجمالية  جناح  بن�سبة 
»اإ�سهار  اأن  اإىل  م�سرية  باملائة«، 
على  �سيتم  الناجحني  قوائم 
اليوم  الرتبية  مديريات  م�ستوى 

اخلمي�س على ال�ساعة 14.00«. 
اأكدت  قد  غربيط  بن  وكانت 
على   2014 منذ  قطاعها  حر�س 
الن�سو�س  كل  وحت�سني  حتيني 
عموما،  لالمتحانات  املوؤطرة 
تكافوؤ  �سمان  على  م�سددة 
امل�سداقية  واإعطاء  الفر�س 
وتنظيمها  املهنية  لالمتحانات 
بنف�س الجراءات التي تتم وفقها 
املدر�سية  الوطنية  المتحانات 

ال�ستحقاق  معيار  يكون  بحيث 
وذلك  للنجاح  الرئي�سي  املوؤ�رض 
بالنظر اإىل اأهمية املهام املوكلة 
والأ�ستاذ  الرئي�سي  الأ�ستاذ  اإىل 

املكون.
وزارة  قامت  فقد  ولالإ�سارة 
الطابع  باإ�سفاء  الوطنية  الرتبية 
المتحانات  م�سار  على  املمركز 
الديوان  م�ستوى  على  املهنية 
الوطني لالمتحانات وامل�سابقات 
غري  طابعا  تتخذ  كانت  بعدما 
ممركز، كما مت النتقال من منط 
اأ�سا�س  على  اخلارجي  التوظيف 
عن  التوظيف  منط  اىل  ال�سهادة 

طريق الختبار.

�سدد وزير العدل، حافظ الأختام 
الطيب لوح اأم�س الأربعاء باجلزائر 
اأن حماربة ظاهرة  العا�سمة على 
النتخابات  خالل  الذمم  �رضاء 
قبل  من  هوادة«،  دون  »�ستتوا�سل 
راأ�سها  ال�سلطات املخت�سة وعلى 
على  رده  يف  و  الق�سائية  ال�سلطة 
ان�سغالت اأع�ساء املجل�س ال�سعبي 
الوطني بخ�سو�س م�رضوع القانون 
املعدل و املتمم للقانون رقم 06-

01 املتعلق بالوقاية من الف�ساد و 
للمناق�سة،  املطروح  مكافحته 
»اأخلقة  اأن  على  لوح  ال�سيد  اأكد 
ظاهرة  حماربة  و  العامة  احلياة 
مبا  النتخابات،  يف  الذمم  �رضاء 
الأمة  جمل�س  انتخابات  فيها 
طريق  عن  هوادة  دون  �ستتوا�سل 
خا�سة  املخت�سة،  الهيئات  كل 

ال�سلطة الق�سائية«.
ال�سدد:  هذا  يف  يقول  اأ�ساف  و 
هذه  يعرقل  اأن  ي�ستطيع  اأحد  »ل 
�رضاء  املتعلقة مبحاربة  امل�سرية 

يف  اأو  الأمة  جمل�س  يف  الذمم 
اأن  موؤكدا  كانت«،  انتخابات  اأي 
بداأت  قد  كانت  الف�ساد  حماربة 
يف  اأقوى  »كانت  و  �سنوات  منذ 
ملجل�س  ال�سابقة  النتخابات 
الأمة«، حيث مت كل ذلك »يف اإطار 
القانون وال�سفافية«كما تابع اأي�سا 
ميكنه  اأحد  »ل  ذاته  ال�سياق  يف 
�سواء عن طريق ت�رضيح اأو نقد اأن 

يعرقل هذه الإجراءات )املندرجة 
يف اإطار حماربة الف�ساد(«، لي�سيف 
عن  �ستطبق  ال�سيا�سة  »الإرادة 
تزول  اأن  اإىل  بقوة  الق�ساء  طريق 
ظاهرة �رضاء الذمم متاما«و �سجل 
الوزير قناعته ببلوغ هذا الهدف، 
م�ستندا يف ذلك اإىل »الإرادة التي 
التي  و  اجلمهورية  رئي�س  حتذو 
كان قد اأعلن عنها مرارا و تكرارا 

اجلزائري  ال�سعب  اإرادة  كذا  و 
هما  و  يوميا«  عنها  يعرب  التي 
الإرادتان اللتان »ل ميكن الوقوف 
و  تعبريه  حد  على  وجههما«،  يف 
ختم لوح ت�رضيحه بخ�سو�س هذه 
اإىل  الربملانيني  بدعوة  امل�ساألة 
العمل �سويا »بعيدا عن اأي نوع من 

الت�سنج«.
لوح  عاد  �سلة،  ذي  �سياق  يف  و 
للحديث عن النتخابات الرئا�سية 
لـ 18 اأفريل املقبل، حيث اأ�سار اإىل 
النتخابية  املواعيد  احرتام  اأن 
املحددة  مواعيدها  واإجرائها يف 
ال�سا�سية  املبادئ  »من  تعد 
احرتام  و  الدميقراطية  لتجذير 
اأي�سا  حر�س  ال�رضعية«كما 
حماربة  بني  ال�سلة  اإبراز  على 
الدميقراطية  تكري�س  و  الف�ساد 
الأ�سا�سية  الآلية  »مادامت  بقوله 
للدميقراطية هي النتخابات فاإن 
الآلية  الف�ساد �سمن هذه  حماربة 

هو واجب على اجلميع«.

90 �ألف باحث مقابل 414 جملة منها 38 م�ؤهلة

�المتحان �ملهني للرتقية �إىل رتبتي �أ�ستاذ رئي�سي و�أ�ستاذ مك�ن

وزير �لعدل, حافظ �الأختام �لطيب ل�ح

�س.ب

كل باحث يحتاج لـ60 �شنة ليحل دوره يف الن�شر

ت�شجيل 77,91 باملائة من الناجحني 

اإ�شرار على حماربة ظاهرة �شراء الذمم خالل االنتخابات

بعدما رف�ست م�سالح زمايل ت�سجيلها

كنفدرالية النقابات ترد 
وتتوعد بالت�شعيد  

.     �سجال قان�ين بني وز�رة �لعمل و�لنقابات

النقابات  كنفدرالية  حذرت 
وزارة  التاأ�سي�س-  –قيد  اجلزائرية 
من  بحرمانهم  التم�سك  من  العمل 
الت�سجيل، معتربة اأن  ردها »ال�رضيع« 
اجلزائري  القانون  مع  يتعار�س 
متوعدين  الدولية،  والتفاقيات 
با�ستخدام كافة الطرق ال�سلمية على 
راأ�سها الحتجاج يف خالة ال�ستمرار 

يف رف�س ت�سجيلهم.
اأعلنت كنفدرالية النقابات اجلزائرية 
والتي خلفت تكتل النقابات امل�ستقلة، 
نظمتها  �سحفية  ندوة  خالل  اأم�س، 
عن تلقيها ردا �سلبيا من طرف وزارة 
العتماد  طلبها  بخ�سو�س  العمل 
�رضيعا  جاء  الرد  اأن  مو�سحني 
عقب يومني من تقدميهم للملف يف 
30دي�سمرب املا�سي، يف حني مرا�سلة 
دي�سمرب،   31 بتاريخ  جاءت  الرد 
الو�ساية باطلة  اأن تربيرات  موؤكدين 
من الناحية القانونية بح�سب عينات 
حتوز  قانونية  مكاتب   3 من  اخلربة 

»الو�سط« على ن�سخ منها.
�سادق  الكنفدرالية  رئي�س  واأو�سح 
دزيري تربيرات م�سالح مراد زمايل 
يف رف�س ملف التاأ�سي�س لعدم امتثال 
الكنفدرالية للمادة 2من القانون 14-

نقابية  منظمات  باإن�ساء  اخلا�س   90
مع ا�سرتاط انخراطها �سمن فرع اأو 
قطاعات  �سمن  ولي�س  معني  قطاع 
الكنفدرالية  اأع�ساء  كون  خمتلفة، 
العمومية  الوظيفة  بني  يجمعون 
باملقابل  اقت�سادية.   وقطاعات 
بطالن  الكنفدرالية  اأع�ساء  اأكد 
قانونية  غري  واعتبارها  التربيرات 
مكاتب   3 خربات  اإىل  م�ستندين 
تاأ�سي�س  عدم  على  اأجمعت  قانونية 
ينطبق  ملا  وفقا  للتربيرات  الوزارة 
بالقانون اجلزائري،  عليها من مواد 
ان�ساء  2 تخ�س  املادة  اأن  مو�سحني 
نقابات ولي�س كنفدراليات يف حني اأن 
 4 املادة  ينطبق عليها  الأخرية  هذه 
على   قفز  الرف�س  اأن  معتربين  و36، 
القانون  اأن  اإىل  بالإ�سافة  املادتني، 
مينع  ن�س  اأي  يت�سمن  ل  اجلزائري 
الن�ساء بل املادة 8 و21 تتكلمان عن 

قطاعات خمتلفة الن�ساط.
 

�الإبقاء على مركزية 
و�حدة يطعن يف 
�حلريات �لنقابية

 و�سعد الأع�ساء من حدة ردهم على 
التفريق  بعدم  اإياها  متهمني  الوزارة 
نقابة وكنفدرالية متعددة  ان�ساء  بني 
نقابات  جمموعة  عرب  القطاعات 
و�سع  منتقدة   ،14-90 القانون  من 
حيث  اجلزائر  يف  النقابية  احلريات 
لأي  ر�سمي  ت�سجيل  اأي  يوجد  ل 
كنفدرالية اإذا ا�ستثنينا الحتاد العام 
مل  ملا  م�سائلني  اجلزائريني  للعمال 

القانوين  للتكييف  يتعر�س هو بدوره 
اأنه ي�سمح جلهة  التعددية، ومبا  بعد 
معينة فالبد اأن يتم التعميم من باب 
مع  املقارنة  باب  فاحتني  العدالة، 
اململكة  راأ�سها  على  اجلوار  دول 
ت�ستوعب 4 مركزيات  التي  املغربية 
تنتظر،  مركزية  و35  م�سجلة  نقابية 
بدورها تون�س ما بعد الثورة انتقلت 

من املركزية الواحدة للتعدد.
اإىل جانب القانون اجلزائري اتهمت 
التاأ�سي�س-  –قيد  الكنفدرالية 
اللتزام  بالقفز كذلك وعدم  الوزارة 
وقعتها  التي  الدولية  بالتفاقيات 
اجلزائر يف هذا اخل�سو�س، معلنني 
الذي  التاأ�سي�س  بت�رضيح  مت�سكهم 
متوجهني   ،2018 نوفمرب    10 مت يف 
اأم�س،  كتابيا،  الرد  بحق  للوزارة 
حيث  ت�سمنت املرا�سلة التي حتوز 
ن�سخة منها، وجاءت  »الو�سط« على 
كنفدرالية  ت�سجيل  عنوان:  حتت 
اأن  مو�سحني  اجلزائرية،  النقابات 
رد الوزارة ال�سلبي بال�ستناد لأحكام 
املادة 2  من القانون 90-14 املوؤرخ 
املعدل   1990 �سنة  يونيو   2 يف 
احلق  مبمار�سة  املتعلق  واملتمم، 
بانتماء  حتفظاتكم  مربرين  النقابي 
للكنفدرالية  املوؤ�س�سني  الأع�ساء 
اإىل قطاعات اإقت�سادية و اإىل قطـــاع 
العمومية،  الدارات  و  املوؤ�س�سات 
جزائريني  خرباء  ا�ست�سارة  باأن 
اأنه  ات�سح  العمل  قانون  جمال  يف 
لإن�ساء  قانوين  مانع  اأي  يوجد  ل 
اأو  مهن  من  للنقابات  كنفدرالية 
فروع اأو  قطاعات خمتلفة، مطالبني 
رف�س  قرار  النظر يف  باإعادة  زمايل 
الت�سجيل، م�سندين خربات املكاتب 
حمدان  ببور�سايل  بينهم:  من  الـ3، 
عزوز  وبن   ،LABDROS مدير 
العمل  بن �سابر، مدير خمرب قانون 
وزارة  ا�سرتاط  اأن  معتربا  والت�سغيل 
النقابية  املنظمات  اإخراج  العمل 
عن  القت�سادي  للقطاع  التابعة 
اجلزائرية،  للنقابات  الكنفدرالية 
يق�سي  �رضيح  ن�س  وجود  عدم  مع 
، يتعار�س مع ن�س املادة 02  بذلك 
الدولية  التفاقية  من   07 املادة  و 
النقابية  باحلرية  املتعلقة   87 رقم 
من  ويقيد  النقابي  احلق  وحماية 
ن�س  مع  ويتناق�س  ممار�سته،  حرية 
رقم  القانون  من   3 فقرة   21 املادة 
 : يلي  ما  على  تن�س  والتي   14/90
ال�سا�سي  القانون  يذكر  اأن  يجب   «
الأ�سخا�س،  فئات  النقابية  للمنظمة 
واملهن، والفروع ، وقطاعات الن�ساط 
املذكورة يف هدفه » . يت�سح من ن�س 
املادة ال�سالفة الذكر اأن امل�رضع مل 
ت�سم  نقابية  منظمات  اإن�ساء  مينع 
قطاعات خمتلفة، وعليه فاإن رف�س 
مي�س  الوزارة  بل  من  الو�سل  ت�سليم 

بن�س املادة 21 فقرة 3 .
�سارة بومعزة 

ك�سف �ملن�سق �ل�طني للكنا�س عبد �حلفيظ ميالط, عن �سعف �لن�سر �لعلمي باجلز�ئر, م��سحا �الأمر بلغة �الأرقام 
حيث يقابل 90 �ألف باحث مقابل 414 جملة منها 38 م�ؤهلة للن�سر و�ملناق�سة �أو �لرتقية �نتقد �ملن�سق �ل�طني 

للمجل�س �ل�طني الأ�ساتذة �لتعليم �لعايل عبد �حلفيظ ميالط, �أم�س, من خالل من�س�ر له على ح�سابه على م�قع 
�لت���سل �الجتماعي »فاي�سب�ك«, و�قع �ملجالت �جلامعية  باجلز�ئر, مبنيا �نتقاده على لغة �الأرقام, م�ؤكد� �أن 

�الإح�ساء�ت �ملقارنة بني عدد �ملجالت وعدد �لباحثني تبني �أن كل باحث يحتاج  حل��يل 60 �سنة ليحل دوره للن�سر, 
مطالبا من يثن�ن على �ل��سع بتبيان �الأمر بالدليل.
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ا�ستلم قرار فتح حمله بعد 
82 يوم من تاريخ ام�سائه

تطورات جديدة يف 
ق�سية التاجر �سليم 

بلكرم مع م�سالح 
التجارة بورقلة

االكتفاء  �سليم  بلكرم  التاجر  رف�ض 
فتح حمله  اعادة  قرار  على  بح�سوله 
ورقلة  ببلدية  الن�رص  بحي  الواقع 
خالل  من  الو�سع  ت�سعيد  وقرر   ،
م�سنودة  احتجاجية  وقفة  اىل  اللجوء 
من طرف الع�رصات من التجار الذين 
املدير  �سد  ق�سيته  مع  ت�سامنهم 
الوالئي  املدير  و  للتجارة  اجلهوي 
،يف  بالنيابة  التنظيم  ملدير  ا�سافة 
امل�ستور  ك�سف  اىل  تهدف  خطوة 
ظل  التي  التجاوزات  حقيقة  وف�سح 

م�سكوت عنها .
بلكرم  �سليم  التاجر  ق�سية  عرفت 
تطورات  التجارة  مديرية  م�سالح  مع 
جديدة عندما رف�ض املعني االكتفاء 
رد  دون  حمله  فتح  اعادة  بقرار 
اأ�سالت  التي  الق�سية  يف  له  االعتبار 
القليلة  االأيام  يف  احلرب  من  الكثري 
اأنه  الق�سية  �ساحب  وقال   ، املا�سية 
التي  الق�سائية  الدعوى  رف�ض  وبعد 
اأجل  من  االإدارية  باملحكمة  اأودعها 
�ساوموه  الذين  امل�سوؤولني  حما�سبة 
وقفة  تنظيم  تقرر   ، احلال  ق�سية  يف 
اجلهوية  املديرية  اأمام  احتجاجية 
�سعارات  �سرتفع  للتجارة  والوالئية 
التالعب  و  النفوذ  با�ستغالل  منددة 
ع�رصات   ، فيها  ي�سارك  بالت�رصيع 
الوالية  مناطق  خمتلف  من  التجار 
ملطالبة ال�سلطات املركزية بالتدخل 
تطال  التي  للم�ساومات  حد  وو�سع 

التجار ال�رصفاء .
امل�سوؤولني  اأن  بلكرم  �سليم  وقال 
املبا�رصين على قطاع التجارة بوالية 
مطالبه  مع  التعاطي  رف�سوا  ورقلة 
ال�سكاوى  ع�رصات  رغم  امل�رصوعة 
موجهة  لوحدها  �سكاوى   08 منها 
وكذا  للتجارة  الوالئي  املدير  اىل 
اجلهوي  ملدير  اأخرين  �سكاوى   08
لالمني  �سكاوى   07 لـ  ا�سافة  للتجارة 
 ، املقابلة  طلب  مع  للوالية  العام 
ف�سال عن املجل�ض ال�سعبي الوالئي و 
ال�سلطات الو�سية ، كل هذه امل�سالح 
والتهمي�ض  املعنية على علم باحلقرة 
اللذين تعر�ض لهما يقول املتحدث يف 
اأذانا  يجد  اأنه مل  ،االإ  �سكاويه  اإحدى 
�ساغية من قبل امل�سوؤولني وال�سلطات 
اللجوء  اإىل  دفعه  الذي  االأمر  املعنية 
اىل الت�سعيد الإي�سال �سوته لل�سلطات 
تتعلق  الق�سية  اأن  و  املركزية ال�سيما 
تع�سفية  وممار�سات  مب�ساومات 
عمومية  هيئات  موظفون يف  اإقرتفها 
رف�ض  املذكور  التاجر  اأن  ومعلوم   .
فتح  قرار  ح�سل  اأنه  رغم  امل�ساومة 
املحل  املم�سي بتاريخ 2018/11/18 
وهو    ، ورقلة  والية  وايل  طرف  من 
ومت  به  املعني  ابالغ  يتم  مل  تاريخ 
يوم   22 و  ل�سهرين  الفتح  قرار  تاأجيل 
ت�رصف  امل�ستكي  اعتربه  ما  وهو   ،
على  التنازل  على   الجباره  مق�سود 

اأحمد باحلاج الق�سية برمتها .

ال�سالون  هذا  ي�سمح  كما 
امل�ساركة  اجلزائرية  للموؤ�س�سات 
بالتو�سل اإىل منافذ دائمة لت�سدير 
االأ�سواق  يف  الفالحية  منتجاتهم 
على  االعتماد  مع  الدولية، 
الكبري  التوزيع  على  اخل�سو�ض 
»املنتج  قائال«:  الوزير  اأفاد  و 
االأ�سواق  يف  متواجد  اجلزائري 
قليلة.  بكميات  لكن  اخلارجية 
لل�سادرات  دفعا  اإعطاء  نريد 
بف�سل  حجمها  برفع  الفالحية 

عقود مع التوزيع الكبري«. 
و بالفعل فان ال�سادرات الفالحية 
اجلزائرية، عرفت خالل ال�سنوات 
االأخرية، معدالت ت�سدير م�ستمرة 
قطاع  ديناميكية  و  حيوية  اأكدت 

فائ�سا  �سجل  الذي  الفالحة 
فروع  عدة  يف  و  املنتج  يف  هاما 
اإنتاج و بلغت ال�سادرات الفالحية 
اجلزائرية حوايل 60 مليون دوالر 
�سنة 2018 مقابل 44 مليون دوالر 

يف 2017.
االقت�ساديون  املتعاملون  عزم  و 
املجال  هذا  يف  ين�سطون  الذين 
لن�ساطهم  جديدة  افاق  فتح  على 
عمليات  ببع�ض  االكتفاء  وعدم 
و  باملنا�سبات  تتم  التي  الت�سدير 
لوج�ستيكا  »فروي  �سالون  ح�رص 
اهم  من  يعد  الذي   ،»2019
املجال  يف  التجارية  التظاهرات 
 3.200 باأوروبا،  الفالحي 
يتوقع  و  دولة   80 ممثلني  عار�ض 
من  ازيد  م�ساركة  املن�سمون 
القطاع  78.000 زائر خمت�ض يف 
هذا  يف  دولة   130 من  قادمني 

اأعمال  الذي مينح فر�ض  احلدث 
�سبكة  بت�سكيل  للم�ساركني  ثمينة 
قطاع  يف  االأ�سا�سيني  الفاعلني 

الفواكه و اخل�رص.
التجارية  التظاهرة  ت�سمح هذه  و 
اإجمالية  م�ساحة  على  متتد  التي 
مربع   مرت   132.000 ب  تقدر 
للتحديثات  �ساملة  باإعطاء �سورة 
املتعلقة  واخلدمات  واملنتجات 
و  الدولية  التموين  بحلقات �سبكة 
ي�سارك يف هذه التظاهرة اإ�سافة 
للخ�رص  واملوزعني  اإىل املنتجني 
يف  نا�سطة  موؤ�س�سات   الفواكه  و 
املجال التقني الفالحي  )البذور 
و تطوير ت�سكيلة االأنواع و العتاد و 
تكنولوجيا املراقبة و التغليف...( 
اخلدمات  و  )النقل  اللوج�ستية  و 
حتميل  حمطات  و  اجلمركية 
خمازن  و  الفواكه  و  اخل�رص 

كذا  و  وا�سع...(  توزيع  و  للتربيد 
م�سالح اخلدمات )مراقبة اجلودة 
و �سهادات النوعية  و نظام ت�سيري 
كذا  و  الت�سويق  و  املخزونات 

التاأمينات...(.
اجلزائرية  امل�ساركة  تندرج  و 
لوج�ستيكا«  »فروي  �سالون  يف 
التظاهرات  برنامج   اإطار  يف 
ت�سارك  التي  الدولية  االقت�سادية 
�سينظم  انه  علما  اجلزائر،  فيها 
53 معر�ض و �سالون دويل مربمج 
بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل 
اجلزائر  كانت  و   2019/2020
يف   2018 �سنة  خالل  �ساركت  قد 
و  باخلارج  معر�سا  و  �سالونا   25
جزائرية  معار�ض  اأي�سا  نظمت 
و  وا�سنطن  من  بكل  خا�سة 
بروك�سل و نواك�سوط و ليربيفيل و 

داكار و الدوحة. 

ل/منرية

يحياوي،  جمال  التاريخ،  اأ�ستاذ  اأكد 
اأم�ض االأربعاء، اأن االعتداء الذي نفذه 
فرباير   8 بتاريخ  الفرن�سي  اجلي�ض 
يو�سف  �سيدي  �ساقية  على   1958
التون�سية التي كان يتواجد بها الجئون 
جزائريون اإبان الثورة التحريرية، اأظهر 
للجي�ض  الع�سكرية  القدرات  »�سعف 
يف  ف�سله  بعد  الفرن�سي  اال�ستعماري 
التحرير  جي�ض  انت�سارات  من  احلد 

الوطني على احلدود ال�رصقية«.
له  حما�رصة  يف  اال�ستاذ،  واأو�سح 
هذا  اأن  املجاهد،  جريدة  مبنتدى 
دماء  فيه  اختلطت  الذي  االعتداء 
ال�سهداء اجلزائريني والتون�سيني، كان 
قدرات  يف  للت�سكيك  بداية  »نقطة 
الفرن�سي  للجي�ض  الع�سكرية  اخلطط 

عزل  مواطنني  من  انتقم  الذي 
انت�سارات  من  احلد  يف  ف�سله  بعد 
احلدود  على  الوطني  التحرير  جي�ض 
اخل�سو�ض  بهذا  ال�رصقية«واأ�سار 
بتواجد  متيزت   1958 �سنة  اأن  اىل 
القوية  ب�رصباته  التحرير  جي�ض 
خالل  مت  اأنه  م�سيفا  االحتالل،  �سد 
ال�سدا�سي الثاين من تلك ال�سنة تنفيذ 
»قرابة 84 عملية ع�سكرية نوعية على  
احلدود ال�رصقية هزت القدرة القتالية 
للجي�ض الفرن�سي«وكرد فعل على هذه 
املتحدث--  --ي�سيف  االنت�سارات 
عن  اجلزائر  عزل  فرن�سا  حاولت 
التي  ال�رصقية  املنطقة  يف  جريانها 
نحو  االأ�سلحة  لعبور  مركز  كانت 
من  انطالقا  اجلزائرية  االأرا�سي 

التون�سية  احلدود  عرب  وليبيا  م�رص 
الوح�سي  االعتداء  اأن  اأي�سا  واعترب 
على �ساقية �سيدي يو�سف يعد مبثابة 
»جرمية دولة مت تنفيذها بعد اأقل من 
يومني على زيارة احلاكم العام الفرن�سي 
اآنذاك روبري الكو�ست الذي  باجلزائر 
بهذا  باالعتداء«وذكر  االأمر  اأعطى 
اخل�سو�ض اأن »فرن�سا، باقرتافها لهذه 
ويف  عطلة  يوم  نفذت  التي  اجلرمية 
القانون  على  اعتدت  اأ�سبوعية،  �سوق 
التي  جنيف  اتفاقيات  لكون  الدويل 
اأحد  يف  تن�ض  فرن�سا  عليها  �سادقت 
ال�سليب  �سارات  احرتام  على  بنودها 
اىل  م�سريا  احلرب«،  خالل  الدويل 
موجودا  كان  الهيئة  هذه  مندوب  اأن 
قادة  ا�ستغل  وبالتايل  باملنطقة، 

الق�سية  لتدويل  االعتداء  هذا  الثورة 
االمم  منظمة  داعني  اجلزائرية«، 
التي  االنتهاكات  وقف  اىل  املتحدة 

تقرتفها فرن�سا.
من جانبه، اعترب االمني العام ملجل�ض 
العربي،  املغرب  الحتاد  ال�سورى 
�سيدي  �ساقية  اأحداث  ال�سعيد مقدم، 
يو�سف التي جاءت بعد قرار اال�ستعمار 
الثوار اجلزائريني  الفرن�سي مبالحقة 
م�سريا  اجلزائرية،  احلدود  خارج 
للعدو  اأثبتت  االحداث  هذه  اأن  اىل 
ال�سعبني  الت�سامن واالأخوة بني  »مدى 
والتون�سي«وباملنا�سبة،  اجلزائري 
الدول  م�ستقبل  اأن  مقدم  ال�سيد  اأكد 
املغاربية »مرهون بالتعاون بني بلدان 

املنطقة«.

اأم�ض  ارهيو  وادي  حمكمة  اأدانت 
ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  االأربعاء 
بعقوبة  :ك ب  الرمكة  لبلدية  البلدي 
عام حب�سا نافذا املتهم توبع بجنحة 
تبديد اأموال عمومية وا�ستعمالها على 

ا�ستغالل  واإ�ساءة  �رصعي  غري  نحو 
الوظيفة وخمالفة االأحكام الت�رصيعية 
يف  العمل  بها  اجلاري  والتنظيمية 
بغر�ض  العمومية  ال�سفقات  جمال 
منح امتيازات غري مربرة للغري وهي 

التي حركتها ر�سالة جمهولة  الق�سية 
تفيد  االأمنية  امل�سالح  اإىل  وردت 
ت�سري  �سوؤون  يف  جتاوزات  بوجود 
البلدية وهو ما دفع اجلهات  م�سالح 
حتقيقا  مبا�رصة  املخت�سة  االأمنية 

العدالة  اأروقة  اإىل غاية  معمقا و�سل 
باإدانة  ابتدائيا  حكما  ق�ست  التي 
االأفالن  لواء  حتت  املن�سوي  املري 

بعام حب�سا نافذا.
ق   م

الوطنية  ال�سعبي  املجل�ض  ي�ستاأنف 
جل�سة  يف  اخلمي�ض  اليوم  اأ�سغاله 
�سفوية  اأ�سئلة  لطرح  علنية تخ�س�ض 

احلكومة،  اأع�ساء  من  عدد  على 
ح�سب ما اأفاد به اليوم االأربعاء بيان 
ال�سفوية  االأ�سئلة  وتوجه  للمجل�ض 

الوطنية  الرتبية  وزيرة  من  كل  اىل 
واملناجم  ال�سناعة  وزير  )�سوؤاالن(، 
ال�سكن  وزير  ا�سئلة(،  )ثالثة 

واحد(،  واملدينة)�سوؤال  والعمران 
وزير ال�سياحة وال�سناعات التقليدية 

)�سوؤال واحد(.

الدكتور جمال يحياوي 

غليزان

املجل�س ال�سعبي الوطني

اأحداث �ساقية �سيدي يو�سف اأظهرت عار الع�سكرية الفرن�سية 

اإدانة مري الرمكة بعام حب�سا نافذا

جل�سة علنية اليوم لطرح الأ�سئلة ال�سفوية 

 ال�سادرات الفالحية حوايل 

60 مليون دوالر �سنة 2018

م�ساركة جزائرية بارزة يف 

ال�سالون الدويل للفالحة بربلني
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افتتح ال�سالون الدويل للفواكه و اخل�سر بربلني »فروي 
لوج�ستيكا 2019« اأم�س االأربعاء مب�ساركة ع�سرين موؤ�س�سة 

جزائرية قدمت اإىل اأملانيا ال�ستك�ساف فر�س ت�سدير جديدة.
و د�سن وزير التجارة �سعيد جالب اجلناح اجلزائري يف هذا 
املعر�س العاملي بح�سور �سفري اجلزائري باأملانيا ، نور الدين 

عوامن و ممثل الرابطة العربية باأملانيا طالل االأمني و رئي�س 
الغرفة اجلزائرية للتجارة و ال�سناعة، حممد العيد بن 

عمر و تدخل امل�ساركة اجلزائرية - ح�سب جالب- يف اإطار 
الديناميكية اجلديدة التي يعرفها القطاع و التي تهدف اإىل 

» حت�سني �سورة البالد يف التظاهرات االقت�سادية الدولية 
الكبرية«.



بوالية  االأول  الرجل  اأكد 
 ، جالوي  القادر  عبد  ورقلة 
مبلف  املخت�صة  م�صاحله  اأن 
اإطار  ال�صكن ت�صهر جاهدة ويف 
وتعليمات  بتو�صيات  االلتزام 
ال�صكنات  توزيع  على  احلكومة 
االجتماعية االيجارية العمومية 
اإطار  يف  العقارية  التجزئات  و 
االأرا�صي  قطع  و  الريفي  البناء 
دون  احل�رضي  للبناء  ال�صاحلة 
�رضوريات  مبختلف  ربطها 
احل�رضية   كالتهيئة   ، احلياة 
وتدعيمها ب�صبكات غاز املدينة 
ال�رضف  قنوات   ، ،الكهرباء 
ال�صاحلة  واملياه  ال�صحي 
م�صالح  قطعت  حيث   ، لل�رضب 
االإفراج  الوالية �صوطا كبريا يف 
لل�صكنات  اال�صمية  القوائم  على 
ببلديات  االيجارية  االجتماعية 
�صيدي   ، احلجرية   ، تقرت 
انتظار  يف   ، انقو�صة  و  خويلد 
ا�صتكمال الرتتيبات واالإجراءات 
متهيدا  بها  املعمول  االإدارية 
بكل  ال�صكنية  احل�ص�ص  لتوزيع 
من بلديتي ورقلة و الروي�صات .

اإىل جانب ذلك فقد ك�صف  وايل 
يف   ، القادر   عبد  ورقلة  والية 
معر�ص حديثه معنا  اأن فخامة 
عبد  ال�صيد  اجلمهورية  رئي�ص 
العزيز بوتفليقة قد خ�ص�ص 500 
مليار من اأ�صل 600 مليار �صنتيم 
التنمية  اأفاق  و  بواقع  للنهو�ص 
االإدارية  املقاطعة  ببلديات 

امل�صتوى  حت�صني  بهدف  تقرت 
التكفل  و  لل�صاكنة  املعي�صي 
مبداأ  بتطبيق  بان�صغاالتهم 
واالإمكانات  االأولويات  ح�صب 

املتاحة .
االأول  امل�صوؤول  اأن  ومعلوم 
بورقلة  التنفيذية  الهيئة  على 
خرجاته  يوا�صل  يزال  ال 

من  الوالية  ببلديات  امليدانية 
اأجل الوقوف على مدى �صريورة 
املوجودة  التنموية  امل�صاريع 
توجيه  مع  االجناز  طور  يف 
ملختلف  �صارمة  تعليمات 
امل�صالح من اأجل احرتام اأجال 
التقنية  للمعايري  ووفقا  الت�صليم 

والقانونية املعمول بها .

 ت�صهد املحيطات  الفالحية والب�صاتني 
وعني  الرانب  اأم  بقريتي  القدمية 
بوالية  خويلد  �صيدي  ببلدية  مو�صى 
زحف  لظاهرة   مقلق  تف�صي  ورقلة 
الرمال ، موازاة مع ذلك فاإن م�صالح 
املتفرج  دور  لعب  ف�صلت  البلدية  
جذرية  حلول  عن  البحث  عو�ص 
الع�رضات  نا�صد   . القائم  للم�صكل 
من الفالحني   بالقريتني املذكورتني  
ت�رضيحات  خويلد  يف  �صيدي  ببلدية 
لهم مع جريدة »الو�صط » ، ال�صلطات 
العاجل   التدخل  ب�رضورة   املعنية 
التي  الرمال  زحف  لظاهرة  للت�صدي 
املحيطات  بدفن  تهدد  اأ�صبحت 
اإ�صافة  القدمية  الب�صاتني  و  الفالحية 
اأجمع  حيث   ، اجلديدة  للم�صتثمرات 
يف  التقليدية  م�صاعيهم  اأن  الفالحون 
باءت  امل�صتمرة  املع�صلة  مكافحة 
ال�صياق  ذات  يف  مت�صائلني   ، بالف�صل 
عن م�صري املئات من املاليري  التي 
ت�صخ �صنويا من طرف �صندوق تنمية 
مناطق اجلنوب الكبري واله�صاب العليا 
الجناز  الغابات  حمافظة  خزينة  يف 
ال�صدود و عمليات الت�صجري وذلك يف 

اإطار  مكافحة الت�صحر ، حيث  هدد 
الوزارة  مبرا�صلة  املتحدثني  نف�ص 
الو�صية ملطالبتها باإيفاد جلنة حتقيق 
للوقوف على تداعيات الو�صع املتاأزم 
الع�رضات من  الذي بات يهدد ب�صياع 
هكتارات امل�صاحات املزروعة ، وهو 
خطاب  مع  –ح�صبهم-   يتنافى  ما 
ال�صعوبات  بتذليل  القا�صي  احلكومة 
الفالحني  لفائدة  الت�صهيالت  وتقدمي 
اإنعا�ص  يف  الراغبني  امل�صتثمرين  و 
بدائل  عن  للبحث  الفالحي  القطاع 
املحروقات  قطاع  خارج  حقيقية 
البور�صات  يف  اأ�صعاره  تهاوت  الذي 
العمل  زيارة  اأن  ومعلوم   . العاملية 
وزير  قادت  التي  االأخرية  والتفقد 
ال�صيد  و  الريفية   والتنمية  الفالحة 
لوالية  بوعزقي   القادر  عبد  البحري 
ورقلة ، كان قد متخ�ص  عنها العديد 
اأهمها  من  لعل  الهامة  القرارات  من 
الق�صاء على جملة امل�صاكل التقليدية 
الريفية  امل�صالك  انعدام  غرار  على  
الكهرباء  �صبكة  يف  الفادح  النق�ص  و 

الفالحية .
�أحمد باحلاج 

للم�صتقبل  الفني  الطاقم  قرر 
ببلدية  للمجاهدين  الريا�صي 
ببطولة  النا�صط  �صالح  عني 
 ، ال�رضيف  قبل  ما  الق�صم 
املريكاتوا  فرتة  اإ�صتغالل 
مقابالت  لربجمة  ال�صتوية 
جاهزية  على  لالإبقاء  ودية  
ملرحلة  حت�صبا  الت�صكيلة 
االإياب التي �صتكون فا�صلة يف 

م�صوار الفريق .
من   ، »الو�صط«  يومية  علمت 
الطاقم  اأن  مطلعة  م�صادر 
املجاهدين  مل�صتقبل  الفني 
بقيادة  �صالح  عني  ببلدية 
ال�صاب خل�رض  الكروي  التقني 
حيلو ، قد قرر ا�صتغالل فرتة 
اأجل برجمة ثالث  الراحة من 
مقابالت ودية مع فرق تن�صط 
اخرى  و  البطولة  نف�ص  يف 
اأجل  من  الثاين  اجلهوي  من 
وجتريب  االأخطاء  ت�صحيح 
و  التكيكية  اخلطط  من  عدد 
الفنية ، من اأجل موا�صلة العمل 
حت�صبا  كبري  وان�صباط  بجدية 
بطولة  من  العودة  ملرحلة 
�صي�صتهل  التي  ال�رضيف  الق�صم 

رفقاء املهاجم �صعيد خمداين 
�صويطر  اأمل  الرائد  با�صتقبال 
حيث   ، اجلولة  هذه  قمة  يف 
نقاط  على   املحليني   يعول 
امل�صريية  املواجهة  هذه 
لتقلي�ص الفارق عن الرائد اىل  

نقطتني فقط .
اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املدرب خل�رض حيلو يف ت�رضيح 
له مع يومية  �صحفي مقت�صب 
اأنه را�ص على اداء  »الو�صط«، 
الذهاب  مرحلة  خالل  الفريق 
كبري على  ابداء حتفظ  ، رغم 
عدم العودة بنتيجة ايجابية يف 
من  كل  ملواجهة  اينغر  تنقلي 
عليه  فاز  الذي  ال�صويطر  اأمل 
متكن  فيما   ، نظيفة  بثنائية 
من  ثمينة  بنقطة  العودة  من 
مليانة  ترجي  تنقله ملواجهة  
، ليذهب بعدها حيلو اإىل اأبعد 
من ذلك عندما اأكد باأن اخلطاأ 
اإذا  ممنوع  االياب  مرحلة  يف 
على   احلفاظ  الفريق  اأراد  ما 
حظوظه يف لعب ورقة ال�صعود 

للق�صم ال�رضيف .
�أحمد باحلاج 

ك�صف و�يل والية ورقلة عبد �لقادر جالوي ، على هام�ش �إ�صر�فه على حفل لتوزيع �ل�صكنات مبختلف �ل�صييغ 
 باملقاطعة �الإد�رية تقرت ، �أنه ال ميكن توزيع �صكنات غري مهيئة و مربوطة مبختلف �ل�صبكات �ل�صرورية، م�صيفا 

يف ذ�ت �ل�صدد �أن بلديات �لوالية �ملنتدبة تدعمت بغالف مايل لتج�صيد خمططات �لتنمية �لبلدية .

و�يل والية ورقلة عبد �لقادر جالوي يوؤكد: 

بلديات �ملقاطعة �الإد�رية تقرت تدعمت  600 مليار �صنتيم لتج�صيد �لتنمية 

�أحمد باحلاج 

ال ميكن توزيع �سكنات غري مهيئة  
ومربوطة مبختلف ال�سبكات ال�سرورية 

هذه  خالل  حتل  اأن  املرتقب  من 
االأيام  جلنة وزارية تابعة لقطاعي 
و  املحلية  اجلماعات  و  الداخلية 
 06 بـ  العمومية  واالأ�صغال  النقل 
للوقوف   ، البالد  بجنوب  واليات 
والت�صنج  االحتقان  تداعيات  على 
و�صعية  تدهور  على  الناجم 
الطرقات و اتخاذ التدابري الالزمة 
بخ�صو�ص حالة الطرقات الوطنية 
لالإزدواجية  حلاجة  باتت  التي 
للحد من االرتفاع املرعب الإرهاب 
ك�صف م�صادر مطلعة   . الطرقات 
اأن جلنة وزارية  »الو�صط«،  ليومية 
ومفت�صني  م�صت�صارين  من  متكونة 
الداخلية  بوزارتي  مركزيني 
و  النقل  و  املحلية  واجلماعات 
املرتقب  من  العمومية  االأ�صغال 

اأن حتط الرحال قبل نهاية ال�صهر 
،الوادي  غرداية  بواليات  اجلاري 
غرداية   ، االأغواط   ، ب�صكرة   ،
و�صعية  على  للوقوف  ومترنا�صت 
باتت  التي  املهرتئة  الطرقات 
بحاجة ما�صة للمعاجلة امل�صتعجلة 
،وح�صبما اأفادت به نف�ص اجلهات 
العالية  الوزارية  اللجنة  فاإن 
يف  حتمل  اأن  ينتظر  امل�صتوى 
حقيبتها االأغلفة املالية املر�صودة 
على  مزدوجة  طرقات  الإجناز 
ب�صكرة  بني  الرابط  املقطع  غرار 
و الوادي ، ومدينة �صطيل و تقرت 
املغري  االدارية  باملقاطعة  مرور 
مل�رضوع  اإ�صافة   ، جامعة  وبلدية 
الرابطني بني  ازدواجية الطريقني 
 70 م�صافة  على  وغرداية  زلفانة 

كلم ،و الطريق الرابط بني اأفلو و 
االأغواط وكذا الطريق الرابط بني 
املنيعة وعني �صالح وهذه االأخرية 
 ، مترنا�صت  التقليدية  الوالية  و 
املركزية  ال�صلطات  حترك  وياأتي 
االأحداث  �صيناريو  لتكرار  تفاديا 
بلديات  �صهدتها  التي  املوؤ�صفة 
على  املغري  املنتدبة  الوالية 
خلفية احلوادث املرورية املميتة 
التي ي�صهدها الطريق الوطني رقم 

03 وفق املعلومات املتاحة .
طالبت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
احتجاجية  وعرائ�ص  �صكاوى 
عبد  اجلمهورية  لرئي�ص  مرفوعة 
التدخل  ب�رضورة  بوتفليقة  العزيز 
اأحمد  االأول  الوزير  لدى  العاجل 
و  النقل  وزير  لتقدمي  اأويحي 

الغني  عبد  العمومية  االأ�صغال 
حول  تو�صيحات  لتقدمي  زعالن 
الو�صعية الكارثية ل�صبكة الطرقات 
الو�صايا  متاطل  و  الوطنية 
معاجلة  يف  املذكورة  بالواليات 
النقاط ال�صوداء وذلك على خلفية  
اإح�صاء امل�صالح التقنية الأكرث من 
3875 نقطة �صوداء ، حيث اأن هذا 
تخ�صي�ص  ي�صتدعي  بات  االأمر 
ور�صة  لفتح  �صخم  مايل  غالف 
بقطاع االأ�صغال العمومية وجتنيب 
اجلبهة  لدى  قالقل  حالة  البالد 
تزامن  وذلك  املحلية  االجتماعية 
لالإنتخابات  التنازيل  العد  بدء  مع 
الرئا�صية املقرر اإجرائها يف الـ 18 

اأفريل املقبل .
�أحمد باحلاج 

الإحتو�ء �إت�صاع رقعة �الإحتجاجات �ملطالبة بطرقات ع�صرية ومزدوجة 

جلنة  حتقيق وزارية مرتقبة بـ 06 واليات باجلنوب 

يف وقت تلعب فيه م�صالح �لبلدية دور  �ملتفرج 

بعدما تقرر برجمة 03 مقابالت ودية 

زحف الرمال يهدد الن�ساط 
الفالحي ببلدية  �سيدي خويلد 

م�ستقبل املجاهدين ي�ستغل فرتة 
املريكاتو لالإبقاء على جاهزيتة 
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متو�صط �مليد�ن �لهجومي مل�صتقبل �ملجاهدين 
ه�صام دقدوقة لـّ«�لو�صط«

منلك ت�سكيلة تناف�سية قوية 
و�سنقول كلمتنا يف مرحلة العودة 

الهجومي  امليدان  متو�صط  و�صف 
�صالح  بعني  املجاهدين  مل�صتقبل 
الذهاب  مرحلة   ، دقدوقة  ه�صام 
الذي  لفريقه  بالن�صبة  بااليجابية 
فاز بجميع املقابالت داخل قواعده 
خارج  ايجابية  بتعادل  العودة  مع 
واحدة  خ�صارة  وت�صجيل  القواعده 
خارج ملعبه اأمام الرائد اأمل �صويطر 

.
اأكد �صانع األعاب م�صتقبل املجاهدين 
بعني �صالح ه�صام  دقدوقة يف ت�رضيح 
 ،« »الو�صط  يومية  به  �صحفي خ�ص 
تناف�صية  ت�صكيلة  ميلك  فريقه  اأن 
املوازين  قلب  على  قادرة  قوية 
ل�صاحلها �رضط احلفاظ على تالحم 
العنا�رض ، م�صيفا يف ذات ال�صياق اأن 

امل�صتقبل تنتظره مقابالت م�صريية 
االفتتاح  مقابلة  راأ�صها  وعلى 
امل  املت�صدر  اأمام  العودة  ملرحلة 
على  حمدثونا  �صدد  ،هذا  �صويطر 
�رضورة الفوز عليه من اأجل تقلي�ص 
الدخول  قبل  لنقطتني  عنه  الفارق 
مقابلة  البطولة  ت�صيري  مرحلة  يف 
مبقابلة . ورغم ت�صجيل غياب ثالث 

ويتعلق  القوية  املقابلة  عن  عنا�رض 
زقري  املالك  عبد  باملهاجم  االأمر 
حمو  الهجومي  امليدان  ومتو�صط 
الطائر حممد ملني  و اجلناح  رقاين 
بوغراري اإ�صافة للحار�ص عبد النور 
باأن  اأكد  حمدثنا  اأن  اإال  مالك  بن 
م�صتقبل املجاهدين ميلك البدائل .
�أحمد باحلاج    



با�سم  املتحدث  جندملان،  اأوفري  واأعاد 
رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي لالإعالم العربي، 
اجلديد  احل�ساب  م�ساركة  �ساعات  قبل 
مغردا  تويرت،  عرب  الفرتا�سية  لل�سفارة 
تابعوا  الأعزاء،  اخلليجيني  املتابعني  "اإىل 
واملوجه  لكم  املخ�س�س  احل�ساب  هذا 
بيننا  احلوار  رقعة  تو�سيع  بهدف  اإليكم 
اإطالق  اإعادة  تغريدة  وبينكم"وقوبلت 
بهجوم  بالعربية"  "اإ�رسائيل  �سفحة 
هوؤلء  ومن  خليجيني  ن�سطاء  من  حاد 
غرد  الذي  اجلـاراهلل"  "حممـد  ال�سعودي 
يكون  ل  ال�سعوب  بني  "التفاهم  قائال: 
حمتلون  اأنتم  تظنون،  التي  ال�سهولة  بهذه 
و�ستبقون يف نظرنا هكذا حتى لو حاول كل 
القبيحة"واأ�ساف:  �سورتكم  جتميل  الكون 

"ل ميكن اأن مند ج�سور ال�سالم مع )دولة( 
فل�سطني،  يف  ال�سهداء  اأج�ساد  على  بنيت 
معها  يحدث  اأن  ميكن  ل  ع�سابات  دولة 
من  قلة  احتاللها"لكن  بزوال  اإل  تفاهم 
قال  فبينما  اأكرب  مرونة  اأبدت  التغريدات 
قال  وال�سالم،  بالتطبيع  اإنه يرحب  البع�س 
قبل  اإ�رسائيل  مع  تطبيع  ل  اإنه  اآخرون 
العربية ول توجد  ال�سالم  قبولها مبعاهدة 
التي  اخلليج  دول  لدى  اإ�رسائيلية  �سفارات 
ق�سية  حل  الأخرية  ال�سنوات  يف  ت�سرتط 

فل�سطني كمدخل لبداية التطبيع.
وزراء  رئي�س  حتدث  مرة  من  واأكرث 
تنامي  عن  نتنياهو،  بنيامني  اإ�رسائيل، 
ل�سيما  العربية  الإ�رسائيلية  العالقات 
من  تعليق  دون  الأخرية،  ال�سهور  يف 
عزف  اأكتوبراملا�سي،  ويف  اخلليجيني 
الن�سيد الإ�رسائيلي يف اإمارة اأبوظبي للمرة 
اإحراز لعب  الأوىل يف دولة خليجية، بعد 

اجلودو الإ�رسائيلي �ساغي موكي، للميدالية 
الذهبية يف م�سابقة "غراند �سالم" الدولية 
الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  زار  فيما 

"بنيامني نتنياهو" �سلطنة عمان، يف ال�سهر 
بن  "قابو�س  ال�سلطان  التقى  حيث  ذاته؛ 

�سعيد".

اأعلنت اإ�ضرائيل اإطالق ما اأ�ضمته بـ"�ضفارة افرتا�ضية" لها يف اخلليج يف ظل ما تعتربه "تقاربا كبريا" بداأ ينم� م�ؤخرا مع دول عربية وقال 
ح�ضاب "اإ�ضرائيل بالعربية" على "ت�يرت" التابع للخارجية الإ�ضرائيلية: "ي�ضرنا اأن نعلن عن اإعادة اإطالق �ضفحة )اإ�ضرائيل يف اخلليج( بهدف 

تعزيز احل�ار بني اإ�ضرائيل و�ضع�ب اخلليج"واأ�ضاف احل�ضاب: "ناأمل اأن ت�ضهم هذه ال�ضفارة الفرتا�ضية يف تعميق التفاهم بني �ضع�ب دول 
اخلليج و�ضعب اإ�ضرائيل يف خمتلف املجالت"و�ضفحة "اإ�ضرائيل يف اخلليج" عرب "ت�يرت" مت تد�ضينها اأ�ضال يف ج�يلية 2013، لكنها ت�قفت 
عن التغريد منذ 10 دي�ضمرب2014، دون معرفة �ضبب ذلك ومع تغريدته التي اعلن عربها معاودة اإطالق ال�ضفحة، الثالثاء، اأرفق �ض�رة 

ملعلمني بارزين اإ�ضرائيل والإمارات مع كتابة ا�ضم البلدين بالبنط العري�ض على كل معلم.

الكيان ال�ضهي�ين

م٫�ض

اإطالق "�ضفارة افرتا�ضية" 
على تويرت للحوار مع اخلليج

فل�ضطني املحتلة

بغداد

اجلي�ش الإ�ضرائيلي يحذر من تنفيذ عملية ع�ضكرية بغزة

لن نلتحق بالعقوبات �ضد اإيران

مو�ضكو تعلن ان�ضحابها من معاهدة ال�ضواريخ مع وا�ضنطن 

رغم بريق احلديث عن الوحدة 
.. ترامب يخاطب حزبه

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأو�سح 
للوحدة  يدعو  وهو  حتى  ترامب 
فكرته  اأن  الحتاد  حالة  يف خطاب 
حمل  هي  امل�سرتكة  الأر�سية  عن 
برنامج  دعم  على  الدميقراطيني 
التفتي�س  عن  والتوقف  �سيا�ساته 
الأمريكي  الرئي�س  اإدارته  خبايا  يف 
حالة  خطاب  يلقي  ترامب  دونالد 
الثالثاء.  يوم  وا�سنطن  يف  الحتاد 
اأنباورغم  وكالت  ممثل  من  �سورة 
ت�سوية  عن  ترامب  ردده  ما  كل 
واتباع  القدمية“  ”النق�سامات 
الرئي�سيني  احلزبني  جتمع  مبادرات 
�سبق  التي  الأفكار  ا�ستعر�س  فقد 
اإعادة  حملة  و�ستت�سدر  رددها  اأن 
يف  وتتلخ�س   2020 يف  انتخابه 
والأمن  الهجرة  م�ساألة  يف  الت�سدد 
ال�سديد  والرتياب  احلدودي 
ورفع  التجارية  التفاقات  يف 
ال�سيا�سة  يف  اأول“  ”اأمريكا  �سعار 
اخلارجية. وهذه املرة كان التنافر 
بني كلمات ترامب والواقع ال�سيا�سي 
م�سى.  وقت  اأي  من  و�سوحا  اأكرث 
فللمرة الأوىل جل�س ع�سو يف احلزب 
جمل�س  يف  خلفه  الدميقراطي 
املجل�س  رئي�سة  يف  متمثال  النواب 
نان�سي بيلو�سي وخاطب الكونغر�س 
الدميقراطيون  فيه  يتقا�سم  الذي 
وخارج  اجلمهوريني  مع  ال�سلطات 
اأ�سبوع  كل  يتزايد  الكونغر�س  مقر 
ال�ساعني  الدميقراطيني  عدد 
انتخابات  يف  ترامب  لتحدي 
باأن  اخلطاب  واأوحى  الرئا�سة. 
اأن�ساره  لأ�سد  ي�سري  كان  ترامب 
الق�سايا  يف  يتهاون  لن  اأنه  حما�سة 
رغم  غريها  من  اأكرث  تهمهم  التي 
عليها  يتفق  �سامية  اأهدافا  ردد  اأنه 
واجلمهوري  الدميقراطي  احلزبان 
مر�س  فريو�س  مكافحة  مثل 
)الإيدز(  املكت�سب  املناعة  نق�س 

و�رسطان الأطفال.
قدامى  اأحد  بوجنني  رون  وقال 
خرباء ال�سرتاتيجية اجلمهوريني يف 
وا�سنطن ”رغم كرثة اللحظات التي 
تت�سمن دعوة للتوحيد فقد خ�س�س 
قاعدة  ل�ستمالة  وقتا  الرئي�س 
عليها  يختلف  ق�سايا  يف  موؤيديه 
والهجرة  التحقيقات  مثل  احلزبان 
يتغري  ”مل  واأ�ساف  والإجها�س“. 
�سيء بعد خطاب ترامب الليلة لأن 
اجلانبني متمرت�سان بب�ساطة لدرجة 
ل تتيح التو�سل لأي ت�رسيع رئي�سي 
متفق عليه“. ورغم اإغالق احلكومة 
اجلزئي الذي ا�ستمر �سهرا واأ�رس به 
�سيا�سيا فلم يبد ترامب اأي ميل اإىل 
الرتاجع عن مطلبه بتخ�سي�س مبلغ 
لبناء  يتجاوز خم�سة مليارات دولر 
جدار على امتداد احلدود الأمريكية 
املك�سيكية بل اإنه خ�س�س يف الواقع 
جزءا كبريا من اخلطاب ل�رسح راأيه 
ولهذه  الأمريكي  لل�سعب  يف اجلدار 
جانبا  ترامب  ا�ستخدم  الغاية 
التي  البالغية  العبارات  من  كبريا 
الكوجنر�س  انتخابات  يف  ا�ستعملها 
”هجوم“  من  فحذر  املا�سي  العام 
الو�سطى  اأمريكا  من  املهاجرين 
باأعداد كبرية وو�سف احلدود باأنها 
اأمريكيني  اأن  وردد  فو�سى  يف حالة 
اأيدي  على  قتلوا  لهم“  ح�رس  ”ل 

مهاجرين غري �رسعيني.
وللتذكرة بنتيجة انتخابات التجديد 
يكن  مل  الكوجنر�س  يف  الن�سفي 
اإىل  للنظر  �سوى  بحاجة  ترامب 
بحر املالب�س البي�ساء التي ارتدتها 
الدميقراطيات اجلال�سات يف مقاعد 
”يو. يرددن  ورحن  النواب.  جمل�س 

الوليات  اإىل  اإ�سارة  يف  اإ�س.ايه“ 
اإىل  ترامب  اأ�سار  عندما  املتحدة 

ذلك  ورغم  اإجناز.  من  حققنه  ما 
�سديدا  حتذيرا  ترامب  وجه  فقد 
بيلو�سي  اأمثال  من  للدميقراطيني 
�سيوا�سلون  اإنهم  قالوا  الذين 
حما�سبة اإدارته وكان فحوى ر�سالته: 
تراجعو واإل فلن اأتعامل معكم وقال 
والت�رسيع  لل�سالم  كان  ”اإذا  ترامب 
اأن يتحققا فال ميكن اأن تكون هناك 
تتم  ل  الأمور  وحتقيقات.  حرب 

بهذه الطريقة“.
القت�ساد  عن  احلديث  وعند 
اأملح  باحليوية  الناب�س  الأمريكي 
اأنه �سي�سارع اإىل حتميل  ترامب اإىل 
تباطوؤ  اأي  م�سوؤولية  الدميقراطيني 

يف وتريته.

حروب الثقافات
حروب  تاأجيج  ترامب  عاود 
جانبا  فكر�س  اأمريكا  يف  الثقافات 
ت�رسيعات  ملهاجمة  اخلطاب  من 
يف  الإجها�س  يف  باحلق  تتعلق 
خطوة  وهي  وفرجينيا  نيويورك 
الناخبني  قلوب  فيه  �ستحبب 
اأحد  ثورنل  دوج  وقال  الإجنيليني 
الدميقراطيني  امل�ساعدين  قدامى 
ثمة  يكن  ”مل  الكونغر�س  يف 
قد  وما  خطابه  بني  يذكر  اختالف 
ت�سمعه منه يف اأحد لقاءات الدعاية 
اجلماهريية“واأ�ساف  النتخابية 
”�سيتذكر كثريون خطابه ل�ستمرار 
و�سيطنة  اجلدار  اأفكار  ا�ستحواذ 
الغريب  وهجومه  عليه  املهاجرين 
اأمر  الكوجنر�س.  حتقيقات  على 

مذهل حقا“.
كبار  اأحد  كونانت  األيك�س  اأن  غري 
للمر�سح  ال�سابقني  امل�ساعدين 
ماركو  اجلمهوري  الرئا�سي 
يف  جنح  ترامب  اإن  قال  روبيو 
مع  العمل  على  انفتاحه  اإظهار 
الدميقراطيني يف ق�سايا مثل اأ�سعار 
الأدوية وثمة عالمات وا�سحة على 
احلدودي  اجلدار  على  اخلالف  اأن 
نال من �سعبية الرئي�س. فقد اأو�سح 
رويرتز/ اأجرته  ا�ستطالع  اأحدث 

ملا  انخف�ست  �سعبيته  اأن  اإب�سو�س 
يزيد قليال على 39 يف املئة لت�سجل 
اأكتوبر  اأوائل  منذ  م�ستوى  اأدنى 
ت�رسين الأول العام املا�سي وجتاوز 
يقرون  ل  الذين  الأمريكيني  عدد 
اأداء ترامب يف من�سبه 56 يف املئة.

انتخاب  اإعادة  حملة  اقرتاب  ومع 
يتعني  اجلدية  بدايتها  من  ترامب 
الراأي  ينتظر  اأن  الرئي�س  على 
روبرت  اخلا�س  للمحقق  النهائي 
بني  العالقات  يتحرى  الذي  مولر 
ترامب  حملة  يف  العاملني  فريق 
وامل�سوؤولني الرو�س وكذلك احتمال 

حدوث عرقلة للعدالة.
ترامب  وجه  واحد  عام  وقبل 
التعاون  اأجل  من  مماثال  نداء 
العام  لينتهي  الدميقراطيني  مع 
اجلمهوريون  فيها  مني  بانتخابات 
حول  �سديد  وخالف  بخ�سائر 
املر�سح  كافانو  بريت  القا�سي 
باإغالق  واأخريا  العليا  للمحكمة 
موؤ�س�سات حكومية 35 يوما وخالل 
توجيه  اإىل  ترامب  عمد  ذلك  كل 
تويرت  على  للجمهوريني  انتقادات 
وو�سفهم باأنهم غري متعاونني وغري 
يف  اخلبري  جري  جون  وقال  وطنيني 
فاندربيلت  بجامعة  العام  الراأي 
باأنه  لالعتقاد  يدعو  �سبب  من  ”ما 
يريد الوحدة. فهو ينجح من خالل 
الرئي�س  يدعو  رمبا  الت�رسذم. 
ي�سري  ال�سابق  �سلوكه  لكن  للتعاون 

اإىل غري ذلك“. 

حّذرت قيادة اجلي�س الإ�رسائيلي، 
الوزاري  املجل�س  الثالثاء،  م�ساء 
تنفيذ  من  )الكابينت(،  امل�سغر 
غزة  قطاع  يف  ع�سكرية  عملية 
ذكرت  ما  بح�سب  ذلك  جاء 
الإ�رسائيلية  "هاآرت�س"  �سحيفة 
وقالت  الإلكرتوين  موقعها  على 
اجلي�س  حتذير  اإن  ال�سحيفة 
انهيار  �سببه  لـ"الكابينت"، 
اخلدمات ال�سحية يف قطاع غزة، 

ب�سكل  تنهار  اأن  و�سك  والتي على 
فاإن  "هاآرت�س"،  وبح�سب  كامل 
تقريرا  قدم  الإ�رسائيلي  اجلي�س 
للكابنيت بهذا ال�ساأن. مبينا خالله 
ظل  يف  ع�سكرية  عملية  "اأي  اأن 
ال�سعبة  ال�سحية  الأو�ساع  هذه 
لوقف  دويل  تدخل  اإىل  توؤدي  قد 
اجلي�س  قيادة  العملية"وترى  تلك 
�سن  ال�سعب  "من  اأنه  الإ�رسائيلي 
عملية ع�سكرية وا�سعة بدون وجود 

اخلطرية  ال�سحية  لالأزمة  حلول 
التي مير بها قطاع غزة".

واأ�سار التقرير، الذي قدمه اجلي�س 
اآلف   6 وجود  اإىل  لـ"الكابينت"، 
جريح يف غزة منذ م�سريات العودة 
التي بداأت مار�س العام املا�سي، 
اإجراء عمليات جراحية  ينتظرون 
العالج  يجدون  ل  ولكنهم  عاجلة 
فاإن  التقرير،  وبح�سب  املنا�سب 
�سعوبات  يواجه  ال�سحي  القطاع 

عدد  يف  حادا  ونق�سا  بالغة 
الأطباء وخا�سة الذين يعملون يف 
التخدير واأو�سح تقرير اجلي�س اأن 
"القطاع ال�سحي يف اأعقاب حرب 
2014 مل يكن بهذا ال�سوء"وتفر�س 
اإ�رسائيل ح�سارا على قطاع غزة، 
عليه  حما�س  حركة  �سيطرة  منذ 
يف  ت�سبب  ما   ،2007 جويلية  يف 
يف  القطاع  ل�سكان  قا�سية  معاناة 

كافة اخلدمات.

اأكد رئي�س الوزراء العراقي عادل 
العراق  اأن  الأربعاء،  عبد املهدي 
منظومة  من  جزءا  يكون  لن 
العقوبات �سد اإيران، يف اإ�سارة اإىل 
املفرو�سة  الأمريكية  العقوبات 

املكتب  وقال  طهران  على 
اإن  املهدي،  لعبد  الإعالمي 
"رئي�س جمل�س الوزراء عادل عبد 
حمافظ  اليوم  ا�ستقبل  املھدي 
عبد  الإيراين  املركزي  البنك 

املرافق  والوفد  ھمتي  النا�رس 
املهدي  عبد  عن  البيان  له"ونقل 
دحر  من  متكن  "العراق  اإن  قوله 
بف�سل  الإرهابية  داع�س  ع�سابة 
الغالية  والدماء  اأبنائه  بطولت 

وامل�سحني  واجلرحى  لل�سهداء 
مقدمتهم  ويف  اأ�سدقائنا  ودعم 
م�سيدا  الإ�سالمية"،  اجلمهورية 
البلدين  بني  العالقات  بـ"تطور 

وال�سعبني".

�سريغي  اخلارجية  وزير  اأعلن 
باملثل  �سرتد  رو�سيا  اأن  لفروف، 
على الوليات املتحدة، و�ستن�سحب 
متو�سطة  ال�سواريخ  معاهدة  من 
اأ�سهر   6 خالل  املدى  وق�سرية 
�سحفي  موجز  يف  لفروف  وقال 
"لقد حدد الرئي�س  اآباد:  يف ع�سق 
فالدميري بوتني موقفنا ومفاده اأننا 
�سرند ب�سكل مماثل متاما"واأ�ساف: 

التزامهم  الأمريكان  "علّق 
ال�سيء،  نف�س  وفعلنا  باملعاهدة، 
وعند انتهاء مهلة الأ�سهر ال�ستة /

املعاهدة/،  يف  عليها  املن�سو�س 
الر�سمية  للمذكرة  ونتيجة 
من  وا�سنطن  بان�سحاب  الأمريكية 
من  �رسيانها"  �سننهي  املعاهدة، 
الرئي�س  دعوة  على  وردا  جهتنا 
لعقد  ترامب  دونالد  الأمريكي 

ال�سواريخ  حول  جديدة  معاهدة 
قال  املدى  وق�سرية  متو�سطة 
الرو�سية  املبادرات  اإن  لفروف، 
يف مراقبة الت�سلح كثرية ول نق�س 
الرئي�س  "حدد  ،واأ�ساف:  فيها 
بوتني موقفنا بو�سوح. لقد عر�سنا 
على ال�رسكاء يف الناتو والأمريكان 
مببادراتنا  الأخذ  خا�س  ب�سكل 
ما  يف  وخا�سة  املماطلة،  وعدم 

معاهدة  متديد  باحتمال  يتعلق 
الأ�سلحة ال�سرتاتيجية التي تنتهي 

يف 2021".
الرو�سي  اخلارجية  وزير  و�سدد 
من  فعل  رد  اأي  �سدور  عدم  على 
الرئي�س  كلف  ولذا  الغربية،  الدول 
واخلارجية  الدفاع  وزارتي  بوتني 
املفاو�سات  كل  بتعليق  الرو�سيتني 

ال�ساروخية.
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اأولويات وا�شنطن:

كيف تفّكر اال�ستخبارات الوطنية 
االأمريكية يف عام 2019؟

ك�شف »دان كوت�س« )مدير ال�شتخبارات الوطنية الأمريكية( يف جانفي 2019، عن ال�شرتاتيجية 
اجلديدة التي ُتو�شح التوجه ال�شرتاتيجي ملجتمع ال�شتخبارات، خالل ال�شنوات الأربع املقبلة، وتن�شيق 

جهودها مع ا�شرتاتيجية الأمن القومي التي اأُعلن عنها يف دي�شمرب 2017 وحتديد الأولويات والأهداف، 
وجعلها اأكرث تكاماًل ومرونة وابتكاًرا، ملواجهة التهديدات املختلفة لالأمن القومي للوليات املتحدة.  

يتكون املجتمع ال�شتخباراتي من �شبع ع�شرة وكالة ا�شتخباراتية؛ منها مكتب مدير ال�شتخبارات 
 ،)DIA( ووكالة ال�شتخبارات الع�شكرية ،)CIA( ووكالة ال�شتخبارات املركزية ،)ODNI( الوطنية
ووكالة الأمن القومي )NSA(، والوكالة الوطنية لال�شتخبارات اجلغرافية املكانية )NGA(، ومكتب 

ال�شتطالع الوطني )NRO(، ومكتب ال�شتخبارات والأمن التابع لوزارة الأمن الوطني، وغريها.

اإعداد: با�شم را�شد - باحث 
متخ�ش�س يف العالقات الدولية

عنا�رص  ثالثة  على  اال�سرتاتيجية  ترتكز 
اأ�سا�سية؛ يتعلق اأولها باالأهداف التي يجب اأن 
االأمريكي،  اال�ستخباراتي  املجتمع  يحققها 
وين�رصف ثانيها اإىل قدراته املطلوب بناوؤها 
لتحقيق اأهداف اال�سرتاتيجية، ويرتبط ثالثها 
اأهم  يت�سمن  اال�ستخبارات  الأداء  بتقييم عام 
املخاطر  وكذلك  حققتها،  التي  االإجنازات 

والتحديات التي تواجهها.

البيئة ال�شرتاتيجية 

متزايدة  حتديات  املتحدة  الواليات  تواجه 
�سي�ستمر  اإذ  �سبق؛  مما  وتنوًعا  تعقيًدا  اأكرث 
وال�سني(  )رو�سيا  التقليديون  اخل�سوم 
البيئة  يف  املتغرية  الظروف  ا�ستغالل  يف 
اال�ستفادة  عرب  وا�سنطن،  الإ�سعاف  الدولية 
لت�سكيل  املتقدمة  التكنولوجيا  من 
يف  �سيما  وال  ومتطورة،  جديدة  تهديدات 
من  وغريها  ال�سيرباين،  واملجال  الف�ساء، 
كاالأ�سلحة  واملدمرة،  النا�سئة  التكنولوجيات 
امل�سادة لالأقمار ال�سناعية التي ت�ستخدمها 
الع�سكرية  الفعالية  لتقليل  وبكني  مو�سكو 

االأمريكية.
ومع منو القدرات ال�سيربانية للخ�سوم، فاإنها 
االأمريكي،  لالأمن  متزايًدا  تهديًدا  �ست�سكل 
مبا يف ذلك البنية التحتية احليوية، وال�سحة 
االقت�سادي،  واالزدهار  وال�سالمة،  العامة، 
يف  الثقة  اإفقاد  عن  ف�ساًل  واال�ستقرار، 

املوؤ�س�سات واملعايري العاملية االأمريكية.
الذكاء  )مثل:  النا�سئة  التقنيات  تتيح  كما 
عالية  واحلو�سبة  واالأمتتة،  اال�سطناعي، 
وا�ستخباراتية  ع�سكرية  قدرات  االأداء( 
عدم  ظل  ويف  للخ�سوم،  وحم�سنة  جديدة 
م�سرتكة  وم�سالح  اأخالقية  معايري  وجود 
تهديًدا  �ستمثل  فاإنها  التطورات،  حتكم هذه 

كبرًيا للم�سالح واالأمن االأمريكيني.
التطورات  �ساهمت  اأخرى،  ناحية  من 
اإن�ساء  الدميقراطية يف جمال االت�ساالت يف 
وتبادل كميات هائلة ومتزايدة من املعلومات 
ما  وبرغم  وقت م�سى.  اأي  من  واأ�رصع  اأبعد 
توفره تلك البيانات من فر�ص كبرية ملجتمع 
اال�ستخبارات من حيث طرق جديدة لتجميع 
روؤية  على  احل�سول  واإمكانية  البيانات، 
املجتمع  قدرة  تتحدى  ا  اأي�سً اأنها  اإال  اأكرب؛ 
وتقييم  ومعاجلة  جمع  على  اال�ستخباراتي 
وحتليل مثل هذه البيانات الهائلة من البيانات 

ب�رصعة كافية لتوفري روؤية مفيدة لعمالئها.
بع�ص  �ست�ستمر  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
اال�ستفادة  يف  العنيفة  املتطرفة  اجلماعات 
البيانات املتاحة، ومن دوافع عدم  من هذه 
اال�ستقرار؛ يف الرغبة يف ال�سيطرة على مزيد 
من االأرا�سي، والتمرد والتخطيط للهجمات 
هجمات  ل�سن  املتابعني  واإلهام  اخلارجية، 

اأينما كانوا حول العامل.
كما اأن تزايد ظاهرة الهجرة العاملية اأ�سبح 
ميثل عبًئا على جميع حكومات العامل، ومن 
الت�ستت  من  مزيد  اإىل  يوؤدي  اأن  املرجح 
دوافع  من  يزيد  قد  مما  املجتمعات،  يف 
التطرف. وقد ت�سمل بع�ص املناطق تدفقات 
مناطق  اأهمها  من  املهاجرين؛  من  متزايدة 
الندرة االقت�سادية ال�سديدة، اأو ندرة املوارد 

التغريات  تهددها  التي  واملناطق  االأخرى، 
بها  تتف�سى  التي  واملناطق  املناخية، 
املنظمات  مناطق  اأو  املعدية،  االأمرا�ص 

االإجرامية العابرة للحدود الوطنية.

�شبعة اأهداف 

اأن  يجب  فيما  اال�سرتاتيجية  اأهداف  تتمثل 
اأن�سطة  من  اال�ستخبارات  جمتمع  يحققه 
دقيقة  معلومات  لتقدمي  �رصورية  ونتائج 
وثمينة ودعم ا�ستخباراتي مو�سوعي. وتتناول 
اأهدافها ال�سبعة جمموعة وا�سعة من الق�سايا 
�سمن  وترتيبها  اال�ستخبارات  تواجه  التي 
االأمريكي.  القومي  االأمن  اأولويات  قائمة 

وتتمثل تلك االأهداف فيما يلي:

اأوًل- تعزيز الذكاء 
 Strategic( ال�شرتاتيجي

 :)Intelligence

�سيتحقق هذا الهدف من خالل قيام جمتمع 
قدرات  وتقييم  بتحديد  اال�ستخبارات 
غري  من  والفاعلني  الدول  ونوايا  واأن�سطة 
بالق�سايا  واملعرفة  اخلربات  وبناء  الدول، 
للواليات  اال�سرتاتيجية  االأهمية  ذات 
والتطورات  االجتاهات  وتقييم  املتحدة، 
عميق  فهم  لتطوير  الق�سايا؛  بهذه  املتعلقة 
اأو  الفر�ص  حيث  من  اال�سرتاتيجية  للبيئة 
من  التحذير  اإىل  باالإ�سافة  التهديدات. 
ذات  الق�سايا  ب�ساأن  امل�ستقبلية  التطورات 
واجلرمية  )كاالإرهاب،  الدائم  االهتمام 
القرارات  ودعم  للحدود(،  العابرة  املنظمة 
القومي  باالأمن  اخلا�سة  اال�سرتاتيجية 

االأمريكي.

ثانًيا- تطوير الذكاء 
 Anticipatory( ال�شتباقي

 :)Intelligence

اأهمها:  من  اآليات؛  عدة  خالل  من  وذلك 
حتليل  وتقنيات  كمية،  اأ�ساليب  تطوير 
البيانات، لتح�سني قدرة جمتمع اال�ستخبارات 
املتغرية  الظروف  وحتليل  حتديد  على 
واالجتاهات اجلديدة والنا�سئة، وزيادة الفهم 
امل�سرتك لنطاق الذكاء اال�ستباقي واأ�ساليبه 
املختلفة، لتطوير كفاءات القوى العاملة يف 
احلواجز  اإزالة  على  والعمل  املهارات،  هذه 
املال  وراأ�ص  والتكنولوجية،  الثقافية، 
اال�ستباقي  الذكاء  الإدماج  الب�رصي، وغريها؛ 
يف اجلهود التحليلية الروتينية لال�ستخبارات. 
الإن�ساء  متكاملة  قدرات  تطوير  عن  ف�ساًل 
اال�ستخباراتي  املجتمع  داخل  تنبيهات 
مل�سالح  املوجهة  التهديدات  من  للتحذير 
على  االطالع  وكذلك  املتحدة،  الواليات 

الفر�ص اجلديدة.

ثالًثا- دعم العمليات 
ال�شتخباراتية: 

يف  اال�ستخباراتي  الدعم  تقدمي  خالل  من 
العمليات املخطط  لتمكني  الوقت املنا�سب 
ا�ستخبارات  بنية  وتطوير  واجلارية،  لها 
ا�ستخباراتًيّا  دعًما  توفر  ومتينة  قوية 

القرارات  اتخاذ  ميزة  على  للحفاظ  عملًيّا 
التعاون  تو�سيع  اإىل  باالإ�سافة  الت�سغيلية. 
لتحقيق  والعامليني  املحليني  ال�رصكاء  مع 
عمليات  واإجراء  الفعالية،  من  قدر  اأق�سى 
االأمن  اإجراءات  لدعم  ا�ستخباراتية ح�سا�سة 

القومي.

رابًعا- مواجهة خماطر 
التهديد ال�شيرباين: 

اخل�سوم  ال�ستخدام  والفهم  الوعي  بزيادة 
خطط  ذلك  يف  مبا  ال�سيربانية،  للعمليات 
والعمليات،  والقدرات  والنوايا  القيادات 
ال�سيربانية  التهديدات  ك�سف  على  والعمل 
الدول،  غري  من  اأو  الدول  من  الفاعلني  من 
واالأمن  القومي،  االأمن  قرارات  �سنع  لدعم 
ال�سيرباين، وتطوير جمموعة كاملة من نظم 
اال�ستجابة، وتو�سيع قدرات الواليات املتحدة 
الدبلوما�سية  والعمليات  تنفيذ اخلطط  على 
واالإعالمية والع�سكرية واالقت�سادية واملالية 
لردع  القانون  وتنفيذ  واال�ستخباراتية، 

ومكافحة االأن�سطة ال�سيربانية.

خام�ًشا- مكافحة الإرهاب: 

للتهديد  الديناميكية  الطبيعة  تتطلب 
املتحدة  الواليات  تواجهه  الذي  االإرهابي 
املعلومات  جمع  على  امل�ستمر  الرتكيز 
مكافحة  هدف  و�سيتحقق  وحتليلها. 
االإرهاب من خالل جمع وحتليل املعلومات 
الهجمات  تعطيل  لتمكني  اال�ستخباراتية، 
لها،  والتخطيط  تنفيذها،  قبل  االإرهابية 
باالإرهاب. ف�ساًل  االأن�سطة املتعلقة  واإعاقة 
واملتغرية،  النا�سئة  التهديدات  حتديد  عن 
لتطوير  العنيفة  املتطرفة  واالأيديولوجيات 
تو�سيع  اإىل  اإ�سافة  ملواجهتها.  الفر�ص 
مب�سهد  اال�سرتاتيجية  املعرفة  وتعميق 
لوا�سنطن  ال�سياق  لتوفري  العاملي؛  االإرهاب 

وعمالئها.

�شاد�ًشا- تعزيز نظام منع 
انت�شار اأ�شلحة الدمار 

ال�شامل، 

احلكومة  جهود  تعزيز  خالل  من  ذلك 
اأ�سلحة  خمزونات  تاأمني  يف  االأمريكية 
الدمار ال�سامل على م�ستوى العامل، وتعطيل 
االأ�سلحة  تلك  نقل  ومنع  اخل�سوم،  برامج 
ذات  واخلربات  املواد  اأو  التكنولوجيات  اأو 
ال�سلة. باالإ�سافة اإىل تعزيز القدرة على توقع 
واإدارة اأزماتها، مبا يف ذلك الك�سف املحتمل 
املواد  ا�ستخدام  اأو  ال�رصقة  اأو  ال�سياع  اأو 
ف�ساًل عن �رصورة  ال�سلة.  ذات  االأ�سلحة  اأو 
فهم  لتعزيز  اال�ستخباراتية  القدرات  تطوير 
االأجنبية،  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  برامج 
واخلربة  ال�سلة،  ذات  واملواد  والتكنولوجيا 
لتوجيه  اال�ستخباراتية  الوكاالت  الالزمة بني 
اال�سرتاتيجية  والعمليات  ال  الفَعّ التخطيط 

ملكافحة انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل.

�شابًعا- مكافحة التج�ش�س 
والأمن: 

التهديدات من  عن طريق ك�سف وفهم وردع 
كيانات اال�ستخبارات االأجنبية حلماية االأمن 
املتحدة،  للواليات  واالقت�سادي  القومي 
وتعزيز اجلهود االأمنية املتقدمة يف مكافحة 
واملعلومات  التقنيات  حلماية  التج�س�ص 
االأمريكية.  واملرافق  التحتية  والبنية 
حول  املعلومات  تبادل  تعزيز  عن  ف�ساًل 
ال�سعف  ونقاط  الدولية  االأمنية  التهديدات 
امل�سلحة  واأ�سحاب  ال�رصكاء  بني  االأمنية 
من  للحد  اجلهود  تن�سيق  لتعزيز  الرئي�سيني 

تلك االأخطار.

تعزيز القدرات

اال�سرتاتيجة  االأهداف  حتقيق  اأجل  من 
ال�سبعة ال�سابق ذكرها، اأ�سارت اال�سرتاتيجية 
اال�ستخبارات  جمتمع  على  ينبغي  اأنه  اإىل 
بذلك.  للقيام  القدرات  بع�ص  بناء  االأمريكي 

وتتمثل اأهم تلك القدرات فيما يلي:
اأواًل- االإدارة املتكاملة للمهمة: 

القيادة  توفري  منها  اأمور؛  عدة  خالل  من 
لتعزيز  اال�ستخباراتي  املجتمع  واإدارة 
املوارد  واإدارة  العمليات،  وتب�سيط  التعاون، 
التخطيط  اإجراء  عن  ف�ساًل  بفعالية. 
اأن�سطة  واجلمع ملزامنة  والتحليل  املتكامل 
القدرات  من  واال�ستفادة  اال�ستخبارات، 
اال�ستخبارات  ملجتمع  املتعددة  واخلربات 
ومتكني  احللول  وتنفيذ  بامل�سكالت  للتنبوؤ 
هيئاته  ودمج  تعزيز  على  والعمل  االبتكار، 
من اأجل زيادة ال�سفافية، وترتيب االأولويات، 
املخاطر.  واإدارة  املوارد،  وحت�سني 
متعددة  املتكاملة  القدرات  تقدمي  واأخرًيا 

التخ�س�سات ل�سمان جناح اال�سرتاتيجية.

ثانًيا- الإدارة املتكاملة 
لالأعمال: 

للتقييم  ديناميكي  نهج  تطوير  عرب  وذلك 
االأمنية  واملعايري  وللممار�سات  امل�ستمر، 
امل�سرتكة لتعزيز اأمن البنية التحتية للمجتمع 
اال�سرتاتيجيات  ومتابعة  اال�ستخباراتي، 
واأف�سل املمار�سات امل�سرتكة لتعزيز الفعالية 
االأمريكية،  اال�ستخبارات  داخل  والكفاءة 
والعملیات  المالیة  المعاییر  وتطبيق 
دوات لتحقیق الیفاءة المالیة والم�ساءلة  واالأ
لتعزيز  مبتكرة  و�سائل  وا�ستك�ساف  من،  واالأ
مرافق املجتمع اال�ستخباراتي واللوج�ستيات 
الكفاءة  لزيادة  والطاقة  البيئية  والربامج 
وتعزيز اإدارة االأ�سول، وكذلك اإدارة املخاطر 
جهود  خالل  من  اال�ستخباراتية  للقدرات 
يف  املرونة  لتعزيز  امل�ستمرة  اال�ستخبارات 

جميع الظروف.

ثالًثا- تطوير اأداء القوى 
العاملة: 

يف  واخلربة  وال�سمولية  التنوع  حيث  من 
والنا�سئة  الدائمة  املتطلبات  مع  التعامل 
خلق  من خالل  وذلك  املهام،  ومتكني جناح 
ّكن املديرين واملوظفني على  بيئة �ساملة متمُ
جميع امل�ستويات لتحمل امل�سئولية، واتخاذ 
لتمكني  وامل�سايقة  التمييز  ملنع  تدابري 
اإمكاناتها،  باأق�سى  العمل  من  العاملة  القوى 
من  املتو�سطة  امل�ستويات  يف  واال�ستثمار 

ودعمهم  تدريبهم  ل�سمان  والقادة  املديرين 
وحما�سبتهم ب�سكل منا�سب.

رابًعا- تعزيز البتكار: 

ت�سغيلية  تطبيقات  ا�ستك�ساف  خالل  من 
االأخرى  واملوارد  للتكنولوجيا  حديثة 
وحتقيق  التقليدية،  بال�سناعات  للنهو�ص 
اأهداف اال�سرتاتيجية، ورعاية الفكر املبتكر، 
اأ�ساليب التجارة احلديثة،  وامل�سّي قدًما يف 
والعمليات  املهام  اأحدث  اعتماد  عن  ف�ساًل 
لتح�سني القدرات واخلدمات اال�ستخباراتية.

خام�ًشا- م�شاركة املعلومات 
وتاأمينها: 

املعلومات  تكنولوجيا  قدرات  بتعزيز 
املجتمع  داخل  التحتية  والبنية  االأ�سا�سية 
اال�سرتاتيجية  فعالية  لزيادة  اال�ستخباراتي 
وتطوير  االزدواجية،  من  واحلد  اجلديدة، 
وتبادل  الإدارة  مبتكرة  و�سائل  وتنفيذ 
للقانون  وفًقا  اال�ستخباراتية  املعلومات 
من  واال�ستفادة  العامة،  وال�سيا�سات 
البيانات  ا�ستخراج  يف  املتقدمة  التحليالت 
قيمة  لتعظيم  القدرات  واإثراء  احلديثة، 

بيانات جمتمع اال�ستخبارات.

�شاد�ًشا- تعزيز ال�شراكات: 

بني  املتبادل  الفهم  تعميق  خالل  من 
ال،  فَعّ ب�سكل  القرارات  لتوجيه  ال�رصكاء 
وتعزيز ال�رصاكات القائمة، وتطوير �رصاكات 
جديدة لزيادة الو�سول اإىل املعلومات لتلبية 
اال�ستخباراتي،  العمل  مهام  احتياجات 
النهج  على  املوؤ�س�سي  الطابع  واإ�سفاء 
لت�سهيل  ال�رصكاء  مل�ساركة  اال�سرتاتيجي 

التعاون والتفاهم.
وال�سفافية  اخل�سو�سية  تدعيم  �سابًعا- 

واحلريات املدنية: 
االأعمال  جميع  يف  الثقة  تعزيز  بهدف 
دمج  طريق  عن  وذلك  اال�ستخباراتية، 
متطلبات اخل�سو�سية واحلريات املدنية يف 
اال�ستخباراتي  املجتمع  وبرامج  �سيا�سات 
مهمة  يف  تنعك�ص  الوطنية  القيم  اأن  ل�سمان 
اال�ستخبارات. باالإ�سافة اإىل ممار�سة وتعزيز 
للجمهور  متاحة  املعلومات  جلعل  ال�سفافية 

دون تعري�ص االأمن القومي للخطر.

تقييم الأداء 

الوطنية  اال�ستخبارات  ا�سرتاتيجية  تقدم 
الأداء  ا  عاًمّ تقييًما   ،2019 لعام  االأمريكية 
من  ما حققه  بعر�ص  اال�ستخبارات؛  جمتمع 
اإجنازات، وكذلك املخاطر والتحديات التي 

تواجهه. 

اأوًل- اأهم الإجنازات:

من  اال�ستخبارات:  اأجهزة  بني  التكامل   -1
اأبرز النجاحات كان مراقبة الربنامج النووي 
االإيراين، والتحقيق يف رحلة الطائرة املاليزية 
املفقودة، ومراقبة تطور االأ�سلحة النووية يف 
كوريا ال�سمالية، واال�ستجابة لتف�سي فريو�ص 

اإيبوال يف غرب اإفريقيا.

2- تطوير بيئة العمل: فقد مت ت�سنيف جمتمع 
اأف�سل  راأ�ص  على  با�ستمرار  اال�ستخبارات 
اأماكن العمل داخل احلكومة االأمريكية. كما 
خربة  اكت�سبوا  املدنيني  املوظفني  اآالف  اأن 
وتبادل  والتفاهم  التعاون  ويعززون  كبرية، 
 IC املعلومات وال�سفافية من خالل برنامج
Joint Duty Program مبا �ساعدهم يف 

اإجناز اأهداف اال�سرتاتيجية.
تقدم  اإحراز  مت  حيث  ال�رصاكات:  تقوية   -3
كبري يف بناء القدرات، وتوحيد املمار�سات، 
وتبادل املعلومات مع ال�رصكاء داخل وخارج 
الواليات املتحدة للم�ساعدة يف الدفاع �سد 
يف  خا�سًة  واخلارجية،  الداخلية  التهديدات 
ق�سايا مثل مكافحة االإرهاب ودعم العمليات 

الع�سكرية.
جمتمع  اأن�ساأ  فقد  ال�سفافية:  تعزيز   -4
على  للبيانات  م�ستودًعا  اال�ستخبارات 
الوثائق  وي�سم  للجمهور،  متاًحا  االإنرتنت 
واخلطب  الر�سمية  والبيانات  ال�رصية 
اآالف  ر�سمي  ب�سكل  اأ�سدر  كما  وال�سهادات. 
ال�سفحات من امل�ستندات ون�رصها على هذا 

امل�ستودع. 
التكنولوجية: فقد  االبتكارات  التقدم يف   -5
رائًدا  برناجًما  اال�ستخباراتي  املجتمع  طور 
دقيقة،  احتمالية  توقعات  توليد  يف  �ساهم 
اال�ستخباراتي.  للجهاز  املنا�سب  الوقت  ويف 
االآيل  التعلم  اأبحاث  اأدت  اأخرى،  ناحية  ومن 
للتنبوؤ  جديدة  تلقائية  اأ�ساليب  اإفراز  اإىل 
ال�سيا�سي من خالل و�سائل  بعدم اال�ستقرار 
والبيانات  واالأخبار  االجتماعي  التوا�سل 
�سبكة االنرتنت  البحث على  املالية وطلبات 

واآالف البيانات االأخرى. 

ثانًيا- املخاطر والتحديات:

البيئات  مثل  اال�سرتاتيجية:  املخاطر   -1
وعدد  تدهورها،  املحتمل  الت�سغيلية 
وتعقيدها،  الوطنية  االأمنية  التهديدات 
توؤثر  التي  املوارد  على  املفرو�سة  والقيود 
ملراقبة  اال�ستخبارات  جمتمع  قدرة  على 
معلومات  وتوفري  كامل  ب�سكل  االأو�ساع 
يف  ال�سيا�سات  ل�سناع  كافية  ا�ستخباراتية 

ق�سايا االأمن القومي.
التنوع  كغياب  املوؤ�س�سية:  املخاطر   -2
يف  العاملة  القوى  بني  والثقة  واملهارات 
على  يوؤثر  قد  مبا  اال�ستخباراتي،  املجتمع 
الإدارة  فعالة  ممار�سات  تنفيذ  على  قدرته 

املهام واالأعمال.
3- املخاطر املالية: والتي تتمثل يف احتمالية 
للمجتمع  املالية  املوارد  بع�ص  خ�سارة 
متوقعة  غري  عوامل  ب�سبب  اال�ستخباراتي 
لالأموال  الفعال  اال�ستخدام  على  �سيوؤثر  مبا 
املتاحة، خا�سة يف ظل ا�ستمرار عدم اليقني 
للجهاز  املخ�س�سة  الفيدرالية  امليزانية  يف 
تطوير  �رصورة  يتطلب  مبا  اال�ستخباراتي، 
للتخفيف  بكفاءة  املوارد  لتحويل  اأ�ساليب 
من املخاطر املالية، وجتنب فقدان الربامج 

احليوية والقدرات وا�ستثمارات املوارد.
ت�سري  والتي  التكنولوجية:  املخاطر   -4
االأ�ساليب  على  توؤثر  التي  العوامل  اإىل 
العلمية  واملهارات  واالأدوات  واملمار�سات 
وقد  اال�ستخباراتي.  للمجتمع  واالإبداعية 
مع  متفاعاًل  البقاء  على  القدرة  عدم  توؤثر 
التكنولوجيا  معايري  يف  ال�رصيعة  التغريات 
للمجتمع  التناف�سية  امليزة  على  وال�سناعة، 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل

جمل�س ق�شاء اجللفة
حمكمة اجللفة

حجر
ق�شم الأحوال ال�شخ�شية ق�شية رقم : 02/1049 

فهر�س رقم 02/986 بتاريخ : 2002/12/14 ق�شت 
املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا الأحوال ال�شخ�شية 

علنيا ابتدائيا ح�شوريا
يف ال�شكل : ب�شحة الإجراءات و قبول الدعوى

يف املو�شوع : بتوقيع احلجر على امل�شمى بوعبديل 
بن طيب املولود يف : 1963/02/28 بحا�شي الع�س 
ابن عمر و �شاملي �شعدية و ذلك للإعاقة الذهنية 
امل�شاب بها على اأن يقوم املدعية ب�شفتها والدته 

برعاية املحجر عليه و القيام مقامه بجميع 
الت�رشفات القانونية اخلا�شة به مع الأمر بن�رش 

منطوق هذا احلكم للإعلم حال �شريورته نهائيا ، 
مع اإبقاء امل�شاريف الق�شائية على عاتق املدعي و 

قدرها 300 دج 
و بهذا �شدر احلكم واف�شح به جهارا و علنيا يف 

التاريخ املذكور اأعله و بهذا اأم�شيناه مع الرئي�س و 
اأمني ال�شبط .

و لهذه الأ�سباب
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون  

الأ�رشة علنيا ابتدائيا ح�شوريا ب : 
- يف ال�شكل : قبول الدعوى 

- يف املو�شوع : اإفراغ احلكم ال�شادر عن حمكمة 
الأغواط ق�شم �شوؤون الأ�رشة بتاريخ 2018/10/18 
فهر�س رقم 02552-18 و بالنتيجة احلكم بتوقيع 
احلجر على املرجع �شدها حلاق اأمينة املولودة 
بتاريخ 1982/06/07 بالأغواط بنت حممد و بن 

الغويني العطرة ، و تعيني املرجعة بن الغويني العطرة 
مقدما عليها لرعايتها و اإدارة �شوؤونها مع الأمر بن�رش 

احلكم باحلجر للإعلم و التاأ�شري به على هام�س 
عقد ميلد املحجور عليها ب�شعي من النيابة العامة . 

و حتميل املرجعة امل�شاريف الق�شائية .
بدا �شدر احلكم باجلل�شة و التاريخ املذكورين اأعله 

، و ل�شحته اأم�شى اأ�شله كل من الرئي�س و اأمني 

ANEP N°: 1916003175 الو�سط:2019/02/07

الو�سط:2019/02/07الو�سط:2019/02/07

اإ�سهاراخلمي�س 07 فيفري  2019  املوافـق  ل03 جمادى الأخر 1440هـ 9

ANEP N°: 1916000556 الو�سط:2019/01/07



عدة  الهيئة  تقرير  ور�صد 
يف  تقبع  مر�صية  حاالت 
حالة  بينها  ومن  املعتقل، 
 28( اجلمال  ثائر  االأ�صري 
رام  حمافظة  من  عاماً( 
اآثار  من  ي�صتكي  والذي  اهلل، 
ا�صابته بجلطة قبل اعتقاله، 
اآالم  من  يعاين  يزال  ال  حيث 
اجلهة  من  و�صدره  بكتفه 
رجله  يف  واأوجاع  الي�رسى 
اعتقاله  مت  اأن  ومنذ  اليُمنى، 
يُقدم  مل  "عوفر"،  يف  وزجه 
له اأي عالج، كما تتعمد اإدارة 
بتحويله  املماطلة  املعتقل 
طبية  فحو�صات  الجراء 

هامة.
وجدي  االأ�صري  مير  حني  يف 
خطاب )22 عاماً( من خميم 
بو�صع  اهلل،  رام  يف  االأمعري 
يعاين  فهو  �صيء،  �صحي 
اليمنى  رجله  يف  ك�رس  من 
بعد  �صدره  يف  ورو�صو�ض 
به  والتنكيل  عليه  االعتداء 
االأ�رسى  زمالئه  من  كغريه 

خالل االقتحامات التي نفذتها 
قوات القمع االإ�رسائيلية قبل 
اأو�صح  اأ�صبوعني، وقد  حوايل 
ملحامي  خطاب  االأ�صري 
اهمال  هناك  اأنه  الهيئة 
العالج  بتقدمي  متعمد  طبي 
فاإدارة  امل�صابني،  لالأ�رسى 

املعتقل ال تكرتث باأو�صاعهم 
ال�صحية ال�صعبة وال تاأبه مبا 
يعانوا من اأوجاع. بينما يعاين 
 34( �صمحان  مو�صى  االأ�صري 
عاماً( من قرية اللنب ال�رسقية 
جنوب مدينة نابل�ض، من فتق 
ت�صغط  حادة  اآالم  له  يُ�صبب 

من  كثري  ويف  خ�صيتيه،  على 
احلركة  ي�صتطيع  ال  االأحيان 
اأو امل�صي ويفقد االأ�صري وعيه 
اأحياناً من �صدة االوجاع، وهو 
عملية  الجراء  ما�صة  بحاجة 
ممكن  وقت  باأ�رسع  جراحية 

لكن هناك مماطلة بتحويله.

حذر تقرير �سادر عن هيئة �س�ؤون �لأ�سرى و�ملحررين �سباح  �أم�سالأربعاء، من تردي 
�لأو�ساع �ل�سحية للأ�سرى �ملر�سى و�جلرحى �لقابعني يف معتقل "ع�فر"، يف ظل ��ستمر�ر 

�إد�رة �ل�سج�ن �لإ�سر�ئيلية با�ستهد�فهم طبيًا ب�سمل متعمد ومربمج، جلعل �لأمر��ض 
تتف�سى يف �أج�سادهم لت�سبح ل علج لها، وبالتايل تعري�ض حياتهم للخطر.

هيئة �لأ�سرى

 اإدارة "عوفر" تنتهك الأ�شرى طبيًا ب�شكل ممنهج

برنامج زيارات اأ�شرى جنني وطوبا�س ل�شهر �شباط اجلاري

الحتالل يعتقل �شبعة مواطنني من ال�شفة

 19 �صاعة م�صت اأ�رسى
اإقـــرا اأيـ�صـا ...

االأ�رسى  تنتهك  “عوفر”  ادارة    
طبياً ب�صكل ممنهج ومربمج

 1 �صاعة م�صت
لالأ�صرية  حمكمة  جل�صة  غداً..     

�صهري الربغوثي يف “عوفر”
الدولية  اللجنة  مكتب  اأعلن     
عن  جنني،  يف  االأحمر  لل�صليب 
اأ�رسى  زيارات  برنامج  جدول 
ل�صهر  وطوبا�ض  جنني  حمافظتي 

فيفري اجلاري.
بيان  االأحمر يف  ال�صليب  واأو�صح   
�صجن  اأ�رسى  زيارة  اأن  �صحفي، 

 Ayalon، Nitzan،( الرملة، 
 Givon، Magen، Neve
�صباط،   14 يف  �صتكون   )Tirza
يف حني �صتكون زيارة االأ�رسى يف 

و”ه�صارون”  “هدارمي”  �صجون: 
و”رميون” و”اوفك”، يف 11 �صباط 
اأن  اىل  املكتب  واأ�صار   . اجلاري 
زيارة االأ�رسى يف �صجن الدامون/ 

يف  �صتكون  و”عتليت”  كرمل، 
)طوبا�ض+   1 وجلبوع  �صباط،   13
جنني(+ �صطة يف 5 �صباط، وجلبوع 
2 / جنني يف 6 �صباط، و�صهرونيم 

مدين يف 14 �صباط.
واأ�صار مكتب ال�صليب االأحمر اإىل 
اأن زيارة نفحة �صتكون يف 6 �صباط، 
�صباط،   6 يف  “رامون”  و�صجن 
وجمدو  �صباط،   5 يف  وع�صقالن 
�صباط،   13 يف  االأوىل  املجموعة 
الثانية يف 19 �صباط،  واملجموعة 
 12 يف  االأوىل  املجموعة  والنقب 
الثانية يف 20  �صباط، واملجموعة 

�صباط، وعوفر يف 4 �صباط.

االحتالل  قوات  اعتقلت 
من  مواطنني  �صبعة  االإ�رسائيلي 
فجر  الغربية،  ال�صفة  حمافظات 
االأ�صري  نادي  وبنينّ  االأربعاء  اأم�ض 

اعتقل  االحتالل  اأن  الفل�صطيني 
حمافظة  من  مواطنني  ثالثة 
العالمي  رفيق  زيد  وهم:  اخلليل، 
وفرا�ض  ال�صليبي  �صادم  وعمرو 

خالد ال�صام�صطي.
اهلل  عبد  املواطن  اعتقل  فيما 
رام  من  �رساغمة  ح�صن  غ�صان 
اإبراهيم  املحرر  واالأ�صري  اهلل، 

وخبيب  جنني،  من  دحبور  حممد 
اإ�صافة  نابل�ض،  من  �صلمان  خالد 
اإىل املواطن اأحمد كتانة من بيت 

حلم.

هيئة �لأ�سرى بغزة

 مالية رام اهلل اأبلغتنا بقطع 
رواتب 420 اأ�شرًيا وحمرًرا

ادارة “عوفر” تنتهك الأ�شرى طبيًا 
ب�شكل ممنهج ومربمج

واملحررين  االأ�رسى  هيئة  اأكدت 
املالية  وزارة  اأن  غزة،  قطاع  يف 
�رسف  بوقف  اأبلغتهم  اهلل  رام  يف 
رواتب 400 اأ�صري حمرر، و20 اأ�صريا 
اإي�صاح  دون  االحتالل  �صجون  يف 
االأ�صباب، واأو�صح مدير عام الهيئة 
ت�رسيح  يف  جمدالوي  ب�صام  بغزة 
بوقف  اأبلغتهم  املالية  اأن  اإذاعي، 
من  �صخ�صا   420 لـ  رواتب  �رسف 
االأ�رسى املحررين، واأ�رسى بداخل 
ال�صجون دون اإبداء االأ�صباب لذلك.

برئي�صها  ممثلة  الهيئة  اأن  واأ�صاف 
مع  توا�صل  على  بكر  اأبو  قدري 
املخت�صة  واجلهات  املالية  وزارة 
اأجل  من  اهلل  احلمد  حكومة  يف 
ونفذت  االإ�صكالية  هذه  اإنهاء 
اأم�ض،  الفل�صطينية  ال�صلطة 
غزة،  قطاع  �صد  #جمزرة_رواتب 
اآالف   6 زهاء  رواتب  قطعت  حيث 
االأ�رسى  من  املئات  بينهم  موظف 
واجلرحى وال�صهداء، ومن هم على 

راأ�ض عملهم.

هيئة  عن  �صادر  تقرير  حذر 
واملحررين،  االأ�رسى  �صوؤون 
من  االأربعاء،  اأم�ض  �صباح 
ال�صحية  االأو�صاع  تردي 
واجلرحى  املر�صى  لالأ�رسى 
“عوفر”،  معتقل  يف  القابعني 
يف ظل ا�صتمرار اإدارة ال�صجون 
االإ�رسائيلية با�صتهدافهم طبياً 
جلعل  ومربمج،  متعمد  ب�صمل 
االأمرا�ض تتف�صى يف اأج�صادهم 
وبالتايل  لها،  عالج  ال  لت�صبح 

تعري�ض حياتهم للخطر.
عدة  الهيئة  تقرير  ور�صد 
يف  تقبع  مر�صية  حاالت 
حالة  بينها  ومن  املعتقل، 
االأ�صري ثائر اجلمال )28 عاماً( 
والذي  اهلل،  رام  حمافظة  من 
ي�صتكي من اآثار ا�صابته بجلطة 
يزال  ال  حيث  اعتقاله،  قبل 
و�صدره  بكتفه  اآالم  من  يعاين 
واأوجاع  الي�رسى  اجلهة  من 
اأن مت  ومنذ  اليُمنى،  رجله  يف 
اعتقاله وزجه يف “عوفر”، مل 
اأي عالج، كما تتعمد  يُقدم له 
املماطلة  املعتقل  اإدارة 
فحو�صات  الجراء  بتحويله 
مير  حني  يف  هامة.  طبية 
 22( خطاب  وجدي  االأ�صري 
يف  االأمعري  خميم  من  عاماً( 
�صيء،  �صحي  بو�صع  اهلل،  رام 
رجله  يف  ك�رس  من  يعاين  فهو 
�صدره  يف  ورو�صو�ض  اليمنى 
والتنكيل  عليه  االعتداء  بعد 
االأ�رسى  زمالئه  من  كغريه  به 
خالل االقتحامات التي نفذتها 
قبل  االإ�رسائيلية  القمع  قوات 
اأو�صح  وقد  اأ�صبوعني،  حوايل 
ملحامي  خطاب  االأ�صري 
طبي  اهمال  هناك  اأنه  الهيئة 
متعمد بتقدمي العالج لالأ�رسى 

ال  املعتقل  فاإدارة  امل�صابني، 
ال�صحية  باأو�صاعهم  تكرتث 
ال�صعبة وال تاأبه مبا يعانوا من 

اأوجاع.
مو�صى  االأ�صري  يعاين  بينما 
قرية  من  عاماً(   34( �صمحان 
مدينة  جنوب  ال�رسقية  اللنب 
نابل�ض، من فتق يُ�صبب له اآالم 
خ�صيتيه،  على  ت�صغط  حادة 
ال  االأحيان  من  كثري  ويف 
امل�صي  اأو  احلركة  ي�صتطيع 
اأحياناً  وعيه  االأ�صري  ويفقد 
من �صدة االوجاع، وهو بحاجة 
جراحية  عملية  الجراء  ما�صة 
باأ�رسع وقت ممكن لكن هناك 

مماطلة بتحويله.
اأما عن ال�صاب عثمان �صعالن 
تقوع  بلدة  من  عاماً(   19(
ي�صتكي  فهو  حلم،  بيت  ق�صاء 
الي�رسى  رجله  يف  ا�صابة  من 
عملية  خالل  لها  تعر�ض 
ب�صكل  اأمل  له  تُ�صبب  اعتقاله 
االأ�صري  ي�صتطيع  وال  يومي، 
اأي جهد وحركته بطيئة،  بذل 
الهيئة  ملحامي  اال�صري  وبنينّ 
اأنه منذ اأن مت زجه يف معتقل 
“عوفر” مل يُقدم له اأي عالج 

حقيقي حلالته ال�صحية.
اأما عن ال�صاب عثمان �صعالن 
تقوع  بلدة  من  عاماً(   19(
ي�صتكي  فهو  حلم،  بيت  ق�صاء 
الي�رسى  رجله  يف  ا�صابة  من 
عملية  خالل  لها  تعر�ض 
ب�صكل  اأمل  له  تُ�صبب  اعتقاله 
االأ�صري  ي�صتطيع  وال  يومي، 
اأي جهد وحركته بطيئة،  بذل 
الهيئة  ملحامي  اال�صري  وبنينّ 
اأنه منذ اأن مت زجه يف معتقل 
اأي عالج  له  يُقدم  مل  "عوفر" 

حقيقي حلالته ال�صحية.
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�أ�سري  �سقيقة  تنطق  �أن  �سهاًل  لي�س 
بهذه �لكلمات �لتي تركها هو و�سيًة 
لعائلته حني خرج دفاعاً عن وطنه، 
مرور  بعد  تتذكرها  �أن  �سهاًل  لي�س 
كما  عليك  تق�سها  �أن  عاماً،   17
�لتي  �جلملة  �أو  عبارتها  كانت  لو 
ت�سنفها كمبد�أ قدمٍي يف �أحد دفاتر 
ل�سقيقٍة  حدث  هذ�  لكن  �لذكريات، 
بقلب �أم، حتفظ لي�س �لو�سية فقط، 
و�لأحالم  و�لعمر  �لتفا�سيل  بل 
يف  ما  مكاٍن  يف  وقربين  و�لذ�كرة، 
�بٍن  مدينة طولكرم، ينتظر�ن طيف 

غاب منذ دهر.

عمر  من  عامًا   16
الطفولة

ليلة و�حدة �سبقت تاريخ 2002/2/5، 
�لأم  �ل�سقيقة  هذه  فيها  لحظت 
�سقيقة  �لقد�سي،  �سفاء  �ملحررة 
�أمني  عدنان  حممود  �لأ�سري 
مدينة  �سكان  من  �لقد�سي)33عاماً( 
ب�سيٍء  متعلقة  روحه  �أن  طولكرم، 
على  هي  تقدر  مل  �ليوم  حتى 

و�سفه.
�لقد�سي  �سفاء  �ملحررة  تروي 
و�لتي �أم�ست �ست �سنو�ت يف �لأ�رس 
�سقيقها  حكاية  تفا�سيل  �سابقاً، 
�لأ�رسى،  �إعالم  ملكتب  حممود، 
بدء�ً مب�سهد �لعتقال، مرور�ً بحياة 
�ل�سجون،  د�خل  به  ولقائها  �لأ�رس 
فرحة  ي�سبق  �لذي  بالعام  �نتهاًء 
�أن  يجب  �لتي  و�لتحديات  حريته 

تتخطاها خالل هذ� �لعام.
مرت  �أنها  �لقد�سي  �سفاء  تتذكر 
قبل  لياًل  �سقيقها  غرفة  على  كثري�ً 
وكانت  �عتقاله،  �سبق  �لذي  �لتاريخ 
جتده يف كل مرة يقر�أ �لقر�آن، تاركاً 
كتبه وو�جباته، فتطلب منه �أن يعجل 
تعود  ثم  فيفعل،  درو�سه  �إنهاء  يف 
جمدد�ً  �مل�سحف  فتجد  لتتفقده 
ورقًة  د�َسّ  باأنه  وتالحظ  يديه،  بني 
�أن يخلد للنوم،  ما يف م�سحفه قبل 

لكن �لأمر مل ي�سغل بالها من فوره.
�سباحاً توجه �لطالب �لطفل حممود 
�ل�سف  يف  كان  ملدر�سته،  �لقد�سي 
تفا�سيل  نعلم  ل  �لإعد�دي،  �لثالث 
�لعائلي  �لفطور  نوع  �ليوم،  ذلك 
�سبيل  على  تناوله  �لذي  �لأخري 
ود�ع  وطريقة  ثيابه،  �ألو�ن  �ملثال، 
لكن  �لأخري،  �لود�ع  حر�ً  له  و�لدته 
�لتفا�سيل �لتي تلحق بهذه �لأحد�ث 
�ملحررة  �سقيقته  ذ�كرة  يف  خمزنة 

�سفاء وحتفظها �سور�ً غيبية.
�لقد�سي م�سهد معرفة  تروي �سفاء 
عمله  من  �أبي  عاد  فتقول"  �عتقاله 
لي�ساأل عن حممود، ف�سقيقي نعرف 
خطو�ته، من �ملدر�سة للبيت للقهوة 
ترتيب  لكن  عمله،  يف  �أبي  ي�ساعد 
يومها،  �ختلف  �لروتيني  حياته 
�أتذكر �أن و�لدي رحمه �هلل قال: منذ 
لبيوتهم  �سفه  �أولد  عاد  �ساعتني 

فاأين هو".
تتابع �لقد�سي"كانت و�لدتي رحمها 
يف  خالتي  لبن  زيارة  يف  يومها  �هلل 
على  لإ�سابة  تعر�س  كان  نابل�س، 
لالطمئنان  وذهبت  �لحتالل،  يد 
يف  حما�رسة  �ل�سفة  وكانت  عليه، 
��ستغرقها  �أنه  و�أتذكر  �لوقت،  ذلك 
نابل�س  من  للعودة  �ساعات   3
لطولكرم، بعد معرفتها بخرب �ختفاء 

حممود".
�أمل  تفا�سيل  يعرف  �أحد  ل  �أي�ساً 
و�لدة حممود وو�لده وما مر عليهم 
من قهر على مد�ر 3 �أيام من �ختفائه 
وعدم معرفة مكانه، لكن �سفاء كانت 
تعرف �أن ق�سا�سة تركها حممود يف 
تذكرتها  ما،  �رس�ً  حتمل  غرفته 
وذهبت لتقر�أ ما ظنته ق�سا�سة من 

فورها، لتفاجئ بالكلمات.
�لعائلة  على  كثرية  تكهنات  مرت 
عن  �أخبار  ول  �سهيد  عن  �أخبار  ل 
جنلهم، حتى مرور 3 �أيام علمو� فيها 
�لحتالل،  لدى  �عتقاله  جرى  �أنه 
�لعائلة علمت لحقاً �أن �بنها �لهادئ 
للتحرير،  طرقاً  لأ�سهر  يدر�س  كان 
�رتياد  يف  �لتز�مه  ذلك  يف  �ساعده 
ي�سكل  كان  �لذي  �ملكان  �مل�سجد، 
�لفل�سطيني  حياة  من  ما  وقٍت  يف 
�نطالقة نحو �لعمل �ملقاوم و�جلهاد 

بلغته �ل�سحيحة و�لأقوى �آنذ�ك.
لقد  �لقد�سي"  �سفاء  �سقيقته  تقول 
�أكرث  عليه  و�أطلقت  لكمني  تعر�س 
�إحد�ها  ت�سبه  ر�سا�سة مل   250 من 
�جللمة،  لزنازين  نقل  �هلل،  بحمد 
وهو  �أنا  معي  جديدة  ق�سة  وبد�أت 

ب�سكل خا�س".
�لقد�سي  �ملحررة  ت�رسد  �أن  قبل 
�سقيقها،  حياة  من  �لتايل  �لف�سل 
بال�سجن  حكماً  �أن  على  �أكدت 
بحقه،  �سدر  مرتني  �ملكرر  �ملوؤبد 
و�لتنكيل  �لتحقيق  من  �سهرين  بعد 
و�ل�رسب ل�سحب �عرت�فات، و�أكدت 
�سجن  يف  مكث  �أنه  على  �أي�ساً 
�أن  قبل  تلموند،  �سجن  يف  �لأ�سبال 
تتدخل جلنة حقوق �لطفل يف حكمه 
عاماً،  ل18  لي�سل  �قتطاعه  ويتم 

ويدخل  �لآن،  حتى   17 منها  �أم�سى 
عامه   2019/2/5 بتاريخ  �ليوم 

�لأخري يف �لأ�رس.

�صيفرة خا�صة 
ل�صقيقيني

حممود  مع  �لتحقيق  �نتهى  حني 
�أعلمته  �جللمة،  زنازين  من  وخرج 
�إرجاعه  ب�رسورة  �ل�سجون  �إد�رة 
من  باأمر  �أخرى  مرة  للتحقيق 
�أفر�د  �أحد  باأن  ليبلغوه  �ملخابر�ت، 
حممود  تكهن  �عتقل،  قد  عائلته 
�لطفل �لكبري �آنذ�ك باأنه ل بد �أحد 
ب�سقيقته  ليفاجاأ  و�لده،  �أو  �أ�سقائه 

�سفاء تقف يف غرفة وتنظر �سوبه.
تقول �ملحررة �سفاء" �عتقلت عقب 
�عتقال حممود ب�سهرين تقريباً كان 
م�سهد  �نتهى،  قد  معه  �لتحقيق 
لقائي به كان �لأكرث �أملاً، كان بعمر 
�ل16 عاماً، وكنت بعمر �ل22 عاماً، 
وهو  و�حت�سنني  نحوي  رك�س  لقد 
�عتقايل  �سبب  عن  ويت�ساءل  يبكي 

هنا، ووجودي يف �لأ�رس".
مر وقت طويل قبل �أن ت�سدر حماكم 
�لحتالل حكماً نهائياً بحق �سفاء 6 
�سنو�ت، كانت ف�سحة لها ول�سقيقها 
بطريقة ما، وبو�سٍف نتمناه من�سفاً، 
وتيلموند  هد�رمي  �سجن  بني  فما 
و�سفاء  حممود  يتو�جد  كان  حيث 
�سارع فا�سل و�لق�سمني �لذين يقطن 
تقريباً،  متقابالن  منهما  كل  فيهما 

ت�ساء �أقد�ر لطف �هلل بهما.
تقول �سفاء �لقد�سي" كانت �ل�سيفرة 
ي�رسخ  �أكرب،  �هلل  �هلل،  يا  وبينه  بيني 
�لآخر  فيعرف  �لعبارة  بهذه  �أحد�نا 
�أن  �أتذكر  ب�سيء،  �إبالغه  يريد  �أنه 
من  وكان  يوماً،  ز�رتني  و�لدتي 
يف  وحممود  �أنا  تزورين  �أن  �ل�سعب 
كان  �لحتالل  �أن  علماً  و�حد،  يوم 
�ليوم  ذ�ت  يف  زيارتنا  موعد  ي�سع 
يومها  روحها،  لإنهاك  قا�سد�ً 
مبر�س  �أ�سيب  �أبي  باأن  �أبلغتني 
�ل�رسطان، وكان علي �أن �أبلغ حممود 
بالأمر، فلم �أجد �سوى تلك �ل�سيفرة 

بيننا".
�أكرب"،  �هلل  �هلل،  يا  �سفاء"  نادت 
باأبيه  لقائه  �أن فر�سة  ليعلم حممود 
�ستكون �سئيلة و�أن حريته ومر�فقته 
يف حياته �أ�سبحت حلماً، كان ل�سفاء 
�لتخفيف  يف  �لكبري  �لدور  �آنذ�ك 
ت�سله  �لتي  و�لأخبار  حممود  على 

تباعاً من خارج �لأ�رس.

حممود  كان  �لقد�سي"  �سفاء  تقول 
جماً،  حباً  يحبه  كثري�ً،  باأبي  متعلقاً 
حتى  وطعامه  درو�سه  ينهي  يكاد  ل 
يلحق به �إىل عمله ي�ساعده، حممود 
�أ�سقائي  �أ�سغر  �لبيت  فاكهة  كان 
له، نحن 10 �أ�سقاء  و�أماً  وكنت �أختاً 
�لأمل  فينا  ترك  حممود  وغياب 

�لكبري".

لقاء ثان

مرت  �سنو�ٍت   4 �أن  �سفاء  تتذكر 
ب�سورة  �ل�سجن  �إد�رة  �أخربتها  حني 
لها  زيارة  هناك  باأن  مفاجئة 
لل�سقيقني  ي�سمح  كان  ول�سقيقها، 
�لأ�سريين بزيارة بع�سهما �لبع�س كل 
وحممود  �سفاء  وحالف  �أ�سهر  �ستة 

�حلظ للزيارة.
�لذي  �ل�سطر�ب  �سفاء  ت�سف 
�سرتى  باأنها  معرفتها  �أ�سابها عقب 
�سقيقها خالل �ساعة �أو �أقل، تقول" 
ن�سرتي  �أن  لنا  �سمح حديثاً  قد  كان 
ح�سابنا  على  وندخلها  خ�سار 
لل�سجن، و�أردت �أن �أطهو له �سيئاً من 
ف�سارعت  �أمي،  ونََف�س  �لبيت  نََف�س 
بندورة،  حبة  لإعطائي  �لأ�سري�ت 
تاأتي  و�حدة  وكل  دجاج،  قطعة  �أو 

بغر�س ما حتى �كتمل �لطبق.
جهدها  لأجل  �سابطاً  �سفاء  قاتلت 
ولتلم�س فرحًة يف  �لأ�سري�ت  وجهد 
�أخربها  فقد  يومها،  �سقيقها  وجه 
�أن تخذ  �سابط �لحتالل باأنه مينع 
بحدوث  فهددته  �سيئاً،  ل�سقيقها 
مل  �إن  �ل�سجن  يف  حقيقية  جمزرة 
ما  ل�سقيقها،  �لطبق  هذ�  ي�سل 
��سطر �سابط �آخر للتدخل و�ل�سماح 
يومها  تقول"  بالطبق،  بالدخول  لها 
�أن  �أردت  بيدي،  حممود  �أطعمت 
يتذوق نف�سي ونف�س �أمي يف �لطعام 
كان ذلك بعد 4 �سنو�ت من �آخر لقاء 

غريب حدث بيننا".
من  �سفاء  �نتقلت  �أن  يف  �هلل  لطف 
موجودة  كانت  حيث  �لرملة  �سجن 
�إىل تلموند �أماًل يف �أن يخلو �ل�سجن 
لهدف  كان  �لأمنيات  �لأ�سري�ت  من 
ت�ستذكر  �أخرى،  وحكمة  ولق�ساء 
فتقول"خدعونا  �لأيام  تلك  �سفاء 
باأن  �أخربونا  لتلموند،  نقلونا  حني 
فوجئنا  لكننا  �أمنيات،  �سجينات  ل 
�أحياء  مقربة  �إىل  ياأخذوننا  باأنهم 
�أيام  من  مهجورة  �لأر�س،  حتت 
خانقة،  ر�ئحتها  معتمة  �لعثمانيني، 
كل  ��ستبقو�  �لأمر  رف�سنا  وحني 

لقمعة  تخطيط  وجدنا  خطو�تنا 
جاهزة ومد�همة.

بح�رسجة  حديثها  �سفاء  تتابع 
بالغاز  �لبارد  باملاء  وتقول"ر�سونا 
من  وق�سم  لل�رسب،  وتعر�سنا 
�لأ�سري�ت جرى عزله و�آخر بقي يف 
ذ�ت �لق�سم، فقط لكي نر�سخ، وحني 
�لعزل  من  �لأ�سري�ت  بقية  خرجت 
فر�سوها  �لتي  جهنم  حتويل  قررنا 
علينا جلنة، فا�ستثمرنا كل �سيء يف 
فقد  مثاًل،  للر�سم  �لفحم  �ل�سجن، 
من  خريجات  �أ�سري�ت  هناك  كان 
جدر�ن  على  ر�سمن  �لفنون  كلية 
�ل�سجن، وحولناه ملكان نظيف قابل 
على  �لنت�سار  يف  وجنحنا  للحياة، 

�أ�سالبيهم و�نتهاكاتهم �سدنا".

حممود الطفل 
والثالثيني

�سخ�سية  �لقد�سي  �سفاء  ت�سف 
�سقيقها حني كان حر�ً بينهم، تقول" 
جد�ً،  هادٍئ  درو�سه،  يف  ذكياً  كان 
وكل  �أ�سحابه  جري�نه  يحبونه  �لكل 
من يعرفه، وفجاأة �أ�سبح رهن مد�فن 
�لأحياء، �ليوم تنقل حممود بني عدة 
كل  يف  ما  وقٍت  يف  تو�جد  �سجون، 
من �سجن تيلموند، هد�رمي، جلبوع، 
در��سة  �أمت  �لنقب،  و�آخرها  نفحة، 

�لتوجيهي و�لتحق باجلامعة".
حفظ  من  متكن  �لقد�سي"  ت�سيف 
علم  يف  �سهاد�ت  لديه  �هلل،  كتاب 
�لتجويد ويف علوم �أخرى، �سوته يف 
باملنا�سبة  �لقر�آن مميز، وهو  تالوة 
طباخ �ل�سجن، يتقاتل �لأ�رسى عليه 
ليطهو  لآخر  �سجن  من  نقله  حني 
كل  بنف�سه  نف�سه  علم  وقد  لهم، 
�سغوفاً  حممود  كان  فلطاملا  �سيء، 
للتفا�سيل و�لتعلم ومعرفة كل  حمباً 

�سيء".

مل تكن �سنو�ت �أ�رس حممود بالهينة 
على  �سنو�ت  ثالث  مرور  فبعد 
زيارته،  من  ذووه  متكن  �عتقاله 
حممود  فيها  يرى  مرة  �أول  كانت 
و�لده بعد �إ�سابته مبر�س �ل�رسطان 
ب�سهادة كل  �لأخرية، 17 �سنة  ورمبا 
�لأ�رسى من بد�ية �عتقاله حتى �ليوم 

يعتربونه �أخاً يحبونه ويحرتموه.

الربجمة بلغة الأ�صرى

تقول"  وهي  هناء  روح  تتقطع  �ليوم 
�أ�سري  �أي  �لأ�رس،  �أو�ساع  �أعرف  �أنا 
ينال حريته يحتاج لوقت ليتاأقلم مع 
حممود  خلفه،  تركه  �لذي  �لو�قع 
ينال  حني  مطول  حلديث  �سيحتاج 
�سيء  كل  �لعتقال،  بعد  حريته 
يقاتل  كان  �لتي  �ملبادئ  �ختلف، 
لأجلها حتى مدينته طولكرم تغريت، 
�سيعود  حممود  متاماً،  تغري  �لبيت 
كال  �أم،  ول  فيه  �أب  ل  فارغ  لبيت 
�عتقاله،  غربة  يف  توفيا  و�لدي 
قبل  �ل�رسطان  مبر�س  �أبي  تويف 
 5 قبل  و�لدتي  وتوفيت  �سنو�ت،   10

�سنو�ت".
�سجنه  �سقيقها يف  �سفاء  تزور  حني 
يف  برغبته  كثري�ً  باأحالمه  يحدثها 
تكوين عائلة بيت، و�لأمر �لأول على 
ر�أ�س قائمة �أعماله بعد �حلرية لقاء 
و�لديه، �ستاأخذه �سفاء للمقربة حيث 
بعد  بهما  و�سيلتقي  و�لد�ه،  دفن 

غياٍب طويل، بطريقته.
�سفاء  ترى  �لأ�رسى  من  كغريه 
ملا  �سيحتاج  حممود  �أن  �لقد�سي 
مع  ليتاأقلم  �لتاأهيل  �إعادة  ي�سبه 
حياته بعد �حلرية، فحتى �لكثري من 
�سهد�ء،  ذهبو�  ومعارفه  �أ�سدقائه 
بعده،  للحياة  تو�فد  �آخر  جيل 
و�أجيال رحلو�، دخل برب�ئته لالأ�رس 

و�سيخرج لغابة.   

لأخوتي لأخواتي،  لأهلي  حياتي،  يف  الأ�صخا�ص  ور�صاكم، لأهم  اهلل  ر�صا  واأمي،  اأبي  عمري،  يف  اثنني  اأغلى  اإىل  اخللق واملر�صلني،  اأ�صرف  على  وال�صالة وال�صالم  الرحيم،  الرحمن  اهلل  "ب�صم 
لأ�صدقائي، ملعلمني، تذكروين بالأ�صياء الطيبة، وبالذكر احل�صن، اأنا طفٌل �صغري، لكنني اأعرت�ص ملا يحدث يف بالدي، ي�صيق �صدري بكل ما يحدث يف الوطن، ولن اأقف اأمام هذا كله منظر 

املتفرج، لذلك �صاأخرج واأفعل �صيئًا للوطن...�صاحموين".

الأ�صري حممود القد�صي 

عاٌم و�حد يف�صله عن �حلرية و�لعودة �إىل بيٍت ال �أب فيه وال �أم
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عي�شة ق.

حيث وجد �أن�سار �الحتاد �أنف�سهم 
و�لرت��سق  �ل�رضب  �إىل  يتعر�سون 
جمهور  طرف  من  باحلجارة 
�للقاء  نهاية  بعد  مبا�رضة  �ملوب 
�ل�سلبي،  بالتعادل  �لناديني  بني 
�مللعب  د�خل  حمتجزين  وبقو� 
وملقون على �أر�سية �مليد�ن وهم 
يعانون من �إ�سابات خمتلفة، �أين 
مت نقل عدد منهم �إىل �مل�ست�سفى 
�جلامعي للمدينة بينما بقي عدد 
تدخل  حيث  �مليد�ن  يف  �آخر 
�أجل  من  لالحتاد  �لطبي  �لطاقم 
ومنحهم  �لفريق  �أن�سار  معاجلة 
خا�سة  �الأولية  �الإ�سعافات 
تلقى  �لذي  للجمهور  بالن�سبة 
هذ�  وياأتي  خفيفة،  �إ�سابات 
ب�سلة  ميت  ال  �لذي  �لت�رضف 
مقابلة  �أن  رغم  �لريا�سية  للروح 
�لفريقني  جمعت  �لتي  �لذهاب 
عمر  ملعب  على  �ملو�سم  هذ� 
روح  يف  جرت  ببولوغني  حمادي 

جمموعة  تنقل  ظل  يف  ريا�سية 
�إىل  �لبجاوي  �لنادي  �أن�سار  من 
�لعا�سمة لت�سجيع ناديهم وحظو� 
باحلماية من �الأمن ومل يتعر�سو� 
�إىل �أي �عتد�ء �أو تهديد�ت، وهي 
�العتد�ء  تو�سح  �لتي  �ل�سورة 
�الحتاد  جمهور  على  جمدد� 
وهم  �ملوب  �أن�سار  طرف  من 
نف�س  تلقو�  �أن  لهم  �سبق  �لذين 
�لبي�ساء  وباالأ�سلحة  �العتد�ء�ت 
بني  �سابقة  مبار�ة  يف  بجاية  يف 
يتعر�س  �أن  وينتظر  �لفريقني، 
�إىل  �ملحلي  �لنادي  جمهور 
عقوبات قا�سية من طرف �لر�بطة 
�ملحرتفة لكرة �لقدم وال ي�ستبعد 
�أن يتم حرمان مولودية بجاية من 
و�حدة على  مبار�ة  جمهورها يف 

�الأقل.
يف �سياق مت�سل، و��سلت ت�سكيلة 
بالنتائج  �لعودة  »�سو�سطارة« 
»�لوحدة  ملعب  من  �اليجابية 
�ل�سبح  �أنها  وبرهنت  �ملغاربية« 
عادت  بعدما  للفريق  �الأ�سود 

�لتعادل  �إثر  �لتعادل  بنقطة 
مل  �الحتاد  و�أن  خا�سة  �ل�سلبي، 
�لزو�ر  �أمام  �لهزمية  له  ي�سبق 
يف  جمعتهما  �لتي  �ملباريات  يف 
�أ�سبال  وجنح  �ل�سابقة،  �ملو��سم 
�ملدرب تيريي فروجي يف ت�سيري 
�للقاء ودعم ر�سيدهم من �لنقاط 
�أقرب  عن  �لفارق  عمقو�  بعدما 
�إىل  �لقبائل  �سبيبة  �ملالحقني 
�لتتويج  �سباق  يف  نقاط  خم�س 

بلقب �لبطولة �لوطنية.
ينطلق رفقاء �لالعب وليد عرجي 
�لتح�سري  يف  �ليوم  من  �بتد�ء 
بلعبا�س  �حتاد  �أمام  للقائهم 
حل�ساب  �ملقبل  �ل�سبت  �ملقررة 
�جلولة 21 من �لر�بطة �ملحرتفة 
�ملدرب  يعول  حيث  �الأوىل، 
�أ�سباله من  فروجي على حت�سري 
كافة �جلو�نب ��ستهد�فا للحفاظ 
ملعب  يف  كامال  �لز�د  على 
بولوغني ومو��سلة مل�سو�ر �إحر�ز 
�للقب نهاية �ملو�سم و�لذي يغيب 

عنه يف �آخر مو�سمني. 

اأن�شار احتاد العا�شمة يعي�شون اجلحيم يف بجايةت�شكيلة �شو�شطارة توؤكد �شبحها الأ�شود وتعمق الفارق عن املالحقني
اإثر تنقلهم من  عا�ش جمهور فريق احتاد العا�شمة اجلحيم يف ملعب الوحدة البجاوية ببجاية 
اأجل ت�شجيع فريقهم يف املباراة التي خا�شوها اأمام مولودية بجاية �شمن اجلولة 20 من الرابطة 
قاموا  والذين  املحلي  الفريق  اأن�شار  طرف  من  العتداء  اإىل  تعر�شوا  حيث  الأوىل،  املحرتفة 
بالتعر�ش لهم مبا�شرة بعد نهاية املواجهة بالتعر�ش لهم بالأ�شلحة البي�شاء الأمر الذي ت�شبب 
يف �شقوط عدد يتجاوز 20 م�شابا من طرف اأن�شار النادي العا�شمي ونف�ش العدد من اجلرحى يف 

�شفوف اعوان الأمن الذين كانوا حا�شرين يف امللعب من اأجل احلماية

اأن�شاره احتجوا على 
الو�شعية مبغادرة املدرجات 

يف الدقيقة 21

العميد يلتحق 
بالبوديوم ويوا�شل 

الأداء املخيب
�سّجل فريق مولودية �جلز�ئر �الأهم 
من خالل حتقيق �لفوز على ح�ساب 
�أوملبي �ملدية �سمن �جلولة 20 من 
�سمح  و�لذي  �لوطنية،  �لبطولة 
�لعودة  �أجل  من  �لعا�سمي  للنادي 
�إىل �لبوديوم وتقا�سم �ملركز �لثالث 
ق�سنطينة،  �سباب  رفقة  منا�سفة 
للعب  �لتناف�س  �لنادي  يو��سل  �أين 
�ملو�سم  هذ�  �الأوىل  �الأدو�ر  على 
�سمن  �ملو�سم  �إنهاء  و�سمان 
م�ساركة  ل�سمان  �ملقدمة  ثالثي 
�أن  ورغم  �ملقبل،  �ملو�سم  قارية 
�ملولودية حققت �لفوز �إال �أنه جاء 
دون �إقناع بعد �الأد�ء �ملخيب �لذي 
�مل�ستطيل  على  �لالعبون  قدمه 
�لتي  �الآمال  خّيب  و�لذي  �الأخ�رض 
ظل  يف  عليهم  مو�سوعة  كانت 
�الأن�سار  و�سط  �ملوجود  �لغليان 
�لتو�جد  عن  �لنادي  غياب  ب�سبب 
خالل  �لتتويجات  من�سة  على 
�أن�سار  وعّب  �الأخرية.  �ملو��سم 
�لعميد عن عدم ر�ساهم على �أد�ء 
�لفريق ورغبتهم �مللحة يف �إحد�ث 
�لتغيري على م�ستوى �لعار�سة �لفنية 
�لذي  �لت�رضف  و�الإد�رة من خالل 
�ملدرجات  مغادرة  عب  به  قامو� 
ن�سبة  للقاء   21 �لدقيقة  من  �بتد�ء 
�لنادي  فيه  �ن�ساأ  �لذي  �لعام  �إىل 
ت�رضف  وهو   ،1921 �لعام  خالل 
من  مللهم  خالله  من  �أظهرو� 
تتو�جد  �لتي  �ل�سعبة  �لو�سعية 
على  و�إ�رض�رهم  �ملولودية  عليها 
رحيل �ملدير �لريا�سي كمال قا�سي 
عمرو�س  عادل  و�ملدرب  �ل�سعيد 
�ل�سبة  �لو�سعية  �للذ�ن يحمالنهما 

�لتي يتو�جد عليه ناديهم.
ع.ق.

مبارزة بطولة البحر املتو�شط-2019

 »حققنا نتائج رائعة رغم كل ال�شعوبات« )برناوي(
عبد  للمبارزة  �جلز�ئرية  �الحتادية  رئي�س  �عتب 
�لنخبة  حققتها  �لتي  �لنتائج  �أن  برناوي  �لروؤوف 
و�أو��سط  �أ�سبال  �ملتو�سطية  �لبطولة  �جلز�ئرية يف 
مبدينة  �لفارط  �الأحد  �ملختتمة  ذكورو�ناث 
كاغلياري �اليطالية ر�ئعة رغم  كل �ل�سعوبات �لتي 
و�رضح  �الأخريتني،  �ل�سنتني  خالل  هيئته  عا�ستها 
�ملبارزة  تاريخ  يف  م�ساركة  �أح�سن  »هذه  برناوي: 
�جلز�ئرية، عنا�رضنا حققت نتائج ر�ئعة وتاريخية 
�لدور�ت  يف  �لبونزيات  ببع�س  نكتفي  كنا  بعدما 
يف  لها  ترتيب  �أح�سن  �جلز�ئر  وحققت  �ل�سابقة«، 
تاريخ م�ساركاتها يف هذه �ملناف�سة بعدما �نتزعت 
�ل�سبعة �ملتح�سل  بف�سل �مليد�ليات  �لثاين  �ملركز 
عليها ذهبيتان، ف�سية و�حدة، 4 برونزيات، و��أ�ساف 
برناوي قائال: »رغم كل �لعر�قيل و�ل�سعوبات �لتي 
جعلتنا  و�لتي  �الوملبية،  �لعهدة  بد�ية  يف  و�جهتنا 
�أننا حققنا  عايل، غري  م�ستوى  من  مدربني  نخ�رض 
�لتحدي  مبارزونا  رفع  حيث  ملحوظا،  تقدما 
و�نتزعو�  �اليطالية  �الأرمادة  مقارعة  يف  وجنحو� 
وحتى  �لنفي�س،  �ملعدن  ومنها  �مليد�ليات  �أمامهم 
بلغت  �لتتويج  من�سة  �ىل  ت�سعد  مل  �لتي  �لعنا�رض 

�لدور ربع �لنهائي«.
تاريخها  يف  مرة  الأول  بذهبيتني  �جلز�ئر  وتوجت 
�لفتيات  منتخب  عب  �لفرق  ح�سب  �الأو��سط  عند 

-خمتلط- �سي�س-�سيف-ح�سام ويف �لفردي بف�سل 
وكانت  نورة زهرة ح�سام-و�سطيات،  �لالعبة خايل 
�سيف- �رضيف  حممد  كر�كرية  �إجناز  من  �لف�سية 

بن  حققها:  فقد  �الأربع  �لبونزيات  �أما  �أ�ساغر، 
�سكور نايلة ح�سام-�سغريات، �آدم �إيزم عبد �حل�سيب 
وبن  �سي�س-�سبالت  مباركي  مرمي  ح�سام-�أو��سط، 

عدودة �سيماء يف ح�سام- �سبالت.
وعب م�سوؤول �لفيدر�لية عن �أمله يف �حلفاظ على 
هوؤالء �ل�سبان م�ستقبال، على عك�س ما ح�سل مع عدة 
عنا�رض يف فئة �الأكابر �لتي  مل تتمكن من �لتوفيق 
�ملناف�سات  م�ستوى  كون  و�لريا�سة،  �لدر��سة  بني 

�حرت�فية.وقال  وحت�سري�ت  تدريبات  �ىل  يحتاج 
�ي�سا »�سهدنا خالل �ملوعد �ملتو�سطي عدة �سبان 
حملو� �سيوفهم ورفعو� �لتحدي فوق �مل�سمار رغم 
�سغر �سنهم، على غر�ر كر�كرية حممد �رضيف وبن 
�سكور نايلة. �الآن نفكر جديا يف ترقيتهم لفئة �الأكابر 
عدم  ب�سبب  عليهم  �حلفاظ  جد�  �ل�سعب  من  الأنه 
�لدر��سات  بالتوفيق بني  وجود جامعات ت�سمح لهم 
�أمال  �لعاملية  للمقايي�س  تخ�سع  �لتي  و�لتدريبات 
يف �حل�سول على �ألقاب م�ستقبال مثلما يح�سل يف 
»كنا  �ل�سدد  نف�س  يف  و�فاد  �لبلد�ن«.  من  �لعديد 
منتلك منتخب �الناث يف �سالح �حل�سام وحقق نتائج 
مب�ستقبل  له  نتكهن  وكنا  �ل�سابة،  �لفئات  يف  جيدة 
�ىل  تفرغن  �لالعبات  الن  فقدناه  �أننا  غري  كبري، 
�سارة  وعرتوز  �أمرية  حلفاية  غر�ر  على  �لدر��سة، 
�للتني تدر�سان حاليا يف فرن�سا باالإ�سافة �ىل عبيق 
باجلز�ئر«. �جلامعية  در��ساتها  تتابع  �لتي  بونقاب 

يف  جديا  للتفكري  �لوقت  حان  »لذ�  قائال  و�ختتم 
�مل�ستوى  ذوي  بالريا�سيني  خا�سة  �سيا�سة  و�سع 
ولي�س  �الخت�سا�سات  خمتلف  يف  وهذ�  �لعايل 
من  �لكثري  تطبقه  ما  وهو  للمبارزة.  بالن�سبة  فقط 
�ملوعد  هذ�  يف  �ساركت  �جلز�ئر  �أن  �لدول«.يذكر 
�ملتو�سطي ب23 العبا، من بينهم 13 فتاة يف بطولة 

عرفت م�ساركة 9 دول.

نهائي الكاأ�ش الوطنية الع�شكرية للجيدو

 فوز فريق الناحية الع�شكرية الأوىل ذكور و 
قيادة الدرك الوطني اإناث باملراتب الأوىل

فعاليات  �لثالثاء  يوم  �ختتمت   
�لع�سكرية  �لوطنية  �لكاأ�س 
�لناحية  بافتكاك فريق  للجيدو 
وفريق  ذكور  �الأوىل  �لع�سكرية 
للمر�تب  �لوطني  �لدرك  قيادة 
زين  �سماح  �لعميد  �الأوىل.وهناأ 
�لبحرية  �لو�جهة  قائد  �لدين 
ختامية  كلمة  يف  �لو�سطى 
�الأوىل  باملر�تب  �لفائزين 
من  �ملزيد  �ىل  �إياهم  د�عيا 
�لتدريب  يف  �لتفاين  و  �جلهد 
�مل�ستويات  �أعلى  �إىل  للو�سول 
وحث بقية �لريا�سيني على بذل 
جهود �إ�سافية و جدية لتحقيق 
�ملناف�سات  يف  �يجابية  نتائج 
�ملنتخب  وت�رضيف  �لقادمة 

للجيدو. �لع�سكري  �لوطني 
�أ�ساد �لعميد �سماح بالروح  كما 
و�ل�سلوك  �ملثالية  �لريا�سية 
حتلى  �لذي  �لرفيع  �الخالقي 
ذ�ت  يف  منوها  �لريا�سيون  به 
�لوقت بجهود �حلكام ونز�هتهم 
�أن  �ملناف�سات.يذكر  �إد�رة  يف 
�لتي  �لريا�سية  �ملناف�سة  هذه 
�جلهوي  �ملركب  �حت�سنها 
�لع�سكرية  للناحية  �لع�سكري 
�الأوىل جرت مب�ساركة 23 فريق 
�لنو�حي  خمتلف  من  ريا�سي 
�ملد�ر�س  و  �ملوؤ�س�سات  و 
فرق  �أربع  بينها  من  �لع�سكرية 
�الحتادية  من  بتحكيم  و  �إناث 

�جلز�ئرية للجيدو .

دزيري: حققنا فوزا هاما واحتفلنا 
بعودة جمهورنا اإىل املدرجات
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بوعريريج  برج  �أهلي  مدرب  �أكد 
ثالث  حققو�  �أنهم  دزيري  بالل 
�ملبار�ة  مبنا�سبة  ثمينة  نقاط 
�أمام دفاع تاجنانت  �لتي خا�سوها 
�أحد  �أمام  كان  �للقاء  و�أن  خا�سة 
على  بالتناف�س  �ملعنية  �الأندية 
حتقيق �لبقاء يف �لر�بطة �ملحرتفة 
�رتياحه  عن  دزيري  وعب  �الأوىل، 
�لقو�عد  د�خل  �ملحقق  للفوز 
�لتي  �لعودة  مع  جاء  و�أنه  خا�سة 
ولقاء  ملعبه  �إىل  �الأهلي  �سجلها 
جمهوره بعد �الأحد�ث �لتي �سهدتها 
يف  �جلز�ئر  مولودية  �أمام  مبار�ته 
مت  �لتي  و�لعقوبة  �لذهاب  مرحلة 
»�لكابا«،  جمهور  �سد  ت�سليطها 
كان  �الأهم  �ن  دزيري  و�أو�سح 
�لعودة  مبنا�سبة  �النت�سار  حتقيق 

و�لذي  جمهورهم،  �أمام  للعب 
مو��سلة  �أجل  من  �حلافز  مينحهم 
�لزحف نحو مر�كز و�سط �لرتتيب 
يف  �خلطر  منطقة  عن  و�البتعاد 
�ملتحدث  و�أ�سار  �لرتتيب.  جدول 
يف ت�رضيحات �إعالمية عقب مبار�ة 
�سوف  فريقه  �أن  تاجنانت  دفاع 
بجاية  �إىل  للتنقل  م�سطر�  يكون 
مو�جهة  �أجل  من  �ملقبل  �لثالثاء 
�ملحلية حل�ساب �جلولة  �ملولودية 
رغم  �لوطنية،  �لبطولة  من   22
رغبتهم يف لعب لقاءهم �لثاين على 
�أمام �سبيبة  �لتو�يل على قو�عدهم 
�إىل  �للقاء  تاأجيل  ب�سبب  �ل�ساورة، 
تاريخ الحق وت�سوية �للقاء �ملتاأخر 

لالأخري.
عي�سة ق.



عي�شة ق.

واعترب زكري اأنه رف�ض ان يخرج 
وقرر  جمددا،  ال�ضيق  الباب  من 
اال�ضتقالة بنف�ضه ورمي املن�ضفة 
بعيدا  جديدة،  جتربة  وخو�ض 
اعرت�ضته  التي  امل�ضاكل  عن 
ح�ضبه،  ال�ضطايفي  الفريق  مع 
يكن  مل  اأنه  املتحدث  واعرتف 
مرغوبا به منذ البداية عندما مت 
دفعه  الذي  االأمر  معه،  التعاقد 
رغم  كرامته  على  احلفاظ  اإىل 
ال�ضطايفي  اجلمهور  اأن  علمه 
مع  العمل  موا�ضلته  واأراد  يحبه 
االيجابية  النتائج  بعد  النادي 
التي �ضجلها معهم يف العام 2010 
امل�ضاركة  اإىل  املولودية  وتاأهيل 

اأن  اإال  اإفريقيا  اأبطال  رابطة  يف 
العالقة املتوترة التي ميلكها مع 
حمار  ح�ضان  والرئي�ض  االإدارة 
قبل  الرحيل  اإىل  ي�ضطر  جعلته 
الذي  العمل  االنتهاء من جت�ضيد 

جاء به للتج�ضيد مع النادي.
واأ�ضاف زكري انه مل يجد الدعم 
مل  الذين  امل�ضوؤولني  طرف  من 
يبذلوا اجلهد من اأجل م�ضاعدته 
بطاقمه  دفع  ما  وهو  العمل،  يف 
امل�ضاعد االيطايل اإىل املطالبة 
العمل  موا�ضلة  وعدم  بالرحيل 
توافر  عدم  ظل  يف  الفريق  مع 
ت�ضمن  التي  العمل  �رشوط 
االأهداف  جت�ضيد  يف  النجاح 
اأنه  املعني  واأو�ضح  امل�ضطرة، 
االأ�ضود«  »الن�رش  بت�ضكيلة  التحق 

واأنها  خا�ضة  �ضعبة  اأوقات  يف 
خا�ضة  معقدة،  بظروف  متر 
واأن  خا�ضة  االإدارية  الناحية  من 
يف  موفقة  عودة  ي�ضجل  الوفاق 
نهائي  ربع  اإىل  وتاأهل  النتائج 
اأرجع  لكنه  اجلمهورية،  كاأ�ض 
الوفاق  تدريب  من  ان�ضحابه 
كافة  غياب  اإىل  عنه  والرحيل 
خا�ضة  والت�ضجيع  العمل  عوامل 
غياب  من  يعانون  الالعبني  واأن 
ما  وهو  املالية  امل�ضتحقات 
مع  ذهنيا  ملتزمني  غري  يجعلهم 
الالعبني  اأف�ضل  وجلب  النادي 
هذه  مثل  يف  ينفع  لن  العامل  يف 
اأن  م�ضريا  ح�ضبه،  الظروف 
�ضخ�ضني  �ضوى  متلك  ال  االإدارة 
بح�ضان  االأمر  ويتعلق  فعليني 

بينما  �ضن�ضاوي،  وح�ضان  حمار 
البقية ال يح�رشون �ضوى ج�ضديا 
قرارات  يف  النفوذ  ميلكون  وال 

جمل�ض االإدارة.
يف املقابل، اأعلنت اإدارة الفيحاء 
ال�ضعودي عن التعاقد ر�ضميا مع 
يف  كان  والذي  زكري  املدرب 
ات�ضاالت معها يف االأيام الفارطة، 
ال�ضابق  املدرب  التحق  حيث 
ببال�ضعودية  اأم�ض  لوفاق �ضطيف 
طرف  من  املطار  يف  وا�ضتقبل 
وقع  اجلديد،  ناديه  م�ضوؤويل 
على اإثرها زكري على العقد مع 
يف  ينطلق  اأن  وينتظر  م�ضوؤوليه 
مع  �ضيعمل  حيث  �رشيعا،  العمل 
الطاقم الفني امل�ضاعد االيطايل 

الذي ا�ضتغل معه يف الوفاق. 

التحق ام�س بال�شعودية ور�ّشم االلتحاق بنادي الفيحاء

زكري: مل اأكن مرغوبا فيه وف�سلت احلفاظ على كرامتي باال�ستقالة
اآخر  اأدار  اأين  �شطيف،  وفاق  فريق  بها  غادر  التي  للو�شعية  اأ�شفه  عن  زكري  الدين  نور  املدرب  عّب 
يف  زكري  واأكد  بلوزداد،  �شباب  اأمام  الهزمية  وتلقى  اأم�س  اأول  الفنية  العار�شة  را�س  على  مباراة 
ت�شريحات للإذاعة الوطنية اأنه ف�شل الرحيل مرفوع الراأ�س تفاديا لتكرار حادثة اإقالته التي وقعت 
اأ�شرف عليهما قبل العودة جمددا  له مع فريقي الوفاق ومولودية اجلزائر يف منا�شبة �شابقة، بعدما 

غلى الوفاق لكنه غادر �شريعا وبعد فرتة عمل مل ت�شرت اأكرث من �شهر ون�شف

�شبيبة ال�شاورة / ن�شر ح�شني داي

ال�ساورة ت�سعى لالقرتاب من 
البوديوم والن�سرية للتاأكيد

االأول ين�شط اليوم ن�شف نهائي كاأ�س امللك اأمام فالن�شيا

ماندي وزفان �سمن الت�سكيلة 
املثالية الأفارقة اأوروبا

م�ضاء  ال�ضاورة  �ضبيبة  ت�ضتقبل 
داي  ح�ضني  ن�رش  ال�ضيف  اليوم 
يف مباراتها املوؤجلة عن اجلولة 
20 من الرابطة املحرتفة االأوىل 
وهي  القارية،  م�ضاركتها  ب�ضبب 
ت�ضكيلة  ت�ضتهدف  التي  املقابلة 
واالحتفاظ  بها  الفوز  ال�ضبيبة 
الر�ضيد  لدعم  الثالث  بنقاطها 
خا�ضة  الرتتيب  جدول  وت�ضلق 
العودة  ي�ضتهدف  الفريق  وظاأن 
االأدوار  على  للتناف�ض  بقوة 
الت�ضكيلة  اأن  باعتبار  االأوىل، 
من  اليوم  نقاط  اأهمية  تدرك 
ال�ضاد�ض  باملركز  االلتحاق  اأجل 
اأندية  على  اخلناق  وت�ضييق 
تقل�ض  �ضوف  اأين  املقدمة، 
الفارق اإىل اربع نقاط عن اعتالء 
باملركز  وااللتحاق  البوديوم 
الثالث يف جدول الرتتيب، ويعول 
املدرب كمال زاوي على حت�ضري 
من  النواحي  كافة  من  اأ�ضباله 
واأن  خا�ضة  االأهم،  حتقيق  اأجل 
يف  الفوز  عن  تبحث  الت�ضكيلة 
البطولة الوطنية والذي ف�ضلت يف 
جوالت  اأربع  مدار  على  حتقيقه 

االأخرية يف البطولة الوطنية.
اجلنوب  ابناء  ت�ضكيلة  وتتواجد 
يف معنويات مرتفعة بعج عودتها 
بنتيجة ا�ضجابية من التنقل الذي 
قادها اإىل كين�ضا�ضا ملواجهة فيتا 
يف  جنحوا  اأين  الكونغويل  كلوب 
الهزمية  يف  ال�ضقوط  فخ  تفادي 
لهم  ي�ضمح  ثمني  بتعادل  وعادوا 
من  كاملة  بحظوظهم  االحتفاظ 
اأجل التاأهل اإىل ربع نهائي رابطة 
ت�ضكيلة  وتعرف  اإفريقيا،  اأبطال 

فاحت  الثالثي  عودة  ال�ضاورة 
واحلار�ض  بوبكر  عماد  طالح، 
الذين كانوا  الروؤوف ناتا�ض  عبد 
لكنهم  خمتلفة  اإ�ضابات  يعانون 
اندجموا يف التدريبات اجلماعية 
خا�ضها  التي  احل�ضة  خالل 
و�ضيكونون  اأم�ض  اأول  الت�ضكيلة 

حتت ت�رشف الطاقم الفني.
من جهتها، تخو�ض ن�رش ح�ضني 
مدينة  اإىل  �ضعبا  تنقال  داي 
ب�ضار ملواجهة ال�ضاورة، وهدفها 
العودة بنتيجة ايجابية اإىل الديار، 
التي مير  الفراغ  فرتة  وا�ضتغالل 
بها املناف�ض على ملعبه، خا�ضة 
اإيغيل  مزيان  املدرب  كتيبة  واأن 
مرتفعة  مبعنويات  تتنقل  �ضوف 
دور  يف  املوفقة  البداية  بعد 
والفوز  الكاف  كاأ�ض  جمموعات 
اتلتيكو  بيرتو  اأمام  �ضجلته  الذي 
تاأكيد  على  وتعول  االأاأنغويل 
االأحوال  اأف�ضل  يف  تواجدها 
بال�ضاورة  االإطاحة  خالل  من 
تبحث  اأين  الديار،  عقر  يف 
الن�رشية على االقرتاب من اندية 
البوديوم ومراقبة �ضباق التناف�ض 
قرب،  عن  االأوىل  االأدوار  على 
النادي  ت�ضكيلة  تعرف  و�ضوف 
يايا،  من  كل  غياب  العا�ضمي 
وخا�ضف  خياط  قا�ضمي،  حراق، 
الذين ف�ضل الطاقك الفي تركهم 
القاري  للقاء  حت�ضبا  للراحة 
غياب  يتوا�ضل  بينما  املقبل، 
العريف والذي مل  الالعب ح�ضني 
يتعفى كليا من االإ�ضابة التي كان 

يعاين منها.
عي�شة ق.

الدوليان  الالعبان  اختيار  مّت 
ومهدي  ماندي  عي�ضى  اجلزائريان 
زفان �ضمن الت�ضكيلة املثالية لالعبني 
االأفارقة املحرتفني يف اأوروبا، حيث 
جاء اختيار الثنائي املذكور اآنفا بناء 
نهاية  قدمه  الذي  الكبري  االأداء  على 
زفان  قاد  اأين  املن�رشم،  االأ�ضبوع 
ثمني  فوز  لتحقيق  رين  ملعب  فريقه 
على ح�ضاب نادي اأميان �ضمن دوري 
الدرجة االأوىل الفرن�ضية بعدما �ضجل 
هدف الفوز بطريقة رائعة عن طريق 
الفرن�ضي  الدوري  وكان حدث  الكعب 
ناديه  للربوز بقوة مع  الذي عاد  وهو 
خالل  بها  مر  �ضعبة  فرتة  بعد  رين 
غالب  يف  والتواجد  املا�ضية  االأ�ضهر 
املعنية  النادي  قائمة  االأوقات خارج 
بقوة  لل�رشب  عاد  لكنه  باللقاءات، 

اإهدائه  خالل  من  اللقاء  رجل  وكان 
يف  فريقه.  اإىل  ثمينة  نقاط  ثالث 
املقابل، كان ماندي وراء التاأهل الذي 
حققه فريقه ريال بيتي�ض اال�ضباين يف 
نهائي  ن�ضف  وتن�ضيط  امللك  كاأ�ض 
م�ضاء  اإثرها  على  ويواجه  املناف�ضة 
الذهاب  مباراة  يف  فالن�ضيا  اليوم 
م�ضاهمته  جانب  غلى  ملعبه،  على 
�ضجله  الذي  الثمني  الفوز  الكبرية يف 
كدريد  اأتلتيكو  امام  القواعد  داخل 
دعله  ما  وهو  اال�ضباين  الدوري  يف 
ي�ضتحق التواجد يف الت�ضكيلة املثالية 
التي �ضمن عددا من جنوم كرة القارة 
العب  جرفينيو  �ضورة  يف  ال�ضمراء 
العب  وكوليبايل  االيطايل  بارما 

نابويل وغريهما من الالعبني. 
ع.ق.

اجلولة 21 من الرابطة املحرتفة االأوىل

ال�سيا�سي اأمام فر�سة االقرتاب 
من الو�سافة وبارادو يف تنقل 

�سعبة اإىل الغرب
الغد  اأم�ضية  جتري 
�ضمن  تندرجان  مباراتني 
الرابطة  من   21 اجلولة 
حيث  االأوىل،  املحرتفة 
يجد �ضباب ق�ضنطينة مهمة 
عندما  املتناول  يف  تبدو 
ي�ضتقبل ال�ضيف جمعية عني 
ال�ضهيد  ملعب  على  مليلة 
يعول  مباراة  يف  حمالوي 
ديني�ض  املدرب  اأ�ضبال 
القوية  العودة  الفان موا�ضلة 

يف املناف�ضة على لقب البطولة الوطنية خا�ضة واأن الت�ضكيلة حقق 

منها خم�ض مقابالت يف  التوايل  مباراة على   11 الفوز يف جمموع 

البطولة الوطنية، والفر�ضة اأمامهم مواتية من اجل املوا�ضلة على 

اأجل االنفراد موؤقتا  الريتم، حيث يجدون الفر�ضة كبرية من  نف�ض 

باملركز الثالث وتقلي�ض الفارق عن الو�ضافة اإىل نقطتني وت�ضييق 
اخلناق على الرائد.

يف املقابل، يتنقل نادي بارادو غلى عا�ضمة الغرب اجلزائري من 

الورق،  على   �ضعبة  تبدو  مباراة  يف  وهران  مولودية  مواجهة  اأجل 

خا�ضة واأن احلمراوة بحاجة ما�ضة اإىل نقاط الفوز من اأجل االبتعاد 

عن منطقة اخلطر التي ال يف�ضلها عنها �ضوى خم�ض نقاط وبالتايل 

فاإن الزاد كامال اأكرث من �رشوري ملولودية وهران التي يغيب عنها 

االنت�ضار يف اآخر اأربع مقابالت من البطولة الوطنية.

ح�ساين: �سنايدر �سّجعني 
على االن�سمام للغرافة

اجلزائري  الالعب  ك�ضف 
املن�ضم  ح�ضاين،  اإليا�ض 
الغرافة  �ضفوف  اإىل  حديثا 
النجم  وجود  اأن  القطري، 
وي�ضلي  املخ�رشم  الهولندي 
�ضنايدر بالفريق �ضجعه على 
قبول عر�ض اللعب يف دوري 
واالن�ضمام  قطر  جنوم 
الغرافة،  لفريق  بالتحديد 
من  العديد  تلقيه  رغم 
االأخرى.وقدم  العرو�ض 
اجلديد  العبه  الغرافة 

مور  ت�ضرينو  فريق  من  اإبرام التعاقد ر�ضميا ملدة �ضتة اأ�ضهر، وذلك يف موؤمتر القادم  كري�ضتيان الكرة بنادي الغرافة.واأكد اإليا�ض ح�ضاين اأنه تلقى عددا من العرو�ض، لكنه �ضحفي عقد اأم�ض الثالثاء بح�ضور �ضعد �ضطام ال�ضمري نائب رئي�ض جهاز فانا البلغاري، بعد  الفرن�ضي  الفني  املدير  يدربه  الذي  الغرافة  يف  اللعب  ب�ضاأن اأحرز املركز الرابع يف املو�ضم املا�ضي واأمتنى اأن اأكرر معه نف�ض ال�ضيء االأخرية، ووجود العبني اأمثال �ضنايدر ي�ضجع على اللعب يف الغرافة، الذي باالإ�ضافة اإىل اأن الفهود من الفرق الكبرية التي قدمت الكثري خالل الفرتات جوركوف. واأ�ضاف: »اأعرف اأنني ميكنني اال�ضتفادة منه )جوركوف( كثريا، اختار  الالعب  اأي�ضا«.وتابع  الذهبي  املربع  يف  بالتواجد  املو�ضم  الالعبني املميزين وهناك مزيج ما بني هذا  »الفريق ي�ضم عددا من  للفريق طموحه:  اإ�ضافة  اأ�ضكل  اأن  على  �ضاأعمل  اأنني  اأعرفه  وما  وال�ضباب،  اآ�ضيا وتقدمي كل ما ميكن اأن ي�ضاعده، خا�ضة واأن الفر�ضة متاحة لعودة الفريق اخلربة  اأبطال  دوري  م�ضابقة  »اأمامنا  الذهبي«.واختتم:  املربع  يف  التي �ضنعمل على تقدمي اأف�ضل امل�ضتويات بها، والذهاب فيها الأبعد نقطة للتواجد 
وكاالتممكنة«.
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روين يختار بوكيتينيو خلالفة �سول�سكاير
�ختار �لإجنليزي و�ين روين جنم مان�ض�ضرت يونايتد �ل�ضابق ودي �ضي يونايتد �حلايل �أف�ضل 

بديل لقيادة �ل�ضياطني �حلمر يف حالة �ل�ضتغناء عن �لرنويجي �أويل جونار �ضول�ضكاير، 
قال روين، يف ت�رصيحات �أبرزتها �ضحيفة ذ� �ضن �لربيطانية: »�ضول�ضكاير مدرب ر�ئع، 

ولكن مان�ض�ضرت يونايتد �ضيحدد موقفه من �ل�ضتمر�ر يف نهاية �ملو�ضم �جلاري«، و�أ�ضاف: 
»�ضيكون من �لر�ئع روؤية �ضول�ضكاير ي�ضتمر يف �لو�ضع �حلايل، ويح�ضل على فر�ضة جديدة 

يف �ملو�ضم �ملقبل«، وتابع: »�إذ� قررت �إد�رة مان�ض�ضرت يونايتد �لبحث عن مدرب �آخر، 
فاإن �لأرجنتيني ماوري�ضيو بوكيتينو مدرب توتنهام هو �لختيار �لأمثل«. ويقود �ضول�ضكاير 

مان�ض�ضرت يونايتد ب�ضكل موؤقت منذ دي�ضمرب �ملا�ضي خلًفا للمدرب �لربتغايل جوزيه 
مورينيو، ومتكن �ضول�ضكاير خالل 10 مباريات رفقة مان�ض�ضرت يونايتد يف كافة �لبطولت �أن 

يحقق 9 �نت�ضار�ت مقابل �لتعادل مرة وحيدة.

�إق�ساء بوري�سيا دورمتوند من كاأ�س �أملانيا
�أق�ضى فريدر برمين مناف�ضه وم�ضت�ضيفه بورو�ضيا دورمتوند من �لدور ثمن �لنهائي 

مل�ضابقة كاأ�س �أملانيا �أول �أم�س بالفوز عليه بركالت �لرتجيح 4-2 بعد �لتعادل يف �لوقتني 
�لأ�ضلي 3-3، �ضجل لدورمتوند ماركو روي�س 45، �لأمريكي كري�ضتيان بولي�ضيت�س و�ملغربي 

�أ�رصف حكيمي، فيما �أحرز لربمين �لكو�ضويف ميلوت ري�ضكا و�لنجم �لبريويف �خلبري 
كالوديو بيتز�رو، مارتن هارنيك، من جهته �أق�ضى هايدنهامي من �لدرجة �لثانية �ضيفه 

باير ليفركوزن بفوزه عليه �أول �أم�س 2-1، فيما تغلب هامبورغ على �ضيفه نورمربغ 0-1، 
يف �ملبار�ة �لأوىل، �ضجل �لنم�ضاوي نيكول دوفيد�ن وماوري�س مولتهاوب هديف هايدنهامي 

ويوليان بر�ندت هدف باير ليفركوزن. ويف �لثانية �ضجل �لرتكي بريكاي �أوزجان هدف 
هامبورغ يف �لدقيقة 54.

نيوبورت يو�جه �ملان �سيتي يف ثمن �لنهائي
تاأهل نيوبورت كاونتي من �لدرجة �لثالثة �إىل ثمن نهائي كاأ�س �جنلرت� ملو�جهة مان�ض�ضرت 

�ضيتي بطل �لدوري بفوزه �ول �م�س على ميدلزبره �لدرجة �لأوىل 2-0 يف مبار�ة معادة 
من �لدور �لر�بع، و�ضجل روبي ويلموت وبادريغ �أموند �لهدفني، وعرب ولفرهامبتون �لوحيد 

من �لدرجة �ملمتازة �لذي �أرغم على �إعادة مبار�ته بتعادله مع �رصوزبره 2-2 �إىل ثمن 
�لنهائي بتغلبه ب�ضعوبة على �لأخري 3-2، وخرج بارنيت �لفريق �لهاوي �لوحيد من �ملناف�ضة 

ب�ضقوطه �أمام م�ضيفه برنتفورد 1-3، وتغلب كوينز بارك رينجرز على بورت�ضموث 0-2، 
وتقام �آخر مبار�ة معادة يف �لدور �لر�بع �أم�س وجتمع و�ضت بروميت�س �ألبيون مع �ضيفه 

بر�يتون.

مر�سيليا يعود �إىل �سكة �النت�سار�ت
عاد مر�ضيليا �ىل �ضكة �لنت�ضار�ت بفوزه �أول �أم�س على �ضيفه بوردو 1-0 يف مبار�ة 
موؤجلة من �ملرحلة 18 من �لدوري �لفرن�ضي ب�ضبب �حلر�ك �لحتجاجي لأ�ضحاب 

�ل�ضرت�ت �ل�ضفر�ء، و�ضجل هدف �لفوز �ملد�فع بوبكر كامار� بر�أ�ضية عجز حار�س بوردو 
عن �ضدها، وهو هدفه �لأول يف �لدوري هذ� �ملو�ضم، و�حتاج حكم �للقاء �إىل �ل�ضتعانة 
بتقنية �مل�ضاعدة بالفيديو )VAR( لإلغاء هدف �ضجله مهاجم مر�ضيليا �لغيني بونا �ضار 
يف �لدقيقة �لثالثة من �لوقت �ل�ضائع ب�ضبب حالة ت�ضلل، ولعب بوردو بع�رصة لعبني منذ 

�لدقيقة 25 بعدما رفع �حلكم �لبطاقة �حلمر�ء بوجه �ملهاجم �لدويل �لنيجريي �ضامويل 
كالو �إثر تدخل خ�ضن من �خللف على �لأرجنتيني لوكا�س �أوكامبو�س. 

و�أقيمت �ملبار�ة �أمام مدرجات خالية بعد قر�ر جلنة �لن�ضباط يف ر�بطة �لدوري �لفرن�ضي 
باقفال مدرجات ملعب »فيلودروم« ب�ضكل كامل كتدبري وقائي، على خلفية �لإحد�ث �لتي 
ح�ضلت �ضد ليل 1-2 يف �ملرحلة 22، كما غاب عن �للقاء مدرب مر�ضيليا رودي غار�ضيا 
�ملوقوف وحل بدل منه م�ضاعده فريدريك بومبار، وتقدم مر�ضيليا موؤقتاً للمركز �ل�ضابع 
بر�ضيد 34 نقطة بفارق �لأهد�ف عن كل من رين�س وني�س فيما جتّمد ر�ضيد بوردو عند 
28 نقطة يف �ملركز 12. تاأهل نانت وديجون ب�ضهولة �إىل ربع نهائي م�ضابقة كاأ�س فرن�ضا 

بعد فوز �لأول على �ضيفه تولوز 2-0 و�لثاين على م�ضيفه كرو� من �لدرجة �لر�بعة 30، 
يف �ملبار�ة �لأوىل �ضجل �ملايل خليفة كوليبايل و�لبلجيكي �أنطوين ليمبومب �لهدفني. ويف 
�لثانية خ�رص كرو� خدمات لعبه �ل�ضنغايل مامادو ديا يف �لدقيقة �لر�بعة ببطاقة حمر�ء 

وت�ضبب بركلة جز�ء لت�ضبح مهمة ديجون �أكرث �ضهولة، وتناوب على ت�ضجيل �لأهد�ف �لثالثة 
جوليو تافاري�س من �لر�أ�س �لأخ�رص من ركلة جز�ء، فلور�ن بلمون ووي�ضلي �ضعيد، وتغلب 

�أورليان من �لدرجة �لثانية على م�ضيفه ميتز �لثانية 1-0، �أما فريق كان فقد تاأهل �إىل 
ذ�ت �لدور بعد تفوقه على با�ضتيا بف�ضل �لركالت �لرتجيحية 5-3 بعد �لتعادل يف �لوقتني 

�لأ�ضلي و�لإ�ضايف بهدفني ملثلهما.

بارتوميو: نيمار مل يطلب �لعودة 
و��ستقد�م �إي�سكو ب�سرط

�أو�ضح جو�ضيب ماريا بارتوميو رئي�س 
بر�ضلونة حقيقة تفاو�س �لبار�ضا مع 
�لرب�زيلي نيمار د� �ضيلفا جنم باري�س 
�إىل  �إعادته  �أجل  من  جريمان،  �ضان 
وقال  جديد،  من  نو  �لكامب  قلعة 
�أبرزتها  ت�رصيحات  يف  بارتوميو 
يخربين  مل  »نيمار  ماركا:  �ضحيفة 
بر�ضلونة  �إىل  �لعودة  يريد  باأنه  �أبًد� 
جريمان«،  �ضان  �إىل  �لنتقال  منذ 
ب�ضاأن  �ت�ضالت  �أتلق  »مل  و�أ�ضاف: 
عودة نيمار، �ضو�ء من �لالعب �أو من 
و�لده، لقد �تخذنا قر�ًر� يف بر�ضلونة، 
وعثمان  كوتينيو  فيليب  مع  ووقعنا 
ونحن  �ضًنا  �أ�ضغر  وهما  دميبلي، 
�لتقارير يف  بهما«، وحتدثت  �ضعد�ء 
�ل�ضيف �ملا�ضي عن رغبة نيمار يف 
�إىل  بالإ�ضافة  بر�ضلونة  �إىل  �لعودة 
مع  و�جتماعات  مفاو�ضات  وجود 

م�ضوؤويل �لبار�ضا.
ريال  �إي�ضكو جنم  مع  �لتعاقد  وحول 
طلب  »�إذ�  بارتوميو:  علق  مدريد، 
�جلهاز �لفني �لتعاقد مع لعب يريد 

مغادرة ريال مدريد، ف�ضنوقع معه بالطبع، ولكن ذلك مل يحدث«، وو��ضل: »ل يوجد �تفاق بني بر�ضلونة وريال مدريد ب�ضاأن عدم 
�لتعاقد مع لعبي �ملناف�س، ولكن كل ناٍد يحاول جعل فريقه هو �لأكرث قدرة على �ملناف�ضة، �إذ� �أردنا �ضم �إي�ضكو �ضنتحدث 
�إرن�ضتو فالفريدي، قال رئي�س بر�ضلونة: »لديه عقد معنا حتى �لعام �ملقبل، وهو  مبا�رصة مع ريال مدريد«، وب�ضاأن �ملدرب 
�ضعيد بال�ضتمر�ر هنا، �أريد �أن ي�ضتمر �ملدرب حتى لو مل نفز باأي �ضيء هذ� �ملو�ضم«، وختم بارتوميو حديثه بقوله: »كونه 

مدرًبا لرب�ضلونة، فاإن �لأمر يتطلب منه تقدمي �لكثري للنادي �لكتالوين«.

ت�رصيحات  ور�ء  �ل�ضبب  عن  �ضحفية  تقارير  ك�ضفت 
ح�ضم  ب�ضاأن  ت�ضيل�ضي،  جنم  هاز�رد  �إيدين  �لبلجيكي 
�رصح  هاز�رد  وكان  �ملو�ضم،  �نتهاء  عدم  رغم  م�ضتقبله 
موؤخر� باأنه �تخذ قر�ره �لنهائي ب�ضاأن م�ضتقبله، وهو ما 
�أثار �لكثري من �ل�ضكوك حول رغبة �لالعب يف �لرحيل عن 
�لعمالق  �أن  �لربيطانية  ت�ضيل�ضي، وذكرت �ضحيفة »�ضن« 
�لإ�ضباين ريال مدريد تعهد لهاز�رد باإنهاء �ضفقة �لتعاقد 
معه يف �ل�ضيف �ملقبل، وهو ما دفع �لالعب للحديث عن 
بخطوة  ت�ضيل�ضي  �ضيبلغ  هاز�رد  �أن  و�أو�ضحت  م�ضتقبله. 

قلعة  د�خل  �ضنو�ت   7 عقب  �ملقبل  �ل�ضيف  يف  رحيله 
ت�ضيل�ضي  مع  هاز�رد  عقد  �أن  ورغم  بريدج،  �ضتامفورد 
ينتهي يف �ملو�ضم �ملقبل �إل �أن �لبلوز ما يز�ل يطمح يف 
�حل�ضول على �أكرث من 100 مليون جنيه �إ�ضرتليني للتخلي 
عن جنمه، و�أ�ضارت �ل�ضحيفة �إىل �أن هاز�رد �ضيح�ضل على 
ر�تب �ضنوي يف ريال مدريد يبلغ 14.5 مليون �إ�ضرتليني. 
مدريد  ريال  �إىل  بالنتقال  ��ضمه  �رتبط  هاز�رد  �أن  ذكر 
كري�ضتيانو  �لربتغايل  رحيل  لتعوي�س  �ملا�ضي  �ل�ضيف  يف 

رونالدو �إىل جوفنتو�س.

تعهد �لريال يقوي موقف هاز�رد

توخيل: نيمار �أف�سل بكثري
على �خل�ضوع لعالج ل ي�ضتدعي �أي جر�حة، عن مبار�تي �لدور ثمن �لنهائي مل�ضابقة دوري �أبطال �أوروبا �ضد مان�ض�ضرت �خل�ضوع لعملية جر�حية �ملو�ضم �ملا�ضي وغيابه عن �ملالعب لثالثة �أ�ضهر، و�ضيغيب لعب بر�ضلونة �ل�ضابق �لذي و�فق وكان نيمار تعر�س لإ�ضابة يف م�ضط �لقدم خالل مبار�ة فريقه �ضد �ضرت��ضبورغ وهي �لإ�ضابة ذ�تها �لتي �أجربته على و�أننا ندعمه، �لأمر مهم بالن�ضبة له«. ناحية �أخرى هو حزين جد� لأنه ل ميكنه �أن يلعب معنا، يوم �أم�س )�لثنني( كان و�جبنا �أن نكون معه و�أن نظهر له �أننا معه �ملدعوين، و�رصح توخيل ما مير به نيمار �لذي �ضيبتعد عن �ملالعب لع�رصة �أ�ضابيع، قائال »كان عيد ميالده، ولكن من  و�ضوهد نيمار �لذي �أحتفل �أول �أم�س بعيد ميالده 27 على عكازين يف �حلفل �لذي �ن�ضم �إليه رفاقه ومدربه وعدد من وهذ� �أمر مهم جد�، �إنه �رصوري من �أجل �أن ي�ضتعيد ثقته و�أن ي�ضري على قدميه«.�أف�ضل بكثري بعد �ل�ضفر �إىل �إ�ضبانيا«، حيث بد�أ نيمار عالجه نهاية جانفي �ملا�ضي، و�أردف قائال: »ل ي�ضعر بكثري من �لأمل مو�جهة فريقه نادي مع فيلفر�ن�س �ضور �ضون من �لدرجة �لثالثة يف �لدور ثمن �لنهائي لكاأ�س فرن�ضا: »ل ي�ضعر باأمل، �لأمور �لإ�ضابة �لتي تعر�س لها يف م�ضط �لقدم و�لتي �ضتبعده عن �ملالعب حتى �أفريل �ملقبل، وتابع �ملدرب �لأملاين ع�ضية �أكد توما�س توخيل مدرب باري�س �ضان جريمان �لفرن�ضي �أن جنم �لفريق نيمار بات �أف�ضل بكثري بعد بد�ية عالجه من 

يونايتد �لإجنليزي.
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مذكرات م�سوؤول م�ستبعد يروي«ميلودراما اإدارة ترامب«

 »الـــــــــــــولء الأعــــــــــلــــــــى«..
 �شهادات من قلب الأحداث

كان ذلك منذ ثالثة اأرباع القرن اأو نحوه، وبالتحديد قرب منت�سف الأربعينيات من القرن الع�سرين، 
اأيامها ا�ستقبل القارئون يف م�سر العربية كتابًا غريبًا من تاأليف ال�سيا�سي ال�سهري وقتها مكرم عبيد، الذي 

ان�سق على حزب الوفد ثم اأ�سدر كتابه الذي يك�سف فيه عما ارتكبته قيادات احلزب املذكور من خمالفات 
واأخطاء متثلت يف ف�ساد الذمم وانحرافات ال�سلوك.

وكالت

املا�ضية  القليلة  الأيام  هي  ها  ثم 
ت�ضتعيد ذكرى هذه احلالة امل�رصية.. 
ولكن يف الوليات املتحدة الأمريكية 

هذه املرة.
القارئني  جماهري  ا�ضتقبلت  لقد 
اأمريكا  يف  واملوؤرخني  واملحللني 
»الكتاب  باأنه  و�ضفه  ميكن  ما 
الأ�ضود« واإن حمل الكتاب الأمريكي 
»الولء  وهو:  مغايراً  رئي�ضاً  عنواناً 
ثم  كومي  جيم�س  للكاتب  الأعلى«، 
�ضبيل  على  الفرعي  العنوان  ي�ضاف 
والأكاذيب  »احلقيقة  قائاًل:  ال�رصح 
الكتاب  هذا  اأن  على  والقيادة«. 
عاملني  واقع  من  اأهميته  يكت�ضب 

حموريني:
ال�ضابق  املدير  هو  موؤلفه  الأول:اأن 
املباحث   - التحقيقات  ملكتب 
بالوليات املتحدة، وهو  الفيدرالية 
اخلطورة  من  يزال  ول  كان  من�ضب 
التي  ال�ضخ�ضية  •الثاين:اأن  مبكان. 
الكتاب  هذا  حماور  حولها  تدور 
رئي�س  ترامب  دونالد  يف  تتمثل 

الوليات املتحدة.
من هنا، فاإن اإلقاء ال�ضوء على هذا 
اأو  القارئ  يفر�س على  اإمنا  الكتاب 

املو�ضوعية  اللتزام مبنهج  املحلل 
يف العر�س والتحليل يف �ضوء اأهمية 
ف�ضاًل عن �رصف  ورئي�ضه،  املوؤلف 
النظر عما �ضاب طروحات و�ضطور 
اأو�ضاف وجهها املوؤلف  الكتاب من 
ل  وبع�ضها  ترامب،  الرئي�س  اإىل 
القارئ  يعد لئقاً، حيث الأهم عند 
ا�ضتقاء  على  احلر�س  هو  املحايد 
الأحداث  ودرو�س  الوقائع  عربة 
يالحظه  ما  اأهم  ولعل  والتطورات. 
املوؤلف  اأن  هو  الكتاب  هذا  قارئو 
واأفكاره  نظراته  يف  ي�ضدر  برح  ما 
النيابة - رجل  واأحكامه بروح وكيل 
التحقيقات اجلنائية الذي ي�ضتند اإىل 
»�ضوابق« بارزة يف م�ضريته املهنية، 
الكتاب،  يو�ضح  كما  مقدمتها  ويف 
دوره املميز يف اإدانة زعامات املافيا 
التي اأر�ضل راأ�ضها القيادي »غامبينو« 
وم�ضاعدوه اإىل ال�ضجن. والغريب اأن 
موؤلف كتابنا يكاد يعقد مقارنات ل 
اجتماعات  بني  القارئ  على  تخفى 
الجتماعات  وبني  الع�ضابات  تلك 
التي ُقي�س له اأن ي�ضهدها يف دوائر 
وا�ضنطن،  يف  الأمريكية  الرئا�ضة 
-كما  املقارنات  تلك  م�ضاهد  ومن 
يف  لحظه  ما  املوؤلف-  ي�ضورها 
من  وم�ضاعديه  ترامب  اجتماعات 
للزعيم  الولء املطلق  اأجواء  هيمنة 

و�ضيادة ال�ضعور الذي تلخ�ضه عبارة 
التورع  وعدم  الآخرين«  �ضد  »نحن 
عن  اأي�ضاً-  املوؤلف  ي�ضيف  -كما 
الكبرية  الأمور  يف  الأكاذيب  اإطالق 

وال�ضغرية على ال�ضواء.
يف  كومي  جيم�س  يخل�س  هنا  من 
يف  يلخ�ضها  روؤية  اإىل  الكتاب  هذا 
ن�ضهد  اإننا  التالية:«...  ال�ضطور 
نعاي�س  بلدنا..  يف  خطرية  مرحلة 
حيث  خا�س،  نوع  من  �ضيا�ضية  بيئة 
احلقائق الأ�ضا�ضية تثري الت�ضاوؤلت، 
وحيث الأكاذيب يتم ت�ضويفها والتعّود 
غري  ال�ضلوكيات  وحيث  عليها، 
والت�ضاهل  بالتجاهل  تعامل  ال�ضوية 
الأحيان«.  بع�س  يف  واملكافاأة  بل 
مثل  مع  الكتاب  قارئ  اتفق  و�ضواء 
هذه الت�ضورات والأحكام من جانب 
موظف اأمريكي كبري اأزيح عن من�ضبه 
اخلطري، فاإن القارئ املو�ضوعي ل 
النوعية من  واأن يهتم مبثل هذه  بد 
مذكرات  اأول  لكونه  اأولً  املوؤلفات؛ 
الالعبني  من  واحد  عن  ت�ضدر 
ترامب«  دونالد  اإدارة  يف  الرئي�ضني 
- التي ت�ضفها »نيويورك تاميز« يف 
بعبارة  الكتاب  لهذا  النقدي  حتليلها 
»ميلودراما اإدارة ترامب«. من ناحية 
اأخرى، فاإن قارئ املذكرات ل ينبغي 
اأن يتجاهل اأو ين�ضى اأن املوؤلف قد 

اأ�ضدر مذكراته من موقع �ضعور ل بد 
واأنه كان ممتع�ضاً بعد اأن �ضدر قرار 
باإبعاده  الأبي�س  البيت  يف  الرئا�ضة 
عن من�ضبه يف 9 مايو من عام 2017 
بعد اأن خدم يف �ضلك ثالث اإدارات 
ولقد  وا�ضنطن،  يف  �ضابقة  رئا�ضية 
كان من البديهي اأي�ضاً اأن يتولد عند 
املوؤلف م�ضاعر حادة من ال�ضغينة، 
فاإذا به ل يتورع عن اإف�ضاء ما �ضبق 
حتى  )املباحثي(  من�ضبه  بحكم  له، 
ل نن�ضى، من مواقف كانت م�ضتورة 
الكتمان.. ومن ذلك حديث  يف طّي 
ب�ضاأن  ادعاه  ما  عن  مثاًل  الكتاب 
مع  التعامل  يف  ترامب  �ضلوكيات 
الن�ضاء يف فندق بالعا�ضمة الرو�ضية 
عن  ناهيك   ،2013 عام  يف  مو�ضكو 
اإثبات املوؤلف مالحظاته لدى لقائه 
الأول مع الرئي�س ترامب مو�ضحاً اأن 
�ضعر الراأ�س عند الرئي�س الأمريكي 
حقيقي ولي�س م�ضتعاراً، واأن حجمه 
يف  يبدو  مما  اأ�ضغر  هو  اجل�ضماين 
ال�ضور املن�ضورة. يف اأي حال، ينبغي 
يف  املطلوب  التحفظ  خط  اتباع 
من  النوعية  هذه  مثل  مع  التعامل 
بحكم  به،  ما حتفل  بكل  املذكرات 
يف  خا�ضة  واملالب�ضات  ال�رصورة 
عن  اأ�ضلفنا،  كما  �ضدورها،  حالة 
من  الكثري  يعرف  كان  م�ضوؤول 

كان يطوي �رصيرته  واإن  املعلومات 
والبغ�س  الرف�س  من  الكثري  على 
ملن اأزاحه عنوة من موقعه اخلطري. 
واأن  بد  ل  روحاً  ثمة  اأن  واملعنى 
هذا  قارئ  وي�ضتوعبها  يدركها 
احل�ضابات.  ت�ضفية  من  الكتاب 
يف  يتمثل  اإمنا  املقابل  واملعنى 
الرئي�س  بادر  التي  ال�ضعواء  احلملة 
ترامب ب�ضنها على الكتاب و�ضاحب 
-بالطبع- عن غ�ضبة  الكتاب معرباً 
جرت  وكما  نت�ضور.  كما  نارية، 
اإىل  ترامب  دونالد  عادته، فقد جلاأ 

و�ضيلة التويرت املف�ضلة لديه.

وعرب »تغريدات« عديدة اتهم موؤلف 
مقت�ضيات  على  باخلروج  كتابنا 
معلومات  ت�رصيب  بني  ما  وظيفته 
مع  التواطوؤ  اإىل  اأكاذيب  ن�رص  اإىل 
هيالري كلينتون املر�ضحة الرئا�ضية 
التي  التهامات  اآخر  اإىل  ال�ضابقة.. 
ورواج  اأهمية  من  راأينا،  يف  زادت، 
قد  ترامب  كان  واإن  الكتاب،  هذا 
من  نوع  اإىل  التغريدات  يف  خل�س 
الر�ضا عن النف�س اأو املديح الذاتي 
اأنه كان له »عظيم ال�رصف  مو�ضحاً 
من  مايو  يف  كومي  جيم�س  باإقالة 

العام املا�ضي..«.

اأول  للن�رص،  العربي  دار  اأ�ضدرت 
اللغة  عن  املرتجمة  رواياتها 
الكرواتية، بعنوان »عقيدة الأغنياء« 
ليلي  وترجمة  تا�ضلر،  ماريا  للكاتبة 
»عقيدة  رواية  تت�ضمن  البدري. 
رئي�ضيتني:  �ضخ�ضيتني  الأغنياء« 
»الُكونت«،  ت�ضمى  الأوىل  ال�ضخ�ضية 
وهما  »كروزمارك«  مدام  والثانية 
التحول  بعد  واحًدا  كائًنا  اأ�ضبحا 
م�ضتوى  على  ويوجدان  الكيميائي 
اأعلى من الوعى. وفى مركز الكتاب 
هناك طاولة ع�ضاء مللتقى العباقرة 
عميقة  موا�ضيع  عليها  يُناق�ضون 

ووجهات نظر خمتلفة حول العامل.
وجهت  هكذا  العربي:  دار  تقول 

القارئ  اإىل  ر�ضالتها  تا�ضلر  ماريا 
غري  فل�ضفية  رواية  اإنها  العربي. 
عادية، لي�ضت جمرد كتاب �ضتلتهمه 
على  ذلك  بعد  وترتكه  جل�ضة  يف 
الن�س  فهذا  مكتبتك.  اأرفف  اأحد 
كل  �ضك  دون  يغذي  �ضوف  الغني 
طبيعة  عن  النظر  بغ�ّس  حوا�ضك، 
مفكًرا،  كنت  �ضواء  �ضخ�ضيتك، 
حمبي  من  اأم  ا،  غام�ضً ا  �ضخ�ضً اأم 
الكتاب  يتحدى هذا  �ضوف  اخليال. 

كل اأ�ضحاب الفكر العميق.
الأملانية  اللغة  تا�ضلر  ماريا  در�ضت 
والأدب الرومان�ضي والأدب ال�ضاليف. 
يف  الدكتوراه  درجة  على  وح�ضلت 
على  الرتكيز  مع  ال�ضيا�ضية  العلوم 

واألَّفت  فيينا.  جامعة  يف  الهجرة 
عن  »املعرفة  الأطفال  ق�ضة 
»عقيدة  هذه  وروايتها  الطبيعة« 
الأغنياء«، هي كنز حقيقي لل�ضوفية 

والرمزية وهواة الأ�ضاطري.
»احت�ضان  بعنوان  �ضعر  ديوان  كتبت 
يف  �ضاعة  لكل  ال�ضعر   - الأبدية 
»املفتاح  رواية  لها  ونُ�رصت  اليوم«. 
الأ�ضلوب  يعترب  للخيمياء«.  ال�رصى 
الإبداعي للكاتبة تا�ضلر خالًيا متاًما 
عملها  ويتميز  والرتابة.  البوار  من 
وبالقوة  اخلا�ضة  وحيويته  بنغمته 
يف  والإبداع  الو�ضف  على  والقدرة 

التفا�ضيل.
 وكالت

عامة  مكتبة   130 نحو  اأغلقت 
يف  املا�ضي  العام  يف  اأبوابها 
حني  يف  التق�ضف،  ب�ضبب  بريطانيا 
اإ�ضافيا  متطوعا   300 جلب  مت 
فقد  املتبقية.  اخلدمات  لت�ضغيل 
املكتبات  على  الإنفاق  انخف�س 
املحلية، خالل  ال�ضلطات  قبل  من 
مليون   30 مبقدار  املا�ضي،  العام 
مليون   741 اإىل  اأ�ضرتليني  جنيه 
هناك  وكان  اأ�ضرتليني،  جنيه 
خ�ضارة �ضافية يف 127 مكتبة عامة 

وا�ضكتلندا،  وويلز،  اجنلرتا،  يف 
بدوام  موظفا   712 فقد  حني  يف 
وارتفع  وظائفهم  غادروا  اأو  كامل 
 3000 مبقدار  املتطوعني  عدد 
“روب  واأكد   . متطوع   51،394 اإىل 
وايتمان”، الرئي�س التنفيذي ملعهد 
اإن  العام واملحا�ضبة  للمال  ت�ضارتر 
من  العديد  يجرب  التمويل  نق�س 
التفكري  يف  البداع  على  املجال�س 
م�ضيفا:”يف  خدماتهم،  تقدمي  يف 
هذه  اأن  جند  العامة  مكتباتنا 

اإىل  توؤدى  املوظفني  يف  اخل�ضارة 
وفى  املتطوعني،  على  العتماد 
عدد  فيه  انخف�س  الذى  الوقت 
هذا  ماليني   10 مبقدار  الزائرين 
الثالث  املكتبات  ا�ضتمرت  العام، 
هي  بريطانيا،  يف  �ضعبية  الأكرث 
ملان�ض�ضرت،  املركزية  املكتبة 
يف  وويلويت�س  وميبلي،  ومكتبتي 
مليون  من  اأكرث  ا�ضتقبال  يف  لندن، 

زائر العام املا�ضي”.
وكالة اأنباء ال�ضعر 

من طرف ليلي البدري

»ترجمة رواية »عقيدة الأغنياء« للكرواتية ماريا تا�شلر

بريطانيا: اإغالق 130 مكتبة عامة ب�شبب »التق�شف«

يف دورته الثالثة

اختتام مميز ملهرجان القريوان لل�شعر العربي
اأُ�ضدل ال�ضتار على فعاليات الّدورة 
لل�ضعر  القريوان  ملهرجان  الثالثة 
اجلمعة  يوم  انعقد  الذي  العربي، 
 ، اأم�س  يوم  حتى    7 املوافق 
عبداهلل  الأ�ضتاذ  �ضعادة  بح�ضور 
حممد العوي�س رئي�س دائرة الثقافة 
بال�ضارقة ، وحممد الق�ضري مدير 
بالدائرة،  الثقافية  ال�ّضوؤون  اإدارة 
وحممد عبداهلل الربيكي مدير بيت 
ال�ضعر بال�ضارقة، و الأ�ضتاذة جميلة 
يف  ال�ضعر  بيت  مدير  املاجري 
القريوان وعدد كبري من اأهل الفكر 
حمبي  و  والثقافة  والفن  والأدب 
كل  املنا�ضبة  بهذه  وتوىّل  ال�ضعر. 
من �ضعادة الأ�ضتاذ عبداهلل العوي�س 
و الأ�ضتاذة جميلة املاجري تكرمي 
ال�ضعراء و فنانني،  امل�ضاركني من 
ندوة  املهرجان  خالل  واأقيمت 
حول  مو�ضوعها  متحور  فكرية 
فيها  �ضارك   ) الذاكرة  و  ال�ضعر   (
الدكتور  ال�ضاو�س،  نهى  )الدكتورة 
الدكتور  ادارها  و  الوهايبي(  معز 
تناولت  حيث  الوهايبي،  من�ضف 
تعريف  ال�ضاو�س  نهى  الدكتورة 
ال�ّضعر بكونه وعاء العلم واملعرفة 
ي�ضّجل  الذي  العرب  ديوان  وهو 
وقالت  ماَثرهم  ويخلّد  بطولتهم 

والّذاكرة  ال�ّضعر  بني  العالقة  اّن 
واأن  ووثيقة  متينة  عالقة  هي 
ال�ضعر  تُغّذي  التي  هي  الّذاكرة 
وحتدث  ال�ضتمرار،  له  وت�ضمن 
جهته  من  الوهايبي  معز  الدكتور 
وال�ضتح�ضار  التذّكر  م�ضاألة  عن 
بالتخييل  الّذاكرة  وعالقة 
وارتباطها  الذاكرة  بني  واملقاربة 
العميق بوجودنا اليومي واملرحلة 
امل�ضتقبلية ، وتخلل الندوة نقا�س 
ال�ضعر  حمور  تناول  وبّناء  ثري 
والذاكرة من جوانب اأدبية وفكرية 
الندوة  تلى  خمتلفة،  ونف�ضية 
من  ملجموعة  �ضعرية  قراءات 
امل�ضعودي،  بالل   ( هم  ال�ضعراء 

ال�ضكيلي،  �ضريين  العبيدي،  اأكرم 
الزرقي(  منى  الطنفوري،  يا�ضني 
اجلوادي،وكانت  التهامي  اإدارة 
الن�ضو�س املقروءة يف م�ضامينها 
بني  جمعت  وايقاعها  و�ضورها 
احلب  بقيم  املتوهجة  امل�ضاعر 
واجلمال وبني امل�ضاعر امللتحمة 
الر�ضول  ومتجيد  بالوجدانيات 
وق�ضايا  الوطان  وحمبة  الكرمي 
واختتمت  واحل�ضارة.  الن�ضان 
بقراءات  املهرجان  فعاليات 
�ضالح  حممد   ( لل�ضعراء  �ضعرية 
علو�س  قوية،  وهيبة  الغري�ضي، 

اإدري�س علو�س، م�ضطفى �ضية(.
 وكالة اأنباء ال�سعر



متابعات نقدية

ح�شور الأ�شاطري اليونانية يف ال�شعر 
الفل�شطيني- �شعر عز الدين املنا�شرة اأمنوذجا-

ا�شتدعى ال�شعر الفل�شطيني االأ�شاطري ال�شرقية و اليونانية،بحثا عن كثري من الدالالت 
والرموز، وهو �شان ال�شاعر  عز الدين املنا�شرة، فقد وظف بع�ض االأ�شاطري، ا�شًما اأو 

�شفًة، وذلك يف �شياقات �شعرية خمتلفة،  وهي حت�شر يف م�شاهد �شعرية متاألقة، تقول 
م�شاعر واأفكار ال�شاعر، وتك�شف تفاعالته مع ق�شايا وطنه واأمته. وهذه وقفة نقدية 

تبحث  يف بع�ض االأ�شاطري اليونانية يف �شعره.

د- وليد بوعديلة

اإيكار:   1-

قد تتجلى الأ�سطورة انطالًقا من 
عنوان الق�سيدة، كما هو ال�ساأن يف 
حيث  اإيكار(،  كبد  )ت�سمع  ق�سيدًة 
يوّظف اأ�سطورة )اإيكارو�س(، وهي 
تقول  معروفة،  يونانية  اأ�سطورة 
باأّن )ددال( اأب )ايكار( �سنع متاهة 
لأحد امللوك ومل ي�ستطيع اخلروج 
واأل�سقها  اأجنحة  ف�سنع  منها، 
ابنه من  بال�سمع وطار، وقد حّذر 
مل  لكنه  ال�سم�س،  ُقرب  التحليق 
فذاب  واقرتب،  والده  اأمر  ي�سمع 
ال�سمع و�سقط يف املاء، ومن هذه 

الأ�سطورة ينطلق ال�سعر:
اإيكار...م�سافاٌت  وبني  بيني 

�سوئية
ومع هذا ،فنحن نلتقي

يف نقطة واحدة من العامل
لياًل دون اأن يرانا اأحْد

رغم اأن الليل يف بريوت مثاًل
لي�س �رسًطا ل�سرت الأ�رساْر 

الزمني  بالبعد  ال�ساعر  يعرتف 
الأ�سطوري،  رمزه  وبني  بينه 
اإىل  الُعمق-  يف   – يحيلنا  كما 
الأُ�سطورية  الختالفات 
احل�سارتني  بني  واحل�سارية 
ينفي  ل  لكن  واليونانية،  ال�رسقية 
القراءة نحو  يوجه  اإنه  اللتقاء،بل 
العالقة التفاعلية القوية جًدا بني 
ال�ساعر واإيكار، لتتهدم امل�سافات 
الزمنية واحلدود املكانية والقيود 
وكاأّن  بينها،  الثقافية  التاريخية- 
اإيكار  املنا�رسة/  هو  ال�ساعر 
ولي�س املنا�رسة/ الإن�سان العادي، 
وهذا الت�سوير هو جوهر التوظيف 
الأ�سطوري النا�سج، وهو ما دافع 
عنه املنا�رسة نقًدا، بحر�سه على 
اللتحام بني املوروث- الأ�ساطري 
جعل  عدم  مع  الق�سيدة،  وبني 

اجل�سد  يف  مل�سقات  الأ�ساطري 
ينتقل  الأفق  ذلك  فعرب  ال�سعري. 
ال�سعر من الب�ساطة وال�سطحية اإىل 
الُعمق والغرابة ،ق�سد قراءة واعية 
وامل�ستقبل،  واحلا�رس  للما�سي 
عودة  الذاكرة  اإىل  العودة  فتكون 
تاأمل واكت�ساف ل عودة غرق فيه 

اأو انبهار به.
وعندما نعود اإىل تفاعل املنا�رسة 
اليونانية  الأ�سطورية  الذاكرة  مع 
ال�سعري  ن�سه  بناء  يوا�سل  جنده 
نقراأ  الأ�سطوري،  النمط  على 
وعنا�رس  اإيكار  مع  حواره  بقية 

ت�سابههما:
هو غريب الأطوار

فعلتُُه خطاأ ل يتكّرر كالديناميت
هكذا قال لنا املدرب

وهو قبل فعلته كان ُم�ساًبا بت�سمُعّ 
الكبد

كان ذلك �رًسا للُمقّربني فقط
عنا�رس  بع�س  اإىل  ال�ساعر  يُحيل 
الأ�سطورة من قبيل غرابة موقف 
والده  بن�سيحة  اأخذه  وعدم  اإيكار 
وهو  ال�سماء،  يف  الطريان  عند 
وخيمًة  نتائجه  �ستكون  موقف 
لنا  تتجلّى  ثمة  ومن  وخطريًة، 
و�سيكون  التخطيط،  �سوء  عواقب 
القرتاب  نتيجة  هو  ال�سقوط 
ال�ساعر  يكتفي  ول  ال�سم�س،  من 
واإّنا  فقط،  الأ�سطورة  بتقدمي 
هو ينجز فعاًل �سعرًيا- اأ�سطورًيا، 
الفل�سطيني  احلا�رس  فيه  يلتقي 
�سورة  وي�سّكل  اليونانية،  بالذاكرة 
اإيكار،  املنا�رسة/  عن  بالغيًة 

نقراأ: 
هو �سيحرتق ب�سم�سه

و اأنا �سيُذّوبني املنفى
هو يتّحد بعباءة الُع�سب ال�سماوي

املنايف  تراب  يف  اأحتلَُّل  واأنا 
ال�سخرية

يا  التخطيط  عدم  م�سيئة  تلك 
اإيكارو�س

اأيُها  الآن  ت�سدقني  هل 
املرحوم؟!!

هل ت�سدق ؟!
يقرتب ال�ساعر من حتّديات الوطن 
وجراحات الإن�سان، فاإيكار احرتق 
بال�سم�س وال�ساعر يحرقه املنفى، 
ال�سماء  يتناثر بني ف�ساءات  الأول 
اأر�س  اأعماق  يف  ينحل  والثاين 
تربة  لي�ست  وتربة  اأر�سه  غري 
يحرقهما  الذي  وال�سبب  اأجداده، 
لكن  التخطيط،  عدم  اإنه  واحد، 
ال�سبب عند ال�ساعر الفل�سطيني ل 
الإن�سان  وعي  ذات/  على  يقت�رس 
الفرد فقط واإّنا ي�سمل اجلماعة 
ال�ساعر  يقدم  وهنا  باأ�رسها. 

موقفه ال�سيا�سي يف ثوب �سعري.
عيون  عرب  الراهن  يتاأمل  و 
امل�سهد  ويحلّل  الأ�سطورة، 
يقع  اأن  دون  املعا�رس  التاريخي 
وهذا  والتقرير،  املبا�رسة  فّخ  يف 
الإبداعية،  للممار�سة  اإّل  يتوفر  ل 
من  بقدر  نف�سها  عن  )تعرّب  فهي 
من  ومتتلك  والتبلور،  الو�سوح 
بت�سحيح  لها  ي�سمح  ما  املرونة 
ما  والتحليل  التاأمل  ومن  ذاتها، 
ومن  الأهداف،  حتديد  لها  يهيئ 
عن  تعلن  يجعلها  ما  ال�سجاعة 
طروحاتها(  عن  وتدافع  نف�سها 
وت�سّور  الأخطاء  وتك�سف   ،
اأو  انت�ساًرا  كانت  �سواء  النتائج، 
ترتبط  عندما  وهي  انهزاًما، 
تتخذ  الفل�سطينية  الأر�س  برتبة 
اإىل  تطمح  ملحمية  م�سارات 
املحتل  مع  ال�رساع  يوميات  فتح 
والت�سّورات  امل�ساعر  وعناق 
والبطولة،  بال�سجاعة  اخلافقة 
الثقافية  املرجعيات  وقراءة 
لتجنب  ال�سعبية  واملمار�سات 
اخلارج،  اأو  الداخل  يف  الحرتاق 
بعيًدا عنه.  اأو  الوطن  بالقرب من 
يتخذ ال�سعر- بذلك الت�سّور- من 
الدرب  تنري  �سعلًة  اإيكار  اأ�سطورة 

الت�سورات  وتف�سح  املظلم، 
الحرتاق  يتجّدد  ل  كي  اخلاطئة، 
اإيكار  يتجنب  ال�سم�س، وكي  بلهب 
اإيكار  تخطيط  �سوء  فل�سطني 
هكذا-   – ال�سعر  وي�سبح  اليونان، 
يرف�س  و�سارًخا  ثائًرا  احتفالً 
ال�سقوط يف م�ساهد احلزن واأنغام 
املنفى واأ�سواك الغربة ،و يوؤ�ّس�س 
مل�ساهد الفرح واأنغام العودة وورود 
ال�ساعر  تعمق  فبعدما  الوطن. 
اختار  اليونانية  الأ�سطورة  يف 
واعية  قراءة  لأجل  معها  التفاعل 
للجرح الوطني فيتحقق الختالف 

الفكري لالأ�سل الأ�سطوري...
اإن الق�سيدة تخفق باأ�سئلة اخللفية 
الفل�سطيني،  والراهن  الأ�سطورية 
لتجاوز  ال�سعرية  املحاولة  رغم 
الو�سول  ق�سد  الأ�سطورة  ظاهر 
يتحقق  ل  وهذا  روحها،  اإىل 
التوظيف  يح�سن  ل�سعر  اإّل 
ا�ستعان  و�ساعرنا  الأ�سطوري، 
ت�ستعني  التي  التحويل  بتقنية 
ا�سًما  وتوظفه  )اإيكار(  باأ�سطورة 
ودللة، وجند يف الُعمق ال�سعري اأّن 
)ح�سور اأ�سطورة اإيكار هو ح�سور 
مت�سارعة  ورغبات  لنفعالت 
ن�سدان  يف  الرغبة  بني  تتناوب 
على  التغلب  وحماولة  امل�ستحيل 
النق�س وبلوغ اخلال�س اأو اخلروج 
كطائر  بالتحليق  وقدر  عن طبيعة 
حتلّق  حيث  بعيًدا،  ال�سماء  يف 
امل�سري  فكان  الإغريقية،  الآلهة 

�سقوط يف العدم(.
الراهني  يتداخل  وهكذا 
املنا�رسة  ويوا�سل  بالأ�سطوري، 
تتعانق  �سعرية  حلظة  عن  بحثه 
والت�سّورات  امل�ساعر  فيها 
الإن�سانية والأ�سطورية، لكي تكون 
�سوًءا  دللتها-  بكل  الأ�سطورة- 
ويف  حتركاته  يف  الإن�سان  ه  يُوِجّ
بحثه عن اخلال�س واحلرية، وتلك 
)اإيكار(  قّدمها  التي  الروؤى  هي 

لل�ساعر. 

اأندروميدا:   2-

اأ�سطورة  املنا�رسة  وّظف  وقد 
)�سخور  ق�سيدته  يف  اأندروميدا 
قدمت  امراأة  وهي  اأندرميدا(، 
كان  الذي  لبوزيدون  كقربان 
م�سدودة  فو�سعها  النا�س،  يرعب 
اأن  قبل  ال�ساطئ،  �سخور  اإىل 

�سال�سلها  ويحطم  )بر�سة(،  ياأتي 
ثم  لها  احلار�س  الوح�س  ويقتل 
يتزوجها، وهي ترمز للت�سحية من 
اإىل  اإذا عدنا  الوطن.  الغري-  اأجل 
الق�سيدة جندها تت�سمن جملة من 
الرتتيب:   على  هي  املو�سوعات، 
 -2 ال�سعبية  الذاكرة  الأر�س/   -1
اأندروميدا/   -3 ال�سخر/ال�سيد 
 -5 ال�سال�سل  فك   -4 ال�سخر 
فهي  ثمة  ومن  العودة/الأر�س، 
ق�سيدة دائرية تنطلق من الأر�س 
اإليها، وبني البداية والنهاية  وتعود 
اأ�سطورية  م�ساهد  القارئ  يتاأمل 
اإىل  و�سوًقا  اإن�سانًيا،  وحنيًنا 
يقول  والتاريخ.  الأر�س  عالمات 
اأندروميدا  عن  متحدًثا  ال�ساعر 

اجلمال والأ�سطورة: 

اأندروميدا

ال�سخور  يف  بال�سال�سل  مربوطة 
ال�سوداء

البحر ذليٌل عند قدميها
تتباهى باأجنحتها و�سفائرها

اأعطنا مما اأعطاك البحُر
زعالٌن  والبحر  ال�سم�س  تلومنا 

علينا
فوق  تهبطني  العطر  غمامة 

املوجه

هذه  جمال  املنا�رسة  ميزج 
ل  فهي  تاأثريها،  بقوة  املراأة 
واإنا  ال�سكل فقط،  ت�سمو بجمال 
اأنها  فرغم  ا،  اأي�سً املجد  بجالل 
مقيدة بال�سال�سل يف اأعايل �سخور 
ال�ساطئ اإّل اأن البحر يريد عناقها 
�سعرية  �سورة  يف  اإليها  وال�سعود 
بليغة راقية، يكون فيها هذا البحر 
ذلياًل عند قدمي )اأندروميدا(، بل 
اإنها ت�سقي بعطرها ال�ساحر اأمواج 
البحر، فتتخذ – هكذا- م�سارات 
العجائبي واملده�س، وكاأّن اجلمال 
يُ�سّكالن  اللّذان  هما  واجلالل 
من  قرباًنا  يتقدم  من  كل  �سورة 
اأجل اأهله ووطنه. ويتماهى الن�س 
وتتالحق  الأ�سطورة،  يف  ال�سعري 
العنا�رس الأ�سطورية اأمام القارئ: 
ابنة  يا  اجلميالت،  جميلة  يا 

ال�سخر والبحر والريح
اأيتها املربوطة بجذور  لك امللك 

ال�سجر
تتبّجحني بعنفوانك

ها اأنت تذوقني املر
تنب�ُس  خمالبُه  ك�سقر،  اآتيك 

ال�سخر
اأفُك �سال�سل اآلمك

كل  الأ�سطورية  املراأة  لهذه 
عانقت  لأّنها  الده�سة؛  اإيحاءات 
ال�سخر والبحر واختارت اأن تكون 
لكن  متوت،  اأو  تعاين  لكي  قرباًنا، 
اأهلها،  ق�سد �سمان �سعادة وحياة 
والتنازل عن  الت�سحية  وهي دللة 
يف  وجد  وال�ساعر  الأنا،  �سلطة 
)اأندروميدا(  الأ�سطوري  الرمز 
بخا�سة  الت�سحية،  عن  تعبرًيا 
على  ال�سعر  ينفتح  عندما 
الدللة  فتكون  املراأة  الت�سحية/ 
هنا اأكرث اإ�رساًقا واإ�ساءة يف الن�س. 
ت�سكيل  قامت  )اأندروميدا(  ولأن 
ال�ساعر/ يختار  الت�سحية،  �سورة 
يغامر  اأن  الفل�سطيني  الإن�سان 
يطمح  بطويل،  �سفر  يف  وينطلق 
من خالله اإىل فّك �سال�سل الوجع 
هذه  ج�سد/روح  عن  واملعاناة 
اإ�سارة  ذلك  ويف  اجلميلة،  املراأة 

�سعرية اإىل املراأة/الأر�س...
اأحادية  من  ال�سعر  ينفلت  وهنا   
اجلمايل-  اأفقه  ويت�سع  املعنى، 
القراءة  تت�سع  قد  كما  الدليل، 
والهوية  املراأة  بني  لرتبط 
�سور  من  و�سورة   ، الفل�سطينية 
ياأتي  الذي  احل�ساري  التحّدي 
من ُعمق التاريخ والذاكرة، لينفتح 
وعذابات  الراهن  جراحات  على 
الوجود  ظل  يف  والأر�س  الإن�سان 
ال�ساعر  عاد  لقد  ال�سهيوين. 
وتاأملها  اليونانية  الأ�سطورة  اإىل 
التجلّيات  من  الكثري  فيها  فوجد 
عواطفه  مكا�سفة  ت�سعُفه يف  التي 
توظيف  فاختار  وطنه،  ومعانقة 

)اأندروميدا(..
الفار�س  يكون  اأن  اختار  كما 
الأ�سطوري املنقذ، حتى لو اقت�سى 
قطرات  تكون  واأن  يُقتل  اأن  الأمر 
الدم الفل�سطيني هي الٌقربان لأجل 
اأهلها،  اإىل  )اأندروميدا(  تعود  اأن 
الأ�سطوري  الرمز  يكتفي  فال 
يتحول  هو  واإّنا  بحقيقته،  هنا 
ويتبّدل، فتكون املراأة الأ�سطورية 
الفل�سطينية،  املراأة  هي  اليونانية 
والهوية  الأر�س  كذلك-   – وهي 
غرابة  ول  النتماء،  رمزيات  وكل 
بني  الفل�سطيني  ال�سعر  يربط  اأن 

الأر�س وبني الدم والن�سال. 
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اأخيل:  2-

)�أخيل(،  �ملنا�رصة  ويوّظف 
وهو �أحد �أبطال �ليونان، بل 

)كان مقدًر� له �أن يكون 
�لذين  �لأبطال  �أعظم 
طرو�دة  �أ�سو�ر  عند  يقاتلون 
و�أن يحقق �لكثري من �أجماد 

�حلروب، ولكنه ل 
بل  هناك،  من  حًيا  يعود 
يف  وهو  �سهم  برمية  يهلك 
�أوج �سولته و�سطوته( ، وذلك 
من  �لكثرية  �ملحاولت  رغم 
يف  �مل�ساركة  لتجنيبه  �أمه 
غم�سه  درجة  �إىل  �حلرب 
تناله  يف نهر مقد�س لكي ل 
�جلروح،  ت�سيبه  �أو  �ل�سيوف 
�أجز�ء  جميع  )فاكت�سبت 
ج�سمه هذه �ملناعة، ما عد� 
قدميه فاإّن �أمه كانت مم�سكة 
فلم  غم�سته،  �إذ  منهما  به 
وقد  �لنهر،  هذ�  مباء  تبتال 
��ستهر �أخيل بال�سجاعة وقوة 
�لباأ�س و�رصعة �لغ�سب(. و�إذ� 
عن  يبحث  �ملنا�رصة  كان 
و�ل�سجاعة  �لقوة  عالمات 
و�لذ�كرة، فاإن رمزية )�إخيل( 
هذ�  يف  ت�سعفه  �ليوناين 
�أن توظيفه يبدو  �ملقام، ولو 
�لقر�ءة  خالل  من  ا  غام�سً
ظل  يف  بخا�سة  �لأوىل، 
�ل�سعري،  �مل�سهد  �سبابية 
�ل�ساعر  تقدمي  وعدم 
ق�سة  عن  تعبريية  لإ�سار�ت 

هذ� �لبطل �ليوناين: 
قد ياأتي بعد �ل�سحر�ء، �لثلُج 

�ملغ�سوْل
�مللكات  ع�سل  ياأتي  قد 

�ل�سقِر،
على كعب �أخيْل

يليه  �سود�ء،  برمال  �سبح 
�لثلج �مل�سكوْن

�لقلب  فارتع�س  فاجاأين، 
�ملعطوْب

�أنتظر م�سيحي �مل�سلوْب
�أنتظر م�سيحي �مل�سلوْب

�إىل  �لأ�سطورة  �نتقلت  كلّما 
�لأدبية  �لأ�سطورة  عو�مل 
وتغرّيها،  �ختالفها  حتقق 

على  �ملنا�رصة  �أ�سفى  وقد 
)�أخيل(  �لأ�سطوري  بطله 
فاإذ� كان يف  �سمات جديدة، 
حقق  قد  �لتاريخية  حقيقته 
�لأعد�ء،  وقاوم  �لنت�سار 
معه  يجلب  �ل�سعر  يف  فاإّنه 
ويحّول  �ل�سحر�ء،  �إىل  �لثلج 
�أنه  �إىل خ�سب، كما  جفافها 
يتماهى يف �سخ�سية �مل�سيح 
�لبطل/  فهو  �مل�سلوب، 
�لبطل/  �أنه  كما  �مل�سيح 
على  تخفى  ول  �ملخِلّ�س. 
�لقر�ءة �لأبعاد �لدللية �لتي 
يبحث عنها �ل�ساعر من رمزه 
من  يريد  فهو  �لأ�سطوري، 
)�أخيل( �أن يحمل ر�ية حترير 
�ملجد  يعيد  و�أن  �لأر�س، 
�ليونانية  فالذ�كرة  و�لعزة، 
و�نت�سار�ت  مبالحمها 
تقّدم  وفر�سانها  �سجعانها 
لل�ساعر �لفل�سطيني �لأدو�ت 
على  �مل�ساعدة  �لأ�سطورية 
�لنت�سار  �أ�سو�ق  معانقة 
يعود  فهل  �لتحرر،  و�أحالم 
�إىل  �لفل�سطيني  )�إخيل( 
يجنب  لكي  �ملعركة  ميد�ن 
�أر�سه �لهز�ئم و�لنتكا�سات؟ 
�ل�سحر�ء  تتحول  وهل 
؟  مثلجة  �أر�س  �إىل  �جلافة 
يتحول  هل  ذلك،  كل  وبعد 

موت �لأر�س �إىل حياة؟.
 يفتح – من جديد – �ل�ساعر 
م�ساحات  �لقارئ  �أمام 
و�ملقاومة،  �لتحّدي  من 
خرج  قد  )�أخيل(  كان  و�إْن 
مقتل  بعد  �لثاأر  عن  بحًثا 
يد  على  )باتروكل(  �سديقه 
�ساعرنا  فاإّن  �لطرو�ديني، 
لالإن�سان  �خلروج  يريد 
ينتقم  كي  �لفل�سطيني، 
و�غتال  �لأر�س،  �سلب  ممْن 
وخّرب  �لذ�كرة  و�سّوه  �لأهل 
�ملعامل �لدينية ومل يبق على 
هي  وتلك  �حلياة.  مالمح 
�ل�سورة �ملرت�ّسخة يف �ل�سعر 
)�متازت  فقد  �لفل�سطيني، 
عامة  �لفل�سطيني  �سورة 
كانت  فردية  باإيجابيتها، 
جماعية،  �أو  �ل�سورة  هذه 
�ل�سمود  على  و�قت�رصت 

و�ختفت  و�لثورة  و�لن�سال 
�سورة �لفل�سطيني �ملتخاذل 
و�لرجعي و�لعميل و�خلائن( ، 
ولعّل ذلك ما يف�رص ��ستعانة 
�ملنا�رصة )باأخيل(، فرغم �أن 
هذ� �لبطل �بتعد عن ميد�ن 
�ل�سوت  �أن  �إّل  �ملعركة، 
�لوطني كان �أكرث من �ل�سوت 
�مليد�ن  �إىل  فخرج  �لفردي، 
هو  وذلك  فرو�سيته،  و�أبرز 
�ل�سعر  يف  �لفل�سطيني  �ساأن 
يف  يذوب  فهو  �لو�قع،  ويف 
ويعيد  �لأ�سطوري  �لرمز 

جت�سيد جتربته.

بروميثيو�س:   4-

�أن  �ل�ساعر  يريد  وعندما 
�غتيال  رمزية  عن  يتحدث 
يجد  ل  �لفل�سطيني،  �لُعمق 
�أ�سطورة  من  تعبرًي�  �أكرث 
�رصق  �لذي  )بروميثيو�س( 
ومنحها  �لآلهة  من  �لنار 
�أن  ي�ستطيع  كي  لالإن�سان، 
�ملعرفة  دروب  يف  يدخل 
يعاقب  لكن  و�حل�سارة، 
جبل  �أعلى  يف  يقّيد  باأن 
كبده،  لينه�س  �لن�رص  وياأتي 
و�لن�رص  تتجدد  �لكبد  فتظل 
معاناة  لتبقى  نه�سها،  يعاود 
 – و�سار  بروميثيو�س، 
للمعرفة  رمًز�  هكذ�- 
ت�سّور  وق�سته  و�لت�سحية، 
حماولت �لإق�ساء و�لغتيال 
�أ�سو�ت  لها  تتعر�س  �لتي 
�لتغيري و�لتمرد �أو �لدفاع عن 
�جلميلة.  و�لقيم  �لإن�سانية 
عند  �ملنا�رصة  يتوقف 
لأ�سطورة  �لرمزية  �لأبعاد 
يف  فين�سدها  )بروميثيو�س(، 

ق�سيدة )يتوهج كنعان(: 

حنانيِك يا حارًة يف 
اخلليل

يقنٌي على تَلٍّة �سرقوا 
قلبه،

جبٌل قرب قريتنا ويطل 
على البحر،

والبحر ميٌت يفا�سل 
، زلزاله الأبدَيّ

واأحجاره مرمٌر،
وا�ساألوا الربملان البعيْد

بروميثيو�س  ��سم  يغيب 
وحت�رص  �لتوظيف  هذ�  يف 
وذلك  �لأ�سطورة،  يف  مهمته 
�إىل  �ل�ساعر  عودة  لأن 
�لأ�سطورة كانت عودة ذكية، 
ول  وروحها  عمقها  تاأخذ 
و�أ�سماء  بظاهرها  تكتفي 
�سخ�سياتها، فاملهم لي�س هو 
�حل�سور �ل�سكلي/ �لظاهري 
لالأ�سطورة، ولكن هو �لتماهي 
يف جوهرها، و�ل�ستفادة من 
و�إحالتها  �لدللية  �أبعادها 
قر�ءة  )�إن  ثم  �لرمزية، 
تتحقق  ل  �لأ�سطوري  �لرمز 
ملرجعه  مطابقته  يف 
��ستقالله  �أو  �لأ�سطوري 
فح�سب عنه، و�إمنا يف قدرته 
هموم  ��ستيعاب  على  كذلك 
ومقا�سدها  �لفردية  �لذ�ت 
يف  و�لفنية  �لأيديولوجية 
وحر�ئقه  �لو�قع  خ�سم 
�لهموم  وهي   ، وت�سّدعاته( 
��ستطاع  �لتي  و�ملقا�سد 
يخت�رصها  �أن  بروميتيو�س 
عرب  �ل�ساعر-  -ح�سب 
ومعاناته  �مل�رصوق  قلبه 
قلب  هو  كما  �ملتو��سلة، 
وطنه،           ومعاناة  �لفل�سطيني 
�ل�سخ�سية  تتجاوز  وهنا 
�لأ�سطورية بُعدها �ملاألوف، 

وتعانق �أبعاًد� جديدة.
يجد �لباحث مالمح كثرية يف 
�لأدبية  �لتوظيفات  خمتلف 
لهذه �ل�سخ�سية �لأ�سطورية، 
قد  و�ل�سعر�ء  )�لرو�ة  و�إن 
ن�سبو� �إىل بروميثيو�س �سارق 
�لنار �سفات عديدة و�أعطو� 
فل�سفًيا  معنى  �لأ�سطورة 
بهم  و�نتهى  و�أخالقًيا، 
بروميتيو�س  جعل  �إىل  �لأمر 
�لذي  �لإن�ساين  للفكر  رمًز� 
يتطلّع �إىل �حلرية و�ملعرفة( 
�ملادي  �لأمل  ويو�جه   ،
�لإن�سان/  لأجل  و�ملعنوي 

�ملنا�رصة  و�إّن  �ملعرفة، 
بع�س  �إىل  بالتلميح  �كتفى 
عنا�رص �لأ�سطورة �ليونانية، 
للقارئ  �لتاأويل  جمال  وفتح 
ت�سكيل  يف  م�ساهًما  ليجعله 
بالبحث  �ل�سعري  �لن�س 
�لأ�سطوري  مرجعه  يف 
وم�ستوى �لتفاعل بني �ل�سعر 
�لرمز  لأّن  و�لأ�سطورة، 
�لن�س،  ج�سد  يف  توّغل  قد 
وغاب �لختالف بني �لذ�كرة 
�لتماهي  وتتحقق  و�لر�هن 
�ملادي  �لأمل  �إن  و�لتوّحد. 
�ل�سخ�سية  �أ�ساب  �لذي 
�لذي  �لأمل  هو  �لأ�سطورية 
�ملقاوم،  �لفل�سطيني  ي�سيب 
بروميثيو�س  مغامرة  و�إّن 
هي  لالإن�سان  �لنار  باإعطائه 
ومتجددة  متو��سلة  مغامرة 
فاملثقف  �لإن�سان،  عند 
�لنور  ومينح  �ملعرفة  يعطي 
وقد  و�لوطن،  لالإن�سان 
و�لإق�ساء،  للح�سار  يتعر�س 
للت�سفية  يتعر�س  قد  بل 
تنه�س  وهكذ�  �جل�سدية، 
�لكبد  هذه  كبده، مبا حتويه 
من �إيحاء�ت مادية ومعنوية، 
�لجتماعي  �لقهر  رغم  لكن 
فاإّن  �ل�سيا�سي،  و�حل�سار 
�ل�سوت �لثقايف يبقى مرتفًعا 
وحما�سة  حر�رة  �أكرث  ويكون 
ظل  يف  يرتفع  عندما 
�ل�سوت  هذ�  لأّن  �لحتالل، 
وعطر  �لذ�كرة  وهج  يعانق 
�لأر�س، فيزد�د غليان �لكلمة 
تكون  �أن  و)طبيعي  و�لأر�س، 
فل�سطني  �سعر  يف  �لأر�س 
�أية  من  غلياًنا  �أكرث  �ملقاوم 
تخطر  �أن  ميكن  مو�سوعة 
تكوين  �أّن  ذلك  �لبال،  على 
�لفل�سطينية  �ل�سخ�سية 
يبتعد  �أن  ميكن  ل  �ملقاومة 
و�متد�د  ومالمح  معنى  عن 
من  جزء  كل  يف  �لأر�س 
فالأر�س  �لإن�ساين،  �لتكوين 
هي �لفل�سطيني و�لفل�سطيني 

هو �لأر�س(. 

يف اخلتام

�ملنا�رصة  �ساعرنا  �أن  رغم 
توظيف  يف  بعيًد�  يذهب  مل 
�لأ�ساطري  وروؤى  جماليات 
�كتفى  و�إمنا  �ليونانية، 
�حلفاظ  مع  فقط،  ببع�سها 
وعدم  �ل�سعرية  �لقيمة  على 
يف  �لأ�سطوري  �ل�ستح�سار 
�لوظيفة،  �أو  �ل�سم  م�ستوى 
�لنزياح  تقنية  يعتمد  حيث 
�لأ�سطورة  تغرّي  �لتي 
�حلد�ثة  تنطلق  �لأ�سلية. 
�ملنا�رصة  عند  �ل�سعرية 
للموروث  عميق  فهم  من 
متلّكه  مع  و�لآخر(  )�لأنا 
�ملختلفة،  جو�نبه  و�إدر�ك 
خ�سو�سيات  �إلبا�سه  ثم 
�أ�سئلة  على  تتفتح  جديدة، 
يف  ت�سقط  �أن  دون  �لر�هن 
ويف  �ملبا�رصة.  �أو  �لتقرير 
�ليوناين  للموروث  توظيفه 
متاأرجحة  �لأ�سطورة  جعل 
�ل�سامل  �حل�سور  بني 
تناول  مع  �لق�سيدة  يف 
وبني  �ملختلفة،  عنا�رصها 
بع�س  يف  �جلزئي  �حل�سور 
ببع�س  و�لتلميح  �لق�سائد 
مع  �لأ�سطورية،  �لعنا�رص 
كي  �لقر�ءة  جمال  ترك 
�لدللت  �إجناز  يف  ت�سهم 
و�لقب�س على �لأبعاد �خلفية 
لأن  �لأ�سطوري  للتوظيف 
ذلك هو جوهر �لكلمة، فهي 
تعتمد �لظالل �ل�سحرية غري 
للقر�ءة-  يتاأكد  �ملاألوفة. 
مرة �أخرى- �أن �ملنا�رصة ل 
ينقل حرفًيا �لأ�ساطري، و�إمنا 
ثم  وجوهرها،  روحها  ينقل 
�أو  وتغيريه،  حتويره  ينجز 
لنقل �إنه ينجز لعبه �لفني مع 

�لأ�سطورة..

مالحظة:للدر��سة مر�جع
بوعديلة-جامعة  د-وليد 

�سكيكدة 
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

اكت�صاف »املن�صاأ الأ�صلي« لل�صرطان!
اإنهم   »Salford« جامعة  علماء  قال 
اأنها  يُعتقد  التي  املن�شاأ«  »خلية  اكت�شفوا 
وت�شمح  ال�رسطان  اأنواع  جميع  حتفز 

بانت�شار املر�ص.
واأظهرت الختبارات اأن هذه اخللية تنفجر 
الأورام  خللق  الزومبي«،  »ت�شبه  حالة  يف 
العلماء  وو�شف  القاتل  املر�ص  وحتفيز 
على  العثور  عملية  ي�شبه  باأنه  اكت�شفاهم 
التي  النتائج  ولكن  ق�ص«.  كومة  يف  »اإبرة 
ميكن اأن تعيد كتابة الكتب الدرا�شية الطبية 
العلجات  تنهي  قد  ال�رسطان،  منو  حول 

احلالية، مثل العلج الكيميائي.
معد  لي�شانتي،  مايكل  الربوفي�شور،  وقال 
 Frontiers« الدرا�شة املن�شورة يف جملة
عن  العلماء  »يتحدث   :»in Oncology
تعود  ميتة  خليا  ت�شببه  الذي  ال�رسطان 
)خليا  عليها  يطلق  ما  اأو  احلياة،  اإىل 
خلية  تنف�شل  اأخرى،  وبعبارة  الزومبي(. 
املن�شاأ عن املحيط وتندثر، م�شببة تكاثر 

اخلليا اخلبيثة وخلق الأورام«.
العلج  اأنواع  بع�ص  اأن  من  لي�شانتي  وحذر 
اخلليا  ي�شجع  اأن  ميكن  الكيميائي 
ما  اأكرب،  ب�شكل  التكاثر  على  اجلذعية 

الدرا�شة،  ويف  الأورام  منو  يف  ي�شاعد  قد 
الثدي  اأورام  من  عينتني  الباحثون  فح�ص 
الب�رسية، وا�شتخدموا علمات الفلور�شنت 
لعزل اخلليا الأكرث ن�شاطا، املاأخوذة من 

العينات يف املخترب.
التي  اخلليا،  من  �شئيلة  ن�شبة  وكانت 

�رسطانية  جذعية  خليا  الآن  اأ�شبحت 
ن�شطة )eCSCs (، ذات طاقة اأكرب بكثري 
من غريها. بالإ�شافة اإىل قدرتها على خلق 
الورم، وم�شتويات عالية من النت�شار ومن 
للخليا  ميكن  كيف  حاليا  الوا�شح  غري 
وهي  الهرم،  حالة  من  تخرج  اأن  املارقة 

بال�شيخوخة جتعل اخلليا  عملية مرتبطة 
وتوقف  »تتجمد«  لـ  نهايتها  من  تقرتب 
هذه  اأن  يعتقدون  الباحثني  ولكن  التكاثر 
الأك�شدة  م�شادات  ت�شتخدم  قد  اخلليا 
لإطلق  اخلليا،  قوة  اأي  وامليتوكوندريا، 

عملية الهجوم.

فوائد »الق�صطة« العجيبة!

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

اأكد علماء من جامعة اإ�شبيلية فائدة 
 Annona« اأوراق �شجرة الق�شطة

muricata« يف التخفيف من 
اأعرا�ص مر�ص الفيربوميغاليا )اأمل 

ع�شلي ليفي يتف�شى يف اجل�شم( 
وخا�شة الآلم املزمنة والكتئاب 

والقلق.
واأ�شار العلماء الإ�شبانيون اإىل 

اخلوا�ص العلجية ملغلي اأوراق هذه 
الفاكهة ال�شتوائية يف قمع الآثار 

اجلانبية املزعجة، بعد درا�شة 
ا�شتمرت �شهرا كامل على فئران 

التجارب.
وقد تو�شل اخلرباء، من خلل هذه 

التجربة، اإىل اجلرعة املثالية من 
مغلي اأوراق الق�شطة، يف اإيقاف 

الآلم والأعرا�ص اجلانبية ملر�ص 
الفيربوميغاليا، وهم الآن يف املراحل 

التح�شريية لإجراء التجارب 
ال�رسيرية على الب�رس.

ويذكر العلماء اأن فوائد هذه ال�شجرة 
مل يتم التعرف عليها فجاأة، فقد 

ا�شتخدمت ثمار واأوراق الق�شطة يف 
الطب ال�شعبي لدى بلدان املنطقة 
ال�شتوائية والن�شف اجلنوبي للكرة 

الأر�شية، وعوجلت بها عدة اأمرا�ص 
كالإ�شهال والقرحة وال�شلع والزحار 

وغريها.
ونوه الباحثون اإىل اخل�شائ�ص 

العلجية التي مت التاأكد منها علميا. 
فاأوراق �شجرة الق�شطة حتتوي على 

مواد غذائية تقوي جهاز املناعة 
وتقلل خطر الإ�شابة باأي اأنواع من 

العدوى. كما اأنها تقلل من خطر 
الإ�شابة باللتهابات وخا�شة املتعلقة 

بالتهاب املفا�شل. 

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل علج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�ص الأمرا�ص الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ص )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خلل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ص، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خلل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خلله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ص  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ص  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خلل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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�آخر َمن مات ِمن �ل�سحابة و�لتابعني

• اآخر من مات من ال�صحابة الع�رشة املب�رشين 
باجلنة: �صعد بن اأبي وقا�ص ر�صي اهلل عنه، تويف 

باملدينة �صنة 55 هجرية.
• اآخر من مات من ال�صحابة الذين �صهدوا غزوة 

بدر: اأبو اليرَ�رشرَ كعب بن عمرو الأن�صاري ر�صي اهلل 
عنه، تويف باملدينة �صنة 55 هجرية.

• اآخر من مات من اأمهات املوؤمنني زوجات النبي 
عليه ال�صالة وال�صالم: اأم �صلمة املخزومية ر�صي 

اهلل عنها، توفت باملدينة �صنة 62 هجرية.
• اآخر من مات من ال�صحابة الذين �صهدوا بيعة 

العقبة: جابر بن عبد اهلل الأن�صاري ر�صي اهلل 
عنهما، تويف �صنة 78 هجرية.

• اآخر من مات من ال�صحابة اأهل بيعة الر�صوان: 
يث ر�صي اهلل عنه، تويف يف مكة �صنة  عمرو بن ُحررَ

85 هجرية.
• اآخر من مات من ال�صحابة الذين �صلرَّوا القبلتني: 

عبد اهلل بن بُ�رشرْ املازين ر�صي اهلل عنه، تويف 
بال�صام �صنة 88 هجرية.

• اآخر ال�صحابة موتاً باملدينة ممن لهم رواية كثرية 
عن النبي عليه ال�صالة وال�صالم: �صهل بن �صعد 

ال�صاعدي ر�صي اهلل عنهما، تويف �صنة 88 هجرية.
• اآخر ال�صحابة موتاً باملدينة ممن راأى النبي 

عليه ال�صالة وال�صالم يف �صغره: حممود بن الربيع 
اخلزرجي ر�صي اهلل عنه، تويف �صنة 99 هجرية.

• اآخر من مات من ال�صحابة املكرثين من 
احلديث: اأن�ص بن مالك الأن�صاري ر�صي اهلل عنه 
خادم النبي عليه ال�صالة وال�صالم، مات بالب�رشة 

�صنة 93 هجرية.
• اآخر ال�صحابة موتاً بالإجماع: اأبو الطفيل عامر 

بن واثلة الليثي ر�صي اهلل عنه، تويف يف مكة �صنة 
110 هجرية.

• اآخر من راأى علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل عنه 
من التابعني احلفاظ املكرثين من احلديث: اأبو 
اإ�صحاق ال�صبيعي الهمداين، تويف يف الكوفة �صنة 

129 هجرية، يف اآخر عهد الدولة الأموية.
• اآخر من راأى علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل 

ري  عنه من التابعني مطلقاً: عبد امللك بن ُعمرَ
الكويف، املتوفى �صنة 136 هجرية، يف عهد الدولة 

العبا�صية.
ن مات ِمن التابعني احلفاظ املكرثين من  • اآخر مرَ
رواية احلديث: �صليمان بن مهران الأعم�ص، تويف 

�صنة 148 هجرية.
ةرَ الكويف  ِليفرَ لرَُف بن خرَ • اآخر التابعني موتاً خرَ

ر، تويف �صنة 181 هجرية وقد جاوز عمره  املعمرَّ
املائة، اأخرب عن نف�صه اأنه راأى ال�صحابي عمرو 

بن ُحريث وعمره �صبع �صنوات؛ ولهذا عده بع�صهم 
اآخر التابعني موتاً، وقيل: مل يثبت اأنه راأى عمرو بن 

حريث، واهلل اأعلم.  

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة امل�صلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�صل الأ�صول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�صتدل بن�صه، وبظاهره ويعترب 
ال�صنة تبيانا له. ال�صنة النبوية: اأما ال�صنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�صري يف فهمها على ما �صار عليه 

ال�صلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�صنة لت�صمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�صة، ويجعل من قبيل ال�صنة 
كذلك فتاوى ال�صحابة، وفتاوى كبار 
التابعني الآخذين عنهم، ك�صعيد بن 

امل�صيب، وحممد بن �صهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�صبعة.عمل 
اأهل املدينة: من الأ�صول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�صادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�صم الإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�صمني: ق�صم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�صاألة 

الأذان، وم�صاألة ال�صاع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رشوات، وغري ذلك من 
امل�صائل التي طريقها النقل وات�صل 
العمل بها يف املدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�صم نقل من طريق الآحاد، 
اأو ما اأدركوه بالإ�صتنباط والإجتهاد، 
وهذا ل فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�صري منه اإىل 
ما ع�صده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�صائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. الإجماع: لعل مالكا اأكرث 
الأئمة الأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �صاهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

5 حقائق عن م�سلمي �أوروبا 
وفقا لآخر الدرا�صات، ميثل امل�صلمون اأقلية يف اأوروبا بن�صبة تقرتب من 5% من عدد ال�صكان، اإل اأن هناك عدة دول اأوروبية ترتفع بها 

تلك الن�صبة.
ون�رش معهد »بيو« الأمريكي لالأبحاث، اأول اأم�ص الأربعاء 29 نوفمرب ، درا�صة تناول فيها حقائق خم�ص عن ن�صبة امل�صلمني يف اأوروبا، التي 
تتزايد مبعدل �رشيع، حيث بلغت ن�صبة وجودهم 4.9% حتى عام 2016 وقد اأدى هذا التحول الدميغرايف بالفعل اإىل ا�صطرابات �صيا�صية 
واجتماعية يف العديد من البلدان الأوروبية، وخا�صة عقب و�صول ماليني طالبي اللجوء موؤخرا، وكثري منهم م�صلمون ففي النتخابات 
الأخرية يف فرن�صا واأملانيا، كان و�صول املهاجرين اإىل تلك البلدان- ول �صيما امل�صلمون منهم- من اأهم الق�صايا وبا�صتخدام اأحدث 

التقديرات ال�صكانية للمعهد، هناك 5 حقائق عن عدد وتكوين ال�صكان امل�صلمني يف اأوروبا:

امل�سلمني من  الأكرب  العدد  فيها  اأوروبية  دول  ثالث   1-
 فرن�صا واأملانيا لديهما اأكرب عدد من ال�صكان امل�صلمني يف اأوروبا )28 دولة ع�صو يف الحتاد الأوروبي بالإ�صافة اإىل الرنويج و�صوي�رشا( 
ففي منت�صف عام 2016، كان هناك 5.7 مليون م�صلم يف فرن�صا )8.8% من �صكان البالد( و5 ماليني م�صلم يف اأملانيا 6.1%وتعد قرب�ص 
هي الدولة الأوروبية التي ي�صكل فيها امل�صلمون اأكرب ن�صبة من ال�صكان، حيث ي�صكل امل�صلمون البالغ عددهم 300 األف م�صلم يف اجلزيرة 
حوايل ربع �صكانها )25.4%(، ومعظمهم من القبار�صة الأتراك ذوي اجلذور العميقة يف البالد، فهم اأبعد ما يكون من اعتبارهم من الذين 

و�صلوا قرب�ص اأخريا كمهاجرين.

اأوروبا يف  امل�سلمني  م�ستقبل   2-
اإىل  العقود املقبلة، فمن منت�صف عام 2010  النمو يف  و�صت�صتمر يف  ب�صكل مطرد  اأوروبا  �صكان  ازدادت ح�صة امل�صلمني من جمموع 
منت�صف عام 2016 وحده، ارتفعت ح�صة امل�صلمني يف اأوروبا اأكرث من نقطة مئوية واحدة، من 3.8% اإىل 4.9% )من 19.5 مليون اإىل 
25.8 مليون( وبحلول عام 2050، ميكن اأن يزيد ن�صيب �صكان القارة العجوز من امل�صلمني اأكرث من ال�صعف، لي�صل اإىل 11.2% اأو اأكرث، 
فاإن عدد  دائم،  ب�صكل  الهجرة امل�صتقبلية  ا�صتقرار  اأوروبا.  وحتى يف حالة عدم  اإىل  بها  الهجرة امل�صموح  يتوقف على مقدار  وهذا 
ال�صكان امل�صلمني ل يزال يف ارتفاع تقدر ن�صبته بـ 7.4%، وذلك ب�صبب ازدياد ن�صبة ال�صباب وارتفاع معدلت اخل�صوبة للمقيمني امل�صلمني 

احلاليني يف اأوروبا.

العجوز القارة  يف  امل�سلمني  اأعمار  متو�سط   3-
وفقا لآخر اإح�صاء ل�صكان اأوروبا لعام 2016، وجد اأن امل�صلمني هم اأ�صغر �صنا بكثري ولديهم اأطفال اأكرث من الأوروبيني الآخرين، ويبلغ 
متو�صط العمر للم�صلمني يف جميع اأنحاء اأوروبا  30.4عاما، اأي اأ�صغر من متو�صط الأوروبيني الآخرين بـ 13 عاما، حيث بلغ متو�صط 

عمر الأوروبي »غري امل�صلم« 43.8 عاما.
وبالنظر اإىل ذلك بطريقة اأخرى، جند اأن ن�صف امل�صلمني يف اأوروبا حتت �صن الـ 30 عاما، مقارنة بـ 32% من غري امل�صلمني يف اأوروبا، 
من املتوقع اأن يبلغ متو�صط اإجناب الن�صاء امل�صلمات يف اأوروبا اإىل طفلني، وذلك اأكرث من متو�صط  اإجناب الن�صاء غري امل�صلمات وهو 

طفل واحد.

اأوروبا يف  امل�سلمني  منو  عوامل   4-
بني منت�صف عام 2010 ومنت�صف عام 2016، كانت الهجرة اأكرب عامل يدفع منو ال�صكان امل�صلمني يف اأوروبا، حيث و�صل ما يقدر بنحو 
2.5 مليون م�صلم اإىل اأوروبا لأ�صباب اأخرى غري اللجوء، مثل العمل اأو الدرا�صة فيما ح�صل حوايل 1.3 مليون م�صلم على حق اللجوء، مما 
ي�صمح لهم بالبقاء يف اأوروبا، بينما غادر اأوروبا نحو ربع مليون م�صلم خالل هذه الفرتة وجاء النمو الطبيعي ثاين عوامل تزايد امل�صلمني 
الأوروبيني، فقد كان هناك 2.9 مليون  حالة ولدة خالل هذه الفرتة، اإ�صافة اإىل انخفا�ص عدد الوفيات، بينما ياأتي التحول الديني 

عامال ثالثا.

م�سلميها اإىل  اأوروبا  نظرة   5-
تتباين وجهات نظر امل�صلمني تباينا وا�صعا يف البلدان الأوروبية، فقد وجد ا�صتطالع راأي  اأجراه معهد »بيو« لالأبحاث عام 2016 يف 
10 دول اأوروبية، اأن الآراء ال�صلبية حول امل�صلمني �صادت يف �رشق اأوروبا وجنوبها بينما اأعطى غالبية امل�صاركني يف اململكة املتحدة 
واأملانيا وفرن�صا وال�صويد وهولندا امل�صلمني ت�صنيفا اإيجابيا وترتبط الآراء حول امل�صلمني بالأيديولوجية، يف حني اأن 47% من الأملان 
ينتمون �صيا�صيا لكتالت ميينية، يعطي امل�صلمني ت�صنيفا غري اإيجابي،  بينما 17% فقط من الي�صاريني الأملان فعلوا ذلك. وازدادت الفجوة 

بني اآراء الي�صار واليمني فيما يخ�ص امل�صلمني نحو 30 نقطة مئوية يف اإيطاليا واليونان.
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فاخرة دفع  رباعية  تطلق   "Lincoln"

 "Lincoln" �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
الأخري  اأجنلو�س  لو�س  معر�س  يف 
�ضيارات  من  اجلديد  منوذجها 
الدفع  رباعية   "Aviator"

الفاخرة.
ع�رشي،  بت�ضميم  ال�ضيارة  وجاءت 

فيه مالمح من �ضيارات "جاغوار" 
رباعية الدفع اجلديدة، مع احلفاظ 
تتميز  "Lincoln" التي  على روح 

ب�ضبك عري�س للواجهة الأمامية.
مبق�ضورة   "Aviator" وزودت 
وجمهزة  ركاب،  ل�ضتة  تت�ضع  كبرية 

مك�ضوة  ومريحة  وا�ضعة  مبقاعد 
بعنا�رش  ومزينة  اجللود،  باأفخم 
الكروم واخل�ضب الفاخر، و�ضا�ضات 
�ضوت  مكرب  و28  باللم�س،  تعمل 

عايل اجلودة.
كماء جاءت املركبة باأنظمة فريدة 

ت�ضاعد مالكها على ت�ضغيلها اأو حتى 
قفلها وفتحها والتحكم بالكثري من 
يف  خا�س  تطبيق  عرب  خ�ضائ�ضها 
الهاتف الذكي، بالإ�ضافة اإىل علبة 
مراحل،   10 بـ  اأوتوماتيكية  �رشعة 

وحمرك بعزم 400 ح�ضان.

 "Murano" تعرف على
اجلديدة كليا من "ني�سان"

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

موؤخرا  ني�ضان  �رشكة  طرحت 
منوذجها اجلديد من �ضيارات 
اأوفر  الكرو�س   "Murano"
 "Murano" ال�ضهرية وجاءت
اجلديدة بتغريات كبرية طالت 
اأكرث  اأ�ضبح  الذي  الهيكل 
الت�ضميم  بف�ضل  ع�رشية 
الأمامي،  لل�ضبك  املميز 
التي  الفريدة  وامل�ضابيح 
 ،LED تقنيات  اأدخلت عليها 
مبقا�س  الريا�ضية  والعجالت 

18 اإن�ضا.
هذه  مق�ضورة  اأ�ضبحت  كما 
ال�ضيارة اأو�ضع وزودت مبقاعد 

مريحة مك�ضوة باأفخم اجللود، 
تتو�ضطها  قيادة  وواجهة 
باأنظمة  للتحكم  كبرية  �ضا�ضة 
بروؤية  وت�ضمح  املولتيميديا 
املواقع  حتديد  خرائط 
الكامريات  من  وال�ضور 

الأمامية واخللفية.
املركبة  هذه  ني�ضان  وزودت 
باأنظمة اأمان ممتازة وو�ضادات 
الركاب،  جلميع  هوائية  اأمان 
اأ�ضطوانات   6 بـ  وحمركات 
وعلب  ح�ضانا،   264 بعزم 
ب�ضت  اأوتوماتيكية  �رشعة 

مراحل.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�ضالح  ال�ضيارات  ت�ضتخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�ضكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  الأمريكية  الدفاع 
ال�ضيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل و�ضولها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ضتكون 
ترددات  ي�ضتخدم  خا�س  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�ضارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�ضيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�ضيارات، �ضيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�ضال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�ضيارات، ما �ضيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ضاهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�ضختني من 
التقنية، واحدة مبجال �ضغري ميتد 
بو�ضع  ي�ضمح  ما  مرت،  خلم�ضني 
اجلهاز يف �ضندوق �ضيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �ضابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�ضخة  هدف  و�ضيكون 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�ضع  هو 
العامة املتعر�ضة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�س املدنيني.
اإرهابي ب�ضيارة  وقد ت�ضبب هجوم 
يف تورونتو بكندا الأ�ضبوع املا�ضي 
واإ�ضابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�ضا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�ش مايباخ S560؟

فاخرة مك�سوفة  �سيارة  "بنتلي" تطلق 

ميكنها  ل  ال�ضينية  ال�رشكات 
بب�ضاطة اأن تكبح نف�ضها عن اإغراء 
الغرب،  �ضيارات  ت�ضاميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�ضها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�ضيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�ضني.
حيث تظهر �ضور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ضتطلق  ال�رشكة  باأن  ال�ضينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �ضيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  جاكوار 
امل�ضابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التفا�ضيل، 
لكن و�ضائل الإعالم ال�ضينية تتوقع 
باأن ال�ضيارة �ضت�ضمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�ضميمها 
�ضينجدو  تد�ضينها يف معر�س  يتم 
�ضينطلق  والذي   2018 لل�ضيارات 

يف 7 �ضبتمرب.

عقب 21 �ضنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�ضن�رشي  ت�ضميم  باإعادة  اأخريا 
الرائدة للجيل الثالث، مع احلفاظ 
الهادئ  الأيقوين  ال�ضكل  على 
اأ�ضا�ضاتها  وحتديث  لل�ضيارة 
وقتنا  ينا�ضب  ملا  ومن�ضتها 

احلايل.
فقط  ن�ضخة   50 �ضت�ضنع  تويوتا 

�ضهر،  كل  الفاخرة  ال�ضيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�ضف عن 
قرب  عن  ال�ضيارة  تفا�ضيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�ضها 

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�ضع  ال�ضيارة 
الكال�ضيكي،  اخلارجي  ت�ضميمها 
ويف مق�ضورتها الفريدة من نوعها، 

خ�ضبية  زخرفات  ا�ضتخدام  مع 
مثري  وت�ضميم  الداخل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�س الأبواب ونظام 
�ضوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  اأوديو 
اخلارجي  ال�ضوت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�ضني يف املق�ضورة 
و�ضتائر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�ضو�ضية.

�ضن�رشي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ل 
اجلديدة يبداأ �ضعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �ضعودي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�ضيد�س مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�ضيارة حمجوزة حتى  على 

القادم.

�رشكة  ا�ضتعر�ضت 
�ضيارة  موؤخرا  بنتلي 
 "Continental GT"
يف  غاية  مك�ضوف  بهيكل 
ال�ضيارة  وجاءت  الأناقة 
يحمل  بت�ضميم  اجلديدة 
طابع مركبات بنتلي الفاخرة 
الدائرية  مب�ضابيحها 
وواجهتها الأمامية العري�ضة، 
ينطوي  ب�ضقف  وزودت 

داخل  ليختفي  اأوتوماتيكيا 
الهيكل، ف�ضال عن مق�ضورة 
اجللود  اأنواع  باأفخم  مك�ضوة 
من  وعنا�رش  والأخ�ضاب 

الكروم.
اجلبار  الأداء  وي�ضمن 
 12 بـ  حمرك  ال�ضيارة  لهذه 
اأ�ضطوانة، و�ضعة 6.0 لرتات، 
ي�ضتهلك  ح�ضانا،   635 بعزم 
14 لرتا من الوقود لكل 100 

ال�ضيارة، وي�ضل  كلم تقطعها 
بها ل�رشعة 333 كلم/�ضاعة، 
اإىل   0 من  ت�ضارعها  ويزيد 
غ�ضون  يف  كلم/�ضاعة   100

3.8 ثانية فقط.
كما اأتت هذه املركبة بنظام 
فيه  تتحكم  هوائي  تعليق 
متطورة،  اإلكرتونية  منظومة 
ف�ضال عن اأقوى نظام مكابح 
حتى  بنتلي  �ضيارات  �ضهدته 

ريا�ضية  وعجالت  اليوم، 
وتوفر  اإن�ضا   21 مبقا�س 
من  العديد  ال�ضيارة  هذه 
و�ضائل الرفاهية للم�ضتخدم، 
املمتازة  ال�ضوت  كاأنظمة 
املدعومة بـ 18 مكرب �ضوت 
املزودة  مريحة  ومقاعد 
وتربيد  تدفئة  باأنظمة 
وتدليك للراكب. اأما �ضعرها، 

فبلغ 173 األف يورو.
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»�سام�سونغ« تطلق اأول هواتفها 
بكامريا اأمامية متحركة!

املهتمة   »ice universe« قناة  ذكرت 
تطّور  �سام�سونغ  �رشكة  اأن  التقنية  ب�سوؤون 
 »Pop-up« بكامريا  املزودة  هواتفها  اأول 

اأمامية.
والفريد يف الهاتف الذي قد يطلق عليه ا�سم 
الأمامية  كامرياته  اأن  هو   »Galaxy A90«
عند  منه  وتخرج  الهيكل،  داخل  �ستو�سع 
احلاجة ل�ستخدامها فقط، ما جعل ال�سا�سة 
ميتة،  م�ساحات  اأو  ثقوب  اأي  من  تخلو 
الواجهة  لتعر�ض �سورها على كامل م�ساحة 

الأمامية.
تاأتي  فقد  للهاتف،  الأ�سا�سية  الكامريا  اأما 
التقاط  من  �سيمكنها  ما  عد�سات،  باأربع 
ظروف  يف  الدقة  عالية  وفيديوهات  �سور 
الكامريا  ميزة  ظهرت  ال�سعيفة  الإ�ساءة 
هواتف  يف  مرة  لأول  املتحركة  الأمامية 
ظهرت  التي   »BBK»و  »Vivo NEX«
اأواخر العام الفائت، ولقت ا�ستح�سانا كبريا 
من امل�ستخدمني كونها وفرت م�ساحات اأكرب 

على �سا�سات اأجهزتهم.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�س 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�س
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�س ل�شماعات 
الراأ�س.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�س.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

كيفية تفعيل و�سع التاأمني يف 
نظام الت�سغيل اأندرويد باي

نظام  من  التا�سع  الإ�سدار  يحمل 
 Android باي  اأندرويد  الت�سغيل 
امليزات  من  رائعة  جمموعة   Pie  9.0
اجلديدة لهواتف اأندرويد، بالإ�سافة اإىل 
الت�سميم،  بع�ض التحديثات املميزة يف 
ومع ذلك فاإن اإحدى اأهم ميزات التاأمني 
اجلديدة يف نظام الت�سغيل اأندرويد باي 
يحمل  جديد  تاأمني  لو�سع  دعمه  هي 

.Lockdown Mode ا�سم
 Lockdown التاأمني  و�سع  يتيح 
اخلا�سة  بياناتهم  حماية  للم�ستخدمني 
لهم  امل�رشح  الغري  الأ�سخا�ض  من 
بالو�سول اأو الل�سو�ض اأو حتى امل�سوؤولني 
عن تنفيذ القانون، حيث اأنه يعمل على 
�سا�سة  على  الإ�سعارات  ظهور  اإيقاف 
الهاتف واإيقاف ت�سغيل اأدوات ا�ست�سعار 
على  التعرف  وميزة  الأ�سابع،  ب�سمات 
ال�سوت  على  التعرف  وميزات  الوجوه، 
عند ت�سغيله ليجعل من امل�ستحيل اإلغاء 
حماية  م�ستوى  لزيادة  الهاتف،  قفل 

بياناتك.
التاأمني  و�سع  اأن  من  الرغم  على 
م�ستخدماً  يكون  ل  قد   Lockdown
جداً  املهم  من  ولكن  يومي،  ب�سكل 
حلدوث  حت�سباً  تفعيله  كيفية  معرفة 
خ�سو�سيتك  يهدد  طاريء  �سيء  اأي 

وبياناتك الهامة على الهاتف.
 Lockdown كيفية تفعيل و�سع التاأمني

Mode على هواتف اأندرويد:
يعمل  هاتفك  اأن  من  تتاأكد  اأن  يجب 
الت�سغيل  نظام  من  اإ�سدار  باأحدث 
الذي  التا�سع  الإ�سدار  وهو  اأندرويد 
 Android باي  اأندرويد  ا�سم  يحمل 
الو�سع-  هذا  من  لال�ستفادة   9.0  Pie

الت�سغيل  لذلك حتقق من حتديث نظام 
اخلطوات  اتبع  ثم  جهازك،  على  اأوًل 

التالية:
Settings انتقل اإىل الإعدادات•

واملوقع  الأمان  تبويب  على  •ا�سغط 
Security & Location

خيار  اإىل  ت�سل  حتى  لالأ�سفل  •مرر 
 Lock التاأمني  �سا�سة  تف�سيالت 

screen preferences
املوجود  التبديل  زر  على  ا�سغط  •ثم 
 Show التاأمني  خيار  عر�ض  بجوار 

lockdown option
التاأمني  و�سع  ا�ستخدام  كيفية 
الت�سغيل  نظام  يف   Lockdown

اأندرويد باي:
مبجرد تفعيل هذا الو�سع، �سيتم اإ�سافة 
اإيقاف  خيارات  اإىل   Lockdown زر 
الت�سغيل Power Off و اإعادة الت�سغيل 
 Screenshot و لقطة �سا�سة Restart
عند  تظهر  التي  القائمة  يف  املوجودة 
ال�سغط على زر الت�سغيل كما هو وا�سح 

يف ال�سورة التالية:

ما   Lockdown و�سع  تن�سيط  عند 
عليك �سوى التايل:

•ال�سغط مع ال�ستمرار على زر ت�سغيل 
هاتف اأندرويد

•ا�سغط على اأيقونة Lockdown من 
�سيذهب  وبعدها  �ستظهر  التي  القائمة 
القفل  �سا�سة  اإىل  الفور  على  هاتفك 
حتى  الإ�سعارات  جميع  اإخفاء  و�سيتم 
رمز  با�ستخدام  الهاتف  قفل  اإلغاء  يتم 

املرور

ت�سريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ض  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�سفات  �سياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�سل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  الأ�سواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�سوائي  و�سول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ض  من  كما 
بدقة  العد�سة  ثنائية  اأ�سا�سية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�سا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�سحن ال�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

اآبل تطلق ن�سخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�سخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�س�ض للحوا�سب 
امل�ستخدمني  جلميع  متاحة  اأ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�سحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�سبح   »Mac« حوا�سب 
نظام الت�سغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�سم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�ستخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأول 

ت�سجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�سمي 
دخوله عرب ح�ساب »Apple ID«، واتباع 
الإر�سادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�سبه ال�سخ�سي.
الن�سخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�سري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�سغيل ال�سابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�ستخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح الرئي�ض اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �سويت�ض. اإل اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�سرقة اأموال 
اأ�سحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.



�شدد مواطني مدينة احلجرية 100كلم عن مقر 
والية ورقلة ، على �رضورة تدخل جاد من طرف 
الدين  نور  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير 
بدوي من اأجل تقدمي رئي�س دائرة احلجرية بورقلة 
تو�شيحات  لتقدمي  القانونية  امل�شاءالت  اأمام 
التي  املحلية  التنمية  لواقع  الكبري  التعرث  حول 
ناهيك   ، التنموي  التخلف  براثن  يف  تتخبط 
الرتاكمات  معاجلة  يف  حقيقية  اإرادة  غياب  عن 
بقطاعات ال�شحة ، الرتبية ، الفالحة ، ال�شغل ، 
ناهيك عن التماطل غري املربر يف ربط القرى و 
املدا�رض مبختلف املرافق اخلدماتية وال�شبكات 
ال�رضورية ، وهو االأمر الذي �شاهم ب�شكل كبري يف 
تاأجيج غليان اجلبهة االجتماعية املحلية ، حيث 
اأن هذا الو�شع  بات ينذر بانفجار الو�شع ، وهو 
االأمر الذي يتنافى مع توجيهات وتعليمات وايل 

ورقلة عبد القادر جالوي ب�شفته امل�شوؤول االأول 
على الهيئة التنفيذية ،الرامية لفتح قنوات احلوار 
واحلركة  املدين  املجتمع  جمعيات  مع  البناء 
اجلمعوية واال�شتماع اجلاد الن�شغاالتهم بتطبيق 

مبداأ ح�شب االأولويات واالإمكانات املتاحة  .

اإىل جانب ذلك فقد وجه الرجل االأول تعليمات 
 ، احلجرية  بدائرة  املحلية  لل�شلطات  �شارمة 
الربامج  خمتلف  متابعة  على  ال�شهر  اجل  من 
التنمية لفك العزلة عن قاطني املناطق املعزولة 

والنائية . 

�أحمد باحلاج

على خلفية تعرث بر�مج �حلكومة �لتنموية

غ�ضب �ضد رئي�س دائرة احلجرية بورقلة 
تعالت �الأ�سو�ت �ملطالبة بتدخل جاد من وز�رة �لد�خلية و�جلماعات �ملحلية من �أجل تقدمي رئي�س د�ئرة �حلجرية بورقلة �أمام �مل�ساءالت �لقانونية لتقدمي 

تو�سيحات حول تعرث و�قع �لتنمية �ملحلية ، وهو �الأمر �لذي يتنافى مع توجيهات وتعليمات �حلكومة �ملوجهة لل�سلطات �ملحلية .

تيارت

 8 تخ�ض�ضات 
جديدة يف 

الدخول املهني 
والتعليم  التكوين  مديرية  برجمت 
املهنيني لوالية تيارت فتح 8 تخ�ش�شات 
�شوق  ملتطلبات  ت�شتجيب  جديدة 
ال�شغل تزامنا والدخول املهني لدورة 
االأربعاء  اأم�س  اأعلن  ح�شبما  فرباير، 
زيان  الطيب  واأو�شح  القطاع  مدير 
التخ�ش�شات اجلديدة  اأن هذه  بروجة 

ت�شمل م�شاعد يف ال�شحة 
احليوانية باملعهد الوطني املتخ�ش�س 
بق�رض  والتمهني  املهني  التكوين  يف 
ال�شاللة حيث ينتهي التكوين باحل�شول 
وتخ�ش�س  �شام  تقني  �شهادة  على 
مبركز  الدفيئة  حتت  املحا�شيل 
اأحمد  والتمهني،  املهني  التكوين 
�شبع، مبدرو�شة )�شهادة تقني(  ومتت 
الزيتون  زيت  اإنتاج  تخ�ش�س  برجمة 
مبركز  تقني  �شهادة  على  للح�شول 
اأحممد  والتمهني،  املهني  التكوين 
تخ�ش�س  يف  وتكوين  باحلمادية  منار 
وامل�شربات  امل�رضوبات  حت�شري 
مبركز  ال�شهادة  نف�س  على  للح�شول 
التكوين املهني والتمهني عدة حمداين 

بتيارت ح�شب ذات امل�شدر.

»في�ضبوك« يطلق ميزة انتظرها جميع م�ضتخدميه!

حفل الأو�ضكار �ضيكون دون مقدم لثاين مرة يف تاريخه

�سعيدة 

اإنقاذ اأ�ضرة كاملة من املوت اختناقا

متو�سطة  » عني �حلجل �جلديدة  »

نتائج باهرة  يف املناف�ضة الفكرية ما بني املتو�ضطات 

غليز�ن

�ضكان دوار اأولد عابد يقطعون الطريق 

موؤ�س�سة �لنقل �لبحري للم�سافرين

ترقب فتح ثالث وكالت بغرب الوطن

»اإلغاء  ميزة  اإطالق  عن  في�شبوك  �رضكة  اأعلنت 
ما  انتظارها،  التي طال   ،)unsend( االإر�شال« 
الر�شالة  حذف  على  القدرة  امل�شتخدمني  مينح 
خالل 10 دقائق من اإر�شالها، حتى يف الدرد�شة 
االجتماعية  املواقع  عمالق  وبداأ  اجلماعية. 
اخلريف  يف  اأ�شغر  نطاق  على  امليزة  بطرح 
اأندرويد  اأنظمة  يف  اختربها  حيث  املا�شي، 

وجاءت  وليتوانيا،  وكولومبيا  وبوليفيا  بولندا  يف 
عن  االإبالغ  من  اأ�شهر   7 بعد  االأولية  اخلطوة 
قيام في�شبوك بحذف الر�شائل املر�شلة من قبل 
عدد  اإىل  زوكربريغ،  مارك  التنفيذي،  الرئي�س 
من امل�شتخدمني واالآن، اأ�شبحت امليزة الرائعة 
م�شنجر، على  تطبيق  متاحة جلميع م�شتخدمي 
نظامي iOS واأندرويد. ولكن احلد املتاح حاليا 

حلذف الر�شالة بعد اإر�شالها ي�شل اإىل 10 دقائق، 
وبالتايل لن تكون قادرا على حذف الر�شائل بعد 
الر�شالة،  وعند حذف  اإر�شالها،  فرتة طويلة من 
�شتظهر عالمة يف الدرد�شة تخرب امل�شتخدمني 
الدرد�شة.  من  ُحذفت  الر�شالة  باأن  االآخرين 
ميكن  بل  الن�شو�س،  على  االأمر  يقت�رض  وال 
للم�شتخدمني اأي�شا حذف ال�شور ومقاطع الفيديو 

واأنواع املحتوى االأخرى. وال�شتخدام  والروابط 
الر�شالة  على  با�شتمرار  انقر  امليزة،  هذه 
للجميع«وجتدر  »حذف  خيار  ثم حدد  املر�شلة، 
االإ�شارة اإىل اأن امليزة اأ�شبحت متوفرة يف تطبيق 
اآب موؤخرا، ما منح امل�شتخدمني فر�شة  وات�س 
كبرية لتجنب االإحراج الناجم عن اإر�شال ر�شائل 

عن طريق اخلطاأ.

يف  الرتفيه  رئي�شة  بريك  كاري  قالت 
جوائز  حفل  اإن  )اإيه.بي.�شي(  �شبكة 
ر�شمي  مقدم  له  يكون  لن  االأو�شكار 
فقط  الثانية  للمرة  وذلك  العام  هذا 
بريك،  واأ�شافت  احلفل  تاريخ  يف 
تاأتي  الثالثاء  يوم  ت�رضيحات  يف 
ت�شليم  من  فقط  اأ�شابيع  ثالثة  قبل 

�شناعة  يف  االأرفع  تعد  التي  اجلوائز 
يوم  تنظم  التي  الفعالية  اأن  ال�شينما، 
24 فرباير �شباط �شتتخلى عن مقدم 
جوائز  مبقدمي  و“تكتفي  احلفل 

االأو�شكار“.
لوالت  تابعة  وحدة  و)اإيه.بي.�شي( 
�شنويا  االأو�شكار  حفل  تبث  ديزين 

يف  قرب  عن  وت�شارك  بالتلفزيون 
الكوميدي  املمثل  وكان  البث  تنظيم 
كيفن هارت اعتذر يف دي�شمرب كانون 
االأو�شكار  حفل  تقدمي  عن  االأول 
تغريدات عن  اأن عاودت  بعد  املقبل 
املثليني �شبق واأن كتبها الظهور بقوة 
على االإنرتنت ومل ينظم حفل جوائز 

واحدة  مرة  اإال  مقدم  دون  االأو�شكار 
عاما،   91 منذ  املمتد  تاريخه  يف 
بريك  وقالت   1989 عام  يف  وكانت 
القرار جاء بعد ما و�شفته  اإن اتخاذ 
ان�شحاب  اأعقبت  التي  ”بالفو�شى“ 
هارت وبعد حماولة الإحياء فر�شه يف 

تقدمي احلفل

ب�شعيدة  املدنية  احلماية  عنا�رض  متكن 
عائلة  من  اأ�شخا�س   7 حياة  اإنقاذ  من 
ا�شتن�شاقهم  واحدة من موت حمقق جراء 
علم  ح�شبما  الكربون،  اأك�شيد  اأحادي  لغاز 
الهيئة  هذه  م�شالح  لدى  االأربعاء  اأم�س 
العائلة  اأفراد   تعر�س  قد  و  التنظيمية، 
التي تقيم بحي »ال�شالم 2« مبدينة �شعيدة 
ب�شبب  االختناق  اإىل  الثالثاء  اأم�س  م�شاء 

الكربون  اأك�شيد  اأحادي  لغاز  ا�شتن�شاقهم 
املنبعث من م�شخن احلمام و تدخل اأعوان 
االأ�شخا�س  هوؤالء  الإنقاذ  املدنية  احلماية 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6 �شنوات و44 
ثم  االأولية  اال�شعافات  لهم  قدمت  و  �شنة 
االإ�شت�شفائيتني  املوؤ�ش�شتني  اإىل  نقلهم 
»اأحمد مدغري« و »حمدان بختة« مبدينة 

�شعيدة.

خل�سر بن يو�سف 

ملختلف  الفكرية  امل�شابقات  اإطار  يف 
على  ت�رضف  التي  التعليمية  االأطوار 
 ، الرتبية  مديرية  �شنة  كل  تنظيمها 
احت�شنت ثانوية بن ناعة ال�شعيد  م�شابقة 
عرفت  والتي   « املتو�شطات  بني  ما   «

وتناف�شا  ية  نِدّ االأوىل  الت�شفوية  اأدوارها 
كبريين بني جنباء متو�شطتي عني احلجل 
عن  واأ�شفرت   03 رقم  والقاعدة  اجلديدة 
تاأهل متو�شطة عني احلجل اجلديدة باأوالد 
�شويب  اإىل الدور القادم اأين ظفر بنقاطها 
اأبناء اجلديدة مبجموع نقاط 79.5 مقابل 

53.5  للقاعدة اجلديدة رقم 03  

قام، ليلة اأول اأم�س �شكان دوار اوالد عابد ببلدية 
احلمادنة بغلق الطريق الوطني رقم 04 يف املحور 
الرابط بني بلديتهم اإىل عا�شمة الوالية غليزان 
م�شتوى  على  امنية  ممهالت  بتن�شيب  للمطالبة 
خرجة  يف  الطريق  �شدوا  املحتجون  الدوار 
اأعقبت اإ�شابة احد ال�شكان يف حادث مرور الذي 
اإن  الغا�شبون  وقال  لديهم  ا�شتنكار  خلف موجة 
ل�شد  وقائية  اإجراءات  باتخاذ  ملزمة  ال�شلطات 

و�شع  خالل  من  الطرق  اإرهاب  وجه  يف  الباب 
ممهالت يف غياب ممرات علوية عابرة جلانبي 
االأمنية  ال�شلطات  تدخلت  وقد  الوطني  الطريق 
والبلدية  الدائرة  رئي�س  يتقدمها  واالإدارية 
لفك  باحلمادنة  الوطني  الدرك  فرقة  ورئي�س 
االإجراءات  اتخاذ  انتظار  االحتجاج  يف  �شفرة 

الالزمة حلل املع�شلة املرورية.
ق  م

البحري  للنقل  الوطنية  املوؤ�ش�شة  تعتزم 
من  بكل  وكاالت  ثالث  فتح  للم�شافرين 
الغزوات )تلم�شان( وعني متو�شنت ووهران 
ح�شبما  بالزبائن،  اأف�شل  تكفل  اأجل  من 
للموؤ�ش�شة  اجلهوية  املديرية  من  علم 
قريبا  �شيتم  ال�شدد  هذا  ويف  بوهران 
قبالة  الواقعة  الغزوات  وكالتي  فتح  اإعادة 

املديرية  لطلب  جت�شيدا  وذلك  امليناء 
البحري  للنقل  الوطنية  للموؤ�ش�شة  العامة 
متو�شنت  عني  مدينة  وو�شط  للم�شافرين 
للزبائن  املتزايد  الطلب  تلبية  �شياق  يف 
وهران  غاية  اإىل  ينتقلون  كانوا  الذين 
لذات  اجلهوية  املديرة  ذكرته  ح�شبما 

املوؤ�ش�شة، عمارية زروايل.
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�ت�ساالت �جلز�ئر

حملة حت�ضي�ضية 
باملدار�س احتفال 

باليوم العاملي 
لالإنرتنت الآمن 

اأم�س  من  ابتداء  اجلزائر«  »ات�شاالت  تنظم 
االربعاء حملة وطنية حت�شي�شية لفائدة تالميذ 
»اليوم  بـ  احتفاال  هذا  و  االبتدائية  املدار�س 
اأجل  من  وذلك  االآمن«  لالأنرتنت  العاملي 
يف  اأمانا«  »اأكرث  ب�شكل  االأنرتنت  ا�شتخدام 
البيان  وقال  للموؤ�ش�شة  بيان  ح�شب  اجلزائر، 
هذه  خالل  من  و  اجلزائر  »ات�شاالت  بان 
احلملة الوطنية »ت�شتهدف املوؤ�ش�شات الرتبوية 
اأجل تكثيف اجلهود  االأمور وذلك  من  واأولياء 
الإيجاد اآليات عمل فعالة لقاعدة توعوية �شاملة 
جلميع م�شتخدمي و�شائل التوا�شل االجتماعي 
مبنافع  لتعريفهم  عامة  ب�شفة  واالأنرتنت 
وم�شار  هذا التطور التقني«، م�شرية اىل انها 
التالميذ  مع  التوا�شل  عملية  ت�شهيل  وبهدف 
تقدم  الفيديوهات  �شل�شلة من  باإطالق  »قامت 
�شهلة  بلغة  لالأنرتنت،  اآمن  ال�شتخدام  ن�شائح 
»ن�شائح  ا�شم  كرتوين حتت  ب�شكل  و  ب�شيطة  و 
ابحار  عملية  �شمان  اأجل  من  موجهة  اأمني« 

اآمنة يف االأنرتنت«.
هذا  يف  اجلزائر«  »ات�شاالت  موؤ�ش�شة  ولفتت 
من  اأخرى  مرة  »جت�شد  انها  اىل  ال�شياق 
املواطنة  قيم  ال�شل�شلة  لهذه  ابتكارها  خالل 
عزميتها  كذا  و  املوؤ�ش�شة  بها  تتحلى  التي 
عامل  لولوج  التالميذ  لت�شجيع  الدائمة 
داعية  االت�شال«،  و  االإعالم  تكنولوجيات 
موقعها  زيارة  اإىل  املعلومات  من  وملزيد 
www.algerietelecom. االلكرتوين:  

عرب  الويب  م�شت�شاري  مع  التوا�شل  اأو   ،dz
على  اجلزائر  الت�شاالت  الر�شمية  ال�شفحة 
www.facebook.com/ الفاي�شبوك: 

 ./algerietelecomgroupe

�ضفرية كندا يف 
�ضيافة بو�ضارب

�شكل مو�شوع واقع واآفاق العالقات اجلزائرية-
الكندية �شيما يف �شقها التعاون الربملاين حمور 
املجل�س  رئي�س  بني  االأربعاء،  اأم�س  لقاء، 
ال�شعبي الوطني، معاذ بو�شارب، و�شفرية كندا 
ما  ح�شب  ماكوالغ،  باتري�شيا  اجلزائر،  لدى 
اأي�شا  التطرق  مت  وقد  للمجل�س  بيان  به  اأفاد 
م�شتوى  »رفع  �رضورة  اإىل  اللقاء  هذا  خالل 
يف  اال�شتثمار  وت�شجيع  االقت�شادية  التبادالت 
والتعليم  التكوين  دعم  مع  ندية  �رضاكة  اإطار 
بيان  به  اأفاد  ما  ح�شب  التكنولوجيات«،  ونقل 

للمجل�س.
وفاة الفنان عزالدين  
ال�ضلفي اإثر �ضكتة قلبية

اأعلن اأم�س عن وفاة الفنان عزالدين ال�شلفي 
اإثر �شكتة قلبية مفاجئة اأملت به،وهو 

املعروف بلونه الغنائي املميز الذي اأك�شبه 
�شهرة وا�شعة ،و ا�شتهر الراحل باأغنيته 

»�شوف احلقرة �شوف »التي ت�شببت يف دخوله 
ال�شجن و عدد اآخر من االأعمال اأبرزها ما 
اأداه يف رثاء والدته رحمها اهلل التي ر�شخت 

ا�شمه كعالمة مميزة يف اأغنية الراي . 
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