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�س3وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوؤكد:

لن ن�صلم اأي جزائري للحاكمة يف اخلارج

رئي�س اجلمعية الولئية الأن�صار للم�صتثمرين الفالحني بورقلة لـ"الو�صط "

50 هكتارا لكل م�صتثمر و الوايل ي�صرف على االنطالق

�س4

 �س6

 تعيني اأحمد �صودار 
 على راأ�ص  جممع 

ات�صاالت اجلزائر  

LPA يف خرجة المت�صا�ص غ�صب العا�صميني على ت�صريح

زوخ يك�سف عن خمطط توزيع 40 �ألف �سكن
 �س7

�س17

�صوت نواب املجل�س ال�صعبي الوطني يوم اأم�س، بالإجماع على م�صروع قانون الإجراءات 
اجلزائية، و�صط امتناع الأر�صيدي والأفافا�س عن الت�صويت.

الدكتور املغربي �صكري ا�صماعيل 

 جماليات الن�ص تكمن
  يف العالقة التفاعلية 
بني مق�صديات املنتج 

�س13والن�ص والقارئ

�س3

�س4

�س24

.     اأحزاب

.     اإ�صتهالك

.     اإقت�صاد

  حوادث

.    اأكد الطيب لوح 
باأن اجلزائر لن ت�صلم اأي 

جزائري يحاكم يف اخلارج 
حتى واإن ارتكب جرمية 

يف اأي دولة من العامل، 
حيث �صيتم حماكمته يف 

الداخل بعد اأن تت�صلم 
ملفه من الدولة املعنية 
بتلك اجلرمية، يف حني 

ك�صف عن حت�صري الوزارة 
لقانون متعلق باجلرمية 

اللكرتونية.

الأمني العام لالأفالن جمال ولد عبا�س :

 وحـــــــده الرئيــــ�ص من
  يف�صل يف قرار تر�صحه
 لـــــرئا�صـــــــيات  2019 

اجلزائريون 
ي�صتهلكون  

2.2 تريليون 
من امل�صروبات

 وزير املالية ال�صابق 
بن خلفة عبد الرحمن

اقت�صاد اخلدمات جمال 
وجب اال�صتثمار فيه

 الت�صكيلة بدت تائهة يف التكتل
 الدفاعي وغياب التن�صيط الهجومي

مــــــــاجـــــر يــــوا�صــــــل 
الـــ�صقــــــوط واإيـــــران 
تعّري عيوب اخلــــ�صر



تبادل املدرب الوطني رابح ماجر رفقة نظريه الربتغايل 
اأقم�صة  الإيراين  املنتخب  مدرب  كريو�ش  كارلو�ش 
املباراة  انطالق  قبل  وذلك  بينهما  فيما  املنتخبني 
اأين  اأم�ش،  اأول  البلدين  ت�صكيلتي  جمعت  التي  الودية 
بتبادل  وقام  تغيري مالب�ش اخل�رض  كريو�ش غرف  زار 

القمي�صني موقعني من طرفهما تذكارا بني الرجلني.
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اجلزائريون ي�ستهلكون  2.2 تريليون من امل�سروبات

الأول  الوزير  لدى  الدولة  كاتب  قال 
�صابقا  والح�صائيات  لال�صت�رضاف 
ب�صري م�صيطفى الثالثاء املا�صي من 
الغذائي  ال�صلوك  باأن  �صطيف  ولية 
وقد  مقلق  ب�صكل  يتطور  للجزائريني 
لع�رضة  ال�صحية  الو�صعية  من  يفاقم 
وي�صتدعي  جزائرية  عائلة  ماليني 
الو�صية  ال�صلطات  من  عاجال  تدخال 
يقظة  لإحداث  املدين  واملجتمع 

�صحية يف الو�صط الجتماعي  .
الأدوار  ندوة   يف  م�صيطفى  واأ�صاف 
 - الثقافية  للن�صاطات  العالجية 
الثقافة  دار  طرف  من  املنظمة 
وايل  ال�صيد  ورعاية  بومدين  هواري 
التغذية  اح�صائيات  باأن   – الولية 
اأمرا�ش  تف�صي  على  ت�صجع  باجلزائر 
وال�صكري  الأطفال  و�صط  ال�صمنة 
ال�صقف  لم�صت  لأنها  وال�رضطانات 
  : �صنويا  اجلزائريون  ي�صتهلك  حيث 
2200 مليون لرت من امل�رضوبات  و 8 
مليون طن من احلبوب و 1.6 مليون 

حليب  لرت  مليار   5 و  ال�صكر  من  طن 
موؤ�رض  ت�صارع  اىل  اأدى  الذي  ال�صيء 
الأمرا�ش  وتف�صي  الغذاء  ا�صترياد 
ا�صترياد  فاتورة  بلغت  املزمنة بحيث 
مليار   7.5 �صقف   2017 العام  الغذاء 
دولر وارتفع رقم مر�صى ال�صكري اىل 
4 مليون �صخ�ش ومر�صى ال�رضطانات 
ال�صمنة  ومر�صى  مليون  ن�صف  اىل 
وهو  طفل  مليون  اىل  الأطفال  و�صط 
مارفع فاتورة العالج لبع�ش الأمرا�ش 
اىل �صقف 100 مليون �صنتيم للمري�ش 

الواحد �صنويا .
مرحلة  لتجاوز  املمكنة  احللول  وعن 
تفاقم اأمرا�ش الع�رض دعا كاتب الدولة 
وطنية  منظومة  اإطالق  اىل  الأ�صبق 
ا�صتحداث  وظيفتها  ال�صحية  لليقظة 
ال�صارات  ل�صتباق  جناعة  اأكرث  �صبل 
اآفاق  اجلزائريني  �صحة  وا�صت�رضاف 
باحلوار  العالج  مثل    2050  –  2030
والفن والتمثيل والن�صاطات الثقافية . 
والطريق اىل ذلك – ي�صيف م�صيطفى 

– يكون  بال�صتثمار يف قاعدة ) درهم 
اأي   ) عالج  قنطار  من  خري  وقاية 
ال�صليمة  بالأمناط  اجلزائريني  توعية 
�صلم  على  لي�ش  احلياة  ملمار�صة 
التفكري وال�صلوك وحدهما ولكن على 
احلالت  من  والتعاطي  الغذاء  �صعيد 

ومنها  اأي�صا  املجتمع  يف  اخلا�صة 
 50 حاليا  مت�ش  التي  التوحد  حالت 
ثم  الوطني  امل�صتوى  على  طفل  األف 
والعاقات  والقلق  النطواء  حالت 
مليون   4.5 تعني  والتي  املختلفة 

ن�صمة من خمتلف الأعمار .

تيبازة

تدمري 12 "كازما" 
للإرهابيني

ماجر وكريو�ش 
يتبادلن الأقم�سة

عملية  واإثر  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
ك�صفت  بتيبازة/ن.ع.1،  ومت�صيط  بحث 
ال�صعبي،  الوطني  للجي�ش  مفرزة  ودمرت 
 )12( ع�رضة  اإثني   ،2018 مار�ش   27 يوم 
يف  ت�صتعمل  ومعدات  لالإرهابيني  خمباأ 
اأخرى،  واأغرا�ش  املتفجرات  �صناعة 
الوطني  الدرك  عنا�رض  اأوقف  حني  يف 
للجماعات  ب�صكيكدة/ن.ع.5، عن�رض دعم 

الإرهابية.

وفاة 06 اأ�شخا�س يف مكان احلوادث

2280 تدخل للحماية املدنية يف 24 �ساعة
اإىل   27 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
اإىل غاية �صبيحة  مار�ش 2018   28
)اأي  الثامنة  ال�صاعة  على  اأم�ش 
الأخرية( �صجلت  �صاعة  خالل 24  
 2280 املدنية  احلماية  وحدات 
خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل 
تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن  من 
طرف  من   ال�صتغـاثة  مكاملات 
املواطنني، هذه التدخالت �صملت 
احلماية  اأن�صطة  جمالت  خمتلف 
بحوادث  املتعلقة  �صواء  املدنية 
املرور، احلوادث املنزلية، الإجالء 
ال�صحي اإخمــاد احلرائق و الأجهزة 
على هذا النحو �صجلت  الأمنية. 
عدة حوادث مرور منها 03 ت�صببت 
مكان  يف  اأ�صخا�ش   06 وفاة  يف 

اآخرين   08 اإ�صابة  و  احلوادث 
مت  اخلطورة  متفاوتة  بجروح 
اإ�صعافهم يف عني املكان ثم نقلهم 
اإىل خمتلف امل�صالح الإ�صت�صفائية 
من طرف م�صالح احلماية املدنية، 
م�صتوى  على  �صجلت  ح�صيلة  اأثقل 

اأ�صخا�ش   05 بوفاة  اليزي  ولية 
على  بجروح  اآخرين   02 اإ�صابة  و 
الوزن  من  �صيارتني  ا�صطدام  اثر 
اخلفيف على الطريق الوطني رقم 
03 على بعد 100كلم من مدينة عني 

امنا�ش.

حلّت اجلزائر فى املرتبة الثالثة عربياً من حيث التعر�ش 
لهجمات اإلكرتونية وفقاً للخارطة اللحظية لكا�صرب�صكي 
بعد ال�صعودية والإمارات، وت�صنف اجلزائر دائماً �صمن 
الدول الأكرث ت�رضراً من الهجمات الإلكرتونية، وو�صعت 
ت�صنيف  حتت  اأفريقية  ال�صمال  الدولة  كا�صرب�صكي 
اأن %44  اإىل  العام املا�صي، م�صرية  الأكرث خطورة فى 
عرب  هجمات  واجهوا  اجلزائريني  امل�صتخدمني  من 

النرتنت وهي الن�صبة الأعلى عاملياً.
اجلرائم  اأكرث  من  واحدة  الإلكرتونية  اجلرائم  وتعد 
الأعمال،  موؤ�ص�صات  على  تاأثرياً  القت�صادية 
الفدية  فريو�ش  هاجم  حيث   2017 عام  خالل 
م�صتوى  على  ال�رضكات  اخلبيث WannaCry اَلف 
قدرت  خ�صائر  فى  مت�صبباً  العامل  حول  دولة   150

مبليارات الدولرات.

اجلزائر ثالث دولة عربية 
الأكرث تعر�سًا للهجمات 

الإلكرتونية
بتلم�شان والأغواط و باتنة

توقيف 4 جمرمني يحوزون اأ�سلحة
الوطني  الدرك  عنا�رض  اأوقف 
و�صبطوا  جمرمني   )04( اأربعة 
اأ�صلحة نارية وكمية من  اأربعة )04( 
تلم�صان/ن.ع.2  من  بكل  الذخرية 
وباتنة/ن.ع.5،  والأغواط/ن.ع.4 
غري  مهاجرا   )37( توقيف  مت  فيما 
بكل  خمتلفة  جن�صيات  من  �رضعي 

من تلم�صان واأدرار.

ا�صتغلّت اجلماهري اجلزائرية مباراة املنتخب الوطني 
راية  بتعلق  وقامت  بالنم�صا  اإيران  اأمام  خا�صها  التي 
اجلمهورية  رئي�ش  تدخل  خاللها  من  تنا�صد  كبرية 
اجلزائرية  الكرة  اإنقاذ  اأجل  من  بوتفليقة  عبدالعزيز 
الهاوية  نحو  بها  ي�صريون  الذين  الأ�صخا�ش  من 
ويريدون حتطيمها ح�صبهم، حيث �صمت الالفتة �صور 
خري الدين زط�صي رئي�ش الفاف، الناخب الوطني رابح 

ماجر ووزير ال�صباب والريا�صة الهادي ولد علي.

اأنـــــــــــ�سار اخلــــــ�سر 
يطالبون  بوتفليقة 

بالـــتــــــــــــدخــــــــــــل

البويرة

�سرطة تيبازة تتربع بالدمال�سدود مملوءة وال�سكان عط�سى
الأمطار  �صاهمت 
تهاطلت  التي  املعتربة 
الفارط  ال�صبوع  طيلة 
يف  البويرة  ولية  على 
ال�صدود  من�صوب  اإرتفاع 
ت�صمها  التي  الثالثة 
�صيء  وهو  عالية  بن�صب 
احلال  بطبيعة  اإيجابي 
يف  ما  الأغرب  ولكن   ،
هذه  رغم  اأنه  الأمر 
املعتربة  املائية  الرثوة 
�صتى  يف  ال�صكان  ليزال 

يعانون  النائية  املناطق 
المرين من اأزمة عط�ش 
خانقة حتى يف عز ف�صل 
الكثريون  دفع  ما  ال�صتاء 
�صن  اإىل  مرات  عدة 
احتجاجية  حركات 
و�صفوه  مبا  تنديدا 
الكاذبة  الوعود  ب�صيا�صة 
ال�صلطات  من  املنتهجة 
التي توؤكد يف كل مرة عن 
تغطية كافة اإقليم الولية 
احليوية  املادة  بهذه 

ونحن  خا�صة  ال�رضورية 
احلر  ف�صل  على  مقبلني 

اإليها  احلاجة  تزداد  اأين 
ب�صكل كبري .

العمل  �صيا�صة  اإطار  يف 
من  املنتهجة  اجلواري 
العليا  القيادة  طرف 
لالأمن الوطني، و احياءا 
للتربع  املغاربي  لليوم 
ولية  امن  نظم  بالدم، 
تيبازة حملة للتربع بالدم 
مقرات  م�صتوى  على 
ابتداءامن  ال�رضطة 
 2018 /03 /27 تاريخ:
على  العملية  انطلقت 
الطبي  املركز  م�صتوى 
ولية  باأمن  الجتماعي 

بالتن�صيق  وذلك  تيبازة، 
ال�صحة  مديرية  مع  
واملركز  تيبازة  لولية 
الدم  حلقن  الولئي 
املبادرة  هذه  بتيبازة 
واجلوارية  الإن�صانية 
ت�صامنية  اإلتفاتة  هي 
خاللها  من  ت�صعى 
لالأمن  العامة  املديرية 
تر�صيخ  اإىل  الوطني 
ثقافة ال�رضطة اجلوارية 
م�صاعدة  على  احلاثة 
خالل  من  الآخرين، 

اإنقاذ حياة املر�صى، كما 
الإن�صانية  القيم  تعك�ش 

الأمن  ملنت�صبي  والنبيلة 
الوطني . اأ.م
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وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوؤكد:

»لن ن�سلم اأي جزائري للحاكمة يف اخلارج«
عزازقة علي

�أم�س خالل  يوم  �لأختام  �لعدل حافظ  و�أو�ضح وزير 
م�رشوعي  على  للربملان،  �ل�ضفلى  �لغرفة  م�ضادقة 
قانون �لإجر�ء�ت �جلز�ئية، و معاجلة �ملعطيات ذ�ت 
�لطابع �ل�ضخ�ضي، على �لتو�يل باأن �لتفاقية �ملربمة 
بني �جلز�ئر وفرن�ضا يف �ملجال �لق�ضائي، مت حتيينها 
عليها  �لم�ضاء  مت  قدمية  باتفاقية  مرتبطة  لكونها 
ل�ضالح  و�أكرث  �أكرث  حت�ضينها  على  للعمل   ،1963 �ضنة 
�لبلدين، ويف ذ�ت �ل�ضياق و�ضف لوح �لتعاون �لفرن�ضي 
�جلز�ئري يف �ملجال �لق�ضائي باملمتاز و�لذي ي�ضري 
�تفاقيات  يخ�س  فيما  ود�ئما  �أح�ضن.  �إىل  من ح�ضن 
�لعد�لة،  قطاع  �أخرى يف  ودول  �جلز�ئر  بني  �لتعاون 
�ضيتم  �تفاقيات   3 وجود  عن  �حلكومة  ممثل  �أف�ضح 
جمال  يف  وهذ�  عدة،  دول  مع  حتقيقها  على  �لعمل 
�جلز�ئي، و�ملدين �لتجاري، وجمال ت�ضليم �ملجرمني، 
�أين مت �لتفاق مع فرن�ضا يف �ملجال �جلز�ئي، يف حني 
للتوقيع  �أخرين  �رشكاء  �يجاد  على  �لعمل  �أن  ينتظر 

على �تفاقيات يف هذ� �ملجال و�ملجالني �لأخريني.

ويف �ضياق �أخر ك�ضف حمدثنا عن عزم �حلكومة ممثلة 
بوز�رة �لعدل على �لتح�ضري لقانون متعلق باجلرمية 
للمناق�ضة حتت قبة مبنى زيغود  �للكرتونية وطرحه 
وهذ�  �جلمهورية،  رئي�س  من  بطلب  وهذ�  يو�ضف، 
�حل�ضا�س  �ملجال  هذ�  يف  �جلر�ئم  تز�يد  ب�ضبب 
على  و�لتحري�س  بالإرهاب  �ملتعلقة  تلك  خا�ضة 
�لعنف ح�ضب تعبريه، موؤكد� يف �لأخري بان هذ� �لنوع 
من �جلرمية يحتاج �إىل تعاون دويل للحد من تو�ضعه 

و�نت�ضاره يف دول �لعامل.
طيب  �لأختام  حافظ  �لعدل  وزير  �عترب  �لأخري  ويف 
�مل�ضادق  �جلز�ئية  لالإجر�ء�ت  �ملعدل  �لقانون  لوح 
يهدف  باأنه  للربملان،  �ل�ضفلى  �لغرفة  قبل  من  عليه 
بعد  �جتماعيا  عليهم  �ملحكوم  �إدماج  �إعادة  �إىل 
تاأديتهم فرتة عقوبتهم، وكذ� ت�ضهيل متهنهم وحماية 
حقوقهم ورد �لعتبار و�لكر�ه �لبدين، �أما بخ�ضو�س 
قانون حماية �لأ�ضخا�س �لطبيعيني يف جمال معاجلة 
�ملعطيات ذ�ت �لطابع �ل�ضخ�ضي، فاأبرز باأنه يهدف 
�ل�ضخ�ضية  �لبيانات  �إىل  �لولوج  ل�ضبط وحتديد نظام 
�ملت�ضارع  �لتطور  مع  �ضيما  باجلز�ئر،  للمو�طنني 

للتكنولوجيا �خلا�ضة يف هذ� �ملجال.

اأكد الطيب لوح باأن اجلزائر لن ت�سلم اأي جزائري يحاكم يف اخلارج حتى واإن ارتكب جرمية يف اأي دولة من العامل، حيث �سيتم حماكمته يف الداخل بعد اأن تت�سلم 
ملفه من الدولة املعنية بتلك اجلرمية، يف حني م�سف عن حت�سري الوزارة لقانون متعلق باجلرمية اللكرتونية.

يف ظل امتناع الأفافا�س والأر�سيدي عن الت�سويت:

الت�سويت بالإجماع على قانون الإجراءات اجلزائية

الأمني العام لالأفالن جمال ولد عبا�س :

وحده الرئي�س من يف�سل يف قرار تر�سحه لرئا�سيات  2019

�ل�ضعبي  �ملجل�س  نو�ب  �ضوت 
على  بالإجماع  �أم�س،  يوم  �لوطني 
م�رشوع قانون �لإجر�ء�ت �جلز�ئية، 
و�ضط �متناع �لأر�ضيدي و�لأفافا�س 

عن �لت�ضويت.
�مل�رشوع �لقانوين �لذي مت �لت�ضويت 
زيغود  مبنى  قبة  حتت  بنعم  عليه 
�أو  تعديل  �أي  ي�ضهد  مل  يو�ضف 
�ملعار�ضة  نو�ب  قبل  مقرتحات من 
يف  عليه،  بنعم  جلهم  �ضوت  �لذين 
�لقانون  �أن  على  منهم  �لبع�س  �أكد 
للمو�طنني  كثرية  باإيجابيات  جاء 

ولقطاع �لعد�لة ب�ضكل عام، وت�ضمن  
م�رشوع �لقانون ح�رش �لكر�ه �لبدين 
دون  و�جلنايات  �جلنح  مو�د  يف 
�حلب�س  مدد  وتقلي�س  �ملخالفات، 
بالنق�س  �لطهن  يقف  كما  فيه. 
ذ�ت  و�عطي  �لبدين،  �لكر�ه  تنفيذ 
على  لال�ضخا�س  �حلق  �لقانون 
حمتوى �لق�ضيمة رقم 2  من �ضحيفة 
ذ�ت  ت�ضمن  �لق�ضائية، كما  �ضو�بق 
�خلا�ضة  معطيات  قاعدة  �لقانون 
مبخالفات  �ملتعلقة  �لعقوبات  عن 

�ملرورية.

نواب ال�سعب ميررون 
قانون معاجلة املعطيات 

ذات الطابع ال�سخ�سي

�لغرفة  نو�ب  �أخرى مرر  جهة  ومن 
�ل�ضفلى للربملان يوم �أم�س بالإجماع 
�لأ�ضخا�س  حماية  قانون  م�رشوع 
معاجلة  جمال  يف  �لطبيعيني 
�ل�ضخ�ضي،  �لطابع  ذ�ت  �ملعطيات 
�لتعديالت  كل  رف�ضو�  �أن  بعد 
�ملعار�ضة  نو�ب  قبل  من  �ملقدمة 

حمتوى  مع  تو�فقها  عدم  بحجة 
�لكتلة  نو�ب  �متناع  �لقانون، وو�ضط 
�لربملانية جلبهة �لقوى �ل�ضرت�كية، 
�لأر�ضيدي  ورف�س  �لعمال،  وحزب 
بالأغلبية  �لت�ضويت  مت  للقانون، 
حماية  م�رشوع  على  �ل�ضاحقة 
جمال  يف  �لطبيعيني  �لأ�ضخا�س 
�لطابع  ذ�ت  �ملعطيات  معاجلة 
فقد  �ل�ضياق  ذ�ت  ويف  �ل�ضخ�ضي، 
�ملقدمة  �لتعديل  �قرت�حات  بلغت 
 4 �إىل  �ملعار�ضة  نو�ب  قبل  من 
منها  �ثنان  رف�س  مت  �قرت�حات 

و�ضحب �أخرين.

توافق بني املعار�سة 
واملوالة يوم اأم�س

و�ل�ضيء �لذي ر�ضدته »�لو�ضط« يوم 
�ملوجود  �لكبري  �لتو�فق  هو  �أم�س، 
على  و�ملو�لة  �ملعار�ضة  نو�ب  بني 
وهذ�  قو�نني،  من  مناق�ضته  مت  ما 
»�لأر�ضيدي«  �متناع  من  بالرغم 
�لعمال«  و«�لأفافا�س« وحتى »حزب 
�أن  �أكدو�  �أنهم  �إل  �لت�ضويت  عن 

�ضتعزز  متريرها  مت  �لتي  �لقو�نني 
حقوق �لن�ضان و�ضتعمل على فر�س 
�أجل  من  �ل�ضلطة  على  �ضغوطات 
جعل  موقف  �ملو�طنني،  حماية 
�لطيب  �لأختام  حافظ  �لعدل  وزير 
خالف  �أي  يوجد  ل  باأنه  يوؤكد  لوح 
بني قطاع �لعد�لة و�لربملان بغرفتيه 
�لأخرى،  �لقطاعات  بع�س  مثل 
�لنو�ب  ح�ضور  �ن  �ل�ضارة  وجتدر 
كان كثيفا رغم كرثة �لتغيبات خالل 

مناق�ضة ن�ضو�س �لقو�نني.
عزازقة علي

رد �لأمني �لعام لالأفالن على �لذين 
دولر  مليار  �لألف  عن  يت�ضاءلون 
ذهبت  �أين  دولر  مليار  800�ألف  �أو 
جت�ضيدها  مت  �لتي  بالإجناز�ت   ،
 ، بوتفليقة  �لرئي�س  مرحلة  �ضمن 
و  كل قطاع  و�لتي هي متج�ضدة يف 
عبا�س  ولد  وحتدث   . ولية  كل  يف 
�خلا�ضة  �للجنة  تن�ضيب  خالل 
�لتي  و  ب�ضياغة �إجناز�ت �لرئي�س 
يف  �لقياد�ت  من  �لعديد  تت�ضمن 
وزر�ء  كل  بينها  من  �لتي  و  �حلزب 
 ، �ل�ضابقني  و  �حلاليني  �لأفالن 
وكذلك �لأمني �لعام للرئا�ضة و ع�ضو 
�للجنة �ملركزية لالأفالن حبة �لعقبي 
بن عمر زرهوين  �لرئي�س  وم�ضت�ضار 
و عدة نو�ب ، عن �إجناز�ت �لرئي�س 
�لفتنة  نار  باإخماد  تعلق  ما  ل�ضيما 
�لتي كانت تعي�ضها �جلز�ئر ، وجتاوز 
�حل�ضار �لذي كانت تعرفه �جلز�ئر ، 
عائد� بالأذهان �ىل �لظرف �ل�ضعب 
�لذي كانت تعي�ضه �جلز�ئر من بينها 

ق�ضية "من يقتل من ".

�ضياغة  بعد  عبا�س  ولد  قال  وبهذ� 
وثيقة �إجناز�ت �لرئي�س �أنه لن نتجه 
�أن  معترب�   ، فارغة  2019باأيدي  �إىل 
للدولة  �لفقري  �لعمود  هو  �لآفالن 
�لآن يف �جلز�ئر  ، ونحن  �جلز�ئرية 
�أن  و  ل�ضيما   ، مرتاحون  �لآن  حلد 
�جلز�ئر هو �لبلد �لوحيد �ملحظوظ 
�لتي  �لعربية  �لدول  بباقي  مقارنة 
و  �ليمن  مثل  �ضعبة  �أو�ضاعا  تعي�س 

�لعر�ق .
يد�فع  كان  �لذي  عبا�س  ولد  ودعا 
بوتفليقة  �لرئي�س  ح�ضيلة  عن 
بالأذهان  �لعودة  �ىل  �لآفالن  رئي�س 
�أين  و  كنا  �أينا  ننظر  كي  �لور�ء  �إىل 
ما  يح�ضبه  �لذي  �ل�ضيء   ، �أ�ضبحنا 

يدفعهم يف �حلزب لقول �حلقيقة .
�ضياغة  جلنة  �أن  قال  عبا�س  ولد 
 199 منذ  �لرئي�س  �إجناز�ت  وثيقة 
ملتابعة  وطنية  هيئة  �ىل  �ضتتحول 
كذلك  م�ضيد�  �لرئي�س،  بر�مج 
�أن  ذكر  بعدما  �لرئي�س  و  بالأفالن 
�ملتو�جد  مانديال  نيل�ضون  حفيد 

لالأفالن  بزيارة  طلب  بتيندوف 
و�ضيح�رش هنا بعد ثالثة �أيام .

�أن  عبا�س  ولد  قال  �آخر  �ضياق  يف 
�ضتنعقد  �لآفالن  �ملركزية  �للجنة 
عملية  من  نهائيا  �لنتهاء  بعد 
�إجناز�ت �لرئي�س، م�ضيفا بعد �إحلاح 
باأنها  موعدها  على  �ل�ضحفيني 
�ضتعقد عندما ننتهي من هذ� �لعمل 

�ضو�ء بعد �أ�ضبوعني �أو بعد �ضهر .
�لذي  �حلزب  �أن  عبا�س  ولد  وقال 
يف  مر�ضح  له  �ضيكون  �لبالد  حرر 
له  �لآفالن �ضيكون  �أن  2019، معقبا 

مر�ضح من �لآفالن .
ويف رده على �أ�ضئلة �ل�ضحافة فيما �إن 
�لرئي�س  �إجناز�ت  كانت عملية جرد 
مبثابة دعوة للعهدة �خلام�ضة ومتى 
عبا�س  ولد  قال   ، عنها  �ضتعلنون 
و  عامل  ر�ه  ربي  �خلام�ضة  "�لعهدة 
�ملتحدث " ، م�ضيفا يف �ضياق �آخر ، 
�أن من �ضيكون مرت�ضح �حلزب ، هو 
م�ضري�   ، �لربنامج  بهذ�  �ضي�ضري  من 
�لعهدة  �لتكلم عن  من  منع  �أنها  �إىل 

�خلام�ضة .
وقال ولد عبا�س د�ئما يف رده على 
�أ�ضئلة تتعلق بالرئا�ضيات و �حلزب و 
�لرئي�س بوتفليقة ، �أن رئي�س �حلزب 
�لعزيز  وعبد   ، عبا�س  ولد  لي�س 
بوتفليقة هو رئي�س �حلزب ، م�ضيفا 
2019عنده  يخ�س  فيما  �لقر�ر  �أن 

هو .
يف�ضلنا  بقي  �أنه  عبا�س  ولد  وقال 
�لفيل   "  ، 14�ضهر�  �لرئا�ضيات  على 
يولد فيها " ، م�ضيفا يف �ضياق �آخر 
�حلكومي  �لتعديل  حول  �ضوؤ�ل  ويف 
�لوزر�ء  و  �حلكومة  رئي�س  تعيني  �أن 
هو من �ضالحيات رئي�س �جلمهورية 
، ومن �ضاء فليعينه  ، رئي�س �حلزب 
نبايع  ونحن  و�ليا  �أو  وزير�  �ضو�ء 

فقط .
زعزعة  �أكرب  �أن  عبا�س  ولد  وقال 
 ،2004 �ضنة  هي  �لأفالن  عرفها 
حيث عرف �لعديد من �لن�ضقاقات 
، باعثا بر�ضائل على �أ�ضا�س �أنه من 
يتميز  �أن  يجب  �ضفوفنا  يف  يكون 

بالإن�ضباط �حلزبي " �لطمع يخ�رش 
�لطبع " على حد قوله .

لنا يف  وقع  ما  �أنه  ولد عبا�س  وقال 
�ضوؤ�ل  يف  م�ضيفا   ، يتكرر  2004لن 
بوتفليقة  �لرئي�س  تر�ضح  حول  �آخر 
�ملتحدث  قال  حيث   ، كحر  ب�ضفته 
كل  رئي�س  �جلمهورية  رئي�س  �أن 
�لأحز�ب ول يحب �أن يحرج �لآخرين 

، فيت�رشح على �أ�ضا�س حر .
رئي�س  ت�رشيحات  حول  �ضوؤ�ل  ويف 
بن  علي  �حلريات  طالئع  حزب 
ميلك  ماز�ل  �أنه  قال  �لذي  فلي�س 

من  قياد�ت  و  منا�ضلني  من  تعاطفا 
بعد  بالقول  عبا�س  ولد  رد  �حلزب 
تنهيدة ق�ضرية " و�هلل ل نحبك ب�ضح 

�للي فالقلب فالقلب " .
م�ضاألة  على  عبا�س  ولد  رد  كما 
بال�ضيناتور  يتعلق  وما  �لتاأديب  جلنة 
بلجنة  له  لعالقة  �أنه   ، زعيم  بن 
و  �لن�ضباط  وجلنة   ، �لن�ضباط  
�لوز�ين  هو  رئي�ضها  لها  �لتاأديب 
حيث   ، عالج  رحلة  يف  هو  وحاليا 

�ضتنعقد ح�ضبه يوم 1�أفريل . 
ع�سام بوربيع 

.     بن فلــــــــيــــ�س ل يـــــــــــــقـــــــلـــقنا  
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وزير املالية ال�سابق بن خلفة عبد الرحمن

اقت�ساد اخلدمات جمال وجب اال�ستثمار فيه
. تاأجيل امل�سائلة حول »من اأين لك هذا » ي�سجع على التوجه نحو البنوك

يحي عواق

اأقر وزير املالية ال�شابق وامل�شت�شار 
االقت�شادي  بن خافة عبد الرحمن 
خالل الندوة ال�شحفية املقامة يوم 
بالعا�شمة  االأورا�شي  بفندق  اأم�س 
اأ�شغال امللتقى  حت�شريا النطالق 
ال�شاحة  »حركية  حول  الدويل 
عقده  املزمع  باجلزائر«  املالية 
يف  �شفاك�س  املعار�س  بق�رص 
الفرتة املمتدة من 03 اإىل غاية 05 
اأفريل 2018 باأن خيار التوجه نحو 
اخلدمات  اقت�شاد  يف  اال�شتثمار 
الرقمنة  جمال  يت�شمن  الذي 
اخلدمات  االت�شال،  وتكنلوجيا 
املقدمة من قبل البنوك العمومية 
هند�شة  اأنواعها،  ب�شتى  واخلا�شة 
منظومة النقديات وكذا التدفقات 
واخلارجية،  الداخلية  املالية 
التطورات  فر�شته  خيار  هو 
االقت�شادية واملالية الدولية  وجب 
على اجلزائر التكيف معها وال�شري 

يف م�شارها.
اجلزائر  اأن  على  بنخلفة  اأكد  كما 
حركية  االأخرية  االآونة  يف  ت�شهد 
االقت�شادي  املجال  يف  كبرية 
التمويل  جمال  ويف  عامة  ب�شفة 
م�شت�شهدا  خا�شة  ب�شفة  والبنوك 
التي  االإ�شالمية  ال�شريفة  بخدمة 
م�شتوى  على  متوفرة  اأ�شبحت 
اإىل جانب خدماتها  البنوك  بع�س 
اأكد  نوافد  �شكل  يف  الكال�شيكية  
بخ�شو�شها املتحدث باأنها �شتقدم 
اإ�شافة كبرية اإىل �شوق املعامالت 
املالية  خا�شة بعدما يتم تعميمها 
م�شتقبال عرب كافة البنوك، معتربا 
االقت�شاد  روافد  من  رافدا  اإياها 

الوطني.
امل�شت�شار  اأكد  اآخر  �شياق  ويف 
باأن  خلفة  بن  االقت�شادي 
لتقلي�س  فر�شة  هو  امللتقى 
الفاعلني  بني  املوجودة  الفجوة 
البنوك  غرار  على  االقت�شاديني 
و�شهر  التاأمينات  وموؤ�ش�شات 
العمل  اأجل  من  اجلهود  هذه 

والبعيد  املتو�شط  املديني  على 
باقت�شاد  للنهو�س  ذلك  يف  �شعيا 
م�شتوين  على  القائم  اخلدمات 
ال�رصف  م�شتوى  تعبريه،  ح�شب 
الزماين وم�شتوى الهيكل امل�شتغل 
االأ�ش�س  اأهم  وهي  اأ�شا�شه  على 
تكثيف  غلى  املتحدث  دعا  التي 
اجلهود من اأجل تطويرها متا�شيا 
والواقع االقت�شادي املعا�س اليوم 

يف �شل العوملة. 
التعليمة  املتحدث  وثمن  هذا 
حمافظ  اأ�شدرها  التي  االأخرية 
لكافة  املوجهة  املركزي  البنك 
والتي  واخلا�شة  العامة  البنوك 
اأين  من   « امل�شائلة  بـتاأجيل  تفيد 
لك هذا« وا�شتقبال اأموال الزبائن 
�شاأنها  من  التي  اخلطوة  وهي 
التوجه  على  الزبائن  ت�شجع  اأن 

باأموالهم للبنوك.
اأحد  �شوؤال  عن  اإجابته  ويف 
ن�شاط  واقع  حول  ال�شحفني 
بن  اأكد  فقد  اجلزائر  بور�شة 
خلفة على اأن ممثلي عن البور�شة 

االأمر   ، امللتقى  يف  �شي�شاركون 
النقا�س  يرثي  اأن  �شاأنه  من  الذي 
يف  البور�شة  ن�شاط  م�شاألة  حول 
م�شيفا  باجلزائر  املالية  ال�شوق 
يف ذات ال�شياق باأن على االقت�شاد 
م�شتوى  اإىل  ي�شل  اأن  اجلزائري 
وهي  والتقدم  النمو  من  معني 
املتحدث  األقاها  التي  امل�شوؤولية 
يف  النا�شطة  الفواعل  كافة  على 
اجلزائرية،  االقت�شادية  ال�شاحة 
اجلزائرية  للبور�شة  يت�شنى  حتي 

لعب الدور املنوط بها

اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر  هذا 
التظاهرة �شت�شهد م�شاركة العديد 
من البنوك وموؤ�ش�شات التاأمني التي 
خدماتها  وتقدمي  بعر�س  �شتقوم 
ثالثة  �شتقام   كما  للمواطنني 
خمت�شني  قبل  من  علمية  ندوات 
الرقمنة،  جمال  يف  للحديث 
والتمويل  االإ�شالمية،  ال�شريفة 
اأن  �شاأنه  من  الذي  االأمر  البنكي 
وبحث  االأفكار  تبادل  يف   ي�شاهم 
تطوير  �شاأنها  من  التي  االأليات 

اقت�شاد اخلدمات يف اجلزائر.

وزبر املالية ال�سابق 
بن خلفة بن 

عبدالرحمان للو�سط:

مرافقة و دعم 
ال�سركات 

مفتاح حتقيق 
التوازنات 

املالية
اأكد وزير املالية ال�شابق بن خلفة 
عبد الرحمن باأن االحتواء املايل 
اقت�شاد  منط  هو  وامل�رصيف 
ي�شتوجب  الذي  الغد   جزائر 
التحكم يف اآلياته و�شلوكياته، حتى 
ولو بلغ �شعر برميل البرتول اأعلى 

مراتبه.
اأقر امل�شت�شار االقت�شادي ووزير 
بن  الرحمن  عبد  ال�شابق  املالية 
على  للو�شط  ت�رصيح  يف  خالفة 
هام�س الندوة ال�شحفية املقامة 
الدويل  امللتقى  الأ�شغال  حت�شريا 
املالية  ال�شاحة  »حركية  حول 
بق�رص  عقده  املزمع  باجلزائر« 
الفرتة  يف  �شفاك�س  املعار�س 
 05 غاية  اإىل   03 من  املمتدة 
باأن االحتواء املايل  اأفريل 2018 
غري  االقت�شاد  وكذا  وامل�رصيف 
االقت�شادي  النمط  هو  املهيكل 
الوقت  ومتطلبات  يتما�شى  الذي 
ال�شياق  ذات  يف  م�شريا  الراهن، 
العاملية  املالية  االأزمة  اأم  على 
قد دفعت بالعديد من الدول نحو 
اخليار  وهو  اخلارجية  اال�شتدانة 
من  العديد  اجلزائر  الذي متتلك 
ح�شب  عنه  تبعدها  املقومات 
مقدمتها  ويف  املتحدث  ذات 

ثروتها الب�رصية الكفئة.
الدولة  توجه  بخ�شو�س  اأما 
ال�شغرية  لل�رصكات  دعم  نحو 
ال�شاحة  النا�شطة يف  واملتو�شطة 
اأكد  فقد  املحلية  االقت�شادية 
خلفة  بن  االقت�شادي  امل�شت�شار 
ال�رصكات  لهذه  الدعم  هذا  باأن 
ن�شيجها  وترقية  ال�شغرية 
يف  يرافقه  واأن  البد  ال�شناعي 
لل�رصكات  دعم  الوقت   نف�س 
اأن  اعتبار  على  الكبرية  الوطنية 
اقت�شاد  تناف�س  التي  ال�رصكات 
�رصكات  هي  اليوم   اجلزائر 
وفق  ال�شري  باأن  م�شيفا  كبرية، 
الكربى  ال�رصكات  دعم  النهجني 
ال�رصكات  كنفها  يف  تن�شط  التي 
�شاأنه  من  واملتو�شطة  ال�شغرية 
النهو�س  من  اجلزائر  ميكن  اأن 

بواقعها االقت�شادي وتدويله.
يحي عواق

�سرح اأم�س حرزيل عبد احلفيظ رئي�س االحتاد الوطني حلماية امل�ستهلك   اأناملر�سى من تكاليف طبية باهظة يقابلها تعوي�س ال 
يتجاوز ربعها و هذا راجع للأ�سعار الع�سوائية التي يتخذها االأطباء حيث اأن مدونة اأ�سعار الفحو�سات الطبية والعمليات اجلراحية 

مل تتغري منذ 1985 ما دفع باالأطباء اخلوا�س اإىل الرفع الع�سوائي للك�سف الطبي دون مراقبة من طرف احلكومة

اأكد وزير املالية ال�سابق بن خلفة عبد الرحمن باأن اال�ستثمار يف اقت�ساد اخلدمات هو اخليار الذي ي�ستوجب التوجه نحوه من 
قبل كافة الفواعل االقت�ساديني ويف مقدمتهم �سناع القرار من اأجل حتقيق التنمية بعيدا عن اأ�سعار البرتول 

رئي�س االحتاد الوطني حلماية امل�ستهلك

-التعوي�سات مازالت تعمل وفق قوانني الثمانينيات    -يجب حتديد �سعر الفحو�س الطبية   -النا�س اأ�سبحت تت�سول من اأجل اإجراء العمليات اجلراحية

نطالب مبراجعة  كل قوانني التعوي�سات الطبية

تعوي�س  قيمة  تبقى  فيما 
واجلراحية  الطبية  اخلدمات 
والتحاليل  باالأ�شعة  والك�شوف 
النف�شي  العالج  وجل�شات  الطبية 
التحوالت  رغم  نف�شها  هي 
واالقت�شادية  ا�شتكى  االجتماعية 
ارتفاع  هاج�س  من  املواطنون 
بعيادات  العالج  وتكاليف  اأ�شعار 
عيادات  خا�شة  اخلوا�س  االأطباء 
االأ�شنان،  والتوليد،  الن�شاء  طب 
االأ�شعة والتحاليل الطبية و غريها 
التعوي�س  رمزية  مقابل  وذلك   ،
يف  االجتماعي  ال�شمان  لدى 
لتنظيمها  قانونية  ن�شو�س  غياب 

وحتديد التكلفة احلقيقية للفح�س 
الطبي وكذا ن�شبة التعوي�س ليبقى 
املري�س  باالأحرى  اأو  املواطن 
الرتفاع  ونظرا  الوحيدة،  ال�شحية 
ظل  يف  الطبي  الفح�س  تكاليف 
التنظيمية للمهنة  الن�شو�س  غياب 
احلقيقية  القيمة  حتديد  وطريقة 
اخلوا�س  لدى  الطبي  للفح�س 
ودعا املواطنون وزارة ال�شحة اإىل 
الت�شخي�س  �رصورة ت�شقيف تكلفة 
الطبي عند اخلوا�س ب�شبب الرفع 
الع�شوائي لهذا االأخري من طبيب اإىل 
اآخر، والذي و�شل لدى البع�س اإىل 
اأكرث من 3 اآالف دينار، هذا املبلغ 

اخليايل الذي ي�شطر املري�س اإىل 
يتجاوز  ال  ت�شخي�س  مقابل  دفعه 
كما  اأخرى،  جهة  من  دقيقة.   15
الرقابة  دور  عن  املر�شى  ت�شاءل 
الع�شوائية  الزيادات  هذه  اأمام 
اخلوا�س  عند  الطبية  للفحو�س 
والذي يقابله ن�شبة التعوي�س على 
التي  االجتماعي  ال�شمان  م�شتوى 
الزيادات  هذه  حجم  تواكب  مل 
هذا  ويف    . العالجات  جميع  يف 
االحتاد  رئي�س  قال  ال�شياق، 
للم�شتهلك«حمفوظ  الوطني 
يكمن  االإ�شكال  اأن   « حرزيل 
مبدونة  النظر  اإعادة  يف  عدم 

اأ�شعار الفحو�شات الطبية ال�شارية 
وقانون   1985 منذ  املفعول 
الذي  االجتماعية  التعوي�شات 
ين�س على  الذي  ل�شنة 1984  يعود 
امل�شاريف  عن  التعوي�س  كيفية 
حمفوظ  وقال  والطبية  العالجية 
حرزيل  رغم التحوالت االجتماعية 
البالد،  تعرفها  التي  واالقت�شادية 
االأ�شعار  مدونة  اأن  اإىل  م�شريا 
الطبية كانت تن�س على �شعر 500 
دينارا لطبيب عام  و 1000 دج لدى 
طبيب خا�س للفحو�س الطبية، اإال 
اأنها اأ�شبحت ال تتما�شى مع الو�شع 
اخلوا�س  االأطباء  دفع  ما  الراهن 

ما  وفق  لكن  و  ت�شعرية  و�شع  اإىل 
االأ�شعار  حرزيل  واأنتقد  ينا�شبهم 
حيث  باهظة  جد  اعتربها  التي 
ي�شل  مبلغ  يتقا�شى  الطبيب  اأن 
للمري�س  بالن�شبة  3000دج  اإىل 
لالأ�شعة  بالن�شبة  كذلك  و  الواحد 
التوجد  التي  الطبية  التحاليل  و 
و�شعت  ت�شبطها  االأ�شعار  قوانني 
تخ�شع  ال  ينا�شبهم  ما  ح�شب 
ل�شوابط قانونية و ال يتم تعوي�شها 
رئي�س  اإعتربه  ما  هذا  و  للمري�س 
االحتاد الوطني حلماية امل�شتهلك 

ا�شتغالال للمري�س  .
ف.ن�سرين 

دومينيك دو فيلبان  على هام�س زيارته للجزائر 
نرف�ض التفاو�ض جمددا حول النووي االإيراين

.       ال نعرف اأين تتجه االأو�ساع
ال�شابق  الفرن�شي  الوزراء  رئي�س  �رصح 
العا�شمة  باجلزائر  فيلبان  دو  دومينيك 
»ال  االإيراين  النووي  حول  االتفاق  اأن 
معتربا  تفاو�س«  حمل  يكون  اأن  يجب 
اأن هذا يتعلق »بثبات و م�شداقية الراأي 

الدويل«.
عقدها  ندوة  خالل  فيلبان  دو  �رصح  و 
مو�شوع  حول  العا�شمة  باجلزائر 
الكلمة  اأعطاء  ال�شمت:  بني  »التوفيق 
اأن  اإىل  اأوروبا  دعوت  »لطاملا  لل�شالم«، 
تكون اأكرث و�شوحا فيما يخ�س التزامها 
بالدفاع عن االتفاق حول الربنامج النووي 

االإيراين، لذا فان االتفاق حول اإيران ال 
فالواليات  تفاو�س  يكون حمل  اأن  يجب 
عنه  التخلي  تختار  اأن  ميكنها  املتحدة 
لكن نحن )االأوروبيون( علينا الدفاع عن 
و  بثبات  يتعلق  االأمر  الأن  االتفاق  هذا 
دو  ت�شاءل  الدويل«،و  الراأي  م�شداقية 
فيلبان »كيف نرغب يف اأن يتخلى �شعب 
لل�شواريخ  جتاربهم  عن  ال�شمالية  كوريا 
البالي�شتية يف حال ما �شككنا يف االتفاق 

حول النووي االإيراين«.
و اعترب رئي�س الوزراء الفرن�شي ال�شابق 
اأن اللقاء املعلن عنه يف ماي املقبل بني 

الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب و زعيم 
كوريا ال�شمالية كيم جونغ اأون و االأجل 

ب120  املتحدة  الواليات  حددته  الذي 
يف  املت�شمنة  »النقائ�س«  لتدارك  يوما 
االتفاق املوقع بفيينا بتاريخ 14 جويلية 
2015 بني اإيران و الدول االأع�شاء اخلم�س 
و  االأممي  االأمن  جمل�س  يف  الدائمني 
االحتاد االأوروبي و اأملانيا ي�شكل »حمور 
بخ�شومة  تتميز  التي  الدولية  العالقات 
اأن  اأ�شاف  و  الكربى«.  القوى  بني  حادة 
يت�شور  اأن  ميكنه  ال  االأوروبي  »االحتاد 
م�شتقبله و هو يف خ�شام مع رو�شيا الن 

اأن  علينا  و  رو�شيا  مع  يتحقق  م�شتقبله 
ن�شاهم يف  اأن  و  كاأوروبيني  نوؤكد هويتنا 
يتوجب  مكان  كل  يف  الدويل  اال�شتقرار 

علينا القيام بذلك«.
ت�شهد  منطقة  يف  »نحن  يقول  اأردف  و 
الأحد  ميكن  ال  حيث  للو�شع  ت�شاعدا 
ذلك.  �شيقودنا  اأين  اإىل  فعال  يعرف  اأن 
وراء منطق  نن�شاع  اأن  فهناك خطر يف 
كتلة �شد كتلة و بالتايل الوقوع يف حرب« 
م�شريا اإىل اأن االأهم يف االأمر اليوم يكمن 
يف »ابقاء احلوار و مراقبة ا�شرتاتيجياتنا 

و اأفعالنا«.

 تعيني اأحمد �سودار على راأ�ض
 جممع ات�ساالت اجلزائر  

مت اأم�س االأربعاء تعيني اأحمد �شودار على راأ�س 
جممع ات�شاالت اجلزائر، ح�شب ما اأفاد به بيان 
لوزارة الربيد واملوا�شالت ال�شلكية والال�شلكية 
والتكنولوجيات والرقمنة. واأو�شح ذات امل�شدر 
املتعلقة  احلكومة  توجيهات  »مبوجب  اأنه 
وتطبيقا  التجاري  العام  القطاع  تنظيم  باإعادة 
لقرار جمل�س م�شاهمات الدولة بتاريخ 2 اأفريل 
ت�شيري  تن�شيب هيئات  االأربعاء  اأم�س  2017، مت 
ا�شتكمال  بعد  اجلزائر  ات�شاالت  جمّمع  فروع 
ت�شكيل  باإعادة  املرتبطة  االإجراءات  كافة 
املوؤ�ش�شات العمومية االقت�شادية التابعة لقطاع 
واأ�شاف  والال�شلكية«  ال�شلكية  املوا�شالت 
على  �شودار  اأحمد  ال�شيد  تعيني  »مت  اأنه  البيان 

راأ�س املجمع وا�شتخالفه يف موؤ�ش�شة ات�شاالت 
بال�شيد  موبيلي�س،  النقال،  للهاتف  اجلزائر 
نف�س  من  �شاب  اإطار  وهو  زايدي،  اأحمد  �شيد 
االأخرى  الفروع  ت�شيري  يف  املوؤ�ش�شة«وي�شتمر 
»كل من عادل خمان بالن�شبة ملوؤ�ش�شة ات�شاالت 
بالن�شبة  الواحد  عبد  بن  اأنور  وحممد  اجلزائر 

ملوؤ�ش�شة ات�شاالت اجلزائر الف�شائية«.
ات�شاالت  جمّمع  �شي�شطلع  ال�شاأن  هذا  ويف 
م�شاهمات  جمل�س  قرار  مبقت�شى  اجلزائر، 
الدولة، مبهمة »االإ�رصاف على امل�شاريع بغر�س 
والب�رصية  التقنية  املوارد  ا�شتخدام  تن�شيق 
االأمثل  ا�شتعمالها  وحتقيق  وتدعيمها  واملالية 

يف قطاع املوا�شالت ال�شلكية والال�شلكية«. ق.وق.و



املحافظ الولئي للك�سافة الإ�سالمية 
اجلزائرية مب�ستغامن تاقي احلاج للو�سط 

بعد العثور على قواطع كهربائية حتمل و�سم ال�سركة ال�سحية 

على املنتخبني اخلروج من 
مكاتبهم  للتوا�شل مع ال�شباب   

�شركة تطرح منتوجا مقلدا  لعالمة  » �شنايدر اإلكتورنيك«  
تورط �ساحب �سركة » الأ�سيل« لال�سترياد يف تقليد العالمة التجارية ل�سركة » �سنايدر اإلكرتونيك« بعد قيامه بطرح جمموعة من  القواطع 

الكهربائية  ال�سينية وتوزيعها على حمالت جتارية  داخل  علب كبرية عليها و�سم  �سركة » �سياندر« باعتبارها امل�ستورد وبيعها بثمن زهيد 
جدا مقارنة بال�سعر احلقيقي .

حاوره حممد �أمني

بروؤية قال �أنها �صيا�صية و�ت�صالية 
�ملحافظ  قال  �لأوىل  بالدرجة 
�لإ�صالمية  للك�صافة  �لولئي 
�نه  �حلاج  تاقي  مب�صتغامن 
و�ملنتخبني  �مل�صوؤولني  على 
مكاتبهم  من  �خلروج  �ملحليني 
حلل م�صاكل �ل�صباب �لجتماعية 
�لنا�صط  و�أ�صار   �لبطالة  منها 
�أن  للو�صط  حو�ر  يف  �جلمعوي 
�ت�صال  منظومة  وتفعيل  تعزيز، 
و�إعالم موجهة خ�صي�صا لل�صباب 
على �مل�صتوى �ملحلي و�ملركزي 
�ملوؤ�ص�صات  و�ن  �رضورة  �أ�صحى 
�ملوجودة ماز�لت متار�س �ت�صال 
غري فعال مع �ل�صباب �لذي يبحث 
وتوجيه  ��صتقبال  م�صتويات  عن 
تطلعاته  تلبية  �ىل  ويتطلع  نوعية 
و�لرتفيه  �ل�صغل  جمالت  يف 

و�مل�صاركة يف �حلياة �ل�صيا�صية

كيف ترون لغة ال�سباب 
املطلبية وداعيها ؟

�لكثري  �ل�صباب يف  لغة  �أن  �أعتقد 
و�ن  م�صرتكة  �لوليات  من 
قبل  من  �ملطروحة  �لن�صغالت 
هذه �لفئة و��صحة وجلية فال�صباب 
�لعلمية  م�صتوياته  تتباين  �لذي 
و�لجتماعية يبحث عن �ملعلومة 
�لإد�ري  و�ملرفق  �ملوؤ�ص�صة  يف 
خلدمته  �لدولة  �صخرته  �لذي 
�ملثال  �صبيل  فعلى  ورعايته 
موؤ�ص�صات �لت�صغيل و�جهة �لدعم 
�جلز�ئرية  �لدولة  وفرتها  �لتي 
مهنيا  ومر�فقته  �ل�صباب  خلدمة 
حتتاج لإطار�ت مكلفة بالت�صال 
يحيل هذه  �لذي  �لكايف  بالتعد�د 
�لت�صال  �ملتكونة  �لإطار�ت 
خارج  جو�رية  بطريقة  بال�صباب 
لغة  �أن  كما  �ملكتب  ثقافة 
توؤكد  ماز�لت  �ملطلبية  �ل�صباب 
�لإد�رة  بني  طويلة  م�صافة  وجود 
يف  كثري�  ليثق  �لذي  و�ل�صاب 
و�نه  له  تقدم  �لتي  �ملعطيات 
بالذ�ت  �ملو�صوع  هذ�  يف  يجب 
�لت�صال  منظومة  مر�جعة 
�ل�صباب  ل�صتقطاب  �ملنفذة 
و�إقناعه باملجهود �لتنموي �لذي 
موقع  من  �أنا  لذ�  لفائدته  يبذل 
�ملو�صوع  يف  متو��صعة  خربتة  
جديدة  لروؤية  بحاجة  �أننا  �أرى  
�صيا�صية �جتاه �ل�صباب �جلز�ئري 
�حلياة  يف  بعد  ن�رضكه  مل  �لذي 

�ملوؤ�ص�صاتية بال�صكل �ملطلوب .

كيف ميكن للم�سوؤولني 
تعزيز قنوات الت�سال 

بال�سباب يف �سوء 
الن�سغالت املطروحة 

؟

�مل�صوؤولني  �أن  �رض�حة  *�عتقد 
�ل�صباب  قطاعات  على  �لقائمني 
بالتكوين  مطالبني  و�لريا�صة 
و�لتخ�ص�س على معاجلة �ن�صغالت 
�ل�صباب وتنفيذ �ل�صيا�صة �لتنموية 
�ن�صغالته  تتغري  �لذي  لل�صباب 
هذ�  يف  يو�كب  وهو  و�هتماماته 
�مليديا  ع�رض  بالذ�ت  �لوقت 
عرب  ر�ية  عن  ويعرب  �جلديدة 
�أ�صبحت  جديدة  �إعالم  منافذ 
يف  �لر�صمي  �صيا�صة  على  ثوؤثر 
�ملحلي  �مل�صوؤول  وعلى  �لدولة 
ر�صميا  ي�صتغل  �لذي  و�ملركزي 
قنو�ت  يف  ي�صتثمر  �ن  لل�صباب 
قدرته  وينمي  �حلديثة  �لت�صال 
بالتعاطي مع  بال�صباب  �لت�صالية 
�رضوري  وهذ�  و�هتماماته  لغته 
لربط عالقات و��صعة مع �ل�صباب 
ومهيكل  موؤطر  غري  ماز�ل  �لذي 
يف  يحتاج  وهو  �جلز�ئر  يف 
لتوجيه وتعاطي  م�صتويات معينة 

معه بفعالية و�نفتاح .

كيف ميكن يف نظركم 
جمابهة ظاهرة 

»احلرقة » التي تهدد 
الو�سط ال�سباين ؟

على  تقع  م�صرتكة  م�صوؤولية  هذه 
عاتق �لعديد من �لقطاعات �لتي 
ملجابهة  �لتجند  عليها  يجب 
�أو�صاط  يف   « »�حلرقة  ظاهرة 
�ل�صباب �ذ يجب يف هذ� �ملو�صوع 
بلجان  ي�صمى  ما  �عتماد  بالذ�ت 
�أن  يجب  �لتي  �مل�صرتكة  �لعمل 
روؤية  عن  لتعرب  �لظرف  تتعدى 
من  نخاطب  ر�صمية  �صيا�صية 
خاللها �ل�صباب وننفذ له م�صاريع 
ملمو�صة كما �ن ظاهرة »�حلرقة 
» ل ميكن معاجلتها يف �طار �صن 
تنفيذ  �و  �لقو�نني  من  جمموعة 
نقا�س  فتح  يجب  بل  م�صاريع 
و�أبعادها  �لظاهرة  حول  وطني 
وجتيند كل �لطاقات و�جلماعات 
�لظاهرة  ملكافحة  �ملحلية 
�خلطرية �لتي تهدد حياة �ل�صباب 
وفعال  هام  دور  لالإعالم  �أن  كما 
مبختلف  �لظاهرة  جمابهة  يف 

م�صتورد  وهو  �ملتهم  بذلك  ليمثل 
�أمام  �خلردو�ت  بيع  يف  وتاجر 
 ، �لبي�صاء  �لد�ر  حمكمة  هيئة 
قيدها  �لتي  �ل�صكوى  على  بناء� 
م�صمونها  يف  �أكد  و�لتي  �ل�صحية 
�أثناء  �لوقائع  بيوم  تفاجئ  باأنه 
�حلميز  �رضق  منطقة  من  مروره 
�لعا�صمة بعلب كرتونية عليها و�صم 
�أمام  مو�صوعة  �صنايدر«   « �رضكة 
و  �لتجارية  �ملحالت  �أحد  و�جهة 
و  �ملحل  �صاحب  من  تقربه  بعد 
�لإ�صت�صف�صار منه عن ماهية �لعلب 
قو�طع  كانت حتوي  باأنها  �أخربه   ،
�صنايدر«   « و�صم  عليها  كهربائية 
يقتنيها  جعله  �لذي  �ل�صبب  وهو 
�ملقدر  �صعرها  عن  له  ك�صف  و 
وهو  �لو�حدة  للقطعة  دج  ب1900 
�ل�صنع  �صينية  �أنها  على  يدل  ما 
لتلك  �حلقيقي  �ل�صعر  �أن  باعتبار 
�ألف  يقدر ب14  �لأ�صلية  �لقو�طع 
�لذي  �لتاجر  �أخربه عن  ،  كما  دج 
ليقوم   ، �ل�صلعة  تلك  ببيعه  قام 
�صنايدر«   « �رضكة  �صاحب  بذلك 
ورفع  �لأمن  م�صالح  �أمام  بالتوجه 

�لكبري  لل�رضر  �لتاجر  �صد  �صكوى 
طرحه  خالل  من  له  �صببه  �لذي 
وب�صعر  لعالمته  مقلد  ملنتوج 

حتويل  بذلك  ويتم   ، جد�  زهيد 
�حلال  حمكمة  على  �ملتهم 
 ، جتارية  عالمة  تقليد  بجرم 

هذ�  نفاها  �لتي  �لتهمة  وهي 
�لأخري و �أكد باأنه مل يقم بتقليد 
 « و�صم �رضكة  �أي عالمة ووجود 
�لكرتونية  �لعلب  على  �صنايدر« 
�لقو�طع  حتوي  كانت  �لتي 
عن  كايف  بدليل  لي�س  �لكهربائية 
�ل�صحية  �أن  �أو  تقليد  �أي  وجود 
ليطالب   ، لها  �مل�صتورد  هو 
�لتامة  بالرب�ءة  باإفادته  بذلك 
كدفع  طالب  ليطالب  دفاعه   ،
�صكلي قبل �خلو�س يف �مل�صمون 
ببطالن �إجر�ء�ت �ملتابعة ل�صبق 
قبل  من  يف  �لق�صية  �لف�صل 
عن  تابعته  �لتي  �لعلمة  حمكمة 
حينها  �إ�صتفاد  و  �لوقائع  نف�س 
جهته  من   ، �لتامة  �لرب�ءة  من 
تاأكيده  بعد  و  �ملدين  �لطرف 
�أركانها  بكافة  �لتهمة  قيام  على 
باإفادته  طالب  �ملتهم  حق  يف 
ماليني   5 بقيمة  مايل  بتعوي�س 
�لالحقة  �لأ�رض�ر  عن  جرب�  دج 
يلتم�س ممثل �حلق  �أن  قبل   ، به 
�لعام توقيع عقوبة عامني حب�صا 
نافذ� وغر�مة بقيمة 50 �ألف دج 
يف حق �ملتهم ، مع تاأجيل �لنطق 

باحلكم جلل�صات لحقة .
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العا�سمة

ميكانيكي ي�شتويل على �شيارة زبونة لإ�شتعمالها يف ال�شطو 
متكنت م�صالح �لأمن بالعا�صمة من 
�صل�صة  مرتكبا  على  �لقب�س  �إلقاء 
طالت  حمالت  �صطو  عمليات 
باب  منطقة  ب�صو�حي  جتارية 
�لزو�ر و يتعلق �لأمر ب�صقيقان  يف 
�لعقدين �لثاين و�لثالث من �لعمر، 
من  لهما  �لتو�صل  مت  �للذ�ن 
لل�صيارة  �لت�صل�صلي  �لرقم  خالل 
�مل�صتعملة من قبلهما  يف عمليات 
كامري�ت  ر�صدتها  و�لتي  �ل�رضقة 
وقوع  جميع  �أماكن  يف  �ملر�قبة 

�ل�رضقات .
وقائعها  تعود  �لتي  �لق�صية  يف 
�أمام  �صحيتان  بها  تقدم  ل�صكوى 
تعر�س  حول  �لأمن  م�صالح 
لعملية  �لتجارية  حمالتهما 
قامو�  جمهولني  يد  على  �صطو 
مالية  مبالغ  على  بال�صتيالء 
�لأول  للمحل  مليون  ب60  قدرت 
وبعد   ، للثاين  �صنتيم  مليون  و65 
عن  للك�صف  �لتحريات  �إنطالق 
م�صالح  تو�صلت  �لفاعلني  هوية 
يف  ��صتعملت  �لتي  لل�صيارة  �لأمن 

ر�صدتها  و�لتي  �ل�رضقة  عملية 
�ملر�قبة  �ملن�صوبة  كامري�ت 
وقوع  وقت  مركونة  باملحلني 
رقمها  من  �لتاأكد  وبعد   ، �ل�رضقة 
ملك  لأحد  باأنها  تبني  �لت�صل�صلي 
�لأخرى  هي  �أكدت  �لتي  �ل�صيد�ت 
قد  باأنها  حم�رض  �صماعها  يف 

للمتهم  هاته  �ملركبة  �صلمت 
ت�صليحها  باعتباره  ق�صد  �لأول 
�إرجاعها  رف�س  �إل  �أنه  ميكانيكيا 
�أن قامت  يتماطل حلني  ر�ح  و  لها 
ليتم   ، �صده  ق�صائية  �صكوى  برفع 
بذلك توقيف �ملتهمان �للذ�ن تبني 
با�صتعمال  وقاما  �صقيقان  باأنهما 

على  لل�صطو  �ل�صيدة  �صيارة 
بذلك  ومت   ، �لتجارية  �ملحالت 
�حلال  حمكمة  على  حتوليهما 
�لأول  ق�صيتهما مللفني  ف�صل  بعد 
متعلق بق�صية  �ل�رضقة �لتي طالت 
�ملحالت �لتجارية و �لثاين بو�قعة 
طالت  �صيارة  �لتي  �لأمانة  خيانة 
من  �ملتهمان  نفى  ، حيث  �ل�صيدة 
جهتهما ما ن�صبب لهما من جرم و 
�أكد �لأول باأنه مل يقم بال�صطو على 
�ملحالت �لتجارية و �أكد بخ�صو�س 
قام  باأنه  �ل�صيارة  �رضقة  ملف 
ل�صاحبتها  ت�صليمها  و  بت�صليحها 
 ، �ل�صكوى  رفع  يف  ت�رضعت  �لتي 
�لعام  �حلق  ممثل  بذلك  ليطالب 
بتوقيع  ذكره  �صلف  ما  ظل  ويف 
نافذ�  حب�صا  عقوبة  3�صنو�ت 
بخيانة  �ملتعلق  �لأول  �مللف  يف 
�لأمانة ، مع عقوبة 5�صنو�ت حب�صا 
100�لف  بقيمة  غر�مة  و  نافذ� 
�ملحالت  �رضقة  ملف  دج  حول 

�لتجارية .
ل/منرية

ل/منرية

قدرت ب20 قر�سا من خمتلف الأنواع

توقيف ع�شكري متقاعد وبحوزته اأقرا�ص مهلو�شة العا�شمة
يف  متقاعد  ع�صكري  و�جه 
�أمام  �لعمر،  من  �لثالث  �لعقد 
مبجل�س  �جلز�ئية  �لغرفة 
 ، �أم�س   ، �لعا�صمة  ق�صاء 
عقلية  موؤثر�ت  عر�س  تهمة 
بعد   ، �لبيع  بغر�س  �لغري  على 
و  متلب�صا  وهو  عليه  �لقب�س 
مهلو�صا  قر�صا   20 بحوزته 

من خمتلف �لأنو�ع . هذ� وقد 
نهاية   ، �ملتهم  توقيف  جرى 
،  حني  �لفارط  جانفي  �صهر 
�لوطني  �لدرك  م�صالح  قامت 
�صوفاليي  منطقة  �صو�حي  يف 
لفت  و  روتينية  تفتي�صية  بدورة 
وبعد  م�صبوه  �صخ�س  �نتباههم 
�لعثور  مت  تفتي�صه  و  توقيفه 

من  معتربة  كمية  على  بحوزته 
�حلبوب �ملهلو�صة  قدرت ب 20 
قر�صا من خمتلف �لأنو�ع كانت 
ليتم   ، معطفه  د�خل  خمباأة 
�لأمن  بذلك حتويله على مركز 
وبالتايل على �ملحاكمة باجلرم 
�إعرتف خالل  ، و  �لذكر  �صالف 
باأن  �ملحكمة  لهيئة  مو�جهته 

�لكمية �مل�صبوطة بحوزته ملكه 
و�صفة  مبوجب  ي�صتعملها  وكان 
له طبيب خمت�س  طبية حررها 
نتيجة  �لعقلية  �لأمر��س  يف 
فرتة  يف  عقلية  باأزمة  �إ�صابته 
نافيا   ، �جلي�س  ب�صفوف  عمله 
جمال  يف  له  ن�صاط  �أي  بذلك 

ترويج �أو بيع �ملخدر�ت .
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اأحمد باحلاج

بتهمة التالعب بالعقار الفالحي 

تيندوف 

الدرك يحقق مع رئي�س البلدية و 03 موظفني 
�سابقني بالعالية بورقلة  

حملة للتربع بالدم  يف �سفوف عنا�سر اأمن الوالية 

م�صالح  م�ؤخرا  با�رشت 
الدرك  بقيادة  الإخت�صا�ص 
اأمنية  حتقيقات  ب�رقلة  ال�طني 
املجل�ص  رئي�ص  مع  معمقة 
بالعالية  ال�صابق  البلدي  ال�صعبي 
الرئي�ص و م�ص�ؤول مكتب  ونائب 
بالبلدية  وم�ظف  الفالحة 
�صابقني بتهمة التالعب بقرارات 
الدولة اخلا�صة بالعقار الفالحي 

.
مطلعة  اأمنية  م�صادر  اأفادت 
رئي�ص  اأن  »ال��صط«  جلريدة 
م�ص�ؤول  و  العام  ،الأمني  البلدية 
مكتب الفالحة وم�ظف بالبلدية 
حمل  م�ج�دين   ، ال�صابقني 
من  معمقة  اأمنية  حتقيقات 
والتحري  الأبحاث  خلية  طرف 
ب�رقلة  ال�طني  الدرك  مب�صالح 

بالعقار  التالعب  بتهمة  وذلك 
الفالحي وت�زيعه على اأ�صخا�ص 
بطريقة خمالفة للت�رشيع وفق ما 
تقدم  مل  التي  م�صادرنا  اأوردته 
الأنباء  ح�ل  اأكرث  ت��صيحات 
لإعتقال  م�ؤكد  بني  املت�صاربة 
اإحتجازهم  اأو  معهم  املحقق 
 ، وفقط  معهم  التحقيق  بغر�ص 
الأمنية  الأجهزة  حترك  وياأتي 
�صكاوى  خلفية  على  الأخرية 
مفادها  احتجاجية  وعرائ�ص 
امل�ص�ؤولني  وبقية  املري  ت�رط 
التالعب  يف  معه  ال�صابقني 
بطرق  ومنحه  الفالحي  بالعقار 
 ، والت�رشيع  للقان�ن  خمالفة 
بدائرة  العالية  بلدية  اأن  ومعل�م 
احلجرية 100 كلم عن مقر ال�لية 
البلديات  بني  من  تعترب  ورقلة 
التي  ال�رشقي  باجلن�ب  النائية 
من  حالة  وقع  على  عا�صت 
الكبريين  والإحتقان  الغليان 

يكتنف  الذي  الغم��ص  ب�صبب  
التجاوزات  و  الت�صيري  م�صري 
التي  امل�صب�هة  واخلروقات 
ال�صعبي  باملجل�ص  �صجلت 
ب�رقلة  العالية  ببلدية  البلدي 

خالل العهدة ال�صابقة .
عبد  ال�لية  وايل  اأن  ومعل�م   
القادر جالوي ب�صفته امل�ص�ؤول 
الأول على اجلهاز التنفيذي كان 
�صابقة  ت�رشيحات  يف  تعهد  قد 
له مع جريدة »ال��صط« بال�رشب 
له  ت�ص�ل  من  كل  بيد من حديد 
الدولة  بعقار  التالعب  نف�صه 
اإطار  يف  لالإ�صتغالل  امل�جه 
جهة  من   . الفالحي  الإ�صتثمار 
ثانية فقد ثمنت جمعيات حملية 
جمه�دات  ورقلة  ب�لية  فاعلة 
ودوائر  املخت�صة  الأمن  م�صالح 
بالت�صدي  املعنية  الإخت�صا�ص 
لكل من ت�ص�ل له نف�صه التالعب 

باملمتلكات العم�مية .

تكري�صا لعمل ال�رشطة اجل�ارية 
العالقة  ت�طيد  اإىل  الرامي 
املجتمع  �رشائح  خمتلف  مع 
م�صالح  اأم�ص   اأول  �رشعت   ،
احلدودية   تندوف  ولية  اأمن 
امل�ؤ�ص�صة  مع  بالتن�صيق 

ʺ ال�صت�صفائية  العم�مية 
حقن  مركز  و  احل�ا�صʺ  �صي 
للتربع  حملة  باإطالق   ، الدم 
اجلارية  ال�صنة  حل�صاب  بالدم 
للتربع  املغاربي  الي�م  مبنا�صبة 
اأيام  ثالثة  ملدة  وهذا  بالدم 

بكل   2018 مار�ص   29/28/27
كتيبة  ال�لية  اأمن  مقر  من  
التدخل ال�رشيع،الأمن احل�رشي 
الأول و الثاين، ومن اأجل اإجناح 
وا�صعة  م�صاركة  متت  العملية 
خالل  من  ال�رشطة  لق�ات 

من  ممكن  قدر  باأكرب  التربع 
والتي  احلي�ية  املادة  هذه 
اإنقاذ  اإىل امل�صاهمة يف  تهدف 
الذين هم يف  اأرواح الأ�صخا�ص 

اأم�ص احلاجة اإليها.
�شيخ مدقن

املن�شق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب 
ال�شرقي علي بن عيوة: 

رئي�س اجلمعية الولئية الأن�شار للم�شتثمرين الفالحني بورقلة لـ"الو�شط "

يف وقت تلعب يف ال�شلطات املحلية دور املتفرج

نطالب بالتحقيق  يف وفاة اإبراهيم 
حمالوي  مب�ست�سفى ورقلة 

 50 هكتارا لكل م�ستثمر و
الوايل ي�سرف على االنطالق

قال رئي�س جمعية الأن�شار للم�شتثمرين الفالحيني لولية ورقلة حممد قاق ،اأن جمعيته قامت مبا�شرة 
بعد املوافقة يف اللجنة الولئية على طلبات املنخرطني لالإ�شتفادة من هكتارات الإ�شتثمار الفالحي  بو�شع 

الرتور�شات الأخرية قبل اإ�شراف وايل الولية على اإعطاء اإ�شارة انطالق عمل امل�شت�شمرين الفالحني .

1000 عائلة بحي الن�سر 
ببلدية ورقلة   تغرق 
يف الظالم الدام�س

لفعاليات  اجله�ي  املن�صق  فتح    
املجتمع املدين باجلن�ب ال�رشقي 
الطاقم  على  ،النار  عي�ة  بن  علي 
املركزي  بامل�صت�صفى  الطبي 
وحمله  ب��صياف  حممد  ب�رقلة 
الذي  والتهاون  التق�صري  م�ص�ؤولية 
اأودى بحياة اإبراهيم حمالوي زوج 
ال�لئي  ال�صعبي  املجل�ص  ع�ص� 

ب�رقلة .
للمجتمع  اجله�ي  املن�صق  طالب 
علي  ال�رشقي  باجلن�ب  املدين 
بن عي�ة يف ت�رشيح �صحفي خ�ص 
ال�صحة  وزير  »ال��صط«  به جريدة 
امل�صت�صفيات  واإ�صالح  وال�صكان 
خمتار ح�صبالوي ب�رشورة التدخل 
العاجل و اإيفاد جلنة حتقيق وزارية 
على  لل�ق�ف  امل�صت�ى  عالية 
لإبراهيم  الغام�صة  ال�فاة  اأ�صباب 
املجل�ص  ع�ص�ة  زوج  حمالوي 
»ب.ن«  ب�رقلة  ال�لئي  ال�صعبي 
،حيث اأرجع حمدثنا اأ�صباب ال�فاة 
الطبي  الطاقم  لتهاون  ذلك  يف 
�صدد  ،كما  واجبه  تاأدية  وعدم 
حد  و�صع  �رشورة  على  عي�ة  بن 
ظل  التي  واخلروقات  للتجاوزات 
ال�صحي  بالقطاع  عنها  م�صك�ت 
دون  املاليري  األتهم  الذي  ب�رقلة 

حتقيق النتائج املرج�ة .
املن�صق  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 

اجله�ي لفعاليات املجتمع املدين 
باجلن�ب ال�رشقي علي بن عي�ة ، 
م�ص�ؤويل  لتقدمي  ال�قت  حان  اأنه 
امل�صاءلت  اأمام  بال�لية  القطاع 
ت��صيحات  لتقدمي  القان�نية 
التخرج  اأطباء حديثي  تعيني  ح�ل 
وه�  الإ�صتعجالت  مب�صالح 
ال�زارة  تعليمات  مع  يتنافى  ما 
ذوي  من  اأطباء  تعيني  اىل  الرامية 
اخلربة والتجربة للتكفل باحلالت 
�رشعة  ت�صتدعي  التي  احلرجة 
من  قافلة  تقدمي  لتفادي  التدخل 

ال�صحايا .
من جهة ثانية يعترب قطاع ال�صحة 
بعا�صمة اجلن�ب ال�رشقي من بني 
تعي�ص منذ حل�ل  التي  القطاعات 
ال�صهر اجلاري على وقع حالة من 
لعدة  الكبريين  وال�صخط  الغليان 
ت�صارب  اأبرزها  من  لعل  اأ�صباب 
الإ�صابة  معدلت  ح�ل  الأنباء 
الإنت�صار  ب�صبب  ال�فيات  وحالت 
احل�صبة  داء  ملر�ص  املرعب 
بالبحمرون  املعروف  الأملانية 
،ناهيك عن الرف�ص القطاع لهيئة 
م�صلحة  فتح  يف  املدين  املجتمع 
الإ�صتعجالت اجلديدة نظرا لعدم 
واملعايري  امل�ا�صفات  مع  ت�افقه 

املعم�ل بها .
اأحمد باحلاج 

ال�لئية  اجلمعية  رئي�ص  ثمن 
الفالحني  امل�صتثمرين  لالن�صار 
ت�رشيح  يف  قاق  حممد  ب�رقلة 
�صحفي خ�ص به جريدة«ال��صط 
اأم�ص املجه�دات  اأول  » �صبيحة 
ال�صلطات  طرف  من  اجلبارة 
ال�لئية وعلى راأ�صها وايل ال�لية 
خالل  من  جالوي  القادر  عبد 
و  الت�صهيالت  كافة  لهم  تقدمي 
يت�صنى  حتى  ال�صع�بات  تذليل 
الرتتيبات  بجميع  القيام  لهم 
حت�صبا  الالزمة  والإجراءات 
الإ�صتثمارية  م�صاريعهم  لتج�صيد 
بـ  تقدر  م�صاحة  على  الفالحية 
عني  مبحيط  هكتار  الف   10
ذكار ببلدية عني البي�صاء ب�رقلة 
و امل�زعة على ح�صة 50 هكتار 
ذات  يف  م�ؤكدا   ، م�صتثمر  لكل 
وبالتن�صيق  جمعيته  اأن  ال�صدد 
قامت  �رشكائها  جميع  مع 
بتقدمي  اجلاري  الأ�صب�ع  بحر 

معها  الإتفاق  مت  التي  ال�رشكات 
من اأجل جتهيز امل�رشوع وت�فري 
كافة الإمكانيات الالزمة ل�صمان 
امل�رشوع  هذا  وفعالية  جناح 
ال�رشيح  الت�جه  ظل  يف  ،خا�صة 
اأحمد  الأول  ال�زير  حلك�مة 
اويحي للبحث عن بدائل حقيقية 

التبعية  لإنهاء  ال�طني  لالإقت�صاد 
،حيث  املحروقات   لقطاع 
اأ�صاف يف ذات ال�صياق اأن ميزات 
ال�صخم  الفالحي  امل�رشوع  هذا 
واملتمثل  هام  هدف  على  يركز 
يف حتقيق الإكتفاء الذاتي خا�صة 
وم�صتقاته  باحلليب  تعلق  ما 

واحلب�ب و اخل�رشوات .
حممد  قال  ثانية  جهة  من 
جمعية  تاأ�صي�ص  فكرة  اأن  قاق 
الفالحني  للم�صتثمري  الأن�صار 
معطيات  عدة  على  بناء  جاء 
اخلربات  تقدمي  اأبرزها  من  لعل 
من طرف كل م�صتثمر ومل �صمل 
برنامج  على  امل�صتثمرين  جميع 
واحد وتبادل اخلربات والنه��ص 
الدمي�مة  نح�  القطاع  بهذا 
والإ�صتمرارية وه� ما يتما�صى مع 
برنامج فخامة رئي�ص اجلمه�رية 

عبد العزيز ب�تفليقة .
فقد  اأخر  �صعيد  وعلى 
الأن�صار  جمعية  رئي�ص  اأ�صاف 
هذا  اأن  الفالحني  للم�صتثمرين 
النجاح  له  كتب  اإن  امل�رشوع 
ال�لية  مناخ  يغري  اأن  �صاأنه  من 
خلق  من  متكينه  عن  ناهيك   ،
املبا�رشة  العمل  منا�صب  عديد 
من  ثم  ومن  املبا�رشة  وغري 
خف�ص معدلت البطالة املرتفعة 

بعا�صمة اجلن�ب ال�رشقي .

بحي  1000عائلة  زهاء  ت�صك�   
باخلفجي  املعروف  الن�رش 
ببلدية ورقلة  من النق�ص الفادح 
يف التزود ب�صبكة النارة  خا�صة 
املرحلة  على   مقبلني  ونحن 
تكاثر  تعرف  التي  ال�صيفية  

رهيب  للح�رشات ال�صامة .
 نا�صدت الع�رشات من العائالت 
ال�صكني  بالتجمع  القاطنة 
بعا�صمة  الن�رش  بحي  اجلديد 
مع  حديثها  يف  ال�احات   
ال�صلطات   « »ال��صط   جريدة 
التدخل  ب�رشورة  ال��صية 
التنفيذي  املكتب  لدى  العاجل 
البلدي  ال�صعبي  باملجل�ص 
للم�صكل  جذرية   حل�ل  لإيجاد 
القائم املتمثل يف غياب  �صبكة 
النارة العم�مية عرب ال�ص�ارع و 
الحياء ال�صعبية  التي من �صاأنها 
كبري   يف  ب�صكل  ت�صاهم  اأن 
ال�صامة  احل�رشات  تكاثر 
ي�صاف   ، العقارب  كل�صعات 
ترويج  تف�صي ظاهرة  ذلك   اإىل 
مبختلف  املمن�عات  وتعاطي 
اأ�صكالها و اأن�اعها ، حيث �صدد 
�رشورة  على  املتحدثني   ذات 
ا�صتعجايل  برنامج  ت�صطري 
�صبكة  تاأهيل   و  ترميم  لإعادة 
العم�مية  امل�ج�دة يف  النارة 

حالة متقدمة الهرتاء ، اأين  مل 
ت�صتفيد الأعمدة الكهربائية  من 
عمليات ترميم منذ اكرث من 05 
اإدراج  ب�صبب   ، كاملة   �صن�ات 
المنائية  امل�صاريع  غالبية 
خمطط  اطار  يف  امل�صجلة 
بالبلدية �صمن  التنمية املحلية 
اطار  يف  املجمدة  العمليات 
املنتهجة  التق�صف  �صيا�صة 
اأن  ، حيث  احلك�مة  من طرف 
األقت  املزرية  ال��صعية   هذه 
قاطني  ي�ميات  على  بظاللها 
ونحن  خا�صة  الن�رش   حي 
ال�صيف  ف�صل  على  مقبلني 
تتجاوز م�جة  ما   عادة  الذي  
درجة   50 الـ  عتبة  فيه   احلر 
جهة  من   . الظل   حتت  مئ�ية 
املجل�ص  رئي�ص  ي�ا�صل  ثانية 
ورقلة  ببلدية  البلدي  ال�صعبي 
ب�بكر عزي خرجاته امليدانية 
ت�صك�  التي  الأحياء  من  لعدد 
والإفتقار  والعزلة  التهمي�ص 
لالإمكانيات ال�رشورية من اأجل 
الإ�صتماع لإن�صغالت امل�اطنني 
لها  جذرية  حل�ل  عن  والبحث 
الأول�يات  ح�صب  مبداأ  بتطبيق 

والإمكانات املتاحة .
اأحمد باحلاج
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�سيدي بلعبا�س 

اإنقاذ 13 �صخ�صا جراء 
ا�صتن�صاق دخان يف حريق 

ن�شب ليلة اأم�س االثنني حريق 
و�شط  بعمارة  م�شكن  داخل 
مما  بلعبا�س  �شيدي  مدينة 
ت�شبب يف اختناق 13 �شخ�شا 
دخان  ا�شتن�شاق  جراء 
احلريق الكثيف دون ت�شجيل 
اليوم  علم  ما  ح�شب  وفيات 
االإعالم  خلية  لدى  الثالثاء 
املدنية  للحماية  واالت�شال 
وقع  الذي  واإثر هذا احلريق 
تدخل  حمودة"  "بن  بحي 
املدنية  احلماية  عنا�رص 
الإجالء 13 �شخ�شا من بينهم 
وثمانية  ن�شاء  وثالث  رجلني 
�شيدي  اإىل م�شت�شفى  اأطفال 
يعانون  كانوا  حيث  بلعبا�س 
من �شعوبة يف التنف�س جراء 

ذات  وفق  الدخان  ا�شتن�شاق 
امل�شدر.

واأ�شار اإىل اأنه بف�شل التدخل 
احلماية  الأعوان  ال�رصيع 
احلريق  اإخماد  مت  املدنية 
النريان  األ�شنة  انت�شار  ومنع 
حيث  االأخرى,  امل�شاكن  اإىل 
مت يف هذا االإطار ت�شخري 53 
عونا من احلماية املدنية اإىل 
اإطفاء  �شاحنات  اأربع  جانب 
طبية  اإ�شعاف  �شيارة  وثالث 
و�شلم ميكانيكي و�شاحنة نقل 
اجلهات  فتحت  كما  العتاد 
لك�شف  حتقيقا  املعنية 

اأ�شباب هذا احلادث. 

تقرت ورقلة 

LPA يف خرجة المت�سا�س غ�سب العا�سميني على ت�سريح وهران

م�ستغامن 

اإجناز ت�صعة  كلم من م�صروع
 الطريق االجتنابي 

 زوخ يك�صف عن خمطط 
توزيع 40 األف �صكن

اإجراءات جديدة متعلقة مبواعيد احل�صول على التاأ�صرية 
�سيتم تطبيق اإجراءات ت�سهيلية جديدة متعلقة بحجز مواعيد احل�سول على تاأ�سرية فرن�سا عرب مركز "تي 

األ اأ�س كونتاكت" بوهران وذلك اعتبارا من الرابع ابريل القادم .

حملة للتربع بالدم

مت حلد االآن اإجناز ت�شعة )9( كلم 
االجتنابي  الطريق  م�رصوع  من 
بوالية  تقرت  ملدينة  ال�شمايل 
�شوى  منه  يتبقى  ومل  ورقلة 
وفقا  لالجناز,  كلم  ثالثة)3(  
للمعلومات امل�شتقاة من مديرية 
االأ�شغال العمومية لوالية ورقلة. 
عند  امل�رصوع  هذا  و�شيم�شح 
اخلدمة  حيز  ودخوله  اكتماله 
االأهداف من  بتحقيق جملة من 
الطريق  الربط بني  بينها �شمان 
الوطني رقم 3 والطريق الوطني 
رقم 16 دون اأن ي�شطر اأ�شحاب 

مدينة  و�شط  املرور  املركبات 

يف  امل�شاهمة  جانب  اإىل  تقرت 
حركة  ب�شاأن  ال�شيولة  حتقيق 
مرور املركبات �شيما منها ذات 
نحو  املتوجهة  الثقيل  الوزن 
مثلما  وب�شكرة,  الوادي  واليتي 
الطريق  �شيعمل  كما  اإليه  اأ�شري 
االجتنابي م�شتقبال على ت�شهيل 

الو�شول اإىل منطقة الن�شاط 
املتواجدة باجلهة وكافة املواقع 
املجاورة لها عالوة على �شمان 
مل�شتعملي  املرورية  ال�شالمة 
املديرية  اإىل  ا�شتنادا  الطريق 

املحلية لالأ�شغال العمومية.

القادر  عبد  العا�شمة  وايل  تراجع 
لربنامج  عر�شه  خالل  زوخ, اأم�س, 
اأ�شغال الدورة العادية للمجل�س ال�شعبي 
بخ�شو�س  ال�شابق  الوالئي عن خطابه 
الرتقوي  بخ�شو�س  ال�شكن  ملف 
من  اأثاره  ما  اإثر  بخا�شة  املدعم, 
وحلمهم  العا�شميني  و�شط  تخوفات 
الوالية  اأن  موؤكدا  اجلديدة,  بال�شيغة 
ال�شكنات,  توفري  على  قادرة  تال  ال 
من  باملائة   50 بعد  توزع  مل  كونها 
برنامج  اإطار  يف  املنجزة,  ال�شكنات 
 ,2007 يف  امل�شطر  �شكن  األف   84
والذي اأح�شي بناء عليه 72 األف عائلة 
�شمن الربنامج, موؤكدا اأن الـ50 باملائة 
الباقية �شتوزع وفقا لـ: بداية من اإنهاء 
بقايا ال�شكن الفو�شوي ثم االأحوا�س ثم 
التوجه للعائالت يف »ال�شيق«, على حد 

تعبري الوايل.
�شي�شتفيد  الربنامج  اأن  زوخ  واأو�شح 
ال�شيغ  خمتلف  عرب  العا�شميون  منه 
ال�شكنية, موؤكدا اأنه منذ 2014 اإىل نهاة 
األف   80 من  اأكرث  ا�شتفادة  مت   ,2017
بالبيت  ال�شاكنني  معدل  لينتقل  عائلة, 
يعادل  ما  وهو  اأفراد,   5 اإىل  الواحد 
بح�شبه 400 األف مواطن, اأي والية عني 
العمومي  ال�شكن  اأن  موؤكدا  تيمو�شنت, 
الت�شاهمي  واالجتماعي  االإيجاري 
حتت  الواقعتان  ال�شيغتان  )وهما 
م�شوؤولية الوالية( يندرج �شمن 40 األف 

وحدة القابلة للتوزيع.
 

�سكنات LPA رهينة 
اجليوب العقارية

اأما بخ�شو�س ال�شكن الرتقوي املدعم, 
فعاد  موؤخرا,  املبعوثة  وهي  ال�شيغة 
عبد القادر زوخ بطريقته اإىل ت�رصيحه 
االأوعية  توفر  عدم  بخ�شو�س  ال�شابق 
اأن  مو�شحا  الجنازها,  العقارية 
م�شاحله وفرت بع�س اجليوب اإال اأنها 
ال تزال قيد التحريات, للنظر فيما اإذا 

كانت تابعة لقطاع ما, اأو خم�ش�س لبناء 
م�شاحات  اأو  مدار�س  اأة  م�شت�شفيات 

خ�رصاء, وفقا للمخطط العمراين.

تهيئة  الإعادة  مليار   5700
العمارات

 
زوخ,  القادر  عبد  العا�شمة  وايل  اأبرز 
ال�شنوية  للح�شيلة  عر�شه  خالل 
اأنهم  اأم�س,   ,2017 ل�شنة  مل�شاحله 
االختناق  على  الق�شاء  رهان  اأطلقوا 
املروري, من خالل توقيع اتفاقية بني 
ا�شبانية  خمتلطة  �رصكة  وبني  الوالية 
االأمر  ونف�س  املرور,  حركة  لتنظيم 
للعا�شمة,  احل�شارية  للواجهة  بالن�شبة 
والتي �شتكون حمل درا�شة ل�شنتني عرب 

االتفاقية الدولية التي مت توقيعها.
يف  ت�شب  اخلطوات  اأن  زوخ  واأكد 
اال�شرتاتيجي  املخطط  اإطار 
لـ2030 ما  ميتد  للعا�شمة  والذي 
ركائز,  عدة  يت�شمن  بعدها, والذي 
اأوالها مرحلة التجميل والتي قال اأنها 
الفو�شوي,  البناء  الق�شاء على  تت�شمن 
ي�شاف لها خطوة اإعادة ترميم الق�شبة, 
ال�شابالت  من  بداية  اجلزائر  وخليج 
وتوفري  احلرا�س  وادي  تهيئة  وكذا 
االإنارة  وكذا  اخل�رصاء  امل�شاحات 

العمومية.
العمارات فك�شف  تهيئة  اأما بخ�شو�س 
 4000 بـ  قدر  املايل  الغالف  حجم  اأن 
 400 من  اأكرث  له  و�شع  �شنتيم,  مليار 
مقاول و400 مكتب درا�شات, مع توفري 
تو�شيع  وكذا  عمل,  من�شب  األف   12
الن�شاط وربطه بالتكوين املهني بخلق 
التهيئة,  باإعادة  تقنيني  لتكوين  فروع 
بـ1700  �شتتدعم  العملية  اأن  م�شيفا 
التهيئة  تكالييف  لت�شبح  اإ�شايف  مليار 
وكذا  بلدية,   57 عرب  مليار   5700
ترممي  الإعادة  خم�ش�شة  مليار   2400

الق�شبة.
�سارة بومعزة

الثالثاء  اليوم  علم  ح�شبما   ,
لفرن�شا  العامة  القن�شلية  من 
من  اعتبارا  و�شيتم  وهران  يف 
مقدم  "اإخطار  القادم  اأبريل   4
طلب احل�شول على تاأ�شرية حول 
موعده عن طريق عنوان الربيد 
االإلكرتوين الذي ا�شتخدمه اأثناء 
ر�شالة  طريق  عن  اأو  الت�شجيل 
ق�شرية على هاتفه النقال و لن 
اإال بعد  تثبيت هذا املوعد  يتم 
الدفع امل�شبق  لر�شوم اخلدمة" 
للقن�شلية  بيان  يف  ورد  ح�شبما 

العامة لفرن�شا بوهران 
املوعد  �شاحب  على  ويلزم 
اخلدمة  لر�شوم  امل�شبق  الدفع 
يف  دج   3.600 ب  املقدرة 
تلي  التي  الثالثة  االأيام  غ�شون 
اأخذ املوعد. و يف حالة العك�س 
ويتم  اإليه  اأ�شري  كما  الغاوؤه  يتم 
اخلدمة  لر�شوم  امل�شبق  الدفع 
على م�شتوى مكتب "تي األ اأ�س 
االأحد  من  بوهران  كونتاكت" 
اإىل اخلمي�س من ال�شاعة الثامنة 
وهو  م�شاء  الرابعة  اإىل  �شباحا 
لوالية  بالن�شبة  التوقيت  نف�س 
اجلزائر  مكاتب  اأما  عنابة 
الدفع  فاإن  واأدرار,  العا�شمة 
امل�شبق لر�شوم اخلدمة يتم يوم 

امل�شدر  لذات  وفقا  اخلمي�س 
اإطار  "يف  اأنه  اأ�شاف  الذي 
�شيكون  اجلديدة  الت�شهيالت 
على  قريبا  امل�شبق  الدفع 
م�شتوى مكاتب بريد اجلزائر".

"و يف حالة عدم التقدم يف يوم 
املوعد الذي مت اأخذه و تاأكيده 
ال يتم تعوي�س الر�شوم املدفوعة 
اإال يف احلاالت القاهرة التي يتم 
تربيرها" ح�شبما اأ�شري اإليه من 

قبل ذات امل�شدر الذي ذكر اأنه 
"يتم  الت�شهيالت  ذات  اإطار  يف 

خف�س مبلغ ر�شوم اخلدمة 
املدفوعة م�شبقا من 3.850دج 

اإىل 3.600 دج".
اخلدمة  حيز  و�شع  �شيتم  كما 
ب"تي  خا�س  ات�شال  مركز 
من  �شيفتح  كونتاكت"  اأ�س  األ 
اإىل  �شباحا  ن�شف  و  الثامنة 
اإ�شافة  الرابعة و الن�شف م�شاء 

ال�شوتي على  للربيد  اإىل خدمة 
توفري  اأجل  من  اليوم  مدار 
حول  اخلا�شة  املعلومات  كافة 
وفقا  التاأ�شرية  طلب  اإجراءات 
اأن  اأبرز  الذي  امل�شدر  لنف�س 
مركز  عرب  تاأخذ  ال  "املواعيد 
تخ�شي�س  مت  االإت�شال"كما 
مكتب لطالبي مواعيد التاأ�شرية 
االإجراءات  من  املعفيني 
التدابري  لذات  وفقا  البيومرتية 
العامة  القن�شلية  اتخذتها  التي 

لفرن�شا يف وهران.
ابريل  الرابع  من  بدءا  و�شيتم 
مركز  مقر  تغيري  اي�شا  القادم 
اخلا�س  كونتاكت"  اأ�س  األ  "تي 
مبقاطعة وهران اإىل مقر جديد 
ببئر  "االأورا�س"  مببنى  كائن 
الطرق  مفرتق  بني  )ما  اجلري 
مفرتق  و  �شوناطراك  ملقر 
االإ�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة  الطرق 
من  بالقرب   "1954 نوفمرب   1
لالأمن  اجلهوي  امل�شت�شفى 
امل�شدر.  ذات  وفق  الوطني 
معلومات  على  االطالع  وميكن 
االإلكرتوين  املوقع  عرب  اأكرث 
لفرن�شا  العامة   للقن�شلية 
االلكرتوين  املوقع  و  بوهران 

اخلا�س مبركز تي األ اأ�س 

م�شتغامن  بوالية  انطلقت 
حملة للتربع بالدم بني �شفوف 
اأيام  ثالثة  تدوم  ال�رصطة 
الوطني.  االأمن  من  مببادرة 
العملية  هذه  تنظيم  ويتم 
حقن  مركز  مع  بالتن�شيق 
اال�شت�شفائية  للموؤ�ش�شة  الدم 
على  �شيقيفارا"  "ارن�شتو 
الطبي  املركز  م�شتوى 
واالجتماعي "بن علو فتيحة" 
م�شتغامن  والية  الأمن  التابع 
االأمنية  املراكز  وخمتلف 

احل�رصية  و�شبه  احل�رصية 
ومبقرات اأمن الدوائر واأو�شح 
االأمن  لدى  باالإعالم  املكلف 
ب�شري  االأول  املالزم  الوالئي 
بلقا�شم اأن هذه املبادرة التي 
تاأتي مبنا�شبة اليوم املغاربي 
اإىل  تهدف  بالدم  للتربع 

حت�شي�س موظفي 
الوالئي  االأمن  وموظفات 
باأهمية التربع بالدم وتوعيتهم 
هذا  يف  امل�شاركة  ب�رصورة 

الفعل االإن�شاين والنبيل.
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املجل�س الوطني الفل�سطيني واإلغاء امليثاق بح�سور الرئي�س الأمريكي كلنتون
د.غازي ح�سني

يف ظل الزمن الفل�سطيني والعربي الر�سمي الرديء. ويف ظل الت�سليل واخلداع والكذب الذي متار�سه ف�سائيات دول اخلليج واأجهزة الإعالم واملخابرات والدبلوما�سية يف دول 
من اأ�سمتهم راي�س باملعتدلني العرب وعلى راأ�سهم الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك، ويف ظل الدور الذي قامت به جامعة الدول العربية بتلبية املطالب الأمريكية وال�سرائيلية 

ويف ظل عهد حممد بن �سلمان جرى ويجري تهويد القد�س و فل�سطني �سقفة �سقفة لتمرير امل�سروع الأمريكي ال�سهيوين يف الوطن العربي مبوافقة ال�سعودية على �سفقة القرن.

عرفات  قيادة  تنازالت  بد�أت 
غرب  �لثابتة  �لوطنية  �حلقوق  عن 
�لعربي  ل�شعبنا  للت�رصف  �لقابلة 
�الإذعان  �تفاق  يف  �لفل�شطيني 
يف  عرفات  وقعه  �لذي  �أو�شلو  يف 
يف  عبا�س  وحممود   1993/9/9
تنازالت  وبلغت   .1993/9/13
باإلغاء  ذروتها  وعبا�س  عرفات 
عام  ني�شان  يف  �لوطني  �مليثاق 
�شهيوين  ملطلب  تلبية   1996
دميونا  مفاعل  �بو  به  تقدم  قدمي 
�لذري و�شفاح قانا �شمعون بري�س 
يف  دهم�س  جامع  جمزرة  و�شفاح 
�للد �جلرن�ل ��شحق ر�بني بذريعة 
�ال�رص�ئيلي  �لعمل  حزب  �إجناح 
دويلة  والإقامة  �النتخابات  يف 
�إلغاء  بري�س  .و�عترب  فل�شطينية 
�الأيديولوجي  )�لتغيري  �مليثاق 

�الأكرث �أهمية يف هذ� �لقرن(.
�إذعان يف و�ي بالنتي�شن

 1998 �لعام  يف  عرفات  تو�شل 
و�ي  يف  جديد  �إذعان  �تفاق  �إىل 
�ل�شق  وتثبيت  لرت�شيخ  بالنتي�شن 
�لكيان  مل�شلحة  فيه  �لو�رد 
�ل�شهيوين. ولكن نتنياهو )�شايلوك 
�إمعاناً  و�لع�رصين(  �حلادي  �لقرن 
منه مبزيد من �بتز�ز قيادة منظمة 
�لفل�شطينيةوتروي�شها  �لتحرير 
�لذي  �أو�شلو  باتفاق  �لتز�مه  ربط 
�تفاق  وتوقيع  بري�س  و�شعه 
باإلغاء  بالنتي�شن  و�ي  يف  �الإذعان 
�مليثاق للمرة �لثانية وقوفاً وبرفع 
قيادة  �إذالل  من  ملزيد  �الأيدي، 
�أجل  ومن  وحتقريها  �ملنظمة 
�مل�رصوعية  من  �ملزيد  �إ�شفاء 
�ملزعوم  �لتاريخي  �حلق  على 
ونزع عروبتها  فل�شطني  لليهود يف 
يف  للعرب  �لتاريخي  و�حلق 
وحتى  �لتاريخ  بدء  منذ  فل�شطني 
�رصعية  �أي  ولنزع  هذ�،  يومنا 
تاريخية وروحية للعرب و�مل�شلمني 
فيها و�العرت�ف بالرو�ية �ليهودية 
و�شطب  �لكاذبة،  و�ل�شهيونية 
ديارهم،  �إىل  �لالجئني  عودة  حق 
و�ال�شتمر�ر يف �شيا�شة �ال�شتعمار 
�مل�شتعمر�ت  وبناء  �ال�شتيطاين 
�ليهودية وترحيل �لفل�شطينيني من 
�ل�رصعية  ولنزع  فل�شطني،  وطنهم 
لل�شعب  �لوطني  �لن�شال  عن 
�أر�شه  ال�شتعادة  �لفل�شطيني 

وممتلكاته وحقوقه �مل�شلوبة.
نتنياهو  ل�رصط  عرفات  ر�شخ 
�أع�شاء  �أ�شماهم  من  وجمع 
واليته  �ملنتهية  �لوطني  �ملجل�س 
�أكرث  �إىل  عددهم  و�شل  و�لذين 
من �ألف من �ملوظفني و�ملنتفعني 
من �أمو�ل �لدول �ملانحة و�شّوتو� 
كما  متاماً  �الأيدي  وبرفع  وقوفاً 
و�شهادة  وبح�شور  نتنياهو  طلب 
كلينتون  بيل  �الأمريكي  �لرئي�س 
بتاريخ 1998/11/8 يف مدينة غزة 
كلينتون  وكان  �مليثاق.  �لغاء  على 
�لقيام  هو �لذي طلب من عرفات 
باأخطر م�رصحية م�شللة وخمادعة 
�لفل�شطيني.  �ل�شعب  تاريخ  يف 
عرفات  جمل�س  �أمام  وقف  لذلك 
الأنكم  )�أ�شكركم  ليقول:  غزة  يف 
بعمل  قمتم  لقد  �أيديكم  رفعتم 

�إر�شاًء  فل�شطني  تباع  هكذ�  جيد( 
و�ليهودية  �ملتحدة  للواليات 
�ملانحة  �لدول  و�مو�ل  �لعاملية 
�ال�شرت�تيجي  �لكنز  ومبارد 
�لفا�شي  و�شفه  كما  ال�رص�ئيل 

نتنياهو.

قرار فل�سطيني 
اأ�سعد اإ�سرائيل

حتقيق  و  �إلغاء  على  نتنياهو  علّق 
�لفل�شطيني  �لوطني  �ملجل�س 
)�إن  وقال:  و�شعه  �لذي  لل�رصط 
هذ� �ليوم هو يوم مهم بالن�شبة �إىل 
دولة »��رص�ئيل« )�لكيان �ل�شهيوين( 
على  عاماً   )50( مرور  بعد  �أنه  �إذ 
�لفل�شطيني  �لوطني  �مليثاق  تبني 
وخم�س �شنو�ت على �لوعد باإلغائه 
�أن �الإلغاء  �أجنز �الأمر فعاًل، و�أكد 
»��رص�ئيل«  �إ�رص�ر  بف�شل  حتقق 
�رصورة  على  م�شدد�ً  ذلك،  على 
�إنعكا�س هذ� �لقر�ر على كل �أوجه 
بالفل�شطينيني  �ملتعلقة  �حلياة 
�لتعليم  وكتب  �ملد�ر�س  من  بدء�ً 
وحتى ت�رصيحات زعماء �ل�شلطة. 
�لفل�شطينية  �ل�شلطة  وحققت 
�لدر��شية  �ملناهج  تغيري  لنتنياهو 
�لعدو  �أر�ده  �لذي  بال�شكل 
يديل  �أال  و��شرتط  كما  �ل�شهيوين، 
بها  و�ملنتفعون  �ل�شلطة  زعماء 
�لثابتة  �حلقوق  تتبنى  بت�رصيحات 
ل�شعبنا  للت�رصف  �لقابلة  غري 
�لعودة،  حق  ومنها  �لفل�شطيني 
بع�س  تتبنى  �ل�شلطة  و�أخذت 
و�الأطماع  و�الأكاذيب  �ملقوالت 
�ل�شهيونية. فاأدىل عبا�س بت�رصيح 
�أر�س  هي  فل�شطني  �إن  فيه  قال 
فيا�س  �شالم  �رصح  كما  �مليعاد، 
�أر�س  هي  فل�شطني  »�إن  قائاًل: 

�لتور�ة«.
وتت�شمن ت�رصيحاتهما وت�رصيحات 
�لتنازل  وعريقات  ربه  عبد  يا�رص 
و�لعرب  �لفل�شطينيني  حقوق  عن 
وبقية  �لقد�س  يف  و�مل�شلمني 

فل�شطني.
�إلغاء �مليثاق بناء على طلب �لكيان 

�ل�شهيوين
�ملقاومة  ف�شائل  وردت 
�إلغاء  على  �لع�رصة  �لفل�شطينية 
�لكيان  طلب  على  بناء  �مليثاق 
�نتخاب  �إىل  بالدعوة  �ل�شهيوين 
مركزي  وجمل�س  تنفيذية  جلنة 
للحيلولة  �لتحرير  ملنظمة  جديد 
للقر�ر  عرفات  �حتكار  دون 
�لفل�شطيني ر�ف�شة ب�شورة قاطعة 
بالنتي�شن  و�ي  يف  �الإذعان  �تفاق 

ولكن عرفات جتاهل طلبهم.
�نتخاب  �الآن  حتى  يحدث  ومل 
ومركزي  وطني  جمل�س 
تنفيذية  وجلنة  جديد 
باملعايري�لد�شتورية  جديدة 
يفقد منظمة  و�لدميقر�طية، مما 
�لتحرير و�أطرها �لقيادية �ل�رصعية 

�لد�شتورية و�لن�شالية.
�أع�شاء جمل�س عرفات يف  �شادق 
على   1998/12/14 يف  ثانيًة  غزة 
�لتي  �لوطني  �مليثاق  مو�د  �إلغاء 
تتم�شك باحلق �لتاريخي للعرب يف 

فل�شطني وعدم قانونية وعد بلفور 
�النتد�ب  نظام  �رصعية  وعدم 
�لكيان  وتاأ�شي�س  �لتق�شيم  وقر�ر 
�لق�شاء  �إىل  وتدعو  �ل�شهيوين 
�ال�شتيطاين  �ال�شتعمار  كيان  على 
�لعربية.  فل�شطني  يف  �لعن�رصي 
و9  و8  و7   6 هي:  �مللغاة  و�ملو�د 
و23  و22  و21  و20  و19  و15  و10 
و30 ، �أما �ملو�د �لتي حذفت منها 
و11  و5  و4  و3  و2   1 فهي  مقاطع 
و25  و18  و17  و16  و14  و13  و12 
و26 و27 و29 ، فماذ� تبقى �إذ�ً من 
�مليثاق �لذي يعترب د�شتور وقر�آن 
و�أجنيل �ل�شعب �لفل�شطيني؟ وماذ� 
�لفل�شطيني  �لعربي  �ل�شعب  جنى 
يحق  وهل  �مليثاق؟  �إلغاء  من 
غزة  يف  وجمل�شه  عرفات  ليا�رص 
�أن يتنازل عن ذرة و�حدة من تر�ب 
للبيع  لي�شت  فل�شطني  فل�شطني؟ 
ولي�شت ملكاً لقيادة فتح و�لف�شائل 
�لتي تتمول منها �أي �لف�شائل �لتي 
منظمة  ف�شائل  نف�شها  ت�شمي 

�لتحرير �لفل�شطينية.
�شّكل �إلغاء �مليثاق �أبرز �لتنازالت 
يا�رص  بها  قام  �لتي  �خلطرية 
مرتني  �لوطني  وجمل�شه  عرفات 
 1998 عام  و   1996 عام  غزة  يف 
�الأمريكي  �لرئي�س  وبح�شور 
التفاقيتي  تنفيذ�ً  �ملت�شهني 
�الإذعان يف �أو�شلو وو�ي بالنتي�شن 
�أ�رص  كما  �الأيدي  وبرفع  ووقوفاً 

�الإرهابي نتنياهو.

النحدار ال�سيا�سي 
والأخالقي

�النحد�ر  مدى  بجالء  وظهر 
�لذي  و�الأخالقي  �ل�شيا�شي 
عرفات  قيادة  �إليه  و�شلت 
�الأخرى  �لفل�شطينية  و�لقياد�ت 
باعو�  و�لذين  منها  تتمول  �لتي 
�ل�شلطة  منا�شب  مقابل  فل�شطني 
و�نحر�فهم  و�أمو�لها  و�متياز�تها 
و�لف�شاد  و�الأخالقي  �لوطني 
�لنخاع.  �لذي تغلغل د�خلهم حتى 
خالل  من  �أدو�ت  �إىل  وحتولو� 
لتلبية  �ملانحة  �لدول  �أمو�ل 
�ال�رص�ئيلية  و�المالء�ت  �ملطالب 
و�ملطالب �الأمريكية�ىل �أن و�شلت 
و�أخطر  �رد�أ  �ىل  فل�شطني  ق�شية 

مر�حلها.
لي�س  للميثاق  عرفات  �إلغاء  جاء 
و�إمنا  �لفل�شطيني  �ل�شعب  خلدمة 
�لتنازل  بد�ية  وتكري�س  �شده 
غري  �لثابتة  �لوطنية  �حلقوق  عن 
وتلبية  ل�شعبنا  للت�رصف  �لقابلة 
ر�بني  للجرن�ل  �ملتكررة  للمطالب 
بري�س  و�عتربه  ونتنياهو  وبري�س 
�الأكرث  �الأيديولوجي  �لتغيري  باأنه 
�أهمية يف هذ� �لقرن، الأنه يقود �إىل 
وعروبة  و�لق�شية  �حلقوق  ت�شفية 
�لكيان  وجود  وتخليد  فل�شطني 
�ل�شهيوين يف قلب �لوطن �لعربي، 
��رص�ئيل  و�إقامة  عليه  و�لهيمنة 
خالل  من  �القت�شادية  �لعظمى 
�جلديد  �الأو�شط  �ل�رصق  م�رصوع 
وتطبيع  �أو�شطية  �ل�رصق  و�ل�شوق 
�لعالقات و�لق�شاء على �ملقاطعة 

�الإقليمي  و�لتعاون  �لعربية 
على  موؤ�ش�شات  و�إقامة  �مل�شرتك 
على  ولي�س  �أو�شطي  �رصق  �أ�شا�س 
��رص�ئيل  وهيمنة  عربي  �أ�شا�س 

عليها.
بالتز�من  �مليثاق  �إلغاء  جاء 
�ل�شهيوين  �لعدو  �حتفاالت  مع 
الغت�شاب  �ل�شنوية  بالذكرى 
من  �لنكبه  ذكرى  يف  �أي  فل�شطني 
منظمة  قيادة  حت�شل  �أن  دون 
بحق  �العرت�ف  على  �لتحرير 
تقرير �مل�شري لل�شعب �لفل�شطيني 
و�إمنا  �أخرى  �شمانات  �أية  وبدون 
مبو�فقة �ملجل�س �لوطني و�للجنة 
�شقف  تخفي�س  على  �لتنفيذية 
�حلقوق �لوطنية �لثابتة غري �لقابلة 
�لفل�شطيني  لل�شعب  للت�رصف 
بالرو�ية  �لفل�شطيني  و�العرت�ف 

�ل�شهيونية �لكاذبة.
و�عترب يا�رص عرفات »�أن �لتعديل 
لدميقر�طيتنا  �نت�شار  )�الإلغاء( 
�لتي  �لكربى  للم�شرية  و�نت�شار 
يف  وتو��شلت  �أو�شلو  يف  بد�أت 
وقالت  و��شنطن،  يف  ثم  �لقاهرة 
�ملجل�س  ع�شو  �شعر�وي  حنان 
�لوطني �أن قر�ر �لتعديل )�الإلغاء( 
�أن  بو�شعها  )��رص�ئيل(  �أن  يثبت 

متلي ما تريد«.

احتفالت م�سللة 
وخمادعة

منظمة  يف  �ملنحرفة  �لقيادة  �إن 
باإلغاء  �لفل�شطينية قامت  �لتحرير 
�لتز�ماً  �لثانية  للمرة  �مليثاق 
�الإذعان  �تفاقيتي  بتنفيذ  منها 
وهياأت  بالنتي�شن  وو�ي  �أو�شلو  يف 
للم�رصحيتني يف �حتفاالت م�شللة 
�الأ�رص�ر  �أفدح  �أحلقت  وخمادعة 
على  وو�شعتها  فل�شطني  بق�شية 
�مل�رصوع  و�إجناح  �لت�شفية  �شكة 
»��رص�ئيل  و�إقامة  �ل�شهيوين 
خالل  من  �القت�شادية  �لعظمى« 
و�لتطبيع  �لعربية  �ملقاطعة  �إلغاء 
�جلماعي �لعربي وم�رصوع �ل�رصق 
بني  و�لتحالف  �جلديد  �الأو�شط 

��رص�ئيل و�ل�شعودية.
�لوطني  �ملجل�س  مو�فقة  �إن 
�لتنفيذية  و�للجنة  �لفل�شطيني 
ملنظمة �لتحرير على �إلغاء �مليثاق 
�لفل�شطينية  �لقيادة  �أفقدت 
لل�شعب  متثيلية  �رصعية  �أي 
�الإلغاء  عملية  الأن  �لفل�شطيني، 
�لتاريخية  �حلقوق  مع  تتناق�س 
للت�رصف  �لقابلة  غري  �لثابتة 
وطنه  يف  �لفل�شطيني  لل�شعب 
�ل�شعب  �إر�دة  متثل  وال  فل�شطني 
ون�شاالته  وتطلعاته  �لفل�شطيني 
جلوهر  قاتلة  وطعنة  و�نتفا�شاته 
حقوق �ل�شعب و�الأمة يف فل�شطني، 
�لذين  �أع�شاء �ملجل�س  و��شتجاب 
عن  وتنازلو�  �الإلغاء  على  و�فقو� 
لالإمالء�ت  �لوطنية ً  �لثو�بت 
�لرئي�س  لطلب  وتلبية  �شهيونية 

�الأمريكي كلينتون.
�إنعقد �ملجل�س �لوطني  بناء على 
طلب من ��رص�ئيل وبدعم من �إد�رة 
مطالبها  لتحقيق  كلنتون  �لرئي�س 

فل�شطني  عروبة  عن  بالتنازل 
�مل�شلحة  �ملقاومة  عن  و�لتخلي 
و�لتعاي�س  باالإ�رص�ئيل  و�إالعرت�ف 
�الحتالل  ويف ظل  معها  و�لتطبيع 
دخول  على  ومو�فقته  �ل�شهيوين 
�لعدو  كان  �لذين  �الأع�شاء  بع�س 
�أبو  ومنهم  يالحقهم  �ل�شهيوين 

د�وود و�أبو �لعبا�س وغريهم.
�مل�س بوحدة �ل�شعب �لفل�شطيني

�أدى �إلغاء �مليثاق �إىل �مل�س بوحدة 
وبحقوقه  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
حق  �إ�شقاط  ومنها  �الأ�شا�شية 
عودة �لالجئني �إىل ديارهم و�إلغاء 
�الأمم  وقر�ر�ت  فل�شطني  عروبة 
على  وق�شى  بخ�شو�شها  �ملتحدة 
مكانة منظمة �لنحرير�لفل�شطينية 
كحركة حترر وطني. وحتول �لعمل 
�لفل�شطيني �إىل عمل ال ي�شتند �إىل 
خطرية  نتائج  �إىل  و�إمنا  �مليثاق 
على م�شتقبل �لن�شال �لفل�شطيني. 
وويالت  وعذ�بات  �آالم  من  وز�د 
و�شحايا  وت�شحيات  وم�شائب 
وتهويد  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
�ملقد�شات  فيها  مبا  فل�شطني 
�لقد�س ب�شطريها  �لعربية ومدينة 

�ملحتلني.
بري�س  �شمعون  قانا  �شفاح  علق 
على �إلغاء �مليثاق وقال: »�إن هذ� 
�لقر�ر ي�شكل �لتغيري �الأيديولوجي 
�لقرن،  هذ�  يف  �أهمية  �الأكرث 
�لعالقات  يف  �أ�شا�شي  تغيري  �إنه 

�ال�رص�ئيلية – �لفل�شطينية«.
�شعبية  موؤمتر�ت  ثالثة  �نعقدت 
فل�شطينية يف غزة ور�م �هلل ودم�شق 
�ل�شادر  �خلتامي  �لبيان  يف  وجاء 
 1998/12/12 يوم  دم�شق  يف 
�إلغاء  �شد  بحزم  يقف  �شعبنا  »�إن 
حمل  ثو�بته  تعد  و�لذي  �مليثاق، 
�إجماع وطني. و�إن �إلغاء �مليثاق هو 
�إلغاء ملنظمة �لتحرير �لفل�شطينية 
للوحدة  وتدمري  وموؤ�ش�شاتها 
على  �أقدمو�  �لذين  و�إن  �لوطنية 
�الإلغاء فاقدون ل�رصعيتهم �لوطنية 
�لوطني  �مليثاق  �إن  و�لقانونية«. 
�ل�شعب  و�إجنيل  وقر�آن  د�شتور  هو 

�أفر�ده  جلميع  وحق  �لفل�شطيني 
وال  وخارجها.  فل�شطني  د�خل  يف 
يف  �الإذعان  �تفاق  لقيادة  يجوز 
�أن تت�رصف مبعزل  �أو�شلو كطرف 
كما  �لوطني،  �الآخر  �لطرف  عن 
�أنه لي�س من حق عرفات وجمل�شه 
مبادئ  عن  يتنازل  �أن  �لوطني 
�لفل�شطيني  �لن�شال  و�أهد�ف 
مئات  خاللها  من  ��شت�شهد  �لتي 
و�لعرب  �لفل�شطينيني  من  �الآالف 

و�مل�شلمني.
�إننا نعترب �أن جميع �لذين �شاركو� 
وقوفاً  �مليثاق  �إلغاء  م�رصحية  يف 
نتنياهو  طلب  كما  �الأيدي  وبرفع 
بال قيم وبال �أخالق وطنية �أو حتى 
فل�شطني  باعو�  و�إمنا  �إن�شانية، 
�ل�شخ�شية  مل�شاحلهم  خدمة 

و�لفئوية.

اعرتاف منظمة 
التحرير باإ�سرائيل

�عرت�ف  �إىل  �مليثاق  �إلغاء  و�أدى 
 ، باإ�رص�ئيل  �لتحرير  منظمة 
�مل�شلحة  �ملقاومة  على  و�لق�شاء 
عزلتها  من  �إ�رص�ئيل  و�إخر�ج 
وهرولة  و�لدولية  �الإقليمية 
�إىل  و�المار�ت  وقطر  �ل�شعودية 
و�نف�شال  معها،  �لعالقات  تطبيع 
�لغربية،  �ل�شفة  عن  غزة  قطاع 
وتهمي�س �لق�شية، وتبّني �آل �شعود 
�ل�شهيوين  �حلل  ونهّيان  وثاين 
عربي  حتالف  و�إقامة  لت�شفيتها، 
حركات  ملو�جهة  �إ�رص�ئيلي   –
�هلل  وحزب  �مل�شلحة  �ملقاومة 
�إ�رص�ئيل  و�إقامة  و�إير�ن  و�شورية 
خالل  من  �القت�شادية  �لُعظمى 
�جلديد  �الأو�شط  �ل�رصق  م�رصوع 
للق�شاء على دور �لعرب يف �لع�رص 
�ليهودية  هيمنة  وفر�س  �حلديث 
�الو�شط  �ل�رصق  بلد�ن  على 
يف  جاء  كما  باأ�رصه  �لعامل  وعلى 

بروتوكوالت حكماء �شهيون. 
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يف ذكرى "يوم االأر�ض" 12 قانونا �ضنتها اإ�ضرائيل اللتهام اأرا�ضي العرب 
مع تبقي يومني على الذكرى الـ 42 لـ "يوم الأر�س" املوافق 30 مار�س من كل عام، ل تبدو اأو�ساع الأقلية العربية الفل�سطينية داخل اإ�سرائيل جيدة، 

حيث توا�سل حكومة تل اأبيب م�سادرة اأرا�سيهم وت�ستخدم اإ�سرائيل لهذا الغر�س قوانني ت�سرعن عملية و�سع يدها على اأرا�سي املواطنني العرب، بداأت 
ت�سنها من خالل الكني�ست )الربملان(، مبا�سرة بعد اإعالنها دولة عام 1948، وما زالت هذه العملية م�ستمرة حتى يومنا هذا.

ما  �إىل  �لأر�ض  يوم  جذور  وتعود 
يعرف �إعالميا بـ "نكبة فل�سطني"، 
على  �إ�رس�ئيل  دولة  وتاأ�سي�ض 
حدود  د�خل  بقي  حيث  �أنقا�سها، 
 156 قر�بة  �لتاريخية  فل�سطني 
�ألف فل�سطيني، مل ت�ستطع �لقو�ت 
�لإ�رس�ئيلية �إجبارهم على �لرحيل 
�لفل�سطينيني،  �لالجئني  كبقية 
�لإ�رس�ئيلية  �جلن�سية  منحهم  ومت 
د�أبت  �لإ�رس�ئيلية  �ل�سلطات  لكن 
وقر�هم،  �أر��سيهم،  م�سادرة  على 
دفعهم  بهدف  عليهم  و�لت�سييق 

ملغادرة �لبالد.
�حلكومة  �سادرت   1976 عام  ويف 
من  كبرية  م�ساحات  �لإ�رس�ئيلية 
�لأقلية  �لعرب  هوؤلء  �أر��سي 
مناطق  حدود  نطاق  يف  �لو�قعة 
فل�سطينية  �سكانية  �أغلبية  ذ�ت 
مطلقة، وخا�سة يف منطقة �جلليل 

)�سمال(.
�جلماهري  �لإجر�ء  هذ�  دفع 
"�إ�رس�ب  �إعالن  �إىل  �لفل�سطينية 
�ملر�قبون  �عتربه  �سامل"، 
�لأقلية  قبل  من  حتٍد  �أول  مبثابة 
�لفل�سطينية لل�سلطات �لإ�رس�ئيلية 
 1948 عام  �إ�رس�ئيل  تاأ�سي�ض  منذ 
فاإن  فل�سطينية،  �سهاد�ت  وبح�سب 
بق�سوة  �لإ�رس�ب  قابلت  �إ�رس�ئيل 
كبرية  قو�ت  دخلت  حيث  وقمع، 
من �جلي�ض و�ل�رسطة يف 30 مار�ض 
�لقرى  �إىل  بالدبابات  مدعومة 
�لفل�سطينية، �لأمر �لذي �أ�سفر عن 
و�كت�سبت  �أ�سخا�ض   6 ��ست�سهاد 
كبرية،  �أهمية   1976 عام  �أحد�ث 
كونها �ل�سد�م �لأول بني �جلماهري 
مع  �إ�رس�ئيل"  "د�خل  �لفل�سطينية 

�ل�سلطات �لإ�رس�ئيلية.

قوانني م�سادرة الأرا�سي

وكالة "�لأنا�سول" ر�سدت 12 قانونا 
مل�سادرة  �إ�رس�ئيل  ��ستخدمتها 
�لعربية،  و�ملمتلكات  �لأر��سي 
�لغائبني"  �أمالك  "قانون  �أبرزها 

و"قانون �رس�ء �لأر��سي".
عن  �لقو�نني  �سدور  وتو�ىل 
قانون  �آخرها  وكان  �لكني�ست، 
"كمينت�ض" عام 2017، فيما تو��سل 
م�ساريع  تقدمي  �إ�رس�ئيلية  �أحز�ب 
يف  لالإمعان  �لكني�ست،  �إىل  قو�نني 

تلك �ملمار�سات �لتطهريية.
�ملحامية �سهاد ب�سارة، من �ملركز 

�لعربية  �لأقلية  حلقوق  �لقانوين 
)حقوقي  "عد�لة"  �إ�رس�ئيل  يف 
"�لقو�نني  �إن  قالت  غري حكومي(، 
عملية  لكل  �لأ�سا�سية  �لأد�ة  كانت 
�سو�ء  �لعربية،  لالأر��سي  �سلب 
�لعائدة  �خلا�سة  �أو  �حلكومية 
يف  �لعرب  �ملو�طنني  �أو  لالجئني 
�ملحلية  �ل�سلطات  ومن  �إ�رس�ئيل، 
�لعربية"و�أ�سافت ب�سارة لالأنا�سول 
مت  �لتي  �لقو�نني  فاإن  "بالتايل 
كانت   ،1948 عام  منذ  ت�رسيعها 
على  �ليد  لو�سع  �لأ�سا�سية  �لأد�ة 
تو�سع  مناطق  وتقلي�ض  �لأر�ض، 
�لعربية، وباملقابل  �لقرى  وتطوير 
للبلد�ت  �ملناطق  رقعة  تو�سيع 

�ليهودية".
ر�سد  خالل  من  ويالحظ 
ما  بيانات  لقاعدة  "�لأنا�سول" 
قو�نني  �إنها  "عد�لة"  مركز  قال 
�لكني�ست  عن  �سدرت  متييزية 
�أن تعديالت عدة  منذ عام 1948، 
لتربير  �لقو�نني  تلك  على  طر�أت 
�أو  �لأر��سي،  من  �ملزيد  م�سادرة 
�أ�سحابها  �إىل  �إعادتها  فر�سة  منع 

�لفل�سطينيني.
و�أفادت ب�سارة "�جلهاز �ل�ستعماري 
يتغري  مل  �إ�رس�ئيل  يف  �لكولينايل 
يتعلق  فيما  �ل�سيا�سة  ناحية  من 
و�أر��سيهم،  �لعرب  باملو�طنني 
تعديالت  جرت  فقد  ولذلك 
هذه  مع  ملو�ءمتها  قو�نني  على 

�ل�سيا�سة".
مد�ر  على  "�لتعديالت  وتابعت 
بكيفية  تتعلق  كانت  �ل�سنو�ت 
نفوذ  تطوير  مناطق  تقلي�ض 
مناطق  وتو�سيع  �لعربية  �لبلد�ت 
�ليهودية"و�إىل  �لبلد�ت  نفوذ 
�لأر��سي  م�سادرة  قو�نني  جانب 
قو�نني  �سن  مت  فقد  و�ملمتلكات، 
ملنع عودة �أ�سحاب هذه �ملمتلكات 
بعد  وممتلكاتهم  �أر��سيهم  �إىل 
فقد  ذلك،  عن  وف�سال   1948 عام 
ملكية  نقل  متنع  قو�نني  �سن  مت 
�لأر��سي �لتي متت م�سادرتها �إىل 

ملكية غري يهودية.
"عد�لة"  مركز  يقول  باملح�سلة، 
�إ�رس�ئيل  �أر��سي  من   %  93 �إن 
�ملحتلة  �لأر��سي  ي�سمل  )ل 
�لدولة  مبلكية  هي   )1967 عام 
يف  �ليهودي  �لقومي  و�ل�سندوق 
�لوقت �حلايل، �أما �لعرب فيملكون 
فقط  �لأر��سي  من   %  3.5 �إىل   3

و�أ�سافت "�لنقل �جلارف لل�سيطرة 
على �لأر��سي د�خل حدود �لدولة 
يف �أر��سي 1948، مت بالأ�سا�ض عن 
طريق قانونني. �لأول قانون �رس�ء 
�أمالك  قانون  و�لثاين  �لأر��سي، 
�لغائبني"وتر�سد "�لأنا�سول" فيما 
يلي �أهم �لقو�نني �لتي ��ستخدمتها 
�لأر��سي  مل�سادرة  �إ�رس�ئيل 
و�لعقار�ت و�ملمتلكات �لعربية يف 

�إ�رس�ئيل:

الغائبني  اأمالك  1ـ قانون 
ال�سادر عام 1950

نزح  �أو  ُهّجر  من  �لقانون  يعّرف 
�أو ترك حدود دولة �إ�رس�ئيل حتى 
على  خا�سة   ،1947 �لثاين  ت�رسين 

�أثر �حلرب، على �أنه "غائب".
ي�سمل  مبا  �أمالكه  كل  وتعترب 
وح�سابات  و�لبيوت،  �لأر��سي، 
مبثابة  باأنها  وغريها  �لبنوك 
ملكيتها  تنقل  غائبني"،  "�أمالك 
و�سي  ويديرها  �إ�رس�ئيل،  لدولة 
من قبل �لدولة وقال مركز "عد�لة" 
�أمالك  "قانون  �خل�سو�ض  بهذ� 
�لأ�سا�سية  �لأد�ة  هو  �لغائبني هذ� 
على  لل�سيطرة  �إ�رس�ئيل  لدى 
�لفل�سطينيني،  �لالجئني  �أمالك 
�لإ�سالمي  �لوقف  �أمالك  وكذلك 

يف �لدولة".

"العودة"  قانون  2ـ 
ال�سادر عام 1950

حول  يهودي  كل  �لقانون  وميّكن 
�جلن�سية  يتلقى  �أن  من  �لعامل 
�لإ�رس�ئيلية يف �للحظة �لتي يهاجر 
فيها �إىل �إ�رس�ئيل، وي�سمل �لقانون 
�أبناء و�أحفاد �ليهود، و�أبناء وبنات 
ويعلق  �أي�سا  و�أحفادهم  �أبنائهم 
"من  �لقانون  ذلك  على  "عد�لة" 
�لو��سح �أنه ل يوجد �أي قانون مو�ٍز 
ي�سمن حق �لفل�سطينيني يف �لعودة 
منها،  هجرو�  �لتي  بالدهم  �إىل 
�إ�رس�ئيل  د�خل  ولدو�  و�إن  حتى 

لأهايل فل�سطينيني لجئني".

"كريين  الـ  قانون  3ـ 
كامييت" ال�سادر عام 

1953

"كريين كاييمت" هي �ل�سندوق  �لـ 
�سندوق  وهو  �ليهودي،  �لقومي 
جمع  �أجل  من   1901 عام  �أقيم 
با�سم  �لأر��سي  ل�رس�ء  �لتربعات 
فقط  ولأجله  �ليهودي  �ل�سعب 
ويعطي �لقانون �ل�سندوق �لقومي 
عامة،  �سلطة  �سالحيات  �ليهودي 
مبا  مالية،  �متياز�ت  ومينحها 
�ل�رس�ئب  يف  تخفي�سات  ذلك  يف 
�لتي  و�لأر��سي  �لأر��سي  ل�رس�ء 
كاأر��سي  معرفة  �ل�سندوق  ميلكها 

"ملك عام" �أو "�أر��سي دولة".

الأرا�سي  �سراء  قانون  4ـ 
)الت�سديق على 

العمليات والتعوي�سات( 
ال�سادر عام 1953

�لإ�رس�ئيلية  �حلكومات  ��ستندت 
�لقانون  هذ�  �إىل  كبري  ب�سكل 
�لعربية  �لأر��سي  مل�سادرة 
�ملركز  يقول  وبخ�سو�سه 
قانون  على  "�عتماد�  �حلقوقي 
�إ�رس�ئيل  �سادرت  �لأر��سي  �رس�ء 
من �لعرب ما بني 1.2 و1.3 مليون 
�لأر��سي �سودرت من  دومن، هذه 
349 قرية وبلدة، مبا فيها �ملناطق 
مل  حيث  قرية،   86 يف  �ملبنية 
حتدد م�ساحتها �لدقيقة يف �إعالن 

�مل�سادرة".

اأرا�سي  اأ�سا�س:  قانون  5ـ 
اإ�سرائيل ال�سادر

 عام 1960

�أر��سي  باأن  �لقانون  يق�سي 
ملكية  حتت  تقع  �لتي  �إ�رس�ئيل 
�ل�سندوق  �أو  �لتطوير  �سلطة 
نقل  ميكن  ل  �ليهودي،  �لقومي 
طريقة  باأي  �أو  بالبيع  ملكيتها 
�أخرى، علما باأن �ل�سندوق �لقومي 
�ليهودي يطلب تخ�سي�ض �لأر��سي 

�لتي متلكها لليهود فقط.

اأرا�سي  دائرة  قانون  6ـ 
اإ�سرائيل ال�سادر عام 

1960

�لقانون  هذ�  مبوجب  �أقيمت 
�إ�رس�ئيل"،  �أر��سي  "د�ئرة 
جمل�ض  �أع�ساء  تعني  ومبوجبه 
�سيا�سات  ي�سع  و�لذي  �لد�ئرة، 
�لأر��سي يف �لدولة، على �أن يكون 
ن�سف �أع�ساء �ملجل�ض من �أع�ساء 
من  �لآخر  ون�سفهم  �حلكومة، 

�ل�سندوق �لقومي �ليهودي.
وفقا  �أنه  "عد�لة"  مركز  ويعترب 
لد�ئرة  "يُعطى  �لقانون  لذلك 
�إ�رس�ئيل �لتي تخدم م�سالح �ليهود 
فقط، �ل�سالحية �لأكرب يف حتديد 

�سيا�سات �لأر��سي يف �إ�رس�ئيل".

التخطيط  قانون  7ـ 
والبناء ـ تقييد 

الكهرباء، املاء والهاتف 
ال�سادر عام 1965

مينع  للقانون،  )�أ(   157 �لبند 
)�لكهرباء،  �لتحتية  �لبنى  �رسكات 
�رسكة �ملياه و�رسكات �لت�سالت( 
مل  �إذ�  ب�سبكاتها  مبنى  تربط  �أن 
بناء  ترخي�ض  ميلك  �ملبنى  يكن 

من �ل�سلطة �ملحلية.
بالأ�سا�ض  �لقانون  هذ�  وي�ستخدم 
�لقرى  على  �خلناق  لت�سييق 
و�سد  بها،  �ملعرتف  غري  �لبدوية 
�لبلد�ت �لعربية �لتي تعاين �سائقة 

�أر��ض وم�سكن.

اأرا�سي  دائرة  قانون  8ـ 
اإ�سرائيل )طرد مقتحمي 

الأرا�سي( ال�سادر 
عام 1981

�لعرب  �لبدو  بالأ�سا�ض  وي�ستهدف 
يف �لنقب.  9ـ تعديل رقم 7 )2009( 
�إ�رس�ئيل  �أر��سي  د�ئرة  لقانون 

)1960( �ل�سادر عام 2009
و��سعة  �لتعديل خ�سخ�سة  يفر�ض 
�أر��سي  فيها  مبا  لالأر��سي، 
�لالجئني �لفل�سطينيني يف �لد�خل 
تبادل  من  وميّكن  و�خلارج، 
و�ل�سندوق  �لدولة  بني  �لأر��سي 
�أر��ٍض  وهي  �ليهودي،  �لقومي 
حمفوظة ب�سكل ح�رسي ل�ستخد�م 
متثيل  ويوؤمن  �ليهودي"،  "�ل�سعب 
يف  �ليهودي  �لقومي  لل�سندوق 
و�لذي  �إ�رس�ئيل،  �أر��سي  جمل�ض 

يحدد �سيا�سات �لأر��سي.

 4 رقم  تعديل  10ـ 
)2010( على قانون 

�سلطة تطوير النقب 
)1991(: امل�ستوطنات 
الفردية ال�سادر عام 

2010

مركز  يو�سح  �لقانون  هذ�  وحول 
ت�ستخدم  �لدولة  �أن  "عد�لة" 
لنقل  �لفردية" �أد�ة  "�مل�ستوطنات 
�لدومنات  �آلف  وحتى  مئات 
خا�سة  يهودية  عائالت  �إىل 

ل�ستخد�ماتها �حل�رسية.
�لفردية  "�مل�ستوطنات  و�أ�ساف 
�ل�سيا�سة  من  كجزء  �أ�س�ست 
�حلد  لتح�سيل  �ل�ساعية 
�لأر��سي  م�ساحات  من  �لأق�سى 
ح�رس�"ويكمل  لليهود  �ملخ�س�سة 
�مل�ستوطنات  هذه  "�عتربت 
لـ  برنامج  من  جزء�  �لنقب  يف 
وجه  �لأر��سي( يف  على  )�حلفاظ 
يف  للعرب  �لتطويرية  �ملطالب 
حاليا  �لنقب  يف  �ملنطقة"ويوجد 
متتد  فردية،  م�ستوطنة   60 قر�بة 

على م�ساحة 81،000 دومن )�لدومن 
يقام  وبع�سها  مربع(،  مرت  �ألف 
وخالفا  ت�ساريح  دون  من  �أحيانا 

لقو�نني �لتخطيط".
�لذي  �لتعديل  "يخلق  و�أردف 
منظومة   2010 جويلية  يف  �سن 
بجميع  �لعرت�ف  جتيز  قانونية 
يف  �لفردية  �مل�ستوطنات  هذه 
�لنقب، ومينح �سلطة تطوير �لنقب 
مديرية  �أمام  �لتو�سية  يف  �حلق 
�أر��سي �إ�رس�ئيل بتخ�سي�ض �أر��ض 

مل�ستوطنات فردية جديدة".
يوفر  �لذي  �لوقت  "يف  و�أكمل 
ر�سمية  مكانة  �لتعديل  فيه 
تتمتع  �لتي  �لفردية  للم�ستوطنات 
�لأ�سا�سية،  �خلدمات  بجميع 
غري  �لبدوية  �لعربية  �لقرى  فاإن 
�لنقب ل حتظى  بها يف  �ملعرتف 
ي�سطر  ما  ر�سمية،  مكانة  باأية 
�إىل  عددهم  ي�سل  �لذين  �سكانها 
�أكرث من 80،000 ن�سمة، وجميعهم 
�إىل  �إ�رس�ئيل،  مو�طني  من 
�خلدمات  معظم  دون  من  �لعي�ض 

�لأ�سا�سية".

 3 رقم  تعديل  11ـ 
)2011( على قانون 

اأرا�سي اإ�سرائيل )1960( 
ال�سادر عام 2011

�أو  فرد  �أي  �لتعديل  هذ�  مينع 
موؤ�س�سة )خا�سة �أو عامة( من بيع 
�أطول  لفرتة  ملك  �إيجار  �أو  �أر�ض 
�أو  مترير  �أو  �سنو�ت،  خم�ض  من 
يف  �خلا�سة  �مللكية  حق  توريث 

�إ�رس�ئيل لـ "غرباء".
كل  هو  "�لغريب"  للقانون،  وفقا 
�إ�رس�ئيل  يف  مقيما  لي�ض  �إن�سان 
يهوديا  لي�ض  �أو  فيها،  مو�طنا  �أو 
�ساحب �حلق �لتلقائي بالقدوم �إىل 

�إ�رس�ئيل بح�سب "قانون �لعودة"
 109 )تعديل  كمينت�ض  قانون  12ـ 
 )1965 و�لبناء  �لتخطيط  لقانون 

�ل�سادر عام 2017
�لإد�رية  �ل�سالحية  �لقانون  يو�سع 
�لبيوت و�لعقوبات  للدولة يف هدم 
و�لبناء،  �لتخطيط  خمالفات  على 

وهي �سالحيات متييزية �أ�سال.
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اأ�صا�س ال�صراع يف ميامنار 

االقت�ساد والعرق وال�سيا�سة.. ثالثية تطيل اأمد ماأ�ساة الروهنغيا 
منذ عقود، تواجه اأقلية الروهنغيا امل�صلمة يف ميامنار جرائم وفظائع وح�صية على اأيدي ال�صلطات الع�صكرية وامللي�صيات 

البوذية، وفق الأمم املتحدة ومنظمات حقوقية دولية اإل اأن هذه املاأ�صاة مل حتظ باهتمام وا�صع اإقليمي ودويل اإل يف الآونة 
الأخرية، مع بدء ارتكاب �صلطات ميامنار يف اأغ�صط�س / اآب 2017، »اأعمال اإبادة جماعية وتطهري عرقي« بحق الروهنغيا، ما 
ت�صبب يف فرار مئات الآلف منهم اإىل اجلارة بنغالد�س للنجاة باأرواحهم ولو اأردنا تلخي�س اأ�صباب تلك املاأ�صاة، ينبغي الأخذ 

باحل�صبان ثالثة اأبعاد م�صوؤولة عن اإطالة اأمد الو�صع الراهن، وهي البعد القت�صادي والعرقي وال�صيا�صي.

موقع وثروات

اأ�سا�س ال�رصاع يف ميامنار يكمن 
اأراكان غربي ميامنار،  يف اإقليم 
ي�سكلون  امل�سلمون  كان  الذي 
منطقة  وهي  �سكانه،  اأغلب 
كالغاز  الطبيعية،  باملوارد  غنية 
موارده  وفرة  ورغم  والنفط 
واحدا  اأراكان  يعترب  الطبيعية، 
فقرا،  ميامنار  اأقاليم  اأكرث  من 
�سكانه  من   %  78 يعي�س  حيث 
حتت خط الفقر، بح�سب البنك 

الدويل.
وتريد �سلطات ميامنار ال�سيطرة 
متاما على الإقليم وطرد م�سلمي 
الروهنغيا منه، لإف�ساح املجال 
فيه،  اخلارجي  ال�ستثمار  اأمام 
من  العديد  لديها  اأن  خا�سة 
هذا  يف  القت�سادية  امل�ساريع 
مقدمة  ال�سني يف  وتعد  الإقليم 
الدول التي ت�ستثمر يف ميامنار، 

خا�سة مبجال الطاقة.
ويف اأفريل  2017، اتفقت ال�سني 
اأنابيب  خط  مد  على  وميامنار 
عابر  وغاز(  )نفط  مزدوج 
جنوب  اإىل  ميامنار  من  للحدود 
و�سائل  وذكرت  ال�سني  �رصقي 
اإعالم غربية اأن هذا اخلط من 
بتنويع  لبكني  ي�سمح  اأن  �ساأنه 
خطوط الإمداد بالنفط، وتقليل 
ال�سني  بحر  على  اعتمادها 

اجلنوبي املتنازع عليه.
ال�رصق  من  قادمة  �سفينة  وكل 
عرب  متر  اأن  يجب  الأو�سط 
ملقة  وم�سيق  حميطات  ثالثة 
ماليزيا  جزيرة  �سبه  )بني 
وجزيرة �سومطرة الإندوني�سية( 

الأمريكي،  للنفوذ  اخلا�سع 
عن  لها  بديال  ال�سني  تريد  لذا 
عرب  هو  والبديل  امل�سيق،  هذا 

اأراكان.
تاميز«  »فاينن�سال  �سحيفة 
وقت  يف  قالت  الربيطانية 
من  الأنابيب  خط  اإن  �سابق، 
ميكن  اأراكان  يف  »ميد«  جزيرة 
اأن يوفر 6 % من واردات ال�سني 
اأهمية  وانطالقا من  النفط  من 
التنموية  امل�ساريع  يف  اأراكان 
القت�سادية، ميكن تف�سري �سبب 
تهجري  على  ميامنار  اإقدام 
وحرق  اأرا�سيهم،  من  الروهنغيا 
م�ساريع  بناء  لإعادة  قراهم، 
ال�سيني  الدعم  حتى  عليها 
مليامنار يف ق�سية اأراكان ميكن 
تربط  التي  امل�سالح  اإىل  عزوه 
تريد  حيث  الآ�سيويني،  البلدين 
منفذا  ميامنار  ت�سبح  اأن  بكني 
وكان  الأو�سط  ال�رصق  اإىل  لها 
قالوا  ميامنار  من  �سحفيون 
ميامنار  حكومة  اإن  لالأنا�سول 
ل�رصف  العرقي،  التوتر  توؤجج 
عن  املحلية  املجتمعات  انتباه 
الذي  الأنابيب  خط  م�رصوع 

يعار�سه �سكان اأراكان.
و2014،   1988 عامي  بني 
 15 من  اأكرث  ال�سني  ا�ستثمرت 
مليار دولر يف ميامنار، معظمها 
والطاقة،  التعدين  يف  كانت 
ت�ساينا  »�ساوث  �سحيفة  وفق 
يف  ال�سينية،  بو�ست«  مورنينج 
ال�سحيفة  املا�سي  �سبتمرب 
بوي�سو  نقال عن �سويف  اأ�سافت 
جنوب  يف  خبرية  رو�رص،  دو 
الفرن�سي  باملعهد  اآ�سيا  �رصقي 
»ال�سني  اأن  الدولية،  للعالقات 

لديها م�ساريع اقت�سادية رئي�سية 
حكومة  مع  عليها  العمل  يجري 

ميامنار«.
امل�ساريع  تلك  اأن  واأو�سحت 
اقت�سادي  ميناء  بناء  ت�سمل 
دولر  مليارات  ت�سعة  بتكلفة 
اقت�سادية يف  اأمريكي، ومنطقة 

منطقة كياوك فيو« باأراكان.

من هم الروهنغيا؟

على  يطلق  كان  البداية  يف 
كلمة  من  »روحمانغ«  الروهنغيا 
»رحمة«، ومع مرور الوقت �سار 
اإىل  »روهانغ«،  عليهم  يطلق 
»روهنغيا«و�سمى  اأ�سبحوا  اأن 
التي  املدينة  الروهنغيا 
وهي  »اأراكان«،  فيها  ا�ستوطنوا 
العربية،  من  ماأخوذة  اأي�سا 

فكلمة »اأركان« جمع »ركن«.
عرقيتان  جماعتان  اأراكان  يف 
الروهنغيا  هما  اأ�سا�سيتان، 
راخني  وجماعة  )م�سلمون(، 
)بوذيون(، اإ�سافة اإىل اإقلية ثالثة 
لالإقليم،  الأ�سليون  ال�سكان  هم 
وهم  قليلة،  اأعدادهم  اأن  اإل 
اإنهم  الروهنغيا  يقول  الهندو�س 
البحر  عرب  اأراكان  اإىل  جاوؤوا 
امليالدي،  ال�سابع  القرن  يف 
وكان  املنطقة،  وا�ستوطنوا 
ثم  الهندو�س،  اآنذاك  فيها 
الهند  من  بوذية  قبائل  جاءت 
عليهم  اأطلق  )ميامنار(  وبورما 
اأن  تدعي  »راخينيون«احلكومة 
ال�سكان  من  لي�سوا  الروهنغيا 
واأن  ميامنار،  يف  الأ�سليني 
حديث،  الروهنغيا  م�سطلح 
بعد  مرة  لأول  وا�ستخدم 

ال�ستعمار الربيطاين عام 1948 
من جانب برملاين بنغايل يدعى 
حكومي  بيان  وفق  الغفار،  عبد 

اأواخر 2016.
املزاعم  هذه  تفنيد  ميكن  لكن 
»املفردات  كتاب  اإىل  بالعودة 
يف  اللغات  لبع�س  املقارنة 
من  وهو  بورما«،  اإمرباطورية 
الربيطاين  اللغة  عامل  تاأليف 
هاميلتون  بوت�سانان  فران�سي�س 
عام 1799 يف ذلك الكتاب، ق�ّسم 
هاميلتون اللغة التي ي�ستخدمها 
�سكان اأراكان اإىل ثالث لهجات، 
بها  حتدث  الأوىل  اأن  واأو�سح 
عليهم  ويطلق  »املحمديون« 
بها  حتدث  والثانية  الروهنغيا، 
»الرو�سان«،  وهم  الهندو�س 
البوذيون  ا�ستخدمها  والأخرية 
اإىل  )ن�سبة  »الراخينيون«  وهم 
اأ�سول  اإىل  وبالن�سبة  راخني( 
اإن  موؤرخون  يقول  الروهنغيا، 
خمتلطة  اأعراق  هم  الروهنغيا 
خالل  اأراكان  يف  ا�ستقروا  ممن 
من  وجاوؤوا  الإ�سالم،  ازدهار 
اإندوني�سيا، وباك�ستان، واملناطق 

العربية، وغريها.

دور بريطانيا

القت�سادي  البعدين  بجانب 
�سيا�سي  بعد  يوجد  والعرقي، 
العاملية  احلرب  فرتة  اإىل  يعود 
يف   ،)1945 ـ   1939( الثانية 
الربيطاين  الحتالل  نهايات 
لأراكان وبورما )ميامنار( خالل 
ـ   1825( الربيطاين  ال�ستعمار 

تنقل  حرية  توجد  كانت   )1948
بريطانيا  م�ستعمرات  �سمن 
اإندوني�سيا  من  ال�سعوب  وكانت 
يعملون  اأخرى  ودول  وباك�ستان 
اأراكان  اإىل  وياأتون  بالتجارة، 
لهذا الغر�س، ونتيجة لذلك، بداأ 
وهذا  يت�ساعد،  امل�سلمني  جنم 
البوذيني  البورميني  اأزعج  ما 
البورميني  العداء بني  اأوجد  وما 
هو  والأراكانيني،  )البوذيني( 
�سف  يف  اأراكان  �سعب  وقوف 
احلرب  خالل  الربيطانيني 
دعم  فيما  الثانية،  العاملية 
على  اليابانيني  البورميون 

اجلانب الآخر من احلرب.
الأراكاين  ال�سعب  وقوف  ويرجع 
الأمر  حكم  اإىل  بريطانيا  مع 
الواقع، حيث كانت اأراكان حتت 
احلكم الربيطاين وبداأت الأغلبية 
امل�سلمني،  قمع  اآنذاك  البوذية 
فبداأ  منهم،  األف   100 وقتلوا 
العديد من �سكان اأراكان يفرون 
وبعد   1942 عام  بنغالد�س  اإىل 
الثانية  العاملية  احلرب  نهاية 
كي  بريطانيا  دعم  بورما  قررت 
وهذا  ال�ستقالل،  على  حت�سل 
ما حدث بالفعل لكن عندما قال 
اأول  كنا  لربيطانيا:  الأراكانيون 
من �ساعدكم، لذا امنحونا حكما 
الربيطانيون،  رف�س  ذاتيا.. 
البوذيني  بتحري�س  قاموا  بل 
الأراكانيني،  وتعذيب  قتل  على 
تزال  ما  اأزمة  بذلك  واأ�س�سوا 

م�ستمرة.

اإنكار هوية الروهنغيا

تعترب حكومة ميامنار امل�سلمني 
غري  »مهاجرين  الروهنغيا 
فيما  بنغالد�س«،  من  �رصعيني 
ت�سنفهم الأمم املتحدة »الأقلية 
يف  ا�سطهادا  الأكرث  الدينية 
ميامنار  ا�ستقالل  العامل«بعد 
عرف  ما  اأ�سدرت   ،1948 عام 
املواطنة«،  »قانون  با�سم 
ال�سكان  اأن  على  ن�س  الذي 
اإىل  اأتوا  الذين  لبورما  الأ�سليني 
قبل  اأي   ،1823 عام  قبل  البالد 
ال�ستعمار الربيطاين، هم فقط 
اجلن�سية  على  �سيح�سلون  من 
اأن  حينها  احلكومة  وادعت 
ميامنار  اإىل  جاوؤوا  الروهنغيا 
لذا  الربيطاين،  ال�ستعمار  بعد 
متنحهم  ومل  اأجانب،  اعتربتهم 
اجلن�سية. ويف عام 1982 �ساغت 
اأطلقت  اآخر  قانونا  ميامنار 
 ،»1982 املواطنة  »قانون  عليه 
طلبت مبوجبه من الروهنغيا اأن 
اآباءهم  اأن  تثبت  وثائق  يقدموا 
م�ستوطنني يف  كانوا  واأجدادهم 
مل  الروهنغيا  اأن  اإل  ميامنار. 
الوثائق،  تلك  تقدمي  ي�ستطيعوا 
فبعد ال�ستقالل حرموا مبوجب 
التعليم  من  املواطنة«،  »قانون 
والرعاية ال�سحية، ومل متنحهم 
حرم  وبذلك  وثائق  ال�سلطات 
نحو 1.1 مليون م�سلم روهنغي 
وتعر�سوا  املواطنة،  حق  من 
ل�سل�سلة جمازر وعمليات تهجري، 
ليتحولوا اإىل اأقلية م�سطهدة يف 
ظل اأكرثية بوذية وحكومات غري 

حمايدة.
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داربي عا�صمي يف 20 اأوت واأندية امل�ؤخرة يف �صراع البقاء
مولودية اجلزائر / احتاد البليدة

العميد ي�صعى للحفاظ على حظ�ظ 
اللقب والبليدة للتم�صك بالبقاء

يدخل فريق مولودية اجلزائر املباراة 
التي تنتظره اأمام احتاد البليدة 

بحثا عن الفوز ال غري وهو 
ال�شعار الذي تعول ت�شكيلة 

النادي العا�شمي اللعب به يف 
ظل اإدراكها اأهمية نقاط 
مواجهة الغد يف موا�شلة 
التم�شك بحظوظها كاملة 

للتناف�س على التتويج 
بلقب البطولة الوطنية، 

وهو ما يعمل الطاقم 
الفني بقيادة املدرب 
برنار كازوين تر�شيخه 
لدى اأ�شباله من اأجل 
املوا�شلة يف اللعب 

بنف�س الريتم وحتقيق 
النتائج االيجابية 

بعدما مل تنهزم ت�شكيلة 
»العميد« يف اجلوالت 

الثالث االأخرية من 
البطولة الوطنية، حيث 

يركز كازوين على العمل 
املعنوي من اأجل حفاظ 

العبيه على ال�شري يف 
نف�س الوترية خا�شة واأنهم 

يف مواجهة رزنامة جهنمية 
باللعب على ثالث جبهات كاملة، 

هذا االأمر يدفع الالعبني اإىل 
من ا�شتغالل فر�شة اللعب داخل القواعد 

اجل اخلروج بالفوز و�شمان البقاء �شمن كوكبة املقدمة من اجل 
موا�شلة املناف�شة على اللقب، و�شوف تعرف ت�شكيلة كازوين عودة 

الالعبني اأيوب عزي وه�شام نقا�س وهي املعطيات التي �شوف 
ت�شمح للطاقم الفني بامتالك خيارات عديدة من اأجل و�شع 

الت�شكيلة املثالية.
يف املقابل، يتواجد احتاد البليدة اأمام تنقل �شعب عندما يالقي 
خارج الديار فريق ي�شجل عودة قوية يف املناف�شة، وهو ما يجعل 

الت�شكيلة البليدية اأمام خيار العودة باأقل االأ�رضار وتفادي تلقي 
الهزمية بالعا�شمة حتى حتتفظ بحظوظها يف التم�شك بالبقاء 

رغم تواجدها يف موؤخرة الرتتيب، خا�شة واأنها تبتعد باأربع نقاط 
للخروج من منطقة اخلطر والتعادل على االأقل �شيكون فر�شة اأبناء 
مدينة »الورود« من اأجل ت�شجيل عودة قوية خا�شة بعد الفوز الذي 
�شجلوه يف اجلولة ال�شابقة اأمام احتاد احلرا�س رفعوا به املعنويات.

عي�شة ق.  

انطالق البطولة املتو�شطية للم�شارعة اليوم باأر�س الوطن

م�صاركة 230 ريا�صيا ميثل�ن 11 دولة

تعود اأجواء البطولة الوطنية نهاية هذا الأ�شبوع والذي �شوف يعرف خو�س مباريات اجلولة 24 من الرابطة املحرتفة 
الأوىل، حيث تتميز املباريات اخلم�س املربجمة غدا خو�س اأندية املوؤخرة مباريات �شعبة مبهام متباينة يف موا�شلة 

ال�شراع على حتقيق البقاء، ولهذا الغر�س فاإن قمة املوؤخرة �شوف جتري على ملعب »العالية« وجتمع بني فريقي احتاد 
ب�شكرة و�شبيبة القبائل وينتظر اأن ت�شد النتباه بكونها جتري ب�شت نقاط يف ظل تهديد الفريقني بال�شقوط

 11 ميثلون  ريا�شيا   230 ي�شارك 
فعاليات  اجلزائر يف  بينها  من  دولة 
املتو�شطية  للبطولة  الثالثة  الطبعة 
واأكابر  اأوا�شط  اأ�شبال،  للم�شارعة 
القاعة  حتت�شنها  التي  واإناث  ذكور 
االوملبي  للمركب  البي�شاوية 
اليوم  من  ابتداء  بو�شياف  حممد  
تاريخ  اإىل  فعالياتها  وتتوا�شل 
هذه  وت�شهد  اجلاري،  مار�س   31
تنظمها  التي  املتو�شطية  التظاهرة 
للم�شارعة  اجلزائرية  االحتادية 
ال�شباب  وزارة  برعاية  امل�شرتكة 
والريا�شة ح�شور نائب رئي�س اللجنة 
امل�شرتكة  للم�شارعة  املتو�شطية 

واالأمني  بالتي�س  راجكو  ال�رضبي 
العام للهيئة الفرن�شي ديدي  �شوفري، 
املتو�شطي  املوعد  يف  وي�شارك 
اأجنبية  اإىل اجلزائر 10 دول  اإ�شافة 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  وعربية  
6 م�شارعني، �رضبيا  بتعداد  فرن�شا 
م�شارعني،   5 اليونان  م�شارعني،   3
 7 ايطاليا  م�شارعني،   6 الربتغال 
م�شارعني،   3 املغرب  م�شارعني، 
 3 فل�شطني  م�شارعني،   9 تون�س 
م�شارعا   11 �شوريا  م�شارعني، 
و�شتكون  م�شارعني،   9 وم�رض 
اجلزائر ممثلة باأكرب وفد يت�شكل من 
92 ريا�شيا يف جميع االأ�شناف اأ�شبال 

24 م�شارعا، �شبالت 10 م�شارعات، 
اأوا�شط ذكور 21 م�شارع، و�شطيات 
8 م�شارعني، اأكابر رجال 19 م�شارع 

وال�شيدات 10 م�شارعات.
املنتخبات  ملدير  وبالن�شبة 
فاإن  حوا�س  اإدري�س  الوطنية 
الثالثة  الطبعة  �شتخو�س  اجلزائر 
ال�شعود  بهدف  املتو�شطية  للبطولة 
كل  يف  الت�رضيف  من�شة  فوق 
واإغريقية- حرة  االخت�شا�شات 
رمانية واالأ�شناف خا�شة لدى االأكابر 
الذين �شي�شاركون باأح�شن  العنا�رض 
التي كثريا ما مثلت االألوان الوطنية 
والدولية،  االفريقية  املناف�شات  يف 

�شيدخلون  »م�شارعونا  قال:  حيث 
بهدف  املتو�شطية  املناف�شة 
امليداليات  من  عدد  اأكرب  اإحراز 
واالخت�شا�شات  االأ�شناف  كل  يف  
اأمام  متثيل  اأح�شن  اجلزائر  ومتثيل 
م�شارعني يونانيني وتون�شيني قدموا 
بهدف  كبري  بتعداد  اجلزائر  اىل 
التتويج كذلك«. و كان جمل�س البحر 
جمعيته  خالل  قرر  قد  املتو�شط 
نوفمرب   20 يف  املنعقدة  العادية 
�رضف  اجلزائر  منح  مبدريد   2017
املتو�شطية  البطولة  ا�شت�شافة 

اأ�شبال واأوا�شط  واأكابر.
وكالت

عي�شة ق.

املقابلة  يف  املنهزم  واأن  خا�شة 
منطقة  اإىل  للتدحرج  مر�شح 
حتقيق  يف  مهمته  وتعقيد  اخلطر 
البقاء، يف املقابل، تنتظر ت�شكيلة 
اأمام  �شعبة  مباراة  تاجنانت  دفاع 
ال�شيف �شبيبة ال�شاورة اأين يجري 
ظل  يف  متباينة  باأهداف  اللقاء 
بحث الديارتي« عن نقاط اخلروج 
بينما  احلمراء،  املنطقة  من 
العودة  الزوار  ت�شكيلة  ت�شتهدف 
بنتيجة ايجابية ت�شاهم يف موا�شلة 

مناف�شتها على االأدوار االأوىل.
نف�شه  البليدة  احتاد  يجد  بينما 
املخاطر  حمفوف  تنقل  اأمام 
مولودية  ملواجهة  العا�شمة  اإىل 
اف�شل  يف  تتواجد  التي  اجلزائر 
خا�شة  املو�شم،  هذا  اأوقاتها 
»الورود«  مدينة  اأبناء  مهمة  واأن 
�شعبة  ايجابية  بنتيجة  العودة  يف 
قوية  عودة  ي�شجل  مناف�س  امام 
يف  البقاء  اأجل  من  للفوز  ويطمح 

فيما  اللقب،  على  التناف�س  �شباق 
الذي  العا�شمي  الداربي  يقل  لن 
بلوزداد  �شباب  اجلارين  يجمع 
خا�شة  اأهمية،  اجلزائر  واحتاد 
اإىل  بحاجة  يتواجد  ال�شباب  وان 
نقاط الفوز لالبتعاد عن املوؤخرة 
»�شو�شطارة«  ت�شكيلة  ت�رض  بينما 
على الفوز لالرتقاء اإىل الو�شافة، 
بلعبا�س  احتاد  ي�شتهدف  بينما 
على نقاط الفوز اأمام ن�رض ح�شني 
الثالث  انت�شاره  لتحقيق  داي 
اأمام  الثقة  وا�شتعادة  التوايل  على 
ت�شكيلة مل تنهزم منذ اأكرث من 10 
على  املوا�شلة  وتعول  مباريات 

نف�س الريتم.

برنامج املباريات

ملعب 20 اأوت:     �شباب 
بلوزداد / احتاد 

اجلزائر
اللقاء ينطلق على 

ال�شاعة 15:00

18 فيفري:           
احتاد ب�شكرة / 

�شبيبة القبائل حلوة 
�شماعيل:        دفاع 
تاجنانت / �شبيبة 

ال�شاورة

 :1956 24 فيفري 
احتاد بلعبا�س / ن�شر 
ح�شني داي ملعب 5 

جويلية:     مولودية 
اجلزائر / احتاد 

البليدة

 ب�هالل ي�صتقيل من تدريب
 احتاد البليدة

اأم�س االن�شحاب ا�شتقال املدرب كمال بوهالل من مهامه على راأ�س العار�شة  اأول  اأين قرر  البليدة،  اأياما الفنية لفريق احتاد  مناف�شة من مهامه ب�شفة ر�شمية وهي اال�شتقالة التي جاءت  من  واالإق�شاء  القبائل  �شبيبة  اأمام  اخل�شارة  اأجل البقاء من الكاأ�س بل ترجع اإىل امل�شاكل التي مير بها الفريق الذي بوهالل ف�شل الرحيل رغم اأن اأ�شبابها ال تنح�رض يف االإق�شاء كاأ�س اجلمهورية يف دورها ربع النهائي، ولهذا الغر�س فاإن بعد  اإدارة �شمنا لرابطة املحرتفة االأوىل، حيث تتوا�شل امل�شاكل يف يتواجد يف موؤخرة جدول الرتتيب وي�شارع من  جعلت  التي  املالية  امل�شاكل  خا�شة  النادي  على الرئي�س �شعيب عليم تعجز عن ت�شوية امل�شتحقات املالية �شفوف  جمربة  االحتاد  اإدارة  جتعل  الو�شعية  هذه  ما لالعبيها،  اجل موا�شلة  البحث عن مدرب جديد من  ال�رضوع يف 
ع.ق.تبقى من املو�شم احلايل.

�شباب بلوزداد / احتاد اجلزائر

اأبناء العقيبة لالبتعاد عن اخلطر و�ص��صطارة للع�دة اإىل ال��صافة
بالعا�شمة  اأوت   20 ملعب  ي�شهد 
ا�شتقبال مباراة الداربي العا�شمي 
�شباب  اجلارين  بني  يجمع  الذي 
قمة  يف  اجلزائر  واحتاد  بلوزداد 
الوطنية،  البطولة  من   24 اجلولة 
جتري  �شوف  التي  املقابلة  وهي 
الت�شكيلتني،  بني  متباينة  باأهداف 
املدرب  اأ�شبال  يدخل  حيث 
بهدف  امليدان  الطاو�شي  ر�شيد 
الثالث  بالنقاط  الفوز واالحتفاظ 
تدعيم  اأجل  من  الديار  داخل 
يتواجدون  واأنهم  خا�شة  الر�شيد 
يف  املواجهة  نقاط  اإىل  بحاجة 
جدول  يف  ال�شعبة  و�شعيتهم  ظل 
الرتتيب باعتبار اأن اأي تعرث يعقد 

و�شعية النادي يف موؤخرة الرتتيب 
والذي ال يف�شله �شوى ثالث نقاط 
فح�شب عن منطقة اخلطر، وهي 
اأبناء  التي جتعل ت�شكيلة  الو�شعية 
ال  الفوز  على  ت�رض  »العقيبة« 
النفق  تفادي دخول  اأجل  غري من 
املظلم خا�شة يف حال فوز اأندية 
امام  الفر�شة  و�شتكون  املوؤخرة، 
الكروم  علي  �شيد  الالعب  رفقاء 
�شكة  اإىل  جمددا  العودة  اأجل  من 
عنهم  تغيب  والتي  االنت�شارات 
االأخرية  االأربع  املباريات  يف 
التي  الغاية  وهي  املناف�شة،  من 
اأجل  الالعبون حتقيقها من  يعول 

ا�شتعادة ثقة االأن�شار.

احتاد  فريق  يدخل  املقابل،  يف 
اجلزائر اأر�شية امليدان وعينه على 
الفريق  بحث  الفوز يف ظل  نقاط 
عن التم�شك بحظوظه يف التناف�س 
الوطنية، حيث  البطولة  لقب  على 
العا�شمي  النادي  العبو  يدرك 
معنوي  بانت�شار  اخلروج  اأهمية 
اأين  الر�شيد،  من امللعب وتدعيم 
اأجل  من  مواتية  الفر�شة  �شتكون 
االلتحاق بالو�شافة منا�شفة رفقة 
على  وال�شغط  وهران،  مولودية 
اإىل  الفارق  تقلي�س  عرب  الرائد 
الو�شعية  وهي  فقط،  نقاط  اأربع 
ت�شكيلة  فر�شة  تكون  �شوف  التي 
التناف�س  اجل  من  »�شو�شطارة« 

بقوة ال�شتعادة اللقب الذي توجوا   
و�شوف  قبل املا�شي.  ما  املو�شم 
ميلود  املدرب  ت�شكيلة  تعرف 
حمدي ا�شتعادة عدد من الالعبني 
الذين غابوا خعن املناف�شة خالل 
الفرتة ال�شابقة ب�شبب املعاناة من 
بالثنائي  االأمر  ويتعلق  اال�شابة 
بودربال ومزيان اللذان اندجما يف 
ينتظر  بينما  اجلماعية  التدريبات 
ر�شا  املغربي  غياب  يتوا�شل  اأن 
ي�شتفيد من عودة  فيما  الهجهوج، 
ترب�س  من  مو�شى  وبن  �شافعي 
انتهى  الذي  الوطني  املنتخب 

البارحة.
عي�شة ق.
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ماجر يوا�ضل ال�ضقوط واإيران تعّري عيوب اخل�ضرالت�شكيلة بدت تائهة يف التكتل الدفاعي وغياب التن�شيط الهجومي
يوا�شل الناخب الوطني قراراته الغريبة والتي ت�شتدعي التوقف اأمامها وطرح اأكرث من 
ت�شاوؤل خا�شة فيما يتعلق باخلطة الهت�شكوكية التي دخل بها املقابلة الودية اأمام اإيران 
والتي كانت يف البداية 4-2-1-3 قبل اأن تتغري مع مرور دقائق اللعب خا�شة بعدما ف�شل 
اإجراء تغيري تكتيكي بعد مرور ن�شف �شاعة فقط على انطالق اللقاء ! عرب اإخراج �شانع 
اللعب �شفيان هني واإقحام الظهري الأي�شر خمتار بن مو�شى بعدما مل�س ال�شعف يف الرواق 

الأي�شر من حيث الفاعلية الهجومية

عي�شة ق.

يثري  الوطني  الناخب  اأ�ضحى 
باخليارات  يتعلق  فيما  الت�ضا�ؤالت 
قائمة  لو�ضع  بها  يقوم  التي 
التكتيكية  �التغيريات  الالعبني 
املقابالت،  يف  يحدثها  التي 
تدرج  اإىل  االأمر  بلغ  �انه  خا�ضة 
عرب  فرحات  الدين  زين  الالعب 
�احدة  مباراة  يف  منا�ضب  ثالثة 
ثم  امين  ظهريا  اللقاء  بداأ  بعدما 
ان  قبل  امليدان  ��ضط  اإىل  حتول 
يلعب جناح اأمين، �اأ�رّص ماجر يف 
خياراته على االعتماد على العب 
�ضبيبة القبائل الذي ��ضع فيه الثقة 
للعب جميع اأطوار اللقاءين الوديني 
اأمام تنزانيا �اإبران رغم اأنه ظهرت 
فيما  خا�ضة  عديدة  نقائ�ص  عليه 
��ضط  يف  الكرات  بت�ضييع  يتعلق 
نف�ضه  الذي مل يجد  امليدان �هو 
جماين  كارل  زميله  رفقة  بتاتا 
منح  على  قادر  غري  اأ�ضبح  الذي 
ب�ضبب  الوطنية  للت�ضكيلة  االإ�ضافة 
عامل ال�ضن �هو الذي تراجع على 

االعتزال الد�يل باإحلاح من الفاف 
�الطاقم الفني الوطني.

على  اخللل  ق�ضية  �تتوا�ضل 
م�ضتوى اخلط اخللفي خا�ضة فيما 
يتعلق مبحور الدفاع الذي مل يجد 
اأمين  ظهريين  من  م�ضاندة  اأمامه 
�اأي�رص حقيقني بعدما اأ�رّص ماجر 
غري  ر�اق  العبي  على  االعتماد 
فرحات  على  باالعتماد  حقيقيني 
الي�ضار  �ضبعيني يف  �بن  اليمني  يف 
معاملهما  يجدا  مل  اللذان  �هما 
هذين  يف  امليدان  اأر�ضية  على 
فل�ضفة  �ضحية  �ذهبا  املن�ضبني 
مرة  كل  يف  ي�رص  الذي  ماجر 
على جتريب الالعبني يف منا�ضب 
اللعب  على  متعودين  غري  جديدة 
لوهافر  العب  اأن  باعتبار  فيها 
�ال  امين  جناح  يف  باللعب  متعود 
االأمين  املدافع  موا�ضفات  ميلك 
�هو االأمر نف�ضه لنب �ضبعيني الذي 

ين�ضط اأف�ضل يف املحور.

يخو�شوا  مل  لعبني   7

اأي دقيقة يف الوديتني

�اإيران  تنزانيا  مقابلتي  �ضهدت 
من  عدد  ا�ضتدعاء  الوديتني 
على  اجللو�ص  اأجل  من  الالعبني 
��ضل  اأين  اأكرث،  ال  االحتياط  دكة 
تخ�ص  مل  التي  العنا�رص  عدد 
�ضبعة  املواجهتني  من  دقيقة  اأي 
من  بكل  االأمر  �يتعلق  اأ�ضماء 
�مو�ضا�ي،  �ضاحلي  احلار�ضني 
بلكاالم  نعماين،  تايدر،  بلخري، 
�براهيمي االأخري مت ت�رصيحه بعد 
ب�ضبب عدم جاهزيته  تنزانيا  لقاء 
للعب ب�ضبب معاناته من االإ�ضابة، 
عن  الت�ضا�ؤل  ي�ضتدعي  االأمر  هذا 
لالعبني  ماجر  ا�ضتدعاء  اأ�ضباب 
ال مينحهم فر�ضة اللعب �الوقوف 
على  القادر�ن  االإ�ضافة  على 
تد�ير  خالل  من  للخ�رص  منحها 
بنف�ص  اللعب  لكنه ف�ضل  الت�ضكيلة 
اللقاءين،  يف  االأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة 
اإىل جانب اأنه ل ي�ضتغل التغيريات 

ال�ضت يف اللقاءات الودية.

حمرز وتايدر خرقا الن�شباط داخل املجموعة والو�شع مهدد بالتفاقم

كوادر اخل�ضر يتمردون على ماجر وزط�ضي مطالب بالتدخل
يتوجه الو�ضع نحو انفالت االأمور 
الناخب  اأيدي  من  االن�ضباطية 
مل  �الذي  اإيغيل،  مزيان  الوطني 
ما  على  ام�ص  اأ�ل  اأم�ضية  متر 
يرام بالن�ضبة له خا�ضة �انه �اجه 
الوطني  املنتخب  كوادر  غ�ضب 
حمرز  ريا�ص  الثنائي  �ضورة  يف 
اأظهرت  حيث  تايدر،  ��ضفري 
املحرتف  الالعب  الكامريا  �ضور 
�هو  االجنليزي  �ضيتي  لي�ضرت  يف 
اأر�ضية  من  خر�جه  عند  متذمر 
بالعب  تغيريه  حلظة  ا�ضتبداله 
قام  اأين  املاليل،  فريد  باراد� 
عدم  منه  تعبريا  بيديه  بالتلويح 

ر�ضاه باخلر�ج من املباراة، بينما 
قبل  االحتياط  دكة  تايدر  غادر 
اللقاء معربا عن غ�ضبه من  نهاية 
عدم منحه فر�ضة اللعب اأي دقيقة 
من  م�ضادر  �ك�ضفت  الوديتني،  يف 
مونرتيال  ان العب  داخل اخل�رص 
اأجهر بغ�ضبه �عدم تقبله  الكندي 
الناخب  طالب  عندما  اللعب  عد 
جمددا  ا�ضتدعائه  عدم  الوطني 
ال  حال  يف  الوطنية  الت�ضكيلة  اإىل 

ينوي االعتماد عليه.
بردة  يتعلق  فيما  االنتظار  �يبقى 
اجلزائرية  االحتادية  رئي�ص  فعل 
زط�ضي  الدين  خري  القدم  لكرة 

باإيقاف  مطالبا  يتواجد  الذي 
الوطنية  الت�ضكيلة  كوادر  مترد 
�تفادي تكرار مثل تلك الت�رصفات 
املنتخب  �ضورة  اإىل  ت�ضيء  التي 
الالعبني  �اأن  خا�ضة  العامل،  اأمام 
املدرب  قرارات  بتقبل  ملزمني 
خياراته،  على  امل�ضوؤ�ل  باعتباره 
الفدرايل  املكتب  يجري  اين 
اأجل  من  اليوم  ال�ضهري  اجتماعه 
مقدمتها  يف  ملفات  عدة  درا�ضة 
التقرير اخلا�ص باملباراتني  ت�ضلم 
تنزانيا  اأمام  للخ�رص  الوديتني 

�اإيران.
عي�شة ق.

مزيان اإيغيل م�شاعد مدرب املنتخب الوطني

عدنا بقوة بعد تلقي الهدفني واملنتخب يف طور البناء

املنتخب  مدرب  م�ضاعد  اأكد 
قدموا  الالعبني  اأن  الوطني 
اأطوار  خالل  خمتلفني  �جهني 
خا�ضوها  التي  الودية  املقابلة 
اأمام اإيران، اأين خانتهم الفعالية 
اأمام املرمى خا�ضة �اأنهم بد�ؤ�ا 
يرتاجع  اأن  قبل  اأف�ضل  املباراة 
ا�ضتغله  الذي  االأمر  �هو  االأداء 
العبو اإيران الذين فاجئوا ح�ضبه 
عليهم  ��ضجلوا  اخل�رص  العبي 
خالل  اإيغيل  �اأ�ضاف  هدفني، 
اأ�ل  ال�ضحافية  الند�ة  عقده 
الودي  اللقاء  نهاية  عقب  اأم�ص 
يف ظل رف�ص رابح ماجر مالقاة 
الالعبني  اأن  اجلزائري  االإعالم 
الثاين �حت�ضن  ال�ضوط  عاد�ا يف 
االأداء يف ظل رغبتهم الكبرية من 
النتيجة �جنحوا  العودة يف  اجل 
يف ت�ضجيل هدف لكنهم انهزموا 

يف نهاية املقابلة.
حول  احلديث  اإىل  اإيغيل  �عاد   
اأين  ريا�ص حمرز  الالعب  تغيري 
كان  الالعب  بكون  االأمر  برر 
مقررا خر�جه يف ال�ضوط الثاين 
ال�ضماح  اأجل  من  املقابلة  من 
مبنح الفر�ضة اإىل اكرب عدد من 
الالعبني من اأجل اللعب، خا�ضة 
كان  الوطني  الفني  الطاقم  �اأن 
اإقحام  �اأراد  تغيريات  �ضتة  لديه 
من  املهاجمني  من  عدد  اأكرب 

دفاع  على  ال�ضغط  خلق  اأجل 
االإيرانيني.

ل وجود لق�شية 
ا�شمها تايدر ونعماين

��ضعية  اإىل  املتحدث  �تطّرق 
الذي  تايدر  �ضفري  الالعب 
يف  اللعب  فر�ضة  له  متنح  مل 
املواجهتني الوديتني، حيث اأ�ضار 
يتواجد  الذي  الوحيد  لي�ص  اأنه 
تعترب  �التي  الو�ضعية  نف�ص  يف 
م�ضابهة لعدد من الالعبني الذين 
اإيران  اأمام  بد�رهم  يلعبوا  مل 
اختار�ا  اأنهم  مربرا  �تنزانيا، 
من  اجلاهزين  الالعبني  اأف�ضل 
خو�ص  اأجل  من  النواحي  كافة 
يتفهم  اأنه  �قال  املواجهتني، 
ردة فعل العب مونرتيال الكندي 
نهاية  قبل  امللعب  غادر  الذي 
م�ضاركة  اأراد  لكونه  املقابلة 
التربير  يتم  اأن  �ي�ضتحق  زمالئه 
جعلت  التي  االأ�ضباب  عن  له 
عليه،  يعتمد  ال  الفني  الطاقم 
الفريق  تايدر العب  اأن  مو�ضحا 
يف  حا�رصا  ��ضيكون  الوطني 
الرتب�ضات املقبلة �لديه الفر�ضة 
للعب يف امل�ضتقبل، خمتتما حول 
لق�ضية  �جود  ال  اأنه  املو�ضوع 

ا�ضمها تايدر اأ� نعماين.

نعاين نق�شا يف الهجوم 
وبن مو�شى قادر على 

منح احللول

الت�ضكيلة  اأن  اإيغيل  �اعرتف 
الوطنية تعاين نق�ضا يف الفعالية 
الهجومية ب�ضبب قلة خلق الفر�ص 
يف اخلط االأمامي �تهديد مرمى 
الالعب  ان  م�ضيفا  املناف�ص 
قدما  ميلك  مو�ضى  بن  خمتار 
قلب  على  �قادر  �ضحرية  ي�رصى 
خالل  من  �قت  اأي  يف  املقابلة 
التوزيعات الدقيقة التي مينحها 
اأن  املعني  ��ضّدد  زمالئه،  اإىل 
البناء  الوطني يف طور  املنتخب 
م�ضتقبلية،  لت�ضكيلة  �التح�ضري 
الوطني  املنتخب  يوا�ضل  اأين 
يف ��ضع التوازن داخل الت�ضكيلة 
الكايف  الوقت  اإىل  يحتاج  �االأمر 
الت�ضكيلة  اإىل  الو�ضول  اجل  من 
املثالية القادرة على �ضنع �ضورة 
فنية بالكرة �فر�ص طريقة لعبها 
يظهر  اأن  متمنيا  امليدان،  على 
خالل  اأف�ضل  باأداء  الالعبون 
اأظهر�ه  مما  املقبلة  الرتب�ضات 

يف الوديتني االأخريتني.
عي�شة ق.

عي�شى ماندي قائد املنتخب الوطني:

عانينا يف الدفاع لكننا �ضنعمل على التح�ضن 
الد�يل  الالعب  اعرتف 
ماندي  عي�ضى  اجلزائري 
�اجهها  التي  بال�ضعوبات 
بداية  يف  الدفاعي  اخلط 
بّرر  اأين  اإيران  اأمام  املباراة 
اأنف�ضهم  �جد�ا  الذي  الو�ضع 
متعودين  غري  كونهم  اإىل  فيه 
يف  بع�ص  مع  اللعب  على 
بالنظر  خا�ضة  اخللفي  اخلط 
للخطة التكتيكية التي انتهجها 
�قال  الوطني،  الفني  الطاقم 
اأن  املدافع املحوري للخ�رص 
العمل على التن�ضيق بني العب 
خا�ضا  عمال  يتطلب  الدفاع 
االأمر  �هو  التدريبات  خالل 
جت�ضيده  ال�ضعب  من  الذي 

باعتبار  الوطني  املنتخب  مع 
االأندية  عن  مغاير  الو�ضع  اأن 
عك�ص ما هو االأمر لالإيرانيني 
اللعب  على  تعود�ا  الذين 
طويلة،  مدة  منذ  بع�ص  مع 
يدخلون  بد�ؤ�ا  اأنهم  مو�ضحا 
�ضباكهم  تلقي  بعد  اللقاء 
مل  االأمر  لكن  الثاين  الهدف 
يكن كافيا لهم من اأجل العودة 
ماندي  ��ضّدد  النتيجة،  يف 
اأنه  ال�ضحافية  الند�ة  خالل 
العمل من اجل  ال�رص�ري  من 
العمل  لتثبيت  احللول  اإيجاد 
الوطنية  للت�ضكيلة  الدفاعي 
يف ظل التغيريات التي يعرفها 
العبني  �ا�ضتقدام  التعداد 

جدد.
�اأ�ضاف قائد الت�ضكيلة الوطنية 
اأنهم مطالبون بالعمل من اأجل 
كاأ�ص  لت�ضفيات  التح�ضري 
العام  املقررة  لالأمم  اإفريقيا 
العمل  اأن  مو�ضحا  املقبل، 
من  التدريبات  يف  �رص�ري 
اأجل ك�ضب الثقة �التن�ضيق بني 
اف�ضل  ي�ضري�ا  الالعبني حتى 
يتبق  مل  املنتخب  �اأن  خا�ضة 
اأمامه �ضوى �دية الربتغال قبل 
اأ�ضار  �التي  الت�ضفيات  دخول 
عليهم  ما  يعملون  �ضوف  اأنهم 
ما  اأف�ضل  تقدمي  اجل  من 

لديهم خالل املوعد.
ع.ق.
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اإ�ضبانيا تذّل الأرجنتني يف غياب مي�ضي
ف�أحلقت  »ه�تريك«  اي�سكو  الو�سط  العب  �سجل 
جنمه�  عنه�  غ�ب  التي  االأرجنتني  ب�سيفته�  اإ�سب�ني� 
مب�راة  يف   ،-6 مذلة  خ�س�رة  مي�سي  ليونيل  امل�س�ب 
جرت اأول اأم�س على ملعب »واندا مرتوبوليت�نو« �سمن 
وبعد  املوندي�ل،  لنه�ئي�ت  املنتخبني  ا�ستعدادات 
غي�به عن مواجهة اإيط�لي� االأخرية 2-0 ب�سبب م�سكلة 
ع�سلية، مل ي�س�رك مي�سي جنم بر�سلونة االأ�سب�ين للمرة 
الث�نية توالي�، ويف ظل غي�ب اأف�سل العب يف الع�مل 5 
واجلن�ح  اغويرو  �سريخيو  امله�جم  ج�نب  اإىل  مرات 
انخل دي م�ري� ب�سبب االإ�س�بة، دفع املدرب خورخي 
وايفر  لو�سيل�سو  جيوف�ين  الو�سط  بالعبي  �س�مب�ويل 
جوفنتو�س  مه�جم  وراء  مي�س�  ومك�سيميلي�نو  ب�نيغ� 
اإ�سب�ني� بطلة الع�مل  االإيط�يل غونزالو هيغواين، ولدى 
2010 واأوروب� 2008 و2012، التي غ�ب عنه� �س�نع اللعب 
املدرب  ي�رشك  مل  �سخ�سية،  الأ�سب�ب  �سيلف�  دافيد 
خولني لوبيتيغي امله�جم رودريغو مورينو اأ�س��سي� كم� 
يف مب�راة اأمل�ني� 1-1 فلعب الع�ئد دييغو كو�ست� اأ�س��سي� 
م�ركو  مدريد  ري�ل  من العب  بعد متريرة جميلة  الت�سجيل  اإ�سب�ني�  وافتتحت  واي�سكو.  ا�سن�سيو  م�ركو  اأم�م 
�سب�ك احل�ر�س �سريخيو رومريو، وعززت  الت�سجيل يف  وافتتح  كو�ست�، ف�خرتق املنطقة  دييغو  اإىل  ا�سن�سيو 
اجلزاء  نقطة  من  ب�لقرب  اي�سكو  ت�بعه�  اليمنى  اجلهة  على  الأ�سن�سيو  عر�سية  بعد  االأرق�م  روخ�«  فوري�  »ال 
يف مرمى احل�ر�س ويلي ك�ب�يريو الذي دخل بدال من رومريو امل�س�ب، وقل�ست االأرجنتني الف�رق عن طريق 
مدافع م�ن�س�سرت �سيتي االإجنليزي نيكوال�س اوت�مندي براأ�سية جميلة بعد ارتق�ئه اأعلى من �سريخيو رامو�س 
اثر ركنية لب�نيغ� اأخط�أ احل�ر�س دافيد دي خي� بت�ستيته�، ويف ال�سوط الث�ين، �سجل اي�سكو هدفه الث�ين بعد 
كرة بداأه� اندري�س ايني�ست� ومرره� اي�غو ا�سب��س اإىل العب ري�ل مدريد، واأ�س�ف العب و�سط ب�يرن ميونيخ 
م�ستفيدا من  اخل�م�س  ا�سب��س  اي�غو  �سجل  ثم  بعد جملة متريرات،  الرابع  الهدف  الك�نت�را  تي�غو  االأمل�ين 

خروج ك�ب�يريو خ�رج منطقته، وجنح اي�سكو بتحقيق اله�تريك من ت�سديدة اأر�سية من داخل املنطقة.

اإيطاليا تعادل اإجنلرتا يف الرمق الأخري
اإيط�لي� 1-1 يف مب�راة دولية  اأر�سه مع �سيفه منتخب  تع�دل منتخب اإجنلرتا على 

ودية على ملعب وميبلي �سمن ا�ستعدادات االأول ملوندي�ل رو�سي� 2018، واأم�م 
82 األف متفرج يف لندن، ا�ستع�د جيمي ف�ردي طريق ال�سب�ك للمرة االأوىل مع 
املنتخب االإجنليزي منذ �سنة، يف مب�راة عجز العبو املدرب غ�ريث �س�وثغيت 
يف ح�سمه�، فيم� عو�ست اإيط�لي� ومدربه� املوؤقت لويجي دي بي�جيو خ�س�رته� 
بثن�ئية اأم�م االأرجنتني برغم غي�ب ليونيل مي�سي، وال تزال اإيط�لي� تعي�س اأزمة 

عدم الت�أهل اإىل نه�ئي�ت املوندي�ل الأول مرة منذ 60 ع�م�ً بخ�س�رته� يف امللحق 
االأوروبي اأم�م ال�سويد والتي اأدت اإىل اإق�لة املدرب ج�نبيريو فنتورا.  وك�ن ال�سوط 

االأول مفتوح�ً �سهد ت�سجيل هدف وحيد عن طريق جيمي ف�ردي هداف لي�سرت �سيتي، 
جي�سي  من  خ�طفة  متريرة  بعد  دون�روم�  ج�نلويجي  احل�ر�س  مرمى  يف  قوية  بت�سديدة 

لف�ردي مع  االأول  الهدف  ال�س�بع، وهذا  الدويل  االأخري �سد هولندا، م�سجال هدفه  الفوز  لينغ�رد �س�حب هدف 
منتخب اإجنلرتا منذ 26 م�ر�س 2017 �سد ليتواني�، وبعد خط�أ من املدافع جيم�س ت�ركوف�سكي الذي خ��س مب�راته 
�سب�ك  فيه�  هز  مت�أخرة  جزاء  ركلة  ن�بويل  مه�جم  اإن�سينيي  لورنت�سو  �سدد  كييزا،  فيديريكو  على  االأوىل  الدولية 
احل�ر�س ج�ك بوتالند بعد االحتك�م اإىل تقنية الفيديو مل�س�عدة التحكيم واحتج�ج العبي اإجنلرتا على احت�س�ب 
الركلة التي هزت �سب�كهم للمرة االأوىل يف 6 مب�ري�ت، وتلعب اإجنلرتا يف املجموعة املوندي�لية ال�س�بعة اإىل ج�نب 

بلجيك� وتون�س وبنم�.

الربازيل تهزم اأملانيا وتثاأر لل�ضباعية
على  مهم�ً  ودي�ً  فوزاً  الربازيل  حققت 
م�ست�سيفته� اأمل�ني� 1-0 يف اإط�ر ا�ستعدادات 
املنتخبني لك�أ�س الع�مل رو�سي� 2018، و�سجل 
الهدف الوحيد غ�برييل جي�سو�س يف الدقيقة 
38، م�نح�ً منتخب بالده انت�س�راً ودي�ً بنكهة 
نه�ئي  ن�سف  يف  اأمل�ني�  �سب�عية  من  الث�أر 
الفوز  اأن  و�سحيح   ،2014 الربازيل  موندي�ل 
بهدف وحيد يف مب�راة ودية ال ي�س�وي الكثري 
املوندي�ل  نه�ئي  ن�سف  يف  اخل�س�رة  اأم�م 
وبـ7-1 لكن تيتي مدرب الربازيل بدا اأنه مهتم 
فعاًل بتحقيق فوز معنوي مهم على يزيح �سيئ�ً 
من ك�بو�س 2014 اجل�ثم على �سدور الربازيل 
تيتي  ت�سبث  وظهر  الع�مل،  حول  وع�س�قه� 
تبديله �سوى العب  ب�لنتيجة من خالل عدم 
كو�ست�  دوغال�س  بدخول  الت�سكيلة  يف  واحد 
العبني،   5 لوف  بّدل  بينم�  كوتينيو  من  بدالً 
ومل تِف قمة برلني بكل وعوده� رمب� ب�سبب 

احلذر الزائد من اجل�نبني.
الفوز  يف  ف�سل  االأمل�ين  املنتخب  اأن  يذكر 
�سد  تع�دله  بعد  االأخرية  االأربع  مب�ري�ته  يف 

اأول  وخ�س�رته  واإ�سب�ني�  واإجنلرتا  فرن�س� 
اأم�س �سد الربازيل، كم� اأنه� اخل�س�رة االأوىل 
بهدفني  فرن�س�  اأم�م  �سقوطه�  منذ  الأمل�ني� 
ع�م  اأوروب�  ك�أ�س  نه�ئي  ن�سف  يف  نظيفني 
و�سف  تيتي  الربازيلي  مدرب  وك�ن   ،2016
املب�راة ب�لقول: »املب�راة حتمل اأهمية كبرية 
ف�إن  االعرتاف  ويجب  املعنوية،  الن�حية  من 
ال  ه�ج�س  هو  املوندي�ل  يف   7-1 اخل�س�رة 
لوف  اأمل�ني�  مدرب  واأجرى  ي�سكنن�«،  يزال 
خ��ست  التي  الت�سكيلة  عن  تبديالت  �سبعة 
امل��سي   اجلمعة  يوم  اإ�سب�ني�  �سد  املب�راة 
مولر  توم��س  امله�جم  اإراحة  اأبرزه�  وك�ن 
ب�الإ�س�فة  اوزيل  م�سعود  االألع�ب  و�س�نع 
واملدافع  خ�سرية  �س�مي  الو�سط  العب  اإىل 
املخ�رشم  امله�جم  كم� حل  هوملز،  م�ت�س 
اأ�س��سي�ً،  فرينر  تيمو  من  بدالً  غوميز  م�ريو 
ملدرب  الوحيد  التعديل  ك�ن  املق�بل،  يف 
تغلبت  التي  الت�سكيلة  مع  مق�رنة  الربازيل 
على رو�سي� بثالثية نظيفة م�س�ركة فرن�دينيو 

اأ�س��سي�ً على ح�س�ب دوغال�س كو�ست�.

فالدانو: مي�ضي ي�ضتطيع منح املونديال للأرجنتني
اأعرب خورخي ف�لدانو جنم ري�ل مدريد ال�س�بق عن ده�سته من 

امل�ستوى الذي ظهر به منتخب االأرجنتني اأول اأم�س وخ�س�رته 
»م�رك�«  �سحيفة  ونقلت   ،6-1 بنتيجة  اإ�سب�ني�  اأم�م  ودًي� 
ت�رشيح�ت خورخي ف�لدانو، حيث ق�ل: »اإنه� نتيجة مريعة 
جلم�هري االأرجنتني، اإنه� ك�رثة، �سوف نتذكره� حتى موعد 
انطالق ك�أ�س الع�مل«. وعن دور غي�ب مي�سي يف تلك النتيجة 

منتخب  قي�دة  ي�ستطيع  الذي  الوحيد  هو  »الربغوث  اأو�سح: 
االأرجنتني حل�سد لقب ك�أ�س الع�مل، ولكن هيغواين مميز للغ�ية«، 

له�  �سيتعر�س  التي  الالذعة  االنتق�دات  عن  ف�لدانو،  حتدث  كم� 
�سعية املدرب خورخي �س�مب�ويل بعد تلك النتيجة، ق�ئال: »ال اأود اأن اأكون يف  و

�س�مب�ويل خالل الفرتة احل�لية«، وختم ف�لدانو حديثه بقول: »منتخب االأرجنتني اليوم وجد يف 
م�ك�سيميلي�نو ميزا العب� كبريا، اأراه على ا�ستعداد جيد للعب يف اأوروب�«.

�ضامباويل: اأحتمل م�ضوؤولية الهزمية مبفردي
الهزمية  م�سوؤولية  حتميل  االأرجنتني  ملنتخب  الفني  املدير  �س�مب�ويل  خورخي  رف�س 

تلك  يتحمل  اأنه  موؤكًدا  اأم�س لالعبني  اأول  بنتيجة 6-1 م�س�ء  اإ�سب�ني�  اأم�م  الكبرية 
نه�ية  عقب  �س�مب�ويل  ت�رشيح�ت  »م�رك�«  �سحيفة  ونقلت  مبفرده،  اخل�س�رة 

اأ�سعر  تلقين�ه�،  التي  االأهداف  م�سوؤولية  »اأحتمل  ق�ل:  حيث  الودي  اللق�ء 
حزن  ينت�بهم  »الالعبون  وت�بع:  املب�راة«،  تلك  مثل  تقدمي  ب�سبب  ب�الأ�سى 
�سديد ولكن يجب اأن نتعلم من تلك املواقف، ال يجب اأن تتكرر تلك املب�راة 

يف ك�أ�س الع�مل«.
وعن غي�ب مي�سي عن املب�راة اأ�س�ف: »مي�سي تدرب معن� اأم�س ولكن �سب�ح 
اليوم �سعر ب�إنزع�ج�ت جديدة لذا ف�سلن� اإراحته من امل�س�ركة يف املب�راة، 

لكنه ظل بج�نب الفريق ودعم املجموعة التي بداأت اللق�ء«، واختتم: »ح�ولن� 
اال�ستحواذ على الكرة اأم�م اإ�سب�ني� منذ البداية، لكنن� يف ال�سوط الث�ين ذهبن� اإىل 

الهجوم بطريقة مفرطة، علين� اأن نحلل تلك االأخط�ء ونتعلم منه�، مل اأر فرًق� كبرًيا 
يف امل�ستوى مثل م� حدث يف لق�ء اليوم«.

......................................................

�ضاوثجيت يطعن يف تقنية الفيديو
فريقه  حرم  بعدم�  امل�س�عد،  الفيديو  حكم  نظ�م  ا�ستخدام  يف  اإجنلرتا  منتخب  مدرب  �س�وثجيت  غ�ريث  �سكك 
وبدا  ودية،  مب�راة  يف  اإيط�لي�  على  الفت  فوز  ومن  التوايل  على  ال�س�د�سة  للمب�راة  نظيفة  ب�سب�ك  اخلروج  من 
جيمي  افتتح  بعدم�  مرات   4 الع�مل  بطلة  اإيط�لي�  اأم�م  مرت�ح�  الع�مل  لك�أ�س  ي�ستعد  الذي  االإجنليزي  املنتخب 

ا�ستعدادات  املب�راة عن  بعد  احلديث  يكون  اأن  من  بدال  لكن  الت�سجيل،  ا ف�ردي  جنلرت اإ
امل�سجعة لنه�ئي�ت رو�سي�، حتول اإىل حكم الفيديو امل�س�عد عقب احت�س�ب 

اإيط�لي� البديل بعد خم�لفة من  ركلة جزاء ل�س�لح فيدريكو كييزا العب 
قبل  لفرتة طويلة  اللعب  وتوقف  ت�ركوف�سكي داخل املنطقة،  جيم�س 
اأن يتم اإبالغ احلكم االأمل�ين دينيز اأيتكني ب�حت�س�ب ركلة اجلزاء التي 
نفذه� لورينت�سو اإن�سيني بنج�ح ليمنح اإيط�لي� التي �ستغيب عن ك�أ�س 
التع�دل 1-1، و�سيتم ا�ستخدام نظ�م حكم الفيديو امل�س�عد  الع�مل 
يف نه�ئي�ت ك�أ�س الع�مل الأول مرة يف وقت الحق هذا الع�م، وبدا على 
�س�وثجيت بو�سوح عدم االقتن�ع، وق�ل: »اأن� �سعيد اأنن� ل�سن� يف ك�أ�س 

اإنه  كذلك،  لي�س  وهو  و�رشيح،  وا�سح  القرار  اأن  اأعتقد  االآن،  الع�مل 
قرار ميكن من�ق�سته طيلة اليوم«، واأ�س�ف: »بدا اأن جيم�س ت�ركوف�سكي 

ح�ل«،  اأي  على  اأر�س�  �سي�سقط  وك�ن  يرك�س�ن،  ك�ن�  االثنني  لكن  فوقه 
ح�الت  يف  اأن  اأعتقد  ال  ب�لفعل،  جيدة  ك�نت  احلكم  روؤية  اأن  »اأعتقد  وت�بع: 

مم�ثلة �سيو�سح حكم الفيديو االأمور«.
واأعرتف �س�وثجيت ب�أن هذه التكنولوجي� موجودة االآن لت�ستمر حتى لو يعتقد اأن قرار احلكم يجب اأن يكون نه�ئي�، 
وم�سى ق�ئال: »ب�سكل ع�م هذا هو الطريق ال�سحيح لكني اأف�سل اأن تكون قرارات احلكم نه�ئية، اإذا اجتهن� للتكنولوجي� 
فنظ�م حكم الفيديو امل�س�عد �سيكون هو املن��سب، لكن يجب اأن تكون القرارات وا�سحة و�رشيحة واإال �ستكون جمرد 

راأي اآخر، ويجب اأن تكون هن�ك و�سيلة اأف�سل للتوا�سل مع امل�سجعني«.
وق�ل ت�ركوف�سكي، الذي قدم اأداء جيدا يف ظهوره الدويل االأول بعيدا عن هذه الواقعة، اإنه� مل تكن ركلة جزاء بينم� 
ق�ل اآالن �سرير ق�ئد منتخب اإجنلرتا ال�س�بق اإن نظ�م حكم الفيديو امل�س�عد يواجه خطر الت�سبب يف فو�سى، وكتب 
على تويرت: »اإذا مت جت�هل املواقف الوا�سحة وال�رشيحة، �سيكون عليك يف الواقع مراجعة كل قرار و�ستدخل اللعبة 

يف فو�سى«.
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الواليات املتحدة تنتج م�شل�شال عن ت�شرينوبيل تون�س تد�شن م�شروعا ثقافيا �شخما

دي كابريو قد يوؤدي دور »لينني« يف فيلم رو�شي

�إعالم  و�سائل  �أفادت 
�أمريكية باأن �ملمثلة، �إميلي 
و�ت�سون، �ستن�سم �إىل فريق 
يعمل على ت�سوير م�سل�سل 

»ت�سرينوبيل« �لتلفزيوين.
�لإعالم  و�سائل  وقالت 
 »HBO Sky« �رشكة  �إن 
�إخر�ج  تولت  �لتي  هي 
�لتلفزيوين  �مل�سل�سل 
كما  حلقات(،   5( �لق�سري 
ي�سارك يف ت�سويره �لفنان 
�سكار�سجارد.  �ستيالن 
عن  فيه  �حلديث  ويدور 
�حلادث �لنووي �لذي وقع 
»ت�سرينوبيل«  حمطة  يف 

�لذرية �ل�سوفيتية.
�حلادث  �أن  بالذكر  جدير 
�أبريل   26 يف  وقع،  �لذي 
�ملفاعل  يف   ،1986 عام 
ملحطة  �لر�بع  �لنووي 
يعد  �لذرية،  ت�سرينوبيل 
من �أخطر و�أكرب �حلو�دث 
�حلادث  و�أ�سفر  �لنووية. 
�سخ�سا.   30 مقتل  عن 
مليون   8.4 نحو  وتعر�ض 
�أوكر�نيا  يف  مو�طن 
وبيالرو�ض ورو�سيا للتاأثري 
�إجالء  �لإ�سعاعي. كما مت 
و74  مدينتني  من  �ل�سكان 

قرية.

كمال داود يفوز منا�شفة مع كاتب اأمريكي بجائزة البحر املتو�شط االأدبية الفرن�شية
حاز �لرو�ئي �جلز�ئري كمال د�ود 
�لثنني على جائزة �لبحر �ملتو�سط 
�لأدبية �لفرن�سية، عن ور�يته »زبور 
�أو �ملز�مري«، منا�سفة مع �لكاتب 
عن  ميندل�سون  د�نيال  �لأمريكي 
فاذر،  �إيه  �أودي�سي:  »�إن  ق�سة 
متنح   �أيبيك«و  �إن  �آند  �سان،  �إيه 
يتناول  لعمل  �سنويا  �جلائزة  تلك 
�لبحر  منطقة  يخ�ض  مو�سوعا 
رو�ية  وتدور  �ملتو�سط  �لأبي�ض 
ن�رشت  �لتي  �ملز�مري«  �أو  »زبور 
�لثانية  وهي  �ملا�سي  �خلريف  يف 
لكمال د�ود �لفائز بجائزة غونكور 
�لأدبية �لفرن�سية لفئة �أف�سل رو�ية 
قادر  رجل  حول   ،2015 يف  �أوىل 
و�لن�ساء  �لرجال  عمر  �إطالة  على 
�لذين يحيطون به بال�ستعانة بقوة 
تفعل  كانت  كما  ح�رش�،  �لكتابة 
�سهرز�د يف ق�س�ض �ألف ليلة وليلة 
تكرميية  لفتة  �لكتاب  هذ�  وميثل 

مميزة لالأدب و�لكتب.
�أما د�نيال ميندل�سون �حلائز جائزة 
لعام  �لأجنبية  للكتب  ميدي�سي�ض 
�يه  لو�ست،  »ذي  كتابه  عن   2007
�سريت�ض فور �سيك�ض �أوف �سيك�ض 
ميليون«، في�رشد يف رو�يته �لفائزة 
ق�سة و�لده �لعامل �ملتقاعد �لذي 
و�لثمانني  �حلادية  �سن  يف  �سارك 

يف ندوة عقدها �لكاتب وهو �أ�ستاذ 
نيويورك  ولية  جامعة  يف  لالأدب 
عن ملحمة �لأودي�سة لهومريو�ض.

بعد الأو�سكار.. فيلم 
حركة جديد لغيريم

و ديل تورو

�ملك�سيكي  �ملخرج  رفع  �أن  بعد 
�أو�سكار  متثايل  تورو  ديل  غيريمو 
عن فيلم »�سايب �أوف ووتر« )�سكل 
جديد  من  للعمل  عاد  �ملاء(، 
»مترد  فيلم  لإنتاج  نف�سها  بالروح 

جبابرة �لبا�سيفيك«.
�سل�سلة  �أجز�ء  �أحد  �لفيلم  ويعترب 
�خليال �لعلمي »جبابرة �لبا�سيفيك« 
)Pacific Rim(، وهي من �أقوى 
�لتي ظهرت  �لعلمي  �أفالم �خليال 
�ملخرج  يد  على   2013 عام 
جمال  يف  �ملبدع  �ملك�سيكي 
و�ل�سمعية،  �لب�رشية  �ملوؤثر�ت 
وحقق جناحا مبهر�، حيث ح�سد 
�ل�سوقني  يف  دولر  مليون   411

�لأمريكي و�ل�سيني.
�مل�ستقبل  يف  �لأحد�ث  وتدور 
ف�سائي  غزو  عقب  �لقريب، 
كوكب  ويقع  �لب�رشية،  له  تعر�ست 
»�لكايجو«،  ح�سار  حتت  �لأر�ض 

�لف�سائية  �لكائنات  من  ف�سيلة 
بو�بة متعددة  �لعمالقة تخرج من 
�جلن�ض  تدمري  �أجل  من  �لأبعاد 

�لب�رشي.
للتعامل  موؤهلة  �لب�رشية  تكن  ومل 
�لتهديد�ت،  من  �لنوعية  هذه  مع 
فيحدث دمار كبري، �إل �أن �لباقني 
على قيد �حلياة يبدوؤون �ملقاومة 
�لنجم جون  �أبطال مثل  مب�ساعدة 
�سل�سلة  يف  �سارك  )�لذي  بويغا 
و�لإعد�د خلطة  �لنجوم«(،  »حرب 
�لعدو،  �لنق�سا�ض �ملفاجئ على 
معولني على �إ�سرت�تيجيات دفاعية 
جديدة يف هجومهم على �لكائنات 
�مل�رشوع  هذ�  وظل  �لف�سائية. 
تورو منذ 2012،  ديل  ير�ود خيال 
من  �لأول  �جلزء  طرح  قبل  حتى 
�ل�سل�سلة، ويف 2014 �أكد �أنه يعمل 
و�أنه  �ل�سيناريو مع ز�ك بني،  على 
�لإنتاج،  م�سوؤولية  يتوىل  �سوف 
�رشكة  بني  نز�ع  وقع  ذلك  و�أثناء 
ليجندري  و�رشكة  يونيفر�سال 
�لأمر  تورو  ديل  ليح�سم  للتوزيع، 
دخولها  عقب  ليجندري  ل�سالح 
بنجاح.ويو�سح  �ل�سيني  �ل�سوق 
�لف�سل  �أن  �ملك�سيكي  �ملخرج 
يرجع �إىل ليجندري يف �أن يرى هذ� 
�مل�رشوع �ل�سينمائي �لنور، م�سري� 

كانت  يونيفر�سال  �رشكة  �أن  �إىل 
لديها �سكوك حول جناح �ل�سل�سلة 
�لذي  �لنجاح  �أن  �إل  وم�ستقبلها، 
هذه  بدد  �ل�سني  يف  �لعمل  حققه 
ديل  �أعلن   ،2016 ويف  �ل�سكوك. 
تورو و�أ�ستديو ليجندري �أن �ستيفن 
م�سوؤولية  يتوىل  �سوف  دنايت  �ض. 
�ملخرج  يكتفي  �أن  على  �لإخر�ج، 

�ملك�سيكي بالإ�رش�ف على �لإنتاج 
�آمال  تورو على دنايت  ويعلق ديل 
حتقيق  يف  �لفيلم  جناح  يف  كربى 
�لتذ�كر،  �سباك  كبرية يف  �إير�د�ت 
عامل  �مل�رشوع  عن  يتمخ�ض  لكي 
�أقبل  »�إذ�  وقال  جديد.  �سينمائي 
على  مرتفعة  مبعدلت  �جلمهور 
هذ�  ف�سيكون  �لفيلم،  م�ساهدة 

مبثابة �سهادة ميالد �جلزء �لثالث 
ب�سورة ل تدع جمال لل�سك، لتبد�أ 
م�سرية �نطالق �ل�سل�سلة من �جلزء 
على  نهائية،  ل  �آفاق  �إىل  �لثالث 
»�ستار  �سل�سلة  مع  ما حدث  غر�ر 
تريك« )حرب �لنجوم(، �لتي �أ�سبح 
خمتلفة  توجهات  �ختيار  بو�سعها 

لالأجز�ء �ملقبلة منها«.

فاز الثنان الروائي اجلزائري كمال داود منا�سفة مع الكاتب الأمريكي دانيال ميندل�سون بجائزة البحر املتو�سط الأدبية الفرن�سية. وجاء تكرمي داود 
عن روايته »زبور اأو املزامري« وهي الثانية لداود احلائز اأي�سا على جائزة غونكور الأدبية الفرن�سية لفئة اأف�سل رواية اأوىل العام 2015.

مدينة  م�رشوع  تون�ض،   د�سنت 
�لثقافة �لذي �عترب حلما للمثقفني 
و�سط  �لبالد،  يف  و�ملبدعني 
�لأ�سماء  من  هام  عدد  ح�سور 
�لد�عمة  و�ل�سيا�سية  �لفنية 
�لرئي�ض  و�فتتح  و�لفن  لالإبد�ع 
�ل�سب�سي،  قائد  �لباجي  �لتون�سي 

و�سط  �ل�سخم  �مل�رشوع  هذ� 
�لعا�سمة، و�لذي �نطلق قبل عقد 
من �لآن، �إل �أنه مت توقيف بنائه 
جمدد�  ��ستوؤنفت  ثم  ل�سنو�ت، 
�لنور  �مل�رشوع  لريى   ،2016 عام 

يف هذ� �لعام.
و�نطلق حفل �لفتتاح بعر�ض فني 

�أوبر�يل قدمته �أورك�سرت� �أ�سو�ت 
من  كبري  عدد  وح�رشه  تون�ض، 
جميع  يف  و�لفنانني  �لإعالميني 
�لفنان  بينهم  من  كان  �ملجالت، 
�سابر  و�لفنان  خليفة  مار�سيل 
�لرباعي، ف�سال عن وزير �ل�سوؤون 
�لعابدين  زين  حممد  �لثقافية 

�ل�سعب  نو�ب  جمل�ض  ورئي�ض 
�حلكومة  ورئي�ض  �لنا�رش  حممد 
يو�سف �ل�ساهد، وعدد من �لوزر�ء 
وروؤ�ساء �أحز�ب ومنظمات وطنية 
و�سفر�ء دول �أجنبية. وتقع مدينة 
�سارع  و�سط  �لتون�سية  �لثقافة 
�أكرب  �أحد  �خلام�ض،  حممد 
على  �لعا�سمة،  تون�ض  �سو�رع 
هكتار�ت،   9 بنحو  تقدر  م�ساحة 
وثالث  م�سارح  ثالثة  وحتت�سن 
للفنون  ومتحفا  للعر�ض  قاعات 
ومركز�  و�حلديثة  �ملعا�رشة 
لال�ستثمار  ومركز�  للكتب  وطنيا 
كذلك  �ملدينة  وت�سم  �لثقايف. 
 1800 لـ  يت�سع  لالأوبر�  م�رشحا 
لبقية  خم�س�سا  و�آخر  �سخ�ض، 
�لعا�سمة،  عد�  �لتون�سية  �ملدن 
يت�سع لـ 700 مقعد، بالإ�سافة �إىل 
يت�سع  �ل�سبان  للمبدعني  م�رشح 
�ست  �إىل  �إ�سافة  مقعد،   300 لـ 
للرق�ض  للتمارين،  �أخرى  قاعات 
�إىل  و�ملو�سيقى،  و�مل�رشح 
باجلو�نب  ��ستوديو خا�ض  جانب 

�للوج�ستية و�لإنتاج و�لتخزين.

يعتزم منتجو فيلم »دماغ لينني« 
هوليوود،  جنم  دعوة  �خليايل 
ليوناردو دي كابريو، لأد�ء دور 
فالدميري  �ل�سوفيتي  �لزعيم 

لينني.
�لبدء  �لفيلم  منتجو  وينوي 
جنم  وكالء  مع  مبحادثات 
حيث  �ل�ساأن،  بهذ�  هوليوود 
�ل�سيناريو،  كاتب  يعتقد 
�أن  بوروديان�سكي،  �ألك�سندر 

ي�سبح  �أن  ميكن  �لدور  هذ� 
خطوة لمعة �أخرى يف م�سرية 
و�أ�سار  �لإبد�عية  �لفنان 
�لت�سابه  �إىل  بوروديان�سكي 
�لعجيب بني لينني �ل�ساب ودي 
�لرو�سية  �لأ�سول  ذي  كابريو 
��ستن�ساخ  ق�سة  �لفيلم  ويروي 
�إىل  منه  ن�سخة  و�إر�سال  لينني 
ثورة  هناك  ليفجر  �أمريكا 

بروليتارية.
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عن دار ال�شاقى للن�شرببريوت

�صدور كتاب »احلداثة املمتنعة فى اخلليج العربى«
و�شط ح�شور مميز للأطفال

مهرجان القراءة يطبع
 العطلة الربيعية بالبويرة    

حتظى الرواية التاريخية باهتمام متزايد من ِقَبل النا�شرين عربيًا، كا�شتجابٍة الجتاهات القراءة وملبداأ “العر�س والطلب” يف �شوق الكتاب، بخا�شة بعد ت�شّدرها 
القوائم الق�شرية للجوائز االأدبية املعتَبة يف ال�شنوات االأخرية.

 جعفر العقيلي /موقع نا�شر

ما  الكتابة  من  النوع  هذا  لكن 
االإ�شكاالت  من  بعدد  اطاً  محُ زال 
وبطبيعة  بالتجني�س،  املت�شلة 
والواقعي،  الفّني  بني  العالقة 
اأو  للوقائع  االإخال�س  واأولوية 
اللجوء اإىل التخييل، حتى اإن هناك 
من ينظر اإىل الرواية التاريخية على 
اأو توثيقي” ال  “عمل وثائقي  اأنها 
اأكرث. واإن انطوى العملحُ على �شيء 
مما مل يذكره التاريخ، قد يحُعّد هذا 
خانة  يف  ي�شعه  ونق�شاً”  “عيباً 
“الال اأمانة”! ومن بني الذين كتبوا 
الرواية التاريخية عربياً، يربز ا�شم 
ر�شوى  الراحلة  امل�رصية  الكاتبة 
بثالثية  ا�شتحُهرت  والتي  عا�شور، 
اجلائزة  نالت  التي  “غرناطة” 
لكتاب  االأول  للمعر�س  االأوىل 
املراأة العربية يف القاهرة )1995(، 
بعد اأن نال اجلزء االأول منها جائزة 
الأح�شن  للكتاب  القاهرة  معر�س 
قد  كانت  عا�شور،   .)1994( رواية 
قالت خالل حواٍر اأجراه معها معّد 
ال  اإنها  رحيلها،  قبل  التقرير  هذا 
حتبذ ا�شتخدام م�شطلح “الرواية 
ارتباطات  من  له  ملا  التاريخية”، 
اأّي  باأن  ولقناعتها  اأحياناً،  �شلبية 
من  مبعنى  تاريخية  هي  رواية 
“الرواية  تعبري  لًة  مف�شّ املعاين. 

التي تدور اأحداثها يف املا�شي”.
“الطنطورية”،  �شاحبة  وبح�شب 
لكي  التاريخية حتتاج  الرواية  فاإن 
على  الكاتبحُ  يتعرف  اأن  تحُنَجز، 
يطّل  واأن  يتناوله،  الذي  املا�شي 
وعنا�رص  الثقافة  مفردات  على 
احلياة اليومية فيه، وهو ما توفره 
وتتم  و�شواها.  والوثائق  الكتب 
التح�شري  هذه اخلطوة يف مرحلة 
للعمل، مع االإ�شارة اإىل اأن الروائي 
بالوثائق  الفراغات  مبلء  يقوم  ال 
بحثاً  ينجز  ال  الأنه  املعلومات،  اأو 
اأو درا�شة، وال ي�شعى الإثبات حجة 
فكتابة  فكرة،  على  التدليل  اأو 

العمل الروائي اأمر خمتلف.
ففي اإطار الرواية الواقعية، تو�شح 
يقف  الأن  الكاتب  يحتاج  عا�شور، 
على اأر�س معرفية �شلبة، وهو ما 
قراءات  وهي  القراءات،  له  توفره 
لن تدخل ب�شكل مبا�رص يف الن�س، 
الأن اخليال �شينطلق منها ومي�شي 
ال  “اأنت  اآخر  مبعنى  م�شاره.  يف 
اأو  بوثائق  تدّعمه  اأو  ن�شك  تزّين 
بل  تاريخية،  وقائع  عن  اأحاديث 
تغدو ح�شيلتك املعرفية )املرتاكم 
منها وما �شعيَت اإليه من اأجل هذا 
روافد  من  رافداً  املحدد(  الن�س 
الن�س، ي�شّب يف جمراه وي�شهم يف 
ت�شكيل بنيته ون�شيجه واإيقاعاته”.

االأجنا�س  مو�شوع  لعا�شور،  ووفقاً 
“مو�شوع  اجلامدة  االأدبية 
االأدبي  اجلن�س  ففكرة  اإ�شكايّل”، 
النقدي  اخلطاب  يف  جتاوزها  مت 
منذ عقود، واحلكي املدّون )على 
يفعلون  ب�رص  عن  رواية(  هيئة 
وينفعلون يف �شياق تاريخي بعينه، 
“فن مفتوح، مرٌن ف�شفا�س، اأقرب 
على  قدرته  يف  االأ�شطورة  حلوت 

ابتالع اأج�شام كاملة”.
به  توؤمن  عا�شور  كانت  ومما 
الكتابة  يف  جتربتها  وحي  من 
االإبداعية، اأن �شكل الرواية ي�شمح 
الن�س  بني  احلدود  بـ”اإ�شقاط 
للقارئ  يتيح  مبا  الن�س،  وخارج 
غريبة  تلقائية  بحركة  االنتقال 
االأمر  عليه  ليختلط  حتى  بينهما، 
يعرف  ال�شفحات، فال  يقلّب  وهو 
وهذه  يقيم”،  منهما  حِيّز  اأي  يف 
ال�شمة يف فن الرواية هي ما يجعل 
دميقراطياً”،  “�شكاًل  الرواية 
باأ�شواتها  موؤلفها  �شلطة  تتحدى 
يف  هذا  ينح�رص  وال  املتعددة، 
بل  للكلمة،  الباختيني  املعنى 
ي�شمل التقاطَع بني الن�س والتاريخ، 
ع  اأو املتخيَّل والواقع، حيث “تقاطحُ
اأن�شاأه  عامٍل  بني  الفا�شلة  احلدود 
فرٌد كاتب واهماً اأنه ميلكه ويحكم 
اأرحَب  تاريخي  وزمن  حدوده، 

الفرد  واأعقد، ال ي�شتطيع املوؤلفحُ 
التحكَم يف م�شاراته”.

اأن  عا�شور  اإقرارحُ  كان  لذلك، 
التاريخ  بني  الفا�شلة  احلدود 
والرواية  التاأريخ  -وبني  والرواية 
كذلك- “حدوٌد ه�ّشة، قابلة الإعادة 
النظر فيها اأو اإ�شقاطها واالنتقال 

بني امل�شعينَي ب�شال�شة وي�رص”.
االأردنية  الكاتبة  تقول  من جهتها، 
للتاريخ  اإن  خري�س،  �شميحة 
يفِتنحُهم  الروائيني  واإن  اإغواءه، 
وتراجيديتها  االأحداث  د  ت�شاعحُ
كّل  من  تهزاأ  التي  وغرائبيتها 
فيتجهون  العقل،  يرتكبه  تخييل 

اإىل الرواية التاريخية.
الرواية،  هذه  تكتب  اأنها  وت�شيف 
االرتداد  يف  الرغبة  ب�شبب  لي�س 
فداحة  من  الهروب  اأو  للما�شي، 
من  اخلوف  اأو  الراهن،  احلدث 
بنا.  يحيط  الذي  الواقع  تناول 
من  جزءاً  ت�شبح  اأنها  مو�شحًة 
ها  بن�شّ التاريخي”  احلدث  “فتنة 
هذا  حتمل  اإنها  بل  اجلديد، 
احلدث اإىل “اأفق خمتلف” بتقدمي 
تن�شخ  ال  فهي  له،  مغايرة  قراءة 
املا�شي وال ت�شتعيد تفا�شيل كتب 
املوؤرخني وال �شهادات َمن م�شوا، 
املا�شي  ك�شف  حتاول  ما  بقدر 
عنها،  م�شكوت  جديدة  زوايا  من 
الراهن،  الواقع  فهم  يف  طمعاً 
اإىل  بنا  اأف�شت  التي  واملالب�شات 

ما نحن فيه اليوم.
وتقول �شاحبة الروايات التاريخية 
الطوفان”  و“دفاتر  “يحيى” 
تطمع  اإنها  و“بابنو�س”، 
با�شت�رصاف امل�شتقبل عرب تقليب 
اأن  وحتاول  املا�شي،  �شفحات 
يف  تحُن�شى،  ال  دقيقة  ذاكرة  تكون 
بالن�شيان،  مغَرم  االإن�شان  اأن  حني 
يف  ويقع  اأخطائه  تكرار  ويعيد 

باك نف�شها كل مرة! ال�ِشّ
وترى اأّن للروائي قراءته املغايرة، 
تتخندق  االأعم  االأغلب  على  وهي 
واملظلومني،  املهم�شني  �شّف  يف 

بع�س  “يزّور”  اأن  يحدث  لذلك 
ت�شويهه  يريد  ما  في�شّوه  الوقائع، 
هذا  يف  وتتابع  يريد.  ما  ويجّمل 
باحلرية  ي�شعر  “الروائي  ال�شياق: 
وهو  روايته،  يف  ي�شاء  ما  ليقرتف 
تقوم  للواقع  موازية  رواية  ي�شنع 
تثور  اأو  ال�شائدة  الروايات  بقلقلة 
اإنه يف حلظة  اأو تتفح�شها،  عليها 
اأن احلقيقة  زهو عالية يظن فيها 
حول  قيل  ما  كل  واأن  وحده  ملَْكهحُ 

احلدث نف�شه جمرد تزوير”.
خري�س،  بح�شب  الروائيني  والأن 
يتمّنون  كما  العامل  ين�شجون 
الع�رص  ويقودون  ويحلمون، 
كاأنها  رواياتهم  العتناق  احلايل 
فاإنها  وحقيقية،  ح�شوراً  االأكرث 
ليبدو  الن�س  على  بالتحايل  تقوم 
حياة  بتناول  وذلك  للغاية،  واقعياً 
جانب  اإىل  حقيقية  �شخ�شيات 
فيختلط  املتخيلة،  �شخ�شياتها 
النهاية  يف  الرواية  لتكون  االأمر 
ولكن  م�شى،  على ع�رٍص  “�شاهداً 
وغاياٍت  جديداً،  �شيئاً  ترى  بعيوٍن 
تطمح اإىل هّد العامل واإعادة بنائه 
من جديد”. وبالن�شبة اإىل الروائي 
الذي  الطراونة،  اأحمد  االأردين 
“وادي  التاريخية  روايته  فازت 
الدولة  بجائزة  ال�شف�شافة” 
عمل  اإىل  لت  ِوّ وححُ الت�شجيعية 
اال�شتناد  فاإن  �شخم،  م�رصحي 
من  االإفادة  للروائي  يتيح  للتاريخ 
عوامله  الإغناء  متنوعة  روافد 
غمار  خلو�س  ويدفعه  ال�رصدية، 
الفنية  اأدواته  وتطوير  التجريب 
الكتابة  بفكرة  الوعي  وجتذير 

ككل.
بالتاريخ  االهتمام  اأن  يوؤكد  وهو 
منذ  العربية  الرواية  عن  يِغب  مل 
عند  متوقفاً  االأوىل،  اإرها�شاتها 
هنا:  طرحها  املفيد  من  اأ�شئلة 
اإىل اأّي حّد ميكن للتاريخ اأن ي�شتند 
لتقدمي ذاته،  االإبداعي  العمل  اإىل 
اأو يرتهن خليال املبدع الذي يبني 
احلكاية  حول  اخلا�شة  عوامله 

االأم؟ اإىل اأي حد يحُ�شمح للمبدع اأن 
يجتزئ من هذه احلكاية مبا يخدم 

حكايته املختلَقة؟
انطالقاً من ذلك، يقول الطراونة 
كمادة  التاريخ  بني  العالقة  اإن 
تزال  ما  الرواية  فن  وبني  جامدة 
قدرات  حتكمها  جدلية”  “عالقة 
لتطويع  اأدواته  و�شطوة  الكاتب 
من  وت�شكيلها  التاريخية  املادة 
الطرَفني  من  اأّي  يتجّنى  اأن  غري 

على االآخر.
ويرى اأن جت�شيد الوثيقة التاريخية 
من خالل اإعادة احلياة ل�شخو�شها 
ب�رصِط  الواقعَة  يحُنتج  وبخياٍل 
مكانها  واإدراِك  بزماِنها  الوعي 
بعيداً عن النقل، هو �رصطحُ االإبداع 
واإاّل �شنقع يف  اآخر،  اأّي �شيء  قبل 
رهيني  و�شنبقى  التاأريخية  فّخ 
بني  التفريق  من  بد  فال  التوثيق. 
مكتمل  الفني  االإبداعي  العمل 
تاريخياً،  كان  واإن  حتى  ال�رصوط 
والتوثيقي  التاأريخي  العمل  وبني 

اخلايل من الفن.
عندما  احلّق  الروائي  اأن  ويو�شح 
ليحاكمه  فاإمنا  التاريخ  ي�شتدعي 
فهم  وليحاول  الواقع  ب�رصوط 
به،  الوعي  وتطوير  احلا�رص 
يوؤّثث  الروائي  الن�س  واأن  خا�شة 
لتلك احلقبة،  الوثيقةحُ  توؤّثثه  ما مل 
“انتهاك  للروائي  ي�شّوغ  ما  وهذا 
التاريخية،  الواقعة  قد�شية” 

خمّيلته  من  �شخو�س  واختالق 
يحّملهم اأدوار البطولة.

يف  جتربته  الطراونة  وي�شتح�رص 
توؤرخ  التي  ال�شف�شافة”  “وادي 
االأردن(  )جنوب  الكرك  لـ“ثورة” 
العهد  اأواخر  االأتراك  على 
با�شتح�شار  قام  اإذ  العثماين. 
ال�شمري  لتكون  “ح�شن”  �شخ�شية 
االأ�شخا�س  ملئات  اجلمعي 
ن�شمع  اأن  غري  من  ق�شوا  الذين 
ت�شنَّف  التي  الرواية  يف  اأ�شواتهم 
وهذا  “بوليفونية”،  اأنها  على 
متاحة  كبرية  م�شاحة  اإىل  ي�شري 
للروائي للتعامل مع الواقعة �شمن 
يحافظ  اأن  �رصَط  التاريخ،  نطاق 
وجهات  تعدد  على  �رصدّيته  يف 
االأم،  للحكاية  ا�شتناداً  النظر 
هذه  مقا�شد  يخد�س  اأاّل  و�رصَط 
ال�رصاعات  واجتاهات  احلكاية 
الرواية  “واجب  فيها.  تدور  التي 
اأحُهمل  ما  ترّم  اأن  التاريخية 
ليعود  الزمن  حواف  على  وتََك�رّص 
يقول  ومكتماًل”،  مّت�شقاً  امل�شهد 
اإذ  بتجربته،  م�شت�شهداً  الطراونة 
وّثقت  التي  التاريخ  اإن جميع كتب 
اأحداث “ثورة الكرك”، مل ت�شتطع 
ل�شخ�ٍس  الداخلي  احلوار  ت�شويَر 
التاريخية  القلعة  على حافة  يقف 
حّياً  به  يحُرمى  اأن  ينتظر  ال�شاهقة 
ربطه  اأن  بعد  �شحيق  قاٍع  اإىل 

االأتراك ب�شخرٍة تفوقه وزناً.

للن�رص،  ال�شاقى  دار  عن  �شدر 
فى  املمتنعة  »احلداثة  كتاب 
عنوان  حتت  العربى«  اخلليج 
املجتمع  حتوالت  فرعى 
�شلمان  باقر  للكاتب  والدولة، 
�شمن  الكتاب  ويندرج  النجار، 
�شفحة   512 و�شيا�شة،  فكر  فئة 
املمتنعة  »احلداثة  كتاب  يتناول 
كيف  العربى«  اخلليج  فى 
العربى  اخلليج  منطقة  تخربنا 
املجتمع  عمق  فى  حتوالت  عن 
اإىل  باالإ�شافة  اأطرافه.  وعلى 
تغريات  اإىل  �شتقود  حتوالت 
االجتماعية  العالقات  منط  فى 
والهياكل  الثقافية  وال�شياقات 
ال�شلوك.  الأمناط  احلاكمة 
من  قدًرا  التغريات  هذه  وتواجه 
موؤ�ش�شاتية  قوى  من  املمانعة 
واأخرى اجتماعية وفق ما ذكرت 

الدار فى بيان لها.
من  حالة  ال�رصاع  هذا  ويخلق 
الفو�شى ويبعث فى بع�شهم رغبة 
هوياتهم  عن  التعبري  فى  عارمة 
ال�شغرية، وهى فى جلّها متّثالت 
اأو  املعلنة  ال�رصاعات  عن 

وح�ش�شها  القوة  على  امل�شترتة 
الكتاب  ي�رصح  املجتمع.  فى 
حالة العمالة الوافدة اإىل اخلليج، 
من  كبرية  ن�شباً  متثل  باتت  التى 
الن�شف  تتجاوز  ال�شكان  اإجماىل 
متفظة  الدول،  بع�س  فى 

اإ�شكاالت  يعر�س  كما  بعاداتها، 
اخلليجية  املراأة  بو�شع  تتعلق 
االجتماعى  ال�شعيدين  على 
جملة  مو�شحاً  وال�شيا�شى، 
فى  امل�شتجدة  الظواهر  من 
العالقات االجتماعية فى اخلليج 
التق�شيمات  باالعتبار  االأخذ  مع 
�شلمان  باقر  واالإثنية.  احل�رصية 
بحرينى.  وباحث  كاتب  النجار، 
�شدر له عن دار ال�شاقى »�رصاع 
اخلليج  فى  واملجتمع  التعليم 
الدينية  »احلركات  العربى«، 
كتابه  حاز  العربى«،  اخلليج  فى 
فى  الع�شية  »الدميقراطية 
ال�شيخ  جائزة  العربى«  اخلليج 
اأبرز  اأحد  ويعد   ،2009 زايد 
منطقة  فى  االجتماع  علماء 

اخلليج العربى.

نقا�س

الرواية التاريخية.. العالقة بني الفن والواقع

 « الرئي�شية  باملكتبة  تتوا�شل 
البويرة  » مبدينة  �شعيداين  رابح 
من  الثامنة  الطبعة  فعاليات 
يف  قراءة   « املحلي  املهرجان 
مع  تزامنا  املربجمة   « اإحتفال 
لفائدة الطفولة  الربيعية  العطلة 
ثري  وتقايف  ترفيهي  بربنامج 
بهدف  للكتاب  معار�س  تتخلله 
واالإقبال  ثقافة املطالعة  غر�س 
عرو�س  جانب  اىل  الكتاب  على 
ملية  فرق  تقدمها  م�رصحية 
ور�شات  تخ�شي�س  مع  هاوية 
كالر�شم  الفنون  خمتلف  يف 
وال�شعر ولغة االإ�شارات وتلخي�س 
وغريها  واملو�شيقى  الن�شو�س 
الإكت�شاف املواهب و�شقلها من 
طرف اال�شاتذة امل�رصفني عليها 
التي  التظاهرة  و�شهدت  هذا   .

حملت �شعار » اإقراأ اأكتب وابتكر 
م�شاركة   « ؟  تنتظر  ماذا  ،هيا 
 « الوالئية  ال�شالم   « جمعية 
ن�شاطات  يت�شمن  بربنامج مميز 
والكتابة  ال�شعر  يف  وم�شابقات 
اليدوية  واالأ�شغال  الق�ش�شية 
ال�شغري  اجلمال  وملكة  وملك 
يتم تكرمي الفائزين يوم االإختتام 
ح�شب ت�رصيح م�شوؤولة اجلمعية 
» �شناء كونطة » فيما �شهد حفل 
عليه  ا�رصف  الذي  االإفتتاح 
املحلية  ال�شلطات  رفقة  الوايل 
براعم  �شنعها  بهيجة  اأجواء 
قدمت  التي   « الكاهنة   « رو�شة 
لالأزياء  وعرو�س  فنية  و�شالت 

نالت اإعجاب احلا�رصين .
اح�شن مرزوق
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الدكتور املغربي �سكري ا�سماعيل 

جماليات الن�ص تكمن يف العالقة التفاعلية بني مق�صديات املنتج والن�ص والقارئ
هو دكتور مغربي باحث جاد ومبدع 

فذ ، دار�س وناقد متميز ال ي�سق له غبار، 
اأ�ستاذ مثابر ، �ساحب االأفكار النا�سجة 

والعاطفة احلارة ال�سادقة وامل�ساعر 
الفيا�سة والب�سمة العفوية ، يتمتع 

بالكتابات اجلادة ، عطاء علمي نافع واإنتاج 
اأدبي ونقدي دافع وم�ستقبل وظيفي رافع 
، ناقد مغربي كبري وكفاء علمية قوية ، 

لباقة وذكاء ، لغة واعية هادفة ، علم وا�سع 
واأخالق علمية بالغة ، اإنه �سكري ا�سماعيل 

دكتور البالغة املعرفية بجامعة حممد 
اخلام�س بالرباط واأ�ستاذ البالغة والنقد 

باململكة العربية ال�سعودية .

حاوره خل�سر  بن يو�سف 

من ال�سوؤال املتعارف 
عليه ممكن اأن تعرف 

بنف�سك للقراء ؟

�إ�سماعيل  �سكري  �لدكتور 
�لعلوم  يف  مغربي  باحث 
عامة  ب�سفة  �ملعرفية 
ب�سفة  �ملعرفية  و�لبالغة 
 cognitive خا�سة 
�أبحاث  seines.....وهى 
و�للغة  �لذهن  بني  تربط 
�سنة  مو�ليد  و�لبالغة.....من 
1968 مبدينة تطو�ن �ملغربية 
بجامعة  م�سارك  �أ�ستاذ   ،
 ، بالرباط  �خلام�س  حممد 
�لدكتور�ه  حا�سل على �سهادة 
يف  موؤلفات  عدة  بحوزتي 
يف  منها   �ملعريف  �حلقل 
 ، �ل�سعري  �خلطاب  معرفة 
�جلهة  وبالغة  �لزمان  داللة 
.... حائز على جائزة �ملغرب 
�مرب�طورية  كتاب   .2009
�لن�سبية  يف  نظرية   ، �لتنافذ 
كتاب   ،  2016 �سنة  �لتاأويلية 
�ملوزعة  �لعربية  �ل�سعرية 
  ،  2018 جديد  �إبد�ل  نحو   ،
نظرية   ، �النزياح  نقد مفهوم 
�سمري   ، �لبالغية  �جلهة 
�لرو�ية �لعربية ، �لقر�ءة و�أفق 

�لتجريب ...

يف راأيك ما هو النقد 
االأدبي ؟ وما هي غايته ؟

يقول  كما  هو  �الأدبي  �لنقد 
ن�س  على  ن�س  بارت  روالن 
لغة  �لل�ساين  باملعنى  ...�أو 
لغة  لت�سبح  تطورت  و��سفة 
�جتاهات  يف   ..... تاأويلية 
بنيوية   : �ليوم  متعددة 
ومعرفية  وثقافية  و�سيميائية 

وغريها ....

تعد ناقدا متميزا 
...كيف يتم احلكم على 

جودة العمل وكيف يتم 
تفتيت الن�س الإظهار 

قيمته اجلمالية ؟

وجهة  من  �لتفكيك  �أرف�س 
�لتي  �ال�سرت�تيجية  نظر 
��ستغل بها وهي �ال�سرت�تيجية 
 ... �لتوزيعية  �لت�سييدية 
�ملعنى  يتجاوز  فالتفكيك 
على  لعبا  �لن�س  قر�ءة  ويعترب 
حد تعبري جاك دريد� .. بينما 
�لت�سييدية تعترب �لقارئ م�سيد� 
�لن�س  .....وجماليات  للن�س 
�لتفاعلية  �لعالقة  يف  تكمن 
�ملنتج  مق�سديات  بني 
وهنا   ... و�لقارئ  و�لن�س 
مفاهيم  ��ستح�سار  من  البد 
��سرت�تيجية لقر�ءة �لن�س مثل 
و�ملعاين  و�الن�سجام  �لت�ساكل 

�ال�ستلز�مية وغريها.....

للنقد االأدبي عدة 
اجتاهات وخ�سو�سيات 
فيا ترى ماهي اأنواعه ؟

قد  كنت  حديثي  م�ستهل  يف 
ذكرت لكم �أن جمال �هتمامي 
و�أبحاثي هو �لبالغة �ملعرفية 
 cognitive rhetoric
وبالتايل فهي ر�فد من رو�فد 
�لدر�س �لنقدي �حلديث ميكن 
�لذي مل  بالنقد �ملعريف  نعته 
�لعربي  �لعامل  يف  بعد  ينت�رش 
بع�س  من  جنده  ما  با�ستثناء 
وتون�س  �جلز�ئر  يف  �الأبحاث 
و�ملغرب حيث �أ�س�سه �لعالمة 
مع  لكن   .... مفتاح  حممد 
يف  �ملعريف  �لنقد  �نت�سار 
�أي�سا  جند   .... �ليوم  �لغرب 
و�ل�سيميائي  �لثقايف  �لنقد 

و�لبنيوي وغريه...

مباذا يتميز م�سروعك 
البالغي املعريف ؟؟

على   1997 �سنة  منذ  ��ستغلت 
�لب�رشي  �لذهن  يف  ظو�هر 
تن�سط �ل�سعرية بو�سفها نافذة 
�لكون.....ومن  مع  للتفاعل 
كيف   : �ل�سوؤ�ل  طرحت  هنا 
لت�سري  �لعربية  �لبالغة  نطور 
بالغة نحيا بها على حد تعبري 
؟  وجون�سون....  اليكوف 
فكان �أن �سغت يف �أطروحاتي 
�لتي  �لبالغية  �جلهة  نظرية 
�أي  �لبالغية يف  �ل�سور  تف�رش 
بو��سطة  وذلك  كان  خطاب 
....بعدها  �لت�ساكل  مفهوم 
�إمرب�طورية  كتابي  جاء 
�حلو�ر  من  ليجعل  �لتنافذ 
يف  معرفيا  �أ�سا�سا  و�لتعاي�س 
�لب�رشي وبالتايل نحن  �لدماغ 
و�لتنافذ  بالت�ساكل  نتحاور 
طبيعة  يف  �الأ�سل  هو  وهذ� 
�لب�رش .. و�أما �ل�رش�ع و�لعنف 
طارئة....ثم  خو��س  فهي 
�حلكامة  يف  بحثنا  ذلك  بعد 
كل  تنتظم  �لتي  �لبالغية 
�آليات  على  بناء  خطاب 
باالأ�سا�س.....�إذن  د�خلية 
يهدف  �ملتو��سع  م�رشوعنا 
بني  متاحة  �لبالغة  جعل  �إىل 
يف  و�لتنافذ  للتحاور  �الأفر�د 
�إطار ما ينعت �ليوم يف �أمريكا 
�لبالغية  بالدميقر�طية 
عليها  نربي  �أن  يجب  �لتي 

�لنا�سئة.....

ما راأيك يف نقاد اجليل 
احلايل وخا�سة ال�سباب 

منهم ؟

بالنقاد  �العتز�ز  جميل  �أعتز 
�ملغاربية  �لدول  يف  �ل�سباب 
�جلز�ئر  يف  خا�سة   ....
وهنا  و�ملغرب....  وتون�س 
�الحتاد  لنا  كتب  لو  �أقول 
�لدول  هذه  لكونت  �ملغاربي 
يف  جديدة  نقدية  نه�سة 
�لعامل �لعربي نتيجة �لطاقات 

�ملوجودة يف هذه �لدول و�لتي 
و�لفرن�سية  بالعربية  تقر�أ 
وحتى   .. و�الجنليزية 
�أ�سبه  �الأمر  �سيكون  �الإ�سبانية 
الجتاهات  جماعي  مبخترب 

�لنقد �جلديد.

ما راأيك يف دور الن�سر 
ودورها يف تقنني عملية 
الن�سر واإظهار االأعمال 

اجليدة ؟

يف  ن�سبيا  مظلمة  نقطة  هنا 
عاملنا �لعربي .. ذلك �أن دور 
�لربح  �لن�رش تبحث فقط عن 
على ح�ساب جودة �لكتاب من 
�لت�سجيع  ح�ساب  وعلى  جهة 
جهة  من  للكاتب  �حلقيقي 
�أخرى ..  ولذلك �أجزم و �أقول 
كاتب  يعي�س  �أن  ميكن  ال   :
فدور   .. كتبه  بيع  من  عربي 
ت�سجع  ال  �أ�سف  بكل  �لن�رش 
جودة �لكتاب بت�سجيع �لكاتب 
من  كثري  تظل  ولذلك  ماديا 
يف  معزولة  �جليدة  �الأطاريح 

رفوف �جلامعات بدون ن�رش.

كيف ترى خ�سو�سيات 
اخلطاب الروائي املغربي 

مقارنة بدول ال�سمال ؟

�سهدت  �ملغربية  �لرو�ية 
تطور�ت ملحوظة بنائيا وعلى 
�ل�سنو�ت  يف  �لتيمات  م�ستوى 
جو�ئز  وح�سدت  �الأخرية 
�جلو�ئز  من  غريها  و  �لبوكر 
بالرو�ية  ق�سدي   ، �لعاملية 
�ملغاربية....  �لدول  �ملغربية 
بالرو�ية  �الأمر  �أتعلق  �سو�ء 
�أو  بالعربية  �ملكتوبة 
رو�ئع  نذكر  �لفرن�سية... 
�الأعرج  وو��سيني  �الأ�سعري 
خ�رش�...و�لتوفيق  ويا�سمينة 
 ... وغريهم  �سكري  وحممد 
�إذن �لرو�ية �ملغاربية متطورة 

وترجمت لعدة لغات......
بناء  يف  تكمن  و�خل�سو�سية 
بني  �الزدو�جية  �إ�سكاليات 
�ملحافظة و�لع�رشنة وم�ساكل 
ناهيك   .... وغريها  �ملر�أة 
هذه  ت�سيده  �لذي  �حلو�ر 
�لغربية  �لثقافة  مع  �لرو�ية 

وطرق �لتفاعل معها.

اأدب الطفل يف املغرب 
كيف تراه ؟

�أدب �لطفل يكاد يكون معدوما 
�أ�سف...... بكل  �ملغرب  يف 
�ملغاربية  للدول  بالن�سبة 
متثل  �أي  عندي  ما  �الأخرى 
... فالق�س�س �لتي كان يكتبها 
بع�س �لرو�د يف �ملغرب خالل 
و�سووؤها  �نطفاأ  �ل�سبعينيات 
�لق�سرية  �لق�سة  وكتاب   .....
يكتبون  بوزفور  �أمثال  �ليوم 
عن �لطفل لكنهم ال يكتبون له 
.. وتلك مع�سلة بيد�غوجية ال 

بد من �إ�سالحها .....

هل ترى اأدب الطفل 
يف اجلزائر �سرورة اأم 
حتمية ؟ و ملاذا ؟ وهل 

وظيفته تربوية اأم 
ا�سافة ذوقية ؟

��سرت�تيجية  غياب  �أعترب 
و�لكتاب  �لدولة  بني  م�سرتكة 
�إقبار  معناه  للطفل  للكتابة 
وجود  فال   .... �لغد  قارئ 
و�لطفل  قارئ  بدون  لن�س 
�لقارئ �ليوم هو قارئ �لغد .. 
وغياب كتابة تالئم �سنه وذوقه 
�لرتبية �جلمالية  �إعد�م  معناه 
�لطفل  فاأدب  ولذلك   .. فيه 
هو  غريها  يف  �أو  �جلز�ئر  يف 
�إمكانية .. ولي�ست حتمية الأن 
يرف�س  �لت�سييد�ين  ت�سوري 
باملمكن  ويقبل  �حلتميات 

بو�سفه عاملا ممكنا �أي�سا.

هل ترى غياب اأدب 
الطفل باجلزائر هو 

غياب للمجتمع اجلزائري 
والعك�س ؟ وملاذا ؟

�لطفل  �أدب  غياب  طبعا.... 
�لنف�س  عامل  يقول  كما  معناه 
يوجن هو غياب للوعي �جلمعي 
لدى  بالتدرج  يت�سكل  �لذي 
كيف  فمثال   ... �الأطفال 
�جلز�ئريون  �الأطفال  �سيتمثل 
ون�ساالت  تاريخهم  عظمة 
تاريخ  قر�ءة  دون  �أجد�دهم 
 !!! تخاطبهم  بلغة  حمكي 
�ملعرفة  علماء  �إن  ثم   ... ؟؟ 
يدعون �إىل بناء �لتمثالت من 
موؤمثلة  معرفية  مناذج  خالل 
و�ملجتمع  �لوطن  �أطر  حول 
وهذ�  وغريها...  و�لتاريخ 
�لناجت  خالل  من  فقط  ممكن 
بو�سفه  و�جلمايل  �الأدبي 
تعبري  على حد  �إن�سانيا  ناجتا 

كارل بوبر .....

كلمة اأخرية تود قولها 
للجريدة وحمبيك 

ومتابعيك

كلما  يو�سف....�إذ  ال  �سعوري 
�سنحت يل �لفر�سة للحو�ر مع 
�سقيق جز�ئري �إال و�أح�س�ست 
باأخوة باذخة بيننا .....لي�ست 
للكالم  تنميقا  وال  جماملة 
وبغري  بوعي  �إح�سا�س  هو  بل 
وتاريخنا  ثقافتنا  متليه  وعي 
حتياتي  ثانيا  �مل�سرتك...... 
 ... �ملوقرة  جلريدتكم 
�أتابعه  �جلز�ئري  فاالإعالم 
�الأمر  تعلق  �إذ�  خا�سة  بحب 
يف  و�لكتاب  �لفنانني  بتعريف 
ثالثا   .... �ملغاربية  �لبالد 
�لباحث  �أخي  لك  وردية  حتية 
ولقر�ء  يو�سف  بن  �ملقتدر 

جريدتكم �لغر�ء...



معظمنا اأ�صبح يعرف م�صار التدخني ال�صلبي على ال�صحة، ولكن يدور النقا�ش الآن حول خماطر التدخني 
غري املبا�رش )النوع الثالث(، املتمثل يف تثبت الدخان على ال�صعر واملالب�ش واملفرو�صات.

وك�صف باحثون يف جامعة كاليفورنيا ال�صهر املا�صي، اأن التدخني غري املبا�رش )THS( ميكن اأن ي�صبب 
الإ�صابة مبر�ش ال�صكري النوع الثاين والكبد والرئة.

وقام فريق البحث بتحليل كيفية تاأثر الأ�صخا�ش با�صتن�صاق الدخان من مالب�ش �صخ�ش اآخر اأو �صعره اأو 
املفرو�صات، حيث وجدوا اأن لالأمر تاأثري وا�صح على الدماغ والكبد.

وقالت املوؤلفة الرئي�صية للبحث، مانويال-غرين: »يتمثل هدفنا يف حتديد احلد الأدنى من الوقت الالزم 
حلدوث التغريات الفيزيولوجية لدى الفئران عند التعر�ش للتدخني من النوع THS«واأ�صافت مو�صحة: 
الكبد، وبعد �صهرين  تلف  اأ�صفر عن  للتدخني غري املبا�رش مدة �صهر واحد  التعر�ش  اأن  »لقد وجدنا 
من الزمن ازداد ال�رشر اجلزيئي، كما ظهر عند الفئران مقاومة لالأن�صولني بعد التعر�ش للتدخني غري 
THS هو ال�صم اخلفي، القاتل ال�صامت، حيث ميكن  اإن  املبا�رش على املدى الطويل. وميكن القول 

امت�صا�ش امللوثات من خالل اجللد وعرب التنف�ش«.
واأ�صارت مانويال اإىل اأن الأبحاث مل يتم اإجراوؤها على الب�رش بعد، ولكن يجب على الأ�صخا�ش اتخاذ 

الحتياطات الالزمة عند زيارة منازل املدخنني.

دخان  �صموم  اأن  ال�صجائر تبقى على الأ�صقف ل�صنوات عديدة، وتقاوم ويذكر 
وتتحول مواد التنظيف  بالعمر  التقدم  مع  ترتاكم  حيث  القوية، 

اإىل مواد كيميائية م�رشطنة ميكن امت�صا�صها عن 
الذين  الأطفال  قبل  من  وخا�صة  اجللد،  طريق 
ال�صموم  ناقلني  اأفواههم،  يف  اأيديهم  ي�صعون 

مبا�رشة اإىل اأج�صادهم.
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مل يكن يتوقع طبيب الأورام جون مارتن، عند جتريبه جهاز املوجات فوق ال�صوتية، الذي 
ا�صرتاه للتو، اأن ُيفاجاأ ب�صدمة حياته، وهو اإ�صابته بال�صرطان.

»القاتل ال�صامت« يعي�ش معنا وال ندركه!

�صغوط  اإىل  اأحيانا  اليومية  حياته  يف  الإن�صان  يتعر�ش 
وتختلف  والنف�صية  البدنية  �صالمته  على  �صلبا  توؤثر 

ال�صغوط  عن  ناجم  معظمها  لكن  وحدتها  اأ�صكالها 
احلياتية. ويطور اجل�صم اآلية للتعامل مع ال�صغط 

الع�صبي عن طريق تخ�صي�ش طاقة معينة يف 
اجل�صم ملواجهته اأو لتفاديه. وتكمن م�صكلة 
ال�صغط الع�صبي يف امتداده لفرتات طويلة 
ت�صعب معه عودة اجل�صم اإىل مرحلة الهدوء 

جهاز  �صعف  اإىل  الع�صبي  ال�صغط  ا�صتمرار  �صحية خمتلفة.ويوؤدي  م�صكالت  يت�صبب يف  الطبيعي مما 
املناعة الأمر الذي يجعل ج�صم الإن�صان اأكرث عر�صة لالإ�صابة بالأمرا�ش بح�صب ما اأفاده تقرير اأعدته 
جامعة بيلفيلد الأملانية عن خماطر ال�صغط الع�صبي وتداعياته.  وي�صري التقرير اإىل اأن البع�ش مييل اإىل 
التدخني اأو الإكثار من الأكل وقلة احلركة عند التوتر اأو التعر�ش ل�صغط ع�صبي. كلها عادات قد ت�صاعد 
على التخفيف من حدة التوتر والقلق لكنها ت�صبب من جانب اآخر ظهور اأمرا�ش ع�صوية اأخرى. كما ر�صد 
اخلرباء تراجعا يف كفاءة عمل املخ نتيجة ال�صغط الع�صبي عالوة على ارتفاع يف �صغط الدم وزيادة يف 
خماطر الإ�صابة بال�صكتات. ويعترب القلب من اأكرث الأع�صاء تاأثرا بال�صغط الع�صبي، ما يزيد من خماطر 
اأمرا�ش الدورة الدموية وقد ينتهي الأمر بال�صكتات. ويت�صبب ا�صتمرار حالت ال�صغط الع�صبي يف اأمل 
الإ�صابة  يف  يت�صبب  قد  الذي  الع�صبي  ال�صغط  ب�صبب  باأكمله  اله�صمي  اجلهاز  ويتاأثر  والظهر.  الراأ�ش 
بالإ�صهال اأو الإم�صاك واأحيانا حرقة املعدة عالوة على اآلم القولون. ويوؤثر ال�صغط الع�صبي اأي�صا على 
الأي�ش وبالتايل يزيد من خماطر الإ�صابة بال�صكري ف�صال عن دوره يف ظهور حبوب الوجه اأو الإ�صابة 

بالإكزميا ويوؤدي يف غالب الأحيان اإىل ت�صاقط ال�صعر.

اآيفون �صاعده على اكت�صاف اإ�صابته بال�صرطان

تكنولوجيا جديدة تنقذ
حياة طبيب اأورام بال�صدفة

فوق  املوجات  جهاز  يفح�ش  مارتن  وكان 
املقرر  من  الذي   ،Butterfly iQ ال�صوتية 
اأن يحل حمل الأجهزة ال�صخمة، كما اأنه يعمل 
على الهواتف الذكية مثل اآيفون، بح�صب موقع 
The Next Web. عندما �صعر مايكل ب�صيء 
غري مريح يف حلقه، قرر جتريب اجلهاز على 
نف�صه، واإر�صال �صورة الفح�ش على هاتفه، اإل 
بال�رشطان.  م�صاب  اأنه  اكت�صف  الطبيب  اأن 

على اأاإثر هذا الكت�صاف املفاجئ، قرر مارتن 
مارتن  واأرجع  ملر�صه،  فوري  لعالج  اخل�صوع 
الذي  اجلهاز،  هذا  اإىل  حياً  بقائه  يف  الف�صل 
اكت�صاف  عملية  يف  الوقت  من  الكثري  اخت�رش 
ينزل  اأن  املقرر  ومن  وت�صخي�صه.  املر�ش 
ال�صنة  الأ�صواق  يف   Butterfly iQ جهاز 
القادمة، حيث �صيحل حمل الأجهزة ال�صخمة 
يف حالت الطوارئ، فيمكن ا�صتخدامه بعربات 

الإ�صعاف اأو املنزل لفح�ش الإ�صابات 
الو�صول  حتى  موؤقتاً،  وت�صخي�صها 
الرعاية  على  واحل�صول  للم�صفى 

 Slash Gear الالزمة، بح�صب موقع 
ووفقاً Slash Gear، فاإن اجلهاز اجلديد 

�صيبداأ �صعره من 2.، و�صيكون متاحاً بالوليات 
املتحدة خالل ال�صنة القادمة.

متيز بني ح�صا�صية االأنف ونزالت الربد؟
يعني  ل  امل�صتمر  الأنف  ر�صح  اإن  الأملاين   فيت«  ويل  »فرويندين  موقع  قال 
لالإ�صابة باحل�صا�صية  الإ�صابة بنزلة برد فح�صب، واإمنا قد يكون  عر�صاً 
بني   امل�صرتكة  الأعرا�ش  اأحد  يعترب  الأنف  ر�صح  اأن  واأو�صح  اأي�صاً. 
الأنف  ان�صداد  �صاأن  ذلك  �صاأنه يف  الربد،  ونزلت  احل�صا�صية  اأمرا�ش 
ال�صعال  اإىل  بالإ�صافة  املخاطية،  الأغ�صية  وتورم  التنف�ش  و�صعوبة  
لذا  واحلمى.  املخاط  وتََكون  والإنهاك  بالإرهاق  وال�صعور  وال�صداع 
ي�صعب يف اأ�صهر ال�صتاء -ب�صفة خا�صة- التمييز بني نزلت الربد واأمرا�ش  
اأو  الأليفة   وبر احليوانات  اأو  الغبار يف املنزل  تنجم عن  التي قد  احل�صا�صية 
اللذين يعتربان   ، الأنف يف جانفي وفرباير  العفن.  كما قد ترجع ح�صا�صية  فطريات 

ذروة مو�صم ال�صتاء، اإىل انت�صار حبوب  اللقاح.

كيف تفرق بني املر�صني؟

ب�صكل مفاجئ يف  ما حتدث  دائماً  باحل�صا�صية  الإ�صابة   اأن  فيت«  ويل  »فرويندين  موقع  اأو�صح 
الت�صال  وحاد مبجرد  فوري  ب�صكل  التح�ص�صية  ال�صتجابة  اإذ حتدث  بعينها،  موا�صم  اأو  مواقف 
مب�صبب احل�صا�صية. فعلى �صبيل املثال، تعد الإ�صابة بر�صح الأنف يف الهواء الطلق خالل مو�صم  
حبوب اللقاح موؤ�رشاً على حمى الق�ش، بينما قد يرجع الر�صح عند اجللو�ش على  اأريكة اإىل احل�صا�صية 
منه   التعايف  ويتم  ببطء  فين�صاأ  الربد،  نزلة  عن  الناجم  الأنف  ر�صح  اأما  املنزيل.  الغبار  عث  جتاه 
اأو تعاطي م�صكنات التهاب احللق واأدوية  ال�صعال بالإ�صافة اإىل  با�صتعمال رذاذ الأنف  تدريجياً 
بع�ش الراحة. وبالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن ح�صا�صية الأنف تكون م�صحوبة بحكة ملحوظة يف الأنف  
اأو العني اأو احللق واحمرار العينني وعادًة ما يكون املخاط �صفافاً يف  حال الإ�صابة باحل�صا�صية، 

بينما يكون اأ�صفر مائال لالأخ�رش عند الإ�صابة بنزلة  برد.

اأمرا�ش ع�صوية تنتج 
عن ال�صغط الع�صبي

ما اأ�صباب نق�ش فيتامني د
لون الب�رشة الداكن، وذلك ب�صبب احتوائها على كمية كبرية 

من امليالنني الذي يتميز بقدرته على امت�صا�ش 

اإنتاج  من  يحّد  ولكنه  ال�صم�ش،  اأ�صعة 

اأنواع  اأحد  وهو  د3  فيتامني 

التعّر�ش  عدم  د،  فيتامني 

ال�صم�ش.  لأ�صعة  الكايف 
التقّدم يف ال�صّن، حيث 
اإن الإن�صان كلما تقّدم 
املادة  تقّل  العمر  يف 
املكّونة  الأ�صا�صية 
لفيتامني د يف ج�صمه، 
ال�صخ�ش  اإ�صابة 
باأمرا�ش الأمعاء الأمر  الذي يوؤدي 

اإمت�صا�ش  تقليل  اإىل  فيتامني د يف الأمعاء 

مّما  الوزن؛  زيادة  الدقيقة. 

يوؤدي اإىل جتمع فيتامني د يف الدهون، كما اأّن �صوء التغذية يوؤّدي كذلك اإىل نق�ش فيتامني 

د، تعّر�ش الأطفال الر�صع لنق�ش فيتامني د، ب�صبب قلته يف حليب الأم، اإ�صابة ال�صخ�ش 

اأدوية  مثل:  د  فيتامني  نق�ش  اإىل  يوؤدي  الأدوية  بع�ش  تناول  والكبد،  الكلى  باأمرا�ش 

ال�رشع، والأدوية امل�صادة للفطريات، الإ�صابة ببع�ش الأمرا�ش الوراثية عند الأطفال 

ب�صبب زيادة اإفراز الفو�صفات يف الكلية، و�صول املراأة ل�صّن الياأ�ش
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

�إله �إال �أنت، خلقتني 
و�أن� عبدك، و�أن� على 

عهدك ووعدك م��ستطعت، 
�أعوذ بك من �سر م� �سنعت، 

�أبوء لك بنعمتك علي و �أبوء 
بذنبي ف�غفر يل، ف�إنه 

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

و�أغنني عن كل �أحد 
، ي� من �إليه �مل�ستند ، 
وعليه �ملعتمد ، وهو 

�لو�حد �لفرد �ل�سمد ، ال 
�سريك له وال ولد ،خذ 

بيدي من �ل�سالل �إال 
 �لر�سد ، وجنني
 من كل �سيق 

ونكد 

متى يعم �لبالء؟ 
ق�ل تع�ىل:

�سبا  ]�سورة  الَْكُفوَر﴾   اإَِلاّ  اِزي  ُنَ ﴾َوَهْل 
الآية:17[

�سبا  ]�سورة  الَْكُفوَر﴾   اإَِلاّ  اِزي  ُنَ ﴾َوَهْل 
الآية:17[

 اأما قول العامة: اأن البالء يعم, هذا كالم 
كان  اإذا  يعم:  واحدة  بحالة  �سحيح,  غري 

الإن�سان �ساحلاً غري م�سلح. قال تعاىل:
﴾َوَما َكاَن َربُاَّك ِليُْهِلَك الُْقَرى ِبُظلٍْم َواأَْهلَُها 

ِلُحوَن﴾  ]�سورة هود الآية:117[ ُم�سْ
اإذا  اأما  يهلكوا,  لن  م�سلحني  كانوا  اإذا   
لأن املالئكة  يهلكون,  كانوا �ساحلني قد 

اأر�سلها اهلل لإهالك قرية, فقالوا:

به  اإن فيها رجاًل �ساحلاً, قال:  ))يا رب, 
فابدوؤوا, قالوا: ومل يا رب؟ قال: لأنه مل 

يتمعر وجهه حينما يرى منكراً((
هم  يحمل  ل  الذي  فهذا  يتاأثر؛  ل   
يغار  ول  لهدايتهم,  ي�سعى  ول  امل�سلمني, 
ول  مب�سابهم,  يتاأثر  ول  �سالمتهم,  على 
يفرح بخريهم, هذا لي�س من امل�سلمني. 

فلي�س  امل�سلمني  باأمر  يهتم  مل  ))من 
ىَل  اإِ ْمِري  اأَ ﴾َواأَُفِواّ�ُس  فلذلك:   منهم((  
غافر  ]�سورة  ِبالِْعبَاِد﴾   رٌي  بَ�سِ  َ اهلَلاّ اإَِناّ   ِ اهلَلاّ
َما  �َسِياّئَاِت   ُ اهلَلاّ ﴾َفَوَقاهُ  الآية:44[  

َمَكُروا﴾  ]�سورة غافر الآية:45[

ق�سة رمزية 
 يقولون -ق�سة رمزية-: �سخ�س �رشب اخلمر, وغرق 
فيها, ولعب القمار, ف�ساوموه على قلب اأمه: اأن ياأتيهم 
بقلب اأمه, فذبحها, و�سق �سدرها, واأخذ قلبها, ويف 
اإليهم, تعرث فوقع, فقال له القلب: ولدي  اأثناء �سريه 

حبيبي, هل اأ�سابك من �سالل؟. 
يبالغ  البن  فتجد  طويلة؛  �سعرية  ق�سيدة  هي   
بالإ�ساءة, والأب والأم, رعيا هذا البن رعاية ممتنة, 
لأن جو الآباء, �ساعات الق�سوة؛ اأن يرى ابنه �سخ�سية 
اأن يرى ابنه متزوجاً, له بيت, له عمل, له  حمرتمة, 
�سمعة طيبة, يدخل على قلب الأب من ال�رشور ما ل 
يعلمه اإل اهلل, والذي عنده اأولد يعرف, يدخل على 
قلب الأب من ال�رشور, والطماأنينة, والتعبري القراآين, 
اإل اهلل, لأنه قد يكون الأب  وقرة العني, ما ل يعلمه 
من  ياأخذ  مل  الأب  يكون  قد  ابنه,  اإىل  بحاجة  لي�س 
ابنه درهماً واحداً, ول تلقى منه اأية خدمة, هذا قلب 
لأولده,  يعي�س  الأب  اأن  الأبوي:  النظام  وكاأن  الأب, 
الأم تعي�س لأولدها؛ �سعادتهم ب�سعادتهم, طماأنينتهم 

بطماأنينتهم, هذا ال�سيء الذي اهلل عز وجل اأراده.

حديث قد�سي :
املوؤمن  قلب  متالأ  التي  القد�سية,  الأحاديث  ومن   
احلديث  يف  وجل  عز  اهلل  قول  والتفاوؤل,  بالب�رش 

القد�سي:
))اأنا عند َظِناّ عبدي بي, واأنا معه حيث يَْذُكُرين, واهللِ 
ُ اأفرُح بتوبِة عبِدِه من اأحِدكم يجُد �سالَاّته بالفالة,  هلَلَاّ
ب  بُت اإليه ِذراعاً, ومن تقَراّ ب اإيَلاّ �ِسْباً تقَراّ ومن تقَراّ
مي�سي,  اإيَلاّ  اأقبل  واإذا  باعاً,  اإليه  بُت  تقَراّ ذراعاً  اإيَلاّ 

اأقبلُت اإليه اأَُهْرِوُل((
وجل؛  عز  اهلل  ود  تخطب  اأن  مبجرد  اأنت  يعني:   .
ب�سدقة, بدعاء, ب�سيام, باإنفاق, بغ�س ب�رش, بن�سيحة, 
بطلب علم, بتعليم علم, باإنفاق مال, مب�ساعدة فقري, 
اإىل  اأي عمل تفعله: هو قربة  يتيم, بر والد,  برعاية 
اهلل عز وجل, بل اإن اأي عمل �سالح تفعله, ما هو اإل 
 َ قر�س ح�سن هلل عز وجل:  ﴾َمْن َذا الَاِّذي يُْقِر�ُس اهلَلاّ
ُ يَْقِب�ُس  َعافاً َكِثرَيًة َواهلَلاّ اِعَفُه لَُه اأَ�سْ َقْر�ساً َح�َسناً َفيُ�سَ

َويَبْ�ُسُط﴾  ]�سورة البقرة الآية:245[
 يعني: من منا ي�سدق: اأنك اإذا ا�ستقمت على اأمره, 
اأدخلت  ال�رشور,  قلبك  اأدخل على  معه,  وا�سطلحت 
واأنه  املوؤمن,  بتوبة  يفرح  يفرح,  اهلل  ال�رشور,  عليه 
رحيم, فاإذا تاب, فقد حقق املراد الإلهي من خلقه.

حفظ �جلو�رح من �أن ترتكب �لأوز�ر 

من �آيات �هلل 

 ِ َ يَْحَفْظَك((  َعْن َعبِْد اهلَلاّ ))اْحَفْظ اهلَلاّ
لَاّى  ِ �سَ بِْن َم�ْسُعوٍد َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلَلاّ

ُ َعلَيِْه َو�َسلَاَّم: اهلَلاّ
َقاَل:  يَاِء,  احْلَ َحَقاّ   ِ اهلَلاّ ِمْن  ))ا�ْستَْحيُوا 
نَ�ْستَْحِيي  اإِنَاّا   ,ِ اهلَلاّ َر�ُسوَل  يَا  ُقلْنَا: 
َولَِكَناّ  َذاَك,  لَيْ�َس  َقاَل:   ,ِ هلِلَاّ ْمُد  َواحْلَ
اأَْن  يَاِء:  احْلَ َحَقاّ   ِ اهلَلاّ ِمْن  اِل�ْسِتْحيَاَء 
َوالْبَْطَن  َوَعى,  َوَما  اأْ�َس  الَراّ َفَظ  َتْ
َوالِْبلَى,  امْلَْوَت  َولْتَْذُكْر  َحَوى,  َوَما 
نْيَا,  الُداّ ِزينََة  تََرَك  اْلآِخَرَة  اأََراَد  َوَمْن 
 ِ اهلَلاّ ِمْن  ا�ْستَْحيَا  َفَقْد  َذِلَك,  َفَعَل  َفَمْن 
يف  الرتمذي  ]اأخرجه  يَاِء((   احْلَ َحَقاّ 

�سننه[
الراأ�س؛  يف  ما  وعى(:  وما  )الراأ�س   

يبدو  اأذن,  ويف  عني,  ويف  ل�سان,  يف 
الل�سان خلروج املعاين, والعني والأذن 
والب�رشية,  ال�سوتية  ال�سور  ف  لتلُقاّ
حمارم  عن  ب�رشك  غ�س�ست  فاإذا 
كففت  واإذا  عينك,  فقد حفظت  اهلل, 
عن �سماع الغيبة, والنميمة, واملنكر, 
و�سهادة   , الزور  وقول  والفح�س, 
اأذنك,  حفظت  فقد  والغناء,  الزور, 
املوؤمنني,  اأعرا�س  تنه�س  مل  واإذا 
ومل تتكلم مبا ل ير�سي رب العاملني, 
فيه  فالراأ�س  ل�سانك,  حفظت  فقد 
العني, والأذن, والل�سان, حفظ الل�سان 
بقول احلق, واجتناب ما نهى اهلل عنه, 
وحفظ العني بغ�س الب�رش عن عورات 

عن  بكفها  الأذن  وحفظ  امل�سلمني, 
�سماع ما ل ير�سي اهلل عَزاّ وجل .

َوَعى,  َوَما  اأْ�َس  الَراّ َفَظ  َتْ )اأَْن  قال:   
البطن؟  يف  ماذا  َحَوى(:  َوَما  َوالْبَْطَن 
ما  القلب,  البطن؟  اأعلى  يف  ماذا 
املع�سية التي ميكن اأن يرتكبها القلب؟ 
اأن ي�رش على جهٍل, اأو ا�ستكباٍر, اأو اأن 
اأن  اإذاً:  وجل,  عَزاّ  باهلل  الظن  ي�سيء 
اأن  باهلل,  الظن  �سوء  من  قلبه  يحفظ 
النف�س؛ من  اأمرا�س  قلبه من  يحفظ 
احلقد,  ال�ستعالء,  الكب,  العجب, 
وهي  معدة,  البطن  يف   . الأنانية 
ماٍل  اأكل  من  البطن  هذا  يحفظ  اأن 

حرام,

 �حلديث �لقد�سي �لث�ن:
َدَعْوتَني  ما  اإِنَاَّك  اآدم!  بن  ))يا 
كاَن  ما  على  لك  غفرُت  وَرَجْوتَني: 
بلغْت  لو  اآدَم!  بَن  يا  اأُبايِل,  ِمنَك ول 
ُذنُوبَُك َعنَاَن ال�سماِء, ثم ا�ستَْغَفرتَني: 
َغَفْرُت لك ول اأُبايل, يا بَن اآدم! اإِنَاَّك 
لو اأتيتني ِبُقراِب الأر�س َخَطايا, ثم 

لأَتَيْتَُك  �سيئاً:  بي  ُك  تُ�رْشِ ل  لَِقيتَني 
ِبُقراِبها َمْغِفَرة((

الإن�سان  قلب  ميالأ  حديث  يف   
تفاوؤلً, كهذا احلديث؟ لو جئت اهلل 
الأر�س  يعني مبلء  الأر�س,  بقراب 
مغفرة  الأر�س  مبلء  جاء  خطايا, 
عنان  ذنوبك  بلغت  لو  اأبايل,  ول 

ال�سماء ثم جئتني تائباً, غفرتها لك 
ول اأبايل. 

 معنى ذلك: باب التوبة مفتوح على 
�رشط,  اأو  قيد  دون  م�رشاعيه, 
طبعاً: على اأن تقلع عن الذنب, على 
تندم,  واأن  تعلم,  اأن  على  تندم,  اأن 

واأن تقلع.

باب �لتوبة مفتوح على م�سر�عيه 

 الأم التي تفنى يف حمبة اأولدها, 
يكونوا  اأن  ي�سعدها؟  الذي  ما 
اأن  ي�سعدها؟  الذي  ما  �سعداء, 
الذي  ما  طعامها,  من  ياأكلوا 

مرتاحي  يكونوا  اأن  ي�سعدها؟ 
ت�سعد  �سدة رحمتها  البال, فمن 
ب�سعادتهم, وربنا عز وجل اأعطى 
رحمته؛  من  ب�سيطاً  جزءاً  الأم 

ابنها, وتعرى  فالأم جتوع لي�سبع 
ي�سعد  كي  وتتاأمل  ابنها,  لتك�سو 
ابنها, عالقة الأم, الأم من اآيات 

اهلل, الأم من اآيات اهلل.

�خلمي�س 29  م�ر�س 2018 �ملو�فـق   لـ 12 رجب  1439ه



ت�سليةاخلمي�س 29  مار�س 2018 املوافـق   لـ 12 رجب  1439ه 20

الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�شابق الــــ�ســــودوكـــو
اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

ادخال االرقام من 1 ايل 9 يف كل خانة ب�رشط.
كل �سف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط. 

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

2 الفيل يبكي عندما يكون حزينا
3 احل�شان ميوت اإذا قطع ذيله

4 اجلبل االأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل االأخ�شر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�س 18 ملكا

8 حروف الن�شب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�شرع الطيور التي ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�شكندر  وفاة  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�شغ اللبان اأثناء تقطيع الب�شل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�شبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�شواري
18ا�شم رياح اخلما�شني �شميت بهذا اال�شم الأنها تدوم 

خم�شني يوما
19 ال�شالة يف بيت املقد�س تعادل خم�شني �شالة

20 فيدل كا�شرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ال  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�شحيح 3 كغم

39 �شيدنا اإ�شماعيل هو اأخو اإ�شحق عليهما ال�شالم
40 عدد ال�شور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�شورة

41 الطني امل�شوي ي�شمى الفخار
42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�شد الغابة هو ابن االأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية ويقع يف م�شر
48 ج�شم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�شلة
49 القلب هو امل�شخة الوحيدة التي مل ي�شتطع العامل 

كله �شنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�شهم يف �شبيل اهلل هو �شعد بن 

اأبي وقا�س ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف االإ�شالم هو م�شجد قباء

كلمة ال�سر

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار با�ستور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة الترد 
اإىل ا�سحابها �سواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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كاديالك تعّدل "CT6" ال�سهرية
�رشكة  �سيارات تعتزم  من  اجلديد  منوذجها  طرح  قريبا  كاديالك 

"CT6" املعدلة، املتوقع اأن ت�سبح املناف�س الأقوى 
و�سملت  الفاخرة  دبليو  اإم  بي  و  مر�سيد�س  ل�سيارات 
اخلارجية  املالمح  من  العديد  التعديالت 
كممت�سات   "CT6" لـ 
ال�سدمات الأمامية 
واخللفية وغطاء 
ق  و ل�سند ا
خللفي  ا
بيح  مل�سا ا و
اأ�سبحت  التي 
متيزا  اأكرث 
مع اإدخال 

تقنيات LED عليها.
هذه  من  اجلديدة  العادية  بالن�سخة  يتعلق  وفيما 
ب�سعة  اأ�سطوانات   8 بـ  مبحركات  ف�ستزود  ال�سيارة، 
الريا�سية  الن�سخة  اأما  اأح�سنة،   507 وعزم  لرت   4.2
توربينية  مبحركات  ف�ستاأتي   "V-Sport  CT6"

بعزم 557 ح�سانا.
زودتها  ال�سيارات،  لهذه  واآمنة  �سل�سة  قيادة  ول�سمان 
فرامل  اأقرا�س  حتوي  فرملة  باأنظمة  كاديالك 
نوع  من  حتكم  ووحدات  بو�سة،   19 مبقا�س  متينة 
اإلكرتونية  قيادة  اأنظمة  عن  ف�سال   ،"Brembo"
احلركة  اأثناء  ال�سيارة  انزلق  منع  واأنظمة  متطورة 

ال�رشيعة.

لندروفر  ل�سيارة  اأنها  اأكدت  فيديو  ومقاطع  �سورا  ال�سيارات  ب�سوؤون  املهتمة  املواقع  بع�س  تداولت 
"Defender" اجلديدة املنتظرة.

وبالنظر لتلك ال�سور واملقاطع ميكن للمتابع اأن يالحظ اأن "Defender" �ستاأتي بحلة جديدة خمتلفة كليا 
عن �سابقاتها، وبالفعل فاإن مظهرها اخلارجي يوؤكد املعلومات التي طرحتها لندروفر �سابقا والتي اأكدت اأنها 

�ستاأتي �سبيهة ب�سياراتها الـ "Range Rover Sport" و"Discovery" الأخرية.
ووفقا للمعلومات فاإن ال�سيارة اجلديدة �ستكون اأكرث قوة من �سابقاتها ومزودة باأحدث الو�سائل التقنية ال�رشورية 
لراحة امل�ستخدم. و�سيالحظ ع�ساق لندروفر الختالف الكلي يف �سكل امل�سابيح الأمامية، والتي لن تاأتي 
م�ستديرة كما عهدوها يف مناذج "Defender" ال�سابقة  ومن املنتظر اأن تاأتي تلك ال�سيارة بنظام تعليق ميّكن 
من التحكم بدوران كل عجلة على حدة، بالإ�سافة اإىل حمرك من نوع Ingenium باأربع اأ�سطوانات يعمل 

بالديزل اأو البنزين وعلب �رشعة مكيانيكية واأوتوماتيكية.
اأوائل 2019، حيث من املتوقع اأن �ستطرح لند روفر منوذجها اجلديد  اأو  اأواخر العام املقبل 

يباع منها نحو 50 األف �سيارة يف ال�سنة.

مع انت�سار اأكرث من �سيارة �سينية فى الأ�سواق

 5 ن�سائح الختيار ال�سيارة املنا�سبة
تعددت ال�سيارات ال�سينية بال�سوق 
الخرية،  الفرتة  خالل  امل�رشى، 
ومل يعد هناك نوعا واحدا اأو اثنني 
ال�سينية  ال�سيارات  عدد  زاد  بل 
�رشاء  عند  للحرية  تدعو  بطريقة 
اقتناء  حال  وفى  جديدة،  �سيارة 
يجب  اأمور  هناك  �سينية،  �سيارة 
اأن تدركها عند قرار ال�رشاء، اأولها 

اجلودة.
ال�سيارة  ت�سرتى  اأن  ميكن  ول 
ال�سينية وتنتظر منها نف�س اجلودة 
املقدمة من ال�سيارات اليابانى اأو 
ال�سينية  ال�رشكات  لأن  الكورى، 
تعمل ب�سكل كبري على التوفري عند 
على  تقدر  حتى  �سيارتها  �سناعة 
املتعلقة  التناف�سية  امليزة  تقدمي 

بال�سعار.
الأمر الثانى الذى يجب اأن تدركه 
هو  ال�سينية،  ال�سيارة  �رشاء  عن 
ال�سيارات  من  النوع  هذا  تف�سيل 
مع  بال�رشاكة  اإنتاجها  مت  التى 
�رشكات يابانية اأو اأوروبية، لتقليل 
ظهورها  املحتمل  العيوب  فر�س 
فى  تظهر  والتى  �سنوات   3 بعد 
كما  اخلال�سة،  ال�سينية  ال�سيارات 
�سينية  �سيارة  ت�سرتى  عندما  اأنك 

يابانى،  �سا�سية  على  م�سنعة 
ميكنك بوا�سطة هذه امليزة �رشاء 
قطع غيار يابانية او حتويل اجزاء 
ال�سينى  من  ال�سيارة  فى  بالكامل 
اىل اليابانى وعلى وجه اخل�سو�س 

عف�سة ال�سيارة.
�سبق،  ما  اإىل  وبالإ�سافة 
موتور  لك  تقدم  التى  فاإال�سيارات 
من  اأف�سل  لي�ست  خال�س  �سينى 
لك  تقدم  التى  ال�سينية  ال�سيارات 
املوتور  اأن  حيث  يابانى،  موتور 
بعد  باأخر  تغريه  ي�سهل  اليابانى 
من  معقول  مبلغ  مقابل  فرتة 

الموال، كما اأن عزم وقوة املوتور 
املوتور  وقوة  عزم  على  تتفوق 
بتكنولوجيا  يعمل  الذى  ال�سينى 
عليك  يجب  الثالث  الأمر  يابانى. 
ال�ستماع جيداً لأ�سحاب التجارب 
اليابانية،  ال�سيارات  مع  ال�سابقة 
�سينية  �سيارات  هناك  اأن  حيث 
من  تعانى  احدهن  للجدل،  مثرية 
عيوب متكرره فى الفتي�س، عالوة 
على اأن �سبيكة املوتور لي�ست من 
خامات جيدة ول ميكن عمل عمره 
لها، وعند حدوث م�ساكل باملوتور 

ل يكون امامك حل �سوى تغريه.

بداأت �رشكة "غاز" الرو�سية يف اإنتاج �ساحنة "غازون نك�ست" املتو�سطة يف م�سنعها مبدينة نيجني نوفغورود 
الرو�سية، ما �سيمكنها من غزو اأ�سواق جديدة. وزودت "غازون نك�ست" بنظام تعليق بال�سواغط الهوائية من 
اخللف، ما ي�سمح ب�سبط ارتفاع �سندوق ال�سيارة اأثناء �سريها و�سمان ان�سيابية احلركة حتى يف الطرق الرتابية. 
العر�سي  للثبات  وجهاز   "Monroe" الهيدروليكية من طراز  ال�سدمة  اأي�سا جمموعة من ممت�سات  وهناك 
وازداد عر�س من�سة ال�ساحنة بـ 27 �سنتيمرتا. اأما التحكم يف �سندوق ال�رشعة فبوا�سطة جهاز حتكم عن بعد 
اإىل  فارتفع  الدوران  اأما عزم  170 ح�سانا.  ال�ساحنة حتى  قدرة حمرك  وازدادت  العدادات  لوحة  ين�سب يف 
664 نيوتن/ مرت، ما اأدى اإىل حت�سني املوا�سفات الديناميكية لل�سيارة واإىل انخفا�س ا�ستهالك الوقود. وبلغ 
وزن ال�ساحنة 10 اأطنان وحمولتها 5.9 طن وهناك 5 م�ستويات ل�سبط كر�سي ال�سائق ونظام �سبط املناخ يف 
املق�سورة مع ت�سخني الزجاج الأمامي واأعلنت ال�رشكة امل�سنعة لل�سيارة اأن من�سة ال�ساحنة �ساحلة لأن تن�سب 

عليها معدات خا�سة بخدمة الطرق والزراعة والأعمال.

�سركة "غاز" الرو�سية تطلق اأحدث �ساحناتها

2025 العام  حتى  خطتها  عن  دبليو" تك�سف  اإم  "بي 
ك�سفت �رشكة "بي اإم دبليو" الأملانية عن خطتها لإنتاج اأ�سطول موديالتها لغاية عام 2025، وتق�سي خارطة 

الطريق هذه بت�سنيع 12 موديال هجينا وكهربائيا.
اأجنلو�س" لل�سيارات. وهي  "لو�س  "BMW i8" التي ك�سف عنها يف معر�س  باإنتاج رود�سرت  وتنطلق اخلطة 

موديل هجني مبحرك كهربائي يف مقدمته، واآخر توربيني ثالثي الأ�سطوانات ب�سعة 1.5 لرت.
اأما القوة الإجمالية لل�سيارة فبلغت 374 ح�سانا. وهي قادرة على قطع م�سافة 440 كيلومرتا دون اأن ت�سحن 

بطاريتها.
بي اإم دبليو تنوي بناء م�سنع يف رو�سيابي اإم دبليو تنوي بناء م�سنع يف رو�سيا وتق�سي خطة ال�رشكة بعد ذلك 
باإطالق كرو�س هجينة كهربائية. وقالت �سحيفة "Carscoops" اإن ال�سيارة �ستن�سم اأي�سا، عام 2019، اإىل 
عملية الكهربة. و�سيتم الك�سف اأول عن موديل "ميني" كهربائي ثم �ستطلق 3 موديالت هجينة  اأما عام 2020 

ف�سي�سهد اإطالق موديل "BMW X3" الكهربائي الذي �سيتحول فيما بعد اإىل موديل مزود مبحرك هجني.
اإطالق موديل" iNext" الكهربائي  اإم دبليو" حيث �سيتم  "بي  وبدءا من عام 2021، �ستت�سارع عملية كهربة 
بداية، تتلوه 9 موديالت كهربائية و8 اأخرى هجينة. و�ستزود كلها ببطاريات 60 واطا، التي ت�سمن مدى ال�سري 
450 كيلومرتا، اأو بطاريات 90 واطا ت�سمن مدى ال�سري 550 كيلومرت اأما املوديالت الفاخرة ف�ستح�سل على 

بطاريات 120 واطا توؤمن �سري 700 كيلومرت.
 268 ينتج  كهربائي  �ستح�سل على حمرك  ريا�سية  كهربائية  �سيارات  هو  واخلرباء  الهواة  اأنظار  �سيلفت  وما 
ح�سانا يف مقدمة ال�سيارة وحمركني بنف�س القوة يف موؤخرتها. و�ستت�سارع مثل هذه ال�سيارات حتى 100 كيلومرت 

ثوان فقط.يف ال�ساعة خالل ما يقل عن 3 

الندروفر حتيي "Defender" ب�سيارة جديدة كليا
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  
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�آبل تطور هاتفا قابال للطي
ذكر اأحد املحللني التابعني ل�رشكة 
الأمريكية   »Merrill Lynch«
اأن  التمويل  بخدمات  املتخ�ص�صة 
تتح�رش لإطالق هاتف  اآبل  �رشكة 

ذكي قابل للطي عام 2020.
الهاتف  هذا  يزود  اأن  اخلرباء  ويتوقع 
 ،»microLED« ب�صا�صة مرنة من نوع
كانت قد اأكدت عدة مواقع اأن اآبل تعمل 
على تطويرها حاليا، حيث تتميز تلك 
قادر  فيها  بيك�صل  كل  باأن  ال�صا�صات 

على بث ال�صوء ب�صكل م�صتقل.
من  مدة  بعد  الأخبار  تلك  وتاأتي 
 »Patently Apple« موقع  تاأكيد 
اأن ال�رشكة تعمل على تطوير �صا�صات 
للهواتف  خم�ص�صة   »8K« بدقة 
الواقع  وخوذ  والكمبيوترات  الذكية 
على  قادرة  باأنها  وتتميز  الفرتا�صي، 
وتوفري  امل�صتخدم  عني  حركة  تتبع 

الطاقة.
اأول �رشكة تعمل  اآبل لي�صت  اأن  ويذكر 
القابلة  الهواتف  تقنيات  تطوير  على 

هام�ش  وعلى  مدة،  فمنذ  للطي، 
معر�ش CES-2018 يف ل�ش فيغا�ش، 
عن  ال�رشية  �صام�صونغ  �رشكة  رفعت 

النموذج الأويل لهاتف ذكي مع �صا�صة 
يطرح  اأن  املفرت�ش  من  للطي،  قابلة 

ر�صميا، عام 2019.

هاتف هو�وي �مل�ستقبلي بكامري� خيالية!
بكامريا  �صياأتي  القادم  هواوي  هاتف  اأن  التقنية  باأخبار  املهتمة  املواقع  بع�ش  اأكدت 

 Evan Blass مميزة بدقة 40 ميغابيك�صل ويف تغريدة له على تويرت قال املدون ال�صهري

املعروف بتوقعاته التي غالبا ما ت�صدق عن الهواتف والأجهزة الذكية، اإن »هواوي تعمل 

التجاري،   )P11( ا�صم  �صتطرح حتت  غالبا  الهواتف،  من  تطوير جيل جديد  على  حاليا 

بدقة  اأمامية  وكامريا  ميغابيك�صل،   40 بدقة  العد�صات  ثالثية  خلفية  بكامريات  و�صتزود 

�صتاأتي  التي  الت�صوير  لتقنية  انت�رشت موؤخرا  التي  لالإعالنات  وبالنظر  24 ميغابيك�صل«. 

يف هواتف هواوي القادمة، ميكن روؤية اأن نظام الكامريا ثالثية العد�صات �صيقوم بالتقاط 

عدة لقطات يف وقت واحد ودجمها يف واحدة �صتوفر اأكرب قدر من الإ�صاءة يف ال�صورة، 

الأمر الذي �صيمكن امل�صتخدم من الت�صوير بدقة عالية حتى يف ظروف الإ�صاءة ال�صيئة.

 MWC« ومن املتوقع اأن يتم الإفراج عن الهاتف اجلديد العام املقبل، خالل معر�ش

2018« للتقنيات، الذي �صيعقد يف بر�صلونة يف الفرتة ما بني 26 فرباير والأول من مار�ش. 

وينتظر اأن ياأتي مبوا�صفات جتعل منه واحدا من اأهم الهواتف املناف�صة يف الأ�صواق.

ف�سيحة في�سبوك تك�سف ما يعرفه 
عنك عمالق �ملو�قع �الجتماعية

�صل�صلة  �صمن  �رشكات  عدة  اأفادت 
التوريد ل�رشكة اآبل عن تخفي�ش الكميات 
املطلوبة من املكونات الداخلة يف ت�صنيع 
اآيفون 10 عن املتوقع ما ي�صري اإىل خف�ش 
الأويل  الطلب  موجة  اإنتهاء  بعد  الإنتاج 
ال�صوق  يف  الهاتف  اإطالق  ت�صاحب  التي 

لأول مرة.
مدة  اأ�صبحت  الطلب  انخف�ش  اأن  وبعد 
ت�صحن  حيث  ال�صابق  من  اأق�رش  ال�صحن 
مقارنة  ا�صبوع   2-1 بعد  الهاتف  اآبل 
عرب  الطلب  و�صع  بعد  اأ�صابيع   6-5 مع 

موقعها.
قد  اآبل  اأن  اإىل  املوّردين  بع�ش  وي�صري 
اإنتاج  من  امل�صتهدفة  الكميات  تخف�ش 

القادم،  العام  من  الأول  للربع   10 اآيفون 
ال�رشكة  طلب  منو  �صعف  مع  خا�صة 

مقارنة بالتوقعات.
واأفاد اأحد امل�صادر اإىل اأن طلبات اآبل من 
اأقل 30% عن  كانت  نوفمرب  املكونات يف 
التوقعات الأولية. وبقيت م�صتويات عوائد 
اآيفون  قطع  ملكونات  املوردة  ال�رشكات 
10 عند التوقعات اأو اأقل منها مع اإمكانية 

ازدياد �صوء احلال يف الفرتة املقبلة.
 Catcher �رشكة  عائدات  وتراجعت 
اجل�صم  ت�صنع  التي   Technology
تراجعت  كما   ،%10 من  باأكرث  املعدين 
عائدات GIS التي ت�صنع لوحة اللم�ش يف 

ال�صا�صة باأكرث من %15.

اإنتاج  م�صتوى  يبقى  اأن  املوّردون  يتوقع 
اآيفون 10 يف يناير وفرباير املقبلني عند 
لكن  نوفمرب،  يف  املنتجة  الكميات  نف�ش 
ب�صكل  الإنتاج  خف�ش  �صيتم  مار�ش  يف 
وا�صح، وباخلال�صة فاإن اإنتاج الربع الأول 
من العام املقبل �صيكون اأقل 30% مقارنة 

بالربع اجلاري.

�آبل تخف�ض �إنتاجها من �آيفون 10

اأ�صبح امل�صتخدمون اأكرث حذرا ب�صاأن حتميل بياناتهم على 
في�صبوك، بعد املخاوف املتعلقة باملعلومات التي يجمعها 
املوقع الجتماعي عن م�صتخدميه، مبا يف ذلك املكاملات 

الهاتفية والر�صائل الن�صية.
ال�صوء  ماكي،  ديالن  النيوزيلندي،  الربامج  مطور  و�صلط 
على هذه امل�صكلة بعد اأن قام بتحميل بياناته من في�صبوك، 
والت�صالت  الن�صو�ش  بيانات  �صجلت  ال�رشكة  اأن  ووجد 
اخلا�صة به. وقام ماكي بن�رش هذه املعلومات على �صفحته 

يف موقع تويرت.
واأو�صح النيوزيلندي اأنه اأ�صبح ف�صوليا ب�صاأن كمية املعلومات 
بعد  الجتماعية،  املن�صة  تخزنها  كانت  التي  اخلا�صة 
 »Cambridge Analytica« �رشكة  باأن  مزاعم  انت�صار 
في�صبوك،  م�صتخدم  مليون   50 بيانات  ا�صتخدمت  قد 
ل�صتهداف الناخبني خالل النتخابات الرئا�صية الأمريكية 

عام 2016.
جوليان   ،»WikiLeaks« موؤ�ص�ش  ن�رش  ال�صدد،  وبهذا 
عرب  البيانات  اإىل  الو�صول  كيفية  حول  تعليمات  اأ�صاجن، 
مارك  لفي�صبوك،  التنفيذي  الرئي�ش  و�صف  كما  الإنرتنت، 
متابعيه  واأخرب  العظمة«،  بجنون  »م�صاب  باأنه  زوكربريغ، 

باأنه حذف ح�صابه على في�صبوك.
جمعها  التي  التفا�صيل  من  م�صتاوؤون  اإنهم  البع�ش  وقال 
موقع في�صبوك حول حياتهم، مبا يف ذلك املكاملات التي 
املوقع  على  ح�صابا  ميلكون  ل  اأ�صخا�ش  مع  ت�صجيلها  مت 

الجتماعي.
ويف حديث مع Ars Technica، قال في�صبوك اإن جهات 
ات�صال الهاتف يتم حتميلها على التطبيق بعد تنزيلها، كما 
متحدث  وقال  املعلومات.  هذه  اإىل  الو�صول  اإذن  يطلب 
با�صم ال�رشكة: »اإنها ممار�صة م�صتخدمة على نطاق وا�صع 

للبدء بتحميل جهات ات�صال الهاتف«.
واأ�صار البع�ش اإىل اأن في�صبوك يطلب الإذن بتحميل جهات 
يف�رش  اأن  ميكن  وهذا  التطبيق،  على  اخلا�صة  الت�صال 

م�صتوى البيانات املوجودة يف قائمة التنزيالت.  

�سام�سونغ تطور جهاز� 
يجمع بني �لهاتف 
و�حلا�سب �للوحي

اأعلن مكتب الوليات املتحدة لرباءات الخرتاع والعالمات 
التجارية اأن �صام�صونغ تطور جهازا جديدا يجمع بني �صفات 
ال�صادر عن  للبيان  ووفقا  اللوحي  واحلا�صب  الذكي  الهاتف 
براءة  لت�صجيل  بطلب  تقدمت  »�صام�صونغ  فاإن  املكتب 
على  املوافقة  تلقت  لكنها   ،2016 العام  منذ  الخرتاع، 
الطلب منذ مدة فقط«وي�صري ن�ش الطلب الذي تقدمت به 
�صام�صونغ اإىل املكتب اإىل اأن »اجلهاز �صيزود ب�صا�صة قابلة 
للطي، ميكن اأن تفتح على م�رشاعيها لت�صبح بحجم �صا�صة 
ومنافذ  بكامريا  �صيزود  اأنه  عن  ف�صال  اللوحي،  احلا�صب 
تت�صابق  ال�رشكات  من  العديد  اأن  ويذكر   .»Micro-USB
حاليا لإنتاج مثل هذا النوع من الأجهزة الذكية، حتى اأن اآبل 

تخطط لإطالق هاتف قابل للطي مع حلول 2020.

بعد �سو�سرة �أثارتها �إحدى عالقاته �ل�سخ�سية 
�ض �أندرويد يعود ل�سركة  يف غوغلموؤ�سّ

Essential  

 Essential ”من جديد ل�رشكته اجلديدة “اإي�صن�صال Andy Rubin ”عاد “اآندي روبن
اأثارت �صو�رشة لأنها تعود لفرتته  بعد اأ�صبوعني تقريبًا من اأخذ اإجازة لأ�صباب �صخ�صية 
ل�رشكة  للتفّرغ  قوقل  �رشكة  اأندرويد،  موؤ�ّص�ش  “روبن”،  وترك  غوغل.  يف  ق�صاها  التي 
Playground Global التي تقوم بال�صتثمار يف ال�رشكات النا�صئة، كما قام بتاأ�صي�ش 
�رشكة “اإي�صن�صال” فيما بعد لإنتاج هاتف ذكي لعدم ر�صاه عن املوجود يف الأ�صواق، وتقّدم 
“روبن” باإجازة لأ�صباب �صخ�صية دون حتديد املّدة، وهذا من اأجل الإجابة على اأ�صئلة 
التحقيقات بعد �صكوى ا�صتلمها ق�صم اإدارة املوارد الب�رشية يف قوقل من اإحدى العامالت 
التي ذكرت اأنها كانت على عالقة بـ “روبن”. ليعود بعدها باأ�صبوعني فقط، وذكرت بع�ش 
امل�صادر الداخلية اأن العالقة كانت طبيعية ومل يكن هناك اإجبار اأو “حتّر�ش” من قبل 
“روبن”. وتخّبط هاتف �رشكة “اإي�صن�صال” الأول ب�صبب دعوى ق�صائية وبع�ش امل�صاكل 
الهاتف يف دول  بتوفري  الدورية مع وعود  التحديثات  تقلي�صها عرب  ال�رشكة  التي حتاول 

ا. اأُخرى اأي�صً

  «Meizu« ت�سجل 
بر�ءة �خرت�ع جديدة

 »Meizu« ال�صينية  الإلكرتونيات  �صناعة  عمالق  �صجل 
وذكر  الذكية  للهواتف  جديدة  بتقنية  تتعلق  اخرتاع  براءة 
موقع GizChina ال�صهري اأن »براءة الخرتاع التي تقدمت 
تتعلق  موؤخرا،  عنها  و�رشحت  الفائت  العام   Meizu بها 
�صا�صة  الأ�صابع حتت  ب�صمات  ما�صح  لدمج  جديدة  بتقنية 
الهاتف الذكي، حيث من املفرت�ش اأن يو�صع املا�صح مكان 
ال�صا�صة، لي�صتخدم لقفل الهاتف وحتى  اأ�صفل   Home زر 

اإمتام عمليات الدفع الإلكرتوين«.
الهاتف  �صا�صة  يف  الب�صمات  ما�صح  دمج  ميزة  اأن  ويذكر 
تتوفر حاليا يف جهاز »Plus UD Vivo X20« فقط، لكن 
 Mi MIX« من املنتظر اأن تظهر يف هواتف �رشكة �صاومي

2S« التي �صتطرح قريبا.
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رئي�س املجل�س ال�صعبي الوالئي للعا�صمة:

ندعو لتغيري منط ت�شيري مقام ال�شهيد
دعا رئي�س املجل�س ال�صعبي الوالئي للعا�صمة، كرمي بالنور، خالل عر�س نتائج ن�صاط الوالية 2017، اإىل 

تغيري منط ت�صيري مقام ال�صهيد، على غرار ما حدث مع حديقة الت�صلية بن عكنون، واختيار موؤ�ص�صة 
عمومية للتكفل بها،

�صارة بومعزة

كمقام  معلما  �أن  مو�ضحا 
�لقا�ضي  يزوره  �ل�ضهيد 
وميثل  �لد�خل  من  و�لد�ين 
للخارج،  �جلز�ئر  وجهة 
للزو�ر  �لأول  �ملز�ر  كونه 
للرتحم  للجز�ئر  �لر�ضميني 
يحتاج  �ل�ضهد�ء  �أرو�ح  على 
ت�ضيريه  يف  �لنظر  لإعادة 
وحت�ضينهن يف حني مل يو�ضح 
ير�ها  �لتي  �لأح�ضن  �ل�ضورة 

منا�ضبة.
على  �ملتحدث  رد  كما 
�ملعلقني باأن �ملعلم لي�س من 
�ل�ضعبي  �ملجل�س  �ضالحيات 
يدور  ما  كل  باأن  �لولئي، 

يخ�ضهم،  �لعا�ضمة  فلك  يف 
كلمة  بقول  تعلق  �إذ�  خا�ضة 

حق.
بالنور  عرج  ثانية  جهة  من 
�لتي   ،2019 رئا�ضيات  على 
�أكد �أنها �ضتكون يف موعدها 
ر�ضالة  ت�ضمنته  ملا  وفقا 
�ضابقا،  �جلمهورية  رئي�س 
�لو�ضول  �أن هدفهم  مو�ضحا 
�ملوؤ�ض�ضاتي  لال�ضتقر�ر 
و�لو�ضول لرئا�ضيات يكون بها 
�ل�ضعب  بثقة  يحظى  برنامج 
مثلما حظي به منذ 1999 �إىل 
على  معرجا  بح�ضبه،  �ليوم 
حمليات 23 نوفمرب �لأخرية، 
ثقة  عك�ضت  �أنها  قال  و�لتي 

�ل�ضعب و�ضوتهم.

جلنة الطعون ترف�س 2481 طعنا
 ا�شتالم 40 األف

  وحدة واالنطالق 
يف 44 األف �شكن بالعا�شمة
ولية  لن�ضاط  �لبيان  �ل�ضنوي  ك�ضف 
��ضتالم  عن  �أم�س،   ،  2017 �جلز�ئر 
�لولية لـ40109 وحدة �ضكنية و�لنطالق 
على  مق�ضمة  �أخرى،  وحدة   44487 يف 
�ل�ضكن �لعمومي �ليجاري بت�ضليم 7271 
وحدة و�ضكن �لبيع باليجار 26411 وحدة 
و�ل�ضكن  �ضكن،   38281 يف  و�لنطالق 
�ضكن   2629 بـ  �لت�ضاهمي  �لجتماعي 
مقابل �لنطالق يف 6106 �ضكن، و�ل�ضكن 
يف  و�لنطالق   3798 �لرتقوي  �لعمومي 

�أ�ضغال 6106 �ضكن.
ح�ضيلة  فجاءت  �لرتحيل  عملية  �أما 
بـ4050  بخ�ضو�ضها  �لإ�ضكان  �إعادة 
 44 عرب  عائلة   3326 عرب  موزعة  عائلة 
موقع فو�ضوي، 250عائلة باحلي �ل�ضعبي 
عائلة  و204  �حممد،  �ضيدي  ببلدية 
 178 وكذ�  و�لأقبية،  �لأ�ضطح  مبو�قع 
عائلة مت قبول طعونها، و44 عائلة كانت 
حتتل �مل�ضاحات �لبيد�غوجية و36عائلة 
عائلة   12 وكذ�  لل�ضاليهات  موقعني  عرب 
بالنهيار.  مهددة  بعمار�ت  تقطن  كانت 
�لذي  �مللف  وهو  �لطعون  وبخ�ضو�س 
يعرف �أخذ� ورد� و�حتجاجات و��ضعة من 
طرف �أ�ضحابه �ضاحبت متخلف عمليات 
�لرتحيل، فاأو�ضح �لبيان �خلتامي �أن عدد 
�أمانة  م�ضتوى  على  �مل�ضجلة  �لطعون 
 16472 من  �أكرث  �ل�ضكن  �للجنة مبديرية 
 906 قبول  �إىل  �لأ�ضغال  لتف�ضي  طعن، 
مت  طعن   16460 بني  من  موؤ�ض�س  طعن 
�لطعون  �أ�ضغال جلن  �أن  كما  فيها.  �لبت 
حددت   2017 جويلية  يف  �نطلقت  �لتي 
يف �ضنة 2017 1751 طعن، �ضجل مو�فقة 

178 طعن مقابل رف�س 2481 طعن.
�سارة بومعزة

 �صمح بات�صال مبا�صر
 بني رجال االأعمال 

فوروم اقت�شادي بني 
اجلزائر و املجر لبحث 

فر�ص التعاون 
 �حت�ضنت �لعا�ضمة �ملجرية "بود�ب�ضت 
" منذ يومني منتدى �لأعمال �جلز�ئري 
�ملجري ، و�لذي ي�ضمح للبعثة �جلز�ئرية 
بالتعريف مبجالت �ل�ضتثمار يف �جلز�ئر 

و طاقات �ل�ضوق �جلز�ئري، ح�ضب ما 
�أ�ضارت �ليه �لغرفة �جلز�ئرية للتجارة و 

�ل�ضناعة . هذ� �ملنتدى �لذي �ضارك فيه 
كل من �ضفريي �لبلدين و كذلك رئي�س 
�لبعثة �جلز�ئرية ريا�س عمور و نائب 

رئي�س  �لغرفة �لتجارية ،    ياأتي بهذف 
�لتعريف بفر�س �لأعمال و �ل�ضتثمار يف 

�لبلدين ، حيت تاأتي يف �إطار مهمة لرجال 
�أعمال جز�ئريني ببود�ب�ضت و بتنظيم من 
طرف �لغرفة �لتجارية �جلز�ئرية " كا�ضي 

" و بالتعاون مع �ل�ضفارة �جلز�ئرية يف 
بود�ب�ضت و �ل�ضفارة �ملجرية باجلز�ئر .
وقد توجهت هذه �لبعثة �لتي ير�أ�ضها 

ريا�س عمور و برفقة 30متعامل 
�قت�ضادي من خمتلف �ملجالت بهدف 

�كت�ضاف �ل�ضوق �ملجري ، وت�ضكيل �ت�ضال 
مبا�رش مع �ملوؤ�ض�ضات �ملجرية �ملهتمة 
بال�ضوق �جلز�ئرية . و باملقابل جمل�س 
�لأعمال �جلز�ئري �ملجري �لذي مت 

��ضتحد�ثه مبنا�ضبة �لدورة �لأخرية للجنة 
�ملختلطة �لتي عقدت يف دي�ضمرب 2017، 
�جتمعت لأول مرة يف بود�ب�ضت بهدف 
تفعيل �لت�ضال �ملبا�رش بني �ملتعاملني 

�لقت�ضاديني للبلدين ، 
ع�صام بوربيع  

 

الطريق الوطني 3 ايليزي 

الدويرة بالعا�صمة

ق�صنطينة

م�شرع خم�شة اأ�شخا�ص يف حادث مرور

وفاة طبيبةو �شدقتيهااختناقا بالغاز  

هالك امراأتني اختناقا بالغاز يف حادثني منف�شلني 

�أ�ضخا�س م�رشعهم و�أ�ضيب �ثنان  لقي خم�ضة )5( 
�آخر�ن بجروح خطرية يف حادث مرور وقع �ضباح 
�أم�س �لأربعاء باإقليم بلدية �إيليزي، ح�ضبما �أ�ضتفيد 
على  �حلادث  ووقع  �ملدنية  �حلماية  م�ضالح  لدى 
م�ضتوى �لطريق �لوطني رقم )3( بالنقطة �لكلومرتية 
90 �إثر ��ضطد�م عنيف بني �ضيارتني �ضياحيتني مما 
�أدى �إىل وفاة خم�ضة )5( �أ�ضخا�س بعني �ملكان من 
�آخرين  �ثنني  �ضنة( وجرح  )38 �ىل 63  �إمر�أة  بينهم 

بجروح خطرية، وفقا لذ�ت �مل�ضالح  ولقد تدخلت 
م�ضالح �حلماية �ملدنية للوحدة �لرئي�ضية باإيليزي 
نحو  لإجالء �جلثث  �ل�ضت�ضفائية  �مل�ضالح  وبدعم 
�لولية  بعا�ضمة  �ل�ضت�ضفائية  �لعمومية  �ملوؤ�ض�ضة 
�ملوؤ�ض�ضة  بذ�ت  �لعالج  لتلقي  �جلرحى  ونقل 
م�ضالح  وفتحت  �مل�ضدر  نف�س  ي�ضيف  �ل�ضحية، 
�لدرك �لوطني حتقيقا ملعرفة مالب�ضات �حلادث، 

مثلما �أ�ضري �إليه.

ثالث  �لربعاء  �إىل  �لثالثاء  ليلة  لقيت 
يف  �ثنتان  توجد  فيما  م�رشعهن  �ضيد�ت 
حالة حرجة،جر�ء �ختناقهن بغاز �حادي 

�لكربون 
�ملنبعث من جهاز �لتدفئة ب�ضقتهن ببلدية 
علم  ح�ضبما  �لعا�ضمة،  باجلز�ئر  �لدويرة 
و�أو�ضح  �ملدنية  �حلماية  م�ضالح  من 
�ملالزم �ل�ضادق كمال عن خلية �لت�ضال 
�جلز�ئر  لولية  �ملدنية  �حلماية  ملديرية 
�ختناق  حادثة  ت�ضجيل  �م�س  ليلة  مت  �نه 
ب�ضقة  �لتا�ضعة،  �ل�ضاعة   بالغاز يف حدود 
ر�ح  �لدويرة  ببلدية  �لفتح  بتعاونية  تقع 
�ضحيتها ثالث �ضيد�ت فيما توجد �ثنتني 

يف حالة حرجة )�نعا�س(.
ترت�وح  �للو�تي  �ل�ضحايا  �ن  �أ�ضاف  و 
عامالت  �ضنة   38 و   32 بني  �عمارهن 
نقل  مت  قد  و  موؤجرة،  �ضقة  يف  يقمن  و 
�جلثث  حفظ  م�ضلحة  �إىل  �ملتوفيات 
�لبقية  تخ�ضع  فيما  �لدويرة  مب�ضت�ضفى 
للعالج بذ�ت �مل�ضت�ضفى. و عرفت �لعملية 
و  لنقل  �إ�ضعاف   �ضيار�ت  ثالث  ت�ضخري 
كمال  �ملالزم  ح�ضب  �ل�ضحايا  �إ�ضعاف  
�لذي �أو�ضى ب�رشورة �لحتياط و �للتز�م 
ب�رشوط �ل�ضالمة و �لتاأكد من �لتهوية مع 
كل ��ضتعمال لأجهزة �لتدفئة لتفادي وقوع 

مثل هذه �حلو�دث �لأليمة.

توفيت �أم�س �لثالثاء �مر�أتان جر�ء ��ضتن�ضاقهما 
من  �ملنبعث  �لكربون  �أك�ضيد  �أحادي  لغاز 
بق�ضنطينة  منف�ضلني  حادثني  يف  �ملدفاأة 
ح�ضبما علم �أم�س �لأربعاء من م�ضالح �حلماية 
�ملدنية و �أو�ضح ذ�ت �مل�ضدر باأنه مت ت�ضجيل 
�جلو�رية  �لوحدة  من  بكل  �لختناق  حالتي 
تقطن  حيث  منجلي  علي  مبدينة   16 رقم 
و  �ضنة   34 �لعمر  من  �لبالغة  �لأوىل  �ل�ضحية 

حامة  ببلدية  �لعليا  بكرية  بحي  برحال  حي 
�لثانوية  �لوحدة  عنا�رش  تدخل  حيث  بوزيان 
�ل�ضاعة  عند  مر�د  لديدو�س  �ملدنية  للحماية 
�لعا�رشة و 25 دقيقة ليال من ليلة �أم�س �لثالثاء 
 26 �لعمر  من  �لبالغة  �لثانية  �ل�ضحية  لإ�ضعاف 
�ضنة. و ��ضتناد� لذ�ت �مل�ضدر فقد مت حتويل 
�جلثث  حفظ  م�ضلحة  نحو  �ل�ضحيتني  جثتي 

بامل�ضت�ضفى �جلامعي �بن بادي�س.

اأمن والية اجلزائر

 توقيف ل�شو�ص �شرقوا ذهبا 
بقيمة 350 مليون �شنتيم   

املوؤ�ص�صة اال�صت�صفائية يف طب العيون بوهران 

اإجراء 18 عملية زرع للقرنية يف2018 

جمل�س االأمة 

جل�شة عامة اليوم اخلمي�ص 
يعقد جملـ�س �لأمة �ليوم  �خلمي�س على �ل�ضاعة �لعا�رشة )10.00( �ضباحا جل�ضة عامة تخ�ض�س لطرح �أ�ضئلة �ضفوية على عدد من �أع�ضاء 

�حلكومة، ح�ضب ما �فاد به �أم�س �لأربعاء بيان لهذه �لهيئة �لت�رشيعية و�أو�ضح ذ�ت �مل�ضدر �أن هذه �لأ�ضئلة تخ�س �لوز�رة �لأوىل وكذ� قطاعات 

�لد�خلية و�جلماعات �ملحلية و�لتهيئة �لعمر�نية، �لتكوين و�لتعليم �ملهنيني، �لثقافة، �لأ�ضغال �لعمومية و�لنقل.

�ملقاطعة  �أمن  م�ضالح  موؤخر�  تو�ضلت 
�إىل  )�لعا�ضمة(  �لبي�ضاء  للد�ر  �لإد�رية 
�أ�رش�ر م�ضتبه فيها و ذلك  �لإطاحة بجمعية 
قامو�  مو�ضوفة  ل�رشقة  �لإعد�د  تهمة  عن 
�إثرها بالعتد�ء على �ضحيتني و�ضلبو� منهما 
�ضنتيم  مليون   350 بقيمة  ذهبية  م�ضوغات 
ومبلغا ماليا قدره 30 مليون �ضنتيم، ح�ضبما 
�أمن ولية �جلز�ئر  بيانها م�ضالح  �أوردته يف 

�أم�س �لأربعاء.

مت  �لأ�رش�ر  جمعية  �أن  �لبيان  �أو�ضح  و 
�ل�رشقة  جلناية  �لإعد�د  بتهمة  توقيفهم 
�ملو�ضوفة بو��ضطة مفاتيح مقلدة و �لتهديد 
بالقتل مع �ضبق �لإ�رش�ر و �لرت�ضد، و بتوفر 
ظرف �لليل و �لت�ضلق و �لحتجاز و �لتعذيب 
�أ�ضياء  �إخفاء  و  حمظورة  �أ�ضلحة  با�ضتعمال 
م�رشوقة، وقد مت �ضلب �ل�ضحيتني م�ضوغات 
ذهبية بقيمة 350 مليون �ضنتيم و مبلغا ماليا 

قدره 30 مليون �ضنتيم.

�ل�ضت�ضفائية  للموؤ�ض�ضة  �لطبي  �لفريق  �أجرى 
منذ  لوهر�ن  �لعيون  طب  يف  �ملتخ�ض�ضة 
زرع  عملية   18 زهاء  �جلارية  �ل�ضنة  بد�ية 
غرب  من  �لو�فدين  �ملر�ضى  لفائدة  للقرنية 
هذ�  مدير  لدى  ��ضتفيد  ح�ضبما  �لوطن 
�لتي  �لعمليات  هذه  ومتت  �ل�ضحي  �ملرفق 
�ملعتمد  �لوطني  �لربنامج  �إطار  يف  تندرج 
�إ�ضالح  و  �ل�ضكان  و  �ل�ضحة  وز�رة  من طرف 
�ل�ضهيد   « �لعيادتني  من  كال  �مل�ضت�ضفيات يف 
حمو بوتليلي�س« )كونيو �ضابقا( وو�جهة �لبحر 

كما �أ�ضاف حممد خالد.
وقد كللت هذ� �لعمليات �لدقيقة بالنجاح حيث 
�ضخرت لهذ� �لغر�س كافة �لإمكانيات �لالزمة 
و�ضبه  متخ�ض�س  طبي  �إ�رش�ف  حتت  وذلك 
ذ�ت  �ضطرت  �مل�ضدركما  نف�س  ح�ضب  طبي 
�ل�ضنة  �ل�ضت�ضفائية برناجما خالل  �ملوؤ�ض�ضة 
�جلارية لتوفري �لقرنية خلف�س عدد �مل�ضجلني 
يف قائمة �لنتظار وفق ذ�ت �مل�ضوؤول لفتا يف 
ذ�ت �ل�ضياق �ىل �أن هذه �لقائمة ت�ضم �أكرث من 

120 مري�ضا بني �لعيادتني �ملذكورتني.

بومردا�س

الق�شاء نهائيا على 11.000 �شكن جاهز
�ضريتفع عدد �ل�ضكنات �جلاهزة ) �ل�ضاليهات( 
�لتي يتم �لق�ضاء عليها نهائيا عرب بلديات ولية 

بومرد��س بحلول تاريخ 5 جويلية �لقادم 
�إىل نحو 11.000 من جممل 15.000 �ضايل �إذ� 
ما توفرت �لعتماد�ت �ملالية �ملوجهة لتهيئة 
�لإ�ضكان  لإعادة  �ملوجهة  �ل�ضكنية  �لأحياء 
�لولية   و�يل  �لأربعاء  �أم�س  به  �أفاد  ح�ضبما 

و�أعلن عبد �لرحمن مدين فو�تيح على هام�س 
عملية ترحيل نحو 30 عائلة من �ضكنات جاهزة 
)�ضاليهات( �إىل �ضكنات �جتماعية لئقة ببلدية 
للق�ضاء  جار  �لعمل  باأن   ) �رشقا   ( تيجالبني 
على »�أكرب عدد ممكن من �ل�ضاليهات و ملا ل 
11.000 �ضايل » يف �ل5 جويلية بعدما و�ضلنا 

حاليا للق�ضاء على 6.100 �ضايل .
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 املخطوطات..

كنزنا املفقود
املخطوطات..كنزنا املفقود

ال يختلف عاقالن اأن خمزونات 
الزوايا و العائالت  من املخطوطات 
ميكنها اأن تعطي البحث التاريخي 

و العلمي بعدا جديدا ي�صاهم يف 
حماية املرجعية  الفكرية الوطنية 

من اال�صتقطاب و االخرتاق و 
الت�صويه،هذا االرث التاريخي 
و الرتاثي يعاين يف �صمت حيث 

عجزت ع�صرات امل�صاريع يف 
العناية بيه  عرب فهر�صته ،و 
رقمنته و عر�صه للباحثني و 

خمابر البحث مبختلف املوؤ�ص�صات 
اجلامعية  من يتحمل وزر هذه 

اخل�صارة االإ�صرتاتيجية، ال جهة 
وال موؤ�ص�صة متلك رقما تقريبيا 

للمخزون الوطني من هذه 
الكنوز،هل متلك اجلزائر خمربا 
وطنيا متخ�ص�صا يعتني مبا منلكه 

،ما حجم ما ميكن اأن نطلع عليه 
عرب االأنرتنت.

لكن ماذا لو قلبنا ال�صوؤال لن�صعه 
يف االجتاه املعاك�س ،ما هو حجم ما 

فقدناه من خمطوطات التاريخ و 
الدين،و �صري العلماء و اأدب الرحلة 

و غريها من اأبواب املعرفة،هي 
جمموعة من اخل�صارات الكربى 

الفادحة التي ذهب اأغلبها نتيجة 
االإهمال و غياب الروؤية و ح�صن 

التدبري،بع�س الزوايا مثال تتوفر 
على خمطوطات اأ�صلية ثمينة و 

بع�س الن�صخ امل�صوهة منها هي االآن 
حمل عناية من طرف جامعات 
م�صهورة يف ا�صبانيا و فرن�صا و 

غريها من الدول.
وداد احلاج:


