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جيجل

اإيداع املدير احلايل مل�ست�سفى 
الطاهري احلب�س املوؤقت 

املان �سيتي يحفز حمرز قبل 
الكرة الذهبية

 
على  الإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  لنادي  الر�سمي  احل�ساب  ن�رش 
الدويل  لالعبه  ت�سجيع  تغريدة  »تويرت«  يف  اخلا�ص  ح�سابه 
الذهبية  الكرة  حفل  فعاليات  قبل  حمرز  ريا�ص  اجلزائري 
اأم�ص، حيث ذكر  الإفريقية الذي نظمه الحتاد الإفريقي للعبة 
العام 2019  األقاب خالل  تتويج لعب اخل�رش بخم�سة  امل�سدر 
اأربعة منها مع الفريق الإجنليزي ولقب كاأ�ص اإفريقيا لالأمم رفقة 

الت�سكيلة الوطنية.

بوجناح يرد على االنتقادات
 

على  �رشيعا  بوجناح  بغداد  اجلزائري  الدويل  الالعب  رد  جاء 
القطري  ال�سد  ناديه  اأن�سار  طرف  من  لقاها  التي  النتقادات 
القنوات  عرب  التحليل  ا�ستوديوهات  خمتلف  عرب  والنقاد 
التلفزيونية العربية، بعدما متت مهاجمته عقب تراجع م�ستواه 
اإىل  ناديه  اخل�رش  مهاجم  قاد  اأين  اجلاري،  املو�سم  بداية  منذ 
يف  ثنائية  ت�سجيله  بعد  القطري  الدوري  يف  العربي  اأمام  الفوز 
املقابلة ومنحه متريرة حا�سمة فنية لزميله عفيف بطريقة فنية 

رائعة ومراوغة جميلة لأحد لعبي املناف�ص.

بجاية

هزة اأر�سية بقوة 4ر3 درجات 
ري�سرت،  مقيا�ص  على  درجات  4ر3  قوتها  اأر�سية  هزة  �سجلت 
البحث يف  بيان ملركز  الثالثاء بولية بجاية، ح�سب  اأم�ص  �سباح 
علم الفلك والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء واأو�سح ذات البيان، اأن 
الهزة وقعت على ال�ساعة 32ر09 د وحدد مركزها على بعد 7  كلم 

�سمال منطقة مالبو)عر�ص البحر(.

البليدة و امل�سيلة

توقيف عن�سري دعم للجماعات 
االرهابية

اأوقفت مفارز للجي�ص الوطني ال�سعبي، يوم 06 جانفي 2020، عن�رشي 
)02( دعم للجماعات الإرهابية بكل من البليدة وامل�سيلة/ن.ع.1، فيما 
ك�سفت ودمرت مفرزة اأخرى قنبلتني )02( تقليديتي ال�سنع مبنطقة 

جبل اأوزينة، بلدية في�ص البطمة، ولية اجللفة/ن.ع.1.

راأ�س ال�سنة المازيغية 

يوم االحد املقبل امل�سادف ل 
12 جانفي عطلة مدفوعة 

�سيكون يوم الأحد املقبل امل�سادف ل12 يناير 2020 ، املتزامن 
مع راأ�ص ال�سنة الأمازيغية )اأمنزون يناير(، عطلة مدفوعة الأجر 
والهيئات  العمومية  والإدارات  املوؤ�س�سات  م�ستخدمي  لكافة 
املوؤ�س�سات  م�ستخدمي  لكل  وكذا  واخلا�سة  العمومية  والدواوين 
قانونها  كان  مهما  القطاعات  جميع  يف  واخلا�سة  العمومية 
الأ�سا�سي مبا يف ذلك امل�ستخدمون باليوم اأو بال�ساعة، ح�سب ما 

اأفاد به 
العمومية  للوظيفة  العامة  للمديرية  م�سرتك  بيان  الثالثاء  اليوم 
والإ�سالح الإداري ووزارة العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي.
والإدارات  املوؤ�س�سات  على  »يتعني  اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
اعاله  املذكورة  واملوؤ�س�سات  والدواوين  والهيئات  العمومية 
امل�سالح  اخلدمة يف  ا�ستمرارية  ل�سمان  الالزمة  التدابري  اتخاذ 
ياأتي  الإجراء  هذا  اأن  البيان  التناوب«واأو�سح  بنظام  تعمل  التي 
»طبقا لأحكام القانون رقم 63/278 املوؤرخ يف 26 جويلية  1963، 

املت�سمن قائمة الأعياد الوطنية املعدل واملتمم«.

اإنهاء مهام مدير التلفزيون و 
مدير الناب

اأعلنت م�سالح الوزير الأول اأم�ص الثالثاء عن انهاء مهام كل من 
وكذا  رباحي،  �سليم  للتلفزيون  العمومية  للموؤ�س�سة  العام  املدير 
الرئي�ص املدير العام للموؤ�س�سة الوطنية لالت�سال والن�رش والإ�سهار 
اأم�ص  منري حمايدية و جاء يف بيان م�سالح الوزير الأول »اأنهيت 
للتلفزيون  العام للموؤ�س�سة العمومية  الثالثاء مهام كل من املدير 
الوطنية  للموؤ�س�سة  العام  املدير  الرئي�ص  وكذا  رباحي،  �سليم 

لالت�سال والن�رش والإ�سهار، منري حمايدية«. 

لدى  التحقيق  قا�سي  اأمر 
اأم�ص  بجيجل  الطاهري  حمكمة 
احلايل  املدير  باإيداع  الثنني 
ال�سعيد  الطاهري  مل�ست�سفى 
و  املوؤقت  احلب�ص  جمذوب 
ح�سب  ف�ساد  ق�سايا  يف  املتابع 
ما علم اليوم الثالثاء من م�سدر 

امل�سدر  ذات  اأو�سح  و  ق�سائي 
للمدير  تهم  توجيه عدة  باأنه مت 
من  الطاهري  مل�ست�سفى  احلايل 
م�سبوهة«  �سفقات  »اإبرام  بينها 
�ساهدا  »كان  املعني  باأن  مردفا 
�سهدها  التي  الف�ساد  ق�سايا  يف 
فتحها  مت  التي  و  امل�ست�سفى 

متهما«و  ي�سبح  اأن  قبل  موؤخرا 
املعني  ا�ستدعاء  باأن  اأ�ساف 
اإطارا  ب�سفته  كان  ك�ساهد 
ق�سايا  وقوع  وقت  بامل�ست�سفى 
الف�ساد بذات املوؤ�س�سة ال�سحية 
الدرا�سة  »بعد  باأنه  مفيدا 
ات�سح  الق�سايا  مللف  املعمقة 

تعيينه  مت  الذي  املعني  تورط 
منذ فرتة وجيزة على راأ�ص هذا 

امل�ست�سفى«
الق�سايا  هذه  فاإن  لالإ�سارة 
�سهدت اأي�سا تورط عدة اإطارات 
ال�سعيد  الطاهري  مب�ست�سفى 

جمذوب.

خبر في 
صورة

خالل  عقليا  خمتلة  فتاة  ت�سببت 
من  حالة  يف  الأخريين  اليومني 
الذعر والرعب لدى املارة مبدينة 
البويرة اأين تقدم على الهجوم عليهم 
بالعتداء العنيف خا�سة منهم فئة 
الوقت  معظم  بقيت  فيما   ، الن�ساء 

يف ال�سارع املحاذي لبوابة اجلامعة 
اأين ترت�سد الطالبات الالتي عانني 
الويالت واجلحيم من ت�رشفات هذه 
اأكرث من طالبة  الفتاة حيث باغتت 
اخللف  من  الوجه  على  ب�رشبات 
ال�سارع  واجلري ورائهن على طول 

يف م�ساهد يندى لها اجلبني ، ويف 
ال�سياق تعالت اأ�سوات ملواطنني اإىل 
املعنية  واجلهات  ال�سلطات  جميع 
لتحويلها  العاجل  التدخل  اأجل  من 
وامل�ست�سفيات  املراكز  اإحدى  اىل 
اخلا�سة لتجنب ما ل يحمد عقباه 

ليومية  �سبق  بالذكر  واجلدير   ،
هذه  حلالة  اأ�سارت  اأن   « »الو�سط 
انت�سار  تناولنا مو�سوع  اأثناء  الفتاة 
املجانني واملختلني عقليا مبدينة 

البويرة يف مقال �سابق .
 اأح�سن مرزوق

البويرة

خمتلة تعتدي �سربا على الطالبات

املحكمة اأدانت اثنني منهم ب3 �سنوات حب�س نافذة

االإطاحة ب �سبكة لتهريب الب�سر نحو ا�سبانيا  ببني �ساف
دائرة  اأمن  متكنت عنا�رش 
عني  كلم غرب  �ساف  30  بني 
ب�سبكة  الإطاحة  متو�سنت من 
تهريب  دولية  خمت�سة  يف 
الإبحار  املهاجرين  وحماولة 
اأربعة  اأ�سخا�ص  توقيف  و  ال�رشي 
ال27و34  بني  اأعمارهم  ترتاوح 
تهريب  ق�سية  �سنة  متورطني  يف 
الإبحار  حماولة  و  املهاجرين 
ال�سباين  الرتاب  نحو  ال�رشي 
اجلزائرية  ال�سواحل  من  انطالقا 

الغربية لولية عني متو�سنت .

معلومات  اإثر  جاءت   العملية 
تفيد بوجود  تلقتها ذات امل�سالح 
مدينة  من  تنحدر  اإجرامية  �سبكة 
تهريب  يف  خمت�سة  �ساف  بني 
الرتاب  من  اإنطالقا  املهاجرين 
الإ�سبانية  ال�سواحل  اإىل  الوطني 
قامت  التي  التحريات  ومكنت   ،
حتديد  امل�سالح  من  ذات  بها 
ال�سبكة  الذي  اأفراد  اأحد  هوية 
التحقيق  بعد  و  توقيفه  مت 
�رشكائه  هوية  عن  ك�سف  معه 
بعد  و  اإيقافهم  تباعا  مت  الذين 

املن�سوبة  بالأفعال  مواجهتهم 
بالأفعال  اإعرتفوا  اإليهم 
الأمر  يتعلق  و  اإليهم  املن�سوبة 
باملدعوين »ب م ن«  32 �سنة، »اأ 
�ص«  27 �سنة  ،« ب  �ص« 27 �سنة 
والذين مت  » 34 �سنة  ،  اأ  م  و«غ 
وكيل  ال�سيد  اأمام  تقدميهم 
بني  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
الق�سية  ملف  اأحال  الذي  �ساف 
اإىل قا�سي املثول الفوري بذات 
كل  حق  يف  �سدر  اأين  املحكمة 
�ص«  27 �سنة  » اأ  املدعوين  من 

اأ«  34 �سنة 03 �سنوات  م  »غ  و 
اأمر  مع  نافذة  حب�ص 
غرامة  و  اجلل�سة  بالإيداع  يف 
اأربعمائة  قدرها  نافذة  مالية 
األف 400،000 دينار جزائري لكل 
منهما مع حكم بالرباءة لكل من 
املدعوين »ب م اأ« 32 �سنة و »ب 
هذه  اأن  لتذكري  �ص«  27 �سنة ، 
تفكيكها  مت  التي  الثانية  ال�سبكة 
بداية  بولية عني متو�سنت  منذ 

ال�سنة اجلديدة .
حممد بن ترار

العامل يفقد عددا 
كبريا من احليوانات 

اأمرية �سليم ت�ستقيل من االأرندي
ال�سعبي  باملجل�ص  النائب  اأعلنت 
اإفريقيا  اجلالية  عن  الوطني 
�سليم،  اأمرية  الأو�سط،  وال�رشق 
الوطني  التجمع  من  ا�ستقالتها  عن 
قرار  باأن  موؤكدة  الدميقراطي، 

اختطاف  اإىل  راجع  ا�ستقالتها 
احلزب من قيادات تنتهج الأ�سلوب 

الغري الدميقراطي .
خالل  من  ذلك    اأمرية  واأعلنت 
يف  موقعها  على  ن�رشتها  اإ�ستقالة 

الفاي�سبوك  الجتماعي  التوا�سل 
ا�ستقالتي  اإ�ستقرار  قرار   « قائلة   ،
يعود لأ�سباب تراكمية، منها انتهاج 
خالل  من  دميقراطي  غري  اأ�سلوب 
اإرجتالية  ومبادرات  قرارات  اإتخاذ 

ما  وهو  القاعدة  اإ�رشاك  دون 
ترتب عنه احتقان داخلي وان�سداد 
اأعطى �سورة �سيئة للراأي العام عن 

احلزب«
اإميان لوا�س 



خرب�ء �أمنيون »للو�سط«:

مقاربة اجلزائر يف حل الأزمة الليبية حا�سمة
.    �أحمد كرو�ش: للجز�ئر �سوتها م�سموع  يف �لد�خل �لليبي 

.    عبد �لرز�ق �ساغور: �جلز�ئر ت�سعى  لتقريب وجهات �لنظر 
.    لزهر ماروك : �جلز�ئر تر�هن على �أن يكون �حلل بيد �لليبيني

.    �أحمد �لد�ن: �جلز�ئر موقفها م�سرف 
 ثمن خرب�ء �أمنيون وفاعلون يف ت�سريح« للو�سط » �لدور �لذي تلعبه �جلز�ئر ديبلوما�سيا ومقاربتها 

�ملتمثلة يف �حرت�م �ل�سرعية �لقائمة يف لبيا يف حل �لأزمة �لليبية بالطرق �ل�سلمية، يف حني �أجمعو� 
باأن �لتدخل �لأجنبي �سو�ء من �لقوى �لإقليمية �أو �لدولية �سيزيد من عمق �لأزمة.

�إميان لو��ش

�أحمد كرو�ش
�جلز�ئر �سوتها م�سموع  يف 

�لو�سط �لليبي 

ب�أن  كرو�ش  �أحمد  �لأمني  �خلبري  �أكد 
للجز�ئر  �لدبلوم��سي  �لدور  تفعيل 
�حلكومة  رئي�ش  ��ستقب�له�  خالل  من 
�ملوؤقتة للبي�، ووزير �خل�رجية �لرتكي، 
يوؤكد  �جلو�ر  بدول  �ت�س�لته�  و�أي�س� 
يف  �ل�سلمية  ومق�ربته�  �لع�قل  دوره� 

حل �أزمة لبي�.
كرو�ش  �أحمد  �لأمني  �خلبري   �أ�س�د 
ب�لدور  به »�لو�سط«  خ�ش  ت�رصيح  يف 
حل  يف  �جلز�ئر  تلعبه  �لذي  �حل��سم 
له�  ب�أن �جلز�ئر  �لليبية، موؤكد�  �لأزمة 
فر�ش قوية حلل �لأزمة ب�سبب �سوته� 
من  �سو�ء  �لليبي  �لو�سط  يف  �مل�سموع 

�لع�سكريني �أو من �ل�سعبيني.
و�أ�س�ر �أحمد كرو�ش ب�أن �جلز�ئر تلعب 
�لليبية  �لأزمة  حل  يف  حموري�  دور� 
�ل�سرت�تيجي  موقفه�  ب�سبب  نظر� 
�لأجنبي،  �لتدخل  رف�ش  يف  �ملتمثل 
�تخذته  �لذي  �ملوقف  ب�أن  معترب� 
�جلز�ئر من �لق�سية �لليبية منذ �لبد�ية 

ث�بت ومل يتغري.
�لتدخل  ب�أن  �ملتحدث  �عترب  حني  يف 
�سيعقد  �لليبية  �لأر��سي  يف  �لأجنبي 
�لتدخل   « ق�ئال  �لأزمة،  عمق  من 
منذ  ك�ن  �لليبي  �ل�س�أن  يف  �لأجنبي 
�أ�سبح  و�لآن  �لط�ولة،  حتت  �لبد�ية 
م�  وهذ�  �لليبية  �ل�س�حة  يف  ظ�هر� 
�سيعقد من عمق �لأزمة، موؤكد �لتدخل 
لبي�  يف  �أخرى  �أطر�ف  بني  �لع�سكري 

�سيعقد �لأمر.
�جلز�ئر  �ملتحدث«  خطوة  و�أ�س�ف 
ح��سم،  �لدبلوم��سي  دوره�  بتفعيل 
�حلكومة  رئي�ش  ل�رص�ج  ف��ستقب�له� 
�ملوؤقتة يف لبي� كف�عل، ووزير �خل�رجية 
�لرتكي من �أجل حتديد وحتجيم  �لدور 
على  يتوقف  �أن  يجب  �لذي  �لرتكي 

�لعمل �لتدريبي و �للوجي�ستيكي«.
 

لزهر ماروك 
كل �لأطر�ف �لليبية مطالبة 

باجللو�ش �إىل طاولة �حلو�ر

�سدد �ملحلل �ل�سي��سي لزهر م�روك يف 
�لأ�س��سي  �لدور  على  للو�سط  ت�رصيح 
يف  �جلز�ئر  تلعبه  �لذي  و�ملحوري 
منطقة  يف  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  حتقيق 
ومنطقة  و�ل�س�حل  �إفريقي�  �سم�ل 
�لدبلوم��سي  �لإنز�ل  ب�أن  موؤكد�  لبي�، 
من  عدد  ��ستقب�ل  خالل  من  للجز�ئر 
�لوزر�ء و�لوفود يف �إط�ر در��سة �لو�سع 

يف لبي� دلئل قوية على ذلك.
يكون  �أن  على  بقوة  تر�هن  �جلز�ئر 
�حلل �لليبي يف يد �لليبي و لي�ش خ�رج 
ذلك ، م�سدد� ب�أن كل �لأطر�ف �لليبية 
�لليبي  مط�لبة  و كل مكون�ت �مل�سهد 
و  �حلو�ر  ط�ولة  على  �جللو�ش  على 
نحو  �لأوىل  �خلطوة  هي  �ملف�و�س�ت 
�رصورة  على  ،م�سدد�  �لأزمة  حل 
يف  �لليبية  �لأطر�ف  كل  �إ�رص�ك 

�لجتم�ع�ت �لتي تخ�ش دول لبي�  
لبي�  يف  »�لأزمة  لزهر  م�روك  وق�ل 
وب�تت  �خلطورة  من  م�ستوى  بلغت 
تهديد� لي�ش فقط للبي�، و�إمن� �أ�سبحت 
تهديد� يف كل دول �ملنطقة من جيبوتي 
�إىل  �إىل �ل�سنغ�ل �رصق�، وحتولت  غرب� 
برميل ب�رون �سينفجر يف وجه �جلميع، 
دوره�  لعب  �إىل  بقوى  ت�سعى  �جلز�ئر 
�ل�سلمية  ب�لطرق  �لأزمة  هذه  حل  يف 
�حرت�م  مقدمته�  ويف  �لدبلوم��سية  و 
�ل�رصعية �لليبية �لق�ئمة يف لبي� و �لتي 

حظيت بدعم �ملجتمع �لدويل«.
�جلز�ئر  ب�ن  لزهر  م�روك  و�عترب 
�لث�بت  موقفه�  عن  و�سوح  بكل  عرب 
وب�لأخ�ش  لبي�،  يف  �لأزمة  بخ�سو�ش 
من  �سو�ء  �لأجنبي  للتدخل  رف�سه� 

�لقوى �لإقليمية �أو �لقوى �لدولية
 « �ملتحدث  �أ�س�ف  �أخر،  �سي�ق  ويف 
عمره�  ومتديد  �لأزمة  عمق  م�ز�د 
هو حتول �إىل بلد منه�ر مت�م�، تتدفق 
من  �حلرب  و�سم��سري  �ملرتزقة  �إليه 
�أجل �ل�ستحو�ذ على ثرو�ته، ف�لتدخل 
لإ�سق�ط  �لرئي�سي  �ل�سبب  �لأجنبي هو 

من  فالبد  �لأمنية،  �لفو�سى  يف  لبي� 
من  �سو�ء  فور�  �لتدخالت  هذه  وقف 

�لأطر�ف �لإقليمية �أو �لدولية«
 

عبد �لرز�ق �ساغور
�جلز�ئر وفقت بتفعيل دورها 

�لديبلوما�سي
�لرز�ق  عبد  �ل�سي��سي  �ملحلل  ثمن 
بتفعيل  �جلز�ئر  خطوة  �س�غور 
�لدور  ب�أن  موؤكد�  ديبلوم��سي�،  دوره� 
فر�سة  هو  ليبي�  ملف  يف  �جلز�ئري 
للم�س�عدة لتقريب وجه�ت �لنظر، لأن 
يد  يف  هو  �حلل  و  جد�  معقد  �لو�سع 

�لليبيني فقط على حد قوله .
 

علي ربيج
نحذر من تد�عيات �لت�سعيد 

 
ربيج  علي  �ل�سي��سي  �ملحل  �أ�س�د 
ب�ملق�ربة �جلز�ئر يف حل �لأزمة �لتي 
تد�عي�ت  من  حمذر�  لبي�،  تعي�سه� 
على  �ملنطقة  تعي�سه  �لذي  �لت�سعيد 

�حلدود �جلز�ئرية
خ�ش  ت�رصيح  يف  ربيج  علي  �عترب 
يو�جه  تهديد  �أكرب  به »�لو�سط«  ب�أن 
وجوده�  هو  �جلز�ئرية  �حلدود 
�لتي  �لتطور�ت  بعد  بجو�ر لبي� خ��سة 
يتجه  ليب�  تعرفه  م�   « ق�ئال  تعرفه�، 
�ندلع  بعد  خ��سة  �لت�سعيد،  نحو 
�ل�سطد�م�ت  ،هذه  عنيفة  مو�جه�ت 
�ملن�طق  �إىل  �ل�س�كنة  هجرة  �ستفرز 
�لآمنة و �جلز�ئر �ستكون �أول قبلة ،كم� 
ب�جلم�ع�ت  �سيدفع  �لت�سييق  هذ�  �أن 
�مل�سلحة �أن تنت�رص يف �ملن�طق �لآمنة 

خ��سة يف �جلز�ئر ».
حذر علي ربيج من تد�عي�ت م� يجري 
�جلز�ئرية  �حلدود  على  �لدول  يف 
ليبي�،  �ل�رصقية  �ملنطقة  يف  خ��سة 
من  �لعديد  تبني  �رصورة  على  م�سدد� 
وتطوير  تعزيز  غر�ر  على  �ملق�رب�ت 
�حلدود  رقمنة  مق�ربة  �إمك�ني�ت 
يف  تدخل  �إلكرتونية  �أجهزة  وتن�سيب 
تكثيف  �حلدود،  ومر�قبة  حم�ية  �إط�ر 
حر�ش �حلدود لأن �لتهديد�ت يف تز�يد 

تعتمد  مق�ربة  �إعط�ء  �سنة،  بعد  �سنة 
على �أمنية �ملن�طق �حلدودية«.

�إع�دة  �رصورة  على  ربيج  علي  و�سدد 
�لدعم  و  �لإمك�ني�ت  كل  تعزيز 
�للوج�ستيكي ملر�قبة �حلدود، وت�أمينه� 
جتربة  تكر�ر  لعدم  �خرت�ق  �أي  من 
�إجم�ع  هن�ك  �أن  خ��سة   ، تقنتورين 
ب�أن كل �جلم�ع�ت �مل�سلحة �لتي ك�نت 
و  �مل�يل  �حلدود  خ�ر  من  هي  �آنذ�ك 

�لنيجر و لبي� .

�أحمد �لد�ن
 �جلز�ئر موقفها م�سرف 

�لبن�ء  حركة  عن  �لربمل�ين  �لن�ئب  �أكد 
�أحمد �لد�ن ب�أن �جلز�ئر موقعه� جيد 
جيد�  �لتف��سيل  تقر�أ  �أن  �لآن  وعليه� 
من  وخ��سة  �جت�ه�ت  بعدة  وتتحرك 
منطلق �لعالقة �لأفريقية و�ملوؤ�س�س�ت 

�لأفريقية و�ملغ�ربية
ي�سكل  �لليبي  »�مللف  �ملتحدث  وق�ل 
�ملنطقة  يف  �مللف�ت  �أهم  �أحد 
له�  عديدة  توتر�ت  ي�سهد  وهو 
�ملغرب  دول  على  خطرية  �نعك��س�ت 
وح�لة  �س�حة  وهي  عموم�  �لعربي 
يف  حدث  مثلم�  �لتوتر  �س�ح�ت  من 
مهم  �ل�سلمي  ف�حلل  �سوري�. ولذلك 
لن  بقوة  عليه  ي�سغط  �لوقت  ولكن 
�حل�سور �لع�سكري �لرو�سي و�لفرن�سي 
و�مل�رصي و�لإد�ري موجود و��سيف له 
هن�  �لرتكي. ومن  �لع�سكري  �حل�سور 
حتت  �سيكون  ك�ن  �ذ  �ل�سلمي  ف�حلل 

ظالل �ملد�فع و�لط�ئر�ت.

نا�سر حمد�دو�ش
�لتحديات على �حلدود تهديد 

للأمن �لقومي

�أ�س�ر �لن�ئب �لربمل�ين عن حركة حم�ش 
ومتوتر،  م�سحون  �لدويل  �لو�قع  ب�أن 
�لأجنبي،  �لتدخل  على  ب�جلر�أة  يت�سم 
ت�سكل  �لتحدي�ت  هذه  ب�أن  م�سري� 
تهديد �لأمن �لقومي للجز�ئر، وهو م� 
يجعل حدودن� مهددة وغري �آمنة، وهذ� 

يتطلب �ليقظة، وتدخل �لدولة يف هذ� 
وعمقن�  حدودن�  يحفظ  مب�  �مللف 

وم�س�حلن� على حد قوله.
 وق�ل حمد�دو�ش » لالأ�سف هن�ك و�قع 
ب�جلر�أة  يت�سم  ومتوتر،  م�سحون  دويل 
على �لتدخل �لأجنبي، و�أ�سو�أه �لتدخل 
لل�سي�دة  �س�رخ  �نته�ك  يف  �لع�سكري، 
تقرير  يف  �ل�سعوب  وحق  �لوطنية 
هذه  هي  كذلك  و�أخطره�  م�سريه�، 
م�  وع�دة  ب�لوك�لة،  �لدولية  �حلروب 
تكون لعتب�ر�ت متعلقة مب�س�حله� ولو 
�ل�سعوب... و�لو�سع  تلك  ح�س�ب  على 
هذه  ت�س�دم  ب�سبب  معقد  ليبي�  يف 
م�  وهو  و�لدولية،  �لإقليمية  �لإر�د�ت 
ليبي�  يف  �ل�سرت�تيجي  عمقن�  يجعل 
ب�لو�سع  �ن�سغ�لن�  مع  وخ��سة  مهدد�، 
للعقيدة  �لتقليدي  و�لنمط  �لد�خلي، 
�لتدخل  بعدم  للجز�ئر  �لدبلوم��سية 

خ�رج حدوده�..«

علي ز�وي 
�لو�سع ينذر باخلطر

ز�وي  علي  �لأمني  �خلبري  حذر 
من  »�لو�سط«  به  خ�ش  ت�رصيح  يف 
�أجنبي  �لع�سكري  تد�عي�ت  �لتدخل 
تقوم  �لتي  �لدولة  هوية  ك�نت  مهم� 
�سيكون  ذلك  ب�أن  ليبي�،  م�سري�  يف  به 
وغري  �جلز�ئر،  على  مب��رصة  �نعك��سه 
�لطو�رئ  �لدولة حل�لة  �إعالن  م�ستبعد 
تن�مي  ح�لة  يف  �سيم�  �لوطن،  حلم�ية 

�لفو�سى ب�جل�رة �ل�رصقية
يف  ز�وي  علي  �لأمني  �خلبري  �إعترب  و 
�إىل   ، �لو�سط  ت�رصيح خ�ش به جريدة 
�أنه منذ �أكرث من �ست �سنو�ت وهو يحذر 
وير��سل �جله�ت �ملخت�سة لإيج�د حل 
�لأو�س�ع  تف�قم  قبل  وقت  �أ�رصع  يف 
�ل�سنة  ن�رص  ب�أنه  ليبي�، م�سيف�  �أكرث يف 
�مل��سية فيديوه�ت لتنقل قو�ت �للو�ء 
�لليبية،  �لأر��سي  د�خل  حفرت  خليفة 
�سوري�  من  �لع�ئدين  مليلي�سي�ت  وكذ� 
تهدف  حر�م،  بوكو  ومن  ومرتزقة 
طر�بل�ش وحم�ولة  ��ستهد�ف  �إىل  كله� 
�ل�سيطرة عليه� كع��سمة لليبي�. وك�سف 

�لتون�سي  �لرئي�ش  ب�أن  �ملتحدث  نف�ش 
مع  �لتع�طي  رف�ش  قد  �سعيد،  قي�ش 
طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ش  طلب 
�أردوغ�ن ب�إت�حة �لأر��سي �لتون�سية له، 
�لرتكي  للتدخل  ��ستخد�مه�  �أجل  من 
هذ�  ب�أن  مربز�  ليبي�،  يف  ع�سكري� 
�لتدخل �لذي تزيد مالمح تنفيذه يوم� 
خطرية  تد�عي�ت  له  �ستكون  يوم  بعد 
�لن�س�ط  لتو�سيع  �إ�س�فة  ليبي�،  على 
تون�ش،  �إىل  �أكرث  ب�ملنطقة  �لره�بي 
�ست�سطدم  »تون�ش  ب�أن  يقول  مردف� 
�أمني  ��ستقر�ر  ل  بح�لة  م�ستقبال 
�سي��سة  طرف  من  مفتعل  و�سي��سي 

�لرئي�ش �لرتكي �أردوغ�ن يف �ملنطقة«
�جليو  �لدر��س�ت  مكتب  مدير  ودع� 
طالئع  لهيئة  و�لأمنية  ��سرت�تيجية 
�جلز�ئرية  �لدولة  �لدولية،  �جلز�ئر 
�إىل تنظيم �جتم�ع يف �ل�س�ع�ت �لقليلة 
�لفرق�ء  بني  �أر��سيه�  على  �لق�دمة 
�لقب�ئل  وكذ� ممثلي  �لليبيني جميعهم، 
طرف�  تعد  �لتي  هن�ك  �لكبرية  �لليبية 
�أجل  من  �مليد�ن،  وف�عال يف  �أ�س��سي� 
بعيدة  ليبية  ليبية  وت�سوية  حل  �إيج�د 
�أن  �إىل  م�سري�  �لأجنبية،  �لو�س�ية  عن 
ج�ء  لالأمن  �لأعلى  �ملجل�ش  �جتم�ع 
من  ك�ن  �نعق�ده  لأن  جد�،  مت�أخر� 
من  �سنتني  قبل  يكون  �أن  �ل�رصوري 

�لآن، م�ستطرد� يقول ب�أن »
��ستقر�ر  ب�أن  �مل�سدر  نف�ش  و�أ�س�ف 
م�رص �أي�س� مهدد من طرف �جلم�ع�ت 
�لع�سكري  �لتدخل  ح�ل  يف  �لإره�بية 
�لق�رة  �سي�سع  �أنه  كم�  �لأجنبي، 
برك�ن  فوهة  على  ب�أكمله�  �لإفريقية 
على  عالوة  مظلم،  نفق  يف  ويدخله� 
ليبي�  يف  �ستتدخل  �لتي  للدول  تهديده 
نف�سه�، منتقد� �تف�ق �ل�سخري�ت حول 
ليبي� �لذي مهد لتق�سيمه� ولي�ش لإيج�د 
ح�سور  منعه  مع  �سيم�  لأزمته�،  حل 
�أل  ميد�ني�  �لف�عل  �لأ�س��سي  �لطرف 
�أدى  م�  �لكربى،  �لليبية  �لقب�ئل  وهو 
بجن�ح  خ��سة  ث�نية  حكومة  خللق 
خليفة حفرت بعد ذ�ت �ملوؤمتر، مو�زية 
لف�يز  دولي�  به�  �ملعرتف  للحكومة 

�ل�رص�ج.

�لناطق �لر�سمي للخارجية �لليبية يوؤكد

للجزائر دور حموري يف وقف 
العدوان الأجنبي 

�خل�رجية �لليبية  ب��سم  �لن�طق  �أكد 
ب�أن �جلز�ئر �ستلعب  �لقبالوي  حممد 
على  �لعدو�ن  وقف  يف  �يج�بي�  دور� 
ليبي� ويف ��ستقر�ر �لدولة �لليبية موؤكد� 
�أن تو�جده� يف موؤمتر برلني  �سيكون 
مل  دولة  ب�عتب�ره  وحموري�  �رصوري� 

تتورط ع�سكري� يف �لنز�ع �لليبي
لالإذ�عة  حو�ر  يف  �أكد �لقبالوي   و 
يف  �جلز�ئر  دور  على �أهمية  �لوطنية 
حل �لأزمة �لليبية  مو�سح� �أن حكومة 
دور  �أن  �لدور �جلز�ئري  ترى  �لوف�ق 
مهم جد�،  ب�عتب�ر �أن �جلز�ئر ج�رة،  
�لأزمة  يف  تتورط   مل  وب�عتب�ره� 
دوره�  ف�ن  وب�لت�يل  �لليبية ع�سكري�، 
خ��سة  حموري�  و�سيكون  جد�ن   مهم 
نركز  �أن  ح�ولن�   م�  جنني  بد�أن�  �أنن� 
�رصورة  �ل�س�بقة، وهو  �لأي�م  يف  عليه 
�إ�رص�ك �جلز�ئر  يف �أي ت�سوية �سي��سية  
دولية  كم�  جهود  �أو  موؤمتر  �أي  يف 

�لليبية  �خل�رجية  ب��سم  ثمن  �لن�طق 
برلني  موؤمتر  حل�سور  �جلز�ئر  دعوة 
خالله  من  تلعب  �أن  توقع  �لذي 
هذ�  يف  وق�ل  �يج�بي�   دور�  �جلز�ئر 
�مل�ست�س�رة  �أن  �خل�سو�ش  �سمعن� 
�جلمهورية  برئي�ش  �ت�سلت  �لأمل�نية 
يكون  لكي  ر�سمي�  ودعته  �جلز�ئرية  
وب�لت�يل  برلني،،   موؤمتر  يف  طرف� 
يكون  ب�ن  عليه�   معول  �جلز�ئر   ف�ن 
�لليبي،   لل�سعب  د�عم  موقف  موقفه� 
ولوقف �لعدو�ن ووقف �ملج�زر، مربز� 
�أن �لت�رصيح �لر�سمي �لذي �سدر عن 
�جلز�ئر �أم�ش دليل على ذلك  عندم� 
�أكدت �أن طر�بل�ش خط �أحمر، وترجو 
من �جلميع �أل  يتج�وزوه،  مو�سح� �أن 
هذه �لت�رصيح�ت جتعل من �ل�سلط�ت 
�جلز�ئر  �أن  متيقنة  من  �أنه�  �لليبية 
�ستلعب دور� �يج�بي� يف وقف �لعدو�ن 

و يف ��ستقر�ر �لدولة �لليبية
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�أول مهمة دبلوما�سية ناجحة 

مالمح عودة الدور اجلزائري يف ال�ساحة الليبية
جنح �لرئي�ش عبد �ملجيد تبون يف 
�أول مهمة دبلوم��سية بعد �نتخ�به 
دي�سمرب   12 يف  للبالد  رئي�س� 
�جلز�ئر  �سوت  ب�إع�دة  �لف�رط 
وعد  كم�  �لليبي  �مللف  يف  ع�لي� 
وجتلى  لالأمة  خط�به  �أول  يف  به 
�إجر�وؤه  خالل  من  و��سح�  ذلك 
رئي�ش �ملجل�ش  مع  م�س�ور�ت 
�لوطني  �لوف�ق  حلكومة  �لرئ��سي 
�لتي  �ل�رص�ج،  ف�يز  �لليبية، 

�لنظر  وجه�ت  بتب�دل  �سمحت 
�جلز�ئر  وتق�ربه� حيث  جددت 
�لت�م  رف�سه�  عن  �ملن��سبة  بهذه 
�لأر��سي  على  �أجنبي  تدخل  لأي 

�لليبية .
�سكل ملف �أزمة ليبي� �أول �مللف�ت 
�لو�فد  فتحه�  �لتي  �لدبلوم��سية 
�جلديد على ق�رص �ملر�دية، حيث 
�أي�م قليلة فقط من �عتالئه  وبعد 

من�سب رئي�ش �جلمهورية

ب�مللف  لالهتم�م   �جلز�ئر  عودة 
�جلز�ئر  تغيب  بعد  وذلك  �لليبي 
�مللف  هذ�  عن  ق�سرية  لفرتة 
�ملو�سوعية  �ملربر�ت  من  لعديد 
�ل�سي��سية  ب�أزمته�  �ن�سغ�له�  منه� 
�نتخ�ب�ت  بتنظيم  �نتهت  �لتي 
�أطر�ف  حم�ولت  عن  ن�هيك 
و�أن  ل�سيم�  �جلز�ئر  تغيب  �أجنبية 
�أزمة  من  �ملتزن  �جلز�ئر  موقف 
غر�ر  على  �أخرى  و�أزم�ت  ليبي� 

و�لق�سية  �لغربية  �ل�سحر�ء  ملف 
�حلو�ر  على  �لق�ئم  �لفل�سطينية 
�لع�سكري  �لتدخل  �ل�سلمي ورف�ش 
�لأجنبي ل يعجب ول يخدم �لكثري 
يخدم  ول  �لدولية  �لأطر�ف  من 
دور  ينتهي  ومل  بت�ت�  م�س�حله� 
ليبي�  ��ستقر�ر  �سم�ن  يف  �جلز�ئر 
للتدخل  حم�ولة  �أي  ملنع  و�لعمل 

�لأجنبي .
باية ع 

الرئي�س تبون ي�ستقبل وزير ال�سوؤون اخلارجية الرتكي  
عبد  �جلمهورية  رئي�ش  ��ستقبل 
وزير  �لثالث�ء،  �أم�ش  تبون،  �ملجيد 
مولود  �لرتكي  �خل�رجية  �ل�سوؤون 
�لتطور�ت  لبحث  �أوغلو،  ج�وي�ش 

�لأخرية للو�سع يف ليبي�.
جرى  �لذي  �للق�ء  ح�رص  وقد 
ديو�ن  مدير  �جلمهورية،  برئ��سة 
�لدين  نور  �جلمهورية  رئ��سة 

�خل�رجية  �ل�سوؤون  وزير  و  عي�دي 
�مل�ست�س�ر  و�لوزير  بوقدوم  �سربي 
لرئ��سة  �لر�سمي  �لن�طق  لالت�س�ل 
�أو�سعيد  حمند  بلعيد  �جلمهورية 
ب�جل�لية  �ملكلف  �لدولة  وك�تب 
ر�سيد  ب�خل�رج  و�لكف�ء�ت  �لوطنية 
لدى  �جلز�ئر  و�سفري  بالده�ن 
وزير  عج�بي.وك�ن  مر�د  تركي� 

�ل�سوؤون �خل�رجية �لرتكي قد �أجرى 
�جلز�ئري  نظريه  مع  حم�دث�ت 
�رصع  وقد  �ليوم  �س�بق  وقت  يف 
�أوغلو، �أم�ش �لثنني، يف زي�رة تدوم 
�أ�س��س�  تتمحور  �إىل �جلز�ئر  يومني 
للو�سع يف  �لأخرية  �لتطور�ت  حول 
تنفيذه�  �لو�جب  و�لو�س�ئل  ليبي� 
وتف�دي  �لر�هنة  �لأزمة  لتج�وز 

�لنت�ئج �لوخيمة �لن�جمة عن تف�قم 
�ل�سقيق  �لليبي  �ل�سعب  على  �لو�سع 
و�لف�س�ء  �ملج�ورة  �لبلد�ن  وكذ� 
وحتى  و�لإفريقي  �ملتو�سطي 
�إىل  ب�لإ�س�فة  ذلك،  من  �بعد  �إىل 
�لثن�ئية  �لعالق�ت  و�قع  ��ستعر��ش 
يف  �أكرب�  دفع�  �إعط�ئه�  وو�س�ئل 

 باية ع جميع �ملج�لت
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الر�سمي  البيان  يف  وجاء 
تراأ�سه  الذي  الوزاري  لالجتماع 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
املن�رصم،  الأحد  يوم  تبون، 
عميق  تعديل  »اإجراء  اعتزامه 
اجلزائر  لبناء  الد�ستور  على 
اإليها  يطمح  التي  اجلديدة 
ما  واملواطنات«،  املواطنون 
يف  النظر  اإعادة  ح�سبه  ي�ستلزم 
يعترب  الذي  احلكم،  منظومة 
اجلمهورية  لبناء  الزاوية  حجر 
بع�س  يف  خا�سة  اجلديدة، 
الهامة  القانونية  الن�سو�س 
املتعلق  الع�سوي  القانون  مثل 

بالنتخابات.
هذا  اأن  تبون  اأبرز  كما 
جهة  من  امل�سعى«ي�ستلزم 
ال�سيا�سية  احلياة  اأخلقة  اأخرى 
املال  بني  الف�سل  تكري�س  عرب 
الرداءة  وحماربة  وال�سيا�سة 
العتبار  الت�سيري،واإعادة  يف 
للموؤ�س�سات املنتخبة من خالل 
اجلديد،  النتخابات  قانون 
الرت�سح  �رصوط  يحدد  الذي 
انه  معلنا  بو�سوح  للمنا�سب 
الفا�سد  املال  جترمي  �سيتم 
و�رصاء  ال�سيا�سي  العمل  يف 
يتمكن  حتى  والذمم،  الأ�سوات 
احل�سول  من  اجلامعي  ال�سباب 
اأن  على  لرت�سح،  فر�سة  على 
من  النتخابية  حملتهم  تكون 
من  حلمايتهم  الدولة  متويل 
املال  يد  يف  فري�سة  الوقوع 

اأن  اأجل  من  هذا  كل  الفا�سد، 
اجلديدة  اجلمهورية  ترتكز 
التي  القانون  دولة  قيام  على 
الق�ساء  ا�ستقاللية  ت�سمن 
الت�ساركية  الدميقراطية  وترقية 
فر�س  متنح  التي  احلقة 
وال�سيا�سي  الجتماعي  الرقي 

للجميع«.
 

 لهذه الأ�سباب �سيكون 
تعديل الد�ستوري 

القادم عميقا ونوعيا
 

اجلمعية  رئي�س  ك�سف  بداية، 
الد�ستورية  للدرا�سات  الوطنية 
حمزة  الدكتور  والقانونية 
به  خ�س  ت�رصيح  يف  خ�رصي، 
التعديل  اأن  »الو�سط«  جريدة 
تعديل  �سيكون  للد�ستور،  القادم 
ونوعي،  وعميق  جوهري 
الأ�سباب  من  جملة  نتيجة 
كل  �سيم�س  التعديل  اأن   : هي 
ذلك  يف  مبا  الد�ستور،  اأبواب 
الديباجة، حيث توقع اخلبري اأنه 
يف  جديدة  فقرة  اإ�سافة  �سيتم 
حراك  عن  تتحدث  الديباجة، 
22 فيفري2019، كمحطة هامة 
من حمطات التي مر بها ال�سعب 
اجلزائري يف التاريخ املعا�رص، 
د�سرتة  هناك  �ستكون  وبالتايل 
الد�ستور  اأن  باعتبار  للحراك، 
اجلديد، �سيكون مبثابة ا�ستجابة 

ملطالب احلراك ال�سعبي. 
يف حني اأف�سح نف�س املتحدث، 
يف  املتوقعة  التعديالت  اأن 

اأن  �ساأنها  من  والتي  الد�ستور، 
الد�ستوري  التعديل  من  جتعل 
ونوعيا  عميقا  تعديال  القادم 
من   : كالتايل  هي  وجوهريا، 
توقع  ال�سلطات،  ف�سل  ناحية 
يف  توازن  يحدث  اأن  خ�رصي 
ذاتها،  بحد  التنفيذية  ال�سلطة 
تقلي�س  خاللها  �سيتم  حيث 
و  اجلمهورية  رئي�س  �سالحيات 
العودة اإىل نظام رئي�س احلكومة 
بدل عن الوزير الأول، اأي العودة 
التنفيذية،  ال�سلطة  لزدواجية 
و  اجلمهورية  رئي�س  يف  ممثلة 
رئي�س احلكومة، لهما فيها نف�س 

ال�سالحيات.
نف�س  اأكد  ال�سياق،  نف�س  ويف 
تعزيز  �سيتم  اأنه  املتحدث 
فيما  خا�سة  الربملان،  مكانة 
احلكومة،  اأعمال  مبراقبة  تعلق 
ال�ستجواب،  لإجراءات  ت�سهيال 
الرقابة  اآليات  من  باعتبارها 
اأعمال  على  الربملانية، 
ال�سلطة  باب  يف  اأما  احلكومة، 
الت�رصيعية، �سيتم رفع كل القيود 
دور  تعرقل  اأن  �ساأنها  من  التي 
اقرتاح  يف  الربملاين  النائب 

القوانني.
الوطنية  اجلمعية  رئي�س  وعرب 
الد�ستورية  للدرا�سات 
التعديالت  من  اأنه  والقانونية، 
تعديل  هي  اأي�سا،  املتوقعة 
ا�ستقاللية الق�ساء، ل�سيما فيما 
يتعلق بت�سكيلة املجل�س الأعلى 
تراأ�س  ي�سبح  بحيث  للق�ساء، 
رئي�س اجلمهورية لهذا املجل�س 

�رصفية  بروتوكولية  ب�سفة 
وفقط، وال�سلطة الكاملة �ستعود 
يتعلق  يف  اأما  الق�ساة،  ملمثلي 
ممكن  الد�ستوري،  باملجل�س 
حمكمة  ا�ستحداث  يتم  اأن 
على  الرقابة  تتوىل  د�ستورية، 
بديل  كنظام  القوانني  د�ستورية 

على املجل�س الد�ستوري.
 

الد�ساتري اجلزائرية 
ارتبطت بروؤ�ساء 

اجلمهورية
 

عامر  الد�ستوري  اخلبري  قال 
به  خ�س  ت�رصيح  يف  رخيلة 
الد�ساتري  اأن  »الو�سط«  جريدة 
بروؤ�ساء  ارتبطت  بالدنا،  يف 
على  تعاقبوا  الذين  اجلمهورية 
بلة 1963م،  احلكم، كد�ستور بن 
د�ستور  1976م،  بومدين  د�ستور 
زروال  د�ستور  1989م،  �ساذيل 
1996م، د�ستور بوتفليقة 2016م، 
حيث كر�س كل د�ستور من هذه 
اأو  الرئي�س  �سخ�سية  الد�ساتري 
لدرجة  البالد،  الأول يف  احلاكم 
من  جعل  م،   2016 د�ستور  اأن 
اأو  متوج  غري  ملكا  الرئي�س 
التعبري،  �سح  اإن  اإمرباطورا 
وميكنه  ال�سالحيات  كل  ميلك 

التدخل يف كل ال�سلطات.
اأنه  الد�ستوري،  اخلبري  واأو�سح 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  كان  اإن 
املجيد تبون يرغب فعال يف اأن 
د�ستورية  وثيقة  للجزائر  يجعل 
للحياة  وقابلة  قارة  تكون 

احلا�سلة  للمتغريات  وم�سايرة 
والتي  اجلزائري،  املجتمع  يف 
تكري�س  احلقيقة  يف  هي 
القادم  اجليل  لأن  للدميقراطية 
الدميقراطية  بغري  ير�سى  لن 

كو�سيلة ملمار�سة ال�سلطة.

ل د�ستورا  بوتفليقة ف�سّ
على مقا�سه

 
واأف�سح عامر رخيلة اأن الد�ستور 
احلايل جمع بني الدولة املتدخلة 
والدولة الناظمة، وباملوازاة مع 
وثغرات  تداخل  هناك  ذلك، 
عند  وبالتايل  كثرية،  قانونية 
اأمام  نقع  للد�ستور  تطبيقنا 
خا�سة  امل�ساكل،  من  الكثري 
على  ف�سلت  املواد  بع�س  اأن 
 102 كاملادة  بوتفليقة،  مقا�س 
تفعيلها  انه ل ميكن  تن�س  التي 
اجلمهورية  رئي�س  مبوافقة  اإل 
نف�سه، فمنذ �سنة 2008 م، اأدخل 
العزيز  عبد  ال�سابق  الرئي�س 
بوتفليقة، تعديالت متتالية على 
الد�ستور احلايل، اأدت اإىل تعزيز 
اجلمهورية،  رئي�س  �سالحيات 
مقابل تقلي�س �سالحيات رئي�س 

احلكومة، هذا من جهة.
ينتظر  الآن  اأخرى،  جهة  من 
تبون  �سيلتزم  كان  اإن  اجلميع 
بع�س  عن  بالتنازل  بوعوده 
اجلمهورية  رئي�س  �سالحيات 
املوجودة يف الد�ستور، اأو يبقى 

الأمر جمرد خطاب رنان.  
اأن  امل�سدر  نف�س  ك�سف 

لتعديل  املنتظرة  املالمح 
الد�ستور القادم، يتوقع اأن تكون 
من  الد�ستور  تخلي�س  يف  اأول 
هذا الكم الهائل من املواد، 218 
مادة هذا لي�س د�ستور بل اأ�سبح 
الد�ستور  ثانيا  د�ستورية،  وثيقة 
بني  التوازن  مبداأ  على  يقوم 
الف�سل  مبداأ  وعلى  ال�سلطات، 
بينها مبعنى تكري�س مبداأ �سلطة 
الأ�س�س  حتديد  �سلطة،  حتد 
املجتمع  عليها  يقوم  التي 
احلقوق  حتديد  اجلزائري، 
لالإن�سان  الأ�سا�سية  واحلريات 
باقي  ترتك  واملواطن، يف حني 
والن�سغالت  الهتمامات 
للم�رصع اجلزائري، حتى يتمكن 
من م�سايرة املتغريات ال�رصيعة 
احلا�سلة يف املجتمع، فالد�ستور 
وثيقة مرجعية مبدئية، وعرب عن 
املقدمة  الوثيقة  تكون  اأن  اأمله 
د�ستور  ليكون  الجتاه،  هذا  يف 
يدخلنا  للحياة ول  قابل  متوازن 

يف اأزمات د�ستورية.
 

تبون �سي�ستعني 
بالكفاءات 

اخلبري  اأكد  ال�سياق،  ذات  يف 
الد�ستوري عامر رخيلة اأن رئي�س 

اجلمهورية �سي�ستعني بالكفاءات 
قانونيني  خرباء  من  الوطنية 
وخمت�سني د�ستوريني، بالإ�سافة 
للربملان لإعداد د�ستور جديد اأو 
حتى تعديله، باعتبار اأن د�ستور 
د�ستور  ولي�س  جمتمع  د�ستور 
الرئي�س، لذلك لبد من اإ�رصاك 
كل الفاعلني يف املجتمع، ليكون 
لواقع  حقيقي  انعكا�س  هناك 

املجتمع وتطلعاته.
�سعبي،  ال�ستفتاء  وبخ�سو�س 
اأ�سار رخيلة اأن امل�ساألة اإجرائية 
قوة  الد�ستور  لإعطاء  حم�سة، 
مب�ستوى  طبعا  مرهونة  �سعبية، 
حيث  املقدم،  الد�ستور 
�سيخ�سع لتاأطري و�سائل الإعالم 
فقط  يخ�س  فيما  والدعاية، 
الد�ستور  رف�س  اأو  املوافقة 
لكون  مناق�سته،  اإطار  يف  ولي�س 
ال�سعب  ميثلها  ال�سعبية  الإرادة 
الذي يعترب املوؤ�س�س الد�ستوري 
الأ�سا�سي يف املادة 7 و 8، مربزا 
الد�ستور  احلال  بطبيعة  اأنه 
ال�سلطة  على  �سيح�سب  املعدل 
كان  اإن  ال�سعب،  على  ولي�س 
لل�سلطة  يرجع  فالف�سل  �سائبا 
يرجع  فال�سبب  خمتال  كان  وان 

لل�سلطة.

اأكد خرباء يف القانون الد�ستوري يف ت�سريح خ�سوا به جريدة »الو�سط« اأنه بعد ت�سكيل احلكومة اجلديدة، يعد 
تعديل الد�ستور اأهم ور�سة ي�ستغل عليها رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، بو�سفها »اأوىل الأولويات« وحجر 

الأ�سا�س لبناء اجلزائر اجلديدة التي يحلم بها اجلزائريون، حيث توقع اخلرباء املالمح املنتظرة لتعديل الد�ستور 
القادم، حيث من املرتقب اأن يتمكن الد�ستور اجلديد من و�سع قطيعة مع ممار�سات املا�سي.

خرباء يف القانون الد�ستوري لـ«الو�سط«:

مرمي خمي�سة

القادم" الد�ستور  لتعديل  املنتظرة  املالمح  " هذه 

اجلزائرية  الديبلوما�سية  عادت 
ركود  بعد  جديد  من  الن�ساط  اإىل 
كامل، من خالل  اأكرث من عام  دام 
الذي  اخلارجي  الوزاري  الإنزال 
وهي  الأخريين  اليومني  يف  عرفته 
ماآلتها  تت�سح  واإن مل  التي،  العودة 
انتظار  املراقبني  على  اأن  بحيث 
بع�س الأ�سابيع لتت�سح لهم بو�سلتها 
ل  اأن  اأنه،  اإل  اأجنداتها،  وتتبني 
املبدئية  املواقف  على  طراأ  �سيء 
عموما،  اجلزائرية  للديبلوما�سية 
املطروحة  الق�سايا  جميع  اإزاء 
تبون  خطاب  يف  ودوليا  اإقليميا 
اجتماع  اأكده خالل  وما  النتخابي 

جمل�س الوزراء الأخري. 
كثرية  فر�س  اجلزائر  واأمام 
املجال  يف  تاأخرها  ل�ستدراك 
�سمنها  من  الديبلوما�سي، 
ال�ستقرار الذي تتمتع به باملقارنة 
ور�سيدها  اجلوار  دول  جل  مع 
الق�سايا  حلل  التدخل  يف  ال�سابق 
اإيوائها  ل�سيما  اإقليميا  املطروحة 
وتنظيم  مايل  امل�ساحلة يف  عملية 
ليبيا  الفرقاء يف  لقاءت احلوار بني 
جتمعها  التي  احل�سنة  والعالقات 
اتخذت  التي  الأطراف  جميع  مع 
الأو�سط  وال�رصق  ال�ساحل  مناطق 
�ساحات  املغاربية  واملنطقة 
اإليها،  ي�ساف  والنزاعات،  للرتا�سق 
وهذا هو الأهم، اأن اجلزائر ب�سدد 
يتم  داخلي  �سيا�سي  حتول  خما�س 
اإعجاب  نال  و�سلمية  هدوء  يف 
الحرتام  ر�سيد  من  وزادا  العامل 
الذي  الر�سيد  وهو  اإزاءها  الدويل 

اجلديد  اخلطاب  يدعمه  قد 
يعد  الذي  اجلزائر  يف  لل�سلطة 
الف�ساد  مكافحة  عملية  مبوا�سلة 
وتوفري مناخ اقت�سادي نقي ي�سجع 
اجلزائر  من  لالقرتاب  احلكومات 
جديدة  اقت�سادية  �رصاكات  لإبرام 
وتعزز  الثنائية  العالقات  تدعم 
ذات  الق�سايا  حول  الت�ساور  فر�س 

الهتمام امل�سرتك.
مو�سوعية،  معوقات  ثمة  اأن  غري 
العوامل  كل  توفر  من  بالرغم 
ن�سوقها  ذكرناها،  التي  امل�ساعدة 
املثال  �سبيل  على  املقام  هذا  يف 
اجلزائر  اأن  بينها  ومن  احل�رص،  ل 
الذي  الرتاجع  بفعل  م�سطرة، 
عرفته يف ال�سنوات الأخرية لالكتفاء 
اإقليمية  بالدخول على اخلط كقوة 
لأي  ميكن  ول  بها،  ي�ستهان  ل 
تغري  مبادرة  اأي  على  الإقدام  كان 
اإل با�ست�سارتها،  امل�سارات الكربى 
العوامل  عن  بعيدة  تزال  ل  لكنها 
املبادر،  موقع  يف  جتعلها  التي 
فقد كان الأحرى باجلزائر مثال اأن 
لندوة  الطبيعي  احل�سن  هي  تكون 
ولي�س  الليبي  امللف  حول  دولية 
الطبيعية  العالقات  بحكم  برلني، 
التي جتمعها بكل الأطراف وبحكم 
و�سمعتها  ال�سرتاتيجي  موقعها 
العديد  حل  يف  كو�سيط  التاريخية 

من النزاعات يف العامل. 
اجلزائر  اأن  املعوقات  هذه  وثاين 
كانت قد ناأت بنف�سها عن الدخول 
فيها  مبا  دولية  حتالفات  اأي  يف 
هدف  على  املبنية  التحالفات 

مكافحة الإرهاب لكون هذا الهدف 
لأهداف  مطية  اتخذ  ما  غالبا 
مثلما  مبيتة  وا�سرتاتيجية  �سيا�سية 
هو احلال بالن�سبة للتحالف العربي 
الإ�سالمي  التحالف  اأو  اليمن  حول 
مب�ساعي  اجلزائر  اكتفت  بينما 
ال�رصعية  مع  متاما  من�سبطة 
املتحدة  الأمم  اإطار  يف  الدولية 
خالل  من  الإقليمية  ال�رصعية  اأو 
�سجلت  حني  يف  الإفريقي  الحتاد 
يتعلق  ما  يف  ملحوظا  تراجعا 
مواقفها  ب�سبب  العربي  بح�سورها 
واليمن  �سوريا  يف  الأزمة  من 

وعالقاتها الطبيعية مع اإيران.
وثمة عامل ثالث يقف وراء �سعوبة 
مناطق  يف  اجلزائري  الدور  عودة 
الذي  الأحداث  ت�سارع  اجلوار وهو 
جعل اخلارطة اجليو�سرتاجتية غري 
الكثيفة  التوترات  نتيجة  م�ستقرة 
املت�سارعة التي تعرفها املنطقة 
امل�سكالت  وتفاقم  العربية 
البيئة  م�سكالت  مثل  اجلديدة 
والجتار  ال�رصعية  غري  والهجرة 
بالأ�سلحة واملخدرات والأخطار 
احلدود  على  املحدقة  الأمنية 
وغربا  �رصقا  للجزائرية  الوا�سعة 
التي  الق�سايا  وهي  وجنوبا 
اأ�سحت حمل نزاعات وم�ساومات 
بني اأطراف �سفتي البحر الأبي�س 
املتو�سط. وهي الإ�سكالت التي 
اأ�سحت معقدة ومت�سابكة تتجاوز 
جمرد اإيجاد احللول التقنية نحو 
اإىل  مفقود  دويل  توافق  اإيجاد 
يجعل  ما  وهو  ب�ساأنها  الآن  حد 

جمة  �سعوبات  اأمام  اجلزائر 
الق�سايا  هذه  مثل  يف  للخو�س 
من  حتولت  اأنها  من  بالرغم 
منطقة عبور اإىل منطقة ا�ستقرار 
و�سعتها  التي  اجلدران  نتيجة 
اأوروبا اأمام زحف املهاجرين من 

اإفريقيا و�سوريا.
ولي�س  العوائق،  هذه  واآخر 
القت�سادي  الو�سع  اأن  الأخري، 
اليوم  عليه  هو  ما  على  للجزائر 
ديبلوما�سية  خلو�س  يوؤهلها  ل 
قبل  ون�سطة  حيوية  اقت�سادية 
على  هيكلية  تعديالت  جتري  اأن 
الأعمال  مناخ  وتنقية  اقت�سادها 
مبا ميكن من جلب ال�ستثمارات 
يف اجلزائر ويجعلها حمل اهتمام 
الذي  العهد  ذلك  انتهى  فقد 
بتجربتها  اجلزائر  فيه  تفتخر 
يف مكافحة الإرهاب وامل�ساحلة 
التي  ال�سجالت  وهي  الوطنية 
فالدول  م�ستهلكة  اليوم  اأ�سحت 
ول�سيما  وال�سغرى  الكربى 
لالقتداء  تتطلع  الإفريقية  الدول 
القت�سادية  التنمية  بتجارب 
نحو  تتجه  وبالتايل  الناجحة 

ماليزيا والفيتنام وكوريا.
ومع هذا كله فاإن ر�سيد اجلزائر 
وقابال  حيا  يزال  ل  التاريخي 
قطار  اإعادة  اأجل  من  للتوظيف 
اإىل  اجلزائرية  الديبلوما�سية 
طريق  يف  قدما  وامل�سي  �سكته 
خدمة  يف  الدولية  الأدوار  يجعل 

تنمية الداخل. 
اح�سن خال�س 

اأ�سباب النجاج متوفرة

الدور الإقليمي للجزائر...املحفزات واملعوقات 

بالرغم من اإطالق �رصاح العديد 
اأن  اأنه  اإل   ، املعتقلني  من 
على  مازال م�رصا  منهم   عددا 
ممار�سة  »التخالط » و حماولة 
ال�سلمي  احلراك  على  التاأثري 
وعلى راأ�سهم اأع�ساء من حركات 
اإطالق  بعد  الذين  حقوقية  
ي�ساركون  مازالوا  �رصاحهم 
يف  وي�ستمرون   ، احلراك  يف 
امل�ساجني  بع�س   ، مناوراتهم 
 ، �رصاحهم  اإطالق  مت  الذين 
عن  جانبا  ناأى  اأغلبهم  اأن  ولو 

احلراك ، اإل اأن بع�س العنا�رص 
ت�رص على بذل مزيد من اجلهود 
توظيفه  و  احلراك  لخرتاق 
نف�س   ، لأجنداتهم  خدمة 
الأ�سخا�س يبذلون جهودا حثيثة 
ل�ستقطاب عنا�رص من احلراك   
على الرغم من انح�سار تاأثريهم 
ن�ساطهم  وراء  اأن  يوؤكد  مما   ،
التخطيط  مت  اأخرى  اأهداف 
هذه  بع�س  �سديدة  بعناية  لها 
العنا�رص التي ثبت ف�سل م�سعاها 
ت�سلب  نحو  باحلراك  الدفع  يف 

،ت�سري يف  التطرف   و  املواقف 
ال�سلطة  لتوجهات  مواز  خط 
اأمام  احلوار  باب  فتحت  التي 
جميع من يوؤمن به، اأع�ساء نف�س 
 ، ال�سجن  دخلوا  الذين  التنظيم 
حماولت  اأن  يقول  الواقع  لكن 
العبث باحلراك قد باءت بف�سل 
ت�ساوؤلت حول   يطرح  ذريع مما 
و  الن�ساط  هذا  ا�ستمرار  طبيعة 
اجلهات التي تقف وراء دعمه و 

متويله.
ع�سام بوربيع

بعد توجيهات الرئي�س تبون

احلكومة حت�سر خمطط عملها يف اجتماع اليوم
�سيعقد  الوزير الأول عبد العزيز 
للحكومة  اجتماع  اأول  جراد 
اجلديد  التنفيذي  اجلهاز  مع 
لبحث  �سيخ�س�س  حيث  الأربعاء 
وعود  بتنفيذ  الكفيلة  التدابري 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
الطابع  يخ�س  فيما  خا�سة  تبون 
�سيخ�س�س  كما  الجتماعي 
احلكومة  عمل  خمطط  لإعداد 
جمل�س  على  عر�سه  املنتظر 
هذا  ويف  الربملان  ثم  الوزراء 
الوزراء  كل  �سيعر�س  ال�سياق 
الأول  الوزير  على  عملهم  خطط 

.
الرئي�س  اجتماع  بعد  قليلة  اأيام 
بحكومته  تبون  املجيد  عبد 
وزراء  جمل�س  اجتماع  يف  الأوىل 
الوزير  ا�ستدعى  كامال  يوما  دام 
اجتماع  جراد  العزيز  عبد  الأول 
الأربعاء  اليوم  احلكومة  ملجل�س 
منذ  نوعه  من  الأول  وهو 
وحكومته  الأول  الوزير  تن�سيب 
احلكومي  الجتماع  و�سيخ�س�س 
ميكن  عمل  خمطط  لإعداد 
تنفيذ  من  اجلديدة  احلكومة 
التكفل  �ساأنها  من  التي  التدابري 

املواطنني،  ان�سغالت  باأهم 
بالطابع  تتميز  التي  تلك  خا�سة 
ال�ستعجايل كاجلانب الجتماعي 
اجلديد  الرئي�س  يوليه  الذي 
اأهمية ق�سوى تنفيذا للوعود التي 
النتخابية  حملته  خالل  اأطلقها 
�ستح�رص  الجتماع  هذا  وخالل 
الذي  عملها  ملخطط  احلكومة 
من املنتظر ان يعر�س يف اجتماع 
اأن ينزل اإىل  جمل�س الوزراء على 
ثم  للمناق�سة  الربملان  غرفتي 

امل�سادقة
باية ع 

من طرف جهات تدعي عالقتها بحقوق الن�سان

ا�ستمرار م�ساعي اختطاف احلراك وفق
 اأجندات م�سبوهة
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هذا واأكدت ذات امل�صادر لقاءات 
املديرية  اإطارات  بني  تتم   حثيثة 
مدريها  بقيادة  لل�رضائب  العامة 
وزارة   من  واإطارات  ل�صواق  كمال 
على  ال�رضيبة  اأن  بحكم  الداخلية 
كبرية  ن�صبة  توجه  املهني  الن�صاط 
والأن�صطة  اجلمعيات  لدعم  منها 
والريا�صية،  والثقافية  الجتماعية 
التفكري  ي�صتوجب  الذي  الأمر 
اجلدي  يف اإيجاد البديل  يف حالة 
اإلغاء هذه ال�رضائب التي لها اأهمية 
خا�صة  اجلبائي  النظام  يف  كبرية 
يف  امل�صتمر   النخفا�ض  ظل  يف 
 ، �صنة لأخرى  النظام اجلبائي من 
كما اأ�صارت  امل�صادر التي اأوردت 
اأن هناك  طرحني يف هذا  اخلرب  
تخفي�ض  يخ�ض  الأول  املجال  
ال�رضيبة  بن�صبة ت�صمح بالتوازنات 
اجلبائية وهي الأقرب اإىل التطبيق 
ون�صتطيع  ممكن  تطبيقها  لن 
الثانية  والفر�صية   ، معها  التعامل 

ما  وهو  املبا�رض   الإلغاء  تخ�ض 
جبائية  بدائل  عن  البحث  يتطلب 
التي  الفراغ  تعوي�ض  �صاأنها  من 
ت�صمل  التي  ال�رضيبة  هذه  ترتكه 
ب�صكل  وت�صاهم   العمال  ماليني 

مبا�رض يف خزينة وزارة الداخلية.
كما  طالب العديد من املخت�صني 
اإطارات  اأن  القت�صاد  جمال  يف 
الرئي�ض  من  جامعيني  واأ�صاتذة 
عبد املجيد تبون يف ر�صالة خا�صة  
لقانون  تقييمي  لقاء  اثر  على 
املالية   ب�رضورة التدخل ملراجعة 
الذي   2020 ل�صنة  املالية  قانون 
جاء خمالف ملاهو متوقع لأنه جاء 
التي  وال�رضائب  بالر�صوم  مثقل 
من  وتقل�ض  املواطن   كاهل  تتقل 
قدرته ال�رضائية ، كما احتوى على 
تلغي  اأن  �صاأنها  فراغات كربى من 
للقانون  ملخالفتها  باأ�رضه  القانون 
الدولة  لقرارات  مطابقتها  وعدم 
بالعبث  بدوي  حكومة  حمملني 

بالقانون  عو�ض حمايته .
جامعتي  من  اأ�صاتذة  واأ�صار  هذا 

بق�صم  بلعبا�ض   و�صيدي  تلم�صان 
القت�صاد اأن ميزانية 2020 مل ت�صري 
والوليات  اجلديدة  الوليات  اإىل 
املنتدبة التي  �صتكون حجر الزاوية 
يف هذا القانون نظرا حلاجتها اإىل 
خلقها  لميكن  كبرية  مالية  مبالغ 
 ، القطاعات  بني  ما  باملوازنات  
ي�صار  اأن  التي من املفرو�ض  وهي 
ي�صتوجب  التي  امليزانية  يف  اإليها 

قرارات  تطابق  اإيراداتها  تكون  اأن 
احلكومة  ، ل�صمان تر�صيد الت�صيري 
، من جانب اآخر اأ�صار املخت�صون  
والر�صوم  ال�رضائب  بع�ض  اأن 
اأعباء املواطن   اجلديدة زادت من 
مت   حيث   ، املوؤ�ص�صات  روؤ�صاء 
على  ال�رضيبة  عودة  ت�صجيل 
الوثائق  كاجلن�صية ووثيقة ال�صوابق 
العدلية وعرائ�ض التقا�صي بالن�صبة 

من   تدفع  كلها   وهي   ، للمحامني 
جيب املواطن الب�صيط  الأمر الذي 
الأحيان  من  الكثري  يف  �صت�صبب 
ل�صتعمال  منهم  العديد  جلوء  يف 
من  منها   للهروب  و�صائل خمتلفة 
احلكومة  فر�ض  اأن   كما   ، جهة 
لهذه ال�رضائب اجلديدة من �صاأنها 
املوازية،  ال�صوق  تنامي  ت�صجع  اأن 
مطالبني من الرئي�ض تبون ب�رضورة 

اإلغاء هذه ال�رضائب التي لت�صاهم  
ب�صكل كبري يف اخلزينة يف حني انها 
الب�صيط   للمواطن  معاناة  ت�صبب 
جديد  طرق  عن  البحث  و�رضورة 
لل�رضائب النافعة  والتي ت�صاهم يف 

مداخل هامة للخزينة .
املوؤ�ص�صاتي  القت�صاد  جانب  ويف 
اإلغاء  ب�رضورة  املخت�صون  اأ�صار 
 ،TAP الر�صم على الن�صاط املهني
اأخر  عبئ  ح�صبه  اأ�صبحت  والتي 
خا�صة  املوؤ�ص�صات  اأ�صحاب  على 
اأثقالها  يتم  التي  منها   ال�صغرية 
من  ما  فعالة  الغري  بال�رضائب 
�صاأنه كبح ال�صتثمار املوؤ�ص�صاتي ، 
مطالبني الرئي�ض ب�رضورة  لفر�ض 
وكذا  املالية  قانون  يف  اإ�صالحات 
القادم  التكميلي  املالية   قانون 
حترك  قد  التي  الر�صوم  واإلغاء 
يف  خا�صة  جديد   من  ال�صارع 
الو�صع الراهن  وا�صتمرار املطالبة 
التي  الإدارية   بالوثائق  الدائمة 

حتتاج �رضيبة  يف امللفات .

ك�صفت م�صادر موؤكدة من املديرية العامة لل�صرائب اأن ات�صالت حثيثة تتم بني اإطارات املديرية ووزارة الداخلية واجلماعات املحلية  لبحث احللول 
نحو اإلغاء ال�صريبة على الن�صاط املهني اأو تقلي�صه بحكم اإن ذلك �صيوؤثر �صلبا على الهيكلة اجلبائية  ب�صكل كبري .

لقاءات لبحت اإلغاء ال�صريبة على الن�صاط املهني

حممد بن ترار

مطالب مبراجعة  قانون املالية واإلغاء بع�ض ال�سرائب 

منتدى روؤ�صاء املوؤ�ص�صات

يجب التحول من اقت�ساد ريعي اإىل منط اإنتاجي
قانون املالية اجلديد ت�صمن �صرائب حم�صو�صة

اقت�صاديون  خرباء  اأجمع 
وحمللون يف منتدى نقا�صات 
طبعته  يف  “الأف�صيو”، 
تدبر  �رضورة  على  الرابعة 
مداخيل جديدة تقي اقت�صاد 
ال�صوق  اإدماج  و  اجلزائر 
املوازية للتحول من اقت�صاد 
 . انتاجي  اآخر  اإىل  ريعي 
روؤ�صاء  منتدى  رئي�ض  اأكد 
عاقلي،  �صامي  املوؤ�ص�صات، 
اجلديد  املالية  قانون  اأّن 
ارتفاعا حم�صو�صا يف  ت�صمن 

ال�رضائب و الر�صوم .
له  ت�رضيح  يف  عقلي  وقال 
اأن  املنتدى،  هام�ض  على 
والر�صوم  ال�رضائب  بع�ض 
عبء  من  زادت  اجلديدة 
م�صريا  املوؤ�ص�صات  روؤ�صاء 
من  الكثري  يف  �صتت�صبب  اأنها 
العديد  جلوء  يف  الأحيان 
و�صائل  ل�صتعمال  منهم 

خمتلفة للهروب منها.
فر�ض  اأن  عقلي  واأبرز 
ال�رضائب  لهذه  احلكومة 
اجلديدة من �صاأنها اأن ت�صجع 
تنامي ال�صوق املوازية، داعيا 
اإ�صالحات  لفر�ض  احلكومة 
التكميلي  املالية  قانون  يف 
القادم. وطالب رئي�ض منتدى 
احلكومة  املوؤ�ص�صات  روؤ�صاء 
اإىل اإلغاء الر�صم على الن�صاط 
والتي   ،TAP املهني
اأخر  عبء  ح�صبه  اأ�صبحت 

على اأ�صحاب املوؤ�ص�صات.
احلديث  اإىل  عقلي  وعاد 
اجلمهورية،  رئي�ض  نداء  عن 
املوجه  تبون،  املجيد  عبد 

للموؤ�ص�صات الوطنية، والداعي 
بقوة ويف خمتلف  لال�صتثمار 
الأف�صيو،  وثمن   ، القطاعات 
اأنه  م�صريا  الرئي�ض،  خطاب 
يحمل ر�صائل الثقة، الرزانة، 
الأف�صيو  واأكد  والطماأنة 
التي  للتوجهات  ان�صمامه 
القت�صادي،  ال�صق  يف  وردت 
الأ�صا�ض  حجر  تعترب  والتي 
فعلي  بعث  اإعادة  اأجل  من 

للنمو القت�صادي.
رئي�ض  اأكد  اأخرى  جهة  من 
املوؤ�ص�صات  روؤ�صاء  منتدى 
ف�صاء  اأ�صبح  الأف�صيو  اأن   ،
بني  والنقا�ض  للتحاور 
واخلرباء  املوؤ�ص�صات  روؤ�صاء 
خمتلف  حول  واملحللني 
امل�صتجدات  و  الأو�صاع 
قائال  اجلزائر،  تعي�صها  التي 
“ن�صعى ل�صم وجمع اكرب عدد 
واملنخرطني  الأع�صاء  من 
بطرق واآليات قانونية ونافعة 
للموؤ�ص�صة  بالن�صبة  ومفيدة 
بذلك  ونلتزم  القت�صادية، 
“الأف�صيو”  م�صتوى  على 
بالقت�صاد  الدفع  اأجل  من 
قال  له  تدخل  ويف  الوطني” 
ال�صابق عبد الرحمان  الوزير 
املالية  قانون  اأن  خالفة  بن 
اجلديد ل�صنة 2020 املعمول 
ات�صم   2020 يناير   1 منذ  به 
�رضيبية  اإجراءات  باإدخال 
اأية  معرفة  دون   ، جديدة 
ر�صوم اإ�صافية على ال�رضكة . 
اإىل  املتحدث  ذات  اأ�صار  و 
�رضيبي  عبء  وجود  عدم 
حاجة  هناك  ولكن   ، جديد 

و  الإجراءات  يف  تغيري  اإىل 
الأخري  الإجراء  اأن  اأو�صح 
املتعاملني  بني  »قلق«  خلق 
ودافعي  القت�صاديني 
عامة   ب�صفة  ال�رضائب 
م�صيفا اأن »هناك العديد من 
بتح�صيل  تهدد  التي  الأحكام 
ال�رضائب« ،و يف ذات ال�صياق 
اأن قانون املالية   اأكد خالفة 
و�صع  اإىل  بحاجة  �صيكون 
لكنه  تكميلي   متويل  قانون 
يكون   اأن  �رضورة  على  �صدد 
ولي�ض  املالية  املوارد  جللب 

لإ�صافة نفقات جديدة.
 قال وزير املالية ال�صابق اأن 
له  �صيكون  احلايل  القانون 
عجز كبري يف امليزانية يقدر 
دينار!  مليار   1000 من  باأكرث 
مبلغ ي�صعب �صداده ، خا�صة 
القت�صادية  الأوقات  خالل 
التي متيزت بانخفا�ض اأ�صعار 
النفط وانخفا�ض �صادراتنا.

اأن  املايل  اخلبري  اأو�صح 
الزيادة يف اإيرادات ال�رضائب 
 ، ال�صتثمار  على  تعتمد 
، �صيزداد العجز  وبدون ذلك 
وقال  اجلزائر.  ميزانية  يف 
منو  معدل  مع  اإنه  خالفة 
منخف�ض )1.8 ٪( ، وفر�صة 
الدينار  قيمة  لتعديل  �صئيلة 
للتمويل  الر�صمي  والتجميد 
�صتنخف�ض   ، التقليدي  غري 
و�صدد  ال�رضيبية.  القاعدة 
 ،  2020 عام  »خالل  خالفة 
موارد  عن  نبحث  اأن  يجب 
 ، يكن  مل  اإن   ، اإ�صافية 
ف�صنواجه م�صكالت خطرية. 

�صنواجه �صنة �صعبة. �صتغطي 
الأجنبي  النقد  احتياطيات 
�صهًرا.   16 ملدة  احتياجاتنا 
احلكومة  يعطي  �صوف  هذا 
الإ�صالحات  لبدء  مهلة 

الالزمة لتعزيز ال�صتثمار .
 من جهته اأكد  بوبكر �صالمي 
الوطنية  اجلمعية  رئي�ض 
اأن  اجلبائني  للم�صت�صارين 
ريعي  اجلزائري  القت�صاد 
املحروقات  على  يعتمد 
عندنا  اجلبائي  »النظام  واأن 
وهو  ومعقد  م�صتقر  غري 
متوازن  غري  جبائي  نظام 
يعرف �صغطا كبريا على فئة 
تو�صيع  يجب  حني  يف  قليلة، 
خا�صة  اجلبائية،  القاعدة 
واأ�صار  املوؤ�ص�صات«.  على 
جبائية  جيوب  وجود  اإىل 
كالنظام  م�صتغلة،  غري  كثرية 
 50 يعادل  الذي  املوازي 
باملائة من النظام القت�صادي 
العام. ومن جانب اآخر �صدد 
تدخله  بول�صواق خالل  كمال 
روؤ�صاء  منتدى  نقا�صات  يف 
املوؤ�ص�صات قائال: “اجلزائر 
يتطلب  مزر،  بو�صع  متر 
لإيجاد خمارج  نقا�صات  فتح 
من  القت�صادية  لالأو�صاع 
لو�صع  اأ�صا�صا  التطرق  خالل 
الفاعل  باعتبارها  املوؤ�ص�صة 
القت�صاد  يف  الأ�صا�صي 
اأنه  اإىل  م�صريا  الوطني”، 
اآنية  حلول  اإيجاد  ميكن  ل 
الأو�صاع  ت�صخي�ض  دون  من 

بدقة .
 ف.ن�صرين

وزارة ال�صياحة 

نفي اإجراء تغيريات على امل�ستوى  املركزي
نفت وزارة ال�صياحة و ال�صناعة 
تغيري  اأي  اإجراء  خرب  التقليدية 
على  املركزية  الإطارات  يف 
تعيني  بعد  الوزارة   م�صتوى 

راأ�ض  على  ح�صان  مرموي 
يف  جاء  ما  ،وبح�صب  القطاع 
الر�صمية  �صفحتها  على  من�صور 
على موقع التوا�صل الجتماعي 

فاي�صبوك اأكدت وزارة ال�صياحة 
تغيري يف  اأي  اإجراء  يتم  باأنه مل 
الإطارات املركزية للوزارة و مل 

يتم اإجراء اأي تعيني جديد .

بعد تعطل حمطة �صوق الثالثة وف�صل الربامج املدعمة 

العط�ض يحا�سر 14 بلدية بوالية تلم�سان
بولية  املائية  املوارد  قطاع 
عوي�صة  م�صاكل   تلم�صان  
امل�صاريع  بع�ض  ف�صل  نتيجة 
وتاأخر اأخرى بفعل �صوء الت�صيري 
ول  بالأولويات  الهتمام  وعدم 
ورغم    ، احلديثة  بالدرا�صات 
مليار   100 على  الولية  حت�صل 
�صنتيم من وزارة املوارد املائية 
من  الولية  اإنقاذ  اأجل  من   ،
ي�صفع  مل  ذلك  اأن  اإل   ، العط�ض 
حيث  الت�صيري   �صوء  نتيجة 
ال�رضوب  املاء  غياب  ن�صجل 
عن 14 بلدية �صاحلية و حدودية 
يف عز ال�صتاء ، فما بالك خالل 

ف�صل ال�صيف .
مقربة  م�صادر  واأ�صارت  هذا   
عبد  بالولية  القطاع  مدير  من 
املديرية  اأن  مك�صي  القادر 
ثالثة  لدن  من  التزامات  تلقت  
ت�صغيل   اإعادة   اجل  من  وزارت 
ل�صوق  البحر  مياه  حمطة حتلية 
الثالثة  التي تعد احد  امل�صاريع 
اإحدى  قبل  من  الفا�صلة 
ن�صبت  التي  الأجنبية  ال�رضكات 
ونهبت  اجلزائرية   الدولة  على 
تاركة  متابعة  دون  املاليري 
ن�صمة  األف   140 عن  يزيد  ما 
بالرواق الغربي  تعي�ض العط�ض ، 
هذا وقد التزمت كل من وزارات 
و  الداخلية   ، املائية  املوارد 

الطاقة  و  املحلية  اجلماعات 
على  بالعمل    2019 �صنة  خالل 
حمطة  ت�صغيل  و  ترميم  اإعادة 
حتلية مياه البحر ب�صوق الثالثاء 
قبل الثالثي الأول من �صنة 2020 
الذي  العط�ض  م�صكل  من  للحد 
عا�صته ولتزال تعي�صه  14 بلدية  
حتقيق  يبقى  الآن  حلد  لكن 
هذا الهدف منن املحال ، هذا 
ورغم اجلهود من قبل املديرية 
حمطة  ت�صغيل  اإعادة  اإىل  التي  
بعدما  جديد  من  الثالثاء  �صوق 
توقفت ملدة تزيد عن ال�صنتني و 
دفعت بال�صكان  اإىل البحث عن 
م�صدر اآخر للتموين  بالعودة اإىل 
و�صدود  الزوية  اأنقاب  ا�صتغالل 
بوغرارة  وحمام  بحدل  بني 
 ، لل�صخ  ال�صبيكية  حمطة  عرب 
الوزارات  التزامات  �صتمكن  و 
عملية  املحطة  بجعل  الثالثة 
لتح�صني   2020 �صيف  قبل 
التموين بدعم مايل كبري خا�صة 
من  ا�صتفادت  املديرية  اأن  و 
على  �صيعمل  ا�صتعجايل  برنامج 
من  مكعب  مرت  22األف  توفري 
اأن  غري  اجلديدة   املوارد  هذه 
لل�صكان  كايف  غري  يبقى  التوزيع 
�صوق  ي�رضبون من حمطة  الذي 
الأموال   انعدام  بفعل  الثالثاء 
الكبري  امل�صكل  تبقى  التي  

واإنقاذ  امل�صاريع   جت�صيد  يف 
و   . اجلفاف  من  احلنفيات 
عليها  ركزت  التي  الربامج  من 
مديرية املوارد املائية يف ال�صنة 
العميقة  الآبار  تهيئة  اجلارية 
اجلهة  لتزويد  الغربي  لل�صط 
مر�صى  و  الغزوات  ال�صاحلية 
كاإقليم  ندرومة  و  مهيدي  بن 
ا�صتفادت  التي  و  منهما  قريب 
�صبكة  لتجديد  برنامج  من 
بدعم  ال�رضوب  للماء  التو�صيل 
و  ال�صمان  �صندوق  برنامج  من 
املحلية  للجماعات  الت�صامن 
الذي عمل على تزويد املناطق 
الثالثة باملاء ال�رضوب كل ثالث 
اأيام ب�صفة موؤقتة اإىل غاية بعث 
التي ظهر  الثالثاء  �صوق  حمطة 
مما   2017 بداية  العطب  عليها 
اثر على 14 بلدية منها 8�صاحلية 
الأمر  ويتعلق  حدودية  البقية  و 
بالغزوات و ندرومة و مر�صى بن 
و  وتيانت  ال�صواحليية  و  مهيدي 
دار يغمرا�صن و م�صريدة الفواقة 
جماهد  �صيدي  و  الع�صة  باب  و 
اأما  بو�صعيد  بني  و  ال�صواين  و 
بني  ب�صد  ربطها  فتم  �صربة 
حني  يف  منها   القريب  بهدل  
مغنية  من  كبرية  اأجزاء  تبقى 

وبوغرارة يف خانة الن�صيان .
حممد بن ترار



الأربعاء 08  جانفي  2020  املوافـق  ل   12 جمادى الأول 1441ه اأخبار اجلنوب6

حمادة العربي 

و  املحلية  اجلمعيات  عديد  طالبت 
جنوب  بواليات  الفاعلة  املنظمات 
 ، ورقلة  غرار  على  الكبري  البالد 
غرداية ، مترنا�شت ، ايليزي ، ب�شار 
اأدرار   ، ب�شكرة   ، الوادي  تيندوف،   ،
املكتب  راأ�شها  وعلى   ، واالغواط 
لل�شباب  الوطنية  للمنظمة  الوالئي 
لوالية  املواطنة  وترقية  ال�شغل  و 
اجلمهورية  رئي�س  من   ، مترنا�شت 
اإعادة  ب�رضورة  تبون  املجيد  عبد 
االعتبار لكفاءات و اإطارات الواليات 
بال�شلك  منها  تعلق  ما  خا�شة 
الدبلوما�شي خا�شة مبنطقة ال�شاحل 
االفريقي ودول اجلوار وذلك بالنظر 
التي  القوية  امل�شاهرة  لعالقة 
مع  احلدودية  املناطق  قاطني 
اأعيان وقبائل الطوارق بدول اجلوار 
وال�شاحل االإفريقي  ، اإ�شافة للوالة 
والوالة املنتدبني و االأمناء العامون 
عن  ناهيك   ، والدوائر  للواليات 
ح�شة  تخ�شي�س  ب�رضورة  التم�شك 
منا�شب  لتقلد  الفئة  لهذه  معينة 
النفطية  بال�رضكات  مرموقة 
 ، والوالئيني  التنفيذيني  واملدراء 

خا�شة اذا علمنا اأن عديد االإطارات 
ب�شار   ، اأدرار   ، مترنا�شت  بواليات 
 ، �شالح  عني  االدارية  واملقاطعة 
اأماال كبرية على كل من  تعلق  كانت 
رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
والوزير االأول عبد العزيز جراد من 
للوزراء  القائمية  يف  اإدراجها  اجل 

والوزراء املنتدبني .
الوا�شعة  احلركة  انتظار  ويف 

الوالة  من  كل  �شت�شمل  التي  النطاق 
العامون  والوالة املنتدبني واملدراء 
الوطنية  لل�رضكات  واجلهويون 
النفطية  ال�شناعة  يف  العاملة 
يبقى  والوالئية  التنفيذية  والهيئات 
لزاما على فئة االإطارات والكفاءات 
غري  الأجل  املزري  الو�شع  معاي�شة 
حذر  فقد  ثانية  جهة  من   . م�شمى 
للمنظمة  الوالئي  املكتب  رئي�س 

وترقية  وال�شغل  لل�شباب  الوطنية 
اأحمد  مترنا�شت  لوالية  املواطنة 
به  ال�شقة يف ت�رضيح �شحفي خ�س 
يومية "الو�شط"، من مغبة العواقب 
الوخيمة التي قد تنجر عن التمادي 
االإطارات  اإق�شاء  و  تهمي�س  يف 
البالد  جنوب  بواليات  املحلية 
احلدودية  والواليات  عموما  الكبري 

على وجه اخل�شو�س .

�سفراء وقنا�سل وولة وروؤ�ساء دوائر ابرز املطالب 

مطالب بح�صة اإطارات اجلنوب 
يف املنا�صب العليا للدولة

تعالت اأ�سوات اإطارات وكفاءات وليات جنوب البالد الكبري املطالب ب�سرورة اخذ رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
تبون بعني العتبار �سرورة ر�سد ح�سة معتربة من املنا�سب العليا لفائدة هذه الكفاءات من اأجل اإعادة العتبار لها 

بعدما عانت ويالت التهمي�س والالمبالة طيلة ع�سرين �سنة من نظام الرئي�س ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة .

اجلمعيات  من  العديد  نادت 
املحلية النا�شطة عرب 10 واليات 
باجلنوب الكبري  ال�شلطات والئية 
و كل من لديها �شلطة يف تطبيق 
من  الوالة    يتقدمهم   ، القانون 
لدنه  من  العاجل  التدخل  اأجل 
باإ�شرتجاع  م�شاحله  اأمر  و   ،
يزال  التي ال  الوظيفية  ال�شكنات 
و   ، متقاعدين  عمال  يقطنها 
خلل  اإحداث  يف  ت�شبب  ما   هو 
من  كل  قطاعي  يف  حقيقي 
بعد  ذلك  و   ، الرتبية  و  ال�شحة 
اأن ا�شتحوذ متقاعدي القطاعني 

االف    05 على  الذكر  ال�شالفي 
اخلروج  رف�شوا  وظيفي  �شكن 
منها ، و ذلك  بعدما كان مرتقبا 
بعد  مبا�رضة  اإخالئها  يتم  اأن 

تقاعدهم من منا�شبهم .
و قد اأ�شارت اجلمعيات املحلية 
 ، ،ب�شكرة  ورقلة  واليات  اأن 
 ، غرداية   ، ،ايليزي  مترنا�شت 
الوادي ، ادرار وب�شار واالغواط  
من  فادحا  نق�شا  ت�شكو  تزال  ال 
ال�شحي   القطاع  يف  االإطارات 
الذكر  �شبيل  على  منها  نذكر   ،
املوؤ�ش�شات  اإفتقار  احل�رض  ال 

االأطباء  فئة  اإىل  االإ�شت�شفائية 
تخ�ش�شات  يف  االأخ�شائيني 
خمتلفة ، و هو متاما ما يدفعهم 
خارج  حد  اإىل  العالج  طلب  اإىل 
عاتقهم  على  متحملني  الوالية 
التكاليف  و  التنقل  م�شقة 
جانب  اإىل   ، ذلك  يف  الباهظة 
الرتبوي من ذات  القطاع  معاناة 
االأزمة اأين ال تزال ت�شكو العديد 
يف   الرتبوية  املوؤ�ش�شات  من 
مترنا�شت  بوالية  االأطوار  جميع 
و  االأ�شاتذة  فادح يف   نق�س  من 
خا�شة منهم لتدري�س مادة اللغة 

املتتبعني  و قد ف�رض   ، االأجنبية 
لل�شاأن باأن ذلك يعود ل�شبب هجر 
جلبهم  يتم  الذين  املوظفني  كل 
ال�شكنات  غياب  ب�شبب  للمنطقة 
ال  الذي  الوقت  يف   ، الوظيفية 
يزال ميكث فيها من اأحيلوا على 
طالب  جانبهم   من   . التقاعد 
ال�شعبي  باملجال�س  منتخبون 
مع   لهم  ت�رضيحات  يف  الوالئي 
ملف  بنقل   ،   " "الو�شط  يومية 
ي�شغلها  التي  الوظيفية  ال�شكنات 
العدالة  الأروقة   متقاعدين 

للف�شل فيه .

يف قطاعي ال�سحة والرتبية 

والة اجلنوب مطالبون با�صرتجاع 5 اآالف �صكن وظيفي 

يف   420 قزام  عني  دائرة  تتخبط 
التقليدية،   امل�شاكل  من  جملة 
مبا�رضا  �شببا  كانت  طاملا  التي 
 ، لل�شارع  املواطنني  خروج  يف 
اال�شتعباد  قيود  برفع  للمطالبة 
منذ  عليهم  املفرو�س  التنموي 
مطلع االألفية ، وهو ما اأرجع  �شببه  
لتفاوت  املحلي  لل�شاأن  متابعون 
م�شتوى  على  الرقابية  االأدوات 

م�شالح البلدية والدائرة  .
قزام  بدائرة عني  ال�شحة  فقطاع 

يعترب   ، مترنا�شت   لوالية  التابعة 
من القطاعات التي حققت ف�شال 
منظومة  غياب  ب�شبب    ، ذريعا 
التكفل  �شاأنها  من  �شحيحة  عمل 
باتت  التي  املر�شية  باحلاالت 
لعا�شمة  التنقل  تف�شل  غالبيتها 
على  عر�شها  عو�س  الوالية 
الذي  املحلي  الطبي  الطاقم 
ح�شب  والتجربة  للخربة  يفتقر 
يبقى  فيما   ، املر�شى   غالبية 
ال�شحي    الهيكل  دعم  مطلب 

اجلراحة  يف  خمت�شني  باأطباء 
العامة و االأذن واالأنف واحلنجرة 
حلما  االأطفال  و  العيون  وطب 
ملعاجلة  ،وبحاجة  ال�شكان  يراود 
القطاع  مديرية  من طرف  جدية 
بالتحرك  ال�شكان  طالبها  التي 
املنا�شب   اجلو  لتوفري  العاجل 
العمل  يف  الراغبني  الأخ�شائيي 
باجلنوب  وذلك بداية بتخ�شي�س 
لهم �شكنات وظيفة ورواتب مغرية  

.

عني  فتح�شي  ال�شغل  بقطاع  اأما 
�شكني  جتمع  اأكرب  ثالث  قزام 
املقاطعة  و  الوالية  عا�شمة  بعد 
، املئات من  االإدارية عني �شالح 
البطالني،الذين ف�شلوا الت�شكع يف 
املقاهي  يف  اجللو�س  و  ال�شوارع 
يف  ال�شبل  بهم  تقطعت  بعدما 
قارة  عمل  مبنا�شب  الظفر 
بال�رضكات النفطية النا�شطة على 

تراب الوالية مترنا�شت .
�سالح ،ب 

ال�سحة مفقودة  و ال�سغل يف غيبوبة وال�سكن لغز حمري 

دائرة عني قزام بتمرنا�صت تعاين 

متكنت قوات ال�رضطة باأمن دائرة 
ل�شخ�س  حد  و�شع  من  تيميمون 
املهلو�شة  االأقرا�س  يروج  كان 
بدائرة  ال�شبانية  الفئات  و�شط 

تيميمون.
اإثرعملية  على  العملية  جاءت 
من  مت  النطاق  وا�شعة  اأمنية 
اأماكن  عدة  مداهمة  خاللها 
املركبات  مراقبة  مع  م�شبوهة 
خالل  من  النارية  والدراجات 
للمراقبة  اأمنية  نقاط  عدة  و�شع 
االأ�شخا�س  وتفتي�س  مراقبة  مع 

امل�شبوه فيهم ،هدا مامكن قوات 
�شبط 299 قر�س  من  ال�رضطة 
مهلو�س من نوع لرييزان 300 ملغ 
من  يبلغ  �شاب  بحوزة  كانت 

العمر 30 �شنة.
باأمن  ال�رضطة  وتبقى قوات  هدا 
والية اأدرار جمندة 24/24 �شاعة 
ت�شع  كما  االأ�شبوع  مدار  على 
االأرقام  حتت ت�رضف املواطنني 
اخل�رضاء املجانية للتبليغ عن اي 

جرمية )15-48 /104/17(.
حمادة العربي 

اأمن دائرة تيميمون باأدرار 

توقيف �صخ�ص بحوزته 299 
قر�صا مهلو�صا

اأمن اأدرار  

توقيف مرتكبي ال�صرقة من 
داخل مركبة 

يف اإطار حماربة اجلرمية واحلفا
ظ على اأمن و�شالمة املواطنني 
بوالية اأدرار، �شجلت امل�شلحة ال
والئية لل�رضطة الق�شائية باأمن ول
دي�شمرب م اية اأدرار خالل �شهر 
ن �شنة 2019 جمموعة من الق�س
ت�شجيل17ق�شية خ ايا متثلت يف 
ا�شة باجلنايات واجلنح املا�شة 
22 �شخ �شخا�س تورط فيها  باالأ
�س حلت منها 16 ق�شية، كما �س
جلت نف�س امل�شلحة 38 ق�شية خ
ا�شة باجلنايات واجلنح املا�شة ب
املمتلكات تورط فيها 32 �شخ�س 
جميعها، يف ال�شياق ذاته مت  حلت 
ت�شجيل 09 ق�شايا خا�شة باجلنايا

ت واجلنح �شد ال�شيء العمومي ت
ورط فيها 09 اأ�شخا�س حلت جمي
عها وفيما يخ�س اجلرائم االقت�س
ادية واملالية مت ت�شجيل09 ق�شا
يا حيث تورط فيها11 �شخ�س حل
ت جميعها. كما �شجلت فرقة مك
افحة املخدرات التابعة لنف�س ال
09 ق�شايا خا�شة باملخ م�شلحة 
درات واملوؤثرات العقلية تورط ف
يها15�شخ�س حلت جميعها، مت ع
كمية من املخدرا ىل اإثرها حجز 
ت تقدر بـ 1.363 كلغ من راتينج ا
اىل 36 قر�س من  باالإ�شافة  لقنب 

املوؤثرات العقلية.
حمادة العربي

تتعلق باجلنايات واجلنح �سد الأ�سخا�س 
واملمتلكات ومكافحة املخدرات 

اأمن اأدرار يعالج 80 ق�صية خالل 
دي�صمرب املن�صرم 

جناة ،ح 

املبذولة  املجهودات  اإطار  يف 
ال�رضطة  قوات  طرف  من 
حماربة  يف  اأدرار  والية  باأمن 
اجلرمية واحلفاظ على �شالمة 
متكنت  وممتلكاتهم  املواطنني 
فرقة ال�رضطة الق�شائية التابعة 
باأمن  الثاين  احل�رضي  لالأمن 
والية اأدرار من و�شع حد لثالثة 
اأعمارهم  ترتاوح  جمرمني 
مابني23 و39 �شنة كانوا ميتهنون 
املركبات  داخل  من  ال�رضقة 

على م�شتوى مدينة اأدرار.
تاريخ:  اإىل  تعود  الق�شية  وقائع 
على  2019/12/07 وبناءا 
اأحد  بها  تقدم  ر�شمية  �شكوى 
تعر�شه  مفادها  املواطنني 
مركبته  داخل  من  لل�رضقة 
والتي  جمهولني  طرف  من 

اإ�شتهدفت )هاتفه النقال و�شرتة 
مبلغ  اىل  باالإ�شافة  �شتوية 
قوت  قدره 20.000دج(،  مايل 
ال�شكوى  تلقيها  وفور  ال�رضطة 
والتحريات  االأبحاث  كثفت 
التي من خاللها مت التو�شل اىل 
الفاعلني مع و�شع خطة حمكمة 
لتوقيفهم وا�شرتجاع امل�رضوقات 
فور  ل�شاحبها،  وت�شليمها 
التحقيق مت تقدميهم  ا�شتكمال 
م  ما اأ  2019 /12 /30 ريخ  بتا
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد 
امللف  اأحال  اين  اأدرار  حمكمة 
اأين  الفوري  املثول  اأمام جل�شة 
ادين كل منهم بعام حب�س نافدة 
مع عدم االيداع مع غرامة مالية 

تقدر ب 30.000 دج.
حمادة العربي 
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�أن  �هلل  حزب  يف  �لقائد  ويعتقد 
قبل  للخيانة  تعر�ض  �سليماين 
�أن �سليماين  �غتياله، م�سيفا: »يبدو 
منذ  كثب  عن  للمر�قبة  يخ�سع  كان 
�للحظة �لتي و�سل فيها �إىل دم�سق 
قادما من طهر�ن �خلمي�ض �ملا�سي 
حلظة  وحتى  جانفي،  من  �لثاين 
�جلمعة  فجر  بغد�د،  يف  �غتياله 

�ملا�سي«.
و�أ�سار �مل�سدر �إىل �أن �سليماين و�سل 
�خلمي�ض  �سباح  دم�سق،  مطار  �إىل 
يف  �أحد�  يلتِق  مل  و�أنه  �ملا�سي، 
�نتقل  بل  �أبد�،  �ل�سورية  �لعا�سمة 
مبا�رشة من �لطائرة �إىل �سيارة �أقلته 
�إىل �لعا�سمة �للبنانية بريوت، حيث 
�لتقى هناك بالأمني �لعام حلزب �هلل 
�لتطور�ت  وتباحثا  �هلل،  ن�رش  ح�سن 
�لأخرية يف �لعر�ق بعد �لغارة �جلوية 
كتائب حزب  مو�قع  �لأمريكية على 

�هلل �لعر�قي.
بن�رش  لقائه  من  �سليماين  وهدف 
بني  �لقائمة  �مل�ساكل  »حل  �إىل  �هلل 
تدعمها  �لتي  �مل�سلحة  �لف�سائل 
يف  و�مل�ساعدة  باملنطقة،  �إير�ن 
جتهيزها  يتم  كي  عملها  تن�سيق 
�لوليات  مع  حمتملة  مو�جهة  لأي 
ي�ستغرق  »مل  م�سيفا  �ملتحدة«، 
�للقاء �أكرث من بع�ض �ساعات ليعود 
حتت  لدم�سق  �أدر�جه  �سليماين 

�حتياطات �أمنية م�سددة«.
وك�سف �مل�سدر باأن »�سليماين و�سل 
منت  على  ركب  دم�سق  مطار  �إىل 
رحلتها  يف  �ل�سام«  »�أجنحة  طائرة 
�ملتجهة �إىل بغد�د، وذلك من �سمن 
�لركاب �لعاديني، م�سري� �إىل �أنه »كان 
�أن تنطلق يف  من �ملفرت�ض للرحلة 
م�ساء،  و�لثلث  �لثامنة  �ل�ساعة  متام 
حتى  جمهول  ل�سبب  تاأخرت  لكنها 

وذلك  و�لن�سف،  �لعا�رشة  �ل�ساعة 
ل�رشكة  �لعامة  �لبيانات  بح�سب 

�لطري�ن«.
و�أ�سار �إىل �أن �أبو مهدي �ملهند�ض، 
�ل�سعبي  �حل�سد  قو�ت  قائد  نائب 
�ملوجود  �لع�سكرية  �سبه  �لعر�قية 
يف بغد�د، تلقى �أنباء يف �لوقت ذ�ته 
باأن �سليماين قد يهبط  تقريبا تفيد 
ومل  قريبا،  �لعر�قية  �لأر��سي  يف 
تت�سمن �ملعلومات �سوى ��سم �رشكة 

�لطري�ن وموعد �لو�سول.
ب�سكل  �ملهند�ض،  و��ستدعى 
م�ساعده  ر�سا  حممد  ��سطر�ري، 
ت�رشيفات  عن  و�مل�سوؤول  �ملقرب 
و�أمره  �ملطار،  يف  �ل�سعبي  �حل�سد 
�ملطار  بو�بة  �إىل  �ل�سيارة  بقيادة 

و�ل�ستعد�د لو�سول �سيف مهم.

الو�صول لبغداد حتى 
الغتيال

�أن  �إىل  �آي«  �إي�ست  »ميدل  وي�سري 
لتد�بري  �لدويل يخ�سع  بغد�د  مطار 
�أمنية م�سددة منذ عام 2003، وتدير 
�أ�ض”   4 “جي  �رشكة  د�خله  �لأمن 
�إ�رش�ف  حتت  �لربيطانية،   )G4S(
�لقومي  و�لأمن  �ملخابر�ت  �أجهزة 
�لعر�قية، يف حني �أن قو�ت مكافحة 
�لإرهاب �لعر�قية هي �مل�سوؤولة عن 
تاأمني حميط �ملطار وجماله �جلوي 
مع  بالتعاون  �إليه  �ملوؤدية  و�لطرق 

�لوليات �ملتحدة.
تلزم  �لأمنية  »�لتد�بري  �أن  و�أ�ساف 
عرب  باملرور  �لعاديني  �لركاب 
على  منت�رشة  عدة  �أمنية  حو�جز 
دخولهم  �أثناء  كلم   10 بطول  طريق 
وخروجهم، وميتد من ميد�ن عبا�ض 
�آخر نقطة ميكن  بن فرنا�ض وحتى 
حيث  بلوغها،  �ل�سخ�سية  لل�سيار�ت 

تقع �سالت �ملغادرة«.
»�ل�سخ�سيات  �أن  �إىل  ونوه 

�لدبلوما�سية و�خلا�سة �لتي تر�فقها 
ممر  من  بالعبور  لها  ي�سمح  حا�سية 
يتطلب  ل  و�لذي  �لزو�ر،  كبار 
بهوية  �لأمني  �حلاجز  �إعالم  �سوى 
�ل�سيارة،  وتفا�سيل  �مل�سافرين 
ت�سل  معلومات  »�أي  باأن  م�سيفا 
جتري  �لأمني  �حلاجز  ذلك  �إىل 
م�ساركتها على �لفور مع �أمن �ملطار 
و�لأمن �لقومي و�ملخابر�ت و�رشكة 

»جي 4 �أ�ض« �لربيطانية«.
مهدي  »�أبو  فاإن  �ملوقع  وبح�سب 
�أمنية  �حتياطات  �تخذ  �ملهند�ض 
م�سددة قبل لقاء �سليماين، لكنه على 
�أن  تامة  در�ية  يكن على  �لأغلب مل 
�سنو�ت،  طو�ل  تتبعوه  �لأمريكيني 
و�أنه مل يكن يخفى على �أحد �أنه مل 
�سوى  �ل�سيارة  يف  ر�سا  برفقة  يكن 

�ملهند�ض«.
للمهند�ض  مقربني  قادة  عن  ونقل 
�إنه »كان من �ملعروف جيد�  قولهم 
�ل�سعبي  �حل�سد  قائد  �أن  �أي�سا 
غري  �ملطار  يف  �أحد�  ي�ستقبل  مل 
�سليماين«و�أ�ساف �لتقرير �أن م�سدر� 
�آخر  على  �طالع  على  �أمريكيا 

�لأمريكيني  بتلقي  �رشح  �لتطور�ت 
معلومات تفيد باأن �سليماين كان يف 
�ملهند�ض  و�أن  بغد�د،  �إىل  طريقه 
و�أنه  �ملطار،  يف  �سي�ستقبله  كان 
�ملنطقة  منزله يف  �إىل  �سي�سطحبه 

�خل�رش�ء �ملح�سنة جيد�.
م�سوؤولني  ثالثة  �أن  �ملوقع  و�أ�ساف 
قادة  من  و�لعديد  عر�قيني  �أمنيني 
�خلطة  هذه  �أكدو�  �ل�سعبي  �حل�سد 
�لثانية  �ل�ساعة  �لطائرة  هبطت 
�لليل  منت�سف  بعد  و�لن�سف  ع�رش 
للمعلومات  وفقا  بغد�د،  بتوقيت 
�أجنحة  �رشكة  توفرها  �لتي  �لعامة 
�ملوقع  ذكر  كما  للطري�ن،  �ل�سام 
�لتقرير،  وبح�سب  �لربيطاين، 
عدم  على  حر�ض  »�ملهند�ض  فاإن 
�لثنني،  ومر�فقيه  �سليماين  ترك 
بل  �لنتظار،  يف  �سهره،  و�أحدهما 
على  له  �ملر�فق  و�لوفد  حر�ض 
تعر�سه  وعدم  �رشيعا  �لنطالق 
لالنك�ساف، يف حني تعامل م�سوؤولو 
�ل�سفر  وثائق  مع  �لوطني  �لأمن 
وتولو�  ب�سليماين ومر�فقيه  �خلا�سة 

�أمر �حلقائب«.

يعترب  »�ملهند�ض  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�سديق �سليماين و�أقدم حلفائه، و�أنه 
ر�فقه بعد حفل ��ستقبال �سغري مع 
�سيارتني كانتا جمهزتني ل�سطحابه 
�ملنطقة  يف  �ملهند�ض  منزل  �إىل 
طائرة  �أن  ببغد�د«غري  �خل�رش�ء 
�أمريكية م�سرية كانت حتلق وت�ستعد 
دقائق  �سوى  هي  وما  لق�سفهما، 
معدودة حتى لقي �لرجالن حتفهما 
�حلافلة  �أن  و�أ�ساف  �لغارة  يف 
»هيوند�ي  طر�ز  من  �ل�سغرية 
»تويوتا  من  و�ل�سيارة  �ستاركز« 
كثري�  �بتعدتا  قد  تكونا  مل  �أفالون« 
�لثالثة  �لنفجار�ت  تهز  �أن  قبل 
�لعر�قية  للعا�سمة  �لغربية  �حلدود 

بغد�د.
باأن  �أولية  �أمنية  حتقيقات  و�أفادت 
قد  كانت  موجهة  �سو�ريخ  ثالثة 
��ستهدفت �ل�سيارتني، وقد ��ستهدف 
»هيوند�ي  حافلة  �لأول  �ل�ساروخ 
�لتي كانت بعيدة  �ل�سغرية  �ستاركز« 
�لعربة  عن  مرت�   120 �أو   100 نحو 
�ساروخ  �أخطاأ  حني  يف  �لأخرى، 
حاولت  �لتي  �لـ«تويوتا«،  �سيارة  ثان 
لكن  �حلدث،  عن  بعيد�  �لإ�رش�ع 

�ساروخا ثالثا ق�سفها.
�لعر�قية  �ل�سلطات  و��ستغرقت 
هوية  لتحديد  عديدة  �ساعات 
بع�سهم  تعر�ض  �لذين  �ل�سحايا 
للحرق متاما، بيد �أن �ملوقع ين�سب 
كان  �إنه  �لقول  �أمنيني  �إىل م�سوؤولني 
�سليماين،  هوية  حتديد  �ل�سهل  من 
وذلك من �خلامت �ملميز �لكبري ذي 
كان  �لذي  �لغامق  �لأحمر  �حلجر 

ي�سعه يف يده �لي�رشى.

تدابري اأمنية

�سليماين  �أن  �إىل  �لتقرير  وي�سري 
قائمة  على  كانا  و�ملهند�ض 
�ملتحدة  للوليات  �ملطلوبني 

يتجنبان  كانا  و�أنهما  �سنو�ت،  منذ 
��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة، و�أنهما 
وكان  م�سددة  �أمنية  بتد�بري  �لتزما 
ميكنهم  �لذين  �لأ�سخا�ض  عدد 
�لقائدين  هذين  �إىل  �لو�سول 
يبذلن  كانا  و�أنهما  جد�،  حمدود� 
�لتنقل  �أثناء  للتخفي  كبرية  جهود� 
�ملهند�ض  من  مقرب  قائد  وقال 
لـ«ميدل �إي�ست �آي«، ر�ف�سا �لك�سف 
عن هويته، �إن »هذه هي تد�بريهما 
�لأمنية �ملثالية، فقد كانا ي�سافر�ن 
م�سبق  تاريخ  حتديد  دون  د�ئما 
وبدون �لإعالن عن وجهتهما، وكانا 
عادية،  طري�ن  خطوط  ي�ستخدمان 
�لر�سمية  �لقنو�ت  عرب  مير�ن  ول 
جو�ز�ت  ختم  �أجل  من  �ملعتادة 

�سفرهما يف �ملطار�ت.
ي�ستخدمان  ل  كانا  �أنهما  و�أ�ساف 
يتنقالن  و�أنهما  ذكية،  هو�تف 
ب�سيار�ت عادية مع �أقل عدد ممكن 
من �لنا�ض، وكان من �ل�سعب تعقبهما 
�إجمال، لكن مطاري دم�سق وبغد�د 
�ل�ستخبار�تية  بامل�سادر  يعجان 
وقعا  ولهذ�  لأمريكا،  �ملو�لية 
�إىل  �لتقرير  ون�سب  �مل�سيدة  يف 
على  مطلعني  عر�قيني  م�سوؤولني 
»كان  �إنه  �لقول  �سليماين  حتركات 
�إىل  عدة  دخول  نقاط  ي�ستخدم 

�لعر�ق«.
�أن »�سليماين كان يف بع�ض  و�أ�ساف 
بغد�د  مطار  يف  يهبط  �لأحيان 
�لدويل، كما حدث �جلمعة، و�أنه كان 
�لنجف،  ي�سلي يف  �أخرى  �أحيان  يف 
�حلدودي  �ملنذرية  معرب  يجتاز  �أو 
�إىل حمافظة دياىل قادما من �إير�ن 
على بعد 120 كلم �رشق بغد�د«و�أ�سار 
�لتقرير �إىل �أن �سليماين بد�أ موؤخر� 
ب�سكل متز�يد بالهبوط بالطائرة يف 
�لعر�ق،  �سمال  كرد�ستان  منطقة 
وذلك قبل �أن يرحتل بال�سيارة جنوبا 

�إىل بغد�د

 ك�صف موقع »ميدل اإي�صت اآي« الربيطاين عن تفا�صيل تعقب اآخر حتركات، قائد فيلق القد�س، قا�صم �صليماين، والتي اأدت اإىل اغتياله بغارات اأمريكية 
قرب املطار الدويل بالعا�صمة العراقية بغداد.

موقع »ميدل اإي�صت اآي« الربيطاين

م.�س/وكالت

تفا�سيل عن تعقب �آخر حتركات �سليماين

جرنال اإ�صرائيلي يك�صف

هكذ� تفعل »�إ�سر�ئيل« ملنع تعاظم قوة �ملقاومة يف غزة
قال �جلرن�ل �إ�رش�ئيلي هاآرت�سي هاليفي 
غزة  لتحويل  �سحريا  حال  ميلك  ل  �إنه 
ظل  يف  لـ«�إ�رش�ئيل«،  �آمنة  منطقة  �إىل 
�لعام-  �لأمن  جهاز  رئي�ض  حتذير�ت 
�ل�ساباك من ن�سوء حزب �هلل 2 يف قطاع 
�لتعامل  بكيفية  يتعلق  �ل�سوؤ�ل  غزة، 
تقيد  ل  �جلارية  »و�لتفاهمات  معها، 
من  للحد  �لكثري  نعمل  نحن  حركتنا، 
تعاظم »حما�ض«، وهذ� عمل يحمل معه 
خماطر جمة، و�أنا �أنظر للملعب ب�سورة 

�إجمالية«.
وزعم هاليفي قائد �ملنطقة �جلنوبية يف 
جي�ض �لحتالل �لإ�رش�ئيلي يف حو�ر مع 
�سحيفة »يديعوت �أحرونوت« �لعربية �أن 
»�إ�رش�ئيل قوية يف ��ستخبار�تها، وتقوم 
مبا هو مطلوب منها، ول �أحد مينعنا من 
تعاظم  ��ستمر�ر  دون  �حليلولة  حماولة 
يف  وقت،  �أي  يف  و�سنهاجمها  حما�ض، 

لن  �أيدينا  �لأر�ض،  وحتت  و�لرب  �لبحر 
�لإ�رش�ئيلي  و�جلمهور  مكبلة،  تكون 
�ملعركة  لطبيعة  و�عيا  يكون  �أن  يجب 
�أو  لبنان  �ل�سمال مع  �سو�ء يف  �لقادمة، 
�جلنوب مع غزة، باأننا �سن�سهد �أو�ساعا 

وظروفا مل نعهدها من قبل«.
�إجنازها  �جلاري  �لتهدئة  »�أن  و�أكد 
قر�ر�  تعترب  حما�ض  مع  غزة  قطاع  يف 
لأن  �لإ�رش�ئيلية،  للحكومة  �سحيحا 
هناك فر�سة �سانحة لتح�سني �لظروف 
تكون  لن  لكن  �لقطاع،  يف  �ملعي�سية 
�لأ�رشى  �إعادة  دون  و��سعة  ت�سوية 
ولذلك  �لإ�رش�ئيليني،  و�ملفقودين 
نحو  قدما  �مل�سي  �حلكومة  قررت 
�سديد،  بحذر  »حما�ض«  مع  �لتهدئة 

معتقد�ً �أنه قر�ر �سحيح«.
و�أ�ساف �أن هناك فر�سة لإر�سال ر�سالة 
وتريد  م�ستعدة،  »�إ�رش�ئيل«  باأن  للعامل 

�أف�سل  غزة  قطاع  يف  �لو�سع  يكون  �ن 
ميار�ض  بحيث  �ليوم،  عليه  هو  مما 
�ملنظمات  على  تاأثريهم  �لفل�سطينيون 
�لعنف  معدلت  لتخفي�ض  �لع�سكرية 

و�ملو�جهات �مل�سلحة.
تذكر  مبكان  �لأهمية  من  �أنه  و�أو�سح 
و�ملفقودين  �لأ�رشى  مو�سوع  د�ئما 
نذهب  لن  غزة،  يف  �لإ�رش�ئيليني 
لت�سوية كاملة مع »حما�ض« دون ت�سوية 
يجريان  و�حلكومة  �جلي�ض  ق�سيتهم، 
نقا�سات معمقة ومبا�رشة مع عائالتهم، 
باإعادة دفنهم يف  �أخالقي  لدينا و�جب 

»�إ�رش�ئيل«.
و�أ�سار �إىل �أن �جلي�ض يدر�ض �لتاأثري�ت 
�لقانونية  �جلهات  من  �ملتوقعة 
�سلوكنا  على  �لدولية  و�لق�سائية 
معار�سة  هناك  غزة،  يف  �لع�سكري 
�جلنائية  �ملحكمة  لتدخالت  قوية 

غزة،  يف  بعملياتنا  يتعلق  فيما  �لدولية 
هذ� مو�سوع يثري نقا�سات و�نق�سامات 
لأننا  حقيقيا،  حتديا  ونعتربه  و��سحة، 
�لأماكن  �أحد  وهي  غزة،  يف  نحارب 
�لأكرث �زدحاما يف �لعامل، ونو�جه عدو� 
كما ح�سل يف  �ل�سكان،  بني  من  يقاتلنا 
نوفمرب  يف  �لأ�سود«  »�حلز�م  »عملية 
يف  �لقتال  نخو�ض  حني  »�أننا  و�أ�ساف 
�جلبهة  ند�فع عن  �أن  فاإن مهمتنا  غزة 
�ل�سو�ريخ  من  �لإ�رش�ئيلية  �لد�خلية 
كيف  �أقرر  وحينها  عليها،  ت�سقط  �لتي 
دون  من  م�سرية  طائر�ت  �أر�سل  ومتى 
طيار تعرف �أين تلقي قنابلها �ل�سغرية، 
�أو �أن �أجنح با�ستهد�ف مطلقي �لقذ�ئف 
�ل�ساروخية، لدي و�جب ببذل كل جهد 
�لإ�رش�ئيلية،  �لد�خلية  �جلبهة  حلماية 
غزة،  يف  يعمل  كيف  �لعدو  ومر�قبة 

وكيف يتحرك«.

غزة  غالف  م�ستوطني  �أن  و�أو�سح 
مما  �أف�سل  حياة  يعي�سو�  باأن  جديرون 
�للحظات  يف  خا�سة  �ليوم،  عليه  هي 
�لإنذ�ر  �سافر�ت  فيها  تزد�د  �لتي 
�لقادمة  �ل�سو�ريخ  �إطالق  من  حتذير� 
ل  �لفل�سطينيون  �مل�سلحون  غزة،  من 
ي�ستهدفون فقط �إيقاع خ�سائر مادية يف 

�لإ�رش�ئيليني، و�إمنا �لإيذ�ء �لنف�سي.
�أننا حني ننظر لالأحد�ث �ملقبلة  و�أكد 
عملية  فاإن  �جلديد  �لعام  يف  �أمامنا 
»�حلز�م �لأ�سود« ميكن �عتبارها ر�سالة 
هامة، لأننا مل ن�ستخدم كل ما لدينا من 
قدر�ت و�إمكانيات قتالية، ومع ذلك فقد 
�أ�سفرت �لعملية عن ظروف �أف�سل، لكن 
غزة بيئة غري م�ستقرة، ودوري �أن �أعد 
�لقو�ت لتكون يف حالة جاهزية د�ئمة، 
نحن مطالبون باأن نكون م�ستعدين لأي 

�سيناريو يف 2020.

�سليماين،  قا�سم  لغتيال  بالن�سبة 
»هاليفي«  قال  غزة،  على  وتاأثريه 
ومن  بعد،  عن  للمو�سوع  ننظر  »�إننا 
عن  بعيد�  ح�سل  �لغتيال  �أن  �جليد 
�لغتيال  لهذ�  �لنظر  يجب  »�إ�رش�ئيل«، 
بني  �لد�ئرة  �ملعركة  �أنه جزء من  على 
�لوليات �ملتحدة و�إير�ن على �لأر��سي 
�لعر�قية، هذ� �لأمر �سيرتك تاأثريه على 
متابعته  علينا  ويجب  �لإ�رش�ئيليني، 
�ملركزية  �لق�سة  ل�سنا  لكننا  قرب،  عن 
بالذ�ت، ومع ذلك فاإن  يف هذ� �حلدث 

�لأ�سابيع �لقادمة �ستكون موؤثرة جد�«.
تنظيمات  جملة  هناك  �أن  و�أو�سح 
فل�سطينية يف غزة عملت مع �سليماين، 
ونحن نر�قب �لو�سع هناك، وم�ستعدون 
�أن  دون  تطور،  �أي  على  بقوة  للرد 

ن�سخ�ض �سيئا ما باديا يف �لأفق.

دويل
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اآليات خمتلفة:

هل تطلق قمة »بو« مرحلة جديدة للحرب �ضد 
»داع�ش« بال�ضاحل؟

اجته تنظيم »داع�ش« يف ال�سحراء الكربى، الذي يقوده اأبوالوليد ال�سحراوي، اإىل تو�سيع نطاق ن�ساطه يف مناطق خمتلفة داخل دول منطقة ال�ساحل 
وال�سحراء، خا�سة النيجر، على نحو بدا جليًا يف الهجوم الإرهابي الأخري الذي ا�ستهدف جمموعة من اجلنود النيجريني يف 26 دي�سمرب 2019، من 

خالل كمني ن�سبه لهم عنا�سر التنظيم يف منطقة تيالبريي الواقعة يف املثلث احلدودي بني كل من النيجر ومايل وبوركينافا�سو، خالل انتقالهم 
ر لالنتخابات الرئا�سية التي �ست�سهدها البالد يف دي�سمرب 2020، مما اأ�سفر عن مقتل 14 جنديًا، منهم 7 من اأفراد احلر�ش الوطني و7  �سِّ حلماية بعثة تحُ

من قوات الدرك، ب�سكل يطرح ت�ساوؤلت عديدة حول اأهم الدللت التي يطرحها هذا الهجوم، ل�سيما واأنه وقع يف املنطقة نف�سها التي �سبق اأن �سهدت 
يف اأكتوبر 2017 مقتل ثالثة جنود من القوات اخلا�سة الأمريكية يف كمني ن�سبه لهم التنظيم اأي�سًا.

 مركز امل�ستقبل لالأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة

تطورات مرتابطة:

وقع �لهجوم �لأخري بعد نحو �أ�سبوعني 
نيجرياً يف عملية  من مقتل 71 جندياً 
وهى  عنها،  م�سئوليته  »د�ع�ش«  �أعلن 
لها  يتعر�ش  �لأرو�ح  يف  خ�سارة  �أكرب 
�لبالد  ��ستقالل  منذ  �لنيجر  جي�ش 
�لرغم  على  وذلك  عاماً،   59 قبل 
حتجيم  بهدف  �ملبذولة  �جلهود  من 
قبل  من  �لإرهابية  �لتنظيمات  ن�ساط 
�لقو�ت �ملحلية و�لفرن�سية، �لتي �أعلن 
فريدريك  �لعقيد  با�سمها  �ملتحدث 
�لفرن�سية  �ملروحيات  �أن  باربري 
متكنت، خالل هجوم نفذته يف منطقة 
ميناكا )�رشق مايل( يف 14 و15 دي�سمرب 
�لفائت، من ��ستهد�ف 10 عنا�رش من 
�ل�رشبات  �إطار  يف  »د�ع�ش«،  تنظيم 
�لقو�ت  تلك  توجهها  �لتي  �ل�ستباقية 
�أجل  من  �لتنظيم  وكو�در  لقو�عد 
من  مزيد  تنفيذ  على  قدرته  تقلي�ش 
�لإقليمية  �مل�سالح  وتهديد  �لعمليات 

و�لفرن�سية.
ي�سعى عرب  �لتنظيم  �أن  يبدو  هنا،  من 
�لهجوم �جلديد �إىل تاأكيد قدرته على 
�ل�رشبات  تلك  رغم  ن�ساطه  مو��سلة 
�لهجوم  هذ�  �أن  ل�سيما  �ل�ستباقية، 
�أ�سابيع  ثالثة  من  �أقل  قبل  تنفيذه  مت 
فقط من �لقمة �لتي ت�ستعد مدينة بو 
يف جنوب غربى فرن�سا ل�ست�سافتها، 
م�ستقبل  2020، ملناق�سة  يناير   13 يف 
�لوجود �لع�سكري �لفرن�سي، و�مل�سار�ت 
يف  �لإرهاب  على  للحرب  �ملحتملة 
يف  ي�سارك  و�سوف  �ل�ساحل.  منطقة 
تلك �لقمة �إىل جانب �لرئي�ش �لفرن�سي 

�إميانويل ماكرون روؤ�ساء مايل �إبر�هيم 
مارك  روك  وبوركينافا�سو  كيتا  بوبكر 
حممدو  و�لنيجر  كابوريه  كري�ستيان 
�إتنو  ديبي  �إدري�ش  وت�ساد  �إي�سوفو 
�لغزو�ين.  �سيخ  ولد  وموريتانيا حممد 
كما دعت باري�ش كاًل من �لأمني �لعام 
غوتريي�ش  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم 
�لإفريقي  �لحتاد  مفو�سية  ورئي�ش 
مو�سى فكي ورئي�ش �ملجل�ش �لأوروبي 
�سارل مي�سال ونائب رئي�ش �ملفو�سية 
لل�سئون  �لأعلى  و�ملمثل  �لأوروبية 

�خلارجية يو�سيب بوريل.
�أن  �ل�سياق،  هذ�  يف  بالذكر  و�جلدير 
هذه �لقمة كان من �ملزمع عقدها يف 
دي�سمرب �لفائت، �إل �أنه مت تاأجيلها �إىل 
13 يناير �جلاري بعد �لهجوم �لإرهابي 
�لذي �أدى �إىل مقتل 71 جندياً نيجرياً.

دللت عديدة:

�لذي  �لأخري  �لإرهابي  �لهجوم  يطرح 
يتمثل  عديدة،  دللت  »د�ع�ش«  نفذه 

�أبرزها يف:
�لكمائن:  تكتيك  �إىل  1-�ل�ستناد 
تعتمد معظم �لهجمات �لإرهابية �لتي 
و�جلي�ش  �ل�رشطة  قو�ت  ت�ستهدف 
و�ل�سحر�ء  �ل�ساحل  منطقة  دول  يف 
ب�سكل عام وفى �لنيجر ب�سكل خا�ش، 
خالل  من  �سو�ء  �لكمائن،  ن�سب  على 
تنفيذ هجمات  �أو عرب  زرع متفجر�ت 
�لهجوم  مثل  �لطرق،  على  مباغتة 
�لد�خلية  وز�رة  ذكرت  حيث  �لأخري، 
حول  �لر�سمي  بيانها  يف  �لنيجرية، 
�لهجوم، �أن »�لقافلة �لع�سكرية و�لأمنية 
�لهجوم  منفذي  و�أن  كمني،  يف  وقعت 
�لثقيلة  بالأ�سلحة  مدججني  كانو� 
مو�جهات  يف  ودخلو�  و�ملتو�سطة، 

و�لدرك  �حلر�ش  عنا�رش  مع  مبا�رشة 
�إر�سالهم حلماية جمموعات  �لذين مت 
)�أبال(،  �لناخبني يف مديرية  تعمل مع 
ي�سري  ما  وهو  �لنيجر«،  غربى  جنوب 
م�سبقة  ر�سد  عمليات  وجود  �ىل 
و�ل�رشطة  �جلي�ش  عنا�رش  لتحركات 
يف تلك �ملناطق، مبا يعني �أن �لتنظيم 
لديه �لقدرة على �لو�سول �إىل معلومات 
متكنه  �حلالية  �لفرتة  يف  دقيقة  �أمنية 
من  �لنوعية  تلك  وتنفيذ  تخطيط  من 

�لعمليات �لإرهابية.
�لأمنية:  �لإجر�ء�ت  تاأثري  تر�جع   -2
�ملتتالية،  �لرهابية  �لهجمات  �ألقت 
�لتي  �أو  »د�ع�ش«  نفذها  �لتي  �سو�ء 
�أعلنت بع�ش �ملجموعات »�لقاعدية« 
تر�جع  على  �ل�سوء  عنها،  م�سئوليتها 
تاأثري �لإجر�ء�ت �لأمنية �لتي تتخذها 
�لأمناط  مع  للتعامل  �ل�سلطات 
�جلديدة وغري �لتقليدية من �لعمليات 
يف  تف�سريه  ميكن  ما  وهو  �لإرهابية، 
نق�ش  مثل  عديدة  �عتبار�ت  �سوء 
كان  وقد  �لت�سليح.  ونوعية  �لتدريب 
�ل�ساحل  دول  دفع  يف  �سبباً  ذلك 
ع�سكرية  قوة  ت�سكيل  �إىل  �خلم�ش 
م�سرتكة قبل �سنو�ت، ملو�جهة خطر 
تز�ل  ما  �لقوة  هذه  ولكن  �لإرهاب، 
ما  وهو  عديدة،  م�سكالت  من  تعاين 
جعلها تعتمد ب�سكل �أكرب على �لوجود 
�لع�سكري �لفرن�سي يف تلك �ملنطقة.

»د�ع�سية«  ن�سخ  تبلور  بد�ية   -3
�لهجومني  �أن  لفتاً  كان  م�ستقلة: 
د�خل  »د�ع�ش«  لتنظيم  �لكبريين 
من  �سهرين  قر�بة  بعد  وقعا  �لنيجر 

�أبوبكر  �ل�سابق  �لتنظيم  زعيم  مقتل 
عدم  من  �لرغم  وعلى  �لبغد�دي، 
لزعيم  �ل�سحر�وي  �لوليد  �أبو  مبايعة 
�لتنظيم �جلديد �أبو�إبر�هيم �لها�سمي 
�لفرع  يعد  تنظيمه  �أن  �إل  �لقر�سي، 
د من هجماته خالل  �لوحيد �لذي �سَعّ
تف�سريه  ميكن  ما  وهو  �لفرتة،  تلك 
تعزيز  �أولهما،  �عتبارين:  �سوء  يف 
�لنفوذ يف منطقة �ل�ساحل �لإفريقي. 
خريطة  ت�سدر  حماولة  وثانيهما، 
�لتنظيمات »�لد�ع�سية«، يف ظل وجود 
�لرئي�سي  �لتنظيم  بني  �نق�سامات 
و�لفروع، على نحو يزيد من �حتمالت 

�جتاه بع�سها �إىل �ل�ستقالل عنه.
�إقليمية  روؤية  وجود  عدم   -4
�لعمليات  ��ستمر�ر  ي�سري  للمو�جهة: 
�لإرهابية يف �ملنطقة �إىل �أن م�ستوى 
يتو�فق  ل  دولها  بني  �لأمني  �لتن�سيق 
مع �ملعطيات �جلديدة �لتي تفر�سها 

تلك  تتمكن  مل  حيث  �لعمليات،  تلك 
روؤية  تبني  على  �لتفاق  من  �لدول 
�لتنظيمات  مع  �لتعامل  جتاه  �إقليمية 
ميكن  �لتي  و�لآليات  �لإرهابية 
قدرتها  تقلي�ش  يف  �إليها  �ل�ستناد 
وتهديد  عملياتها  نطاق  تو�سيع  على 
�ل�ستقر�ر  من  حالة  لفر�ش  جهودها 

�لأمني يف �ملنطقة.
�لتي  �لقمة  تكت�سب  رمبا  هنا،  ومن 
جانفي   13 يف  فرن�سا،  يف  �ستعقد 
�جلاري، �أهمية وزخماَ خا�ساً باعتبار 
جديدة  ملرحلة  بد�ية  متثل  قد  �أنها 
�ملعنية  �لدول  فيها  ت�سعى  �سوف 
تلك  يف  �لإرهاب  �سد  باحلرب 
�ملنطقة �إىل تو�سيع نطاق �لتفاهمات 
�أجل  من  �إليها،  تتو�سل  �لتي  �لأمنية 
تعزيز قدرتها على �حتو�ء ن�ساط تلك 
�لتنظيمات متهيد�ً لإ�سعافها و�لق�ساء 

عليها يف �لنهاية. 

دويل
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اجللفة
دائرة البريين

بلدية البريين

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س
 جمعية حملية

 12/06  : رقم  القانون  من   18  : املادة  مبقت�ضى 
 12  : ل  املوافق   1433 �ضفر   18  : يف  املوؤرخ 
جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات، مت هذا اليوم : 
بتاأ�ضي�س  الت�رصيح  04 دي�ضمرب 2019 ت�ضليم و�ضل 
الدينية  اجلمعية   : امل�ضماة  املحلية  اجلمعية 

مل�ضجد عقبة بن نافع بالبريين
يراأ�ضها ال�ضيد : جلويل خل�رص 

الكائن مقرها : م�ضجد عقبة بن نافع بالبريين

قرار رقم : 3698/19 املوؤرخ يف 20 نوفمرب 2019 يت�سمن فتح حتقيق عمومي 
لتخزين  م�ستودع  اإن�ساء  مل�سروع  البيئة  على  التاأثري  مدى  درا�سة  حول 

الزيوت لفائدة ال�سيدة بوزياين حبيبة – بلدية الع�سافية 

باإقرتاح من ال�سيد مدير البيئة
يقرر

املادة الأوىل : ي�رصع يف فتح حتقيق عمومي حول درا�ضة مدى التاأثري على 
البيئة مل�رصوع اإن�ضاء م�ضتودع لتخزين الزيوت لفائدة ال�ضيدة بوزياين حبيبة 

– بلدية الع�ضافية 
من  اأيام   10 ملدة  الع�ضافية  بلدية  باإقليم  التحقيق  هذا  يجري   :  02 املادة 

تاريخ تعليق هذا القرار 
املادة 03 : يفو�س ال�ضيد عبدي ر�ضيد  حمافظ حمقق ببلدية االع�ضافية  و 
الع�ضافية حيث  بلدية  ال�ضفة فتح �ضجل على م�ضتوى مقر  يتعني عليه بهذه 

يكون يف متناول املواطنني لإبداء املالحظات حول امل�رصوع 
للم�رصوع يف �ضجل  العمومي  التحقيق  : يكون الطالع على ملف  املادة 04 
العطل  اأيام  ماعدا  لالإدارة  الر�ضمي  التوقيت  ح�ضب  الع�ضافية   بلدية  مبقر 

و الأعياد
املادة 05 : يعلن هذا التحقيق يف جريدتني وطنيتني على الأقل على ح�ضاب 

�ضاحب امل�رصوع كما يعلق هذا القرار يف مقر بلدية الع�ضافية
اأو جمع  التحقيقات  كل  باإجراء  اأي�ضا  يكلف املحافظ املحقق   :  06 املادة 
و   ، للم�رصوع  املحتملة  العواقب  تو�ضيح  اإىل  الرامية  التكميلية  املعلومات 
يحرر تقريرا مف�ضال ي�ضمل كل تفا�ضيل حتقيقاته و ير�ضله اىل ال�ضيد الوايل 

املادة 07 : ي�رصي مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ ام�ضائه 
ال�ضوؤون  و  التنظيم  مدير   ، للولية  العام  الأمني   : ال�ضادة  يكلف   :  08 املادة 
العامة ، مدير البيئة ، رئي�س دائرة �ضيدي خملوف، رئي�س املجل�س ال�ضعبي 
لبلدية الع�ضافية ، و قائد جمموعة الدرك الوطني للولية ، رئي�س اأمن الولية 
القرارات  م�ضنف  يف  ين�رص  الذي  و  القرار  هذا  بتنفيذ  يخ�ضه  فيما  كل   ،

الإدارية للولية  

رقم اجلدول : 02723 /19 
رقم الفهر�س : 03391 /19 
تاريخ احلكم :21 /01 /19

و لهذه الأ�سباب 

حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون الأ�رصة علنيا ابتدائيا 
ح�ضوريا :

01 – يف ال�ضكل : قبول اإعادة ال�ضري يف الدعوى �ضكال 
02- يف املو�ضوع : افراغ احلكم ال�ضادر عن حمكمة احلال بتاريخ 
تقرير خربة  اعتماد   ،  19/2344 الفهر�س  رقم  2019/06/17 حتت 
املحكمة  ال�ضبط  امانة  لدى  املودع  الطبي حني�ضي حممد  اخلبري 
بالنتيجة  و   ،  19/275 الفهر�س  رقم  حتت   2019/07/09 بتاريخ 
احلكم باحلجر على املرجع �ضدها �ضخري كرمية املولودة بتاريخ 
2000/07/06 باجللفة ابنة عمار و �ضاملي فاطنة و تعيني املرجعة 
و   ، �ضوؤونها  تويل  و   ، لرعايتها  �ضلمى فاطنة مقدما عليها  والدتها 
متثيلها اما م جميع الهيئات و الأ�ضخا�س ، و ذلك اىل غاية �ضقوط 
التقدمي ، او �ضدور حكم او امر خمالف مع المر بن�رص هذا احلكم 
، و تعليق ن�ضخة منه بلوح الإعالنات باملحكمة ، و مبقر بلدية �ضكن 
املرجع �ضدها ، و التاأ�ضري به على هام�س عقد ميالدها ، و ذاك 

ب�ضعي من النيابة العامة 
حتميل املرجعة امل�ضاريف الق�ضائية 

ال�ضنة  و  ال�ضهر  و  اليوم  يف  جهرا  به  اأف�ضح  و  احلكم  �ضدر  بذا 
املذكورين اأعاله ، و اأم�ضي اأ�ضل هذا احلكم من طرفنا نحن رئي�س 

و مع اأمني ال�ضبط 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

نحن الأ�ضتاذ : ويرق عبد القادر حم�رص ق�ضائي لدى جمل�س ق�ضاء اجللفة 
م�ضتخلف لالأ�ضتاذ بن حادو حممد املوقع اأدناه 

الكائن مكتبه : �ضارع الأمري عبد القادر 49/146 اجللفة 
الهاتف : 027.92.22.50

حم�سر تبليغ اأمر اأداء عن طريق الن�سر )308 و 412 من ق اإ م اإ (

نحن الأ�ضتاذ : ويرق عبد القادر حم�رص ق�ضائي لدى جمل�س ق�ضاء اجللفة
 MAMI  لفائدة ال�ضيد)ة( : ال�رصكة امل�ضوؤولية املحدودة مامي بركوفارم

PROCOPHARM ممثلة مب�ضريها 
اخلروب  بلدية  اأ  ح�ضة  احلميميم  واد  ال�ضناعية  املنطقة   : مقرها  الكائن 

ق�ضنطينة 
بعد الطالع على املواد 412/308 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بناءا على الأمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة اجللفة حتت رقم 19/937 بتاريخ 
 2019/09/24 :

- بناء على اأمر الن�رص ال�ضادر عن رئي�س حمكمة اجللفة بتاريخ : 2019/12/18 
حتت رقم : 19/1260 

- كلفنا ال�ضيد)ة( : ربوح اأحمد – �ضيديل 
ال�ضاكن )ة( : بنهج جكبوب بلخري 16/150 بلدية دار ال�ضيوخ 

م�ضاريف  فيها  مبا  دج   31.169.565.03  : التايل  املبلغ  للطالب  بدفع 
التنفيذ 

- و نبهناه باأن للمدين حق العرتا�س على اأمر الأداء يف اأجل 15 يوما تبداأ من 
تاريخ التبليغ الر�ضمي بطريقة ال�ضتعجال اأمام القا�ضي الذي اأ�ضدره 

- و اثباتا لذلك بلغنا و تكلفنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رص 
للمخاطب طبقا للقانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ / هيمة العمري 

حم�سر ق�سائي اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة 
)j( جمموعة )حي 200 م�سكن )البازو

رقم 02 ا�سطاوايل
اإعالن عن حم�سر تكليف ن�سر م�سمون بالوفاء

املواد 412 ، 612 ، 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بناء على الأمر بالإذن بن�رص م�ضمون حم�رص تكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 2019/12/09 ، حتت رقم : 19/5369 
لفائدة ال�ضيد / دايل حممد 

ال�ضاكن / �ضارع العربي بوخلفون بلدية حجوط ولية تيبازة 
بتاريخ   ) الجتماعي  )الق�ضم   ، ال�ضادر عن حمكمة حجوط  احلكم  املتمثل يف  التنفيذي  لل�ضند   ،  19/325  : رقم  2019/10/07 حتت  املوؤرخة يف  التنفيذية  ال�ضيغة  مبوجب 

19/06/24 جدول رقم : 19/00575 ، فهر�س رقم : 19/00832 .
نحن الأ�ستاذ /هيمة العمري املح�سر الق�سائي املحلف و املعتمد لدى اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه بالعنوان املدون اأعاله و املوقع اأدناه .

كلفنا / اجلمعية اجلزائرية للطفولة و عائالت ال�ضتقبال املجاين ) AAEFB( مركز امل تامي تيدايف ممثلة يف �ضخ�س مديرها .
الكائن مقرها / ببامل بيت�س ا�ضطاوايل �س ب رقم 32 ولية اجلزائر العا�ضمة 

عن طريق ن�رص م�ضمون حم�رص تكليف بالوفاء باجلريدة الوطنية اليومية وذلك بدفعه املبالغ الأتية مقابل ت�ضليمه و�ضل على الأداء : - بدفع املبالغ التالية مقابل و�ضل عن 
هذا الأداء :  

- مبلغ 282.917.54 دج مقابل قيمة التعوي�س امل�ضتحق له عن عطلة ال�ضنوية لل�ضنوات التي عملها لديها املتمثلة يف : 2007/2006 و 2008/2007 و  2009/2008 و 2010/2009 
و 2011/2010 و 2012/2011 و 2013/2012 و 2014/2013 و2015/2014 و 2016/2015 و 2017/2016 و 2018/2017 

- مبلغ : 141.100.00 دج مقابل م�ضاريف املهام املنجزة و املنفذة من طرفه �ضنة 2010 
- مبلغ : 100.000.00 دج مقابل قيمة اأجوره ال�ضهرية عن عمله ل�ضاحلها خالل الأ�ضهر : جوان و جويلية و اأوت و �ضبتمرب من �ضنة 2017 .

- مبلغ 30.688.00 دج مقابل امل�ضاريف الق�ضائية .
- مبلغ 33.282.33 دج احلق التنا�ضبي 

- مبلغ 6.323.64 دج TVA19 %  )الر�ضم على القيمة امل�ضافة عن احلق التنا�ضبي ( 
- مبلغ 6.798.00 دج الذي ميثل م�ضاريف التنفيذ

 
املجموع : 601.109.51 دج 

و نبهناه )ها( باأن له )ها( مهلة خم�ضة ع�رص )15( يوما للوفاء ت�رصي من تاريخ تبليغه )ها( الر�ضمي لهذا املح�رص و يف حالة عدم المتثال �ضينفذ جربا بكافة الطرق القانونية .
كما نبهناه )ها( باأن اأجال التبليغ الر�ضمي ت�رصي من تاريخ ن�رص م�ضمون التبليغ الر�ضمي باجلريدة اليومية الوطنية و يعترب التبليغ الر�ضمي مبثابة التبليغ ال�ضخ�ضي .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد احلميد

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة ال�سراقة
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

الكائن بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01
ال�سراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد 612 و 613 و  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رص ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�رصاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�سيد)ة( : عي�ضاين عبد الرزاق 
العنوان : حي املحطة الربية زرالدة اجلزائر 

-�سد : �س.ذ.م.م ب�ضت انفرومنزنت �ضي�ضتام تكنيك ممثلة من قبل م�ضريها اأعمر توفيق 
العنوان : مقرها الجتماعي بتجزئة بو�ضاوي 03 جمموعة ملكية رقم 258 ق�ضم 05 بلدية ال�رصاقة اجلزائر    

-مبقت�ضى  ال�ضند التنفيذي املتمثل يف حكم �ضادر عن  حمكمة ال�رصاقة الق�ضم التجاري / البحري  بتاريخ 18/12/17 رقم اجلدول 18/05714 رقم الفهر�س 18/090069  املمهور 
بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2019/07/14
بناءا على حم�رص التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 

حم�رص تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/11/17  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة  
-بناءا على حم�رص تبليغ �ضند تنفيذي املوؤرخ يف  2019/11/17---------------------------------------------------

-بناءا على حم�رص تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/11/17 ---------------------------------------------------
بناءا على و�ضل اإر�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة و�ضل رقم 263 216 77 005 ---------------------------------------------
بناءا على حم�رص تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رص تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2019/11/24----------------- 

بناءا على حم�رص تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رص تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2019/11/25 -----------------
بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء الإذن باإجراء ن�رص م�ضمون التبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية �ضدر عن ال�ضيد 
رئي�س حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 2019/12/25 رقم 19/5664 ، ياأذن بن�رص م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رص تكليف بالوفاء املوؤرخ 2019/11/17 عن طريق ر�ضالة 
بريدية م�ضمنة  لل�ضند التنفيذي املتمثل يف حكم �ضادر عن حمكمة ال�رصاقة الق�ضم التجاري / البحري بتاريخ 18/12/17 رقم اجلدول 18/05714 رقم الفهر�س 18/090069 ، 
املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2019/07/14 ، املت�ضمنة : )) .......اإفراغ احلكم املوؤرخ يف 19 فيفري 2018 فهر�س 18/01592 ال�ضادر عن حمكمة ال�رصاقة الق�ضم 

التجاري / البحري ، و اعتماد اخلربة املنجزة من قبل اخلبري بوحبال نور الدين املودعة لدى اأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ 29 ماي 2018 حتت رقم 18/0611 و بالنتيجة : 
اإلزام املدعى عليها ال�رصكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة امل�ضماة » ب�ضت انفرومنزنت �ضي�ضتام تكنيك ممثلة من قبل م�ضريها اأن تدفع للمدعي يف الرجوع عي�ضاتي عبد الرزاق مبلغ 
10.810.380.00 دج ع�رصة ماليني و ثمانيمائة و ع�رصة الف و ثالثمائة و ثمانون دينار جزائري ، ف�ضال عن تعوي�ضه عن جميع الأ�رصار )1000.000.00 دج ( حتميل املدعي عليها 

املح�سر الق�سائي يف الرجوع امل�ضاريف الق�ضائية مبا فيها م�ضاريف اخلربة .....( يف جريدة يومية وطنية 



بقلم/عبد النا�صر عوين فروانة

"�أحمد  �لأ�سري  يتجاوز  حينما 
�إ�رض�به  يف  يوم  �ملائة  زهر�ن" 
رف�سا  �لطعام  عن  �ملفتوح 
لعتقاله �لإد�ري، فاعلم �أن و�سعه 
بحاجة  و�أنه  خطر،  يف  �ل�سحي 
موقفه  لدعم  �لعمل  من  كثري  �إىل 
لي�س  �لن�سالية.  خطوته  و�إ�سناد 
�أي�سا  �لبحث  و�إمنا  فح�سب،  هذ� 
وخطو�ت  �سغطا  �أكرث  �أدو�ت  عن 
ذ�ت تاأثري �أكرب، على �لحتالل من 
مطلبه  مع  للتجاوب  لدفعه  جانب 
�ملوؤ�س�سات  وعلى  �مل�رضوع، 
�لدولية من جانب �آخر كي تتخلى 
م�سوؤولياتها  وتتحمل  �سمتها  عن 
و�لقانونية  و�لن�سانية  �لأخالقية 
وتتقدم خطوة �إىل �لأمام لالنت�سار 
لق�سيته �لن�سانية. فكانت لنا هذه 
�ملبادرة. فاجتهدنا وبادرنا وكتبنا 

عام  ب�سكل  �لأ�رضى  حلق  دعما 
باللجوء �إىل �لإ�رض�ب عن �لطعام، 
�ملقاومة  �أ�سكال  من  ك�سكل 
�ل�سلمية خلف �لق�سبان، ذود� عن 
كر�متهم ورف�سا ملحاولت �إذللهم 
�لأ�سا�سية.  حقوقهم  ولنتز�ع 
"�أحمد  �لأ�سري  مع  وت�سامنا 
�إ�رض�با  يخو�س  �لذي  زهر�ن" 
 )106( منذ  �لطعام  عن  مفتوحا 
�عتقاله  ل�ستمر�ر  رف�سا  يوما 
مع  وتو��سلت  تهمة.  دون  �لإد�ري 
يف  �ملقيمني  �لأ�سدقاء  من  عدد 
وجميع  �لعامل،  من  خمتلفة  دول 
من حتدثت معهم كانو� عند ح�سن 
�أبدو� �ل�ستعد�د  �لظن بهم، حيث 
يف �لرتجمة دون تردد. فكانو� حقا 
�أوفياء لق�سية �لأ�رضى كما نعرفهم 
وكما  �لفل�سطينية،  للق�سية  �أوفياء 
لهم  �حرت�منا  فازد�د  د�ئما.  هم 
و�زددنا فخر� و�عتز�ز� بهم. وهنا 

بجزيل  �أتقدم  �أن  �إل  ي�سعني  ل 
�لذين  �لأ�سدقاء  لكل  �ل�سكر 
�ساركونا �لرتجمة، وهذ� هو �لن�س 
�لرتجمة  ويليه  �لعربية،  باللغة 
�لإجنليزية،  لغة،  ع�رضة  لإحدى 
�لدمناركية،  �لرومانية،  �لرو�سية، 
�لرتكية،  �لبلغارية،  �لفرن�سية، 
�لأملانية،  �ل�سويدية،  �لرنويجية، 
فرو�نة:  �لنا�رض  عبد  �لهولندية. 
مل يكن �لإ�رض�ب عن �لطعام يوماً 
�لأ�رضى  �أمام  �لأول  �خليار  هو 
هو  يكن  مل  كما  �لفل�سطينيني، 
ولي�س هو  لديهم،  �خليار �ملف�سل 
�لأ�سهل و�لأقل �أملاً ووجعاً، و�إمنا 
هو �خليار �لأخري وغري �ملف�سل، 
وجعاً،  و�لأكرث  �إيالماً  �لأ�سد  وهو 
ول  �أنف�سهم  يهوون جتويع  ل  فهم 
يرغبون يف �إيذ�ء �أج�سادهم، كما ل 
يرغبون يف �أن ي�سقط منهم �سهد�ء 
يلجوؤون  لكنهم  �ل�سجون.  يف 

ورغما  م�سطرين  �خليار  لهذ� 
عنهم، ذود�ً عن كر�متهم، ورف�سا 
وجت�سيد�ً  �إذللهم  ملحاولت 
لثقافة �ملقاومة يف �نتز�ع حقوقهم 
مكانتهم  عن  ودفاعاً  �لأ�سا�سية، 
للمحتل.  مقاومتهم  وم�رضوعية 
لذ� فمن �لو�جب دعمهم و�لوقوف 
بجانبهم. و�لأ�سري "�أحمد زهر�ن" 
يقدم منوذجا يف مقاومة �ل�سجان 
من  ويجعل  �لطعام،  عن  باإ�رض�به 

�جلوع ثائر� يف وجه �لظلم.

ق.ع

ر�أفت  �لدكتور  �ملركز  مدير  قال 
قانوين  �إجماع  هناك  �أن  حمدونة 
يتفق  و�إن�ساين  و�أخالقي  وقيمي 
)�لأ�رضى  معاملة  �جلميع يف  عليه 
و�لتاأكيد  �ل�سجون(  يف  و�ملعتقلني 
على حقوقهم �لإن�سانية و�لآدمية، 
يف  �مل�سرتكة  �لثالثة  للمادة  وفقاً 
و�لتي  �لأربع  جنيف  �تفاقيات 
جلميع  �إن�سانية  مبعاملة  تطالب 
و�ملعتقلني(  )�لأ�رضى  �لأ�سخا�س 
لالأذى،  تعري�سهم  وعدم  �سو�ء، 
وحترم على �لدولة �لآ�رضة �لإيذ�ء 
و�لتعذيب،  و�لت�سويه،  �لقتل،  �أو 
و�لال�إن�سانية،  �لقا�سية،  و�ملعاملة 
�لرهائن،  و�حتجاز  و�ملهينة، 
�لعادلة. وبني  غري  و�ملحاكمة 
�لنتهاكات  من  عدد  حمدونة  د. 
�لتى تقوم بها دولة �لحتالل بحق 
�ل�سجون  يف  و�لأ�سري�ت  �لأ�رضى 
�ملثال  �سبيل  على  �ل�رض�ئيلية 
�لنف�سى  �لتعذيب   ( �حل�رض  ل 
�سن  يف  و�لت�سابق   ، و�جل�سدى 

�لقو�نني �لتى ت�سيق على �لأ�رضى 
�لطبي  �ل�ستهتار  �سيا�سة  و�تباع   ،
وخا�سة لذوي �لأمر��س �ملزمنة، 
�لو��سعة  �لتنقل  بحمالت  و�لقيام 
�إعاقة  بهدف  �أو�ساطهم  يف 
�لأهايل  و�إرباك  ��ستقر�رهم، 
و�نت�سار   ، �لزيار�ت  مو�سوع  يف 
و�حل�رض�ت  و�جلرذ�ن  �لفئر�ن 
�ل�سجون  من  عدد  يف  �ل�سامة 
معتقالت  يف  �ملوجودة  وخا�سة 

حماطة بال�سبك يف �سحر�ء �لنقب 
لالعتد�ء�ت  �لأ�رضى  وتعر�س   ،
عن  و�لعزل   ، و�لإذلل  و�ل�رضب 
�أو�ساع  و�سوء   ، �خلارجى  �لعامل 
 ،  " �لبو�سطة   " �لنقل  �سيار�ت 
و�نت�سار �أجهزة �لتفتي�س و�لت�سوي�س 
زو�يا  كل  يف  �لكامري�ت  ووجود 
�لغرف،  و�لكتظاظ يف   ، �لأق�سام 
و�لعقوبات   ، �لتهوية  و�نعد�م 
�جلماعية و�لفردية ، و�سوء �لطعام 

�لليلية  و�لقتحامات   ، ونوعاً  كماً 
و�لغر�مات   ، �لعارية  و�لتفتي�سات 
وعدم  �لدينية  بال�سعائر  و�مل�س   ،
وعرقلة  للعبادة،  �أماكن  توفري 
و�لتعليمية  �لذهنية  �لأن�سطة 
للمعتقلني  و�لريا�سية  و�لرتفيهية 
�لأهاىل  زيار�ت  ت�ساريح  ومنع   ،
بالتفتي�سات  عليهم  و�لت�سييق 
و�ملنع  �حلو�جز  على  و�لتاأخري 
�لأ�رضى  �حتياجات  �إدخال  من 
من �ملالب�س و�لأحذية و�لأغطية، 
لئحة  بال  �لد�رية  و�لعتقالت 
�لنتهاكات  وع�رض�ت  �تهام 
حمدونة   د.  . وطالب  �لأخرى 
و�لدولية  �حلقوقية  �ملوؤ�س�سات 
�لفل�سطينية  �ل�سلطة  مع  بالتعاون 
لالأ�رضى  �لقانونية  �ملكانة  لتثبيت 
يف  �لفل�سطينيني  و�ملعتقلني 
�ملحاكم �لدولية، وتثبيت حقوقهم 
�لتى  و�لأ�سا�سية  �لن�سانية 
يومياً  �لحتالل  دولة  تتجاوزها 

على كل �مل�ستويات.

 طالب مركز االأ�صرى للدرا�صات بال�صغط على �صلطات االحتالل ال�صرائيلى يف ظل التجاوزات التى تقوم بها 
حلظيًا بحق املعتقلني الفل�صطينيني يف ال�صجون اال�صرائيلية ، واملتجاوزة للقانون الدوىل االن�صانى وقرارات 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ، لنزع حقوقهم االأ�صا�صية واالن�صانية التى اأكدت عليها االتفاقيات واملواثيق 

الدولية ، وخا�صة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، وحماولة التعامل معهم ك�صجناء يرتكبون خمالفات 
قانونية بهدف ت�صويه ن�صاالتهم .

االأ�صرى للدرا�صات 

ع�سرات النتهاكات بحق الأ�سرى الفل�سطينيني يف 
ال�سجون الإ�سرائيلية

رئي�س نادي االأ�صري قدورة فار�س

الحتالل ُينفذ قرار احتجاز 
اأموال عائالت اأ�سرى الأرا�سي 

املحتلة عام 1948م
عائالت  لأمو�ل  �لحتالل  �حتجاز 
�لأ�رضى ي�ستدعي وقفة حازمة وجادة

قدورة  �لأ�سري  نادي  رئي�س  قال 
�لحتالل  �حتجاز  قر�ر  �إن  فار�س، 
لأمو�ل عائالت �لأ�رضى من �لأر��سي 
�ملحتلة عام 1948م، ي�ستدعي حترك 
�لإجر�ء�ت  لتخاذ  عاجل  فل�سطيني 
�لقر�ر،  ملو�جهة  �لالزمة  و�لرتتيبات 
عائالت  ليطال  ميتد  قد  �لذي 
من  لبد   ، فار�س  و�أ�ساف  جديدة. 
�حلركة  من  وحازمة  جادة  وقفة 
�سيا�سات  مو�جهة  يف  �لوطنية 
�لحتالل �مل�ستمرة يف �سلب �لأ�رضى 
عائالتهم،   حقوق  وكذلك  حقوقهم، 

�أمام  ي�سعنا  �لقر�ر  هذ�  مرور  و�أن 
قادمة.  وخطرية  كبرية  حتديات 
موؤ�رض  �لحتالل  قر�ر  فار�س  و�عترب 
�لوجود  مو�جهة  يف  عجزه  على 
�لفل�سطيني، فهو يحاول خلق معارك 
�لفل�سطيني  �لن�سال  جانبية ت�ستهدف 
تو�سيف  يكفي  فال  جترميه،  وحتاول 
هناك  يكون  �أن  يجب  بل  �لقر�ر  هذ� 
خطة و��سحة ملو�جهة ما هو قادم. 
ي�سار �إىل �أن وزير �حلرب �لإ�رض�ئيلي 
"نفتايل بينت" قد �أقر �حتجاز �أمو�ل 
من  �لأ�رضى  عائالت  من  عائلة  لـ40 
وبد�أ  1948م،  عام  �ملحتلة  �لأر��سي 

تنفيذ �لقر�ر فعلًيا.
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�عتقلت قو�ت �لحتالل �لإ�رض�ئيلي 
 )19( �أم�س  وفجر  �ملا�سية  �لليلة 
نادي  وقال  �ل�سفة.  من  مو�طًنا 
جرى  مو�طنني  �ستة  �إن  �لأ�سري 
�عتقالهم من بلدة بيت فجار وهم: 
ور��سي  طقاقطة،  �سالح  مهدي 
يو�سف  وجماهد  طقاطقة،  �سالح 
طقاطقة،  خالد  وعامر  طقاطقة، 
�أحمد طقاطقة، وحممود  وحممود 
�لعي�ساوية  بلدة  ومن  ثو�بته.  خالد 
�عتقلت قو�ت �لحتالل �ستة �سبان 
مر�ت  عدة  �عتقلتهم  قد  كانت 
باحلب�س  قر�ر  �إ�سد�ر  بعد  �سابًقا 
حممود،  �آدم  وهم:  بحقهم  �لليلي 
و�أنور �سامي عبيد، وفايز حمي�سن، 
وندمي �ل�سفدي، و�سالح �أبو ع�سب. 
فيما جرى �عتقال لثالثة مو�طنني 
وهم:  و�لبرية  �هلل  ر�م  من حمافظة 

عاماً(،   21( �رضور  طالل  عمر 
ون�سال  عبا�س،  عي�سى  وحممود 
غنامي. يُ�ساف �إىل �ملعتقلني ثالثة 
من  ن�سار  عارف  وهم:  نابل�س  من 
بلدة مادما، و�سالح �سباح من بلدة 
 22( دغل�س  ن�سال  وعمر  عوريف، 
�ل�سمالية،  ع�سرية  بلدة  من  عاماً( 
قلقيلية  من  �آخرين  ومو�طنني 
 18( ر�سو�ن  �ساكر  ن�سال  وهما: 
�سبيطة  عماد  ويا�سني  عاًما(، 
�أن  ذكره  �جلدير  ومن  عاًما(.   18(
من  �أم�س  �عتقلت  �لحتالل  قو�ت 
�لقد�س، ن�رضي  �لقدمية يف  �لبلدة 
�سندوقة،  �لرحمن  وعبد  فري�وي، 
ع�سيله،  وحممد  فتياين،  وثابت 
�غنيني،  وعمر  ع�سب،  �أبو  و�أن�س 
وحممد ب�سيتي، ومن �ملفرت�س �أن 

تُعقد لهم جل�سة حمكمة �ليوم.

نادي االأ�صري الفل�صطينى

قوات الحتالل تعتقل )19( 
مواطنًا من ال�سفة

هيئة االأ�صرى

نقل )92( اأ�سريًا يف "جمدو" 
ب�سبب غرق الق�سم

ت�سامنا مع الأ�سري زهران

�لأ�رضى  �سوؤون  هيئة  �أّكدت 
�سجن  �إد�رة  باأن  و�ملحررين، 
�لقابعني يف  �لأ�رضى  نقلت  "جمدو" 
�لق�سم )7( �إىل �لق�سم )4(؛ لغرقه مبا 
فيه من مقتنيات �سخ�سية لالأ�رضى، 
وذلك بفعل �لأحو�ل �جلوية �ملاطرة 
و�أو�سحت  �لأخرية.  �لأيام  خالل 
هيئة �لأ�رضى �أن �إد�رة �ل�سجن نقلت 
لـ)72(  يّت�سع  ق�سم  �إىل  �أ�سري�ً،   )92(
منهم  عدد  في�سطر  فقط،  �أ�سري�ً 
�لظروف  رغم  �لأر�س  على  للنوم 
�جلوية �لباردة، فيما �ستقوم �لإد�رة 

�سجون  �إىل  �لأ�رضى  بع�س  بنقل 
�لت�سليحات  �أن  باّدعاء  �أخرى 
�ستاأخذ وقتاً طوياًل. و�أ�سارت �لهيئة 
�إىل �أن �لأ�رضى يف "جمدو" ي�ستكون 
لل�سجن  �لتحتية  �لبنية  �سعف  من 
باإعد�د  يطالبون  وهم  �سنو�ت،  منذ 
�لأق�سام يف بد�ية كل ف�سل �ستاء، ل 
ذلك  جانب  �إىل  يعانون  و�أنهم  �سيما 
�إّل  و�لأغطية؛  �ملالب�س  نق�س  من 
ذلك  يف  متاطل  �ل�ّسجن  �إد�رة  �أن 
وترف�س حت�سني �لظروف �ملعي�سية 

لالأ�رضى.



قد  االحتالل  �سلطات  وكانت 
�سمن  عنهم  االإفراج  رف�ست 
التي  التبادل  �سفقات  من  العديد 
التي جرت بعد  متت واالإفراجات 
عام  ويف  اأو�سلو،  اتفاقية  توقيع 
االحتالل  �سلطات  نكثت  2014م 
م�سار  �سمن  مت  الذي  االتفاق 
املفاو�سات حيث رف�ست االإفراج 
االأ�رسى  هوؤالء  وبجانب  عنهم. 
هناك جمموعة من االأ�رسى الذين 
عنهم  واأُفرج  اأو�سلو،  قبل  اُعتقلوا 
عام  االأحرار"  "وفاء  �سفقة  يف 
واأعادت �سلطات االحتالل   ،2011
2014م،  عام  جمدداً  اعتقالهم 
منهم االأ�سري نائل الربغوثي الذي 
معتقالت  يف  جمموعه  ما  ق�سى 

االحتالل )40( عاًما.

)عميد  يون�س  كرمي  ·       الأ�سري 

الأ�سرى الفل�سطينيني(- )38( 
عاًما على اعتقاله

تاريخ  يون�س يف  االأ�سري كرمي  ولد 
23 ت�رسين الثاين/ نوفمرب 1958م، 
يف بلدة عارة يف االأرا�سي املحتلة 
االأكرب  االبن  وهو  1948م،  عام 
االحتالل  قوات  وكانت  لعائلته، 
قد اعتقلته يف ال�ساد�س من كانون 
وحكم  1983م،  عام  الثاين/ يناير 
املوؤبد  بال�ّسجن  االحتالل  عليه 
الحقاً  له  املوؤبد  حتديد  وجرى 
)40( عاًما، ويف عام 2013م  ملدة 
تويف  الـ30  اعتقاله  ذكرى  ويف 
يف  تنتظم  والدته  وبقيت  والده، 
زيارته يف معتقل "هدارمي"، وقبل 
نحو عامني نُقل اإىل معتقل "النقب 
يف  اليوم  ويقبع  ال�سحراوي"، 
معتقل "رميون"، وهو اأحد اأع�ساء 

اللجنة املركزية حلركة فتح.

 – يون�س  ·       الأ�سري ماهر 

)38(  عاًما على اعتقاله
ولد االأ�سري ماهر يون�س يف تاريخ 6 
من جانفي 1958م، من قرية عارة 
 ،1948 عام  املحتلة  االأرا�سي  يف 
خم�س  من  مكونة  عائلة  من  وهو 
 18 تاريخ  اُعتقل يف  واأخ،  اأخوات، 
كانون الثاين/ يناير 1983م، وُحكم 
جرى  حيث  املوؤبد  بال�ّسجن  عليه 
عاًما،  بـ)40(  له  املوؤبد  حتديد 
وخالل �سنوات اعتقاله تويف والده 
عام 2008م، ويقبع اليوم يف معتقل 

"النقب ال�سحراوي".
 – اخلطيب  ب�سري  ·       االأ�سري 

)33( عاما على اعتقاله
يف  اخلطيب  ب�سري  االأ�سري  ولد 
تاريخ  20 اأفريل 1961م يف مدينة 
عام  املحتلة  االأرا�سي  يف  الرملة 
اأبناء،  خلم�سة  اأب  وهو  1948م، 
االأول  تاريخ  يف  االحتالل  اعتقله 
عليه  وحكم  1988م،  جانفي  من 
حتديد  وجرى  املوؤبد  بال�ّسجن 

املوؤبد له بـ)35( عاًما، ويقبع اليوم 
يف معتقل "جلبوع"، علًما اأنه يعاين 
من م�ساكل �سحية يف املعدة، بعد 
نوع  ويعتمد على   اأ�سنانه  فقَد  اأن 

معني من الطعام.

 )28( – �سرور  نا�سر  ·       الأ�سري 
عاًما على اعتقاله

يف  �رسور  نا�رس  االأ�سري  ولد      
تاريخ 16 نوفمرب 1969م، وهو من 
مدينة بيت حلم، من عائلة مكونة 
من خم�س �سقيقات وثالثة اأ�سقاء، 
اُعتقل يف تاريخ الرابع من جانفي 
1993م، يف عام 1997م فقَد والده، 
وبقيت والدته توا�سل زيارته، رغم 
كرب �سنها وما اأ�سابها من اأمرا�س، 
درا�سته  ا�ستكمال  من  ومتكن 
على  ح�سل  حيث  االأ�رس  داخل 
البكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية، 
العلوم  يف  املاج�ستري  ودرجة 
معتقل  يف  اليوم  ويقبع  ال�سيا�سية، 

"هدارمي".

 – �رسور  حممود  ·       االأ�سري 
)28( عاًما على اعتقاله

يف  �رسور  حممود  االأ�سري  ولد     
وهو  1970م،  جانفي   27 تاريخ 
عائلة  من  حلم،  بيت  مدينة  من 
مكونة من �سقيقني واأخت، اُعتقل 

جانفي  من  اخلام�س  تاريخ  يف 
والده  فقَد  اعتقاله  1993م، خالل 
ووالدته عام 2014م،  عام 2008م، 
درجة  على  احل�سول  من  ومتكن 
البكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية، 
الدرا�سات  يف  واملاج�ستري 
معتقل  يف  اليوم  ويقبع  االإقليمية، 

"هدارمي".

قال نادي الأ�سري اإن خم�سة اأ�سرى من القدامى – اأي ممن اعتقلهم الحتالل قبل توقيع اتفاقية اأو�سلو، قد دخلوا اأعومًا جديدة يف معتقالت 
الحتالل الإ�سرائيلي، خالل �سهر جانفي اجلاري، اأقدمهم الأ�سري كرمي يون�س املعتقل والذي ي�سادف اليوم ذكرى اعتقاله )38( ويليه 

الأ�سرى: ماهر يون�س املعتقل منذ )38( عاًما، والأ�سري ب�سري اخلطيب املعتقل منذ )33( عاًما، ونا�سر �سرور، وحممود �سرور املعتقلون منذ )28( 
عاًما. اأو�سح نادي الأ�سري اأن الأ�سرى اخلم�سة من �سمن )26( اأ�سرياً اعتقلهم الحتالل قبل توقيع اتفاقية اأو�سلو، من بينهم )12( اأ�سرياً من 

الأرا�سي املحتلة عام 1948م.
ق. ف

نادي الأ�سري الفل�سطينى

)38( عامًا على اعتقال الأ�سري كرمي يون�س
خم�سة اأ�سرى قدامى دخلوا خالل يناير اجلاري اأعواًما جديدة يف معتقالت الحتالل
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اللواء ابو بكر يحذر من توتر 
الأو�ساع بال�سجون

االأ�رسى  �سوؤون  هيئة  رئي�س   حذر 
من   ، بكر  اأبو  اللواء  واملحررين 
ب�سبب  ال�سجون  يف  االأو�ساع  توتر 
القمعية،  االإ�رسائيلية  االإجراءات 
والتي ت�ستهدف كرامة وحقوق و�سحة 
بالت�ساعد  بداأت  والتي  االأ�رسى، 
ابو  وقال  اجلديد.  العام  بداية  مع 
االعتقال  حمالت  ا�ستمرار  اأن  بكر، 
الوا�سعة التي تطال جميع  اجلماعية 
واعتقال  الفل�سطيني،  ال�سعب  فئات 
»القتل  �سيا�سة  وتفاقم  القا�رسين 
املر�سى  االأ�رسى  بحق  الطبي« 
التع�سفية،  االإدارية  واالعتقاالت 
وا�ستمرار املحاكمات اجلائرة وفر�س 
الغرامات املالية الباهظة، وا�ستمرار 
�سلطات االحتالل يف عمليات القمع 
التع�سفية  والتنقالت  ال�سجون  يف 
اأن  �ساأنها  من  اإجراءات  من  وغريها 
توؤدي اىل تفاقم االأو�ساع وانفجارها 
اأن  اإىل  ولفت،  ال�سجون.  خمتلف  يف 

قاموا  “رميون”  معتقل  يف  االأ�رسى 
املعتقل  يف  التنظيمي  التمثيل  بحّل 
اأم�س، ومن كافة الهيئات التنظيمية، 
والنقل  القمع  لعملية  رف�ساً  وذلك 
ق�سم  يف  االأ�رسى  لها  تعر�س  التي 
فيه  يقبعون  اأ�سرياً   )120( ونقل   ،)6(
ال�سماح  دون  “نفحة”،  معتقل  اإىل 
اأو  مقتنياتهم،  من  اأي  باأخذ  لهم 
مالب�سهم، رغم الربد ال�سديد. اأقوال 
ووفد  قيامه  خالل  جاءت  بكر،  ابو 
واجب  بتقدمي  اأم�س،  الهيئة  من 
زهران  واملحرر  باملنا�سل  العزاء 
وتعزية  يطا،  مدينة  من  قبيطة  ابو 
اأبنائهم  بوفاة  و�سويطي  غنام  ال 
العاملني يف قوات االأمن الفل�سطينية، 
اأحمد  املحرر  االأ�سري  زيارة  وكذلك 
 7 ق�سائه  بعد  اخلليل  من  ال�رسباتي 
على  والوقوف  ال�سجون،  يف  �سنوات 
دواراً  دورا،  بلدية  تنفيذ  متابعة 

خا�سا با�سم دوار االأ�رسى.

الأ�سرى يتجرعون اأمل الأ�سر واحلرمان من حياة طبيعية
تقرير : اإعالم االأ�رسى

باالأمل  االعتقال  يت�سبب  ال 
حريته  وفقدان  واملعاناة 
بل  فقط،  وعائلته  لالأ�سري 
كاأي  حقوقه  اأب�سط  من  يحرمه 
لديه  يكون  باأن  يحلم  �سخ�س 
حرم  فاالحتالل  واأوالد،  عائلة 
حقهم  من  االأ�رسى  من  الكثري 
اإجناب  يف  واالإن�ساين  الطبيعي 
اإىل  تنظر  وحني  االأطفال 
عائالت االأ�رسى القدامى تلمح 
اأبنائهم  يف عينهم خماوف على 
خلف  عقوداً  مكثوا  الذين 
ق�سبان االأ�رس واأمل احل�رسة قد 
ر�سمت على مالحمهم ورغبتهم 
اأطفال.  الأبنائهم  يكون  اأن  يف 
املوقف  �سيدة  هي  الدموع  لغة 
اأهايل  مع  تتحدث  عندما 
اأبناءهم،  عن  القدامى  االأ�رسى 
يف  يعي�سون  وهم  تكون  ال  كيف 
الدائم  حالة من اخلوف والقلق 
وحزنهم  اأبنائهم  م�سري  على 
اأب�سط  من  حرمانهم  على 

ولقاء  الذرية  من  حقوقهم 
اأ�سري يف  اأقدم  االأهل. يف منزل 
قرابة  وبعد  قلقيلية  حمافظة 
ال 33  العام  ال�سهر على دخوله 
يف االأ�رس يقول وائل داود �سقيق 
االأ�سري حممد داود اأبو غازي:" 
جيله  اأبناء  اإىل  اأنظر  عندما 
تزوجوا  الذين  حارته  واأبناء 
واأحفاد،  اأبناء  لديهم  واأ�سبح 
يعت�رس قلبي اأملا وحزنا وكمدا، 
فاالحتالل حرم �سقيقي االأ�سري 
احلياة  فارقا  الذين  ووالديه 
له  يكون  اأن  يحلمان  ولطاملا 
ولد وعائلة، وتوفيت والدتي يف 
وفاتها  خرب  وكان  الزيارة،  يوم 
داود  ويت�ساءل  ولنا.  له  �ساعقا 
حق  من  "األي�س  عائلته  واأفراد 
�سقيقي االأ�سري اأن يكون له ولد 
الوالدين،  فقدان  فبعد  وعائلة، 
يف  الطبيعي  حقه  �سيفقد  هل 
واأوالد،  عائلة  وتكوين  الزواج 
ال�ستني عاما.  فعمره قارب عل 
�سقيقي  دخل  لقد  وي�سيف 

العقد الرابع وهو معتقل، ونحن 
قريبا  فرجاً  عام  كل  يف  ننتظر 
فهناك  االأ�رسى،  ولزمالئه  له 
الربغوثي  ونائل  يون�س  كرمي 
قدامى  من  وغريهم  دقه  ووليد 
يتزوجوا  مل  الذين  االأ�رسى 
يتجرعون  االأ�رس  يف  ومازالوا 
حياة  من  واحلرمان  االأ�رس  اأمل 
عائلة  منزل  يف  ".اأما  طبيعية 
تقول  الربغوثي  نائل  االأ�سري 
�سقيقة  عناد  اأم  برغوثي  حنان 
اأم�سى  فل�سطيني  اأ�سري  اأقدم 
40 عاما:" يف اإحدى الزيارات 
عندما دخل اأوالد االأ�رسى اإىل 
مكان اأباءهم يف مكان الزيارة، 
كاأنهم  لهم  اأخي  واحت�سان 
اأوالده، فرت الدمعة من عيني 
اأمام  اأخفيها  اأن  اأ�ستطع  ومل 
بادرين  الذي  نائل،  �سقيقي 
جميع  قائال:"  باحلديث 
هم  الفل�سطيني  ال�سعب  اأوالد 
يخالطني  اأوالدي".وت�سيف" 
ي�سكن قلبي، هل �سيكون  قلقا 

كم�سري  االأ�سري  ابني  م�سري 
نائل فقد والديه دون اأن يلتقي 
بهما خارج االأ�رس، ومل يكن له 
يون�س  �سبحية  ".احلاجة  ولد 
من  يون�س  كرمي  االأ�سري  والدة 
والذي  الفل�سطيني  الداخل 
االعتقايل  عامه  ابنها  دخل 
وقلب  مبرارة  تقول   37 ال 
تقدم  وقد  كالربكان  ينفجر 
بها ال�سن:" ابني االأ�سري كرمي 
اأمل  زيارة  كل  يف  علّي  يهون 
ويحاول  واحلرمان،  الفراق 
قلبي،  الطماأنينة يف  اأن يدخل 
باإذن  له  اأقول  باملقابل  واأنا 
ال�سجن  هذا  من  �ستخرج  اهلل 
ولد  لك  ويكون  عنهم  رغماً 
ينقطع  ال  بل  فاالأمل  وعائلة، 
".وت�سيف:" منذ 37 عاما واأنا 
واأقف  زيارته  عن  انقطع  ال 
فهذا  ال�سجون،  بوابات  على 
اأقل الواجب، واأمتنى اأن يكون 
�سعيداً خارج احلرية وينعم مبا 

ينعم به النا�س ".
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عي�شة ق.

رف�ض  الفرن�سي  املدرب  لكن 
ا�ستالم  على  واأ�رّص  املقرتح 
كاملة  العالقة  املالية  م�ستحقاته 
اإىل غاية نهاية العقد الذي يربطه 
بالنادي اإىل غاية 2021 بعدما كان 
عقدا  املا�سية  ال�سائفة  يف  وقع 
الذي  الأمر  وهو  مو�سمني،  ميتد 
املولودية  خزينة  يكلف  �سوف 
اإدارة  تواجه  حيث  طائلة،  اأموال 

طائلة  م�سكلة  العا�سمي  النادي 
كازوين  بتعوي�ض  يتعلق  فيما 
وهو  بها  يطالب  التي  الأموال 
الذي ميلك عقدا يحميه قانونيا، 
بينما تعاين املولودية عجزا ماليا 
اإىل  يتوجه  الفريق  واأن  خا�سة 
لعب  باأي  الت�سكيلة  دعم  عدم 
ال�ستوي  للمركاتو  حت�سبا  جديد 
العام  للمدير  ت�رصيحات  وفق 
غياب  اأن  ك�سف  والذي  بطروين 
من  مينعهم  الفريق  يف  الأموال 

رحيل عدد  رغم  باخلطوة  القيام 
الثنائي  �سورة  يف  الالعبني  من 
خو�ض  اأجل  من  وعزي  �سافعي 
الدوري  يف  احرتافية  جتربة 
عن  حديث  وهناك  اخلليجي، 
وليد  املهاجم  رحيل  اإمكانية 
درارجة هو الآخر يف ظل امتالكه 

ات�سالت مع فريق �سعودي.
اإدارة  منحت  املقابل،  يف 
ورقة  عزي  لعبها  املولودية 
اإىل  النتقال  اأجل  من  الت�رصيح 

فريقه اجلديد ّاأم �سالل القطري 
والتوقيع معه ر�سميا على العقد، 
املدافع  عقد  اأن  رغم  وذلك 
على  يحوز  ل  املنا�سب  املتعدد 
حال  يف  بالرحيل  له  ي�سمح  بند 
تلقى عر�سا من فريق اأجنبي من 
اجل الحرتاف، حيث تنازل عزي 
عن ثالث اأجور �سهرية يدين بها 
مقابل  املباريات  ومنح  لالإدارة 
اأجل  من  وثائقه  منحه  ت�سهيل 

الرحيل عن الفريق.

قّرر املدرب الفرن�شي برنارد كازوين اللجوء ر�شميا اإىل الحتادية الدولية لكرة القدم من اجل متابعة اإدارة مولودية 
اجلزائر برفع دعوى �شدها على م�شتوى الهيئة الكروية الدولية من اأجل ا�شتالم م�شتحقاته املالية كاملة، وذلك بعدما 

انتهى الجتماع الذي جمعه رفقة اإدارة النادي العا�شمي بح�شور املدير العام عا�شور بطروين واملدير الريا�شي فوؤاد 
�شخري، مت�شكت خالله اإدارة املولودية حول منحه تعوي�شا يقدر بقيمة ثالثة اأجور �شهرية مقابل ف�شخ العقد بني 

الطرفني بالرتا�شي 

اجلزائر على م�ضتوى الفيفاكازوين يقرر مقا�ضاة مولودية عزي يتنازل عن 3 اأجور �شهرية واملنح مقابل وثائق الت�شريح

ترتيب الحتاد الدويل للتن�س �شيدات

اجلزائريات يحافظن على 
مراكزهن عامليا

حت�شبا للقب العاملي يف الفنون قتالية مواي تاي 
وزن الذبابة

حممودي عازم على انتزاع 
اللقب العاملي

اليا�ض  امل�سارع اجلزائري  يرغُب 
الفوز  بعد  �سهرا  حممودي، 
لرد  الأ�سطورة  على  التاريخي 
هذه  املناف�سة   ، ُفوكت  �سيال 
باللقب  التتويج  اجل  من  املرة 
الذبابة.وكتب  وزن  يف  العاملي 
يف  �سنة(   21  ( اجلزائري  ال�ساب 
�سفحته الر�سمية على الفاي�سبوك 
املنظمون  يوافق  ان  اأمتنى    »:
احلزام  انتزاع  فر�سة  منحي  على 
يف  برهنت  لأنني  وهذا  العاملي 
القتال  يف  قدراتي  على  امليدان 
العاملي  اللقب  على   .«و�ستناف�ض 
باأرينا  اجلاري  يناير   10 اأم�سية   ،
جيتمن  التايالندي  ببانكوك، 
انغون روتونغ  رود تانغ والربيطاين 
غريتي.و�سيتحدى  هاغ  جونتهان 

حممودي البطل اجلديد.

اجلزائري  البطل  كان  واإن  وحتى 
الحرتاف،  بعامل  العهد  حديث 
ان  �سبق  مثلما   - عازم  انه  ال 
او�سحه يف �سفحته الر�سمية على 
 ، التحدي  رفع  على  الفاي�سبوك- 
على غرار ما فعله مع  بطل العامل 
ثالث مرات يف املواي  تاي،  لرد 
�سيال يف 6 دي�سمرب  بكوال لمبور 
املاليزية.وفاز املالكم  اجلزائري 
بالنقاط  ُفوكت  �سيال  لرد  على  
عقب   حكام  ثالثة  من  بقرار 
والخرية.ويح�سي  الثالثة  اجلولة 
يف  »القتال«   بداأ  -الذي  البطل 
 13 ر�سيده  يف  �سنة-   18 عمر 
انت�سارا منها 9 بال�رصبة القا�سية، 
»با�ست  مبنازلة  فاز  انه  علما 
اوف« بال�رصبة القا�سية وعمره ل 

يتجاوز 17 �سنة.

التن�ض  لعبات  حافظت 
وحنني  اإيبو  اإينا�ض  اجلزائريات، 
على  عي�سى،  بن  واأمرية  بوجادي 
الدويل،  الرتتيب  يف  مراكزهن 
التوايل،  على  الثاين  لالأ�سبوع  
العاملية  الهيئة  ن�رصته  ح�سبما 
الثنني على موقعها  يوم  للريا�سة 
الأح�سن  اإيبو،  الر�سمي.وتتواجد 
الالعبات  بني  من  ت�سنيفا 
 173 ال�سف  يف  اجلزائريات، 
مواطنتيها:  على  متقدمة  عامليا، 

اللتان  عي�سى،  وبن  بوجادي 
الـ1727  ال�سفني  يف  تتواجدان 
يف  التوايل.اأما  على  الـ1818  و 
مقدمة الرتتيب العاملي، فتت�سدر 
القائمة  �سيمون،  اأوانا  الرومانية 
الفنلندية  مناف�ستها  على  متقدمة 
الوقت  يف  كوليكوفا،  اأنا�ستازيا 
الذي تراجعت فيه رقم 1 ال�سابقة، 
اإىل  منديز،  �سيوين  الأ�سرتالية 

املركز الثالث دوليا.
ق.ر.

بارادو  نادي  اليوم  اأم�سية  ي�ستقبل 
مباراة  يف  بلعبا�ض  احتاد  ال�سيف 
من  التا�سعة  اجلولة  عن  موؤجلة 
والتي  الأوىل  املحرتفة  الرابطة 
ملعب  اأر�سية  على  جتري  �سوف 
عمر حمادي ببولوغني، حيث يعول 
ا�ستغالل  على  العا�سمي  النادي 
فر�سة اللعب داخل القواعد بحثا 
عن اإحراز الزاد كامال على ملعبه 
نقاط  بثالث  الر�سيد  وتدعيم 
ثمينة يف ظل حاجته اإىل النت�سار 
اخلطر  منطقة  من  للخروج 
والرتقاء يف جدول الرتتيب بعيدا 

يدرك  حيث  املوؤخرة،  ثالثي  عن 
اأهمية  الفرانكو  املدرب  اأ�سبال 
تدارك  بحثا عن  املتاأخر  لقاءهم 
�سجلوها  التي  الأخرية  الهزمية 
اجلار  اأمام  العا�سمي  الديربي  يف 
اأوقفت  والتي  العا�سمة  احتاد 
بعد  الفريق  لت�سكيلة  ال�ستفاقة 
على  مقابالت  ثالث  حتقيقها 
التعداد  لكن  هزمية،  دون  التوايل 
ي�رص على التدارك وجتاوز خ�سارة 
العا�سمة من خالل حتقيق  احتاد 
اللقاءات  ت�سوية  �سمن  ثمني  فوز 
امل�ساركة  ب�سبب  املتاأخرة 

كاأ�ض  مناف�سة  يف  لبارادو  القارية 
املواتية  الفر�سة  وهي  الكاف، 
التفريط  على  يعولون  ل  التي 
الالعب  رفقاء  واأن  خا�سة  فيها، 
�سوف  اليوم  بفوزهم  زرقان  اآدم 
ويرتقون  املوؤخرة  ثالثي  يغادرون 
يف الرتتيب اإىل املركز 11 منا�سفة 
املقابل،  يف  �سطيف.  وفاق  رفقة 
يتنقل احتاد بلعبا�ض اإىل العا�سمة 
التعداد  يف ظروف �سعبة مير بها 
التدريبات  عن  الإ�رصاب  ظل  يف 
اأم�ض  اأول  الالعبون  با�رصه  الذي 
موعد  على  فقط  �ساعة  و48 

اإدارة  و�سعوا  حيث  باردو،  لقاءا 
النادي اأمام الأمر الواقع من اأجل 
لها  يدينون  التي  الأموال  ت�سوية 
اأمام  الفريق  �سيكون  وبالتايل  بها، 
حتد خا�ض يف مواجهة اليوم، وهو 
ال�ستفاقة  فرتة  يف  يتواجد  الذي 
على اإثر ت�سجيله ثالث انت�سارات 
على التايل �سمحت له بالتواجد يف 
»البوديوم« وحتقيق نتيجة اإيجابية 
الفارق  بتقلي�ض  لهم  ي�سمح  اليوم 
اجلزائر  مولودية  الو�سيف  عن 
البطولة  يف  الأوىل  الأدوار  ولعب 

الوطنية.

نادي بارادو / احتاد بلعبا�س

بارادو ي�ضعى ملغادرة اخلطر واملكرة لالقرتاب من الو�ضافة

بلعبا�ض  احتاد  فريق  لعبو  دخل 
بعدما  التدريبات  عن  اإ�رصابا 
احل�سة  خو�ض  اأم�ض  اأول  رف�سوا 
مربجمة  كانت  التي  التدريبية 
التي  املتاأخرة  للمقابلة  حت�سريا 
يخو�سونها اأم�سية اليوم اأمام نادي 
بارادو، باعتبار اأن ت�سكيلة »املكرة« 
على موعد مع التنقل اإىل العا�سمة 
املوؤجل،  لقاءها  خو�ض  اأجل  من 
على  التدرب  الالعبون  ويرف�ض 

املالية  امل�ستحقات  ت�سوية  غاية 
والتي  لالإدارة  بها  يدينون  التي 
هذا  خانقة  مالية  اأزمة  تعاين 
عن  عاجزة  تقف  جعلتها  املو�سم 
لالعبني  ال�سهربة  الأجور  ت�سوية 
يف  جمددا  ال�سرب  رف�سوا  الذي 
يتعلق  ما  حول  الأمور  تعتيم  ظل 
بالأجور ال�سهرية، ويف هذا ال�سدد 
اأمام  النادي  اإدارة  الالعبون  و�سع 
و�سع حرج  مل يتدربوا خالل ح�سة 

�ساعة   48 قبل  وذلك  اأم�ض  اأول 
بارادو،  اأمام  لقاءهم  موعد  عن 
خا�سة وان ال�ستفاقة التي يحققها 
الالعبون يف البطولة الوطنية تقف 
حققوا  الذين  وهم  �ساحلهم،  يف 
التوايل  على  انت�سارات  ثالث 
جعلتهم يقفزون اإىل املركز الثالث 

يف جدول الرتتيب.
من  الزمن  »املكرة«  اإدارة  وت�سارع 
يتعلق  فيما  احللول  اإيجاد  اأجل 

من  العالقة  امل�ستحقات  بت�سوية 
بوارد  عن  للبحث  الجتماع  خالل 
التي  ال�سعبة  الأزمة  من  اخلروج 
خلف  وال�سعي  ماليا،  بها  ميرون 
ال�سلطات املحلية للولية من اجل 
م�ساعدة الفريق وت�رصيح الإعانات 
اأجور  لت�سديد  منها  �سعيا  املالية 
ي�سرتطون  والذين  الالعبني 
امل�سمون مقابل العودة جمددا اإىل 

جو التدريبات.

الإدارة تربمج اجتماعا لبحث احللول وطلب الإعانة من ال�شلطات املحلية

العبو املكرة يدخلون اإ�ضرابا عن التدريبات ب�ضبب امل�ضتحقات

ق.ر.

مي�ضي يح�ضن غريزمان من 
خطر نيمار

اإ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
اأنطوان  الفرن�سي  اأن  اأم�ض 
بر�سلونة،  جنم  غريزمان 
الربازيلي  عودة  يعار�ض  ل 
اإىل  �سان جريمان  نيمار لعب 
اأن  رغم  جديد،  من  نو  كامب 
فر�ض  على  �سيوؤثر  الأمر  هذا 
وبح�سب  كاأ�سا�سي،  م�ساركته 
ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة 
نيمار  عودة  فاإن  الإ�سبانية، 
بر�سلونة،  اإىل  املحتملة 
فر�ض  على  ب�سدة  �ستوؤثر 
وكذلك  جريزمان  م�ساركة 
دميبلي. عثمان  الفرن�سي 
وفقا  اأنه  ال�سحيفة  واأكدت 
جريزمان  من  قريبة  مل�سادر 
يويل  ل  عاًما   28 �ساحب  فاإن 
عودة  بفكرة  كبرًيا  اهتماًما 
له  بالن�سبة  فاملو�سوع  نيمار، 
تزعجه  ولن  للغاية  عادي  اأمر 

ال�سفقة حال اإمتامها.
واأ�سارت اإىل اأن جريزمان يدرك 
التجان�ض والن�سجام بني  حالة 

مي�سي  ليونيل  بر�سلونة  ثنائي 
نيمار،  مع  �سواريز  ولوي�ض 
الآن،  حتى  لها  ي�سل  مل  والتي 
لهذا  راف�سا  يبدو  ل  لكنه 
اأنه  جريزمان  الثالثي.ويعلم 
قد يفقد اأهميته بع�ض ال�سيء، 
لكن يف الوقت نف�سه يوؤمن باأن 
م�ستقبله يف بر�سلونة مع تقدم 
العمر. يف  و�سواريز  مي�سي 
يحافظ  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
عالقة  على  ا  اأي�سً جريزمان 
جيدة مع نيمار، حيث التقيا يف 
واأ�سادا  املباريات،  من  العديد 
�سبكات  البع�ض على  ببع�سهما 
اأن  كما  الجتماعي،  التوا�سل 
م�سرتكني  اأ�سدقاء  لديهما 
لوي�ض،  وفيليبي  مبابي  مثل 
بالإ�سافة اإىل لعبي بر�سلونة.
اأنه جزء من  ويدرك جريزمان 
م�رصوع بر�سلونة للحفاظ على 
اخلم�ض  ال�سنوات  يف  القمة 
املقبلة، واأن نيمار �سوف يدعم 

هذه اخلطة.

ع.ق.

عي�شة ق.



املدير  عليق  �سعيد  اأعرب 
عن  بلوزداد،  ل�سباب  العام 
بع�ض  ت�رصفات  من  امتعا�سه 
اإدارة  جمل�ض  من  املقربني 
الوقت  يف  موؤكدا  النادي، 
امل�سالح  اأن«�سحاب  ذاته 
اأجل  من  �سيء  كل  فعلوا 
برئي�ض  عالقته  على  التاأثري 

الدين  �رصف  الإدارة  جمل�ض 
اأم�ض  يف  عليق  وقال  عمارة، 
تليفزيونية:  ت�رصيحات 
قمت  اأنني  ي�سهد  »اجلميع 
بعمل كبري رفقة ال�سباب، ومل 
اأردته  فقد  يوما،  عليه  اأبخل 
دائما  املقدمة  يف  يكون  اأن 
واأ�ساف:  حدث«،  ما  وهو 
»م�سكلة �سباب بلوزداد لي�ست 
الفني  اجلهاز  اأو  الإدارة  يف 
املحيط  يف  بل  الالعبني،  اأو 
املتعفن الذي �ساهم يف تراكم 
اأعرف  وامل�ساكل،  الأزمات 
الأ�سخا�ض  هوؤلء  جيدا 
خالل  �سيء  كل  و�ساأك�سف 
ال�رصكة  برئي�ض  اجتماعي 

الدين عمارة«،  املالكة �رصف 
بتحري�ض  »اتهموين  وتابع 
عمارة  ل�سب  اأ�سخا�ض 
للت�سوي�ض على عالقتنا، وهذا 
م�ساحلهم  على  احلفاظ  من 
الفريق،  داخل  ال�سخ�سية 
لهوؤلء  حدا  ن�سع  اأن  يجب 
الطفيليني، ونبعدهم نهائيا عن 
ال�سباب لأنهم خطر حقيقي«، 
موقف  دائما  »�ساأتذكر  وختم 
لقد  امل�رصف،  الالعبني 
فيه  تخلى  وقت  يف  �ساندوين 
اأن  ميكنني  ول  عني،  اجلميع 
التوفيق هذا  اأمتنى لهم �سوى 

املو�سم والتتويج بالدوري«.
ق.ر.
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الوطني  املنتخب  يواجه 
نظريه  رجال  اليد  لكرة 
عني  بقاعة  غدا  النغويل 
ال�ساعة  من  ابتداء  طاية 
مقابلة  يف  م�ساء  ال�ساد�سة 
اإطار  يف  تدخل  ودية 
امم  لكاأ�ض  التح�سريات 
املقررة   2020 افريقيا 
املمتدة  الفرتة  يف  بتون�ض 
جانفي   26 اىل   16 من 
اأفادت  ما  ح�سب  املقبل 
اجلزائرية  الحتادية  به 
اأن  املنتظر  ومن  للعبة، 
الوطني  املنتخب  يواجه 
اختبار  يف  املناف�ض  نف�ض 
مقرر  اآخر  حت�سريي 

قبل  املقبل،  ال�سبت  ليوم 
خلو�ض  تون�ض  اىل  التنقل 
القارية،  املناف�سة  غمار 
وحت�سبا لآخر ترب�ض يجريه 
باجلزائر،  حاليا  »اخل�رص« 
الت�سكيلة  مدرب  وجه 
الوطنية الفرن�سي اآلن بورت 
الدعوة اإىل جمموع 19 لعبا 
ين�سطون  خم�سة  بينهم  من 
باخلارج. وكان رفاق الدويل 
م�سعود بركو�ض قد �ساركوا 
ودية  دولية  موؤخرا يف دورة 
برومانيا ا�سفرت عن هزمية 
النخبة الوطنية امام كل من 
 25-24 بنتيجة  مقدونيا 
وهولندا 26-28، و�سيخو�ض 

غمار  الوطني  املنتخب 
امم  كاأ�ض  من   24 الطبعة 
املجموعة  �سمن  افريقيا 
كال  ت�سم  التي  الرابعة 
الكونغو  و  املغرب  من 
ان�سحاب  بعد  زامبيا،  و 
و�ستتاأهل  ال�سنغال،  منتخب 
اىل  الربعة  املنتخبات 
علما  النهائي،  ثمن  الدور 
ان الفريق الوطني �سي�ستهل 
 16 اخلمي�ض  يوم  املناف�سة 

جانفي مبواجهة زامبيا.
منتخب  �سيلعب  جهته،  من 
املركز  احتل  الذي  انغول 
الثالث يف الطبعة الأخرية من 
كاأ�ض امم افريقيا يف 2018، 

رفقة  الثانية  املجموعة  يف 
نيجرييا،  و  ليبيا  و  الغابون 
القارية  املناف�سة  وتن�سط 
حيث  منتخبا،   16 قبل  من 
املتوج  املنتخب  �سيقتطع 
اإىل  التاأهل  تاأ�سرية  بلقبها 
طوكيو- الوملبية  الألعاب 
2020، علما ان دورة تون�ض 
اإىل  اأي�سا  موؤهلة  �ستكون 
 ،2021 م�رص  العامل  بطولة 
اآخر  اأن  الإ�سارة  جتدر 
الوطني  للمنتخب  م�ساركة 
تعود  الوملبية  الألعاب  يف 
المريكية  اأتالنتا  دورة  اىل 

�سنة 1996.
ق.ر.

الدويل  الالعب  اأ�سحى 
طالب  بن  نبيل  اجلزائري 
حمل اهتمام الأندية الأوروبية 
التعاقد  يف  الراغبة  الكبرية 
النتقالت  فرتة  خالل  معه 
الذي  وهو  احلالية  ال�ستوية 
الرحيل  اأعتاب  على  يتواجد 
احلايل  فريقه  �سفوف  عن 
غيابه  بعد  الأملاين  �سالكه04 
يف الفرتة الأخرية عن �سفوفه 
الإ�سابة  من  املعاناة  ب�سبب 
لحقته  التي  وامل�ساكل 
ويف  الأملاين،  النادي  مع 
تقارير  ك�سفت  ال�سدد  هذا 
متو�سط  اأن  اأملانية  اإعالمية 
اهتمام  حمل  اخل�رص  ميدان 

اإيطالية  اجنليزية،  اندية  عدة 
ا�ستقدامه  اأجل  من  وفرن�سية 
بامكانياته  املعروف  وهو 
يظهرها  التي  وم�ستوياته 
حيث  لأخرى،  مقابلة  من 
بال�ض  كري�ستال  فريق  دخل 
اأجل  من  اخلط  الإجنليزي 
التعاقد معه خا�سة واأنه ميلك 
وهو  »الربميرليغ«  يف  التجربة 
قمي�ض  حمل  له  �سبق  الذي 
عدة  ملوا�سم  توتنهام  نادي 
يف  جتربة  يخو�ض  اأن  قبل 

الدوري الأملاين.
بن  دخل  ذلك  جانب  اإىل 
نادي  اإدارة  خمطط  طالب 
اجل  من  الإيطايل  ميالن 

هذا  انتدابه  اإمكانية  درا�سة 
التواجد  وبالتايل  املركاتو 
اإ�سماعيل  مواطنه  على جانب 
فريته  ينال  الذي  نا�رص  بن 
»الروز�سونريي«  ت�سكيلة  مع 
املقابالت  يف  اأ�سا�سيا  ويلعب 
اأن  ي�ستبعد  ول  الأخرية، 
يخو�ض بن طالب اأوىل جتاربه 
بالدوري  الكروي  م�سواره  يف 
ذلك  جانب  اإىل  الإيطايل، 
تواجد  امل�سدر  نف�ض  ك�سف 
فريقني فرن�سيني �سمن لئحة 
احل�سول  يف  الرابغة  الأندية 
طالب،  بن  خدمات  على 
من  خربا  تلقى  كان  والذي 
اإدارة �سالكه اأنه اأ�سحى خارج 

ح�سابات الطاقم الفني للنادي 
وبالتايل عليه البحث عن فريق 
من اأجل الن�سمام اإىل �سفوفه 
من  الثاين  الن�سف  خالل 
يكون  و�سوف  احلايل  املو�سم 
�سكل  على  كبرية  بن�سبة  ذلك 
اإعارة مع و�سع بند خيار �رصاء 

العقد.

عي�شة ق.

 21 يق�سي  �سوف  والذي 
اأجل  من  الرحلة  يف  �ساعة 
الإقامة،  مقر  الو�سول على 
وفد  ي�سطر  �سوف  حيث 
نحو  التوجه  اإىل  الحتاد 
باري�ض قبل موا�سلة الرحلة 
اإفريقيا،  جنوب  اإىل  منها 
ورغم اأن الالعبني �سيكونون 

التعب  مواجهة  اأمام 
املعنويات  اأن  اإل  والإرهاق 
ا�ستعادة  بعد  مرتفعة 
والعودة  النف�ض  يف  الثقة 
بعد  ال�سحيحة  ال�سكة  اإىل 
الإيجابية  النتائج  �سل�سلة 
البطولة  يف  لحقتهم  التي 
اأبطال  ورابطة  الوطنية 
يعودوا  اأن  قبل  اإفريقيا 
من  ال�سحيحة  ال�سكة  اإّىل 

بارادو  نادي  مواجهة  خالل 
برجمة  ت�سوية  �سل�سلة  يف 
والتاأهل  الوطنية  البطولة 
ع�رص  ال�ساد�ض  الدور  اإىل 
اجلمهورية  كاأ�ض  ملناف�سة 
خن�سلة  احتاد  �سحق  عقب 

ب�سدا�سية لهدف.
و�سوف يواجه الطاقم الفني 
بقيادة املدرب بالل دزيري 
تهدد  التي  الغيابات  م�سكل 

»�سو�سطارة«،  اأبناء  ت�سكيلة 
اإىل  الرحلة  تعرف  حيث 
تنقل  عدم  اإفريقيا  جنوب 
ويتعلق  الالعبني  من  عدد 
الاليف  موؤيد  من  بكل  الأمر 
ب�سبب  خليفة  بن  وطاهر 
معاناتهما من الإ�سابة التي 
فيما  بعد،  منها  يتعافيا  مل 
مل ي�سف بعد املهاجم عبد 
الإ�سابة  من  زواري  الكرمي 

وقت  يف  تلقاها  كان  التي 
اإثرها  على  وغاب  �سابق 
تبنّي  بعدما  الكاأ�ض  لقاء  يف 
جانب  اإىل  معقدة،  اأنها 
غياب الالعب حمزة كودري 
الكاف  طرف  من  املعاقب 
البطاقات  تراكم  ب�سبب 

ال�سفراء.
�رصبت  اآخر،  �سياق  يف 
التابعة  الن�سباط  جلنة 

لكرة  املحرتفة  للرابطة 
احتاد  مع  بحزم  القدم 
العقوبات  بعد  العا�سمة 
التي اأ�سدرتها  �سد الفريق 
عقب درا�سة ملف مواجهته 
وطلك  بارادو،  نادي  اأمام 
للمدافع  اإيقافها  اإثر  على 
عبد الرحيم حمرة مباراتني 
املبا�رص،  للطرد  تلقيه  بعد 
يغيب عن  يجعله  الذي  وهو 

اأمام  املتاأخرين  اللقاءين 
وجمعية  القبائل  �سبيبة 
بتاريخ  املربجمني  ال�سلف 
املقبل،  جانفي  و20   16
كل  عوقب  ذلك  جانب  اإىل 
مفتاح  ربيع  الالعب  من 
واملدرب بالل دزيري بلقاء 
الإنذار  تلقيه  بعد  واحد 
على  الإحتجاج  ب�سبب 

قرارات احلكم.

جلنة الن�شباط ت�شرب بيد من حديد مع الفريق

احتاد العا�ضمة ي�ضد الرحال نحو 
جنوب اإفريقيا بغيابات بارزة

ي�شد فريق احتاد العا�شمة اليوم الرحال نحو جنوب اإفريقيا ا�شتعداد للعب مقابلة 
ماميلودي �شان داونز املقررة ال�شبت املقبل حل�شاب اجلولة الرابعة من دور جمموعات 

رابطة اأبطال اإفريقيا والتي �شوف تكون حا�شمة من اأجل حمافظة النادي العا�شمي على 
حظوظه يف التناف�س على اإحدى التاأ�شريتني املوؤهلتني اإىل الدور ربع النهائي من املناف�شة 

القارية، ولهذا الغر�س فاإن النادي العا�شمي يتنقل اليوم اإىل عا�شمة جنوب اإفريقيا 
جوهان�شبورغ يف رحلة �شاقة ومتعبة على الفريق 

الدويل  الالعب  اختري 
حمرز  ريا�ض  اجلزائري 
اأف�سل لعب ل�سهر دي�سمرب 
املنق�سي يف �سفوف ناديه 
الإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت 
�سمن  ا�سمه  تواجد  بعدما 
تناف�سوا  الذين  الالعبني 
اإثر  على  اجلائزة  على 
التي  الرائعة  امل�ستويات 
املباريات  خالل  قدما 
الفرتة  تلك  خا�سها  التي 
دوري  يف  �سواء  الفريق  مع 
الدوري  اأوروبا،  اأبطال 
كاأ�ض  املمتاز،  الإجنليزي 
وكاأ�ض  الإجنليزي  الحتاد 
حيث  الإجنليزية،  الرابطة 
تاألق قائد املنتخب الوطني 
ال�سهر  خالل  لفتة  ب�سورة 

مباريات  وقدم  الفائت 
يتواجد  جعلته  رائعة 
اف�سل  قائمة  �سمن  دوما 
املقابالت  يف  الالعبني 
التي يلعبها، وعلى اإثر ذلك 
الإجنليزي  النادي  اأعلن 
اأف�سل  حمرز  اختيار  عن 
لعب يف ت�سكيلة »ال�سبريز« 
عرب  املن�رصم  ال�سهر  يف 
على  الر�سمي  ح�سابه 
الجتماعي  التوا�سل  موقع 
ن�رص  خالل  من  »تويرت« 
للم�ستويات  فيديو  مقطع 
نادي  خريج  قدمه  التي 
يف  الفرن�سي  لوهافر 
�سفوف النادي يف املواعيد 
الفرتة  خالل  لعبها  التي 
حمرز  وتناف�ض  نف�سها، 

مواجهة  يف  اجلائزة  على 
ويتعلق  لعبيه  من  عدد 
بروين،  دي  من  بكل  الأمر 
وغابرييل  �سرتلينغ  فودين، 
تفوق  اأين  خي�سو�ض، 
الأ�سوات  ح�سد  يف  عليهم 

ل�ساحله.
عي�شة ق.

تفوق على بروين فودن وخي�شو�س

حمرز اأف�ضل العب ل�ضهر 
دي�ضمرب يف مان�ض�ضرت �ضيتي

يق�شي اأيامه مع �شالكه04 بعد قرار ا�شتبعاده عن اخليارات الفنية

ميالن وكري�ضتال باال�س مهتمان 
با�ضتقدام بن طالب

حت�شريا لكاأ�س افريقيا للأمم املقررة بتون�س

املنتخب الوطني يواجه غدا نظريه 
االنغويل وديا

عليق: العبو بلوزداد �ضاندوين 
وم�ضكلة النادي يف املحيط

عي�شة ق.



اأر�سنال يتاأهل يف كاأ�س الحتاد الإجنليزي
االحتاد  كاأ�س  من  الرابع  الدور  اأر�سنال  بلغ 
�سيفه  على  ال�سعب  بفوزه  القدم  لكرة  االإجنليزي 
نظيف  بهدف  االأوىل  الدرجة  من  يونايتد  ليدز 
فريق  ووا�سل  الثالث،  الدور  مباريات  ختام  يف 
بعد  للعام اجلديد  انطالقته اجليدة  »املدفعجية« 
يونايتد يف  مان�س�سرت  �سيفه  على  مطلعه  فوزه يف 
انت�ساره  اليوم  ليحقق  الدوري،  من   21 املرحلة 
الثاين حتت اإ�رشاف مدربه االإ�سباين ميكيل اأرتيتا، 
كان ليدز املتوج بلقب امل�سابقة مرة واحدة كانت 
اأر�سنال بالذات يف نهائي عام 1972،  على ح�ساب 

مرمى  وهدد  االأول  ال�سوط  يف  االأف�سل  الطرف 
اأ�سحاب االأر�س يف منا�سبات عدة حيث �سدد خم�س مرات بني اخل�سبات الثالث مقابل مرة 

واحدة الأر�سنال، اإال اأن جهود رجال املدرب االأرجنتيني مار�سيلو بييل�سا ذهبت �سدى.
رفع النادي اللندين حامل اللقب يف 13 منا�سبة رقم قيا�سي اآخرها عام 2017 حتت اإ�رشاف 
املدرب الفرن�سي اأر�سني فينغر، م�ستواه يف ال�سوط الثاين وافتتح الت�سجيل عن طريق ال�ساب 
ري�س نيل�سون الذي و�سلته الكرة على باب املرمى اإثر ت�ستيت خاطئ من املدافع اال�سكتلندي 
باري دوغال�س لعر�سية الفرن�سي األك�سندر الكازيت، فتابعها االإجنليزي ب�سهولة يف ال�سباك يف 

الدقيقة 55.

كونتي يحقق الفوز 100 كمدرب يف 
الكالت�سيو

ميالن  اإنرت  مدرب  كونتي  اأنطونيو  حققه  تاريخي  رقم 
ملعبه  خارج  للفوز  فريقه  قاد  عندما  اأم�س  اأول  م�ساء 
 ،18 اجلولة  يف  نابويل  على  هدف  مقابل  اأهداف  بثالثة 
ومنح فوز اإنرت االنت�سار املائة لكونتي كمدرب يف الدوري 
االإيطايل لي�سبح بذلك اأ�رشع مدرب يف الكالت�سيو ي�سل اإىل 
هذا االإجناز، وذلك انطالقاً من مو�سم 1994-1995، وكان 
االنت�سار االأول لكونتي يف دوري الدرجة االأوىل االإيطايل 
مو�سم  يف   1-3 اأودينيزي  على  للفوز  اأتاالنتا  قاد  عندما 
2009-2010، وتعليقاً على انت�ساره الهام على نابويل قال 
كونتي: »كانت مباراة جيدة لالعبي اإنرت ومل تكن �سهلة للغاية ولكننا لعبنا مباراة كبرية وبن�سج 

عايل واأنا �سعيد باأداء الالعبني«.

دي رو�سي يخرج يعتزل 
كرة القدم

بوكا  فريق  مغادرة  رو�سي  دي  دانييلي  االإيطايل  قرر 
جونيورز االأرجنتيني واعتزال كرة القدم نهائياً ليكون قريباً من عائلته، وجاء دي رو�سي اإىل 
18 مو�سماً  انتهاء عقده مع روما، متمماً  بعد  ال�سيف املا�سي،  انتقال حر  البوكا يف �سفقة 
واحداً،  و�سجل هدفاً  مباريات   6 اإال يف  بوكا  رو�سي مع  ي�سارك دي  الذئاب، ومل  مع  متتالياً 
واأنهى دي رو�سي التعاقد مع بوكا و�سيعود اإىل اإيطاليا ليكون اأقرب اإىل عائلته بح�سب ما قال 
يف موؤمتر �سحايف ب�سحبة رئي�س النادي االأرجنتيني خورخي اأمور اأميال، ولعب دي رو�سي يف 
روما 616 مباراة و117 مباراة بقمي�س املنتخب االإيطايل وفاز بكاأ�س العامل 2006، ويرتبط 
جنم روما ال�سابق بعقد مع بوكا جونيورز حتى جوان 2020، واأكد دي رو�سي اأن اعتزاله اللعب 
ال عالقة باإ�سابته الب�سيطة اأو باأي �سيء خطري، حيث قال: »حقاً، اأ�سعر بب�ساطة اأين بحاجة 
اإيل،  م�ستاقة  وهي  خا�س  ب�سكل  ابنتي  اإىل  اأ�ستاق  عائلتي،  بجانب  اأكون  اأن  اأجل  من  للعودة 
اتخذت القرار هو نهائي«، و�سكر دي رو�سي بوكا على الفر�سة التي منحها اإياها يف مغامرته 
يف  تلعب  اأن  يعنيه  ما  يدرك  اأحد  ال  هنا،  قلبي  من  جزءاً  »اأترك  م�سيفاً:  كالعب،  االأخرية 

بومبونريا واأن تكون يف غرف مالب�س بوكا، كانت جتربة فريدة من نوعها«.
م�سواره  اإنهاء   2017 يف  قرر  الذي  توتي  فران�سي�سكو  ال�سابق  القائد  الدرب  لرفيق  وخالفاً 
الكروي نهائياً مع الفريق الذي دافع عن األوانه طيلة م�سريته، اأراد دي رو�سي موا�سلة اللعب 
اآخر غري روما الذي بداأ م�سواره معه يف الفرق العمرية عام 2000، وناب دي  لكن مع فريق 
رو�سي عن اأ�سطورة النادي توتي يف ارتداء �سارة القائد بعد اعتزال االأخري عام 2017، علماً 
باأن توتي هو الالعب الوحيد الذي يتفوق عليه من حيث عدد املباريات بقمي�س »جالورو�سي«، 
و�سيعود دي رو�سي اىل نادي العا�سمة لتويل مهمة االإ�رشاف على فريق ال�سباب بح�سب ما ذكر 

موقع »فوتبول اإيطاليا«.

اإنرت يطيح بنابويل ويتقا�سم ال�سدارة مع اليويف
ال�سدارة  اإىل  جوفنتو�س  بنادي  ميالن  اإنرت  حلق 
عقب عودته بفوز ثمني من ميدان م�سيفه نابويل 
بنتيجة 3-1 يف املرحلة 18 من الدوري االإيطايل، 
يف ملعب »�سان باولو« عبرّ ال�سيوف عن جاهزية 
حمال  متتاليني  بهدفني  تقدموا  اأن  بعد  مبكرة 
اأن  لوكاكو قبل  روميلو  البلجيكية  »الدبابة«  توقيع 
يقلرّ�س البولندي اأركاديو�س ميليك النتيجة بهدف 
لنابويل، ثم عاد االأرجنتيني الوتارو مارتينيز لي�سع 
الهدف  بت�سجيله  الهدافني  �سجل  على  ب�سمته 
الثالث وبالتايل تاأمني نقاط الفوز، بهذا االنت�سار 
املهم عاد اإنرت ليت�ساوى مع حوفنتو�س يف �سدارة 
لكل منهما، يف حني  بر�سيد 45 نقطة  الكالت�سيو 
املركز  يف  نقطة   24 عند  نابويل  ر�سيد  توقف 
فريقه  رونالدو  كري�ستيانو  النجم  قاد  الثامن. 
نظيفة،  برباعية  كالياري  على  للفوز  جوفنتو�س 

و�سجل الدون البتغايل اأول هاتريك له يف الدوري االإيطايل يف الدقائق 49 بعد مراوغة رائعة حلار�س املرمى، 67 من ركلة جزاء 
�سنعها النجم االأرجنتيني ديباال، 82 من ت�سديدة بالي�رشى بعد اأن تلقى كرة البازيلي دوغال�س كو�ستا، ودون الهدف الرابع االأرجنتيني 
البديل االأرجنتيني غونزالو هيغوايني 81، بعد اأن دخل يف الدقيقة 70 بدياًل لديباال وبتمريرة حا�سمة من رونالدو نف�سه، ويت�سارك 
يويف ال�سدارة مع اإنرت ولكل منهما 45 نقطة، اأما كالياري ففي املركز ال�ساد�س بر�سيد 29 نقطة، وهذا اأول هاتريك لرونالدو يف 
الدوري االإيطايل مباراته رقم 46 يف امل�سابقة، علماً اأنه �سجل هاتريك ليويف املو�سم املا�سي لكن يف دوري اأبطال اأوروبا �سد اأتلتيكو 
مدريد، و�سار ر�سيد رونالدو 47 هاتريك مع جميع االأندية التي لعب لها، و56 هاتريك ب�سكل عام، ومل يكتف رونالدو بذلك بل �سجل 
يف 5 مباريات متتالية يف الدوري االيطايل الأول مرة. �سهدت امل�ساركة االأوىل للنجم املخ�رشم ال�سويدي زالتان اإبراهيموفيت�س مع 
ميالن يف الدوري االإيطايل بعد عودته اإىل �سفوف الفريق تعادالً �سلبياً باهتاً �سد �سمبدوريا، على ملعب »�سان �سريو« ا�ستمرت معاناة 
» الرو�سونريي« اإن كان من ناحية النتائج اأو الت�سجيل، على الرغم من ا�ستعانته جمدداً باأ�سطورة ال�سويد اإبراهيموفيت�س الذي نزل 
يف ال�سوط الثاين من املباراة �سد �سمبدوريا دون اأن يتمكن من تغيري نتيجة التعادل ال�سلبي، ومل يعرف ميالن املتوج بطاًل الإيطاليا 
18 مرة واأوروبا �سبع مرات، طعم الفوز �سوى مرتني يف اآخر ثماين مباريات له يف »ال�سريي اآ«، وتلقى يف املرحلة االأخرية قبل العطلة 

ال�ستوية خ�سارة قا�سية اأمام م�سيفه اأتاالنتا بخما�سية نظيفة، كانت االأ�سواأ له يف الدوري منذ نحو عقدين من الزمن.
اأتاالنتا عرو�سه الرائعة و�سحق �سيفه بارما بخما�سية نظيفة تناوب على ت�سجيلها كل من اليخاندرو غوميز يف  من جانبه وا�سل 
الدقيقة 11 واأ�ساف رميو فريلري الهدف الثاين يف الدقيقة 34 قبل اأن يختتم روبن جو�سين�س اأهداف ال�سوط االأول باإحرازه الهدف 
الثالث يف الدقيقة 43، ويف ال�سوط الثاين اأ�ساف جو�سيب اإيلي�سي�س الهدف الرابع يف الدقيقة 60 قبل اأن يعود الالعب ذاته ويختتم 
اخلما�سية يف الدقيقة 71، وعزز اأتاالنتا موقعه يف املركز اخلام�س بر�سيد 34 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف روما الذي �سقط 

اأم�س بثنائية اأمام �سيفه تورينو.

نال 25 مدربا من جن�سيات خمتلفة �رشف 
ال�سعود على من�سة التتويج بكاأ�س ال�سوبر 
االإ�سباين قبل انطالق ن�سخة العام اجلاري 
اأندية   4 مب�ساركة  ال�سعودية  االأرا�سي  يف 
واأتلتيكو  وفالن�سيا  مدريد  ريال  بر�سلونة، 
حقق  االأربعة  االأندية  مدربي  وبني  مدريد 
3 منهم البطولة من قبل، بينما يطمع األبت 
�سيالد�س املدير الفني لفالن�سيا يف اقتحام 
القائمة الذهبية، وقيادة اخلفافي�س الإجناز 
لكاأ�س  بر�سلونة  احتكار  اإنهاء  بعد  جديد 
اأن  اإال  املا�سي،  العام  يف  اإ�سبانيا  ملك 
لب�سلونة  الفني  املدير  فالفريدي  اإرن�ستو 
عينه على اإجناز من نوع اآخر، حيث يطمع 
الفائزين  املدربني  ل�سدارة  القفز  يف 
بكاأ�س ال�سوبر االإ�سباين على مدار التاريخ، 
املدير  غوارديوال  بيب  القائمة  ويت�سدر 
االإجنليزي  �سيتي  ملان�س�سرت  احلايل  الفني 
االإ�سباين،  بر�سلونة  مع  مرات   3 بر�سيد 

يوهان  الراحل  نف�سه  لالإجناز  و�سبقه 
موا�سم   3 باللقب  غوارديوال  توج  كرويف، 
بينما  و2011،  و2010   2009 اأعوام  متتالية 
قاد كرويف الفريق الكتالوين لالإجناز اأعوام 
1991 و1992 و1994. اأما فالفريدي فقد توج 
باللقب مرتني االأوىل مع اأتلتيك بيلباو عام 
2015 بانت�سار ال ين�سى برباعية على ح�ساب 
بر�سلونة، كما قاد البار�سا للقب اأي�سا عام 
احلايل  الفني  املدير  ويت�ساوى   ،2018
مدربني  مع  ال�رشف  قائمة  يف  لب�سلونة 
املحلي  ال�سوبر  حققوا  اأن  �سبق  اآخرين 
اإيروريتا،  خافيري  االإ�سباين  وهم  مرتني، 
االأرجنتيني هيكتور  بينهاكر،  ليو  الهولندي 
ريكارد،  فرانك  االآخر  والهولندي  كوبر 
مدرب  �سيميوين  دييغو  فاز  اأن  �سبق  بينما 
اأتلتيكو مدريد باللقب مع فريقه يف 2014 
ال�سوبر  كاأ�س  فرفع  زيدان  الدين  زين  اأما 
 0-2 بر�سلونة  على  واإيابا  ذهابا  بالفوز 

و3-1 عام 2017. ويت�ساوى زيزو و�سيميوين 
ملرة  اللقب  نالوا  اآخري  مدربني  عدة  مع 
اأراغوني�س مع  لوي�س  الراحل  واحدة، وهم 
مع  بو�سكي  ديل  في�سنتي  مدريد،  اأتليتكو 
مع  تو�ساك  جون  الويلزي  مدريد،  ريال 
الراحل  االإجنليزي  الكورونيا،  ديبورتيفو 
ال�سري بوبي روب�سون مع بر�سلونة، خافيري 
كليمنتي مع اأتلتيك بيلباو، األبتو اأورماك�سيا 
مع ريال �سو�سيداد وفيكتور مونوز مع ريال 
�رشق�سطة، كما ت�سم القائمة اأي�سا كل من 
بينيتو فلورو مع ريال مدريد، �سيزار لوي�س 
مينوتي مع بر�سلونة، االأملاين يوب هاينك�س 
النادي  مع  كريو�س  كارلو�س  البتغايل  ثم 
امللكي، االأرجنتيني خرياردو تاتا مارتينو، 
االأملاين بريند  البار�سا،  اإنريكي مع  لوي�س 
مع  مورينيو  جوزيه  البتغايل  �سو�سرت، 

املرينغي، خواندي رامو�س مع اإ�سبيلية.

فالفريدي ي�سعى اإىل ثالثية غوارديول وكرويف

اأوباميانغ: اأريد اإعادة اأر�سنال اإىل القمة
قال بيري اإميريك اأوباميانغ قائد اأر�سنال اإنه يبقى خمل�سا للنادي ويريد م�ساعدته على ح�سد االألقاب والعودة اإىل القمة، رغم تكهنات 
عن رغبة املهاجم الغابوين يف الرحيل ب�سبب تراجع نتائج النادي اللندين، ويحتل اأر�سنال املركز العا�رش يف الدوري االإجنليزي، بعد 
21 جولة ويتاأخر بت�سع نقاط عن املراكز املوؤهلة لدوري اأبطال اأوروبا، وقال اأوباميانغ قبل الغياب ب�سبب املر�س عن الفوز 0-1 
على ليدز يونايتد يف الدور الثالث لكاأ�س االحتاد االإجنليزي: »يحب النا�س كتابة الق�س�س، وهم يف حاجة اإىل الرتكيز على ما يحدث 
يف امللعب، يتحدث النا�س كثريا وب�سكل مبالغ فيه«، واأ�ساف »اأنا قائد اأر�سنال واأحب هذا النادي، اأنا ملتزم ولدي رغبة يف اإعادته 
اإليه يف جانفي 2018 يف �سفقة قيا�سية للنادي اآنذاك مقابل 56 مليون جنيه اإ�سرتليني ما يعادل 74 مليون دوالر.ملوقعه الذي ي�ستحقه يف القمة«، ومل ميدد اأوباميانغ بعد عقده مع اأر�سنال، حيث يرتبط يف الوقت احلايل بتعاقد حتى 2021، وان�سم 
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يف كتاب »يعقوب �سنوع وم�سرحياته املجهولة«

درا�سة اأب�ستمولوجية لتاريخ امل�سرح 
امل�سري مبنهج نقدي

ميثل هذا الكتاب حلقة مهمة يف تاريخ امل�سرح، حيث يفتح باب النقا�ش جمدداً حول 
رائد امل�سرح امل�سري يعقوب �سنوع خا�سة اأن موؤلفة الكتاب واحدة من اأهم املتخ�س�سني 

يف امل�سرح، كما يوؤكد الكتاب يف جزء منه على عبقرية م�سر، التي احتوت اجلميع لت�سنع 
ح�سارتها ونه�ستها احلديثة.

وكاالت 

 -1839 �أبريل   15( �صنوع  ويعقوب 
�مل�رسح  رو�د  �أحد   ،)1912
�ل�صاخرة،  و�ل�صحافة  �مل�رسي 
عليه  �أطلق  كما  م�رس«  و»مولري 

�خلديوي �إ�صماعيل.
�لكتاب �ل�صادر حديثاً حتت عنو�ن 
�مل�رسح  ر�ئد  �صنوع  »يعقوب 
�ملجهولة  وم�رسحياته  �مل�رسي 
ملوؤلفته  �أب�صتمولوجية«  در��صة 
يقف  عانو�س،  جنوى  �لدكتورة 
على جزء مهم من تاريخ �مل�رسح 
لك�صف  نقدي  مبنهج  �مل�رسي 
ت�صحيحها،  وحماولة  �لأخطاء 
بعدما �تخذ بع�س باحثي �مل�رسح 
ذريعة  �صنوع  يعقوب  يهودية  من 
�مل�رسي  �مل�رسح  بريادة  للعبث 
من خالل �إق�صاء تاريخه باعتباره 
عام  وموؤ�ص�صه  �مل�رسح  هذ�  ر�ئد 

�مل�رسح  �نطالقة  وحتديد   ،1870
ثم  ومن   ،1905 بالعام  �مل�رسي 
ور�صيد  عمر  من  عاماً   35 خ�صم 

�مل�رسح.
نهائية  ب�صورة  �لكتاب  ويوؤكد 
�صنوع  ريادة  وبالوثائق  وقاطعة 
على  بالرد  قام  حيث  للم�رسح، 
�ملهاتر�ت و�ملغالطات حول هذ� 
من  �لكثري  على  وحوى  �ملو�صوع، 
�صنوع  ريادة  توؤكد  و�لتي  �لأخبار، 
 1870 من  �ل�صادرة  �لدوريات  يف 
�صنوع  عر�س  فرتة  �أي   1872  -
مل�رسحياته، ومن ثم �إعادة �لعتبار 

له وريادة �مل�رسح �مل�رسي.

قراءة جديدة يف م�سرح 
�سنوع

�ملو�صوع  هذ�  من  �لنتهاء  وبعد 
�نتقل  �ملغالطات،  �لرد على  ومن 

�صنوع  »عامل  در��صة  �إىل  �لكتاب 
من  �لأول  �لف�صل  يف  �لفكري« 
يف  �لعامل  هذ�  و�أثر  �لكتاب  هذ� 
م�رسحياته، ف�صنوع م�رسي يحمل 
�لرت�ث �ل�صعبي، كما تاأثر بامل�رسح 
و��صحاً يف  كل هذ� ظهر  �لغربي. 
م�رسحياته �ملعرو�صة �أو �ل�صحفية 

�مل�صماة باللعبات �لتياتريية.
عنو�ن  حتت  �لثاين  �لف�صل  وجاء 
لعباته  يف  �لفكري  يعقوب  »عامل 
�لتياتريية« وتقف د.عانو�س يف هذ� 
�مل�رسحيات  در��صة  على  �لف�صل 
�لتياتريية،  �للعبات  �مل�صورة، 
�مل�رسح  يف  جديد  لإبد�ع  ك�صكل 
�لعربي، كما تقف على �أثر �لرت�ث 
�للعبات  تلك  ت�صكيل  يف  �ل�صعبي 
خا�صة »�لقر�دتي ـ حكم قر�قو�س 
ـ �لو�د �ملرق �أبو �صادوف«. كذلك 
تقدم للم�رسحيات �مل�صورة عنده 
ووعيه �لإخر�جي �لذي طرحه من 

خالل �لر�صم �مل�صاحب.
على  بالتحليل  وقفت  كذلك 
�صلطان  ر�صيد  �أو  �لكنوز  �صلطان 
»لعبة  �للعبات  من  وغريها  �لكنوز 
بي�صا  ـ  ن�صارة  �أم  وحيدة  �صتي 
�لطف و�فخر ـ هو�من �صيخ �حلارة 
ولعبة  ـ  �ل�صود�ن  على  بنا  ياهلل  ـ 

�جلهادي«.
و�لكتاب ب�صكل عام حماولة لتقدمي 
�صنوع،  م�رسح  يف  جديدة  قر�ءة 
باملنهج  موؤلفته  فيه  م�صتعينة 
�لب�صتمولوجي لتمار�س دورها يف 
و�لفرو�س  �ملبادئ  ونقد  در��صة 
�صو�ء  �ل�صابقة حول م�رسح �صنوع 
كانت معه �أو �صده، حيث �صافرت 
لتقتفي  بالد  ثالثة  �إىل  عانو�س 
يف  �مل�رسي،  �مل�رسح  ر�ئد  �أثر 
لتلتقي  باري�س  �إىل  �لأوىل  �ملرة 
مذكر�ت  منحتها  �لتي  حفيدته 
حتت  كاملة  بالفرن�صية  جدها 

وم�رسحي  �صعر�ً  »حياتي  عنو�ن 
نرث�ً«، ويف �ملرة �لثانية �إىل بريوت 
�لكبري  �مل�رسحي  �ملوؤرخ  لتلتقي 
تركيا  وكانت  جنم،  يو�صف  حممد 
من  لتح�صل  �لثالثة  �ملحطة  هي 

على  بتك�صيم  �أتاتورك  مكتبة 
دح�صت  و�لتي  �جلو�ئب  �صحيفة 
و�ملز�عم  �ملغالطات  خاللها  من 
للم�رسح  ريادته  حول  �أثريت  �لتي 

�مل�رسي.
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الذكرى 60 لوفاة الفيل�سوف  الفرن�سي األبري كامو.. 
اإرث فكري واأدبي يحاكي واقعنا احلايل

تبقى كتابات �لكاتب و�لفيل�صوف 
تلهم  كامو  �ألبري  �لفرن�صي 
خمتلف  يف  و�لأدباء  �لقر�ء 
�صتني  بعد  حتى  �لعامل  �أنحاء 
كامو  ويعد  وفاته.  على  عاما 
يف  �لفرن�صيني  �لكتاب  �أهم  من 
�لأدبية  �أعماله  �لع�رسين.  �لقرن 
لغة   75 �إىل  ترجمت  و�لفكرية 
عدة  مو��صيع  تناولت  �لعامل  يف 
و�لثورة  و�لعدمية  �ملوت  مثل 
فل�صفته  و�حلرية.  و�ملقاومة 
تعاي�س  كانت  و�لعمل  �حلياة  يف 
جائزة  لنيل  و�أهلته  ع�رسها، 
نوبل �ملرموقة، فكان ثاين �أ�صغر 

من نالها من بني �لأدباء.
 ،1960 جانفي  من  �لر�بع  يف 
�ألبري  �لفرن�صي  �لكاتب  تويف 
عمر  عن  �صري  حادث  يف  كامو 
ور�ءه  خملفا  عاما،  �لـ47  ناهز 
�إرثا فكريا ثمينا و�صورة »�لكاتب 
باأعماله  �أثرى  �لذي  �لأ�صطورة« 
�لفرن�صي  �لأدبي  �مل�صهد 

و�لعاملي.

 كامو ودخوله تاريخ االأدب 
والفكر من بابه الوا�سع

ودخل �صاحب رو�يتي »�لغريب« 
 )1947( و«�لطاعون«   )1942(
�ل�صهريتني، تاريخ �لأدب و�لفكر 
 1957 �لعام  يف  �لو��صع  بابه  من 
من  �لثاين  �لكاتب  �أ�صبح  عندما 
��صمه  يدون  �لذي  �ل�صباب  جيل 
على لئحة جائزة نوبل لالآد�ب. 

ماأ�صوية،  ظروف  يف  وبرحيله 
�لذي  �لكاتب  كامو  �ألبري  يبقى 
باأ�صماء  مقارنة  طويال  يع�س  مل 
جائزة  يف  �لآخرين  �ملتاألقني 

نوبل لالآد�ب.

األبري كامو واجلزائر

ولد �ألبري كامو يف �صاحية مدينة 
�حلدود  على  �جلز�ئرية  عنابة 
�ل�رسقية، وترعرع يف حي »بلكور« 
يف  �لعا�صمة  باجلز�ئر  �ل�صعبي 
متو��صع.  �جتماعي  حميط 
م�صاره  بد�ية  يف  �أظهر  وقد 
ومو�هب  موؤهالت  �لدر��صي 
�لذي  �لأمر  �لآد�ب،  جمال  يف 
دفع مبدر�صه لوي�س جرمان �إىل 
ت�صجيعه على �لجتهاد ومو��صلة 

م�صو�ره �لدر��صي.

�أعمال فل�صفية  عن حياة �لإن�صان 
و�أو�صاعه يف �لعامل �لر�هن

��صتقر  �لأربعينيات،  مطلع  ويف 
يف  �نطلق  حيث  بباري�س  كامو 
كتابة ثالثة �أعمال فل�صفية حول 
حياة �لإن�صان و�أو�صاعه يف �لعامل 
�لر�هن. ويف �لعام 1943، �نخرط 
�صفوف  يف  �لو�عد  �لكاتب 
�ملقاومة �لفرن�صية �صد �لنازية، 
و�أخذ على عاتقه �إد�رة �صحيفة 
»كومبا« �لتي كانت تن�رس ب�رسية، 
�لقليلة  �ل�صحف  �صمن  ومتيزت 
�لوليات  با�صتعمال  نددت  �لتي 

�صد  �لنووية  للقنبلة  �ملتحدة 
�ليابان يف  �أوت 1945.

التتويج �سنة   :1957

ومع �نتهاء �حلرب، و��صل �لكاتب 
�ل�صيا�صية  �جلبهة  على  ن�صاله 
علقت  حازمة  مو�قف  باعتماد 
�لعام.  و�لر�أي  �ل�صحافة  عليها 
طبعت  �لتي  �ملو�قف  بني  ومن 
�ألبري  تنديد  �جلر�ئد  �صفحات 
نظام  بت�صلب  �لي�صاري  كامو 
�ل�صيا�صي  �ل�صوفياتي  �لحتاد 
�ل�صمولية  نحو  وتوجهاته 
�ملوقف  وهو  و�لدكتاتورية، 
لفت  نز�ع  بن�صوب  ت�صبب  �لذي 
ورفيق  �صديقه  مع  لالنتباه 
�لن�صال �لكاتب و�لفيل�صوف جان 

بول �صارتر.
ويف 1957، يف �أوج حرب �جلز�ئر، 
نوبل  بجائزة  كامو  �ألبري  توج 
�عرت�ف  بذلك  منتزعا  لالآد�ب، 
ملجمل  �لدولية  �لأدبية  �لعائلة 
رو�يات  �صلطت  وقد  �أعماله. 
�لكاتب  ومقالت  وم�رسحيات 
�لتي  �مل�صاكل  على  �لأ�صو�ء 
�لإن�صان«.  »�صمري  على  توؤثر 
ومل يفوت �لكاتب فر�صة تتويجه 
للتنويه  �لأدبية  �جلو�ئز  بعرو�س 
�لذي  مدر�صه  بدور  بالإ�صادة 
�لدر��صي  م�صاره  �صق  على  حثه 
نحو �لتاألق و�لجتهاد على جبهة 

�لآد�ب.
وكاالت 

انطالق الدورة الـ 3 مللتقى مليحة الثقايف 9  جانفي 
باملنطقة  �لثقافة  د�ئرة  عقدت 
موؤمتر�ً   ، �أم�س  �أول  �ل�رسقية،  
تفا�صيل  عن  لالإعالن  �صحافياً 
مليحة  مللتقى  �لثالثة  �لن�صخة 
منطقة  بلدية  مبقر  وذلك  �لثقايف، 
�ملوؤمتر  وقائع  ح�رس  مليحة. 
رئي�س  �لكتبي،  علي  �صلطان  �صعادة 
مليحة،  ملنطقة  �لبلدي  �ملجل�س 
وم�صبح �صيف �لكتبي مدير �لبلدية، 
وحممد �صالح �ل�صويجي مدير �إد�رة 
�لثقافة،  بد�ئرة  �ل�رسقية  �ملنطقة 
�لثالث  �جلهات  موظفي  من  وجمع 
و�أعلن  �لإعالم.  و�صائل  وممثلي 
�لفتتاحية  كلمته  يف  �ل�صويجي 
�مللتقى  فعاليات  �نطالق  للموؤمتر، 
�جلاري،  يناير   9 �لثالثة  دورته  يف 
�أن  مو�صحاً  متتاليني،  يومني  وملدة 

�مللتقى يعد �أحد �لفعاليات �ملهمة 
�صنوياً،  �لثقافة  د�ئرة  تنظمها  �لتي 
�صاحب  توجيهات  من  �نطالقاً 
بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو 
�ملجل�س  ع�صو  �لقا�صمي،  حممد 
�إىل  و�أ�صار  �ل�صارقة.  حاكم  �لأعلى 
روؤى  ترجمة  على  �لد�ئرة  حر�س 
�حلاكم،  �ل�صمو  �صاحب  وتوجيهات 
و�لرتكيز  �لفنية،  بالذ�ئقة  بالرتقاء 
�لقيم،  وتعزيز  �لإن�صان  بناء  على 
من خالل خمتلف بر�جمها �لثقافية 
و�لفنية. بدوره �أ�صاد رئي�س �ملجل�س 
�لبلدي ملنطقة مليحة، بجهود د�ئرة 
لتنظيم  �حلثيث  و�صعيها  �لثقافة 
�لهادفة،  و�ملهرجانات  �لفعاليات 
للمجتمع، مبكوناته  و�لتي تعد مر�آة 
لقيمه  ور�فد�ً  و�لثقافية،  �لتاريخية 

ومعارفه.
برنامج  عن  �لثقافة  د�ئرة  وك�صفت 
ت�صم  و�لتي  للملتقى،  �لثالثة  �لدورة 
باأطياف  وثرية،  مميزة  توليفة 
و�لفولكلور  �ل�صعر  فنون  من  عدة 
�لثقافية  و�لأن�صطة  و�ل�صتعر��صات 
�مللتقى  يف  وي�صارك  و�لجتماعية. 
�هلل  عبد  منهم  �ل�صعر�ء  من  نخبة 
من  �لبلو�صي  �صامل  و�صعيد  �لهدية، 
من  �ملفرج  وح�صني  �لإمار�ت، 
�لكويت، وليايل �لعمو�س من �لأردن، 
لفنون  فولكلورية  عرو�صاً  ويت�صمن 
�لإمار�تي  �لفولكلور  منها؛  عدة، 
جانب  �إىل  �لأردين،  و�لفولكلور 
بعنو�ن  مميزة  ��صتعر��صية  لوحات 

“كثبان �ل�صحر�ء”.
وكالة اأنباء ال�سعر 

مع ا�ست�سافة االأديب واملخرج ال�سينمائي نا�سر الظاهري

الق�سة الق�سرية الإماراتية اإىل اأين.. اليوم 
يف مكتبة زايد

�لأديب  �لعني،  ُكّتاب  ي�صت�صيف 
نا�رس  �ل�صينمائي  و�ملخرج 
�لظاهري، يف �أم�صية �أدبية بعنو�ن: 
�إىل  �لإمار�تية  �لق�صرية  “�لق�صة 
�ل�صابعة  �ل�صاعة  متام  يف  �أين”، 
ز�يد  �لأربعاء، يف مكتبة  م�صاء غد 
�لناقد  ويديرها  بالعني،  �ملركزية 

�لدكتور يو�صف حطيني.
ع�صو  �لظاهري  نا�رس  و�لأديب 
منذ  �لإمار�ت  و�أدباء  كتاب  �حتاد 
�إد�رة  جمل�س  ر�أ�س   ،1987 عام 
من  تخرج  دور�ت،  لعدة  �لحتاد 
جامعة �لإمار�ت تخ�ص�س �إعالم / 

�أدب فرن�صي و�لدر��صات �لعليا من 
جامعة  �لفرن�صية  �ل�صحافة  معهد 
�حلقل  باري�س، عمل يف  �ل�صوربون 
و�صارك يف   ، و�ل�صحفي  �لإعالمي 
�لثقافية  �ملوؤمتر�ت  من  �لعديد 
دول  خمتلف  يف  و�لإعالمية 
�أو�ئل  بجائزة  موؤخر�  وفاز  �لعامل 
من  عدد�ً  �إخر�جه  نظري  �لإمار�ت 
�لت�صامح،كما  �لق�صرية عن  �لأفالم 
بلد.  من  �أكرث  من  جو�ئز  عدة  نال 
�حتاد  عن  �ل�صادرة  موؤلفاته  من 
)لليل  �لإمار�ت:  و�أدباء  كتاب 
�أدب  �مل�صافات(  وللنهار  طائره 

ق�ص�صيتان  وجمموعتان  �لرحالت، 
هما )منتعال �مللح.. وكفاه �لرماد( 
و)خطوة للحياة .. خطوتان للموت(، 
وكتاب )�لعمود �لثامن”�جلزء �لأول 
كما  �صحفية،  مقالت  و�لثاين”( 
ودر��صات  �أدبية  كتب  للكاتب  �صدر 
خمتلفة منها )على �صفر .. نذهب 
تركه  )ما  عميقا(،  نذهب   .. بعيد� 
بجناح  )�لطائر  للياب�صة(،  �لبحر 
�لليل  من  )حالت  منه(،  �أبعد 
تدفن  )عندما  �لنهار(،  يغ�صاها 

�لنخيل(
 وكالة  اأنباء ال�سعر 



وكاالت

�ستقدم  �أيام،  ع�رشة  وطو�ل 
�إ�سد�ر�ت  �لن�رش  دور 
وثقافية  �أكادميية  و�إنتاجات 
ودينية،  و�أدبية  وعلمية 
�لطفل  كتب  �إىل  �إ�سافة 
�ملعرفية  �لو�سائط  وجديد 
�إىل  �لإلكرتونية،  و�لكتب 
�لندو�ت  من  �سل�سلة  جانب 
مع  �ملفتوحة  و�للقاء�ت 
ق�سايا  تتناول  �جلمهور 

ثقافية وفكرية ر�هنة.
وك�سف مدير معر�ض �لدوحة 
�لبوعينني  جا�سم  للكتاب 
عن  �سحفي  موؤمتر  خالل 
�مل�ساركة  �لن�رش  دور  عدد 
�ل�سنة،  هذه  معر�ض  يف 
عربية  د�ر�   335 بلغ  حيث 
عدد  و�سل  بينما  و�أجنبية، 
 51 �إىل  �مل�ساركة  �لتوكيالت 
وبلغ  و�أجنبيا،  عربيا  توكيال 
�لعربية  �لكتب  �أجنحة  عدد 
ن�رش،  د�ر  بـ228  ممثلة   ،559
�لأجنبية  �لأجنحة  عدد  �أما 

بـ35  ممثلة  جناحا   91 فبلغ 
عدد  بلغ  بينما  �أجنبية،  د�ر� 
دور �لن�رش لالأطفال 72 د�ر�، 
�إىل  �لإجمايل  �لعدد  لي�سل 

797 جناحا.
�أن  �لبوعينني  و�أ�ساف 
ملعر�ض  �لثالثني  �لدورة 
�لدوحة للكتاب �سجلت �أو�سع 
م�ساركة لدور �لن�رش �لقطرية 
�خلا�سة، مما يعني �نطالقة 
حقيقية وقوية ل�سناع �لثقافة 

و�لن�رش يف قطر.
دورة للتفكر

ويعد معر�ض �لدوحة �لدويل 
مهمة  �سنوية  حمطة  للكتاب 
و�ملبدعني  للمثقفني  �سو�ء 
يف  لنظر�ئهم  �أو  �لقطريني 
وخارجه،  �لعربي  �لوطن 
حيث يلتقي �لنا�رش و�ملوؤلف 
عن  معا  ليعربو�  و�لقارئ، 
لتطوير  �مل�سرتك  �لأفق 
و�لإن�سانية  �لعربية  �لثقافة 

على �ل�سو�ء.
لل�سحفيني،  ت�رشيح  ويف 
�لثقافة  وزير  و�سف 

�سالح  �لقطري  و�لريا�سة 
�لدورة  هذه  �لعلي  غامن  بن 
باأنها �ستكون مميزة، ولي�ست 
�لكتب  و�رش�ء  لبيع  حمطة 
�إذ  للتفكر،  مكانا  لكن  فقط 
تنظيم  �ملعر�ض  �سي�سهد 
لتعزيز  متنوعة  فعاليات 
�لأفكار  وتبادل  �حلو�ر 
وطرح  �لتفكري  وحتفيز 
�لأ�سئلة و�لبحث عن �إجابات 

للق�سايا �لر�هنة.

�أن �ملعر�ض ر�سخ  �إىل  ولفت 
مكانته كقبلة ملحبي �ملعرفة 
ب�ستى �أ�سنافها وحافز للبحث 
م�ساركات  خالل  من  عنها، 
�ملميزين  للنا�رشين  جادة 
�ملثقفني  بني  كبري  وتفاعل 
ويدل  وخارجها،  قطر  من 
�لقيا�سية  �لأرقام  هذ�  على 

لدور �لن�رش.
م�ساركة  عدم  على  وتعليقا 
�ل�سعودية  من  عار�سني 
و�لإمار�ت و�لبحرين وم�رش، 
�إن  �لقطري  �لوزير  قال 

�ملوقع �لإلكرتوين كان متاحا 
طلبات  لت�سجيل  للجميع 
�ملعر�ض،  يف  �مل�ساركة 
كافة،  �لطلبات  ُقبلت  وقد 
من  طلبات  �أي  ت�سل  لكن مل 
دول �حل�سار، رغم �أن هناك 
�لدول  هذه  من  �إنتاجات 

متاحة للبيع يف �ملعر�ض.
�لفرن�سية  �جلمهورية  وحتل 
�سيف �رشف �لن�سخة �حلالية 
للمعر�ض، تز�منا مع �لحتفاء 
قطر-فرن�سا  �لثقايف  بالعام 
2020، �لذي �سينطلق ر�سميا 

غد� �لثالثاء.
�جلمهورية  �سفري  و�عترب 
فر�نك  قطر  يف  �لفرن�سية 
فرن�سا  م�ساركة  �أن  جوليه 
�لدويل  �لدوحة  مبعر�ض 
فعاليات  �أوىل  تعترب  للكتاب 
قطر-فرن�سا  �لثقايف  �لعام 
�سيت�سمن  �لذي   ،2020
�لفعاليات  من  �لعديد 
ت�سيء  �لتي  و�لفنية  �لثقافية 
و�إبر�ز  �لتنوير،  ع�رش  على 
�لف�ساء�ت  من  عدد  دور 

يف  و�ملكتبات  كاملقاهي 
�لفرن�سية  �لثقافة  �سناعة 

خالل تلك �حلقبة.
قطر  �هتمام  �أن  ور�أى 
على  موؤ�رش  �لفرن�سية  باللغة 
�لثقافات  على  �نفتاحها 
�ملختلفة يف �لعامل، وخا�سة 
منظمة  �إىل  �ن�سمامها  بعد 
�لفرنكوفونية كدولة �رشيكة، 
�أكرث من مئتي  �أن وجود  كما 
�لفرن�سية  باللغة  ناطق  �ألف 
يوطد  بينهم قطريون-  -من 

�لتبادل �لثقايف بني �لبلدين.

برنامج حافل
�لثقايف  �لربنامج  وي�سمل 

للكتاب  �لدوحة  ملعر�ض 
منها  وحما�رشة،  ندوة   18
�لرت�ث  »تعزيز  حما�رشة 
�أف�سل«  م�ستقبل  لبناء 
رئي�ض  فيها  يتحدث  �لتي 
�لوطنية  �لآثار  مركز 
بالفال،  فيليب  �لفرن�سية 
بني  �لرتكية  »�لثقافة  وندوة 
و�لنفتاح  �لتاريخي  �لعمق 
تد�سني  وحفل  �حل�ساري«، 
و�لع�سوية  �جلديدة  �لهوية 
للموؤلفني،  �لقطري  للملتقى 
�مل�رشحيني،  حو�ر  وجل�سة 
ولقاء وزير �لثقافة و�لريا�سة 
نهاية  يف  بالكتاب  �لقطري 

�ملعر�ض.

عرو�ض  ت�سعة  ي�سمل  كما 
�أم�سيات  و�ست  م�رشحية 
فنية و�أدبية، وكذلك �أم�سيات 
من  �سعر�ء  مب�ساركة  �سعرية 
�إىل  �إ�سافة  وخارجها،  قطر 

�أم�سية مو�سيقية فرن�سية.
�ملعر�ض،  هام�ض  وعلى 
تدريبية  ور�سة   13 تنظم 
�لرتبية  حقول  بني  تتنوع 
و�لقر�ءة  �لذ�تية  و�لتنمية 
�لكتابة  مهار�ت  وتطوير 
�أبرزها  ومن  وغريها،  و�للغة 
ور�سات يف �أ�س�ض بناء �لهوية 
�لوطنية، وور�سات �لتخطيط 
خا�سة  وور�سات  �ل�سخ�سي 

بالن�ساء.

حتت �شعار »�أفال تتفكرون«..

335 دارا عربية واأجنبية يف الدورة 30 ملعر�ض الدوحة للكتاب
�ختار معر�ض �لدوحة �لدويل للكتاب �شعار »�أفال تتفكرون« لدورته �لثالثني �لتي 
تنطلق �خلمي�ض �ملقبل مب�شاركة 335 د�ر ن�شر متثل 31 دولة عربية و�أجنبية، منها 

دول ت�شارك الأول مرة مثل بلجيكا و�أ�شرت�ليا.

ثقافة�الأربعاء 08  جانفي  2020  �ملو�فـق  ل   12 جمادى �الأول 1441ه 16

�ل�شادرة عن �لهيئة �لعامة �ل�شورية

ب�شام حمودة يعود لل�شعر بتجليات يف زمن الردة
�لردة(  جمموعة )جتليات يف زمن 
عليها  غلبت  �سعرية  ن�سو�ض 
�لإن�سانية  و�لروؤية  �ل�سعر  فل�سفة 
�ل�سعر  �أ�س�ض  تهمل  ومل  لالأديب 
ب�سكل  متناغمة  فاملو�سيقى 
متنا�سق على خيار تفعيلة متحولة 
هدف  �إىل  لت�سل  متو�زن  ب�سكل 

�ل�ساعر يف خو�تيم �لن�سو�ض.
�لبيئة �لبحرية �ملوؤثرة

تظهر  ت�ساألو�(  )ل  ق�سيدة  ويف 
�لبيئة �لبحرية موؤثرة ب�سكل و��سح 
حب  �إىل  لتوؤدي  �لتفعيلة  ن�ض  يف 
�لوطن بو�سفه �أعرق بالد �لأر�ض 
“هذي  فيقول:  �لتاريخ  عرب 
غابت  وما  يوماً  تنم  مل  بالدي.. 
مل  حروفاً  نزت  �أو  �لتاريخ..  عن 

يعاقرها �خللود”.

�لفل�سفة �لإن�سانية
�أما ق�سيدة )جتليات يف زمن �لردة( 
للمجموعة  عنو�ناً  جاءت  �لتي 
فيها  �لإن�سانية  �لفل�سفة  فتبدو 
�لتحولت  مقارنة  عرب  جلية 
�خلا�سة  �ل�ساعر  بروؤى  �لإن�سانية 
“حقول  فيقول:  �لذ�تية  وحالته 
من يبا�ض.. و�لروؤى نذر ت�سظت.. 
�ملغيب..  يف  متاهى  وجهي  كما 
�أ�سالء  ول  نعي..  ول  �أثر  فال 

�ساهدة”.
ت�شكيالت فنية من زمن 

�ملقاومة

ويف ق�سيدته )كنا وجاءت �حلكاية( 
وت�سكيالته  عبار�ته  ي�ستوحي 
على  �ملقاومة  زمن  من  �لفنية 

مقا�سد  �إىل  موحية  دللت  �سكل 
حكايتنا  “جاءت  كقوله:  وطنية 
ل  �أحرف  كثلة  ع�سفاً..  تزف 
وكذ�  ميد�ن..  و�ملوت  تنتمي.. 
غرتها..  مللمت  منا�سك  �حلياة 
وقانا عر�سنا  وكان �حللم موعدنا 

�لدموي كان”.
�لهيئة  عن  �سادرة  �ملجموعة 
يف  وتقع  للكتاب  �ل�سورية  �لعامة 
�لقطع �ملتو�سط  144 �سفحة من 
�حتاد  ع�سو  فهو  موؤلفها  �أما 
�ل�سعر  له يف  �سدر  �لعرب  �لكتاب 
و)�أور�ق  �ل�سنبلة(  وجه  �لباب  )يف 
يل( و)هل يكفي دمي( و)�أنا�سيد ل 
كالغناء( ويف �لرو�ية )�لقوقعة عود 

على بدء(.
وكاالت 

العدد الأول من جملة اأمل الغد الرتبوية 
والتعليمية للفتيان والنا�شئة

ت�سمن �لعدد �لأول من جملة �أمل 
مو��سيع  و�لتعليمية  �لرتبوية  �لغد 
و�جتماعية  وطنية  متنوعة 
نفو�ض  يف  �لقيم  لزرع  و�أخالقية 
�لفتيان  وخا�سة  �لأجيال  وعقول 

و�لنا�سئة.
ويف �لعدد ق�سيدة )جارتي �ل�سغرية 
�سليمان  �لر�حل  لل�ساعر  �أمل( 

�لتحرير  لرئي�ض  ومادة  �لعي�سى 
بثينة �أبو لبادة بعنو�ن )تعلم لتعي�ض 
�حلياة �سعيد�( ومادة عن �أ�سطورة 
�سالح  وحو�ر  �سيناريو  جلجام�ض 
�سالح ر�سوم عبد �لوهاب �لرجولة 
�إ�سافة لر�سوم هادفة للفنان ر�مز 

حاج ح�سن.
�مل�رشف و�ملدير �مل�سوؤول �سالح 

�أن  �إىل  لفت  �سالح  �لدين  عالء 
�ملجلة �ست�سعى للرتكيز على ن�رش 
�لقيم �لرتبوية �لوطنية و�لأخالقية 
�سقيقاتها  جانب  �إىل  لت�سهم 
و�ليافعني  �لأطفال  جمالت  من 
على  �أقدر  جيل  بناء  يف  �ملحلية 
بالعلم و�ملعرفة ومو�جهة  �لت�سلح 

�لتحديات.

خالد الظنحاين �شمن قائمة اأكرث العرب تاأثريًا 
يف العامل 2019

�لظنحاين  خالد  �سعادة  ح�سل 
جمعية  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض 
�لثقافية  �لجتماعية  �لفجرية 
�سخ�سية  “�أف�سل  لقب  على 
 2019 لعام  موؤثرة”  �إبد�عية 
�سمن قائمة �لـ 100 �لأكرث تاأثري�ً 
�لعربي  �لوطن  م�ستوى  على 
�أكادميية  �لتي ت�سدرها  و�لعامل، 
�لب�رشية  و�لتنمية  للعلوم  �لنيل 
�إبد�ع  ور�بطة  �لعلمي،  و�لبحث 
�لعامل �لعربي و�ملهجر بباري�ض، 
للرتجمة  �لدويل  و�ملركز 
و�لتدريبات �لتابع ملنظمة �لأمم 

�ملتحدة.

من  �لظنحاين  تكرمي  ياأتي 
�لعربية  �ملوؤ�س�سات  جمموعة 
�لبارز  لدوره  تقدير�ً  و�لدولية، 
بني  �لتو��سل  ج�سور  مد  يف 
�لثقافات، ون�رش �لثقافة �لعربية 
�لوجه  و�إبر�ز  �لعامل،  حول 
�لعربية،  للح�سارة  �مل�رشق 
�لعربية  �لإمار�ت  دولة  خا�سة 
م�سعل  حتمل  �لتي  �ملتحدة 

�لثقافة �لعربية.
�حلائز  �لظنحاين،  و�أعرب 
�أف�سل  جائزة  على  موؤخر�ً 
يف  عاملية  �إن�سانية  �سخ�سية 
�سعادته  عن  �ملغربية،  �ململكة 

وفخره بهذ� �لتكرمي �لذي �أهد�ه 
�إىل دولة �لإمار�ت قيادة و�سعباً، 
تقدمي  مو��سلته  على  موؤكد�ً 
�لعربية  ولأمته  لوطنه  �لأف�سل 
وللعامل �أجمع مبا يخدم �لب�رشية 
�ل�سعوب.  نه�سة  يف  وي�ساعد 
�ملوؤ�س�سات  �لظنحاين  �سكر  ثم 
م�سيد�ً  �لتكرمي،  على  �لدولية 
ثقافة  ن�رش  يف  �لكبري  بدورها 
�لعربي،  للجمهور  �ملعرفة 
�ملتميزة  �إ�سهاماتها  عن  ف�ساًل 
�لإن�سانية  �لعالقات  تطوير  يف 

بني �لدول �لعربية و�لعامل.
وكالة �أنباء �ل�شعر 

رجال العتمة.. يف طبعتها الثالثة بفل�شطني 
للمغربية حليمة الإ�شماعيلي

�لتوزيع  و  للن�رش  �لكلمة  د�ر  عن 
�لطبعة  �سدرت  ؛  بفل�سطني  بغزة 
�لعتمة   رجال  رو�ية  من  �لثالثة 
�حلجم  من  �سفحة   300 يف 
�ملتو�سط لالأديبة �ملغربية حليمة 
�لطبعة   �سدور  بعد  �لإ�سماعيلي، 
عن مطبعة   ” �لرو�ية  من   �لأوىل 

مر�ك�ض باملغرب �سنة 2017

و �لطبعة �لثانية  بطريقة “�لرب�يل”  
للمكفوفني  “�ل�رشوق  مدر�سة  عن 
”  و “مطبعة �لأهلية ” ببيت حلم 

بفل�سطني  �سنة 2019 .
�أربعة  حيو�ت   �لرو�ية   تعر�ض  
رجال  يق�سون �أوقاتهم يف �لعتمة 
يق�سي  �لذي  �ملنجم  عامل   :
 ، �لأر�ض  حتت  حياته   معظم 

�لتغلب على  يحاول  �لذي  �لكفيف 
�لظالم  بالعلم و �لإبد�ع  ، �ملعتقل 
عتمة  عانى  �لذي  �ل�سيا�سي  
�لزنز�نة  دفاعا عن �آر�ئه و�أفكاره  
�لذي عا�ض معاناة   و�لفل�سطيني   ،
�لحتالل �ل�سهيوين ومن  �حل�سار 

�ملفرو�ض على قطاع غزة .
وكالة �أنباء �ل�شعر   وكاالت
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 يف درا�شة جديدة  ن�شرت مبجلة اأبعاد الدورية املحكمة

حممد بغداد ير�سد "املمار�سة الإعالمية 
ال�سرتجاعية ودورها يف جت�سد املتخيل الديني"

 ن�شرت للكاتب والدكتور حممد بغداد يف 31 دي�شمرب 2019 درا�شة جديدة بعنوان »املمار�شة الإعالمية ال�شرتجاعية ودورها يف جت�شد املتخيل 
الديني«   مبجلة اأبعاد، الدورية املحكمة التي ي�شدرها خمترب الأبعاد القيمية للتحولت الفكرية وال�شيا�شية باجلزائر- جامعة وهران 2 والتي 

تعنى بق�شايا العلوم الجتماعية والإن�شانية.
حكيم مالك 

�أنه  بغد�د  �لدكتور حممد  �أكد  ولقد 
يف �ل�سنو�ت �لأخرية  برزت يف جمال 
�لعربي،  �لعامل  يف  �لعام  �لف�ساء 
�أوجب  �لتي  �لظو�هر  من  �لكثري 
�لنتباه �إىل تد�عياتها و�لوقوف على 
�لظو�هر  تلك  وبالذ�ت  تاأثري�تها، 
�لإعالمية  باملمار�سة  �ملتعلقة 
�لعام  �لف�ساء  على  �سيطرت  �لتي 
�ليومية،  �ل�سلوكات  على  وهيمنت 
�مل�ستويات  من  �لعديد  و�أنتجت 
على  بذلك  موؤثرة  �لتو��سلية، 
للمجتمع   �مل�سكلة  �ملنظومة 
وعليه ففي �لكثري من �لأحيان جند 
�مل�سرتجعة  �ملعاين  �أمام  �أنف�سنا 
من �لأزمنة �لأخرى و�ملا�سية منها 
بالتحديد ، و�مل�ستوحاة من ثقافات 
�أن  دون  معانيها  فر�ست  �أخرى، 
بني  �لتفاعل  م�سوغ  لهيمنتها  يكون 
�حل�سار�ت و�لتعارف بني �لثقافات، 
�لرف�ض  موقع  �لالوعي  يف  وتاأخذ 
�لنظري  �مل�ستوى  على  و�لت�سادم 
�لف�ساء  يف  �ملمار�ض  و�لتج�سيد 

�ليومي.

تكنولوجيات الت�شال 
احلديثة، فر�شت املفاهيم 

املتناق�شة يف م�شامينها 
املعرفية

�سورة   « كتاب  �ساحب  و�عترب    
يف  �جلز�ئرية  �لدينية  �ملوؤ�س�سة 
�أن   « �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
تكنولوجيات  فر�سته  �لذي  �لنمط 
م�ستوى  وعلى  �حلديثة،  �لت�سال 
م�سامينها  يف  �ملتناق�سة  �ملفاهيم 
يف  �ن�سجاما  خلقت  �ملعرفية، 
�لتناق�ض  وهذ�  �ليومية،  �ملمار�سة 
مفاهيم  بني  �لتد�خل  من  يجعل 
)�ل�سرتجاعية و�ملخيال ، �ملمار�سة 
...(�أمناطا  �لأخالق    ، �لإعالم   ،
�ت�سالية لها تد�عياتها �لتي ل حتقق 
من  �لأ�سا�سي  �لهدف  بال�رضورة 
�لتكنولوجيات  عامل  يف  �لنخر�ط 

�لت�سالية �مل�ستقبلية.  

اإنتاج القيم ال�شرتجاعية 
عرب توظيف اأق�شى درجات 

ال�شعبوية

 وتوقف بغد�د  يف هذه �لدر��سة عند 
�لإعالمية  �ملوؤ�س�سة  �نتقال  نقطة 
�ل�سرتجاعية  �لقيم  �إنتاج  �إىل 
درجات  �أق�سى  توظيف  عرب 
للمز�ج  م�سايرة  وبطرق  �ل�سعبوية 
و�ل�رضعة  بالتقلب  �ملتميز  �لعام 
�لك�سب  �سغط  حتت  �لتغري  يف 
متا�سيا  �لتد�ولية  و�ل�سهرة  �ملادي 
تز�من  �لتي  �جلديدة  �ملرحلة  مع 
�لتكنولوجيات  مع  �ل�سعبوية  �سعود 
ثمانينيات  �حلديثة)منذ  �لت�سالية 

م�سطلح  عاد  �ملا�سي،  �لقرن 
تو�سيف  يف  �لو�جهة  �إىل  �ل�سعبوية 
بع�ض �حلركات �ل�سيا�سية يف �لعامل، 
مناذج  بع�ض  تو�سيف  يف  وكذلك 
ون�سمع عن  �إل  يوم  ول مير  �لقادة، 
�سعبويني،  وقادة  �سعبوية  خطب 
 ، �سعبوي(  و�إعالم  �سعبوية  و�أحز�ب 
ويف �لكثري من �لأحيان يتم �لعتماد 
و�ملكر�سة  �مل�سهلة  �لأدو�ت  على 
لت�سويق �ل�سعبوية )�للغة – �لإ�سار�ت 
– �لرموز – �ل�سور ....(حتى يكون 
�لو�سول �إىل تكري�ض �ملعنى �ملبتذل 
�جلمهور  رغبات  و�إ�سباع  لل�سعبوية 
مر�عاة  دون  ر�ساه  على  و�حل�سول 
و�ملعايري  �لأخالقية  �ل�رضوط 
مع   �لإعالمية  للممار�سة  �ملهنية 
عرب  �لأخالقية  �حلدود  جتاوز 
دون  �لأخبار  ت�سويق  يف  �لت�ساهل 
�إىل  ��ستناد  م�سد�قيتها  من  �لتاأكد 
يف  مندرجة  موثوقة  غري  م�سادر 
�ملعتمدة  �لعاطفية  �ملوجة  �سياق 
وهي  �لكاذبة  �لأخبار  ن�رض  على 
قو�نني  �إىل  ت�ستند  �لتي  �ملمار�سة 
�حلرب �للكرتونية �جلديدة ، حتت 
�سطوة �ل�سبق �ل�سحفي �أو �حل�سول 
على ميزة �لتفوق �لإعالمي و�لأكرث 

من ذلك.

الو�شائط الت�شالية احلديثة 
جعلت من ا�شتبعاد احلا�شر 

هما مركزيا

�ملتخيل  �جلهد  يخ�ض  فيما  و 
�لإعالمية  �لو�سائل  يبذل عرب  �لذي 
  ، �حلديثة  �لت�سالية  و�لو�سائط 
من  يجعل  �أنه   بغد�د  حممد  قال 
��ستبعاد �حلا�رض هما مركزيا، ومن 
ويدفع  �أولوية،  �لو�قع  �أمل  حتا�سي 
�ليومي،  �لرهان  عن  �لبتعاد  نحو 
�لإعالمية  �لديناميكية  فتكون 
�ملا�سي  ملفات  على  �مل�ستغلة 
و�لأ�سلوب  �ملتبع  �مل�سار  �ملقبورة، 
�ملف�سل �لذي يكون �لأد�ة �لتي يتم 
بعيد�  �ملطلوب،  بالعمل  �لقيام  بها 
عن �لعتماد على �لذهن و�ل�ستغال 
يف  �لعي�ض  على  و�لعمل  �لعقل  على 
�لكثري  يجد  وهنا  �حلا�رض،   �لزمن 
كبري  بذل  على  جمرب�  �ليوم  منا 
معطيات  �رضح  �سياق  يف  جهد، 
ما�سية  �أحد�ث  وتف�سري  تاريخية 
�لوجود،  من  قبورها  معامل  تال�ست 
�إن�سان  على  ي�سعب  �سياقات  تلفها 
وتعوزه  تفا�سيلها،  ��ستيعاب  �ليوم 

�لقدرة على ت�سور وقوعها.

و�شائل الإعالم العربية 
بحاجة للوقوف اأمام نف�شها 

بو�شوح و�شراحة

و�لإعالم  �لتوثيق  مدير  و�أ�سار   
باأن   �لأعلى  �لإ�سالمي  باملجل�ض 
بحاجة  �لعربية  �لإعالم  و�سائل 

بو�سوح  نف�سها  �أمام  للوقوف 
��سرت�تيجيتها،  لتحديد  و�رض�حة، 
�لبقاء  وهويتها، ومدى قدرتها على 
ل  حتى  �لأوىل  �لفرز  مرحلة  يف 
من  يد  يف  ��ستثمار�ت  �إىل  تتحول 
ميلك �ملال �أي من �أ�سبحو� �أباطرة 
ليكون   ، �لعربي(  �لف�سائي  �لإعالم 
�مل�ساحب  �جلزء  بالرت�ث  �لحتماء 
لتحقيق  �لإعالمية  للممار�سة 
�لقناع  حل�سول  مت�سورة  م�ستويات 
�ليومي،  �حلجاج  �أدو�ت  من  �أد�ة  �أو 
�لنظر  وجهات  فر�ض  �إىل  للو�سل 
�ملنطقية  �ملعايري  تلك  عن  بعيد� 

لطبيعة �لعملية �لإعالمية.

اإ�شكالية مفهوم النه�شة عند 
مالك بن نبي بني الدوافع 

الذاتية والعوامل املو�شوعية

جملة«  من  �لأخري  �لعدد  وت�سمن 
�لنه�سة  مفهوم  �إ�سكالية   ،« �أبعاد 
�لدو�فع  بني  نبي  بن  مالك  عند 
قام  �ملو�سوعية   و�لعو�مل  �لذ�تية 
�أكد  �لذي  �حلاج   رباين  �لكاتب  بها 
�لركود  من  طويلة  فرتة  بعد  �أنه 
�حل�ساري،  و�خللف  �لتاريخي 
��سطدم �لعامل �لإ�سالمي باحل�سارة 
عودها  ��ستد  �لتي  �لأوروبية 
و�لنت�سار  �لتو�سع  يف  و�أخذت 
خارج جغر�فيتها �لطبيعية، برز �إىل 
�ل�سطح �سوؤ�ل �لنه�سة، كيف �ل�سبيل 
�إىل �لنهو�ض من جديد؟ �سوؤ�ل حرك 
�ل�ساحة �لفكرية، فنتجت �أجيال من 
�لإ�سالمي،  �لعامل  بنه�سة  �ملهتمني 
 )1973  -1905( نبي  بن  مالك  ويع 
�أحد هوؤلء �إل �أن ما ميزه عن غريه 
يف  �لنه�سة  مب�سكلة  �هتمامه  هو 
�سياقها �حل�ساري �ل�سامل، فاأعطت 
يتوخى  موقفا  �حل�سارة  ت�سور�ته 
يف  و�لنفتاح  �لطرح  يف  �لأ�سالة 
�لنقد  يف  و�لدقة  و�لروؤية  �ملنهج 
�لنه�سة  مفهوم  �أن  ورغم  و�لتحليل، 
�إل  دينية  خلفية  على  قام  عنده 
�لو�قع  نقد  من  مينعه  مل  ذلك  �أن 

وحتليله  مو�سوعيا  نقد�  �لإ�سالمي 
حتليال علميا.

العقل العربي بني ف�شل 
التحديث ورهانات الواقع

�ملجلة  هذه  يف  �لتطرق   مت  كما   
لـ » �ملعنى » يف جتربة �لأمري عبد 
�لقادر - قر�ءة يف موؤلف »�ملو�قف« 
�حلو�رّية  و  �أبو�لدهاج   لز�ير 
�مل�سطلح  ن�ساأة  بني  و�لبوليفونّية 
مرزوق  ل  �ملفهوم  وحتديد�ت 
حمّمد  و بد�يات �مل�رضح يف �لوطن 
عبا�ض  �لعاّلمة  -منظور  �لعربي 
�جلر�ري منوذجاً- لبوفالقة حممد 
�سيف �لإ�سالم و �سو�سيولوجية �إنبناء 
�لدور  وتقم�ض  �لجتماعية  �ملكانة 
ملربوك  �أمنوذجا   �أدر�ر  جمتمع 
بومدين   ذباح  و�سجل    مقدم 
�لدورية  �ملجلة  هذه  يف  م�ساركته 
يف  �لّتنا�ّض  بف�ساء�ت  �ملحكمة 
)ديو�ن  �ملعا�رض  �جلز�ئري  عر  �ل�ِسّ
لل�ّساعر  �ل�ّسمال«  �سم�ض  �إىل  »غيم 
حمّمد تو�مي مثال( ،وتناولت �آمال 
بن �سيحة  » تعليمية �لق�سة �لطفلية 
من  كل  �سلطت  كما    ، �جلز�ئرية« 
�سربينة  �سليماين  و  حريز  �أ�سماء 
�لقانونية  �حلماية  على    �ل�سوء 
با�سطر�ب  �مل�ساب  للطفل 
�سنوف  وحتدث  نف�سي،  �أو  عقلي 
م�سطفى   بلبولة  و  ن�رض�لدين 
ف�سل  بني  �لعربي  �لعقل  عن« 
كما  �لو�قع«،  ورهانات  �لتحديث 
للحد  �لتقليدية  �لآليات  تناول  مت 
�حلدث  على  �لعقوبة  ت�سليط  دون 
�سعاد  دحمان  طرف  من  �جلانح  
ور�سدت حليمة قادري دور �ملعلم 
يف ت�سخي�ض �سعوبات تعلم �لقر�ءة 
�لبتد�ئية  �ملرحلة  تلميذ  عند 
بد�ر�سة  عدنان  مهندي�ض  وقام 
يف  �مل�سجد  مفهوم  عن  �سياقية  
عدو�ن  وقدمت   �لكرمي،  �لقر�آن 
�إ�سمهان �لأفعال �للغوية يف خطاب 
�ل�ساعر مفدي زكريا للرئي�ض �أحمد 

و�سارك   تد�ولية«  »مقاربة  بلة  بن 
قر�ءة  �ملجلة  هذه  يف  ر�بح  رزيق 
ببليوغر�فية يف موؤلفات غالم ح�سني 
�لبر�هيمي �لديناين  و عبد �لهادي 
بوح�سي طبيعة �لقيم �لأخالقية بني 
�لروحي  و�لرتكيب  �ملادي  �لرتكيب 
وتاأثري قيم �حلد�ثة  وهذ� من خالل  
�لوهاب  عبد  فكر  قر�ءة يف  تقدمي 

�مل�سريي.

م�شاركة جملة« اأبعاد »يف 
تاأ�شي�س البحث العلمي الراقي 

وتعزيز مكانته يف الو�شط 
الأكادميي

»�أبعاد«   هيئة حترير جملة  وتهدف 
�لفكرية  �ملعامل  حتديد  �إىل 
عليها  �مل�ستغل  للق�سايا  و�لبحثية 
و�لبحث  �لعمق  �إىل  تدعو  بكيفية 
�لر�هنة  �لق�سايا  يف  ل�سيما  �جلاد 
�جلامعية  للنخب  �ملجال  وفتح 
للم�ساركة  �لوطن  وخارج  د�خل  من 
�لر�قي  �لعلمي  �لبحث  تاأ�سي�ض  يف 
وتعزيز مكانته يف �لو�سط �لأكادميي 
مع �ل�ستغال على �لق�سايا �لر�هنة 
  ، و�لإن�ساين  �لجتماعي  �لبعد  ذ�ت 
مع �إمكانية تخ�سي�ض �أعد�د خا�سة 
و�لدعوة  �لبحث  متطلبات  ح�سب 
�ملجلة، وهذ�  تو�سيع مقروئية  �إىل 
تناول  يف  �للغوي  �لتنوع  باعتماد 
وكذ�  �لعربية،  باللغة  �ملو��سيع 
و  كالفرن�سية   �لأجنبية  �للغات 
 ، وغريها  �لأملانية   و  �لجنليزية 
مع ن�رض �لأبحاث �جلادة و�ملتمّيزة 
وخلق  و�ملعاجلة  �لطرح  يف 
طلبة  �أعمال  ون�رض  للكتابة  ف�ساء 
�ل�رضوط  وفق  وهذ�  �لدكتور�ه، 

�لعلمية �ملن�سو�ض عليها.

الكاتب والدكتور حممد بغداد 
يف �شطور ...

حممد �أحمد بغد�د  كاتب و�إعالمي 
من�سب  ي�سغل  حاليا  وهو  جز�ئري 
باملجل�ض  و�لإعالم  �لتوثيق  مدير 
�جلز�ئر   - �لأعلى  �لإ�سالمي 
�لدكتور�ه  �سهادة  على  ،حا�سل 
خرب�ته  ومن  �جلز�ئر   بجامعة 
من  �لكثري  يف   �سحفي  �ملهنية   
�جلر�ئد �لوطنية  كجريدة �حلقيقة 
 /1994 �لأ�سبوعي  �خلرب   /  1993
�ليوم   /   2000 �جلديدة  �جلز�ئر 
�لق�سم  رئي�ض   /  2002  –  2000
  /2002« »�لبالد  بجريدة  �لثقايف 
�لبالد«  بجريدة«  �لتحرير  �سكرتري 
2002ـ 2004/ رئي�ض �لق�سم �لثقايف 
 /2004 �ليومي  �ل�رضوق  بجريدة 
�لتبيني  �لتحرير مبجلة  هيئة  ع�سو 
حترير  رئي�ض   /  2003 �ملحكمة 
 /2005 �ملحكمة  �لتبيني  جملة 
»�ملحور  جريدة  حترير  رئي�ض 
ن�رض  مدير   /2006 �لأ�سبوعية« 

 /2016 دولية«  »ق�سايا  جريدة 
�جلز�ئري  بالتلفزيون  �سحفي 
بد�ية من �سنة 2004/ رئي�ض ن�رضة 
�لأخبار بالتلفزيون �جلز�ئري �لقناة 
م�ساعد   /2005 �لف�سائية  �لثالثة 
بالتلفزيون  �لأخبار  حترير  رئي�ض 
�لف�سائية  �لثالثة  �لقناة  �جلز�ئري 
�لن�رضة  حترير  رئي�ض   /2005
�جلز�ئري  بالتلفزيون  �لثقافية 
 /2005 �لف�سائية  �لثالثة  �لقناة 
ثقافية  »رو�فد  م�رضف على ح�سة 
»بالتلفزيون �جلز�ئري �لقناة �لثالثة 
حترير  رئي�ض   /2005 �لف�سائية 
بالتلفزيون   « �لثالثة  »م�ساء  برنامج 
�لف�سائية   �لثالثة  �لقناة  �جلز�ئري 
وتقدمي  �إعد�د   /2015  -   2010
بالتلفزيون  �لثالثة«  »�سيف  برنامج 
�جلز�ئري �لقناة - �لثالثة �لف�سائية 
كتابة  كفاءة  �سهادة   /2016  -2010
من  �لتلفزيوين  و�لإنتاج  �ل�سيناريو 
�لإذ�عي  للتدريب  �لعربي  �ملركز 

و�لتلفزيوين بدم�سق 2005.
كتاب  �ملن�سورة:  كتبه  ومن    
يف  �ل�سيا�سي  �لقر�ر  »�سناعة 
�خلالفة �لر��سدة »2000 /«حو�رية 
�لدولة   »/2005 و�لفقيه«  �لن�ض 
�لإ�سالمي«  �ملغرب  يف  و�ملجتمع 
�إىل �مل�ساحلة«  �لفتنة  2004/ »من 
يف  �لدينية  �لنخب  »�إنتاج   /2005
جوهرة  »متا�سني   /2007 �جلز�ئر« 
�ل�سحر�ء »2011/ »�لإعالم �لديني 
و�لهوية«  �خلطاب  �جلز�ئر.  يف 
يف  �لثقايف  �لإعالم  حركة   »/
�جلز�ئر«/« كتاب �لرتكة �مل�سمومة 
�أزمة حركة جمتمع �ل�سلم«/ »�لفتوى 
�لعربية«  �لثور�ت  زمن  يف  �لفقهية 
حروب  �ل�سحر�ء.  »دماء   /2016
 /« �لإفريقي  �ل�ساحل  يف  �لقاعدة 
�لأحز�ب  يف  �لنقالبية  »�لنزعة 
�ملقد�ض  »�سلطة   / �جلز�ئرية« 
�خلطاب  يف  و�لتاريخ  .�لإن�سان 
�لديني«/ »��سرت�تيجيات �جلودة يف 
�سناعة �لإعالم �لثقايف »/ »�سناعة 
 – �لديني  �لإعالم  يف  �لر�سالة 
للجز�ئر«/ »�سورة �ملوؤ�س�سة �لدينية 
�لتو��سل  مو�قع  يف  �جلز�ئرية 
�ملدر�سة  »�أزمة  �لجتماعي«/ 
�لتو��سل  مو�قع  يف  �جلز�ئرية 
�ل�سحفيني  تفاعل  �لجتماعي«/« 
�لتو��سل  مو�قع  يف  �جلز�ئريني 
�سياغة  كتاب«  �لجتماعي«/ 
�ل�سلوك �لنتخابي يف زمن �سبكات 
،�لنتخابات  �لجتماعي   �لتو��سل 
 /« منوذجا  �جلز�ئرية  �لربملانية 
»�لأزمة �لإعالمية للموؤ�س�سة �لدينية  
�جلز�ئر »/« خد�م �لدولة . �لتجمع 
�جلز�ئري،  �لدميقر�طي  �لوطني 
�إعالمية«/ »�ملقاربة  روؤية �سو�سيو 
�لد�ستورية – �جلي�ض و�إد�رة �لأزمة 
يف �جلز�ئر، روؤية �سو�سيو- �إعالمية 
»�ل�سادر �سنة 2019 عن د�ر �حلكمة 

للن�رض و�لرتجمة.
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لقاح فريو�س �صائع قد مينع 
الإ�صابة مبر�س ع�صبي خطري!

بريطانية  درا�سة  وجدت 
الع�سبي  الت�سلب  مر�ض  اأن 
بعد  يتطور   »MS« املتعدد 
�سائعتني  بعدويني  الإ�سابة 
قيام  اإىل  توؤديان  منف�سلتني، 
نف�سه  مبهاجمة  اجل�سم 
غال�سكو  جامعة  علماء  ووجد 
وهارفارد يف الوليات املتحدة 
اخليطية  الديدان  عدوى  اأن 
ميكن  اأب�ستاين-بار،  وفريو�ض 
اأن تكونا �سببا للمر�ض الع�سبي 
لذا، ت�سري النتائج اإىل اأن تطوير 
لقاح اأو عقاقري م�سادة لفريو�ض 
مينح  اأن  ميكن  اأب�ستاين-بار، 
الت�سلب  �سد  ح�سانة  النا�ض 
الربوفي�سور،  وقال  املتعدد. 
ا�ست�ساري  ليت�ض،  بول  جون 
جامعة  يف  الع�سبية  الأمرا�ض 
الت�سلب  »مر�ض  اإن  غال�سكو، 
الع�سبي املتعدد هو حالة ينتج 
م�سادة  اأج�ساما  اجل�سم  فيها 
لأنظمته وذلك لأ�سباب مل تُفهم 
اأن  مو�سحا  واأ�ساف  اأبدا«. 
»هناك بالفعل بع�ض الأدلة على 
اأب�ستاين- التعر�ض لفريو�ض  اأن 
اأن يقوم  بار يجعل من املرجح 
مر�ض  بتطوير  ما  �سخ�ض 
الت�سلب الع�سبي املتعدد، ولكن 

الكامل  التف�سري  يقدم  ل  هذا 
للم�سبب«. ويعترب تف�سري العلماء 
ولكنهم  نظرية،  جمرد  حاليا 
من  املزيد  لإجراء  يخططون 
اإىل  الإ�سارة  وجتدر  الأبحاث 
توؤثر على  الديدان اخليطية  اأن 
حوايل �سد�ض �سكان العامل، وهي 
الأمعاء،  ت�سيب  طفيلية  عدوى 

كما تعترب �سائعة لدى الأطفال. 
فهو  اأب�ستاين-بار  فريو�ض  اأما 
الفريو�سات  اأكرث  من  واحد 
�سيوعا لدى الب�رش، حيث ي�سبب 
احلمى الغدية على الرغم من اأن 
يعانون  الأ�سخا�ض  من  العديد 
من اأعرا�ض خفيفة فقط. يذكر 
األف �سخ�ض يف   100 اأن حوايل 

مر�ض  من  يعانون  بريطانيا 
تبداأ  حيث  املتعدد،  الت�سلب 
يهاجم  عندما  الع�سبية  احلالة 
ما  الأع�ساب،  املناعة  جهاز 
ي�سبب الأمل والتعب والت�سنجات 
وم�ساكل يف الروؤية ونُ�رش البحث 
املتعدد  الت�سلب  جملة  يف 

وال�سطرابات ذات ال�سلة.

يفعل  ماذا  القيلولة..  نوم   
باجل�صم و�صغط الدم؟

قيلولة  ياأخذ  وهو  موظفيه  لأحد  املدير  روؤية  تثري  رمبا 
اأثناء العمل غ�سبه، وقد يعمد اإىل اتخاذ اإجراءات �سارمة 
لكن  اعترب  ملن  عربة  ليجعله  مبثله  يقوم  من  و�سد  �سده 
حياة  تنقذ  قد  القيلولة  اأن  هي  املوؤكدة  العلمية  احلقيقة 

هذا املوظف، بح�سب ما ك�سف بحث جديد.
فاإن  اليونانيني،  الباحثني  من  عدد  اأجراه  لبحث  ووفقا 
القيلولة يف و�سط النهار لها فوائد �سحية خفية، كما ذكرت 

�سحيفة »ذي �ستار« الربيطانية.
خالل  �رشيعة  قيلولة  اأن  اليونانيون  الباحثون  ويعتقد 
النهار ميكن اأن تقلل �سغط الدم، ب�سورة ملحوظة، الأمر 
الذي يقلل كثريا من فر�ض الإ�سابة بنوبة قلبية اأو جلطة 

دماغية.
وجاءت خال�سة البحث اليوناين بعد جمع بيانات لأكرث من 
اعتيادية  قيلولة  اأن  الباحثون  وجد  حيث  اأ�سخا�ض،   210
اإىل  به  وتهبط  الدم  �سغط  ارتفاع  من  تقلل  �ساعة  ملدة 

احلالة العتيادية.
اإىل  اأدت  �ساعة  ملدة  قيلولة  اأن  اأي�سا  النتائج  واأظهرت 
الدرا�سة  يف  امل�ساركني  دم  �سغط  يف  ملحوظ  انخفا�ض 
الدم  النخفا�ض يف �سغط  العلماء مقدار  العلمية، وحدد 
زئبقي  ميليمرت   3 بحوايل  النهار  ال�ساعة يف  قيلولة  خالل 

يف املتو�سط.

اأ�صباب »خفية« لرتفاع 
�صغط الدم

من املعروف اأن لرتفاع �سغط الدم اأ�سباب معروفة تتعلق 
بالنظام الغذائي والتمرينات الريا�سية وعادات النوم، اإل اأن 
هناك عادات اأخرى ل يعرفها كثريون تزيد من م�ساعفات 

هذا املر�ض.
لها  اأربع عادات  اأن هناك  اإىل  نيوز«  واأ�سار موقع »فوك�ض 

تاأثري �سلبي على �سغط الدم وهي:

العقاقري 

ميكن لالأ�سخا�ض الذين ي�ستخدمون الأدوية التي ل حتتاج 
اإىل و�سفة طبية، كتلك التي ت�ستعمل لعالج الأوجاع والآلم 

الب�سيطة، اأن يالحظوا ارتفاعا يف �سغط الدم لديهم.
اأو  لاللتهابات  امل�سادة  العقاقري  اإن  الأطباء  ويقول 
الحتقان، اأو تلك امل�ستخدمة يف حتديد الن�سل، بالإ�سافة 
اإىل اأدوية ال�رشطان واملن�سطات، ميكن اأن ت�ساهم يف زيادة 

�سغط الدم.

القهوة وال�شاي

عدة  وم�رشوبات  القهوة  يف  املوجود  الكافيني  ي�ساهم 
اأخرى، يف ارتفاع �سغط الدم. ومن هنا ين�سح الأطباء باأل 
تتجاوز ن�سبة الكافيني اليومية 300 ميلي غرام، اأي حوايل 

فنجانني اإىل 3 من القهوة يوميا. 

اأطعمة وم�صروبات تنّظف الرئة 
من الغبار وال�صموم

الرئتان هما الو�سيط بني الهواء اخلارجي والدورة الدموية 
وف�سل  الهواء  تنقية  يف  هاماً  دوراً  يلعبان  وبذلك  للج�سم، 
الأك�سجني واإخراج الغبار. ل�سمان قيام الرئتني بوظائفهما، 
وتقليل متاعب التنف�ض يف مو�سم الربيع احر�ض على تناول 
الأطعمة وامل�رشوبات التي تنظف الرئتني، وت�سفي الأ�رشار 

الناجتة عن دخان ال�سجائر وعادم ال�سيارات والغبار:
* لتنظيف الرئتني من ال�سموم تناول ع�سري العنب يومياً ، 

مع اإ�سافة قطرات من الليمون )احلام�ض( اإليه.
* لتح�سني �سحة رئتيك ا�رشب املزيد من املاء، مع احلد 
والقمح،  والذرة،  واللحوم،  الألبان،  منتجات  تناول  من 

وال�سويا.

7 موؤ�صرات غري متوقعة على نق�س احلديد يف الدم
هو  للحديد  الأ�سا�سي  الدور  اإن 
كل  اإىل  الدم  يف  الأك�سجني  حمل 
خلية يف اجل�سم، وهو عن�رش هام 
وهو  الهيموجلوبني،  مكونات  من 
الدم  خاليا  يف  املوجود  الربوتني 
احلمراء التي تنقل الأوك�سجني من 
اجل�سم.  اأنحاء  جميع  اإىل  الرئتني 
على  يحتوي  ل  ج�سمك  كان  واإذا 
كمية كافية من احلديد، فال ميكنه 
الدم  خاليا  من  يكفي  ما  اإنتاج 
الأك�سجني،  حتمل  التي  احلمراء 
احلديد  نق�ض  ي�سبب  اأن  وميكن 
فقر الدم، مما يعني اأن لديك كمية 
قليلة جًدا من الهيموجلوبني. وفيما 
يلي، جمموعة من املوؤ�رشات غري 
يف  احلديد  نق�ض  على  املتوقعة 
اجل�سم، بح�سب �سحيفة ديلي ميل 

الربيطانية:
من  والإرهاق  ال�سديد  التعب   -1
اأكرث عالمات نق�ض احلديد �سيوعا 
من  يعاين  ج�سمك  اأن  تعني  لأنها 
اإىل  الأك�سجني  حمل  يف  م�سكلة 
خالياك حتى يوؤثر على م�ستويات 

الذين  فالأ�سخا�ض  لديك.  الطاقة 
يفتقرون اإىل ما يكفي من احلديد 
يف الدم، غالبا ما ي�سعرون بالبطء 
على  القدرة  وعدم  وال�سعف 
دوًرا  احلديد  يلعب   -2 الرتكيز. 
رئي�سًيا يف نظام املناعة ال�سحي، 
لذا فاإن امل�ستويات املنخف�سة من 
املري�ض  جتعل  اأن  ميكن  املعدن 
بالعدوى،  لالإ�سابة  عر�سة  اأكرث 
ت�ساعد  احلمراء  الدم  فخاليا 
الطحال،  اإىل  الأك�سجني  نقل  يف 
ت�سم  التي  الليمفاوية،  الغدد  واإىل 

املقاومة  البي�ساء  الدم  خاليا 
الهيموجلوبني  مينح   -3 للعدوى. 
فاإن  لذلك  الوردي،  لونها  الب�رشة 
جتعل  املنخف�سة  امل�ستويات 
اجللد يبدو �ساحباً، وعندما ت�سبح 
تركيز احلديد منخف�ساً يف خاليا 
الدم احلمراء، ت�سبح اأ�سغر حجماً 
وبغ�ض   ، �ساحبة  الب�رشة  وت�سبح 
كانت  اإذا  ب�رشتك،  لون  عن  النظر 
املنطقة داخل جفنك ال�سفلي اأكرث 
�سحوباً من الطبيعي، قد يكون هذا 
 -4 احلديد.  نق�ض  على  موؤ�رشاً 

دلياًل  اأن  ميكن  املتورم  الل�سان 
اأي�ساً على نق�ض احلديد، وال�سقوق 
اأي�ساً �سائعة  على جانبي الفم هي 
بني النا�ض الذين يعانون من نق�ض 

احلديد.
الذين  الأ�سخا�ض  بع�ض  يعاين   -5
من  احلديد  يف  نق�ض  لديهم 
وهي  ال�ساقني،  متلمل  متالزمة 
رغبة  للمري�ض  ي�سبب  ا�سطراب 
وت�سبب  �ساقيه،  حتريك  يف  قوية 
له �سعوبة يف النوم. 6- قد يرغب 
الأ�سخا�ض الذين يعانون من نق�ض 
غري  املواد  تناول  يف  احلديد 
الغذائية، مثل الطني اأو الأو�ساخ اأو 

الطبا�سري. 
احلديد  نق�ض  يتطور  عندما   -7
ي�سبب  اأن  ميكن  دم،  فقر  اإىل 
ال�سعر، فعندما ل حت�سل  ت�ساقط 
كافية  كمية  على  ال�سعر  جريبات 
يف  تدخل  فاإنها  الأك�سجني،  من 
ال�سعر  ويبداأ  الراحة،  مرحلة 
بالت�ساقط دون اأن ينمو مرة اأخرى 

حتى يتم عالج فقر الدم.

التدخني ال�صلبي �صبب �صخري الأطفال اأثناء النوم
التدخني  اإن  جديدة  درا�سة  نتائج  قالت 
يزيد  الأطفال  له  يتعّر�ض  الذي  ال�سلبي 
اأثناء النوم بن�سبة 45  احتمال ال�سخري لديهم 
ال�سخري  اأن  من  الدرا�سة  وحّذرت  باملائة. 
لي�ض اأمراً غري موؤثر على ال�سحة، لأنه يعترب 
اخلطوة الأوىل لتطور م�سكلة توقف التنف�ض 
اأثناء النوم يف فرتة لحقة من الُعمر. الأطفال 
الذين يولدون لآباء مدخنني تزداد احتمالت  
اأبحاث  واأجريت  باملائة   90 اإىل  املدخنات 
ونُ�رشت  جورجيا،  ولية  جامعة  يف  الدرا�سة 
يف جملة »اإبدميولوجي«، ووجدت نتائجها اأن 

تزداد  مدخنني  لآباء  يولدون  الذين  الأطفال 
بن�سبة  لديهم  النوم  اأثناء  ال�سخري  احتمالت 
45 باملائة، بينما ترتفع الن�سبة لدى اأمهاتهم 
غري املدخنات اإىل 90 باملائة نتيجة تدخني 
البيانات  على  الدرا�سة  واعتمدت  الزوج 
األف �سخ�ض مت جمعها �سمن  لـ 88  ال�سحية 
24 درا�سة �سابقة عن اآثار التدخني والتدخني 
الآباء  الدرا�سة  تو�سيات  ودعت  ال�سلبي 
اإىل اتخاذ خطوات فّعالة لالإقالع  املدخنني 
عن التدخني حماية ل�سحتهم، ول�سحة الأبناء 

واأفراد العائلة.



العدل

وخلق  عظيمة  �صفة  العدل 
واملحبة  الأمل  تبعث  كرمي، 
كما  املظلومني،  قلوب  يف 
فيعيد  الظاملني،  يخيف  اأّنه 
موا�صعها،  اإىل  الأمور  العدل 
اأ�صحابها،  اإىل  احلقوق  وتعود 
وهو خلق العظماء من الأنبياء 
حممد  واأعظمهم  وال�صاحلني، 
فكان  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى 
مالزمة  جليلة  �صفة  العدل 
ونف�صه  ربه  مع  عدلاً  فكان  له، 
قريب  بني  يفرق  فال  والنا�س، 
عدو،  اأو  �صديق،  اأو  بعيد،  اأو 
اأو موافق، وكان ل  اأو خمالف، 
النا�س  اأخطاأ  واإن  العدل  يرتك 
يف حقه، فيخطئ النا�س يف حقه 
وي�صفح  ويعفو  بعدله،  في�صتمر 
عدله  اأّن  كما  بالعدل،  وياأمر 
كان مالزمااً له يف حله وترحاله، 
وامل�صاق  املتاعب  فيتحمل 
بني  اأ�رسته  ويف  كاأ�صحابه، 
زوجاته، كما كان ياأمر اأ�صحابه 
وقد  واملوازنة،]٢[  بالعدل 

قال �صلى اهلل عليه و�صلم: 
بلََغني  عمرٍو!  بَن  عبَداهللِ  )يا 
الليَل.  وتقوُم  النهاِر  ت�صوُم  اأنََّك 
علَيَْك  �َصِدَك  ِلَ فاإَِنّ  تفعْل.  فال 
ا. واإَِنّ  ا. وِلَعيِنَك عليَك حَظّ حظاً

ا(. ِلَزْوِجَك عليَك حظاًّ

ال�صدق

ال�صالة  عليه  الر�صول  كان 
كذبااً  يتكلم  ل  �صادقااً  وال�صالم 
جادااً اأو مازحااً، وكل كالمه حٌق 
و�صدق، وقد حّرم الكذب ونهى 
عنه، وهو مع�صوم عن الكذب، اإذ 
حماه اهلل من هذا اخللق الذميم، 
لفظه،  اهلل نطقه و�صدد  فاأ�صلح 
وهو الذي جاء بال�صدق من اهلل 
�صدق  كالمه  فكل  به،  و�صّدق 
وغ�صبه  �صدق،  و�صنته  وحق، 
ا  كان �صادقاً وقد  ور�صاه �صدق، 
فهو  والنا�س،  ونف�صه  ربه  مع 
و�صفره،  ح�رسه  يف  يف  �صادق 
و�صلحه  ومواثيقه،  وعهوده 
وحربه، وق�صهه زر�صائله، وحلّه 
فلم  ودرايته،  وروايته  واإقامته، 
وال�صالم  ال�صالة  عليه  ينق�س 

بتبليغها  اأمر  التي  ر�صالته  على 
وذلك  كاملة،  فاأداها  حرفااً 
َل  )ِليَ�ْصاأَ تعاىل:  لقوله  م�صداقااً 

ْدِقِهْم(. اِدِقنَي َعْن �صِ ال�صَّ
الرفق

ال�صالة  عليه  الر�صول  كان 
لطيفااً  الانب،  لنّي  وال�صالم 

بال�صهل  ا  اآخذاً وفعله،  قوله  يف 
لل�صدة  وتاركااً  واللطف، 
الرفق  فيُدخل  والتعنيف، 
واأهل  النف�س  مع  التعامل  يف 
والريان،  والأقارب،  البيت، 
اأي�صااً  ا  رفيقاً وكان  وال�صائلني، 
الأمر  ويف  الاهلني،  تعليم  يف 
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 

ومع العا�صي التائب، ورفيقااً مع 
الكفار يف تعامله معهم، في�صرب 
يف  بالنا�س  ا  ورفيقاً الأذى،  على 
يف  نف�صه  مع  ويرفق  العبادات، 
الأحوال  كافة  في�صمل  التطوع 
وال�صوؤون، وقد كان عليه ال�صالم 
يف  الأمور  ي�صع  الرفق  كثري 
ال�صلوك،  ويقوم  موا�صعها 

ويهدي اإىل احلق، وقد اأكرث عليه 
ال�صالة وال�صالم من ذكر الرفق 
ال�صالة  ومدحه، وقد قال عليه 
اهللَ  اإَنّ  عائ�صُة!  )يا  وال�صالم: 
فَق. ويُعطي على  رفيٌق يحُبّ الِرّ
فِق ما ل يُعطي على العنِف.  الِرّ

وما ل يُعِطي على ما �صواه(.
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ما ظنك باثنني �هلل ثالثهما
هل كان ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم 
- م�صطرااً للتعر�س لكل تلك املخاطر؟ 
اأمل يكن ربه - �صبحانه - قادرااً على اأن 

ينقله اإىل املدينة نقالاً مبا�رسااً كما حدث 
يف رحلة الإ�رساء واملعراج؟ مِلَ كانت 

الهجرة اإذن، وما الهدف والر�صالة التي 
تبعثها اإىل اأمة امل�صلمني �َصلَِفهم وَخلَِفهم؟ 

ندرك تلك الر�صالة وهذا الهدف من 
املواقف املختلفة يف الهجرة: عندما 

تتبعت قري�س ر�صول اهلل و�صاحبه اأبا بكر 
َحّتى انتََهوا اإىَل بَاِب الَغار َفَوَقُفوا َعلَيِه. 
َفَقاَل اأَبُو بَكٍر، يَا َر�ُصوَل اهلّلِ لَو اأَّن اأََحَدُهم 
نََظَر اإىَل َما َتَت َقَدَميِه لأَب�رَسَنَا. َفَقاَل 
َما َظّنك ِباثننَِي اهلّلُ ثَاِلثُُهَما؟ ل َتَزن اإّن 

اهلّلَ َمَعنَا.
لو تاأملنا هذا املوقف لأدركنا معنىاً 
�صاميااً ينبع من اأ�صل عقيدة امل�صلم 

واإميانه باهلل.. الواحد.. القادر.. املالك.. 
الذي يقول لل�صئ كن فيكون... ذلك 

املعنى هو الثقة باهلل وح�صن الظن به 
والتوكل عليه - �صبحانه -... مع العمل 

والأخذ باأ�صباب النجاح. يقول - �صبحانه 
وتعاىل- يف حديٍث، قد�صي: اأنا عند ظن 
عبدي بي، واأنا معه اإذا ذكرين، فاإن ذكرين 

يف نف�صه ذكرته يف نف�صي، واإن ذكرين 
يف ملٍئ، ذكرته يف ملٍئ، خرٍي، منهم، واإن 
تقرب اإيّل �صربااً تقربت اإليه ذراعااً، واإن 
تقرب اإيّل ذراعااً تقربت اإليه باعااً، واإن 

اأتاين مي�صي اأتيته هرولة. ماذا كانت نتيجة 
هذا التوكل: لقد اأعمى اهلل عنه عيون 

امل�رسكني عند خروجه من بينهم، بل ونرث 
على روؤ�صهم الرتاب.. وحجب اأب�صارهم 
عنه عند الغار.. واحلمامة والعنكبوت.. 
وق�صة �رساقة بن مالك.. و.... }و من 
يتوكل على اهلل فهو ح�صبه * اإن اهلل بالغ 

اأمره{.  

�لنبي �لكرمي �سلى �هلل عليه و�سلم مع�سوم يف �أقو�له و �أفعاله و�إقر�ره
مع�صوم  وال�صالم  ال�صالة  عليه  النبي 
مبفرده، مع�صوم يف اأقواله، ويف اأفعاله، 
وجل  عز  اهلل  اأمرنا  وقد  اإقراره،  ويف 
من خالل القراآن الكرمي اأن ناأخذ منه 
نهانا،  عنه  عما  ننتهي  واأن  اآتانا،  ما 
وال�صالم  ال�صالة  عليه  النبي  فمتابعة 

يف اأقواله ويف اأفعاله ويف اإقراره واجب 
عيني على كل م�صلم، لأنه القدوة، ولأنه 
املثل، ولأنه ميثل الكمال الب�رسي، ولأن 
اهلل عز وجل بعثه هاديااً لكل الأمم من 

دون ا�صتثناء بل هو رحمة للعاملني.
الإ�صالمي  العامل  يعانيه  ما  كل  اإن  بل 

بعد  ب�صبب  وتفرق  �صعف  من  اليوم 
النبي  �صنة  تطبيق  عن  امل�صلمني 
العملية،  ب�صنته  القتداء  وعن  القولية، 
 ُ اهلَلّ َكاَن  )َوَما  تعاىل:   قوله  والدليل 
الأنفال  ]�صورة  ِفيِهْم(   َواأَنَْت  بَُهْم  ِليَُعِذّ

الآية: 33[

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�صان اإىل بع�س امل�صطلحات �صمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�صجم مع 

الفطرة معروفااً لأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها، الق�صاء الربيطاين ياأخذون ع�رسة من 
الطريق يعر�صون عليهم جرمية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة، الإن�صان له فطرة �صليمة 

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

نهاك عن �صيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�صان معروفااً، و�صمي ال�صيء الذي تاأباه 
الفطر ال�صليمة منكرااً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقااً تامااً 

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

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�صن لكن يف الأمراء اأح�صن، واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن، وال�صخاء ح�صن 

لكن يف الأغنياء اأح�صن، وال�صرب ح�صن لكن يف الفقراء اأح�صن، والتوبة ح�صن لكن يف ال�صباب اأح�صن. 
يعني ال�صاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�صخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�صرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثااً، وحبي لثالث اأ�صد، اأحب الطائعني، وحبي لل�صاب الطائع اأ�صد، اأحب املتوا�صعني، وحبي 
للغني املتوا�صع اأ�صد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�صد، واأبغ�س ثالثااً، وبغ�صي لثالث اأ�صد، 
اأبغ�س الع�صاة، وبغ�صي لل�صيخ العا�صي اأ�صد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�صي للفقري املتكرب اأ�صد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�صي للغني البخيل اأ�صد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�صتِح فا�صنع ما �صئت على معنيني: اإن مل ت�صتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�صتِح من اهلل فافعل ما �صئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جدااً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َصِبيِل اهلَلّ

�صورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�صالم 
و�صطي.
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خالد النبوي يحتفل بالعر�ض 
اخلا�ض لـ »يوم وليلة«   

مكرم،  �أمين  للمخرج  وليلة«  »يوم  لفيلم  �خلا�ص  �لعر�ص  نُظم 
وبطولة خالد �لنبوي، يف �سينما »مول م�رص«، م�ساء  �أول �أم�ص ، 

بح�سور �سناع �لفيلم، وعدد من �ل�سحافيني، و�لنقاد.
وحنان  درة،  و�لتون�سية  �لنبوي،  خالد  �لفيلم  �أ�رصة  من  وح�رص 
�لقال،  و�ملنتج ح�سني  �لعيلي،  مطاوع، وخالد �رصحان، وحمزة 

فيما تغيب �أحمد �لفي�ساوي عن �حل�سور لأ�سباب جمهولة. 
وح�رص عدد من �لفنانني لتهنئة زمالئهم بالفيلم، ومنهم �أحمد 

ز�هر و�بنته ملك، و�سوز�ن جنم �لدين، و�سهري �ملر�سدي.
يذكر �أن �لفيلم �سارك يف �لدورة �لثانية من مهرجان �لد�ر �لبي�ساء 
للفيلم �لعربي باملغرب، �لذي ح�سل فيه �أحمد �لفي�ساوي على 
جائزة �أح�سن ممثل، كما عر�ص يف مهرجان ماملو �ل�سينمائي، 

يف دورته �لـ 9

رواية اأهل »الل�ض« ت�سّكك يف براءة زوج نان�سي عجرم
زوج نان�صي عجرم ظامل اأم مظلوم.. مقتحم املنزل ل�ص اأم عامل جاء يطلب حقه.. كيف ح�صل تبادل 

اإطالق نار بني »الل�ص« املفرت�ص وزوج الفنانة يف حني يوؤكد البع�ص اأن امل�صد�ص »لعبة«؟ ت�صاوؤلت كثرية 
ين�صغل الراأي العام يف لبنان بطرحها خالل اليومني املا�صيني، حماولني تفكيك خيوط جرمية مقتل رجل 

اقتحم منزل نان�صي عجرم.
من  �لأوىل  �ل�سباح  �ساعات  ومنذ 
�للحظة  هذه  وحتى  �لأحد  يوم 
تنهمر �لأخبار �لتي تتناول تفا�سيل 
جديدة حول �حلادثة. بع�سها مثري 
رو�يات  يحمل  وبع�سها  للجدل، 
مفاجاأة  �آخرها  وكان  مت�ساربة، 
يف  �ملنزل  مقتحم  عائلة  فجرتها 
ت�رصيح لقناة �جلديد �للبنانية �أم�ص 
�بنها  �أن  �لأم  �أكدت  حيث  �لإثنني، 
لي�ص ل�ساً بل كان عاماًل يف حديقة 
�لفنانة وذهب للح�سول على  منزل 
زوجها  عند  له  م�ستحقة  �أمو�ل 

�لدكتور فادي ها�سم.
كذبة يرّوجها �لبع�ص

نان�سي  �لفنانة  �أعمال  مدير  ك�سف 
�لأخبار  �أّن  لمار�  جيجي  عجرم 

عالقة  وجود  حول  �نت�رصت  �لتي 
وزوجها  بنان�سي  �مللّثم  �لل�ص  بني 
من  عارية  �لها�سم،  فادي  �لطبيب 
�ل�سحة، وكذب وت�ساءل يف ت�رصيح 
»هل  �لثالثاء:  لبنانية   ل�سحيفة 
هناك من يطالب مب�ستحقاته ياأتي 
منت�سف  من  �لأوىل  �ل�ساعات  يف 
وملثم؟«،  قفاز�ت  يده  ويف  �لليل 
وتابع: »هل هناك عاقل ي�سّدق �أن 
نان�سي عجرم �ستاأكل م�ستحقات �أي 

�سخ�ص، فاجلميع يعلم خريها«.
عالقة  حول  �لأم  ت�رصيح  و�سّكل 
�إجابة مقنعة  بنان�سي عجرم  �لل�ص 
لت�ساوؤلت �لبع�ص �لذين �سككو� يف 
�حلر��ص  جتاوز  على  �لل�ص  قدرة 
باقتحام  و�لتهديد  �ل�سخ�سيني 

على  ي�سعب  بينما  �لأطفال،  غرفة 
�لأوىل  للمرة  منزلً  يقتحم  ل�ص 
�ملنزل  جغر�فية  بتفا�سيل  يلّم  �أن 

ومو�قع غرف �لنوم.
�لأول  �ليوم  يف  �ملعلومات  وكانت 
�لل�ص  باأن  ك�سفت  قد  �حلادثة  من 
بينه  نار  �إطالق  تبادل  عقب  قتل 
عجرم  نان�سي  �لفنانة  زوج  وبني 
ب�سبب تهديد �لل�ص باقتحام غرفة 
يف  �لقتيل  خال  ليوؤكد  �لأطفال، 
�سقيقته  �بن  �أن  تلفزيوين  ت�رصيح 
كان يحمل م�سد�ص لعبة وعرث على 
يد  على  ج�سده  يف  ناري  طلق   16
بّررها  و�لتي  �للبنانية،  �لفنانة  زوج 
كانت  باأنها  �لفنانة  عائلة  حمامي 
نتيجة »�إ�سابة �لدكتور فادي ها�سم 

بانهيار ع�سبي«.
ظامل �أم مظلوم؟

�لتي  �جلديدة  �لفر�سية  هذه 
قدمتها عائلة �لقتيل تاأتي يف �لوقت 
�آر�ء متفاوتة حول  �لذي برزت فيه 
�لها�سم يف  فادي  �لدكتور  فعل  ردة 
�ملوؤيدة  تلك  بني  �حلادث  حلظات 
لت�رصفه �لذي �عترب بطولياً ودفاعاً 
بدت  �لتي  تلك  وبني  عائلته،  عن 
هدوء�ً  �أكرث  ت�رصف  �إىل  مياًل  �أكرث 
ما كان �سي�سمح بتجنب قتل »�لل�ص« 
يتمكن من  بتهديده حتى  و�لكتفاء 

��ستدعاء �ل�رصطة للقب�ص عليه.
و�ل�سوؤ�ل �لكبري �لذي يحاول متابعو 
كيف  عليه:  �لإجابة  �لق�سية  هذه 
�لل�ص  بني  نار  �إطالق  تبادل  ح�سل 

كما  لعبة،  و�مل�سد�ص  و�لزوج، 
قيل؟.

ومل يكن �رصيط �لفيديو �لذي وثقته 
وقوع  حلظة  �ملر�قبة  كامري�ت 
�لإعالم  �أمام  �جلرمية وك�سف عنه 
مبثابة دليل على بر�ءة �لزوج، وفقاً 
لبع�ص �ملعلقني على، حيث �عتربو� 
�أن هناك حلقات ناق�سة يف �حلادثة 
�ل�رصيط  هذ�  يف  توثيقها  يتم  مل 

�ملتد�ول عرب �لإعالم.
فيه  يو��سل  �لذي  �لوقت  ويف 

زوج  مع  حتقيقاته  �للبناين  �لق�ساء 
�لعتقال،  رهن  هو  �لذي  �لفنانة 
�لق�سية  �لعام يف هذه  �لر�أي  حتول 
�إىل »�ملحقق كونان« حيث �ن�سغلو� 
يف حتليل �لرو�يات �ملت�ساربة �لتي 
�لإعالم  و�سائل  عرب  تباعاً  تن�رص 
من قبل �أهل �لقتيل و�ملقربني من 
نان�سي عجرم، و�سط ترقب لإ�سد�ر 
بيان ر�سمي من �جلهات �ملخت�سة 

تك�سف عن مالب�سات �جلرمية.

يف ذكرى رحيله الثالثة.. فنان ال�سعب رفيق �سبيعي 
ما زال اأيقونة الفن ال�سوري

رحيل  �سنو�ت م�ست على  ثالث 
وما  �سبيعي  رفيق  �ل�سعب  فنان 
ذ�كرة  يف  خالدة  �أعماله  ز�لت 
و�لعربي  �ل�سوري  �جلمهور 
قلوبهم  يف  حا�رصة  وحمبته 
فنية  م�سرية  غر�ستها  �لتي 
عاماً  �سبعني  من  لأكرث  �متدت 
�لفن  موؤ�س�سي  �أحد  خاللها  كان 

�ل�سوري و�أعمدته.

�سبيعي  ح�سور  يقت�رص  ومل 
�لدر�مية  �لذ�كرة  يف  �لطاغي 
بل  فقط  �لتمثيل  على  �لعربية 
�مل�رصحي  �لإخر�ج  يف  عمل 
معد  �أنه  �إىل  �إ�سافة  و�لإذ�عي 
�أي�ساً  ومتيز  �لرب�مج  من  للعديد 
مظهر�ً  �لناقد  �ملنولوج  فن  يف 

�سورة �سورية �حل�سارية.
و�لر�حل �بن دم�سق ولد يف حي 
�لبزورية �سنة 1930 بد�أ �لعمل يف 
�لقرن  �أربعينيات  نهاية  �مل�رصح 
�ملا�سي كملقن مع فرقة �لفنان 
كممثل  ثم  �لعري�ص  علي  �للبناين 
�ل�سوري حممد  �لفنان  مع فرقة 
علي عبدو ثم كملقن وكممثل مع 
فرقة �لفنان �ل�سوري �لر�ئد عبد 
معه  �أدى  �لذي  فتحي  �للطيف 
�أول �أدو�ره �مل�رصحية يف عر�ص 
 1954 �سنة  �أمريكا(  من  )�لقادم 
فقدم للمرة �لأوىل �سخ�سية “�أبو 

�سياح”.
�ملبدع  على  تعرف  ذلك  بعد 
حكمت حم�سن �لذي �سار يكتب 

�لتي  �لتمثيليات  من  �سل�سلة  له 
جم�سد�ً  دم�سق  �إذ�عة  من  تبث 

عربها �سخ�سية �أبو �سياح.
يف  �ساهم  �لذي  �ل�سعب  فنان 
�حلر  �مل�رصح  عرو�ص  �إطالق 
دور  له  كان  فتحي  �لر�حل  مع 
�لقومي  �مل�رصح  بتاأ�سي�ص  مهم 
يف  م�ساركته  عرب  �سورية  يف 
�إخر�ج  بلدنا  �أبطال  م�رصحية 
�تبع  ثم   1961 �سنة  �سنوبر  هاين 
�لإذ�عي  بالإخر�ج  دورة  بعدها 

�أقيمت يف م�رص.
ومع �نطالقة �لتلفزيون �ل�سوري 
متثيلية  يف  �لر�حل  ظهر   1960
�ملبدعني  مع  �ل�سعادة  مطعم 
دريد حلام ونهاد قلعي كما قدم 
عرب  ب�سوته  �لأغاين  من  عدد�ً 
خلدون  للر�حل   7 يف   7 برنامج 
�سياح  �أبو  د�عيكن  مثل  �ملالح 
لي�ستحوذ  �سال  لفلك  ولد  ويا 
قلوب �جلمهور عرب  بعدها على 

�أد�ها  �لتي  �سياح  �أبو  �سخ�سية 
وحمام  غو�ر  مقالب  �أعمال  يف 
�أن  رف�ص  �لر�حل  ولكن  �لهنا 
�أخرى  �أدو�ر�ً  فقدم  فيها  يوؤطر 
�مل�رصح  خ�سبة  على  �سيما  ول 
عرب �أعمال مثل معطف غوغول 
عن  ف�ساًل  كارمازوف  و�لأخوة 
م�رصح  يف  �ملميزة  �إطاللته 

�ل�سوك.
و�إىل جانب م�ساركاته �لتلفزيونية 
و�مل�رصحية �لعديدة قدم �لر�حل 
يف  �ملهمة  �لأدو�ر  من  عدد�ً 
�سينما �لقطاعني �لعام و�خلا�ص 
يف �سورية حيث يف خز�نته نحو 
55 فيلماً بدء�ً من فيلم غر�م يف 
�سنة  ونهاد  دريد  مع  ��ستنبول 
�لرحابنة  مع  وم�ساركاته   1967
و�سفر  بنت �حلار�ص  فيلمي  عرب 
�أحالم  فيلم  �إىل  و�سولً  برلك 
بينما  مل�ص  ملحمد  �ملدينة 
�آخر م�ساركاته �ل�سينمائية  كانت 

با�سل  للمخرج  �سوريون  فيلم  يف 
�خلطيب.

و�سديق  �لإذ�عي  �ملخرج 
لطفي  مازن  �لفنان  �لر�حل 
�أن  �إىل  ل�سانا  ت�رصيح  يف  �أ�سار 
يف  قدم  �سبيعي  رفيق  �لر�حل 
�سياح  �أبو  �سخ�سية  بد�ياته 
�لرجل  �سخ�سية  عربها  جم�سد�ً 
حيث  و�لقوي  �ل�سهم  �لدم�سقي 
يطور  وبد�أ  فيها  وبرع  �أد�ها 
يف  مهم  �إ�سهام  له  وكان  نف�سه 
حيث  �للبنانية  �لدر�ما  بد�يات 
عمل عام1969 يف تلفزيون لبنان 
و�مل�رصق بعدد من �مل�سل�سالت 
بحر�ت  و�ل�سبع  فاعل خري  منها 

وم�سحر رم�سان وغريه.
ولفت لطفي �إىل �أنه كان عمل معه 
لأكرث من �أربعني عاماً وت�ساركا يف 
�مل�رصحية  �لأعمال  من  �لعديد 
�لتي نال بع�سها جو�ئز لفتاً �إىل 
�أنه يف �لع�رصين �سنة �لأخرية من 
يف  له  �رصيك  مبثابة  كان  حياته 
�لعمل �لإذ�عي حيث �أدى �لعديد 
برناجمه  يف  �ل�سخ�سيات  من 
ظو�هر مده�سة من �أهمها حلقة 
فيها  وج�سد  �ملوت  �سيمفونية 
�سخ�سية �لأب مبيناً �أنه كان �لأب 
�لروحي له و�سديقه �لكبري وكان 
وي�ساعد  ومعطاء  حمباً  �إن�ساناً 
�لذي  �ملمثلني  ول�سيما  �جلميع 
�إ�سافة  طريقهم  بد�ية  يف  كانو� 
من  لكل  �ملخل�سة  �سد�قته  �إىل 

��ستغل معه.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رصكة �رت �وف �دفرتيزينغ

�ص ذ م م  ر�أ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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الندروفر ديفندر 2020 

اجلديدة تظهر ب�سكلها املتوقع
ت�ستعد لندروفر لإطالق ديفندر 
ما  وهو   ،2020 يف  كلياً  اجلديدة 
اإىل   IAB موقع  م�سممي  دفع 
ت�ستعر�ض  تخيلية  �سورة  ت�سميم 
 SUVالـ من  القادم  اجليل 

الفاخرة.
 2020 ديفندر  لندروفر  حتافظ 
على ال�سكل ال�سندوقي ولكن مع 
ملحوظة  تخيلية  تغيريات  عدة 
تبداأ مع غطاء املحرك املرتفع 
الأمامي  ال�سبك  امل�سطح، 
ال�سغري الذي حتيط به م�سابيح 
اأ�سواء  مع  م�ستطيلة  اأمامية 
رفارف  اإىل  بالإ�سافة  نهارية 
�سفلية،  حماية  واألواح  ب�سيطة 
خطوط  باجلوانب  نرى  فيما 
مربعة  �سبه  نوافذ  مع  م�ستقيمة 
الـ هوية  لإبراز  تقليدية  واأبواب 

نرى  فيما  املعروفة،   SUV
املنبعجة  الرفارف  جوانب 
الهيبة  من  مزيد  تعطي  قلياًل 

والع�سلية.
اأمتعة  حقيبة  باب  باخللف  نرى 
عجلة  مع  اجلانب  اإىل  يفتح 
حني  يف  به،  مثبتة  احتياطية 

لوحة  بالداخل  جند  اأن  يتوقع 
بجانب  ت�سميمها  معاد  قيادة 
معلوماتي  ترفيه  نظام  �سا�سة 
كبرية وعدادات رقمية مع مقود 
جانب  اإىل  املهام  متعدد  كبري 
الراحة  خ�سائ�ض  من  العديد 

والرتفيه التي تنا�سب العائالت.
ديفندر  لندروفر  ت�ستند  �سوف 
امل�ستخدمة   D7u من�سة  على 
روفر  ورجن  دي�سكفري  بطراز 
حني  يف  روفر،  ورجن  �سبورت 
املحركات  خيارات  �ستت�سمن 
�سلندر   6 لرت  و3  �سلندر   4 لرت   2
بنظام  هايربد  مع خيار ملحرك 

كهربائي 48 فولت.
هذا و�سوف يبداأ اإنتاج لندروفر 
مب�سنع  كلياً  اجلديدة  ديفندر 
مطلع  �سلوفاكيا  يف  ال�رشكة 
اختبار  مت  حيث   ،2020 عام 
قا�سية  ظروف  يف  املوديل 
 40- حرارة  وبدرجات  للغاية 
درجة   48 وحتى  مئوية  درجة 
لكافة  للتاأكد من مالئمته  مئوية 

الظروف على الطرق الوعرة.

�رشكة "فولك�ض فاغن" لإطالق �سيارة "ID.3"، املتوقع اأن ت�سبح اأقوى تتح�رش 
مناف�ض يف �سوق املركبات الكهربائية ال�سغرية.

وتتميز هذه املركبة بهيكل هات�سباك غاية يف الأناقة، 
مزود مب�سابيح LED، وكامريات مراقبة 

وح�سا�سات حركة من جميع اجلهات 
لتاأمني بيانات دقيقة لنظام الأمان 

ومنع احلوادث. اأما مقاب�ض 
الأبواب، فاأتت مدجمة داخل 
الهيكل كما يف �سيارات رينج 

روفر وت�سال احلديثة.
اأما قمرة ال�سيارة فزودت 

قيادة مبقود يخرج باجتاه ال�سائق بواجهة 
ثم يعود ليختفي �سمن الواجهة، عند احلركة فقط، من 

املركبة، واأمام ال�سائق �سا�سة متطورة تعمل واأدجمت فيه اأزرار تعمل باللم�ض للتحكم بتقنيات 
هذه املركبة بـ 3 ن�سخ، جميعها مزودة مبحرك كهربائي بعزم 170 ح�سانا، وبطاريات تكفيها لتقطع اأكرث من باللم�ض اأي�سا. ومن املفرت�ض اأن تطرح 

الواحدة، اأما �سعرها ف�سيقل عن 40 األف دولر.كلم بال�سحنة 400 

االأناقة يف  غاية  كهربائية  �سيارة  فاغن" تطلق  "فولك�س 

غوغل تعزز اأنظمة املعلومات 
والرتفيه يف "فولفو"

�سناعة  يف  الرائدة  فولفو  اأعلنت 
جوجل  مع  تعمل  اأنها  ال�سيارات 
التحكم  خا�سية  اإدخال  علي 
 "Google Assistant" بال�سوت
 "Google Play Store"و
اإ�سافة   "Google Maps"و
اإيل  اأخري من غوغل  اإيل خدمات 
اجليل املقبل من نظام املعلوماتية 
اإيل  ا�ستناداً  وذلك   "Sensus"
من   "Android" الت�سغيل  نظام 

غوغل.
مع  فولفو  �رشاكة  تعزز  و�سوف 
يتعامل  التي  الطريقة  جوجل 
�سياراتهم  مع  فولفو  عمالء  بها 
وتتوفر  معها..  ويتفاعلون 
التي  واخلدمات  التطبيقات 
امل�سّمنة  وفولفو  جوجل  طّورتها 
اآلف  اإيل  اإ�سافة  ال�سيارة  يف 
من  املتاحة  الإ�سافية  التطبيقات 
 "Google Play Store" خالل 
الذي مت حت�سينه وتطويره وتكييفه 
والرتفيه  املعلومات  اأنظمة  مع 

 ."Android" املعتادة علي
من  التايل  اجليل  اأن  ومبا 
وفقاً  يعمل  �سوف   "Sensus"
فاإن   "Android" لنظام 
وحتديثات  اجلديدة  التطبيقات 
الوقت  يف  تتوفر  �سوف  الربامج 
الفعلي وميكن ا�ستخدامها تلقائياً.. 
و�سوف ي�سمح هذا الأمر ل�سيارات 
احتياجات  مع  بالتفاعل  فولفو 
العمالء وتقدمي اأحدث املعلومات 

واخلدمات التنبوؤية لل�سائقني.

رئي�ض  نائب  جرين  هرنيك  وقال 
ق�سم الأبحاث والتطوير يف فولفو 
اإدخال  يوؤدي  �سوف  لل�سيارات: 
�سيارات  اإيل  جوجل  خدمات 
"فولفو" اإيل ت�رشيع عملية البتكار 
يف جمال الت�سال ب�سبكة الإنرتنت 
وتعزيز  تطوير  علي  وي�ساعدنا 
املت�سلة.  واخلدمات  تطبيقات 
يكون  �سوف  "قريباً،  وتابع 
الو�سول  �سائقي فولفو  با�ستطاعة 
املبا�رش اإيل الآلف من التطبيقات 
احلياة  جتعل  التي  ال�سيارة  داخل 
اأكرث  وجتربة  �سهولة  اأكرث  اليومية 

متيزاً يف داخلها". 
 "Google Assistant" ويوفر   
مركزية  �سوتي  تو�سيل  واجهة 
بالتحكم  لل�سائقني  ت�سمح  لل�سيارة 
مكّيف  مثل  ال�سيارة  وظائف  يف 
التطبيقات  وا�ستخدام  الهواء 
واإر�سال  املو�سيقي  لت�سغيل 
الر�سائل حتي عندما تكون ال�سيارة 
الإنرتنت..  ب�سبكة  مت�سلة  غري 
احلّد  يف  التكامل  هذا  وي�ساهم 
من اإلهاء ال�سائقني وهو ما ي�ساعد 
علي  مرّكزاً  نظرهم  اإبقاء  علي 

الطريق يف كل الأوقات. 
 "Google Map " و�سوف متّكن
 "Sensus" اأي�ساً اجليل التايل من
عن  حمّدثة  بيانات  توفري  من 
اخلرائط وحركة ال�سري اأولً باأول، 
علي  مطلعني  ال�سائقني  اإبقاء  مع 
واقرتاح  املرتقبة  ال�سري  حركة 
الطرقات البديلة ب�سكل ا�ستباقي. 

موديل خا�س من باجاين زوندا بـ 15 مليون يورو
عن  باجاين  �رشكة  ك�سفت 
 HP" اخلا�ض  املوديل 
اأيقونتها  من   "Barchetta
يقت�رش  والذي   ،Zonda
اإنتاجه على 3 ن�سخ فقط ب�سعر 

15 مليون يورو.
الإيطالية  ال�رشكة  واأو�سحت 
ريا�سية  ال�سوبر  ال�سيارة  اأن 
�سواعد  على  تعتمد  اجلديدة 
حمرك �سحب طبيعي مكون من 
 7.3 �سعة   V12 اأ�سطوانة   12
ح�سان،   760 بقوة  ويزاأر  لرت 
وتت�سافر جهوده مع ناقل حركة 
ومل  �رشعات.   6 من  يدوي 
تك�سف ال�رشكة بعد عن معدلت 

الأداء اأو قيم ال�ستهالك.
الت�سميمي،  ال�سعيد  وعلى 
 HP" يخطف املوديل اخلا�ض
Barchetta" الأنظار اإليه من 

خالل ثوب الكربون والتيتانيوم 
الق�سري  الأمامي  والزجاج 
اجلانبية  النوافذ  وكذلك 

اإىل  بالإ�سافة  الق�سرية، 
املك�سوة  الريا�سية  املقاعد 
بنقو�ض  يزدان  جلدي  بفر�ض 

قيا�ض  جنوط  مع  الكاروهات، 
بو�سة  و21  اأماماً  بو�سة   20

خلفاً.

ني�سان ليف 2020 تظهر مع
 بطارية كبرية

 2020 ليف  ني�سان  ر�سدت 
 60 بطارية  ذات  الن�سخة 
كان  والتي  مرة  لأول  كيلوواط 
يطالب بها العمالء منذ �سنوات 
 2018 ليف  انطلقت  عندما 

املا�سي،  بالعام  الثاين  اجليل 
كانت �سانعة ال�سيارات اليابانية 
ذات  ن�سختها  تطّور  تزال  ل 
قررت  لذا  الكبرية،  البطارية 
وهو   2020 موديل  اإىل  تاأجيلها 

اأنها  ما كان قرارا �سائبا حيث 
تدعم ال�سحن ال�رشيع.

�سورة ليف 2019 املتوفرة لدينا 
هنا قد ن�رشت بوا�سطة �سانعة 
ال�سوي�رشية  ال�سحن  حمطات 

�سحنها  يتم  وكان   EVTEC
اأي  كيلوواط،   102 مبعدل 
�سعف ما يقدمه موديل 2018، 
�ستكون  ياباين،  تقرير  وح�سب 
ح�سان   215 قوتها  ال�سيارة 
كيلوواط   22 �ساحن  مع  وتاأتي 
قد  �سحن  مدى  توفر  وبطارية 
ما  كيلومرت،   500 قطع  يكفي 
�سي�ساهم بكل تاأكيد يف الإقبال 
الطرازات  اإىل  والنتقال  عليها 

الكهربائية.
ني�سان  اإطالق  ومنذ  اأنه  يذكر 
كليا  اجلديدة   2019 ليف 
ال�سيارة  �سهدت  بالأ�سواق، 
حول  مرتفعا  طلبا  الكهربائية 
العامل لدرجة �سانعة ال�سيارات 
على  قادرة  تكن  مل  اليابانية 
تبيع  كانت  حيث  الطلب  تلبية 
يف  دقيقة   12 كل  منها  ن�سخة 

اأوروبا وحدها.



�إ�شهارالأربعاء 08  جانفي  2020  املوافـق  ل   12 جمادى الأول 1441ه 22



تقنيالأربعاء 08  جانفي  2020  املوافـق  ل   12 جمادى الأول 1441ه 23

مايكرو�سوفت تتعاون مع �سوين 
يف الألعاب ال�سحابية

اأعلنت �رشكتا مايكرو�سوفت و�سوين – املتناف�ستني يف 
جمال الألعاب منذ فرتة طويلة – عن �رشاكة غري عادية، 

مما ي�سمح للخ�سمني بالعمل �سوًيا لتح�سني منتجات 
بع�سهما البع�ض يف جمال الألعاب القائمة على ال�سحابة.

و�ست�ستك�سف ال�رشكتان التطوير امل�سرتك للحلول 
ال�سحابية امل�ستقبلية يف خدمة اأزور Azure ال�سحابية 

لدعم األعابهما وبث املحتوى، كما �ستعمل خدمة 
مايكرو�سوفت ال�سحابية اأزور على ت�سغيل خدمات 

الألعاب وبث املحتوى احلالية من �سوين يف امل�ستقبل.
وتتعلق ال�رشاكة باإن�ساء تقنيات �سحابية وذكاء ا�سطناعي 

جديدة من خالل ا�ستخدام نظام احلو�سبة ال�سحابية 
اأزور، و�ستعمل ال�رشكتان على تطوير حلول �سحابية 

جديدة تُفيد خدمات الألعاب والرتفيه.
ا  وتو�سح مايكرو�سوفت اأن هذه اجلهود �ستت�سمن اأي�سً
اإن�ساء من�سات تطوير اأف�سل ملجتمع �سناع املحتوى، 

وتخطط كل من �سوين ومايكرو�سوفت لإقامة �رشاكة يف 
اخلدمات امل�ستقبلية التي ت�ستهدف املبدعني وجمتمع 
الألعاب. وتقول ال�رشكتان: اإنهما �ست�ساركان معلومات 

اإ�سافية عند توفرها، لكن ال�رشاكة تعني اأن مايكرو�سوفت 
و�سوين �ستتعاونان يف الألعاب ال�سحابية.

ويُعد هذا التعاون �سفقة كبرية جًدا ملايكرو�سوفت 
و�سوين، وخ�سارة كبرية ملناف�ض مايكرو�سوفت ال�سحابي 
الرئي�سي، اأمازون، كما يعني اأن غوغل، مناف�ض الألعاب 

اجلديد ملايكرو�سوفت و�سوين، �ستفقد ا�ست�سافة خدمات 
�سوين ال�سحابية.

 »Word« فريو�س جديد يف ملفات
يهدد ماليني احلوا�سب

كما يعتقد اخلرباء يف الوكالة الوطنية 
اأن  بريطانيا  يف  اجلرمية  ملكافحة 
املوقع  ا�ستغلوا  الإنرتنت  »قرا�سنة 
اإلكرتونية  هجمات  لتنفيذ  املذكور 
واملوؤ�س�سات  البنوك  من  العديد  على 
كبدت  والتي   ،2017 عام  املالية 
فادحة  مالية  خ�سائر  حينها  البنوك 

�سباط  اأن  اإىل  املعلومات  وت�سري 
األقوا  بريطانيا  يف  القانون  حماية 
ي�ستبه  اأ�سخا�ض،   6 على  القب�ض 
بانتمائهم اإىل جمموعة ت�ستغل املوقع 
املذكور لتنفيذ الهجمات الإلكرتونية، 
وي�ستفيدون من خدمات املوقع مقابل 

»14.99« دولر فقط

لينكداإن تطلق فيديو  املحتوى الإعالين
يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعمال  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�ض  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�سفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 

القرار  �سناع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سها 
و�سيتمّكن امل�سّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�سويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 

ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�س�ض  خالل 
�سمن �سياق لينكداإن.

عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •
احلوا�سيب والهواتف املتحركة.

زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.

 Firefox Send موزيال ُتطلق تطبيقها
لنقل امللفات امُل�سّفرة على اأندرويد

اأكرب  من  واحدة  موزيال  �رشكة 
ت�سّفح  بحرية  تُنادي  التي  ال�رشكات 
الإنرتنت وحماية اخل�سو�سية، ونرى 
خالل  من  الواقع  اأر�ض  على  ذلك 
وامُل�ستحدثة،  اجلديدة  خدماتها 
الأ�سباب  اأهم  من  الأمر  هذا  ولعل 
يتعلق  اأن  امل�ستخدم  من  التي جتعل 
ال�رشكة  اأتاحت  ذلك  بها، يف غ�سون 
ا�سم  يحمل  جديد  تطبيق  اليوم 

عن  عبارة  وهو   ،Firefox Send
خدمة نقل ملفات جمانية وُم�سّفرة.

بدوره هذه اخلدمة لي�ست جديدة على 
ال�رشكة  اأتاحتها  فقد  امل�ستخدمني، 
الآن  ولأّول مرة قبل نحو عامني من 
تُطلقها  الآن  وهاهي  الويب،  على 
ومع  اأندرويد،  يف  م�ستقل  كتطبيق 
باأنها  موزيال  اأ�سارت  الإطالق  هذا 
امللفات،  حتميل  �رشعات  ح�ّسنت 

التي  للملفات  التحكم  وو�ّسعت نطاق 
اإمالء  من خالل  وذلك  اإر�سالها،  يتم 
وقت لنتهاء �سالحية الرابط، كذلك 
وعدد  م�ساهدته  ميكن  مبن  التحكم 
و�سع  اإمكانية  وحتى  تنزيله،  مرات 

كلمة مرور للملف.
امل�ستقبل،  الطرف  كنت  حالة  ويف 
ويتمّثل  ب�سيطة،  العملية  ف�ستكون 
لتنزيل  رابط  على  احل�سول  يف  ذلك 

ح�ساب  اإىل  احلاجة  دون  امللف 
للم�ستخدمني  وهنا  “فايرفوك�ض”، 
الذين ل ميلكون ح�ساب فايرفوك�ض، 
باإمكانهم اإر�سال ما ي�سل 1 جيغابايت 
من امللفات، بينما �سيح�سل من لديه 
 2.3 حجم  على  فايرفوك�ض  ح�ساب 
 Firefox تطبيق  اأخرًيا  جيغابايت  
قوقل  متجر  على  الآن  متاح   Send

بالي.

فنلندا حتقق يف اإمكانية ا�ستخدام هواتف 
نوكيا بالتج�س�س ل�سالح ال�سني

مايكرو�سوفت جتلب مكافح الفريو�سات 
ماك اإىل   Windows Defender

البيانات  وحماية  املراقبة  جلنة  فتحت 
الفنلندية حتقيًقا مع �رشكة HMD امل�سنعة 
واملالكة لهواتف نوكيا بعد ادعاءات ظهرت 
ال�رشكة  هواتف  ا�ستخدام  حول  موؤخًرا 
يعني  ما  ال�سني،  اإىل  ح�سا�سة  بيانات  لنقل 
ل�سالح  جت�س�ض  كاأدوات  تعمل  الهواتف  اأن 

احلكومة ال�سينية بح�سب الدعاءات.
الإذاعات  اإحدى  ن�رش  بعد  التحقيق  وجاء 
تقول  لتقرير  الرنويج،  املجاور،  البلد  يف 
اأن  على  ملمو�ض  دليل  متتلك  اأنها  فيه 
البيانات احل�سا�سة  بنقل  تقوم  نوكيا  هواتف 
للم�ستخدمني اإىل ال�سني بناًء على اإر�سادات 

ال�رشكة املالكة.
الرنويجية  الإذاعة  حديث  �سبب  اأن  ويبدو 
رئي�ض  لعرتاف  يعود  الأمر،  عن   NRK
عمل   7 لنوكيا  حتديث  يف  بخلل   HMD
ال�رشكة  لكن  ال�سني  اإىل  بيانات  ار�سال  على 
اأخر.  يناير مع حتديث  باإ�سالحه يف  قامت 
لكن الغريب يف الأمر اأن هاتف نوكيا 7 يباع 
اأن  يعني  ما  ال�سيني،  ال�سوق  يف  ح�رشًيا 
الدول الأخرى ل عالقة لها بالعملية، خا�سة 
اأ�سدرت هاتف اآخر با�سم 7.1  واأن ال�رشكة 

لل�سوق العاملي.

اخلا�ض  نظامها  مايكرو�سوفت  طرحت 
ويندوز،  يف  الفريو�سات  مبكافحة 
نظام  على   ،Windows Defender
اآبل  نظريتها  تطوره  الذي  ماك  ت�سغيل 
اأو  نظام  يعترب  حيث  جديدة،  �سابقة  يف 
اخلا�ض  الفايرو�سات  مكافحة  تطبيق 
ت�سغيلها  نظام  على  حكًرا  مبايكرو�سوفت 
ويندوز 10 وياأتي مثبت �سمن النظام وقامت 
من  للنظام  الكامل  ال�سم  بتغيري  ال�رشكة 
 Windows Defender Advanced

ليكون   ،)Threat Protection )ATP
 Microsoft Defender Advanced
وهذا   )Threat Protection )ATP
نظام  �سيعمل على  النظام  كّون  طبيعي جًدا 
اأخر غري ويندوز. وتتيح مايكرو�سوفت نظام 
حمايتها لأ�سحاب الأعمال على نظام ماك، 
اأو  اإمكانية  اأي معلومات حول  يوجد  لكن ل 
امل�ستخدمني  اإىل   )ATP( و�سول  موعد 
من  ال�ستفادة  للجميع  ليت�سنى  العاديني 

احلماية التي يوفرها.

 WhatsApp اأن تطبيق  على الرغم من 
دفع  ومع  �سنوات،  منذ  موجوًدا  ظل 
دولر  مليار   16 اإىل  ي�سل  ملا  الفي�سبوك 
اأن ال�رشكة مل  اإل  اأمريكي للح�سول عليه، 
حتدد بعد الكيفية التي �ستجني بها املال 
من التطبيق. يف ال�سابق، كان ميكن �رشاء 
تطبيق WhatsApp ملرة واحدة، وبعد 
التطبيق  يف  الإ�سرتاك  اإقرتاح  مت  ذلك 
اأ�سبح  املطاف  نهاية  يف  ولكن  �سنوًيا، 
اإت�سح  ذلك،  ومع  متاًما.  جمانًيا  التطبيق 
لديها  الفي�سبوك  اأن  املا�سي  العام  يف 
التطبيق،  يف  الإعالنات  لعر�ض  خطط 
ذلك   WhatsApp �رشكة  اأكدت  وقد 
اأن الإعالنات  اإىل  الآن من خالل الإ�سارة 
العام  بها يف  التطبيق اخلا�ض  اإىل  �ست�سل 

قبل  من  ذلك  الك�سف عن  وقد مت   .2020
بن�رش  قام  والذي   Matt Navarra
يف  تقدميه  مت  تقدميي  عر�ض  من  �سور 
يف   Facebook Marketing قمة 
يف  �سدر  الذي  لالإعالن  ووفقا  هولندا. 
اإل  الإعالنات  تظهر  فلن  املا�سي،  العام 
كما  متاما   ،WhatsApp Status يف 
على  الق�س�ض  خا�سية  الآن يف  احلال  هو 
�سبكة اإن�ستاجرام. واخلرب ال�سار هو اأنه اإذا 
 WhatsApp Status كنت ل ت�ستخدم 
الإعالنات  هذه  ظهور  فر�ض  فاإن  كثرًيا، 

�سئيلة جًدا.
حل�سن احلظ، فاإن ت�سميم هذه الإعالنات 
قادًرا  تظل  اأن  يجب  لذا  متداخاًل،  لي�ض 
اإ�ستخدام التطبيق على ما يرام دون  على 

ا، �ست�سل هذه الإعالنات  اأي اإنقطاع. اأي�سً
يزال  ل  لذلك   ،2020 العام  يف  فقط 
بدائل  عن  البحث  لبدء  كاٍف  وقت  هناك 
يزعجك  هذا  كان  اإذا   WhatsApp

حًقا.

الإعالنات  اأن  توؤكد   WhatsApp
�ستبداأ بالظهور يف تطبيقها
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تكرمي لجئ فل�ضطيني كاأف�ضَل 
طبيب قلب  يف 2019

العا�صمة  يف  الرو�صية  ال�صحة  وزارة  كّرمت 
عماد  الفل�صطيني  الالجئ  م�ؤخًرا  م��صك�، 
اأمرا�ض  يف  خمت�ض  طبيب  اأف�صَل  مرعي؛ 

القلب والإنعا�ض للعام 2019.
عن  التكرمي  حفل  يف  احلا�رضون  واأعرب 
ياأتي  الذي  واإجنازاته،  مرعي  بعلم  فخرهم 
النجاحات  �صل�صلة  �صمن  العام  لهذا  متيزه 
يف  العلمية  م�صريته  خالل  حققها  التي 

م��صك�.
فيه  يرتاأ�ض  الذي  امل�صت�صفى  لإدارة  و�صبق 
اأن  والإنعا�ض  القلب  اأمرا�ض  ق�صم  الطبيب 
الب�ض  خميم  ابن  مرعي  بالطبيب  احتفت 
اأكرث  اللبنانية،  �ص�ر  مدينة  قرب  ال�اقع 
بعلمه  زمالئه  بني  عرف  حيث  مرة،  من 
اإىل  لي�صل  اأّهله  ما  ودماثة خلقه،  واجتهاده 

هذا امل�صت�ى من النجاح.

خالل 2019
700 األف اإ�ضرائيلي 

زاروا م�ضر 
قالت �صفارة الكيان ال�صهي�ين لدى القاهرة، 
»اإ�رضائيلي«  األف   700 من  اأكرث  اإن  الإثنني، 
زاروا م�رض خالل 2019 واأو�صحت ال�صفارة 
»في�صب�ك«،  مب�قع  الر�صمي  ح�صابها  يف 
املف�صلة  ال�جهات  �صمن  »م�رض  اأن 
لالإ�رضائيليني وبالأخ�ض زيارة �صيناء )�صمال 

�رضقي م�رض(«.
واأ�صارت اإىل اأنه »طبًقا لإح�صائيات اجلهات 
و967  األفا   701 من  اأكرث  فاإن  الر�صمية، 

اإ�رضائيليا زاروا م�رض يف عام 2019«.

موبيلي�س
تغيري مقر الوكالة 

التجارية برويبة
تغيري  عن  الكرام  زبائنه  م�بيلي�ض  يعلم 
رويبة  ببلدية  الكائن  التجارية  وكالته  مقر 
ب�صاحة  املت�اجد  اجلديد  العن�ان  اإىل 
 – رويبة   - بلدية  مقر  مقابل  بادي�ض،  اإبن 
دخلت  التجارية  ،ال�كالة  العا�صمة  اجلزائر 
حيز اخلدمة وت�صع حتت ت�رضف زبائنها كل 
م�بيلي�ض  م�بيلي�ض  يّ�فرها  التي  اخلدمات 
ق�ي ب�صبكته التي حت�صى 185 وكالة جتارية 
الدائم  بت�اجده  يلتزم  ال�طني،  الرتاب  عرب 

قريبا من زبائنه.

حممد �سالح عرب »اإن�ستغرام«
 5 اأ�ضياء لقوة التحكم 

بالذات
ن�رض الدويل امل�رضي حممد �صالح جنم فريق 
عرب  �ص�رة  القدم،  لكرة  الإجنليزي  ليفرب�ل 
العديد من م�صجعي  تفاعل معها  »اإن�صتغرام« 
»الفرع�ن«،وت�صري ال�ص�رة التي ن�رضها حممد 
طريق  عن  بالذات  التحكم  كيفية  اإىل  �صالح، 
العتقاد،  الذات،  مع  التحدث  هي:  اأ�صياء   5

طريقة النظر لالأحداث، الع�اطف، وال�صل�ك

 مرمي خمي�سة

والأطباء  القابالت  كانت  حيث 
ترف�ض  نعيمة«،  »عيادة  يف 
و�صك  على  الن�صاء  ا�صتقبال 
و  اأحممد  �صيدي  يف  ال�لدة 
بل�زداد، بحجة الكتظاظ وكاأن 
عم�مية  عيادة  لي�صت  العيادة 
اإل  املنطقة،  ل�صكان  م�جهة 
متلك  املعنية  كانت  اإذا  بالطبع 
من  متكنها  كبرية،  و�صاطة 
ال�لدة وكاأنها يف عيادة خا�صة، 
حتى وان كانت الأم تقطن خارج 

اأ�ص�ار العا�صمة.
وح�صب م�صادر مطلعة جلريدة 

م�ظف�  حاول  فقد  »ال��صط«، 
ال��صاية  قامت  الذين  العيادة 

للم�صت�صفيات  بتح�يلهم 
العم�مية يف العا�صمة، مبحاولة 

�صكان  قبل  من  ت�قيعات  جمع 
العيادة  فتح  لإعادة  املنطقة 
واإبقائهم يف منا�صبهم ال�صابقة، 
حممد  �صيدي  م�اطني  غري 
على  الت�قيع  رف�ص�ا  وبلك�ر، 
الالئحة، نظرا لرداءة اخلدمات 
املقدمة وعدم ا�صتقبال ن�صائهم 
اأجربهم  ما  املخا�ض،  وهن يف 
لإنقاذ  اخلا�صة  للعيادات  للج�ء 

حياة الأم وم�ل�دها.
امل�صادر،  نف�ض  اأكدت  حني  يف 
اأنه مل يتم لغاية اللحظة معرفة 
اأم  نهائيا،  العيادة  غلق  كان  اإن 
الهيكل  هذا  تخ�صي�ض  �صيتم 

ال�صت�صفائي لغر�ض اآخر.

عدة �سكاوى �سجلت �سدها

غلق »عيادة نعيمة« للن�ضاء 
والتوليد ببلكور
.         �سكان �سيدي اأحممد ي�ستح�سنون هذه اخلطوة

تلم�سان

13 األف م�ضجل يف �ضفوف  حمو الأمية 

اجللفة تفقد اأحد رموزها

رحيل »احلاج الب�ضري بوخالفة 
املعروف بن تيبة«

ال�سركة اجلزائرية للمعار�س و الت�سدير

اأول طبعة ل�ضالون اجلزائر 
الدويل لل�ضياحة

ال�طني  الدي�ان  ك�صفت  ملحقة 
الكبار  وتعليم  الأمية  ملح� 
خالل  امل��صم  تلم�صان  ب�لية 
 ،2020/2019 احلايل  الدرا�صي 
يف  م�صجل  األف   13 يقارب  ما 
�صف�ف حم� الأمية، ي�ؤطرهم ما 
التاأطري  يف  م�ؤطر   1000 يقارب 
من  معلما  و995  البيداغ�جي، 
ر عددهم  حاملي ال�صهادات، يقَدّ
من  منهم  م�ؤطر،   400 بح�ايل 
�صنة،  كل  يجدد  بعقد  يعمل�ن 

قبل  ما  عق�د  اإطار  يف  والبقية 
فتح  �صنة  كل  يتم  كما  الت�صغيل. 
جديدة  اأق�صام   10 اإىل   5 من 
ملح�  الأول  بامل�صت�ى  خا�صة 
اأكرب  بالتحاق  لل�صماح  الأمية؛ 
عدد ممكن من الراغبني يف تعلم 
املراأة  خا�صة  والقراءة،  الكتابة 
تخ�صي�ض 8 اأق�صام  مع  الريفية، 
م�ؤ�ص�صات  عرب  الأمية  ملح� 

اإعادة الرتبية بال�لية
 حممد بن ترار

اأم�ض  الإيرانية  ال�صلطات  قررت 
قا�صم  الل�اء  دفن  تاأجيل  الثالثاء 
يف  القد�ض  فيلق  قائد  �صليماين، 
احلر�ض الث�ري الإيراين، الذي قتل 
اأمريكية  غارة  جراء  اجلمعة  فجر 
ا�صتهدفته يف مطار بغداد الدويل.

الر�صمي  الإيراين  التلفزي�ن  وذكر 
�صليماين جاء  تاأجيل دفن  قرار  اأّن 
يف اأعقاب �صق�ط 35 قتياًل واإ�صابة 
بني  التدافع  اإثر  على  الع�رضات؛ 
الذي  امل�صيعني  اآلف  مئات 
�صارك�ا يف ت�صييع جثمانه مب�صقط 
جن�ب  كرمان  حمافظة  يف  راأ�صه 

�رضق اإيران.
فيدي�  م�صاهد  نا�صط�ن  وبث 
فيما  التدافع،  �صحايا  تظهر 
اإنقاذ  وم�اطن�ن  م�صعف�ن  يحاول 

اجلرحى.

اإيران

تاأجيل دفن �ضليماين لهذا ال�ضبب

اأفق

عن اإخواننا البا�ضية 
يف اجلزائر

وداد احلاج

 يحفل تاريخ اإخ�اننا البا�صية يف اجلزائر 
ت�ؤكد  التي  البارزة  املحطات  من  بكثري 
املعدن الأ�صيل له�ؤلء ،جنح�ا يف بناء دولة 
املذاهب  كل  �صقفها  حتت  جمع�ا  و  لهم 
حتى  فيهم  مبن  الأخرى  الإ�صالمية 
الأو�صط،ولنا  ال�رضق  مناوئيهم يف منطقة 
كم�ؤ�ص�صة  املع�ص�مة  مكتبة  تاريخ  يف 
و  بالأخر  القب�ل  يف  الأمثلة  اأروع  ثقافية 
مل  الزمن  مرور  ومع   . ال�صلمي  التعاي�ض 
يزدد ه�ؤلء اإل ثباتا و حمبة للجميع ،وهي 
بالدرا�صة  عندها  الت�قف  ت�صت�جب  حالة 
تاريخنا احلديث  الفهم،و عرب حمطات  و 
ع البا�صية يف اجلزائر تاريخهم باأروع  ر�صّ
اأمثلة الت�صحية ،و الدفاع عن ال�طن فكان�ا 
املقاومني الأ�صاو�ض للدخ�ل الفرن�صي يف 
بتلك  مناور  جبل  ي�صهد  و  فرج  �صيدي 
مقابر  البلدية  طريق  يف  ولهم  البط�لت 
خا�صة ل�صهداء املعارك التي جرت هناك 
و مل يتخلف ه�ؤلء عن ال�اجب ال�طني يف 
كل مراحله بال ا�صتثناء و�ص�ل اإىل الث�رة 
فيها  ت�اجد  التي  املباركة  التحريرية 
اأبناء وادي ميزاب يف كل م�صت�يات العمل 
من  دعم  و  اإ�صناد  �صكل�ا خاليا  و  الث�ري 
�صمال البالد اإىل جن�بها  و من �رضقها اإىل 
املخابر  كانت  ال�صتقالل  وبعيد  غربها. 
املظلمة تهند�ض الفتنة تل� الفتنة و يكتب 
ت�صبع  بف�صل  تنطفئ يف املهد  اأن  اهلل  لها 
اإخ�اننا يف الدين و ال�طن بروح امل�اطنة 
احلقة ،و لنا يف فتنة غرداية قبل �صن�ات 
اأروع الأمثلة حيث جتاوز املعني�ن اآلمهم 
و ت�حدوا اإىل جانب اإخ�انهم من ال�صعانبة 
ال�رض  ق�ى  حتالف  على  الفر�صة  مف�تني 
لكن  ميزاب  وادي  تلهب  اأن  حاولت  التي 

خاب م�صعاها.

ا�ستح�سن �سكان منطقة �سيدي اأحممد بالعا�سمة، قرار وزارة ال�سحة و اإ�سالح امل�ست�سفيات، بغلق 
الوحدة اأمرا�س الن�ساء والتوليد التابعة للمركز اال�ست�سفائي اجلامعي م�سطفى با�سا، املعروفة 
با�سم »عيادة نعيمة«، نتيجة جملة من التجاوزات املرتكبة يف حق الن�ساء احلوامل، حيث �سوء 

املعاملة يف اأق�سام التوليد تفوق بكثري م�سكل اإهمال التعقيم والنظافة والمباالة القابالت 
واالأطباء مبعاناة االأمهات احلوامل، باالإ�سافة اإىل نق�س الكفاءة باعتبار اأن اأغلبهن مرتب�سات.

رفع التجميد عن تو�سعة 
امل�ساريع

اأون�ضاج البويرة 
متول 187 م�ضروعا 

بالب�يرة   « اأون�صاج   « وكالة  مدير  ك�صف 
م�رضوعا   187 مت�يل  عن   « همال  »عادل 
خالل  امل�صغرة  امل�ؤ�ص�صات  اإطار  يف 
ال�صنة الفارطة 2019 يف خمتلف املجالت 
ا�صتقبال  بعد  وال�صناعة  كاخلدمات 
قب�ل  مت  ملفا   1350 يقارب  ما  م�صاحله 
التي  النتقاء  جلنة  طرف  من  ملفا   210
امل�صاريع  لنجاح  خا�صة  معايري  و�صعت 
ال�صتثمارية لل�صباب الراغب يف ذلك منها 
التك�ين اجلامعي مع متابعة تك�ين خا�ض 
ح�ل طرق ت�صيري امل�ؤ�ص�صات مع الأول�ية 
التح�يلية  ال�صناعات  ال�ص�ق مثل  لطلبات 
احلك�مة  قامت  مت�صل  �صياق  ويف  .هذا 
امل�صاريع  ت��صيع  عن  التجميد  برفع 
ال�طنية  ال�كالة  طرف  من  املجمدة 
باإ�صت�فائها  وذلك  ال�صباب  وت�صغيل  لدعم 
مرحلة  انتهاء  منها  املحددة  ال�رضوط 
ال�رضيبية  الإعفاءات  من  ال�صتفادة 
 70 وت�صديد  الإن�صاء  مبرحلة  املرتبطة 
باملائة   50 و  البنكي  القر�ض  من  باملائة 
اخلا�ض  املكافئ  غري  القر�ض  من  من 
ح�صيلة  وتقدمي   ، الثالثي  بالتم�يل 
امل�صغرة  للم�ؤ�ص�صة  اخلتامية  احل�صابات 
على  التاأكيد  وكذا  الأخرية  �صن�ات   3 ل 

ال�ص�ابط التي حتكم جناعة امل�صاريع .
اأح�سن مرزوق

مفخخات  ؟
ي�سني بوغازي 

األعابا   غدت  ما  ،اإذ  خطرية  الألعاب  ت�صري 
ما  اإذ  خط�رة    ا�صد  وت�صري  ؟  مفخخة 
تقا�صمتها اأياد ومتنتها عي�ن ، فعندها فقط  
تقفد اأوىل تعريفات لعبة ،  وتغدو جمرد �صالح 
ميتلكه من يريد اأن يفجره ،عند اأوىل نزوات  

منت�رضين اأو م�صيطرين  ومرتزقة ؟

؟  الفكرة  هذه  راودتني  ملاذا  اأدري  ل 
يف  جتلى  وقد   �صبح  وكاأنه  خيال  كان  فيما 
خميلتي  اأمام  ،وارت�صم  �صقيقة  جغرافيا  
خيال  ذاك   طلع  متاما   ، مفخخة  لعبة  كما 
والنهار،  الليل  بتعاقب  تنتهك  جغرافيا  من 
ع�صاقه  اأ�صماء  كثرية  خيال  يل    بد  لكنه 
اإىل  الدنيا  اأقا�صي  من  ح�له  يتناثرون  وهم 
اأدناها  ، قريبني بعيدين ومما ل تعرف ملاذا 
هم يع�صق�ن تلك الأرا�صي  ، فهي  جغرافيا 
جرداء  خاوية لكنها  �صقيقة ،اأعداء واأ�صدقاء 
يجمع  كما  الطمع  يجمعهم  وكلهم   ، هنالك  

ب�صتى  هنالك   وكلهم   الذهب،  الأفاق�ن 
ال�ج�ه و �صتي  امللل ،هم  هنالك  طامع�ن 
ومارق�ن  وم�صتع�صي�ن  وعمالء ، وكلهم  لن 
اخلطرية  مراوداتهم  عن  �رضيعا  ي�صت�صلم�ا 
لعبة   وهي    ، امتالك  اأو  ب�صيطرة  اإل  هذه 
مفخخة  اجلميع يريدها يف  تلك  اجلغرافيا 

امللع�نة ؟
ملع�نة لأنها �صحلت حاكما كاأنها ف�ق رمال 
جن�بية �صاخنة، لتغدو بعده جميع اجلهات اآيلة 
ديكتات�را  وجغرافية  �صقيقة  هي  لل�صق�ط، 
التي  العربية  وال�حدة  اأبهرالدنيا  ب�رضاخه  

ت�صفت عليه عندما اغتيال وعر�صا دام اأياما 
اأمام  ث�ارا، �صم�ا �رضيعا ث�ارا النات� ، لتنتهي 
له  نهاية  ل  اآخر،  عربي  وجع   على  احلكاية 

على ما تق�له الط�الع .
ت�زعت منذ  تلك جغرافيا   ؟  اأدري ملاذا  ل 
ما �صمي ربيعا عربيا  اإىل  جغرافيات كثريات 
ديكتات�رية  جغرافية   فهي  خميلتي،  يف 
 ، عق�دا  عمرت  بعدما  غفلة   يف  �صقطت 
وهي جغرافية  مترد اإخ�اين طلع يف لب��صات 
من الث�رة و الث�ار،وهي جغرافية  ملي�صيات 
وغاز  طافح   برتول   وجغرافية    ، وكتائب 

عظيم ، وهي نالك جغرافية غدت �صبه دولة  
�رضقية   مدينة  من  جعلت  وفيالق  بطائرات 
،ومداخلة  �صلفيني  اأمرها   ،وحتت  مقرا 

،ومرتزقة ،ومتط�عني وقدافيني كرث ..
األعابا  غدت  ما  ،اإذ  خطرية  ت�صريالألعاب 
نظرية  �صتقراأ  كيف  اأدري  ول   ، مفخخة 
برمتها  بجغرافيا  قي�صت  ما  اإذ  املفخخات 
اإذ ما غدت جغرافيات مفخخة ، بل  ، اأق�ل 
خلف   من  هنالك  تبدو  كلها  وهيئات  اأ�صماء 
الرتكاب باأنها  لي�صت اإل مفخخات ،رمبا ل� 

اأنها األعاب لغدت  اأه�ن .

روؤى 

اجلزائرية  ال�رضكة  �صتنظم   
طبعة  اأول  الت�صدير  و  للمعار�ض 
ل�صال�ن اجلزائر الدويل لل�صياحة، 
القطاع  هذا  يف  جديدة  تظاهرة 
من 25 اإىل 28 مار�ض 2020 بق�رض 

املعار�ض ال�صن�بر البحري .
اأنتم ، متعهدي الرحالت، وكالت 
و  املنتزهات  الفنادق،  الأ�صفار، 
املتعاملني  من  كبرية  جمم�عة 

مدع�ون جميعا للم�صاركة يف هذه 
التظاهرة التي متثل فر�صة ثمينة 
على  القرار  �صانعي  مع  لاللتقاء 
امل�صت�يني املحلي و الدويل حتى 
و  �صبكتكم  نطاق  ت��صيع  ميكنكم 
من  لالأعمال  جديدة  فر�ض  خلق 
خالل عر�ض جتربتكم و خربتكم 
وم�صاريع  لعرو�ض  والرتويج 

جديدة

اهلل  رحمة  اإىل  اأم�ض  اأول  انتقل 
عر�ض  واأعيان  اجللفة  كبار  اأحد 
الب�صري  احلاج  اأحمد  �صي  اأولد 
عن  تيبة  بن  املعروف  ب�خالفة 
بعد  �صنة   100 ال  ناهز  عمر 
الفرا�ض  األزمه  ع�صال  مر�ض 
الطائي  بكرمه  عرف  الفقيد   ،
وامل�صاكني  للفقراء  و�صداقته 

مق�ص�د  لكل  بيته   اأب�اب  فتح  و 
املهيبة  جنازته   عرفت  كما   ، له 
كل  من  امل�صيعني  اآلف  ح�ص�ر 
يتقدمهم  املجاورة  ال�ليات 
�صي�خها  وكبار  املنطقة  علماء 
ف�صيح  وا�صكنه  الفقيد  اهلل  فرحم 

جناته واأن هلل وانا اليه راجع�ن.
ب. م�سطفى



هذه الصحيفة تم تحميل 
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