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الفاف تك�سف اأن موعد دورة 
الكامريون �سيكون �ستاء

الرئي�ص يفتح ور�سة تنظيم الإعالم بقطاع ال�سمعي الب�سري

لوبر يدعو موؤ�ش�شات ال�شمعي الب�شري للتعاون 
حماربته ت�ستدعي جتند املجتمع والدولة  

خطاب الكراهية...هذا الإرهاب اجلديد
حمافظ ال�سالون الوطني لل�سغل علي بلخريي

اقرتاح اأكرث 2400 من�شب �شغل لل�شباب 
ب�سبب �سوء الأحوال اجلوية  

توقف ا�شتغالل عدة مطارات ب�شرق البالد
تخ�ص اإبرام �سفقات م�سبوهة وتبديد م�ساريع عمومية

التحقيق يف ثالثة قطاعات وزارية  كربى  
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  .        حممد بو�شياف: تبون يواجه م�شهدا �شيا�شيا هجينا 
  .        الرئي�س ا�شتقبل اأم�س جياليل �شفيان
  .        ات�شاع دائرة الأطراف املوؤيدة للحوار
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جمعية العلماء امل�سلمني ت�سيد بتعليمة تبون 
لإعداد قانون يجرم العن�سرية

 حمرز يقبل حتّدي بلما�سي
 

وافق الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز على التحدي الذي 
األقه له الناخب الوطني جمال بلما�ضي من خالل دعوته اإىل لعب 
مواجهة يف القاعة من خالل م�ضاركة كل منهما مع فريقه، حيث 
يف  ال�ضقف  رفع  خالل  من  مدربه  الوطنية  النخبة  قائد  حتّدى 
ب�ضهولة عك�ض ما يردده  اأنه �ضوف يفوز عليه  والتاأكيد  التحدي 

بلما�ضي.

تاأجيل رحالت مطارات
 �سرق البالد

 
�ضهدت بع�ض مطارات الناحية ال�رشقي للبالد توقفا موؤقتا لعدد 
خارج  نحو  املتوجهة  منها  خا�ضة  بع�ضها  واإلغاء  الرحالت  من 
الوطن، ب�ضبب �ضوء الأحوال اجلوية التي متر بها تلك املناطق، 
اأين كان ال�ضباب كثيف يف بهو املطار ومن غري املمكن املجازفة 
بيان  يف  اجلزائرية  اجلوية  �رشكة  واأو�ضحت  بالرحالت،  للقيام 
الأحوال  مبا�رشة عقب حت�ضن  ت�ضتاأنف  �ضوف  الرحالت  اأن  لها 
ق�ضنطينة،  عنابة،  مطارات  من  كل  على  الأمر  وجرى  اجلوية، 

باتنة و�ضطيف.

ب�سبب �سوء الأحوال اجلوية  

توقف ا�ستغالل عدة مطارات 
ب�سرق البالد 

اأعلنت �رشكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية، اأم�ض الثالثاء، عن توقف 
�ضوء  ب�ضبب  البالد  �رشق  مطارات  بعدة  اجلوية  املالحة  حركة 
موؤقت«  »توقف  لها عن  بيان  ال�رشكة يف  واأو�ضحت  اجلوية  الأحوال 
ل�ضتغالل مطارات �ضطيف وباتنة و ق�ضنطينة ل�ضوء الأحوال اجلوية 
و  املطارات  م�ضتوى هذه  على  كثيف  �ضباب  ب�ضبب  الروؤية  وانعدام 
اأكدت ال�رشكة اأن حركة ا�ضتغالل هذه املطارات �ضتعود اإىل طبيعتها 

بعد حت�ضن الأحوال اجلوية. 

من 26 اإىل 29 فرباير بوهران: 

الطبعة الـ 11 لل�سالون الدويل 
لل�سياحة والأ�سفار 

والأ�ضفار  لل�ضياحة  الدويل  لل�ضالون  ع�رش  احلادية  الطبعة  �ضتقام 
للفنادق  واخلدمات  للتجهيزات  الدويل  وال�ضالون  »�ضياحة«  والنقل 
بن  »حممد  التفاقيات  مبركز  القادم  فرباير   29 اإىل   26 من  والإطعام 
اأحمد« لوهران، ح�ضبما اأ�ضتفيد اأم�ض الثالثاء من املنظمني. و �ضيكون 
مو�ضوع �ضالون »ال�ضياحة« ل�ضنة 2020 »وهران قطب جديد لال�ضتثمار 
ال�ضياحي و الفندقي« ، كما اأو�ضح، مدير �رشكة »اأ�ضرتا لالت�ضال«، نور 
»التنمية  �ضعار  �ضتقام حتت  الطبعة  هذه  اأن  اإىل  م�ضريا  داودي،  الدين 
الأجنحة  باإقامة عديد  لل�ضالون  الـ 11  الطبعة  و ال�ضتدامة«. و�ضتتميز 
�ضي�ضمح  و  النقل  و  الأ�ضفار  و  لل�ضياحة  �ضيخ�ض�ض ح�رشيا  جناح  منها 
م�ضتغامن  و  تلم�ضان  و  )وهران  مدنها  و  الغرب  ناحية  موؤهالت  باإبراز 
وعني متو�ضنت وغريها( لدى مهنيي ال�ضياحة و حت�ضي�ضهم برتقية  وجهة 
اأ�ضاف  كما  املجاورة،  املدن  و  وهران  مبدينة  جولت  عرب  اجلزائر 
بالتعريف  القطاع  ملهنيي  اأي�ضا  الثاين  اجلناح  و�ضي�ضمح  امل�ضدر  ذات 
�ضتقرتح  الذي  الوا�ضع،  واجلمهور  اآخرين  مهنيني  لدى  مبنتوجاتهم 
وال�ضيف  الربيع  لعطلتي  بالن�ضبة  لوجهات  ال�ضالون  عليه عرو�ض خالل 
املقبلتني وكذا تخفي�ضات يف اأ�ضعار التذاكر من خمتلف �رشكات النقل 
اجلوي، ح�ضبما اأ�ضار اليه نور الدين داودي. كما �ضيتم اأي�ضا تخ�ضي�ض 
وامل�ضت�ضفيات  ال�ضحية  للعيادات  ف�ضاء  وهو  ال�ضحية  لل�ضياحة  جناح 

ووكالت الأ�ضفار املتخ�ض�ضة.

ب�سكرة

ا�سرتجاع فتاة قا�سر كانت
 حمل بحث

متكنت م�ضالح الأمن بولية ب�ضكرة من ا�ضرتجاع فتاة قا�رش كانت حمل 
بحث وتوقيف �ضخ�ضني م�ضتبه تورطهما يف اإبعادها، ح�ضبما علم اأم�ض 
الثالثاء من خلية الت�ضال بذات ال�ضلك النظامي. واأو�ضح ذات امل�ضدر 
باأنه مت القيام بهذه العملية اإثر التحري يف ظروف اختفاء فتاة قا�رش مت 
اإرغامها على ركوب �ضيارة و�ضط مدينة ب�ضكرة من طرف ثالثة اأ�ضخا�ض 
قاموا باقتيادها اإىل وجهة جمهولة مردفا باأنه بعد تكثيف عمليات البحث 
واملتورطون  ال�ضحية  متنها  على  و  ال�ضيارة  توقيف  وجيز  وقت  يف  مت 
الثالثة يف الق�ضية باأحد الأحياء ال�ضعبية. واأ�ضفرت العملية عن ا�ضرتجاع 
من  يبلغان  �ضخ�ضني  وتوقيف  العمر  من  �ضنة   18 ال  تبلغ  مل  التي  الفتاة 
العمر 24 و 31 �ضنة  م�ضتبه تورطهما يف اإبعاد القا�رش عن طريق العنف 
امل�ضدر  ذات  اأ�ضاف  كما  بالفرار،  الثالث  ال�ضخ�ض  لذ  فيما  والتهديد 
وتعكف حاليا امل�ضلحة املوؤهلة على اإعداد ملف جزائي حول الق�ضية يف 

انتظار حتويله على العدالة لحقا، كما اأ�ضار اإليه ذات امل�ضدر. 

اأ�ضادت جمعية العلماء امل�ضلمني، 
الرزاق  عبد  رئي�ضها  ل�ضان  على 
اجلمهورية  رئي�ض   تعليمة  ق�ضوم 
باإعداد  تبون،  املجيد  عبد 
كل مظاهر  يجرم  قانون  م�رشوع 
موؤكدا  والكراهية  العن�رشية 

بع�ض  تفعيل  اإعادة  �رشورة 
اللحمة  على  للحفاظ  القوانني 

الوطنية وحماربة التفرقة .
ق�ضوم،اأن  الرزاق  عبد  واأو�ضح، 
بحاجة  لي�ض  املجتمع اجلزائري 
هناك  بالأخوة،ولكن  لتذكريه 

بع�ض �ضياطني الإن�ض من اخلارج 
يحاولون التدخل بالوحدة الوطنية 
مربزا ان اجلمعية ل متانع  باإعادة 
تفعيل القوانني من اأجل احلفاظ 
وحماربة  والوطنية  اللحمة  على 

خطاب التفرقة والكراهية .

لالإ�ضارة، وجه رئي�ض اجلمهورية، 
تعليمات للوزير الأول عبد العزيز 
قانون  م�رشوع  باإعداد  جراد 
العن�رشية،  مظاهر  كل  يجرم 
الكراهية  وخطاب  واجلهوية 
اأن  الرئا�ضة،  من  بيان  يف  وجاء 

الإجراء ياأتي بعدما لوحظ ازدياد 
على  واحلث  الكراهية  خطاب 

التوا�ضل  بو�ضائل  خا�ضة  الفتنة 
الجتماعي.

خبر في 
صورة

مهام  اإنهاء  الثالثاء  اأم�ض  مت 
من  لكل  الولئيني  املديرين 
وكالة  و  العمومية  الأ�ضغال 
ت�ضيري الطرق ال�ضيارة بولية برج 
من  علم  ما  ح�ضب   ، بوعريريج 

م�ضالح الولية.

قرار  اأن  امل�ضدر  ذات  اأو�ضح  و 
رئي�ض  اتخذه  الذي  املهام  اإنهاء 
عبد  املحلي  التنفيذي  اجلهاز 
»على  جاء  بلخزاجي  القادر 
على  امل�ضجل  الإهمال  خليفة 
عدم  من خالل  الهيئتني  م�ضتوى 

املالئمة  لالإجراءات  اتخاذهما 
الطريق  من  اجلليد  لإزالة 
بالولية  املار  جزئه  يف  ال�ضيار 
للمركبات  العادي  ال�ضري  ل�ضمان 
حادث  ت�ضجيل  يف  ت�ضبب  مما 
مركبة  ل12  ت�ضل�ضلي  ا�ضطدام 

اأم�ض  الأوزان �ضباح  من خمتلف 
�رشق/ ال�ضيار  بالطريق  الثالثاء 
عني  بلدية  م�ضتوى  على  غرب 
تاغروت ) �رشق برج بوعريريج( 
و  �ضخ�ضني  هالك  يف  مت�ضببا 

جرح 22 اآخرين«. 

برج بوعريريج

اإنهاء مهام مديرين تنفيذيني

املرت�سحون لالمتحانات الوطنية 

التاأكد من الت�سجيل و�سحة املعلومات ال�سخ�سية 
الوطنية  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
مراجعة  اأن  الثالثاء  اأم�ض 
من  التاأكد  ق�ضد  املعلومات 
املعلومات  �ضحة  ومن  الت�ضجيل 
للمرت�ضحني لالمتحانات الوطنية 
)دورة 2020( متتد من 15 اإىل 30 

جانفي اجلاري.
بيان  يف  الوزارة  واأو�ضحت 
�ضحة  من  التاأكد  اأن  لها 

للمرت�ضحني  بالن�ضبة  املعلومات 
طرف  من  يتم  املتمدر�ضني 
مديري املوؤ�ض�ضات عرب الأر�ضية 
الرقمية لوزارة الرتبية الوطنية اأو 
عن طريق موقع الديوان الوطني 
من  وامل�ضابقات  لالمتحانات 
املتمدر�ضني  املرت�ضحني  طرف 
حيث  معلوماتهم،  على  لالإطالع 
امل�ضتخدم  ا�ضم  ا�ضتخدام  يتم 

والرقم ال�رشي املدونان يف و�ضل 
وتبليغ  الت�ضجيل  ملف  ا�ضتالم 
وجود  حال  يف  املوؤ�ض�ضة  مدير 
املعلومات  ت�ضجيل  يف  خطاأ 
باأولياء  اخلا�ض  الف�ضاء  عرب  اأو 

التالميذ يف الأر�ضية الرقمية.
الأحرار  للمرت�ضحني  بالن�ضبة  اأما 
عن  املعلومات  من  التاأكد  فيتم 
الوطني  الديوان  موقعي  طريق 

وامل�ضابقات  لالمتحانات 
�ضهادة  بامتحاين  اخلا�ضني 
http://bac.onec. البكالوريا
املتو�ضط  التعليم  و�ضهادة   dz
 h t t p : //b a c .o n e c .d z
قبل  الرتبية  مديرية  تبليغ  ويتم 
يعترب  الذي  القادم  فرباير   13
الالزمة  للت�ضحيحات  اجل  اآخر 

كتابيا.

الرئي�س تبون ي�ستقبل رئي�س حزب جيل جديد
ا�ضتقبل رئي�ض اجلمهورية، عبد 
الثالثاء،  اليوم  تبون،  املجيد 
رئي�ض  �ضفيان،  جياليل  ال�ضيد 
ما  ح�ضب  جديد،  جيل  حزب 
اأورده بيان لرئا�ضة اجلمهورية.

يندرج  الذي  اللقاء  تناول  وقد 

التي  امل�ضاورات  اإطار  يف 
مع   اجلمهورية  رئي�ض  يجريها 
وقادة  الوطنية  ال�ضخ�ضيات 
واملجتمع  ال�ضيا�ضية  الأحزاب 
املدين، »الو�ضع العام يف البالد 
لإر�ضاء  الد�ضتور  ومراجعة 

اجلديدة  اجلمهورية  اأ�ض�ض 
املطالب  �ضلب  يف  هي  التي 

ال�ضعبية«.
ويف هذا الإطار --ي�ضيف نف�ض 
امل�ضدر-- عر�ض رئي�ض حزب 
وت�ضورات  »اآراء  جديد  جيل 

لتعزيز  اقرتاحات  وقدم  حزبه 
اللذين  واحلوار  الت�ضاور 
با�رشهما ال�ضيد الرئي�ض تنفيذا 
التي  النتخابية  للتزاماته 
اأداء اليمني  اأكدها مبا�رشة بعد 
الد�ضتورية رئي�ضا للجمهورية«.

تدخل اأفراد اجلي�ش الوطني 
ال�سعبي لفتح العديد من 
الطرقات يف �سرق البالد 

باية ع 



خمرجات جلنة تعديل �لد�ستور �ستكون »قاعدة �أ�سا�سية »

رئي�س اجلمهورية يخطط مل�سار ا�ست�سارة وا�سع
�ستكون خمرجات �أ�سغال جلنة �خلرب�ء �ملكلفة بتقدمي �قرت�حات حول مر�جعة �لد�ستور �لتي مت تن�سيبها ر�سميا, 

�أم�س �لثالثاء, مبثابة »قاعدة �أ�سا�سية مل�سار ��ست�سارة و��سع جد�« يعتزم رئي�س �جلمهورية, عبد �ملجيد تبون, �إطالقه 
وذكر مدير �لديو�ن, نور �لدين عيادي, خالل �إ�سر�فه على مر��سم تن�سيب جلنة �خلرب�ء �أن »خمرجات �أ�سغال �للجنة 

�ست�سكل حمطة �أولية �سمن م�سعى �ل�سيد رئي�س �جلمهورية �لر�مي �إىل تعديل �لد�ستور, و�ستكون مبثابة قاعدة 
�أ�سا�سية مل�سار ��ست�سارة و��سع جد� يعتزم �ل�سيد رئي�س �جلمهورية �إطالقه, ي�سمل �لفاعلني يف �حلياة �ل�سيا�سية 

و�ملجتمع �ملدين«, ح�سب بيان لرئا�سية �جلمهورية. 

م.�س

»بتعليمات  انه  البيان  يف  وجاء 
عبد  اجلمهورية,  رئي�س  من 
مدير  اأ�رشف  تبون,  املجيد 
نور  اجلمهورية,  رئا�سة  ديوان 
الثالثاء  اأم�س  عيادي,  الدين 
14 جانفي 2020, مبقر رئا�سة 
التن�سيب  على  اجلمهورية, 
الر�سمي للجنة اخلرباء املكلفة 

حول  اقرتاحات  بتقدمي 
مراجعة الد�ستور«, والذي اأبرز 
باملنا�سبة  األقاها  كلمة  خالل 
اأن »تن�سيب اللجنة بعد اأقل من 
�سهر من تويل رئي�س اجلمهورية 
عبد  عزم  يرتجم  مهامه, 
املجيد تبون تكري�س التزاماته 
اأ�رشع  يف  وامل�سي  االنتخابية 
االإ�سالحات  نحو  ممكن  وقت 
التي  واملوؤ�س�ساتية  ال�سيا�سية 

املواطنون«واأكد  اإليها  يتطلع 
خ�سم  »يف  اأنه  امل�سدر  نف�س 
متلي  التي  احل�سا�سة  املرحلة 
عديد  مواجهة  بالدنا  على 
ال�سيما  الطارئة,  امل�سائل 
االقت�سادي  املجالني  يف 
واالجتماعي, �سدد عيادي على 
الرئي�س  يوليها  التي  »االأولوية 
يقينا  الد�ستور  مراجعة  لور�سة 
الإعادة  احلا�سم  بالطابع  منه 

اأ�س�س  على  الدولة  ت�سييد 
�سليمة«.

معر�س  يف  اأنه  البيان  واأو�سح 
حديثه عن ت�سكيلة جلنة اخلرباء 
التي يرتاأ�سها الربوفي�سور اأحمد 
لعرابة, التي تت�سكل من ثمانية 
اإىل  ع�رش )18( جامعيا ينتمون 
واإىل  الوطن  جامعات  عديد 
اخلارج,  يف  الوطنية  اجلالية 
التوجه  اأن  الديوان  مدير  ذكر 

ت�سكيلة  اختيار  ح�سم  الذي 
احلوكمة  »منط  يعك�س  اللجنة 
رئي�س  يعتزم  الذي  اجلديد 
االآن  من  تكري�سه  اجلمهورية 
الرامية  اإرادته  وكذا  ف�ساعدا, 
جتديد  يف  ديناميكية  بث  اإىل 
اأ�سا�س  على  الدولة  تاأطري 
واملعرفة  الكفاءة  معايري 
يهدف  كما  والتمثيل,  والتنوع 
الوطنية  الكفاءات  ح�سد  اإىل 

الوطن  وجهات  ربوع  كل  من 
والكفاءات املقيمة يف اخلارج, 
الور�سات  يف  اإ�رشاكهم  ق�سد 
الإعادة  تطلق  التي  الكربى 
واملوؤ�س�سات  الدولة  ت�سييد 

الوطنية«.
اأ�سار  امل�سمون,  حيث  ومن 
التكليف  ر�سالة  اأن  اإىل  عيادي 
اجلمهورية  رئي�س  وجهها  التي 
اإىل اللجنة قد »حددت بو�سوٍح 

توجيه  �ساأنها  التي من  املعامل 
االقرتاحات  وب�سط  التفكري 
مذكرا  الد�ستور«,  تعديل  حول 
تو�سيع  اللجنة  »بو�سع  باأنه 
حرية  بكل  تفكريها,  جمال 
اأخرى  جوانب  اإىل  وم�سوؤولية, 
من الد�ستور ومن ثم اقرتاح اأي 
واملنفعة  يتنا�سب  تراه  تعديل 

العامة«.
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حممد  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
العديد  باأن  للو�سط  بو�سياف يف حوار 
عبد  الرئي�س  تنتظر  التحديات  من 
املجيد تبون على غرر الد�ستور يف ظل 
غياب قاعدة حكم وا�سحة  و تنظيمات 
متزق  ظل  يف  خا�سة  ت�سانده  �سيا�سية 
والنتائج   , الوطني  التحرير  جبهة 
الدميقراطي  الوطني  للتجمع  ال�سحلة 
ن�ساأ  الذي  املدين  ملجتمع  وف�سل   ,
وترعرع يف اأح�سانهما , وتردد االأحزاب 
يف   , لديها  الروؤية  وت�سو�س  االإ�سالمية 
 , مريكل  لتبون  دعوة  على  علق  حني 
موؤكدا بان تبون �سيكون يف اأول امتحان 
ا�ستحداث  باأن  اعترب  فيما  خارجي, 
الد�ستور متهيدا  ل�سياغة  تعديل  جلنة 

د�ستور حمرتم وواقعي.

ير�هن  ماذ�  بد�ية, على     .
مترير  يف  �جلمهورية    رئي�س 
ظل  يف  �لد�ستورية  تعديالته 

��ستمر�ر �حلر�ك ؟
قد ي�سكل فهم تكتيك  تبون » املر�سح 
غياب  يف  مترير  الد�ستور  يف   « احلر 
تنظيمات   ( وا�سحة  حكم  قاعدة 
ت�سانده( خا�سة يف ظل متزق  �سيا�سية 
والنتائج   , الوطني  التحرير  جبهة 
الدميقراطي  الوطني  للتجمع  ال�سحلة 
, وف�سل ما �سمي ب« ملجتمع املدين« 
 , اأح�سانهما  يف  وترعرع  ن�ساأ  الذي 
وت�سو�س  االإ�سالمية  االأحزاب  وتردد 
الرئي�س  اأن  املوؤكد  من   , لديها  الروؤية 
قد  عامة  وراءه  يقف  ومن  وفريقه 
اأن مل نقل ممرات  مهدوا لذلك ممرا, 
وحتديات   , التحدي  هذا  ملواجهة 
الت�رشيعيات  ذلك  تنتظر مبا يف  اأخرى 
يراد  برملان  على  عواقب  من  لها  وما 
له , بكل تاأكيد , اأن يكون ذا م�سداقية 
اجلزائر   « عنوان  �سكل  لقد   , وفعالية 
واإنهاء  الف�ساد  ومكافحة   « اجلديدة 
رذيلة تدخل املال الفا�سد من ال�سيا�سة 
وا�ستعادة ثقة املواطن من خالل اإعادة 
على  جرارا  �سيال   , للكفاءات  االعتبار 
عا�ست  التي  الطفيلية  التنظيمات  كل 
وامل�رشوع  اجلزائر  ح�ساب  على 
 , والع�رشنة  والتنمية  الدميقراطي 
هذا ال�سيل ت�سكل من عموم املواطنني 
املتطلعني اإىل جزائر احلرية والعدالة 
وجزائر اجلدارة , هوؤالء هم من �سّوت 
الرجل  حلداء  ا�ستجابة  تبون  على 
فان  ثم  ومن   , �سالح  قايد  ال�سالح 
البعيد عن  الوعاء اجلديد  انتظام هذا 

كل ف�ساد وطمع هو من �سيكون مرتكز 
فعلى   , وترا�س  جتمع  متى  التغيري 
رحلته  يف  الرئي�س  مع  وقف  من  كل 
جديد  من  ي�ستعد  اأن  املرادية  اإىل 
ملواجهة  جديدة  معركة  خو�س  اإىل 
الذي  ال�سيا�سي  امل�سهد  هجانة 
القدمية  التنظيمات  تخبطات  ت�سنعه 
وارتعا�س   ) واالجتماعية  ال�سيا�سية   (
املوجة  يف  اال�ستثمار  منهم  يريد  من 
املجتمع  قوى  جتمع  اأن   , ة  اجلديد 
الرئي�س  يف  ترى  التي  والنخب  املدين 
مطالبون  جديدة  جزائر  اإىل  ممرا 
خارج  املبادرة  زمام  واخذ  بالتداعي 
كل االأطر القدمية وبعيد عن كل و�ساية 
لتمام االأمر ,, فهكذا تكون اجلزائر اأو 

ال تكون .
جلنة  ��ستحد�ث  بخ�سو�س     .
با�سرت  �لتي  �لد�ستور  تعديل 
عملها �أم�س, ما تعليقك على هذه 

�خلطوة؟
اأن  يجب  اأ�سا�سية  وثيقة  الد�ستور 
بكل  هو  كما  املجتمعي  الواقع  تعك�س 
اختالفات وتنوع مراكز القوة فيه ,كما 
ال�سعب  وتطلعات  طموحات  يعك�س 
طبيعة  وحتديد   , ذلك  حتقيق  و�سبل 
حتى  له  املالئم  ال�سيا�سي  النظام 
تن�ساب يف �سلمية تامة احللول الالزمة 
حقوق  باعتبار  ال�سيا�سي  لل�رشاع 
وتوزيع م�رشوع  املكونات  كل  وحريات 
باعتبار   , املجتمع  داخل  لل�سلطة 
التي  اللجنة  دور  فان  املطالب  هذه 
كلفها رئي�س اجلمهورية لي�ست �سياغة 
للمعطيات  جمع  ماهي  بقدر  م�سودة 
يلزم  ما  وتقدير  وت�سنيفها  املجتمعية 
ال�سورة  تت�سكل  حتى  اقرتاحات  من 
لكاملة والفكرة الالزمة الإعداد د�ستور 
وتطلعات  لطموحات  ي�ستجيب  �سامل 
�رشوري  عمل  هو  و  اجلزائرية  االأمة 
احلالة  ورفع  فالتح�سري  وا�سرتاتيجي, 
يف  واخلطورة  االأهمية  غاية  عملية يف 
ل�سياغة  ميهد  من  وهي  الوقت  نف�س 

د�ستور حمرتم وواقعي.
 

من  دعوة  �لرئي�س  تلقى     .
�لندوة  حل�سور  مريكل  �أجنلينا 
حول  برلني  مبدينة  �لعاملية 
لذلك  قر�ءتك  لبيا,  يف  �لأو�ساع 

؟
وتاأتي   , خارجي  امتحان  اأول  يف  تبون 
دعوة مريكل للجزائر حل�سور املوؤمتر؛ 

بو�سفها و�سيط وحامل للحل ال�سيا�سي, 
القومي  االأمن  حماية  على  حر�سا 
اجلواري  املحيط  وحماية  االأوروبي 
لالحتاد الذي يتعرث واخلوف من تكرار 
ويالت  من  اجلماعي  الهروب  جتربة 
احلرب كما حدث مع االأزمة ال�سورية , 
اأملانيا تدرك اأن اال�ستقرار يف منطقة 
�سمال اإفريقيا يتيح لالقت�ساد االأوروبي 
داخل  اال�ستثمار  يف  املناف�سة  فر�سة 
لها  ويتيح   , جهة  من  العذراء  القارة 
تاأمني تدفقات الغاز الذي اأ�سبح ي�سكل 
لها هاج�سا بعد اأزمة اأوكرانيا, اجلزائر 
اإىل املوؤمتر حتمل حال زكته  �ستذهب 
الكثري من الدول يف مرحلة �سابقة, اإال 
اأن اأطماع الدول التي لها م�سالح مادية 
على راأ�سها فرن�سا ثم ا�رشائيل واليونان 
تقابلهم تركيا التي انخرطت يف النزاع 
واملواجهة  باحلرب  تلوح  واأ�سبحت 
االأمن  ح�ساب  على  ذلك  يكون  ,وقد 
االأمن  وكذلك  اجلزائري  القومي 
به  يتالعب  الذي  امل�رشي  القومي 
بع�س دول اخلليج ب�سبب هاج�س حركة 
زعيم  به  ويكلف  امل�سلمني  االإخوان 

امليلي�سيا الع�سكري املتقاعد حفرت
 .   ماهي �لتو�زنات �لأمنية على 

�حلدود �جلز�ئرية؟
اجلزائر لديها عالقات متينة وتاريخية 
دولة  متر  اليوم  واحلرب,  ال�سلم  اأثناء 
اأركانها  قو�ست  عميقة  باأزمة  ليبيا 
اأزمتها  تعدت  وقد  ا�ستمرارها,  وتهدد 
اإىل دول اجلوار, ملا تعرفه من انفالت 
امني و تطاحن ع�سكري يغذيه التدخل 
االأجنبي, زيارة ال�رشاج للجزائر بو�سفة 
اإطار  يف  يندرج  الوفاق  حكومة  رئي�س 
امل�ساورات الدائمة بني بلدين �سقيقني 
تفر�سها  التي  التحديات  ملواجهة 
االأجنبية  اجلهات  من  الكثري  تدخالت 
ذات امل�سالح , وكذلك تن�سيق املواقف 
بني البلدين ع�سية انعقاد موؤمتر برلني 
مبا يوؤكد ويعزز احلل ال�سيا�سي البعيد 
والعمل  اخلارجية,  االمالءات  عن 

ب�سكل مكثف على مواجهة احلرب التي 
بداأت تقرع طبولها وت�ستعد لها جهات 

ت�سطف وراء املتنازعني من الليبيني.

�حلكومة  خارج  �لأفالن     .
ما  �جلز�ئر,  تاريخ  يف  مرة  لأول 

تعليقك على ذلك ؟
من  املت�رشرين  اأكرب  اأن  املوؤكد  من 
حزب  هو  البالد  تعي�سها  التي  االأزمة 
بو�سفه  الوطني؛  التحرير  جبهة 
ال�سيا�سية  االأنظمة  لكل  للحكم  قاعدة 
وا�ستثمر  اجلزائر,  على  املتعاقبة 
احلكم  �سدة  اإىل  و�سل  من  كل  فيه 
تال�ست  هجينا  احلزب  ف�سار  وبقى, 
فاخر  طاملا  التي  واأفكاره  مبادئه  كل 
وحتول,  الن�سالية,  قواعده  وعبئت  بها 
اأداة  اإىل   , داخله  ال�رشاع  كرثة  من 
للمرور  وانتهازي  و�سويل  كل  ي�ستغلها 
اجلزائرية,  بعد  الدولة  موؤ�س�سات  اإىل 
مدين,  ملحمد  االأمني  النظام  انهيار 
مع  تزامنا  نظام بوتفليقة  قيام  وف�سل 
بداية احلراك ال�سعبي ا�ستهدف حزب 
جبهة التحرير الوطني كو�سيلة للحكم , 
ومت ا�ستهدافه كذلك من بع�س الدوائر 
الداخلية واالأجنبية العتبارات تاريخية 
ثوري  اإرث  ممن  يحمل  وملا  وثقافية 
جتديد  اإىل  اأ�سهر  منذ  احلزب  �سعى 
من  اإرادته  وحترير  القيادية  مراكزه 
بذلك  وهو  والف�ساد  اخلليط  هذا 
ويهدم  كيانه  ينهي  قد  خما�س  يعي�س 
متطهرا  منت�رشا  يخرج  وقد  وجوده, 
اأن  الظاهر   , اأف�سدوه  من  دن�س  من 
لهذه  انربى  من  الغيورين  من  هناك 
االإ�سالح  على  عازمون  وهم   , املهمة 
البيت  ترتيب  واإعادة  احلزب  وتخلي�س 
من الداخل, وهم بذلك يتحملون عبئ 
عا�س  من  مواجهة  يجري يف  ما  وثقل 
يقتات على خمرجات احلزب, احلزب 
بني  و�رشاع  حقيقية  اأزمة  يعي�س  اليوم 
اال�ستحقاقات  كل  عن  اأبعدته  قياداته 
احلزب  ليحال  �رشاعهم  يطول  وقد 
فهل  اأعداوؤه,  يتمنى  كما  املتحف  اإىل 
�ستتمكن اإرادة منا�سليه االأوفياء خلطه 
اإعادة احلزب اإىل ال�سكة  التاريخي من 
وحترير  ال�سعب  لتطلعات  واال�ستجابة 
�سيا�سية  ومافيا  ع�سب  على  اإرادته 
يف  جهاز  يبقى  اأن  للحزب  تريد  مالية 
يد من يعتلي �سدة احلكم ت�سانده ومترر 

م�ساريعه .
حاورته: �إميان لو��س

�ملحلل �ل�سيا�سي حممد بو�سياف يف حو�ر »للو�سط«:

الرئي�س يواجه م�سهدا �سيا�سيا هجينا 
.     خرجة تبون �إىل برلني هي �أول �متحان خارجي له

.     ��ستحد�ث جلنة تعديل �لد�ستور ميهد ل�سياغة د�ستور حمرتم وو�قعي

عبد  اجلمهورية  رئي�س  يوا�سل 
لل�سخ�سيات  ا�ستقباله  تبون,  املجيد 
�سيا�سية,  اأحزاب  وروؤ�ساء  الوطنية 
فبعد اأن ا�ستقبل اأحمد بن بيتور وعبد 
ثم  حمرو�س,  ومولود  رحابي  العزيز 
طالب  اأحمد  بزيارة  �سخ�سيا  قيامه 
اأم�س  ا�ستقبل  بيته,  يف  االإبراهيمي 
جياليل  جديد  جيل  حزب  رئي�س 
�سفيان, يف حني تبدي اأحزاب �سيا�سية 
ترحيبها ب�سيا�سة فتح باب احلوار التي 
و�سوله  منذ  تبون  الرئي�س  انتهجها 

لق�رش املرادية.

��ستقبال جياليل �سفيان

املجيد  عبد  الرئي�س  االأم�س  ا�ستقبل 
اجلديد  اجليل  حزب  رئي�س  تبون 
�سل�سلة  اإطار  يف  جياليل,  �سفيان 
مع  فيها  �رشع  التي  امل�ساورات 
االأحزاب  وقادة  الوطنية  ال�سخ�سيات 
حول  املدين  واملجتمع  ال�سيا�سية 

تعديل الد�ستور.
باأن  اجلمهورية  لرئا�سة  بيان  ك�سف 
الرئي�س عبد املجيد تبون قد ا�ستقبل 
�سفيان  اجلديد  اجليل  حزب  رئي�س 
جياليل مبقر الرئا�سة, اأين ثم التطرق 
ومراجعة  البالد  يف  العام,  للو�سع 
اجلمهورية  اأ�س�س  الإر�ساء  الد�ستور, 
اجلديدة, التي هي يف �سلب املطالب 

ال�سعبية
وح�سب ذات امل�سدر, فاإن هذا اللقاء 
�سل�سلة  ا�ستمرارا  اإطار  يف  ياأتي 
رئي�س  فيها  �رشع  التي  امل�ساورات 
الوطنية  ال�سخ�سيات  مع  اجلمهورية 
واملجتمع  ال�سيا�سية  االأحزاب  وقادة 
البالد  يف  العام  الو�سع  حول  املدين, 

ومراجعة الد�ستور.
من جهته رئي�س حزب اجليل اجلديد 
اآراء  اأبرز  �سفيان  جياليل  عر�س 
وت�سورات حزبه, حيث قدم اقرتاحات 
اللذين  واحلوار  الت�ساور  لتعزيز 
تنفيذا  اجلمهورية,  رئي�س  با�رشهما 
اأكدها  التي  االنتخابية,  لاللتزامات 

بعد تاأديته اليمني الد�ستورية.
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن عملية مراجعة 
اأوىل  مرحلة  يف  اأوكلت  قد  الد�ستور, 
اإىل جلنة من اخلرباء برئا�سة االأ�ستاذ 
الدويل  القانون  اجلامعي وع�سو جلنة 
اأحمد  الربوف�سور  املتحدة  باالأمم 

لعرابة.

�أحمد �سادوق
�سنقدم �لعديد من �ملقرتحات 

اأحمد  اأكد القيادي يف حركة حم�س 
حم�س  حركة  ا�ستعداد  �سادوق 
اإليها  دعا  احلوارالذي  يف  للم�ساركة 
رئي�س اجلمهورية , كا�سفا باأنه �ستيم 
يف  املقرتحات  من  العديد  تقدمي 

اإطار تعديل الد�ستور
ت�رشيح  يف  �سادوق  اأحمد  قال 
بنا  االت�سال  يتم  مل   « »للو�سط« 
التي  امل�ساورات  بخ�سو�س  بعد 
الد�ستور,  تعديل  جلنة  با�رشتها 
اأعلنا من خالل رئي�س احلركة  نحن 
و  احلوار  يف  للم�ساركة  ا�ستعدادنا 
مبو�سوع  تتعلق  مقرتحات  لدينا 

االإ�سالحات �سنقدمها يف حينها ».
 

عبد �حلفيظ ميالط
�جلامعة �ست�ساهم يف �إثر�ء 

�مل�سروع 
 

للمجل�س  الوطني  املن�سق  عرب 
العايل  التعليم  الأ�ساتذة  الوطني 
عن  ميالط  احلفيظ  عبد  كنا�س 
امل�ساورات  يف  امل�ساركة  ا�ستعداده 
التي با�رشتها جلنة تعديل الد�ستور, 
يف  �ست�ساهم  اجلامعة  باأن  موؤكدا 

اإثراء م�رشوع التعديل الد�ستوري .
اأعلن عبد احلفيظ ميالط باأن  نقابة 
التعديل  ندوة  حول  �ستنظم  كنا�س 
الد�ستوري �سي�سارك فيها كبار فقهاء 
لباقي  اأي�سا  فتحها  وتقرر  القانون, 
احلميد  عبد  بجامعة  التخ�س�سات, 
 24 يومي  مب�ستغامن  بادي�س,  ابن 
�سخ�سيات  بان  كا�سفا  جانفي,  و23 
وازنة جدا اأكدت حلد االآن ح�سورها 
اجلامعية  الوطنية  الندوة  الأ�سغال 

حول التعديل الد�ستوري.
مبا�رشة  الندوة  عقد  قرار  وجاء 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  اإعالن  بعد 
ور�سة  مبا�رشة  عن  تبون  املجيد 
ياأتي  قرار  هو  الد�ستوري  التعديل 
نزوال عند االلتزام الذي قطعه اأمام 
عنها  املعرب  املطالب  لتلبية  االأمة 
خرباء  جلنة  باإن�ساء  وذلك  �سعبيا, 
ملراجعة  مقرتحات  ب�سياغة  مكلفة 

الد�ستور.
�إميان لو��س

�لرئي�س ��ستقبل �أم�س جياليل �سفيان

 ات�ساع دائرة املوؤيدين للحوار
.    �أحمد �سادوق: �سنقدم �لعديد  من �ملقرتحات 

.    عبد �حلفيظ ميالط: �جلامعة �ست�ساهم يف �إثر�ء �مل�سروع 
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من  املجتمع  موقف  تباين  وقد 
لها وبني  هذه اخلطوة بني املثمن 
وقدرتها  جدواها  من  املتحفظ 
اأخذت  لظاهرة  حد  و�ضع  على 
التوا�ضل  مواقع  على  بقوة  تتنامى 
االجتماعي يف الف�ضاء اجلزائري، 
ال�ضيما بعد عام 2011 بعد انطالق 
العربي«  »الربيع  انتفا�ضات 
ال�ضيا�ضية  النقا�ضات  يف  ووجدت 
التي اأثارها احلراك ال�ضعبي مرتعا 

لتتغذى فيه. 
وبالرغم من اأن مثل هذه الظواهر 
وال  اجلزائر  على  حكرا  لي�ضت 
عمت  بل  اجلغرايف  حميطها  على 
تاأخذ  التي  املجتمعات  جميع 
والعرقية  اللغوية  التباينات  من 
لتذكية  وقودا  واجلهوية  والدينية 
تتخلله  وعن�رصية  حقد  خطاب 
هذه  بني  متبادلة  اتهامات 
الت�ضعيد  اأن  اإال  تلك،  اأو  االأطراف 
االأخرية  ال�ضنوات  عرفته يف  الذي 
وحتى  واملراقبني  املثقفني  جعل 
ناقو�س اخلطر  يدقون  ال�ضيا�ضيني 
ليع�ضف  تاأثريه  اأن ميتد  من  خوفا 
بوعي وطني ور�ضيد كونته احلركة 
ب�ضق  التحريرية  والثورة  الوطنية 

املركزية  الدولة  ودعمته  االأنف�س 
منذ اال�ضتقالل اإىل اليوم.

اأذاع  الذي  الرئا�ضة  بيان  وينطلق 
اخلطوة  هذه  اأن  من  الدعوة  هذه 
اأولئك  وجه  يف  الباب  ل�ضد  »تاأتي 
و�ضلمية  حرية  ي�ضتغلّون  الذين 
تهّدد  �ضعارات  برفع  احلراك، 
يجد  بينما  الوطني«.  االن�ضجام 
خطاب  تفاقم  لبدايات  املتتبع 
احلراك  اأن  والعن�رصية  الكراهية 
كان قد حد اإىل حد كبري من وترية 
االأ�ضهر  يف  و�ضداه  اخلطاب  هذا 
وطنيا  ان�ضجاما  خلق  بل  االأوىل 

املرفوعة  ال�ضيا�ضية  املطالب  مع 
الكراهية  خطاب  يدخل  اأن  قبل 
من  عائدا  جديد  من  اخلط  على 
بعيد ليغذي �رصاعات كان الهدف 
احلراك  تاأثري  اإ�ضعاف  منها 
اأهدافه  على  والت�ضوي�س  وت�ضتيته 
التي  االأهداف  وهي  االأ�ضا�ضية 
التي  االأطراف  ق�ضد  عن  حملتها 
املتخذ  امل�ضار  يفيدها  يكن  مل 

نحو التغيري ال�ضيا�ضي.
والأن اجلزائر ال تعد مناخا مالئما 
ل�رصاعات طائفية اأو دينية فقد وجد 
خطاب الكراهية يف التنوع اللغوي 

تربة  اجلهوية  والتباينات  والثقايف 
العن�رصي  الرتا�ضق  لتذكية  خ�ضبة 
بدل  واحلقد  الكراهية  وتغذية 
تكامل  خللق  االإيجابي  ا�ضتغاللها 
التنوع  ظل  يف  وطنيني  وان�ضجام 
والرثاء الذي حت�ضد عليه اجلزائر. 
ت�ضتغل  مل  املنحى  هذا  و�ضمن 
االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائط 
االإيجابي  والتبادل  التفاعل  لتعزيز 
كانت  اأطراف  ا�ضتغلتها  ما  بقدر 
وراء  ومت�ضرتة  البداية  يف  جمهولة 
م�ضميات م�ضتعارة قبل اأن تطفو على 
ال�ضطح وتخرج للعلن حمولة خطاب 
خطاب  اإىل  والعن�رصية  الكراهية 
�ضيا�ضي �ضار يتحول مع مرور الوقت 

اإىل تكتالت وفعاليات ميدانية.
والثقايف  اجلغرايف  التنوع  يكن  ومل 
اخل�ضبة  املادة  مينح  من  هو  وحده 
فقد  والعن�رصية  الكراهية  خلطاب 
ال�ضيما  املو�ضوع  يف  التاريخ  اأقحم 
وحرب  الوطنية  احلركة  تاريخ 
ال�ضطح  على  برزت  فقد  التحرير. 
مذكرات  االأخريين  العقدين  يف 
ملجاهدين  اإعالمية  وت�رصيحات 
حرب  خالل  قيادية  مواقع  يف  كانوا 
ال�رصاعات  اإنتاج  اأعادت  التحرير،  
ال�ضيا�ضية بني قادة الثورة التحريرية 
وهي  الثورة  وزعامة  النفوذ  حول 

بني  �ضيا�ضية  بخلفيات  �رصاعات 
على  لل�ضيطرة  وع�ضب  اأ�ضخا�س 
اأن  اإال  الثورة،  م�ضار  وتوجيه  القرار 
مكان  يف  لها  اأريد  اخلطابات  تلك 
ما اأن تلب�س يف حا�رصنا اليوم اأثوابا 
وغريها  ولغوية  واإيديولوجية  جهوية 
�رصاعات  يعي�س  املجتمع  و�ضار 
تكن  مل  �رصاع  باأدوات  املا�ضي 
وجدت  واإن  الفرتة  تلك  يف  موجودة 
اإال  متثل  وال  معزولة  كانت  فقد 

ا�ضتثناءات. 
لوالية  الثقافة  مدير  من�ضور  وياأتي 
م�ضيلة ال�ضيد رابح ظريف ليوؤكد هذا 
�ضياق  يف  من�ضوره  جاء  فقد  الواقع 
جدل �ضخ�ضي بينه وبني املخرج ب�ضري 
دراي�س وكالهما من جيل اال�ضتقالل 
لكن احتدام اجلدل جعلهما يح�ضدان 
اأنهما  اإىل حد  اأدوات املعركة  جميع 
انخرطا يف �رصاعات �ضيا�ضية تعد 
يعودوا  مل  واأطرافها  املا�ضي  من 
واالأدهى من  العامل  اأحياء يف هذا 
كل هذا اأن هذا اجلدل اأخذ يوظف 
باراديغمات مغايرة مرجعيتها تعود 

اإىل االألفية اجلديدة.
تبون  الرئي�س  خطوة  اإىل  وبالعودة 
اإرادة  وجود  اإىل  ت�ضري  جندها 
�رصيحة الإبراز هيبة الدولة اأمام ما 
ميكن اعتباره اإرهابا جديدا يتخذ 

والو�ضائط  واملنابر  املن�ضات  من 
بعملياته  للقيام  املثلى  ال�ضاحة 
االإجرامية اأمام فراغ قانوين رهيب 
الف�ضفا�ضة  املواد  بع�س  اإال  اللهم 
التي يحتوي عليها قانون العقوبات 
بهذا ال�ضاأن. واجلزائر التي تتعاون 
ملكافحة  الدول  من  العديد  مع 
ال  العنيف  والتطرف  االإرهاب 
عن  الطرف  تغ�س  اأن  لها  ميكن 
اأخذته  الذي  اخلطري  املنحى 
متهد  اأن  ميكن  التي  الظاهرة 
داخلية  ل�رصاعات  هادئة  نار  على 
م�ضلحة بني اأبناء البلد الواحد كما 
الدول  من  العديد  يف  الواقع  هو 

العربية واالإ�ضالمية.
يكفي  ال  القوانني  اإ�ضدار  اأن  غري 
اإذ  اخلطرية  الظاهرة  هذه  لردع 
يجب اأخذ االأمر على جممل اجلد 
يف مناهج الرتبية وو�ضائل االإعالم 
بني  للنقا�س  ف�ضاءات  وخلق 
تنوعنا  ا�ضتغالل  حول  املثقفني 
يف  واجلغرايف  والتاريخي  الثقايف 
يحرتم  متكامل  وطني  بناء  خدمة 
التفاعل  ويعزز  ويثمنه  االختالف 
اأي  عن  بعيدا  اجلزائريني  بني 
اأجندات  اأي  اأو  �ضيا�ضية  و�ضاية 

داخلية وخارجية. 

اأعادت الدعوة التي وجهها الرئي�س عبد املجيد تبون للوزير الأول لإعداد م�صروع قانون »يجّرم كل مظاهر العن�صرية واجلهوية وخطاب الكراهية يف البالد« اجلدل 
اإىل ال�صطح، اإذ مبجرد ما نزل اخلرب عرب و�صائل الإعالم عم وانت�صر ب�صرعة الربق فقد جاءت الدعوة مفاجئة للراأي العام وبدت كردة فعل �صريعة مللء الفراغ 

القانوين يف هذا ال�صاأن بعد اإقالة مدير الثقافة لولية امل�صيلة اإثر اإ�صداره من�صورا على الفاي�س بوك يحمل اتهامات وهجوما يف حق ال�صهيد رم�صان عبان. 

حماربته ت�صتدعي جتند املجتمع والدولة  

اح�صن خال�س

خطاب الكراهية...هذا الإرهاب اجلديد

تخ�س اإبرام �صفقات م�صبوهة وتبديد م�صاريع عمومية

انطالق التحقيق يف ثالث قطاعات 
وزارية  كربى  

من  مقربة  م�ضادر  ك�ضفت 
القيادة العامة للدرك الوطني 
با�رصت  قد  م�ضاحلها  اأن 
 03 يف  معمقة  حتقيقات 
وزارية  ح�ضا�ضة  قطاعات 
ال�ضفقات  يخ�س  فيما 
عرفت  امل�ضبوهة  التي 
ق�ضايا ف�ضاد كربى والعديد 
من ال�ضفقات الغري قانونية 
اإعمال وموؤ�ض�ضات  لرجال 
مقربني من مدراء تنفيذيني 
واآخرين والئيني دون املرور 
على قانون ال�ضفقات االأمر 
الت�ضبب  مكن  من  الذي 
للخزينة  فادحة  خ�ضائر  يف 

العمومية.
معني  قطاع  اأول  لعل 
الربيد  هو  وزارة  بالتحقيق 
التي  االت�ضال  وتكنولوجيا 
م�ضالح  ب�ضاأنها  تلقت 
وجود  حول  الوطني  الدرك 
ال�ضفقات  من  الع�رصات 
متت  التي  امل�ضبوهة 
قطاعات  يف  بالرتا�ضي 
اجلزائر  الربيد  وات�ضاالت 
بالعديد من الواليات خا�ضة 
راأ�ضها  منها  على  اجلنوبية 

ومترنا�ضت  زيادة  االأغواط 
�ضفقات  تركيب  على 
فيها  مليتم  التي  ال�ضبكات 
ح�ضب  املواقع  احرتام 
اأقيمت  واإمنا  امل�ضلحة 
املقربني  منازل  فوق 
احل�ضول  مقابل  واملعارف 
وقد  هذا   ، امتيازات  على 
م�ضوؤولني  عدة  �ضلوع  تبني 
واآخرين  �ضامني  مركزيني 
املنتظر  من  والئيني والذي 
بعد  الق�ضاء  على  اإحالتهم 
�ضماعهم يف املن�ضوب اإليهم 
اآخر  �ضت�ضمل  جانب  من   ،
من  التحقيقات  م�ضوؤولني 
العمومية  االأ�ضغال  وزارة 
املديريات  من  والعديد 
بواليات  لها  خا�ضة  التابعة 
بفعل  واجلنوب  الغرب 
ق�ضايا  يف  االإطارات  تورط 
م�ضبوهة  �ضفقات  اإبرام 
املوؤ�ض�ضات  من  العديد  مع 
غري  اخلا�ضة  بطريقة 
�ضوء  على  قانونية  والت�ضرت 
خا�ضة  االأ�ضغال  وتاأخرها 
يف  موؤ�ض�ضات  اأجنبية  مع 
وال�ضكك  الطرق  جمال 

ت  �ض�ضا موؤ و ية    يد حلد ا
موؤ�ض�ضة  غرار  خا�ضة  على 
حداد ودنوين بتلم�ضان دون 
املناق�ضات  على  املرور 
املعطيات  واأ�ضارت  هذا   ،
التحقيقات  اأن  املتوفرة 
تنفيذيون  مدراء  �ضت�ضمل 
الوزارة  ووالة  م�ضتوى  على 
والئيون  ومكاتب  ومدراء 
مكلفة  كانت  التي  درا�ضات 
امل�ضاريع  على  بالرقابة 
حلد  ينجز  مل  بع�ضها  التي 
الوقت الذي غارت  االآن يف 
االأجنبية  املوؤ�ض�ضات  بع�س 

واخلا�ضة اجلزائر .
اأ�ضارت  اأخرى  ناحية  من 
هذا  يف  اأنها  االأمن  م�ضالح 
املجال �ضت�ضتمع اإىل اإطارا 
وزارة  ال�ضكن  يف  �ضامية 
واملدينة  والعمران 
ب�ضاأن منح  �ضفقات  اجناز 
وت�ضيريها  عدل  �ضكنات 
موجود  بع�ضها  ملوؤ�ض�ضات 
على الوثائق فقط  باالإ�ضافة 
اإىل ا�ضتفادة مقاوالت مفل�ضة 
م�ضاريع  �ضكنية  مل  من 
�ضنوات  ،  عدة  منذ  تكتمل 

الدولة  خزائن  كلفت  حيث 
املاليري من الدينارات  كما 
اأرا�ضي  قطع  منح  مت 
عقاريني  ملرقني 
الن�ضب  يف  ا�ضتعملوها 
بالعديد  مواطنني  على 
غرار  على  الواليات  من 
و�ضيدي  وهران  غليزان، 
اأموالهم  بلعبا�س  و�ضلبهم 
املديرين  بع�س  اأن  كما   ،
االإعانات  حولوا  الوالئيني 
وجهتها  الريفية  اإىل  غري 
وكذا  تلم�ضان  ،  غرار  على 
التي  اله�س  ال�ضكن  برامج 
يف  الرماد  لذر  ا�ضتعملت 
بال�ضكن  االأعني  والبزن�ضة 
 ، مبع�ضكر  خا�ضة  والعقار 
وتلم�ضان  وهران  تيارت، 
اله�ضة  ال�ضكنات  اأن  حيث 
الوقت  يف  مكانها  التزال 
من  االآالف  ا�ضتهلك  الذي 
ال�ضكنات هذا ومن املنتظر 
اإحالة العديد من االإطارات 
ق�ضايا  يف  الق�ضاء  على 
ولن  مل  م�ضاريع  يف  ف�ضاد 

تنتهي قريبا.
حممد بن ترار

فتح ملف ا�صترياد القمح الفرن�صي عرب املوانئ

 التحقيق يف  ملف اجناز 39 
خمزنا لديوان احلبوب 

.      فتح ملف بهاء الدين طليبة 
.      حالة هلع و�صط م�صوؤويل عدة  قطاعات

ك�ضفت م�ضادر ق�ضائية عن 
اإحالة النائب االأفالين بهاء 
الدين طليبة على التحقيق 
�ضخمة  ملفات  ف�ضاد  يف 
 39 اجناز  عملية  تخ�س 
عمالق  لتخزين  خمزن 
الديون  لفائدة  احلبوب 
والبقول  للحبوب  الوطني 
ال�ضفقة  وهي  اجلافة   ، 
قيمتها مباليري  تقدر  التي 
ملفات  وكذا  الدينارات 
الفرن�ضية  ا�ضترياد احلبوب 
املوانئ  من  عرب  املن�ضاأ 
جهة اأخرى ، وهي امللفات 
التي �ضتك�ضف تورط العديد 
يف  ال�ضابقة  من  االإطارات 

عدة مواقع ح�ضا�ضة  .
والتي  الق�ضية 
عن  مايزيد  تخ�س  تبديد 
دوالر  قدمت  مليون   140
باملقدرة  ال�ضفقة  ثلث 
بالعملة  مليار�ضنتيم  ب713 
موؤ�ض�ضات  لفائدة  الوطنية 
بهاء  الربملاين  النائب 

كان  طليبة الذي  الدين 
للحبوب  الوطني  الديوان 
اأ�ضند  اجلافة  قد  والبقول 
ومتابعة  اجناز  درا�ضات 
عمالق  معدين  خمزن   30
و9 خمازن اإ�ضمنتية ملكتب 
التابع  »�ضيتو«  الدرا�ضات 
طليبة  مببلغ  الدين  لبهاء 
مليار  ب20  يقدر  مايل 
امل�رصوع  وهو   ، �ضنتيم 
ينجز بحكم  مل  الذي 
تبذير  بعملية  ارتباطه 
لتفادي  وتهريبها  احلبوب 
الذاتي  االكتفاء  حتقيق 
ا�ضترياد  على  واالإبقاء 
 ، فرن�ضا  من  احلبوب 
وببواخر فرن�ضية والتي كان 
لبهاء  الدين طليبة والعديد 
ن�ضبة  الع�ضابة  اأفراد  من 
االأمر  و�ضل  ريعها حيث 
غري  حبوب  اإىل ا�ضترياد 
معاجلة وحتويلها كاأعالف 
واأن  �ضبق  والتي  للموا�ضي 
من  اكت�ضاف الع�رصات  مت 

وهران  مبينائي  �ضحناته 
والغزوات بتلم�ضان .

املنتظراأن  ومن  هذا 
حول  التحقيقات  تنطلق 
املخازن  اجنازومتابعة 
التابعة  باحلبوب  اخلا�ضة 
للحبوب  الوطني  للديوان 
قد  والتي  اجلافة  والبقول 
اإىل  اإطارات  عدة  جتر 
القانونية  من  امل�ضاءلة 
ا�ضترياد  اإىل  جهة  ومتتد 
والبقول  احلبوب 
اأجنبية  �ضفن  اجلافة  عرب 
ت  قفا لتو ا �ضة   ا ر د و
والتفريغ  ال�ضحن  وعمليات 
التي �ضبق واأن مت اكت�ضاف 
من  جتاوزتها  بالعديد 
املوانئ على راأ�ضها وهران 
االأمر   ، الربح  لرفع  ن�ضبة 
م�ضوؤولني  يجر  قد  الذي 
والفالحة  النقل  وزارات 
باملوانئ  م�ضوؤولني  وحتى 

اإىل الق�ضاء .
حممد بن ترار
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 مرمي خمي�سة

جل�سة  عقد  بعد  هذا  جاء 
بني  املا�سي،  االثنني  مغلقة، 
وزير ال�س�ؤون الدينية واالأوقاف 
العام  واالأمني  بلمهدي،  ي��سف 
للأئمة  ال�طنية  للتن�سيقية 
ال�س�ؤون  قطاع  وم�ظفي 
ناق�ش  حجيمي،  جل�ل  الدينية 
خللها اجلانبان مطالب االأئمة 
فيها  يتخبط  التي  وامل�ساكل 

القطاع.
للتن�سيقية  العام  االأمني  ك�سف 
ال�طنية للأئمة وم�ظفي قطاع 
ال�س�ؤون الدينية جل�ل حجيمي 
»ال��سط«،  جلريدة  ت�رصيح  يف 
اأم�ش، اأن وزير ال�س�ؤون الدينية 
�سفحة  لفتح  ا�ستعداده  اأبدى 
االأئمة  نقابة  مع  جديدة 
ملناق�سة  التامة  وجاهزيته 
االأئمة، حيث مب�جبها  مطالب 
م�ستعجل  تقرير  رفع  �سيتم 
العزيز  عبد  االأول  لل�زير 

جراد.
للتن�سيقية  بيان  �سدر   وقدر 
خلل  االتفاق  مت  فقد  االأئمة، 
ا�ستئناف  على  االجتماع 
يتم  اأن  ب�رصط  احل�ار  جل�سات 
ال�رصوع فيه من النقطة التي مت 
الت�قف فيها اأخر مرة، واأ�ساف 
مع  حديثه  خلل  حجيمي 
جريدة »ال��سط« انه مت االتفاق 
كل  جت�سيد  كيفية  درا�سة  على 
املحاور والنقاط املتفق عليها 
ال�سابقة،  احل�ار  جل�سات  يف 

على اأر�ش ال�اقع.

الإ�سراع يف اإ�سدار قانون 
يحمي الأئمة والرموز 

الدينية

تن�سيقية  بيان  اأو�سح   كما 
اللقاء  قد مت خلل  انه  االأئمة 
اإ�سدار  ت�رصيع  �سبل  بحث 
واأهل  االأئمة  حماية  قان�ن 
اإطار تعديل قان�ن  القطاع، يف 
ظاهرة  تنامي  بعد  العق�بات، 
اإىل  االأئمة،  على  االعتداء 
جانب جترمي امل�سا�ش بالرم�ز 
بحث  اإىل  باالإ�سافة   ، الدينية 
االأ�سا�سي  القان�ن  تعديل  �سبل 

والنظام التع�ي�سي.

الت�سعيد اأمر غري م�ستبعد

حجيمي  عرب  اأخرى،  جهة  من 
لقاءه  يك�ن  اأن  يف  اأمله  عن 
ب�زير ال�س�ؤون الدينية واالأوقاف 
بداية لتج�سيد حقيقي ملطالب 
التهمي�ش  االأئمة، وطي �سفحة 
وال�ع�د  والت�س�يف  واالإق�ساء 
مطالب  تك�ن  ال  واأن  ال�سف�ية، 
ف�ساعدا  االآن  من  االأئمة 
م�جه  ورق،  على  حرب  جمرد 

لل�ستهلك االإعلمي فقط.
باللج�ء  حجيمي  هدد  حيث 
حال  يف  للت�سعيد،  النقابة 
مثل  اخلط�ة  هذه  تعرثت 
�سابقاتها، من خلل االحتجاج 
ورئا�سة  احلك�مة،  رئا�سة  اأمام 
كل  ا�ستيفاء  بعد  اجلمه�رية، 

الطرق املتاحة اأمامهم.
ال�سادر  البيان  ركز  حني،  يف 
اآخره،  يف  االأئمة  نقابة  عن 
جلميع  حجيمي  دع�ة  على 
الدينية  ال�س�ؤون  قطاع  م�ظفي 
ودعم  بااللتفاف  واالأوقاف، 
للأئمة  ال�طنية  التن�سيقية 
الدينية  ال�س�ؤون  وم�ظفي 
مطالبهم  لتحقيق  واالأوقاف 

امل�رصوعة.

 
ت�سريحات جاب اخلري 

م�سمومة وغري بريئة
 

ال�طنية  التن�سيقية  ا�ستنكرت 
ال�س�ؤون  وم�ظفي  للأئمة 
�سعيد  الباحث  و�سف  الدينية، 
وعيد  احلج  اخلري  جاب 

االأ�سحى بالطق��ش ال�ثنية.
انتقاد  بعد  هذا   جاء 
االجتماعي  الت�ا�سل  رواد 
بعيد  االحتفال  ملظاهر 
مل  حيث  االأمازيغي،  يناير 
قارن  بل   ، فقط  بهذا  يكتف 
على  �سفحته  يف  يطرحه  ما 
الر�س�ل  بدع�ة  الفاي�سب�ك، 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد 
غ�سب  اأثار  ما  لقري�ش، 
م�اقع  على  النا�سطني 
وطالب�ا  االجتماعي  الت�ا�سل 
بتهمة  قان�نيا  مبحا�سبته 

»ازدراء الدين االإ�سلمي«.
عربت  اأم�ش،  لها،  بيان  ويف 
ا�ستيائها  عن  التن�سيقية 
االإ�سلم  اأن يهان  وفزعها من 
اأبناء  من  وداره،  اأر�سه  يف 
على  املتطاولني  جلدته 
رئي�ش  بتدخل  وطالبت  قيمه، 
اجلمه�رية عبد املجيد تب�ن، 

يف  االأول  القا�سي  باعتباره 
البلد.

و دعت كل اخلريين وم�ؤ�س�سات 
واملدنية  الر�سمية  املجتمع 
الهدوء  ب�سط  اإىل  وال�سعبية، 
على  واملحافظة  واالن�سجام 
بكل  العنف  ونبذ  اال�ستقرار 
لغة  بعيدا عن  واأل�انه  اأ�سكاله 

االإق�ساء والتمزق والتجزئة.
يف  التن�سيقية  ا�ستغربت  كما 
ذات البيان اخلرجة امل�سم�مة 
اخلري،  جلاب  بريئة  والغري 
التي تطعن يف اأ�سل من اأ�س�ل 
اأال  امل�سلمني  وعبادة  الدين 
والذي  واالأ�سحية  احلج  وهي 
»الدم«  بطق��ش  و�سفهما 

ال�ثنية.
 

متى �سي�ستيقظ »حاميا 
الدين« من �سباتهما ؟

 
اأنه  لـ«ال��سط«  حجيمي  وقال 
د�ست�ريا، من املفرو�ش على 
االأعلى،  االإ�سلمي  املجل�ش 
ديانة  عن  ال��سية  وال�زارة 
ال�سعب اجلزائري وهي وزارة 
واالأوقاف،  الدينية  ال�س�ؤون 
هذه  مثل  مل�اجهة  التحرك 
حيث  اخلطرية،  االتهامات 

ا�ستغربت �سك�تهما عن ق�سايا 
مت�ش بج�هر الدين، مربزا يف 
االأئمة  نقابة  اأن  ال�قت  ذات 
القطاع  عن  الدفاع  مهمتها 
لعلقة  لكن  الدين،  ولي�ش 
االإ�سلمي  بالدين  القطاع 
اأ�سدرنا بيان ا�ستنكار يف هذا 
هذا  لكن  اخلطري،  امل��س�ع 
احرتامنا  مع  يكفي،  ال  االأمر 

لكن االأطراف.
واعترب االأمني العام للتن�سيقية 
وم�ظفي  للأئمة  ال�طنية 
اأن  الدينية  ال�س�ؤون  قطاع 
الفكر  حرية  حترتم  نقابته 
احرتام  اإطار  يف  والراأي 
اأن  لكن  والد�ست�ر،  القان�ن 
اأركان  من  لركن  االإ�ساءة  تتم 
فهذه  احلج،  وه�  االإ�سلم 
طالبنا  لذا  كربى«،  »م�سيبة 
بتدخل النيابة العامة للتحقيق 
مع  املدعي،  ادعاه  فيما 
ت�سديد الرقابة التي ت�سيء اإىل 
االإ�سلم باعتباره دين الدولة.

يف ذات ال�سياق اعترب حجيمي 
ال  والدين  اله�ية  ق�سايا  اأن 
خا�سة  عليها،  ال�سك�ت  يجب 
اأركان  من  ركن  يهان  حني 

االإ�سلم.
رئي�ش  كلف  فقد  للتذكري، 
اجلمه�رية عبد املجيد تب�ن 
العزيز  عبد  االأول  ال�زير 
قان�ن  م�رصوع  باإعداد  جراد، 
العن�رصية  مظاهر  كل  يجرم 
الكراهية  وخطاب  واجله�ية 
ل�حظ  اأن  بعد  البلد،  يف 
الكراهية  خطاب  ازدياد 
الفتنة خا�سة يف  واحلث على 
االجتماعي،  الت�ا�سل  م�اقع 
الذي من �ساأنه، اقتلع  االأمر 

هذه امل�سكلة من جذورها .

  حجيمي ي�ستنكر ت�سريحات �سعيد جاب اخلري ويوؤكد«للو�سط«:

ق�سايا �لهوية و�لدين خط �أحمر
املطالب املطروحة اإطار  يف  كان  الوزير  مع  •       لقاوؤنا 

ا�ستنكر الأمني العام للتن�سيقية الوطنية للأئمة وموظفي قطاع ال�سوؤون الدينية جلول حجيمي ت�سريحات �سعيد 
جاب اخلري، موؤكدا اأن ق�سايا الهوية والدين خط اأحمر، ل يجب ال�سكوت عليه، فعيب علينا اأن يهان ركن من اأركان 
الإ�سلم دون اأن نتحرك، من جهة اأخرى اعترب حجيمي لقاءه مع وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف يو�سف بلمهدي 

كان يف اإطار املطالب املطروحة، حيث �سيتم قريبا درا�سة كيفية جت�سيد كل املحاور والنقاط املتفق عليها يف جل�سات 
احلوار ال�سابقة، على اأر�ض الواقع.

 اأكد حمافظ ال�سال�ن ال�طني علي 
ع�رص  الرابعة  يف  طبعته  بلخريي، 
الذي  الت�سغيل«  و  التك�ين  »ملتقى 
بتاريخ  ال28،29و 30 من  �سينظم 
املعار�ش  بق�رص  اجلاري  ال�سهر 
باجلزائر  البحري(  )ال�سن�بر 
العا�سمة ان امل�ؤ�س�سات و الهيئات 
 2.400 من  اأزيد  تقرتح  امل�ساركة 

من�سب �سغل.
التظاهرة  ان  بلخريي  علي  قال  و 
» تن�يع  �سعار  حتت  املنظمة 
التبعية  من  لتحرر  االقت�ساد 
 40 ح�ايل  �ست�سم  للمحروقات«، 
يف  خا�سة،  و  عم�مية  م�ؤ�س�سة 
خا�سة  القطاعات  من  العديد 
االآيل  االإعلم  الري  و  الفلحة 
و  البناء  و  الغذائية  ال�سناعة  و 

و  اخلدمات  و  العم�مية  اال�سغال 
التي تقرتح اأزيد من 2400 من�سب 

�سغل على ال�سباب«.

واو�سح ذات امل�س�ؤول ،ان ال�سال�ن 
من  اكرث  م�ساركة   �سيعرف  الذي 
اأي�سا  �سي�سم  م�ؤ�س�سة  اأربعني 
مدار�ش و معاهد تك�ين، الأن يك�ن 
ف�ساء للت�ا�سل بني ال�سباب طالبي 
الت�سغيل و امل�ؤ�س�سات التي تبحث 
عن كفاءات«، كما يهدف اىل اقامة 
»ح�ار مبا�رص من خلل مقابلت 
و حما�رصات  ات�ساالت  و  ت�ظيف 

اعلمية ح�ل عرو�ش التك�ين«.
و  ندوات  تنظيم  عن  ك�سف  كما 
على  ور�سات  و  م�ستديرة  م�ائد 
،بهدف  ال�سال�ن  هذا  هام�ش 

�رصح التدابري و الق�انني و اجلباية 
امل�س�ار  و  الت�سغيل  �سيا�سة  و 
التك�ين  برامج  و  و املهن  املهني 
اجراء  الذاتية  ال�سرية  حترير  و 
اعداد ح�سيلة  و  ت�ظيف  ح�ارات 

الكفاءات.
امل�ائد  و  الندوات  هذه  ان  وقال 
خمت�س�ن  �سين�سطها  امل�ستديرة 
الب�رصية  امل�ارد  ت�سيري  جمال  يف 

و التك�ين املت�ا�سل.
ذات  اأو�سح  ال�سياق  ذات  ويف 
م�جهة  التظاهرة  اأن  امل�س�ؤول 
االأ�سخا�ش  اأو  العمل  لطالبي 
م�ؤ�س�ساتهم  ان�ساء  يف  الراغبني 
اخلا�سة ،و اي�سا لل�سباب الباحثني 
الطلبة  لكل  و  ترب�سات  عن 
�سهادات  على  واملتح�سلني 

و  كفاءاتهم  تعزيز  يف  الراغبني 
مهاراتهم من خلل دورات تك�ينية 

ا�سافية«.
،انه  بلخريي  قال  اخرى  جهة   من 
حققناه  الذي  النجاح  اىل  نظرا 
اأ�سبح  الزمن  من  عقد  طيلة 
امل�ؤ�س�سات  ملتقى  ال�سال�ن 
ت�ظيف  يف  الراغبة  واالإدارات 
ي�ستقطب  كما  جديدة  مهارات 
واإطارات  وجامعي�ن  ال�سال�ن 
ب�سدد البحث عن وظيفة اأو اإن�ساء 

م�ؤ�س�سة مقاوالتية.
البع�ش  اأن  املتحدث  ذات   وقال 
يظن اأن ال��سع الع�سيب التي مير 
بها االقت�ساد ال�طني يعد حاجزا 
يف وجه تط�ير التك�ين والت�ظيف 
اال اننا متيقن�ن ان فر�سا عديدة 

من  امل�ؤ�س�سات  يف  متاحة  تبقى 
هذين  يف  �سيا�ساتها  اجناح  اأجلي 

املجالني.
قائل  املتحدث  ذات   واأ�سافت 
مت�سها  مل  القطاعات  ،بع�ش 
االأزمة املالية وهدفنا م�ساعدتها 
العر�ش  بني  الرابط  هذا  خللق 
يف  بعد  يف  وامل�ساهمة  والطلب 
�رصكة ن�عية بني خمتلف االأطراف 

الفاعلة.
لل�رصكات  بالن�سبة  انه   واأو�سح 
االأجنح  املكان   يعدال�سال�ن 
التي  املهارات  لت�ظيف  واملثايل 
ملتقى  اأي�سا  ويعترب  حتتاجها 
ال�ستغلل فر�ش االأعمال ومنا�سبة 

الإظهار ن�ساطها .
ال�سغل  الباحثني  عن منا�سب    اما 

فيق�ل حمافظ ال�سال�ن ان احلدث 
ميثل  فر�سة �سانحه للح�س�ل على 
بالن�سبة  ال�سيء  وكذلك  ال�ظيفة 
للمدار�ش، م�ؤ�س�سات التك�ين الذي 
ال�سفقات  الإبرام  الفر�سة  �ستجد 

والت�سجيل و غريها .
ال�سال�ن  ايجابيات  وبخ�س��ش 
ال�سباب  �سيمكن  انه  بلخريي  قال 
و  معل�مات  على  احل�س�ل  من 
و  االجراءات  ح�ل  ت�جيهات 
م�ساريع   بتم�يل  املتعلقة  التدابري 
امل�ؤ�س�سات  باإن�ساء  و  الن�ساطات 

امل�سغرة.
هذه  خلل  املنظم�ن  ويطمح 
الطبعة اجلديدة اىل تخطي عتبة 

25.000 زائر .
ف.ن�سرين

حمافظ ال�سالون الوطني لل�سغل علي بلخريي

�قرت�ح �أكرث 2400 من�سب �سغل لل�سباب 

رئا�سة  دي�ان  ن�سب  مدير 
عيادي،  الدين  ن�ر  اجلمه�رية، 
ل�بر  حممد  الثلثاء  اأم�ش 
ال�سمعي  �سبط  ل�سلطة  كرئي�ش 
الرئي�ش  يك�ن  وبهذا  الب�رصي، 
عبد املجيد تب�ن قد فتح ر�سميا 
ور�سة تنظيم قطاع االعلم مبا 
يف ذلك جمال ال�سمعي الب�رصي

وبتكليف من رئي�ش اجلمه�رية، 
عبد املجيد تب�ن، اأ�رصف مدير 
ن�ر  اجلمه�رية،  رئا�سة  دي�ان 
التن�سيب  على  عيادي،  الدين 
كرئي�ش  ل�بر  ملحمد  الر�سمي 
ل�سلطة �سبط ال�سمعي الب�رصي 
باملنا�سبة،  األقاها  كلمة  وحلل 
رئا�سة  دي�ان  مدير  اأكد 
تن�سيب  منط  اأن  اجلمه�رية 
ال�سمعي  �سبط  �سلطة  رئي�ش 
دليل  اأعتمد  ه�  الذي  الب�رصي 
جلي على االهتمام الكبري الذي 
ي�ليه الرئي�ش  عبد املجيد تب�ن 
ب�رصي  �سمعي-  م�سهد  لربوز 
العم�مية  اخلدمة  مهام  ي�ؤدي 
حمرتما  وجه،  اأح�سن  على 

تعددية االآراء والتيارات الفكرية 
والتن�ع الثقايف ال�طني ووجهات 
النظر، يف كل الربامج االإعلمية 

ال�سيا�سية والعامة
وبهذه املنا�سبة �رصح  ل�بر بعد 
ان �سكر الرئي�ش تب�ن على الثقة 
اأي  �سخ�سه  يف  و�سعها  التي 
م�س�ؤولية  هي  اجلديد  من�سبه 
املهمة  حلجم  نظرا  ثقيلة، 
كل  ال�سلطة  داعيا  تنتظر  التي 
كانت  �س�اء  امل�ؤ�س�سات املعنية 
التعاون  اإىل  خا�سة  اأو  عم�مية 
اأجل تط�ير هذا  والتن�سيق  من 
االجتاه  نح�  احل�سا�ش  القطاع 
النبيلة  اأهدافه  يحقق  الذي 
وجعله  ال�طني  الت�سامن  يف 
اجتماعية  وتعهد  و�سل  هزة 
�سبط  ل�سلطة  اجلديد  الرئي�ش 
باالإ�سغاء  الب�رصي  ال�سمعي 
القطاع  مهني  ان�سغاالت  جلميع 
دعما للحرية والت�ا�سل وتطبيقا 
رئي�ش  قطعها  التي  لللتزامات 
حملته  خلل  اجلمه�رية 

االنتخابية.

الرئي�ض يفتح ور�سة تنظيم الإعلم 
بقطاع ال�سمعي الب�سري

لوبر يدعو كافة موؤ�س�سات 
�ل�سمعي �لب�سري للتعاون 

االت�سال،  وزير  عرب  جهته   من 
الناطق الر�سمي للحك�مة عمار 
لتعني  ارتياحه  عن   ، بلحيمر 
ال�سلطة  هذه  راأ�ش  على  ل�بر 
تعيني   -- اأو�سح  الأنه--كما 
ور�سة  فتح  مع  يتزامن  ل�بر 
تتعلق  واإ�سرتاتيجية  اأ�سا�سية 
باملجال الرقمي باأبعاده الثلثة 
وهي �سبكة االنرتنيت ، االإذاعة 
الرقمي  وهي  والتلفزي�ن 
اأي�سا  تتعلق  الأنها  هامة  ور�سة 
اأجل  من  ال�سيربيانية  بال�سيادة 
االأ�سا�سية  العنا�رص  يف  التحكم 
الرقمية  و�سدد  القيم  ل�سبكة 
ال��س�ل  يجب  انه  بهذه  ال�زير 
اإىل حل�ل نهائية خلل ال�سيف 
لديها  الأن  اجلزائر  القادم  

التام  للنتقال  دولية  التزامات 
اإىل االت�سال الرقمي

ل�بر  االأ�ستاذ حممد  اأن  . يذكر 
الذي عينه رئي�ش اجلمه�رية يف 
هذا املن�سب ي�م ال�سبت الفارط 
كلية  يف  جامعي  اأ�ستاذ  ،ه� 
و�سحفي  بالعا�سمة،  احلق�ق 
والتلفزي�ن،  االإذاعة  يف  �سابق 
املجاهد،  لي�مية  �سابق  ومدير 
قان�ن  يف  م�ست�سار  حاليا  وه� 
وب�سدد  الب�رصي  ال�سمعي 
دكت�راه  الأطروحة  التح�سري 
لل�سمعي  العم�مية  اخلدمة  يف 
الب�رصي يف اجلزائر، كما �ساهم 
اأي�سا يف حترير الق�انني االأربعة 

املتعلقة باالإعلم واالت�سال.
باية ع 

وزير الت�سال عمار بلحيمر

�لتعيني يتز�من مع فتح ور�سة 
�أ�سا�سية و�إ�سرت�تيجية



طالب الع�رشات من موظفي خمتلف 
والوالئية  التنفيذية  املديريات 
مع  لهم  ت�رشيح  يف   ، بتمرنا�ست 
يومية »الو�سط » وايل الوالية دومي 
االأول  امل�سوؤول  ب�سفته  اجلياليل 
ب�رشورة  التنفيذية  الهيئة  على 
التدخل ال�سخ�سي لك�سف الغمو�ض 
يكتنف م�سري مقرارات التخ�سي�ض 
و املفاتيح التي مل ت�سل للم�ستفيدين 
وظيفيا  �سكنا   170 ح�سة  من 
 ، القطاعات  موزعني على خمتلف 
الإ�ستئجار م�ساكن  حيث جلاأ هوؤالء 
مليون  و2   1.5 بني  ترتاوح  مببالغ 

�سنتيم من مرتباتهم ال�سهرية .
ومعلوم اأن عديد  اجلمعيات املحلية 
واملنظمات الوطنية الفاعلة بوالية 
املكتب  راأ�سها  وعلى  مترنا�ست 
لل�سباب  الوطنية  للمنظمة  الوالئي 
برئا�سة  املواطنة  وترقية  وال�سغل 
�سقة   اأحمد  اجلمعوي  النا�سط 
من  فادحا  نق�سا  ت�سكو  تزال  ال 
االإطارات يف القطاع ال�سحي  ، نذكر 
احل�رش  ال  الذكر  �سبيل  على  منها 
االإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  اإفتقار 

يف  االأخ�سائيني  االأطباء  فئة  اإىل 
متاما  هو  و   ، خمتلفة  تخ�س�سات 
ما يدفعهم اإىل طلب العالج اإىل حد 
خارج الوالية متحملني على عاتقهم 
الباهظة  التكاليف  و  التنقل  م�سقة 
يف ذلك ، اإىل جانب معاناة القطاع 
ال  اأين  االأزمة  ذات  من  الرتبوي 
تزال ت�سكو العديد من املوؤ�س�سات 

بوالية  االأطوار  جميع  يف   الرتبوية 
يف   فادح  نق�ض  من  مترنا�ست 
لتدري�ض  منهم  خا�سة  و  االأ�ساتذة 
اللغة االأجنبية ، و قد ف�رش  مادة 
يعود  ذلك  باأن  لل�ساأن  املتتبعني 
الذين  ل�سبب هجر كل املوظفني 
يتم جلبهم للمنطقة ب�سبب غياب 
الوقت  يف   ، الوظيفية  ال�سكنات 

من  فيها  ميكث  يزال  ال  الذي 
اأحيلوا على التقاعد . من جانبهم  
باملجل�ض  منتخبون  طالب 
ت�رشيحات  يف  الوالئي  ال�سعبي 
 ،   « »الو�سط  يومية  مع   لهم 
الوظيفية  ال�سكنات  ملف  بنقل 
الأروقة   متقاعدين  ي�سغلها  التي 

العدالة للف�سل فيه .

الأمن  ال�رشطة  م�سالح  قامت   
الوالية ممثلة يف امل�سلحة الوالئية 
لل�رشطة الق�سائية )فرقة اجلنايات( 
يبلغان  من  �سخ�سني  توقيف  من 
العمر )31 - 39  �سنة( متورطان يف 
ق�سية احليازة على اقرا�ض مهلو�سة 

ق�سد اال�ستهالك ال�سخ�سي.
دوريات  اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
لعنا�رش ال�رشطة بحي ادريان، اين 
�سبهة  حمل  مركبة  انتباههم  لفت 
على متنها �سخ�سان وبعد اإخ�ساعها 

عرث  واالداري  االأمني  للتفتي�ض 
مهلو�سة  على 10 اقرا�ض  بداخلها 
حتويل  ليتم  اك�ستازي،  نوع  من 
يف  حتقيق  وفتح  فيهما  امل�ستبه 
الق�سية، بعد ا�ستكمال التحقيق يف 
الق�سية مت تقدميهما اأمام اجلهات 
اأ�سدرت  التي  املخت�سة  الق�سائية 
يف حق املتهم الرئي�سي اأمر اإيداع 
من  الثاين  فيه  امل�ستبه  وا�ستفاد 

رقابة ق�سائية.
 �شيخ مدقن 

االأمن احل�رشي  م�سالح  اأوقفت  كما 
العمر )27  من  يبلغ  �سخ�ض  الثالث 
�سنة( متورط يف ق�سية احليازة على 
املخدرات من نوع **كيف معالج** 
�سالح  حيازة  مع  اال�ستهالك  لغر�ض 
الق�سية  حمظور.  حيثيات  اأبي�ض 
تعود اإىل معلومات موؤكدة عن وجود 
�سخ�ض م�سبوق ق�سائيا يقوم برتويج 
املخدرات على م�ستوى حي ادريان، 
حمكمة  خطة  اإعداد  مت  وعليه 
واتخاذ كافة التدابري االأمنية الالزمة  
ا�سفرت عن توقيف امل�ستبه فيه اأين 

مادة  غرام من  بحوزته 03  �سبط 
ابي�ض  �سالح  �سبط  مت  كما  البانغو 
ليتم  ال�ساد�ض،  ال�سنف  من  حمظور 
موا�سلة  ال�رشطة  مقر  اىل  حتويله 
على  تنقيطه  وبعد  معه  للتحقيق 
تبني  املحلية  املحفوظات  م�ستوى 
للحب�ض  نهائي  اأنه حمل �سورة حكم 
ا�ستكمال  اأخرى، بعد  ق�سية  يف 
التحقيق يف الق�سية مت تقدميه اأمام 
التي  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 

اأ�سدرت يف حقه اأمر اإيداع.
�شيخ مدقن 

توعد الع�رشات من ال�سباب البطال 
ببلدية اأوقروت والية اأدرار اخلروج 
الن�ساط  حركة  �سل  و  لل�سارع 
املحلية  ال�سلطات  اإنتباه  للفت 
و  ال�رشعي  ملطلبهم  لالإ�ستجابة 
�سغل  منا�سب  مبنحهم  القا�سي 
البرتولية  ال�رشكات  مبختلف  دائمة 
  ، املنطقة  تراب  على  املتوزعة 
بعد اأن باتت البطالة عنوان م�سرتك 
ذلك  و   ، اأرعبهم  هاج�ض  و  بينهم 
تتعمد  التي  التجاوزات  جملة  وراء 

خا�سة  و   ، ارتكابها  ال�رشكات  تلك 
التوظيف  �سق  تعلق يف  ما  منها مع 
الوكالة  على  املرور  دون  املبا�رش 

املحلية للت�سغيل .
يف الوقت الذي  ينتظر فيه الع�رشات 
الظفر  يف  دورهم  ال�سباب  من 
ترتيبهم  وفق  ذلك  و  �سغل  مبن�سب 
يف الئحة طالبي ال�سغل لدى الوكالة 
الطرق  اأن  غري   ، لل�سغل  املحلية 
دون  حالت  التوظيف  يف  امللتوية 
و  حفيظتهم  اأثار  ما  هو  و    ، ذلك 

جعلهم يفكرون يف التغيري من لهجة 
لل�سارع  باخلروج مبا�رشة  خطابهم  
، و �سل املديريات التي لها عالقة 
باملو�سوع على غرار االإحتجاج اأمام 
بهو ال�رشكات البرتولية و كذا الوكالة 
مقر  جانب  اإىل  للت�سغيل  الوالئية 
وايل  ال�سغط على  اأجل  من  الوالية 
الوالية باإتخاد موقف يف القرار ، و 
البطالني  من  ذاتها  الفئة  اأكدت  قد 
باأن مطلبهم الذي و�سفوه بال�رشعي 
ال يتعدى من�سب عمل وفق ما تن�ض 

عليه التعليمة الوزارية 04 / 19 ، و 
التي متنح االأولوية يف ال�سغل الأبناء 
م�سعى  يف  ذلك  جاء   ، املنطقة 
ال�سارع  غ�سب  المت�سا�ض  الدولة 
خطرية  اإنزالقات  اأي  من  تخوفا   ،
البالد  اإ�ستقرار  تهز  التي  و  للو�سع 
النور  تر  التعليمة مل  تلك  اأن  ، غري 
ال�رشكات  م�سوؤويل  تعنت  ظل  يف 
من  حالة  و�سط  الرقابة  غياب  و 

الغليان و�سط �رشيحة البطالني .
�شالح ،ب

ال يزال مواطنو �سكان بلدية لي�سانة 
ينا�سدون  ب�سكرة   لوالية  التابعة 
الوالئية  و  املحلية  ال�سلطات 
التاريخية  منطقتهم  اإىل  لاللتفات 
و  التهمي�ض  ويالت  من  تعاين  التي 
ل�سان  على  جاء  ح�سبما  الن�سيان 
للبلدية  ال�سياحي  الديوان  جمعية 
اأكدت  حيث    . �سكانها  عن  نيابة  و 
القدمية  البلدية  ذباأن  االأخرية   هذه 
جمهودات  رغم  و  لي�سانة  مبدينة 
اأبناءها املتوا�سلة لرتميم تاريخهم و 
نف�ض الغبار عنه ب�سواعدهم العارية 
التي  يف ظل �سمت اجلهات املعنية 
اأين   ، اهتمام  اأي  نداءاتهم  تعر  مل 
على  املذكورة  املنطقة  حتتوي 
تاريخ املدينة املتمثل اآثار من العهد 
الروماين و كذا حمطات �ساهدة على 
ثورات ال�سكان املحليني اإبان الثورة 

غرار  على  املجيدة  التحريرية 
فيه  �سقط  التي  الزعاط�سة  معركة 
العديد من اأبناء املنطقة يف �ساحات 
قدم  املنطلق  هذا  من  و   ، الوغى 
الطلبات  من  جملة  باالأمر  املعنيون 
ال�سلطات  اإىل  و�سلوها  يف  ياأملون 
والية  وايل  راأ�سهم  على  و  املحلية 
اأجل  ال�سياحة من  و مديرية  ب�سكرة 
ال�سهر  و املتمثلة يف  تلبيتها عاجال 
االآثار  و  املعامل  الأهم  ترميم  على 
و  القدمية  الد�رشة  يف  املوجودة 
كذا توفري كل و�سائل الراحة لل�سياح 
املرافق  غرار  على  الزائرين  و 
اإغفال  دون   ، االأمن  و  ال�رشورية 
و  الزعاط�سة  ثورة  معامل  اإحاطة 
مديرية  برنامج  �سمن  اإدراجها 

ال�سياحة يف والية ب�سكرة .
�شالح ، ب

تعالت اأ�شوات امل�شتفيدين من ح�شة 170 م�شكنا وظيفيا بوالية مترنا�شت ،املطالبة ب�شرورة 
االإ�شراع يف توزيع مقررات التخ�شي�ص واملفاتيح على امل�شتفيدين من هذا النمط منذ �شهر نوفمرب 

من ال�شنة الفارطة .

ب�شبب التاأخر يف توزيع مقرارات التخ�شي�ص واملفاتيح 

�شالح ،ب

الغمو�ض يكتنف م�صري 170 
�صكنا وظيفا بوالية مترنا�صت 

بورقلة  القاطنني  ال�سكان  طالب 
�سائقي  لتجاوزات  حد  بو�سع 
ت�سييق  و   ، النارية  الدرجات 
اخلناق على �سائقي هذه االأخرية 
الدرجات   قيادة  حتولت  بعدما 
يلوذون  �سهلة  و�سيلة  اإىل  بالوالية 
عملياتهم  تنفيذ  بعد  بالفرار  بها 
من  كل  غرار  على  امل�سبوهة 
على  االعتداء  كذا  و  ال�رشقة 

االأ�سخا�ض و املمتلكات .
املخادمة  اأحياء  �سكان  نا�سد 
–�سكرة  –بامنديل  –الن�رش 
ورقلة   بوالية  –الروي�سات 

و  حمليا  امل�سوؤولة  اجلهات 
يف  االأمني  اجلهاز  راأ�سها  على 
 ، املو�سوع  حول  منطقه  فر�ض 
الغري �رشعي  الن�ساط  اإجها�ض  و 
و  النارية   الدراجات  الأ�سحاب 
القانونية  للعقوبات  اإخ�ساعهم 
االإجراءات املرتتبة عن  و جميع 
جهتها  من   ، احلاالت  تلك  مثل 
اإح�سائيات  فق  و  االأمن  م�سالح 
العملية  جناح  تاأكد  لدنها  من 
التي جتند لها االأعوان ال�ساهرون 
عليها و التي تظل ح�سبهم �سمن 
�سبيل  يف  اإليهم  املوكلة  مهامهم 

و  االأ�سخا�ض  ممتلكات  حماية 
العملية  كللت  قد  و   ، اأرواحهم 
م�سالح  قامت  اأن  بعد  بنجاح 
بحجز   ، الفارطة  ال�سنة  االأمن 
ت�سري  كانت  الدراجات  عدد 
ب�سوارع ورقلة من دون رخ�سة  ، 
كما ت�سري امل�سادر االأمنية نف�سها 
الدرجات  تلك  اأ�سحاب  باأن 
النارية متورطون بالفعل يف �ستى 
غرار  على  االإجرامية  االأعمال 
 ، الغري  على  االإعتداء  و  ال�رشقة 
و من جهة اأخرى ال ينكر اجلميع 
املرورية  املخالفات  حجم 

الدرجات  اأ�سحاب  من  املرتكبة 
النارية اأكرث من غريهم مع �سائقي 
خمتلف املركبات االأخرى ، و هو 
ما ت�سجله با�ستمرار م�سالح اأمن 
قواعد  احرتامهم  بعدم  الوالية 
عدم  و   ، املرورية  ال�سالمة 
داخل  احلذر  و  احليطة  توخيهم 
االأحياء و التجمعات ال�سكنية ، و 
عدم تقيدهم بال�رشعة املطلوبة 
على  خطرا  بذلك  م�سكلني 

اأرواحهم و اأرواح املواطنني .
�شالح ،ب

ب�شبب تف�شي ال�شرقة و االعتداء على الغري

�صكان ورقلة يطالبون االأمن بدك مواقع ملثمي الدرجات النارية 

يف اإطار مكافحة ظاهرة ا�شتهالك االأفات 

اأمن مترنا�شت 

للمطالبة باحلق يف العمل بال�شركات البرتولية ب�شوناطراك

جراء التهمي�ص و الن�شيان الذي لفها ل�شنوات 

اأمن مترنا�صت يطيح ب�صخ�صني 
بحوزتهم اأقرا�ض مهلو�صة 

االإطاحة بع�صريني بحوزته 
03 غ من املخدرات 

بطالو بلدية اأوقروت بادرار يتوعدون باخلروج لل�صارع

�صكان لي�صانة بب�صكرة  يطالبون 
برد االعتبار ملنطقتهم 
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قال م�سوؤول اإعالمي اإ�سرائيلي اإن "اإ�سرائيل حتولت من دولة حتتفظ بكميات هائلة من املعلومات ال�سرية، اإىل منظومة ت�ستخدم ما يتاح من هذه 
املعلومات يف حمالت اإعالمية علنية تخدم م�ساحلها احليوية يف عدة جبهات خمتلفة، �سمن حروب الوعي والدعاية".

وكالت 

و�أ�ضاف ياردين فاتيكاي رئي�س 
ق�ضم �لدعاية �لوطنية لأكرث من 
حو�ر مطول  �ضنو�ت، يف  ع�رش 
ديفين�س،  ي�رش�ئيل  جملة  مع 
�لتي  �لأمنية  "�ملعلومات  �أن 
�لأمنية  �لأجهزة  حتوزها 
�لإ�رش�ئيلية ميكن لها �ن تخدم 
�لو�ضيلة �لدعائية، كما ح�ضل يف 
عقده  �لذي  �ل�ضحفي  �ملوؤمتر 
بنيامني نتنياهو رئي�س �حلكومة 
�لك�ضف  لدى   2018 �أبريل  يف 
�لنووي  ملفاعل  �أ�رش�ر  عن 
�لنقاب  وك�ضف  �لإير�ين". 
�ل�ضحفي  �ملوؤمتر  "ذلك  �أن 
جاء  دقائق  عدة  ��ضتمر  �لذي 
كاملني  �ضهرين  عمل  ح�ضيلة 
مما  و�لتجهيز،  �لإعد�د  من 
�لإعالم  و�ضائل  كل  ��ضتقطب 
�لقر�ر  �ضنع  ودو�ئر  �لعاملية 
ما  وهو  �لكربى،  �لعو��ضم  يف 
يف  تخو�س  لأن  �إ�رش�ئيل  يدفع 
�ل�ضنو�ت �لأخرية جملة حمالت 
�إعالمية ودعائية باجتاه مو�قع 
و�لعامل،  �ملنطقة  يف  حمددة 
حما�س".  �أو  �إير�ن  �ضد  �ضو�ء 
�حلمالت  "هذه  �أن  و�أكد 
فيها  �ل�ضتفادة  يتم  �لإعالمية 

من معلومات ��ضتخبارية بحوزة 
�لإ�رش�ئيلية  �لأمنية  �لأجهزة 
�حلملة  هذه  يف  لتوظيفها 
�لهدف  على  بناء  �لإعالمية 
�مل�ضتهدفة  و�لفئة  �ملحدد، 
�للغة  وطبيعة  �حلملة،  من هذه 
�مل�ضتخدمة، و�ضبكات �لتو��ضل 
�أن يتم حتديد  �ملتد�ولة، وبعد 
و�ضع  يتم  و�جلمهور،  �لهدف 

�ليد على �لأدو�ت �لالزمة".
و�أو�ضح �أنه "على �ضبيل �ملثال، 
�لنووي  �لأر�ضيف  عر�ضنا  حني 
على  عيوننا  كانت  �لإير�ين 
تقبله  وكيفية  �لدويل،  �ملجتمع 
لهذه �ملعلومات �لتي جاءت يف 
100 �ألف وثيقة، معظمها باللغة 
جهاز  �ن  �لعلم  مع  �لفار�ضية، 
�ملو�ضاد عمل مع ق�ضم �لإعالم 
متقنة،  ب�ضورة  و�لدعاية 
مقل�س  طاقم  ��ضتغل  ولذلك 
وجهاز  �لإعالم  ق�ضم  من  جد� 
�لأكرث  �لوثائق  لإبر�ز  �ملو�ضاد 
للعامل".  وجذبا  ح�ضا�ضية، 
�لعمل  "يتم  �أنه  �إىل  و�أ�ضار 
�لأمنية  �لأجهزة  خمتلف  مع 
�ملو�ضاد  �ضو�ء  �لإ�رش�ئيلية، 
�أو  �لع�ضكرية  �ل�ضتخبار�ت  �أو 
�لأمن �لعام �ل�ضاباك، يف كيفية 
توظيف �ملعلومات �لأمنية �لتي 

حملة  عرب  لت�ضويقها  بحوزتهم 
�أن  �لعلم  مع  دعائية،  �إعالمية 
�لأحيان  بع�س  يف  ي�ضل  �لعدو 
و�أ�رش�ر  ح�ضا�ضة  معلومات  �إىل 

خطرية لدى �إ�رش�ئيل".
�لفل�ضطينية  "�ل�ضاحة  �أن  و�أكد 
عملنا  يف  مركزية  جبهة  تعترب 
رغم  و�لدعائي،  �لإعالمي 
من  تعقيد�  �أكرث  تبدو  �أنها 
�للبنانية  �جلبهات  من  �ضو�ها 
�لإعالم،  جمال  يف  و�لإير�نية 
�ملركزي  �جلهاز  فاإن  ولذلك 
هو  معه  بالتن�ضيق  نعمل  �لذي 
نعمل  حيث  �ل�ضاباك،  جهاز 
مد�ر  على  وثيقة  ب�ضورة  معه 
جمة  معلومات  فلديه  �ل�ضاعة، 
وهائلة، ويدرك متي "يحررها" 

للتد�ول �لعام".
معنا  ح�ضل  "ذلك  �أن  و�أ�ضاف 
�ل�ضامد �ضد  يف حرب �جلرف 
 ،2014 �ضيف  غزة  يف  حما�س 
�ندلع  منذ  حر�ضنا  حني 
�ملعلومة  �متالك  على  �حلرب 
وحني  �ل�ضاباك،  من  �ل�ضحيحة 
�ملنا�ضب،  �لوقت  �متلكناها يف 
��ضتطعنا  �لقتال،  حلظة  ويف 
كي  �لأخبار،  عناوين  تغيري 
مننع ت�ضويه �ضورة �إ�رش�ئيل يف 

�لإعالم �لدويل".

لوقف  "عملنا  �أننا  و�أو�ضح 
توظيف  حما�س  حماولت 
�ملنظمات  بع�س  و�خرت�ق 
حيث  �لدولية،  �لإن�ضانية 
تو��ضلنا مع �ل�ضاباك يف حت�ضيل 
وحني  �لالزمة،  �ملعلومات 
قررنا  �لأمني،  �مللف  "ن�ضج" 
�لعاملي،  �لعام  للر�أي  �إعالنه 
دعائية  �إعالمية  حملة  �أجرينا 
�لإعالمية  �جلهات  جلميع 
وقف  �أجل  من  �لعامل  حول 

�ضخ �لأمو�ل �إىل غزة عرب هذه 
�ملنظمات".

�حلالة  هذه  "يف  �أننا  و�أكد 
ن�ضتعني بـ"�ملن�ضق"، �لذي باتت 
�ل�ضلطة  عن  تزيد  �ضالحيته 
�لفل�ضطينية، ونحاول �أن نك�ضف 
�لذي  ما  �لفل�ضطيني  للجمهور 
تخفيه �ل�ضلطة وحما�س عنهم، 
�ضبكات  خالل  من  ذلك  ونعمل 
حيث  �لجتماعي،  �لتو��ضل 
للحديث  كبرية  فر�ضة  لدينا 

يف  �لفل�ضطينيني  مع  و�لتو��ضل 
غزة".  وقطاع  �لغربية  �ل�ضفة 
"نعترب  �إننا  بالقول  وختم 
�أفيخاي �أدرعي جنما يف �لعامل 
لو تعر�س لعملية  �لعربي، حتى 
�ضيطنة من قبل متابعيه �لعرب، 
لكنه �ضخ�ضية مهمة، فهو يو�ضل 
�أوفري  وكذلك  هامة،  ر�ضائل 
رئي�س  با�ضم  �لناطق  جندملان 

�حلكومة باللغة �لعربية".

تقرير اإ�سرائيلي يك�سف..

دور ناطقي االحتالل بالعربية يف خدمة املو�شاد وال�شاباك

النيجر

عزل قائد اجلي�ش بعد مقتل 89 يف هجوم للمت�شددين
�إي�ضوفو  �لنيجر،  رئي�س  �أقال 
�جلي�س،  �أركان  رئي�س  حممدو، 
بعد  حممد،  �أحمد  �لفريق 
عن  �أ�ضفرت  ملت�ضددين  هجمات 
مقتل 174 جنديا على �لأقل منذ 

دي�ضمرب
�أعقاب  يف  �لإقالة  قر�ر  جاء 
�لقتلى يف  باأن عدد  تفيد  تقارير 
هجوم �إرهابي م�ضتبه به �لأ�ضبوع 
يف  للجي�س  موقع  على  �ملا�ضي 
�إىل  �رتفع  �لنيجر  غربي  منطقة 
�لإثنني،  رئا�ضي،  بيان  وقال   89
�أحمد  �لفريق  �لأركان،  رئي�س  �إن 
حممد، �ضيحل حمله �لعميد �لركن 
�ضاليفو مودي، �مللحق �لع�ضكري 
و�أ�ضار  �أملانيا  يف  للنيجر  �ل�ضابق 
�لبيان �إىل �أن �لرئي�س �أقال �لأمني 
�لوطني،  �لدفاع  لوز�رة  �لعام 
ورئي�س �أركان �لقو�ت �لربية، دون 

تفا�ضيل �إ�ضافية.
ياأتي هذ� �لإعالن يف �لوقت �لذي 
وخم�ضة  �إي�ضوفو  فيه  يجتمع  كان 
�ل�ضاحل  منطقة  دول  من  روؤ�ضاء 
�لفرن�ضي  �لرئي�س  مع  فرن�ضا  يف 
�إميانويل ماكرون ملناق�ضة �لأمن 
يف �ملنطقة ويح�رش �لقمة زعماء 
ومايل  وت�ضاد  فا�ضو  بوركينا 
موريتانيا،  و�لنيجر  وموريتانيا 
�ملجموعة  �لدول  تلك  وت�ضكل 

�لتي  �ل�ضاحل  �خلما�ضية ملنطقة 
تهديد  �ضد  فرن�ضا  مع  تعمل 

�ملتطرفني يف �ملنطقة.
�جتماع  عقب  �ضدر  بيان  ويف 
برئا�ضة  �لقومي  �لأمن  ملجل�س 
�حلكومة  �أعلنت  �إي�ضوفو، 
�ضفوف  يف  �لقتلى  عدد  �رتفاع 
عن  �أعلن   63 من  �ملهاجمني 
 77 �إىل  �ضابق  وقت  يف  مقتلهم 
با�ضم  �ملتحدث  وقال  م�ضلًحا 
عبد  زكريا  �لنيجر،  حكومة 
�لرحمن، �لأحد، �إن ح�ضيلة قتلى 
�لهجوم �لذي ��ضتهدف، �خلمي�س 
غربي  ع�ضكرًيا  موقًعا  �ملا�ضي، 
 89 �إىل   25 من  �رتفعت  �لنيجر 

جندًيا.
وز�رة  قالت  �ملا�ضي،  و�خلمي�س 
�إن  بيان،  يف  بالنيجر،  �لدفاع 
بهم  م�ضتبه  �إ�ضالميني  مت�ضددين 
�ضنو� هجوًما كبرًي� على �جلي�س، 
ما �أ�ضفر عن مقتل 25 جندًيا على 
�لأقل"و�أ�ضافت �لوز�رة �أن 63 من 
�ملهاجمني قتلو� يف �لهجوم �لذي 
وقع على بعد نحو 11 كيلومرت� من 
�حلدود مع مايل ويف 25 دي�ضمرب 
، قتل 14 جندًيا على �لأقل جر�ء 
رتاًل  ��ضتهدف  م�ضلح  هجوم 
تيالبريي  منطقة  يف  ع�ضكريا 
 ، دي�ضمرب   12 ويف  �لبالد  غربي 

بالنيجر  للجي�س  مع�ضكر  تعر�س 
لهجوم  مايل  مع  �حلدود  قرب 
و�أ�ضفر  �لإرهابيني،  "مئات"  �ضنه 
وفقد�ن  ع�ضكرًيا،   71 مقتل  عن 
�آخرين وهذه �حل�ضيلة هي �لأفدح 
يف �ضفوف �جلي�س �لنيجري، منذ 
بدء �لهجمات �لإرهابية يف �لبالد 

عام 2015.
منذ  متطرفون،  م�ضلحون  ونفذ 
جميع  يف  هجمات  طويلة،  فرتة 
�ل�ضحر�وية  �ملنطقة  �أنحاء 
�لإفريقي،  �ل�ضاحل  يف  �ل�ضا�ضعة 
و��ضتهدفو�  �لأجانب  و�ختطفو� 
�لأجانب  لدى  �ل�ضهرية  �ملو�قع 
�إقليمية  ع�ضكرية  قوة  وف�ضلت 
وبعثة ع�ضكرية فرن�ضية يف وقف 
��ضتهدفت   ،2019 ويف  �لعنف. 
مايل  يف  �لهجمات  من  موجة 
حيث  ع�ضكرية،  مو�قع  و�لنيجر 
من  كثري  يف  �مل�ضلحون  غادر 
و�ملركبات  بالأ�ضلحة  �لأحيان 
تر�ضانتهم.  �إىل  لإ�ضافتها 
و�أ�ضبحت عملية فرن�ضا يف غرب 
مهمة  �أكرب  �لآن  �إفريقيا  وو�ضط 
 4 وت�ضم  �خلارج،  يف  ع�ضكرية 
�آلف و500 جندي، حيث تدخلت 
بعد   ،2013 عام  مايل  يف  فرن�ضا 
مدن  على  متطرفون  �ضيطر  �أن 

رئي�ضية يف �ل�ضمال.

تقرير

مالجئ �شدام ح�شني حمت الع�شكريني االأمريكيني 
من ال�شواريخ االإيرانية!

 "CNN" �ضبكة  ذكرت 
�لع�ضكريني  �أن 
قاعدة  يف  �لأمريكيني 
�لعر�قية،  �لأ�ضد  عني 
بنيت  مبالجئ  �حتمو� 
ح�ضيني  �ضد�م  عهد  يف 
�لإير�نية  �ل�ضو�ريخ  من 
فجر  عليهم  �نهالت  �لتي 

�لثامن من يناير.
وك�ضف تقرير باخل�ضو�س 
�ل�ضتخبار�ت  �أن 
�إىل  �أر�ضلت  �لأمريكية 
�لأمريكية  �لقو�ت 
بحلول  �أولية  حتذير�ت 
 7 يوم  من   23 �ل�ضاعة 
�لق�ضم  ودخل   ، جانفي 
�لع�ضكريني  من  �لأكرب 
عني  يف  �لأمريكيني 
�ملالجئ،  �إىل  �لأ�ضد 
�ضغري  عدد  نقل  فيما 

�آخر �إىل مكان �آمن.
�ملالجئ  هذه  وو�ضفت   
باأنها هياكل ب�ضكل هرمي 
�أرجاء  يف  منت�رشة  مرتبة 
وهي  �لأ�ضد،  عن  قاعدة 
�ضميكة  بجدر�ن  تتميز 
مائلة، وقد بنيت يف عهد 
�لر�حل  �لعر�قي  �لرئي�س 
خالل  ح�ضني  �ضد�م 

�حلرب �لد�مية مع �إير�ن 
بني عامي 1980 - 1988.

باأن  �لتقرير  يف  و�أفيد 
�إير�نيا  �ضاروخا   11
هذه  يف  مو�قع  �رشبت 
�لعر�قية  �جلوية  �لقاعدة 
�ملرت�مية  �ل�ضحر�وية 
�أحدها  و�أن  �لأطر�ف، 
يف  بعيد�  موقعا  �أ�ضاب 
�لقاعدة،  من  �لق�ضم 
�جلي�س  ي�ضتخدمه  �لذي 

�لعر�قي.
وذكر �لتقرير �أن �ل�ضو�ريخ 
��ضتخدمت  �لإير�نية 
وجنحت  توجيه  �أنظمة 
يف تدمري مو�قع ع�ضكرية 
�أمريكية ح�ضا�ضة يف ثلث 
ت�ضتخدمه  �لذي  �لقاعدة 
كما  �ملتحدة،  �لوليات 
�أ�رش�ر�  �أحلقت  �أنها 
�خلا�ضة،  للقو�ت  مبجمع 
�ضكنية  ووحدة  وبغرفتني 
مل�ضغلي  خم�ض�ضة 
�مل�ضرية  �لطائر�ت 
وك�ضف �لتقرير �أن �أفر�د� 
�لع�ضكريني  من  �أ�ضا�ضيني 
حر��س  مثل  �لأمريكيني، 
�لطائر�ت  وفنيو  �لأبر�ج 
�أهبة  بقو� على  �مل�ضرية، 

�ل�ضتعد�د حت�ضبا لهجوم 
�لق�ضف  يعقب  بري 
��ضتمر  �لذي  �ل�ضاروخي 

لأكرث من �ضاعتني.
�لقو�ت  عن  ونُقل 
مل  �أنها  �لأمريكية 
قدرة  من  متاأكدة  تكن 
ح�ضني  �ضد�م  مالجئ 
�ل�ضو�ريخ  مقاومة  على 
�أقرت  لكنها  �لبالي�ضتية، 
كانت  �ملالجئ  هذه  باأن 
�أكرث �ضالبة من �ملخابئ 
�ضممت  �لتي  �لأمريكية 
�ل�ضو�ريخ  من  للوقاية 

وقذ�ئف �لهاون.
�ل�رشبة  وو�ضفت 
�لإير�نية  �ل�ضاروخية 
كانت  باأنها  �لتقرير  يف 
�أو�ضع هجوم على قاعدة 
�أمريكية  قو�ت  ت�ضم 
ر�أى  فيما  عقود،  منذ 
�أمريكيون  ع�ضكريون 
�إ�ضابات  وقوع  عدم  �أن 
مبثابة  هو  �ضفوفهم  يف 
�ل�ضبكة  "معجزة"ونقلت 
�لأمريكية  �لإخبارية 
عدد  من  �ضهاد�ت 
و�ل�ضباط  �جلنود  من 
روى  حيث  �لأمريكيني، 

فريغ�ضون  يدعى  رقيب 
�أنه �مت�ضق �ضالحه وتلهى 
�أغنية  برتديد  د�خله  يف 
�إىل  كذلك  م�ضري�  لبناته، 
للموت  م�ضتعد�  كان  �أنه 

.%100
باتريك  �لكابنت  وقال 
قو�ت  قائد  ليفينغ�ضتون، 
�أمن �ضالح �جلو �لأمريكي 
"ميكنك  �لقاعدة:  يف 
�ضبه  �لقو�ت  �ضد  �لدفاع 
�لع�ضكرية، لكن ل ميكنك 
�لأمر"،  هذ�  �ضد  �لدفاع 
�لهجمات  �إىل  �إ�ضارة  يف 
م�ضيفا  �ل�ضاروخية، 
قوله: "مل يتم ت�ضميم هذه 
�لقاعدة يف �لوقت �حلايل 

للدفاع �ضد �ل�ضو�ريخ".
كوملان  �ضتات�ضي  وروت 
�أن  عقيد  برتية  وهي 
ترجت  كانت  �مللجاأ  �أبو�ب 
�أثناء �لق�ضف �ل�ضاروخي 
�رشبة  كل  مع  �لإير�ين 
يف  م�ضرية  �ضاروخية، 
�أن  �إىل  نف�ضه  �لوقت 
عيم  قاعدة  يف  �ملخابئ 

�لأ�ضد مل تتاأثر.
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املر�شد الإيراين

العمل الع�ضكري �ضد الواليات املتحدة "لي�س كافيا"
الإيراين،  الأعلى  املر�شد  قال 
بالده  اإّن  الأربعاء،  خامنئي،  علي 
بالهجوم ال�شاروخي "وجهت �شفعة 
املتحدة"،  الوليات  وجه  على 
�شد  الع�شكري  العمل  اأّن  موؤكدا 
وا�شنطن "لي�س كافيا"جاء ذلك يف 
للتعليق  لـ"خامنئي"  متلفزة  كلمة 

الذي  ال�شاروخي  الهجوم  على 
�شد  الأربعاء،  فجر  اإيران،  �شنته 
ت�شت�شيفان  عراقيتني  قاعدتني 

قوات اأمريكية.
ال�شاروخي  "الهجوم  واأ�شاف: 
يف  الأمريكيتني  القاعدتني  على 
العراق ناجح، فعدونا هما اأمريكا 

والكيان ال�شهيوين ووجهنا للوليات 
املتحدة �شفعة الليلة املا�شية"ويف 
رف�شه  خامنئي  جدد  ال�شياق، 
مع  النووية  املفاو�شات  ا�شتئناف 

وا�شنطن.
الربنامج  ب�شاأن  "التفاو�س  وتابع: 
النووي كان مقدمة للتدخل، وعلى 

اأن  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
املنطقة  يف  وجودها  اأن  تعلم 
الثوري  احلر�س  مرفو�س"واأعلن 
الإيراين، فجر الأربعاء، ا�شتهدافه 
بالعراق،  اأمريكيتني  قاعدتني 
البالي�شتية،  ال�شواريخ  بع�رشات 
قا�شم  اجلرنال  مقتل  على  رًدا 

"القد�س"،  فيلق  قائد  �شليماين، 
بغارة اأمريكية يف بغداد، اجلمعة.

نيوز"  "فار�س  وكالة  حتدثت  كما 
�شبه الر�شمية، عن وقوع 80 قتيال 
على الأقل، يف الهجوم الذي قالت 
كبرية  اأ�رشارا  اأوقع  اإنه  الوكالة 
فيما  الأ�شد"،  "عني  قاعدة  يف 

�شقوط  اأمريكي  م�شوؤول  نفى 
قتلى ب�شفوف جنود بالده وعقب 
القاعدتني،  على  الإيراين  الهجوم 
الرئي�س  اأن  الأبي�س،  البيت  اأعلن 
علًما  اأحيط  ترامب،  دونالد 
تطورات  يتابع  واأنه  بالهجوم، 

الأو�شاع عن كثب.

دويل
مع�شلة طريق احلرير:

كيف تتحدى اأوروبا طموحاِت ال�ضني التجارية؟
منذ عقدين تقريًبا، اّدعت ال�شني اأن اقت�شادها املتو�ّشع قد عاد بالنفع على اأوروبا، وحّفز منوها، وتنامي �شادراتها وعمالتها، لكّن الواقع بدا عك�س ذلك متاًما. ففي الوقت الذي بدت فيه ال�شركات 

الفردية الأوروبية م�شتفيدة من منو القت�شاد ال�شيني، كّبدت التجارُة غري املتوازنة مع بكني اأوروبا -يف الواقع- اأكرث من 1.4 تريليون يورو يف ال�شنوات الع�شر املن�شرمة، وقّو�شت النفوذ ال�شيا�شي 
الأوروبي، حتى اإن مبادرة »احلزام والطريق« �شتجعل و�شع القارة يف الغالب يزداد �شوًءا.

 جوناثان هول�شالج
عر�س: �شيماء ميدان /مركز 

امل�شتقبل للدرا�شات و الأبحاث 
املتقدمة

»جوناثان  ك�شف  ال�شياق،  هذا  يف 
الأبحاث  ق�شم  رئي�س  هول�شالج«، 
مبعهد بروك�شل للدرا�شات ال�شينية 
»فخ  بعنوان:  كتاب  يف  املعا�رشة، 
طريق احلرير: كيف تتحدى اأوروبا 
طموحات ال�شني التجارية؟«، مدى 
خطورة تلك ال�رشاكة غري املتكافئة 
على اأوروبا. واأو�شح اأهداف ال�شني 
مبادرة  من  والتجارية  ال�شيا�شية 
تاأثري  ومدى  والطريق«،  »احلزام 
تلك املبادرة على �شناعات اأوروبية 
حمددة، من بينها �شناعة الطائرات 
الوقت  -يف  طارًحا  والروبوتات، 
ذاته- بع�س الأفكار التي من �شاأنها 
الحتاد  دول  هيمنة  من  تُعزز  اأن 

الأوروبي على ال�شوق العاملية. 
رئي�شية  فر�شية  من  الكتاب  ينطلق 
اأوروبا  ت�شتخدم  ال�شني  اأن  مفادها 
م�شتنًدا  القمة،  اإىل  لل�شعود  ك�ُشلّم 
م�شئولني  ت�رشيحات  اإىل  ذلك  يف 
�شينية  �رشكات  وروؤ�شاء  بارزين، 
وردت  جتارية  بيانات  واإىل  رائدة، 
�شيا�شية  وثيقة   100 من  اأكرث  يف 
على  املوؤلف  ي�شّدد  ولهذا  �شينية. 
اإعادة موازنة ال�رشاكة التجارية مع 
الذي  الوقت  يف  �شيما  ول  ال�شني، 
يدر�س فيه الحتاد الأوروبي م�شاألة 
ال�شني  اأعمال  الرقابة على  ت�شديد 

التجارية وا�شتثماراتها.

اأهداف �شينية

ي�شري الكتاب اإىل اأن ال�شني �شاغت 
بغية  والطريق«  »احلزام  مبادرة 
الأهداف  من  جمموعة  حتقيق 
التنمية  تفعيل  من  تبداأ  احليوية، 
املناطق  ربط  عرب  املتوازنة 
اإقليم  مثل  تاأخًرا  الأكرث  الداخلية 
التجارة  بخريطة  �شينجياجن 
حتويل  بهدف  وذلك  العاملية، 
بكني من »م�شنع العامل« اإىل »عقله 

ر«. امُلفِكّ
املبادرة  تقوم  ل  الكتاب،  وبح�شب 
امل�شاعدات  مفهوم  على  ال�شينية 
تبادل  على  توؤ�ش�س  لكنها  والدعم، 
وال�شتثمارية،  التجارية  املنافع 

التجارة  وت�شهيل  الأ�شواق،  وفتح 
الكلية،  املوارد  وا�شتغالل  البينية، 
وقد  منها.  الب�رشية  �شيما  ول 
التناف�شية  بكني  قدرة  بالفعل  منت 
فائقة  التكنولوجية  املجالت  يف 
�شناعة  من  بدايًة  احل�شا�شية، 
�شناعة  اإىل  والربجميات  الرقائق 
وي�شيف  الكهربائية.  ال�شيارات 
الكتاب اأن املبادرة قد مّكنت ال�شني 
ال�شرتاتيجي  وجودها  اإحياء  من 
حول العامل، ومن الهيمنة على بع�س 
البحار واملحيطات، واحل�شول على 

اأهم اأ�رشار التقدم التكنولوجي.

�شراكات جتارية

يذكر املوؤلف اأن التجارة مع ال�شني 
الأعمال  جدول  راأ�س  على  ظلت 
وقد  الوقت.  من  لفرتة  الأوروبي 
اأوائل  من  وفرن�شا  اأملانيا  كانت 
الدول التي �شعت لتوطيد عالقاتها 
ال�رشكات  وتت�شابق  بكني.  مع 
عام  منذ  الأوروبية  واحلكومات 
الديون  اأزمة  حل  منذ  اأي   ،2008
ال�شتثمارات  جلذب  الأوروبية، 
جنوب  دول  �شعت  حيث  ال�شينية؛ 
ب�شبب  ال�شني  مع  للتقارب  اأوروبا 
الغنية  ال�شمال  دول  ت�شامن  قلة 
اأن  راأت  ال�رشقية  والدول  معها، 
ال�شينيني  مع  التوا�شل  ج�شور  مد 
الغرب.  دول  جتاه  موقفها  �شيعزز 
على  الربيطانيون  �شّوت  وبعدما 
الأوروبي،  الحتاد  من  اخلروج 
للندن  بديل  كم�شدر  ال�شني  برزت 

لراأ�س املال الأوروبي. 
اجلديد  احلرير  طريق  ويوؤكد 
بتقدمي  ال�شينية  احلكومة  التزام 
ال�شامل  وال�شيا�شي  املايل  الدعم 
لل�رشكات الأوروبية. ويذكر الكاتب 
اإذا كانت الوليات املتحدة قد  اأنه 
دولر  مليار   130 حوايل  ا�شتثمرت 
يف خطة مار�شال بعد انتهاء احلرب 
العاملية الثانية؛ فاإن ال�شني ت�شتثمر 
تريليون  اأو  دولر،  مليار   1000
دولر، �شمن خطة لتطوير التجارة، 
الت�شالت  و�شبكة  النقل،  وو�شائل 

اخلا�شة باأورا�شيا واإفريقيا.
بدعم  ال�شينية  البنوك  ُكلّفت  وقد 
اإىل  واأُ�شندت  املبادرة،  تلك 
ال�رشكات ال�شينية الكربى اململوكة 
من  العديد  تنفيذ  مهمة  للدولة 

م�شاريع البنية التحتية.
ورواد  م�شئولون  اأو�شح  ولطاملا 
من  اأكرث  مدى  على  جتارية  اأعمال 
�شي�شب  ال�شني  �شعود  اأن  عقدين 
انفتح  كلما  واأنه  اأوروبا،  �شالح  يف 
العامل  على  ال�شيني  القت�شاد 
�شتتنامى اأرباح ال�رشكات الأجنبية، 
موؤكدين -يف الوقت ذاته- اأن زيادة 
اإىل  الأوروبية  املنتجات  ت�شدير 
ال�شوق ال�شتهالكية ال�شينية �شيعزز 
حد  اإىل  الأوروبي  القت�شاد  منو 

كبري.

خماطر عدة

ي�شري الكتاب اإىل اأن مبادرة »احلزام 
خماطر  على  تنطوي  والطريق« 
عدة تت�شم بها يف العادة م�رشوعات 
قد  والتي  الكبرية،  التحتية  البنية 
ال�شفافية،  نق�س  ب�شبب  تتفاقم 
العوامل  و�شعف  املبادرة،  وانفتاح 
وم�شتويات  الأ�شا�شية  القت�شادية 
البلدان  من  العديد  يف  احلوكمة 
البلدان  بع�س  وعجز  امل�شاركة، 
الدخل  واملتو�شطة  املنخف�شة 
على حتمل اأعباء الدين على املدى 

املتو�شط.
ت�شّكل  ال�شني  اأن  املوؤلف  ويرى 
كبرًيا  و�شيا�شًيّا  اقت�شادًيّا  تهديًدا 
لأوروبا؛ حيث حتاول بكني من وقت 
بعينها  اأوروبية  دول  اإغراء  لآخر 
التحتية  البنى  لتطوير  بخطط 
واملوانئ، ما من �شاأنه اأن يرفع من 
يُحدث  واأن  اأخرى،  دون  دول  �شاأن 

انق�شاًما داخل القارة الأوروبية. 
ال�شوق  منو  تعزيز  من  وبدًل 
للنهو�س  بكني  �شعت  العاملية، 
ح�شاب  على  فقط  بنف�شها 
التقدم  قّو�س  ما  الأخرى،  الدول 
الذكاء  مثل  جمالت  يف  الأوروبي 
الت.  املو�شّ واأ�شباه  ال�شطناعي 
�شعود  ك�شف  الكتاب،  فبح�شب 
ال�شني نقاط ال�شعف الأ�شا�شية يف 
اقت�شادات اأوروبا، وبنّي مدى عجز 
جديدة.  تقنيات  تطوير  عن  دولها 
ت�شبثت  مثاًل  ال�شيارات  ف�شناعة 
طوياًل بالديزل، وحتّولت ببطء اإىل 
البنية  حت�شني  وم�شاريع  الكهرباء، 
من  اأطول  وقًتا  ت�شتغرق  التحتية 

الالزم لتنفيذها.

قلق اأوروبي

يف الوقت الذي بدا فيه ال�شيا�شيون 
عواقب  ب�شاأن  قلقني  الأوروبيون 
�شعود ال�شني على املدى الطويل، 
مراكز  خرباء  من  العديد  �شعى 
حتى  اأنه  لتو�شيح  والفكر  الأبحاث 
من  الكثري  ال�شني  �شعود  حقق  لو 
الأرباح لل�رشكات الأوروبية، فال بد 
اأن توا�شل حكومات اأوروبا متابعتها 
الأوروبي  املجتمع  انتفاع  ملدى 
والطريق«.  »احلزام  مبادرة  من 
واأن حذرت بع�س مركز  فقد �شبق 
النفوذ  اأن  من  الأوروبية  الأبحاث 
نفوذ  �شيتبعه  ال�شيني  القت�شادي 
كّثفوا  ال�شينيني  واأن  �شيا�شي، 
النخبة  على  للتاأثري  جهودهم 
اأوروبا،  يف  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
وعلى الإعالم الأوروبي، واملجتمع 
املدين من اأجل تعزيز ُمثلها العليا 

ال�شتبدادية.
الأوروبية  التقارير  بع�س  وتنتقد 
ودوله  كمنظمة  الأوروبي  الحتاد 
ا�شرتاتيجًيّا  نهًجا  ت�شع  مل  لأنها 
التعاون  خ�شائر  من  يقلق  �شاماًل 
مع ال�شني يف اإطار مبادرة »احلزام 
نفوًذا  بكني  تُك�شب  التي  والطريق« 

اأكرب يف اأوروبا.
اأهم  بع�س  الكتاب  وا�شتعر�س 
موازنة  عدم  مثل:  ال�شني،  خطايا 
الثنائية،  التجارية  الفوائ�س 
واملعاملة غري العادلة للم�شتثمرين 
وممار�شتها  الأجنبية،  وال�رشكات 
اأن  اإىل  ونّوه  الإلكرتونية.  ال�رشقة 
ق�شرية  باملكا�شب  ت�شّحي  بكني 
دول  بني  مكانتها  من  لتعزز  املدى 
ولت�شبح  البعيد،  العامل على املدى 
اأكرث قدرة على املناف�شة يف اأ�شواق 

الت�شدير.
الحتاد  دول  اقت�شادات  اأن  ورغم 
على  النمو  بع�س  �شهدت  الأوروبي 
زال  ما  املن�رشمة،  ال�شنوات  مدى 
لي�س  بالقلق  ي�شعرون  القرار  �شناع 
تطوير  عن  اأوروبا  عجز  ب�شبب 
ملناف�شة  التكنولوجي  قطاعها 
بل  فح�شب،  املتحدة  الوليات 
فبكني  ا.  اأي�شً لها  ال�شني  ل�شتغالل 
ت�شتغل  الكاتب-  قول  حد  -على 
املناف�شة  وت�شّوه  التكنولوجيا، 
والتجارة، ومتار�س اأعمال التج�ش�س 
وا�شتقرار  اأمن  مقّو�شًة  احلكومي، 

ذلك،  وبفعلها  ال�شناعي.  العامل 
اأ�شحت التجارة العاملية تقوم على 
طرف  فوز  )اأي  ال�شفري  التناف�س 
كل  الآخر  الطرف  وخ�شارة  واحد 
الربح املتبادل، ما  �شيء( بدًل من 
قّو�س التقدم الأوروبي يف جمالت 

عديدة.

ا�شرتاتيجية جديدة

الطرق  اأن  »هول�شالج«  يرى 
الحتاد  اّتبعها  التي  التقليدية 
يف  ال�شني  لإ�رشاك  الأوروبي 
خالل  من  العاملي،  القت�شاد 
دجمها يف منظمة التجارة العاملية 
وت�شجيع ال�شتثمار املتبادل معها، 
قد اأثبتت ف�شلها، لأن بكني ل تهتم 
حد  وعلى  العام.  بال�شالح  اأ�شا�ًشا 
تقييم  ال�رشوري  من  اأ�شحى  قوله، 
القت�شادية  ال�رشاكة  فعالية  مدى 
جيل  لأن  الأوروبية-ال�شينية 
الذي  اجلديد،  ال�شينيني  القادة 
»�شي  ال�شيني  الرئي�س  يتزعمه 
جني بينغ« اأبدى رغبته يف احلفاظ 
للحزب  ال�شيا�شي  الحتكار  على 
تطوير  موا�شلة  ويف  ال�شيوعي، 
للدميقراطية  كبديل  ال�شرتاكية 

ح�ّس  وعليه،  الغربية.  والليربالية 
التخلي  على  القرار  �شناع  املوؤلف 
لتحرير  التقليدية  الطرق  عن 
ا�شرتاتيجية  و�شع  وعلى  التجارة، 
جديدة للنهو�س بالقت�شاد العاملي؛ 
خاللها  من  متار�س  ا�شرتاتيجية 
احلكومات »فن احلكم القت�شادي«، 
التجارية  ال�شيا�شة  ا�شتخدام  اأي 
لتحقيق غايات ال�شيا�شة اخلارجية. 
»لتقييم  قائاًل:  »هول�شالج«  واأردف 
الأوروبي  املجتمع  انتفاع  مدى 
علينا  ال�شينية،  املبادرة  من  ككل 
واخل�شائر،  املكا�شب  نح�رش  اأن 
وخ�شائر  اأرباح  ن�شتك�شف  واأن 
النمو  م�شار  نراقب  واأن  ال�رشكات، 

القت�شادي«. 
الدول  املوؤلف  ح�س  اخلتام،  ويف 
وعلى  الحتاد،  على  الأوروبية 
لتحقيق  الالزمة  الأدوات  تطوير 
وعلى  املجالت،  كافة  يف  التقدم 
قوة،  اأكرث  جتارية  معايري  و�شع 
واإعادة موازنة عالقتها مع ال�شني. 
احلرير  طريق  ينقل  اأن  ومتنى 
يف  نوعية  نقلة  اأوروبا  اجلديد 
نع  املجال التجاري، واأن ي�شبح »�شُ
يف اأوروبا« هو �شعار امل�شتقبل بدًل 

نع يف ال�شني«. من »�شُ



الو�سط:2020/01/15

الو�سط:2020/01/15

الو�سط:2020/01/15

الو�سط:2020/01/15

�إ�شهارالأربعاء 15 جانفي  2020  املوافـق  ل   20 جمادى الأول 1441ه 9
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
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

) املادة 749 -750 من  قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني لالأ�ستاذين
حفيان اأحمد و حفيان فتاح مليكة حم�سران ق�سائيان 

لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مقرها 
بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم 28 ال�سراقة 

اعالن عن ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء
لفائدة : بن جدو حممد  

ال�ساكن ب : بو�شاوي املركزي بلدية ال�رشاقة  
�سد : ال�شيدة بن جدو تاجة 

 ال�ساكن ب : بو�شاوي املركزي بلدية ال�رشاقة 
بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة : ال�رشاقة  ق�شم اجلنح  بتاريخ : 19/03/28
رقم اجلدول  : 19/00776 رقم الفهر�س : 19/03326 املمهور بال�شيغة التنفيذية.

بناءا على حما�رش التكليف بالوفاء و الت�شليم و ال�شند التنفيذي املوؤرخني يف : 2019/09/03 بوا�شطة ر�شالة م�شمنة 
و بناءا على حما�رش التكليف بالوفاء و ال�شند التنفيذي عن طريق التعليق يف املحكمة و البلدية بتاريخ : 2019/12/17 

و بناءا على المر بالإذن بن�رش م�شمون التبليغ الر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/01/06 
رقم :20/44

و الذي ياأذن مبوجبه للمح�رش الق�شائي بن�رش م�شمون التكليف بالوفاء املوؤرخ يف  2019/09/03 املتعلق بال�شند التنفيذي ال�شادر بتاريخ 19/03/28 
للمادة 412 فقرة 04 من قانون  ال�رشاقة  بجريدة يومية وطنية طبقا  جدول رقم : 19/00776 فهر�س رقم : 19/03326 عن ق�شم اجلنح مبحكمة 

الإجراءات املدنية و الإدارية 
و القا�شي باإلزام املدعي عليها اأن تدفع للمدعي مبلغ مليونني و مائتي الف دينار جزائري )2.200.000 دج( 

كلفنا نحن الأ�شتاذ حفيان اأحمد حم�رش ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة املم�شي اأ�شفله ال�شيد بن جدو تاجة  . ال�شاكنة ب : بو�شاوي 
املركزي بلدية ال�رشاقة من اأجل ت�شديد للمدعي مبلغ 2.200.000 دج بالإ�شافة اإىل م�شاريف التنفيذ : 6798.00 دج و احلقوق التنا�شبية مببلغ : 

138.000.00 دج املجموع : 2.344.798.00 دج 
و نبهناه باأن له مدة 15 يوما للوفاء ابتداء من تاريخ هذا الن�رش يف اجلريدة و بعد انق�شاء الآجال �شتتخذ كافة الإجراءات القانونية للتنفيذ اجلربي. 

املح�سر الق�سائي 

الأ�ستاذ / حمريط كمال حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س حمكمة خمي�س اخل�سنة
الكائن مكتبه ب / مقابل حمكمة خمي�س اخل�سنة ، الهاتف ى/0771.620.306

اإعالن عن بيع مناب قا�سر يف عقار باملزاد العلني 
) طبقا للمادة 748-749-750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (

بناء على طلب ال�سيد : ع�شي عبد اجلبار يف حق اأخيه املحجور عليه ال�شيد : ع�شي علي 
بناء على اإذن بالت�رشف يف اأموال قا�رش رقم 19/00023 ال�شادرة بتاريخ 2019/07/24 عن رئي�س ق�شم �شوؤون الأ�رشة مبحكمة 

-بناء على حم�رش اإيداع  قائمة �رشوط البيع املوؤرخ يف 2019/12/10 الذي حدد فيه ال�شيد رئي�س حمكمة خمي�س اخل�شنة جل�شة اعرتا�شات 
ليوم 2020/01/08 على ال�شاعة العا�رشة و الن�شف �شباحا و جل�شة بيع العقار باملزاد العلني جلل�شة يوم 2020/02/06 على ال�شاعة احلادية 

ع�رشة �شباحا مبقر حمكمة خمي�س اخل�شنة بقاعة البيوع رقم : 02
تعيني العقار : العقار عبارة عن مناب القا�رش ع�شي علي من قطعة ار�س م�شاحتها تبلغ 40.25 م2 و ن�شبتها تبلغ 136/14 ح ماأخوذة يف 
بتاريخ  لبودواو  العقارية  بتاريخ 2011/02/09 و امل�شهر باملحافظة  ال�شادر  العقاري رقم 2008/13  الدفرت  ال�شيوع يف قطعة ترابية حمل 
2008/12/15 حجم 01 ترتيبة 13 )اأول اأجزاء يف ال�شجل التجاري ( التي تقع باملكان امل�شمى املنطقة الريفية كو�شا�س بلدية خمي�س اخل�شنة 
م�شاحتها تبلغ 00 هكتار 03 اأر 91 �شنتيار و حتمل جمموعة ملكية رقم 281 ق�شم 08 من خمطط م�شح الأرا�شي و هي حمدودة : من ال�شمال 

: ممر غري معبد ، من اجلنوب : ملكية ، من ال�رشق : ملكية   ، من الغرب : ملكية 
بعد الطالع على قائمة �رشوط بيع مناب قا�رش يف عقار باملزاد العلني املحررة و املودعة لدى كتابة �شبط حمكمة خمي�س اخل�شنة بتاريخ 
: 2019/12/10 و التي تت�شمن ال�شعر الأ�شا�شي الذي �شتفتح به املزايدة مناب القا�رش بثمن قدره : ثمامنائة و خم�شة الف دينار جزائري 

)805.000.00 دج ( 
و طبقا للخربة املودعة بكتابة �شبط املحكمة يف 2019/11/10 حتت رقم : 327 و املحررة من طرف اخلبري العقاري ماجلي �شفيق املعني 

مبوجب الأمر ال�شادر عن ال�شيد / رئي�س حمكمة خمي�س اخل�شنة يف 2019/10/28 حتت رقم 2019/01970 .
نعلمكم انه مت حتديد جل�شة بيع لعقار باملزاد العلني جلل�شة يوم 2020/02/06 على ال�شاعة احلادية ع�رشة �شباحا مبقر حمكمة خمي�س 
اخل�شنة بقاعة البيوع رقم : 02 و على الرا�شي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�شة خم�س الثمن و امل�شاريف و الر�شوم على اأن يدفع الباقي 

خالل اجل اأق�شاه ثمانية اأيام املوالية لر�شو املزاد .

ANEP N°:2016000954 الو�سط:2020/01/15

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة

دائرة احلجرية
بلدية احلجرية

الرقم :008/2019

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتجديد
 جمعية حملية

�شفر   18 يف  املوؤرخ   06-12 رقم  القانون  مبقت�شى 
1433 املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
، مت هذا اليوم 26-06-2019 ت�شليم و�شل الت�رشيح 
الثقايف  الطابع  ذات  املحلية  اجلمعية  بتجديد 

امل�شماة :
اجلمعية : اجلمعية الثقافية لدار ال�شباب الأمري عبد 

القادر احلجرية
الكائن مقرها : باحلجرية

لرئي�س اجلمعية ال�شيد :�شبوب علي
تاريخ ومكان امليالد :07-01-1969 باحلجرية

العنوان :دار ال�شباب الأمري عبد القادر احلجرية
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 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
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 au plu tar  le 1  
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            10 000DA
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Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

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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نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ :ح�شاي�شي عبد احلميد املح�رش الق�شائي لدى اخت�شا�س 
جمل�س ق�شاء تيبازة 

الكائن مكتبنا : بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رشاقة
�شمرية  : حممدي  هم  و  م�شطفى  فايدي  املرحوم  ورثة   : ال�سيد)ة(  بناء على طلب 

القائمة يف حقها و حق اإبنها القا�رش فايدي حممد و�شيم 
العنوان : حي 1306 م�شكن عمارة 44 رقم 06 ج�رش ق�شنطينة 
القائم يف حقه )ها( الأ�ستاذ)ة( : في�شل بن عبد املالك      

متخذة من مكتبنا موطنا خمتار له )ها( بدائرة اخت�شا�س حمكمة ال�رشاقة حلني انتهاء 
اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

-�سد : 01(اأبنائه من طليقته الأوىل �شعد الدين ح�شيبة و هم : فايدي حممد ملني 
العنوان : جتزئة امل�شتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 

02( فايدي اإميان  العنوان : جتزئة امل�شتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 
الفالحية  القرية   193 رقم  امل�شتقبل  جتزئة   : العنوان  الكرمي  عبد  حممد  03(فايدي 

زرالدة 
04(مطلقته الثانية قبي حفيظة القائمة يف حق ابنتها القا�رشة فايدي دونيا زاد 

العنوان : عدل اأولد فايت عمارة 03 رقم 12
تنفيذا لل�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�شم العقاري بتاريخ 
17/12/10 رقم اجلدول 17/04411 رقم الفهر�س .17/08911 املمهور بال�شيغة التنفيذية 

امل�شلمة بتاريخ 2018/08/23 حتت رقم 2018/1558
تكليف  تبليغ  بالوفاء و حم�رش  تكليف  تنفيذي و حم�رش  �شند  تبليغ  بناء على حم�رش   -
بالوفاء املوؤرخني يف 2018/09/30 �شد كل من : 01(اأبنائه من طليقته الأوىل �شعد الدين 

ح�شيبة و هم : فايدي حممد ملني 
العنون : جتزئة امل�شتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 

02( فايدي اإميان  العنون : جتزئة امل�شتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 
03(فايدي حممد عبد الكرمي العنون : جتزئة امل�شتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 

04(مطلقته الثانية قبي حفيظة القائمة يف حق ابنتها القا�رشة فايدي دونيا زاد 

العنوان : عدل اأولد فايت عمارة 03 رقم 12
ال�شيوع  يف  اأر�شية  قطعة   :   : يف  املتمثل  العقار  بيع  عن  للجمهور  نعلن  عليه  و 
مائلة �شالة للبناء كائنة و �شط جتمع �شكني �شاغرة ذات �شكل هند�شي رباعي ال�شالع 
مب�شاحة قدرها 252 م2 حتمل رقم 193 يف املخطط اخلا�س بالتجزئة و هي مقتطعة 
الكلية  القطعة  �شار حدود هذه   64 اأر   06 و  ه   87 م�شاحتها  منها  اأكرب  اأر�س  من قطعة 

نوردها كمايلي : 
*من ال�شمال : طريق عمومي عر�شه 6.00 م 

*من اجلنوب : ملكية خا�شة حتمل رقم 188 ح�شب خمطط التجزئة 
*من ال�رشق : ملكية خا�شة حتمل رقم 192 ح�شب خمطط التجزئة 
*من الغرب : ملكية خا�شة حتمل رقم 194 ح�شب خمطط التجزئة 

العقارات  و  الهند�شة املعمارية  قيال فريد خبري يف  الأ�شتاذ  للخبري  تقرير خربة  ح�شب 
معتمد لدى املحاكم و املجال�س العنوان �شارع العقيد بونعامة الأربعاء البليدة املودعة 

باأمانة �شبط حمكمة ال�رشاقة حتت رقم الإيداع 17/0127
دينار  الف  ت�شعون  و  �شبعمائة  و  الف  ع�رشون  دج   20.790.000 قدره  اأ�شا�شي  بثمن 

جزائري 
�سروط البيع : يتعني على الرا�شي عليه املزاد اأن يدفع ب�شندوق كتابة �شبط حمكمة 
الأخرى  احلقوق  و  الر�شوم  و  الت�شجيل  حقوق  كذا  و  املزاد  به  الرا�شي  الثمن  ال�رشاقة 
الدفع  يوم  و  ال�شارية  املرا�شيم  و  للت�رشيعات  وفقا  املزايدة  من  ال�شتفادة  الناجتة عن 
الر�شوم  و  امل�شاريف  و  املزاد  به  الرا�شي  الثمن   )5/1( خم�س  بت�شبيق  يكون  و  الفعلي 
امل�شتحقة مبوجب �شك موؤ�رش عليه باجلل�شة و الباقي يف اأجل ثمانية )08 ( اأيام من تاريخ 
ر�شو املزاد و يدفع الثمن ب�شك م�شادق عليه حل�شاب اأمانة ال�شبط املحكمة و لن ت�شلم 
الن�شخة التنفيذية حلكم ر�شو املزاد للم�شتفيد اإل بعد ا�شتظهار و�شل يبقى مرفقا باأ�شل 
و احلقوق  الر�شوم  و  الت�شجيل  و كذا حقوق  ر�شو املزاد  كامل ثمن  ت�شديد  يثبت  احلكم 

الأخرى الناجتة عن ال�شتفادة من املزايدة مبا فيها حقوق املح�رش الق�شائي .
الت�شال مبكتب  البيع  قائمة �رشوط  على  الطالع  اأو  ال�شحب  او  املعلومات  من  ملزيد 

املح�رش الق�شائي الكائن بالعنوان اأعاله اأو برقم الهاتف 07.95.86.97.52
املح�سر الق�سائي 



الأ�سري  اأن  اإىل  الوحيدي  واأ�سار 
زهران  عمر  اأحمد  الفل�سطيني 
�سجون  يف  الطعام  عن  امل�رضب 
 115 منذ  الإ�رضائيلي  الحتالل 
يوما يف مواجهة الإعتقال الإداري 
اإ�سنادية  ي�ستحق وقفات  التع�سفي 
واإعالمية  �سعبية  هّبة  عن  تعرب 
وديبلوما�سية  وثقافية  وحقوقية 
ودولية  وعربية  فل�سطينية 
واإن�سانية قادرة على ف�سح جرمية 
الإعتقال الإداري التي ت�ستخدمها 
�سيفا  الإ�رضائيلي  الحتالل  دولة 
ال�سعب  اأبناء  رقاب  على  م�سلطا 
ال�سحية  اأن  موؤكدا  الفل�سطيني 
ال�سعب  اأبناء  هم  احلقيقية 
للرواية  مكان  ول  الفل�سطيني 
التاريخية  العن�رضية  الإ�رضائيلية 
ما  قرارات  اأن  واأ�ساف   . الكاذبة 
ت�سمى مبحكمة عوفر الإ�رضائيلية 
الإلتما�سات  يف  النظر  باإرجاء 
الإعتقال  ق�سية  والإ�ستئنافات يف 
اأحمد  بالأ�سري  اخلا�سة  الإداري 
قرارات  هي  زهران  اأحمد  عمر 
وعن�رضية  تع�سفية  و�سيا�سات 
اإرادة  من  للنيل  تهدف  بامتياز 
الأ�سري وحقه يف احلرية علما اأن ما 
العليا العن�رضية  ت�سمى باملحكمة 
لالأ�سري  جددت  كانت  الإ�رضائيلية 
الإداري  بالإعتقال  ع�سكريا  اأمرا 
للمرة الثالثة ملدة 4 �سهور جديدة 
الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  واأفاد   .
والأ�رضى  ال�سهداء  با�سم مفو�سية 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  فتح يف  حلركة 
حركة فتح يف جلنة الأ�رضى للقوى 
بقاء  اأن  والإ�سالمية  الوطنية 

زهران  اأحمد  عمر  اأحمد  الأ�سري 
ي�سارع الإعتقال الإداري واملر�ض 
حتت  العن�رضية  وال�سيا�سات 
الإ�رضائيلية  العن�رضية  املق�سلة 
العجز  يف�سح  يوم   100 من  لأكرث 
واحلقوقي  الدويل  وال�سمت 
تعد  التي مل  التوت  اأوراق  ويف�سح 
الدولية  املنظمات  وجه  ت�سرت 
حقوق  حماية  ودعاة  والإن�سانية 
الإن�سان يف العامل مبينا اأن الأ�سري 
من مواليد 5 / 4 / 1978 وبلدته 
الأ�سلية دير اأبو م�سعل يف غرب رام 
اهلل وهو اأ�سري �سابق ينتمي للجبهة 
ق�سى  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية 
ال�سجون  يف  عاما   16 يقارب  ما 
قوات  اعتقلته  وقد  الإ�رضائيلية 
املرة  يف  الإ�رضائيلي  الحتالل 
الأخرية بتاريخ 28 / 2 / 2019 وله 
اأبناء ) ر�سيلة – رمي – عمر –   4
يامن ( وكان اأعلن اإ�رضابا مفتوحا 

عن الطعام من �سجن عوفر يف 20 
/ 9 / 2019 و�سقيقه �سالح معتقل 
يف �سجن هدارمي - يق�سي حكما 
اأم�سى   - عاما   20 ملدة  بال�سجن 
منها 17 عاما وقد فارق والدهما 
 /  20 ال�سجن يف  وهما يف  احلياة 
الأ�سري  اأن  واأو�سح   .  2015  /  11
عن  امل�رضب  زهران  اأحمد 
واملعتقل  يوما   115 منذ  الطعام 
يف ما ت�سمى بعيادة �سجن نيت�سان 
اليدين  مكبل  الإ�رضائيلي  الرملة 
حرج  �سحي  و�سع  يف  والقدمني 
والإهمال  الإ�رضاب  بفعل  وخطري 
اإدارة  وممار�سة  املتعمد  الطبي 
الإ�رضائيلية  ال�سجون  م�سلحة 
لك�رض  خمتلفة  عن�رضية  ل�سغوط 
واإرادة  اإرادته  من  والنيل  اإ�رضابه 
الحتالل  قوات  كانت  حيث  ذويه 
منزل  اقتحمت  قد  الإ�رضائيلي 
اأن  بعد  �سهرين  قبل  العائلة 

فجرت بوابة املنزل واعتقلت ابن 
واقتادته   ) عمار   ( عادل  �سقيقه 
تكفا  بيتاح  معتقل  اإىل  حينها  يف 
الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  ودعا   .
والأ�رضى  ال�سهداء  با�سم مفو�سية 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  فتح يف  حلركة 
حركة فتح يف جلنة الأ�رضى للقوى 
لوقفات  والإ�سالمية  الوطنية 
الأ�سري  لإ�سناد  فاعلة  اإ�سنادية 
الأ�رضى  وكافة  زهران  اأحمد 
الحتالل  �سجون  يف  واملعتقلني 
خطابا  يت�سمن  مبا  الإ�رضائيلي 
النهو�ض  على  قادر  فل�سطينيا 
بق�سية الأ�سري اأحمد زهران ومبا 
العام  الراأي  ا�ستقطاب  ي�سمن 
ق�سية  وحتويل  والإن�ساين  الدويل 
على  دويل  عام  راأي  اإىل  الأ�رضى 
اأنياب  بني  من  اإنقاذهم  طريق 

ال�سيطان الإ�رضائيلي .

كتب ن�ساأت الوحيدي الناطق با�سم مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى واجلرحى بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع غزة 
وممثل حركة فتح يف جلنة الأ�سرى للقوى الوطنية والإ�سالمية اأن الأ�سري اأحمد زهران امل�سرب عن الطعام منذ 115 يوما يف 

مواجهة الإعتقال التع�سفي يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي يف حالة �سحية بالغة اخلطورة تدعو اإىل متابعة طبية فل�سطينية 
وعربية ودولية عاجلة على اأيدي اأطباء خمت�سني يف ظل التعتيم والإهمال الطبي والإ�ستهتار الإ�سرائيلي املتعمد . 

 اأحمد زهران ال حتزن فاأوراق التوت تت�ساقط 
واأنت �سامخ يف عناية الرحمن

نادي االأ�سري ين�سر اأ�سماء االأطفال 
االأ�سرى املنقولني من معتقل 

تي�سري الربديني :

ماهر يون�س املنا�سل من اأجل 
احلرية يدخل العام 38 اأ�سريا 
يف �سجون االحتالل االإ�سرائيلي

"عوفر" اإىل معتقل "الدامون" دون 
ممثليهم، وعددهم )33( طفاًل، وهم من 
حمافظات بيت حلم واخلليل ورام اهلل.

1.     حممد دويك
2.     حممد العزة

3.     نهاد درا العي�ض
4.     م�سطفى جابر
5.     حممد الرببري
6.     خليل جبارين
7.     اأحمد �سبح
8.     فادي ك�سبه

9.     مهدي �سالح الدين
10. حممود ثوابته
11. اأحمد اخلطيب

12. موؤيد عناتي
13. معتز تعامرة
14. اإمام را�سي

15. حممد امل�ساعيد

16. اأن�ض امل�ساعيد
17. حمزة البو

18. �سوكت ال�سيخ
19. حممد ها�سم
20. ريا�ض العمور
21. وحيد عادي

22. حممد عبد اجلابر
23. عبد الرحمن �رضحان

24. حممد اأبو هالل
25. حممود مغربي
26. عبيدة الراعي
27. يحيى �سبيح

28. حممد املطور
29. حممود عوي�ض
30. حمدي �سل�ض

31. حممد م�ساملة
32. راجي �سل�ض
33.  عمار زهران
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هيئة الأ�سرى

االحتالل يوا�سل ال�سطو على اأموال عائالت االأ�سرى
اأّكدت هيئة �سوؤون الأ�رضى 
�سلطات  باأن  واملحررين، 
الإ�رضائيلي  الحتالل 
على  ال�سطو  توا�سل 
الأ�رضى،  عائالت  اأموال 
ممنهج  ب�سكل  وذلك 
العقاب  �سيا�سة  و�سمن 
متار�سها  التي  اجلماعي 
الفل�سطينيني.  بحّق 
اأن وزير  واأو�سحت الهيئة 

نفتايل  الحتالل  جي�ض 
اأنه  اليوم  اأعلن  بينيت، 
�سادر مبلغ )66.500 األف 
�سيكل( من ح�ساب عائلة 
الأ�سري ماهر يون�ض، اأحد 
�سجون  يف  اأ�سريين  اأقدم 
منذ  واملعتقل  الحتالل، 
جانب  اإىل   ،1983 العام 
يون�ض.  كرمي  الأ�سري 
اأن  اإىل  الهيئة  واأ�سارت 

املجتمع  �سمت  حالة 
جرائم  على  الدويل 
وممار�سته  الحتالل 
العقاب  ل�سيا�سة 
قتل  من  اجلماعي، 
وهدم  اأرا�سي  و�رضقة 
اإىل  اأّدت  وت�رضيد؛  منازل 
تفاقم انتهاكات الحتالل 
حّتى  الفل�سطينيني،  بحّق 
م�سادرة  اإىل  و�سلت 

الجتماعية  �سات  املخ�سّ
ال�سلطة  بها  تلتزم  التي 
الوطنية الفل�سطينية جتاه 
فقدت  التي  العائالت 
بالعتقال  �سواء  معيلها 
ولفتت  بال�ست�سهاد.  اأو 
كان  "بينيت"  اأن  اإىل 
اأموال  احتجاز  اأقّر  قد 
عائالت  من  عائلة   )40(
املحتلة  الأرا�سي  اأ�رضى 

كان  فيما   ،1948 عام 
مبلغ  ا�ستقطاع  اأقّر  قد 
�سيكل(  مليون   150(
�رضائب  عائدات  من 
ت�رضفها  التي  ال�سلطة 
وال�سهداء،  الأ�رضى  لأ�رض 
 502( حوايل  اإىل  لت�ساف 
اإقرار  مت  �سيكل(،  مليون 
�سهر  يف  اقتطاعها 

�سباط/ فرباير 2019.

والأ�رضى  ال�سهداء  مفو�سية  اأكدت 
بالهيئة  فتح  بحركة  واجلرحى 
قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
املوافق  القادم  ال�سبت  يوم  اأن  غزة 
ويتزامن  ي�سادف   2020 جانفي   18
احلرية  مقاتلي  اأبرز  اأحد  دخول  مع 
عبد  ماهر  القائد  الأ�سري  والكرامة 
العام  يون�ض  القادر  عبد  اللطيف 
الحتالل  �سجون  يف  اأ�سريا   38
 1  /  18 يف  اعتقاله  منذ  الإ�رضائيلي 
/ 1983 .  وقال تي�سري الربديني ع�سو 
املجل�ض الثوري حلركة فتح ومفو�ض 
بالهيئة  واجلرحى  وال�سهداء  الأ�رضى 
قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
غزة اأن الأ�سري ماهر يون�ض يعترب ثاين 
الحتالل  �سجون  يف  اأ�سريين  اأقدم 
عمومته  ابن  كان  حيث  الإ�رضائيلي 
املركزية  اللجنة  ع�سو  يون�ض  كرمي 
يناير   6 يف  اعتقل  قد  فتح  حلركة 
الأ�سري  اأن  الربديني  واأفاد    .  1983
ماهر يون�ض من مواليد قرية عرعرة 
يف 9 يناير 1958 وله 7 اأ�سقاء منهم 7 
قوات  يد  على  اعتقل  قد  وكان  اإناث 
يناير   18 يف  الإ�رضائيلي  الحتالل 
بالإنتماء  اتهامه  خلفية  على   1983
وحيازة  معادي  كتنظيم  فتح  حلركة 

مع  فدائية  عملية  وتنفيذ  اأ�سلحة 
بخطف  يون�ض  و�سامي  كرمي  اإخوانه 
اأ�سدرت  وقد  اإ�رضائيلي  جندي 
حمكمة اللد الع�سكرية الإ�رضائيلية يف 
ماهر  املنا�سل  باإعدام  حكما  حينها 
يون�ض �سنقا ومت تخفي�ض احلكم بعد 
عدد من الإلتما�سات والإ�ستئناف اإىل 
حتديد  مت   2012 اأيلول  ويف  املوؤبد 
واأ�سار  عاما   40 اإىل  املوؤبد  حكم 
املجل�ض  ع�سو  الربديني  تي�سري 
الثوري حلركة فتح ومفو�ض الأ�رضى 
القيادية  بالهيئة  واجلرحى  وال�سهداء 
اإىل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا 
عبد  ماهر  الفل�سطيني  املنا�سل  اأن 
اللطيف عبد القادر يون�ض كان خا�ض 
اإ�رضابا مفتوحا عن الطعام يف �سجون 
فرباير   25 يف  الإ�رضائيلي  الحتالل 
ال�سوء  لت�سليط  اأيام   10 ملدة   2013
الفل�سطينيني  الأ�رضى  معاناة  على 
القدامى . ودعا اإىل تخ�سي�ض م�ساحة 
كبرية يف الإعالم الفل�سطيني والعربي 
النوعية  الإ�سنادية  الفعاليات  وتنظيم 
الأ�رضى  معاناة  على  ال�سوء  لت�سليط 
القدامى  الفل�سطينيني  واملعتقلني 
املحرومني من احلق يف احلرية ومن 

الإفراج يف �سفقات التبادل .  



ت�رصيح  يف  فروانة  واأ�ضاف   
اأن  الثالثاء  "�ضفا"  لوكالة  خا�ص 
خبيثة  نوايا  يعك�ص  الإجراء  هذا 
ق�ضية  يف  الحتالل  لدى  وخطرية 
وم�ضريهم،  املعتقلني  مع  التعامل 
ترتكب  التي  املمار�ضات  وحجم 
معهم  يحدث  اأن  ميكن  وما  بحقهم 
واأو�ضح  العتقال.  عملية  اأثناء 
ما  على  ا  اأي�ضً ينطبق  ما  هذا  اأن 
�ضجون  داخل  الأ�رصى  بحق  يحدث 
�ضماح  عدم  خالل  ومن  الحتالل، 
بتوثيق  الإ�رصائيلي  "ال�ضاباك"  جهاز 
املعتقلني  مع  التحقيقات  جمريات 
وما يتعر�ضون له. وتابع: "ننظر بقلق 
امل�ضداقية  غياب  اإزاء  و�ضديد  بالغ 
ق�ضية  ب�ضاأن  املعلومات  واإخفاء 
مب�ضريهم  يتعلق  باعتباره  املعتقلني، 
واحتجازهم يف ظروف �ضعبة وباأماكن 

املدعية  اإعالن  اإن  متعددة".وقال 
العامة للمحكمة اجلنائية الدولية فتح 
حتقيق بجرائم الحتالل يف الأرا�ضي 
الفل�ضطينية املحتلة كان مبثابة اإنذار 
تعاملهم  طريقة  ويف  الحتالل  لقادة 
اإ�رصائيل  "فاإن  ولذلك  بجدية،  معه 
حتاول اأن حتمي نف�ضها من احتمالية 
باجلرائم  جدي  حتقيق  اإجراء 
داخل  الأ�رصى  بحق  اقرتفتها  التي 
اإف�ضاح  عدم  اأن  �ضجونها".واأو�ضح 
يومًيا  املعتقلني  اأعداد  عن  الحتالل 
للجرائم  خطري  بت�ضاعد  "مرتبط 
بحقهم  الإ�رصائيلية  والنتهاكات 
من  احلماية  وباإجراءات  جهة،  من 
اأُجرت  لو  فيما  اجلنائية  املحكمة 
جهة  من  ذلك،  ب�ضاأن  جدًيا  حتقيًقا 
اأخرى".ولفت اإىل اأن العام 2019 �ضجل 
ت�ضاعًدا يف حجم وم�ضتوى العتقالت 

ارتكبت  التي  الإ�رصائيلية  واجلرائم 
بحق املعتقلني. واعترب فروانة اأن كل 
ت�ضاعد  هناك  اأن  على  تُدلل  الأمور 
والعتداءات  النتهاكات  وترية  يف 
ترجمًة  ياأتي  وذلك  ال�ضجون،  داخل 
لبع�ص القوانني التي اأقرها الكني�ضت، 
اإ�رصائيليني  م�ضوؤولني  ولت�رصيحات 
اأن  فروانة  واأكد  الأ�رصى.  ب�ضاأن 
ق�ضية الأ�رصى بحاجة اإىل وقفة جادة 
والعمل  جانبهم،  اإىل  للوقوف  و�ضاملة 
املحافل  يف  ق�ضيتهم  تدويل  على 
وظروف  اأو�ضاعهم  وحت�ضني  الدولية، 
�ضجون  داخل  املاأ�ضاوية  اعتقالهم 
تقييم  من  "لبد  واأ�ضاف  الحتالل. 
 ،2019 عام  خالل  الفل�ضطيني  اأداءنا 
واإعادة النظر يف اآليات عملنا من اأجل 
دعم وم�ضاندة ق�ضية الأ�رصى، وو�ضع 
اأدوات  عن  والبحث  جديدة  خطة 

لإنهاء  الحتالل  على  اأكرث  �ضاغطة 
اأو�ضاعهم". وحت�ضني  الأ�رصى  معاناة 
الدولية  املوؤ�ض�ضات  فروانة  وطالب 
بدورها  والقيام  م�ضوؤولياتها  بتحمل 
الإن�ضاين جتاه الأ�رصى، لفًتا اإىل اأننا 
الإعالمي  اخلطاب  لتطوير  بحاجة 
واقع  لغة عن  من  باأكرث  تقارير  ون�رص 
واأعرب  اعتقالهم.  وظروف  الأ�رصى 
عاًما   2020 العام  يكون  باأن  اأمله  عن 
حجم  حيث  من  �ضابقه  عن  خمتلًفا 
العمل والت�ضامن مع الأ�رصى والآليات 
امل�ضتخدمة مع توظيف كل هو متاح 
ودعم  الأ�رصى  عن  العزلة  لك�رص 
�ضلطات  وت�ضن  ق�ضيتهم.  وتدويل 
الحتالل ب�ضكل يومي حملة اعتقالت 
يف مدن وقرى ال�ضفة الغربية، يتخللها 
مداهمات وتفتي�ص ملنازل املواطنني 

وحتطيم ملحتوياتها.

لحظت وك�لة ال�سح�فة الفل�سطينية "�سف�" اأن جي�ش الحتالل الإ�سرائيلي وعلى غري الع�دة تعمد خالل الأ�سبوعني امل��سيني عدم الت�سريح ب�أعداد املواطنني الفل�سطينيني الذين يعتقلهم 
خالل حمالت الدهم والقتح�م�ت اليومية ب�أنح�ء مدن ال�سفة الغربية والقد�ش املحتلتني. وق�ل الب�حث املخت�ش يف �سوؤون الأ�سرى الفل�سطينيني عبد الن��سر فروانة اإن عدم ك�سف اجلي�ش عن 

اأعداد املواطنني الذين يتم اعتق�لهم موؤ�سر خطري ُينذر بت�س�عد عملي�ت العتق�ل واجلرائم بحقهم.

الب�حث املخت�ش يف �سوؤون الأ�سرى الفل�سطينيني عبد الن��سر فروانة

اإخفاء االحتالل اأعداد املعتقلني ي�ميا م�ؤ�صر خطري على م�صريهم

هيئة الأ�سرى

 )1070( اأ�صريًا ملتحق�ن بربنامج التعليم اجلامعي
الأ�رصى  �ضوؤون  هيئة  قالت 
اأ�ضرياً   )1070( اأن  واملحررين، 
ملتحقون بربنامج التعليم اجلامعي 
اأ�رصى  و)110(  )البكالوريو�ص(، 
ملتحقون بربنامج الدرا�ضات العليا 
)املاج�ضتري(، وذلك يف اإطار اخلدمة 
التي تقّدمها هيئة الأ�رصى بالّتعاون 
الفل�ضطينيتني،  اجلامعتني  مع 
القد�ص  وجامعة  القد�ص  جامعة 

يف  الهيئة  واأو�ضحت  املفتوحة. 
اإجنازات  حول  عنها،  �ضدر  بيان 
تاأهيل  لربنامج  العامة  الإدارة 
يف  املحررين  والأ�رصى  الأ�رصى 
اأن العدد  الهيئة خالل العام 2019، 
املحّررين  لالأ�رصى  الإجمايل 
اجلامعات  يف  حالياً  امللتحقني 
 –2019 الدرا�ضي  للعام  املحلية 
حمرراً،  اأ�ضرياً   )451( هو   2020

لربنامج  املتقّدمني  عدد  بلغ  فيما 
2019؛  العام  خالل  العامة  الثانوية 
 )410( منهم  تخرج  اأ�ضرياً،   )748(
اأن  الهيئة  واأ�ضافت  بنجاح.  اأ�رصى 
على  ح�ضلوا  حمرراً  اأ�ضرياً   )185(
وتخرجوا  املهني،  التدريب  خدمة 
بها،  التحقوا  التي  الدورات  من 
وعددها )21( دورة متنوعة، وقد مت 
دائرة  اإىل  اخلريجني  هوؤلء  حتويل 

اإىل اأنها  لفتة  والت�ضغيل،  العمل 
التدريب  خدمة  بتقدمي  تقوم 
املهني لالأ�رصى املحررين لتطوير 
املناف�ضة  من  ومتكينهم  قدراتهم، 
تعليمهم  من خالل  العمل  �ضوق  يف 
مهنة معينة اأو تطوير مهاراتهم يف 
هيئة  واأّكدت  معني.  مهني  جمال 
الأ�رصى اأن احلركة الأ�ضرية ح�ضلت 
العملية  2019اإجناز  العام  على 

الحتالل  �ضجون  يف  التعليمية 
حتديات  بعّدة  ومّرت  بالّن�ضال، 
منها  العتقال،  �ضنوات  مدار  على 
التعليم،  منع  على  القوانني  فر�ص 
اإدخال  ومنع  الكتب،  وم�ضادرة 
الأ�رصى  وتنقيل  التعليمية،  الكتب 
اإمتام  من  حلرمانهم  ال�ضجون  بني 
التي  ال�ضجون  يف  تعليمهم  مراحل 
املعتمدة  التعليمية  الّلجان  ت�ضم 

الفل�ضطينية،  اجلامعات  قبل  من 
بالإ�ضافة اإىل اقت�ضار تعليم الأ�رصى 
التعليم  مبادئ  على  القا�رصين 
اأعمارهم  مراعاة  دون  الأ�ضا�ضي 
لهم،  املوائمة  التعليمية  واملراحل 
تو�ضية  التحديات  تلك  اآخر  وكان 
الإ�رصائيلي  الداخلي  الأمن  وزير 
"جلعاد اأردان" مبواجهة التعليم يف 

ال�ضجون منذ بداية. 
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تهديد ب�إخ�س�عه للعالج الق�سري

اأطّباء االحتالل: خطر حقيقي على حياة االأ�صري امل�صرب اأحمد زهران
الأ�رصى  �ضوؤون  هيئة  قالت 
واملحررين، اأن اأطباء الحتالل 
اأّكدوا  "كابالن"  م�ضت�ضفى  يف 
الو�ضع  باأن  هناك خطر على 
امل�رصب  لالأ�ضري  حي  ال�ضّ
على   )113( لليوم  الّطعام  عن 
واأّن  زهران،  اأحمد  التوايل 
بامل�ضت�ضفى  الطبية  اللجنة 
الكاملة  الحية  ال�ضّ منحتهم 
يف  الق�رصي  للعالج  لإخ�ضاعه 
حال وجود خطر حقيقي على 

حياته. 
واأو�ضحت هيئة الأ�رصى، عقب 
زيارة حماميها لالأ�ضري زهران 
رئي�ضة  ومقابلة  "كابالن"،  يف 

اأن  فيه؛  ميكث  الذي  الق�ضم 
نب�ضات قلبه ت�ضل اإىل )35( لياًل، 
وفقد من وزنه نحو )40 كغم(، 
الوقوف،  على  يقوى  ل  وهو 
واأن هنالك تخّوف من حدوث 
لأع�ضائه  عك�ضية  فعل  رّدة 
اأن  الهيئة  واأ�ضافت  احليوية. 
نقلت  الحتالل  �ضجون  اإدارة 
الأ�ضري زهران للم�ضت�ضفى عّدة 
وكانت  اإ�رصابه،  خالل  مرات 
للمراقبة  تخ�ضعه  مّرة  كل  يف 
غالبية  يف  واحد  ليوم  الطبية 
ال�ضجن،  اإىل  وتعيده  احلالت 
حي،  ال�ضّ و�ضعه  من  يفاقم  ما 
التي  الإنهاك  حالة  من  ويزيد 

عن  امتنع  اأ�ضري  منها  يعاين 
الّطعام وال�رصاب ل�ضهور، فيما 
تاريخ  منذ  للم�ضت�ضفى  نقلته 
اجلاري  ال�ضهر  من  اخلام�ص 
بعد  فيه  مكوثه  على  واأبقت 
تدهور خطري طراأ على و�ضعه 
اأن  الهيئة  وبّينت  حي.  ال�ضّ
زيارة  منعوا  الحتالل  �ضّجاين 
لالأ�ضري زهران منذ  املحامني 
اإّل  للم�ضت�ضفى؛  الأخري  نقله 
حمامي  بزيارة  �ضمحوا  اأنهم 
الهيئة له بعد توّقف الأ�ضري عن 
والأمالح  الفيتامينات  تناول 
اأن  يذكر  اأيام.  ثالثة  ملّدة 
 42( زهران  اأحمد  الأ�ضري 

عاماً(، من بلدة دير اأبو م�ضعل 
ق�ضاء رام اهلل، وكان قد اأم�ضى 
يف  عاماً   )15( جمموعه  ما 
وخا�ص  الحتالل،  معتقالت 
باإنهاء  مطالباً  �ضابقاً  اإ�رصاباً 
�ضهر  خالل  الإداري  اعتقاله 
مّتوز/ يوليو 2019، وعلّقه بعد 
)39( يوماً بناًء على وعود اإدارة 
�ضجون الحتالل بالإفراج عنه، 
ورف�ضت  بها  نكثت  اأنها  اإّل 
رف�ضت  فيما  عنه،  الإفراج 
لالحتالل  الع�ضكرية  املحكمة 
يف  با�ضمه  املقّدم  ال�ضتئناف 

ال�ضابع من ال�ضهر اجلاري.

االحتالل ُيجدد االعتقال االإداري ملدة 
�صتة �صه�ر بحق االأ�صرية �صروق البدن

الحتالل  �ضلطات  جددت 
الإ�رصائيلي العتقال الإداري بحق 
عاماً(   25( البدن  �رصوق  الأ�ضري 
�ضهور،  �ضتة  ملدة  حلم،  بيت  من 
عنها  الإفراج  موعد  قبل  وذلك 
بيومني. وقال نادي الأ�ضري، اإن يوم 
اأن  املفرت�ص  من  كان  الثالثاء  غد 
احلايل  الإداري  الأمر  مدة  تنتهي 
اإىل  م�ضرياً  �ضهور،  �ضتة  والبالغة 
اأربع  بني  من  البدن  الأ�ضرية  اأن 
وهن:  اإدارياً  معتقالت  اأ�ضريات 
الأ�ضرية اآلء الب�ضري )23 عاًما( من 
من متوز  الـ24  اُعتقلت يف  قلقيلية 
2019، والأ�ضرية ب�رصى الطويل )26 
عاًما( من رام اهلل اُعتقلت يف الـ11 

والأ�ضرية   ،2019 الأول  كانون  من 
�ضذى ح�ضن )20 عاماً( من رام اهلل، 
كانون  من  الـ12  تاريخ  يف  اُعتقلت 
الأ�ضرية  اإىل  اإ�ضافة   ،2019 الأول 
 15 تاريخ  يف  اُعتقلت  والتي  البدن 
متوز 2019. ولفت نادي الأ�ضري اإىل 
اأن الأ�ضرية البدن تُعاين من م�ضاكل 
ظروف  جّراء  تفاقمت  �ضحية 
ما  بعد  خا�ضة  ال�ضعبة،  العتقال 
اعتقالها  فرتة  خالل  له  تعر�ضت 
الأوىل، التي �ضببت لها م�ضاكل حادة 
يف املعدة، والكلى والأع�ضاب. ومن 
الأ�ضريات  عدد  اأن  ذكره  اجلدير 
اأ�ضرية   )40( الحتالل  �ضجون  يف 

ويقبعن يف معتقل "الدامون".
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عي�شة ق.

والتي جرت يف حفل توقيع العقد 
مع املدرب بح�ضور اأع�ضاء جمل�س 
وعدد  الفني  والطاقم  الإدارة 
ع�ضو  بينهم  من  املدعوين  من 
ال�ضابق  والرئي�س  الإدارة  جمل�س 
من  دعوة  تلقى  الذي  مالك  ر�ضا 
رئي�س جمل�س الإدارة �رشف الدين 
و�ضائل  تواجد  جانب  اإىل  عمارة، 
تعاقد  �ضيمتد  حيث  الإعالم، 
اإىل  العا�ضمي  النادي  مع  دوما 
غاية جانفي 2022 والهدف قيادة 
التتويج  من�ضة  �ضعود  اإىل  الفريق 
البطولة  بلقب  التتويج  خالل  من 

جدول  يت�ضدر  اأين  الوطنية، 
ال�ضتوي،  اللقب  واأحرز  الرتتيب 
يعمل  �ضوف  ال�ضدد  هذا  ويف 
طاقم  رفقة  الفرن�ضي  املدرب 
ثالثة  ي�ضم  �ضوف  مو�ضع،  فني 
قرر  بعدما  م�ضاعدين،  مدربني 
ا�ضتقدام �ضليماين رحو م�ضاعدا له 
بالإ�ضافة اإىل الحتفاظ بخدمات 
وكرمي  عمرو�س  لطفي  الثنائي 
بيت  جيدا  يعرفان  اللذان  بختي 
قادا  بعدما  البلوزدادي  النادي 
املدرب  رحيل  عقب  التعداد 
مواجهتي  على  واأ�رشفا  عمراين 
الفريق  وقادا  اجلمهورية  كاأ�س 
اإىل التاأهل للدور ثمن النهائي من 

مناف�ضة ال�ضيدة الكاأ�س، اإىل جانب 
من  تقرتب  البلوزدادية  الإدارة  اأن 
تعيني عمر حني�ضاد مكان بن حاحة 

يف من�ضب مدرب احلرا�س.
اأم�س  �ضبيحة  التحق  املقابل،  يف 
اأين  بتون�س  بلوزداد  �ضباب  وفد 
يف  حت�ضرييا  ترب�ضا  �ضيجري 
اأيام، �ضوف  مدينة قمرة يدوم 10 
ودية  مقابالت  ثالث  لعب  يتخلله 
الذي  التح�ضريي  الربنامج  �ضمن 
اأمام  ودية  بينها  من  ت�ضطريه  مت 
الدرجة  يف  النا�ضط  قمرة  نادي 
بداية  وعرفت  التون�ضية،  الأوىل 
الرتب�س غياب الثنائي دوما ورحو 
اللذان غادرا مبا�رشة عقب توقيع 

العقد اإىل فر�ضنا، و�ضوف يلتحقان 
بالوفد البلوزدادي هذا اجلمعة من 
اجل ال�رشوع يف مهامهما، حيث مت 
منح عمرو�س وبختي مهمة التكفل 
بالإ�رشاف على التدريبات اإىل غاية 
التحاق املدرب الفرن�ضي، و�ضوف 
يكون الالعب �ضومانا حتت معاينة 
تقييم  اأجل  من  اجلديد  املدرب 
م�ضريه  يف  الف�ضل  قبل  م�ضتواه 
اأقنع  حال  يف  به  الحتفاظ  �ضواء 
دوما اأو القيام باإعارته قبل انتهاء 
املقررة  ال�ضتوي  املركاتو  مرحلة 

بتاريخ 19 جانفي املقبل.

تعاقدت اإدارة فريق �شباب بلوزداد ر�شميا مع املدرب فرانك دوما من اأجل الإ�شراف على العار�شة الفنية ملدة 
مو�شمني وذلك حت�شبا خلالفة املدرب عبد القادر عمراين الذي ا�شتقال من املن�شب مبا�شرة عقب تغيري  الت�شكيلة 

اأمام مولودية وهران حل�شاب اجلولة الأخرية من مرحلة ذهاب البطولة الوطنية، حيث مّتت اأول اأم�س عملية 
التوقيع رفقة املدرب الفرن�شي والذي كان ف�شخ العقد مع اإدارة ناديه ال�شابق اأهلي برج بوعريريج

دوما يوقع مو�ضمني رفقة �ضباب بلوزداد وي�ضمالنادي العا�شمي التحق اأم�س بتون�س واملدرب الفرن�شي ين�شم هذا اجلمعة
 رحو اإىل الطاقم الفني

ن�شر ح�شني داي

اآيت جودي يخلف عجايل يف 
العار�ضة الفنية

ح�ضني  ن�رش  نادي  اإدارة  عّينت 
اآيت  الدين  عز  املدرب  داي 
جودي على راأ�س العار�ضة الفنية 
امل�ضتقيل  للمدرب  خلفا  للفريق 
رمى  الذي  عجايل  خل�رش 
التي  امل�ضاكل  عقب  املن�ضفة 
وبالدرجة  الفريق  يف  حا�رشته 
الريا�ضي  املدير  مع  الأوىل 
مراد  من�ضبه  من  امل�ضتبعد 
حللو، حيث تو�ضل رئي�س جمل�س 
اإىل  زمرييل  ولد  الإدارة حمفوظ 
الذي  جودي  اآيت  رفقة  اتفاق 
�ضفوف  من  موؤخرا  ا�ضتقال 
مليلة  عني  جمعية  ال�ضابق  ناديه 
الإدارة  مع  التفاهم  اإىل  وتو�ضل 

احلالية للنادي العا�ضمي من اأجل 
الإ�رشاف على التعداد فيما تبقى 
من املو�ضم الكروي احلايل، حيث 
على  املعني  رفقة  التفاق  مت 
البقاء يف  اأجل حتقيق  اللعب من 
واإنقاذ  الأوىل  الرابطة املحرتفة 
النادي من ال�ضقوط على الدرجة 
الو�ضعية ال�ضعبة  ال�ضفلى يف ظل 
جدول  يف  عليها  يتواجد  التي 
الرتتيب باعتباره ثالث املهددين 
تنتظر  �ضعبة  ومهمة  بال�ضقوط، 
من  للن�رشية  اجلديد  املدرب 
املن�ضود  الهدف  حتقيق  اأجل 

وبقاء الفريق رفقة الكبار.
ع.ق.

�ضرار: الكرة اجلزائرية يف اأزمة 
علينا التحرك �ضريعا

الرئي�س  �رشار  احلكيم  عبد  دعا 
م�ضريي  �ضطيف،  لوفاق  التاريخي 
اإلغاء  اإىل  اجلزائرية  القدم  كرة 
اإىل  والعودة  الحرتاف  فكرة 
اإنقاذ  اأجل  من  الهواة،  نظام 
الكرة اجلزائرية من اخلطر الذي 
الت�ضيري  ب�ضبب  بها،  يحدق  اأ�ضبح 
�رشار  وطالب  لالأندية،  الع�ضوائي 
ام�س  تليفزيونية  ت�رشيحات  يف 
اإيجاد  الحتاد اجلزائري ب�رشورة 
خمرج عاجل لالأزمة التي تعي�ضها 
و�ضياغة  املحلية،  الأندية  جميع 
اإعادة  قوانني و�رشوط قادرة على 
العتبار لها يف ال�ضنوات القادمة، 
اأن  يعقل  ل  »�رشاحة  واأ�ضاف 
ومتتلك  حمرتفة،  اأندية  ن�ضاهد 
ن�ضاط،  غري  من  جتارية  �رشكات 

وزارة  من  املادي  الدعم  تطلب 
وال�ضلطات  والريا�ضة  ال�ضباب 
الولئية، هذا اأمر خطري ول ميت 
لالحرتاف ب�ضلة«، وتابع »يجب اأن 
لإنقاذ  جذرية  اإ�ضالحات  نعتمد 
علينا  اجلزائرية،  القدم  كرة 
اعتماد طرق علمية �ضليمة للخروج 
اأن يتم  النفق املظلم، واأمتنى  من 
يف  وباحثني  اأكادمييني،  اإ�رشاك 
اخلروج  اأجل  من  الجتماع،  علوم 

بحلول فعالة«.
حمل  اأ�ضبحنا  لقد   « ووا�ضل: 
كرثة  ب�ضبب  اجلريان  �ضخرية 
يف  يوما  �ضمعتم  فهل  املهازل، 
مدرب  عن  العربية،  الدوريات 
وقاده  ال�ضقوط  من  فريقا  اأنقذ 
بلقب  للفوز  املو�ضم  نف�س  يف 
يف  جنح  ثم  اجلمهورية،  كاأ�س 
املو�ضم الذي تاله يف ح�ضد اللقب 
اإقالته  متت  النهاية  ويف  ال�ضتوي، 
بالدوري  مباراة  يف  تعادله  ب�ضبب 
داخل الديار«، وختم »اأتاأ�ضف كثريا 
للريا�ضة  يحدث  ما  اأرى  عندما 
الآن  التحرك  علينا  اجلزائر،  يف 
نتحد  اأن  يجب  الأوان،  فوات  قبل 
ل  احلل  من  جزءا  لنكون  جميعا 

امل�ضكلة«.
ق.ر.

بينما مت اإيقاف �شوياد 4 مباريات خمازين وبن �شيد مباراة واحدة

معاقبة مولودية اجلزائر �ضبيبة القبائل وعني مليلة 
بلقاء دون جمهور

ب�رشامة  الن�ضباط  جلنة  �رشبت 
التقارير  درا�ضتها ملختلف  خالل 
جرت  التي  باملباريات  اخلا�ضمة 
عن  املا�ضي  الأ�ضبوع  نهاية 
بالدور  اخلا�ضة  الرزنامة  ت�ضوية 
اجلمهورية  كاأ�س  ملناف�ضة   1/32
جمعت  والتي  الوطنية،  والبطولة 
نادي  العا�ضمة  احتاد  من  كل 
بارادو، جمعية عني مليلة و�ضبيبة 
ووفاق  اجلزائر  مولودية  القبائل، 
�ضطيف، ويف هذا ال�ضدد عاقبت 
للرابطة املحرتفة  التابعة  اللجنة 
مولودية  اأندية  القدم  لكرة 
وجمعية  القبائل  �ضبيبة  اجلزائر، 

اجلمهور  من  باحلرمان  القبائل 
جاءت  حيث  واحدة،  مقابلة  يف 
مليلة  عني  جمعية  فريقي  عقوبة 
اأن�ضار  تبادل  بعد  القبائل  و�ضبيبة 
على  باحلجارة  للر�ضق  الفريقني 
وهو  امللعب،  مدرجات  م�ضتوى 
ت�ضكيلتي  �ضيجعل  الذي  الأمر 
يبدءان  و«ل�ضام«  »الكناري« 
مرحلة الإياب من البطولة الوطنية 
دون جمهور وهما املدعوان على 
مواجهة كل من ن�رش ح�ضني داي 
التوايل  على  اجلزائر  ومولودية 
الفاحت  تاريخ  يف  القواعد  داخل 
عوقب  بينما  الداخل،  فيفري 

نادي مولودية اجلزائر بلقاء دون 
الذي  الثالث  الإنذار  بعد  جمهور 
النارية  اللعاب  اإ�ضعال  اإثر  تلقاه 
امليدان  األر�ضية  يف  واإلقائها 
وفاق  مواجهة  اأطوار  خالل 
النادي  �ضيلعب  حيث  �ضطيف، 
الثانية  اجلولة  مقابلة  العا�ضمي 
املربجمة اأمام اجلار نادي بارادو 
اأمام  القادم  فيفري   18 بتاريخ 

مدرجات �ضاغرة.
املدرب  عوقب  املقابل،  يف 
املوؤقت للمولودية حممد خمازين 
باملنع من ح�ضور مواجهة واحدة 
�ضده  رفعه  الذي  التقرير  بعد 

دون  �ضطيف  وفاق  مواجهة  حكم 
بالحتجاج  املعني  قيام  خاللها 
اإق�ضاء  مت  بينما  قراراته،  على 
الدين  بدر  القبائل  �ضبيبة  مدافع 
اثنتني  منها  لقاءات  اأربع  �ضوياد 
غري  ت�رشف  ب�ضبب  نافذتني  غري 
ريا�ضي نحو حكم مواجهة جمعية 
عني مليلة، اأما رئي�س جمعية عني 
مت  فقد  �ضيد  بن  الهادي  مليلة 
خاللهما  يحرم  مباراتني  اإيقافه 
من دخول اأر�ضية امليدان وغرف 
غري  ت�رشف  بعد  املالب�س  تغيري 
ريا�ضي نحو حكم مواجهة �ضبيبة 

القبائل.

تعاقده  ب�ضكرة  احتاد  نادي  اأعلن 
يا�ضني عثماين لعب  ر�ضمًيا مع حممد 
اأوىل  لي�ضبح  ق�ضنطينة،  �ضباب  و�ضط 
�ضفقات الأخ�رش خالل فرتة النتقالت 
عرب  ب�ضكرة  احتاد  وذكر  ال�ضتوية، 
»في�ضبوك«،  على  الر�ضمية  �ضفحته 

عقد  على  اأم�س  اأول  وقع  عثماين  اأن 
ان�ضمامه لنادي اجلنوب ملو�ضم ون�ضف، 
يف �ضفقة انتقال حر، وقال عبد القادر 
خالل  للنادي  الإداري  املدير  تريعة، 
»عثماين  اجلديد:  الوافد  تقدمي  عملية 
يف  كبرية  خربات  وميلك  مميز،  لعب 

الدوري، بحكم جتاربه العديدة مع اأندية 
�ضاألنا  »لقد  واأ�ضاف:  الأوىل«،  الدرجة 
معه،  التعاقد  قبل  الالعب  عن  كثريا 
لإنقاذ  عليه  العتماد  ميكننا  اأنه  ونعلم 
�ضي�ضيف  اأنه  كما  ال�ضقوط،  الفريق من 
للفريق خ�ضائ�س جديدة بف�ضل قدراته 

قرار  اأن  عثماين  اأكد  كما  الإبداعية«، 
قناعة،  عن  جاء  ب�ضكرة  لحتاد  انتقاله 
�ضعوره  عن  ذاته  الوقت  يف  معرًبا 
النادي، خا�ضة  اإىل  بال�ضعادة لالن�ضمام 
واأنه �ضيح�ضل على فر�ضة اأكرب للعب يف 

مرحلة الإياب.

عثماين اأوىل ال�ضفقات التعاقدية الحتاد ب�ضكرة

اأنهت تعاقداتها با�شتقدام برزوق

مولودية وهران تف�ضخ عقد 
االيفواري فيفيان

وهران  مولودية  نادي  تفادى 
لكرة  الدويل  الحتاد  من  عقوبة 
ارتباطه  اأنهى  بعدما  القدم 
فيفيان  الإيفواري  باملدافع 
كان  ودية،  بطريقة  اأكوا�ضي 
التدريبات  قاطع  قد  الالعب 
وهدد  للمولودية،  اجلماعية 
الدويل  الحتاد  اإىل  باللجوء 
وثائق  على  احل�ضول  اأجل  من 
املالية  وم�ضتحقاته  ت�رشيحه، 
املو�ضم  انطالق  منذ  العالقة 
فيفيان  مترد  ودفع  الداري، 
املولودية  اإدارة  جمل�س  باأع�ضاء 
من  اجتماعاتهم  تكثيف  اإىل 

قبل  لالأزمة،  خمرج  اإيجاد  اأجل 
الطاهر  العام  املدير  يتمكن  اأن 
اإىل  التو�ضل  من  الوزاين،  �رشيف 
بف�ضخ  يق�ضي  الالعب  مع  اتفاق 
ح�ضوله  دون  بالرتا�ضي  عقده 

على اأي تعوي�ضات.
اإدارة  جنحت  اآخر،  جانب  من 
تعاقدها  اإمتام  يف  املولودية 
ملدة  برزوق  حكيم  الالعب  مع 
مو�ضمني، قادما من احتاد ب�ضكرة 
لي�ضبح ثالث م�ضتقدم خالل فرتة 
النتقالت ال�ضتوية، بعد عبد الإله 

بركات وعبد القادر بوطي�س.
ق.ر.

عي�شة ق.

ق.ر.
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بيت  يف  الغمو�ض  يتوا�صل 
اجلزائر  مولودية  فريق 
اجلديد  املدرب  هوية  حول 
الإدارة  تريد  الذين  والالعبني 
فرتة  خالل  معهم  التعاقد 
احلالية،  ال�صتوية  التحويالت 
العا�صمي  النادي  �صيع  اأين 
الفرن�صي  املدرب  �صفقة 
اختار  الذي  دوما  باتريك 
اجلار  الفريق  نحو  التوجه 
معه،  والتوقيع  بلوزداد  �صباب 

الفنية  العار�صة  تبقى  بينما 
للمولودية حتت قيادة املدرب 
الذي  خمازين  حممد  املوؤقت 
اإىل  اإعاجته  الإدارة  قررت 
ال�صابة  الفئات  يف  من�صبهة 
م�صتوى  على  ريا�صيا  مديرا 
هذه الفئة وال�صتعانة مبدرب 
بقوة  الفريق  اإعادة  على  قادر 
املو�صم  الثاين من  الن�صف  يف 
واأن  خا�صة  احلايل،  الكروي 
فر�صة  �صيعت  الت�صكيلة 

ال�صتوي  باللقب  التتويج 
واعتالء �صدارة جدول الرتتيب 
بن�صبة  ت�صييعها  جانب  اإىل 
مناف�صة  موا�صلة  هدف  كبرية 
البطولة العربية لالندية عقب 
الهزمية امل�صجلة اأمام الرجاء 
البي�صاوي املغربي على ملعب 

م�صطفى ت�صاكر.
اإدارة  فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�صافة 
العميد مل تتعاقد مع اأي لعب 
املركاتو  لفرتة  حت�صبا  جديد 
ينتهي  والذي  احلايل  ال�صتوي 
املقبل،  جانفي   19 تاريخ  يف 
على  القدرة  امتالكها  رغم 
جدد  لعبني  ثالثة  انتداب 
النقائ�ض  ح�صب  التعداد  على 
م�صتوى  على  تعانيها  التي 
الأوىل  وبالدرجة  املنا�صب، 
الثنائي  رحيل  بعد  الدفاع  يف 
عزي  واأيوب  �صافعي  فاروق 

يف  اللعب  قررا  اللذان 
هذا  اخلليجية،  الدوريات 
الأمر زاد الغليان بني الأن�صار 
التي  الو�صعية  الذين يرف�صون 
يف  خا�صة  فريقهم،  يتواجد 
بني  يجري  الذي  ال�رصاع  ظل 
ر�صيد  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
الريا�صي  واملدير  بطروين 
و�صمت  �صخري  فوؤاد 
�صوناطراك  �رصكة  م�صوؤويل 
يف  الأ�صهم  اأغلبية  مالكة 
�صياق  ويف  العا�صمي.  النادي 
رفقاء  اأم�ض  �رصع  منف�صل، 
الالعب ميلود ربيعي اأم�ض يف 
التدريبات بعدما اجروا ح�صة 
الفندقة  مركز  يف  ل�صتئناف 
حيث  البنيان،  بعني  والإطعام 
للمواعيد  الالعبون  يح�رص 

الكروية التي تنتظرهم.
عي�شة ق.

يتوا�صل ربط التحاق الالعب 
عي�صى  اجلزائري  الدويل 
بر�صلونة  بنادي  ماندي 
ت�صري  والذي  ال�صباين 
الكتالونية،  ال�صحف  اإليه 
�صحيفة  ام�ض  ك�صفت  اأين 
اأن  ال�صبانية  »�صبورت« 
ال�صباين  املدرب  تعيني 
للنادي  مدربا  �صيتني  كيكي 
للمدرب  خلفا  الكتالوين 
توايل  اإثر  فالفريدي  املقال 
النتائج ال�صلبية لرفقاء النجم 
مي�صي  ليونيل  الأرجنتيني 
اآخرها خ�صارة مناف�صة كاأ�ض 

الدور  من  ال�صبانية  ال�صوبر 
اأتلتيكو  اأمام  النهائي  ن�صف 
اإدارة  اهتمام  يعيد  مدريد، 
بخدمات  بارتوميو  الرئي�ض 
للمنتخب  املحوري  املدافع 
انه  علمنا  اإذا  الوطني، 
فغن  امل�صادر  لنف�ض  وفقا 
ا�صرتط  اجلديد  املدرب 
التعاقد مع مدافع قوي قادر 
وحت�صني  الفارق  �صنع  على 
تعاين  الذي  ال�صعف  نقطة 
»البالوغرانا«  ت�صكيلة  منه 
الدفاع،  مبحور  واملتعلق 
نادي رمي�ض  وي�صتفيد خريج 

الفرن�صي من املعرفة اجليدة 
للمدرب كيكي لإمكانياته وهو 
الذي دربه يف وقت �صاق مع 
ال�صباين،  بيتي�ض  ريال  نادي 

اأف�صل  احد  يعتربه  حيث 
املدافعني الذين تعامل معهم 
على مدار م�صواره التدريبي.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

الفر�صة  تكون  و�صوف 
الت�صكيلة  مدرب  اإىل  مواتية 
الوقوف  اجل  من  الوطنية 
املالعب  جاهزية  على 
العر�ض  حتت�صن  �صوف  التي 
ن�صخته  يف  القاري  الكروي 

املقبلة، يف ظل معاينة الهيئ 
الكروية للقارة ال�صمراء مدى 
على  الكامريون  جاهزية 
حتى  التحتية  البنى  م�صتوى 
تاريخ  يف  املوعد  يف  تكون 
اإىل  املقبل،  الكروي  العر�ض 
بلما�صي  ي�صتغل  ذلك  جانب 
الكاف  وفد  مرافقة  فر�صة 

عن  بحثا  الكامريون  اإىل 
كافة  الآن  من  التح�صري 
التفا�صيل التي ت�صمح باإقامة 
الظروف  اأف�صل  يف  جيدة 
موعد  يف  الوطني  للمنتخب 
واأن  خا�صة  املقبلة،  »الكان« 
امل�صوؤول الأول على العار�صة 
اإىل  يهدف  الوطنية  الفنية 

الحتفاظ  على  التناف�ض 
والتتويج  القاري  بالتاج 
للن�صخة  القاري  باللقب 

الثانية على التوايل.
ك�صفت  ذلك،  جانب  اإىل 
لكرة  اجلزائية  الحتادية 
اإقامة  موعد  اأن  القدم 
اإفريقيا لالأمم  نهائيات كاأ�ض 

املقبلة �صوف يكون يف ف�صل 
ال�صتاء من العام 2021 بعدما 
املن�رصم  العام  ن�صخة  كانت 
خالل  م�رص  يف  جرت 
نقي�ض  على  ال�صائفة  فرتة 
الطبعات  خالل  حدث  ما 
تلعب يف  كانت  التي  ال�صبقة 
امل�صاكل  لكن  العام،  بداية 

التي تواجه الالعبني الأفارقة 
مع اأنديتهم ب�صبب اللتزامات 
خمتلف  يف  باملناف�صة  معها 
جعلت  الأوروبية  الدوريات 
هيئة الرئي�ض امللغا�صي اأحمد 
ويقيم  النظر  يعيد  اأحمد 
الأخرية  ن�صختها  يف  »الكان« 
اإىل  العودة  لكن  ال�صيف،  يف 

يف  املقبلة  الن�صخة  اإقامة 
نف�ض املوعد، يعود بالدرجة 
الأوىل اإىل تزامنها مع برجمة 
مناف�صة كاأ�ض العامل لالأندية 
يف �صائفة العام املقبل والتي 
ب�صيغة  الفيفا  تطلقها  �صوف 
م�صاركة  تعرف  جديدة 

جمموع 24 فريقا.

الفاف تك�شف اأن موعد دورة الكامريون �شيكون �شتاء

بلما�ضي ي�ضارك يف لقاء 
ت�ضاوري حول الكان 2021

ي�شارك الناخب الوطني جمال بلما�شي اليوم يف اجتماعات الحتاد الإفريقي لكرة القدم ب�شاأن 
تنظيم مناف�شة كاأ�س اإفريقيا للأمم املقررة يف العام 2021 بالكامريون، والتي �شوف تكون 

عبارة عن لقاء ت�شاوري يجري يف العا�شمة الكامريونية ياوندي، تلقى على اإثرها بلما�شي 
دعوة من طرف الكاف من اجل ال�شفر وامل�شاركة رفقة بقية الأع�شاء الذين �شوف ميثلون 

الكاف يف �شفرية ياوندي، حيث �شيكون مرفوقا باملن�شق العام للخ�شر براهيم بليا�شني

الدويل  الالعب  اأ�صاد 
حمرز  ريا�ض  اجلزائري 
قدمه  الذي  الكبري  بالعمل 
جمال  الوطني  الناخب 
على  و�صوله  منذ  بلما�صي 
الفنية  العار�صة  راأ�ض 
 2018 اأوت  �صهر  الوطنية 
اأحدثا  التي  والتغيريات 
على  بالإيجاب  وعادت 
�رصيعا،  الوطني  املنتخب 
ال�صابق  الالعب  اأن  واأو�صح 
لأوملبيك مار�صيليا بداأ من 
اإىل  و�صوله  عند  ال�صفر 
املنتخبات  حت�صري  مركز 
مو�صى،  �صيدي  يف  الوطنية 
قوي  فريق  ببناء  وقام 
لعبيه  جميع  يلعب  وثابت 
بروح قتالية وت�صامن بينهم 
يف  جنحوا  اأين  اأنانية،  دون 
الذهنية  القوة  ا�صتغالل 
التتويج  اأجل  من  لبلما�صي 
بعدما  القاري  باللقب 
�صابق  وقت  يف  ف�صلوا 
تر�صيحهم  ا�صتغالل  من 
ن�صخة  منذ  التاج  لإحراز 
اأنهم  باعتبار   ،2010 العام 
بحذر  م�رص  اإىل  توجهوا 
على  �صغط  فر�ض  دون 
العودة  اأنف�صهم وجنحوا يف 
بعد  التتويجات  على من�صة 
على  عنها  اجلزائر  غياب 

مدار 29 عاما كامال.
النخبة  قائد  اعرتف 
مطول  حوار  يف  الوطنية 
زاد  »دي  موقع  مع  اأجراه 
جائزة  منحه  عقب  فوت« 
اف�صل لعب جزائري للعام 
الحتادية  تعاقد  اأن   2019
مع  القدم  لكرة  اجلزائرية 
من  ب�صغط  جاء  بلما�صي 
فر�صوه  الذين  الالعبني 
انه  واأو�صح  للخ�رص،  مدربا 
لكنه  جيدا  يعرفه  يكن  مل 

ملا  نظرا  معه  العمل  اأراد 
الكبري  وحبه  عنه  ي�صمعه 
بداية  ان  م�صيفا  للبالد، 
لعدم  �صعبة  كانت  املعني 
التفا�صيل  بجمعي  اإملامه 
القوية  ال�صخ�صية  لكنه 
�صاهمت  بها  يتمتع  التي 
�صنع  يف  جناحه  �صنع  يف 
منتخب قوي ل يرتكز على 

الفرديات فقط.
واعرتف خريج نادي لوهافر 
بلما�صي  بف�صل  الفرن�صي 
م�صتوياته  ا�صتعادة  على 
حيث  الوطنية،  النخبة  مع 
ب�صدق  يتحدث  اأن  اأو�صح 
الأخري  ويخربه  مدربه  مع 
يكون  التي  احلالت  بكل 
اإىل  الأمر  به  وي�صل  عليها 
و�صعه يف كر�صي الحتياط 
اأمام  ي�صعه  الذي  الأمر 
اأن  واأردف  م�صوؤولياته، 
بعد  عليه  امل�صوؤولية  زيادة 
ح�ّصن  القيادة  �صارة  حمله 
�صنتني  بعد  م�صتواه  من 
يف  به  مر  الذي  الفراغ  من 
الوطنية،  الت�صكيلة  �صفوف 
لعبني  اأربعة  اأن  قال  اأين 
كانوا مر�صحني حلمل �صارة 
بلما�صي  بو�صول  القيادة 
منحه  على  يتفقوا  اأن  قبل 

اإياها.
يف املخالفة فّكرت يف 

النهائي وا�شتلم الكاأ�س 
اأجمل ذكرياتي يف 

2019

مان�ص�صرت  نادي  جنم  عاد 
اإىل  الإجنليزي  �صيتي 
اأمام  �صجله  الذي  الهدف 
انه  اأ�صار  عندما  نيجرييا 
ت�صديد  على  تقدم  عندما 
كان  املبا�رصة  املخالفة 
من   94 الدقيقة  يف  الوقت 

يكن  ومل  نيجرييا  مواجهة 
يفكر حينها �صوى يف حتويل 
لكرة نحو ال�صباك من اأجل 
كاأ�ض  نهائي  اإىل  التاأهل 
مو�صحا  لالأمم،  اإفريقيا 
ب�صدى  يعرف  مل  اأنه 
عند  �صوى  الهدف  ذلك 
يزال  ول  بالفندق  التحاقه 
بعد  حتى  احلدث  ي�صنع 
تاريخه،  على  اأ�صهر  �صتة 
ذكرى  اأجمل  ان  م�صيفا 
عا�صها يف العام 2019 كانت 
كاأ�ض  جم�صم  ت�صلمه  حلظة 
الكاف  رئي�ض  من  اإفريقيا 
ي�صعر  جعلته  اأحمد  اأحمد 
جنحوا  بعدما  كبري  بفخر 
قلوب  الفرحة  اإدخال  يف 

اجلزائريني.

بلومي وماجر رائعان 
وكل جيل ميلك 

ب�شمته

رف�ض حمرز املقارنة التي 
ال�صابقني  بالنجمني  جتمعه 
خل�رص  الوطني  للمنتخب 
بلومي ورابح ماجر من اأجل 
املنتخب  اأ�صطورة  اختيار 
الوطني واملثل الذي يقتدي 
به �صباب اليوم، حيث اأو�صح 
اأنه ل ميكنه ت�صنيف نف�صه 
يتواجد  التي  املكانة  ومنح 
مل  اأنه  وا�صتطرد  عليها، 
كان  التي  الفرتة  يح�رص 
وبلومي  ماجر  الثنائي 
واأنه  خا�صة  خاللها  يلعبان 
من  وهو  جيلهم  غري  من 
للمنتخب  احلديث  اجليل 
قال  لكنه  احلايل،  الوطني 
الذكر  �صالف  الثنائي  اأن 
ما  اأح�صن  بني  ومن  رائعان 

اأجنبت الكرة اجلزائرية.
عي�شة ق.

اأكد اأن �شارة القيادة زادت م�شوؤولياته مع اخل�شر

حمرز: بلما�ضي اأعاد بناء املنتخب من 
ال�ضفر والالعبون �ضغطوا للتعاقد معه

الإعلم الكتالوين ك�شف ا�شرتاط املدرب اجلديد التعاقد مع مدافع قوي

تعاقد البار�ضا مع كيكي يقرب ماندي من 
البالوغرانا

تاأخر يف الإعلن عن هوية املدرب اجلديد والقيام بال�شتقدامات

الغمو�ض يتوا�ضل يف بيت العميد 
والأن�ضار يثورون



عر�ض جديد ُيقرب �إنرت ميالن من �إريك�سن
�إريك�سن جنم  �لتعاقد مع �لدمناركي كري�ستيان  �إنرت ميالن من ح�سم �سفقة  �قرتب نادي 
و�سط توتنهام هوت�سبري �الإجنليزي، خالل فرتة �النتقاالت �ل�ستوية �جلارية، وذكرت �سحيفة 
"الغازيتا ديللو �سبورت"، �أن �إريك�سن قد ين�سم للنري�تزوري يف غ�سون �أيام قليلة، خا�سة 
بعدما تقدم �الإنرت بعر�ض جديد ملحاولة �سم �لالعب يف �أ�رسع وقت ممكن، و�أ�سافت �أن 
�إنرت من �أجل �سم �إريك�سن �أبدى ��ستعد�ده لتقدمي عر�ض بقيمة 10 ماليني يورو باالإ�سافة 
�إىل �ملكافاآت، مو�سحة �أن �لعر�ض مل يتو�فق مع رغبة توتنهام �لذي يطلب 20 مليون يورو، 
ولفتت �ل�سحيفة �أنه من �ملمكن �أن يقرر �إنرت �إدر�ج ماتيا�ض فيت�سينو العب و�سط �لفريق، 
ل �لالعب  ليكون جزء� من �ل�سفقة، و�أ�سارت �أن مو�فقة �إريك�سن موجودة بالفعل بعدما ف�سّ
�إمتام  ي�سهد  �الأ�سبوع �ملقبل قد  �أن  باري�ض �سان جريمان، مو�سحة  �الن�سمام الإنرت على 

�ل�سفقة.

رينا ينتقل لأ�ستون فيال على �سبيل �لإعارة
�أعلن �أ�ستون فيال �الإجنليزي عن تعاقده مع حار�ض �ملرمى �الإ�سباين بيبي رينا على �سبيل 
�حلار�ض  ب�سمه  رينا  ميالن  وعّو�ض  �ملو�سم،  نهاية  حتى  �الإيطايل  ميالن  من  �الإعارة 
�لبو�سني �أ�سمري بيغوفيت�ض من بورمنوث �الإجنليزي معار�ً �أي�سا حتى �ل�سيف �ملقبل، ووقع 
خيار �ملدرب دين �سميث على �ملخ�رسم رينا 37 عاما بهدف تعوي�ض توم هيتون �لذي 
تعر�ض الإ�سابة يف �لركبة �سد برينلي يف �ليوم �الأول من �ل�سنة �جلديدة و�سيغيب عما تبقى 

ب�سبب  فيال  �أ�ستون  يفتقد  كما  �ملو�سم،  من 
�الإ�سابة �أي�سا حار�سه �الآخر جيد �ستري �لذي 
�سارك مع �لفريق يف �ل�سعود من �لدرجة �الأوىل 
�إىل �ملمتازة، وقال �سميث ملوقع �لنادي "لقد 
كبرية يف  لديه خربة  تاأمني حار�ض  جنحنا يف 
كنا نبحث  �ل�سيف  بد�ية  �لدوري �ملمتاز، يف 
عن حار�ض مرمى ذو خربة وجلبنا توم هيتون، 
ول�سوء �حلظ �الإ�سابة �لتي تعر�ض لها �ستبعده 
لي�ض  معايرينا  ينا�سب  وبيبي  �ملو�سم،  لبقية 
فقط ب�سبب جتربته ولكن �أي�سا ب�سبب �سفاته 
�لقيادية". و�سبق لرينا �أن لعب مع ليفربول بني 
2005 و2014، تخللها �إعارته لنابويل �الإيطايل 

ثم  �الأملاين 2015-2014  بايرن ميونيخ  يوقع مع  �أن  "�حلمر"، قبل  �الأخري مع  يف مو�سمه 
نابويل جمدد� 2015-2018 و�سوال �إىل ميالن، وذلك بعد �أن بد�أ م�سو�ره يف �لفرق �لعمرية 
-2002 فياريال  عرين  عن  للدفاع  يرتكه  �أن  قبل   2002-2000 �الأول  �لفريق  ثم  لرب�سلونة 
2005. �أما بالن�سبة لبيغوفيت�ض، فاإن �حلار�ض �لبو�سني �لبالغ 32 عاماً عاد للتو �إىل �لدوري 
�الإجنليزي �ملمتاز بعد �أن �أم�سى �لق�سم �الأول من �ملو�سم معار�ً من بورمنوث �إىل قره باغ 
�الأذربيجاين، وو�فق بيغوفيت�ض �لذي توج بلقب �لدوري �ملمتاز مع ت�سيل�سي مو�سم 2016-
2017 على �لرغم من �أنه مل يخ�ض �سوى مبار�تني فقط، على �نتقاله مليالن بعقد ل�ستة 
�أ�سهر حتى 30 جو�ن وذلك بح�سب ما �أفاد �لنادي �للومباردي يف بيان قال فيه: "بيغوفيت�ض 
�سين�سم �إىل زمالئه �جلدد �لثالثاء"، وقد ي�سارك �حلار�ض كثري �لتنقل مع فريقه �جلديد 
�عتبار� من �ليوم حني يتو�جه �الأخري مع �سبال يف م�سابقة �لكاأ�ض �ملحلية، ال�سيما يف ظل 

�إ�سابة �حلار�ض �الأ�سا�سي جانلويجي دوناروما.

مورينيو ي�سكك يف عودة كاين قبل يورو 2020
�أملح �لربتغايل جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام �الإجنليزي �إىل �أن هد�فه هاري كاين قد ال ي�سل 
�ىل �جلاهزية �لبدنية يف �لوقت �ملنا�سب لقيادة منتخب �إجنلرت� يف نهائيات كاأ�ض �أوروبا 2020 �ل�سيف 
لفخذه  �خللفية  �لع�سلة  �أوتار  �أحد  �إ�سالح متزق يف  �أجل  من  لعملية جر�حية  كاين  و�حتاج  �ملقبل، 
�الأي�رس خالل مبار�ة �لدوري �سد �ساوثمبتون يوم ر�أ�ض �ل�سنة، وتوقع �لفريق عودة كاين �إىل �لتدريب يف 
�أفريل �لقادم دون حتديد موعد دقيق لهذه �لعودة، ويف رده على �سوؤ�ل ب�ساأن و�سع كاين خالل موؤمتره 
�ل�سحايف ع�سية �ملبار�ة �سد ميدلزبره درجة �أوىل يف كاأ�ض �الحتاد �الإجنليزي، ز�د مورينيو من حجم 
�ل�سك باإمكانية تعايف �بن 26 عاما يف �لوقت �ملنا�سب للم�ساركة يف كاأ�ض �أوروبا 2020، باإ�سارته �أن 
هد�ف �سبريز قد ال يعود �إىل �ملالعب قبل �ملو�سم �ملقبل، وقال مورينيو لل�سحافيني: "لي�ض لدينا �أي 
�أخبار ب�ساأن هاري، و�إذ� �ساألتموين كل مرة ناأتي فيها �إىل هنا، فاإن �جلو�ب �سيكون نف�سه"، و�أ�ساف 
ال  �ملقبل  �ملو�سم  ماي، يف  �أو يف  نهايته  �أو يف  �أفريل  ني�سان  منت�سف  �أعرف يف  ال  عودته،  "نتوقع 
�أعرف، لي�ض لدي �أي جديد الأقدمه ب�ساأن هاري".  وكان كاين قد ن�رس تغريدة يف ح�سابه �لر�سمية 
على موقع تويرت، ك�سف فيها �أن عمليته يف عطلة نهاية �الأ�سبوع كانت ناجحة، و�أنه حري�ض على بدء 
منتخب  قائد  تعافى  ولطاملا  بامل�ست�سفى،  فر��سه  يف  وهو  له  ب�سورة  �إياها  مرفقا  �لتعايف  مرحلة 
�إجنلرت� �رسيعا من �إ�سابات عديدة يف �لكاحل كلفته �البتعاد عن �ملالعب يف �ملو��سم �الأخرية، وكان 
كاين �أف�سل هد�ف يف ت�سفيات كاأ�ض �أوروبا 2020 بر�سيد 12 هدفا، وياأمل �أن يكون جاهز� يف �لوقت 

�ملنا�سب للمبار�ة �الأوىل لبالده يف �لبطولة �لقارية �سد كرو�تيا يف 14 جو�ن �ملقبل.

بر�سلونة يقيل فالفريدي ويعني �سيتني بديال
�أعلن بر�سلونة �الإ�سباين ر�سميا عن �إقالة مدربه 
بيتي�ض  ريال  مدرب  وتعيني  فالفريدي  �إرن�ستو 
�ل�سابق كيكي �سيتني لالإ�رس�ف على �لفريق خلفا 
له بعقد ميتد حتى 30 جو�ن 2022، وقال بر�سلونة 
يف بيان �أنه مت "�لتو�سل �ىل �تفاق بني بر�سلونة 
معه  �لعقد  �إنهاء  بخ�سو�ض  فالفريدي  و�إرن�ستو 
بالقول:  �ليه  متوجها  �الأول،  للفريق  كمدرب 
�سعيد�  حظا  �إرن�ستو،  �سيء  كل  على  "�سكر� 
تو�سل  �ىل  ذ�ته  �لوقت  يف  و�أ�سار  للم�ستقبل"، 
نادي بر�سلونة وكيكي �سيتني التفاق للتعاقد معه 
كمدرب للفريق �الأول لكرة �لقدم حتى 30 جو�ن 
2022، وعقد موؤمتر� �سحافيا �أم�ض للتوقيع على 
�ملن�سب  من  فالفريدي  �إقالة  تكن  ومل  �لعقد، 

�لذي ��ستلمه عام 2017 مفاجئة، بل حتدثت و�سائل �الإعالم �ملحلية منذ �ل�سباح عن �لتوجه للتخلي عنه رغم ت�سدر �لفريق 
لرتتيب �لدوري �ملحلي، وتو�سل �لنادي �إىل قر�ره باإقالة �بن 55 عاما �لذي قاد "�لبالوغر�نا" �إىل لقب �لدوري يف �ملو�سمني 
ملعبه  �ساعات يف  �أربع  من  الأكرث  د�م  �إد�رته  �جتماع ملجل�ض  بعد   ،2018 عام  �ملحليني  �ل�سوبر  و�لكاأ�ض  و�لكاأ�ض  �ملا�سيني 
"كامب نو". ومت بعدها �الإعالن عن �الإقالة وتعيني �سيتني بعد �النتهاء من تفا�سيل �لعقد مع �الأخري، على �أن تكون مبار�ته 
�الأوىل كمدرب للنادي �لكاتالوين �سد غرناطة يف "كامب نو"، وترك �سيتني 61 عاما من�سبه يف بيتي�ض �أو�خر �ملو�سم �ملا�سي 
بعد �أن �أ�رسف على �لنادي �الأندل�سي منذ 2017، وكان ��سمه مطروحا ال�ستالم تدريب بر�سلونة يف جانفي 2019، و�سيتني هو 
�آخر مدرب فاز على بر�سلونة يف �لدوري على ملعب "كامب نو" حني تغلب بيتي�ض على �لعمالق �لكاتالوين 4-3 يف 11 نوفمرب 
2018، وحظي فالفريدي بود�عه �الأخري لالعبني باإ�رس�فه �ول �أم�ض على �حل�سة �لتمرينية للفريق �لعائد من م�ساركة خميبة يف 
�لكاأ�ض �ل�سوبر �الإ�سبانية �لتي �أقيمت يف �ل�سعودية ب�سيغتها �لرباعية �جلديدة وتوج بلقبها ريال مدريد. وذكرت و�سائل �الإعالم 
�لتدريبية يف من�ساآت �ملركز  �أ�سبوع كارثي، و�سل فالفريدي قبل ثالث �ساعات من بدء �حل�سة  بعد  �أنه  �الإ�سبانية  �لريا�سية 
�لريا�سي جو�ن غامرب مقر تدريبات �لنادي، و�أ�سافت �أن فالفريدي قاد بعد ذلك �حل�سة �لتدريبية لرب�سلونة، وهي �الأوىل بعد 
ثالثة �أيام ر�حة ُمنحت �إىل �لالعبني عقب �لعودة من �ل�سعودية �ثر خروج �لنادي �لكاتالوين من �لدور ن�سف �لنهائي مل�سابقة 
�لبالغ من �لعمر 55 عاما برئي�ض  �لتمرينية �جتمع �ملدرب  �أتلتيكو مدريد 2-3، وبعد �حل�سة  �أمام  �ل�سوبر بخ�سارته  �لكاأ�ض 
�لنادي جو�سيب ماريا بارتوميو �لذي �نتقل بعد ذلك �ىل ملعب "كامب نو"، حيث �سارك يف �جتماع ملجل�ض �إد�رة �لنادي بح�سور 
م�سوؤولني مثل �ملدير �لتنفيذي �أو�سكار غر�و �مل�سوؤول �لفني خافيري بورد��ض، نائب �لرئي�ض جوردي كاردونر و�ملدير �لريا�سي 
�لفرن�سي �إريك �أبيد�ل، وبح�سب �إذ�عة "كاتالونيا ر�ديو" �أعلم فالفريدي باأن �لنادي �سيناق�ض �رسوط �إقالته مع وكيل �أعماله، 

فيما �أ�سارت �سبكة "�إي �أ�ض بي �أن" �أن �ملدرب جمع �أمتعته من مركز متارين �لفريق.

ت�سايف  م�ستقبل  �لغمو�ض  يكتنف 
لل�سد  �حلايل  �لفني  �ملدير  هرينانديز 
�لقطري بعد تعيني كيكي �سيتني مدرًبا 
�سحيفة  وبح�سب  لرب�سلونة،  جديًد� 
�نتخابات  فاإن  �الإ�سبانية،  "ماركا" 
لها عام 2021 �ستكون  بر�سلونة �ملقرر 
ت�سايف  كانت  �إذ�  ما  لتحديد  �أ�سا�سية 
ال،  �أم  لرب�سلونة  �لفنية  �لقيادة  �سيتوىل 
للغاية  طيبة  بعالقة  ت�سايف  ويرتبط 

�لرئي�سي  �ملر�سح  فونت  فيكتور  مع 
�ملحتمل �أمام جو�سيب ماريا بارتوميو.

�أف�سل  ت�سايف  جتمع  ال  �لنقي�ض  وعلى 
جنح  و�إذ�  بارتوميو،  مع  ممكنة  عالقة 
رئي�ًسا  و��ستمر  �النتخابات  يف  �الأخري 
على  �ل�سعب  من  �سيكون  لرب�سلونة، 
يف  حلمه  حتقيق  بر�سلونة  �أ�سطورة 
على  ت�سايف  وكان  �لقريب،  �مل�ستقبل 
�إرن�ستو فالفريدي،  �أن يحل حمل  و�سك 

من  باالإجماع  عليه  �الختيار  وقع  حيث 
قبل �إد�رة بر�سلونة، لكن �ملدرب �ل�ساب 
�سيتني  كيكي  ووقع  �الأمر،  تاأجيل  ف�سل 
�سيف  حتى  برب�سلونة  يربطه  عقًد� 
�لتفكري يف  �أن  يوؤكد  �لذي  �الأمر   ،2022
تكون  ورمبا  مطروًحا،  يعد  مل  ت�سايف 
بارتوميو،  من  �نتقامية  خطوة  تلك 
بعدما ف�سل مدرب �ل�سد �لقطري عدم 

�لعمل مع �الإد�رة �حلالية.

بارتوميو ينتقم من ت�سايف

لكازيت يعّو�ض كافاين يف �لدوري �لإ�سباين
�ل�ستوية ك�سف تقرير �سحفي �إ�سباين عن �هتمام �أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع �لفرن�سي  �النتقاالت  �سوق  خالل  �آر�سنال،  مهاجم  الكازيت  مبار�ة معظمها فرن�سا مع ماورو �إيكاردي، ولعب كافاين �أ�سا�سيًا 4 مباريات فقط �الإ�سابة وزيادة �ملناف�سة يف �خلط �لهجومي، بعدما تعاقد بطل �حل�سول على فر�سة للعب مع �لبي �أ�ض جي هذ� �ملو�سم ب�سبب �سان جريمان �لفرن�سي، وعانى كافاين �ساحب 32 عاما، من �أجل الكازيت كبديل حال ف�سل �لتعاقد مع �إيدن�سون كافاين مهاجم باري�ض �جلارية، وبح�سب �سحيفة "ماركا" �الإ�سبانية، فاإن �أتلتيكو مدريد و�سع �ألك�ساندر   13 �أهد�ف خالل   5 �سجل  �لفرن�سي،  �لدوري  �ملقبل، يف  �ل�سيف  جريمان  �سان  مع  كافاين  عقد  وينتهي  من كبديل،  بدال  �جلاري،  جانفي  يف  بيعه  على  �لفرن�سي  �لنادي  �آر�سنال، مان�س�سرت يونايتد و�إنرت ميالن.�ل�سماح له بالرحيل جماًنا، وتلقى كافاين عدة عرو�ض موؤخًر� من �أندية ويحر�ض 
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يف جمموعته » ترانيم عا�شق احلمراء«:

ال�ساعر �سمري خلف اهلل يكتب احلنني للزمن الأندل�سي 
والتغني باحلراك اجلزائري ال�سلمي

 �شدر  عن دار الن�شر املثقف باجلزائر جموعة �شعرية مو�شومة ب«ترانيم عا�شق احلمراء«-2019- لل�شاعر املبدع �شمري خلف اهلل.  وياأتي ا�شم ق�شر 
احلمراء امل�شهور بغرناطة مو�شحا للعنوان و من�شجما مع الكثري من الق�شائد ال�شعرية التي احتفت بكل جماليات املكان يف اإ�شبانيا زمن الوجود العربي 

املازيغي الإ�شالمي بها، وهناك الكثري من املو�شوعات التي ت�شتوقف القارئ باأ�شاليب فنية خا�شة بال�شاعر.

بقلم: الدكتور وليد بوعديلة 
كلية الآداب-جامعة �شكيكدة

ال�شعر والأندل�س

الرحيل  اهلل  خلف  ال�شاعر  اختار      
احلا�رضة  والرموز  العنا�رض  من  لكثري 
يف  هذا  وجدنا  الأندل�شي،  املكان  مع 
ال�شعر  من  الأندل�شي«،  »اأنا  ق�شيدته 
احلر، وفيها جند التماهي بني ال�شاعر 
بني  احلوار  لزمن  وعودة  واملكان 
الفنون،  و  ال�شعر  جتليات  الديانات،و 
قادة  و  امللوك  و  الأمراء  وتالحق 

اجليو�ش...
     وحت�رض اأخبار املحبني وحكاياتهم 
يريد  مل  �شاعرنا  وكاأن  الن�ش،  يف 
دون  الهوى  اأندل�شي  بن�ش  يغامر  اأن 
�شكل  من  لكل  �شعرية  مكا�شفة 
با�شبانيا  اجلغرافية  و  والهوية  التاريخ 
امل�شلمة،وختم ق�شيدته:«اأنا لن اأبكي يا 
عائ�شة احلرة/ ملكا م�شاعا كما تبكي 
غدا/  وعائد  اأندل�شي  فاأنا  الن�شاء/ 

لأر�ش الأجداد و الآباء«.)�ش49(
     ويعود لالأندل�ش عندما يتاأمل جمال  
ق�شيدة  اجلزائرية يف  منطقة جرجرة 
:اأمرية من جرجرة«،�شعر حر، فالزمن 
الأندل�شي،  بالزمن  يذكره  اجلزائري 
رائع، هو  م�شهد جميل  فكل  ثمة  ومن 
ذاكرة  اأوراق  لفتح  �شعري  �شفر  وثيقة 
جريحة،نقرا  جليلة  جميلة  اأندل�شية 
عند  توقف  الن�ش  ا�شتهالل  بنية  يف 
للجمال  واإحالة  احلا�رض  اجلمال 
م�شى/  فيما  مبن  الغائب:«تذكريني 
اأحببتها/ ومن كل حنايا فوؤادي ع�شقتها 
/اأمرية اأندل�شية/ كانت كال�شحر ترفل 
يف حدائق الزهراء/ وقرطبة«)�ش94(.

   
    و يوظف املبدع يف هذا الن�ش الكثري 
ع�شتار  مثل  الأ�شطورية  الرموز  من 

و�شيز�شيف، كما يعتمد تكرار الكلمات 
ال�شياع  و  بالأمل  اخلا�شة  الرتاكيب  و 

والذاكرة لري�ّشخ معانيها عند القارئ.
»غرناطة«،�شعر  ق�شيدة  ويف      
عن  الغرناطي  املكان  يزيل  حر، 
ويلهمه  احلزن،  ال�شاعر/الن�ش  فوؤاد 
الأرق  يزيل  كما  اجلميل،  الإبداع 
املكان-غرناطة  ويخاطب  والقلق، 
بكل   ، الن�شان-املراأة  يخاطب  كما 
ال�شحر والبهاء والغنج،لكنها )غرناطة-
لها  الو�شول  وقبل  (بعيدة  املحبوبة 
مالحظة  مع  القيود،  و  العوائق  هناك 
من  اأكرب  كانت  الأفكار  و  امل�شاعر  اأن 
للتعبري  طغيان  فوجنا  الفني،  التعبري 
النرثي املبا�رض....     وهو ملمح مييز 
الن�ش ال�شعري عند �شمري خلف اهلل يف 
للن�شو�ش  ونحن منيل  ن�شو�شه،  بع�ش 
التي تعتمد التكثيف والرتميز ومراوغة 
القارئ يف املبنى و املعنى، لكن يبقى 
ي�شّكل  الذي  ال�شعري  اختياره  هذا 

تفرده عن غريه من ال�شعراء.
ع�شق  ن�ش«ترنيمة  ويف      
لل�شاعر  نقراأ  الأخري«  املور�شيكي 
بالطارف قوله  ابن منطقة بن مهيدي 
فردو�شنا  هي  ال�شعري:«غرناطة/ 
خراب/  بعدها  /ومن  والثانية  الأوىل 

ويباب واأر�ش قاحلة«)�ش124(.
هي  غرناطة  اأن  املتلقي  و�شيجد     
اإل  لي�ش  وغريها  واحل�شارة،  اجلمال 
القا�شية،  وال�شحراء  والتخلف  القبح 
القراآين  بالأ�شلوب  التاأثر  �شيجد  كما 
اآيات  مع  التنا�ش  معجمه)  و  �شوره  و 

�شورة احلاقة(.
التجلي  مو�شوع  يكون  اأن  وميكن     
الندل�شي يف �شعر �شمري خلف اهلل من 
املو�شوعات الأكادميية الهامة،باأق�شام 
ون�شو�شه  الفنون،  و  واللغة   الأدب 
حتتاج  باحثني ونقاد مقتدرين ليعانقوا 
لهذا  الفكرية  و  الفنية  اخل�شو�شيات 

الن�شو�ش،  من  الكثري  فهناك  التجلي، 
دللتها  ويحاور  يقراأها  فمن 
ومالحمها وهويتها من طلبتنا وباحثينا 

يف اجلامعات اجلزائرية؟

ن�شو�س وعوامل من الأفكار..

مو�شوعات  باقي  تق�شيم         ميكن 
املجموعة ال�شعرية اإىل ما يلي:

التي  ال�شعرية  الن�شو�ش  1-جند 
ال�شلمي  ال�شعبي  احلراك  مع  تفاعلت 
ال�شوت والتعبري من  التجربة و  ونقلت 
مطولة  ال�شلمية،فاأبدع  الثورة  ميادين 
ثورة  لأحرار  ب«�شكرا  و�شمها  �شعرية 

البت�شامة«،كما
       وجدنا ق�شيدة مو�شومة ب«هذا 
هو �شعب اجلزائر« ، وهي عن الن�شال 
اجلزائري ال�شلمي)عام 2019 وبعده( يف 
مواجهة ال�شتبداد و الف�شاد،جند فيها 
معاين العزة وال�شهامة والروح الوطنية، 
التفرق  ونبذ  بالوحدة  للتزام  ودعوات 

اجلهوي العرقي.
عن  عمودية،  بطريقة  نقراأ  ومنها      

امل�شريات ال�شعبية:
طالئع من نور جتوب املدائن

كعطر ورود الزنبق املتناثر
الفل�شطينية  للق�شية  ال�شاعر  2-عاد 
ق�شيدة«اإليك  حبه،يف  اأن�شدها  و 
اآمال  عمودي،وفيها  فل�شطني«ن�شعر 

للتحرر و العودة، ومنها:
�شرنجع اأق�شانا عرو�شا بهية

بدير وقّدا�ش لنا تتزّيا
وترفع اآذانا قباب علية

فت�شدو �شماوات وجنم الرثيا
التحررية  للثورة  عاد  كما   -3
و  ال�شتعمار  اجلزائرية،وممار�شات 
ن�شالت ال�شهداء ،مثل ن�ش«هكذا غنى 
جنل اجلزائر«ون�ش«لنا ثورة التحرير«، 
بالبطولت  �شاعر  يتغنى  حيث 

الهمجية  ويك�شف  لل�شهداء  ويدعو 
الفرن�شية...

يف  اهلل  خلف  �شمري  املبدع  �شافر   -4
ق�شائد احلب والهوى،وهو ملمح يتكرر 
ن�شو�شه:حبيتي  املجموعة،مثل  يف 
نغني،اأع�شقك،لأجلك  حينما  اأحبك 

حبي،مهال عليك حبيبي...وغريها.
ملحوظتني:-بع�ش  هنا  ون�شجل       
الرومان�شي  لل�شوت  ترتقي  الن�شو�ش 
بع�ش  مطران-  وخليل  جربان  عند 
الن�شو�ش �شقطت يف التقرير والنرثية.
    نقراأ من ن�ش »مهال عليك حبيبي« 

هذا القطع العمودي:
و اآه ملن يبقى طريدا �رضيدا 

باأر�ش الهوى يرتاد دربا طويال
كليال يعود القلب ي�شعى ذليال

ورّب الورى هل عانق امل�شتحيال؟
براه الذي ما من اإّله �شواه

وما كان �شوت احلب فيك دخيال 
   وترتقي ن�شو�ش احلب عنده اأحيانا 
التوظيف  فيها  جليلة،  قد�شية  لعوامل 
الأعالم  اأ�شماء  وتالحق   ، ال�شويف 
الديني  الرتاث  من  ال�شخ�شيات  و 
و  الفداء  معاين  والأ�شطوري...،مع 

الت�شحية و احللول ...
لنتاأمل هذا املقطع اجلميل من        
اإحدى الق�شائد ذات الأداء املو�شيقي 

التقليدي:
حتن اإليه الروح قبل الب�شائر

ويهفو له �شمعي ومل�ش الأنامل
�شاأنحت من �شعري له ما مياثل
زخارف يف احلمراء اأو برج بابل
ومن في�ش ح�شن اأو جمال يعانق

�شاأكتب ما ين�شي ق�شيد الفطاحل
      وهناك مو�شوعات اأخرى خمتلفة 
املديح  مثل  ال�شاعر،  ن�شو�ش  يف 

النبوي، الن�ش الوجودي الفل�شفي...
يف  متميزة  ال�شاعر  جتربة  اإن         
ال�شياق اجلزائري و العربي، ون�شتغرب 

عدم معرفة الكثري من املخت�شني  يف 
وقد  ال�شم،  بهذا  اجلزائري  الأدب 
يعود هذا لزهده يف الأ�شواء العالمية 
رغم  الر�شمية،  الثقافية  واملنا�شبات 
و  الإجادة  و  تقول اجلودة  ن�شو�شه  اأن 
التمكن من البحور اخللليلة، مع حوارية 
فنية خا�شة مع الرتاث ال�شعري العربي 
امل�شائل  على  وبهي  عميق  وانفتاح   ،
الراهنة يف ال�شيا�شة و الفكر و الدين، 
ثم توظيفها جماليا لقول الن�ش ال�شعري 

املتمرد، ال�شادم ،املتحدي...

يف الأخري

اجلديد  ال�شعري  الديوان  يحتاج        
اهلل  خلف  �شمري  اجلزائر  لل�شاعر 
الفنية  املالمح  لتك�شف  كثرية،  لوقفت 
ال�شعر  بني  ينتقل  وهو  فيه،  الدللية  و 
و  معجمه  يف  التقليدي  العمودي 
وينقل   ، احلر  ال�شعر  ليكتب  مو�شيقاه، 
ديوان  اإنه  واأفكاره،  م�شاعره  للقارئ 

جميل نن�شح بقراءته.
والأ�شتاذ �شمري  فال�شاعر  للتذكري       
�شبق  الطارف،  ولية  من  اهلل  خلف 
لل�شعب والوطن  واأن ن�رض ديوان قوايف 
اأندل�ش  �شنة 2007 وديوان هم�شات يف 
الأ�شواق �شنة2017، بالإ�شافة لدرا�شات 

حول التاريخ والفكر و الهوية.

عن عمر ناهز 89 عاما

�ساحب »الإ�سالم كبديل« و«يوميات اأملاين م�سلم«.. رحيل املفكر مراد هوفمان
والكاتب  الدبلوما�شي  اأم�ش  اأول  تويف   
ويلفريد  مراد  امل�شلم  الأملاين  واملفكر 
بعد  عاما،   89 ناهز  عمر  عن  هوفمان 
حافلة  وحياة  املر�ش،  مع  طويل  �رضاع 
مهمة يف  لكتب  والتاأليف  الفكري  بالعمل 
الفكر الإ�شالمي احلديث، منها »يوميات 

اأملاين م�شلم« و«الإ�شالم كبديل«.
يف  للم�شلمني  املركزي  املجل�ش  ونعى 
م�شت�شارا  عمل  الذي  هوفمان  اأملانيا 
املفكر  اأن  املجل�ش  بيان  واأ�شاف  له، 

الإ�شالمي الأملاين مات بني اأحبائه.
هوفمان  ويلفريد  مراد  الدكتور  وكان 
�شفريا لبالده يف اجلزائر واملغرب، وهو 
يف   1931 عام  كاثوليكية  لعائلة  مولود 
�شمال  يف  كبرية  بلدة  وهي  اأ�شافنبورغ، 
غرب بافاريا، واعتنق الإ�شالم يف �شبتمرب 
ب�شبب  اجلدل  من  عا�شفة  مثريا   1980

مكانته الدبلوما�شية الرفيعة.
عمل هوفمان يف وزارة اخلارجية الأملانية 
من عام 1961 اإىل 1994، وكان متخ�ش�شا 

يف الق�شايا املتعلقة بالدفاع النووي.
يف  للمعلومات  مديرا  عمله  ووا�شل 
منظمة حلف �شمال الأطل�شي يف بروك�شل 

و�شفريا   ،1987 اإىل   1983 من  الفرتة  يف 
 ،1990 اإىل   1987 من  اجلزائر  لدى  لباله 
و�شفريا يف املغرب من 1990 اإىل 1994. 

الثورة التحريرية ت�شببت يف 
اإ�شالمه

التحريرية  الثورة  �شاهده يف   ما  ونتيجة 
ب�شرب  واإعجابه  املباركة   اجلزائرية 
اجلزائريني وا�شتيعابهم ملا جرى، ولولعه 
اعتربه  وملا  الإ�شالمي،  بالفن  كذلك 
تناق�شات يف العقيدة امل�شيحية التي كان 
يعتنقها؛ قرر قراءة القراآن بنف�شه، وقال 
عنه »كل �شيء يف مكانه، منطقي متاما«. 

الإ�شالم كبديل

كبديل«  »الإ�شالم  كتابه  يف  هوفمان  يرد 
العلمانية  الدميقراطية  باأن  الدعاء  على 
وقّدم  احل�شارة،  قمة  هي  والراأ�شمالية 
الذين  »الغربيني  اإىل  كتابه  هوفمان 
امل�شتوى  على  الإ�شالم  فهم  اإىل  ي�شعون 

ال�شخ�شي«.
من  اإعالن  مبثابة  الكتاب  واعترُب 

عن  الأملاين  واملفكر  الدبلوما�شي 
و�شائل  من  لهجوم  عر�شه  مما  اإ�شالمه، 
كان  كونه  والأوروبية  الأملانية  الإعالم 
دبلوما�شيا اأملانيا �شابقا وعمل يف من�شب 

ح�شا�ش يف حلف الناتو. 
واعتنق هوفمان الإ�شالم يوم 25 �شبتمرب 
الإ�شالم  عن  كتابه  يف  وحتدث   ،1980
مقدما روؤيته امل�شتقبلية للدين، وهو يرى 
يف كتابه اأن القرن احلادي والع�رضين هو 

قرن انبعاث الإ�شالم يف اأوروبا.
للقراء  الكتاب  قدم  املوؤلف  اأن  ورغم 
الغربيني، فاإنه مل يتجنب ق�شايا ح�شا�شة 
زوجات  وتعدد  احلدود  اأحكام  مثل 
وم�شائل  وال�شالم  ال�شالة  عليه  الر�شول 
الق�شاء والقدر والربا واملذاهب الأربعة، 
مثل  للجدل  مثرية  موا�شيع  عن  ف�شال 
وق�شايا  والتطرف  والت�شوف  اخلالفة 

املراأة والفن وغريها.
ن�رضه  قبل  كبرية  �شجة  الكتاب  واأثار 
اأملانية  ن�رض  دار  اأن  الإعالن عن  مبجرد 
وتعر�ش  طباعته،  �شتتوىل  معروفة 
وحمالت  ال�شائعات  من  للعديد  هوفمان 
باأن كل  الت�شويه، مبا يف ذلك من مزاعم 

امراأة يف وزارة اخلارجية الأملانية تعمل 
ارتداء  على  �شتجرب  هوفمان  اإدارة  حتت 

احلجاب.
ودون قراءة الكتاب، هاجم بع�ش الكتاب 
اأفكاره  اأن  بزعم  هوفمان  وال�شيا�شيني 
وطلبت  الأملاين،  الد�شتور  مع  تت�شق  ل 
اإفادة  تقدمي  منه  الأملانية  اخلارجية 
الكتاب  �شدر  النهاية  ويف  اآرائه،  حول 
اأثنت  مرموقة  اأملانية  اأكادميية  بتقدمي 
على الكتاب الذي اأثار جدل طويال على 

�شفحات ال�شحف والكتب الأملانية.

يوميات هوفمان

ويف يومياته التي �شدرت ترجمتها العربية 
الأوىل عن مركز الأهرام للرتجمة والن�رض 
للحج  رحلته  هوفمان  يتناول   ،1985 عام 
امل�شلمني  مع  له  حدثت  التي  واملواقف 
يف الغرب والعامل الإ�شالمي، وعرّب عنها 
حدود  ل  الإ�شالم  يف  »الإخّوة  بالقول 

لها«.
تناول  اأن هوفمان  اليوميات  ويالحظ يف 
تناوله  من  اأكرث  واعتقاد  كدين  الإ�شالم 
الأملاين  املفكر  ويرى  امل�شلمني،  واقع 

الذي  الفراغ  ميالأ  اأن  ميكن  الإ�شالم  اأن 
تولد عن ان�رضف الغرب عن الكني�شة اإىل 

الإحلاد.
ويقول يف مقدمة كتابه »ول منا�ش من اأن 
على  بالده  بالإ�شالم،  العهد  حديث  يرى 
يجري حوارا  اأن  عليه  يحتم  �شوء جديد 
مع نف�شه، وهذا يف احلقيقة مو�شوع هذا 

الكتاب«.
يبدي  املدينة،  ل�شحيفة  تناوله  ويف 
عدم  من  ا�شتغرابه  الكتاب  يف  هوفمان 
وامل�شلمني  الغربيني  الدبلوما�شيني  متكن 
على حد �شواء من اإيجاد اأر�شية م�شرتكة 

فيها بينهم على خلفية قانونية.
ويتعر�ش يف الكتاب للجدل الفل�شفي بني 
الأندل�شي،  ر�شد  وابن  الغزايل  حامد  اأبو 
ويتناول  لكتبهما،  ترجمات  قراأ  اأن  بعد 
كذلك مالحظات على درا�شة ابن خلدون 
بفال�شفة  ويقارنه  الإن�شاين  لالجتماع 

غربيني مثل نيت�شه وهيغل ورو�شو.
من  هاربا  املذكرات  يف  هوفمان  ويبدو 
الإ�شالم  يف  وباحثا  غربي  مادي  جمتمع 
ينتقد  وهو  املفقودة،  الروحانية  عن 
مفهوم  مقابل  امل�شيحية  الإله يف  جت�شد 

الألوهية املجّرد والتوحيدي يف الإ�شالم.
وجاء اإ�شالم هوفمان كتتويج لعملية طويلة 
من البحث والتاأمل واملقارنة بني الأديان 
والفل�شفات احلديثة التي در�شها املفكر 
من  بالقانون  املاج�شتري  على  احلا�شل 
جامعة  من  والدكتوراه  هارفارد  جامعة 
فل�شفي  »نهج  كتاب  كذلك  وله  ميونيخ، 
لتناول الإ�شالم« )1983(، و«دور الفل�شفة 

الإ�شالمية« )1985(.
يتناول  مكة«،  اإىل  »رحلة  كتابه  ويف 
بعد  مكة  اإىل  الأوىل  رحلته  هوفمان 
الإ�شالم  لأركان  متطرقا  اإ�شالمه، 
وحقيقة الإميان كما ي�شعر بها، متعر�شا 
لتاأمالته ال�شوفية والفل�شفية التي لزمته 

طوال رحلة احلج.
»املهزومني  امل�شلمني  هوفمان  وينتقد 
�شالح  بديل  الإ�شالم  اأن  معتربا  نف�شيا« 
ع�رض  يف  الكربى  العامل  م�شكالت  حلل 
وقد  الثالثة،  والألفية  احلداثة  بعد  ما 
الغربية  للحداثة  نقده  هوفمان  قدم 
والعداء  امل�شلمني  عن  النمطية  وال�شور 
املفكر  موقع  من  والغرب  ال�رضق  بني 

الأملاين امل�شلم.
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وكالت



خميم النح�تني يف دورته ال�س�بعة من الفكرة اإىل الت�أ�سي�س 

�صحار عا�صمة للنحت على الرخام 
وك�الت

نه�ضة  عمان  �ضلطنة  تعرف 
فقد   ، م�ضبوقة  غري  ثقافية 
م�ضقط  يف  للأوبرا  داًرا  �ضّيدت 
معامل  اأهم  من  تعرب  والتي  
وت�ضت�ضيف   ، العامل  يف  الثقافة 
العامل  فّناين  اأهم  الدار  هذه 
العربي والعامل ، وهذا االهتمام 
تفريعة  �ضوى  لي�س  باملو�ضيقى 
تعرُف  التي  الفنون  بباقي  ر  تُذِكّ
اإىل  وت�ضعى  مهّمة  ا�ضتفاقة 
الثقافة  لها يف عامل  قدٍم  تثبيت 
و   . االإمكانات  كل  املفتوح على 
قد عرفت الفرتة االأخرية زخًما 
جليٍل  يوؤ�ض�س  ُمرتًما  اأدبّيا 
تراكمات  يعك�ُس  رّبَا  جديد 
حيُث   ، بعيد  زمٍن  منذ  االأفكار 
احتفلت جملة » نزوى« ال�ضهرية 
اإنارة  يف  فّعاٌل  دوٌر  لها  والتي 
بعددها  احلديث  العربي  الفكر 
الروائية  لت  وحت�ضّ  . املائة 
على  احلارثي  جوخة  الُعمانية 
عن  العاملية  بوكر  املان  جائزة 
ترجمة روايتها » �ضيدات القمر« 
، هذا ، وجدير بالذكر اأي�ضا اأن 

من  بنخبة  ت�ضُعّ  �ضللة  مدينة 
الثقافية  ال�ضاحة  يرُثُون  الُكتاب 
باإ�ضداراتهم الق�ض�ضية والروائية 
الذي  االأدبي  ناديهم  طريق  عن 
 « التون�ضي  الكاتب  عليه  ي�رشف 
ن�رش �ضامي  » و القا�ضة العمانية 
» اإ�رشاق النهدي« وهذا التلقح 
يعطي  عربي  العربي  الثقايف 
على   بظلله  يرمي  و  ثماره 

الفكر االن�ضاين كافة .
جوهر  وهذا  ت�ضكيلّيا  اأما 
مدينة  اإىل  وبعودتنَا  املو�ضوع، 
حار فاإنها ت�ضتعّد  الأكرب حدٍث  �ضُ
فّني يف تاريخها املعا�رش ، حيث 
على  �ضنوات  �ضت  منذ  داأبت 
للّنحاتني  �ضخم  خمّيِم  احت�ضان 
اأ�ضقاع  �ضتى  من  املحرتفني 
املخّيم  فكرة  وبداأت   . العامل 
حيث قّرر جمموعة من النحاتني 
العمانيني ال�ضباب ان�ضاء موؤ�ض�ضة 
 « وهي  الت�ضكيلية  بالفنون  تُعنى 
فن �ضحار »  . وهو اخت�ضا�ضهم 
ّقّرروا  ثمة  ومن   ، االأكادميي 
فعلوة   . الّنحاتني  خمّيم  بعث 
اأ�ضباٍب ثقافية كثرية  على جتّمع 
الثقايف  لت�ضتقيم فكرة امل�رشوع 

دافًعا  كانت  طبيعية  اأ�ضبابا  فاإن 
ورفاقُه   « اجلابري  لعلي   «
 . للّنحت  دولّيا  ليوؤ�ض�ضوا خمّيًما 
كون  يف  جتتمُع  االأ�ضباب  وهذا 
وغنّي  ثري  مكاٌن  �ضحار  جبال 
بالّرخام باأنواعه واأ�ضكالِه . ومن 
منطقة  على  راأيُهم  ا�ضتقر  هنا 
اجلبال  بني   « اجلزي  وادي   «
للتخييم  مكاًنا  ليكوَن  الرخامّية 

والنحت املبا�رش على الّرخام .
مل  متتالية  دوراٍت  �ضّت  ومنُذ 
مطلًقا  الّنحاتني  خميم  ينقطع 
وهذا يرتجُم مدى ر�ضوخ الفكرة 
وامل�رشوع يف اأذهان �ضباب » فن 
�ضحار » وعلى مدى هذه الفرتة 
ا�ضت�ضافة  على  املخّيم  داأب 
نحاتني عامليني كبارا من اأوروبا 
)فيكتور  بينهم  نذكر من  والعامل 
األيك�س  و  بيلرو�ضيا  من  كوباك 
�ضتيفانو  و  فرن�ضا  من  البيجوف 
ماريا  واأنا  ايطاليا  من  �ضابيتا 
الطاهر  واجلزائري  رومانيا  من 
من  عمر  بن  و�ضالح  هدهود 
من  مريغني  وخالد  تون�س 
ال�ضودان و يو�ضف الرواحي واأنور 
�ضونيا واآخرين كرث من ال�ضلطنة 
وخارجها ( وقام املخيم بعر�س 
 ، دورة  كل  عقَب  للعموم  اأعماِله 
الّتظاهرة  من  جعل  ما  وهذا 
مدينة  مميزات  من  واحدة 

�ضحار التاريخية .
الّنحِتي  املخّيم  اأ�ضغال  وتنطلُق 
يف ن�ضخته ال�ضابعة بداية من يوم 
23 جانفي  2020 بذات منطقة 
�ضحار  جبال  من  اجلزي  وادي 
 ، اأيام  ع�رشة  ملدة  وي�ضتمّر 
ت�ضتخدُم خللها املعدات الثقيلة 

الرخام  القتلع  واملتو�ضطة 
الّنحات  طلب  ح�ضب  مبا�رشة 
و  للمنحوتة  خُمططِه  وح�ضب 
كرب حجمها  ،و  واأبعادها  �ضكلها 
الدورة  هذه  �ضيوف  �ضيكون 
)خو�ضيه  النحاتني  يف  ممثلني 
و  ا�ضبانيا  من  ميلن  كاركو�س 
من  كومنديدور  اأجويرو  اأو�ضكار 
بلجيكا  من  فانديل  وجورج  كوبا 
وماريو تابيا من ايطاليا ومرز 
دوداتكو  اأولينا  تون�س  من  اللوز 
اأخرى  اأ�ضماء  وعدة  كرواتيا  من 
اأحمد  ونذكر  العربي  العامل  من 
من  الرواحي  ويو�ضف  ال�ضبيبي 
�ضلطنة عمان  ( . و بالتزامن مع 
العمل امليداين والّنحت املبا�رش 
ينظُم  موقعِه  يف  الرخام  على 
يف  للفّن  نقدّية  ندوة  املخّيم 
يوؤثثها  النحاتني  بخيم  علقته 
ترتجُم  والتي  الّنقاد  من  نخبة 
وهكذا   ، عدة  لغات  اىل  بعدها 

مع  العملي  اجلانُب  يرتافق 
فكرة  لتاأ�ضي�س  الّنظري  اجلانب 

متكاملة للفّن .
لتعليم  ور�ضاٍت  املخّيم  يقدُم  و 
لل�ضباب  النحتي  العمل  تقنيات 
اأيامه  مدى  على  واليافعني 
بزيارات  مرفوًقا   الع�رشة 
بال�ضاأن  معنيني  و  اأداء  لعّدة 
خمّيُم  يقوُم  �ضوَف  و   ، الثقايف 

النحاتني باختتام اأ�ضغالِه يوم  2 

املنحوتات  بعر�س  فيفري2020 

عزف  و�ضط  عامة  �ضاحة  يف 

من  وحيث  البيانو  على  مبا�رش 

�ضوؤون  وزيرة  تكون  اأن  املقرر 

الفنون حا�رشة  باخل�ضو�س .
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حتتّل مدينة �سح�ر مك�نة ت�ريخية مرموقة يف الت�ريخ العربي القدمي ، فعالوة على موقعه� اجلغرايف اله�م وانفت�حه� على بحر العرب مم� خّول له� 
اأن تكوَن حمطة جت�رية تربط بني �سّفتي املحيط ، فقد ك�نت ع��سمة ل�سلطنة عم�ن قبل م�سقط ، ول�سح�ر ت�ريخ اأدبَي زاخر فقد ك�ن له� �سوق لل�سعر 

يوازي �سوق عك�ظ يف ذلك الوقت .

»اأ�رشار  رواية  اأخرياً  �ضدرت 
جلا�ضم  الت�رشيح«  قاعة  فتاة 
ممد عبود، عن »الدار العربية 

للعلوم نا�رشون«.
كتب  كما  الرواية،  وتركز 
�ضخ�ضية  »حالة  النا�رش 
واالإيهام  نف�ضية،   - ا�ضتيهامية 
الروح  )عودة  احلدث  بواقعية 
اإىل احلياة(، لذلك جند الكاتب 
وبلورتها،  جتليتها  يف  يجاهد 
بلورة جتمع بني الواقع واحللم، 
الداخلي،  واحلوار  الهلو�ضة 

الوعي واللوعي«.
ب�ضيغ  ن�ضياً  الواقعة  وتتحقق 
على  جتري  باطنية  تعبريية 
وهو  الرواية،  بطل  ل�ضان 
يُكلَّف  الطب،  كلية  يف  طالب 

الدرا�ضي بهمة  �ضمن منهجه 
ت�رشيح جثة فتاة جمهولة، ُكتب 

على يدها ا�ضمها )عتاب(.
مل  وجهها  عن  ك�ضف  اأن  ومنذ 
حيث  كانت،  كما  حياته  تعد 
ليلة،  كل  تطارده  الفتاة  بداأت 
اأن يعرف ماذا تريد منه،  دون 
اأن  له  املتكرر  ظهورها  فكاد 
يو�ضله اإىل حد اجلنون، فاأ�ضبح 
يتعر�س  ما  هل  نف�ضه  ي�ضاأل 
ب�رشية،  هلو�ضات  جمرد  له 
املوهوم،  خلياله  واإ�ضقاطات 
واقع؟  واأمر  حقيقة  اأنه  اأم 
تبدد  اإجابة  يح�ضل على  ولكي 
بطل  يبداأ  باحلقيقة،  الوهم 
اأ�رشار  عن  البحث  يف  الرواية 
فتاة قاعة الت�رشيح، يف �ضل�ضلة 

تفاجئ  التي  املغامرات  من 
وتده�س وحتب�س االأنفا�س.

ومن اأجواء الرواية نقراأ: »يقول 
يبحث  دائماً  )االإن�ضان  فولتري: 
من  اأجنب  الأنه  االأوهام  عن 
خلل  احلقائق(،  يواجه  اأن 
على  �ضارفت  التي  حياتي 
يف  وخا�ضة  عاماً،  الع�رشين 
ان�ضحبت  االأخرية،  ال�ضنوات 
من املجتمع، واأخذت اأت�رشف 
حويل  من  مع  كبرية  ب�ضلبية 
االأقرب  عائلتي  غريب،  ب�ضكل 
يل كانت تعاين ما يعاين غريها 
من العوائل التي ت�ضكل الن�ضبة 
االأكرب من املجتمع، حتت ظل 
ال�ضعب،  االقت�ضادي  الظرف 
املجتمعية  املنظومة  وانهيار 

ب�ضدة  بالتداعي  اأخذت  التي 
حتت  كان  الكل  وب�رشعة، 
االنزواء  ف�ضلت  واأنا  ال�ضغط، 
وتركيز  بعيد،  من  واملراقبة 
على  واهتمامي  طاقتي  كل 

باآخر  اأو  ب�ضكل  كنت  درا�ضتي، 
اأن  بكل جهدي  واأحاول  اأنانياً، 

اأجتنب احلقائق والواقع...
عتاب  بق�ضية  مت�ضكي  اأيكون 
من  االأمام  اإىل  هروبي  هو 

ميكن  هل  احلقائق؟  مواجهة 
للأوهام اأن تكون بهذه الدرجة 
لتحاكي  وال�ضفاء  النقاء  من 

الواقع وتتفوق عليه؟!«.
وك�الت 

عن »الدار العربية للعلوم ن��سرون«

»اأ�صرار فتاة قاعة الت�صريح« جلا�صم حممد عبود.. اإ�صدار جديد
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حتت �سعار » ال�سينما جتمعنا« 

10اأفالم تزين الطبعة الثانية ملهرجان وهران 
الوطني للفيلم اجلامعي

افتتحت اأم�س فعاليات الطبعة الثانية من مهرجان وهران الوطني للفيلم اجلامعي حتت �سعار » ال�سينما جتمعنا«  على م�ستوى قاعة املحا�سرات بجامعة 
وهران للعلوم والتكنولوجيا »اي�سطو« حممد بو�سياف بفيلم »L’amertume« للمخرج مراد خان يف افتتاح هذا املهرجان الذي ي�ستمر اإىل غاية 16 جانفي 

2020 ،و ي�سارك يف تنظيمه نادي  Art’usto    ولقد عرف هذا العر�س ال�سينمائي ح�سور نخبة من الفنانني اجلزائريني املعروفني كالفنانة القديرة  ف�سيلة 
ح�سماوي واملخرج القدير نور الدين بن عمر وبطل م�سل�سل » اأولد احلالل« عبد القادر جريو والنجمة ال�سابة مرمي عميار والفنان املتاألق زهر الدين جواد.

حكيم مالك 

تكرمي »ثالثي بال حدود« 
حزمي، م�سطفى وحميد

ال�سياق فلقد مت تكرمي   ويف ذات 
حممد    « حدود  بال  »ثالثي 
وعبد  هيمون  م�سطفى   ، حزمي 
احلميد �سنني  من طرف حمافظة 
املهرجان   التي يرتاأ�سها  ال�ساب 
هذا  اأن  كما   ، ندير  قرايدي 
التكرمي  جاء  نتيجة للعطاء الفني 
الغزير واالحرتايف  لهوؤالء الفنانني  
الب�سمة  زرعوا  الذين  املبدعني 
يف  اجلزائرية   االأ�رس  وجوه  على 
بوا�سطة  ال�سوداء  الع�رسية  اأيام 
التي  الفكاهية   ال�سل�سة  هذه 
منقطع  وجناحا  اإعجابا  لقيت  
النظري  حيث اأنها �ستبقى  خالدة 
اجلزائرية  الفنية  الذاكرة  يف 
لت�ساف لباقي االأعمال التلفزيونية 
وال�سينمائية وامل�رسحية التي اأبدع 
الفن  جنوم  اأدوارها   جت�سيد  يف 
واملفت�ش   ، روي�سد  اجلزائري من 
وعثمان   ، وبوبقرة   ، الطاهر 

الفنانني  من  وغريهم  عريوات  
اإبداعات  االآخرين  فلقد حظيت  
اجلزائرية   الفنية   املدار�ش  هذه 
باالعرتاف على امل�ستوى الوطني 

والعربي وحتى العاملي.

رئي�س نادي Art’ustoحممد 
الأمني طحرور »للو�سط«: 
هدفنا خلق ملتقى لنجوم 

ال�سينما اجلزائرية

   Art’usto نادي  رئي�ش  اأكد  كما 
يف  طحرور  االأمني  حممد  الفنان 
»الو�سط  ليومية  خا�ش    ت�رسيح 
ال�سينمائي   احلدث   هذا  اأن   ،«
اجلامعة  لربط  ي�سعى  اجلامعي   
بالفن ال�سابع  ، كما اأنه يهدف اإىل 
والطالب  ال�سباب  خمتلف  جمع 
كل  يف  املبدعني  ال�سينمائيني 
هذا  م�ساهمة  مع  الوطن   ربوع 
ت�سجيع  يف  ال�سينمائي  العر�ش 
واإبراز املواهب عرب ملتقى لنجوم 
يعد  الذي  اجلزائرية   ال�سينما 

و�سيلة للتن�سيق بني االأجيال .

 الأفالم ال�سينمائية جتتمع يف 
الباهية وهران 

يف  امل�ساركة   االأفالم  وتتناف�ش  
للفيلم  الوطني  وهران  مهرجان 
وهي   جوائز    3 على  اجلامعي 
جائزة اأح�سن فيلم متكامل وجائزة 
اأح�سن  وجائزة  �سيناريو  اأح�سن 
 10 االأفالم  هذه  ووتتمثل   اإخراج 
يف   فيلم«  هو�ش »للمخرج ح�سام 
جيجل،  والية  من  عبا�سي  الدين 
والمكان�ش«  كاين   « لفيلم  اإ�سافة 
الدفلى،  عني  من  اهلل  عبد  لقادة 
وفيلم  » جمرم احلب » لنب مو�سى 
بجاد من اجلزائر العا�سمة وفيلم  
من   « يحررنا   مل  ت�سويركم    «
 Bad »والية وهران ، اإ�سافة لفيلم
من  القادم  مداح  Shoes«الأكلي 
 ABSENCE والية باتنة و فيلم 
والية  من  قديدح  اإدري�ش  للمخرج 
�سطيف ، وي�سارك يف هذه الطبعة 
الثانية من هذا املهرجان املخرج 
الباهية  �سمري بن علة  ابن مدينة 
وي�سارك    ، اأمل«  بفيلم«  وهران 
الطاهر �سوقي من  بوكاف حممد 

 SUN  »عنابة بفيلم يحمل عنوان
»  ومن والية غليزان ي�سارك رريب 
 «  SAM  « اهلل حممد ر�سا بفيلم 
فيلم«  يدخل  غرداية  والية  ومن   ،
بن  للمخرج    « وهمي   حاجز_ 

عومر حمزة املناف�سة الر�سمية .
مراد خان وجمال حممدي يف   

جلنة حتكيم املهرجان 

مهرجان  حتكيم  جلنة  وتتكون 

اجلامعي   للفيلم  الوطني  وهران 
يف  معروفة  جزائرية  اأ�سماء   من 
امل�ستويني  على  ال�سينما  عامل 
يف  واملتمثلة  والعربي  الوطني 
 ، خان   مراد  واملخرج  املمثل 
واملخرج  والناقد  وال�سيناري�ست 
ال�سينمائي جمال حممدي واملمثلة 
والناقد  يو�سف   مليكة  القديرة 
 ، بوخمو�سة  اإليا�ش  ال�سينمائي 
جلنة  اأع�ساء  متكن  فلقد  وعليه 

انتقاء االأفالم يف مهرجان وهران 
املوؤلفة  اجلامعي  للفيلم  الوطني 
�سمري  وال�سيناري�ست   املمثل  من 
نكاع  ر�سيد  واملخرج  زموري 
واملخرج  داودي  �سفيان  واملمثل 
حممد جبلي من اختيار 10 اأفالم 
الر�سمية  املناف�سة  يف  لت�سارك 
وهران  ملهرجان  الثانية  للطبعة 
بعدما  اجلامعي  للفيلم  الوطني 
تر�سح  لهذا املهرجان 50 فيلما.  

اأعلن حممد اإبراهيم الق�سري مدير 
االأمني  الثقافية،  ال�سوؤون  اإدارة 
لالإبداع  ال�سارقة  جلائزة  العام 
العربي )االإ�سدار االأول(، الفائزين 
يف الدورة الثالثة والع�رسين، والبالغ 
احلقول  يف  فائزاً   19 عددهم 
والق�سة،  ال�سعر،  ال�ستة:  االأدبية 
والرواية، وامل�رسح، واأدب الطفل، 
اهلل  عبد  �سعادة  بح�سور  والنقد، 
يف  الثقافة  دائرة  رئي�ش  العوي�ش، 
مغربية  اإعالم  وو�سائل  ال�سارقة، 

وحملية.
واأكد الق�سري اإىل اأن اجلائزة، بناًء 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  على 
بن حممد  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
القا�سمي، ع�سو املجل�ش االأعلى، 
حاكم ال�سارقة، �ستحتفي بالفائزين 
يف  الرباط  املغربية  العا�سمة  يف 
منت�سف اأبريل املقبل، يف انعطافة 
حيث  م�سريتها،  يف  مهمة  جديدة 
اأعم  الفائدة  تكون  اأن  �سموه  اأراد 
و�سط  تكرميهم  يتم  واأن  واأ�سمل، 
واملهتمني  واملثقفني  املبدعني 
العربية،  االإبداعية  ال�ساحات  يف 
الإدامة احلراك االإبداعي والثقايف 

يف عموم الوطن العربي.
�سحايف  موؤمتر  خالل  ذلك،  جاء 
عقد يف قاعة املوؤمترات يف دائرة 
الثقافة، �سباح االثنني، وقال االأمني 
�َسِهَدْت  لَقْد   ”: فيه  للجائزة  العام 

الَْعَرِبِيّ  بَْداِع  ِلاْلإِ اِرَقِة  ال�َسّ َجاِئَزةُ 
تَوجيَهاِت  بَْعَد  َل(  االأَوّ َداَر  )االإ�سْ
كتُور  الُدّ يُْخ  ال�َسّ ُمو  ال�ُسّ اِحِب  �سَ
، ُع�سُو  د الَقا�ِسِمِيّ َمّ �ُسلَْطان بن حُمَ
ُحاِكُم  اِد،  َ ِلالحِتّ االأْعلَى  امَلْجِل�ش 
انِعَطاَفًة   ، َعاَمنْيِ َقبَْل  اِرَقِة  ال�َسّ
ِة  امُلْمتََدّ َم�ِسرَيِتَها  يِف  َجِديَدًة 
َعاماً،  يَن  َوِع�رْسِ اثْننَْيِ  َمَدى  َعلَى 
َحاكُم  ُمو  ال�ُسّ اِحُب  �سَ َه  َوَجّ ِحينَما 
اجَلائزِة  َفَعاِلياِت  ِبنَْقِل  اِرَقِة،  ال�َسّ
ِلتَْو�ِسيِع  اِرقة،  ال�َسّ اإَماَرِة  َخارَج 
اإِىَل  ِبَها  ِبالَْفاِئِزيَن  االْحِتَفاِء  َداِئرِة 
َوَقْد  اأُْخَرى،  َعَرِبيٍَّة  َم  َوَعَوا�سِ ُمُدٍن 
الَْعَرِبيَِّة  ِم�رْسَ  ُجْمُهوِريَُّة  َكانْت 
اجَلاِئَزَة  ُن  يَْحتَ�سِ َعَرِبٍيّ  بَلٍَد  َلّ  اأََوّ
الَعاَم  يَن  َوالِْع�رْسِ الثَّاِنيَِّة  َدْوَرِتَها  يِف 

ي”. امَلا�سِ
وتابع :” من م�رَس، تذهُب اجلائزةُ 
دورتها  يف  املغربيِة  اململكِة  اإىل 
ني�ساَن  يف  والع�رسيَن  الثالثِة 
َداأبَْت عليه منُذ  لتوؤكَد ما  املقبْل، 
وِت�ْسِعمائٍة  األٍف  عاَم  انطالقتها 
وثمانيٍة َوِت�سعنَي يف دورِتها االأوىل، 
اجلوائز  ِمّ  اأَهّ من  واحدًة  بو�سفها 
بَاْب امُلبِدعني،  الَِّتّي تَْدَعُم ِفئََة ال�َسّ
اًل َعِن اعتباِرَها رائدة اآنذاك،  َف�سْ
كونَها اجلائزة الوحيدة التي تَاأُخُذ 
على عاتقها اإ�سدار امُلوؤَلَّف االأوَل 

ِللْكاتب يف حقولها املتنوعة”.
واأ�سار حممد الق�سري اإىل اأن اإعالن 

َدائرِة الثَّقافِة َعِن ا�ْسِتقباِل املغرِب 
َحِفٍيّ ُعِقَد  ِللَْجاِئَزِة ِخاَلَل ُموؤمَتٍَر �سَ
يِف  اأَ�ْسَهَم  َقْد  �َساِبقاً؛  بَاط  الِرّ يِف 
اَعَفِة اأَْعَداِد املتقدمني لها من  ُم�سَ
اململكة املغربية، حيث ا�ستقبلت 
اأدبياً  عماًل  واأربعنَي  �ِستاً  اجلائزة 
اأَنّ  ذكَر  َدْد  ال�سَّ هذا  ويف  متنوعاً. 
يف  مهٌم  دوٌر  املغرِبّي  بَاِب  “لل�َسّ
هذه اجلائرة، وقد نَاَل العديد من 

اجلوائز يف حقولها ال�ستة”.
ال�سوؤون  اإدارة  مدير  واأ�ساف 
الثقافية :”لقد �سارك يف اجلائزة 
وثمانني  اأربعمائة  انطالقها  منذ 
منهم  فاز  املغرب،  من  م�ساركاً 
كما قّدمت  ُمبِدعاً.  وثاَلِثنَي  �َسبْعاً 
اأربعمائة  حوايل  االأدبية  احة  ِلل�َسّ
ٍل عربية عدة يف  فائٍز وفائزة من ُدَوّ
دوراتها  مدار  على  ال�سّتة  حقولها 
وزَوّدْت  والع�رسين،  الواحدة 
من  باأربعمائة  العربية  املكتبة 
جماالتها،  يف  املتنوعة  العناوين 
امل�ساركني  اأعداد  بلغت  حني  يف 
ثَماِنيََّة  املا�سية،  ال�سنوات  ِطواَل 
كما  م�سارك،  وَخْم�َسِمائِة  اآالٍف 
تُقام ور�سٌة علميٌة اإبداعيٌة تُناِق�ُش 
َعليها  ُف  َويُ�رْسِ الفائزَة،  البحوَث 
الَّذي  االأمُر  ُمتخ�س�سون،  اأ�ساِتَذةٌ 
اأثرى -ِبال �سك- الفعَل الثََّقايِفَّ يف 

.” الوطِن الَعَرِبِيّ
اأَنّ عدد امل�ساركات يف  اإىل  واأبرَز 

الثالثة  دورتها  يف  اجلائزة  حماور 
والع�رسين، بلغت ثالثمائة وت�سعني 
م�ساركة من جميع الدول العربية، 
للناطقني  االأجنبية  الدول  وبع�ش 

باللغة العربية.
وهناأ االأمني العام للجائزة الفائزين 
يف الدورة الثالثة والع�رسين، قائاًل 
األفني  عام  نتائج  على  بناًء   ”:
االإعالن  يُ�ْسِعُدنا  ع�رس،  وت�سعة 
الدورة  يف  الفائزين  اأ�سماء  عن 
الثالثة والع�رسين، ونتقدم بالتهاين 
ال�سباب،  املبدعني  من  للفائزين 
االألق  من  املزيد  لهم  متمنني 

والعطاء”.
وك�سف الق�سري اأ�سماء الـ19 فائزاً، 
جمال  يف  الفائزون  اأوالً:  وهم: 
حممد  يو�سف  االأول:  ال�سعر، 
عابد مو�سى من )جمهورية م�رس 
)�سيوف  جمموعته  عن  العربية( 
بوثران  حممد  الثاين:  الظل(/ 
عن  اجلزائرية(  )اجلمهورية  من 
واأكرث  واحد،  كفن   ( جمموعته 
االأمني  حممد  الثالث:  قرب(.  من 
املغربية(  )اململكة  من  النواري 

عن جمموعته )بحر لعامٍل �سيق(.
الق�سة  جمال  يف  الفائزون  ثانياً: 
عمار  علي  االأول:  الق�سرية/ 
العربية  )اجلمهورية  من  حممد 
)�ست  جمموعته  عن  ال�سورية(، 
عبدالرب  الثاين:  جديلة(.  ع�رسة 

املغربية  )اململكة  من  ال�سولدي 
ظل(.  بال  )رجل  جمموعته  عن   )
م�سطفى  ال�سيد  عمرو  الثالث: 
م�رس  )جمهورية  من  بدوي 
)املوتى  جمموعته  عن  العربية(، 

يحبون رائحة الربتقال(.
الرواية  جمال  يف  الفائزون  ثالثاً: 
حفني  جميل  مي  االأول:   /
م�رس  )جمهورية  من  عبداملالك 
)مواقيت  روايتها  عن  العربية( 
علي  اإد  اأ�سماء  الثاين:  البكاء(. 
املغربية(  )اململكة  من  اأوبيهي 
الثالث  )اأن�ساف(.  روايتها  عن 
معن�رسي  اأمينة  بني  منا�سفًة: 
عن  اجلزائرية(  )اجلمهورية  من 
علي  وعلياء  )جوانوفيل(  روايتها 
اأبو العال البنهاوي من ) جمهورية 
م�رس العربية ( عن روايتها )اأغاين 

القاهرة _ بغداد(.
جمال  يف  الفائزون  رابعاً: 
امل�رسح/ االأول: جهاد عبدالوهاب 
)جمهورية  من  عبدالرحمن 
م�رسحيتها  عن  العربية(  م�رس 
يون�ش  الثاين:  عر�سان(.  )العر�ش 
املغربية(  )اململكة  من  ال�رسقي 
الهجاالت(.  )حي  م�رسحيته  عن 
الثالث: اآمال الرامي من )اململكة 
)اأجدل  م�رسحيتها  املغربية(عن 
�سعري  بني  طفلتي  �سفرية 

االأ�سود(.

االأول  الطفل/  اأدب  خام�ساً: 
عبدالوهاب  عبده  حممد   :
عن  اليمنية(  )اجلمهورية  من 
الغناء(.  )اأرجوحة  جمموعته 
من  عمي�ش  حممود  اأحمد  الثاين: 
ال�سورية( عن  العربية  )اجلمهورية 
�سغري(.  اإين  )يقولون  جمموعته 
الثالث: م�سعب يو�سف بريوتية من 
ال�سورية( عن  العربية  )اجلمهورية 

جمموعته )اأر�سُم اأحالماً(.
�ساد�ساً: الفائزون يف جمال النقد/ 
عطية  ع�سام  اأحمد  رنده  االأول: 
العربية( عن  من )جمهورية م�رس 
درا�ستها )من “كان ياما كان” اإىل 
ا�ست�رسافية  درا�سة  كوم”  “دوت 
على  الرقمية  الق�س�ش  لتاأثريات 
 : الثاين  العرب(.  اأطفالنا  هوية 
من  �سديق  حممد  نبيه  منت�رس 
عن  العربية(  م�رس  )جمهورية 
الرقمي/  الطفل  )اأدب  درا�سته 
التفاعلي بني �سلطة الرابط وتاأثري 
�سعود  معي�ش  الثالث:  الو�سيط(. 
)اململكة  من  احلارثي،  �سعيد 
درا�سته  عن  ال�سعودية(  العربية 
)نحو اأدب تفاعلي للطفل “التقنية 
“بني  اجلديدة  والفنيات  الرقمية 
“دورا  م�سل�سل  والتطبيق  النظرية 

اأمنوذجاً”(.
وكالة اأنباء ال�سعر 

يف دورتها الثالثة والع�سرين 

اإعالن اأ�شماء الفائزين يف جائزة ال�شارقة لالإبداع العربي
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درا�صة جديدة.... زيت 

ال�صمك ال يحمي القلب
بحث جديد يفاجئ اجلميع يلغي االعتقادات ال�سابقة حول 

التاأثريات االإيجابية على القلب التي حتملها حبوب زيت 
ال�سمك والتي ت�ستخدم من قبل املاليني، ويجب اأن توؤخذ 

نتيجة هذا البحث على حممل اجلد.
وجدت الدرا�سة اأن مكمالت زيت ال�سمك الغذائية الغنية 

باالأوميغا 3 التي يتناولها املاليني من النا�س يف جميع اأنحاء 
العامل للحفاظ على �سحة القلب والدماغ:

لن ت�ساعد على العي�س لفرتة اأطول.
قد تخف�س م�ستويات الكولي�سرتول الوقائي.

حتدث »فرق �سئيل« اأو »ال فرق« يف حاالت الوفاة املبكرة.
مل يكن لدى التقرير اأدلة كافية للنظر يف ما اإذا كانت االأ�سماك 

الزيتية نف�سها مفيدة، لكن دهون اأوميغا 3 التي حتتوي عليها 
والتي توؤخذ كمكمل غذائي مثل زيت كبد �سمك القد مل تكن 

لها فوائد.
يبدو اأن االأوميغا 3 التي تكون من م�سدر نباتي والتي توجد يف 
زيوت البذور واملك�رسات مثل بذور اللفت اأو اجلوز لها فوائد 

طفيفة للغاية يف حاالت عدم انتظام �رسبات القلب.
يف حني اأن هذه الدهون �ساعدت يف تقليل بع�س الدهون يف 
الدم اإال اأنه مت اإلغاء فوائد تخفي�س الدهون الثالثية ال�سارة 

من خالل خف�سها للربوتني الدهني العايل الكثافة النافع 
.)HDL(

يجب اأن توؤخذ النتائج على حممل اجلد ب�سبب وجود ق�سايا 
مماثلة مع الفيتامينات، حيث كان لتناول املكمالت الغذائية 

ب�سكل زائد ملحاكاة تاأثري النظام الغذائي �سحي اآثار �سارة يف 
ال�سحة.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية 
 اأعرا�ص ا�صطراب نق�ص

 االنتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�سلت درا�سة جديدة اإىل اأن املراهقني الذين ي�ستخدمون 

اأجهزتهم عدة مرات يف اليوم كانوا اأكرث عر�سة لالإ�سابة 
با�سطراب نق�س االنتباه/ فرط الن�ساط )ADHD( خالل 

العامني املقبلني.
ال تثبت النتائج اأن و�سائل االإعالم الرقمية هي امل�سوؤولة 

عن ذلك فهناك العديد من العوامل االأخرى التي قد توؤثر 
على احتمالية اإبالغ املراهقني عن اأعرا�س ا�سطراب نق�س 

االنتباه/ فرط الن�ساط، مثل:
دخل االأ�رسة ما اإذا كان االأطفال يعانون من اأعرا�س االكتئاب

التدخني
ا�ستخدام املخدرات �رسب الكحول

مل يكن من ال�سهل قيا�س مدى تاأثري الوالدين على اأطفالهم، قد 
يكون بع�س املراهقني الذين مل ي�ستخدموا هواتفهم با�ستمرار 
لديهم قواعد �سارمة يف املنزل اأو اأن االأباء ي�سجعون اأطفالهم 

على القيام بن�ساط اإيجابي يعزز منوهم العقلي.
تختلف تكنولوجيا الهاتف املحمول عن التلفاز اأو اأي الو�سائل 
الرقمية االأخرى ب�سبب اإمكانية التوا�سل امل�ستمر وامل�ساركة 

امل�ستمرة على مدار اليوم.
قد يواجه االأطفال م�ساكل يف ال�سرب اأو التعامل مع التاأخري 

ب�سبب اعتيادهم على التحفيز امل�ستمر. باالإ�سافة اإىل ذلك اأنه 
عادة عندما ت�ستخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذا قد يعاين 

البع�س عندما يحني الوقت للرتكيز على �سيء واحد فقط.
ا�ستملت الدرا�سة على ما يقرب من 2600 طالب يف املدار�س 
الثانوية مل يكونوا م�سخ�سني با�سطراب نق�س االنتباه/ فرط 
الن�ساط يف البداية، واأكمل الطالب ا�ستبيانات كل �ستة اأ�سهر 
ملدة عامني ت�ساأل عن اأي اأعرا�س ا�سطراب نق�س االنتباه/ 

فرط الن�ساط.
وجدت الدرا�سة اأنه لكل ن�ساط رقمي اإ�سايف ميار�سه الطفل 
يف كل يوم، اإن احتماالت االإ�سابة باأعرا�س ا�سطراب نق�س 

االنتباه/ فرط الن�ساط ترتفع بن�سبة %10.
مل يحاول الباحثون ت�سخي�س ا�سطراب فرط احلركة ونق�س 
االنتباه ب�سكل ر�سمي؛ بل قد �ساألوا فقط عن االأعرا�س. من 
املحتمل اأن بع�س م�سكالت االأطفال تعك�س م�سكالت اأخرى 

غري ا�سطراب نق�س االنتباه/ فرط الن�ساط، مثل احلرمان من 
النوم لوقت طويل جًدا ب�سبب االن�سغال باجلهاز.

كرثة التعرق... اإىل ماذا ت�صري ؟
يعمل  كونه  طبيعي،  اأمر  التعرق 
اجل�سم.  حرارة  درجة  تنظيم  على 
يتعرق  التي  الطرق  تختلف  لكن، 
واحدة منها  وت�سي كل  بها اجل�سم، 
بحالة �سحية معينة، تعّريف اإليها يف 

االآتي:
كل ما من �ساأنه اأن يوؤثر على نظام 
ج�سمك االإجنابي �سواء كان احلمل 
اأو الدخول يف مرحلة انقطاع الطمث 
من  اأكرث  تتعرقني  يجعلك  �سوف 
�سديدة  بب�ساطة  وال�سبب  املعتاد. 
هو اأن التغيري الهرموين يحفز عمل 
املوجود  للج�سم  احلراري  النظام 
يعتقد  ويجعله  الب�رسي،  الدماغ  يف 
حرارة  درجة  اأن  خاطىء  ب�سكل 
يدفع  ما  مرتفعة،  اأ�سبحت  اجل�سم 
اإىل اإنتاج املزيد من العرق من اأجل 

خف�س درجة حرارة اجل�سم.
اأنت ت�سعرين بالتوتر واالإجهاد

من  اأقوى  العرق  رائحة  كانت  اإذا 
اإذا  ما  نف�سك  ا�ساأيل  املعتاد، 
يف  ال�سديد  بالتوتر  ت�سعرين  كنت 
يفرزه  الذي  فالعرق  اللحظة.  تلك 
ال�سديد  ال�سعور باحلر  اجل�سم عند 
العرقية  الغدد  بوا�سطة  تفريغه  يتم 
اجل�سم(  يف  عدداً  )واالأكرث  الفارزة 
املاء  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  وتتكون 
وامللح. ولكن، عندما ن�سعر بالتوتر 
تفريغه  يتم  العرق  فاإَنّ  واالإجهاد 
املوجودة  العرقية  الغدد  بوا�سطة 
يحتوي  العرق  وهذا  االإبطني.  يف 
والتي  وبروتينات  دهنية  مواد  على 
البكترييا  مع  اختالطها  ي�سبب 
بانبعاث  اجللد  حتت  املوجودة 

روائح اجل�سم.

اأنت على و�صك الإ�صابة 
ب�صربة حر

اإذا كان الف�سل �سيفاً، واأثناء �سريك 
وتالحظني  ال�سم�س،  اأ�سعة  حتت 
اإىل  فوراً  انتقلي  تعرقني،  ال  اأنك 
مكان ظليل بعيداً عن اأ�سعة ال�سم�س 
منع�ساً  �رساباً  وا�رسبي  املبا�رسة 
تو�سكني  الأنك  كافيني(  دون  )ولكن 
اإن عدم  ب�رسبة حر.  االإ�سابة  على 
القدرة على التعرق ي�سبب يف العادة 
اجل�سم،  حرارة  تنظيم  يف  م�سكلة 
ما مينع ج�سمك من اأن يربد ب�سكل 

طبيعي.
عدم  اأن  اإىل  االنتباه  ينبغي  ولكن، 
�سببه  يكون  التعرق قد  القدرة على 
ا وراثًيا اأو رمبا ب�سبب تعاطي  مر�سً
جلدًيا  التهاًبا  اأو  االأدوية  من  نوع 

)ت�سلب اجللد(.

اأنت تعانني من نق�ص 
ال�صكر يف الدم

م�ستوى  يكون  اأن  يجب  العادة،  يف 
 70 بني  الدم يف ج�سمك  ال�سكر يف 
و 100 ملغم / دي�سيلرت عند قيا�سه 
اإذا  ولكن،  الوجبات.  وقت  خارج 
اأقل  اإىل  امل�ستوى  هذا  انخف�س 
اأو  اإما ب�سبب ال�سكري  من 70 ملغم 
الأنك تقومني بن�ساط ج�سدي بوترية 
�سديدة، ف�سوف ت�سعرين باآثار ذلك 
واأحد  التعرق.  بزيادة  وخ�سو�ساً 
هو  الدم  يف  ال�سكر  نق�س  اأعرا�س 
بالربد،  وال�سعور  املفرط  التعرق 
ورطوبة اجللد وخ�سو�ساً يف موؤخرة 
لرفع  �رسيعاً  �سيئاً  تناويل  العنق. 

م�ستوى ال�سكر يف الدم.

خلل يف وظيفة الغدة الدرقية

حاالت  يف  كثرياً  تعرقني  كنت  اإذا 
غري اعتيادية مثاًل اأن تكوين جال�سة 
عن  وبعيداً  باردة  غرفة  يف  بهدوء 
حالة  من  تعانني  فرمبا  توتر  اأي 
االأع�ساب  التعرق حيث تكون  فرط 
التي تطلق عمل الغدد العرقية كما 
امل�ستمر«  »العمل  و�سع  يف  اأنها  لو 
عملها.  »اإطفاء«  على  قادرة  وغري 
لدى  الغالب  االأمر يف  ويحدث هذا 
وال�سباب  واملراهقني  االأطفال 
بهذه  تاريخ  عائالتهم  لدى  الذين 
احلالة دون معرفة ال�سبب احلقيقي 
وراء ذلك. ولكن، يف بع�س االأحيان، 
االآثار  التعرق  فرط  �سبب  يكون 
مثل  اأخرى  مر�سية  حلالة  اجلانبية 
اأو  النقر�س  اأو  باركن�سون  مر�س 
فاإذا  الدرقية.  الغدة  ن�ساط  فرط 
دقائق  خم�س  بعد  بالتعرق  بداأت 
طبيبك  من  اطلبي  اال�ستحمام،  من 

اإجراء فح�س الغدة الدرقية.

ملاذا حتتوي كب�صوالت الدواء على لونني خمتلفني؟ 
تعترب الكب�سوالت واحدة من اأقدم طرق تقدمي الدواء؛ والتي 

يرجع تاريخها اإىل ع�رس الفراعنة والذين ذاع �سيتهم يف جمال 
الطب وال�سيدلة؛ لكن هل ت�ساءلت يوماً ملاذا حتتوي كب�سوالت 

الدواء على جزاأين خمتلفي اللون ؟
حتتفظ كب�سوالت الدواء �سواء كانت جيالتينية �سلبة اأو هالمية 
ذات اجلزاأين؛ بامل�سحوق الدوائي بداخلها؛ وعند بلع الكب�سولة 

تقوم ُع�سارات املعدة باإذابة اجلزء اخلارجي من الكب�سولة؛ 
ليمتزج البودرة الدوائية يف اأمعاء املري�س ليتم امت�سا�سها فيما  

وتتكون الكب�سولة من جزاأين خمتلفني يف احلجم ؛ فهناك جزء 
اأعر�س من االآخر والذي يحتوي بداخله على امل�سحوق الدوائي، 

اأما اجلزء االآخر فما هو اإال غطاء فارغ يغلق على اجلزء االآخر، 
وخالل عملية ت�سنيع الكب�سولة؛ يتم و�سع اجلزء الكبري على 

قاعدة ليتم ملئه باملادة الدوائية، ويتم تغطيته فيما بعد باجلزء 
االأ�سغر.

وتعمل �رسكات الدواء على التفرقة بني اجلزاأين عن طريق �سبغ 
كل منهما بلون لت�سهيل عملية االإنتاج وزيادة كفاءة االإنتاج.

باالإ�سافة اإىل اأن هذه العملية تعمل على ترغيب واإقناع االأطفال 
بتناول الدواء وخا�سة اإذا كانت األوان الكب�سوالت متيل اإىل االألوان 

الزاهية .

فائدة غري متوقعة ال�صتخدام �صودا اخلبز
يف  الطبية  الكلية  من  علماء  اكت�سف 
يقلل  اخلبز  �سودا  تناول  اأن  جورجيا 
اأمرا�س  التهابات  من  كبرية  بدرجة 

املناعة الذاتية.
 »MedicalXpress« موقع  ويفيد 
حتفز  ال�سودا  اأن  بينوا  الباحثني  باأن 
اإفراز كمية كبرية من حم�س املعدة 
وي�ساعد  الطعام.  له�سم  ال�رسوري 
البكترييا  قتل  على  احلم�س  هذا 
على  العبء  ويقل�س  املر�سية 
تعزيز  يف  ي�ساهم  الذي  الطحال 
وبينت  امليكروبات.  �سد  املناعة 
التي  الفئران  اأن  االختبارات  نتائج 

انخف�س  ال�سودا  حملول  اأعطيت 
التي  املناعية  اخلاليا  عدد  لديها 
تزيد  كما  االلتهابات.  فعل  رد  تثري 
امل�سادة  اخلاليا  عدد  من  ال�سودا 
ا�ستعادة  يف  و�ساعدت  لاللتهابات، 
التي  الفئران  عند  الكلى  وظيفة 
كانت تعاين من مر�س مزمن، وتقلل 
القلب  باأمرا�س  االإ�سابة  خطر  من 
العظام.  وه�سا�سة  الدموية  واالأوعية 
الذاتية  املناعة  اأمرا�س  وت�سمل 
املناعي،  اجلهاز  يف  ا�سطرابات 
ملفاوية  وخاليا  اأج�سام  اإنتاج  ت�سبب 

م�سادة الأن�سجة اجل�سم ال�سليمة.
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من  العليم  ال�سميع  باهلل  اأعوذ 
ال�سيطان الرجيم �سورة الفاحتة: 
ْمُد  ِحيِم * اْلَ ْحَمِن الَرّ ِ الَرّ ِب�ْسِم اهلَلّ
ِحيِم  ْحَمِن الَرّ نَي * الَرّ ِ َرِبّ الَْعاَلِ هلِلَّ
يِن * اإِيَّاَك نَْعبُُد  * َماِلِك يَْوِم الِدّ
َاَط  َواإِيَّاَك نَ�ْستَِعنُي * اْهِدنَا ال�ِصّ
الَِّذيَن  �ِصَاَط   * اْلُ�ْستَِقيَم 
اْلَْغ�ُسوِب  َغْيِ  َعلَيِْهْم  اأَنَْعْمَت 
اِلنَّي الفاحتة: 1 -  َعلَيِْهْم َوَل ال�سَّ
7. من �سورة البقرة:  امل * َذِلَك 
الِْكتَاُب َل َريَْب ِفيِه ُهًدى ِللُْمتَِّقنَي 
* الَِّذيَن يُوؤِْمنُوَن ِبالَْغيِْب َويُِقيُموَن 
ا َرَزْقنَاُهْم يُنِْفُقوَن *  َلَة َوِمَّ ال�سَّ
اإِلَيَْك  اأُنِْزَل  ا  ِبَ يُوؤِْمنُوَن  َوالَِّذيَن 
َوِباْلآِخَرِة  َقبِْلَك  ِمْن  اأُنِْزَل  َوَما 
ُهًدى  َعلَى  اأُولَِئَك   * يُوِقنُوَن  ُهْم 
اْلُْفِلُحوَن  ُهُم  َواأُولَِئَك  َرِبِّهْم  ِمْن 

]البقرة: 1 - 5
اَرُهْم  اأَبْ�سَ يَْخَطُف  الَْبُْق  يََكاُد 
َواإَِذا  ِفيِه  َم�َسْوا  لَُهْم  اَء  اأَ�سَ ُكلََّما 
 ُ اهلَلّ �َساَء  َولَْو  َقاُموا  َعلَيِْهْم  اأَْظلََم 
اإَِنّ  اِرِهْم  َواأَبْ�سَ ِب�َسْمِعِهْم  لََذَهَب 
َ َعلَى ُكِلّ �َسْيٍء َقِديٌر ]البقرة:  اهلَلّ

.]20
َعلَى  يَاِطنُي  ال�َسّ تَتْلُو  َما  َواتَّبَُعوا 
�ُسلَيَْماُن  َكَفَر  َوَما  �ُسلَيَْماَن  ُملِْك 
يَُعِلُّموَن  َكَفُروا  يَاِطنَي  ال�َسّ َولَِكَنّ 
َعلَى  اأُنِْزَل  َوَما  ْحَر  ال�ِسّ النَّا�َس 
َوَماُروَت  َهاُروَت  ِببَاِبَل  اْلَلََكنْيِ 
َحتَّى  اأََحٍد  ِمْن  يَُعِلَّماِن  َوَما 
تَْكُفْر  َفَل  ِفتْنٌَة  نَْحُن  َا  اإَِنّ يَُقوَل 
ُقوَن  يَُفِرّ َما  ِمنُْهَما  َفيَتََعلَُّموَن 
ُهْم  َوَما  َوَزْوِجِه  اْلَْرِء  بنَْيَ  ِبِه 
 ِ َلّ ِباإِْذِن اهلَلّ يَن ِبِه ِمْن اأََحٍد اإِ اِرّ ِب�سَ
ُهْم َوَل يَنَْفُعُهْم  َويَتََعلَُّموَن َما يَ�ُصُّ
لَُه  َما  ا�ْسَتَاهُ  َلَِن  َعِلُموا  َولََقْد 
َولَِبئْ�َس  َخَلٍق  ِمْن  اْلآِخَرِة  ِف 
َكانُوا  لَْو  اأَنُْف�َسُهْم  ِبِه  �َصَْوا  َما 
يََوُدّ  َما   .102 ]البقرة:  يَْعلَُموَن 
الِْكتَاِب  اأَْهِل  ِمْن  َكَفُروا  الَِّذيَن 
َعلَيُْكْم  َل  يُنََزّ اأَْن  ِكنَي  اْلُ�ْصِ َوَل 
يَْختَ�ُسّ   ُ َواهلَلّ َرِبُّكْم  ِمْن  َخْيٍ  ِمْن 
ِل  ُ ُذو الَْف�سْ ِبَرْحَمِتِه َمْن يَ�َساءُ َواهلَلّ

الَْعِظيِم ]البقرة: 105[.
لَْو  الِْكتَاِب  اأَْهِل  ِمْن  َكِثٌي  َوَدّ 
اًرا  ُكَفّ اإِمَياِنُكْم  بَْعِد  ِمْن  ونَُكْم  يَُرُدّ

ِمْن  اأَنُْف�ِسِهْم  ِعنِْد  ِمْن  َح�َسًدا 
َفاْعُفوا  ُقّ  اْلَ لَُهُم   َ تَبنََيّ َما  بَْعِد 
ِباأَْمِرِه   ُ اهلَلّ يَاأِْتَي  َحتَّى  َفُحوا  َوا�سْ
َقِديٌر  �َسْيٍء  ُكِلّ  َعلَى   َ اهلَلّ اإَِنّ 
اآَمنُوا  َفاإِْن   .]109 ]البقرة: 
اْهتََدْوا  َفَقِد  ِبِه  اآَمنْتُْم  َما  ثِْل  ِبِ
�ِسَقاٍق  ِف  ُهْم  َا  َنّ َفاإِ تََولَّْوا  َواإِْن 
ِميُع  ال�َسّ َوُهَو   ُ اهلَلّ َف�َسيَْكِفيَكُهُم 
اأَْح�َسُن  َوَمْن   ِ اهلَلّ بَْغَة  �سِ  * الَْعِليُم 
َعاِبُدوَن  لَُه  َونَْحُن  بَْغًة  �سِ  ِ اهلَلّ ِمَن 

]البقرة: 137، 138[.
ُهَو  َلّ  اإِ اإِلََه  َل  َواِحٌد  اإِلٌَه  َواإِلَُهُكْم 
َخلِْق  ِف  اإَِنّ   * ِحيُم  الَرّ ْحَمُن  الَرّ
َواْخِتَلِف  ْر�ِس  َواْلأَ َماَواِت  ال�َسّ
ِري  اللَّيِْل َوالنََّهاِر َوالُْفلِْك الَِّتي َتْ
َوَما  النَّا�َس  يَنَْفُع  ا  ِبَ الْبَْحِر  ِف 
َماٍء  ِمْن  َماِء  ال�َسّ ِمَن   ُ اهلَلّ اأَنَْزَل 
ْر�َس بَْعَد َمْوِتَها َوبََثّ  َفاأَْحيَا ِبِه اْلأَ
يَاِح  يِف الِرّ ِفيَها ِمْن ُكِلّ َدابٍَّة َوتَ�ْصِ
َماِء  ال�َسّ بنَْيَ  ِر  اْلُ�َسَخّ َحاِب  َوال�َسّ
يَْعِقلُوَن  ِلَقْوٍم  َلآيَاٍت  َواْلأَْر�ِس 

]البقرة: 163 - 164[. 

�لرقية �ل�سرعية من �لقر�آن �لكرمي

مرتبة �ل�سدق
 مرتبة ال�سّديقني تَلي مرتبة النبّوة ف 

الإ�سلم، ويدّل هذا على اأهمّية ال�سدق 
ف حياتنا الّدينّية والدنيوّية، فهو يُبلّغنا 

 َ اأعلى الّدرجات، قال تعاىل: )َوَمن يُِطِع اهلَلّ
ُ َعلَيِْهم  نَْعَم اهلَلّ وَلِٰئَك َمَع الَِّذيَن اأَ �ُسوَل َفاأُ َوالَرّ
نَي   اِلِ َهَداِء َوال�سَّ يِقنَي َوال�ُسّ ِدّ ّ َن النَِّبِيّنَي َوال�سِ ِمّ

َوَح�ُسَن اأُوَلِٰئَك َرِفيًقا(. وقد و�سف اهلل 
دق ف الآية الكرمية: )ومن  تعاىل نف�َسه بال�سّ

اأ�سدق من اهلل قيل(، كما و�سف ر�سولَه 
الكرمي اأي�ساً ف الآية الكرمية: )َوالَِّذي َجاَء 

ولَِئَك ُهُم اْلُتَُّقوَن(،  َق ِبِه اأُ َدّ ْدِق َو�سَ ِبال�سِّ
دق اإذاً مرتبة علّية ي�سلُها ال�سلم  مرتبُة ال�سّ

حني يرتقي بكّل تفا�سيل حياته ب�سدق تاّم ف 
الأقوال، والأفعال، والّنوايا.

 �أبناء �لر�سول �سلى
 �هلل عليه و�سلم 

الأبناء الذكور القا�سم، وهو ابنه البكر، والذي 
يكون ر�سول اهلل به، اإذ يقال له اأبا القا�سم، 

وهو ابنه من ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل 
عنها. عبد اهلل، ويلقب بالطيب، والطاهر، 

وهو اأخو القا�سم من ال�سيدة خديجة اأي�ساً. 
اإبراهيم، وهو اأ�سغر اأبناء ر�سول اهلل من 

مارية القبطية. بنات ر�سول اهلل: رقية. اأم 
كلثوم. فاطمة، اللقبة بالزهراء، وهي اأحّب 

البنات اإىل ر�سول اهلل. ملحظة: جميع البنات 
ولدتهّن ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل عنها، اإذ اإّن 

ن�ساء ر�سول اهلل الأخريات مل ينجنب، ويذكر 
اأّن كافة اأبنائه وبناته ماتوا خلل حياته، 

با�ستثناء فاطمة، والتي توفيت بعده ب�ستة 
اأ�سهر. 

زوجات �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم
اهلل  �سلى  الر�سول  زوجات 
عليه و�سلم يبلغ عدد زوجات 
زوجة  ع�ص  اثنت  اهلل  ر�سول 
واأ�سماوؤهن  عنهن،  اهلل  ر�سي 
خويلد  بنت  خديجة  كالآتي: 

�سودة بنت زمعة. عائ�سة بنت 
التيمية.  ال�سديق  بكر  اأبي 
حف�سة بنت عمر بن اخلطاب 
خزمية  بنت  زينب  العدوية. 
وا�سمها  �سلمة  اأم  الهللية. 

هند بنت اأبي اأمية بن الغية 
بنت  زينب  الخزومية. 
جح�س الأ�سدية. جويرية بنت 
ريحانة  اخلزاعية.  الارث 
بنت زيد بن عمرو القرظية. 

اأبي  بنت  رملة  حبيبة  اأم 
بنت  �سفية  الأموية.  �سفيان 
الن�سيية.  اأخطب  بن  حيي 
ميمونة بنت الارث بن حزن 

الهللية.

ك�سوة �لكعبة 
كثي من ال�سلمني من يعتقد اأّن ك�سوة الكعبة 

ال�سوداء هي �سّنة من ال�سنن، وهذا غي �سحيح. 
ف بداية عهد الإ�سلم كان الر�سول »حمّمد �سّل 

اهلل عليه و�سلّم« اأّول من ك�سا الكعبة ال�ّصفة، 
وقد ك�ساها بالثياب اليمانّية، وهي ثياب خمططة 

بي�ساء وحمراء. بعد ذلك ك�ساها الّجاج 
بالديباج، والاأمون ك�ساها بالديباج الأحمر 

والديباج الأبي�س اأحياناً اأخرى. لو اطلعنا اأكرث 
على كتب التاريخ والتي تدر�س تاريخ الكعبة 
ال�صفة، لنجد اأّنها مل تك�سى طوال الوقت 

باللون الأ�سود فقط، بل ك�سيت باأكرث من لون. 
ومن هنا يت�سح لنا اأّن �سواد غطاء الكعبة لي�س 

اأمراً م�سنوناً اأو اأمراً اإلهياً، بل على العك�س فقد 
عرف اأّن �سوادها ما هو اإل عرف وعادة اإ�سلمية 

فقط. اأّما ف اأّيامنا هذه فاإّن الملكة العربّية 
ال�سعودّية هي ال�سوؤولة عن ك�سوة الكعبة، وقد 

اُ لياكة غطاء الكعبة، وهي  اأن�ساأت م�سنعاً خا�سّ
تنتجه باأف�سل الوا�سفات واأجملها من حيث 

التطريز واخلطوط وا�ستخدام الذهب ف ذلك. 
ولذلك فاإّن الملكة حاليّا هي ال�سوؤولة عن 

تقرير لون الك�سوة ل اأكرث.

من ماذ� تتكّون �لكعبة
 تتكّون الكعبة من باب الكعبة، واليزاب، واللتزم، 

وال�ساذروان، واأركانها الأربعة )اليماين، والعراقي، 
وال�سامي، وال�صقي(، والجر الأ�سود، ومقام 

اإبراهيم، وحجر اإ�سماعيل. اأّما الكعبة فلها اأ�سماء 
ار.  َوّ خمتلفة اأخرى، مثل بّكة، والبنية، وقاد�س، والُدّ

وقد ذكرت ف موا�سع كثية ف القراآن الكرمي، يقول 
يَِّتي ِبَواٍد َغْيِ ِذي  تعاىل: »َربَّنَا اإِيِنّ اأَ�ْسَكنُْت ِمْن ُذِرّ

َلَة َفاْجَعْل  ِم َربَّنَا ِليُِقيُموا ال�سَّ َزْرٍع ِعنَْد بَيِْتَك اْلَُحَرّ
اأَْفِئَدًة ِمَن النَّا�ِس تَْهِوي اإِلَيِْهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت 

لََعلَُّهْم يَ�ْسُكُروَن« )�سورة اإبراهيم: 37( . متتاز الكعبة 
ال�ّصفة لدى الناظر اإليها برهبة وهيبة وخ�سوع 

عظيم، وهي مك�سوة بغطاء اأ�سود اللون، كما وتغّطى 
بغطاء اأبي�س اللون ف فتة الج. 

غ�ض �لب�سر 
عما ف اأيدي النا�س غ�س الب�ص ل يقت�سي فقط بالنظر 

لل�سهوات، لكن هناك نوعاً اآخر نهانا اهلل تعاىل عنه اأن ننظر اإليه 
وهو ما متع اهلل به غيه، حيث يتمتع �سخ�س بال كثي وتارة 
رابحة هنا يجب غ�س الب�ص عما ما ميلكه هذا ال�سخ�س لأن 

الأرزاق بيد اهلل تعاىل، وذلك عندما ينظر لغيه يتولد عند 
ال�صة والقد ويتاأمل من حاله وي�سبح لديه قلق وا�سح عندما 
يقارن حاله بحال غيه، وف حالة النظر با من اهلل عليه غيه 
من الأولد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يكون كل ذريته من 

الذكور بينما هو ذريته من البنات هذه ال�ساألة تولد القد اأي�ساً، 
واأي�ساً عند النظر لزوجات الآخرين يقارن بني جمال زوجته 
وجمال زوجات الآخرين، فاإن كان ن�سبة جمال زوجته قليل 

مقارنة مع جمال الآخريات يتولد ف نف�سه كراهية لزوجته ويبداأ 
بتوجيه لها كلم �سقيم ويقارنها ف كلمه مع غيها من الن�ساء 

الأخريات لذلك اأمرنا اهلل تعاىل غ�س الب�ص تنبا لتلك ال�ساكل.

 �أحفاد �لر�سول
 �سلى �هلل عليه و�سلم

 يعرف الفيد على اأّنه ابن الولد، اأما ابن البنت فيعرف با�سم 
ال�سبط، وفيما يتعلّق بر�سول اهلل عليه اأف�سل ال�سلة وال�سلم 

فلم يكن له اأي اأحفاٍد من اأبنائه الذكور، وذلك ب�سبب موتهم وهم 
�سغار ال�سّن، اإل اأّن له ثمانية اأ�سباٍط من بناته، وهم خم�سة ذكور، 
واأ�سماوؤهم هي: علي: وهو ابن زينب ر�سي اهلل عنها من زوجها 
العا�س بن عبد �سم�س، وي�سار اإىل اأّنه توف �سغياً ف ال�سّن. 

اأمامة: هي اأخت علي، والتي حملها عليه ال�سلم اأثناء �سلته. 
ال�سن، وال�سني، وحم�سن: هم اأبناء فاطمة من زوجها علي بن 
اأبي طالب ر�سي اهلل عنهما. اأم كلثوم، وزينب: هن بنات فاطمة 
وعلي بن اأبي طالب. عبد اهلل: هو ابن رقية من خليفة ال�سلمني 
عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه. ملحظة: تزّوج عثمان بن عفان 

اأم كلثوم ابنة ر�سول اهلل عليه ال�سلم بعد وفاة اختها رقية، اإل اأّنها 
توفيت دون اأن تنجب.
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النقال  :0661.41.25.76  

�شكارليت جوهان�شون يف الأو�شكار 
للمرة الأوىل برت�شيحني   

لنيل جائزة  �شكارليت جوهان�شون  تاريخها ترت�شح  االأوىل يف  للمرة 
ومل  غلوب  غولدن  جائزة  لنيل  مرات   4 تر�شحت  بعدما  اأو�شكار، 
ر�شحت  اإذ  لها  بالن�شبة   2020 �شنة  تبدو  لكن  قبل،  من  حت�شدها 
الـ 92 جلائزتني خالل احلفل  الدورة  االأو�شكار يف  يف �شباق جوائز 

.abc »املرتقب يف 9 فيفري املقبل عرب �شبكة »اي بي �شي
فر�شة  ح�شد  يف  جوهان�شون،  �شكاريت  العاملية  املمثلة  وجنحت 
اأف�شل  جلائزة  تر�شيحها  خالل  من  العام  هذا  باالأو�شكار  للفوز 
)حكاية   Marriage Story فيلم  يف  دورها  عن  رئي�شية  ممثلة 
 Jojo Rabbit زواج(، وجائزة اأف�شل ممثلة م�شاعدة عن دورها يف

)االأرنب جوجو(
وتناف�ش جوهان�شون، على جائزة اأف�شل ممثلة رئي�شية عن دورها يف 
االأربعة: رينيه  Marriage Story«، مع هوؤالء  فيلم »ق�شة زواج- 
زليغر - عن فيلم )جودي( Judy. ت�شارليز ثريون - عن فيلم )قنبلة( 
 Little )شري�شا رونان - عن فيلم )ن�شاء �شغريات� .Bombshell

Harriet )شينثيا اإرفيو - عن فيلم )هاريت� .Women
اأما يف قائمة اأف�شل ممثلة م�شاعدة، فرت�شحت جوهان�شون عن فيلم 
اأخرى مع  وتواجه مناف�شة قوية   ،»Jojo Rabbit رابيت-  »جوجو 
 .Marriage Story )كل من: لورا ديرن - عن فيلم )حكاية زواج
مارغو روبي - عن فيلم )قنبلة( Bombshell. فلورن�ش بف - عن 
جول(  )ريت�شارد  فيلم  عن   - بايت�ش  كاثي  �شغريات(.  )ن�شاء  فيلم 
من  زيلويجر  رينيه  االأمريكية  املمثلة  وتعترب   .Richard Jewell
اإذ ح�شدت رينيه جائزة  ل�شكارليت جوهان�شون،  اأقوى املتناف�شات 
النقاد الأف�شل ممثل بدور رئي�شي عن فيلم »Judy«، خالل  اختيار 
�شانتا  مبدينة  هاجنر  باركر  م�رشح  على  اأم�ش  اأقيم  الذي  احلفل 
ممثلة  اأف�شل  عن  اأو�شكار  جائزة  حازت  كما  االأمريكية،  مونيكا 
ديرن  لورا  متناف�شتها  اأن  كما   .2003 عام  بارد«  »جبل  م�شاعدة يف 
اعتادت على ح�شد اجلوائز، واآخرها اجلائزة التي ح�شلت عليها يف 
حفل النقاد لالأفالم يف ن�شخته الـ25 عن اأف�شل ممثلة م�شاعدة عن 
دورها يف فيلم »Marriage Story«. وتتناف�ش حالياً مع �شكارليت 

جوهان�شون على جائزة اأف�شل ممثلة م�شاعدة.

بلقي�س تطرح اأغنيتها اجلديدة »يا قلبي«
بلقي�ش  الفّنانة  طرحت 
بعنوان  جديدة  اأغنية 
طريقة  على  قلبي«  »يا 
املتحركة.  الر�شوم 
االأغنية من كلمات رامي 
علي  واأحلان  الهادي، 
تراث  وتوزيع  �شامل، 
�شوت  هند�شة  منري، 
وما�شرتينغ �شامر �شامل. 
االآخر،  اجلانب  على 
بلقي�ش  الفّنانة  طرحت 

باللهجة  وقّدمتها  ت�شوف«  »تعاىل  بعنوان  جديدة  اأغنية  موؤخراً 
املغربية، وهي من كلمات ال�شاعر �شمري املجاري، واأحلان مروان 
عبديوي،  الرفيع  عبد  واإخراج  علي،  حممد  ر�شيد  وتوزيع  اأ�شيل، 

وحتت اإ�رشاف ومتابعة ع�شام حمي�ش.

مرمي اأوزريل بطلة حرمي ال�شلطان 
اأف�شل ممثلة لعام 2019

اأفادت تقارير اإعالمية، باأن املمثلة 
الرتكية مرمي اأوزريل فازت بجائزة 
اأف�شل ممثلة �شينمائية لعام 2019.
وفور تلقي اأوزريل اجلائزة ن�رشت 
لها،  ت�شلمها  اأثناء  �شور  عدة 
وعلَّقت عليها: »�شكرا جزيال على 
�شينمائية.  ممثلة  اأف�شل  جائزة 
عن  اأعرب  املنا�شبة،  هذه  يف 
ملوؤ�ش�شة  اخلا�ش  تقديري 
على   engelsizyasamvakfi
كل ما تبذلونه من جهود لتح�شني 
لالأ�شخا�ش  املعي�شية  الظروف 
من  لتمكينهم  االإعاقة  ذوي 
االجتماعية  احلياة  يف  امل�شاركة 
اإمكاناتهم  وتطوير  والثقافية، 
وفق  والفنية  والفكرية  االإبداعية 
اتفاقية االأمم املتحدة لعام 2008. 

اهلل ير�شل لكم القوة والربكة«.
جدير بالذكر، اأن اأوزريل ا�شتهرت 
م�شل�شل  يف  هيام  ال�شلطانة  بدور 
»حرمي ال�شلطان«، حيث اأطلَّت على 
يف  والعربي  امل�رشي  جمهورها 
قناة »dmc«، وك�شفت الكثري من 
جمهورها  يعلمها  ال  التي  اخلفايا 
باللغة  احلديث  وحاولت  العربي، 
امل�رشية  االأكالت  وتذُوّق  العربية 
حديثها  غري  هذا  ال�شهرية، 
عن  وحكايات  خا�شة  اأمور  عن 
اأنها  االأ�رشار،  ومن هذه  اأعمالها، 
اأ�شول  من  واأم  تركي  الأب  ُولدت 
 ،1983 اأغ�شط�ش   12 يف  اأملانية، 
وكانت  عاما،   35 العمر  من  وتبلغ 
اإذ كانت تعمل  اأملانيا،  بدايتها يف 
ملدة 10 �شنوات يف امل�رشح هناك. 
وقالت اإن زميلة تركية لها ر�شحتها 
ومل  ال�شلطان«،  »حرمي  مل�شل�شل 
تكن تتحدث الرتكية وقت عر�شه، 
قبولها  باختبارات  ا�شتمرت  لكنها 
ثم  اأيام،   4 ملدة  امل�شل�شل  يف 
تركيا  يف  وا�شعة  �شهرة  اكت�شبت 

جناحا  حقق  حيث  عر�شه،  بعد 
كبريا يف تركيا وخارجها.

من  عدد  على  مرمي  وح�شلت 
»هيام«،  دور  ب�شبب  اجلوائز، 
فجاأة،  امل�شل�شل  من  وان�شحبت 
االإرهاق،  مبتالزمة  اإ�شابتها  بعد 
اإ�شافة اإىل حملها يف طفلتها الرا. 
وا�شتبدلت مرمي يف املو�شم الرابع 
كما  اأخرى،  مبمثلة  امل�شل�شل  من 
اأجنبت طفلتها من �شديقها االأول 
اأتا�ش،  الرتكي جان  االأعمال  رجل 
ابنتها،  والد  ت�شاجرت مع  اأنها  اإال 

لرف�شه  معه،  ودخلت يف خالفات 
ابتعدت مرمي  ذلك،  بعد  اإجنابها. 
اإىل  و�شافرت  تركيا،  عن  لفرتة 
وتقيم  طفلتها  لتنجب  اأملانيا، 
عادت  ذلك  وعقب  اأ�رشتها.  مع 
االأعمال،  من  عدد  يف  لت�شارك 
منها  تركية،  وم�شل�شالت  وباأفالم 
م�شل�شل »ملكة الليل«، الذي قامت 
بني  ما  تعي�ش  وكانت  ببطولته، 
تركيا واأملانيا، حيث تقيم اأ�رشتها، 
كما قيل اإنها عا�شت ق�شة حب مع 
با�شل  امل�رشي  واملذيع  املمثل 

د  جمَرّ اإنهما  قاال  لكنهما  الزارو، 
�شديقني.

ومل تكن مرمي بعيدة عن امل�شاكل، 
جمهورها  واتهمها  فيها،  فوقعت 
بع�ش  ب�شبب  االأديان،  بازدراء 
عددا  زارت  كما   ، من�شوراتها 
حل�شور  العربية  البلدان  من 
جمموعة  اأطلقت  ثم  مهرجانات، 
حتمل  جتميل  م�شتح�رشات 
ا�شمها. واأخريا، اعتربت زيارتها 
اإىل م�رش هي االأوىل لها، والتقت 

خاللها عددا من الفنانني.

»ذات يوم يف هوليوود« يخطف جائزة اختيار النقاد لأف�شل فيلم
يف  يوم  »ذات  االأمريكي  الفيلم  فاز 
النقاد  اختيار  بجائزة  هوليوود« 
احلفل  خالل  وذلك  فيلم،  الأف�شل 
اأم�ش يف  اأول  اأم�ش  م�شاء  اأقيم  الذي 

لو�ش اأجنلي�ش.
بيت  براد  املمثل  الفيلم  بطل  وحاز 
الأف�شل  النقاد  اختيار  جائزة  على 
ممثل م�شاعد، كما حاز خمرج الفيلم 
جائزة  على  ترينتينو  كواننت  وموؤلفه 

اأف�شل ن�ش اأ�شلي.
من  فينيك�ش  واكني  املمثل  ومتكن 
التغلب على كل من انطونيو بانديرا�ش 
وروبرت دي نريو و ايدي مرييف و ادام 
ممثل  اأف�شل  بجائزة  ليفوز  درايفر، 

رئي�شي عن دوره يف فيلم »اجلوكر«.

زيلويجر  رينيه  املمثلة  حازت  كما 
رئي�شية  ممثلة  اأف�شل  جائزة  على 
كما  »جودي«.  فيلم  يف  دورها  عن 
ديرن على جائزة  املمثلة الرا  فازت 
اأف�شل ممثلة م�شاعدة عن دورها يف 
فيلم »ماريج �شتوري«. وح�شل كل من 
املخرجني بوجن جون هو و�شام مانديز 
اأف�شل خمرج عن فيلمي  على جائزة 
يتعلق  وفيما   .»1917« و  »بارا�شيت« 
م�شل�شل«  ح�شل  التلفزيوين،  باالإنتاج 
�شاك�ش�شن« على جائزة اأف�شل م�شل�شل 
امل�شل�شل جريمي  بطل  وفاز  درامي، 
ممثل  اأف�شل  جائزة  على  �شرتوجن 

رئي�شي يف م�شل�شل درامي.
على  كينج  ريجينا  املمثلة  وفازت 

يف  رئي�شية  ممثلة  اأف�شل  جائزة 
م�شل�شل درامي عن دورها يف م�شل�شل 
 « م�شل�شل  وح�شل  ويت�شمني«.   «
م�شل�شل  اأف�شل  جائزة  على  فليباج« 
كوميدي، كما فازت بطلته فيبى والر 

رئي�شية  ممثلة  اأف�شل  بجائزة  بريدج 
املمثل  وفاز  كوميدي.  م�شل�شل  يف 
ممثل  اأف�شل  جائزة  على  هادر  بيل 
كوميدي رئي�شي عن دوره يف م�شل�شل 

» باري«.
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“درا�سة”

 فرياري هي اأقوى عالمة جتارية يف العامل
 Brand منظمة  �أعلنت 
 )Strength Index )BSI
�القت�صادي  �ملنتدى  خالل 
فري�ري  باأن  د�فو�س،  يف  �لعاملي 
يف  عالمة جتارية  �أقوى  �أ�صبحت 

�لعامل.
�أظهر �لتقرير �أن �ل�رشكة �الإيطالية 
تفوقت على ماكدونالدز وكوكاكوال 
وليغو وديزين يف موؤ�رش قوة �لعالمة 
�لتجارية، �رتفع موؤ�رش قوة �لعالمة 
نقاط  بثالث  لفري�ري  �لتجارية 
�أ�صل  من   94.8 �إىل   91.5 من 

نقطة   100

و�حدة  وهي  �صهر   12 �آخر  يف 
يف  فقط  جتارية  عالمة   14 من 
�أعلى  على  ح�صلو�  قد  �لتقرير 
من  بالرغم   .+AAA ت�صنيف 
وجود عالمات جتارية �أخرى، �إال 
�أنه كان هناك عالمات جتارية من 
جمال �ل�صيار�ت و�لتي �قرتبت من 
فري�ري وهي بي �إم دبليو وبور�س 
ت�صنيف  على  ح�صل  وكالهما 
�إحدى  فري�ري  كانت   .AAA
�لر�قية  �ل�صيار�ت  ت�صنيع  �رشكات 
�صوق  �الآن جتاوزت  لكنها  وفقط، 
لت�صم  �ل�صيار�ت 

بع�س خطوط �ملالب�س و�لب�صائع 
ومدن �ملالهي و�لفنادق باالإ�صافة 
�لريا�صية  �ل�صيار�ت  ت�صنيع  �إىل 

و�لفاخرة.
�رتفعت قيمة فري�ري بن�صبة %27 
 31.125( دوالر  مليار   8.3 �إىل 
معظم  وبيعت  ريال(،  مليار 
�ل�صيار�ت �لتي من �ملقرر �إنتاجها 
يف عام 2019 قبل �ل�صيف �ملا�صي، 
من  جديد  موديل   15 عن  و�أُعلن 

�صمنهم �صيار�ت كهربائية.
بت�صنيف  مي�صيالن  �حتفظت  كما 
غلى  �أ

�لعالمات �لتجارية قيمة يف جمال 
على  وتفوقت  �الإطار�ت،  ت�صنيع 

بريدج�صتون يف �لعام �ملا�صي. 

هكذا ت�ستطيع اإيقاف �سيارتك 
باأ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ

مو�قف  �ل�صائقني  يو�جه  �أحياناً 
�صعبة �أثناء �لقيادة، ومنها خطر 
�لقيادة  نتيجة  للت�صادم  �لتعر�س 
ب�رشعات عالية، وهنا يُت�صاءل عن 
�أف�صل طريقة الإيقاف �ل�صيارة يف 
�صوف  ما  وهذ�  م�صافة،  �أق�رش 

نتحدث عنه يف �ل�صطور �لتالية.

حالة قيادة �سيارة يدوية:

يف  عالية  ب�رشعة  �لقيادة  عند 
وتعر�صت  �ليدوية،  �ل�صيارة 
عليك  يجب  �ال�صطد�م،  خلطر 
�ل�صغط على �ملكابح بكل قوتك، 
تتوقف  حتى  قدمك  ترفع  وال 
على  �ل�صغط  عدم  مع  �ل�صيارة، 
دو��صة “�لدبرياج”، حتى ال حترر 
�ل�صيارة من قيود �لرتو�س وهو ما 
ب�صورة  �لتوقف  على  ي�صاعدك 

�أ�رشع و�ل�صيطرة على �ل�صيارة.
حالة قيادة �سيارة 

اأوتوماتيك:

على  �ل�صغط  �أي�صا  هنا  يجب 
وال  قوتك،  بكل   ABS مكابح 
تتوقف  حتى  قدمك  ترفع 
من  �القرت�ب  عدم  مع  �ل�صيارة 

�لقري �الأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا �حلالتني يجب �الإم�صاك 
مبقود �ل�صيارة بكلتا �ليدين حتى 
�ل�صيارة  على  �ل�صيطرة  ت�صتطيع 
من �النحر�ف و�لرتنح، مع عدم 
�لذي  �جل�صم  على  �لنظر  تثبيت 
به،  لالإ�صطد�م  معر�س  �أنت 
ترغب  �لذي  �الجتاه  �إىل  و�نظر 
يف �أن تبتعد ب�صيارتك �إليه لتفادي 

�لت�صادم بهذ� �جل�صم.

رباعية دفع مميزة جديدة من فولك�س فاغن
طرحت فولك�س فاغن منذ مدة منوذجها �جلديد من �صيار�ت "Teramont" �لتي لفتت �نتباه ع�صاق �ل�صيار�ت رباعية �لدفع ومتيزت هذه 
�ل�صيار�ت بهيكلها �الأنيق �ملزين مب�صابيح جديدة غري ماألوفة يف �صيار�ت فولك�س فاغن، وقمرة تت�صع لـ 7 ركاب يجعل منها �صيارة عائلية 
بامتياز، ومناف�صا قويا ل�صيات "تو�ريغ" �ل�صهرية وبعد �ل�صعبية �لو��صعة �لتي �كت�صبتها هذه �ل�صيارة، قررت فولك�س فاغن طرح ن�صخ خا�صة 

منها حتت ��صم "Atlas" خم�ص�صة لل�صوق �الأمريكية، حيث من �ملفرت�س �أن تزود بقمرة و��صعة خم�ص�صة لـ 5 ركاب.
وبالرغم من �أن �ل�رشكة �مل�صنعة مل تطرح �أي تفا�صيل دقيقة عن �مليز�ت �لتقنية للنموذج �ملنتظر، �إال �أنه من �ملتوقع �أن ياأتي مبحركات 

توربينية ب�صعة لرتين وعزم 220 ح�صانا، وحمركات بـ 6 �أ�صطو�نات وعزم 280 ح�صانا.

�سوزوكي تغزو االأ�سواق ب�سيارة �سغرية مميزة
لقيت �صيارة "Maruti Swift" �لتي ��صتعر�صتها �صوزوكي �أو�خر �لعام �لفائت رو�جا كبري� يف �أو�صاط حمبي �ل�صيار�ت �ل�صغرية حول �لعامل.

وذكرت وكالة The Economic Times �أن �أكرث �الأ�صو�ق �لتي �أبدت �هتمامها بهذه �ل�صيارة كانت �ل�صوق �لهندية، ففي �أقل من �صهرين منذ بدء 
مبيعاتها هناك، ورد لل�رشكة �مل�صنعة �أكرث من 90 �ألف طلب �رش�ء للح�صول على هذه �ملركبة.

وت�صري �ملعلومات �ملتوفرة �إىل �أن �لطلبات كرثت يف �لهند على �رش�ء "Maruti Suzuki Swift" لدرجة �أن �مل�صرتين ي�صطرون �إىل �نتظار 
�صيارتهم �جلديدة ملدة �صهرين �أو ثالثة بعد طلبها من �ل�رشكة. وزودت ن�صخ هذه �ل�صيارة بقمرة و��صعة وعملية، وعجالت مبقا�س 15 بو�صة، وعدة 

�أنو�ع من �ملحركات، منها حمركات ب�صعة 1.2 لرت وعزم 81 و113 ح�صانا، وحمركات "DDiS" ب�صعة 1.3 لرت وعزم 73.99 ح�صان، ف�صال عن 
علب �رشعات عادية و�أوتوماتيكية بـ 5 مر�حل.

�سوبارو تعرتف بتزييف بيانات 
كفاءة ا�ستهالك الوقود 

موظفيها  باأن  �صوبارو  �عرتفت 
��صتهالك  كفاءة  �أرقام  زيفو� 
�لكربونية  و�النبعاثات  �لوقود 
مطول..  حتقيق  عقب  ل�صيار�تها 
�أن  على  �ل�رشكة  �أ�رشت  ولكن 
�صيارة   903 على  �أثرت  �الأخطاء 
دي�صمرب  بني  �صنعهم  مت  فح�صب 
مل  وبينما   ،2017 ونوفمرب   2012
متعلقة  بيانات  �أي  �صوبارو  جتد 
الإثبات  �لالزمة  �لقيا�س  مبعد�ت 
�أ�صارت   ،2012 قبل  �لتزييف 
“�حتمالية  �إىل  �ليابانية  �ل�رشكة 
�لتالعب  عمليات  لبدء  مرتفعة 
و�النبعاثات  �لوقود  بكفاءة 
�أن  يبدو   .”2002 منذ  �لكربونية 
و�مل�رشفني  �مل�صانع  مفت�صي 
�مل�صادر  هم  فيها  �لعمليات  على 
�لتزييف، حيث  لعمليات  �لرئي�صية 
�أ�رشت �صوبارو �أن �الإد�رة �لعليا مل 
تعلم بهذه �لتغيري�ت غري �لقانونية 

للبيانات ومل تاأمر بها.

�الأ�صباب  �أن  �صوبارو  وتعتقد 
�مل�صانع  موظفي  لقيام  �لرئي�صية 
بتزييف �لبيانات هو �صغط �الإد�رة 
�لعليا علهم لتح�صني معدالت كفاءة 
و�النبعاثات  �لوقود  ��صتهالك 
تتما�صى  �لتي مل  �ل�صيار�ت  لبع�س 

مع �ملقايي�س �لالزمة �آنذ�ك.
�لتدريب  �أن  تعتقد  �أي�صا  �صوبارو 
�لد�خلية  و�لقو�نني  �ملالئم  غري 
رئي�صي  ب�صكل  �صببت  �ل�صعيفة 
�أي�صا يف عمليات �لتزييف.. ويُذكر 
باأن  عمالئها  طماأنت  �ل�رشكة  �أن 
يكن  مل  حدث  �لذي  �لتزييف 
��صتدعاء  �أي  تتطلب  �لتي  بال�صدة 
�صوبارو  �أكدت  ولكن  ل�صيار�تها، 
حممل  على  �الأمر  �أخذها  على 
�جلدية ومعاقبتها للم�صوؤولني عنه، 
مع تعبريها عن “كامل �أ�صفها عن 
�صببته  �لذي  و�الإزعاج  �مل�صاكل 
�رشكائنا،  لعمالئنا،  �مل�صكلة 

وم�صاهمينا”. 

ب�سبب خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي

كامل  ب�سكل  �سياراتها  اإنتاج  توقف  قد  رولزروي�س 

 Automotive جريدة  ح�صب 
�أعلن  �الأوروبية،  بن�صختها   News
رئي�س رولز روي�س �لتنفيذي، تور�صنت 
�لربيطانية  �لعالمة  �أن م�صنع  مولر، 
قد  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لفاخرة 
تام  ب�صكل  �إنتاجه  لوقف  ي�صطر 
�ملكونات  بع�س  لغياب  نظر�ً  قريباً 

�لالزمة و�لعالقة على حدود �لبالد.
�أغلب  مثل  روي�س،  رولز  وتعمل 
بنمط  �الأخرى،  �ل�صيار�ت  �رشكات 
فيه  يتم  و�لذي  �لفوري،  �الإنتاج 
يف  للم�صنع  �لالزمة  �لقطع  و�صول 

حاجة  هناك  تكون  �لذي  �لوقت 
عن  تخزينها  فرتة  تطول  فال  لها، 
يوم و�حد، حيث �أن خمازن �لعالمة 
عدة  �صوى  ��صتيعاب  ت�صتطيع  ال 
 ، �أيام  ب�صعة  �إنتاج  تكفي  مكونات 
كما �أن كل �صيارة تتطلب 800 �صاعة 
عمل ل�صنعها، وهو ما يوؤدي لت�صعيب 

�ملهمة �أكرث.
خالل �نتظار قر�ر �الحتاد �الأوروبي 
�أو قبول �صفقة تهيئة خروج  برف�س 
�ململكة �ملتحدة من �الحتاد، بد�أت 
عرب  مورديها  بتهيئة  روي�س  رولز 

�إليها  �ملكونات  �صحن  عملية  تغيري 
مع  بحر�ً،  من  بدالً  جو�ً  نقلها  ليتم 
�أ�صبوعني على  �الإنتاج  لوقف  خطط 

�الأقل يف مطلع �بريل �ملقبل.
�رشكة   600 روي�س  رولز  ت�صتخدم 
 32،000 الإح�صار  عاملياً  خمتلفة 
مكون، ورغم كونها �رشكة بريطانية، 
�إال �أن 8% فقط من �أجز�ء �صيار�تها 
تاأتي من د�خل �لبالد، ونتيجة لهذ�، 
�إىل 35 رحلة عاملية  �ل�رشكة  حتتاج 

ونحوها يومياً.
�إىل  �الإنتقال  �أن  من  �لرغم  وعلى 

لت�صهيل  �صيوؤدي  بريطانياً  خارج 
لل�رشكة  بالن�صبة  م�صتقباًل  �الإنتاج 
�ململوكة ملجموعة بي �م دبليو، �إال 
�أنها ال تنوي ترك �ململكة �ملتحدة.

يذكر �أن مبيعات رولز روي�س �رتفعت 
بن�صبة 20% خالل �لعام �ملا�صي بعد 
�صيارة،   4،107 بيع  من  متكنت  �أن 
حيث �صاعد �جليل �لثامن من فانتوم 
�إذ  ذلك،  يف  كلياً  �جلديدة  وكولينان 
كانت �لواليات �ملتحدة �أكرب �أ�صو�ق 
مبيعاتها  بثلث  �لربيطانية  �لعالمة 

متبوعة بال�صني و�أوروبا.



اإ�شهارالأربعاء 15 جانفي  2020  املوافـق  ل   20 جمادى الأول 1441ه 22



تقنيالأربعاء 15 جانفي  2020  املوافـق  ل   20 جمادى الأول 1441ه 23

حت�سبا لأي عقوبات اأمريكية

»Huawei« تطور نظام ت�شغيل خا�ص بها 
 »Android« و  »Windows« بديال عن

طورت �رشكة Huawei ال�شينية، نظام ت�شغيل خا�ص بها، ليكون بديال 
 South ح�شبما اأكدت ،Windowsو Android عن نظامي الت�شغيل

.China Morning Post
وقد بداأت ال�رشكة الرائدة يف بيع الهواتف الذكية يف ال�شني، بتطوير نظام 
املتحدة  الواليات  �رشعت  اأن  بعد   ،2012 عام  يف  بها  اخلا�ص  الت�شغيل 
باإجراء حتقيق يف حق �رشكة ZTE ال�شينية لت�شنيع معدات االت�شاالت 
ال�شلكية والال�شلكية، ومنعت الحقا من ا�شتخدام التكنولوجيا االأمريكية 

يف منتجاتها.
نظام  على  العمل  اأن   South China Morning Post واأو�شحت 
الت�شغيل الذي �شيكون متاحا يف كل من االأجهزة املحمولة واأجهزة �شطح 
الواليات املتحدة  تفر�ص  اأن  االأ�شواأ« وهو  »ال�شيناريو  املكتب، يف حالة 

.ZTE عليها، كما كانت �شد
جتدر االإ�شارة اإىل اأن النظام الذي متكنت Huawei من تطويره، اأ�شواأ 
توؤكد  نف�شه،  الوقت  ويف  اخل�شائ�ص.  حيث  من   ،Android من  بكثري 
ا�شتخدام  كان  حال  يف  النظام  الإطالق  تخطط  ال  اأنها  ال�رشكة  اإدارة 

التقنيات االأمريكية متاحا.

�شام�شونغ ت�شوق لهاتفها القادم 
10  Plus Galaxy Note

ثالث  �شام�شونغ  �رشكة  اأ�شدرت 
ت�شويقية جديدة  دعائية  اإعالنات 
املنتظر  الرئي�شي  لهاتفها 
 Galaxy Note نوت  غاالك�شي 
10، والذي من املفرت�ص اأن تك�شف 
عرب  اأوت   9 بتاريخ  عنه  النقاب 
حدث Unpacked، حيث يعتمد 
 Galaxy م�شري العالمة التجارية
Note اإىل حد كبري على رد فعل 
 Galaxy هاتف  على  العمالء 
لهذا  الإدراكها  وتبًعا   ،10  Note
الت�شويقية  الفيديوهات  االأمر فاإن 
ال�رشكة  لدى  اأن  توؤكد  اجلديدة 
الكورية اجلنوبية حتديثات جذرية 

حقيقة قد تغري م�شار االأمور.
قد  ال�شابقة  الت�رشيبات  وكانت 
اأكدت اأن �شام�شونغ تفكر جدًيا يف 
 Galaxy اإلغاء عالمتها التجارية 
الربحية،  انخفا�ص  ب�شبب   Note
الذكية،  الهواتف  �شوق  وت�شبع 
وتاأخري دورات الرتقية مع احتفاظ 
اأطول،  لفرتة  باأجهزتهم  العمالء 
 Galaxy S Plus وت�شابه مناذج 
حيث  من   Galaxy Note و 
خ�شائ�ص املنتج، مما قد ي�شتدعي 
توحيد املنتجني لتخفي�ص التكلفة 
اجلديد  اجلهاز  مبيعات  كانت  اإذا 
حمبطة، ولكن دون وجود تفا�شيل 

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو اأن �شام�شونغ قررت ا�شتباق 
احلدث واالإعالن بطريقة ت�شويقية 
عن امليزات التي من املفرت�ص اأن 
يف  مبا  اجلديد،  هاتفها  يت�شمنها 
ذلك بطارية ب�شعة اأكرب من املعتاد 
 Galaxy بالن�شبة لت�شكيلة هواتف
جلذب  منها  حماولة  يف   ،Note
امل�شتخدمني مبكًرا للهاتف، حيث 
ال�رشكة  اتخاذ  اإىل  الفيديو  ي�شري 
قراًرا بزيادة �شعة البطارية، والتي 
اأكرب  للكثريين  بالن�شبة  تعترب  قد 
 Galaxy هاتف  يف  بيع  نقطة 

.10 Note
ال�شادرة  املعلومات  واأو�شحت 
الهاتف  ح�شول  اإمكانية  �شابًقا 
ميلي   4000 ب�شعة  بطارية  على 
ملدة  ال�شمود  على  قادرة  اأمبري، 
م�شاهدة  زمن  من  �شاعة   25
�شطوع  باأعلى  امل�شتمر  الفيديو 
�شعة  اأكرب  يجعلها  مما  لل�شا�شة، 
�شام�شونغ �شمن  بطارية تطرحها 
اأي هاتف ذكي من ت�شكيلة هواتفها 
ت�شكل حت�شًنا  اأنها  كما  املختلفة، 
كبرًيا بالن�شبة لبطارية جهاز العام 
 ،9  Galaxy Note املا�شي 
ب�شعة  بطارية  ميتلك  كان  والذي 

3300 ميلي اأمبري.

�شام�شوجن ت�شبح اأكرب ُم�شِنع 
للقطع االليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�شفت 
لعائدات  توقعها  عن  �شام�شونغ 
يف  العام  من  االأول  الربع  واأرباح 
�شهد  والذي  املايل،  تقريرها 
ال�رشكة  مبيعات  يف  كبرياً  ارتفاعاً 
يف  امل�شتخدمة  الرقاقات  اأو  للقطع 
وا�شتطاعت  االإليكرتونية.  االأجهزة 
�شام�شونغ بذلك حتقيق رقم قيا�شي 

باالأرباح بحوايل 14.7 مليار دوالر يف 
19% عن  وبزيادة   2018 من  ربع  اأول 
وفق  املا�شي  العام  من  االأول  الربع 
ك�رش  من  بذلك  لتتمكن  تقديراتها. 
لل�شدارة على مدار 25  انتل  احتكار 
الرقم  هذا  ويعترب  املا�شية.  عاما 
اأعلى اأي�شا من التوقعات التي حتدث 
املا�شية.  الفرتة  يف  املحللني  عنها 

عن  تك�شف  مل  ال�رشكة  فاإن  وللعلم 
ب�شكل  املايل  التقرير  تفا�شيل 
كامل، والذي بالعادة ي�شدر مع نهاية 
عن  فقط  اأعلنت  لكنها  اأبريل.  �شهر 
واالأرباح  املبيعات  يف  قيا�شي  رقم 
مثل  االأرباح؛  تلك  م�شادر  ذكر  دون 
االأجهزة، ال�شا�شات، البطاريات، … 

وغريها.

فريو�ص جديد يف ملفات 
»Word« يهدد ماليني احلوا�شب

كما يعتقد اخلرباء يف الوكالة الوطنية 
بريطانيا  يف  اجلرمية  ملكافحة 

االإنرتنت  »قرا�شنة  اأن 
املذكور  املوقع  ا�شتغلوا 
اإلكرتونية  هجمات  لتنفيذ 
البنوك  من  العديد  على 
عام  املالية  واملوؤ�ش�شات 
البنوك  كبدت  والتي   ،2017
وت�شري  فادحة  مالية  خ�شائر  حينها 

حماية  �شباط  اأن  اإىل  املعلومات 
القب�ص  األقوا  بريطانيا  يف  القانون 
بانتمائهم  ي�شتبه  اأ�شخا�ص،   6 على 
اإىل جمموعة ت�شتغل املوقع املذكور 
االإلكرتونية،  الهجمات  لتنفيذ 
املوقع  خدمات  من  وي�شتفيدون 

مقابل »14.99« دوالر فقط

تراجع �شعبية في�ص بوك بني املراهقني

   اأظهرت درا�شة ملركز اأبحاث 
املراهقني  من   %51 اأن  بيو 
ي�شتخدمون في�ص بوك، يف حني 
ملوقع   %85 اإىل  الن�شبة  تزيد 
و%69  الإن�شتغرام  و%72  يوتيوب 
موقع �شناب �شات وح�شب موقع 
»�شي نت دوت كوم« املتخ�ش�ص 
يف التكنولوجيا فاإن االأمر ي�شبح 

اأ�شد �شوءاً، بعد �شوؤال املراهقني 
ا�شتخداماً  االأكرث  املوقع  عن 
 %32 قال  حيث  قبلهم،  من 
منهم اإنهم ي�شتخدمون يوتيوب، 
با�شتمرار و15% اإن�شتغرام، و%35 
وقال  �شات،  �شناب  ي�شتخدمون 
10% فقط من املراهقني الذين 
�شملهم امل�شح اإنهم ي�شتخدمون 

وقالت  با�شتمرار.   بوك  في�ص 
اإنهم  املراهقني  من  اأقل  ن�شبة 
التوا�شل  مواقع  ي�شتخدمون 
با�شتمرار  االأخرى  االجتماعي 

مثل تويرت، ووريدت، وتامبلر.
 %95 فاإن  نف�شه  الوقت  يف 
اإنهم  قالوا  املراهقني  من 
التوا�شل  مواقع  ي�شتخدمون 

الهواتف  عرب  االجتماعي 
املراهقون  يقدم  ومل  الذكية.  
كانوا  اإذا  عما  ملمو�شاً  راأياً 
مواقع  اإىل  الدخول  يرون 
اأم  جيداً  االجتماعي  التوا�شل 
تاأثري  اإن  منهم   %45 وقال  �شيئاً 
مواقع التوا�شل االجتماعي على 

حياتهم ال اإيجابي وال �شلبي.

»Meizu« ت�شجل 
براءة اخرتاع جديدة

االإلكرتونيات  �شناعة  عمالق  �شجل 
تتعلق  اخرتاع  براءة   »Meizu« ال�شينية 
بتقنية جديدة للهواتف الذكية وذكر موقع 
GizChina ال�شهري اأن »براءة االخرتاع 
الفائت  العام   Meizu بها  تقدمت  التي 
بتقنية  تتعلق  موؤخرا،  عنها  و�رشحت 
االأ�شابع  ب�شمات  ما�شح  لدمج  جديدة 
من  حيث  الذكي،  الهاتف  �شا�شة  حتت 

املفرت�ص 
يو�شع  اأن 

Home املا�شح مكان  زر 
الهاتف  لقفل  لي�شتخدم  ال�شا�شة،  اأ�شفل 

وحتى اإمتام عمليات الدفع االإلكرتوين«.
اأن ميزة دمج ما�شح الب�شمات يف  ويذكر 

�شة  �شا
 Vivo« جهاز  يف  حاليا  تتوفر  الهاتف 
Plus UD X20« فقط، لكن من املنتظر 
 Mi« اأن تظهر يف هواتف �رشكة �شاومي

2S MIX« التي �شتطرح قريبا.
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البويرة

توا�سل ن�ساطات »�سوق 
يناير » بدار الثقافة

تتوا�صل بدار الثقافة » علي زعموم » مبدينة 
التي   « يناير  » �صوق  البويرة فعاليات تظاهرة 
لراأ�س  احياء  الفارط  اال�صبوع  بداية  انطلقت 
وفود  ح�صور  و�صط   2970 االمازيغية  ال�صنة 
وتربز   , وب�صكرة  تلم�صان  واليتي  من  خا�صة 
املعار�س املنظمة املوروث الثقايف االمازيغي 
�صهد جناح  , حيث  التاريخ  ال�صارب يف عمق 
اللبا�س التقليدي الذي عر�صت فيه احلرفيتان 
» دفاف فاطمة » خمتلف  و   « ريحان غنية   «
اإقباال  والع�رصية  التقليدية  االلب�صة  اأ�صناف 
وا�صعا من طرف فئة الن�صاء والفتيات الالتي 
ا�صتح�صن يف ت�رصيحاتهن لنا تنظيم مثل هذه 
االلب�صة  باإكت�صاف  لهن  ت�صمح  التي  املعار�س 
احت�صنت  كما   , حاجتهن  ح�صب  واالإقتناء 
الأح�صن  م�صابقات  الثقافة  دار  قاعة  ام�س 
وع�رصية  تقليدية  جبة  واأح�صن  تقليدي  طبق 
وم�صابقة اأخرى للعائلة الذهبية و�صط م�صاركة 

مميزة للعائالت البويرية .
اأح�سن مرزوق

اإيداع املدير ال�سابق للثقافة 
بامل�سيلة احلب�س املوؤقت 

بتهمة اإهانة رموز الثورة
امل�صيلة  حمكمة  لدى  التحقيق  قا�صي  اأمر 
باإيداع مدير الثقافة ال�صابق لوالية امل�صيلة رابح 
تهمة  له  وجه  اأن  بعد  املوؤقت,  احلب�س  ظريف 
مدير  وكان  التحريرية.  الثور  رموز  اأحد  اإهانة 
ت�رصيحات  اطلق  قد  احل�صنة  العا�صمة  الثقافة 
الزعيم  حق  يف  الفارطني  اليومني  خالل  م�صينة 
التي  الت�رصيحات  وهو  رم�صان  عبان  الثوري 
 , الثقافة  وزارة  م�صالح  قبل  من  بتوقيفه  عجلت 
املح�صوبة  الغري  الت�رصيحات  هذه  تزامنت  وقد 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  بقرار  العواقب 
يجرم  قانون  مل�رصوع  بالتح�صري  للحكومة  تبون 
اخلطاب العن�رصي والكراهية والتمييز  وتعد هذه 
الت�رصيحات �صابقة اأوىل من قبل م�صوؤويل خمتلف 
او  الوطني  املركزي  امل�صتوى  على  �صواء  الدولة 

باية ع املحلي

عزز رقمه القيا�سي كاأكرب 
العب

»امللك كازو« يخو�س 
مو�سمه الـ 35 

ميورا  كازويو�صي  ال�صابق  الدويل  الياباين  جدد 
املقبل,  ال�صهر  واخلم�صني  الثالثة  �صيبلغ  الذي 
رقمه  معززا  �صي,  اأف  يوكوهاما  نادي  مع  عقده 

القيا�صي كاأكرب العب كرة قدم يف العامل.
و�صي�صتهل الالعب ال�صهري بـ«امللك كازو« مو�صمه 
اأعلن  بح�صبما  والثالثني,  اخلام�س  االحرتايف 
ناديه. وقال ميورا الذي يدافع عن األوان يوكوهاما 
بلوغ  قبل  يعتزل  لن  اأنه   2005 عام  منذ  �صي  اأف 
ال�صتني من عمره. وخا�س ثالث مباريات املو�صم 
وقد  ال�صباك,  يدرك  اأن  دون  ناديه  مع  املا�صي 

�صعد معه اإىل م�صاف اأندية الدرجة االأوىل.

م.�س

ال�صعيد  اللواء  اأن  البيان  وجاء يف 
اإىل  زيارته  وا�صل   �صنقريحة 
الناحية الع�صكرية الرابعة بورقلة 
على  باالإ�رصاف  الثاين  يومها  يف 
بالذخرية  تكتيكي  مترين  تنفيذ 
نفذته   »2020 »بركان  احلية 
وحدات اللواء 41 مدرع مدعومة 
هذا  يف  واأو�صح  جوية  بوحدات 
اجلي�س  اأركان  رئي�س  اأن  ال�صاأن 
بالنيابة تابع عن  ال�صعبي  الوطني 
واملناورات  الرمي  مبيدان  كثب 
- �رصق  �صمال  العملياتي  للقطاع 

اإن اأمنا�س, مبعية اللواء 
الناحية  قائد  عالميية,  ح�صان 
جمريات  الرابعة,  الع�صكرية 
االأعمال التي قامت بها الوحدات 

يف  امل�صاركة  واجلوية  الربية 
طائرات  تتقدمها  التمرين 

اال�صتطالع اجلوي.
--ي�صيف  التمرين  هذا  ويهدف 
»الرفع  اإىل  امل�صدر--  نف�س 
والتعاون  القتالية  القدرات  من 

ف�صال  االأركانات,  خمتلف  بني 
واالأركانات  القيادات  تدريب  عن 
على التح�صري والتخطيط وقيادة 
التهديدات  مواجهة  يف  العمليات 

املحتملة«.
الوطني  الدفاع  وزارة  بيان  وتابع 

ات�صمت  التي  »االأعمال  هذه  اأن 
جميع  يف  عالية  باحرتافية  فعال 
تكتيكي  ومب�صتوى  مراحلها 
القدرات  وعملياتي ممتاز يعك�س 
القتالية العالية لالأطقم والقادة يف 
كافة امل�صتويات, خا�صة ما تعلق 
للميدان  االأمثل  باال�صتغالل  منها 
بني  امل�صتوى  العايل  والتن�صيق 
خمتلف الوحدات امل�صاركة, كما 
لالإطارات  العالية  الكفاءة  يعك�س 
خمتلف  واإدارة  تركيب  جمال  يف 

االأعمال القتالية ومهارة 
يف  التحكم  على  االأفراد  وقدرة 
منظومات  خمتلف  ا�صتعمال 
املتوفرة  والتجهيزات  االأ�صلحة 
حتقيق  يف  اأ�صهم  ما  وهو  لديهم, 
دقة  ج�صدتها  مر�صية  جد  نتائج 

الرمايات مبختلف االأ�صلحة«.

اأ�سرف عليه اللواء �سنقريحة باإن اأمنا�س 

تنفيذ مترين تكتيكي بالذخرية احلية 

البليدة 

اجناز 14 ملعبا جواريا

اأردوغان

هاربا" فر  النقالبي  "حفرت 
 من مو�سكو

عني متو�سنت

الإطاحة ببارون لرتويج  املهلو�سات 

غالفا  البليدة  والية  خ�ص�صت 
�صنتيم  مليار   60 بـ  يقدر  ماليا 
بالع�صب  جواريا  ملعبا   14 الإجناز 
اال�صطناعي عرب خمتلف بلديات 
املدير  من  علم  ح�صبما  الوالية, 
العمومية,  للتجهيزات  املحلي 

خمتاري طاهر.
هذه  اأن  خمتاري,  اأو�صح  و 
امل�صاريع انطلقت جميعها خالل 

االأ�صغال  بها  وانتهت   2019 �صنة 
ت�صليمها ماعدا ثالثة مالعب  و  
ب�صبب  االجناز  طور  زالت  ال 
املنا�صبة  االأر�صية  اإيجاد  تاأخر 
اإىل  م�صريا  امل�رصوع,  الحت�صان 
اأنه �صيتم ت�صليم هذه االأخرية التي 
اأجنزت يف اإطار �صندوق ال�صمان 
املحلية,  للجماعات  الت�صامن  و 

قبل نهاية جانفي اجلاري .

املياه  �رصكة  اأعلنت 
عن  اأم�س,  والتطهري«�صيال«, 
انقطاع يف التزويد باملياه ال�رصوب, 
ال�صاعة  من  ابتداء  االأربعاء  اليوم 
ال�صاد�صة �صباحا اإىل غاية ال�صاد�صة 
بلديات  م�صاء, على م�صتوى خم�س 

بالعا�صمة.
�صبب  اأن  ال�رصكة,  بيان  واأو�صح 
هذا االنقطاع يعود الأ�صغال �صيانة 
الرئي�صي  االأنبوب  م�صتوى  على 
البيان  ذات  واأ�صاف  املياه.  لنقل 
باالنقطاع  املعنية  البلديات  اأن 
حي  من  كل  يف  قري�س:  واد  بلدية 
مناخ  م�صكن,   64 ح�صان,  جنان 
الباردة,  النافورة  منطقة  فرن�صا, 
ديار الكهف, طارق بن زياد, �صكوتو 
الوادي  ال�صفلي  واجلزء  نادال, 
الوادي  باب  بلدية  يف  اأما  اجلديد. 
العقيد  �صارع:  على م�صتوى كل من 

القادر  عبد  بي�صا�س,  رباح  لطفي, 
حني  يف  التواتي,  �صعيد  عبدون, 
بلدية الق�صبة: �صتم�س �صارع حممد 
�صارع  اإدير,  اآيت  م�صت�صفى  طالب, 

دكتور بن تامي.
بلدية  اأي�صا  االنقطاع  �صي�صمل  كما 
م�صتوى  على  الو�صطى  اجلزائر 
العزيز  عبد  بليلي,  االأخوة  �صارع 
�صفنجا,  بنا�رص,  االإخوة  مزاوي, 
فرانرت  بريليري,  ال  زبوجا,  عني 
يحي  البيع,  العجائب  م�صار  فانون, 
كرمي   118 بويان,  طريق  فرادي, 
حي  االأورا�صي,  فندق  بلقا�صم, 
اإبراهيم,  امل�صوؤولني, طريق �صيدي 
بلدية  واأخريا  عكنو�س.  طريق 
بن  مهدي  �صارع  من  بكل  بولوغني 
تومرت, �صارع اأرزقي يو�صف, �صارع 
�صفاء,  اإخوان  �صارع  بيهي,  حممد 

طريق دازي..

العا�سمة

انقطاع التزود باملاء ال�سروب يف 5 بلديات 

اأفق

اآن فوندا و جنومية ماكرون
وداد احلاج

الفرن�صي  الرئي�س  عن  فوند  اآن  كتاب  يعد 
الذاتية  ال�صرية  كتب  اأهم  من  واحدا  ماكرون 
التي اقرتبت ب�صكل كبرية من تفا�صيل التفا�صيل 
,بداية  الفرن�صية  ال�صيا�صية  رجاالت  حياة  يف 
من اأ�رصته و و�صوال اإىل لقائه بزوجته احلالية 
دار  من�صورات  �صمن  �صادر  بريجيت,الكتاب 
اأنطوان  العربية   اإىل  ترجمه  ببريوت  ال�صاقي 
اخلم�صة  ف�صوله  عرب  الكتاب  ر�صد  �رصكني. 
رجل  تكوين  يف  �صاهمت  التي  املحطات  جل 
�صيا�صة ال يعرف عن ما�صيه كثري من التفا�صيل 
اأن  لها  مقال  لوفيغارو يف  يومية  عنه  قالت  ,و 
, طفا  الناجح«  ال�صاب  لغز  يفكك  الكتاب  هذا 
يف  ال�صيا�صي  امل�صهد  �صطح  على  ماكرون 
ظروف معقدة ,وو�صل اإىل �صدة احلكم ب�رصعة 
ال  �رصا  االأمر  وراء  كاأن  و  مده�صة  �صال�صة  و 

يزال مكتوما اإىل يوم النا�س هذا.
اجلزء  ت�صمنه  ما  هو  الكتاب  فقرات  اأهم  من 
االأول من الف�صل اخلام�س حيث يقول املوؤلف 
اأنه  عنها  يقول  التي  الطفولة   تلك  هناك   «
النا�س,  �صبه عزلة عن  الكتب يف  اأم�صاها بني 
ماكرون  جنومية  بكون  اعرتاف  هو  ما  ب�صكل 
تقف وراءها عالقة متينة بعامل الكتب ,و التي 
يف  متمثال  القريب  حميطه  بف�صل  فيه  غرت 
اأ�رصته حيث حتتفظ االأ�رصة بتقاليد عريقة مع 

الكتب و عامل االأدب .
فهم  يف  اأ�صا�صي  مفتاح  هو  للمهتمني  الكتاب 
و  االأنتلجن�صيا  �صناعة  يف  الفرن�صية  العقلية 
اأي�صا يف كيفية عمل خمابر الظل التي حت�رص 

منتجاتها بعيدا عن االأ�صواء الكا�صفة

اأ�سرف رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي بالنيابة, اللواء ال�سعيد �سنقريحة, يف ثاين يوم من 
زيارته اإىل الناحية الع�سكرية الرابعة بورقلة, على تنفيذ مترين تكتيكي بالذخرية احلية, 

ح�سب ما اأفاد به اليوم الثالثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني. 

بيان �سحفي
النهائي  املوعد  على  تف�صلنا  قليلة  اأيام 
االت�صاالت  مهند�س  م�رصوع  على  للت�صويت 
ملجتمع   « العاملية  امل�صابقة  يف  اجلزائري 

املعلومات 2020«.!.
النهائي  املوعد  عن  تف�صلنا  قليلة  اأيام 
االت�صاالت  مهند�س  م�رصوع  على  للت�صويت 
اإطار �صاما   , ال�صيد فاحت اهلل مرازقة  زميلنا 
وباحث لدى ات�صاالت اجلزائر ,و امل�صارك  
»م�صاريع  ال�صهرية  العاملية  امل�صابقة  يف 
 »2020 املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة 
لدعم  اأيام   )10( من ع�رصة  اأقل  تبقت  حيث 

امل�رصوع الذي طوره .
اهلل  فتح  ال�صيد  �صي�صارك  للتذكري,  و 
مب�رصوعه  امل�صابقة  هذه  يف  مرازقة 
 Système  « ا�صم  يحمل  الذي 
 d’information géographique
 pour l’aménagement du
 territoire : Cas d’application
 ,»l’aménagement numérique
االأطراف  جميع  تزويد  يف  يتمثل  والذي 
الفاعلة يف جمال تهيئة االإقليم بو�صيلة قادرة 
على جتميع ور�صد كافة املعلومات املرتبطة 
بالبنى التحتية يف قاعدة بيانات مكانية تتيح 

يف االأخري اإن�صاء منوذج ت�صغيلي. 
تعد م�صاركة ال�صيد فتح اهلل مرازقة يف هذه 
الت�صاالت  فخر  م�صدر  العلمية  املناف�صة 
اجلزائر وللجزائر التي �صيمثلها بكل جدارة 
كافة  ندعو  ال�صدد,  هذا  ويف  وا�صتحقاق. 
الت�صويت  خالل  من  لدعمه  اجلزائريني 

ل�صالح م�رصوعه باتباع اخلطوات التالية : 
https:// : 1(- الدخول اإىل الرابط التايل
w s i s / /w w w . i t u . i n t / n e t 4

start#2020/stocktaking/Prizes
2(- ت�صجيل الدخول كم�صتخدم جديد. 

الذي مت  اإىل احل�صاب اجلديد  الدخول   -)3
اإن�صاوؤه. 

 E  C7  : الفئة  اختيار   -)4
الت�صويت  ثم  ومن   GOVERNMENT
 Geographic«  : التايل  امل�رصوع  على 
 information system for territory

»planning

كراهية
ي�سني بوغازي

ال يرعوى اأمام  حمارم االأخالق ,وال ي�صتوقفه 
�صيئ عندها , بل ال يعباأ اأ�صال ب�صيء مماثل 
اأمامه  يري  هو  ؟  ي�صتوقفه  اأن  ي�صتطيع  لكي 
تدمريه  يجب  الذي   عدوه  ,بل  عدوا  �صواه 
اإعماره بح�صب ما يراه هو ,وما يراه  واإعادة 
هو  لي�س اإال خليطا من بقايا حقد  ركب على  

ت�صويه بروح كراهية عمياء , فهو يفهم جيدا 
كراهيته , ثم اإن  مفاهيمه �صيقة ومنحازة فال 

متت ب�صلة لراحة بال وال ل�ص�صاعة اأفق .
يرعوى  ال  فقط   ,الأنه  م�صهورا  �صار  وهو  
تخيفه  وال  حرمة  توقظه  وال  حماذير  اأمام 
ممنوعات,بل فال  ت�صدع باله  الأنه مل يجرب 
�صطوتها , وهي  اإيديولوجيا  اأخالقية عمرت 
�صقطت   عنده  لكنها   , الب�رص  بني  بني  طويال 
�صقوطا مدويا , مبا ال تعرف ملاذا منظومته 

االأخالقية  ؟
اأمثاله كرث, ممن  يركبون كراهية عمياء فال 

اأبدا , ذا مقا�صات مريعة  ينزولون �صهواتها  
يت�صببون ذهابا  االإ�صاءات ونقع جراحات  من 
وما  واأيامهم  اأعمارهم  امتداد  وعلى  واإيابا 
اأن  ,م�صكلتهم   كراهية  اإعالء  يف  ي�صطرون 
ف�صاءا  �صار  مبن�صاته   اجتماعيا  توا�صال 
�صباحا  ي�صتيقظ  هو   , وهكذا  ؟  متاحا 
فيجد  بني يديه  ما يعطى �صذوذه االأخالقي 
واالإن�صاين  ف�صح  كتابة وتعبري , وهي ملكات  
اإمكانيات   زمن   منذ  عيها  واكت�صب  يتقنها 
توا�صلية  فغدت �صالحه يدمر م�صاعر ويجرح 

اأحا�صي�س .

جعل   اأنه  االجتماعي  التوا�صل  ذنب  األي�س 
عناء  بال  متاحة  تغدو  اأن  ارتكابات  هكذا 
يرعوى  ال  الذي  ,لكن  ال  ورمبا   , نعم  رمبا  ؟ 
عن   بث كراهية جتاه احد , ال يرعوى امام 

اجلميع .
هو حقا ال يرعوي  وال يخجل  اأمام �صب و�صتم 
ت�صنيفات  البتة   تهمه   وال  يكيله,  واإ�صاءات 
عواهنه  على  كالمه  يلقي  بل  وتو�صيفات 

اأ�صاب من اأ�صاب ,واأخلف من اأخلف ؟
اإيديولوجية   اأ�صحت م�صامني   الدرجة  األهذه 
, فال رقيب  وحماذير كالم وكتابة م�صت�صهلة 

كراهية  ا�صتطاعت  كله  األهذا   , ح�صيب  وال 
م�صامني   رمبا   ؟  راياتها  ترفع   اأن  �رصيرة 
مبداأ   ومع   , املعاين   بهذه  تتداخل   كثرية 
مبداأ   , وامل�صامع  االآذان  يقرع   ظل  لطاملا 
تعدد   لكنه    , علم  على  نار  من  اأ�صهر  �صار  
حرية  مبداأ   , واأ�رصاره  وا�صتعماالته   باأوجه 
التعبري واإبداء الراأي  و منظومة قيم اإن�صانية  
بناء  يعيد   اأن  , الأجل  نف�صه  االإن�صان  اأ�ص�صها 
اأخالقية  با�صباعات   , االأوىل   اأيامه  فراغات 
 , احرتام  وجاهة  اإال  تقوم  ال  ,هي  وثقافية 

وعلى  اأخالقيات عالية .

روؤى 

اجلنائية  الفرقة  عنا�رص  متكنت 
الوالئية  للم�صلحة  التابعة 
والية  باأمن  الق�صائية  لل�رصطة 
االإطاحة  من  متو�صنت  عني 
املهلو�صات  ترويج  ببارون 
الطبية  والو�صفات  طريق  عن 
املزورة مبعية �صديق له موقوف 

باملوؤ�ص�صة العقابية و حجز كمية 
من املخدرات تقدر بـ 467 غرام 
قر�صا   284 و  املخدرات  من 
�صائل  من  وقارورتني  مهلو�صا 
مزورة  طبية  و�صفة  و13  مهلو�س 

و اأ�صلحة بي�صاء حمظورة .
حممد بن ترار

طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  قال 
هاربا«  فر  »حفرت  اإن  اأردوغان 
التوقيع  رف�صه  بعد  مو�صكو  من 
النار مع  على اتفاق وقف اإطالق 
الليبية يف اجتماع  حكومة الوفاق 

مو�صكو.
كلمته  خالل  اأردوغان  واأ�صاف 
حلزب  النيابية  الكتلة  اأمام 
الثالثاء:  اليوم  والتنمية,  العدالة 
وجود  �صبب  عن  ي�صاألون  »الذين 
ال�صيا�صة  يجهلون  ليبيا  يف  تركيا 
تركيا  تتدخل  مل  فلو  والتاريخ, 
�صي�صتويل  حفرت  االنقالبي  لكان 

على كامل البالد«.

واأكد اأردوغان اأن بالده ال ميكنها 
»البقاء مكتوفة االأيدي« حيال ما 
يحدث يف ليبيا, و«الذين يلطخون 
يظهرون  والنار,  بالدم  ليبيا 
جتاه  حقدهم  نف�صه  الوقت  يف 

تركيا«.

 مرمي خمي�سة



هذه الصحيفة تم تحميل 
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