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القطب اجلزائي املتخ�س�ص يف مكافحة الف�ساد 

فتح الق�سية الثانية للبو�سي االأربعاء القادم  
وزارة الرتبية الوطنية تفند الإ�ساعات:

اأولوية التوظيف خلريجي املدار�س العليا
قيادة عاملية جديدة تت�سكل

بدائل العرب للتخل�س من التدخالت اخلارجية
طالب مبخطط ا�ستعجايل  لإعادة هيكلتها

بلمداح ي�سكو اجلوية اجلزائرية للرئي�س
يتفقد الوحدات، ويعقد لقاءات توجيهية

اللواء �سنڤريحة يف زيارة اإىل مترنا�ست

  .        اجلزائر تودع 150 مليون دوالر يف بنك تون�س املركزي

  .        حممد بو�سياف  : الزيارة هدفها بعث حتالفات جديدة   

نتائج زيارة قي�ص �سعيد 

ليبيا وفل�سطني توحدان املوقفني اجلزائري والتون�سي
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املدير العام لل�سندوق الوطني لتطوير التمهني 
والتكوين املتوا�سل �سنويف خل�سر "للو�سط":
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على منت الطائرة اجلزائرية

الرئي�س تبون ي�أمر برتحيل الطلبة 
الليبيني من ووه�ن ال�سينية 

بن رحمة يحيي روح 
والده به�تريك

 
الراحل  والده  رحمة  بن  �سعيد  اجلزائري  الدويل  الالعب  تذّكر 
فريقه  مع  الفتة  ب�سورة  ت�ألّق  عندم�  وذلك  اخل��سة،  بطريقته 
وانتفورد عندم� �سجل ثالثة اأهداف ك�ملة يف مرمى ه�ل �سيتي 
�سمن دوري الدرجة االأوىل االجنليزية، وق�م ب�الحتف�ل من خالل 
رفع قمي�ص فريقه والذي ك�ن يحمل قمي�س� ث�ني� مكتوب عليه 
»اأحبك اأبي«، ق�م بن�رش �سورة له عرب ح�س�به ال�سخ�سي يف موقع 

التوا�سل االجتم�عي »تويرت« وكتب عب�رة »احلمد هلل«.

ديلور ي�سنع احلدث يف فرن�س�
 

�سنع الالعب الدويل اجلزائري اأنديه ديلور احلدث عرب و�س�ئل 
االإعالم الفرن�سية، وذلك بعد الهزمية النكراء التي تعر�ص له� مع 
ن�ديه مونبلييه اأم�م ب�ري�ص �س�ن جرم�ن مبعقله »حديقة االأمراء« 
التي  اال�ستفزازية  الت�رشيح�ت  متر  مل  حيث  نظيفة،  بخم��سية 
اأطلقه� مه�جم اخل�رش على النجم الربازيلي نيم�ر مرور الكرام، 
لقطة  اإىل  تعر�ص  واأنه  خ��سة  منه  لل�سخرية  اإىل جم�ل  وحتول 

فنية لنجم »ال�سلي�س�و« الذي ق�م بج�رش لالعب.

اجلزائر تت�س�من مع ال�سني يف 
اأزمة كورون�

 

مل�س�عدة  اجلزائر  من  هبة  تقدمي  عن  اجلمهورية،  رئ��سة  اأعلنت 
ال�سلط�ت املحلية على مواجهة فريو�ص كورون� يف مق�طعة هوب�ي 
األف  و20  الطبق�ت  ثالثي  قن�ع  األف   500 الهبة،  وت�سمل  ال�سينية. 
ال�سينية على  لل�سلط�ت  األف قف�ز،  مت ار�س�له�  نظ�رة وق�ئية و300 
منت  الط�ئرة التي اأر�سلت اإىل ال�سني الإجالء الرع�ي� اجلزائريني ولفم 
اأي�س�  التون�سيني  �سمل  بل  ال�سينني  عند  اجلزائريني  ت�س�من  يكتفي 
على  بن�ء  تون�سيني  رع�ي�   10  اأي�س�  اجلزائرية  الط�ئرة  نقلت  حيث 

ب.عطلب �سلط�ت بالدهم

ب�شبب انت�شار وباء كورونا

ال�سينيون ب�جلزائر ممنوعون 
من الدخول اأو اخلروج 

منعت خمتلف املجمع�ت واالآب�ر النفطية ب�جلزائر، العم�ل ال�سينيني 
من مغ�درة قواعده� نحو بلدهم االأم، خالل فرتة عطلتهم املقررة 
قريب�، ب�الإ�س�فة اإىل منع عم�له� املتواجدين يف ال�سني من الرجوع 
بقرار من  وذلك  ب�جلنوب اجلزائري.  ب�لن��سطة  اإىل مقرات عملهم 
ال�سف�رة ال�سينية ب�جلزائر، ب�لتن�سيق مع ال�سلط�ت اجلزائرية، اإتب�ع� 

الإجراءات احرتازية ملنع انت�س�ر فريو�ص »كورون�« الق�تل.
مرمي خمي�شة

البويرة

اآث حمدون حتتفل بج�ئزة 
اأنظف قرية

احت�سنت نه�ية االأ�سبوع قرية اآث حمدون ب�أغب�لو اأق�سى �رشق ع��سمة 
والية البويرة احتف�لية بهيجة من اإ�رشاف جلنة القرية التي اأبت اإال 
اأن تكرم جميع ال�سك�ن الذين �س�هموا يف تتويج القرية بج�ئزة اأنظف 
قرية على م�ستوى الوالية يف طبعته� االأوىل ، حيث تخلل احلفل البهيج 
الذي ح�رشته ال�سلط�ت املتمثلة يف كل من رئي�ص املجل�ص ال�سعبي 
الوالئي » احمد بوت�تة » ورئي�سة جلنة ال�سحة والبيئة بذات املجل�ص 
» �سليحة ق�رو » ومديرة البيئة » ح�جي جوهر » عدة ن�س�ط�ت ثق�فية 
هذا  على  ب�ملح�فظة  وعدوا  الذين  القرية  اأبن�ء  تن�سيط  من  وفنية 
املك�سب يف غر�ص ثق�فة تنظيف املحيط لدى االأجي�ل ال�س�عدة ، 
كم� مت االإعالن ب�ملن��سبة عن انطالق الت�سجيالت للطبعة الث�نية من 

هذه امل�س�بقة التي تخ�ص اأنظف قرية واأنظف حي .
اح�شن مرزوق

عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  اأمر 
االأحد،  اأم�ص  تبون،  املجيد 
من  الليبيني  الطلبة  برتحيل 
ب�جت�ه  ال�سينية  ووه�ن  مدينة 
اجلزائر على منت نف�ص الط�ئرة 
اجلزائريني  الطلبة  تقل  التي 
بذات  املقيمني  والتون�سيني 
املدينة التي انت�رش به� فريو�ص 
اأف�د به  كورون� اجلديد، ح�سبم� 

بي�ن لرئ��سة اجلمهورية.

»ا�ستج�بة  اأنه  البي�ن  يف  ج�ء  و 
اأمر  الليبية،  ال�سلط�ت  لطلب 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص 
فيفري   02 االأحد  اأم�ص  تبون، 
الليبيني  الطلبة  برتحيل   ،2020
ال�سينية  ووه�ن  مدينة  من 
نف�ص  على  اجلزائر،  ب�جت�ه 
الطلبة  تقل  التي  الط�ئرة 
الذين  والتون�سيني  اجلزائريني 
اأن  اجلمهورية  لرئي�ص  �سبق 

ل�سحتهم  حم�ية  برتحيلهم  اأمر 
كورون�  فريو�ص  انت�س�ر  بعد 
ال�سينية«وك�نت  املق�طعة  بهذه 
اأعلنت  قد  اجلمهورية  رئ��سة 
»اأقلعت  انه  �س�بق  بي�ن  يف 
ط�ئرة  االأحد،  اليوم  فجر 
جمهورية  ب�جت�ه  جزائرية 
ال�سني ال�سعبية، لرتحيل الرع�ي� 
مدينة  يف  املقيمني  اجلزائريني 
ووه�ن و عددهم  36، اأغلبهم من 

اجلمهورية  رئي�ص  ك�ن  الطلبة، 
قد  تبون  املجيد  عبد  ال�سيد 
الوطن  اأر�ص  اإىل  ب�إع�دتهم  اأمر 
كم�  �سالمتهم.  على  حف�ظ� 
�سيعود على منت نف�ص الط�ئرة، 
ع�رشة رع�ي� تون�سيني، بن�ء على 

طلب من �سلط�ت بالدهم«.
هبة  املغ�درة  الط�ئرة  وحتمل 
من اجلزائر مل�س�عدة ال�سلط�ت 
انت�س�ر  مواجهة  على  املحلية 

اجلديد  كورون�  فريو�ص  حمى 
من  تت�ألف  هوب�ي،  مق�طعة  يف 
الطبق�ت  قن�ع ثالثي  األف   500«

و ع�رشين األف )20.000( نظ�رة 
وق�ئية و 300 األف قف�ز«، ح�سب 

م� اأو�سحه ذات البي�ن.

خبر في 
صورة

ن��سدت  الع�رشات من اجلمعي�ت 
البيئية بوالية تلم�س�ن وزارة البيئة  
ب�رشورة التدخل الع�جل من اأجل 
اإنق�ذ  بحرية �س�ية الفرد  الواقعة 
مبنطقة بلح�جي بو�سيف ببلدية 
تلم�س�ن    جنوب  كلم    العري�سة70 
والثلوث  اجلف�ف  ث�لوث  من 
�س�ر  الذي    الع�سوائي  واحلرث 
الطيور  بنفوق  ويهدد  يهدده� 
به�   تعي�ص  التي  واحليوان�ت 
دولي� منذ    واأنه� م�سنفة  خ��سة 

2004 �سمن  اتف�قية رام�س�ر .
اأن   اجلمعي�ت  واأ�س�رت  هذا 
ملحوظ  تقل�ص    تعرف  البحرية 
تتو�سع  م�ك�نت  التي    مي�هه�  يف 

على م�س�حة اإجم�لية تقدر 1275 
املغي�ثية  تراجع  بفعل  هكت�ر 
من  الق�دمة  الودي�ن  وجف�ف 
ال�سحراوية  املن�طق  بع�ص 
تو�سع  املق�بل  ويف    املج�ورة 
عن  الن�جم  التلوث  ظ�هرة 
يت�رشب  الذي  ال�سحي  ال�رشف 
انطالق�  اجلوفية  الطبقة  نحو 
ب�إقليم  تقليدية  مطمورة  من 
احلرث  لذلك  اأ�سف  ال�س�ية 
تدريجي�  يتو�سع  الذي  الع�سوائي 
بب�سعة  البحرية  موقع  ب�جت�ه 
اأمت�ر فقط ومع كل هذا ال تزال 
الآالف  عبور  نقطة  البحرية  ذات 
امل�ستوطنة  و  امله�جرة  الطيور 

مل� للمك�ن من خ��سية ايكولوجية 
تك�ثر  و  العي�ص  على  ت�س�عد 
اأ�سن�فه�   ب�ختالف  االأ�رشاب 
لهذه  الكبرية  االأهمية  هذا ورغم 

تتدهور  بيئته�  اأن  اإال    البحرية 
ب�سبب املي�ه القذرة املنبعثة من  

قرية بلح�جي .
حممد بن ترار 

االأحد، ط�ئرة  اأم�ص  اأقلعت، فجر 
الإجالء  ال�سني  ب�جت�ه  جزائرية 
املقيمني  اجلزائريني  الرع�ي� 
 36 وعددهم  ووه�ن  مبدينة 
اأف�د  ح�سبم�  الطلبة    من  اأغلبهم 
به بي�ن لرئ��سة اجلمهورية. و ج�ء 
اأم�ص  فجر  »اأقلعت  اأنه  البي�ن  يف 

ب�جت�ه  جزائرية  ط�ئرة  االأحد، 
جمهورية ال�سني ال�سعبية، لرتحيل 
املقيمني  اجلزائريني  الرع�ي� 
 ،36   عددهم  و  ووه�ن  مدينة  يف 
رئي�ص  ك�ن  الطلبة،  من  اأغلبهم 
املجيد  عبد  ال�سيد  اجلمهورية 
اأر�ص  اإىل  ب�إع�دتهم  اأمر  قد  تبون 

الوطن حف�ظ� على �سالمتهم«كم� 
الط�ئرة،  نف�ص  منت  على  »�سيعود 
على  بن�ء  تون�سيني،  رع�ي�  ع�رشة 
طلب من �سلط�ت بالدهم«، ي�سيف 
امل�سدر ذاته. و يف نف�ص االإط�ر، 
هبة  املغ�درة  الط�ئرة  »حتمل 
ال�سلط�ت  مل�س�عدة  اجلزائر  من 

انت�س�ر  مواجهة  على  املحلية 
يف  اجلديد  كورون�  فريو�ص  حمى 
مق�طعة هوب�ي«و تت�ألف هذه الهبة 
من »500 األف قن�ع ثالثي الطبق�ت 
نظ�رة   )20.000( األف  ع�رشين  و 
ح�سب  قف�ز«،  األف   300 و  وق�ئية 

م� اأو�سحه ذات البي�ن.

لإنقاذ حممية �شاية الفرد العاملية 

جمعي�ت بتلم�س�ن تن��سد وزارة البيئة 

ط�ئرة لإجالء 36 جزائري� مقيم� بووه�ن 



نتائج زيارة قي�س �سعيد 

ليبيا وفل�سطني توحدان 
املوقفني اجلزائري التون�سي

�أكد رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد تبون, �أم�س �لأحد باجلز�ئر �لعا�سمة, �أن هناك 
تطابق »تام ومطلق« يف وجهات �لنظر بني �جلز�ئر وتون�س »على كل �مل�ستويات«, من 

بينها �لق�سايا �جلهوية و �لدولية و يف مقدمتها �مللف �لليبي.

م.ب 

ندوة  يف  تبون,  و�شدد 
املحادثات  اأعقبت  �شحفية 
نظريه  مع  جمعته  التي 
مبقر  �شعيد  قي�س  التون�شي 
اأن  على  اجلمهورية,  رئا�شة 
ينبغي  الليبي  امللف  »حل 
اأن يكون ليبي-ليبي«, موؤكدا 
على �رضورة »اإبعاد ليبيا عن 
كل ما هو اأجنبي عنها, ومنع 

تدفق ال�شالح«.
واأبرز على �رضورة اأن تكون 
تون�س واجلزائر هما »بداية 
من  الليبية,  لالأزمة  احلل« 
كل  مع  لقاءات  »عقد  خالل 
الليبيني وكل القبائل الليبية, 
اإما يف تون�س اأو يف اجلزائر, 
من اأجل االنطالق يف مرحلة 
موؤ�ش�شات  لبناء  جديدة 
انتخابات  اإىل  توؤدي  جديدة 
جديدة  اأ�ش�س  وبناء  عامة 

للدولة الليبية الدميقراطية, 
ب�رضط اأن يقبل هذا االقرتاح 

من طرف االأمم املتحدة«.
اأن  تبون,  الرئي�س  واأبرز 
اأي�شا  فر�شة  كان  اللقاء 
تطورات  اآخر  اإىل  للتطرق 
الفل�شطينية,  الق�شية 
التام«  »التطابق  مربزا 
املبني  البلدين,  ملوقف 
�شفقة  »رف�س  اأ�شا�س  على 
بالدولة  والتم�شك  القرن 
يف  امل�شتقلة  الفل�شطينية 
حدود �شنة 1967 وعا�شمتها 

القد�س ال�رضيف«.
ويف �شياق اآخر, قال تبون اأن 
»مكافحة االإرهاب �شت�شتمر 
االآليات  كل  تفعيل  مع 
على  االإرهاب  ملحاربة 
احلدود«, م�شريا اإىل اأن »اأمن 
اأمن  من  تون�س  وا�شتقرار 
اجلزائر«واأ�شاف  وا�شتقرار 
خالل  اتفقا  الطرفني  اأن 

»تنمية  على  حمادثاتهما, 
احلدودية  املناطق 
بني  االقت�شادي  والتكامل 
البلدين«واأعلن الرئي�س تبون 
زيارة  عن  االإطار,  ذات  يف 
مرتقبة له اإىل تون�س »ريثما 
يتم تعيني احلكومة التون�شية 
�شيكون  حيث  اجلديدة«, 
حكومي  ب«وفد  مرفوقا 
التطرق  بهدف  وذلك  هام, 
تنتظر  التي  امللفات  لكل 

قرارات الرئي�شني«.
اجلمهورية  رئي�س  واأكد 
»لتقدمي  اجلزائر  ا�شتعداد 
لل�شقيقة  التامة  امل�شاعدة 
مرحلة  تعي�س  التي  تون�س 
واقت�شاديا«,  ماديا  �شعبة 
قرار  »اتخاذ  عن  كا�شفا 
يف  دوالر  مليون   150 لو�شع 
التون�شي  املركزي  البنك 
تي�شري  ك�شمان, مع موا�شلة 
للتموين  بالن�شبة  الدفع 

نظرا  واملحروقات  بالغاز 
وذلك  الدفع,  ل�شعوبات 
ال�شقيقة  تتجاوز  ريثما 

تون�س هذه ال�شعوبات«.

قي�س �سعيد يدعو �إىل 
»�أدو�ت جديدة« للعمل 

�مل�سرتك 

دعا الرئي�س التون�شي, قي�س 
اإىل  االأحد,  اأم�س  �شعيد, 
»اأدوات  ا�شت�رضاف  �رضورة 
امل�شرتك  للعمل  جديدة« 
معربا  وبالده,  اجلزائر  بني 
البلدين  باأن  يقينه  عن 
انطالقة  حتقيق  باإمكانهما 
اآمال  »لتحقيق  متجددة 
�شحفية  ندوة  �شعبيهما«ويف 
التي  املحادثات  اأعقبت 
اجلمهورية  برئي�س  جمعته 
اأكد  تبون,  املجيد  عبد 
على  التون�شي  الرئي�س 

اأدوات  »ا�شت�رضاف  �رضورة 
امل�شرتك«  للعمل  جديدة 
بهذا  قائال  البلدين,  بني 
على  »اإنني  اخل�شو�س: 
بنف�س  �شننطلق  باأننا  يقني 
اآمال  القوة واالإرادة لتحقيق 

�شعبينا«. 
وبعد اأن جدد تهانيه للرئي�س 
انتخابه �شهر  تبون مبنا�شبة 
دي�شمرب املا�شي, ا�شتعر�س 
اآفاق  �شعيد  قي�س  الرئي�س 
التعاون الثنائي بني اجلزائر 
بهذا  اأو�شح  وتون�س, حيث 
�شعب  »نحن  اخل�شو�س: 
واحد  تاريخنا  واحد, 
اأ�شك  وم�شتقبلنا واحد وال 
حلظة واحدة باأننا �شنحقق 

اآمال واأحالم �شبابنا«.
»هناك  بالقول:  واأ�شاف 
جتارب متت ولكن مل تنجح 
اأو كان جناحها ن�شبيا وال بد 
االأ�شباب  عند  التوقف  من 

التي اأدت اإىل ذلك«كما عاد 
للتذكري  التون�شي  الرئي�س 
التي  التاريخية  باالأوا�رض 
جتمع بني ال�شعبني, متوفقا 
عند اأحداث �شاقية �شيدي 
البلدان  يحيي  التي  يو�شف 
الثامن  يف  �شنويا  ذكراها 

من �شهر فرباير.
اخل�شو�س:  بهذا  وقال 
ذكرى  اأيام  بعد  »�شنحيي 
يو�شف  �شيدي  �شاقية 
امتزجت  كيف  ون�شتح�رض 
احلرية  اأجل  من  الدماء 
التزام  مربزا  الكرامة«,  و 
فتح  اإىل  بال�شعي  الطرفني 

»اآفاق اأرحب« م�شتقبال.
اأبرز  اأخرى,  جهة  من 
توافق  التون�شي  الرئي�س 
حول  البلدين  لدى  الروؤى 
الدولية  امللفات  خمتلف 
�رضح  حيث  الراهنة, 
يقني,  على  »اإنني  قائال: 

من  به  تف�شلتم  بعدما 
التي  امل�شائل  لكل  تو�شيح 
والتي  اإليها,  التطرق  مت 
باأنه  تام,  تفاهم  فيها  كان 
ال ميكن اإال اأن يكون هناك 
النظر  وجهات  يف  تطابقا 
كل  جتاه  املقاربات  ويف 
الق�شايا التي مت تناولها«. 

الرئي�س  كان  للتذكري, 
�شبيحة  حل  قد  التون�شي 
زيارة  يف  باجلزائر  اليوم 
دولة, تلبية لدعوة من رئي�س 
املجيد  عبد  اجلمهورية 
تبون و قد اأجرى الرئي�شان 
حول  متحورت  حمادثات 
و�شائل و�شبل تعزيز التعاون 
ال�شقيقني,  البلدين  بني 
اإىل  تطرقهما  عن  ف�شال 
واالإقليمي,  الدويل  الو�شع 
وفل�شطني   ليبيا  يف  خا�شة 

املحتلة.
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حممد  ال�شيا�شي  املحلل  اأكد 
اأهم امللفات  اأن من  بو�شياف 
تناولها  التي  االإقليمية 
النظريان اجلزائري و التون�شي 
هي  االأخري  زيارة  خالل 
الق�شية الليبية يف ظل ت�شاعد 
وع�شكرياً,  �شيا�شياً  االأو�شاع 
لديهما  الدولتان  اأن  و  خا�شة 
ليبيا,  مع  م�شرتكة  حدود 
موقفهما  يف  الطرفان  ويلتقي 
حيث  الليبي  امللف  ب�شاأن 
يوؤكدان اأن احلل ال�شيا�شي هو 
املخرج الوحيد لالأزمة الليبية, 
بعيداً عن التدخالت الع�شكرية 

اخلارجية .
واأكد املحلل ال�شيا�شي حممد 
مع  له  ات�شال  يف  بو�شياف 
ال�شياقات  اأن  الو�شط  يومية 
املنطقة  يف  ال�شائدة  االأمنية 
طبعت املحادثات بني الرئي�س 
وقال  التون�شي  و  اجلزائر 
تكثيف  ,تفر�س  االأخرية  اأن 
التحديات  ملواجهة  اجلهود 
املت�شاعدة والتي مت�س االأمن 

القومي للبلدين .
اأن  ال�شيا�شي  املحلل  واأبرز 
تزايد و�شول �شحنات االأ�شلحة 
حفرت  ورف�س  ليبيا  اإىل 
برلني  ملخرجات  اال�شتجابة 
موؤ�رضات  من  يرفع  واجلزائر 
تو�شيع  وي�شتوجب  اخلطر 
امل�شاورات مع االأ�شقاء العرب 
اأمام  الطريق  لقطع  واالأفارقة 
التي  املغر�شة  املحاوالت 
من  بعيدة  بلدان  تقودها 
عن  والتاريخ  اجلغرافيا  حيث 

املنطقة .
عر�شت  قد  اجلزائر,  وكانت 

يوم  لها,  حترك  اآخر  يف 
ا�شت�شافة  املا�شي,  اخلمي�س 
موؤمتر للم�شاحلة الوطنية بني 
طريف النزاع يف ليبيا, وفق ما 
اأعلنت جلنة االحتاد االأفريقي 
املكلفة  باإيجاد احللول للنزاع 

الليبي.
الكونغو,  خارجية  وزير  وقال 
خالل  نغاكو�شو,  كلود  جان 
التابعة  اللجنة  عقدته  اجتماع 
لالحتاد االأفريقي حول االأزمة 
يف ليبيا, اإن اللجنة اأخذت علما 
ا�شت�شافة  اجلزائر  بعر�س 

موؤمتر للم�شاحلة الوطنية.
بخ�شو�س  و  اأخرى  جهة  من 
قال  الفل�شطيني  امللف 
التطورات  اأن  بو�شياف 
اأنها  م�شريا  خطرية  احلا�شلة 
املوقف  انق�شام  اإىل  اأدت 
حالة  من  تزيد  مما  العربي 
ال�شيا�شي  وال�شغط  االإحباط 
ي�شتدعي  مما   واالجتماعي 
وتن�شيق  النظر  وجهات  تبادل 
البلدين للحفاظ  املواقف بني 
على التوازن واحلفاظ على ما 
الوطن  يف  ا�شتقرار  من  تبقى 
الذي جتتاحه موجات  العربي 
ال�رضق االأو�شط اجلديد بقيادة 
التحالف االأمريكي االإ�رضائيلي 
بعد  العرب  من  تبعهم  ومن 
من  كل  جيو�س  على  الق�شاء 

العراق و�شوريا واليمن وليبيا.
ذات  اأ�شار  ال�شدد  ذات  ويف 
التهديدات  تزامن  اأن  املحلل 
يف  احلرب  طبول  تقرع  التي 
التون�شي  اجلزائري  اجلوار 
الق�شية  ت�شفية  وحماوالت 
لتطبيع  كمدخل  الفل�شطينية 

االإ�رضائيلية  العربية  العالقات 
جمع  الذي  لقاء  جوهر  هما 

بني الرئي�شني.
 واأبرز ذات املتحدث اأن اللقاء 
جديدة  حتالفات  بحث  هدفه 
التقليدي  الن�شق  خارج  رمبا 
يف  ال�شمود  اإمكانية  وتعزيز 
وجه �شيناريوهات تتك�شف كل 

يوم.
لتحديات االأمنية التي تواجهها 
تتقا�شمان  اللتان  الدولتان 
مع  �شا�شعة  برية  حدودا 

طرابل�س.
ي�شعى  ال�شدد,  هذا  ويف 
ال�رضاكة  تعميق  اإىل  الرئي�شان 
جمال  يف  �شيما  ال  االأمنية, 
واجلرمية  االإرهاب  مكافحة 
بني  احلدود  وتاأمني  املنظمة 

اجلزائر وتون�س.
واجلزائر  تون�س  اأن  ويذكر 
برلني  موؤمتر  عقب  اأعلنتا 
تدخل  الأي  رف�شهما  عن 
ع�شكري اأجنبي يف ليبيا, وعن 
الداخلي  للحوار  م�شاندتيهما 
من  الليبيني,  الفرقاء  كل  بني 
�شيا�شي  اإىل حل  التو�شل  اأجل 

بعيدا عن العنف واحلرب.
االقت�شادي  ال�شاأن  وبخ�شو�س 
لقاء  اأن  مراقبون  فريى 
حول  ت�شاورهما  و  الرئي�شني 
االأو�شاع االقت�شادية �شيح�شن 
اجلانب  هذا  يف  و�شعهما  من 
فرتة  بعد  جاء  انه  ,خ�شو�شا 
االأو�شاع  يف  بالركود  اأت�شمت 
ب�شبب  خ�شو�شا  االقت�شادية, 
التي  ال�شيا�شية  االأو�شاع 
�شهدها البلدان كل على حدا.

ف.ن�سرين
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احلراقة  عائالت  من  عائلة 
امل�شجونني  و  املفقودين 
يرافقه  تون�س,اعت�شاما,  يف 
عن  منهم  البع�س  اإ�رضاب 
وزارة  مقر  اأمام  الطعام, 
اخلارجية, قادمني من خمتلف 

املناطق عرب الوطن.
وذلك يف حماولة لل�شغط على 
للتدخل,  املعنية  ال�شلطات 
وفلذات  ذويهم  واإنقاذ 
ال�شجون  براثني  من  اأكبادهم, 

التون�شية.
اأهايل احلراقة  واأفادت ممثلة 
خالل  بتون�س,  املفقودين 
حديثها مع جريدة »الو�شط«, 
قد  املعت�شمة,  العائالت  اأن 
وقفتها  يف  بالت�شعيد  هددت 

اأم�س,  اأول  االحتجاجية, 
وهي  اجلمهورية,  رئا�شة  اأمام 
عازمة على ق�شاء ليلة بي�شاء, 

اأمام مقر وزارة اخلارجية.
اأن  املتحدثة,  ذات  وك�شفت 
املفقودين  احلراقة  عائالت 
قد   , تون�س  امل�شجونني يف  و 
انتهزت فر�شة الزيارة الر�شمية 
قي�س  التون�شي  للرئي�س 
ال�شعيد للجزائر, لل�شغط على 
لطرح  اجلزائرية,  ال�شلطات 
النقا�س,  طاولة  على  ق�شيتهم 
ترفع  التون�شية  ال�شلطات  لعل 
االلتبا�س والغمو�س نهائيا عن 

هذا امللف.
�أكرث من 500 ملف حر�ق 
جز�ئري مفقود يف �سجون 

تون�س

امل�شدر  ذات  اأكد  حني,  يف 
عائالت  اأن  »للو�شط«, 
عن  تتخلى  لن  املفقودين 
املطالبة بك�شف م�شري اأبنائها 
احلراقة, الذين ق�شدوا تون�س 
�شواحل  نحو  العبور  اأجل  من 
اأوروبا, والذين اأجزموا يف وقت 
اأن  والربهان,  بالدليل  �شابق 
فلذات اأكبادهم , حمتجزون يف 
ال�شجون التون�شية منذ �شنوات, 
رغم اإنكار ال�شلطات التون�شية, 
وتفنيدها  االأنباء,  هذه  ل�شحة 
يف  جزائري  حراق  اأي  تواجد 
عائالتهم  اأن  اال  �شجونها, 
ال�شلطات  تنا�شد  الزالت 
م�شري  ملعرفة  التون�شية 
�شنني,  منذ  املختفني  اأبنائهم 
الإعالمهم بالتهم املوجهة لهم, 

لت�شخري حمامني لدفاع عنهم, 
وال�شماح لهم بزيارتهم.

ممثلة  قالت  اأخرى,  جهة  من 
املعت�شمني,  احلراقة  اأهايل 
الزهراء  فاطمة  املحامية  اأن 
بالدفاع  كلفت  قد  براهم,  بن 
حراق  ملف   500 من  اأكرث  عن 
�شجون  يف  مفقود  جزائري, 
تون�س. وقد ا�شتنكرت العائالت 
لل�شلطات  املريب,  ال�شمت 
التون�شية واجلزائرية على حد 
�شواء, بعد رف�س تقدمي اإجابة 
حول  ر�شمي,  ب�شكل  للعائالت 
اأنه مطلب  ذويهم, رغم  م�شري 
من  التهرب  اأنه مت  اإال  ب�شيط, 
حق  �شاع  وما  عليه,  االإجابة 

وراءه مطالب.
مرمي خمي�سة

تز�منا مع زيارة �لرئي�س قي�س �سعيد

احتجاج لعائالت احلراقة املفقودين  يف تون�س

وزير �خلارجية �لفرن�سي �يف لودريان

ل ميكن التنكر ملا�سينا يف اجلزائر
اخلارجية  وزير   دعا 
ايف  جان  الفرن�شي 
�رضورة  القيام  لودريان اإىل 
الذاكرة  يخ�س  فيما  بـعمل 
امل�شرتكة بني بالده واجلزائر 
�رضط اأن يكون مرغوب فيه 
بحيث  واجلزائر  فرن�شا  بني 
يتناول كيفية عي�س الطرفني 

للحرب.
الدبلوما�شية  رئي�س  وقال 
خالل  الفرن�شي  لودريان 
رده  على اأ�شئلة خالل حلقة 
تي  »ار  قناتي  بني  م�شرتكة 

ال« و«ال �شي اأي« و�شحيفة 
اجلدل  حول  »لوفيغارو« 
الذي اأثارته ت�رضيحات اأدىل 
بها موؤخرا الرئي�س اميانويل 
فرتة  بني  مقارنا  ماكرون 
واعرتاف  اجلزائر  ا�شتعمار 
فرن�شا يف 1995 بامل�شوؤولية 
عن ترحيل يهود ابان احلرب 
اعترب  حيث  الثانية  العاملية 
اأن املحرقة  االإطار  يف هذا 
تطاق  ال  اليهودية  جرمية 
ب�شيء  مقارنتها  ميكن  وال 
يجب  مكان,  اأي  يف  اآخر 

هي  كما  بها  االعرتاف 
يطرح  الذي  ال�شوؤال  لكن 
فرن�شا  بني  العالقات  يف 
واجلزائر حول الذاكرة وكيف 
وهناك  هنا  الطرفان  عا�س 
اليزال  مطروحا  النزاع 
-اأن  قال  –كما  ويجب 
الذاكرة  على  معا  نعمل 
اأن  الفرن�شي  الوزير  واأ�شاف 
ترغب  اجلزائرية  ال�شلطات 
على  م�شددا  العمل  هذا  يف 
بدورهم  الفرن�شيني  اأن  واقع 
تذكري  حلظة  اإىل  يحتاجون 

هذا  ب�شاأن  وتثبت  تاريخي 
امللف

ت�رضيحات  فاإن  لالإ�شارة 
رئي�س الدبلوما�شية الفرن�شي 
تاتي يف �شياق ال�رضاع القائم 
بني بالده وتركيا خا�شة بعد 
للرئي�س  االأخرية  التهديدات 
الرتكي رجب الطيب اأردوغان 
يف  اال�شتثمار  حاول  الذي 
باجلزائر  الفرن�شية  اجلرائم 
�شنة من وجودها  طيلة 130 
على  ال�شغظ  اأجل  من 

فرن�شا.

.      �جلز�ئر تودع 150 مليون دولر يف بنك تون�س �ملركزي

باية ع 
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باية ع 

قدم  االجتماع  هذا  وحالل 
الناطق  االت�صال،  وزير 
عر�ض   للحكومة  الر�صمي 
م�رشوع  تقدم  مدى  حول 
 ، احلكومة  عمل  خمطط 
الذي  الـم�صعى  بال�رشح  تناول 
الـم�صاهمات  ل�صبط  انتهج 
الإعداد  اأ�صا�صا  كانت  التي 
من  بعدد  متبوعا  الـمخطط، 
بع�ض  م�صوؤويل  مداخالت 
اإثراء  اإىل  الرامية  القطاعات 
تدخله  ولدى  الوثيقة   هذه 
على  االأول  الوزير  حر�ض 
يقوم  التي  باالأ�ص�ض  التذكري 
عليها خمطط عمل احلكومة 
يف   مرجعياتها  �صتظل  والتي 
اجلمهورية  رئي�ض  التزامات 
والتوجيهات  االأوىل،  بالدرجة 
مبنا�صبة  ال�صادرة  والتعليمات 

اال�صرتاتيجيات  درا�صة 
الوزير  اأبرز  كما   القطاعية  
على  احلكومة  حر�ض  االأول 
الـمبادئ  حتديد  تف�صيل 
التي  االأ�صا�صية  والـمعايري 
اخليارات  ت�صود  اأن  ينبغي 
والتوجهات واتخاذ القرارات، 
عن  م�صتقل  ب�صكل  وذلك 
وتعقد  االأحوال  حقيقة 
وبهذا  الـموروثة   االأو�صاع 
على  خ�صو�صا  األح  ال�صاأن، 
االأطر  بو�صع  القيام  �رشورة 
على  احلر�ض  مع  الـمرجوة 
والربامج  ال�صيا�صات  تكييف 
على  و�صبطها  القطاعية 
دقيقة،  زمنية  جداول  اأ�صا�ض 
االأهداف  حيث  من  �صواء 
كما   ، االآجال  حيث  من  اأو 
اإىل  احلكومة  ا�صتمعت 
الداخلية  وزير  قّدمه  عر�ض 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 

العمرانية، حول اإ�صكالية االأمن 
طلب  على  بناًء  الطرق،  يف 
اجلمهورية  رئي�ض  من  �رشيح 
االأول  الوزير  اأ�صعر   حيث 
احل�صور، بتقديره للفكرة التي 
االجتماع  خالل  طرحها  مت 
ال  باأنه  مفادها  والتي  نف�صه، 
االإ�صكالية  ميكن معاجلة هذه 
اأو  لوحده  قطاع  طرف  من 
حمدودة  معاجلتها  تكون  اأن 
يف الزمان  وعلى هذا النحو، 
دعا اإىل التزام ن�صط وم�صتدام 
لتعبئة  القطاعات  جميع  من 
وقدراتها  طاقاتها  جميع 
التي  تلك  ال�صيما  االبتكارية، 
الناجتة عن  املوارد  ت�صتخدم 
من  اجلديدة،  التكنولوجيات 
للنقاط  خريطة  و�صع  اأجل 
الو�صائل  تعبئة  وكذا  ال�صوداء 

الكفيلة بالق�صاء عليه

خمطط ا�ستعجايل 

للمناطق النائية 
واملعزولة

اأما النقطة الـموالية يف جدول 
اأعمال اجتماع احلكومة، فقد 
وزير  قّدمه  لعر�ض  خ�ص�صت 
الداخلية واجلماعات املحلية 
والتهيئة العمرانية، حول و�صع 
متعدد  ا�صتعجايل  خمطط 
التكفل  اإىل  يهدف  القطاعات 
املعزولة  اأو  النائية  باملناطق 
بالـمدن  املحيطة  واملناطق 
التنمية  حيث  من  الكربى، 
خ�صو�صا،  ومنها  الـمحلية، 
ال�رشوب  بالـماء  التزويد 
والغاز،  الكهربائية  والطاقة 
الـمدر�صية  الـمن�صاآت  وكذلك 
والنقل وقد ركّز الوزير اأ�صا�ًصا 
�صيتم  التي  االآليات  على 
اأعمال  حيث  من  تطويرها 
الكفيلة  اجلوارية،  الت�صامن 

االختالالت  مبعاجلة  وحدها 
لوحظت  التي  الـمتكررة 
�صواء  املتدخلني،  لدى 
ال�صلطات املحلية اأو االأجهزة 
الـمتعاملني  اأو  الـمخ�ص�صة 
والتجاريني   االقت�صاديني 
الت�صامن  وزيرة  قدمت  كما 
وق�صايا  واالأ�رشة  الوطني 
بدورها، عر�صا حول  الـمراأة، 
اتخاذها  يتعني  التي  التدابري 
الـمتمدر�صني  االأطفال  ل�صالح 
الـمعوزين، وال�صيما يف جمال 
هذا  ويف   ، واالإطعام  النقل 
امللف اأّكد  الوزير االأول على 
ما  للتعبئة  احلا�صمة  الطبيعة 
بني القطاعات، والتي ال ميكن 
وت�صيريها  تنظيمها  �صمان 
فعال  نظام  دون  العملياتي 
وجتميع  املعلومات  ال�صتقاء 
ذاته  بحد  يعتمد  البيانات، 
منا�صبة،  وطنية  �صبكة  على 

متكن من تقدمي يد الـم�صاعدة 
اأي  واإىل  �صخ�ض  الأي  والعون 
اجتماعية  و�صعية  يف  اأ�رشة 
اأماكن  يف  وتعي�ض  �صعبة 
هذه  هام�ض  على  اأو  معزولة 
الـمراكز احل�رشية اأو الريفية، 
بو�صع  اأمر  ذلك،  عن  ف�صال 
جمال  يف  وطني  برنامج 
وتعميم  الـمدر�صية،  الـمن�صاآت 
والتكفل  الـمدر�صية  الـمطاعم 
يف  ال�صيما  الطرق،  باإ�صالح 

الـمناطق النائية والـمعزولة

تدابري خا�سة للوقاية 
من فريو�ش كورونا

احلكومة  ا�صتمعت  كما  
وزير  قدمه  عر�ض  اإىل 
واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة 
يتعلق  امل�صت�صفيات، 
قبل  من  املتخذة  بالتدابري 
بغر�ض  العمومية،  ال�صلطات 

الـمحتملة  للمخاطر  الت�صدي 
وقد  كورونا  فريو�ض  النت�صار 
الـمعلنة  التدابري  �صملت 
م�صتوى  على  ترتيبات  و�صع 
ال�صتقبال  البالد  مطارات 
ومراقبة امل�صافرين القادمني 
على  اخلطرية،  الـمناطق  من 
مت  التي  الرتتيبات  تلك  غرار 
ن�رشها يف الـمطارات الدولية 
ب�صكل  التكفل  وكذا   الكربى 
احلاالت  بجميع  منا�صب 
الـمحتملة التي قد حتدث، من 
ا�صتقبال  مراكز  و�صع  خالل 
متخ�ص�صة حتت الت�رشف مع 
اإعادة تفعيل املجل�ض العلمي 
بالـم�صائل  للتكفل  املخ�ص�ض 
ظواهر  مبعاجلة  الـمرتبطة 
هذه  من  العمومية  ال�صحة 
الـمبادرة  جانب   الطبيعةاىل 
متكيفة  ات�صال  بعمليات 

لتح�صي�ض اجلمهور العري�ض.

تدابري ا�ستعجاليه ملواجهة 
اإرهاب الطرقات 

.         تنمية املناطق املعزولة ومواجهة فريو�ش كورونا
تراأ�ش ليلة اأم�ش الوزير الأول عبد العزيز جراد، اجتماع ملجل�ش احلكومة خ�س�ش لإعداد 
واإثراء خمطط عمل احلكومة الذي �سيعر�ش يف الأيام القليلة القادمة على اأ�سغال جمل�ش 

للوزراء ثم الربملان كما در�ست الـمخططات ال�ستعجالية التي طلب اإعدادها على وجه 
ال�سرعة الرئي�ش عبد املجيد تبون يف مقدمتها مواجهة اإرهاب الطرقات وتنمية املناطق 

النائية بالإ�سافة اإىل تدابري واإجراءات ملواجهة فريو�ش كورونا

وزارة الرتبية الوطنية تفند الإ�ساعات:

الأولوية يف التوظيف خلريجي املدار�س العليا للأ�ساتذة 
فندت �صباح اأم�ض االأحد ؛وزارة 
الرتبية الوطنية االأخبار املتداولة 
مفادها  االإعالم  و�صائل  عرب 
العليا  املدر�صة  حرمان خريجي 
لالأ�صاتذة من اأولوية التوظيف يف 

القطاع .
واأ�صار بيان الوزارة على اأن هاته 
وال  ال�صحة  عن  عارية  االأخبار 
وزارة  بيان  واأكد   ، لها  اأ�صا�ض 
الرتبية على اأن االأولوية للتوظيف 
للمراحل  التعليم  اأ�صالك  يف 
خلريجي  تعود  الثالث  التعليمية 
طبقا  لالأ�صاتذة  العليا  املدر�صة 

التنفيذي  املر�صوم  الأحكام 
رقم08 -315 

؛   2008 اأكتوبر   11 يف  املوؤرخ 
االأ�صا�صي  القانون  واملت�صمن 
املنتمني  باملوظفني  اخلا�ض 
بالرتبية  اخلا�صة  لالأ�صالك 

الوطنية.
وزارة  ان  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 
كل  من  تترباأ  الوطنية  الرتبية 
املغلوطة  واالأخبار  االإ�صاعات 
االإعالم  و�صائل  لدى  املتداولة 

املحلية . 
تق�صي  �رشورة  على  وتوؤكد 

املوقع  من  ال�صحيحة  االأخبار 
و�صفحاتها  للوزارة  الر�صمي 
التوا�صل  مواقع  على  الر�صمية 

ن�رش  لتجنب  االإجتماعي 
املغالطات واالإ�صاعات .

رزقي زويد

يوم 19 فرباير املقبل

الهامل واأبناوؤه و09 
ولة اأمام العدالة 

اجلدولة مبحكمة  م�صلحة  ك�صفت 
جدولة  عن  اأحممد  �صيدي 
ال�صابق  العامل  ق�صية  املدير 
الغني  عبد  اللواء  الوطني  لالأمن 
هامل  يوم 19  فرباير اأين  �صتوجه 
الفاح�ض  والرثاء  الف�صاد  تهمة  له 
نهب  الوظيفة  ،  ا�صتغالل  و�صوء 
اأمام  �صيمثل  حيث   ، العقار 
املحكمة  رفقة ثالثة اأبناء وابنته، 
املودعني رهن احلب�ض املوؤقت  اإىل 
حتت  توجد  التي  زوجته  جانب 
والة   09 الق�صائية  رفقة  الرقابة 
وهران  لوالية  والة  يتقدمهم  03 
وعبد  بو�صياف  املالك  عبد  وهم 
�رشيفي.  ومولود  زعالن،  الغني 
ال�صابق  حممد  �صلف  وايل  وكذا 
الغازي ووايل تيبازة  ال�صابق  القادر 
غالي  مو�صى  جانب  اإىل  قا�صي 
باالإ�صافة  العيا�صي،  وم�صطفى 
زوبري  ال�صابق  تلم�صان  وايل  اإىل 
اأي�صا  �صيمثل  كما   ، �صبان  بن 
القادر  ال�صابق عبد  العا�صمة  وايل 
الرقابة  حتت  يوجد  الذي  زوخ، 
املدير  اإىل  الق�صائية  باالإ�صافة 
والت�صيري  الرتقية  لديوان  ال�صابق 
داي،  العقاري »OPGI« ح�صني 
اأمالك  ومدير  رحاميية  حممد 
املوجودان  بتيبازة،  الدولة 
وكذا  املوؤقت،  احلب�ض  رهن 
اآخرين  عموميني  م�صوؤولني  �صتة 
موجودين حتت الرقابة الق�صائية، 
حالة  من  ا�صتفاد  عقاري  ومرقي 
بامللف  عالقته  تبني  الذي  اإفراج 

�صخ�صا  معنويا   13 على  زيادة 
عبارة عن �رشكات جتارية ميتلكها 
وذلك  يف  هامل  الغني  عبد  اأبناء 
العقار  بنهب  مرتبطة  ملفات 
بالعديد من الواليات  وكذا تبيي�ض 
امل�رشوع  غري  واالإثراء  االأموال 
اإىل  الوظيفة،  ا�صتغالل  واإ�صاءة 
�صلطة  من  اال�صتفادة  جانب 
واجلماعات  الدولة  اأعوان  وتاأثري 
والهيئات  واملوؤ�ص�صات  املحلية 
العام  للقانون  اخلا�صعة  العمومية 
اإبرام  اأثناء  العمومية  واملوؤ�ص�صات 
الزيادة  اأجل  من  و�صفقات  عقود 
ل�صاحلهم  والتعديل  االأ�صعار  يف 
الوظيفة  ا�صتغالل  �صوء  وكذا 
م�صتحقة  غري  منافع  منح  بغر�ض 
وهي  عمومية  اأموال  وتبديد 
التحقيق  قيد  �صلت  التي  امللفات 
منذ جويلية املا�صي  وهي الق�صية 
التيب مت التحقيق فيها وهي  اليوم 
اآخر  جانب  من   ، للف�صل  جاهزة 
الوزراء  من  اإحالة  العديد  ينتظر 
اأمام  امل�صت�صار املحقق باملحكمة 
العليا  الرتباط اأ�صمائهم يف  ق�صايا 
ف�صاد ، واأ�صارت املعطيات االأولية 
�صيمتثلون  االأقل  على  10منهم  اأن 
فرباير،  نهاية  قبل  التحقيق  اإىل 
فرعون  هدى  الوزيرة  تتقدمهم 
نورية   ، والوزير متار عبد احلميد 
بن غربيط وعبد القادروايل والذين 
يف  التورط  فيهم عملية  تبثث 
ونهب  النفوذ  وا�صتغالل  الف�صاد 

املال العام

املهند�صون  اأم�ض  �صن، 
احتجاجية،  وقفة  املعماريون، 
للمهند�صني،  الوطنية  النقابة  �صد 
حملوا  احلكومة،  ق�رش  اأمام 
خاللها الفتات منتقدة للممار�صات 
من  التي   ،cnoaلـ اأخالقية  الغري 
املفرت�ض اأن تدافع عن حقوقهم، 
بدل من احتكار بع�صهم للم�صاريع 
دون  ت�رشفها،  حتت  املو�صوعة 

اكرتاث مب�صري االآخرين.
عبد احلميد بن داود

 CNOA ا�ستحواذ النقابة
على امل�ساريع �سبب 

الحتجاج

ويف تعليق رئي�ض املجمع اجلزائري 
واملهند�صني  البناء  خلرباء 
بوداود،  احلميد  عبد  املعماريني، 
املهند�صني،  احتجاجات  على 
»املهند�ض املعماري يف  اأن  قال: 
واالإجحاف،  الظلم  يعاين  اجلزائر 
خا�صة  امل�صتويات،  جميع  على 
باإخ�صاعه  موؤخرا،  يتعلق  فيما 
من  واإق�صائه  ال�رشيبي  للنظام 

النظام اجلزايف«.
طبقا  اأنه  بوداود،  اأو�صح  حيث 
املالية  قانون  من   217 للمادة 
2020، ن�صبة ال�رشيبة على االأرباح 
IRG، املفرو�صة على املهند�صني 
باملائة   25 بلغت  املعماريني، 

وهو   ، ال�صنوية  مداخيلهم  من 
وا�صحا  متييزا  هوؤالء  اعتربه  ما 
وانتهاكا �صارخا لقواعد الد�صتور 
اجلميع  م�صاواة  ملبداأ  ال�صامنة 
اأمام ال�رشائب، نظرا اأن هذا جاء 
ناجمة  ح�صا�صة  جد  مرحلة  يف 
القطاع  يعرفه  الذي  الركود  عن 
منذ �صنوات، والذي اأثر �صلبا على 
واالجتماعية  املهنية  الظروف 
بالك  فما  املعماري،  للمهند�ض 
اأن يتم اإخ�صاع هذا االأخري، للمهن 
املراقب،  للنظام احلقيقي  احلرة 
مكتب   300 قرابة  اأن  م�صريا 

درا�صات مهدد بالغلق.
املتحدث،  ذات  ك�صف  حني  يف 

اختارتهم  ممن  قلة  ا�صتحواذ  اأن 
النقابة، لالإ�رشاف على امل�صاريع 
املو�صوعة حتت ت�رشفها، هو ما 
دفع ح�صبه املهند�صني املعماريني 
ق�رش  اأمام  واالحتجاج،  للتجمهر 
ال�صلطات  لعل  اأم�ض،  احلكومة، 
االإجراءات  كل  تتخذ  املعنية 
ا�صتدراك  اأجل  من  الالزمة 
التدابري  هذه  ومراجعة  االأمور، 
تغيري  اإىل  باالإ�صافة  التع�صفية، 
الوجوه امل�صرية لهذه النقابة، التي 
ال تخدم اإال قلة قليلة من معارفها، 
على ح�صاب االأغلبية الباقية، دون 

عقود عمل تذكر.
مرمي خمي�سة

احت�سدوا اأم�ش اأمام ق�سر احلكومة

املهند�سون املعماريون يحتجون �سد ممثليهم

 حممد بن ترار



الربملاين بلمداح ي�شكو اجلوية 
اجلزائرية للرئي�س
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طالب مبخطط ا�ستعجايل  لإعادة هيكلتها

 ف.ن�سرين 

للرئي�س  وجهها  ر�سالة  يف  وجاء 
�سفحته  على  ن�رشها  والتي  تبون 
“في�سبوك” »اإن  ال�سخ�سية مبوقع 
اجلوية  اإرهاب  �سحية  جاليتنا 
اجلزائرية، هذه املوؤ�س�سة الوطنية 
ورائدة،  ناجحة  تكون  اأن  نريدها 
اخلزينة  ح�ساب  على  لي�س  لكن 

العمومية واأموال جاليتنا«.
املوؤ�س�سة  اإدارة  النائب  واعترب 
فوق  وكاأنها  تت�رشف  باأنها 
اأو  ح�سيب  كل  وفوق  اجلمهورية 
اأكرب  اأو  ت�ساوي  رقيب وم�ساريفها 
جد  وخدماتها  مداخيلها  من 
جنونية  تذاكرها  واأ�سعار  رديئة 
منها  ي�ستفيد  تخفي�ساتها  وحتى 

املقربون.
كيف  بقوله  بلمداح،  وت�ساءل 
جاليتنا  حتميل  اجلوية  للخطوط 
ت�سل  نفقات  العمومية  واخلزينة 
لفاتورة  �سهريا  مليون  ملائة 
لإطارات  املحمول  الهاتف 
�سهرية  رواتب  ودفع  املوؤ�س�سة، 

والإطارات  العمال  من  ملئات 
الوظيفة دون عمل  ي�سغلون  الذين 
تدفع  اأن  يعقل  وهل  به؟  يقومون 
اخلزينة العمومية وجاليتنا مالينی 
املكاتب  مئات  لكراء  الدولرات 
من  الأجنبية  بالدول  الفخمة 
بينما  والربي�ستيج  الفخفخة  اأجل 
لها  الكربى  العاملية  ال�رشكات 
حجز  ومكاتب  اإلكرتونية  مكاتب 

عن طريق الهاتف؟”.

يوجد  كيف  ت�ساوؤله  يف  وا�ساف 
باخلارج  املوؤ�س�سة  لهذه  ممثل 
بالعملة  خيالية  اأجرة  له  الذي 
ال�سعبة وهو ل يعرف حتى اإ�سدار 
تذاكر ال�سفر للزبائن ويلجاأ لتغطية 
اأجنبية  �رشكة  مع  بالتعاقد  عجزه 
لتقوم بذلك مكانه مقابل 20٪ عن 
اخلزينة  من  تقتطع  تذكرة،  كل 
يف  بقائه  لتاأمنی  فقط  العمومية 
ممثل  الطبيب  حال  وهذا  من�سبه 

وغريه  مايوركا  بجزيرة  املوؤ�س�سة 
كثري.

على  بلمداح  نورالدين  و�سدد 
حتفز  اإجراءات  اتخاذ  وجوب 
اجلالية واأبنائهم على زيارة وطنهم 
ول تنفرهم وجتلب ال�سياح كبديل 
القت�ساد  وتبني  النفط،  ريع  عن 
واملح�سوبية،  الف�ساد  وحتارب 
بد منه  اأمرا �سياديا ل  باتت  التي 

ح�سبه .

را�سل النائب الربملاين ، ممثل اجلالية اجلزائرية، نور الدين بلمداح رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، ب�ساأن 
الغالء الفاح�س لتذاكر اجلوية اجلزائرية ،داعيا اإياه و�سع خمطط ا�ستعجايل لل�سركة الوطنية للخطوط اجلوية 

يعيد من خالله هيكلتها ملوؤ�س�سة اقت�سادية تدر اأرباحا على اخلزينة العمومية ول ت�ستنزفها.

القطب اجلزائي املتخ�س�س يف مكافحة الف�ساد 

فتح الق�شية الثانية 
للبو�شي الأربعاء القادم  

اجلزائي  برمج  القطب 
الف�ساد  حماربة  يف  املتخ�س�س 
مبحكمة �سيدي اأحممد بالعا�سمة، 
الثاين  القادم  امللف  الأربعاء  يوم 
با�سم  املعروف  �سيخي  لكمال 
تتعلق  مبنح  والتي   « »البو�سي 
والر�سوة  م�ستحقة  غري  مزايا 
من  الإطارات،  عدد  ذمم  و�رشاء 
بينهم املري رئي�س البلدية ال�سابق 
العام  املدير  و�سائق  عكنون  لنب 
ال�سابق لالأمن الوطني عبد الغني 

هامل
ويعد هذا امللف ثاين ملف يفتحه 
املتهم  �سيخي،  الق�ساء  لكمال 
الكوكاينی،  ق�سية  يف  الرئي�سي 
ووكيل اجلمهورية ال�سابق ملحكمة 
جانب  اإىل  وم�ساعده،  بودواو 
ال�سابق،  عكنون  بن  بلدية  رئي�س 
و�سائق املدير العام الأ�سبق لالأمن 
الوطني بتهم احل�سول على الر�سوة 
ومنح  الوظيفة  ا�ستغالل  و�سوء 

اأفادت  مربرة حيث  غري  املزايا 
اأن  الأولية  الق�سائية  التحقيقات 
�رشاء  من  متكن  البو�سي  كمال 
نظري  عكنون  بن  بلدية  مري  ذمة 
بناء بطريقة  ح�سوله على رخ�سة 
غري قانونية مقابل �سندوقنی من 
املدير  �سائق  اأما  ال�سمك حت�سل 
الوطني  لالمن  ال�سابق  العام 
للبو�سي  احلماية  يوفر  كان  فقد 
وهو  الوطن  لأر�س  مغادرته  عند 
حممال بحقائق من العملة ال�سعبة 
لدى  باملطار  ي�ستقبله  كان  كما 
عودته ما�سهل تنقالته التي كانت 
املخت�سة  امل�سالح  رقابة  خارج 
من �رشطة احلدود وجمارك وعلى 
عبد  �سائق  يتابعر  الأ�سا�س  هذا 
ا�ستغالل  �سوء  بتهمة  الغني هامل 
بالواجب  والإخالل  الوظيفة 
املهني، ولتقي مبالغ مالية ومزايا 

غري م�ستحقة.
باية ع 

الوزير املنتدب، املكلف بال�سناعة ال�سيدلنية يك�سف

احلكومة تراجع اأ�شعار الأدوية 
املكلف  املنتدب،  الوزير  ك�سف 
لطفي  ال�سيدلنية،  بال�سناعة 
�ستطلق  احلكومة  باحمد  اأن  بن 
ملراجعة  برنامج  الأ�سبوع  هذا 
من  م�سارها  وتتبع  الأدوية  اأ�سعار 
يف  الفاعلنی  مع  م�ساورات  خالل 
الق�ساء  القطاع وذلك بهدف  هذا 
الت�رشيع  يف  القائم  التناق�س  على 

احلايل املحدد لهوام�س الربح .
املنتدب  الوزير  وك�سف 
اأيام  مبنا�سبة  خالل  تدخله 
اجلزائرية،  ال�سيدلنية  ال�سناعة 
�سيتم  من�سجمة  اإجراءات  اأن 
الأ�سعار،  مراجعة  يف  اتخاذها 
�سينجم  الذي  التاأثري  احت�ساب  مع 
اأن  مو�سحا  ال�سناعينی  مع 
دعوتهم  �ستتم  القطاع  �سناعيي 
بالقول  حقيقية  وتابع  مل�ساورات 
على  تاأثري  اأي  هناك  يكون  لن 
نتائج  له  تكون  اأن  الأ�سعار، ميكن 
املوؤ�س�سات  توازن  على  كبرية” 

مت�سل،  �سياق  يف  و  ال�سيدلنية 
تناق�س  وجود  اإىل  الوزير  اأ�سار 
بخ�سو�س  احلايل  الت�رشيع  يف 
ال�سيدلنية  ال�سناعة  هوام�س 
فمن  فيه،  النظر  اإعادة  يتوجب 
بـ20  الهام�س  القانون  يحدد  جهة 
ال�سيدلنية  يف املائة على املواد 
يف  وين�س  الوطنية،  لل�سناعة 
هام�س  اأن  على  نف�سه،  الوقت 
اأنه  م�سيفا  عليه  متفاو�س  الربح 
�سيتم اأي�سا مراجعة نظام الهام�س 
ذلك  على  وزيادة  املتنا�سق،  غري 
املائة  يف   20 هام�س  نظام  فاإن 
لطفي  عك�سي ح�سب  اأثر  له  كان 
اخل�سو�س  اأن  باحمد وبهذا  بن 
تنطوي  قطاعه  ا�سرتاتيجية 
منها  املحاور،  من  العديد  على 
للمنتجات  م�ستمر  توفر  �سمان 
�سيما  ل  للمر�سى،  ال�سيدلنية 
�سيحدد  حيث  الأ�سا�سية،  منها 
امل�ستقبلي  للقانون  تنظيمي  ن�س 

لل�سحة، قائمة الأدوية الأ�سا�سية، 
ف�ساعدا  الآن  من  اتخاذ  موؤكدا 
ل�سيما  الإجراءات،  من  جملة 
�ستكون  التي  الت�رشيح  اإجراءات 
املتعاملنی  جممل  على  اإجبارية 
تبعا  والت�سدير،  ال�سترياد  يف 
تتبع  ل�سمان  معلوماتي  لربنامج 
وامل�سوؤولية  املواد  جممل  م�سار 
هذا  يف  و  طرف  لكل  ال�سيدلنية 
من  وبداية  اأنه  اإىل  اأ�سار  الإطار، 
وزارة  �ستلتم�س  احلايل،  الأ�سبوع 
املتعاملنی  جممل  من  ال�سحة 
املعلومات،  من  معنی  عدد  جمع 
ي�سمح بالتو�سل اإىل بع�س احلقائق 
والإنتاج  ال�سترياد  من  انطالقا 
وال�سيدليات،  بالتوزيع  مرورا 
و�سول اإىل املري�س وح�سب الوزير 
املنتدب، فاإن اإ�سرتاتيجية القطاع 
ال�سيدلين، تطبيقا لربنامج رئي�س 
حتقيق  اإىل  تهدف  اجلمهورية، 
خالل  “من  امل�سطرة  الأهداف 

�سيدلنية  �سيا�سة  وتطبيق  اإعداد 
الناحية  من  من�سجمة  و�سناعية 
التي  والقت�سادية  التنظيمية 
ال�سيدلنية  الدائرة  جممل  تغطي 
اإىل  الت�سنيع وو�سول  انطالقا من 
ال�ستغالل موؤكدا ان  التطور الذي 
الوطني  ال�سيدلين  الإنتاج  حققه 
تغطية  خالل  من  جت�سد  الذي 
جمال  يف  الوطنية  احلاجيات 
بقيمة  ال�سيدلنية،  املنتجات 

تزيد عن 50 يف املائة
وح�سب نف�س امل�سوؤول فان برنامج 
الرئي�س عبد املجيد تبون يف هذا 
اإىل  ال�ستجابة  يهدف  القطاع 
يف  اجلزائري  املواطن  حلاجيات 
لالأدوية  امل�ستمر  التوفر  جمال 
اجلودة  وذات  والفعالة  املاأمونة 
واملتاحة للجميع، من خالل تنويع 
هذه ال�سناعة التي ت�سمح بالتحكم 

يف اأ�سعار املنتوجات ال�سيدلنية
باية ع 

وزارة ال�سيد البحري حتقق يف امللف وماليري 
يف مهب الريح

تغيري  اختيارات  املواقع 
يهدد 03 موانئ 

البحري  يف  ال�سيد  وزارة  با�رشت 
اإجراء حتقيقات معمقة  يف طريقة 
الغربية  باجلهة  موانئ  ثالث  اإقامة 
على  اأن القائمنی  تبنی  والتي  للبالد 
قاموا  واملقاولت  القطاعات 
ال�سلطات  اإبالغ  دون  بتغيري مكانها 
ما  املواقع  باختيارات  التي  قامت 
جعل  املوانئ مهدد بالرتمل وتكلف 
وتوقيف  لتنظيفها  �سنويا  املاليري 
ن�ساطها  ناهيك عن تهديد الأمواج 
اجلارفة  لالأتربة  والوديان  الكا�رشة 

والأع�ساب بردمها .
مهيدي  بن  مر�سى  ميناء  ويعد 
�سنوات   6 منذ  اأبوابه  الذي فتح 
حيث  الكوارث  ،  اأكرب  اأحد  فقط 
مببالغ  مرتنی  وتنقيته  ترمله  مت 
هذا  تغيري موقع  بعد  كربى،وذلك 
يعود  الذي  بيدر  �ساطئ  امليناء من 
كلم   10 ال�ستعمارية  احلقبة  اإىل 
�رشق مر�سى بن مهيدي ، اأين قامت 
اللجنة  املكلفة باملراقبة   وخا�سة 
املكان  ال�سواحل  بتحديد  حر�س 
هناك  نظرا لتوفر العمق  واحلماية 
متنع  التي  الطبيعية  اجليدة 
اخرتاق  الأمواج  الكا�رشة  من 
على  امليناء  هذا  اأتى  امليناء  كما 
م�ساحات وا�سعة من �ساطئ مر�سى 
بن مهيدي ال�سياحي ، اأما بهننی فاأدى 
البحري  من  ال�سيد  ميناء  حتويل 
املخلد  ب�سواحل  اختياره  موقع 

خالد  التي  بني  لبلدية  التابعة 
مدينة  ميناءا  طبيعيا  اإىل  تعترب 
على  �ساطئ  الق�ساء  مت  اأين  هننی 
واجهة  يف  ميناء  املدينة  واإقامة 
التي  البحر  من  العاتية  الأمواج 
منفذه  وتغلق  نحوه  الرمال  تدفع 
ال�سمال  اأما  ناحية  من  �سنويا 
مت  اجلنوب  فقد  ناحية  من 
وادي  م�سب  يف  امليناء  اإقامة 
مواجهة  يف  يجعله  ما  رقو  وتاجرة 
التي  واأغ�سان  الأ�سجار  الأتربة 
من  باأطنان  �ستاء  كل  تغرق  امليناء 
يو�سع  ومبنطقة  �سيدي  الأتربة، 
امليناء  موقع  اختيار  �سوء  اأدى 
اإىل  احتجاجات عارمة  بفعل ترمل 
العمل  توفر  لعدم  امليناء  نتيجة 
الطبيعية  احلواجز  وغياب  الكامل 
كميات  وجود  الأمواج  وكذا  لك�رش 
الرمل  التي تغرق امليناء  كبرية من 
الذي يقع بجوار وادي يهدد بردمه 

قبل ت�سليمه .
اأن  اأولية  معطيات  هذا  واأ�سارت 
وولئية  كانت  حملية  اإطارات 
مواقعها  عن  املوانئ  حتويل  وراء 
عر�سية واإقليمية  بفعل  نزاعات 
دون الأخذ بعنی العتبار الدرا�سات 
الذي  واأثرها على امل�رشوع  العلمية 
يزيد  و  املاليري  مئات  الدولة  كلف 

كل �سنة  بفعل اإزالة الرمل .
 حممد بن ترار

بعد حجز 36.1 طن من القمح والذرى بغليزان

حتقيق يف تورط اإطارات من املخازن يف تهريب احلبوب
الوطني  الدرك  عنا�رش  با�رشت 
اإىل  معمقة للو�سول  حتقيقات 
�سبكات خمت�سة يف تهريب القمح 
املخازن  وحتويلها  من  والذرى 
غري  بطريقة  اإىل  املوالنی 
قانونية ، رغم اأن هذه املواد  من 

املواد املدعمة  وامل�ستوردة  .
العملية جاءت على خلفية حجز 
 36.1 لأكرث  من  امل�سالح  ذات 
والقمح  الذرى  من  مادتي  طن 
من  مهربة  عمليتنی  كانت  يف 
املناطق  نحو  التفريغ  مراكز 

مت  حيث   ، فوترة  دون  ال�سهبية 
واإخ�ساعهم  توقيف  ال�سائقنی 
م�سدر  حول  للتحقيقات 
واأ�رشت   ، ووجهتها  الب�ساعة 
يف  ي�ستبه  اأنه  الأطراف  بع�س 
وجود  اإطارات من مركز التفريغ 

وراء  وهران  اأو  م�ستغامن  مبيناء 
ا�ستكمال  انتظار  يف   ، العملية 
جتر  قد  التي  التحقيقات 
الع�رشات من الإطارات ال�سامية 

اإىل العدالة.
حممد بن ترار

يتفقد الوحدات، ويعقد لقاءات توجيهية

اللواء �شنڤريحة يف 
زيارة اإىل مترنا�شت

�سنڤريحة،  ال�سعيد  اللواء  يقوم 
الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س 
الثننی  من  ابتداء  بالنيابة،  ال�سعبي 
عمل  بزيارة   ،2020 فرباير   03
الع�سكرية  الناحية  اإىل  وتفتي�س 

�سيقوم  اللواء  بتمرنا�ست،  ال�ساد�سة 
من  عدد  بتفقد  الزيارة  هذه  خالل 
توجيهية  لقاءات  ويعقد  الوحدات، 
مع اإطارات واأفراد وحدات الناحية 

الع�سكرية ال�ساد�سة.
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املدير العام لل�سندوق الوطني لتطوير التمهني والتكوين املتوا�سل �سنويف خل�سر »للو�سط«:

حاورته: اإميان لوا�س 

اأن  ميكن  هل  بداية،      .
ال�سندوق  عن  ملحة  لنا  تقدم 
و  التمهني  لتطوير  الوطني 
و  مهامه  املتوا�سل،  التكوين 
منظومة  يف  منه  املطلوب  ما 

الت�سغيل؟
ال�صندوق الوطني لتطوير التمهني 
وطنية  هيئة  املتوا�صل  والتكوين 
اأن�صئ  خا�ص  طابع  ذو  عمومية 
رقم  التنفيذي  املر�صوم  مبوجب 
نوفمرب   10 يف  املوؤرخ   355-98
الوزير  و�صاية  حتت  وهو   1998
يتمتع  املهني،  بالتكوين  املكلف 
ال�صندوق الوطني لتطوير التمهني 
بال�صخ�صية  املتوا�صل  والتكوين 
املالية  الالإ�صتقاللية  و  املعنوية 
ويخ�صع ت�صيريه لقوانني املحا�صبة 
الوطني  ال�صندوق  يدير  التجارية، 
مدير عام، ي�صري ال�صندوق الوطني 
جمل�ص توجيهي ي�صم اأهم الفاعلني 
يف ميدان التكوين املهني و يجتمع 
و  امل�صائل  جميع  يف  للبحث 
الق�صايا التي تهم ال�صندوق و على 
وجه اخل�صو�ص النظام و التنظيم 
برامج  لل�صندوق،  الداخليني 
ال�صنوي  املخطط  و  الن�صاطات 
التوقعية،  امليزانية  للتمويل، 
جلنة  التوجيهي  املجل�ص  وتدعم 
مراقبة مكلفة بالتحقق من تطبيق 
القرارات املنبثقة عن اإجتماعاته، 
ال�صندوق  مهام  بخ�صو�ص  اأما 
املالية  املوارد  ت�صيري  يف  تتمثل 
درا�صة  ت�رصفه،  حتت  املو�صوعة 
التكوين  برامج  م�صاريع  وفح�ص 
لالإجراءات  وفقا  املقرتحة 

تنفيذ  �رصوط  حتديد  املحددة، 
م�صاريع و التكوين، متويل عمليات 
الإعالم و التوجيه امل�صاعدة على 
تطوير التكوين املهني املتوا�صل، 
متويل عمليات التكوين عن طريق 
املتوا�صل  التكوين  اأو  التمهني 
القيام  مماثة،  �صناديق  مب�صاركة 
بكل التحقيقات حول تقييم برامج 
بكل  القيام  املطبقة،  التكوين 
تثمني  و  ترقية  اإىل  تهدف  عملية 

التمهني و التكوين املتوا�صل .

املالية  امل�سادر  ماهي       .
لتطوير  الوطني  لل�سندوق 

التمهني و التكوين املتوا�سل؟
الوطني  ال�صندوق  م�صادر  تت�صكل 
لتطوير التمهني و التكوين املهني 
التي  الأموال  من  املتوا�صل 
التعليم  و  التكوين  وزير  يقتطعها 
التخ�صي�ص  ح�صاب  من  املهنيني 
الذي  و   091-302 رقم  اخلا�ص 
التمهني  ترقية  »�صندوق  عنوانه 
املتوا�صل«،  املهني  التكوين  و 
من  ال�صندوق  هذا  متوين  يتم 
املتوا�صل  التكوين  ر�صمي  خالل 
كل  بدفعها  امللزمة  التمهني  و 
با�صتثناء  امل�صتخدمة  املوؤ�ص�صات 
الهياآت و الإدارات العمومية، متثل 
باملائة   2 الر�صمني  هذين  ن�صبة 
ال�صنوية  الأجرية  الكتلة  من 
ما  امل�صتخدمة،  للموؤ�ص�صات 
و  التمهني  لر�صم  باملائة   1 يعادل 
املهني  التكوين  لر�صم  باملائة   1
املوؤ�ص�صة  وتعفى  املتوا�صل، 
امل�صتخدمة من دفعهما اإذا قامت 
على  املعادل  التكويني  باملجهود 

الأقل هاتني الن�صبتني .

املمولة  الربامج  ماهي       .
الوطني  ال�سندوق  طرف  من 
والتكوين  التمهني  لتطوير 

املتوا�سل؟
لتطوير  الوطني  ال�صندوق  ميول 
املتوا�صل  التكوين  و  التمهني 
ملعلمي  البيداغوجي  التكوين 
املهني   التكوين  اإطار  يف  التمهني 
ال�صباب  هوؤلء  بتاأطري  املكلفني 
يف  وذلك  املهني،  الو�صط  يف 
لل�صباب  التطبيقي  التكوين  اإطار 
ال�صندوق  يقوم  كما  املتمهنني، 
النفقات  مدونة  يف  بند  باإدراج 
بتمويل  له  ي�صمح  به  اخلا�صة 
اأح�صن  الت�صجيعية لفائدة  اجلوائز 
التمهني وذلك  الفاعلني يف ميدان 
جمهود  يف  م�صاهمته  اإطار  يف 
ال�صندوق  وميول  التمهني،  تطوير 
الوثائق  واإعادة  ن�صخ  يف  اأي�صا 
اخلا�صة  البيداغوجية  التقنية 
الطلبات  على  بناءا  بالتمهني، 
املوؤ�ص�صات  قبل  من  بها  امل�رصح 
و  التكوين  لقطاع  التكوينية 
اإىل  بالإ�صافة  املهنني،  التعليم 
لفائدة  الأ�صا�صية  املعدات  متويل 
امل�صجلني  املتمهنني  ال�صباب 
ذات  املهنية  التخ�ص�صات  يف 
الأولوية، من اأجل ت�صجيع ال�صباب 
يف م�صارهم التكويني وجذبهم نحو 
تخ�ص�صات تفتقر اإىل اليد العاملة 
ال�صندوق  ميول  فيحني  املوؤهلة، 
يف اإطار تطوير التكوين املتوا�صل 
عن  عبارة  وهو  التكوين  خمطط 
التكوين على  �صيا�صة  توؤطر  وثيقة 
امل�صتخدمة،  املوؤ�ص�صات  م�صتوى 
حيث يتم اإعداده بعد حتليل الفرق 

عليها  املتح�صل  الكفاءات  بني 
للموارد  املتاحة  الكفاءات  و 
حاجيات  تلبية  اأجل  من  الب�رصية 

بني  ومن  امل�صتخدمة،  املوؤ�ص�صة 
من  للتمويل  القابلة  التكوين  اأنواع 
خمطط  اإطار  يف  ال�صندوق،  قبل 
امل�صتوى،  حت�صني  نذكر  التكوين 
تطوير الكفاءات، التكوين التحويلي 
و التكوين املهني املتخ�ص�ص ، كما 
الربنامج  متويل  ال�صندوق  يعر�ص 
املتوا�صل،  للتكوين  اجلماعي 
املوؤ�ص�صات  كل  ت�صتفيد  حيث 
الرتاب  م�صتوى  على  امل�صتخدمة 
اجلماعي  الربنامج  من  الوطني 
للتكوين املتوا�صل، الذي ينجز من 
تكوينية عمومية  موؤ�ص�صات  طرف 

اأو خا�صة معتمدة .

الور�سات  اأهم  ماهي       .
بداية  يف  امل�ستعجلة  واملهام 

؟  2020
لربنامج  التح�صري  ب�صدد  نحن 
خا�ص بال�صندوق ل�صنة 2020، لكن 
اأنف�صنا  نقيم  اأن   يجب  ذلك  قبل 
ثم  التي  الربامج  حتقيق  ثم  هل   ،
حيث  املا�صية،  ال�صنة  ت�صطريها 
متويل  املا�صية  ال�صنة  خالل  ثم 
التمهني  معلمي  من  باملئة   95
حيث  الوطني،  امل�صتوى  على 
متهني،  معلم   2054 عددهم  بلغ 
على  للمتمهنني  رواتب  �صبه  دفع 
 100 بن�صبة  الوطني  امل�صتوى 
يف  موظف   1467 تكوين  باملئة، 
 140 تكوين   ، الفندقة  جممع 
موظف يف موؤ�ص�صة »اأبيفام«، 1453 

موظف يف موؤ�ص�صة �صيدال.
.     ماهي عالقة ال�سندوق 

القت�سادية  باملوؤ�س�سات 
يف  ال�سغل  ل�سوق  املنظمة 

اجلزائر؟
بني  قوية  و  وطيدة  عالقة  هناك 
واملوؤ�ص�صات  الوطني  ال�صندوق 
فاملوؤ�ص�صات  القت�صادية، 
القت�صادية تطلب التكوين و نحن 
تقدمه  الذي  الطلب  ح�صب  منوله 
خالل  من  املوؤ�ص�صات،  هذه 

التمويل و املرافقة.

م�ساركة  ماميز       .
لتطوير  الوطني  ال�سندوق 
التمهني والتكوين املتوا�سل يف 
ال�سنة   لهذه  الت�سغيل  �سالون 

؟
�صالون  يف  ال�صندوق  م�صاركة 
الت�صغيل كان متميزا هذه ال�صنة يف 
للبحث  والتكوين،  الت�صغيل  �صقيه 
القت�صادية  املوؤ�ص�صات  عن 
باأن  القول  و  منها  والتقرب 
كل  لتمويل  موجود  ال�صندوق 
املوؤ�ص�صات  جلميع  التكوينات 
الأمور  يف  نرافقهم  القت�صادية، 
لدفع  التكوين،  تتطلب  التي 
به  النهو�ص  و  الوطني  القت�صاد 

ملا يلعبه التكوين يف ذلك .

التفاقيات  ماهي       .
الوطني  ال�سندوق  اأبرمها  التي 
مع  والتكوين  التمهني  لتطوير 

املوؤ�س�سات القت�سادية؟
لتطوير  الوطني  ال�صندوق  اأبرم 
من  العديد  والتكوين  التمهني 

املوؤ�ص�صات  مع  التفاقيات 
موؤ�ص�صة  غرار  على  القت�صادية 
�صوناطراك  موبيلي�ص،  �صيدال، 
وبع�ص  بو�صت«،  »اأجلريي   ،
نظم  كما  الأخرى،  املوؤ�ص�صات 
العديد  يف  درا�صية  اأيام  ال�صندوق 
لإخراج  الوطن،  وليات  من 
اإىل  العا�صمة  من  ال�صندوق 

اجلزائر العميقة.

.     بخ�سو�س ن�سبة 1 باملائة 
يف  املوؤ�س�سات  على  املفرو�سة 
تهتم  هل  عمالها،  متويل  اإطار 
املوؤ�س�سات القت�سادية بتكوين 

العمال؟
باملئة   1 ن�صبة  باأن  الإ�صارة  يجدر 
للموؤ�ص�صات  الأعمال  رقم  من 
القوانني  تنظمها  عمالها  لتكوين 
مل�صنا  كما  خمالفتها،  ميكن  ول 
بتكوين  اهتماما  املوؤ�ص�صات  من 
عمالها وهذه الن�صبة هي حمرتمة 

من قبلها.

.     هل لقيتم الدعم الكايف 
متويل  بخ�سو�س  الدولة  من 

ال�سندوق؟

الكامل  دعمها  اأعطت  الدولة 
لل�صندوق الوطني لتطوير التمهني 
ل  ونحن  املتوا�صل  والتكوين 
بخ�صو�ص  عراقيل  اأي  نواجه 
من  لل�صندوق  املادي  الدعم 
بهذا  مهتمة  فالدولة  الدولة،  قبل 
جانب  على  تراهن  وهي  اجلانب 

التكوين و تدعمه .

متويل 95 باملائة من معلمي التمهني على امل�ستوى الوطني

ثمن املدير العام  ال�سندوق الوطني لتطوير التمهني والتكوين املتوا�سل �سنويف خل�سريف حوار خ�س به »الو�سط«   
الدور  الذي تلعبه الدولة لرتقية وتثمني التمهني و التكوين املتوا�سل، يف حني �سدد على اأن  ال�سندوق موجود 
لتمويل كل التكوينات جلميع املوؤ�س�سات القت�سادية من خالل  املرافقة و التمويل  للدفع بالقت�ساد الوطني،  

لفتا اإىل م�ساهمة ال�سندوق اجلزائري لتطوير التمهني والتكوين املتوا�سل يف متويل التمهني 

 .       الدولة راهنت على التكوين واأعطت دعمها الكامل لل�سندوق
.        مل�سنا اهتماما من املوؤ�س�سات بتكوين عمالها 

.        ن�سعى لإن�ساء نقاط جهوية لل�سندوق

حمبي  اأ�صوات  تعالت 
جمل�ص  ع�صو  وم�صاندي 
على  املح�صوب  الأمة 
خايف  مترنا�صت  ولية 
من  حلمايته  اأحمادوا 
الذين اتهمهم  امل�صو�صني 
هوؤلء باأ�صحاب امل�صالح 
ي�صعون  الذين  ال�صيقة 
من  الأحداث  لركب 

املقعد اخللفي .

من  الع�رصات  طالب 
ع�صو  وم�صاندي  حمبي 
خايف  الأمة  جمل�ص 

على  املح�صوب  حمادوا 
يف   ، مترنا�صت  ولية 
ال�صلطات  معنا  حديثهم 
ب�رصورة  بالبالد  العليا 
حلماية  العاجل  التدخل 
حمادوا  خايف  ال�صيناتور 
الذين  امل�صو�صني  من 
باأ�صحاب  اتهموهم 
الذين  ال�صيقة  امل�صالح 
�صمعة  لت�صويه  ي�صعون 
ال�صعبي  املجل�ص  رئي�ص 
عني  ببلدية  البلدي 
خالل  من  �صابقا  قزام 
املياه  يف  ال�صطياد 

ركب  وحماولة  العكرة 
املقعد  من  الأحداث 

اخللفي .

اأعلن  ثانية فقد  من جهة 
نف�ص املتحدثني ببلديات 
مترنا�صت   ، قزام  عني 
اأمقل  عني  زواتني،  ،تني 
اإينغر   ، �صالح  ،عني 
خ�صم  يف  الزاوى  وفقارة 
حديثهم معنا عن دعمهم 
والالم�رصوط  املطلق 
و�صفه  الذي  الرجل  لهذا 
ال�صخ�صية  ب�صاحب 

الزوالية  واأب  القوية 
والفقراء نظري م�صاعدته 
يف  املوجهة  الإن�صانية 
من  اله�صة  للفئة  الغالب 

املجتمع املحلي  .

خايف  اأن  ومعلوم 
من  يعترب  حمادوا 
اأبرزال�صخ�صيات  بني 
ال�صيا�صية بولية مترنا�صت 
تقلد  بعدما  احلدودية 
كرئي�ص  املنا�صب  عديد 
لأكرث  قزام  بعني  بلدية 
وع�صو جمل�ص  من عهدة 

يعد  كما   ، حاليا  الأمة 
اأبناء الولية  من بني ابرز 
للمرافعة  عليها  املعول 
املجال�ص  خمتلف  يف 
اأجل  من  املنتخبة 
واآفاق  بواقع  النهو�ص 
حدودية  بولية   التنمية 
وتكاتف  لتوحيد  بحاجة 
رجالتها  جميع  جهود 
والإدارية  ال�صيا�صية 
العامة  امل�صلحة  لتغليب 
على امل�صلحة ال�صخ�صية 

خدمة لل�صالح العام .
�سالح ،ب 

مترنا�ست

حملة مغر�سة ت�ستهدف ال�سيناتور خايف اأحمادو
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اح�سن خال�ص      

البحث  حاولنا  ما  واإذا 
التي  النك�سة  جذور  عن 
�سلطة  فيها  وجدت 
بوتفليقة نف�سها يف بداية 
اأن  فاإننا جند   2019 عام 
قد  النار  نحو  االنحدار 
يف  اأي   ،1999 عام  بداأ 
فيه  ا�ستلم  الذي  اليوم 
معهود  هو  فما  ال�سلطة. 
القادة  م�سارات  يف 
يبداأون  اأنهم  ال�سيا�سيني 
من  قلة  حولهم  �سغارا 
باأفكارهم  املوؤمنني 
وقد  كبارا  وينتهون 
تاأثريهم  دائرة  و�سعوا 
ا�ستقطاب  يف  وجنحوا 
لهم  املعار�سني  اأ�سد 
حتقيق  من  ومكنوا  اإليها 
اأكرب م�ساركة الأفكارهم. 

واالجتاه  بوتفليقة 
املعاك�س

الرئي�س  م�سار  اأن  غري 
معاك�سا  بدا  بوتفليقة 
املنطق،  لهذا  متاما 
واليته  بداأ  فالرجل 
الثانية  الرئا�سية 
من  كبري  بدعم  معززا 
اإطارات �سيا�سية وقادة 
م�سحوب  ع�سكريني 

له،  املناف�سني  ب�سمت 
ال�سباق   من  املن�سحبني 
الرئا�سة  انتخابات  يف 
من كبار ال�سخ�سيات مثل 
واالإبراهيمي  احمد  ايت 
واخلطيب  وحمرو�س 
لقد  اهلل.  وجاب  و�سيفي 
رجل  بوتفليقة،  وجد 
اأمامه  الف�ساء  االإجماع،  

وكانت   1999 يف  رحبا 
متوفرة  ال�سلطة  اأدوات 
يديه،  بني  بعيد  حد  اإىل 
الوا�سع  االنخراط  اأن  ثم 
املدين  الوئام  عر�س  مع 
كان  اآنذاك  قدمه  الذي 
كان  ما  ليعو�سه  كفيال 
�رشعية  من  ينق�سه 
يعززها  اأن  قبل  انتخابية 
نحو  املكوكية  بجوالته 
اأهم عوا�سم العامل، فبدل 
اأن يُظهر خمططه البياين 
انحدارا  اأظهر  �سعودا 
اإىل  عام  من  يتاأكد  ظل 
ي�ستقل  اأن  وبدل  اآخر 
من  مزيد  ال�سلطة  قطار 
ويفتح  القوية  الكفاءات 
�سار  للمجتمع  اأبوابه 
تغيري  اأي  ي�سهد مبنا�سبة 
"انتخاب"  اأو  حكومي 
اأي  اأو  جديد  برملان 
اأجهزة  يف  بال  ذي  تغيري 

مزيد  اإىل  التوجه  الدولة 
واله�سا�سة  ال�سحالة  من 
وفق  امل�سوؤولني  واختيار 
اجلهوي  الوالء  قاعدة 
واالنبطاح  والع�سائري 
�ساحبها  عما  ف�سال 
وهزال  احليلة  قلة  من 
اأن تدخل يف  الفكرة قبل 
مرحلة  يف  عمرها  اآخر 

مثارا  وت�سبح  التهريج 
والت�سلية  لل�سخرية 
باالمتعا�س  املمزوجة 
من  البلد  اإليه  و�سل  مما 
انحطاط �سيا�سي والبحث 
من  التخل�س  �سبل  عن 
حتى  املخزي  الو�سع 
و�سل االأمر ببع�س رجال 
وب�سخ�سية  ال�سيا�سة 
جلنة  ع�سو  تاريخية، 
اجلي�س  دعوة  اإىل   ،22
"انقالب"  تنفيذ  اإىل 
الذي  الرئي�س  على  ناعم 
اأقعده املر�س منذ 2005 
 2013 بعد  حدة  وازداد 
الرف�س  ذلك حتدى  ومع 
وهو  رابعة  والية  لتوليه 
ومكن  الكاأ�س  اأفا�س  ما 
تفجري  من  احلراك 

ال�سلطة من الداخل.  
عن  احلديث  ميكن  ال 
خالل  ال�سلطة  م�سار 
ين  ع�رش
كما  �سنة، 
دون  راأينا، 
يث  حلد ا
عن مركزها 
هو  و
تفليقة  بو
الأن  الثابت، 
دونه  ما 
مبا  ومتغريات،  ملحقات 
فيه املوؤ�س�سات الع�سكرية 
تعد  مل  التي  واالأمنية 
اأي  حتدث يف ظل حكمه 
توازن يف �سناعة القرار، 
احلكم  تكري�س  اأدى  فقد 
الفردي امل�ستبد للرئي�س 
ازدهار  اإىل  حوله  ومن 
بوؤر الف�ساد وتنامي دوائر 

االأعمال  رجال  نفوذ 
وانت�سار  الطفيليني 
كل  يف  ال�سيا�سي  املال 
فزادها  املوؤ�س�سات 
ه�سا�سة و�سعفا. وعندما 
مل  احلقيقة  �ساعة  حلت 
يجد املركز اأطرافا قوية 
الكرتوين  بناءه  ت�سون 
فهوى به اإىل قاع �سحيق.  
احلراك  وجد  هكذا 
قام.  عندما  ال�سلطة 
"طاب  وقد  وجدها 
اإىل  وو�سل  جنانها" 

من  متقدمة  مرحلة 
عنه  عرب  عما  التعفن 
اآخر خطاب  بوتفليقة يف 

له يف ماي  2012.

النظام ينفجر من 
الداخل

يف  احلراك  و�سفنا 
باأنه  ال�سابقني  املقالني 
�سملت  رف�س  حركة 
ال�سيا�سية  املنظومة 
النظام  �ساحبت  التي 
مركزها  من  البوتفليقي 
من  اأطرافها،  اإىل 
منظماتها،  اإىل  اأحزابها 
من رئا�ستها اإىل حكومتها 
وجمل�سها  وبرملانها 
ع�سبها  من  الد�ستوري، 
ورموزها  �سخو�سها  اإىل 
والع�سكرية.  ال�سيا�سية 
وقد اأحدثت هذه احلركة 
زعزعت  عنيفة  هزة 
واأحدثت  ال�سلطة  اأركان 
فيها ثورة داخلية عنيفة، 
الرئي�س  اأبعدت  فبعدما 
ال�سبيل  بوتفليقة ومهدت 

للزج باأخيه امل�ست�سار يف 
رفقة  الع�سكري  ال�سجن 
للمخابرات  �سابقني  قادة 
واإدانتهم عن تهمة التاآمر 
عرف  اجلي�س،  على 
مل  نزالء  احلرا�س  �سجن 
مثل  عهد  به  لهم  يكن 
وعبد  اأويحيى  احمد 
والطيب  �سالل  املالك 
رافق  اآخرون  ووزراء  لوح 
الرابعة  الوالية  اأغلبهم 

للرئي�س بوتفليقة. 
انفجار  يتوقف  ومل 

تفكك  عند  ال�سلطة 
فقد  بوتفليقة  حكومة 
"اأحزاب  اإىل  جتاوزه 
التي  ال�سلطة" ومنظماته 
حلظة  يف  قادتها  فقدت 
بحركات  لي�س  واحدة، 
األفتها  داخلية  ت�سحيحية 
ل�سنوات،  االأحزاب  هذه 

باإيداعها  بل 
بتهم  احلب�س 
وال  الف�ساد، 
اإىل  تزال 
حتت  اليوم 
مة  ل�سد ا
قادرة  غري 
ه�سم  على 
جرى  ما 

عاجزة  تزال  ال  بل  لها 
الراأي  مواجهة  عن 
كانت  التي  وهي  العام، 
احلراك  اندالع  ع�سية 
بتكرمي  منت�سية  ال�سعبي 
با�سم  والهتاف  "الكادر" 
ميثلها  التي  اال�ستمرارية 

�سبح بوتفليقة.
جندة  يف  احلراك 

ال�سلطة
الثورة  هذه  اأن  غري 
ملنظومة  الراف�سة 
ما  بقدر  بوتفليقة، 
اأفادت االأمة باأن خل�ستها 
هدد  خبيث  ورم  من 
ومتا�سك  القومي  االأمن 
يعر�س  وكاد  املجتمع 
فقد  لالنهيار،  الدولة 
مكنت ال�سلطة نف�سها من 
اأن  بعد  اأوراقها  ترتيب 
دخلت قيادة اجلي�س على 
بزمام  واأخذت  اخلط 

واأعادت  والعقد  احلل 
بني  االأوراق  توزيع 
فكانت  ال�سلطة  اأطراف 
النتيجة انتخابات كر�ست 
اال�ستمرارية بثوب مغاير، 
لل�سلطة  بتمثيل  وخرجت 
�رشرا  االأقل  تعتربه 
واالأكرث ميال للقبول لدى 

الراأي العام املحلي. لقد 
توجت انتخابات الرئا�سة 
خا�سته  ع�سريا  خما�سا 
قيادة اجلي�س مع نخب من 
احلراك التي ُزّج ببع�سها 
يف ال�سجون بتهم اإ�سعاف 
معنويات اجلي�س وتهديد 
التي  الوطنية  الوحدة 
اخلطاب  متار�س  �سارت 

موقع  من  ال�سيا�سي 
احلاكم الفعلي فقد خرج 
ال�سابق  االأركان  رئي�س 
باأكرث  �سالح  قايد  احمد 
"�سيا�سيا"  من 50 خطابا 
اأ�سبوعا   36 خالل 
مباين  من  اأغلبها  األقي 
املوؤ�س�سة الع�سكرية. لقد 
�سالح  قايد  الراحل  ظل 
للجدل،  مثرية  �سخ�سية 
ومعار�س  له  موؤيد  بني 
حتى بعد وفاته املفاجئة 
بعد االنتخابات الرئا�سية 
وهو الذي مار�س ال�سيا�سة 
وقد  الع�سكري  بالزي 
اأتاح ما بعد وفاته التاأمل 
انتقالية  لفرتة  قيادته  يف 
حديدية،  بقب�سة  ع�سيبة 
الع�سكر يف  �ساأن  هو  كما 
قب�سة  ومكان،  زمان  كل 
من  تراجعت  حديدية 
واأغلق  احلريات  خاللها 
االإعالمي  املجال  بها 
يف  اعتقاالت  اإىل  واأدت 
الراأي  اأ�سحاب  �سفوف 
وحاملي الراية االأمازيغية 
غري اأنها عرفت باملقابل 
وم�سددة  حمكمة  قيادة 
كانت  االأمني  للو�سع 
اإحدى ال�سمانات خلو�س 
الرئا�سية  االنتخابات 
و�سالم  اأمن  يف  االأخرية 
رغم ما تخللها من حدية 
جزء  ورف�س  الطرح  يف 
لقد  احلراك.  من  كبري 
مكن "احلراك املبارك"، 
على حد تعبري تبون، من 
اإنقاذ ال�سلطة من نف�سها 
من  بالتخل�س 
عبء االأع�ساء 
ي�سة  ملر ا
ة  �سد لفا ا
وامل�سلولة فيها 
ووفر لها ف�سحة 
لرتتيب  جديدة 
بانتخاب  البيت 
واإطالق  رئي�س 
الد�ستور  تعديل  مبادرة 
االإ�سالحات  واإقامة 
نحو  والتفتح  ال�سيا�سية 
جمتمع �سيا�سي جديد اإذا 
اأرادت جتاوز اأزمتها التي 
تخرجها  اأن  دون  طالت 
الزجاجة.  عنق  من 
هذه  ال�سلطة  تغتنم  فهل 

ال�سانحة اجلديدة؟  

هل اأنقذ احلراك النظام؟
بدت ال�سلطة يف اجلزائر، قبيل اندلع احلراك ال�سعبي، يف حالة من التيه يف الظلمات فاقدة 
للبو�سلة وفقرية من حيث الأدوات التي ت�سو�ص بها املجتمع، هزيلة يف املقرتحات ال�سيا�سية 

والقت�سادية معتمدة كليا على تطويع الأجهزة الأمنية وم�سّخرة و�سائل الإعالم اخلا�سة والعامة 
ول�سيما القنوات التلفزيونية يف خدمة هدف واحد وهو ال�ستمرارية يف ظرف جتلياته كانت 

تعطي جميع الإ�سارات والدلئل على اأن البلد اآيل اإىل طريق م�سدود.

و�سفنا احلراك يف املقالني 
ال�سابقني باأنه حركة رف�ص 
�سملت املنظومة ال�سيا�سية 

التي �ساحبت النظام 
البوتفليقي

هذه الثورة الراف�سة ملنظومة 
بوتفليقة، بقدر ما اأفادت الأمة 
باأن خل�ستها من ورم خبيث هدد 

الأمن القومي ومتا�سك املجتمع 
وكاد يعر�ص الدولة لالنهيار، 

24 �ساعة



الإثنني 03 فيفري   2020  املوافـق  ل 09 جمادى الثاين  1441ه 8

ما  �أو  �لعاملي  �لنظام  ت�شكل 
بعد  �لعامل  �إد�رة  ي�شمى جمل�س 
 1945 �لثانية  �لعاملية  �حلرب 
على  نتائج  من  �أفرزته  وما 
وتر�أ�شت  �لكوين  �ل�رص�ع  �شعيد 
�أمريكا قيادته وكل ما ينبثق عنه 
للتجارة  �أحالف و منظمات  من 
�لعاملية  و�ملوؤ�ش�شات  �لدولية 
�ل�شيا�شية و�الأمنية و�القت�شادية 
على �شاكلة �شندوق �لنقد �لدويل 
و�لبنك �لدويل و�تفاقية �جلات.. 
�الأعظم  هي  �أمريكا  كانت  لقد 
�ملحلي  ناجتها  كان  �قت�شاد� 
ميثل ما يزيد عن 45 باملائة من 
�إجمايل �لناجت �لعاملي و �نت�رصت 
�الأمريكية  �لع�شكرية  �لقو�عد 
فر�شت  و  �الأر�س  قار�ت  يف 
�لدول  من  كثري  على  حمايتها 
�الأمريكية  �لهيمنة  ذروة  وبلغت 
�ل�شوفيتي  �الحتاد  بانهيار 
�لذي  �الأمر  �ال�شرت�كية  و�لكتلة 
�شمح لها فيما بعد بهيمنة كاملة 
وعلى  �لدولية  �ملمر�ت  على 

�لنظام �لدويل بكل تفا�شيله.
يت�شدع  �لعاملي  �لنظام  لكن 
�أمريكا  ويتد�عى بزعزعة قيادة 
�لتي تعر�شت �ىل هز�ت متالحقة 
ذلك  ومتثل  �لفائتة  �لعقود  يف 
بانهيار �قت�شادي متو�يل يعي�شه 
�لذي  �الأمريكي  �ملحلي  �الإنتاج 
تدنى �ىل 20 باملائة من �إجمايل 
�شنة  �لعاملي  �ملحلي  �لناجت 
ت�شكل  �ىل  يتجه  و�الأمر   ..2016

�لعاملي  للنظام  جديدة  قيادة 
من جمموعة دول وجدت �شبيلها 
�ملحلي  �إنتاجها  �زدياد  نحو 
�لع�رصيات  خالل  مذهلة  بن�شب 
و�ل�شني  فرو�شيا  �الأخرية.. 
نحو  تتقدم  و�لرب�زيل  و�لهند 

جديدة  قيادة 
فيكفي  للعامل 
نر�قب  �ن 
�لنمو  تطور 
ي  د قت�شا ال �
من  �ل�شيني 
كان  مرحلة 
�الإنتاج  فيها 
�ل�شيني  �ملحلي 

بالن�شبة لالإنتاج �ملحلي �لعاملي 
قد بلغ 1.1 من يف �شنة 1980.. 
فيما يقفز �ىل 15 باملائة يف �شنة 
2017 ويتوقع كثري من �ملحللني 
يتجاوز  �أن  و�ال�شرت�تيجيني 
�القت�شاد �ل�شيني يف �شنة  2050 
وهذ�  �الأمريكي..  �القت�شاد 
يعني بو�شوح �أننا نتجه �إىل نظام 

عاملي جديد.
نظامني  بني  �النتقالية  �ملرحلة 
عاملني مرحلة حرجة م�شطربة 
بغياب  و  �لو�شوح  بعدم  تت�شم 
�الأطر�ف  من  كثري  لدى  �لروؤية 
�أحيانا  و�لدولية  بل  �ملحلية 
�حل�شابات  فيها  وتكون  �أخرى 
�شعيد  على  ت�رصف  الأي  دقيقة 
وتبدو  و�ل�رص�عات..  �لعالقات 
هي  �القت�شادية  �ملعركة 
بني  و�لد�ئرة  �الآن  �الأ�رص�س 
وتخ�شى  و�ل�شينيني  �الأمريكان 

�لكا�شح  �لتقدم  من  �أمريكا 
يحول  �ن  �ل�شيني  لالقت�شاد 
حجر  �ىل  �الأمريكي  �ل�شوق 
و�ن  �ل�شيني  لالقت�شاد  �شعود 
�ملنتوج  �ل�شيني  �ملنتوج  يطرد 
من  �لعديد  يف  �الأمريكي 

�ملجاالت فلقد �أ�شبحت �ل�شني 
�كرب م�شتثمر يف �إفريقيا كما �نها 
وثقت عالقات �قت�شادية و��شعة 
�لعامل..  دول  من  �لعديد  مع 
�ل�شني  تتجه  �ن  ي�شتلزم  وهذ� 
�لتجارية  قو�فلها  حماية  �ىل 
من خالل قوة ع�شكرية وقو�عد 
ع�شكرية فاجتهت �إىل �إقامة جزر 
�شناعية يف بحر �ل�شني تتحر�س 
تن�شئ  و  �الأمريكية  باالأ�شاطيل 
قاعدة ع�شكرية يف جيبوتي على 
بعد كيلومرت�ت قليلة من قاعدة 
باالإ�شافة  �أمريكية..  ع�شكرية 
�ل�شمالية  كوريا  قوة  لتنامي 
طبيعيا  �متد�د�  تعترب  و�لتي 

للقوة �ل�شينية.
فادحة  خ�شائر  باأمريكا  حلقت 
يف  �لفا�شلة  حروبها  عن  نتجت 
�أفغان�شتان و�لعر�ق حيث تكبدت 
�خلزينة �الأمريكية خ�شائر ز�دت 
باالإ�شافة  دوالر  تريليون   8 عن 
وعدم  �لب�رصية  �خل�شائر  �ىل 
نوعي..  هدف  �أي  حتقيق 
نحو  بجنون  �أمريكا  فتحركت 
�لتعوي�س ولك�شب �ملايل فقامت 
�ملك�شيك  مع  حدودها  باإغالق 
�لب�شائع  على  �رص�ئب  وفر�س 
�ل�شينية و�ن�شحاب من منظمات 
مماحكات  يف  �لدخول  و  دولية 
حيث  �لناتو  يف  حليفة  دول  مع 
�أنفا�شه  �لناتو  حلف  يلفظ 
�أمريكا يف  تورطت  كما  �الأخرية 
مع  بال�شك  م�شحونة  عالقات 

كثري من �الأ�شدقاء..

عهد  ومنذ  �أمريكا  حاولت  لقد 
�ملنطقة  حرق  �إىل  �أوباما 
بحروب ذ�تية ي�شبح من �ل�شعب 
�لدوليني  �ملناف�شني  على 
�قتحامها �و على �الأقل جترهم 
و  لرثو�تهم  ��شتنزف  حرب  �ىل 
�إغر�ق لهم يف تناق�شات 
معقدة  و�رص�عات 
وعلى هذ� كانت مرحلة 
�الأمريكي  �لرئي�س 
هي  �أوباما  �ل�شابق 
�لد�خلية  �لفنت  بذر 
�لعربي  �مل�رصق  يف 
وليبيا و �إن�شاء د�ع�س 
�ملجموعات  ودعم 

�مل�شلحة.
من  �الن�شحاب  �أمريكا  قررت 
�ملنطقة من �أفغان�شتان و�لعر�ق 
للخ�شم  و�لتفرغ  و�شورية 
�ال�شرت�تيجي يف �ل�شني ورو�شيا 
�الأمريكية  �لطاقة  وتوجيه 
هيمنة  متدد  ملنع  حماولة  يف 
�الأمريكي وملحا�رصة  �القت�شاد 

�لع�شكرية  �لقوة 
ل�شينية  �

�ملر�فقة له..

مرحلة  يف 
هذه  �الن�شحاب 
من �ملنطقة حدث 
فر�غ ن�شبي �شعرت 

و�إير�ن  تركيا  �الإقليمية  �لدول 
و�ل�شني  رو�شيا  �ىل  باالإ�شافة 
�لفر�غ  مللء  �لتقدم  �رصورة 
�ملنطقة  على  فر�شت  وهنا 
و�رص�عات  جديدة  �شياغات 
قوة  غياب  يف  جديد  تناف�س 
على  حتافظ  مركزية  عربية 
�لعربية  �ل�شيا�شية  �لكيانات 
�الإقليمي  �لتناف�س  خماطر  من 
كما  �لدويل  �لنفوذ  و�رص�ع 
ح�شل يف �شورية و�لعر�ق و�ليمن 
�لدولة  تك�شري  يتم  حيث  وليبيا 
�خلليج  دول  �ن  كما  �لوطنية 
�ىل  م�شطرة  �أ�شبحت  �لعربي 
�شنف  من  لي�شت  �أخرى  �شيغة 
على  فاالآن  �ل�شابقة  �حلمايات 
مقابل  تدفع  �ن  �خلليج  دول 
بابا  �لعملية  فت�شبح  حمايتها 
خلزينة  �ملال  جمع  �أبو�ب  من 

�أمريكا �لتي تعاين �لعجز.. وهنا 
وجدت دول �خلليج نف�شها باأقل 
جلاأت  لذلك  �حلماية  من  قدر 
�ىل 1- �رص�ء كميات �شخمة من 
�ل�شالح ب�شفقات غري معهودة. 
مرة  �أمنية  حتالفات  �إن�شاء   -2
و�أخرى  �لعربي  �لناتو  با�شم 
با�شم �لتحالف �الإ�شالمي.. مرة 
و�أخرى  بباك�شتان  باال�شتعانة 
حروب  يف  �لدخول   - مب�رص،3 
�الإير�ين  �لنفوذ  ملنع  مبا�رصة 
وجوديا  خطر�  لها  ميثل  �لذي 
�ملناخ  هذ�  ويف  تظن..  كما 
تقدمت �إير�ن وتركيا يف حماولة 
مع  �قت�شامه  �و  �لفر�غ  مللء 
و�ل�شني  رو�شيا  �لكبار  �لالعبني 
�لعر�قية  �ل�شاحة  يف  وذلك 
��شتغل  وكذلك  و�ل�شورية، 
�الأمريكي  �الن�شحاب  �ل�شهاينة 
دول  خوف  د�ئرة  يف  للتحرك 
�ل�شلوك  خطورة  من  �خلليج 
�الإير�ين للتعاون وحماولة �إن�شاء 
�ملخطط  �شد  �أمنية  �أحالف 

�الإير�ين بغ�س �لنظر عن وجود 
�خلطر �م عدمه.

يف  �لعربية  �ملنطقة  تبدو 
�لنظام  �نتقال  مرحلة  مو�جهة 
هيمنة  بعد  ما  �يل  �لعاملي 
حالة  يف  بالذبيح  �أ�شبه  �أمريكا 
�أمام  جمدد�  تقف  فهي  تخبط 
تتجاهل  خارجية  عاملية  قيادة 
�لتاريخية  و�أهميته  وجودها 
يف  �الإ�شهام  على  وقدرتها 
وتقف  �الإن�شانية..  �مل�شرية 
طموح  �أمام  م�شتتة  عاجزة 
د�ئرة  تو�شيع  يف  �إقليمية  دول 
تتوزع  �ن  و�الأ�شو�أ  بل  نفوذها 
�ملجتمعات  �و  �لعربية  �لدول 
�لعربية على ��شتقطابات �لدول 
�النهيار  تنتظر  �لتي  �الإقليمية 

�لكلي للدولة �لعربية.
�حلرجة  �ملرحلة  هذه  يف 

قوة  لت�شكيل  �ل�شهاينة  يتحرك 
�إقليمية �أمنية من خالل حتالف 
ملحاوالت  للت�شدي  �إقليمي 
يف  بالتمدد  وتركيا  �إير�ن 
بع�س  جتد  وهنا  �ملنطقة 
�لدول �لعربية �ن هذ� هو حبل 
�لنجاة من مرحلة متت تعريتهم 
�منيا و�شيا�شيا فيه.. وهنا تاتي 
�ل�رصوط  لتوفر  �لقرن  �شفقة 
�لذ�تية للكيان �ل�شهيوين �قليميا 
�ملنطقة  �بتز�ز  خالل  ومن 

كلها.
مو�جهة  يف  �خلطري  �ل�شوؤ�ل 
�شت�شمد  هل  �ملرحلة  هذه 
و�لتي  �لعربية  �لوطنية  �لدولة 
�ل�رص�ع  نتائج  كاأحد  ولدت 
جديد  من  ..؟  �مل�شتعمر  مع 
�أي  قدرة  عدم  حقيقة  تتجلي 
بلد عربي على �ل�شمود منفرد� 
�أمام �لتحوالت �لتاريخية وعليه 
عنا�رص  عن  �لبحث  ي�شبح 
ولن  �رصوريا..  �أمر�  �لقوة 
و�الأحالف  �لتحالفات  تغني 
�إليها  ت�شعى  �لتي 
بع�س �لدول �لعربية 
مع  وقياد�تها 
و�ن   � �ل�شهاينة 
عربية  دولة  تلجاأ 
فردي  حتالف  �ىل 
�إقليمية  دولة  مع 
الن  �جلو�ر،  من 
�ل�شهاينة يتجهون �ىل �لتحالف  
�ال�شرت�تيجي  �ملوقع  لتبوء 
من  وي�شبحون  بهم  �ملناط 
�لعربية  بلد�ننا  من  كثري�  يوجه 
�ملطامع  مو�جهة  حجة  حتت 
�الإقليمية  و�لدول  �الإير�نية، 
�الإقليمي  نفوذها  لب�شط  ت�شعى 
على  ح�شور�  لها  يحقق  مما 
وتنفي�شا  �لدويل  �مل�رصح 

الحتقانات د�خلية فيها.
�نتقال قيادة �لنظام �لعاملي من 
�أمريكا ل�شو�ها �شيكون حت�شيل 
�ر�س  تكون  ال  وحتى  حا�شل 
�لعرب م�رصح �لتحول فيدفعون 
�ل�شيء  و�أوالدهم  �أمو�لهم  من 
�لكثري البد من �لتحرك �لعلمي 
و�لقوي الإثبات وجودهم ك�شعب 
�لتدخالت  مو�جهة  يف  و�أمة 

و�الأطماع.

عندما كانت اأمريكا تقود العامل كان على العرب اأن يدفعوا الثمن كامال من ثرواتهم وحقوقهم 
وكان عليهم اأن يكونوا املمولني حلروبها الإمرباطورية، وعندما بداأت يف الن�سحاب من 

املنطقة وتقدمت قوى اأخرى اأ�سبحت بالد العرب من جديد هي من يدفع اأثمانا اإ�سافية 
ثمن النتقال ولت�سبح اأر�س التناف�س و �سراع النفوذ بني قيادة النظام القدمي وقوى تقتحم 

ال�ساحة لقيادة جديدة.. فما هي اأ�سباب انتقال مركز قيادة النظام العاملي؟ وكيف تتم عملية 
النتقال؟ من �سيمالأ الفراغ بعد ان�سحاب اأمريكا من املنطقة؟ وماذا على العرب اأن يفعلوا يف 

مواجهة مرحلة النتقال اخلطرية؟ هذه اأ�سئلة تطل براأ�سها يف حماولة فهم اأ�سباب ما يجري يف 
وطننا العربي والدول املجاورة له.

قيادة عاملية جديدة تت�سكل

�سالح عو�س

 ماهي بدائل العرب للتخل�ص من التدخالت 
اخلارجية والأطماع الإقليمية؟

ال�سوؤال اخلطري يف مواجهة هذه املرحلة 
هل �ست�سمد الدولة الوطنية العربية والتي 
ولدت كاأحد نتائج ال�سراع مع امل�ستعمر ..؟ 

من جديد تتجلي حقيقة عدم قدرة اأي بلد 
عربي على ال�سمود منفردا

حلقت باأمريكا خ�سائر فادحة نتجت عن 
حروبها الفا�سلة يف اأفغان�ستان والعراق حيث 

تكبدت اخلزينة الأمريكية خ�سائر زادت 
عن 8 تريليون دولر بالإ�سافة اىل اخل�سائر 

الب�سرية وعدم حتقيق اأي هدف نوعي

24 �ساعة
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الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
ال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عمارة E 05  رقم 02 ال�سراقة 

حم�سر تبليغ اأمر بحجز تنفيذي على عقار
عن طريق الن�سر بجريدة يومية

نحن الأ�ستاذة / ق�ضطويل نعيمة حم�رشة ق�ضائية حملفة و معتمدة لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة – حمكمة ال�رشاقة – القائمة بالتبليغ 
و التنفيذ الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقعة اأدناه 

لفائدة : بنك الفالحة و التنمية الريفية �رشكة بالأ�ضهم ، ممثل من طرف الرئي�س املدير العام 
الكائن مقرها الجتماعي : 17 �ضارع العقيد عمريو�س اجلزائر العا�ضمة 
بلغنا ال�سيد : العروي اأحمد ، مالك و م�ضري موؤ�ض�ضة ت�ضدير كل املنتوجات 

بعنوان القطعة حمل تثبيت احلجز التحفظي : القطعة الأر�ضية رقم 60 عني البنيان 
بناء على الأمر على عري�ضة ال�ضادر عن ال�ضيد / رئي�س حمكمة ال�رشاقة ، بتاريخ : 2019/11/24 رقم الرتتيب : 19/4663 ، فهر�س   -
رقم 19/4734 املت�ضمن : » ناأمر.....بتوقيع حجز تنفيذي على عقار املدين : العروي اأحمد ، مالك و م�ضري موؤ�ض�ضة ت�ضدير كل املنتوجات 
و املتمثل يف القطعة الأر�ضية رقم 60 الواقعة بعني بنيان م�ضاحتها 540 م2 يحدها من ال�ضمال القطعة رقم 61 و من اجلنوب القطعة الأر�ضية 
رقم 57 و 58 و من ال�رشق �ضارع و من الغرب القطعة رقم 54 و قد األت اإليه القطعة الأر�ضية مبوجب العقد الإداري موؤرخ يف : 1984/03/25 
امل�ضهر باملحافظة العقارية بال�رشاقة يف 2019/04/20 حجم 63 رقم 98 ، وذلك ل�ضتيفاء املبلغ املقدر ب : اثنان و اأربعون مليون و �ضتمائة 
و ت�ضعة و �ضبعون الف و واحد و ت�ضعون دينار جزائري و 35 �ضنتيم )42.679.091،35 دج ( مع القول اأن املبلغ الواجب دفعه يحدد يوم البيع و 

خمتلف امل�ضاريف الق�ضائية ......
وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف التكليف بالوفاء مبوجب ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله و الزمناه بدفع مبلغ اجمايل 

قدره :42.679.091.35 دج مع القول اأن املبلغ الواجب دفعه يحدد يوم البيع و خمتلف امل�ضاريف الق�ضائية .
و اأنذرناه باأنه اذا مل يدفع مبلغ الدين يف اأجل �ضهر واحد )01( من تاريخ التبليغ الر�ضمي يباع العقار جربا عليه 

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لتن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية 

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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رحاب ال�ساملي �سرية 
وم�سرية 

�أحمد  رحاب  �ملحررة  �لأ�سرية 
مو�ليد  من  �ل�ساملي  ح�سني 
يف   1955 عام  ماي  من  �ل�سابع 
غزة  قطاع  �سمال  جباليا  خميم 
من  �أ�رستها  �إليه  جلاأت  و�لذي 
قرية ب�سيت منذ نكبة �لعام 1948 
ومن  فتح  حركة  كو�در  من  وهي 
�لأ�سري�ت �لقد�مى حيث �عتقلت 
�أكرث من مرة، وقد روت جتربتها 

�لن�سالية ملركز �أبو جهاد.
يف  وترعرع  كرب  �سغري  منذ 
و�لأعمال  �لوطن  حب  قلبي 
�لثورية حيث تاأثرت بو�لدي �لذي 
عبد  �لقائد  �ل�سهيد  مع  نا�سل 
�لحتالل  �سد  �حل�سيني  �لقادر 
�ل�سهيوين، كنت ��ستمع كثري�ً عن 
ق�س�ص �لبطولة، كما تاأثرت فيما 
بعد باأخي �ل�سهيد رفيق �ل�ساملي 
�أحد �لفد�ئيني �لبارزين يف حركة 
بكل  �لحتالل  و�جه  �لذي  فتح 
من  �لعديد  وقاد  وقوة  عنفو�ن 

�لعمليات �جلريئة.
ظروف  ظل  يف  ن�ساأت  لقد 
يو�جه  �لذي  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
فل�سطني  �أحببت  لذلك  �لحتالل 
و�لقد�ص، �أحببت مدر�ستي وكنت 
كما  �لدر��سة،  �ملتفوقات يف  من 
�ملظاهر�ت  يف  �أ�سارك  كنت 
�لذي  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  �سد 

يقتحم مد�ر�سنا..
بتاريخ �حلادي ع�رس من �إبريل من 
�لعام 1972 و�سلت ورقة تبليغ من 
�إىل  �لإ�رس�ئيلي   جي�ص �لحتالل 
�لتوجه  ب�رسورة  تطالبني  بيتنا  
ل�سجن �ل�رس�يا، و�سلت هناك مع 
�سوف  �أنه  �أبلغوين  حيث   و�لدتي 
�لأ�سئلة  بع�ص  ��ستجو�بي  يتم 
جاء  بعد حلظات  للبيت،  و�لعودة 
جندي وقال: �أنِت قيد �لعتقال.

وي�ساألونني  معي  يحققون  بد�أو�   
ذلك  �ملطارد يف  رفيق  �أخي  عن 
�لوقت ، ي�ساألوين عن م�ساركتي يف 
معي  ��ستخدمو�  وطنية،  �أعمال 
منها  �لتحقيق  يف  �أ�ساليب  عدة 
و�سعو� كي�ساً على ر�أ�سي ، كلب�سو� 
كنت   ، معزولة  زنز�نة  يف  يدي 
و�رس�خ،  تعذيب  �أ�سو�ت  ��سمع 
نباح  �سوت   ، و�أقفال  و�سال�سل 

كالب م�سعورة.
�لأر�ص  على  باجللو�ص  �أمروين 
�تعب  كنت   ، �أطر�ف قدمّي  على 
�لو�سعية  هذه  يف  �جللو�ص  من 
�أو �جللو�ص  �إىل �لوقوف  فا�سطر 
على  ي�رسبوين  �أجل�ص  فعندما   ،
�لوقوف  حاولت  و�إذ�  ظهري، 
�سد  مع  ر�أ�سي   على  ي�رسبوين 
�ل�سعر، �رسبوين على رجلّي �رسبة 
قا�سية �سببت يل �آلماً �سعبة، جاء 
يتحدث  ويليام  يدعى  جندي 

�لعربية �سار يهدد ويتحدث كالم 
بذيء وغري �أخالقي.

بها  جديدة  زنز�نة  �إىل  نقلوين 
و�سطل  كفر��ص  جلد  قطعة 
هنا"،  "نامي  يل:  وقالو�  للتبول 
و�لإرهاق  �لتعب  �أبكي من  �رست 
�ل�سديد، حاولت �جللو�ص و �لنوم 
لكنني مل ��ستطع ، ر�ئحة �لزنز�نة 
�سيئة غري �ساحلة للتنف�ص �أو حتى 
�سارو�    ، لدقائق  بها  �ملكوث 
يعيدوين  ثم  للتحقيق  ينقلوين 
للزنز�نة، ��ستمر �عتقايل مدة 12  
ثم  �حلال  هذ�  على  متتالية  يوماً 

�أفرجو� عني.

�سد ال�سعر والتعذيب

تزوجت  بفرتة  �لإفر�ج  بعد 
�لعام1979  ويف  �أبناء،   3 و�أجنبت 
لتو�سيل  ذهابي  و�أثناء  تقريباً 
كانت  حيث  �لأردن  �إىل  �أختي 
لعمان، قامت قو�ت  �ل�سفر  تنوي 
�لعتقال  باعتقايل   �لحتالل 
نقطة جي�ص  �أجل�سوين يف  �لثاين، 
يتحدث  و�سار  �سابط   جاء  ثم 
مك�رسة  بلهجة  �لعربية  باللغة 
�لأردن  "�أنت جايه تخربي  وقال: 
رفيق خّرب غزة"  �أخوكي  ما  زي 
، قلت له: "�أنا جاي �أو�سل �أختي 
�أخوي  بعدين    ، فقط  لل�سفر 
فد�ئي م�ص خمرب" ، وقلت له:" 
�ملحتلني  �أنتم  �ملخربني..  �أنتم 
�ل�سابط  �سار  �أر�سنا"،  �حتليتم 
ويحكي  بالعربية  ويحكي  ي�رسخ 

كالم �سافل.
يف  ولفوين  �جلنود  من  عدد  جاء 
بطانية  وربطوها بحبل ثم �ألقوين 
هناك  كان  ع�سكري،  جيب  يف 
ي�رسبوين يف  �جليب  د�خل  جنود 

بطني وي�سغطون على قدمي.
طويلة،  م�سافة   �جليب  �سار 
�رسبهم  نتيجة  بر�سو�ص  �أُ�سبت 
متعمد  ب�سكل  مرورهم  ونتيجة 
بعد  وعرة،  و�أماكن  مطبات  يف 
�ساعات من �ل�سري �أح�رسوين �إىل 
�ألب�سوين  �ملركزي،  غزة  �سجن 
ثم  ر�أ�سي،  على  �سيقاً  كي�ساً 
 ، �آلماً  يل  �سببت  ب�سعوبة  رفعوه 
�أهال هلقيت  جاء �سابط وقال:" 
م�سكناك.. �عرتيف  �إنك خمربة"،  
بقول  �عرتف  بدي  �إذ�  له:"  قلت 

�أنا فد�ئية م�ص خمربة".
يف  بر�أ�سي  ي�رسبون  �سارو� 
كما   ، �سعري  وي�سدون  �حلائط 
جاء جندي يهددين  ، لقد �أُ�سبت 
يف ك�رس يف �لأنف  ونزيف ولزلت 
�أُعاين من �أمل يف �أنفي حتى يومنا، 
بقيت يف �ل�سجن 48 يوماً متتالية، 

ثم مت �لإفر�ج عني.
�لعام  يف  رفيق  �أخي  ��ست�سهد 
م�سلح  و��ستباك  كمني  يف   1980
مع جي�ص �لحتالل و�سط مدينة 

م�ست�سفى  يف  وو�سعوه  غزة، 
 ، با�ست�سهاده  علمنا   ، �ل�سفاء 
لكن   ، و�ح�ساره  لروؤيته  ذهبنا 
من  منعتنا  �لحتالل  قو�ت 
م�ساهدته، و�عتقلت جميع �أفر�د 

عائلتي بعد ��ست�سهاده ب�ساعات.
 بعد عودتنا من م�ست�سفى �ل�سفاء 
من  رفيق  �أخي  روؤية  من  ومنعنا 
�حلاكم  طلبنا  �لحتالل،  قبل 
و�أمي  �أنا  له  ذهبنا  �لإ�رس�ئيلي 
وخالتي، وقال يل  بالعربية: "�أنِت 
قال:"  نعم"،   قلت:"   رحاب؟" 
�ي�ص بدكم" ، قلت له:"  �أنا بدي 
�ل�سهد�ء"،  كل  زي  �أدفنه  �أخوي 
قال  بعدين   ، مات  �أخوكي  قال:" 
ب�سخرية و�سحك:" : ل ل �أخوكي 
�هلل،  رحمه  له:"  قلت  ��ست�سهد"، 
حت�سن  "ل  �سهيد..  �أخي  نعم 
�لذين قتلو� يف �سبيل �هلل �أمو�تا بل 
�أحياء عند ربهم يرزقون"، قال:" 
�نتي حافظه �لقر�آن ". قلت له:" 
هذ� د�ستورنا لزم �أحفظه، قال:" 
من  11 جندي  قتل  رفيق  �أخوكي 
ما  زي  نحرقه  لزم  نحن  عندنا، 
وقلت  �رسخت  عندها  حرقنا"، 
بعرف  لو  �لإ�رس�ئيلي:"  للحاكم 

�نو �إيدكم تنمد عليه لأك�رسها".
رفيق،  �ستدفنون  �أين  �أمي  �ساألو� 
، ثم قام  �ل�سيخ ر�سو�ن  قالت يف 
�حلاكم و�ت�سل على �أحد �لقائمني 
على مقربة �ل�سيخ ر�سو�ن وطلب 
ذلك  عند  قرب،  جتهيز  منهم 
�سعرت �أننا �نت�رسنا على �حلاكم 
وت�سييعه  �أخي  بدفن  و�سنقوم 
رحمه �هلل، وبالفعل قمنا بت�سييعه 
�سمحو�  �أنهم  من  بالرغم  ودفنه 
لعدد قليل من �لنا�ص من �حل�سور 

يف �جلنازة و�لت�سييع.

 اإطفاء ال�سجائر
 على يدي

وحزنت   ، �هلل  رحمه  �أبي  تويف 
من  �أيام  ثالثة  وبعد  كثري�،  عليه 
جي�ص  من  تبليغ  يل  ح�رس  وفاته 
�حل�سور  ب�رسورة  �لحتالل 
فرف�ست  �ل�رس�يا،  �سجن  �إىل 
جاءت  �لثاين  �ليوم  يف  �لذهاب، 
�ل�رسطة �لإ�رس�ئيلية ودعتني �إىل 
�حل�سور لل�رس�يا، فقلت لهم :" �أنا 
ليوجد عندي �سيء ملاذ� �ذهب 
لل�رس�يا؟"، فغادرو� ، وبعد يومني 
لياًل  �لثانية  �ل�ساعة  متام  ويف 
ع�سكرية  بجيبات  و�إذ  تفاجئنا 
�ملنطقة،  حتا�رس  �إ�رس�ئيلية 
�إىل  و�قتادوين  بيتنا  و�قتحمو� 
�لعتقال  كان  وهذ�  �ل�رس�يا 

�لثالث بتاريخ 1987/9/13.
تعذيب  �أ�ساليب  معي  ��ستخدمو� 
وهي  لل�سجن  دخويل  منذ  عنيفة 
جدر�ن  يف  بقوة  يدفعوين  كانو� 
�أ�سابني  �لذي  �لأمر  �ل�سجن 

ج�سمي  �أجز�ء  يف  بر�سو�ص  يف 
كانو�  ر�أ�سي،  يف  و�سدمات 
على  يجروين  و  �سعري  ي�سحبون 

�لأر�ص.
ل  رجال  �ملحققني  جميع  كان 
�أوقات  يف  �إل  جمند�ت  يوجد 
�دعاء�ت  يفند  وهذ�  معينة، 
باأنه ي�ستخدم جمند�ت  �لحتالل 
�لأ�سري�ت،  مع  �لتحقيق  �أثناء 
عانيت خالل فرتة �عتقايل د�ئماً 
بعدم وجود جمند�ت و�إن ح�رسن 

يكون ح�سورهن ب�سكل ب�سيط.
�سارو�  9حمققني،  حويل  جتّمع 
ي�ساألون عن تهم موجهه يل وهي 
وت�سنيع  فد�ئية  عمليات  تنفيذ 
و�إلقاء قنابل، �أحد �ل�سباط قال:" 
�أهاًل   ل  له:"   قلت  �أهال جئتي"، 
ول �سهاًل لي�ص تعتقلوين"،  قال:" 
�خر�سي، �أنتي خمربة ترمي قنابل 

على �جلي�ص و�سار يهدد..
تعر�ست  �لتي  �لنتهاكات  ومن   
�أق�سى  من  و�حدة  �سخ�سياً  لها 
�أن  وهي  �لإجر�مية  �لأفعال 
�سباط �لتحقيق يدخنون �ل�سجائر 
ويطفئونها على يدي و�أنا مقيدة ، 
�لأمر �لذي �أدى لإ�سابتي بحروق، 
فكي  يف  و�سعر  بك�رس  �أُ�سبت 
�لأمين  ونتيجة ذلك خلعت معظم 
�أُ�سبت  �لرملة،  �سجن  يف  �أ�سناين 
من  �أُعاين  �لآن  وحتى  �لقدم   يف 
�آلم �لركبة كما �أُعاين من �ألم يف 

�لرقبة.
�لتحقيق  حتت  ��ستمريت 
عدة  غزة   �سجن  يف  و�لتعذيب 
�أيام ثم نقلوين �إىل �سجن �ملجدل 
�أي�ساً   ، ومكثت فيه مدة 45 يوماً 
 ، يومي  ب�سكل  لتحقيق   تعر�ست 
يف  و�سعوين  �ملجدل  يف  �أتذكر 
بالأ�سري�ت  خا�ص  زنازين  ق�سم  
ربطو�  �حلائط  يف  �سبحوين   ،
يدي يف عمود و�سبك مثبت على 
�أُعاين   ، �لزنز�نة  بجو�ر  �حلائط 
نتيجة  �آلم يف يدي  وظهري  من 
ل�ساعات  خالل  �مل�ستمر  �ل�سبح 
على  بقوة  يدفعوين  كانو�  �لنهار، 
�لأر�ص �ملليئة بالزلط و�حلجارة 
�أقد�مي   يف  �ألماً  يُحدث  �لأمر 
�أ�سبوع  مدة  لل�سبح  تعر�ست   ،

كامل.. 
قال  �ملحكمة،  �إىل  حولوين 
�لقا�سي :"�أنت متهمة �أنك خمربة 
و�رسبتي قنابل على �جلي�ص، قلت 
عندك  هل  خمربة  م�ص  �أنا  له:" 
ثم  قنابل"،  �ألقيت  �أنني  �ثباتات 
ُرفعت �جلل�سة وعادو� مرة �أخرى 
وحكمو� علّي بالتوقيف ملدة  90 
�سجن  �إىل  نقلي  وقررو�  يوماً،  

�لرملة.
�أول ما دخلت �سجن �لرملة �سمعت 
�سوت �لأذ�ن  �سعرت بالطماأنينة 
�أننا د�خل وطننا فل�سطني �سحيح 
لكن  �إ�رس�ئيلي  �سجن  د�خل  �أننا 

�لعربية  وقر�نا  وطننا  د�خل 
�لفل�سطينية �لأ�سلية.

من  منعي  مت  �لرملة  �سجن  يف 
جاء  �أ�سابيع   عدة  وبعد  �لزيارة، 
يف  �ملحكمة  �إىل  بنقلي  قر�ر 
يف  و�سعوين  بالفعل  غزة،  �سجن 
�سيارة �لبو�سطة  من طريق �لبحر 
�إىل غزة، وعندما �قرتبنا من غزة 
ي�رسبوين  باجلنود  و�إذ  تفاجاأت   ،
بقوة  كنت ��رسخ فيهم و�أت�سدى 
لهم.. حتى يومنا هذ� �أتذكر هذ� 

�لتعذيب �لقا�سي. 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة،  و�سلت 
�أنتم  للق�ساة:"  وقلت  �رسخت 
و�رسبني  عذبني  �جلي�ص  ظلمه 
قال  للمحكمة،  �حل�سور  قبل 
�جلنود  تعريف  هل  �لقا�سي:" 
جنودكم  قلت:"  �لذين �رسبوك؟، 
�لذين نقلوين �إىل هنا،  فرد علي 
و�نتهاك  ��ستهتار  بكل  �لقا�سي 
�أنت  قائاًل:"  �لإن�سان  حلقوق 
خمربة" عندما �ساهدت �لقا�سي 
�لتي  بال�سكوى  مهتم  غري  �أنه 
قدمتها باأن �جلنود �رسبوين قبل 
بقوة   �رسخت  للمحكمة،  جميئي 
بد�فع  �أنا  خمربة  م�ص  �أنا  له:" 
عن حقي وبلدي �أنتم قتلتم �أهلنا 

و�أطفالنا..  
وقال  يتحدثون  �لق�ساة  �سار 
حكماً  �إ�سد�ر  نريد  �أحدهم 
بحقها 10 �سنو�ت ، بعد حلظات 
�أ�سدرو� حكماً بال�سجن 3 �سنو�ت 
�سهر  وبعد  تنفيذ،  و7 عدم  فعلي 
�أ�سدرو�  ملحامني  تدخل  نتيجة 
�سنو�ت   5 بال�سجن  جديد�ً  حكماً 
و�سنتني  تنفيذ  ون�سف  �سنتني 
ون�سف عدم تنفيذ ، لقد �أ�سدرو� 
قانون  على  بناء  �حلكم  بحقي 
وهو  �جلديد  �لإ�رس�ئيلي  تامري 
على  باحلكم  يق�سي  قانون  
�لأ�سري �لفل�سطيني دون �عرت�ف.

التطريز

�أبرزها  �سجون  عدة  يف  تنقلت 

ع�ست  طبعاً  وه�سارون،  �لرملة 
 ، تفا�سيلها  بكافة  �ل�سجن  حياة 
�لقر�ءة  يف  �لوقت  ��ستثمر  كنت  
خالل  من  �لذ�تي  و�لتثقيف 
مكتبة  يف  �أجده  كتاب  �أي  قر�ءة 
�لعربية  �للغتني  تعلمت   ، �ل�سجن 
�ل�سعر  �كتب  �رست  و�لإجنليزية 
تعلمت   ، و�خلو�طر  و�لأغاين  
��سم  طرزت  و�لنحت  �لتطريز 
وعلى  مالب�سي،  على  فل�سطني 
بخلع  و�أمروين  ذلك حجزوين  �إثر 
عزيل  كما مت  ومزقوها  مالب�سي 

مدة 3 �أيام. 
طلعنا  �ل�سجن..  يف  نن�سد  كنا   
على �ل�سو�رع رفعنا �لأيادي غنينا 
�أغاين  �لأغاين   �أحلى  لبالدي 
للحرية و�لوحدة �لوطنية..�سجان 
�أحبابي  ومفارق  �سجن  يا  �أبوك 
على  يبكي  حزن  عنده  ما  �إىل 
حايل و�سبابي، �ل�سجن يل مرتبة.. 
و�مل�سنقة   .. خلخال  يل  و�لقيد 
�أتذكر  لالأبطال.  �أرجوحة  معلقة 
�لفل�سطينية  �لدولة  �إعالن  يوم 
عمار  �أبو  �لقائد  �أعلن  عندما   ،
خالل  من  بذلك  علمت  �لدولة، 
وعندما  �ل�سجن،  يف  �ملذياع 
 ، �ل�سجن  �ساحة  يف  خرجت 
�إ�رس�ئيليات  جمند�ت  �ساهدت 
عمار  �أبو  �لقائد  على  ي�ستمن 
�أد�فع عن  لهن و�رست  فت�سديت 
�إثر  وعلى  وفل�سطني  عمار  �أبو 

ذلك مت عزيل ملدة 21 يوماً .
جودي  �أثناء  �أي�سا  �ملو�قف  من 
عملية  حدثت  �لرملة  �سجن  يف 
يف  غنيم  �لهادي  عبد  �ملنا�سل 
�نقالب �حلافلة �أتذكر مت عر�ص 
�لعملية على �لتلفزيون �لإ�رس�ئيلي 
�ملجند�ت  كانت  �ل�سجن،  د�خل 
�لهادي  عبد  على  �أي�ساً  ي�ستمن 
منفذ �لعملية وعلى �لفل�سطينيني، 
عليهن  وقذفت  لهن  ت�سديت 
�لكر��سي وعلى �إثر ذلك مت عزيل 
�ملو�قف  ومن  متتالية،  �أيام   5
عندما �سمعت  �أنني حزنت كثري�ً 
و�أنا  جهاد  �أبو  �لقائد  با�ست�سهاد 

د�خل �سجن �لرملة.
و�أثناء عملي يف  �لرملة  يف �سجن 
تهمة  يل  وجهو�  �ل�سجن  مطبخ 
ت�سميم جمند�ت،  فرف�ست �لتهم 
�أ�سبوعني،  من  �أكرث  عزيل   مت  و 
كان �لعزل قا�سياً جد�ً، يحرموين 

من كل �سيء.
ومن �سور �لنتهاكات �لإ�رس�ئيلية 
ن�ساهد  كنا   ، �لأ�سري�ت  بحق 
يب�سقن  �لإ�رس�ئيليات  �ملجند�ت 
على طعام �لأ�سري�ت قبل تقدميه 

فت�سدينا لهن. 
��سعر  كنت  �ل�سجن  فرتة  خالل 
و�لأمل خا�سة على فر�ق  باحلزن 
يحني  عندما  يوم  فكل  �أولدي 
�أطفايل  �أتذكر  و�مل�ساء  �ملغرب 
�ملو�قف  من   ، �بكي  و�أ�سري 
�جلميلة عندما �سمحت �لحتالل 
�أطفايل   كانو�  بزيارتي  لأهلي 
يزوروين  ومي�سكون �سبك �ل�سجن 
�ل�سجان  كان   ، و�أ�ساهدهم 
�لإ�رس�ئيلي ينغ�ص �لزيارة فيقوم 
باإنهائها ب�سكل متعمد حتى يف�سد 

علي فرحة لقاء �أبنائي.
يف  عاي�ستها  كثرية  م�ساهد 
�ل�سجن.. �عتقايل �عتقال �إخوتي 
و�أهلي ، �لتعذيب �لتحقيق �لعزل 
مو�جهة  �لطعام  عن  �لإ�رس�ب 
 ، و�ملعاناة  �لأمل  �ل�سجان،  
لأن  لنا  عنو�ناً  كان  �ل�سرب  لكن 
�إطار  يف  ثورية  مرحلة  �ل�سجن 
�لوطن،  خلدمة  �لوطني  �لعمل 
و�لأ�رسى  لالأ�سري�ت  �لتحية  كل 
وجل  عز  �هلل  وندعو  �ملحررين، 
�لإفر�ج �لعاجل عن جمع �لأ�رسى 
�لحتالل  �سجون  من  و�لأ�سري�ت 

�لإ�رس�ئيلي.
حتررت  حمكوميتي  �نتهاء  بعد 
مع  حياتي  وع�ست  �ل�سجن  من 
حبي  و��ستمر  �أبنائي  و  عائلتي 
�لفعاليات  �أ�سارك   ، للوطن 
يف  �أ�سارك  لالأ�رسى  �ملوؤيدة 
�لفعاليات �لوطنية، مو�قف موؤثرة 
كثرية يف حياتي  �أبرزها ��ست�سهاد 

�بني �إ�سالم رحمه �هلل..

يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب الأ�سرى،حيث ين�سر بحلقة هذا الأ�سبوع جتربة الأ�سرية 
املحررة رحاب ال�ساملي من خميم جباليا لالجئني .

الأ�ضرية املحررة رحاب ال�ضاملي تروي جتربتها الن�ضالية
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ملواجهة �صفقة القرن بخطوات موحدة

عميد اأ�سرى قطاع غزة يدعو لاللتفاف حول الرئي�س 

ق.ف

وجاء يف ر�سالة عميد �أ�رسى 
زكريا  �سياء  غزة  قطاع 
يف  �ملعتقل  �لأغا  �ساكر 
�سجون �لحتالل �لإ�رس�ئيلي 
�لتي   1992  /  10  /  10 منذ 
مفو�سية  منها  ت�سلمت 
�ل�سهد�ء و�لأ�رسى و�جلرحى 
بالهيئة �لقيادية �لعليا حلركة 
فتح يف قطاع غزة ن�سخة باأن 
�سفقة �لقرن ولدت ميتة منذ 
�لتنكر  حيث  عنها  �لإعالن 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  حلقوق 
وحق  و�لعودة  �حلرية  يف 
و�إقامة  �مل�سري  تقرير 
�لدولة �لفل�سطينية �مل�ستقلة 
�ل�رسيف  �لقد�س  وعا�سمتها 
ر�سالته  يف  �لأغا  و�أ�ساف   .
�أن متثال �حلرية �لذي يرتفع 
�سوف  �أمريكا  �سماء  يف 
يظل فارغا من م�سمونه يف 
و��ستقاللها  �ل�سعوب  حرية 
�لأمريكية  �لإد�رة  د�مت  ما 
�ملتعنتة �لعن�رسية تعمل على 
�لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  دعم 

�لأر�س  �سدر  على  �جلاثم 
عام   100 منذ  �لفل�سطينية 
يتغنى  �لذي  �لعامل  وعلى 
وحقوق  بالدميقر�طية 
�لإن�سان �حلر�ك �لفوري من 
�أجل �إنقاذ ما تبقى من حقوق 
و�حلرية  �حلياة  يف  �لإن�سان 
و�أفادت   . �مل�سري  وتقرير 
و�لأ�رسى  �ل�سهد�ء  مفو�سية 
�لقيادية  بالهيئة  و�جلرحى 
قطاع  يف  فتح  حلركة  �لعليا 
قطاع  يف  فتح  حركة  غزة 
قطاع  �أ�رسى  عميد  �أن  غزة 
غزة �سياء زكريا �ساكر �لأغا 
�لثائر ل�سهد�ء �لفرد�ن كمال 
و�أبو  عدون  وكمال  نا�رس 
مو�ليد  من  �لنجار  يو�سف 
�سكان   -  1975 �أفريل   19
قطاع  يون�س يف جنوب  خان 
بال�سجن  ويق�سي حكما  غزة 
ملدى �حلياة وقد فقد و�لده 
�إثر نوبة قلبية حادة يف 11 / 
11 / 2005 مل متهله طويال 
يتطلع  وهو  �حلياة  ليفارق 
وكان  كبده  فلذة  لحت�سان 
�لأ�سري  يعود  �أن  �ملقرر  من 

و�إىل  وذويه  لأمه  �سياء 
�لأحد  يوم  يف  �سعبه  ح�سن 
 2013  /  12  /  29 �ملو�فق 
م�سقط  يف  بقدميه  ليحط 
ر�أ�سه مبدينة خان يون�س يف 
مع  �ل�سيا�سي  �لإتفاق  �إطار 
�ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية 
قبل  ما  �أ�رسى  عن  لالإفر�ج 
�لإحتالل  �أن  �إل  �أو�سلو 
عر�س  �رسب  �لإ�رس�ئيلي 
�لإتفاقيات  بكل  �حلائط 
و�ل�رس�ئع �لإن�سانية ول يز�ل 
ميار�س �لت�سويف و�ملماطلة 
و�مل�ساومة  و�ل�سغط 
حلق  و�لتنكر  و�ملر�وغة 
�لقد�مى يف �حلرية  �لأ�رسى 
ويرف�س �لإلتز�م بالإتفاقات 
عربية  برعاية  متت  �لتي 
ودولية يف �لإفر�ج عن �أ�رسى 
ما  لأ�رسى  �لر�بعة  �لدفعة 
 26 وعددهم  �أو�سلو  قبل 
وذكرت   . فل�سطينيا  �أ�سري� 
مفو�سية �ل�سهد�ء و�لأ�رسى 
�لقيادية  بالهيئة  و�جلرحى 
�لعليا حلركة فتح يف قطاع 
قطاع  يف  فتح  حركة  غزة 

�سياء  �لأ�سري  �أن  غزة 
�أبرز خريجي  �لأغا هو من 
�لبكالوريو�س ) ق�سم �لتاريخ 
لهذ�  �لأق�سى  ( من جامعة 
ر�سائل  ووجه   2018 �لعام 
�ملنا�سلة  �أمه  �إىل  موؤثرة 
�إحد�ها  يف  جاء  �ل�سابرة 
فاإن �هلل  �أماه ل حتزين  يا   :
ورفاقي  �إخو�ين  ومع  معي 
�إر�دتنا  و�إن  �لأ�رسى 
و�إن  كبري  �حلرية  و�أملنا يف 
�أمهات  ودعو�ت  دعو�تك 
�لذي  �ل�رس�ع  هي  �لأ�رسى 
يقودنا نحو �حلرية و�لفجر 
�جلديد باإذن �هلل و�ساأعود يا 
�أمي و�إن �متدت �ل�سنو�ت . 
فنجان  لأحت�سي  �ساأعود 
�لقهوة من يديك - �ساأعود 
�لأر�س  و�إىل  �أمي  يا  لك 
�أقد�مي  عليها  م�ست  �لتي 
يف �لطفولة. �ساأعود لأتزود 
من رحيق �للغة �لعربية �لذي 
يفوح من ثوبِك �لفل�سطيني 
ولنقر�أ �سوياً �سورة �لفاحتة 
روح  وعلى  �أبي  روح  على 
جهاد  �أم   ( زينات  �سقيقتي 

( �لتي فارقت �حلياة يف يوم 
�لثالثاء 7 / 6 / 2016 عن 
بعد  عاما   50 يناهز  عمر 
مر�س  مع  طويل  �رس�ع 
كل  �أرو�ح  وعلى  �ل�رسطان 
و�سدد   . فل�سطني  �سهد�ء 

�لأغا  �سياء  �لقائد  �لأ�سري 
�رسورة  على  ر�سالته  يف 
�لفل�سطيني  �لإنق�سام  �إنهاء 
�مل�ساحلة  و�إجناز  �لبغي�س 
�إليها  يتطلع  �لتي  �لوطنية 
�ل�سهد�ء  وذوي  �لأ�رسى 

�لفل�سطيني  �ل�سعب  وعموم 
يف كافة �أماكن تو�جده على 
ت�سمى  ما  مو�جهة  طريق 
و�لتحديات  �لقرن  ب�سفقة 
موؤكد� �أن فل�سطني �أكرب من 

�جلميع. .

دعا الأ�صري �صياء الأغا عميد اأ�صرى قطاع غزة الكل الفل�صطيني للإلتفاف حول الرئي�س حممود 
عبا�س اأبو مازن يف مواجهة ما ت�صمى ب�صفقة القرن التي اأعلنت عنها قوى ال�صر ال�صهيواأمريكية يف 

الثلثاء املوافق 28 / 1 / 2020 والعمل وفق ا�صرتاتيجية وطنية فل�صطينية قادرة على ك�صر املاكينة 
العدوانية ال�صهيواأمريكية . 

الدكتور فهد اأبو احلاج ي�صارك يف تكرمي ذوي الأ�صرى

الذين اجتازوا دورات تعليمية يف معتقل جلبوع
�أبو جهاد ل�سوؤون  �سارك مركز 
جامعة  يف  �لأ�سرية  �حلركة 
فعالية  تنظيم  يف  �لقد�س 
لذوي  �سهاد�ت  وت�سليم  تكرمي 
حمافظة  �أبناء  من  �أ�سري�   38
تدريبية  دور�ت  �جتازو�  جنني 
معتقل جلبوع،  د�خل  وتعليمية 
فتح  حركة  مع  بالتعاون  وذلك 
�سوؤون  وهيئة  جنني  �إقليم 
ونادي  و�ملحررين  �لأ�رسى 
�ل�سعبية  و�للجنة  �لأ�سري 
جنني  حمافظ  يف  لالجئني 
يف  وذلك  �إن�سان،  وجمعية 
�لثانوية،  جنني  بنات  مدر�سة 
و بح�سور نائب حمافظ جنني 
و�لأخت   �لرب  �أبو  كمال  �لأخ 
�لرتبية  مديرة  �لطاهر  �سالم 
وعرفات  جنني  يف  و�لتعليم 
قنديل �أمني �رس حركة فتح يف 

جنني و�لهيئة �لتنظيمية، وعدد 
من مدر�ء �ملوؤ�س�سات وممثلي 
كلمته  ويف  �لوطنية.  �لف�سائل 
�حلاج  �أبو  فهد  �لدكتور  قدم 
جهاد  �أبو  مركز  عام  مدير 
�لرئي�س  ل�سيادة  �لتحية  وجه 
موقف  وقف  �لذي  مازن  �أبو 
�لأ�رسى  ق�سية  جتاه  تاريخي 
�لغطر�سة  وحتدى  و�ل�سهد�ء 
و�لتي  و�ل�سهيونية  �لأمريكية 
�لتاريخ  ل�سطب  تهدف  كانت 
�لفل�سطيني كله عرب ��ستهد�ف 
و�ل�سهد�ء  �لأ�رسى  ن�سال 
كل  منا  فله   1917 �لعام  منذ 
�لحرت�م و�لتقدير حيث و�جه 
�لرت�جع  ظل  يف  �ل�سعاب 
و�خلنوع من قبل �لدول �لعربية 
�لثقافة  �أهمية  �إىل  و�أ�سار   .
�لذ�تية  �ملقومات  وتعزيز 

�لت�سحيات  م�ستذكر�  لالأ�رسى 
بذلوها  �لتي  لالأ�رسى  �جل�سام 
�أو�خر  يف  �لأو�ئل  �ملنا�سلني 
�نتز�ع  �سبيل  يف  �ل�ستينات 
�لتعليمية  �ملو�د  يف  حقهم 
به  ينعم  ما  و�أن  و�لثقافية 
�لأ�رسى يف هذ� �لزمان مت عرب 
وعظيمة،  ج�سيمة  ت�سحيات 
ذ�كر� جتربته �ل�سخ�سية وكيف 
�سخ�س  من  يتول  �ن  ��ستطاع 
�أعلى  �أمي غلى �سخ�س يحمل 
درجة  وهي  �لعلمية  �لدرجات 
�لربنامج  بف�سل  �لدكتور�ة 
�ملعتقالت،  د�خل  �لتعليمي 
بجهود  �ل�ساأن  بهذ�  م�سيد� 
ورئي�سها  �لقد�س  جامعة 
ن�سيبة  �رسي  �لدكتور  �ل�سابق 
�لذي �إهتم ب�سكل كبري باجلانب 
�لتعليمي لالأ�رسى . ونقل �لأخ 

كمال �أبو �لرب حتيات حمافظ 
�لرجوب  �أكرم  �للو�ء  جنني 
�خلريجني،  �لأ�رسى  لذوي 
تقع  �لأ�رسى  ق�سية  �أن  و�أكد 
�لقيادة  �لأولويات  �سلم  على 
�لفل�سطينية بقيادة �لرئي�س �أبو 
�لتز�مه  على  �أكد  �لذي  مازن 
حتى  جتاههم  و�جباته  بكل 
حترير �آخر �أ�سري فل�سطيني من 
�لإ�رس�ئيلي،  �لحتالل  �سجون 
م�سري� �إىل �أن �لأ�رسى هم ملة 
�إقامة  �لن�سال و�حلق نو  �سعلة 
�مل�ستقلة  �لفل�سطينية  دولتنا 
 . �ل�رسيف  �لقد�س  وعا�سمتها 
�لبزور  �أ�سامة  �لأخ  رحب  كما 
�لأخ  عن  نيابة  �لإقليم  ع�سو 
عطا �أبو رميلة �أمني �رس �إقليم 
فتح يف جنني باحل�سور م�سيد� 
وجمابتهم  �لأ�رسى  ب�سمود 

بدوره  �ل�سجان،  لقمع  �ليومية 
�سوؤون  هيئة  مدير  بارك 
�سياف  �لأخ  جنني  يف  �لأ�رسى 

ولذويهم  لالأ�رسى  �سيف  �أبو 
دور  عاليا  وثمن  �لإجناز  هذ� 
�لأ�رسى يف حتويل �ملعتقالت 

وقالع  علم  �أكادمييات  �إىل 
فهم  ولذلك  وحتدي  �سمود 

ي�ستحقو� �لتكرمي و�لتقدير 
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عي�شة ق.

املالحقني  اأقرب  عن  واالبتعاد 
تكون  �سوف  نقاط،  خم�س  بفارق 
اأجل  من  البلوزدادي  للنادي  كافية 
موا�سلة التناف�س بقوة على التتويج 
والعودة  الوطنية  البطولة  بلقب 
التي  التتويج  من�سة  اإىل  جمددا 
�سنة   19 مدار  على  عنها  يغيب 
الفرن�سي  املدرب  �سيكون  كاملة. 
اأول  مع  موعد  على  دوما  باتريك 
يقود  عندما  حقيقي  امتحان 

الت�سكيلة يف اأول مباراة له منذ توليه 
لت�سكيلة  الفنية  العار�سة  مقاليد 
على  ي�سعى  اأين  »العقيبة«،  اأبناء 
ظهور  اأول  يف  للفريق  الفوز  اإهداء 
الفنية  العار�سة  راأ�س  على  معه  له 
وهو الذي �سوف يلعب اأمام اأن�ساره 
اإىل ك�سب ثقتهم من خالل  وي�سعى 
الفوز بنقاط املواجهة اأداء ونتيجة 
التعرث  عقب  للتعداد  الثقة  واإعادة 
الذهاب  مرحلة  جوالت  اآخر  يف 
مولودية  اأمام  القواعد  داخل 
وهران، و�سوف تعرف ت�سكيلة اأبناء 

املدافع  غياب  توا�سل  »العقيبة« 
�سفيان بو�سار الذي مل ي�ستنفذ بعد 
طرف  من  عليه  امل�سلطة  العقوبة 
جلنة االن�سباط، مرباح الذي يعاين 
لعدم  �سيف  وبن  بو�سليو  االإ�سابة، 

جاهزيتهما البدنية.
الربج  اأهلي  يعول  املقابل،  يف 
من  اإيجابية  بنتيجة  العودة  على 
الفريق  معرفة  رغم  العا�سمة 
رائد  اأمام  املاأمورية  �سعوبة 
البطولة الوطنية وعلى ملعبه، اإال اأن 
تعول على رفع  الربايجية  الت�سكيلة 

التحدي اأمام مدربها ال�سابق الذي 
واختار  اإدارتها  مع  العقد  ف�سخ 
االلتحاق بالنادي العا�سمي، من اأجل 
االإطاحة به يف عقر الديار، وتفادي 
خالل  من  ال�سقوط  على  اللعب 
االبتعاد عن منطقة اخلطر، اأين ال 
تف�سلهم �سوى نقطتني فح�سب على 
وبالتايل  بال�سقوطـ  املهددين  ثالث 
لها  خيار  ال  »الكابا«  ت�سكيلة  فاإن 
هزمية  يف  ال�سقوط  تفادي  �سوى 
الرتتيب  جدول  يف  و�سعيتهم  تعقد 

وجتعلهم و�سعيتهم �سعبة.

يلتقي فريق �شباب بلوزداد م�شاء اليوم �شيفه اأهلي برج بوعريريج حل�شاب مقابلة تندرج حل�شاب اجلولة 16 من الرابطة 
املحرتفة الأوىل، حيث يخو�ض مت�شدر البطولة الوطنية اأوىل مبارياته �شمن مرحلة الإياب للبطولة الوطنية من ملعبه 20 

اأوت بالعا�شمة وهو الذي ي�شعى اإىل ا�شتغالل عاملي الأر�ض واجلمهور بحثا عن تدعيم الر�شيد بثالث نقاط ثمينة ت�شمح له 
با�شتغالل تعرث املالحق مولودية اجلزائر وهزميته يف التنقل الذي قاده ملالقاة جمعية عني مليلة من اأجل تو�شيع الفارق عنه 

اأبناء العقيبة ي�ضعون لتو�ضيع الفارق �شباب بلوزداد اأهلي برج بوعريريج
والكابا لال�ضتفاقة

دافع عن لعبه �شد ت�شريحات مدوار عليه

دزيري: عيب توجيه اللوم لالعب 
اأجنبي والاليف ي�ضتحق االحرتام

عاد مدرب فريق احتاد العا�سمة للرد 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  رئي�س  على 
القدم عبد الكرمي مدوار، عندما قام 
بالدفاع على العبه الليبي موؤيد الاليف، 
حيث قال دزيري يف ت�رصيحات عقب 
اأتلتيكو  وبيرتو  ناديه  مقابلة  نهاية 
االأنغويل �سمن اجلولة االأخرية من دور 
اأنه  اإفريقيا  اأبطال  رابطة  جمموعات 
ي�سجلها  التي  االأهداف  بعدد  يهتم  ال 
اأن يقوم به  الالعبون وكل ما يفرت�س 
يقت�رص على اأر�سية امليدان واالهتمام 
اأنه  واأ�ساف  وحده،  التقني  باجلانب 
كان من الواجب احرتام الالعب خا�سة 
وي�ستحق  حمليا  ولي�س  اأجنبي  واأنه 
االأرقام  اأن  مو�سحا  اأف�سل،  معاملة 
عنها  بالبحث  خمت�سا  ولي�س  تهمه  ال 
ومتابعتها الأنه يراقب اأداء العبيه على 
وا�ستطرد  فح�سب،  امليدان  اأر�سية 

اإىل تواجد اأ�سخا�س يتدخلون يف اأمور 
اإىل عدد  ال تعنيهم من خالل التطرق 
االأهداف التي �سجلها الاليف، وهو اأمر 
غري مرحب به. وكان مدوار قد اأطلق 
ت�رصيحات عرب القناة الر�سمية ملوقع 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
نادي احتاد  ق�سية  عندما حتدث عن 
اإدارتها  مطالبة  بخ�سو�س  العا�سمة 
املخ�سومة  الثالث  النقاط  ا�سرتجاع 
اأمام  الديربي  واإعادة  الر�سيد  من 
اأن  حينها  وقال  اجلزائر،  مولودية 
النادي العا�سمي كان قادرا على اللعب 
 26 ولي�س  اأنه ميلك 27 العبا  باعتبار 
النادي  يجعل  ال  واحد  العب  وغياب 
ين�سحب من لعب اللقاء ح�سبه، م�سيفا 
اأن الاليف مل ي�سجل 20 هدفا حتى ال 

ي�ستطيع االحتاد اللعب دونه.
عي�شة ق.

اأنهى فريق �سبيبة القبائل مغامرته يف 
بفوز  اإفريقيا  اأبطال  رابطة  مناف�سة 
معنوي اأمام ال�سيف الرتجي التون�سي 
خالل املقابلة التي خا�سها الفريقان 
نوفمرب  اأول  ملعب  على  اأم�س  اأول 
االأخرية  اجلولة  حل�ساب  وزو  بتيزي 
من دور جمموعات املناف�سة القارية، 
ويف هذا ال�سدد كان الالعب حمرون 
املقابلة  يف  الوحيد  الهدف  م�سجل 
فوزه  القبائلي  النادي  منح  والذي 
الثاين يف امل�سابقة بعد انت�سار اجلولة 
االفتتاحية اأمام فيتا كلوب الكونغويل، 
رغم اأنه خا�س املقابلة ب�سفة �سكلية 
بعد االإق�ساء الذي مني به اإثر هزميته 
النكراء اأمام النادي الكونغويل اجلولة 
عّجلت  لهدف  برباعية  ال�سابقة 
وت�سييع  للمناف�سة  ال�سبيبة  مبغادرة 
التناف�سي  على  للعب  حظوظها  كافة 
ربع  للدور  التاأهل  تاأ�سرية  اأجل  من 
النهائي، وعرفت مقابلة الرتجي بع�س 
التجاوزات خا�سة على زمالء املهنة 
�رصيف  الرئي�س  حرمان  خالل  من 
اأجل  من  بالدخول  ل�سحايف  مالل 
املدرب  اأقدم  بينما  املقابلة،  تغطية 
لقطة  على  كعروف  مراد  امل�ساعد 
غري ريا�سية من خالل االعتداء على 
منع  يحاول  اأن  قبل  ال�سحافيني  اأحد 
اأن�سارهم  مع  االحتفال  من  الالعبني 
من  املدرجات  يف  ح�رصوا  الذين 

اجل متابعة اللقاء، لكن رفقاء القائد 
االأمر  اإىل  االن�سياع  �رصيفة  بن  وليد 
اأجل  من  اجلمهور  نحو  وتوجهوا 
اأعداد  وا�ستغلّت  معه.  التحية  تبادل 
االأ�سفر  اللونني  وع�ساق  االأن�سار 
التواجد يف امللعب  واالأخ�رص فر�سة 
الرئي�س  اإىل  ر�سالة  توجيه  اأجل  من 
مع  لتواجده  رف�سهم  بالتاأكيد  مالل 
الذي  امل�رصوع  ف�سل  عقب  الفريق 
ظل يتحدث عنه منذ التحاق برئا�سة 
التي  الرايات  بع�س  ورفعوا  الفريق، 
االأطراف  وتنتقد  برحيله  تطالب 

التي حتيط به وتدعمه، رغم خ�سارة 
ال�سبيبة لهدفني كانت تتناف�س عليهما 
وكاأ�س  االأبطال  برابطة  االأمر  ويتعلق 

اجلمهورية.

اإدارة الرتجي حترتز �شد �شوياد 
والالعب غري معاقب

قامت غدارة نادي الرتجي التون�سي برفع 
احرتازات على العب ال�سبيبة بدر الدين 
االإفريقي  االحتاد  م�ستوى  على  �سوياد 
حتت  وهو  لعب  اأنه  بحجة  القدم  لكرة 

اإنذارات،  ثالثة  المتالكه  العقوبة  طائل 
احرتازاتها  الرتجي  اإدارة  و�سعت  اأين 
على م�ستوى حكم املقابلةـ غري اأن االأمر 
»الكناري«  ت�سكيلة  مدافع  اأن  فيه  وما 
تقول  مثلما  ثالثة  ولي�س  اإنذارين  ميلك 
يف  تلقاهما  كان  والذي  الرتجي  اإدارة 
باجلولة  البي�ساوي  الرجاء  مواجهتي 
اجلولة  يف  اخلام�سة  واجلولة  الرابعة 
�سفراء  بطاقة  ينل  مل  بينما  اخلام�سة، 
»حممد  ملعب  على  الرجاء  مقابلة  يف 

اخلام�س« مبدينة الدار البي�ساء.
عي�شة ق.

الأن�شار رفعوا رايات �شد مالل وحميط الفريق القبائلي

الكناري يودع املناف�ضة القارية بانت�ضار وح�ضرة

الريا�سي  املجمع  دراجو  ت�سدر 
اأول  االأكابر  �سنف  يف  البرتويل 
من  النهائية  اجلولة  اأم�سرتتيب 
اجلزائر  لكاأ�س  الثانية  املرحلة 
التي  الطريق  على  للدراجات   2020
تتويج  وعرفت  تب�سة  والية  احت�سنتها 
االأوا�سط  فئة  لدى  عماري  حمزة 
وحمزة يا�سني لدى االأكابر من النادي 
افتك  و  االأ�سفرـ  بالقمي�س  العا�سمي 
املجمع  دراجو  االأكابر،  فئة  عن 
الرتتيب  �سدارة  البرتويل  الريا�سي 
يو�سف  بن  اهلل  كل من عبد  نال  حيث 
واللو�سي اإ�سماعيل وكرمي حاد بوزيد 
اليوم  يف  االأوىل  الثالث  املراتب 
املناف�سة،  هذه  من  واالأخري  الثالث 
املرتبة  عادت  االأوا�سط  �سنف  ويف 
فريق  من  بودار  زاكي  للدراج  االأوىل 
املجد البليدي، متبوعا ب�سالح الدين 
لعني  املالح  اأمل  فريق  عن  �رصكي 
تيمو�سنت فيما حت�سل حمزة عماري 

البرتويل  الريا�سي  للمجمع  ممثال 
 48 تناف�س  وقد  الثالث.  املركز  على 
دراجا من االأكابر واالأوا�سط يف اليوم 
املناف�سة  هذه  من  واالأخرية  الثالث 
اجلزائرية  االحتادية  تنظمها  التي 
اجلمعية  مع  بالتن�سيق  للدراجات 
للدراجات  كري�سبني«  املحلية« 
لل�سباب  الوالئية  املديرية  و  الهوائية 
والريا�سة حيث قطعوا 8 اأ�سواط بني 
تب�سة واحلمامات على م�سافة اإجمالية 
ترتيب  وبخ�سو�س  كم،   120 فاقت 
الريا�سي  الفرق فقد حت�سل املجمع 
فئة  يف  االأوىل  املرتبة  على  البرتويل 
الريا�سي  بال�سباب  متبوعا  االأكابر 
فيما  العا�سمة،  اجلزائر  من  لدرارية 
نالت املرتبة االأوىل عن فئة االأوا�سط 
اجلمعية الريا�سية لواد تليالت وهران 
و جاء فريق املجد البليدي يف املرتبة 

الثانية.
ق.ر.

الوطني  املنتخب  ت�سنيف  مت 
يف   28 املركز  يف  الطائرة  للكرة 
للكرة  الدويل  االحتاد  ت�سنيف 
وجاء  اأم�س،  اأول  ال�سادر  الطائرة 
احتل  الذي  التون�سي  املنتخب 
املركز 17 عامليا يف املركز االأول 
قفزة  م�سجال  واإفريقيا  عربيا 
بالرتتيب  مقارنة  مراكز  بخم�سة 
املنتخب  متقدما   االأخري 
 18 املركز  �ساحب  امل�رصي 
مراتب   6 خ�رص  الذي  عامليا 
و   ،12 املركز  يحتل  كان   اأن  بعد 
املن�سة  الكامريون  منتخب  يكمل 
 ،24 ال�سف  باحتالله  ال�رصفية 
توج  قد  التون�سي  املنتخب  وكان 
بالقاهرة  املا�سي  جانفي   10 يوم 
 2020 اإفريقيا  اأمم  بطولة  بلقب 
واملتاأهل لدورة االألعاب االوملبية 
الدورة،  يف   2020 �سيف  بطوكيو 

املركز  اجلزائر  احتلت  بينما 
القارية، وكانت  البطولة  الرابع يف 
�سبطت  قد  للعبة  العاملية  الهيئة 
العاملي  للت�سنيف  جديدة  �سيغة 
الفاحت  يف  التنفيذ  حيز  دخل 
بعني  ال�سيغة  تاأخذ  و  فيفري، 
ملختلف  الفنية  النتائج  االعتبار 
ودورات  الر�سمية  املناف�سات 
التاأهل االأوملبية و بطوالت العامل 
و  الطائرة  للكرة  االأمم  ورابطة 

كاأ�س العامل و البطوالت القارية.
ق.ر.

كاأ�ض اجلزائر للدراجات على الطريق

املجمع البرتويل يت�ضدر اجلولة 
االأخرية من املرحلة الثانية

املنتخب الوطني للكرة الطائرة 
باملركز 28 عامليا
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املدير  لوف،  يواخيم  اأملح 
اإىل  الأملاين  للمنتخب  الفني 
مولر  توما�س  عودة  اإمكانية 
�صفوف  اإىل  هوملز  ومات�س 
يف  املان�صافت  منتخب 
الأوروبية  الأمم  كاأ�س  بطولة 
اأملانيا  وتلعب   ،2020 يورو 
دور  اإطار  يف  الثالث  مبارياتها 
املجموعات يف ميونخ، و�صمت 
اإىل جانب  ال�صاد�صة  املجموعة 
اأملانيا كل من فرن�صا والربتغال 
اآخر  فريق  اإىل  بالإ�صافة 
الأوروبي  امللحق  من  �صيتحدد 
ت�رصيحات  ويف  املقبل،  ال�صهر 
زونتاج«  اآم  »بيلد  ل�صحيفة 
اإنه  لوف  قال  اأم�س،  الأملانية 
يعرف اأن باإمكانه العتماد على 
ال�صابقني  الدوليني  الالعبني 
ظهرت  حال  يف  حمتمل  كخيار 
الأ�صا�صي  الت�صكيل  يف  م�صاكل 
»من  لوف:  واأ�صاف  للمنتخب، 
ال�صابق لأوانه الآن الإجابة على 

بعد«،  نف�صها  تطرح  مل  اأ�صئلة 
لكنه قال اإنه يتابع الأداء القوي 
ملولر وهوملز. كان كارل هاينز 
التنفيذي  الرئي�س  رومينيغه 
لنادي بايرن �رصح باأنه يرى اأن 
فر�صة  لديه  بايرن  لعب  مولر 
البطولة الأوروبية  للم�صاركة يف 
ظهر  الذي  القوي  الأداء  بعد 
رومينيغه:  وقال  موؤخرا،  به 
يلعب  عندما  دائما  »اأقول 
واأمتنى  عال  مب�صتوى  اأحدهم 
اأن يظل توما�س يلعب على هذا 
امل�صتوى العايل، فمن املحتمل 
اإعادة  هناك  تكون  اأن  عندئذ 
مت�صل،  �صياق  ويف  للتفكري«، 
نال هوملز اأي�صا تاأييد الكثريين 
لعودته اإىل املنتخب بعد الأداء 
القوي الذي ظهر به، وكان لوف 
اأبعد مولر وهوملز وجريوم  قد 
اإطار  يف  املنتخب،  من  بواتينغ 
العام  يف  �صهده  الذي  التغيري 

املا�صي.

يف  الإفراط  من  لوف،  وحذر   
منتخبه  على  الآمال  تعليق 
الأمور  »�صنوات  قائال:  ال�صاب، 
اأن  امُل�َصلَّم بها قد ولت، وعلينا 
جديد  من  �صيء  كل  يف  نبحث 
وبجدية، خطوة خطوة، بحما�س 
واأ�صاف:  وقناعة«،  و�صغف 
الذي  للحد  متعجرفا  »ل�صت 
اأقول معه اإن من الأمور امُل�َصلَّم 
فرن�صا  على  �صنتغلب  اأننا  بها 
والربتغال  العامل  كاأ�س  بطل 
الفرق  فهذه  اأوروبا،  بطل 

ب�صكل  تلعب  عاملية  فرق  هي 
�صنوات،  مدار  على  متجان�س 
اأنف�صنا  على  نعمل  اأن  وعلينا 
لعبيه  مطالبا  اأخرى«،  مرة 
بـرباطة اجلاأ�س والتوا�صع، ويف 
رده على �صوؤال حول ما اإذا كان 
البطولة  بعد  من�صبه  �صيظل يف 
عقدي  لوف:«  قال  الأوروبية، 
ين�س على هذا، لكن تقدير اأي 
مدير فني يرتبط بطبيعة احلال 

بالنجاح الريا�صي«.
ق.ر.

على  جوفنتو�س  نادي  فاز 
�صيفه فيورنتينا بثالثة اأهداف 
التي  املباراة  يف  رد  دون 
مبلعب  اأم�س  اأول  جمعتهما 
تورينو  يف  �صتاديوم  األيانز 
 22 اجلولة  مناف�صات  �صمن 
ويدين  الإيطايل،  الدوري  من 
اإىل جنمه  انت�صاره  اليويف يف 
رونالدو  كري�صتيانو  الأول 
يف  هدفني  �صجل  الذي 
ركلتي  الدقيقتني 39 و80 من 
ليخت  دي  وماتيا�س  جزاء، 
الفوز،  وبهذا   ،91 بالدقيقة 
اإىل  ر�صيده  جوفنتو�س  يرفع 
54 نقطة باملركز الأول، فيما 
عند  فيورنتينا  ر�صيد  جتمد 
اأوىل   ،14 باملركز  نقطة   25
املحاولت يف املباراة جاءت 
بعد مرور 8 دقائق من انطالق 
اللقاء ل�صالح فيورنتينا بعدما 
قوية  ت�صويبة  بوجلار  �صدد 
اجلزاء،  منطقة  خارج  من 
الإم�صاك  يف  ت�صيزين  جنح 
جوفنتو�س  وا�صتحوذ  بها، 

�صلبًيا  ا�صتحواًذا  الكرة  على 
مرمى  على  خطورة  اأي  دون 
جنح  حيث  دراجوف�صكي، 
التمركز  يف  ال�صيوف  دفاع 
وحرم  وجيد  �صحيح  ب�صكل 
لعبي اليويف من اأي هجمات 
الأول  الن�صف  يف  خطورة  اأو 

من ال�صوط الأول.
حماولت  اأوىل  جاءت 
 26 مرور  بعد  جوفنتو�س 
دقيقة، فبعد متريرة رونالدو 
الأخري  �صدد  بنتانكور  اإىل 
بعيدة،  م�صافة  من  ت�صديدة 
يف  الفيول  حار�س  جنح 
اإبعادها بنجاح، احت�صب حكم 
اللقاء ركلة جزاء جيوفنتو�س 
الفيديو  لتقنية  العودة  بعد 
الكرة  بيانيت�س  �صدد  عندما 
وارتطمت بذراع بيزيال داخل 
يف  رونالدو  جنح  املنطقة، 
حتويلها لأوىل اأهداف اللقاء، 
ي�صجل  اأن  بينا�صي  وكاد 
 ،63 الدقيقة  يف  التعادل 
كييزا  من  كرة  ا�صتلم  بعدما 

لي�صدد  املنطقة  حدود  على 
كرة قوية مرت بجوار مرمى 
جوفنتو�س، ح�صل جوفنتو�س 
بعد  ثانية  جزاء  ركلة  على 
قبل  من  بنتانكور  عرقلة 
الفيول،  مدافع  ت�صيكرييني 
جنح  الفيديو،  تقنية  اأكدتها 
كري�صتيانو يف حتويلها لهدف 
يف  الطريقة  بنف�س  ثاٍن 
ماتيا�س  80.وختم  الدقيقة 
دي ليخت، مدافع يوفنتو�س، 
يف  ثالث  بهدف  النتيجة 
ركنية  ركلة  بعد   ،91 الدقيقة 
دي  لها  وارتقى  ديبال  نفذها 
يف  براأ�صية  وحولها  ليخت 

ال�صباك.
ق.ر.

عرّب الالعب الدويل اجلزائري 
ر�صاه  عدم  عن  ديلور  اأنديه 
التي  الثقيلة  الهزمية  بعد 
ناديه  رفقة  لها  تعر�س 
�صان  باري�س  اأمام  مونبلييه 
الفرن�صي،  بالدوري  جرمان 
اأن اخل�صارة كانت  اأين اعترب 
لكنهم  فريقه،  على  قا�صية 
مطالبون بتجاوز تلك الهزمية 
على  الرتكيز  اإىل  والنتقال 
يف  واأ�صاف  اأخرى،  اأهداف 
الإعالم  ن�رصها  ت�رصيحات 
بع�رصة  اللعب  اأن  الفرن�صي 
اأمام فريق من حجم  لعبني 
لي�س  جرمان  �صان  باري�س 
مهمتهم  وكانت  �صهال  اأمرا 
للعودة يف النتيجة اأمام جنوم 
معقدة،  الباري�صي  النادي 
ملزمون  زمالئه  اأن  مو�صحا 
يف  فعل  بردة  للقيام  الآن 
اللقاء القادم من اأجل جتاوز 
جديدة  �صفحة  وفتح  الأمر 

فيما تبقى من املناف�صة.
�صّدد ديلور اأنه مل يندم على 
بها  اأدىل  التي  الت�رصيحات 
الربازيلي  الالعب  بخ�صو�س 
ما  ميلك  ل  اأنه  وقال  نيمار 
مل  واأنه  خا�صة  عليه،  يندم 
يقل عنه اأنه لي�س لعبا كبريا 
»ال�صامبا«  ت�صكيلة  وجنم 
على  امكانياته  على  برهن 
وهّناأه  امليدان،  اأر�صية 
كان  اأنه  اأردف  حيث  بالفوز 
رائعا وعندما يكون يف يومه 

ل يوجد من يوقفه.
ديلور  اأنديه  الالعب  �صقط 
من  مدوّية  هزمية  فخ  يف 
التي  الثقيلة  اخل�صارة  خالل 
عاد بها رفقة ناديه مونبلييه 
جرمان  �صان  باري�س  اأمام 
الأمراء«  »حديقة  ملعب  من 
حل�صاب  نظيفة  بخما�صية 
الدوري  من   22 اجلولة 
الفرن�صي، حيث ف�صل مهاجم 
تفادي  يف  الوطني  املنتخب 
وا�صت�صلم  اخل�صارة  مونبلييه 

نادي  جنوم  قوة  اأمام 
والذين  الفرن�صية  العا�صمة 
الزائر  الفريق  �صباك  دكوا 
مل  كاملة،  اأهداف  بخم�صة 
يف  يذكر  �صيئا  ديلور  يقدم 
تعر�س  الذي  وهو  املقابلة 
عندما  حمرج  موقف  اإىل 
من  فنية  لقطة  على  تعر�س 
الذي  نيمار  الربازيلي  النجم 
وهو  قدميه،  بني  بج�رص  قام 
اإىل  عّر�صه  الذي  الأمر 
و�صائل  عرب  لذعة  انتقادات 
وذلك  الفرن�صية  الإعالم 
الت�رصيحات  خلفية  على 
النارية التي اأطلقها �صد جنم 
املنتخب الربازيلي من خالل 
يف  به  بالإطاحة  تهديده 
معقله وحتديه ب�صفة خا�صة 
التي وقعت بني  بعد احلادثة 
الثنائي يف مباراة �صابقة بني 

فريقيهما.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

�صعبة  كانت  اأنها  �صّدد  اأين 
له  املتناول  يف  تكن  ومل 
واأنهم  خا�صة  ولزمالئه، 

خارج  الفوز  يريدون  كانوا 
ملعبهم اإل اأن الأمر مل يحدث 
فريقا  واجهوا  واأنهم  خا�صة 
املعنوية  الناحية  من  قويا 
اأمامهم  ال�صمود  من  ومتكن 

التعادل  نقطة  وخطف 
الالعب  وا�صتطرد  اأمامهم، 
مطالب  الأهلي  فريقه  اأن 
الآن ب�رصورة التدارك خالل 
اللقاءات الكروية املقبلة ول 

ميكنهم خاللها ت�صييع نقاط 
اأخرى يف ظل التناف�س القوي 
واملحتدم الذي مييز جدول 

ترتيب الدوري ال�صعودي.
قّدم ابن مدينة وهران مباراة 

مقبولة خا�صة واأنه كان قدم 
حا�صمة  متريرة  خاللها 
املوؤ�رص  �صلمان  زميله  اإىل 
التعادل  هدف  �صجل  الذي 

من  فقط  دقائق  ثماين  بعد 
افتتاح اأ�صحاب الأر�س لباب 
الت�صجيل، اأين اأكد عودته اإىل 
اأح�صن م�صتوى جمددا، ولعب 

اأن  قبل  اأ�صا�صيا  املباراة 
يغادر امل�صتطيل الأخ�رص يف 

الدقيقة الأخرية من اللقاء.

منح متريرة حا�شمة و�شيع فوزا اأمام العدالة

باليلي يتلقى �إ�ضابة خفيفة 
وجاهز للمو�عيد �لقادمة لالأهلي

طماأن الالعب الدويل اجلزائري يو�شف باليلي اجلماهري بتواجده يف اأف�شل و�شعية �شحية 
وعدم القلق حول الإ�شابة التي تلقاها مع ناديه اأهلي جدة يف مباراته اأمام العدالة �شمن الدوري 
ال�شعودي، حيث اأو�شح مهاجم املنتخب الوطني اأنه تلقى اإ�شابة غري خطرية ول تدعو اإىل القلق 
وبالتايل فاإن الأمر ل يهدد م�شواره مع ناديه ال�شعودي يف املناف�شة خالل الفرتة املقبلة، وتطرق 

باليلي اإىل مواجهة ناديه اأمام العدالة

الدويل  الالعب  قّدم 
الدين  زين  اجلزائري 
فرحات مباراة يف امل�صتوى 
الفوز  يف  �صاهم  بعدما 
اأم�س  اأول  حققه  الذي 
على  نيم  اأوملبيك  ناديه 
موناكو  ال�صيف  ح�صاب 
�صمن اجلولة 22 من دوري 
الفرن�صية،  الأوىل  الدرجة 
اأين منح التمريرة احلا�صمة 
هدف  منها  جاء  التي 
املباراة  يف  لناديه  التعادل 
الفريق  يف  زميله  عرب 
قلب  بعدما  ميغيل  فلوريان 
التاأخر يف النتيجة 0-1 اإىل 
انت�صار 3-1، وذلك عرب كرة 
فرحات  اأقدام  من  حا�صمة 
اأن  قبل   ،27 الدقيقة  يف 

ينتف�س اأ�صحاب الأر�س يف 
يف  وينجحوا  الثاين  ال�صوط 
منحاهما  هدفني  ت�صجيل 
وثالث  ثمينا  انت�صارا 
لر�صيد،  يف  جديدة  نقاط 
ميدان  متو�صط  �صارك  اأين 
ولعب  اأ�صا�صيا  اخل�رص 

الت�صعني دقيقة كاملة.
موناكو  اأبان  املقابل،  يف 
�صعفا وا�صحا يف ظل غياب 
اجلزائري  الدويل  لعبه 
غاب  الذي  �صليماين  اإ�صالم 
عن تنقل نيم ب�صبب الإ�صابة 
مدرب  ت�رصيحات  ح�صب 
مورينو،  ال�صباين  ناديه 
فخ  ال�صقوط يف  وا�صل  اأين 
اخل�صارة  و�صجل  الهزائم 
ورابع  التوايل  على  الثالثة 

بعدما  انت�صار،  دون  مباراة 
اجلديد  املدرب  ف�صل 
الفرن�صية  الإمارة  لنادي 
الت�صكيلة  مهاجم  ا�صتبعاد 
الوطنية عن �صفوف النادي 
خيارات  عليه  ل  وف�صّ
توا�صل  اأخرى  هجومية 
خالل  من  ف�صلها  تاأكيد 
التعرثات  فخ  يف  ال�صقوط 
اأن  ي�صتبعد  ول  املتتالية 
البنيان  عني  حي  ابن  يعود 
خالل  الأبواب  اأو�صع  من 
اأجل  من  املقبلة  الفرتة 
على  تغيريات  اإحداث 
الأمامية  القاطرة  م�صتوى 
النتائج  �صل�صلة  وا�صتعادة 

الإيجابية.
عي�شة ق.

موناكو يوا�شل ال�شقوط يف رابع مباراة على التوايل 
بغياب �شليماين

فرحات يتاألق وي�ضاهم يف فوز نيم 
بتمريرة حا�ضمة

�شقط بخما�شية اأمام البي اأ�س جي على ملعب حديقة الأمراء

ديلور: هزميتنا �أ�ضبحت من �ملا�ضي ول�ضت نادما 
على ت�ضريحاتي حول نيمار

لوف يفتح باب يورو 2020 �أمام مولر وهوملز

رونالدو يقود جوفنتو�س لتخطي
 عقبة فيورنتينا



البافاري ي�صتفيد من تعرث اليبزيغ ويفتك ال�صدارة

الأملاين  الدوري  اأندية  ن�شطت 
بكثافة على مدار فرتة النتقالت 
ال�شتوية املا�شية، لتدعم �شفوفها 
بعنا�رص مميزة، كما �شهد املريكاتو 
ا حتولت يف م�شائر عدد من  اأي�شً
اأنديتهم  فارقوا  الذين  الالعبني 
�شواء بالرحيل خارج البوند�شليغا اأو 
لأندية اأخرى داخله، و عد بورو�شيا 
دورمتوند اأكرث الأندية ا�شتفادة من 
ظفر  بعدما  ال�شتوي،  املريكاتو 
اإيرلينج  بتوقيع املهاجم الرنويجي 
�شالزبورغ  بول  ريد  من  هالند 
خطف  يف  �رصيًعا  الالعب  لينجح 
بت�شجيل  فريقه  جماهري  قلوب 
له  مباريات   3 اأول  يف  اأهداف   7
دورمتوند  اأغلق  كما  الفريق،  مع 
خط  يف  مميزة  ب�شفقة  املريكاتو 
الو�شط، با�شتعارة اإميري ت�شان من 
يف  ال�رصاء  اأحقية  مع  جوفنتو�س 
بايرن ميونخ  نهاية املو�شم، وعزز 
بجلب  وحيدة  ب�شفقة  �شفوفه 
الظهري الإ�شباين األفارو اأودريوزول 
على �شبيل الإعارة من ريال مدريد، 
باخلط  اخليارات  يف  وفرة  ليملك 
برلني  هريتا  فاجاأ  بينما  اخللفي، 

اجلميع بتعاقده مع النجم البولندي 
يف  ميالن  من  بيونتيك  كري�شتوف 
ليدعم هجوم  املريكاتو،  اأيام  اآخر 
الن�شف  يف  بارزة  ب�شفقة  الفريق 
�شالكه  اأما  املو�شم،  من  الثاين 
الفرن�شي  املدافع  ا�شتعار  فقد 
جان كلري توديبو من بر�شلونة حتى 
بند خيار  وجود  مع  املو�شم  نهاية 

ال�رصاء يف عقده.
باكو  الإ�شباين  املهاجم  ياأتي 
اأبرز  قائمة  راأ�س  على  األكا�شري 
بعدما  البوند�شليغا،  عن  الراحلني 
فياريال  اإىل  بيعه  دورمتوند  قرر 
عاًما  دامت  رحلة  لينهي  الإ�شباين 
الفي�شتيفال،  اأ�شود  مع  ون�شف 
خدمات  يف  �شالكه  فرط  وكذلك 
طالب  بن  نبيل  اجلزائري  النجم 
يونايتد  نيوكا�شل  اإىل  باإعارته 
املو�شم،  نهاية  حتى  الإجنليزي 
بيونتيك  انتقال  �شفقة  وتاأتي 
على  برلني  هريتا  اإىل  ميالن  من 
مريكاتو  يف  الأغلى  قائمة  راأ�س 
البوند�شليغا ال�شتوي، بعدما ان�شم 
مقابل  الأملانية  العا�شمة  لنادي 
وياأتي  يورو،  مليون   27 حوايل 

ال�شفقات  اأغلى  كثاين  هالند 
مع  بالت�شاوي  اأملانيا  يف  ال�شتوية 
اإىل  املن�شم  اأوملو  داين  الإ�شباين 
ليبزيج من دينامو زغرب الكرواتي 

مقابل 20 مليون يورو.
البوند�شليغا  اأندية  تتجاوز  مل 
يف  يورو  مليون   200 حاجز 
تكلفة  بلغت  اإذ  ال�شتوي،  املريكاتو 
يورو،  مليون   196 �شفقاتها حوايل 
و�شملت هذه القيمة كافة �شفقات 
املعلن  الإعارات  وبع�س  ال�رصاء 
�شفقات  ا�شتبعاد  مع  قيمتها،  عن 
عن  الأندية  تعلن  مل  اأخرى  اإعارة 

تكلفتها ب�شكل ر�شمي

جريمان  �شان  باري�س  اكت�شح 
�شيفه  واملت�شدر  اللقب  حامل 
دون  اأهداف  بخم�شة  مونبلييه 
من   22 املرحلة  �شمن  مقابل 
و�شجل  الفرن�شي،  الدوري 
يف  �شارابيا  بابلو  الإ�شباين 
اأنخل  الأرجنتيني   ،8 الدقيقة 
دي ماريا يف الدقيقة 41، دانيال 
كونغري خطاأ يف مرمى فريقه، 
 57 الدقيقة  يف  مبابي  كيليان 
الدقيقة  يف  كورزاوا  وليفني 
طرد  املباراة  و�شهدت   ،65
حار�س مرمى ال�شيوف دمييرتي 
بالبطاقة   17 الدقيقة  يف  بريتو 
مل�شه  بعد  املبا�رصة،  احلمراء 

اجلزاء  منطقة  خارج  الكرة 
جوري�س  البديل  ويطرد  ليعود 
�شفراوين  بطاقتني  لنيله  �شوتار 
يف غ�شون �شبع دقائق، واأ�رصك 
مدرب الفريق الباري�شي الأملاين 
التاريخي  هدافه  توخل  توما�س 
كافاين  اإدين�شون  الأوروغوياين 
هدفا  ف�شجل   69 الدقيقة  يف 
تقنية  لكن  الأخرية،  الدقيقة  يف 
ار«  اي  »يف  بالفيديو  امل�شاعدة 
رفع  ت�شلل،  حالة  وجود  اأظهرت 
ر�شيده  جريمان  �شان  باري�س 
اإىل 55 نقطة يف �شدارة الرتتيب 
مر�شيليا  عن  نقطة   13 بفارق 
الذي حل اأم�س على بوردو مقابل 

الرابع.  ملونبيلييه  نقطة   33
حتى  بهدف  تاأخره  ليل  وحول 
�شرتا�شبورغ  اأمام   65 الدقيقة 
الربازيلي  بف�شل   ،1-2 فوز  اإىل 
فيكتور  والنيجريي  غابريال 
ركلة جزاء، فيما  او�شيمهني من 
هدف  توما�شون  ادريان  �شجل 
اأ�شحاب الأر�س يف الدقيقة 12، 
نقط،   34 اإىل  ر�شيده  ليل  ورفع 
ويف  ل�شرتا�شبورغ،   30 مقابل 
على  ديجون  فاز  النتائج،  بقية 
موناكو  على  ونيم   ،0-3 بري�شت 
�شيفه  اأمام  اأجنيه  وخ�رص   ،1-3
مع  اميان  وتعادل   ،4-1 رين�س 

تولوز �شلبياً.

فوزاً  �شا�شولو  فريق  حقق 
عري�شاً ولفتاً على �شيفه روما 
هدفني  مقابل  اأهداف  باأربعة 
من   22 املرحلة  اإطار  يف 
ملعب  على  الإيطايل،  الدوري 
مابي تقدم فران�شي�شكو كابوتو 
بهدفني ل�شا�شولو يف الدقيقتني 
فيليب  اأ�شاف  ثم  و16  ال�شابعة 
ديوريت�شيت�س الهدف الثالث يف 
دجيكو  اإدين  ورد   ،26 الدقيقة 
 55 الدقيقة  يف  لروما  بهدف 
بيليغريني  لورينزو  زميله  لكن 
 ،69 الدقيقة  للطرد يف  تعر�س 
�شجل  العددي  النق�س  ورغم 
الثاين  الهدف  فريتو  جوردان 
يف  جزاء  �رصبة  من  لروما 
دقيقة  بعد  لكن   73 الدقيقة 

بوغا  جريميي  اأحرز  واحدة 
الهدف الرابع ل�شا�شولو، بالفوز 
 26 اإىل  �شا�شولو  ر�شيد  رفع 
وتوقف   13 املركز  يف  نقطة 
نقطة يف   39 عند  روما  ر�شيد 

املركز الرابع.
اقتن�س  ذاتها  املرحلة  و�شمن 
من  غاليا  فوزاً  بولونيا  فريق 
مقابل  بهدفني  بري�شيا  �شيفه 
كالياري  تعادل  فيما  هدف 
وجنح   ،2-2 بارما  �شيفه  مع 
بولونيا يف حتويل تاأخره بهدف 
ليح�شد  بهدفني  الفوز  اإىل 
ثالث نقاط غالية، رفع بولونيا 
ر�شيده اإىل 30 نقطة يف املركز 
بري�شيا  ر�شيد  وتوقف  التا�شع 
املركز  يف  نقطة   15 عند 

رفع  بينما  والأخري،  الع�رصين 
نقطة   32 اإىل  ر�شيده  كالياري 
بفارق  ال�شاد�س  املركز  يف 
بارما  اأمام  فقط  الأهداف 

�شاحب املركز ال�شابع.

زعامة  مدريد  ريال  ح�شم 
اأتلتيكو  على  بفوزه  العا�شمة 
مدريد بهدف دون رد �شمن 
م�شابقة  من   22 الأ�شبوع 
وك�رص  الإ�شباين،  الدوري 
زمية  بن  كرمي  الفرن�شي 
عقدته بت�شجيله الهدف الأول 
له يف 16 مباراة اأمام اأتلتيكو 
�شانتياغو  ملعب  اأر�س  على 
برنابيو م�شتفيداً من متريرة 
و�شيطر  ميندي،  مواطنه 
ريال مدريد على اللقاء وكان 

تكفل  الأخطر، فيما  الطرف 
البلجيكي تيبو كورتوا باإبطال 
مفعول بع�س مرتدات اأتلتيكو 
ريال  ر�شيد  و�شار  مدريد، 
بال�شدارة  نقطة   49 مدريد 
عن  موؤقتاً  نقاط  �شت  بفارق 
ام�س  واجه  الذي  بر�شلونة 
ر�شيد  جتّمد  بينما  ليفانتي 
وبات  نقطة   36 عند  اأتلتيكو 

مركزه اخلام�س مهدداً.
منطقة  فالن�شيا  اقتحم 
لدوري  املوؤهلة  املقاعد 

اأبطال اأوروبا يف الليغا ب�شكل 
فوزا  حقق  اأن  بعد  موؤقت، 
�شيفه  ح�شاب  على  �شعبا 
رد،  دون  بهدف  فيغو  �شيلتا 
»املي�شتايا«  ملعب  على 
بالف�شل  فالن�شيا  يدين 
لالعب  النت�شار  هذا  يف 
كارلو�س  ال�شاب  الو�شط 
�شولري �شاحب هدف النقاط 
الثالث يف الدقيقة 77، ويعد 
الثاين  النت�شار  هو  هذا 
»للخفافي�س«  التوايل  على 

والعا�رص هذا املو�شم، لريفع 
يقفز  نقطة   37 اإىل  ر�شيده 
موؤقتا،  الذهبي  للمربع  بها 
بينما ا�شتمرت معاناة الفريق 
بعد  املو�شم  هذا  اجلاليثي 
علما   ،11 خ�شارته  تكبد  اأن 
طعم  يتذوق  مل  الفريق  باأن 
التا�شعة  للجولة  النت�شار 
�شيلتا  ر�شيد  وجتمد  تواليا، 
عند 17 نقطة يظل بها قابعا 
باملركز  الهبوط  منطقة  يف 

.18

حقق بايرن ميونيخ الأهم بفوزه 
 1-3 ماينت�س  م�شيفه  على 
حمققاً انت�شاره ال�شاد�س توالياً 
الدوري  من   20 املرحلة  يف 
بعد  ال�شدارة  ليفتك  الأملاين، 
ا�شتثماره لعرثة ليبزيغ املتعادل 
 ،2-2 مون�شنغالدباخ  �شيفه  مع 
اللقب  حامل  بايرن،  ت�شّدر 
ترتيب  موا�شم  �شبعة  اآخر  يف 
بفارق  نقطة   42 البوند�شليغا 
اأّما  ليبزيغ،  عن  واحدة  نقطة 
ر�شيده  جتّمد  فقد  ماينت�س 

املركز  يف  نقطة   18 عند 
البافاري  الفريق  وح�شم   ،15
اأهداف  بثالثة  باكراً  املواجهة 
جنمه  افتتحها  دقيقة،   26 بعد 
البولندي روبرت ليفاندوف�شكي 
�شدارته  معززا  جميلة  براأ�شية 
هدفاً   22 الهدافني  لرتتيب 
فرينر  تيمو  عن  هدفني  بفارق 
توما�س  عزز  ليبزيغ،  مهاجم 
اأن  قبل  فريقه،  تقدم  مولر 
ي�شيف الإ�شباين تياغو األكانتارا 
دّون  فيحن  الثالث،  الهدف 

هدف  جي�شت  �شانت  جريمييا 
�شاحب الأر�س الوحيد.

اإرلينغ  الرنويجي  اليافع  وا�شل 
بعد  اخلارقة  انطالقته  هالند 
قدومه اإىل بورو�شيا دورمتوند، 
فوز  خالل  ثنائية  و�شجل 
�شيفه  على  الأ�شفر  الفريق 
جاءت   ،0-5 برلني  اأونيون 
الثالثة  دورمتوند  خما�شية 
توالياً يف البوند�شليغا هذا العام 
جنمه  قدرات  من  م�شتفيداً 
�شّجل  الذي  هالند  املتاألق 

و76،   18 الدقيقتني  يف  ثنائية 
الإجنليزي  اخلما�شية  واأكمل 
ال�شاب جايدون �شان�شو، القائد 
جزاء  ركلة  من  روي�س  ماركو 
والبلجيكي اإك�شل فيت�شل، وهذا 
الهدف ال�شابع لهالند يف ثالث 
دورمتوند  و�شعد  مباريات، 
منذ  الأول  لقبه  اإىل  الطامح 
الثالث موؤقتاً  اإىل املركز   2012
عن  الأهداف  بفارق  نقطة   39
ونقطتني  الرابع  مون�شنغالدباخ 

عن ليبزيغ الو�شيف.

زحفه  ليفربول  فريق  وا�شل 
ثالثة  منذ  الأول  لقبه  نحو 
اأم�س  اأول  الكبري  بفوزه  عقود 
 ،0-4 �شاوثمبتون  �شيفه  على 
الدوري  من   25 املرحلة  �شمن 
و�شجل  املمتاز،  الجنليزي 
اأوك�شاليد- األيك�س  الأهداف 
 47 الدقيقة  يف  ت�شامربلين 
وجوردان هندر�شون يف الدقيقة 
يف  �شالح  حممد  وامل�رصي   60
التوايل،  الدقيقتني 72 و90 على 
طيلة  اأوروبا  بطل  يخ�رص  ومل 
اأر�شه،  على  نقطة  اأي  البطولة 
كما انه مل يفرط �شوى بنقطتني 
جممل  يف  ممكنة   75 اأ�شل  من 
مع  بتعادله  وذلك  املباريات، 
اكتوبر  يف  يونايتد  مان�ش�شرت 
الفارق  ليفربول  وو�شع  املا�شي، 
اأقرب  مع  موؤقتاً،  نقطة   22 اإىل 
�شيتي  مان�ش�شرت  مناف�شيه 
بانتظار مباراة الأخري مع م�شيفه 
ليفربول  وبات  اأم�س،  توتنهام 
من  فقط  نقطة   21 اإىل  بحاجة 
املباريات 13 املتبقية من عمر 
واإذا   ،19 لقبه  لي�شمن  البطولة 
على  بال�شري  الريدز  ا�شتمر  ما 
النت�شارات  من  املنوال  نف�س 
املتتالية فاإنه �شيكون قادراً على 
ح�شم اللقب قبل �شت جولت من 

نهاية الدوري املمتاز.
قاد الكولومبي يريي مينا فريقه 

اإيفرتون للفوز 3-2 على م�شيفه 
واتفورد بعدما كان متاأخراً 2-0، 
اأنه لعب الدقائق الع�رصين  علماً 
بعد  لعبني  بع�رصة  الأخرية 
لنيله بطاقتني  طرد فابيان دلف 
هدفني  مينا  و�شجل  �شفراوين، 
ال�شوط  من  ال�شائع  الوقت  يف 
النتيجة  كانت  بعدما  الأول 
ت�شري اإىل تقدم واتفورد بهدفني 
لالإيطايل اآدم ما�شينا يف الدقيقة 
برييرا  روبريتو  والأرجنتيني   10
تيو  لي�شجل   ،42 الدقيقة  يف 
لل�شيوف  الفوز  هدف  والكوت 
يف الدقيقة الأخرية من املباراة، 
 33 اإىل  ر�شيده  اإيفرتون  رفع 
نقطة يف املركز التا�شع، وجتمد 
ر�شيد واتفورد عند 23 نقطة يف 

املركز 19 قبل الأخري.

وفاز بورمنوث على �شيفه اأ�شتون 
 26 اإىل  ر�شيده  رافعاً   1-2 فيال 
نقطة يف املركز 16 مبتعداً عن 
منطقة اخلطر، مقابل 25 نقطة 
وحقق   ،17 املركز  يف  لل�شيوف 
جيداً  فوزاً  يونايتد  �شيفيلد 
كري�شتال  م�شيفه  ح�شاب  على 
بال�س بهدف دون مقابل �شجله 
وتقدم  غايتا،  في�شنتي  الإ�شباين 
اخلام�س  املركز  اإىل  �شيفيلد 
جتمد  بينما  نقطة،   36 بر�شيد 
 30 بال�س عند  كري�شتال  ر�شيد 
وتعادل   ،13 املركز  يف  نقطة 
برايتون  �شيفه  مع  هام  و�شت 
�شمن  هام  و�شت  وبقي   ،3-3
املراكز املهددة بالهبوط، حيث 
 24 بر�شيد   18 املركز  يحتل 
برايتون  عن  بعيد  غري  نقطة، 

الذي يحتل املركز 145 بر�شيد 
26 نقطة.

فر�شة  يونايتد  مان�ش�شرت  اأهدر 
التقدم اإىل املركز اخلام�س بعد 
ولفرهامبتون  �شيفه  مع  تعادله 
يونايتد  ورفع  اأهداف،  بدون 
وظّل  نقطة   35 اإىل  ر�شيده 
فقط  الأهداف  بفارق  �شاد�شاً 
�شقط  بينما  ولفرهامبتون،  عن 
التعادل  فخ  يف  �شيتي  لي�شرت 
ت�شيل�شي،  �شيفه  اأمام   2-2
كل من هاريف  »للثعالب«  و�شّجل 
وّقع  �شيلوول يف حني  وبن  بارنز 
اأنطونيو روديغر وهديف »البلوز«، 
ورفع لي�شرت ر�شيده اإىل 49 نقطة 
ليعّزز مركزه الثالث يف حني بات 
يف  نقطة   41 ت�شيل�شي  ر�شيد 

املرتبة الرابعة.
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ليفربول يوا�صل التحليق واالقرتاب من اللقب

امللكي يح�صم الديربي ويعزز �صدارة الليغا

�صا�صولو يتاألق وُي�صقط روما برباعية

البي اأ�س جي يكت�صح مونبلييه بخما�صية

قب�صة دورمتوند االأقوى وهريتا مفاجاأة املريكاتو



للم�ؤلف: روحي البعلبكي

املورد العربي.. �صرح معجمي كبري
ي�صم معجم »امل�رد العربي« يف نح� 1500 �صفحة باأعمدة ثالثة مكتظة. وو�صف نف�صه على الغالف باأنه »قام��س اللغة العربية املعا�صرة مع كل 

املرتادفات«، وباأنه ميثل »منهجية جديدة للمعجم العربي«. وقد �صدق يف الأوىل ويف الثانية، ولكن من اأَلّف فقد ا�صتهدف. جمع البعلبكي يف 
معجمه بني معجم املعاين ومعجم املرتادفات فاأثقل كاهل اللفظة الرئي�صية، وقد تغيب عن القاب�س العجالن اإ�صارة امل�صاواة )=( التي تف�صل املعنى عن 

ح امل�ؤلف اآلف الكلمات الدارجة. املرتادفات. ولكن اإيراد املرتادفات يزيد املعنى و�ص�حًا. ويف �ص�قه املرتادفات ف�صَّ

 وكالت 

مل يقف وقفة مرتدد هّياب 
املعجمي،  الف�صيح  يلتم�س 
الوقفة  هذه  وقف  كان  ولو 
اأن  على  زدت  ما  له:  لقلنا 
رتبت املعجم القدمي ترتيباً 
معجمه  اأثرى  لقد  خمتلفاً. 
يحجم  ومل  الدوارج،  بهذه 
التقى  كثريات  كلمات  عن 
فيها �صاكنان. فدارجة بالد 
وتاأباه  بهذا،  ت�صمح  ال�صام 
اللهجات  وبع�س  الف�صحى 

العربية احلديثة.
فرتاه  هذا  يف  يبالغ  وقد 
»كيِمياء«  كلمة  عليك  يورد 
يتبعها  ثم  امليم،  بك�رس 
امليم،  ال�صاكنة  بـ«كيْمياء« 
-بغري  بكيميا  فياأتي  ويزيد 
بك�رس  مرة  مرتني:  همزة- 
ب�صكونها.  ومرة  امليم 
يريد  البعلبكي  فكاأن روحي 
عر�س كل ما يف �صوق اللغة 

من خيارات.
معجمه  البعلبكي  اأثقل 
يتبع  مثاًل  فهو  بالنظائر، 

اخلاء(  )بك�رس  خوان  كلمة 
بكلمة  مائدة،  ترادف  التي 
اخلاء(.  )ب�صم  خوان 
من  كثري  -يف  يكتف  مل 
اأو  بالأف�صح  الأحيان- 
الأ�صيع، ومال اإىل ال�صتيفاء 
فاأثقل به �صفحات معجمه. 
الوا�صعة  ثقافته  له  وفتحت 
ومن  الأجنبية  اللغات  -من 
باباً  املختلفة-  العلوم 
اإىل  منه  اأدخل  وا�صعاً، 
األفاظاً  العربي  املعجم 
بها  ي�صعد  مل  جداً  كثرية 

معجم عربي من قبل.
ويعقد املوؤلف -يف امللزمة 
معجمه  من  امللزمة  بعد 
�صغرياً  ف�صاًل  الكبري- 
يورد  الوردي  باللون  ملوناً 
فيه طرائف اللغة. فالثعبان 
و14  عثمان،  اأبا  ي�صمى 
فالن  ونقول:  اآخر.  ا�صماً 
النوازل وحمول  �صابر على 
يت�صع�صع عند  للنائبات ول 
كثرية  وعبارات  الفاجعة.. 
من هذا الباب، الأمر الذي 
اليازجي  باإبراهيم  يذكرنا 

و�رسعة  الرائد  »جنعة  يف 
الوارد«. هذه ف�صول طريفة 

وم�صلية.
يف  البعلبكي  �صار  وقد 
يف  �صريته  العربي  معجمه 
معجمه العربي/الإجنليزي، 
فرتب الكلمات على احلرف 
الأول دون التفات اإىل اجلذر، 
ت�صهياًل على املراجع. لكنه 
العائالت  �صمل  �صتت  بهذا 
اللغوية، فاأنت جتد »�رسب« 
بـ450  »ت�صارب«  عن  بعيدة 

�صفحة.
-رغم  زالت  ما  ولغتنا 
الكلمات  من  عّربناه  ما 
اإىل  ت�صتند  الأجنبية- 
اجلذر  هو  مكني  اأ�صا�س 
الثالثي. وقد احتال بع�صهم 
باأن  الأجنبية  الكلمات  على 
واحتال  هي،  كما  اأوردها 
على بع�س ما التب�س جذره 
باإيراده يف مو�صعه  الثالثي 
مع اإحالٍة يف مو�صع ال�صيغة 

املاألوفة.
يل  كتاب  -يف  راأيت  وكنت 
معجمي-  طابع  ذي  �صابق 

اأن اللب�س الأكرب يقع يف بنات 
الواو وبنات الياء ف�صممتهن 
فالقول  الألف،  اإىل  جميعاً 
وبينهما يف  والقيل جذران، 
�صفحات،  ب�صع  املعاجم 
»قال«،  حتت  فجعلتهما 

وراأيت يف هذا حاًل طيباً.
توجد  اللغات  كل  يف 
للكلمات جذور، وقد تخلى 
عن  الإجنليزي  املعجم 
لأن  اجلذر  بح�صب  الرتتيب 
التغيريات على الكلمة تكون 
باللواحق  الأعم  الغالب  يف 

كذلك  ول  بالبوادئ.  ل 
الكلمة العربية.

فاإن  الرتتيب؛  كان  اأياً 
»املورد العربي« يو�صلك اإىل 
مبتغاك، فاإن و�صلت وجدت 
ثروة لفظية ومعرفية. فهذا 
كتاب  يف  معجمان  املعجم 
واحد: هو قامو�س للمعاين، 

وهو قامو�س للمرتادفات.
ولئن و�صفت َجّدتي ال�صيء 
ودّب  هّب  ما  يجمع  الذي 
الكردي«،  »جراب  بعبارة 
يحمله  الذي  الكي�س  ذلك 

�صيء  وفيه  املتجول  البائع 
من كل �صيء؛ فنحن ن�صف 
باأنه  اجلديد  املعجم  هذا 
ونقول  العربي«،  »جراب 
اإنه مل يجمع ما هب ودب، 
وقدم  فاأوعى،  جمع  بل 
ذخرية  اللغوية  للمجامع 
طوياًل،  �صت�صغلها  ثمينة 
ت�صتغل.  اأن  اأرادت  هي  اإن 
هذا اإىل اأناقة يف الطباعة، 
و�صرب على ال�صبط، والتزام 

مبنهج �صارم.
املعجمية  ال�صناعة  كانت 

مئات  منذ  قوية  العربية 
لي�س  و�صبقت،  ال�صنني، 
املعجمية  ال�صناعة  فقط 
بل  والفرن�صية،  الإجنليزية 
اأن  قبل  عودها  ا�صتد  لقد 
اإجنليزية  لغة  هناك  تكون 
اأو فرن�صية؛ ثم ن�صطوا هم 
معجمياً،  لغتيْهم  يف خدمة 
اإذ  كثرياً،  نن�صط  ومل 
قدمي  بني  حرية  يف  وقعنا 
وباملورد  وجديدها.  اللغة 
م�صافة  قطعنا  العربي 

طويلة. 
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للم�ؤلف الإجنليزي ويل هنت

حتت الأر�ض: تاريخ اإن�صاين لعوامل حتت اأقدامنا
هناك افتتان تام بعالقة الإن�صان 
بالأماكن املظلمة يف جوف الأر�س 
تاريخ  الأر�س:  »حتت  كتاب  يف 
اأقدامنا«،  حتت  للعوامل  اإن�صاين 
هنت.  ويل  الإجنليزي  للموؤلف 
املغامرات  اأدب  نوع  من  الكتاب 
نوعه  من  فريداً  تاريخاً  ي�رسد 
خالف  على  لكن  اآخر،  لعامل 
للكاتب  العلمي  اخليال  ق�ص�س 
الفرن�صي جول فرين، يدخل هنت 
الكهوف، وحمطات  داخل  عميقاً 
املرتو املهملة واملخابئ النووية 
واملناجم  واملجاري  وال�رساديب 
واملدن  واخلنادق  واملقابر 
تطرز  التي  املخفية،  القدمية 
الكرة الأر�صية يف مواقع ح�رسية 
العامل،  حول  دولة   20 يف  وريفية 
العوامل  تلك  تاريخ  م�صتك�صفاً 
والأ�صاطري  وعمارتها  وعلومها 
م�صتعيناً  حولها،  من  تدور  التي 
ومغامرين  قبائل  ورجال  بعلماء 

وغريهم.
اإىل  نيويورك  اأنفاق  مرتو  من 
ال�رساديب الباري�صية ومن مناجم 
الأ�صرتالية  احلديد  اأك�صيد 
يف  التاريخ  قبل  ما  كهوف  اإىل 
ن�صادف  الفرن�صية،  البرينيه 
ور�صومات  الغرافيتي  من  الكثري 
اجلوفية  واملخلوقات  الكهوف 

اأكرث  كتابه  لكن  الطقو�س،  وبقايا 
اهتماماً بجانب اآخر، وهو فهم ما 
يتقا�صمه الب�رس عرب األوف ال�صنني 
فبحث  اخلفية،  العوامل  تلك  مع 
والظلمة  الوحول  عرب  الكاتب 
والأجواء  الكريهة  والروائح 
يفيد  لها  تق�صعر  التي  الباردة، 
ق�صة  عن  بحث  هو  املعلقون، 

الإن�صانية امل�صرتكة.
الأماكن  بتلك  هنت  اهتمام  بداأ 
املراهقة،  �صن  يف  كان  عندما 
وجود  عن  اأ�صتاذه  اأخربه  فقد 
مهجور  احلديدية  لل�صكة  نفق 
بالقرب من منزله يف بروفيدان�س 
بع�س  مع  فتوجه  اآيالند،  رود  يف 
غرابة  يف  لالنغما�س  الأ�صدقاء 
ذلك  ومنذ  اجلويف،  العامل 
فبا�رس  التجربة،  األهمته  احلني 
واملجاري  الأنفاق  با�صتك�صاف 
وال�صفر  نيويورك،  مدينة  يف 
اأقدم  ت�صاري�س  اإىل  املدن  حتت 
النووية  واملخابئ  املقابر  مثل 

والكهوف املقد�صة.
الأنفاق  يف  �صفره  وخالل 
الذين  اأولئك  التقى  واملجاري 
»امل�صتك�صفون  عليهم  يطلق 
فنانون  بع�صهم  احل�رسيون«، 
وبع�صهم  فنية،  جتا�صيم  يبدعون 
�صوراً  ياأخذون  موؤرخون  الآخر 

اإنهم  يقول  املن�صية.  لالأماكن 
فتحوا عينيه على طريقة جديدة 
املدينة:  اإىل  النظر  يف  متاماً 
والت�صاري�س  ال�صلبية،  امل�صاحات 
التحتية  والبنى  املخفية، 
ال�رسف  واأنابيب  املذهلة، 
الت�رسيف  وقنوات  ال�صحي 

والطبقات اجليولوجية.
درا�صة  تاأليف  على  فعكف 
الإن�صان  ارتباط  عن  بانورامية 
التاريخ،  عرب  الأر�س  بجوف 
املظلمة  التجاويف  تلك  وكيف 
اأثارت اخلوف والذهول لديه عرب 
اأكرث  مدى  »على  يكتب:  الع�صور، 
من عقد، نزلت �رساديب املوتى 
املرتو  وحمطات  احلجرية 
املقد�صة  والكهوف  املهجورة 

واملخابئ النووية.
لفهم  ب�صعي  اأ�صبه  يل  الأمر  بدا 
�صبب ان�صغايل، لكن مع كل زيارة 
مبزيد  تت�صف  ق�صة  تظهر  كانت 
اأننا، جميعنا،  من العاملية. راأيت 
دوماً  �صعر  الب�رسي،  اجلن�س  كل 
اإىل الأر�س،  بجاذب هادئ ي�صده 
املجال  بهذا  مرتبطون  واأننا 
بظلنا  مرتبطون  نحن  ما  بقدر 
عرب  ميتد  �رسد  ويف  اخلا�س«. 
قارات وعهود خمتلفة، يتبع هنت 
الذين  الأ�صخا�س  من  جمموعة 

تلك  لدرا�صة  اأنف�صهم  كر�صوا 
العوامل الغام�صة.

املزدوجة  الطبيعة  وي�صف 
احل�صارة،  ولدة  فمنذ  لالأماكن، 
يثري  كان جوف الأر�س مو�صوعاً 
للولدة  ورمزاً  واخلوف،  الذهول 
والوفرة،  واحلرمان  واملوت، 
اأي�صاً  لكنه  نفاياتنا،  موطن  وهو 
مكاناً  اأي�صاً  وهو  كنوزنا،  موطن 
للح�صول على الوحي. ومع الوقت 
الأماكن  تلك  مع  جتربته  كانت 
اأكرث  لت�صبح  خ�صو�صيتها  تفقد 
اأحد  اأن  هنت  يعتقد  �صمولية. 
الأماكن  اإىل  اجنذابنا  عوامل 
ا�صتنفاد  �صعوبة  هو  اجلوفية 
عر�صة  يجعلها  ما  معناها، 
الروحي.  والرتباط  للتكهنات 
بئر،  اأعمق  اإىل  و�صلوا  فالب�رس 
يقع  الذي  رو�صيا،  يف  كول  بئر 
كيلو مرتاً حتت  قعره عند 12.2 
الق�رسة  يف  فقط،  الأر�س  �صطح 
ن�صبة  �صمن  تقع  التي  الأر�صية 
اإىل  امل�صافة  اإجمايل  من   %0.5
غام�صة،  بيئة  اإنها  الأر�س.  نواة 
»الأكرث  و�صفه  ح�صب  تكون  وقد 
جمازاً  اأكرث  كوكبنا،  يف  جتريداً 

من الف�صاء«.
يخربنا  مغامراته،  ق�ص�س  يف 
الأميال  كامل  اجتيازه  خالل  اأنه 

ال�صتة ملرتو اأنفاق باري�س برفقة 
»امل�صتك�صفني احل�رسيني« خيمت 
املجاري  بالقرب من  املجموعة 
بجدران  مربوطة  اأراجيح  على 

الأنفاق.
لكابادوكيا  مدن  زيارته  وي�صف 
تركيا  و�صط  املخفية 
ال�صغرية  وامل�صتوطنات 
املقلوبة  »القالع  بـ  املو�صوفة 
عميق  على  عقب«  على  راأ�صاً 
الأر�س،  حتت  م�صتويات  ثمانية 
اأمريكا  يف  لكهوف  وزيارته 
متار�س  كانت  حيث  اجلنوبية، 
الب�رسية،  الت�صحية  طقو�س 
�صطح  حتت  ميل  م�صافة  ونزوله 
قدمي  ذهب  منجم  اإىل  الأر�س 
يف ولية �صاوث داكوتا. يكتب اأن 
جديدة  روؤية  يوفر  الأر�س  باطن 
فقد  الأر�س  على  احلياة  لبداية 
وحيدة  كائنات  الأحياء  وجد 

اخللية بوفرة.
عن  بالبحث  قام  اأ�صرتاليا،  يف 
ال�صكان  من  ال�صن  يف  طاعن 
يذكر  يزال  ل  الذي  الأ�صليني، 
التقليدية  والق�ص�س  الأغاين 
احلديد،  اأك�صيد  ملناجم  ال�رسية 
لفهم  اأمريكي  عامل  اإىل  وحتدث 
بالكهوف،  املحيطة  الأ�صاطري 
نيويورك  اأنفاق  مرتو  فنان  وتتبع 

الغرافيتي ريف�س، الذي ر�صم على 
مدى �صتة اأعوام 235 لوحة عبارة 
عن �صرية ذاتية، وربط بني اأعماله 
الع�رس  �صكان  من  وجمموعة 
 14 منذ  �صنعوا  الذين  احلجري، 
األف عام يف كهف يف جنوب غرب 
فرن�صا، زوج من التماثيل اجلميلة 
البي�صون. وبدا هنت غري  حليوان 
اجلوفية،  الأماكن  بروائح  مبال 
�صبه  الرتابية  الروائح  تلك 
الرعوية مثل الطبا�صري املغم�صة 
باملطر لل�رساديب يف باري�س، اأو 
رائحة »املزرعة القدمية املليئة 
ال�رسف  نظام  يف  بالأ�صمدة 

ال�صحي يف نيويورك«.
يف  مبالغات  هناك  تكون  قد 
الكتاب  اأهمية  لكن  ا�صتنتاجاته، 
الفل�صفية،  تاأمالته  يف  تكمن  ل 
بل يف تتبع اأبحاثه ومن ي�صادفهم 
عن  والتعلم  الطريق  على 
ن�صاركه  ل  قد  وفيما  اأجدادنا. 
لكنه  املظلمة،  بالأماكن  الهو�س 
الق�ص�س  عرب  اإليها  نظرتنا  يغري 
والأ�صاطري  والروؤى  واملعلومات 
»عندما  يكتب:  واملغامرات. 
امل�صاحات  تلك  مثل  من  نخرج 
فينا  اآخر  جزءاً  اأن  لو  كما  ن�صعر 

قد ا�صتيقظ«.
وكالت 



�ضيف�ضح تورط ترامب يف ق�ضية اأوكرانيا

نا�شر كتاب بولتون م�شر على ن�شره برغم 
تهديد البيت الأبي�ض مبنعه

وكاالت

البيت  توجيه  اأعقاب  يف  ذلك  ياأتي 
من  وحتذيرات  تهديدات  الأبي�ض 
عنوان  يحمل  الذي  الكتاب  ن�رش 
الأمر: مذكرات  "الغرفة حيث ح�صل 
"املخاوف  بذريعة  الأبي�ض"،  البيت 
"نيويورك  �صحيفة  وقالت  الأمنية". 
وال�صخب  ال�صخط  رغم  اإنه  بو�صت" 
املحيط بكتاب جون بولتون اجلديد، 
اإل اأن �رشكة الن�رش �صاميون و�صو�صرت 
الكتاب  اإ�صدار  على  عازمة  تزال  ل 
مار�ض   17 يف  املرتقب  املوعد  يف 
با�صم  متحدثاً  اأن  واأ�صافت  املقبل. 
ت�رشيح  باأي  الإدلء  رف�ض  ال�رشكة 
ر�صمي حول الأمر مكتفًيا بالقول اإنه 
لي�ض "هناك اأي تغيري" يف موعد ن�رش 

كتاب "الغرفة حيث ح�صل الأمر".
كتاب  منع  اإىل  دعا  قد  ترامب  وكان 
مواد  على  يحتوي  اأنه  زاعماً  بولتون، 

�رشية، وفق ال�صحيفة نف�صها.
قد  تاميز"  "نيويورك  وكانت �صحيفة 
اطلعت  اأنها  املا�صي،  الأحد  اأعلنت 

على مقتطفات غري من�صورة من كتاب 
ت�صمنت  فقد  بولتون.  جلون  مرتقب 
اأبلغ  ترامب  باأن  مزاعم  املقتطفات 
بولتون يف  اأوت 2019، باأنه �صيحجب 
دولر  مليون   391 بحجم  م�صاعدات 
باأن  وعداً  يتلقى  اأن  اإىل  اأوكرانيا  عن 
جو  خ�صمه  �صد  حتقيقات  فتح  يتم 
غ�صبه  عن  ترامب  عبرّ  كما  بايدن. 
"اإذا  فيها  جاء  تغريدات  �صل�صلة  يف 
قال بولتون ذلك، فهذا ليحقق مبيعات 

اأكب من كتابه".
كتب  بولتون،  حمامي  اإىل  ر�صالة  ويف 
م�صوؤول كبري يف جمل�ض الأمن القومي 
لكتاب  املن�صورة  غري  امل�صورّدة  عن 
بولتون: "يبدو اأنه يحتوي على كميات 
ول  ال�رشية"  املعلومات  من  كبرية 

ميكن ن�رشه كما هو مكتوب.
  23 يف  املوؤرخة  الر�صالة،  يف  وجاء 
جانفي املا�صي ، اأن بع�ض املعلومات 
"�رشي  امل�صتوى  على  ت�صنيفها  مت 
للغاية"، مما يعني اأن "من املعقول اأن 
ج�صيمة  اأ�رشار  يف  تت�صبب  اأن  يُتوقع 

للغاية للأمن القومي".

ن�رش  يجوز  "ل  الر�صالة  يف  وجاء 
بطريقة  عنها  الك�صف  اأو  دة  امل�صورّ
املعلومات  هذه  حذف  بدون  اأخرى 

ال�رشية".
بولتون  كتاب  ب�صاأن  اجلدل  ويتزامن 
ال�صيوخ،  جمل�ض  بدء  مع  "املمنوع" 
ق�صية  اإجراءات  ر�صمي،  ب�صكل 
جمل�ض  من  املحالة  ترامب  حماكمة 
النواب. ومن املقرر اأن يجري جمل�ض 
على  ت�صويتاً  اجلمعة  اليوم  ال�صيوخ 
اإىل  �صهود  با�صتدعاء  ال�صماح  م�صاألة 
الدميقراطيون  يطالب  اإذ  املحاكمة، 

ب�صهادة بولتون.
اإىل  املحاكمة  ق�صية  اأ�صا�ض  ويعود 
حمادثة هاتفية جرت يف 25  جويلية 
خللها  ترامب  طلب  املا�صي، 
فولودميري  الأوكراين  الرئي�ض  من 
زيلين�صكي، اأن "يهتم" باأمر جو بايدن، 
ال�صابق،  الدميقراطي  الرئي�ض  نائب 
ال�صباق  يف  ترامب  ملواجهة  املر�صح 

اإىل البيت الأبي�ض عام 2020.
حينها  ربط  ترامب  اأن  يف  وي�صتبه 
ع�صكرية  م�صاعدات  �رشف  م�صاألة 

اأن  يفرت�ض  دولر،  مليون   400 بقيمة 
اأنها  باإعلن كييف  اأوكرانيا،  تت�صلمها 
�صتحقق ب�صاأن جنل بايدن، الذي عمل 
بني عامي 2014 و2019 لدى جمموعة 

"غازبوري�صما" الأوكرانية.
التهامات،  تلك  ترامب  ويرف�ض 
ويقول اإنها "حملة مطاردة"، وحماولة 
بالنتقام  ويتوعد  �صده"،  "انقلب 
من الدميقراطيني يف انتخابات العام 

املقبل.
يف  النواب  جمل�ض  مدراء  واأو�صح 
ال�صيوخ عزمهم على  حماكمة جمل�ض 
التما�ض �صهادة بولتون يف املحاكمة. 
ول اأحد يعرف بعد ما اإذا كان جمل�ض 
للإدلء  بولتون  �صي�صتدعي  ال�صيوخ 
بولتون،  حمامي  وكتب  ب�صهادته. 
الكرتونية  ر�صالة  يف  كوبر  ت�صارلز 
امل�صوؤول يف جمل�ض  اإىل  اجلمعة  يوم 
الأمن القومي: "اإذا ُطلب منه الإدلء 
اأنه  املوؤكد  من  اأنه  فيبدو  ب�صهادته، 
الكثري  �صت�صتخل�ض  اأ�صئلة  �صتُطرح 
ف�صل  يف  الواردة  املعلومات  من 
الأمور  يف  تورطه  تتناول  الذي  كتابه 

اأًيا  اأن  نعتقد  ل  باأوكرانيا.  املتعلقة 
املعقول  من  املعلومات  هذه  من 
اأنه  اإىل  بالنظر  ولكن  �رشياً،  اعتباره 
ميكن ا�صتدعاء ال�صفري بولتون للإدلء 

الأ�صبوع  من  مبكر  وقت  يف  ب�صهادته 
نح�صل  اأن  ال�رشوري  فمن  املقبل، 
الف�صل  لهذا  مراجعتك  نتائج  على 

)من الكتاب( يف اأقرب وقت ممكن".
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اأعلنت �ضركة �ضاميون و�ضو�ضرت االأمريكية لطباعة الكتب اأنها لن تغريرّ موعد ن�ضر الكتاب املرتقب مل�ضت�ضار االأمن القومي االأمريكي ال�ضابق جون 
بولتون، يف 17 مار�س املقبل، رغم طلب الرئي�س دونالد ترامب منعه.

بح�ضور يو�ضف �ضقرة 

م�شاركة اماراتية يف اجتماعات 
الكتاب العرب بالقاهرة

يف  الإمارات  دولة  �صاركت 
الدائم  املكتب  اجتماعات 
والكتاب  للأدباء  العام  للحتاد 
امل�صاحبة  والفعاليات  العرب 
التي عقدت موؤخراً يف العا�صمة 
بح�صور  القاهرة،  امل�رشية، 
واأ�رش  وروابط  احتادات  روؤ�صاء 
الأدباء  وجمال�ض  وجمعيات 

والكتاب العرب.
اإدارة  جمل�ض  رئي�صة  واألقت 
ونائب  الإمارات  وكتاب  اأدباء 
العام  الحتاد  العام  الأمني 
العرب،  والكتاب  للأدباء 
الدولة  كلمة  حممد،  الهنوف 
ا�صتعر�صت  الجتماعات  يف 
الإعلم  مكتب  ملف  خللها 
اأ�صند  الذي  للحتاد  والن�رش 
اإىل احتاد الإمارات حيث يتوىل 
الحتاد  ن�صاطات  تغطية  مهام 
واملوؤمترات  واجتماعاته 
ال�صعيدين  على  الإعلمية 
العربي والدويل لإي�صال اأهداف 
من  ومواقفه  العربي  الحتاد 
خمتلف الق�صايا املطروحة يف 

الوطن العربي.
اجتماع  اأن  الهنوف  واأو�صحت 
القاهرة نتج عنه قرارات مهمة 
م�صرية  الحتاد،  توجه  تخدم 
اأعربوا  املجتمعني  اأن  اإىل 
لع�صو  وامتنانهم  �صكرهم  عن 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة، 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
ل�صتقباله  القا�صمي،  حممد 
وهيئة  العام  للأمني  الكرمي 
املكتب التنفيذي للحتاد العام 
اأن�صطة الحتاد  وتوجيهه بدعم 
على  علوة  والفكرية  الثقافية 

ليكون  للحتاد  مقرا  منحه 
وفكري  ثقايف  اإ�صعاع  منارة 

ومعريف.
التي  الجتماعات  عن  و�صدر 
للحتاد  العام  الأمني  تراأ�صها 
الأدباء والكتاب العرب، الدكتور 
علء عبد الهادي، بيان ختامي 
القرارات  من  عدداً  ت�صمن 
له  يتعر�ض  ما  ظل  يف  الهامة 
اأطماع  اليوم من  العربي  عاملنا 
اأكد  حيث  �رشيعة،  وتغريات 
م�صادقتهم  خلل  املجتمعون 
العامة  ال�صرتاتيجية  على 
العام  الأمني  اقرتحها  التي 
الثقايف  باأمننا  الهتمام  على 
يتعلق مب�رشوعات  ما  خ�صو�صا 
على  علوة  امل�صرتكة  الن�رش 

مقاومة الإرهاب.
ون�ض البيان على حتويل الحتاد 
العام اإىل موؤ�ص�صة فاعلة وفعالة 
متعدد  اإلكرتوين  موقع  واإن�صاء 
للحتاد  �صفرياً  ليكون  اللغات 
على امل�صتويني العربي والدويل 
الدورية  املجلة  اإ�صدار  واإعادة 
�رشورة  مع  واإلكرتونياً  ورقياً 
الرتجمة  مب�رشوعات  الهتمام 
خطة  خلل  من  العك�صية 
متكاملة على امل�صتوى العربي.

مع  الوقوف  على  البيان  واأكد 
حماية حرية الإبداع واملبدعني 
ثقافية  قمة  لإقامة  وال�صعي 
مع  بالتعاون  دورية  عربية 
ووزراء  العربية  الدول  جامعة 
وال�صباب  والإعلم  الثقافة 
وموؤ�ص�صات  والتعليم  والرتبية 

املجتمع املدين الكبى.
بيانهم  يف  املجتمعون  وو�صع 
اخلتامي جمموعة من امل�صاريع 
تتمثل  التي  امل�صتقبلية 
الب�رشي  “الأر�صيف”  باإقامة 
واإجناز  العربية  الثقافة  لرواد 
من  باأكرث  نوعية  اأنثولوجيات 
العربي  العامل  مبدعي  عن  لغة 
وحماية  ومفكريها  ونقادها 
واملحافظة  املوؤلفني،  حقوق 
على حقوق النا�رشين والتو�صية 
كل  يف  قانونية  وحدة  باإن�صاء 
هيئة اأدبية عربية من�صوية حتت 

مظلة الحتاد العام .
بالإجماع  املجتمعون  واأقر 
م�صتندات  من  عر�صه  مت  ما 
املالية  الأو�صاع  بخ�صو�ض 
الفرتة  يف  ال�صابقة  والإدارية 
�صبتمب  اإىل   2015 دي�صمب  من 

.2019

مغامرات للنا�ضئة 

�شدور "�شو�شانا واحلذاء الطائر" ل�شريف �شالح
ول  املغامرات  تتوقف  ل 
واملتعة  الده�صة  عنها  تنجلي 
رواية  ظهرت  هنا  ومن  اأبداً، 
»�صو�صانا واحلذاء الطائر« يف 
للنا�صئة،  امل�رشية  املكتبات 
�صالح  �رشيف  تاأليف  من 

ور�صوم يا�رش جعي�صة.
جزءاً،   25 اإىل  تنق�صم  الرواية 
حظ  �صو�صانا،  خط  هي: 
�صندريل، من اخرتع احلذاء؟ 
القبقاب الذي حتول اإىل ملبة، 
خف  املتحف،  اإىل  زيارة 
اجلاذبية،  قانون  ال�صندباد، 
ال�رش  يهزمك،  اأحداً  تدع  ل 
العم  دكان  القاهرة،  اإىل 
جنيب، اأول خطوة يف الطريق 
فريق  ياأ�ض،  حلظة  ال�صعب، 
تريده  هل  الثلثية،  القوة 
مكتب  ويغنى؟  يرق�ض  اأن 
كريهة،  رائحة  بعجر،  الأ�صتاذ 
من دمياط اإىل فيينا، كمبيوتر 

ب�رشعة  اجلري  النعل،  يف 
املخرتعني،  معهد  النعامة، 
وليد  عودة  اأذين،  اقر�صني يف 
املخاطرة،  �صاعة  ودقدوق، 
غابة  فوق  الطائر  الفتى 

بريجنز، جولة حول العامل.
الفئة  الرواية  تخاطب 
 18 اإىل   12 بني  ما  العمرية 
بداية  اأحداثها  تتولد  عاماً، 
بتاريخ  »ماجد«  اهتمام  من 
هذا  عنه  يعب  مبا  الأحذية، 
واختلف  تنوع  من  التاريخ 
ومن  واحل�صارات،  الثقافات 
»ماجد«  يبداأ  النقطة  هذه 
حذاء  لخرتاع  التفكري  يف 
عن  البحث  من  ميكنه  �رشيع 
من  واإنقاذها  »�صو�صانا«، 
قب�صة الل�صو�ض، وتبداأ رحلته 
يف  واأكرث  اأكرث  التعمق  يف 
مع  وبداياتها  الأحذية،  تاريخ 
وهي  املختلفة،  احل�صارات 

الكاتب  اختارها  التي  الزاوية 
قيماً  معرفياً  كنًزا  لتمثل 

للنا�صئة.
يعود ماجد اإىل م�رش، وي�رشع 
الذي  العمل،  فريق  تكوين  يف 
تعرف  �صديقني  من  نه  كَورّ
على  معتمداً  هناك؛  بهما 
يف  اأحدهما  ومهارة  تفوق 
التكنولوجيا، ويظل الأ�صدقاء 
بتجارب  يقومون  الثلثة 
يتمكنوا  حتى  خمتلفة،  علمية 
نه  مُيِكرّ حذاء  اخرتاع  من 
هذا  لي�صجلوا  الطريان،  من 
الأكادميية  يف  الخرتاع 
وبهذا  النم�صا،  يف  العلمية 
»�صو�صانا«  ا�صتعادة  ا�صتطاع 

مبعاونة ال�رشطة هناك.
�رشيف �صالح هو كاتب وناقد 
م�رشي حا�صل على الدكتوراه 
يف النقد من اأكادميية الفنون، 
اأدبية  اأعمال  عدة  له  �صدرت 

»حار�ض  رواية  منها  ونقدية، 
في�ض بوك« عام 2017، وعدد 
الق�ص�صية،  املجموعات  من 
اأهمها: »اإ�صبع مي�صي وحده«، 
و»مثلث الع�صق« التي نال عنها 
و»بي�صة  �صاوير�ض،  جائزة 
ح�صلت  التي  ال�صاطئ«،  على 
الثقافية،  دبي  جائزة  على 
و»مدن تاأكل نف�صها« املختارة 
الق�صرية  القائمة  �صمن 
متنحها  التي  امللتقى  جلائزة 
بالكويت،  الأمريكية  اجلامعة 
النقد  يف  كتاب  اإىل  اإ�صافة 
الأدبي بعنوان »جنيب حمفوظ 
وحتولت احلكاية«، وم�رشحية 
نال  الديك«،  »رق�صة  بعنوان 
للإبداع  ال�صارقة  جائزة  عنها 
»مقهى  وم�رشحية  العربي، 
امل�صاء« الفائزة بجائزة اأف�صل 

موؤلف م�رشحي.
وكاالت

عن املركز العربي للأبحاث ودرا�ضة ال�ضيا�ضات

�شدور العدد احلادي والثالثني من دورية "عمران"
العربي  املركز  عن  �صدر 
ال�صيا�صات  ودرا�صة  للأبحاث 
)�صتاء  العدد احلادي والثلثون 
"عمران"  دورية  من   )2020
ن  وت�صمرّ الجتماعية.  للعلوم 
"التذويت  التالية:  الدرا�صات 
واملو�صعة: الداخلي واخلارجي 
يف التحليل العلمي الجتماعي" 
و"التدبري  ال�صعيداين(،  )منري 
الطبي والأ�رشي لو�صم التوحد 
املغربية:  القنيطرة  مدينة  يف 

العرتاف"  اإىل  الإنكار  من 
يف  و"ق�صايا  اأعراب(،  )فوؤاد 
يف  الجتماعية  العلوم  ر  تطورّ
زريق(،  )اإيليا  العربي"  العامل 
الختيار  نظرية  و"حمدودية 
�صو�صيولوجيا  يف  العقلين 
حالتا  الجتماعية:  احلركات 
وحراك  فباير‘   20’ حركة 
)حممد  املغرب"  يف  الريف 
فهم  يف  و"حماولة  نعيمي(، 
مع  البيئي  اخلطاب  تقاطعات 

)عبد  احلداثة"  نقد  م�صار 
احلميد العبيدي(.

ترجمة  ا،  اأي�صً العدد،  ن  وت�صمرّ
من  الو�صمة"  "مفهمة  بعنوان 
وجو  لينك  ج.  برو�ض  تاأليف 
ثائر  وترجمة  فيلن،  ك. 
"مراجعات  ق�صم  يف  اأما  ديب. 
العدد  ا�صتمل  فقد  الكتب"، 
"تدري�ض  كتاب  مراجعة  على 
التحديات  امل�صتدامة:  التنمية 
من  وال�صيا�صية"،  الأخلقية 

العي�صوي،  اإبراهيم  اإعداد 
ومراجعة كتاب "القومية العربية 
الراديكالية والإ�صلم ال�صيا�صي: 
للحداثة"،  متناق�صان  اإفرازان 
دري�ض.  نوري  اإعداد  من 
تقريًرا  ا  اأي�صً العدد  ن  وت�صمرّ
حول موؤمتر "العدالة النتقالية 
يف  الدميقراطي  والنتقال 
ال�صيا�صة  العربية:  البلدان 
اإعداد  من  والذاكرة"  والتاريخ 

عبده مو�صى.  وكالة اأنباء ال�ضعر



حكيم مالك 

فل�شطني حا�شرة �شعريا 

اجلزائر جمموعة  �شعراء  اأملع  وقدم   
اجلل�شة  يف  ال�شعرية  القراءات  من 
فيها  �شارك  امللتقى  لهذا  الأوىل 
اإبراهيم  املبدع  ال�شاعر  من   كل 
حممدي  حبيبة  وال�ّشاعرة  �شديقي 
عبد  وال�شاعر  فني  عا�شور  وال�شاعر 
توفيق  ال�شعبي  وال�شاعر  الع�شي  اهلل 
ومان  وال�شاعر عزوز عقيل   وال�شاعر 
نور  وال�شاعر  مزغي�ش  العايل  عبد 
زايد  بن   وال�شاعر عمار  الدين طيبي 
وال�ّشاعرة  حممدي  ن�شرية  وال�ّشاعرة 
ال�شعراء  من  وغريهم  معمري  فتيحة 
احلدث  �شنعوا  الذين  اجلزائريني 
فلقد  األقوا ق�شائد �شعرية رنانة تتغنى 
وفل�شطني  والأر�ش  واحلب  بالوطن 
كلمات  هزت  فلقد  وبالتايل  الآبية  
حما�رضات   قاعة   ال�شعراء  هوؤلء 
ببوزريعة   2 اجلزائر  بجامعة  الكربى 

باجلزائر العا�شمة .

اإبراز البنى ال�شردية املكونة 
للخطاب ال�شعري اجلزائري 

املعا�شر

امللتقى   هذا  اإ�شكالية  وطرحت 
واملتمثلة يف: ماهي  ت�شاوؤلت عديدة 

وال�شوفية  اجلمالية  املرجعيات  اأهم 
ماهي  املعا�رض؟،  العربي  لل�شعر 
اجلزائر،  يف  ال�شعرية  الأ�شماء  اأبرز 
تتميز  التي  اخل�شو�شيات  طبيعة  وما 
اجلزائرية  ال�شعرية  التجربة  بها 
ا�شتطاع  حد  اأي   اإىل   ، املعا�رضة؟ 
النفتاح  املعا�رض  اجلزائري  ال�شعر 
ماهي   ، ؟  عموما  العربي  ال�شعر  على 
للخطاب  املكونة  ال�رضدية  البنى  اأهم 
ال�شعري اجلزائري املعا�رض؟، ما مدى 
اهتمام الدرا�شات النقدية  املعا�رضة 
؟  اجلزائر  يف  ال�شعري  باخلطاب  
التي عاجلها  املو�شوعات  اأهم  ماهي 
اخلطاب ال�شعري املعا�رض وما طبيعة 
؟،  النرثي  اخلطاب  وبني  بينه  ال�شلة 
ماهي اأهم الأ�شكال التعبريية التي متيز 
اخلطاب ال�شعري اجلزائري وما مدى 
تفاعله مع اخلطاب ال�رضدي العربي؟، 
ما مدى وعي ال�شاعر اجلزائري بالبنى 
�شوء  يف  ال�شعرية  ووظائفها  ال�رضدية 
ما  املعا�رضة؟،  النقدية  الدرا�شات 
يف  والت�شور  الفني  التجريب  مالمح 

الق�شيدة اجلزائرية املعا�رضة؟

تقنيات ال�شرد ال�شعري بني 
اجلمايل وال�شويف

كما اأن هذا احلدث البارز  قد ركز على 
جملة من املحاور وهي :  بني التجربة 

وجتليات  ال�شوفية  والتجربة  ال�شعرية 
باأ�شكاله  العربية  الق�شيدة  يف  ال�رضد 
التطرق  مع  ومو�شوعاته،  وبنياته 
اجلزائري  ال�شعر  يف  ال�رضد  حل�شور 
يف  اجلمايل  للح�ش  اإ�شافة  املعا�رض، 
واحل�ش  اجلزائري،  ال�شعري  ال�رضد 
ال�شعري اجلزائري  ال�رضد  ال�شويف يف 
املعا�رض وتقنيات ال�رضد ال�شعري بني 
ال�رضد  مكونات  وال�شويف،  اجلمايل 

ال�شعري اجلمالية وال�شوفية .

تقريب الن�شو�ص ال�شعرية من 
اجلامعات اجلزائرية

وي�شعى هذا  امللتقى الوطني  »�رضدية 
من  املعا�رض«-  اجلزائري  ال�شعر 
 – اإىل احل�ش ال�شويف  احل�ش اجلمايل 
كت�شجيع  الأهداف  من  جمموعة  على 
لدرا�شة  النقدي  الأكادميي  البحث 
الن�شو�ش ال�شعرية اجلزائرية، وتقريب 
واإعطاء  اجلامعي  احلرم  من  ال�شعراء 
�شعراء  مع  للتوا�شل  الفر�شة  الباحثني 
اجلزائري املعا�رضين والقدامى على 
حد �شواء من خالل جامعة اجلزائر 2 
من جهة والتوا�شل مع خمرب اخلطاب 
عموما  بالإبداع  يهتم  الذي  ال�شويف 
اأجل  من  خ�شو�شا  ال�شويف  والإبداع 
وحتفيزها  ال�شعرية  احلركة  بعث 
ومتكني روؤاها من التطور والن�شج مع 
العمل على و�شع رزنامة عمل لل�شعراء  

الن�شو�ش  وح�رض  اجلزائريني  
و�شع  مع  اجلادة  اجلزائرية  ال�شعرية  
برنامج عمل نقدي من خالل تاأ�شي�ش 
�شعري  ديوان  �شكل  على  مو�شوعة 
لل�شعر اجلزائري مرفق مبو�شوعة نقاد 
ال�شعر اجلزائري  مع الدعوة لالنفتاح  
على الأطروحات العلمية التي عاجلت 
ال�شعر اجلزائري يف خمتلف اجلامعات 
العربية  مع تقريب الن�شو�ش ال�شعرية 
حتفيز  و  اجلزائرية  اجلامعات  من 
على  ال�شويف  اخلطاب  خمرب  فرق 
اجلزائرية  ال�شعرية  الن�شو�ش  قراءة 

وت�شجيعها .    

م�شاركة اأ�شماء اأكادميية وازنة 
من خمتلف جامعات الوطن 

يرتاأ�شه   الذي   امللتقى  هذا  ويعرف   
وجند  مالحي  علي  الدكتور  الأ�شتاذ 
عالق   فاحت   والدكتور   الأ�شتاذ  فيه 
مدير خمرب اخلطاب ال�شويف يف اللغة 
الفعالية   والآداب وامل�شوؤول على هذه 
واملتكونة  لها  العلمية  اللجنة  ورئي�ش 
من جمموعة من الأع�شاء من جامعة 
الدكاترة   من  نخبة  جند   2 اجلزائر 
حميدي  الوطن    وليات  خمتلف  من 
خمي�شي ، ر�شيد بو�شعادة ، م�رضي بن 
احلميد  عبد   ، مهدية  �شاهل   ، خليفة 
هيمة ، حفيظة جنيح ، اأعراب ح�شان 
لعموري  الزاوي   ، بو�شبع  نذير   ،

 ، �شنويف  حممد  زايد،   بن  عمار   ،
عبد    ، بغورة  مولود   ، �شنقوقة  عالل 
اإبراهيم   ، بري  حوا�ش   ، هني  القادر 
�شحراوي ، خل�رض جمعي ، فاطمة  بن 
،  �شمي�شة اخللوي ،ومن جامعة  يحي 
تيزي وزو جند اآمنة بلعلى ، م�شطفى 
ومن   ، القادر  عبد  �شالح  دروا�ش،  
املدر�شة العليا لالأ�شاتذة :عمر عا�شور 
، �شعيدي دراجي ،  و من جامعة باتنة 
قدور  ،والدكتور   الع�شي  اهلل  عبد 
جند  و   امل�شيلة  جامعة  من  رحماين 
من جامعة �شطيف الدكتور يا�شني بن 

عبيد ، وعز الدين جالوجي من جامعة 
من  وغلي�شي  ويو�شف  بوعريريج   برج 
جامعة ق�شنطينة ، واختري الأ�شتاذ اأبو 
بكر خالدي  كمن�شق  اجلنة التنظيمية 
وهو ع�شو يف  امللتقى   لهذا  والتقنية 
بن  خليدة  جانب  اإىل  التقنية   اللجنة 
نويق�ش  وعبد الغاين نا�رضي و الطيب 
اللجنة  تتكون  و  عالق  وهالة  بريزي  
جيدل   بن  بلقا�شم  من   التنظيمية 
و�شمرية قندوزي ، واأمال بن خلف اهلل 
 ، مالحي  وهدى   ، �شفيقة  داود  بن   ،

و�شعاد عريبي.
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احت�شنت اأم�ص قاعة املحا�شرات الكربى بجامعة اجلزائر 2 امللتقى الوطني » �شردية ال�شعر اجلزائري 
املعا�شر  من احل�ص اجلمايل اإىل احل�ص ال�شويف ،  املنظم من طرف خمرب اخلطاب ال�شويف يف اللغة والآداب 
وبالتن�شيق مع  طلبة  دكتوراه الطور الثالث) ل.م.د(  تخ�ش�ص اخلطاب ال�شردي املعا�شر وطلبة مدر�شة 

الدكتوراه تخ�ش�ص النقد احلديث واملعا�شر  والنقد املغاربي ، ولقد عرفت هذه التظاهرة التي تنظم على 
مدار يومني 2 و3 فيفري 2020، تكرمي  عمالقة ال�شعر اجلزائري، عرفانا ملا قدموه لديوان العرب بكلماتهم 
املعربة وال�شادقة والتي ت�شاف لر�شيد ديوان العرب الذي يبقى �شاهدا على اإبداعاتهم التي حتاكي الواقع 

وتواكب التطورات الراهنة  مع طرح ق�شايا وموا�شيع جادة على �شكل ق�شائد �شعرية رائعة .

 يف امللتقى الوطني »�شردية ال�شعر اجلزائري املعا�شر« من احل�ص اجلمايل اإىل احل�ص ال�شويف

 تكرمي عمالقة ال�شعر اجلزائري بجامعة اجلزائر2    

نقا�ص

امل�شهد الثقايف اجلزائري هل بات حتت »اإعادة النظر« ؟
ي�شني بوغازي

قد ل يختلف  مطلقا اأن قطاع الثقافة 
بالثقايف  �شاأ�شميه  والذي   ، عندنا 
اخت�شارا ، قد غدا بحكم ما جرى عليه 
معمقة  نظرا  اإعادة   طلبات  حتت    ،
ومو�شوعية  من لدن مثقفني ور�شميني 
امل�شامني  بهذه  موؤ�رضات  اأن  ويبدو   ،
 ، هذه  النظر  اعادة  فكرة  قول  تريد  

واأنها باتت قناعة  لدى اجلميع .
فتحه  يجب  الذي  الباب  اأ�شحت  بل   
على امل�شهد الثقايف اجلزائري  الذي 
اكرث  وفهمه   ، اكرث  ملعرفته   ، كان 
لالرتقاء  جديدة  اليات  و�شع  لأجل 
الف�شاد   و  الرداءة  بوؤر  قليال خارج  به  
اأقول هذا على   ! وما حا�رضه  طويال 
ينا�شب طموحات وكفاءات   الأقل لكي 
وطنية  من الثقايف  الآخر الذي اأكلته 
�شنان تهمي�شا ، و دمرته طباع  �شللية 
اأن    ، معا  منهما  والأنكي    ، مقيتة 
بات منذ عقود   برمته  الثقايف  القطاع 
اإداريني حمليني مبديرات  حتت رحمة 
رهينة  اأخذوه  وكاأنهم  ،�شاروا  الثقافة 
الثقايف  للفعل  اأثر  فال   ، مبنا�شبهم 
مطلقا  واأن كان فمتذبذب ل يلبث اأن 
ان  يلبث  ل  فمنا�شباتي  كان  ،اأن  يزول 

يكرركل عام ؟
ممنهجا  ح�شارا  اأن  نختلف  ل  قد 
وان   ، الثقايف  �رضيرا  قد �رضب على 
اإذ   ، يوؤكده  الواقعي  التو�شيف   كان 
بنف�ش ممار�شات  الأ�شخا�ش  نف�ش  اأن 
الذي  الثقايف  يتحكمون يف  منذ عقود 
غد  اإداريا مبديرات الثقافة من خالل  

فهم   ، للوزارة   تر�شل  مزيفة   تقارير 
لها  تنظيمات  يف  يتحكمون  حمليا 
، من �شاكلة   الثقايف  ح�شورا يف جتلى 
وبع�ش   اجلزائريني  الكتاب  احتاد 
تاأمتر   ثقافية  وجمعيات  تعاونيات 
اجلمعيات  ،لأن   الإداريني   هوؤلء  من 
رهيبة  ب�شجون  اأخرى  ق�شية  الثقافية 

عندنا  ؟
لعب  اإىل  �شحب  الر�شمي  الثقايف  اإن 
ال�شعبي   الثقايف   واأن   ، خلفية  اأدوارا 
؟  نا�شطوه  ا�شتقال  اأن  اإىل  هم�ش 
مقاه  رهني  غدا  ال�شبابي  الثقايف  واأن 
واأر�شفة ومن�شات توا�شل اجتماعي ، 
وهي القواعد ال�شيئة التي اعتدنا على 
من  بر�شى  طويلة  عقود  منذ  قبولها 
الثقافة  اإداريي  من  وبتواطوؤ   الوزارة 
مبن   الثقافة   وزارة  !وفيما  املحليني 
تناوب عليها  ظلت م�شتمرة يف افتتاح 
�شوى  يح�رضها  ل  هزيلة  معار�ش 
 ، انف�شهم  الثقافة   مديرات  موظفي 
�شلليةمر�شية  �شمن  �رضكائهم  ويع�ش 
تطلق  وا�شتمرت   ، ال�شتنفاع  من 
مهرجان  كتنظيم  �شيقة   مبادرات 
هنا  وتكرمي   ، هناك   وملتقى  هنا 
اللقاء  اجواء من  ، يف  وعر�ش هناك 
الآخر  الثقايف   عفه  الذي  ال�شفهي 
ذاك املهم�ش خارج الأ�شوار الر�شمية 
لقد  كان كالما كبريا  حني �شماعه   ،
ل  هزيال  ،لكنه  الثقافة  وزراء  من 
كالم   ، الأيام  واقع  على  يرى  يكاد 
التي  جديدة  وروؤى  ا�شرتاتيجيات  عن 
 ، �شابق  �شاعر  بوزير   راأ�شا   ارتبطت 
والذي غدا  حقا منوذجا  للبهتان  يف 

كان   كالمه  لأن    ، اجلزائري  الثقايف 
ومل  يغن   مل  لالأموات،  مرق  اإل  لي�ش 
ي�شبع جوع مثقفني مهم�شني ومغ�شوب 
حقهم  للمبدعني  يعطى  ومل   ، عليهم 
رهن  �شيء  كل  واأكرث  اأكرث  اأبقى  بل   ،
املوظفني  من  واأن�شاره  الرداءة  
ومهام  باأ�شماء  اأمثلة  ولنا   ، املحليني 

واأحداث ميكن �رضدها !
�شا�شات  ميالأ  الر�شمي  الثقايف  كان 
الإعالم وال�شحف بت�رضيحات  و�شورا  
وزيارات ،فيما كان  قطاع الن�رض حتت 
اجلزائري   فالروائي   ، احتكار خوا�ش 
حني  الر�شمي  اأ�شوار  خارج  الآخر 
يدفع  اأن  عليه   ، روايته  ن�رض  يريد 
كل  وكان   ، والتوزيع  الطبع  و  الن�رض 
والوزراء!  الوزارة  اأعني  حتت  هذا  
فيما موظفي مديرات الثقافة و �شللهم  
�شناديق  من  ي�شتفيدون  واأ�شدقائهم  
دعم ون�رض وح�شور ! ذاك كان  بهتانا 
ما  بعد   ات�شح   ، وجمرما  وا�شحا 
برع  ثقافية  اأوهام  باأنه  جمرد   جرى 
مبثقفي  ي�شمون  ممن  مثقفون  فيها 
الأزمنة  امتداد  على  باإتقان  ال�شلطة  
الرداءة  اإبقاء  لأجل  اأوهام   ، املا�شية 
اإن كالمك  تهجمي  �شد  ؟ قد يقال  
م�شوؤولني  �شقطوا  ومنظومتهم كلها ، 
يف  وكتبناه  قلناه  النقد  هذا  احلقيقة  

اأيام  الع�شابة والوزير ال�شاعر !
من  عندنا  الثقايف  ،اأن  حال  كل  على 
يحتاج  واأ�شمائه  ومديرياته  ت�شكيالته 
يتعلق  فيما   ، نظر  اإعادة  اإىل  فعال 
وتطورات  تالئم   روؤى جديدة  بفر�ش 
والثقافية  والجتماعية  ال�شيا�شية 

وما  احلراك  ثقافة  ا�شحت  التي   ،
مبا  الثقافة  وزارة  منظومة  ،لأن  بعده 
اآن الأوان كي   كانت متار�شه  رمبا قد 
يعاد النظر فيه ، وبث  دماء واأ�شاليب 
وتف�شيلية  اإجمالية  جديدة  مبقا�شات 
القوانني  و  والربامج  بالكوادر  تبداأ   ،
املردود  على  باملحا�شبة  وتنتهي 
  ، ووليته  مديريته  يف  كل   ، الثقايف 
اإعادة نظر يف فهم اأوىل للزخم الثقايف 
عندنا ، فكل ولية لها من دون غريها 
عن  خمتلف  عندها  الثقايف  يجعل  ما 
الأخرى ، قال يل �شاعر قتلته البطالة ، 
مل ل تو�شع اأهداف حملية يف مديرات 
الثقافة  مدراء  اإ�رضاف  حتت  الثقافة 
زمنية  اآجال  يف  املديرية  وكوادر 
ثقافيا  يحا�شبوا  اأن  ،على  لتحقيقها 
ي�رض  ل  ومل   ، الآجال  انق�شاء  بعد 
على  املحلي  الثقافة  مديرة  جمربا 
مطالبا  ي�شري  اإذ   ، املواهب  ت�شجيع 
موهبة  اإظهار  يف  مو�شميا  اأو  �شنويا 
ما  لها  وتوفري  املجالت  �شتى  يف 
 ، متمكنة  تغدو  لكي  القانون   مينحه 
ومل ل تو�شع اتفاقية بني وزارة الثقافة 
ال�شهار  يف  للم�شاهمة  العالم  و 

للمواهب وت�شجيعهم !! ومل ؟ومل..؟
يف  النظر   اإعادة  ملحا  بات  لقد 
املناهج  اأو  الب�رضية  الطواقم 
امل�شوؤوليات  اأهلية  اأو  الت�شيريية 
 ، الثقافة  مدراء  و�شالحيات  الثقافية 
، والغريب  الثقافيني  الفاعليني  وبع�ش 
ثقافية  الثقايف عندنا خلق ظاهرة  اأن 
الن�شطاء  من  فبع�ش   ، غريبة  عجيبة 
الأ�شل   يف  هم  الثقافيني  الفاعلني 

وهم    ، الثقافية  مبديرات  موظفني 
يتحكمون   الثقايف   لوزارة  بانتمائهم 
بالوليات  الثقافية   احلياة  حمليا  يف 
مدراء  من  لهم  تعطى  عرب �شالحيات 
على  غرباء  ياأتون  ممن   ، الثقافة 
لذلك   ، احدا  يعرفون  فال  الوليات 
الثقافيني  النا�شطني  هوؤلء  جتد 
بدواوين  �شعراء  �شاروا  قد  املوظفني 
طبعت من �شناديق الدولة ، وقد غدوا 
م�شوؤولني يف جمعيات ثقافية و احتاد 
من  اأول  لأنهم  اجلزائريني  الكتاب 
الأب�شع  و   ، الدعوات  تلك  اإليهم  ت�شل 
اأنهم  يتحركون �شمن نطاق  يف هوؤلء 
لهذا   ، واجلهوية  ال�شللية  من  �شيق 
غدت مديرات الثقافة عندنا حم�شورة 
على ا�شماء بعينها ون�شاطات بعينها ، 
تلك  ار�شيفات  على  الطالع  و ميكن  
مديرات  من  ال�شماء  و  الن�شاطات 
الثقافة. وهذه كانت بداية النحراف ؟ 
واحللول لهذه الظاهرة يجب ان تو�شع 
لها  الثقافة   جلان م�شرتكة  مبديرات 
اإثبات  على  جماعي  بقرار   ال�رضاف 
التجليات  تبقى  ول   ، دعم  او  ن�شاط 
املجتمع  تعنى مبواهب  التي  الثقافية 

رهينة الدارة الثقافية املحلية .
يف ال�شياق  ،هنالك  ا�شماء  مبديرات 
يكونوا  مل   ، الداخل  بوليات  الثقافة 
املثقف  خدمة  موظفينفي  جمرد 
واتاحة فر�ش دعمه  ورقي  املواهب 
ال�شيا�شي   باختالفها   والقدرات  
ثقافيني  موظفني  ا�شماء   ، واجلغرايف 
حمليني مل يكونوا  �شوى  جمرد لوبيات 
وبرامج  الثقايف  اموال  يف  تتحكم 

فئة  �شمن  و�شناديقه  املايل  الدعم  
 ! وال�شدقاء  ال�شحاب  من  �شيقة 
الثقافية  بال�شللية  و�شفناها  لطاملا 
التي عمرت طويال ، وما تزال  اىل الآن  

لهذا وجب اعادة النظر ..
منوذج   اجلزائريني  الكتاب  احتاد  ان 
رافدا  اعتربناه   اإذ    ، الظاهرة  لهذه 
،  فقد كان �شحية  الثقايف  من روافد 
املوظفينالثقفني  واولئك  ال�شللية  تلك 
بالحتاد   ا�رضوا  الدين  املحللني  
والكتاب من خالل �شالحيات اعطاها  
رئي�شا  كان   ، �شاعرا    وزيرا  لهم  
لالحتاد الكتاب اجلزائريني بعهدتني  ، 
واعتقده  انه   دمر  الحتاد منذ موؤمتر 
ولحقا  للجدل؟،  املثري  �شكيكدة 
اعطيت  مبنا�شب   تعينات  خالل  من 
املحللينالدين   لأولئكاملوظفني 
يف  ف�شادا  عاثوا  ولطاملا   ، �شاندوه 
�شاروا  اإذ   ، داخلية  بوليات   الثقايف 
عن  غفلة  يف  للثقافة  ولئيني  مدراء 

القائم !؟
لن نختلف مطلقا ، ان منظومة الثقايف 
عندنا ، تلك التي كانت �شائدة باأ�شمائها 
جرائم  ارتكبت  قد   ، ممار�شاتها  و 
واملواهب  الجيال  حق  يف  ثقافية  
قوانني  من  فر�شوه   ما  خالل  من   ،
الثقايف  ت�شري  يف  الدولة  قوانني  خارج 
وعزل  تهمي�شا  من  ارتكبوه  ومبا   ،
وال�شماء  واملوارد  لالأفكار  واحتكارا 
.وقد حان الوقت رمبا  ، لإعادة النظر 
وفتح  ملفات الثقايف بروح مو�شوعية 
التقدي�ش  عن  بعيد   ، ادبية  و�شجاعة 

والف�شاد واخالق ال�شعف .
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  هل يحمل العام اجلديد 

العالج ال�صايف؟
رمبا  الب�رشية،  املناعة  نق�ص  فريو�ص  عن  الناجت  الإيدز  مر�ص 
�سار من القريب اكت�ساف العالج ال�سايف له بح�سب معهد با�ستور 
يفهموا  اأن  با�ستور،  معهد  الباحثني من  باإمكان  اأ�سبح  الفرن�سي، 
 – الب�رشية  املناعة  نق�ص  التهاب  عمل  طريقة  اأف�سل  ب�سكل 
الأيدز، ويبحثون الآن عن و�سائل للتو�سل اإىل عالج �ساٍف متاًما، 
الإح�ساءات  تغيب  حني  ويف  املجال،  هذا  يف  تتقدم  والأبحاث 
الدقيقة عن عدد مر�سى الإيدز يف الدول العربية، فاإنَّه يف فرن�سا 
وحدها على �سبيل املثال يتعاي�ص حواىل 150 األف �سخ�ص ب�سكل 
اإىل 40  األف  الإيدز. ومن بني هوؤلء، هناك ما بني 30  يومي مع 
األف �سخ�ص يجهلون ذلك. والعالجات احلالية �سد الإيدز يجب 
الفريو�سات  فاإّن م�سادات  الأمر،  واقع  اأخذها مدى احلياة. ويف 
الرجعية )بعبارة اأخرى العالج الذي �سوف مينع تقدم الفريو�ص( 
ل ت�سمح بالق�ساء على الإيدز متاًما: هذه الفريو�سات تبقى دائًما 
يف »املخزون الحتياطي« يف اخلاليا التائية T CD4 املوجودة 
يف نظام املناعة. ولكّن فريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية ل ي�سيب 
جميع اخلاليا T CD4، وحتى وقتنا هذا ل يعرف الباحثون ملاذا 
الفريو�ص. وبعبارة  بالتهاب  يح�سل ذلك. ولعّل  مف�سلة لالإ�سابة 
املناعة  نق�ص  فريو�ص  اأّن  العلماء  اكت�سف  فقد  اأو�سح،  اأخرى 
اأي�سي  بن�ساط  تقوم  التي  اخلاليا  يف  الأولوية  �سياأخذ  الب�رشية 
عاٍل، وبالتايل اإنتاج كمية اأكرب من الطاقة.  احتمال الق�ساء على 
الفريو�ص يقول الباحثون: »لكي يتكاثر الفريو�ص فاإنه يقوم بتحويل 
»وحاجة  وي�سيفون:  اخللية«.  اإىل  ترد  التي  واملنتجات  الطاقة 
ترد  التي  املنتجات  واأخذ  الطاقة،  حتويل  اإىل  هذه  الفريو�ص 
اإىل اخللية، ت�سكل لديه حالة من ال�سعف والتي ميكن ا�ستغاللها 

ملهاجمة اخلاليا امل�سابة«.
ا�ستطاع  الكبري،  الكت�ساف  هذا  بف�سل  دقة:  اأكرث  نحو  وعلى 
الن�ساط  وذلك مبنع  امل�سابة،  بع�ص اخلاليا  تدمري  الآن  العلماء 
بحثهم هذا يف جملة  ن�رش  الذين مت  العلماء-  ويلخ�ص  الأي�سي. 
Cell Metabolism - ذلك بالقول: »ميّثل هذا البحث خطوة 
خالل  من  الفريو�ص،  على  الق�ساء  باحتمال  التفكري  نحو  مهمة 
تكون اخلطوة  الحتياطي. و�سوف  الق�ساء على خاليا املخزون 
يف  الأي�سي  الن�ساط  منع  احتمال  تقييم  هي  البحث،  يف  التالية 

اجل�سم احلي«.
تبقى  الإيدز،  نهائي ملر�ص  اإىل عالج  التو�سل  يتم  اأن  اأمل  على 
�سخ�ص  من  الفريو�ص  انتقال  ملنع  الأ�سا�ص  هي  الوقاية  �سبل 

م�ساب اإىل اآخر �سليم.

اإنتاج عالج واعد من اأوراق التبغ 
لل�صكري وااللتهابات

   

متّكن باحثون من جامعة وي�سرتن اأونتاريو الكندية من ا�ستخدام 
الإن�سان  كلية  تنتجه  بروتني  كبرية من  كمية  اإنتاج  التبغ يف  اأوراق 
اأن  ويُعتقد  اللتهابات.  م�ستوى  ب�سبط  ويقوم  �سئيلة  بكميات 
الربوتني الذي يُ�سّمى IL-37 ميكن اأن يُ�ستخدم يف عالج ال�سكري 

والتهابات املفا�سل.
تنتج الكلى بروتني IL-37 بكميات �سئيلة ل�سبط م�ستوى اللتهابات 
ناجح  عالج  توفري  ميكن  التبغ  من  جتارياً  وباإنتاجه  اجل�سم،  يف 
الربوتني من قبل يف جتارب عديدة على  ا�ستخدام هذا  يتم  ومل 
اإنتاجه بكميات كبرية.  العلماء على  احليوانات ب�سبب عدم قدرة 
وتقوم كلية الإن�سان باإنتاجه بكميات �سغرية داخل اجل�سم، وتلعب 

هذه الكميات ال�سئيلة دوراً هاماً يف �سبط م�ستوى اللتهابات.
نتائج  ن�رشت  التي  ريبورت�ص«  بالنيت  �ِسل  »جورنال  وبح�سب 
باأ�سعار  عالجي  كدواء  الربوتني  هذا  توفري  الآن  ميكن  الدرا�سة 
معقولة بعدما متّكن العلماء من اإنتاجه بكميات جتارية من خالل 

معاجلة اأوراق التبغ.
زراعة  عمليات  بعد  كبري  نحو  على  اجل�سم  التهابات  وتتزايد 
الأع�ساء وخا�سة الكلى، ما يعيق جناح الزرع، لكن بوا�سطة هذا 
الربوتني ميكن التغلّب على هذه امل�سكلة، اإىل جانب خف�ص م�ستوى 

اللتهابات التي ينتج عنها مر�ص ال�سكري والتهاب املفا�سل.

مـــــــا عــــالقـــة �صـــــمــــاعــــات "AirPods" بال�صرطان؟
ومنظمة  املتحدة  الأمم  حذرت 
ال�سحة العاملية من اأن �سماعات 
ت�سكل  قد  الال�سلكية  الراأ�ص 
بال�رشطان  لالإ�سابة  خماطر 
على  �سخ�سا   250 نحو  ووّقع 
العديد  من  حتذر  عري�سة 
منها  تنبعث  التي  الأجهزة  من 
الال�سلكي،  الرتدد  اإ�سعاعات 
"واي  �سبكات  ت�ستخدم  والتي 
وتقنية  اخللوية  والبيانات  فاي" 

البلوتوث.
وجه  على  اخلرباء  ويحذر 
�سماعات  من  اخل�سو�ص، 
اإىل  ت�سل  لأنها   "AirPods"
ب�سكل  الأذن،  قناة  داخل  العمق 
من  اله�سة  الأجزاء  هذه  يعر�ص 
تزال  وما  الإ�سعاع،  الأذن خلطر 
تدر�ص  العلمية  املحلفني  هيئة 
ما اإذا كانت هذه الأجهزة املعنية 
ال�رشطان  يف  بالفعل  تت�سبب 
التي  الدرا�سات  ولكن  ل،  اأم 
اأجريت على نوع من الإ�سعاعات 
الراديوية التي تنبعث منها، ت�سري 

اإىل وجود �سلة بال�رشطان.
 "AirPods" اأجهزة  تبث  ول 
اآبل  �رشكة  منها  باعت  التي 
 28 من  اأكرث  املا�سي  العام  يف 
مليون زوج، الأ�سوات يف روؤو�ص 
مرتديها فقط، بل تت�سل ل�سلكيا 
البلوتوث،  تقنية  عرب  بالهاتف 
ات�سال ل�سلكي ذات  وهي تقنية 

هذه  وتعمل  ق�سرية،  م�سافات 
التقنية عرب بث موجات راديوية 

منخف�سة الطاقة.
وعادة ما يكون اخلطر احلقيقي 
عند  الراديوية  للموجات 
ميكن  حيث  العالية،  م�ستوياتها 
ي�سبب  ما  احلرارة  تولد  اأن 
طويل  التعر�ص  لكن  احلروق، 
الأمد للرتددات املنخف�سة لهذه 
مبخاطر  يرتبط  قد  املوجات 
تعري�ص  عند  اأنه  حيث  كبرية 
من  النوع  لهذا  احليوانات 
الإ�سعاع، اأ�سبح ال�رشر التنا�سلي 
�سيوعا  اأكرث  والوراثي  والع�سبي 
كان  مما  احليوانات  تلك  يف 

متوقعا يف عينة طبيعية من نف�ص 
من  الأ�سكال  وهذه  احليوانات، 
لزعزعة  يكفي  قوية مبا  الطاقة 
الذرات التي ت�سكل اخلاليا ولكنها 
لتغيري  يكفي  مبا  قوية  لي�ست 
وهذا  اأ�سا�سي.  ب�سكل  بنيتها 
يعني اأن املوجات الراديوية اأقل 
الطاقة  اإ�سعاعات  من  خطورة 
اأو  ال�سينية  الأ�سعة  مثل  العالية 
ولكن  البنف�سجية،  فوق  الأ�سعة 
الأمد  طويلة  اإ�سعاعات  توفري 
عرب ترددات منخف�سة للغاية قد 

ي�سكل خطرا على ال�سحة.
ن�رشت  املا�سي،  العام  ويف 
لل�سحة  الوطنية  املعاهد 

على  اإ�سافيا  دليال   )NIH(
قد  اخللوية  النقل  عمليات  اأن 
من  معينة  اأنواعا  بالفعل  ت�سبب 
ال�رشطان وي�ساور العلماء، الذين 
الرقابة  من  مزيد  اإىل  يدعون 
اأنواع  جلميع  والتحذيرات 
القائمة على املوجات  التقنيات 
ب�ساأن  خا�ص  قلق  الراديوية، 
كثافة وقرب اإ�سعاع البلوتوث من 

قناة الأذن الب�رشية والدماغ.
البحوث  قلة  من  الرغم  وعلى 
بلوتوث  تقنية  على  اأجريت  التي 
 "AirPods" نف�سها، اإل اأن قرب
اأهمية  ذات  يجعلها  املخ  من 

خا�سة. 

اكت�صاف »املن�صاأ االأ�صلي« لل�صرطان!
 »Salford« جامعة  علماء  قال 
املن�ساأ«  »خلية  اكت�سفوا  اإنهم 
جميع  حتفز  اأنها  يُعتقد  التي 
اأنواع ال�رشطان وت�سمح بانت�سار 

املر�ص.
هذه  اأن  الختبارات  واأظهرت 
»ت�سبه  حالة  يف  تنفجر  اخللية 
الزومبي«، خللق الأورام وحتفيز 
العلماء  وو�سف  القاتل  املر�ص 
عملية  ي�سبه  باأنه  اكت�سفاهم 
العثور على »اإبرة يف كومة ق�ص«. 
ولكن النتائج التي ميكن اأن تعيد 
الطبية  الدرا�سية  الكتب  كتابة 
تنهي  قد  ال�رشطان،  منو  حول 
العالج  مثل  احلالية،  العالجات 

الكيميائي.
مايكل  الربوفي�سور،  وقال 
لي�سانتي، معد الدرا�سة املن�سورة 
 Frontiers in« جملة  يف 

Oncology«: »يتحدث العلماء 
عن ال�رشطان الذي ت�سببه خاليا 
ميتة تعود اإىل احلياة، اأو ما يطلق 
عليها )خاليا الزومبي(. وبعبارة 
اأخرى، تنف�سل خلية املن�ساأ عن 
تكاثر  م�سببة  وتندثر،  املحيط 
اخلاليا اخلبيثة وخلق الأورام«.

بع�ص  اأن  من  لي�سانتي  وحذر 
ميكن  الكيميائي  العالج  اأنواع 
اجلذعية  اخلاليا  ي�سجع  اأن 
ما  اأكرب،  ب�سكل  التكاثر  على 
ويف  الأورام  منو  يف  ي�ساعد  قد 
الباحثون  فح�ص  الدرا�سة، 
الثدي  اأورام  من  عينتني 
عالمات  وا�ستخدموا  الب�رشية، 
الفلور�سنت لعزل اخلاليا الأكرث 
العينات  من  املاأخوذة  ن�ساطا، 

يف املخترب.
وكانت ن�سبة �سئيلة من اخلاليا، 

التي اأ�سبحت الآن خاليا جذعية 
 ،)  eCSCs( ن�سطة  �رشطانية 
ذات طاقة اأكرب بكثري من غريها. 
بالإ�سافة اإىل قدرتها على خلق 
من  عالية  وم�ستويات  الورم، 
النت�سار ومن غري الوا�سح حاليا 
اأن  املارقة  للخاليا  ميكن  كيف 
وهي  الهرم،  حالة  من  تخرج 

بال�سيخوخة  مرتبطة  عملية 
جتعل اخلاليا تقرتب من نهايتها 
لـ »تتجمد« وتوقف التكاثر ولكن 
هذه  اأن  يعتقدون  الباحثني 
م�سادات  ت�ستخدم  قد  اخلاليا 
اأي  وامليتوكوندريا،  الأك�سدة 
عملية  لإطالق  اخلاليا،  قوة 

الهجوم.

من  اقرتبوا  اإنهم  باحثون  قال 
مر�ص  يعالج  دواء  اإىل  التو�سل 
)باركن�سون(  الرعا�ص  ال�سلل 
دواء  توليفة  من  اإنتاجه  �سيتم 

ي�سّمى  املرتفع  ال�سغط  لعالج 
الدواء  هذا  وينتمي  ا�رشاديبني. 
اإىل نوعية من العالجات تو�سف 
باأنها مثبطات قنوات الكال�سيوم، 

والتي تعمل على تو�سعة ال�رشايني 
وبالتايل خف�ص �سغط الدم.

وبح�سب الأبحاث التي اأجريت يف 
ب�سيكاغو،  و�سرتن  نورث  جامعة 
تبني اأن من تناولوا دواء ا�رشاديبني 
الإ�سابة  تنخف�ص لديهم خماطر 
�سعت  وقد  الرعا�ص،  بال�سلل 
هذا  تاأثري  �رش  لفهم  الأبحاث 
الدواء، ونُ�رشت نتائج الدرا�سة يف 
دورية »كلينيكال اإنفي�ستيجي�سن«، 
الع�سبية  اخلاليا  اأن  واأظهرت 
حركة  عن  امل�سوؤولة  بالدماغ 
العادم  من  نوعاً  تنتج  الع�سالت 
م�ستوى  ارتفاع  ومع  ال�سموم،  اأو 
اخلاليا  هذه  يف  الكال�سيوم 
ال�سموم  ب�سبب  ومتوت  ت�سمر 

يوؤثر  ما  بنف�سها  تنتجها  التي 
على احلركة ب�سكل ن�سميه ال�سلل 
دواء  تاأثري  ياأتي  وهنا  الرعا�ص. 
ا�رشاديبني يف خف�ص الكال�سيوم، 
ال�سموم  برتاكم  ال�سماح  وعدم 

التي تقتل اخلاليا.
اأدلة  النتائج  هذه  وفرت  وقد 
من  التجارب  بنقل  �سمحت 
ونظراً  الب�رش،  اإىل  احليوانات 
لدواء  جانبية  اآثار  وجود  لعدم 
التجارب  اإجراء  يتم  ا�رشاديبني 
بالوليات  موقع   50 من  اأكرث  يف 
التجارب  وبلغت  املتحدة، 
مرحلة متقدمة تقرتب كثرياً من 
الإعالن عن التو�سل لعالج لل�سلل 

الرعا�ص.

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�صلل الرعا�ش
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كيف يرقي �مل�سلم نف�سه 
من عظمة هذ� �لّدين ورحمته �أّنه مل 
يجعل بني �لعبد ورّبه �أّي و��سطٍة من 

�لو�س�ئط، ف�إذ� �أر�د �لعبد �أن يدعو رّبه 
جّل وعال، رفع يده ب�لّدع�ء لين�جيه 

ويدعوه، فهو يعلم ب�أّنه ال يوجد بينه وبني 
رّبه جّل وعال حج�ب�ً �أو و��سطًة، ق�ل 

تع�ىل ) وق�ل ربكم �دعوين ��ستجب لكم 
(، ويفهم من هذه �الآية �لكرمية �أّن �هلل 
تع�ىل ي�سمع �لّدع�ء من عبده بدون �أن 
يكون بينه وبينه حج�ب، وكذلك �حل�ل 

حني ي�سعر �الإن�س�ن ب�أنه مري�ٌض مبتاًل يف 
نف�سه �أو م�له �أو ولده، ويريد �أن يع�لج ذلك 
ب�لّرقية، فكم� علم من �سّنة �لّنبي �سلّى �هلل 

عليه و�سلّم ب�أّن �لعني حٌق كم� �أّن �ل�سحر 
حّق، وعلى من �أر�د �لّتخل�ض من �حل�سد 

و�ل�ّسحر �أن يرقي نف�سه مب� ورد عن �لّنبي 
�سلّى �هلل عليه و�سلّم من �لّرقية و�الأدعية 

�لتي حتفظ �لّنف�ض من �لّ�رشور، وقد يلج�أ 
�مل�سلم �أحي�ن�ً �إىل من يرقي له ممن علم 

�سالحه وتقو�ه من �مل�سلمني، ولكن تبقى 
�لّرقية من خالل �ل�ّسخ�ض �مل�س�ب بنف�سه 

هو �أوىل و�أوجب و�أكرث �إخال�س�ً، ذلك 
ب�أّن �هلل تع�ىل يحّب �أن ي�سمع �سوت عبده 

�مل�سلم وهو يدعوه ويلج�أ �إليه، فكيف 
تكون �لّرقية من خالل �الإن�س�ن نف�سه : من 

�الأدعية و�الأذك�ر �لو�ردة يف �لّرقية، و�لتي 
�سّحت عن �لّنبي �سلّى �هلل عليه و�سلّم، 

�أّنه ك�ن يقر�أ ب�ملعّوذ�ت وينفث فيه� على 
نف�سه، كم� ك�ن �لّنبي �لكرمي يرقي �حل�سن 

و�حل�سني عليهم� �ل�ّسالم، بقوله ب�سم �هلل 
�أرقيك من كّل �سيء يوؤذيك، ومن �رّش كّل 

نف�ٍض، �أو عني ح��سٍد �هلل ي�سفيك، �أو قوله 
�أعوذ بكلم�ت �هلل �لّت�مة، من كّل �سيط�ٍن 

وه�ّمة، ومن كّل عنٍي الّمه، وكذلك قد ثبت 
ح�بة �لكر�م �أّنهم قروؤو� �لف�حتة  عن �ل�سّ

يوم�ً على رجٍل من قوٍم ك�ن لديغ�ً فك�أّن� 
ن�سط من عق�ل، وقد �أقّرهم �لّنبي �سلّى 

�هلل عليه و�سلّم على فعلهم هذ� �أقرهم 
على �أخذ �الأجرة عليه. ميكن لالإن�س�ن 

�لذي ي�سعر ب�أّنه قد �أ�س�به �سيءٌ من 
�ل�ّسحر �أن يقر�أ ب�آي�ٍت معّينة خم�سو�سٍة يف 
رّد كيد �ل�ّس�حرين، بقر�ءته� على م�ء زمزم 

مل� فيه من �لربكة، ثّم ي�رشبه بنّية �ل�ّسف�ء 
من �سحره �أو مر�سه، ويف كّل �الأحو�ل 
يجب �أن ي�ستح�رش �مل�سلم وهو يرقي 

نف�سه ب�أّن �هلل تع�ىل وحده هو �لذي ي�سفيه 
من �حل�سد و�ل�ّسحر و�ملر�ض، و�إّن� ك�نت 

�لّرقية جمّرد و�سليٍة من �لو�س�ئل �لتي حّثن� 
الة و  عليه� نبين� �لكرمي عليه �أف�سل �ل�سّ

�لّت�سليم.

كبائر �لّذنوب
نوُب و�ملع��سي يف َوقِعه�   تَختَِلُف �لُذّ

يف �لنَّف�ض ويف نتيَجِته� و�الأ�رش�ر 
�مُلرتِتّبة عليه�، ومهم� ك�ن، ف�إنَّه� 

تَ�سرَتُِك يف كوِنه� خط�أ �لَعبِد مِلق�ِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق �لُعلم�ءُ على ت�سنيِف 

غ�ِئِر،  �لّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب �ل�سَّ
و�لكب�ئر، ويف �أ�سم�ئه� دالالٌت تقوُد 
�إىل �مَلعنى، ف�لَكب�ئُر جمُع �لكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعن�ه� �لعظيُم من �لُذّ
تعظيٌم الأمِره� وتنبيٌه ِلَطِره� وم� 

يرَتتَُّب عليه� �أو يَجنيِه �لَعبُد ِمنه�، وَقد 
َذَكره� �هللُ تَع�ىل يف �لقر�آن �لكرمي 

تَِنبُو� َكبَ�ِئَر َم� تُنَْهْوَن  فق�ل: ﴿ �إِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَ�ِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًي� ﴿، فدَلّ ِذكُره� على 

نوِب �إىل كب�ِئَر  ِة ت�سنيِف �لُذّ َحّ �سِ
غ�ِئر، وُكلُّه� يف مق�ِم �هللِ كبرية، �إالَّ  و�سَ

غِر نظر�ً مل�  ُف ب�ل�سِّ ه� يتَّ�سِ �أَنّ بَع�سَ
حر،  هو �أكرَبُ منُه، ف�لَقتُل �أكرَبُ من �ل�ِسّ

ُك �أكرُب من �لقتل، ويف قوِل  و�ل�رِشّ
�لُعلم�ء �أن ال كبريَة مع �ال�سِتغف�ِر وال 
�سغريَة مع �الإ�رش�ر، و�أمثُل �الأقو�ِل 

يف تعريِف �لَكب�ئر �أنَّه� م� يرَتتَُّب عليِه 
ني� �أو وعيٌد يف �الآخرِة �أو  حُدّ يف �لُدّ

غ�سٌب �أو تهديٌد �أو لَعن، ومع �خِتالِف 
�لعلم�ِء و�لِفرِق يف مفهوِم �لَكب�ئر، 
يبقى هذ� �لقوُل �أمثََل م� قيَل يف 

تعريفه�؛ ل�سالمِتِه من �لقو�ِدِح �لو�ردِة 
لف. على غرِيه، وال�سِته�ِرِه عنَد �ل�َسّ

�سرح لكلمة �لقيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �صيغة مبالغة 
�صديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�صبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

�آيات و�أحاديث و�فقت �آر�ء عمر �لفاروق
عليه  �هلل  �سلى  للنبي  قوله   
�تخذن�  لو  �هلل،  ر�سول  ي�  و�سلم 
م�سلى:  �إبر�هيم  مق�م  من 
َق�ِم  فنزلت �الآية )َو�تَِّخُذو�ْ ِمن َمّ
 .125 �لبقرة:  لًّى(  ُم�سَ �إِبَْر�ِهيَم 
ن�س�ءك  �إن  �هلل،  ر�سول  ي�  قوله 
و�لف�جر،  �لرب  عليهن  يدخل 
فلو �أمرتهن �أن يحتجنب، فنزلت 
�س�ألتموهن  )و�إذ�  �حلج�ب:  �آية 
ور�ء  من  ف�س�ألوهن  مت�ع�ً 
قوله   .53 �الأحز�ب:  حج�ب( 

عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  لن�س�ء 
يف  عليه  �جتمعن  وقد  و�سلم( 
َطلََّقُكَنّ  �إِْن  َربُُّه  )َع�َسى  �لغرية: 
 ) ِمنُْكَنّ َخرْي�ً  �أَْزَو�ج�ً  يُبِْدلَُه  �أَْن 
�لتحرمي: 5. ولعل نزول �لوحي 
�لذي  هو  »عمر«  لر�أي  مو�فق�ً 
عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  جعل 
�حلق  �هلل  جعل  يقول:  و�سلم( 
ل�س�ن عمر وقلبه. ق�ل يف  على 
�حلث على �لتدين يف �ل�سديق : 
�ل�سدق تع�ض يف  ب�إخو�ن  عليك 

�أكن�فهم، ف�إنهم زينة يف �لرخ�ء، 
�أمر  و�سع  �لبالء،  يف  وعدة 
�أخيك على �أح�سنه حتى يجيئك 
عدوك،  و�عتزل  منه،  يغلبك   �
من  �الأمني  �أال  و�حذر �سديقك 
خ�سى  من  �إال  �أمني  وال  �لقوم، 
فتتعلم  �لف�جر  �هلل فال ت�سحب 
على  تطلعه  وال  فجوره  من 
�رشك و�إ�ست�رش يف �أمرك �لذين 
يخ�سون �هلل تع�ىل. �آخر م� ق�ل 

�لف�روق يف خطبته �الأخرية.

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

 �أيه� �الأخوة ، »�هلل« َمن ؟ ق�ل بع�ض �لعلم�ء : َعلٌَم على �لذ�ت ، وق�ل بع�سهم : علَم على و�جب �لوجود 
، كلمة علم �أي ��سم ، و عندن� يف �للغة ��سم �لعلم ، علَم على و�جب �لوجود ، �أن يف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل �أن يكون �جلزء �أكرب من �لكل ، ي�ستحيل �أن يكون �البن �أكرب من 
�أبيه ، هذه �أ�سي�ء م�ستحيلة ، �أم� �الأ�سي�ء �ملمكنة م� �سوى �هلل فممكن ، ممكن �أن يكون وممكن �أالَّ يكون ، 
و�إذ� ك�ن على م� هو �أو على غري م� هو ، �أم� و�جب �لوجود فال بد من وجوده �إنه �هلل ، فكلمة » �هلل » علم 

على و�جب �لوجود ، و�هلل �س�حب �الأ�سم�ء �حل�سنى كله� ، ُجمعت �الأ�سم�ء �حل�سنى كله� يف » �هلل » ف�إذ� قلت 
ي� �هلل ، �أي ي� رحيم ي� قوي ي� غني ي� جب�ر ي� منتقم ي� علُيّ ، �إذ� قلت : ي� �هلل �الأ�سم�ء �حل�سنى جمتمعة يف 
لفظ �جلاللة ، �لذي هو علم على �لذ�ت ، �أو علم على و�جب �لوجود ، هل �سمعتم يف �الأر�ض كله� �أن جهة 
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سه� » �هلل« ؟ م�ستحيل ، طبع�ً �ملوؤمنون بد�فع من �إمي�نهم و تعظيم ربهم ، �أم� �لكف�ر 

و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�، �إنهم يعلمون يف �أعم�قهم �أن �هلل �سينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�ض �أ�سياًل 
، �لكفر و �الإحل�د �سطحي ، هم يف �أعم�ق �أنف�سهم ي�سهدون �أن �هلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إِاَلّ �أَْن َق�لُو� 
ِكنَي ﴿ ]�سورة �الأنع�م: 23[ ق�ل تع�ىل: ﴿ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَ� َم� ُكنَّ� ُم�رْشِ َو�هلَلّ

�الأنع�م: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة و�ل�ّسالم-  ه �إىل �سوؤ�ل �مُل�رشكني للنبّي �لكرمي -عليه �ل�سّ ون: �إّن �سبب نزول �سورة �الإخال�ض، َمرُدّ  ق�ل �مُلف�رِشّ

ف لهم �هللَ �سبح�نه وتع�ىل، ف�أنزل �هلل �سبح�نه وتع�ىل �سورة �الإخال�ض، و�أج�بهم �لنَّبّي �لكرمي  وطلبهم منه �أن يَ�سِ
الة و�ل�ّسالم- عن �سوؤ�لهم حول �سف�ت �هلل تع�ىل من خالل �آي�ت �سورة �الإخال�ض، حيث َروى �أُبُيّ بن كعب  -عليه �ل�سّ

 ُ ُ تع�ىل: )ُقْل ُهَو �هلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: �ن�ِسب لَن� ربََّك، ف�أَنزَل �هلَلّ ِ �سلَّى �هلَلّ ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �مل�رِشكنَي ق�لو� لر�سوِل �هلَلّ
َمُد: �لَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َض �سيءٌ يولَُد �إاَلّ �سيَموُت، وال �سيء ميوُت �إاَلّ �سيوَرُث، و�إَنّ  َمُد(، و�ل�سَّ ُ �ل�سَّ �أََحٌد*�هلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًو� �أََحٌد( ق�َل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َض كمثِلِه �سيءٌ(. وج�ء يف �سبب  �هلَلّ
الة و�ل�ّسالم- �أن يَ�سف لهم ربَّه، ف�أنزل �هلل  نزول �سورة �الإخال�ض كذلك �أّن �ليهود و�لّن�س�رى �س�ألو� �لنبّي -عليه �ل�سّ

تع�ىل �سورة �الإخال�ض. ، فُرِوي عن �بن عب��ض ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �ليهوَد �أتو� �لنبَيّ �سلَّى �هللُ عليِْه و�سلََّم، فق�لو�: 
.) ُ �أََحٌد.. �إىل �آخره�(، فق�ل: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو �هلَلّ ْف لن� ربَّك �لذي تعبُد، ف�أنزل �هللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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اإح�شائيات الأمن العمومي باجلنوب ال�شرقي :

املدينة ال�شناعية حا�شي الرمل 

حمادة العربي

ك�شف بيان ل�رشطة بناحية 
الكائن  ال�رشقي  اجلنوب 
 ، ورقلة  بوالية  مقرها 
يومية  ت�شلمت  قد  كانت 
اأن  منه  ن�شخة  »الو�شط« 
العمومي  االأمن  م�شالح 
 2019 �شنة  خالل  قامت 
 19401 بتاأمني  املنق�شية 
ثقافية   ، ريا�شية  تظاهرة 
وزيارة  اقت�شادية   ،

ر�شمية  .
 كما �شجلت م�شالح االأمن 
م�شتوى  العمومي  على 
اإقليم االخت�شا�ص بواليات 
، االأغواط  ، ب�شكرة  ورقلة 
والوادي  اإيليزي   ، ،غرداية 
1451 حادثا مروريا، خلف 
قتيال  و76  جريحا   1773
مت  فقد  ذلك  جانب  اإىل   ،
نف�شها  ال�شنة  خالل  اأي�شا 
جنحة   8273 حترير  من 
1402خمالفة  و  مرورية 
غرامة  و53530  تن�شيق 
للذكور  بالن�شبة  جزافية 
لالإناث،  بالن�شبة  و216 

مركبة   874 و�شع  مع 
باحلظرية 

رخ�شة   22515 �شحب  و 
بالن�شبة  و 88  �شياقة ذكور 

لالإناث.
مراقبة  اإطار  يف   و 
طريق  عن  املركبات 
امل�شمى  االآيل  النظام 
االأوتوماتيكي  القارئ 
ال�شيارات،  ترقيم  للوحات 
الوالئية  امل�شالح  قامت 

مبراقبة  العمومي  لالأمن 
اأين  مركبة،   2269429
ا�شرتجاع  38  من  اأ�شفرت 

مركبة حمل بحث .
  اأما بخ�شو�ص العمران و 
حماية البيئة �شجلنا 2074  
البناء  تتعلق مبجال  ق�شية 
ق�شية  و630  والعمران 
املخالفات  بخ�شو�ص 
ويف   ، بالبيئة   املتعلقة 
االأ�شواق  حماربة  جمال 

الفو�شوية مت القيام بـ 935 
عملية .

كما قامت فرقة الرتامواي 
والية  الأمن  التابعة 
133يد  تقدمي  من  بورقلة 
امل�شاعدة وجندة، والقيام 

بـ: 2349 درا�شة حالة .
�شجلت  اأخرى  جهة    من 
�رشطة احلدود خالل نف�ص 
اجلنوب  بواليات  ال�شنة 
و  دخول  ال�رشقي354591 

و  اأجنبي،  خروج   349989
 644135 خروج و   664087
جزائري  مواطن  دخول 
احلدودية  املعابر  عرب 
التابعة  واجلوية  الربية 
اجلنوب  ناحية  ل�رشطة 
بالن�شبة  ال�رشقي،اأما 
املركبات  وخروج  لدخول 
مت ت�شجيل 253536 دخول 

و 264809 خروج مركبة .

1451 حادثا يخلف 76 قتيال يف 2019
�شجلت م�شالح الأمن العمومي التابعة لإقليم الخت�شا�ص ل�شرطة بناحية اجلنوب ال�شرقي خالل 

ال�شنة املن�شرمة عديد الق�شايا املتعلقة بقوانني املرور والعمران وحماية البيئة .

الفريق حقق تعادل بطعم اخل�شارة اأمام 
الرائد اأمال الفقارة 

 خالد بن بابة ينقذ 
م�ستقبل املجاهدين 

نتيجة تفاوت الأدوات الرقابية

 م�سكل النقل ي�ؤرق عمال املناطق 
املجاورة ملدينة املغري 

املجاهدين  م�شتقبل  فريق  متكن 
بعني �شالح من فر�ص التعادل على 
اأمال  نادي  اأمام  ال�شابق  املت�شدر 
ال�شابعة  اجلولة  حل�شاب  الفقارة 
ب  ال�رشيف  الق�شم  بطولة  من 

بتمرنا�شت .
تكافوؤ  عرفت  اللقاء  جمريات 
م�شتقبل  فريقي  بني  الفر�ص  يف 
لينتهي  الفقارة  واأمال  املجاهدين 
ال�شوط االأول بالتعادل ال�شلبي ،اأما 
م�شتقبل  فدخله  الثاين  ال�شوط  يف 
املجاهدين بوجه مغاير بحثا عن 
اأن  كاد  ما  وهو  االأ�شبقية  هدف 
املتاحة  الفر�ص  عدد  يف  يتحقق 
الذي  �شادقي  الغاين  عبد  لرفقاء 
مت الزج به يف هذه املرحلة ، لتاأتي 
حكم  اأ�شهر  اأين   74 الـ  الدقيقة 
وجه  يف  احلمراء  البطاقة  اللقاء 
النق�ص  الفقارة  اأمال  من  العب 
العبي  ا�شتغالله  حاول  العددي 
يف  ثقلهم  بكل  بالرمي  امل�شتقبل 
الهدف  عن  بحثا  اخل�شم  منطقة 
االأول وهو ما ا�شتغله اأمال الفقارة 
املرتدة  الهجمات  على  باللعب 
باب  افتتاح  من  مكنهم  ما  وهو 

العبي  ا�شتفز  ما  وهو   ، الت�شجيل 
للمجاهدين  الريا�شي  امل�شتقبل 
يف  العودة  قوة  بكل  حاولوا  الذين 
النتيجة واإنقاذ ما ميكن اإنقاذه وهو 
ما حتقق يف االأنفا�ص االأخرية من 
املهاجم  متكن  اأين  املقابلة  عمر 
اخلطري خالد بن بابة من ت�شجيل 
النتيجة  التعديل ورغم هذه  هدف 
االيجابية االإ اأن فريق املجاهدين 
تدحرج للمركز اخلام�ص خلف كل 
الفقارة  اأمال  و  الفقارة  وفاق  من 
ال�شاهلة  ونادي  ال�شويطر  واأمل 
هذا االأخري الذي �شيواجه م�شتقبل 
املجاهدين يف اجلولة االأخرية من 

مرحلة الذهاب .
املدرب  اأ�شبال  اأن  ومعلوم 
املقابلة  هذه  دخلوا  حيلو  خل�رش 
منقو�شني من خدمات  03 عنا�رش 
من  بكل  االأمر  يتعلق  اأ�شا�شية 
حمو  الهجومي  امليدان  متو�شط 
امليدان  و�شط  العب  و  رقاين 
عبد  املهاجمان  و  بوخ�شبة  �شابر 

املالك زقري و �شعيد خمداين .
حمادة العربي

العاملني  من  العديد  اأبدى  
القرى  م�شتوى  على  واملوظفني 
ملدينة  املجاورة  واملناطق 
املغري بالوادي  تذمرهم وقلقهم 
امل�شجل  امل�شكل  جراء  ال�شديد 
لذهاب  النقل  و�شائل  تاأخر  يف 
املغري  مدينة  واىل  من  والعودة 
على  الذروة  اأوقات  يف  خا�شة 
نهاية  عند  ع�رش  الثانية  ال�شاعة 

العمل .
على  امل�شاء  يف  اأثناء  العودة  و 
حيث  الرابعة  اأو  الثالثة  ال�شاعة 
اأ�شحى هدا االأمر  ي�شكل هاج�شا 
يوميا لهم واثر عليهم كثريا ويحتم 
عليهم هذا االأمر يف كل مرة اأخد 
�شيارة لفرود والتي تكلفهم اأموال 
على  عنها  غنى  يف  هم  اإ�شافية 
كاهلهم  اأثقل  قولهم  مما  ح�شب 
خا�شة العمال الدائمني يف مدينة 
الو�شعية  هده  ونتيجة  املغري 
املخت�شة  اجلهات  من  يطالبون 
النقل  مديرية  راأ�شها  وعلى 
اأوقات  بتخ�شي�ص  الوادي  بوالية 

يت�شنى  حتى  والعودة  االنطالق 
املحدد  الوقت  يف  الو�شول  لهم 
وعدم االنتظار ل�شاعات طويلة .

ليومية  املواطنني  احد  و�رشح 
ي�شل  مرة  كل  يف  انه   « »الو�شط 
متاأخر اإىل حمله التجاري ب�شبب 
وجود  وعدم  النقل  و�شائل  تاأخر 
وقت حمدد ل�شري حافالت النقل 
الريفي رغم تواجدها  خط قرية 
الطيور  اأم  بلدية  وكذلك  ان�شيغة 
البحث بعدد  يف  دندوقة  وقرية 
قرية  خط  م�شتوى  على  معترب 
الطيور  اأم  بلدية  اأو خط  ان�شيغة 
اأو بلدية �شيدي خليل .نتيجة هذه 
اجلهات  من  يطالبون  االأو�شاع 
املخت�شة حل م�شكلتهم يف اقرب 
التاأخر  من  وتخلي�شهم  االآجال 
التي  اليومية  واملعاناة  اليومي 
برجمة  خالل  من  يواجهونها 
حافالت  النطالق  معني  وقت 
م�شتوى  على  الن�شيطة  النقل 

بلدية املغري .
�شالح ،ب

اجلرمية  اإطار حماربة  يف 
خا�شة  اأنواعها  ب�شتى 
بجرائم  املتعلقة  الق�شايا 
املخدرات  ترويج 
يف  و  العقلية،  واملوؤثرات 
بني  االأمني  التن�شيق  اإطار 
االأمن  م�شالح  خمتلف 
والية  اإقليم  م�شتوى  على 
مترنا�شت ، متكنت م�شالح 

من  مترنا�شت  والية  اأمن 
من  يبلغ  �شخ�ص  توقيف 
العمر )48  �شنة ( املتورط  
يف ق�شية حيازة املوؤثرات 
االجتار  لغر�ص  العقلية  

الغري �رشعي .
اإىل   حيثيات الق�شية تعود 
وجود  مفادها   معلومات 
برتويج  يقوم  �شخ�ص 

م�شتوى  على  املخدرات 
و   عليه  و  ال�شالم  حي 
للمعلومات  ا�شتغالال 
املتح�شل عليها و بالتن�شيق 
االأمن  م�شالح  خمتلف  مع 
والية  اإقليم  م�شتوى  على 
مترنا�شت ، و مبوجب اإذن 
تفتي�ص �شادر عن اجلهات 
مت   ، بتمرنا�شت  الق�شائية 

امل�شتبه  م�شكن  تفتي�ص 
على  به  عرث  الذي  و  فيه 
كمية معتربة من املوؤثرات 
عددها  بلغ  العقلية 
قر�ص   800 بـ  االإجمايل 
 RIVOTRIL نوع من 
حتويله  ليتم   ،   MG 02
رفقة  فيه  امل�شتبه 
مقر  اإىل  املحجوزات 

ال�رشطة.
االإجراءات  ا�شتكمال  بعد 
الق�شية  يف  القانونية 
فيه  امل�شتبه  تقدمي  مت 
الق�شائية  اجلهات  اأمام 
اأ�شدرت  التي  و  املخت�شة 
يف حقه اأمر بالو�شع حتت 

الرقابة الق�شائية.
حمادة العربي

اأمن ولية مترنا�شت 

الإطاحة ب�سخ�ص بح�زته 800 قر�ص من امل�ؤثرات العقلية

هدد ال�شباب البطال مبدينة 
حا�شي الرمل جنوب االأغواط 
يف  ال�شارع  اإىل  باخلروج 
حركات احتجاجية مت�شاعدة  
للمطالبة بحقهم يف الت�شغيل 
مبختلف املوؤ�ش�شات النفطية  
على خلفية تقاع�ص اجلهات 
االأو�شاع  ت�شوية  يف  املكلفة 
دون  حالت  ،التي  املزرية 
الظفر مبنا�شب  متكنهم من 
البطالة  �شبح  لتوديع  عمل 
بقلب  تواجدهم  بالرغم  من 
اجلزائري  الغاز  عا�شمة 
من  اأزيد  اإليها  حتت�شن  التي 
اقت�شادية   موؤ�ش�شة  مائة 

 ، اأجنبية  و  وطنية  بني 
ووايل  االأول  داعيني  الوزير 
التدخل  ب�رشورة  الوالية 
مبا  والئية  جلنة  لت�شكيل 
الت�شغيل  ملف  تفعيل  ي�شمن 
و  لتوجهات  طبقا  باجلنوب 
تاأكيدات احلكومة اجلزائرية 

.
واأ�شار ممثلون عن هوؤالء يف 
حديثهم مع يومية »الو�شط« 
من  ذرعا  �شاقوا  ،اأنهم 
كانت  التي  الزائفة  الوعود 
منا�شبة  كل  يف  عليهم  تطلق 
منا�شب  من  ،لتمكينهم 
كرامتهم  لهم  حتفظ  عمل 

ارتفاع  ظل  يف  ،ال�شيما 
اخليالية  االأ�شعار  موؤ�رش 
باملنطقة ال�شناعية ، وتزايد 
من  والفقر  العوز  حاالت 
الكثري  اأن  الآخر،لدرجة   يوم 
لقمة  توفري  عن  عجز  منهم 
،ناهيك  لعائالتهم  العي�ص 
باال�شتقرار  يحلمون  عن من 
مبثابة  يرونه   الذي  العائلي 
منهم   باخل�شو�ص   ، �رشاب 
و  العليا  ال�شهادات  حاملي 
خمتلف  من  املتخرجني 
،ومن  الطاقوية  املعاهد 
من  املحتجني  اأثاره  ما  اأهم 
الو�شع عرب خمتلف ر�شائلهم 

الو�شية  للجهات  املوجهة 
اكرب عدد  ،العمل على جلب 
من عرو�ص العمل ،امل�شاهم 
بها من قبل خمتلف ال�رشكات 
عملية  ،ومتابعة  االقت�شادية 
املحدد  الوقت  يف  اإ�شهارها 
الت�شغيل  نقاط  م�شتوى  على 
البع�ص  اأ�شبح  ،بعدما 
املوؤ�ش�شات  م�شريي  من 
العمالة  لت�شغيل  ،ي�شطرون 
وهناك  هنا  من  امل�شتقدمة 
مطلبهم  تلبية  عدم  بحجة 
املحلية  الوكالة  قبل  من 
البع�ص   ،راف�شا  للت�شغيل 
االأخر  فكرة ،اإحلاق ال�شباب 

البطال من ذوي التخ�ش�شات 
و املوؤهالت التي لها عالقة 
املحروقات  بقطاع  وطيدة 
املناولة  باملوؤ�ش�شات 
مقابل  تتقا�شى  التي 
م�شاعفة   اأ�شعاف  ت�شغيلهم 
قدراتهم  ح�شاب  ،على 
�شاعات  طيلة  وت�شحياتهم 
�شمهم  النهار،مقرتحني 
االقت�شادية  باملوؤ�ش�شات 
باإعطاء  تتعلق  العتبارات 
البطال  لل�شباب  االأولوية 
يف  جاء  ،كما  باملنطقة 

تو�شيات احلكومة .
�شالح ،ب    

البطال�  يطالب�ن  بحقهم يف ال�سركات البرتولية 

.  و�شع 874 مركبة باحلظرية و �شحب 22515 رخ�شة �شياقة

اأخبار اجلن�ب
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رام تطور بيك اب بتكلفة معقولة 

�ستناف�س فورد رينجر

ال توفر رام حالياً �سوى طراز 1500 
بفئة البيك اب التي تاأتي ب�سعر اأقل 
ولكن  طفيف،  بفارق   30،000 من 
يبدو اأن هذا �سيتغري يف امل�ستقبل 
القريب مع نية العالمة االأمريكية 
طرح بيك اب جديدة باأ�سعار تبداأ 

عند م�ستوى 20،000 دوالر 
كراي�سلر  فيات  مدير  �رصح 
مانلي،  مايك  موؤخراً،  التنفيذي 
اب  البيك  �سيارات  �سانعة  اأن 
اب  بيك  �سنع  تنوي  االأمريكية 
اأ�سفل جيب  متو�سطة جديدة تقع 
للطرق  املخ�س�سة  غالديتور 
�سمن  ال�سعر  حيث  من  الوعرة 
تعمل  حيث  املجموعة،  طرازات 
من�سة  تطوير  على  حالياً  رام 
متو�سطة  اب  بيك  تنا�سب  جديدة 

ما  وهو  لالأعمال،  خم�س�سة 
النمو  على  العالمة  ي�ساعد  �سوف 
واملناف�سة ب�سكل اأقوى الحقاً، مع 
كفاءة  اأعلى  حتقيق  على  الرتكيز 

ممكنة من حيث التكلفة.
اأن رام تعمل  هذا وي�سري ذلك اإىل 
املتو�سطة  اب  البيك  تطوير  على 
ممكن  وقت  اأقرب  يف  اجلديدة 
طرازات  يف  الفجوة  م�سكل  حلل 
�رصيحة  داخل  باملناف�سة  ال�رصكة 
اأنها  خا�سة  اب،  البيك  �سيارات 
�ستكون خمتلف كلياً عن الطرازات 
املتاحة حالياً، دون التاأثري على رام 
1500، لتناف�س البيك اب اجلديدة 
من  وكانيون  كولورادو  طرازات 

جرنال موتورز وفورد رينجر.

�سيفروليه كمارو ا�س ا�س 2020 حت�سل 
على حتديثات ع�سرية

حتديث  على   SS كمارو  �سيفروليه  ح�سلت 
عليها  لي�سفي  موؤخراً   2020 ملوديل  جديد 
 SS تاأتي مقدمة كمارو  عدة مل�سات ع�رصية. 
 SS Shock كمارو  من  م�ستوحاة  اجلديدة 
خالل  املا�سي  بالعام  د�سنت  التي  النموذجية 
معر�س �سيما، وهو ما يعني تغيري مكان �سعار 
�سيفروليه بال�سبك العلوي مع اإ�سافة فا�سل بني 
ال�سبك العلوي وال�سفلي بنف�س لون الهيكل، اإىل 
جمموعة  مع  جديد  اأخ�رص  لون  توفري  جانب 
للعمالء  ت�سمح  التي  اخل�سائ�س  من  جديدة 

بتخ�سي�س �سياراتهم.
بفئات  خلفي  جناح  اخل�سائ�س  هذه  تت�سمن 
LS وLT مع م�سابيح خلفية مظللة وعجالت 
بجانب   ،SSو  LT1و  LT بفئات  اإن�س   20
 LT بفئات  برتقالية  اأو  مكاب�س مكابح حمراء 
اأحزمة  على  احل�سول  ميكن  كما   SSو  LT1و
لكافة  االأحمر  باللون  للركب  وواقيات  اأمان 
عالية   RECARO مقاعد  بجانب  الفئات، 
ناقل  وذراع  قيادة  عجلة   ،LT بفئة  االأداء 
و  LT بفئات  املطرز  باملايكروفايرب  مغطاة 
كمارو  �سارة  مع  االأ�سود  �سيفروليه  و�سعار   SS

بالرفارف بفئة LT، كما اأ�سبحت فئة 
3LT تاأتي ب�سكل قيا�سي مع 

 2 تريبو  حمرك 
وحزم  لرت 

حة  ا لر ا
واالإ�ساءة 
التي كانت 
ية  ر ختيا ا

قباًل.
اأي�ساً  مت 

جديدة  فئة  اإطالق 
ت�سميم  بني  ما  تدمج  والتي   ،LT1 با�سم 

 V8 مبحرك  لتاأتي   ،1LTو  SS فئتي  واأداء 
بهذا  كمارو  اأرخ�س  لتكون  ح�سان   455 قوته 
املحرك مع �سعر يبداأ من 35، )131،250 ريال( 
متوفرة بن�سخ الكوبيه والك�سف مع ناقل يدوي 
قيا�سي 6 �رصعات اأو اآخر اختياري اأوتوماتيكي 
وجود  اختيار  الإمكانية  اإ�سافة  �رصعات،   10
هواء  مبنفذ  املزود   SS ن�سخة  حمرك  غطاء 

 SS اإن�س   20 وعجالت 
تقنية  حزمة  مع 

اختيارية 
ت�سيف 

اإن�س   8 مل�سية  �سا�سة 
ونظام Bose ال�سوتي الفاخر.

هذا و�ستاأتي موديالت LT مبحرك V6 �سعة 
3.6 لرت بناقل اأوتوماتيكي 10 �رصعات م�ستند 
على ناقل ن�سخ كمارو SS و ZL1، و�سوف تتوفر 
موديالت كمارو املحدثة 2020 اجلديدة للبيع 
اإنتاجها  �سيتم  حيث  العام،  خريف  من  بداية 
ميت�سيغان  والية  يف  موتورز  جرنال  مب�سنع 

االأمريكية.

فورد جنحت حمركات   – نت   املربع 
ل�رصيحة دخولها  لدرجة   ايكوبو�ست 
ما عادة  التي  اب  البيك   �سيارات 
حمركات عمالئها  يف�سل   V8 كان 
يثبته ما  وهو  الطبيعي،  التنف�س   ذات 
االأمريكية عن ال�سانعة  اأخبار   اأحدث 
 Coyote نيتها اإبطاء اإنتاج حمركات
V8 �سعة 5 لرت، وذلك اتباعاً ل�سيحة 
نحو التوجه  يف  ال�سيارات   �رصكات 
كفاءة واالأكرث  االأ�سغر   املحركات 

.با�ستهالك الوقود

حمركات  Coyote V8 ت�ستخدم 
 وتتوفر ،GT �سعة 5 لرت يف مو�ستنج
اب بيك  يف  ولكنF كخيار   ،150- 
م�ستمر انخفا�س  يف  عليها   الطلب 
 مع توجه املالك ملحركات 2.7 لرت
 6، وهوV و3.3 لرت و3.5 لرت من نوع
العمل مناوبات  اأحد  لوقف  اأدى   ما 
حمركات باإنتاج  املخت�سة   الثالثة 

V8.
اإنتاج يف  اال�ستمرار  فورد   تنوي 
 8 �سعة 7.3 لرت ل�سياراتV حمركات

التجارية ال�ساقة  االأعمال  اب   بيك 
والتي ذل،  رغم  فقط  اأ�سا�سي   ب�سكل 
قوتها من  باال�ستفادة   ت�سمح ملالكها 
 الكبرية دون احلاجة لرفع معدل لفاته

.يف الدقيقة
حمركات ومتتاز   EcoBoost هذا 
وقود ا�ستهالك  كفاءة  معدل   بتقدمي 
الآخر، مكان  من  التنقل  عند   اأعلى 
احتياجات خمتلف  مع  يتنا�سب   مبا 
اب البيك  مالك  من   امل�ستخدمني 
ال�سخ�سي، لال�ستخدام   املخ�س�سة 

على العاملي  الطلب  انخفا�س   ومع 
اأنV حمركات الوا�سح  فمن   ،8 
 امل�ستقبل �سيكون للمحركات الهايربد،
 كما �سرنى يف طرازات مو�ستنج وبيك
�ستكونF اب التي  القادمة   150- 
كهربائي توليد  باأنظمة   مزودة 
الداخلي االحرتاق  ملحركات   معاونة 
 العاملة بالبنزين )4 و6 �سلندر( الأجل
وخف�س الوقود  ا�ستهالك  كفاءة   رفع 
مع يتوافق  مبا  االنبعاثات،   م�ستوى 

.القوانني املتعلقة بذلك

فورد تقلل انتاج حمركات  V8 مع انخفا�س الطلب عليها

دراجه ناريه مبحرك 2.5 لرت ت�سجل 
الرقم القيا�سي العاملي

العامل  يف  االأ�سياء  بع�س  هنالك 
ومنها   ، اأحد  اإليها  يحتاج  ال  التي 
�سعة  �سخم  مبحرك  ناريه  دراجه 
اأن  يبدو  ولكن  مكعب  �سم   2458
النارية  للدراجات  تراميف   �رصكة 
ا�ستخدمت  فقد   ، الراأي  تخالفنا 
دراجتها  يف  بالفعل  املحرك  هذا 
روكيت TFC  3 اجلديدة ، م�سجلة 
بذلك الرقم القيا�سي العاملي الأكرب 
 ، نارية  دراجة  ي�ستخدم يف  حمرك 
اال�سطوانات  ثالثي  حمرك  وهو 
على  تزيد  قوة  يولد  لرت   2.5 �سعة 
168 ح�سان و 221 نيوتن .م من عزم 

الدوران

اأكرب حمرك يف دراجة

دعنا   ، القارئ  عزيزي  وللتو�سيح 
نذكرك اأن �سيارة ال�سيدان الريا�سية 
مبحرك  مزودة   70 جي  جيني�سي�س 
لرت   2.0 �سعة  اال�سطوانات  رباعي 
بكفي من  يولد ما  مع �ساحن تريبو 
ي�سل  التي  ال�سيارة  لتحريك  القوة 
وزنها اإىل قرابة 1588 كجم ولينطلق 
كم/�س يف   100 اإىل  ال�سفر  من  بها 

6.8 ثانية .
اأن �رصكة تراميف  الرغم من  وعلى 
روكيت  دراجة  وزن  عن  تك�سف  مل 
اأخف  �ستكون  اأنها  اإال  اجلديدة   3
وزناً من الطراز ال�سابق والذي كان 

وزنه ال يتجاوز 363 كجم ، ومع 221 
نيوتن.م من عزم الدوران ال بد اأنها 
�ستحرق الكثري من العجالت اخللفية 

ذات قيا�س 240 ملم .
ال�سيارات  يف  احلال  هو  وكما 
دراجه  اأي  فاإن  اخلارقة  الريا�سية 
 ، كبرية  مبحركات  مزودة  ناريه 
من  جمموعة  على  كذلك  حت�سل 
ت�ساعد  التي  االإلكرتونية  االأنظمة 
اأف�سل  حتكم  على  الدراجة  راكب 
ال�سالمة  على  احلفاظ  اأحل  من 
واالأمان ، كما تتدخل هذه االأنظمة 
وقع  لتمنع  الطوارئ  حاالت  يف 

احلوادث اخلطرية .

 TFC 3 حيث تتمتع دراجة روكيت
على  حتافظ  قيادة  و�سعبات  بعدة 
عندما  القوة  من  اآمنة  م�ستويات 
تر�سد امل�ست�سعرات اأن الطرق مبتلة 
انزالق  منع  بنظام  كذلك  وتتمتع   ،
بتما�سك  التحكم  ونظام  املكابح 
مكابح  اإىل  باالإ�سافة  العجالت 
برميبو اجلبارة ، كما زودت الدراجة 
املوجودة  املتطورة  االأنظمة  بكل 
يف دراجات تراميف ، والتي تت�سمن 
�سا�سة رقمية ميكن ربطها باالأجهزة 
الذكية واأ�سواء LED ونظام تثبيت 

ال�رصعة وغريها من املوا�سفات .
دراجة  ظهور  ومنذ  اأنه  اإىل  وي�سار 

 ،  2004 عام  االأوىل  للمرة   3 روكيت 
فقد حاز هذا الطراز ق�سب ال�سبق 
املحركات  الأكرب  امتالكه  من حيث 
النارية  الدراجات  يف  امل�ستخدمة 
االإنتاجية ، ومع توجه بع�س م�سنعي 
حجم  زيادة  نحو  النارية  الدراجات 
املحركات ، يبدو اأن تراميف اأرادت 
املميزة  ومكانتها  موقعها  تاأكيد 

بهذه الدراجة اجلديدة .
الربيطانية لن ت�سنع  ال�رصكة  اأن  اإال 
دراجة  من  فقط  ن�سخة   750 �سوى 
مع  ببيعها  �ستبداأ   TFC  3 روكيت 
األف   29 ب�سعر  احلايل  العام  نهاية 

فولك�س واجن جولف 2020 دوالر للدراجة الواحدة ،
اجلديدة

امل�سورون  متكن   – نت  املربع 
التقاط  من  موؤخراً  التج�س�سيون 
الثامن  للجيل  حديثتني  �سورتني 
جولف   2020 واجن  فولك�س  من 
دون  واملانيا  افريقيا  جنوب  يف 
اأي متويهات، رغم اأن هذه النماذج 
كمة حول  اأغطية حمحُ كانت حتمل 
امل�سابيح  مثل  حمدد  اأجزاء 
نرى  ولكننا  واخللفية،  االأمامية 
اليوم اأول �سور جت�س�سية احرتافية 
اختبارها  اأثناء   2020 ملوديل 
تظهر  ال�سمالية.  اأوروبا  يف 
يف   2020 فولف  فافن  فولك�س 
مغطاة  بال�سور  االإنتاجية  هيئتها 
بتمويهات كاملة مع لوحات اأرقام 
فقط  منها  فيظهر  اأملانية، 
ب�سكل  التوقيعية   LED م�سابيح 
والنوافذ  االأمامي  الزجاج  جزئي، 
ن�سهد  لن  اأننا  ويبدو  االأمامية، 
اأن  رغم  التغيريات،  من  الكثري 
االأبعاد تبدو خمتلفة قلياًل، حيث 
يبدو الهيكل اأطول واأعر�س قلياًل 
زيادة  مع  احلايل،  املوديل  من 
وانخفا�س املقدمة ملظهر  طول 
اأكرث ريا�سية، يف حني مَنّت قاعدة 
الركاب  م�ساحة  لزيادة  العجالت 

باخللف.
املق�سورة  �ست�سبح  لذلك،  نتيجة 
على  ح�سولها  بجانب  اأكرث  رحبة 
مزيد من تقنيات االت�سال واالأمان 
حيث  الذاتية،  ن�سف  القيادة  مثل 

بالداخلية  التحديثات  �سرتتكز 
لرنى حت�سينات يف جودة اخلامات 
وم�ستوى الراحة. مع تطور ت�سميم 
فاغن  فولك�س  �ستتجه  اخلارجية، 
غولف 2020 للح�سول على ن�سخة 
 MQB با�سم  من�ستها  من  اأخف 
من  مزيد  ا�ستخدام  عرب   Evo
مما  هيكلها،  يف  اخلفيفة  املواد 
كما  كغم   45 بقدر  الوزن  يقلل 
ر�ساقة  لزيادة  وذلك  متوقع،  هو 
التحكم والتوجيه وكفاءة ا�ستهالك 
اجلديد  اجليل  �سياأتي  الوقود. 
خيارات  عدة  مع  جولف  من 
ن�سخة  يت�سمن  ما  للمحركات، 
GTE هجينة قابلة لل�سحن ومدى 
اأكرب من ال�سابق، بجانب جمموعة 
 GTR من حمركات التريبو ون�سخ

وR عالية االأداء.
كانت  اإن  الوا�سح  غري  ومن  هذا 
ب�سنع  �ست�ستمر  واجن  فولك�س 
بثالثة  هات�سباك  غولف  ن�سخة 
على  االإقبال  لقلة  نظراً  اأبواب 
االأخرية،  باالأعوام  الن�سخة  هذه 
�سنعرف  اأننا  املوؤكد  من  ولكن 
مزيد من املعلومات عند تد�سني 
اجليل اجلديد كلياً باجليل الثالث 
على  �سيتم  ما  اجلاري،  العام  من 
االأغلب خالل معر�س فرانكفورت 
حيث  �سبتمرب،  ب�سهر  لل�سيارات 
بالفعل  االأملانية  ال�سانعة  اأعلنت 

اأنها بداأت االإنتاج يف يونيو.
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ك�شفت »كايرو �شو« املنتجة 
مل�رسحية »حزلقوم« للفنان 
انطالق  عن  مكي  اأحمد 
م�رسح  على  عرو�شها 
مبدينة  ال�شدي«  بكر  »اأبو 
املقبل،  الأربعاء  الريا�ض، 

ملدة 4 اأيام.
وال�رسيك  املخرج  واأو�شح 
�شو«،  »كايرو  لـ  املوؤ�ش�ض 
اأن  الهواري،  جمدي 
�شمن  �ُشتعر�ض  امل�رسحية 
الريا�ض،  �شتاء  فعاليات 

ظهور  اأول  يف  وذلك 
اأحمد  للفنان  م�رسحي 
الذي  النجاح  بعد  مكي 
يف  ال�شخ�شية  بهذه  حققه 
الدراما وال�شينما، لفتاً اإىل 
الريا�ض  اإىل  الأخري  و�شول 
يومية  بروفات  لبدء 
لنطالق  ا�شتعداداً  مكثفة 

العرو�ض.
باجلهود  الهواري  واأ�شاد 
هيئة  تبذلها  التي  الكبرية 
امل�شت�شار  برئا�شة  الرتفيه 

كافة  لتوفري  �شيخ  اآل  تركي 
لنجاح  الالزمة  الإمكانيات 
العرو�ض  وكافة  العر�ض 
اأن  اإيل  لفتاً  الخرى، 
القوية  الإرادة  يعك�ض  ذلك 
من  ال�شادقة  والرغبة 
طفرة  حتقيق  يف  اململكة 
ثقافية وفنية غري م�شبوقة.

بطولة  يف  وي�شارك 
فوؤاد،  بيومي  امل�رسحية 
حممد �شالم، �شليمان عيد 

ومرينا جميل.
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نتفليك�س تختار املمثلة التي �شتوؤدي 
دور امللكة اليزابيث يف »ذا كراون«

  

املالكة  العائلة  حول  )التاج(  كراون«  »ذا  التلفزيوين  امل�شل�شل  ينتهي 
الربيطانية، يف وقت اأبكر مما كان متوقعاً، حيث اأعلنت نتفليك�ض عن 
تفا�شيل املو�شم اخلام�ض والأخري من امل�شل�شل الذي يتناول حمطات 
من حياة ملكة بريطانيا، امللكة اإليزابيث الثانية، مبا يف ذلك �رساعاتها 

ال�شيا�شية اأثناء حت�شريها لتويل العر�ض وهي يف �شن الـ 25.
واأعلن القائمون على امل�شل�شل من اإنتاج نتفليبك�ض اأن اإمييلدا �شتونتون 
�شتلعب دور ملكة بريطانيا يف امل�شل�شل، وذلك خلفاً للممثلتني، كلري 
فوي واأوليفيا كوملان، وهما من ج�ّشدتا امللكة اإليزابيث يف املوا�شم 
ال�شابقة، وفقاً ملا اأعلنه احل�شاب الر�شمي لنتفليك�ض على تويرت اأم�ض 
اجلمعة. ونالت اإميلدا �شتونتون �شهرة، من م�شاركتها يف اأفالم »هاري 
بوتر« وم�شل�شل »دوانتون اآبي«. واأثنى متابعو امل�شل�شل على اختيارها 
لتج�شيد دور امللكة اإليزابيث يف املو�شم الأخري، وا�شفني اأنه »اختيار 
اخلام�ض  املو�شم  يتناول  لن  بريطانية،  �شحيفة  وبح�شب  ممتاز«. 
والأخري من م�شل�شل »ذا كراون« الذي �شيطلق يف 2023، مرحلة تنحي 
الربيطاين هاري وزوجته ميغان ماركل عن مهامهما امللكية،  الأمري 
عالقته  ف�شيحة  عقب  اأندرو  لالأمري  التطرق  امل�شتبعد  من  اأنه  كما 

برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري اأب�شتني.
وكان املو�شم الرابع من م�شل�شل »ذا كراون«، تدور اأحداثه يف اأواخر 
ال�شبعينيات والثمانينيات، عندما بداأت عالقة عاطفية بني ويل العهد 
ولعبت خالله   .1981 عام  وزواجهما  وديانا  ت�شارلز  الأمري  الربيطاين 
املمثلة اإميا كورين دور الأمرية ديانا بينما اأدت املمثلة اأوليفيا كوملان 
ملا  وفقاً   2020 خالل  اإطالقه  املرتقب  ومن  اليزابيث.  امللكة  دور 

نقلته ال�شحيفة الربيطانية نف�شها.
من  الثالث  املو�شم  يف  امللكة  دور  كوملان  اأوليفيا  املمثلة  اأدت  كما 
الدور يف  اأدت هذا  بينما  الذي عر�ض يف نوفمرب املا�شي  امل�شل�شل 

املو�شم الأول والثاين املمثلة كلري فوي.

»ال�شجني وال�شجان« يح�شد 
اجلائزة الذهبية بـ »الإ�شكندرية 

للفيلم الق�شري«
للفيلم  الإ�شكندرية  ال�شاد�شة ملهرجان  الدورة  فعاليات  اختتمت    
الإ�شكندرية،  اأوبرا  دار  م�رسح  على  اأم�ض  اأول  م�شاء  الق�شري،  
ورئي�ض  عبدالدامي،  اإينا�ض  امل�رسية،  الثقافة  وزيرة  بح�شور 
املنتج  ال�رسيف،  والرئي�ض  حممود،  حممد  املخرج  املهرجان، 

حممد العدل وحمافظ الإ�شكندرية، اللواء حممد ال�رسيف.
واأعلنت جوائز هذه الدورة بفوز الفيلم الليبي »ال�شجني وال�شجان« 
امل�شابقة  يف  الذهبية«  »هيباتيا  بجائزة  الأمني  مهند  للمخرج 
الر�شمية، فيما ح�شد الفيلم اللبناين »املنارة« للمخرج زين الك�شندر 
باجلائزة الف�شية، وقدمت جلنة التحكيم تنويهاً خا�شاً لفيلم »خام« 
للمخرج �شيف اجلابري. وعلي م�شتوي م�شابقة الأفالم الوثائقية، 
فاز الفيلم امل�رسي »جدي ال�شقي« للمخرجة منة البزاوي بجائزة 
»هيباتيا الذهبية«، الذي يتناول ملحات من حياة الكاتب امل�رسي 
الراحل حممود ال�شعدين، فيما ح�شد الفيلم ال�شعودي »بياني�شت« 

للمخرج ح�شن مالدو اجلائزة الف�شية.
فيلم  اإىل  الأوىل  اجلائزة  ذهبت  فقد  الطلبة،  اأفالم  يخ�ض  وفيما 
»غراب البني« للمخرج اأحمد دحروج، اأما اجلائزة الثانية كانت من 
ن�شيب فيلم »الرحلة« للمخرج ه�شام عبد اهلل، اإ�شافة اإىل ح�شول 

مدير ت�شوير فيلم »غراب البني« على تنويه خا�ض.

حفل مو�شيقي للمغني الإ�شباين نا�شتيور 
باجلزائر العا�شمة

اأحيا املغني الإ�شباين ال�شاب نا�شتيور 
طبوعا  فيه  مزج  مو�شيقيا  حفال 
ابن  بقاعة  الفالمينكو،  و  ع�رسية 
زيدون بديوان ريا�ض الفتح )اجلزائر 
اأمام  اأم�ض  اأول  �شهرة   العا�شمة( 

جمهور غفري.
و على غرار حفل اأول ناجح بامل�رسح 
علولة،  القادر  عبد  وهران  اجلهوي 
ليلة الأربعاء املا�شي ، اأبهر املطرب 
خالل  من  احل�شور  نا�شتيور  ال�شاب 
ثراء  اأبرز  بديع  مو�شيقي  مزج 
الرتاث  �شمن  امل�شجل  الفالمينكو 
من   2010 منذ  للب�رسية  الالمادي 
خالل جتاوبها وان�شجامها مع طبوع 
و  الريغي  و  اللكرتو  مثل  ع�رسية 
الهيب  و  الالتينو  و  والروك  الرتاب 
و  نوفا  البو�شا  و  الرومبا  و  هوب 
التكنو و الريتم اأند بلوز.  و قد جنح 
عامل  اإىل  اجلمهور  جذب  يف  الفنان 
اأو  انتماء  اأي  من  املتحرر  مو�شيقاه 

تقييد بطبع ما اأو مدر�شة ما غري حبه 
ل�شوت املو�شيقى ونربات عزفها من 
قطعة  ع�رس  خم�شة  حوايل  خالل 
كتبها و حلنها و اأداها برباعة. و قدم 
القطع  من  العديد  ال�شباين  املغني 
املو�شيقية على غرار »اآ مي مانريا« 
و  كابي�شا«  تو  »اأون  و  »فالنتا�ض«  و 

»نو  و  رومبا«  »ل  و  بانك«  »كاروماتو 
با  بينا�ض  »ل�ض  و  بول«  ميتا�ض  مي 
نو  و  مي�شما«  ل  »�شومو�ض  و  فويرا« 
فيدا  ل  و  »لوكا«  و  �شانتيدو«  تييني 
�شيانتالو«.  و  »مالفول«  و  موديرنا« 
العر�ض  هذا  يف  حا�رسا  كان  و 
البعثات  ممثلو  و  �شفراء  املو�شيقي 

الدبلوما�شية ال�شبانية و الأرجنتينية 
املعتمدة  الكوبية  و  اليونانية  و 
و  اإ�شبانيا  �شفارة  تنظم  و  باجلزائر. 
معهد �شارفانتي�ض باجلزائر العا�شمة 
بالتعاون مع ديوان ريا�ض الفتح حفل 
يف  مرة  لأول  املربمج  نا�شتيور 

اجلزائر حتت رعاية وزارة الثقافة.

العر�س الأول لفيلم الكرتون ال�شعودي امل�شري 
»الفار�س والأمرية« بدبي

العبا�ض،  بن  العبا�ض  املنتج  افتتح 
الر�شوم  لفيلم  الأول  العر�ض 
امل�رسي  ال�شعودي  املتحركة 
اإىل  مدبلجاً  والأمرية«  »الفار�ض 
�شينما  يف  اأخرياً،  الإجنليزية، 
»فوك�ض نخيل مول« بدبي، متهيداً 
والإجنليزية  بالعربية  لعر�شه 
اخلليجية  ال�شينما  قاعات  يف 

وامل�رسية والأردنية .
للمنتج  بكلمة  العر�ض  بداأ  ولقد 
الكبري  احل�شور  »هذا  فيها:  قال 
مل�شاهدة العمل، يدل على انتظار 
اجلمهور بكل فئاته للفيلم وت�شوقه 
ا�شتغرق  اأن  بعد  مل�شاهدته 
الع�رسين  يقارب  ما  له  التح�شري 
اأ�شماء  وجود  جانب  اإىل  عاماً، 
ال�شوتي يف  بالأداء  �شاركوا  لنجوم 

الن�شخة العربية«.
من  الأول  يعترب  العمل  اأن  واعترب 

نوعه يف ال�شينما العربية من حيث 
الفكرة والتنفيذ، لكن تاأخر ظهوره 
كان رغبة يف اخلروج بفيلم يحمل 

موا�شفات فنية عالية.
جتربة  تكون  اأن  »اأتوقع  واأ�شاف 
خري  فاحتة  والأمرية«  »الفار�ض 
اأن  خا�شة  كبرية،  عربية  ل�شناعة 
بالق�ش�ض  مليء  العربي  تراثنا 
ر�شائل  ولدينا  والأبطال،  واخليال 
اأننا  منها  اإي�شالها  من  لبد 
م�شاملون ونحب الآخرين ونتفاعل 

مع اجلميع«.
ال�شحر  �رسكة  اإنتاج  من  والفيلم 
وم�شتوحى  املتحركة،  للر�شوم 
القرن  يف  تاريخية  ق�شة  من 
الفار�ض  عن  امليالدي  ال�شابع 
وتدور  القا�شم،  بن  حممد  ال�شاب 
اخليال  ينق�شها  ل  بحبكة  ق�شته 
واملفاجاآت حول املحارب ال�شاب 

حممد بن القا�شم، الذي اأخذ على 
من  ع�رسة  اخلام�شة  منذ  عاتقه 
عمره اإنقاذ الن�شاء والأطفال العرب 
القرا�شنة يف  املختطفني من قبل 
املحيط الهندي، ومغامراته معهم 

التي قادته اإىل حتٍد اأكرب.
العربية  الن�شخة  يف  وي�شارك 
بالأداء ال�شوتي عدد كبري من جنوم 

راأ�شهم  وعلى  امل�رسية  ال�شينما 
واأمينة  �شالح،  �شعيد  الراحالن 
وماجد  هنيدي،  وحممد  رزق، 
ودنيا  اخلمي�شي،  ولقاء  الكدواين، 

�شمري غامن، وغريهم.
وحوار  �شيناريو  ومن  والفيلم   
الكبري  امل�رسي  الكاتب  واإخراج 

ب�شري الديك.

تفا�شيل عر�س م�شرحية »حزلقوم« لأحمد مكي بالريا�س
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تلم�سان

�ضبط 117 كيلوغرام 
من الكيف املعالج 

ال�سبت )117(  اأم�س  �سبط حرا�س احلدود  
بتلم�سان فيما  الكيف املعالج  كيلوغرام من 
�سبطت عنا�رص الدرك الوطني كمية اأخرى 
بـ)11,980( كيلوغرام من نف�س املادة  تقدر 
بيان  الأحد  اأم�س  اأورده  ما  ح�سب  بتب�سة, 

لوزارة الدفاع الوطني.
وجاء يف البيان انه »يف اإطار حماربة التهريب 
واجلرمية املنظمة, �سبط حرا�س احلدود, 
يوم الفاحت من فيفري 2020, )117( كيلوغرام 
من الكيف املعالج بتلم�سان/ن.ع.2, يف حني 
اأخرى  كمية  الوطني  الدرك  عنا�رص  �سبط 
بـ)11,980( كيلوغرام من نف�س املادة  تقدر 

بتب�سة/ن.ع.5 ».

اأمن البويرة

حجز 135 كلغ من 
الدجاج الفا�ضد

متكنت اأم�س عنا�رص وحدة �رصطة العمران 
و حماية البيئة باأمن ولية البويرة من حجز 
ال�ساحلة  غري  البي�ساء  اللحوم  من  135كلغ 
امل�سالح  ذات  قامت  اأن  بعد  لال�ستهالك 
واملفت�س  التجارة  م�سالح  مع  بالتن�سيق 
البيطري بتوقيف �ساحنة تربيد على م�ستوى 
بالدجاج  وبعد  البويرة كانت حمملة  مدينة 
�سالح  غري  املنتج  اأن  التاأكيد  مت  املعاينة  
اللحوم  من  135كلغ  �سبط  ليتم  لال�ستهالك 
مت   لال�ستهالك   �ساحلة  غري  البي�ساء 
الردم  مركز  م�ستوى  على  ردمها  و  اإتالفها 
ال�سهادة  انعدام  ب�سبب  للنفايات   التقني 
للمنتج )جمهول امل�سدر(  مقابل  البيطرية 
اإتالف  �سهادات احلجز مع حترير حما�رص 

للمخالفني.
اأح�سن مرزوق 

املجاهد بن قا�ضمية 
�ضاذيل حممد
 يف ذمة اهلل 

حممد  �ساذيل  قا�سمية  بن  املجاهد  تويف 
�سبيحة اأم�س الأحد مب�سكنه الكائن بوهران 
ع�سال  مر�س  بعد  �سنة   77 ناهز  عمر  عن 
املجاهد  ويعد  عائلته  لدى  علم  ح�سبما 
الفدائيني  اأحد  �ساذيل  قا�سمية  بن  الراحل 
�سبابهم  ريعان  يف  انخرطوا  الذين  البارزين 
اأنه  كما  وهران  فدائيي  جمموعة  �سمن 
الن�ساط  يف  برزت  ثورية  عائلة  من  ينحدر 
الراحل  املجاهد  عمه  غرار  على  الفدائي 
م�سوؤول  جياليل  �ساذيل  قا�سمية  بن 
املجموعة الفدائية ملنطقة وهران املدعو 
�ساهم  ال�ستقالل  احلميد«وبعد  عبد  »�سي 
ال�سيا�سية  احلركة  يف  الراحل  املجاهد 
مهام  توىل  ,حيث  باملدينة  والثقافية 
كما  البلدي  ال�سعبي  باملجل�س  انتخابية 
جمال  يف  الإ�سهامات  من  العديد  له  كانت 

اإحياء الرتاث الثقايف لوهران.
ع�رص  الراحل  املجاهد  جثمان  و�سي�سيع 

اليوم مبقربة عني البي�ساء بوهران.

م.�س

الأقنعة  ت�سنيع  �رصكات  وتعد 
طليعة  يف  الطبية  والقفازات 
الفريو�س  تف�سي  من  امل�ستفيدين 
القاتل, وذلك مع توافد امل�ستهلكني 
على �رصاء الأقنعة التي اختفت من 
اأماكن  يف  املتاجر  اأرفف  على 
وانعك�س  العامل,  من  خمتلفة 
والقفازات  الأقنعة  على  الإقبال 
 Alpha Pro �رصكة  �سهم  على 
الأقنعة  تبيع  التي  الكندية   Tech
 70 بن�سبة  ارتفع  والذي  ال�سني,  يف 
يف املائة خالل جانفي, بينما زادت 
بنحو   3M ل�رصكة  ال�سوقية  القيمة 
الفرتة  مليون دولر يف  مليار و400 
املائة.   24 حتى  العام  بداية  من 

الأدوية  ل�رصكات  ال�ستفادة  ومتتد 
اأبحاث  على  تعمل  التي  خ�سو�سا 
الأم�سال امل�سادة لفريو�س كورونا, 
قفز  التي   Novavax �رصكة  مثل 
�سهمها 72 يف املائة خالل جانفي, 

و�سهم Inovio الذي ارتفع 25 يف 
 MODERNA �سهم  ثم  املائة, 
بخم�سة يف املائة يف الفرتة نف�سها, 
الطريان  حركة  ا�سطراب  ورغم 
الفريو�س,  تف�سي  ب�سبب  العاملي 

والوجهات  الطريان  �رصكات  فاإن 
ت�ستفيد  قد  الأوروبية  ال�سياحية 
مع اإلغاء الرحالت من واإىل ال�سني, 
وباء  اأثناء  حدث  ما  غرار  على 
يف  واملفارقة   2003 يف  �سار�س 
قد  الت�سالت  �رصكات  اأن  الأمر, 
ا�ستخدام  تزايد  اأي�سا, مع  ت�ستفيد 
والت�سالت,  الر�سائل  تطبيقات 
التجارة  تطبيقات  اإىل  بالإ�سافة 
الأفراد  جتنب  مع  الإلكرتونية 
لت�سيري  ال�سخ�سي  الت�سال 
املتاجر  من  ال�رصاء  اأو  الأعمال, 
املتاجر  اإىل  الذهاب  عدم  ويعني 
وهنا  املنزل,  يف  اأطول  وقت  بقاء 
تاأتي ا�ستفادة �رصكات الرتفيه, مثل 
نتفليك�س وغريها التي تقدم الأفالم 

وامل�سل�سالت عرب الإنرتنت.

رب �سارة نافعة

من هم امل�ضتفيدون من انت�ضار فريو�س كورونا؟

يف  الرائد  املتعامل  موبيلي�س 
باجلزائر,  النقال  الهاتف  �سوق 
املبتكرة  بعرو�سه  التّميز  دائم 
 ,2020 فيفري   02 من  ابتداًء 
يرُثي موبيلي�س �سل�سلة عرو�س 
عر�سه  باإدماج   البعدي  الدفع 
,حيث   BeKING  . اجلديد 
للجمهور  موبيلي�س  يقرتح 
ال�سهري  الإ�سرتاك  العري�س 
الأقل �سعًرا يف ال�سوق بـ 500 دج 
الر�سوم  كل  احت�ساب  مع  فقط 
العر�س جذاب ومرن ذو مزايا 
يف  للزبائن  ي�سمح  متعّددة, 
احلزمة  بت�سكيل  من  وقت  اأي 
للميزانية  وفًقا  بهم  اخلا�سة 
 500 بـ  ال�سخ�سي  وال�ستعمال 
امل�سرتك  ي�ستفيد  لل�سهر,  دج 

ق�سرية  ور�سائل  مكاملات  من 
غري حمدودة نحو موبيلي�س.

ا: عر�س BeKING هو اأي�سً
املكاملات  من  *عر�سني 
ح�سب  الق�سرية  والر�سائل 
دج   4000 اإىل  ت�سل  الإختيار, 

ر�سيد اإ�سايف.
باأ�سعار  الأنرتنت  جوازات   *
جذابة وجواز غري حمدود نحو 

�سبكات التوا�سل الإجتماعي.
متوفرة  واجلوازات  العرو�س 
التطبيق  وعرب   #600* عرب 
MobiSpace اأو واجهة الواب 

.meetmob.mobilis.dz
متوفر   BeKING عر�س 
جتارية  وكالة   185 الـ  عرب 

ملوبيلي�س.

موبيلي�س    BeKING
عر�س ح�ضب املقا�س

مع انت�سار فريو�س كورونا عامليا يف الأ�سابيع القليلة املا�سية، فاإن هناك بع�س القطاعات 
امل�ستفيدة من هذا الوباء الذي ح�سد اأرواح 304، بينما ارتفع اإجمايل امل�سابني به يف 

ال�سني اإىل اأكرث من 14 األف �سخ�س.

   
ي�سني بوغازي

كان زمن احلجاج طاغيا , متجربا ل يرحم , 
وكان هو نف�سه مت�سلط ل يقوم اإل قام معه  
عقابا بجلد و�سجنا او قطع عنق !لهذا ظل 
زمنا ل ي�ستحي ذكره , و الغريب  العجيب 
ان احلجاج نف�سه مل يفعل ما فعله لنف�سه , 
ول لأ�رصته ول لقومه , فال يعرف له ولدا 

ول مودة رحم !
غري ان قبيلته  بني ثقيف  ن�ساأ فيها �سبيا 
, فحفظ القراآن  ثم در�سه  بثقيف لالأولد 
القبيلة يف ذاك الزمن البعيد , واىل ان �سار 
واليا مل يكن ي�سغله �سيئا �سوى القراآن , لكنه  
كان ل يرحم احدا ال  من جاءه  ببيان قراآين 

.
وق�س�س احلجاج  متداولة  برتاثنا العربي 
تداول فائ�سا  , ب�سدق  مرة وكذب  مرات 
كان  بانه  يقولون  يكرهونه  ل  فالدين   ,
طاغية ل ترم�س له عني  امام �سفك الدماء 

يقولون  يحبونه  ,والذين  والتنكيل  وال�سحل 
انه كان �سناعة زمانه ,بل لوله مل بقي من 
حرمة المرباطورية العربية ال�سالمية التي 
الموية  المرباطورية  ,وهي  �سائدة  كانت 
وتعاي�سها  اأمنها  حفظ   فقد  ؟  يذكر  �سيئا 
�سار   تلك  مبقا�ساته  انه  بل   , الجتماعي 

منوذج للحاكم العربي !؟
حمب  لل�سلطة  عا�سقا  انه  احلجاج  وغربة 
للكر�سي  فال يتوانى حلظة يف ابداء تنازل 
وغربته  �سوؤددا!  او  مقعدا  او  غزية   لأجل 
عربية  بثقافة  نف�سه  غلف  قد  انه  الخرى 

للقراآن  حفظ   من  زمنه  �سائدة  كانت 
ومرويات ال�سعار وماآثر حكماء وال�ساحلني 
؟   بها  وقدحكم   , ع�رصه  مناذج  وهي   ,
نظام  على  اخلروج  ان  مثال  ترى   وكانت 
قطع  وان   , �سيكافئ مبوت  المرباطورية  
الروؤو�س  يف �سالح المة والمرباطورية , 

ولو كان  قتال بخطاأ  او �سك وريبة !
 , بالكوفة  جتوال  بحظر  امر  انه  يروى 
بعيد  جبل  من  م�ساءا  عائدا  راعيا  وكان 
ت�سمع  اأمل   : له  وفقال  احلجاج  ا�ستوقفه   ,
مل   : الراعي   اجاب  ؟!   التجوال  بحظر 

 : احلجاج  اجابه   . باجلبل  كنت   , ا�سمع 
واهلل اعلم انك �سادق , لكني�ساأقطع عنقك 
يف �سالح لالمة , لكي ل يقال ان قرارات  

احلجاج ل تطبق!!
 , احلجاج  ذاك  غريبا   عجيبا  امره  كان 
�سيا�سية  تنظيمات  كثريا يف  اخذ عنه  وقد 
جاءت بعده , �سيما ما تعلق بوفاء يف خدمة 
, وجراأة على افعال و�سطوة وجربوت  واخذ 
باط�س , ليظل احلجاج  زمنا ل ين�سى  يف 
بتناق�ساته   ين�سى  ل  زمنا   , العربي  تراثنا 

ومقرتفاتهوفداحة اجلنون .

روؤى 

جازي تطلق عر�ضها 
اجلديد »اإيزي«

يف �سابقة من نوعها, فتح متعامل الهاتف النقال 
اأمام  والت�سال  الت�سويق  ق�سم  اأبواب  جازي 
و�ستانلي  ومراد  ريفكا  جزائريني:  �سبان  اأربعة 
ونهالء, هوؤلء الأربعة ميلكون لوحدهم ما يزيد 
مواقع  خمتلف  عرب  معجب  ماليني  خم�سة  عن 
املتعامل  منهم  طلب  و  الجتماعي.  التوا�سل 
خا�س  عر�س  ت�سكيل  هو  ب�سيًطا  و  واحدا  طلبا 
اأ�سهر طويلة  بعد  املعجبني.و  رغبات  كافة  يلبي 
من العمل بالتن�سيق مع فريق الت�سويق بال�رصكة , 
مت التو�سل اإىل عر�س جديد �سمي »اإيزي«.متت 
طلبات  تلبي  اأن  اأجل  من  التفا�سيل  كل  مراجعة 
جيل الألفية اجلديدة. ف�سمي العر�س »اإيزي«, و 
�سكل الغالف مبظهر حديث ميكن ا�ستخدامه يف 
الإ�سهار  اأن  كما  الن�ستغرام,  على  ق�س�س  حبك 
التوا�سل  نحو�سبكات  موجه  بالعر�س  اخلا�س 
و  كذلك.  العر�س  حمتوى  وبالطبع  الجتماعي 
...فعند  باملفاجاآت  مليء  »اإيزي«  عر�س  جاء 
امل�سرتك  ي�ستفيد  دينار,   500 مقابل  ال�سرتاكو 
من 5 جيغا بايت و 500 دينار من املكاملات, و 
الفليك�سي نات جماين , وكلهذا �سالح ملدة �سهر 
 600 �سيء…فمقابل  كل  لي�س  هذا  كامل.لكن 
من  ال�ستفادة  للم�سرتك  ميكن  ا�سافية,  دينار 
الدخول  غري حمدود اإىل فاي�سبوك و ان�ستغرام, 

و ل توجد �رصوط اأوقيود خفية لذلك.
عر�س  يتيحها  التي  اخليارات  من  لال�ستفادة 
»اإيزي«, ما على املهتمني �سوى ت�سكيل  * 720 
# , اأو الدخول اىل �سفحة الويب اخلا�سة بجازي

تطبيق  عرب  اأو   www.internet.djezzy.dz
جازي انرتنت.

العر�س اجلديد متوفر يف كل حمالت ونقاط بيع 
جازي املعتمدة يف جميع اأنحاء الرتاب الوطني.

التنفيذية  اللجنة  �رص  اأمني  رد 
الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة 
�سائب عريقات, على غاريد كو�سرن, 
بعد  الأمريكي,  الرئي�س  م�ست�سار 
اتهام الأخري له باأنه ف�سل يف التو�سل 
الفل�سطيني,  ل�سعبه  �سالم  لتفاق 
وكتب عريقات يف تغريدة عرب موقع 
)يقول(:  كو�سنري  »غاريد  »تويرت«: 
التو�سل  يف  ف�سل  عريقات  �سائب 
لتفاق �سالم ل�سعبه, �سائب عريقات 
الذين  اأمثالك  ب�سبب  اإنها  لكو�سنري: 
اعتقدوا  والذين  الإمالءات,  يريدون 
)اأبرتهايد  فر�س  ي�ستطيعون  اأنهم 
الفل�سطيني  ال�سعب  على  نتنياهو( 
)�سائب   : كو�سنري  جريارد  لالأبد«. 
لتفاق  التو�سل  يف  ف�سل  عريقات 

 : عريقات  ل�سعبه(.�سائب  �سالم 
الذين  اأمثالك  ب�سبب  اأنها  لكو�سنري 
اعتقدوا  والذين  الإمالءات  يريدون 
اأبرتايد  فر�س  ي�ستطيعون  اأنهم 
الفل�سطيني  ال�سعب  على  نتنياهو 
لالأبد . اإنهاء الحتالل , دولتان على 

حدود 1967 , غري ذلك هو الف�سل.
�سابق  وقت  يف  كو�سرن,  قال  وقد 
دونالد  الأمريكي  »الرئي�س  اإن 
لإ�رصائيل,  الكثري  قدم  ترامب, 
النهاية  ويف  لفل�سطني,  كذلك  ويريد 
ب�سيء  يقوموا  اأن  الفل�سطينيني  على 
»معا«  وكالة  نقلت  عقالين«, ح�سبما 
قدمها  ت�رصيحات  عن  الفل�سطينية 
لقناة  الأمريكي  الرئي�س  م�ست�سار 

تلفزيونية عربية.

مواطني  من  الع�رصات  اأم�س  عاد 
مدينة البويرة يف وقفة احتجاجية 
مطلب  لتجديد  الولية  مقر  اأمام 
�سكنية  وحدة   800 ح�سة  توزيع 
البويرة  ببلدية  اخلا�سة  اجتماعية 
ت�رصيحات  ح�سب  �سهدت  والتي 
املحتجني ليومية » الو�سط » تاأخرا 
فرتة  منذ  جاهزة  اأنها  رغم  كبريا 
عن  املعنية  اجلهات  متاطل  لكن 
من  اأكرث  يثري  يبقى  عنها  الإفراج 
ا�ستفهام,واأ�ساف  وعالمة  ت�ساوؤل 
حمدثونا اأن الوايل ال�سابق املحول 
وان  �سبق  بلعبا�س  �سيدي  اإىل 

يف  القوائم  عن  بالإفراج  وعدهم 
وعود  جمرد  لكنها  الآجال  اقرب 
من  اأكرث  ال�سرب  ميكنهم  ول  كاذبة 
منهم  الأغلبية  وان  خا�سة  هذا 
ببيوت  مزرية  و�سعية  يف  يعي�سون 
اإىل جانب  للعي�س الكرمي  ل ت�سلح 
اأن هناك من ا�سطر اإىل كراء �سقق 
عنها  غنى  يف  هم  باهظة  مببالغ 
املحتجون  نا�سد  ال�سياق  ويف   ,
�سخ�سيا  التدخل  اجلديد  الوايل 
الق�سية  هذه  مع  معاناتهم  لإنهاء 
اقرب  يف  القوائم  عن  الإفراج  يف 

وقت .

كو�ضرن ي�ضخر من عريقات 

مدينة البويرة

حمتجون يطالبون بتوزيع 
�سخ�سني ال�ضكن الجتماعي  اأم�س  اأول  م�ساء  لقي 

حادث  يف  اآخر  واأ�سيب  حتفهما 
الوطني  بالطريق  مميت  مرور 
رقم 95 بلدية �سيدي خالد بولية 
�سيدي بلعبا�س وذلك اثر ا�سطدام 
و�ساحنة  �سياحية  �سيارة  بني 

مقطورة .
الإعالم  خلية  بيان  وح�سب  هذا 
احلماية  ملديرية  والت�سال  
بلعبا�س  �سيدي  لولية  املدنية 

احل�سيلة  كانت   احل�سيلة  فان 
املكان  عني  يف  �سخ�سني  وفاة 
العمر  البالغان من  من جن�س ذكر 
26 و37 �سنة واإ�سابة اآخر بجروح 
بليغة قدمت له الإ�سعافات الأولية 
وحول اإىل م�ست�سفى الدكتور عبد 
القادر ح�ساين ب�سيدي بلعبا�س يف 
حني فتحت م�سالح الدرك حتقيقا 

يف اأ�سباب احلادث .
حممد بن ترار

يف حادث مرور  ب�سيدي بلعبا�س

مقتل �ضخ�ضني واإ�ضابة ثالث

زمن احلجاج 

اأفق

الوجه الب�ضع لفرن�ضا
وداد احلاج

عدد من امل�سوؤولني اجلزائريني قدموا لفرن�سا 
اأكرث مما ن�ست عليه اتفاقيات اإيفيان ,و ليتنا 
منلك ما يجلي الغمو�س حول هذا امللف,ماذا 
كان  عندما  اجلزائر  من  فرن�سا  ا�ستفادت 
عمالوؤها يعيثون ف�سادا على كل اجلبهات و مل 
يرتكوا جمال اإل و ربطوه بفرن�سا و متكنوا من 
تعطيل كثري من امل�ساريع و الأفكار الطموحة 

,و من حتداهم اإما مفقود اأو قتيل اأو مفقود.
يقول تقرير ن�رص �سنة 2015 اأن هناك 14 دولة 
اتفاق  خالل  من  فرن�سا,  من  ملزمة  اأفريقية 
احتياطاتها  من   %85 و�سع  على  ا�ستعماري, 
حتت  الفرن�سي  املركزي  البنك  يف  الأجنبية 
املالية,  للرقابة  الفرن�سي  الوزير  �سيطرة 
ملزمة  اأخرى  دولة  و13  توجو  الآن,  حتى 
بدفع ديون فرتة ال�ستعمار الفرن�سي لفرن�سا, 
اأو  يقتلون  يرف�سون  الذين  الأفارقة  القادة 
واأولئك  ع�سكري,  انقالب  �سحايا  يكونوا 
ويدعمون  يكافاأون  الأوامر  يطيعون  الذين 
من فرن�سا, وينعمون بحياة رغدة, بينما يغرق 

�سعبهم يف بوؤ�س وفقر مدقع«
اأن ما �رصقته فرن�سا بطرق  ال�سخ�سي  يقيني 
خمتلفة من اجلزائر هو اأ�سعاف م�ساعفة ما 
ال�ستقالل  اتفاقيات  ن�سو�س  اإياها  متنحه 
وهي الدولة ل ميكنها اأن تتخل�س من  طباعها 
كدولة ا�ستعمارية فهي متنح نف�س حق الهيمنة 
على كل �سيء ول تعامل دول القارة ال�سمراء 
و�سايتها  تفر�س  لكنها  احرتامها  لها  كدول 
بقوة احلديد و النار اإىل يوم النا�س هذا وهي 
وجدت  لأنها  القوة  توظيف  من  معفاة  عندنا 
عو�سا  باملهمة  يقوم  من  اخلونة  بع�س  يف 
طيلة  الإ�سرتاتيجية  مقدراتنا  ففقنا  عنها 
و  القت�ساد  على  ال�سيطرة  وفقدنا  �سنوات 
الثقافة و املنظومة الرتبوية ول ندري اإىل اأي 
مدى تورطت فرن�سا يف الع�رصية ال�سوداء وهي 
التي كان تلتقي باأمراء اجلماعات الإرهابية و 
ليعد من  و  الأر�س اجلزائرية  تفاو�سهم على 
ال�سهادات التي  اأراد التو�سيح اإىل امل�سادر و 

وثقت لتلك املرحلة.

اأح�سن مرزوق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

