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بن �سبان يجري حركة تغيريات 
بالتلفزيون اجلزائري

تعيني حكيم برجوج مديرا
 عاما للجمارك 

خلفا   ، للجمارك  عاما  مديرا  برجوج  حكيم  ال�سيد  تعيني  مت 
لل�سيد حممد وارث ، الذي عني يف اأبريل املا�سي على راأ�س هذه 
لدى  الثالثاء  اأم�س  علم  ، ح�سبما  املالية  لوزارة  التابعة  االدارة 

املديرية العامة للجمارك. 
املدير اجلديد، و هو من مواليد عام 1979  بتيزي وزو، خريج 
املدر�سة الوطنية لالإدارة )ENA( و حامل ل�سهادة املاج�ستري 
يف اإدارة االأعمال الدولية )MBI(. و كان برجوج ي�سغل حلد االن 
من�سب مدير الدرا�سات املكلف بالديوان لدى املديرية العامة 

للجمارك.

اأبناء العقيبة يتذكرون بن ميلودي
اأقدم اأن�سار نادي �سباب بلوزداد على رفع تيفو خا�س مبنا�سبة 
بوعريريج  برج  اأهلي  اأمام  اأم�س  اأول  فريقهم  الذي جمع  اللقاء 
حل�ساب البطولة الوطنية، اأين جاء التيفو عبارة عن تكرمي لالعب 
ال�سابق وابن الفريق املرحوم ح�سني بن ميلودي، بعدما مت رفع 
ا�سمه من طرف اجلماهري وعبارة »فخورون بابن النادي واحلي 

ما فتئ يدافع ال�سباب حتى ما عاد حي«.

اأمر بت�سوية الو�سعية القانونية 
لل�سحف الإلكرتونية

االأول  الوزير  الثالثاء،  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  اأمر 
لل�سحف  القانونية  الو�سعية  وت�سوية  ب�سبط  جراد،  العزيز  عبد 
فاإن  اجلمهورية،  رئا�سة  وح�سب  اجلزائر.  يف  املوطنة  االإلكرتونية 
ال�سحف االإلكرتونية �ستعامل كما تعامل ال�سحف الوطنية املكتوبة 
يف التغطيات الر�سمية، وا�سافت التعليمات، و�ست�ستفيد من االإ�سهار 

العمومي يف حدود ما ي�سمح به القانون واأخالقيات املهنة .
ب.ع

بني ميلك يف تيبازة

تدمري قنبلة تقليدية ال�سنع
ك�سفت ودمرت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي، يوم 03 فيفري 2020، 
خمباأ )01( للجماعات االإرهابية وقنبلة )01( تقليدية ال�سنع وبندقية 
ميلك  بني  بلدية  قرب  اأخرى  واأغرا�س  تفجري  ومعدات  �سيد   )01(

بتيبازة/ن.ع.1.

بنك التنمية املحلية يفوز بجائزتي 
التحول وامل�سار الرقمي ل�سنة 2020

توج بنك التنمية املحلية �سهرة بجائزتي التحول الرقمي و امل�سار 
الدرا�سات  مكتب  منظمة  متنحها  التي  بالزبون  للتكفل  الرقمي 
الربيطاين – ترا�ستد اأدفايزر-مبدينة مراك�س املغربية. واأ�سار البنك 
وور�سات  املقابالت  اأ�سهر من  ل�ستة  نتيجة  كان  للجائزة  اأن ح�سده 
العمل التي اأقيمت بني املديرين التنفيذين لبنك التنمية املحلية مع 
كان بخ�سو�س اخلدمة  التتويج  اأن  البنك  واأكد  مديري هذا احلدث 
 ،2014 �سنة  منذ   ال�سوق  يف  البنك  اأعلنها  قد  كان  التي  اجلديدة 
لزبائنه متابعة جميع اخلدمات  ي�سمح    « بنكي   « واملتعلقة بخدمة 
امل�رصفية عرب االإنرتنت ، ومت خالل هذا  احلفل الذي نظم مبراك�س 
املغربية  اأي�سا تكرمي 13 بنكا عربيا نظري جهودهم يف جمال الرتقيم 

والرقمنة، وتقدمي اخلدمات الرقمية احلديثة لعمالئهم.
عطار ب

ي�صتبه يف ا�صابته بفريو�س كرونا

فرار رعية كويتي من 
م�ست�سفى بن زرجب بوهران 

تعي�س مدينة وهران على وقع حالة الطوارئ  على خلفية فرار  رعية 
كويتي  ي�ستبه يف انه م�ساب  بفريو�س كرونا  من م�سلحة االأمرا�س 
ال�رصعة  جناح  على  اإليها  حول  زرجب  التي  بن  مل�ست�سفى  املعدية 
الكويتي كان مقيما بفندق  الرعية  بالوباء.  اإ�سابته  بعد ظهور بوادر 
ب�سعاله  الغري طبيعي  الفندق  انتباه عمال  لفت  اأين  بوهران  الرويال 
خ�سو�سا  زرجب  مب�ست�سفى  بن  الوقائي  الطب  م�سلحة  فاأخرب 
اإىل وهران عرب رحلة  انه جاء  بعدما ك�سفوا من خالل جواز �سفره 
من اإ�سطنبول ، وك�سفوا اأي�سا انه كان متواجد بال�سني  ما خلق حالة 
امل�ست�سفى  من  فر  العزل  و�سعه حتت  اأن مبجرد  ، حيث  الهلع  من 
وهو ما ي�سكل خطرا حقيقيا على املحيط ، حيث حتري االأبحاث 
عنه  ومت اإعالن حالة الطوارئ باملدينة وحماورها ، من جانب اآخر 
امل�ستبه  وقائية  �سد  باإجراءات  وهران  م�ست�سفى  م�سالح  با�رصت 
دقيقة  مراقبة  اإىل  يخ�سعون  الذين  ال�سينيني  الرعايا  خا�سة  فيهم 

لتفاذي انت�سار الوباء.

اجلديد  العام  املدير  اأجرى 
اأحمد  اجلزائري  للتلفزيون 
على  تغيريات  حركة  �سبان  بن 
والتي  العمومية  املوؤ�س�سة  هرم 
جديدة  اأ�سماء  تن�سيب  �سهدت 
راأ�س عدد من املديريات  على 
اجلزائري،  للتلفزيون  التابعة 
وكان على راأ�س هذه التغيريات 

مديرا  �سالقجي  عادل  تن�سيب 
تعيني  مّت  بينما  لالأخبار، 
مديرة  اأبي�س  �سهام  ال�سحافية 
اأما  الثالثة،  اجلزائرية  قناة 
تن�سيبه  مّت  فقد  كاتب  اأحمد 
»كنال  التلفزيونية  للقناة  مديرا 

اأجلريي«.
مديريات  بقية  م�ستوى  وعلى 

العمومي،  التلفزيون  موؤ�س�سة 
التي �سهدت عددا من التغيريات 
مديرا  كورتا  تعيني  مت  فقد 
بن  اأحمد  و�سع  بينما  للربجمة، 
�سبان على راأ�س مديرية االإنتاج 
عالء الدين قوامي، على جانب 
لالإدارة  مديرا  �سعودي  تعيني 
جانب  واإىل  الب�رصية،  واملوارد 

يعرفها  التي  امل�ستجدات  هذه 
فاإن  اجلزائري،  التلفزيون 
�سوف  ال�سهداء  �سارع  موؤ�س�سة 
تعرف اأي�سا عدد من التغيريات 
والتي لن تتوقف عند هذا احلد، 
اجلديد خالل  يكون  �سوف  اأين 

االأيام املقبلة.
ع.ق.

خبر في 
صورة

�سي�رصع مركز مكافحة ال�رصطان 
لوالية البليدة قريبا و الأول مرة 

يف اإجراء عمليات زراعة النخاع 
العظمي )األوقراف( انطالقا من 

�سخ�س متربع تتوافق خالياه مع 
ذكره  ح�سبما  املري�س،  خاليا 
الهيئة  الثالثاء مدير هذه  اليوم 

ال�سحية، عمار طابا�س .
لواأج  طابا�س  ال�سيد  اأو�سح  و 
»�سابقة  يف  �سي�رصع  مركزه  اأن 
اإجراء  يف  بالبليدة،  نوعها  من 
العظمي  النخاع  عمليات زراعة 
انطالقا من �سخ�س متربع على 
مع  تتوافق  خالياه  تكون  اأن 

بعدما  ذلك  و  املري�س  خاليا 
خالل  مرة  الأول  اجراء  مت 
فرباير 2019 يف اإجراء و بنجاح 
العظمي  النخاع  عمليات زراعة 
بنقل خاليا �سليمة من املري�س 
نف�سه و زرعها يف مكان اخلاليا 
علما   ، )اأوتوقراف(«  امل�سابة 
ال�سنة  خالل  اأجرى  املركز  اأن 
من  ناجحة  عملية   20 املا�سية 

هذا النوع .

بني  ما  املمتدة  الفرتة   خالل  
اإىل 01 فيفري 2019 ،  26 جانفي 
�سجلت وحدات احلماية  املدنية 
25837 تدخل وهذا  على اإثر تلقي 
طرف  من   اال�ستغـاثة  مكاملات 
املواطنني، هذه التدخالت �سملت 
احلماية  اأن�سطة  جماالت  خمتلف 
بحوادث  املتعلقة  �سواء  املدنية 
املنزلية،  احلوادث  املرور، 
احلرائق  اإخماد  ال�سحي  االإجالء 

و تغطية االأجهزة االأمنية ملختلف 
 17617 بينها   من  التظاهرات، 
االإجالء  بعمليات  خا�س  تدخــل 
اإ�سـعاف  فـيهـا  مت  اأيـن  ال�سحي، 
مري�س  و  جريح   17878 اإجالء  و 
من  امل�ست�سفيات  اإىل  وحتويلهم 

طرف اأعوان احلــماية املدنيـة.
املرور  حوادث  يخ�س  فيما  اأما 
املدنية  احلماية  وحدات  قامت 
  1049 اأجل  من  تـدخـل   1912 31 بـ  وفاة  اإىل  اأدت  مرور  حادث 

مت  اآخرين   1181 جرح  و  �سخ�س 
املراكز  اإىل  نقلهم  و  اإ�سعافهم 

االإ�ست�سفائية.

مركز مكافحة ال�صرطان بالبليدة 

اإجراء عمليات زراعة النخاع العظمي من متربع

ما بني 26 جانفي اإىل 01 فيفري 2019 

اإرهاب الطريق يح�سد ارواح31 �سخ�سا

حممد بن ترار



اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية الدكتور �سليمان عراج

املقاربة اجلزائرية يف امللف الليبي هي احلل
.    معركة طرابل�س اأعاد قطار الأزمة اإىل نقطة ال�سفر

اأكد اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية, الدكتور �سليمان عراج, اأم�س الثالثاء, باجلزائر اأن املقاربة 
اجلزائرية الراف�سة للتدخل الأجنبي يف ليبيا, و الداعية لتغليب لغة احلوار بني الفرقاء الليبيني هي 

ال�سبيل الوحيد حلل الأزمة ال�سيا�سية يف هذا البلد اجلار.  

م.�س

عراج  �سليمان  الدكتور  وقال 
بعنوان  نقا�ش  ندوة  خالل 
حل  يف  اجلزائرية  »املقاربة 
منتدى  نظمها  الليبية«  الأزمة 
بالتعاون   , ال�سعب  جريدة 
و  ال�سيا�سية  العلوم  كلية  مع 
جامعة  الدولية,  العالقات 
اجلزائر )3(, اأن »الأزمة الليبية 
بالن�سبة  قلق  م�سدر  اأ�سبحت 
انطالقا  خا�سة,  اجلوار  لدول 
التدخل  يفر�سه  اأ�سبح  مما 
امل�سالح  وتقاطع  الأجنبي 
ال�سائك  الليبي  امللف  داخل 

واملعقد«.

الأمر  اأن  املحا�رض  واعترب 
و  الأزمة  عمر  من  اأطال  الذي 
طريف  بني  اأكرث  الفجوة  عمق 
تغليب  »حماولة  هو  النزاع 
طرف على ح�ساب طرف وفق 
اأمر  وهو  اإيديولوجي,  غطاء 
دول  لكل  تهديدا  ي�سكل  اأ�سبح 
اجلوار«, م�سريا اإىل اأن »تفاقم 
تداعيات  له  �سيكون  الأزمة 

وخيمة« على كل املنطقة.
فاإن   , عراج  الدكتور  وح�سب 
اإىل  ليبيا  اأعاد  الذي  الأمر 
»اإعالن  هو  ال�سفر«  »نقطة 
معركة طرابل�ش, فهذه حقيقة 
باب  من  لي�ش  تقال  اأن  لبد 
لطرف  امل�سوؤولية  حتميل 

فاجلميع  اآخر,  ح�ساب  على 
م�سوؤول على ما يح�سل الآن يف 
»حماربة  اأن  اإىل  م�سريا  ليبيا«, 
موؤ�س�سات  اإىل  حتتاج  الإرهاب 
دولة قوية و حتتاج اإىل اأن ي�سود 
اإىل  لي�ش  و  القانون  منطق 
منطق الع�سب و املجموعات«. 
اإىل  قال-  كما   - بالإ�سافة 
ل�سناعة  »�سخت  التي  الأموال 
خالله  من  يتم  جديد  واقع 
حتييد  و  القوى,  ميزان  تغيري 
مكون  اأنها  رغم  القبيلة  دور 
املجتمع  مكونات  من  اأ�سا�سي 
دورا  تلعب  كانت  التي  الليبي, 

اأ�سا�سيا و فاعال يف ليبيا«.
وتطرق عراج اإىل دور اجلزائر 

الأزمة  حل  يف  املحوري 
اأن  على  اأكد  حيث  الليبية, 
 2011 منذ  تقف  »اجلزائر 
القوى  م�سالح  ت�سفية  �سد 
الليبية«,  الأر�ش  على  الغربية 
اجلزائر  »موقف  اأن  م�سيفا 
امل�رضفة  املواقف  اأكرث  من 
جتاه الق�سية الليبية, فاجلزائر 
تتعامل مع الدول واملوؤ�س�سات 
و  املجموعات  مع  تتعامل  ول 
امليلي�سيات«وتطرق الدكتور اإىل 
اجلهود الدبلوما�سية واللقاءات 
موؤخرا,  اجلزائر  عرفتها  التي 
م�سيدا باجتماع وزراء خارجية 
)اجلزائر  الليبي  اجلوار  دول 
وال�سودان  وم�رض  وتون�ش 

بالإ�سافة  والنيجر(  والت�ساد 
اإىل مايل , الذي عقد باجلزائر 
واأكد  الفارط  جانفي  يف 
املحا�رض اأنه ><يف ظل التوتر 
و النفالت الذي ت�سهده ليبيا, 
فاإن العودة .اإىل احلل ال�سيا�سي 
يف ليبيا م�ساألة اأكرث من مهمة, 
خا�سة يف ظل حالة الرتدد التي 
الكربى,  الدول  مواقف  تطبع 
مع  التعامل  يف  احل�سم  وعدم 
يحدث  ما  مع  و  الليبي  امللف 
من انزلقات و انتهاكات داخل 
ليبيا«, اإ�سافة اإىل »دور الأموال 
وجتارة ال�سوق ال�سوداء يف ليبيا 
لتمويل  م�سدرا  اأ�سبحت  التي 
املرتزقة,  و  امليلي�سيات 

واأ�سبحت اآلية ل�رضب ا�ستقرار 
و خلط الأوراق داخل ليبيا«.

الأزمة  عن  حديثه  خ�سم  ويف 
»عدم  اإىل  عراج  دعا  الليبية, 
ثنائية  يف  الأزمة  ح�رض 
رئي�ش  و  حفرت  خليفة  امل�سري 
حلكومة  الرئا�سي  املجل�ش 
الوحدة  الوطنية فائز ال�رضاج, 
الليبيني«,  كل  ميثلها  ليبيا  لأن 
العمل  �رضورة  على  م�سددا 
كل  لحتواء  الأفق  »فتح  على 
الليبيني لإنتاج حلول م�ستدامة 
ال�ستقرار  تعيد  م�ساحلة  و 

وت�سع حدا للنزيف احلا�سل«.
الدكتور  اأكد  اأخرى,  جهة  من 
عراج على اأهمية الجتماعات 

اللجنة  بني  واملفاو�سات 
 ,)5+5( امل�سرتكة  الع�سكرية 
اأم�ش  اأ�سغالها  بداأت  التي 
الثنني يف مدينة جنيف برعاية 
ت�سم  التي  و  املتحدة,  الأمم 
خم�سة من كبار ال�سباط ميثلون 
الليبية  الوطني  الوفاق  حكومة 
وخم�سة  دوليا,  بها  املعرتف 
عينتهم القوات املوالية للم�سري 

خليفة حفرت.
قد  الدولية  الأطراف  وكانت 
حول  برلني  موؤمتر  يف  اتفقت 
اللجنة  ت�سكيل  على  ليبيا 
الع�سكرية امل�سرتكة لالإ�رضاف 
الأمنية  الرتتيبات  على 

بالعا�سمة طرابل�ش.
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يف اطار اليوم الثاين من زيارته للناحية ال�ساد�سة

�سنقريحة يتفقد �سري التدريبات اخلا�ص
 بالتح�سري القتايل

اأركان اجلي�ش  رئي�ش  وقف 
بالنيابة,  ال�سعبي  الوطني 
�سنقريحة,  ال�سعيد  اللواء 
بالقطاع  الثالثاء  اأم�ش  
على  قزام,  لعني  العملياتي 
املندرجة  التدريبات  �سري 
برنامج  تنفيذ  اإطار  يف 
ال�سنوي  القتايل  التح�سري 
ما  ح�سب   ,2020/2019
الدفاع  لوزارة  بيان  اأورده 

الوطني.
امل�سدر,  ذات  واأو�سح 
قام  �سنقريحة  اللواء  اأن 
زيارته  من  الثاين  اليوم  يف 
الع�سكرية  الناحية  اإىل 
بتمرنا�ست,  ال�ساد�سة 
القطاع  اإىل  بالتنقل 
قزام,  لعني  العملياتي 
وحدات  بع�ش  تفقد  اأين 
بالقطاع  ووقف  القطاع, 

ترييرين  حلا�سي  الفرعي 
التدريبات  �سري  على 
تنفيذ  اإطار  يف  املندرجة 
القتايل  التح�سري  برنامج 
ال�سنوي 2020/2019, حيث 
حر�ش على التاأكيد على اأن 
اإجراء مثل هذه التدريبات 
فر�سة  ميثل  التح�سريية, 

لتقييم امل�ستوى املحقق
اأركان  رئي�ش  واعترب 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش 
قادة  م�ساركة  بالنيابة, 
يف  الوحدات  واأركانات 
فر�سة  التدريبات,  هذه 
والتن�سيق  اخلربات  لتبادل 
والتعاون وتوحيد املفاهيم 
امل�سطرة  لالأهداف  وفقا 
معارف  �سقل  اإىل  وتهدف 
حت�سري  يف  الأركانات 
وتنفيذ  وتنظيم  وتخطيط 

القتالية,  الأعمال  خمتلف 
من  الرفع  عن  ف�سال 
والأفراد  الإطارات  قدرة 
خمتلف  يف  التحكم  على 
واإثر  الأ�سلحة  منظومات 
ذلك, التقى اللواء �سنقريحة 
مع اإطارات واأفراد وحدات 
حلا�سي  الفرعي  القطاع 
اأ�سدى  اأين  ترييرين 
جميعها  تتعلق  توجيهات 
التح�سري  اإيالء  ب«�رضورة 
واملتوا�سل  الفعال  القتايل 

اأهميته الق�سوى
�سنقريحة قد  اللواء  كان  و 
بزيارة  الثنني,  م�ساء   قام 
الأمة  اأ�سبال  مدر�سة  اإىل 
وقف  اأين  بتمرنا�ست, 
متدر�ش  ظروف  على 
الأ�سبال, حيث تابع عر�سا 
املدر�سة  مدير  قدمه 

الن�ساطات  خمتلف  �سمل 
املنفذة  البيداغوجية 
الربنامج  تقدم  ون�سبة 
خمتلف  وكذا  الدرا�سي 
البيداغوجية  الو�سائل 
ت�رضف  حتت  املو�سوعة 
كما  والأ�سبال  الأ�ساتذة 
اجلي�ش  اأركان  رئي�ش  زار 
بالنيابة,  ال�سعبي  الوطني 
الدرا�سة  قاعات  بع�ش 
جانبا  وح�رض  واملخابر, 
والن�ساطات  الدرو�ش  من 
ليلتقي  لالأ�سبال,  الريا�سية 
بعدها مع اإطارات واأ�ساتذة 
على  حّثهم  اأين  املدر�سة 
�سبيل  يف  اأكرب  جهود  بذل 
الأ�سبال  هوؤلء  تكوين 
اإطارات  باعتبارهم ميثلون 

امل�ستقبل الواعد.
عطار باية 

ال�سلطات ال�سبانية 

تفكيك اأكرب  �سبكة لتهريب احلراقة من
 وهران نحو املرييا 

.     من ل يدفع يرمى يف البحر
ال�سبانية  متكنت  ال�سلطات 
من  املا�سي  الأ�سبوع  خالل 
لتهريب  �سبكة  دولية  تفكيك 
احلراقة من وهران  واملدن 
ا�سبانيا  عرب  نحو  الغربية 
 26 قوارب  املوت  وتوقيف 
تبني  والذين  ها  عنا�رض  من 
تدعيم  وراء  يقفون  اأنهم 
احلراقة  تهريب  عمليات 
نحو  اجلزائري  من  الغرب 

ا�سبانيا .
ال�سلطات  واأ�سارت  هذا 
ال�سبكة  هذه  اأن  ال�سبانية 

 1000 زهاء  قامت  بتهريب 
املوت  زوارق  عرب  �ساب 
م�ستغامن  �سلف  �سواحل  من 
متو�سنت  عني   , وهران   ,
مالية  مبالغ  مقابل  وتلم�سان 
 , اأورو   3000 حدود  ت�سل 
لهم  توفر  كانت  نها  كما 
عمليات النقل بال�سيارات من 
ال�سواحل ال�سبانية اإىل املدن 
الداخلية والعوا�سم الأوروبية 
مقابل مبالغ مالية كربى ت�سل 
اأن  , وقد تبني  اأورو  اإىل 500 
تتخلى  كانت  ال�سبكة  هذه 

ليدفع  الذي  ال�سباب  عن 
رميه  و  البحر  املبلغ  و�سط 
لل�سمك  حيث  غذاء  ليكون 
جارية  التحقيقات  لتزال 
ال26  املوقوفني  مع 
بت�رضيحات  ادلو  الذين 
يف  خطرية  و�سادمة 
�رضكائهم  توقيف  انتظار 
تاأتي   , باجلزائر  املقيمني 
لتوقيف  تزامنا  هذه  العملية 
ل18  ال�سواحل  حر�ش 
حراقا  منهم 11 حراقا على 
وهران  ب�سواحل  زورق  منت 

قا�رضا  طفال  الفريق  ويظم 
, و07 اآخرين ب�ساطئ ويلي�ش 
�سلف  من  مب�ستغامن  اأغلبهم 
اأمواج  لفظت  كما   , وغليزان 
البحر جثتني باحلدود الغربية 
الفكاهي  اأحداهما  للمثل 
القامة  الذي  حل�سن الق�سري 
عديدة  �سكات�سات  يف  مثل 
على راأ�سها  �سكات�ش الإفرام 
ال�سهري  املمثل  ال�سبعة  مع 
البحث عنه  زازا  والذي ظل 
قائما طيلة �سهر من الزمن .
حممد بن ترار

مركز غلوبال فاير باور

اجلي�ص اجلزائري ثالث اأقوى جي�ص عربيا
احتل اجلي�ش الوطني ال�سعبي 
يف  عربيا  الثالثة  املرتبة  يف 
ت�سنيف العام اجلديد 2020, 
فاير  غلوبال  ملركز  ووفقا 
اجليو�ش  �سنف  الذي  باور 
الع�سكرية  قوتها  بح�سب 
خلم�سني  وفقا  واللوجي�ستية 

موؤ�رضا يعتمد عليها

احتل  الت�سنيف,  وبح�سب 
املرتبة  امل�رضي  اجلي�ش 
الأوىل وال�سعودي  يف املرتبة 
اجلي�ش  حل  فيما  الثانية 

والإماراتي  ثالثا  اجلزائري 
يف  وجاء  الرابعة  املرتبة  يف 
اجلي�ش  اخلام�سة  املرتبة 
على  حافظ  الذي  ال�سوري 
العام  يف  كما  عامليا  معدله 
املن�رضم وجاء يف املرتبة الـ 
احتل  ومن جانبه  49 عامليا 
ال�ساد�سة  املرتبة  العراق 
ال�سابعة,  املرتبة  واملغرب 
يف  ال�سودان  جاء  حني  يف 
عربيا.  الثامنة  املرتبة 
باملقابل احتل الأردن واليمن 

املرتبتني الأخريتني عربيا.

وتربز املرتبة الثالثة للجي�ش 
امل�ستوى  على  اجلزائري 
التقدم  مدى  العربي 
واجلاهزية  والحرتافية 
الوحدات  لكل  القتالية 
بف�سل  وذلك  واملديريات 
والتوجيهات  ال�سيا�سية 
لقائد  ال�سخ�سي  واحلر�ش 
الدفاع  وزير  نائب  الأركان 
قايد  اأحمد  الفريق  الراحل 
نهجه  على  ووتوا�سل  �سالح 

القيادة اجلديدة

يف م�سريتهم ال50 على التوايل

الطلبة يدعون اإىل بناء دولة
 احلق والقانون

الطلبة  الثالثاء   اأم�ش  جدد 
طبعته  يف  ال�سعبي  حراكهم 
ال50 مطالبني خالله كالعادة 
الإ�رضاع  ب�رضورة  ال�سلطة 
وموا�سلة  جذري  تغيري  يف 
الف�ساد  بقايا  حماكمة 
املهربة  الأموال  وا�سرتجاع 

خارج البالد
يف  الطلبة  خرج  كالعادة 
فيها  �ساركهم  �سعبية  م�سرية 
بع�ش فئات املجتمع خا�سة 
احتاد  واأن�سار  ال�سباب 
خاللها   موؤكدين  اجلزائر 
احلراك  ب�سلمية  مت�سكهم 
على  وعزمهم  ال�سعبي 

حتقيق  غاية  اإىل  موا�سلته 
التغيري اجلذري واإر�ساء دولة 
بها.  يطالبون  التي  القانون 
وككل يوم ثالثاء بداأ الع�رضات 
ال50  م�سريتهم  الطلبة  من 
ال�سهداء  �ساحة  من  انطالقا 
الرئي�سية  بال�سوارع  مرورا 
�سعارات  مرددين  للعا�سمة 
حراكهم  �سلمية  عن  تعرب 
والتم�سك به اإىل غاية حتقيق 
املطالب  التي رفعها ال�سعب 
فيفري   22 منذ  اجلزائري 
الفارط وتتعلق  هذه املطالب 
ال�سعارات  ح�سب  اأ�سا�سا 
بالتغيري  مطالب  املرفوعة 

والق�ساء  للنظام,  اجلذري 
الع�سابة  بقايا  على  نهائيا 
واأذنابها  وتكري�ش مبداأ حق 
وم�سدر  ك�ساحب  ال�سعب 
ين�ش  كما  ال�سلطات  كافة 
�سوؤونه  ي�سري  الد�ستور  عليه 
كما طالب الطلبة واملواطنني 
ورفعوا  اليهم  ان�سموا  الذين 
الثورة  وطلبة  ال�سهداء  �سور 
ال�سهيد  يتقدمهم  التحريرية 
ببناء  طالب  الرحمن  عبد 
واإطالق  والقانون  دولة احلق 
بقايا �سجناء احلراك ال�سعبي 

يف كافة وليات الوطن.
باية ع 

عنابة

توقيف رئي�ص بلدية البوين ب�سبب ق�سية ف�ساد
قرر وايل ولية عنابة جمال 
الدين برميي, توقيف رئي�ش 
لعزيز  عبد  البوين  بلدية 
لطر�ش حتفظيا عن مهامه, 

لورود ا�سمه يف ق�سايا ف�ساد, 
ح�سبما نقلته م�سادر مطلعة 
اإىل  امل�سادر  ذات  واأ�سارت 
ال�سعبي  املجل�ش  رئي�ش  اأن 

البلدي لبلدية البوين موجود 
الوطني  الرتاب  حاليا خارج 

من اأجل العالج .
باية ع

باية عطار  



الدكتور و االعالمي فاروق معزوزي »للو�سط«:
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اإميان لوا�س 

معزوزي  فاروق  الإعالمي    لفت 
على  �ضيفا  حلوله  خالل  اأم�س 
الدور  اإىل  »الو�ضط«  جريدة  فروم 
احلياة  يف  مهري  لعبه  الذي 
يف  الن�ضايل  والعمل  ال�ضيا�ضي 
عرف  باأنه  اأ�ضار  اأين  اجلزائر، 
نزاهته  و  الدميقراطي  بتوجهه 
باأن تعيينه على  ال�ضيا�ضية، معتربا 
ب�ضبب  كان  اأنذاك  الفالن  راأ�س 

مهارته و القدرات اخلطابية.  

�سرية الرجل و م�سريته ال 
يتنكر لها اإال جاحد

عبد  م�ضار  معزوزي  فاروق  وعدد 
احلميد  مهري الن�ضايل وم�ضريته 
الكفاحية حول ق�ضايا الأمة، حيث 
ومواقفه  الفكرية  ماآثره  ر�ضد 
واأطروحاته  ال�ضلبة  ال�ضيا�ضية 
ال�ضيا�ضية  واجتهاداته  الفكرية 

الرا�ضدة.

م�سار دبلوما�سي حافل

معزوزي  فاروق  املخرج   و�ضدد 
الرجل  لعبه   الذي  الدور  على 
يف  مهري  احلميد  عبد  ال�ضيا�ضي 
اجلزائرية  الدبلوما�ضية  اإعادة 
خالل توليه من�ضب �ضفري اجلزائر 

يف فرن�ضا،  مكن املعار�ضة املمثلة 
اأحمد  اآيت  ح�ضني  نحو  رموز  يف 
بو�ضياف  وحممد  بلة  بن  واحمد 
قبل  وقد  ولوجها،  من  وغريهم 
يف   ، م�ض�س  عن  الأمر  ال�ضاذيل 
نباأ  فرن�ضا  ا�ضتقبلت  قد  املقابل 
تعيني مهري بابتهاج كونها حظيت 
ب�ضفري يف مقام مهري وهو القامة 
الدبلوما�ضية،  والهامة  ال�ضيا�ضية 
حلحلة  يف  هاما  دورا  تلعب  قد 
ظلت  التي  الذاكرة،  موا�ضيع 
التطبيع  وتعرقل  العالقات  تلغم 

ال�ضيا�ضي والقت�ضادي. 
اأبهر  «قد  املتحدث ّ قال  و 
وحكومة  �ضعبا  الفرن�ضيني  مهري 
ال�ضيا�ضية  ومقاربته  باأطروحاته 
خليطلب  والثقافية،  والقت�ضادية 
اأن  ال�ضاذيل  الرئي�س  جمددا  منه 
للجزائر  ك�ضفري  للرباط  يتوجه 
اجلزائري  اخلالف  ملف  لتفكيك 
احلدود  مو�ضوع  حول  املغربي 
مهري  كون  الغربية،  وال�ضحراء 
منذ  امللف  خيوط  بكل  ملما 
عن  ف�ضال  طنجة،  موؤمتر  اأيام 
احل�ضن  امللك  مع  جتمعه  كونه 
بالإ�ضافة  جيدة،  عالقات  الثاين 
كل  مع  املتميزة  عالقته  اإىل 
املغربية،  ال�ضيا�ضية  احل�ضا�ضيات 
وجهات  بتقريب  تواجده  توج  وقد 
تكللت  والتي  الطرفني  بني  النظر 

باللقاء ال�ضهري بني امللك املغربي 
النقطة  يف  جديد  بن  وال�ضاذيل 
لي�ضتدعى  بغال،  زوج  احلدودية 
حريق  لإطفاء  عجل  على  بعدها 

اأكتوبر الذي خرج عن ال�ضيطرة »

كان �سادقا يف  م�سروع 
الدميقراطية

اأكد املتحدث �ضدق عبد احلميد 
الدميقراطية،  م�رشوع  يف  مهري 
من  التحرير  حرب  نقل  حيث 
وف�ضل  التعددية،  اإىل  الأحادية 
اإىل  واأعادها  الدولة  عن  الأفالن 
حد  على  قواعدها  و  منا�ضليها 
اأخلقة  يف  دوره  اإىل  لفتا  قوله، 
عبد   « قائال  ال�ضيا�ضي،  العمل 
احلميد مهري ل طاملا اعترب باأن 
عمومية  خدمة  ال�ضيا�ضي  العمل 
فكان  للمنا�ضب،  خدمة  لي�س  و 
ال�ضبهات  �ضيا�ضيا نزيها بعيدا عن 

و الف�ضاد املايل و اجلهوية ».
املتحدث  قال  ال�ضدد،  ذات  ويف 
ن�ضف  » عبد احلميد مهري قطع 
قرن يف العمل ال�ضيا�ضّي، مل تكن له 
اأي عالقة بالف�ضاد و ال�ضبهات رغم 
اأنه متت تنحيته لكن ب�ضبب رف�ضه 
للم�ضالح ال�ضخ�ضية، خدم اجلزائر 
،توفرت فيه ال�ضفة ال�ضيا�ضية ، مل 
اإىل  الن�ضايل  العمل  على  يتوقف 
�ضخ�ضية  هو   ، حياته  اأيام  اأخر 

القارات،  على  عابرة  حاملة 
انتماءاته  و  الفكرية  بقوامه  عرف 

الفكرية ». 
ل  مهري  احلميد  عبد  باأن  وقال 
احرتام  �رشورة  على  �ضدد  طاملا 
اإلغاءه  عدم  و  النتخابي  امل�ضار 
انحراف  بداية  ذلك  اأن  باعتبار  
العملية  ب�رشعية  م�ضا�س  و 
النتخابية، لفتا مت�ضكه باحلوار و 
ذلك  لأن  الإق�ضاء  ل�ضيا�ضة  رف�ضه 

ل يخدم ال�ضيا�ضة.

مهري تنباأ باحلراك ال�سعبي 

احلميد  عد  بان  املتحدث  واأفاد 
ال�ضعبي،  باحلراك  تنباأ  مهري 
واأ�ضبحت مبادئه ال�ضيا�ضية مرجع 
كان  طاملا  ل  لأنه  الأزمة،  حلل 
واحلوار  ال�ضيا�ضي  احلل  اأن�ضار 
الدميقراطي  امل�ضار  وا�ضتكمال  

ال�ضامن.
الدكتور  اأ�ضار  اأخرى،  جهة  من 
لعب  مهري  باأن  معزوزي  فاروق 
يف  ومف�ضليا  حمورا  دورا  مهري 
ن�ضج عددي العالقات مع الأطياف 

اأقنعها  التي  ال�ضورية،  ال�ضيا�ضية 
ب�رشورة م�ضاعدة الثورة التحررية 
موؤمتر  خالل  من  �ضاهم  كما   ،
و  ال�ضيا�ضية  باأطروحاته  طنجة 
ميكن  فال  اجتهاداته  و  ن�ضالته 
دون  طنجة  موؤمتر  عن  احلديث 

احلديث عن مهري  

ال جمال للمقارنة بني 
االأفالن يف عهد مهري ويف 

الوقت احلايل 

الذي  للدور  معزوز  فاروق  رافع 
لعبه مهري  حينما كان على راأ�س 
احلزب    ّلإرجاع  اإرجاع  الأفالن يف 
�ضعبه،  اأح�ضان  منا�ضليه  اإىل  
اعتبار  اأي  يعطي  مل  باأن  معتربا 
ينظر  ، ومل    ال�ضخ�ضية  للم�ضالح 
اإىل   حتول  الذي  كهيكل  لالأفالن 
احلايل،  الوقت   يف  م�ضاندة  جلنة 
و اإمنا  �ضعى لإرجاع الأفالن  اإىل 
ال�ضعب،   اأح�ضان  اإىل  و  منا�ضليه 
يكون يف  اأي حزب ل  باأنه  اأكد  بل 
اأح�ضان �ضعب ل ي�ضتطيع اأن يكون 
 ، النظام  بها  يتغطى  غطاء  اإل  

 ، للنظام  ي�ضتعمل وجه  اأن  ورف�س 
بل �ضدد على �رشورة اأن يلعب دور 

جديدة يف احلياة اجلدية 
ويف �ضياق مت�ضل، اأ�ضاف املتحدث 
» يف �ضنة 1988 اأول ماقام به مهري 
هو اأرق ملتقيي ندوة اإطارات جمع 
فيها كل  املق�ضيني من الأفالن ، 
والرئي�س �ضاذيل كان يعرت�س ذلك 
�رشورة  على  اأ�رش  ذلك  رغم    ،
اأجل   من  املق�ضيني  كل   اإ�رشاك 

اإقالع جديد ».
يف حني عرب املتحدث يف مقارنة 
مهري  عهد  يف  احلزب  واقع  بني 
التي  للحالة  اأ�ضفه  عن  حاليا،  و 
يعي�ضها احلزب العتيد وحتوله اإىل 

جلنة م�ضاندة فقط . 

ت�سييق و موؤامرات 
معزوزي   فاروق  الإعالمي  ك�ضف 
ال�ضيا�ضي عبد احلميد  باأن الرجل 
و  موؤامرات   لعدة  تعر�س   مهري 
ت�ضييق ب�ضتى الأ�ضاليب كانت وراء 
تنحية من  راأ�س الأفالن ،  م�ضريا 
باأن رف�ضه لإلغاء امل�ضار النتخابي 

اأنذاك عجل من التاأمر عليه .

مهري منع الأفالن من تغطية عورات "ال�سي�ستام"
.           تنباأ باحلراك ال�سعبي و مقاربته اأ�سبحت مرجعا 

.           برطان عبيدي هو الوحيد الذي ندم على خيانة مهري

اأكد االإعالمي و املخرج  فاروق معزوزي  باأن م�سرية الرجل ال�سيا�سي  عبد 
احلميد مهري  حافلة الميكن اأن ينكرها اإىل جاحد، الفتا اإىل الدور الذي لعبه 
يف اأخلقة العمل ال�سيا�سي  والعمل الن�سايل، وحكمته يف اإنقاذ حزب االأفالن من 
الذوبان واالن�سهار، من خالل ف�سله عن الدولة واإعادته اإىل منا�سليه و قواعد 

احلزب اآنداك . 

الفيلم  املخرج  و  الإعالمي  اأكد 
عبد  املجاهد  حول  الوثائقي 
احلميد مهري فاروق معزوزي اأنه 
اآن الأوان لأن تكون لعبد احلميد 
وحتلل  تدر�س  موؤ�ض�ضة  مهري 
نظرا  ذلك  و  ال�ضيا�ضية  اآثاره 
لتزانه ،ر�ضانته ،حكمته وتب�رشه 

يف حتليل الواقع ال�ضيا�ضي ..
لدى  املتحدث  ذات  اأ�ضار   و 
يومية  منتدى  يف  ا�ضت�ضافته 
التي  ال�ضفات  اأن  اإىل  الو�ضط  
بها املرحوم عبد احلميد  يتمتع 
وعدل  واأمانة  �ضدق  من  مهري 
وا�ضت�رشاف هي  وحكمة  ونزاهة 
مبثابة كنوز يجب ا�ضتخراجها و 

حتويلها اإىل مقاربات �ضيا�ضية. 
مهري  ،اأن  الإعالمي  ذكر  و 
حول  املقولت  اأهم  وراءه  ترك 
م�ضت�ضهدا  اجلزائر  يف  التغيري 
بقوله ان التغيري احلقيقي هو 
ولي�س  ال�ضيا�ضية  الأنظمة  تغيري 

الأ�ضخا�س  

و اأ�ضاف يف ذات ال�ضياق ان  مهري 
كان و بقي يبدي امل�ضورة ويقرتح 
التي  املراحل  حلول يف خمتلف 
ر�ضالته  اآخرها  البالد،  بها  مرت 
العزيز  عبد  للرئي�س  وجهها 

بوتفليقة يف فيفري  2011.
ال�ضاد�س  بتاريخ  بر�ضالة  وتوجه 
اإىل    2011 فيفري  من  ع�رش 
العزيز  عبد  ال�ضابق  الرئي�س 
ال�ضيا�ضي  الو�ضع  حول  بوتفليقة 
تقييم  اإىل  فيها  ودعا  البالد،  يف 
احلكم  لنظام  �ضامل  نقدي 

وممار�ضاته منذ ال�ضتقالل.
اإقامة  اإىل  ر�ضالته  يف  دعا  كما 
حقيقي  دميقراطي  حكم  نظام 
البالد  م�ضاكل  حل  على  قادر 
التي  القيود  كل  باإزالة  والإ�رشاع 
اأو حتد  التعبري  حتول دون حرية 

منها.
وقال �ضيف منتدى يومية الو�ضط 
املثال  اأعطى  مهري  الفقيد  اأن 
حالته  جميع  يف  للجزائريني 

واأعطى  دولة،  رجل  كان  عندما 
كان  حيث  مهم�س  وهو   ، املثال 
ي�ضتكي  ومل  برزانة  يتمتع  اإن�ضانا 

تهمي�ضه برغم عالقاته الطيبة .
و كان الرجل يدافع عن اأفكاره و 
رجال حكيما فقد عار�س مهري 
�ضنة  النتخابي  امل�ضار  توقيف 
1992، و�ضارك فيها حزب جبهة 

التحرير الوطني.

دبلوما�سي ناجح 

اإىل  املتحدث  ذات  اأ�ضار  كما 
كان  التي  الدبلوما�ضية  احلنكة 
املخرج  واأكد  الراحل  بها  يتمتع 
اأن  معزوزي  فاروق  التلفزيوين 
مهري  احلميد  عبد  الراحل 
حقق جناحا دبلوما�ضيا كبريا يف 
البلدان التي عمل بها ،و خ�ضو�ضا 

يف املغرب .
واأو�ضح ذات املتحدث اأن مهري 
ال�ضحراء  ق�ضية  ي�ضوي  اأن  كاد 

الطرف  جمع  يف  وجنح  الغربية 
مبنطقة  اجلزائري  و  املغربي 
التطورات  اأن  اإل  بغال  »بزوج 
دون  اآلت  ذلك  بعد  ح�ضلت  التي 

ت�ضويتها.
اأ�ضار  معزوزي  ال�ضدد  ويف ذات 
اأن الراحل مثل الدولة اجلزائرية 
�ضفري  كان  عندما  متثيل  اأح�ضن 
باحرتام  يحظى  وكان  فرن�ضا  يف 

كبار امل�ضوؤولني الفرن�ضيني.
�ضيف  تطرق  اآخر  جانب  من  و 
ون�ضاأة  مولد  اإىل  الو�ضط  يومية 
التي  املنا�ضب  كذا  و  الراحل 
احلميد  عبد  ولالإ�ضارة  تقلدها  
اخلروب  مواليد  من  هو  مهري 
�ضيا�ضيا  عرف   ، بق�ضنطينة 
التي  العربية  القومية  مبيولته 
حيث  تكوينه،  طبيعة  اإىل  تعود 

كان حافظا للقراآن الكرمي .
التي  املنا�ضب  بخ�ضو�س  و 
عني  حيث  كثرية  فهي  تقلدها 
اأمينا عاما لوزارة التعليم الثانوي 

الإعالم  وزير  ثم  و1976،   1965
حيث   ،1979 مار�س  يف  والثقافة 
للثقافة  العتبار  اإعادة  يف  جنح 
كعن�رش فاعل  يف حركة  املجتمع، 
تلك  له كل من عرفه يف  وي�ضهد 
الفرتة، حيث كان دائما اإىل جانب 
املثقفني حتى واإن اختلف معهم. 
من�ضب  اأي�ضا  مهري  �ضغل  كما 
 1984 فرن�ضا  يف  اجلزائر  �ضفري 
و1988 ومن�ضب  �ضفري  اجلزائر 
يف املغرب قبل اأن يتم ا�ضتدعاوؤه 
اإىل اجلزائر وت�ضند له مهنة تويل 
املركزية  للجنة  الدائمة  الأمانة 
للحزب،  العام  الأمني  من�ضب  ثم 
بعد  به  الإطاحة  تتم  اأن  قبل 

املوؤامرة العلمية .
بخ�ضو�س  و  اأخرى  جهة  من  و 
عمله حول املجاهد عبد احلميد 
على  يحتوي  اأنه  قال  مهري 
خم�ضة اأجزاء، يتق�ضى فيها م�ضار 
اإىل  املولد  من  الن�ضايل  احلكيم 
املوعد، والذي ناهز ن�ضف قرن 

حول  والن�ضال  الكفاح  من  ونيف 
ماآثره  ر�ضد  حيث  الأمة،  ق�ضايا 
ال�ضيا�ضية،  ومواقفه  الفكرية 
الوطنية  احلركة  رياح  من  بدءا 
التحريرية،  الثورة  رحم  اإىل 
و�ضطط  ال�ضرتاكية  بعهد  مرورا 
التعددية  نزق  اإىل  الأحادية، 
وانتهاء  الدميقراطية،  ومعركة 
وكوالي�س  الأمنية  الأزمة  باأتون 
م�ضرية  يف  العلمية،  املوؤامرة 
ال�ضلبة،  باملواقف  حافلة 
الفكرية  بالأطروحات  وثرية 
ال�ضيا�ضية  والجتهادات  اجلادة، 

الرا�ضدة.
وقال معزوزي بان احلميد مهري 
قائمة  �ضيا�ضية  مدر�ضة  هو 
الأركان وعابرة الأوطان، فواجبنا 
كاإعالميني  ال�ضتقالل  كجيل 
مهنيني اأن ن�ضتغل على ال�ضحافة 
ال�ضتق�ضائية اأن نوؤرخ كاإعالميني 

لهذه ال�ضخ�ضيات.
ف.ن�سرين 

اآن الأوان لبعث موؤ�س�سة عبد احلميد مهري
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 مرمي خمي�سة   

نزوله  خالل  املعزوزي  و�رصح 
الأ�سبوعي  املنتدى  على  �سيفا 
ق�سية،  يف  »الو�سط«،  جلريدة 
باأنه  اتهام عبد احلميد مهري، 
املنبثق  »روما«  عقد  على  وقع 
اأجيديو«،  »�سنت  لقاء  عن 
ا�ست�سارة  دون  بانفرادية 
املرجح  اأن  ال�سيا�سي،  املكتب 
مهري  اأن  الروايات،  اأغلب  يف 
املكتب  من  بتفوي�ض  ذهب 
اأنه  اأ�سا�ض  على  ال�سيا�سي، 
للجنة  التنفيذي  املكتب 
املركزية حلزب جبهة التحرير 

الوطني.

ان�سحاب بلخادم من لقاء 
روما مل يكن اعتباطيا

بعد  اأنه  معزوزي  اأكد  يف حني، 
ق�سية  يف  ال�سخ�سي،  بحثه 
مهري،  احلميد  بعبد  الإطاحة 
حمودة  بن  بوعالم  اأن  اكت�سف 
وباقرتاح  بيته،  من  به  اأوتي 
العام  الأمني  �سديقي  علي  من 
بالنيابة حلزب الآفالن، ملمحا 
يكن  مل  حمودة  بن  بوعالم  اأن 
الإطاحة  عملية  يف  متورطا 
به  قام  قرار  اأول  لكن  مبهري، 
الأمانة  ا�ستالمه  بعد  الأخري، 
التحرير  جبهة  حلزب  العامة 
هو ن�سف عقد »روما« و اإلغائه، 
ما �ساهم يف متييع الق�سية، باأن 
عبد احلميد مهري، قد اأم�ساه 
منفردة،  وطنية  ك�سخ�سية 
النقطة  هذه  يف  اأن  م�سيفا 
بذات، هناك �سوؤال يطرح نف�سه 
بقوة، وهو ان�سحاب عبد العزيز 
كان  حيث  الواقعة،  من  بلخادم 
من املفرو�ض اأن يلتحق مبهري 
اأنه  يعرف  فاجلميع  روما،  يف 
تلقى  لكنه  مطار،  يف  معه  كان 

مكاملة هاتفية حالت دون ذلك، 
�سالحية  انتهاء  مربر  حتت 

جواز ال�سفر املزعومة.
 

بوعالم بن حمودة �سعى يف 
كتاباته اإىل تربئة ذمته

 
»الو�سط«،  فوروم  �سيف  اأفاد 
بن حمودة، جماهد  بوعالم  اأن 
الثقيل، رجل حمرتم  العيار  من 
اأكتاف  على  جاء  لكنه  جدا، 
اأن  الطبيعي  من  لذا  مهري، 
يقول يف كتابه »درو�ض احلياة«، 
كذبة  العلمية«  »املوؤامرة  اأن 
كربى  ، لأنه جاء بعدها وا�ستلم 
ول  لالأفالن،  العامة  الأمانة 
يفتخر  جزائري  �سيا�سي  يوجد 
جلبهة  العامة  الأمانة  ل�ستالم 
التحرير الوطني، بعد الإطاحة 
بتلك  مهري،  احلميد  عبد 
الطريقة الدنيئة، م�سريا اأنه يف 
فيلمه الوثائقي الأخري »احلكيم 
وال�سي�ستام«، اأ�سماها باملوؤامرة 
الذي  ال�سم  بدل  الأمنية 

املوؤامرة  وهي  به  ا�ستهرت 
ل  ح�سبه،  العلم  لأن  العلمية، 
النبيلة  الأ�سياء  يف  اإل  يح�رص 
املوؤامرة  حني  يف  واليجابية، 
للمعلم  ميكن  فال  �سلبي،  �سيء 

اأن يتاآمر على تلميذه.
من جهة اأخرى، اأعلن الإعالمي 
دعوته  عن  »ال�رصوق«،  قناة  يف 
للم�ساركة  حمودة  بن  لبوعالم 
قوبل  لكن طلبه هذا  فيلمه،  يف 
ح�سب  حمودة  بن  لأن  برف�ض، 
يقول  اأن  ي�ستطيع  ل  تقديره، 
ما قاله يف مذكراته وكتبه، على 
مهري،  اأن�سف  اإن  اأنه  اعتبار 
موقف حمرج  نف�سه يف  �سي�سع 

للغاية.
نف�ض  اأف�سح  ال�سياق،  ذات  يف 
يف  جاء  ما  اأن  املتحدث، 
مذكرات وكتابات بن حمودة هو 
جمرد تربئة للذمة وتربئة لنف�سه 
اإلغاء  مما اأقحم فيه، خا�سة اأن 
بوعالم بن حمودة لعقد »روما«، 
الظهر،  يف  طعنة  مبثابة  هو 
مهري،  احلميد  عبد  لأفكار 

الذي قال يف اآخر خطاباته، اأنه 
»روما«،  باإم�ساء عقد  »يت�رصف 

با�سم جبهة التحرير الوطني«.
 

برطان عبيدي هو الوحيد 
الذي ندم على خيانة 

مهري
 

فاروق  ذكر  منف�سل،  �سياق  يف 
جماهد  هناك  اأن  معزوزي 
التحرير  جي�ض  يف  و�سابط 
الوطني، يدعى برطان عبيدي، 
اأن  ا�ستطاع  الذي  الوحيد  هو 
يقراأ لئحة تنحية عبد احلميد 
العامة  الأمانة  من  مهري، 
العلمية،  املوؤامرة  يوم  للحزب 
ندم  الذي  كذلك  الوحيد  وهو 
مبراجعتها  وقام  فعلته،  على 
بعد ربع قرن، من خالل �سهادته 
يف الفيلم »احلكيم وال�سي�ستام«، 
حيث اعرتف اأنه بعد ما قام به، 
منذ  مهري  مقابلة  من  تهرب 
اأن  لغاية  احلزب،  من  اإزاحته 
لأنه  2012م،  يف  املنية  وافته 

قام  التي  اخليانة  بحجم  »�سعر 
حني  يف  الفقيد«،  حق  يف  بها، 
يعرتفوا  مل  املتاآمرين  باقي 
ليومنا هذا، بب�ساعة ما اأقدموا 
�سيا�سي  رجل  حق  يف  عليه، 

بحجم مهري.
حيث اعترب الإعالمي معزوزي، 
منوذج  هو  لعبيدي  برطان  اأن 
املوؤامرة  كتيبة  من  كان  لرجل 
خالل  قائال:  بالذنب،  واعرتف 
»دفعنا  الفيلم  يف  �سهادته 
ب�سبب  مبهري،  لالإطاحة  دفعا 
الذي  الآخر  الطرف  تهديدات 
كان ميلك ملفات ثقيلة �سدنا«.  
حان الوقت لرد العتبار لـ«وثيقة 

روما«
تطرق  منف�سل،  �سياق   يف 
اإىل  »ال�رصوق«،  قناة  يف  الإطار 
العدالة  جبهة  رئي�ض  ت�رصيح 
جاب  اهلل  عبد  حاليا،  والتنمية 
على  املوقعني  اأحد  وهو  اهلل، 
ات�ساله  اأنه خالل  الوثيقة،  هذه 
مب�ست�سار الرئي�ض يامني زروال، 
قال  اآنذاك،  بت�سني  اجلرنال 
له:اإن »اأردت اأن تاأتي ك�سخ�سية 
فمرحبا  رئي�ض حزب  اأو  وطنية 
من  مر�سل  تكون  اأن  لكن   ، بك 
فاأنت  اأجيديو  �سانت  وثيقة 
اأدمغ  هذا  وبالتايل  مرفو�ض«، 
رف�ست  الوثيقة  اأن  على  دليل 

وخونت اآنذاك.
اأن  املتحدث،  ذات  �سدد  حيث 
�سيا�سي،  اجتهاد  روما  وثيقة 
للجزائر،  اأخرجت  وثيقة  وخري 
ومت  نوفمرب،  اأول  بيان  بعد 
بها،  واحد  بند  على  التحفظ 
بند  وهو  بندا   13 اأ�سل  من 

النقالب.
موؤامرة العلمية �سد مهري 

نفذها �سغار القوم  
فوروم  �سيف  تاأ�سف  كما 
»الو�سط«، اأن الذين تاآمروا على 

مهري، ونفذوا النقالب هم من 
ال�سف  جيل  من  القوم،  �سغار 
هو  الذي  لكن  الثالث،  اأو  الثاين 
رجل  تواطوؤ  هو  واأمر  اأدهى 
ال�سالح  حممد  العقيد  بحجم 
قائد  اأن  حني  يف  يحياوي، 
الأكادميية يف املكتب ال�سيا�سي 
يكون  اأن  رف�ض  هجر�ض  �سابق 
جزء من هذا املخطط الدينء، 
الذين  اأن  اعترب  وعليه  ومنه 
م�سوا يف املوؤامرة، من الطالب 
الإبراهيمي، ،بلعيد عبد ال�سالم،  
م�ساعدية  �سلف  بومعزة،  ب�سري 
وغريهم كثري، من رجال ال�سف 
الأول، متواطئني بدرجة الأوىل، 
لأنهم التزموا ال�سمت، وال�سمت 

ح�سبه جزء من التواطوؤ.
على   ، ال�سيف  جواب  ويف 
اإن  »الو�سط«،  جريدة  �سوؤال 
بني  ت�سابه  اأوجه  هناك  كانت 
 1995 فرتة  يف  الآفالن  اأزمة 
احلالية،  الآفالن  واأزمة  و1996 
جمال  ل  اأنه  املعزوزي،  ف�رص 
للمقارنة، حيث ل ميكن املقارنة 
بني حزب جبهة التحرير الوطني 
يف زمن مهري، وحزب الآفالن 
مير  الآن،  لأنه  نظرا  احلايل، 
جميع  على  النحطاط،  بع�رص 
امل�ستويات، مع التنويه، اأن عبد 
فرتة  يف  اأراد  مهري،  احلميد 
للحزب،  العامة  الأمانة  توليه 
اأن يعيد الآفالن ف�سيال �سيا�سيا 
،م�سريا  و�سعبه،  منا�سليه  اإىل 
ي�ستند  ل  حزب  اأي  اأن  اآنذاك 
غطاء  هي  �سعبية،  اإرادة  على 

�سكلي للنظام.
ذات  �رصح  ال�سدد،  نف�ض  يف 
هذا  من  مقارنة  اأن  املتحدث، 
مري�سة  مقارنة  هي  النوع، 
مظلمة  ومبثابة  وع�سي�سة، 
الأيقونة  حق  يف  جديدة، 
مهري،  احلميد  عبد  ال�سيا�سية 

رحمه اهلل.

ركز الدكتور والإعالمي فاروق معزوزي، اأن عبد احلميد مهري، رجل نزيه وذو ب�سرية �سيا�سية منقطعة النظري، �سعى خلدمة �سعبه ووطنه، بنزاهة دون اأن يعطي اأي 
اعتبار للم�سالح ال�سخ�سية، معتربا اأن هذا من الأمور التي �ساهمت يف النقالب عليه والإطاحة به، حيث و�سع الفقيد، بتواطوؤ من حوله، اأمام خيارين ل ثالث لهما، اإما 

قبول التنحية اأو الت�سفية اجل�سدية، ولعل اأقوى دليل على هذا، اأنه مل يربط ن�ساله ال�سيا�سي بالوظيفة، حيث مل يتوقف عن العمل الن�سايل لغاية اأن وافته املنية.

حتويل الفيلم الوثائقي احلكيم وال�سي�ستام اإىل كتاب
 « الو�سط   « �سوؤال  على  رده  يف 
حول حتويل هذا الفيلم الوثائقي 
اإىل  مهري  احلميد  عبد  عن 
كتاب تخليدا لذكرى هذا الرجل 
وملا  معزوزي  قال   الرمز،  
العمل  هذا  اإجناز  يف  �رصعت 
اأجد    مل  مهري  حول   الوثائقي 
يتحدث عن  كتاب  اأو  اأي مرجع 
مهري  احلميد   عبد  املجاهد 
نحن  اأننا   بالقول   ،م�سيفا 
حول  نكتب  دائما  ال�سحفيني 
ال�سخ�سيات ال�سيا�سية ول نوؤرخ 
وعليه    ، ولأنف�سنا  لأعمالنا 
يلتفت  اأن  ال�سحفي   من  فالبد 

لنف�سه ، لذا اأنا اأريد اأن جمع بني 
احل�سنيني بني ال�سمعي الب�رصي 
لأنه و�سيلة اإعالمية ثقيلة تدخل 
اإىل كل البيوت وبالتايل اأنا اأ�سعى 
واجلالية  الأ�رص  اإىل  اأ�سل  لأن 
عرب  املهجر  يف  اجلزائرية 
الكامريا  عن طريق خماطبتهم 
�ساأقوم  ثم  وال�سورة  بال�سوت 
ثم  كمراجع  الكتب  هذه  باإفراغ 
الأجنبية  اللغات  اإىل  �ساأترجمها 
حتى  والفرن�سية  كالإجنليزية 
ونحن  اجلزائر  خارج  ت�سافر 
ال�سحافة   من  جئنا  ال�سحفيني 
املكتوبة ولو ذهبنا اإىل ال�سمعي 

الب�رصي اإل اأننا دوما نحن  اإىل 
اأنه  م�سريا  الكتابة،  ولذة  القلم  
منذ اأن �رصع  يف اإجناز الأفالم 
على  �سنوات    7 منذ  الوثائقية 
كنت   اجلزائرية   ال�سخ�سيات 
�ساأ�سبها  يف كتب �سوء مب�سعود 
اأو  �سعباين  العقيد  اأو  زقار 
اإ�سافة  القادمة  ال�سخ�سيات 
كان  الذي  مهري  احلميد  لعبد 
كاتبا وقلما يراع  ول�سان �سجاع 
مل يرتك ولو وثيقة ، فلقد ترك 
مذكرات تكفل بدفع م�ستحقاتها 
العربي  القومي  املالية املوؤمتر 
املوؤرخ  عبا�ض  حممد  وكلف 

�سماعه وهذه املذكرات �سمعت 
وعمرها 7 �سنوات ومل تن�رص اإىل 

حد الآن .
الفيلم  �ساحب  توقف   كما 
مهري   احلميد  عبد   « الوثائقي 
»عند  وال�سي�ستام  احلكيم 
خالل  واجهته  التي  العراقيل 
عبد  عن  وثائقي  لفيلم  اإجناز 
جمع  الذي  مهري   احلميد 
ال�سهادات  من  العديد  فيه 
املتحدث   ذات  �سنف  ،حيث 
اإىل  �سمعها  التي  ال�سخ�سيات 
يف  واملتمثلة  �سخ�سيات   3
جمروحة  اأ�سبحت  �سخ�سيات 

ال�سهادة رغم اأنها عا�رصت ذلك 
تتمنع  واإما �سهادات   ، ال�سخ�ض 
ال�سمت  اأو  بالكبت  ي�سمى  ملا 
نف�ض  يف  حاجة  اأو  مل�سالح 
ال�سهادات  من  نوع  اأو  يعقوب 
باخلرف  اأ�سيبت  التي  املري�سة 
من  وهناك  الزهامير  ولديها 
ال�سحية  حالتها  تدهورت 
 88 من  ال�سن  يف  الكرب  ب�سبب  
اإىل 92�سنة  ، واأكرث من هذا  اأن 
الكثري  من ال�سخ�سيات ملا يتعلق 
مهري   بحجم  ب�سخ�سية  الأمر 
و  احلكومة  يف  رجال  مازالوا 
وي�سعب  والنظام   ال�سلطة 

حاولت   ولذا   احلديث   عليهم 
واأن  الأ�سخا�ض  هوؤلء  اأحرر  اأن 
احلديدي  القف�ض  لهم  اأفتح 
واأخرجتهم  ال�سلطة  قف�ض  وهو 
وهذه  يتحدثون  واأجعلهم  منه 
يل  بالن�سبة  كبرية  معركة  كانت 
عن   العمل   هذا  اإجناز  حول 
مهري  احلميد  عبد  �سخ�سية 
ال�سخ�سيات  هذه  كانت  فلقد 
اأو  بورتري  �ساأجنز  اأنني  تعتقد 
روبورتاج  ولي�ض بحث و�سحافة 
جذور  اإىل  تذهب   ا�ستق�سائية 

العمل.
حكيم مالك  
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واأكد الوزير مبنا�سبة اإ�رشافه على افتتاح 
ال�رشطان  ملكافحة  الرابع  ال�سالون 
الداء  ملكافحة  العاملي  باليوم  احتفاء 
فرباير  �سهر  من  الرابع  ي�سادف  الذي 
املخطط  تقييم  وبعد  اأنه  �سنة  كل  من 
الأول ملكافحة هذا الداء 2015/ 2019 
متتد  ثانية  ا�سرتاتيجية  اطالق  �سيتم 
تعتمد   2025 غاية  غاىل   2021 بني  ما 
حت�سني  اأ�ساف-«على  -كما  اأ�سا�سا 
واإعادة  الطبية  و�سبه  الطبية  املهارات 
باملر�سى  الطبي  التكفل  �سبكة  تنظيم 
وللو�سائل  ال�سحي  ملخطط  وفقا 

املتوفرة«.
على  الإ�سرتتيجية  هذه  ترتكز  كما 
ال�سيدلنية  ال�سناعة  وترقية  »دعم 
»العمل  اأن  اإل  ال�رشطان  مر�سى  لعالج 
-ح�سبه- يبقى  املن�سق  اجلماعي 
داء  انت�سار  من  للحد  الأجنع  ال�سبيل 

ال�رشطان  ».
ال�سابق  املخطط  اإىل  اإ�سارته  ولدى 
قامت  درا�سة  اإىل  وا�ستنادا  الوزير  قال 
»كانت  اأنها  الباحثني  من  جمموعة  بها 

الإجراءات  يخ�ص  مر�سية«وفيما 
نف�ص  اإطار  يف  املتخذة  الوقائية 
املنظمة  لتو�سيات  وتطبيقا  املخطط 
ال�سحة  الوزارة  فاإن  لل�سحة  العاملية 
وبالتعاون مع قطاعات و�سعت برناجما 
غري  اخلطر  عوامل  ملكافحة  مكثفا 

املتنقلة .
الربوف�سور  ح�سب   - القطاع  عمد  كما 
الك�سف  و�سائل  تعميم  بوزيد-على  بن 
خمطط  تنفيذ  موا�سلة  جانب  اإىل 
باملر�ص  الإ�سابة  عوامل  من  الوقاية 
»مكافحة  على  -ح�سبه-  الرتكيز  مع 
حمالت  تنظيم  خالل  من  التدخني 
و  النطاق  وا�سعة  وحت�سي�سية  توعوية 
باإن�ساء 53 وحدة للم�ساعدة على التخلي 

عن هذه الأفة اخلطرية«.
اإىل  اآخر  جانب  من  الوزارة  �سعت  وقد 
املالئمة  والظروف  الو�سائل  توفري 
لتح�سني العالج �سواء بالأدوية الكميائية 
م�سلحة   41 فتح  بالأ�سعة من خالل  اأو 
الكميائي  العالج  جمال  يف  وحدة  و77 
 6 منه  لل�رشطان  مركز   20 جانب  اإىل 

بالقطاع اخلا�ص.
باأنه  الوزير  اأكد  الأدوية  جمال  ويف 

ال�سيدلية  م�ستوى  على  تخ�سي�ص  مت 
اقتناء  ميزانية  للم�ست�سفيات  املركزية 
لعالج  الالزمة  وامل�ستهلكات  الأدوية 
على  القطاع  وحر�ص  ال�رشطان  داء 
حيث  معتربة  وبكميات  »اجودها  توفري 
ت�ساعفت كميات هذه املواد ب5 مرات 

منذ �سنة 2008 ».
كما فاقت امليزانية املخ�س�سة لإقتناء 

 2018 �سنة  دج  مليار   64 الأدوية  هذه 
من  باملائة   60 ن�سبة  ميثل  ما  وهو 
املركزية  ال�سيدلية  مبيعات  جممل 
ال�سالون  اأن  ويذكر  للم�ست�سفيات 
الوطني الرابع ملكافحة ال�رشطان الذي 
من  املجال  هذا  يف  الفاعلني  يجمع 
العمومي واخلا�ص يدوم اىل  القطاعني 

غاية يوم اخلمي�ص القادم 

اجلزائر«  »ات�سالت  موؤ�س�سة  تعكف 
بامل�سيلة على حت�سني خدماتها واإر�ساء 
وع�رشنة  تطوير  خالل  من  زبائنها 
املخطط  اإطار  يف  و�سبكتها  اأجهزتها 
�سبكة  لتطوير  ال�ستثماري  الوطني 
الذي  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت 

و�سعته املديرية العامة.
املديرية  توا�سل  الإطار  هذا  ويف 
بامل�سيلة  اجلزائر«  »لت�سالت  العملية 
امليدان  يف  العملية  هذه  جت�سيد  يف 
خمتلف  2019وذلكرببط  �سنة  خالل 
ربط  وكذا   , الولية  بلديات  اأحياء 
حديثة  ب�سبكة  بفروعها  الأخرية  هذه 
متمثلة يف الألياف الب�رشية والتي اأجنز 
كلم   583,38  (  :2019 �سنة  خالل  منها 
املنجزة  الإجمالية  امل�سافة  لت�سل   )
 )46( عرب  موزعة  كلم  اإىل)2026,71( 
الولية  يف  بلدية   )47( اأ�سل  من  بلدية 
يف انتظار ربط اآخر بلدية ) بلدية اأولد 
ربط هذه  اإىل  بالإ�سافة  قريبا  ما�سي( 
خمتلف  يف  الإدارية  بفروعها  البلديات 
ملحق   34 بـ  واملقدرة  الولية  ربوع 
ت�رشيع معامالت  و  ت�سهيل  بلدي ق�سد 
املواطنني وا�ستخراج الوثائق الإدارية.

وبهدف الرفع من ن�سبة معاجلة البيانات 
الربيدية  لل�سبكة  احل�سابية  واملعطيات 
وت�رشيع  الربيد  مكاتب  م�ستوى  على 
العمومية,وق�سد  اخلدمة  وحت�سني 
موؤ�س�سة  قامت  امل�رشوع  هذا  جت�سيد 
مبد  بامل�سيلة  اجلزائر  ات�سالت 
الب�رشية  الألياف  من  كلم   146,79
ربطها(عرب  مت  بريد  مكتب   68( م�ست 
منها  �سيما  ل  الربيد  مكاتب  خمتلف 
تلك املتواجدة يف مناطق نائية وبعيدة 
اللذان   « وغزال  الغيل   « بريد  كمكتب 
بربطهما  النتهاء  مت  مكتبني  اآخر  كانا 
 )96( اإىل  العدد  لي�سل  ال�سبكة  بهذه 
العايل  بالتدفق  ربطه  مت  بريد  مكتب 
امل�رشوع  هذا  ويندرج  بايت.  ميغا   2
اتفاقية موقعة بني  اإطار  النوعي �سمن 
اجلزائر”,  وبريد  اجلزائر”  “ات�سالت 
بريد  خدمات  حت�سني  اإىل  تهدف 
ولية  مواطني  اإىل  املوجهة  اجلزائر 
وجتديد  ع�رشنة  خالل  من  امل�سيلة, 
والال�سلكية  ال�سلكية  املوا�سالت  �سبكة 
مبا يزيد من تدفق اآمن و�رشيع ملعاجلة 
م�ستوى  على  والبيانات  املعطيات 
ورفع  اجلزائر  بريد  مكاتب  خمتلف 
ميغا   2 اإىل  املكاتب  كامل  يف  التدفق 

على  بالإيجاب  ينعك�ص  مما  بايت, 
كل  يف  املواطنني  معامالت  خمتلف 
مكاتب بريد اجلزائر عرب ربوع الولية.

بالإ�سافة اإىل ربط )31( موقع ملوبيلي�ص 
حت�سني  ق�سد  الب�رشية  الألياف  ب�سبكة 
 153.51 بـ  تقدر  مب�سافة  اخلدمة   
لها )3( مواقع هي يف طور  كلم ت�ساف 
اخلدمة  )م�رشوع  اإطار  ويف  الإجناز, 
ال�ساملة( التي اأطلقته الوزارة مت اإي�سال 
كابل الألياف الب�رشية اإىل �ستة وع�رشون 
كلم.   196,45 م�سافة  على  موقع   )26(
و19 موقع يف طور الإجناز بغية تغطية 
هذه املناطق املعزولة والبعيدة بخدمة 

الهاتف والنرتنت.
كما مت تن�سيب )13( حمطة للجيل الرابع 
يف  الولية  ومدا�رش  قرى  خمتلف  يف 
انتظار النتهاء من تن�سيب اخر حمطة 
مدرجة يف هذه ال�سنة يف الأيام القليلة 
القادمة على غرار )بئرالعربي,ال�سوامع, 
الري�ص,الرقايق,تارمونت,مقرة,  عني 
عدد  لي�سبح  ال�سايح........(  بوطي 
م�ستوى  على  حمطة   48 املحطات 

الولية. 
وع�رشنتها  ال�سبكة  تو�سعة  اإطار  ويف 
ور�سة  بفتح  العملية  املديرية  قامت 
 )42( اجناز  يف  متثلت  كربى  عمل 
م�رشوع تو�سعة وتطوير ال�سبكة الهاتفية 
ب�سعة  الولية  ربوع  عرب  اأحياء  لعدة 
)12722( زوج بالإ�سافة اإىل اجناز )40( 
الهاتفية  القنوات  بحفر  خا�ص  م�رشوع 
غرار    على  الولية  اأحياء  ملختلف 
اأولد   , ال�سلعة  حمام   , دراج  )اأولد 
عدي لقبالة , بو�سعادة , �سيدي عي�سى , 
عني اخل�رشاء , ال�سالل , �سيدي عامر 
 )06( اإليها  ي�ساف    )...... امل�سيلة   ,
ا�ستلم  ال�سبكة  ب�سيانة  خا�سة  م�ساريع 
منها ثالثة )03( وثالثة الأخرى يف طور 

الإجناز.
 12 ا�ستالم   2019 �سنة  �سهدت  كما 
امل�سيلة  مدينة  م�ستوى  على  موقع 
فيرب  )ايدوم  حديثة  بتكنولوجيا 
بالقطب   )IDOOM FIBRE
تكنلوجيا  وهي  احل�رشي)امل�سيلة(  
تعتمد على الألياف الب�رشية حتى البيت 
مما ي�سمح للمواطنني من ال�ستفادة من 
تتمتع  التي  النرتنت  و  الهاتف  خدمة  
لالنقطاعات  انعدام  و�سبه  كبري  بثبات 
جدا  العايل  للتدفق  لقابليتها  بالإ�سافة 

والذي ي�سل اإىل 100 ميغا.

من  املئات  اأم�ص  �سبيحة  احتج 
الت�سغيل  قبل  ما  عقود  اأ�سحاب 
ملختلف القطاعات يف وقفة حا�سدة 
اأمام مقر ولية البويرة للتنديد بتماطل 
اجلهات املعنية يف عملية اإدماج هذه 
الفئة على الأقل الدفعة الأوىل ح�سب 
التنفيذي  املر�سوم  عليه  ن�ص  ما 
دي�سمرب   8 يف  املوؤرخ   336-19 رقم 
الر�سمية  اجلريدة  يف  ال�سادر   2019
من  امل�ستفيدين  اإدماج  واملت�سمن 
الإدماج  على  امل�ساعدة  جهازي 
والإدماج الجتماعي حلاملي  املهني 
�سنوات   8 اأمتوا  والذين  ال�سهادات 
نا�سد  ال�سياق  ويف   , اخلدمة  من 
لوايل  موجهة  ر�سالة  يف  املحتجون 
ب�رشورة  منها  ن�سخة  ت�سلمنا  الولية 
رئي�ص  كونه  و�رشامة  بحزم  التدخل 
العملية  هذه  على  امل�رشفة  اللجنة 
التي  التجاوزات  اأ�سكال  كل  ملحاربة 
عن  اجلزئي  كالإدماج  تطبعها  قد 
حتت  والبريوقراطية  املحاباة  طريق 
ال�ساغرة  املنا�سب  توفر  عدم  ذريعة 

خا�سة  ينتابهم  بداأ  الذي  الأمر  وهو 
يحوي  الذي  الرتبية  لقطاع  املنتمني 
لوحده اأزيد من 3 اآلف من�سب وهذا 
ال�سالف  املر�سوم  به  يقر  ما  عك�ص 
وفق  تتم  الإدماج  عملية  باأن  الذكر 
يف  الأقدمية  وح�سب  �سفافة  معايري 
اجلهاز ل غري ,هذا ورفع هوؤلء الذين 
خمتلف  من  كبرية  بح�سود  توافدوا 
جهات الولية �سعارات تندد بو�سعيتهم 
املزرية منها » يا للعار يا للعار ولية 
يتم  حتى  الحتجاج   « و   « قرار  بال 
حق  والإدماج  خ�سوع  ل  »و«  الإدماج 
النظر  باإعادة  , كما طالبوا   « م�رشوع 
عقودهم  املنتهية  ملفات  درا�سة  يف 
من  وحرمانهم  تع�سفيا  واملوقوفني 

حقهم يف الإدماج , 
اللجنة  اأح�ست  بالذكر  واجلدير 
اإدماج  العملية  بهذه  املكلفة  الولئية 
اأ�سل  من  اأوىل  كدفعة  موظفا   6100
13869 موظفا يف اإطار عقود ما قبل 

الت�سغيل بولية البويرة .
اأح�سن مرزوق

ك�سف وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات الربوف�سور عبد الرحمان بن بوزيد اأم�س 
الثالثاء باجلزائر العا�سمة عن اإطالق اإ�سرتاتيجية جديدة متتد ما بني 2021 اإىل غاية 2025 

للوقاية من ال�سرطان وحت�سني التكفل ال�سحي باملر�سى.

متتد ما بني 2021 اإىل غاية 2025

م.ب  

خمطط جديد للتكفل مبر�ض ال�سرطان

قررت ال�سلطات الولئية لولية تلم�سان  
و  الذرى  م�سنعي  بداية  ا�سرتجاع 
مت  خو�س�ستهما  الذين  مبغنية  الزيت 
�سد  تهدمي  اأويحيى  واإلغاء  قبل  من 
�سنة  تهدميه  تقرر  الذي  ال�سواين 
 30 من  اأكرث  قابعا  2014  لكنه  ظل 
الفائ�سة  املياه  من  حقه  ينتظر  �سنة  
تقرر  بهدل  والذي  بني  �سد  من 
اأجل   من  اخلدمة  حيز  دخوله  اليوم 
بالقطاع  والنهو�ص  مغنية  �سهل  �سقي 
مغنية  مبنطقة  وال�سناعي  الفالحي  
,وا�سرتجاع امل�رشوع ال�سخم الذي مت 
الذي  مت  و  الثمانيات  اإقامته  خالل 
اإىل  وال�سعي  املافيا  قبل  اإجها�سه من 
اأ�ستهلك  امل�رشوع  اأن  حتطيمه  رغم 
لأقامته  �سنتيم  مليار   100 من  اأكرث 
�سنة  من  بداية  �سنوات   10 مدى  على 
الذي  التهدمي  قرار  1979  وكان 
املالك  عبد  الأول  الوزير  اأ�سدره 
ولية  اإىل  زيارته  خلفية  على  �سالل 
ال�سد  وتوجيه  قرر  تهدمي  تلم�سان 
ملدينة  العمراين   م�ساحته  للتو�سع 
ال�سواين التي تعرف م�سكال للعقار لكن 
الأمر  يف  متهلت  املحلية  ال�سلطات 

الذي اعتربته  انتحارا .
الأمل  اأعاد  الذي  امل�رشوع  هذا 
اإىل  �سكان مغنية واحلدود الغربية ملا 

�سيوفره من اأهمية اقت�سادية للمنطقة 
ل�سباب  �سغل  ومداخيل  ومنا�سب 
لهفي  خمطط  كان  املنطقة   والذي 
عهد الرئي�ص الراحل هواري بومدين و 
انطلقت اأ�سغاله نهاية �سنة 1979  والذي 
حمل معه  اآنذاك م�رشوع طموح جدا 
وال�سناعي  الفالحي  بالقطاع  للنهو�ص 
امل�رشوع   , ومغنية  وا�سني  بني  ل�سهل 
الذي انق�سم اإىل �سطرين  ال�سطر الأول 
بقرية  مائية  اإقامة  3حواجز  ويخ�ص 
ب�سعة 15األف مرت  ال�سواين لأقامه �سد 
من  القادمة  �ستعاب  املياه  مكعب  ل 
امل�رشوع  يخ�ص  بهدل  حيث  بني  �سد 
ربط �سد بني بهدل ب�سد ال�سواين على 
اإ�سمنتية  كلم  بقنوات   100 م�سافة 
حيث ر�سد لهذا امل�رشوع اأكرث من 78 
ال�سطر  جت�سيد  مت  �سنتيم حيث  مليار 
الأول   واإقامة ال�سد  ومت اإقامة م�سنع 
املويلح  وادي  قرب  الأنابيب  ل�سناعة 
يتجاوز  الزريقة بغالف  قرب  قرية 
تزويد  اأجل  من  �سنتيم  مليار  ال18 
امل�رشوع بالأنابيب الإ�سمنتية  لتج�سيد 
من  ال�سواين  ب�سد  بهدل  بني  �ص  ربط 
الذي  املياه  فائ�ص  ا�ستغالل  خالل 
اإىل  �سد  القنوات  يتدحرج  عرب 
�سيدعم  كذلك  كان  ال�سواين  الذي 
الزريقة  نقب عميق مبنطقة   50 مبياه 

الهدف من  كان  يكن حيث  ما مل  وهو 
امل�رشوع  �سقي 600 هكتار من الذرى 
بني  �سيتم  اأقامتها  ب�سهول  التي 
وا�سني لتدعيم م�سنعي الزيت وم�سنع 
لكن  الأولية  باملواد  مبغنية  الذرى 
امل�رشوع اأجه�ص نهاية �سنة 1989 ومل 
يو�سل ال�سد اأية جرعة ماء  ومل تغر�ص 
امل�رشوع  اأن  ما  اأكد  درى  �سجرة  اأية 
ف�سل  اأدى  وقد   , بدايته  من  فا�سل 
م�رشوع �سد ال�سواين اإىل توقيف م�سنع 
الزيت مبغنية وخو�س�سته كما بيع م�سنع 
بقي  حني  يف  الرمزي  بالدينار  الدرى 
روح  و�سار  بدون  ال�سواين  �سد  هيكل 
اأنه  بحكم  ال�سواين  مدينة  على  نقمة 
املدينة وعلى  يعيق  تو�سع  اأ�سبح 
الولئية  اللجنة  طالبت  الأ�سا�ص  هذا 
للمجل�ص  العمرانية  التهيئة  و  للتجهيز 
يف  دوراته  اإحدى  الولئي  يف  ال�سعبي 
بو�سع   2012 �سائفة  من  جويلية  �سهر 
�سد  ل�ستغالل  عقالنية  اإ�سرتاتيجية 
العمراين  التو�سع  اأعاق  الذي  ال�سواين 
الفالحي  العقار  حت�سني  و  للبلدية  
اإىل  بالإ�سافة  املائية  املوارد  بتوفري 
ب�سغل  املتعلقة  الت�سجيالت  اإعطاء 
اخلا�سة  العمليات  تهيئة  و  الأرا�سي 
بالقطاع  و�سع نوع من التوازن التنموي  
لكل  اجلديدة  بالتوجيهات  التكفل  و 

ال�سواين  بلدية  و  �سيما  الإجنازات 
مرت  كيلو   55 م�ساحة  على  ترتبع 
حوايل  �سكانها  عدد  يبلغ  و  مربع  
اآفاقها  لر�سم  حتتاج  و  ن�سمة    9499
ركب  وم�سايرة  التعمري  يف  امل�ستقبلية 
الغربي  بال�سمال  التنموي  التطور 
من  العديد  اأمن  ,  ال  تلم�سان  لولية 
الإطارات راأت اأن القيام بتهدمي ال�سد 
وان  الدرا�سة  خا�سة   , للم�رشوع  واأد 
وحتمل  دقيقة  كانت  اإقامتها  مت  التي 
النهو�ص  يف  النجاح  مقايي�ص  كل 
اإليه  ما جلاأت  وهو   , الغربية  باحلدود 
بعدما  با�رشت  احلالية  احلكومة 
املوؤ�س�سات  ا�سرتجاع  يف  ال�سلطات 
مقدمتها  م�سنعي  ويف  العمومية 
مع  تزامنت  , والتي  والذرى  الزيت 
اإطالق م�رشوع املحيط امل�سقي الذي 
امل�رشوع  اإعادة  يف  �سي�ساهم  لحمالة 
املنتظر  من  حيث   , اإىل  الوجود 
لل�سد  الرتميمات  بعد  اإقامة  يتم  اأن 
والقنوات الناقلة للمياه كما �سيتم دعم 
بالأنابيب  الثالث  اخلا�ص  امل�سانع 
الزيت  وم�سنعي  بالزريقة  الواقع 
والذرى  والعمل على ا�سرتجاع و�سائل 
الإنتاج واليد العاملة املخت�سة لإطالق 

دواليب الإنتاج قريبا.
 حممد بن ترار

تلم�سان  بلديات  من  العديد  تعي�ص 
تهدد  عارمة  احتجاجات  وقع  على 
بن�سف العديد من البلديات بالولية , 
حيث  اأن هناك من الحتجاجات التي 
دخلت يومها ال18 دون جدوى يف حني 
حتركت املطالب الجتماعية  بالعديد 
اأ�سحابها  يحاول  التي  البلديات   من 

توجيه اأنظار الوايل اجلديد اإليها .
جنوب  اأق�سى  البويهي  بلدية  ففي 
مقر  يغلقون  ال�سكان  ليزال  تلم�سان 
ما  التوايل  على   18 لليوم  البلدية 

ا�ستخراج  يف  ال�سكان  لدى  اأزمة  خلق 
اأن  حيث   , بامل�سالح  والقيام  الوثائق 
من  حتقيق   بلجنة  يطالبون  ال�سكان 
نهب  عمليات  على  الوقوف  اجل  
التي  املافيا  قبل  من  ال�سهبي  العقار 
طالبوا  كما   , وجماعته  املري  يقودها 
بهذه  الغائبة   , التنمية  يف  بحقهم 
هناك  اأن  حني  يف   , النائية  املنطقة 
املري  على  املح�سوب  اآخر  فريق 
يطالب بفتح البلدية ويهدد باقتحامها  
�رشاعات  اإىل  يدفع  قد  الذي  الأمر 

عر�سية قوية  عنيفة.
فقد  تلم�سان  غرب  جبالة  ببلدية  اأما 
اأقدم �سكان مقر البلدية الواقع بقرية 
بغلق  لها  املجاورة  والقرى  احلوانت  
قيام  على   احتجاجا  البلدية  مقر 
ال�سلطات على اإقامة مفرغة عمومية 
بغالف جتاوز ال04 ماليري باملنطقة 
اأ�سار ال�سكان باأنها تهدد �سحة  والتي 
مياهه  منابع  من  لقربها  ال�سكان 
باإبادة  يهدد  الذي  الأمر  املنطقة 
ال�سكان خا�سة يف ظل ف�سل الدولة يف 

حمطة  تعطل  بعد  املاء  اأزمة  ت�سيري 
 , الثالثة  ل�سوق   البحر   مياه  ت�سفية 
م�سالح  بتدخل  ال�سكان  وطالب  هذا 
تهدد  التي  املهزلة  هذه  لوقف  البيئة 
ومبنطقة  باملنطقة,  ال�سكان  حياة 
تلم�سان   �رشق  اأق�سى  نحالة  عني 
اعت�سم �سكان  القرية اأمام املوؤ�س�سة 
اأداء  بتح�سني  للمطالبة  ال�ست�سفائية  
املداومة   وتوفري  املوؤ�س�سة  هذه 

والأطباء املخت�سني .
م.ب

بعد ا�سرتجاع م�سنعي  الزيت والذرى مبغنية 

يعد اقل من اأ�سبوع على تن�سيب الوايل اجلديد

م�سروع عمالق لزراعة الذرى بتلم�سان

احتجاجات عارمة ببلديات تلم�سان  

ات�سالت اجلزائر بامل�سيلة

ا�ستنكروا التماطل يف اإدماجهم

ح�سيلة املديرية العملية 
ل�سنة 2019

املتعاقدون ينتف�سون يف 
وقفة حا�سدة بالبويرة
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معركة �صراع الإرادات

اح�صن خال�ص      

انطلق قايد �صالح، احلاكم 
الفعلي اجلديد، يف عملية 
منها  هدفه  قي�رصية 
واإعادة  احلراك  �صبط 
بني  يقع  ال  "لكي  تنظيمه 
قد  التي  الع�صابة  اأيدي 
تلجاأ اإىل دعم قوى داخلية 
اخلري  تريد  ال  وخارجية 
عن  عرب  كما  للجزائر"، 
منا�صبات.  عدة  يف  ذلك 
احلراك  �صبط  �صبيل  ويف 
ح�صار  اأقيم  وتنظيمه  
مداخل  على  اأمني 
العا�صمة ومنع رفع الراية 
اأخرى  ورايات  االأمازيغية 
يف  الوطني  العلم  غري 
وبع�ض  العا�صمة  �صوارع 
املدن، بينما ف�صح املجال 
لها يف مدن اأخرى، وكانت 
حامليها  اإيداع  النتيجة 
كما  االحتياطي،  احلب�ض 

لبع�ض قادة  الرت�صد  مت 
لنهج  املخالف  الراأي 
الذين  االأركان  رئي�ض 
احلب�ض  بع�صهم  اأُوِدع 
االحتياطي مثل خل�رص 
بورقعة و�صمري بلعربي 
وف�صيل بومالة وكرمي 
ونا�صطني  طابو 
عدة  يف  اآخرين 

االعتقاالت  وهي  مدن، 
متر  اأن  على  حر�ض  التي 
الق�صاء لكي ال  عرب جهاز 
من  واتخذ  تع�صفية.  تبدو 
امل�صار  باحرتام  التم�صك 
ليعطي  دعامة  الد�صتوري 

لعمليته القي�رصية �رصعية 
بع�ض  معتربا  قانونية 
تعجيزية  احلراك  مطالب 
بن  ذهاب  مطلب  مثل 
ومطلب  وبدوي  �صالح 
لكونها  االنتقالية  املرحلة 
ال  ما  يف  البلد  "تدخل 
وتفتح  عقباه"  يحمد 
و"تدخل  للفو�صى  املجال 
تريد  ال  التي  االأطراف 

اال�صتقرار للبالد". 
الت�صعيد  و�صع  لقد 
اجلي�ض  قائد  تبناه  الذي 
ببوتفليقة  االإطاحة  بعد 
اأمره  ال�صارع يف حرية من 
بني  احلراك  وانق�صم 
للنهج  ومعار�صني  موؤيدين 
حرب  وانطلقت  اجلديد، 
توتر  فرتة  �صادتها  مواقع 
االجتاهني  بني  �صديد 
اأدجلة  حماوالت  وغذتها 
بعيد  حد  اإىل  ناجحة 

بعد  اخلالفات  لتلك 
ظهور من ي�صمون اأنف�صهم 
البادي�صيني"  "النوفمربيني 
متهمني  معار�صني  مقابل 
وطنية  غري  بانتماءات 
اأجنبية  اأجندات  وخدمة 

انف�صالية.  جهوية  واأخرى 
ومل يكن هذا االجتاه نحو 
احلوار  هدفه  االأدجلة 
الهوية  حول  والنقا�ض 
بقدر  الدولة  واأ�ص�ض 
حرب  من  جزءا  كان  ما 
ا�صتقطاب نف�صية �صاحبت 
حالة الطوارئ غري املعلنة 
غذتها  وقد  ذكرناها  التي 
افرتا�صية  اأخرى  حرب 
كانت  ومنتظمة  منظمة 
التوا�صل  مواقع  �صاحتها 
احلرب  وهي  االجتماعي. 
يف  �رصورية  كانت  التي 
رئي�ض  نهج  اأن�صار  نظر 
التمهيد  اأجل  من  االأركان 
طريق  خارطة  لفر�ض 
يطلقها  جديدة  �صيا�صية 
"القايد"  بقيادة  اجلي�ض 
اإىل  ويرافقها  ويرعاها 
مداها غري اآبه باالأ�صوات 
ال�صارع بدولة  املنادية يف 
واإبعاد  مدنية 
عن  اجلي�ض 
�صة  ر ملما ا
 . �صية ل�صيا ا
وباملقابل ظل 
�صالح  قايد 
غري  يف  يوؤكد 
منا�صبة  ما 
حتدوه،  ال  اأنه 
وقيادات  هو 
طموحات  اجلي�ض، 
رد  معر�ض  يف  �صيا�صية 
غري مبا�رص على من اتهمه 
بانتهاج طريق عبد الفتاح 

ال�صي�صي يف م�رص.

كان  ما  اأق�صى  اأن  الواقع 
ال  �صالح  قايد  يبتغيه 
تغيريات  اإحداث  يتعدى 
اإذ  النظام  داخل  �صيا�صية 
بتغيريات  يوؤمن  يكن  مل 
وتقو�ض  جوهره  مت�ض 
اأركانه فاحلفاظ على هذا 
احلفاظ  من  جزء  النظام 
يف  الدولة  �صيادة  على 
من  البد  كان  واإذا  نظره، 
ل"مطالب  اال�صتجابة 
ذلك  يتم  فلن  احلراك" 
التقليدية  االأطر  داخل  اإال 
للنظام الذي �صحى بجزء 
الع�صكرية  رموزه  كبري من 
بداأت  حيث  واملدنية 
العملية قبل اندالع احلراك 
مبتابعة 5 جرناالت بتهمة 
و�صكلت  الفاح�ض  الرثاء 
فر�صة  الكوكايني  ق�صية 
اجلي�ض  يف  القوي  للرجل 

تطهري  عملية  الإجراء 
داخل املوؤ�ص�صة الع�صكرية 
عملية  اإىل  الو�صول  قبل 
التطهري الكربى التي م�صت 
روؤ�صاء  من  الف�صاد  رموز 
ورجال  ووزراء  حكومات 
اأعمال �صكلوا خالل الفرتة 
الرئا�صية الرابعة لبوتفليقة 
جديدة  اأوليغار�صيا 

متهد  كانت 
لال�صتمرار يف 
ونهب  احلكم 
تبقى  ما 
ثروات  من 

البالد. 
ة  د لعو با و
خارطة  اإىل 
يق  لطر ا

ر�صمتها  التي  ال�صيا�صية 
وعلى  اجلي�ض  قيادة 
�صالح  قايد  راأ�صها 
متثل  اإطارات  ونفذتها 
املجتمع املدين و"ممثلي 
تكونت  حيث  احلراك" 
كرمي  تراأ�صها  حوار  جلنة 
ب�رصعة  اأف�صت  يون�ض 

يف  تعديالت  اإىل  الربق 
الإن�صاء  االنتخابات  قانون 
لتنظيم  الوطنية  "ال�صلطة 
وتن�صيبها  االنتخابات" 
الناخبة  الهيئة  وا�صتدعاء 
الذي  دي�صمرب   12 ملوعد 
االنتخابات  اإجراء  جعل 
ذاتها  يف  غاية  الرئا�صية 
مهما  بلوغها  من  البد 

للخروج  الظروف  كانت 
واإنهاء  للجمهورية  برئي�ض 
قبل  االنتقالية  املرحلة 

نهاية ال�صنة.
تنتهي  اأن  االأقدار  وت�صاء 
بنهاية  �صالح  قايد  حياة 
مهمته التي ال تزال اآثارها 
تاأثريها  و�صيبقى  ماثلة 

الق�صري  املديني  على 
قايد  ينتقل  واملتو�صط. 
�صالح اإىل جوار ربه ويبقى 
كقوة  م�صتمرا  احلراك 
رف�ض و�صبط ورقابة على 
وعلى  ال�صيا�صية  احلياة 
ال�صلطة ب�صكل خا�ض بعد 
دور  �صالح  لقايد  كان  اأن 
واإك�صابه  تن�صيطه  كبري يف 
غري  �رصا�صة 
معهودة بعناده، 
يف  ال�صيما 
الثانية  الفرتة 
العام  من 
ذهب  املا�صي. 
اإىل  �صالح  قايد 
االأخري  مثواه 
مطالب  وبقيت 
ومتجددة  قائمة  ال�صعب 
القانون  دولة  باإر�صاء 
و�صمان  احلريات  وتعزيز 
الدميقراطي  االختيار 
واإلزام  للموؤ�ص�صات  احلر 
الد�صتوري  بدوره  اجلي�ض 
الطوارئ"  "حالة  واإنهاء 

التي و�صعت فيها البالد.

قايد �صالح يف جولة ثانية مع احلراك
توقفنا يف مقال �صابق عند اللحظة التي حقق فيها قايد �صالح اأول انت�صار له باأن اأبعد �صبح املرحلة 
النتقالية التي خطط لها �صقيق الرئي�ص ال�صابق. وقلنا اإن تلك اللحظة كانت بداية ملعارك اأخرى 

تختلف اإىل حد كبري عن املعركة الأوىل، ولكي يت�صنى له التحكم يف قيادة املرحلة اجلديدة بقب�صة من 
حديد د�صن رئي�ص الأركان حالة طوارئ مل تعلن عن نف�صها ب�صكل ر�صمي، فحالة الطوارئ الر�صمية ل 

ي�صمح بها الو�صع الد�صتوري اجلديد الذي ل يتيح اإعالنها لرئي�ص الدولة بالنيابة.

وت�صاء الأقدار اأن تنتهي 
حياة قايد �صالح بنهاية 

مهمته التي ل تزال اآثارها 
ماثلة و�صيبقى تاأثريها 

على املديني الق�صري 
واملتو�صط

لقد و�صع الت�صعيد الذي تبناه 
قائد اجلي�ص بعد الإطاحة 
ببوتفليقة ال�صارع يف حرية 

من اأمره وانق�صم احلراك بني 
موؤيدين ومعار�صني للنهج 

اجلديد

24 �صاعة
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توقيت لفت:

جاء هذا الهجوم اخلاطف 
يف  وقعا  هجومني  عقب 
و�سط مايل، يف 23 جانفي 
2020، وا�ستهدفا جمموعة 
يف  اجلي�ش  عنا�رص  من 
ومع�سكراً  ديوجنان  قرية 
باملنطقة  بوري  قرية  يف 
اإىل  اأدى  نحو  على  نف�سها، 
وذلك  �سخ�ساً،   11 مقتل 
عن  ال�سادر  البيان  ح�سب 
اأنه  كما  املايل.   اجلي�ش 
اأ�سبوع  من  اأقل  بعد  وقع 
التي  الت�رصيحات  من 
الدفاع  وزيرة  بها  اأدلت 
باريل،  فلوران�ش  الفرن�سية 
يف 21 جانفي 2020، والتي 
اأ�سارت فيها اإىل اأن »مثلث 
مايل  من  كل  بني  احلدود 
والنيجر  وبوركينافا�سو 
�سوف ي�سهد قريباً عمليات 
�سد  جديدة  ع�سكرية 
خالل  وذلك  الإرهابيني«، 
املالية  للعا�سمة  زيارتها 
التن�سيق  اإطار  يف  باماكو، 
الأمني امل�ستمر بني فرن�سا 

ودول املنطقة.
اجتاهات  ذلك  دفع  وقد 
عديدة اإىل ترجيح اأن تكون 
�سنتها  التي  الهجمات  تلك 
التنظيمات الإرهابية مبثابة 
لإثبات  حماولة من جانبها 
ممار�سة  على  قدرتها 

عملياتها  وتنفيذ  اأن�سطتها 
رغم كل الإجراءات الأمنية 
تتخذها  التي  والع�سكرية 
باحلرب  املعنية  الدول 

�سدها.
احلرب  هذه  باتت  وقد 
من  خا�سة  اأهمية  تكت�سب 
جانب تلك القوى، وهو ما 
التي  »بو«  قمة  يف  انعك�ش 
يف  فرن�سا،  ا�ست�سافتها 
و�سارك  اجلاري،  يناير   12
الفرن�سي  الرئي�ش  فيها 
وقادة  ماكرون  اإميانويل 
اخلم�ش  ال�ساحل  دول 
والنيجر  ومايل  )موريتانيا 
وبوركينافا�سو(،  وت�ساد 
بيان  باإ�سدار  انتهت  والتي 
التفاق  ت�سمن  م�سرتك 
التعاون  تعزيز  على 
ملواجهة  الع�سكري 
تفر�سها  التي  التهديدات 

اأن�سطة تلك التنظيمات.

دللت متعددة:

الأخري  الهجوم  يطرح 
دللت  مايل  �سهدته  الذي 
بامل�سارات  ترتبط  عديدة 
�سد  للحرب  املحتملة 
الإرهابية  التنظيمات 

ويتمثل اأبرزها يف:

النفوذ  نطاق  ات�صاع   1-
»القاعدي«: 

رغم عدم اإعالن اأية جماعة 

اإرهابية م�سئوليتها عن هذا 
اأن  اإل  الآن،  حتى  الهجوم 
موؤ�رصات عديدة توحي باأن 
»حركة حترير ما�سينا« هى 
اأنها  ل�سيما  نفذته،  التي 
املجموعات  اأبرز  من  تعد 
املوالية لتنظيم »القاعدة«، 
حتالف  يف  ع�سو  اأنها  كما 
الإ�سالم  ن�رصة  »جماعة 
متثل  التي  وامل�سلمني« 
يف  »قاعدي«  حتالف  اأكرب 
من  نفوذها  وميتد  العامل، 
احلدود  اإىل  مايل  و�سط 
الغرب  يف  موريتانيا  مع 
اجلنوب  يف  وبوركينافا�سو 
متكنت  حيث  ال�رصقي، 
ال�رصاعات  ا�ستغالل  من 
املتعددة يف تلك املنطقة، 
يف  العرقية،  ل�سيما 
عدد  اأكرب  ا�ستقطاب 
العنا�رص  من  ممكن  من 

لالن�سمام اإليها. 
اأ�سارت تقارير حملية  وقد 
الهجوم  منفذي  اأن  اإىل 
على  ا�ستولوا  الأخري 
والذخرية  الأ�سلحة  بع�ش 
الع�سكرية،  واملعدات 
يف  النريان  واأ�رصموا 
ا�ستهدفوه  الذي  املع�سكر 
ان�سحابهم، مبا يوحي  قبل 
خمططاً  كان  الهجوم  باأن 
واأن  م�سبق،  ب�سكل  له 
اجلهة املنفذة كانت لديها 
معلومات وافية عن املوقع 
عدد  ورمبا  امل�ستهدف 
الع�سكريني وكمية الأ�سلحة 

فيه،  املوجودة  واملعدات 
الظهري  لها  يوفره  ما  وهو 
الذي  والجتماعي  القبلي 
هذه  يف  بتكوينه  تقوم 

املنطقة.

�صعبة:  مهمة   2-

تبذلها  التي  اجلهود  تواجه 
ملحاربة  عديدة  اأطراف 
الإرهابية  التنظيمات 
عقبات خمتلفة، بدت جلية 
اأ�سدرته  الذي  التقرير  يف 

 15 يف  املتحدة،  الأمم 
جانفي 2020، والذي اأ�سار 
يف  الأمني  »الو�سع  اأن  اإىل 
ال�ساحل  ومنطقة  مايل 
مبعدل  يتدهور  باأكملها 
ب�سبب  باخلطر«،  ينذر 
تلك  اكت�سبتها  التي  اخلربة 
ت�سعى  التي  التنظيمات 
وجودها  تكري�ش  اإىل 
املحليني.  ال�سكان  و�سط 
دون  ذلك،  ينف�سل  ول 
 18 اإ�سابة  عن  �سك، 
عنا�رص حفظ  من  �سخ�ساً 
لبعثة  التابعني  ال�سالم 
مايل  يف  املتحدة  الأمم 
هجوم  يف  )مينو�سما( 
ا�ستهدف  �ساروخي 
ت�سم  ع�سكرية  قاعدة 
املتحدة  الأمم  من  قوات 
وفرن�سا ومايل يف تي�ساليت 
�سماىل البالد، يف 9 يناير 
اجلاري. وقد عرب عن ذلك 
رو�ش  البوركيني  الرئي�ش 
كابوري،  كري�ستيان  مارك 
»بو«  قمة  انعقاد  خالل 
يف  قال  حيث  فرن�سا،  يف 
»النتائج  اأن  ال�سياق  هذا 
التي حتققت على الأر�ش 
م�ستوى  اإىل  ت�سمو  ل 

تطلعات ال�سكان«.

الرف�ض  تداعيات   3-
املجتمعي: 

ما زالت اجتاهات عديدة 
ال�ساحل  دول  داخل 

خمتلفة  حتفظات  تبدي 
الأمنية  الإجراءات  على 
احلكومات  تتخذها  التي 
التهديدات  مع  للتعامل 
التنظيمات  تفر�سها  التي 
فيما  ل�سيما  الإرهابية، 
مع  الأمني  بالتعاون  يتعلق 
على  الدولية،  القوى  بع�ش 
نحو قد يقيد من اخليارات 
الدول  تلك  اأمام  املتاحة 
لحتواء اأن�سطة التنظيمات 
املرحلة  خالل  الإرهابية 
القادمة. اإذ ما زالت بع�ش 
الدول  تلك  يف  املناطق 
�سد  مظاهرات  ت�سهد 
الوجود الع�سكري الفرن�سي 

على �سبيل املثال.

التناف�ض   4-
»اجلهادي«: 

»القاعدة«  تنظيم  اأن  مع 
يف  الأكرب  هو  زال  ما 
منطقة ال�ساحل وال�سحراء 
التنظيمات  كل  بني  من 
اأن  اإل  الأخرى،  الإرهابية 
اأ�سبح  »داع�ش«  تنظيم 
خالل  بقوة  يناف�سه 
حيث  املا�سيني،  العامني 
يف  »داع�ش  تنظيم  يعد 
الذي  الكربى«،  ال�سحراء 
وا�سح  ب�سكل  ن�ساطه  يربز 
احلدودية  املنطقة  يف 
النيجر  بني  تقع  التي 
وبوركينافا�سو،  ومايل 
يت�سع  الذي  املناف�ش  هو 

تدريجياً،  ن�ساطه  نطاق 
من  متكن  اأن  بعد  خا�سة 
العنا�رص  من  العديد  �سم 
مرة  عادت  التي  الإرهابية 
التي  املناطق  من  اأخرى 
عليها  �سيطر  اأن  �سبق 
»داع�ش« يف كل من العراق 
الأعوام  خالل  و�سوريا 

اخلم�سة املا�سية.
التناف�ش  هذا  يدفع  ورمبا 
اإىل  الإرهابية  التنظيمات 
عملياتها  م�ستوى  رفع 
املرحلة  خالل  الإرهابية 
على  للحفاظ  القادمة 
احلايل،  ونفوذها  مواقعها 
على  قدرتها  وتعزيز 
التي  ال�سغوط  مواجهة 
يتوقع اأن تتعر�ش لها خالل 
املرحلة القادمة، يف حالة 
ما اإذا اجتهت دول املنطقة 
التن�سيق  نطاق  تو�سيع  اإىل 
امل�ستوى  على  بينها،  فيما 

الأمني حتديداً.
يكت�سب  رمبا  هنا،  من 
التنظيمات  ن�ساط  ت�ساعد 
منطقة  يف  الإرهابية 
مزيداً  وال�سحراء  ال�ساحل 
جانب  من  الهتمام  من 
املعنية  الدولية  القوى 
ل�سيما  �سدها،  باحلرب 
اجتهت  اإذا  ما  حالة  يف 
اإىل  التنظيمات  تلك 
رداً  م�ساحلها  ا�ستهداف 
على ال�رصبات القوية التي 

تتعر�ش لها من جانبها.

ملاذا ت�صاعدت الهجمات الإرهابية يف مايل جمددًا؟
. مركز امل�صتقبل للأبحاث والدرا�صات املتقدمة

رغم اجلهود التي تبذلها دول منطقة ال�صاحل وال�صحراء، بالتعاون مع بع�ض القوى الدولية ويف مقدمتها فرن�صا، من اأجل حتجيم نفوذ التنظيمات 
الإرهابية، اإل اأن الأخرية ما زالت لديها القدرة على تنفيذ عمليات اإرهابية جديدة، وهو ما بدا جليًا يف الهجوم الأخري الذي ا�صتهدف مع�صكراً يف ولية 
�صيغو بو�صط مايل، يف 26 جانفي 2020، واأ�صفر عن مقتل 20 جنديًا من اجلي�ض املايل، على نحو يطرح ت�صاوؤلت حول دللت ت�صاعد العمليات الإرهابية 

مرة اأخرى يف مايل خلل الفرتة الأخرية.

دويل
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي

الأ�ستاذ/ �سرابي عبد الكرمي
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س

اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبه بحي اأرماف عمارة اأ5

�سوفايل دايل اإبراهيم -اجلزائر- 
الهاتف : 05.40.01.52.32/0770.33.29.50

EMAIL /MTR .CHERABI.HUISSIER2@GMAIL.COM
اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

بجريدة يومية وطنية
املادة 750-749 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نحن الأ�ستاذ /�رضابي عبد الكرمي -حم�رض ق�ضائي – لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله و الوا�ضع ختمه و املوقع اأدناه 

لفائدة / �ضامح دليلة ب�ضفتها القائمة بالت�رضف يف مناب والدتها بوداح فتيحة 
ال�ساكنة ب / �ضارع عي�ضات ايدير الرويبة -اجلزائر- 

بناءا على احلكم ال�ضادر عن حمكمة الرويبة  الق�ضم �ضوؤون الأ�رضة  بتاريخ 2018/09/26 رقم اجلدول 18/04479 رقم الفهر�س 18/06340 املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة بتاريخ 
2019/01/28 حتت رقم : 19/168 .

وبناءا على / اأمر بالت�رضف يف مناب حمجوز عليه ال�ضادر عن رئي�س حمكمة بئرمراد راي�س الق�ضم �ضوؤون ال�رضة بتاريخ 2019/01/13 رقم الرتتيب 18/136
و بناءا على امر على عري�ضة ال�ضادر عن رئي�س حمكمة بئرمراد راي�س بتاريخ 2019/09/25 حتت رقم 2019/7371 

نعلن للجمهور بانه �ضي�رضع يف البيع باملزاد العلني العقار و املتمثل 149762/18720 جزء من منزل فردي متمثل يف فيال حتتوي على �ضطح و طابق اأر�ضي و طابق اأول م�ضيد فوق قطعة 
اأر�ضية م�ضاحتها 220 م2 كائنة باملكان امل�ضمى الرائد عزوز ببلدية البيار رقم 16 ت�ضكل ق�ضم 36 جمموعة ملكية 228 و هذا ح�ضب الدفرت العقاري رقم 9496  مبوجب عقد م�ضهر يف 
2016/12/28 حجم 526 على اأ�ضا�س �ضعر افتتاحي قدره ثمانية ماليني و مئتي الف دينار جزائري )8.200.000.00 دج( و ذلك تنفيذا لأمر بالت�رضف يف مناب حمجور عليه �ضادر عن 

رئي�س حمكمة بئرمراد راي�س ق�ضم �ضوؤون الأ�رضة بتاريخ 2019/01/13 رقم الرتتيب 18/136 مع القيام باإجراءات  التبليغ و الن�رض وفقا للقانون .
مبحكمة بئرمراد راي�س اجلزائر العا�ضمة قاعة البيوع العقارية بتاريخ 2020/03/12 على ال�ضاعة 13.00 �ضا زوال 

�سروط البيع : اإ�ضافة اإىل ال�رضوط الواردة يف قائمة �رضوط البيع املودعة لدى كتابة �ضبط املحكمة بتاريخ 2019/07/21  حتت رقم 5715 فاإن الرا�ضي عليه املزاد يتحمل الأعباء 
القانونية مبا فيها دفع حال اإنعقاد اجلل�ضة 5/1 من الثمن و امل�ضاريف  و الر�ضوم امل�ضتحقة بوا�ضطة �ضيك م�ضمن و يدفع املبلغ الباقي يف اأجل 08 اأيام املوالية لر�ضو املزاد 

فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة الإطالع على قائمة �رضوط البيع لدى كتابة �ضبط حمكمة       بئرمراد راي�س اأو بديوان املح�رض الق�ضائي الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله  
و عليه / ا�ضتنادا ملقت�ضيات املادة 750/749 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية قمنا بن�رض هذا املح�رض باجلريدة الوطنية 

اخلتم املح�رض الق�ضائي
�سرابي عبد الكرمي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ لعوبي اأحمد 

حم�سر ق�سائي 
و الكائن مكتبه /ب 15 �سارع حممد بوبلة

باب الوادي اجلزائر 
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلنيالهاتف : -39-77-76 0775

طبقا لن�س املادة 750 من ق ا م ا

لفائدة /فريق مالويف و هم/مالويف نبيلة -حممد ر�ضيدي-بدرة-جنيبة-حممد توفيق- عبد احلليم عبد ال�ضالم-فريد حممد-وورثة مالويف منرية وهم ابنها �ضلمان عبد احلق-وورثة مالويف حممد من طليقته ملياين رقية وهم مالويف 
�ضليمة -مالويف يو�ضف و مالويف حممد وليد وورثة مالويف عبد اجلليل و هم مالويف �ضامية -مالويف �ضوهام �ضتي-مالويف وحيدة -�ضليمة -مالويف حممد عبد الكرمي-مالويف حممد �ضيف الدين و مالويف حممد زين العابدين اجلاعلني 

موطنهم املختار بحي 240م�ضكن عمارة e  رقم 98احلمامات -اجلزائر
�سد/ورثة مالويف حممد من زوجته الثانية كوردي �ضفية /وهم زوجته كوردي �ضفية القائمة يف حق اأبنائها القا�رضان /مالويف حممد رحيم -حممد فوؤاد *ال�ضاكنني /ب�ضارع الخوة زاوي رقم 13 /بولوغني -ولية اجلزائر 

و تنفيذا للحكم ال�ضادر عن حمكمة باب الوادي و املوؤرخ يف 2016/04/26 جدول حتت رقم 2015/03920 فهر�س حتت رقم 2016/01477 عن الق�ضم العقاري و املمهور بال�ضيغة التنفيذية
و امل�ضحح باحلكم ال�ضادر عن  حمكمة باب الوادي و املوؤرخ يف 2016/06/28 جدول حتت رقم 2016/01526 فهر�س حتت رقم 2016/02190 عن الق�ضم العقاري 

و  بناءا على ن�ضخة من قائمة �رضوط البيع املحررة و املوقعة من طرفنا و املودعة باأمانة �ضبط حمكمة باب الوادي و املوؤ�رض عليها حتت رقم 2016/21 من طرف رئي�س اأمناء ال�ضبط املحكمة بتاريخ 2016/02/04 
 تعيني العقار

 قطعة ار�س ذات طابع فالحي تقع باإقليم بلدية بولوغني �ضابقا بلدية �ضانتوجان باملكان امل�ضمى    
 2LES PLATEAU DES DEUX MOULINS حاليا �ضارع الخوة زاوي رقم 13 ولية اجلزائر ذات م�ضاحة قدره 313.50 م 

حتمل رقم 6  مكرر 3 من خمطط التجزئة و عي بدورها مقتطعة من م�ضاحة قدرها ثالثة هكتار بالتقريب »3ه«
من املكان امل�ضمى اأعاله هذه القطعة  م�ضيد عليها بناية تتكون من الطابق الأر�ضي يحتوي على غرفتني 02 و غرفة معي�ضية .و مطبخ .و حمام .و خزانة البهو .

الطابق الأول يحتوي على ثالثة غرف 03 مطبخ .حمام .ن و�رضفتني و خزانة البهو كما هو ثابت من �ضهادة وجود بناية �ضيدت قبل �ضنة 1985 �ضادرة عن رئي�س املجل�س ال�ضعبي لبلدية بولوغني بتاريخ 2006/03/06 حتت رقم 2006/01 
و هده القطعة حمدودة كالتايل /من جهة الأوىل /بالقطعة رقم 6 مكرر من نف�س املخطط .و من جهة الثانية/بطريق عر�ضه اأربعة 04 امتار و من جهة ثالثة /بالقطعة رقم6 من نف�س املخطط ومن اأخرية بالقطعة رقم 5 من نف�س 

املخطط 
ا�سل امللكية:

لقد امتلك املرحوم مالويف يو�ضف العقار املذكور اأعاله قيد حياته عن طريق ال�رضاء و ذلك مبوجب عقد تلقاه الأ�ضتاذ روين قوين املوثق باجلزائر اآنذاك بتاريخ 1954/07/29 عقد م�ضجل باجلزائر يف 2اوت 1954 و م�ضهر باجلزائر 
بتاريخ 6اوت1954 جملد 2007/448

�سروط البيع
و حدد ال�ضعر الفتتاحي لنطالق املزايدة مببلغ قدره 40.000.000.00 دينار جزائري اأربعون مليون دينار جزائري و ذلك ح�ضب تقرير اخلربة و املنجز من قبل اخلبري الأ�ضتاذة فراي ن�ضرية املودعة لدى امانة �ضبط املحكمة بتاريخ 

. 2015/11/17
و بعد انقا�س الع�رض 10% مرتني ي�ضبح ال�ضعر الفتتاحي مببلغ قدره 324.000.000.00دج و هذا طبقا لن�س املادة 754 من ق.ا.م.ا 

و عليه نعلن للجمهور و ملن يهمه المر باأن جل�ضة  البيع باملزاد العلني للعقار موؤجلة ليوم 2020/02/19على ال�ضاعة 10:30 العا�رضة و الن�ضف �ضباحا لدى حمكمة باب الوادي 
اأيام باأمانة  اإ�ضافة اىل ال�رضوط املذكورة يف قائمة �رضوط البيع فان الرا�ضي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�ضة خم�س الثمن 1/5 بالإ�ضافة اىل امل�ضاريف و الر�ضوم امل�ضتحقة و يدفع املبلغ املتبقي يف اجل اأق�ضاه ثمانية«8«  

�سبط املحكمة 
يتم الطالع على قائمة �رضوط البيع مبكتب املح�رض الق�ضائي او لدى امانة �ضبط حمكمة باب الوادي .
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء اجللفة

حمكمة اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول:19/03407 رقم الفهر�س: 19/04303تاريخ احلكم: 

2019/12/26
علنيا  الأ�رضة  �ضوؤون  ق�ضايا  يف  ف�ضلها  حال  ق�ضتاملحكمة 
ح�ضوريا ابتدائيا يف ال�ضكل قبول اعادة ال�ضري يف الدعوى. يف 
ال�ضادر عن  املو�ضوع  الف�ضل يف  قبل  اإفراغ احلكم  املو�ضوع: 
.19/2177 فهر�س:  2019/05/30رقم  بتاريخ:  احلال  حمكمة 

حممود  الطبي  اخلبري  طرف  من  املنجزة  اخلربة  واعتماد 
خليفياملودعةبتاريخ: 2019/10/15 فهر�س 19/369 وبالنتيجة 
الق�ضاء باحلجر على املدعى عليه بن �ضال حمزة عليمن مواليد 
حلر�س  وبن  الرحمان  عبد  ابن  اجللفة  2000/04/01ببلدية 
ن�ضرية وتعيني املدعيوالده بن �ضامل عبد الرحمان من مواليد 
اأحمد  بنت  وهنية  ماحي  ابن  الدري�ضية  بلدية  بزنينة   1958
مقدما عليه مع الأمر بالتاأ�ضري بذلك ب�ضهادة ميالد املحجور 
عليه ب�ضجالت احلالة املدنية.بذا �ضدر هذا احلكم واأف�ضح به 
يف اجلل�ضة العلنية املنعقدة يف اليوم وال�ضهر وال�ضنة املذكورين 

اأعاله، ول�ضحته اأم�ضيناه نحن القا�ضي واأمني ال�ضبط. 

مكتب ال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة 
ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 

الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جل�سة  بيع عقار باملزاد العلني 
بطلب من/ بنك اخلليج اجلزائر �رضكة ذات ا�ضهم الكائن مقره الجتماعي بطريق 

ال�رضاقة دايل ابراهيم املاأخوذ يف �ضخ�س مديره العام القائم يف حقه ال�ضتاذ 
براهيمي م�ضطفى املحامي .

�سد / املوؤ�ض�ضة ذات ال�ضخ�س الوحيد وذات امل�ضوؤولية املحدودة امل�ضماة دي ا�س 
اأقرو املمثلة من طرف م�ضريها . 

الكائن مقرها الجتماعي : 111 اقامة املثلث ا�ضطاوايل .
وال�ضيد : جابري حمي الدين الكفيل العيني  . 

ال�ضاكن ب : 25 فيال�ضاطئ الغربي �ضيدي فرج ا�ضطاوايل .
بناء على قائمة �رضوط البيع املودع لدى حمكمة ال�رضاقة  بتاريخ 2019/06/12 حتت 

رقم 2019/08 .
و  اخلال�ضة  املفرزة  امللكية  يف  يتمثل  الجمالية:  امل�ضاحة  و  وو�ضفه  العقار  تعيني 
اخلا�ضة ملحل دو ا�ضتعمال جتاري موجود �ضمن جممع �ضكني حديث البناء ي�ضمى 
اقامة املثلثRESIDENCE LE TRIANGLE واقع يف تراب بلدية ا�ضطاوايل 
الدائرة الدارية لزرالدة ولية اجلزائر م�ضاحته 102 م² موجود بالطابق الر�ضي من 
العمارة ) م – J ( وهو ميثل احل�ضة رقم 111 من اجلدول الو�ضفي للتق�ضيم اخلا�س 
امل�ضرتكة  الجزاء  من   )1000/20  ( بن�ضبة  امل�ضرتكة  وامللكية  ال�ضكني  باملجمع 

املت�ضلة باملحل  .
الف  وثمانون  وثمانية  مليون  وثالثون  �ضتة   (. دج   36.088.416،00 افتتاحي  ب�ضعر 
العلني   لبيع عقار عن طريق املزاد  (، نعلن عن جل�ضة   واربعمائة و�ضتة ع�رض دينار 
امام  زول   الواحدة   : ال�ضاعة  على   2020/02/17 ليوم  املوؤجلة  البيوع  وذلك جلل�ضة 
حمكمة ال�رضاقة قاعة اجلل�ضات رقم 02  . وعلى كل من يرغب يف معلومات او الطالع 
على دفرت ال�رضوط ان يت�ضل مبكتبنا نحن املح�رض الق�ضائي بالعنوان املذكور اعاله 

او لدى امانة �ضبط  حمكمة ال�رضاقة  املح�رض الق�ضائي .

مكتب ال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة 
ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 

الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جل�سة  بيع عقار باملزاد العلني 
بطلب من/ بنك اخلليج اجلزائر �رضكة ذات ا�ضهم .

الكائن مقرها الجتماعي بطريق ال�رضاقة دايل ابراهيم املاأخوذ يف �ضخ�س مديره العام املختار موطنه 
مبكتب ال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا املح�رض الق�ضائي الكائن ب 07 حي الدوفان الدرارية القائم يف حقه 

ال�ضتاذ براهيمي م�ضطفى املحامي.
�ضد : ال�رضكةات امل�ضوؤولية املحدودة بروفال املمثلة من طرف ممثلها القانوين م�ضريها .

الكائن مقرها ب : �ضريابي بئر خادم اجلزائر .
و ال�ضيد : بلعلى مراد ) كفيل عيني ( .

ال�ضاكن ب : حي را�ضي حميدة رقم 20 �رضاقة .  
بناء على قائمة �رضوط البيع املودع لدى حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/10/17 حتت رقم 2019/14 

تعيني العقار حمل البيع و و�ضفه و م�ضاحته الجمالية . 
•   ح�ضب عقد البيع : قطعة ار�س كائنة برتاب بلدية العا�ضور ،املكان امل�ضمى »وادي ا لرمان » ولية 

اجلزائر ،تبلغ م�ضاحتها ثالثمائة واثنى ع�رض مرت مربع) 312م² (، ،وردت يف �ضكل �ضبه م�ضتطيل حمدودة 
كالتايل : من ال�ضمال ممر عمومي ، من اجلنوب احل�ضة رقم 1 من ال�رضق ملكية بن حمادي حممد ، من 

الغرب احل�ضة رقم 3 ،م�ضيد عليها بناية تتكون من طابق ار�ضي ، طابق علوي و �ضطح ، ترتبع على م�ضاحة 
مائة وواحد وثمانني مرت مربع ) 181م²( بن�ضبة 95 % مبوجب رخ�ضة البناء ال�ضادرة عن بلدية العا�ضور بتاريخ  

1992/09/16 حتت رقم 105/ اأ ع/92 .
•   ح�ضب تقرير اخلربة : عقار �ضكني يتمثل يف قطعة ار�س كائنة باملكان امل�ضمى وادي الرمان بلدية 

العا�ضور اجلزائر ،م�ضاحتها :312م² ،�ضكلها الهند�ضي �ضبه م�ضتطيل وحدودها كما يلي :
•  من ال�ضمال :ممر عمومي –من اجلنوب : احل�ضة رقم 1

•  من ال�رضق :ملكية بن حمادي حممد
•     من الغرب : احل�ضة رقم 3

•  اما م�ضتمالتها : فت�ضمل قطعة الر�س حاليا على بناية بن�ضبة اجناز 100% مكونة من 03 طوابق و�ضطح 
بدون منفذ )بدون �ضالمل( وهي كما يلي : 

 •  طابق ار�س )R+0( مب�ضاحة )250م²( يتكون من مدخل رئي�ضي و مرابني مفتوحني على بع�ضهما البع�س 
من الداخل و�ضالمل لل�ضعود للطابق العلوي 

 •  طابق علوي اأول )R+1( مب�ضاحة )180م²( ،يتكون من 06 غرف على �ضكل مكاتب ) مقر ال�رضكة ال�ضابقة( 
+ بهو كبري مب�ضاحة 80م²+ حمام +مطبخ جمهزين+ �ضطحني )Terrasses02( +بهو كبري مب�ضاحة 20م² 

والثانية 30م² +�ضالمل .
  •    طابق علوي ثان )R+2( مب�ضاحة )150م²( يتكون من 05 غرف + مطبخ + حمام + مرحا�س جمهزين 
نعلن عن جل�ضة بيع عقار للجل�ضة 2020/03/02 على ال�ضاعة : الواحدة زوال  امام حمكمة ال�رضاقة قاعة 

اجلل�ضات رقم 02 ب�ضعر افتتاحي 86.926.000،00  دج. وعلى كل من يرغب يف معلومات او الطالع 
على دفرت ال�رضوط ان يت�ضل مبكتبنا نحن املح�رض الق�ضائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �ضبط  

حمكمة ال�رضاقة املح�رض الق�ضائي .

معتمد  ق�سائي  حم�سر  ر�سا  حممد  بوقرين  ال�ستاذ  مكتب 
لدى حمكمة ال�سراقة

الدوفان  حي   07  : ب  مكتبه  الكائن  تيبازة  ق�ساء  جمل�س 
درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر باجلريدة 
املادة 412 من ق ا م ا

حمكمة  لدى  ق�ضائي  حم�رض   ر�ضا  حممد  بوقرين  ال�ضتاذ  نحن 
الوا�ضع  و  اعاله  املذكور  تيبازة  ق�ضاء  جمل�س  اخت�ضا�س  ال�رضاقة 
ال�ضاكن)ة(   . بناءا على طلب :فعو�ضي ح�ضان   . ادناه  ختمه و توقيعه 
عن  ال�ضادر  المر  على  .بناءا  اجلزائر  البحري  برج  ال�ضاطئ  بطريق 
 20/00076 الرتتيب  2020/01/16رقم  بتاريخ  القليعة  حمكمة  رئي�س 
بناءا   . بالوفاء  التكليف  حمتوى  تعليق  و  بن�رض  الرتخي�س  املت�ضمن 
على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف عقد وديعة ال�ضادر عن ال�ضتاذ �ضعد 
 09/02 الفهر�س:  رقم    2019/01/04 بتــاريخ  بال�رضاقة  موثق  فريد 
املمهور بال�ضيغة التنفيذية. كلفنا :ال�ضيداأزمور كرمي ابن عبد القادر . 
ال�ضاكن)ة( ب : رقم 36 �ضارع حممد بلجلط اخلراي�ضية ولية اجلزائر 
ماليني  �ضبعة   ( مبلغ7.500.000،00دج   : بدفع  الزامه  ب  القا�ضي   .
التنفيذ  +م�ضاريف  الوديعة  قيمة   ) الفدينارجزائري  مائة  خم�ضة  و 
الختياري  6798 دج + احلقوق التنا�ضبية للمح�رض الق�ضائي املقدرة 
264180 دج ، ونبهناه : بان لها مهلة 15 يوما ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا 
املح�رض و ال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية ، ولكي ل يجهل 

ما تقدم  و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون 
املح�سر الق�سائي 
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خالد �صالح )عز الدين(
م�ص�ؤول ملف اال�صرى 

فى �صفارة دولة 
فل�صطني لدى اجلزائر

�صامد ج�ابره �صرية 
وم�صرية 

عبد  حممود  �صامد  �أنا 
�للطيف جربين ، �ملعروف 
 " جو�بره  �صامد   " با�صم  
 1989/9/11 مو�ليد  من 
�لعروب  خميم  �صكان  من 
�أ�رستي  �إليه  هاجرت  �لذي 
عر�ق  بلدة  من   1948 عام 
 ، �خلليل  ق�صاء  �ملن�صية  
عام  �الحتالل  بد�ية  منذ 
من  �لعديد  تعر�ض   1967
لالعتقال  �أ�رستي  �أفر�د 
بد�ية  مع  �لبد�ية  وكانت 
 1972 عام  ففي  �ل�صبعينات 
للتحقيق  و�لدي  �عتقل 
و��صتقر  �الأردن  �إىل  و�بعد 
خم�صة  ملدة  �لعر�ق  يف 
�إىل  بعدها  عاد  �صنو�ت 
تقدمت  �أن  بعد  �لوطن 
�صمل  مل  بطلب  له  و�لدتي 
، و�أعيد �عتقاله �إد�ريا مرة 
�أخرى يف �النتفا�صة �الأوىل 
عام 1988 ملدة �صتة �صهور 
�أخرى  مرة  �عتقاله  و�أعيد 
ميكث  مل  لكنة  للتحقيق 
طويال  . لقد تعر�ض معظم 
من �إخوتي لالعتقال ، فقد  
ر�ئد  �الأكرب  �أخي  �عتقل 
يف  �صنو�ت  خم�صة  ملدة 
وكذلك   ، �لت�صعينات  بد�ية 
ملدة  �حمد  �إخوتي  من  كل 
ثالثة �صنو�ت  وعمار خم�صة 
�ملجيد  وعبد  �صنو�ت 
عدة  يف  �صنو�ت  ثالث 
�الأ�صغر  و�أخي  �عتقاالت 
��صت�صهد  �لذي  خالد 
كان   2015/12/26 بتاريخ 
كان  مر�ت  عدة  �عتقل  قد 
قبل  عامني  مدة  �آخرها 
مو�جهات  يف  ��صت�صهاده 
على  �الحتالل  جي�ض  مع 
وهو  �لعروب  خميم  مدخل 
حارقة  قنبلة  �إلقاء  يحاول 
على �جلنود �ملتمركزين يف 
مدخل  على  للمر�قبة  برج 
فقد  �أنا  �أما   . �ملخيم 

�عتقلت �صت مر�ت �بتد�أت 
عام  وحتى   2004 عام  من 
�العتقال  وكان   ،  2016
يف  �الأوىل  و�لتجربة  �الأول 
�أكن  مل  حيث   2004 عام 
�لثالثة  �صن  جتاوزت  قد 
عمار  �أخي  وكان  ع�رسة 
لالعتقال  ومطلوبا  مطارد� 
قوة  د�همت  وعندما   ،
ع�صكرية بيتنا ليال العتقاله 
�لبيت  يف  موجود�  يكن  ومل 
على  لل�صغط  �عتقايل  مت 
عمار  �أخي  وعلى  �أ�رستي 
 ، نف�صه  ت�صليم  �جل  من 
مكثت يف �العتقال مدة 45 
يوما بعدها  �أطلق �رس�حي 
�جلي�ض  يتمكن  �أن  قبل 
عمار  �أخي  �عتقال  من 
علية  �لقب�ض  مت  و�لذي 
�نتمائه  بتهمة  و�عتقاله 
لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة 
عامني  وبعد   . فل�صطني 
 2006/4/17 بتاريخ  تقريبا 
�أخرى  �عتقايل مرة  �أعيد   ،
وجمموعة  قمت  �أن  بعد 
�حلجارة  باإلقاء  �لطلبة  من 
ما  كنت  حيث  �جلنود  على 
قد  �أكن  ومل  قا�رس�  زلت 
وقد  �ل�صاد�صة ع�رسة  بلغت 
حكمت �ملحكمة �لع�صكرية 
�صهور  ب�صتة  علي  حينها 
�أم�صيتها كلها يف �العتقال . 
لقد �أ�صهم وجودي يف خميم 
على  يقع  �لذي  �لعروب 
�ل�صارع �لرئي�صي و�لذي مير 
منه �مل�صتوطنون على مد�ر 
�ليوم من �الحتكاك �ليومي 
ير�بط  �لذي  �جلي�ض  مع 
مد�خل  على  د�ئم  ب�صكل 
ميار�ض  و�لذي   ، �ملخيم 
�ليومي  و�لتنكيل  �ال�صتفز�ز 
و�لذي   ، �ملو�طنني  بحق 
ملقاومته  بال�صباب  يدفع 
ب�صكل د�ئم و�إلقاء �حلجارة 
عليه  �حلارقة  و�لزجاجات 
من  �صباط  �صهر  ويف   ،
�عتقايل  �أعيد   2007 عام 
مقاومة  بتهمة  �أخرى  مرة 
يف  و�مل�صاركة  �الحتالل 
�لنظام  �صد  ن�صاطات 
�التهام  الئحة  ح�صب  �لعام 
حكم  وقد  يل  وجهت  �لتي 
عامني  مدة  بال�صجن  علي 

منها  �أم�صيت  وقد  ون�صف 
بعد  �صهر�  ثمانية وع�رسين 
�صهرين  تخفي�ض  مت  �أن 
قو�نني  يف  ت�صمى  �لتي 
بعد   .) ) �ملنهلي  �الحتالل 
بعد  �العتقال  من  خروجي 
�أن  علمت  ق�صرية  فرتة 
بع�ض  من  �عرت�فات  علي 
�ملعتقلني  �ملخيم  �صباب 
�عتقايل  الإعادة  وجتنبا   ،
�الأردن  �إىل  �خلروج  قررت 
لاللتحاق باإخوتي للعمل يف 
�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 
حماولة  جمرد  وكانت   ،
عند  �عتقايل  توقعت  �إذ 
خروجي عن �جل�رس ) معرب 
متكنت  �إين  �إال   ) �لكر�مة 
فرتة  مكثت   ، �ملرور   من 
ح�صلت  �أن  �إىل  �الأردن  يف 
على فيز�  ثم  �صافرت �إىل 
يطل  مل   ، للعمل  �ل�صعودية 
�ل�صعودية  يف  �ملقام  بي 
منا�صب  عمل  توفر  لعدم 
�لوطن  �إىل  �لعودة  وقررت 
 2010/2/28 يوم  ويف   ،
عرب  فل�صطني  �إىل  دخلت 
�لكر�مة)�جل�رس(  معرب 
خ�صعت   ، �عتقايل  ومت 
�أنني  �إال  مكثف  ال�صتجو�ب 
مل �أدل باأي �عرت�فات ، ومت 
��صتناد�  للمحكمة  تقدميي 
�صابقة  �عرت�فات  �إىل 
تامري  قانون  على  وبناء 
ب�صهادة  �ملتهم  يدين  �لذي 
عدم  ورغم  و�حد  �صخ�ض 
لدي  �عرت�فات  �أي  وجود 
�لع�صكرية  �ملحكمة  �أن  �إال 
ت�صعة  بغر�مة  علي  حكمت 
و�الكتفاء  �صيكل  �أالف 
�حد  �لبالغة  �لتوقيف  مبدة 
من  خرجت   . �صهر�  ع�رس 
ق�صرية  وبعد فرتة  �ملعتقل 
تويف و�لدي يف �صهر كانون 
�ملحتلة  �الأر�ض  يف  ثاين 
 ، �لعمل  �إثناء   1948 عام 
�أخي  �لفرتة  تلك  يف  وكان 
رهن  جو�برة  خالد  �ل�صهيد 
�العتقال وكان يق�صي حكما 
بال�صجن عامني على خلفية 
�الحتالل  �صد  ن�صاطات 
�نه  بالذكر  �جلدير  ومن 
�جلبهة  بتنظيم  ملتزما  كان 
فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية 

بع�رسة  و�لدي  وفاة  وبعد   ،
 2013/1/23 بتاريخ  �أيام 
و�أخي  �أنا  �عتقايل  �أعيد 
ثالثة  لن�صبح  �ملجيد  عبد 
�إخوة رهن �العتقال ، بتهمة 
ن�صاطات �صد �الحتالل يف 
�الإفر�ج  مت  وقد   ، �ملخيم 
�أنهى  �لذي  خالد  �أخي  عن 
يتم  �أن  قبل  عامني  حكمه 
يوم  بع�رسين  عني  �الإفر�ج 
تقريبا ، وكان من �ملفرت�ض 
وعن  عني  �الإفر�ج  يتم  �أن 
�كتفت  �لذي  خالد  �أخي 
�لتوقيف  مبدة  �ملحكمة 
لعدم  �أ�صهر  ثالثة  وهي  لنا 
وقد  الإد�نتنا،  �أدلة  وجود 
�خلمي�ض  يوم  عني  �أفرج 
�عتقايل  و�أعيد   2013/4/9
 2013/4/11 �ل�صبت  يوم 
يف  يومني  من  �قل  بعد 
�ملخابر�ت  وبقيت  �خلارج 
عبد  �أخي  على  متحفظة 
�متنعت  �لذي  �ملجيد 
عن  �الإ�رس�ئيلية  �ل�صلطات 
قر�ر  رغم  �رس�حه  �إطالق 

�ملحكمة باالإفر�ج عنه .

التحقيق :

فرتة  �ملرحلة  هذه  دخلت 
��صتكماال  طويلة  حتقيق 
لفرتة �لتحقيق �لتي خ�صتها 
يف �العتقال �ل�صابق وكانت 
يف  �ملرة  هذه  �لرتكيز 
�لتحقيق على حيازة �أ�صلحة 
بن�صاط  بالقيام  و�تهامي 
�عتقايل  وفور   ، ع�صكري 
�لعروب  بيتي يف خميم  من 
دقيق  تفتي�ض  �إجر�ء  وبعد 
من  ز�وية  كل  يف  ومطول 
من  �ملكون  بيتنا  زو�يا 
يقيم  و�لذي  طو�بق  �أربعة 
فيه معظم �إخوتي و�أ�رسهم 
مركز  �إىل  �قتيادي  مت 
و�أثناء   ، ع�صقالن  حتقيق 
�لروتيني  �لطبي  �لفح�ض 
تبني  للتحقيق  �لدخول  قبل 
يف  معدنية  قطعة  وجود 
معي  �لتحقيق  ومت  ج�صمي 
طلق  من  �صظية  �أنها  على 
ذلك  �أنكرت  �أنني  �إال  ناري 
على �أنها قطعة من �حلديد 
�لعمل  �أثناء  ج�صمي  دخلت 

معي  �لتحقيق  ��صتمر   ،
كان  يوما  و�أربعني  خم�صة 
مرتكز� �إىل �ل�صغط �لنف�ض 
وبالدرجة   ، و�جل�صدي 
�لنوم  من  �حلرمان  �الأوىل 
�لتحقيق  بد�ية  ويف   ،
حرمت من �لنوم ملا يقارب 
وعندما  �صاعة  �ل�صبعني 
للنوم  عيني  تغم�ض  كانت 
�أثناء �لتحقيق كنت �أتعر�ض 
 ، باملاء  و�لر�صق  لل�رسب 
�جل�صدي  �لتحقيق  عن  �أما 
ل�صاعات  �ربط  كنت  فقد 
معدين  كر�صي  على  طويلة 
مكبل �ليدين و�الأرجل بعدة 
�صال�صل حديدية مت�صلة �إىل 
�لكر�صي حتول دون �إمكانية 
�حلركة على �لكر�صي لتغري 
الإر�حة  �جللو�ض  و�صعية 
يف  ��صرتك  وقد   ، �جل�صم 
جمموعة  معي  �لتحقيق 
عرفو�  �لذين  �ل�صباط  من 
م�صتعارة   باأ�صماء  �أنف�صهم 
ناري،   ، و�دي  �بو   " مثل 
توفيق ، و�أبو جديلة "، وكان 
يف  �العتقال  متديد  يتم 
جلبي  دون  �لتحقيق  مركز 

�إىل �ملحكمة .

املحكمة :

وجهت يل الئحة �تهام  من 
عدة تهم كان �أبرزها حيازة 
للجبهة  و�النتماء  �صالح 
فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية 
، وتنظيم جمموعات قامت 
للم�صتوطنني  با�ض  بحرق 
حارقة  زجاجات  و�إلقاء 
مدخل  على  �جلنود  على 

خميم �لعروب �أ�صيب �ثنني 
من �جلنود �حدهما �أ�صيب 
�لثالثة  �لدرجة  من  بحرق 
 . �التهام  الئحة  ح�صب 
حكمت �ملحكمة �لع�صكرية 
علي  عوفر  معتقل  يف 
ون�صف  عامني  بال�صجن 
 ، تامري  قانون  �إىل  ��صتناد� 
�لقانون  هذ�  �صن  مت  وقد 
�صمود  مفعول  الإبطال 
�ملنا�صلني �لفل�صطينيني يف 
�إد�نة  يتم  بحيث  �لتحقيق 
�ملتهم بالتهم �ملوجهة حتى 
لو مل يدل باأية �عرت�فات . 
�إىل  نقلت  �ملحاكمة  بعد 
معتقل �ي�صل يف �ل�صبع وقد 
�إ�رس�ب  يف  فيه  �صاركت 
ت�صامنا  �أيام  ع�رسة  ملدة 
�إد�ري   معتقل  ��صغر  مع 
م�رسب عن �لطعام و��صمه 
�لرمياوي  �إ�رس�ق  �حمد 
�أي�صا  و�لده  كان  �لذي   ،
وحمكوم  �العتقال  رهن 
عاما  ع�رس  ثمانية  عليه 
متكن  قد  و�لده  يكن  ومل 
يف روؤيته حلرمانه من زيارة 
�الأهل �إال يف �ملعتقل ، ومن 
هذ�  �أن  �لقدر  جمريات 
بعد  حتفه  لقي  قد  �ل�صبل 
�صهر  بحو�يل  عنه  �الإفر�ج 
�إن   . علو   �صقوطه من  �ثر 
�إيالما  �مل�صاهد  �أكرث  من 
��صت�صهاد  حالة  تعي�ض  �أن 
�حد �الأ�رسى يف �ملعتقل ، 
لقد ع�صت جتربة ��صت�صهاد 
حمدية  �بو  مي�رسة  �الأ�صري 
يعاين من مر�ض  كان  �لذي 
�رسطان �حلنجرة و�لذي بد�أ 
رحلته يف مقاومة �الحتالل 

منذ بد�ية �ل�صبعينيات حيث 
�عتقل عدة مر�ت ونفي �إىل 
قو�ت  مع  وعاد   ، �الأردن 
�لفل�صطيني  �لوطني  �الأمن 
�رس�رة  �نطالقة  ومع   ،
حمل  �الأق�صى  �نتفا�صة 
�صهد�ء  كتائب  لو�ء  مي�رسة 
حمافظة  يف  �الأق�صى 
علية  حكمت  وقد  �خلليل 
باملوؤبد  �الحتالل  �صلطات 
�نه  بالذكر  �جلدير  ومن   ،
�ملعار�صني  �برز  من  كان 
حما�ض  معتقلني  النف�صال 
ومنظمة  فتح  معتقلي  عن 
يف  �لفل�صطينية  �لتحرير 
وقد   ، منفردة  �أق�صام 
�صبيحة  �صهيد�  ربه  لقي 
 2013/4/2 �لثالثاء  يوم 
�ملكثفة  �لعناية  ق�صم  يف 
�صوروكا  م�صت�صفى  يف 
معاناة  بعد  �الإ�رس�ئيلي 
طويلة من مر�ض �ل�رسطان 
�لطبي  لالإهمال  ونتيجة 
�حلزن  عم  وقد   ، �ملتعمد 
�الإ�رس�ب  و�أعلن  �ملعتقل 
عن �لطعام مدة ثالثة  �أيام 
ق�صاء  بعد  عني  �أفرج   .
�صهر�  وع�رسين  ثمانية 
نف�ض  من  �عتقايل  ليتم 
��صت�صهاد  بعد  �إد�ريا  �لعام 
عام  مطلع  يف  خالد   �أخي 
�لتو�يل  على  مرتني   2016
متديد  مت  ثم  �صهور  �أربعة 
�أ�صهر  لثالثة  �العتقال 
عني،  �أفرج  �أن  �إىل  �أخرى 
�أم�صيت  قد  �أكون  وبهذ� 
�صتة �صنو�ت يف �ملعتقالت 

�الإ�رس�ئيلية .

ي�ا�صل مركز اأب� جهاد ل�ص�ؤون احلركة االأ�صرية يف جامعة القد�س ن�صر جتارب االأ�صرى، حيث ين�صر بحلقة هذا االأ�صب�ع جتربة االأ�صري 
املحرر �صامد ج�ابره من خميم العروب والتي رواها للمركز .

الأ�ضري املحرر �ضامد جوابره جتربة ن�ضالية 
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الأ�سري" م�ش" جمرد رقم

الأ�شري املنا�شل اللواء فوؤاد ال�شوبكي ابو حازم..
بقلم : لوؤي عادي الرموين

عا�ش يف زمن عمالقة الأ�سود 
مل ي�سب م�سوار حياته الن�سايل 
وامل�ساومة  للمهادنة  طريق 
الثورة  زمن  والنبطاح,زمنه 
زمنه  العمالقة,  الفل�سطينية 
الفتح  رجال  عمالقة  زمن 
اأبو  للقائد  فكان  العا�سفة, 
عمار رحمه اهلل مبثابة ذراعه 
ال�ساهرة  وعينه  الفولذي 
الناب�ش  وقلبه  الأمني  وح�سه 
و�سنده  القائد  باإح�سا�ش 
عليه  ويرتكن  يرتكز  الذي 
واأياديه  وواردة  �ساردة  كل  يف 
البي�ساء  الطاهرة  املتو�سئة 
التي مل تلوث من �رسقة اأموال 
واجلرحى  والأ�رسى  ال�سهداء 
�سعبنا,  اأبناء  من  واليتامى 
اأبناء  من  الأعظم  ال�سواد  فاإن 
�سعبنا يعي ويعرف ذلك, فكان 

و�سفافيته  اأمانته  �سدة  من 
عليه  يطلقون  نزاهته  و�رسف 
رجل  واملالية,  املال  رجل 
املنا�سب  من  العديد  توىل 
وال�سلطة  الثورة  عهد  يف 
فكان  الفل�سطينية  الوطنية 
والأمانة  امل�سوؤولية  قدر  على 
ب�سدده  اأنا  ما  ورعايتها... 
ال�سوء  ت�سليط  هو  اليوم 
الأ�رسى  حالت  اخطر  على 
يف  بال�رسطان  امل�سابني 
الإ�رسائيلي,  الحتالل  �سجون 
املوت  يواجهون  والذين 
من  يعانون  وجميعهم  البطيء 
ظروف �سحية واعتقاليه بالغة 
من  وال�سعوبة,ويعترب  ال�سوء 
الفل�سطينيني  الأ�رسى  ابرز 
وحالته  بال�رسطان  امل�سابني 
نتيجة  للغاية  حرجة  ال�سحية 
الطبي  الإهمال  �سيا�سة 
م�سلحة  اإدارة  وا�ستهتار 

ال�سجون بحياته. 
العجوز,�سيخ  اجلرنال  اإنه 
الأ�سري  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
اللواء/ فوؤاد حجازي ال�سوبكي" 
اأبو حازم"87 عاماً وهو الأكرب 
حالياً  والقابع  بال�سجون  �سناً 
يف �سجن بئر ال�سبع منذ تاريخ 
2006/3/14م اأحد قادة حركة 
الأجهزة  وموؤ�س�سي  "فتح" 
الفل�سطينية  لل�سلطة  الأمنية 
اأخطر  من  يعد  والذي 
املوجودة  املر�سية  احلالت 
من  يعاين  ال�سجون,فهو  يف 
مر�ش  اأخطرها  اأمرا�ش  عدة 
اأنهى  �رسطان الربو�ستاتا"وقد 
عامه 12على التوايل يف الأ�رس 
ال�سجون  يف   13 عامه  ويدخل 
ال�سجون  عيادات  بني  متنقاًل 
حالته  نتيجة  وامل�ست�سفيات 

ال�سحية ال�سعبة للغاية..
- الأ�سري املري�ش/ املنا�سل 

اللواء فوؤاد حجازي ال�سوبكي" 
اأبو حازم"

- مواليد / غزة - 1940
تفاح  حي   / الإقامة  مكان   -

�رسق مدينة غزة
تتكون   / الكرمية  عائلته   -
من  حازم  اأبو  الأ�سري-  اأ�رسة 
ذمة  يف  هم  الذين  الوالدين 
مبا  ثالثة  الإخوة  من  وله  اهلل 
فيهم الأ�سري اأبو حازم وله من 

الأخوات اأربعة,
 / الجتماعية  احلالة   -
الفا�سلة  ال�سيدة  من  متزوج 
حازم"  "اأم  ال�سوبكي  دلل 
بتاريخ  املنية  وافتها  والتي 
اإحدى  يف  2011/1/10م 
نقل  الأردن,ومت  م�سافى 
الغربية  ال�سفة  اإىل  جثمانها 
بعد  اهلل  رام  ودفنت يف مدينة 
وله  املر�ش  مع  طويل  �رساع 
بنات  واأربع  �سابان  الأبناء  من 

مل  منهم  واأربعة  اأحفاد  و8 
ي�سمح الحتالل بزيارة جدهم 

اأبو حازم..
كل  واأ�رس  اأ�رسه  اهلل  فك 

يف  واملنا�سالت  املنا�سلني 
�سجون الحتالل.. 

رحلة طويلة و�ساقة من الن�سال حمفوفة بكثري من املخاطر,خا�سها جرنال الثورة 
الفل�سطينية, رجل املهمات ال�سعبة واملواقف الرجولية ال�سجاعة, بداأت بقتال الحتالل 

الإ�سرائيلي ثم املطاردة والعودة لأر�ش الوطن.

الدكتور اأبو احلاج.. ق�سية الأ�سرى متر بظروف �سعبة 

نظرا ملا يحيط بالق�شية الفل�شطينية 
من خماطر

اأبو  فهد  الدكتور  قال 
مركز  عام  مدير  احلاج  
احلركة  ل�سوؤون  جهاد  ابو 
جامعة  يف  ال�سرية 
القد�ش اإن ق�سية الأ�رسى 
متر الآن يف ظروف �سعبة 
يحيط  ما  نظرا  وذلك 
الفل�سطينية  بالق�سية 
عديدة,  خماطر  من 
وتهويد  ا�ستيطان  من 
وا�ستهداف  لالأرا�سي 
ومقد�ساتها,  القد�ش 
�سيادة  اأن  اإىل  م�سريا 
ثقله  كامل  ي�سع  الرئي�ش 
اأبناء  خال�ش  �سبيل  يف 
مثل  يف  وخا�سة  �سعبنا 
ال�سعبة  الظروف  هذه 
املنطقة  بها  متر  التي 
حتدق  التي  والخطار 
 , الفل�سطينية  بالق�سية 
�سعبنا  اأبناء  اأن  موؤكدا 
يقفوا  لن  الفل�سطيني 

اأمام  الأيدي  مكتويف 
لدولة  ال�رس�سة  الهجمة 
هذه  جاءت   . الحتالل 
زيارة  اأثناء  الت�رسيحات 
اإىل  احلاج  اأبو  الدكتور 
املركزية  اللجنة  ع�سو 
م�ساعد  فتح  حلركة 
لقوى  الأعلى  القائد 
الرئي�ش  م�ست�سار  الأمن 
املحافظات  ل�سوؤون 
اإ�سماعيل  احلاج  الفريق 
اللواء  رافقه  وقد  جرب 
ربيع  اأبو  �سواعد  ح�سني 
حو�سية  وجواد  �سمور 
ومراد  حو�سية  اإياد  واأبو 
تخلل  حو�سية, حيث 
�سيادة  و�سع  الزيارة 
الفريق يف اآخر م�ستجدات 
من  يعانوه  وما  الأ�رسى 
اأطلعه  كما  ظروف �سعبة 
الجنازات  اأهم  على 
املركز  حققها  التي 

اإىل  و�سول  تاأ�سي�سه  منذ 
التي  الكبرية  الجنازات 
واملتمثلة  موؤخرا  حققها 
اإ�سدار  يف  ال�ستمرار  يف 
مو�سوعة  من  اأجزاء 
الأ�رسى والعمل امل�ستمر 
اإىل  اإ�سافة  تعميمها,  يف 
الإ�سدارات  من  العديد 
املتنوعة  والأن�سطة 
اأطلعه  والتي  الأخرى 
ن�سخا  له  وقدم  عليها, 
�سيادة  اأكد  بدوره   . منها 
جرب  اإ�سماعيل  الفريق 
من  جهاد  اأبو  مركز  اأن 
املوؤ�س�سات املرموقة يف 
والذي  فل�سطني  دولتنا 
تاريخ  على  يحافظ 
يف  �رسيحة  واكرب  اهم 
ال  الفل�سطيني  املجتمع 
وهي ال�رسى الفل�سطينني 
وال�سريات  والعرب 
والذي  الفل�سطينيات 

من  مهم  جزءاً  يعترب 
تاريخ ال�سعب الفل�سطيني 
واأكد   , املعا�رسة  وثورته 
على دعم واإ�سناد املركز 
جدا  �سعيدين  اإننا  وقال 
احلركة  تاريخ  بتوثيق 
منذ  لالأ�رسى  الوطنية 
العربي  ال�رساع  بداية 
وتدري�ش   , ال�رسائيلي 
باجلامعات  التاريخ  هذا 
الأكادميية  واملعاهد 
اأبنائنا  ين�سى  ل  حتى 
�سد  الحتالل  جرائم 
داخل  واأجدادهم   اآبائهم 
الربيطانية  ال�سجون 
والإ�رسائيلية واأكد الفريق 
الأ�رسى  ق�سية  اأن  جرب 
على �سلم اأولويات القيادة 
الفل�سطينية, ويويل �سيادة 
الرئي�ش اهتمام كبري بهذا 
امللف متمنيا دوام النجاح 

والزدهار للمركز . 

اأين اأختك؟ ؟؟
اأربعة  من  واحدة  كلمة 
بعدها عالمة  ت�سع  حروف 
بك  لتذهب  كفيلة  اإ�ستفهام 
اإىل عامل جمهول وكافية لكي 
يرجتف...  ج�سدك  جتعل 
اأختك؟ ال�سورة  اأين  لكن 
تزداد  و  وموؤثرة  عميقة 
بني  ما  التاأثري  يف  عمقا 
بني  وما  الذكوري  اجل�سد 
حتى  الرجوىل  اجل�سد 
تع�سف يف اجلوارح وت�ستعل 
 .. التفكري  وين�سغل  احلمم 
اأين اأختك؟ بكل الوان الوجع 
 , الحتالل  �سجون  يف   ...
رجولتنا  علينا  تقتحم  اأنثى 
متوا�سل  اأمل  يف  وت�سيبنا 
وتق�سعر  القلب  له  ينفجر 
هناك  اأختك  الأبدان...  له 
بني اأنياب قاتل جمرم واأنت 
و  ت�سحك   , العي�ش  مرتف 
بكل  اأنثى    ... فيك  مبلئ 
تقاوم بني  ال�سعف  مكونات 
يف  مفرت�ش وانت  اأنياب 
اأدري  ل  عميق...  �سبات 
لكي  لديك  الإدراك  مدى 
تكون  اأن  يعني  ماذا  تعلم 
الحتالل  �سجون  يف  اأمك 

تكون  اأن  حلظة....  فكر   ,
اأغم�ش   .... اأ�سرية  اأختك 
تكون  اأن   , قليال  عينيك 
ول   , اليدين  مكبلة  اإبنتك 
مرة  القراءة  اأعد   . تتنهد 
وماذا   , يل  وقل   ... اأخرى 
وماذا   .. اأختك  لك  تعني 
اأين  اإبنتك   , اأمك  تقول عن 
هي ؟ل اأدرى مدى الإدراك 
لديك كي ي�سعل فيك نخوة 
الرجال , قليلة هي امل�ساعر 
كم  اأعلم  اأختاه...   نحوك 
يوم  الدموع كل  تذرفني من 
, اأعلم كم يجتاحك اخلوف 
يف كل حني , اأعلم كم يقتلك 
الرجال  متوت  احلنني...  
ت�سقط  اأختاه....  دونك 
اأختاه...  دونك  احل�سابات 
طيفك  بطيفه  البهاء  ويعيد 
تدا�ش   ... اأختاه  ب�سخاء 
اأختاه...  دونك  الروؤو�ش 
ت�سقط القادة ويُعلى ذكرك 
لذاكرة  اأعيد  اأختاه...  
ذلك  من  �سيئا  العربي 
قتل  الذي  ذلك   , املجرم 
ذلك   , "الدرة"   ... الطفل 
من  قافلة  لنا  اأر�سل  الذي 

الأ�رسى �سهداء , ذلك الذي 
الأ�رسى  جثمان  يحتجز 
ال�سهداء , ذاك الذي اأحرق 
 .. اأحياء  الدواب�سة  عائلة 
 ... تتذكروا  ال   .... حلظة 
اأحرقوا الأم والأب , وقتلوا 
 , " " اأحمد  " "عليا" وبقي 
الطفولة  خطف  الذي  ذاك 
  ... هناك  اأختك  خطف 
ل   , اليدين  مكبلة  اأختك 
 , ذلك  لك  يعني  كم  اأدري 
فقط لو تت�سور الأمر مكبلة 
يا  اخللف..  او  الأمام  اإىل 
, اعتقلت بعيدة عن  خيبتنا 
اأمها , كم من الوقت ت�ستطيع 
بعيدة  الأ�سماك  تقاوم  اأن 
اأعتقلت  اأم   ... البحر  عن 

, طفلة  اأطفالها  تبكي  وهي 
ل  وت�رسخ  الدموع  تذرف 
تعي ماذا يحدث , اأمل ت�سمع 
بكاااااءهم   , �رسااااخهم 
اأمل   , مري�سة  اختك   ....
ميكن  كيف  اأنينها..  ت�سمع 
 ... الدواااااء  لها  تر�سل  ان 
اأ�سابها  اأمك   , اأمك   , اأمك 
اأمل , تبكي ... اأين اأنت منها 
كيف  اأخي  يا  هواوؤك  �ُسٌم   ,
تطيق ... اأن تعي�ش .. اأختك 
يهينها جبان , اأمل ت�سمع ؟؟ 
.. اأم اأن الأمل ل يُ�سمع ؟!!... 

اأختك اأهانها جبان ...
بقلم: اكرم نعيم بني 
عودة
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عي�شة ق.

لعب  د  يرت�صّ اجلميع  اأن  باعتبار 
الأدوار الأوىل يف البطولة الوطنية 
وال�صعي اإىل التناف�س على التتويج 
اللعب  اأو  الوطنية  البطولة  بلقب 
على اإحدى املراكز الثالث الأوىل 
قارية  مناف�صة  لعب  اإىل  املوؤهلة 
يدرك  حيث  املقبل،  املو�صم 
اأنهم  »الكناري«  ت�صكيلة  لعبو 
اأجل  من  اآخر  خيارا  ميلكون  ل 

الت�صالح مع الأن�صار وجتاوز خيبة 
املناف�صة القارية �صوى الحتفاظ 
بالزاد كامال يف عقر الديار والفوز 
تعقد  ظل  يف  والنتيجة،  بالأداء 
املجهول  ودخوله  الفريق  و�صعية 

يف حال ت�صجيل اأي تعرث.
اإىل  »الكناري«  لعبو  ي�صعى 
الرتتيب  جدول  بو�صافة  اللتحاق 
اجلزائر  مولودية  رفقة  منا�صفة 
ي�صمح  �صوف  الفوز  اأن  باعتبار 
برفع  بلغربي  الالعب  رفقاء  على 

نقطة   27 جمموع  اإىل  ر�صيدهم 
جدول  يف  الثاين  املركز  وتقا�صم 
الرتتيب وبالتايل تقلي�س الفارق عن 
املت�صدر �صباب بلوزداد اإىل خم�س 
نقاط �صعيا منهم اإىل الدخول بقوة 
البطولة  لقب  التناف�س على  �صباق 
الوطنية هذا املو�صم. يف املقابل، 
يتنقل ن�رص ح�صني داي اإىل مدينة 
العودة  اإىل  منه  �صعيا  وزو  تيزي 
الأ�رصار  تخفيف  اإيجابية  بنتيجة 
يف ظل الو�صعية ال�صعبة التي مير 

واأنه  خا�صة  العا�صمي  النادي  بها 
حتقيق  على  اللعب  خطر  يواجه 
املركز  يف  متوقعه  ظل  يف  البقاء 
ما قبل الأخري من جدول الرتتيب 
الن�رصية  يجعل  الذي  الو�صع  وهو 
الهزمية  تفادي  من  لها  مفر  ل 
باعتبار اأنه يف حال العك�س �صوف 
يجد الفريق نف�صه يف و�صع معقد 
املو�صم  من  تبقى  ما  ويلعب  جدا 

احلايل على تفادي ال�صقوط.

يعود فريق �شبيبة القبائل اإىل املناف�شة املحلية جمددا من خالل املواجهة التي يخو�شها م�شاء اليوم اأمام ال�شيف ن�شر 
ح�شني �شمن اللقاء املتاأخر عن اجلولة 16 من البطولة الوطنية، اأين يدخل اأ�شبال املدرب التون�شي معني الزلفاين 
اأر�شية امليدان بحثا عن حتقيق الفوز ل غري وهم الذين ي�شتفيدون من عاملي الأر�ض واجلمهور اأين ل ميلكون 

خيارا اآخر �شوى النت�شار يف مواجهة اليوم لتجاوز خيبة الإق�شاء من مناف�شة رابطة اأبطال اإفريقيا والرتكيز على 
املناف�شة املحلية التي ي�شبون اهتمامهم كامال عليها

الكناري ترت�ضد الو�ضافة والن�ضرية �شبيبة القبائل / ن�شر ح�شني داي اليوم ابتداء من 18:45
للخروج من الغرق

البطولة اجلهوية للكونغ فو وو�شو لالأوا�شط والأكابر

انطالق املناف�ضة ابتداء من الغد يف وهران
الريا�صات  متعددة  القاعة  حتت�صن 
الرتك  ببلدية عني   « حنتاز  »الها�صمي 
اجلاري  فيفري   8 اإىل   6 من  وهران 
فو  للكونغ  اجلهوية  البطولة  فعاليات 
و�صاندا  تاولو  اخت�صا�صي  يف  وو�صو 
علم  ح�صبما  ذكور  والأكابر  لالأوا�صط 
و�صتعرف  املنظمني،  من  اأم�س  اأول 

هذه التظاهرة الريا�صية املنظمة من 
طرف الرابطة الولئية للفنون القتالية 
بالتن�صيق مع مديرية ال�صباب والريا�صة 
م�صاركة 271 ريا�صي منهم 126 اأوا�صط 
جمعية   36 اإىل  ينتمون  اأكابر   145 و 
ريا�صية من �صبع رابطات ولئية وهي 
وتيارت  الدفلى  وعني  ال�صلف  من  كل 

وتي�صم�صيلت وتلم�صان و�صيدي بلعبا�س 
ووهران.

ويت�صمن اليومان الأول والثاين من هده 
يف  الت�صفوية  الأدوار  اإجراء  املناف�صة 
ع�رصة  يف  و�صاندا  تاولو  اخت�صا�صي 
اأوزان لالأوا�صط من اأقل من 42 كغ اإىل 
اأقل من 80 كغ والأكابر من 48 كغ اإىل 

اأزيد من 90 كغ على اأن تقام النهائيات 
املرحلة  ومن خالل هذه  ال�صبت،  يوم 
يف  الأوائل  الأربعة  يتاأهل  اجلهوية 
املرحلة  اإىل  واأكابر  اأوا�صط  وزن  كل 
من  املقررة  الوطنية  للبطولة  النهاية 
21 اإىل 24 مار�س املقبل بتي�صم�صيلت.
ق.ر.

يوا�صل فريق �صباب بلوزداد امل�صي 
بلقب  التتويج  عن  البحث  قدما 
جمددا  والعودة  الوطنية  البطولة 
اإىل من�صة التتويج التي يغيبون عنها 
حيث  كامال،  عاما   19 مدار  على 
رغبة  الرتتيب عن  رائد جدول  اأبان 
اإىل  النادي  قيادة  اجل  من  قوية 
البداية  خالل  من  باللقب  التتويج 
القوية التي حققها الالعبون يف اأوىل 
الرابطة  من  الإياب  مرحلة  لقاءات 
النت�صار  بعد  الأوىل  املحرتفة 
اأم�س  اأول  �صجلوه  الذي  العري�س 
على ملعبهم 20 اأوت بالعا�صمة على 
ح�صاب ال�صيف اأهلي برج بوعريريج 
اجلولة  عن  املتاأخر  اللقاء  حل�صاب 
16 من املناف�صة، والذي فتح ال�صهية 
البلوزدادي  النادي  واأن�صار  لالعبني 

من اأجل املوا�صلة على نف�س الدرب 
اإحراز  ثابتة نحو  والتوجه بخطوات 
اللقب رغم ان الطريق لزال طويال 
درب  يف  مباراة   14 الفريق  ويواجه 

الهدف املن�صود.
فرانك  الفرن�صي  املدرب  و�صجل 
اأول  النادي يف  مع  قوية  بداية  دوما 

الأيام  خالل  تعيينه  منذ  له  خرجة 
الفنية  العار�صة  راأ�س  على  ال�صابقة 
القادر  عبد  للمدرب  خلفا  للفريق 
عمراين، اأين جنح دوما يف الإطاحة 
واأبان  ال�صابق  بفريقه  باأول خرجاته 
مباراة  اول  يف  تكتيكية  قوة  عن 
الوطنية،  البطولة  رائد  مع  ر�صمية 

خا�صة على م�صتوى اللعب الهجومي 
والذي متكن على اإثره رفقاء هداف 
تطبيق  من  بلحول  حمزة  الفريق 
يف  وجنحوا  بحذافريها  تعليماته 
على  كاملة،  اأهداف  اأربعة  ت�صجيل 
على  ال�صتحواذ  من  التمكن  جانب 
الذي  الأمر  وهو  ن�صبة  باأكرب  الكرة 
اأبناء  لت�صكيلة  كبري  مبو�صم  ينبئ 
اجلديد  الوجه  وقدم  »العقيبة«. 
مباراة  غامن  فوؤاد  بلوزداد  ل�صباب 
الثناء  لقي  الذي  وهو  امل�صتوى  يف 
متواجدين  كانوا  الذين  الأن�صار  من 
حيث  اأوت،   20 ملعب  مدرجات  يف 
وينتظر  امل�صتوى  يف  فنيات  اأظهر 
خالل  الكثري  الفريق  اأن�صار  منه 

املواعيد الكروية املقبلة.
عي�شة ق.

الوافد اجلديد غامن يقنع يف اأول ظهور اأمام الكابا

دوما يرفع اأحالم اأبناء العقيبة باللقب

عقوبة  الن�صباط  جلنة  �صلّطت 
مولودية  لعب  على  الإيقاف 
حراق  الدين  �صم�س  اجلزائر 
اثنتني  منها  مباريات  اأربع  ملدة 
البطاقة  بعد  وذلك  نافذتني  غري 
عقب  تلقاها  كان  التي  احلمراء 
نهاية املقابلة التي جمعت النادي 
العا�صمي وجمعية عني مليلة نهاية 
اجلولة  املق�صي حل�صاب  الأ�صبوع 
16 من الرابطة املحرتفة الأوىل، 
حيث توجه حراق بعد نهاية اللقاء 
يف  لذعة  بانتقادات  احلكم  اإىل 
لقاء عرف خ�صارتهم خارج الديار، 
احلكم  جعل  الذي  الأمر  وهو 
ي�صهر البطاقة احلمراء يف وجهه، 
متو�صط  يجعل  الذي  الأمر  هذا 
عن  يغب  »العميد«  ت�صكيلة  ميدان 
و�صبيبة  بارادو  نادي  مواجهتي 
حل�صاب  تندرجان  اللتان  ال�صاورة 
البطولة  من  و18   17 اجلولتني 

الوطنية.
اإىل جانب ذلك، �صهد ملف مباراة 
ومولودية  مليلة  عني  جمعية 
اأع�صاء جلنة  اجلزائر الذي در�صه 
الذي  الجتماع  خالل  الن�صباط 
مدرب  معاقبة  اأم�س  اأول  عقدوه 

بوغرارة  اليامني  »ل�صام«  ت�صكيلة 
الت�رصفات  ب�صبب  واحدة  مباراة 
غري الريا�صية التي توجه بها نحو 
حكم املواجهة وفق التقرير الذي 
اإثره  على  مت  والذي  الأخري  دّونه 
عني  جمعية  رئي�س  اإيقاف  اأي�صا 
مثوله  غاية  اإىل  �صداد  �صيد  مليلة 
اخلمي�س  اللجنة  اأع�صاء  اأمام 
اإىل  ال�صتماع  اأجل  من  املقبل 
ظل  يف  نف�صه  عن  والدفاع  اأقواله 
ما مت تدوينه �صده يف تقرير حكم 

املواجهة.
قبل  اإنذارا  اللجنة  ووجهت 
احتاد  نادي  على  العقوبة  توقيع 
جمهور  دون  باللعب  بلعبا�س 
النارية  الألعاب  ا�صتعمالهم  ب�صبب 
امليدان  اأر�صية  على  ور�صقها 
الذي  الغرب  ديربي  لقاء  خالل 
و�صهد  وهران  مولودية  اأمام  لعبوه 
اإىل  »املكرة«،  ت�صكيلة  هزمية 
بلعبا�س  اإدارة احتاد  تغرمي  جانب 
 3 مقابل  �صنتيم  ماليني   10 مبلغ 
»احلمراوة«  لإدارة  �صنتيم  ماليني 

ب�صبب اإ�صعال الألعاب النارية.
عي�شة ق.

الكوري  العلمي  الفيلق  اأ�رصف 
التايكواندو  وتطوير  لل�صالم 
باجلزائر  اإقامته  خالل  العاملي 
من 9 جانفى املا�صي حتى الفاحت 
ريا�صي   3523 تاأطري  على  فيفري 
ولئية،  رابطة   11 ومدرب ميثلون 
من  اأم�س  اأول  ا�صتفيد  ح�صبما 
للتايكواندو،  اجلزائرية  الحتادية 
الوطنية  القافلة  اختتام  وخالل 
نظمتها  التي  التايكواندو  لتطوير 
مع  بالتن�صيق  الفدرالية  الهيئة 
الإحتاد الدويل لالخت�صا�س ممثال 
لل�صالم  الكوري  العلمي  الفيلق  يف 
العاملي،  التايكواندو  وتطوير 
الأخري  هذا  اأن  املنظمون  ك�صف 
اأ�رصف يف مدة 28 يوما على تاأطري 
ما جمموعه 3523 ريا�صي ومدرب 
رابطة   11 جمموع  اإىل  تابعني 
ولئية اأي مبعدل ترب�س ليومني يف 
كل ولية، والوليات التي ا�صتفادت 
من الدورات التكوينية هي اجلزائر 
ق�صنطينة،   جيجل،   البويرة،   ،
تيزي   ، بجاية  البواقي،  ام  باتنة، 

وزو ، وهران، املدية و غرداية .
العلمي  الفيلق  ممثلة   واأ�صادت 
التايكواندو  وتطوير  لل�صالم 
توديع  حفل  مبنا�صبة  العاملي 
التي  بالظروف  الكوريني  اخلرباء 
ميزت مدة اإ�رصافها هي وزمالئها  
»انده�صنا  قائلة:  الرتب�س  على 
كل  عرب  لل�صباب  الهائل  بالكم 
وتعزيز  للتعلم  التّواق  الوليات 
التايكواندو«.  يف  التقني  ر�صيده 
الكوري  العلمي  الفيلق  واأن�صئ 

التايكواندو   وتطوير  لل�صالم 
العاملي يف كوريا �صنة 2008 حتت 
والقيم  العاملي  »ال�صالم  �صعار 
وين�صط  للتايكواندو«  الكبرية 
لتطوير  تطوعية  ب�صفة  اأع�صاوؤه 
ون�رص  القتايل  الخت�صا�س  هذا 
ال�صلم يف العامل وهوما ميثل اكرب 

موروث للقيم يف كوريا.
من جهة اأخرى، اأبرمت الحتادية 
اتفاقية  للتايكواندو  اجلزائرية 
من  بالدويرة  الرحمانية  بلدية  مع 
حتت  ريا�صية   قاعة  و�صع  اأجل  
ت�رصف املنتخب الوطني  وتنظيم 
واجتياز  الر�صكلة  دورات  خمتلف 
الرتب لفائدة احلكام والريا�صيني، 
لالحتادية  العام  الأمني  واأو�صح 
�صمري معيانة انه يف الوقت احلايل 
مبركز  ترب�صات  تنظيم  ي�صتحيل 
الوطنية  الفرق  وحت�صري  جتمع 
مالئمة  لعدم  نظرا  بال�صويدانية 
ت�صتجيب  ل  التي  التدريب  قاعة 
كرائها  وغالء  العاملية  للمقايي�س 
ملدة  مليون    15 بقيمة  املقدر 

�صبعة اأيام«.
ق.ر.

اإيقاف رئي�ض »ل�شام« لغاية امتثاله اأمام جلنة 
الن�شباط اخلمي�ض املقبل

معاقبة حراق باأربع مباريات 
ولقاء لبوغرارة

الفيلق العلمي الكوري للتايكواندو

 الإ�ضراف على تكوين اأكرث 
من 3500 ريا�ضي جزائري
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بعنابة  ام�س  اأول  انطلقت 
الوطنية  البطولة  مناف�سات 
الدرك  لوحدات  اخلام�سة 
القوى  األعاب  يف  الوطني 
ريا�سي   130 مب�ساركة 
ميثلون خمتلف وحدات هذه 
الوطن. عرب  الأمنية  الهيئة 
وعلى مدى يومني �سيتناف�س 
منت�سبي  من  الريا�سيون 
يف  الوطني  الدرك  جهاز 
 400 و   200 و   100 �سباقات 
و 800 و 3000 م عالوة على 
و  اجللة،  رمي  اخت�سا�س 
اإعطاء  على  اإ�رشافه  لدى 

البطولة،  انطالق  اإ�سارة 
اجلهوية  الدائرة  رئي�س  اأفاد 
اجلهوية  التدخل  لوحدات 
للدرك  اخلام�سة  بالقيادة 
الوحيد  العقيد عبد  الوطني، 
�رشيفي، باأن »هذه التظاهرة 
لالحتكاك  فر�سة  ت�سكل 
الدرك  وحدات  منت�سبي  بني 
قدراتهم  وتقوية  الوطني 
موؤهالتهم  وح�سني  البدنية 
عن  حتدث  الريا�سية.«كما 
املنا�سبات  »اأهمية مثل هذه 
طاقات  تربز  التي  الدورية 
الدرك  وحدات  �سباب 

جتري  الوطني.«لالإ�سارة، 
اخلام�سة  الطبعة  فعاليات 
لألعاب  الوطنية  البطولة  من 
بوحدات  اخلا�سة  القوى 

مبلعب  الوطني  الدرك 
ببلدية  دريدي«  »خمتار 

احلجار بولية عنابة.
ق.ر.

الدويل  الالعب  ا�ستبعد 
بوداوي  ه�سام  اجلزائري 
املثالية  الت�سكيلة  من 
لدوري  من  الأخرية  للجولة 
عندما  وذلك  الفرن�سي، 
قائمة  �سمن  يتواجد  مل 
يف  الأف�سل  الالعبني 
رغم  الأ�سبوع  نهاية  لقاءات 
قّدمه  الذي  الباهر  الأداء 
ني�س يف مواجهته  ناديه  مع 
وقيادته  ليون  اأوملبيك  اأمام 
الفوز  حتقيق  اإىل  للفريق 
ركلة  على  احل�سول  عرب 
يف  زمالئه  احد  جنح  جزاء 

قبل  هدف،  اإىل  حتويلها 
الثاين  ال�سوط  يف  مينح  اأن 
منها  جاء  حا�سمة  متريرة 

وتلقى  لني�س  الثاين  الهدف 
مدربه  طرف  من  الإ�سادة 
والإعالم  فيريا  باتريك 

الفرن�سي، لكن ذلك مل يكن 
التواجد  اجل  من  كافيا 
رغم  »الليغ1«  جنوم  رفقة 
للتواجد  باأحقيته  العرتاف 
حت�سل  الذي  وهو  رفقتهم، 
عقب   8 عالمة  على 
اأمام  خا�سها  التي  املقابلة 
اأوملبيك ليون، بعدما اأ�سبح 
ت�سكيلة  يف  اأ�سا�سية  ركيزة 
والذي  الفرن�سي  املدرب 
وهو  عليه،  يعتمد  اأ�سبح 
الذي غرّي من�سبه وحّوله اإىل 

جناح اأمين.
 ع.ق.

عي�شة ق.

ت�سييع  على  حت�رّشت  التي 
ويريدون  رو�سيا  مونديال 
الفرحة  واإدخال  اإ�سعادهم 
اجلزائريني  قلوب  اإىل 
رفقة  التواجد  عرب  جمددا 
العاملية  املنتخبات  اأف�سل 
الكروي  العاملي  املوعد  يف 
واأردف  عامني،  بعد  املقرر 
اأجراه  حوار  خالل  بلما�سي 
اجلزائري  التلفزيون  مع 
عن  »بعيدا  برنامج  عرب 
�سهرة  بّث  الذي  امليادين« 
اأول اأم�س اأنه ي�رشب موعدا 
مع اجلزائريني يف قطر العام 
التنقل  اإىل  ودعاهم   ،2022
اأجل  من  الدوحة  اإىل  بقوة 
الوقوف اإىل جانبهم وم�ساندة 
كان  مثلما  الوطنية  العنا�رش 

العام  �سائفة  احلال  عليه 
وقادهم  م�رش  يف  املن�رشم 
بلقب  التتويج  اإىل  الأمر 
 29 غياب  بعد  اإفريقيا  كاأ�س 
�سنة عن من�سة التتويج وعن 
الأول  للجزائر هو  لقب  اآخر 
القارية  تاريخ م�ساركاتها  يف 

العام 1990.
مناف�سة  اأن  بلما�سي  اأعلن 
�سوف  املقبلة  العامل  كاأ�س 
تكون اآخر م�ساركة لعدد من 
�سوف  الذين  اخل�رش  ركائز 
دولية  مناف�سة  اآخر  يلعبون 
على امل�ستوى العايل، يف ظل 
وك�سف  ال�سنن  يف  تقدمهم 
ا�سمي احلار�س راي�س وهاب 
فيغويل  و�سفيان  مبوحلي 
خرجتهما  �ستكون  اللذان 
الأخرية مع املنتخب الوطني 
ح�سبه، م�سيفا ان املونديال 

للجزائر  اأي�سا حتدي خا�س 
والالعبني واجلمهور من اأجل 
ت�سجيل م�ساركة اإيجابية وفق 

الطموح املطروح عليهم.
اأو�سح القائد ال�سابق للخ�رش 
انه مل يكن يرى نف�سه مدربا 
وقت  يف  الوطني  للمنتخب 
�سابق ومل ي�سع يف احل�سبان 
اأنه �سوف ي�سبح الرقم واحد 
على را�س الت�سكيلة الوطنية، 
يكن  مل  اأنه  اأ�سار  حيث 
كان  التي  الفرتة  خالل  يركز 
على  �سوى  الكرة  فيها  يلعب 
لنف�سه  ي�سنع  ومل  امليدان 
يوما  جلزائر  تدريب  هدف 
و�سع  بلما�سي  ورف�س  ما، 
املنتخب  تتويج  يف  الف�سل 
على  القاري  باللقب  الوطني 
وحدهم،  واملدرب  الالعبني 
حيث �سدد على وجود رجال 

الف�سل  لديهم  كان  خفاء 
الذي  التتويج  يف  بدورهم 
غرار  على  عليه،  لوا  حت�سّ
مدرب احلرا�س عزيز بورا�س 
اأعوام   10 معه  عل  الذي 
رومانو  �سارج  وامل�ساعد 
الأ�سواء  يرف�سان  اللذان 

والظهور اأمام الكامرات.
اعرتف امل�سوؤول الأول على 
الوطنية  الفنية  العار�سة 
تعاين  الوطنية  البطولة  اأن 
التي  امل�ساكل  من  الكثري 
جعلت الكرة يف بالدنا تعاين 
مطلقا،  تتطور  ول  الأمّرين 
اإىل  بالإ�رشاع  طالب  حيث 
تعانيها  التي  امل�ساكل  حل 
املناف�سة املحلية يف بالدنا 
العودة  على  العمل  اأجل  من 
امل�ستويات  اأف�سل  على 
املادة  على  واحل�سول 

الكروية  املواهب  من  اخلام 
املوجودة يف بالدنا.

ا�شتمتع باأفالم عريوات 
واملفت�ش الطاهر واأحب 
�شماع دحمان احلرا�شي

اأ�سئلة  على  اإجاباته  ويف 
اأنه  ك�سف  التدريب،  خارج 
يع�سق ريا�سة كرة القدم حد 
يلعب  فاإنه  ولذلك  النخاع 
اأ�سبوعيا  مباريات  ثالث 
واعرتف  اأ�سدقائه،  رفقة 
املتحدث اإىل اأنه يحب كثريا 
الدوحة،  القطرية  العا�سمة 
ال�رشامة  اإىل  بالنظر 
والإ�رشار على التطور الذي 
رغبتهم  ظل  يف  البلد،  مييز 
يف  واحلفاظ  الع�رشنة  يف 
اجلهة املقابلة على التقاليد 

التي متيزهم، وذلك يف �سورة 
بناوؤها  يتم  التي  املالعب 
املونديال  ا�ستقبال  ق�سد 
بلما�سي  ينف  مل  املقبل، 
حبه للفكاهة ومتابعة الأفالم 
اأ�سار  عندما  اجلزائرية، 
مب�ساهدة  كثريا  ي�ستمتع  انه 
القديرين  املمثلني  اأفالم 
واملرحوم  عريوات  عثمان 
تعيده  التي  الطاهر  املفت�س 
واأ�ساف  الطفولة،  حنني  اإىل 
ال�ستماع  كثريا  يحب  اأنه 
�سارل  الفرن�سي  الفنان  اإىل 
ال�سعبي  ومغني  اآزنافور 
دحمان احلرا�سي الذي مييل 
لأغنيته  ال�ستماع  اإىل  كثريا 

»با الرايح وين م�سافر«.
فكرت بالت�سديد ي�سار بارتاز 
اأن يحالفني احلظ فوق  قبل 

اجلدار
احلديث  اإىل  بلما�سي  وعاد 
الذي  ال�سهري  هدفه  عن 
منتخب  مرمى  يف  �سجله 
اللقاء  خالل  فرن�سا 
اخل�رش  جمع  الذي  الودي 
العام  الفرن�سي  واملنتخب 
باري�س،  العا�سمة  يف   2001
قبل  يفكر  كان  اأنه  وقال 
الت�سديد يف و�سع الكرة بقوة 
ي�سار احلار�س بارتاز قبل اأن 
فوق  بو�سعها  الطريقة  يغري 
الت�سجيل،  يف  وجنح  اجلدار 
وجد  حينها  اأنه  وا�ستطرد 
يف  املرمى  روؤية  يف  �سعوبة 
اأ�سحاب  لعبني  تواجد  ظل 
قامة طويلة يف اجلدار على 
فييربا،  هرني،  تريي  غرار 

زيدان، لوبوف وغريهم.

انتقد البطولة الوطنية جمددا

بلما�ضي: نتعّهد جلماهرينا 
بااللتقاء يف مونديال قطر

.       كاأ�ش العامل �شتكون الأخرية ملبوحلي وفيغويل
�شّدد الناخب الوطني جمال بلما�شي على العزمية الكبرية التي يتحلى بها اأ�شباله من اأجل قيادة 

املنتخب الوطني اإىل التاأهل لنهائيات كاأ�ش العامل املقررة العام 2022 بقطر، حيث قال اإن اجلزائر 
متلك منتخبا قويا قادرا على رفع التحدي والعودة جمددا اإىل ال�شاحة الكروية العاملية من خالل 

قطع تاأ�شرية الن�شخة املقبلة من املونديال بعدما غابوا عن الدورة ال�شابقة العام 2018 برو�شيا، 
حيث ي�شتغل الالعبون هذه الفر�شة من اأجل الت�شالح مع اجلماهري اجلزائرية 

اإدارة فريق مولودية  تفاو�س 
نغيز  نبيل  املدرب  اجلزائر 
على  الإ�رشاف  اأجل  من 
العار�سة الفنية للفريق والتي 
موؤقتة  ب�سفة  عليها  ي�رشف 
بعد  املدرب حممد خمازين 
اإقالة التقني الفرن�سي برنارد 
م�سادر  ذكرت  حيث  كازوين، 
من داخل النادي العا�سمي اأن 
نا�رش  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
نغيز  باملدرب  ات�سل  اأملا�س 
حول  النب�س  ج�س  اأجل  من 
موقفه من تدريب املولودية 
موافقته  منح  والأخري 
املهام،  تويل  على  املبدئية 
اإل اأنه يتواجد حاليا يف تركيا 
من اأجل امل�ساركة يف ترب�س 
هناك،  للمدربني  تكويني 
واتفق الطرفان على اللتقاء 
املفاو�سات  طاولة  حول 
باأر�س  نغيز  التحاق  عند 
ترب�سه  نهاية  عقب  الوطن 
التكويني من اأجل العمل على 
نهائي  اتفاق  اىل  التو�سل 
تدريب  على  لالإ�رشاف  معه 

ت�سكيلة النادي العا�سمي.
اأجرى  منف�سل،  �سياق  يف 
التغيريات  من  عددا  اأملا�س 
للفريق  الإدارة  جمل�س  على 
اأع�ساء  مهام  اأنهى  بعدما 
املجل�س وقام بتعيني اأع�ساء 
اإثر  على  معه  للعمل  جدد 
الجتماع الذي قام به م�ساء 

ال�سدد  هذا  ويف  اأم�س،  اأول 
طاهر  من  كل  بتعيني  قام 
ر�سميا  ناطقا  بلخريي 
مكلف  با�سطا  اأنور  للفريق، 
و�سيد  الريا�سي  باجلانب 
موؤ�س�س  جنل  عوف  علي 
عوف  الرحمان  عبد  الفريق 
والت�سيري،  باملراقبة  مكلفا 
وهي التغيريات التي مل تر�س 
العا�سمي  الفريق  اأن�سار 
والذين �سّعدوا اللهجة بعدما 
اأمام  اإىل  اأم�س  تنقلوا ظهرية 
مقر �رشكة �سوناطراك مالكة 
اأغلبية اأ�سهم النادي واأ�رشوا 
على مطالبتها بالرحيل ومنح 
مثلما  للمولودية  احلرية 
م�سوؤويل  متهمني  يطالبون 
باللعب  البرتولية  ال�رشكة 
اأجل  من  ال�سائع  الوقت  يف 
ت�سمن  ل  تغيريات  اإحداث 
اأجل  من  تغني من جوع  ول 
اأن  وقت  يف  الوقت،  ربح 
الأخ�رش  اللونني  ع�ساق 
على  ي�رشون  والأحمر 
رحيل ال�رشكة البرتولية التي 
يتهمونها بالت�سيب الواقع يف 
الفريق، ورفع الأن�سار الذين 
مقر  يف  ام�س  تواجدوا 
�سعارات  بحيدرة  ال�رشكة 
برحيل  مطالبة  موحدة 
الفريق  وترك  �سوناطراك 

لأبنائه من اأجل ت�سيريه.
عاد  منف�سل،  �سياق  يف 

عبد  الالعب  رفقاء 
�سباح  ح�سود  الرحمان 
لتدريبات  اأجواء  اإىل  اأم�س 
على  احل�سة  خا�سوا  بعدما 
ملحق ملعب 5 جويلية لأول 
على  تعودوا  بعدما  مرة 
الفندقة  مركز  يف  التدرب 
البنيان،  بعني  والإطعام 
التدريبات  جرت  حيث 
حتت حرا�سة اأمنية م�سددة 
انزلقات  اأي  من  خوفا 
املتذمرون  الأن�سار  مع 
التي  ال�سلبية  النتائج  من 
خالل  التعداد  ي�سجلها 
ويح�رش  الأخرية،  اللقاءات 
اخلرجة  اإىل  الالعبون 
من  تنتظرهم  التي  املقبلة 
املغرب  اإىل  التنقل  خالل 
الرجاء  مواجهة  اأجل  من 
الأحد  املقررة  البي�ساوي 
الدور  لإياب  املقبل حت�سبا 
ربع النهائي للبطولة العربية 
لالأندية املقررة على ملعب 
مبدينة  اخلام�س  حممد 

الدار البي�ساء.

اأن�شار العميد يعت�شمون جمددا للمطالبة برحيل �شوناطراك

�أملا�ض يفاو�ض نغيز لتدريب 
مولودية �جلز�ئر

بود�وي ي�ضتبعد من �لت�ضكيلة �ملثالية لليغ1

حل�شاب ريا�شة األعاب القوى بعنابة

130 م�ضاركا يف �لبطولة �لوطنية لوحد�ت 
�لدرك �لوطني

عي�شة ق.



دميبيلي يتعر�ض لإ�صابة جديدة

االيوم  اإخبارية  تقارير  اأكدت 
غوارديوال  بيب  اأَنّ  لثالثاء 
مدرب مان�س�سرت �سيتي، ينوي 
الت�سحية بنجم الفريق خالل 
ال�سيفية  االنتقاالت  �سوق 
خط  تعزيز  بهدف  املقبل، 
جديدتني،  ب�سفقتني  الدفاع 
»ال�سيتيزن�س«  ويقدم 
موا�سمه  اأ�سواأ  من  واحًدا 
توج  الذي  غوارديوال  مع 
الربمييريليغ  بلقب  معه 
حيث  االأخريتني،  بالن�سختني 
مركز  �ساحب  الفريق  يبتعد 
نقطة   22 بر�سيد  الو�سافة 
كاملة عن ليفربول املت�سدر 

واالأٌقرب للتتويج باللقب.
تاميز«  »ذا  �سحيفة  واأكدت 

يف  توتنهام  اأمام  الهزمية  اأَنّ 
اأدت  الدوري،  جوالت  اآخر 
الإعادة النظر لدى غوارديوال 
�ستونز  واأن  دفاعه،  خط  يف 
على  ال�سحية  هو  �سيكون 
يخطط  حيث  االأرجح؛ 
اأجل �سم �سفقتني  لبيعه من 
الدفاع.كان  لدعم  اأخريني 

االإجنليزي  الدفاع  قلب 
ان�سم  قد  عاًما،   25 �ساحب 
ل�سيتي يف �سيف 2016 مقابل 
56 مليون يورو، ويعاين �سيتي 
حيث  دفاعًيا؛  املو�سم  هذا 
الدوري  يف  �سباكه  ا�ستقبلت 

29 هدًفا يف 25 جولة.

ح�سد  من  نابويل  متكن 
عقب  الكاملة  النقاط 
معقدة  مباراة  يف  فوزه 
�سمبدوريا  م�ست�سيفه  اأمام 
حل�ساب  ام�س  اأول   2-4
من   22 املرحلة  مناف�سات 
على  االإيطايل،  الدوري 
فرياري�س«  »لويجي  ملعب 
بداية  على  ال�سيوف  ب�سم 
مثالية بعد ت�سجيلهم لهدفني 
كل  عرب  ومبكرين  متتالني 
ميليك  اأريك  البولندي  من 
عاد  ثم  اإملا�س،  واإجليف 
بعيد  من  االأر�س  اأ�سحاب 
مرحلة  يف  الفارق  بتذليل 
القيدوم  القائد  بهدف  اأوىل 
فابيو كوالياريال من ت�سديدة 
ثم  ومن  الطائر  على  رائعة 

مانولو  عرب  التعادل  اإحراز 
جزاء،  ركلة  من  غابياديني 
دميي  دييغو  البديل  اأّن  غري 
االإيطايل  اجلنوب  اأبناء  منح 
بت�سجيله  جمدداً  التقدم 
الدور  لياأتي  الثالث،  الهدف 
دراي�س  البلجيكي  على 
ا�ستثمر  الذي  مريتن�س 
حار�س  من  متهوراً  خروجاً 
نقاط  واأّمن  �سمبدوريا 
الهدف  بتوقيع  املباراة 
الرابع، بهذا االنت�سار الثمني 
 30 اإىل  ر�سيده  نابويل  رفع 
نقطة يف املركز العا�رش، يف 
حني توقف ر�سيد �سمبدوريا 
عند 20 نقطة يف املركز 16، 
ثالث  روما  الزيو  و�سيكون 
مر�سحاً  نقطة   49 الرتتيب 

اإنرت  من  الو�سافة  الفتكاك 
حال  يف  نقطة   51 ميالن 
مواجهته  يف  الفوز  حتقيقه 
 17 املرحلة  من  املوؤجلة 
�ساحب  فريونا  �سيفه  اأمام 
املركز 11 بر�سيد 30 نقطة 

االأربعاء.

حان  قد  الوقت  اأن  يبدو 
اإيدين  البلجيكي  مل�ساهد 
مدريد  ريال  جنم  هازارد 
غياب  بعد  اأخرى  مرة 
كرة  ممار�سة  عن  �سهرين 
االإ�سابة،  ب�سبب  القدم 
»موندو  �سحيفة  وبح�سب 
فاإن  االإ�سبانية،  ديبورتيفو« 
م�ستعًدا  اأ�سبح  هازارد 
الفني  املدير  قرر  اإذا  للعب 
الدفع  زيدان  الدين  زين 
ريال  مواجهة  خالل  به، 
يف  الغد  م�ساء  �سو�سيداد 
اإ�سبانيا،  كاأ�س  نهائي  ربع 
ملنح  زيدان  ويخطط 
خالل  دقائق  ب�سع  هازارد 
املقبلة،  القليلة  املرحلة 
لياقته  ا�ستعادة  يف  يبداأ  كي 

جاهًزا  يكون  حتى  تدريجًيا 
ب�سكل كامل، مع بداية الدور 
اأبطال  لدوري  النهائي  ثمن 
اجلاري،  ال�سهر  اأوروبا 
مدريد  ريال  ي�ستقبل  حيث 
يف  �سيتي  مان�س�سرت  نظريه 
ملعب  على  الذهاب  لقاء 
و�سارك  برنابيو،  �سانتياغو 
هازارد بالفعل خالل االأ�سبوع 

ريال  تدريبات  يف  املا�سي 
وكان  زمالئه،  رفقة  مدريد 
مواجهتي  خو�س  من  قريبًا 
الكاأ�س  يف  �رشق�سطة  ريال 
ومع  الليغا،  يف  واأتلتيكو 
ل عدم  ذلك، فاإن زيدان ف�سّ
يريد  ال  به حيث  املخاطرة 
الدفع به اإال وهو ال يعاين من 

اأي �سيء.

�سان  باري�س  نادي  اأعلن 
اأّن  الفرن�سي  جريمان 
نيمار  الربازيلي  مهاجمه 
يف  اإ�سابة  من  يعاين 
مباراة  عن  �ستبعده  اأ�سالعه 
التي  نانت  اأمام  الفريق 
املرحلة  �سمن  اأم�س  لعبت 
املحلي،  الدوري  من   23
تلقى  قد  الالعب  وكان 
ال�سوط  انتهاء  قبيل  �رشبة 
�سد  املباراة  من  االأول 
املن�رشم  ال�سبت  مونبلييه 
وقال  املا�سية،  املرحلة  يف 
بيان  يف  الباري�سي  الفريق 
التي  الفحو�سات  اإن  له 
اأكدت  الالعب  على  اأجريت 
م�ستوى  على  ا�سابة  وجود 
االأ�سالع، دون حتديد املدة 

ال�سيء  فيها،  �سيغيب  التي 
املوؤكد اأن نيمار الذي احتفل 
مبكرا بعيد ميالده 28 االأحد 
يف نادي ليلي يف باري�س يغيب 
�ستتوجه  التي  الت�سكيلة  عن 
ملالقاة  بوجوار  ملعب  اإىل 

نانت اأم�س.

من  اأي�سا  الت�سكيلة  وخلت 
الربازيليني  من  كل  اأ�سماء 
�سيلفا  وتياغو  ماركينيو�س 
برينات  خوان  واال�سبانيني 
وكولني  هرييرا  واأندر 
فيما  ديالو،  وعبدو  داغبا 
جان  الكامريوين  اإليها  عاد 

بعد  ت�سوبوموتينغ  ايريك 
واأثارت  االإ�سابة،  من  تعافيه 
اإ�سابة ديالو يف فخذه االأمين 
خالل  املنق�سي  ال�سبت 
املباراة نف�سها قلق املدرب 
جرمان  ل�سان  االأملاين 
�سيبعده  ما  توخيل،  توما�س 
للنادي  وفقا  املالعب  عن 
اأ�سابيع  اأربعة  اإىل  ثالثة  من 
ما  عالجه،  تطور  ح�سب 
مباراة  �سيغيب عن  اأنه  يعني 
النهائي  ثمن  للدور  الذهاب 
 18 يف  اأوروبا  اأبطال  لدوري 
ال�سابق  فريقه  �سد  فيفري 
االأملاين،  دورمتوند  برو�سيا 
هرييرا  اإ�سابة  اأن  حني  يف 
بحاجة  وهو  طفيفة  ع�سلية 

الأن يخلد للراحة فقط.

الفرن�سي  املهاجم  غادر 
تدريبات  دميبيلي  عثمان 
االإ�سباين  بر�سلونة  فريقه 
خماوف  و�سط  ام�س  اأول 
من تعر�س تعافيه من اإ�سابة 
اخللفية  الع�سلة  يف  �سابقة 
جديدة،  النتكا�سة  للفخذ 
على  بيان  يف  بر�سلونة  وذكر 
موقعه على االإنرتنت: »خالل 

ل�سباح  التدريبية  احل�سة 
اليوم -االثنني- �سعر عثمان 
االنزعاج يف  ببع�س  دميبيلي 
الإرهاق  نتيجة  اليمنى  �ساقه 
يوا�سل  �سوف  الع�سالت، 
ومل  التاأهيل«،  اإعادة  عملية 
بر�سلونة  مع  دميبيلي  يلعب 
املن�رشم  نوفمرب   27 منذ 
هذا  متوقعة  عودته  وكانت 

ال�سهر.
من  البالغ  الالعب  وعانى 
من  �سل�سلة  عاماً   22 العمر 
اإىل  انتقاله  منذ  االإ�سابات 
كامب نو قادماً من بورو�سيا 
دورمتوند االأملاين عام 2017 
املو�سم  هذا  ي�سارك  ومل 
و�سجل  مباريات  ت�سع  يف  اإال 
يحدد  ومل  واحداً،  هدفاً 

النادي الكاتالوين فرتة غيابه 
ال�سك  لكن  املالعب  عن 
يف  م�ساركته  حول  يحوم 
املباراة �سد نابويل االإيطايل 
من  النهائي  ثمن  الدور  يف 
 25 يف  اأوروبا  اأبطال  دوري 
يف  ثم  احلايل  ال�سهر  من 
من  االأول  يف  الكال�سيكو 

مار�س املقبل.

يوجن  دي  فرينكي  الهولندي  اأكد 
حلمه  حقق  اأنه  بر�سلونة  جنم 
م�سرًيا  البار�سا،  قمي�س  بارتداء 
م�ستواه  لقمة  ي�سل  مل  اأنه  اإىل 
يف  يوجن  دي  وقال  االآن،  حتى 
»موندو  �سحيفة  مع  مقابلة 
»اأ�ستمتع  االإ�سبانية:  ديبورتيفو« 
كثرًيا باللعب يف بر�سلونة، ارتداء 
اأهم  اأحد  كان  البار�سا  قمي�س 
و�سلت  اأن  بعد  واالآن  اأحالمي، 
واأ�ساف:  ذلك«،  حتقق  هنا  اإىل 
بر�سلونة،  االأوىل يف  �سهوري  »يف 
الدقائق،  من  كبري  عدد  األعب 
يف  دائًما  جيدة  عالمة  وهذه 
املو�سم االأول، اأنا االآن را�ٍس عن 
اأدائي، لكن لي�س متاًما، اأنا مقتنع 
تقدمي  باإمكاين  يزال  ال  باأنه 
و�سوله  موعد  وعن  املزيد«، 
اأجاك�س،  مع  ال�سابق  م�ستواه  اإىل 
قدمت  اأنني  »اأعتقد  اأجاب: 
لكنني  اجليدة،  اللقاءات  بع�س 
اأنه ال يزال باإمكاين  ا  اأي�سً اأعتقد 
القيام مبا هو اأف�سل، لكن عندما 
فاأنت  جديد،  فريق  اإىل  ت�سل 
دائًما ما حتتاج اإىل بع�س الوقت 
من  اأمتكن  اأن  اآمل  لكن  للتكيف، 

مرور  مع  اأف�سل  ب�سكل  اللعب 
املباريات«.

مع  اأجاك�س  فل�سفة  ت�سابه  وعن 
يف  »الفل�سفة  قال:  بر�سلونة، 
وُم�ستمدة  نف�سها  هي  الناديني 
فريق  كل  اأن  رغم  كرويف،  من 
الدقيقة  الفروق  بع�س  لديه 
واالختالفات، نحن ال نلعب نف�س 
هي  الفكرة  لكن  بال�سبط،  الكرة 
التكيف  علي  �سهلت  وقد  نف�سها 
مع الفريق«، اأما عن الدفع به يف 
�سيء  »هو  فقال:  مركز  من  اأكرث 
اأن  فقط  اأريد  كثرًيا،  يقلقني  ال 
األعب دقائق كافية لكي اأ�ستمر يف 

التكّيف مع الفريق، وال يهم يف اأي 
مركز، ما اأفكر فيه هو العمل بجد 
�سعيد«،  فاأنا  لعبت  واإذا  للتطور، 
فالفريدي  بني  االختالف  وعن 
اأن  الوا�سح  »من  قال:  و�سيتني، 
ال  لكن  بالفعل،  اختالفات  هناك 
يتعلق االأمر باالنتقال من اأ�سلوب 
دفاعي اإىل منط اآخر هجومي اأو 
»اأ�سلوب  واأو�سح:  مثاًل«،  العك�س 
االآخر،  مع  مت�سابه  منهما  كل 
على  ال�سيطرة  على  يراهنان 
االختالف  لكن  وحيازتها،  الكرة 
لكنهما ال  والنظام،  التفا�سيل  يف 
كرة قدم خمتلفة متاًما«.  يلعبان 

وب�سوؤاله عن فقدان �سدارة الليغا 
الثالثية،  حلم  على  ذلك  وتاأثري 
نقاتل  اأن  نريد  »بالطبع  اأجاب: 
وهذا  االألقاب،  جميع  اأجل  من 
ناد  يف  تكون  عندما  طبيعي  اأمر 
نعمل  نحن  بر�سلونة،  نادي  مثل 
بجد، واأعتقد اأننا �سوف نتح�سن 
يتعني  يزال  »ال  واأكمل:  كثرًيا«، 
علينا اأن نتكيف قلياًل مع التكتيك 
اجلديد، وكل �سيء اآخر بعد تغيري 
املدرب، لكنني متاأكد من اأن كل 
�سيء �سيكون على ما يرام«، واأمت 
بدوري  الفوز  »ميكننا  بالتاأكيد: 

االأبطال بطريقة لعبنا احلالية«.
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دي يوجن يحدث مقارنة بني فالفريدي و�صيتني

نيمار يغيب اأمام نانت ب�صبب الإ�صابة

زيدان يجهز هازارد ملوقعة املان �صيتي

نابويل يعود بفوز �صعب من �صمبدوريا

غوارديول ينوي الت�صحية ب�صتونز
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وكالت

�صفحة   450( الكتاب  يتكون 
موثًقا  الو�صط،  بالقطع 
ومفهر�ًصا( من مقدمة، ومتهيد، 
وبابني؛ يتاألف اأولهما من ف�صلني، 

والثاين من ثالثة ف�صول.

يف ال�سلف ومفهومه

يو�صح  الكتاب،  مقّدمة  يف 
الكتاب،  من  اأهدافه  ال�صمهوري 
وي�صتعر�ض منهجه فيه، والأ�صئلة 
التي يروم الإجابة عنها، مبيًنا اأن 
الكذب  هو  لي�ض  املتخّيل  معنى 
التمثل«،  »اإعادة  لكنه  والدجل، 
و«الإ�صقاط«،  الإنتاج«،  و«اإعادة 
الأحوال  بح�صب  »والنتقاء«، 
منبًها  وال�صياقات،  والظروف 
التاريخي  اجلانب  اأهمية  اإىل 
واملذاهب  الأفكار  درا�صة  يف 
اأن  اإىل  وم�صرًيا  والعقائد، 
القراآن(  )اأي حمنة خلق  املحنة 
مل تكن دينية الجتاه، واإن لب�صت 
والعقائد،  املذاهب  لبو�ض 
لكنها، بح�صب وجهة نظره، نتاج 
�رصاع اجتماعي – �صيا�صي، بني 
العرب/ بغداد/ الأمني، والعجم/ 
خرا�صان/ املاأمون، مثّنًيا بتناول 
التي  والكتب  الدرا�صات  اأهم 
تناولت �صخ�صية اأحمد بن حنبل، 
واحلنابلة، ويوجه فيها نقده ملا 

ي�صتحق النقد.
اإىل  هذا  بعد  املوؤلف  ينتقل 
ال�صلف:  »مفهوم  بعنوان  متهيد 
تاريخية«، خ�ص�صه  قراءة دللية 
اللغة  يف  »ال�صلف«  معنى  لبحث 
بداية  موؤرًخا  وال�صطالح، 
ظهوره وانت�صاره ومعانيه وموطنه 
من »الحتجاج الديني«، معتمًدا 

يف  )اأي  الأ�صويل  التفريق  على 
الإ�صالمي(  الفقه  اأ�صول  منهج 
بني ما هو »اإجماع« قطعي معتّد 
وما  اللتزام،  وواجب  �رصًعا  به 
ال�صائغ  الختالف  دائرة  يقع يف 
الجتهادي، وكيف يجري اخللط 
بني هذين النوعني من الحتجاج 
ويعّرج  »ال�صلف«.  غطاء  حتت 
القرون«،  »خري  مفهوم  على 
مثبًتا اأن هذه اخلريية هي خريية 
بالن�صو�ض  م�صت�صهًدا  اأخالقية 
الفقهاء  واأقوال  ال�رصعية 

واملحّدثني.

الطريق اإىل �سلف املحنة

يف الباب الأّول، »رحلة املتخيل: 
املحنة«،  �صلف  اإىل  الطريق  يف 
ي�صيح ال�صمهوري �صياحة تاريخية 
التاريخية  احلوادث  اأبرز  يف 
الف�صل  يف  املحنة  �صبقت  التي 
بني  »ع�رص  عنونه  الذي  الأول 
واأن  والدولة«،  الدعوة  العبا�ض: 
بدافع  ن�صاأت  العبا�صية  الدولة 
النتباه  يلفت  الذي  الثاأر  من 
التاريخ  كتب  يف  بكثافة  وروده 
العبا�صيني ودعاتهم،  األ�صنة  على 
كل  ومن  الأمويني  من  الثاأر  اأي 
�رصح  يف  ليفي�ض  ميثلهم،  ما 
العبا�صية  الدعوة  انطالق  بدء 
موطن  كانت  التي  خرا�صان  يف 
الدعوة العبا�صية و�صيعتها، وفيها 
ظهر �صعارهم الر�صمي »الرايات 
الأ�صود«،  واللبا�ض  ال�صود 
على  تقوم  كانت  دعوتهم  واأن 
»الت�صيع« لآل البيت، مع �صيء من 
الذي  �صفوان  بن  اجلهم  مذهب 
العبا�صيني،  دعاة  من  داعية  كان 

مع ميل اإىل فقه الراأي.

عن  يتحدث  ذلك،  مقابل  يف 
بغداد وعن �صلطة اأهل احلديث 
»اأمري  م�صطلح  وظهور  فيها 
فلئن  احلديث«.  يف  املوؤمنني 
كانت خرا�صان هي اأر�ض الدعوة 
منها  انطلقت  التي  العبا�صية 
ودعاتها  اأن�صارها  فيها  وكان 
واأولياوؤها، فاإن بغداد هي موطن 
وكان  اأهل احلديث وعا�صمتهم، 
لهم فيها املنعة والقوة والتاأثري، 
يف �رصد تاريخي ي�صتعر�ض اأهم 
بني  الفتنة  وقت  حتى  احلوادث 
املاأمون )كان يف خرا�صان، واأمه 
خرا�صانية، واأخواله خرا�صانيون، 
يف  التجّهم  مذهب  اإىل  ومال 
العقائد، والراأي يف الفقه(، واأخيه 
الأمني )اأمه عربية ها�صمية هي 
اأبي جعفر  زبيدة بنت جعفر بن 
مدر�صة  اإىل  ومال  املن�صور، 
املوؤلف  ي�صل  احلديث(.  اأهل 
اإىل حمنة خلق  ال�رصد  بعد هذا 
حنبل  بن  اأحمد  ودور  القراآن 
فيها، بو�صفه من اأعالم مدر�صة 

اأهل احلديث واأئمتها.
الف�صل  يف  ال�صمهوري  يوؤرخ 
وبداية  النفجار  »حلظة  الثاين، 
بداية  املحنة«،  �صلف  ن�صوء 
عهد  يف  واإرها�صاتها  املحنة 
ا�صتدادها يف عهد  ثم  املاأمون، 
عهد  يف  تفاقمها  ثم  املعت�صم، 
على  ال�صوء  م�صلًطا  الواثق، 
موقف اأحمد بن حنبل و�صموده، 
معتمًدا على الروايات التاريخية 
احلنبلية التي رواها �صهود العيان 
املتاحة،  امل�صادر  اأقدم  من 
روايات  وبني  بينها  ومقارًنا 

املعتزلة.

ابن حنبل وابن حنبل 
املتخّيل

الثاين،  الباب  اإىل  الباحث  ينتقل 
حنبل  بن  اأحمد  املحنة:  »�صلف 
واأحمد بن حنبل املتخّيل«، ليبني 
الأوىل  الروايات  بني  الفروق 
كيف  ثم  ع�رصها،  يف  للمحنة 
تعتمد  روايات  اإليها  اأ�صيفت 
امتّد  كلما  واملبالغات  اخلوارق 
املنهج  على  معتمًدا  الزمن، 
كبار  حمدثني  لعلماء  احلديثي 
بن  وحممد  الذهبي  اأمثال  من 
ال�صحيح  ليبني  الوزير  اإبراهيم 
اأخبار  �رصد  يف  املكذوب  من 

املحنة.
بن  »اأحمد  الثالث،  الف�صل  يف 
املحنة«،  �صلف  وتاأ�صي�ض  حنبل 
تناول املوؤلف �صخ�صية اأحمد بن 
تناول  كما  �صفاته،  واأهم  حنبل 
معامل  واأهم  العلمي،  م�رصوعه 
منهجه يف الفتاوى وال�صتنباط، 
مذهبًيا  املختلفني  من  وموقفه 
من الفرق املخالفة؛ كاملرجئة، 

وال�صيعة، واجلهمية، وغريهم.
»تاأبيد  الرابع،  الف�صل  يف 
حنبل  بن  اأحمد  املحنة:  �صلف 
اإىل  الكاتب  عمد  املتخّيل«، 
تاأريخ بداية ن�صوء و�صع الأخبار 
حنبل،  بن  اأحمد  على  اخليالية 
ون�صبة  حديثًيا،  ي�صّح  ل  مما 
اأقوال يف العقيدة اإليه لي�صت مما 
ال�صوء  به، م�صلًطا  ميكن اجلزم 
عليهما  اعرت�ض  كتابني  على 
كتاب  املحدثني؛  كبار  بع�ض 
بن  اأحمد  بن  اهلل  لعبد  ال�صنة 
حنبل، والر�صالة املو�صومة »باب 
األفها  التي  املذهب«  يف  القول 
الكرماين،  اإ�صماعيل  بن  حرب 
بن  اأحمد  اإىل  من�صوبة  وهي 
حنبل، لكنه لي�ض موؤلفها. هذان 

بن  لأحمد  م�صدران  الكتابان 
حنبل متخّيل، لي�ض بحقيقي.

والأخري،  اخلام�ض  الف�صل  ويف 
مرحلة  املتخيل:  »تعدد 
ما  اإىل  بعده  وما  الرببهاري 
الكاتب  ير�صد  تيمية«،  ابن  قبل 
احلنبلي،  املذهب  تطورات 
فهم  يف  احلنابلة  واختالف 
حنبل  بن  اأحمد  الإمام  كالم 
تيارات  فاحلنابلة  العقائد،  يف 
يف  اختالفات  وبينهم  متعددة، 
باب العقائد، وهناك من يعتمد 
من  وهناك  التفوي�ض،  منهج 
وهناك  التاأويل،  منهج  يعتمد 
من يقبل ظواهر الن�صو�ض. كما 
احلنابلة  عالقة  الباحث  ير�صد 

بالت�صّوف، وبعلم الكالم.
يف  باحث  ال�صمهوري  رائد 

الفكر الإ�صالمي، مهتم بالتاريخ 
الدين  واأ�صول  الإ�صالمي، 
واأ�صول الفقه الإ�صالميني، ع�صو 
ق�صم التحرير يف املركز العربي 
ال�صيا�صات،  ودرا�صة  لالأبحاث 
وله  موؤمترات،  عدة  يف  اأ�صهم 
من�صورة،  ودرا�صات  مقالت 
اخلطاب  نقد  الكتب:  من  وله 
منوذًجا،  تيمية  ابن  ال�صلفي: 
�صوء  يف  التكفريي  الفكر  ونقد 
وعلي  تيمية،  ابن  الإمام  منهج 
الأدب  يف  واآراوؤه  الطنطاوي 
والنقد، وعلي الطنطاوي واأعالم 
وال�صلفية:  والوهابية  ع�رصه، 
)حترير(،  والآثار«  الأفكار 
والأعمال الكاملة لف�صيلة ال�صيخ 
�صالح بن عبد الرحمن الح�صني 

)جمع واإعداد يف جزاأين(.

تاأليف رائد ال�سمهوري

ال�سلف املتخيل: مقاربة تاريخية 
حتليلية يف �سلف املحنة

�سدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب رائد ال�سمهوري ال�سلف املتخيل: مقاربة تاريخية حتليلية يف �سلف املحنة؛ اأحمد بن حنبل 
واأحمد بن حنبل املتخيل، ويحاول الباحث فيه اأن يجيب – كما اأو�سح يف مقدمته – عن ال�سوؤال: »هل مفهوم ال�سلف يعّب عن جماعة حقيقية اأم 

متخّيلة؟«؛ اإذ دائًما ما ُيحَتُجّ بال�سلف ال�سالح واأفعالهم على الإطلق، من دون متييز بني متفق عليه وهو موطن اإجماع، وخمتلف فيه وهو حمل نظر 
واجتهاد. ويتخذ الكاتب ما ي�سّميه »�سلف املحنة« اأمنوذًجا لدرا�سته، ويعني املوؤلف بـ »�سلف املحنة« ال�سلف الذين احتّج بهم الإمام اأحمد بن حنبل يف 

ه �سلٌف لأهل ال�سنة باختلف مذاهبهم الفقهية. حمنة خلق القراآن، كما يعني بهم كذلك اأحمد بن حنبل ذاته من حيث هو نف�سُ

للدكتور حممد دروي�ش امل�سطفى

كتاب )نزهة حتت املطر( يجمع بني دفتيه 
الق�سة الق�سرية واملقالة

يجمع كتاب “نزهة حتت املطر” 
للدكتور حممد دروي�ض امل�صطفى 
بني الق�ص�ض الق�صرية واملقالت 
يغلب  ب�صورة  الواقع  تعك�ض  التي 
باآلم  العفوي  الإح�صا�ض  عليها 
ب�صبب  وامل�صابني  املجتمع 
املتنوعة  الجتماعية  النكبات 

وكان اأ�صعبها ما�صببه الإرهاب.
الإن�صانية  تتجلى  الكتاب  يف 
املبنية على نبل وعاطفة �صادقني 
اأ�صلوب  الن�صو�ض عرب  جاءت يف 

“اأبوة  عفوي كما هو يف ن�صو�ض 
ور�صائل  يا�صني  فريد  واحلاج 

عزائية وذكريات اأهل البلد”.
كما يت�صمن الكتاب ما يدعو اإىل 
اأ�صياء  التفاوؤل والأمل وما يطرح 
تغري ف�صاد بع�ض جمريات الواقع 
“لتزال  ن�صو�ض  يف  جاء  كما 
الديك”  و”اأخالق  بخري”  الأمة 
الق�صرية  الر�صائل  اأدب  ومن 
و”خواطر  اجلوي”  البا�ض  “يف 

امل�صافر”.

الق�ض  ياأخذ  اأي�صاً  الكتاب  ويف 
توؤدي  فنية  اأ�ص�صاً  اأي�صا  ال�رصدي 
يف  متما�صك  ق�ص�صي  ن�ض  اإىل 
املنحى الجتماعي ذاته كما جاء 
“نزهة حتت املطر”  يف ق�ص�ض 
و “مع الزميل يا�رص يف باري�ض”.

الكتاب من من�صورات دار التنوير 
والدرا�صات  والن�رص  للطباعة 
القطع  من  �صفحة   287 يف  يقع 

الكبري.
وكالت   

الذي ظهر قبل 1300 عام

ن�سخة حديثة وكاملة من كتاب »كليلة ودمنة«
لالأديب  ودمنة”  “كليلة  كتاب  يعد 
الق�ص�صي  املوؤلف  املقفع  ابن 
فهذا  العربي  الأدب  يف  الأول 
الكتاب الذي ظهر قبل 1300 عام 
اأن�صنة  يف  خا�صاً  اأ�صلوباً  حمل 
والطيور  والبهائم  احليوانات 
على  واملواعظ  احلكم  وتقدمي 
�صدرت  الذي  الكتاب  ل�صانها. 
دار  عن  وكاملة  حديثة  ن�صخة  له 
والتوزيع  والن�رص  للطباعة  ر�صالن 
عالء  ر�صالن  الدكتور  له  قدم 
اأن الكتاب ترجم  الدين الذي راأى 
الفهلوية  اإىل  ال�صن�صكريتية  عن 
الفار�صي  امللك  زمن  القدمية 

الفر�ض  واأن  �رصوان  اأنو  ك�رصى 
زادوا يف اأ�صله زيادات عديدة كما 
ما  وبني  بينه  املقارنات  تو�صح 
اأ�صول هندية حيث  عرث عليه من 
اأبواباً  الفار�صية  الرتجمة  �صمت 
التي  الأبواب  متعددة خمتلفة عن 

كانت يف الهندية.
ويعترب عالء الدين اأن ابن املقفع 
مع  كتابه  يف  يتالءم  اأن  اأراد 
يت�صمن  ب�صفته  الأذواق  خمتلف 
النف�ض  اأدب  اأهمها  خمتلفة  اآداباً 
وال�صداقة ونقد احلكم يف ع�رصه 
وبطاناته والدعوة لختيار بطانات 
�صحيحة حتفظ الود والعهد وتعمل 

على العدل وامل�صاواة.
وي�صتنكر ابن املقفع الظلم والقتل 
كتابه  يف  والفجور  والغدر  والقهر 
الذي ترجم اإىل لغات عاملية ومنها 
والإيطالية  واليونانية  الإنكليزية 
يف  احليوانات  م�صتخدماً  وغريها 
�رصده لتكون دللت منطقية على 

واقع مرفو�ض.
الكتاب ال�صادر يقع يف 260 �صفحة 
بح�صب  طبع  الكبري  القطع  من 
النا�رص لي�صلط ال�صوء على حقيقة 
واأهمية ما جاء به من اأفكار ت�صلح 

لكل الع�صور.
 وكالت
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وكالت 

ال�صحفي  هذا  تقارير  تك�صف 
ال�صحيفة-  ا�صتعر�صتها  -كما 
اأعايل  له يف  عن ج�صع ال حدود 
يجهله  عامل  وعن  املحيطات، 
الياب�صة،  على  املقيمون  القراء 
بامل�صتعبدين  مليء  عامل 

واخلارجني عن القانون.
-الذي  جايغو  ت�صارلز  ويقول 
عر�ض الكتاب- اإن هذا ال�صحفي 
االأربعيني ال�صجاع مل يكن لينجز 
هذا العمل لوال ما ناله من تعاون 
منظمات  يف  البيئة  علماء  مع 
»�صيفريد«  املدين  املجتمع 
)غرينبي�ض(  االأخ�رض«  و«ال�صالم 
من  وا�صح  هو  كما  وغريهما، 
يف  تعاونهم  �صكر  من  قائمة 

مقدمة كتابه.
ورغم ذلك الدعم، ينتقد اأوربينا 
املنظمات  هذه  عمل  طريقة 
لديها  تكون  ما  غالبا  اإنها  قائال 
اأعدائها،  لدوافع  مب�صطة  روؤية 
االأ�رضار  على  ب�صدة  تركز  فهي 
التي تلحق بالبيئة اإىل درجة اأنها 
اأن  كما  بالب�رض.  يلحق  ما  تن�صى 
االإن�صان  حقوق  عن  املدافعني 
معاملة  باإ�صاءة  يهتمون  الذين 
البحارة، يعانون من العيب نف�صه 

كما يقول.

ماأ�ساة يف اأعايل البحار

تاأتي اأهمية هذا الكتاب -ح�صب 

بني  مزاوجته  من  ال�صحيفة- 
ر�صد االأ�رضار التي تلحق بالبيئة 
البحرية، و�رضد   املاأ�صاة البائ�صة 
من  امل�صتعبدون  يعي�صها  التي 
الفلبينيني والتايلنديني والكوريني 

فوق م�صاحات املاء ال�صا�صعة.
يف  لل�صحيفة  اأوربينا  ويقول 
توجد  ال  »البحر  اإن  باري�ض 
اأن  ورغم  زرقاء«.  خوذات  فيه 
يتم  العامل  يف  ال�صحن  من   %87
االأقوى  قانون  فاإن  البحار،  عرب 
واالأكرث غ�صا -ح�صب تعبريه- هو 
الذي ي�صود، حيث يوجد حقيقة 
جمازا  الياب�صة  يف  ي�صمونه  ما 
يوجد  متوح�صة«فال  »راأ�صمالية 
الوقت وال املال لفر�ض ح�ص�ض 
ال�صيد اأو �صبط ظروف معي�صية 

الئقة للبحارة.
وتقول ال�صحيفة اإن ق�ص�ض هذا 
وكاأنه  ال�صخ�ض  يطالعها  الكتاب 
ال�صوداء،  الروايات  اإحدى  يقراأ 
الدوار  اأ�صابه  وقد  منها  ليخرج 
والعوا�صف  الرذاذ  كرثة  من 
وال�صقيع وروؤى الرعب التي متالأ 

هذا العامل االأزرق املدمر.
املحيط  اأن  الكتاب  من  ويت�صح 
ال  مكان،  اأي  يف  م�صاملا  لي�ض 
اجلنوبية  كوريا  وال  ال�صني  يف 
وال تايوان، وال اأي�صا بني االأطقم 
اإىل  نيجرييا  من  املتهاونة 
ال�صومال اأو من منغوليا اأو توغو، 
م�صريا  عمل،  اأ�صواأ  توؤدي  التي 
القباطنة  عهد  هو  هذا  اأن  اإىل 

وعهد  والعنيفني،  اجل�صعني 
تخفي  التي  الوهمية  ال�رضكات 

وراءها م�صتغلي عمال البحار.
اأقل  املتقدمة  الدول  اأن  ومع 
هي  لديها  فاإن  ا�صتهدافا، 
يف  خا�صة  ح�صاباتها،  االأخرى 
بالرحالت  اخلا�ض  الف�صل 
تقوم  التي  العمالقة  البحرية 
�صكانها  عدد  يبلغ  قوارب  بها 
وتلقي مبياه  اآالف م�صافر  اأربعة 

جماريها ووقودها دون عقاب.
ويو�صح الكاتب اأن هذه اجلرائم 
ال�صهل  من  لي�ض  املميتة  غري 
ال�صحف  عناوين  ت�صدرها 
اأن  ال�صعب  من  الأنه  العاملية، 
اأبدا،  يرونه  ال  مبا  النا�ض  يهتم 
الأن  جمهولة  اأمور  اأنها  خا�صة 
لها  علم  ال  نف�صها  احلكومات 
مبعظم ثروات مياهها االإقليمية، 
قدمت  اأوباما  اإدارة  كانت  واإن 
لو�صع  خليفته  األغاها  ميزانية 
يف  البحر  قاع  جلميع  خريطة 

مياهها االإقليمية.

جنة اخلارجني على القانون

معظم  اأن  الكتاب  �صاحب  ويرى 
على  يكونون  عندما  الب�رض 
ظهورهم،  البحر  يولون  ال�صاطئ 
يجري  ما  يعرف  اأحد  ال  حيث 
هناك، يف حني يجعل اخلارجون 
كما  جنتهم.  منه  القانون  عن 
»رغم  املحيط  اإن  اأوربينا  يقول 
بائ�ض  مكان  املذهل،  جماله 

يوؤوي عاملا اإن�صانيا مظلما«.
ويف هذا الكتاب توجد العديد من 
الق�ص�ض املتعلقة بالبحارة التي 
تغطي جمموعة وا�صعة جدا من 
االأن�صطة، من عمليات االإجها�ض 
حتويل  اإىل  البحار  اأعايل  يف 
منتجعات  اإىل  النفط  من�صات 
اأكرثها  من  اأن  غري  �صياحية. 
ال�صيد غري  لفتا لالنتباه ق�ص�ض 
القانوين، حيث يعمل اأكرث من 56 

مليون رجل يف �صفن ال�صيد.
التجارة  اأن  اإىل  املوؤلف  وي�صري 
املاأكوالت  يف  امل�رضوعة  غري 
م�صتوى  على  مزدهرة  البحرية 
مبيعاتها  تبلغ  حيث  العامل، 

دوالر.  مليار   156 ال�صنوية 
ق�صة  املقال  كاتب  وي�صتعر�ض 
املتخ�ص�ض  »الرعد«  قارب 
الغنية  البحر«  »�صباع  �صيد  يف 
واأمريكا  ت�صيلي  من  باأوميغا-3 
الالتينية، الذي األقى �صبكته التي 
املحيط  يف  كلم   11 طولها  يبلغ 

اجلنوبي.
الدولية  ال�رضطة  قامت  وقد 
من  اأن  اإال  مبطاردته،  )اإنرتبول( 
جمعية  طواقم  كانت  به  اأم�صك 
كان  التي  البحرية  »�صيفرد« 
معروفا  وات�صون  بول  موؤ�ص�صها 
باتباع اأ�صاليب حرب الع�صابات.

يقرتح  الكتاب،  نهاية  ويف 

ملراقبة  خمتلفة  حلوال  املوؤلف 
اأف�صل  ب�صكل  املحيطات 
بخف�ض  وذلك  اأمانا،  واأكرثها 
ا�صتهالك االأ�صماك، مبا يف ذلك 
ال�صلمون  و�صمك  التونة  �صمك 

والروبيان.
البحر  اإن  اأوبينا-  -يقول  واأخري 
يف بع�ض االأحيان ال ينتظر عدالة 
اأن  موؤخرا  علم  حيث  الب�رض، 
�رضبا من احليتان ر�صد �صيادي 
حيوانات )�صباع البحر( وتعقبهم 
ليتغذى على هذا  �صباكهم  ودمر 
ال�صيد ال�صهل، بل اإن العديد من 
هذا  يف  اأذرعهم  فقدوا  البحارة 

الهجوم.

لل�سحفي اإيان اأوربينا

عامل مليء بامل�ستعبدين واملجرمني.. اجلرائم 
املجهولة يف اأعايل املحيطات

ا�ستعر�ست �سحيفة »لوفيغارو« الفرن�سية كتابا لل�سحفي اإيان اأوربينا الذي كان حمظوظا باإجرائه حتقيقا حول اخلارجني على القانون يف اأعايل البحار، بعد عامني من 
العمل مرا�سال ل�سحيفة »نيويورك تاميز«، ثم عامني اآخرين ترك فيهما ال�سحيفة ومّول حتقيقاته عرب نا�سر كتابه.

 – وال�صياحة  الثقافة  دائرة  اأعلنت 
�صيف  اأملانيا  اختيار  عن  اأبوظبي 
�رضف معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب 
يف دورته الـ31 والتي تعقد عام 2021، 
مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  بعد  وذلك 
للكتاب،  الدويل  فرانكفورت  معر�ض 
كتاب  معر�ض  واأهم  اأكرب  يعّد  والذي 
والن�رض  الكتاب  �صناعة  يف  يخت�ّض 

على ال�صعيد العاملي.
الثقافة  دائرة  وكيل  االتفاقية  ووّقع 
�صعيد  �صيف  اأبوظبي   – وال�صياحة 
ملعر�ض  التنفيذي  واملدير  غبا�ض، 
فرانكفورت الدويل للكتابيورغن بوز، 
ال�صيا�صي  الق�صم  بح�صوررئي�ض 
�صفارة  يف  العامة  والدبلوما�صية 
جمهورية  لدى  االإمارات  دولة 
 اأملانيا االحتادية عبداهلل الهاملي، 
اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض 
واملدير  بن متيم،  علي  العربية  للغة 
الكتب  دار  لقطاع  باالإنابة  التنفيذي 
يف دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي 
اإدارة  اآل علي، ومدير  عبداهلل ماجد 
املعار�ض والربامج يف دائرة الثقافة 

ال�صيخ،  في�صل  اأبوظبي   – وال�صياحة 
فرانكفورت  معر�ض  مدير  ونائبة 

الدويل للكتاب كلوديا كايزر.
م�صاركة  ت�صتقطب  اأن  املتوقع  ومن 
 31اأملانيا يف الدورة من معر�ض 
كبرياً  عدداً  للكتاب  الدويل  اأبوظبي 
جمموعة  وي�صاحبها  النا�رضين،  من 
واالأن�صطة  الفعاليات  من  وا�صعة 
تعزيز  �صاأنها  من  املتنوعة،  الثقافية 
الثقايف  والتحاور  التوا�صل  ج�صور 
املعريف  للتبادل  فر�صة  توفري  عرب 
الثقافية  على  كثب  عن  والتعرف 
والتاريخ  االأدب  فيها  مبا  االأملانية، 
والفل�صفة والفن واملو�صيقى والتجارة 
اأملانيا  بها  ت�صتهر  التي  وال�صناعة 

عاملياً.
وال�صياحة  الثقافة  دائرة  وكيل  وقال 
غبا�ض:  �صعيد  �صيف  اأبوظبي   –
�صيف  الأملانيا  اختيارنا  »ياأتي 
الدويل  اأبوظبي  ملعر�ض  �رضف 
الثقافة  به  تت�صم  ملا  تقديًرا  للكتاب 
عظيمة  معرفية  قيمة  من  االأملانية 
تكّونت وت�صّكلت عرب تاريخها احلافل 

وتر�صيخاً  والتحديات،  باملنجزات 
 بنيبلدينا  املتينة  للعالقة 
وتقديراً  جتمعنا،  التي  وامل�صرتكات 
منا اأي�صاً لالهتمام االأملاين بالثقافة 
العربية عموماً، حيث نوا�صل التزامنا 
يف دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي 
بدعم امل�صاعي الرامية اإىل االنفتاح 
والتوا�صل  احلوار  وتعزيز  الثقايف، 
الت�صامح  قيم  �صمن  االآخر  مع 
والتنوع الثقايف التي ت�صتهر بها دولة 

االإمارات«.
الثقايف  الربنامج  »ي�صلط  واأ�صاف: 
الدويل  اأبوظبي  ملعر�ض  امل�صاحب 
التي  االأن�صطة  من  مزيجاً  للكتاب 
وخا�صة  اأملانيا  مع  جمعنا  ما  تظهر 
قدمته  وما  االإن�صاين  الرتاث  يف 
اأملانيا من منجزات علمية واإبداعات 
مفتوحة  عاملية  من�صة  عرب  موؤثرة، 
واالأفكار،  اخلربات  لتبادل  �صممت 
وحتقيق  االإبداعية  الروؤى  وتنمية 
بقطاع  للنهو�ض  جديدة  �رضاكات 

الن�رض يف كال البلدين«.
التنفيذي  املدير  قال  جهته،  من 

دائرة  يف  الكتب  دار  لقطاع  باالإنابة 
الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي عبداهلل 
اأملانيا  »م�صاركة  اإن  علي  اآل  ماجد 
اأبوظبي  ملعر�ض  �رضف  �صيف 
الدويل للكتاب يف عام 2021 �صيرثي 
جتمعاً  ليكون  املعر�ض،  جتربة  من 
ثقافياً غنياً يوّفر للموؤلفني والباحثني 
ذوي  من  والفنانني  والكّتاب  واالأدباء 
اكت�صاب  امل�صرتكة  االهتمامات 
اخلربات  وتبادل  جديدة  معارف 
الوفرية  امل�صادر  من  واال�صتفادة 
�صمن  وذلك  االأملانية،  الثقافة  يف 
يف  الثقايف  امل�صهد  الإثراء  م�صاعينا 
من  خالقة  ابداعية  بتجارب  الدولة 
العامل، عرب مد ج�صور احلوار الثقايف 
ال�صوء  وت�صليط  والغرب،  ال�رضق  بني 
يف  العاملية  التوجهات  اأحدث  على 
وتقنيات  والرتجمة  التاأليف  جمال 
الن�رض احلديثة وكل ما يتعلق ب�صناعة 

املعرفة«.
دورة  �رضف  �صيف  رو�صيا  اأن  يذكر 
هذا العام من معر�ض اأبوظبي الدويل 
للكتاب والذي يعقد يف الفرتة من 15 

اأملانيا �سيف �سرف معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب 2021

دار  عن  اأخرياً  �صدر 
والتوزيع  للن�رض  الرافدين 
اجلديدة«  »احلكاية  كتاب 

ملوؤلفه حممد خ�صري.
الكتاب:  عن  نبذة  يف  وجاء 
املوؤلف  روؤيا  ت�صل  »حني 
وهم  يزول  االإعالن،  مرحلة 
�صخ�صيته،  يف  االزدواج 
فمجهولية املوؤلف هي ذاتها 
اأو  فكاأنه هي  املرئية،  روؤياه 
كاأنها هو، جمّردة من اأعرا�ض 
دام  وما  والف�صاد.  التبدل 
املوؤلف يحتفظ بهذه القدرة 
لن  فاإنه  اال�صتبدال،  على 
االآخرين  املوؤلفني  حق  ينكر 
لهم،  مبدار  ي�صتاأثروا  اأن  يف 
اىل  منه  يخرجوا  اأن  اأو 
مدار م�صرتك، يف حركة من 
والتاأثر  واالبتعاد،  االقرتاب 
هارمونية  متثل  والتاأثري، 

لرموز  اخلالق  التاأليف 
واحلياة،  والكون  الطبيعة 

التاريخ واالأبدية.
وحدها  التاأمل  دافعية  اإن 
ونقي�صها،  الروؤيا  بني  تف�صل 
�صوى  النقي�ض  هذا  وما 
للنقد  املنهجية  الق�صدية 
والبناء  الهدم  يف  االأدبي 
تقل�ض  الروؤيا  اأن  حني  يف 
املنهج،  بني  الفا�صل 
باخت�صار الطريق نحو الغاية 
الروؤيا  طريق  اإن  االأخرية. 
االجتاه.  متعددة  الهوائية 
اختيار  يف  �رضعتها  لكن 
ت�صاعد  ال�صائبة،  الرباهني 
على  امل�صارك  القارئ 
وت�رضكه  الطريق،  اخت�صار 
واحات  اىل  ال�صفر  متعه  يف 
تاأملي  �صفر  هذا  واإن  الن�ض 

�صوئي.

�سدور كتاب »احلكاية اجلديدة« 
للكاتب حممد خ�سري عن دار 

الرافدين

 وكالت 



حكيم مالك 

املجتمع اجلزائري 
ا�ستطاع بناء فئاته 

الفكرية وال�سيا�سية 
والثقافية

 « كتاب  �صاحبة  �أكدت  ولقد   
وتطورها  �ال�صتيطانية  �ملر�كز 
 -1850  ( غليز�ن  منطقة  يف 
�لو�قع  ��صطدم  �أن     )1900
يف  �ال�صتيطاين  �ال�صتعماري 
 19 �لقرن  نهاية  مع  �جلز�ئر 
بيقظة  م   20 �لقرن  وجميء  م، 
ناه�صت  قوية،  و  و��صعة  وطنية 
وقاومت  �لفرن�صية  �ل�صيا�صة 
�ملتعددة،  موؤ�ص�صاتهاَ  �أ�صاليب 
��صتطاَع  �أن  بعد  خ�صو�صا 
فئاتِه  بناء  �جلز�ئري  �ملجتمع 
�رش�ئحِه  وبروز  �ملختلفة 

�لفكرية و�ل�صيا�صية و�لثقافية.

القطاع الغربي مبنطقة 
غليزان وا�سل تكري�س 

الهوية الوطنية 
اجلزائرية

يف  �لدكتورة  �أو�صحت  كما     
و�ملعا�رش  �حلديث  �لتاريخ 
�لتابع  �الإن�صانية   �لعلوم  بق�صم 
�أن  بغليز�ن،  �جلامعي  للمركز 
منطقة  ومنه  �لغربي  �لقطاع 
�لهوية  تكري�س  و��صل  غليز�ن 
�لوطنية �جلز�ئرية بارتكازِه على 
�جلذور �لتاريخية و�لثقافية �لتي 
�ال�صالمية  �ملقِوّمات  �أطرتها 
لغة  من  �الأمازيغية  و  و�لعربية 
ودين و تاريخ، �صو�ء �لربجو�زية 
�حل�رشية �أو �ل�رشيحة �لتقليدية 
و�ملعاهد  �لزو�يا  �صيوخ  من 
مهمتها  و��صلت  �لتي  �لدينية، 
�لدينية و�للغوية و�صط �ملجتمع 
على  �ملحافظة  �أجِل  من 
�جلز�ئرية  �ل�صخ�صية  مقومات 
كحقيقة  �لوطنية  وتعميق 

من�صودة تاريخيا.

العمل الثوري من اأجل 
حتقيق ال�سيادة الوطنية

�لعلمية  �للجنة  رئي�صية  وقالت   
حول:  �لوطني  �مللتقى  لهذ� 

وتعميق  �لوطنية  �حَلركة 
�لنَه�صة  بني  �جلز�ئرية  �لُهوية 
�لقطاع  يف  �ل�صيَا�صي  و�لِن�صال 
�لوهر�ين 1919- 1954. منطقة 
�لذي   ، منوذجاَ«  غليز�ن 
�جلامعي  �ملركز  �صيحت�صنه  
معهد  غليز�ن  زبانة  �أحمد 
و�الإن�صانية  �الجتماعية  �لعلوم 
�أن   ، �جلاري  فيفري    18 يف  
من  �بتد�ء  تبلورت  �لفكرة 
و��صعة  ع�رشية  فطيلة   1919
مرحلة  �جلز�ئريون  �صيدخل 
�ل�صيا�صي  �حلو�ر  من  جديدة 
وذلك  �لكولونيالية  �ل�صلطة  مع 
على  �لنيابي  متثيلهم  بو��صطة 
نهاية  ومع  �ملجال�س،  م�صتوى 
على  �صيتحتم  �لع�رشينات  عقد 
�أ�صلوب  �تخاذ  �لوطنية  �ل�صاحة 
�لتنظيمات  �أ�صلوب  وهو  جديد 
�لوطنية لدى كل من جنم �ل�صمال 
فيدر�لية  وتاأ�صي�س  �الفريقي 
يف   ،1927 �مل�صلمني  �لنو�ب 
�لقومي  بالوعي  ظروف متيزت 
و�لثقافية  �لدينية  و�لنه�صة 
و�الإ�صالحية وهي �لنه�صة �لتي 
مثلتها جمعية �لعلماء �مل�صلمني 

�جلز�ئريني خ�صو�صا بعد مرور 
�ال�صتعماري  �الحتفال  منا�صبة 
�إىل  �جلز�ئر،  الحتالل  �ملئوي 
تد�عيات �حلرب �لعاملية �لثانية 
)1939-1945( وبروز تيار وطني 
�صمن حركة �النت�صار للحريات 
�ملنظمة  ون�صاط  �لدميقر�طية 
للعمل  مهدت  �لتي  �خلا�صة 
�لثوري من �أجل حتقيق �ل�صيادة 

�لوطنية.

اإبراز دور منطقة غليزان 
يف احلركة الفكرية 
وال�سيا�سية وتوعية 

الن�سء

�إىل  �مللتقى  هذ�  ويهدف 
�حلركة  يف  �ملنطقة  دور  �إبر�ز 
وتوعية  و�ل�صيا�صية  �لفكرية 
�لتم�صك  �إىل  و�لدعوة  �لن�سء 
يحفظ  مبا  �لفكري  بالرت�ث 
وتن�صيط  �جلز�ئرية  �لهوية 
بني  و�لتو��صل  �لوطنية  �لذ�كرة 
و�لباحثني  و�الأ�صاتذة  �لطلبة 
�حلركة  ن�صاط  عن  و�لك�صف 

و�لتمهيد  باملنطقة  �لوطنية 
لكتابة �لتاريخ �ملحلي.

بوادر الن�سال ال�سيا�سي يف 
منطقة غليزان

 وتركز حماور �مللتقى �لوطني: 
»�حَلركة �لوطنية وتعميق �لُهوية 
�جلز�ئرية بني �لنَه�صة و�لِن�صال 
�لوهر�ين  �لقطاع  يف  �ل�صيَا�صي 
غليز�ن  منطقة   .1954  -1919
�لن�صال  بو�در  على  منوذجاَ« 
غليز�ن  منطقة  يف  �ل�صيا�صي 
و�ل�صيا�صي  �لنقابي  و�النخر�ط 
باملنطقة  �جلز�ئرينَي  عند 
�ال�صالحية  �حلركة  وفعالية 
�لوطنية  و�لنخب  باملنطقة 
�لُهــــوية  تعميق  يف  وم�صاهمتها 

�لوطنية مبنطقة غليز�ن.
�مللتقى  هذ�  هيئة   وتتكون 
�لدكتور  �ل�رشيف:  �لرئي�س   : من 
ربعي  �لدكتور    ، عابد  بوعادي 
حممد و رئي�س �مللتقى  �لدكتور 
و�صترت�أ�س  �حلاج  دحمان  بن 
ليلى  �لدكتور  �لعلمية  �للجنة 
�أ.د  �أع�صائها  ومن   ، بلقا�صم 

مقدم  ،د.  بود�ود  �بر�هيمي 
عبد  باي  د.بغد�د  حممد، 
�بر�هيم، د.  �أ.د مهديد  �لقادر، 
عبود  د.  حميد،  حبو�س  �آيت 
د.  عمر،  بن  حمد�دو  د.  علي، 
مهدي  د.  حممد،  جبور  بن 
د.  �حلبيب،  غو�يل  د.  ق�صري، 
جمال  د.خن  يعقوب،  م�صو�س 
ين  د.   ، نادية  �صعادة  د.ماين   ،
يوب حممد، د. دروي�س حممد، 
بطاوي  د.  ملياء،  در�م�صية  د. 
بهية، �أ. عبا�س عبد �لرحمان ، 
د. زقاوة �أحمد ، د. عبد �لعزيز 

�لهادي ، د. من�صورية قدور ،�أ. 
�صعيدي �لعربي ، د. خليلي بخت 
طهر�وي  �أ.  عائ�صة،  ناقل  ،�أ.  ة 
حورية،د.  �صامة  �أ.  فوزية، 
�لطيب  �صي  د.  جياليل حورية، 
�أ. باهي �صباع وترت�أ�س  ر�صيدة، 
�لتنظيمية �لدكتورة �صي  �للجنة 
�أع�صائها  ومن  ر�صيدة  �لطيب 
�أ.  ر�صيدة،  �لطيب  �صي  د)ة( 
باهي �صباع، د. بلقا�صم ليلى، د. 
ق�صري مهدي، �أ. حلو�ن حممد- 
�أ. �صفيح عبد  �أ. ناقل عائ�صة- 

�هلل- �أ. بن عودة عو�د.
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 ك�سفت الدكتورة ليلى بلقا�سم يف ت�سريح ليومية »الو�سط »عن تنظيم ملتقى وطني حول : 
احَلركة الوطنية وتعميق الُهوية اجلزائرية بني الَنه�سة و الِن�سال ال�سَيا�سي يف القطاع الوهراين 

العلوم  معهد  غليزان  زبانة  اأحمد  اجلامعي  املركز  طرف  من  منوذجَا«  غليزان  منطقة   .1954  1919-
الجتماعية والإن�سانية يف 18 فيفري 2020.

الدكتورة ليلى بلقا�سم تك�سف ليومية الو�سط« عن: 

 ملتقى وطني حول »الن�سال ال�سيا�سي وتعميق 
الُهوية اجلزائرية منطقة غليزان منوذجا«

�لو�قع  �مللكي  �لق�رش  ��صتقطب 
بتلم�صان  �مل�صور  قلعة  د�خل 
�ل�صنني  مرور  مع  �أ�صبح  و�لذي 
�أكرث  حقيقية،  �صياحية  وجهة 
�صنة 2019،  ز�ئر يف  من 32.000 
ذ�ت  مديرة  من  ��صتفيد  ح�صبما 

�ملرفق.
وقد �صمح هذ� �لعدد �ملتز�يد من 
�لوطن وخارجه  د�خل  �لزو�ر من 
 6 جتاوزت  مد�خيل  بتحقيق 
كما   ،2019 �صنة  يف  دج  ماليني 
الفتة  حاجي،  بن  ر��صية  �أبرزته 
ت�صعه  �الأرقام  هذه  �أن  �ىل 
�ل�صياحية  �ملو�قع  �صد�رة  يف 
مبدينة  مز�ر�  �الأكرث  و�ملتاحف 

�لزيانيني.
�ل�صنة  مد�ر  على  جهود  وتبذل 
معر�س  باإقامة  �لزيار�ت  لتعزيز 
�جلز�ئرية  �الأزياء  الأجمل  د�ئم 
�مللكي،  �لق�رش  د�خل  �لتقليدية 
مثل �لبلوزة و �لقفطان وكذ� �ل�صدة 
يف  ت�صنيفها  مت  �لتي  �لتلم�صانية 

2012 �صمن �لرت�ث �لعاملي.
ويف معظم �الأحيان وخالل فرت�ت 
فاإن  �ال�صطياف،  ملو�صم  �لذروة 
�ل�صدة مقرتحة لل�صائحات �لالتي 
يرغنب يف �رتد�ءها مع �أخذ �صور 
تذكارية مقابل مبلغ مايل رمزي.

�أبرز  �إحياء  يتم  �أخرى،  ومن جهة 

و�لوطنية  �لدينية  �الحتفاالت 
على غر�ر �ملولد �لنبوي �ل�رشيف 
�لرت�ث  و�صهر  وغريها  ويناير 
�حلفاظ  بغية  �لق�رش،  د�خل 
�خلا�صة  و�لعاد�ت  �لتقاليد  على 

مبختلف مناطق �لوالية.
مت  �لذي  �ملوقع  هذ�  وي�صم 
»تلم�صان  تظاهرة  خالل  تد�صينه 
عا�صمة �لثقافة �الإ�صالمية 2011 
»، �أي�صا رو�ق للمعار�س يف مكان 
�لثكنة �لقدمية �لتي �صيدت خالل 
يتم  �أين  �ال�صتعمارية  �حلقبة 
باعتماد  �لتقليدية  �الأزياء  عر�س 
�أو�صحته  تقنية تكنولوجية، مثلما 
�أ�صارت  �لتي  �مل�صوؤولة،  ذ�ت 
يقدم  �ملقبب  �لرو�ق  �أن  �ىل 
�الأزياء  من  ثرية  جمموعة  للزو�ر 
مناطق  خمتلف  من  �الحتفالية 

�لوطن.
وقد �أعيد بناء �لق�رش �مللكي وفق 
�خلم�صة  �لق�صور  �أحد  خمطط 
�لتي كانت ت�صمها �لقلعة يف عهد 
مار�س  يف  و�صيحت�صن  �لزيانيني. 
فيلم  من  جانب  ت�صوير  �لقادم 
�الأخرية«  »�مللكة  بعنو�ن  تاريخي 
�أمرية  �آخر  تاريخ  ي�رشد  و�لذي 
زفرية،  �لعا�صمة  �جلز�ئر  ململكة 

ح�صبما �أعلنه ذ�ت �مل�صدر .
 وكالت 

اأكرث من 32 األف زائر للق�سر امللكي 
لتلم�سان يف 2019

�الأدبية  »�جلديد«  جملة  خ�ص�صت 
�ل�صهرية �ل�صادرة بلندن ملفا خا�صا 
يف  �جلز�ئر،  �لق�صة يف  كاتبات  عن 
موؤخر�  �ل�صادر  �جلديد  عددها 

)�لعدد 61(.
�جلز�ئرية:  »�صهرز�د  عنو�ن  وحتت 
�ملهم�صة  و�لعو�مل  �لفن  فل�صفة 
 25 �مللف  يقدم  �لكاتبة«  و�ملر�أة 
باللغة  كاتبة  لـ13  ق�صرية  ق�صة 

�لعربية، بع�صهن غري معروفات.
وتتعدد فنيات كتاباتهن وهو�ج�صهن 
وجر�أتهن  ذو�تهن  عن  �لتعبري  يف 
�لتحوالت  وكذ�  حرياتهن  تناول  يف 
و�أي�صا  حولهن  من  �ملجتمعية 

وخمتلف  وهمومهن  عو�ملهن 
»تغلب  جمتمع  و�صط  ق�صاياهن، 
�لذكورية« على حدما  �لهيمنة  عليه 

جاء يف مقدمة �مللف.
�لق�صرية  �لق�ص�س  عناوين  ومن 
�لوقت«  »ملكة  �مللف  �صمها  �لتي 
تقوله  ال  و«ما  طلباوي  جلميلة 
»بعيد�  وكذ�  زعيرت  لنجاة  �ل�صفاه« 
باالإ�صافة  زنري  جلميلة  �لباب«  عن 
�لقامة«  طويل  لرجل  »معطف  �إىل 

جلنات بومنجل.
كما �صم �مللف مقاال حتليليا حول 
�لق�صرية  للق�صة  �ل�رشدية  �لبنية 
لالأكادميي  �جلز�ئر  يف  �لن�صوية 

بادي�س فوغايل.
�لهدف  �أن  �ملجلة  و�أو�صحت 
هو  �لتحليلية  �لدر��صة  هذه  من 
عدد  جتارب  على  �ل�صوء«  »ت�صليط 
�لالئي  �جلز�ئريات  �لكاتبات  من 
�لق�صرية  للق�صة  �أنف�صهن«  »كّر�صن 
هروب«  رغم  لها  »وفيات  وبقني 
�لرو�ية  �إىل  �لكاتبات  من  �لعديد 
�الأكرث  �لفني  �جلن�س  باعتبارها 

رو�جا حمليا وعربيا.

�صعف  �صبب  �أي�صا  �أرجعت  وقد 
ح�صور �لقا�صات يف �مل�صهد �الأدبي 
بينها  �أخرى  �أ�صباب  �إىل  �جلز�ئري 

و«غياب«  �لنقد  حركة  »�صعف« 
دور  و«تهمي�س«  �لثقافية  �ملجالت 
»غياب«  وكذ�  �لق�صة  لكتاب  �لن�رش 
�الأدبية  و�لتظاهر�ت  �ملهرجانات 

�لتي حتت�صن هوؤالء.
-�لتي  »�جلديد«  جملة  وتهدف 
وير�أ�س   2015 يف  بلندن  تاأ�ص�صت 
نوري  �ل�صوري  �ل�صاعر  حتريرها 
�جلر�ح- �إىل �لتعريف باإنتاج �الأدباء 
�لو�قع  وحتليل  �لعربية  �لبلد�ن  من 
ترقيته  و�لعمل على  �لعربي  �لثقايف 
من خالل مقاالت وم�صاركات �أدبية 

ونقدية وثقافية خمتلفة.
وكالت

يف عددها 61

جملة »اجلديد« اللندنية تخ�س�ص ملفا خا�سا عن كاتبات الق�سة يف اجلزائر

للرو�ية  �لعاملية  �جلائزة  �أعلنت 
�لثالثاء،  �ليوم  باف«  »�آي  �لعربية 
قائمتها �لق�صرية لدورة 2020 و�لتي 
�صمت 6 �أعمال من �جلز�ئر، ولبنان، 
و�صمت  و�لعر�ق.  وم�رش،  و�صوريا، 
�رش�ييفو«  »حطب  رو�يات  �لقائمة 
و«ملك  خطيبي،  �صعيد  للجز�ئري 
�لدويهي،  جبور  للبناين  �لهند« 
خليل  لل�صوري  �لرو�صي«  و«�حلي 
يو�صف  للم�رشي  و«فردقان«  �لرز، 
�الإ�صربطي«  و«�لديو�ن  زيد�ن، 

عي�صاوي،  �لوهاب  عبد  للجز�ئري 
ممدوح،  عالية  للعر�قية  و«�لتانكي« 
بني  من  �الأعمال  هذه  و�ختريت 
�لقائمة  �إىل  و�صلت  رو�ية   16
وجاء  دي�صمرب�ملا�صي.  يف  �لطويلة 
موؤمتر  يف  �لق�صرية  �لقائمة  �إعالن 
�ملاء  ح�صارة  متحف  يف  �صحايف 
وقال  �ملغربية،  مر�ك�س  مبدينة 
يا�رش  �جلائزة  �أمناء  جمل�س  رئي�س 
�لق�صرية  �لقائمة  »تقدم  �صليمان: 
�آليات  تتنوع  رو�يات   6 �لدورة  لهذه 

مو�صوعاتها  تتنوع  كما  فيها  �ل�رشد 
و�لف�صاء�ت �لتي تدور فيها �أحد�ثها 
زماناً، ومكاناً«. و�أ�صاف »رغم هذ� 
�لعربي  �الإن�صان  �صوؤون  فاإن  �لتنوع 
تبقى �صاخ�صة  يف ما�صيه وحا�رشه 
يف �أجو�ء من �ل�رشد �لتخييلي �لذي 
يف  بطئه  يف  طحناً  �لقارئ  يطحن 
عدو�ً  به  يعدو  �أو  �الأحيان  بع�س 
�لذي  �الأمل  من  عو�مل  �إىل  �رشيعاً 
�أخرى،  �أحيان  يف  �لنفو�س  يبارح  ال 
رغم  فالتجربة،  �لوجهة  كانت  و�أياً 

�رشعته  �أم  �لتخييلي  �مل�صري  بطء 
معنى  عن  �لبحث  ماآلها  و�حدة، 
�النفكاك  عن  بحثاً  يدور  ما  يف�رش 
وتبلغ  �أطيافه«.  بكل  �لر�هن  من 
قيمة �جلائزة 50 �ألف دوالر تقدمها 
د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة يف �أبوظبي 
بدولة �الإمار�ت حتت رعاية موؤ�ص�صة 
جائزة �لبوكر يف لندن، ومن �ملنتظر 
�إعالن �لرو�ية �لفائزة يف 14 �أفريل 
�ملقبل ع�صية �فتتاح معر�س �أبوظبي 

�لدويل للكتاب.

�سمت 6 اأعمال من اجلزائر، ولبنان، و�سوريا، وم�سر، والعراق

الإعالن عن قائمة اجلائزة العاملية للرواية العربية الق�سرية لعام 2020

وكالت 
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املحلي  لل�ش�أن  مت�بعون  ط�لب 
بوالي�ت مترنا�شت ، ورقلة ، ايليزي 
، اأدرار ،ب�شكرة ، ب�ش�ر واالأغواط ، 
يف ت�رصيح لهم مع يومية »الو�شط« 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
ال�شخ�شي  التدخل  ب�رصورة  تبون 
ووزير  االأول  الوزير  لدى  والع�جل 
املحلية  واجلم�ع�ت  الداخلية 
اإلزام  اأجل  من  االإقليم  وتهيئة 
املنتدبني  والوالة  اجلمهورية  والة 
ب�لنزول للميدان والبحث عن حلول 
جذرية للرتاكم�ت التي ب�تت تنذر 
ب�نفج�ر غلي�ن اجلبهة االجتم�عية 
امللف�ت  اأبرز  بني  ومن   ، املحلية 
ملف  عنه�  م�شكوت  ظل  التي 
يئن حتت وط�أة �شوء  الذي  ال�شغل 
الت�شيري وتف�شي مظ�هر التوظيف 
تلك  خ�رج  من  لعم�ل  املب��رص 
يتن�فى  الذي  االأمر  وهو  الوالي�ت 
احلكومة  وتوجيه�ت  تو�شي�ت  مع 
التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية 
بهدف  املن�طق  تلك  اأبن�ء  لف�ئدة 

املقلق  التزايد  من  التخفيف 
لدرج�ت االحتق�ن .

من جهة ث�نية فقد ت�ش�ءل  الكثري 
من �شك�ن ه�ته الوالي�ت اجلنوبية 
غري  ب�ل�شمت  اأ�شموه  م�  �رص  عن 
االأجهزة  على  للم�شوؤولني  املربر 
التم�طل  يخ�س  فيم�  التنفيذية 
غري املربر يف االإفراج على القوائم 
اال�شمية للم�شتفيدين من ال�شكن�ت 
 ، العمومية  االيج�رية  االجتم�عية 
من  االآالف  مع�ن�ة  اإنه�ء  ثم  ومن 
ذوي  فئة  من  املنحدرة  الع�ئالت 
من  ت�شكو  التي  املحدود  الدخل 
الغالء الف�ح�س يف ا�شت�أجر م�ش�كن 
يف  وذلك  ال�شهرية  مرتب�تهم  من 
ظل تدين القدرة ال�رصائية وارتف�ع 

امل�شتوى املعي�شي .
ذهب  فقد  اأخر  �شعيد  وعلى 
ممثلي اجلمعي�ت املحلية الف�علة 
الكبري  البالد  جنوب  بوالي�ت 
اإىل  معن�  حديثهم  معر�س  يف 
بتقدمي  مط�لبني  ذلك  من  اأبعد 
ال�ش�لف  ب�لوالية  القرار  �شن�ع 
الق�نونية  امل�ش�ءالت  اأم�م  ذكره� 

الت�أخر  حول  تو�شيح�ت  لتقدمي 
جم�ل�س  ت�شكيل  يف  املفهوم  غري 
على  لالإ�رصاف  م�شغرة  تنفيذية 
الأكرث  واملت�بعة  التنفيذ  عملية 
البن�ي�ت  لهدم  قرار   8700 من 
واحلظ�ئر  وامل�شتودع�ت 
الع�شوائية التي �شيدت فوق اأوعية 
ملمتلك�ت  ت�بعة  عمومية  عق�رية 
رهن  الذي  الو�شع  وهو  الدولة 
التنموية  العملي�ت  عديد  جت�شيد 

املواطن  بيومي�ت  �شلة  له�  التي 
املحلي املتم�شك بتح�شني واقع و 
 ، الرتبية   ، ال�شحة  اأف�ق قط�ع�ت 

ال�شكن وال�شب�ب والري��شة .
ل�شن�ع  فعلي  تدخل  انتظ�ر  ويف 
اجلنوبية  ب�لوالي�ت  القرار 
اجلبهة  مط�لب  ملح��رصة 
يبقى  ال�رصاحة  بلغة  االجتم�عية 
لزم� على ال�ش�كنة مع�ي�شة االأو�ش�ع 

املزرية الأجل غري م�شمى .

ق�مت م�ش�لح ال�رصطة الأمن والية 
مترنا�شت ممثلة يف فرقة مك�فحة 
للم�شلحة  الت�بعة  املخدرات 
من  الق�ش�ئية   لل�رصطة  الوالئية 
توقيف �شخ�س يبلغ من العمر )24 
من  كمية  حجز  ق�شية  يف   ) �شنة 
املخدرات قدر وزنه� ( 82) غرام 

من م�دة الكيف املع�لج  .
اأف�د بي�ن خللية االإعالم واالت�ش�ل 
مبديرية  اخل�رجية  والعالق�ت 
مترنا�شت  بوالية  الوطني  االأمن 
»الو�شط  يومية  ت�شلمت  قد  ك�نت 
الق�شية  وق�ئع  اأن   منه  ن�شخة   «
وجود  مف�ده�  معلوم�ت  اإىل  تعود 
املخدرات  برتويج  يقوم  �شخ�س 
على م�شتوى حي ال�ش�طو  و عليه 
ب�إعداد  ال�رصطة  عن��رص  ق�مت 
من  مت  حمكمة   ميدانية  خطة 
اإثره� �شبط امل�شتبه فيه ب�شفيحة 
ب  وزنه�  قدر  املخدرات   من 
الكيف  م�دة  من  غرام    (80.2)
اإىل املقر  ليتم  حتويله  املع�لج   
ا�شتكم�ل  و  املحجوزات   رفقة 
وكيل  مع  ب�لتن�شيق  و  للتحقيق، 
اجلمهورية لدى حمكمة مترنا�شت 
ب�لتفتي�س  اإذن  ا�شت�شدار  مت 
ك�ن  الذي  و  فيه  امل�شتبه  مل�شكن 
اإيج�بي� حيث مت العثور على قطع 
من املخدرات بوزن 1،8 غرام  من 
م�دة الكيف املع�لج + ق�طع للورق 
املخدرات  تقطيع  يف  ي�شتعمل 
مت  التحقيق  ا�شتكم�ل  بعد  و 
تقدمي  امل�شتبه فيه  اأم�م اجله�ت 
الق�ش�ئية املخت�شة التي اأ�شدرت 
يف حقه حكم بخم�س (05) �شنوات 

غرامة  دج  مليون  و  ن�فذة  حب�س 
م�لية .

....وتوقيف �شخ�ص بحي 
تهقارت الغربية بحوزته 

املخدرات  من  غ   30.9

م�ش�لح  ق�مت  ث�نية  جهة  من 
مترنا�شت  والية  الأمن  ال�رصطة 
مك�فحة  فرقة  يف  ممثلة 
�شخ�س  توقيف  من  املخدرات 
يبلغ من العمر )26 �شنة ( يف ق�شية 
ق�شد  (الب�نغو)  املخدرات  حي�زة 
الق�شية  وق�ئع  تعود  حيث   ، البيع 
وجود  مف�ده�  معلوم�ت  اإىل 
املخدرات  برتويج  يقوم  �شخ�س 
على م�شتوى حي تهق�رت الغربية  
ال�رصطة  عن��رص  ق�مت  عليه  و 
ب�إعداد خطة ميدانية حمكمة  مت 
اإثره� توقيف  امل�شتبه فيه و  من 
اإخ�ش�عه لعملية التلم�س اجل�شدي 
من  كمية  بحوزته  �شبط  اأين 
املخدرات (الب�نقو) بوزن اإجم�يل 
يقدر ب 30.9 غرام كم� مت حجز 
مبلغ م�يل يقدر ب :3800 د ج من 
حتويله  ليتم   الرتيج    ع�ئدات 
و  املحجوزات،  رفقة  املقر  اىل 
تقدمي  التحقيق مت  ا�شتكم�ل  بعد 
اجله�ت  اأم�م  الذكر  ال�ش�لف 
الق�ش�ئية املخت�شة ، التي اأ�شدرت 
يف حقه حكم بخم�س (05) �شنوات 
و غرامة  االإيداع  مع  ن�فذة  حب�س 

م�لية قدره� 10.000 دج .
�شيخ مدقن 

م�شتقبل  مرمى  ح�ر�س  اأكد 
خ�لد  �ش�لح  بعني  املج�هدين 
عزي ديدي ، اأن الفوز على ن�دي 
�ش�لح  بعني  الغربية  ال�ش�هلة 
�شيمكنهم من انه�ء مرحلة الذه�ب 
حد  و�شع  ثم  ومن  جيد  رواق  يف 
ل�شل�شلة النت�ئج غري املوفقة منذ 
اجلولة الث�نية من هذه املرحلة . 
ق�ل ح�ر�س عرين مرمى م�شتقبل 
املج�هدين بعني �ش�لح خ�لد عزي 
ديدي ، يف ت�رصيح �شحفي خ�س 
به يومية »الو�شط »، اأن الالعبون 
امللق�ة  امل�شوؤولية  بحجم  واعون 
الفوز  اجل  من   ، ع�تقهم  على 
ن�دي  اأم�م  الفوز  عن  بديل  وال 
ال�ش�هلة الغربية بعني �ش�لح لو�شع 
املتكررة  التع�دالت  ل�شل�شلة  حد 

دفع  م�  وهو  جولتني  من  الأكرث 
ب�لفريق للرتاجع للمركز اخل�م�س 
ق�ئال » �شنلعب الكل يف الكل اأم�م 
الإنه�ء  الغربية  ال�ش�هلة  ن�دي 
مرحلة الذه�ب بفوز ». اإىل ج�نب 
ذلك فقد ذهب خ�لد عزي ديدي 
اأبعد  اإىل  معن�  معر�س حديثه  يف 
اأن فريقهم ميلك  من ذلك موؤكدا 
�شتقول  قوية  تن�ف�شية  ت�شكيلة 
املو�شم  هذا  بطولة  يف  كلمته� 
الق�دمة  املق�بلة  يف  الفوز  �رصط 
بعني  الغربية  ال�ش�هلة  ن�دي  اأم�م 
حمدثين�  منه  حذر  الذي  �ش�لح 
يجيد  اأنه  على  ت�أكيده  خالل  من 

التف�و�س داخل وخ�رج قواعده .
حمادة العربي 

تعي�ص وليات جنوب البالد الكبري ، حالة احتقان حملي غري م�شبوق يف ظل غياب اإرادة حقيقية 
من ال�شلطات الو�شية يف معاجلة الرتاكمات التي ورثها الولة عن �شابقيهم .

مت�شك مبطلب  معاجلة الرتاكمات  بلغة ال�شراحة 

حمادة العربي  

مط�لب ب�إنزال والة اجلنوب 
للميدان لتطويق االحتق�ن    

.  ال�شغل ، ال�شكن ونهب العقار حتولت لقنابل موقوتة 

تعي�س قرية الدميثة الت�بعة لبلدية 
�شم�ل  مدينة  الواقعة  قم�ر 
الوادي  الظالم الدام�س، ب�شبب 
حيث  العمومية،  االإن�رة  غي�ب 
اأكد ال�شك�ن ليومية »الو�شط«  ان 
الظروف ال�شعبة التي يعي�شونه� 
اأ�شبحت  والتي  ب��شتمرار 
تن�مي  حقيقي�  ب�شبب  ه�ج�ش� 
يقوم  التي  االعتداءات  ظ�هرة 
كم�  املنحرفون  ال�شب�ب  به� 
عربوا عن ا�شتي�ئهم وامتع��شهم 

اإليه  اآلت  التي  املرتدي  للو�شع 
قريتهم .

حيث اأ�شبحت هذه االأخرية  مع 
يف  تغرق  ال�شم�س  غروب 
�شكون�  وتعرف  ح�لك   ظالم 
ب�ت   الظالم،اأين  ب�شبب  رهيب� 
�شغل  العمومية  االإن�رة  توفري 
الو�شع  هذا  ال�ش�غل،  ال�شك�ن 
ال�شي�رات  �ش�ئقي  على  يُ�شعب 
عرب  ليال  وع�ئالتهم   املرور 

االأحي�ء . 

جراء  �شخطهم  عن  عربوا  كم� 
انت�ش�ر االآف�ت االجتم�عية التي  
توؤدي اىل انحراف ال�شب�ب  ب�شبب 
قدوم  الدخالء ومروجي اخلمور 
يجوبون  املخدرات،  الذين  و 

االحي�ء ليال . 
لهذه  االأو�ش�ع  يط�لب  ونتيجة 
اجله�ت  القرية  من  �شك�ن 
على  وعودهم  بتج�شيد  املعنية 
اأر�س الواقع ، وذلك ق�شد و�شع 
ولدوامة  الطويلة  حد ملع�ن�تهم 

يعي�شونه�  ب�لقرية،  التي  القلق 
التي  العمومية  االإن�رة  النعدام 
مالئمة  وظروف�  جوا  خلقت 

للمنحرفني .
ممثلي  توعد  اأخر  ج�نب  من 
لهم  ت�رصيح�ت  يف  املحتجني 
لل�ش�رع  »الو�شط«  يومية  مع 
والت�شعيد من لهجة االحتج�ج�ت 
مط�لبهم  جتد  مل  م�  ح�لة  يف 

اذان� �ش�غية .
�شالح ،ب

فريق  اأم�س  اأول  اأم�شية  ا�شت�أنف 
�ش�لح  بعني  املج�هدين  م�شتقبل 
اجلولة  لقمة  حت�شب�  حت�شرياته 
مرحلة  من  واالأخرية  الث�منة 
ب  ال�رصيف  الق�شم  ببطولة  الذه�ب 
ال�ش�هلة  بفريق  �شتجمعهم  التي 

الغربية بعني �ش�لح .
ا�شتهل مدرب م�شتقبل املج�هدين 
ح�شة  حيلو  خل�رص  �ش�لح  بعني 
الالعبني  مع  بخط�ب  اال�شتئن�ف 

املق�بلة  لن�شي�ن  دع�هم  اأين 
ب�ملت�شدر  جمعتهم  التي  االأخرية 
انتهت  التي  الفق�رة  اأم�ل  ال�ش�بق 
كل  يف  هدف  االيج�بي  ب�لتع�دل 
ب��شتغالل  اإي�هم  مط�لب   ، �شبكة 
اجل  من  التدريبية  احل�ش�س 
البدنية  اجل�هزية  اإىل  الو�شول 
املطلوب مع اعتم�د بع�س اخلطط 
لت�شحيح الهفوات يف خطي الدف�ع 
الق�دمة  للمق�بلة  حت�شب�  والهجوم  

امل�شتقبل  فريق  �شتجمع  التي 
ون�دي  للمج�هدين  الري��شي 
من   . �ش�لح  بعني  الغربية  ال�ش�هلة 
الق�دمة  املق�بلة  ف�إن  ث�نية  جهة 
للم�شتقبل  الفني  الط�قم  �شتمكن 
قطع   04 ا�شرتج�ع  من  الري��شي 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  اأ�ش��شية 
�ش�بر  الهجومي  امليدان  متو�شط 
به�ز  ب�شري  لالعب  اإ�ش�فة  بوخ�شبة 
زقري  امل�لك  عبد  امله�جم�ن  و 

يريح  م�  وهو   ، خمداين  و�شعيد 
يف  حيلو  خل�رص  املدرب  كثريا 
�شبط التوليفة الالزمة ، خ��شة اإذا 
تع�لت قد  اأ�شوات  اأن هن�ك  علمن� 
ط�لبت املدرب ب�رصورة و�شع حد 
يف  املر�شية  غري  النت�ئج  ل�شل�شلة 
ظل غي�ب ب�شمة وا�شحة وحقيقية 
التي  التغيريات  يف  خ��شة  للمدرب 

ع�دت ال ت�أتي ب�أكله� .
حمادة العربي

يف وقت يغرق قاطنو املنطقة يف الظالم الدام�ص 

مطالب بو�شع ب�شمة وا�شحة للمدرب يف الت�شكيلة ال�شا�شية 

غي�ب االإن�رة العمومية يثري ا�ستي�ء �سك�ن قرية 
الدميثة  ب�لوادي  

م�ستقبل املج�هدين يوا�سل حت�سرياته  ملواجهة ال�س�هلة 

�شبط بحوزته 82 غ من الكيف املعالج 

حار�ص مرمى م�شتقبل املجاهدين خالد عزي 
ديدي للو�شط 

اأمن والية مترنا�ست يطيح بع�سريني 

�سنلعب الكل يف الكل اأم�م 
ال�س�هلة الغربية 

اأخب�ر اجلنوب
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رحمة �هلل بعباده يوم �لقيامة
عن اأبي هريرة، عن ر�سول اللهّ �سلى اللهّ عليه و�سلم 

قال: »اإن رجلني ممن دخل النار ا�ستد �سياحهما 
فقال الرب تبارك وتعاىل اأخرجوهما، فلما اأخرجا 

قال لهما الأي �سيء ا�ستد �سياحكما؟ قاال فعلنا 
ذلك لرتحمنا، قال رحمتي لكما اأن تنطلقا فتلقيا 

اأنف�سكما حيث كنتما من النار فينطلقان.
فيلقي اأحدهما نف�سه فيجعلها عليه بردا و�سالما، 

ويقوم االآخر فال يلقي نف�سه، فيقول له الرب تبارك 
وتعاىل: ما منعك اأن تلقي نف�سك كما األقى �ساحبك؟ 

فيقول يا رب اإين الأرجو اأن ال تعيدين فيها بعد ما 
اأخرجتني، فيقول له الرب تبارك وتعاىل: لك رجاوؤك 

« رواه الرتمذي. فيدخالن اجلنة جميعا برحمة اللهّ
هذا احلديث يفتح باب االأمل اأمام الع�ساة حتى ال 

يياأ�س اأحد من رحمة الل، ويغلق باب الياأ�س والقنوط 
اأمام كل من بعد عن ربه، ثم �سحا �سمريه وا�ستيقظ 

فوؤاده فرجع اإىل رب االأرباب تائباً اأواباً، كما اأنه 
يزيد العبد املوؤمن ثقة يف ربه ويقوي عزمية كل من 

يح�سن الظن بالل عز وجل الأنه �سبحانه يقول يف 
حديثه القد�سي: »اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا معه 
حني يذكرين، اإن ذكرين يف نف�سه، ذكرته يف نف�سي، 

واإن ذكرين يف مالأ ذكرته يف مالأ هم خري منهم، 
واإن تقرب مني �سربا تقربت منه ذراعا،واإن تقرب 
اإيل ذراعا تقربت اإليه باعا، واإن اأتاين مي�سي اأتيته 

هرولة« رواه البخاري.
ومن املوؤكد اأن الذين يخرجون من النار ويدخلون 

اجلنة، البد اأن تكون لهم �سابقة اإميان، الأن اجلنة 
حمرمة على امل�رشكني، اأما من اآمن ثم ع�سى فاإن 

الل عز وجل يقبل اإميانه ويحا�سبه على م�سيبته وقد 
يعفو عنه اإذا تاب ورجع اإليه قال تعاىل: )وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن ال�سيئات ويعلم ما 

تفعلون( �سورة ال�سورى: 25. ثم تكون نهايته اجلنة ان 
�ساء الل طاملا انه مات موحدا.

وهذا ما نراه وا�سحاً بالن�سبة لهذين الرجلني حيث 
اأخرجهما الل تعاىل من النار رحمة بهما، ورحمهما 

بهذا االمتحان حيث �ساألهما وهو اأعلم بهما عن 
�سبب �سياحهما فقاالً فعلنا ذلك لرتحمنا، فقال 

�سبحانه لهما وهو الغفور ذو، الرحمة: اإن رحمتي 
لكما اأن تعودا اإىل النار فتلقيا باأنف�سكما حيث كنتما 

فيها، وهنا نرى و�سعني خمتلفني لهذين الرجلني، 
فاأحدهما ي�ستجيب الأمر ربه وينفذ تعاليم خالقه 

فيلقي بنف�سه يف النار، فيكافئه ربه على ذلك، واأما 
الثاين فقد كان عنده ح�سن الظن بالل �سديداً، حيث 

اإنه مل يتحرك من مكانه، ومل يذهب اإىل النار، 
في�ساأله ربه، ملاذا مل تلق بنف�سك يف النار كما فعل 

�ساحبك؟
فيجيب اإجابة من يح�سن الظن مبواله قائاًل: يا رب 

اإين الأرجو اأن ال تعيدين يف النار بعدما اأخرجتني 
منها بف�سلك يا غفور يا رحيم، فلما علم الل منه 

ح�سن ظنه به، وعلم من االأول ح�سن اأدبه معه 
اأدخلهما اجلنة برحمته التي و�سعت كل �سيء.

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذهّ

يف النَهّف�س ويف نتيَجِتها واالأ�رشار 
امُلرتِتهّبة عليها، ومهما كان، فاإنَهّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبهّه، ويَتَهِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  نوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَهّ الذهّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذهّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَهُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيهّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفهّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلهّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذهّ َحهّ �سِ
غاِئر، وُكلُهّها يف مقاِم اللِ كبرية، اإالَهّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِهّ ها يتَهّ�سِ اأَنهّ بَع�سَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِسهّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشهّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�سِتغفاِر وال 
�سغريَة مع االإ�رشار، واأمثُل االأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَهّها ما يرَتتَهُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف االآخرِة اأو  حُدهّ يف الُدهّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، وال�سِتهاِرِه عنَد ال�َسهّ

�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

ف�سل �لدعاء
قال تعاىل: َوَقاَل َربُهُّكُم اْدُعويِن اأَ�ْستَِجْب 
لَُكْم ]غافر:60[، وقال: َواإَِذا �َساأَلََك 
اأُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِيِنهّ  َعِنهّي  ِعبَاِدي 
َفلْيَ�ْستَِجيبُواْ  َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الَدهّ َدْعَوَة 
يَْر�ُسُدوَن  لََعلَهُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُواْ  يِل 
الدعاء   {  : وقال  ]البقرة:186[، 
َربُهُّكُم  َوَقاَل  قراأ:  ثم   ،} العبادة  هو 
اْدُعويِن اأَ�ْستَِجْب لَُكْم ]غافر:60[. 

 } الدعاء  العبادة  اأف�سل   {  : وقال 

على  اأكرم  �سئ  من  لي�س   {  : ،وقال 
 {  : ،وقال   } الدعاء  من  تعاىل  الل 
كرمي  حيي  وتعاىل  تبارك  ربكم  اإن 
ي�ستحي من عبده اإذا رفع يداه اإليه اأن 
يردهما �سفراً خائبني { ،وقال : } ال 
يزيد يف  وال  الدعاء،  اإال  الق�ساء  يرد 

العمر اإال الرب {. 
الل  يدعو  م�سلم  من  ما   {  : وقال 
بدعوة لي�س فيها اإثم وال قطيعة رحم 

اإما  ثالث:  اإحدى  بها  الل  اأعطاه  اإال 
اأن تعجل له دعوته، واإما اأن يدخرها 
عنه  ي�رشف  اأن  واإما  االآخرة،  يف  له 
نكرث  اإذاً  قالوا:   ،} مثلها  ال�سوء  من 
 : {وقال  اأكرث  الل   { قال:  الدعاء، 
اإنه من مل ي�ساأل الل تعاىل يغ�سب   {
من  النا�س  اأعجز   {  : وقال   } عليه 
من  النا�س  واأبخل  الدعاء،  عن  عجز 

بخل بال�سالم {.

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

 اأيها االأخوة ، »الل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما االأ�سياء املمكنة ما �سوى الل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَهّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه الل ، فكلمة » الل » علم 

على واجب الوجود ، والل �ساحب االأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت االأ�سماء احل�سنى كلها يف » الل » فاإذا قلت 
يا الل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيهّ ، اإذا قلت : يا الل االأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف االأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » الل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن الل �سينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�س اأ�سياًل 
، الكفر و االإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن الل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلهّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبهّنَا َما ُكنَهّا ُم�رْشِ َوالَلهّ

االأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الم-  الة وال�سهّ ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبيهّ الكرمي -عليه ال�سهّ ون: اإنهّ �سبب نزول �سورة االإخال�س، َمرُدهّ  قال امُلف�رِشهّ

ف لهم اللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل الل �سبحانه وتعاىل �سورة االإخال�س، واأجابهم النَهّبيهّ الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الم- عن �سوؤالهم حول �سفات الل تعاىل من خالل اآيات �سورة االإخال�س، حيث َروى اأُبُيهّ بن كعب  الة وال�سهّ -عليه ال�سهّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو الَلهّ ُ علَيِه و�سلَهَّم: ان�ِسب لَنا ربَهَّك، فاأَنزَل الَلهّ ِ �سلَهّى الَلهّ ر�سي الل عنه: )اأَنهّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل الَلهّ
َمُد: الَهِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ الأنَهُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإاَلهّ �سيَموُت، وال �سيء ميوُت اإاَلهّ �سيوَرُث، واإَنهّ  َمُد(، وال�سَهّ ُ ال�سَهّ اأََحٌد*الَلهّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  الَلهّ
الم- اأن يَ�سف لهم ربَهّه، فاأنزل الل  الة وال�سهّ نزول �سورة االإخال�س كذلك اأنهّ اليهود والنهّ�سارى �ساألوا النبيهّ -عليه ال�سهّ

تعاىل �سورة االإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي الل عنه: )اأَنهّ اليهوَد اأتوا النبَيهّ �سلَهّى اللُ عليِْه و�سلَهَّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة ربهّي عَزهّ وجَلهّ : )ُقْل ُهَو الَلهّ ْف لنا ربَهّك الذي تعبُد، فاأنزل اللُ عَزهّ وجَلهّ �سِ



حا�رضاً  يكن  مل  اأنه  رغم 
البافتا،  جوائز  حفل  يف 
غري اأن النجم الهوليوودي 
ح�ضور  ا�ضتغل  بيت  براد 
الأمري ويليام وزوجته كيت 
خالل  لي�ضخر  ميدلتون 
اجلائزة  ت�ضلمه  خطاب 
من قرار �ضقيقه بالتنّحي 
كما  امللكية،  مهامه  عن 
بريطانيا  خلروج  تطرق 
الأوروبي  الحتاد  من 
املعروف بـ »الربيك�ضت«.

خطابه  بيت  براد  واألقى 
مارغو  زميلته  ل�ضان  على 
ت�ضلمت  التي  روبي 
اجلائزة نيابة عنه، والذي 

مبطنة  ر�ضائل  حمل 
مغلفة مبزاح خالل توجيه 
هاري،  لالأمري  التحية 
»متحم�س  قال:  حيث 

بالأمري  لاللتقاء  جداً 
اإىل  معه  والعودة  هاري 

الوليات املتحدة«.
وقال يف خطابه »اأهاًل يا 

بريطانيا، اأنا �ضمعت اإنك 
اأهاًل  عزباء،  اأ�ضبحت 
واأ�ضاف  النادي«.  يف  بك 
بعد  الأف�ضل  لك  »اأمتّنى 

الحتاد  من  طالقك 
دفع  مما  الأوروبي«، 
ال�ضحك  اإىل  الزوجني 
اجلمهور  �ضدمة  ليثريا 
الذي كان يتوقع ردة فعل 
الذي  احلفل  يف  مغايرة 
اأقيم بقاعة »رويال األربت 

هال« امللكية يف لندن.
ح�ضل  بيت  براد  وكان 
جائزة  على  الأوىل  للمرة 
ممثل  كاأف�ضل  البافتا 
»ذات  فيلم  عن  م�ضاعد 
بعد  هوليوود«،  يف  مرة 
للجائزة  5 مرات  تر�ضحه 
رئي�ضي  دور  عن  كممثل 

وممثل م�ضاعد.

�ضالمة  منال  ا�ضتنكرت 
التي  وفاتها،  �ضائعة 
�ضفحات  عرب  انت�رضت 
التوا�ضل  مواقع 
اأم�س  م�ضاء  الجتماعي، 
وفاتها  وتاأكيد  الأحد، 
منا�ضك  اأدائها  اأثناء 

العمرة يف ال�ضعودية.
وقالت �ضالمة، ، اإنها بخري 
جيدة،  ب�ضحة  وتتمتع 
يف  حالياً  »اأقيم  م�ضيفة 
ال�ضعودية،  ولي�س  م�رض 

ال�ضائعة  من  وانده�ضت 
تلقيت على  التي  الغريبة، 
اإثرها ع�رضات الت�ضالت 
لالطمئنان  الهاتفية 

علّي«.
امن  �ضالمة  و�ضكرت 
الطمئنان  على  حر�س 
»هذه  قائلة:  عليها 
ال�ضائعات  من  النوعية 
يف  حمبتك  حجم  تعك�س 
واحلقيقة  النا�س،  قلوب 
قلق  من  مل�ضته  ما  اأن 

علّي، اأ�ضعدين ».
يذكر اأن اآخر اأعمال منال 
امل�ضاركة يف  كان  �ضالمة 
م�ضل�ضل  من  الثاين  اجلزء 
نعمان«،  احلاج  »عائلة 
تيم  ال�ضوري  بطولة 
عبداهلل،  و�ضالح  احل�ضن، 
و�ضهر  اللوزي،  وي�رضا 
جمدي،  وهبة  ال�ضايغ، 
وهو  من�ضور،  وحم�ضن 
�ضابر،  جمدي  تاأليف  من 

واإخراج اأحمد �ضفيق.
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املدير م�ضوؤول الن�رض

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

  هاين �شاكر »جمروح« من اأحلان وليد توفيق
�ضّجل املطرب هاين �ضاكر 
اللبنانية  باللهجة  اأغنية 
متهيداً  »جمروح«  بعنوان 
الفرتة  خالل  لطرحها 

املقبلة.
هذه  يف  �ضاكر  ويتعاون 
اللبناين  الفنان  مع  الأغنية 
و�ضع  الذي  توفيق،  وليد 
فيما  الأغنية،  هذه  اأحلان 

كتبت كلماتها نادين الأ�ضعد، 
ووزعها با�ضم منري. وح�رض توفيق ت�ضجيل �ضاكر لالأغنية داخل اأحد 

اأ�ضتوديوهات القاهرة، واأ�ضفي اأجواء مرحة اأثناء عملية الت�ضجيل.

 اآ�شر يا�شني �شابط �شاعقة 
يف »الختيار«

اأنهى الفنان اآ�رض يا�ضني ت�ضوير م�ضاهده يف م�ضل�ضل »الختيار« للمخرج 
رم�ضان  يف  عر�ضه  واملقرر  كرارة،  اأمري  الفنان  وبطولة  ميمي،  بيرت 
املقبل. وك�ضف م�ضدر، عن ظهور اآ�رض ك�ضابط �ضاعقة م�رضي، حيث 
يوؤدي مهمة ع�ضكرية مع زميله اأحمد املن�ضي، والذي يج�ضد دوره اأمري 
كرارة، لفتاً اإىل اأن الفنان مل يتقا�س اأجراً نظري م�ضاركته يف احللقة، 

نظراً ل�ضداقته بكرارة واعتزازه بامل�ضاركة يف عمل وطني.
اأحمد  امل�رضي  ال�ضاعقة  ل�ضهيد  الذاتية  ال�ضرية  يتناول  »الختيار« 
املن�ضي، وي�ضارك يف البطولة اأحمد العو�ضي ودينا فوؤاد واأحمد فوؤاد 

�ضليم، �ضيناريو وحوار باهر دويدار.

اأزمة قلبية تداهم املخرج خالد جالل
  

اأ�ضيب املخرج خالد جالل باأزمة قلبية يف ال�ضاعات الأوىل من �ضباح 
اليوم الإثنني، نقل ب�ضببها اإىل اأحد م�ضت�ضفيات القاهرة.

لفحو�ضات  اإن املخرج يخ�ضع حالياً  وقال م�ضدر مقرب من جالل، 
اأن  القلب، م�ضيفاً  لإخ�ضاعه عملية ق�ضطرة يف  طبية، وهناك اجتاه 
جالل �ضعر باآلم مربحة يف ال�ضدر عندما كان يف منزله، واأنه طلب 

من زوجته الت�ضال بالإ�ضعاف لنقله اإىل امل�ضت�ضفى.
يذكر اأن اآخر اأعمال خالد جالل كانت م�رضحية »�ضينما م�رض« بطولة 
الفني،  الإبداع  مركز  يف  التمثيل  ق�ضم  من  اجلديدة  الدفعة  خريجي 
ورباب  طلعت،  وغادة  غنيم،  اإميان  فيه  امل�ضاركة  الأ�ضماء  اأبرز  ومن 

القعيد، و�ضيماء عبا�س.

وفاة الفنانة نادية لطفي
  

القاهرة عن عمر  ، يف  اأم�س  نادية لطفي،   الفنانة امل�رضية  توفيت 
يناهز 83 عاماً.

وافتها  نادية  اإن  زكي،  اأ�رضف  الفنان  التمثيلية،  املهن  نقيب  وقال 
دد اأ�رضتها موعد  املنية، اليوم الثالثاء، بعد �رضاع مع املر�س، ومل حتحُ
ت�ضييع اجلنازة اأو مكان العزاء اإىل الآن، م�ضيفاً »فقدنا فنانة عظيمة 

اأثرت ال�ضينما امل�رضية باأعمال مهمة«.
يذكر اأن نادية لطفي كانت مقيمة يف م�ضت�ضفى املعادي الع�ضكري منذ 
اأ�ضهر عدة، وتدهورت حالتها ال�ضحية خالل الأيام القليلة املا�ضية، 

حيث مت و�ضعها داخل غرفة العناية املركزة اإىل اأن وافتها املنية.

3 �شاعات مدة فيلم جيم�س بوند اجلديد
جيم�س  فيلم  مدة  �ضاعات   3
رمّبا  طويلة  مدة  اجلديد..  بوند 
بامللل،  امل�ضاهدين  ت�ضيب  قد 
يف  كبرية  مغامرة  تكون  وقد 
الفيلم  ل�ضّناع  بالن�ضبة  الإيرادات 
متديده  اإىل  ا�ضطّروا  الذين 
التي  ب�ضبب الإ�ضافات امل�ضتمرة 
�ضكريبت  اإىل  الكاتب  ي�ضعها  كان 

الفيلم.
وقت  »ل  اجلديد  الفيلم  ويعترب 
 NO Time To للموت« 
ال�ضل�ضلة  من   25 الـ  اجلزء   Die
ي�ضبح  اأن  املتوقع  ال�ضهرية، ومن 
الأطول مقارنة بالأجزاء ال�ضابقة 
التي ل تتجاوز مدة كل فيلم منها 

مدة �ضاعتني.
ميل  ديلي  �ضحيفة  وبح�ضب 
عر�س  ي�ضتغرق  الربيطانية، 
للموت«  وقت  »ل  اجلديد  الفيلم 
NO Time To Die« �ضاعتني 
و54 دقيقة، ومن املتوقع اأن يكون 
ك�ضفه  ما  بح�ضب  اأي�ضاً  اأطول 

م�ضدر من فريق اإنتاج الفيلم.
على  املتوا�ضلة  والإ�ضافات 
اجلزء اجلديد، دفع �رضكة الإنتاج 
لتقدمي تنويه مرفق بالفيلم موجه 
حتى  ال�ضينما  ودور  للموزعني 
العرو�س  جدولة  لهم  يت�ضنى 

موعد  قبل  لالأفالم  اليومية 
ب�ضكل  ر�ضمياً  الفيلم  انطالق 
ر�ضمي يف اأبريل )ني�ضان( املقبل.
اأن  لل�ضحيفة  امل�ضدر  واأ�ضار 
من  العديد  على  يحتوي  الفيلم 
ت�ضاور  ال�ضكوك  لكن  املفاجاآت 
التي  الفيلم  مدة  حول  املنتجني 
امللل  تدخل  اأن  املمكن  من 

للم�ضاهدين.
الفنانة  تغني  اأن  املرجح  ومن 
 18 البالغة  اإيلي�س  بيلي  ال�ضاعدة 

بوند«  »جيم�س  فيلم  اأغنية  عاماً 
اجلديد، التي �ضاركت يف كتابتها، 
2020 يف  الأو�ضكار  افتتاح  خالل 
اجلاري،  ال�ضهر  من  فرباير   9
ر�ضمياً  الفيلم  عر�س  قبل  وذلك 
يف دور ال�ضينما يف اأبريل )ني�ضان( 

املقبل.
دانيال  الربيطاين  املمثل  وكان 
�ضخ�ضية  يج�ضد  الذي  كريغ، 
اأكد   ،2006 بوند«منذ  »جيم�س 
ال�رضي  العميل  دور  �ضيلعب  اأنه 

الفيلم  يف  الأخرية  للمرة  ال�ضهري 
»ل  بعنوان  ال�ضل�ضلة  من  اجلديد 

وقت للموت«.
للموت« مفاجاأة  ويحمل »ل وقت 
الذكوري  الحتكار  تك�رض 
وهو  ال�ضل�ضلة،  يف  لل�ضخ�ضية 
الربيطانية  املمثلة  اختيار 
لأداء  لين�س  ل�ضانا  ال�ضمراء 
بعد  بوند  جيم�س  �ضخ�ضية 

رحيله.
اأحداث  تبداأ  اأن  املقرر  ومن 
بوند«  »جيم�س  كريغ  مع  الفيلم 
ويتم  جامايكا،  يف  تقاعد  الذي 
ا�ضتدعاوؤه للعمل جمدداً ملحاربة 
م�ضهد  و�ضمن  جديد،  �رضير 
تقول  الفيلم  بداية  يف  حموري 
مكتب  يف  )اإم(  القوية  رئي�ضته 
اأيها  ادخل  ال�رضية:  اخلدمة 

العميل 007، فتدخل ل�ضانا.
وحتمل الن�ضخة القادمة تفا�ضيل 
عن اختطاف عامل �ضهري من قبل 
املمثل  �ضخ�ضيته  يوؤدي  �رضير 
مالك،  رامي  م�رضية  اأ�ضول  من 
املزيد  عن  الأحداث  وتك�ضف 
ثم  العامل،  لإنقاذ  املغامرات  من 
للعميل  هادئة  حياة  عن  البحث 

ال�رضي.

 هذا ماقاله براد بيت عن الأمري هاري..

منال �شالمة: اأ�شعدين القلق علي بعد �شائعة وفاتي
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عن  النقاب  تك�سف   Jeep
اأحدث رباعية دفع لها

Jeep الأمريكية  ن�رشت �رشكة 
وفيديوهات  �صورا  موؤخرا 
 Grand" �صيارة  تظهر 
Wagoneer" املميزة رباعية 
الدفع وانت�رشت تلك املعلومات 
عن ال�صيارة اجلديدة يف الوقت 
 Jeep ع�صاق  فيه  ينتظر  الذي 
حيث  الر�صمي،  ا�صتعرا�صها 
يتوقع اأن حتقق �صعبية كبرية يف 

عامل ال�صيارات رباعية الدفع.
بقمرتها  املركبة  هذه  وتتميز 
لـ  التي تت�صع  الوا�صعة  الداخلية 
باأحدث  مزودة  وهي  ركاب،   7
ال�صائق  متكن  التي  التقنيات 

خ�صائ�ص  بجميع  التحكم  من 
ال�صل�صة  حركتها  اأما  ال�صيارة 
الطرقات  لأ�صعب  واجتيازها 
ف�صي�صمنها نظام التعليق الفريد 
الرباعي  الدفع  ونظام  واملتني 
وعلبة ال�رشعة الأوتوماتيكية بـ 
نوعني  عن  ف�صال  جمالت،   9
من املحركات التوربينية ب�صعة 
2 لرت وعزم 234 و265 ح�صانا.

هذه  تظهر  اأن  املنتظر  ومن 
 "Jeep" ت�صنعها  التي  ال�صيارة 
فمن  �صعرها  اأما   ، ال�صني  يف 
األف   38 من  يبداأ  اأن  املتوقع 

دولر تقريبا.

وريدغالين  اأوفرالند  با�سبورت  هوندا 
متنقلة فنادق  اإيل  يتحوالن 

معر�ص  يف  هوندا  ت�صارك 
فالغ�صتاف  يف  وي�صت  اك�صبو 
خالل  من  العام  هذا  اأريزونا   ،
هما  جديدين  م�رشوعني 
اأدفنت�رش  وريدجالين  با�صبورت 
ليف �صتايل ، ويوفر امل�رشوعان 
ال�صاحنات  اأداء  كيفية  عن  نظرة 
 ، الوعرة  الطرق  على  اخلفيفة 
حتويلها  �صهولة  مدى  عن  ف�صاًل 
يف  للتنقل  منا�صبة  مركبات  اإىل 
املناطق الوعرة ولتكون خميمات 
معرو�صة  ملحقات  با�صتخدام 

للبيع بالفعل.
هوندا  م�رشوع  تطوير  مت  وقد 

�صتايل  ليف  اأدفنت�رش  با�صبورت 
وزودت   ،  Jsport مع  بالتعاون 
الرتفاع  لزيادة  بنظام  ال�صيارة 
بو�صة   1.5 بواقع  الر�ص  عن 
يف  بو�صة   0.75 و  المام  من 
عجالت  اإىل  بالإ�صافة   ، اخللف 
مقا�ص   Jsport KMC XD
 Nitto اطارات  مع  بو�صة   18
للطرق   RidgeGrappler

الوعرة
من  العلوي  اجلزء  وي�صمل 
 Jsport ق�صبان  على  ال�صيارة 
Plateau فوق ال�صقف مع خيمة 
 Roofnest من  ال�صطح  على 

Sandpiper كما زودت ال�صيارة 
بعتبات Jsport اجلانبية لت�صهيل 
وحامل  ال�صقف  اإىل  الو�صول 
من  الحتياطية  الإطارات 
ال�صادم  تعديل  مت  كما   Jsport
با�صافة  التعديالت  وتكتمل 
اخلارجية  الإ�صاءة  وحدات 
باجا  من  واخللفية  الأمامية 

ديزاين.
اأدفنت�رش  ريدجالين  م�رشوع  اأما 
فتم   ، بروجكت  �صتايل  ليف 
معر�ص  يف  بالفعل  عنه  الك�صف 
�صيما 2018 وح�صل على حتديثات 
ذلك  Jsport مبا يف  مماثلة من 

وعجالت  ال�صيارة  لرفع  باقة 
وتوفر  الوعرة.  الطرق  واإطارات 
العتبات اجلانبية Jsport و�صولً 
اأ�صهل اإىل ال�صقف بنظام التحميل 
حامل  يعزز  حني  يف   ، اجلديد 

Mesa من مرونة ال�صحن.
ال�صيارة  �صقف  فوق  ويوجد 
طراز  من  كهرباء  ومولد  خيمة 
وميكنه  هوندا  من   EU2200i
كهربائية  ملحقات  اأي  ت�صغيل 
الرحالت  يف  تقريبًا  مطلوبة 
من  التعديالت  وجميع  الربية. 
Jsport لريدجالين موديل 2019 

معرو�صة للبيع الآن.

كيف تعرف اإذا كان موؤ�سر 
�سرعة ال�سيارة واقعيا اأم ال؟

ال�رشعة  مبوؤ�رش  الهتمام  عليك 
م�صادر  من  لأنه  ال�صيارة،  يف 
�رشكات  توفرها  التي  الأمان 
اعطى  وان  لك،  ال�صيارات 
�صحيحه  غري  قراءة  املوؤ�رش 
فهذا قد يوؤدي اىل و�صعك حتت 
طائلة امل�صوؤولية، ما �صينتج عنه 

خمالفة املرور لك.
اما عن كيفية قراءة عداد ال�رشعة 
يتم  ذلك  فاإن  ال�صيارة،  ل�رشعة 
علبة  اىل  ممتد  كابل  خالل  من 
احلركة  بناقل  اخلا�صة  الرتو�ص 
على  ويعمل  ال�صيارة  يف  املثبت 
قيا�ص معدل التغري يف النب�صات 
احلركة.  عن  الناجتة  الكهربائية 
ال�رشعة  موؤ�رش  يقوم  ذلك  بعد 
وقيا�ص  النب�صات  تلك  برتجمة 
املدة بني كل اإ�صارة واأخرى، ومن 
ال�رشعة  قراءة  ميكنه  خاللها 
التي تتحرك عليها ال�صيارة وعند 
لوحة  يف  خافته  ا�صوات  �صماع 
العدادات يعترب العالمات الولية 
ال�رشعة  كابل  ي�صدرها  الذي 
قبل تعر�صها للتلف كما ي�صاحب 
ملوؤ�رش  قفزات  ال�صو�صاء  تلك 
املوجودة  الأرقام  بني  ال�رشعة 

ما  وهو  العدادات،  لوحة  يف 
ي�صري اإىل وجود خلل وا�صح يجب 
باأن  لحظت  واذا  اإليه  النتباه 
�رشعة  من  قفز  ال�رشعة  عداد 
اىل اخرى دون املرور بال�رشعات 
البينية فهذا يعني ان كابل عداد 
او  للتلف  تعر�ص  قد  ال�رشعة 
اجهزة ال�صت�صعار مل تعد تر�صل 
اإ�صاراتها بدقه اىل عداد ال�رشعة 
امل�صكلة  هذه  حل  ميكن  كما 
الذي  الفنيني  اأحد  بوا�صطة 
ال�رشعة،  كابل  با�صتبدال  �صيقوم 
احل�صا�صات  بتنظيف  �صيقوم  اأو 

وامل�صت�صعرات الأخرى.
ال�رشعة  باأن عداد  �صاهدت  وان 
ل يظهر قراءة اأو موؤ�رش ال�رشعة 
“�صفر”  الرقم  على  اإل  ي�صري  ل 
رغم قيادتك لل�صيارة، فهذا يدل 
على اأن كابل ال�رشعة قد انقطع، 
اأو احل�صا�صات قد تعر�صت للتلف 
التي  ا�صباب  اأبرز  ومن  متاًما. 
عداد  وانقطاع  بتعطيل  تقوم 
العوامل  هي  وتلفها  ال�رشعة 
اجلوية من ارتفاع وانخفا�ص يف 
احلرارة، والطرق املختلفة التي 

ت�صري عليها ال�صيارة.

فور  راف  تويوتا  انطلقت 
اجلديدة كلياً، مقارنة بال�صابق 
فهي اأكرب ب�صكل طفيف باأبعاد 
حت�صني  عنه  نتج  ما  ج�صدها 
لكن  مق�صورتها،  م�صاحة 
ال�صيارات  �صانعة  يبدو،  كما 
اليابانية تفكر يف تقدمي ن�صخة 

اأخرى �صخمة منها.
هوليز  جاك  ح�صب  هذا  ياأتي 
باأمريكا  تويوتا  عام  مدير 
مل  اأنه  و�صحيح  ال�صمالية، 
 7 بـ  ن�صخة  اإطالق  يوؤكد 
اإل  اأوفر،  للكرو�ص  مقاعد 
وترك  الفكرة  ي�صتبعد  مل  اأنه 
“هنالك   مفتوحة  الحتمالية 

�صنعها  قرار  لكن  مقاعد، 
حالياً،  عليه  اإجابة  اأملك  ل 
�صيارات  بالفعل  تقدم  وتويوتا 
SUV بـ 7 مقاعد لذا اإطالق 
لي�ص  فور �صخمة  راف  ن�صخة 

�صمن اأولوياتنا”.
راف فور كانت بالفعل تقّدم بـ 
ب�صعة  منذ  مقاعد  اأ�صفف   3
ال�صمالية  اأمريكا  يف  �صنوات 
واليابان، لذا فعلياً، الفكرة قد 

طّبقت �صابقاً.
اأي�صاً، بالرغم من اأن الكرو�ص 
اأوفر اجلديدة اأعلن بالفعل عن 
توافرها يف ن�صخة هجينة، اإل 
باأن راف فور  مّلح  اأن هوليز 

بن�صخة  م�صتقبال  حتظى  قد 
الك�صف  بدون  “كهربائية”، 
مزيد  عن 

بقوله  واكتفاءه  التفا�صيل  من 
“كونوا على ترقب معنا”.

تويوتا تلمح الإطالق راف فور بـ 7 مقاعد 
ون�سخة اأخرى كهربائية منها

اأحدث  عن  يونغ  �صاجن  ك�صفت 
موديالتها، تيفويل 2020 في�ص ليفت، 
اجلديدة  “تيفويل  بـ  و�صفتها  والتي 
اوفر  الكرو�ص  ح�صلت  حيث  جداً”، 
تهوية معدلة مع م�صابيح  �صبكة  على 
اأكرث  تهوية  وفتحة  جديدة  اأمامية 
ح�صلت  اخللف  يف  واملزيد.  بروزاً 
ر�صومات جديدة  على  اأوفر  الكرو�ص 
خلفي  وم�صد  اخللفية  للم�صابيح 
نرى  للمق�صورة  وبالنتقال  معدل، 

لوحة قيادة رقمية 10.25 اإن�ص و�صا�صة 
املعلومات  لنظام  ع�رشية  اإن�ص   9
جديدة  تهوية  فتحات  مع  الرتفيهية، 
املوديل  و�صيتوفر  ماألوف.  ومقود 
�صعة  جديد  تريبو  مبحرك  املحدث 
1.5 لرت بـ “اأداء اأقوى” واإن مل حتدد 
ال�رشكة موا�صفاته بعد، ومن املتوقع 
اأ�صواق اخلليج يف  اإىل  و�صول ال�صيارة 
باأ�صعار  العام اجلاري  وقت لحق من 

مل يك�صف عنها حتى الآن.

�سانغ يونغ تيفويل 2020 حت�سل على �سكل حمّدث 
وحمرك تريبو 1.5 لرت
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و�أ�صاف �صابا�س، يف مقاله ب�صحيفة 
من  عدد�  �أن  �أحرونوت،  يديعوت 
�أن  يتوقع  كان  �لعرب  �لروؤ�صاء 
�ل�صفقة،  �إعالن  حفل  يف  ي�صاركو� 
جاءت  �ل�صفقة  لأن  غابو�؛  لكنهم 
�صدور  وبعد  روؤو�صهم،  فوق  من 
ردود �لفعل �لعربية عليها، فقد بد� 
�أنهم مل ي�صاركو� ب�صياغتها �لنهائية، 
ولذلك فاإن �لتبعات �ملرتتبة عليها 

�صتكون �صعبة وقا�صية.
�لأخرية،  �لأيام  يف  �أنه  �إىل  و�أ�صار 
�ل�صبه  �أوجه  عن  �لكثريون  حتدث 
وخطة   2020 تر�مب  �صفقة  بني 
�أن  يفرت�س  كان  �لتي   ،1995 ر�بني 
تتحول �إىل ترتيبات �صالم د�ئمة مع 
�لفل�صطينيني ت�صتمر خم�س �صنو�ت، 
�لفروقات  عن  حتدثو�  قليلني  لكن 
�لتي  �ملتو��صعة  �لفعل  ردود  يف 
ر�بني،  خطة  �إعالن  عقب  �صدرت 
�لتي  �لكبرية  �لحتفالية  و�لأجو�ء 
وفيما  �ل�صفقة،  �إعالن  ر�فقت 
و�صف ر�بني باخلائن، لكن نتنياهو 
�لكبرية  �لأو�صاف  باإطالق  حظي 

عليه.
و�أكد �أن هذ� يعني �أن لدينا جملة من 
�لفروقات �جلوهرية بني �خلطتني، 
لكنها لالأ�صف لي�صت ل�صاحلنا نحن 
�صفقة  �أن  �أهمها  �لإ�رس�ئيليني، 
�إ�رس�ئيلية  تنازلت  تت�صمن  �لقرن 
يعني تقريب  �لنقب، ما  يف منطقة 
منطقة  من  �لفل�صطينية  �حلدود 

ح�صا�صة جد� لالأمن �لإ�رس�ئيلي.

و�أو�صح �أن �لفرق �جلوهري �حلقيقي 
بني �خلطتني يتعلق بتطبيق �ل�صفقة 
على �أر�س �لو�قع، فخطة ر�بني مت 
ممثلي  مع  بال�رس�كة  ت�صميمها 
�ل�صعب �لفل�صطيني و�لدول �لعربية، 
مبو�فقة  حتظى  �أن  يفرت�س  وكان 
�لأمم �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة، 
�ليوم فاإن �ملفاو�صات �جلارية  �أما 
دون  من  تتم  �لقرن  �صفقة  حول 
�جلري�ن  ول  فل�صطينيني  مندوبني 
�لعرب، حتى تلك �لتي نعي�س معها 

�تفاقيات �صالم.
حمدقة  خماطر  هناك  �أن  و�أكد 
�إعالن  عقب  �لعالقات  بهذه 
"�إ�رس�ئيل"  ح�صلت  وقد  �ل�صفقة، 
�لتدهور  من  �رسيعة  �إ�صارة  على 

�مللك  �أعلنه  مبا  ينتظرنا  �لذي 
�لأردين عبد �هلل �لثاين، حني ��صتعاد 
�لباقورة  منطقتي  على  �صيادته 
يفرت�س  وكان  �حلدوديتني،  و�لغمر 
�ل�صيادة �لإ�رس�ئيلية  �أن تبقيا حتت 
ر�بني،  طريق  نتنياهو  و��صل  لو 
�لأردن  عالقات  تدهور  �أن  مع 
رمزية؛  م�صاألة  لي�س  و"�إ�رس�ئيل" 
لأنها كفيلة بامل�س بنا من �لنو�حي 

�لأمنية و�ل�صتخبارية.
�ل�صعيد  على  �إنه  بالقول  وختم 
عالقاتنا  ت�صهد  �لفل�صطيني 
تدهور� مت�صارعا مع مرور  معهم 
�لأمور  فاإن  ذلك  ورغم  �لوقت، 
ذ�هبة نحو �ل�صتعال، و�أي خطوة 
�إعالن  عقب  �جلانب  �أحادية 

�إ�صايف،  لنهيار  تر�مب  �صفقة 
فل�صطينيا  هجوما   530 �أن  مع 
م�صلحا مت �إحباطه �لعام �ملا�صي 
بف�صل �لتن�صيق �لأمني مع �ل�صلطة 
�لفل�صطينية، وبالتايل فاإن تدهور� 
�جلانبني  عالقات  يف  جديد� 
مع  �لأمني  �لتعاون  على  �صيوؤثر 

�ل�صلطة �لفل�صطينية.
و�أكد �أن "�صفقة �لقرن" هي �تفاق 
بني "�إ�رس�ئيل" و�لوليات �ملتحدة 
"�إ�رس�ئيل"  بني  ولي�س  فقط، 
�لعربية،  و�لدول  و�لفل�صطينيني 
�ل�صفقات  هذه  مثل  فاإن  ولذلك 
�إىل  توؤدي  باأن  كفيلة  �لأحادية 
حالة  �إىل  باجلميع  تدفع  خطو�ت 

من �لتيه و�لفو�صى.

يف  �خلارجية  وز�رتا  ��صتدعت 
�صفريي  و�لدمنارك  هولند� 
على  لالحتجاج  لديهما  �ل�صعودية 
جت�ص�س"  "�أن�صطة  �إنها  تقول  ما 

جرت باأر��صيهما.
ياأتي ذلك على خلفية �إعالن �لبلدين 
�لأوروبيني �لقب�س على 4 �إير�نيني 
من "حركة �لن�صال �لعربي لتحرير 
�لتورط  بتهمة  )�صنية(  �لأهو�ز" 
ل�صالح  ��صتخبارية  �أن�صطة  يف 
فيما  �صعودي.  ��صتخبار�ت  جهاز 
�ل�صعودي  �جلانب  من  ي�صدر  مل 

تعقيب بهذ� �خل�صو�س .
و�أكد وزير خارجية �لدمنارك ييبا 
"تويرت"،  كوفود، عرب ح�صابه على 
لدى  �ل�صعودية  �صفري  ��صتدعاء 

كوبنهاغن.
"مت  له:  تغريدة  يف  �ل�صفري  وقال 
لدى  �ل�صعودية  �صفري  ��صتدعاء 
�لو��صح  من  �خلارجية،  وز�رة 
على  جرت  جت�ص�س  �أن�صطة  �أن 
وهذ�  �لدمناركية،  �لأر��صي 
�لإطالق،  على  مقبول  غري  �أمر 
�إىل  نف�صها  �لر�صائل  نقل  و�صيتم 
�خلارجية  وز�رة  قبل  من  �لريا�س 

�لدمناركية".
ثانية،  تغريدة  كوفود، يف  و�أ�صاف 
�خلارجية  وزير  مع  حتدث  �أنه 
�لذي  بلوك،  �صتيف  �لهولندي 
حول  �ملقرب"  بـ"�لزميل  و�صفه 

ق�صية �لتج�ص�س �ملذكورة.
و�أكد �أن �لدمنارك وهولند� "تقفان 
�أبد�  تقبال  و"لن  �إىل جنب"،  جنبا 

بهذه �لأن�صطة غري �لقانونية وغري 
�أر��صيهما".  على  متاما  �ملقبولة 
�أن �لبلدين "�صي�صتمر�ن  ولفت �إىل 

يف �لتن�صيق معا عن كثب".
وزير  ��صتدعى  ذ�ته،  �لنحو  على 
�ل�صفري  �لهولندي  �خلارجية 
يف  لال�صتباه  بالده  يف  �ل�صعودي 
بـ"�أن�صطة  لل�صعودية  �صلة  وجود 
�لعربي  �لن�صال  لـ"حركة  جت�ص�س" 
�ملتحدث  ،و�أكد  �لأهو�ز"  لتحرير 
"تويرت"،  عرب  �لوز�رة،  با�صم 
�ل�صفري  يبلغ  �أن  �أر�د  بلوك  �أن 
�ل�صعودي باأن "مثل هذه �لأن�صطة 
غري �ملرغوب فيها كتلك �ملتهمة 
غري  �لدمنارك  يف  �حلركة  بها 

مقبولة".
كان رئي�س جهاز �لأمن �لدمناركي، 
فني بور�س �أندر�صن، �أعلن، �لإثنني، 
تتكون  جت�ص�س  خلية  عن  �لقب�س 
من 3 �إير�نيني من "حركة �لن�صال 
حيث  �لأهو�ز"؛  لتحرير  �لعربي 
يف  بالتورط  �تهامات  يو�جهون 
جهاز  ل�صالح  ��صتخبارية  �أن�صطة 
عامي  بني  �صعودي  ��صتخبار�ت 

2012 �إىل 2018.
موؤمتر �صحفي  �أندر�صن، يف  وبني 
يف كوبنهاغن، �أنه مت �عتقال �إير�ين 
�لتج�ص�س  بتهمة  هولند�  يف  �آخر 
ل�صالح �ل�صعودية، �إ�صافة �إىل �تهام 
�لثالثة �لآخرين بتجميع معلومات 
�لدمنارك و�خلارج،  �أفر�د يف  عن 
��صتخبار�ت  جهاز  �إىل  و�إر�صالها 

�صعودي.

قال �صمعون �صابا�س املدير العام ال�صابق لديوان رئي�س حكومة الحتالل الإ�صرائيلي، اإن "�صفقة القرن" 
هي خطوة اأحادية اجلانب، �صتوؤدي بـ"اإ�صرائيل" اإىل حالة من الفو�صى والتيه، ورغم اأنها اقتب�صت كثريا 
من اأفكار ا�صحق رابني لعام 1995، لكنها �صطبت منها الفل�صطينيني والدول العربية، وقد ح�صل بنيامني 

نتنياهو ودونالد ترامب على الت�صفيق احلار لدى اإعالنها، رغم اخلطر الأمني املحدق بـ"اإ�صرائيل" 
ب�صببها، وظهرا كما لو اأنهما حققا ن�صرا اأكرب من اأي وقت م�صى".

خبري "اإ�صرائيلي" ..

ق.د

القرن" �ست�أخذ  "�سفقة 
احل�لة هذه  "اإ�سرائيل" اإىل 

الدمنارك وهولندا 

ا�ستدع�ء �سفريي ال�سعودية 
ب�سبب "اأن�سطة جت�س�س"

تر�مب   ( �لقرنني  �صفقة  بعد 
ونتانياهو ( . دّقت قلوب جرن�لت 
خ�صية  �ملنطقة  كل  يف  �لأمن 
�ل�صلل  لأن   ، قادمة  مفاجاآت  من 
لكل  �لأول  �مل�صبب  هو  �ل�صيا�صي 
�لزمات ، و�أن ف�صل �ل�صيا�صيني يف 
�أية دولة يوؤدي �ىل �أزمات �إقت�صادية 
و�إجنر�ف  �لبو�صلة  ولإنحر�ف 
�ل�صباب نحو �لعنف و�لقتال ل�صالح 

�خلر�ب �لذي خلفته حكوماتهم .
ي�صّدق  ل  �لفل�صطيني  �جلمهور 
مع  توقف  قد  �لمني  �لتن�صيق  �ن 
��رس�ئيل ، ولكنه يعرف �ن �لتن�صيق 
�صفقة  من  جد�  ت�رسر  قد  �لمني 
��صالح  ميكن  ل  لدرجة   ، �لقرنني 
�أقول  �لمر  وحل�صا�صية   ، �ل�رسر 
�لحتالل  مع  �لأمني  �لتن�صيق  �ن 

بعدة  ومّر  م�صتمر  تر�جع  حالة  يف 
مر�حل :

نتانياهو  وب�صبب   1996 عام   -
وقعت  �لأق�صى  حتت  لنفق  وحفره 
�لأمن  بني  م�صلحة  �إ�صتباكات 
وكان   . �لحتالل  وبني  �لفل�صطيني 
هذ� �أول ك�رس يف �لعالقة �لزجاجية 

�له�صة .
�إىل  �لتن�صيق  �إنتقل   2000 عام   -
وتوقفت  �ملناطق  معظم  يف  قتال 
كانت  �لتي  �مل�صرتكة  �لدوريات 
جتوب �ملدن �لفل�صطينية كل يوم 3 

مر�ت و�أكرث .
- عام 2001 �إنخلع �لتن�صيق �لمني 
من �لكتف وحتّول �لت�صكيك بالنو�يا 

�ىل مطارد�ت .
�ل�صفة  �إجتياح  عند   2002 عام   -

�لمني  �لتن�صيق  �إنقطع  �لغربية 
مرحلة  �ىل  و�إنتقلنا  بالكامل 
ول  �لكلمة  معنى  بكل  �لعمليات 
يز�ل خرية �أبناء �لجهزة �لمنية يف 

�صجون �لحتالل حتى �ليوم .
- عام 2003 مت �خرت�ع ق�صية غرفة 
�جلرن�ل  بني  �مل�صرتكة  �لتن�صيق 
�لمريكي د�يتون وبني �لزعيم يا�رس 
�ل�صي  ، و�صارت خمابر�ت  عرفات 
�ي �يه هي حلقة �لو�صل بني �أجهزة 

�أمن �ل�صلطة وبني �لحتالل .
وجاءت  د�يتون  ف�صل   2004 عام   -
 " دور�  لتلعب  �لوروبية  �لقو�ت 
فريق  ت�صكيل  فتم   .  " خ�صي�صا 
رفح  حمور  يف  �لأجانب  �ملر�قبني 
هربو�  ولكنهم   ، �أريحا  �صجن  ويف 
وتركو�  ��رس�ئيل  مع  بالتن�صيق 

حمور فيالديلفيا �صاغر� عام 2005 
وقامو�  �أريحا  �صجن  من  وهربو� 
بت�صليم �لأمني �لعام للجبهة �ل�صعبية 
�حمد �صعد�ت ورفاقه ومعهم �للو�ء 
عام   - لالحتالل.  �ل�صوبكي  فوؤ�د 
خجول  �لمني  �لتن�صيق  عاد   2006
يف �ل�صفة �لغربية ،، وبقيت �لقد�س 
حتت �صيطرة �لحتالل وظلّت غزة 
�أحادي  �لن�صحاب  طريق  على 
�صيطرة حما�س على  �جلانب حتى 

�ل�صلطة يف �لعام 2007 .
حدث  وبعدما   2007 �لعام  يف   -
عادت   ، حما�س  وبني  �ل�صلطة  بني 
من  �لمني  �لتن�صيق  �ىل  ��رس�ئيل 
 ، علني  وب�صكل  �لأبو�ب  �أو�صع 
بال�صلطة  وقطعت حما�س عالقتها 
�مل�رسية  �ملخابر�ت  ولكن    ،

�صارت هي حلقة �لو�صل بينها وبني 
كل  ويف  �حلروب  كل  يف  �لحتالل 

�لحد�ث .
وبعدها مّر �لتن�صيق �لمني بفرت�ت 
يومنا  �ىل  و�صلنا  حتى  وجزر  مد 
 ، �ل�صفة  يف  �أمني  تن�صيق   . هذ� 
�لمني  للتن�صيق  �لحتالل  رف�س 
وتن�صيق   ، �ملحتلة  �لعا�صمة  يف 
عن طريق �ملخابر�ت �مل�رسية يف 
قطاع غزة . يف حال ذهبت �ل�صلطة 
�لمني  �لتن�صيق  وقف  قر�ر  �ىل 
�لفل�صطيني  للجمهور  جّيد  وهذ� 
�لفل�صطينيون  يقبل  لن   ، ولقو�تنا 
�يه  �ي  �ل�صي  خمابر�ت  تلعب  �أن 
�لرئي�س  �أيام  لعبته  كالذي  دور� 
تينيت  وجورج  باول  وكولن  بو�س  
�ملقاطعة  يف  عرفات  ح�صار  عند 

كو�صيط  ثالث  طرف  و�صيدخل   ،
هو  �لدور  لهذ�  حظا  و�لأوفر   .
�ملخابر�ت �مل�رسية ، �أو �لوروبية 
وبالذ�ت �لربيطانية ، ورميا تتدخل 
. بقي �صهر على  ثالثة  دولة عربية 
وبعدها   ، �ل�رس�ئيلية  �لإنتخابات 
 ،، �حلكومة  لت�صكيل  �صهرين  نحو 
�ملنطقة  �صتعي�س  �ل�صيف  وحتى 
وترتفع   ، كامال  �صيا�صيا  �صلال 
حدة �لأزمات �لأمنية و�لقت�صادية 
 . �ل�صعبية  �ملقاومة  وت�صتمر   ..
عقوبات  �لحتالل  نّفذ  حال  ويف 
�إقت�صادية جماعية و�أعاد �حلو�جز 
، فلن  �لغربية  �ل�صفة  على طرقات 
ت�صتطيع �ي جهة �أمن يف �لعامل منع 

عودة �لعمليات .
د. نا�صر اللحام

بعد �صفقة القرنني

�سلل �سي��سي وفو�سى واأزم�ت "و�سي اأي اإيه" وخم�برات عربية



م.�س

العيا�شي   حميدة  الإعالمي  و 
على  باتنة  مبدينة   ، م�ؤخرا 
الر�شمي  الفتتاح  هام�ش  
 ، الأمازيغي  امل�رسح  ملهرجان 
من  �شل�شلة  يف  منخرط  �ش�هد  
الثقافية  واللقاءات  ال�شت�شارات 
الثقايف  عامل  من  اأ�شماء  مع 
و  م�شاربهم  باختالف  بباتنة 
،بغر�ش  وم�اقفهم  انتماءاتهم 
ال�ق�ف والطالع عن قرب على 
 ، روؤاهم  بح�شب  الثقايف   ال�اقع 
وما  �شيئا  يرونه  ما   ، ي�شغلهم  ما 
يتمن�نه اأن يغدو متداول يف قطاع 
ال�طن  ويف  باتنة  مبدينة  الثقافة 

كله .

كما اأن حميدة العيا�شي نفذ نف�ش 
ولية  م�شت�ى  على  ال�شت�شارات 
اأن  املنتظر  ومن   ، الب�اقي  اأم 
يتج�ل الإعالمي الكبري  مبختلف 
وليات ال�طن بذات الهم الثقايف 
الذي  يريده اأن ي�رسح  من خالله  

كل  يف  ثقافيني  معنيني   رفقة 
وليات ال�طن باختالف م�اقفهم 
عليه حميدة  ي�شدد  التي  ،اجلملة 
اإق�شاءات  ،وبدون  كثريا  العيا�شي 
ول انتقائية ، بل اإن  من ي��شف�ن 
مبثقفني مهم�شني ، قد  وجه اليهم 

خا�شة  ر�شالة  العيا�شي  حميدة 
مفادها ، اأن ت�قف�ا عن  ال�شك�ى 
والتحرك   الفعل  اإىل  وانتقل�ا 
اأمام  الع�شى  الدين  ي�شع�ن  �شد 
نح�   حترك�ا   ، الثقافة   ازدهار  
حل�ل  واقرتاح   واقعكم   ت�رسيح 
ثقافية تلغى تهمي�شا لطاملا عمر 
ط�يال ، تهمي�ش واإق�شاء نريده اأن 

يزول  الي�م وغدا و اإىل الأبد .
الإعالمي  به  �رسح  ما  وح�شب 
اإل   ، لل��شط  العيا�شي  احميدة 
املثقفني  اأ�شارك  خالل  من 
جميعا ، من دون اإق�شاء لأحد ول 
تهمي�ش،وبدون ولءات مزيفة،لأن 
الثقافة  اأبناء  املثقفني  جميع 
وت�شابكاتها  بتن�عها  اجلزائرية 

وتناق�شاتها يف اأحايني كثرية .
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»غوغل« تعلن 
حجم عائداتها من 
Youtube

القاب�شة،   Alphabet �رسكة  ن�رست 
التي حققتها  الإيرادات  معطيات عن حجم 
ن�رس  ومت   .Youtube ال�يب  ا�شت�شافة 
م�قع  على  ذلك،  ح�ل  ال�شن�ي  التقرير 

ال�رسكة.
الأم  ال�رسكة   ،Alphabet �رسكة  وتعترب 
لـ«غ�غل«، التي ا�شرتت Youtube يف عام 

2006 مقابل 1.65 مليار دولر.
 Alphabet �رسكة  تن�رس  مل  الآن،  وحتى 
القاب�شة، اأية معطيات عن عائدات خدماتها 

يف جمال الإعالنات.
Youtube، فقد ك�شبت يف عام 2019  اأما 
من  دولر  مليار   15 من  اأكرث  املا�شي، 

الإعالنات.
وجلبت خدمة الإعالنات لل�رسكة، ح�ايل 10 
 162 بلغت  والتي  الإيرادات،  اإجمايل  من   ٪
 ،Alphabet اإيرادات  ومنت  دولر.  مليار 

بن�شبة 18 ٪.

»تويرت« تعالج م�شكلة 
خطرية!

ر�شميا  اعتذارا  »ت�يرت«  قدمت 
م�شكلة  تعالج  اأنها  واأعلنت  مل�شتخدميها، 
م�شتخدمي  بخ�ش��شية  تتعلق  خطرية 

تطبيقها ح�ل العامل.
مدونتها  على  »ت�يرت«  �رسكة  واأ�شارت 
اأنها  اإىل  اخل�ش��شية  ب�ش�ؤوون  املتعلقة 
علمت يف 24 دي�شمرب الفائت ب�ج�د �شبكة 
تطبيقها،  على  ال�همية  احل�شابات  من 
بني  تربط  التطبيق  ميزة يف  ت�شتغل  كانت 
ه�اتفهم،  واأرقام  امل�شتخدمني  ح�شابات 
اإىل  ال��ش�ل  من  متكن�ا  طريقها  وعن 
عدد  بحظر  وقامت  امل�شتخدمني،  اأرقام 

كبري من تلك احل�شابات.
الأول�ية  دائًما  »ن�شع   : ال�رسكة  وقالت 
م�شتخدمي  و�شالمة  اخل�ش��شية  حلماية 
امل�شكلة  معاجلة  ونحاول  »ت�يرت«، 
اأقرب وقت، نحن نتبادل مع  املذك�رة يف 
ليك�ن�ا  التحقيق،  تفا�شيل  امل�شتخدمني 
كيفية  ومعرفة  بامل�شكلة  دراية  على 

حلها«.
ب�شدة ملا حدث..  ناأ�شف  »نحن  واأ�شافت 
ون�شعى   ، بنا  العمالء  ثقة  ونقدر  نتفهم 

جاهدين لتربير هذه الثقة كل ي�م«.
لطلب  رابطا  ال�رسكة يف املدونة  ون�رست 
خالله  من  للم�شتخدمني  ميكن  اإلكرتوين 
الت�ا�شل مع املخت�شني لديها لال�شتف�شار 
�شبل  واإيجاد  املذك�رة  امل�شكلة  ح�ل 

ملعاجلتها و�شمان اأمن ح�شاباتهم.

عملية  ا�شتئناف  املرتقب  من 
النخيل  ل�احات  العتبار  اإعادة 
مطلع  عليها  واحلفاظ  القدمية 
ال�شهر املقبل وهذا عرب خمتلف 
ح�شبما  ورقلة،   ولية  دوائر 
م�ش�ؤويل  من  الثالثاء  اأم�ش  علم 

امل�شالح الفالحية .
يف  املربجمة  العمليات  وت�شمل 
هذا الإطار اجناز م�شالك فالحية 

ت�ؤدي اإىل واحات 
النخيل القدمية ل�شيما التي تعاين 
اأح�ا�ش  وجتهيز  الإهمال  من 
النخيل  حميطات  عرب  مائية 
املياه  �ش�اقي  وترميم  واجناز 
الرئي�شية اإىل جانب و�شع م�شدات 
ومكافحة  الرتميل  وعملية  الرياح 
باخل�ش��ش  ال�شارة  الأع�شاب 
م�شكلة  ت�شهد  التي  بال�احات 
�شع�د املياه،  كما �رسحت زينب 
املتابعة  جلنة  رئي�شة  جلفاوي، 

مل�رسوع التنمية املحلية مبديرية 
امل�شالح الفالحية.

هذا  اأن  املتحدثة  ذات  وذكر 
منه  ا�شتفدت  الذي  امل�رسوع 

ال�لية منذ �شنة 2013 
�شنة  منذ  اأ�شغاله  ت�قفت  والذي 
مايل  غالف  له  ر�شد  قد   2014
دج  ملي�ن  ب500  قدر  معترب 
بهدف اإعادة العتبار لهذه الرثوة 
النباتية الهامة التي يع�د ت�اجدها 

باملنطقة ايل األف ال�شنني .

ورقلة

 اإعادة العتبار لواحات
 النخيل القدمية 

   
ي�سني بوغازي

يظل املروؤ  قيد  ن�اياه الربيئة ! كلما اكتفى 
اأمامه  يرت�شم�ن  عمن  يعلمه  ومبا  يراه  مبا 
وج�ها واأ�شماء وم�شارات ، يظل على الأقل 
�شمن نطاق �شيق جدا ، ومن وراءه  يحمل 
ا�شياء جميلة جاءت مبقا�شات ثقافة ومهنة 
وانخراطات  �شتى ،واإىل اأن  ينح�رس �شتارا 

لطاملا  وم�شارات  واأ�شماء  وج�ه  عن  كان 
اأنه ظل  ل�   ، املرء  يتمنى   ، تغطيهم  كانت  
قيد ن�اياه  الربيئة الأوىل ؟ ول� اأنه ظل بعيدا 
وراءها   من  خباأت   التي   الأ�شتار  تلك  عن 
بعد  ب�شعا  اكت�شفه  مبا   ، املريعة  ظاللهم 
انح�شارها  عنهم ، اإذ به  مريعا عمن  كان 
مقامات  اأعلى  و  التجليات  باأبهى  يراهم  
او  ثقافة  ببهاء  كان�ا جميلني   ، من  التخيل 

ان�شانية او مهنة؟ 
لأن انح�شار �شتار خباأهم ط�يال ،قد  ف�شح  
التى  تلك   ، الأوىل عنده ه�  الربيئة  الن�ايا  

انح�رس   �شتارا  دمره   الذي   وعيه  �شكلت 
مبقامات  وعيا   لي�ش  ف�جده    ! فجاأة 
اأ�شفر  ما   ! رزين   باأمرء   يليق  كما  مكتملة 
، بدا خدعة كربى  مكتملة  عنه النح�شار  
ووج�ه   اأ�شماء   مرتكبات   من  الأركان  

وم�شارات ،ل اأكرث ول اأقل؟
قا�ش فعندما تكت�شف ا�شما كنت تراه كبريا 
مبقا�شات ما يكتب ، فاإذا به جمرد متالعب 
على خرائط  الحرف والثقافة ، لأجل فتات 
رخي�ش من م�ائد اليام ! عندها تتمنى ، ل� 
وعندما  الوىل.  الربيئة  ن�اياك  قيد  بقيت 

رج�لة   تعابري  يلقى  كان  وجه  امام   تقف 
تكت�شفه جمرد  ثم   ! عظيم  وخلق  ب�طنيات 
ول  دين  ول  عرف  جم�حه  يكبح  ل  تاجر 
ابرياء ! عندها تتمنى ، ل� بقيت قيد ن�اياك 
الربيئة الوىل . وعندما تده�شك �شرية كبرية 
اإذ   ثم   ، تق�ل  وما  تعقبت منجزاتها  لطاملا 
هي جمرد �شرية  بال�شتيك �شنعت يف غفلة 
عن قائم  برتك وخبث عظيم ، عندها تتمنى 

، ل� بقيت قيد ن�اياك الربيئة الوىل .
اإزدواجية قاتلة ؟  اأدري، ملاذا ت�شكنني  فال 
وقد دمرت اأيامنا يف مهب  فراغ ، فال يظل 

اأهل  ل�شنا  لأننا   ، خط�اتنا  اأمام  ن�شعه  ما 
الأخرى  فهي   ، خط�اتنا  معنا   ت�شتمر  اأن 
ي�شكنها خزى فينا ،ورمبا تدرك اننا جمرد 
بهل�انني و�شحرة نه�ى كل زيفا ،ول نرع�ي 
الأيام  وعار  الروح  فراغات  اإ�شباع  اأمام  
منها  ت�شتعر  اأ�شياء  و  ونرج�شيات  واأنانيات 

الأمم  ال�شادقة . 
يظل املروؤ قيد ن�اياه الربيئة ! ما مل يف�شل 
وجها، ا�شما، �شرية، يف احلفاظ على ق�اعد 
بهتانه، ل� يف�شل ي�شقط ت�شتيقظ ن�ايا �رسا 

م�شتطريا.

روؤى 

�أقدم �سحيفة عربية 
بالإجنليزية

»الدايلي �شتار« تعلق 
�شدور ن�شختها الورقية

علقت �شحيفة The Daily Star اللبنانية 
ال�شادرة بالإجنليزية، الي�م، اإ�شدار ن�شختها 
ال�رقية، واأبقت العمل يف م�قعها الإلكرتوين 
لالأزمة  نتيجة  وذلك  ميديا،  وال�ش��شيال 
القت�شادية يف البالد. وحتدثت عن خ�شائر 
الربع  يف  تعاظمت  الإعالنات،  عائدات  يف 
م�ج�دة  وكانت   ،2019 عام  من  الأخري 
اأ�شال نتيجة التح�لت يف القطاع الإعالمي 
الرقميني.  وال�شتهالك  ال�شتثمار  وتعاظم 
تاأ�ش�شت  التي  البريوتية،  ال�شحيفة  واأ�شارت 
عام 1952 وكانت اأول �شحيفة عربية �شادرة 
بالإجنليزية، اأنها �شتع�د اإىل الإ�شدار ال�رقي 
�شتار«  »الدايلي  وكانت  الأو�شاع.  مع حت�شن 
اأن  قبل  لفرتة  الأهلية  احلرب  خالل  ت�قفت 
اخلرب  وياأتي   .1996 العام  يف  لل�شدور  تع�د 
الإقفال  وان«  »رادي�  اإذاعة  اإعالن  بعد 
ب�شبب  الأ�شب�ع  نهاية  عطلة  يف  النهائي 
الأزمة القت�شادية، وتزامنا مع التعرث الكبري 
التي  الإعالمية  امل�ؤ�ش�شات  تعي�شه  الذي 
ي�شدد رواتب غري مكتملة  العديد منها  اأخذ 
للم�ظفني اأو امتنع عن الدفع ب�شبب العجز. 
واأ�شفت نقابة حمرري ال�شحافة اللبنانية، يف 
بيان الي�م، اأ�شد الأ�شف للقرار امل�ؤمل الذي 
�شتار«واأعلنت  »الدايلي  �شحيفة  اتخذته 
الذي  القرار  هذا  »اأن  بيانها،  يف  النقابة، 
يعرب  عدة  ومطب�عات  �شحف  اإليه  �شبقتها 
اللبنانية  ال�شحافة  اأزمة  عن  تعبري  خري 
املعني�ن  يتحرك  اأن  دون  من  امل�شتمرة 
ل�قف هذا التده�ر الذي ينعك�ش �شلبا على 
ويفاقم  ب�شكل عام  املهنة  العاملني يف  حياة 
من اأزمة البطالة اخلانقة التي ت�رسب العديد 

من القطاعات.

املجم�عة  م�شالح  متكنت 
ب�لية  ال�طني  للدرك  الإقليمية 
عن   يقل  ل  ما  حجز  من  ميلة 
املعالج  الكيف  من  كلغ   72.38
من  قر�شا   1344 اإىل  اإ�شافة 
امل�ؤثرات العقلية اإىل جانب 333 
خالل  الك�كايني  مادة  من  غرام 
من  علم  ما  ح�شب   2019 �شنة 
�شمري  املقدم،  املجم�عة  قائد 
حل�شيلة  عر�شه  لدى  و  حمدي 
ن�شاطات وحدات الدرك ال�طني 
باأن  املتحدث  ذات  اأو�شح  مبيلة 
الكمية املحج�زة يف اإطار ن�شاط 

ال�لية  عرب  املخدرات  مكافحة 
بال�شنة  مقارنة  ارتفاعا  �شجلت 
ما  وه�   )2018( �شبقتها  التي 
الفعال«  »املخطط  اإىل  اأرجعه 
ال�شنة  خالل  به  العمل  مت  الذي 
املنق�شية مما مكن -ح�شبه- من 

معاجلة عدد اأكرب من الق�شايا.
الق�شايا  »عدد  باأن  اأ�شاف  و 
املعاجلة خالل ال�شنة املن�رسمة 

يف جمال مكافحة 
فيها  ت�رط   107 بلغ  املخدرات 
منهم   83 اإيداع  مت  �شخ�شا   183

احلب�ش« مفيدا باأن وحدات

الب�يرة  ولية  اأمن  م�شالح  قامت 
بعملية  الفارط  ال�شب�ع  نهاية 
مداهمات اأمنية م�شت العديد من 
الأحياء و الأماكن امل�شب�هة على 
م�شت�ى املدينة وقد �شبقت العملية 
ح�شب بيان لذات امل�شالح ت�شلمنا 
من  مت  اجتماعات  منه  ن�شخة 
تكرث  التي  الأماكن  خاللها حتديد 
على  الت�شييق  ق�شد  اجلرمية  بها 
املت�رطني  ت�قيف  اأو  املجرمني 
مت  حيث   ، اجلرائم  يف  منهم 
ت�شخري  اإمكانيات مادية و ب�رسية 
ال��شائل  كل  وا�شتعملت   ، معتربة 
التقنية و العلمية املتاحة من قبل 

c. املديرية العامة لالأمن ال�طني
واأ�شفرت هذه العملية عن مراقبة 
وتفتي�ش  20 مركبة مع حت�يل 48 
حالتهم  درا�شة  بغر�ش  �شخ�شا 
 3 اإيقاف   و   ، اله�ية  التاأكد من  و 
قطع  بح�زتهم  �شبطت  اأ�شخا�ش 
من املخدرات ، كما مت حجز كمية 
بـ  تقدر  الكح�لية  امل�رسوبات  من 
اأبي�شني  �شالحني  و  وحدة   294
فيها  ت�رط  التي  حم�ش�رين  
ثالثة اأ�شخا�ش  اتخذت يف حقهم  
الإجراءات الق�شائية بالتن�شيق  مع 

النيابة املحلية بالب�يرة .
�أح�سن مرزوق

�ملجموعة �لإقليمية للدرك �لوطني بولية ميلة

حجز 72 كلغ من الكيف 
املعالج 

�أمن �لبويرة

توقيف اأ�شرار وتفتي�ش مركبات 

عبد  اآمال  ال�شيدة  تعيني  مت 
لل�رسائب،  عامة  مديرة  اللطيف 
مت  الذي   ، عي�شاين  لكمال  خلفا 
راأ�ش  2019 على  اأبريل  تعيينه يف 
ل�زارة  التابعة  املديرية  هذه 
املالية ،ح�شبما علم اأم�ش الثالثاء 

ال�شيدة  كانت  و  ال�زارة  لدى هذه 
خريجة  هي  و  اللطيف،  عبد 
و  اجلمركي  القت�شاد  معهد 
من�شب  ت�شغل  بالقليعة،  اجلبائي 
نائب مدير املنازعات لدى نف�ش 

املديرية

خلفا لكمال عي�ساين

تعيني اآمال عبد اللطيف 
مديرة عامة لل�شرائب 

�شحر �شتار

�أفق

الوفاء لذاكرة 
ال�شحايا

ود�د �حلاج

ي�شت�عب  مل  هذا  النا�ش  ي�م  اإىل 
اجلزائري�ن حجم الب�شاعات التي حدثت 
على  الأب�شع  ال�ش�داء،و  الع�رسية  يف 
الأمة  الإطالق ما حدث ملقدرات هذي 
وتهلهل  املت�ترة  الأو�شاع  غطاء  حتت 
م�ؤ�ش�شات الدولة و انعدام الرقابة ،فقدت 
اجلزائر كثريا من ثرواتها و قبل ذلك ثلة 
الذي  املخل�شني  اإطاراتها  خرية  من 
التغييب  اأو  الغدر  بر�شا�ش  نحبهم  ق�ش� 
الإهمال  الأح�ال  اأح�شن  ويف  الق�رسي 

املتعمد و الف�شل من العمل
يف ظل هذا الفتنة رزئت اجلزائر يف خرية 
ال�شيا�شية  امل�شارب  خمتلف  من  اأبنائها 
من اأق�شى اليمني اإىل اأق�شى الي�شار و كان 
ت�شفية  يف  ه�ادة  بال  يعمل�ن  الليل  زوار 
الأطر اجلامعية و اخلرباء القت�شاديني و 
الفنانني و كل من ميكنه اأن يخدم اجلزائر 
كبار  امل�شع�رة  احلمالت  تلك  �شملت  و 
و  امل�الني  و  الفالحني  و  امل�شتثمرين 
رم�ز العتدال يف بع�ش التيارات و حتى 
و  املدن  من  عدد  يف  املعروفة  ال�ج�ه 

الأعرا�ش و مل يرحم امل�ت اأحدا
احلجم  يعلم  وجل  عز  امل�ىل  وحده 
الباب  نغلق  حتى  و  حدث  ملا  احلقيقي 
البقاء  علينا  اأخرى  ماآ�شي  تكرار  اأمام 
عن  الدفاع  و  ال�شحايا  له�ؤلء  اأوفياء 
من  ما ميكننا  منهم  نتعلم  اأن  و  ذاكرتهم 

تلم�ش ال�ش�ء يف اآخر النفق.

�مل�ست�سار �خلا�س لوزيرة �لثقافة حميدة �لعيا�سي

نتحرك  باجتاه مثقفي الداخل لر�شد الن�شغالت
�سرع �لإعالمي �حميدة �لعيا�سي ومنذ تعينيه مبن�سب م�ست�سار� خا�سا لوزيرة �لثقافة على  �لتفكري يف 

�آليات �إعد�د خطط وحماور ما بات يطلق عيه بقطاع �لثقافة باجلل�سات  �لثقافية �ملنتظرة للتفكري حول  
و�قع �لثقايف  �حلقيقي  وم�ساكله وحلوله �ملمكنة رفقة جميع �ملثقفني �سيما �أولئك �لدين لطاملا كانو� 

خارج روؤى وبر�مج وز�رة  �لثقافة ، ل�سبب �أو لآخر ؟



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/

