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وزارة ال�صناعة

 »ال نتدخل يف ت�سيري عالقات ال�سراكة بني 
املتعاملني االقت�ساديني«  

رئي�س جنوب اإفريقيا يكرم 
برياف بو�سام اال�ستحقاق

 
اللجنة  رئي�س  تلقى 
اجلزائرية  الأوملبية 
و�سام  برياف  م�سطفى 
طرف  من  ال�ستحقاق 
جنوب  دولة  رئي�س 
اأر�ساجن  فو�ستان  اإفريقيا 
حظي  اأين  تواديرا، 
برياف بتكرمي خا�س من 
ال�سلطات  اأعلى  طرف 
»البافانا  بالد  يف  العليا 
خالل  من  بافانا« 
�رشف  �سيف  التواجد 
جمهورية  رئي�س  على 
جنوب اإفريقيا كرمه من 

للريا�سة  بذلها خدمة  التي  اجلهود  بو�سام �رشف نظري  خاللها 
الإفريقية، وذلك بح�سور رئي�س الربملان اجلنوب اإفريقي، رئي�س 

احلكومة والأع�ساء.

اأمن العا�صمة 

و�سع حد لن�ساط جماعة اأ�سرار 
متتهن ال�سعوذة  

اأوقفت م�سالح اأمن ولية اجلزائر ثالثة )03( اأ�سخا�س م�ستبه فيهم 
للن�سب والحتيال،  الإعداد  اأ�رشار لغر�س  عن ق�سية تكوين جمعية 
احليازة على اأدوات معدة للن�سب والحتيال �سلبوا من �سحيتم مبلغ 

مايل يقدر بـ 651 مليون �سنتيم.
املقاطعة  لأمن  الق�سائية  ال�رشطة  فرقة  عاجلتهما  احلال  ق�سية 
الإدارية دار البي�ساء على اإثر تر�سيم �سكوى ر�سمية من قبل مواطن 
والدته  اأن  اأوهموه  قبل جمهولني  من  والحتيال  الن�سب  �سحية  راح 
خالل  من  ومعاجلتها  �سفاءها  باإمكانهم  واأن  خطري  ب�سحر  م�سابة 
ا�ستح�سار دواء عن طريق ال�سعوذة على �سكل طال�سم، مع اإخ�ساعها 
حل�س�س متتالية من العالج، حيث كانوا يطالبونه يف كل مرة بت�سديد 
الإجمايل  املايل  املبلغ  لي�سل  العالج  ح�س�س  مقابل  مايل  مبلغ 
املقدم بـ 651 مليون �سنتيم، دون تقدمي الدواء الرئي�سي التي ي�ستلزم 
اإح�ساره من عند رعية اأجنبية، ليدرك بعدها اأنه تعر�س اإىل عملية 

ن�سب واحتيال.

اعتماد �سفحة تبون بالفاي�سبوك 
بال�سارة الزرقاء

 
اعتمدت اإدارة موقع التوا�سل 
»فاي�سبوك«  الجتماعي 
لرئي�س  الر�سمية  ال�سفحة 
تبون  اجلمهورية عبد املجيد 
يتم  والتي  الزرقاء  بال�سارة 
ال�سفحة  اأنها  للتاأكيد  و�سعها 
بينما  ل�ساحبها،  الر�سمية 
التي  ال�سفحات  باقي  تعترب 
مزّيفة  الأ�سماء  نف�س  حتمل 
الأ�سلي،  ل�ساحبها  ولي�ست 

ولن يواجه املت�سفحون لل�سفحة الر�سمية لرئي�س اجلمهورية �سعوبة 
م�ستوى  على  ن�رشه  يتم  الذي  املحتوى  �سّحة  التاأكد حول  اأجل  من 

ال�سفحة.

يف  واملناجم  ال�سناعة  وزارة  اأكدت 
بيان لها اأم�س الأربعاء اأن م�ساحلها 
ت�سيري  و  حتديد  يف  تتدخل  »ل 
املتعاملني  بني  ال�رشاكة  عالقات 
البيان  يف  جاء  و    القت�ساديني«. 
»تنهي وزارة ال�سناعة و املناجم اإىل 
القت�ساديني    املتعاملني  كافة  علم 
القطاعات  يف خمتلف  النا�سطني  و 

اجلمهور  كذا  و  ال�سناعية  الفروع  و 
ت�سيري  و  تتدخل يف حتديد  باأنها ل 
عالقات ال�رشاكة بني املتعاملني ».

و اأ�سارت الوزارة يف هذا ال�سدد اإىل 
القانون  يحددها  التي  مهامها  اأن 
ال�سيا�سة  »ت�سطري  يف  اأ�سا�سا  تتمثل 
و  تنفيذها  و  املنجمية  و  ال�سناعية 
متابعتها مبا ي�سمن تطوير و تقوية 

الن�سيج ال�سناعي الوطني« .
الوزارة  اأن  امل�سدر  ذات  واأ�ساف 
ترقية  و  »ت�سجيع  على  تعمل 
ال�ستثمار املنتج من خالل حت�سني 
الأعمال مبا  و مناخ  ال�ستثمار  بيئة 
م�رشوعة  و  عادلة  مناف�سة  ي�سمن 
متييز«  دون  املتعاملني  جميع  بني 
اأو  القانوين  ال�سكل  حيث  من  �سواء 

القطاع القت�سادي الذي تن�سط فيه 
ي�سيف   - عليه  و   . ال�رشكات  هذه 
»اأي تدخل حمتمل من  فاإن  البيان- 
الداخلية  ال�سوؤون  يف  الوزارة  طرف 
مبثابة  هو  القت�ساديني  لل�رشكاء 
يخولها  التي  ل�سالحياتها  جتاوز 
وزارة  فان  لهذا  و    القانون«  لها 
ال�سناعة و املناجم »ل ترى جدوى 

لإقحامها  مبرا�سالت  اإيفادها  من 
يف ق�سايا لي�ست من مهامها و ل من 
يتعلق  فيما  خ�سو�سا   « �سالحياتها 

و  اخلالفات  و  ال�رشيك  باختيار 
النزاعات التي تن�سب بني املتعاملني 

ال�رشكاء. 

خبر في 
صورة

بقلم.د:  وليد بوعديلة

قد يكون هذا العنوان غريبا ويفتح 
الكثري،فما  عند  الت�ساوؤل  باب 
باجلرمية؟وهل  اجلمال  عالقة 
اأو  بحثا  نت�سور  اأن  لنا  ميكن 
العالقات  خمتلف  يدر�س  مقال 
التي ميكن اأن تقع بني عامل مليء 
الأمل  وروح  الفن  وعطر  باجلمال 
واأريج الزهر يف مقابل عامل مليء 
بلغة النار والدم والتخريب وال�ستم 

و....؟؟؟
لكل  نطرح  اأن  نريد  باخت�سار  و 
من يهمه الأمر فكرة ب�سيطة،وهي 
م�ساهمة ح�سور اجلمال يف توقيف 
حركية اجلرمية ون�ساطها،والعك�س 

ال�سحيح،اأي اأن ح�سور القبح بكل 
واملادية،هو  املعنوية  جتلياته 
املختلفة،  اجلرائم  لباب  فتح 
ن�سهم يف م�ساعدة  ان  وهنا ميكن 
من  احلد  يف  الأمنية  الأجهزة 
�سوارعنا  يف  اجلرمية  انت�سار 

ومدننا ويف كل مكان.
نعتقد ان املواطن اجلزائري الذي 
�سباحا،وتقابله  منزله  من  يخرج 
الروائح  وخمتلف  النفايات  اأكوام 
التفكري  لديه  الكريهة،�سيت�سكل 
العنيفة  والنظرة  الت�ساوؤمي 
ردود  يف  �ستتجلى  ال�سلبية،وهي 

الفعل ويف املواقف والعالقات.
يف  ن�ساأ  �سغريا  طفال  ولنت�سور 
الزبالة  يف  غارقة  مدينة  او  حي 

اجلمايل،�سيكون  احل�س  وتفتقد 
باخت�سار م�رشوع جمرم م�ستقبلي 
من  الكثري  اأن  نعلم-مثال-  ،ونحن 
الحياء  يف  واملعارك  ال�رشاعات 
ال�سكنية اجلديدة تقع بني ال�سباب 
احتالل  على  ال�رشاع  ب�سبب 
فو�سوية  حظائر  اأو  �ساحات 
لل�سيارات،فلماذا ل تن�سق البلديات 
مع ال�رشطة لو�سع حظائر منظمة 
�سباب  عليها  راقية،ي�رشف  و 
موحد،وبطريقة  خا�س  بهندام 

متح�رشة ومتمدنة؟؟
بني  ميكانيكيا  ربطا  ليعني  هذا 
القبح يف مدننا وبني الإجرام،لكن 
واإ�سهامها  الظاهرة  وجود  الأكيد 
اإل  يعرف  ل  جيل  تن�سئة  يف 

يف  والغرق  والتك�سري  التخريب 
اأنواع الإجرام.

اأو  �سكنات  مثال،توزيع  لنجرب 
�سعبية،ولنرتك  اأحياء  تد�سني 
احد  يف  والنفايات  القبح  مالمح 
مالمح  كل  الحياء،ولنمزج  هذه 
لعلب  واأماكن  واحلدائق  اجلمال 
الثقافية  واملراكز  الطفولة 
للفنانني  الفر�سة  ،ولنمنح 
على  لوحاتهم  لإبداع  الت�سكيليني 
اأدوات  كل  اجلدران،ولنح�رش 
الإبداع والنظافة ،مع توفري العناية 
يف  امل�ستقبلية  الروؤية  و  الدائمة 
احرتافية  والت�سيري،بروؤية  الإدارة 
اأو  ع�رش  مدة  لننتظر  ومهنية،ثم 
م�سري  �سنة،ولننظر  ع�رش  خم�سة 

الإجرام  ال�سعبية،ون�سبة  الأحياء 
فيها.

الوطني  التحرك  علينا 
املجتمع  اجلماعي،حلماية 
اجلرمية،ولنخطط  من 
مع  للم�ستقبل،والبداية 
للمحيط  جمايل  الأطفال،بتهذيب 
والهتمام بالبيئية وت�سجيع م�رشح 
العناية  اأوراق  تكون  الطفل...وقد 
احللول  اأوراق  اأهم  من  بالبيئة 
الهادر  الإجرام  حراك  تقمع  التي 
حراكا  عرف  جمتمع  ال�سارخ،يف 
الكثري  باهرا،فيه  ح�ساريا  �سلميا 

من اجلمال واجلالل...
لن جتدي احللول الأمنية،يف غياب 
املدينة،ويف  يف  اجلمال  مالمح 

غياب  ال�سغل،ويف  منا�سب  تراجع 
منظومة  القت�سادية،فهي  التنمية 
دور  وزاري  قطاع  ولكل  متكاملة، 

فيها.
ويف اخلتام ،نقول باأن غياب اجلمال 
وخراب  الذوق  ف�ساد  ليعني 
امل�ساعر فقط،بل هو يعني ف�ساد 
املوقف،فمن  وعدوانية  ال�سلوك 
مينحها  ومن  جزائرنا  يحمي 
ومن  اجلرمية؟  لتواجه  اجلمال 
املن�سد  زكريا  مفدي  �سوت  يعيد 
ويا  املعجزات  مطلع  يا  »جزائر 
..جزائر  الكائنات  يف  اهلل  حجة 
ال�سانع  وياروعة  الفاطر  بدعة  يا 

القادر«اللهم قد بلغت.

اجلمال واجلرمية؟!

البويرة  ولية  مقر  اأم�س  احت�سن 
لكحل   « الوايل  جمع  اجتماعا 
عياط عبد ال�سالم » وممثلني عن 
الت�سغيل  قبل  ما  عقود  عمال  فئة 
والرتبية  الت�سغيل  مديري  بح�سور 
بعد  العمومي   الوظيف  ومفت�س 
املتكررة  الحتجاجية  احلركات 
مدار  على  هوؤلء  �سنها  التي 
اجلهات  ملطالبة  الأخرية  الأيام 
اإدماجهم  يف  بال�ستعجال  املعنية 
ي�سغلونها  التي  العمل  مبنا�سب 

وح�سب   ، طويلة  �سنوات  منذ 
الوايل  بديوان  بيان خلية الت�سال 
ن�سخة   « »الو�سط  يومية  ت�سلمت 
منه فاإن هذا الجتماع كان فر�سة 
من  الولية  على  الأول  للم�سوؤول 
هذه  لن�سغالت  ال�ستماع  اأجل 
جميع  على  اأطلعها  التي  الفئة 
التي  الإدماج  عملية  مراحل 
يتابعها �سخ�سيا ب�سفة دورية كونه 
املكلفة  الولئية  اللجنة  رئي�س 

بهذه العملية و

ذات  اأمر  �سلة  ذي  �سياق  يف 
بتقدمي  الرتبية  مدير  امل�سوؤول 
واملعطيات  املعلومات  كافة 
يف  اأ�سبوعيا  ون�رشها  املتوفرة 
كون  للمديرية  الر�سمية  ال�سفحة 
الأ�سد  ح�سة  اأخذ  القطاع  هذا 
 3 من  باأزيد  امل�ستفيدين  من 
جهتهم  ومن   ، م�ستفيدا  اآلف 
امتعا�سهم  عن  املتعاقدون  عرب 
الإدماج  عملية  �سري  من  ال�سديد 
املعايري  مطلقة  ب�سفة  راف�سني 

التي حددتها اجلهات الإدارية مثل 
يعني  ما  ال�ساغرة  املنا�سب  توفر 
حظوظهم  اأن  ت�رشيحاتهم  ح�سب 
الهائل  للعدد  نظرا  قليلة  �ستكون 
 6 يزيد عن  الذي  املتعاقدين  من 
القطاعات  كل  يف  موظفا   اآلف 
مهددين مبوا�سلة الحتجاج حتى 
ر�سميا  اإدماجهم  مطلق  يتحقق 
على اأر�س الواقع بعيدا عن الكالم 

والوعود على حد قولهم .
اأح�صن مرزوق

ق�صية الإدماج بالبويرة

الوايل يطمئن واملتعاقدون قلقون
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.      اأطراف عربية �سغطت ملنع وحدة  الف�سائل الفل�سطينية

.       ال�سلطة الفل�سطينية �سامدة يف رف�ض �سفقة القرن
.        فل�سطني لن حتررها البيانات

دان ال�سفري الفل�سطيني اأمني رمزي القرار الأخري للبيت الأبي�ض بقطع ما تبقى من امل�ساعدات املوجهة لل�سعب الفل�سطيني، قائال :« ازدادت غطر�سة الإدارة 
الأمريكية بقطع التربعات، ونحن مل نتفاجاأ من      ذلك، ونتوقع اأكرث من ذلك من قبلها و اأ�سدقائها و عمالئها نتوقع اأكرث ، نحن �سامدون و متم�سكون بثوابتنا، 

يف حني عرب عن اأ�سفه من ال�سمت الدويل على النتهاكات »الإ�سرائيلية« يف دولة فل�سطني.
اإميان لوا�ض 

نرف�ض �سفقة القرن 
جملة وتف�سيال

�أمني  �لفل�سطيني  �ل�سفري  �أكد 
حلوله  خالل  �لأم�س  رمزي 
جريدة  فروم  على  �سيفا 
»�لو�سط« رف�سه ل�سفقة �لقرن 
��ستنكر  �أين  تف�سيل،  و  جملة 
�جتاه  �لدويل  و  �لعربي  موقف 
ذلك ، معترب� باأن  �سمت �لكثري 
�سجع  �لعربية  �لأنظمة  من 
�لإد�رة �لأمريكية  على تقدمي 
 »: قائال   ، �خلطة  هذه  مثل  
تاآمرية  و  حقرية  خطة  هي 
�لفل�سطيني،   �ل�سعب  تتنا�سى 
ب  �لعربية  �لقوى  �سحيح 
من  �أكدت  بيانات   �أ�سدرت 
�ل�سالم  مبادرة  على  خاللها  
بع�س  هناك  �أن  نخ�سى  لكن   ،
�لكيان  مع  �لطاولة  تلعب حتت 
�لأمريكية  �لإد�رة  و  �ل�سهيوين 
يريد  تر�مب  باأن  موؤكد�   ،«
�لدولية  بال�رشعية  �لتالعب 
متابعات  من  نتنياهو  لنقاد 

و  �أطهر  ح�ساب  على  �لف�ساد 
�لق�سية  وهي  ق�سية  �أقد�س 

�لفل�سطينية .

نعاتب املوقف العربي 
اجتاه الق�سية الفل�سطينة

�أمني  �لفل�سطيني  �ل�سفري  فتح 
�لدول  بع�س  على  �لنار  رمزي 
بالتاأمر  �أتهمها  �أين  �لعربية، 
و�لتو�طئ مع �لإد�رة �لأمريكية 
و �لكيان �ل�سهيوين �سد �ل�سعب 
و�لق�سية �لفل�سطيني من خالل 
لل�سفقة، قائال »�سفقة  دعمها 
�لق�سية  ت�سفية  تريد  �لقرن 
�حلق  وتعطي  �لفل�سطينية، 
�أر�س  يف  �ل�سهيوين  للكيان 
فل�سطني، وهناك خوف وخ�سية 
�أن  �لفل�سطينيني  نحن  لدينا 
وعربية  �إقليمية  جهات  هناك 
موؤكد�  �ل�سفقة«،  هذه  تدعم 
بكل  �لفل�سطيني  �ل�سعب  بان 
يرف�سها  وتنظيماته  ف�سائله 

جملة و تف�سيل

دولة عربية ل تريد 

اإغ�ساب وا�سنطن

�أ�ساف  مت�سل،  �سياق  ويف 
�لدول  بع�س  �ملتحدث:« 
تقول  باأن  تخ�سى  �لعربية 
بل  �لقرن،  �سفقة  �سد  نحن 
�ل�سعب  حقوق  مع  نحن  تقول 
خجولة  بياناتهم  �لفل�سطيني، 
مل تذكر �لرف�س بل �أكدت على 
�لفل�سطيني،  �ل�سعب  حقوق 
و��سنطن،  تغ�سب  �أن  تريد  ل 
�سارمة  تكون  �أن  نتوقع  كنا 
ذلك  لالأ�سف  موقفها،  يف 
على  �ل�سهيوين  �لكيان  ي�سجع 

�لتمادي«.
�لفل�سطيني  �ل�سفري  وندد 
باملوؤ�مرة وحملة �لت�سويه �لذي 
تقوم بها �لإد�رة �لأمريكية �سد 
قائال  �لفل�سطينية،  �لدولة 
�أعلنت  �لأمريكية  :«�لإد�رة 
خالل  من  �ل�سافر  عد�ئها 
�لقناع   و�سقط   ، �لقرن  �سفقة 
�سهيونية  �إد�رة  باأنها  وتبني 
وهي  �إ�رش�ئيلية،  من  �أكرث 
�ل�سعب  تعطي  ل  موؤ�مرة 
من  �أحكيت   حقه  �لفل�سطيني 

قبل نتنايهو، م�سيفا :« �لإد�رة 
تهديد�ت  متار�س   �لأمريكية  
ب�سعة ،و �سمعنا مندوب �لكيان 
بتنحية  يطالب  �ل�سهيوين 
�لإد�رة  فل�سطني،  دولة  رئي�س 
�لكيان  ت�سجع  �لتي  �لأمريكية 
�ل�سهيوين ك�سفت عن قناعها و 
�ل�سعب  على  تاأمرها  و  غدرها 
مل   �لبد�ية  يف  �لفل�سطيني، 
�ل�سعب  �سد  نو�ياها  تو�سح 
ميكن  ما  �أكرث  �لفل�سطيني،  
�لأمريكية  �لإد�رة  به   تقوم  �أن 
و  �لوطنية  �ل�سلطة  �إ�سقاط  هو 
هذ� �سيوؤدي �إىل �نفجار �لو�سع 
تنفيذ  وحماولة   ، فل�سطني  يف 
�سفق �لقرن  بقوة  �سيدفع �إىل  
�لكفاح  �إىل  �لعودة  و  ممار�سة 

�مل�سلح ».

ال�سمت الدويل على 
النتهاكات »الإ�سرائيلية« 

لي�ض جديدا

�ل�سمت  رمزي  �أمني  و�أد�ن 
�لنتهاكات  على  �لدويل 
�ل�سعب  على  �لإ�رش�ئيلية 

هذ�  باأن  م�سري�  �لفل�سطيني، 
�ل�سمت لي�س حديثا بل هو منذ 
فل�سطني   �حتالل  ،منذ  �سنو�ت 
وحتكم  �لقوى  مو�زن  نتيجة 
�ل�سيا�سية  يف  معينة  �أقطاب 
يزد�د   �ل�سمت  لكن   �لعاملية  
، كانت فل�سطني  يوما بعد يوم 
حتظى بتاأييد �لدويل من خالل  
يح�سل  ملا  ��ستنكار  و  تنديد 
لها و كانت تتلقى  �مل�ساعد�ت 
و  �مل�ساعد�ت  خفت  لكن     ،
عن  ناجت  وذلك    ، �لتاأييد�ت 
�لتهديد   و  �مل�سالح  �سيا�سة 
�لذي ميار�سه �لكيان �ل�سهيوين 
�لو�سع  �لأمريكية،  �لإد�رة  و 
و   �سيئة  حالة  يف  �لفل�سطيني 
حالة ترقب و �نتظار مل�ستقبله 
ما  كل  قدمت  قد   �أنها  رغم   ،
�لقائم  �ل�سالم  �أجل  من  ميكن 
�لدولية  �ل�رشعية  �أ�سا�س  على 
ورغم   ، تنازلت  �أنها  ،حتى 
�لكيان  ي�ستجيب  مل  �ملرونة 

�ل�سهيوين لذلك ».

م�سلحة فل�سطني يف 
مل ال�سمل وتوحيد 

الف�سائل..

كل  �لفل�سطيني  �ل�سفري  دعا  و 
ب�رشورة  �لفل�سطينية  �لف�سائل 
لأن  وجتاوزها  �خلالفات  ترك 
�لأ�سا�سية  �لق�سية  و  �ملعركة 
من  فل�سطني  حترير  هي 
حد  على  �ل�سهيوين  �لحتالل 
�لأزمة  حل  �أن  ،موؤكد�  قوله 
�إل  يكون  لن  �لفل�سطينية 
وتوحيد  �لوطنية  بالوحدة 
�ل�سعب ،  موؤكد� باأن �لختالف 
�سيخدم   و  �لق�سية  يخدم  لن 
»�سفقة �لقرن«، قائال » �لإد�رة 
�ل�سهيوين   �لكيان  و  �لأمريكية 
بني  �لنق�سام  ي�ستغالن 
توحيد  يجب   �لفل�سطينيني، 
�ل�سف �لفل�سطيني عاجال، لأن 
مرتبطة  �لآن  تعد  مل  �مل�ساألة 

بال�سلطة بل ببقاء فل�سطني
�رشورة  على  �ملتحدث  و�سدد 
مكونات  بني  �لختالفات  حل 
�ل�سعب �لفل�سطيني د�خل �لبيت 
�لفل�سطيني مع عدم قبول تدخل 
�أي قوي خارجة يف هذ� �ل�ساأن 
و  �لدميقر�طية  عنو�ن  حتت 

جتربة  �ن  م�سري�  �ل�ستقر�ر، 
�أن  �أثبتت  �ملا�سية  �ل�سنو�ت 
�لإنق�سام  من  خا�رش  �جلميع 
�لقوى  �سوى  منه  ي�ستفيد  مل  و 
بع�س  �رش�عات  ��ستغلت  �لتي 

�لف�سائل �لفل�سطينية.
على  �لفل�سطيني  �ل�سفري  علق 
�لفل�سطينية  �جلالية  و�سعية 
�جلالية  قائال:«  �جلز�ئر،  يف 
تعي�س يف �جلز�ئر  �لفل�سطينية 
�لثاين،  بلدها  يف  عادية  حياة 
�جلز�ئريني،  معاملة  ويعاملون 
�لرتحيب،  وجدو  ماذهبو  �أين 
يف  يعي�سون  �لفل�سطينيون 
ل  كجز�ئريني  �جلز�ئر 
هذ�  عن  �أجانب  �أنهم  ت�سعر 
�ملجتمع  يف  �ندجمو�  �لبلد، 

�جلز�ئري.
�جلز�ئر  جهود  �ملتحدث  ثمن 
للق�سية  �إجتاه  �لثابت  وموقفها 
باأن  م�سري�  �لفل�سطينية، 
�جلز�ئر بلد لطاملا كان ح�سن 
د�ئم لفل�سطني ومدر�سة لثورتها 
يف  �لتدخل  وعدم  وق�سيتها، 

�ل�سوؤون �لد�خلية لالآخرين.
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اآن الأوان لإعالن دولة فل�شطني يف الأر�ض املحتلة 
.      نريد حتركا عربيا موحدا لل�سغط على الإدارة الأمريكية

.       الأولوية لراأب ال�سدع الداخلي
�لفل�سطيني  �ل�سفري  قال 
مقبول  رمزي  �أمني   « باجلز�ئر 
قيام  لإعالن  �لأو�ن  �أنه  �آن   «
 ، �لأر�س  على  فل�سطني  دولة 
�لحتالل  حتت  دولة  باعتبارها 
باإقامة  على مت�سكهم  م�سدد�   ،
ذ�ت  �مل�ستقلة  فل�سطني  دولة 
دولة  �أر�س  على  �ل�سيادة 
عام  �ُحتلت  �لتي  فل�سطني، 

1967 بكامل خطوطها.
خالل  �ملتحدث  ذ�ت  و�سدد 
منتدى  يف  �أم�س  ��ست�سافته 
�رشورة  على  �لو�سط  جريدة 
بالدولة  �لعرت�ف  ��ستكمال 
�لفل�سطينية على حدود عام 67 
جمل�س  قر�ر�ت  يف  وردت  كما 
�خلطوة  هذه  �أن  مربز�  �لأمن 
يف  كبري  تاأثري  لها  �سيكون 

مو�جهة هذه �ملوؤ�مرة.
�لقرن  �سفقة  بخ�سو�س  و 
فل�سطني  دولة  �سفري  �أكد 
�ل�سالم  خطة  �أن  باجلز�ئر، 
�لقرن«،  »�سفقة  �لأمريكية 
�سعبا  هناك  �أن  طاملا  متر  لن 
يقاوم، وقيادة ترف�س �لقر�ر�ت 
�ملتجاهلة للحقوق �لفل�سطينية 

�مل�رشوعة.
�لو�سط  يومية  �سيف  �أكد  كما 
و�سعب  �لفل�سطينية  �لقيادة  �أن 
�لعمل  �سيو��سلون  فل�سطني 
�لأمم  ويف  �لأ�سعدة  كافة  على 
�لدولية  �ملحافل  وكل  �ملتحدة 

لإقامة �لدولة �لفل�سطينية.

هذا منهجنا يف املرحلة 
احلالية 

�إىل  �لفل�سطيني  �ل�سفري  �أ�سار 
خطورة و دقة �ملرحلة �لتي متر 
بها فل�سطني ،مفيد� �أن �ملرحلة 
عملية  خطو�ت  تتطلب  �حلالية 
كل  وح�سد  �حل�سم  يف  تتمثل 
و�إقامة  و�لإمكانيات  �جلهود 
�لفل�سطينية  �لدولة  موؤ�س�سات 
�لوحدة  تعميق  و�أهمية 
�لنق�سام  و�إنهاء  �لفل�سطينية 
�ملقاومة  �أ�سكال  وتطوير 

�ل�سعبية.
�ملتحدث  ذ�ت  �سدد  كما 
��ستعادة  �رشورة  ،على 
كل  ملو�جهة  �لد�خلية  �لوحدة 
و�ل�سرت�تيجيات  �لتحديات 
�ل�سهيونية �لتي تو�جه �ملنطقة 
و توحيد كل �لطاقات و �جلهود 
حالة  �إنهاء  وكذ�  �لفل�سطينية 
�لنق�سام و�لتفاق على برنامج 
�ل�سعب  حقوق  لإجناز  كفاحي 
�سفقة  ملو�جهة  �لفل�سطيني 

�لقرن.
رمزي  �أ�سار�ل�سفري�أمني  كما 
�نه من بني خططنا هم  مقبول 
جمع مو�قف عربية و دولية وقال 
�ل�سدر  �لعربي  �ملوقف  جمعنا 
�لدول  خارجية  ملتقى  عن 
�لإ�سالمي  �ملوقف  و  �لعرب 
حتى  �لإفريقي  �ملوقف  كذ�  و 
دول عاملية على غر�ر  مو�قف 
�ملوقف  و  �لأوروبي  �لحتاد 

غريها  و  �ل�سيني   ، �لرو�سي 
�أن  م�سري�  �لعامل  دول  من 
علنا  تاأييدها  يتم  مل  �خلطة 
�لكيان  و  �إل من طرف  �أمريكا 

�ل�سهيوين. 

نريد حتركا عربيا موحدا 
لل�سغط على الإدارة 

الأمريكية

�لفل�سطيني  �ل�سفري  دعا 
عربي  �إىل  حترك  باجلز�ئر 
�أن  على �رشورة  م�سدد�  موحد 
�نه  قال  و  �إجماع  موقف  يكون 
�لدول  مو�قف  ��ستعر�سنا  لو 
لوجدنا  �نفر�د  على  �لعربية 

معظمها بيانات مهذبة .
�ل�سفري  نادى  �ل�سدد  ذ�ت  ويف 
تاأكيد  باإعادة  �لفل�سطيني 
�مل�سرتك  �لعربي  �ملوقف 
هذه  جتاه  �ملوحد  �لو�حد 
على  لل�سغط  وذلك  �ل�سفقة 

�لإد�رة �لأمريكية .
قر�ر�ت  تنفيذ  عدم  �نتقد  كما 
و�عتربها  �لعربية،  �لقمم 
تتخذ  �لعربية،  �جلامعة  م�سكلة 
قر�ر�ت ب�ساأن �حلق �لفل�سطيني 
ذلك  �لقد�س وغري  وب�ساأن دعم 
ولكن عندما يكون هناك موقف 
يف  بقر�ر  و��ستدل   ، تنفذه  ل 
�لقمم �لعربية و�لإ�سالمية �لذي 
تنقل  دولة  �أي  �أنه  على  ين�س 
�سفارة من تل �أبيب �إىل �لقد�س 
�أمريكا  نقلت  مقاطعتها،  يتم 
�سفارتها �إىل �لقد�س مل تقاطع 

و مل ت�ستدع حتى �ل�سفري.

ترامب لي�ض �سيا�سيا و 
ينفذ اأجندة خا�سة 

تر�مب  �لرئي�س  بخ�سو�س  و 
�أمني  قال  تقلباته  و  �سيا�سته  و 
هو  تر�مب  مقبول،�أن  رمزي 
جمرد �سنيعة لي�س �سيا�سي ول 
ديبلوما�سي  وهو متقلب ويتحكم 
حول  �ل�سهاينة  م�ست�ساروه  فيه 
تر�مب  حول  �مل�ست�سارون  قال 
وهم جزء ل يتجز�أ من �حلركة 
�ل�سهيونية يف �لإد�رة �لأمريكية  
لقاء�ت  �أربع  يف  �أنه  مو�سحا 
حممود  �لرئي�س  مع  جمعته 
عبا�س و�فق على كل �سيء مبا 
�لدولتني، ومبا يف  ذلك حل  يف 
فل�سطينية  دولة  �إقامة  ذلك 
على �أر�س 1967، وغريها لكنه 
وفق  �سهرين  بعد  موقفه  غري 
�إمالء�ت �للوبي �ليهودي  �سهره 
غريها  و  فرميان  كو�سرنو 
من  غريه  و  �سهاينة  قادة  من 
حا�سيته م�سري� �أنها ت�ستند �إىل 

�أجندة خا�سة بهم .
قوبلت  قد  كانت  لالإ�سارة  و 
خطة �لرئي�س �لأمريكي دونالد 
�ل�رشق  يف  لل�سالم  تر�مب 
و  فل�سطيني  برف�س  �لأو�سط 
كذ�  و  قاطع  عاملي  و  عربي 
��ستهجان من طرف دول �لعامل 

.
ف.ن�سرين 

الدعم اجلزائري لفل�شطني متوا�شل
�لفل�سطيني  �ل�سفري  ك�سف 
رمزي  �أمني  باجلز�ئر  �جلديد 
يومية  منتدى  يف  مقبول 
مل  �جلز�ئر  �أن   « »�لو�سط 
ويف  �أبد�   ترتدد  ومل  تتوقف 
كل �لظروف عن دفع  ما عليها 

من �لتز�مات و��سرت�كات مالية 
�أقرته  �لقمم   مما  لفل�سطني 
�ململكة  جانب  �إىل  �لعربية  
�ل�سعودية  و�لتي  �لعربية 
�سمن  قر�ر�ت  تدخل 
�لأمم  ويف  �لعربية  �جلامعة 

�أمام  �لإجر�ء�ت  �لعربية 
توفري  طريق  �ل�سهيونية  عن 
�أقرت  �لتي  مايل«  »�أمان  �سبكة 
ومل  عربية  قمة  من  �أكرث  يف 

تنفذ بعد .
 حكيم مالك

ترامب جمرد اأداة يف يد ال�شهيونية
مل يرد �ل�سفري فل�سطيني رمزي 
يف  كثري�  �خلو�س  �أمني،�أم�س، 
مو�سوع، و�سع �لأنظمة �لعربية، 
�لفل�سطينية،  �لق�سية  �إز�ء 
قائال:  جر�ح،  حقل  و�عتربه 
�ل�سلطة  لز�لت  �ليوم  لغاية  �أنه 
على  حتكم  �لفل�سطينية، 
�ملوقف �لعربي �لعام، �مل�ساند 
بيانات  خالل  من  لفل�سطني، 
�لكيان  مبمار�سات  منددة 
حلقوق  ود�عمة  �ل�سهيوين، 
�لفل�سطينيني و�لعا�سمة �لقد�س 
�أنه  باملقابل،  مربز�  وغريها، 
�مل�ساألة  هذه  على  يعلق  لن 
�سقوط  و�سينتظر  �حل�سا�سة، 
�إذ�  �لوجوه،  هذه  عن  �لأقنعة 
كانت غادرة، �أو كانت �سادقة يف 

دعمها وم�ساندتها لفل�سطني.
دولة  �سفري  ك�سف  جهته،  من 
فل�سطني باجلز�ئر، رمزي �أمني، 
�ملنتدى  يف  ��ست�سافته  خالل 
»�لو�سط«،  جلريدة  �لأ�سبوعي 
خطة  �أن  �لو��سح  من  �أنه 
توجد،  �أن  كانت  ما  تر�مب، 
�أن لها مو�قف  �أنها �سعرت  لول 
�أن  عربية من�ساقة معها، فرغم 
�أنها مع  كل �لدول �لعربية تعلن 

فل�سطني و�لقد�س، �إل �أن �لأيام 
�لكفيلة  هي  فقط،  �ملقبلة 
�لدول  هذه  هي  من  بك�سف 
�لإد�رة  مع  �ملتو�طئة،  �لعربية 
�ل�سهيوين،  و�لكيان  �لأمريكية 
�لفل�سطينية،  �لق�سية  لت�سفية 
و�إل �أن يتم ذلك، �سنبقى ننا�سل 
من  فل�سطني  حترير  �أجل  من 

قب�سة �ل�سهاينة.
مع  �ل�سفري،  �سعادة  تاأ�سف  كما 
و�قع �أن �لأزمات �لد�خلية �لتي 
�لعرب،  �لأ�سقاء  بع�س  يعي�سها 
ز�دت  قد  �لر�هن،  �لوقت  يف 
�لد�خلية  �لأيادي  حدتها،  من 
�لعربية ولي�س �خلارجية، ل�سالح 
�ل�سهيونية �لعاملية، يف حماولة 
�لعامل  لتمزيق  منها،  حثيثة 
من  حذرنا  فلطاملا  �لعربي، 

هذ� �ملخطط �ل�سهيوين، �لذي 
لوحدها،  فل�سطني  ي�ستهدف  ل 

بل �لوطن �لعربي باأ�رشه.
قال ذ�ت �ملتحدث، ويف حديثه 
�أن  �لأمريكية،  �لعار  عن �سفقة 
�لقر�ر  �ساحب  لي�س  تر�مب 
ويطبق  ينفذ  هو  بل  فيها، 
من  له،  �ملوجهة  �لأو�مر 
يف  منوها  �لعاملية،  �ل�سهيونية 
ذ�ت �لوقت، �أن �ل�سيا�سة لي�ست 
باعتباره يف  تر�مب،  �خت�سا�س 
لكن  عقار�ت،  �سم�سار  �لأ�سل 
�إعادة  �ملرجح  من  هذ�،  مع 
جديدة،  لعهدة  تر�مب  �نتخاب 
بالتاأكيد على  بدلوه،  �سيديل  ما 

�لو�قع �لفل�سطيني م�ستقبال.
مرمي خمي�سة
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الأوىل  اجلزائية  الغرفة  رئي�س  قرر 
العا�صمة  اجلزائر  ق�صاء  مبجل�س 
حماكمة  جل�صة  تاأجيل  الأربعاء 
تركيب  ق�صيتي  يف  ال�صتئناف 
ال�صيارات والتمويل اخلفي للأحزاب 
 2019 لأبريل  النتخابية  وللحملة 
اإىل تاريخ 26 فرباير اجلاري  وذلك 
بطلب من هيئة دفاع املتهمني منهم 
�صقيق اأحمد اأويحيى الأ�صتاذ العيفة

يف  الثانية  املحاكمة  هذه  وتاأتي 
الق�صيتني, اإثر رفع نيابة اجلمهورية 
ا�صتئنافا  املتهمني  دفاع  هيئة  وكذا 
يف احلكم ال�صادر عن حمكمة �صيدي 
الفارط,  دي�صمرب   10 يوم  احممد 
الوزير  باإدانة  فيه  ق�صت  والتي 
ب  بو�صوارب  ال�صلم  عبد  ال�صابق 
اإ�صدار  مع  نافذا  حب�صا  �صنة   20
�صده  الدويل  بالقب�س  اأمرا  �صده 
اأحمد  ال�صابق  الأول  الوزير  واإدانة 
اأويحيى ب 15 �صنة حب�صا نافذا مع 

املحجوزة  ممتلكاتهما  كل  م�صادرة 
الوزير  اإدانة  وكذا  تكميلية  كعقوبة 
�صلل  املالك  عبد  ال�صابق  الأول 
متت  كما  نافذا  حب�صا  �صنة   12 ب 
يو�صفي يو�صف  ال�صابق  الوزير  اإدانة 
والوزير  نافذا  حب�صا  �صنوات   10 بـ 
�صنوات   10 بـ  حمجوب  بدة  ال�صابق 
حب�صا نافذا والوزيرة ال�صابقة نورية 
حب�صا  �صنوات   05 ب  زرهوين  ميينة 
اأحمد  الأعمال  رجل  واإدانة  نافذا 
معزوز ب 07 �صنوات حب�صا نافذا مع 
املحجوزة  الأموال  جميع  م�صادرة 
الأعمال  رجال  اإدانة  اأي�صا  ومتت 
�صنوات   06 ب  عرباوي  ح�صان 
الأموال  م�صادرة  مع  نافذا  حب�صا 
 03 ب  بعريي  وحممد  املحجوزة 
جنل  واإدانة  نافذا  حب�صا  �صنوات 
الوزير الول ال�صبق, �صلل فار�س, 

ب 03 �صنوات حب�صا نافذا.
باية ع 

اجلزائر  لولية  التجارة  مدير  اأعلن 
اأم�س الأربعاء عن متابعات ق�صائية 
�صمن  م�صجل  �صخ�س   1000 �صد 
حتقيقات   اأثبت  »خمبزة«  قيد 
وقمع  الرقابة  لأعوان  ميدانية 
ن�صاطهم  مزاولة  توقفهم عن  الغ�س 
البطاقة  يف  واإدراجهم  �صطب  دون 

الوطنية للغ�صا�صني.
واأو�صح عبد اهلل بن حلة يف ت�رصيح 
اأن عملية تطهري ال�صجلت التجارية 
التي قام بها املركز الوطني لل�صجل 
اأظهرت  املن�رصمة  ال�صنة  التجاري 
لديه  �صخ�س   1000 من  اأزيد  اأن 
ن�صاط  ملزاولة  جتاري  �صجل 
عن  توقفوا  م�صاحله  لدى  »خمبزة« 
حيث  الواقع  يف  ن�صاطهم  مزاولة 
اأكدت التحقيقات امليدانية لأعوان 
حملتهم  بغلق  قاموا  اأنهم  الرقابة 
يف  املحدد  ن�صاطهم  ميار�صون  ول 

ال�صجل التجاري دون اتخاذهم 

مت  اأنه  مربزا  ال�صطب,  اإجراءات 
املخالفني  هوؤلء  متابعة  �صيتم 
املتعلق   39 للمر�صوم  طبقا  ق�صائيا 

بالرقابة وقمع الغ�س. 
لقاعدة  وفقا  اأنه  امل�صدر,  واأ�صار 
ال�صجلت  تطهري  عملية  بيانات 
الأ�صخا�س  هوؤلء  فاإن  التجارية 
دون  حملتهم  اأغلقوا  املخالفني 
بها  املعمول  الإجراءات  اتخاذ 
ن�صاطهم  ممار�صة  عدم  وف�صلوا 
منها  ح�صبه,  عديدة,  لأ�صباب 
هام�س  و�صعف  التجهيزات  غلء 
العديد من هوؤلء  اأن  الربح, م�صريا 
دعم  جهاز  متويل  من  ا�صتفادوا 

ت�صغيل ال�صباب »اون�صاج«.
مديرية  اأن  امل�صدر  ذات  وذكر 
قامت  اجلزائر  لولية  التجارة 
عملية  ملراقبة  بتحقيق  فرتة  منذ 
مطاحن   9 م�صتوى  على  التموين 
العا�صمة  اجلزائر  حت�صيها 

اإمكانية متوين هوؤلء  للتحري حول 
املواد  من  املخالفني  الأ�صخا�س 
حتقيقات  اأثبت  حيث  املدعمة 
عدم  الغ�س  وقمع  الرقابة  اأعوان 
ا�صتفادة املخالفني من ح�ص�س من 

املواد املدعمة )الفرينة(.
مديرية  اأن  امل�صدر  ذات  واأ�صاف 
حت�صي  اجلزائر  لولية  التجارة 
عادي  ب�صكل  تعمل  خمبزة   651
باخلبز,  العا�صميني  متوين  على 
ناهيك عن بع�س املخابز ال�صناعية 
املرخ�صة  التجارية  وامل�صاحات 
وت�صويق  اإنتاج  يتم  اخلبز حيث  لبيع 
ما يقارب 1 مليون و 200 األف خبزة 

يوميا بالعا�صمة.
ويف �صياق ذي �صلة اأ�صار اأن احلملة 
التح�صي�صية لتعميم ا�صتعمال الكي�س 
املخابز  م�صتوى  على  الورقي 
و  م�صتمرة  اخلبز  تبذير  وملحاربة 
لتوعية  اإدارية  مقاطعة   13 �صت�صمل 

عقلنة  على  التاأكيد  بغية  املواطن 
ا�صتهلك هذه املادة من جهة  اأخرى 
اأ�صار امل�صدر اأن اجلزائر العا�صمة 
خمت�س  حمل   100 قرابة  حت�صي 
الذي  اخلا�س  التقليدي  اخلبز  يف 
ي�صتقطب املواطن نظرا »ملزاياها 
من  الغذائية«.  وقيمتها   ال�صحية 
مراقبة  وبخ�صو�س  اأخرى,  جهة 
ال�صوارع  للخبز عرب  الع�صوائي  البيع 
اأكد  العا�صمة,  باأحياء  والطرقات 
م�صتوى  على  مت  اأنه  امل�صدر  ذات 
الوادي  لباب  الإدارية  املقاطعة 
 )03( ثلثة  غلق   2019 �صنة  خلل 
التحريات  اأكدت  حيث  خمابز, 
تورطهم  الرقابة  لأعوان  امليدانية 
يبيعون  الذين  الأ�صخا�س  يف متويل 
تفتقد  ع�صوائية  بطريقة  اخلبز 
ودون  واحلفظ  النظافة  ل�رصوط 

�صجل جتاري. 
م.�س
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ت�سنيف التفجريات النووية 
الفرن�سية جرائم �سد الإن�سانية

جمعية 13 فيفري 1960 برقان بوالية اأدرار

باية ع 

�صيد  الهامل  اجلمعية  رئي�س  واأكد 
لهذه  ال�صتني  الذكرى  اإحياء  ع�صية 
مطلب  على  النووية  التفجريات 
باملنطقة  املدنية  الفعاليات 
التفجريات  ت�صنيف  يف  املتمثل 
النووية الفرن�صية ب�صحراء اجلزائر 
معربا  الإن�صانية,  �صد  جرمية 
و  التهرب  اأ�صكال  كل  رف�س  عن 
فرن�صا  تنتهجها  التي  املماطلة 
يف م�صار العرتاف بهذه اجلرمية 
�صد  ارتكبت  التي  الب�صعة  النووية 
اأفاد املتحدث  البيئة و  و  الإن�صان 
التفجريات  هذه  اإدراج  يتعني  باأنه 
الدرا�صي  الربنامج  �صمن  النووية 
هام  كجزء  الرتبوية  باملوؤ�ص�صات 

من الذاكرة التاريخية للوطن.
واأ�صار اإىل اأن املخلفات الإ�صعاعية 

الناجمة عن تلك التفجريات النووية 
كابو�صا  ت�صكل  تزال  ل  برقان 
مرعبا يوؤرق احلياة اليومية ل�صكان 
�صدد  الإطار  هذا   يف  املنطقة و 
على اأن تكون التعوي�صات متوافقة 
لهذه  اجلماعية  املعاناة  مع حجم 

مرافق  توفري  خلل  من  اجلرمية 
وهياكل عمومية نوعية ت�صاهم يف 
احلد من تعر�س ال�صكان ملختلف 
الأمرا�س الناجمة عن الإ�صعاعات 

النووية مبنطقة رقان.
و اأكد رئي�س اجلمعية اأن العرتاف 

باجلرمية و تطهري منطقة حمودية 
النووية  الإ�صعاعات  خملفات  من 
يبقى وحده العامل الكفيل بحماية 
اإنهاء  و  للمنطقة  العامة  البيئة 
م�صل�صل اخلوف الذي ظل ملت�صقا 
يف  �صيما  املنطقة  �صكان  بحياة 
ال�صامنة  التكنولوجيات  توفر  ظل 

لتحقيق ذلك.
التاريخ  اأ�صتاذ  اأبرز  بدوره  و 
بو�صعيد  الدكتور  اأدرار  بجامعة 
النووية  التفجريات  باأن  حممد 
برقان  الفرن�صية مبنطقة حمودية 
النووية  التفجريات  من  وغريها 
الفرن�صي  ال�صتعمار  نفذها  التي 
الوطن  من  خمتلفة  مناطق  يف 
ت�صقط  ل  التي  اجلرائم  من  تعد 

بالتقادم.

جددت جمعية 13 فيفري 1960 برقان بوالية اأدرار دعوتها اإىل ت�صنيف التفجريات النووية التي اأجرتها 
فرن�صا اال�صتعمارية مبنطقة حمودية قبل �صتني عاما جرمية �صد االإن�صانية بالنظر ملا خلفته من اآثار 

مدمرة على �صحة االإن�صان والبيئة ت�صتمر �صلبياتها اإىل يومنا هذا يف �صمت تام لفرن�صا الر�صمية

تنبثق عنه عدة �صلطات لتنظيم مهنة املتاعب 

جمل�س وطني لأخالقيات ال�سحافة 
املكتوبة قبل نهاية 2020

حممود  الت�صال  وزير  ك�صف 
احلكومة  ان  الأربعاء  بلحيمر 
وطني  �صتتحدث  جمل�س 
املكتوبة  ال�صحافة  لأخلقيات 
قبل نهاية ال�صنة اجلارية من اجل 
تنظيم املهنية وتعزيز الحرتافية 

واملهنية
هام�س  على  الت�صال  وزير  وقال 
ملخطط  الربملان  نواب  مناق�صة 
جراد  العزيز  عبد  حكومة  عمل 
لأخلقيات  الوطني  املجل�س  اأن 
الذي �صي�صع حيز  ال�صحافة  مهنة 
اجلارية  ال�صنة  نهاية  قبل  اخلدمة 
�صتنبثق عنه عدة �صلطات ومن بني 
الوزير-  –ي�صيف  ال�صلطات  هذه 
ال�صحفي  ببطاقة  خا�صة  �صلطة 
خمت�صة  و�صلطة  املحرتف, 
خا�صة  واأخرى  ال�صحب,  مبراقبة 

بالإ�صهار.
م�صاحله  ان  بلحيمر  واأ�صاف 
الفاعلة,  القطاعات  مع  �صتن�صق 
املغلوطة  الأخبار  على  للق�صاء 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  يف 
املغلوطة  الأخبار  وقال  ظاهرة 
يف  حتى  حلها  وي�صعب  معقدة, 

الأمريكية  املتحدة  الوليات 
واأ�صاف بلحيمر اأن م�صاحله تعمل 
ال�صاحة  الق�صاء على الحتكار يف 

الإعلمية.
من  اأم�س  �رصح  قد  الوزير  وكان 
تنظيم  �صيتم  املكان  اأنه  نف�س 
تهدف  الور�صات  من  �صل�صلة 
الت�صال  منظومة  مراجعة  اإىل 
والأكادمييني  اخلرباء  مب�صاركة 
القطاع,  يف  الفاعلني  وخمتلف 
�صتكون  ور�صة  اأول  اأن  اإىل  م�صريا 
حول  اجلاري  فيفري   20 يوم 

املواقع اللكرتونية.
النظر  اإعادة  �صيتم  اأنه  ك�صف  كما 
غرار  على  القوانني,  من  عدد  يف 
وزير  و�صدد  الإ�صهار  قانون 
اأهمية  على  باملنا�صبة  الت�صال 
املهنيني  يجمع  جاد  حوار  انتهاج 
نقابة  والأكادمييني وكذا  واخلرباء 
املتدخلني  جميع  و  ال�صحفيني 
اأن  اإىل  م�صريا  الت�صال  قطاع  يف 
ل  جامعة  مقاربة  يتبنى  قطاعه 
بعيدا عن  اأي طرف وهذا  تق�صي 

اأية ت�صفية ح�صابات.
باية ع 

مدير التجارة لوالية اجلزائر

متابعة ق�سائية لـ1000 �سخ�س اأوقف ن�ساطه دون �سطب 

ق�صيتا تركيب ال�صيارات و حملة بوتفليقة

تاأجيل حماكمة �سالل 
واأويحيى 

املحامية بن براهم

خطر التجارب النووية 
الفرن�سية ل يزال قائما

براهم  بن  املحامية  اعتربت 
هو  اجلزائرية  الدولة  �صعف  باأن 
ق�صية  الف�صل يف  عدم  ال�صبب يف 
التجارب النووية برقان, اأين لفتت 

باأن النووي ليزال ي�صكل خطرا .
باأن  براهم  بن  املحامية  اأكدت 
للتجارب  �صحية  اأكرب  اجلزائر 
ب�صخامة  نددت  اأين  النووية, 
ال�صعب  وخطورتها  اجلرمية 
حماولت  واأدانت  اجلزائري, 
ال�رص  وراء  الختفاء  يف  فرنيا 
الع�صكري فرن�صا وحماولة طم�صت 

امللف نهائيا.
و اعتربت بن براهم باأن فران�صوا 
لي�صت  باأنها    اعرتف  هولند قد 
تفجريات  اإمنا  و  نووية  جتارب 
و  اإقرار  بان  مربزة  نووية, 
فرن�صا  بخطاأ  ال�صيا�صي  اعرتاف 
قامت  التي  الأعمال  خطورة  و 
ليليها   »: بها يف اجلزائر, م�صيفة 
باأن  قال  الني  ماكرون  ت�رصيح 
جرمية  كانت  النووية  التفجريات 

�صد الإن�صانية ».
اإميان لوا�س

بهدف الرفع اأكرث من م�صتوى انخراط 
على  املواطنني  ت�صجيع  و  الزبائن 
فتح ح�صابات بنكية, قام بنك التنمية 
باإعادة  درا�صات  على  بناء  املحلية 
النظر يف ال�رصوط املادية و الأحكام 
للخوا�س,  بالن�صبة  للح�صابات  العامة 
مت  حيث  املوؤ�ص�صات,  و  املهنيني 
لفتح  امل�صتحقات  �رصوط  تخفي�س 
مايل  مبلغ  اإيداع  خلل  من  ح�صاب 
ي�صل اإىل األف دينار جزائري بالن�صبة 
دينار  األف   5 ال�صيك,  حل�صابات 
بالن�صبة حل�صابات الدخار و 10 اآلف 

دينار بالن�صبة للحا�صبات اجلارية.
 2020 فيفري  �صهر  من  ابتداء 

من  ال�صتفادة  للمواطنني  ميكن 
بنك  م�صتوى  على  ح�صابات  فتح 
و  تناف�صية,  باأ�صعار  املحلية  التنمية 
البنكية  املنتجات  كل  على  احل�صول 
اأو  اجلاري  احل�صاب  لفتح  املرافقة 
احل�صول  خلل  من  التوفري  دفرت 
خدمة   و  البيبنكية  بطاقة  على 
الزبون  اإعطاء  يتم  و   e-banking
التعامل  �صهولة  يف  اأخرى  امتيازات 
ع�رصية  بنكية  تطبيقات  خلل  من 
ويتم  »الن�رص«,  املعلوماتي  النظام  و 
�صحب الأموال و الدفع بطريقة �صهلة 
و �رصيعة من فروع البنك اأو موزعات 
جميع  يف   160 اللكرتوين  الدفع 

مناطق الوطن.
املحلية  التنمية  بنك  قرار  جاء  و 
لفتح  امل�صتحقات  �رصوط  لتخفي�س 
من  العملء  �رصائح  لكافة  ح�صاب 
املندرجة  اإ�صرتاجتيته  جت�صيد  اأجل 
تقدمي  و  املجتمع  خدمة  اإطار  يف 
تربية و تعليم مايل و م�رصيف لتمكني 
ح�صاب  على  احل�صول  مواطن  كل 
�صبكة  كامل  عرب  الأ�صعار  باأقل  و 
عرب  املوزعة  ال152  البنك  وكالت 
اإىل  بالإ�صافة  الوطني  الرتاب  كامل 
اإمكانية قيامه بكل العمليات بوا�صطة 

البنك الرقمي,       
خطة  لدعم  التعديلت  هذه  وتاأتي 

املركزي  البنك  و  املالية  وزارة 
توطني  ن�صبة  من  الرفع  اإىل   الرامية 
البنوك  م�صتوى  على  املواطنني 
ال�صوق  من  الأموال  ا�صتقطاب  و 
املوازية بغر�س دفع عجلة التنمية و 

متويل املوؤ�ص�صات.
يف  املحلية  التنمية  بنك  يحر�س  و 
امل�صتقبل القريب على الت�صويق لعدة 
جديدة  بنكية  خدمات  و  منتجات 
الرقمي  البنك  غرار  على  للزبائن 
الذكي  الهاتف  تطبيق  طريق  عن 
Digit Bank و الذي ميكن حتميله 
منتجات   كذا  و  النرتنت  طريق  عن 

النافذة الإ�صلمية.

بنك التنمية املحلية 
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اح�سن خال�س      

جبهة  حزب  نواب  اأن  يبدو 
اإىل  عادوا  قد  الوطني  التحرير 
زيغوت  مبنى  جل�سات  قاعة 
الذي  الوح�ش  مثل  يو�سف 
ملا  وجلروح  لطعنات  تعر�ش 
تكبد حزبهم »خ�سائر �سيا�سية« 
وال  كاملة  �سنة  على  امتدت 
تزال اآثارها ماثلة اإىل اليوم مبا 
يتعر�ش له من اتهامات ت�ساف 
اإليها دعوات متكررة لو�سعه يف 
بني  و�سعه  بدل  التاريخ  متحف 

اأيدي مل تعد اأمينة.
التحرير  جبهة  حزب  كان  لقد 
الواجهة  يزال  وال  الوطني 
بامتياز  للنظام  ال�سيا�سية 
هذا  بني  الطالق  ميكن  وال 
بلغت  مهما  وال�سلطة  احلزب 

حاولت  اأو  امل�ساحنات 
التخل�ش  �سلطة  اأي 
اأجل  من  عبئه  من 
جديدة  �سورة  تقدمي 
باأنها  للمجتمع 
مع  القطيعة  متثل 
ال�سيا�سية  املنظومة 
ومهما  التقليدية 

كذلك  احلزب  حاول 
اأخطاء  عبء  من  التخل�ش 
ال�سلطة وانحرافاتها ال�سابقة. 

التحرير  جبهة  حزب  كان  لقد 

التي  االأهداف  اأحد  الوطني 
�سوب احلراك ال�سعبي �سهامه 
�سدها يف انتفا�سة هي الثانية 
التي ا�ستهدفت احلزب ورموزه 
بعد انتفا�سة اأكتوبر 1988، وقد 
من  حقه  ال�سلطة«  »حزب  نال 
التام  الرف�ش  حد  اإىل  االنتقاد 
ارتباطه  اإىل  بالنظر  لوجوده 
ال�سابق  بالرئي�ش  الوثيق 
مغلق  ال�سارع  والأن  ونظامه. 
ن�ساطه  جمد  والأنه  وجهه،  يف 
اأزمة داخلية  ب�سبب  اأ�سهر  منذ 
ال  والأنه  بعد،  منها  يخرج  مل 
الذي  الربملان  منرب  اإال  ميلك 
على  مبا�رشة  مناق�ساته  تنقل 
مل  فاإنه  العمومي،  التلفزيون 
يفوت بع�ش نوابه هذه الفر�سة 
ملحاولة املرافعة ل�سالح حزب 
جبهة التحرير الوطني من اأجل 

من  و�سله  الغرق  من  اإنقاذه 
من  ال�سعرة  ت�سل  كما  االأزمة 

العجني. 

وال ميكن اعتبار هذه االنتفا�سة 
احلزبية اإال طبيعية بعدما وجد 
احلزب نف�سه بني مطرقة ال�سارع 
ال�سلطة  و�سندان 
جتاوز  حتاول  التي 
املري�ش«  »الرجل 
ي�سفى  حني  اإىل  ولو 
وي�ستعيد  مر�سه  من 
عافيته بعد اأن يدخل 
االنتخابي  االمتحان 
على قدم امل�ساواة مع 

بقية االأحزاب.
حاول نواب حزب جبهة التحرير 
بني  يوفق  تبني خطاب  الوطني 
احلكومة  برنامج  تاأييد  واجب 

العليا  امل�سلحة  عند  نزوال 
للوطن وبني �رشورة تذكري الوزير 
الذين  الوزراء  وبع�ش  االأول 
يف  م�ستفزة  بت�رشيحات  اأدلوا 
االأيام االأخرية بف�سل املوؤ�س�سة 
رئي�ش  راأ�سها  وعلى  الع�سكرية 
يف  �سالح  قايد  الراحل  اأركانها 
ال�سكة  اإىل  الدولة  قطار  اإعادة 
جمهورية  برئي�ش  واخلروج 
يكن  مل  اإن  حتى  واأنه،  منتخب 
ف�سل  ال�سابق  ال�سلطة  حلزب 
يف ذلك بالرغم من انتماء عبد 
ل�سان  اأن  اإال  اإليه،  تبون  املجيد 
حالهم يقول اإن و�سول تبون اإىل 
�سدة احلكم مل يكن بف�سل قوى 

وذهب  كذلك.  اأخرى  �سيا�سية 
اإليا�ش  احلزب  عن  النائب 
الرباءة  اإعالن  حد  اإىل  �سعدي، 
بوتفليقة  الرئي�ش  التامة حلزب 
التي  الوخيمة  العواقب  من 
احلكومات  �سيا�سات  اإليها  اأدت 
اأ�سبح  مبا  ذكر  فقد  املتعاقبة 
جبهة  حزب  اأن  وهو  ماألوفا 
يحكم  مل  الوطني  التحرير 
يوما اإمنا كان يحكم به ورافع 
عودة  اأجل  من  ذاته  النائب 

معربا  ال�سيا�سية  احلكومات 
ب�سكل غري مبا�رش عن امتعا�سه 
من اإق�ساء حزبه من التواجد يف 
اجلديدة.  احلكومية  الت�سكيلة 

ذلك  من  اأبعد  اإىل  وذهب 
�سبب  التقنوقراطيني  باعتبار 
البالء يف هذه البالد واأن اأكرب 
حزب يف اجلزائر هو االإدارة 

التي اأهلكت احلرث والن�سل.
وتوا�سل هجوم نواب االأفالن 
برف�ش  جراد  حكومة  على 
ال�سعبي  املجل�ش  اتهام 
فيه  ميثلون  الذي  الوطني 
الكفاءة  ب�سعف  االأغلبية 
ي�ستح�رشون  وهم  والنزاهة 
قرب  تبون  الرئي�ش  اإعالن 
وتنظيم  املجل�ش  حل  موعد 
جديدة  ت�رشيعية  انتخابات 
جديد  انتخاب  قانون  وفق 
اآخر  قانون  يرافقه  قد 
يكن  ومل  االنتخابية.  للدوائر 
اأن  دون  مير  اأن  االإقرار  لهذا 
االأفالن  نواب  حتفظات  يثري 

اأن حكومة مل تكتف  وهم يرون 
يف  دخلت  بل  احلزب  بتجاوز 
ال  �سده  ا�ستفزازية  حملة 

بالرغم  عليها  ال�سكوت  ميكن 
هيكلية  اأزمة  من  يجتازه  مما 
اإال  منها  يخرج  اأن  له  يقدر  لن 

مبوؤمتر جديد.
املناو�سات  هذه  كانت  لقد 
وتلك النريان ال�سديقة منتظرة 
بالنظر اإىل ال�سياق الذي تعر�ش 
عملها،  خمطط  احلكومة  فيه 
تداعيات  فيه  ته�سم  مل  �سياق 
واأن  ال�سيما  ال�سعبي،  احلراك 
ي�ستح�رش  يزال  ال  العام  الراأي 
 9 يف  البي�ساوية  القاعة  جتمع 
فيه  رفع  الذي   2019 فرباير 
احلزب »كادر« الرئي�ش بوتفليقة 
خام�سة.  لوالية  مبايعته  معلنا 
ويبقى الت�ساوؤل ماثال: هل ميكن 
حقيقيا  فكا  يوما  نت�سور  اأن 
وحزب  ال�سلطة  بني  لالرتباط 
وهل  الوطني،  التحرير  جبهة 
اجلفاء غري املعلن 
دائم  اليوم  بينهما 
اأو موؤقت وما تلبث 
»العروة  تعود  اأن 
بينهما.  الوثقى« 
العتاب  كان  واإن 
نوابا  اأن  اإال  قويا 
عبد  مثل  اآخرين 
عفيف  �سي  احلميد 
الود  حبل  على  االإبقاء  ف�سلوا 
املطلق  التاأييد  واأعلنوا  قائما 

للحكومة بطاقمها وبرناجمها.

الأفالن يترباأ من النظام
قبل اأن نوا�سل �سل�سلة القراءات »ما بني ال�سطور« ملخطط عمل احلكومة ا�ستوقفتنا جملة من مالحظات 

ومواقف تكون قد ا�سرتعت اهتمام الكثري من املتابعني جلل�سة عر�س املخطط اأمام نواب املجل�س ال�سعبي 
الوطني وما تاله من تدخالت اأوىل �سمن مناق�سة نيابية له، متتد ليومني. واإذا كان الوزير الأول قد 

ا�ستغرق يف تالوة عر�س كال�سيكي لربنامج احلكومة الذي قدمه حتت عنوان: »العقد اجلديد من اأجل 
جمهورية جديدة« فاإن اأوىل التدخالت التي تلت العر�س مل ترتدد يف اخلروج عن الن�س ل�سيما تدخالت 

بع�س نواب حزب جبهة التحرير الوطني.

كانت هذه املناو�سات وتلك النريان 
ال�سديقة منتظرة بالنظر اإىل ال�سياق 

الذي تعر�س فيه احلكومة خمطط 
عملها، �سياق مل ته�سم فيه تداعيات 

احلراك ال�سعبي

لقد كان حزب جبهة التحرير 
الوطني ول يزال الواجهة 

ال�سيا�سية للنظام بامتياز ول 
ميكن الطالق بني هذا احلزب 
وال�سلطة مهما بلغت امل�ساحنات

على هام�س عر�س خمطط احلكومة

الدكتور اأمني بلغيث

 العربي بلخري اأجه�ض م�ساريع فالحية عمالقة
فتح  االأ�ستاذ حممد ملني بلغيث 
النار على اجلرنال  العربي بلخري 
اجلزائر  برهن  اتهمه   اأين   ،
التنمية  مواجهة  يف  وقف  و 
الزراعية، معتربا باأّن امل�سوؤولني 
احلاليني الذين ميثلون  الع�سابة 
هو متواجدين  يف ال�سجون  من 
حقيقة  وبخ�سو�ش  جماعته. 

يف  الفرن�سية  النووية  التجارب 
بلغيث:« مل منلك  قال  اجلزائر، 
اآنذاك  �رشعية  �سيا�سية  قوة 
مواجهة  يف  تقف  اأن  ميكن 
ت�ستوعب  تكن  ومل  امللف،  هذا 
التي  اخلطرية  االأعمال  خطورة 
ردود  اأن  فرن�سا، حتى  بها  تقوم 
االأفعال للحكومة املوؤقتة لي�ست 

 ، كما هي حاليا  بنف�ش احلجم  
تخدع  اأن  ا�ستطاعت  ففرن�سا 
العامل ، وجتدر االإ�سارة باأنه كان 
تكن  مل  ثنائية   اتفاقات  هناك 
�رشية ، لكن مل نكن ندري مدى 
خطورة   ومدى   ، ذلك  خطورة 

االإ�سعاعات التي تركتها ».
اإميان لوا�س

دعا رئي�ش كونفدرالية ال�سناعيني 
اأرباب العمل اجلزائريني عبد  و 
االأربعاء  اأم�ش  زياين  الوهاب 
عقد  اىل  العا�سمة  باجلزائر 
ثالثية  ت�سم احلكومة و منظمة 
يف  النقابات  و  العمل  اأرباب 
مناق�سة  اأجل  االآجال من  اأقرب 
النموذج االقت�سادي الذي ميكن 
قوي  اقت�ساد  اأجل  من  اعتماده 

و م�ستدام.
اأمواج  على  له  مداخلة  يف  و 
ال�سيد  �رشح  الوطنية  االذاعة 
عقد  املهم  »من  يقول  زياين 
االآجال  اقرب  يف  الثالثية  هذه 
تعتمد  ا�سرتاتيجية  و�سع  ق�سد 
و  الوطنية  املوارد  تثمني  على 
الكفاءة  ذات  الب�رشية  الطاقات 
االأزمة  من  اخلروج  بغية 
املتدخل  اأكد  االقت�سادية«كما 
»النموذج  اعداد  �رشورة  على 
االقت�سادي اجلزائري« باالعتماد 
على الكفاءات اجلزائرية و يرى 

»بهدف  اأنه  امل�سوؤول  نف�ش 
حتقيق هذه النموذج االقت�سادي 
اجلزائري يجب اوال و�سع الثقة 
يف املوؤ�س�سات اجلزائرية و على 
راأ�سها املوؤ�س�سات النا�سئة التي 
باملئة  ب50  تقلي�ش  باإمكانها 
التي  اال�سترياد  فاتورة  من 
ماليري  �سنويا  اجلزائر  تكلف 

الدوالرات«.
ال�سيد  اكد  اأخرى  جهة  من 
الثقة  و�سع  �رشورة  على  زيان 
املوؤ�س�سات اجلزائرية  اأي�سا يف 
جمال  يف  تن�سط  التي  املناولة 
العمومية  االأ�سغال  و  البناء 
»ا�ستفادة  اىل  ال�سلطات  داعيا 
هذا  �سفقات  من  االأخرية  هذه 
»اأ�سحى  يقول  اأردف  املجال«و 
االقت�ساد  حترير  ال�رشوري  من 
و  ال�سناعي  القطاع  ال�سيما 

مراجعة األيات الدعم«.
اقت�ساد  اىل  التو�سل  بهدف  و 
يتعني  املتحدث،  يقول  قوي، 

على ال�سلطات تقدمي املزيد من 
الدعم للموؤ�س�سات و ال�سناعات 
بالنظر  املتو�سطة  و  ال�سغرية 
الكبرية  امل�سافة  قيمتها  اىل 
الوطني  االندماج  م�سار  يف 
امل�ساريع  حاملي  مرافقة  و 
منا�سب  و  للثورة  امل�ستحدثة 
بالتنظيم  يتعلق  فيما  و  العمل. 
االقت�سادي،  للقطاع  امل�سري 
و�سع  يجب  اأنه  زياين  اعترب 
�سمان  ق�سد  ثابتة  قوانني 
ا�ستقطابا  اكرث  اأعمال  مناخ 
لال�ستثمار. و ح�سب قوله دائما 
فان هذه القوانني يجب اأن تكون 
مرفوقة بن�سو�ش تطبيقية ق�سد 
لتحقيق  املتعاملني  ت�سجيع 

املزيد من االأداءات.
اىل  اأي�سا  املتدخل  دعا  قد  و 
يف  القوانني  ن�سو�ش  »تدعيم 
فرع  غرار  على  الهامة  الفروع 
دفع  اعطاء  اأجل  من  احلبوب 
اأن  م�سيفا  الوطني«  لالقت�ساد 

ذلك �سي�سجع امل�ستثمرين على 
 « قائال  تاأ�سف  اأنه  غري  العمل 
ال توجد حاليا يف بع�ش الفروع 

على غرار الفروع 
تطبيقية  ن�سو�ش  الفالحية 
اأن  م�سيفا  القوانني«  لبع�ش 
اأمام  حقيقيا  عائقا  ي�سكل  ذلك 
اأن  اىل  زياين  واأ�سار  املتعاملني 
�سهدت  اجلزائرية  املوؤ�س�سات 
مع  بي�ساء«  »�سنة   2019 �سنة 
ا�ستمرارها يف دفع م�ستحقاتها 
هذا  ملواجهة  و  اجلبائية 
يجب  قوله،  ح�سب  امل�سكل، 
املوؤ�س�سات  على  احلفاظ  اأوال 
ت�ستفيد  جعلها  و  املوجودة 
)يف  الدفع  تاأجيل«  »قرار  من 
تتمكن  حتى  اجلبائي(  املجال 
من حت�سني و�سعها و امل�ساركة 
و  قوي  اقت�ساد  بناء  يف  فعليا 
تبعية  من  متحرر  و  م�ستدام 

املحروقات، ح�سب قوله. 

الدعوة اىل عقد ثالثية ت�سم احلكومة و منظمة اأرباب العمل و النقابات 

اجلزائريني"  العمل  اأرباب  و  ال�سناعيني  "كونفدرالية 

يقوم اللّواء ال�سعيد �سنڤريحة، 
الوطني  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش 
ال�سعبي بالنيابة، اليوم اخلمي�ش 

اإىل  وتفتي�ش  عمل  بزيارة   ،
ال�ساد�سة  الع�سكرية  الناحية 
�سيقوم  اللّواء  بتمرنا�ست 

خالل هذه الزيارة باالإ�رشاف 
تكتيكي  مترين  تنفيذ  على 
لقاء  ويعقد  احلية،  بالذخرية 

واأفراد  اإطارات  مع  توجيهيا 
الع�سكرية  الناحية  وحدات 

ال�ساد�سة.

ي�سرف على مترين تكتيكي بالذخرية احلية

الّلواء ال�سعيد �سنڤريحة يف زيارة عمل اإىل مترنا�ست

عن  النائب  اأم�ش،  اعترب، 
الدائرة االنتخابية لغرداية، عبد 
عمل  خمطط  اأن  خياط،  اهلل 
جمرد  يبقى  اجلديد،  احلكومة 
يرتجم  مل  ما  لعملها،  فل�سفة 
خالل  من  الواقع،  اأر�ش  على 
وقانونية  د�ستورية  اإ�سالحات 
بناء  باإعادة  كفيلة  تكون  فعلية، 
وتعزيز  اجلمهورية،  موؤ�س�سات 

الثقة بني الرئي�ش واملروؤو�ش.
جاء هذا خالل مداخلة للنائب 
الربملانية  املجموعة  من 
خالل  اأم�ش،  اأول  لالأحرار، 
عمل  خمطط  مناق�سة  جل�سة 
جمل�ش  يف  اجلديد،  احلكومة 

ال�سعبي الوطني، بالعا�سمة.
حيث اأعاب خياط اأن املخطط 
املطروح، مل يحدد ال االآجال 
مالية،  اعتمادات  الزمنية، وال 
متويل  م�سادر  حتى  وال 
وا�سحة لتنفيذه، مع اأن الوزير 
متر  اجلزائر  اأن  اأقر  االأول، 
باأزمة مالية خانقة، اإال اأنه مع 
ذلك، تعهد برفع االأجر الوطني 

القاعدي االأدنى وغريها.
يف  النائب  ركز  حيني  يف 
الوزير  اأن  مداخلته،  ن�ش 
ب�سفة  بالتدخل،  ملزم  االأول 
حلول  الإيجاد  م�ستعجلة، 
اجلمة  للم�ساكل  جذرية، 

بداية  غرداية،  تعي�سها  التي 
الق�سائية،  املتابعات  بتوقيف 
م�ساجني  كل  على  والعفو 
اأحداث غرداية، عامي 2013-

2015، اإىل اأزمة ال�سكن وتهيئة 
ومطالبة  والطرق،  االأحياء 
باإيجاد  جلراد  االأخري،  هذا 
للبريوقراطية،  عاجل  حل 
امل�ساكل  اإىل  باالإ�سافة 
اإيجاد  خالل   من  الفالحية، 
لالأرا�سي،  قانونية  �سيغة 
واملحافظة  تر�سيد  اآخرها 
التي  اجلوفية،  املياه  على 

تزخر بها املنطقة.
مرمي خمي�سة

الربملاين عبد اهلل خياط

وحده الواقع �سيثبت م�سداقية 
الربنامج احلكومي

م.�س

م.�س
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الرحمان  عبد  علي  دادو  اأكد 
املحلية  امللحقة  بت�سيري  املكلف 
ت�رصيح  يف  بتمرنا�ست  للت�سغيل 
�سحفي خ�ص به يومية »الو�سط« ، 
اأنه بالن�سبة لطلبات العمل امل�سجلة 
امللحقة  يف   2019 �سنة  خالل 
املحلية لت�سغيل مترنا�ست فقد مت 
اإح�ساء  7013  منهم 2197 عن�رص 
اأنه  ال�سدد  ن�سوي، موؤكدا يف ذات 
مت  تن�سيب 1116 طالب عمل منهم 
عمومية  اقت�سادية  موؤ�س�سة   612
اأن  حيث   ، خا�سة  موؤ�س�سة   504 و 
الأرقام واملعطيات يرتجمها  هذه 
الواقع املعا�ص بدليل عدم ت�سجيل 
احتجاجات منذ اإ�سناد مهام ت�سيري 

املرفق لدادو علي عبد الرحمان
ويف مو�سوع ذي �سلة مبلف الت�سغيل 
والتزاما بالتعليمات املركزية فقد 
خ�سم  يف  املتحدث  نف�ص  اأو�سح 
املحلية  امللحقة  اأن  معنا  حديثه 
بوترية  تعمل  بتمرنا�ست  للت�سغيل 
عقود  حتويل  اأجل  من  مت�سارعة  

اإدماج  اإىل  الجتماعي  الإدماج 
دادو  ك�سف  ثانية  جهة  من  مهني 
خريطة  عن  الرحمان  عبد  علي 
املركزية  لتعليمات   تنفيذا  عمله 
العمل  ووزارة  احلكومة  فيها  مبا 
الجتماعي  وال�سمان  والت�سغيل 
الوطنية  للوكالة  العامة  واملديرية 
ال�سلطات  تو�سيات  و  للت�سغيل 

امللحقة  اأن  موؤكدا  الولئية 
الولية  بعا�سمة  للت�سغيل  املحلية 
مترنا�ست تعمل مع جميع ال�رصكاء 
الفاعلني يف الولية من اأجل اإعطاء 
ال�سغل  ملف  ت�سري  يف  ديناميكية 
عرب اآفاق واإ�سرتاتيجية م�ستقبلية.

لدى  اثنان  عليه  يختلف  ل  ومما 
العاملة  اليد  مبلف  املهتمني 

بت�سيري  املكلف  فاإن  بتمرنا�ست 
للت�سغيل  املحلية  امللحقة 
بتمرنا�ست دادو علي عبد الرحمان 
ال�ستجابة  يف  بعيد  حلد  جنح  قد 
لن�سغالت طالبي العمل مبا فيهم 
املعاهد   ، اجلامعات  خريجي 
الكربى  واملدار�ص العليا ومرتب�سي 

مراكز التكوين املهني .

الفالحية  الأرا�سي  من  العديد  تواجه 
والزراعية بولية اأدرار انتهاكا �سارخا 
ال�سمنتي  للبناء  الكبري  الزحف  ب�سبب 
عليها �سيما بعا�سمة الولية التي تعرف 
املتوا�سلة  البناءات  يف  انتعا�سا  كبريا 
العقار  فقد  ان  بعد  ال�سمنت  مبادة 
اإىل  جلاأ  املواطنني  من  الكثري  فان 
حتويل اأرا�سيه الفالحية اإىل م�ساحات 
للبناء بعد اإقدامه على اإقتالع الأ�سجار 
املثمرة والغري مثمرة  لي�سع يف مكانها 
امل�سلحة  باخلر�سانة  ا�سمنتية  اأعمدة 
ويف الب�ساتني القريبة من القرى التابعة 
لإقليم الولية .  نف�ص ال�سيناريو يتكرر 
يوميا مع احلدائق العامة التي مل يبقى 
لها اثر بعد حتويل اأرا�سيها اإىل اأمالك 
خا�سة للكثريين  دون حتريك اجلهات 
من  الكثري  يف  اأدى  �ساكنا  ما  الو�سية 
املواطنني  بني  التخا�سم  اإىل  املرات 
خا�سة  الأحياء  هذه  يف  القاطنني 

الو�سع  هذا  من  املت�رصرين  اأولئك 
فقط  تخت�رص  مل  الو�سعية  اأن  كما   .
اأدرار  للمدينة  احل�رصية  الأحياء  على 
اإىل القرى والق�سور  بل تعدتها لتنتقل 
الأخرية  ال�سنوات  خالل  عرفت  التي 
انت�سارا كبريا  للتو�سع العمراين والبناء 
مراعاة  دون  املتزايد  ال�سمنتي 
وطرق  م�سالك  فتح  اأو  البناء  �رصوط 
اأو  خ�رصاء  م�ساحات  وترك  وا�سعة 
يتطلب  ما  الأطفال  للعب  م�ساحات 
املحلية  ال�سلطات  من  عاجال  تدخال 
جمال  يف  ال�سارخ  اخلرق  هذا  حلبك 
ا�سرتاتيجية  وا�سحة  واإعطاء  البناء 
العمراين  النمط  احرتام  مع  البناء  يف 
ردعية  اإجراءات  واتخاذ  للمنطقة 
ي�سمى  ما  توقيف  ق�سد  للمخالفني 
بالزحف على امل�ساحات اخل�رصاء يف 

كل مكان باأدرار .
جناة ،ح 

اأميه  قرية  م�ساكن  غالبية  تعرف 
ون�سة  اأميه  ببلدية  الأع�سا�ص 
من  الغربية  اجلهة  يف  الواقعة 
نتيجة  قا�سيا  و�سعا  الوادي  ولية 
املبنية  م�ساكنها  غالبية  ه�سا�سة 
والتي  املحلي  واجلب�ص  بالطوب 
نهاية  اإىل  بنائها  تاريخ  يعود 
تاآكل  بعد  اأ�سبحت   ، ال�ستينات 
وباتت  لل�سقوط  اآيلة  منها  اأجزاء 
الظروف  مقاومة  على  عاجزة 
للمنطقة،  القا�سية  املناخية 
اأو  �سواء الأمطار يف ف�سل ال�ستاء 

احلرارة املرتفعة يف ال�سيف .
عجز  املعاناة،  يف  زاد  ومما   
بيوتهم  ترميم  على  �ساكنيها 
ال�سديدين  والفقر  العوز  نتيجة 
اإىل  اإ�سافة   ، القرية  ل�سكان 
البيوت  لرتميم  الدولة  دعم  نق�ص 
التي  للقرية  املوجهة  اله�سة  
�سقوط  من  �سكانها  يتخوف 

 ، روؤو�سهم  فوق  منازلهم  اأ�سقف 
اجلهات  ملطالبة  دفعهم  ما  وهو 
القرية  تدعيم  مب�ساعفة  املعنية 
هذه  على  للق�ساء  ريفية  ب�سكنات 
اأو التفكري بجدية  البيوت اله�سة ، 
ال�سكن  وزارة  خرباء  تو�سيات  يف 
الذين اأحلوا يف اآخر ملتقى  عقدوه 
مبقر الولية على �رصورة التفكري 
بناء حملية جديدة تكون  يف مواد 
مظاهر  مقاومة  على  قادرة 
وذلك  للمنطقة،  القا�سية  الطبيعة 
الإ�سمنت   ا�ستعمال  من  للتقليل 
البناء  على  والت�سجيع  واحلديد 
التقليدي الذي يحافظ على معامل 
املنطقة الرتاثية،  وي�ستطيع توفري 
اجلو املناخي املالئم داخل البيت 
مع  املحلية  بالو�سائل  املنجز 
للق�ساء  جديدة  برامج  تخ�سي�ص 

على البناءات اله�سة.
جناة،ح

ب�ستى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
،ل�سيما  مترنا�ست  مبدينة  اأنواعها 
�رصعي  الغري  بالجتار  املتعلقة 
العقلية  املوؤثرات  و  باملخدرات 
الكحولية،متكنت  وامل�رصوبات 
عنا�رص الأمن احل�رصي الأول باأمن 
ولية مترنا�ست من توقيف �سخ�ص 
يف  متورط  �سنة   28 العمر  من  يبلغ 
العقلية  املوؤثرات  حيازة  ق�سية  
تعود  الق�سية  . حيثيات  البيع  ق�سد 
عنا�رص  اإىل  واردة  معلومات  اإىل 
�سخ�ص  وجود  مفادها  ال�رصطة 
يقوم  موفلون  حي  م�ستوى  على 
على  بناءا   ، العقلية  املوؤثرات  ببيع 
برت�سد  الفرقة  عنا�رص  قامت  هذا 

اإعداد  بعد  و  حتركات امل�ستبه فيه 
خطة اأمنية حمكمة ، متكن عنا�رص 
الأمن احل�رصي الأول من توقيفه ، 
اجل�سدي  التلم�ص  عملية  وبعد  اأين 
بحوزته  العثور  مت  له  القانونية 
نوع  مهلو�ص  قر�ص  وثمانون  اأربعة 
امل�ستبه  حتويل  ليتم   ، بريقابلني 
مقر  اإىل  املحجوزات  رفقة  فيه 
الق�سية.  ال�رصطة  وفتح حتقيق يف 
الق�سية  يف  التحقيق  ا�ستكمال  بعد 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  تقدميه  مت 
حقه  يف  اأ�سدرت  التي  املخت�سة 
حكم بخم�سة �سنوات حب�ص و غرامة 

مالية مقدرة بـ 1.000.000 دج .
�شيخ مدقن

ك�شف املكلف بت�شيري امللحقة املحلية للت�شغيل بتمرنا�شت دادو علي عبد الرحمان عن اأرقام 
ومعطيات تتعلق بح�شيلة ال�شنة الفارطة على غرار عدد امل�شجلني والتن�شيبات باملوؤ�ش�شات 

العمومية واخلا�شة ، كما عرج عن خريطة العمل املتعلقة بال�شنة اجلارية يف التزام بتو�شيات 
املركزية وتوجيهات ال�شلطات الوالئية .

املكلف بت�شيري امللحقة للت�شغيل بتمرنا�شت دادو علي عبد الرحمان :

جناة ،ح

تن�صيب 1116 طالب عمل يف 
موؤ�ص�صات عمومية و خا�صة

بالأغواط  اخلنق  بلدية  �سكان  طالب 
حت�سني  اإىل  بالنظر  الو�سية  اجلهات 
ظروفهم املعي�سية من جانب متكينهم 
عقارية  جتزئات  ا�ستحداث  من 
حمدودية  ظل  يف  لل�سباب  ومنحها 
برامج ال�سكنات الجتماعية. واأ�ساف 
معدل  اأن  اجلهة  �سكان  عن  ممثلي 
تخطى  ببلديتهم  ال�سكانية  الكثافة 
عتبة 18 األف ن�سمة مما �ساعف من 
الكثري  حاجة  و  ال�سكن  طلبات  عدد 
اإىل ال�ستقرار ،م�سريين  من ال�سباب 
و  ريفي  بطابع  تتميز  منطقتهم  اأن 
معتربة  م�ساحة  على  وترتبع  فالحي 
من �ساأنها خلق جتزئات عقارية كثريا 
ما ظلت ت�سكل اهتمام �سكان اجلهة 
حتقيق  يف  يذكر  جديد  ل  اأنه  غري 

هذا املطلب ما عدا اكتفاء امل�سالح 
حمت�سمة  ح�س�ص  بربجمة  املكلفة 
الريفي  و  الجتماعي  ال�سكن  من 
وقوع  �سبق يف  فيما  �سببا  كانت  التي 
عدة احتجاجات �سبانية،مطالبني من 
جهة اأخرى برفع ح�ستهم من اإعانات 
البناء الريفي التي لزالت م�ستقرة يف 
طلباتهم  ان  رغم  اإعانة   150 حدود 

قاربت الألفني طلب.
يف  امل�ستكني  عن  ممثلي  اأكد  كما   
البلدية  " اأن  "الو�سط  لقائهم بيومية 
من  كليومرت   7 بعد  على  تقع  التي 
من  حمرومة  ظلت  الولية  عا�سمة 
و  ال�سبانية  املرافق  من  العديد 
الرتفيهية ،و اأ�سبح �سبابها يتخبطون 
عمليات  غياب  ولده  قاتل  فراغ  يف 

الكثري  به  يتمتعون  التوظيف رغم ما 
لهم  ت�سمح  موؤهالت  من  يقولون- 
ل�سيما  ال�سغل  عامل  يف  بالولوج 
الذين  العليا  ال�سهادات  منهم حاملي 
�سباب  من  كغريهم  اأنف�سهم  وجدوا 
البطالة  اأنياب  بني  يتخبطون  الولية 
الإعالنات  لأخر  يوم  من  ويرتقبون 
عن م�سابقات التوظيف التي تنظمها 
يح�سون  لعلهم  املديريات  خمتلف 
التي  عمل  مبنا�سب  للظفر  بفر�سة 
ال�سباب  الكثري من  باتت حلما يراود 
الغاز  بت�سدير  تنعم  ولية  ،يف 
الطبيعي  داخل الوطن و خارجه ،كما 
طالبوا اجلهات الو�سية بالتعجيل يف 
باملياه  تزودهم  و�سعية  اإ�سالح 
تهدد  تزال  ل  التي  لل�رصب  ال�ساحلة 

الكثري  واإجبار  تلوثها  بعد  حياتهم 
و  ال�سهاريج  مياه  �رصب  على  منهم 
اقتناء قارورات املياه املعدنية التي 
م�ساريف  كبدتهم  و  كاهلهم  اأثقلت 
اإ�سافية هم يف غنى عنها ،مت�سائلني 
تركت  التي  احلقيقية  الأ�سباب  عن 
هذا  كل  تعجز  املكلفة  امل�سالح 
امل�سكل  بهذا  التكفل  عن  العجز 
وكاأن  طويلة  �سنوات  منذ  املطروح 
يتعلق  اأن  يهم  ل  ح�سبهم  الأمر 
ب�سحة املواطنني منا�سدين يف ذلك 
مطالبهم  اإىل  باللتفات  الولية  وايل 
الأمور  بع�ص  حتقيق  من  ومتكينهم 
حت�سني  �ساأنها  من  التي  الأ�سا�سية 

النمط املعي�سي ل�ساكنة اجلهة.   
�شالح ،ب

يف اإطار حماربة اجلرمية واحلفاظ ع
ىل اأمن و�سالمة املواطنني بولية اأدر
ار، �سجلت امل�سلحة الولئية لل�رصط
ة الق�سائية باأمن ولية اأدرار خالل �ص
جانفي من �سنة 2020 جمموعة م هر 
ن الق�سايا متثلت يف ت�سجيل22 ق�سية 

املا�سة  واجلنح  باجلنايات  خا�سة 
�سخ�ص   21 فيها  تورط  بالأ�سخا�ص 
حلت منها 20 ق�سية، كما �سجلت نف�ص 
امل�سلحة 45 ق�سية خا�سة باجلنايات 
تورط  باملمتلكات  املا�سة  واجلنح 
فيها  17  �سخ�ص ، يف ال�سياق ذاته مت 

باجلنايات  خا�سة  ق�سايا   05 ت�سجيل 
تورط  العمومي  ال�سيء  �سد  واجلنح 
فيها 07اأ�سخا�ص حلت جميعها وفيما 
يخ�ص اجلرائم القت�سادية واملالية مت 
ت�سجيل09 ق�سايا حيث تورط فيها11 
مكافحة  فرقة  �سجلت  كما   . �سخ�ص 

املخدرات التابعة لنف�ص امل�سلحة 06 
ق�سايا خا�سة باملخدرات واملوؤثرات 
حلت  اأ�سخا�ص  فيها08  تورط  العقلية 
 598 حجز  اإثرها  على  مت  جميعها، 

قر�ص من املوؤثرات العقلية.
حمادة العربي

بلدية اخلنق باالأغواط

يف ح�شيلة ال�شرطة الق�شائية باأدرار 

ندرة املاء و نق�ص الربامج ال�صكنية 

معاجلة 70 ق�صية جنايات وجنح خالل جانفي املن�صرم 

اأزمة العقار تهدد الو�شع 

قرية اأميه الع�شا�س بالوادي

اأمن مترنا�شت 

اال�صمنت يزحف على 
االأرا�صي الفالحية بادرار 

املطالبة بالق�صاء على 
امل�صاكن اله�صة 

االإطاحة بع�صريني يف ق�صية 
حيازة املوؤثرات العقلية 
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العربية  "ه�آرت�س"  �صحيفة  تقرير 
ي�صمل  ال  املوازنة  طلب  اإن  ق�ل 
لـ  خم�ص�صة  دوالر  مليون   200
الدبلوم��صي«  التقدم  »�صندوق 
خطة  لدعم  يُ�صتخدم  قد  الذي 
التي  االأو�صط،  ال�رشق  يف  االإدارة 
اأ�صبوعني.  قبل  عنه�  النق�ب  ُرفع 
ووفق�ً لوزارة اخل�رجية، ف�إن بع�ص�ً 
يُوجه  اأن  ميكن  امل�ل  ذلك  من 
تقدمي  موا�صلة  على  »االتف�ق  اإىل 
ال�صفة  يف  االأمنية  امل�ص�عدة 
االتف�ق  هذا  مثل  لكن  الغربية«. 
موافقة  االأرجح  على  �صيتطلب 
ال�صلطة الفل�صطينية على اخلطة.

خالل  التمويل:  من  ع�م�ً   27
قدمت  امل��صية  الـ27  ال�صنوات 
االإدارات الدميقراطية واجلمهورية 
على ال�صواء، متوياًل الأجهزة االأمن 
حتت  تعمل  التي  الفل�صطينية، 
الفل�صطيني حممود  الرئي�س  حكم 
اإ�رشائيل  مع  وب�لتن�صيق  عب��س 
االإره�بية  الهجم�ت  الإحب�ط 
دعت  وقد  الغربية.  ال�صفة  يف 
اإ�رشائيل على مدار تلك ال�صنوات 
االأمريكي  التمويل  ال�صتمرار 
لالأجهزة االأمنية الفل�صطينية الأنه� 
اأنه  على  معهم  التن�صيق  اإىل  تنظر 

ميزة اأمنية.
االأوىل  الثالث  ال�صنوات  خالل 
ك�نت  ترامب،  دون�لد  رئ��صة  من 
الوالي�ت  من  االأمنية  امل�ص�عدة 
الفل�صطينية  لل�صلط�ت  املتحدة 
هي ال�صكل الوحيد من امل�ص�عدة 
متنعه  مل  الذي  للفل�صطينيني 
قررت  وقد  االأمريكية.  االإدارة 
ال�صلطة الفل�صطينية مق�طعة اإدارة 
بعد   ،2017 ع�م  نه�ية  يف  ترامب 
القد�س  »اأزال  اأنه  ترامب  اإعالن 

من  املف�و�ص�ت«  ط�ولة  من 
خالل اإعالنه� ع��صمة الإ�رشائيل. 
وردت االإدارة على ذلك بقطع كل 
الفل�صطينيني،  عن  امل�ص�عدات 
املوجهة  امل�ص�عدات  ومنه� 
وامل�ص�ريع  امل�صت�صفي�ت  اإىل 

االقت�ص�دية يف القد�س ال�رشقية.
عق�ب لل�صلطة الفل�صطينية: 

االإدارة  ع�قبت  عندم�  حتى  لكن 
على  فعلهم  رد  على  الفل�صطينيني 
اإعالن القد�س ع��صمة الإ�رشائيل، 
مل تقطع عنهم ميزانية امل�ص�عدات 
االأمنية، التي و�صلت اإىل 75 مليون 
احل�لية.  امل�لية  ال�صنة  يف  دوالر 
اجلديد  املوازنة  طلب  اأن  غري 
االإثنني  عنه  اأُعلن  الذي  لالإدارة، 
وميثل  ذلك،  يغريرّ   ، فرباير   10
فيه�  تتوقف  التي  االأوىل  املرة 
متويل  اأي  تخ�صي�س  عن  االإدارة 
االأمنية  لالأجهزة  االإطالق  على 
يكون هذا  اأن  يُرجح  الفل�صطينية. 
�صكل اآخر من العق�ب الدبلوم��صي 

ال�صلطة  على  االإدارة  توقعه  الذي 
خطة  رف�صه�  على  الفل�صطينية، 
والتي  املرة  االأو�صط هذه  ال�رشق 
اإ�رشائيل،  حدود  تر�صيم  تعيد 
واأُعلن عنه� قبل اأ�صبوعني. اأف�صح 
الوزراء  ورئي�س  ترامب  عنه� 
االإ�رشائيلي بني�مني نتني�هو قبل 6 
اأ�ص�بيع من االنتخ�ب�ت االإ�رشائيلية 
 ، م�ر�س   2 يف  اإجراوؤه�  املقرر 
اإر�ص�ل  من  قليلة  �ص�ع�ت  وبعد 
نتني�هو  �صد  جن�ئية  اته�م�ت   3
يف  ال�صلح  حمكمة  اإىل  ر�صمي�ً 
الرتاجع:  يرف�س  ترامب  القد�س. 
املوقع  اأورد   ،2019 نوفمرب  ففي 
امل�صوؤولني  اأن   Axios االإخب�ري 
اإدارة  من  طلبوا  االإ�رشائيليني 
اأجهزة  متويل  موا�صلة  ترامب 
ترامب  لكن  الفل�صطينية،  االأمن 
نتني�هو  حكومة  اإن  ق�ئاًل  رف�س، 
اإذا  القوات  لتلك  تدفع  اأن  ينبغي 
االأهمية  بهذه  اأن�صطته�  ك�نت 
الدعم  اأن  عن  ف�صاًل  الإ�رشائيل. 

�س  تعررّ االأمن  لقوات  االأمريكي 
لتعقيدات من ج�نب »ق�نون تعريف 
ق�نون  وهو  االإره�ب«،  مك�فحة 
وميكن   2018 الكونغر�س يف  ره  مررّ
الفل�صطينية  ال�صلطة  �س  يُعررّ اأن 
الق�ص�ئية  الدع�وى  من  ه�ئٍل  لكٍمرّ 
يف الوالي�ت املتحدة اإذا قبلت ب�أي 

�صكل من امل�ص�عدة االأمريكية.
كتبته  الذي  املوازنة  طلب  لكن 
االأخرية  �صورته  يف  لي�س  االإدارة 
الدميقراطيني  اأن  ومب�  بعد، 
جمل�س  يف  االأغلبية  ي�صكلون 
على  يح�ولون  ف�صوف  النواب، 
املتبعة  ال�صي��صة  تغيري  االأرجح 
داخل  الق�ص�ي�  من  العديد  يف 
متويل  ذلك  يف  مب�  امليزانية، 
يوم  ويف  الفل�صطينية.  ال�صلطة 
اأع�ص�ء  انتقد   ، االإثنني 10 فرباير 
ال�صيوخ  وجمل�س  الكونغر�س  من 
ب�صدة طلب املوازنة ب�صبب ق�ص�ي� 
ال�صم�ن�ت  تخفي�س  منه�  اأخرى، 

االجتم�عية واملعون�ت الطبية.

الع�صيبة  املرحلة  هذه  يف  ب�لفعل 
من  وي�صمو  يت�ص�قط  من  يت�ص�قط 
النبيلة  واملواقف  ال�صمورّ  يريد 
رئي�س  بره�ن  الفريق  وال�صه�مة، 
يتلفع  االنتق�يل  الع�صكري  املجل�س 
ب�صالة اال�صتخ�رة ليربر لق�ءه اخلي�ين 
م�صت�ص�ر  تع�ىل  اهلل  وك�أن  نتني�هو  مع 
خ��س له، يطلب منه اأن يدع ج�نبً� كلرّ 
والقيم  واملب�دئ  ال�صي��صة  اأبجدي�ت 
عقله  على  يطم�س  اأن  واالأخالق، 
وي�أتي خ�يل الوف��س من كل م�ص�در 
في�صلي  املوقف  وتقدير  املعرفة 
دع�ء  يتلوهم�  خفيفتني  ركعتني 
روؤية  فيلهمه  اهلل  ليجد  اال�صتخ�رة 
البيرّنة فيم� يريد روؤية ال�صم�س رابعة 
النه�ر، فال داعي للتفكري وال ا�صت�ص�رة 
وال  واالخت�ص��ص�ت  اخلربات  ذوي 
و�صلك هذا  �صبقه  فيمن  النظر  حتى 
الذي  النمريي  الفريق  مثل  الطريق 
اإىل  الفال�ص�  يهود  تهريب  يف  �ص�هم 
ى م�صرًيا خمزًي�  دولة االحتالل فتلقرّ
اأ�صود من حلف�ئه الذين قدم لهم هذه 

اخلدمة املج�نية.
الطريقة  بهذه  الدين  ا�صتخدم  لكونه 
فجِيرٌّد  ال�صنيع  فعله  لتمرير  ال�ص�ذجة 
اأن نذكر اأن �صلته ب�هلل لن تكون اأقوى 
�صلى  حممد  االأنبي�ء  �صيد  �صلة  من 
اهلل عليه و�صلم، ومعروف اأن ال�صورى 
دائمة  ومرجعية  بقوة  ح��رشة  ك�نت 
يف قرارات ر�صول اهلل وال�صواهد كثرية 
ا، وكذلك اإعم�ل العقل وا�صتنف�ذ  جًدرّ
�صريته �صلى  ديدن  ك�نت  كل ط�ق�ته 
ال�صح�بة  وك�ن  و�صلم  عليه  اهلل 
واحلرب  املكيدة  اأهي  ي�ص�ألون: 
فك�ن  عليك؟  اهلل  اأنزله  اأمر  هو  اأم 
يجيب: بل هي املكيدة واحلرب، بل 
جعل االإ�صالم العقل وال�صمع والب�رش 
وكل م�ص�در املعرفة م�صوؤولة ويجب 
قدرة  من  جعبته�  م�  كل  ا�صتنف�ذ 
"وال  تع�ىل:  قوله  من  وهذا  وط�قة، 
ال�صمع  اإن  علم  به  لك  لي�س  م�  تقف 
عنه  ك�ن  اأولئك  كلرّ  والفوؤاد  والب�رش 
م�  كل  من  اأفل�س  والأنه  م�صوؤوال". 
ا�صتع�ن  الفعل املقيت  له هذا  غ  ي�صورّ
غ ديني وهو ال يقبل اإلغ�ء عقله  مب�صورّ
فيم� هو اأقل من هذا بكثري، فهل يقبل 
مثال تزويج ابنته بن�ء على اال�صتخ�رة 
وا�صتف�ص�ر،  وبحث  تفكري  دون 
بعد  االإ�صالم  يف  معروفة  اال�صتخ�رة 
اأن يتخذ امل�صلم كل تدابريه وي�صتنفذ 
كل م�صتلزم�ت اتخ�ذ القرار ال�صحيح 
اأن  ب�هلل  لي�صتعني  اال�صتخ�رة  ت�أتي 
يهديه �صواء ال�صبيل ويثبرّته على احلق. 
اأو  ي�أتي رجل في�رشب اخلمر  اأن  اأم� 
ج��صو�ًص�  ي�صري  اأو  ي�رشق  اأو  يزين 
ويقول لقد �صليت اال�صتخ�رة و�رشح 

للخي�نة مثاًل؟ هي فقط  اهلل �صدري 
عملية هروب وتعلق بحبل واهٍ وتربير 

ف��صلة ال يقبله� العقل امل�صلم بت�ًت�.
يف  �ص��صع،  بون  والرثي�  الرثى  وبني 
هذا  فيه  �صقط  الذي  الوقت  ذات 
ب�صدق  عربرّ  اآخر  رجل  ي�صمو  الرجل 
عن نب�س �صعبه ب�صفته ممثاًل برمل�نًيرّ� 
له، مل ينحِن اأم�م الع��صفة االأمريكية 
بكل  املنطقة  جتت�ح  التي  الهوج�ء 
وغطر�صة،  عنجهية  من  اأوتيت  م� 
اأذالء  �صغ�ًرا  �صعبه  وال  نف�صه  يَر  مل 
اأبًيرّ�  ا  حًررّ ك�ن  بل  اللئ�م،  موائد  على 
د ال�صي�دة على موقفه ال�صي��صي،  ج�َصرّ
ومن منطلق من يعرِبرّ عن بلده و�صعبه 
من  رقبته،  يف  االأم�نة  و�صع  الذي 
ال�ص�دقني  االأحرار  الرج�ل  منطلق 
ي�صلرّ  مل  �صعوبهم،  ومع  اأنف�صهم  مع 
�صالة اال�صتخ�رة امل�صورّهة فمواقف 
العزة ال حتت�ج اإال اإىل �صالة �ص�دقة 
جريئة،  �صج�عة  وروح  ث�قب  وفكر 
�صيرًّدا  ا  حررّ جتعله  ال�ص�دقة  ال�صالة 
جعلته  امل�صورّهة  ال�صالة  تلك  اأم� 
لنف�صه  ير�صى  ت�فًه�  ذلياًل  عبًدا 
ال�صيط�ن.  يد  وتقبيل  الدنيرّة  ول�صعبه 
من منطلق ال�صي�دة العزيزة ردرّ الغ�من 
ب  على �رشقة القرن، ردرّ على من ن�صرّ
ب�لب�طل،  الع�ملني  على  جب�ًرا  نف�صه 
املنتمي  هذا  ميثله  الذي  ب�حلق 
رمى  وفل�صطني،  واالإ�صالم  للعروبة 
االإ�رشائيلية  االأمريكية  ال�صفقة  هذه 
مك�نه�  حيث  القم�مة  �صلة  يف 
الليل  هذا  ظلرّ  يف  وهكذا  الطبيعي. 
الثقيلة  بظالله  يلقي  الذي  البهيم 
على هذه املرحلة الق��صية من ت�ريخ 
يت�ص�قطون  كثريين  جند  فكم�  اأمتن� 
من  ب�ملق�بل  جند  االأعداء  ن�ر  يف 
العتمة  دون  ويبدرّ الطريق  ي�صيئون 
عند  ة.  االأمرّ هذه  اأ�ص�لة  ويوؤكرّدون 
عليه  اهلل  �صلى  االأمة  ر�صول  عودة 
اإىل  اآوى  طريًدا  الط�ئف  من  و�صلم 
ا�س  عدرّ يدعى  عبد  فج�ءه  �صجرة 
ثم  �ص�أنه  عن  ف�ص�أله  عنب  بقطف 
�صم�وية  هديرّة  ليكون  اإ�صالمه  اأعلن 

مب�رشة مب�صتقبل هذا الدين.
ا�س حتتفي به ال�صم�وات واالأر�س  عدرّ
ملء  يعدل  مثله  االأعلى،  واملالأ 
على  ا�صتكربوا  الذين  من  االأر�س 
والغ�من  طغي�نهم،  يف  وا  وجلرّ احلق 
بره�ن  اأمث�ل  من  االأر�س  ملء  يعدل 
يف  املدورّي  ال�صقوط  اخت�ر  من  وكل 

اأح�ص�ن اأعداء الب�رشية جمع�ء.
وليد الهوديل 

ا�ستبعدت اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب متويل الأجهزة الأمنية الفل�سطينية من 
طلب املوازنة للعام املايل 2021، وذلك بعد 27 عامًا من الدعم الذي يح�سل على تاأييد احلزبني 

اجلمهوري والدميقراطي، وتاأييد "اإ�سرائيل".
ق.د

ترامب يلغي متويل قوات اأمن ال�سلطة 
من املوازنة اجلديدة لأمريكا

اجلديد"  "العربي  �صحيفة  ق�لت 
املق�ومة  اإن  االأربع�ء،  اأم�س 
عممت  غزة،  قط�ع  يف  الفل�صطينية 
الف�علني  عن��رشه�  على  اأخرياً 
اأخذ  ب�رشورة  العلي�  وقي�داته� 
واحلذر  احليطة  درج�ت  اأق�صى 
من  االأق�صى  احلدرّ  اإىل  والتخفيف 
ال�صحيفة  ونقلت  العلني.  الظهور 
 " قوله�،  املق�ومة  يف  م�ص�در  عن 
كذلك  عن��رشه�  اأمرت  املق�ومة 
ب�تخ�ذ اإجراءات اأمنية والبق�ء على 
تعر�صهم  خ�صية  اال�صتعداد،  اأهبة 
االحتالل  ذه�ب  وخ�صية  لالغتي�ل، 

االإ�رشائيلي نحو �صنرّ عدوان جديد 
التوتر احل�يل،  القط�ع يف ظلرّ  على 
االنتخ�ب�ت  قرب  من  الرغم  على 
يف  للم�ص�در  ووفق�ً  االإ�رشائيلية". 
التعليم�ت،  هذه  ت�أتي  املق�ومة 
اغتي�ل  عملي�ت  تنفيذ  من  خ�صية 
اقرتاب  مع  وخ�صو�ص�ً  ق�دته�،  �صدرّ 
وح�جة  االإ�رشائيلية  االنتخ�ب�ت 
بني�مني  االحتالل  حكومة  رئي�س 
للفوز،  اإ�ص�فية  فر�س  اإىل  نتني�هو، 
هذا  منحه  الف�ص�ئل  تريد  ال  فيم� 

االإجن�ز.
اأنرّ  من  خ�صيته�  اإىل  واإ�ص�فة 

فر�صة  الفل�صطيني  الدم  يكون 
اأ�صوات  من  مزيد  لنيل  لنتني�هو 
االنتخ�ب�ت  يف  االإ�رشائيلي  اليمني 
غزة  الف�ص�ئل يف  تخ�صى  املرتقبة، 
مقبل  اإ�رشائيلي  عدوان  اأي  اأنرّ  من 
دويل،  بغط�ء  �صيكون  القط�ع  على 
ورمب� من بع�س الدول العربية كذلك 
مع  العلني  التطبيع  جُت�ري  التي 
الغط�ء،  هذا  يكون  وقد  االحتالل. 
وفق تقديرات املق�ومة وخم�وفه�، 
ال�ص�بقة،  املرات  من  و�صوح�ً  اأكرث 
ظلرّ حم�والت مترير  يف  وخ�صو�ص�ً 
لت�صفية  االأمريكية  االإمالءات  خطة 

املعروفة  الفل�صطينية  الق�صية 
والتي  القرن"،  بـ"�صفقة  اإعالمي�ً 
�صالح  �صحب  مط�لبه�  بني  من  ك�ن 
املطلب  وهو  غزة،  يف  املق�ومة 
حملته  الذي  نف�صه  االإ�رشائيلي 
اأوق�ت  دول عربية عديدة يف  اأي�ص�ً 
يف  االإجراءات  هذه  وت�أتي  خمتلفة. 
"عملية  ب�صنرّ  نتني�هو  ظل تهديدات 
ف�ص�ئل  �صدرّ  مو�صعة"  ع�صكرية 
قبل  غزة،  قط�ع  يف  املق�ومة 
املقررة  الـ23  الكني�صت  انتخ�ب�ت 
يف الث�ين من م�ر�س املقبل، اإذا م� 
ا�صتمر التوتر على احلدود مع غزة.

احرتازات اأمنية م�سددة لقادة املقاومة يف قطاع غزة.. وال�سبب!

بني ا�ستخارة برهان و�سهامة الغامن

�سواريخ تطلق من قطاع غزة جتاه 
م�ستوطنات الغالف

تقدير موقفطالب "اإ�سرائيل" بدفع رواتب ال�سباط..

بعد تهديدات نتنياهو بدقائق..

�سحيفة

م�ص�ء   ، اإعالم  و�ص�ئل  اأكدت 
قذائف  عدة  اأن  الثالث�ء، 
�ص�روخية، اأطلقت من قط�ع غزة، 
�صقطت اإحداه� يف منطقة بغالف 
غزة واأكد موقع )حد�صوت(، اأنه مت 
ر�صد اإطالق 3 قذائف �ص�روخية 
من قط�ع غزة، �صقطت 2 يف غزة، 

يف  مفتوحة  منطقة  يف  وواحدة 
هنيغف  �صعر  االإقليمي  املجل�س 
ويف بي�ن له، ق�ل جي�س االحتالل: 
واحد  �ص�روخ  اطالق  "ر�صد 
لتفعيل  اأدى  مم�  غزة،  قط�ع  من 
تطبيق  عرب  االإنذار  �ص�فرات 

اجلبهة الداخلية".

دويل



اخلمي�س 13  فيفري   2020  املوافـق  ل 19 جمادى الثاين  1441ه دويل8

الرتكي  الهجوم  بداأ  قد 
عام  اإفريقيا  على  الناعم 
»رجب  كان  عندما   2003
رئي�ًسا  اأردوغان«  طيب 
املن�سب  وهو  للوزراء، 
 الذي �سغله بني عامي 2003 
و2014 قبل اأن ي�سبح رئي�ًسا 
ا�ستطاع  وقد  للجمهورية. 
خالل  من  »اأردوغان« 
رحالت ال�سفاري ال�سيا�سية 
دولة   30 نحو  يزور  اأن 
اآخرها  كان  والتي  اأفريقية 
يناير  يف  الأفريقية  جولته 
يدفعنا  ذلك  ولعل   ،2020
هذا  فهم  حماولة  اإىل 
التحرك الرتكي احلثيث من 
اأجل اكت�ساب الرثوة والنفوذ 

يف القارة الأفريقية.

من احلياد اإىل 
التغلغل:

على  اأفريقيا  تكن  مل 
ال�سيا�سة  اأولويات  قائمة 
بعد  الرتكية  اخلارجية 
يف  اجلمهورية  تاأ�سي�س 
اّت�سمت  حيث   ،1923 عام 
العالقات مع اأفريقيا -التي 
كانت ل تزال حتت �سيطرة 
ال�ستعمار- بال�سعف وعدم 
ذلك،  خالل  ومع  الفاعلية. 
الباردة، بداأت  فرتة احلرب 
الأهمية  بع�س  تُويل  تركيا 
افتتحت  حيث  لأفريقيا، 
القن�سلية   1956 عام  يف 
الرتكية يف لجو�س،  العامة 
الدول  بجميع  واعرتفت 
الأفريقية امل�ستقلة حديًثا. 
تركيا  تُوِل  مل  عام  وب�سكل 
كبرًيا  اهتماًما  احلديثة 
خالل  الأفريقية  بال�سئون 
الباردة.  احلرب  �سنوات 
حاولت   ،1998 عام  ويف 
تركيا اأن تتخلى عن عزلتها 
احلكومة  اعتمدت  عندما 
جديدة  وثيقة  الرتكية 
»النفتاح  �سيا�سات  بعنوان 
�سعت  اأفريقيا«، حيث   على 
العالقات  اإىل تطوير  اأنقرة 
الدبلوما�سية  والتعاون 
والقت�سادي  ال�سيا�سي 
الدول  مع  والثقايف 
الأفريقية. غري اأن الفتقار 
اللوج�ستية،  اخلدمات  اإىل 

الداخلي،  ال�ستقرار  وعدم 
والأزمة القت�سادية  احلادة 
يف  تركيا  �سهدتها  التي 
الفرتة من 2000 اإىل 2001؛ 
دون  حائاًل  وقف  ذلك  كُلّ 
تنفيذ هذه اخلطة اخلا�سة 

باأفريقيا .
العدالة  حزب  تويّل  ومع 
يف  ال�سلطة  والتنمية 
اأحالم  بداأت   ،2002 عام 
العثمانية تراود الإ�سالميني 
اأن  بيد  تركيا.  يف  اجلدد 
احلقيقي  الرتكي  الهجوم 
على اأفريقيا مل يبداأ اإل يف 
اأعلنت  عندما   ،2005 عام 
اأفريقياً«،  »عام  اأنه  تركيا 
»رجب  الوزراء  وقام  رئي�س 
بزيارة  اأردوغان«  طيب 
اأفريقيا  وجنوب  اإثيوبيا 
كاأول   2005 مار�س  يف 
يقوم  تركي  رئي�س  وزراء 
ملناطق  ر�سمية  بزيارة 
خط  من  اجلنوب  اإىل  تقع 
ال�ستواء. يف الوقت نف�سه، 
عالقاتها  تركيا  عززت 
املوؤ�س�سي  امل�ستوى   على 
ح�سلت  فقد  اأفريقيا.  مع 
مراقب  �سفة  على  تركيا 
يف  الأفريقي  الحتاد  لدى 
12 اأبريل   2005، كما اأعلنت 
الحتاد  الأفريقي  قمة 
اأبابا  التي عقدت يف اأدي�س 
تركيا  اأن   2008 يناير  يف 
»ال�رشيك  بو�سع  تتمتع 

ال�سرتاتيجي«.

اإحياء امل�شروع 
الإمرباطوري:

»اأردوغان«  حركة  اأن  يبدو 
ما  و�سل  حتاول  الإفريقية 
انقطع عرب التاريخ ل�ستعادة 
الإمرباطورية  اأجماد 
الرتاب  على  العثمانية 
كان  حيث  الأفريقي. 
الأفريقي  ال�سمال  معظم 
واإثيوبيا  واإريرتيا  وال�سودان 
جزًءا  ال�سومال  وبالد 
كما  العليا.  الدولة  من 
من  العثمانيني  نفوذ  امتد 
ال�سداقة  معاهدات  خالل 
اإمرباطورية  اإىل  والتحالف 
كانت  التي  كامن-بورنو 
ي�سكل  ما  على  ت�سيطر 
حالًيّا دول نيجرييا والنيجر 
النفوذ  وو�سل  وت�ساد. 
الكيب  اإىل منطقة  العثماين 
يف اجلنوب الأفريقي حينما 
اأفندي«  بكر  »اأبو  اجته 
اإماًما  ليكون  هناك  اإىل 

�سارك  كما  للم�سلمني. 
اأفريقيا  جنوب  م�سلمو 
بن�ساط يف حمالت بناء �سكة 
وجمعوا  احلجاز،  حديد 

الكثري من الأموال.
العثمانية  روؤية  ظل  ويف 
اجلديدة بزعامة »اأردوغان« 
»ا�سرتاتيجية  اإعداد  مت 
تنمية العالقات القت�سادية 
يف  الأفريقية«  البلدان  مع 
الهدف  وكان   .2003 عام 
على  احل�سول  هو  املعلن 
وتعزيز  اخلام،  املواد 
ويف  اأفريقيا.  مع  التجارة 
قمة  ُعقدت   ،2008 عام 
الأفريقية  الرتكية  التعاون 
ذلك  ومنذ  اإ�سطنبول.  يف 
يف  طفرة  حدثت  احلني 
امل�ستوى  رفيعة  الزيارات 
عدد  زاد  كما  القارة،  اإىل 
من  اإفريقيا  يف  ال�سفارات 
عدد  وارتفع   ،42 اإىل   12
التعاون  وكالة  مكاتب 
والتن�سيق الرتكية يف اأفريقيا 
 28 يف  تعمل   11 اإىل   3 من 
وارتفع  اأفريقيا،  يف  دولة 
التجارية  املكاتب  عدد 
قامت  كما   .26 اإىل   11 من 
اجلوية  اخلطوط  �رشكة 
اأن�سطتها يف  الرتكية بزيادة 
اإحدى  باعتبارها  اأفريقيا 
الناعمة  القوى  اأدوات 
ذلك،  اإىل  اأ�سف  لرتكيا. 
الطالب  عدد  و�سل  فقد 
تخرجوا  الذين  الأفارقة 
واملوؤ�س�سات  اجلامعات  يف 
من  اأكرث  الرتكية  التعليمية 
كما  طالب.  اآلف  ع�رشة 
التجاري  التبادل  حجم  بلغ 
مليار   24 الأفريقي  الرتكي 

دولر.
الرتكي  امل�رشوع  كان 
بداية  يتدثر يف  الأردوغاين 
اقت�سادي  برداء  اأمره 
دعم  خالل  من  واإن�ساين 
ال�سومال  مع  العالقات 
ولكنه   ،2011 عام  منذ 
عن  اأف�سح  ما  �رشعان 
خالل  من  احلقيقي  وجهه 
الرتكي  الع�سكري  الوجود 
الأفريقية.  الأرا�سي  على 
قامت   ،2016 عام  ففي 
�سفارة  اأكرب  بافتتاح  تركيا 
يف مقدي�سو يف عام 2016 . 
مناخ  تركيا  ا�ستغلت  وقد 
وقامت  الأهلية  احلرب 
بافتتاح قاعدة ع�سكرية يف 
ال�سومال يف عام 2017. كما 
تاأ�سي�س  يف  اأنقرة  جنحت 
كبار  مع  قوية  روابط 

احلكومة  داخل  ال�سيا�سيني 
بتمويل  وقامت  ال�سومالية، 
عدد من املواقع الإخبارية 
املحلية يف �سياق ما ُيكن 
مثالية  حالة  باأنه  و�سفه 
ال�سيا�سية.  الزبائنية  من 
ت�سغيل  يتم  اأنه  ويالحظ 
مقدي�سو  ميناء  من  كل 
ومطارها من قبل ال�رشكات 

الرتكية.

التمدد يف �شواحل 
اإفريقيا:

»اأردوغان«  ي�سعي 
الأو�ساع  ت�سكيل  لإعادة 
اأفريقيا.  يف  اجليو�سيا�سية 
بعد  اأي   ،2018 عام  ففي 
الع�سكرية  القاعدة  افتتاح 
تركيا  وّقعت  ال�سومال،  يف 
املخلوع  الرئي�س  نظام  مع 
اإيجار  عقد  الب�سري«  »عمر 
وهي  �سواكن،  مليناء 
البحر  يف  �سودانية  جزيرة 
ميناًء  كانت  تُعترب  الأحمر 
واّدعت  قدياً.  عثمانًيّا 
لإعادة  تخطط  اأنها  اأنقرة 
كمنتجع  �سياحي  تطويره 
لكن  قطري،   بتمويل 
لتطويق  ال�سعي  هو  اخلفّي 
تعاديها  التي  الدول  بع�س 
اأن التحركات  اأنقرة. ويبدو 
بال�رشاع  ترتبط  الرتكية 
املوارد  على  الدويل 
البحر  من  كل  يف  الطبيعية 
املتو�سط.  و�رشق  الأحمر 
ب�سكل  تركيا  تورطت  وقد 
الليبية،  الأزمة  يف  �سافر 
ادعاءاتها  يخالف  ما  وهو 

على  بالرتكيز  ال�سابقة 
جوانب التعاون القت�سادي 
والتنموي. فقد وقفت تركيا 
خلف حكومة الوفاق الوطني 
ال�رشاج«،  »فايز  بزعامة 
حيث اأر�سلت  طائرات بدون 
وم�ست�سارين  م�سلحة  طيار 
ومتمردين  ع�سكريني 
�سوريني متحالفني مع اأنقرة 

اإىل طرابل�س. 
مذكرة  تركيا  كما  وّقعت 
بحرية مع حكومة »ال�رشاج« 
املوؤقتة، والتي حتدد قطاًعا 
غنًيّا بالغاز يف �رشق  البحر 
املتو�سط كاإقليم تركي ذي 
حفيظة  يثري  مما  �سيادة، 
املنطقة.  يف  اأخرى  دول 
ول �سك اأن تورط تركيا يف 
وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  ليبيا 
يف  البحرية  با�سرتاتيجيتها 
املتو�سط.  البحر  �رشق 
كله  ذلك  على  ويرتتب 
زعزعة العالقات الإقليمية 
املتو�سطية،  املنطقة  يف 
البحرية  احلدود  اإن  حيث 
ت�سويتها  يتم  مل  املتداخلة 
ومن  بعد.  نهائي  ب�سكل 
تركيا  اأن  يبدو  اأخرى،  جهة 
بح�سبانها  ليبيا  اإىل  تنظر 
لختبار  عمليات  م�رشح 
وت�سويق منتجات �سناعاتها 
واإظهار  والأمنية  الع�سكرية 
يف  الع�سكري  وجودها 
اأداة  باعتباره  اإفريقيا 
لل�سيا�سة اخلارجية الرتكية. 
ال�رشاع  �سورة  وتكتمل 
باإعالن »اأردوغان« عن قيام 
النفط  عن  بالتنقيب  بالده 
ال�سومالية  ال�سواحل  قبالة 

حكومة  طلب  على  بناء 
مقدي�سو.

»اأردوغان«  جولة  وحتمل 
الإفريقية يف اأواخر جانفي 
2020، والتي �سملت اجلزائر 
دللت  وجامبيا،  وال�سنغال 
مهمة بالن�سبة ل�سرتاتيجية 
ال�سرتاتيجي  التغلغل 
اأن  توؤكد  حيث  الرتكية. 
هناك ثمة حماولت لإعادة 
ت�سكيل ميزان القوى الدويل، 
ول �سيما التناف�س الرتكي- 
الفرن�سي من جهة، والبحث 
عن حلفاء جدد بعد �سقوط 
نظام الإخوان امل�سلمني يف 
اأخرى.  جهة  من  ال�سودان 
اإىل  الإح�ساءات  وتُ�سري 
حلت   ،2017 عام  منذ  اأنه 
القوة  فرن�سا،  حمل  تركيا 
يف  ال�سابقة  ال�ستعمارية 
اأكرب  باعتبارها  اجلزائر، 
البالد  يف  اأجنبي  م�ستثمر 
�رشكة  األف  نحو  خالل  من 
حجم  جتاوز  وقد  تركية. 
الرتكية  اجلزائرية  التجارة 
مبلغ   2019 عام  نهاية  يف 
ويكن  دولر.  مليارات   4
الليبية  الأزمة  اأن  القول 
ت�سكيل  اإعادة  وحماولة 
كانت  الإقليمية  املحاور 
جلولة  الأ�سا�سي  الهدف 

»اأردوغان« الأخرية.
ول �سك اأن التحرك الرتكي 
اأفريقيا يحمل  �سوب غرب 
اخرتاق  حماولة  طياته  يف 
املنيع  الفرانكفونية  جدار 
يف  ح�سونها  اأكرب  عرب 
ال�سنغال. فمنذ عام 2010، 
تركيا  بني  العالقات  كانت 

با�ستمرار.  تنمو  وال�سنغال 
ال�رشكات  اأ�سهمت  فقد 
م�رشوعات  بناء  يف  الرتكية 
مثل:  الأ�سا�سية،  البنية 
مركز عبدو �سيوف الدويل 
بليز  ومطار  للموؤمترات، 
اجلديد  الدويل  دياجني 
الوا�سح  ومن  داكار.  يف 
اآثار  يقتفي  »اأردوغان«  اأن 
الذين  الأتراك  اأ�سالفه 
العهد  خالل  اأ�س�سوا 
مع  قوية  عالقات  العثماين 
واملمالك  الأمراء  خمتلف 
جميع  يف  واملجتمعات 

اأنحاء القارة الأفريقية.
واأًيّا كان الأمر فاإن النموذج 
ينطلق  الذي  الأردوغاين 
من طموحات قوية واأحالم 
اإمرباطورية تاريخية، ي�ستند 
التو�سعي  م�رشوعه  يف 
القوة  على  العتماد  اإىل 
جنب  اإىل  جنبًا  الع�سكرية 
القت�سادية  الأدوات  مع 
والدبلوما�سية. ومُتّثل حالة 
التي  واله�سا�سة  ال�سعف 
تُعاين منها الدول الأفريقية 
وال�سومال-  ليبيا  -مثل 
لال�ستغالل  مثالًيّا  و�سًعا 
القوى  من  العديد  قبل  من 
وعلى  الطموحة  الو�سطى 
راأ�سها تركيا، وهو ما يُكرر 
على  الأوىل  التدافع  حالة 
القوى  قبل  من  اأفريقيا 
الفرتة  خالل  الأوروبية 

الإمربيالية.

لعل من اأبرز مالمح النظام الدويل يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة هو زيادة اأدوار القوى املتو�شطة ال�شاعدة، مثل: تركيا، والربازيل. وعلى الرغم 
من ذلك فاإن الدرا�شات املوجودة مل تقدم اإجابات وا�شحة عن اأ�شباب هذا التحول، وبالتايل هناك فجوة بحثية ملحوظة حول مو�شوع القوى الو�شطى 

اجلديدة الذي اكت�شب اأهمية كبرية يف الآونة الأخرية. ومن الأمثلة على ذلك »التدافع الدويل اجلديد على اأفريقيا«. لقد اجتذبت املناف�شة 
املتزايدة على القارة يف ال�شنوات الع�شر املا�شية جمموعة وا�شعة من القوى الدولية الفاعلة، كما اأدت يف عام 2018 اإىل قيام الوليات املتحدة باإعادة 

�شياغة توجهاتها ال�شرتاتيجية من اأجل الرتكيز على اإفريقيا، ب�شكل اأ�شا�شي ملواجهة ت�شاعد الن�شاط ال�شيني والرو�شي هناك. ومل يتم اإيالء الكثري 
من الهتمام للتوجه الرتكي اجلديد من اأجل زيادة النفوذ يف القارة. 

 د. حمدي 
عبدالرحمن/مركز 
 امل�شتقبل للدرا�شات 
و الأبحاث املتقدمة

دو�فع �أردوغان لإحياء »�لعثمانية �جلديدة« يف �أفريقيا
�شيا�شات التغلغل:
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 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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مكتب اال�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

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

ال�رشاقة  حمكمة  لدى  ق�ضائي  حم�رش   ر�ضا  حممد  بوقرين  اال�ضتاذ  نحن 
توقيعه  و  ختمه  الوا�ضع  و  اعاله  املذكور  تيبازة  ق�ضاء  جمل�س  اخت�ضا�س 
ا�ضهم  �رشكة  اجلزائر  املايل  لاليجار  املغاربية   : طلب  على  بناءا   . ادناه 
بناءا   ، بلقا�ضمي املدين اجلزائر  الكائن مقرهاب: 31 نهج  ممثلة برئي�ضها. 
2020/02/04رقم  بتاريخ  ال�رشاقة   حمكمة  رئي�س  عن  ال�ضادر  االمر  على 
بالوفاء  التكليف  حمتوى  تعليق  و  بن�رش  الرتخي�س  املت�ضمن    579 الرتتيب 
بئر مرادراي�س  التنفيذي املتمثل يف احلكم عن حمكمة  ال�ضند  بناءا على   .
 18/02609 اجلدول:  رقم   2018/10/31 البحري،بتاريـــــخ  التجاري/  الق�ضم 
بتاريخ  امل�ضلمة  التنفيذية  بال�ضيغة  املمهور   18/08070 الفهر�س:  رقم 
تعاونية   : ال�ضاكن ب  يا�ضني.  :جوادي  رقم 2019/1384.كلفنا   2019/05/26
املدعى  الزام  ب  القا�ضي   . اجلزائر  اح�ضن  بابا   1976 رقم  تو�ضع  اخلري 
عليهما بالت�ضامن بدفع : مبلغ4.281.325،38دج ) اربعة ماليني و مئتان و 
واحد و ثمانون الف و ثالثمائة و خم�ضة و ع�رشون دينار و ثمانية و ثالثون 
�ضنتيم ( قيمة ا�ضل الدين و غرامات التاأخري املرتتبة عنه و امل�ضحوبة اىل 
غاية تاريخ 2018/03/21 +م�ضاريف التنفيذ االختياري  6798 دج + احلقوق 
التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي املقدرة 187575.53 دج ، ونبهناه : بان لها مهلة 
بكافة  جربا  عليه  نفذ  اال  و  املح�رش  هذا  ن�رش  تاريخ  من  ت�رشي  يوما   15
الطرق القانونية ، ولكي ال يجهل ما تقدم  و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش 

الكل طبقا للقانون .
املح�سر الق�سائي .

معتمد  ق�سائي  حم�سر  ر�سا  حممد  بوقرين  اال�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

نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة 
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه 
ادناه . بناءا على طلب :ديب في�ضل. الكائن مقرها ب:97 طريق بوجمعة 
متيم بلدية الدرارية، بناءا على االمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة  
بتاريخ 2020/02/04رقم الرتتيب 577املت�ضمن الرتخي�س بن�رش و تعليق 
التنفيذي املتمثل يف عقد  ال�ضند  بناءا على   . بالوفاء  التكليف  حمتوى 
موثق  ا�ضماعيل  كيحل  اال�ضتاذ  عن  ال�ضادر  االمانة  �ضبيل  على  وديعة 
بال�ضيغة  رقم 2019/256 املمهور  بتاريخ 2019/03/07 عقد  باجلزائر 
التنفيذيةكلفنا :ملداين حممد عبد العزيز.الكائن مقرها ب :حي قا�ضطو 
برنارد وادي الطرفة رقم 07 درارية. القا�ضي بدفع : مبلغ5.000.000،00 
) خم�ضة ماليني دينار جزائري ( +م�ضاريف التنفيذ االختياري  6798 دج 
+ احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي املقدرة204680.00 دج ، ونبهناه 
: بان لها مهلة 15 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ 
عليه جربا بكافة الطرق القانونية ، ولكي ال يجهل ما تقدم  و اثباتا لذلك 

حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .                  
املح�سر الق�سائي 

مكتب اال�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

حم�سر تكليف احتجاج لعدم الدفع مع االنذار بالوفاء عن 
طريق الن�سر باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة 
توقيعه  و  الوا�ضع ختمه  و  تيبازة املذكور اعاله  اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء 
ال�ضاكن ب: 221 قطعة وادي  ادناه . بناءا على طلب :عزيز عبد الكمال. 

العثمانية والية ميلة.
بتاريخ  ال�رشاقة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�ضادر  االمر  على  بناءا 
تعليق  و  بن�رش  الرتخي�س  580املت�ضمن  الرتتيب  2020/02/04رقم 
ال�ضيك  املتمثل يف  التنفيذي  ال�ضند  على  بناءا   . بالوفاء  التكليف  حمتوى 
 SARL EFES« املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  ال�رشكة  طرف  من  املحرر 
CONSTRUCTION » بتاريخ 2017/02/15 الأمر ال�ضيد عزيز عبد 
الكمال مببلغ 2.500.000،00 دج .كلفنا :ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة 
:حي  ب  مقرها  ».الكائن   SARL EFES CONSTRUCTION«
الزامه  ب  القا�ضي  اجلزائر.  باباح�ضان   05 رقم  فيال   1954 نوفمرب  اول 
دينار جزائري  الف  و خم�ضمائة  مليونني  مبلغ2.500.000،00دج)   : بدفع 
( مبلغ ال�ضيك+م�ضاريف التنفيذ االختياري  3400 دج + احلقوق التنا�ضبية 
لها مهلة 20  بان   : ونبهناه   ، دج  الق�ضائي املقدرة 139230.00  للمح�رش 
يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق 
القانونية طبقا الأحكام املادة 440 من القانون التجاري ، ولكي ال يجهل ما 
تقدم  و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .                  

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

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

اعالن عن جل�سة  لبيع عقار باملزاد العلني 
بطلب من/ �رشكة بن دحمان لال�ضترياد والت�ضدير �س.ذ.م.م املمثلة من 

طرف م�ضريها  .
الكائن مقرها ب/ جتزئة 111 قطعة رقم 05 مركز طريق املقربة بئر توتة 

والتي تختار موطنها عند عرواطي علي 04 �ضارع احمد غرو�س القليعة 
�ضد : عليوة �ضماعني .

ال�ضاكن ب : طريق اوالد فايت ال�رشاقة .
القليعة 2019/01/20   البيع املودع لدى حمكمة  بناء على  قائمة �رشوط 
حتت رقم 2019/003 باحل�ضور جلل�ضة البيوع املوؤجلة ليوم 2020/03/23 

على ال�ضاعة : احلادية ع�رش �ضباحا امام حمكمة القليعة .
تعيني العقار وو�ضفه و امل�ضاحة االجمالية . ح�ضب عقد البيع : االأر�ضية 9/1 
)ح�ضة من �ضمن ح�ض�س مت�ضاوية يف ال�ضيوع( من قطعة اأر�س م�ضاحتها 
االجمالية 45 هكتار 25ار00�ضار ح�ضب املخطط املعد يف 1992/04/27 و 
التي تقع باملكان امل�ضمى امل�ضتثمرة الفالحية اجلماعية رقم 46 ، مزرعة 

االإخوة فلي�ضي �ضابقا القليعة دائرة القليعة والية تيبازة . 
ب�ضعرافتتاحي 3.812.173،61 دج ، نعلن عن جل�ضة لبيع عقار عن طريق 
ع�رش  احلادية   : ال�ضاعة  على   2020/03/23 بوم  جلل�ضة  العلني   املزاد 
�ضباحا امام حمكمة القليعة . وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع 
بالعنوان  الق�ضائي  املح�رش  نحن  مبكتبنا  يت�ضل  ان  ال�رشوط  دفرت  على 

املذكور اعاله او لدى امانة �ضبط  حمكمة القليعة 
املح�سر الق�سائي 

مكتب اال�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 البيع باملزاد العلني 
 بطلب من  ال�ضيد بن راي�س جعفر ال�ضاكن ب : 129 نهج �ضالح 

بوعكوير اجلزائر . 
�ضد : ورثة �ضالم حممد وهم : اأرملته زكية خالد اأبناءه وهم 

�ضالم ر�ضيدة ، كاملة ، نادية ، حميد ، ابت�ضام و مرمي .
و بناء على قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني املودعة باأمانة 
 /21 رقم  حتت   2017/10/10 يف  القليعة  مبحكمة  ال�ضبط 
 2020/03/23 لتاريخ  املربجمة  البيوع  جل�ضة  عن  2017نعلن 
القليعة  حمكمة  مبقر  �ضباحا  ع�رش  احلادية  ال�ضاعة  على 
املنطقة  الرحمانية  بقرية  تقع  ار�س  قطعة  تعيينه:  للعقار 
الريفية لبلدية الدويرة �ضاحلة للبناء م�ضاحتها ثالثة وع�رشون 
م�ضيد  اكرب  ملكية  من  منف�ضلة  م²  �ضنتيار2.390  وت�ضعني  ار 
اربعة  اىل  مق�ضم  ار�ضي  طابق  جمرد  من  مكونة  بناية  عيلها 
وبئر  وهي حمدودة على  ، حو�س  ، مرحا�س  ، حمام  غرف 
ال�ضمال: طريق والئي .من اجلنوب : ممر  : من  التايل  النحو 
 ، طريق  الغرب:  .من  امللكية  باقي  ال�رشق:  عر�ضه05م.من 
االمر  يهمه  من  لكل  و  دج   20.560.000،00 افتتاحي  ب�ضعر 
�ضبط حمكمة   باأمانة  او  الق�ضائي  املح�رش  االت�ضال مبكتب 

القليعة لالطالع على قائمة �رشوط البيع .
    املح�سر الق�سائي 

اجلمهورية  اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 

رقم : 43/19
و�سل اإيداع ملف جتديد

 جمعية والئية

 18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�ضى 
�ضفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق 
 2019/09/11  : اليوم  هذا  مت   ، باجلمعيات 

اإيداع ملف جتديد جمعية ذات �ضبغة والئية 
حلماية  االأمان  جمعية   : اجلمعية  ت�سمية 

امل�ضتهلك و البيئة لوالية االأغواط 
املقر االجتماعي : حي 600 �ضكن عمارة د بلدية 

االأغواط 
املودع : حممد عبيدي

الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية 
الوايل 

مكتب اال�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

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

ال�رشاقة  حمكمة  لدى  ق�ضائي  حم�رش   ر�ضا  حممد  بوقرين  اال�ضتاذ  نحن 
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه ادناه . 
بناءا على طلب :املغاربية لالإيجار املايل اجلزائر �رشكة ا�ضهم ممثلة برئي�ضها. 
الكائن مقرها ب: 31 نهج بلقا�ضمي املدين اجلزائر، بناءا على االمر ال�ضادر 
الرتتيب 576املت�ضمن  بتاريخ 2020/02/04رقم  ال�رشاقة   عن رئي�س حمكمة 
الرتخي�س بن�رش و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء . بناءا على ال�ضند التنفيذي 
البحري،  التجاري/  الق�ضم  بئرمرادراي�س  حمكمة  عن  احلكم  يف  املتمثل 
 18/08070 الفهر�س:  رقم   18/02609 اجلدول:  رقم   2018/10/31 بتاريـــــخ 
بتاريخ 2019/05/26 رقم 2019/1384.  التنفيذية امل�ضلمة  بال�ضيغة  املمهور 
كلفنا :�س ذ م م و ذ �س و اأو تي اأ �س بي جوادي ممثلة مب�ضريها جوادي يا�ضني. 
القا�ضي  اح�ضن.  بابا   150 رقم  القدمي  البلدي  ب  حجي   : ب  مقرها  الكائن 
اربعة   ( مبلغ4.281.325،38دج   : بدفع  بالت�ضامن  عليهما  املدعى  الزام  ب 
ماليني و مئتان و واحد و ثمانون الف و ثالثمائة و خم�ضة و ع�رشون دينار و 
ثمانية و ثالثون �ضنتيم ( قيمة ا�ضل الدين و غرامات التاأخري املرتتبة عنه و 
امل�ضحوبة اىل غاية تاريخ 2018/03/21 +م�ضاريف التنفيذ االختياري  6798 
دج + احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي املقدرة 187575.53 دج ، ونبهناه : 
بان لها مهلة 15 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا 
لذلك حررنا هذا  اثباتا  و  تقدم   ما  ولكي ال يجهل   ، القانونية  الطرق  بكافة 

املح�رش الكل طبقا للقانون .
املح�سر الق�سائي .

مكتب اال�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

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

ال�رشاقة  لدى حمكمة  ق�ضائي  حم�رش   ر�ضا  حممد  بوقرين  اال�ضتاذ  نحن 
توقيعه  و  ختمه  الوا�ضع  و  اعاله  املذكور  تيبازة  ق�ضاء  جمل�س  اخت�ضا�س 
ادناه . بناءا على طلب :بنك الربكة اجلزائري. الكائن مقرها ب: حي بوثلجة 
االمر  على  بناءا  اجلزائر،  عكنون  بن  اجلنوبي  روكاد   1 رقم  فيال  هويدف 
الرتتيب  2020/02/04رقم  بتاريخ  ال�رشاقة   حمكمة  رئي�س  عن  ال�ضادر 
578املت�ضمن الرتخي�س بن�رش و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء . بناءا على 
ال�ضند التنفيذي املتمثل يف عقد رهن عقاري اتفاقي ال�ضادر عن االأ�ضتاذان 
امل�ضهر   2017/11/29 بتاريخ  الرويبة  حمكمة  لدى  موثق  حممد  فرحات 
 38 حجم  ايداع   2017/12/11 بتاريخ  اهرا�س  �ضوق  العقارية  باملحافظة 
التنفيذية رقم 2019/09 بتاريخ 2019/11/10  رقم 842 واملمهور بال�ضيغة 
 SARL  « »اأورطوتراد  امل�ضماة  املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  :ال�رشكة  كلفنا 
االمل  د  التو�ضيع  حي   42 رقم   : ب  مقرها  ORTHOTRADE.الكائن 
مبلغ55.000.000،00دج   : بدفع  القا�ضي   . اجلزائر  والية  العا�ضور  بلدية 
االختياري   التنفيذ  ( +م�ضاريف  دينار جزائري  مليون  و خم�ضون  ) خم�ضة 
6798 دج + احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي املقدرة 1394680.00 دج ، 
ونبهناه : بان لها مهلة 15 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ 
عليه جربا بكافة الطرق القانونية ، ولكي ال يجهل ما تقدم  و اثباتا لذلك 

حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .
املح�سر الق�سائي .

مكتب اال�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

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

ال�رشاقة  حمكمة  لدى  ق�ضائي  حم�رش   ر�ضا  حممد  بوقرين  اال�ضتاذ  نحن 
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه ادناه . 
بناءا على طلب :بوقا�ضم رابح من مواليد 1969/12/20 مبحمد بلوزداد املدنية 
ال�ضعادة  ديار  ب:حي  ال�ضاكن           . الزهراء  فاطمة  وطيبوين  يو�ضف  ابن 
عمارة ج رقم 46 املدنية، بناءا على االمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة  
بتاريخ 2020/01/30 رقم الرتتيب 20/00188 املت�ضمن الرتخي�س بن�رش و تعليق 
حمتوى التكليف بالوفاء . بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف القرار اجلزائي 
عن جمل�س ق�ضاء تيبازة الغرفة اجلزائية، بتاريـــــخ 2019/02/05 رقم اجلدول: 
18/10337 رقم الفهر�س: 19/01565 املمهور بال�ضيغة التنفيذية بعد االطالع 
 2019/11/12 بتاريخ  تيبازة  ق�ضاء  جمل�س  عن  ال�ضادر  اجلزائي  القرار  على 
التنفيذية. بال�ضيغة  املمهور   19/09000 رقم  فهر�س   19/07234 رقم  ملف 

بلوزداد  مبحمد   1965/07/16 مواليد  من  اجلليل  عبد  بوقا�ضم  :ال�ضيد  كلفنا 
�ضعوة اخلراي�ضية.  بن  :طريق  الزهراء.ال�ضاكن ب  فاطمة  يو�ضف وطيبوين  ابن 
 ) جزائري  دينار  ماليني  اربعة   ( دج  مبلغ4000.000،00   : بدفع  القا�ضي 
+م�ضاريف التنفيذ االختياري  6798 دج + احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي 
املقدرة180880.00 دج ، ونبهناه : بان لها مهلة 15 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش 
هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية ، ولكي ال يجهل ما 
تقدم  و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .                                                  
املح�سر الق�سائي 

ANEP N°:  2016003310الو�سط:2020/02/13

 املح�سر الق�سائي 



تقرير:  علي �سمودي

الذكريات والوجع

اجنبتهما  اللذين  طفليها  مع 
خالل  جممدة  نطف  من 
، ا�ستقبلت  الثاين  اعتقال �سامر 
فل�سطني وعائلة �سامر مبنزلهم 
و�سط  اجلديد  العام   ، يف جنني 
وتقول   ، وال�سلوات  االمنيات 
ن�ستعيد   ، اللحظات  هذه  يف   "
بدءاً  الطويل  الذكريات  �رشيط 
بتاريخ 15- �سامر  اعتقال  من 
عليه  11-1986، واحلكم 
و�سموده   ، املوؤبد  بال�سجن 
القهر  �سنوات  عرب  وثباته 
من  ا�سمه  ي�سطب  واالحتالل 
كل ال�سفقات واالفراجات حتى 
يف 10-18- احلرية  عبري  تن�سم 
االحتالل  على  منت�رشاً   ، 2011
" ا�ستمرت  "، وت�سيف  و�سجونه 
موا�سم الفرح بحرية �سامر حتى 
تزوجنا يف املواعد الذي اختاره 
تاريخ 17-4-2014 ، يوم االأ�سري 
لرفاقه  ليبعث  الفل�سطيني 
ا�ستقرينا   ، وب�رشى  اأمل  ر�سائل 
�سامر  �سيده  الذي  املنزل  يف 
ال  وجميلة  حياة  رائعة  وع�سنا 
من  به  متتع  ملا  كلمات  ت�سفها 
ان�سانية  وقيم  حياة  ونهج  روح 
�سامية "، وتكمل " بدانا نخطط 
�سامر  واهتم  واحالمنا  حلياتنا 
ليعي�ش  اأ�رشية  اجواء  بتوفري 
�سنوات  بعد  جديد  من  حياته 
وال�سرب  واحلرمان  العذاب 
االحتالل  �رشق  لكن  الطويل  ، 
باعادة  االوىل  مرتني  الفرحة 
 ،  2014/6/18 فجر  اعتقاله 
 ، ع�سناه  الذي  الثاين  والوجع 
�سدمة فقداين احلمل من �سدة 
اعتقل  عندما  وقلقي  تاثري 
اأن يتحقق  االحتالل زوجي قبل 
 ، االول  طفلنا  بروؤية  حلمنا 

فدفعت الثمن غالياً.

االمل والتحدي ..

منزل  يف  احلزن  اجواء  عمت 
اعاد  بعدما  املحروم  عائلة 
 ، ال�سابق  �سامر  حكم  االحتالل 
جديد  من  وحتدى  �سمد  لكنه 

بانتظار  االمل  معركة  وبدا   ،
�سامر  فا�ستعاد   ، القيد  انك�سار 
االمل عندما رزق بطفليه التواأم 
نظفة جممدة  ويا�سمني من  اأدم 
وامل�ساهد  ال�سور  ،  فتغريت 
وتقول   ، الفرح  اجواء  وعادت 
 ، الوالدة  حلظات  يف   " زوجه 
بني  ممزوجة  ع�سنا   م�ساعر 
ان  نتمنى  الذي  والفرح  االمل 
ولن  حياتنا  يف  دائما  يكون 
زوجي  يتحرر  حتى  يتحقق 
ويعانق يا�سمني وادم الذي يردد 
" ، وت�سيف  ا�سمه ويناديه دوماً 
خطواته  بداأ  اأدم  طفلي   "
ومع  معي  احلياة   يف  االوىل 
�سامل  قبل  ام  املنا�سلة  جدته 
االعت�سام  خيام  يف  رحيلها  ، 
ح�سن  يف  ينام  مل   ، والت�سامن 
والده ككل االأطفال ، واأملي باهلل 
، اأن تنتهي هذه املحنة ويجتمع 
�سملنا عن قريب ليرتبا الطفلني 
والدهما  االب  ورعاية  كنف  يف 
واحلنون  املخل�ش  واالن�سان 
العامل  يف  اأحد  ميلك  ال  والذي 
اأن  ميكن  ال  الذي  كقلبه  قلباً 

يعو�سنا عنه اأحد.

يف العام اجلديد ..

 يف �سجن " النقب " ال�سحراوي 
، ا�ستقبل �سامر العام اجلديد ، 
جنني  بني  ال�سفر  م�ساق  رغم  و 
الزوجة  تواظب  �سجن،  ومنفى 
زيارة  على  وطفليها  ال�سابرة 
على  ننتظر   " وتقول   ، �سامر 
الزيارة  احر من اجلمر مواعيد 
 ، واالمل  العزمية  لن�ستعيد 
وامل  م�سقة  هناك  اأن  �سحيح 
لل�سجن  العذاب  رحلة  يف  كبرية 
فرح  يكون  نهايتها  يف  ، لكن 
�سامر "،  لزوجي  لروؤيتنا 
املا�سي،  "  العام  وت�سيف 
املا�سي  من  بالكثري  ودعناه 
ولتي  التو�سف  التي  واالوجاع 
تركت اثارا حمزنة لوفاة والدته 
خيار  لكن اليوجد  واعتقاله ، 
اخر �سوى  ال�سرب واالميان باهلل 
 ،" وال�سرب  للتحمل  الوحيد  هو 
بامل  ننتظر  "�سنبقى  وتكمل 
خا�سة بعدما كرمنا رب العاملني 
مبولودتنا الثانية يف غياب والدها 

،و لدي يقني واأمل  كبري من اهلل 
�سيفرج عن  القدير،  بانه  العلي 
�سامر قريباً  ويلتم �سملنا ونكون 

عائلة �سعيدة.

االأ�سري خليل م�سباح ..

ال�سحراوي   " "النقب  �سجن  يف 
خليل  االأ�سري  ي�ستقبل   ،
بينما   ، م�سباح  العام  اجلديد 
ت�ستعيد  اأن   ، عائلته  تتمنى 
اعتقاله  منذ  املوؤجلة  االفراح 
خميم  يف  خا�سة  عملية  يف 
 ،  2003-5-14 بتاريخ   ، جنني 
منذ   " �ساري  ويقول  �سقيقه 
بداية انتفا�سة االق�سى ، حرمنا 
ادرج  الذي  �سقيقي  االحتالل 
املطلوبني  قائمة  �سمن  ا�سمه 
 ، املقاومة  يف  وبطوالته  لدوره 
وجنا  اال�ست�سالم  ورف�ش  مترد 
مل   ، اغتيال  حماوالت  عدة  من 
يتمكن من زيارة منزلنا وعائلتنا 
طوال فرتة مطاردته "، وي�سيف 
و�سمود  بطولة  "  لوحات 
الق�سبان  �سطرها  خليل   خلف 
رغم  عزميته  من  تنال  مل  التي 
ومعاناته  ال�سحية  تدهور حالته 
من عدة امرا�ش ، ومثلما تقدم 
ال�سفوف عرب م�سريته الن�سالية 
مبقارعة االحتالل عرب انتفا�سة 
�سهداء  كتائب  وقيادة  االق�سى  
خميم  �ساحات  يف  االق�سى 
لبطوالته  ي�سهد  الذي  جنني 
ودوره الكفاحي والن�سايل ، فانه 
يوا�سل م�سرية العطاء والت�سحية 
يف �سجون االحتالل  "، ويكمل " 
يف هذه اللحظات ، نتذكر رحلة 
حا�رشته  اخي  حتى  مطاردة 
الوحدات اخلا�سة ، وبعد معركة 
اعتقاله  من  متكنوا  بطولية 
ملدة  التحقيق  القبية  ،اقتادوه 
بال�سجن  حوكم  ثم   ، �سهور   3

الفعلي ملدة 20 عاما.

�سور اخرى ..

كل  يف  االفراح   غابت 
عائلة  منزل  عن  املنا�سبات 
واالمل  االحزان  وعمت   ، خليل 
حتقق  قبل  والده  رحيل  بني 
تفاقم  ، وبني  بروؤيته حراً  حلمه 

ال�سحية  وتدهور حالته  معاناته 
ال�سنوات املا�سية كما  ، فكانت 
ودموع  اأمل  كلها   " �ساري  يقول 
 ، م�ستمراً  زال  ما  وحزن  وقلق 
ونتمنى ان تنتهي وتزول يف العام 
اجلديد ، فاحلكم مل يكن  كافيا 
وحقده  االحتالل  ظماأ  لريوي 
على خليل  الذي مور�ست بحقه 
نقل  من  العقوبات  ا�سكال  كافة 
 ، زيارات  وحرمان  وقمع  وعزل 
ورغم انه مل يعاين خالل حياته 
امرا�ش  اية  من  ومطاردته 
يف  ال�سحية  حالته  انهارت   ،
ب�رشعة  وتفاقمت  ال�سجون 
 " وي�سيف   ، عالجه  الهمال 
يف  م�ساكل  من  يعاين  ا�سبح 
امل�ساعفات  ورغم   ، البطن 
عالجه  ال�سجون  ادارة  اهملت 
، حتى ا�سيب بنزيف يف املعدة 
دم  وعندما  يتقيا  وا�سبح   ،
يف  حاد  التهاب  وجود  اكت�سف 
نقله  رف�سوا  واالمعاء  املعدة 
ا�ستمر   " ويكمل   ،" للم�ست�سفى 
وعندما   ، التدهور  حالته  يف 
وبعد  خطرية  ملرحلة  و�سل 
تهديد اال�رشى نقلوه  للم�ست�سفى 
لعملية جراحية الزالة  ، وخ�سع 
وروم يف القولون "، ويتابع " قبل 
اعادوه  لل�سجن   ، العالج  انتهاء 
اأية  ال�سعبة دون توفري  وظروفه 
حاد  بالتهاب  فا�سيب   ، اأدوية 
لنف�ش دوامة  ، وعاد  يف االمعاء 
وكانه  مل   ، واملعاناة  االمل 

يجري العملية اجلراحية.

ارادة وامل ..

عائلة خليل وخطيبته ، ما زالوا 
ينتظرون عيدهم احلقيقي بيوم 
حريته ، وتقول �سقيقته " احلياة 
الوالدين  فقدان  ظل  يف  �سعبة 
الذي  خليل  االأكرب  االأخ  وغياب 
لنا  وال�سند  االب  مبثابة  يعترب 
زفاف  يوم  نفرح  ومل  بكينا   ،
مل  النه  و�سقيقاته  �ساري  اخانا 
ننتظره  عيد  كل  ، يف  معنا  يكن 
اخواتي  ن�ساهد  عندما  ونتوجع 
وما زال خليل خلف الق�سبان "، 
يقوي   ، زيارة  كل  يف   " وت�سيف 
لكن   ، ويرفع معنوياتنا  عزميتنا 
�سدة  من  وتنزف  تعبت  قلوبنا 

اأطيب  ل�ساحب  واحلنني  ال�سوق 
كل  مع  ن�سلي   ، العامل  يف  قلب 
لرب  اال�رشى  واهايل  اأمهات 
اجلديد  بالعام  لنفرح  العاملني 
املنت�سبه  بقامته  قادماً  ونراه 
والدي  حلم  بتحقيق  ونفرح 

زفافه وروؤيته عري�ساً.

االأ�سري حممد عقل ..

ا�ستقبلت املواطنة   ،  بالدموع 
العام  جنني،  من  عقل  خديجة 
يف  ت�ستقبله  الذي   ، اجلديد 
حممد  االأ�سري  جنلها  غياب 
املحكوم   ، عقل  �سليم  جمال 
 ، مرة   14 املوؤبد  بال�سجن 
،بتاريخ  موؤخراً  دخل  والذي 
ال�سابع  عامه   ،2002/12/2
وتقول   ، الق�سبان  خلف  ع�رش 
" قلبي قبل عيوين ، يبكي حزناً 
ابني  و�سباب  عمر  على  واملا 
الذي ي�سيع يف �سجون االحتالل 
واعتز  فخورة  انني  �سحيح   ،
حممد  ،  وت�سحيات  ببطوالت 
لكننا ب�رش ومل نعد قادرين على 
االأ�رش  وحياة  غيابهم  احتمال 
ال�سجون  بوابات  على  والعذاب 
الظاملة "، وت�سيف " مل يعد يف 
االعياد  يف  حتى  �سعادة  حياتنا 
العام  فدخول   ، واملنا�سبات 
اجلديد ، يثري حزين اأكرث خلويف 
كل   ، وم�ستقبله  حياته  على 
وا�سبح  تزوجوا  ورفاقه  اقرانه 

لديهم اأبناء وحممد ي�سيع عمره 
؟"،  اأفرح  فكيف   ، ال�سجن  يف 
تزوج   ، اعتقال  خالل   " وتكمل 
ا�سقاءه و�سقيقاته ، وا�سبح عماً 
النه  يوماً  نفرح  ومل   ، وخاالً 
ي�سد  العامل  يف  اأحد  يوجد  ال 
مكانه ويعو�سني عن حبه وقلبه 

وحنانه.

االأيام احلالكة ..

املا�سية  ال�سنوات  مدار   على 
 ،" عالء  اأم   " الوالدة  ق�ست   ،
ال�سجون  بوابات  على  حياتها 
والفعاليات  امل�سريات  ويف 
حتمل   ، االأ�رشى  مع  الت�سامنية 
كل  مع  حممد  وت�سارك  �سورة 
اولوية  التاكيد على  االمهات يف 
ق�سية اال�رشى وحتريرهم احياء 
املوتى  وخا�سة  مدافن  من 
نهار ال  "ليل  وتقول:   ، املر�سى 
يغيب ذكره او �سورته عن عقلي 
 ، جميعا  حياتنا  النها  وقلبي 
وخا�سة يف املنا�سبات ، ويف كل 
وتكرب  االحزان  ،     جتدد  يوم 
امل  بارقة  اأي  غياب  ظل  يف 
الذين  االبطال  هوؤالء  بتحرير 
اعتقلوا خالل انتفا�سة االق�سى 
ويق�سون احكاما عالية، فلم نعد 
هلل  والدعاء  ال�سرب  �سوى  منلك 
حتى  وي�سربنا  يثبتنا  ان  تعاىل 
احلالكة  االيام  هذه  تنتهي 

وال�سوداء.

اأمنيات العام اجلديد ..

اأم  جل�ست   ، احفادها  و�سط 
 ، اجلديد  العام  بداية  يف  عالء 
تروي حمطات من �سرية وحياة 
ل�سفوف  ان�سم  الذي   ، حممد 
املقاومة وقاتل االحتالل الذي 
طارده خالل انتفا�سة االق�سى ، 
انتفا�سة  اندالع  "  عقب  وتقول 
الراية  حممد  حمل   ، االق�سى 
،و�سارك  باملقاومة  ، انخرط 
بعدها  ،و   2002 ني�سان  مبعركة 
بداأ االحتالل مبالحقته، تكررت 
املداهمات التي ا�ستدت عندما 
اتهمه بال�سلوع يف عدة عمليات 
متكن   " وت�سيف  فدائية  ، 
اعتقاله،  وحوكم  من  االحتالل 
 ، مرة   14 املوؤبد  بال�سجن 
االمرا�ش  من  معاناته  ورغم 
اكمل   ، والعزل  والعقوبات 
م�سواره الن�سايل خلف الق�سبان 
امنيتي   ، اجلديد  العام  ويف   ،
 ،" بحريته  نفرح  اأن   ، الوحيدة 
يقاوم  املري�ش  والده   " وتكمل 
جميعاً  معنا  وي�سلي   ، ويتحدى 
حتى  بعمره  العاملني  رب  ليمد 
عري�ساً  ويزفه  حممد  يعانق 
ون�سطب  واحفادنا  ابنائه  ونرى 
الوجع  �سنوات  كل  حياتنا  من 

ويدوم الفرح مبنزلنا لالبد.

للعام الثالثون ، ي�ستقبل االأ�سري �سامر ع�سام املحروم ، العام اجلديد يف غياهب �سجون االحتالل الذي بدد فرحته وعائلته باحلرية التي 
تن�سمها يف �سففة "وفاء االأحرار "، باعادة اإعتقاله وحكمه ال�سابق بال�سجن املوؤبد ، لكن زوجته ورفيقة دربه فل�سطني املحروم التي مل 

يق�ش معها �سوى فرتة قليلة ، كلها ثقة واأمل باأن يكون " عام 2020 ، ب�سرى وفرحة بحرية وعودة �سامر ليجتمع �سملنا مع جديد ، ويعي�ش 
ويرتبى طفالنا اأدم ويا�سمني يف اأح�سانه "، وت�سيف " مهما ع�سنا من اأمل ومعاناة يف ظل ظلم االحتالل الذي انتزع �سامر من بيته وحياته 

اجلديدة ، مل ولن نفقد االأمل ، فاإ�سراقة الفجر اجلديد قادمة ، وا�سعر بفخر واعتزاز ب�سالبة و�سمود ورباطة جاأ�ش �سامر الذي يزرع 
فينا املعنويات يف كل زيارة ، ويب�سرنا باأن احلرية مهما تاأخرت قريبة.

عائالت االأ�سرى .. 

رغما عن االحتالل واأحكامه و�سجونه.. اأفراحنا بحريتهم  قادمة 
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الدكتور اأبو احلاج يف زيارة ملديرية تربية طولكرم وملف الأ�سرى 
على �سلم الأولويات 

يو��صل مدير عام مركز �أبو جهاد 
ل�صوؤون �حلركة �لأ�صرية يف جامعة 
�حلاج  �أبو  فهد  �لدكتور  �لقد�س 
ن�رش  �صبيل  يف  �حلثيثة  جهوده 
ر�صالة �ملركز وتعميق �ل�رش�كة يف 
كافة �ملوؤ�ص�صات �لوطنية ل �صيما 
�لرتبوي  بالقطاع  منها  �ملتعلق 
�لتعليمي و�لتي يوليها �ملركز كل 
�لهتمام، ويف هذ� �ل�صياق �لتقى 
تربية  مدير  �حلاج  �أبو  �لدكتور 
عالونة  طارق  �لأ�صتاذ  طولكرم 
كمدير  مهامه  با�صتالمه  مهنئا 
للرتبية، وقد ح�رش �للقاء �لأ�صتاذ 
عمار عو�د رئي�س ق�صم �لتقنيات 
قدم  �للقاء  بدء  .ويف  باملديرية 
د. �أبو �حلاج �رشحا حول م�صرية 
وم�صو�ر  تاأ�صي�صه  منذ  �ملركز 
عمله منذ �أكرث من ع�رشين عاما 
�لتي  و�ل�صورة  تطوره  ومر�حل 
بات عليها �لآن، موؤكد� �أن �ملركز 
�مل�صتوى  على  قويا  تاأثري�  حقق 
�لأمر  وهو  و�لدويل  �لإقليمي 
�لذي دفع دولة �لحتالل لل�رشوع 
باقتحامه وتدمريه منذ ما يقارب 
�ل�صنتني معتقدين باأن فعلهم هذ� 
�ل�صتمر�ر  عن  �ملركز  �صيثني 

�لذي  �لأمر  وهو  ر�صالته،  باأد�ء 
�ملركز  كثف  حيث  بالف�صل  باء 
�أن�صطته موجها ر�صالة لالحتالل 
�إ�صكات �صوت �حلق  �أنه ل ميكن 
مع  �لتعاون  خطة  و�رشح  .كما 
�لقطاع �لرتبوي و�جلهود �ملبذولة 
�صابقا مع معظم مديريات �لرتبية 
جرى  حيث  �لوطن  ربوع  يف 
�مل�صرتكة  �لأن�صطة  من  �لعديد 
�لندو�ت  من  �لكثري  �إقامة  ومتت 
�ملد�ر�س،  لطلبة  و�ملحا�رش�ت 
كما مت تدعيم �ملكتبات وتغذيتها 
�ملركز  �إ�صد�ر�ت  من  بالعديد 
مو�صوعة  من  ن�صخ  �صيما  ل 
ت�صكل  و�لتي  �لأ�صرية  �حلركة 
�أ�صا�س للطلبة لكي يحملو� ق�صية 
��صتقبال  �إىل  بالإ�صافة  �لأ�رشى، 
�صنويا  �ملدر�صية  �لوفود  مئات 
قيمة  مبعلومات  �لطلبة  ورفد 
و�طالعهم على مقتنيات �ملركز 
.من جانبه رحب �لأ�صتاذ عالونة 
�أبو �حلاج موجها  �لدكتور  بزيارة 
�لذي  �خلا�س  للمجهود  �صكره 
�لأ�رشى  ق�صية  �صبيل  يف  يبذله 
�أبو  مركز  م�صرية  �أن  �إىل  م�صري� 
من  بها  ملا  للكل  ملحوظة  جهاد 

وبالذ�ت  بالو�صائل  وتنوع  زخم 
تركيز �ملركز على �لفئات �ل�صابة 
�لوطنية  �صخ�صيتهم  و�صقل 
�لآباء  درب  لإكمال  وحت�صريهم 
�أهمية  على  مركز�  و�لأجد�د، 

�أبو  مركز  ل�رشح  �لطلبة  زيارة 
جهاد متمنيا �لتعاون �أثناء �لرحل 
ل�صتقبال  �لعام  لهذ�  �ملدر�صية 
�أكرب قدر ممكن من طلبة مديرية 

طولكرم .  

اخلدمات الطبية يف �سجون الحتالل ال�سهيوين
العنوان لي�س له عالقة بامل�سمون قطعيا ، عندما تتحدث عن 222 �سهيدا ب�سبب الهمال الطبي املتعمد ولكل �سهيد حكاية مع العذاب تطول وتطول ا�ست�سهد الأ�سري املري�س 

بال�سرطان �سامي اأبو دياك، بعد اأن اأم�سى 18 �سنة يف ال�سجن، خم�س �سنوات منها ي�سارع املر�س واملوت دون اأن تقدم له اأدنى رعايٌة طبيٌة اأو نف�سية، لين�سم اإىل 221 �سهيًدا 
اآخرين �سبقوه منذ عام 1967، بينهم 67 �سهيًدا نتيجة املر�س، وبقيتهم ب�سبب التعذيب اأو القتل املبا�سر بالر�سا�س. ومنهم من ينتظر ال�سري معت�سم رداد ويعترب من اأخطر 

احلالت املر�سية يف �سجون الحتالل ال�سهيوين، حيث اأنه م�ساب مبر�س �سرطان الأمعاء منذ 10 �سنوات، ويتناول اأكرث من 20 حبة دواء يوميا بني م�سكن ومنوم للهرب من اآلآمه 
واأوجاعه.مل يكن حينها مت�سع لالإن�سانية او املهنية ولن جتد مت�سعا مادام احلديث عن ال�سرى واحلالت املر�سية والعالج ... 

اأكرم نعيم بني عودة

عد� عن ذلك ل يوجد ت�صخي�س 
لذلك  للحالت �ملر�صية  طبي 
يت�صارك �لكل )�ل�رشى( بعالج 
من  عظمى  لغالبية  و�حد 
�لأمر��س "�ل�رشطان ، �ل�صغط 
، �جللطات ، �صمور �لع�صالت 
، �ل�صكري ، برت �لطر�ف وهو 
و�ن  �لكامول(  عبارة عن)حبة 
تطور �ملر�س جرعة �كرب من 
�ملختلفة  باأنو�عها  �مل�صكنات 
�إىل  �لإ�صارة  من  ولبد   ،  ...
�ل�رشى  �لحتالل  م�صاومة 
ب�صكل  �لعالج  على  �ملر�صى 
بالبو�صطة)�صيارة  ونقلهم  كبري 
�ملقاعد  حيث  �ل�رشى  نقل 
�صبه  رحلة عذ�ب   ) �حلديدية 
باملهدئات  وعالجهم  يومية 
وهم  �حلالت  �صعوبة  رغم 
، كما  �لأيدي و�لقد�م  مكبلي 

�لحياء  مدفن  يف  هناك  �ن 
�لرملة  �صجن  م�صت�صفى 
�آخرين  �إىل  بحاجة  حالت 
�أب�صط  ق�صاء  يف  مل�صاعدتهم 
عن  �حدثك  لعلي  حاجاتهم 
و�ل�صري  �ل�صاوي�س  خالد 
�لقدمني  مبتور  �ملوقدي 
�لمل  من  و�ل�رش�خ  و�لمل 
�لأقرع  �لأ�صري  عن  �حدثك 
مع  بيديه  �ح�صائه  يحمل  وهو 
�حدثك عنهم  �نه مقعد  �لعلم 
�كرث من  �حدثك عن  كيف  بل 
بهذه  معاناتهم  من  عاما   ١٧
�أن  �لهوديل،  يروي   ... �حلالة 
�لأ�صري عالء �لبازيان كان يُقيد 
قدميه  من  �لرملة  معتقل  يف 
ويديه رغم �أنه �رشير، كما �أن 
�أجريت  �صحادة  �أن�س  �لأ�صري 
�لز�ئدة  ��صتئ�صال  عملية  له 
"بنج"،  تخدير  بدون  �لدودية 
وو�صعو�  بكر�صي  قّيدوه  �إذ 

خ�صبة يف فمه و�صقو� بطنه.

يف عيادة �سجن الرملة 
مت تقييد اأ�سري �سرير من 

قدميه ويديه

وماكينات  "معد�ت  و�أ�صاف، 
جًد�  قدمية  �لكلى  غ�صيل 
و�صبيعنات  �صتينات  �إىل  تعود 
�لأ�صري  تقتل  �ملا�صي،  �لقرن 
كليتيه"  تغ�صل  وهي  مرة  مئة 
�صاهد  خ�رش  �بو  وحممد 
م�صلخ  جر�ئم  على  بكليتيه 
نتحدث  ونحن  �لرملة  �صجن 
عن م�صت�صفى تتخيل �أن هناك 
حديثة  و�أجهزة  طبي  طاقم 
خيالك  ولكن  مريحة  و�أ�رشة 
فالطبيب  �ل�صو�ب  جانب 
و�ل�رشة  �ل�صجان  نف�صه  هو 
ولي�صت  ��صمنتية  �و  حديدية 
�ل�رشى  �أن  نن�صى  ول   ، طبية 

�لطبي  للقطاع  جتارب  حقل 
�لكيان  يف  �لأدوية  و�رشكات 
�صو�ء كان على م�صتوى �لأطباء 
�لأدوية...  م�صتوى  على  �و 

يف  �لطبيب  ي�صارك  عندما 
�جلندي  مع  �لأ�صري  �رشب 
�لقيم  كل  عندها  ت�صقط 
و�ل�صو�هد  و�ملهنية  و�لأمانة 

كثرية �صهد�ء وحالت مر�صية 
م�صت�صفى  و�صجن  جد�  �صعبة 
�إجر�م  على  �صاهد  �لرملة 

�لحتالل ...

جتاهل متعمد للحالة ال�سحية 
ال�سعبة لالأ�سري عالء الهم�ص

�صادر  تقرير  يف  و�ملحررين  �لأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أكدت 
عاماً(   46( �لهم�س  علي  �بر�هيم  عالء  �لأ�صري  �أن   ، عنها 
نتاجاً  وذلك  بو�صع �صحي مقلق و�صعب،  رفح،  من مدينة 
متعمد  وجتاهل  مق�صود  طبي  �همال  من  له  يتعر�س  ملا 
حلالته من قبل �إد�رة معتقالت �لحتالل. ولفتت �لهيئة �أن 
يكن  "�إي�صل"، مل  معتقل  يف  حالياً  و�لقابع  �لهم�س  �لأ�صري 
تفاقمت خالل  لكن حالته  �أمر��س  �عتقاله من  قبل  يعاين 
�صنو�ت �عتقاله، حيث يعاين من عدة م�صاكل �صحية مزمنة، 
فهو  ي�صتكي من ��صابته مبر�س �ل�صل وت�صبب �لعالج �لذي 
�إىل  �أدت  له،  خطرية  مب�صاعفات  �لحتالل  �أطباء  قدمه 
بالرئتني.  حادة  و�أزمة  �لليمفاوية،  �لغدة  يف  بورم  �إ�صابته 
كما يعاين �لأ�صري �لهم�س من وجود ورم بني �لكبد و�ملعدة، 
وهو بحاجة ما�صة لجر�ء عملية جر�حية لز�لته لكن عيادة 
�آلم حادة يف  �أي�صاً من  �ملعتقل متاطل بتحويله، وي�صتكي 
�لعام  خالل  �أجر�ها  �لتي  �لعملية  مكان  �ملثانة  منطقة 
�ملا�صي، ومن خروج دم وقيح يف �لبول، ومن �لتهابات حادة 
و�صد�ع  �أوجاع  ومن  بالكلى  لالأمالح  تر�صب  ومن  باملعدة 
�ملعتقل  �إد�رة  تكتفي  و�أوجاعه  معاناته  ورغم  �لر�أ�س،  يف 
�لأدوية  من  نوعاً   ١١ جمموعه  مبا  �مل�صكنات  باإعطاءه 
�لهم�س معتقل منذ  �لأ�صري  باأن  يذكر  �مل�صكنة و�ملنومة. 
�أب  لـ 29 عاماً، وهو  تاريخ 2009/١/24 وحمكوم بال�صجن 

لأربعة �أبناء. 
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عي�شة ق.

ال�ضيف  بارادو  نادي  يلتقي  بينما 
تبدو  مواجهة  يف  البي�ض  مولودية 
يف كفة العا�ضميني رغم اأن الزوار 
املفاجاأة  حتقيق  على  ي�ضعون 
ح�ضابه،  على  املقبل  الدور  وبلوغ 
قّمة  تكون  �ضوف  املقابل،  يف 
وفاق  فريقي  جتمع  التي  ال�رشق 
حمط  ق�ضنطينة  و�ضباب  �ضطيف 
ظل  يف  للمتتبعني  بالن�ضبة  االنتباه 
رغبة كل فريق املوا�ضلة يف �ضباق 
ت�ضعى  الكاأ�ض،  ال�ضيدة  اإحراز 
االأ�ضود«  »الن�رش  ت�ضكيلة  خاللها 
الديار  داخل  اللعب  ا�ضتغالل  اإىل 

من اأجل �ضمان االحتفاظ بتاأ�ضرية 
»ال�ضيا�ضي«  يتنقل  فيما  التاأهل، 
لعب  اأجل  من  �ضعبا  مناف�ضا 
التاأ�ضرية  خلطف  حظوظه  كافة 

وموا�ضلة املغامرة يف املناف�ضة.
لقب  حامل  يتوجه  جهته،  من 
بلوزداد  �ضباب  الفارطة  الن�ضخة 
منها  �ضعيا  الزيبان  عا�ضمة  اإىل 
اإىل العودة للديار حمملني ببطاقة 
التاأهل، يف مواجهة لن تكون �ضهلة 
لن  الذين  الديار  اأ�ضحاب  اأمام 
كافة  ويلعبون  �ضائغة  لقمة  يكونوا 
املقابل  يف  للتاأهل،  احلظوظ 
خليفي«  »زوبري  ملعب  �ضيكون 
ي�ضتقبل  عندما  االهتمام  حمط 

قمة �رشق اأخرى تدور رحاها بني 
واأهلي  مليلة  عني  جمعية  فريقي 
�ضعبا  و�ضيكون  بوعريريج،  برج 
بينما  املتاأهل،  بهوية  التكهن 
بال�ضيف  بلعبا�ض  احتاد  يلتقي 
ي�ضعى  مواجهة  يف  عنابة  احتاد 
بلوغ  اإىل  »املكرة«  اأبناء  خاللها 
الدور املقبل رغم املهمة ال�ضعبة 
من  �ضهال،  يكون  لن  مناف�ض  اأمام 
وهران  مولودية  تتوجه  جهتها، 
وداد  املفاجاأة  النادي  ملواجهة 
الدور  يف  اأق�ضى  الذي  بوفاريك 
ويعول  جلزائر،  مولودية  ال�ضابق 
على  ال�ضيناريو  نف�ض  تكرار  على 

ملعبه جمددا.

برنامج املباريات 

15:00  وداد بوفاريك / مولودية 
وهران 

          جمعية وهران / احتاد 
العا�شمة الدور 1/16

          اأمل بو�شعادة / اأمل الأربعاء
          جمعية عني مليلة / اأهلي برج 

بوعريريج
          احتاد ب�شكرة / �شباب بلوزداد

         نادي بارادو / مولودية البي�س 
الدور 1/16

         احتاد بلعبا�س / احتاد عنابة
18:45 وفاق �شطيف / �شباب 

ق�شنطينة

جتري اأم�شية اليوم مباريات الدور ثمن النهائي ملناف�شة كاأ�س اجلمهورية اإىل جانب ت�شوية لقاءين موؤجلني 
عن الدور ال�شاد�س ع�شر من امل�شابقة، عندما ينزل احتاد العا�شمة �شيفا ثقيال على جمعية وهران يف �شراع 

على تاأ�شرية بلوغ الدور ثمن النهائي، اأين يلعب النادي العا�شمي من اأجل اإنقاذ املو�شم للحفاظ على اآماله 
يف التناف�س على التتويج بلقب هذا املو�شم، وت�شجيل النتفا�شة على خلفية �شل�شلة النتائج ال�شلبية التي 

ي�شجلها الزوار يف البطولة الوطنية والإق�شاء من رابطة اأبطال اإفريقيا

الدور ثمن النهائي لكاأ�س اجلمهورية

القمة بالثامن ماي حامل الكاأ�س ي�ضطدم 
باأبناء الزيبان وبوفاريك ملوا�ضلة املفاجاأة

وفاق �شطيف / �شباب ق�شنطينة

الن�ضر الأ�ضود ي�ضعى اإىل موا�ضلة املغامرة 
وال�ضيا�ضي جون مرّكب نق�س

وفاق  بني  ال�رشق  ديربي  ي�ضد 
االنتباه  ق�ضنطينة  و�ضباب  �ضطيف 
بالنظر لالإثارة التي ي�ضمنها خا�ضة 
ي�رشب  الذي  الكروي  املوعد  واأن 
يكون  �ضوف  اليوم  �ضهرة  موعده 
على  التاأهل  تاأ�ضرية  على  التناف�ض 
مناف�ضة  من  النهائي  ربع  الدور 
تعترب هدفا  والتي  كا�ض اجلمهورية 
للفريقني معا، ولهذا الغر�ض يدخل 
وفاق �ضطيف اأر�ضية امليدان باأف�ضل 
اإىل  منه  �ضعيا  املعنوية  حاالته 
واجلمهور  االأر�ض  عاملي  ا�ضتغالل 
داخل  بالتاأهل  االحتفاظ  اجل  من 
الديار وموا�ضلة املغامرة يف ال�ضيدة 
الذي  وهو  باللقب  والتتويج  الكاأ�ض 
اإذا  املناف�ضة  يف  اخت�ضا�ضي  يعترب 
علمنا اأنه ميلك الرقم القيا�ضي لعدد 
اأندية احتاد  االألقاب منا�ضفة رفقة 
و�ضباب  اجلزائر  مولودية  العا�ضمة، 

بلوزداد بثمانية األقاب لكل فريق.
ي�ضعى املدرب التون�ضي نبيل الكوكي 
العالية  املعنويات  ا�ضتغالل  اإىل 

اإىل  بالنظر  اأ�ضباله  بها  يت�ضلّح  التي 
بعد  االنت�ضارات  نغمة  ا�ضتعادة 
بداية مو�ضم �ضعبة، متكن الالعبون 
خم�ض  وي�ضجلون  جتاوزها  من 
هزمية  دون  التوايل  على  لقاءات 
تكون  و�ضوف  انت�ضارات،  اأربع  منها 
فر�ضة  ق�ضنطينة  �ضباب  مواجهة 
من  غ�ضة  اإليا�ض  الالعب  رفقاء 
التي  اال�ضتفاقة  على  الربهنة  اأجل 
ت�ضهد  �ضوف  النتائج،  يف  ي�ضجلونها 
اإ�ضحاق  الالعب  عودة  املواجهة 
تلقى  بعدما  الفريق  اإىل  بوال�ضوف 
الوطني  املنتخب  مدرب  من  االإذن 
االلتحاق  اأجل  من  لالأوا�ضط 
اليوم  مواجهة  وخو�ض  بزمالئه 
اأمام »ال�ضيا�ضي«، بينما �ضيلعب اأمري 
التاأكد  اإثر  عادية  ب�ضورة  قراوي 
الطبية عدم  الفحو�ضات  من خالل 

خطورة االإ�ضابة التي يعاين منها.
�ضباب  يتحّدى  املقابل،  يف 
مواجهة  يف  م�ضيفه  ق�ضنطينة 
بني  املتاأهل  بهوية  التكهن  �ضعب 

اأحد طرفيها، اأين يلعب »ال�ضيا�ضي« 
دون مركب نق�ض عندما يتنقل اإىل 
اإىل  منه  �ضعيا  ماي  الثامن  ملعب 
الدور  اإىل  املرور  تاأ�ضرية  خطف 
املغامرة  وموا�ضلة  النهائي  ربع 
على  منه  �ضعيا  الكاأ�ض  ال�ضيدة  يف 
باللقب،  التتويج  على  التناف�ض 
هذا  التتويجات  من�ضة  و�ضعود 
»ال�ضيا�ضي«  العبو  ويتنقل  املو�ضم، 
العليا  اله�ضاب  عا�ضمة  اإىل 
االنت�ضار  بعد  مرتفعة  مبعنويات 

على  العا�ضمة  من  به  عادوا  الذي 
البطولة  العا�ضمة يف  ح�ضاب احتاد 
نف�ض  تكرار  اإىل  وي�ضعون  الوطنية، 
مقابلة  يف  �ضطيف  من  ال�ضيناريو 
تعرف  و�ضوف  �ضعبة،  تكون  �ضوف 
اإقباال جماهرييا كبريا من الفريقني، 
جمموع  ال�ضباب  جماهري  نالت  اأين 
اللقاء  يعرف  و�ضوف  تذكرة،   1600
العمري  علي  �ضيد  الالعب  غياب 

ب�ضبب االإ�ضابة التي يعاين منها.
عي�شة ق.

عقب  نغيز  نبيل  املدرب  اأعلن 
الفنية  العار�ضة  راأ�ض  على  تر�ضميه 
اأنه يف حال  لفريق مولودية اجلزائر 
الفرق  �ضمن  املو�ضم   اإنهاء  عدم 
ا�ضتقالته،  �ضيقدم  االأوائل  الثالثة 
بعقد  العميد  مع  ارتباطه  رغم  
ميتد ملدة 18 �ضهرا، وقال املدرب 
اجلديد للعميد خالل ندوة ال�ضحفية 
مبلعب 5 جويلية االأوملبي : »ا�ضتلمت 
�ضعبة  ظروف  يف  الفريق  قيادة 
عتبة  لتخفي�ض  ذريعة  لي�ضت  لكنها 
ال�ضف  يف  حاليا  نتواجد  اأهدافه، 
الثالث للرتتيب العام واأظن اأنه مركز 
منا�ضب ملوا�ضلة اللعب على االأدوار 
اللقب«.  التناف�ض على  االأوىل وحتى 
الوطني  املدرب  م�ضاعد  واعرتف 
ركائز  بع�ض  مغادرة  اأن  ال�ضابق 
غرار  على  االأ�ضا�ضية،  الت�ضكيلة 
والقائد  عزي  اأيوب  �ضافعي،  فاروق 
اأ�ضعف من قدرات  دبكة  بن  �ضفيان 
التي �ضمحت للنادي العا�ضمي حتقيق 
املو�ضم«،  بداية  يف  جيدة  انطالقة 
لكنه اأفاد اأنه م�ضتعد للعمل بالتعداد 
احلايل بهدف املحافظة على نف�ض 
امل�ضطرة،  االأهداف  وبلوغ  الوترية 

وقال: »تتمثل مهمتي االأوىل يف و�ضع 
عرب  ال�ضحيحة  ال�ضكة  على  الفريق 
ا�ضرتجاع  مع  لالعبني،  الثقة  اإعطاء 
جابو،  مثل  امل�ضابني  الالعبني 
كبرية  اإ�ضافة  تقدمي  منهم  ننتظر 
امللعب  وبخ�ضو�ض  للمجموعة«. 
اأكد  »العميد«،  فيه  ي�ضتقبل  الذي 
نغيز اأن اللعب يف بولوغني، 5 جويلية 
م�ضكلة  يعد  ال  اآخر  ملعب  يف  اأو 
بالن�ضبة اإليه«، املهم اأن تكون اأر�ضية 
وا�ضعة  واملدرجات  جيدة  امليدان 
اأن�ضار  من  ممكن  عدد  اأكرب  لت�ضع 
على  كثريا  يعتمد  الأنه  املولودية، 
مهمته«،  اإجناح  يف  اجلماهري  دعم 
اإجازة  على  نغيز  نبيل  يتوفر  وال 
باالإ�رشاف  له  ت�ضمح  التي  املدرب 
على فريقه من مقعد االحتياط اأثناء 
املدرب  ق�ضية  ب�ضبب  املباريات 
الفرن�ضي برنارد كازوين، حيث ك�ضف 
بتح�ضري  �ضيكتفي  اأنه  ال�ضاأن  بهذا 
الفريق يف التدريبات خالل االأ�ضبوعـ 
املدرب  ي�رشف  اللقاء  يوم  ويف 
من  الت�ضكيلة  توجيه  على  امل�ضاعد 
ت�ضوية هذه  انتظار  البدالء، يف  بنك 

الو�ضعية االدارية.

بوعقل«  »احلبيب  ملعب  ي�ضهد 
مواجهة مثرية جتمع فريقي جمعية 
حل�ضاب  العا�ضمة  واحتاد  وهران 
ال�ضاد�ض  الدور  املتاأخر عن  اللقاء 
ع�رش من مناف�ضة كاأ�ض اجلمهورية، 
احل�ضول  اإىل  فريق  كل  ي�ضعى  اأين 
النهائي،  لثمن  التاأهل  تاأ�ضرية  على 
ولهذا الغر�ض يدخل جمعية وهران 
االحتفاظ  على  منه  �ضعيا  املباراة 
م�ضوار  وموا�ضلة  التاأهل  بتاأ�ضرية 
ال�ضيدة الكاأ�ض خا�ضة واأنه ي�ضتفيد 
واجلمهور،  االأر�ض  عاملي  من 
العبوه  ي�ضاعف  �ضوف  وبالتايل 
فر�ضة  ي�ضّيعوا  ال  حتى  اجلهود 
بلوغ  اأجل  من  واللّعب  التاأهل 
اأين  املناف�ضة،  من  متقدمة  اأدوار 
جتاوز  على  »الزمو«  ت�ضكيلة  تعّول 
من  املن�رشمة  اجلولة  هزمية 
والتي  الثانية  املحرتفة  الرابطة 
�ضهدت هزميتها اأمام �ضبيبة بجاية، 
ال�ضعبة  الو�ضعية  وا�ضتغالل فر�ضة 
عقبتهم  جتاوز  اأجل  من  للزوار 

وبلوغ الدور املتقدم من املناف�ضة.
العا�ضمة  احتاد  يتنقل  جهته،  من 
وجتاوز  مو�ضمه  اإنقاذ  عن  بحثا 
فرتة الفراغ التي مير بها من خالل 
ال�ضقوط يف �ضل�ضلة النتائج ال�ضلبية 
بداية باالإق�ضاء من دور جمموعات 
وتوايل  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
الوطنية، االأمر  البطولة  الهزائم يف 
بالل  املدرب  كتيبة  يجعل  الذي 
من  االنتفا�ضة  على  تعّول  دزيري 
عا�ضمة الغرب اجلزائري والت�ضالح 
مع اأن�ضارهم عرب العودة اإىل الديار 
حمملني بتاأ�ضرية التاأهل يف الكاأ�ض 
بعد  جمددا  رفعها  على  والعودة 
خالل  االحتاد  خزائن  عن  غيابها 
االحتاد  ويتواجد  االأخرية،  االأعوام 
يف و�ضع اأف�ضل بعد التاأكد من عودة 
االإعالن  عقب  االإداري  اال�ضتقرار 
عن �رشاء �رشكة »�ضريبور« الأغلبية 
يعود  الهدوء  يجعل  االحتاد،  اأ�ضهم 

على بيت االحتاد جمددا.
عي�شة ق.

ل ميلك الإجازة وامل�شاعد يتكفل بالتعليمات 
يوم اللقاء

نغيز: �ضاأغادر املولودية يف حال 
عدم اإنهاء املو�ضم بالبوديوم

جمعية وهران / احتاد العا�شمة

لزمو ي�ضتهدف التاأهل واأبناء 
�ضو�ضطارة لالنتفا�ضة من الكاأ�س

دوما يرف�س ال�ضتهانة
 باحتاد ب�ضكرة

�ضباب  مدرب  دوما  فرانك  يثق 
بلوزداد يف قدرة فريقه على تخطي 
اللقاء  خالل  ب�ضكرة  احتاد  عقبة 
الذي يجمع الفريقني اليوم يف اإطار 
ثمن نهائي كاأ�ض اجلمهورية، وقال 
دوما خالل املوؤمتر ال�ضحفي الذي 
احتاد  »مواجهة  للمباراة:  ي�ضبق 
جميع  على  �ضعبة  �ضتكون  ب�ضكرة 
مبباراة  يتعلق  فاالأمر  امل�ضتويات، 
ب�ضكرة قدم  »احتاد  وتابع:  كاأ�ض«، 

الو�ضيف �ضبيبة  اأمام  مباراة جيدة 
القبائل، لذلك يجب عدم اال�ضتهانة 
به، نعلم اأن اأر�ضية امليدان �ضعبة 
اأمام  عائقا  تكون  لن  لكنها  للغاية 
واأمت  التاأهل«،  بتاأ�ضرية  عودتنا 
خالل  خططنا  نغري  ما  »غالبًا 
�ضري املباراة، �ضرنى كيف �ضيلعب 
اخل�ضم �ضدنا، �ضنتاأقلم مع اأ�ضلوبه 

من اأجل حتقيق االنت�ضار«.
ق.ر.

ق.ر.
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الدويل  الالعب  يوا�صل 
رحمة  بن  �صعيد  اجلزائري 
برينتفورد  ناديه  رفقة  التاألق 
اإجنلرتا  يف  احلدث  وي�صنع 
ت�صجيل  خالل  من  وذلك 
املقابلة  يف  ناديه  مع  هدف 
اأمام  اأم�س  اأول  خا�صها  التي 
حل�صاب  يونايتد  ليدز  ال�صيف 
الدرجة  دوري  من   32 اجلولة 
اأنقذ  الإجنليزية، حيث  الأوىل 
فخ  يف  ال�صقوط  من  فريقه 
عندما  ملعبه  على  الهزمية 

وقع الهدف يف حدود الدقيقة 
متكن  عندما  اللقاء  من   25
حار�س  على  الكرة  قطع  من 
اأحد  طرف  من  املناف�س 
اإىل  ب�صهولة  وحولها  زمالئه 
املرمى، وهو الهدف ال�صاد�س 
املنتخب  مهاجم  ل�صالح 
العام  انطالق  منذ  الوطني 
يف  مباراة  قدم  حيث   ،2020
امل�صتوى ووا�صل �صنع احلدث 
يف  واحد  الرقم  اإىل  والتحول 
الدرجة الثانية الإجنليزية من 

يقدمها  التي  الفنيات  خالل 
كرر  الذي  وهو  ناديه،  رفقة 
فنية اجل�رس ال�صغري بني اأقدام 
وهو  املناف�س  لعبي  اأحد 
الأوىل  الدرجة  دوري  و�صيف 
�صيب«.  »ال�صامبني  الإجنليزية 
امللقب  الالعب  واأ�صبح 
»حمرز اجلديد« هداف بطولة 
الإجنليزية  الأوىل  الدرجة 
باعتبار  احلايل  العام  مطلع 
على  تهديفا  الالعبني  اأكرث 
خالل  من  ون�صف  �صهر  مدار 

اأهداف   6 جمموع  ت�صجيل 
املو�صم  جمموع  يف  وميلك 
بالإ�صافة  اأهداف   9 احلايل 
اإىل منحه 6 متريرات حا�صمة 
يف  �صاهم  وبالتايل  لزمالئه، 
هدفا   15 جمموع  ت�صجيل 
هذا  برينتفورد  لفريقه 
ي�صعى  الذي  وهو  املو�صم 
اإىل  ال�صعود  ورقة  لعب  على 
املمتاز  الإجنليزي  الدوري 

هذا املو�صم.
عي�شة ق.

الدويل  الالعب  اأعلن 
جماين  كارل  اجلزائري 
اللعب  اعتزاله  ر�صميا 
رفقة  احلذاء  وتعليق  دوليا 
حيث  الوطني،  املنتخب 
عرب  تغريدة  اأم�س  ن�رس 
على  ال�صخ�صي  ح�صابه 
الجتماعي  التوا�صل  موقع 
»اأن�صتغرام« اأعلن من خاللها 
مع  الدولية  مغامرته  انتهاء 
املنتخب الوطني الذي حمل 
الألوان  على  ودافع  قمي�صه 
الوطنية على مدار 62 مباراة، 
�صارة  حمل  �رسف  نال  اأين 
القيادة للخ�رس بعد نهائيات 

كاأ�س العامل 2014 بالربازيل، 
ين�صط  الذي  الالعب  وعربرّ 
ال�صفلى  الأق�صام  يف  حاليا 
يف فرن�صا بعد جتربة فا�صلة 
ال�صعودي  اأحد  نادي  رفقة 
عن افتخاره باللعب للمنتخب 
يعترب  الذي  وهو  الوطني 
ويحمل  جزائري  فرانكو 
من  اجلزائرية  اجلن�صية 
فرن�صية،  والدته  بينما  والده 
الر�صالة  خالل  اأو�صح  اأين 
اجلماهري  اإىل  وجهها  لتي 
الأف�صل  اأنهم  اجلزائرية 
على  و�صكرهم  العامل  يف 
قدموها  التي  الت�صجيعات 

مدار  على  ولزمالئه  له 
الوطني، ومل  للقمي�س  حمله 
الت�صكيلة  يف  زمالئه  ين�س 
الرائعة  والأوقات  الوطنية 
ي�صيف،  معهم  ق�صاها  التي 
افتخاره  عن  جماين  وعربرّ 
احلالية  الوطنية  بالعنا�رس 
عقب التتويج باللقب القاري 
الأرا�صي  من  اأحرزوه  الذي 
امل�رسية، اأين طالبهم بجعل 
يحلم  اجلزائري  ال�صعب 
من  انطالقا  ل  وملا  معهم 
كاأ�س العامل املقبلة يف قطر 

العام 2022.
لنادي  ال�صابق  الالعب  تلقى 

فالن�صيان الفرن�صي اأول دعوة 
بالفريق  اللتحاق  اأجل  من 
ماي  الرابع  بتاريخ  الوطني 
الناخب  اإ�رساف  حتت   2010
رابح  ال�صابق  الوطني 
�صمن  تواجد  اأين  �صعدان، 
تنقلت  التي  لنهائية  القائمة 
بجنوب  العامل  كاأ�س  للعب 
املونديال  وخا�س  اإفريقيا، 
للخ�رس  التوايل  على  الثاين 
ومنح  بالربازيل   2014 العام 
حا�صمة  متريرة  خالله 
يف  �صليماين  اإ�صالم  لالعب 

مباراة كوريا اجلنوبية.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

الآخر  هو  ا�صرتجع  الذي 
الإ�صابة  من  وتعافى  عافيته 
حيث  منها  يعاين  كان  التي 
اإىل  الآخر  هو  عودته  �صجل 
احتاد  ناديه  رفقة  املناف�صة 
مينح  الذي  الأمر  العا�صمة، 
يف  اإ�صافية  خيارات  بلما�صي 

اللذان  وهما  امليدان  و�صط 
الفريق  م�صتقبل  يعتربان 

الوطني يف هذا املن�صب.
ت�صعل  و�صيتة  لكحل  عودة 
مناف�صة قوية يف املن�صب من 
اأجل ك�صب ثقة امل�صوؤول الأول 
الوطنية،  الفنية  العار�صة  على 
وذلك يف ظل العودة التدريجية 
طالب  بن  نبيل  الآخر  لالعب 

اإىل  وانتقل  الأجواء  الذي غريرّ 
من  الإجنليزي  نيوكا�صل  نادي 
الكروي  م�صواره  بعث  اأجل 
من اإجنلرتا بعد بداية املو�صم 
ال�صابق  ناديه  رفقة  ال�صعبة 
�صالكه 04 الأملاين، وهو الذي 
التناف�س  بدوره  ي�صعل  �صوف 
ال�صرتجاع،  من�صب  يف  بقوة 
الأمر الذي �صيكون يف م�صلحة 

�صوف  التي  الوطنية  النخبة 
تكون على موعد مع املناف�صة 
�صهر مار�س الداخل من خالل 
ر�صميتني  مقابلتني  خو�س 
املوؤهلة  الت�صفيات  حل�صاب 
اإىل كاأ�س اإفريقيا لالأمم 2021 

بالكامريون.
الدويل  الالعب  تر�صيح  مترّ 
اإىل  لكحل  فيكتور  اجلزائري 

اأف�صل  لقب  حول  التناف�س 
الدرجة  دوري  يف  لعب 
الثانية الفرن�صية ل�صهر جانفي 
ن متو�صط  املنق�صي، حيث متكرّ
الوطني  املنتخب  ميدان 
على  قوية  عودة  ت�صجيل  من 
لوهافر  ناديه  رفقة  امليادين 
بعد الإ�صابة اخلطرية التي كان 
املناف�صة  عن  واأبعدته  تلقاها 

طويال، �صيع خاللها املناف�صة 
الدرجة  يف  النا�صط  ناديه  مع 
والتواجد  الفرن�صية  الثانية 
يف  الوطني  املنتخب  رفقة 
املواعيد الكروية يف مقدمتها 
كاأ�س اإفريقيا لالأمم التي جرت 
مب�رس  املن�رسم  العام  �صائفة 
وتوج باللقب، حيث قدم لكحل 
جعلته  امل�صتوى  يف  مباريات 

يتواجد يف القائمة املخت�رسة 
حول  بالتناف�س  املعنية 
لكحل  يناف�س  حيث  اجلائزة، 
للتتويج  اآخرين  اثنني  لعبني 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  باللقب 
يوان وي�صا مهاجم نادي لوريان 
مرمى  حار�س  بريور  وجريوم 
ينتهي  حيث  فالن�صيان،  نادي 

الت�صويت الثنني املقبل.

مت تر�شيحه جلائزة اأح�شن العب بالدرجة الثانية الفرن�شية �شهر جانفي

لكحل يعود بقوة ويرفع �ضقف 
املناف�ضة يف اخل�ضر

ي�شّجل لكحل عودة قوية اإىل املناف�شة بعدما جنح يف جتاوز االإ�شابة اخلطرية التي كان يعاين 
منها واأبعدته عدة اأ�شهر عن مداعبة الكرة، حيث مينح نف�شه فر�شة كبرية من اأجل العودة 
�شريعا اإىل �شفوف املنتخب الوطني، خا�شة واأنه كان ركيزة اأ�شا�شية يف اخليارات التكتيكية 

للناخب الوطني جمال بلما�شي الذي يبحث عن خليفة العبه عدالن قديورة النا�شط يف 
من�شب ا�شرتجاع الكرة، وذلك من خالل و�شع الثقة يف العب لوهافر ومواطنه اأ�شامة �شيتة 

�شوف يلتحق باخل�شر خالل ترب�س مار�س الداخل

املغربي وادو يلتحق بالطاقم 
الفني للخ�ضر مرتب�ضا

عّب عن فخره بالدفاع على االألوان الوطنية و�شجع العنا�شر الوطنية احلالية

جماين يعلن اعتزال اللعب دوليا رفقة اخل�ضر

�شجل هدفا واأنقذ برنتفورد من ال�شقوط اأمام و�شيف ال�شامبني �شيب

بن رحمة اأكرث الالعبني تهديفا يف العام 2020 
وي�ضنع احلدث باجنلرتا

افتتح عداده التهديفي باملناف�شة االآ�شيوية

بوجناح هداف ويعود بالتعادل من 
ال�ضعودية

الدويل  الالعب  قاد 
بوجناح  بغداد  اجلزائري 
القطري  ال�صد  فريقه 
ثمني  بتعادل  العودة  اإىل 
قادهم  الذي  التنقل  من 
ال�صعودية  اإىل  اأم�س  اأول 
الن�رس  امل�صيف  ملواجهة 
دور  جولت  اأوىل  حل�صاب 
دوري  مناف�صة  جمموعات 
انتهى  حيث  اآ�صيا،  اأبطال 
هدفني  بالتعادل  اللقاء 
�صجل  حيث  �صبكة،  كل  يف 
الوطني  املنتخب  مهاجم 
باملناف�صة  اأهدافه  اأول 
من  متكن  بعدما  القارية، 
الدقيقة  النتيجة يف  تعديل 
وذلك  اللقاء  من  التا�صعة 
افتتاح  على  دقيقتني  بعد 

باب  لأر�س  اأ�صحاب 
مينح  ان  قبل  الت�صجيل، 
هدف  الهيدو�س  زميله 
ت�صكيلة  ل�صالح  التقدم 
بعد ثالث دقائق  »الزعيم« 
على انطالق ال�صوط الثاين 
جمددا  عاد  الن�رس  لكن 
ويتناف�س  النتيجة،  وعادل 
وهران  مدجينة  ابن  رفقاء 

اإىل  التاأهل  تاأ�صرية  على 
من  النهائي  ثمن  الدور 
املناف�صة القارية الآ�صيوية، 
تاأهل  تعرف  �صوف  والتي 
كل  وو�صيف  مت�صدر 
املجموعات  من  جمموعة 
هذا  ت�صكل  التي  الثماين 

الدور من املناف�صة.
عي�شة ق.

الحتادية  اأعلنت 
القدم  لكرة  اجلزائرية 
الدويل  النجم  التحاق  عن 
عبدا  ال�صابق  املغربي 
بالعار�صة  وادو  ل�صالم 
ب�صفة  الوطنية  الفنية 
قرر  حيث  مرتب�س، 
جمال  الوطني  الناخب 
ا�صتقدام  بلما�صي 
رفقة  ال�صابق  م�صاعده 
القطري  خلويا  نادي 
حاليا  ي�صغل  والذي 
مركز  يف  مدرب  من�صب 
تكوين نادي نان�صي لوران 
العمل  اأجل  من  الفرن�صي 
مع الطاقم الفني الوطني 
تواجده  ظل  يف  مرتب�صا 

التكوينية  الفرتة  يف 
على  احل�صول  اأجل  من 
التدريبية  ال�صهادة 
لالحتاد الأوروبي »اليويفا 
اأعلى  تعترب  والتي  برو«، 
يف  التدريبية  ال�صهادات 
رئي�س  وافق  اأين  اأوروبا، 
الحتادية اجلزائرية لكرة 
مدربه  طلب  على  القدم 
الالعب  جلب  بخ�صو�س 
»اأ�صود  لت�صكيلة  ال�صابق 
واملحرتف  الأطل�س« 
فالن�صيان  اأندية  مع 
فولهام  فرن�صا،  من  ورين 
اأوملبياكو�س  الإجنليزي، 
القطري  وخلويا  اليوناين 
على  العمل  فر�صة  ومنح 

امليدان يف انتظار النتهاء 
من فرتة الرتب�س التكويني 
خالل  له  يخ�صع  الذي 
واأو�صح  احلالية،  الفرتة 
املوقع الر�صمي للفاف اأن 
وادو �صوف يلتحق بالنخبة 
الرتب�س  خالل  الوطنية 
التح�صريي املربمج �صهر 
والذي  املقبل  مار�س 
�صوف ي�صهد خو�س رفقاء 
بن  اإ�صماعيل  الالعب 
نا�رس مباراتني مزدوجتني 
اإطار  يف  زميبابوي  اأمام 
اإىل  املوؤهلة  الت�صفيات 
املقبلة  اإفريقيا  كاأ�س 

بالكامرون.
عي�شة ق.

اأن�شار الفريق يتهمون اأزالف بخيانة الفريق

جمل�س امل�ضاهمني للكناري يجدد الثقة يف مالل
�صبيبة  نادي  اإدارة  جددت 
رئي�س  يف  الثقة  القبائل 
الإدارة �رسيف مالل،  جمل�س 
خالل اجتماع طارئ لالأع�صاء 
اأم�س  اأول  جرى  امل�صاهمني 
مبقر النادي، خل�س الجتماع 
نائب  من  كل  ح�رسه  الذي 

مليك  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
ر�صيد  والأع�صاء  اأزلف، 
بن  ون�صيم  �صيوخ  خليفة  كانا، 
جتديد  اإىل  الرحمن،  عبد 
حتى  مالل  ب�رسيف  الثقة 
م�صريو  واتفق  املو�صم،  نهاية 
برنامج  و�صع  على  ال�صبيبة 

املقبلة  الأيام  يف  فعال  عمل 
مبا  مهمة  بقرارات  واخلروج 
النادي،  م�صالح  مع  يتما�صى 
كافة  اتخاذ  اإىل  اإ�صافة 
حيال  الالزمة  الإجراءات 
جتاوزات البع�س �صد الفريق، 
من  العديد  اأن  الإ�صارة  جتدر 

اأن�صار النادي القبائلي با�رسوا 
حتركاتهم يف الفرتة املا�صية، 
الرئي�س  من  الثقة  ل�صحب 
ال�صلطات  وطالبوا  مالل 
قادر  �صخ�س  بجلب  املحلية 
اإعادة ال�صبيبة اإىل �صابق  على 

ق.ر.عهده.



�تخذ �إيكر كا�سيا�س حار�س 
�ل�سابق  مدريد  ريال  مرمى 
لرئا�سة  بالرت�سح  قر�ًر� 
لكرة  �لإ�سباين  �لحتاد 
�إذ�عة  وبح�سب  �لقدم، 
�لإ�سبانية  �سري«  »كادينا 
 38 �لبالغ  كا�سيا�س  فاإن 
لرئا�سة  �لرت�سح  قرر  عاًما 
و�لتي  �لإ�سباين  �لحتاد 
�ملقبل،  مار�س  يف  �ستقام 

يف مو�جهة لوي�س روبيالي�س 
و�لذي  �حلايل،  �لرئي�س 
جمدًد�،  نف�سه  �سري�سح 
�لإ�سبانية  �لإذ�عة  و�أكدت 
�ملجل�س  �أبلغ  كا�سيا�س  �أن 
باإ�سبانيا  للريا�سة  �لأعلى 
رئا�سة  على  مناف�سته  بقر�ر 
�أن  �إىل  و�أ�سارت  �لحتاد، 
كا�سيا�س تو��سل مع زمالئه 
�ملنتخب  يف  �ل�سابقني 

بقر�ره  لإبالغهم  �لإ�سباين، 
بالذكر  دعمهم. جدير  ونيل 
عن  توقف  كا�سيا�س  �أن 
منذ  �لقدم  كرة  ممار�سة 
�أزمة  ب�سبب  �ملا�سي،  �لعام 
خالل  لها  تعر�س  قلبية 
ويحظى  بورتو،  مع  تو�جده 
من  كبري  بدعم  كا�سيا�س 
خافيري تيبا�س رئي�س ر�بطة 

�لدوري �ل�سباين للعبة.

جنم  كانافارو  فابيو  �أبدى 
نابويل وريال مدريد �ل�سابق 
�لأرجنتيني  روؤية  يف  رغبته 
قائد  مي�سي،  ليونيل 
فريق  �سفوف  يف  بر�سلونة 
�آخر، وقال كانافارو، خالل 
حو�ر مع �سحيفة »لغازيتا 
�لإيطالية  �سبورت«  ديللو 
نابويل  مو�جهة  عن 
�ملرتقبة لرب�سلونة، يف ثمن 

�أوروبا:  �أبطال  دوري  نهائي 
�أمام  �أن تكون حذًر�  »عليك 
مي�سي«،  ليونيل  مثل  لعب 
قادر  »مي�سي  و�أ�ساف: 
�أهد�ف   5 ت�سجيل  على 
 3 �سناعة  �أو  مبار�تني،  يف 
�أهد�ف يف مو�جهة و�حدة، 
مثلما فعل موؤخًر� �سد ريال 
يتغلب  وبالتايل  بيتي�س، 
�أزمات  �أي  على  بنف�سه 

ر�أيه  وعن  فريقه«،  تو�جه 
»�لربغوث«،  م�ستقبل  يف 
مي�سي  �أرى  �أن  »�أحب  قال: 
نظام  ومع  �آخر،  بقمي�س 
يف  هنا  �جلديد  �ل�رض�ئب 
يجرب  �أن  ميكنه  �إيطاليا 
�أن  »�أعتقد  حظه«، و�ختتم: 
�إنرت ميالن هو �لنادي �لأكرث 
�لنوع  بهذ�  للقيام  ��ستعد�ًد� 

من �ل�سفقات«.

�سحفي  تقرير  ك�سف 
�هتمام  عن  �أم�س  �إ�سباين 
بالتعاقد  مدريد  ريال 
جيانلويجي  �لإيطايل  مع 
مرمى  حار�س  دوناروما 
دوناروما  ويرتبط  ميالن، 
ميالن  مع  بعقد  عاًما   20
حتى نهاية �ملو�سم �ملقبل 
وحتى �لآن ل يريد �لتجديد 
وك�سفت  فريقه،  مع 
�سحيفة »موندو ديبورتيفو« 

مدريد  ريال  �أن  �لإ�سبانية 
�لفرق �ملهتمة  دخل �سمن 
خدمات  على  باحل�سول 
�ل�ساب،  �لإيطايل  �حلار�س 
لكن جوفنتو�س يعترب �لأكرث 
�أجل  من  �سمه  يف  رغبة 
جيانلويجي  �لثنائي  خالفة 
ت�سيزين،  بوفون وفويت�سيك 
وكان دوناروما على �أعتاب 
مدريد  ريال  �إىل  �لنتقال 
قبل نحو عامني، لكن ميالن 

مت�سك به و��ستمر به �حلال 
ويعتقد  �سريو،  �سان  يف 
�مل�سوؤولون يف ميالن �لآن، 
�ل�سبب  �أن ريال مدريد هو 
دوناروما  رف�س  ور�ء 
�لنادي،  مع  عقده  جتديد 
رغم  �أنه  �لتقرير  و�أ�سار 
هناك  فاإن  �لريال،  �هتمام 
�سعوبة يف و�سول دوناروما 
ب�سبب  برنابيو  ل�سانتياغو 
تاألق �لبلجيكي تيبو كورتو�.

ماوري�سيو  �لأرجنتيني  جدد 
�ل�سابق  �ملدرب  بوكيتينو 
رغبته  �م�س  �أول  لتوتنهام 
�لدوري  �إىل  �لعودة  يف 
و�سط  �ملمتاز  �لجنلبزي 
تقارير �سحفية تربطه بقيادة 
حال  يف  يونايتد،  مان�س�سرت 
�لإطاحة باملدرب �لرنويجي 
�أويل جونار �سول�سكاير، وقال 
ت�رضيحات  خالل  بوكيتينو 
ل�سبكة �سكاي �سبورت�س: »كي 
�أكون �سادًقا، �أرغب يف �لعمل 
بالدوري �لإجنليزي �ملمتاز، 
�سيكون  �لأمر  �أن  �أعرف 
�لنتظار  علينا  و�لآن  �سعبًا، 
لرنى ما �سيحدث«، و�أ�ساف: 
خا�سة  فرتة  حالًيا  »�أعي�س 
�أموري  يف  و�لتفكري  للتعايف 
�ل�سخ�سية قليال، كما �أن علي 
�أن �أكون م�ستعًد�، لأن يف كرة 
ما  �سيء  هناك  د�ئًما  �لقدم 
قد يحدث، و�ثق باأن �لتجربة 

�لتالية يل �ستكون ر�ئعة«.

وفيما يتعلق بال�سائعات حول 
»�سافرت  �أجاب:  م�ستقبله، 
وقطر  �لأرجنتني  �إىل 
م�ساعدي  لكن  و�إ�سبانيا، 
�أكرث  �لأخبار  يتابع  خي�سو�س 
�ل�سائعات،  لحظت  قليال، 
تقبل  عليهم  �ملدربني  كل 
معه  و�لتعامل  �لأمر  هذ� 
وو��سل:  طبيعي«،  ب�سكل 
جتاه  بالفخر  �أ�سعر  »بالطبع 
توتنهام،  يف  حققته  ما  كل 
مبر�جعة  �أقوم  وعندما 
هناك،  ع�ستها  �لتي  �لفرتة 
�لأ�سياء  من  �لكثري  �أن  �أجد 
و�أردف  حدثت«،  �لإيجابية 
�مل�سوؤولية  »توليت  بوكيتينو: 
للنادي،  حا�سمة  حلظة  يف 
�سيدمر  توتنهام  كان  حيث 
و�يت هارت لني ويبني ��ستاًد� 
يف  �سيلعب  و�لفريق  جديًد�، 
�سعوبة  يعرف  ل  وميبلي، 
هذه �لأمور �سوى �لأ�سخا�س 
�لذين يعملون يف كرة �لقدم«، 

تطبيق  كان  »لقد  و��ستطرد: 
�سعبًا  �أمًر�  جديدة  فل�سفة 
بالفخر  �أ�سعر  لكنني  للغاية، 
�لذي  �لنجاح  ب�سبب  جًد� 
�إىل  بالإ�سافة  حققناه، 
مل�ستوى  بتوتنهام  �لو�سول 
خمتلف«، و�أمت بقوله: »�للعب 
ملدة  �لأبطال  دوري  يف 

ثالث �أو �أربع �سنو�ت، و�إنهاء 
�أف�سل من  �ملو�سم يف مركز 
كان  مر�ت،  عدة  �آر�سنال 
بلقب  �لفوز  عظيًما،  �إرًثا 
عظيمة،  مكافاأة  لي�سبح  كان 
حتقق  ما  لنا  بالن�سبة  لكن 
�لتتويج  جمرد  من  �أكرب  كان 

بالألقاب«.

بر�سلونة  نادي  �أعلن 
�لإ�سباين �أن مهاجمه �لدويل 
دميبيلي  عثمان  �لفرن�سي 
�سيغيب عن �ملالعب ملدة 
�إ�سابته  ب�سبب  �أ�سهر  �ستة 
بقطع يف وتر فخذه �لأمين، 
نهائيات  يف  ي�سارك  ولن 
من  �ملقّررة  �أوروبا  كاأ�س 
جويلية   12 �إىل  جو�ن   12
بر�سلونة  وكتب  �ملقبلني، 
دميبيلي  »عثمان  بيان:  يف 
جر�حية  لعملية  خ�سع 
توركو  يف  �لثالثاء  ناجحة 
فنلند�، و�أن فرتة غيابه عن 
�ستة  بنحو  تقدر  �ملالعب 
�أ�سهر«، وتعترب فرتة �لغياب 
قا�سية  �رضبة  �لطويلة 
للمهاجم �لو�عد 22 عاما(، 
فر�سة  �ملقابل  يف  ولكنها 
بات  �لذي  بر�سلونة  لناديه 
لعب  مع  �لتعاقد  باإمكانه 
فرتة  �إغالق  رغم  جديد 
نهاية  �ل�ستوية  �لنتقالت 
وذلك  �ملا�سي،  �ل�سهر 
ب�سبب فرتة �لغياب �لطويلة 
�لحتاد  له  �سمح  حال  يف 
للعبة بذلك، وكان  �لإ�سباين 
دميبيلي 9 مباريات وهدف 
تعر�س  �ملو�سم  هذ�  و�حد 
�لأمين  �لفخذ  يف  لإ�سابة 
بر�سلونة  تدريبات  يف 
وقت  يف  �ملا�سي،  �لثنني 
�إىل  للعودة  فيه  ي�ستعد  كان 

�جلاري  �ل�سهر  �ملالعب 
�إ�سابة  من  تعافيه  بعد 

�سابقة يف �لفخذ ذ�تها.
ل�ست  �لعامل  بطل  وتعر�س 
 ،2019 عام  يف  �إ�سابات 
ليغيب عن 63 مبار�ة ر�سمية 
بر�سلونة  �إىل  و�سوله  منذ 
ب�سفقة   2017 �سيف  يف 
 145 �إىل  ت�سل  قد  خيالية 
�لالعب  وكان  يورو،  مليون 
مماثلة  لإ�سابة  تعر�س 
يف  �لأي�رض  فخذه  يف  �إمنا 
بر�سلونة  مع  مبارياته  ثالث 
عندما   ،2017 �سبتمرب  يف 
حاول �أن يلعب كرة بالكعب 
عن  ليبتعد  خيتايف  �أمام 
�ملالعب خم�سة �أ�سهر بعد 

يف  �أي�ساً  جلر�حة  خ�سوعه 
دميبيلي  يلعب  ومل  فنلند�، 
مع �ملنتخب �لفرن�سي منذ 
مبار�ة   2018 نوفمرب   20

ودية �سد �لأوروغو�ي.
�لنتكا�سة  هذه  وتزيد 
مهمة  تعقيد  �جلديدة 
�لذي  �لكتالوين  �لنادي 
وكان  �سعباً،  مو�سماً  يعي�س 
�لتعاقد  عدم  قّرر  بر�سلونة 
خالل  مهاجم  �أي  مع 
�ل�ستوية  �لنتقالت  فرتة 
غياب  لتعوي�س  �لأخرية 
لوي�س  �لأوروغوياين  هّد�فه 
�سو�ريز �لذي خ�سع لعملية 
 12 يف  ركبته  يف  جر�حية 
و�سيغيب  �ملا�سي  جانفي 

حتى منت�سف ماي �ملقبل، 
كان  �إذ�  ما  معرفة  ويبقى 
هذه  �سيحاول  بر�سلونة 
بتعزيز  �ملطالبة  �ملرة 
تفعيل  ميكن  ول  �سفوفه، 
فرت�ت  خارج  �خليار  هذ� 
حال  يف  �إل  �لنتقالت 
من  لأكرث  ما  لعب  غياب 
تقييم  بعد  �أ�سهر  خم�سة 
طرف  من  �لطبي  ملفه 
للعبة،  �ل�سباين  �لحتاد 
�لالعب  يكون  �أن  ويجب 
يف  يلعب  �سيعو�سه  �لذي 
بدون  يكون  �أن  �أو  �إ�سبانيا 
يف  �للعب  ميكنه  ول  ناد 

�مل�سابقات �لأوروبية.
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دميبيلي �ضيغيب �ضتة اأ�ضهر عن امليادين

بوكيتينو يزيد التكهنات حول قيادة املان يونايتد

ريال مدريد مهتم بدوناروما

لوف يتوقع م�ضتقبل الأندية الأملانية باأوروبا

كانافارو: اإنرت ميالن جاهز ل�ضم مي�ضي

كا�ضيا�س يقرر الرت�ضح لرئا�ضة الحتاد الإ�ضباين

�ملدير  لوف  يو�خيم  قال 
�إنه  �لأملاين  للمنتخب  �لفني 
�لأندية  تو��سل  �أن  يتوقع 
دوري  يف  تقدمها  �لأملانية 
�لأوروبي،  و�لدوري  �لأبطال 
للمرة  ي�سعر  �أنه  لوف  وذكر 
باأن  �أعو�م،  منذ  �لأوىل 
�لأندية �لأملانية تبدو قادرة 
على �إحد�ث فارق كبري على 
و�سعدت  �لدولية،  �ل�ساحة 
وبورو�سيا  ميونخ  بايرن  فرق 
دورمتوند وليبزيج �إىل �لدور 
�أبطال  بدوري  �لنهائي  ثمن 

�أوروبا.
�آينرت�خت  فرق  تاأهلت  كما 
ليفركوزن  وباير  فر�نكفورت 
�لدور  �إىل  وفولف�سبورغ 
بالدوري  ع�رض  �ل�ساد�س 

لوف  و�أ�ساف  �لأوروبي، 
وبايرن  ودورمتوند  »ليبزيج 
بالتاأكيد  مر�سحون  ميونخ 
دوري  يف  �أكرث  للتقدم 
�لأبطال«، وكان بايرن ميونخ 
�ملتوجة  �أملانيا  فرق  �آخر 
�أوروبا  �أبطال  دوري  بلقب 

بينما   ،2013 عام  يف  وذلك 
من  فريق  �آخر  �سالكه  كان 
بلقب  يتوج  �لبوند�سليغا 
�لدوري �لأوروبي، لكن حتت 
للبطولة  �ل�سابق  �مل�سمى 
�لأوروبي« يف  »كاأ�س �لحتاد 

عام 1997.
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ي�سني بوغازي 

قرب  عن  تهتم  حني  لأنك 
الداخل  وجتليات  برامج   ،
، وترى  الثقافة  مبديريات 
بني  الأ�شخا�ص  نف�ص  اأن 
قو�شني من املثقفني ، وقد 
يكونون حقيقة من اجل�شد 
ل  الذي  املحلي  الثقايف 
يتجزاأ من اجل�شد الوطني 

اأنف�شهم  تراهم  حني   ،
على امتداد عقدين من 
من  هم  الثقايف  الزمن 
ين�شطون  و  ي�شتفيدون 
تلك  ،ويح�رضون 
التجليات  ،و  الربامج 
، فتلك ر�شالة وا�شحة 
معوقات  منظومة  اأن 
واقعيا  الثقايف 

وطبعا  ؟  منطقها  تفر�ص 
يزيد  اأو  العقدين  خالل 
الثقافة  مديريات  كانت 
�شللية  خارج  ت�شتجلب 
بع�ص  اأولئك  امل�شتفيدين 
الوجوه اجلديدة و الأ�شماء 
ال�شابة ، لكنها �رضيعا تغدو 
ال�شاحة  وخارج  منح�رضة 
ملن  طارد  �شلوك  بفعل 
ال�شللية  خارج  من  ياأتي 
التجليات  تلك  �شمن 
والن�شاطات  والربامج 
ما  مبقا�شات  الأقل  ،على 
زخم  من  اجلزائر  متلكه 
ب�شا�شعة  وتنوع  ثقايف 
جغرافيتها ،ل ميكن البقاء 
طيلة  وحدها  اأ�شماء  قيد 

و�شا�شعة  ؟!  وعقود  عقود 
اجلغرافيا هي اأي�شا ب�شكل 
�شاهمت  الأ�شكال  من 
الإ�شعاع  انح�شار  يف 
الثقايف املراد له اأن يكون 
فرتات  ورمبا  ؟  داخليا 
�شاهمت  حزينة  تاريخية 
لكن   ، اأي�شا  انح�شاره  يف 
منذ ما يقارب عقدي من 
الزمن مل يكن مربرا  ذاك 

اأغلق   الذي   النح�شار 
الفعل الثقايف الداخلي  يف 
اإغالقا  الثقافة  مديريات 
كانت  بل   ، غريبا  عجيبا 
وكاأنها  مديرات  هنالك 
لي�شت موجودة !واإن كانت 
تعاقبوا  من  ت�رضيحات 
من  الثقافة  وزارة  على 
ذلك  عك�ص  تقول  وزراء 
منذ  ،تقوله  متاما  الواقع 

عقود و�شنوات خلت ؟

منظومة معوقات

قد يقول قائل ، ان كالمك 
لن  جوابي   ! فيه  مبالغ 
بهوؤلء  الدفع  على  يخرج 

يف  الثقايف  المعان  اىل 
 ، املحلية  م�شتوياتهم 
منظومة  اأن  يجدون  فهل 
قد  تلك  الثقايف  معوقات 
يف  جديدة  اأ�شماء  اأعطت 
يف  و�شينما  وفنون  رواية 
الداخلية  املديريات  تلك 
الق�شية البعيدة ،و القريبة 
اأعطت  اأقول   ، ال�شمالية 
و�شايرت  اكت�شفت  مبعنى 

ومولت اأ�شماء جديدة ؟ ل 
اأظن اأن ذلك موجودا اأبدا 
تلك  من  ظهر  ما  لأن    !
الأ�شماء  ظهر على ال�شاحة 
الفردية  بجهوده   الثقافية 
طبع  اجلديد  فالروائي   ،
 ، اخلا�ص  ماله  من  روايته 
�شارك   اجلديد  وال�شاعر 
خارج وليته يف م�شابقات 
اأثبت  ،و  وعربية  وطنية 
وال�شينمائي   ، اإبداعه 
بتظافر  م�رضوعه  اأجنز 
ومعارفه  اأ�شدقاءه  جهود 

، وهكذا دوليك !!؟ 
الذين  هوؤلء  اأدعو  لكني 
غري  كالمي  يرون  قد 
التدقيق يف  اإىل   ، منطقي 

من  قو�شني  بني  الأ�شماء 
املثقفني الذين يعملون يف 
الثقافة املحلية  مديريات 
 ، ال�شيق  حميطهم  يف 
قد  اأنهم   و�شيكت�شفون 
طبع لهم من اأموال الدولة 
جوائز  لهم  واأعطيت   ،
يف  واأر�شلوا    ، جماملة 
 ، وهناك  هنا  م�شاركات 
اإبداعي  تقييم  اأي  خارج  
اأبدا ، وغري هذا  ومهني 

كثري!؟

الإ�سالح الثقايف

الأوراق   هذه  لفكرة  اأعود 
من  اأفكارا  �شتطرح  التي 
يف  الثقايف  الإ�شالح  اأجل 
اجلزائر اجلديدة ؟ لأقول 
اأنني   ، القراء  اأعزائي   ،
�شابقتني  مقالتني  بعد  
حول م�شهدا جزائريا كان 
�شائدا باأبعاده التي يعرفها  
حقيقة  واأ�شحى   ، جميعا 
؟  نظرا  اإعادة  اإىل  يحتاج 
وقناعات  تطورات  بعد 
تعلق  ما  �شيما   ، جديدة 
واأثره  الثقايف   بال�شاأن 

اأعادة  واأن   ، وفاعليته 
لي�شت  تلك  النظر 
الفكرة   جوهرة   يف 
، لأن ما  الهدف  هي 
يحتاج   �شائدا   كان 
ثقايف  اإ�شالح  اإىل  
اإ�شالح   ، �شامل 
منذ  نريده  كنا  

زمن ! وها قد حانت رمبا 
ي�شمل  ا�شالحا   ، فر�شته 
الأطر التنظيمية من حيث  
الإجناز  وكيفيات  مهام  
 ، عليها  املحا�شبة  وثم 
من  الثقايف  التوزيع  ويف 
واإظهار  النفتاح  حيث 
على  ملمو�شة  نتائجه 
وزارة  مديريات  م�شتوى 
ي�شمل  ل  وملا   ، الثقافية 
لي�شت  ثقافية  اإح�شائيات 
اأرقام  جمرد  كانت  كالتي 
الواقع يف �شيء  لي�شت من 
، بل اإح�شائيات  من ثمار 
برامج ون�شاطات يجب اأن 

وثقافيا  اإبداعيا  تتجلى 
لإعالئها  حملية  مبواكبة 
املعنيني  اإىل  اإي�شالها  و 
و  ال�شعبيني  الثقافيني 
والعامليني  الر�شميني  
،اإ�شالحا يواكب الثقايف يف 
وال�رضف،  واإ�شهاره  نقده 
دون  اأجوده  علي  وطبعا 
ح�شابات �شيقة  ول �شللية 

ول جهوية.

الت�سيري الر�سمي

ولأن مهتمي ال�شاأن الثقايف 
كلهم   ، �شائدا  كان  فيما 
اأنهم    ، قليال  اإل  يجمعون 
ح�شورا  يب�رضون  بالكاد  
ثقافيا يليق ،ل يف يوميات 
الر�شمي  الثقايف  ت�شيري 
ول   ، مديرياته  خالل  من 
التظاهرات  خالل  من 

على  مرت  التي  الكربى 
ق�شنطينة  لعل   ، اجلزائر 
العربية  الثقافة  عا�شمة 
اأحدها  التي اأعطت وجها 
فظاعة  مدى   يف  �شيئا 
للثقايف  والرمي  الرتك 
؟!  به  الهتمام  وعدم 
تلك  يف  جتلى  ما  كل  لأن 
�رضيعا  مات  التظاهرة 
بعد اليوم التايل مبا�رضة ! 
الأ�شئلة  اآلف  مما يطرح  
الت�شورات   هذه   عن 
التي  للثقايف  الر�شمية 
�شريت طويال ؟ فمخت�شي 
الثقايف لطاملا قالوا اأن ما 

عا�شمة  بق�شنطينة  حدث 
طيلة  العربية  الثقافة 
جتليات  من  كامال  عاما 
 ، وانتاجات  وم�رضحيات 
اإعادة  ميكن  كلها  كانت 
تدوريها وتفعيلها بال�شاحة 
خلم�شة  عندنا  الثقافية 
اعواما اخرى كانت قادمة 

، تدويرا �شيعطى لالأ�شماء  
اكت�شاف  فر�شة  �شاعدة 
ثقافيا  منا�شبا  يراونه  ما 
لبناء   ، القل  على  لهم 

احالمهم الثقافية  .
ما  هو  متاما  العك�ص  لكن 
فعن  وباملنا�شبة  حدث! 
العربية  الثقافة  عا�شمة 
غطيتها  قد  كنت   2015
وحكاية  حكاية  باألف 
واكبت  �شل�شلة  وهي   ،
 ، العام  طيلة  التظاهرة 
موؤهال   اعترب  رمبا  لذلك 
للحديث باأدق التفا�شيل ، 
اأقول تغطية �شحفية كانت 

يل  ، كان يليق اأن تطبع يف 
كتاب ، لو اأن الثقايف  الذي 
كان �شائدا كان حقا واعيا 

ويهتم ؟
اأن   ، ذكره  يجب  لكن 
قدم   ، كان  الذي  الثقايف 
مهمة  قاعدية  من�شاآت 
على  انت�رضت  من�شاآت   ،
اجلغرافيتا  �شا�شعة 
مكتبات  �شال�شل  من 
ودور ثقافة وق�شورا ، 
من ما ا�شميه تاأ�شي�شا 
ف�شائيا للثقايف ، هذا 
الإطالق  على  ينكر  ل 
مع  م�شكلتنا  لأن   ،
نريد  الذي  الثقايف  
اإ�شالح  عليه  يجري  ان 
يكمن   ، ونزيه  �شادق 
جت�شد  ثقايف  ف�شل   يف 
 ، كان  ما  عقود  خالل 
؟  اثر  بال  مر  �شيء   فكل 
الف�شل  هذا  كان  وفيما 
بدا   الثقايف   الت�شريي 
ثقافني   لنتهازيني  فر�شة 
�شاهموا  يف انح�شار الأثر 
م�شتويات   يف   الثقايف  
داخلية  مبديريات الثقافة 
فغدت   ، وطنيا  اأثر  مما   ،
مبا   ت�شيري  معهم  الأمور 
هو متاح  وبال�شمت وترك 

املرور .
يتبع ...

يف هذه الأوراق �ساأحاول  الولوج بحذر اإىل بع�س اإ�سكاليات  الثقايف عندنا والتي 
غدت مع الوقت اأزمة ع�سفت و �ستع�سف باآمال الثقايف كله ؟ اأقول اإ�سكاليات لأن 
اأ�ستبعد �سوء النية فيما كان يتجلى ، والذي كان يف اأحايني كثرية يرقى اإىل رتبة 

مكتملة الأركان من منظومة معوقات ت�ساحب الفعل الثقايف الر�سمي الذي تنزله  
وزارة الثقافة على امتداد مديرات الوزارة  جنوبا و�سمال و�سرقا وغربا ، منظومة 
معوقات  حتا�سر برامج واأماين وزارة الثقافة والغريب اأن موظفي الثقايف اأنف�سهم 
يف تلك املديريات وموؤ�س�ساتها الثقافية والتن�سيطية التابعة  لها اإداريا ، الغريب 

اأنها هي من تكر�س منظومة معوقات الثقايف تلك ، عن �سوء نية يف جتليها الأعظم ، 
وعن ح�سن نية يف بع�س جتلياتها .

نقا�س

اأفكار حول الإ�صالح الثقايف يف " اجلزائر اجلديدة "

اأقول اإ�سكاليات لأن اأ�ستبعد �سوء 
النية فيما كان يتجلى ، والذي كان يف 
اأحايني كثرية يرقى اإىل رتبة مكتملة 

الأركان من منظومة معوقات

مل يكن مربرا  ذاك النح�سار الذي  اأغلق  
الفعل الثقايف الداخلي  يف مديريات 

الثقافة اإغالقا عجيبا غريبا ، بل كانت 
هنالك مديرات وكاأنها لي�ست موجودة

الورقة الأوىل
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مب�س  اأ�سبت  كيف  و  اأين  من 
احلروف؟

كان  بل  م�س  يكن  مل  احلقيقة  يف 
عندما   11 �سن  يف  كنت  متنف�س. 
فاأ�سبت  الروايات.  مطالعة  بداأت 
بحالة من حب التعبري والتقاط العرب 
وقعت  ما  كل  �سطور  بني  واحلكم 

عيناي عنه او الم�سته اأناملي.

اأنني  الكاتبة  حتكي  ملاذا  و  ملن 
قلمها و ابت�سامات قلبها و نب�س 

ذاتها ؟
مواقف  اأو  جتارب  عن  عبارة  هي 
اأردت  حميطي  مل�ست  اأو  مل�ستني 
احلاالت  بع�س  و�سف  خاللها  من 
اأو  بها  مير  قد  التي  والتجارب 
االفراد  اأغلب  يعي�سها  باالأحرى 
مبراحل  لكن  و  مت�سابهة   بطرق 
وجه  على  ب�سمة  لرت�سم  خمتلفة 
من  نف�س  يف  اأمال  تزرع  و  ال�سعيد 

به اأمل.

على  تقف  مبدع  اأي  بداية 
ثمة  ،ومن  اأوال  املوهبة  خلفية 

بغريه،  تاأثره  ونطاق  احلوافز 
كيف كانت بدايتك؟

بعدما  املطالعة  مع  كانت  بدايتي 
فقد   ، �سغفا  املطالعة  اأ�سبحت 
يغفو  ال  كتابا  بداأت  اذا  اأ�سبحت 
الهواية  هذه  اختمه،  حتى  جفن  يل 
حركت بداخلي الرغبة عن التعبري و 

البوح مبا يجول بخاطري.

وهل  اإ�سداراك  عن  حدثينا    
اأنت را�سية عنه ؟

اأهمية  بقدر  يكن  مل  اإ�سداري 
يغمراين  اللذان  والفرحة  االأمل 
ولكن  كرا�ستي.  ت�سفح  اأعدت  كلما 
الغري  الفرحة مب�ساركة جتربتي مع 
اأعطتني �سعورا خمتلطا بني اخلوف 
من امل�سوؤولية والفخر ب�سدى كلمة 
�سعور  هو   ..  . ال�سغرية  الكاتبة 
اأو  للكتابة  حمب  لكل  اأمتناه  خا�س 

اأي جمال اآخر.

ومرتكزات  مو�سوعات  ماهي 
ا�سدارك الفنية واجلمالية ؟

الفنية تتمثل يف بع�س العبارات التي 
واجلمالية  اإبداعي.  ن�سج  من  كانت 
يوجد  الذي  االمل  مدى  يف  تتمثل 

كلما  الرواية  ففي  واأمل  جرح  بني 
تر�سم  مل  ان  جتف  لن  دمعة  نزلت 
كما  ب�سدري  اأمال  اأنبتت  اأو  ب�سمة 

ينبت الزرع بعد املطر.

نلت يف �سيال 2019 اأ�سغر كاتبة 
�سعورك  كان  كيف  املعر�س  يف 
املعر�س  يف  ت�ساركني  واأنت 
التي  االيجابيات  وماهي 

خرجت بها يف م�ساركتك؟
اأتلق  مل  لالأ�سف  ولكن  اللقب  نلت 
االألقاب  فائدة  ما   ... اهتمام  اأي 
اإن مل تكن حافزا للموا�سلة ؟ طبعا 
االإيجابي  ال�سيء  ولكن  هلل  احلمد 
التعامل  جتربة  من  اال�ستفادة  هو 
البناء   ... النقد  اأنواع  من  كثري  مع 

والهدام.

كقارئة ومتتبعة لل�ساأن االأدبي 
كيف تقيمني  ما ي�سدر حاليا ؟
اأنا فخورة بكل االأعمال الفنية الأنها 
مهما �سغر حجمها اأو �سدى تاأثريها 
..البد اأنها حتمل بني طياتها الكثري 

من العرب.

اأن  �سك  ،ال  با�ستمرار  تن�سرين 

هناك ردود وا�سداء لكتاباتك 
، كيف تتلقى ذلك ؟

بالن�سبة ل�سدى كتابي مل يكن كبريا 
بحجة �سغر �سني و افتقار للتجارب. 
بوجود  فخورة  اإين  هلل  احلمد  ولكن 
الغالف  على  ا�سمي  حتمل  رواية 
طيات  بني  عاما   14 ابنة  جمهود  و 
�سفحاتها.. �ساأكون فخورة يوما ما 

.. بجراأتي واإ�رصاري.

على  ب�سمات  لهم  اأن  ترين  من 
كتاباتك ؟

احلقيقة هذا �سوؤال حمرج ... ولكن 
ميكنني القول اأن م�سدر االإلهام كان 
اأهل  من  هم  الكل  و  بجواري  ينام 

الدار.

ماهي م�ساريعك امل�ستقبلية؟

 اأريد موا�سلة الكتابة ولكن اأريد اأن 
ان اأتو�سع واأنوع يف جمال الكتابة.

كلمة اأخرية لقراء اجلريدة؟
اأريد اأن اأ�سكركم على هذه الفر�سة 
اأمل.  بداية  تكون  اأن  اأمتنى  التي 
اأي�سا اأتقدم بال�سكر اجلزيل لكل من 
كان م�سباحا ي�سئ حياة من حوله. 

واأمتنى لكم حتقيق اأحالمكم.

الروائية ال�ساعدة اأنفال قالم ليومية "الو�سط "

اأمل يف جنان الظالم...  �صعور بالفخر ب�صدى كلمة الكاتبة ال�صغرية
اأنفال قالم من والية اجللفة، 16 عاما لطاملا اأحبت م�ساركة اأفكارها، بدايتها 
كانت مع كتابة اخلواطر يف �سن الثانية ع�سر. ويف �سن 16 جنحت باإ�سدار اأول 

رواية يل حتت عنوان: اأمل يف جنان الظالم.

تك�سا�س  يف  انطلقت 
فعاليات  املتحدة  بالواليات 
عاملي  معر�س  واأكرب  اأول 
غابرييل  واأعمال  حياة  حول 
غار�سيا ماركيز، والذي يتيح 
لزواره وعن طريق رمز على 
مطلع  اإىل  اال�ستماع  الهاتف 
العزلة(  )مائة عام من  رواية 

ب�سوت جابو.
املعر�س،  مدير  واأو�سح 
اأن  اأكونيا،  �سانتانا  األبارو 
ماركيز:  جار�سيا  "جابرييل 
يت�سمن  عاملي"  كاتب  مولد 
قطعة   200 من  جمموعة 
اأر�سيف  من  االأقل  على 
احلا�سل  الكولومبي  الروائي 
االأدب،  يف  نوبل  جائزة  على 
املعر�س  رواد  ي�ستطيع 
ران�سم  )هاري  يف  روؤيتها 
 19 حتى  بتك�سا�س  �سنرت( 

جويلية .
"يقدم  اأكونيا  �سانتانا  وقال 
حلياة  تتبعاً  املعر�س 
ويك�سف  غار�سيا  غابرييل 
عن وثائق �سابقة وتالية لن�رص 
روايته االأ�سهر )مائة عام من 
العزلة( يف 1967، وهو العمل 
عن  يقل  ال  ملا  ترجم  الذي 
45 لغة وبيعت منه 50 مليون 

ن�سخة على اأقل تقدير.
كما يوجد باملعر�س روايات 
ملجموعات  وكتب  اأخرى 
واأعماال  ق�سرية  ق�س�س 
حتولت  وروايات  �سحفية 
عملي  واإرث  اأفالم  لق�س�س 
يزال  ال  ملاركيز  و�سخ�سي 
تعاقب  رغم  بربيق  يحظى 

الذين  القراء  من  اأجيال 
ارتبطوا ب�سخ�سيات ومواقف 
وذكريات  وم�ساعر  واأحداث 
االأديب  اأعمال  ت�سمنتها 

الكولومبي الراحل.
ومن اأ�سهر قراء ماركيز تربز 
التلفزيونية  املذيعة  من  كل 
اأوبرا  الالمعة  االأمريكية 
وينفري، والرئي�س االأمريكي 
ال�سابق بيل كلينتون واملمثل 
براندو،  مارلون  االأمريكي 
�ساكريا  الكولومبية  واملغنية 
الراحل  الكوبي  والرئي�س 
والكاتب  كا�سرتو،  فيدل 
لوي�س  خورخي  االأرجنتيني 

بورخي�س.
لزوار  �سيمكن  باملثل، 
على  التعرف  املعر�س 
التي  ال�سخ�سية  العالقات 
ماركيز  غار�سيا  �ساعدت 
على اأن يكون �ساحب حظوة 
عاملي  يف  �سواء  عاملية 
بدءا  الثقافة،  اأو  ال�سيا�سة 
كلينتون،  وحتى  كا�سرتو  من 
وكاتب  باملنتج  مروراً 
فورد  فران�سي�س  ال�سيناريو 

كوبوال و�ساكريا.
-1927( ماركيز  ويعترب 
2014( من اأهم كتاب اأمريكا 
عام  وفاز  والعامل  الالتنية 
لالآداب،  نوبل  بجائزة   1982
اأبرزها  اأعمال  عدة  ون�رص 
العزلة(  من  عام  )مائة 
و)خريف البطريرك( و)ق�سة 
موت معلن( و)احلب يف زمن 

الكولريا( و)اأعي�س الأروي(.
وكاالت

يكرم املعهد الدويل للت�سامح 
بن  حممد  بـ"جائزة  الفائزين 
للت�سامح"  مكتوم  اآل  را�سد 
يوم 19 فيفري اجلاري خالل 
دار  يف  يقام  خا�س  حفل 
برعاية  وذلك  بدبي،  االأوبرا 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 

مكتوم .
ت�سل  التي  اجلائزة،  وحتتفي 
درهم  ماليني   5 اإىل  قيمتها 
االإجنازات  بجميع  اإماراتي، 
املجاالت  يف  العاملية 
واالإبداعية  املعرفية 
ترقى  التي  والفنية  والثقافية 
بقيمة الت�سامح عاملياً وت�سهم 
اإيجاد لغة توا�سل وتالقي  يف 

الثقافات  بني جميع  ح�ساري 
دول  خمتلف  من  واجلن�سيات 
ظل  يف  ت�سعى  كما  العامل، 
حر�سها على بناء اأجيال توؤمن 
قيادات  لبناء  الت�سامح  بقيم 
تدعم  �سابة  عربية  وكوادر 
والثقافية  الفكرية  االإنتاجات 
برت�سيخ  املتعلقة  واالإعالمية 

قيم الت�سامح وقبول االآخر.
جائزة  عام  اأمني  واأكد 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
للت�سامح، اللواء اأحمد خلفان 
املن�سوري، اأن اجلائزة ت�سهم 
يف تعزيز مكانة دولة االإمارات 
الت�سامح  جمال  يف  الرائدة 
وت�سهم يف التعريف بتجربتها 
بداأت  والتي  عاملياً،  الرائدة 
االحتاد،  دولة  قيام  مع 

يف  وارتقت  تطورت  والتي 
لدولة  الر�سيدة  القيادة  ظل 
منوذجاً  لت�سبح  االإمارات 
م�ستوى  على  به  يحتذى 

العامل.
وقال "اإن االإقبال الذي ت�سهده 
جميع  من  واحلر�س  اجلائزة 
الرائدة  املبادرات  اأ�سحاب 
يف جمال الت�سامح من االأفراد 
امل�ساركة  على  واجلهات 
بها  والت�سجيل  اجلائزة  يف 
العاملي  االهتمام  يربز 
على  واحلر�س  القيمة  بهذه 
ت�سهم  التي  املبادرات  تنفيذ 
جديدة  اآليات  ابتكار  يف 
احل�سارات  بني  للتوا�سل 
تر�سيخ مكانة  والثقافات، مع 
املقومات  كاأحد  القيمة  هذه 

نبذ  ت�سمن  التي  االأ�سا�سية 
احلب  قيم  ون�رص  العنف 
واأ�ساف  والت�سامح".  واالإخاء 
فكر  اإىل  توؤ�س�س  اجلائزة  اأن 
حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سها  وقيم 
بناء  يف  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
االإن�سانية  القيم  من  منظومة 
كو�سيلة  مكانتها  وتر�سيخ 
جلميع  م�رصق  م�ستقبل  لبناء 
وامل�ساهمة يف  العامل  �سعوب 
توؤمن  التي  االأجيال  تن�سئة 
بالتالقي احل�ساري واالنفتاح 
االزدهار  لتحقيق  االآخر  على 

جلميع املجتمعات".
�سمن  اجلائزة  وتندرج 
اآل  را�سد  بن  مبادرات حممد 
جت�ّسد  التي  العاملية  مكتوم 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  روؤية 

اآل مكتوم يف جمال املبادرات 
التنموي  والعمل  االإن�سانية 

واملجتمعي العاملي.
حتى  املبادرات  و�سجلت 
مليون   54 من  اأكرث  تاريخه 
برنامج   1400 من  م�ستفيد 
وم�رصوع تنفذها يف 116 دولة، 
واالإغاثة  الدعم  قدمت  كما 
اأ�رصة  مليون   1.5 من  الأكرث 
يف 40 دولة، و�سّهلت احل�سول 
مليون   23 لـ  العالج  على 
م�ستفيد، و�ساهمت يف توفري 
 10 حلوايل  االأ�سا�سي  التعليم 
ماليني طفل، ودعمت طباعة 
3.2 مليون كتاب، وا�ستثمرت 
مليار درهم يف متكني االإبداع 

واالبتكار. 
 وكاالت 

افتتاح اأول واأكرب معر�ض عن حياة غابرييل 
غار�صيا ماركيز يف الواليات املتحدة

اإي جيه كوه تروي "لغة االآخرين ال�سحرية"

مذكرات كاتبة كورية اأمريكية بطلتها العائلة
انتقام  �سوى  احلا�رص  "لي�س 
تفتتح  العبارة،  بهذه  املا�سي"، 
االأمريكية،  الكورية  املوؤلفة 
»لغة  مذكراتها  كوه،  جيه  اإي 
م�ستندًة  ال�سحرية«،  االآخرين 
يقول  قدمي،  كوري  معتقد  اإىل 
والدي  اأحد  لتكون  تولد  اإنك 

ال�سخ�س الذي اآذيته بق�سوة.
ل�سابة  مثقلًة  مادًة  »كوه«  وتقّدم 
ومتزج  عائلتها،  عن  تكتب 
�سدام  ق�س�س  من  الكثري  فيها 

اأمريكا  يف  والعي�س  االأجيال، 
حني  ويف  والديها.  عن  بعيداً 
اأنها اأنهت الكتاب مبالحظة عن 
النرثي  االأ�سلوب  فاإن  الت�سامح، 
للعمل ككل، يذهب بالقارئ اإىل 
اأيام  االنتحارية  االأفكار  اأهوال 
بنجاة جدتها  املراهقة، مروراً 
يف  جيجو  جزيرة  جمزرة  من 

كوريا اجلنوبية.
اأوتار عاملية

تنجح »لغة االآخرين ال�سحرية«، 
الوح�سة  عن  بابتعادها 
ت�ساعدنا،  باأن  والف�سائحية، 
كما تفعل املذكرات، على فهم 
البحر  يف  املختلفة  الرحالت 
ال�سا�سع الذي نطفو فيه. ويبقى 
التحدي االأكرب، يف ظل ا�ستمرار 
�سهرة كتب املذكرات، باأن يتمكن 
اأوتار  على  العزف  من  املوؤلف 
عاملية النطاق، عرب جتارب تظل 
يف ال�سميم �سخ�سية بقوة. فكيف 

متكنت »كوه« ال�سابة من اأن تعرف 
اأن ق�سة حياتها ت�ستحق اأن تكتب 
لعنة  تالفت  وكيف  مذكرات،  يف 
عنها  ودراأت  املذكرات،  كّتاب 
الذات؟.  يف  اال�ستغراق  خطر 
اأ�سعر  الذاتية،  لل�سرية  "خالفاً 
ح�رصها  ميكن  املذكرات  باأن 
واخت�سارها  ال�سنوات،  من  بعدد 
اكتمالها. جتارب طفولتي  وعدم 
فريدة من نوعها، لكن امل�ساعر 
�سواء  عرفت،  ولطاملا  عاملية. 

كنت قادرًة على التعبري عن ذلك 
وقت الكتابة اأم ال، باأنه ال بّد من 
ا�ستكمال الكتاب. اأما اإذا ما كنت 
القيام  على  قادرة  باأين  اأوؤمن 
اإنه  لنف�سي  فقلت  ال،  اأو  بذلك 
جتيب  بهذا  بذلك«،  القيام  علّي 
ن�رصت  اأن  �سبق  التي  »كوه«، 
وح�سدت  ق�سائد،  جمموعة 
بيليادي�س  حمرري  جائزة 

ال�سحافيني.
 وكاالت

املعهد الدويل للت�صامح يكرم الفائزين بـ"جائزة
 حممد بن را�صد اآل مكتوم للت�صامح"



اخلمي�س 13  فيفري   2020  املوافـق  ل 19 جمادى الثاين  1441ه ثقافة17
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�سدور الطبعة الرابعة من »املعجم الفل�سفي 
ر« لأحمد الزعيبي  املدر�سي املي�سّ

حكيم مالك 

معجم فل�سفي مب�سط لتالميذ 
املرحلة الثانوية

�أن  �لزعيبي  �أحمد  �مل�ؤلف  و�أكد     
�إىل  يحتاج    �لثان�ية  �ملرحلة  تلميذ 
�لذ�تي  ن�شاطه  حتدد  �لتي  �ل��شائل 
مادة  يف  وخا�شة   ، �لأوىل  بالدرجة 
�أو  �شنة  ملدة  يدر�شها  �لتي  �لفل�شفة 
در��شاته  �إليها يف  يحتاج  وقد  �ثنتني، 
�لت�جيهات  �أخذت  وقد   ، �جلامعية  
�لر�شمية بهذ� �ملبد�أ �لعام و�لهام من 
مبادئ �لرتبية، فاأتاحت للتلميذ فر�شا 
للم�شاركة يف �إعد�د درو�شه من خالل 
ح�ش�ص حتليل �لن�ش��ص �لفل�شفية، �أو 
كتابة �ملقالت �لفل�شفية، حيث يطلب 
م�شبقا  �إعد�د�  �لن�ص  �إعد�د  منه 
و�مل�شطلحات  �ملفاهيم  و��شتخر�ج 
�لفل�شفية حتى يت�شنى له فهم �لن�ص، 
�أو كتابة �ملقالة،  م�شري� �أنه ل ميكنه 
�إجناز ذلك دون وج�د معجم فل�شفي 
مب�شط ي�شاعده على ذلك، ثم �أن تلميذ 

و�لنا�ص   ، خا�شة  �لثان�ية  �ملرحلة 
عامة، ي�شتعمل�ن �لكثري من �لعبار�ت 
حمدد  �شبط  دون  و�مل�شطلحات 
دقيق  �إطالع  ول  ملعانيها،  وو��شح 
��شتعمالهم  يجعل  مما  دللتها،  على 
للُّغة �شطحيا، وتعبريهم عن �أفكارهم 
ا، يبقيهم يف مرحلة ��شتعمال �للغة  فًجّ
�لأقرب �إىل �نفعالتهم ورغباتهم، دون 
�نتقال �إىل م�شت�ى �ل�شتعمال �لنظري 
�أو �ملنطقي للغة، وهذ� مما يبقي يف 

تك�ينهم �لفكري نق�شا و��شحا.

 م�سطلحات فل�سفية ونف�سية 
واجتماعية معا�سرة 

حلاجة  نظر�  �أنه  م�ؤلف  و�أو�شح    
�لثان�ية  �ملرحلة  يف  �لتالميذ 
يالئم  ومب�ّشط  مي�ّس  فل�شفي  ملعجم 
�إجناز   مت  �أنه  م�ؤكد�  م�شت��هم،  
متناولهم خالل  ليك�ن يف  �لعمل  هذ� 
�إعد�دهم  وخالل  �لنظرية  درو�شهم 
ملقالتهم  كتابتهم  وعند  لن�ش��شهم، 
للكتب  مطالعتهم  عند  �أو  �لفل�شفية، 

وقد   ... عنها  غنى  ل  �لتي  �لفكرية 
�مل�شطلحات  على  فيه  �قت�سنا 
�لفل�شفية و�لنف�شية و�لجتماعية �لتي 
�ملادة  لهذه  در��شتهم  بهم خالل  متر 
م�شطلحات  �إ�شافة  نن�شى  �أن  دون 
�أخرى معا�سة قد يلتق�ن بها عندما 
�أو  �لفل�شفة  يف  �أخرى  كتبا  يطالع�ن 
فهذ�  �لجتماع   علم  �أو  �لنف�ص  علم 
خ�ش��شا،  �للغ�ي  ر�شيدهم  يف  يزيد 
ومت  عم�ما،   �لفكري  ور�شيدهم 
�لعتماد على  ��شتقاء �لتعاريف على 
�لي�نانيني  �لفال�شفة  كبار  قدمه  ما 
يطلع  حتى  و�ملعا�سين  و�مل�شلمني 
�لفل�شفي  �لفكر  �إجناز�ت  على  ن�ش�ؤنا 

يف بُعده �لعاملي.

تي�سري �سبل النجاح للتلميذ 
بالدرجة الأوىل 

 كما ك�شف �لكاتب  �أن هذ� »�ملعجم 
�لفل�شفي �ملدر�شي �ملي�ّس«   �أن  �إىل 
جانب كل م�شطلح ما يقابله يف �للغتني 
�لعديد  لأن  و�لجنليزية،  �لفرن�شية 

قد  مما  �مل�شطلحات،  �أي  منها، 
للن�ش��ص  در��شتهم  خالل  به  يلتق�ن 
ل�شتعمال  ولت�شهيل  �للغتني   بهاتني 
رقما  م�شطلح  و�شع   �ملعجم  هذ� 
�إليه من جديد   �لإ�شارة  ي�شتعمل عند 
م�شطلح  مفه�م  �لزعيبي   حمدد� 

كما  مت  بالأول،  ما  على عالقة  �آخر 
�لفرن�شية  باللغة  فهر�ص  تخ�شي�ص 
لي�شّهل على �لتلميذ معرفة ما يقابله 
�خلا�ص  رقمه  مع  �لعربية  �للغة  يف 
حيث  ياأمل �شاحب هذ� �لكتاب �لقيم 
�أن يجد فيه  تالميذ �ملرحلة �لثان�ية 

وتي�س  در��شتهم  يف  ت�شاعدهم  �أد�ة 
فيه  يجد  و�أن  �لنجاح،  �شبل  �أمامهم 
لهم على  تك�ن ع�نا  و�شيلة  �لأ�شاتذة 
يف  �لنبيلة  ر�شالتهم  �أد�ء  يف  �لت�فيق 
تربية �لن�صء وتك�ينه على قيم �خلري 

و�حلق و�جلمال.

�سدر موؤخرا عن  دار العثمانية باجلزائر الطبعة الرابعة من  » املعجم الفل�سفي املدر�سي املي�ّسر »  لتالميذ املرحلة الثانوية ملوؤلفه الأ�ستاذ اأحمد 
الزعيبي الذي قام بجهد كبري يف تب�سيط  مادة الفل�سفة لتالميذ املرحلة الثانوية فهذا املوؤلف  �سي�ساعدهم  خالل درا�ستهم ،  فهو ي�سمح لهم مبعرفة 

كل امل�سطلحات الفل�سفية والنف�سية والجتماعية املعا�سرة فهذا �سي�سهل لهم عملية الإبحار يف عامل الفكر الفل�سفي العاملي ب�سهولة كبرية.   

علي  �لثقافة  د�ر  ت�شتعد  
لحت�شان   بخن�شلة  �ش��يحي 
فعاليات  من  �لأوىل  �لطبعة 
�لتي  �ل�شينمائية   خن�شلة  �أيام 
 18 ي�م  فعالياتها  �شتنطلق 
فيفري 2020 وتدوم �ىل غاية 
حتت  �ل�شهر  نف�ص  من   22
يف  �لتحريرية  »�لث�رة  �شعار 

عي�ن �ل�شينما �جلز�ئرية«.
 « �لثقافة  د�ر  مدير  و�أكد  
هناك  �أن  �لدين«   ن�ر  ق�يدر 
هذه  حثيثة   ��شتعد�د�ت 
�لطاقم  طرف  من  �لأيام 
خن�شلة   يف  و�لإد�ري   �لفني 

�للم�شات  ي�شع�ن   �لذين 
�لتي  �لتظاهرة  لهذه  �لأخرية 
خن�شلة  �أوىل  يف  �شابقة  تعد  
�لأيام  هذه  حمت�ى  يدور  و 
يف  �لتحريرية  �لث�رة   « ح�ل 
 « �جلز�ئرية  �ل�شنيما  عي�ن 
وتاأتي  تز�منا  مع �لحتفالت 
بالي�م �ل�طني لل�شهيد ،وي�جد 
يف هذ� �حلدث �ل�شينمائي 10 
بينها  من  ث�رية  وطنية  �أفالم 
و«�لأفي�ن  �جلز�ئر«  »معركة 
و�لع�شا »و«دورية نح� �ل�سق« 
و«ل�مبيز« و »�لعقيد لطفي« و 

»م�شطفى بن ب�لعيد.«

�لأيام  هذه  �شتفتح  كما   
م�سعيها  على  �لأب��ب 
ملناق�شة دور �ل�شينما كم�ؤ�س 
�قت�شادي جديد بالإ�شافة �إىل 
للحركة  �جلديدة  �لت�جهات 
�ل�شنيمائية كعامل �بد�عي ي�ؤثر 
وباملحيط  باملجتمع   ويتاأثر 
�لقائم�ن  وياأمل  �لعام  �لثقايف 
على هذه �لتظاهرة �ن ي�شاهم 
�ملدع�ون و�ل�شي�ف  من نقاد 
وعلى  وفنانني   و�شينمائيني 
ر�أ�شهم �لفنان �أحمد ر��شدي و 
و�لفنان �لكبري �أحمد بن عي�شى   
وغريهم من �ل�ج�ه �ل�شنيمائية 

�مل�شت�ى  على  �ملعروفة 
�شينمائيني  ونقاد  �ل�طني 
جد�  بارزة  �إعالمية  ووج�ه 
ومن �ل�شف �لأول يف �حلركية 
�إثر�ء  يف  باجلز�ئر  �لثقافية 
و�لتحديات  �ل�شينما  م��ش�ع 
كل  �إىل  بالإ�شافة  �جلديدة  
�ملخرج  تكرمي  �شيتم  هذ� 
�ل�شينمائي �لفنان »عمر حكار« 
�أحد �أبناء ولية خن�شلة عرفانا 
ميد�ن  يف  مب�شاهماته  له  
�لفنانة  �شتخ�ص  كما  �ل�شينما 

�لقديرة »�شافية ب�ذر�ع«.  
حكيم مالك 

�لثالثاء  ي�م  �شهرة  �فتكت 
�أو  دز�ير«  »ميان  م�سحية 
للجمعية  �جلز�ئر«  »�أمي 
�لثقافية �إيرث�ن تقاردو�شت من 
عر�ص  �أح�شن  جائزة  �لب�يرة 
�لـ11  �لطبعة  ختام  متكامل يف 
�ل�طني  �لثقايف  للمهرجان 

للم�سح �لناطق بالإمازيغية.
�لتي  �مل�سحية  هذه  وتعالج 
لدى  �جلمه�ر  �إعجاب  نالت 
عر�شها يف هذه �لتظاهرة �لتي 
�جلاري  فيفري   3 يف  �فتتحت 
�أحد�ثا �جتماعية تتعلق برتبية 
�لن�صء وتف�شي بع�ص �لظ��هر 
حيث  �ملجتمع  يف  �ل�شلبية 
تروي ق�شة �أم تفانت يف تربية 
حت�ل  لكنه  �ل�شغر  يف  �بنها 
�شابا  �شار  ملا  �لإجر�م  �إىل 
وتك�ن نهايته ماأ�شاوية بدخ�له 

�ل�شجن.
ج��ئز  عن  �لك�شف  ومت 
بهيجة  �أج��ء  يف  �ملهرجان 
للجمه�ر  مميز  ح�ش�ر  و�شط 
كانت  �لتي  �لعائالت  وخا�شة 
 9 مد�ر  على  للعرو�ص  وفية 

�أيام متتالية.
�إخر�ج  �أح�شن  جائزة  وعادت 
عن  حدبي  ما�شيني�شا  للفنان 
�ل�شابع«  »�لطابق  م�سحية 
وزو  لتيزي  �جله�ي  للم�سح 
�لذي ت�ج �أي�شا بجائزة �أح�شن 
فاز  �لتي  �أول  رجايل  �أد�ء 
فيما  فالق  مالك  �لفنان  بها 
�شحر�وي  �شد�م  �لكاتب  فاز 
م�سحي  ن�ص  �أح�شن  بجائزة 

عن م�سحية »�ثنني يف و�حد« 
»�لف�شاء  �لثقافية  للتعاونية 
�لأزرق« من باتنة لتمنح جائزة 
حلمزة  �شين�غر�فيا  �أح�شن 
»�شفاوى«  م�سحية  عن  ب�كري 
�لثقافية  للتعاونية  �لتذكار  �أو 
بجاية  ب�لية  �أقب�  من  ثاغرما 
�لتي حت�شلت �أي�شا على جائزة 
ثان�ي  ن�شائي  �أد�ء  �أح�شن 
�آيت جبارة  بها ح�شيبة  وفازت 
�شمية  �ملمثلة  مع  منا�شفة 
ب�ناب عن م�سحية »تينهينان« 
للم�سح �جله�ي لأم �لب��قي. 

وعادت جائزة �أح�شن م��شيقى 
للفنان عبد �لعظيم خمري عن 
مل�سح  »تينهينان«  م�سحية 
�لذي  �جله�ي  �لب��قي  �أم 
�أد�ء  �أح�شن  بجائزة  �أي�شا  ت�ج 
زليخة  للفنانة  ثان�ي  ن�شائي 
بن  ن�شرية  مع  منا�شفة  طالبي 
ي��شف عن دورها يف م�سحية 
»ميان دز�ير« للجمعية �لثقافية 
�إيرث�ن تقاردو�شت من �لب�يرة . 
من  �شيبة  �شالح  �ملمثل  نال  و 
»�لف�شاء  �لثقافية  �لتعاونية 
�أح�شن  جائزة  لباتنة  �لأزرق« 
�أد�ء رجايل ثان�ي لتع�د جائزة 
»تال«  لفرقة  �لتحكيم  جلنة 
�لز�وية  لعني  �لدر�مية  للفن�ن 
م�سحية  عن  وزو  تيزي  من 
»نك نع ت�شاف« �أو »هي �أو �أنا«. 
�ملهرجان  ت��شيات  وركزت 
 2020 ل�شنة  طبعته  ختام  يف 
�لفرق  تك�ين  �سورة  على 
يف  �مل�شاركة  و�لتعاونيات 

ر�شد  بعد  ل�شيما  �لتظاهرة 
بع�ص �لعرو�ص �مل�شاركة �لتي 
مل ترق �إىل �مل�شت�ى �ملطل�ب 
تقام  ور�شات  �شكل  يف  ذلك  و 
�مل�سحيات  هام�ص  على 

�ملقدمة يف �ملهرجان.
من  �أن  �لتحكيم  جلنة  ور�أت 
جلنة  تن�شيب  �ل�سوري 
�مل�سحية  للعرو�ص  �نتقاء 
�ملهرجان  يف  �مل�شاركة  قبل 
�لإنتاج  ت�شجيع  جانب  �إىل 
�مل�شارح  بني  �مل�شرتك 
�لثقافية  و�جلمعيات  �جله�ية 
�لناطق  بامل�سح  �أكرث  للرقي 

بالأمازيغية.
ذ�ت  حمافظ  و�أو�شح 
�ش�هايل  �شليم  �ملهرجان 
�شتلقى  �لتظاهرة  هذه  �أن 
�لطاقات  لكل  مفت�حا  ف�شاء 
جمال  يف  و�لعاملة  �ملبدعة 
باأب  للرقي  �لركحية  �لفن�ن 
�لناطق  ومنه  باجلز�ئر  �لفن�ن 

بالأمازيغية.
و قد تناف�شت على ج��ئز هذ� 
�ملهرجان 16 فرقة من خمتلف 
�مل�شارح  منها  �ل�طن  �أنحاء 
�جله�ية لكل من بجاية وتيزي 
وزو و�أم �لب��قي وكذ� �مل�سح 

�ل�طني �جلز�ئري.
ومت على هام�ص هذه �لتظاهرة 
ح�ل  فكرية  ندوة  تنظيم 
للت���شل  كف�شاء  »�مل�سح 
فنان�ن  فيها  �شارك  و�لتاآخي« 

ومهتم�ن باأب �لفن�ن.
وكالت 

يف ختام الطبعة الـ 11 للمهرجان الوطني للم�سرح 
الناطق بالأمازيغية

تتويج »ميان دزاير« كاأح�سن عر�ض 
ر��شد م�سرحي متكامل بباتنة �ل�شيخ  جائزة  �أعلنت 

عن  لالإبد�ع  �ل�سقي  حمد  بن 
للقائمة  �ملتاأهلة  �لأعمال 
�لق�شرية يف جميع فئاتها �ملتمثلة 
و�ل�شباب  للكبار  �لرو�ية  يف 
و�أدب  �مل�سحي  و�لن�ص  و�ل�شعر 
من  م�شاركة  عرفت  و�لتي  �لطفل 
ر�أ�شها  �لعربية  على  خمتلفالدول 
و�لعر�ق  وم�س  وت�ن�ص  �جلز�ئر 
و�ململكة  وليبيا  و�لأردن  و�ش�ريا 
�إفريقيا   ومن  �ل�شع�دية  �لعربية 
وتاأهلت    . فا�ش�   ب�ركينا  جند 
جلائزة  �لق�شرية  �لقائمة  �إىل 
�ل�سقي  حمد  بن  ر��شد  �ل�شيخ 
�لعربية / �لرو�ية  لالإبد�ع يف فئة 
كبار  ح�شب �لبيان �لذي حت�شلت 
»�أ�شحية   :« »�ل��شط  ي�مية  عليه 

علي  لعبد�هلل  و�لطني«  �ملاء 
عبد�هلل �لغز�ل من ليبيا، و«�مللف 
�لتيجاين  بنت  لأمرية  �لأ�شفر« 
غنيم من ت�ن�ص، و«حكاية جديدة 
قنديل  منري  ل�س�ج  لالأندل�ص« 
بال  و«ذ�كرة  م�س،  من  زيد�ن 
من  عثمان  رجب  لعزيزة  �ش�ر« 
يف  عارهم  �أو  و«�شارتر  ليبيا، 
�لعربي  بن  �مل�لدي  لـ  �ل�شمال« 
�ش� من ت�ن�ص. ومن �لأ�شماء �لتي 
�لعربية/ �لرو�ية  فئة  يف  تاأهلت 
 « بـ  همي�شي  عبد�لر�شيد   : �شباب 
»بقّي بن يقظان« و �آمنة بن من�ش�ر 
�لتي �شاركت بـ  »�شاعة ون�شف من 
�ل�شجيج« ،�إ�شافة »�شانع �لأك��ز« 
�لعر�ق،  من  طاهر  ها�شم  مليثم 
ملحم�د  �لكريز�نتيم«  و«زه�ر 

م�س،  من  علي  عبده  �إبر�هيم 
لأدهم  ريحانة«  تروه  مل  و«ما 
م�س.    من  عبد�لعزيز  حمرو�ص 
�لن�ص �مل�سحي   تاأهل  ويف فئة 
»�شعائر  �ل�شايح  بن  عبد�ملنعم 
ملحمد  و«�لكيا�ص«  �لإبادة« 
�لأرو�ح«  و«ب��بة   ، قارف  �ل�شالح 
لعنرت حم� من �ش�ريا، و«�لعج�ز« 
لعادل �إبر�هيم حنزويل من ت�ن�ص، 
و«�مر�أة �لأم�ص« لليند� منري حم�د 
من �ش�ريا.   وتاأهل  يف فئة �ل�ّشعر 
و�ملتمثلة يف   �لأ�شماء  من  �لعديد 
ملحمد  �خلي�ل«  تطاأها  مل  »ربًى 
�أحمد ح�شن من م�س، و«�أرج�حة 
�للغة �لأخرية« حل�شني علي عبد�هلل 
�ل�شع�دية،   �لعربية  �ململكة  من 
يف  �لبد�يات  �أق�شى  �إىل  و«رحلة 

من  بيال  م��شى  لعبد�هلل  �لذ�كرة« 
ب�ركينا فا�ش�، و«ق�شيدة �لإن�شان« 
عبد�ل�شالم  �إبر�هيم  ملحم�د 
ح��ء«  فم  يف  و«جمرة  م�س،  من 

ملحمد ح�شن �شالح من �لعر�ق.
وجند فئة �أدب �لأطفال  »�أجنحة 
ح�شني  حممد  لإميان  �ل�ردة« 
و«�أنا  �لأردن،  من  عبد�لهادي 
�شالح  ملحمد  �لطائر«  وبال�ين 
و«مملكة  م�س،  من  ح�شن  علي 
عبد�لبا�شط  لأ�شيل  �لأ�شدقاء« 
و�حد«  و«كلنا  �لأردن،  عفيفي من 
م�س،  من  عابدين  حممد  ل�شارة 
هيفني  لـ  �لأل��ن«  و�حة  و«مملكة 
ه�  و«�أبي  �ش�ريا،  من  �أحمد 
بطلي« لأ�شماء فتحي متام جندي 

من م�س.

يف فئتي الرواية العربية لل�سباب والن�س امل�سرحي 

اجلزائر تتاأهل للقائمة الق�سرية جلائزة ال�سيخ را�سد بن 
حمد ال�سرقي للإبداع

من 18 اإىل 22 فيفري اجلاري بدار الثقافة علي �سوايحي

 تكرمي �سافية بوذراع وعمر حكار يف الأيام ال�سينمائية الأوىل بخن�سلة 

حكيم مالك 
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العلماء يك�سفون �سببا جديدا للإ�سابة ب�سرطان الثدي
حدد خرباء يف جامعة ميلووكي وي�سكون�سن، يف الواليات 

املتحدة االأمريكية، 48 جينا مرتبطا با�ستعداد الن�ساء 
وراثيا للإ�سابة ب�رسطان الثدي واأكد العلماء اأن ن�سبة 

�سغرية فقط من حاالت االإ�سابة ب�رسطان الثدي )وهو 
االأكرث �سيوعا بني الن�ساء( ترجع اإىل عامل الوراثة، لكن 

عددا من اجلينات املرتبطة به ما تزال جمهولة ون�رست 
جملة »MedicalXpress« اأن الدرا�سة اجلديدة اأكدت 

وجود 14 مورثة م�رسطنة جديدة، بعد اأن بينت الدرا�سات 
ال�سابقة ارتباط 34 مورثة باالإ�سابة وبتطور اأورام الثدي.

وتو�سل العلماء اإىل هذه النتائج بعد اأن حتليل بيانات دليل 
 ،»The Cancer Genome Atlas« الذي مورثات ال�رسطان

للإ�سابة بال�رسطان. واأجروا م�سحا لـ 229 األف �سخ�ص اأوروبي من امل�سابني يحتوي على معلومات عن الطفرات الوراثية املوؤدية 
بال�رسطان ومن االأ�سحاء، باالإ�سافة اإىل درا�سة جينات يحتمل اأنها ت�ساهم يف ظهور ال�رسطان، وكيف اأن قمعها يوقف منو االأورام اخلبيثة.

اأيهما اأف�سل للقولون ال�ساي 
الأخ�سر اأم الأحمر؟

   
وتقوية  االإن�سان  �سحة  تعزيز  يف  هاماً  دوراً  االأمعاء  بكرتيا  تلعب 
املناعة وحت�سني اله�سم وبالتايل خف�ص دهون اجل�سم. وحتث ن�سائح 
التهابات  يقلل  الأنه  االأخ�رس  ال�ساي  تناول  على  بالقولون  االهتمام 
اجل�سم الأنه يحتوي على م�سادات للأك�سدة ت�سّمى فلفونويد، وتوجد 
هذه امل�سادات يف ال�ساي االأحمر اأي�ساً، لكن تختلف الرتكيبة يف كل 

منهما.
يحتوي كوب ال�ساي االأخ�رس على حوايل 50 ملغ من الكافيني، بينما 
يحتوي كوب ال�ساي االأحمر واالأ�سود على حوايل 72 ملغ من الكافيني 
للقلب  فائدة  اأكرث  واالأ�سود  االأخ�رس  ال�ساي  باأن  الدرا�سات  وتفيد 
مقارنة بال�ساي االأحمر، الأن االأخ�رس حتديداً ي�ساعد م�ساعدة طفيفة 

على خف�ص الكول�سرتول الزائد.
لكن تظل م�سادات االأك�سدة يف كل اأنواع ال�ساي مفيدة، الأنها حت�سن 

اله�سم، وتقاوم االلتهابات، وتفيد الب�رسة.
من ناحية اأخرى، يحتوي كوب ال�ساي االأخ�رس على حوايل 50 ملغ من 
الكافيني، بينما يحتوي كوب ال�ساي االأحمر واالأ�سود على حوايل 72 

ملغ من الكافيني.
وب�سكل عام االأف�سل تنويع ال�ساي للح�سول على توليفات خمتلفة من 

م�سادات االأك�سدة.

5 عوامل ت�سبب نق�ص الزنك
   

تتعدد وظائف الزنك داخل اجل�سم من دعم املناعة وخليا العيون 
والتذوق  ال�سم  حا�ستي  على  احلفاظ  اإىل  اجلروح،  التئام  �رسعة  اإىل 
ال�سعر،  ت�ساقط  اإىل  املعدن  هذا  نق�ص  ويوؤدي  اخل�سوبة.  وحت�سني 
وفقدان ال�سهية، و�سعف املناعة، وتاأخر البلوغ، وعدم �سفاء اجلروح 

ب�رسعة. اإليك عوامل نق�ص الزنك، واأهم م�سادره الغذائية:
و�سعف  اجلروح،  �سفاء  وبطء  ال�سعر،  ت�ساقط  الزنك  نق�ص  ي�سبب 
اخل�سوبة عوامل نق�ص الزنك. االإ�سهال املزمن، وعدم قدرة اجل�سم 
الدم،  الروماتويدي، ونقل  الزنك، والتهاب املفا�سل  على امت�سا�ص 

وتعاطي الكحول.
االأ�سماك  يليها  الزنك،  م�سادر  اأف�سل  اللحوم  الزنك.  م�سادر 
واحلبوب  والبي�ص،  ومنتجاته،  واحلليب  والبقول،  والفول  الق�رسية، 
الكاملة كاخلبز االأ�سمر واالأرز البني، وال�سوكوال الداكنة، واملك�رسات، 

والبطاط�ص، والبذور.

هكذا حتارب رائحة العرق 
الكريهة

   
وابتلل  كريهة  رائحة  انبعاث  ويت�سبب  مزعجة،  م�سكلة  العرق 

امللب�ص، يف حرج بالغ للمرء.
ولتجنب ذلك تن�سح جملة »ت�ست« االأملانية با�ستخدام مزيلت العرق 
القادرة  الوحيدة  اأنها  مو�سحًة  التعرق«   »م�سادات  با�سم  املعروفة 

على حماربة رائحة العرق الكريهة ومنع البلل.
م�سادات  اأن  واملنتجات،  ال�سلع  باختبار  املعنية  املجلة  واأ�سافت 
التعرق تعتمد على االألومنيوم يف الق�ساء على الرائحة الكريهة والبلل، 
ا�ستعمالها  عند  احلذر  توخي  �رسورة  على  ذاته  الوقت  يف  م�سددة 
ال�سكوك يف خطر االألومنيوم ال�سحة عند ا�ستخدامه بكثافة  ب�سبب 

كبرية على مدار فرتة طويلة.

كيف تتعاي�ص مع ح�سا�سية 
اللكتوز؟

   
يتطلّب  ومنتجاته  البقري  احلليب  يوجد يف  ال�سكر  نوع من  اللكتوز 
يرتاكم  االإنزمي  هذا  اجل�سم  ينتج  مل  واإذا  له�سمه.  اللكتيز  اإنزمي 
واأعرا�ص  بالبطن،  واآالماً  انتفاخات  م�سبباً  القولون  يف  اللكتوز 
ح�سا�سية اأخرى ت�سبه متلزمة القولون الع�سبي كاالإ�سهال والدوخة. 
وت�سري تقارير طبية اإىل اأن 75 باملائة من الب�رس حالياً لديهم ح�سا�سية 

لدى اللكتوز.
ح�سا�سية  مع  والتعاي�ص  الكال�سيوم  على  احل�سول  كيف ميكنك  اإليك 

اللكتوز:
* ميكنك االعتماد على حليب املاعز كبديل جيد الأنه يحتوي على 
ت�سبب  ال  اللكتوز  من  جداً  �سئيلة  ون�سبة  الكال�سيوم،  اأكرث يف  ن�سبة 

ح�سا�سية.
عليك  لذلك  »ك«،  فيتامني  يف  نق�ص  اللكتوز  ح�سا�سية  ي�ساحب   *

تناول االأطعمة الغنية به مثل: الربوكلي وامللفوف والريحان.
وال�سبانخ  والربوكلي  اللوز  مثل  بالكال�سيوم  الغنية  االأطعمة  تناول   *
وال�سويا وال�سوفان والتني، وال�رسدين وال�سلمون املعلّب لتوفر العظام 

فيهما.
* احر�ص على تناول �سوربة العظام )الدجاج والبقر وال�ساأن(

ن�سيجه،  برهافة  ال�سفاه  جلد  يت�سم 
�سواء  ب�رسعة  ويت�رسر  يتاأثر   لذلك 
اأم داخلي، ومن  كان  بعامل خارجي 
بني هذه االأ�رسار التي ت�سيب وتوؤدي 
يعاين  والذي  »الت�سقق«،  هو  ال�سفاه 
ذكورا  االأ�سخا�ص  من  الكثري  منه 
وطرق  حدوثه  �سبب  جاهلني  واإناثا، 
�سعت  العدد  هذا  يف  منه.  الوقاية 
تو�سيح  اإىل   اأوال«  »ال�سحة  جملتكم 
و�سبل  ال�سفاه  ت�سقق  حدوث  اأ�سباب 

الوقاية منه وكذا طرق علجه.     
ما هو ت�شقق ال�شفاه؟

هو عبارة عن �سقوق اأو �رسوخ ت�سيب 
ال�سفاه خا�سة ال�سفى ال�سفلى، وعادة 
لدم  نزيف  الت�سقق  ي�ساحب هذا  ما 
ب�سيط مبجرد االبت�سام اأو الكلم اأو 

االأكل، ويت�سم ب�سعور باالأمل �سديد .

ما هي اأ�شباب ت�شقق ال�شفاه؟

 ميكن  تق�سيم اأ�سباب ت�سقق ال�سفاه 
يتمثل  وداخلي؛  خارجي  �سببني،  اإىل 
ال�سفاه  احتواء  يف  اخلارجي  العامل 
تغيري  الأي  يتاأثر  رفيع  جلد  على 
خلل  خا�سة  املناخ،  اأو  اجلو  يف 
اأو  ال�سديدة،  ال�ستاء  ف�سل  برودة 
الأن  املرتفعة؛  ال�سيف  ف�سل  حرارة 
التق�سري  لل�سفاه  ي�سبب  االإجتفاف 

وت�سقق.
يف  فتكمن  الداخلية،  العوامل  اأما 
اجليد،  للرتطيب  اجل�سم  افتقار 
اجل�سم   داخل  املاء  ن�سبة  اأن  مبعنى 
االإجتفاف،  اإىل  يوؤدي  مما  �سعيفة 
ويوؤدي النق�ص يف بع�ص الفيتامينات، 
دورا  يلعب  الذي   « »ب2  كفيتامني 
وي�ساعد  اخلليا،  منو  يف  مهما 
احلديد  مادة  امت�سا�ص  على 

ت�سقق  اإىل  اجل�سم  داخل  ومتثيلها 
نق�سه  ي�سبب  اأن  وميكن  ال�سفتني، 
يف  وانخفا�سا  النمو  يف  توقفا  اأي�سا 
الوزن  واأ�رسارا يف اجللد املخاطي 
والتهاب يف الل�سان واللثة والتقرحات 

اجللدية.
اإىل  االأدوية  بع�ص  تناول  يوؤدي  كما   
نن�سى  ال  ال�سفاه،  بت�سقق  االإ�سابة 
التي  ال�سيئة  العادات  بع�ص  اأي�سا 
كع�ص  االأ�سخا�ص،  بع�ص  بها  يقوم 
تق�سريها  اأو  م�سها  اأو  مثل  ال�سفاه 
بع�ص معاجني  وا�ستخدام  باالأ�سنان، 
كليا عن  اأثارها  اإزالة  االأ�سنان وعدم 
املتواجد  الفليور  ي�سبب  اإذ  ال�سفاه، 
فيها اإىل جفاف الفم، مع االإ�سارة اإىل 
اأن التدخني  وتناول بع�ص املاأكوالت 
احلارة اأو املاحلة يوؤدي ال�سفاه،  كما 
ال�سفاه  الأحمر  الن�ساء  ا�ستعمال  اأن 
�سلبا  يوؤثر  الرخي�سة  املاركات  من 

على ال�سفاه.

ك�سف »�سر« كون الرجال اأكرث عر�سة 
للوقوع �سحية »كورونا« القاتل

ك�سفت درا�سات حديثة اأجريت على 
تف�سي  مركز  يف  »كورونا«  مر�سى 
اأن عدد  ال�سينية،  الفريو�ص، ووهان 
يزداد  باملر�ص  امل�سابني  الرجال 

ويفوق عدد املر�سى من الن�ساء.
ووهان  م�ست�سفى  مر�سى  بني  ومن 
تبني  واحدة،  درا�سة  يف  املوثقني 
واأظهرت  رجال.  منهم   %54 اأن 
يف  للمر�سى  اأخرى  �سابقة  درا�سة 
الرجال  ن�سبة  اأن  امل�ست�سفيات، 
اإىل  و�سلت  بالفريو�ص  امل�سابني 
 Business لتقارير  وفقا   ،%68
الباحثون  يحاول  واالآن،   Insider
اأكرث  حتديد ما الذي يجعل الرجال 
الن�ساء  كون  اأو  لـ«كورونا«،  عر�سة 
املر�ص  من  حمميني  واالأطفال 
�سملت  درا�سة  ووجدت  اأكرب  ب�سورة 
فريو�ص  مر�سى  اأوائل  من   138
اإىل  اأُدخلوا  ممن  اجلديد،  »كورونا« 
 %54.3 اأن  ووهان،  يف  م�ست�سفى 
ربع  من  اأكرث  وانتقل  رجال  منهم 
العناية املركزة  اإىل وحدة  املر�سى 
)ICU(، وتويف اأكرث من 4% يف نهاية 
املطاف. وعلى الرغم من اأن اأ�سغر 
مري�ص يبلغ من العمر 22 عاما، اإال 
اأن متو�سط العمر كان اأعلى من ذلك 
بكثري: نحو 56. ووجد فريق البحث 
مر�سى  ن�سف  من  يقرب  ما  اأن 
لديهم   ،%46.4 »كورونا«،  فريو�ص 
مبا  االأقل،  على  كامنة  واحدة  حالة 
يف ذلك ارتفاع �سغط الدم وال�سكري 

وعلى  وال�رسطان  القلب  واأمرا�ص 
يف  تبداأ  املعدالت  اأن  من  الرغم 
بعد  اأكرث،  وثيق  ب�سكل  املحاذاة 
)بني  الن�ساء  لدى  الطمث  انقطاع 
�سن 45 و55 عاما(، فاإن الرجال اأكرث 
عر�سة الرتفاع �سغط الدم، مقارنة 
من   %33 من  اأكرث  ويعاين  بالن�ساء. 
من  املتحدة،  الواليات  يف  الرجال 
اأن  حني  يف  الدم،  �سغط  ارتفاع 
30.7% من الن�ساء يعانني من احلالة 
الدم  �سكر  مل�ستويات  وميكن  هذه 
املرتفعة املرافقة ملر�ص ال�سكري، 
اأن تتغذى على اجلزيئات املوجودة 
يف اجلهاز املناعي، التي من �ساأنها 
مكافحة  على  اأج�سامنا  ت�ساعد  اأن 

العدوى. وترتبط حاالت مثل اأمرا�ص 
اإما  يكون  اأن  ميكن  بالتهاب  القلب، 
تدمر  حالة  اأو  مناعية  ا�ستجابة 
مقاومة  اأقل  يجعلها  ما  االأن�سجة، 
لعلج  يكون  اأن  وميكن  للعدوى. 
ال�رسطان التاأثري نف�سه. وعلى �سبيل 
املثال، تف�سى مر�ص »ال�سار�ص« عام 
2003 بني ن�ساء ترتاوح اأعمارهن من 
20 اإىل 54 عاما، ولكنه حقق انت�سارا 
اأكرب بني الرجال االأكرب �سنا )55 وما 
جامعة  باحثو  در�ص  وعندما  فوق( 
Iowa انت�سار الفريو�ص بني الفئران 
الذكور واالإناث، تبني اأن الذكور اأكرث 
عر�سة للإ�سابة بال�سار�ص. واأ�سارت 
اختبارات اأخرى اإىل اأن االأ�سرتوجني 

قد مينع الفريو�ص بالفعل من اإ�سابة 
االأمر  اأن  يت�سح  مل  ولكن  اخلليا، 
اأي�سا  الب�رس  لدى  يح�سل  نف�سه 
م�ست�سفى  كتب  مب�سط،  تف�سري  ويف 
ووهان:  بجامعة   Zhongnan
عدوى  اأن  هو  املحتمل  »التف�سري 
التقرير  يف  املر�سى  لدى   nCoV
ال�سابق، ارتبطت بالتعر�ص املرتبط 
البحرية  للماأكوالت  ووهان  ب�سوق 
Wholesale، واأن معظم املر�سى 
امل�سابني كانوا من العمال الذكور«. 
واإذا ثبت ذلك، رمبا تختفي الفجوة 
باإ�سابات  يتعلق  فيما  اجلن�سني  بني 
من  املزيد  ظهور  مع  »كورونا«، 

حاالت االإ�سابة.

دلـيلـك لتجـنب ت�سقق ال�سفاه

�سحة
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ال�شيخ  الرتكي  الداعية  وقف 
مع  يتحدث   ) اهلل  نعمة   (
م�شاجد  اأحد  يف  امل�شلمني 
ت�شاءل  ثم  �شاعتني  برلني ملدة 
امل�سلمني  من  غريكم  اأين   :

لأذهب اإليهم ؟

اخلمارات.قال  يف   : اأجابوه 
ال�شيخ : �شاأذهب اإليهم ، اأر�شلوا 

معي دلياًل.

وحيَّاهم  و�ْشطهم  ال�شيخ  وقف 
اأيها  عليكم  ال�شالم  قائال: 

املجاهدون …

فبداأ الواحد ينظر اإىل الآخر : 
اأين املجاهدون ؟

قال ال�سيخ : اأنتم جماهدون ؛ 
لثالثة اعتبارات :

ككم  حتُرّ  : الأول  العتبار 
كم  وغدُوّ ورواحكم   ، وم�شيكم 
يف اأملانيا باأ�شمائكم الإ�شالمية 
: اأحمد ، خليل ، اإبراهيم.. كل 

ر النا�س بالإ�شالم . هذا يذِكّ

جئتم   : الثاين  العتبار 
احلالل  الرزق  لك�شب  لأملانيا 
ا  اأي�شً هذا  ؛  واأبنائكم  لآبائكم 

جهاد .

:اأ�شالفكم  الثالث  العتبار 
؛  جماهدين  كانوا  ال�شلف  من 

فاأنتم اأحفاد املجاهدين .

اإين   : قائال  ال�شيخ  اأردف  ثم 
وقد  املنورة  املدينة  من  قادم 
هناك  من  بب�شارة  لكم  اأتيت 
اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  قول  وهي 
ل  “يقول  من  اأنه  و�شلم:  عليه 
اهلل  ر�شول  حممد  اهلل  اإل  اإله 
�شبحانه  اهلل  واإن  اجلنة”  دخل 

وتعاىل ياأجرين ب�شببكم.

وهنا ردد اجلميع )) ل اإله اإل 
اهلل حممد ر�سول اهلل ((

�شنني  منذ  النا�س  اأعظ  واإين   •
وكان  امل�شاجد  يف  طويلة 
ونبلغكم  نزوركم  اأن  املفرو�س 
دعوة الأنبياء الذين كانوا ياأتون 

ويدعونهم  نواديهم  يف  النا�س 
لدين احلق.

والنحيب  بالبكاء  اجلميع  بداأ 
يا�شيخ،  تكلم  يرددون:  وهم 

اإجل�س ،

اهلل:  نعمة  ال�سيخ  يقول 
يف  م�شاركتهم  معناه  اجللو�س 
اأنتم  حال  اأية  على  احلرام. 
و�شاأذهب  اجلنة  اأهل  من  الآن 

لآخرين اأحتدث اإليهم .

تكلم يا�سيخ

من  الآن  اأنتم   ، اأتكلم  متى  اإىل 
اأدعوكم  واإين  الآخرة  جنة  اأهل 
الآن اإىل جنة الدنيا ) امل�شجد 

،)

نذهب  كيف  يا�سيخ  ولكن 
هو  من  ومنا  امل�سجد  اإىل 

جنب؟

اأجاب ال�سيخ :

مكان  يف  يغت�شل  اجلنب   •
نعم  بامل�شجد،  الأغت�شال 
اإنكم  املاء بارد ولكن كما قلت 
باملاء  والغت�شال  جماهدون 

البارد يف ال�شتاء جهاد.

• وال�سكران؟

• الثقيل يف ال�شكر يحمله اإثنان 
خفيفان.

الآخر  ي�شجع  الواحد  وبداأ 
وهم  امل�شجد،  اإىل  للذهاب 

يرددون:

اإىل  لنذهب  اإخوان  يا   •
امل�سجد األ�سنا م�سلمني؟

وبداأ ال�شيخ يقود الأربعني رجاًل 
دخل  من  منهم   ، امل�شجد  اإىل 
امل�شجد ، ومنهم جل�س خارجه 

ينتظر، وال�شيخ يقراأ ويرتجم:

اَلِّذيَن  ِعَباِدَي  َيا  ُقْل   ﴿
َل  ِهْم  اأَْنُف�سِ َعَلى  اأَ�ْسَرُفوا 
اإَِنّ   ِ اهلَلّ َرْحَمِة  ِمْن  َتْقَنُطوا 

َجِميًعا  ُنوَب  الُذّ َيْغِفُر   َ اهلَلّ
 ﴾ ِحيُم  الَرّ اْلَغُفوُر  ُهَو  ُه  اإَِنّ

.53 ]الزمر: 

ومرت الأعوام وتقادمت الأيام 
ال�شيخ  كان  �شنوات  وبعد ثالث 
م�شجد  يف  جال�شاً  اهلل  نعمة 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
فاإذا برجل تركي بعمامة وجبة 

وحلية ي�شلم عليه قائال:

• هل تعرفني يا �سيخ نعمة 
اهلل ؟

ل  كيف   : ال�سيخ  اأجاب 
مدن  اأكرث  زرت  اأنا  اأعرفك 
اأحد  اأنت  اوروبا وقراها ورمبا 
اأحد تلك  اأو املفتني يف  الأئمة 

املدن التي زرتها..

اأعرفك  اأنا   : الرجل  قال 
�شنة  األف  تبقى  لو  واأنت  جيداً 
ل تعرفني ، اأنا اآخر �شكران يف 
اخلمارة  من  خرجت   ، برلني 
�شوب  وتوجهنا  اإثنان  يحملني 

ت�شفق  اأنت  وكنت   ، امل�شجد 
وقلت  راأ�شي  فم�شحت   ، علي 
اأنت غايل عند اهلل يقبلك يف   (

بيته (
كنت ثماًل ولكني عقلت كالمك 
اإىل  امل�شجد  خارج  انتظرت   ،
و�شليت  اغت�شلت   ، اأن �شحوت 
ذلك  ومنذ   ، اهلل  اإىل  وتبت 
ال�شالة  على  اأداوم  واأنا  احلني 
حتجبت  وزوجتي  والعبادات 
ووفقنا  العمرة  اإىل  وجئنا 

للقائك واحلمد هلل .

كان  حينما  اأنه  الطرائف  ومن 
املي�رس  موائد  رواد  يخاطب 

�شفة  فيكم   : لهم  يقول  كان 
والأولياء  وال�شحابة  الأنبياء 
حتى  م�شتيقظون  لأنكم 
 ، الليل  من  متاأخرة  �شاعة 
املي�رس،  اأوراق  اجلميع  فيرتك 
ال�شيخ  منهم  الكثري  وي�شاحب 

اإىل امل�شجد باكني نادمني .

يقول تعاىل

ْكَمِة  ِباحْلِ َرِبَّك  �َشِبيِل  اإِىَل﴿  اْدُع 
َوَجاِدلُْهم  �َشنَِةۖ   احْلَ َوامْلَْوِعَظِة 
ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َشُن ﴿ اإَِنّ َربََّك ُهَو 
َلّ َعن �َشِبيِلِهۖ  َوُهَو  اأَْعلَُم مِبَن �شَ

اأَْعلَُم ِبامْلُْهتَدين

مو�قف ال تن�سى للد�عية �لرتكي نعمة �هلل ...

 �لنوم وفاة موؤقتة
 و �ملوت نوم �أبدي :
 اأيها الأخوة ، تعلَّمنا من درو�س الدين اأن 

ل اأن يقراأ اآية  الإن�شان اإذا اأوى اإىل فرا�شه يُف�شَّ
الكر�شي ، وقد ذكر النبي عليه ال�شالة و ال�شالم 

يف بع�س اأحاديثه ال�رسيفة اأنها اأعظم اآية يف 
القراآن الكرمي ، و نظراً اإىل اأن الإن�شان كان 

ى  اإذا نام توّفى اهلل نف�شه ، قال تعاىل: اهلل يَتََوَفّ
اْلأَنُْف�َس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْ َتُْت يِف َمنَاِمَها 

]�شورة الزمر: 42[  فالنوم وفاة موؤقتة ، و 
ى اْلأَنُْف�َس  املوت نوم اأبدي ، قال تعاىل: اهلل يَتََوَفّ

ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْ َتُْت يِف َمنَاِمَها ]�شورة 
الزمر: 42[  فالإن�شان حينما ينام يفقد 

الوعي ، و يفقد ات�شاله بالعال اخلارجي ، يا 
ترى هناك عدو ، هناك ح�رسة ، هناك اأفعى 

، هناك م�شكلة ، هناك حريق ، هناك �شارق ، 
فالإن�شان حينما ياأوي اإىل فرا�شه يتلو قوله تعاىل 

ُيّ الَْقيُّوُم ]�شورة البقرة  ُ َل اإِلََه اإَِلّ ُهَو احْلَ : اهلَلّ
: 255[  اأردت اأن تكون هذه ال�شورة حمور 

هذا الدر�س ل على اأنه در�س تف�شري ، بل على 
اأنه توجيه نبوي كرمي ، من فقه الرجل اأنه اإذا 
اأوى اإىل فرا�شه يقراأ هذه ال�شورة اأو يقراأ هذه 

الآية التي �شميت باآية الكر�شي ، وهي من اأعظم 
القراآن الكرمي .

 �لعباد�ت معللة
 مب�سالح �خللق :

اأيها الأخوة الأكارم، ل زلنا يف مو�شوٍع يت�شل اأ�شد 
الت�شال بـ: »�شبل الو�شول وعالمات القبول« األ وهو 

اخل�شوع.
 العبادات كالزكاة معللة مب�شالح اخللق وقد بينت يف 
اللقاء ال�شابق اأن هناك عبادات كما قال عنها الإمام 
ال�شافعي: معللٌة مب�شالح اخللق، واأن هناك طقو�شاً 

من �شمات الديانات الو�شعية الأر�شية، الطقو�س 
حركاٌت، و�شكناٌت، واإمياءاٌت، وتتماٌت ل معنى 

لها، بينما العبادات معللة مب�شالح اخللق ﴿ ُخْذ ِمْن 
يِهْم ﴿ ] �شورة التوبة  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ اأَْمَواِلِهْم �شَ
الآية : 103[  ﴿ يا اأَيَُّها الَِّذيَن اآََمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم 

يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ ال�شِ
] �شورة البقرة [

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�شتغفار يف اآيات عديدة، و�شور 
خمتلفة، وبيان ف�شل اهلل - �شبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�شتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رس جميًعا اآدم - عليه 
ال�شالم - فع�شى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�شيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �شاأن كل الب�رس، يذنبون �شاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�شتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�شيطان، 

ويرحم الإن�شان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�شمل جموَع التائبني ب�شدق واإخال�س، 
ولولها لفَقَد الإن�شان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�شتمراأ الذنوب، وظل �شائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة اهلل، 

ل ير�شاهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْسَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِشِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 
وال�شتغفار التي تهُبّ منها ن�شمات 

رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 
الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 

بل واإبدال الذنوب ح�شنات للتائبني 
ال�شادقني يف توبتهم؛ اإَِلّ َمْن تَاَب َواآََمَن 

 ُ ُل اهلَلّ ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َوَعِمَل َعَماًل �شَ
ُ َغُفوًرا َرِحيًما  �َشِيّئَاِتِهْم َح�َشنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ

]الفرقان: 70.

�لعباد�ت معللة مب�سالح �خللق :

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

اأيها الأخوة الأكارم، ل زلنا يف 
مو�سوٍع يت�سل اأ�سد الت�سال بـ: 

القبول"  وعالمات  الو�سول  "�سبل 
األ وهو اخل�سوع.

 العبادات كالزكاة معللة مب�سالح 
اخللق وقد بينت يف اللقاء ال�سابق 

اأن هناك عبادات كما قال عنها 
الإمام ال�سافعي: معللٌة مب�سالح 

اخللق، واأن هناك طقو�سًا من 
�سمات الديانات الو�سعية 

الأر�سية، الطقو�س حركاٌت، 
و�سكناٌت، واإمياءاٌت، ومتتماٌت ل 
معنى لها، بينما العبادات معللة 
مب�سالح اخللق ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم 

يِهْم ] �سورة  ُرُهْم َوُتَزِكّ َدَقًة ُتَطِهّ �سَ
َها اَلِّذيَن  التوبة الآية : 103  يا اأَُيّ

َياُم َكَما ُكِتَب  ّ اآََمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�سِ
ُقوَن   َعَلى اَلِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتّ

] البقرة  ] �سورة 

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل



اخلمي�س 13  فيفري   2020  املوافـق  ل 19 جمادى الثاين  1441ه 20

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

عر�س 5 اأفالم يف اأول اأيام 
مهرجان اأ�شوان ل�شينما املراأة

اأيام  اأول  املراأة،  الأفالم  الدويل  اأ�شوان  بداأ مهرجان 
اأفالم،  خم�شة  بعر�ش  اأم�ش  اأول  الرابعة   ن�شخته 

بجانب لقاء مع فريق فيلم »بعلم الو�شول ».
ففي عرو�ش م�شابقة االأفالم الطويلة، يعر�ش اليوم 
راين،  هالينا  اإخراج  من  »غريزة«  الهولندي  الفيلم 
زيت�شرياي،  لينديتا  اإخراج  من  اآجا«  »منزل  وفيلم 
وهو اإنتاج م�شرتك لفريق عمل من كو�شوفو، واألبانيا، 
من  »بكاريته«  الربازيلي  والفيلم  وفرن�شا،  وكرواتيا، 

اإخراج اأالن ديربتون.
وهو  الو�شول«  »بعلم  االفتتاح  فيلم  عر�ش  يعاد  كما 
برنامج  ويف  �شقر.  ه�شام  اإخراج  من  م�رشي  فيلم 
امل�رشي  الفيلم  يعر�ش  التكرميات،  اأفالم  عرو�ش 

»678« من اإخراج حممد دياب.
افتتاح  اأم�ش حفل  ليلة  �شهدت  اأ�شوان  مدينة  وكانت 
الن�شخة الرابعة من املهرجان بح�شور فنانني ونقاد 
خمتلف  من  املراأة  بق�شايا  ومهتمني  �شينما  و�شناع 
رموز  من  عدد  تكرمي  احلفل  و�شهد  العامل.  بلدان 
الرابعة  بالن�شخة  امل�شاركة  واالأفالم  وال�شينما  الفن 
للمهرجان اأبرزهم النجمة االإ�شبانية فيكتوريا اأبريل، 

والنجمتني امل�رشيتني نيللي كرمي ورجاء اجلداوي.

اأم�ش  اأول  فينيك�ش   يواكني  فاز 
ممثل  اأف�شل  اأو�شكار  بجائزة 
عن دوره يف فيلم »جوكر« متوجاً 
م�شرية �شعبة ومتفاوتة يف عامل 

هوليوود.
جائزة  باأول  فينيك�ش  فوز  واأتى 
اجلدل  من  اأ�شهر  بعد  اأو�شكار، 
حول هذا الفيلم الذي يوؤدي فيه 
املمثل دور العدو اللدود لبامتان، 
التي  املخاوف  متنعه  مل  والذي 
املحتمل  حتري�شه  ب�شاأن  اأثريت 
جوائز  ح�شد  من  العنف،  على 

وتر�شيحات.
احل�شور  اأمام  فينيك�ش  وقال 
»لقد كنت وغدا يف حياتي. لكن 
عددا كبريا منكم يف هذه الغرفة 
اأننا  ثانية، واأظن  اأعطاين فر�شة 
عندما  اأحوالنا،  اأف�شل  يف  نكون 
ولي�ش  البع�ش  بع�شنا  ندعم 
عندما نقوم باإلغاء بع�شنا البع�ش 

ب�شبب اأخطاء املا�شي«.
جدا،  املوؤثرة  كلمته  وخالل 
حتية  عاما(   45( فينيك�ش  وجه 
ممثل  وهو  ريفر  �شقيقه  اإىل 
من   1993 العام  تويف  اأي�شا 
 23 عن  زائدة  خمدرات  جرعة 
االأدوار  من  �شل�شلة  وبعد  عاماً. 
التي  وال�شينمائية  التلفزيونية 
قّدمها يف �شبابه، اقتحم فينيك�ش 
عامل هوليوود باأدوار ال�رشير ومن 
املتع�شف  احلبيب  دور  اأبرزها 
 )1997( تورن«  »يو  فيلم  يف 

ومدير  �شتون  اأوليفر  للمخرج 
يف  اجلن�ش  الأك�ش�شوارات  متجر 
الدور  اأما   )1999( »8مم«  فيلم 
يف  االأ�شا�ش  احلجر  يعترب  الذي 
و�شول فينيك�ش اإىل العاملية فهو 
ال�رشير  الروماين  االمرباطور 
بتعذيب  اأمر  الذي  كومودو�ش 
»غالدييرت«  فيلم  يف  كرو  را�شل 
هذا  عن  ر�شح  وقد   .)2000(
للمرة  اأو�شكار  جلائزة  الدور 
ويف  املهنية.  م�شريته  يف  االأوىل 
وقت الحق، غرّي فينيك�ش م�شاره 
وتعلم الغناء والعزف على الغيتار 
لتج�شيد دور جوين كا�ش يف فيلم 
»ووك ذي الين« يف 2005، وح�شل 

على تر�شيح اآخر لالأو�شكار.
�شّور  �شنوات،  خم�ش  وبعد 
كاذباً  وثائقياً  فيلماً  فينيك�ش 

هري«  �شتيل  »اأم  عنوان  يحمل 
وامل�شاهدين  النقاد  فيه  اأوهم 
مهنة  عن  التخلي  يريد  باأنه 
اجلديدة  رحلته  ليبداأ  التمثيل 
الرت�شيح  وجاء  راب.  كمغني 
الثالث جلائزة االأو�شكار يف 2013 
الذي  ما�شرت«  »ذي  فيلم  عن 
حمارب  دور  فينيك�ش  فيه  اأدى 
اأحد  ي�شبح  كحول  مدمن  �شابق 
يطلق  دينية  جمموعة  اأتباع 
اأوائل  بداأت يف  كوز«  »ذي  عليها 

اخلم�شينات.
االأحد،  الرابع  تر�شيحه  ويف 
جائزة  نيله  مع  احلظ  حالفه 
فيلم  عن  ممثل  اأف�شل  اأو�شكار 
وا�شمه  فينيك�ش  ن�شاأ  »جوكر«. 
بوتوم  رافاييل  يواكني  احلقيقي 
يف بورتوريكو يف كنف عائلة من 

»ت�شيلدرن  طائفة  تتبع  الهيبي 
مزاعم  طاولتها  التي  غود«  اأوف 

باعتداءات جن�شية.
من  املوؤلفة  عائلته  وغادرت 
تلك  اأطفال  وخم�شة  والديه 
يف  ال�شمعة  ال�شيئة  املجموعة 
يواكني  كان  عندما  فنزويال 
وجابت  العمر،  من  الثالثة  يف 
ت�شتقر  اأن  قبل  ال�شمالية  اأمريكا 
ا�شتعان  حيث  اأجنلي�ش  لو�ش  يف 
يف  لي�شاهم  اأعمال  بوكيل  والداه 
املهنية.  اأوالدهما  حياة  اإطالق 
االأكرب  و�شقيقه  يواكني  نال  وقد 
اأوائل  يف  تلفزيونية  اأدوارا  ريفر 

الثمانينيات.
الذي  يواكني  �شارك   ،1986 يف 
»ليف«  با�شم  وقتها  يعرف  كان 
م�شريته  يف  االأول  الفيلم  يف 

وبعد  كامب«.  »�شباي�ش  وهو 
الفيلم  ثالث �شنوات، ظهر يف 
لرون  »بارنتهود«  الكوميدي 
�شقيقه،  جناح  لكن  هاورد. 
التمثيلية  م�شريته  على  طغى 
ريفر  كان  فقد  البداية.  يف 
اأفالم  و�شارك يف  طفاًل جنماً 
مثل »�شتاند باي مي« )1986( 
اإنديانا  دور  يوؤدي  اأن  قبل 
فيلم  يف  �شبابه  يف  جونز 
ال�شت  ذي  اأند  جونز  »اإنديانا 
كرو�شايد«  وبعد وفاة ريفر من 
املخدرات  من  زائدة  جرعة 
فرتة  يواكني  اأخذ   ،1993 يف 
التمثيل.  من  ق�شرية  راحة 
لكن يواكني الذي قال اأخرياً اإنه 
اإىل  دفعه  الأنه  الأخيه  »مدين« 
التمثيل، عاد بعد عامني ليوؤدي 
داي  »تو  فيلم  يف  رئي�شياً  دوراً 
فور« اإىل جانب نيكول كيدمان، 
االأو�شكار  يف  فوزه  اإىل  اإ�شافة 
هذه ال�شنة، حاز فينيك�ش اأي�شاً 
كاأف�شل  غلوب  غولدن  جائزة 

ممثل عن »جوكر« اأي�شاً.
وعن الدور الذي اأ�شطره على 
خ�شارة اأكرث من 20 كيلوغراما، 
من  »واحدة  اإنه  فينيك�ش  قال 
اأعظم جتارب حياتي املهنية«. 
»طريقة  املمثل  واأ�شاف 
يل  بدت  ال�شخ�شية  جت�شيد 
بال حدود، مل اأ�شعر بوجود اأي 

قواعد.

 خواكني فينيك�س«  اجلوكر«  يفوز بجائزة اأو�شكار
 اأوىل بعد 4 تر�شحات

انطالق فعاليات الأ�شبوع الثقايف والتاريخي يف طبعته 
الـ 20 بق�شر الثقافة مفدي زكريا

التي  التظاهرة  هذه  وتت�شمن 
ال�شهيد  م�شعل  جمعية  تنظمها 
اجلي�ش  »وفاء  �شعار  حتت 
ل�شهداء  ال�شعبي  الوطني 
من  العديد  التحريرية«،  الثورة 
التي  والن�شاطات  املحا�رشات 
تهدف اىل تبليغ ر�شالة ال�شهداء 
واحلفاظ  اال�شتقالل  الأجيال 

على الذاكرة الوطنية.
امل�شت�شار  اأ�شاد  وباملنا�شبة، 
املكلف  اجلمهورية  برئا�شة 
عي�شى  املدين،  باملجتمع 
الذي  التقليد  بهذا  بلخ�رش، 
جمعية  تر�شيخه  على  داأبت 
م�شعل ال�شهيد، داعيا اىل تر�شيخ 
االجيال  لدى  ال�شهداء  ر�شالة 

ال�شاعدة.
اأن  ال�شياق  ذات  يف  واأ�شاف 

قيادة  حتت  اجلديدة  »اجلزائر 
تبون  املجيد  عبد  الرئي�ش 
ت�شهد ثورة هادئة، بدءا بال�رشوع 
الد�شتور  لتعديل  التح�شري  يف 
يف  الفاعلني  على  واالنفتاح 
�شيا�شية  اأحزاب  من  ال�شاحة 

وجمتمع مدين«.
اجلامعي  اال�شتاذ  ذكر  بدوره، 
يف  زغيدي  حل�شن  حممد 
ال�شعبي  الدعم  اأن  مداخلة 
جلي�ش التحرير الوطني »مل يكن 
اندالع  )تاريخ   1954 �شنة  وليد 
ان  منذ  بل  التحريرية(،  الثورة 
وطئت اأرجل االحتالل الفرن�شي 
 ،»1830 �شنة  اجلزائر  اأر�ش 
اجلي�ش  »تركيبة  ان  اىل  م�شريا 
الوطني ال�شعبي تت�شكل من اأبناء 
ال�شعب الواحد وال ميكن التمييز 

اإال  وال�شعب  اجلي�ش  اأفراد  بني 
بالزي املدين اأو الع�شكري«.

وبعد اأن ذكر بالعالقة »التكاملية 
وجي�شه،  ال�شعب  بني  والع�شوية« 
ان  اىل  املتحدث  ذات  اأ�شار 
قويا«  »�شندا  دائما  كان  ال�شعب 
يف  الوطني  التحرير  جلي�ش 
خا�شها  التي  املعارك  خمتلف 
الفرن�شي،  اال�شتعمار  �شد 
املظاهرات  خالل  من  ال�شيما 
ي�شنها  كان  التي  واال�رشابات 

عرب خمتلف مناطق الوطن.
التظاهرة  هذه  فاإن  لالإ�شارة، 
من   20 الـ  غاية  اىل  متتد  التي 
عدة  �شتتخللها  اجلاري،  ال�شهر 
وم�رشحية  �شعرية  عرو�ش 
واأنا�شيد تخليدا الأجماد �شانعي 

الثورة التحريرية.

 انطلقت اأول اأم�س بق�سر الثقافة مفدي زكريا )اجلزائر العا�سمة( اإ�سارة انطالق فعاليات الأ�سبوع الثقايف والتاريخي يف طبعته 
الع�سرين وذلك يف اإطار اإحياء اليوم الوطني لل�سهيد.

فني
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 V8 حمركات   انتاج  تقلل  فورد 
عليها الطلب  انخفا�ض  مع 

حمركات جنحت   – نت   املربع 
دخولها لدرجة  ايكوبو�ست   فورد 
التي اب  البيك  �سيارات   ل�رشيحة 
عمالئها يف�سل  كان  ما   عادة 
التنف�سV حمركات ذات   8 
اأحدث يثبته  ما  وهو   الطبيعي، 
عن الأمريكية  ال�سانعة   اأخبار 
حمركات اإنتاج  اإبطاء   نيتها 
Coyote Vوذلك لرت،   5 �سعة   8 
ال�سيارات �رشكات  ل�سيحة   اتباعاً 
 يف التوجه نحو املحركات الأ�سغر

.والأكرث كفاءة با�ستهالك الوقود

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

.V8 باإنتاج حمركات
اإنتاج يف  ال�ستمرار  فورد   تنوي 
لرتV حمركات  7.3 �سعة   8 
 ل�سيارات بيك اب الأعمال ال�ساقة

فقط اأ�سا�سي  ب�سكل   التجارية 
ملالكها ت�سمح  والتي  ذل،   رغم 
الكبرية قوتها  من   بال�ستفادة 
 دون احلاجة لرفع معدل لفاته يف

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

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

.مع القوانني املتعلقة بذلك

العاملة  الكهربائية  نالت املركبة 
من  نيك�سو  الوقود،  بخاليا 
التغيري  "�سانعة  لقب  هيونداي، 
Came Changer، يف جوائز 
املرموقة،  ال�سنوية  "اأوتوكار" 
الربيطانية  املجلة  متنحها  التي 
بعامل  املخت�سة  العريقة 
لتقنية  تقديراً  وذلك  ال�سيارات، 
الهيدروجينية  الوقود  خاليا 

اخلالية من النبعاثات.
"اأوتوكار"  جملة  حمرر  وقال 
اإن  املنا�سبة،  بهذه  تي�سو،  مارك 
على  رائدة  "اأ�سبحت  هيونداي 
م�ستوى العامل" يف تطوير تقنيات 
الوقود البديل، والو�سول بها قبل 
اجلاهزية  مرحلة  اإىل  مناف�سيها 
تتاأخر  "مل  واأ�ساف:  لالإنتاج، 
اإطالق  عقب  اأبداً،  هيونداي 
يف  كونا،  الكهربائية  مركبتها 
املركبة  نيك�سو،  املركبة  اإطالق 

الريا�سية متعددة ال�ستخدامات 
الهيدروجينية،  بالطاقة  العاملة 
الأ�سواق،  يف  متاحة  باتت  والتي 
ما يجعلنا نعتربها عالمة �سانعًة 
نيك�سو،  املركبة  وتاأتي  للتغيري. 
يف  الأحدث  لتكون  الواقع،  يف 
�سل�سلة اأجيال من مركبات خاليا 
الهيدروجني من هيونداي،  وقود 
الآن يف  اإىل  اإطالقها  التي جرى 
�سناعة  �رشكات  معظم  اأن  حني 
متاأخرة  زالت  ما  ال�سيارات 

ل�سنوات".
احلركة  نقل  نظام  ويقّدم 
وقود  بخاليا  العامل  الكهربائي 
اأحدث  نيك�سو  يف  الهيدروجني 
للمركبات  التقنية  تتيحه هذه  ما 
يف  ملمو�سة  بزيادة  الكهربائية، 
 .ix35 الأداء على النظام ال�سابق
يف  الكهربائي  املحرك  وينتج 
تعادل 163 ح�ساناً،  املركبة قوة 

من  جمموعة  من  قوته  م�ستمّداً 
خاليا الوقود مكّد�سة حتت غطاء 
املحرك، والتي جتمع الأك�سجني 
من الهواء املحيط والهيدروجني 
من خزانات عالية ال�سغط، لتنتج 
الكهرباء لت�سغيل املحرك و�سحن 
الذي  املاء  وبخار  البطارية، 
يخرج من خالل العادم، ول �سيء 

قطع  املركبة  وت�ستطيع  اآخر. 
م�سافة تناهز 414 مياًل )بح�سب 
لختبار  عاملياً  املن�سق  الإجراء 
املركبات اخلفيفة( بتعبئة كاملة 
قبل  الهيدروجني،  وقود  من 
حاجتها اإىل اإعادة التزود بالوقود 

يف غ�سون دقائق قليلة.

هيونداي نيك�سو تنال لقب "�سانعة التغيري"

Ranger فورد تطلق ن�سخة جديدة من
اأطلقت �رشكة فورد Raptor من 
�سيارتها البيك اآب Ranger، التي 
تتميز بثوب موديالت �سباق الرايل. 
اأن  الأمريكية  ال�رشكة  واأو�سحت 
�سبكة املربد ال�سخمة، واملر�سوم 
من  يزاأر   ،Ford حروف  عليها 
رباعي  ديزل  حمرك  خلفها 
الأ�سطوانات �سعة 2 لرت بقوة 157 
عزم  مع  ح�سان،  كيلووات/213 

دوران اأق�سى 500 نيوتن مرت.
وتت�سافر جهود املحرك مع ناقل 
حركة اأوتوماتيكي من 10 �رشعات 
لتوجيه القوة اإىل عجالت ال�سيارة 
الأربعة، وهو ما يفرت�س اأن ي�سل 
ب�سيارة الأرا�سي الوعرة الريا�سية 

يف  كلم/�س   100 اإىل  الثبات  من 
عن  ف�ساًل  ثانية،  6ر10  غ�سون 
الق�سوى  ال�رشعة  اإىل  الو�سول 
ال�سيارة  وت�ستهلك  كلم/�س.   170
تزن  التي   ،Ranger Raptor

اأكرث من الطنني، يف املتو�سط 
وهو  كلم،  لرت/100  9ر8 

233 جم/ عنه  ينتج  ما 
ثاين  انبعاثات  من  كلم 

اأك�سيد الكربون.
ومن الناحية الت�سميمية 

 Ranger تتميز الن�سخة
خالل  من   Raptor
كما  الأعر�س،  الرفارف 

تعتمد على جتهيزات اأقوى 

وجتهيزة  ال�سلمي  الإطار  مثل 
واملكابح  ال�سيارة،  قاع  حماية 

تعليق  وجمموعة  الأقوى 
ومن  معدلة. 

ر  ملقر ا

ال�سيارة  فورد  تطرح  اأن 
اجلديدة   Ranger Raptor

يف الأ�سواق يف ف�سل ال�سيف.

مر�سيد�ض تتميز بـ "وح�ض" 
ريا�سي جديد

Mercedes-" �رشكة  اأعلنت 
�سيارة  اإطالق  نيتها   "AMG
لع�ساق  خم�س�سة  مميزة  جديدة 
ال�سيارة  هذه  وتنفرد  ال�رشعة 
 AMG GT" ا�سم  حتمل  التي 
اأنيق  بهيكل   "Door Coupe-4
عايل الن�سيابية، ي�سبه اإىل حد ما 
Mercedes-" �سيارات  هيكل 
Benz SLC" مزود بجناح هوائي 
خلفي ي�سفي على املركبة املزيد 

ب�رشعات  القيادة  عند  الثبات  من 
عالية ومن املنتظر اأن تظهر هذه 
ال�سيارة بـ 3 اأنواع من املحركات: 
توربينية بـ 8 اأ�سطوانات وعزم 585 
و639 ح�سانا، وحمركات توربينية 
لهذه  وميكن  ح�سانا   435 بعزم 
اإىل  املركبة زيادة ت�سارعها من 0 
 3.2 غ�سون  يف  �ساعة  كلم/   100
 315 �رشعة  اإىل  والو�سول  ثانية، 

كلم/ �ساعة

اأ�سباب واأعرا�ض اختالط 
الزيت واملاء داخل حمرك 

ال�سيارة وخماطره
اأهم  من  واحد  هو  املحرك 
يف  ويعتمد  ال�سيارة،  اأجزاء 
منها  عنا�رش  عدة  على  عمله 
الزيت واملاء وكل منهما له عمل 
يختلطان  عندما  لكن  خمتلف، 
يف  ذلك  يت�سبب  ببع�سيهما 
اأعرا�س خطرية ون�ستعر�س هنا 
واملاء  الزيت  اختالط  اأ�سباب 
هذا  من  الناجتة  والأعرا�س 

الختالط.
اأ�سباب اختالط الزيت مع املاء 

يف املحرك

1- تفكك الأختام

عبارة  هي  املحرك  اأختام 
م�سنوعة  دائرية  قطع  عن 
مبحرك  ت�ستخدم  احلديد  من 
الزيوت املوجودة  ال�سيارة ملنع 
به من الت�رشب، ويف حال تهالك 
الزيت  يت�رشب  الأختام  هذه 
الردياتري،  مباء  ويختلط  منها 
يف  ال�سبب  اأنه  عالمات  ومن 
الت�رشيب هو ظهور الزيت على 

الطبقة اخلارجية للختم.
اخلا�س  اجلوان  تلف   -2

باملحرك
من  رفيع  جزء  هو  واجلوان 
العلوي  اجلزء  يغلق  املعدن 
منع  على  ويعمل  املحرك،  يف 
من  الزيت  اأو  املاء  ت�رشب 

ويف  اخلارج،  اىل  املحرك 
للحرارة  املحرك  تعر�س  حال 
ال�سديدة اأو تهالك اجلوان، ينتج 
اإىل  املحرك  زيت  ت�رشب  عنه 

قنوات املياه.
اأعرا�س اختالط الزيت 

مع املاء

حرارة  يف  امل�ستمر  الرتفاع 
القيا�س  من  اأعلى  املحرك، 

الطبيعي ب�سكل ملحوظ.
تغري ملحوظ للون الزيت وزيادة 

كثافته داخل املحرك.
الردياتري  من  املاء  �سحب 

وتناق�سه باإ�ستمرار.
املاء  لون  يف  تغري  جند  اأي�سا 

داخل الردياتري.
مع  املحرك  �سوت  تغري 
اأثناء  واهتزاز  ا�سطراب 

الدوران.
غرفة  من  ودخان  اأبخرة  خروج 

املحرك.
وا�سطراب  اهتزاز  جند  قد 
اأثناء ت�سغيل املحرك مع ارتفاع 

يف ال�سوت.
هذه  من  اأي  ظهور  عند  اأخريا 
يجب  �سيارتك،  على  الأعرا�س 
العمل  عن  املحرك  اإيقاف 
فورا، والتوجه اإىل مركز �سيانة 
حتى ل تتفاقم امل�سكلة وتوؤدي 

اإىل تلف املحرك.
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اإن�ستغرام �سرب اأرقام هواتف 
وعناوين بريد اإلكرتوين

   
الباحثني  اأحد  قال 
املتخ�ص�صني يف تكنولوجيا 
املعلومات اإن موقع التوا�صل 
االجتماعي اإن�صتغرام �رسب 
كبري  عدد  ات�صاالت  بيانات 
فيها  مبا  امل�صتخدمني  من 
وعناوين  هواتفهم،  اأرقام 

بريدهم االإلكرتوين.
نت  »�صي  موقع  ونقل 
املتخ�ص�ص  كوم«  دوت 
ديفيد  عن  التكنولوجيا  يف 
�صتاير خبري البيانات، ر�صد 
حل�صابات  م�صدر  �صفرة 

عند  ات�صاالتهم  عن  معلومات  ذلك  يف  مبا  اإن�صتغرام،  م�صتخدمي  بع�ص 
حتميل احل�صاب على �صفحة مت�صفح االإنرتنت، م�صرياً اإىل اأنه اأبلغ اإن�صتغرام 

باالكت�صاف يف وقت �صابق من العام احلايل.
بيانات  �صفحة  على  تظهر  ال  امل�صتخدمني  ات�صاالت  بيانات  اأن  يذكر 
امل�صتخدم، بل تظهر على ن�صخة الكمبيوتر ال�صخ�صي من موقع اإن�صتغرام، 
مع  التوا�صل  يف  البيانات  هذه  ي�صتخدم  باملوقع  اخلا�ص  تطبيق  اأن  رغم 

امل�صتخدم.
اآالف امل�صتخدمني  اأدت اىل ت�رسب معلومات  الثغرة  اإن هذه  وقال �صتاير 
وبينهم اأفراد و�رسكات وعالمات جتارية �صهرية، م�صيفاً اأن و�صع معلومات 
هذه  �رسقة  للقرا�صنة  يتيح  امل�صدر،  �صفرة  يف  امل�صتخدم  ات�صاالت 

املعلومات، وجتميعها فيما ي�صبه قائمة اأرقام الهاتف.
من ناحيتها قالت �صتيفاين اأوتواي املتحدثة با�صم اإن�صتغرام، اإن »معلومات 
لكن  �رسية،  معلومات  لي�صت  احلالة  هذه  يف  اكت�صفت  التي  االت�صاالت 
اختار  اإذا  اإن�صتغرام ميكن عر�صها  اأي ع�صو يف جمتمع  ات�صال  معلومات 

امل�صتخدم تغيري ح�صابه اإىل ح�صاب جتاري«.

 »AMD« �رسكة  ا�صتعر�صت 
 »Computex« معر�ص  خالل 
اجلديد  جيلها  للتقنية،  االأخري 
املخ�ص�صة  املعاجلات  من 

للحوا�صب.
كان  املعاجلات  هذه  اأبرز  ومن 
الذي   ،»3900x  9  Ryzen«
�صيكون املناف�ص االأول ملعاجلات 
العالية    »9920X  Core i9«
اإذ  »اإنتل«،  طورتها  التي  االأداء 
ميتاز هذا املعالج باأنه ي�صم 12 
على  عالية  قدرة  له  توفر  نواة، 

معاجلة البيانات ب�رسعة كبرية.
عن  املعالج  هذا  يتميز  كما 

�صعره  باأن  »اإنتل«  من  مناف�صه 
لن يتجاوز الـ 500 دوالر، مقارنة 
 Core i9« ثمن  دوالرا   1189 بـ 
9920X«، كما اأنه ي�صتهلك طاقة 
اأن  املفرت�ص  30%،ومن  بـ  اأقل 
ثمانية  ن�صخة   »AMD« تطرح 
ب�صعر  املعالج  هذا  من  النوى 
�صدا�صية  ون�صخة  دوالرا،   329

النوى ب�صعر 199 دوالرا.
ا�صتعر�صت  املعر�ص  وخالل 
معالج  اأي�صا   »AMD«
 ،»Navi« الر�صوميات 
ليناف�ص  طورته  الذي 

.»Nvidia»معاجلات

»AMD« تغيرّ عامل 
احلوا�سب مبعاجلات جيدة!

قابل للطي .. هاتف فاخر 
من »�سراع العرو�ش«!

قدمت العالمة التجارية الرو�صية العريقة 
الهياكل  بت�صميم  املخت�صة  »كافيار«، 
واالك�ص�صوارات الفاخرة للهواتف الذكية، 
ابتكاراتها لع�صاق �صل�صلة »�رساع  اأحدث 

العرو�ص«.
ت�صميمها  »كافيار«  �رسكة  وكر�صت 

لهاتف  االأخري 
القابل  »�صام�صونغ« 
 Samsung« للطي
جاء  الذي   ،»Fold
كتاب  �صكل  على 
ال�صتاء«  رواية »رياح 
جورج  روايات  �صل�صلة  من  الهام  اجلزء 
مل�صل�صل  اأ�صا�صا  �صكلت  التي  مارتن، 

»لعبة العرو�ص«.
ب�صور  واخللفي  االأمامي  اجلانبان  وُزين 
بح�صب  ال�صبع  املمالك  من  ملنازل 

الرواية، باالإ�صافة اإىل زخارف على �صكل 
تنانني واأبراج ق�رس عالية من الذهب.

من  لوحة  اخللفي  اجلانب  غطى  كما 
العقيق االأ�صود وقد حفرت عليها خارطة 

مدينة في�صتريو�ص.
ويت�صمن هذا االإ�صدار من اأغلقة الهواتف 
اإهداء  ال�رسكة  ن�صخ فقط. وقررت  �صبع 
الن�صخة االأوىل جلورج مارتن الأنها تعتقد 
اأن هذا الت�صميم �صيلهم الكاتب ملوا�صلة 
العمل على �صل�صلة »اأغنية الثلج واللهب« 

يف اأقرب وقت ممكن.

الأتربة حتد من كفاءة تربيد الكمبيوترات

مغازين«  �صي  »بي  جملة  اأفادت 
اجليد  التربيد  باأن  االأملانية 
تدفق  على  يتوقف  للكمبيوتر 
تعترب  االأتربة  اأن  غري  الهواء، 
الهواء  لتدفق  اللدود  العدو 
عن  النظر  وبغ�ص  ب�صال�صة 
االأتربة  فاإن  النظافة  م�صتوى 
املروحة  طارات  على  ترتاكم 
مرور  مع  االأخرى  واالأجزاء 
الوقت، وحتد من القدرة الفعالة 

على تربيد الكمبيوتر.
الغبار  اإزالة  للم�صتخدم  وميكن 
طارات  من  بنف�صه  واالأتربة 
املكتبية  باحلوا�صيب  املروحة 
وذلك  توب،  الالب  واأجهزة 
الكهربائية  املكن�صة  با�صتعمال 
املخ�ص�صة  الفوهة  مع 
بعملية  البدء  ويتم  للمفرو�صات 
دون  درجة،  اأقل  على  التنظيف 
اأجزاء  مع  تالم�ص  يحدث  اأن 

قدرة  زيادة  وميكن  الكمبيوتر، 
عند  الكهربائية  املكن�صة 
ميكن  اأنه  على  عالوة  احلاجة، 
بوا�صطة  املتبقية  االأتربة  اإزالة 
قبل  ولكن  القطنية،  االأعواد 
اإجراء اأية اأعمال على احلوا�صيب 
�صبكة  عن  اجلهاز  ف�صل  يجب 
ولدواعي  الكهربائي.  التيار 
االأمان يجب اإعاقة حركة طارات 
التنظيف  عملية  اأثناء  املروحة 

ذلك  ويتم  الكهربائية،  باملكن�صة 
املراوح  مع  االإ�صبع  با�صتعمال 
�صغري  �صلك  بوا�صطة  اأو  الكبرية 
حركة  الإيقاف  مكتب  دبو�ص  اأو 
يتم  مل  واإذا  االأ�صغر،  املراوح 
اأثناء  املروحة  حركة  اإيقاف 
التيار  يت�صبب  فقد  التنظيف، 
دورانها  عن  الناجت  الكهربائي 
يف  الرئي�صية  اللوحة  تلف  يف 

احلا�صوب يف اأ�صواأ احلاالت.

»Disney« تطرح �سرتة 
ذكية لهواة الألعاب

 »Disney« �رسكة  يف  اخلرباء  تعاون 
ال�صهرية مع علماء من معهد ما�صات�صو�صت�ص 
لتطوير �صرتة ذكية خم�ص�صة  للتكنولوجيا 

ملحبي األعاب الفيديو.
و�صممت �صرتة »Force Jacket« خ�صي�صا 
ملحبي األعاب وتقنيات الواقع االفرتا�صي، 
احلركة  م�صت�صعرات  من  بالعديد  وزودت 
وال�صغط واأكيا�ص هوائية تنتفخ فجاأة ويف 
حلظات معينة، لتعطي امل�صتخدم �صعورا 

اأثناء  حقيقية  �صدمات  يتلقى  باأنه 
ممار�صة اللعب.

كما توفر هذه ال�صرتة مل�صتخدمها 
الفيديوهات  م�صاهدة  اأثناء 
االأ�صياء  باأن  �صعورا  االفرتا�صية 
�صعور  اأو  الواقع،  يف  كما  تالم�صه 
وميكن  احلقيقة،  يف  العناق 

الذي  ال�صغط  ب�صدة  التحكم  مل�صتعملها 
تولده على ج�صمه.

ال�صرتة  هذه  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�صري 
تقنيات  جمال  يف  جديدا  عاملا  �صتفتح 
تفاعل  من  و�صتزيد  االفرتا�صي،  الواقع 

امل�صتخدمني مع تلك التقنيات.

دفع  يف  غوغل  �رسكة  بداأت 
حتديث جديد لتطبيق مت�صفح 
تقدم من خالله  موؤخراً  كروم 
اإختيار الثيم املظلم يف واجهة 

التطبيق للم�صتخدمني.
اجلديد  التحديث  ينطلق 
كروم  غوغل  مت�صفح  لتطبيق 
رقم  باإ�صدار  ياأتي  الذي 
74.0.3729.112 على من�صة 
االأندوريد مبيزة الثيم املظلم 
م�صتخدمي  من  املرتقبة 

التطبيق.
الثيم  ميزة  متكني  وميكن 
ن�صخ  عرب  اجلديدة  املظلم 
chrome:// الرابط 
fl a g s / # e n a b l e -
 android-night-mode
اخلا�ص  البحث  �رسيط  يف 
ثم ميكن  ومن  كروم،  بتطبيق 
القائمة  يف  النقر  للم�صتخدم 
 Android على  املنزلقة 
 Chrome UI dark

الثيم  متكني  الإختيار   mode
املظلم يف اإعدادات التطبيق. 
التحديث  هذا  اأن  يذكر 
لتطبيق مت�صفح كروم ي�صيف 
اأي�صاً ميزة الرتجمة اإىل جانب 
الثيم املظلم، حيث تاأتي هذه 
اإخت�صار  خالل  من  امليزة 
لدعم  القائمة  يف  جديد 
�رسيعة  برتجمة  امل�صتخدم 
حيث  البحث  ل�صفحات 
الرتجمة  امليزة  هذه  تدعم 

لغات  اأي  اأو  االإجنليزية  اإىل 
اأخرى.

يظهر  اأن  املقرر  من  اأي�صاً 
عند  الرتجمة  اإختيار 
الإختالف  املت�صفح  اإدراك 
اللغة  عن  ال�صفحات  لغة 
من  غالباً  امل�صتخدمة 
املقرر  ومن  امل�صتخدم، 
من  االإ�صدار  هذا  يتوفر  اأن 
كروم يف متجر غوغل  غوغل 

بالي االآن.

غوغل جتلب التيم املظلم لتطبيق Chrome على من�سة الأندوريد



م.�س

غري  الإجتار  حماربة  اإطار  يف 
الأقرا�ص  و  للمخدرات  ال�رشعي 
الوحدات  خمتلف  قامت  ال�صلبة 
الإقليمية  للمجموعة  التابعة 
من  باجلزائر  الوطني  للدرك 
متكونة  اإجرامية  �صبكات  توقيف 
اأ�صفرت عن حجز  �صخ�صا   12 من 
خمتلف  من  مهلو�صا  قر�صا   1752
كمية  حجز  اإىل  ،بالإ�صافة  الأنواع 
من املخدرات تقدر بنحو 30.50غ 
موجهة  املعالج  الكيف  مادة  من 
مت  كما   ، ال�صخ�صي  لالإ�صتهالك 
حجز 320 قارورة من امل�رشوبات 

الكحولية . 
�صد  بالإجرام  يتعلق  فيما 
الأ�صخا�ص و املمتلكات فتم توقيف 
39 �صخ�ص تورطوا يف ق�صايا تتعلق 
ال�رشب  و  الإعتداءات  و  بال�رشقة 

اأ�صلحة  بوا�صطة  العمدي  اجلرح  و 
بي�صاء حمظورة ) خناجر ،�صيوف، 
م�صخات غاز( ، اأين مت فتح حتقيق 
ب�صاأن هذه الق�صايا مع تقدمي جميع 
الق�صائية  اجلهات  اأمام  الأطراف 
اأين اأودعوا احلب�ص مبوؤ�ص�صة اإعادة 
الرتبية ، كما متت معاجلة ق�صيتني 
تتعلق باإبعاد قا�رشين و حتري�صهما 

على الف�صق و ف�صاد الأخالق حيث 
من  يبلغان  �صخ�صني  توقيف  مت 
و  وجيز،  �صنة يف ظرف   24 العمر 
الذي  اجلمهورية  وكيل  اأمام  قدما 
مبوؤ�ص�صة  احلب�ص  باإيداعهما  اأمر 

اإعادة الرتبية.
الفرقة  متكنت  اآخر  �صياق  يف  و 
بالرغاية  الوطني  للدرك  الإقليمية 

من  مكونة  �صبكة  توقيف  من 
تخت�ص  اأ�صخا�ص   )  05( خم�صة 
مت  حيث   ، البحر  رمال  نهب  يف 
النقل،كما  و�صائل  و  معدات  حجز 
حترتف  اأخرى  �صبكة  توقيف  مت 
حجز  و  النحا�صية  الكوابل  �رشقة 
كمية معتربة من الكوابل النحا�صية 
ذلك  يف  امل�صتعملة  الو�صائل  و 
اأمام  الع�صابتني  اأفراد  تقدمي  مع 

اجلهات الق�صائية. 
الأ�صخا�ص  يخ�ص  فيما  اأما 
توقيف  مت  فقد  عنهم  املبحوث 
ت�صعة )09( اأ�صخ�ص اأثناء الدوريات 
اإخ�صاعهـــم  بعد  حيث  ال�صدود  و 
للتفتيـــ�صات و التعريفات ،تبني اأنهم 
كانوا حمل بحث و متابعة من طرف 
اجلهات الق�صائية اأين مت توقيفهم  
وقدموا للجهات املخت�صة  كما مت 
كانت  م�رشوقة  مركبة  اإ�صرتجاع 

حمل بحث .
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 5G موا�صفات هاتف
Realme القادم من

 Realme �رشكة  رئي�ص  نائب  �صارك 
�صبكات  اإحدى  يف  كوي،  ك�صيو  ال�صهرية، 
بع�ص  عددت  �صورة  الجتماعي  التوا�صل 
القادم   5G  Pro  X50 هاتف  موا�صفات 
اجليل  �صبكات  مع  للعمل  املخ�ص�ص 
فاإن  للت�رشيبات  وتبعا  اخللوية  اخلام�ص 
تك�صف  اأن  املفرت�ص  من   Realme �رشكة 
اإطار  يف  اجلديد  املتطور  هاتفها  عن 
 Mоbile Wоrld Cоngress معر�ص 
فرباير   24 يف  �صيعقد  الذي  التقني   2020
التي  ال�صورة  وتظهر  بر�صلونة.  يف  اجلاري 
اأنه  املذكور  الهاتف  ملوا�صفات  ت�رشبت 
ثماين   865  Snapdragon �صياأتي مبعالج 
حاليا،  الهواتف  معاجلات  اأقوى  النوى، 
 12 ع�صوائي  و�صول  ذاكرة  على  و�صيح�صل 
يح�صل  اأن  املفرت�ص  من  كما   ، جيغابايت 
 Snapdragon مودم  على  اجلهاز  هذا 
�صبكات  مع  التعامل  على  قادر   5G  X55
5G، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، 
مع  اجلديد   10  Android ت�صغيل  ونظام 

واجهات Realme اخلا�صة.

خلل خبيث »يهدد« ماليني 
هواتف »اأندرويد«!

الإنرتنت عن خلل جديد  اأمن  ك�صف خرباء 
�صادم ميكن اأن يعّر�ص املاليني من هواتف 

»اأندرويد« للهجوم الإلكرتوين اخلبيث.
ول يرتبط التحذير اجلديد ب�رشورة حتديث 
معينة،  بتطبيقات  اخلطر،  لدرء  الهواتف 
الأمان يف  فريق  اكت�صفه  بخلل  يتعلق  ولكنه 
الإنرتنت  لقرا�صنة  ي�صمح   ،Insinuator
اإىل  هاتف  من  خطرية  خبيثة  برامج  بن�رش 

اآخر، با�صتخدام ات�صال »بلوتوث«.
وت�صمل الأجهزة الأكرث عر�صة لهذا الهجوم 
 Android ت�صغل  التي  تلك  اجلديد، 
مع   ،Oreo  8.0  Androidو  Pie  9.0
الهواتف  على  »مهما«  ت�صنيفا  غوغل  و�صع 
هذا،  الربنامج  ت�صتخدم  التي  املحمولة، 
وبالنظر اإىل هذه الإ�صدارات من احل�صاب، 
الهواتف  جميع  من   %36.7 متثل  التي 
الذكية والأجهزة اللوحية، التي تعمل بنظام 
ب�صكل  عر�صة  الأجهزة  فهذه  »اأندرويد«، 

كبري خللل »بلوتوث«.
الذي ميلكون  اأولئك  يواجه  احلظ،  وحل�صن 
10«، عواقب  »اأندرويد  نظام  ت�صغل  هواتف 
يحدث يف  قد  ما  اأ�صواأ  اأن  اأقل حدة، حيث 
نظام الت�صغيل الأحدث، هو تعطل »بلوتوث«. 
للخطر،  بياناتك  ذلك  يعّر�ص  اأن  ينبغي  ول 
مزعجة  تكون  قد  اأنها  من  الرغم  على 

للغاية.

البلدي  اأقدم 15 ع�صوا باملجل�ص 
غرب   كلم   30 �صاف  بني  لبلدية 
ولية عني متو�صنت  يف مرا�صلة اإىل 
وايل الولية على �صحب الثقة  من  
الركود  م�صوؤولية  وحتميله   املري 
التنموي  الذي تعي�صه هذه البلدية 
ال�صاحلية الغنية مبواردها الفقرية 
الر�صالة  وك�صف  هذا  مب�رشيعها. 
التي تظم  نائيني  لرئي�ص املجل�ص 
و03  جلان  روؤ�صاء  و04  البلدي 
اأن الو�صعية ببلدية بني  مندوبني  
�صاف اأ�صبحت يف منحنى اخلطر 
نتيجة ل�صوء الت�صيري الفردي للمري 

الذي خلف �صابقه املوقف حتفظا 
والذي  للبلدية  العامة  الأمينة  مع 
تنموي  دفع  اإعطاء  من  يتمكن  مل 
الأمني  غياب   و�صاهم   ، للبلدية 
�صاغرا  املن�صب  بقاء  بفعل  العام 
الذي  الت�صيري  �صوء  تنامي  يف 
البلدية  هذه  �صري  على  �صلبا   اأثر 
القت�صادية  مبواردها  املعروفة 
ميناء  مقدمتها   ويف  الهامة 
ال�صيد البحري ، وم�صنع ال�صمنت 
الع�رشات  ناهيك  عن   ، واخل�صب 

من املوؤ�ص�صات ال�صناعية .
 حممد بن ترار

عني متو�شنت

15 ع�صوا ي�صحبون الثقة من 
رئي�س بلدية بني �صاف 

   
ي�شني بوغازي

من  بكثري  اأهم  الثقايف  اأن  اأعتقد  زلت  ما 
ال�صيا�صي ،واإن كان ال�صيا�صي ي�صتغرق الثقايف 
باأ�صاليب  مثرية  هي  عندي  اأقرب  لأفعال 
ثاقب   بنظر  اأمعنا   ولو   ! �صحرة  وم�صعوذين 
اأدنى  يف   يتنف�ص  الثقايف   ان  لدركنا  فيهما 
اأ�صياء وكيانات وافكار   ذاك اجل�صد ال�صيا�صي  

كله ، فالتايل ل حمالة  فهو اقدر وا�صمى منه 
؟.

مثقفني  ج�صدت   كثرية  جتارب  طغت  لهذا  
 ، بارعني  �صيا�صيني  باأنف�صهم  هم   ا�صحوا 
وباتوا حتت قبعة واحدة جمعتهما معا ؟ لعل 
منوذج رائع  ي�رشده  تاريخ  جار ، عن   موؤرخا 
وفيل�صوفا فرن�صيا  ا�صمه  اأندري مارلو  ، وقد 
غدا  وزيرا  ب�صهرة طافية  ب�صتينيات القرن 
الع�رشين ان مل تخونني الذاكرة ، كان  وزيرا  
، قد يقال ملاذا  ثقافة  بزمن فرن�صي قدمي 
لأنه  جوابي  ؟!  فرن�صي  بثقايف   ال�صت�صهاد 

ا�صمل  �صفة  مبقا�صات  وجهان  ذاك  منوذج 
عرق  الثقايف مبقا�صات  تفريق يف جتارب  ل 

وا�صل وعقائد ؟
ما يظل  دائما هو ذاك الثر الذي ترتكه اية 
من  انخف�صت  او  علت  مهما  ممكنة   جتربة 
جتلي  ، ومهما كانت ا�صقاع ار�صلتها وامكنة 
امتداد   على  ولنا   ، رفعتها  ،و�صموات  حوتها 
جتليات وجتارب  العاملي  الثقايف الذي ترك 
اثره  قبى بقية  �صعوب  اخرى  بنمادج عالية 
، على �صبيل املثال ،  ملاذا ل يقال اإن الرفيق 
لينني من �صقيات ال�صقيع  جاء باأفكاره  هي 

باردة عند البع�ص لكنها �صكنت   ارجاء عامل 
كان جائعا ؟  وملاذا ادم �صميت الليربايل من 
بال  مبادئه  ن�رش  وكربياءها   امريكا  �صطوة 
�صارتر  بوا  جون  وملاذا  ؟  لالأخرين  خوف 
اليهودي ، وقد اعطى منوذج ل ي�صاهي  يف 

فقه اخوة وبراءة  ون�صال؟
ما اردت قوله ان هوؤلء جميعا ، هم يف جوهر 
عوامل  اخدتهم  مثقفني  ال  لي�صوا  اعماقهم 
اخرى  اأخذا ، فغطت على الثقايف فيهم لكنه 

ظل يتكلم وي�رشخ ويفكر !
ولكي اعود اىل  منودجي الول  اآندري مارلو 

الفرن�صي لديغويل ، وجب التنبيه اىل  ان حالته  
، فكان رمبا  ك�صيا�صي   كثقايف غلبت حالته  
فى  يتقلب  الثقايف  بوجه  ظل  ،و  ال�صتثناء 
بدا   طويال   اإذ  ؟   ال�صيا�صي  انتماءه  ج�صد  
مثقف وا�صع  اطالعه ودقيق حتليله وان�صاين 
فكريه ، وما  اخذ ال�صيا�صي  له ، اإل  ا�صتغراقا 
كانت  التي  اأيامه   فاأ�صاع    ، وظلما  وجتربا 
يقول   ، ثقافية  اياما   ظلت  لو  انفع   �صتغدو 
لو   ، مارلو  اآندري  ان  املتاأخرين  كتابِه  بع�ص 
ظل مثقفا ببيئته ، لكن انفع ، بدل ال�صتغراق 

ال�صيا�صي  الذي مزقه وكثريون من طينته .

ر�ؤى 

ات�شاالت اجلزائر
 يف مع�شكر 

ارتفاع عدد 
امل�صرتكني بخدمات 

الأنرتنيت الثابت 

خدمات  يف  امل�صرتكني  عدد  ارتفع 
نهاية  مع�صكر  بولية  الثابت  الأنرتنيت 
م�صرتك،   59.900 اإىل  املن�رشمة  ال�صنة 
املكلف  لدى  الأربعاء  اأم�ص  علم  ح�صبما 
لـ«ات�صالت  العملياتية  باملديرية  بالإعالم 

اجلزائر« بالولية.
واأو�صح جمال درير اأنه مت خالل �صنة 2019 
بولية مع�صكر، ربط 8.337 م�صرتك جديد 
بخدمات الأنرتنيت بينهم 5.900 م�صرتك 
 2.437 و  األ«  اأ�ص  اأدي  »اإيدوم  خدمة  يف 
الأنرتنيت  و  الهاتف  خدمة  يف  م�صرتك 
العدد  الرابع لريتفع  عرب تكنولوجيا اجليل 
الإجمايل للم�صرتكني اإىل 59.900 و�صهدت 
يف  م�صرتك   3.200 ربط  الفرتة  نف�ص 
بلديات  مبختلف  الثابت  الهاتف  خدمة 
الإجمايل  العدد  برفع  �صمح  ما  الولية 
بف�صل  م�صرتك  األف   67 اإىل  للم�صرتكني 
متعددة  الهاتفية  الأجهزة  عدد  ارتفاع 
اخلدمات )اأم�صان( امل�صتغلة فعليا اإىل 163 
بقدرة ا�صتيعاب اإجمالية تقدر ب 103 األف 
دخلت  اأجهزة   4 بينها  هاتفي  450 خط  و 
حيز اخلدمة خالل العام املا�صي ببلديات 
نف�ص  وفق  والكرط،  فكان  عني  الربج، 

امل�صدر.

التزويد  يف  انقطاع  ت�صجيل  �صيتم 
بالكهرباء يومي اجلمعة و ال�صبت من 
ال�صاعة ال8:00 اإىل ال16:30 يف بلدية 
العا�صمة(،  اجلزائر   )�رشق  الرويبة 
ح�صبما  ال�صبكة،  على  ا�صغال  ب�صبب 
بيان ملديرية  الأربعاء يف  اأم�ص  ورد 
ل�رشكة  التابعة   للحرا�ص  التوزيع 
للجزائر  الغاز  و  الكهرباء  توزيع 

بُرمج  و  �صونلغاز(  )فرع  العا�صمة 
خا�صة  �صيم�ص  الذي  النقطاع  هذا 
ال�صكن  نوع  من  م�صكن   500 حي 
الرتقوي العمومي ملدغري، يف اإطار 
�صبكة  م�صري  بها  بادر  التي  ال�صغال 
�صبكة  اأجل �صيانة  الكهرباء من  نقل 
كيلو   60 م�صتوى خط  على  الكهرباء 

فولط اجلزائر العا�صمة-�رشق.

ال�صناعية  الغازات  �صعبة  �رشعت 
التابعة للقطاع اخلا�ص بولية ورقلة 
اإىل  منتجاتها  ت�صدير  يف  مرة  لأول 
الأربعاء  اأم�ص  علم  ح�صبما  اخلارج، 
ملوؤ�ص�صة  حمليني  م�صوؤولني  لدى 
وتندرج  ><كالغاز-اجلريي<<. 
هذه العملية يف اإطار اتفاقية �رشاكة 
موؤخرا  اأبرمت  جتاري  طابع  ذات 
اأكرب  كالغاز-اجلريي،  موؤ�ص�صة  بني 
منتجي الغازات ال�صناعية يف القطاع 
الليبية  وال�رشكة  باجلزائر،  اخلا�ص 
توريد  اأجل  من  ال�صناعية  للغازات 
مادتي الأزوت والأك�صجني ال�صائلني، 

لهذه  ورقلة  وحدة  مدير  اأو�صح  كما 
خدمي،  جنيب  الوطنية،  املوؤ�ص�صة 
واأو�صح املتحدث اأن التفاق املربم 
�صحنة  بنقل  �صمح  الطرفني  بني 
والأك�صجني  الأزوت  مادتي  من  اأوىل 
مكعب  مرت   81 ب  تقدر  ال�صائلني 
ب�صهاريج  مزودة  �صاحنات  )ثالثة 
 27.000 اأي  مكعب،  مرت   27 بحجم 
لرت لكل واحد(، نحو دولة ليبيا وذكر 
مادتي  ا�صتخدام  اأن  خدمي  ال�صيد 
الآزوت والأوك�صجني ال�صائلني يدخل 
يف عدة جمالت، على غرار ال�صناعة 

وال�صحة.

العا�شمة
انقطاع الكهرباء يومي اجلمعة 

و ال�صبت بالرويبة 

�رقلة 
خوا�س ي�صدرون منتجهم من 

الغازات ال�صناعية

وجهان  ؟

اأفق

املتاهة الفل�صطينية
�داد احلاج

ال�صفري  ا�صت�صافة  لدى  اأم�ص   حاولت 
الفل�صطيني يف منتدى يومية الو�صط اأن 
اأفهم منه �صبب الف�صل املتكرر لعمليات 
الوحدة بني الف�صائل الفل�صطينية،و قبله 
ا�صتمعت لراأي قيادة حما�ص ،بني الثنني 
،لكن  احل�صنة  النوايا   من  كثري  ترتاكم 
فال�صياطني  اأبوفوؤاد  ال�صفري  راأي  على 
ت�صكن يف التفا�صيل وهي التي اأجه�صت 
كل م�صاعي الوحدة و �صتبذل جهودا اأكرب 

يف امل�صتقبل لنف�ص الغر�ص
الفل�صطيني ماأزوم ب�صكل  الوطني  العمل 
ينكم�ص  و  اخليارات  تتقل�ص  كبري،حيث 
معادلة  اأطراف  وهي  املناورة  هام�ص 
م�صتحيلة تواجه رئي�ص ال�صلطة الوطنية 
يواجه  الذي  اأبومازن  الفل�صطينية 

�صيناريو �صابقه اأبوعمار رحمه اهلل
الأطراف  جميع  اأمام  كبرية  متاهة 
الفل�صطينية ،حيث ل ت�صتطيع فتح و من 
تخندق معها اأن تقود ال�صفينة لوحدها و 
كذلك حما�ص من لف حولها لن ت�صتطيع 
احلال  بالقرار...وو�صط هذا  ال�صتفراد 
اأن  الفل�صطيني  العقل  مبقدور  املتع�رش 
يبدع خمرجا م�رشفا للجميع �رشيطة اأن 
مواجهة  يف  الزناد  على  الأ�صابع  تبقى 

العدو ال�صهيوين وفقط...

درك العا�شمة 

تفكيك �صبكات حترتف ن�صاطات اإجرامية خمتلفة 
.     التحقيقات اأ�شفرت عن توقيـف 69 �شخ�شا خالل هذا االأ�شبوع  

بعد �شل�شلة من التحقيقات التي با�شرتها �حدات املجموعة االإقليمية للدرك الوطني باجلزائر 
خالل االأ�شبوع االأ�ل من  فيفري مكنت من تفكيك عدة �شبكات اإجرامية منظمة اأف�شت اإىل 

توقيف 69 �شخ�شا تورطوا يف عدة ق�شايا اإجرامية خمتلفة . 

م�شر
مقتل نائب رئي�س حزب احلرية 

ك�صفت قوات الأمن امل�رشية عن 
تفا�صيل مقتل اللواء ح�صن ناجي، 
ال�صابق،  القليوبية  مباحث  مدير 
»احلرية  حزب  رئي�ص  نائب 
م�صعد  �صقوط  اإثر  امل�رشي«، 
اجلديد  احلزب  مقر  لفتتاح  به 
واأظهرت  ال�صوي�ص  مبحافظة 
فيه  كان  امل�صعد  اأن  التحريات 
عطل فني منذ قرابة الع�رشة اأيام، 
العمارة من  واأن املواطنني ورواد 

�صلم  ي�صتخدمون  كانوا  الزائرين 
لتعطل  والنزول  لل�صعود  العمارة 
جهته،  من  الكهربائي.  امل�صعد 
رئي�ص  اهلل،  ح�صب  �صالح  ك�صف 
حزب احلرية امل�رشي، عن عدم 
تواجده يف امل�صعد الذي �صقط، 
واأدى اإىل وفاة اللواء ح�صن ناجي، 
واإ�صابة اأحمد مهنى، الأمني العام 
لل�صوي�ص  زيارتهما  للحزب، خالل 

لفتتاح مقر احلزب هناك.



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/

