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رئي�س احتاد بلعبا�س 

جتاوزات كربى يف ت�سيري النادي الريا�سي  للمكرة  
.         �شخ�س يدين للفريق ب1.2 مليارا وهو مل  يعمل اإل 03 اأ�شهر

�سوء احلظ يالحق بوحلية
الدويل اجلزائري فريد بوحلية بعد  يطارد �سوء احلظ الالعب 
الطرد مع فريقه  اإىل  التي تعر�ض من خاللها  الغريبة  الطريقة 
اأين مل  اأمام ميتز،  اأم�ض  اأول  التي خا�سها  ميتز خالل املقابلة 
اأن  قبل  املقابلة  احتياطيا يف  دقيقة على دخوله   13 �سوى  متر 
يتلقى بطاقة حمراء مبا�رشة دفعته اإىل مغادرة اأر�سية امليدان، 
مبعنويات يف احل�سي�ض خا�سة واأنه �سيكون مهددا بالإق�ساء يف 

مباراتني من الدوري الفرن�سي.

اإدارة نيم تهدي الفوز اإىل فرحات
على  اأم�ض  اأول  حققه  الذي  الفوز  الفرن�سي  نيم  نادي  اأهدى 
ح�ساب اأجنيه حل�ساب الدرجة الأوىل الفرن�سية اإىل لعبه الدويل 
اإ�سابة  اإىل  الأخري  تعّر�ض  بعد  فرحات  الدين  زين  اجلزائري 
خطرية على م�ستوى العني اأفقدته الوعي وا�سطر الطاقم الطبي 
اإىل نقله للم�ست�سفى حيث ا�ستعاد الوعي، وتبنّي خطورة الإ�سابة 
املناف�ض،  لعبي  اأحد  طرف  من  قوي  تدخل  بعد  تلقاها  التي 
التوا�سل  موقع  على  ح�سابها  عرب  نيم  اإدارة  ن�رشت  حيث 
اإىل  الثمني  النت�سار  اأهدت خاللها  تغريدة  »تويرت«  الجتماعي 

الالعب امللّقب »زينو«.

اخلدمات اجلامعية بولية تيارت

04 منظمات طالبية 
تغلق املديرية 

اأقدمت نهار اأم�ض 04 منظمات طالبية  مدعمة بالطلبة على  غلق 
مقر اخلدمات اجلامعية جلامعة  تيارت  احتجاجا على تدين اخلدمات 
اجلامعية اخلا�سة بالإطعام والإيواء  هذا وقد منع املحتجني  دخول 
على  احتجاجا  اليومي  عملهم  ملبا�رشة  مكاتبهم  اإىل  املوظفني 
الأو�ساع املزرية يف الإطعام والإيواء بالقامات اجلامعية ، خا�سة 
اأنها رديئة وحتجم احليونات عن  اأ�سار الطلبة  وجبات الإطعام التي 
تناولها فما بالك  بالب�رش ، من جانب اآخر حمل املحتجني  مدراء 
والريا�سية  الثقافية  بالن�ساطات  التكفل  بعدم  امل�سوؤولية   القامات 
داخل الإقامات رغم اأن الدولة تخ�س�ض اأغلفة مالية هامة  يف الوقت 
الذي يتعر�ض الطلبة اإىل التهديد يف حالة املطالبة بها  لها  نهيك عن 
اهرتاء و�سعية الغرف التي حتولت اإىل  اإ�سطبالت غري �ساحلة لل�سكن 
الغرف  اأن  اجلامعية  اخلدمات  مبديرية  م�سوؤول  قال  جهتهم  من   ،
تخ�سع ب�سفة دورية لالإ�سالح والرتميم رغم اأن الطلبة هم امل�سوؤولني 

عن تخريبها ما جعل م�سوؤويل الأجنحة يف �رشاع دائم معهم 
حممد بن ترار

ب�شاطئ الرتاغنية ب�شلف

اأمواج البحر تلفظ طردا 
من الكيف 

 

لفظت �سبيحة اأم�ض اأمواج البحر  طردا من الكيف بوزن يقدر ب37 
مت  والذي  �سلف   ولية  �سمال  الرتاغنية  �ساطئ  م�ستوى  على  كلغ  
باإحكام  الذين تفاجاأو بطرد مغلف  الإبالغ عنه من  قبل مواطنني  
على ال�ساطئ ، وبتنقل م�سالح الدرك الوطني اإىل  عني املكان تبني 
انه طرد من الكيف لفظته اأمواج البحر ليتم نقله لالإتالف يف حني مت 

فتح حتقيق يف املو�سوع.
حممد بن ترار

فرع اأون�شاج بتي�شم�شيلت 

متويل اأزيد من 80 
م�سروعا 

مكن فرع الوكالة الوطنية لدعم ت�سغيل ال�سباب لولية تي�سم�سيلت من 
متويل 87 م�رشوعا ا�ستثماريا خالل ال�سنة املا�سية، ح�سبما علم 

�سمحت  التي  امل�ساريع  هذه  وتتوزع  الفرع  هذا  لدى  الأحد  اأم�ض 
ب26  الفالحة  جمالت  على  دائم  �سغل  من�سب   278 با�ستحداث 
م�رشوعا وال�سناعة ب33 م�رشوعا واخلدمات )15( واحلرف )ثالثة 
باأربعة م�ساريع واحلرف)اأربعة  العمومية  والأ�سغال  والبناء  م�ساريع( 

م�ساريع( واملهن احلرة)م�رشوعني( ح�سبما اأو�سحه ذات امل�سدر. 

من  مقربة   م�سادر  ك�سفت 
الرئي�ض  اأن  بلعبا�ض  فريق احتاد 
وقف  قد  يكون  للفريق   احلايل 
�سببا  تكون  كربى  جتاوزات  على 
الذي  الحتاد  ح�سب  جتميد  يف 
هذا    ، مالية   �سائقة  من  يعاين 
لرئي�ض  يطالب  اأن  املمكن  ومن 
بالتحقيق  اجلديد م�سالح الأمن 

يف تبديد اأموال الفريق ، خا�سة 
اأ�سخا�ض  هناك  اأن  تبني  بعدما 
بطريقة  الفريق  اأموال  ينهبون  

ممنهجة .
ويف هذا ال�سدد اأ�سار بن عياد اأن 
مليون   50 يتلقى  �سخ�ض  هناك 
دون   2017 �سنة  منذ  �سهريا  
يف  �سبب  واأنه  عمل   باأي  القيام 

اإفال�ض خزينة الحتاد  بحكم انه 
اأية  بدون  امل�سري  الطاقم  �سمن 
انه يدين  م�سوؤولية ، حيث  تبني 
للفريق ب1.2 مليار �سنتيم  وهو 
وكان  اأ�سهر   03 �سوى  يعمل  مل 
يتلقى اأجرته يف هذه الفرتة فمن 
اأين له هذه الديون ، هذا واأ�سار 
ال�سخ�ض  هذا  مثل  دان  عيا  بن 

اإىل  كثري ، فكلما دخلت الأموال 
خزينة الفريق  ظهر رجال يدنون  
بعد جتميد  وي�سحبونها  للفريق  
احل�ساب ، ورغم  اأن الفريق يربح 
لكن  العدالة  اأمام  ق�ساياه  كل 
واإطماعه   �سعف اجلهاز امل�سري 
الذي  الفريق  ميزانية  حطم 
الأوىل   الأدوار  يلعب  اأن  ن�سعى 

توفرت  اإذا  الإياب  مرحلة  يف 
الظروف  وتنظيم الإدارة لنف�سها 
�رشكة  ا�ستقدام  خالل  من 

�سباب  عمومية على غرار فريق 
بلوزداد .

 حممد بن ترار

خبر في 
صورة

اأول  بحي  قاطنة  عائلة   35 تنا�سد 
�رشق  الأ�سنام  بلدية  بو�سط  نوفمرب 
عا�سمة ولية البويرة جميع ال�سلطات 
التدخل  اجل  من  املعنية  واجلهات 
معاناتهم  من  لنت�سالهم  العاجل 
امل�ستمرة على طول �سنوات عديدة 
الو�سع  لنفراج  بوادر  ظهور  دون 

الذي و�سفوه يف ت�رشيحاتهم ليومية 
بامت  والكارثي  باملزري   « الو�سط   «
معنى الكلمة ، حيث ا�ستغربوا ب�سدة 
امللكية  عقود  منحهم  يف  التماطل 
بعد  �سكناتهم  بناء  اأ�سغال  ملبا�رشة 
اأن وجدوا اأنف�سهم يعي�سون يف بيوت 
الكرمية  احلياة  ظروف  فيها  تنعدم 

اأمرا�ض  انت�سار  هذا  من  والأخطر 
احل�سا�سية والروماتيز ب�سبب ت�رشب 
خالل  الأ�سقف  من  الأمطار  مياه 
الفرتات ال�ستوية اإىل جانب الإنت�سار 
التي  والثعابني  للجرذان  الرهيب 
تقا�سمهم العي�ض و�سط ظروف يندى 
لها اجلبني ونحن يف �سنة 2020 على 

حد تعبري حمدثونا الذين وجهوا من 
منربنا نداء اإىل الوايل اجلديد للنظر 
يف ق�سيتهم يف اأقرب الآجال كونهم 
كل  يف  يتلقونها  التي  الوعود  �سئموا 
اجلهات  من  جهة  يق�سدون  مرة 

املعنية بهذا امللف .
اأح�شن مرزوق

البويرة

قاطنو حي 1 نوفمرب بالأ�سنام ي�ستغيثون

يومي 19 و 20 فرباير

تنظيم الأيام ال 13 باجلزائر العا�سمة
للت�سويق  ال13  »الأيام  تنظم 
فرباير   20 و   19 يومي  ال�سياحي« 
للفندقة  العليا  باملدر�سة   2020
)اجلزائر  البنيان  بعني  الإطعام  و 
العا�سمة(، ح�سبما اأ�سار اليه اأم�ض 

الأحد بيان للجهة املنظمة.
دوليون  و  وطنيون  خرباء  وين�سط 

القطاع  يف  فاعلون  و  جامعيون  و 
هذه الأيام التي تنظم برعاية وزارة 
و  التقليدية  ال�سناعات  و  ال�سياحة 
»وجهة  �سعار  حتت  العائلي  العمل 
قطاعي  مبحتوى  رهان  اجلزائر: 
اأي  اأجل  من  اقت�سادية..  تنمية  و 

ا�سرتاتيجية ت�سويق؟«.

.ا�ض  »اأر  مدير  �رشح  د، 
 ، » ن �سيو منيكا كو - نل �سيو نا نرت ا
التدخالت   اأن  ح�سا�ض  ر�سيد 
خ�سو�سا  بالغا  اهتماما  »�ستلقى 
يف الظرف القت�سادي احلايل«كما 
عبد  الأول  الوزير  باإعالن  ذكر 
العزيز جراد موؤخرا اأمام املجل�ض 

ال�سعبي الوطني املت�سمن »مراجعة 
بهدف  ال�سياحة  لقطاع  عميقة 
تنفيذ خمطط وجهة اجلزائر الذي 
ن�ساط  دعم  عل  ا�سا�سا  �سريتكز 
ت�سهيل  و  جهة  من  ال�سفر  وكالت 
ال�سواح  لفائدة  التاأ�سرية  اإجراءات 

الأجانب من جهة اأخرى«. 

طوفان ب�شري مبدينة 
خراطة تخليدا للذكرى 

ال�شنوية لإنطالق حراك 
اجلزائر 

مت تلقيح ما يفوق 12 األف راأ�ض من 
املجرتات  طاعون  �سد  املا�سية 
يف  وذلك  اإيليزي  بولية  ال�سغرية 
للتلقيح  الوطنية  احلملة  اإطار 

اأ�ستفيد  ح�سبما  الداء،  هذا  �سد  
اأم�ض الأحد من مديرية امل�سالح 

الفالحية.
حوايل  القطاع  م�سالح  وا�ستلمت 

كح�سة  اللقاح  من  األف جرعة   30
لها  وجندت  العملية  لهذه  اأولية 
اأ�رشف  متخ�س�سا،  بيطريا  فريقا 
اإىل غاية اليوم على تلقيح اأزيد من 

ت�سمل  املا�سية  من  راأ�ض  األف   12
 1053 و  الأغنام  من  راأ�سا   3245

راأ�سا من املاعز  و 8042 راأ�سا 
من الإبل.

طاعون املجرتات ال�شغرية  باإيليزي 

تلقيح ما يزيد عن 12 األف راأ�س من املا�سية �سد 



من �صاحة ال�صهداء اإىل ق�صر احلكومة

اأ�ساتذة االبتدائي يحتجون اليوم 
دعت التن�صيقية اأ�صاتذة التعليم البتدائي، كل اأ�صاتذة الأطوار التعليم الثالثة، وخا�صة الطور 

البتدائي، واأولياء التالميذ، وموظفي قطاع الرتبية، وكل الغيورين على املدر�صة اجلزائرية، على حد 
تعبريهم، عرب الوطن، للم�صاركة يف م�صرية حا�صدة اليوم، حتت �صعار، م�صرية »الكرامة وال�صمود«، مع 

اإ�صراب وطني، وهذا تزامنا مع ذكرى يوم ال�صهيد.
مرمي خمي�صة

والتجمع  االنطالق  نقطة  حيث 
على  ال�شهداء،  �شاحة  من  �شتكون 
وجهتها  �شباحا،  العا�رشة  ال�شاعة 
الدكتور  �شارع  يف  احلكومة  ق�رش 
ر�شالة  ت�شليم  �شيتم  اأين  �شعدان، 
مطالب  تت�شمن  خطية،  احتجاج 
اجلزائرية،  املدر�شة  اإ�شالح  هدفها 
من قبل ممثلي التن�شيقية، اإىل الوزير 
بعد  هذا،  امل�شرية  نداء  ياأتي  االأول. 
على  الوطنية،  الرتبية  وزارة  اإ�رشار 
اأ�شاتذة  وجه  يف  احلوار،  اأبواب  غلق 
مطالبهم  وجتاهل  االبتدائي،  التعليم 
الـ17  م�شرية  القت  وقد  املرفوعة، 
حملة  اأيام،  منذ  املربجمة  فيفري، 
و�شاملة،  كبرية  وم�شاندة  ت�شامن 
داخل  اأ�شاتذة جزائريني من  قبل  من 
العامل،  دول  خمتلف  ومن  الوطن، 
تركيا  فرن�شا،  املتحدة،  كالواليات 
الذين مل تن�شهم الغربة اأهمية تطوير 
التعليم يف وطنهم االأم، باالإ�شافة اإىل 

العديد �رشائح املجتمع.

حمزة حملي
م�صرية الـ17 فيفري �صتكون 

تاريخية

الوطني  املن�شق  ك�شف  جهته،  من 
االبتدائي،  التعليم  اأ�شاتذة  لتن�شيقية 
حمزة  بوعريريج،  برج  والية  وممثل 
من  هي  الرتبية  وزارة   اأن  حملي، 
بعد  احلل،  هذا  اإىل  للجوء  اأجربتهم 
ا�شتنفاذ كل الطرق ال�شلمية املتاحة، 
للحوار والتفاو�ض، رغم اأن مطالبهم 
اأمل  على  بحتة،  وبيداغوجية  مهنية 
تدخل رئي�ض احلكومة الإحداث فرق، 
التي  االحتجاج  ر�شالة  اأن  م�شريا 
العزيز  عبد  االأول،  للوزير  �شت�شلم 
املطالب  نف�ض  ت�شمنت  جراد، 
حركتهم  انطالقة  منذ  املطروحة، 
 ، الفارط  اأكتوبر   6 يف  االحتجاجية 
يف  ح�شبه،  العموم  على  ت�شب  والتي 
 ، االأوىل  بالدرجة  التلميذ  م�شلحة 

وم�شلحة املنظومة الرتبوية ككل.  
كما توقع حملي اأن تكون م�شرية الـ17 
حا�شدة،  تاريخية  م�شرية  فيفري، 

اأن  »الو�شط«،  جلريدة  اأف�شح  حيث 
الطور  اأ�شاتذة  تن�شيقية  �رش متا�شك 
االبتدائي، راجع الأن كل من�شق تطوع 
مبح�ض اإرادته لها، باالإ�شافة اإىل اأن 
الوطنية،  اأو  الوالئية  القرارات  كل 
واالتفاق  فيها  الت�شاور  ويتم  تناق�ض 
اأن  باملنا�شبة،  منوها  جميعا،  عليها 
التعليم  اأ�شاتذة  جعلت  التن�شيقية 
تربوية  اأ�رشة  الوطن،  يف  االبتدائي 
حقيقية، وهذا االأمر لطاملا افتقدناه 

يف كل مدار�شنا.

اأحمد خالد
»اأدعو الأولياء ملقاطعة هذه 

امل�صرية »

التالميذ،  اأولياء  جمعية  رئي�ض  اأكد 
اأحمد خالد، خالل حديثه مع جريدة 
م�شرية  �شد  جمعيته،  اأن  »الو�شط«، 
الغري  االبتدائي،  اأ�شاتذة  تن�شيقية 
التي  الو�شائل  الأن   ، حتى  معتمدة 
لل�شغط،  االبتدائي  اأ�شاتذة  ينتهجها 
اجلزائر  منا�شب  غري  الظرف  وكذا 
البناء،  اإعادة  اجلديدة، هي يف �شدد 

لذا يجب منح مت�شع من الوقت لوزير 
واالإ�شالح،  للعمل  اجلديد  الرتبية 
م�شريا باملنا�شبة اأن هوؤالء، باإمكانهم 
احلكومة،  لرئي�ض  اأ�شواتهم،  اإي�شال 
من  ال�شجيج،  هذا  كل  اإحداث  دون 
من  �شلمية،  ن�شالية  و�شائل  خالل 
دون جتنيد االأ�شاتذة، وترك التالميذ 
م�شلحة  اأن  منوها  درا�شة،  بدون 
التلميذ فوق كل اعتبار، وحق التلميذ 
اأوىل د�شتوريا، من حق االأ�شتاذ، لكن 
مع هذا جمعية اأولياء التالميذ لي�شت 
اإن  االأ�شتاذ،  و�شعية  حت�شني  �شد 
كل  فوق  التالميذ  م�شلحة  و�شع  مت 

اعتبار.
من  املتحدث،  ذات  دعا  كما 
اإىل  االأولياء،  كل  »الو�شط«  منرب 
اأ�شاتذة  م�شرية  يف  امل�شاركة  عدم 
االبتدائي، الأن هذا ال يخدم م�شلحة 

التالميذ.

م�صعود بوديبة
»كناب�صت« غري معنية 

الر�شمي،  املتحدث  اأم�ض،  امتنع، 

امل�شتقل،  الوطني  املجل�ض  با�شم 
ثالثي  لقطاع  التدري�ض،  مل�شتخدمي 
التعليق  بوديبة، عن  االأطوار، م�شعود 
الأ�شاتذة  املربجمة  امل�شرية   على 
غري  اأنهم  اعتبار  على  االبتدائي، 
عالقة  ال  فـ«كناب�شت«  بها،  معنيني 
التنظيم، م�شريا خالل  بـهذا  تربطها 
اأن  »الو�شط«،  جريدة  مع  حديثه 
اأ�شاتذة  بالتن�شيقية  املنخرطني 
اختاروا  قد  االبتدائي،  التعليم 
بالدرجة  املعنيون  وهم  طريقهم، 

االأوىل واالأخرية بهذه امل�شرية.

�صادق دزيري
»نحن نرحب وندعم اأي حترك 

اإيجابي لالأ�صاتذة »

لعمال  الوطني  االحتاد  رئي�ض  قال 
�شادق  »االأنباف«،  والتكوين  الرتبية 
دزيري، اأن »مطالب اأ�شاتذة االبتدائي، 
منذ  املتبناة  مطالبنا،  نف�ض  هي 
من�شوية،  حركة  لدينا  لكن  �شنوات«، 

عنها،  بدفاع  تقوم  لوائنا،  حتت 
معتربا يف نف�ض الوقت، اأنه مع هذا، 
لالأ�شاتذة  حترك  اأي  ويدعم  يرحب 
ماهو  تقدمي  �شاأنه  من  امليدان،  يف 

اأف�شل لقطاع الرتبية ككل.
�صيواين اإ�صماعيل

» نوؤيد كل املطالب املهنية »

املكلف  الوطني  االأمني  عقب 
الوطنية  نقابة  لدى  بالتنظيم، 
الرتبويني،  وامل�شاعدين  للم�رشفني 
اأم�ض، يف ت�رشيح  اإ�شماعيل،  �شيواين 
على  »الو�شط«،  جريدة  به  خ�ض 
اليوم،  االبتدائي  اأ�شاتذة  م�شرية 
عمل  اأي  �شد  لي�شوا  كنقابة  اأنهم 
املطالب  كل  ويوؤيدون  بل  نقابي، 
الرتبية،  بقطاع  للموظفني  املهنية 
بطبيعة  فئوية،  نقابة  ب�شفتهم  لكن 
من  معهم  يختلفون  هم  احلال، 
لدى  حيث  والروؤى،  التوجهات  حيث 
الرتبويني،  وامل�شاعدين  امل�رشفني 

اهتماماتهم ومطالبهم اخلا�شة بهم.
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الغرفة اجلزائية ملجل�س ق�صاء العا�صمة

ال�سجن 10 �سنوات يف حق البو�سي يف ملف العقار
اجلزائية  الغرفة  اأ�شدرت 
العا�شمة،  ق�شاء  ملجل�ض 
االأحد، اأحكاما يف ق�شية العقار 
التي بطلها كمال �شيخي املدعو 

رفقة 12 متهما .
احلكم  الق�شاء  جمل�ض  واأّيد 

املتهم  بخ�شو�ض  امل�شتاأنف 
 10 عقوبة  وهو  �شيخي  كمال 
اإق�شائه  و  نافذا  حب�شا  �شنوات 
العمومية  ال�شفقات  اإبرام  من 
ملدة 5 �شنوات مع اإلزامه بدفع 
للوكيل  دج  ماليني   10 تعوي�ض 

العمومية  للخزينة  الق�شائي 
االأ�رشار  كافة  عن  تعوي�شا 
كمال  وينتظر  بها  حلقت  التي 
�شتف�شل  اأخرى  ملفات  البو�شي 
احممد  �شيدي  حمكمة  فيها 
اإغراق  ق�شية  اأهمها  لعل  قريبا 

قناطري   7 من  باأكرث  اجلزائر 
اأخر  وملف  الكوكايني  من 
وامتيازات  ر�شاوي  مبنح  يتعلق 
قبل  من  مزايا  على  للح�شول 

م�شوؤوليني
ب.ع 

بعد ت�صريحات وزير ال�صناعة ...بري�س عبد القادر :

اإحلاق snvi مبديرية ال�سناعة الع�سكرية حل جذري
.       1216 مليار دينار قرو�س تك�صف مدى النهب والتهريب لالأموال

و  االقت�شادي  اخلبري  اعترب 
اأ�شتاذ اجلامعة العليا لالقت�شاد 
قرار  اأن  بري�ض  القادر  عبد 
الوطنية  املوؤ�ش�شة  اإحلاق 
 snvi ال�شناعية  لل�شيارات 
الع�شكرية  ال�شناعة  مبديرية 
دفع  �شيعطي  و   ، جذري   حل 
خ�شو�شا  الوطني  لالقت�شاد 
متتاز  الع�شكرية  ال�شناعة  اأن 

بكفاءة عالية .
عبد  االقت�شادي  اخلبري  وقال 
بهذا  الدولة  ا  بري�ض  القادر 
احلل  نحو  توجهت  القرار 
االأ�شلوب  اإتباع  عو�ض  اجلذري 
�شخ  على  يعتمد  الذي  القدمي 

ال�شيولة .
ال�رشكة  اأن  بري�ض  اأ�شاف  و 
الع�شكرية  لل�شناعات  الوطنية 
موؤ�ش�شة  مع  �شتتكامل 
نظرا  الع�شكرية  ال�شناعات 
الب�رشية  الكفاءات  و  للخربة 
اأن  موؤكدا  غريها  و  الت�شيري  و 
فعالية  اأكرث  �شت�شبح  ال�رشكة 
دفع  يعطي  مما  جناعة  و 

لالقت�شاد الوطني .
اأن  املتحدث  ذات  اأكد  كما 
على  �شيق�شي  �شيحقق  القرار 
وال�شغوطات  امل�شاكل  كافة 
املجموعة  تواجهها  التي 
ل�شمان حت�شني  وكذا  ال�شناعة، 
على  واحلفاظ  املايل  و�شعها 

و�شمان  العمال  �شغل  منا�شب 
ت�شديد اأجورهم يف وقتها، ودون 

اأي تاأخري.
ال�شياق  ذات  يف  اأ�شاف  و 
ا�شتقرار  �شيحقق  القرار  اأن 
على  واحلفاظ  املوؤ�ش�شة 
من  والتمكن  ال�شغل  منا�شب 
ت�شجيل  دون  االأجور  ت�شديد 
يف  تذبذب  اأو  مالية  اأزمة  اأي 
العملية، كمال يهدف اإىل حتقيق 
املجمعات  داخل  اال�شتقرار 

وال�رشكات العمومية.
املناجم  و  ال�شناعة  وزير  اأكد 
ان  براهم  علي  اآيت  فرحات 
للعربات  الوطنية  ال�رشكة 
�شت�شبح   )  SNVI( ال�شناعية 
حتت و�شاية مديرية ال�شناعات 
الع�شكرية التابعة لوزارة الدفاع 

الوطني .
ت�رشيح  يف  علي  اأيت  اأو�شح  و 
عر�ض  هام�ض  على  لل�شحافة 
على  احلكومة  عمل  خمطط 
اأع�شاء جمل�ض االأمة ان ال�رشكة 
ال�شناعية  للعربات  الوطنية 
اأو  �شهرين  ظرف  يف  �شت�شبح 
التاريخ  هذا  من  اأ�شهر  ثالثة 
اأكرث تقدير تابعة ملديرية  على 

ال�شناعات الع�شكرية .
الوطنية  ال�رشكة  فان  لالإ�شارة 
طرف  هي  ال�شناعية  للعربات 
�شنة  يف  اأبرمت  اتفاقية  يف 

جزائرية  �رشكة  الإن�شاء   2012
نوع  من  الثقيلة  االأوزان  الإنتاج 

مر�شيد�ض- بنز.
اخلبري  قال  اأخرى  جهة  من 
رئي�ض  ت�رشيح  ان  االقت�شادي 
تبون،  اجلمهورية، عبد املجيد 
اأم�ض حول قيمة القرو�ض الغري 
م�شددة لدى البنوك امل�شتثمرين 
خالل �شهر جانفي، والتي بلغت 
حقيقة  هو  دينار  مليار   1216
تهريب  و  نهب  مدى  يك�شف  و 
ال�شابق  النظام  ظل  يف  االأموال 

.
واأكد بري�ض على �رشورة متابعة، 
اإعادة  و  االأموال  ا�شرتجاع  و 
وتوجهه  البنكي  للنظام  الروؤية 
م�شريا  القرو�ض،   توجيه  يف 
اإىل اأن املوؤ�ش�شات املتو�شطة و 
كبرية   اأموال  حتتاج  ال  ال�شغرية 
مثل ال�رشكات الكربى و دعا اإىل 

�رشورة دعمها.
عملية  اأن  اخلبري  اأكد  كما 
العمومية  االأموال  ا�شرتجاع 
اأهم  اأحد  تعد  التي  املنهوبة 
الق�شاء  يعكف  التي  الرهانات 
ملطالب  تلبية  حتقيقها  على 
لالقت�شاد  وحماية  املواطنني 
اأن تتم من خالل  الوطني يجب 

ا�شتغالل كل االآليات القانونية.
االقت�شادي  الو�شع  وبخ�شو�ض 
قال اأ�شتاذ االقت�شاد اأن الرئي�ض 

بامللفات  عميق  اإملام  اأعطى 
ب�شعوبة  واأقر  االقت�شادية، 
يف  ال�رشيع  التغيري  اإحداث 
نظرا  االقت�شادي  اجلانب 
االقت�شادية،  امللفات  لتعقد 
اإ�شالح  اأبدى عزمه على  ولكنه 
االأمور وخا�شة يف امل�شائل ذات 
مت�ض  التي  اال�شتعجايل  الطابع 
اليومية  احلياة  مبا�رش  ب�شكل 
ا�شتقرار  و�شمان  للمواطنني 
القدرة ال�رشائية، عرب ال�رشامة 
ومنع  االأ�شواق  مراقبة   يف 
على  �شدد  كما  امل�شاربات، 

�رشورة عقلنة اال�شترياد.
ال�شناعة  وزير  يرى  ومن جانبه 
بع�ض  يف  متنح  »قرو�شا  اأن 
االأحيان باملاليني من الدينارات 
متعامل،  ع�رش  خم�شة  حلوايل 
ال�شغرية و  يف حني املوؤ�ش�شات 
املتو�شطة يرف�ض منحها مبالغ 
ي�شتوجب  الذي  االأمر  �شغرية، 
اإعادة النظر يف هذه ال�شيا�شة«.

معظم  اأن  اإىل  الوزير  اأ�شار  و 
القرو�ض املمنوحة يف املا�شي 
مل ت�شاهم يف رفع الناجت املحلي 
امل�شافة  القيمة  اأو  اخلام 
بع�ض  اإثراء  يف  �شاهمت  بل 
االأ�شخا�ض و لهذا ال�شبب، يجب 
منح  �شيا�شة  يف  النظر  اإعادة 

هذه القرو�ض.
ف.ن�صرين

مبوانئ تلم�صان ووهران وم�صتغامن خالل 2019

 منع دخول 6االآف قنطار من 
الب�سائع الفا�سدة 

اجلهوية  املديرية  بيان  ك�شف 
خم�ض  ت�شم  للتجارة التي 
عني   ، تلم�شان  وهي  واليات 
 ، بلعبا�ض  �شيدي   ، متو�شنت 
ارتفاع  م�شتغامن عن   ، وهران 
املوانئ  ال�شلع  عرب  تهريب 
وعدم احرتام  احتيالية  بطرق 
جعل  ما  اال�شترياد  قوانني 
م�شاحلها متنع 06 اآالف طن من 
الب�شائع  من الدخول اإىل الرتاب 
 ، الغزوات  موانئ  عرب  الوطني 
ال�شنة  خالل  وم�شتغامن  وهران 
قيمتها  قدرت  املا�شية  والتي 
حني  يف   ، �شنتيم  مليار  ب90 
تهرب  امل�شالح  ذات  اأح�شت 
لعدم  الب�شائع  فوترة  التجار من 
اخلزينة  كبد  ال�رشيبة  ما  اأداء 

باأكرث  قدرت  كبرية  مالية  مبالغ 
خالل  �شنتيم  مليار   650 من 

نف�ض الفرتة .
هذا وقد قامت  فروع املديرية 
اخلم�ض  بالواليات  اجلهوية 
تدخال   176961 ب  لها  التابعة 
وت�شجيل 12219 خمالفة متنوعة 
التجارية  املمار�شات  بني 
ومراقبة النوعية كما مت  حترير 
ُحول  متابعة،  حم�رش   11546
للف�شل  العدالة  اإىل  اأغلبها 
مبلغ  ت�شجيل  مت  كما  فيها، 
فوترة  عدم  �شنتيم  مليار   650
اإغالق  اقرتاح  مت  كما  لل�شلع، 
ويف  خمالفا،  جتاريا  حمال   791
هامة  كميات  حجز  املقابل  مت 
كانت  املطابقة،  ال�شلع غري  من 

التجارية،  باملحالت  معرو�شة 
مليار   18 املالية  قيمتها  وبلغت 
�شنتيم ، ومن اجل مراقبة ال�شلع 
قامت  مديريات  امل�شتوردة 
التجارة بكل من م�شتغامن تلم�شان 
رفعا  1691ب  ووهران  بالقيام 
لعينات من ال�شلع التي ُحولت اإىل 
جانب  اإىل  املخربية،  التحاليل 
لعينات  حتليال   14876 اإجراء 
بف�شل  املكان  بعني  املوانئ  يف 
املعدات املتنقلة للتحاليل التي 
مديريات  م�شالح  عليها  تتوفر 
التحاليل  تقدم  التي  التجارة، 
مبوقع ال�شلع بدون اأخذ العينات 
ميكن  ما  التحاليل؛  مراكز  اإىل 

من ت�رشيع عمليات املراقبة.
حممد بن ترار

يف ق�صية الإ�صادة بالأعمال الإرهابية  ورقلة 

اأحكام ما بني خم�س �سنوات �سجنا 
نافذا والرباءة 

اجلنايات  حمكمة  �شلطت 
املنعقدة  جل�شتها  يف  االبتدائية 
عقوبة  بورقلة  االأحد  اليوم 
نافذا  �شجنا  �شنوات  خم�ض 
 100 بقيمة  نافذة  مالية  وغرامة 
ل   - )ع  امل�شمى  �شد  دج  األف 
بجناية  متابعته  بعد  �شنة(   31
االإرهابية  باالأعمال  االإ�شادة 
اإرهابية،  تنظيمات  اأفكار  ون�رش 
االإعالم  تكنولوجيات  با�شتخدام 
ذات  اأ�شدرت  كما  واالت�شال 
يف  اآخرا  حكما  الق�شائية  الهيئة 
املدعو  برباءة  الق�شية  نف�ض 
)�ض-م 26 �شنة( من الوقائع التي 

كانت من�شوبة اإليه.
ح�شب  الق�شية،  وقائع  تعود  و 
اإىل  املحاكمة،  جل�شة  وقائع 

متكنت  حينما  املن�رشمة  ال�شنة 
بوالية  الوطني  الدرك  م�شالح 
الوادي من حتديد هوية املدعو) 
على  ح�شاب  فتح  الذي  ل(  ع- 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
)فاي�شبوك( ي�شتعمله الإعادة ن�رش 
اأفكار وما تبثه تنظيمات اإرهابية 
ما  حول  وفيديوهات  �شور  من 

ترتكبها من اأعمال اإرهابية.
املتورط  اأن  التحقيقات  وبينت 
لديه  كانت  احلال  ق�شية  يف 
باإحدى  االلتحاق  يف  الرغبة 
ظل  كما  االإرهابية،  اجلماعات 
يف  �شنوات  عدة  مدار  على  و 
لديهم  اأ�شخا�ض  مع  توا�شل 
بينهم  من  الفكري  التوجه  نف�ض 
اأف�شت  الذي  )�ض-م(،  امل�شمى 

العائلي  �شكنه  تفتي�ض  عملية 
اإىل  الوادي  بوالية  قمار  مبدينة 
العثور على ثالثة اأجهزة هواتف 

نقالة و منظار.
وكان ممثل احلق العام قد اأكد يف 
مرافعته اأن كافة االأدلة والقرائن 
ل(  )ع-  من  كل  حق  يف  ثابتة 
يوؤول  الذي  االأمر   ) )�ض-م  و 
االإ�شادة  بجناية  متابعتهما  اإىل 
اأفكار  ون�رش  االإرهابية  باالأعمال 
وحماولة  اإرهابية  تنظيمات 
 ، اأعمالها  يف  للم�شاركة  ال�شفر 
منهما  واحد  كل  باإدانة  ملتم�شا 
نافذا  �شجنا  �شنوات  بع�رش 
وت�شليط غرامة مالية نافذة �شد 
كل واحد منهما بقيمة 500 األف 

دج.
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تبون يلوح مب�سروع حمكمة د�ستورية
طالب الولة مبحاربة الر�صوة وال�صدق مع املواطن :

عطار ب

كلمة  يف  تبون  الرئي�س  قال 
على  اإ�رشافه  خالل  األقاها 
من  اأنه  الوالة  احلكومة  لقاء 
من  اال�ستفادة  املواطن  حق 
خدمات االإدارة،و طلب الوثائق 
م�سريا  مقابل،  االإدارية  دون 
غري  ممار�سات  وجود  اإىل 
�سد  االإدارة  تنتهجها  مقبولة 
الفعل  هذا  وا�سفا  املواطن 
بــاأخطر من الر�سوة الكبرية كما 
جرمية  ا�ستغالل  عند  توقف 
اإياها  وا�سفا  للرثاء  الوظيفة 
قال  كما  يجب  التي  باحلرام، 
حق  من  ولي�س  من  حماربته 
مبقابل  املواطن  مطالبة  اأحد 
امل�سوؤولني  مطالبا  خلدمته، 
اجتاه  بالتزاماتهم  بالوفاء 

املواطن
الرئي�س  اأكد  االأرقام  وبلغة 
و800  األف   16 وجود  على 
ا�ستعملت  مزورة  اإقامة  �سهادة 
ال�سكنات  ملفات  توزيع  يف 
بيع  مت  اأنه  معرتفا  بالعا�سمة، 
 1500 مببلغ  منها  الواحدة 
هذا  اأن  موؤكدا  جزائري،  دينار 
بالدرجة  املواطن  مي�س  الفعل 
االأوىل والبد من حماربته مهما 
هذا  مثل  يف  املت�سبب  كان 
عزمه  اىل  تبون  الفعل  واأ�سار 
الظاهرة  هذه  مكافحة  على 
حيث  العدالة  جهاز  بتحريك 
قال يف هذا ال�سدد » وال واحد 
اإن  القانون  طائلة  من  حممي 

ثبتت فيه ر�سوة » .

ال�صراحة وجتنب 
الوعود الكاذبة

والة  الرئي�س  دعا  كما 
التحلي  اجلمهورية اىل �رشورة 
املجاالت  كافة  يف  بال�رشاحة 
الزائفة  الوعود  عن  واالبتعاد 
امللمو�س،  يف  والدخول 
وعودا  اإياهم:«كفاكم  خماطبا 
حلول  بايجاد  اإلتزموا  كاذبة، 
 « املواطنني  مل�ساكل  جادة 
الزيارات،  بتكثيف  طالبهم  كما 
اأخرى،  مرة  برجمتها  واإعادة 
اأننا  املواطن  يتيقن  حتى 
اأن  موؤكدا  بالعهد،  ملتزمون 
التي  ال�سعب  اإرادة  هو  احلراك 
ال�سعبي  فاحلراك  تقهر،  ال 
ذاكراه  يحيي  الذي  ال�سلمي 
االأوىل ميثل ـــ ح�سب الرئي�س  ــ 
اإرادة ال�سعب التي ال تقهر » كما 
جاء  كونه  و�سفه  باملبارك، 
للمغامرة  ورف�سا  للتغيري  طلبا 
اأنهيار  اإىل  �ستوؤدي  كانت  التي 
واأركانها  الوطنية  الدولة 
اإىل  بنا  �ستودي  كانت  وبالتايل 

زمن الت�سعينات.
مع  لقائه  يف  تبون  وحتدث 
احلراك  ذكرى  عن  الوالة، 
ال�سعبي، الذي كان حتت حماية 
الوطني، �سليل  ال�سعبي  اجلي�س 
ملحا  الوطني،  التحرير  جي�س 
ورف�س  التغيري  �رشورة  على 
اإىل  توؤدي  كادت  التي  املغامرة 
واأركانها  الوطنية  الدولة  انهيار 
واأ�سار اإىل اأن ال�سعب اجلزائري 
ونزيهة  �سفافة  النتخابات  هب 
تلكم كانت اأرادة ال�سعب التي ال 

تقهر كونها من اإرادة اهلل
مرة  اجلمهورية  رئي�س  وتعهد 
اإنتخابه  بعد  الوالة،  اأمام  ثانية 
بالتغيري  للجمهورية  رئي�سا 
اجلذري، ملبيا مطالب احلراك 
ك�رش  اإىل  داعيا  املبارك، 

احلاجز الذي بناه العهد البائد 
الالمباالة  وحماربة  ال�سابق، 
اال�ستخفاف  عن  واالبتعاد 
لن  وهذا  املواطن،  بق�سايا 
على  باالعتماد  اإال  يتاأتى 
ولي�س  الكفاءة  ذات  االإطارات 

على ح�ساب املواالة 
 

دعم الالمركزية ول 
حاجة اإىل مناذج اأجنبية

اأنه  تبون  الرئي�س  ك�سف 
للحكومة  تعليمات  اأعطى 
اإطار  الالمركزية  يف  لدعم 
و بخ�سو�س  التغيريات  جت�سيد 
الالمركزية يف ت�سيري اجلماعات 

خالل  من  ودعمها  املحلية 
�رشيبية  مالية  اإمكانيات  منح 
جديدة اأو غريها للبلديات حتى 
بان�سغاالت  التكفل  من  تتمكن 
وم�ساكل املواطنني، معتربا باأن 
»اأظهر  احلايل  الت�سيري  منط 
مثل  م�سيفا اأن  حمدوديته 
ت�سمح  اجلديدة  االأمور  هذه 
اأجل  من  الكفاءات  بت�سيري  لنا 

جزائر القرن ال21  م�سريا اإىل 
اخلا�سة  الن�سو�س  بع�س  اأن 
بالت�سيري جتاوزها الزمن لكونها 

تعود اإىل اأكرث من 50 �سنة
فاإن  تبون  للرئي�س  وبالن�سبة 
وبالتايل  تغريت  االأو�ساع 

التي  القانونية  الن�سو�س  فاإن 
 17 بها  ن�سري  اأن  ن�ستطع  مل 
غري  جزائري  مليون   20 اأو 
احلايل  العدد  لت�سيري  �ساحلة 
�رشورة  على  م�سددا  لل�سكان، 
تخ�س  معمقة  اإعداد«درا�سة 
لالمركزية  اجلديد  النمط 
اجلميع كما  مب�ساركة  الت�سيري 
اأن  �سلة  ذي  �سياق  يف  اأكد 
من  واالأوحد  الرئي�سي  الهدف 
وراء هذا امل�سعى يبقى التكفل 
وفقط  املواطن  مب�سلحة 
م�ستبعدا يف نف�س الوقت اللجوء 
اأخرى،  دول  مناذج  تقليد  اإىل 
الأننا جزائريون و�سنبقى كذلك 

-ح�سب ما جاء يف كلمته.
عن  حديثه  معر�س  ويف 
البلديات،  تنمية  خمططات 
باأن  اجلمهورية  رئي�س  ك�سف 
واجلماعات  الداخلية  وزارة 
العمرانية  والتهيئة  املحلية 
 ، الفارط  دي�سمرب  يف  ر�سدت 
�سمن �سندوق الت�سامن ما بني 

مليار   80 املحلية  اجلماعات 
اإىل  م�سريا  �سطرين،  على  دج، 
�ست�ستفيد  الوطن  بلديات  اأن 
يف ال�سهرين القادمني من مبلغ 
اأخر يقدر ب 100 مليار دج .   

فان  الرئي�س  تبون  وبح�سب 
بع�س  تعي�سه  الذي  الو�سع 
ال21  القرن  يف  البالد  مناطق 
منلك  الأننا  متاما  مرفو�س 
داعيا  ملواجهته،  االإمكانيات 
باملنا�سبة امل�سوؤولني املحليني 
للتكفل بالطبقة املعوزة وجعلها 
م�سددا  على  ال�ساغل  �سغلهم 
البالد  ثروات  توزيع  �رشورة 
بالعدل والق�سطا�س على جميع 
املواطنني وجتند اجلميع لتغيري 
مناطق  يف  االأو�ساع  وحت�سني 

الظل واالأرياف.

ل حواجز يف التعديل 
الد�صتوري

اأكد  الرئي�س  اأخرى  جهة  من 
على  �سخ�سيا  ي�سهر  تبون  اأنه 
يخ�س  فيما  انعدام  حواجز 
القادم  الد�ستوري  التعديل 
عدم  مع  الوطنية  الوحدة  عدا 
الوطنية  بالهوية  امل�سا�س 
االنتهاء  فور  و  باأنه  مذكرا 
التعديل  م�سودة  اإعداد  من 
هذه  �ستوزع  الد�ستوري، 
االأخرية على اجلميع حتى يكون 
باأنه  م�سيفا  توافقيا  د�ستورا 
من حق اجلميع التعليق �سلبا اأو 
بكل حرية  الوثيقة  على  اإيجابا 
الد�ستور  يكون  متعهدا  باأن 
ملبداأ  الف�سل  مكر�سا  املقبل 
كل  يعرف  حتى  ال�سلطات  بني 
عمله و هو ما �سيبعدنا عن كل 
واالنزالقات  �سابقا  ع�سناه  ما 
التي جنمت عن احلكم الفردي 
باأن  اأ�ساف  املت�سلط كما 
املرتقب  الد�ستوري  التعديل 
اجلديدة  ال�سيا�سة  �سمن  ياأتي 
الإحداث  انتهاجها  نريد  التي 

التغيري، متابعا بالقول يجب اأن 
و  نبني �سويا، دميقراطية حقة 
�سلبة، ال تكون ظرفية وال على 
املقا�س و نحن ن�سري تدريجيا 
على هذا الدرب، الذي �سيكون 
اأول حمطة  الد�ستوري  التعديل 
فيه لكونه »اأ�سا�س احلكم يف كل 

االأنظمة .

م�صروع حمكمة 
د�صتورية

يف �سياق ذي �سلة، اأ�سار الرئي�س 
تبون اإىل اإمكانية اإن�ساء حمكمة 
د�ستورية م�ستقبال تكون م�ستقلة 
االأحكام يف  باإ�سدار  ت�سطلع  و 
وذلك  ال�سلطات  بني  النزاعات 
يف �سياق االإ�سالحات ال�سيا�سية 
اجلارية  و هذا بغ�س النظر عن 
املوجود  الد�ستوري  املجل�س 
�سيتم  ثانية،  كمحطة  حاليا و 
القانون  مراجعة  يف  ال�رشوع 
لالنتخابات  املنظم  الع�سوي 
اإبعاد  اإىل  ترمي  خطوة  يف 
الفا�سدين عن  و  الفا�سد  املال 
طبقة  بـخلق  ت�سمح  و  ال�سيا�سة 
ال�سباب  من  جديدة  �سيا�سية 
االأكرب  الن�سبة  ي�سكلون  الذين 
لل�سعب  الب�رشية  الرتكيبة  من 
اجلزائري، مثلما اأو�سحه رئي�س 
الدولة واأكد الرئي�س تبون بهذا 
اخل�سو�س اأن قانون االنتخابات 
�سيت�سمن  و  متاما  �سرياجع 
املراكز  اإىل  للو�سول  �سوابط 
عن طريق االنتخابات«، و هذا 
مظاهر  على  »الق�ساء  بغية 
التهرب من امل�سوؤولية و �رشاء 
قانون  باأن  اأ�ساف  الذمم كما 
حتى  �سرياجع  االنتخابات 
ال  منتخبة  موؤ�س�سات  اىل  ن�سل 
�سالحيات  متتلك  عليها،  غبار 
باإمكانها  يكون  و  د�ستورية، 
التطرق  و  كان  اأي  م�سائلة 

للملفات التي تهم الراأي العام.

اأمر رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�س  الأحد، احلكومة والولة 
مبحاربة الر�صوة وا�صتغالل النفوذ ب�صرامة داعيا يف نف�س ال�صياق اإىل 
جتنب الكذب والغلو وقول احلقيقية للمواطن وجدد باملنا�صبة تعهدة 

بو�صع د�صتور توافقي ل يحمل حواجز با�صتثناء عنا�صر الهوية الوطنية 
ولوح لأول مرة مب�صروع حمكمة د�صتورية .
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 خرباء يقراأون لقاء الرئي�س بالولة

 موؤ�سرات التخل�ص من  خملفات بوتفليقة
 

.    بن طرمول: كلمة الرئي�س حملت كثريا من التميز 
.     بو�صياف: مزيد من ال�صالحيات للجماعات املحلية

.     فريك: اإعادة النظر يف �صالحيات الوايل 

ثمن خمت�صون  يف ت�صريح »للو�صط« عقد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون للقاء مع ولة اجلمهورية اأم�س الأحد، ما ميثل عهدا جديدا عن ممار�صات 
النظام ال�صابق، لفتني اإىل اأن الف�صائح التي طبعت ت�صيري ال�صوؤون الجتماعية للمواطن وتخلي امل�صوؤولني عن واجباتهم، دفع اإىل عقده هذا الجتماع املهم، 

فيما دعا اآخرون لإعادة النظر يف �صالحيات الوايل واإبعاده عن الت�صرفات الريعية ومنح المتيازات.
اإميان لوا�س 

بنادي  الأمم  ق�رص  اأم�س  احت�ضن 
اجتماع  اأ�ضغال  باجلزائر  ال�ضنوبر 
حتت  العا�ضمة  بالولة  احلكومة 
جديدة  اأجل جزائر  من  �ضعار 

من  م�ضارك   1100 نحو  مب�ضاركة 
ومنتخبني  وحملية  اإطارات مركزية 
ويندرج  اقت�ضادينّي،  �رصكاء  وكذا 
ترمي  نظرة  يف اإطار  الجتماع 
عمل  خمطط  و�رصح  “حتليل  اإىل 
تنفيذه  اآليات  وكذا  احلكومة 

م�ضاركة  على  تعتمد  �ضمن مقاربة 
يف  ممثلة  املحلية  ال�ضلطات 
بغية جت�ضيد  ومنتخبيها  اإطاراتها 
يف  الواردة  التنموية  الأعمال 
والتي  احلكومة،  عمل  خمطط 
باإجنازها،  التزم رئي�س  اجلمهورية 

بطريقة فعالة، مندجمة وت�ضاركية.

اللتزام بالتعهدات وخدمة 
املواطنني

عبد  اجلمهورية  رئي�س  وطالب 
على  اإ�رصافه  خالل   اأم�س  املجيد 

الولة  من  باحلكومة  الولة  اجتماع 
الوعود  عن  الكف  الدوائر  وروؤ�ضاء 
الكاذبة واللتزام بالتعهدات وخدمة 
امل�ضوؤولني  دعا  اأين  املواطنني، 
الكفاءات  لإ�رصاك  املحليني 
الولء  معيار  على  العتماد  وعدم 

املحلية.  والتنمية  امل�ضاكل  حلل 
الهدف  اأن  اجلمهورية  رئي�س  واأكد 
الرئي�ضي والأوحد له وحلكومته هو 
وفقط،  املواطن  مب�ضلحة  التكفل 
لتحقيق كل متطلباتهم وان�ضغالتهم 
�ضدد على �رصورة   اأين  املرفوعة، 

ال�ضتجابة لكل تطلعات املواطنني، 
والعمل بكل جهد واإخال�س للنهو�س 
وحتقيق  القطاعات،  مبختلف 
وليات  كل  عرب  املحلية  التنمية 
ومن  غربها  اىل  �رصقها  من  الوطن 

�ضمالها اىل جنوبها.

ب�صري فريك

البد من اإعادة النظر يف �سالحيات الوايل 
النظر  باإعادة  ال�ضابق  الوايل  طالب 
على  م�ضددا  الوايل،  �ضالحيات  يف 
الت�رصفات  عن  الوايل  اإبعاد  �رصورة 
الريعية، وكل ما تعلق مبنح المتيازات 
والإ�ضتفادات �ضوار تعلق الأمر بتوزيع 
و  وال�ضتثمارات  والأرا�ضي  ال�ضكنات 
مت�ضل  �ضياق  ويف  العتمادات،  منح 
منح  طريقة  على  املتحدث  اأعاب 
ال�ضتمارات، قائال » هل من املعقول 
حجر  يعترب  الذي  ال�ضتثمار  اأن 
يد  يف  يو�ضع  اأن  التنمية  يف  الزاوية 
خلق  من  لبد  لذلك  الوايل،  �ضخ�س 
لإبعاد  الإ�ضتفادات  لتوزيع  هيئات 
الولة عن ت�ضويه �ضورتهم ب�ضبب هذه 

املمار�ضات ».
وهران  لولية  ال�ضابق  ثمن الوايل 
املجيد  عبد  خطوة  فريك  ب�ضري 
تبون نحو التغيري واإحداث قطيعة مع 
النظام ال�ضابق، على غرار فتح ور�ضة 
ت�ضكيل  خالل  من  الد�ضتور  تعديل 
جلنة خرباء، معتربا ّباأن تبون جتاوب 
واأدرج  ال�ضعبي  احلراك  مطالب  مع 
التعديل  يف  فيه  �ضاركت  �ضخ�ضيات 

احلكومي.
وهران  لولية  ال�ضابق  الوايل  �ضدد 

»للو�ضط«  ت�رصيح   يف  فريك  ب�ضري 
على �رصورة اإعادة النظر يف الن�ضو�س 
اجلماعات  ت�ضيري  يف  تتحكم  التي 
املحلية، معربا عن اأمله يف اأن يدرج 
الذي  التغيري  طريق  خارطة  يف  هذا 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  بها  وعد 

املجيد تبون.
رئي�س  باأن  فريك  ب�ضري  واأكد 
اأول  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
باإحداث  وتعهد  بالتغيري  نادى  من 
وتقلي�س  ال�ضابق  النظام  مع  قطعية 
�ضالحيات رئي�س اجلمهورية، م�ضريا 
بتعديل  خطوته  خالل  من  تبون  باأن 
ال�ضلطات  بني  والف�ضل  الد�ضتور 
كل  مع  وقطعية  تغيري  اإحداث  يريد 

املمار�ضات يف النظام ال�ضابق .
اعترب ب�ضري فريك باأن احلركة الأخرية 
التي عرفها �ضلك الولة حركة عادية 
لبد  كان  ا�ضتثنائي  ظرف  يف  جاءت 
منه، معتربا بان هذا التغيري كان على 
توقع  اأين  فقط،  الأ�ضخا�س  م�ضتوى 
تغيري على م�ضتوى املناهج لكن بعد 
النتهاء من اإعادة النظر يف الن�ضو�س 

القانونية.
املتحدث  ت�ضائل  مت�ضل،  �ضياق  ويف 

و  تنحية  يتم  اأ�ضا�س  اأي  على  عن 
التغيريات  هذه  منتقدا  الولة،  تعيني 
معقول  لي�س  هذا   « قائال  الدورية، 
حجر  هو  الوايل  الدولة،  يخدم  ل  و 
�ضحيح  التنموية،  احلملة  يف  الزاوية 
عالقة  لهم  ولة  هناك  اأن  اأعرتف 
تتم  اأ�ضا�س  اأي  على  لكن  بالف�ضاد 
ل  اأن  اأمتنى  الدورية،  احلركة  هذه 
على  اعتباطية  احلركة   هذه  تكون 
اأ�ضا�س الولءات و ت�ضفية احل�ضابات 
يف  اأ�ضا�ضي  قانون  من  لبد  لذلك   ،

�ضلك الولة ».
من  �ضل�ضلة  فريك  ب�ضري  وتوقع 
اجلماعات  ت�ضيري  يف  التغيريات 
ال�رصورة  من  باأنه  م�ضددا  املحلية، 
الن�ضو�س  التغيري  هذا  ي�ضمل  اأن 
واأليات واأدوات العمل يف ت�ضري �ضلك 
الولة، حتى ت�ضبح هذه الوظائف اأكرث 
اأن  يجب   « م�ضيفا  وو�ضوح،  �ضفافية 
مع  اجلديدة  الإ�ضالحات  تتما�ضى 
هذا الطرح من خالل ت�ضخي�س جدي 
وحقيقي للواقع قريب من امليدان ».    
�رصورة  على  فريك    ب�ضري  اأكد 
ل�ضمان  النتخابات،  قانون  مراجعة 
كفاءات  من  منتخبني حمليني  و�ضول 

نزيهة ونظيفة اإىل مواقع م�ضوؤولة يف 
اأدى  القائمة  » نظام  البلديات، قائال 
�ضبب  وكان  البلديات،  يف  كوارث  اإىل 
واملال  ال�ضكارة  اأ�ضحاب  و�ضل  يف 
الفا�ضد على راأ�س القوائم، اأين �ضدد 
النظر  واإعادة  مراجعة  �رصورة  على 

يف نظام الإدارة املحلية.
ال�ضبابية  باأن  فريك  ب�ضري  واعترب 
ت�ضيري  يف  ال�ضالحيات  يف  والتداخل 
فر�ضة  كان  املحلية  اجلماعات 
املياه  يف  ال�ضطياد  يف  للبع�س 
هذه  الف�ضاد يف  اإىل  اأدى  العكرة مما 
اإىل  فريك  دعا  حني  يف  املنظومة، 
البلديات،  عدد  مراجعة  �رصورة 
وذلك من خالل �ضم بلديات ببع�ضها 

اأو خلق بلديات جديدة.
فريك  ب�ضري  قال  اأخرى،  جهة  من  و 
تاريخ  يف  وجوده  �ضجل  احلراك   «
يف  ال�ضعبي  احلراك  لكن  املعا�رص، 
حيث  اخرتاقه  ثم  و  الطرق  مفرتق 
تبون  اإيديولوجي،  بعد  اإعطاءه  ثم 
تفاو�س  و  ال�ضعبي  للحراك  يده  مد 
من  �ضخ�ضيات  اإدراج  ثم  حيث  معه 
احلراك يف احلكومة وفتح م�ضاورات 

مع �ضخ�ضيات من احلراك.

زغماتي

برنامج الرئي�ص يكر�ص 
دولة القانون

اأنه  بلقا�ضم زغماتي،  العدل،  قال وزير 
يراعي مبداأ الف�ضل بني ال�ضلطات، غري 
اأن موؤ�ض�ضات الدولة مدعوة عند تكفلها 
يف  بينها  فيما  للتن�ضيق  العام،  بال�ضاأن 

اإطار القانون.
باأن  زغماتي  بلقا�ضم  العدل  وزير  اأكد 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س 
العمومية  الأموال  حماية  من  جعل 
 برناجمه  باأن  م�ضريا  اأولوياته،  اإحدى 
على  ويرتكز  القانون،  دولة  يكر�س 
عدة اأهداف ل تتاأتى اإل بتظافر جهود 

الإدارة والق�ضاء.
باأن  القطاع  يف  الأول  امل�ضوؤول  وذكر 
الإ�ضكاليات التي تعرفها امل�ضاريع قيد 
الإجناز، منها 11 جمل�ضا ق�ضائيا، و30 
فروع  و3  ادارية  حماكم  و7  حمكمة، 
وزارة  تزويد ممثلي  اإىل  داعيا  حماكم، 
الالزمة،  املالية  بالتقارير  املالية، 
امل�ضاريع.  هذه  مبلفات  للتكفل 

يف  الكتظاظ  م�ضكل  زغماتي  وتناول 
املوؤ�ض�ضات العقابية، والتي تعود للعهد 
ال�ضتعماري، ودعا الولة لت�ضهيل اإجناز 
وبذل  املتاأخرة،  العقابية  املوؤ�ض�ضات 
اجلهد ملراعاة احلفاظ على املحيط 

الأمني للموؤ�ض�ضات العقابية.
ومن جهة اأخرى، ا�ضتنكر زغماتي، كرثة 
الأخطاء املوجودة يف �ضجالت م�ضالح 
احلالة املدنية، وهي عيوب ظهرت مع 
الرقمنة، والأخطاء الناجمة عن ترجمة 
التوجه  املواطن  يرغم  مما  الوثائق، 
اأعوان  فيه  ت�ضبب  ما  لإ�ضالح  للق�ضاء 
اأعمق  امل�ضكل  اأن   »: قائال  الإدارة، 
يف  املادية  الأخطاء  حدوث  ويتجاوز 
غري  اأعوان  بتكليف  وذلك  الإدارات، 
اأن  موؤكدا  العقود،  لت�ضجيل  موؤهلني 
املواطن اأ�ضبح ل يقبل ّاأخطاء الإدارة«، 
قاعدة  تطوير  �رصورة  على  �ضدد  اأين 

املعطيات قبل الرقمنة.

وزير ال�صناعة فرحات اأيت علي

اإعادة النظر يف الن�سو�ص املتعلقة باال�ستثمار  
اأكد وزير ال�ضناعة واملناجم، فرحات 
تعمل  الوزارة  اأن  اإبراهيم،  علي  اآيت 
للن�ضو�س  عميقة  مراجعة  يف  حاليا 
املتعلقة  والتنظيمية  الت�رصيعية 
حماور  اأن  باأن  م�ضددا  بال�ضتثمار، 
النظرة اجلديدة يف القطاع ال�ضناعي 
ترتكز اأ�ضا�ضا على املراجعة العميقة 
والتنظيمية  الت�رصيعية  للن�ضو�س 

املتعلقة بال�ضتثمار.
�ضدد فرحات اأيت علي  على �رصورة 

 الت�رصيعية  الن�ضو�س  مراجعة 
بال�ضتثمار،  املتعلقة  والتنظيمية 
املزيد  متنح  اأن  �ضاأنها  من  والتي 
املحلي  للم�ضتثمر  ال�ضمانات  من 
اإعداد  وحمايته، من خالل  والأجنبي 
نظام قانوين �ضفاف، وا�ضح وم�ضتقر، 
اإبعاد  يف  �ضي�ضاهم   ذلك  باأن  م�ضريا 
التحكم  عن  نهائيا  الإداري  القرار 
ال�ضتثمار  قرارات  يف  املبا�رص 
ت�ضجيع  يف  الإدارة  دور  وانح�ضار 

ومرافقة اأ�ضحاب امل�ضاريع”.
وقال امل�ضوؤول الأول يف القطاع »ت�ضور 
�ضينتهجها  التي  اجلديدة  ال�ضيا�ضة 
اإلى  اأ�ضا�ضا  �ضتهدف  ال�ضناعة  قطاع 
الديناميكية اجلديدة، جت�ضيد  بعث 
ت�ضخي�ضا  يتطلب  ال�ضيا�ضة  هذه 
عميقا للقطاع وت�ضطري اإ�ضرتاتيجية 
مناخ  لتح�ضني  جديدة  �ضناعية 
اجلزائر،  يف  وال�ضتثمار  الأعمال 
وذلك لن يكون اإل مبرافقة اأ�ضحاب 

امل�ضاريع، ومعاجلة اإ�ضكالية العقار 
ال�ضناعي وعقلنة توزيعه«.

�ضن  اأن  ال�ضناعة  واأو�ضح وزير 
اجلديدة  القانونية  الن�ضو�س 
اإن�ضاء  كيفية  حتديد  من  �ضيكمن 
على  العقارية  الأوعية  ومنح 
م�ضتوى كل الوليات، يف حني راهن 
تثمني  نحو  التوجه   �رصورة  على 
واإعادة  للبالد،  املنجمية  الرثوة 

بعث الن�ضاطات املنجمية.

عبد العزيز بن طرمول 

عهد جديد بعيدا عن االإرث 
الثقيل للنظام ال�سابق

العزيز  عبد  ال�ضيا�ضي  املحلل  اعترب 
بن طرمول باأن كلمة رئي�س اجلمهورية 
ولة  مع  لقائه  يف  تبون  املجيد  عبد 
التميز  من  كثريا  حملت  اجلمهورية 
الإرث  عن  بعيدا  اأجل عهد جديد  من 
باأن  م�ضريا  ال�ضابق،  للنظام  الثقيل 
اجلزائر تعي�س مرحلة جديدة يجب اأن 
ا�ضتجابة  وامل�ضوؤولية  بالواقعية  تتميز 
الكثري  ينتظر  الذيي  ال�ضارع  ملطالب 
الأ�ضا�س  التنمية املحلية هي  اأن  علما 

للتخفيف من اأعباء املواطنني.
العزيز  عبد  ال�ضيا�ضي  املحلل  توقع 
ت�رصيح »للو�ضط« باأن  يف  طرمول  بن 
اجلمهورية  برئي�س  الولة  لقاء 
مبا�رصة  �ضيتبعه  احلكومة  ورئي�س 
لالنطالق  ووا�ضحة  عاجلة  تو�ضيات 
مثل  العاجلة  الق�ضايا  كل  معاجلة  يف 
و�ضبط  واخلدمات  وال�ضحة  ال�ضكن 
العام  الف�ضاء  وتنظيم  ال�ضتثمارات 
الفو�ضى  وقع  على  يعي�س  الدي 
يكون  ل  :«حتى  م�ضددا  والع�ضوائية، 
ال�ضابق  العهد  يف  �ضابقيه  مثل  اللقاء 
يجب اأن تواكب �ضيا�ضة رقابية �ضارمة 
وتقدمي احل�ضيلة والبتعاد عن اأخطاء 
الدولة ما ن�ضمع به  التي كلفت  ال�ضابق 

اليوم من ف�ضاد فاق كل التوقعات«.
باأن  طرمول  بن  العزيز  عبد  و�ضدد 
تتميز  اأن  يجب  اجلديدة  املرحلة 
ا�ضتجابة  وامل�ضوؤولية  بالواقعية 
الكثري  ينتظر  الذي  ال�ضارع  ملطالب 
الأ�ضا�س  التنمية املحلية هي  اأن  علما 

اأعباء املواطنني، معتربا  للتخفيف من 
ومراقبة  مرافقة  �ضتكون  الدولة  باأن 
اخل�ضو�س  على  الولة  ن�ضاطات  لكل 
الوحيد  املعيار  �ضيكون  التقييم  وان 
للو�ضول لالأهداف امل�ضطرة من طرف 
باأن  املتحدث  ذات  واأ�ضار  احلكومة. 
اأمام  تبون واحلكومة اجلديدة  الرئي�س 
م�ضداقيتهم  عن  للدفاع  �ضعب  حتدي 
�ضارم  بخطاب  ينطقون  جعلهم  مما 
ان  ميكنه  ما  كل  من  وحمذر  ووا�ضح 
و  اجلديد،  للربنامج  معرقال  يكون 
اجلماعات  ا�ضكال  �ضيطرح  �ضيطرح 
البلديات حول دورها  املحلية وروؤ�ضاء 
التنمية  عمليات  يف  دورها  جت�ضيد  يف 
امل�ضاهمة  يف  وقدراتها  املحلية 
العهد  بقايا  من  اأنها  علما  اليجابية 
اأ�ضاف  مت�ضل،  �ضياق  ويف  البوتفليقي. 
م�ضوؤولون  الولة  �ضي�ضبح   »: املتحدث 
ملنطقة  وكبرية  �ضغرية  كل  عن 
�ضالحيتهم مما يتطلب منهم ا�ضتعمال 
م�ضوؤويل  كل  ملحا�ضبة  �ضلطتهم 
بهم  والجتماع  املختلفة  القطاعات 
وم�ضحح  ممنهج  عملي  برنامج  �ضمن 

لالأخطاء والفراغات امل�ضجلة«.
توجيهات  عدة  على  املتحدث  و�ضدد 
�ضيا�ضة  اأجل  من   عملية  مالحظات  و 
تنموية فعالة تعمل على اقرتاح احللول 
من  املحلية،  اجلغرافيا  لإ�ضكاليات 
الت�ضال  على  العتماد   حتمية  خالل 
املواطنني  وخماطبة  بامليدان  اليومي 
بلغة الواقعية واقرتاح الوعود ال�ضادقة 

حممد بو�صياف

مزيد من ال�سالحيات للجماعات املحلية
حممد  ال�ضيا�ضي  املحلل  اعترب 
طبعت  التي  الف�ضائح  باأن  بو�ضياف 
للمواطن  الجتماعية  ال�ضوؤون  ت�ضيري 
وا�ضحا  وتخليا  كبريا  عجزا  ف�ضحت 
واجباتهم،  عن  امل�ضوؤولني  من  لكثري 
من  ا�ضتدراكه  الرئي�س  اأراد  ما  وهو 

خالل اللقاء الذي جمعه بالولة.
توقع املحلل ال�ضيا�ضي حممد بو�ضياف 
به »الو�ضط« باأن  خ�س  ت�رصيح  يف 

املرحلة املقبلة �ضت�ضهد   املزيد من 
يف  املحلية  للجماعات  ال�ضالحيات 
اإطار قانون يتكيف وطموحات برنامج 
احلكومة واإطالق يد امل�ضوؤولني على 
تقدير  يف  املوؤ�ض�ضات  هذه  م�ضتوى 
وبرجمة وت�ضيري م�ضاريع بال�رصاكة مع 
التي  املناطق  لطبيعة  وفقا  املواطن 
يعي�س بها، والتزاما بقواعد احلكومة 
بالكالم  التالعب  دون  �ضتحول  التي 

خالل  من  املواطن  على  والكذب 
الوعود الكاذبة والتغرير به.

احلراك  باأن  بو�ضياف  حممد  واأ�ضار 
لنقلة  اأ�ض�ضت  ال�ضعبية  والنتفا�ضة 
وربطته  الت�ضيري  جمال  يف  نوعية 
فاأ�ضبح  اجلزائية،  بامل�ضوؤولية 
ومطالب  املحك  على  امل�ضوؤول 
ملا  وتو�ضيحات  تربيرات  بتقدمي 
واأمام  اأول  املواطن  اأمام  به  يقوم 

م�ضيفا   ، ثانيا  الق�ضائية  اجلهات 
الد�ضتورية  التعديالت  ننتظر  قد   »:
ورمبا  الإقليمية،  اجلماعات  وقانون 
م�ضبقة  وت�رصيعية  حملية  انتخابات 
اجلهود،  هذه  تقييم  ميكننا  حتى 
ترتب  اليوم  اإىل  اجلديدة  فاجلزائر 
حتتاج  وقد  اأمورها  وت�ضبط  بيتها 
التحدي  ليبداأ  حية  مواطنة  اإىل 

اجلزائري«. 
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اح�سن خال�ص

مل  ال�صحافة  اأن  غري 
يف  االنخراط  عن  تتوان 
بني  ال�صلطة  �رصاعات 
اجلرناالت والتي برزت يف 
االأخرية  الثالث  ال�صنوات 
من  االأخرية  الع�رصية  من 
القرن املا�صي. �رصاعات 
ان�صحاب  اإىل  اأف�صت 
وجميئ  زروال  الرئي�س 
عبد  ا�صمه  جديد  رئي�س 

العزيز بوتفليقة. 
الرئي�س  جميئ  يكن  مل 
بامت�صا�س  اإيذانا  اجلديد 
وح�رص  االأمنية  االأزمة 
االأمني يف متابعة  االإعالم 
القاعدة  تنظيم  اأخبار 
اإىل  ن�صاطه  وا�صل  الذي 
غاية نهاية الع�رصية االأوىل 
من �صنوات األفني فح�صب، 
من  جديد  بعهد  ب�رص  بل 

ال�صنوات ال�صمان، تنامت 
اجلزائر  مداخيل  فيه 
املحروقات  ريع  من 
امل�صاريع  وانتع�صت 
وازدهر  وال�صفقات 
وعاء االإ�صهار العمومي 
�صوق  عرب  واخلا�س 
وال�صيارات  الهاتف 
على  �صجع  الذي 
من  الع�رصات  ن�صوء 

ال�صحف وخرجت �صهادات 
مل  التي  اجلرائد  اعتماد 
يكن يتيحها قانون االإعالم 
اإال لل�صحافيني وقد نف�س 
ظلت  اأن  بعد  الغبار  عنها 
العجاف  ال�صنوات  خالل 
يف  لتدخل  االأدراج،  يف 
لالأرباح  مدرة  �رصاكات 
االأموال  اأ�صحاب  مع 

الر�صمية  وغري  الر�صمية 
اخرتاق  عملية  بداية  يف 
االإعالمي  للمجال  رهيبة 
من  تبقى  ما  ا�صتباحت 
االإعالم  مهنة  ا�صتقاللية 

واحرتافيته. 
حكومات  ظلت  وباملقابل 
بوتفليقة املتعاقبة تتباهى 
لل�صحافة  بت�صجيعها 
باأرقام  ذلك  على  وت�صتدل 
قارب  �صحب  عن  »رهيبة« 
اليوم  يف  ن�صخة  ماليني   3
�صحيفة   70 حلوايل 
العربية  باللغتني  يومية 
اأ�صبوعية  و89  والفرن�صية 
وبفتح  متخ�ص�س،  اأغلبها 
50 اإذاعة حملية و5 قنوات 
وهي  عمومية  تلفزيونية 
توؤكد  ظلت  جمهودات 
مكنت  اأنها  احلكومات 
من  االآالف  اإن�صاء  من 
املبا�رصة  العمل  منا�صب 

وغري املبا�رصة ل�صحافيني 
وتقنيني وملحقني واأنع�صت 
ب�صكل  االإعالمية«  »ال�صوق 

مل ي�صهد له مثيل.
االأرقام  تلك  وراء  اأن  غري 
منظمة  عملية  انطلقت 
ومنهجية لنهب املال العام 
على  الدخالء  وا�صتيالء 
االإعالم الذي اتخذ مطية 

للت�صلق والتزلف والتناف�س 
املدفوع،  الوالء  على 
موؤ�ص�صات  وظهرت 
وهي  االإعالمي  االإنتاج 
من  كالفطريات  تن�صاأ 
موؤ�ص�صات   روؤ�صاء  قبل 
لهم  عالقة  ال  و«بقارة« 
الريوع  مادامت  باالإعالم 
عليها  وي�صتحوذون  تتدفق 

دون ح�صيب اأو رقيب. 
االأرقام  تلك  تكن  ومل 
بل  ال�صحافيني  على  نعمة 
واأوقعتهم  تبعيتهم  عمقت 
يف براثن رق جديد فاأغلب 
هذه املوؤ�ص�صات كان عبارة 
فيها  ي�صتغل  خنادق  عن 
املتخرجون  ال�صحافيون 
عن  الباحثون  حديثا 
كانت  مهما  فر�صة  اأي 
اأغلبهم  وكان  الت�صحيات 
رواتبهم  دفع  من  يحرم 
لدى  الت�رصيح  عن  ف�صال 

االجتماعي  ال�صمان 
التي  احلقوق  من  وغريها 
ظل يدو�س عليها املرتزقة 
اإىل  يزالون  وال  اجلدد 
يف  ي�صتغلون  هذا  يومنا 
يزعجهم  ال  تامة  اأريحية 
اأحد وال ياأبهون ملا تخرج 
التي  االإ�صالح  ور�صات  به 
اليوم  احلكومة  با�رصتها 

مبراجعة  يهتمون  وال 
القانونية  الن�صو�س 
واالإ�صهار  للمهنة  املنظمة 
يقول:  حالهم  ول�صان 
�صئت  حيث  »اأمطري 

فخراجك عندي«.
االأرقام  تلك  تعد  ومل 
الر�صمية ال�صخمة على 
حق  وعلى  ال�صحافة 
االإعالم  يف  املواطن 
فلم  ترجى  فائدة  باأي 
اإال تزايدا  التعددية  تكن 
وبع�صها  ال�صحف  لعدد 
وال  املطبعة  يف  يرتك 
التعددية  كانت  بل  يوزع، 
والفكرية  ال�صيا�صية 
والثقافية الغائب االأكرب يف 
ال�صوق االإعالمية اجلديدة 
التي مل تكن تختلف كثريا 
فقد  االأ�صواق  باقي  عن 
ت�رصف  اأن  االأجدر  كان 
الوطنية  اجلمعية  عليها 
اأمام  واحلرفيني  للتجار 
نقابية  تنظيمات  غياب 
�رصف  عن  تدافع  قوية 
الو�صع  وترف�س  املهنة 

ينحدر  ظل  الذي  املزري 
اإليه املنت�صبون اإليها عاما 

بعد عام. 
الو�صع  لهذا  يكن  ومل 
على  ي�صجع  اأن  املزري 
النا�رصين  نقابة  عودة 
زحمة  يف  ُفقدت  التي 
اخلريات  نحو  الت�صابق 
املعلنون  يدرها  التي 
ميثلون  الذين  العموميون 

جمموع  من  باملائة   30
واخلوا�س  االإعالنات 
ما  يف  يتحكمون  الذي 
بالن�صيب  للظفر  تبقى 

االأكرب بدل العمل على قيام 
�صحافة م�صتقلة وحمرتفة 
التي  الهبة  بتلك  جديرة 
اأكتوبر 1988.  بعد  قامت  
لل�صحافة  كان  كيف  لكن، 
اأن  واملحرتفة  امل�صتقلة 
تقوم وهي تواجه اإغراءات 
اخلا�صة  املوؤ�ص�صات 
التي  واملحلية  االأجنبية 
كر�صت ا�صتالب ال�صحافة 
حتت ذريعة دعمها ال�صيما 

من قبل املتعاملني يف �صوق 
وال�صيارات  النقال  الهاتف 
التي  الغذائية  وال�صناعات 
انتقل غزوها من ال�صحف 

اخلا�صة  القنوات  اإىل 
القانوين  التواجد  ذات 
اأن  لها  وكيف  االأجنبي؟ 
وهي  م�رصق  لغد  تطمح 
تواجه غلقا مق�صودا على 
حرية التعبري وحجرا على 

الراأي والراأي االآخر؟ 
احلكومة  علينا  تقرتح 
»عهد  مع  تامة  قطيعة 
واإن�صاء  ال�صابق«  النظام 
حتظى  جديدة  جمهورية 

ال�صحافة  حرية  فيها 
يجب  وقد  كبري.  باهتمام 
علينا اأن ننتظر التعديالت 
اجلديدة  الد�صتورية 
والتغيريات املرتقبة 
الن�صو�س  يف 
لالإعالم  الت�رصيعية 
والقنوات  واالإ�صهار 
االأجنبية  اخلا�صة 
توجد  ال  اأنه  مع 
اللحظة  هذه  اإىل 
ملمو�صة  بوادر 
اأمام  بذلك  توحي 
املوؤ�ص�صات  �صمود 
على  العمومية  االإعالمية 
الر�صمي  الدعائي  نهجها 
قنوات  تطهري  وعدم  
املياه  من  كلها  االإعالم 
فيها.  ت�صيل  التي  القذرة 
لل�صلطة  الكربى  فالور�صة 
االأخري  املنعرج  هذا  يف 
الذي  تبحث فيه عن ثقة 
اإعادة  يف  تبداأ  املواطن 

الثقة يف االإعالم.

 الثقة يف الإعالم، املنعرج الأخري 
كان الهدف من ا�ستعرا�ص جملة من املحطات التي ميزت تطور ال�سحافة التعددية يف اجلزائر اأن نحفر عميقا بحثا عن 

م�سدر الأزمة التي يتخبط فيها الإعالم يف يومنا وقد و�سفناها باأنها اأزمة ثقة قبل اأن تكون اأزمة و�سائل واإمكانات 
وظروف وحلها يدعو اإىل قرارات �سيا�سية ولي�ص اإىل جمرد حلول تقنية ما تلبث اأن يزول مفعولها حتى قبل مغادرة من 

و�سعها من�سبه. مل تكن ال�سحافة خالل اأزمة الت�سعينات الأمنية يف و�سع املراقب واملتابع والناقد فقط اإذ حتولت اإىل 
طرف يف املعادلة اأمام حالة الطوارئ و�سعف الطبقة ال�سيا�سية وغياب ن�سبي لالأحزاب عن اأداء الدور الت�سايل الناجم 

عن �سيطرة املوؤ�س�سة الع�سكرية واملخابراتية على ت�سيري ال�ساأن ال�سيا�سي والأمني ودخول اجلزائر يف و�سع اقت�سادي 
�سعب بتنفيذ ق�سري لـ«خمطط الت�سحيح الهيكلي« وحل املئات من املوؤ�س�سات العمومية وت�سريح عمالها.

مل تكن تلك الأرقام نعمة على ال�سحافيني 
بل عمقت تبعيتهم واأوقعتهم يف براثن 

رق جديد فاأغلب هذه املوؤ�س�سات كان 
عبارة عن خنادق ي�ستغل فيها ال�سحافيون 

املتخرجون

ال�سحافة مل تتوان عن النخراط يف 
�سراعات ال�سلطة بني اجلرنالت والتي 

برزت يف ال�سنوات الثالث الأخرية من 
الع�سرية الأخرية

كيف ال�سبيل لال�ستقاللية والحرتاف

24 �ساعة
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اأفاد بيان خللية االإعالم واالت�صال 
اأن  ورقلة  والية  اأمن  مبديرية 
خالل  الق�صائية  ال�رشطة  م�صالح 
جانفي 2020 ، 03 ق�صايا  �صهر 
اأ�صفرت  العمومي  ال�صيء  �صد 
اأ�صخا�ص،  عن توقيف وتقدمي 05 
منها ق�صية واحدة  تتعلق بجرمية 
تورط  اأ�رشار  جمعية  تكوين 
اأمام  قدموا  فيها 03 اأ�صخا�ص 
�صد   �صدر  اأين  الق�صائية  اجلهات 
اإيداع، فيما ا�صتفاد  اأمر  �صخ�صني 
اإفراج  من  واحد   )01( �صخ�ص 
تتعلق  لق�صيتني   اإ�صافة  موؤقت، 
فيها  تورط  حمظور  �صالح  بحمل 
اجلهات  اأمام  قدما  �صخ�صني 
�صخ�ص  �صد  �صدر  اأين  الق�صائية 
ا�صتفاد  فيما  اإيداع،  اأمر  واحد  
ال�صخ�ص االأخر من اإفراج موؤقت.

عاجلت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
خالل  الق�صائية  ال�رشطة  م�صالح 
تتعلق  18 ق�صية  املن�رشم  ال�صهر 
االأموال  �صد  اجلنح  و  باجلنايات 
و  توقيف  مت  حيث  املمتلكات،  و 
تقدمي 31 �صخ�صا، منها 16 ق�صية 
فيها  تورط  بال�رشقة  تتعلق 
�صخ�صا   13 �صد  25 �صخ�صا �صدر 
اأ�صخا�ص   09 وا�صتفاد  اإيداع،  اأمر 
ا�صتفاد  فيما  موؤقت،  اإفراج  من 
املبا�رش،  اال�صتدعاء  من  البقية 
بتحطيم  تتعلق  ق�صايا   02 وكذا 
�صخ�صني  فيها  تورط  الغري  ملك 
)02( ا�صتفادا من ا�صتدعاء مبا�رش. 
من جهة ثانية فقدعاجلت م�صالح 
والية  باأمن  الق�صائية  ال�رشطة 

ورقلة خالل  نف�ص الفرتة 29 ق�صية 
�صد  واجلنح  باجلنايات  تتعلق 
فيها 46 �صخ�صا،  تورط  االأفراد 
منها ق�صية واحدة تتعلق مبحاولة 
فيها �صخ�ص  تورط  العمد  القتل 
واحد قدم اأمام اجلهات الق�صائية 
اإيداع، اإ�صافة  اأمر  �صده  �صدر 
بال�رشب  تتعلق  واحدة  لق�صية 
اإىل  املف�صي  العمدي  اجلرح  و 
واحد  �صخ�ص  فيها  الوفاة  تورط 
اأين  الق�صائية  اجلهات  اأمام  قدم 
مت  كما  اإيداع،  اأمر  �صده  �صدر 
معاجلة 10 ق�صايا تتعلق بال�رشب 
�صخ�صا،   12 فيها  تورط  واجلرح 
اأمر  �صخ�صني  �صد   �صدر  اأين 
من  البقية  ا�صتفاد  فيما   ، اإيداع 
عن  مبا�رش، ناهيك  ا�صتدعاء 
تورط  بالتهديد  تتعلق  04 ق�صايا 

اأمام  قدموا  فيها 04 اأ�صخا�ص 
واحد  �صخ�ص  �صد  �صدر  العدالة 
اأمر اإيداع فيما ا�صتفاد  �صخ�صني 
من  �صخ�ص  و  موؤقت  اإفراج  من 
ا�صتدعاء مبا�رش، و  ق�صية واحدة 
تتعلق بانتهاك حرمة منزل تورط 
فيها �صخ�ص قدم اأمام العدالة اأين 
ا�صتفاد من اإ�صتدعاء مبا�رش، و 04 
ق�صايا تتعلق بال�صب وال�صتم تورط 
اأمام  قدموا  فيها 05 اأ�صخا�ص 
العدالة اأين ا�صتفادوا من ا�صتدعاء 
ق�صايا    04 ن�صيان  مبا�رش،دون 
االأ�رشة  �صد  باالإعتداء  تتعلق 
 06 فيها  تورط  العامة  واالآداب 
اأين  العدالة  اأمام  اأ�صخا�ص قدموا 
الرقابة  حتت  اأ�صخا�ص   03 و�صع 
الق�صائية، فيما ا�صتفاد البقية من 
ق�صية  وكذلك    مبا�رش  ا�صتدعاء 

حالة  يف  بالقيادة  تتعلق  واحدة 
فيها 01 �صخ�ص قدم  تورط  �صكر 
اأمر  �صده  �صدر  اأين  العدالة  اأمام 

اإيداع.
 وعلى �صعيد اآخر عاجلت م�صالح 
�صهر  خالل  الق�صائية  ال�رشطة 
تتعلق  23 ق�صية  جانفي 2020، 
تورط  املخدرات  مبكافحة 
اأمام  قدموا  �صخ�صا،  فيها 34 
اجلهات الق�صائية �صدر يف حقهم 

اأحكام ق�صائية خمتلفة.
االأمنية  العمليات  اأن  ومعلوم 
ال�صهر  خالل  املنجزة  النوعية 
التزام  اإطار  يف  تندرج  املن�رشم 
ورقلة  بوالية  االأمنية  ال�صلطات 
لالأمن  العامة  املديرية  بتعليمات 
الوطني القا�صية بتج�صيد خمطط 

احتالل امليدان .

املبذولة  املجهودات  اإطار  يف 
باأمن  ال�رشطة  قوات  طرف  من 
التجارة  تيميمون يف حماربة  دائرة 
للبيع  ال�صلع  وعر�ص  الفو�صوية 
قوات  عاجلت  العام،  الطريق  على 
تيميمون  دائرة  باأمن  ال�رشطة 
ق�صيتان تتعلقان بعر�ص ال�صلع للبيع 
يف مكان غري مرخ�ص به باالإ�صافة 
اإىل توجيه 25 اإعذارا ملرتكبي هده 
املخالفات، والقيام بدوريات راجلة 
اأمنية  و�صعيات  اأخد  مع  ومتنقلة 
ملحاربة هذه الظواهر ال�صلبية التي 
تتنافى والتنظيمات املعمول بها يف 
هذا املجال من خالل الرتكيز على 

املدينة،  ال�صوداء)و�صط  النقاط 
اليومي(  ال�صوق  االأ�صبوعي،  ال�صوق 
اخلرجات  من  العديد  تنظيم  مع 
امليدانية رفقة ال�رشكاء امليدانيني 
وتبقى  هذا  املخت�صة.  وامل�صالح 
قوات ال�رشطة باأمن دائرة تيميمون 
القيام  بغية  يومية  ب�صفة  جمندة 
اإىل  ب�صكل وقائي هادفة  بتدخالت 
ت�صع  كما  جوارية  �رشطة  تكري�ص 
االأرقام  املواطنني  ت�رشف  حتت 
اأي  عن  للتبليغ  املجانية  اخل�رشاء 
 15-48 جرمية )17/  اأو  خمالفة 

.)104/
اأحمد ،ب 

بعني  املجاهدين  م�صتقبل  حقق 
ح�صاب  على  عري�ص  فوز  �صالح 
الغربية  ال�صاهلة  نادي  م�صيفه 
االأخرية من مرحلة  حل�صاب اجلولة 
ب  ال�رشيف  الق�صم  لبطولة  الذهاب 
مل�صتقبل  الريا�صي  النادي  متكن   .
اإحلاق  من  �صالح  بعني  املجاهدين 
هزمية نكراء بنادي ال�صاهلة الغربية 
ت�صجيله  ا�صبقية  له  ي�صفع  مل  الذي 
الرد �رشيع  للهدف االول حيث جاء 
احلليم  عبد  امل�صتقبل  مهاجم  من 
تعديل  من  متكن  الذي  هداوي 
النتيجة وبعدها بدقائق قليلة متكن 
من اإ�صافة الهدف الثاين ، الذي يثني 
الذي  االأر�ص  اأ�صحاب  عزمية  من 
اخلطرية  الهجمات  ل�صنع  بادروا 
وهو ما مكنهم من تعديل الكفة من 
ال�صوط  لينتهي   ، مبا�رشة  خمالفة 

االأول بتعادل منطقي للفريقني .
دخل  فقد   الثاين  ال�صوط  يف  اأما 
اأ�صبال التقني الكروي ال�صاب خل�رش 
هدف  عن  بحثا  مغاير  بوجه  حيلو 
ال�صبق وهو ما حتقق �رشيعا عندما 
جاء اخلرب اليقني بقدم املهاجم عبد 
هجمات  لتتوا�صل   ، �صادقي  الغني 
وهو  رابع  هدف  عن  بحثا  الزوار 
اأفراح  �صانع  طريق  عن  حتقق  ما 
للمجاهدين  الريا�صي  امل�صتقبل 
املد  ليتوا�صل  هداوي  احلليم  عبد 
الهجومي لل�صيوف لكن �صوء الرتكيز 
نادي  مرمى  اأمام  الفعالية  غياب  و 
النتيجة  وبهذه  الغربية  ال�صاهلة 
ا�صتفاقة  حقق  قد  امل�صتقبل  يكون 
جلميع  انذرا  وجه  ثم  ومن  قوية 

املناف�صني يف مرحلة العودة .
اأحمد ،ب 

 يف اإطار املجهودات التي تبذلها م�شالح ال�شرطة باأمن ولية ورقلة، من اأجل مكافحة اجلرائم 
احل�شرية ب�شتى اأنواعها، املحافظة على اأمن الأ�شخا�ص واملمتلكات و املال العام ، قامت م�شالح 

ال�شرطة الق�شائية مبعاجلة 80 مبعاجلة خالل �شهر جانفي  ل�شنة 2020. 

تتعلق باجلنايات واجلنح �شد ال�شيء العمومي ، الأموال والأفراد 

اأحمد ،ب 

 ال�ضرطة الق�ضائية بورقلة تعالج
 80 ق�ضية خالل جانفي املن�ضرم 

.    معاجلة 23 ق�شية تتعلق مبكافحة املخدرات تورط فيها 34 �شخ�شا 

املا�صة  اجلرائم  مكافحة  اإطار  يف 
فرقة  متكنت   ، العامة  باالآداب 
بامل�صلحة  املخدرات  مكافحة 
الق�صائية  لل�رشطة  الوالئية 
خم�صة  توقيف  من   ، مترنا�صت 
رجال(   02 و  ن�صاء   03( اأ�صخا�ص 
ترتاوح اأعمارهم ما بني )20 اإىل 37 
�صنة ( عن ق�صية اإن�صاء وكر ملمار�صة 
الدعارة ال�رشية ، ممار�صة الدعارة 
ال�رشية مع ا�صتدراج الغري على ذلك 

وعدم تربير موارد العي�ص .
بيان خللية االإعالم واالت�صال  اأفاد 
االأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
قد  كانت  بتمرنا�صت  الوالئي 

ت�صلمت يومية "الو�صط "ن�صخة منه 
اأن  حيثيات الق�صية تعود اإىل ورود 
معلومات لعنا�رش الفرقة عن وجود 
الدعارة  ملمار�صة  ي�صتغل  بيت  

قامت  عليه   ، املدينة  اأحياء  باأحد 
خطة  باإعداد  ال�رشطة  عنا�رش 
اأمنية حمكمة ، و بالتن�صيق مع وكيل 
لدى حمكمة مترنا�صت  اجلمهورية 

اأين   ، بالتفتي�ص  اإذن  ا�صت�صدار  مت 
ليتم  اأ�صخا�ص  خم�صة  توقيف  مت 
يف  حتقيق  فتح  و  للمقر  حتويلهم 
اإجراءات  ا�صتكمال  .  بعد  الق�صية 
فيهم  امل�صتبه  تقدمي  مت  التحقيق 
املخت�صة  الق�صائية  اجلهات  امام 
اأربعة  حق  يف  اأ�صدرت  التي   
ق�صائية  اأحكام  فيهم  م�صتبهني 
نافذة  حب�ص  �صنة   01 من  ترتاوح 
و  02 �صنة حب�ص نافذة مع االإيداع 
و  20.000دج  بـ  مالية  غرامات  و 
50.000 دج  ، فيما ا�صتفاد امل�صتبه 

فيه اخلام�ص من الرباءة
�شيخ مدقن 

قال مهاجم م�صتقبل املجاهدين 
هداوي،  احلليم  عبد  �صالح  بعني 
حققه  الذي  العري�ص  الفوز  اأن 
فريقه على ح�صاب نادي ال�صاهلة 
الغربية �صاحب املرتبة الثالثة كان 
اجليدة  الظروف  ظل  يف  منتظرا 
التي ميزت مرحلة التح�صري لهذه 

املقابلة .
م�صتقبل  نادي  مهاجم  اأكد 
النا�صط  �صالح  بعني  املجاهدين 
عبد  ب  ال�رشيف  الق�صم  ببطولة 
ت�رشيح  يف   ، هداوي  احلليم 
"الو�صط  يومية  به  خ�ص  �صحفي 
"، اأن الفوز املحقق اأمام مناف�ص 
ال�صاهلة  نادي  �صورة  يف  قوي 
باالأداء  كان  �صالح  بعني  الغربية 
والنتيجة ، موؤكدا يف ذات ال�صدد 
قبل  كامال  بالزاد  العودة  اأن 

اإرادة  بف�صل  جاء  العودة  مرحلة 
الطاقم االإداري والفني والالعبني 
الذي وجه لهم ر�صالة �صكرا على  
لعبت  مقابلة  يف  الراقي  االأداء 
طرف  من  الثاين  �صوطها  يف 
حمدثنا  ينكر  مل  لكن   ، واحد 
بو�صع  ملزمون  الالعبون  اأن 
واالبتعاد  االأر�ص  على  االأقدام 
اجليد  والتح�صري  الغرور  فخ  عن 
ملقابالت االإياب التي اأكد ب�صاأنها 
�صيلعبها  املجاهدين  م�صتقبل  اأن 
كنهائيات يف اإ�صارات وا�صحة من 
تاأ�صرية  اقتطاع  اأن  على  حمدثنا 
املرور للق�صم اجلهوي يف املو�صم 
الفوز  عرب  مير  القادم  الكروي 
تنتظر  التي  املقابالت  بجميع 

الكتيبة اخل�رشاء .
اأحمد ،ب 

اأمن ولية مترنا�شت 

مهاجم م�شتقبل املجاهدين بعني �شالح عبد احلليم 
هداوي للو�شط : 

الإطاحة بخم�ضة اأ�ضخا�ص عن ق�ضية اإن�ضاء وكر 
ملمار�ضة الدعارة ال�ضرية 

فزنا بالأداء والنتيجة و�ضنلعب 
مقابالت العودة كنهائيات 

يف اإطار املحافظة على البيئة 

وجه اإنذارا �شديد اللهجة ملناف�شيه يف مرحلة الإياب 

توجيه 25 اإعذارا للتجار 
الفو�ضويني بتميمون باأدرار 

م�ضتقبل املجاهدين يق�ضو 
على ال�ضاهلة الغربية 



ال�سعودية  ك�سف وزير اخلارجية 
الأمري في�سل بن فرحان، موعد 
اململكة  بني  العالقات  تطوير 
خالل  ذلك  جاء  واإ�رسائيل 
ت�رسيح خا�ص ملرا�سل �سحيفة 
العربية خالل موؤمتر  »معاريف« 
�سوؤال  على  ردا  الأمني،  ميونيخ 
فيما  حول  املرا�سل  وجهه 
حدوث  املتوقع  من  كان  اإذا 
الأو�سط  بال�رسق  خطوة جديدة 
ر�سمية بني  ت�سمل فتح عالقات 
على  اأو  واإ�رسائيل،  ال�سعودية 
الأقل التوقيع على اتفاقية »الال 
اإليها حكومة  حرب« التي ت�سعى 

تل اأبيب.
فرحان،  بن  في�سل  الأمري  وقال 
بني  العالقات  »تطوير  اإن 
�سيكون  واإ�رسائيل،  اململكة 

فقط بعد توقيع اتفاق �سالم مع 
»اأي  اأن  م�سيفا  الفل�سطينيني«، 
اتفاق �سالم يجب اأن يكون وفقا 
تن�رس  الفل�سطينية«ومل  لل�رسوط 
التفا�سيل  من  مزيدا  ال�سحيفة 
الوزير  ت�رسيحات  حول 
ال�سعودي، م�سرية اإىل اأن مرا�سلها 
طرح  من  هو  كوت�ص  جدعون 
بن فرحان.    الوزير  ال�سوؤال على 
ال�سعودي  اخلارجية  وزير  وكان 
املا�سي،  اخلمي�ص  يوم  قال 
لقناة  خا�سة  ت�رسيحات  يف 
اململكة  �سيا�سة  اإن  »العربية«، 
حول الق�سية الفل�سطينية ثابتة، 
مع  تقف  »ال�سعودية  اأن  م�سيفا 
لها  عالقة  ول  بقوة  فل�سطني 
باإ�رسائيل«واأو�سح اأن »ال�سعودية 
حلل  حماولة  باأي  ترحب 

وزير  الفل�سطينية«وعلق  الق�سية 
بن  في�سل  ال�سعودي  اخلارجية 
فرحان على التقارير الإعالمية 
التي انت�رست يف الأيام املا�سية، 
بني  لقاء  لعقد  الرتتيب  ب�ساأن 
م�سوؤولني �سعوديني واإ�رسائيليني، 

اأن هناك  »لي�ص �سحيحا  قائال: 
مع  �سعودي  لقاء  لعقد  خططا 

اإ�رسائيليني«.  
العربية  الدول  »عالقات  وتابع: 
مع اإ�رسائيل م�رسوطة بحل يتفق 

عليه الطرفان«.

الإثنني 17  فيفري   2020  املوافـق  ل 23 جمادى الثاين  1441ه دويل8
جي�ش العدو ال�صهيوين يعتمد »خطة تنوفا«

نا�صر نا�صر

قدرات  زيادة  اخلطة  قلب  ويف 
وفق   ،  « »القتل  على  اجلي�ص 
و�سائل  ن�رست  التي  ن�ص اخلطة 
الإعالم الإ�رسائيلية مقاطع منها 
على  القدرة  زيادة   ، الأول  اأم�ص 
»القتل« من حيث احلجم والدقة 
ولي�ص  الهدف  هو  فالقتل   ،
باإ�سابته  العدو  حتييد  جمرد 
 ، اعتقاله  اأو  حركته  �سّل  اأو 
مرحلة  اإىل  اجلي�ص  انتقل  وبذا 
اللثام  واإماطة  والتباهي  الإعالن 
اجلماهري  اإعجاب  لينال  -ويبدو 
التطرف  يف  الآخذة  الإ�رسائيلية 
يفعله  كان  عما  الدماء-  وع�سق 
ع�رسات  منذ  بالفل�سطينيني 
هي  فما  الدقة  اأما   ، ال�سنني 
املالحقات  واإبعاد  للتزيني  اإل 
الق�سائية �سد جنوده و�سباطه .

لقد و�سعت اخلطة نخبة الق�سام 
التهديدات  قائمة  راأ�ص  على 
امل�ستهدفة يف اأي حرب قادمة ، 
وقد يكون ذلك اإ�سارة وا�سحة باأن 
القادمة  املفاجئة  احلرب  بداية 
ف�سوف   – -اإن حدثت  �سد غزة 
تبداأ ب�رسبة �ساعقة �سد مواقع 
وعليه   ، الق�سامية  النخبة  قوات 
فاإن من الوا�سح اأي�سا اأن الرتكيز 
كان  ال�ستخباراتية  املتابعة  يف 
وما زال و�سيكون بالدرجة الأوىل 
وحماولة  معلومات  جمع  على 
اخرتاق قوات النخبة ل�ستهدافها 
، فهل هي »املفاجاأة« التي وعد 

نتننياهو بها حما�ص قبل اأيام ؟
�ساحتني  اخلطة  حددت  كما 
الأوىل  اأما   ، للمعركة  اأ�سا�سيتني 
حزب  مواجهة  يف  ال�سمال  فهي 
به  الر�سوان اخلا�سة  اهلل وقوات 
، والثانية فهي غزة وعلى راأ�سها 
قوات النخبة ، ول يعني ذلك اأن 
املنطقة اأمام حرب و�سيكة اإمنا 
لأي  امل�ستمر  ال�ستعداد  هو 
ترى  تزال  ما  فاإ�رسائيل  طارئ، 
يف احلرب الوا�سعة يف ال�سمال اأو 
القومي،  لأمنها  تهديداً  اجلنوب 
على  اخلطة  ن�ست  لقد  بل 
املعركة  ا�ستمرار  منع  وجوب 
لأيام طويلة ، والعمل على اإجبار 
حما�ص اأوحزب اهلل وب�سبب القتل 
طلب  على  لعنا�رسهما  املكثف 

وقف �رسيع لإطالق النار .

وقد تكون خ�سية اإ�رسائيل الكربى 
نتيجة  الأو�ساع  تكمن يف تدهور 
لن�ساطات حربها امل�سماة »مبم« 
اأي املعركة بني احلروب ، والتي 
اآخر معاملها �رسبات جوية  كان 
اخلا�سة  الوحدات  وحتركات 
وال�سمال  �سوريا  يف  الإ�رسائيلية 
والتي   ، غزة  قطاع  يف  وحتى 
قدرات  تعاظم  منع  اإىل  تهدف 

اأعدائها من اأبناء املقاومة .
تزويد  اأي�سا  اخلطة  ت�سمنت 
جديدة  قتالية  بو�سائل  اجلي�ص 
على  املحمولة  كال�سواريخ 
النتحارية  واحلوامات  الكتف 
التوا�سل  قدرات  وتعزيز 
ميدان  القوات يف  بني  والت�سال 
التن�سيق  م�ستوى  برفع  القتال 
القدرة  زيادة  وكذلك  والفاعلية 

وملعاجلة   ، العدو  اكت�ساف  على 
طرحت  الب�رسية  القوى  م�سكلة 
يف  اجلي�ص  من  تنازل  اخلطة 
ي�سعها  التي  امل�سددة  �رسوطه 
والقبول  التجنيد  اأنواع  لبع�ص 
كفاءة  اأقل  اأ�سخا�ص  بتجنيد 
للعمل يف جمالت ل حتتاج كفاءة 

عالية كت�سغيل القبة احلديدية .
جي�ص  اأركان  رئي�ص  اعرتف  لقد 
اأثناء  بنف�سه  كوخايف  الحتالل 
بتقدم   « تنوفا   « خطته  عر�سه 
قدرات كتائب عز الدين الق�سام ، 
حني قال : بتقل�ص الفجوات بني 
يف  واأعدائه  الإ�رسائيلي  اجلي�ص 
على  موؤكداً   ، واجلنوب  ال�سمال 
الفجوات  لزيادة  العودة  �رسورة 

والقدرات بني الأطراف .
�سياقها  يف  الأمور  تبقى  وحتى 
ومع التاأكيد على قدرات الق�سام 
خلطة  اأن  اإل   ، نف�سه  تطوير  يف 
من  ت�سعى  اأخرى  ماآرب  كوخايف 
اجلانب  هذا  تاأكيدها  خالل 
وتعظيمها التهديدات وهي ماآرب 
اأمنية و�سيا�سية واقت�سادية ، اأما 
الأمنية فهي للتحفيز واجلاهزية 
ال�سيا�سية  واأما   ، امل�ستمرة 
القتل  اأعمال  وت�رسيع  فلتربير 
احلروب  يف  املتوقع  الوا�سع 
تاأييد  ولك�سب  جهة  من  القادمة 
من  اإ�رسائيل  يف  العام  الراأي 
جهة ، واأما القت�سادية فلح�سد 
املزيد من امليزانيات وهي لعبة 
�سنوات  منذ  التقليدية  اجلي�ص 

طويلة .

ا�ستعداد لتقدم الق�سام وا�ستعداد 
ملواجهة قوات النخبة

دخلت اأم�ش حيز التنفيذ خطة اجلي�ش اخلما�صية وامل�صماة » خطة تنوفا » التي قدمها رئي�ش اأركان 
جي�ش الحتالل اأفيف كوخايف قبل عدة اأ�صهر ، وت�صمل اإقامة هيئة خا�صة متخ�ص�صة باملو�صوع 

الإيراين يراأ�صها جرنال ، واإقامة فرقة جديدة واإغالق لواء دبابات و�صراء 150 دبابة جديدة واإن�صاء 
�صربني من الطائرات احلربية اإ�صافية حتى نهاية العقد احلايل ، اإ�صافة اإىل �صراء منظومات دفاعية 

جوية اإ�صافية .

تون�ش

 »النه�سة« تقرر عدم منح الثقة 
حلكومة الفخفاخ

حركة  �سورى  جمل�ص  قرر 
عدم  تون�ص،  يف  »النه�سة« 
رئي�ص  حكومة  يف  امل�ساركة 
الوزراء املكلف، اإليا�ص الفخفاخ، 
الربملان   يف  الثقة  منحها  وعدم 
�سورى  ملجل�ص  اجتماع  وعقب 
احلركة، قال رئي�سه عبد الكرمي 
اإن  الهاروين، يف موؤمتر �سحفي، 
الكتلة الربملانية للنه�سة لن متنح 

الثقة حلكومة اإليا�ص الفخفاخ.
اإ�رسار  اإىل  القرار  هذا  واأرجع 
مطلب  رف�ص  على  الفخفاخ 
وحدة  »حكومة  بت�سكيل  احلركة 
وفق  اأحًدا«،  تق�سي  ل  وطنية 
»النه�سة«  وت�سدرت  تعبريه. 
النتخابات  نتائج  )اإ�سالمية( 
اأكتوبر  يف  الأخرية،  الربملانية 
 54 على  بح�سولها  املا�سي، 

مقعًدا من اأ�سل 217.
جانفي   24 يف  الفخفاخ،  وقال 
املا�سي، اإن 10 اأحزاب �سيا�سية 
عربت عن ا�ستعدادها للم�ساركة 

يف احلكومة املقبلة.
النه�سة،  هي  الأحزاب  وهذه 
)اجتماعي  الدميقراطي  التيار 
ائتالف  نائبا(،  دميقراطي/22 
نائبًا(،   18 )ثوري/  الكرامة 
 15 )نا�رسي  ال�سعب  حركة 
نائبًا(، حتيا تون�ص )ليربايل/ 14 
)ليربايل/  تون�ص  وم�رسوع  نائبًا( 
تون�ص  نداء  وكذلك  نواب(.   4
البديل  نواب(،   3 )ليربايل/ 
نواب(،   3 )ليربايل/  التون�سي 
نائبان(  )ليربايل/  تون�ص  اآفاق 
اجلمهوري  ال�سعبي  والحتاد 
واأ�ساف  نائبان(.  )و�سطي/ 
»قلب  حزبي  اأن  حينها  الفخفاخ 
نائبًا(،   38 )ليربايل/  تون�ص« 
و«الد�ستوري احلر« )ليربايل/ 17 
الئتالف  خارج  �سيكونان  نائبًا( 

احلكومي، فـ«ل دميقراطية دون 
معار�سة حقيقية«.

لكن رئي�ص حركة الّنه�سة، را�سد 
اأن  اأ�سبوع  قبل  اأعلن  الغنو�سي، 
ولن  متر،  لن  الفخفاخ  »حكومة 
مت  حال  يف  الربملان،  ثقة  تنال 
من  تون�ص  قلب  )حزب(  اإق�ساء 

ت�سكيلتها«.
اأحاديث  يف  خرباء،  وقال 
اإن  �سابق،  وقت  يف  لالأنا�سول 
النه�سة ت�رس على اإ�رساك »قلب 
لتفادي  احلكومة،  يف  تون�ص« 
عزلة  من  معاناتها  احتمال 
داخل حكومة الفخفاخ، ول�سمان 
مزيد من ال�ستقرار، لكون »قلب 
نفوذ  ذات  لقوى  واجهة  تون�ص« 

�سيا�سي واقت�سادي واإعالمي.
وقال رئي�ص حزب »قلب تون�ص«، 
�سابق  وقت  يف  القروي،  نبيل 
ال�سبت، اإنه رف�ص دعوة الفخفاخ 
احلكومة  تركيبة  على  لالإطالع 
ومنا�سليه  حلزبه  »احرتاًما 
اأنه   ، الفخفاخ،  وناخبيه«واأعلن 
والكتل  الأحزاب  على  عر�ص 
بت�سكيل  املعنية  الربملانية 
الرتكيبة  احلكومي  الئتالف 
تقدميها  قبل  حلكومته  النهائية 
اجلمهورية،  رئي�ص  اإىل  ر�سمًيا 

قي�ص �سعيد، م�ساء ال�سبت.
بيان،  يف  الفخفاخ،  واأ�ساف 
اأحزاب  عن  ممثلني  التقى  اأنه 
الدميقراطي،  التيار  النه�سة، 
تون�ص،  حتيا  ال�سعب،  حركة 
اإ�سافة  الوطني،  الإ�سالح  كتلة 
ائتالف  كتلتي  عن  ممثلني  اإىل 
رف�ص  بينما  وامل�ستقبل  الكرامة 
والد�ستوري  تون�ص  قلب  حزبا 
الفخفاخ؛  دعوة  تلبية  احلر 
الت�سكيلة  من  اأق�ساهما  لأنه 

احلكومية.

�صكلها ترامب

جلنة خرائط م�سرتكة لرت�سيم 
�سم م�ستوطنات ال�سفة

»ي�رسائيل هيوم«،  ك�سفت �سحيفة 
الأمريكي،  الرئي�ص  اأن  العربية، 
اإ�رسائيلية  اأمريكية  جلنة  �سكل 
اخلرائط  وتر�سيم  لو�سع  خا�سة، 
فر�ص  �سيتم  التي  للم�ستوطنات 
عليها  الإ�رسائيلية  ال�سيادة 

بال�سفة.  
اأم�ص  �سباح  ال�سحيفة،  ونقلت 
الأحد، عن م�سوؤول اأمريكي قوله« 
»اإن الرئي�ص ترامب، عني يف جلنة 
تر�سيم خرائط �سم امل�ستوطنات، 
اإ�رسائيل  لدى  الأمريكي  ال�سفري 
ديفيد فريدمان ،وقالت ال�سحيفة 
العربية، اإن الأع�ساء الإ�رسائيليني 
ال�سياحة  وزير  هم  اللجنة،  بهذه 
الإ�رسائيلي، ياريف ليفني، وال�سفري 
الإ�رسائيلي لدى الوليات املتحدة 

الأمريكية، رون درمر.  

هيوم«،  »ي�رسائيل  ل�سحيفة  ووفقا 
اإ�رسائيليون  م�سوؤولون  اأكد 
ارفاق  �سيتم  اأنه  واأمريكيون، 
الرئي�ص  اىل  النهائية،  اخلرائط 
النتهاء  بعد  ترامب،  الأمريكي 
وحتديدها،ولفتت  ر�سمها  من 
�رسح  نتنياهو  اأن  اىل  ال�سحيفة، 
يف وقت �سابق، اأن اخلرائط ت�سمل 
�سم جميع املناطق يف غور الأردن 
وجميع  امليت  البحر  و�سمايل 
امل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية.  

واأ�سارت ال�سحيفة العربية، اىل اأن 
امل�ستوطنات  �سم  تطبيق  عملية 
لل�سيادة  الغربية،  بال�سفة 
النتهاء  فور  �ستبداأ  الإ�رسائيلية، 
للكني�ست،  العامة  النتخابات  من 
اإ�رسائيلية  حكومة  وت�سكيل 

جديدة.

ال�سعودية تك�سف موعد تطوير العالقات مع »اإ�سرائيل«
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الو�سط:2020/02/17

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذة /حيمور نورة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي 

-جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبها ب 72 �سارع بوجمعة مغني -ح�سني داي – اجلزائر 
الهاتف : 05556260980

رقم امللف :40/2019
اإعالن عن بيع عقار )�سقة ( باملزاد العلني

)طبقا للمواد 747 و 750 و766 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (
مبقت�سى ال�سند التنفيذي للحكم ال�سادر عن حمكمة ح�سني داي ) الق�سم : العقاري( بتاريخ : 2018/06/25 جدول رقم : 18/1204 فهر�س رقم : 18/03774 

املمهور بال�سيغة التنفيذية بتاريخ : 2019/02/07 حتت رقم 2019/295 
بطلب من ورثة عبدات مباركة و هم : اإبنها مهاد اأحمد املختار موطنا لدى مكتب املح�رضة الق�سائية الكائن بح�سني داي 

املختار موطنه لدى مكتب االأ�ستاذة / ولد علي كرمية الكائن مكتبها / ب 02 �سارع البروفوار – اجلزائر الو�سطى
�سد / ورثة عبدات مباركة و هم : ابنتها قرقور مليكة 

ال�ساكنة / بحي فرنان حنفي عمارة �س 02 الطابق 03 �سقة رقم 84 القبة – اجلزائر 
بناء على اأمر عري�سة ال�سادر عن ال�سيد )ة( رئي�س ق�سم البيوع العقارية لدى حمكمة ح�سني داي بتاريخ : 2019/07/07حتت رقم : 19/1633 املحددة جلل�سة 

البيع العقار االتي تعيينه : 
التعيني : �سقة �سكنية  ت�ستمل على غرفتني ، مطبخ ، حمام و ملحقات اأخرى ذات م�ساحة قدرها 43.75 م2 و ن�سبة 82/1000 من االأجزاء امل�سرتكة اخلا�سة . 

بحي فرنان حنفي عمارة ح 02 الطابق 03 �سقة رقم 84 القبة
نعلن نحن املح�رضة الق�سائية االأ�ستاذة / حيمور نورة انه �سيتم بيع العقار )�سقة( باملزاد العلني جلل�سة املوؤجلة بتاريخ :

م�ساءا  �سا   15.00 الثالثة  ال�ساعة  على   02 رقم  قاعة  داي  ح�سني  مبحكمة   2020/  03/  02
و ذلك الأكرب و اأخر مزايد 

�رضوط البيع : ت�ستقبل املزايدة على اأ�سا�س �سعر افتتاحي قدره : 15.531.531.62دج خم�سة ع�رض مليون و خم�سمائة و واحد وثالثون و خم�سمائة وواحد 
وثالثون دينار جزائري  و اثنان و �ستون �سنتيم و هو الثمن املحدد ح�سب اخلربة املنجزة من طرف اخلبري االأ�ستاذ عبا�س �سفيان 

يجب على الرا�سي عليه دفع خم�س 5/1 مبلغ ر�سو املزاد ي�ساف اإليها م�ساريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية للمح�رض الق�سائي يوم جل�سة البيع بوا�سطة �سيك 
بنكي اأو نقدا على اأن ي�ستكمل دفع باقي الثمن خالل اأجل اأق�ساه 08 اأيام من تاريخ ر�سو املزاد 

ملزيد من املعلومات و االطالع على دفرت �رضوط البيع و معاينة العقار يرجى االت�سال باأمانة �سبط املحكمة اأو مبكتب املح�رض الق�سائي بالعنوان اأعاله .
ANEP N°:  2016003507الو�سط:2020/02/17املح�سرة الق�سائية  



دكتور :حممد عبد
 اجلواد البطة 

�أن  على  �خلطة  هذه  تقوم   
هناك لدي �لطرفان �أ�رسى، و�أن 
�أ�رسى   له  �لإ�رس�ئيلي  �جلانب 
حمتجزين،  جلنود  ورفات 
�أكدت �خلطة يف  �لق�سم �لتا�سع 
�لفقرة  غزة،  مبعايري  �ملعنون 
�لإفر�ج  على  �لأول:  �لبند  )ب( 
�لإ�رس�ئيليني(  )�لأ�رسى  عنهم 
�ملفاو�سات  يف  �ل�رسوع  �أثناء 
وقبل �لتوقيع على �لتفاق، ولن 
تفرج  مل  �إذ�  �لتفاق  تنفيذ  يتم 

حركة حما�س عنهم.
�لأ�رسى  بخ�سو�س  و�أما 
�لق�سم  جاء  �لفل�سطينيني 
�خلام�س ع�رس بعنو�ن �ل�سجناء 
: وجاء يف ديباجته: ين�س �تفاق 
�لفل�سطيني  �لإ�رس�ئيلي  �ل�سالم 
�إطالق  على  �لقرن(  )�سفقة 
و�ملعتقلني  �لأ�رسى  �رس�ح 
�لفل�سطينيني  �لإد�ريني 
�ل�سجون  يف  �ملحتجزين 
��ستثنى  ولكنه  �لإ�رس�ئيلية، 
�لفئة  �لإفر�ج،  من  فئات  ثالثة 
�أو  بالقتل  �ملد�نني  هم:  �لأوىل 
�ل�رسوع يف �لقتل، و�لفئة �لثانية 
�لتاآمر  بتهمة  �ملد�نون  هم: 
�جلدير  و  �لقتل..  لرتكاب 
جميعهم   هوؤلء  �أن  بالذكر 
�سهيوين  م�سطلح   يحملون 

�لنتقام  على  يحث  عن�رسي 
�سجناء  وهو  �ل�سالم  وقتل 
بالدم  ملطخة  �أيديهم  �أمنيون 
�ليهودي، منذ �تفاق �أو�سلو،  �أما 
�ملو�طنني  فهم:   �لثالثة  �لفئة 
�لفل�سطينيون  �أي  �لإ�رس�ئيليني. 
�لذين يعي�سون يف �لأر��سي �لتي 
�حتلت عام 1948، د�خل �خلط 
�جلن�سية  ويحملون  �لأخ�رس 
�أنه  �خلطة  ن�ست  �لإ�رس�ئيلية، 
�رسط  �رس�حهم  �إطالق  �سيتم 
�أن ل يكون �سمن �لفئات �سابقة 
�أكرث  بتو�سيح  يعني  �لذكر، 
عليهم  ينطبق  ممن  يكون  لن 
ملطخة  )�أيديهم  م�سطلح 
�إطالق  يتم  و�سوف  بالدم(، 
ولكن  مرحلتني  على  �رس�حهم 
لن يعودو� �إىل منازلهم �لأ�سلية 
بل �سوف يتم �إبعادهم وترحيلهم 
حيث  �لفل�سطيني،  �جلانب  �إىل 
هذ�  من  �لثالث  �لبند  يف  جاء 
بالنقل  لهم  �سي�سمح   : �لق�سم 
منظم.  ب�سكل  �لتوطني  و�إعادة 
�لذين  �ل�سجناء  جميع  �سي�سبح 
يف  مو�طنني  �رس�حهم  �أطلق 
�ل�سك،  لتجنب  فل�سطني.  دولة 
�ل�سجناء  �رس�ح  �إطالق  يتم  لن 
�ملو�سوفني يف �لبنود )1( و )2( 
�رسوط  مبوجب  �أعاله   )3( و 
�لإ�رس�ئيلية  �ل�سالم  �تفاقية 
تر�مب/  �لفل�سطينية.)خطة 

�سفقة �لقرن( 

من  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
يف  فل�سطيني  جتد  �أن  �لنادر 
�سجون �لحتالل حمكوم بتهمة 
خارج �لت�سنيفات �لثالثة �سابقة 
من  فر�سة  مبعني  �أي  �لذكر، 
�رسوط  عليه  ينطبق  �سوف 
لأن  تذكر،  ل  قلة  هم  �لإفر�ج 
�أن  �لإ�رس�ئيلي  �لأمن  يف عرف 
من قدم كوب من �ملاء ل�سخ�س 
متاآمر  يعترب  �لقتل  بتهم  مد�ن 

معه.
�رس�ح  �إطالق  �آليات  عن  و�أما 
�إىل  تق�سيمهم  فتم  �لأ�رسى 
�لأوىل،  �ملرحلة  ثالثة مر�حل: 
توقيع  بعد  مبا�رسة  �ستحدث 
�لإ�رس�ئيلية  �ل�سالم  �تفاقية 

�لقرن(  �لفل�سطينية،)�سفقة 
و�لن�ساء  �لقا�رسين  �ست�سمل 
و�ل�سجناء �لذين تزيد �أعمارهم 
�لذين  و�ل�سجناء  عاًما   50 عن 
�سحتهم  �عتالل  من  يعانون 
من  �أكرث  ق�سو�  �لذين  و�أولئك 
و�سيتفق  �لعقوبة.  مدة  ثلثي 
�ملرحلة  توقيت  على  �لطرفان 
�لثانية، و�لتي �ست�سمل �ل�سجناء 
ق�سو�  �لذين  �ملوؤهلني  �لباقني 
�لعقوبة.  مدة  ن�سف  من  �أكرث 
�سجناء  عن  �إفر�ج  �أي  �أن  كما 
على  يعتمد  �سوف  �إ�سافيني 
من  وكجزء  �إ�رس�ئيل.  مو�فقة 
بال�سجناء،  �خلا�س  �لتفاق 
�ستو�فق دولة �إ�رس�ئيل على منح 

�لعفو لأولئك �لفل�سطينيني �لذين 
�رتكبو� جر�ئم قبل �لتوقيع على 
�لإ�رس�ئيلية  �ل�سالم  �تفاقية 
يقيمون  و�لذين  �لفل�سطينية، 
و�لذين  فل�سطني،  دولة  خارج 
متت �ملو�فقة على دخولهم �إىل 
�تفاق  مبوجب  فل�سطني  دولة 
�ل�سالم �لإ�رس�ئيلي �لفل�سطيني. 
على �لرغم من ما تقدم، لن يتم 
�أي فل�سطيني  �أي عفو عن  منح 
 )2( �أو   )1( �لبنود  يف  مو�سوف 
�أو )3( �أعاله، ولن يُ�سمح لهوؤلء 
دولة  �إىل  بالدخول  �لأفر�د 
فل�سطني.، كما �سيُطلب من كل 
�أن يوقع على  يُفرج عنه  �سجني 
�لتعاي�س  فو�ئد  بتعزيز  تعهد 
بني �لإ�رس�ئيليني و�لفل�سطينيني 
يت�رسفو�  و�أن  د�خل جمتمعهم، 
على نحو ي�سبه �لتعاي�س. �سيظل 
�ل�سجناء �لذين يرف�سون �لتوقيع 
على هذ� �لتعهد م�سجونني. كما 
جاء يف نف�س �لبنود لكل �سجني 
يُفرج عنه �حلق يف طلب �للجوء 

يف بلد ثالث.
�لبنود  هذه  �أن  �ملالحظ   من   
ل ت�سلح لبنود ��ست�سالم فكيف 
لو كان �سالم ير�د منه �لتعاي�س 
�ل�سلمي كما يدعون، ففي �لبنود 
�ملعاين  من  �لكثري  �ل�سابقة 
�أهما:  �لأ�رسى،  حق  يف  �ل�ساذة 
تق�سيمهم  على  عملت  �أنها 
فئات ح�سب: �حلكم، و �حلاجة 

�لعالجية، ثم فئات ح�سب مدة 
�إيل  تخ�سع  فئات  �لعتقال.ثم 
�لإ�رس�ئيلي  �لرئا�سي  �لعفو 
عليه  �أمر  وهذ�  ل،  و�أخرى 
�أن  �أهمها  �ملاآخذ  من  �لكثري 
لفل�سطيني  مينح  مل  �لعفو  هذ� 
مرة  من  �أكرث  منح  ولكنه  قط، 
بد�فع  فل�سطيني  قتل  ليهودي 
�لأ�سري  يرتك  فكيف  قومي. 
�ل�سفح  تعرف  ل  دولة  لرغبات 
ا  �أي�سً و�ل�سالم. و�أخطر ما جاء 
يف هذه �لبنود �أن يقوم كل �أ�سري 
�لإفر�ج  �رسوط  عليه  �نطبقت 
ممار�سة  لعدم  تعهد  بتوقيع 
�إ�رس�ئيل  تر�ه  وطني  ن�ساط  �أي 
رف�س  ومن  باأمنها،  خمل 
ثم  �لإفر�ج،  ينال  لن  �لتوقيع 
مقابل  عنهم  �لإفر�ج  يتم  فئات 
دولة  من  �أي جزء  من  ترحيلهم 
فل�سطني ومنهم من يجب عليه 
�أن يختار بلد ثالث وهي �سيا�سة 
ثمانينات  ن�سطت خالل  قدمية 
�لقرن �ملا�سي، عرفت باقتالع 
وفر�ست  جذوره،  من  �ل�سجر 
كانو�  منا�ساًل   39 على  ا  �أي�سً
قد �حتمو� يف كني�سة �ملهد يف 
بيت حلم يف مو�جهات �نتفا�سة 
�لأق�سى  مت �إبعادهم عن بيوتهم 
وحتى  /مايو2002  �أيار  منذ 
منهم  �أحد  ي�ستطع  مل  �ليوم 
�إبعاد  مت  بيته..كما  �إيل  �لعودة 
�سمن  �لبالد  خارج  �أ�سرًي�   43

�سفقة �ساليط، يف ت�رسين �أول/
معاقبة  ثم   ..2011 عام  �أكتوبر 
بتعذيب  تكتف  مل  �لأهايل: 
ومعنوًيا  نف�سًيا  تعذيبًا  �لأ�رسى 
هذ�  نقلت  بل   ، ووجد�نًيا 
و�إ�سافة  �لأهايل  �إىل  �لتعذيب 
من  �ملايل،  �لعقاب  عليهم 
منظمة  على  ��سرت�طها  خالل 
بقطع  �لفل�سطينية  �لتحرير 
بحجة  �لأ�رسى  ورو�تب  �أمو�ل 

�أنهم  �إرهابيون. 
وجود  �خلطة  هذه  �أغفلت  كما 
ل�سهيد  جثمان   400 من  �أكرث 
من  بقر�ر  حمتجزة  فل�سطيني 
يف  �ل�سيادية  �مل�ستويات  �أعلى 
�أنهم  �لعجب  ومن  �إ�رس�ئيل 
�سحايا  مقابر  عليها  يطلقون 
مبقابر  عربًيا  وتعرف  �لعدو 
�لأرقام وجثامني �أخرى حمتجزة 
تذكرهم  ومل  �لثالجات.  يف 
بعيد  �أو  قريب  ببند من  �خلطة 
جاءت  �خلطة  هذه  �أن  ول�سك 
�لفل�سطينية   �لق�سية  لت�سفية 
�لن�سال  رموز  ولتجرمي 
�لأ�رسى  وهم  �لفل�سطيني 
�لناب�س  �ل�سمري  �لذين  ميثلون 
باحلياة و�حلافظ لدميومة ثورة 
�لقرن، و ثورة �لإن�سانية و�حلق،  
و�إمعان �سهوة �لنتقام فيهم من 
�أبد  �ل�سجون  يف  �إبقائهم  خالل 
و�إبعاد  رو�تبهم  وقطع  �لدهر 

وترحيل من مت خروجه .. 

ا�صتهدفت هذه اخلطة اخلبيثة كل �صيء يف فل�صطني، اأولها الإن�صان وحقوقه ال�صيا�صية والقانونية والإن�صانية والثقافية واحل�صارية والتعليمة والقت�صادية والأمنية، 
والدفاعية امل�صروعة والدبلوما�صية،  وثانًيا ا�صتهدفت اأر�صه مبا حملت وبطنت ، بحدودها واأغوارها وبجبالها ومقد�صاتها، مبائها وهوائها بربها وبحرها واأجوائها و�صمائها، 

حتى املياه العادمة مل ت�صلم، اأرادت هذه اخلطة اأن ت�صرعن كل ال�صيا�صات الظاملة والتعديات على احلقوق الفل�صطينية بكافة م�صتوياتها  واأ�صكالها، وجعلها م�صلمات 
لل�صالح ال�صهيوين، بحجة ال�صالم الوقعي والزدهار املن�صود، حيث قامت هذه اخلطة على الإر�صاء الكامل للم�صالح الإ�صرائيلية والظلم املجحف لكل فل�صطيني، واحدة 
من الأمثلة على هذا الظلم والنحياز ال�صافر هي البنود التي تتعلق بالأ�صرى، ول اأجد غرابة يف الأمر اأن هذه اخلطة ا�صتهدفت ال�صهيد واجلريح والأ�صري وذويهم، لأن 

الثابت والغري متغري يف �صلوك ال�صهيوين هو اإمعان �صهوة النتقام يف �صحاياها، واملربرات جاهزة اأهمها الأمن وال�صالم وهما غطاء لالنتقام.

و�صع الأ�صرى واملعتقلني يف �صفقة القرن

 انتقام مركب و�سجن لالأبد وقطع رواتب واقتالع 
من اجلذور بالإبعاد والرتحيل
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اأ�سرى فل�سطني يحذر من ا�ست�سهاد الأ�سري املري�ض موفق عروق
فل�سطني  �أ�رسى  مركز  جدد 
�مكانية  من  حتذيره  للدر��سات 
�مل�سن  �لأ�سري  ��ست�سهاد 
ح�سن  نايف  “موفق  و�ملري�س 
مدينة  من  عاما”   77  ” عروق 
�لأر��سي  د�خل  �لنا�رسة 
تر�جع  بعد   48 عام  �ملحتلة 
و�سه �ل�سحي يف �لآونة �لخرية 
�لق�سوى  �خلطورة  حد  �ىل 
فل�سطني”  “�أ�رسى  ل  وحَمّ  .
و�د�رة  �لحتالل  �سلطات 

�ل�سجون �مل�سئولية �لكاملة عن 
“عروق  �لأ�سري  و�سالمه  حياة 
مر�س  من  يعانى  �لذى   ”
و�ملعدة،  �ملعدة  يف  �ل�رّسطان 
“برزلي”  م�ست�سفى  �ىل  ونقل 
فرب�ير  �سهر  بد�ية  �لإ�رس�ئيلي 
هناك  يقبع  يز�ل  ول  �جلاري، 
جر�حية  عملية  �جر�ء  بعد 
يف  �رسطاين  ورم  ل�ستئ�سال 

�لأمعاء .
�لإعالمي  �لناطق  وقال 

“ريا�س  �لباحث  للمركز 
“عروق”  �سحة  باأن  �لأ�سقر” 
بعد  خطري،  ب�سكل  تر�جعت 
 ، له  �جلر�حية  �لعملية  �جر�ء 
 ، �لوعى  عن  غائب  �سبه  وهو 
وهناك خ�سية من تكر�ر م�سهد 
“�بودياك”  �ل�سريين  ��ست�سهاد 
حيث  �خرى  مرة  و”�ل�سايح” 
لالأ�سري  �ل�سحي  �لو�سع  �ن 
“عروق” م�سابه ب�سكل كبري ملا 
قبل  �ل�سهيدين  و�سع  عليه  كان 

�ن يرتقيا نتيجة �لهمال �لطبي 
�ملتعمد. و��ستطرد ” �لأ�سقر” 
بالإ�سافة  “عروق”  �لأ�سري  باأن 
فهو  �ل�رسطان،  مر�س  �ىل 
بجميع  م�ستمرة  �آلم  من  يعانى 
�أنحاء ج�سده، وحر�رة مرتفعة، 
ت�سببت  ودوخة  هز�ل،  و�سد�ع، 
عدة  �لأر�س  على  بال�سقوط  له 
يف  �رتفاع  من  كذلك  مر�ت، 
�ل�سمع  �لدم وم�ساكل يف  �سغط 
خطورة  ي�سكل  مما  و�لب�رس، 

وكان   ، حياته  على  حقيقية 
�ن  قبل  ل�سهور  �لحتالل ماطل 
عالج  جل�سات  �جر�ء  يف  يبد�أ 
كيميائي له. و�أ�ساف “�لأ�سقر” 
تز�ل  ل  �لحتالل  �سلطات  باأن 
ورغم خطورة حالته و�لأمر��س 
و  منها،  يعانى  �لتي  �خلطرية 
�لتجاوب  ترف�س  �لكبري  �سنه 
�لتي  �ملنا�سد�ت  مع  ب�سده 
�لأ�سري  �رس�ح  لإطالق  �سدرت 
عاماً   17 �أم�سى  وقد  “عروق” 

�لمر  �ل�سجون  بني  متنقاًل 
فري�سة  جعله  �ىل  �دى  �لذى 
يف  تنه�س  لالأمر��س  �سهلة 
�لأ�سقر”   ” و�أو�سح  ج�سده. 
�عتقل  “عروق”  �لأ�سري  باأن 
بتاريخ 2003/1/7 ، وكان عمره 
عاماً،   60 عن  يزيد  ما  حينها 
 3 من  لأكرث  للتحقيق  وتعر�س 
تلك  يف  �خباره  وكانت  ��سهر، 
نهائي  ب�سكل  مقطوعة  �لفرتة 
بزيارته  للمحامي  ي�سمح  ومل 

�عتقاله  على  �أعو�م   4 وبعد   .
�ملركزية  �ملحكمة  �أ�سدرت 
يف مدينة �لنا�رسة بحقه حكما 
�ن  بعد  بال�سجن ملدة 30 عاما 
بتهمه  �لع�سكرية  �لنيابة  �د�نته 
على  حمظور  تنظيم  م�ساعدة 
منفذي  نقل  خالل  من  �لقتل، 
“تل  يف  وقعت  مزدوجة  عملية 
 23 مقتل  عن  �أ�سفرت  �لربيع” 
مائة  من  �أكرث  و�إ�سابة  يهودي 

�أخرين يف عام 2002.
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لإنهاء جرائم التعذيب بحق اأبنائهم

عائالت الأ�صرى تدعو املجتمع الدويل لل�صغط على الكيان ال�صهيونى  
 دعا اأهايل الأ�ضرى الذين تعر�ضوا للتعذيب يف �ضجون الحتالل، املجتمع الدويل واملوؤ�ض�ضات احلقوقية لل�ضغط على اإ�ضرائيل لإنهاء جرمية التعذيب بحق الأ�ضرى، وو�ضع حد 

للح�ضانة التي يتمتع بها املحققون يف �ضجون الحتالل.

تقرير:اإعالم الأ�ضرى

وتطرق اأهايل الأ�رسى خالل م�ؤمتر 
�سحفي نظم، الي�م ال�سبت امل�افق 
اهلل،  رام  بلدية  يف   ،  2020/02/15
اإىل تفا�سيل ما تعر�ض له الأ�رسى 
ونف�سي،  ج�سدي  تعذيب  من 
واإعالء  ح�لهم  اللتفاف  و�رسورة 
�س�ؤون  هيئة  رئي�ض  وقال  �س�تهم. 
الأ�رسى واملحررين قدري اأب� بكر 
لي�ست  العنيف  التحقيق  م�ساألة  اإن 
حك�مة  على  اجلديدة  بال�سيا�سة 
الحتالل  بداية  فمنذ  الحتالل، 
نتيجة  الأ�رسى  ع�رسات  �سقط 
اأنه  اإىل  م�سريا  ال�ح�سي،  التعذيب 
يف الفرتة الأخرية، وحتديدا خالل 
العربيد، حيث  �سامر  اعتقال  فرتة 
�سدر قرار بالتحقيق معه، واأعطت 
كل  املحققني  الحتالل  حمكمة 
الفادات  لنتزاع  ال�سالحيات 
منه. واأو�سح اأن الهيئة عقدت عدة 
ور�ض لال�ستماع لالأطفال وتفا�سيل 
من  له.  تعر�س�ا  الذي  التعذيب 
جانبها، اأو�سحت وزيرة ال�سحة مي 
اأن �سلطات الحتالل متار�ض  كيلة 

التعذيب ب�سكل ممنهج وعلى نطاق 
العديد  خلف  الذي  الأمر  وا�سع، 
والنف�سية  اجل�سدية  العاقات  من 
ي�ست�جب على اجلميع  ما  بحقهم، 
التدخل للجم ال�سلطات وحما�سبتهم 
اأن  اىل  ولفتت  جرائمهم.  على 
لعالج  يلزم  ما  بكل  تق�م  ال�زارة 
الذين تعر�س�ا للتعذيب يف �سج�ن 
اإعادة  على  والعمل  الحتالل، 
تاأهيلهم بالتعاون مع كافة اجلهات، 
اإ�سافة اإىل التن�سيق الدائم للت�ا�سل 
اأجل  مع امل�ؤ�س�سات احلق�قية من 
يتعر�ض  ما  �س�رة  يف  و�سعهم 
ع�س�  قال  بدوره،  الأ�رسى.  له 
جثامني  ل�سرتداد  ال�طنية  احلملة 
�سيا�سة  اإن  قراقع  عي�سى  ال�سهداء 
التعذيب م�ستمرة ولكنها ت�ساعدت 
وج�د  عدم  نتيجة  ملح�ظ  ب�سكل 
وبات  الحتالل،  حلك�مة  رادع 
وا�سباع  الت�سلية  بهدف  التعذيب 
لتدمري  و�سيلة  وهي  الرغبات، 
ولي�ض  ومعن�يا،  ج�سديا  الأ�سري 
اأن  واأكد  اعرتافات.  نزع  اأجل  من 
حرب  جرمية  تعترب  ال�سيا�سة  تلك 
و�سد الإن�سانية، و�سكل من اأ�سكال 

التحرك  ويجب  العن�رسي،  التمييز 
وت�سكيل  �رساحهم،  لإطالق  ف�را 
حما�سبة  اأجل  من  قان�نية  جلنة 
“منذ  واأ�ساف:  الحتالل.  حك�مة 
اأن بداأت الأخبار با�ستخدام العنف 
كان  العربيد،  �سامر  الأ�سري  �سد 
حلماية  اجلميع  ي�ستنفر  اأن  يجب 
الأ�رسى، واأي�سا التحرك على كافة 
حك�مة  على  لل�سغط  امل�ست�يات 
الحتالل”. من جهته، �سدد مدير 
عام م�ؤ�س�سة احلق �سع�ان جبارين 

الأ�رس  معاناة  ت�ثيق  �رسورة  على 
وقال  اأنف�سهم.  الأ�رسى  جانب  اىل 
“عندما  مطر  طارق  الأ�سري  والد 
راأيت طارق كان و�سعه �سعبا، حيث 
تعر�ض للتعذيب ال�ح�سي اأثناء فرتة 
منهكا”،  كان  وج�سده  التحقيق، 
جرمية  التعذيب  اأن  على  م�سددا 
الدولية،  الق�انني  لكل  خمالفة 
احلق�قية  امل�ؤ�س�سات  على  ويجب 
والدولية حما�سبة كل من قام واأمر 
بالتعذيب. اأما زوجة الأ�سري �سامر 

متكنت  اأنها  اإىل  ا�سارت  العربيد، 
حت�يله  من  اأيام   3 بعد  روؤيته  من 
كان  حيث  “هدا�سا”  مل�ست�سفى 
اأنه مقيد يف  رغم  باجلن�د  حماطا 
ووجهه  غيب�بة  حالة  ويف  ال�رسير، 
اإ�سافة لآثار كدمات على  �ساحب، 
العينني،  مع�س�ب  وكان  ج�سده، 
الثانية  الزيارة  خالل  اأنه  حني  يف 
اأح�رسوه على كر�سي متحرك وقد 
مت و�سع جهاز اأوك�سجني على فمه، 
ابنة  وقالت  ب�سع�بة.  يتنف�ض  وكان 
والدها  اإن  حنات�سة  وليد  الأ�سري 
وقت الزيارة كان يتكئ على اجلدار 
تعر�ض  امل�سي، حيث  ي�ستطيع  ول 
�سعر  ونتف  وال�رسب  للتعذيب 
حليته. يف حني اأكدت والدة الأ�سري 
تعر�ست  اأنها  غ��ض  اأب�  مي�ض 
لتحقيق دام 33 ي�ما، ذاقت خالله 
خمتلف و�سائل التعذيب، من �رسب 
والد  وقال  �سعرها.  من  وجرها 
ق�سام  اإن  الربغ�ثي  ق�سام  الأ�سري 
التحقيق، منها  ي�ما يف  اأم�سى 78 
25 حتقيقا ع�سكريا، وعندما زرته 
ويديه  قدميه  اأن  اأخربين  مرة  اأول 
ال�رسب،  �سدة  من  اأزرق  ل�نهما 

الفخذ لديه متقل�سة، لكن  وع�سلة 
ق�ية،  معن�ياته  تزال  ل  ذلك  رغم 
م�سددا على �رسورة اللتفاف ح�ل 
الدويل  املجتمع  ودع�ة  اأ�رسانا، 
اأجل  من  اإ�رسائيل  على  لل�سغط 
حد  وو�سع  التعذيب  جرمية  اإنهاء 
للح�سانة التي يتمتع بها املحقق�ن 
�سقيقة  اأكدت  فيما  ال�رسائيلي�ن. 
من  فقد  اأنه  كراجة  ربحي  الأ�سري 
قادر  وغري  كيل�غراما،   17 وزنه 
معنا  التفاعل  اأو  التحرك  على 
وقالت  منف�خ.  وفكه  الزيارة،  يف 
اإن  معروف  اأي�رس  ال�سري  زوجة 
زوجها تعر�ض للتعذيب، ويعاين من 
املفا�سل  يف  وحادة  �سديدة  اآلم 
من  التكلم  ي�ستطيع  ول  والعظام 
الأ�سري  زوجة  اأما  ال�رسب.  �سدة 
اىل  اأ�سارت  الرمياوي  اعرتاف 
ملدة  للتحقيق  تعر�ض  زوجها  اأن 
لأ�سد  خاللها  تعر�ض  ي�ما،   42
على  ال�ق�ف  من  التعذيب  اأن�اع 
وقيام  ط�يلة،  لفرتة  القدم  اأ�سابع 
من  كتفه  على  بال�سغط  املفت�ض 

اأجل ال�ق�ع.

والأ�رسى  ال�سهداء  مف��سية  نددت 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
حلركة فتح يف قطاع غزة وعلى راأ�سها 
الأ�سري املحرر تي�سري الربديني ع�س� 
املجل�ض الث�ري حلركة فتح بال�سمت 
الدويل والإن�ساين الذي يك�س� منظمة 
املنظمات  وكافة  العاملية  ال�سحة 
الدولية والإن�سانية حيال ما يتعر�ض 
الفل�سطينيني  واملعتقلني  الأ�رسى  له 
 . الإ�رسائيلي  الحتالل  �سج�ن  يف 
با�سم  الناطق  ال�حيدي  ن�ساأت  واأفاد 
مف��سية ال�سهداء والأ�رسى واجلرحى 
بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف 
قطاع غزة ممثل حركة فتح يف جلنة 
الأ�رسى للق�ى ال�طنية والإ�سالمية اأن 
ال��سع ال�سحي لالأ�سري امل�سن م�فق 
نايف ح�سن عروق من بلدة املجيدل 
يف النا�رسة يف 1945 املعتقل منذ 6 
بال�سجن  حكما  ويق�سي   2003 يناير 
30 عاما والذي مت نقله اإىل م�ست�سفى 
مرات  لعدة  الإ�رسائيلي  برزيالي 
ال�رسطان  مبر�ض  اإ�سابته  ب�سبب 
 2019 مت�ز  يف  واملعدة  الكبد  يف 
لالأ�سري  ال�سحي  ال��سع  اأن  حني  يف 
رعاية  حتت  يك�ن  اأن  ي�ست�جب 

واإ�رساف اأطباء خمت�سني ولكن اإدارة 
م�سلحة ال�سج�ن الإ�رسائيلية متاطل 
يف تقدمي العالج ب�سكل مت�ا�سل ول 
تقدم �س�ى املحاليل وامل�سكنات ما 
ال��سع  يف  خطرية  مل�ساعفات  اأدى 
والتعب  بالهزال  لالأ�سري  ال�سحي 
واآلم يف الراأ�ض وفقدان ال�زن وهذا 
عاجال  وطبيا  دوليا  حركا  ي�ستدعي 
ال�سحة  منظمة  راأ�سه  على  تك�ن 
من  ال�حيدي  وحذر   . العاملية 
خط�رة ال��سع ال�سحي لالأ�سري م�فق 
التعبري  دائرة  اأن  على  م�سددا  عروق 
اللجنة  فيها  حت�م  التي  القلق  عن 
والأمم  الأحمر  لل�سليب  الدولية 
العاملية  ال�سحة  ومنظمة  املتحدة 
حلق�ق  ال�سامي  املف��ض  ومكتب 
الدولية  املنظمات  وكافة  الإن�سان 
بدم  امل�ت  من  الأ�رسى  حتمي  ل 
بارد يف �سج�ن الحتالل الإ�رسائيلي 
العتب  رفع  بيانات  عن  تخرج  ول 
م�ستنه�سا الدور التاريخي والإن�ساين 
للمنظمات الدولية يف ت�فري احلماية 
الحتالل  على  وال�سغط  لالأ�رسى 
حق�ق  باحرتام  واإلزامه  الإ�رسائيلي 
با�سم  الناطق  واأ�ساف   . الإن�سان 

مف��سية ال�سهداء والأ�رسى واجلرحى 
بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف 
ممثل  ال�حيدي  ن�ساأت  غزة  قطاع 
للق�ى  الأ�رسى  جلنة  يف  فتح  حركة 
اللجنة  اأن عمل  والإ�سالمية  ال�طنية 
لل�سليب الأحمر واملنظمات  الدولية 
حجم  اإىل  يرقى  ل  بات  الإن�سانية 
معاناة الأ�رسى واآلمهم حتت مق�سلة 
واجلرائم  والق�انني  ال�سيا�سات 
التي متعن يف  الإ�رسائيلية  واملاكينة 
الفل�سطينيني  الأ�رسى  وذبح  تعذيب 
الإنتقامية  والأ�ساليب  ال��سائل  بكل 
الدويل  املجتمع  ودعا   . العن�رسية 
م�فق  الأ�سري  لإنقاذ  والإن�ساين 
عروق وكافة الأ�رسى الفل�سطينيني 
حتا�رسهم  التي  امل�ت  قب�سة  من 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �سج�ن  يف 
عدد  وارتفاع  الأوان  ف�ات  قبل 
�سهداء احلركة ال�طنية الفل�سطينية 
الأ�رسى  اأن  الرقم 223 م�سددا  اإىل 
الفل�سطينيني لن يك�ن�ا ي�ما اأرقاما 
اأو �س�ر يف اأجندات و�سيا�سات من 
عن  الدفاع  كرا�سي  على  يرتبع�ن 

حق�ق الإن�سان .

مفو�ضية ال�ضهداء والأ�ضرى واجلرحى

 نحمل الإحتالل امل�صوؤولية الكاملة عن 
حياة الأ�صري موفق عروق

�سلطات  الأ�رسى  اإعالم  مكتب  ل  حَمّ
الحتالل امل�سئ�لية الكاملة عن حياة 
علي  حممد  الفتى  املري�ض  الأ�سري 
حمم�د طقاطقة )16 عاماً( من بلدة 
والذي  حلم،  بيت  جن�ب  فجار  بيت 
اعتقلته اأول اأم�ض بعد مداهمه منزل 
 . كل�ي  ف�سل  من  يعاين  وه�  عائلته 
ق�ات  باأن  الأ�رسى  اإعالم  واأو�سح 
الثالثاء  اأم�ض  اأول  داهمت  الحتالل 
طقاطقة"  "علي  امل�اطن  منزل 
التفتي�ض،  بحجة  حمت�ياته  وحطمت 

الفتى  جنله  اعتقلت  تغادر  اأن  وقبل 
املري�ض "حممد " رغم اإبالغ �سابط 
الدورية باأنه يعاين من الف�سل الكل�ي 
ويحتاج اإىل غ�سيل كلى ثالث مرات يف 
الأ�سب�ع، اإل اأنه رف�ض اإطالق �رساحه 
وقام�ا بنقله اإىل عت�سي�ن يف ظروف 
باأن  الأ�رسى  اإعالم  واأ�ساف   . �سعبة 
�سحة "طقاطقه" تراجعت ب�سكل كبري 
"�سجن  اإىل  لنقله  الحتالل  وا�سطر 
ي�ستطيع  ولن  الرملة"،  م�ست�سفى 
له  املقررة  املحكمة  جل�سة  ح�س�ر 

"ع�فر"  حمكمة  يف  اخلمي�ض  الي�م 
ق�سيته  يف  �سينظر  حيث  الع�سكرية 
غيابياً جّراء و�سعه ال�سحي . وطالب 
الأ�رسى امل�ؤ�س�سات احلق�قية  اإعالم 
لإنقاذ  التدخل  ب�رسورة  والن�سانية 
يعاين  الذى  "طقاطقه"  ال�سري  حياة 
ظروف �سحية قاهرة ، وهناك خ�سية 
الإهمال  ظل  يف  حياه  على  حقيقية 
يف  الأ�رسى  له  يتعر�ض  الذي  الطبي 

�سج�ن الحتالل .

اإعالم الأ�ضرى

 نحمل الحتالل امل�صئولية عن حياة 
الأ�صري حممد طقاطقه

تقرير:اإعالم الأ�ضرى

 27( ح�سني  يعق�ب  الأ�سري  ي�ا�سل 
اجللزون،  خميم  �سكان  من  عاماً( 
للي�م  الطعام  عن  املفت�ح  اإ�رسابه 
�سج�ن  يف  الت�ايل  على  العا�رس 
الحتالل، احتجاجاً على عزلة منذ 

اعتقاله  اإىل  بالإ�سافة  اأ�سهر،  اأربعة 
اإدارياً للمرة الثانية.

باأن  اأفاد  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
اعتقلت  قد  كانت  الحتالل  ق�ات 
ح�سني  والأ�سري  ح�سني  الأ�سري 
 ،2019/4/20 بتاريخ  معتقل 
بحقه  الحتالل  حمكمة  واأ�سدرت 

�ستة  ملدة  الإداري  بال�سجن  حكماً 
اأخرى  ملرة  له  جددت  مت  اأ�سهر، 
اأن  اإىل  ي�سار  �سه�ر.  �ست  ملدة 
ح�سني اأ�سري �سابق، حيث اأم�سى ما 
الأ�رس،  يف  �سن�ات  الأربع  جمم�عة 
ومرتان  ثابتة،  باأحكام  مرتني  حكم 

باحلكم الإداري.

الأ�صري يعقوب ح�صني يوا�صل اإ�صرابه عن 
الطعام لليوم )10(
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عي�شة ق.

ال�صعبة يف ذيل  يف ظل و�صعيتهم 
احتاد  رفقة  منا�صفة  الرتتيب 
نف�صه  �صيجد  الأخري  ب�صكرة، 
جمعية  ملالقاة  �صعب  تنقل  اأمام 
الآخر  هو  يتناف�س  الذي  ال�صلف 
اأن  باعتبار  البقاء،  حتقيق  على 
اأي تعرث على ميدانه �صوف يهدده 
اخلطر،  منطقة  اإىل  بالرتاجع 
القبائل  �صبيبة  جتد  املقابل،  يف 
من  �صانحة  و�صعية  اأمام  نف�صها 
التي  الو�صافة  ا�صتعادة  اجل 
خطفتها مولودية اجلزائر بفوزها 
�صبيبة  اأمام  املقدم  اللقاء  يف 

ت�صت�صيف  عندما  وذلك  ال�صاورة، 
نادي بارادو، الذي يحقق انتفا�صة 
اجلمهورية  كاأ�س  يف  تاأهله  بعد 
مدينة  من  التاأكيد  على  ويعول 
منطقة  عن  لالبتعاد  وزو  تيزي 

اخلطر.
حمالوي  ال�صهيد  ملعب  �صيكون 
كال�صيكي  لقاء  مع  موعد  على 
ومولودية  ق�صنطينة  �صباب  يجمع 
لعب  اإىل  ي�صعيان  اللذان  وهران 
من  املو�صم،  هذا  الأوىل  الأدوار 
الفوز  عن  ال�صيا�صي  بحث  خالل 
البوديوم  من  مقربة  على  للبقاء 
بثالثي  للحاق  الفر�صة  وا�صتغالل 
الريادة،÷ ولن يقل ديربي اله�صاب 

�صيدور  الذي  وهو  اإثارة  العليا 
برج  واأهلي  �صطيف  وفاق  بني 
»الن�رس  ي�صعى  حيث  بوعريريج، 
على  اخلناق  ت�صييق  اإىل  الأ�صود« 
ثالثي الريادة بينما تعول »الكابا« 
الرتتيب  �صلم  يف  الرتقاء  على 
املقدمة،  فرق  من  والقرتاب 
نف�صه  العا�صمة  احتاد  يجد  فيما 
جمعية  ملالقاة  �صعب  تنقل  اأمام 
امل�صاحلة  اإىل  �صعيا  مليلة،  عني 
بينما  الإيجابية،  النتائج  مع 
فر�صة  اإىل  بلعبا�س  احتاد  ي�صعى 
اأمام جنم  ال�صتقبال على ميدانه 
كامال  الزاد  على  لالحفاظ  مقرة 

داخل القواعد.

برنامج املباريات

15:00 جمعية عني مليلة / 
احتاد العا�شمة

16:00 وفاق �شطيف / اأهلي 
برج بوعريريج

17:00 جمعية ال�شلف / احتاد 
ب�شكرة

         احتاد بلعبا�س / جنم مقرة
          �شباب ق�شنطينة / 

مولودية وهران
          �شبيبة القبائل / نادي 

بارادو
18:45 �شباب بلوزداد / ن�س 

ح�شني داي

ت�شهد مباريات اجلولة 18 من الرابطة املحرتفة الأوىل ديربي عا�شمي واعد ومثري يجمع الرائد �شباب بلوزداد واجلار 
ن�شر ح�شني داي، اأين �شوف يلتقيان يف مباراة تلعب بينهما باأهداف متباينة، يف ظل �شعي الرائد اإىل ح�شم النقاط 

الثالث ل�شاحله من اأجل تو�شيع الفارق عن اأقرب مطارديه اإىل خم�س نقاط على الأقل، بينما يدخل الن�شرية اأر�شية 
امللعب الأوملبي �شعيا منهم على ال�شتفاقة والنت�شار يف ظل حاجتهم املا�شة اإىل النقاط الثالث 

اجلولة 18 من الرابطة املحرتفة الأوىل

ديربي عا�ضمي باأهداف متباينة وقمة 
مثرية باله�ضاب العليا

�شباب بلوزداد / ن�شر ح�شني داي

اأبناء العقيبة لتاأمني ال�ضدارة والن�ضرية للتم�ضك بالبقاء
�صهرة  الأبواب  جويلية   5 ملعب  يفتح 
خالل  من  املناف�صة  وجه  يف  اليوم 
مباراة  اجلديدة  الأر�صية  ا�صتقبال 
الديربي العا�صمي التي جتمع فريقي 
داي،  ح�صني  ون�رس  بلوزداد  �صباب 
ت�صكيلة  لعبو  خاللها  يعول  والتي 
اأبناء »العقيبة« اإىل ح�صمها ل�صاحلهم 
فيه  �صقطوا  الذي  التعرث  وتدارك 
اأمام  املن�رسمة  اجلولة  تنقل  خالل 
جتاوز  اإىل  بالإ�صافة  مقرة،  جنم 
الإق�صاء من مناف�صة كاأ�س اجلمهورية 
اأمام احتاد ب�صكرة، حيث يعول النادب 

اإىل  الهتمام  حتويل  البلوزدادي 
التناف�س  اجل  من  الوطنية  البطولة 
هذا  نهاية  اللقب  اإحراز  على  بقوة 
املو�صم، وهو الذي يغيب عن خزائنه 
اآخر  منذ  كامال  عاما   19 مدار  على 
اأين   ،2001/2000 مو�صم  كان  تتويج 
يدرك املدرب الفرن�صي فرانك دوما 
الن�رسية  اأمام  اليوم  نقاط  اأهمية 
حلاجة الفريق اإىل معانقة النت�صارات 
املقابلة  واهمية  جهة  من  جمددا 
خا�صة لدى الأن�صار نظرا للح�صا�صية 
اأمام الغرمي التقليدي، ولهذا الغر�س 

�صوف يركز ب�صكل خا�س على العمل 
املعنوي، من  اجلانب  اأ�صباله من  مع 
الكاأ�س  ال�صيدة  اإق�صاء  جتاوز  اجل 
اإحراز  على  التناف�س  فر�صة  وتفويت 
تعرف  و�صوف  املو�صم،  هذا  ثنائية 
ت�صكيلة مت�صدر الرتتيب غياب كل من 
الإ�صابة  ب�صبب  املهاجم زكريا خايل 
بلحول  جانب  على  لها،  تعر�س  التي 
وامل�صتقدم  املر�س  يعاين  الذي 
ال�صتوي  املركاتو  يف  اجلديد 

املنق�صي غامن.
داي  ح�صني  ن�رس  يدخل  جهته،  من 

على  واللعب  النت�صار  اإلزامية  اأمام 
يف  وذلك  غري  ل  الفوز  نقاط  اإحراز 
يتواجد  التي  املعقدة  الو�صعية  ظل 
عليها يف ذيل الرتتيب الذي يتقا�صمه 
�صجل  حيث  ب�صكرة،  احتاد  رفقة 
�صبيبة  اأمام  التوايل  على  هزميتني 
خ�صارة  واأي  ال�صلف  وجمعية  القبائل 
يف  الفريق  ت�صع  �صوف  اليوم  جديدة 
بال�صقوط  و�صع �صعب وجتعله مهدد 
اإىل الدرجة ال�صفلى اأكرث من اأي وقت 

م�صى.
عي�شة ق.

املدية  اأوملبي  الرائد  �رسب 
بالقوة  تلم�صان  وداد  والو�صيف 
الرابعة خالل املقابلة التي خا�صها 
اأم�س حل�صاب اجلولة  اأول  الفريقني 
الثانية،  املحرتفة  لرابطة  من   19
جتاوز  يف  منهما  كل  جنح  حيث 
اجلولة  يف  �صجلها  التي  الهزمية 
داخل  بالرباعية  وفازا  املن�رسمة 
القواعد، حيث فاز املت�صدر اوملبي 
املدية اأمام ال�صيف جمعية اخلروب 
انت�رس  بينما  نظيفة،  برباعية 
املالحق وداد تلم�صان على ح�صاب 
برباعية  تاجنانت  دفاع  الزائر 
اأبناء  لت�صكيلة  الفوز  و�صمح  لهدف، 
»التيطري« بالتم�صك باملركز الأول 
اأبناء  عن  نقاط  ثالث  بعد  وعلى 
خ�صارة  جتاوزا  الذين  »الزيانيني« 
بو�صعادة  اأمل  اأمام  الفارطة  اجلولة 
بثالثية نظيفة، وجنحوا يف احلفاظ 
�صبيبة  عن  نقاط  فارق خم�س  على 
العودة  يف  ف�صلت  التي  �صكيكدة 
البالد  غرب  من  اإيجابية  بنتيجة 
الهزمية  فخ  يف  �صقطت  بعدما 
اأمام امل�صيف اأوملبي اأرزيو، يهددا 
ومغادرة  الثالث  املركز  بفقدان 
فريقي  امتالك  ظل  يف  »البوديوم« 

لقاء  غليزان  و�رسيع  الأربعاء  اأمل 
متاأخرا داخل القواعد اأمام مولودية 
التوايل،  على  عنابة  واحتاد  بجاية 
اجلديد  لل�صاعد  الفوز  �صمح  بينما 
نغمة  وا�صتعادة  ال�صعداء  بتنف�س 
على  عنه  غابت  التي  النت�صارات 
التوايل،  على  لقاءات  ت�صع  مدار 
وابتعد عن ثالثي املوؤخرة يف جدول 
موؤخرة  م�صتوى  على  اأما  الرتتيب. 
جدول الرتتيب، عّقد فريقي �صبيبة 
و�صعيتهما  احلرا�س  واحتاد  بجاية 
طائل  ظل  يف  اخلطر،  منقطة  يف 
لل�صقوط  يطاردهما  الذي  التهديد 
هذا  ويف  الوطنية،  البطولة  اإىل 
»ميا  اأبناء  ت�صكيلة  تعرثت  ال�صدد 
قورايا« داخل معقلها بعدما فر�س 
التعادل  �صعيدة  مولودية  ال�صيف 
عليها بهدفني يف كل �صبكة خ�رست 
على اإثرها نقطتني يف �صباق حتقيق 
عن  البتعاد  فر�صة  وفوتت  البقاء 
املنطقة احلمراء، بينما عاد لعبو 
من  بهزمية  »ال�صفراء«  ت�صكيلة 
�رسق البالد اأمام امل�صيف مولودية 
البجاوي  النادي  جعلت  العلمة، 
والعا�صمي يقبع يف منقطة اخلطر.
عي�شة ق.

ديربي  ماي  الثامن  ملعب  يحت�صن 
فريقي  يجمع  الذي  العليا  اله�صاب 
وفاق �صطيف واأهلي برج بوعريريج، 
يف  بنتيجتها  التكهن  ي�صعب  والتي 
فريق  لكل  املرتفعة  املعنويات  ظل 
كاأ�س  نهائي  ربع  اإىل  التاأهل  عقب 
الوفاق  لعبو  يدخل  اجلمهورية، 
مرتفعة  مبعنويات  ملعبهم  اأر�صية 
ال�صكة  النادي  ا�صتعادة  عقب 
املو�صم  بداية  وجتاوزه  ال�صحيحة 
حتقيق  عن  يبحث  اأين  املعقدة، 
ثالث نقاط من اأجل تدعيم الر�صيد 
�صعيا منه على ت�صلق جدول الرتتيب 
املقدمة،  ثالثي  من  والقرتاب 
»الن�رس  ت�صكيلة  ا�صتهداف  ظل  يف 
الأوىل  الأدوار  على  اللعب  الأ�صود« 
م�صاركة  اإىل  موؤهل  مركز  و�صمان 
قارية املو�صم املقبل، ولهذا لغر�س 
فاإن لعبو الوفاق اأمام فر�صة ثمينة 
من اجل تاأكيد ال�صتفاقة بعد ت�صجيل 
دو  التوايل  على  مقابالت  خم�س 
اأربع انت�صارات متتالية  هزمية منها 
اجلولة  يف  به  عادوا  ثمني  وتعادل 
مولودية  ح�صاب  على  املن�رسمة 

ت�صكيلة  تعرف  و�صوف  وهران، 
الكوكي  نبيل  التون�صي  املدرب 
فرحاين  هواري  املدافع  تواجد 
الأول  الفريق  ت�صكيلة  �صمن  جمددا 
ب�صبب م�صكل  اللعب  توقفه عن  بعد 
اأن  قبل  القلب  م�صتوى  على  �صحي 
يتلقى ال�صوء الأخ�رس للعودة جمددا 

اإىل مداعبة الكرة.
الربج  اأهلي  يتنقل  املقابل،  يف 
منه  �صعيا  اجلار  النادي  ملالقاة 
اإىل العودة بنتيجة اإيجابية ت�صمح له 
والبتعاد  جهة  من  الر�صيد  بتدعيم 
لعب  لتفادي  املوؤخرة  اأندية  عن 
اجلولت  من  تبقى  فيما  البقاء 
املقبلة، حيث ا�صتعاد لعبو ت�صكيلة 
بعد  النت�صارات  نغمة  »الكابا« 
اأمام  املن�رسمة  اجلولة  يف  فوزهم 
مناف�صة  والتاأهل يف  بلعبا�س،  احتاد 
يف  ت�صاهم  والتي  الكاأ�س،  ال�صيدة 
رفع معنويات الالعبني وال�صعي على 
اإيجابية  بنتيجة  اأن�صارهم  اإ�صعاد 

اأمام الفريق امل�صيف.
عي�شة ق.

اأبناء ميا قورايا وال�شفراء يعقدون و�شعيتهما 
يف منطقة اخلطر

اأبناء التيطري يوؤمنون ال�ضدارة 
والزيانيون يوا�ضلون املطاردة

وفاق �شطيف / اأهلي برج بوعريريج

الن�ضر الأ�ضود لالقرتاب من 
البوديوم والكابا للتاأكيد

قّدم حوايل 130 م�صارع يف ريا�صية 
الكو�صيكي من جميع الفئات العمرية 
البي�صاوية  بالقاعة  ام�س  اأول 
بو�صياف  حممد  الوملبي  باملركب 
تاأ�صي�س  مبنا�صبة  قتالية  عرو�صا 
لالخت�صا�س،  اجلزائرية  الحتادية 
واو�صح �صالح داود رئي�س الحتادية 

تاأ�ص�صت  التي  للكو�صيكي  اجلزائرية 
املا�صي،   2019 دي�صمرب   29 بتاريخ 
على  حت�صلنا  »بعدما   قائال: 
تنظيم  ارتاأينا  ر�صميا،  العتماد 
عرو�س افتتاحية، اإيذانا باإعادة بعث 
املتواجدة  القتالية  الريا�صة  هذه 
داود  واأ�صاف  باجلزائر منذ 1989«، 

كو�صيكي   - كاراتي  فرع  رئي�س  وهو 
اىل  ر�صالة  اإي�صال  اأردنا   « �صابقا: 
الكو�صيكي  ان  مفادها  العام  الراأي 
ين�صط  وهو  اجلزائر  يف  جذور  له 
هذه  الثمانيات،  �صنوات  نهاية  منذ 
ولية   20 عرب  منت�رسة  الريا�صة 
 1000 حتى   800 يناهز  ما  وميثلها  

ب�صدد  ونحن  الوطن  عرب  م�صارع 
نف�س  واأردف  رابطات«.  اإن�صاء 
اي�صا  من�صب  »اهتمامنا  امل�صوؤول: 
يف  الكو�صيكي  وتطوير  تعميم  على 
العديد  ان  حيث  اجلزائر،  جنوب 
من النوادي  متار�صه هناك، احلمد 
م�صتقلة  احتادية  اأن�صاأنا  الآن  هلل 

هذا  اإعطاء  لإعادة  ون�صعى  بذاتها 
ي�صتحقها  التي  مكانته  الخت�صا�س 
واأفاد  خارجه«،  او  الوطن  داخل 
»اجلزائر  الفدرالية:  الهيئة  رئي�س 
كان لديها ابطال عامل  اأمثال، عياد 
كمال  �رسيف   ، قرين  كمال   دّكار، 
اجلزائر  يف  الكو�صيكي  وموؤ�ص�س 

كبرية  اآمال   ونعقد  وايل،  مراد 
نفتخُر  اآخرين  جنوم  �صنع  لإعادة 
اجلزائرية  الحتادية  وتعكف  بهم«، 
جلان  اإن�صاء  على  احلايل  الوقت  يف 
 ، املناف�صات   ، بالتنظيم  مكلّفة 
الإعالم    ، والدرجات  الرتب  اجتياز 

واللجنة التقنية.

مبنا�شبة اعتماد الحتادية اجلزائرية للكو�شيكي

130 م�ضارع يقدمون عرو�ضا قتالية

ق.ر.
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ف�صل الالعب الفرانكو جزائري 
هوية  يف  ر�صميا  عوار  ح�صام 
متثيل  يف�صل  الذي  املنتخب 
األوانه يف م�صواره الدويل، بعدما 
»لكيب«  جريدة  اأم�س  ك�صفت 
الفرن�صية اأنه اأعلن عن اهتمامه 
يف حمل األوان املنتخب الفرن�صي 
واللعب يف �صفوفه خالل الفرتة 
املنتخب  ح�صاب  على  املقبلة 
ميلك  الذي  وهو  الوطني 
اجلن�صيتني الفرن�صية من املولود 
واجلزائرية اأ�صل والديه، وبعدما 
ارتبط ا�صم العب نادي اأوملبيك 
للجزائر واالهتمام  باللعب  ليون 
طرف  من  ا�صتدعاء  بتلقيه 

االأمر  ح�صم  اأنه  اإال  اخل�رض، 
اإىل  االن�صمام  تف�صيله  باإعالنه 
املنتخب الفرن�صي االأول واللعب 
له، حيث ينتظر تلقي الدعوة من 
طرف مدرب ت�صكيلة »الديوك« 
اأجل  من  دي�صان  ديدييه 
للم�صاركة  والتح�صري  االن�صمام 
لالأمم  اأوروبا  كاأ�س  مناف�صة  يف 
التناف�س  عوار  يريد  اأين   ،2020
من  املقبل  الفرتة  خالل  بقوة 
املنتخب  رفقة  التواجد  اأجل 
�صهر  من  ابتداء  الفرن�صي 
من  يتمكن  الداخل حتى  مار�س 
عليه  لالعتماد  دي�صان  اإقناع 
القائمة  �صمن  وا�صتدعائه 

النهائية »لليورو« 2020.
احل�صم  يف  عوار  رغبة  وتاأتي 
بالنظر  فرن�صا  رفقة  باللعب 
على  اللعب  يف  رغبته  اإىل 
الإدراكه  العايل،  امل�صتوى 

من  عر�س  �صمان  �صعوبة 
اأوروبي كبري على غرار  فريق 
حال  يف  وغريه  مدريد  ريال 

اختار اللعب للجزائر.
عي�شة ق.

الدويل  الاّلعب  رف�س 
غوالم  فوزي  اجلزائري 
كانت  الأندية  عرو�س  ثالثة 
من  ر�صمية  بعرو�س  تقدمت 
خدماته  على  احل�صول  اأجل 
التحويالت  فرتة  خالل 
ال�صتوية املن�رضمة، ويف هذا 
ال�صدد ك�صفت اأم�س �صحيفة 
�صبورت«  ديللو  »كوريري 
الالعب  اأن  االإيطالية 
نادي  �صفوف  يف  املحرتف 
من  عددا  تلقى  نابويل 
االنتقال  اأجل  من  العرو�س 

على اأحد الدوريني الفرن�صي 
م�صواره  وبعث  االإجنليزي  اأو 
النا�صطة  االأندية  اأحد  رفقة 
ا�صتقدامه  يف  والراغبة  فيه 
االأمر  اأن  اإال  �صفوفها،  اإىل 
اإىل  العودة  رف�س  غوالم  اأن 
الفرن�صي  الدوري  يف  اللعب 
الفريقني  اأحد  بوابة  عرب 
ماريليا،  اأوملبيك  اأو  ليل 
العر�س  اأي�صا  رف�س  بينما 
نادي  اإدارة  له  قّدمته  الذي 
التي  االإجنليزي  نيوكا�صل 
رفقة  وميله  مواطنه  �صمت 

طالب،  بن  نبيل  اخل�رض 
واأ�رّض على البقاء رفقة ناديه 
امل�صوار  وموا�صلة  االإيطايل 
املدرب  اإ�رضاف  حتت 
اأجل  من  غاتوزو  جيتارو 
م�صتواه  ا�صتعادة  على  العمل 
رفقة نادي اجلنوب االإيطايل 
الالعب  ثقة  ك�صب  اأجل  من 

الدويل االإيطايل ال�صابق.
ثقة  ا�صتعاد  غوالم  وكان 
وجه  بعدما  جمددا  غاتوزو 
التواجد  اأجل  من  الدعوة  له 
املعنية  القائمة  �صمن 

التي  كالياري  مبقابلة 
�صمن  البارحة  م�صاء  جرت 
كان  اأين  االإيطايل،  الدوري 
نادي  ا�صتبعد خريج مدر�صة 
من  الفرن�صي  ايتيان  �صانت 
احل�صابات التكتيكية للمدرب 
غاتوزو ب�صبب جتدد معاناته 
ابتعاده  اإثر  على  الإ�صابة  مع 
بعد  �صابقة  فرتة  يف  طويال 
الرباط  اإىل قطع يف  تعر�صه 
م�صتوى  على  ال�صليبي 

الركبة.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

والتي ي�صع خاللها اجلميع 
يف النادي ال�صعودي اآمالهم 
يف  باليلي  تاألق  على 
قيادة  اأجل  من  املواجهة 

االأهلي اإىل حتقيق اأول فوز 
بعد  املجموعات  دور  يف 
العودة بالتعادل من التنقل 
الذي قادهم اإىل االإمارات 
يف  الوحدة  نادي  ملالقاة 
حيث  االفتتاحية،  اجلولة 

يعولون على ت�صجيل الفوز 
اال�صتقبال  وا�صتغالل 
�صعيا  القواعد  داخل 
بقوة  التناف�س  اإىل  منهم 
التاأ�صريتني  اإحدى  على 
ثمن  الدور  اإىل  املوؤهلتني 

املناف�صة  من  النهائي 
القارية.

وم�صجعو  م�صوؤولو  وي�صع 
اآمالهم  االأهلي  نادي 
مدينة  ابن  عاتق  على 
قيادة  اأجل  من  وهران 

بعد  االنت�صار  اإىل  الفريق 
خالل  الفريق  عن  غيابه 
ب�صبب  املن�رضمة  الفرتة 
التي  االإ�صابة  من  معاناته 
واأبعدته  منها  يعاين  كان 
التي  الوحدة  مقابلة  عن 

�صهدت زمالئه يف لقائهم 
الوحدة  امام  ال�صابق 
حل�صاب الدوري ال�صعودي، 
الذي  الرائع  االأداء  بعد 
مواجهة  يف  قدمه  كان 
االتفاق �صمن كاأ�س خادم 

احلرمني ال�رضيفني عندما 
دخل بديال وقلب الطاولة 
منهزما  كان  الذي  لفريقه 
منت�رضا  يخرج  اأن  قبل 
املقبل  الدور  اإىل  ويتاأهل 

من املناف�صة.

اآمال كبرية معلقة عليه لقيادة اأهلي جدة اإىل اأول فوز بدوري اأبطال اآ�شيا

باليلي جاهز لرفع �لتحدي �أمام 
��ضتقالل طهر�ن

ي�شتعد الالعب الدويل اجلزائري يو�شف باليلي اأم�شية اليوم اإىل خو�ض املقابلة التي 
تنتظر ناديه اأهلي جدة ال�شعودي اأمام ال�شيف ا�شتقالل طهران الإيراين، وذلك عندما 

ي�شتقبل رفقاء متو�شط ميدان اخل�شر ال�شيف الإيراين على ملعبهم »جابر الأحمد 
لدويل« مبدينة جدة ال�شعودية، حيث اأعلنت اإدارة اأهلي جدة عن جاهزية لعبها 

اجلزائري حت�شبا خلو�ض مقابلة اجلولة الثانية من دور جمموعات دوري ابطال اآ�شيا 

عاد اإىل تدريبات اإحتاد العا�شمة بعد رفع العقوبة عليه

بلقروي جاهز ومر�ضح للعب ّ�أ�ضا�ضيا
 �أمام ال�ضام

ف�شل البقاء رفق نابويل وا�شرتجاع ثقة غاتوزو

غوالم رف�ض �لعودة �إىل فرن�ضا و�للعب لنيوكا�ضل

ليكيب حتدثت عن ا�شتهدافه لعب يورو 2020

عو�ر يح�ضم �جلدل باختيار �للعب للمنتخب �لفرن�ضي

كاأ�ض العامل للمبارزة يف �شالح احل�شام

�جلز�ئريات يعجزن عن بلوغ 
�الأدو�ر �ملتقدمة

املنتخب  العبات  عجزت 
اأدوار  بلوغ  يف  الوطني 
الفردي  ملناف�صات  متقدمة 
للمبارزة  العامل  كاأ�س  يف 
و�صطيات  احل�صام  ب�صالح 
اأول اأم�س باملركز الريا�صي 
فمن  عكنون،  بنب  الن�صوي 
بلغت  جزائريات،  ثماين  بني 
الثاين  الدور  منهن  اأربعة 
الذي اأق�صني منه، يف الوقت 
االأربعة  فيه  غادرت  الذي 
الفردي  مباريات  االأخريات 
املجموعات،  دور  يف 
كل   32 جدول  اىل  وتاأهلت 
من كحلي زهرة، بن عدودة 
بلكبري  حممد  كوثر  �صيماء، 
وبن �صقور نايلة، اأما �صاحلي 
بوعجاج  زينب،  الهدى  نور 
اأميمة  طاهرة  دري�س  حياة، 
وبن كحلة اأفنان فقد خرجن 
املجموعات،  مرحلة  من 
خ�رضت  الثاين،  الدور  ويف 
الفرن�صية  امام  زهرة  كحلي 
-13 بنتيجة  ماتيلد  مورو 

عدودة  بن  وخ�رضت   ،15
االأوكرانية  اأمام  �صيماء 
او�صناتدينوفا اي�صيليو بواقع 
كوثر  �صقطت  فيما   ،15-10
حممد بلكبري اأمام االأوزبكية 
�صاخنوزا  توغاميورودوفا 
فقد  �صقور  بن  اما   ،15-12
الفرن�صية  امام  انهزمت 

كالبيي فو�صتني )15-8(.
الوطنية  املدربة  واأرجعت 
اخلروج  �صبب  ميي،  و�صيلة 
املبكر لالعبات اجلزائريات 
اإىل نق�س يف الثقة بالنف�س، 
اأنها  الوقت  معتربة يف نف�س 
للمناف�صة  حت�صريية  مرحلة 
و�رضحت  املقبلة،  القارية 
ميي: »م�صتوى املناف�صة كان 
العبات  لدينا  كما  عامليا، 
يف  االأوىل  للمرة  ت�صاركن 
هذه  وتعترب  كبرية،  دورة 
حمطة  اأح�صن  املناف�صة 
القاري  للموعد  حت�صريية 
املقبل باأكرا من 24 اىل 29 
فرباير اجلاري، كما �صمحت 

باكت�صاف  لالعبات  الدورة 
احلقيقي«،  م�صتواهم 
من  ننتظر  »كنا  واأ�صافت: 
الدور  اإىل  املتاأهل  الرباعي 
اأح�صن،  نتائج  حتقيق  الثاين 
من  تتمكن  مل  العباتنا  لكن 
عامل  نق�س  ب�صبب  ذلك 
ردة  ننتظر  بالنف�س،  الثقة 
مناف�صات  يف  قوية  فعل 
التحلي  خالل  من  الفرق 

بالروح اجلماعية«.
املوعد  هذا  يف  وت�صارك 
بلدان،  ت�صعة  من  العبة   36
ويتعلق االأمر بكل من بلجيكا، 
فرن�صا،  م�رض،  كرواتيا، 
اأوكرانيا،  تون�س،  ايطاليا، 
البلد  واجلزائر  اأوزبك�صتان 
البلدان  بني  من  املنظم، 
احلدث،  هذا  ح�رضت  التي 
يف  �صت�صارك  منها  �صبعة 
الفرق، وهي: بلجيكا، م�رض، 
اأوكرانيا،  ايطاليا،  فرن�صا، 

اأوزبك�صتان واجلزائر.
ق.ر.

بلقروي  ه�صام  الالعب  عاد 
رفقة  جمددا  التدرب  اإىل 
احتاد  لنادي  الول  الفريق 
العقوبة  رفع  بعد  العا�صمة 
عليه  م�صلطة  كانت  التي 
االأول  الفريق  با�صتبعاده عن 
مع  التدرب  اإىل  واإنزاله 
النادي الرديف عقب مروره 
التابعة  التاأديب  جلنة  على 
للنادي العا�صمي بعد تورطه 
يف اجلانب الالان�صباطي اإثر 
الع�صاء  على  النزول  رف�صه 
ليلة  الالعبني  زمالئه  رفقة 
�صبيبة  امام  هامة  مقابلة 
�صهر  جرت  التي  القبائل 
�صمن  املن�رضم  جانفي 

ملباراة  متاأخر  لقاء  ت�صوية 
الفريقني يف  بني  الكال�صيكو 
اإطار البطولة الوطنية، حيث 
اأول اأم�س يف  تدرب بلقروي 
احل�صة التي اأجراها زمالئه 
الذي  للتنقل  حت�صريا 
مواجهة  اجل  من  قادهم 
املقرة  مليلة  عني  جمعية 
من   18 اجلولة  �صمن  اليوم 
االأوىل،  ملحرتفة  لرابطة 
اأين ينتظر اأن يدخل بلقروي 
ملدرب  ح�صابات  �صمن 
الفنية  العار�صة  اإىل  العائد 
مت�صك  بعدما  دزيري  بالل 
ورف�صها  بخدماته  االإدارة 
قدمها  التي  اال�صتقالة 

وهران  جمعية  هزمية  بعد 
كاأّ�س  واالإق�صاء من م�صابقة 
اأن  ي�صتبعد  وال  اجلمهورية، 
م�صاركته  بلقروي  ي�صجل 
االأ�صا�صية  الت�صكيلة  يف 
يف  »ال�صام«  امل�صيف  اأمام 
التي  الفادحة  االأخطاء  ظل 
اخللفي  اخلط  يقرتفها 
»�صو�صطارة«  اأبناء  لت�صكيلة 
تلقي  االحتاد  كلفت  والتي 
االآونة  يف  كثرية  اأهداف 
االأخرية واأ�صحى على اإثرها 
اأحد  العا�صمي  النادي  دفاع 
اأ�صعف اخلطوط يف البطولة 

الوطنية.
عي�شة ق.

خالل تدخل وح�شي تعر�ض له يف مقابلة نيم واوجنيه

فرحات يفقد �لوعي ويتلقى �إ�ضابة خطرية على �لوجه
الدويل  الالعب  تلقى 
الدين  زين  اجلزائري 
على  اإ�صابة خطرية  فرحات 
التدخل  بعد  العني  م�صتوى 
اأول  له  تعر�س  الذي  البليغ 
يف  م�صاركته  خالل  اأم�س 
فريقه  التي خا�صها  املباراة 
حل�صاب  اأجنيه  اأمام  نيم 

دخل  اأين  الفرن�صي،  الدوري 
اأن  قبل  اأ�صا�صيا  الالعب 
وح�صي  تدخل  اإىل  يتعر�س 
اأوجنيه  العب  طرف  من 
الت�صادي كازميري نينغا وذلك 
نهاية  على  دقائق  قبل ع�رض 
املقابلة، تلقى على اإثر ذلك 
الالعب  بقدم  قوي  تدخل 

تاأثر  الوجه،  نحو  الت�صادي 
على  وح�صي  ب�صكل  خاللها 
والتي  اليمنى  العني  م�صتوى 
من  الفت  ب�صكل  تاأثرت 
ن�رضها  التي  ال�صورة  خالل 
على  منايل  برج  مدينة  ابن 
االجتماعي،  التوا�صل  مواقع 
اإثر  الوعي  فقد فرحات  اأين 

�صقوطه على االأر�س قبل اأن 
ينقل اإىل امل�صت�صفى مبا�رضة 
ا�صتفاق  اأين  امللعب  من 
وا�صتعاد وعيه ب�صورة عادية، 
خياطة  ذلك  اإثر  على  تلقى 
من خالل تلقي عدة غرزات 

من طرف الطاقم الطبي.
ع.ق.



ينوي م�سوؤولو نادي جوفنتو�س ا�ستعادة خدمات 
مان�س�سرت  و�سط  العب  بوغبا  بول  الفرن�سي 
تقارير  وكانت  املقبل،  ال�سيف  يونايتد، خالل 
ينوي  يونايتد  مان�س�سرت  اأن  اأكدت  بريطانية 
اأن  ب�سبب  املو�سم  هذا  بوغبا  من  التخل�س 
االإجنليزي،  النادي  يف  �ساًما  اأ�سبح  وجوده 
�سبورت«  ديللو  »الغازيتا  ل�سحيفة  ووفًقا 

�سم  عر�س  ينوي  جوفنتو�س  فاإن  االإيطالية، 
اآرون  الثنائي  مقابل  تبادلية  �سفقة  يف  بوغبا 
اأو  رابيو  ينجح  ومل  رابيو.  واأدريان  رامزي 
املدرب  بت�سكيل  ثابت  مكان  رامزي يف حجز 
ماوري�سيو �ساري، منذ ان�سمامهما اإىل ال�سيدة 
�سفقات  خالل  املا�سي  ال�سيف  يف  العجوز 
لدى  الربميريليغ  خربة  اأن  واأو�سحت  جمانية، 

رامزي �ستكون مغرية الأويل جونار �سول�سكاير 
اإعادة  يف  يرغب  الذي  يونايتد،  املان  مدرب 
اأن مينو  بناء فريقه بالعبني بريطانيني. يذكر 
يتحدث  باأنه  موؤخًرا  بوغبا، �رصح  وكيل  رايوال 
مع م�سوؤويل جوفنتو�س ب�ساأن موكله الفرن�سي، 
بطولة  بعد  م�سريه  �سيح�سم  الالعب  اأن  كما 

اليورو املقبلة.

غلب 
يف   1-2 روما  �سيفه  اأتالنتا 
الدوري  من   24 املرحلة 
البو�سني  تقدم  االإيطايل، 
 45 الدقيقة  دجيكو يف  اإدين 
لروما، فيما عادل االأرجنتيني 
يف  بالومينو  لوي�س  خو�سيه 
الدقيقة 50 النتيجة الأتالنتا، 
و�سجل هدف الفوز الكرواتي 

ماريو بازاليتي�س يف الدقيقة 
فريق  ر�سيد  و�سار   ،59
املدرب كا�سربيني 45 نقطة 
وبفارق  الرابع  املركز  يف 
�ساحب  روما  عن  نقاط   6

املركز اخلام�س. 
على  ليت�سي  فاز  جهته  من 
�سجل   ،1-2 �سبال  �سيفه 
من  مانكو�سو  ماركو  للفائز 

 ،41 الدقيقة  يف  جزاء  ركلة 
يف  ماير  زان  وال�سلوفيني 
�سجل  فيما   ،66 الدقيقة 
اندريا  الوحيد  هدفه  ل�سبال 
 ،47 الدقيقة  يف  بيتانيا 
تواجد ليت�سي يف املرتبة 16 
بر�سيد 25 نقطة، اأما �سبال 
ففي املرتبة االأخرية بر�سيد 
جنوى  واكت�سح  نقطة،   15
 ،0-3 بولونيا  م�ست�سيفه 
الفرن�سي  االأهداف  �سجل 
الباراغوياين  �سومورو،  اأداما 
دومينيكو  �سانابريا،  اأنتونيو 
جزاء،  ركلة  من  كري�سيتو 
و�سار ر�سيد جنوى 22 نقطة 
بولونيا  اأما   18 املركز  يف 
بر�سيد  ال�سابع  املركز  ففي 

33 نقطة.

نقاط  ليفربول  ح�سد 
مباراته كاملة مع م�ست�سيفه 
عليه  بالفوز  �سيتي  نوريت�س 
يف   ،0-1 بالغة  ب�سعوبة 
الدوري  من   26 املرحلة 
و�سجل  املمتاز،  االإجنليزي 
الوحيد  الريدز  هدف 
يف  ماين  �ساديو  ال�سنغايل 
ر�سيد  لريتفع   ،78 الدقيقة 
فريق املدرب يورغن كلوب 
�سدارة  يف  نقطة   76 اإىل 
نوريت�س  اأما  الرتتيب، 
وا�ستمر  معاناته  فزادت 
نقطة،   18 بر�سيد  اأخرياً 
لبطل  توالياً   17 الفوز  وهو 
الدوري  يف  واأوروبا  العامل 
يفرط  مل  وهو  املحلي، 
اأ�سل 78  �سوى بنقطتني من 

ممكنة يف جممل املباريات، 
مان�س�سرت  مع  بتعادله  وذلك 
اأكتوبر   20 يف  يونايتد 
فيما  بهدف ملثله،  املا�سي 
اإىل  االأخرية  خ�سارته  تعود 
الثالث جانفي 2019  حينما 
�سقط اأمام مان�س�سرت �سيتي 

املا�سي،  املو�سم  يف   2-1
ال�ستئناف  ليفربول  وي�ستعد 
لقبه  على  باحلفاظ  حملته 
غدا  بحلوله  الأوروبا  بطاًل 
�سيفاً على اأتلتيكو مدريد يف 

ذهاب الدور ثمن النهائي. 

جريمان  �سان  باري�س  احتاج 
بني  توخيل  من  �رصيعة  حللول 
ال�سوطني ليقلب تاأخره بالنتيجة 
اأن  اإىل تقدم 4-3 قبل  من 1-3 
ال�سادم،  جريا�سي  هدف  ياأتي 
جريمان  �سان  باري�س  انتف�س 
مع  الثاين  مباراته  �سوط  يف 
 3-4 وتقدم  اأميان  م�سيفه 
بدل  الوقت  يف  يتعادل  اأن  قبل 
ال�سائع 4-4 �سمن االأ�سبوع 25 
الفرن�سي،  الدوري  م�سابقة  من 
جريمان  �سان  باري�س  وجد 
اأول  يف  بالنتيجة  متاأخراً  نف�سه 
اأهداف  بثالثة  دقيقة  اأربعني 
وكاكوتا  جريا�سي  عليها  وّقع 
الدميقراطية  الكونغو  من 

باري�س  عانى  دياباتي،  واملايل 
�سان جريمان من غياب جنومه 
مبابي  وكيليان  نيمار  الربازيلي 
خطه  وه�سا�سة  اللقاء  عن 
االأمر  االأول،  بال�سوط  الدفاعي 
للتدخل  توخيل  دفع  الذي 
والزّج بكل من االإيطايل فرياتي 
بدء  مع  ماركينيو�س  والربازيلي 
لالإ�سباين  اإ�سافة  الثاين  ال�سوط 
خوان برينات، وجاء رّد مت�سدر 
الدوري الفرن�سي وحامل اللقب 
االإ�سباين  من  بهدف  بداية 
االأخرية  اللحظات  مع  هرييرا 
من ال�سوط االأول ومن ثم بثنائية 
كووا�سي  الواعد  نادرة ملدافعه 
ثاين  عاماً   17 �ساحب  لي�سبح 

ثنائية  ي�سجل  العب  اأ�سغر 
الدوري  يف  الباري�سي  للفريق 
�سان  باري�س  واحتاج  الفرن�سي، 
من  واحد  من  ل�سحوة  جريمان 
االأوروغوياين  الهجومي  الثنائي 
اإيكاردي  واالأرجنتيني  كافاين 
والذي  الرابع  الهدف  لي�سيف 
االأخري  من  مل�سة  بف�سل  جاء 
جريا�سي  لكن   ،74 الدقيقة  يف 
يف  النتيجة  تعديل  من  متكن 
مرة  اأول  وهذه  ال�سائع.  الوقت 
يتلقى فيها باري�س �سان جريمان 
االأول  ال�سوط  اأهداف يف  ثالثة 
 ،2012 فيفري  منذ  الدوري  يف 
وياأتي ذلك قبل اأيام من مباراته 
بورو�سيا  م�سيفه  مع  املهمة 

يف  غدا  االأملاين  دورمتوند 
اأبطال  نهائي دوري  ذهاب ثمن 
باري�س  ر�سيد  و�سار  اأوروبا، 
مغرداً  نقطة   62 جريمان  �سان 
رفع  الذي  الوقت  يف  بال�سدارة 
نقطة   21 اإىل  ر�سيده  اأميان  به 
يف املركز 19. وتعرقلت االآمال 
ونانت  التا�سع  لبوردو  االأوروبية 
مع   2-2 االأول  فتعادل  العا�رص، 
له  �سجله  الذي  ديجون  �سيفه 
ثنائية  �سويعر  منري  املغربي 
�سلباً،  متز  �سيفه  مع  والثاين 
غرقه  االأخري  تولوز  وتابع 
ب�سقوطه اأمام �سيفه ني�س 2-0، 
من  نقاط   8 بعد  على  لي�سبح 

و�سيف القاع اأميان.

على  ال�سغط  بر�سلونة  وا�سل 
فوزه  بعد  مدريد  ريال  مناف�سه 
ب�سعوبة  خيتايف  �سيفه  على 
 1-2 بر�سلونة  وانت�رص  بالغة، 
�سمن  اأم�س  اأول  خيتايف  على 
االأ�سبوع 24 من م�سابقة الدوري 
االإ�سباين، رفع بر�سلونة ر�سيده 
االأهداف  بفارق  نقطة   52 اإىل 
فقط عن ريال مدريد املت�سدر 
فيما  اأقل،  مباراة  لعب  والذي 
العنيد  مناف�سه  ر�سيد  توقف 
نقطة   42 عند  الرتتيب  وثالث 
من  كّل  بر�سلونة  ثنائية  و�سّجل 
غريزمان  اأنطوان  الفرن�سي 
و�سريجي  مي�سي  من  ب�سناعة 
اآنخل  البديل  ذلّل  فيما  روبرتو، 
الفارق، ا�ستمر غياب االأرجنتيني 
الت�سجيل  عن  مي�سي  ليونيل 
كما  توالياً،  الرابعة  للمباراة 
الكاتالوين  الفريق  ع�ساق  ي�سعر 
جوردي  اإ�سابة  اإثر  بالقلق 
يف  امللعب  من  وخروجه  األبا 
خيتايف  اأّن  بدا   .22 الدقيقة 
مدريد  �سواحي  من  القادم 
االأربع  مبارياته  يف  والفائز 
اإجناز  اإىل  طريقه  يف  االأخرية 
بداية  على  �سيطر  اإذ  جديد، 
املباراة ب�سكل كبري، األغى احلكم 
هدفاً  الفيديو  بتقنية  م�ستعيناً 
اآالن  الكامريوين  خليتايف �سجله 
املدافع  على  خطاأ  بعد  نيوم، 
اأومتيتي،  �سامويل  الفرن�سي 
و�سّدد  �سغطهم  ال�سيوف  وتابع 
القائم  بجانب  كوكوريا  مارك 

االأمين ملرمى احلار�س االأملاين 
بعد  �ستيغن،  تري  اندريه  مارك 
لكن  ماتا،  خاميي  من  جمهود 
انقلبت  قليلة  دقائق  غ�سون  يف 
بر�سلونة،  مل�سلحة  املباراة 
حيث �ساهم االأرجنتيني ليونيل 
خيتايف  دفاع  باخرتاق  مي�سي 
متريرة  لعب  عندما  القوي، 
اإىل الفرن�سي املندفع اأنطوان 
بي�رصاه  و�سعها  غريزمان 
و�سّن  املتقدم،  احلار�س  فوق 
بر�سلونة هجمة مركزة و�سلت 
اإىل البديل جونيور فريبو لعبها 
من الي�سار اإىل ميني املنطقة، 
روبرتو  �سريجي  تابعها 
االأر�سية  الزاوية  يف  حمكمة 
يف  ثانيا.  هدفا  اليمنى 
البديل  �سّجل  الثاين،  ال�سوط 
رودريغيز  اأنخل  املخ�رصم 

بكرة  املباراة  اأهداف  اأجمل 
الزاوية  �سكنت  الطائر  على 
ورّد  بر�سلونة،  ملرمى  اليمنى 
احلار�س،  �سدها  بكرة  فاتي 
ثم �ساعت كرة التعادل يف ظّل 
دفاع مرتبك لرب�سلونة وفر�سة 
اأنقذها تري �ستيغن على ثالث 

دفاعات عن خط املرمى.
يف لقاء اآخر حقق ريال مايوركا 
مباريات  اأربع  يف  االأول  فوزه 
بهدف  اآالفي�س  �سيفه  على 
الكولومبي  �سجله  رد  دون 
اأّن  علماً  هرينانديز،  خوان 
الفائز اأهدر ركلة جزاء نفذها 
عاد  بينما  �سيفيا،  �سالفا 
اإىل �سكة االنت�سارات  فياريال 
 1-2 ليفانتي  �سيفه  بتجاوز 
نقطة   38 اإىل  ر�سيده  لريفع 
مورينو  للفائز جريارد  و�سّجل 

وموي غوميز وبورخا مايورال 
ل�سالح ليفانتي، وفاز غرناطة 
على �سيفه ريال بلد الوليد 1-2 
عقب هدفني مت ت�سجيلهما يف 

الدقائق االأخرية.
االحتاد  اأعلن  املقابل،  يف 
تاأجيل  القدم  لكرة  االإ�سباين 
ريال  و�سيفه  اإيبار  مباراة 
�سو�سييداد ب�سبب تلوث الهواء 
للنفايات  مكب  يف  حريق  اإثر 
وذكرت  اإيبوروا،  ملعب  قرب 
باالحتاد  امل�سابقات  جلنة 
تاأجيل  قّررت  اأّنها  االإ�سباين 
مقررة  كانت  التي  املباراة 
اأم�س باالتفاق مع ناديي اإيبار 
ورابطة  �سو�سييداد  وريال 
من  تو�سية  وبعد  الدوري 

حكومة اإقليم البا�سك.  
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بر�ضلونة يوا�ضل ال�ضغط على ريال مدريد

هدف جريا�ضي يوقف انتفا�ضة البي اأ�س جي

ليفربول ينجو من فخ نوريت�س

جنوم املان �ضيتي ي�ضتطيعون الرحيل جمانا

اأتالنتا يطيح بروما ويرتقي للمركز الرابع

�ضفقة تبادلية متهد لعودة بوغبا اإىل اليويف

�سحفي  تقرير  ك�سف 
تطور  عن  اأم�س  بريطاين 
جنوم  م�سري  ب�ساأن  خطري 
مان�س�سرت �سيتي يف املو�سم 
االحتاد  كان  حيث  املقبل، 
حرمان  قرر  االأوروبي 
يف  امل�ساركة  من  ال�سيتي 
ملدة  اأوروبا  اأبطال  دوري 
 25 تغرميه  مع  عامني، 
ب�سبب  اإ�سرتليني  مليون 
خمالفة قانون اللعب املايل 
ل�سحيفة  ووفًقا  النظيف، 
فاإنه  الربيطانية،  �سن«  »ذا 
مان�س�سرت  لالعبي  ميكن 
ب�سكل  الرحيل  �سيتي 
انتهك  النادي  الأن  جماين، 
بنوًدا �رصيحة يف عقودهم، 

الالعبني  اأن  واأ�سارت 
النادي  و�سع  ي�ستطيعون 
االإجنليزي بني حلني الرحيل 
يتم  اأن  والثاين  مقابل،  دون 
اأجل  من  عقودهم  حت�سني 
البقاء، واالأمر نف�سه ينطبق 
االإ�سباين  املدرب  على 
بيب غوارديوال. وقال جون 
البارز  املحامي  مهرزاد 
الذي ميثل العبني ومدربني 
اأوروبية:  واأندية  ووكالء 
»ال�سيتي خرق عقود العبيه 
ب�سكل اأ�سا�سي، مما ميكنهم 
النادي  عن  الرحيل  من 
على  للح�سول  ال�سعي  اأو 
�رصوط مالية اأف�سل للبقاء«، 
يطلب  اأن  »ميكن  واأ�ساف: 

الأن  الرحيل،  ال�سيتي  جنوم 
بطريقة  ت�رصف  النادي 
اللعب  على  قدرتهم  دمرت 
اأوروبا  اأبطال  دوري  يف 
ملو�سمني«، واأ�ساف: »ميكن 
يزعموا  اأن  ال�سيتي  لالعبي 
انتهاكها،  مت  عقودهم  اأن 
ويتحولون  يف�سخوها  واأن 
ل�سفقات جمانية يف ال�سيف 
»الفيفا  واأمت:  املقبل«، 
جنوم  باأن  يقتنع  اأن  يجب 
عادل  �سبب  لديهم  ال�سيتي 
النادي،  مع  الإنهاء عقودهم 
ولذلك ميكن لوكالئهم االآن 
مالية  ب�سمانات  املطالبة 
التفاو�س  واإعادة  �سخمة، 

حول العقود احلالية«.
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وكالت 

لإخراج  الدوؤوب  عمله  بعد 
اإيران  »اأجندة  كتابه 
احلقيقية  الرواية  اليوم: 
واخلطاأ  ايران  داخل  من 
ال�سيا�سة  يف  ح�سل  الذي 
العربية  )الدار  الأمريكية« 
نا�رشون،بريوت،  للعلوم 
الري�س(،  رامي  ترجمة: 
يوؤكد املوؤلف الأمريكي ريتز 
الوكالت  معظم  باأن  اإرليخ 
الأمريكية  ال�ستخباراتية 
متفقة على اأّن اإيران مل تكن 
قبل  نووياً  برناجماً  متتلك 
اأي�ساً  ويك�سف   ،2003 العام 
رغم  وا�سنطن  ت�ستمر  ملاذا 
ذلك ب�سيا�سة املبارزة ويقدم 
للتغطية  مف�ساًل  انتقاداً 

العالمية عن اإيران.
الكاتب يف  وت�ستند حتليالت 
�سابقة  مقابالت  اىل  كتابه 
اإيرانيني  م�سوؤولني  مع 
بالإ�سافة  امل�ستوى،  رفيعي 
اىل  رحلته  عن  مذكراته  اإىل 

طهران مع املمثل �سون بن.
ال�سحايف  ي�ستك�سف 
الأمريكي العالقة امل�سطربة 
يف الآونة الأخرية بني اأمريكا 
اأدت  كيف  ويظهر  واإيران، 
جمال  يف  املواجهة  اإىل 

التكنولوجيا النووية.
باحثان  للكتاب  قدم  وقد 
بيمان  ويليام  هما  اأمريكيان 
�سيدرك  في�رش،  وروبرت 
ل  التقدميني  اأن  القارئ 
يقالن قيمة عن كتاب اإرليخ.

اأهم  من  هو  بيمان  وليام 
الأمريكيني  الدبلوما�سيني 
وزارة  يف  عملوا  الذين 
يف  الأمريكية  اخلارجية 
عمل  حيث  الإيراين  امللف 
يف  عاماً  اأربعني  من  لأكرث 
درا�سة اإيران ومنطقة اخلليج 
ف�ساًل عن اأنه من القلة الذين 
وقد  الفار�سية.  اللغة  يتقنون 
يف  الواقعي  براأيه  ا�ستهر 
الأمريكية  العالقات  تركيبة 
- الإيرانية وكل العوائق التي 
هذه  تطوير  وجه  يف  تقف 

العالقة.
التي  الأ�سباب  بيمان  ويرجع 
وغري  جاهل  تقييم  اإىل  اأدت 
الإجتماعية  للحياة  دقيق 
واأو�سل  الإيرانية  وال�سيا�سية 
اتخاذ  اإىل  الأمريكيني 
يف  اأنه  اإىل  �سعيفة  قرارات 
من  جمموعة  منت  ال�سابق 
الذين  الإيرانيني  اخلرباء 
بطالقة  الفار�سية  يتحدثون 
فك  يف  املهارة  وميلكون 
ال�سيفرة بعد احلرب العاملية 
هوؤلء،  من  هو  وكان  الأوىل، 
كخبري  اإيران  يف  عمل  وقد 
منذ  واأنرثوبولوجي  لغوي 
�سنة 1968. ولكن بعد الثورة 

هذه  راحت  الإ�سالمية، 
اخلرباء  من  املجموعة  
خرباء  بلغ  واليوم  تت�ساءل، 
التقاعد  �سن  الثورة  قبل  ما 
بلوغها  و�سك  على  اأنهم  اأو 
جمموعة  حملهم  ويحل 
ال�سباب،  �سغرية من اخلرباء 
الدقيق  الفهم  قلّ�س  ما 
الدوائر احلكومية  لإيران يف 

الأمريكية.

رحلة عميقة اإىل واحد 
من اأكرث الأوطان �سحراً 

يف الكرة الأر�سية

ويعترب الباحث بيمان اأن اإرليخ 
يقود القراء يف رحلة عميقة 
الأوطان  اأكرث  من  واحد  اإىل 
الأر�سية.  الكرة  يف  �سحراً 
�سادق  الكتاب  اأن  ويوؤكد 
حقاً، على عك�س الكثري مما 
ال�سنوات  يف  اإيران  عن  كتب 
الأخرية. ويخرق اإرليخ عقوداً 
اخلاطئة  املعلومات  من 
والتقارير املنحازة عن اإيران 
لتقدمي معلومات خمفية عن 
العموم يف ال�سنوات اخلم�سني 

املا�سية.
ويعتقد بيمان اأن هذا الكتاب 
وليد  لي�س  اإجنازاً  ي�سكل 
مت�رشعة  اإخبارية  مغامرة 
بل  »كالبارا�سوت«  اأُ�سقطت 
رحالت  ع�رش  نتيجة  هي 
مدى  على  اإبران  اإىل  مكثفة 
خاللها  اأجرى  عاماً   16
اإرليخ املئات من املقابالت 
يف  وتنقل  اإيرانيني  مع 
مراقباً  البالد  اأنحاء  خمتلف 
وليات  اأربع  يف  املتغريات 

رئا�سية متتالية.
لغري  بالن�سبة  بيمان:  ويتابع 
�سيما  ول   – الإيرانيني 
يف  الخت�سا�س  لأ�سحاب 
املعلومات الدولية – يتطلب 
الإجتماعية  البنية  هذه  فهم 
الكثري  الإيرانية  وال�سيا�سية 
فهذه  املعمقة.  املعرفة  من 
يف  متاماً  غائبة  املعرفة 
يومنا  يف  املتحدة  الوليات 
يف  يكمن  ذلك  و�سبب  هذا، 
تاريخ العالقات الأمريكية – 

الإيرانية خالل ن�سف قرن.
ففي العقود الأخرية ت�رشرت 
الدول  نظر  يف  اإيران  �سورة 
فالثورة  واأمريكا،  الأوروبية 
عالقة  حولت  الإ�سالمية 
املتحدة  الوليات  مع  اإيران 
قادة  كان  اأن  فبعد  واأوروبا. 
ومتعاونني  متوافقني  اإيران 
بعد  الغربية  القوى  مع 
الغرب،  يف  ال�سناعية  الثورة 
الإ�سالمية  الثورة  مع  فجاأة 
اأنهم  يعتربون  �ساروا 
راديكايل  ب�سكل  معادون 
الأمريكيون  ونظر  للغرب. 
التظاهرات  اإىل  طهران  يف 

اأدت  التي  لأمريكا  املعادية 
اإىل احتجاز موظفي ال�سفارة 
ملدة  طهران  يف  الأمريكية 
كاإهانة  �سنة 1979  444 يوماً 
بالغة ي�سعب جتاوزها. ولقد 
املتحدة  الوليات  قطعت 
مع  الديبلوما�سية  عالقاتها 
احلادثة،  هذه  جراء  اإيران 
حالها  على  الأمور  تزال  ول 

منذ اأربعني عاماً.
حتركات  تتم  ولذلك 
على  الأمريكية  الإدارات 
ولي�س  الإنحياز  قاعدة 
الدقيقة.  املعلومات  وفق 
ال�سلبية  �سديدي  كانوا  لقد 
ما  حقبة  يف  اإيران  جتاه 
اأن  درجة  اإىل  الثورة  بعد 
الأمريكيني،  امل�سوؤولني 
من  ُمنعوا  عديدة،  ول�سنوات 
اإلقاء التحية على امل�سوؤولني 

الإيرانيني عموماً.

الإعالم الأمريكي 
وتزوير الوعي

وي�سري اإرليخ يف كتابه اإىل اأن 
املكتوب  الأمريكي  الإعالم 
اتبع  وامل�سموع  واملرئي 
خطى امل�سوؤولني الأمريكيني 
خ�س�س  وقد  تقاريره.  يف 
)الف�سل  كتابه  من  ف�ساًل 
يقله  مل  »ما  ع�رش:  احلادي 
لكم«(  الأمريكي  الإعالم 
التقارير  عن  للحديث 
الإعالمية  والتعليقات 
عن  الدقيقة  وغري  امل�سوهة 

اإيران منذ �سنة 1978.
ُمنعوا  العاديون  الأمريكيون 
التوا�سل  من  بدورهم 
املواطنني  مع  لوجه  وجهاً 
الإيرانيني. فهم ل يتواجهون 
عن  خربة  ميلكون  اأو  معهم 
الإيرانية،  الع�رشية  احلياة 
بالروؤى  مثقلون  هم  بل  ل 
اأحياناً  والغريبة  القدمية 
الإيراين  ال�سعب  عن 
اأن  ومع  حياته.  وطريقة 
ال�سفر  الأمريكيني  باإمكان 
ن�سبية،  ب�سهولة  اإيران  اإىل 
اأنهم  يظنون  معظمهم  ولكن 
بذلك.  القيام  ي�ستطيعون  ل 
اأما الذين يقومون بذلك فال 
ب�سهولة،  التجربة  ي�ستوعبون 
الأم  وطنهم  اإىل  ويعودون 
املفاجاأة  معهم  حاملني 
الراحة  و�سائل  من  والغبطة 
وح�سن  والدفء  ال�سفر  يف 
الإيرانيني،  عند  ال�سيافة 
عجائب  اإىل  بالإ�سافة 
كما  زاروها.  التي  املواقع 
مليئة  اإيران  اأن  يكت�سفون 
بالزائرين من خمتلف الدول 
يعودون  واأنهم  الأر�س  حول 

اإليها بفرح.
جتربتنا  »لأن  بيمان:  يقول 
و�سلت  اإيران  مع  الأمريكية 

البُعد،  من  الدرجة  هذه  اإىل 
اليوم«  اإيران  »اأجندة  فكتاب 
الأمريكيني  رغبة  ي�سبع 
للمعرفة  يتعط�سون  الذين 

الدقيقة«.
ومع اأن كتاب اإرليخ يركز على 
اإيران واملواطنني الإيرانيني، 
مع  مقابالت  ي�سمل  اأنه  اإل 
املعلقني مبن  كبري من  عدد 
فيهم من ينتقدون وي�سككون 
ل �سيما فيما يتعلق بربنامج 
النووية  الطاقة  تطوير 
الإيرانية. وطاملا اأن برنامج 
حيزاً  �سّكل  النووي  اإيران 
عالقات  يف  كبرياً  خالفياً 
املتحدة  الوليات  مع  اإيران 
و�سائر دول العامل، فاإن هذه 
للقراء  جداً  �رشورية  الروؤية 
الذين يرغبون باحل�سول على 
اتفاق  حول  متوازنة  مقاربة 
 2015 لعام  النووي  اإيران 
الذي ل يزال عاماًل اأ�سا�سياً 

يف ال�سيا�سة الدولية.

الإعالم الغربي والإعالم 
الإيراين

يتمنى بيمان اأن يدفع الكتاب 
املواقف  لتفح�س  القراء 
حول  والإعالمية  احلكومية 
الغربي  الإعالم  يف   – اإيران 
حد  على  الإيراين  والإعالم 
ويرى  ومتعن.  بدقة   – �سواء 
اأن وطناً وح�سارة بهذا القدر 
من الرثاء والتعقيد ي�ستحقان 

اهتماماً خا�ساً.
كان  للكتاب  الثاين  التقدمي 
لل�سحايف الأمريكي املعروف 
ا�ستهر  الذي  في�رش  روبرت 
»للمحافظني  القا�سي  بنقده 
اجلدد« ومن يدعون منا�رشة 
الرئي�س  عهد  يف  »اإ�رشائيل« 
الإبن،  بو�س  جورج  الأمريكي 
الدائمة  بدعوته  وعرف 
الأمريكية  ال�سيا�سة  ملراجعة 

جتاه اإيران.

نقد فل�سفي لل�سيا�سة 
الأمريكية

يحتوي تقدمي في�رش على نقد 
الأمريكية  لل�سيا�سة  فل�سفي 
�سد  ثورتنا  منذ  فيقول: 
وغَرقنا  الإمربيايل  احلكم 
قدمت  الرباءة،  اأ�سطورة  يف 
نزعتها  املتحدة  الوليات 
م�ستمرة  ب�سورة  الإمربيالية 
بدل  »تعزيز  عنوان  حتت 
ال�سعوب  لدى  احلريات  قمع 
اأن  في�رش  ويوؤكد  املحتلة«. 
على  ينطوي  التاريخي  الأذى 
نتائج قا�سية ي�سعب تخفيفها 
اأبدى زعماء العامل،  حتى ولو 
الأمريكيون،  �سمنهم  ومن 

اأح�سن النوايا.
تكرر  لقد  في�رش:  وي�سيف 

عديدة  مرات  النمط  هذا 
الثانية  العاملية  احلرب  منذ 
و�سوح   بقدر  يكن  مل  ولكنه 
املتوا�سلة  املحاولت 
الوليات  قبل  من  والكارثية 
ال�سيا�سة  لتوجيه  املتحدة 
بالنفط.  الرثية  اإيران  يف 
الأمريكيون  وامل�سوؤولون 
برغبتهم  قط  يعرتفوا  مل 
على  ال�سيطرة  يف  اجلاحمة 
البلد  لذاك  الرثية  املوارد 
اأ�رشوا  بل  املنطقة،  وتلك 
ح�رشاً  يكرتثون  اأنهم  على 
ال�سلم  م�ساحات  لتو�سيع 

واحلرية. 
اأ�سبحت  »امل�رشحية«  هذه 
الإجتياح  بعد  الواجهة  يف 
تلك  ورغم  للعراق،  الأمريكي 
الهزمية، يبقى الهدف الطويل 
اإيران  على  لل�سيطرة  املدى 
هو الأ�سا�س بالن�سبة للوليات 

املتحدة.
اإرليخ  اأن  في�رش  ويعتقد 
يكتب  ال�سامل،  حتليله  يف 
الربيطاين  الكاتب  بروحية 
الذي  غرين  غراهام  ال�سهري 
الكال�سيكي  موؤلفه  عك�س 
الهادئ«(  »الأمريكي  )رواية 
املدمر،  بل  ال�سطحي،  الأثر 
دول  يف  الأمريكي  للتدخل 
حقبة  يف  الثالث  العامل 
ُو�سفت  وقد  الباردة.  احلرب 
رواية غرين عند ن�رشها عام 
لأمريكا  معادية  باأنها   1955
غ�سون  يف  �ستُثبت،  ولكنها 
اإ�سدارها،  بعد  قليلة  �سنوات 

للتدخل  اإدانتها  يف  �سوابها 
بل  فيتنام،  يف  الأمريكي 
املثرية  الرواية  هذه  وحتولت 
حول  تدور  والتي  للجدل 
احلب والرباءة والأخالق، اإىل 
اأمريكيني  �سينمائيني  فيلمني 

ناجحني.
غرار  على  في�رش،  ويرى 
اإرليخ  اأن  غرين،  غراهام 
امليدانية  املعرفة  يدمج 
الدول  يف  اليومية  احلياة  مع 
قا�ٍس  نقد  يف  امل�ستهدفة 
من  املزعومة  لالأهداف 

الغازي الأجنبي.

الوليات املتحدة تدخلت 
يف �سوؤون اإيران منذ اأكرث 

من خم�سني عامًا

الوليات  اأن  في�رش  ويعتقد 
�سوؤون  يف  تدخلت  املتحدة 
خم�سني  من  اأكرث  منذ  اإيران 
النتائج  و�ستتوا�سل  عاماً. 
تالحقنا  التي  املوؤ�سفة 
اأن  ويعترب  امل�ستقبل.  يف 
عن  الغريب  »تغا�سينا 
والدينية  الوطنية  التعقيدات 
انقالب  مع  بداأت  الإيرانية 
�سنة 1953 الذي اأطاح بالزعيم 
العلماين املنتحب دميقراطياً 
كان  الذي  م�سدق  حممد 

ميلك �سعبية كبرية«. 
ب�سخرية:  في�رش  يقول 
كانت  م�سدق  جرمية  »اإن 
�رشكات  بتاأميم  مبا�رشته 
اعتدى  لقد  الوطنية.  النفط 

بحقنا  املقد�س  اإمياننا  على 
اجلماعي  بالنهب  الإلهي 
الإهتمامات  على  تفوق  الذي 
رغبة  فيها  مبا  الأخرى، 
بال�سيطرة  الإيراين  ال�سعب 
على  وتالياً  موارده  على 

م�سريه«.
القيمة  اأن  في�رش  يوؤكد 
اأنه  اإرليخ  لبحث  الأ�سا�سية 
يظهر ال�سعف يف حماولة فهم 
املتحدة  الوليات  قدرة  عدم 
على التعامل مع الإيرانيني يف 
يومنا هذا. وعلى رغم انتقاده 
ال�سيا�سية يف طهران  لل�سلطة 
الإ�سالمية،  الثورة  بداية  منذ 
م�سار  يتفادى  اإرليخ  اأن  اإل 
طغى  الذي  الفظ  ال�سيطنة 
�سعبية  الأكرث  الكتابات  على 
يف هذا امللف. وين�سح في�رش 
كجمهورية  لي�ست  »اإيران  باأن 
املوز التي ميكن التالعب بها، 
وفق الرغبات، بل اإنها املوقع 
التاريخي حل�سارة اأ�سا�سية ل 

ميكن جتاهل اإرثها«.
ويختم في�رش تقدميه النقدي 
اخلارجية  »ال�سيا�سة  بقوله: 
على  املبنية  الأمريكية 
الرثي،  اإيران  بتاريخ  اجلهل 
بامل�سالح  ح�رشاً  واملن�سغلة 
الأمريكية ولّدت نتائج فظيعة. 
هذه النتائج رغم اأنها مل تكن 
اأن تولها  بعد  مق�سودة رمبا 
�سيا�سيون ل يفقهون تعقيدات 
بها،  تدخلوا  التي  العامل 
الدرامية  احلالة  ت�سيطر على 

لل�سيا�سة الدولية«.

 عن الدار العربية للعلوم نا�سرون،بريوت

�صدور  ترجمة عربية لكتاب »�أجندة �إير�ن �ليوم« لزير �إرليخ 
يخرق اإرليخ عقوداً من املعلومات اخلاطئة والتقارير املنحازة عن اإيران لتقدمي 

معلومات خمفية عن العموم يف ال�سنوات اخلم�سني املا�سية.
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بقلم / اأ . خل�سر بن يو�سف

�شذى معمري من مواليد 02 ماي 
كبريا  �شوطا  تلميذة قطعت   2008
من م�شريتها التعليمية بتفوق نابع 
اإذ  اأ�شكال املوهبة،  عن �شكل من 
درا�شي  ف�شل  كل  نهاية  يف  اإنها 
اإجنازها  ثمار  تقتطف  كانت 
يف  و�شعتها  باهرة،  مبعدالت 
الريادة  وبواأتها  االأوىل  املراتب 
�شمت  التي  »ال�رشف«  قائمة  يف 
نتائج  يف  املتفوقني  اأ�شماء 
التفوق   ، الف�شلية  االمتحانات 
اأعلى  اإىل  بها  تدفع  غاية  كان 
قريب  هدفا  فجعلته  امل�شتويات، 
اإليه عندما  املنال ارتفعت همتها 
اأب�رشت خطواته .. اإنه لي�س اأمنية 
�شدفة،  يتاأتى  وال   ، فقط  ترجتى 
بل يحتاج اإىل نظام وعمل والتزام 
عنوان  للتفوق  اأن  على  لتوؤكد   ..
واحد �شعاره »ال توؤجل عمل اليوم 
اإىل الغد«، و اأن املراجعة الدائمة 
وامل�شتمرة على مدار ال�شنة، هي 

مفتاح النجاح والتوفيق
�شذى قالت »اإنها بداية امل�شوار«.. 
خط  يف  املنطلق  بداية  لرت�شم 
التزاما،  واأقوى  غاية  اأبعد  تفوق 
وهي ترفع �شقف طموحها وثقتها 

التي  التلميذة  كانت   ، بنف�شها 
وحمرتمة  ب�شيطة  لعائلة  تنتمي 
كل  يف  االأوىل  املراتب  حتتل   ،
تلفت  جعلتها  التعليمية،  االأطوار 
انتباه اأ�شاتذتها الذين جعلوا منها 
القدوة احل�شنة لباقي زمالئها يف 
يوجد  »ال  �شذى  قالت  الدرا�شة. 
اإال  كبري يف جناحها ومتيزها  �رش 
ا�شتغالل  وح�شن  واملثابرة  العمل 

االأوقات.
بالعلم  مهتمة  اأ�رشة  و�شط  يف 
وت�شاهم يف الت�شجيع على التفوق، 
م�شتواه   " �شعيد   " والد  يرعاها   ،
يدخر  مل  لغات(،  )�شعبة  جامعي 
تكون  الأن  تهيئتها  �شبيل  جهدا يف 
للمتفوقني  ال�رشف  كوكبة  �شمن 
التعليمية،  على م�شتوى موؤ�ش�شتها 
جمعتهن  زميالت  وبرفقة  
املناف�شة على التفوق منذ مرحلة 
التلميذة  ا�شتطاعت  االبتدائي، 
عبداوي  مبتو�شطة  �شذى  معمري 
بعني  الب�شريي  الرحمن  عبد 
اأعلى  على  التي ح�شلت   ، احلجل 
معدل يف املوؤ�ش�شة ، كان طموحها 
حدود  اأن  اأدركت  الأنها  كبريا، 
النجاح قد تكون قريبة املنال من 
التفوق  اأن  كل جمد ودوؤوب ، غري 
اأ�شاب حظا كبريا  اإال من  يناله  ال 

نقاط  ر�شمت  وقد  النجاح.  من 
االأ�شا�شية  املواد  يف  عالماتها 
لتحقق  املبتغى  هذا  اإىل  الطريق 
وتكون  ممتاز  بتقدير  النتيجة 
موؤ�ش�شتها  م�شتوى  على  االأوىل  

بح�شولها على معدل 19.53
بق�شم  درا�شتها   تتابع  التي  �شذى 
واملطالعة  القراءة  تهوى  2م2 
واللغة الفرن�شية وحتب كرة ال�شلة 
التفوق  بني  الفرق  اأن  اأدركت 
والنجاح، هو اأن التفوق اأبعد غاية 
من النجاح و باأن النجاح احلقيقي 
هو �شعور ذاتي داخلي بتحقيق ما 
بالنف�س  الثقة  وزيادة  اإليه،  ت�شبو 
الكامنة  الذاتية  القدرات  وتنمية 
والدرا�شي  االأ�رشي  املحيط  واأن 
وكان  ومعنويا،  نف�شيا  ح�رشها 
النجاح والتفوق هو البداية مل�شار 
م�شتقبل، تتمنى اأن تكون بوابته من 
خالل ا�شتكمال درا�شتها اجلامعية 

يف طب االأطفال  
ويف ن�شيحة وجهتها للتالميذ يف 
»اأريد  �شذى  قالت  التفوق،  �شبيل 
هدفهم  النجاح  يجعلوا  اأن  منهم 
مع  و�شيلتهم  اهلل  على  التوكل  و 
جتنب كل ما ميكن اأن يلهيهم عن 
ل�شكر  طريقة  فاأف�شل  درا�شتهم، 
االآباء والوطن على ما قدموه لنا، 

هي العمل جاهدين لرنقى ببلدنا«  
املوؤ�ش�شة  مدير  قال  جهته  من 
اهنئ   : ابراهيم   زيان  ال�شيد 
التلميذة على هذا التميز والنجاح 
و على جهدها اجلبار الذي قامت 
والو�شول  النجاح  لتحقيق  به 
جهدك  باأن  له  واأقول  التميز  اإىل 
هو  التعليم  على  و�شربك  الدائم 
النجاح  يف  به  يحتذى  منوذج 

والتفوق فاألف مربوك لك النجاح 
والتكرمي 

بلوغ  وتنوي  الهمة  ت�شد  فعندما 
اأعلى املراتب فاإنك حتما �شت�شل 
اإىل ما تريد ولي�س بعيدا اأن حتقق 
و�شحذ  بكثري من اجلهد  اأمنياتك 
فللنجاح  باالأ�شباب  والعمل  الهمة 
طريق واحدة ووا�شحة وما يتغري 
وجناح  �شلكها  على  القدرة  هو 

جناح  اإىل  يعود  �شذى  التلميذة 
املوؤ�ش�شة  واالإدارة وكل املنا�شلني 
اأ�شاتذة  من  املتو�شطة  داخل 
عملهم  يوؤدون  الذين  واإداريني 
اأولياء  واأ�شكر  وم�شوؤولية  بكل جد 
االأمور الذين يبذلون جهودا كبرية 
لتفوق وجناح اأبنائهم وتعاونهم مع 
من  دفع  لتخريج  املوؤ�ش�شة  اإدارة 

املتميزين على مر ال�شنوات.

اأهم ما ميز جناحها هو تفوقها على اجلميع مبعدل 19.53

التلميذة " معمري �شذى " تقدير للتميز 
وح�شيلة حتمية لالجتهاد والعمل الدوؤوب

يعتقد الكثري اأن النجاح حت�سيل حا�سل اإل اأنه يف حقيقة الأمر يحتاج اإىل الكثري من العزمية والإ�سرار ول ميكن اأن ياأتي بال�سدفة اأو اأن يكون دون 
تخطيط ناجح و�سحيح لكل خطوة نحو النجاح بكل عزمية واإ�سرار وعمل دوؤوب ول ميكن اأن يكون هنالك جناح دون قوة العزمية والإرادة وعلو الهمة 

واملثابرة والطموح ..التلميذة معمري �سذى احلا�سلة على الرتتيب الأول على م�ستوى متو�سطتها ا�ستطاعت اأن حتقق املراتب املتقدمة . 

الرباط حتت�شن جائزة ال�شارقة لالإبداع العربي..اأفريل
وال�شباب  الثقافة  وزير  ا�شتقبل 
با�شم  الر�شمي  والناطق  املغربي 
اأول  عبايبة،   احل�شن  احلكومة 
اأم�س  كل من االأ�شتاذ �شعادة عبد 
اهلل بن حممد العوي�س رئي�س دائرة 
واالأ�شتاذ  ال�شارقة،  يف  الثقافة 
اإدارة  مدير  الق�شري  حممد 

ال�شوؤون الثقافية يف الدائرة.
واأكد الوزير على عمق العالقات 
دولة  و  املغربية  اململكة  بني 
واملتحدة،  العربية  االإمارات 
الدكتور  ال�شيخ  جهود  ثمن  حيث 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س 
الثقافة  دعم  يف  امل�شتمرة 
جماالت  خمتلف  يف  واملبدعني 
لل�شارقة  جعل  مما  الثقافة، 
ح�شوراً الفتاً يف ال�شاحة العربية 
اللقاء  ا�شتمل  كما  الدولية،  و 
الوزارة  بني  التعاون  جتديد  على 
ال�شت�شافة  ا�شتعدادا  والدائرة 
ال�شارقة  لفعاليات جائزة  الرباط 
لالإبداع العربي يف دورتها القادمة 
التي �شتنظم يف 16 اإىل 18 اأبريل 

القادم.
 : العوي�س  اهلل  عبد  �شعادة  وقال 

“اإن الدعم امل�شتمر من �شاحب 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن 
ال�شارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س 
و  املبدعني  دعم  يف  ومبادراته 
و  العربي  الوطن  يف  املثقفني 
العامل، من �شاأنها تعزيز الروابط 
و التقارب بني ال�شعوب، مما جعل 
ال�شارقة حا�رشة ب�شكل دائم على 
والعامل  العربي  الوطن  خارطة 
ثقافية  برامج  و  فعاليات  عرب 
متنوعة”. من جانب اآخر افتتحت 
ال�شعر،  ليايل  بتطوان  ال�شعر  دار 
املعر�س  يف  اجلمعة،  م�شاء 
مبدينة  والكتاب  للن�رش  الدويل 
باملغرب، بح�شور  البي�شاء  الدار 
خورخي  الكولومبي  ال�شاعر 
طوري�س ميدينا ومرتجمه ال�شاعر 
جانب  اإىل  الري�شوين،  خالد 
املتوكل  الفل�شطيني  ال�شاعر 
حممد  املغربي  وال�شاعر  طه 
بنطلحة، وال�شاعرة اأمل االأخ�رش، 
ولد  �شيدي  ال�شاعر  جانب  اإىل 
�شيف  موريتانيا،  من  االأجماد، 
�رشف الدورة احلالية من معر�س 

البي�شاء.

ال�شعرية  االأم�شية  هذه  ح�رش 
العرب  ال�شعراء  من  عدد 
ال�شاعر  مقدمتهم  يف  واملغاربة، 
وال�شاعر حممد  �شايب  اأبو  زهري 
�شالح  وال�شاعر  الرباوي  علي 
عن  م�شوؤولني  جانب  اإىل  الوديع، 
وزارة الثقافة وال�شباب والريا�شة 
ممثلي  من  وعدد  املغرب،  يف 

ال�شفارات االأجنبية.
�شيد  املوريتاين  ال�شاعر  ا�شتهل 
ال�شعرية  الليلة  االأجماد هذه  ولد 
االفتتاحية بقراءات �شعرية، تغنى 

فيها بالعا�شمة بغداد:
جمددا/  الغرام  برح  لنا  اأعيدي 
يف  الروح  يف  بغداد  يا  و�شحرك 
املدى. تناءت بنا عنك امل�شافات 
جمعا  االأ�شواق  تقربنا  اإمنا/ 
ومفردا. بوجهك من كل الع�شور 
مواويل  الدنيا  بها  تغني  حكاية/ 
اأحالم  الليل  بهذا  تطوف  خلدا. 
�شاعر/ تنباأ يوما هنا هنا متردا. 
وبحره/  الق�شيد  بيت  يا  اأبغداد 
وموجا من االإلهام ي�شتل موعدا. 
ت�شاميت فوق اجلرح ينزف قانيا/ 
وفوق ظالم املوت ي�شتد اأ�شودا. 
متعبا/  داويت  االأيام  وجع  ومن 

ومن �شلوات احلب �شيدت معبدا. 
اإمنا/  بنا عنك امل�شافات  تناءت 
ومفردا.  جمعا  االأ�شواق  تقربنا 
الكبري  الكولومبي  ال�شاعر  اأما 
�شاعر  ميدينا.  طوري�س  خورخي 
“حلظات”  االأول  ديوانه  منذ 
يقتن�س  وهو  “هنيهات”،  اأو 
املنفلتة  ال�شعرية  اللحظات 
كما  �شائلة”  “اأ�شعار  ويقب�س 
يحتفي  وهو  يومها  ومن  يقول. 
و�شلت  اأن  اإىل  اللحظات  بهذه 
التي  التاريخية  اللحظة  هذه 
ال�شعر  دار  جمهور  فيها  التقى 
الكولومبي  بال�شاعر  بتطوان 
يف  ميدينا  طوري�س  خورخي 
والكتاب  للن�رش  الدويل  املعر�س 
جانبه  اإىل  ح�رش  وقد  بالبي�شاء. 
مرتجمه ال�شاعر خالد الري�شوين. 
ويرى خورخي طوري�س مولينا اأن 
ال�شعر هو جوهر الكلمة/ والكلمة 
يردد  بينما  الوجود”،  روعة 
ق�شيدة  ذات  الكولومبي  ال�شاعر 
يل   /ِ الُع�رشرْ يف  جال�شاً  اأخرى: 
ُل اأحمي  ُم اأتاأَمّ النباُت نف�ٌس/ اأتقَدّ
ُمت�شظياً/  حجراً  لكن  ذاِتي/ 
النار/  فاأرِوّ�ُس  ه�شا�شتي  ينقذ 

ورمٌح/  و�شهٌم  اأخر�ٌس  قو�س  اأنا 
اأحتدث  حمراٌث وعجلة و�رشاع/ 
و�شاهدي االأم�س. واأبدع ال�شاعر 
يف  طه  املتوكل  الفل�شطيني 
وهو  بتطوان،  ال�شعر  دار  �شيافة 
وعن  القد�س  عن  ق�شائد  يلقي 
االأغنيات،  “لها  ين�شد:  اإذ  االأم، 
حجر  يف  املاء  نحت  وما 
الك�شف  يف  مت  وما  الذكريات. 
وملا  للعارفني،  النور  غام�س  من 
ال�شالة.  يف  اأحرفها  �شنكمل 
م�شحف  كتبوا  اإن  االأبجدية  هي 
اأو ما �شيقروؤه العا�شقون  الطني/ 
على �رشفة للحنني… وما طرزته 
يف يوم عودتها االأمهات. وما من 
بالد لنا غريها، اإمنا املاء والنار 
والطني والريح والبذرة امل�شتهاة. 
اأنا ذهب اخليط يف ياقة العر�س، 
اأو رع�شة النجم فوق االأيادي. اأنا 
هذي  والنهر/  والبحر  الرب  �شيد 
البالد بالدي. لها االأغنيات، وما 
الذكريات.  حجر  يف  املاء  نحت 
غام�س  من  الك�شف  يف  مت  وما 
�شنكمل  وملا  للعارفني،  النور 

اأحرفها يف ال�شالة”.
الكبري  املغربي  ال�شاعر  اأما 

حممد بنطلحة، فقد اأبدع يف ليلة 
ال�شعر االأوىل، بق�شائد فاجاأ فيها 

املتلقني وباغت فيها املعنى”
االأخ�رش  اأمل  ال�شاعرة  واختتمت 
ليلة ال�شعر االأوىل، ول�شان �شعرها 
َكَمنرْ  ِبّ  ُ احلرْ يِف  ي  �شِ “اأَمرْ يهتف: 
يِف  ي  �شِ اأَمرْ َحترِْفِه،  اإِىَل  ي  مَيرْ�شِ
يَُقاِمٌر  َكَمنرْ  اأَيِنّ  لَُم  َواأَعرْ  ، ِبّ ُ احلرْ
ِباآِخِر ِفلرْ�ٍس يف َجيرِْبِه ، َحتَّى اإَِذا َما 
َهاَن، َرَميرُْت ِبنَفرْ�شي يف  َخ�رِشرُْت الِرّ
�ُس  ي… َواأَُحِرّ �شِ ِل َمقرْ�شوَرِة/ اأَمرْ اأََوّ
ِري، َوالرَْكَمنرَْجاِت  درْ ِنيَاِت يف �شَ أُغرْ االرْ
ي  �شِ اِكَرِة، اأَمرْ اِقَدَة يف ُجيوِب الَذّ الَرّ
ي اإِىَل َحترِْفِه،  ، َكَمنرْ مَيرْ�شِ ِبّ ُ يِف احلرْ
ي  �شِ اأَمرْ أَِخرَيَة.  االرْ يَِّتي  َو�شِ اأَكرْتُُب 
وتتوا�شل  ِزينَِتي”.  ِبَكاِمِل  اإِلَيرِْه 
الدويل  ال�شعر يف املعر�س  ليايل 
للن�رش والكتاب، وهي الليايل التي 
بتطوان، منذ  ال�شعر  دار  تنظمها 
بناء  اإحداثها  �شنوات، غداة  اأربع 
وزارة  بني  ما  تفاهم  على مذكرة 
يف  والريا�شة  وال�شباب  الثقافة 
يف  الثقافة  ودائرة  املغرب، 
حكومة ال�شارقة، بدولة االإمارات 

العربية املتحدة.
وكالة اأنباء ال�سعر 
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الناقد اجلزائري يو�سف وغلي�سي  يف حوار ح�سري مع يومية« الو�سط »

اأهدي فوزي بجائزة البابطني يف الإبداع 
ال�شعري اإىل اجلزائر

حاوره:حكيم مالك 

بفوزك  نهنئك  بداية 
�سعود  العزيز  عبد  بجائزة 
ال�سعري  للإبداع  البابطني  

بالكويت ؟ 

بهذه  بتتويجي  �سعيد  جد  �أنا 
�لبابطني  �جلائزة �لكبرية جائزة 
يف فرع �لإبد�ع يف نقد �ل�سعر ، 
طبعا هذه �جلائزة لأول مرة منذ 
يفوز  يف  تاأ�سي�سها  من  �سنة   30
هذ� �لفرع ناقد جز�ئري  وهذ� 
ولوطني،  يل  �لأول  �لنجاح   هو 
�جلز�ئريني  عدد  �أن  كما 
كل  �جلائزة يف  بهذه  �ملتوجني  
�لفروع  منذ تاأ�سي�سها مل يتجاوز 
عبد  و�لدكتور  �أنا  �ثنني  ��سمني 
�لتتويج جاء  ، وهذ�  �هلل حمادي 
عن كتاب« �لتحليل �ملو�سوعاتي 
�سدر    « �ل�سعري  للخطاب 
و�لتوزيع  للن�رش  ج�سور  د�ر  عن 

باجلز�ئر �لعا�سمة �سنة 2017 .

تفا�سيل  من  هل   
التحليل   « كتابك  حول 
للخطاب  املو�سوعاتي 

ال�سعري« ؟

 كان جتربة جديدة لأن �لكتابات 
�لنقدية يف �ملنهج �ملو�سوعاتي 
ق�سمت  ولقد    ، جد�  حمدودة 
يقوم  ق�سم  �إىل  �لكتاب  هذ� 
و�أ�سوله  �ملنهج  بهذ�  بالتعريف 
هذ�  بتطبيقات  يعرف  وق�سم 
�لعربي  �ل�سعيد  على  �ملنهج 
حماولت  عن  عبارة  هو  وق�سم 
�ملنهج  هذ�  لتطبيق  �سخ�سية 
�ل�ساملة  �ملزية  هي  هذه  ورمبا 
يتوج  �لكتاب  هذ�  جعلت  �لتي 
من  �أنه  ،و�أرى  �جلائزة  بهذه 
يف  �لكتاب  هذ�  يكتب  �أن  �ملهم 
�لعربية ملاذ� لأنه يقدم  �لثقافة 
منهجا فرن�سيا �إىل �للغة �لعربية 
هذ�  �أ�سول  لديهم  ،فالفرن�سيون 
�لعربية  فاللغة  وبالتايل  �ملنهج 
هذ�  مثل  �إىل  حتتاج  �لتي  هي 

�لكتاب .

طبع   اإعادة  يف  تفكر  األ   
ن�سر  دار  مع  الكتاب  هذا 
�سمان   اأجل  من  عربية  
اإىل  وو�سوله  توزيعه  
العربي  والباحث  القارئ 

على حد �سواء ؟ 

�أنه  �جلز�ئري  �لكتاب  م�سكلة   

وهذه  �لوطن  خارج  يوزع  ل 
ماأ�ساة ، ولذلك لدي كتاب وحيد 
و�ملتمثل يف« �إ�سكالية �مل�سطلح 
�لعربي  �لنقدي  �خلطاب  يف 
�جلديد« و�لذي لقي رو�جا كبري� 
�للبنانية  �لعا�سمة  يف  ن�رش  لأنه 
للعلوم  �لعربية  �لد�ر  عن  بريوت 
نا�رشون، �إذن من �ملهم جد� �أن 
ثانية  طبعة  يف  ن�رشه  يف  �أفكر 

خارج �لبالد �إن �ساء �هلل .

ماذا عن مبادرة التكرمي  
طرف   من  بها  حظيت  التي 
واآدابها  العربية  اللغة  كلية 
التابع   ال�سرقية  واللغات 

جلامعة اجلزائر 2 ؟

 هي مبادرة طيبة جد� تاأتي من 
وعربيا  وطنيا  عريقة  جامعة 
و�آد�بها  �لعربية  �للغة  كلية  وهي 
و�للغات �ل�رشقية و�أنا جد ممنت 
�أتوقعه  �أكن  ومل  �لتكرمي  بهذ� 
�سيفا   جئت   �لأ�سل  يف  ،و�أنا 
مكتبة  يف  �ل�سعر  بيت  على 
�ملطالعة �لرئي�سية ، ولكن طبعا 
�لتكرمي  يكون  �أن  �لإخوة  �أر�د 

مزدوجا فكانت هذه �ملبادرة.

النقد  واقع  يف  راأيك  ما   
الأدبي يف اجلزائر؟ 

نقاد  هناك  �حلقيقة  يف   
لالأ�سف  ولكن  كبار،  جز�ئريون 
�ل�سديد نحن مل نح�سن  ت�سويق 
هذه �لأ�سماء �لنقدية �لتي تزين 
يبذلون  هوؤلء  �أن  م�سهدنا حيث 
ل  خمفية   لكنها  كبرية  جهود� 
مثل  رمبا  لذلك  �لظل،  يف  تز�ل 
�لدور  �إىل  تعيدنا  �جلو�ئز  هذه 
،على �لأقل عربيا  �لآن ي�سمعون 
،ففي  �جلديدة  �لأ�سماء  ببع�ض 
�لذي  �ل�ستثناء  �ل�سم  �ل�سابق 
�لوطن  خارج  ح�سور�  حقق 
�لدكتور  �لكبري  �أ�ستاذنا  هو 
و�لآن   ، مرتا�ض  �ملالك  عبد 
وبع�ض  �لأ�سماء  بع�ض  بد�أت 
�ملحاولت �لفردية �لتي يحتفى 

بها خارج �لوطن .

و�سول  عن  ماذا 
وعبد  خطيبي  �سعيد 
اإىل  عي�ساوي   الوهاب 
لـجائزة  الق�سرية  القائمة 
ل�سنة   ” “البوكرالعربية 

؟    2020

للكتابة  �آخر  تتويج  هذ�  �أعترب   

فروع  يف  �جلز�ئرية  �لأدبية 
خمتلفة وح�سور م�رشف للكتابة 
�لرو�ئية ، ففي رو�ية �سبق لأ�سماء 
للقائمة  و�سلت  و�أن  جز�ئرية 
�لق�سرية ،  ومن حقنا �أن نحلم و 
�أن نتقدم �إىل خطوة �أخرى وهي 
�لطويلة  بالقو�ئم  نكتفي  ل  �أن 
و�لق�سرية ، و�إمنا �أمتنى �أن �أرى 
�أحد هذين �ل�سمني �جلز�ئريني 
�لعربية  �لبوكر  بجائزة  متوجا 

لهذ� �لعام �إن �ساء �هلل . 
 

الأعمال  عن  حدثنا   
للدكتور  الكاملة  ال�سردية 
التي  مرتا�ض  املالك  عبد 

جمعتها ؟ 

 كان يل �ل�رشف  جمع »�لأعمال 
للدكتور  �لكاملة«  �ل�رشدية 
 4 يف  مرتا�ض  �ملالك  عبد 
مقدمة  لها  جملد�ت،وكتبت 
مقدمة  �أي�سا  وكتبت  عري�سة 
�أمر  ،وهذ�  حد�  على  عمل  لكل 
و  �سخ�سيا  يل  جد�  م�رشف 
جامعة  �لعربي  �ل�رشد  ملخترب 
  ،2012 �سنة  ق�سنطينة  منتوري 
�لأعمال  لهذه  �أتيحت  ولقد 
�أن  نتمنى  �جلز�ئر  خارج  �لن�رش 
�ملالك  عبد  �أ�ستاذنا  �أثر  نقتفي 

مرتا�ض.

الن�ساط  اأن  ترى  األ 
مدينة  يف  والثقايف  الأدبي 
قد   املعلقة  اجل�سور  
ظاهرة  انتهاء  بعد  تراجع  
للثقافة  عا�سمة  ق�سنطينة 

العربية ؟ 

ق�سنطينة  تظاهرة  طبعا     
كانت  �لعربية  �لثقافة  عا�سمة 
لأن  تاأكيد  بكل  �سائعة   فر�سة 
�لنف�ض  منني  كنا  �لتي  �لأحالم 
�ل�سديد  لالأ�سف  تتحقق  مل  بها 
كنا  �لتي  �لأعمال  تن�رش  ومل 
�أن تعود  �أن تن�رش، ونتمنى  نريد 
�ملادية   بحبوحتها  �إىل  �جلز�ئر 
هذه  مثل  ��ستعادة  يف  ونفكر 

�لتظاهر�ت �لكربى .
طموحاتك  تتمثل  فيم   

امل�ستقبلية ؟ 

 طموحاتي �مل�ستقبلية �أن �أر�سي 
ربي و نف�سي ووطني.

لنا  تك�سف  اأن  لك  هل 
عن م�ساريعك الإبداعية ؟

�أحالم  ولدي  حامل  كائن  �أنا   
�أمتنى  ود�ئما   ، وعري�سة  طويلة 
�أن �أمتع بنعمتي �ل�سحة و�لفر�غ 
كثرية  م�ساريع  هناك  ذلك  وبعد 
�إن �ساء �هلل �ساأ�سعى �إىل تنفيذها 

بالتدريج .

كلمتك  توجه  ملن 
الأخرية ؟

و�أبناء  �جلز�ئريني  كل  �أ�سكر   
فرحة  �ساطروين  �لذين  وطني 
�لعزيز  عبد  بجائزة  �لتتويج 
لالإبد�ع  �لبابطني   �سعود 
فتعليقاتهم  وحقيقة   ، �ل�سعري 
�لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  يف 
كبري  ت�سجيعي  ف�سل  لها  كان 

على م�ساري .

انفردت يومية »الو�سط« بحوار ح�سري  مع الناقد اجلزائري، الدكتور  يو�سف وغلي�سي الذي توج يف 2020 بجائزة عبد العزيز �سعود البابطني  للإبداع 
ال�سعري يف  جمال نقد ال�سعر يف دورتها 17 بالكويت عن كتابه » التحليل املو�سوعاتي واخلطاب ال�سعري« يف جمال النقد ال�سعري«  وقام ق�سم اللغة 

العربية  بالحتفاء بجهود هذا  املبدع  الذي يعد قامة نقدية فاعلة يف ال�ساحة النقدية اجلزائرية   فلقد حظي بتكرمي خا�ض  يف ندوة »املمار�سات 
الن�سية واإ�سكالت املنهج »  التي نظمتها �سعبة الدرا�سات الأدبية  بجامعة اجلزائر 2 بنب عكنون باجلزائر العا�سمة ، وكان هذا بح�سور طلبة  الكلية 
ونخبة من الأكادمييني كحميد علوي وعلي ملحي  ، م�سري بن خليفة ، وحيد بن بوعزيز ،ان�سراح �سعدي ، فني عا�سور ، اأمينة بلعلى وغريهم ، 

ولقد قمنا يف هذا اللقاء ال�سيق  الذي جمعنا بوغلي�سي بت�سليط ال�سوء على   موا�سيع ال�ساعة  املتعلقة بالثقافة ب�سكل عام .

وكاتب  دكتور  وغلي�سي  يو�سف 
�لنقد  و�أ�ستاذ  جز�ئري  وناقد 
بجامعة  ومناهجه  �لأدبي 
�للجنة  1،ورئي�ض  ق�سنطينة 
و�للغة  �لآد�ب  لق�سم  �لعلمية 
�لنقدية  �إ�سد�ر�ته  من  �لعربية 
�ملعا�رش«  �جلز�ئري  :«�لنقد 
له  �سدر  �ل�سنة  نف�ض  2002،ويف 
�لنقدي  »�خلطاب  بعنو�ن  كتاب 
مرتا�ض/«  �ملالك  عبد  عند 
�لأدبي  �لنقد  يف  حما�رش�ت 
يف  له  و�سدر   /2005 �ملعا�رش« 
و�ملتمثلة  كتب   3  ،2007 �سنة 
 »/ و�ل�رشديات«  »�ل�سعريات  يف 
�لتحليل  �لأدبي«/«  �لنقد  مناهج 
�ملو�سوعاتي للخطاب �ل�سعري- 
 »/ �لكالم«  فعل  �ملنهج  كالم 
عبارة  وهي   « �لتاأنيث  خطاب 
�لن�سوي  �ل�سعر  يف  در��سة  عن 
ظالل  يف   »/2008 �جلز�ئري 
يف  نقدية  تاأمالت  �لن�سو�ض«... 
عا�سق   /2009 جز�ئرية  كتابات 
�ل�ساد قر�ء�ت يف كتابات �لعالمة 
عبد �ملالك مرتا�ض/ »لغة �ل�سعر 
 /  2017« �ملعا�رش  �جلز�ئري 
تغريبة جعفر   « �سعرية  جمموعة 
�لطيار » �إ�سافة لكتاب �آخر �سدر 
م�سارف  على  �ل�سنة«  نف�ض  يف 
ولقد   / موز�ية  ن�سو�ض  �لن�ض« 
جمع وغلي�سي  �لأعمال �ل�رشدية  
مرتا�ض   �ملالك  لعبد  �لكاملة 

و�ملتمثلة  جملد�ت  �أربع  يف 
»ثنائية  �رشدية«،  متفرقات  يف« 
�جلز�ئر«،  »ثالثية   ، �جلحيم« 
و�لتي  و�لنار«   �لدم  و«رباعية 
خمترب  من�سور�ت  عن  �سدرت 
منتوري  جامعة  �لعربي  �ل�رشد 
ع�رش�ت  ون�رش   2012 ق�سنطينة 
يف  �لعلمية  و�لبحوث  �ملقالت 
كما    . �لعربية  �لدوريات  �أ�سهر 
�لبابطني  بجائزة  توج   قد  �أنه 
يف  �ل�سعر   نقد  يف  لالإبد�ع 
 2020 �سنة  بالكويت   17 دورته 
 « بـ  �ملو�سوم  �لأخري  كتابه  عن 
للخطاب  �ملو�سوعاتي  �لتحليل 
�ل�سعري... بحث يف ثو�بت �ملنهج 
وحماولت  �لعربية،  وحتولته 
ج�سور  عن  �ل�سادر  لتطبيقه، 
فلقد   ، باجلز�ئر  و�لتوزيع  للن�رش 
�أن �فتك من قبل جائزة  له  �سبق 
و   )1995( �لكويتية  �ل�سباح  �سعاد 
�آل  �لعيد  حممد  مهرجان  جائزة 
خليفة )1992( و جائزة بختي بن 
جائزة  و   )1996( �لنقدية  عودة 
�حتاد �لكتاب �جلز�ئريني لأح�سن 
خمطوط �سعري )2000( وجائزة 
�ملغاربية  �ل�سعرية  زكريا  مفدي 
�ل�سيخ  بجائزة  فاز  فقد   )2005(
�ملوؤلف  فئة  يف  للكتاب  ز�يد 
كتابه  عن    2009 �سنة   �ل�ساب 
�مل�سطلح يف �خلطاب  »�إ�سكالية 

�لنقدي �لعربي �جلديد« .

الناقد اجلزائري يو�شف 
وغلي�شي يف �شطور ...
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 اأ�صباب عدم فقدان الوزن
الأ�شخا�ص  اأحد  يقرر  عندما 
خطوة  اأول  فياأخذ  وزنه  اإنقا�ص 
ايجابية، يقوم باإتباع نظام غذائي 
�شارم لفرتة من الوقت، والذهاب 
الريا�شية،  الألعاب  �شالة  اإىل 
تخ�ص  التي  بالن�شائح  واللتزام 
عن  يبتعد  والريا�شة.  الريجيم 
تناول  الن�شويات اأو احللويات رمبا 
لأ�شهر. لكن وللأ�شف يكت�شف اأن 
ياأت  مل  امل�شهيات  من  حرمانه 
مل  وزنه  وباأن  املرجوة  بالنتيجة 
ينق�ص كثريا، بالطبع هناك خطاأ 
اإنقا�ص  ي�شتطع  مل  لأنه  فيه  ما 
يف  الكثري،  حماولته  اأثناء  وزنه 
عدم  اأ�شباب  ع�رش  يوجد   الواقع 
ب�شيطة  اأمور  وهي  الوزن،  فقدان 
للغاية مل تكن تعرفها اأو تتوقعها.

اأ�سباب عدم فقدان الوزن

واجلوع  الإجهاد  من  القليل 
لطهي  الوقت  من  قليل  العاطفي، 
والتمارين  ال�شحي  الطعام 
اإىل  يوؤدي  ذلك  كل  الريا�شية، 
فاإنه  ذلك،  ومع  الوزن.  انقا�ص 
فقط  لي�ص  الأحيان  من  كثري  يف 
تزيد  التي  وخياراتنا  عاداتنا 
يف  امل�شاعب  تزيد  اأو  وزننا  من 
موؤ�رش  يرتفع  فل  الوزن.  فقدان 
 . فقط  الأكل  امليزان عن طريق 
تناول  غري  اأخرى  اأ�شباب  هناك 
بطريقة  اأو  �شحي  الغري  الطعام 
غري �شحية �شنناق�شها فيما يلي. 
10 اأ�شباب عدم فقدان الوزن هي 

:
عدم �سرب ما يكفي من املاء

لتك�شري  للماء  ج�شمنا  يحتاج 
عملية  اإنها  املخزنة.  الدهون 
بيولوجية ل ميكن القيام بها بدون 

لي�شت  الدهون  لأن  ولكن  ماء. 
ج�شمك  كان  فاإذا  حيوية،  عملية 
يتمكن  لن  املاء،  لوجود  فقريا 
من ك�رش الدهون. حاول اأن تبقى 
حتى  الإمكان  قدر  رطبًا  ج�شمك 

ل تبقى الدهون يف ج�شمك.

عدم تناول مايكفي من 
الدهون

املنتجات  فقط  تتناول  ل 
�شتبقى  لأنك  الد�شم.  قليلة 
على  حتتوي  قد  ولأنها  جائعا 
واملواد  ال�شكر  من  عالية  ن�شبة 
القيام به هو  احلافظة. ما عليك 
وو�شعها  �شحيح  ب�شكل  اختيارها 
تظهر  الغذائي،  نظامك  يف 
الأبحاث اأن الدهون اجليدة، مثل 
املك�رشات  يف  املوجودة  تلك 
اإيجابي  ب�شكل  توؤثر  والأفوكادو، 
يتعلق  فيما  الوزن  فقدان  على 
الدهون،  منخف�ص  غذائي  بنظام 
اإىل  بحاجة  اأننا  هو  وال�شبب 
احليوية  العمليات  لتنفيذ  الدهون 

اليومية.

العمر

مع تقدمنا   يف ال�شن، هناك بع�ص 
اجل�شم،  يف  الهرمونية  التغريات 
الأي�ص  معدل  من  تقلل  والتي 
داخل  الدهون  تراكم  وزيادة 
بعد  اأنه  اأي�شا  وجد  وقد  البطن. 
�شن الثلثني وكل عقد من الزمن، 

ت�شل ن�شبة ال�شتقلب اإىل ٪10.

لي�س من ال�سروري اإفقاد 
الوزن

احلقيقة  لكنها  ب�شيطا،  يبدو 
لأنك  الوزن  تفقد  ل  قد  ال�شعبة. 
ل�شت بحاجة اإىل فقدان اأي وزن. 
املثايل  الوزن  على  ح�شولك 
مثايل  غري  يكون  قد  ترغب  كما 
جل�شمك و�شحتك. اأي اأن ج�شمك 
كنت  كما  الوزن  لنق�شان  ليحتاج 

تعتقد.
عدم وجود الوعي

كل  جتربة  على  انتباهنا  تركيز 
للتاأمل،  الوقت  اأخذ  حلظة. 

يف  واحلا�رش  بالوجود  وال�شعور 
الآن، ميكننا تقليل التوتر وحت�شني 
م�شتويات  لدينا.  العامة  ال�شحة 
الهرمونات لدينا ت�شل اإىل التوازن 
الكورتيزول،  يف  هبوط  وهناك 
على  يوؤثر  الذي  الإجهاد  هرمون 
اجل�شم  وي�شجع  ارتفاع،  الوزن يف 

على احلفاظ عليه.
الغدة الدرقية

من  تقلل  الدرقية  الغدة  عندما 
تعمل  وبالتايل  الحرتاق،  معدل 
ويكون  الوزن  اكت�شاب  على 
احتبا�ص ال�شوائل حتى عند تناول 
�شخ�ص  مع  الطعام  كمية  نف�ص 
الغدة  ا�شطرابات  من  يعاين  ل 

الدرقية.
تناول بع�س الأدوية

بع�ص الأدوية )مثل حا�رشات بيتا، 
التي  الأن�شولني(  ال�شتريويدات، 
بالأمرا�ص  ال�شابة  نتيجة  توؤخذ 
ال�شكري  مر�ص  مثل  ال�شائعة، 
الكتئاب،  اأو  الدم  وارتفاع �شغط 

ممنكن ان توؤدي اإىل زيادة الوزن.

 ن�صف امل�صابني بارتفاع 
�صغط الدم يجهلون ذلك

يعتقد علماء كلية لندن اجلامعية اأن الطرق التقليدية امل�شتخدمة 
يف قيا�ص �شغط الدم ل ت�شمح بت�شخي�ص ارتفاعه عند الكثريين 

الذين يعانون منه ولكنهم ل يعلمون ذلك.
كان  �شنوات،   10 خلل  �شخ�ص  األف   64 بيانات  الباحثون  وحلل 
اأو بوا�شطة  التقليدية املتبعة،  الدم يقا�ص لديهم بالطرق  �شغط 
الأجهزة املحمولة التي تقي�شه ب�شطل متكرر طوال اليوم. وقارن 
القلب  اأمرا�ص  ب�شبب  املر�شى  وفاة  توقعات  دقة  الباحثون 

والأوعية الدموية.
وات�شح من املقارنة اأن الأجهزة املحمولة طوال اليوم اأدق بن�شبة 
50٪ من الطرق التقليدية يف التنبوؤ بوفاة ال�شخ�ص باأمرا�ص القلب 
والأوعية الدموية. كما اأن 20٪ من البالغني الأ�شحاء كان �شغط 

الدم عندهم مرتفعا ولكنهم كانوا يجهلون ذلك.
يف  بالغني  اأ�شخا�ص  اأربعة  من  واحد  كل  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�شري 
العامل يعاين من ارتفاع �شغط الدم، ولكن مل يتم ت�شخي�شه لدى 

ن�شفهم، لذلك مل ي�شف الأطباء لهم اأي علج.

علماء يك�صفون عن اأ�صباب 
الأمرا�ض النف�صية

تقف  الوراثية  اجلينات  من  الع�رشات  اأن  بريطانيون  علماء  اأثبت 
يف   الوراثة  علماء  واأكد  ال�شديدة،  النف�شية  ال�شطرابات  وراء 
اأن  اإدنربه، بعد درا�شة تفا�شيل احلم�ص النووي الب�رشي،  جامعة 
ال�شطرابات النف�شية مبا فيها تلك غري القابلة للعلج بالعقاقري، 
لحتواء  بل  ال�شديدة،  النف�شية  ال�شدمات  ب�شبب  لي�ص  حتدث 
احلم�ص النووي الب�رشي على 80 مورثة على الأقل، م�شوؤولة عن 
العمليات البيوكيميائية يف الدماغ. ووفقا للعلماء فاإن هذه اجلينات 
نف�شها قادرة على قمع اجلهاز الع�شبي املركزي للإن�شان. ويقول 
العلماء اإن بع�ص النا�ص مهيوؤون جينيا للإ�شابة بالكتئاب املبكر، 
الذي يو�شل اإىل اأ�شواأ اأ�شكال املر�ص. واأو�شح العلماء، بعد حتليل 
بيانات  قاعدة  من  �شخ�ص  األف   300 لـ  الوراثة  ال�شيفرة  بيانات 
وال�شكر  ال�شخ�شية  وانف�شام  القلب  اأمرا�ص  اأن  احليوي،  البنك 
م�شوؤولة  هي  بل  اجلينات،  ت�شببها  التي  الوحيدة  لي�شت  الوراثية 
)اجلينات( عن اإحداث ا�شطرابات نف�شية خطرية حتى لدى اأكرث 

النا�ص �شحة.

كل ما جتب معرفته  عن »النوم 
النظيف«!

يتداول اليوم يف الأو�شاط الطبية م�شطلح جديد يعرف بـ »النوم 
النظيف«، وي�شبه يف هدفه م�شطلح الأكل ال�شحي، الذي انت�رش 

على نطاق وا�شع مع و�شول القرن الواحد والع�رشين.
كذلك  واحلمية،  الع�شوي  بالغذاء  يعنى  ال�شحي  الأكل  اأن  وكما 
الليلي،  النوم  �شاعات  من  كافية  مبقادير  النظيف«  »النوم  ين�شح 
حت�شن بدورها منط حياتنا ال�شحي العام. فما هي اخلطوات التي 

يجب اتباعها لبلوغ درجة »النوم النظيف«؟
عادة ما نوؤجل النوم اجليد اإىل اأيام العطل والإجازات، ما يخالف 
ن�شائح »املوؤ�ش�شة الوطنية للنوم«، التي تنوه اإىل �رشورة اأخذ 9-7 
�شاعات من الراحة الليلية يوميا. لكن رمبا تكون التزامات احلياة 

املعا�رشة هي التي متنعنا من حتقيق ذلك.
وتقول املوؤ�ش�شة اإن »النوم النظيف« ل يتحقق باأخذ العدد الكايف 
ال�شاعات فقط، واإمنا هو جمموعة عوامل واجب حتقيقها،  من 
لل�شتمتاع بجودة راحة عالية ليل، واإنتاج مميز نهارا. وتوؤكد اأن 
اأو  الغذائية  احلمية  عن  تقل  ل  بالنوم  لللتزام  ال�شحية  الأهمية 

التمارين الريا�شية. 
وتتج�شد بع�ص العوامل التي حترمنا من هذه اجلودة يف ا�شتخدام 
الهاتف الذكي لفرتات طويلة قبل النوم، اأو �رشب كميات كبرية من 

الكافيني اأثناء النهار.

ما تاأثريات مر�ض املهق على العني؟.. 
مر�ص   Albinism اأو  »املهق« 
وراثي ي�شبب تغري يف لون الب�رشة 
يف  وم�شكلت  والعني  وال�شعر 
الإب�شار لدى امل�شابني به، وهناك 
اأنواع من املهق ي�شيب العني فقط 
وا�شحة على  اأعرا�ص  دون ظهور 

املري�ص.
هذا املر�ص معروف اأن اأ�شحابه 
�شد ال�شم�ص ويعانون من م�شكلت 
ب�شبب ال�شوء لأن حدقة املري�ص 

ودخول  ات�شاعها  وب�شبب  معتمة 
الغبار اإليها تُغلق ومير ال�شوء منها 
على  جديد  وهج  مبثابة  وتكون 

�شبكية املري�ص.
عدم  من  يعانون  املر�شى  اأغلب 
الإب�شار  مركز  يف  النمو  اكتمال 
اأو »الفوبيا« لذا يعانون من �شعف 
النظر، كما اأنهم يعانون من راأراأة 
العني التي توؤدي اإىل اهتزاز العني 

وت�شبب م�شكلت يف الروؤية.

احلالت  علج  اأ  »�شل�ص«  واأو�شح 
الإب�شار  �شعف  من  تعاين  التي 
من  يتم  باملهق،  اإ�شابتهم  نتيجة 
الطبية  النظارات  ارتدائهم  خلل 
الب�رشية،  واملعينات  املنا�شبة 
داكنة  النظارات  اإىل  بالإ�شافة 
ال�شم�ص  مع  تتنا�شب  حتى  اللون 
وال�شوء، هناك اأ�شخا�ص طبيعيني 
غري م�شابني باملهق ومل جند اأي 
اأعرا�ص تظهر عليهم مثل الرمو�ص 

لكنهم  الأبي�ص،  وال�شعر  البي�شاء 
فقط  العني  باملر�ص يف  م�شابني 
فيوؤدي اإىل م�شكلت يف الإب�شار. 
اإىل اأن احلالت التي ل تظهر عليها 
الأعرا�ص تكون امل�شكلة لديهم يف 
ال�شبكية ولي�ص يف احلدقة، وعادة 
احلالت  تلك  م�شكلت  تكون  ما 
اأقل من احلالت امل�شابة باملهق 
الكامل وتكون حدقة العني �شليمة 

يف اأغلب الأحيان.

لويزفيل  جامعة  علماء  اكت�شف 
اأن  الهند  من  اأحياء  علماء  مع  الأمريكية 
حدوث  متنع  مواد  على  يحتوي  الرمان 
التئام  يف  وت�شاعد  الأمعاء،  يف  التهابات 
التقرحات وتخف�ص من احتمال الإ�شابة 

بال�رشطان.
الرمان  م�شتخل�ص  يقلل  للعلماء،  ووفقا 
الأمعاء،  ب�رشطان  الإ�شابة  خطر  من 
حيث اأن البكترييا املعوية متت�ص جزيئات 
الإ�شارة النباتية وحتولها اإىل مواد اأخرى 
ويقول  اجل�شم  �شفاء  يف  ت�شاعد  مفيدة 

راجبري �شينخ من جامعة لويزفيل: »اأثبتنا 
يف  اجل�شم  ت�شاعد  الرمان  يف  املواد  اأن 
الأمعاء  جدران  بني  احلاجز  بناء  اإعادة 

وبقية اجل�شم«.
يحتوي  الرمان  اأن  الباحثون  ويوؤكد 
املعروفة   »urolitina-A« مادة  على 
للأك�شدة.  امل�شادة  وقوتها  بخ�شائ�شها 
على  الرمان  م�شتخل�ص  اختبار  وعند 
اأع�شاء خمتلفة من اأن�شجة ج�شم الفئران 
املخربية، ات�شح اأنه يكبح التهاب الأمعاء 

ويوؤثر اإيجابا يف الغ�شاء املخاطي لها.

كما ات�شح للباحثني اأن م�شتخل�ص الرمان 
يوؤثر يف م�شتقبلت الأمعاء، ومن خللها 
ين�شط جني »NRF2« امل�شوؤول عن اإعادة 
ومينع  الغريبة  املواد  اأمام  احلاجز  بناء 
على  حاليا  العلماء  ويعمل  اللتهابات 
 »urolitina-A« ملادة  نظائر  ابتكار 
وهي  خا�شة  وفعالية،  اأمانا  اأكرث  تكون 
الرمان،  م�شتخل�ص  يف  بوفرة  موجودة 
�رشطان  تطور  من  حتمي  التي  وهي 
عن  الناجتة  الأخرى  والأمرا�ص  الأمعاء 

اللتهابات.

م�صتخل�ض الرمان يحمي من �صرطان الأمعاء
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نظافته �سلى �هلل عليه و�سَلّم

كان �سلى اهلل عليه و�سلم اأنظف خلق اهلل 
تعاىل بدناً، وثوباً، وبيتاً، وجمل�ساً، فلقد كان 

بدنه ال�رشيف نظيفاً و�سيئاً ـ و�ساءة النظافة 
د، اأي اأن  ف اأنور امُلتجِرّ ـ وكان كما ُو�سِ

دة من الثياب ُمنرية، وهذه  الأع�ساء املجَرّ
الإنارة اأ�سبابها كرثة النظافة، متاأِلّقة.

 ويف ال�سحيحني عن اأن�ٍس ر�سي اهلل عنه اأنه 
قال: ))َما َم�ِس�ْسُت َحِريًرا َول ِديبَاًجا اأَلنَْيَ ِمْن 

ُ َعلَيِْه َو�َسلََّم َول �َسِمْمُت  لَّى اهلَلّ َكِفّ النَِّبِيّ �سَ
ْو  ِريًحا َقُطّ اأَْو َعْرًفا َقُطّ اأَْطيََب ِمْن ِريِح اأَ

ُ َعلَيِْه َو�َسلََّم((  وعن اأبي  لَّى اهلَلّ َعْرِف النَِّبِيّ �سَ
ِقْر�سافة قال:  ))ذهبت اأنا واأمي وخالتي 
فاأ�سلمن وبايعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم و�سافحن، فلما بايعنا ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم اأنا واأمي وخالتي ورجعنا من 

عنده من�رشفني قالت يل اأمي وخالتي: يا 
بني ! ما راأينا مثل هذا الرجل، ول اأح�سن 

منه وجها، ول اأنقى ثوبا ول األني كالما! 
وراأينا كاأن النور يخرج من فيه ـ اأي من فمه 

ـ (( فهو �سلى اهلل عليه و�سلَّم اأنظف خلق 
اهلل بدناً، واأنقاهم ثوباً، وكان �سلى اهلل عليه 
و�سلَّم ي�ستاك حني خروجه من منزله، وحني 

دخوله.
 وهذه �سفة النبي يف نظافة بدنه، وثيابه، 
وبيته، وجمل�سه، والتاألُّق الذي ورد يف هذه 

الأحاديث تاألُّق العناية، وتاألُّق النظافة.
الآن �سيكون الدر�س من الآن حتى نهايته 
ه بها النبي  يف التوجيهات النبويَّة التي وَجّ

اأ�سحابه الكرام يف �ساأن النظافة، لرتوا معي 
اأن النظافة جزءٌ من الدين، واأن النظافة 

اأ، نظافة القلب، ونظافة ال�رشيرة،  ل ُتَزّ
ونظافة النيَّة، ونظافة الهدف، ونظافة 

البدن، ونظافة الثياب، ونظافة امَلجل�س، 
ونظافة البيت، فالنظافة جزءٌ من الدين 
اأ.  فقد روى الرتمذي عن �سعٍد  ل يتجَزّ

ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلَّم 
ِيَّب نَِظيٌف  َ َطِيٌّب يُِحُبّ الَطّ قال:  ))اإَِنّ اهلَلّ

يُِحُبّ النََّظاَفَة َكِرمٌي يُِحُبّ الَْكَرَم َجَواٌد يُِحُبّ 
ُفوا اأَْفِنيَتَُكْم َول تَ�َسبَُّهوا ِبالْيَُهوِد((   وَد َفنَِظّ اْلُ

والأفنية �ساحات الدور، فالإن�سان النظيف 
يجذب النا�س اإليه، واملحل النظيف يجذب 
الزبائن اإليه، والبيت النظيف ُمريح، والثوب 

النظيف مريح، والنظافة �سيء وفخامة 
الثياب �سيءٌ اآخر، فالأغنياء ي�سرتون اأغلى 

فوا  الثياب، ولكن الفقراء ي�ستطيعون اأن ينِظّ
ثيابهم، فنظافة الثوب دليل التديُّن، اأما 

ارتفاع ثمن الثوب فدليل الغنى، اأما عالمة 
تديُّنك ال�سحيح نظافة الثوب، وعالمة 

غناك ارتفاع ثمن الثوب، والذي يرفعك عند 
اهلل ل ثمن الثوب، ولكن نظافته.

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها والأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

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

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

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

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

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

�ملذهب �ملالكي و�لبعد �لإجتماعي و�مل�سلحي يف توجهاته و�أحكامه 
املر�سلة  امل�سالح  اتخاذه  بف�سل 
اأ�سوله  من  اأ�سال  احل�سنة  والعادات 
م�سادره  من  وم�سدرا  الفقهية، 
فقهه،  عليها  بنى  التي  الت�رشيعية 
واأر�سى عليها قواعد مذهبه وا�ستمد 

منها اآراءه واأحكامه.
وهكذا نراه كلما كانت هناك م�سلحة 
دليل  يرد  مل  دنيوية  منفعة  اأو  دينية 
هناك  كانت  اأو  اإلغائها  على  �رشعي 
ماألوفة  �سنة  اأو  بلد  يف  متبعة  عادة 
اأقوالهم ل  اأو  اأفعالهم  النا�س يف  بني 

تتنافى مع ال�رشع ول تخالف قواعده 
ويرحب  يقرها  املالكي  الفقه  فاإن 
الفقهية  منظومته  يف  ويدخلها  بها 
الدليل الا�س على  قيام  ينتظر  ول 
�رشعية تلك امل�سلحة بعينها اأو تلك 
العادة بذاتها اكتفاء بالقاعدة العامة 
جاءت  اإمنا  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اأن 
واأنه  للب امل�سالح ودرء املفا�سد، 
فهناك  م�سلحة  هناك  كانت  حينما 
على  الدليل  يدل  حتى  اهلل  حكم 

خالف ذلك.

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

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

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون الزء اأكب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

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

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�سياًل 
، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخال�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة الإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت اإَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة الإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة الإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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فني
املغنية الأمريكية بيلي اآيلي�س تك�شف 

اأغنية فيلم جيم�س بوند املقبل
املغنية  ك�شفت 
بيلي  ال�شابة  االأمريكية 
اآيلي�ش التي هيمنت على 
االأخرية،  غرامي  جوائز 
االأغنية  اجلمعة،  اليوم 
املقبل  للجزء  الر�شمية 
العميل  مغامرات  من 
بوند،  جيم�ش  ال�رشي 
 3٫5 لها  ا�شتُمع  التي 
غ�شون  يف  مرة  ماليني 
عرب  قليلة  �شاعات 

اإن�شتغرام.
عنوان  االأغنية  وحتمل 

ومعاونها  �شقيقها  مع  واألفتها  الفيلم،  مثل  داي«  تو  تامي  »نو 
الرئي�شي فينيي�ش اأوكونيل، وتتميز باأنغام »الغراجن« التي ا�شتهرت 

بها املغنية املراهقة، وحققت لها جناحاً �رشيعاً.
البوب،  لنجمات  جديداً  منطاً  عاماً،   18 اآيلي�ش،  بيلي  وجت�شد 
وح�شدت يف حفل توزيع جوائز غرامي يف نهاية جانفي  املا�شي 
جوائز اأف�شل األبوم، واأف�شل اأغنية عن »باد غاي«، واأف�شل موهبة 

�شاعدة، واأف�شل ت�شجيل.
تاريخ  الرئي�شية يف  االأربع  اجلوائز  مغنية حت�شد  اأ�شغر  وكانت 
اأجزاء  الأحد  الر�شمية  االأغنية  �شجل  من  اأ�شغر  وهي  غرامي، 
�شل�شلة »جيم�ش بوند« ال�شهرية، لتن�شم اإىل اأ�شماء اأخرى بارزة 

مثل اأديل، ومادونا، وبول ماكارتني.
و�شتوؤدي االأغنية للمرة االأوىل على امل�رشح يف حفل توزيع جوائز 
املو�شيقى الربيطانية الثالثاء املقبل يف لندن، ح�شب �شفحتها 
�شل�شلة  من   25 الـ  اجلزء  عر�ش  املقرر  ومن  بوك،  في�ش  على 
اأفريل املقبل، وهو اجلزء اخلام�ش  بوند يف  مغامرات جيم�ش 
دانييل  الربيطاين  املمثل  بطولته  يتوىل  الذي  مبدئياً  واالأخري 

كريغ.
الفائز  االأمريكي  املمثل  اجلزء  هذا  يف  ال�رشير  دور  ويوؤدي 

بجائزة اأو�شكار رامي مالك.

فيلم نيكول�س كيج يك�شف 
�شخ�شيته

تقارير  اأفادت 
باأن  اإعالمية، 
العاملي   املمثل 
يطل  كيج   نيكوال�ش 
ب�شكل خمتلف �شمن 
 The « فيلم  اأحداث 
 U n b e a r a b l e
 Weight of
 M a s s i v e
املقرر   ،« Talent
مار�ش   19 عر�شه 
املقبل، حيث يظهر 
ب�شخ�شيته  كيج 
د  احلقيقية، اإذ يج�ِشّ

نف�شه يف الفيلم.
وخالل اأحداث الفيلم ي�شطر كيج اإىل قبول عر�ش قيمته مليون 
دوالر حل�شور عيد ميالد ملياردير مك�شيكي، الأنه بحاجة للمال. 
ال�شيناريو مع  اإخراج توم غورميكان، و�شيقوم بكتابة  الفيلم من 
ويُعد  الكوميدية.  االأفالم  نوعية  اإىل  العمل  وينتمي  اينت،  كيفن 
د الكثري من  كيج من االأ�شماء املهمة يف عامل هوليوود، حيث ج�َشّ

االأدوار القوية واملميزة يف م�شريته الفنية الطويلة.

بلقي�ش  اليمنية  الفنانة  اأطلقت 
فتحي فيديو كليب جديد الأغنيتها 
“اأرجوك”،  ا�شم  حتمل  التي 
االنرتنت  على  قناتها  وذلك عرب 
بعد  كبريا  جناحا  حققت  وقد   ،

اأيام قليلة من طرحها.
ت�شوير  كوالي�ش  ك�شفت  بلقي�ش 
الكليب، بقولها: “ما اأقولكم كيف 
كنت داخلة مبود احلزن والق�شة 
قبل  اليوتيوب  �شفتوها عرب  اللي 
ا�شبوعني  اأو  باأ�شبوع  الت�شوير 
ال�شلبية  امل�شاعر  كل  وجمعت 
انها  لو  الق�شة  وا�شتح�رشت 
حقيقية ع�شان يطلع التمثيل متل 

اللي �شفتوه”.
اكون  ان  “امتنى  واأ�شافت: 

و�شلت ال�شورة احلقيقية خلالف 
تدمر  انها ممكن  وكيف  االختني 
بهذا  طلعت  انا  بكاملها،  اأ�رشة 
العاطفي  املنحى  من  الكليب 
االجتماعي  املنحى  اىل  متاماً 
العالقات  انه  ا�شوف  الن 

وما  وا�شمل  ا�شمى  االجتماعية 
كاف  ب�شكل  ال�شوء  عليها  ي�شلط 

من قبل االإعالم”.
عائلة  حول  الكليب  ق�شة  وتدور 
�شقيقتني  بني  خالف  اىل  اأّدت 
اإحداهما �شاباً  على خلفية زواج 

دّمر حياتهم بعد اأن اأخرجهم من 
اأّثر  وذلك  عليه  وا�شتوىل  البيت 
توفيت  التي  والدتهما  على حياة 

من احلزن.
اإىل  ر�شالة  بلقي�ش  ووجهت 
الفيديو  نهاية  يف  جمهورها 
قبل  بال�شالم  “بادروا  كليب: 
فوات االأوان وال جتعلوا الكربياء 
االأ�شخا�ش  اأجمل  يفقدكم 

والعالقات”.
من  “اأرجوك”  اأغنية  اأن  يذكر 
األبوم بلقي�ش اجلديد “اأراهنكم” 
العلوي،  اأحمد  كلمات  من  وهي 
وتوزيع  الهرمي،  اأحمد  واأحلان 
عبد  اأحمد  واإخراج  �شريو�ش، 

الواحد.

بلقي�س تك�شف كوالي�س ت�شوير كليبه
ا اجلديد "اأرجوك "

اختتام مهرجان اأ�شوان الدويل لأفالم املراأة
الدويل  اأ�شوان  مهرجان  اختتم 
دورته  فعاليات  املراأة  الأفالم 
داخل  اأم�ش،  الرابعة،اأول 
باأ�شوان،  الكربى  الفنادق  اأحد 
اللواء  اأ�شوان،  حمافظ  بح�شور 
جنوم  من  وعدد  عطية  اأ�رشف 

الو�شط الفني.
من   3 تكرمي  احلفل  و�شهد 
�شانعات ال�شينما، وهن املنتجة 
واملونترية  �شوقي  فريد  ناهد 
ومونترية  منت�رش  رحمة 
وذلك  ال�شاي�ش،  ليلي  النيغاتيف 
املهرجان  حر�ش  اإطار  يف 
خلف  بالعامالت  االحتفاء  على 

الكامريات.
الروائية  االأفالم  م�شابقة  ويف 
اأف�شل  جائزة  ذهبت  الطويلة، 
 Aga>s« الروائي  اإىل  فيلم 
دول   4 اإنتاج  وهو   ،»House
كرواتيا،  األبانيا،  كو�شوفو،  هي 
فرن�شا، �شيناريو واإخراج لينديتا 
جائزة  ح�شد  فيما  زيت�شرياي، 
الت�شجيلي  الفيلم  التحكيم  جلنة 
 ،»Confucian Dream«
من  �شيني  اأمريكي  اإنتاج  وهو 

اإخراج وت�شوير ميجي يل.
�شيناريو  اأف�شل  بجائزة  وفاز 
 Bombay( التحريك  فيلم 
هندي  اإنتاج  وهو   ،)Rose
�شيناريو  بريطاين  فرن�شي 
واإخراج جيتاجنايل راو، وبطولة 
ديوندي،  اأميت  خاري،  �شيللي 
ذهبت  فيما  �شيتول،  جارجي 
جائزة اأف�شل خمرج اإىل لينديتا 
الروائي  الفيلم  عن  زيت�شرياي 
وفاز   ،»Aga>s House«
الفنان  ممثل  اأف�شل  بجائزة 

الفيلم  عن  كينزاري  مروان 
 ،)Instinct( الروائي الهولندي

وهو من اإخراج هالينا راين.
كالج  روزافا  الفنانة  وحازت 
الفيلم  عن  ممثلة  اأف�شل  جائزة 
 ،»Aga>s House« الروائي 
تنويهاً  التحكيم  جلنة  ومنحت 
 The« خا�شاً اإىل الفيلم الروائي
 Names of the Flowers
والعربي  االأفريقي  عر�شه  يف 
االأول، وهو اإنتاج بوليفي اأمريكي 
بهمن  واإخراج  �شيناريو  كندي، 
الفيلم  اإىل  باالإ�شافة  تافو�شي، 
 »Golden Wolf« الت�شجيلي 
عائ�شة  واإخراج  �شيناريو  وهو 

كلوي بورو.
حتكيم  جلنة  جائزة  وذهبت 
 Aga>s« فيلم  اإىل  النقاد 
بجائزة  فاز  كما   ،»House
اليورو  الفيلم  حتكيم  جلنة 

»تاأتون  فيلم  منا�شفة  متو�شطي 
من بعيد« اإخراج اأمل رم�شي�ش، 
واإ�شبانيا،  ولبنان  م�رش  اإنتاج 
ماريان  اإخراج  »احكيلي«  وفيلم 
ح�شد  كما  م�رش،  اإنتاج  خوري 
م�شابقة  جائزة  اأي�شاً  الفيلم 

الفيلم امل�رشي.
فيلم  اأف�شل  جائزة  وح�شد 
الق�شرية  االأفالم  مب�شابقة 
 »Daughter« التحريك  فيلم 
فيلم  اأف�شل  الأو�شكار  املر�شح 
وهو  اأي�شاً  ق�شري  حتريك 
كا�شيفا،  داريا  واإخراج  �شيناريو 
اأف�شل خمرج  كما ذهبت جائزة 
الفيلم  عن  عبيد  اإجني  اإيل 

.»Pacific« الت�شجيلي
التحكيم  جلنة  بجائزة  وفاز 
التحريك  فيلم  اخلا�شة 
 Sheep، Wolf»« الفرن�شي 
يف   and a cup of Tea

عر�شه االأول يف اأفريقيا والدول 
واإخراج  �شيناريو  العربية، 
جلنة  ومنحت  الكورت،  ماريون 
التحكيم تنويهاً خا�شاً اإىل الفيلم 
 To Us،« الروائي  الربازيلي 
Lonely Ones«، وهو اإخراج 
وبطولة  اأوليفريا،  دي  جيلريمي 

بوال زانيتي، اأندريه بالتريي.
كما منحت اللجنة تنويهاً خا�شاً 
الت�شجيلي  الفيلم  اإىل  اأي�شا 
 Heart، You!« امل�رشي 
عر�شه  يف   »Deserve That
�شيناريو  وهو  االأول،  العاملي 

واإخراج ملياء اإدري�ش.
كل  ح�شور  اخلتام  حفل  و�شهد 
ال�شباعي  وناهد  ب�رشى  من 
وطارق  وب�شمة  خطاب  و�شلوى 
حممد  واملخرجني  عبدالعزيز 
عبدالعزيز  وعمر  عبدالعزيز 

وغريهم.
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عن  النقاب  تك�سف   Jeep

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

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

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

وعزم 234 و265 ح�صانا.
هذه  تظهر  اأن  املنتظر  ومن 
 "Jeep" ت�صنعها  التي  ال�صيارة 
فمن  �صعرها  اأما   ، ال�صني  يف 
األف   38 من  يبداأ  اأن  املتوقع 

دولر تقريبا.

الريا�سية  الين   N تو�سان  هيونداي 
 N Line ن�صخ  طرح  عقب 
 i30 و   i30 ملوديالت  الريا�صية 
تتجهز  املا�صي،  العام  فا�صتباك 
احلزمة  هذه  لإعطاء  هيونداي 
ل�صيارة  التعديالت  من  املغرية 
تو�صان،  الأوىل،  للمرة   SUV
والتي �صتحظى مبظهر اأكرث جراءة 
الداخلية  يف  خفيفة  حتديثات  مع 

كذلك.
ح�صلت  التي  التغيريات  وتتعدى 
ال�صكلي،  اجلانب  تو�صان  عليها 
بتعديل  هيونداي  قامت  حيث 
لتوفري  التعليق  ونظام  التوجيه 
حيث  اأمتع،  قيادة  جتربة 
بـ  ثباتاً  اأكرث  النواب�ص  اأ�صبحت 
الأمام و5% يف اخللف، مع  8% يف 
التوجيه  جلعل  برجمية  تعديالت 
هيونداي  وتاأتي  ا�صتجابة.  اأكرث 
اإن�ص   19 بجنوط  لين   N تو�صان 
ال�صواد  ا�صتمرار  مع  كبري،  اأ�صود 
الغامق يف اأغطية املرايا اجلانبية 
اإعادة ت�صميم  ال�صقف، مع  وجناح 
امل�صدات خ�صي�صاً لهذه الن�صخة. 
ت�صمل  التي  التغيريات  ون�صتمر يف 
خا�صة  نهارية   LED م�صابيح 

لل�صيارة مع مقاعد ريا�صية اأمامية 
وتخييط  اأف�صل  جانبي  بدعم 
املق�صورة  يف  وهناك  هنا  اأحمر 
املقاعد  على   N و�صعارات 
العادية. كما  تو�صان  لتمييزها عن 
لين   N موديالت  مع  احلال  هو 
حتديثات  اأي  توجد  ل  الأخرى، 

لقوة املحركات، التي ت�صمل وحدة 
 174 بقوة  لرت   1.6 �صعة  برتولية 
 134 بقوة  لرت   1.6 وديزل  ح�صان 
بقوة  لرت   2.0 اآخر  وديزل  ح�صان 
182 ح�صان، اإما بنظام دفع اأمامي 
ب�صت  يدوي  جري  مع  رباعي،  او 
مزدوج  اوتوماتيكي  اأو  �رشعات 

ب�صبع �رشعات. لهوؤلء الراغبني يف 
النتظار  عليهم  القوة  من  املزيد 
N الكاملة لتو�صان، والتي  لن�صخة 
موؤخراً  عنها  الإ�صاعات  تناقلت 
من  لي�ص  ولكن  340 ح�صان،  بقوة 
عامني  قبل  ال�صيارة  روؤية  املتوقع 

من الآن.

رولزروي�س حتقق اأعلى مبيعات
 على مر 115 عامًا!

اأعلنت رولز روي�ص عن متكنها من بيع 4،107 �صيارة، وهو ما يُعد اأعلى معدل مبيعات �صهدته ال�رشكة خالل تاريخها على مدى 
115 عام، متغلبة بذلك على رقمها القيا�صي ال�صابق يف 2014 عندما باعت 4،063 ن�صخة.

متثل مبيعات ال�رشكة يف 2019 زيادة ن�صبتها 22% مقارنة بعام 2017 عندما متكنت من بيع 3،362 �صيارة فقط، حيث يعزي تور�صنت 
مولر اوتفو�ص، مدير رولز روي�ص التنفيذي، اأغلب هذا النمو اإىل تد�صني واإنتاج اجليل الثامن من فانتوم الرائدة.

تظل اأمريكا ال�صمالية حالياً هي اأكرب اأ�صواق رولز روي�ص، حيث اأنها م�صوؤولة عن ثلث مبيعات ال�رشكة عاملياً، بينما ت�صكل اأوروبا 
واآ�صيا 20% فقط، رغم اأن ال�صني حتديداً منت مبيعاتها يف 2018 بن�صبة 40% خا�صة لطرازات فانتوم وجو�صت، كما منت مبيعات 

ململكة  املتحدة اأي�صاً بن�صبة 10% رغم التحديات ال�صيا�صية والقت�صادية التي متر ا
بها البالد. هذا ويتوقع مولر اأن حتظى رولز روي�ص بعام رائع 
لـSUV كولينان  اأي�صاً يف 2019 مع بدء الإنتاج املو�صع 
امل�صبق  الطلب  اأن  حيث  اجلديدة، 
حتى  الفرتة  يغطي  عليها 
العام  الثالث من  الربع 
ي�صري  ما  اجلاري، 
�صتكون  لكونها 
الأعلى  الطراز 
العالمة  من  مبيعاً 
الفاخرة  الربيطانية 

هذا العام.

مر�سيد�س GT R AMG رود�سرت 
املحدودة تك�سف عن نف�سها

ت�صتعد مر�صيد�ص AMG لتو�صيع 
عرب   GT موديالت  جمموعة 
جديدة،  رود�صرت  ن�صخة  اإ�صافة 
من  الأعلى  الفئة  �صتكون  والتي 

الكوبيه الريا�صية.
رود�صرت   GT R مر�صيد�ص  تاأتي 
ثالثي  للطي  قابل  �صقف  مع 
الطبقات، هيكل خفيف الوزن من 
الألومنيوم واملاغن�صيوم والفولذ، 
اأغطية مرايا جانبية �صوداء لمعة، 
وعجالت  �صفراء  مكابح  مكاب�ص 

19 اأو 20 اإن�ص.
بالنتقال للمق�صورة، �صنجد �صا�صة 
عدادات رقمية 12.3 اإن�ص، �صا�صة 
مل�صية 10.25 اإن�ص، زخرفات من 
الأ�صود،  واخل�صب  الكربون  األياف 
 AMG مقاعد  وجود  بجانب 
الأ�صود  نابا  الأداء من جلد  عالية 
تربيد  اأنظمة  اإ�صافة  خيارات  مع 
تدفئة  نظام  بجانب  بها،  وتدفئة 

للرقبة عند فتح ال�صقف.
ن�صخة  فتحمل  املحرك،  عن  اأما 
 GT R مولد  نف�ص  الرود�صرت 
�صعة   V8 هيئة  على  القيا�صية 
 585 بقوة  التريبو  مزدوج  لرت   4
نيوتن.مرت،  و700  اأوروبي  ح�صان 

 7 اأوتوماتيكي  بناقل  يت�صل  حيث 
�رشعات مزدوج القاب�ص مع قدرة 
ت�صارع من 0 اإىل 100 كم/�ص خالل 
3.6 ثانية قبل بلوغ �رشعة 317 كم 

الق�صوى.
الك�صف  �صيارات  اأغلب  اأن  ورغم 
الن�صيابية،  القيادة  على  تركز 
تاأتي  رود�صرت   GT R اأن  اإل 
ومثبتات  ديناميكي  ت�صميم  مع 
من  عادم  اأنابيب  احلركة،  لتاقل 
األياف  من  عزم  اأنبوب  التيتانيوم، 
خم�ص�ص  تعليق  نظام  الكربون، 
للعجالت  ن�صط  توجيه  للحلبات، 
خلفي  اإغالق  ومعامل  اخللفية، 
اإلكرتوين حمدود لأجل اأداء عايل.

 AMG GT هذا وتاأتي مر�صيد�ص
ديناميكية  حزمة  مع  رود�صرت   R
من  لوح  اإطالة  على  تعمل  متكيفة 
 40 بقدر  لالأ�صفل  الكربون  األياف 
ال�صيارة  تثبيت  ملم، مما يزيد من 
على الطريق من املحور الأمامي 
عرب توليد طاقة جاذبة قدرها 40 
كم/�ص،   250 �رشعة  على  كجم 
ن�صخة   750 اإنتاج  يتم  اأن  على 
الإعالن  دون  منها  حمدودة فقط 

عن الأ�صعار بعد.

على  "Lada Granta" حتافظ 
�سدارة �سوق املبيعات الرو�سية

نتائج   "autostat" موقع  ن�رش 
التي  ال�صيارات  تظهر  اإح�صائيات 
اأعلى ن�صب مبيعات يف رو�صيا  حققت 

خالل �صهر يناير 2019.
وجاءت يف املرتبة الأوىل من الت�صنيف 
منها  بيع  التي   "Lada Granta"
 "Lada Vesta" 7630 �صيارة، وتلتها

بـ 7078 �صيارة.
 Hyundai" وحلّت يف املرتبة الثالثة

Creta" التي بيعت منها 4187 ن�صخة، 
بـ   "HyundaSolaris" وبعدها 

.3805
اأما بالن�صبة لل�رشكات التي باعت اأكرب 
عدد من ال�صيارات يف رو�صيا، يف يناير 
التي  "اأوتوفاز"  فكانت  العام،  هذا 
بـ  "كيا"  وتلتها  �صيارة،   21531 باعت 
بـ 10843  و"هيونداي"  �صيارة،   15691

�صيارة. 

مميزة مبركبة  الكهربائية  ال�سيارات  اأ�سواق  "JAC" تقتحم 
اأعلنت �رشكة "JAC" ال�صينية عن 
اأوفر  كرو�ص  �صيارة  اإطالق  نيتها 
جتعل  مبوا�صفات  الكهربائية، 
ال�صيارات  اأكرث  من  واحدة  منها 

تطورا يف الأ�صواق.
هذه  تزود  اأن  املفرت�ص  ومن 
ال�صيارة ببطارية ب�صعة 66 كيلوواط 
�صاعي، وبوحدة تربيد �صائل، متنع 
من  لأكرث  حرارتها  درجة  ارتفاع 
35 درجة مئوية، وتقنيات متطورة 
ن�صف  ظرف  يف  ب�صحنها  ت�صمح 
املركبة  لتتمكن  فقط،  �صاعة 
بال�صحنة  كلم   500 نحو  قطع  من 

الواحدة.
 "JAC" �رشكة  يف  للخرباء  وتبعا 
�صيارة  يف  البطاريات  فاإن 
عن  متتاز  اجلديدة   "iEVS4"

ال�صيارات  لدى  البطاريات  باقي 
تعمل  باأنها  الأخرى  الكهربائية 
ال�صيارة  وتكفي  طويلة،  ل�صنوات 
مليون  اإىل  ت�صل  م�صافة  لقطع 

امل�صتخدم  ي�صطر  اأن  قبل  كلم، 
ل�صتبدالها.

ال�صيارة  اأن تطرح هذه  يتوقع  كما 
 190 بعزم  كهربائي  مبحرك 

ح�صانا، وعلبة �رشعة اأوتوماتيكية 
رباعي،  دفع  ونظام  مراحل،   8 بـ 
ونظام ي�صاعدها على ركن نف�صها 

دون تدخل ال�صائق. 
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XTOUCH X إك�ش تات�ش تطلق هاتف�

�إك�س   XTOUCH �أطلقت 
�جلديد  �لذكي  هاتفها  تات�س 
�لتجارة  وحلول   XTOUCH X
تعزيز  يف  ت�ساهم  �لتي  �لإلكرتونية 
�لهاتف  و�نطلق  �لعمالء،  جتربة 
�جلديد يف دولة �لإمار�ت �أولً، وهو 
وبخيار  قيا�سية  بخيار�ت  متوفر 

�لهد�يا كاملة �لإ�سافات.
هاتف  �ملتاحة  �لباقات  وت�سمل 
و�ساعات  �لذكي   XTOUCH X
�لأذن �لريا�سية �لال�سلكية مع �ساحن 
للم�ستخدم  ي�سمح  عملي  خارجي 
ودعًما  بالكامل،  ل�سلكية  بتجربة 
�أف�سل  تقدمي  �إىل  �لر�مية  لروؤيتها 
قيمة  و�خلدمات  �ملنتجات 

للم�ستهلكني، طرحت �ل�رشكة كذلك 
من�سة للتجارة �لإلكرتونية، تقدم من 
�لعرو�س �خلا�سة، كال�سحن  خاللها 
�إىل  �لت�سليح،  وخدمات  �ملجاين 
�لأوىل  للمرة  تقدم  ميزة  جانب 
و�لتي  �ملتحركة،  �لأجهزة  فئة  يف 
بالدفع  �مل�ستهدفني  للعمالء  ت�سمح 
ت�سهيالت  خالل  من  بالأق�ساط 

تقدمها �ل�رشكة مبا�رشة.  
 XTOUCH X هاتف  �سمم 
�إن�س،   5.8 قيا�س  كاملة  ب�سا�سة 
مده�سة،  هند�سية  بتفا�سيل  ويتمتع 
و�سطح  مميز  �ن�سيابي  وبهيكل 
منحنية  بحو�ف  لمع  م�سقول 
من  رفيع  و�إطار   2.8D بت�سميم 

�ملعدن.
 IPS بدقة  تتمتع  �لتي  �ل�سا�سة  �أما 
لتمتد   18:9 بتنا�سب  فتمتاز   +HD
وتو�ّسع  �أ�سفله  �إىل  �أعلى �جلهاز  من 
بالكامل،  �لأمامية  �لروؤية  �أفق 
ويوجد زر �لب�سمة على ظهر �لهاتف 
 3 �لقفل خالل  فتح  ب�رشعة  لي�سمح 

�أجز�ء من �لثانية وح�سب.
�أما �لبتكار يف �ملجموعة �لال�سلكية 
خارجياً  �ساحناً  تت�سمن  �لتي 
ل�سلكياً، وهو م�سمم خ�سي�ساً ليلبي 
�حتياجات �مل�ستخدم �لع�رشي حيث 
يحتاج �لنا�س �إىل �لتو��سل �مل�ستمر 
�ل�سماعات  وتتميز  �لتنقل،  �أثناء 
�لريا�سي  �لت�سميم  ذ�ت  �لال�سلكية 

ينا�سب  ومريح  مدرو�س  ب�سكل 
�ملتو��سل  بالبث  وي�سمح  �حلركة 
لتجربة   BLUETOOTH بتقنية 
وتعمل  لها،  مثيل  ل  مو�سيقية 
�لكامري� �خللفية بدقة 8 ميغابيك�سل 
بف�سل �رشيحة SONY �لتي متّكن 
�مل�ستخدم من عي�س جتربة �لت�سوير 
ب�سكل مثايل يف  وتعمل  �لحرت�فية، 

خمتلف ظروف �لإ�ساءة.
و�سول  ذ�كرة  �جلهاز  وتر�فق 
ع�سو�ئي �سعة 2 جيجابايت و وذ�كرة 
جيجابايت   16 �سعة  د�خلية  تخزين 
�إمكانات تخزين  �إىل  ميكن تعزيزها 
�إىل 128 جيغابايت ملزيد من  ت�سل 

�لكفاءة و�ملتعة.  

�لأن�ستغر�م يعلن عن مميز�ت 
جديدة لدعم �ملبدعني 

و�أ�سحاب �لعالمات �لتجارية
عن  �لإن�ستغر�م  مطوري  ك�سف 
تقدم  �لتي  �ملميز�ت  من  �جلديد 
�لإجتماعية  �ملن�سة  مل�ستخدمي 
و�لتي حتقق  �لقادمة،  �لفرتة  خالل 
�لإ�ستفادة من �أكرب من�سة �إجتماعية 
من  قاعدة  �أكرب  جتمع  تفاعلية 

�مل�ستخدمني.
لدعم  �لأوىل  �مليزة  وتاأتي 
مع  �ملبدعني  من  �مل�ستخدمني 
يقدم  للكامرية  جديد  ت�سميم 
ب يعرف  جديد  منط  خالل  من 
Create Mode، حيث يتيح هذ� 
�إبتكار من�سور  �لنمط للم�ستخدمني 
جديد د�خل �لتطبيق ب�سكل مبا�رش، 
�إىل  �مل�ستخدم  يحتاج  لن  حيث 
�لفيديو  مقاطع  �أو  �ل�سور  حتميل 
تتوفر  �لبد�ية، كما  �لتطبيق يف  �إىل 
 Snapchat حتاكي  �لتي  �لأدو�ت 
بتجربة  �مل�ستخدم  لدعم 
�ل�سور  وم�ساركة  لالإبد�ع  متكاملة 
و�لفيديوهات عرب �لتطبيق مبا�رشة. 
�لأن�ستغر�م  من�سة  جتلب  كما 
�لإجتماعية ميزة جديدة لأ�سحاب 
�لأعمال و�لعالمات �لتجارية، حيث 
من �ملقرر �أن تدفع �مليزة �جلديدة 
�لت�سوق  يف  مميزة  تفاعلية  جتربة 
خم�س�سة   tag عالمات  خالل  من 
من  ت�ستخدم  �أن  ميكن  �لتطبيق  يف 
و�مل�ستخدمني  �لأ�سخا�س  قبل 

�لفنانني  من  �لتطبيق  يف  �ملوؤثرين 
�أ�سهر  من  وغريهم  و�لريا�سيني 
حيث  �لأن�ستغر�م،  م�ستخدمي 
�ملخ�س�سة  �لعالمة  لهذه  ميكن 
لعالمة  للمتابعني  موؤ�رش  تكون  �أن 
للفنان  �لتجارية �ملف�سلة  �ملالب�س 
لتوجيه  وذلك  �ملثال،  �سبيل  على 
ب�سكل  �لتجارية  للعالمة  �ملتابعني 
�لتطبيق  �أكد مطوري  وقد  مبا�رش. 
�إىل �أن موؤ�رش tag �خلا�س بالأعمال 
و�لعالمات �لتجارية د�خل �لتطبيق 
ليتيح  لحقاً  �أو�سع  مبفهوم  �سياأتي 
�ل�رشيع  �لو�سول  للم�ستخدمني 
للمالب�س  �لتجارية  للعالمات 
�لريا�سيني،  بالفنانني،  �خلا�سة 
�ملبدعني وغريهم من �ل�سخ�سيات 
�لأن�ستغر�م  متابعي  يف  �ملوؤثرة 
من  م�ستخدم  لأي  ميكن  حيث 
�ملخ�س�سة   tag عالمات  خالل 
للعالمة  �رشيع  ب�سكل  ي�سل  �أن 
مبا�رش  ب�سكل  و�لت�سوق  �لتجارية 
من�سة  �أن  يذكر  �لتطبيق.  د�خل 
�لأن�ستغر�م توفر �ملميز�ت �جلديدة 
للتطبيق،  جتريبي  �إ�سد�ر  يف  �لآن 
�مليزة �جلديدة  �سيتم جتربة  حيث 
مع جمموعة حمددة من �ملبدعني، 
عالمات  كفاءة  جتربة  �سيتم  كما 
بدء�ً  �جلديدة  �ملخ�س�سة  �لت�سوق 

من �لأ�سبوع �ملقبل.

ت�سريبات جديدة عن �أحدث 
هو�تف �إل جي

معلومات جديدة  �لتقنية  ب�سوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�س  �رّشبت 
 Android« ملنتظر من �إل جي. وذكر موقع� »V40« عن هاتف
منه  جتعل  مبو��سفات  �سياأتي  �ملذكور  �لهاتف  �أن   »Police
و�سيزود مبعالج  �لأ�سو�ق،  يف  �لذكية  �لأجهزة  �أف�سل  من  و�حد� 
�أو 8  »SNAPDRAGON -845«، وذ�كرة و�سول ع�سو�ئي 6 
�أ�سا�سية  بكامري�   »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�س  من  كما  غيغابايت. 
�لعد�سة بدقة 16+13 ميغابيك�سل، ومبيز�ت تقريب عالية  ثنائية 
مر�ت،  عدة  تكبريها  عند  حتى  لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن 
وكامري� �أمامية مزدوجة �أي�سا بدقة 24 ميغابيك�سل. �أما بطارية 
�أكرث  �أو  �أمبري  ميللي   3700 ب�سعة  تكون  �أن  �ملتوقع  فمن  �جلهاز 
بقليل، ومزودة بخا�سية �ل�سحن �ل�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

غوغل جتعل �لو�سول للبيانات 
�أ�سهل عند �لبحث على حمركها

�ل�سبل  �أكرث  قوقل  �لبحث  حمرك  يوفر 
موؤ�س�سة  بيانات  �إىل  للو�سول  �سهولة 
�أحياًًنا  لكن  �لإنرتنت،  على  مكان  �أو 
�لبحث  من  �لكثري  �لأمر  ي�ستغرق 
حال  �ل�سحيحة يف  للمعلومات  للو�سول 
�لبع�س،  لدى  معروف  غري  �ملكان  كان 
وهو ما تنبهت له �ل�رشكة وقررت تغريه.

لبيانات  �لو�سول  طريقة  وبتحديث 

�أو �ملو�قع، فاإن  ومعلومات �ملوؤ�س�سات 
موؤ�س�سة  �لبحث عن  �مل�ستخدم مبجرد 
�أول  �لبيانات مبا�رشة يف  له  �ستظهر  ما 
مما  �لنتائج،  باقي  وقبل  �لبث  �سفحة 
يجعل �لو�سول �إىل �ملعلومات �حلقيقية 
�أ�سهل من �ل�سابق لكن هذ� �لأمر يحتاج 
من �أ�سحاب �ملوؤ�س�سات و�ملو�قع �تباع 
�لتي  �لبيانات  تعبئة  يف  حمددة  طريقة 

عرب  للم�ستخدمني  �إظهارها  يريدون 
ت�سمني  لت�سهيل  �ل�رشكة  منوذج طرحته 
لتظهر  �لبث  حمرك  �سمن  �لبيانات 
ب�سكل  �لأمر  هذ�  وياأتي  مبا�رش.  ب�سكل 
حيث  �لإخبارية،  للموؤ�س�سات  رئي�سي 
منوذج  ت�سمني  �ملوؤ�س�سات  ت�ستطيع 
�لبيانات �ملحدد من قوقل يف �سفحات 
html �خلا�سة بهم لكي يظهر للجميع.

يوتيوب تخترب تبويب “��ستك�سف” يف تطبيقها 
على �آيفون لعر�ش قنو�ت ومقاطع فيديو جديدة

�لتنفيذي  �لرئي�س  وج�سيكي  �سوز�ن  ك�سفت 
بتطوير  �ستقوم  �ل�رشكة  �أن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
�ملحتوى  �سناع  �أجل  من  �ملز�يا  بع�س 
و�مل�ستخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد �لإختبار وهي عالمة �لتبويب “��ستك�سف” 
تزويد  �إىل  تهدف  �لتي   Explore tab
�مل�ساهدين مبجموعة �أكرث تنوًعا من تو�سيات 

�لفيديو.
 Creator قناة  عرب  �خلرب  عن  �لإعالن  مت 
�أبرزتها  �لتي  نف�سها  �لقناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  �آخر  يف  وج�سيكي 

ت�سغيله  يتم  �لذي  �لر�سمي”  “غري  �مل�سدر 
بو��سطة موظفي يوتيوب.

�ل�ستك�ساف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
�جلديد قيد �لختبار حالًيا على ن�سبة 1 باملائة 
فقط من م�ستخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
�حتمال  فهناك  لذ�   ،iOS �إ�س  �أو  �آي  �لت�سغيل 
تطبيق  يف  �لتحديث  هذ�  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف �لوقت �حلايل.
�لتجريبية  �ملجموعة  �سمن  كنت  �إذ�  �أما 
ف�ستالحظ �أن �رشيط �لتنقل �ل�سفلي يف �لتطبيق 
�لتبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�سرتى  و�ل�سرت�كات،   Trendingو �لرئي�سية، 
�لرئي�سية و�ل�ستك�ساف  �ل�سفحة  بدلً من ذلك 

و�ل�سرت�كات.
 Explore تكمن �لفكرة ور�ء تبويب ��ستك�سف
يف تزويد م�ستخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
�أكرب  للم�ساهدة  �لعر�س  �قرت�حات  متنوعة من 
تتاأثر  �حلايل   �لوقت  ففي  �ليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  �إىل  �ملخ�س�سة  �لفيديو  تو�سيات 
بن�ساط �لعر�س �ل�سابق و�سلوكيات �أخرى، و�لتي 
من  نوع  �إن�ساء  �إىل  ذلك  بعد  توؤدي  �أن  ميكن 

�لختيار �ملتجان�س للمحتوى �ملو�سى به.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ل�ستثمار 1 مليار دولر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح �لرئي�س �جلديد �سنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ساب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ساأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �سنو�ت  عن  عو�ساً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.



م.�س

على طلب  بناء  املحكمة  قرار  وجاء 
قررت  فيما  املدين  الطرف  دفاع 
جل�سة  اإقامة  اأي�سا  املحكمة  نف�س 
الثامن  يوم  الق�سية  لهذه  »خا�سة« 
مار�س املقبل بالنظر حلجمها »حتى 
املرافعة  املتهمني  لدفاع  يت�سنى 
قرار  وح�سب  كاف«.  وقت  يف 
املتهمون،  الأطراف  يتابع  الإحالة، 
اإليه،  املن�سوبة  التهمة  ح�سب  كل 
ا�ستغالل  »اإ�ساءة  جنحة  ق�سية  يف 
القوانني  يخرق  نحو  على  الوظيفة 
على  احل�سول  بغر�س  التنظيمات  و 
اأموال  تبديد  و  م�ستحقة  غري  منافع 
الأطراف  عدد  يبلغ  فيما  عمومية«، 
 14 و  متهما   12 منهم  �سخ�سا   26
�ساهدا و اإثنان طرف مدين. و كانت 
الفرقة القت�سادية لأمن ولية تيبازة 
قد قدمت  الف�ساد  مكافحة  اإطار  يف 
دي�سمرب   2 يوم  املعنيني  الأ�سخا�س 
تيبازة  حمكمة  نيابة  اأمام  املا�سي 
لال�ستباه يف تورطهم يف ق�سية ف�ساد 

ملديرية  مادية«  »اأ�رضار  يف  ت�سببت 
التي  بالولية  الغاز  و  الكهرباء  توزيع 
تاأ�س�ست كطرف مدين يف الق�سية. و 
وجهت نيابة املحكمة للمتورطني تهم 
و  الوظيفة«  اإ�ستغالل  ب«�سوء  تتعلق 
»تبديد اأموال عمومية« و تلقي مزايا 
�سفقات  »اإبرام  و  حق«  وجه  بدون 

م�سبوهة«، ح�سب ذات امل�سادر.
دي�سمرب،   2 يوم  اأي  يومها،  اأمر  و 
امللف  اإحالة  بعد  التحقيق  قا�سي 

نيابة  قبل  من  للق�سية  الق�سائي 
م�سوؤولني  �سبعة  باإيداع  املحكمة، 
خم�سة  و�سع  و  الحتياطي  احلب�س 

اآخرين حتت الرقابة الق�سائية.
اخل�سو�س  وجه  على  الأمر  يتعلق  و 
ملديرية  ال�سابق  املدير  بو�سع 
بالولية  الغاز  و  الكهرباء  توزيع 
و�سع  فيما  الق�سائية،  الرقابة  حتت 
اإ�ستغالل  لوحدة  ال�سابق  الرئي�س 
الغاز و الكهرباء بذات املديرية رهن 

كان  الذي  هو  و  الحتياطي  احلب�س 
بولية  التوزيع  مدير  من�سب  ي�سغل 

مترنا�ست يوم توقيفه.
كما يقبع 6 م�سوؤولني فرعيني حمليني 
الحتياطي،  احلب�س  رهن  اآخرين 
تقنية  م�سالح  روؤ�ساء  ثالثة  منهم 
حجوط  و  القليعة  من  لكل  للكهرباء 
توزيع  مقاطعة  م�سوؤول  و  تيبازة  و 
جانب  اإىل  بالقليعة  الغاز  و  الكهرباء 
املالية  م�سلحة  عن  بالنيابة  م�سوؤول 
بذات  موظف  كذا  و  الو�سائل  و 
قا�سي  قرار  و�سمل  امل�سلحة. 
الق�سائية  بالرقابة  اخلا�س  التحقيق 
مديرية  من  اأخرى  موظفني مب�سالح 
�سيما  بتيبازة  الغاز  و  الكهرباء  توزيع 
نيابة  وكانت  املالية  م�سلحة  منها 
حتقيقا  فتحت  قد  تيبازة  حمكمة 
مبديرية  ف�ساد  ق�سية  حول  ق�سائيا 
توزيع الكهرباء و الغاز واأ�سند التحقيق 
للفرقة القت�سادية باأمن الولية  التي 
ل47  بال�ستماع  التحقيق  با�رضت 
لعدد  التهام  توجه  اأن  قبل  طرفا 

منهم، ح�سب ذات امل�سادر.
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خدمات اجليل الرابع بال�شلف

18 حمطة جديدة 
حيز اخلدمة خالل 

ال�سنة اجلارية

التقنية  املن�ساآت  تتّدعم  اأن  ينتظر 
 ( الرابع  اجليل  خدمات  يف  املتخ�س�سة 
ال�سنة  بال�سلف خالل   )  4G Lte Idoom
18 حمطة جديدة، ح�سبما  بزهاء  اجلارية، 
الإعالم  خللية  بيان  الأحد  اأم�س  به  اأفاد 
بالفرع املحلي ملوؤ�س�سة ات�سالت اجلزائر.

واأو�سح البيان اأن موؤ�س�سة ات�سالت اجلزائر 
�سبكتها  وب�سط  اأجهزتها  اإطار ع�رضنة  ويف 
برجمت  الولية،  وبلديات  قرى  خمتلف  يف 
حمطة   18 تن�سيب  اجلارية  ال�سنة  بر�سم 
 4G Lte  ( الرابع  اجليل  خلدمات  جديدة 

.).Idoom
و�سهدت �سنة 2019 ، ا�ستنادا لذات امل�سدر، 
دخول حيز اخلدمة 16 حمطة جديدة بعديد 
ا�ستيعاب  بقدرة  النائية،  والقرى  املناطق 
لريتفع  لكل حمطة،  750 م�سرتك  اإىل  ت�سل 
عدد املحطات الإجمايل املتعلق بخدمات 
بلغت  اأن  بعد  حمطة   58 اإىل  الرابع  اجليل 

خالل �سنة 2018 ما يربو عن 42 حمطة.

امل�شيلة

عبد العزيز قطو�ش 
حمافظا ولئيا للك�سافة 

عبد  قطو�س  القائد  وتزكية  انتخاب  مت 
ولئيا  حمافظا  »طالل«  املدعو  العزيز 
بامل�سيلة  اجلزائرية  الإ�سالمية  للك�سافة 
لعهدة جديدة بالأغلبية  ومت عقد املجل�س 
اإ�رضاف  حتت  بربهوم  الإنتخابي  الولئي 
الوطني  امل�سوؤول  بوطاقة  الطيب  القائد 
لق�سم التدريب والتاأهيل القيادي  وبح�سور 

اأع�ساء املجل�س الولئي .
»طالل«  القائد  تزكية  اأن  الذكر  وي�سار 
الإ�سالمية  لك�سافة  ولئي  كمحافظ 
على  الثالثة  للمرة  بامل�سيلة  اجلزائرية 
التوايل ،لكونه تربى ون�ساأ يف هذه املنظمة 
ت�سيري  وتوىل  وبعده،  الإنبعاث  موؤمتر  قبل 
املحافظة بالنيابة �سنة 2009م ،رفقة فريق 
املحافظة الولئية م�سكلني فريقا متجان�سا 

من كفاءات الولية.
حدثت  الولئي  املجل�س  اأ�سغال  وعقب 
بع�س املناو�سات بني قادة مقاطعة بو�سعادة 
واملحافظ الولئي ؛م�ستاءين من عدم منح 
املكتب  يف  التمثيل  حق  بو�سعادة  مقاطعة 

اجلديد للمحافظة .
رزقي زويد

م�سالح  تلقتها  �سكوى  اإثر  على 
من  وزو،  بتيزي  وا�سية  دائرة  اأمن 
الهواتف  لبيع  �ساحب حمل  طرف 
النقالة بذات املدينة، بعد تعر�س 
حمله لل�رضقة من طرف جمهولني، 
الق�سائية  ال�رضطة  م�سالح  متكنت 
بعد حتريات معمقة  الدائرة  لأمن 
ت�سعة  اإيقاف  و  هوية  حتديد  من 
فيهم،  م�ستبه  اأ�سخا�س   )09(
و   21 مابني  اأعمارهم  ترتاوح 
مدينتي  من  ينحدرون  �سنة،   34
هاته  وزو.  وتيزي  بومردا�س 
العملية مكنت من حجز وا�سرتجاع 
بع�س امل�رضوقات املتمثلة يف )32 
ذكية،  لوحات   )03( نقال  هاتف   )
اإىل  اإ�سافة  يدوية،  �ساعة   )30(

الهواتف  لوازم و ملحقات  خمتلف 
التحقيق  اأثناء  تبني  كما  النقالة. 
ق�سية  يف  منهم  �سخ�سني  تورط 
�رضقة اأخرى مبدينة وا�سية طالت 
مطعم بو�سط املدينة . ليتم بتاريخ 
اأمام  تقدميهم   ،  2020 فيفري   13
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة ذراع 
جمعية  تكوين  تهمة  عن  امليزان، 
جناية  ارتكاب  لغر�س  اأ�رضار 
اأين  الليل  ظرف  بتوافر  ال�رضقة 
�سدر يف حق اثنني )02( منهم  اأمر 
�ستة   ، العقابية  باملوؤ�س�سة  اإيداع 
ا�ستفاد  فيما  موؤقت  اإفراج   )06(
الرقابة  من   )01( واحد  �سخ�س 

الق�سائية .
ح-كرمي

تيزي وزو

تفكيك ع�سابة �سرقة املحالت التجارية 

   
ي�شني بوغازي

ذاك   ، وبالء  وحزن  فقد  يرتكه   ما  مبدى 
اأ�سيائنا   واآخر  حني  بني  ما  ي�رضب  الذي 
كلها  واأيامنا  دواخلنا  فرتجت   وحميمياتنا  
اإىل  اللتجاء  ي�سري   اأن  اإىل   ، حزنا  عظيما 
طلب حمايات اأمرا باأهمية ق�سوى ؟! فيغدو 
اأخرى  ا�ستغالت   بع�س  عن  كثريا  متقدما 

عند ذاك ال�رضب الذي ل ينذر !
حمايات  نريدها  دائما عن �سعف ور�سوخ 
لكنه  مريبا  يبدو  مبا  مريب  قبول  وعن   ،
نريد حمايات  من   ؟ رمبا   دائما  يعا�رضنا  
الأجمل  بقاء  من  وحمايات   ، وت�سفي  نكاية 
قيد جماله طويال ، حتى ل تطاله ب�ساعات 
تراود  وهي  اأيامنا   امتداد  على  حتا�رضنا 
ي�ستقر  املقا�سات  هذه  وعلى   ، حميمياتنا 
اأي  ومن  نوع   اأي  اإىل حمايات من  الحتياج 
هي   ، نريده  وما  تتنا�سب  اإ�سكال  من  �سكل 
الليل  باأعقاب  معنا  يتواىل  احتياج   وكاأنه  

انتظار  ق�سد  البقاء  ميكن  فال   ! النهار 
الأفظع املرتب�س ،اأو انتظار اأن تاأتي قاطرة 

الأحزان  فتلفنا  بردائها الأ�سود .
هي اأ�سياء  نحاول تخطيها  لكننا  نحتاجها 
دائما ، اإذ العامل برمته قائم على احتياجات 
 ، الحتياجات  لتلك  تالية  وحمايات  اأوىل 
داء  على  يقوم  الأمرا�س   كعوامل   متاما 
ولقاحه  ،فريو�س  وعالجها  وعدوى  وم�سله 
تبني  فال  حربية   �سناعة  كعوامل   ومتاما   ،
نظاما هجوميا اإل ومعه نظاما دفاعيا اآخر ، 
فرتاه يباع  وي�سرتي النظاميني معا ! وهناك 

حمايات ل ترتك ف�سحة اإل وكانت حا�رضة  ، 
فهي من لوازم  البقاء ؟

النا�س  يوميات  من  غريبة   اأخرى  وكاأ�سياء 
وهنالك  الداء  اأعداء  فهنالك   ، و�سوؤونهم 
اأ�سدقاء حميميون ، فهوؤلء حماية من اولئك 
! وهنالك فكرا مو�سوعيا ل يثري  خ�سومات 
،وهنالك فكرا  جلوجا يثري حوله  غبار معارك  
ب�سوء ت�رضف ، فالذي يفكر مبو�سوعية رمبا 
حوله  تثار  ل  ،لكي  حلمايات  طلبا   يفعل  
بلجاجة   يفكر  والذي   ، عنه  غني  يف  هو  ما 
وعناد يفكر لأنه  اأعفى نف�سه من حمايات ، 

بل  رمبا �سمن احلمايات  كلها .
وهكذا ، فبمدى ما يرتكه فقد وحزن وبالء 
اأ�سيائنا   دون  اأ�سنامه   ت�رضب   الذي  ذاك   ،
 ، اإىل حمايات  نحتاج حقا  ، فرتانا  اجلميلة 
ومي�سي  الوعي  مع  يخلق  �سيئا  غدت  فهي 
معه ، بل يظل يرافقنا اإىل اأن ي�سكتنا الغياب 
! وكاأن الرغبة يف حمايات من بط�س  احلياة  
ملحة جدا ، فهي ب�سكل من الأ�سكال حيوات 
و�سهوات   ، روحا  مغريات  ب�ستى   مهددة 
حمايات   قيد  تظل  كثرية   واأماين   اأنف�س 

منتظرة ،قد  ل يهم  لونها وجن�سها  كثريا .

روؤى 

لأول مرة منذ 6 �شنوات

»النح�ش« ي�سرب مي�سي 
يف الدوري ال�سباين

باأطول  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  مير 
فرتة من ال�سيام عن هز ال�سباك منذ جانفي 
بطولة  يف  مباريات  اأربع   4 مرور  مع   ،2014
هدف.  اأي  ي�سجل  اأن  دون  الإ�سباين  الدوري 
مع  الت�سجيل  بغياب  النح�س  �سل�سلة  وبداأت 
مباراة  بداية يف  »الليغا«  الكتالوين يف  الفريق 
ليفانتي  ثم  »مي�ستايا«  ملعب  على  فالن�سيا 
بيتي�س  وريال  نو«  »كامب  ملعب  اأر�سية  على 
يف ملعب »بينيتو فيامارين« واأخريا يف مباراة 
اأم�س  الكتالوين  الفريق  معقل  يف  خيتايف 
 4 من  ال�سل�سلة  بهذه  مي�سي  واأمت  ال�سبت. 
اأي هدف  ت�سجيل  دون  دقيقة   374 مباريات، 
يف الدوري الإ�سباين، وهي ثاين اأطول �سل�سلة 
مو�سم  بعد  »الليغا«  يف  الت�سجيل  عدم  من 
2013- 2014، عندما مل يهز ال�سباك يف ثماين 

مباريات متتالية.

بعد لقاء الربهان-نتنياهو

اأول طائرة »اإ�سرائيلية« 
حتلق يف اأجواء ال�سودان

رئي�س  بني  اللقاء  من  اأ�سبوعني  من  اأقل  بعد 
وزراء العدو ال�سهيوين بنيامني نتنياهو ورئي�س 
جمل�س ال�سيادة ال�سوداين عبد الفتاح الربهان، 
حلقت طائرة »اإ�رضائيلية« ر�سميا لأول مرة يف 

اأجواء ال�سودان.
موقع  على  املن�سورة  البيانات  واأكدت 
بتعقب  اخلا�س   flightaware.com
ن�رضته  الذي  اخلرب  �سحة  اجلوية،  الرحالت 
اأحرونوت«  »يديعوت  �سحيفة  الأحد  اأم�س 
خا�سة  طارئة  اأن  ومفاده  »الإ�رضائيلية« 
ر�سمية  قاعدة  غوريون  بن  مطار  من  تتخذ 
يف  موؤخرا  اجلوي  ال�سودان  جمال  عربت  لها 
طريق عودتها اإىل الكيان العربي من جمهورية 

الكونغو الدميقراطية.

التزويد  يف  ا�سطراب  ت�سجيل  �سيتم   
الثالثاء  و  الثنني  اليوم  بالكهرباء 
حميدو  راي�س  بلدية  اأحياء  عديد  يف 

)اجلزائر العا�سمة ( و ذلك
املحطات  �سيانة  اأ�سغال  ب�سبب 
الكهربائية، ح�سبما افاد به اأم�س الأحد 
بيان لل�رضكة اجلزائرية للكهرباء و الغاز 
قد  ببولوغني  التوزيع  مديرية  كانت  و 
اأ�سارت يف بيان اأول انه يف اإطار اأ�سغال 
�سيانة املحطات الكهربائية، فانه �سيتم 
ت�سجيل ا�سطراب يف التزويد بالكهرباء 
يوم الثنني من ال�ساعة التا�سعة �سباحا 
م�ساء  الرابعة  ال�ساعة  اإىل  �سا(   09:00(

 2 لكبري  �سيدي  حي  يف  �سا(   16:00(
براي�س حميدو.

اأربعة  اإىل  الثاين  البيان  اأ�سار  حني  يف 
�سارع  هي  و  البلدية  نف�س  من  اأحياء 
الكبري،  العادة �سيدي  بو �سيجور و حي 
�سيدي   95 حت�سي�س  نبي  بن  ترقية  و 
كو�سيدار  م�سكن   173 حي  و  الكبري، 
تلك  �ست�سملها   التي  و  الكبري  �سيدي 

ال�سطرابات يوم الثالثاء من
�سا(   09:00( �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة 
�سا(   16:00( م�ساء  الرابعة  ال�ساعة  اإىل 
و الناجمة عن اأ�سغال �سيانة املحطات 

الكهربائية.

الراي�س حميدو بالعا�شمة

ا�سطراب يف التزويد بالكهرباء يومي 
الثنني و الثالثاء

حمايات  !

اأفق

الف�ساد لي�ش قدرا
وداد احلاج

و  ولة  م�ساألة  التنمية  تكون  اأن  قبل 
رئا�سة،هي اأول توليفة بني نية �سادقة 
و حزم قاطع و عودة للر�سادة يف احلكم 

و نبذ لرتاكمات العهد البائد.
متوفرة حلكومة جراد  النجاح  مفاتيح 
،فتوفر  املايل  الو�سع  ه�سا�سة  رغم 
النيات  اإخال�س  و  ال�سادقة  الإرادة 
يذلالن كل ال�سعاب،و من نافلة القول 
بع�س  عن  الغبار  نف�س  اأن  التاأكيد  
اأغلفة  توفري  من  �سيمكن  امللفات 
مالية كبرية ولنا اأن ن�رضب مثال بقرار 
تركيب  اإحلاق موؤ�س�سة  ال�سناعة  وزارة 
ويف  الع�سكرية  بال�سناعات  ال�سيارات 
العمل و حفاظ  اإنقاذ ملنا�سب  القرار 
وقت  اإىل  �سل  �سناعي  �رضح  على 
و  الع�سابة  اهتمامات  دائرة  قريب يف 

اأذنابها.
نف�سه  يفر�س  اأ�سا�سيا  �رضطا  ولعل 
العدالة  اأداء  تقوية  هو  التغيري  لإجناح 
يف حماربة الف�ساد و تفكيك منظوماته 

و امتداداته.
عالجه  و  حمتوما  قدرا  لي�س  الف�ساد 
املدعني  نوايا  ب�سدق  مرتهن 

مبحاربته..و الأيام بيننا

ق�شية ف�شاد مبديرية توزيع الكهرباء و الغاز بتيبازة

تاأجيل املحاكمة ليوم 8 مار�ش القادم
.     عدد الأطراف 26 �شخ�شا منهم 12 متهما و 14 �شاهدا

.      6  م�شوؤولني فرعيني حمليني رهن احلب�س الحتياطي
قررت حمكمة اجلنح بتيبازة اأم�س الأحد تاأجيل النظر يف اأول جل�شة حماكمة ق�شية الف�شاد التي 

طالت موؤ�ش�شة توزيع الكهرباء و الغاز بالولية موؤخرا اإىل يوم الثامن مار�س القادم.

ورقلة 

اإجناز 9  اآبار اأرتوازية 
اأرتوازية  اآبار   )9( ت�سع  اأجنزت 
لتدعيم حمطات حتلية مياه ال�رضب 
باإقليم ورقلة  الكربى، ح�سبما علم 
اأم�س الأحد لدى م�سوؤويل مديرية 
املوارد املائية. ويرتقب اأن تدخل 
اأ�سندت  التي  اجلديدة  الآبار  تلك 
الوطني  الديوان  اإىل  اأ�سغالها 
�سهر  نهاية  للتطهري حيز اخلدمة 
ا�ستكمال  فور  القادم،  مار�س 

والربط  الكهرباء  ب�سبكة  ربطها 
املبا�رض باملحطات، مثلما اأو�سح 
لإجناز  ور�سد  القطاع    مدير 
غالفا  املائية  املن�ساآت  هذه 
ماليا قدره 200 مليون دج،  حيث 
حمطات  تدعم  اأن  املنتظر  من 
اإقليم  املنت�رضة عرب  املياه  حتلية 
الدين  نور  ي�سيف  الكربى،  ورقلة 

حميداتو.

متكنت عنا�رض اأمن دائرة بئر غبالو 
توقيف  من  البويرة   ولية  باأمن 
م�رضوقة  �سيارة  وا�سرتجاع  �سخ�س 
وجيز. ظرف  يف  بيجو208  نوع  من 
امل�سالح  ذات  تلقت  اأن  وبعد  حيث 
م   ، ز  املدعو/  طرف  من  بالغا  
ال�سيارة  ب�رضقة  �سخ�س  بقيام  يفيد 
بئر  مدينة  بو�سط  ركنها   التي 
بداخلها  املفاتيح  ترك  و   ، اأغبالو 
لكنه  املدينة  حمالت  اأحد  ودخل 
يقوم  ب�سخ�س  تفاجاأ  خروجه  بعد 
بت�سغيل �سيارته ويتجه بها اإىل وجهة 

جمهولة.بناءا على ت�رضيحات املبلغ 
قدمها  التي  للمعلومات  وا�ستغالل 
قام  الذي  وال�سخ�س  املركبة  حول 
املحققون  قام  عليها  بال�ستيالء 
اأين   ، والأبحاث  التحريات  بتكثيف 
متكنوا من توقيف املعني على منت 
حوايل  بعد  البالغ  حمل  املركبة 
اإيل  حتويله  ليتم   ، �ساعة  ن�سف 
حقه  يف  اأجنز  اأين  دائرة  اأمن  مقر 
اأمام  مبوجبه  قدم   ، جزئي  ملف 
باإيداعه  اأمر  الذي  وكيل اجلمهورية 

احلب�س.

اأمن بئر غبالو بالبويرة

اإ�سرتجاع �سيارة م�سروقة 

اأح�شن مرزوق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

