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اثر دعوة ر�سمية من اجلزائر

الغنو�سي منتظر باجلزائر قريبا

اأونا�س �سحية انتقادات 
جماهري ني�س

تلقى الالعب الدويل اجلزائري اآدم اأونا�س انتقادات الذعة من 
طرف جماهري ناديه ني�س الفرن�سي، وهو الذي قوبل خالل التغيري 
يف ال�سوط الثاين ب�سافرات اال�ستهجان من طرف اجلماهري التي 
بري�ست حل�ساب  نادي  اأمام  كانت حا�رضة يف مدرجات امللعب 
داخل  التعرث  عقب  عليه  باللوم  األقت  حيث  الفرن�سي،  الدوري 
القواعد، ب�سبب االإ�رضار على االحتفاظ باملراوغة واملراوغة 

االأمر الذي يجعل ناديه يفقد الكرة ل�سالح املناف�س.

م االنتقال اإىل بوردو خا�سف ير�سّ
تر�ّسم انتقال العب ن�رض ح�سني داي نوفل خا�سف على �سفوف 
ناديه اجلديد بوردو الفرن�سي، بعدما ن�رض �سورا من توقيع العقج 
التحاقه ب�سفوفه خالل  تاأكد ر�سميا  النادي الذي  ورفع قمي�س 
املركاتو ال�ستوي املنق�سي، بعدما كان النادي الفرن�سي واإدارة 
الن�رضية اأنهيا جميع االإجراءات االإدارية من اأجل االنتهاء ر�سميا 
لكن  الفرن�سي،  الدوري  اإىل  ال�ساب  الالعب  حتويل  عملية  من 
خا�سف تاأخر يف االلتحاق بفرن�سا ب�سبب عدم ا�ستالمه التاأ�سرية 
على  انتقل  حيث  املن�رضم،  االأ�سبوع  نهاية  اأزمتها  انهي  والتي 

�سكل اإعارة اإىل نهاية املو�سم مع و�سع بند اأولوية �رضاء العقد.

تنظمها جامعة اجلزائر3

ندوة حول التعديل الد�ستوري 
و  الد�ستوري  التعديل  حول  علمية  ندوة  اجلزائر3  جامعة  تنظم 
اجلمهورية اجلديدة : اجلامعة ف�ساء للنقا�س واالإثراء و ذلك يوم 
واالإت�سال  االإعالم  بكلية  �سباحا  على  التا�سعة  25فيفري  الثالثاء 

بابن عكنون

مديرية ال�سحة بوهران 

فتح حتقيق حول وفاة طفل بعد 
تلقيحه �سد الكزاز

با�رضت مديرية ال�سحة وال�سكان لوالية وهران حتقيقا معمقا يف 
ق�سية تلقيح طفل  بلقاح فا�سد خا�س بالدفترييا والكراز مبنطقة 

واد تليالت  ما اأدى اإىل وفاته بعد 10 اأيام من التلقيح .
هذا واأ�سارت مديرية  ال�سحة يف بيان لها  اأن ق�سية  الطفل البالغ 
وهي  املن�رضم  19  فرباير  يوم  واملتوفى  �سنوات   7 العمر  من 
احلادثة التي اأثارت هلعا يف وهران بعد قيام عائلته باتهام م�سالح 
الذي  الطفل  ال�سحة  اأن  مديرية  وتوؤكد   ، اللقاح  بف�ساد  ال�سحة 
يدر�س يف ال�سنة االأوىل ابتدائي  مت تلقيحه يوم 14 فرباير  رفقة 75 
طفل اآخر منهم �سقيقته التواأم ، واأ�سارت مديرية ال�سحة ان الطفل 
مت ا�ستقباله مب�ست�سفى وهران بعد اإ�سابته بارجتاج   دماغي  وان 
الق�سية العالقة لها باللقاح ورغم ذلك فتحت م�سالح االأمن حتقيقا 
يف املو�سوع ، خا�سة بعد حالة الهلع التي اأ�سابت عائالت االأطفال 

امللقحني  بعد وفات الطفل .
حممد بن ترار

�سكان البويرة يحيون
 ذكرى احلراك

للحراك  االأوىل  الذكرى  البويرة  والية  �سكان  ال�سبت  اأم�س  اأحيا 
القوي  بخروجهم  وذلك   2019 فيفري   22 يوم  املندلع  ال�سعبي 
وال�ساحات  الرئي�سية  ال�سوارع  يف  حا�سدة  وجتمعات  م�سريات  يف 
وما  الوطنية  باالألوان  اأم�س  تزينت  التي  البويرة  ملدينة  العمومية 
اأ�سفى جماال على مظاهر االحتفال بهذه املنا�سبة العزيزة على كل 
ال�سعب اجلزائري هي امل�ساركة املميزة للعائالت البويرية التي اأبت 
اإال اأن ت�سارك اأبناءها تلك االأجواء البهيجة املليئة بالفرحة واالأمل 
يف بناء جزائر جديدة ت�سودها احلريات والدميقراطية والتعاي�س 
الذي  اللغوي والثقايف  بالتنوع  اأبنائها  ال�سلمي يف كنف االإخوة بني 
يزيدها ثراء ومفخرة ح�سب ما رددته حناجر االآالف » خاوة خاوة 
ماكان�س جهوية » و » جزائر حرة دميقراطية » لتنتهي االإحتفاالت 

بتجمع حا�سد يف �ساحة الوئام املقابلة لدار الثقافة .
اأح�سن مرزوق

بكل من اجللفة وبومردا�س

تدمري ثالث قنابل تقليدية
فيفري   21 يوم  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مفارز  ودمرت  ك�سفت 
تقليدية  قنابل   )03( وثالث  االإرهابية  للجماعات   )01( 2020، خمباأ 
اجللفة  من  بكل  متفرقة  ومت�سيط  بحث  عمليات  اإثر  وذلك  ال�سنع، 

وبومردا�س/ن.ع.1.

يقوم  رئي�س  اأن  ينتظر 
التون�سي  ال�سعب  نواب  جمل�س 
النه�سة  را�سد  حركة  ورئي�س 
ر�سمية  بزيارة  قريبا  الغنو�سي 
تعزيز  اإىل  اجلزائر  بهدف 
يف  خا�سة  البلدين  بني  التعاون 

املجال الربملاين.
دعوة  ال�سبت  اأم�س  ووجهت 
النه�سة  حركة  لزعيم  ر�سمية 

اجلزائر  لزيارة  التون�سية 
ال�سفري  مع  جمعه  عقب  لقاء 
عزوز  تون�س،  لدى  اجلزائري 
جمل�س  رئي�س  وك�سف   ، باعالل 
را�سد  التون�سي،  ال�سعب  نواب 
الغنو�سي، عرب �سفحته الر�سمية 
على الفاي�سبوك، اأنه تلقى خالل 
لزيارة  ر�سمية  دعوة  اللقاء  هذا 
اجلزائر، كما وجه �سفري اجلزائر 

ال�سعب  با�سم  التحية  بتون�س 
لرئي�س  والربملان  اجلزائري 
تون�س  اأن  موؤكدا  املجل�س، 
واجلزائر �سعب واحد وتربطهما 
اأزلية  واأخوية  تاريخية  عالقات 
اأكد الغنو�سي  وخالل هذا اللقاء 
اأن العالقات املثالية بني البلدين 
لتوحيد  ودافعا  منوذجا  �ستكون 
وحتقيق  املغاربي  ال�سّف 

اال�ستقرار يف املنطقة.
كما  نوه مبجهودات اجلزائر يف 
التعاون  على  واأثنى  تون�س،  دعم 
اىل  داعيا  البلدين،  بني  القائم 
التجارية  املبادالت  تعزيز 
العالقات  وتقوية  واالقت�سادية 

الربملانية.
لرا�سد  االأوىل  الزيارة  وتعد هذه 
الغنو�سي ب�سفته رئي�س للمجل�س 

اىل  التون�سي  ال�سعبي  الوطني 
اجلزائر بعدما قام بعدة زيارات 
ر�سمية وغري ر�سمية يف ال�سنوات 

با�ستقبال  يحظى  وكان  االأخرية 
من طرف كبار م�سوؤويل الدولة .

باية ع 

قا�سي  ق�سائية  اأن  ك�سفت  م�سادر 
قد  الرم�سي  حمكمة  لدى  التحقيق 
ال�سابق  �سبدو  بلدية  اأ�ستدعى  رئي�س 
املقاولني  من  هام  العام  وعدد  وكاتبه 
العاملة  واالإطارات  املنتخبني  و 
للتحقيق معهم يف ق�سايا ف�ساد تخ�س 
بني  املمتدة  الفرتة  يف  امل�ساريع  منح 

2013و2016.

تلك  بعد  الثانية  تعد  التي  الق�سية 
لدى  التحقيق  قا�سي  اأمام  املطروحة 
حمكمة اأوالد ميمون والذي اأمر باإيداع 
رئي�س البلدية والكاتب العام حتت نظام 
اكت�ساف  الق�سائية على خلفية  الرقابة 
البلدية  حظرية  ت�سيري  جتاوزات  يف 
االأمر  الغيار  قطع  يخ�س  فيما  خا�سة 
توقيف  على  الوالية  وايل  اأرغم  الذي 

الكاتب العام وموظفني معه ، هذا وقد 
اأ�سارت م�سادر مقربة من التحقيق اأن 
اإىل  ا�ستمعت  قد  كانت  االأمن  م�سالح 
وجملة  العام  والكاتب  البلدية  رئي�س 
�سفقات  يخ�س  املنتخبني  فيما  من 
�سبدو  بلدية  منها  ا�ستفادت  عمومية 
34كلم جنوب تلم�سان والتي حولت اإىل 
مقاوالت مقربة من رئي�س البلدية وكاتبه 

العام واأطراف من جلنة ال�سفقات، وهو 
امللف  تك�سف  فاعلة  اأطرافا  جعل  ما 
يتحرك  اأن  اأمده  قبل  طال  الذي 
اأن  البلدية  لرئي�س  و�سبق  هذا  موؤخرا، 
العام  الكاتب  رفقة  معه  التحقيق  مت 
ورئي�س دائرة  من قبل قا�سي التحقيق 

وحماكمتهم يف ملف ف�ساد.
حممد بن ترار

حمكمة الرم�سي تفتح ملف بلدية �سبدوبلدية �سبدو 

 التحقيق مع املري ال�سابق و كاتبه العام و مقاولني

يتجه املو�سم الفالحي خالل هذه ال�سنة 
اأ�سواأ مردود  ت�سجيل  نحو  البويرة  بوالية 
يف  خا�سة  االأخرية  ال�سنوات  مر  على 
ح�سة  على  ت�ستويل  التي  احلبوب  �سعبة 
عرب  الزراعية  امل�ساحة  من  االأ�سد 
االأخرى  بال�سعب  مقارنة  الوالية  تراب 

امل�ستمر  اجلفاف  عامل  نتيجة  وهذا   ،
االأخرية  االأ�سهر  طيلة  ال�سماء  ب�سح 
جعل  ما  وفيفري  جانفي  �سهري  خا�سة 
ناقو�س  يدقون  املجال  يف  املخت�سون 
معينة  كميات  حتتاج  النبتة  كون  اخلطر 
ويف  منوها  ا�ستمرار  ل�سمان  املياه  من 

الفالحية  امل�سالح  �سارعت  ال�سياق 
بالوالية لتوجيه نداءات عاجلة للفالحني 
التكميلي  بال�سقي  اال�ستعانة  اجل  من 
الإنقاذ ما ميكن اإنقاذه قبل فوات الوقت 
الذين  الفالحني  كثري  ان  املع�سلة  لكن 
تقربت منهم يومية » الو�سط » اأكدوا على 

التكميلي خا�سة  لل�سقي  اللجوء  عجزهم 
املتواجدين ب�سهل االأ�سنام �رضق الوالية 
ا�ستغالل  من  حرمانهم  ا�ستكوا  الذين 
ينتظرون  جعلهم  ما  تيل�سديث  �سد  مياه 
حما�سيلهم  الإنقاذ  ال�سماء  غيث  فقط 

الزراعية .

فالحو البويرة يف ماأزق

اجلفاف ينذر مبو�سم فالحي كارثي

بامل�سبح  اأم�س  م�ساء  اختتمت 
الريا�سي   باملركب  االأوملبي  ن�سف  
مناف�سات البطولة اجلهوية  لل�سباحة 
حيث   ، واإناث(   )ذكور  الرباعم  لفئة 
عرفت املناف�سة م�ساركة حوايل 108 
من  اأندية   10 ميثلون  و�سباحة  �سباح 

07واليات 

التي  املناف�سة  هذه  برنامج  و�سمل 
 ، يومني  مدار  على  اأطوارها  جرت 
التي  الوالئية  الرابطة  من  باإ�رضاف 
بالتن�سيق  م�سطفى   بحيح  يرتاأ�سها 
مع ديوان املركب املتعدد الريا�سات 
لوالية  ال�سباب   موؤ�س�سات  وديوان 
من  اأنواع  عدة  اإجراء   ، تي�سم�سيلت 

ال�سباقات على غرار ال 50 و100 و200 
و  وال�سدر  والظهر  حرة  �سباحة  مرت 
الفرا�سة و400 مرت �سباحة حرة. وتعد 
اأنواع  اأربع  �سباقات ال50 مرت �سباحة 
على  اإجبارية  حرة  �سباحة  مرت  و100 

كل متناف�س يف هذه البطولة.
توزيع  مت  املناف�سات  ختام  يف  و 

بطلة  بح�سور  امليداليات  و  اجلوائز 
اجلزائر يف ال�سباحة.بنجمو الع�سريي 
هاجر  بطلة اجلزائر يف �سباجة حرة  
يف  �ساركت  وقد  وهذا  50و100مرت  
يف  املتو�سط  االأبي�س  البحر  األعاب 

قرب�س و اليونان ...الخ .
حممد �سبلي

بح�سور بطلة اجلزائر بنحمو هاجر

اختتام البطولة اجلهوية لل�سباحة لفئة الرباعم بتي�سم�سيلت

اأح�سن مرزوق

يف جولة عربية ت�سمل ثالثة حمطات

اأمري دولة قطر يف زيارة للجزائر 
االثنني القادم

اأمري  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  ي�سل 
دولة قطر اإىل اجلزائر، يوم االثنني 
الزيارات  تبادل  اإطار  يف  املقبل، 
العالقات  وتوطيد  البلدين  بني 
املجيد  عبد  الرئي�س  من  بدعوة 

تبون
املرتقب  االجتماع  ي�سهد  و�سوف 
بني الرئي�س تبون واأمري قطر تناول 
عدد من الق�سايا التي تخ�س دول 

اجلوار، ويف مقّدمتها ليبيا، والعمل 
امل�ساعي  حول  االتفاق  على 
عن  الباحثة  واالإقليمية  الدولية 
يف  لقائم  لل�رضاع  احلل  اإيجاد 
ملفات  اإىل  باالإ�سافة  املنطقة 

اقت�سادية و�سيا�سية اأخرى .
يقوم  متيم بن حمد اآل ثاين، اأمري 
بجولة  االأحد،  غداً  قطر،  دولة 
االأردن  من  كاًل  ت�سمل  عربية 
ثالثة  ت�ستمر  واجلزائر،  وتون�س 
االأنباء  وكالة  اأفادت  ما  وفق  اأيام، 

القطرية.
يقوم  قطر  دولة  امري  ان  يذكر 
انتخاب  مند  للجزائر  زيارة  باأول 
رئي�سا  تبون  املجيد  عبد  الرئي�س 
الفارط  دي�سمرب  يف  للجمهورية 
الرئي�س  من  كل  ذلك  يف  و�سبقه 
اأردوغان  رجب  الطيب  الرتكي 

والرئي�س التون�سي قي�س �سعيد .
عطار ب



قالت اإن النظام الربملاين هو الأمثل للجزائر 

قيادة الأرندي تعاك�س توجه الرئي�س تبون
.       لن نقبل ت�سنيف اجلزائريني على اأ�سا�س احلراك 

.        نريد اأن نكون حزبا مناف�سا ولي�س اآلة يف يد ال�سلطة 
اأكد الأمني العام للتجمع الوطني الدميقراطي بالنيابة، عز الدين ميهوبي، اأن احلراك 
ال�سعبي حلظة فارقة يف تاريخ اجلزائر م�سريا اإىل اأن الآلف التي تخرج لل�سارع تطلق 

ر�سائل لل�سلطة والأحزاب .
ف.ن�سرين

له  كلمة  ميهوبي، يف  الدين  عز  وقال 
مبنا�سبة ذكرى تاأ�سي�س احلزب والذي 
للحراك  الأوىل  والذكرى  تزامن 
مبرحلة  مرت  اجلزائر  اإن  ال�سعبي، 
 53 لـ  للخروج  باجلزائريني  دفعت 
كان  انه  قال  والذي  متوا�سلة،  جمعة 
موؤ�رشا للتحذير من ان الدولة دخلت 

منعرجا خطريا .
ال�سعب  اأن  املتحدث  ذات  وقال 
املطالب  من  جملة  خاللها  رفع 
ال�سيا�سية،  واأ�ساف اأن احلراك اأعطى 

الدميقراطي  للعمل  جديدة  مفاهيم 
وكر�س مبداأ �سيادة ال�سعب .

رئي�س  ت�رشيحات  وبخ�سو�س 
اجلمهورية الأخرية ،قال الأمني العام 
للتجمع الوطني الدميقراطي بالنيابة، 
ت�رشيحات  اإن  ميهوبي  الدين  عز 
رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
ترديها  بعد  الثقة،  ا�ستعادة  ت�سب يف 

ب�سبب ممار�سات �سيا�سية م�سوهة.
واأمل ميهوبي يف ا�سرتجاع الثقة، من 
بعيد عن  خالل عمل ميداين �سادق، 
الدميقراطية  تهدد  التي  ال�سعبوية 

ح�سبه .

عن  رف�سه  املتحدث  ذات  عرب  كما 
للغة التخوين والإق�ساء م�سريا انه ل 
ميكن قبول ت�سنيف اجلزائريني على 

اأ�سا�س احلراك.
لأن  بالنيابة  العام  الأمني  دعا  كما 
التي  الوثيقة  القادم،  الد�ستور  يكون 
كل  وت�سد  ال�سعب،  مطالب  تلبي 
اأن  م�سريا  طويال  وتعمر  الثغرات، 
الرئي�س قال اأن الوثيقة �سيطلع عليها 
و  حزب  و  جمعية  �سبعمائة  من  اأكرث 

غري ذلك  .
عن  ميهوبي  عرب  ال�سياق  ذات  ويف 
اأي  يف  للم�ساركة  الأرندي  ا�ستعداد 

حوار اأو م�ساورات و جدد ترحيبه باأي 
دعوة يف هذا الإطار  .

 ، احلزب  تاأ�سي�س  ذكرى  ومبنا�سبة 
قال الأمني العام للحزب بالنيابة، عز 
الدين ميهوبي، اإن احلزب ولد يف فرتة 
فراغ  اأزمة  فيه  تعي�س  اجلزائر  كانت 

�سيا�سي، وموؤ�س�ساتي.
واأ�سار ميهوبي اإىل اأن الأرندي اأ�س�سته 
مو�سحا  وطنية،  وكفاءات  �سخ�سيات 
ي�سمى  كان  تاأ�سي�سه  مت  عندما  اأنه 

حزب “الباتريوت”.
 23 بعد  الأرندي  ان  ميهوبي  افاد  و 
اأن يكون جزء مهم  �سنة، مكن لنف�سه 

قوة  هو  للبلد،  ال�سيا�سية  البنية  يف 
اإىل  اأ�سار  و  مركزية وحملية  �سيا�سية 
اأي ا�ستحقاق  اأن احلزب مل يغب عن 

وطني منذ تاأ�سي�سه.
يبداأ  الأرندي،  يف  التغيري  اأن  واأفاد 
احلزب،  مرجعيات  يف  نقلة  باإحداث 
اأرائك  يف  النوم  ولي�س  اإليه،  والعودة 
اأن  يريد  الأرندي  اأن  مربزا  ال�سلطة 
اآلة يف يد  يكون حزبا مناف�سا و لي�س 

ال�سلطة .
اأن  على  املتحدث  ذات  و�سدد 
ولي�س  ال�سعب  من  تاأتي  امل�سداقية 
من الإدارة، مربزا اأن عهدها انتهى .

،قال  للجزائر  الأمثل  النظام  وعن 
ميهوبي اأن حزبه يريد اأن يكون هناك 
الكلمة  تكون  وان   ، لل�سلطات  توازن 
اإىل  منيل  لأننا  للمنتخبني  الأوىل 
تكون ممار�ستها  ،التي  ال�سعب  �سلطة 
ومنه  املنتخبة  املجال�س  خالل  من 

النظام الربملاين هو الأقرب .
انتخابات  اإىل  الذهاب  وبخ�سو�س 
قال  برملاين،  املجال  يف  م�سبقة 
هذا  اإىل  ال�رشورة  دعت  اإذا  ميهوبي 
كامل  ا�ستكمال  بعد  ولكن  طبعا 
قانون  من  القانونية  الن�سو�س 

انتخابات و اأحزاب و غريها .
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عبد  املالية،  وزير  قدم 
روؤية  اأم�س،  راوية،  الرحمان 
جمال  يف  للجزائر،  جديدة 
ال�ستثماري،  التحكيم  تنظيم 
على امل�ستوى املحلي والعاملي 
ا�ستحدثت  حيث  م�ستقبال، 
ال�سلطات  الإطار  هذا  يف 
لت�سوية  حملية  جلان  الو�سية، 
داعمة  تكون  للنزاعات،  الودية 
العمومية،  ال�سفقات  لقانون 
من جهة، بالإ�سافة اإىل تاأكيده، 
وحتيني  مراجعة  على �رشورة 
والتنظيمية  القانونية  الن�سو�س 
�سمانا  الدولية،  النزاعات  يف 
مل�سالح الدول النامية، من جهة 

اأخرى.
ا�ستحداث جلان حملية 

لت�سوية النزاعات

عبد  املالية،  وزير  ك�سف 
ا�ستحداث  راوية، عن  الرحمان 
للت�سوية  مركزية،  حملية  جلان 
اإطار  يف  للنزاعات،  الودية 

قانون ال�سفقات العمومية.
الوزير،  افتتاح  خالل  وذلك 
الإعالمي،  اليوم  لأ�سغال 
دور  مو�سوع،  حول  املخ�س�س 
الدويل  التحكيم  يف  الدولة 

اخلا�س بال�ستثمار.
اأن  باملنا�سبة،  راوية  اأكد  كما 
اللجان،  هذه  ا�ستحداث  قرار 
جاء  الوطني،  امل�ستوى  على 
اآليات  اإىل  وزارته،  جلوء  قبل 

بديلة اأخرى يف هذا املجال.
راوية،  اأ�سار  ال�سياق،  ذات  يف 
يف  اجلزائر  م�ساركة  عن 
الت�سوية  عملية  تنظيم  »عملية 
م�سيفا  للنزاعات«،  الدولية 
مراجعة  اأن  الوقت،  ذات  يف 
لدفاع  تهدف  التنظيمات،  هذه 
يف  النامية،  الدول  م�سالح  عن 
ت�سمنها  معقولة،  تكاليف  اإطار 
�سوابط  اإقرار  �رشورة  ح�سبه، 
والدول  امل�ستثمرين،  تخدم 
خالل  منوها  �سواء،  حد  على 
دائما  »اجلزائر حتبذ  اأن  كلمته 
للنزاعات،  الودية  الت�سوية 
اإثراء  يف  �ساهمت  لطاملا  لهذا 
كاتفاقية  ال�سداقة،  اتفاقيات 
على  النزاعات  �سنغافورة، حلل 

امل�ستوى الدويل.
من جهته، اعترب ذات املتحدث، 
للتحكيم  التع�سفي  اللجوء  اأن 
بع�س  طرف  من  الدويل، 
اأداة  اإل  ماهو  امل�ستثمرين، 
النامية،  الدول  على  لل�سغط 

اأنه  الوزير:  قال  ذلك  باملقابل 
»قد مت اإعادة النظر، يف م�سادر 
نزاعات  يف  املجهولة،  التمويل 
للم�ستثمرين  بالن�سبة  التحكيم، 

امل�ستكني.

�سرورة مراجعة وحتيني 
الن�سو�س القانونية 

والتنظيمية يف النزاعات  
اأكد وزير املالية، عبد الرحمان 
�سيتم  اأنه  خطابه،  يف  راوية، 
الن�سو�س  وحتيني  مراجعة 
يف  والتنظيمية،  القانونية 
امل�ستوى  على  النزاعات 

املحلي والدويل.
كما اأ�ساف راوية، مبنا�سبة اللقاء 
الإعالمي املخ�س�س للحوكمة، 
العملية،  هذه  يف  ال�رشوع  اأن 
اجلانب  مراعاة  ي�ستوجب 
املايل، يف كل نزاع مرتتب عن 

كل عملية اقت�سادية.
املتحدث،  ذات  اأكد  حني،  يف 
جديدة  اآليات  و�سع  يجب  اأنه 
عقابية  واإجراءات  لل�سلح، 
ت�رشيع  على  ت�ساعد  خمففة، 
التجارية،  املالية  املعامالت 
ح�سبه،  يوجب  الذي  الأمر 
�رشورة املفاو�سة وعدم خو�س 

املحاكم،  اأمام  نزاعات  يف 
فر�س  اإىل  اللجوء  وتفادي 
واحدة  حالة  يف  اإل  عقوبات، 
ووحيدة هي اجلرمية املنظمة.

�رشورة  على  الوزير  و�سدد 
القانونية  ال�ست�سارة  تكري�س 
الوطنية يف  وال�ستعانة باخلربة 
موؤ�س�سات  مل�ساعدة  القانون، 
الدولة، �ست�سمح بتكوين اإطارات 

جديدة، ميكن العتماد عليها.
اليوم  هذا  تزامن  وبخ�سو�س 
احلراك  اإطفاء  مع  الإعالمي، 
قال  الأوىل،  ل�سمعته  ال�سعبي 
املبارك،  اليوم  هذا  راوية:«يف 
رئي�س  منه  جعل  الذي 
اجلمهورية، يوما وطنيا، يكر�س 
مع  اجلزائري  ال�سعب  تالحم 
لبناء  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س 
هذا  يف  جديدة،  جمهورية 
عزمه  الوزير،  جدد  الإطار 
الن�سو�س  يف  النظر  لإعادة 
التي  والتنظيمية،  القانونية 
على  النزاعات،  عنها  ن�ساأت 
والدويل،  املحلي  امل�ستوى 
تعهد  التي  ال�سفافية  ظل  يف 
�سمن  اجلمهورية،  رئي�س  بها، 

التعديل الد�ستوري املرتقب.
مرمي خمي�سة

وزير املالية، عبد الرحمان راوية

ا�ستحداث جلان حملية لت�سوية النزاعات
.   �سرورة حتيني الن�سو�س القانونية والتنظيمية يف النزاعات

عبد  البناء  حركة  رئي�س  دعا 
ال�سلطة  قرينة  بن  القادر 
ا�ستكمال  يف  التعجيل  ب�رشورة 
التي  امل�رشوعة  املطالب  باقي 
واإخراجها  احلراك،  بها  طالب 
اإىل الو�سع القانوين الذي يحمي 
م�ستقبل اجلزائر، ويوؤ�س�س لدولة 
قوية م�ستمرة ومتينه حتت رقابة 

ال�سعب.
اأكد رئي�س حركة البناء الوطني، 
عبد القادر بن قرينة باأن خو�سه 
ال�سابقة،  الرئا�سية  النتخابات 
�سعيا منه حماية ا�ستمرار الدولة، 
ال�سهداء  موروث  على  واحلفاظ 
والتاأكيد على اخليار النتخابي، 
اأن  يجب  اجلزائري  ال�سعب  لأن 
يبقى هو الفي�سل يف ال�سيا�سات 

والربامج والرجال.
قرينة   بن  القادر  عبد  ورافع 
حلوار  قرينة،  بن  القادر  عبد 
كل  بني  وعميق  مو�سع  وطني 
الوطنية  ال�ساحة  مكونات 
واحلزبية  وال�سعبية  الر�سمية 
اجلامعية  والنخب  واجلمعوية، 
اأكد  اأين  وغريها،  والإعالمية 
هذا  يوؤ�س�س  اأن  �رشورة  على 

داخلية  جلبهة  الوطني،  احلوار 
ملواجهة  متما�سكة  قوية 
احلا�سلة  املختلفة  التحديات 
ويلبي  وامل�ستعجلة،  واملتوقعة 
مطالب احلراك يف الإ�سالحات 

الوطنية.
ثمن رئي�س حركة البناء الوطني، 
القرار  قرينة  بن  القادر  عبد 
الهبة  كر�س  الذي  الرئا�سي 
التاريخية لل�سعب يف 22 فيفري، 
والتالحم  لالأخوة  وطنيا  يوما 
اإىل  داعيا  وجي�سه،  ال�سعب  بني 
املركزي  الربيد  �ساحة  ت�سمية 
بن  ح�سان  احلرية  »�ساحة  اىل 
ال�سنوية  للذكرى  تخليدا  خدة«، 
الأوىل للحراك ال�سعبي املبارك 
راأ�سهم  وعلى  ل�سهدائه  وفاًء  و 
رئي�س  جنل  خّدة،  بن  ح�سان 
ثورة  خالل  املوؤّقتة  احلكومة 
التحرير بن يو�سف بن خدة، اأّول 
من لفظ اأنفا�سه داخل احلراك، 
وحتويل مبنى الربيد اىل متحف 

احلراك ال�سعبي.
الوطني،  البناء  حركة  واأكدت  
متيز  اجلزائري  احلراك  اأن 
بخا�سية  الثورات  من  غريه  عن 

وا�سحة، هي التحام اجلي�س مع 
ال�سعب ومرافقه اجلي�س للحراك 
الوطني وحمايته من الخرتاقات 

الداخلية واخلارجية.
الذي  الدور  قرينة  بن  ثمن  و 
يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  لعبته 
احلراك  �سلمية  على  احلفاظ 
وحمايته  الوطني  ال�سعبي 
حني  يف  م�سعاه،  يف  ومرافقته 
املوؤامرة  اإىل  املتحدث  لفت 
اجلزائر  �سهدتها  التي  الكربى 
:«لقد  قائال  احلراك،  بداية  يف 
�سعبة،  مراحل  اجلزائر  عانت 
�سهدت  احلراك  بدايات  فمع 
على  كربى  موؤامرة  اجلزائر 
وا�ستقرارها  وثوابتها  وحدتها 
كانت  وجي�سها،  وموؤ�س�ساتها 
�سورة  تعيد  اأن  الع�سابة  اإرادة 
خلفها  التي  املحروقة  الر�س 
اأراد  من  ورائه،  من  ال�ستعمار 
حتريفه  اأو  احلراك  ا�ستغالل 
فلن ي�ستطيع، لأن احلراك اأ�سبح 
اكرب  ووحدة  اأكرب  وعيا  ميلك 
الأهداف  حتديد  على  وقدرة 

الكربى وال�سرتاتيجية له ».
اإميان لوا�س

رئي�س حركة البناء عبدالقادربن قرينة

نطالب با�ستكمال باقي مطالب احلراك  
.   اإجنازات املوؤ�س�سة الع�سكرية ل ينكرها اإل جاحد

.  احلراك اأ�س�س لبداية مرحلة جديدة

يف  اأم�س،  الرتبية،  وزارة  حذرت 
املغلوطة،  الدعوات  لها،  بيان 
وهذا  بالحتجاجات،  للقيام 
هذه  مثل  ن�رش  لوحظ،  اأن  بعد 
التوا�سل  مواقع  عرب  الدعوات، 
الجتماعي، دون احرتام للت�رشيع 
والتقيد  بهما،  املعمول  والتنظيم 

بقوانني اجلمهورية.
حيث دعت الوزارة كافة ال�رشكاء 
الن�سياق  عدم  اإىل  الجتماعيني، 
للقيام  الدعوات،  هذه  وراء 
مراعاة  احتجاجية،  بحركات 
البالد،  تعي�سه  الذي  للظرف 
اجلميع،  من  يقت�سي  والذي 

جمددة  ال�سفوف،  ور�س  التجند 
على  حر�سها  الوقت،  نف�س  يف 
والهتمام،  العناية  كل  اإيالء 
لتح�سني ظروف موظفيها، بجميع 
مطالب  لكل  وال�ستجابة  فئاتهم 
ال�رشعية، يف اإطار احرتام قوانني 

اجلمهورية.
كما اأ�سارت وزارة الرتبية الوطنية، 
مع  تزامنت  الدعوات  هذه  اأن 
لقاءات  عقد  يف  الوزارة،  �رشوع 
ال�رشكاء  كافة  مع  ودورية،  ثنائية 
 20 من  ابتداء  الجتماعيني، 
منها  التزاما  الفارط،  فيفري 
اأثناء  الوزير،  بالوعد الذي قطعه 

بالروؤ�ساء  جمعه،  الذي  لقاءه 
للتنظيمات  العامني،  والأمناء 
الـ14  بتاريخ  املعتمدة،  النقابية 
الوزارة  مبقر  الفارط،  جانفي 
تدر�س  اأنها   معتربة  باملرادية، 
الن�سغالت  بالغة  بعناية 
هداوة،  بدون  وتعمل  املرفوعة، 
الذي  اجلواري،  العمل  من خالل 
م�ستوى  على  اإطاراتها،  به  يقوم 
احلوار  اأ�سلوب  بانتهاج  املحلي، 
التهدئة  على  والعمل  والإ�سغاء 
والإقناع، لب�سط الهدوء يف القطاع 

حفاظا على جميع امل�سالح.
ذات  اأو�سح  اأخرى،  جهة  من 

مرة،  لأول  الوزارة  اأن  امل�سدر، 
بال�رشكة  خا�سا  حمورا  اأفردت 
عملها،  برنامج  يف  الجتماعية، 
قبال،  هذا  حدث  اأن  ي�سبق  فلم 
وزارة  اإرادة  حقا  يرتجم  مما 
يف  ال�سادقة،  الوطنية  الرتبية 
عماد  والت�ساور،  احلوار  جعل 
احلوكمة الر�سيدة يف القطاع، مع 
مقاربة  احلقيقي لعتماد  �سعيها 
ال�رشكاء  كل  جتمع   ، ت�ساركية 
�سفافية  بكل  الجتماعيني، 
ونزاهة، لالإيجاد حلول م�سرتكة، 

تكون جذرية وفعالة.
مرمي خمي�سة 

قبيل اأيام من انطالقها

وزارة الرتبية حتذر من الدعوات املغلوطة لالحتجاجات
اأكد رئي�س حركة جمتمع ال�سلم 
اأم�س  مقري   الرزاق  عبد 
قد  ال�سعبي  احلراك  اأن  ال�سبت 
يف  املكا�سب  من  العديد  حقق 
مقدمتها وقف العهدة اخلام�سة 
العزيز  عبد  املخلوع  للرئي�س 
بوتفليقة وحماربة الف�ساد ،مربزا 
اأن ماتبقى من مطالب احلراك 
انتخابات  بتنظيم  �سيتحقق 
ت�رشيعية وحملية نزيهة و�سفافة 
دعمه  باملنا�سبة  جمددا   ،
�رشع  التي  الإ�سالحات  مل�سار 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  فيها 

املجيد تبون .
الرزاق مقري خالل  عبد  وقال 
اجلهوي  امللتقى  على  اإ�رشافه 
ال�سلم  جمتمع  حركة  لهياكل 

احلراك  اأن  الو�سط  ملنطقة 
عامه  يحي  الذي  ال�سعبي 
الأول قد حقق خم�سة مكا�سب 
العهدة  م�رشوع  وقف  وهي 
اخلام�سة للرئي�س املخلوع عبد 
املجال  وفتح  بوتفليقة  العزيز 
واملف�سدين  الف�ساد  ملكافحة 
عامة  عند  القيم  �سلم  وتعديل 
اأ�سبح  حيث  اجلزائر  ال�سعب 
ح�سب  ال�سعبي  احلراك  بف�سل 
كافة امل�سوؤولني  يخاف  مقري 
من جرائم الف�ساد �سد التدخل 
ال�سيادة  على  والتاأكيد  الأجنبي 
الإطار  نف�س  ال�سعبية مربزا يف 
اأن ما تبقى من مطالب احلراك 
بتنظيم  �سيتحقق  ال�سعبي 
وت�رشيعية  حملية  انتخابات 

الإطار  نف�س  يف  موؤكدا  نزيهة 
اأن بناء جزائر جديدة جت�سدها 
تكر�س  ونزيهة  حرة  انتخابات 
القوى  وتربز  ال�سعبية  ال�سيادة 
التي  احلقيقية  ال�سيا�سية 
فيما  حتالفات  اإىل  حتتاج 
لتطلعات  لال�ستجابة  بينهما 
بان�سغالته  وتتكفل  املواطن 
وتدين  ال�سكن  اأزمات  وتواجه 
من  وغريها  املعي�سة  م�ستوى 
للمواطنني  اليومية  امل�ساكل 
كما اأ�سار اىل ان اجلزائر تتوفر 
لتنظيم  كبرية  اإمكانيات  على 
ت�سمن  الكرتونية  انتخابات 
النزاهة وال�سفافية نظرا لوجود 

بطاقات تعريف بيومرتية .
باية ع  

رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عبد الرزاق مقري

النتخابات املبكرة تلبي مطالب احلراك
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 اإميان لوا�س

لزهر ماروك
حظوظ الأحزاب الإ�سالمية 

�ستكون قليلة
لزهر  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب   

الأحزاب  حظوظ  باأن  ماروك 
املواعيد  يف  الإ�سالمية 
�ستكون  املقبلة  النتخابية 
املحليات  باأن  م�سريا  قليلة، 
�ستفرز  املقبلة  والت�رشيعيات 
�سيا�سية  وطبقة  جديدة  ووجوه 

�سباب  اأغلبها  اأي�سا  جديدة 
�ست�سهد  كما  مثقف،  جامعي 
ودخول   جديدة  اأحزاب  ميالد 
املعرتك  املدين  املجتمع 

ال�سيا�سي.
لزهر  ال�سيا�سي  املحلل  لفت   

خ�ص  ت�رشيح  يف  ماروك 
الأحزاب  باأن  »الو�سط«  به 
و  الت�ستت  تعاين  الإ�سالمية 
اخلطاب  وجمود  الت�رشذم 
قاعدتها  تقل�ص  ال�سيا�سي 
حتريك  عن  وعجزها  ال�سعبية 

اأحزاب  اإىل  واإنقا�سمها  ال�سارع 
واأخرى  ال�سلطة  فلك  يف  تدور 
معار�سة تريد التغيري من خارج 
باأنها  م�سريا  ال�سلطة،  دواليب 
ت�ستمر  بني  وجود  اأزمة  تعي�ص 
من  وتختفي  تندثر  اأن  وبني 

من  تت�سكل  اأنها  اأو  امل�سهد، 
قواعدها  على  احلفاظ  اأجل 
يف  موقعها  وعلى  ال�سعبية 

اخلارطة ال�سيا�سية القادمة.
اأ�ساف  مت�سل،  �سياق  ويف 
هذه  جتدد  مل  »اإذا  املتحدث: 

خالل  من  نف�سها،  الأحزاب 
القيام بعملية جتديد عميقة يف 
�ستجد  مهددة  فاإنها  �سفوفها، 
نفها خراج اخلارطة ال�سيا�سية، 

باعتبار اأن عهدها انتهى ».

حت�سر الأحزاب الإ�سالمية اجلزائرية نف�سها لإعادة التموقع يف اخلارطة ال�سيا�سية بعد احلراك 
ال�سعبي ورئا�سيات 12 دي�سمرب 2019، �سيما مع تدهور �سمعة اأحزاب املوالة وتخبطها �سيا�سيا، 

غري اأن اإفرازات احلراك على الطبقة ال�سيا�سية احلالية، قد يدفع بوجوه جديدة يف النتخابات 
الت�سريعية واملحلية املقبلة، تكون من ال�سباب اجلامعي واملثقف واملجتمع املدين الذي يالم�س يوميا 

املواطن وان�سغالته.

النتخابات املبكرة و تعديل الد�ستور وقانون النتخاب

 الإ�سالميون ي�ستنفرون قواعدهم و يتح�سبون للم�ستجدات

.     لزهر ماروك: حظوظ الأحزاب الإ�سالمية �ستكون قليلة
.      حممد بو�سياف: النتخابات املقبلة فر�سة للتموقع

حممد  ال�سيا�سي  املحلل  توقع 
التي  النتخابات  باأن  بو�سياف 
نهاية  بتنظيمها  الرئي�ص  وعد 
من  النتهاء  بعد  العام  هذا 
واإ�سالح  الد�ستوري  التعديل 
قد  النتخابية،  املنظومة 
تعطي الأحزاب فر�سة الك�سف 
يف  خا�سة  ال�سعبية  قوتها  عن 
ظل غياب اأحزاب ال�سلطة التي 
حتديد  يف  اليوم  اإىل  تتخبط 
الأحزاب  باأن  لفتا  وجهتها، 
كانت   املعتدلة  الإ�سالمية 
احلريات  منظومة  تعرث  �سحية 
الواجهة  واحلقوق ودميقراطية 
التي تعمد اىل توزيع احل�س�ص 
الأوليغار�سية  هوى  بح�سب 
التي  الوظيفية  مبداأ  وبح�سب 
يجب اأن نقر باأن هذه الأحزاب 
وخوفا  مرغمة  رمبا  به   قبلت 

من الفناء على حد قوله .
اعترب املحلل ال�سيا�سي حممد 
خ�ص  ت�رشيح  يف  بو�سياف 
النتخابات  باأن  »الو�سط«  به 

القادمة  والت�رشيعية  املحلية 
�ستكون فر�سة للنظام ال�سيا�سي 
كان  الذي  التيار  هذا  ل�ستعادة 
ربط  ا�ستطاع  وتوفيقا  و�سيطا 
يف  وال�سلطة  ال�سعب  طموحات 
باأن  م�سريا  ال�سابقة،  املراحل 
الرئي�ص  يعد  التي  النتخابات 
بعد  العام  نهاية هذا  بتنظيمها 
النتهاء  من التعديل الد�ستوري 
النتخابية  اإ�سالح املنظومة  و 
الأحزاب  هذه  تعطي  قد   ،
قوتها  عن  الك�سف  فر�سة 
غياب  ظل  يف  خا�سة  ال�سعبية 
تتخبط  التي  ال�سلطة  اأحزاب 
 ، وجهتها  حتديد  يف  اليوم  اإىل 
مدار  على  كان  الذي  فالأفالن 
تاريخ اجلزائر امل�ستقلة قاعدة 
للحكم ، تتجاذبه اليوم طروحات 
يف  ال�ستمرار  بني  متناق�سة 
نحو  والنزوع  ال�سلطة،  خدمة 
ميثل  ما  وهو   ، املعار�سة 
لالأحزاب  �سانحة  فر�سة 
مقامات  تعتلي  اأن  الإ�سالمية 

حد  على  قبل  من  ت�سلها  مل 
بو�سياف  حممد  وقال   . قوله 
مكون  الإ�سالمية  الأحزاب   »:
 ، ال�سيا�سية  لل�ساحة  اأ�سا�سي 
ا�ستقرار  عن�رش  كذلك  وهي 
وملا   ، من جماهري  توؤطره  ملا 
تن�سجم  افكار  من  تطرحه 
اجلزائري  ال�سعب  وطموحات 
التاريخ  اأثبت  وقد   ، وتطلعاته 
جانب  اإىل  دوما  كانت  اأنها 
و�سارك   ، وموؤ�س�ساتها  الدولة 
اإدارة  يف  م�سوؤولية  بكل  رجالها 
الظروف  اأحلك  يف  البلد  �سان 
واأ�سعبها ، ولالأمانة فقد وقفت 
الطابع  ذات  الأحزاب  هذه 
طغيان  وجه  يف  الإ�سالمي 
وحتملوا  بالع�سابة  �سمي  ما 
 ، ذلك  اأجل  من  ال�سغوطات 
وا�ستطاعوا على مدار الثالثني 
تن�سئة طبقة  �سنة املا�سية من 
هي  اإطارات،  وتدريب  قيادية 
عن  الذود  يف  ت�ساهم  اليوم 

مقدرات البلد .

عبد  ال�سيا�سي  املحلل  اأكد 
اإعادة  باأن  طرمول  بن  العزيز 
املنتخبة  املجال�ص  انتخاب 
الإعداد  يف  الدور  لها  �سيكون 
ال�سيا�سية  احلياة  وترتيب 
واحلزبية من خالل امل�ساورات 
يجب  مبا  بالوعي  واللتزام 
العتماد عليه لبناء دميقراطية 
وحمرتمة  وم�سوؤولة  �سفافة 
والوفاق  الختالف  لقواعد 
لقواعد  املحرتم  والتعدد 

الد�ستور اجلديد.
ال�سيا�سي حممد  املحلل  اإعترب 
به  خ�ص  ت�رشيح  يف  بو�سياف 
الإ�سالمي  التيار  باأن  »الو�سط« 
ومتفاعل  متواجد  اجلزائر  يف 
ال�سيا�سي  الواقع  مييز  ما  مع 
واحلزبي، اإل اأنه حتيط من حوله 
امل�رشوعة  ال�سئلة  من  العديد 
علما انه ل يرتكز ويعتمد على 
املرجعية  حيث  من  واحد  تيار 

املرتبطة بالأ�سا�سيات والأفكار 
هل  مت�سائال:«  والجتهادات، 
فتح  اجلزائرية  الدولة  نية  يف 
الأبواب لعتماد اأحزاب جديدة 
خا�سة الإ�سالمية وهل بالإمكان 
الإ�سالمية  اجلبهة  عودة  ت�سور 
وت�سمية  ب�سيغة  املحلة 
بع�ص  تتداوله  ما  وهدا  جديدة 

الأطراف«.
رئي�ص  باأن  املتحدث  اأ�سار  و 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
حتديد  مو�سوع  اأن  يدرك 
للمرحلة  احلزبيني  الفاعلني 
مقاربة  يتطلب  القادمة 
بالأولويات  وواعية  مو�سوعية 
عن  بعيدا  الواجبات  وحتديد 
املزايدات والتع�سب واحلما�ص 
ال�سابق  يف  كلفنا  الدي  الزائد 
فهاج�ص    »: قائال  الكثري، 
اخلوف يف التعامل مع مثل هده 
احلال  بطبيعة  يحيلنا  الفر�سية 

التي  والدم  الزمة  فرتات  اىل 
ميزت بالدنا بعد اعتماد الفي�ص 
بدالك  حلقت  التي  والتطورات 
والتي كانت ثقيلة النتائج وكادت 
اندثار  اىل  بالبالد  تذهب  ان 
الدين  بني  فاخللط  الدولة، 
الإ�سكال  �سيبقى  وال�سيا�سة 
لكل  واملفتوح  واملعقد  ال�سعب 
الحتمالت يف تر�سيم اخلريطة 
املمار�سات  وتنظيم  احلزبية 
و�سمان الن�سباط الذي تتطلب 
الدميقراطية، من ال�سعب جدا 
احلالية  الدولة  اأن  نقول  ان 
م�ستعدة  تبون  الرئي�ص  بقيادة 
من  ال�ستفادة  دون  تغامر  باأن 
ليزال  التي  ال�سابقة  التجربة 
املجتمع يعاين من تبعاتها على 
فقانون  امل�ستويات،  خمتلف 
هي  النتخابات  وكذا  الأحزاب 
القوانني  م�ساريع  اأ�سعب   من 
يف   ، الدولة  عليها  املقبلة 

التي  الد�ستور  م�سودة  انتظار 
من املفرو�ص ان تتناول وتن�ص 
باعتماد  اخلا�ص  اجلانب  على 
وم�سمونا  مرجعيا  الحزاب 

ودورا يف احلياة ال�سيا�سية«.
املحلل  اإعترب  اأخرى،  جهة  من 
ال�سيا�سي عبد العزيز بن طرمول 
املقبلة  ال�سيا�سية  اخلارطة 
ال�سلطة  حزبي  غياب  �ستعرف 
ب�سبب  ال�سيا�سي،  امل�سهد  من 
تعي�سها  التي  الداخلية  الأزمة 
قبل اأن تكون اأزمتها مع النظام 
ال�سلطة  اأحزاب  باأن  موؤكدا   ،
من  اإق�ساءها  م�سوؤولية  تتحمل 
بعد  خا�سة  ال�سيا�سي  امل�سهد 
احلراك  عرب  الذي  الرف�ص 
املرحلة  باأن  م�سريا  اإجتاهها، 
�سعوبات  �ستعرف  املقبلة 
جديدة �سواء من الأحزاب التي 
الأحزاب  بع�ص  اأو  حتكم  كانت 

التي كانت داخل التحالف .

اأكد املحلل ال�سيا�سي علي ربيج 
»الو�سط«  به  خ�ص  ت�رشيح  يف 
الد�ستورية  التعديالت  باأن 
اخلارطة  مالمح  �ستحدد 
خا�سة  اجلديدة،  ال�سيا�سية 
ال�سلطات  بف�سل  تعلق  فيما 
ملوؤ�س�سات  العتبار  واإعادة 
الدولة لتحقيق دولة القانون، يف 
تعديل  بعد  مبا�رشة  توقع  حني 
الد�ستور الذهاب اإىل انتخابات 
ت�رشيعية م�سبقة تليها انتخابات 

حملية وولئية.
علي  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 

اخلريطة  مالمح  باأن  ربيج 
�ستحدد  اجلديدة  ال�سيا�سية 
الد�ستورية،  التعديالت  بعد 
مثمنا خطوة الرئي�ص با�ستقبال 
الوطنية  ال�سخ�سيات  من  عدد 
املعار�سة  من  اأحزاب  وروؤ�ساء 
التي  امل�ساورات  اإطار  يف 
التعديل  اإطار  يف  با�رشها 

الد�ستوري املقبل
الدولة  مالمح  باأن  ربيح  واأ�سار 
اجلزائرية اجلديدة  تتوجه نحو 
اإ�رشاك  و  القانون  دولة  حتقيق 
اإق�ساء،  دون  اجلميع يف احلوار 

لأخلقة العمل ال�سيا�سي و اإعادة 
ال�رشعية ملوؤ�س�سات الدولة .

حزبي  موقع  وبخ�سو�ص   
»الأرندي«   و  »الأفالن  ال�سلطة 
علي  قال  القبلة،  املرحلة  يف 
اأمام  الأحزاب  هذه  ربيج:« 
خيارين اإما اأن تعيد ترميم البيت 
ومراجعة اخلطاب و ال�سلوك و 
ال�سيا�سية، و البتعاد  امل�ساركة 
عن الزبونية احلزبية و الف�ساد و 

اإما التال�سي و الندثار«.
اأما فيما تعلق بتواجد املعار�سة 
ال�سيا�سية املقبلة،  يف اخلارطة 

اأحزاب  املتحدث«  قال 
املعار�سة مطالبة اأي�سا باإعادة 
الراديكالية،  توجهاتها  النظريف 

وخطابتها اجلهوية ».
وتوقع علي ربيج باأنه �سيتم تنظيم 
م�سبقة  ت�رشيعية  انتخابات 
الد�ستور،  تعديل  بعد  مبا�رشة 
حملية  انتخابات  مبا�رشة  تليها 
و  التجديد  لتحقيق  وولئية، 
وفق  �رشعية  موؤ�س�سات  بناء 
مطالب  و  املرحلة  متطلبات 

احلراك ال�سعبي. 

علي ربيج

مالمح اخلارطة ال�سيا�سية �ستحدد بعد التعديل الد�ستوري
الربملاين  اإعتربالنائب 
نا�رش  حم�ص  حركة  عن 
النتخابات  باأن   حمدادو�ص 
على الطريقة اجلزائرية لي�ست 
معيارا حقيقيا لر�سم اخلارطة 
لقيا�ص  لالأحزاب،  ال�سيا�سية 
ومعرفة  الناخبني،  توجهات 
للتيارات  احلقيقية  الأحجام 

الفكرية والإيديولوجية.
يف  حمدادو�ص  نا�رش  اأكد 
ت�رشيح خ�ص به »الو�سط« باأن 
نتائج رئا�سيات 12 دي�سمرب ل 
املوجودة  التوازنات  تعك�ص 
حاليا يف ال�ساحة، خا�سة اأمام 
الثقة  واهتزاز  العزوف،  حالة 
يف العملية ال�سيا�سية والعملية 

النتخابية.
قال  مت�سل،  �سياق  ويف 
املالحظ  من   « املتحدث 
اأنه وبعد ثورة �سعبية من اأجل 
وال�سامل  احلقيقي  التغيري 

اأول  يف  امل�ساركة  ن�سبة  كانت 
متوا�سعة  انتخابي  ا�ستحقاق 
الإرادة  تعك�ص  ل  وهي  جدا، 
والكاملة،  احلقيقية  ال�سعبية 
كما اأنه مل تعد تلك الت�سنيفات 
واقعية  ال�سيا�سية  للعائالت 

و�سحيحة«.
واأ�ساف املتحدث »  فالتناف�ص 
الأفكار  اأ�سا�ص  على  يكن  مل 
والربامج، بل كان على اأ�سا�ص 
اعتبارات  ووفق  الأ�سخا�ص، 
و�سخ�سية،  وجهوية  مناطقي 
برامج  يف  التاأمل  وعند 
املرت�سحني ل جتد فرقا كبرًيا 
اأنه  اأحٌد منهم  يّدع  بينها، ومل 
ميثل تياًرا بعينه، بل جتد من 
تباينا  الواحد  التقليدي  التيار 
من  مكّوناته  بني  املوقف  يف 
بني  وانق�ساًما  النتخابات 

املرت�سحني«.
التي  النتقادات  وبخ�سو�ص 

الإ�سالمية  الأحزاب  طالت 
الرئا�سيات،  مقاطعتها  ب�سبب 
ما  اأدري  ل  قال حمدادو�ص:« 
عن  بالتحديد  املق�سود  هو 
تلعبه  اأن  يجب  الذي  الدور 
يف هذه الأزمة، وهي حرة يف 
له  حزب  وكل  منها،  مواقفها 
مقاربته وخياراته فيها، فهناك 
النتخابات  يف  �سارك  من 
من  وهناك  قاطع  من  وهو 
املبداأ  حيث  من  معها  هو 
بالرت�سح  معني  غري  ولكنه 
التي  الأحزاب  هي  فيها،وما 
اإذن  فيها  اإيجابيا  دورا  لعبت 
فارغة،  اتهامات  جمرد  هذه 
الأزمة،  حقيقة  اإىل  ترقى  ول 
ال�سلطة  هي  عنها  فامل�سوؤول 
والذي  الأحزاب،  ولي�ست 
ال�سيا�سية  م�سوؤوليتها  يتحمل 
ولي�ست  املوالة  اأحزاب  هي 

اأحزاب املعار�سة.«

حمدادو�س

املوالة تتحمل م�سوؤولية الأزمة ال�سيا�سية

عبد العزيز بن طرمول

املرحلة املقبلة �ستعرف ميالد اأحزاب جديدة

حممد  بو�سياف

النتخابات املقبلة فر�سة للتموقع

عبد  ال�سيا�سي  املحلل  اأكد 
رئي�ص  باأن  �ساغور  الرزاق 
التيار  تبون يعرب عن  اجلمهورية 
الوطني مبفهومه للوا�سع، م�سريا 
باأنه  حتدث  على اأنه ي�ستند يف 
�رشعيته وبرناجمه وخطابه من 

بيان اأول نوفمرب.

�ساغور  الرزاق  عبد  اعترب 
باملفهوم  الوطني  التيار  باأن 
يف  تبون  مع  �سيكون  الع�رشي 
مل  حني  يف   ، املقبلة  املرحلة 
الأحزاب  بع�ص  ي�ستبعد متوقع  
القادمة  املرحلة  يف  الإ�سالمية 
دور  لها  �سيكون  باأنه  م�سريا   ،

يف املرحلة  املقبلة على غرار 
عبد القادر بن قرينة الذي اإحتل 
 12 رئا�سيات  يف  الثانية  املرتبة 
وبخ�سو�ص  املقبل.  دي�سمرب 
يف  املولة  اأحزاب  م�ستقبل 
املرحلة املقبلة، قال املتحدث 
وقيادتهم  والأرندي  الأفالن    «

يف  متهمة   ال�سجن  يف  اأغلبها  
يف  و�ستعاين   ، الف�ساد  ق�سايا 
اأحزاب  لأنها  املقبلة  املرحلة 
ال�سند  واأحزاب  �سعبية  منبوذة 
املا�سية،  الفرتة  يف  لالإدارة 
جتدد  اأن  يف  �سعوبة  و�ستجد 

نف�سها عند الراأي العام ».

�ساغور

التيار الإ�سالمي �سيكون حا�سرا   يف املرحلة القادمة



الأحد 23    فيفري   2020  املوافـق  ل 29 جمادى الثاين  1441ه 5

�سكان حي قطع الواد بتمرنا�ست 
يغلقون الطريق ويهددون بالت�سعيد

للمطالبة بانت�شالهم من براثن التخلف التنموي

�شيخ مدقن 

قطع  حي  �سكان  ممثلو  �أكد 
�لو�د. �ل�سف�ساف. �لرحمة. �لعتيق 
�ملحتجني  �لكرمية  �لو�د  وقطع 
كرد  جاء  لل�سارع  خروجهم  �أن   ،
�رصيح للمطالبة بتدخل �مل�سوؤولني 
غر�ر  على  الإن�سغاالتهم  للإلتفاتة 
�جلو�ري  �مللعب  م�رصوع  �إكمال 
�فتقارهم  عن  ناهيك   ، �أ�سيهار 
يف  تتمثل  �لتي  �لعمر�نية  للتهيئة 
�الإنارة و�الأر�سفة و�لطرقات ب�سفة 
�رصورة  على  م�سددين  عامة، 
وعمال  �لقمامة  توفري  حاويات 
�لقمامة  حمل  و�ساحنات  �لنظافة 

ب�سفة دورية .
هوؤالء  طالب  فقد  ثانية  جهة  من 
بالق�ساء على �الأفات �الإجتماعية 
�ملهلو�سات  بيع  يف  تتمثل  �لتي 
و�ملخدر�ت باأ�سكالها د�خل �سوق 
ال�سرتجاع  ��سافة   ، �ل�سف�ساف 
باحلي  �خلا�ص  �لرتفيهي  �ملركز 
ع�سو�ئي  �سوق  �إىل  حتول  �لدي 

عن  ناهيك  و�ل�سمة،  �لتبغ  لبيع 
�لعلج  لقاعة  �ملزرية  �لو�سعية 
هذ�  م�سكن  �إىل  حتولت  �لتي 
مديرة  طرف  من  �الإهمال  نتيجة 

�لعاملة  �ليد  توفري  وعدم  �ل�سحة 
مت  �أنه  ومعلوم  و�لعتاد.  و�لطبيب 
�ملعنية  �ل�سلطات  جميع  مر��سلة 
رئي�ص  �لوالية.  و�يل  فيها  مبا 

�ل�سعبي  �ملجل�ص  رئي�ص  �لد�ئرة. 
�لتي  �ملزرية  �حلالة  على  �لبلدي 
يعي�ص فيها �حلي ، لكن د�ر لقمان 

بقيت على حالها .

اأقدم يوم اأم�س ال�شبت مواطنو  حي قطع الواد ببلدية مترنا�شت على غلق الطريق املوؤدي لو�شط 
املدينة احتجاجا منهم على افتقارهم لأدنى �شروريات العي�س الكرمي .

بعد ت�شجيل جتاوزات باجلملة 

وزارة  الداخلية تقرر 
رقمنة احلظائر وجتديدها 

�لد�خلية  وز�رة  با�رصت 
يف  �ملحلية   و�جلماعات 
حظائر  رقمنة  �إجر�ء�ت 
خا�سة  لها  �لتابعة  �ملوؤ�س�سات 
 ، و�لواليات  و�لدو�ئر  �لبلديات 
و�لتي تبني �أنها ت�ستهلك �ملليري 
من �لوقود وقطع �لغيار، ما خلق 
جتاوز�ت كربى جرت �لعديد من 
وروؤ�ساء  �حلظائر  هذه  روؤ�ساء 
�إىل  �لعامني  و�لكتاب  �لبلديات 

�لعد�لة .
�أن  ر�سمية  م�سادر  و�أكدت  هذ� 
و�جلماعات  �لد�خلية  وز�رة 
�ملحلية قد قررت �إقامة بطاقية 
�ل�سيار�ت  و�ملركبات  بعدد 
و�ملعد�ت  �لتي متلكها كل والية 
وكل بلدية  و�إقامة بطاقات مبا 
ت�ستهلكه من وقود وقطع �لغيار  
مت  �لتي  �لتجاوز�ت   لتفادي 
ت�سجيلها يف �أكرث من 500 حظرية 
مئات  على  �لعثور  مت   حيث 
ت�ستهلك  �ملعطلة  �ل�سيار�ت 
وقطع  �لوقود  من  كبرية  كميات 
�لعجلت  عن  ناهيك  �لغيار 
�ملطاطية  ، و�لتي تاأكد حتويلها 
�إىل  جيوب �مل�سوؤولني �لذين مت 
�إحالة �لعديد منهم �إىل  �لعد�لة 
بفعل  �لتحقيق   قيد  ،  و�أخرى 

غر�ر  على  �لت�سيري  م�ساكل 
و�سلف  تلم�سان  واليات  حظرية 
باالإ�سافة   ... وتيارت  وبلعبا�ص 
 ، بلدية    400 عن  يزيد  ما  �إىل 
�حلظائر  هذه  �أن  تبني  كما 
خا�سة   ، كربى  مبالغ  ��ستهلكت 
و�أن هناك �ملئات من �ل�سيار�ت 
و�حلافلت التوجد  و�ل�ساحنات 
�لرمادية  بطاقات   �إال  منها 
و�أخرى مت حرقها خلل �لع�رصية 
حلو�دث  تعر�ست  �أو  �ل�سود�ء 

�أخرجتها من �ال�ستغلل .
هذ� و�أ�سارت �ملعطيات �الأولية 
يف  با�رصت  �لد�خلية   وز�رة  �أن 
�إقامة بطاقات رقمية لكل مركبة 
�لقائمة  مر�جعة   �إعادة   مع 
بطاقات  و�إتلف  لل�سيار�ت 
�ل�سيار�ت �لغري م�ستغلة وجتديد 
�حلظرية بدعم �لواليات مبركبات 
�ساحنات  خا�سة   ، جديدة 
�لنقل  وحافلت  �لقمامة   رفع 
�نطلقت وز�رة  �ملدر�سي �لتي 
على  توزيعها  يف  �لت�سامن  
روؤ�ساء  و�سيم حتميل   �لبلديات، 
�مل�سوؤولية  �حلظائر و�ل�سائقني 
ت�ستهلكه  وما  �ملركبات   على 

من وقود وقطع غيار.
حممد بن ترار

املن�شق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب 
ال�شرقي علي بن عيوة 

بع�ض الإ�سرابات جتاوزت 
اخلطوط احلمراء

للمجتمع  �جلهوي  �ملن�سق  دعا 
 ، �ل�رصقي  باجلنوب  �ملدين 
علي بن عيوة ، موظفي خمتلف 
�ملوؤ�س�سات �لعمومية و �خلا�سة 
��سطلح  ما  ور�ء  �الن�سياق  بعدم 
�ملفاجاأة  باالإ�رص�بات  عليه 
�جلز�ئر  قطار  يتجه  وقت  يف 
�ل�سكة  على  للنطلق  �جلديدة 
عيوة  بن  علي  �أكد   . �ل�سحيحة 
�ملن�سق �جلهوي للمجتمع �ملدين 
ت�رصيح  يف   ، �ل�رصقي  باجلنوب 
�لتي  �الإ�رص�بات  �أن   ، معنا  له 
�لقطاعات  عديد  موؤخر�  م�ست 
ذ�ت  �القت�سادية  و  �لعمومية 
غر�ر  على  �لتجاري  �لطابع 
�جلوية  و�خلطوط   ، �لرتبية 
قطاع  و�ستم�ص  �جلز�ئرية 
�ل�سحة يف �الأيام �لقليلة �لقادمة 
�ذ�  خا�سة  منها  �لغاية  يفهم  ال 
هكذ�  مثل  توقيت  �أن  علمنا 
�حتجاجات غري منا�سب ، حيث 
�بعد  �ىل  �ملتحدث  نف�ص  ذهب 
خفية   �أطر�ف  متهما  ذلك  من 
و�حلركية  �لهدوء  يخدمها  ال 
�ملتو��سلة للطاقم �حلكومي من 
�أجل �رصب �من و��ستقر�ر �لبلد 
بعد  توهج  تعرف مرحلة  �لتي   ،

�نكما�ص د�م ل�سنة كاملة .

�ثنان  عليه  يختلف  ال  ومما 
�لرئي�ص  �أن  عيوة  بن  نظر  يف 
�جلديد للبلد عبد �ملجيد تبون 
�ال�ستجابة  يف  بعيد  حلد  جنح 
�ل�سلمي  �حلر�ك  ملطالب 
دعم  غر�ر  على   ، �ل�سعبي 
��ستقللية �لعد�لة وتعزيز ودعم 
ال�سرتجاع  �لرقابية  �الأدو�ت 
عن  ناهيك  �ملنهوبة  �الأمو�ل 
من  �نطلقا  عمل  خارطة  ر�سم 
الإعد�د  �خلرب�ء  جلنة  تكليف 
�جلز�ئر  مع  يتما�سى  �لد�ستور 
ذي  لكل  تعطي  �جلديدة  ،�لتي 
فقد  ثانية  جهة  حقه.  من  حق 
�أو�سح �ملن�سق �جلهوي لفعاليات 
باجلنوب  �ملدين  �ملجتمع 
�ل�رصقي يف معر�ص حديثه معنا 
ب�سو�عد  تبنى  �لغد  جز�ئر  �أن   ،
�خلرجات  ثمن  كما   ، �لرجال 
�أركان  لقائد  �ملكثفة  �مليد�نية 
�جلي�ص �لوطني �ل�سعبي بالنيابة 
للوقوف  �سنقريحة  �سعيد  �للو�ء 
على �جلاهزية �لقتالية لوحد�ت 
�ل�سعبي حلماية  �لوطني  �جلي�ص 
�لرت�ب  و�سلمة  وحدة  و�سيانة 
ومن  لغربه  �رصقه  من  �لوطني 

�سماله جلنوبه.
�شالح ،ب 

بلعبا�س وتلم�شان و�شعيدة والنعامة وتيارت

ال�سعري املدعم يخرج  املوالني اإىل ال�سارع 
مو�يل  من  �لع�رص�ت  طالب 
وزير  من  �لغربية  �ملناطق 
�لفلحة �لتدخل �لعاجل من �أجل 
بال�سعري  �لبزن�سة  عملية  وقف 
�لدولة  تخ�س�سه   �لذي  �ملدعم  
تربية  �سمان  �جل  من  للمو�لني  
�ملو��سي ، و�لذي حتاول �سبكات 
��ستري�د  ودعم  حتطيمه  خا�سة 

�للحوم .
�أقدم  بلعبا�ص  �سيدي  والية  ففي 
على  �جلنوبية  �ملنطقة  مو�لو 
ديو�ن  مقر  �أمام  �العت�سام  
�حلبوب و�لبقول �جلافة  مبز�ورو 
،موؤكدين �أن �لكمية �ملمنوحة لهم 

غري كافية  وغري منظمة ، حيث 
ر�أ�ص  ل100  قناطري   10 منح  يتم 
من �الأغنام  �سهريا غري كافية و�أن 
130 غ من �ل�سعري ال تكفي �لنعجة  
، وغياب  يف ظل نق�ص �ملغياتية 
هذه  �أن  كما   ، للرعي  �لنبات 
�لكمية �ل�سئيلة ومتنح  يف فرت�ت 
للبزن�سة  حتول  حيث   ، متباعدة 
 ، 3��سهر  بعد  تقدم  و�أحيانا  بها 
�أما يف تلم�سان  فقد طالب  مو�لو 
بلديات �لعريب�سة ، �لقور ، �لبويهي 
، �سبدو ، �سيدي �جليليل بتدخل  
�ملو��سي  الإنقاذ   �لفلحة  وزير 
تاأخر  ظل  يف  باجلفاف  �ملهدد 

و�لبقول  �حلبوب  ديو�ن   �إطار�ت 
�ل�سعري  كوطة  منح  يف  �جلافة  
�ملدعم  وحتى �لكمية �ملمنوحة 
غري كافية  و�لقائمة بها �أ�سخا�ص  
غرباء عن �ملهنة ما قل�ص كوطة 
 ، �لبزن�سة  باب  و�دخل  �ملو�لني 
وبتيارت طالب �ملو�لون ب�رصورة 
�ملمنوحة  �ل�سعري  كمية  رفع 
غ  �ل130  التتعدى  و�لتي  للر�أ�ص  
ظل  يف  قليلة  كمية  وهي  يوميا  
�ملغياتية   وغياب  �جلفاف  موجة 
وبالنعامة  قليل،  �لكلأ  يجل  ما 
�لق�سدير  من  كل  مو�لو  طالب 
بن  عني   ، �لنعامة   ، و�مل�رصية 

�لتدخل  �لفلحة  وزير  خليل  
بغية و�سع  حد للبزن�سة بال�سعري 
و�لتي  �ملو��سي  لتعليف  �ملوجه  
ي�ستوجب رفع كميته ، وهو نف�ص 
�الأمر �لذي دعا �آلية مو�لو �سعيدة  
�لذين يعانون من �جلفاف نتيجة 
قلة �لكلأ ، هذ� وت�ساءل �ملو�لون 
�نه كيف  للدولة �أن تقرر ��ستري�د 
�الإنتاج  دعم  عو�ص  �للحوم 
�ملحلي عن طريق دعم �الأعلف  
ومتكني �ملو�لني منها ل�سمان رفع 
�الإنتاج  وحتقيق  �الكتفاء �لذ�تي 

من �للحوم و�الأ�سو�ف و�جللود .
 حممد بن ترار

24 �ساعة

��ستقبل  وزير �لتجارة كمال رزيق 
�أم�ص �ل�سبت باجلز�ئر �لعا�سمة 
�جلمعية  رئي�ص  حماين  علي 
�مل�رصوبات  ملنتجي  �لوطنية 
و  و�قع  �لطرفان  تباحث  حيث 
�ل�سعبة  هذه  مهنيي  �ن�سغاالت 
بيان  به  �أفاد  ح�سبما  �ل�سناعية 

للوز�رة  .
�لذي ح�رصه  �للقاء  ياأتي هذ�  و 
�أي�سا �ملنتدب �ملكلف بالتجارة 
يف  بكاي،  عي�سى  �خلارجية 
�أ�سد�ها  �لتي  �إطار�لتوجيهات 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ص 
خلل  �لتجارة  لوزير  تبون 
�جتماع �حلكومة بالوالة موؤخر�، 

�رصورة  حول  �أ�سا�سا  تتمحور  و 
�ملركز  �لع�سري  و�رد�ت  تر�سيد 
�لوطني  �ملنتوج  ح�ساب  على 
من �لع�سائر و�لفو�كه �حلم�سية 

�ملنتجة حمليا .
��ستمع   �للقاء  هذ�  خلل  و 
قدمه  كامل  عر�ص  �إىل  �لوزير 
�الإنتاج  حول  �جلمعية  رئي�ص 
�لتي  و�لعقبات  �الإدماج  ون�سب 
�القت�ساديني  �ملتعاملني  تو�جه 

يف هذه �ل�سعبة، ي�سيف �لبيان.
�أن  رزيق  �أكد  �ملنا�سبة  بهذه 
يعترب  �ملحلي  �ملنتج  ت�سجيع 
�حلكومة  برنامج  يف  �أولوية 
وركيزة �أ�سا�سية من ركائز وز�رة 

»رفع  �أن  مربز�   ، حاليا  �لتجارة 
�ملحلي  للمنتوج  �الإدماج  ن�سب 
وفق  جت�سد  �أن  »يجب  حتمية 
متطلبات �ل�سوق ومعايري �لنوعية 
�ملعمول بها عامليا مع �العتماد 
�ملو�د  على  �الأوىل  بالدرجة 

�الأولوية �مل�سنعة حمليا .
�أن  �لوزير  �أكد  �ل�سدد  هذ�  ويف 
كل  لتقدمي  »م�ستعدة  �حلكومة 
�لت�سهيلت �للزمة للم�ستثمرين 
يف �ل�سناعات �لتحويلية لتقلي�ص 
قدم  كما   ، �ال�ستري�د«  �أعباء 
�لقطاع  الإطار�ت  تعليماته 
وز�رة  مع  �مل�ستعجل  بالعمل 
من  �لريفية  و�لتنمية  �لفلحة 

�أجل حتديد مو��سم �جلني لكل 
منع  ليتم   ، و�لفو�كه  �خل�رص 
�جلني  فرت�ت  يف  ��ستري�دها 
دول  كل  يف  به  معمول  هو  كما 

�لعامل .
�جلمعية  رئي�ص  رزيق   دعا  و 
م�ستعجل  ثان  �جتماع  �إىل 
�جلمعية  منت�سبي  بقية  مع 
هذه  يف  �لنا�سطني  وباقي 
�ملعنية  و�لقطاعات  �ل�سعبة 
غري  �ملو�د  يف  �لنهائي  للف�سل 
باإ�رص�ك  لل�ستري�د  �ل�رصورية 
يف  للت�رصيع  �ملهنيني  كل 
هذه  و�رد�ت  فاتورة  تخفي�ص 

�ل�سعبة، ح�سب �لبيان .

لتقلي�س اأعباء ال�شترياد

ت�سهيالت للم�ستثمرين يف ال�سناعات التحويلية
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قناة  مع  حوار  يف  تبون  وقال 
اجلزائر  اأن  اليوم«  »رو�سيا 
ونزاهتها  ب«م�سداقيتها 
دور  تلعب  اأن  با�ستطاعتها 
بذلك  تقوم  فهي  الو�سيط«,  
تطلب  اأن  دون  ملبادئها  »وفاء 
الأمر  لأن  تعوي�سا,  اأو  مقابال 
ثورة  من  م�ستلهم  مببداأ  يتعلق 

اأول نوفمرب املجيدة«.
واأو�سح يف رده على �سوؤال ب�ساأن 
اجلزائرية  الدبلوما�سية  عودة 
ن�ساطها  الواجهة من خالل  اإىل 
اأن  الأخرية,  الفرتة  يف  املكثف 
اجلزائر »حتوز يف هذا املجال 
ل�سيما  عليه,  حت�سد  ر�سيدا 
الفرقاء  بني  بالو�ساطة  تعلق  ما 

وذلك منذ ال�ستقالل«.
اأن  اليوم  »اأعتقد   : قائال  وتابع 
اجلزائرية  الدبلوما�سية  عودة 
هو مطلب �سعبي نابع من اإميان 
متاأ�سل من اأجل مل �سمل الفرقاء 
فمن   )...( بالأخ�ص  والأ�سقاء 
ال�سعب علينا اأن نرى �سعبا عربيا 
ونف�ص  موجودون  ونحن  يتاأمل 
غري  لل�سعوب  بالن�سبة  ال�ساأن 
العربية, حيث �سبق للدبلوما�سية 
تدخلت يف عديد  اأن  اجلزائرية 
العامل  عرب  التحررية  الق�سايا 
�ساومتومي   ال�رشقية,  )تيمور 
العن�رشي  امليز  وبران�سيبي, 
الق�سية  اإفريقيا,  جنوب  يف 
الغربية  ال�سحراء  الفل�سطينية, 

و�سول اإىل امللف الليبي(«.  
رئي�ص  اأبرز  الإطار,  هذا  ويف 
اجلزائر  م�ساعي  اأن  اجلمهورية 
ليبيا  تعي�سها  التي  الأزمة  حلل 
امل�سرتكة  القوا�سم  من  »نابع 
وال�سعبني  البلدين  جتمع  التي 
مثل اللغة والدين واجلوار, واأي�سا 
ميكن  ل  ر�سيد  اإىل  ا�ستنادا 
للجزائريني ن�سيانه واملتمثل يف 
اإىل جانب  الليبي  وقوف ال�سعب 
الثورة  خالل  اجلزائري  ال�سعب 

التحريرية«. 
الرئي�ص  اأكد  ال�سياق  هذا  ويف 
الأخرية  الزيارات  ب�ساأن  تبون 
الأجانب  امل�سوؤولني  من  للعديد 
اأن اجلزائر »تقف  اإىل اجلزائر, 
كل  من  واحدة  م�سافة  على 
اأي  يف  املتدخلني  وكل  الفرقاء 
عدم  مبداأ  من  انطالقا  ق�سية 
»من  اأن  اإىل  لفتا  انحيازها«, 
الو�سيط  دور  لعب  يف  يرغب 
لأي  ينحاز  ل  اأن  له  ينبغي 

طرف«.
يف  املتدخلني  »كل  اأن  وقال 
واأ�سدقاء,  اأ�سقاء  الق�سية  هذه 
الإمارات,  م�رش,  غرار  على 
اإىل  م�سريا  وتركيا«,  رو�سيا 

ي�سل  لأن  »موؤهلة  اجلزائر  اأن 
�سوتها اإىل الأ�سدقاء و الأ�سقاء 
هو  ذلك  يف  الوحيد  وهمها 
اإيقاف نزيف الدم يف هذا البلد 
التي  املاأ�ساة  واإيقاف  ال�سقيق 
لديها  تكون  اأن  دون  يعي�سها, 
اأو  اقت�سادية  اأو  �سيا�سية  اأطماع 

تو�سعية«.  
رئي�ص  قال  تركيا,  وبخ�سو�ص 
عالقات  »لدينا   : اجلمهورية 
متتد  البلد  هذا  مع  جدا  قوية 
اأن  غري  و�ست�ستمر,  لقرون 
اجلزائر لن جتر اإىل اأي �سيا�سة 
بلدنا  ف�سيا�سة  تختارها«.  ل 
تبون--  الرئي�ص  --ي�سيف 
تفر�ص  ول  يختارها  من  »نحن 
الزيارة  كان«وعن  اأي  من  علينا 
اإىل  قطر  دولة  لأمري  املرتقبة 
تبون  الرئي�ص  اأكد  اجلزائر, 
املقابل  ننتظر  ل  »نحن  قائال: 
ل من الأ�سقاء يف  قطر ول من 
اأو  ال�سعودية  من  ول  الإمارات 
من م�رش ول حتى من الأ�سدقاء 
الآخرين«, مربزا اأن »اأمري قطر 

�سقيق وهو مرحب به«.
قائال:  ال�سياق  ذات  واأ�ساف يف 
العربية  اململكة  �ساأزور  »كنت 
كثافة  اأن  غري  ال�سعودية, 
خالل  من  الداخلية  الرزنامة 
وراء  كانت  الور�سات  فتح عديد 
البلد  هذا  اإىل  الزيارة  تاأجيل 

الذي نكن له كل املحبة«.
املغرب  مع  العالقات  وب�ساأن 
قال  احلدود,  فتح  واإمكانية 
اأن »زوال املر�ص  الرئي�ص تبون 
اأ�سبابه, فلم  اإل بزوال  يتاأتى  لن 
ي�سجل على اجلزائر يوما ما اأن 
�سعبها...«,  اأو  املغرب  �ستمت 
ال�سعب  اأن  على  م�سددا 
خال�سة  مودة  »يكن  اجلزائري 
يف  وذكر  املغربي...«.  ل�سقيقه 
هذا الإطار باأجواء الفرحة التي 
عا�ستها خمتلف املدن املغربية 
اأمم  بكاأ�ص  اجلزائر  فوز  عند 
الأخرية  القدم  لكرة  اإفريقيا 

مب�رش, وهي 
عا�سها  التي  ذاتها  الأجواء 

ال�سعب اجلزائري.
الرئي�ص  ذكر  احلدود,  وب�ساأن 
فعل,  كرد  »اأغلقت  اأنها  تبون 
وكانت  الثانية,  للمرة  وكانت 
موؤملة جدا اأكرث من الغلق الأول 
لها«, مذكرا باأن »قرار الغلق كان 
يف ظرف �سيئ جدا ومت يف وقت 
اأوروبية من كل  جعلت فيه دولة 
ناهيك  اإرهابيني,  اجلزائريني 
عن غلق الأجواء باجتاه اجلزائر 
)...( يف هذا الظرف تاأتي دولة 
�سقيقة وتتهمنا بالإرهاب وت�سع 

التاأ�سرية على اجلزائريني«.
و بعد اأن ذكر بالعمق والمتداد 

املغرب  بلدان  ت�سكله  الذي 
اأكد  البع�ص,  لبع�سها  العربي 
ال�سعب  »من  انه  تبون  الرئي�ص 
اأن نتكلم لغة واحدة عندما تكون 
هناك خلفيات. فنحن وا�سحون 
ولي�ست لدينا خلفيات...«, معربا 
المور  »ت�سوى  اأن  يف  اأمله  عن 
اأية  له  مع املغرب الذي ل نكن 
املناورات  عن  بعيدا  عداوة, 

وحماولة عزل الآخر...«.

»�شفقة القرن« ماآلها الف�شل

اجلزائر  موقف  وبخ�سو�ص 
القرن«,  ب«�سفقة  عرف  مما 
اأن  اجلمهورية  رئي�ص  اأكد 
الق�سية  من  اجلزائري  املوقف 
يتغري  ومل  »مبدئي  الفل�سطينية 
منذ اأجيال«, حاثا الفل�سطينيني 
لتجاوز  ال�سفوف  توحيد  على 
تعي�سها  التي  الت�رشذم«  »حالة 

فل�سطني وحتى الدول العربية.
ويف هذا ال�سياق, اأعرب الرئي�ص 
تبون عن يقينه باأن هذه ال�سفقة 
على  مبنية  غري  لأنها  متر  »لن 
اأو  تاريخية  اأو  منطقية  اأ�س�ص 
مبادئ  على  حتى  ول  اأخالقية 
على  م�سددا  الدويل«,  القانون 
اأن هذه اخلطة »فا�سلة مبدئيا« 
وان الدولة الفل�سطينية »�ستقوم 

ل حمالة«.
ان  للجزائر  ميكن  ما  وب�ساأن 
قال  امل�ساألة,  هذه  يف  تقدمه 
الوليات  اأن  اجلمهورية  رئي�ص 
»دولة  الأمريكية  املتحدة 
خ�سومة  لدينا  ولي�ص  �سديقة 
�سوت  �سماع  يريد  ومن  معها 
ومن  �سوتنا,  �سماع  عليه  احلق, 
ل يريد وهو اأ�سم بالن�سبة لراأي 

اجلزائر وت�سورها, فله ذلك«.
اأمور  »هذه  بان  قائال  وتابع 
تخ�ص تاريخ اأمة ولي�ست �سفقة 
نزع  امل�ستحيل  فمن  جتارية, 
اخلريطة«,  من  باأكمله  �سعب 
اىل  ال�سدد  هذا  يف  لفتا  
الكونغر�ص  يف  »اأ�سوات  وجود 
ال�سفقة  هذه  ترف�ص  المريكي 
لالحتاد  بالن�سبة  ال�ساأن  وكذا 
الدول,  من  غريها  و  الأوروبي« 
من  كبري  جزء  عن  ناهيك 
الذي  ال�رشائيلي  املجتمع 
»الأمر  ال�سفقة,  هذه  يرف�ص 
الذي يظهر اأن ماآل هذه اخلطة 

هو الف�سل«.
اجلمهورية  رئي�ص  وا�ستطرد 
الأمور  اأن  اخل�سو�ص  بهذا 
اإن�ساء  نحو  ت�سري  اأن  »يجب 
حدود  يف  الفل�سطينية  الدولة 
القد�ص  وعا�سمتها    1967

ال�رشيف«.
�سوريا,  يف  الو�سع  وبخ�سو�ص 

التاأكيد  اجلمهورية  رئي�ص  جدد 
على »بقاء اجلزائر وفية ملبادئها 
التي ل تقبل اأن يتم امل�سا�ص باأي 
�سوريا  اأن  مذكرا  عربية«,  دولة 
املوؤ�س�سة  الدول  بني  من  تعد 
اعرق  ومن  العربية  للجامعة 
يقني  على  وكنا  العربية  الدول 

اأنها لن ت�سقط.
واأ�سار رئي�ص اجلمهورية يف هذا 
ال�ساأن اإىل اأن »ما جعل هذا البلد 
امل�ستوى  على  �سعيفا  )�سوريا( 
مل  الذي  الوحيد  كونه  الدويل, 
اأي�سا  وهو  اإ�رشائيل(  )مع  يطبع 
كما  املواجهة,  دول  بني  من 
�سيا�سته  موجها  ل�سنوات  عا�ص 
نحو  وموؤ�س�ساته  واقت�ساده 
رمبا  الذي  الأمر  الت�سدي, 
قل�ص من م�ساحة الدميقراطية 

واحلرية ...«.

زيارة مرتقبة اإىل رو�شيا

اجلزائر  بني  العالقات  وعن 
تبون  الرئي�ص  ك�سف  ورو�سيا, 
نظريه  من  دعوة  تلقى  انه 
رو�سيا  لزيارة  بوتني  فالدميري 
واأنه مت تاأخريها ب�سبب »كثافة« 
�سيقوم  باأنه  موؤكدا  الرزنامة, 
فخر  ب«كل  الزيارة  بهذه 
التعاون  م�ستوى  واعتزاز«وعن 
تبون  الرئي�ص  اأعرب  الثنائي, 
عالقات  تنتقل  اأن  يف  اأمله  عن 
من  جديدة  مرحلة  اإىل  البلدين 
تعك�ص  القت�سادي  التعاون 
م�ستوى التفاهم ال�سيا�سي الذي 

يجمعهما.

الف�شل يف تعديل الد�شتور 
قبل نهاية ال�شنة اجلارية 

الإ�سالحات  رزنامة  وب�ساأن 
اأكد  البالد,  داخل  ال�سيا�سية 
حد  »اأق�سى  اأن  تبون  الرئي�ص 
تعديل  ور�سة  من  لالنتهاء 
بداية  مع  �سيكون  الد�ستور 
نهاية  وقبل  املقبل,   ال�سيف 
يف  كليا  ف�سلنا  قد  نكون  ال�سنة 
النتخابات  وقانون  الد�ستور 
و�سلنا  قد  بذلك  ونكون 
الت�رشيعية  النتخابات  اإىل 

واملحلية«.
وحول راأي البع�ص باأنه كان من 
واإجراء  الربملان  ال�رشوري حل 
تعديل  قبل  ت�رشيعية  انتخابات 
الد�ستور, رد تبون باأن »املنطق 
يقت�سي بناء البيت من الأ�سا�ص« 
تعديل  اإىل  منه  اإ�سارة  يف 
الد�ستور اأول الذي يعد --مثلما 
اأي دولة«, لفتا  قال-- »اأ�سا�ص 
اإىل اأنه »من غري املمكن البداية 
بالنتخابات, يف حني مل يف�سل 

ول  املنتخبني  دور  يف  الد�ستور 
يف دور الرقابة«.

توؤدي  الأ�سباب  »نف�ص  اأن  وقال 
اإىل  م�سريا  النتائج«,  نف�ص  اإىل 
والذهاب  الربملان  »حل  اأن 
اآنيا  برملانية  انتخابات  اإىل 
النتيجة  نف�ص  اإىل  يوؤدي  �سوف 
يف  زال  ل  الفا�سد  املال  لن 
ل  النفوذ  وا�ستغالل  ال�سارع, 
زال موجودا, الأمر الذي �سينتج 

برملانا بنف�ص املعايري«.
اأنه  اإىل  ال�ساأن  هذا  يف  واأ�سار 
»بعد حتديد هذه الأمور قانونيا 
وجترمي بع�ص الت�رشفات, ميكن 
الذهاب اإىل برملان اآخر اأغلبيته 
لهم  تكون  ومثقفون  �سباب 

ال�سلطة املعنوية الكافية«.
ويف رده عن �سوؤال حول احلراك 
البالد  عا�سته  الذي  ال�سعبي 
اأن  تبون  الرئي�ص  اأكد  منذ �سنة, 
هو  »مبارك«  بانه  اإياه  و�سفه 
»عن جدارة وعن دراية مبا كان 
�سيحدث للدولة اجلزائرية التي 
تنهار  واأن  اأن يذهب ريحها  كاد 
موؤ�س�ساتها واأن تدخل يف اأجندة 
�سوريا  منها  يجعل  اأن  يريد  من 
اأخرى  وليبيا اأخرى وعراق اآخر 
دنيئة«,م�سريا  رمبا  لأغرا�ص 
الدولة  »اأنقذ  احلراك  اأن  اإىل 
يف  النهيار  من  اجلزائرية 
الفردي  احلكم  انزلقات  ظل 
وحماولة متديد ماأ�ساة �سيا�سية 

عا�ستها اجلزائر«. 
ال�سعب  بدور  ذكر  اأن  وبعد 
املحطات  كل  يف  اجلزائري 
البالد,  عرفتها  التي  التاريخية 
ل�سيما خالل ثورة اول نوفمرب, 
اأكد رئي�ص اجلمهورية ان ال�سعب 
خالل  من  »اأظهر  اجلزائري 
م�سامل,  �سعب  اأنه  احلراك  هذا 
مثقف, م�سي�ص ولي�ص متهورا اأو 
اإرهابيا مثلما كان يروج له حتى 
مربزا  ال�سقاء«,  بع�ص  قبل  من 
هذا  ب�سلوكهم  اجلزائريني  اأن 
ودر�سا  لالآخرين  در�سا  »اأعطوا 
ال�سعبي  اآخر يف مت�سك اجلي�ص 
بوطنيته  و  بالد�ستور  الوطني 
اأنه حقا  اأظهر من خاللها  التي 
الوطني«,  التحرير  جي�ص  �سليل 
قطرة  اأية  اإراقة  بعدم  م�ستدل 

دم طوال �سنة. 

احلراك �شمح بتوقيف 
العهدة اخلام�شة

اأن  اجلمهورية  رئي�ص  واأكد 
العهدة  بتوقيف  »�سمح  احلراك 
العهدة  اخلام�سة ورف�ص متديد 
الروؤو�ص  كل  واأ�سقط  الرابعة 
ذلك  اإىل  البالد  اأو�سلت  التي 
حما�سبة  عن  ناهيك  الو�سع, 

كل من ا�ستغل القت�ساد الوطني 
اليوم  وهم   �سخ�سية,  لأغرا�ص 

يقبعون يف ال�سجن«.
مطالب  من  تبقى  ما  اأما 
تبون  الرئي�ص  فاأو�سح  احلراك, 
النظر  يتعلق ب«اإعادة  الأمر  اأن 
مع  البالد  ت�سيري  كيفية  يف 
من  ممكنة  م�ساحة  اأكرب  �سمان 
جانب  اىل  وحمايتها,  احلريات 
حتى  املوؤ�س�سات  بني  التوازن 
اأخرى,  على  موؤ�س�سة  تطغى  ل 
اىل  لالنزلق  تفاديا   وذلك 

احلكم الفردي والت�سلطي«.
الذين  اجلزائريني  وبخ�سو�ص 
ال�سارع  اىل  خروجهم  يوا�سلون 
تبون:  الرئي�ص  قال  جمعة,  كل 
مانع  اأي  اأرى  ل  »�سخ�سيا 
حقهم  فهذا  خروجهم,  يف 
ذلك,  تقت�سي  والدميقراطية 
بالن�سبة  م�سكل  اأي  يطرح  ول 
لنا«, غري انه اأ�سار باملقابل اإىل 
اأن »اخلوف نابع من النزلقات 
�سفوف  اخرتاق  عن  تنجر  التي 
الوعي  لديه  الذي  ال�سعب 

بذلك«.

بناء اقت�شاد نظيف خالق 
للرثوة 

اأكد  القت�سادي,  ال�سق  ويف 
الرئي�ص تبون اأن اجلزائر تطمح 
اقت�سادي  »منوذج  اىل  يف عهده 
مهمته  تكون  ونزيه«  نظيف 
وتوفري  الرثوة  »خلق  الأ�سا�سية 
معاجلة  وكذا  ال�سغل  منا�سب 
التي  الجتماعية  املاأ�ساة 
انه  موؤكدا  املواطن«,  عا�سها 

»بات من ال�رشوري 
ال�رشوع يف ن�سيان العتماد على 
�سوب  والذهاب  البرتويل  الريع 
لتحقيق  وذلك  اأخرى,  ثروات 
اقت�ساد ل يرتكز على ال�سترياد 
ويكون مبنيا على اأ�س�ص منطقية 
ووطنية بحيث يعود باخلري على 
على  ولي�ص  واملواطن  الوطن 

جمموعة من الأوليغار�سيا«.
الغاز  مو�سوع  وبخ�سو�ص 
تبون  الرئي�ص  اأو�سح  ال�سخري, 
توظيفه  مت  املو�سوع   هذا  اأن 
»لإثارة الغ�سب«, م�سددا بالقول: 
»اأنا مل اأقل باأننا �سن�ستغل الغاز 
ال�سخري. قلت فقط اأنه بالنظر 
اإىل الأرقام, فان تطور اجلزائر 
ن�سف  ن�ستهلك  جعلنا  ومنوها 
اأن  م�سيفا  الغاز«,  من  اإنتاجنا 
القرار يف م�ساألة الغاز ال�سخري 
قال  و  اخلرباء.  بتقرير  مرهون 
غري  اأنه  اخلرباء  راأى  »اإذا  اأنه 
التلوث,  يف  يت�سبب  قد  اأو  جمد 
اأهل  لنهم  اإليهم  يعود  فالقرار 

الخت�سا�ص«.

رئي�ص  اأ�سار  مت�سل,  �سياق  ويف 
اجلمهورية اإىل اأن اجلزائر«حتوز 
غري  اأكرثها  الرثوات  من  كنزا 
الفالحة  عن  ناهيك  معروف, 
وال�سحراوي«,  ال�سمايل  ب�سقيها 
هذه  ا�ستغالل  عدم  اإىل  لفتا 
الكايف«  ب«ال�سكل  الأخرية 
»مياه  على  توفرها  ظل  يف 
مليار  األف  ب15  تقدر  جوفية 
مرتا   50 عمق  على  مكعب  مرت 
من  �سا�سعة  م�ساحات  وكذا 

الأرا�سي«.
ويف هذا اجلانب, اأو�سح الرئي�ص 
اجلزائر  يف  الفالحة  اأن   تبون 
كبرية  لي�ست  تقنية  وباإمكانيات 
 18 قيمته  ما  اإنتاج  من  متكنت 
 ,2018 نهاية  يف  دولر  مليار 
ناهيك عن توفر البالد على طاقة 
بتخرج  م�ستدل  هائلة«,  ب�رشية 
»نحو 200 األف طالب �سنويا من 
اجلزائرية«وبالن�سبة  اجلامعات 
جدد  ال�سعبة,  العملة  ملو�سوع 
»بعد  اأنه  تاأكيده  تبون  الرئي�ص 
القت�سادية«,  الأو�ساع  اإ�سالح 
املنحة  قيمة  ب«رفع  �سيقوم 
لكرامته  �سونا  ال�سياحية 
اأن  اإىل  اجلزائريني«واأ�سار 
ال�سعبة  للعملة  املوازية  ال�سوق 
التهريب«,  اأجل  »من  كانت 
�رشورة  على  تاأكيده  جمددا 
و�سفاف  نظيف  »اقت�ساد  بناء 
ب�سناعة حقيقية ولي�ست مزيفة, 

ياأتي باحللول للبالد«.
ال�سياحة  اأهمية  اأبرز  كما 
وت�سهيل  املبادرة  وحترير 
القرو�ص  على  ال�سباب  ح�سول 
الوثائقي  الفيلم  يف  راأيه  وعن 
مت  الذي  الظل«  »مناطق  حول 
عر�سه اأمام الولة يف اجتماعهم 
رئي�ص  اأكد  باحلكومة,  موؤخرا 
هي  عر�ص  ما  اأن  اجلمهورية 
اأعرفها  حقيقية  »م�ساهد 
جتربتي  من  انطالقا  �سخ�سيا, 
ل�سنوات«,  حملي  كم�سوؤول 
م�سريا اإىل اأن »املحزن يف الأمر 
معاناة  اإىل  التفت  اأحد  ل  اأن 
كان  والكل  املواطنني  هوؤلء 

منهمكا يف تزيني املدن«.
رئي�ص  اأكد  اخل�سو�ص,  وبهذا 
بالريف  اإميانه  اأن  اجلمهورية 
منها  اأ�سباب  لعدة  »قوي« 
ب«معاناة  مذكرا  »تاريخية«, 
ال�ستعمار  فرتة  خالل  الريف 
اأكرث من اأي مناطق اأخرى ونف�ص 
الو�سع خالل فرتة الإرهاب التي 
 70 الريف  �سكان  فيها  �سكل 

باملائة من ال�سحايا«.

االنتهاء من ور�شة تعديل 
الد�شتور بداية ال�شيف 

.      اإقرار التعديل الد�شتوري و قانون النتخابات ثم انتخابات مبكرة
.       هذا �شبب تاأجيل زيارة الدولة اإىل ال�شعودية

اأكد رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون, اأن »م�شداقية« الدبلوما�شية اجلزائرية 
و«نزاهتها« يوؤهالنها للعب دور الو�شيط يف حل خمتلف الأزمات والق�شايا الإقليمية 

والدولية مبا يف ذلك امللف الليبي. 

الرئي�س تبون يف حواره لقناة رو�شيا اليوم

24 �شاعة
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اح�سن خال�ص   

الد�ستور يوافق رئي�سه 

 1989 د�ستور  �سدر  لقد 
واجهته  مما  الرغم  على 
حركة الإ�سالح داخل حزب 
الوطني  التحرير  جبهة 
م�سدرها  عقبات  من 
اأحكمت  دينا�سورات 
�سارمة  بقب�سة  احلزب 
الثمانينيات  فرتة  خالل 
وهي الفرتة التي �سعد فيها 
بعد  الواحد  احلزب  جنم 
فكانت  له  الرابع  املوؤمتر 
قي�رصية  ولدة  ولدته 
"ديكتاتورية" جتاوزت اإرادة 
لالأفالن  املركزية  اللجنة 
الق�سية  لتنح�رص  نف�سها 
بن  ال�ساذيل  الرئي�س  بني 
زكى  الذي  وال�سعب  جديد 
باأغلبية  اجلديدة  الوثيقة 

�ساحقة كما جرت 
كل  يف  العادة 
ت  قا �ستحقا ل ا
يجريها  التي 

النظام.  
مكن  ذلك  ومع 
ر  �ستو لد ا
القوى  اجلديد 

كانت  التي  ال�سيا�سية 
من  ال�رصية  يف  تن�سط 
ال�سيا�سة  وممار�سة  الربوز 
وامل�سي  النهار  و�سح  يف 
اإىل  ال�سيا�سية  بجراأتها 
كبدائل  نف�سها  طرح  حد 
اأن  بعد  الواحد  للحزب 
به  اأقنع  الذي  الت�سور  كان 
باقي  الإ�سالحي  التيار 
جبهة  حزب  يف  التيارات 

اأن  هو  الوطني  التحرير 
لربوز  فقط  متاح  املجال 
ذات  وجمعيات  ح�سا�سيات 
اإىل  ترقى  �سيا�سي ل  طابع 

مرتبة اأحزاب.
 1989 د�ستور  يعد  مل 
مينح   ،1976 د�ستور  مثل 
وال�سكن  العمل  يف  احلق 
البتدائية  من  والتمدر�س 
�سار  بل  اجلامعة  اإىل 
يف  احلق  ذلك  بدل  مينح 
والحتجاج  الإ�رصاب 
واإن�ساء اجلمعيات ال�سيا�سية 
ال�سوارع  يف  والتظاهر 
وممار�سة خمتلف احلريات 
احلق  مينح  اأ�سبح  كما 
الفكر  يف  الختالف  يف 
من  وغريها  والعتقاد 
احلقوق املدنية التي تتوفر 
الدميقراطية  الدول  يف 
من  قطاعا  اأن  حتى 
الوقت  ذلك  يف  املثقفني 

ظل يت�ساءل ما اإذا كان هذا 
�سابقا  اأم  متاأخرا  الد�ستور 
يكون  اأن  م�ستبعدا  لأوانه 
وهناك  اأوانه،  يف  جاء  قد 
ومناورة  اآلية  اعتربه  من 
حل�سم ال�رصاع داخل �رصايا 
حمافظني  من  النظام 
نظام  داخل  واإ�سالحيني 

احلزب الواحد.   
هذه  عن  النظر  وبغ�س   

فاإن  التاريخية  ال�سياقات 
على  اعترب   1989 د�ستور 
د�ستورا  �سعيد  من  اأكرث 
وحمفزا  وراقيا  متقدما 
م�سار  يف  لالنطالق 
اأعاد  تعددي  دميقراطي 
ومكانة  دور  يف  النظر 
الأمة  حياة  يف  الدولة 
كعامل توازن يف املنظومة 
يف  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
اقت�سادي جديد  ظل نظام 

وهو اقت�ساد ال�سوق.
د�ستور  اأول  مكن  لقد 
القوى  دميقراطي  تعددي 
ال�سيا�سية التي كانت مكبلة 
عقالها  من  تخرج  اأن  من 
ركبت  التي  تلك  ل�سيما 
الهوية  مطالب  موجة 
والإ�سالم  الأمازيغية  مثل 
تعود  اأن  قبل  والعروبة 
مبنا�سبة  جديد  من  اإليه 
حقيقي  امتحان  اأول 
اجلديدة   للتعددية 
ال�ستحقاقات  وهو 
بداأت  التي  النتخابية 
املحلية  بالنتخابات 
وانتهت   1990 لعام 
امل�سار  باإجها�س 
النتخابي الربملاين عام 
اأظهرت  اأن  بعد   1992
التعددية ال�سيا�سية اإمكانية 
حدوث مواجهة بني تيارين 
يف  بينهما  التعاي�س  �سُعب 
اإ�سالمي  تيار  الوقت،  ذلك 
اأ�سويل وتيار لئكي بربري 
جبهة  حزب  �سار  وبينهما 
غري  الوطني  التحرير 
املرحلة  قيادة  على  قادر 
طراأ  مما  بالرغم  اجلديدة 
عليه من اإ�سالحات ل�سيما 

عبد  العام  اأمينه  يد  على 
احلميد مهري.

الد�ستور يرافق رئي�سه 

امل�سار  اإجها�س  كان  لقد 
وا�ستقالة  النتخابي 
بن جديد  ال�ساذيل  الرئي�س 
بوقف  اإيذانا  من�سبه  من 
فقد   1989 بد�ستور  العمل 
انتقالية  �سلطات  ن�ساأت 
رئا�سية وبرملانية وحكومية 
الذي  الد�ستور  هذا  خارج 
به  العمل  عاد  اأن  اإىل  جمد 
انتخابات  مبنا�سبة  موؤقتا 
 1995 نوفمرب  يف  الرئا�سة 
التي توجت اجلرنال زروال 

رئي�سا للجمهورية.
لقد ُحّمل د�ستور 1989 جزءا 
الأزمة  عن  امل�سوؤولية  من 
التي  والأمنية  ال�سيا�سية 
عقب  البالد  فيها  دخلت 
النتخابي  امل�سار  وقف 
ال�سلطة يف عهد  مما جعل 
اأمرين  اأمام  زروال  الرئي�س 
اأحدهما متزيق هذه الوثيقة 
البالء  �سبب  من  انتقاما 
�سد  على  العمل  وثانيهما 
لت�سلل  تركها  التي  الثغرات 
والفتنة  املواجهة  عوامل 
وقلب نظام احلكم من قبل 
هذا التيار اأو ذاك فكان اأن 
الطريق  على  الختيار  وقع 
الثاين الذي اأنتج التعديالت 
الد�ستورية لعام 1996 وهي 
ق�ست  عميقة  تعديالت 
ال�سابق  الد�ستور  روح  على 

ال�سيا�سي  الفعل  وقل�ست 
التعددية  عنفوان  وجلمت 
واملوؤ�س�ساتية  ال�سيا�سية 

ومهدت لتويل الرئي�س 
بوتفليقة �سدة احلكم 
اأعلن  الذي  وهو 
هذا  يحب  "ل  اأنه 
اأن  قبل  الد�ستور" 
تعديالت  ينتج 
اأق�سى  اإىل  اجتهت 
احلكم  اأمناط 

الفردي.
مطروحا:  الت�ساوؤل  ويبقى 
 23 د�ستور  من  بقي  ماذا 
اأنه  مع  ن�سا   1989 فرباير 
قد احتفظ ببع�س الف�سول 
اإل  كبرية  بن�سبة  الأ�سا�سية 
اأنه تعر�س ملا ي�سبه التمييع 
منه  جعل  الذي  احلد  اإىل 
مطية للقرارات وال�سلوكات 

غري الد�ستورية.    
البدايات  اإىل  عدنا  واإذا 
فاإننا  لال�ستقالل  الأوىل 

الوطني  املجل�س  اأن  جند 
كان  اجلزائرية  للثورة 
موؤمتره  انعقاد  مبنا�سبة 

طرابل�س  الليبية  بالعا�سمة 
قبل  اأي   ،1962 ماي  يف 
ال�ستفتاء  موعد  يحني  اأن 
يف  امل�سري  تقرير  على 
اأحر�س  جويلية،  بداية 
اخليار  ح�سم  �رصورة  على 
الواحد  الإيديولوجي 
الوليدة  اجلزائرية  للدولة 
نظامها  طبيعة  ح�سم  قبل 
قبل  اأي  ال�سيا�سي، 
ير�سي  د�ستور  يف  التفكري 

ويحدد  اجلمهورية  اأركان 
موؤ�س�ساتها والعالقة بينها. 
ال�سيا�سي  الواقع  ولأن 
فر�سته  الذي 
�سيف  اأزمة 
اأ�سمى  �سار   1962
طموح  اأي  من 
منظومة  لبلورة 
فاإن  د�ستورية 
التاأ�سي�سي  امل�سار 
منتظرا  كان  الذي 
�سمن  اأكله  يوؤتي  اأن 
مل  التاأ�سي�سي  املجل�س 
يبلغ هدفه املن�سود بعد اأن 
القوة  قانون  عليه  ا�ستحوذ 
القانون.  قوة  جتاوز  الذي 
نظرة  طبيعة  كانت  وهكذا 
النظام اإىل الد�ستور، اإذ مل 
يومنا  اإىل  للجزائريني  يكن 
خال�س  د�ستور  يف  احلق 
لهم. اإذ ل تتعدى �سالحية 
�سالحية  د�ستوري  اأي 

الرئي�س الذي بادر به. 

ماذا بقي من د�ستور 23 فرباير؟
ت�ساء الأقدار اأن تعقب ذكرى انطالق احلراك ال�سعبي مبا�سرة ذكرى اأخرى ل تقل 

اأهمية يف تاريخ احلياة ال�سيا�سية يف اجلزائر، اإنها ذكرى ال�ستفتاء على د�ستور23 فرباير 
1989 الذي مل يكتف باإ�سدار د�ستور جزائري جديد بل اأخرج اجلزائر من منط الد�ستور 

الربنامج اإىل منط الد�ستور الإطار املفتوح على التعددية ال�سيا�سية والفكرية واجلمعوية 
وفتح عهدا جديدا من التعامل ال�سيا�سي مل تاألفه اجلزائر منذ ال�ستقالل.

لقد ُحّمل د�ستور 1989 جزءا 
من امل�سوؤولية عن الأزمة 
ال�سيا�سية والأمنية التي 

دخلت فيها البالد عقب وقف 
امل�سار النتخابي

لقد مكن اأول د�ستور تعددي 
دميقراطي القوى ال�سيا�سية 

التي كانت مكبلة من اأن تخرج 
من عقالها ل�سيما تلك التي 

ركبت موجة مطالب الهوية مثل 
الأمازيغية والإ�سالم والعروبة

بعد التعديالت املتكررة 

24 �ساعة
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للرتويج  اتاكور  منتدى  نظم 
ال�صحراوية  وال�صياحة  للثقافة 
بيئية  تكوينية  اإعالمية  رحلة 
اأتاكور  منطقة  عبور  ت�صمنت 
تاي�صا ، هاته املبادرة التي تعد 
عرب  للم�صي  نوعها  من  الأوىل 
املخ�ص�صة  ال�صياحية  امل�صالك 
لهذا النوع والتي تعد ف�صاء مميز 
يف جمال املعرفة وال�صتك�صاف 
الديوان  مع  بالتن�صيق  والريا�صة 
الثقافية  للحظرية  الوطني 
وكالة  وبرعاية  لالأهقار 
بلدية  ومب�صاهمة  اأكار"  "اأكار 
ال�صياحة  ومديرية  مترنا�صت 

وال�صباب والريا�صة .
�صحفي  بيان  به  اأفاد  وح�صبما 
للثقافة  للرتويج  اأتاكور  ملنتدى 
كانت  ال�صحراوية  وال�صياحة 
"الو�صط  يومية  ت�صلمت  قد 
ن�صخة منه ، فاإن طبيعة الرحلة 
امل�صي  �صياحة  �صمن  تندرج 
وال�صتك�صاف ، حيث مت ت�صخري 
لنقل  الدفع  رباعية  �صيارات 
النطالق  نقطة  اإىل  امل�صاركني 
م�صيا  والعودة  اأ�صكرم  منطقة 
حلمل  اجلمال  مبرافقة 
ال�رضورية  واملعدات  الأمتعة 
فاإن  امل�صالك  وبخ�صو�ص   ،

منطقة اأتاكور وما تزخر به من 
غطاء جيولوجي فريد من نوعه 
ال�صخرية  للر�صوم  ومن�صات 

ومواقع لظواهر جيولوجية .
هذه  على  القائمون  �صدد  حيث 
اخلا�صة  ال�صتك�صافية  اخلرجة 
وجب  الذين  باملر�صدين 
تكوينهم ، مع احلث على  التنويع 
كما   ، واملعلومات  للخدمات 
للبعث  منا�صبة  الفر�صة  كانت 
الهقار  باأن  مفادها  بر�صالة 

موؤمنة .
من جهة ثانية فقد �صدد حممد 

زونقة رئي�ص منتدى الأتاكور يف 
"الو�صط  يومية  مع  له  ت�رضيح 
ر�صالة  كانت  الرحلة  اأن  على   "
اأحقيتهم  يف  توؤكد  م�صفرة  غري 
مميزة  �صياحة  واإنعا�ص  العي�ص 
 ، خا�صة  نوعية  ذات  وراقية 
الدولة  ثقة  باإلزامية  مطالبني 
عن  اإل  ذلك  يتاأتى   ولن  فيهم 
مبعهد  الولية  دعم  طريق 
لتكوين  ال�صحراوية  لل�صياحة 

املر�صدين .
اإدابري  ويف مو�صوع مت�صل قال  
الوكالت  جمعية  رئي�ص  حل�صن 

الوكالت  اأن  تدخل   ال�صياحية 
اأمرها  من  حرية  يف  ال�صياحية 
على  ال�صدد  ذات  يف  م�صيفا   ،
الوكالت  هيكلة  اإعادة  وجوب  
و�رضاء معدات جديدة ومراجعة 
على  الدولة  منا�صدا   ، القوانني 
عمل  ا�صرتاتيجة  عن  البحث 
�صياحة  �صيا�صة  لنعا�ص  جديدة 
ر�صالة  وجها  كما  منعدمة  لأنها 
اأكرث  باأن  اجلمهورية  رئي�ص  اإىل 
على  تعي�ص  عائلة   8000 من 
�صبح  من  لنت�صالهم  ال�صياحة 

الحالة على البطالة .

و  العادة  جرت  كما  و  اإ�صافة 
حت�صني  اجل  من  �صنة  كل  يف 
و   ، املقدمة  العمومية  اخلدمة 
 ، �صتاء2020   و  ل�صائفة  حت�صريا 
و  الكهرباء  توزيع  اإمتياز  برمج 
عمليةلإجناز  بورقلة 216  الغاز 
ال�صتثماري  برناجمها  اإمتام  و 
ذلك  و  ال�صنة2020،  لهده  اخلا�ص 
و  الكهربائية  لل�صبكات  تدعيما 
هذه  تت�صمن  بالولية،  الغازية  
العمليات اإن�صاء حمولت كهربائية 
اخلدمات  حت�صني  معدات  و 
و  منخف�صة  منطلقات  اإن�صاء  و  
اإىل  بالإ�صافة  التوتر  متو�صطة 
القدمية  الأر�صية  ال�صبكات  تغيري 
و  التوتر  املتو�صطة  و  املنخف�صة 
بتغيري  الهوائية  ال�صبكات  تدعيم 
اأقطار النطالقات من 34 ميليمرت 
ل�صعف  تفاديا  ميليمرتا،   93 اإىل 
من  اكرب  عدد  ا�صتيعاب  و  التيار 

الزبائن اجلدد .
اأفاد بيان خللية الإعالم والت�صال 
والغاز  الكهرباء  توزيع  بامتياز 
يومية  ت�صلمت  قد  كانت  بورقلة 
مت   اأنه  منه  ن�صخة  "الو�صط" 
اخلدمةحتى  حيز  اإدخال  و  اإجناز 
اجلاري   2020 فيفري   18 تاريخ 
141 عملية  اأي بن�صبة  تقدم %65 

ن�صبة  تراوحت  فيما    ، لالأ�صغال 
تقدم العمليات املتبقية بني %20  
،  و يف  و 75% يف جمال الكهرباء 
ما يخ�ص ا�صتغالل الغاز الطبيعي 
، برجمت  املديرية �صبعة عمليات 
الغازية  ال�صبكة  تقوية  و  لتعزيز 
،رفعت  الولية  بلديات  اغلب  عرب 
فيها الأ�صغال عن اأربعة عمليات و 

الثالثة الباقية يف طور الإجناز .
المتياز  م�صالح  ت�صهر  و  هذا 
الإجنازات  كافة  من  النتهاء  على 
على  عملت  ،اذ  الآجال  اقرب  يف 
اأن�صاء و اإدخال   48 حمول كهربائي 
حيز  التوتر   منخف�ص  و  متو�صط 
حمول   60 اأ�صل  من  اخلدمة 
ال�صنة  لهذه  مربجما  كهربائيا 
2020،  لي�صبح جمموع املحولت 
حيز اخلدمة 5189 حمول كهربائي  
كما مت اجناز 49 منطلق منخف�ص 
التوتر و خم�صة منطلقات كهربائية 
لريتفع  30كيلوفولط  التوتر  عالية 
عدد املنطلقات اىل  138 منطلق 
الربنامج  ذات  اإطار  يف  مت  كما   ،
ال�صبكات  من  كيلومرتات   5 اجناز 
كما   ، التوتر  منخف�صة  اجلديدة 
�صيتم ا�صتبدال الكوابل الكهربائية 
الأر�صية 30 كيلوفولط على م�صافة 

10 كيلومرت .

لأمن  ال�رضطة  م�صالح  قامت 
احل�رضي  الأمن  يف  ممثلة  الولية 
الثاين من توقيف �صخ�ص يبلغ من 
العمر )19 �صنة( متورط يف ق�صية 

ال�رضقة من داخل م�صكن.
اأفاد بيان خللية الإعالم والت�صال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
ولية مترنا�صت ، كانت قد حت�صلت 
منه  ن�صخة  "على  "الو�صط  يومية 
اأن حيثيات الق�صية تعود اإىل تلقي 
ات�صال هاتفي على الرقم الأخ�رض 
مفاده  املواطنني  اأحد  من   1548
تعر�صه ملحاولة ال�رضقة من داخل 
م�صكنه على م�صتوى حي �رض�صوف 
عنا�رض  تنقلت  وعليه  مترنا�صت، 

ال�رضطة اإىل عني املكان اأين تقدم 
تعر�صه  عن  ليخطرهم  ال�صحية 
م�صكنه  داخل  من  ال�رضقة  لفعل 
يجهل  �صخ�ص  طرف  من  وهذا 
ال�رضطة  عنا�رض  لتبا�رض  هويته، 
فيه  امل�صتبه  عن  البحث  عملية 
نف�ص  م�صتوى  على  توقيفه  ليتم 
وفتح  املقر  اإىل  وحتويله  احلي 

حتقيق باخل�صو�ص.
التحقيق،  اإجراءات  ا�صتكمال  بعد 
اأمام  فيه  امل�صتبه  تقدمي  مت 
التي  املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 
بثالث  حكم  حقه  يف  اأ�صدرت 

�صنوات حب�ص نافذة مع الإيداع.
�شيخ مدقن 

بناء على الأهداف امل�شطرة والتي تدخل �شمن اجلهود الرامية اىل انعا�ش ال�شياحة باملنطقة 
والتعريف والرتويج للوجهات ال�شياحية ، وتفعيل دور اجلمعيات واملجتمع املدين يف 

امل�شاهمة يف اإعادة بعت القطاع ال�شياحي باملنطقة كونه موفرا ملنا�شب عمل وم�شدر اقت�شادي 
مهم بالن�شبة ل�شكان الأرياف من ناحية توظيف معارفهم يف امل�شالك ال�شحراوية وتاأجري 

موا�شيهم "الإبل "مبا يعود بالفائدة املادية عليهم 

بعد تنظيم رحلة تكوينية بيئية للمواقع ال�شياحية 

�شيخ مدقن 

منتدى اأتاكور للرتويج للثقافة وال�سياحة 
بتمرنا�ست يبعث بر�سالة مبا�سرة 

.     رئي�ش املنتدى للو�شط : مترنا�شت بحاجة ملعهد لل�شياحة ال�شحراوية 

بعد برجمة 2016 عملية لجناز الربامج 
ال�شتثمارية 

اأمن مترنا�شت 

82 مليار  لتح�سني التزود بالطاقة 
الكهربائية و الغازية بورقلة

  توقيف �سخ�ص يف ق�سية حماولة ال�سرقة  

اأخبار اجلنوب

 اإ�صتكى �صكان العديد من �صوارع 
و اأحياء بلدية قلتة �صيدي �صاعد 
من  حالة  من  الأغواط  �صمال 
النت�صار  نتيجة  العارمة  الفو�صى 
م�صتوى  على  للقمامات  الوا�صع 
التي  الأزقة،  وخمتلف  الأر�صفة 
اجلهة  من  مطلة  واجهة  تعد 
الطريق  حمور  على  الغربية 
املكان  ليتحول   ،23 رقم  الوطني 
اإىل  الأمطار  ت�صاقط  مع  خا�صة 
من  تبداأ  عمومية  مفرغة  �صبه 

مدخل احلي اإىل خارجه.
واأكد املت�صلون بيومية "الو�صط" 
الوا�صع  النت�صار  �صبب  اأن 
ال�صكنات  من  بالقرب  للقمامات 
غياب  تفاقمها  من  زاد  والتي 
احل�رضي  التح�صني  عمليات 
تتحول  التي  ال�صوارع  و  للطرقات 
مائية  م�صتنقعات  و  اأوحال  اإىل 
و  العربات  مرور  من  ت�صعب 

امل�صالح  تهاون  اإىل   ، الأفراد 
م�صتوى  على  بالنظافة  املكلفة 
البلدية، وعدم حر�ص امل�صوؤولني 
ن�صاط  تفعيل  على  املحليني 
التي  البي�صاء  اجلزائر  ور�صات 
كان من املفرو�ص اأن تعمل على 
ال�صلبية  املظاهر  خمتلف  اإزاحة 
والغريب  للمحيط  ،  امل�صوهة 
،فاإن  حمدثونا  ح�صب  الأمر  يف 
ما  قليال  ال�صوارع  تنظيف  عملية 
جمع  اأعوان  فاإن  متت  واإذا  تتم، 
تكدي�ص  على  يعمدون  النفايات 
من  ركن  اأويف  جانب  يف  القمامة 
اأركان احلي لترتك بذلك دون اأن 
يف  ت�صاهم  باأن  كافية  ملدة  ترفع 
هو  عما  البيئي  املحيط  تعفن 
عليه وبالتايل تفتح العنان ل�صكاوي 
املواطنني الذين �صئموا من بقاء 
هذه الو�صعية على حالها بدون اأن 
من  حا�صمة  اإجراءات  فيه  تكون 

لت�صوية  املحلية  ال�صلطات  قبل 
اأخرى  جهة  من  ف�صال   ، الو�صع 
الع�صوائي  الرمي  عمليات  عن 
القاطنني  بع�ص  بها  يقوم  التي 
�رضوط  يحرتمون  ل  الذين 
مما  املحيط،  على  املحافظة 
م�صتنقع  اإىل  اجلهة  اأحياء  حّول 
اأن  الكثري  يخ�صى  التي  لالأو�صاخ 
على  �صلبية  اإنعكا�صات  لها  تكون 
بخطر  املهددين  اأبناءهم  �صحة 
و  املياه  عرب  املتنقلة  الأمرا�ص 
ا�صتفحال  مع  ،ل�صيما  احليوان 
التي  املت�رضدة  الكالب  ظاهرة 
قمامات  يف  �صالتها  وجدت 

الأو�صاخ املتناثرة هنا وهناك .
التي  املواطنني  �صكاوي  واأكدت 
الو�صية  اجلهات  اأبواب  طرقت 
اأجل  من  التدخل  �رضورة  على 
اإحياء  ملختلف  العتبار  اإعادة 
الغنب  رفع  على  والعمل  البلدية 

وترية  تفعيل  خالل  من  عنهم 
بخطى  ت�صري  التي  امل�صاريع 
اإتباع  جانب  ،اإىل  ال�صلحفاة 
من  التي  التقنية  املقايي�ص 
م�صاف  اإىل  البلدية  ترقية  �صاأنها 
ظلت  بعدما  احل�صارية  املناطق 
ل�صنوات طويلة �صبيهة مبنطقة  و 
به  تعززت  ما  رغم  جرداء  ريفية 
من مرافق تنموية خالل ال�صنوات 
�صاكنة  باأمل  ويبقى   ، الأخرية 
اجلهة اأن حت�صى بلديتهم بعمليات 
لتهيئة املحيط و م�صاريع حيوية 
باإمكانها اأن حتول الوجه ال�صاحب 
لبلدية تعد من كربيات التجمعات 
من  ال�صمالية  باجلهة  ال�صكنية 
جمالية  �صورة  اإىل  الولية  اإقليم 
املواطنني  تطلعات  اإىل  ترقى 
بتح�صني  ي�صمح  الذي  بال�صكل 

منطهم املعي�صي .
�شالح ،ب 

قلتة  �شيدي �شاعد بالغواط

الأو�ساخ و الكالب ال�سالة يحا�سران  ال�سكان

اأحمد ،ب 
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Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

الو�سط:2020/02/23

تعــــــــــــــــــــزيـــــة
اأ�ساب  الذي  اجللل  امل�ساب  اإثر 
عائلة ملوات بعني احلجل )امل�سيلة( 
يف  حمزة   البار  اإبنها  بفقدان 
حادث مرور األيم ,عن عمر يناهز 
جوادي  الأ�ستاذ  يتقدم  الـ23�سنة 
ملوات  الفقيد  والد  اإىل  العزازي 
بنعلية,بتعازيه  بن  حممد  بن 
ملوات. عائلة  كافة  اإىل  اخلال�سة 
راجيا من املوىل عز وجل اأن يتغمد 
الفقيد برحمته الوا�سعة واأن يلهم 

ذويه ال�سرب وال�سلوان...
اإّنا اإليه واإّنا اإليه راجعون.

ANEP N°:  2016004025الو�سط:2020/02/23 الو�سط:2020/02/23



بقلم: عي�سى قراقع
وزير الأ�سرى 

واملحررين �سابقا

ال�شهيد  احت�شى  اأن  منذ 
عبداهلل تايه القهوة يف مقهى 
الغالبة يف خميم الدهي�شة يف 
اخلم�شينات ومنذ ان انهارت 
كل م�شاريع التوطني وحتطم 
ال�شياج، ومنذ اأن األقى �شالح 
الليلة قنبلته  اأبو لنب يف تلك 
ال�شبعينات،  يف  اليدوية 
�شجون  امتالأت  اأن  ومنذ 
والظاهرية  والفارعة  النقب 
ال�شهيد  دم  �شار  بالرجال، 
وع�شقالن  نفحة  يف  ن�شيدا 
كل  نه�شت  ال�شوارع،  ويف 
حتت  من  املنكوبة  القرى 
الركام، يبنيها حجر الفقراء 
خليل  يغنيها  املخيمات،  يف 
زقطان يف �شفوف املدار�س 
عبد  �شالح  يكتبها  البائ�شة، 
الرمل  وعلى  اللوح  على  ربه 
االأوالد  يطارد  والق�شبان، 
بالنكافات،  ليفنغر  احلاخام 
اأبيب  تل  يحا�رص  املخيم 
واأمريكا، املخيم له اأ�شاطيل 
وبحر وذكريات، املخيم يقراأ 
بابور  �شوء  على  االأ�رصار 
الغالبة  مقهى  ومن  الكاز، 
االأعرا�س واجلنازات  تنطلق 

الورد  ورائحة  واملظاهرات 
والنار.

الرئي�س  راأى  عندما 
�شورة  ترامب  االأمريكي 
اجلو،  من  الدهي�شة  خميم 
اأنه  خميم  لي�س  هذا  قال: 
وحوله  يرب�س  اأ�شد  �شكل 
االآالف من االأ�شود، ارتفعت 
وابتعد،  االأعلى  اإىل  طائرته 
قلب  من  انطلق  حجرا  الأن 
كو�شوك  وعجل  املخيم 
الدخان  فغطى  احرتق 
االأ�شود وجه ال�شماء، اخرجوا 
من  واأخرجوا  االأر�س  من 
وهو  املخيم  قال  الف�شاء، 
اجلرحى  عكازات  يرفع 
فل�شطني  واأعالم  امل�شابني 
وال�شهداء،  اال�رصى  و�شور 
الرئي�س  عرف  عندها 
على  اجلال�شني  ان  ترامب 
ي�شطادون  الغالبة  مقهى 
امل�شتعربني  واأر�شاً  جواً 
على  الدخالء.  والغزاة 
خميم  يف  الغالبة  مقهى 
لطفي  يغني  الدهي�شة 
االخر�س ق�شيدته اجلريحة، 
كل  امل�شلولة يف  يده  يحرك 
ر�شا�شة  ينزع  االجتاهات، 
من �شدره واخرى من قدمه، 
يروي لطفي بلهجته املتعرثة 
�شرية ال�شهداء يف االزقة، كل 

ليلة هناك ا�شتباك مع �شفقة 
هذا  تنام،  ال  النا�س  القرن، 
البيت  امام  قتلوه  ال�شهيد 
وذاك  الفجر،  اآذان  عند 
الدمدم  بر�شا�س  طرزوه 
ي�شعف اجلرحى وينقل  وهو 
والن�شاء  ال�شبان  االدوية، 
جنود  البيوت،  ا�شطح  فوق 
باجلنون،  ي�شابون  االحتالل 
كل املخيم يخرج من مقهى 
الغالبة، من خيمة او زقاق، 
�شجرة  او  �شن�شلة  وراء  من 
الالجئني،  لغة  هي  �شبار، 
احلارات تنادي احلارات، هي 
لل�شفقة  مكان  ال  ا�شارات، 
هنا، وينادي لطفي االخر�س 
ويكتب  الدفينة  اوجاعه  كل 
با�شابعه على ار�س املخيم: 
للبيع  لي�شت عقاراً  فل�شطني 
مقهى  يف  ترامب.  �شيد  يا 
الدهي�شة  خميم  يف  الغالبة 
خرج  حتى  ت�شخم  الذي 
عن اجلدار وابراج احلرا�شة 
النا�س  يتبادل  امل�شلحة، 
ويقراأون  وال�شظايا  اال�شماء 
الو�شايا، امل�شاعر واالفكار 
والغ�شب،  واحلكايات 
الب�شاطة والوعي والده�شة، 
اجلداريات  واملوت،  احلياة 
والنقا�شات،  وال�شعارات 
ان�شانية  ثقافية  ذخرية 

القرن،  �شفقة  تعرفها  ال 
تتحدث  املقهى  يف  النا�س 
امل�شافات  يق�رص  عما 
يرنوا  الزال  ل�شعب  البعيدة 
البو�شلة،  القد�س  اإىل 
اأجدادهم  عن  يتحدثون 
لهم  تركوه  وما  واآبائهم 
العتيقة،  البيوت  روائح  من 
تنام  اعمارهم  جلود  حتت 
�شنبلة، اجلميع متاأهب  األف 
قال  لهذا  القادمة،  للخطوة 
فا�س  اذا  اال�رصائيليون: 
تل  غرقت  الدهي�شة  خميم 
املظاهرة  خرجت  اأبيب. 
اىل  الغالبة  مقهى  من 
�شمال  اال�رصائيلي  احلاجز 
بيت حلم، و�شلت تلك البوابة 
هتف  املغلقة،  اال�شمنتية 
الطريق  هذا  املتظاهرون: 
امل�شيح،  ال�شيد  �شلكه 
يف  ون�شلي  وراءه  �شندخل 
الكني�شة، هي و�شية الي�شوع، 
النبوءة  بني  التكامل  هي 
والدم والب�شارة وحق العودة، 
على  يتمردون  املتظاهرون 
التي  واجليوب  املعازل 
ترامب،  خريطة  ر�شمتها 
كاالأج�شاد،  متكامل  الوطن 
اوالد املخيم ي�شلون القد�س 
االحتالل  جنود  العا�شمة، 
الدهي�شة  اأوالد  يطاردون 

القدمية،  البلدة  �شوارع  يف 
امل�شكوبية  �شجن  امتالأ 
مقهى  اأوالد  باملعتقلني، 
اوالد  مع  يلتقون  الغالبة 
الزنازين،  يف  العي�شوية 
جدران  على  يكتبون 
عا�شمة  القد�س  ال�شجن: 
يزرعون  االبدية،  فل�شطني 
يعلنون  �شجرة،  ال�شجن  يف 
اال�رصاب عن الطعام، قالوا 
غرفنا،  دخلتم  للجالدين: 
على  دع�شتم  بط�شتم، 
تعرثوا  مل  والنوم،  الو�شائد 
احالمنا.  مفاتيح  على  اال 
خميم  يف  الغالبة  مقهى  يف 
ابو  احمد  غنى  الدهي�شة 
العروبية  اغانيه  �شلعوم 
االب  وح�رص  واملقد�شية، 
ب�شليبه  وبارك  حنا  عطاهلل 
واالمل  احلياة  تزرع  اجياالً 
و�شل  القا�شية،  العتمة  يف 
ليكتب  املخيم  العلي  ناجي 
احليطان:  على  حنظلة 
�شعب  الف  فينا  �شعب  نحن 
ويك�رص  الغياب  حدود  ي�شق 
الغالبة  مقهى  يف  الدائرة. 
النا�س  الدهي�شة  خميم  يف 
على  اعمارهم  يحملون 
اال�شماء  يحر�شون  اكتافهم، 
غزة  اىل  الر�شائل  وير�شلون 
بالونات  هناك  ال�شجينة، 

رماد  يف  وجمر  م�شتعلة 
معني  لل�شاعر  الكلمات 
�شاحة  يف  وهنا  ب�شي�شو، 
حبيباتهم  يهدون  املهد 
الفراق،  قبل  النجمة 
االبي�س  الغيم  يف  يختفون 
مقهى  يف  امليالد.  ليلة  يف 
الدهي�شة  خميم  يف  الغالبة 
تتدفق احلرية من ال�رصايني 
ال  امل�شتحيل،  يراها  كي 
وقت يف املخيم للموت، كل 
الوقت موت، وت�شمع �شوتا 
�شفقة  قبل  هنا  كنا  يقول: 
القرون،  باآالف  ترامب 
جاءت الغزوات والطائرات 
وكان  احلروب،  واندلعت 
كان  والنهارحار،  الليل حار 
وكان  وال�شرب  ال�شمود  لنا 
لهم البارود واحلديد، كانت 
وكان  اخلالدة،  احلياة  لنا 
لهم حرب االبادة والغيتو و 
توقيعا  ياأخذوا  مل  الدبابة، 
على معاهدة ا�شت�شالم من 
جثثنا العالية وارواحنا التي 
ت�شع يف ف�شاء الن�شيد، فاأي 

�شفقة يف هذا الوقت؟ اقراأ 
يا �شيد البيت االبي�س اآياتنا 
واباريق  القمح  جرار  يف 
الغالبة  مقهى  يف  الزيت. 
كانت  الدهي�شة  خميم  يف 
الزالت  وا�شحة:  الر�شائل 
البيت  �شيد  يا  تنق�شك 
الطريقة  معرفة  االبي�س 
ا�رصانا  فيها  يغ�شل  التي 
يف  لي�شع  بامللح  ال�شوء 
الزالت  العظيمة،  الليايل 
ق�شائد  معرفة  تنق�شك 
ورغوة  الفل�شطيني  كنعان 
فرحان  لل�شهيد  املوت 
عكا،  �شجن  يف  ال�شعدي 
ا�شباحنا تكتمل االن لتت�شح 
تنق�شك  زالت  ال  اجلرمية، 
االبي�س  البيت  �شيد  يا 
ال  االر�س  هذه  ان  معرفة 
ترجتف  وال  ينابيعها  جتف 
اجلدار  حتت  �شخورها 
متوت  ال  املجنزرة،  او 
ا�شنان  حتت  ا�شجارها 

اجلرافة او امل�شتوطنة. 

قد يكتبون كل ال�سفقات على ورق عقولهم املتاآمرة، وقد يحلمون بال�سيطرة والنهب والهيمنة، وقد يوؤلفون كل 
الروايات و�سيناريوهات احلرب والبادة، قد ي�ستخدمون القوة الغليظة اأو القوة الناعمة، وقد يخدعون كل 

ال�سعوب مبا ي�سمى ال�سالم والزدهار القت�سادي وفل�سطني اجلديدة، وقد ميار�سون كل الغراءات عن  التوطني 
وتدفق امل�ساريع التنموية  والقت�سادية والتطبيعية، مقابل ن�سيان اجلوع والنكبة والذاكرة، لكنهم على اأر�ض 

خميم الدهي�سة لالجئني مل يجدوا من ي�سرتي العبودية باملال والرفاهية، اأحرق املخيم ال�سفقة امل�سبوهة، خرج 
املخيم عن الهام�ض، التاريخ حترك فوق الر�سيف. 

مقهى الغالبة يف خميم الدهي�صة و�صفقة القرن
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تقرير: نادي االأ�شري الفل�شطينى
مرحلة  اإن  االأ�شري،  نادي  قال 
يف  االأ�رصى  يواجهها  خطرية 
االإ�رصائيلي،  االحتالل  �شجون 
االإدارة فر�س مزيد من  بعد قرار 
والت�شييق  التع�شفية  االإجراءات 
التي  منجزاتهم  و�شحب  عليهم، 
الن�شال  من  �شنوات  عرب  حققوها 
واالإ�رصاب عن الطعام. واأكد نادي 
االأربعاء،  اليوم  له،  بيان  االأ�شري يف 
ا�شتمرار  هي  االإجراءات  هذه  اأن 
لتطبيق تو�شيات ما ت�شمى بـ "جلنة 
االأمن  وزير  �شكلها  التي  اأردان" 
الداخلي حلكومة االحتالل "جلعاد 

�شلب  بهدف   ،2018 عام  اأردان" 
االأ�رصى،  حققها  التي  املنجزات 
ال�شنوات  مدار  على  اأنه  علما 
�شجون  اإدارة  حاولت  املا�شية، 
االحتالل فر�س واقع جديد عليهم 
من خالل عملية ال�شلب امل�شتمرة، 
وبدرجات متفاوتة من �شجن الآخر. 
اجلديدة  االإجراءات  اأن  وتابع، 
مت�س بـاحلياة التنظيمية لالأ�رصى، 
من  امل�شرتيات  اأ�شناف  وت�شمل 
"الكنتينا"، وكمية الطعام ونوعيته، 
وزيارات  ومدتها،  الفورة  ومواعيد 
واحلياة  الكتب،  وعدد  العائالت، 
اإىل  ولفت  لالأ�رصى.  التعليمية 

بداأت  االحتالل  �شجون  اإدارة  اأن 
فعلياً بتطبيق اإجراءاتها منذ �شهر 
خالل  من   ،2018 �شبتمرب  اأيلول/ 
تركيب كامريات ملراقبة االأ�شريات 
نقلهم  قبل  "ه�شارون"  �شجن  يف 
مواجهة  عقب  "الدامون"  اإىل 
و�شحب  االأ�شريات،  فر�شتها 
�شجني  من  الكتب  من  املئات 
حينه.  يف  و"نفحة"  "هدارمي" 
�شجون  اإدارة  اأبلغت  وموؤخرا، 
بتنفيذ  ر�شميا،  االأ�رصى  االحتالل 
بتخفي�س  تتمثل  جديدة  اإجراءات 
ع�رصة  من  التلفزة  قنوات  عدد 
اأرغفة  عدد  وتخفي�س  �شبعة،  اإىل 

اخلبز من خم�شة اإىل اأربعة لالأ�شري 
الواحد يف اليوم، و�شحب البالطات 
بحيث  الطعام،  لطهي  املخ�ش�شة 
الطعام  على  االأ�رصى  يعتمد 
ال�شجناء  قبل  من  يُطهى  الذي 
كماً  �شيء  طعام  وهو  اجلنائيني، 
نوعاً. كما وبلّغت ب�شحب ع�رصات 
و�شبق  "الكنتينا"،  من  االأ�شناف 
فر�شتها  خا�شة  اإجراءات  ذلك، 
"عوفر"  �شجن  يف  االأ�رصى  على 
منذ مطلع العام اجلاري، ومتثلت 
اخلا�س  امل�رصوف  بـتقلي�س 
باالأغذية واللحوم، وتقدمي البي�س 
ا�شتخدام  وحظر  فقط،  م�شلوقاً 

بذات  وال�شماح  امللونة،  االأغطية 
نادي  الواحد فقط. واعترب  اللون 
االأ�رصى  نقل  ق�شية  اأن  االأ�شري، 
اإىل  "عوفر"  �شجن  من  االأطفال 
ممثليهم  دون  "الدامون"  �شجن 
منذ )36( يوماً، جزء من التحوالت 
اإدارة  حتاول  التي  اخلطرية 
ومع  فر�شها.  االحتالل  �شجون 
بني  جرت  التي  احلوارات  كل 
من  ال�شجون،  واإدارة  االأ�رصى 
يف  احتجازهم  ق�شية  ح�شم  اأجل 
اأن  اإال  وماأ�شاوية،  قا�شية  ظروف 
بل  موقفها،  على  تُ�رّص  االإدارة 
االإجراءات  من  مزيداً  وتفر�س 

القمعية بحقهم. وقال "يُ�شاف اإىل 
التي  القمع  عمليات  الق�شية  هذه 
العام  بداية  منذ  وتريتها  ارتفعت 
مقارنتها  متت  ما  اإذا  املا�شي، 
اإ�شافة  �شبقتها،  التي  االأعوام  مع 
التي  املمنهجة  التعذيب  لعمليات 
بحق  االحتالل  �شلطات  كثفتها 
اأوت  �شهر  بعد  وحتديداً  االأ�رصى 
مطلع  وحتى  املا�شي،  العام  من 
 )50( نحو  وطالت  اجلاري،  العام 
اأ�شريا. يُ�شار اإىل اأن  5 اآالف اأ�شري 
يقبعون يف �شجون االحتالل، منهم 
)450( اأ�شرياً اإدارياً، و)200( طفل، 

و)42( اأ�شرية. 

مرحلة خطرية يواجهها الأ�صرى جّراء اإجراءات الت�صييق اجلديدة



ق.ف

بها  يقوم  التي  اإطار اجلولة  ذلك يف 
والهادفة  العراق  كرد�ستان  اإقليم  يف 
العديد  مع  التعاون  اآفاق  فتح  اإىل 
وال�سعبية  الر�سمية  املوؤ�س�سات  من 
م�ستهل  الأ�رسى.ويف  لق�سية  خدمة 
عن  احلاج  اأبو  د.  اأعرب  الزيارة 
�سعادته ملا لقيه من ح�سن ا�ستقبال 
متانة  عن  تعرب  كبرية  وحفاوة 
تربط  التي  التاريخية  العالقات 
وال�سعب  العراق  كرد�ستان  �سعب 
امل�سري  اإىل  م�سريا  الفل�سطيني، 
املنطقة  �سعوب  لكل  امل�سرتك 
والتاأثريات املتداخلة بكل ما يجري 
ذاكرا  الأو�سط،  ال�رسق  دول  كل  يف 
عربية  دولة  من  باأكرث  اأمل  ما  باأن 
ال�سابقة  ال�سنوات  خالل  واإقليمية 
اأثر على الق�سية الفل�سطينية كق�سية 
املفيد  املنطقة،ومن  لكل  مركزية 
جدا اإعادة مد ج�سور التعاون وبحث 
�سبل متتني العالقات يف �سبيل اإعادة 
الفل�سطينية  الوطنية  للق�سية  الزخم 

الربامج  احلاج  اأبو  الدكتور  .وعدد 
التي يقوم عليها املركز والتي ترتكز 
على اجلانب الرتبوي وتعتمد اأ�سلوب 
الربامج  ذاكرا  والتوثيق،  البحث 
عليها  يقوم  التي  والبحثية  الرتبوية 
املركز بال�رساكة مع الأ�رسة الرتبوية 
حول  حديثه  وخ�س�ص  الفل�سطينية، 
تزويد مكتبات املدار�ص واجلامعات 
الأ�سرية  الوطنية  احلركة  مبو�سوعة 

والتي ي�سدرها املركز،وجعلها مادة 
يف  الباحثني  منها  ينطلق  اأ�سا�سية 
اجلامعات واملدار�ص، بالإ�سافة اإىل 
باحلركة  متخ�س�ص  م�ساق  تدري�ص 
عار�سا  اجلامعات،  لطلبة  الأ�سرية 
التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم يف 
اقليم كرد�ستان العراق من اأجل ن�رس 
ثقافة الأ�رسى لديهم . بدوره رحب 
معايل الوزير اآلن حمو بالدكتور اأبو 

احلاج معربا عن تقديره للر�سالة التي 
على  وموؤكدا  املركز،  عليها  يقوم 
املنهج  اعتماد  يف  الكبرية  الأهمية 
البحثي والتوثيقي يف الرتويج لق�سية 
ا�ستعداده  عن  ومعربا  الأ�رسى، 
متمنيا  املجال،  هذا  يف  للتعاون 
املركز  م�سرية  يف  التقدم  ا�ستمرار 
الأ�سريات  كافة  �رساح  يطلق  واأن 

والأ�رسى .
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تقرير:  خالد ا�شتيوي

اأكد الأ�سري املحرر واملخت�ص يف 
عبد  واملحررين  الأ�رسى  �سوؤون 
ا�ستمرار  اأن  النا�رس فروانة، على 
اإمعانها  يف  ال�سجون  م�سلحة 
بحق  العقابية  الإجراءات  بتنفيذ 
ينذر  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
بانفجار الأو�ساع داخل ال�سجون.

حديثه  خالل  فروانة  وقال 
لـ"ال�ستقالل" الإثنني، اأن م�سلحة 
ال�سجون منذ مطلع العام اجلاري 
ونق�ص  التهرب  حتاول  وهي 
وبني  بينها  جرى  الذي  الإتفاق 
احلركة الأ�سرية يف العام املا�سي، 
عدة  بتنفيذ  با�رست  اأنها  حيث 
الأ�رسى  على  للت�سييق  اإجراءات 
يو�سي  التي  العقوبات  مع  تتوافق 
بها وزير الأمن الداخلي لالحتالل 
"جلعاد اأردان"، والتي  كان اآخرها 
من  بجملة  "رميون"  اأ�رسى  اإبالغ 
�سيتم  التي  اجلديدة  العقوبات 
تطبيقها ال�سهر القادم. وكان رئي�ص 
واملحررين  الأ�رسى  �سوؤون  هيئة 

ك�سف  قد  بكر،  اأبو  قدري  اللواء 
اإدارة  نية  عن  اأم�ص،  يوم  النقاب 
الإ�رسائيلية،  الحتالل  �سجون 
واإ�سافية  جديدة  عقوبات  فر�ص 
بحق الأ�رسى مطلع ال�سهر املقبل، 
ما ينذر بغليان الأو�ساع يف خمتلف 
املعتقالت وانفجارها. واأ�سار اأبو 
اأبلغت  ال�سجون  اإدارة  اأن  اإىل  بكر 
نيتها  ال�سجون  بع�ص  يف  الأ�رسى 
فر�ص مزيد من الت�سييقات عليهم 
واأو�سح  القادم.  ال�سهر  مطلع 
يف  تتمثل  الت�سييقات  هذه  اأن 
الأ�رسى  لدى  ممثلني  وجود  منع 
اإل  الطعام  يعد  واأل  القا�رسين، 
اإلغاء  املدنيني،  ال�سجناء  باأيدي 
140 �سنًفا من الكانتينا، وتخفي�ص 
التلفزيونية،  املحطات  عدد 
من  اخلبز  اأرغفة  عدد  وتخفي�ص 
الواحد،  اأربعة لالأ�سري  اإىل  خم�سة 
ت�ستخدم  التي  البالطات  و�سحب 
للطبخ، والتي يعتمد عليها الأ�رسى 
األوان  تكون  واأن  الطعام،  طهو  يف 

ال�رسا�سف والأغطية بلون واحد.
ال�سيا�سة  اأن  اإىل  فروانة  ونّوه 

الإ�رسائيلية هذه تهدف اإىل اإخ�ساع 
داخل  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
اإجنازاتهم،  كل  و�سحب  ال�سجون 
الإ�رسابات  بفعل  وما مت حتقيقه 
والت�سحيات التي قدمها ال�رسى، 
الأول  املربع  اإىل  الأ�رسى  واإعادة 
احلا�سلة  الإنق�سام  حالة  ظل  يف 
للحركة  احلا�سل  والرتاجع 
والظروف  الأ�سرية  الوطنية 
توؤثر  التي  والإقليمية  ال�سيا�سية 
الفل�سطينية،  الق�سية  جممل  على 
واقع  على  باخلطورة  يلقي  مما 
بل  فح�سب  اليوم  لي�ص  الأ�رسى 
يف  ون�سالتهم  ت�سحياتهم  على 
اأن  اإىل  واأ�سار  املا�سية.  العقود 
"اأردان"  يتناقلها  التي  القرارات 
والت�رسيحات  الكني�ست  وقرارات 
التي ي�سدرها امل�سئولني والوزراء 
اإطار  كلها ت�سب يف  الإ�رسائيليون 
الأ�رسى،  بت�سحيات  امل�سا�ص 
اأ�سمل واأو�سع من  لتكون اخلطورة 
اأن تطال الواقع الواقع الإعتقايل، 
القرارات  هذه  كل  واأن  خا�سة 
الن�سال  والت�سييقات مت�ص جوهر 

الفل�سطيني خلف الق�سبان ومت�ص 
بدماء  انتزعت  التي  احلقوق 
تهدد  اخلطورة  فباتت  ال�سهداء، 
ما�سي وحا�رس وم�ستقبل احلركة 
فروانة  واأو�سح  الأ�سرية.  الوطنية 
باأن هذا كله ي�ستدعي من احلركة 
هذه  تتدارك  اأن  اأول  الأ�سرية 
بينها  فيما  وتتفاو�ص  املواقف 
للت�سدي  ن�سالية  بروؤية  للخروج 
اإىل  ونّوه  الإجراءات.  هذه  لكل 
املوؤ�س�سات  تقوم  اأن  اأهمية 
واملجتمع  والف�سائلية  الر�سمية 
اجلانب  هذا  يف  بدورها  املدين 
فعلها  مب�ستوى   النهو�ص  عرب 
ق�سية  يخدم  مبا  وت�سامنها 
املعركة  اأن  اإىل  م�سرياً  الأ�رسى، 
بل  وحدهم  الأ�رسى  مع  لي�ست 
الفل�سطيني،  الكل  معركة  هي 
اإطار  يف  خطة  بلورة  يتطلب  مما 
للنهو�ص  متكاملة  اإ�سرتاتيجية 
لكل  للت�سدي  الأ�رسى  بواقع 
التي  والقرارات  املخططات 
ت�ستهدف اإجنازاتهم وت�سحياتهم.

م�سلحة ال�سجون تعتزم فر�س عقوبات جديدة مطلع مار�س

من اأجل ن�شر ثقافة الأ�شرى فى ال�شجون ال�شهيونية 

الدكتور اأبو احلاج يلتقي وزير الرتبية والتعليم 
يف اإقليم كرد�ستان العراق

الأ�سري الفل�سطيني  يا�رس_نبيل 
املجد-  –ابو  ال�رسباتي  عمران 
)46عاماً( من �سكان اخلليل،  وانا 
اأخط هذه الكلمات يدخل عامه 
الثامن ع�رس يف �سجون الإحتالل 
بتاريخ  اإعتقاله  منذ  ال�سهيوين، 
الأ�سري  اإن   .2003/2/16
ال�رسباتي يق�سى حكماً بال�سجن 
مرات؛  ثالث  املكرر  املوؤبد 
كتائب  قيادات  اأحد  بو�سفه 
حلركة  التابعة   الأق�سى  �سهداء 
 - الفل�سطينى  الوطنى  التحرير 
يف  بامل�ساركة  اإدانته  وبعد  فتح، 
البطولية  العمليات  من  العديد 
عدد  واإ�سابة  ملقتل  اأدت  التي 
من امل�ستوطنني ال�سهاينة ، وقد 
مطاردته  بعد  الإحتالل  اإعتقله 
بعد  وتعر�ص  عام،  من  لأكرث 
اإعتقاله لتحقيٍق قا�سي ملا يزيد 
الآن  حتى  واأم�سى  �سهرين،  عن 
الأ�سري  و  الأ�رس.  يف  عاماً   17
احلالت  اأحد  يعترب  ال�رسباتي 
نتيجة  ال�سجون،  داخل  املر�سية 

اإ�ستهتار الإدارة املتعمد ب�سحته 
كنوٍع من الإنتقام، فهو يعاين من 
ومهدد  بالنظر،  �سديد  �سعف 
الب�رس وخا�سة يف عينه  بفقدان 
اليمنى، كما اأنه م�ساب باإنحراف 
انفجار  ب�سبب  العني؛  �سبكية  يف 
اإعتقاله،  قبل  به  نا�سفة  عبوة 
عر�سه  يف  الإحتالل  ومياطل 
ومن  خمت�ص.  طبيب  على 
الأ�سري  والد  اأن  ذكره  اجلدير 
ال�رسباتي، احلاج نبيل ال�رسباتي 
�سهر  يف  اهلل  لرحمة  اإنتقل  كان 
بعد   2015 العام  من  اأكتوبر 
يرى  اأن  املر�ص،دون  مع  �رساٍع 
ممنوعاً  كان  حيث  الأ�سري  اإبنه 
ب�سبب  �سنوات  لعدة  زيارته  من 
الإحتالل  وحرمه  الأمني،  املنع 
الوداع  نظرة  اإلقاء  يف  حقه  من 

الأخريه عليه.
لغرف التحقيق باقيٌة ول 

زرد ال�شال�شل
اأ�شرانا للحرية والإحتالل 

اىل زوال

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
عوفر  حمكمة  باأن  واملحررين، 
توقيف  متديد  قررت  الع�سكرية 
علي  حممد  املري�ص  املعتقل 
بلدة  من  عاماً(   21( طقاطقة 
 8 لـ  حلم،  بيت  ق�ساء  فجار  بيت 
التحقيق.  ا�ستكمال  بذريعة  اأيام 
املعتقل  اأن  الهيئة  واأو�سحت 
بعيادة  حالياً  يقبع  طقاطقة 
ف�سل  من  ويعاين  الرملة"،  "�سجن 
كلى  غ�سيل  اإىل  وبحاجة  كلوي 

وكانت  الأ�سبوع،  يف  مرات  ثالث 
دون  التمديد  جل�سة  عقدت  قد 
ال�سحي  لو�سعه  نظراً  ح�سوره 
ال�سعب. يذكر باأن جنود الحتالل 
كانوا قد اعتقلوا ال�ساب طقاقطة 
قبل حوايل اأ�سبوع، وتعمدوا التنكيل 
على  و�رسبه  عليه  والعتداء  به 
بطنه وظهره باأيديهم وب�ساطريهم 
اأن  علمهم  من  بالرغم  الع�سكرية، 
وو�سعه  بالكلى  مري�ص  الأ�سري 

ال�سحي �سيء للغاية.

الأ�شري م�ش جمرد رقم

الأ�سري الفل�سطيني يا�سر نبيل 
عمران ال�سرباتي

هيئة �شوؤون الأ�شرى واملحررين

 متديد توقيف املعتقل املري�س 
حممد طقاطقة لـ 8 اأيام

زوجة اأ�سري ُترزق بطفل عرب 
النطف املهربة

الفل�سطيني  الأ�سري  زوجة  اأجنبت 
وائل كامل اأبو جلبو�ص )40 عاما( 
جنني،  جنوب  مركة  قرية  من 
مولودا ذكرا من نطفة مهربة من 
ال�رسائيلي.  الحتالل  �سجون 
اإن  جلبو�ص  اأبو  حترير  واعتربت 
"انت�سارا  يعد  )عمر(  ابنها  قدوم 
لالأ�رسى ولعائالتهم، وحقا طبيعيا 
اأن  على  ويدل  ولزوجته،  لالأ�سري 

اإرادتنا  الحتالل ل ي�ستطيع ك�رس 
العاجل  الإفراج  متمنية  وقوتنا"، 
كنفه.  ولده يف  ليعي�ص  زوجها  عن 
جلبو�ص  اأبو  وائل  الأ�سري  واعتقل 
اأول/ ت�رسين  من  ع�رس  الثاين  يف 
عليه  وحكم   ،2002 عام  اأكتوبر 
بال�سجن املوؤبد و30 عاًما، واأفرج 
عنه �سمن �سفقة تبادل عام 2011، 

واأعيد اعتقاله عام 2014.

التقى الدكتور فهد اأبو احلاج مدير عام مركز اأبو جهاد ل�شوؤون احلركة الأ�شرية يف جامعة القد�ش 
معايل الدكتور اآلن حمه �شعيد وزير الرتبية والتعليم يف اإقليم كرد�شتان العراق، برفقة �شعادة 
�شفري دولة فل�شطني يف اإقليم كرد�شتان العراق نظمي حزوري والدكتور حممد دبو�ش والدكتور 

رجا �شويدان والدكتور هدى عزت والدكتور غ�شان �شرحان
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عي�شة ق.

يف  م�شاركتهم  بعد  تتاأكد  ومل 
ويف  العا�شمي،  الديربي  موعد 
هذا ال�شدد �شوف ت�شهد ت�شكيلة 
للمدافع  ر�شميا  غيابا  االحتاد 
�شيكون  الذي  خماي�شية  اأني�س 
ب�شبب  دزيري  ح�شابات  خارج 
معاناته من اإ�شابة على م�شتوى 
ب�شببها  تاأكد  والتي  ال�شدر 
الديربي  ملوعد  جاهزيته  عدم 
يجعله  الذي  االأمر  العا�شمي 
يغيب ر�شميا عن املقابلة، وهو 
اإىل  االأف�شلية  الذي مينح  االأمر 

الالعب ر�شوان �رشيفي من اأجل 
الت�شكيلة  يف  جمددا  التواجد 
مدافع  من�شب  يف  االأ�شا�شية 
اأي�رش بعدما لعب مقابلة جمعية 
وهران حل�شاب كاأ�س اجلمهورية 
تواجد  بينما  الدفاع  حمور  يف 
يف  اأي�رش.  ظهريا  خماي�شية 
الفريق  اأن�شار  تلقى  املقابل، 
موجعة  �رشبة  الفني  والطاقم 
بعد عدم قدرة احلار�س حممد 
موا�شلة  من  زمامو�س  اأمني 
خا�شها  التي  التدريبية  احل�شة 
رفقة زمالئه اأّول اأم�س ا�شتعداد 
االآالم  داهمته  بعدما  للديربي 

على م�شتوى ربطة ال�شاق، توجه 
م�شحة  نحو  مبا�رشة  بعدها 
اإىل  اخل�شوع  اأجل  من  الفريق 
اإثر  وعلى  الطبية،  الفحو�شات 
احلار�س  م�شاركة  فاإن  ذلك 
اأ�شحت  العا�شمي  للنادي  االأول 
فاإن  املقابل،  يف  ال�شك،  حمل 
احلار�س  يح�رش  الفني  الطاقم 
من  من�شوري  اإ�شماعيل  الثاين 
اأجل اإمكانية خالفته يف حرا�شة 
املرمى غدا امام املولودية، يف 
للطاقم  النهائي  القرار  انتظار 
ميلة  ابن  قدرة  حول  الطبي 

اللعب من عدمه.

على  فرادى  امل�شائب  تاأت  ومل 
الالعب  التحق  بعدما  االحتاد 
اإىل  خليفة  بن  الطاهر  ال�شاب 
�شعوره  عقب  االحتاد،  عيادة 
احل�شة  خالل  باآالم  االآخر  هو 
لتدريبية التي �شارك فيها رفقة 
يف  كبريا  االأمل  ويبقى  زمالئه 
الالعب حت�شبا ملوعد  جاهزية 
زميله  ي�شابق  بينما  الديربي، 
من  الزمن  زواري  الكرمي  عبد 
التي  االإ�شابة  من  التعايف  اأجل 
تكثيف  خالل  من  منها  يعاين 
الطبي  الطاقم  رفقة  العالج 

للنادي.

يواجه الطاقم الفني لفريق احتاد العا�شمة بقيادة املدرب بالل دزيري مع�شلة البحث عن البدائل من اجل 
ا�شتخالف الالعبني الذين يعانون من اإ�شابات خمتلفة والتي ت�شرب الت�شكيلة خالل الأيام املن�شرمة وتهدد 

ت�شكيلة اأبناء »�شو�شطارة« بافتقاد اأبرز لعبيها من موعد الديربي العا�شمي الذي تخو�شه اأمام اجلار مولودية 
اجلزائر غدا حل�شاب اجلولة 19 من الرابطة املحرتفة الأوىل، اأين يركز دزيري على التن�شيق رفقة الطاقم 

الطبي للنادي العا�شمي من اأجل الوقوف على درجة جاهزية عدد من الالعبني الذين يعانون الإ�شابة

خماي�شية يغيب ر�شميا امام املولودية م�شاركة زمامو�ش وبن خليفة يف ال�شك

�ضبح الإ�ضابات يهدد احتاد العا�ضمة قبل الديربي
.     زواري ي�شابق الزمن للتعايف من الإ�شابة 

ديربي الحتاد واملولودية ي�شهد حزاما امنيا م�شددا

اإدارة ملعب 5 جويلية تطرح التذاكر للبيع �ضبيحة اليوم
اإدارة ملعب 5 جويلية  ت�رشع اليوم 
االأوملبي يف طرح التذاكر اخلا�شة 
يجمع  الذي  العا�شمي  بالديربي 
الفريقني اجلارين احتاد العا�شمة 
ومولودية اجلزائر اإىل البيع لفائدة 
اأن  ينتظر  الذين  الفريقني،  اأن�شار 
اجل  امللعب من  اإىل  بقوة  يتنقلوا 
عن  ل  املف�شّ فريقهم  ت�شجيع 
اأّجل م�شوؤولو امللعب  قرب، حيث 
التي  التذاكر  بيع  عملية  االأوملبي 
اجلمعة  اأم�س  اأول  مقررة  كانت 
الرابطة  اأّجلت  بعدما  االأحد  اإىل 

موعد  القدم  لكرة  املحرتفة 
اأم�س  مقررا  كان  الذي  املقابلة 
اإىل الغد ب�شبب تزامنه مع الذكرى 

االأوىل الندالع احلراك ال�شعبي.
االأوملبي  امللعب  اإدارة  ومل حتدد 
يتم  �شوف  التي  التذاكر  عدد 
طرحها عرب �شبابيك امللعب رغم 
تتجاوز جمموع  ان  متوقع  من  اأنه 
االإقبال  ظل  يف  تذكرة  األف   50
املتوقع  الكبري  اجلماهريي 
ظل  يف  امللعب  اإىل  ح�شوره 
الو�شعية ال�شعبة التي مير بها كل 

بني  املوجودة  واحل�شا�شية  فريق، 
والت�شويق  االإثارة  ظل  يف  الناديني 
العا�شمية  الداربيات  مييز  الذي 
التي جتمع االحتاد واملولودية، اأين 
قررت اإدارة امللعب فتح ال�شبابيك 
�شباح اليوم اأمام جماهري الناديني 
من اأجل �رشاء التذاكر والتي �شوف 
اخلا�شة  البيع  عملية  تتوا�شل 
انطالق  قبل  ما  غاية  اإىل  بها 
حيث  الغد،  اأم�شية  املقرر  اللقاء 
حددت اإدارة امللعب �شعر التذكرة 

الواحدة بقيمة 500 دينار.

املواجهة  ت�شهد  اأن  وينتظر   
خا�شة  واأمنية  تنظيمية  اإجراءات 
بالنظر للموعد الكروي الهام والذي 
اأن�شار  من  توافدا  اأي�شا  يعرف 
م�شاهدة  اأجل  من  اأخرى  اأندية 
اللقاء من املدرجات، حيث يتوقع 
الذي  ال�رشيع  الطريق  ي�شهد  اأن 
حزاما  جويلية   5 ملعب  يو�شل 
ما  ت�شيري  اأجل  من  م�شددا  اأمنيا 
اأف�شل  يف  املقابلة  انطالق  قبل 

الظروف االأمنية.
عي�شة ق

عني  بوالية  اجلمعة  يوم  انطلقت 
متو�شنت فعاليات الدورة الوطنية 
 1050 مب�شاركة  احلديدية  للكرة 
ريا�شي من خمتلف جهات الوطن 
امل�شعل  جمعية  تنظمها  والتي 
الرابطة  مع  بالتن�شيق  الريا�شي 
الوالئية للكرة احلديدية.و ت�شجل 
اىل  تتوا�شل  التي  الدورة  هذه 
غاية يوم غد ال�شبت م�شاركة 350 
ميثلها  احلديدية  للكرة  ثالثية 
1050 ريا�شي قادمني من 27 والية 
من القطر الوطني يتناف�شون على 
هذه  بلقب  للظفر  اليومني  مدار 
املنظمة  الريا�شية  التظاهرة 
الوطني  اليوم  اإحياء  مبنا�شبة 
لل�شهيد ح�شبما اأبرزه لواأج رئي�س 
عبد  الريا�شية  اجلمعية  هذه 
م�شمار  �شهد  �شبار.و  ال�شالم 
»امللعب االأحمر« املخ�ش�س لهذه 
متو�شنت  عني  مبدينة  الريا�شة 
التواجد  �شنعها  مميزة  حركية 
امل�شاركني  للريا�شيني  املكثف 
اأبدوا  الذين  املناف�شة  هذه  يف 
لهذه  املحكم  للتنظيم  ارتياحهم 
ريا�شيني  واأي�شا حل�شور   الدورة 
الوطني  امل�شتوى  على  بارزين 
مثلما اأبرزته عديد االأ�شداء التي 

مت جمعها خالل هذه التظاهرة.
من جهته اأو�شح احلكم الفيدرايل 
�شيدي  والية  رابطة  ورئي�س 
بوعالم  احلديدية  للكرة  بلعبا�س 

بن عتو اأن »هذه املناف�شة مييزها 
للريا�شيني  اجليد  امل�شتوى 
م�شاركة  ت�شجل  امل�شاركني حيث 
يف  نا�شطني  العبني  من  قيا�شية 
االأمر  الوالئية  الرابطات  خمتلف 
واعد  مل�شتقبل  يوؤ�ش�س  الذي 
باجلزائر«. احلديدية  للكرة 

»غياب  مل�شكل  عتو  بن  وتطرق  
عرب  احلديدية  الكرة  م�شمار 
الذي  االأمر  الواليات  من  عدد 
بها«  الريا�شيني  ن�شاط  �شعب 
ال�شاأن  على  القائمني  داعيا 
توفري  اىل  ال�شعي  »اىل  الريا�شي 
هذه امل�شامري لت�شجيع املواهب 
االخت�شا�س  هذا  يف  النا�شطة 
الريا�شي«كما عرفت هذه الدورة 
ح�شور معترب لعدد من حمبي هذه 
املواطنني  من  وعدد  الريا�شة 
»امللعب  على  توافدوا  الذي 
خمتلف  مع  تفاعلوا  االأحمر«و 
جمريات املناف�شة منذ انطالقها 
وجمعوا بني متعة الفرجة و�شغف 
هذه  خ�شو�شيات  على  التعرف 

الريا�شة.

اأق�شيت املالكمة اجلزائرية �شارة 
�شيجا  االيفوارية   اماما  كايل 
�شانوغو  بالنقاط  2-1 يوم اجلمعة، 
بر�شم الدور ثمن النهائي لفئة 69 
كغ للدورة التاأهيلية رجال و�شيدات 
ملنطقة اإفريقيا لالألعاب االأوملبية 
طوكيو-2020 اجلارية وقائعها بني 
20 و 29 فرباير بداكار ال�شينغال، 
وخالل الدور ربع النهائي، �شتواجه 
االثنني،  يوم  �شانوغو،  االإيفوارية 
املوزمبيقية بانغانا �شامبو، بر�شم 
.و يف حال  ال�شاد�س ع�رش،  الدور 
�شتلتقي  املحطة  هذه  جتاوزها 
البوت�شوانية  النهائي،  ثمن  بر�شم 
من  املعفاة  كولن  كابو  �شيتريو 

الدور ال�شابق.
اجلمعة،  اليوم  �شهرة  وخالل 
الزهراء  فاطمة  اجلزائرية  تواجه 
را�شدارينو  مناف�شتها  �شنو�شي 
الدور  حل�شاب  )مدغ�شقر(،  ماري 

حال  ويف  كغ،   57( النهائي  ثمن 
تاأهلها، تلتقي املالكمة اجلزائرية 
كينو�شي  البوت�شوانية،  نظريتها 
�شادي )املعفاة من الدور ال�شابق(، 
يوم 24 فرباير خالل ربع النهائي.
فلي�شي  حممد  يواجه  جهته،  من 
الـ16-  الدور  من  -املعفى  كغ   52
يوم االأحد املقبل الكونغويل دودو 
بالنقاط  الفائز  كاباجني،  الونغا 
من  ماركو  ناريفلو  اندريا  على 
مدغ�شقر �شهرة اخلمي�س حل�شاب 
فئة  وعند  ع�رش،  ال�شاد�س  الدور 
اأقل من 75 كلغ، يواجه اجلزائري 
الدور  من  املعفى  منو�شي  يون�س 
ثمن  بر�شم  االأحد  يوم  االأول 
زوال  ادواردو  االأنغويل،  النهائي، 
اأم�شية  بالنقاط،  الفائز   دانيال، 
ندياي  ال�شنغايل  �شد  اخلمي�س، 

بابي مامادو.
ق.ر.

الدورة الوطنية للكرة احلديدية

م�ضاركة اأكرث من 1000 ريا�ضي 
بدورة عني متو�ضنت

دورة تاأهيلية لأوملبياد 2020 يف املالكمة

اإق�ضاء كايل يف الدور
 ثمن النهائي

ماتي�س  اجلزائري  الالعب  تاأهل 
الدولية  الدورة  لنهائي  عمري 
وقائعها   اجلارية  لالأوا�شط، 
)اجلزائر  جراح  با�س  مبيادين 
اليوم  فوزه  عقب  العا�شمة(، 
وليد  املغربي  اأمام  اجلمعة، 
اأهودا، امل�شنف الثاين يف اجلدول 
 .)0-2( ل�شفر  جمموعتني  بواقع 

املجموعة  اجلزائري  وخطف 
االأوىل بنتيجة 6-4، قبل اأن يطيح 
مبناف�شه من جديد يف املجموعة 
املقرر  النهائي  6-3.ويف  الثانية 
اإجراوؤه اأم�س، حيث يالقي عمري 
بينا  برياز  اال�شباين  مناف�شه 
اإىل  باالإ�شافة  االأول،  امل�شنف 
نهائيات  فاإن  الفردية،  اجلداول 

اجلداول الزوجية �شتجرى نهاية 
هذه  يف  اجلمعة.وي�شارك  يوم 
رابطة  قبل  من  املنظمة  الدورة 
ا�رشاف  حتت  للتن�س،  اجلزائر 
للتن�س،  اجلزائرية  االحتادية 
 64 للتن�س،  الدولية  واالحتادية 
بلدا   23 ميثلون  العبة  و  العبا 
�شتكون  النهائية.و  اجلداول  يف 

بدورتني  متبوعة  الدورة  هذه 
باجلزائر  لالأوا�شط  اأخريني 
العا�شمة، االوىل دورة ><مهدي 
مبيادين  املقررة  بورا�س<< 
فيفري   29 اإىل   24 حيدرة  نادي 
2020 والثانية دورة نادي النخيل 
بنب عكنون املقررة من تاريخ 2 

اإىل 7 مار�س 2020.

الدورة الدولية للتن�ش اأوا�شط:

تاأهل اجلزائري ماتي�س عمري اإىل النهائي

ق.ر.
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وفاق  نادي  اإدارة  قّررت 
العقوبة  يف  الطعن  �سطيف 
املدير  على  املفرو�سة 
العام لل�رشكة الريا�سية فهد 
جلنة  اأوقفته  الذي  حلفاية 
للرابطة  التابعة  االن�سباط 
مدة  القدم  لكرة  املحرتفة 
على  كاملة  اأ�سهر  ثالثة 
اأودعه  الذي  التقرير  �سوء 
بوكوا�سة خالل  �سده احلكم 
ال�سطايفي  النادي  مقابلة 
ق�سنطينة  �سباب  اأمام 
النهائي  ثمن  الدور  حل�ساب 
من مناف�سة كاأ�س اجلمهورية 
له  حلفاية  اتهام  خالله  ذكر 
اأجل  من  الر�سوة  بتلقي 

للفوز  ال�سيا�سي  م�ساعدة 
املقبل،  الدور  اإىل  والتاأهل 
الوفاق  اإدارة  و�سفت  اأين 
بالنظر  بالقا�سية  العقوبة 
لعدم امتالك حلفاية �سوابق 
مع  بامل�سادات  يتعلق  فيما 
امل�سوؤولني خالل  اأو  احلكام 
اإدارة  املباريات، حيث ت�رش 
العقوبة  خف�س  على  الوفاق 
رئي�سها  على  امل�سلطة 
ما  على  متتد  واأنها  خا�سة 
يقارب نهاية املو�سم الكروي 
�سيكون  الذي  وهو  اجلاري، 
دخول  من  ممنوعا  خاللها 
اأر�سية امليدان وغرف تغيري 

املالب�س خالل املباريات.

اإدارة  تلقت  اآخر،  �سياق  يف 
»الن�رش االأ�سود« مرا�سلة من 
اجلزائرية  االحتادية  طرف 
فيما يتعلق بالف�سل يف ق�سية 
الذي  بكرار  ال�ساب  الالعب 
 19 من  اقل  فئة  يف  ين�سط 
خاللها  رفعت  والتي  عاما، 
ال�سطايفي  الفريق  اإدارة 
ا�ستعادة  اأجل  من  �سكوى 
بعدما  �سفوفها  اإىل  الالعب 
طرف  من  له  التوقيع  مت 
دون  اجلزائر  مولودية 
اإدارة  اإذن  على  احل�سول 
الالعب  اأن  باعتبار  الوفاق 
معها،  متعاقدا  اليزال 
خالل  من  الفاف  واأكدت 

اإدارة  تلقت  التي  املرا�سلة 
ال�سماح  منها  ن�سخة  الوفاق 
لالعب بالعودة اإىل املناف�سة 
املو�سم  نهاية  اإىل  واللعب 
احلايل ب�سكل عادي، ب�رشط 
التو�سل اإىل اتفاق بني اإدارتي 
الوفاق واملولودية بحجة اأن 
االأق�سى  احلد  ميلك  الوفاق 
مبجموع  االإجازات  لعدد 
الذي  االأمر  وهو  اإجازة،   30
التي  الوفاق  اإدارة  رف�سته 
انها متلك احلق يف  اعتربت 
اإعارته على اأي فريق اآخر ال 
ميلك 30 اإجازة، ولي�س فر�س 

منطق خيار املولودية.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

�سالحا  ا�ستعماله  من  ومتّكن 
اأجل  من  ل�ساحله  اإيجابيا 
العايل  امل�ستوى  على  االعتياد 

التحق  بعدما  اإليه  انتقل  الذي 
العام  �سائفة  امليالن  ب�سفوف 
املا�سي قادما من اإمبويل الذي 
الثانية  الدرجة  اإىل  زل  كالن 
من  واحد  مو�سم  بعد  االإيطالية 

ال�سعود.   
ت�رشيحات  يف  اأكاري  اأردف 
اإعالمية  تقارير  ام�س  نقلتها 
من  متكن  نا�رش  بن  اأن  اإيطالية 
على  االعتياد  مرحلة  جتاوز 

وبرهن  كبري،  فريق  مع  اللعب 
اأن طينته بني الكبار، مكن خالل 
اجلهود  وبذل  العمل  م�ساعفة 
وهو  التدريبية  احل�س�س  خالل 
اليوم  ثماره  يجني  الذي  االأمر 

على  التحول  يف  جنح  بعدما 
ت�سكيلة  مع  اأ�سا�سية  ركيزة 
بن  اأن  واأ�ساف  »الرو�سونريي«، 
طريقة  خالل  من  برهن  نا�رش 
اللعب التي يعتمدها واالأداء الذي 

يقدمه مع اأ�سحاب الزي االأ�سود 
املوؤهالت  ميلك  اأنه  واالأحمر 
التاألق  على  قادرا  جتعله  التي 
مع فريق كبري دون مركب نق�س 

عند اللعب مع جنوم كبرية.

اأكد اأنه برهن عن موؤهالت كبرية ت�شاعده على اللعب بامل�شتوى العايل

اأكاري: بن نا�ضر جنح يف التعامل 
مع �ضغط امليالن

اأ�شاد املدير الريا�شي لنادي اإمبويل الإيطايل بيرتو اأكاري باإمكانيات الالعب 
الدويل اجلزائري اإ�شماعيل بن نا�شر والتطور الذي اأظهره مع ناديه احلايل ميالن 
اأ�شي الإيطايل، اأين اأو�شح املدير الريا�شي للفريق ال�شابق ملتو�شط ميدان املنتخب 

الوطني اأن لن نا�شر جنح يف التعامل مع ال�شغط املفرو�ض على اأي لعب يحمل 
قمي�ض النادي اللومباردي بالنظر لقيمته واعتباره احد اأكرب الأندية يف اأوروبا، اإل 

اأن هذا الأمر مب يوؤثر بال�شلب على الالعب اجلزائري 

الفاف ت�شمح لبكرار باللعب ب�شرط اتفاق الوفاق واملولودية

اإدارة وفاق �ضطيف تطعن يف عقوبة حلفاية
لعب الت�شعني دقيقة كاملة وف�شل يف تقدمي الإ�شافة

باليلي ي�ضقط يف فخ الهزمية 
اأمام بن دبكة

الدويل  الالعب  �سقط 
باليلي يف  يو�سف  اجلزائري 
القواعد  داخل  الهزمية  فخ 
التي خا�سها  املقابلة  خالل 
فريقه اأهلي جدة اأمام الفتح 
�سفوف  يف  ين�سط  الذي 
االآخر  اجلزائري  الدويل 
�سفيان بن دبكة ل�ساب اجلولة 
ال�سعودي،  الدوري  من   19
مهاجم  رفقاء  خ�رش  حيث 
العائد من  الوطني  املنتخب 
دون  بهدف  اللقاء  االإ�سابة 
توقيع خريج مدر�سة  من  رد 
الذي  داي  ح�سني  ن�رش 
ثمينة  نقاط  ثالث  اقتن�س 
مواطنه  زمالء  ملعب  من 
لعبها  مباراة  يف  باليلي 
اأ�سا�سيا  اجلزائري  الثنائي 
دقيقة  الت�سعني  وخا�س 
الوحيد  الهدف  وجاء  كاملة، 
انطالق  عند  املباراة  يف 
املقابلة  من  الثاين  ال�سوط 
الذي  دبكة  بن  املتاألق  عرب 
�سجل ثاين اأهدافه مع الفتح 
ب�سفوفه  االلتحاق  منط 

مولودية  �سفوف  من  قادما 
املركاتو  خالل  اجلزائر 

ال�ستوي املنق�سي.

باليلي: ل ن�شتحق 
اخل�شارة ولن نتنازل 

للعب على اللقب
املنتخب  مهاجم  تاأ�ّسف 
على  باليلي  يو�سف  الوطني 
فريقه  تلقاها  التي  الهزمية 
ال�سيف  اأمام  ملعبه  على 
الفتح، وهو الذي تذوق طعم 
اخل�سارة للمقابلة الثانية على 
ال�سيناريو  نف�س  بعد  التوايل 
اأو�سح  حيث  الوحدة،  اأمام 
مل  انه  وهران  مدينة  ابن 
يف  ي�سقطوا  اأن  ينتظر  يكن 
ال  الذين  وهم  الهزمية  فخ 
بالنظر  اخل�سارة  �ستحقون 
على  قدموه  الذي  لالأداء 
واأو�سح  امليدان،  اأر�سية 
�سيعوا  اأنهم  املتحدث 
�سانحة  كانت  فر�س  عدة 
على  فوتوا  لكنهم  للتهديف 

وا�ستطرد  الفر�سة،  اأنف�سهم 
اإهداء  يريدون  كانوا  اأنهم 
وتعوي�سهم  الأن�سارهم  الفوز 
اأنهم  اإال  الوحدة،  خ�سارة 
الذين  الزوار  عك�س  ف�سلوا، 
على  الو�سول  من  متكنوا 
الفر�سة  خالل  من  مرماهم 
لهم،  �سنحت  التي  الوحيدة 
و�سدد اأنهم يرغبون يف ك�سب 
النقاط خالل  من  اأكرب عدد 
اجلوالت املقبلة �سعيا منهم 
املت�سدر  من  االقرتاب  اإىل 
يف  والبقاء  الرتتيب  جلدول 
اللقب  على  التناف�س  دائرة 

هذا املو�سم.
عي�شة ق.

غوارديوال: �ضاأجل�س مع الرئي�س حل�ضم م�ضتقبلي
بيب  االإ�سباين  حتدث 
الفني  املدير  غوارديوال 
موقفه  عن  �سيتي  ملان�س�سرت 
النادي  مع  اال�ستمرار  ب�ساأن 
غوارديوال،  وقال  االإجنليزي، 
�سبكة  اأبرزتها  ت�رشيحات  يف 
»�سفقات  �سبورت�س:  �سكاي 
على  �ستكون  املقبل  ال�سيف 
يل  االأول  املو�سم  �ساكلة 
ذلك،  اأعتقد  ال  �سيتي،  مع 
تغيري  ال�سعب  من  االآن  الأنه 
بات  االأمر  هذا  الالعبني، 
 ،» �سهالاً ولي�س  للغاية  ا  مكلفاً
يتمتع  اأن  »يجب  واأ�ساف: 
اأفهم  باال�ستمرارية،  النادي 
ا املوقف احلايل للنادي،  متاماً
لالنتظار،  حاجة  يف  واأننا 

ومعرفة و�سع اال�ستئناف حول 
املايل  اللعب  قانون  خمالفة 
اأن  »علينا  وتابع:  النظيف«، 
ننتظر، �سنلعب االأ�سهر الثالثة 
املقبلة وعندما ينتهي املو�سم 
�سرنى مع النادي ما هو الو�سع، 
فقط  لي�س  االأف�سل  و�سنقرر 
ولكن  املقبل،  العام  اأجل  من 
لثالث  اأو  املقبلني  للعامني 
قرار  وعن  �سنوات«،  اأربع  اأو 
يف  امل�ساركة  من  احلرمان 
دوري االأبطال ملدة مو�سمني، 
يعمل  النادي  اأن  »اأعتقد  قال: 
كما لو اأن �سيئاًا مل يتغري، وعلى 
كما  االأف�سل  تقدمي  الالعبني 
كنت  التي  املوا�سم  يف  فعلوا 
خاللها هنا«.واأكمل: »ما نزال 

اأوروبا،  اأبطال  نخطط لدوري 
يف  هناك  �سنكون  اأننا  نعتقد 
علينا  يتعني  املقبل،  املو�سم 
مثل  واللعب  بعملنا  القيام 
و�سرنى  االأخرية  املوا�سم 
مع  البقاء  وعن  يحدث«.  ما 
هنا  »�ساأبقى  قال:  �سيتي، 
ا�ستمراري  الطق�س،  ب�سبب 
عن  اأبحث  ال�سعادة،  اإىل  يعود 
ال�سيء  هو  وهذا  �سعادتي 
عنه،  اأبحث  الذي  الوحيد 
ليكون  ذلك،  عن  يبحث  والكل 
واأردف:  يفعل«،  مبا  ا  �سعيداً
ا�ستثنائيني  العبني  مع  »اأعمل 
ولدي �سعور باأنهم يعتقدون يف 
اأ�سلوبي بن�سبة 100%، واأعرف 
العمل  �سهالاً  لي�س  اأنه  كيف 

�سعيد«.،  ولكنني  ومعي،  معنا 
ا�ستطرد: »عندما اأترك مكاناًا 
باأنني  اأ�سعر  الأنني  فهذا  ما 
�سعادة يف مكان  اأكرث  �ساأ�سبح 
»لكنني  وا�سرت�سل:  اآخر«، 
اأ�سعر اأنني يف ناٍد لديه مالك 
رائعون وجتمعنا عالقة جيدة، 
يكون  لن  اأنه  اأعتقد  لذلك 
هناك م�سكلة يف فهم اأفكارنا، 
لثالث  البقاء  قررنا  اإذا 
التوقف  اأو  اأخرى  �سنوات 
احلايل«. العقد  نهاية  عند 
الرئي�س  مع  »�ساأحتدث  واأمت: 
اأو  احلايل،  املو�سم  نهاية  يف 
املقبل،  املو�سم  منت�سف  يف 

و�سرنى ما �سيحدث«.
ق.ر.

بن �ضيخة: اأف�ضل اللعب كل 3 
اأيام وهذه اأ�ضباب االإ�ضابات

بن دبكة: فوزنا على االأهلي وزنه من ذهب

اأكد املدرب اجلزائري عبد 
امل�رشف  �سيخة  بن  احلق 
مولودية  نادي  تدريب  على 
�سف  يف  يقف  اأنه  وجدة، 
مباريات  اأجندة  انتظام 
اأي  دون  املغربي  الدوري 
�سيخة  بن  وحتدث  توقف، 
اإذاعي عن كرثة  يف ت�رشيح 
»تكررت  فقال:  االإ�سابات، 
ال�سلبية  الظاهرة  هذه 
لالأ�سف، الأ�سباب عدة، منها 
االإيقاع املتقطع للمباريات، 
اهتمام  عدم  وكذلك 
جيدا،  باأنف�سهم  الالعبني 

االأ�سياء«،  من  وغريها 
وتابع: »بالن�سبة يل اأف�سل لو 
جتري املباريات كل 3 اأيام؛ 
ارتفاع  يف  ي�سهم  هذا  الأن 
جودة  وحت�سن  االإيقاع، 
الفرجة«،  وكذلك  اللعب 
نلم�س  اأننا  »اإال  وا�ستدرك: 
اإما  الالعبني  من  عددا  اأن 
اأنهم يتفادوا بع�س التنقالت 
عن  يبحثون  اأو  املرهقة، 
اأجد  اللعب وال  اأعذار لعدم 
لذلك«،  مقنع  تف�سري  اأي 
واأكمل بن �سيخة: »اأنا �سعيد 
ونتائجه،  بفريقي  جدا 

اأراهن  كما  للمزيد،  واأطمح 
�رشيطة  اأف�سل  اإياب  على 
واإبقاء  بالتوا�سع،  التحلي 
دون  االأر�س،  على  اأقدامنا 

غرور«.

اجلزائري  الالعب  اأبدى 
نادي  جنم  دبكة  بن  �سفيان 
بالت�سجيل  �سعادته  الفتح 
اأهلي  م�سيفه  على  والفوز 
على  ام�س  اأول   0-1 جدة 
امل�سعة  اجلوهرة  ملعب 
�سمن اجلولة 19 من الدوري 

وقال  للمحرتفني،  ال�سعودي 
ت�رشيحات  يف  دبكة،  بن 
تلفزيونية: »احلمد هلل، ثالث 
ذهب  من  وفوز  ثمينة  نقاط 
الكبري  �سيمنحنا احلافز  لنا، 
هذا  بالدوري  قادم  هو  ملا 
املو�سم«، ووا�سل: »كنا نعلم 

�سد  مهمتنا  �سعوبة  مدى 
وبني  اأر�سه  على  االأهلي، 
غياباتنا  ورغم  جماهريه، 
ما  قدموا  الالعبني  لكن 
كانت عزميتنا  واأكرث،  عليهم 
قلب  على  وكنا  اليوم،  اأكرب 
رجل واحد، وهذه نقطة قوة 

واأ�ساف  الفتحاوي«،  الفريق 
�ساحب هدف الفوز: »قاتلنا 
تعوي�س  اأجل  من  اليوم 
خ�رشناها  التي  النقاط 
باجلوالت املا�سية، وجنحنا 
جنوم  خطورة  من  احلد  يف 

االأهلي«.

ق.ر.

ق.ر.



دا  نيمار  الربازيلي  حدد 
�سان  باري�س  جنم  �سيلفا 
البقاء  من  موقفه  جريمان، 
خالل  الأمراء«  »حديقة  يف 
وكان  املقبل،  املو�سم 
مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني 
�رصح  بر�سلونة،  جنم 
متلهف  »نيمار  موؤخًرا: 
بر�سلونة،  اإىل  للعودة  جًدا 
اأجل  من  الكثري  فعل  لقد 

ذلك، والندم اأول خطوة كي 
كامب  يف  جمدًدا  يتواجد 
ب�سبب  متاأ�سف  اأنه  كما  نو، 
اأحد  ورد  رحيله«،  طريقة 
ت�رصيح  على  نيمار  ممثلي 
»هذه  قائاًل:  الربغوث، 
�سحيحة،  غري  الكلمات 
مي�سي يتحدث عن املا�سي، 

ولي�س عن الو�سع احلايل«.
»مريور«  ل�سحيفة  ووفًقا 
نيمار  فاإن  الربيطانية، 
يتطلع بالفعل للبقاء مع �سان 
عقده  ومتديد  جريمان، 
 600 يبلغ  اأ�سبوعي  براتب 
واأ�سارت  اإ�سرتليني،  األف 
ال�سحيفة اأن نيمار لن ميانع 
بحديقة  ال�ستمرار  يف 

اإدارة  وافقت  اإذا  الأمراء، 
مطالبه  تلبية  على  باري�س 
املتعلقة بالراتب، واأو�سحت 
�سعيد  الربازيلي  النجم  اأن 
مع  قاتلة  �رصاكة  بتكوين 
ويرى  مبابي،  كيليان  زميله 
اأي  اأن ل يوجد  نيمار حالًيا 
�سبب يجعله يفكر يف مغادرة 
اأن عقد  اإ�س جي. يذكر  بي 
باري�س  مع  احلايل  نيمار 
ينتهي يف �سيف 2022، لكن 
الالعب ميكنه ف�سخ التعاقد 
ال�سيف  خالل  والرحيل 
تعوي�سات  دفع  مع  املقبل 
وفًقا  الفرن�سي،  للنادي 
لكرة  الدويل  الحتاد  للوائح 

القدم.

على  الطاولة  نابويل  قلب 
فوزا  حمققا  بري�سيا  م�سيفه 
اىل  الرتقاء  خوله   1-2 ثمينا 
يف  موؤقتا،  ال�ساد�س  املركز 
بطولة  افتتاح املرحلة 25 من 
بهدف  بري�سيا  وتقدم  اإيطاليا، 
�سان�سيلور،  جون  الفنزويلي 
القائد  بثنائية  نابويل  ورد 
ركلة  من  اإين�سيني  لورنت�سو 
رويز،  فابيان  والإ�سباين  جزاء 
ويواجه نابويل �سيفه بر�سلونة 
الثالثاء القادم يف دوري اأبطال 
الرابع  الفوز  وهو  اأوروبا، 
اخلم�س  مبارياته  يف  لنابويل 
الأخرية والعا�رص هذا املو�سم 
نقطة   36 اإىل  ر�سيده  فرفع 
ال�ساد�س  املركز  اىل  وارتقى 

يف  بري�سيا  بقي  فيما  موؤقتا، 
املركز قبل الخري بر�سيد 16 
�سعوبات  نابويل  نقطة.وواجه 
اأمام  الأول  ال�سوط  يف  كثرية 
لأ�سحاب  القوي  الندفاع 
اأكرث من لعب  الأر�س وغياب 
جينارو  مدربه  قرر  اأ�سا�سي 
غاتوزو اإراحة بع�سهم والإبقاء 
دكة  على  الأخر  البع�س  على 

ل�ست�سافة  ترقبا  البدلء 
يف  املقبل  الثالثاء  بر�سلونة 
النهائي  ثمن  الدور  ذهاب 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  مل�سابقة 
وحت�سن اأداء نابويل يف ال�سوط 
الطاولة  قلب  يف  وجنح  الثاين 
باإمكانه  وكان  م�سيفه  على 
اخلروج فائزا بغلة اأكرب.                                  

برونو  الربتغايل  ك�سف 
و�سط  لعب  فرنانديز 
مان�س�سرت يونايتد، عن موقف 
كري�ستيانو  مبواطنه  جمعه 
جوفنتو�س،  جنم  رونالدو 
»اأولد  اإىل  النتقال  عقب 
فرنانديز،  وقال  ترافورد«، 
يف ت�رصيحات اأبرزتها �سبكة 
�سكاي �سبورت�س: »كري�ستيانو 
مان�س�سرت،  يف  للجميع  ظهر 
كبرًيا من  هنا جزًءا  واأم�سى 
وحقق  الحرتافية،  م�سريته 

النجاحات«،  من  الكثري 
كان  ال�سبب  »لهذا  واأ�ساف: 
حلمي اأن األعب مع مان�س�سرت 
جًدا  م�رصور  واأنا  يونايتد، 
حتول  حيث  هنا،  لوجودي 
حقيقة«،  اإىل  الطفولة  حلم 
لعب  اأي  اأن  »اأعتقد  وتابع: 
يونايتد  مان�س�سرت  اإىل  ين�سم 
اأريد  �سيء،  بكل  الفوز  يريد 
بطولة  كل  على  احل�سول 

ي�سارك فيها الفريق«.
طموح  لعب  »اأنا  ووا�سل: 

يف  واأرغب  النجاح،  واأريد 
كل  يف  مباراة  بكل  الفوز 
اأحتدث  »مل  واأكمل:  بطولة«، 
اإىل  رونالدو قبل جميئي  اإىل 
هنا، لكننا حتدثنا عقب ح�سم 
البع�س  اأن  اأعرف  ال�سفقة، 
�ساأل رونالدو عن راأيه ب�ساأين 
و�سخ�س«،  كالعب  �سواء 
اأ�ساد  اأنه  »اأعلم  وا�ستمر: 
جيدة،  تو�سية  وقدم  بي 
كي  بر�سالة  اإليه  بعثت  لذلك 
اأ�سكره على كلماته الرقيقة«، 

ب�سبب  ل�سغط  تعر�سه  وعن 
»يجب  قال:  ال�سفقة،  �سعر 
حا�رص  ال�سغط  يكون  اأن 
اأن نكون حتت  دائًما، وعلينا 
ال�سغط كي نتح�سن كل يوم، 
اأنا �سخ�س يطلب الكثري من 
تقدمي  دائًما  واأريد  نف�سه، 
باأداء  والظهور  املزيد 
»ب�رصف  واأمت:  اأف�سل«، 
ال�سفقة،  ر�سوم  عن  النظر 
التح�سن  يف  اأ�ستمر  اأن  اأريد 

واأن اأكون لعبًا اأف�سل«.

على  ميونيخ  بايرن  فاز 
اأول   2-3 بادربورن  �سيفه 
مباريات  افتتاح  يف  اأم�س 
الدوري  من   23 اجلولة 
النادي  وتقدم  الأملاين، 
�سريج  عرب  مرتني  البافاري 
وليفاندوف�سكي  غنابري 
اأي�ساً  مرتني  بادربورن  ورد 
�سريبيني  ديني�س  بوا�سطة 
يف  وكان  ميت�سيل  و�سفن 
نقطة  انتزاع  اإىل  طريقه 
»األيانز  ملعب  من  غالية 
ليفاندوف�سكي  لكن  اأرينا« 
و�سجل  ذلك  من  حرمه 
هدف الفوز قبل دقيقتني من 
النهاية، وعزز ليفاندوف�سكي 
لئحة  �سدارة  يف  موقعه 
هدفاً   25 بر�سيد  الهدافني 
عن  اأهداف  خم�سة  بفارق 
مهاجم  املبا�رص  مطارده 
وجنَّب  فرينر،  تيمو  ليبزيغ 
رحلته  قبل  الإحراج  فريقه 
ملواجهة  اإنكلرتا  اإىل 
املقبل  الثالثاء  ت�سيل�سي 
بريدج«  »�ستامفورد  مبلعب 
يف ذهاب الدور ثمن النهائي 
اأوروبا، وعزز  اأبطال  لدوري 
�سدارته  البافاري  الفريق 
بفارق  نقطة   49 بر�سيد 
اأربع نقاط عن ليبزيغ الثاين 
الذي يحل �سيفاً ال�سبت على 
�سالكه، يف حني جتمد ر�سيد 

بادربورن عند 16 نقطة. 

وهي املرة الثانية التي يجد 
يف  �سعوبة  ميونيخ  بايرن 
الرتتيب،  التعامل مع متذيل 
يف  النتيجة  نف�س  حقق  اإذ 
اأر�س  على  الذهاب  مباراة 
وا�سحاً  وبدا   ،2-3 خ�سمه 
افتقاد بايرن للثنائي جريوم 
بنجامان  والفرن�سي  بواتنغ 
ما  الدفاع،  خط  يف  بافار 
من  �سباكه  اهتزاز  اإىل  اأدى 
فر�ستني من كرتني مرتدتني، 
الدقيقة  حتى  بايرن  وتاأخر 
بادربورن  مرمى  لتهديد   18
الفارو  ال�سباين  عندما مرر 
ريال  من  املعار  ارديو�سول 
تابعها  عر�سية  كرة  مدريد 
ليفاندوف�سكي براأ�سه بجوار 
بايرن  وافتتح  املرمى، 
25 عرب  الدقيقة  يف  ميونيخ 

غنابري عندما و�سلته الكرة 
من الفرن�سي كورنتان تولي�سو 
فان�سل بني املدافعني داخل 
كرة  و�سدد  اجلزاء  منطقة 
احلار�س  ي�سار  على  خادعة 
واأهدر  ت�سينغرييل،  ليوبولد 
ليفاندوف�سكي جمدداً فر�سة 
�رصبة  بعد  التقدم  لتعزيز 
اإثر  العار�سة  فوق  راأ�سية 
الربازيلي  متريرة متقنة من 

فيليبي كوتينيو.
بايرن  بادربورن  وحرم 
ال�سوط  اإنهاء  من  ميونيخ 
باإدراكه  متقدماً  الأول 
اإثر  �سريبيني  عرب  التعادل 
متريرة من منت�سف امللعب 
�سرتودياك،  كري�ستيان  من 
ليواجه  بالكرة  فتقدم 
مانويل  العمالق  احلار�س 

مرماه  من  خرج  الذي  نوير 
بني  من  فمررها  ملالقاته 
اأخرى  مرة  ورو�سها  قدميه 
مبراوغة  مدافعني  متجاوزاً 
يف  ي�سددها  اأن  قبل  ذكية 
حار�س  واأنقذ  املرمى، 
من  فريقه  بادربورن  مرمى 
اأبعد  بعدما  موؤكد  هدف 
ليفاندوف�سكي  راأ�سية  كرة 
املرمى،  خط  على  من 
ليفاندوف�سكي  وعرف 
املرمى  اإىل  طريقه  اأخرياً 
من  فردي  جمهود  بعد 
بالكرة  توغل  الذي  غنابري 
ومررها  املنطقة  عمق  اإىل 
ف�سددها  للبولندي  خلفيه 
مبا�رصة  قريبة  م�سافة  من 
يف املرمى، واحتاج بادربون 
فقط  دقائق  خم�س  اإىل 
لإدراك التعادل بعدما �سجل 
البديل ميت�سيل الهدف الثاين 
كرة  من  م�ستفيداً  لفريقه 
مرتدة من نوير بعد ت�سديه 
الآخر  البديل  لت�سديدة 
يا�سرتزميب�سكي،  ديني�س 
غنابري  الثنائي  وتاألق 
جمدداً،  وليفاندوف�سكي 
هدف  ت�سجيل  يف  و�ساهما 
من  الأول  توغل  بعد  الفوز، 
كرة  ومرر  الي�رصى  اجلهة 
للثاين  باملقا�س  عر�سية 
داخل  بيمناه  تابعها  الذي 

املرمى اخلايل.
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ليفاندوف�ضكي ينقذ البايرن من  فخ بادربورن

فرنانديز: جئت مان�ض�ضرت يونايتد بتو�ضية من رونالدو

حرمان دورمتوند من اجلماهري يف هوفنهامي مو�ضمني

فوز �ضعب لنابويل قبل مواجهة بر�ضلونة

الك�ضف عن ف�ضل �ضفقة انتقال بايل اإىل ال�ضني

نيمار يوافق على البقاء بالبي اأ�س جي ب�ضرط

مدرب  اأولريو  كوزمني  قال 
�سونينغ  جيانغ�سو  نادي 
ريال  اإ�رصار  اإّن  ال�سيني 
الأخرية  اللحظة  يف  مدريد 
على دفع ر�سوم انتقال اأنهى 
احل�سول  يف  فريقه  اآمال 
على خدمات اجلناح الويلزي 
فرتة  وخالل  بايل،  غاريث 
النتقالت ال�سيفية املا�سية 
كانت كثري من الدلئل ت�سري 
 30 بايل  انتقال  قرب  اإىل 
جيانغ�سو  �سفوف  اإىل  عاماً 
يف  ظهوره  تراجع  بعد 
مع  الأ�سا�سية  الت�سكيلة 
قيادة  حتت  امللكي  الفريق 
زيدان،  الدين  زين  املدرب 
وف�سلت ال�سفقة بعد اإ�رصار 
يدفع  اأن  على  مدريد  ريال 
النادي ال�سيني ر�سوم انتقال 
البداية  يف  موافقته  رغم 

على رحيله يف �سفقة انتقال 
حر.  

»اإمتام  اأولريو:  وقال 
اتفق  و�سيكاً،  كان  ال�سفقة 
اأعماله  مدير  مع  النادي 
هناك،  اأعماله  مدير  وكان 
اتفقنا نحن مع ريال مدريد، 
ويف ال�سهر الأخري ل اأعرف 
ما الذي حدث هناك، خ�رص 
الودية  املباريات  بع�س 
ريال  وغرّي  كبرية  بنتيجة 
»يف  اأولريو  واأ�ساف  راأيه«، 
�سي�ستغني  اإّنه  قال  البداية 
دفع  علينا  و�سيتعني  عنه 
راتبه، ثم فجاأة قال ل عليكم 
وكانت  انتقال،  ر�سوم  دفع 
تتجاوز  والراتب  الر�سوم 
فقد  ولذا  قلياًل  ميزانيتنا 
بديل«،  لعب  عن  بحثنا 
يف  »لكن  اأولريو:  واأردف 

بن�سبة  ال�سفقة  متت  الواقع 
90 يف املائة يف امل�ساء، ويف 
ال�سباح التايل تغرّي كّل �سيء، 
ريال مدريد  لكن من جانب 
وح�سب  جانبنا«،  من  ولي�س 
ال�سيني  الدوري  لوائح 
املمتاز املطبقة منذ مطلع 
كانت  ال�سفقة  فاإّن   2018
لتكلف النادي ال�سيني كثرياً 
نظراً لأّن راتب بايل يبلغ 15 
ما  اإذا  �سنوياً  يورو  مليون 
اأ�رص ريال على مبلغ انتقال.  

لكرة  الأملاين  الحتاد  اأعلن 
جماهري  ا�ستبعاد  القدم 
من  دورمتوند  بورو�سيا 
موؤازرة فريقها يف املباريات 
على  �سيفا  فيها  يحل  التي 
املو�سمني  يف  هوفنهامي 
الحتاد  ل  وفَعّ املقبلني، 
قرارا كان اتخذه يف نوفمرب 

مع  بال�ستبعاد   2018
رفع  اأن  بعد  التنفيذ،  وقف 
لفتات  دورمتوند  م�سجعو 
هوفنهامي  ملمول  مهينة 
ديتمار  الرثي  الأعمال  رجل 
العمر  من  البالغ  هوب 
التقى  عندما  عاما،   79
على  دي�سمرب  يف  الفريقان 

على  ينم  �سلوك  اأنه  اعتبار 
يف  الحتاد  وقال  تهديد، 
بيان: »تفعيل قرار ال�ستبعاد 
�سيلعب  دورمتوند  اأن  يعني 
خالل  املقبلة  مبارياته  كل 
�سد  املقبلني  املو�سمني 
من  اأر�سه  خارج  هوفنهامي 
اإىل  بالإ�سافة  اأن�ساره،  دون 

ذلك على دورمتوند تعوي�س 
تقل�س  عن  هوفنهامي 
نق�س  عن  الناجم  الدخل 
كما غرم  املتفرجني«،  عدد 
األف   50 دورمتوند  الحتاد 
يورو ميكن ا�ستخدام 17 األف 
ال�سالمة  لتدابري  منها  يورو 

والوقاية من العنف.
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الكاتب حممد بهلول ليومية » الو�سط«

»روح اأال�سكا«... خواطر مت�س الروح والعقل
حممد بهلول من ولية مع�سكر �ساحب 22 �سنة طالب تاريخ بجامعة مع�سكر �سدر له اول كتاب 

اأدبي حتت عنوان »روح األ�سكا«.

بقلم / اأ. خل�سر. بن يو�سف

ارتديت  متى  منذ 
وهل  اخلواطر،  عباءة 
الكتابة  جتارب  خ�ست 

الفا�سلة يف البدايات؟

بداأت يف كتابة اخلواطر قبل 
ثالثة �سنوات من الآن وكانت 
كونها  معنى  بدون  تقريبا 
وقد  خمتلطة،  اأفكار  كانت 
يف  فا�سلة  جتارب  خ�ست 
طورتها  اأن  ال  تاألفي  بداية 

مرحلة  وهذه  باملمار�سة 
بديهية لكل كاتب.

خواطرك  كل  هل 
جميعها  اأم  خيال  جمرد 
حقيقية  حالت 
يف  ترى  وهل  وواقعية 
اأحد ما قدوتك املثلى يف 

اخلاطرة؟

خواطري جلها تواكب الواقع 
نعم  لل�سعور،  �سكب  كونها 
العودة  اأرى مثل فهد  بالطبع 

باخل�سو�ص اأدهم ال�رشقاوي 
كذلك.

كتاب  لك  �سي�سدر 
�سكا«،  األ  »روح  مو�سوم 
ينتابنا الف�سول عن معنى 
الت�سمية،  هذه  و�سبب 

وماذا يحتوي م�سمونه؟

معنى  احلقيقة  يف  هي 
اأنه  اإىل  يرجع  الت�سمية 
وواجهت  النف�ص  تاأذت  مهما 
امل�ساعب وامل�سقات �سياأتي 

يوم وت�سبح باردة حيال ذلك ل 
تاأبى ب�سيء ول تهتم كان هذا 
م�سمون  ويف  العنوان  مراد 
بع�ص  على  يحوي  الكتاب 
ونفاق  �سياع  من  اخلواطر 
ول مبالة وغريها يعني اأنها 

مت�ص الروح والعقل.

طموحاتك  هي  ما 
ال�سخ�سية  اأكانت  �سواء 
اأو على ال�سعيد الكتابة؟

املزيد  تاأليف  هو  طموحي 

من الكتب وك�سب عدد غفري 
كل  طموح  وهذا  القراء  من 
اأح�سل على  واأن  كاتب طبعا 
�سخ�ص  كوين  كاتب  ا�سم 

ميار�ص الكتابة فقط.

الكاتب  يود  ماذا 
يف  يقول  اأن  حممد 
للقارئ  اخلتام  م�سك 

واجلريدة؟

هذا  ختام  يف  اأقول  ان  اأود 
لكم  الأول  ال�سكر  احلوار 

اهلل  اأدامه  احلوار  هذا  على 
واأود  ال�سباب  للكتاب  �سندا 
الو�سط  �سكر كذلك جريدة« 

» على هذه الفر�سة التي مت 
و�سدد  اهلل  وفقكم  منحها يل 

خطاكم.

ازدهار الرتجمة ينع�س التبادل الثقايف بني تركيا والعامل العربي
الثقافية  الأو�ساط  اأبدت 
تركيا  يف  العربية  وال�سيا�سية 
اهتماماً كبرياً باإ�سدار جمموعة 
وال�سيا�سي  للكاتب  موؤلفات 
باللغة  اأقطاي  يا�سني  الرتكي 
دور  من  عدد  وتعمل  العربية، 
موؤلفات  ترجمة  على  الن�رش 

اأخرى بني اللغتني. 
والأتراك  العرب  اآلف  ويزاول 
املتبادلة  الرتجمة  مهام 
تعيلهم  كمهن  ويحرتفونها 
واملوؤ�س�سات  الأ�سواق  يف 
وال�سحية  والتجارية  التعليمية 
الالفت  لكن  الطبابة،  ويف 
حركة  ن�ساط  يف  جتلى  للعيان 
والثقافية  املعرفية  الرتجمة 
تو�سع  مع  موؤخراً  تطورت  التي 
ح�سور اجلالية العربية لتت�سكل 
عربية  وثقافية  اأدبية  هيئات 
تركية م�سرتكة مثل رابطة اأدباء 
�سعراء  جتمع  التي  الأنا�سول 
الأتراك  من  واأدباء  ونقاد 

والعرب.
كما تن�سط ع�رشات دور الن�رش 
الل�سان  مزدوجة  والتاأليف 
ن�رش  عاتقها  على  اأخذت  التي 
بالرتكية  العربية  املطبوعات 
حالة  اأوجد  مما  وبالعك�ص، 
ثقافتي  بني  ملمو�سة  تقارب 

العرب والأتراك.
يف  املكتبات  رفوف  وحتفل 
العربية  بالأعمال  اإ�سطنبول 
التي متت ترجمتها اإىل الرتكية، 
النتاج الرتكي باتت  واأخرى من 
بلغة  العربي  للقارئ  متاحة 

ال�ساد.
م�ستجدات الرتجمة

يف  للن�رش  الفكر  دار  اأعلنت 
املا�سي  اأكتوبر  مطلع  بريوت 
عزمها اإ�سدار موؤلفات بالعربية 
جنيب  الراحل  الرتكي  لل�ساعر 
امللقب  كورك  قي�سا  فا�سل 

ب�سلطان ال�سعراء.
مع  اتفاق  �سمن  الإعالن  وجاء 
وحقوق  للرتجمة  »اأكدم«  وكالة 
على  الرتكية  الفكرية  امللكية 
اإ�سطنبول  معر�ص  هام�ص 

الدويل للكتاب العربي.

الأخرية  العقود  و�سهدت 
املكتبة  لإثراء  جادة  م�ساعي 
الأدبية  باملوؤلفات  العربية 
مثل  اأتراك  ب�سعراء  اخلا�سة 
حكمت  وناظم  عاكف  حممد 
وع�سمت  كاراكوج  و�سيزائي 

اأوزال.
كما يعترب الأكادميي واملحا�رش 
زعيم  الدين  �سباح  بجامعة 
حركة  رواد  من  حرب  حممد 
بني  واملعريف  الثقايف  التبادل 
ترجم  فقد  والرتكية،  العربية 
الأدبية  الأعمال  من  العديد 
جنيب  اأعمال  بينها  الرتكية 
عالقة  على  كان  حيث  فا�سل 

قوية به.
ومن م�ستجدات حركة الرتجمة 
والتعارف  التن�سيق  فعاليات 
تنظمها  التي  والتعاون 
الأتراك  النا�رشين  احتادات 
والأتراك  العرب  النا�رشين  بني 
وت�سويقها  اإنتاجاتهم  لعر�ص 

و�رشاء حقوق الرتجمة.
ترجمات منوعة

ويعدد النا�رش ال�سوري عبد اهلل 
ال�سالح كتباً ترجمتها دار »اأفق 
ن�رشيات« التي ميلكها مبجالت 
وال�سيا�سة  الفكر  يف  متنوعة 
والتنمية  الإن�سانيات  وعلوم 
اأنها  مو�سحا  الأطفال،  وقطاع 
ت�سمل كتبا للدكتور عبد الكرمي 
بكار منها »التفكري املو�سوعي، 
الإ�سالم،  يف  الإدارة  اأ�س�ص 
وكذلك  الغلو«  ثقافة  تفكيك 
الر�سيدة«  الرتبية  »�سل�سلة 
املوؤلفة من ثمانية كتب، وكتاب 

»وقفات العقل والروح«.
للدكتور  الدار  ترجمت  كما 
الذكاء  »�سل�سلة  العيتي  يا�رش 
عبد  وللدكتور  العاطفي« 
املجيد الزنداين كتاب »الربهان 
وللدكتور  الإميان«  كتاب  �رشح 
م�سلم ت�سابحجي كتاب »اأولدنا 

جواهر لكننا حدادون«.
حتدث  -الذي  ال�سالح  ويعترب 
العامل  نت-  للجزيرة  باإ�سهاب 
املهمة  املركبات  اأحد  الديني 
الثقايف  التبادل  تيار  اإيجاد  يف 

مو�سحاً  والرتك،  العرب  بني 
�سهدت  الأخرية  ال�سنوات  اأن 
العربية  الكتب  اأمهات  ترجمة 
كتب  ومنها  الرتكية  اإىل  الدينية 
املفكرين  وموؤلفات  ال�سحاح 
العرب اجلدد من اأمثال جا�سم 
وغريهما  وال�سنقيطي  �سلطان 
من رواد املدر�سة املقا�سدية.

العربية  اإىل  الرتكية  من  اأما 
كثرية  كتب  ترجمة  متت  فقد 
الوثائق  الأرمن..  »تهجري  مثل 
يو�سف  كتبه  الذي  واحلقائق« 
اإىل  وترجمه  اأوغلو  حالج 
علي،  حممد  اأورخان  العربية 
الأخرية«  »الفر�سة  وكتاب 
لأورخان حممد علي من تاأليف 
جمموعة  وهي  �سعاوي  جنيد 
الرتكي  الأدب  من  ق�س�سية 
املعا�رش ترجمتها دار الأ�ستاذ 

عبد اهلل.
�ساحب  وهو  ال�سالح،  وي�سري 
يف  العربية  الأ�رشة  مكتبة 
حر�ص  اإىل  اأي�ساً،  اإ�سطنبول 
الجتاه  ذي  الرتكي  القارئ 
الإ�سالمي  والفكر  املحافظ 
على الطالع على كتب الرتاث 
اأغلب  �سنفت  -التي  والدينية 
علومها بالعربية- مما اأ�سهم يف 
الدينية  الكتب  ترجمة  تن�سيط 

اإىل الرتكية.
العوامل امل�سجعة

اأن  ال�سوري  النا�رش  ويعتقد 
والرتكي  العربي  ال�سعبني  رغبة 
والعي�ص  والتالقح  بالتقارب 
م�سالح  يحقق  الذي  امل�سرتك 
واحتياجاتهم،  املجتمعني 
تظهر  بداأت  -التي  والدعوات 
لرت�سيخ  الرتكي  باملجتمع 
تعزيز  يف  اأ�سهمت  الندماج- 
الرتكية  بني  الرتجمة  حركة 

والعربية.
احلكومة  دعم  اأن  يرى  كما 
الرتكية لنقل الثقافة والفكر اإىل 
اللغات الأخرى، ورغبة املوؤلف 
والنا�رش العربي بدخول اأ�سواق 
جديدة بعيدة عن قيود الرقابة 
والحتكار للفكر والقيمة والراأي 

اأ�سهمت يف تن�سيط الرتجمة.

الكبري  الهتمام  الالفت  ومن 
بنقل  الرتكية  احلكومة  من 
الفكرية  والأعمال  امل�سنفات 
العربية،  اإىل  والثقافية والأدبية 
وتخ�سي�ص منح لذلك عرب اآلية 
معتمدة معروفة بني النا�رشين.

ول توجد يف تركيا جهات معنية 
طباعته،  قبل  الكتاب  مبراقبة 
كتاب  اأي  مراجعة  تتم  واإمنا 
يت�سمن خمالفة للقوانني اإذا مت 
ر�سمية  ق�سائية  �سكوى  تقدمي 

بعد ن�رشه.
لرتكيا  فاإن  لل�سالح  ووفقاً 
جهوداً كبرية ومنوذجية حلماية 
�سنت  فقد  الفكرية،  احلقوق 
ل�سمان  القوانني  من  الكثري 
املقر�سن  الكتاب  مكافحة 
وغري ال�رشعي مبا يخدم عملية 
الكتاب  وي�سجع  والفكر  الن�رش 

على عملية التاأليف.

نه�سة الرتجمة
الأكادميي  يرجع  جهته  من 
نه�سة  عمر  رم�سان  والأديب 
العربية  بني  الرتجمة  حركة 
 ،2000 عام  اإىل  والرتكية 
توجه  مع  بالتزامن  تقريباً، 
القناعات  تركيا لل�رشق وات�ساع 
اأوروبا  يف  الندماج  فكرة  باأن 
اأن  اإىل  م�سرياً  واقعية،  تعد  مل 
الربيع  بعد  ازداد  التقارب  هذا 
خالله  ن�سطت  الذي  العربي 
عالقة اأنقرة مع العامل العربي.

اللغة  بق�سم  املحا�رش  وقال 
يف  حران  بجامعة  العربية 
من  يقرب  ما  هناك  اأن  اأورفا 
تركية  ر�سمية  موؤ�س�سات  ع�رش 
املعنية  املجالت  بنظام  تعمل 
بالرتجمة بني الثقافتني العربية 
والرتكية، ف�ساًل عن عدد ل باأ�ص 
الأكادميية  املوؤمترات  من  به 
والعربية  الرتكية  تعتمد  التي 
والإجنليزية لغات ر�سمية خا�سة 
يف اإ�سطنبول العتيدة والعا�سمة 
مثل  اجلنوب  ووليات  اأنقرة 
وكلي�ص  واأورفا  عنتاب  غازي 

وماردين.
حديث  يف  عمر  اأ�سار  كما 
العقد  اأن  اإىل  نت  للجزيرة 

�سهد ظهور اجتاه عدد  الأخري 
من اجلامعات الرتكية للتدري�ص 
متعددة  جمالت  يف  بالعربية 
والعالقات  ال�سيا�سية  كالعلوم 

الدولية وعلوم الجتماع.
ترجمات اأدبية

موؤ�س�سي  من  وهو  عمر،  لكن 
يعتقد  الفرات،  اأدباء  رابطة 
العربية  بني  الأدب  ترجمة  اأن 
الذي  احلظ  تنل  مل  والرتكية 
النه�سة،  هذه  من  ت�ستحقه 
ما  الرتكي  الأدب  اأن  مو�سحاً 
زال جمهولً بني العرب والعك�ص 

�سحيح.
الفل�سطيني  الأديب  ويعتقد 
العربية  بني  الرتجمة  اأن 
ملحة،  �رشورة  باتت  والرتكية 
متت  اتفاقات  اأن  اإىل  م�سرياً 
الكتاب  لحتاد  زيارات  خالل 
الأتراك يف  واحتاد املرتجمني 
�رشورة  على  تن�ص  اإ�سطنبول، 
البدء برتجمة مبا�رشة لالأعمال 

الأدبية النوعية.
اأن من بني الأعمال  اإىل  وي�سري 
متت  التي  الأدبية  العربية 
اأعمال  الرتكية  اإىل  ترجمتها 
وجربان،  دروي�ص  ال�ساعرين 
ترجمة  يف  ن�ساط  اإىل  اإ�سافة 
مثل  احلديث  ال�سوري  الأدب 
روايات الكاتبة ابت�سام �ساكو�ص 
ل�سعراء  الق�سائد  وبع�ص 

�سوريني لفتوا الأنظار.
الكتاب  احتاد  ترجم  وقد 
ق�سيدة  عمر  لل�ساعر  الأتراك 
ون�رشها  القد�ص«  »وتبقى 
وق�سيدة  الحتاد،  مبجلة 
ن�رشت  التي  تركيا«  »�سكراً 
مبجلة جامعة حران، وتُرجمت 
لأمني  وفكرية  تاريخية  اأعمال 
واإدوارد  قطب  و�سيد  معلوف 
لفدوى  اأدبية  واأعمال  �سعيد، 

طوقان وبدر �ساكر ال�سياب.
ق�سائد  حديثا  وترجمت   
الروايات،  وبع�ص  لل�سوريني 
وهناك م�رشوع مت التوقيع عليه 
الأردين  الأديب  اأعمال  لرتجمة 

اأمين العتوم.
 وكالت

اخلط  مع  م�سريته  بداأ 
العربي بعد اأن اأتقنه من اآثار 
الراحلني  الكبار  اخلطاطني 
ثم نهل من املدار�ص الكربى 
والفار�سية  والرتكية  العربية 
لي�ستحوذ  الفن  هذا  يف 
ال�سيخ  عدنان  اخلطاط 
يف  مرموقة  مكانة  عثمان 
العاملني العربي والإ�سالمي.
ال�سيخ  قال  بداياته  وعن 
�سانا  لـ  حديث  يف  عثمان 
املرحلة  “يف  الثقافية: 
علوم  تلقيت  البتدائية 
تف�سريا  الكرمي  القراآن 
ف�سال  واإعرابا  وجتويدا 
واآدابها  العربية  اللغة  عن 
�سن  يف  حفظي  اإىل  اإ�سافة 
عيون  من  الكثري  مبكرة 
الأدب العربي �سعرا ونرثا ما 
هذه  حروف  اأع�سق  جعلني 

اللغة وجماليتها”.
اأن  عثمان  ال�سيخ  وذكر 
العربي  اخلط  يف  انغما�سه 
حال دون اإكمال درا�سة اللغة 
دم�سق  جامعة  يف  العربية 
تاأتيه  الدعوات  بداأت  حيث 
مبهرجانات  للم�ساركة 
ويف  �سورية  يف  ومعار�ص 
واإ�سالمية  عربية  اأقطار 
جائزة   13 ح�سد  اأنه  مبينا 
امل�سابقة  يف  واأهمها  دولية 
الأبحاث  مركز  يقيمها  التي 
والثقافة  والفنون  للتاريخ 
حيث  “اأر�سيكا”  الإ�سالمية 
دوليا  حمكما  بعدها  غدا 
خمتلف  يف  العربي  للخط 
امل�سابقات الدولية بالعاملني 
العربي والإ�سالمي منذ العام 

.2004
وخالف الكثري من اخلطاطني 
التقدم  عثمان  ال�سيخ  يرى 
املعلوماتية  وع�رش  التقني 
م�ساحة  للخطاط  اأعطى 
اأن  بعد  لفنه  للتفرغ  او�سع 
مقام  يقوم  املا�سي  يف  كان 
عمله  خالل  من  املطبعة 

الذي  الأمر  الكتاب  ن�سخ  يف 
معتربا  طويال  وقتا  ي�ستغرق 
املهم  الآخر  التحول  اأن 
دخول اللوحة اخلطية ميدان 

الفن الت�سكيلي.
ويوؤكد اخلطاط ال�سيخ عثمان 
امل�سابقات  جميع  يف  اأنه 
الدولية للخط العربي حظي 
الأوىل  باملراتب  ال�سوريون 
كانت  �سورية  واأن  ونوعا  كما 
الفن واخلط  ول تزال معقل 
العربي م�سريا اإىل اأنه تخرج 
على يديه تالميذ كبار منهم 
الذي  احلداد  فاروق  حممد 

ح�سد 53 جائزة دولية.
اأكادميية  اإحداث  اإىل  ويدعو 
اخلط  لفن  عربية  �سورية 
الدعم  تاأمني  مع  العربي 

الالزم لها.
ويعمل حالياً اخلطاط ال�سيخ 
اللوحات  باإجناز  عثمان 
الأغلفة  وتخطيط  الإعالنية 
دائم  ب�سكل  الكتب  ملختلف 
فنية  لوحات  اإىل  اإ�سافة 
م�ستخدما  العربي  للخط 
القلق  التوازن  طريقة 
معا�رشا  اأ�سلوبا  باعتباره 
حر  تكوين  عن  عبارة  وهو 
منطلق بالف�ساء حيث مل يكن 
عاما  خم�سني  قبل  موجودا 
فال ياأخذ اأي �سكل ول �سطر 

اأو حتى �سكل هند�سي.
وكان اخلطاط عثمان �سارك 
موؤخراً يف ور�سة عمل باإمارة 
النجف  وقبلها  ال�سارقة 
مل�سابقة  وحمكما  بالعراق 
لفتا  اإيران  يف  اخلط  يف 
املدر�سة  اأ�س�ص  اأنه  اإىل 
العدنانية باخلط العربي عرب 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
ومتابعة  باإعجاب  وحظيت 
العربية  للغة  العا�سقني  اآلف 
خمتلف  من  العربي  واخلط 
العربي  العاملني  اأنحاء 

والإ�سالمي. 
وكالت 

اخلطاط عدنان ال�سيخ عثمان 
يدعو اإىل اإحداث اأكادميية 

�سورية عربية لفن اخلط العربي
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من اإعداد: جواد ذو الهمة

قراءة يف العنوان

على  داللة  الظرفية  وجود  حينما: 
قلنا  �شئنا  اإن  اأو  تخدير  فرتة  وجود 
اأو  بوخز  فيها  نح�س  ال  راحة  فرتة 
ظلم اأو غري ذلك، اإنها حالة الالوعي 
باأننا  فيها  ن�شعر  نظل  التي  اللذيذة 
وجرياننا  ووطننا  اأ�رسنا  اأبناء 
من  الكثري  هناك  وهلما جرا، حيث 
فرتة  التعبري،  �شح  اإن  "احلينات" 
ما.  نوعا  �رساخنا  يتقبل  اأحد  ال 
اجلوع  يف  اإليه  نعود  ثدي  فهناك 
وحنان  للنوم  نق�شده  �رسير  وهناك 
وُقبَل  و�شوب  حدب  كل  من  متدفق 
العامل حينها جميال  نََخال  وغريها، 
عبثا  الوالدة  �رسخة  اأطلقنا  واأننا 
واأن تخوفنا مل يكن يف حمله. حينها 
فوق  بنيت  �شعادتنا  اأن  نعي  نكن  مل 
اأنقا�س وجروح. )اإنها ظرفية جاءت 

كناية عن املا�شي(.
ذهنك  يف  حا�شل  املنطق  يتنكر: 
قبل  �شقراط  ذهن  يف  ح�شوره 
يبداأ  هنا  احلا�رس  ا�شت�شهاده، 
بالنكران، هنا ندرك عزلتنا ووحدتنا، 
وندرك انتهاء االأحايني التي خلفناها 
على وجه اخلطاأ "حينات"، االنتقال 
الغائب  بالوعي  خم�شب  الزمن  يف 
يف زمن امل�شي وال�شبا، هذا الزمن 
اآخره، �شحيح  رفعه يف  يظهر  الذي 
دون علل .. لذة الوعي باالأمل اأ�شهى 
ولعلني  باجلهل،  ال�شهد  لذة  من 
بيت  ال�شتح�شار  م�شطرا  ل�شت 
فردي  الوطن  لتنكر  اإدراكك  عنرتة، 
حا�رس  لالآخر.  حاجة  فيه  لي�س 
يوازي  االأمل،  بكتل  اللحظات  يقي�س 
والبحث،  واحلفر  باجلراأة  املعرفة 
مل تعد عبدا يتقى العطايا بل �رست 
ظرفية  اللعبة.)وهذه  يدرك  حرا 

احلا�رس(.

الوطن: احلنني له ينبع من كوننا جزءا 
منه، لي�س انتماء يقف عند العرقية 
واملذهبية اأو غريها.. اإنه انتماء من 
حيث املادة والتكوين، فمع اإح�شا�شنا 
فكوننا  لنا،  والوطنية  لهم  الوطن  اأن 
حل�شور  كافيا  كان  طينيني،  اآدميني 
الوطن، ويح�رس بدافع االنتماء لكن 
يجعله  النكران،  فعل  ح�شور  قبل 
وطنا يحتاج اإىل اأن ي�شبح له فينا حق 
اأم حنون ترتقب مبيت  ولي�س جمرد 
اأح�شانها.)وهذه ظرفية  بني  اأبنائها 

جتمع املا�شي باحلا�رس(.

لبنيه: )اجلار واملجرور ( ال يهم من 
واجلر  ال�شد  فتبادل  االآخر  عمل يف 
النتيجة  له   واملواطن  الوطن  بني 
بني  تدور رحاها  ثمة حرب  نف�شها، 
يعد  انت�شار  فكل  والعظم،  اجللد 
م�شتقبل  حمالة.)وهذا  ال  هزمية 

متوقع الأبناء امل�شتقبل(. 

بني دفتي الكتاب: اللغة 

تاأخذ اللغة يف كتابات الكاتب حممد 
منط  اثنني،  منطني  الوردا�شي 
حكائي ت�شعر فيه بالوقائع ت�شتخدم 
ذاتها، وهذه هي  لتعرب عن  االألفاظ 
�شورة ال�رسد يف بنيته االأوىل، حيث 
حتى  االأحداث  يف  لل�شارد  تدخل  ال 
ولو كان جزءا منها، اللهم ما تقت�شيه 
خ�شائ�س،  من  ال�رسدية  الكتابة 
)تقدمي تاأخري، ا�شت�رساف / ا�شتباق 
تنامي  يبقى  جني  يف  االأدب(،  بلغة 
االأحداث عاديا بطيئا حينا و�رسيعا 

اآخر.
اأن  حت�س  وفيه  خطابي  ومنط 
�شوى  لي�شت  اأهميتها  االحداث على 
مقا�شدثاوية  وهناك  ثانوي،  عن�رس 
اإنها  واملق�شود،  املراد  هي  حتتها 
تورية اإرادية قوية ال ميكن اأن حت�رس 
ّاإال يف الكتابات "الثورية" التي ينفرد 

فيها �شوت الكاتب عن تقاليد ال�رسد 
من  املبنية  الكاتب  فنية  النمطية، 
ولي�س  املهمة  هي  االأحداث  وراء 

االأحداث ذاتها.
اإن اخلطاب لدى الكاتب ذو بعدين، 
احل�س  خماطبة  اإىل  يهدف  االأول 
والعاطفة وا�شتمالة العن�رس املحايد 
�شعورا،  اأو  كان  عاطفة  الب�رسية  يف 
والوعي  التدبر  بعد  الثاين  والبعد 
ي�شاركه  من  الكاتب  يجد  مل  الذي 
بنقراته  ي�شعى  يظل  وبالتايل  فيه، 
بني الفينة واالأخرى ليقت�شم جتربته 

داخل �شطور كل حكاية.

منظور ال�سارد

هذا  يف  ال�شارد  و�شع  ت�شور  ميكن 
فوقتما  حمرك"،  "كعن�رس  الكتاب 
حت�س اأن احلكاية اأخذت و�شعا رتيبا 
الكاتب  مقا�شد  تفاجئك  عاديا، 
جديد،  من  احلما�س  روح  لتبعث 
فالكاتب يزاوج بني الروؤية من اخللف 
فمعرفته  امل�شاحبة،  مع  والروؤية 

اأن  اأكرب من  االأحداث  وم�شاركته يف 
ت�شاوي معرفة ال�شخ�شيات.

ال�سخ�سية 

ككائن  العمل  يف  ال�شخ�شية  حت�رس 
ال�شخو�س  اأو  فال�شخ�شية  ن�شي، 
اإن�شانا  لي�شت ب�رسية قطعا، فلي�شت 
ح�شيلة  هي  واإمنا  ورقا  ولي�شت 
الب�رسي  بني  وو�شائج  عالقات 
باملعنى  ال�شخ�شية  اإن  واللغوي. 
الداليل تعي�س بني عاملني، فهي تارة 
زمنها  تعي�س  مكرهة،  وتارة  راغبة 
�شواء  لها  خال�س  ال  غريها،  وزمن 

يف بعدها الذاتي اأو الورقي.
بعدها  يف  عادية  �شخ�شية  اإنها 
�شارقة  خمادعة  كاذبة  االأخالقي 
االآن  ويف  حتى،  الفاح�شة  متار�س 
لها يف كل اختياراتها،  اإرادة  ذاته ال 
متثل   29 ال�شفحة  الغوغاء   )ق�شة 
هنا(،  نريده  الذي  للتحليل  منوذجا 
فعندما حت�س باأن ال�شخ�شية فارغة 

بهذا املعنى ياأتي دور ال�شارد الذي 
للحكي من  يت�شلح باخلطاب ويتنكر 
اأجل اأن ي�شبح للنكرة يف نظر العامة 
معنى. فهجرة االأربعة كانت من اأجل 
ينتهي  اأفق  عن  وبحثا  الو�شع  تغيري 
اخلطاب.  ال  احلكي  بداللة  مغلقا 
مع  توقفنا  عند  هذا  و�شيت�شح 

وظائف ال�شارد.

الو�سف

يف  والت�شخي�س  الو�شف  يلتقي 
دخل  ال  �شلمي  ب�شكل  العمل  هذا 
يقرتن  اأو خطابا،  حكيا  لل�شارد  فيه 
يف  دور  وله  وال�شخو�س،  باالأمكنة 
النف�شية  واحلاالت  االنفعاالت  نقل 
اللغة  تت�شمر  و�شف  واجل�شدية، 

اأمامه قوال وفعال وروؤية.

وظائف ال�سارد

تقوي�س  هدفه  خطاب  كل 
يخلو  ال  وزعزعتها  االأيديولوجية 

لنقل  اأو  مغايرة  اأيديولوجية  من 
�رسارة  تنبعث  وهنا  مناه�شة، 
عمل  مع  ان�شجاما  االأكرث  الوظيفة 
اإىل  العنوان  منذ  و�رسيح  ثوري 
الغالف اإىل االألوان.. كلها عالمات 
)علم  االأيديولوجية  عك�س  ت�رسخ 
اأ�شلحة  ت�شتخدم  التي  ال�رس( 
كان  واإن  هنا،  فال�شارد  �شمنية، 
يخفي املوقع احلقيقي الذي ميثله 
تن�شاق  كتاباته  اأن  اإال  كذات،  هو 
الف�شح  وراء  جماهر  وب�شوت 

والك�شف والتعرية.
العمل  التوا�شلية يف  الوظيفة  ولعل 
جناتها  حيث  من  توجيهية  كانت 
اخلطاب  فم�شمون  واأ�ّشها، 
اإىل  طبعا  يحتاج  للقارئ  املوجه 
اآخر خارج ذات ال�شارد، واإال  تاأمل 
احلقيقة  توجيهيا حم�شا. يف  بقي 
ج�رسا  يخلق  اأن  ال�شارد  ا�شتطاع 
مع القارئ الذي يكتب له، واإن كنت 
قراءتي هذه  رغم  اأ�شكك  �شخ�شيا 

للعمل يف روؤيته للنور؟؟؟

كلمة ل بد منها

انتابني  ما  بقدر  كتابك  اأمتعني 
النقدي  ف�شولك  حول  الف�شول 
فقد  الواقع،  لوحة  على  املمار�س 
ت�شاءلت  كما  مرة  ما  غري  ت�شاءلت 
ت�شاوؤيل  بني  الزمني  الفارق  وكان 
عدة  اندثار  االإجابة  عن  وبحثي 
يف  عنها  ك�شفت  قد  وروؤى  اأفكار 

عملك هذا.
اآمل اأن ت�شتمر قلما يجحف الواقع 
املزيفة  للحقائق  ي�شت�شلم  وال 
املنزوعة  الب�شالة  ثوب  املرتدية 
من اأهلها، واعذرين على تق�شريي 
واآمل  للدرا�شة،  عملك  اأحقية  يف 
لقراءة  فر�شة  الزمن  يل  يرتك  اأن 
اأخرى، اأعدل فيها حرويف واأح�شن 

ذوقي جتاه اإبداعاتك.

قراءة يف املجموعة الق�س�سية املعنونة بـ:

الوردا�شي لبنيه" ملحمد  الوطن  يتنكر  "حينما 
جوابا على العنوان اأقول: يتنكر الوطن ول يتنكر املواطن، فح�سور كلمة الوطن يف العنوان دليل على الوطنية ال�سادقة التي تنخر اأج�سادنا كما ينخرون 

عظام وطننا اجلريح.

اإيطاليا: اكت�شاف تاريخي لقرب  امللك رومولو�س موؤ�ش�س مدينة روما اخلالدة
روما   يف  االأوىل  للمرة  عر�س 
اأم�س اكت�شاف يعتربه علماء  اأول 
يكون  قد  "ا�شتثنائياً"  االآثار 
املوؤ�ش�س  امللك  رومولو�س  قرب 
اخلالدة  املدينة  يعيد  ما  لروما، 
اإىل اأ�شولها، اأي اإىل 3 اآالف عام.

وكان املوقع معروفاً من اخلرباء 
منذ فرتة طويلة خا�شًة لالإيطايل 
جاكومو بوين 1859-1925، الذي 
ع�رس  التا�شع  القرن  منذ  طرح 
تكرميي  ن�شب  يكون  اأن  فر�شية 
قد  بطولية  اأو  بارزة  ل�شخ�شية 
تكون ملوؤ�ش�س املدينة، موجوداً 
حول  الروماين  املنتدى  يف 
خم�ش�شة  ف�شحة  الكوميتيوم، 
الع�شور  يف  العامة  للتجمعات 

القدمية.
و�شمحت حفريات جديدة ت�شتند 
عليها  اأ�رسف  بوين،  اأعمال  اإىل 

جممع الكولي�شيوم االأثري بتاأكيد 
عن  ك�شفها  مع  الفر�شية  هذه 
جاكومو  من  معروف  "ناوو�س 
تقريباً  مرتاً   1.40 طوله  بوين، 
هو  دائري  بعن�رس  مرتبط 
القرن  من  االأرجح"،  على  مذبح 
ما  على  امليالد،  قبل  ال�شاد�س 

اأعلن املجمع يف بيان.
احلفريات  هذه  نتائج  و�شتعر�س 
هذا  تطوير  م�رسوع  عن  ف�شاًل 
اليوم  "اال�شتثنائي"  االكت�شاف 
اجلمعة يف موؤمتر �شحايف ملديرة 

املجمع الفون�شينا رو�شو.
روما  تاأ�شي�س  تاريخ  وحدد 
قبل   753 اأفريل   21 يف  القدمية 
رومولو�س،  يد  على  امليالد 
�شقيقه  االأخري  هذا  قتل  بعدما 
رميو�س، الأنه اجتاز اخلط الذي 
املدينة  حرم  لتحديد  ر�شمه 

اجلديدة.
على  املوؤرخون  انق�شم  ولطاملا 
حقيقة ال�شقيقني التواأمني اللذين 
موؤلفو  روج  كما  ذئبة،  اأر�شعتهما 
رمزا  وباتا  القدمية  الع�شور 

ملدينة روما.
جزء  على  االآثار  علم  واأ�شاء 
نهاية  يف  االأ�شطورة  هذه  من 
الثمانينات عرب فريق من العلماء 
االإيطايل  االآثار  عامل  بقيادة 
اكت�شف  الذي  كارانديني،  اأندريا 
تعرتيه  وعميقاً  طوياًل  اأخدوداً 
غري  منطقة  يف  كبرية  حجارة 
واعترب  املنتدى.  من  م�شتك�شفة 
كارانديني اأنه "االأخدود املقد�س 

"الذي �شقه رومولو�س.
بني  رومولو�س  وفاة  وتراوح 

االأ�شطورة والواقع اأي�شاً.
وتقول الرواية االأكرث انت�شارا اإنه 

ُقتل على يد اأع�شاء غا�شبني يف 
قطعوا  الذين  ال�شيوخ  جمل�س 
عدة  مناطق  يف  ورموها  جثته 
التي  الرواية  وهي  املدينة،  من 
والقرب  اجلثة،  غياب  تفرت�س 

بال�رسورة.
لها  روج  اأخرى  رواية  وتفيد 
االأول  القرن  يف  فارون  الكاتب 
رومولو�س  باأن قرب  امليالد،  قبل 
على  واقع  مكان  يف  موجود 
ملوك  اأول  ُقتل  اأين  الكوميتيوم، 

روما ال�شبعة.
كارافا  باولو  االآثار  عامل  وقال 
"لي�س  بر�س:  فران�س  لوكالة 
وجود  حقيقة  نعرف  اأن  املهم 
املهم  عدمه،  من  رومولو�س 
اختارها  ال�شخ�شية  هذه  اأن 
انطالق  نقطة  لتكون  القدماء، 

والدة املدينة �شيا�شياً".

روما  يف  اخلبري  هذا  واأ�شاف 
�شابيينزا  ال  بجامعة  القدمية 
االآثار  علماء  "يقرتح  روما  يف 
االعرتاف  الكول�شيوم  جممع  يف 
الناوو�س  اأي  االكت�شافني،  بهذين 

قرباً  احلجرية،  والدائرة 
بعد  يجب  راأيي  ويف  لرومول�س. 
هذا االعرتاف، فتح نق�س علمي" 

يف املو�شوع.
وكالت 
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 لقد خ�ش�ص م�شروع« ا�شتكتاب جماعي دويل عن الأديب م�شطفى �شادق الرافعي » وهو حتت اإ�شراف 
الأ�شتاذ عنرت رم�شاين ويقام لأول مرة يف لعامل العربي والإ�شالمي من طرف مركز املدار املعريف 
لالأبحاث والدرا�شات باجلزائر التي اأرادت اأن تكرم هذا  الكاتب العربي املو�شوعي  الذي مل ينل 

الهتمام الالزم الذي ي�شتحقه  يف امل�شهد الأدبي و الثقايف ،رغم اأنه  قدم الكثري لالأدب والأمة  واللغة 
العربية وق�شايا الأمة ،  فكتب عن الأ�شرة واملراأة والق�شية الفل�شطينية واإعجاز القراآن و البالغة 
النبوية ، مكر�شا قلمه للدفاع  عن ق�شايا الدين والعقيدة ، كما دافع  �شاحب الأ�شلوب البديع عن 

الرتاث العربي والإ�شالمي  ،كما كتب مقالت تعك�ص نظرته للنقد الأدبي والتجديد فيه.
حكيم مالك 

اإبراز روؤيته اجلمالية 
واجلانب الديني و�شعرية 

الكتابة عند الرافعي 

الذي  امل�رشوع  هذا  اأن  كما   
ي�رشف عليه عنرت رم�ساين اأ�ستاذ 
اللغة العربية يف التعليم الثانوي - 
وحتليل  بالغة  الدكتوراه  مدر�سة 
-تب�سة  اجلزائر  اخلطاب- 
،وتتناول املحاور الأ�سا�سية  لهذا 
م�سطفى  واأدب  حياة  الكتاب 
بالتاأريخ  الرافعي وعالقته  �سادق 
الأدبي وبني املحافظة والتجديد  
والقومية  الوطنية  والجتاهات 
والأدبية  الجتماعية  والق�سايا 
والنقدية  يف اأدبه، اإ�سافة ملحور 
وانت�سار  واملراأة  الرافعي  حول 
اإبراز  مع  للعربية  الأديب  هذا 
النقدية  ومعاركه  النقدي  منهجه 
والفل�سفية  الفكرية  والق�سايا 
اأدبه،  يف  الرتبوية  وامل�سامني 
املباحث  على  ال�سوء  ت�سليط  مع 
القراآن  واإعجاز  والبيانية  الفنية 
الأدبي  النقد  وميزان  الكرمي 
احلديث وروؤيته اجلمالية واجلانب 
اأدب  يف  الكتابة  و�سعرية  الديني 

الرافعي.

 اكت�شاف اأدب الرافعي من 
جديد 

الذي  ال�ستكتاب  هذا  ويتطلع 
خ�س�ص لالأديب م�سطفى �سادق 
اكت�سافه من جديد  اإىل  الرافعي 
والنقدي  الأدبي  منتجه  ،وقراءة 
يف  املعا�رشة  املناهج  وفق 
تتجاوز  التي  الآداب  درا�سة 
اإىل  و�سول  الظاهرة  البنيات 
وبالتايل   اخلطاب،  م�سمرات 
فما كتبه الرافعي يعد مادة اأدبية 
ملثل هذه الدرا�سات ، وياأتي هذا 
الأول من نوعه  الذي يعد  العمل 
جامعا  ليكون  الرافعي  لإن�ساف 
لكل  الكايف  بالقدر  و�سامال 
ويجمع   ، واأدبه  وحياته  ف�سوله 
درا�سات متينة عن اأدبه ، كما اأنه 
اأدباء  بني  ومكانته  يوؤرخ ملعاركه 
من  الكثري  تزيل  ب�سورة  ع�رشه 
الق�سايا  ودرا�سة  عنه،  التغافل 
التي طرحها وناق�سها يف كتاباته 
على  فيها  املن�سوية  واأبعاده 
اختالفها وتنوعها، ومن ثم لفت 
خدمة  من  قدمه  ما  اإىل  النظر 
والدين  والأدب  العربية  للغة 
اأدبه،  مكانة  وبيان  والرتاث، 
تق�سي  امل�رشوع  هذا  ويحاول 
والأدبية يف �ستى  الفكرية  اأبعاده 

الق�سايا التي ت�سغل الأمة العربية 
هذا  �سيكون  ،حيث  والإ�سالمية 
اأراد  معرفة  الكتاب م�سدر ملن 
م�سطفى �سادق الرافعي ب�سورة 

معمقة .

اأ�شماء جزائرية وعربية 
يف اللجنة العلمية امل�شرفة 

على هذا امل�شروع

الكتاب  هذا  على  وت�رشف   
�سادق  م�سطفى  الأديب  حول 
من  تتكون  علمية  جلنة  الرافعي 
الأ�ستاذة   من  جزائرية  اأ�سماء 
نعيمة �سعيدة من جامعة ب�سكرة 
اأمني م�رشين  والدكتور  والأ�ستاذ 
جامعة  من  هي�سور   حممد  ود. 
دلوي  الدين  ون�رش  وهران  
والأ�ستاذ  مع�سكطر  جامعة  من 
ود.  بودربالة   الطيب  والدكتور 
غنية دومان  من جامعة باتنة 1 
والدكتورة  بوروي�ص  ذهبية  واأ.د  
الأمري  جامعة  من  لواتي  اآمال 
ليلى  ود.  ق�سنطينة  القادر  عبد 
 ، ق�سنطينة  جامعة  من  بلخري 
عبد  ود.  دواح   اأحمد  والدكتور 
املركز  من  بوردمي  احلفيظ 
بتلم�سان   مغنية  اجلامعي 
�سعادة  ود.  ربيح  عمار  والدكتور 

لعلى  من جامعة حممد خي�رش 
م�سعود  وقاد  والدكتور  ب�سكرة 
ود. كرباع علي  من جامعة حمه 
بالم  وبا�سم    ، الوادي   خل�رش 
والدكتورة  �سطيف  جامعة  من 
عبد  والدكتور  بكو�ص   حورية 
م�سعودي  والدكتور  بليلة  العزيز 
كاليل  من جامعة اأدرار والدكتور 
اإبراهيم لقان   والدكتورة زهرية 
اجلامعي   املركز  من  بوزيدي 
والدكتور  بو�سوف  احلفيظ  عبد 
�سمري  والدكتور  بوعامر  بوعالم 
عبد املالك  من جامعة غرداية  
جامعة  من  بلقا�سم  حممد  ود. 

اجلزائر 2. 
يف  جند   العربية  الأ�سماء  ومن 
الدكتورة  تون�ص  من  اللجنة  هذه 
ابت�سام و�سالتي من املعهد العايل 
من  والثقايف  ال�سبابي   للتن�سيط 
جامعة تون�ص  الأ�ستاذ والدكتور 
م�سطفى ال�سيد والدكتورة جليلة 
 ، اأفريل   09 جامعة  من  طريطر 
ك�ساب  وليد  الأ�ستاذ  م�رش  ومن 
من جامعة عني ال�سم�ص والدكتور 
اأ�سامة �سليم من جامعة املنوفية 
من م�رش ود.حممد علي �سالمة 
ومن  �سويف   بني  جامعة  من 
الدكتور  من  كل  ي�سارك  املغرب 
اأجانة  عدنان  ود.  العمراين  بدر 

من جامعة عبد املالك ال�سعدي 
من  هنو�ص  اجلليل  عبد  د.  و 
مراك�ص  عيا�ص  القا�سي  جامعة 
م�سطفى  اأبو  اأمين  والدكتور  و 
بولية  الإ�سالمية  اجلامعة  من 
والدكتور  الأمريكية  مني�سوتا 
جامعة  من  احلميدان  ف�سيل 

قطر .
الأديب م�شطفى �شادق 

الرافعي يف �شطور ...

اأديب  الرافعي  �سادق   م�سطفى 
هو  �سورية،و  اأ�سول  ذو  م�رشي 
بن  الرزاق  عبد  بن  م�سطفى 
�سعيد بن عبد  القادر الرافعي ولد 
يف اأوائل جانفي 1880 م ، بقرية 
القليوبية  حمافظة  من  بهتيم 
الرافعي كتبا  األف  ، ولقد  مب�رش 
كثرية ودواوين عديدة  من بينها: 
تاريخ اآداب العرب، ووحي القلم، 
القمر، كتاب امل�ساكني،  وحديث 
وثالثية احلب واجلمال ) ر�سائل 
الأحمر  وال�سحاب  الأحزان 
نظم  كما   .  ) الورد      واأوراق 
مبكرة  �سن  يف  فيه  واألف  ال�سعر 
فانظم ديوان » ن�سيم البحر«، ثم 

ثالثة  يف  الرافعي  )ديوان  األف 
اأ�سدر   1908 �سنة  ويف   ، اأجزاء( 
ديوان » النظرات« ، واألف ديوان  
» اأغاريد الرافعي«، واألف يف فن 
ح�سام   « م�رشحية   « امل�رشح 
 « وم�رشحية  الأندل�سي«   الدين 
مبكرة  �سن  يف  ال�سباب«  موعظة 
 « كتاب  وله  ال�سعر   كتابته  يبقت 
اأ�رشار   « » وكتاب  النبوي  الكتاب 
الإعجاز«  وله  كتاب اآخر بعنوان 
»  ملكة الإن�ساء«  وكتاب » ف�سح 
ن�رشت  ولقد   وغريها    « الكالم 
يف  النقدية  ومعاركه  �سجالته 
كتب خا�سة ككتاب »  على ال�سفود 
» وكتاب » حتت راية القراآن »   ، 
اآنذاك   الأدباء  بكبار   ات�سل  كما 
كعبد املح�سن الكاظمي وحافظ 
وغريهم  �سوقي  واأحمد  اإبراهيم 
الرجل  حياة  عن  تكلم  .ولقد 
القرن  �سنوات  يف  الف  ما  اإل 
املا�سي  ككتاب » حياة الرافعي« 
ولقد   . العريان  �سعيد  ملحمد 
عمر  عن  الرافعي  املوت  فاجاأ 
يف  �سنة   وخم�سني  �سبعا  يناهز 
�سبيحة  يوم الإثنني  يوم 10 ماي 

. 1937

عنرت رم�شاين ي�شرف على كتاب جماعي 
دويل عن الأديب م�شطفى �شادق الرافعي  

ينجز لأول مرة يف العامل العربي والإ�شالمي 

لل�شاعر والفيل�شوف اللبنايّن الدكتور اأديب �شعب

�شدور »الوجه الآخر للكون« بالأملانية
الن�رش  دار  عن  حديًثا  �سدر 
�ساكر- ميديا يف مدينة  الأملانّية 
ال�ساعر  ديوان  الأملانية  اآخن 
الدكتور  اللبنايّن  والفيل�سوف 
اأديب �سعب »الوجه الآخر للكون« 

مرتجًما اإىل اللغة الأملانّية. 
ويعّد هذا الإ�سدار �سمن م�رشوع 
ال�سعر  من  خمتارات  ترجمة 
يديره  الأملانّية  اللغة  اإىل  العربّي 
واللغة  العربّي  الأدب  اأ�ستاذ 
معهد  يف  والرتجمة  العربّية 
والآ�سيوّية  ال�رشقّية  الدرا�سات 
 - اللبناين  الدكتور  بون  جلامعة 
مب�ساعدة  كرم  �رشجون  الأملايّن 
الدكتور  الأملايّن  امل�ست�رشق 
واملرتجمة  هاينه  �سيبا�ستيان 
الذين  ت�سريات  كورنيليا  الأملانّية 
ع�رشة  اثنتي  الآن  حتى  اأ�سدروا 
ترجمة ل�سعراء و�ساعرات لبنانّيني 

وعرب.  
وجاء يف تعريف الكاتب والكتاب: 

»مع اأديب �سعب نحن اأمام �ساعر 
التي  الطويلة  الق�سيدة  بني  يتنقل 
امللحمية  العنا�رش  فيها  جتتمع 
والغنائية،  وامل�رشحية  والروائية 
امل�سنوعة  الق�سرية  والق�سيدة 
من عنا�رش غنائية. وطاملا اأو�سح 
بال�سناعة،  ال�سعر  ارتباط  �سعب 
يف  »�سعر«  عبارة  اأن  اإىل  م�سرياً 
الأوروبية م�ستقة من فعل  اللغات 
وقد  »اأ�سنُع«.  معناه  قدمي  يوناين 
النه�سة  العرب يف  اأ�سالفنا  اأدرك 
فخلّفوا  الرتابط،  هذا  الأوىل 
»ال�سناعتني«:  حول  كثرية  كتابات 
النرث.  و�سناعة  ال�سعر  �سناعة 
وما مل ترتكز الكتابة اإىل �سناعة، 
البدائي  التعبري  تتجاوز  لن  فهي 
ال�سناعة  وامل�ساعر.  الأفكار  عن 
عداد  يف  الكتابة  تُدِخل  التي  هي 

الفنون اجلميلة.
ال�سعر  هذا  يف  ال�سناعة  اأن  اإل 
الفارق  العفوية.  نقي�ص  لي�ست 

وهي  ال�سناعة،  بني  جداً  كبري 
وهو  والت�سنع،  ال�سنعة،  اإتقان 
اأمام  هنا  القارئ  ال�سنعة.  اإف�ساد 
وتراكيبه  مبفرداته  �سل�ص،  �سعر 
جّو  يف  املتلقي  ي�سع  ومو�سيقاه، 
اأفة ين�سجه له ال�ساعر – امل�سيف، 
فيغدو ال�سيف وامل�سيف �رشيكني 
يف رحلة اأو لعبة اأو مغامرة واحدة. 
الب�ساطة  فيه  جتتمع  �سعر  هذا 
والعمق يف وحدة ع�سوية حميمة، 
وعمق  العمق  ب�ساطة  هي  فاإذا 

الب�ساطة.
والق�سرية  الطويلة  ق�سائده  يف 
على  �سعب  اأديب  غا�ص  جميعاً، 
اأعماق احلياة وانت�سل �سعره كمن 
بئر  من  ال�سافية  املياه  ينت�سل 
رائعة  بلوحات  وجاءنا  عميقة، 
واحلب  واملوت  احلياة  م�سوراً 
اأطوارها  يف  والنف�ص  واحلرب 
من  وياأ�ص،  رجاء  من  املختلفة 
كل  واأمل.  اأمل  من  وبوؤ�ص،  فرح 

يف  متفرد  فريد  �سوت  عرب  ذلك 
ال�سعر العربي احلديث، لعل �سفة 
»ال�سهل املمتنع« تنطبق عليه كما 
الكتابة  من  كثري  على  تنطبق  ل 
ال�سعرية التي تطالعنا هذه الأيام. 
لكن يبقى البعد الروحي اأو ال�سويف 
�سعب  اأديب  �سوت  ميّيز  ما  اأهم 
به �سعب  يتميز  بُعد  النبوي. وهو 
اجتمع  وقلما  وفيل�سوفاً.  �ساعراً 
اإن�سان  يف  وال�ساعر  الفيل�سوف 
اأجيالً  علَّم  اأديب  الدكتور  واحد. 
القدي�ص  معهد  يف  اأجيال،  وراء 
الذي  الالهوتي  الدم�سقي  يوحنا 
كان نواة جامعة البلمند، الفل�سفة 
واحلديثة،  والو�سيطة  القدمية 
وفل�سفة  الأديان  تاريخ  وكذلك 
الدين، وهما مادتان كان له ف�سل 
اإىل  كما  جامعته  اإىل  اإدخالهما 
الثقافة العربية الراهنة من خالل 
فل�سفة  يف  الرائدة  اخلم�سة  كتبه 

الدين.

العميق  الروحي  البعد  تكّون  لقد 
حداثته.  منذ  �سعب  اأديب  لدى 
هذه  �سخ�سيته،  اأبعاد  اأحد  اإنه 
ال�سخ�سية التي ل ف�سل فيها بني 
والإن�سان.  وال�ساعر  الفيل�سوف 
يف  وقيل  ُكتب  الكالم  اأجمل 
�سعراء  من  �سعب  اأديب  �سعر 
خليل  اأمثال  العربية  احلداثة 
احليدري  وبلند  واأدوني�ص  حاوي 

جعفر  وعلي  ال�سابق،  اجليل  من 
من  الوهايبي  ومن�سف  العالق 
هذا  يبقى  لكن  املعا�رش.  اجليل 
ال�سعر ال�ساهد الأكرب على روعته 
اأحد  كتب  كما  اأنه،  وعلى  وتفرده 
طريقة  على  �ساٍف  »�سعٌر  النقاد، 
ما  اأجمل  من  الكبار...  الغنائيني 

ُكتب بالعربية«.
وكالت
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ملاذ� نكرث من ذكر �هلل؟
والثناء  احلمد  له  الذي  هلل  احلمد 
واملجد  الف�ضل  وله  احل�ضن، 
قلوب  األزم  �ضبحانه  واملنن، 
فال  والإ�ضفاق،  الوَجل  اخلائفني 
الدواوين  اأي  يف  الإن�ضان  يعلم 
يُ�ضاق،  الفريقني  اأِيّ  يف  ول  ُكِتب، 
عاقب  واإن  فبف�ضله،  �ضامح  فاإن 
امللك  على  اعرتا�ض  ول  فبَعْدِله، 

ق. اخلاَلّ
اإل اهلل، وحده ل  اإله  اأن ل  واأ�ضهد 
احلمد،  وله  امللك  له  له،  �رشيك 
عَزّ  اإلٌه  قدير،  �ضيء  كل  على  وهو 
َمْن  وذَلّ  يُ�ضام،  فال  به  اعتَزّ  َمِن 
تكَبّ عن اأمره، ولقي الآثام، واأ�ضهد 
اأن �ضيدنا وحبيبنا و�ضفيعنا حممًدا 
عبُداهلل ور�ضوله، و�ضفيُّه من َخلْقه 
و�ضيد  اأنبيائه،  خامت  وحبيبه، 
باملقام  املخ�ضو�ض  اأ�ضفيائه، 
املحمود، يف اليوم امل�ضهود، الذي 

ُجمع فيه الأنبياء حتت لوائه.
وعلى اآله واأ�ضحابه، وَمْن �ضار على 
ك  ومت�َضّ بهديه،  واهتدى  نهجه، 
واتَّبعهم  بهديه،  واقتدى  ب�ضنته، 
ونحن  الدين،  يوم  اإىل  باإح�ضان 

معهم يا اأرحم الراحمني، وبعد:
اإىل  منا  يحتاج  مهم  �ضوؤال  فهذا 

عن  اجلواب  ن�ضتطيع  كي  وقفة؛ 
يهدف  الذي  املهم  ال�ضوؤال  هذا 
اإىل معرفة ف�ضائل ومنزلة الأذكار 
نبِيّبنا،  َهْدي  هو  والذكر  الكرمية، 
و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  منه  وقدوة 
َكاَن  لََقْد  تعاىل:  قال  بها؛  نقتدي 
ِ اأُ�ْضَوةٌ َح�َضنٌَة مِلَْن  لَُكْم يِف َر�ُضوِل اهلَلّ
َوَذَكَر  اْلآِخَر  َوالْيَْوَم   َ اهلَلّ يَْرُجو  َكاَن 
َكِثرًيا ]الأحزاب: 21[، وهو   َ اهلَلّ
تعاىل:  قال  الإميان؛  لأهل  �ضفة 
 ُ اهلَلّ ُذِكَر  اإَِذا  الَِّذيَن  امْلُوؤِْمنُوَن  َا  اإَِنّ
َعلَيِْهْم  تُِليَْت  َواإَِذا  ُقلُوبُُهْم  َوِجلَْت 
َرِبِّهْم  َوَعلَى  اإِمَياًنا  َزاَدتُْهْم  اآيَاتُُه 
وقال   ،]2 ]الأنفال:  لُوَن  يَتََوَكّ
ِديِث  َل اأَْح�َضَن احْلَ ُ نََزّ اهلل تعاىل: اهلَلّ
ِمنُْه  تَْق�َضِعُرّ  َمثَاِنَ  ُمتَ�َضاِبًها  ِكتَاًبا 
ُجلُوُد الَِّذيَن يَْخ�َضْوَن َربَُّهْم ثَُمّ تَِلنُي 
ِ َذِلَك  ُجلُوُدُهْم َوُقلُوبُُهْم اإِىَل ِذْكِر اهلَلّ
َوَمْن  يَ�َضاءُ  َمْن  ِبِه  يَْهِدي   ِ اهلَلّ ُهَدى 
ُ َفَما لَُه ِمْن َهاٍد ]الزمر:  ِلِل اهلَلّ يُ�ضْ
قلوُب  الذكَر  ت�ضتطيع  ول   .]23
َواإَِذا  تعاىل:  قال  اخلذلن؛  اأهل 
ُقلُوُب  ْت  ا�ْضَماأََزّ َوْحَدهُ   ُ اهلَلّ ُذِكَر 
الَِّذيَن َل يُوؤِْمنُوَن ِباْلآِخَرِة َواإَِذا ُذِكَر 
الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه اإَِذا ُهْم يَ�ْضتَبْ�رِشُوَن 

]الزمر: 45[.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �ضهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�ضه )اأدبني ربي فاأح�ضن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�ضة اأم املوؤمنني ر�ضي اهلل عنها 
حني �ضئلت: كيف كان خلق ر�ضول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�ضلة خري يف القرءان هي 

يف ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم.
وقالت عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها يف و�ضف خلقه 

اأي�ضاً:«مل يكن ر�ضول اهلل فاح�ضاً ول متفح�ضاً ول 
يجزي ال�ضيئة ال�ضيئة ولكن يعفو وي�ضفح وقالت: ما 
انتقم ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم لنف�ضه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �ضعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه: 
كان ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأ�ضد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �ضيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�ضافه �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�ض فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْض َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�ضالة وال�ضالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �ضباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�ضالة وال�ضالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�ضحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�ضالة وال�ضالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�ضوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ض بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم وعليه برد غليظ 
احلا�ضية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �ضديدة 

حتى اأثرت حا�ضية البد يف �ضفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�ضكت عليه ال�ضالة وال�ضالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �ضلى اهلل عليه و�ضلم.

�نفر�د �ملالكية بالقول باخلروج من �خلالف
امل�ضاألة  هذه  عن  عبوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخلالف، 
ذكر  فال�ضاطبي  مراعاة اخلالف  والثانية: 
املخالف«  دليل  »مراعاة  بها  املراد  اأن 
املخالف.  دليل  اإعمال  بها  فاملراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�ضه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله،  لزم  يف 
ا�ضتقراء  خالل  من  اأننا  اإل  اآخر«،  دليل 
كتب ال�ضافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�ضيوطي: »القاعدة الثانية 
م�ضتحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رشة 
اأما  حت�ضى«  تكاد  ل  جدا  كثرية  فروعها 

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  املالكية  اأن  نخل�ض  اأننا  اإل  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة اخلالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�ضافعية 

كاف لبيان عدم النفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�ضان اإىل بع�ض امل�ضطلحات �ضمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�ضجم مع 

الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�ضليمة يف اأ�ضل خلقها تعرفها، الق�ضاء البيطان ياأخذون ع�رشة من 
الطريق يعر�ضون عليهم جرمية بح�ضب الفطر ال�ضليمة قد يك�ضفون احلقيقة، الإن�ضان له فطرة �ضليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �ضيء تعرفه فطرتك ال�ضليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الب ما اطماأنت اإليه النف�ض والإثم ما حاك يف �ضدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�ضيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �ضيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �ضميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�ضان معروفاً، و�ضمي ال�ضيء الذي تاأباه 
الفطر ال�ضليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�ضيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �ضورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َض َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�ضن لكن يف الأمراء اأح�ضن، واحلياء ح�ضن لكن يف الن�ضاء اأح�ضن، وال�ضخاء ح�ضن 

لكن يف الأغنياء اأح�ضن، وال�ضب ح�ضن لكن يف الفقراء اأح�ضن، والتوبة ح�ضن لكن يف ال�ضباب اأح�ضن. 
يعني ال�ضاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�ضخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�ضب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�ضد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ضاب الطائع اأ�ضد، اأحب املتوا�ضعني، وحبي 
للغني املتوا�ضع اأ�ضد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�ضد، واأبغ�ض ثالثاً، وبغ�ضي لثالث اأ�ضد، 
اأبغ�ض الع�ضاة، وبغ�ضي لل�ضيخ العا�ضي اأ�ضد، اأبغ�ض املتكبين، وبغ�ضي للفقري املتكب اأ�ضد، اأبغ�ض 

البخالء، وبغ�ضي للغني البخيل اأ�ضد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�ضتِح فا�ضنع ما �ضئت على معنيني: اإن مل ت�ضتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�ضتِح من اهلل فافعل ما �ضئت ول تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َضِبيِل اهلَلّ

�ضورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�ضالم 
و�ضطي.
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فني
املخرجة الإيرانية نرج�س اآبيار تنال جائزة 

الن�شاء القياديات يف العامل الإ�شالمي
نرج�ش  االإيرانية،  املخرجة  توجت 
يف  القياديات  الن�شاء  بجائزة  اآبيار، 
خالل   ،2020 لعام  االإ�شالمي  العامل 
�شند  والية  يف  اأم�ش  اأول  اأقيم   احتفال 
اجلمهورية،  رئي�ش  بح�شور  الباك�شتانية 

عارف علوي.
االحتفال  يف  احل�شور  بني  من  وكان 
 HUM »الذي ترعاه �شبكة »هوم تي يف

والية  حمافظ   ، العامل  دول  يف  الناجحات  لل�شيدات  الباك�شتانية،   TV
ال�شند، عمران اإ�شماعيل، وعدد من امل�شوؤولني احلكوميني وال�شخ�شيات 

االقت�شادية والثقافية والفنية الباك�شتانية.
االإيراين  والثقايف  الفني  امل�شهد  بارزا يف  موقعا  اآبيار،  نرج�ش  وت�شغل، 
من  االأخري  العقد  خالل  حتّولت  حيث  املا�شيني،  العقدين  مدار  على 
روائية ناجحة اإىل خمرجة متمّيزة يف ال�شينما االإيرانية من خالل اإنتاج 

اأفالم تعتمد على اأبطال رواياتها من الن�شاء.
»امل�شار  باأفالم  العاملية  اإىل  االإيرانية  ال�شينما  اآبيار حدود  وقد تخّطت 
كما  القمر«،  فيها  اكتمل  التي  و«الليلة  و«النف�ش«،  »االأخدود«،  اأو   »143

فازت بالعديد من اأبرز اجلوائز العاملية.
 ،1970 عام  طهران  مواليد  من  اآبيار،  نرج�ش  االإيرانية،  واملخرجة 
وتخرجت من ق�شم االأدب الفار�شي وبداأت يف الكتابة عام 1997، وكتبت 

حتى االآن اأكرث من 30 كتابا خياليا لالأطفال وال�شباب والكبار.

ين تخو�س جتربة التمثيل  ماريتا احلالاّ
لأول مرة يف رم�شان 2020

منذ اأيام، اأُعلن عن ان�شمام الفنانة ماريتا 
احلاّلين اإىل م�شل�شل 2020 الذي �شيُعر�ش 
يف رم�شان املقبل، وهو من بطولة املمثلة 
خويل  ق�شي  واملمثل  جنيم  ن�شيب  نادين 
وهو من كتابة بالل �شحادات ونادين جابر 

واإخراج فيليب اأ�شمر.
تقّدم  لها،  متثيلية  جتربة  اأّول  ويف  ماريتا 

اأن  معروفاً  بات  الع�شكري، حيث  ال�شلك  فتاة يف  �شخ�شية  العمل  خالل 
بولي�شياً، جت�ّشد فيه نادين جنيم �شخ�شية قيادية  امل�شل�شل ياأخذ طابعاً 

تُدعى النقيب �شما، اأما ق�شي فيج�ّشد �شخ�شية زعيم ع�شابة.
ال�شديدة  حما�شتها  عن  اأعربت  االأيام،  هذه  م�شاهدها  ماريتا  وت�شور 
بامل�شاركة يف هذه التجربة الفريدة بالن�شبة اإليها، م�شريًة اإىل اأن �شعادتها 
ال تو�شف خ�شو�شاً اأنها املّرة االأوىل التي تطّل فيها على جمهورها من 

باب الدراما ويف �شهر رم�شان.
وكما اأ�شبح معلوماً اأن النجمة امل�رشّية �شريين عبد الوهاب �شتغّني �شارة 
امل�شل�شل بعد النجاح الباهر الذي حققته باأغنية »يا بتفكر يا بتح�ش« يف 

رم�شان املا�شي من خالل غنائها �شارة م�شل�شل »خم�شة ون�ش«.
البوب �شتار رامي  اإىل امل�شل�شل  اأي�شاً  ان�شّم  وبح�شب معلومات خا�شة، 
رامي  بداأ  وقد  حموري،  دور  �شمن  �رشف  �شيف  �شيحّل  حيث  عيا�ش 

بت�شوير م�شاهده منذ حوايل االأربعة اأ�شابيع.

املمثلة الربيطانية جويل والرتز تعلن 
عن اإ�شابتها مبر�س ال�شرطان

ريتا«  »تعليم  يف  بدورها  ا�شتهرت  التي  والرتز،  جويل  املمثلة  اأعلنت 
Educating Rita، اإحدى اأ�شهر املمثالت الربيطانيات، اأنها مري�شة 
ب�رشطان القولون. كذلك قالت املمثلة اإنها خ�شعت جلراحة ا�شتئ�شال 30 
�شم من القولون، وبداأت عالجا كيميائيا، عقب ت�شخي�ش حالتها ب�رشطان 

القولون من املرحلة الثالثة.
علقت جويل والرتز على ذلك اخلرب باأنها »يف حالة جيدة للغاية«، وو�شفت 
باخلرب،  علمت  حينما  �شدمتها  مدى   ،BBC الربيطانية  االإذاعة  لهيئة 

وتابعت: »لقد خ�شعت للفح�ش للتو، واأنا على ما يرام«.
فيلم  م�شاهد  بع�ش  عن  با�شتبعادها  ت�شبب  مر�شها  اإن   BBC وقالت 
»احلديقة ال�رشية« Secret Garden، الذي ي�شاركها يف بطولته كولني 

فريث، و�شوف يعر�ش قريبا.
وقد ا�شتهرت والرتز بدورها يف فيلم »تعليم ريتا« )1983(، حينما ج�ّشدت 
الذي ج�شد  للكحول،  اأ�شتاذ مدمن  لدى  تدر�ش  نا�شجة  �شخ�شية طالبة 

�شخ�شيته، مايكل كني.

عديل  الفنان  الراي  جنم  اختار 
باللغة  عبارة  وهي  »كارينيو« 
اأغانيه  الأحدث  ا�شما   ، اال�شبانية 
الفيديو  طريقة  على  امل�شورة 
كليب مبنا�شبة احتفاالت يوم احلب 
><حبيبي«  اأو  ><كارينيو<<   .
وحلن  كتب  جديدة  راي  اأغنية 
بنف�شه،  عديل  حممد  كلماتها 
خاتري،  ه�شام  املاي�شرتو  ووزعها 
اأما االإخراج فكان لكل من ر�شوان 

االإدري�شي وزكريا بقاوي .
مو�شوعا  »كارينيو«  اأغنية  تتناول 
املجتمع  من  نابع  اجتماعيا 
الوتر  على  تدق  فهي  املغاربي، 
احل�شا�ش يف العالقات الرومان�شية 
والغرية  والكره  واملتعلقة باحل�شد 
والذين  احلب  اأعداء  طرف  من 
يبدلون ق�شار جهدهم لالإيقاع بني 
احلبيبني، غري اأنه رغم حماوالتهم 

ينت�رش  الو�شائل  ب�شتى  املتكررة 
يجعل  ما  هذا  االأخري،  يف  احلب 
الطاقة  من  �شعلة  حتمل  االأغنية 
االيجابية ترجمها عديل على �شكل 
باملائة  مائة  اإيقاعية  راي  اأغنية 
للتعبري  وا�شع  جمال  له  اأتاح  مما 
الكلمات  حيث  من  �شواء  واالإبداع 
ت�شبث  اإبراز  فيها  حاول  التي 
التي  واالأخالق  بالقيم  االإن�شان 
بينها  ال�شغر من  منذ  عليها  تربى 
عرب  الذي  ال�شي  الوالدين  ر�شى 
االأغنية،   من  مقطع  كذا  يف  عليه 
رفقة  عديل  حممد  ا�شتخدم  كما 
الإي�شال   8/6 اإيقاع  العمل  فريق 

هذه الر�شائل للجمهور.
اأهم  كليب  يف  الفيديو  ت�شوير  مت 
االأحياء مبدينة الدار البي�شاء وهو 
><�شو�شيكا<< باحلي املحمدي 
االأحياء  اأعرق  من  يعترب  والذي 

خالله  من  اأبرز  والتي  ال�شعبية 
والذي  االأغنية  م�شمون  عديل 

يركز اأ�شا�شا على الب�شاطة .
اجلدير بالذكر اأن االأغنية االأخرية  
بعنوان   كانت  للفنان حممد عديل 
ديو  وهي  ليها<<   ><روحوا 
غنائي من الرتاث اجلزائري جمعه  
عبا�ش  ال�شاب  اجلزائري  باملغني 
الراي  مبهرجان  ت�شويرها  ومت 

مبدينة وجدة.
اأ�رشة  جملة  موؤخرا  وكرمت  هذا 
مغربية الفنان حممد عديل  خالل 
حفل �شخم باأحد الفنادق امل�شنفة 
واأطلقت  البي�شاء  الدار  مبدينة 
هذا  املغربي  الراي  ملك  عليه 
اللقب الذي منحه حمبو عديل من 
ال�شفحات على  العديد من  خالل 

�شبكة االنرتنت .

»كارينيو« فيديو كليب جديد للمغربي حممد عديل

عازف البيانو �شيمون غراي�شي يحيي 
حفال باجلزائر العا�شمة

اأحيا �شيمون غراي�شي  اأول اأم�ش 
حفال  االفريقية  ال�شيدة  بكني�شة 
مو�شيقيا بح�شور جمهور معترب.

و قدم املو�شيقار �شيمون غراي�شي 
ع�رشة  الزمن  من  �شاعة  خالل 
اختارها  مو�شيقية  مقطوعات 
بعناية و برع يف اأدائها متنقال بني 
الع�شور الو�شطى و املعا�رشة. و 
قدا�شته  و  املكان  اأ�شواء  اأ�شفت 
املقطوعات  على  خا�شا  طابعا 
غراي�شي  قدمها  التي  املو�شيقية 
املو�شيقيني  كبار  وقعها  التي  و 
جون  غرار  على  العامليني 
و   )1750-1685( باخ  �شيب�شتيان 
و   )1886-1811( لي�شت  فرانتز 
بيتهوفن و �شومان و مايكل نيمان 

و غريهم من الكال�شيكيني.
و عرب �شيمون غراي�شي عن فرحته 
الذي  اجلزائري  اجلمهور  للقاء 
رحب به بحرارة حيث جت�شم عناء 
تقدمي كل مقطوعة للجمهور قبل 
بتكييف  قام  انه  م�شيفا  تاأديتها 
يف  الأنها  بالبيانو  لتعزف  بع�شها 
االأ�شل موجهة للغيتار.   و جرى 
للفنان  املو�شيقي  احلفل  هذا 
عن  ممثلني  بح�شور  غراي�شي 

و  الفرن�شي  الدبلوما�شي  ال�شلك 
باجلزائر.  املعتمدين  املك�شيكي 
الذي  غراي�شي،  الفنان  ولد 
و  لبناين  اأ�شل  من  فرن�شي  هو 
مك�شيكي، �شنة 1985 حيث ا�شبح 
املو�شيقى  يف  م�شهورة  �شخ�شية 
هذا  يحظى  كما  الكال�شيكية 

نظرا  زمالئه  باحرتام  االخري 
و  هيبته  و  الكبرية  لرباعته 
من  فورا  مكنته  التي  �شخ�شيته 
و  جديد.  جمهور  قلوب  دخول 
يد  على  الفرن�شي  الفنان  تتلمذ 
هوروفا  داريا  و  بريوف  مي�شال 
كذا  و  للمو�شيقى  باري�ش  مبعهد 

باأكادميية  على يد تويجة هاكيال 
فنلندا(،  )هل�شنكي،  �شيباليو�ش 
�شنة  قفزة  م�شريته  عرفت  حيث 
موهبته  اكتملت  ان  بعد   2010
كربى  حفالت  احيى  و  الفنية 
ال  العامل  يف  امل�شارح  باأعرق 

�شيما بفرن�شا و غريها.

الفل�شطيني حممد  طرح املطرب 
بعنوان  جديدة  اأغنية  ع�شاف 
اليوم اجلمعة، عرب  »�شهاحلالوة«، 

موقع »يوتيوب«.

العراقية  باللهجة  ع�شاف  ويغني 
كتبها  التي  اأغنياته،  اأحدث  يف 
العبودي وحلنها علي �شابر  رامي 

ووزعها عثمان عبود.

حممد ع�شاف يطرح »�شهاحلالوة« 
والدة جورج و�شوف، باللهجة العراقية غيب املوت 

ال�شيدة فرحة متعب ال�شدي،  يوم 
املر�ش  مع  �رشاع  بعد  اجلمعة، 
عن 82 عاما ويذكر اأن جورج كان 
مرتبطاً بوالدته خا�شًة بعد رحيل 

والده الذي تويف يف 2016.

وفاة والدة جورج و�شوف
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اأوفر  كرو�س  فورد”:  “رئي�س 
اجلميع �ستبهر  الكهربائية  مو�ستنج 

حتقيق  على  بجد  فورد  تعمل 
با�ستخدام  املتعلقة  خططها 
الكهربائية، حيث تنوي  املحركات 
ن�سخ  اإطالق  الأمريكية  ال�سانعة 
اأو  قاب�س  ذات  تقليدية،  هجينة 
كافة  من  بالكامل  كهربائية  حتى 

موديالتها.
اأي�ساً  بجانب كل ذلك، تعمل فورد 
جديدة  طرازات  عدة  اإطالق  على 
كلياً مبولدات طاقة كهربائية، حيث 
امل�ستوحاة  اأوفر  الكرو�س  �ستكون 

املخطط  مو�ستاجن  موديل  من 
واحدة  املقبل  بالعام  اإطالقها 

منهم.
رغم اأن �سيارات ال�رشكة الكهربائية 
فيوجن  اأمثال  ال�سابقة  والهجينة 
ذات  الهجينة   C-Maxو انرجي 
كفاءة  على  تركز  كانت  القاب�س 
الكرو�س  الوقود، �ستاأتي  ا�ستهالك 
برتكيز  القادمة  الكهربائية  اأوفر 
كبري على الأداء والكفاءة يف الوقت 
ال�رشكة  رئي�س  اأكده  ما  وهو  ذاته، 

ت�رشيح  يف  فورد،  بيل  التنفيذي، 
اأخري له قائاًل اأن الطراز الكهربائي 
مو�ستاجن  من  امل�ستوحى  اجلديد 

�ستكون ذات �رشعة جنونية.
جنونية”  “�رشعة  عبارة  تعد 
الثاين  فورد  هرني  عن  مقتب�سة 
ال�سائقني  من  لفريقه  حديثه  اأثناء 
باأ�رشع  القيادة  عليهم  يجب  واأنه 
ما لديهم كي يتفوقوا على فرياري 
خالل ال�ستينات من القرن املا�سي، 
اإىل  لالإ�سارة  العبارة  ارتبطت  وهنا 

�سيارات  �سنع  يف  ال�رشكة  طموح 
عالية الأداء والكفاءة.

لحقاً  كالمه  فورد  بيل  اأكمل 
التفكري  بداأت  ال�رشكة  اأنه  قائاًل 
منذ  الكهربائية  املحركات  يف 
اأن  بد  ل  اأنها  لتجد  طويلة  فرتة 
ت�سحي اإما مبتعة القيادة اأو بكفاءة 
و�سلنا  ولكننا  للوقود،  ال�ستهالك 
فيها  ن�ستطيع  التي  للنقطة  اأخرياً 
تر�سي  كهربائية  �سيارات  �سنع 

كافة الأطراف.

 "Murano" تعرف على
اجلديدة كليا من "ني�سان"

موؤخرا  ني�سان  �رشكة  طرحت 
�سيارات  من  اجلديد  منوذجها 
اأوفر  الكرو�س   "Murano"
 "Murano" وجاءت  ال�سهرية 
طالت  كبرية  بتغريات  اجلديدة 
الهيكل الذي اأ�سبح اأكرث ع�رشية 
لل�سبك  املميز  الت�سميم  بف�سل 
الفريدة  وامل�سابيح  الأمامي، 
تقنيات  عليها  اأدخلت  التي 
الريا�سية  والعجالت   ،LED

مبقا�س 18 اإن�سا.
هذه  مق�سورة  اأ�سبحت  كما 
مبقاعد  وزودت  اأو�سع  ال�سيارة 

اجللود،  باأفخم  مك�سوة  مريحة 
تتو�سطها  قيادة  وواجهة 
باأنظمة  للتحكم  كبرية  �سا�سة 
بروؤية  وت�سمح  املولتيميديا 
املواقع  حتديد  خرائط 
الأمامية  الكامريات  وال�سور من 

واخللفية.
املركبة  هذه  ني�سان  وزودت 
وو�سادات  ممتازة  اأمان  باأنظمة 
الركاب،  جلميع  هوائية  اأمان 
بعزم  اأ�سطوانات   6 بـ  وحمركات 
�رشعة  وعلب  ح�سانا،   264

اأوتوماتيكية ب�ست مراحل.

دبليو”  اإم  “بي  “مر�سيد�س” و 
يف تعاون تاريخي 

“داميلر”،  �رشكة  من  كل  وقعت 
الأملانية  التجارية  للعالمة  املالكة 
وُمناف�ستها  “مر�سيد�س”،  الفاخرة 
 – دبليو  اإم  “بي  العتيدة  الأملانية 
BMW” اإتفاقية تعاون ُكربى ُرمبا 
تاريخ  يف  نوعها  من  الأوىل  تكون 
املناف�سة ال�سديدة بني العمالقني.

تتعلق اإتفاقية التعاون بني ال�رشكتني 
التقنية  اخلدمات  كافة  دمج  على 
متتلكها  والتي  بالتنقل،  امُلتلعقة 
ال�رشكتني  من  �رشكة  كل  وتُديرها 
على حدة، يف �رشكة جديدة ُموحدة 
متتلك كال من ال�رشكتني ن�سبة ٥٠٪ 

من راأ�س مالها وحقوق اإدارتها.
املوحدة  اجلديدة  ال�رشكة  ت�ُسم 
وتطبيقات  خدمات  مظلتها  حتت 

من بينها:
 :“Car2Go – رشكة “كار تو جو�
مدينة   2٩ متاحة  خدمة  وهي 
والوليات  اأوروبا  يف  ُمتلفة 
اإ�ستئجار  تُتيح  الأمريكية  املتحدة 
بح�سب  وُم�ساركتها  ال�سيارات 
للهواتف  تطبيق  احلاجة من خالل 
للُم�ستخدمني  ومُيكن  املحمولة، 
�ساعات  ملدة  ال�سيارات  اإ�ستئجار 
بتوجيههم  التطبيق  ويقوم  اأيام  اأو 
اىل مكان تواجد ال�سيارة، ومُيكنهم 
نقطة  اأية  اىل  ال�سيارة  اإعادة 
لإعادة  ُمتاحة  عديدة  نقاط  من 

ال�سيارة.
 – ناو  “درايف  خدمة 
خدمة  وتُقدم   :“DriveNow
“كار تو جو”  مماثلة متاما خلدمة 
اأوروبا  يف  حاليا  ُمتوفرة  ولكنها 
مملوكة  اخلدمة  كانت  وقد  فقط 
دبليو”  ام  “بي  ملجموعة  قبل  من 
ال�رشكة  �سيارات  اإ�ستئجار  وتتيح 

فقط.
ح�سب  الأجرة  �سيارات  خدمات 
 myTaxi، Clever“ الطلب 
 :“Chauffeur Privé و   Taxi
طلب  تُتيح  خدمات  وجميعها 

تطبيق  خالل  من  الأجرة  �سيارات 
اإمكانية  مع  املحمولة  للهواتف 
لو�سول  املطلوب  املوعد  حتديد 
ال�سائقني  تقييم  واإمكانية  ال�سيارة 
رغبة  حال  يف  بعينه  �سائق  وطلب 
تلك  وتتوافر  ذلك  يف  امُل�ستخدم 
اخلدمات يف عدة دول اأوروبية ويف 

الوليات امُلتحدة الأمريكية.
و   ParkNow“ خدمتي 
�رشكة  متتلك   :“Parkmobile
“بي ام دبليو” كلتا ال�رشكتني حاليا، 
املفهوم  اخلدمات  هذة  وتُقدم 
اأماكن  عن  البحث  باإمكانية  نف�سه 
حول  املدفوعة  ال�سيارات  اإنتظار 
الأماكن  تلك  وحجز  املدينة 
تُتيح  التطبيق.  خالل  من  والدفع 
عن  البحث  اإمكانية  كذلك  اخلدمة 
تتوافر  ال�سيارات  لإنتظار  اأماكن 
الكهربائية،  لل�سيارات  �سواحن  بها 
اأثناء  ال�سيارات  تنظيف  خدمة  اأو 
ُم�ساعد  خدمة  وكذلك  الإنتظار، 

ركن ال�سيارات.
وهي   :“ReachNow“ خدمة 
ام  “بي  ل�رشكة  مملوكة  خدمة 
اإ�ستئجار  دبليو” تدمج بني اإمكانية 
ال�سيارات وقيادتها بنف�سك اأو طلب 
�سيارة خا�سة يقودها �سائق ُمت�س 
ويتم  واحد  تطبيق  خالل  من 
حُما�سبة امُل�ستخدم مبدة اإ�ستئجار 
يف  حاليا  اخلدمة  تعمل  ال�سيارة. 

ثالث ُمدن اأمريكية فقط.
 :“ChargeNow“ خدمة 
ملالك  ُم�س�سة  خدمة  وهي 
من  وتعمل  الكهربائية  ال�سيارات 
وبطاقات  �سهرية  اإ�سرتاكات  خالل 
ُم�سبقة الدفع مُيكن ملالك ال�سيارة 
لدى  ح�سابه  اإ�ستخدام  الكهربائية 
اخلدمة يف �سحن �سياراته الكهربائية 
يف اآلف الأماكن امُلخ�س�سة لذلك 
كما مُيكنه تعقب اإ�ستخدامه للطاقة 
خالل  من  �سيارته  وم�رشوفات 

ح�سابه باخلدمة.

مناذج ع�سكرية من �سيارة "نيفا" الرو�سية
ك�سفت �رشكة "اأوتوفاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية 

عن مناذج ع�سكرية مطورة ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" 
،ومت اختبار ال�سيارة يف الأرا�سي الوعرة، وات�سح اأنها قادرة على ال�سري فيها 

كاملدرعات املجنزرة وعربات "بي اإم بي".
وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�سة، اأناتويل ليبيد، اإن "نيفا" الع�سكرية 

املطورة م�س�سة للدعم الناري للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو 
ر�سا�س من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�س "كورد" الثقيل. كما ميكن ا�ستخدامها لنقل 

مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت امل�سافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج 
املدنية.

واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �سلمت 4 �سيارات ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل 
وحدات القوات اخلا�سة املرابطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سواحي 

مو�سكو.
اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل ال�رشيع وال�ستطالع، وزنها 

7٥٠ كيلوغراما و�رشعتها 1٠٠ كيلومرت يف ال�ساعة يف الأرا�سي الوعرة حيث ت�ستهلك 
12-1٥ لرتا من الوقود.

الندروفر ديفندر اجلديدة تظهر ب�سكلها املتوقع
ت�ستعد لندروفر لإطالق ديفندر 
دفع  ما  وهو  كلياً،  اجلديدة 
م�سممي موقع IAB اإىل ت�سميم 
اجليل  ت�ستعر�س  تخيلية  �سورة 
الفاخرة.   SUVالـ من  القادم 
على  ديفندر  لندروفر  حتافظ 
مع  ولكن  ال�سندوقي  ال�سكل 
ملحوظة  تخيلية  تغيريات  عدة 
تبداأ مع غطاء املحرك املرتفع 
الأمامي  ال�سبك  امل�سطح، 
ال�سغري الذي حتيط به م�سابيح 
اأ�سواء  مع  م�ستطيلة  اأمامية 
رفارف  اإىل  بالإ�سافة  نهارية 
�سفلية،  حماية  واألواح  ب�سيطة 
خطوط  باجلوانب  نرى  فيما 
م�ستقيمة مع نوافذ �سبه مربعة 
الـ هوية  لإبراز  تقليدية  واأبواب 

نرى  فيما  املعروفة،   SUV
املنبعجة  الرفارف  جوانب 
الهيبة  من  مزيد  تعطي  قلياًل 

والع�سلية.
اأمتعة  حقيبة  باب  باخللف  نرى 
عجلة  مع  اجلانب  اإىل  يفتح 
حني  يف  به،  مثبتة  احتياطية 
لوحة  بالداخل  جند  اأن  يتوقع 
بجانب  ت�سميمها  معاد  قيادة 
معلوماتي  ترفيه  نظام  �سا�سة 
كبرية وعدادات رقمية مع مقود 
جانب  اإىل  املهام  متعدد  كبري 
الراحة  خ�سائ�س  من  العديد 
والرتفيه التي تنا�سب العائالت.

ديفندر  لندروفر  ت�ستند  �سوف 
امل�ستخدمة   D7u من�سة  على 
روفر  ورجن  دي�سكفري  بطراز 

حني  يف  روفر،  ورجن  �سبورت 
املحركات  خيارات  �ستت�سمن 
2 لرت 4 �سلندر و3 لرت 6 �سلندر 
مع خيار ملحرك هايربد بنظام 

كهربائي 48 فولت.
هذا و�سوف بداأ اإنتاج لندروفر 
مب�سنع  كلياً  اجلديدة  ديفندر 

حيث  �سلوفاكيا،  يف  ال�رشكة 
ظروف  يف  املوديل  اختبار  مت 
حرارة  وبدرجات  للغاية  قا�سية 
 48 وحتى  مئوية  درجة   4٠-
درجة مئوية للتاأكد من مالئمته 
الطرق  على  الظروف  لكافة 

الوعرة.
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ويت�صدى 56 �ألف مقد�صي �صامد 
�الحتالل  لهجمات  �صلو�ن  يف 
وبلدية  �مل�صتوطنون  ي�صنها  �لتي 
و�ل�رشطة  و�جلي�ش  �الحتالل 
فيها  مبا  كافة،  �الحتالل  و�أذرع 
�إقامة  �إىل  �لهادفة  �ل�رشيبة 
�أر��صي  على  ��صتيطانية  مدينة 
�صلو�ن ومتتد م�صاحة حي �صلو�ن 
وتو�جه  �لدومنات،  �آالف  على 
�لهدم  خطر  وم�صاجده  بيوته 
جاهزة  �إ�رش�ئيلية  بقر�ر�ت 
تو�صع  �ملقابل،  يف  للتنفيذ، 
ن�صاطاتها  ��صتيطانية  جمعيات 
وي�رشق  تور�تياً،  متحفاً  وتقيم 
�مل�صتوطنون �أمالك �لفل�صطينيني 
مربر�ت  وحتت  بالقوة  �حلي،  يف 
بلدية  من  وبرعاية  جاهزة، 

�الحتالل وحكومتها.

حرب على العقارات واملنازل
�لدفاع  »جلنة  رئي�ش  وقال 
دياب  �أبو  فخري  �صلو�ن«  عن 
�إن  �صحفية  ت�رشيحات  يف 
وعلى  �ال�صتيطانية،  »�جلماعات 
مدى �ل�صنو�ت �ملا�صية، ��صتولت 
على ع�رش�ت �لعقار�ت يف �لبلدة، 
فيما تو�جه مئات �ملنازل �الأخرى 
هدم  بني  ما  �إ�رش�ئيلية  قر�ر�ت 

و�إخالء«.
»�صلو�ن  �أن  �إىل  دياب،  �أبو  و�أ�صار 
��صتهد�فا  �الأكرث  �ملناطق  من 

�الأحياء  بني  من  باال�صتيطان 
لعدة  �لقد�ش  يف  �لفل�صطينية 
�إىل  �الأقرب  �أنها  �أهمها  �أ�صباب، 
هي  وبالتايل  �الأق�صى،  �مل�صجد 

خط �لدفاع �الأول عنه«.
و�أو�صح �أنه »خالفا لباقي �الأحياء 
يف �لقد�ش �ل�رشقية، �لتي ت�صعى 
�إىل  �مل�صتوطنني  جماعات 
�ال�صتيالء على منازل فيها، فاإن 
ما  �إقامة  تريد  �جلماعات  هذه 
ي�صمونه مدينة د�ود �لعربية على 
يحاول  حيث  �صلو�ن«،  �أنقا�ش 
م�صللة،  رو�يات  ن�صج  �الحتالل 
باإ�صقاط  �الآثار،  على  لل�صيطرة 
�لتلمودي«  »�لتاريخ  ي�صمى  ما 
ح�صارة  لتحاكي  عليها  �ملزعوم 
�صيا�صًيّا  ��صتغاللها  قبل  مزورة، 

جذوًر�  له  �أن  �لعامل  �أمام  ليظهر 
يف هذه �ملنطقة، بهدف �ل�صيطرة 

على �الأر�ش«.
اأوامر هدم

 6860 �أن  �إىل  دياب  �أبو  و�أ�صار 
�الحتالل  �أ�صدرها  هدم  �أمر 
�صارية  ز�لت  ما  �صلو�ن  بحق 
كاملة  مناطق  ت�صمل  �ملفعول، 
وو�دي  �لب�صتان،  �أحياء  بينها 
وقت  يف  �لربابة،  وو�دي  حلوة، 
تهدد فيه �جلمعيات �ال�صتيطانية 
باال�صتيالء على �أحياء �أخرى، مثل 
حي »بطن �لهوى«، بزعم �أنه »كان 
ملًكا لليهود«وتابع: »قر�بة 50% من 
منازل حي �صلو�ن مهددة بالهدم، 

ويف �ل�صنو�ت �لع�رش �الأخرية هدم 
�الحتالل �أكرث من 800 منزل فيه، 
يف حني �أغلق 120 حماًلّ جتارًيّا، 
بو�صائل �صغط �قت�صادية مار�صتها 
�الإ�رش�ئيلية  �ل�رش�ئب  �صلطات 

لتحقيق هذ� �لهدف«.
مل  دياب،  �أبو  فخري  وح�صب 
تقت�رش �أو�مر �لهدم على �ملنازل 
�ل�صكنية، بل طالت �أماكن �لعبادة 
و�لتعليم، حيث �أو�صح �أن �مل�صاجد 
�صلو�ن  حي  يف  �ملوجودة  �ل�صتة 
من  بالهدم  وخمطرة  مهددة 
�ملد�ر�ش  �أن  حني  يف  �الحتالل، 
بقيت  1967م  �صنة  قبل  �ملن�صاأة 
كما هي حتى يومنا هذ�، و��صتوىل 
من  مدر�صة  �أهم  على  �الحتالل 
وكل  ��صتيطانية،  جمعية  طريق 

�لتجهيل«  »�صيا�صة  �إطار  يف  ذلك 
�لتي ميار�صها �الحتالل.

عني املاء

ماء جارية  �صلو�ن، عني  ويف حي 
�لتاريخية  �صلو�ن  عني  ت�صمى 
و�ملكت�صفة منذ 5000 �صنة، مينع 
�لو�صول  �ملقد�صي  �الحتالل 
باأي  مائها  من  و�ال�صتفادة  �إليها، 
وال  �رشبا  ال  �الأ�صكال،  من  �صكل 
يف  �ملزروعات  ري  وال  �صباحة 
�ل�صلة  يعد  �لذي  �صلو�ن  ب�صتان 
و�لتي  �ملحتلة،  للقد�ش  �لغذ�ئية 
وخطر  �ال�صتيطان  خطر  تو�جه 
يف  �الحتالل  بلدية  تو�صعات 

�لقد�ش، كما �أو�صح �أبو دياب.
�لقد�ش  �صوؤون  �لباحث يف  ويوؤكد 

�أن الإجر�ء�ت �الحتالل و�نتهاكاته 
�صلو�ن،  يف  �ملقد�صيني  بحق 
�نعكا�صات  �ملدينة،  كل  يف  كما 
�الإن�صانية  �الأو�صاع  على  خطرية 
و�القت�صادية  و�الجتماعية 
�الحتالل  مينع  وبينما  و�لدينية 
�أو  �لبناء  �صلو�ن  مو�طني  على 
�حلفريات  يتغول هو يف  �لتعمري، 
�لن�صاط  ويو�صع  �الأر�ش  �أ�صفل 

�ال�صتيطاين فوقها.
حفريات

حتت  حفرية   27 قر�بة  وتوجد   
نفقا   16 بينها  �صلو�ن  يف  �الأر�ش 
ت�صل �إىل حميط �مل�صجد �الأق�صى 
منها  يعاين  �لقدمية،  و�لبلدة 
�ل�صكان، حيث حدثت ت�صققات يف 

ويف  �ملنازل،  من  �لعديد  جدر�ن 
هبوط  حدث  �الأحيان  من  �لكثري 

يف �أر�صيات �ل�صو�رع، و�ملنازل.
يف  �الحتالل  �أن�صاأ  ذلك  وبجانب 
قرب  �آالف  ثمانية  من  �أكرث  �حلي 
تور�تية،  حد�ئق  وخم�ش  وهمي، 
وت�صعة م�صار�ت تلمودية، مير من 
�لتهويدية  �مل�صاريع  �أبرز  فوقها 
ق�صمت  وكلها  �لهو�ئي(،  )�لقطار 
من �حلي، بدعوى �أن تلك �ملنازل 
غري مرخ�صة، ومقامة على �أر�ش 
زر�عية وحديقة تور�تية تعود �إىل 
ثالثة �آالف عام و�صدد فخري �أبو 
�الحتالل  هدف  �أن  على  دياب 
�ملقد�صيني  دفع  هذ�  كل  من 
�أخرى  �أماكن  عن  �لبحث  �إىل 
بعدما  و�لعمل،  و�لدر��صة  للعي�ش 
�لتجارية  �ملن�صاآت  مئات  هدم 
�أ�صحاب  عي�ش  لقمة  لقطع 
منازلهم  يف  ومالحقتهم  �حلي، 
مما  وم�صاجدهم،  ومد�ر�صهم 
�الإجتماعي  �الأمن  �الإن�صان  يفقد 
�لعبادة  وحتى  و�القت�صادي 

و�لرفاهيات.
�الحتالل  �إرهاب  كل  ورغم 
و�لت�صييقات  وم�صتوطنيه، 
�ملو�طنون  لها  يتعر�ش  �لتي 
حاله  �صلو�ن  حي  يف  �ملقد�صيون 
�إال  �لقد�ش،  مدينة  �صكان  حال 
�أنهم متم�صكون باأر�صهم ومدينتهم 
وحّيهم، و�أنهم لن يرتكو� منازلهم، 
�لت�صيق  �الحتالل  حاول  مهما 

عليهم. 

»�سلوان«.. حار�سة الأق�سى وحرب اإ�سرائيلية ل تتوقف
تقع بلدة �سلوان يف اجلهة اجلنوبية من امل�سجد االأق�سى املبارك، ما جعلها اأي�سا يف مركز خمططات االحتالل اال�ستيطانية التي تهدف لتفريغ القد�س من 

اأهلها وال�سيطرة على االأر�س وحميط االأق�سى.

الفل�سطينيون يف اإدلب.. حتيتهم فيها »نزوح«!
يف طريقه �إىل �مل�صجد عند 
�صالة �لفجر، فوجئ �لالجئ 
علي«  »�أبو  �لفل�صطيني 
منذر«  »�أبو  �صديقه  ب�صيارة 
خميم  فل�صطينيي  من  -وهو 
�حلي  يف  مركونة  �لريموك- 
�لذي يقطنه بقرية �أطمة يف 
�ل�صمالية  �حلدود  على  �إدلب 

مع تركيا.
وعائلته،  منذر«  »�أبو  ��صطر 
بلدة  يف  منزلهم  لرتك 
»�لد�نا« )�إدلب(، بعد �صقوط 
�ملنزل  على  هاون  قذيفتي 
�أ�صل 25 قذيفة �صقطت  من 
على �لبلدة مل ي�صب �أحد من 
�أن  �إال  باأذى،  �لعائلة  �أفر�د 
�إىل  �للجوء  �آثر  �ملنذر  »�أبو 
»�أطمة«،  يف  له  �أقارب  منزل 
حت�صبا الأي طارئ خا�صة مع 
جر�ء  مدنيني  قتلى  �صقوط 
ق�صوة  من  بالرغم  �لق�صف 
�أن  �إال  �إدلب،  يف  �مل�صهد 
يخلو  ال  �لفل�صطينيني  لقاء 
بكوميديا  �أ�صبه  دعابة  من 
من  �النتهاء  بعد  �صود�ء.. 
»�أبو  يلتقي  �لفجر  �صالة 

�ملنذر  »�أبو  ب�صديقه  علي« 
لي�صلم عليه ممازحا: »مرحبا 
يا نازح.. ليجيبه »�أبو �ملنذر: 

»�أهال يا الجئ«!.
بر�ش  قد�ش  مر��صل  يقول 
هم  »هكذ�  �إدلب:  يف 
�لفل�صطينيون �ليوم يف �صمال 
جمهول،  م�صريهم  �صوريا، 
وحتيتهم  خيام  وحياتهم 
»رمبا  وي�صيف:  نزوح!«  فيها 
�ملفرد�ت  هذه  �صتظل 
يف  للفل�صطيني  مالزمة 
�ل�صمال  يف  �صتاته  مو�طن 

�ل�صوري«.
�لعائالت  »�أن  ويوؤكد: 
يف  تقيم  �لتي  �لفل�صطينية 
قرى وبلد�ت �إدلب �حلدودية، 
�أ�صابيع  و�لتي ت�صت�صيف منذ 
نزحت  فل�صطينية  عائالت 
من مدن �إدلب و�أريحا و�صائر 
هي  بد�أت  �جلنوبي،  �لريف 
�إىل  �لنزوح  يف  تفكر  نف�صها 
عفرين  �أمنا يف  �أكرث  مناطق 
�ملعارك  �قرت�ب  و�أعز�ز مع 
�حلدودية««�أبو  �ملناطق  من 
من  فل�صطيني  وهو  ثائر« 

�صيانة  يف  ويعمل  حلب، 
بلدة  يف  �الإنرتنت  �أجهزة 
»قاح« �حلدودية يقول: »بد�أنا 
باالنتقال  جدًيّا  بالتفكري 
فرمبا  عفرين،  منطقة  �إىل 
للق�صف  �لبلدة  تتعر�ش 

كغريها«.
للعقبات  ثائر«  »�أبو  وي�صري 
�لتي جتعله مرتدد� يف �تخاذ 
�إىل  »�النتقال  �لقر�ر فيقول: 
عليك  �أن  يعني  �آخر  مكان 
�أوال،  توؤويك  خيمة  جتد  �أن 
منازل  توفر  عدم  ظل  يف 
�ل�صغط  ب�صبب  لالإيجار 
�ل�صكاين �لكبري نتيجة �لنزوح، 
�صنة  �صياع  �إىل  �صيوؤدي  كما 
كما  �الأوالد،  على  در��صية 
يتوجب عليك �أن تبد�أ بالبحث 
عن حمل لت�صتاأنف عملك يف 
�إىل  م�صري�  جديدة«،  بيئة 
خا�صة  حمل،  �إيجاد  �صعوبة 
��صتاأجرت  كثرية  عائالت  �أن 
حماال لالإقامة فيها بعد نفاد 
و�خليام«و�أ�صاف:  �لبيوت 
يفعل  ماذ�  �ملرء  »يحار 
وهو  منزله،  و�أثاث  باأغر��ش 

يعلم �أنه �صيقيم يف خيمة �إذ� 
يبيعها  �أن  فاإما  �لنزوح،  قرر 
ربع  �إىل  ي�صل  بخ�ش  بثمن 
�أن يرتكها  �أو  �أقل،  �أو  قيمتها 
ل�صو�ش  من  لل�رشقة  عر�صة 
يف  ين�صطون  �لذين  �الأزمات 

هذه �لظروف«.
لن  �الأحو�ل  كل  »يف  و�أردف: 
�آخذ معي �إال بع�ش �لفر�صات 
و�حل�رش،  و�الأغطية 
باالإ�صافة للمقتنيات و�الأور�ق 

�ل�صخ�صية �لهامة فقط«.
فل�صطينيي  هيئة  وبح�صب 
 )260( من  �أكرث  فاإن  �صوريا، 
يف  تقيم  فل�صطينية  عائلة 
بريف  �حلدودية  �ملناطق 
بلد�ت  يف  �ل�صمايل  �إدلب 
و�أطمة  و�لد�نا  �رشمد� 

وعقربات وقرية عطاء.
�لعائالت  هذه  وت�صتعد 
خا�صة يف �لبلد�ت �لتي بد�أت 
كـ«�رشمد�«  للق�صف  تتعر�ش 
باجتاه  للتحرك  و«�لد�نا«، 
و�أعز�ز  عفرين  مناطق 
لت�صيف �إىل �صفحات حياتها 

ق�ص�ش نزوح جديدة!.

�سحيفة االأخبار »اللبنانية« 

املقاومة الفل�سطينية م�ستنفرة 
رغم الت�سهيالت

�الأخبار  �صحيفة  قالت 
�إنه  �ل�صبت،  �أم�ش  »�للبنانية« 
�لت�صهيالت  من  �لرغم  على 
»�الإ�رش�ئيلية« �جلديدة لقطاع 
يف  تنفيذها  بد�أ  و�لتي  غزة، 
بعد  �ملا�صية  �لقليلة  �الأيام 
�مل�رشيني  �لو�صطاء  جهود 
�إال  و�لقطريني،  و�الأمميني 
�لفل�صطينية  �ملقاومة  �أن 
�الأمنية �رشعت يف  و�الأجهزة 
جديدة،  �أمنية  تد�بري  تنفيذ 
�حتمالية  �أن  تقديرها  جّر�ء 
غدر �الحتالل ال تز�ل عالية.

�ل�صحيفة عن م�صادر  ونقلت 
�ملقاومة،  �أمن  يف  مطلعة 
تعميمات  »�أ�صدرت  قولها، 
�مل�صتويات  على  م�صّددة 
�مليد�نية  و�الأخرى  �لقيادية 
ب�رشورة �لتز�م قو�عد �الأمان 
و�الأن�صطة،  �لتحركات  يف 
�لتجمعات  و�إيقاف 
حت�صباً  �لروتينية  و�لتحركات 
عمليات  تنفيذ  الإمكانية 

قبل  جوية  �رشبة  �أو  �غتيال 
�لتي  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات 
�ل�صهر  �لثاين من  �صتجرى يف 
�مل�صادر  وبح�صب  �ملقبل«. 
�جلديدة  �لتعليمات  فاإن 
�ملقاومة،  على  تقت�رش  مل 
�الأمنية  �الأجهزة  �صملت  بل 
�إي�صاوؤها  مّت  �لتي  �حلكومية 
و�لتدريبات  �لتجّمعات  مبنع 
كبري  ح�صد  فيها  يجري  �لتي 
�صيناريو�ت  تكر�ر  خ�صية 
 ،2008 حرب  لبد�ية  م�صابهة 
من  �أكرث  ��صت�صهد  عندما 

�ل�رشطة يف  من  عن�رش�ً   350
�ل�رشبة �جلوية �الأوىل.

لل�صحيفة  �مل�صادر  و�أكدت 
�لتعليمات  �أن  �للبنانية، 
على  تقت�رش  مل  �جلديدة 
يف  �لقيادي  �مل�صتوى 
�صملت  بل  �ملقاومة، 
يُخ�صى  و�صطى  م�صتويات 
تقدير  �صمن  ��صتهد�فها، 
يوؤدي  لن  ذلك  باأن  �إ�رش�ئيلي 
�إىل مو�جهة، مثلما قد يحدث 
�صخ�صيات  �غتيال  حال  يف 

بارزة.
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د. غازي ح�سني

وافقت الإمارات العربية على فتح 
مكتب متثيل دبلوما�سي لإ�رسائيل 
ا�سم  حتت  ظبي  اأبو  العا�سمة  يف 
اإيرينا«،  املتجددة  الطاقة  »وكالة 
الإماراتية  العا�سمة  وافقت  كما 
لكل  الحتالل  ا�ستمرار  ظل  يف 
امل�سجد  فيها  مبا  فل�سطني 
و�سم  املباركوتهويد  الأق�سى 
ال�سوري  واجلولن  القد�س  
ومزارع �سبعا وتالل كفر �سوبا يف 
ال�ستعمار  وت�ساعد  لبنان  جنوب 
والتمييز  والعن�رسية  ال�ستيطاين  
وا�ستمرار  والإرهاب  العن�رسي 
الإ�رسائيلي  والهولوكو�ست  النكبة 
وذبح  العرقي  والتطهري 
من  وترحيله  ال�سعبالفل�سطيني 
وطنه وم�سادرة ارا�سيه وتهويدها، 
ويف ظل تهويد الأماكن الإ�سالمية 
والقد�س  اخلليل  يف  املقّد�سة 
وبيت حلم ونابل�س، ويف ظل ف�سل 
فتحت  الكارثية   املفاو�سات 
الدبلوما�سية  املمثلية  اإ�رسائيل 
على  ظبي  ابو  يف  الإ�رسائيلية 
لل�سعب  الوطنية  احلقوق  ح�ساب 
واحلقوق  الفل�سطيني  العربي 
من  للعرب  والدينية  القومية 
وامل�سلمني  وم�سيحيني  م�سلمني 
العامل.وي�سكل  اأنحاء  جميع  يف 
وطنية  خيانة  الماراتي  التطبيع 
لل�سعب  وقانونية  ودينية  وقومية 
العربية  ولالمتني  الفل�سطيني 

وال�سالمية.
الربيع العربي امل�سوؤوم

جاء الربيع العربي امل�سوؤوم الذي 
لتغيري  املتحدة  الوليات  فّجرته 
الأو�سط  ال�رسق  بلدان  اأولويات 
العداء  بو�سلة  وحتويل  وتفتيتها، 
اإىل  وتوجيهها  اإ�رسائيل  عن 
الفل�سطينية  واملقاومة  اهلل  حزب 
ق�سية  املقاومةوت�سفية  وحمور 
احلكم  مقاليد  وت�سليم  فل�سطني، 
اأخرى  عربية  ودول  م�رس  يف 
عن  امل�سلمني  الإخوان  جلماعة 
مّولتها  التي  النتخابات  طريق 
كماعملت  النفطية،  اخلليج  دول 
)تو�سيات  اأبيب  وتل  وا�سنطن 
موؤمتر هرت�سليا( على تاأجيج الفنت 
والعرقية.  الطائفية  واحلروب 
وجاء ت�سكيل املخابرات املركزية 
وداع�س  للقاعدة  وال�سعودية 
التكفريية  واملجموعات  والن�رسة 
واحتالل  لتدمري  الأخرى 
اأفغان�ستان والعراق و�سورية وليبيا 

وال�سومال واليمن يف هذا ال�سياق
التحالف  ال�سعودية  �سّكلت 
اأكرب  باإقامة  الع�سكري  الإ�سالمي 
العامل،  يف  �سّني  ع�سكري  حتالف 
�سد  والريا�س  وا�سنطن  وتُوجهه 
التحرر  املقاومةوحركات  حمور 
وحتقيق  امل�سلمني  ولقتل  الوطني 
المريكية  ال�سرتاتيجيتني 

وال�رسائيلية.

بلدان  يف  الإ�رسائيلي  الوجود 
اخلليج

الوجود  يوم  بعد  يوماً  ويتعزز 
اخلليج  بلدان  يف  الإ�رسائيلي 
 2016 عام  ال�سعودية  واأخرجته 
انطالقاً  العلنية،  اإىل  ال�رسية  من 
لالإمارات  الوظيفي  الدور  من 
يف  اخلليج  يف  العربية  واملمالك 
الأمريكية  ال�سرتاتيجية  خدمة 
يف  وبالأخ�س  العامل  يف  ال�ساملة 
والتوّجه  الأو�سط  ال�رسق  بلدان 
اإىل ولتطبيع العالقات مع اإ�رسائيل 
ل اإىل حل عادل لق�سية  قبل التو�سّ
فل�سطني يعيد الالجئ الفل�سطيني 
القد�س  ويحرر  ودياره،  اأر�سه  اإىل 
من  املبارك  الأق�سى  وامل�سجد 
ال�ستيطاين  وال�ستعمار  الحتالل 

اليهودي البغي�س.
اإقامة  اإىل  اخلليج  دول  تتوّجه   
عالقات علنية مع اإ�رسائيل و�سولً 
اإىل تطبيع العالقات ر�سمّياً معها.

اليهوديةيف حمل  اللوبيات  جنحت 
توجيه  املتحدةعلى  الوليات 
القت�سادية  والعقوبات  احلروب 
»اخلاّلقة«والفنت  والفو�سى 
ل  �ستغال با قية لعر ا و ئفية لطا ا
ال�سعودية وقطر والإماراتواأموالهم 
وليبيا  و�سورية  العراق  لتدمري 
القيادة  اإرادة  واليمنولك�رس 
القد�س  وتهويدو�سم  الفل�سطينية 
واإنهاء  فل�سطني  وبقية  واجلولن 
الع�رس  يف  العرب  ودور  ال�رساع 
ال�ساغل  فال�سغل  احلديث، 
وال�سعودية  املركزية  للمخابرات 
واملو�ساد وا�رسائيل واإدارة ترامب 
اليهودية اإ�سعاف حركات املقاومة 
والعراقية  واللبنانية  الفل�سطينية 
الوطنية  بالأنظمة  والإطاحة 
ومنجزاتها  جيو�سها  وتدمري 

والهرولة يف التطبيع .

تدمري اليمن و منجزاته

بقيادة  العربي  التحالف  دّمر 
كما  ومنجزاته،  اليمن  ال�سعودية 
والطائرات  ال�سفن  انطلقت 
العراق  دمرت  التي  والدبابات 
والأجواء  واملياه  الأرا�سي  من 
والكويتية  والقطرية  ال�سعودية 
والإماراتية، وانطلقت املجموعات 
من  الأخرى  والتكفريية  الوهابية 
عر�سال وطرابل�س والأردن وتركيا 
قطري  �سعودي  وت�سليح  بتمويل 
لالإطاحة بالدولة ال�سورية وتدمري 
الب�رسية  وطاقاتها  منجزاتها 

والقت�سادية .
من  النفط  انتاج  ال�سعودية  رفعت 
/8/ ماليني برميل اإىل /10/وحالياً 
يهبط  لكي  برميل  مليون   12 اإىل 
�سعر النفط من /120/ اإىل حوايل 
اململكة  تلحق  اأن  ملجرد    /30/
ال�سعودية ال�رسر واخل�سائر بالدول 
الراف�سة للهيمنة الأمريكية ومنها 
واجلزائر  والعراق  واإيران  رو�سيا 

واأحلقت  وفنزويال،  ونيجرييا 
هائلة  اأ�رساراً  بذلك  ال�سعودية 
املنتجة  البلدان  باقت�ساديات 
التنمية  وم�ساريع  وخطط  للنفط 
الع�سكرية  فيها.وحققتالهداف 
ترامب  ل�سرتاتيجية  والقت�سادية 
للنفط  املنتجة  للدول  التدمريية 

وحمور املقاومة.
ح�ساد  ال�سعودية  وجتني  وجنت 
واخلطرية  املدمرة  �سيا�ساتها 
البلدان  وبقية  وامتها  �سعبها  على 

ال�سالمية.
بعنجهيةيف  ال�سعودية  تتدّخل 
العربية  للدول  الداخلية  ال�سوؤون 
الإرهاب  وت�سدير  والإ�سالمية، 
التكفريية  واملجموعات  الوهابي 
وبقية  �سورية  لتدمري  الأخرى 
والهيمنة  الأو�سط  ال�رسق  بلدان 
عليها وقيادتها والتحّكم بقراراتها 
لق�سية  ال�سهيوين  احلل  لتمرير 

فل�سطني.

التبعية لإدارة ترامب 
اليهودية

واأ�سبحت الريا�س يف عهد حممد 
بن �سلمان اأكرث تبعية لإدارة ترامب 
اليهودية، وعليها اأن ت�ستعد لنتائج 
�سيا�سة ترامب الهوجاء واخلطرية 
وبقية  الأو�سط  ال�رسق  يف منطقة 

بلدان العامل.
الوحدة  �سعودعلى  اآل  ق�سى 
فل�سطني  ب�سياع  وت�سببوا  العربية، 
عن  الر�سمي  العربي  والتنازل 
عروبتها، ويف ويتحّملون م�سوؤولية 
الذي  والقتل  والدمار  اخلراب 
واقت�سادياً  �سيا�ساً  مبنطقتنا  حّل 

واجتماعياً.
والفكر  الديني  التطّرف  وحّولوا 
العامل  يف  ن�رسوه  الذي  الوهابي 
خلدمة  اأمريكي  اإ�سالم  اإىل 
الأمريكية  ال�سرتاتيجيتني 
التكفري  وبن�رس  وال�سهيونية، 
من  بدلً  والكراهية  والإق�ساء 
والأخوة  الت�سامح  اأفكار  ن�رس 
واملحبة والتعاون، وحتّولت ق�سية 
فل�سطني ب�سببهم وتبعيتهم لأمريكا 
ق�سية  اإىل  العاملية  وال�سهيونية 
ت�سفيتها  على  ويعملون  ثانوية، 
القرن  و�سفقة  تهويد  بتمرير 
ال�سعب  حقوق  ح�ساب  على  لها 
العربي الفل�سطيني والأمة العربية 
الريا�س  واأ�سبحت  والإ�سالمية، 
وال�سهيونية،  لأمريكا  تبعية  اأكرث 
ال�سيا�سة  لنتائج  اأن ت�ستعد  وعليها 
ترامب  اإدارة  عهد  يف  الأمريكية 
اإفال�س  اإىل  التي �ستوؤدي  اليهودية 
فل�سطني  وبيع  اخلليج  دول 
لقاء  ولأمريكا  العاملية  لليهودية 

حماية اململكة.
املتنامية  العالقات  من  وانطالقاً 
دول  وبقية  �سعود  اآل  مملكة  بني 
الإ�رسائيلي  العدو  وبني  اخلليج 
تعد  مل  اأنها  اإ�رسائيل  تعتقد 

بحاجة اإىل ت�سوية ق�سية فل�سطني 
ن�سجتها  التي  العالقات  ب�سبب 
ال�سعودية  وتن�سجها مع اململكتني 
حيث  اخلليج،  ودول  والها�سمية 
حققت التطبيع معهم وو�سلت اإىل 
ال�سرتاتيجي  التحالف  م�ستوى 
والقد�س  الأق�سى  ح�ساب  على 

وبقية فل�سطني.
وت�سري ال�سعودية وبقية دول اخلليج 
ال�رساع  تفجري  اإىل  واإ�رسائيل 
لع�رسات  اإيران  مع  واملواجهة 
واحلروب  الفنت  باإ�سعال  ال�سنني 
لتفتيت  والعرقية  الطائفية 
واإعادة  الأو�سط  ال�رسق  بلدان 
)�سايك�س_بيكو2(  ور�سم  تركيبها 
والعرتاف بيهودية الدولة واإقامة 
الدول على اأ�س�س دينية وا�رسائيل 
خالل  من  القت�سادية  العظمى 
اجلديد. الو�سط  ال�رسق  م�رسوع 
ال�سيا�سة  هذه  من  وانطالقاً 
 . للبحرين  ال�سعودية  واإحتالل 
بان  �سلمان  بن  حممد  واعرتف 

فل�سطني هي ار�س التوراة
مملكة  خارجية  وزير  اأعلن 
اخلليج  تهدد  اإيران  اأّن   « البحرين 
الأو�سط  ال�رسق  يف  وال�ستقرار 

اأكرث من اإ�رسائيل«
ال�سعودي  الدبلوما�سي  وكرر 
الت�رسيح  نف�س  ال�سّمار  اهلل  عبد 
من  اأنا  كنت  لو   « قائاًل:  واأ�ساف 
يتخذ القرارات ملا ترددت للحظة 
ما  كل  يف  اإ�رسائيل  مع  بالتعاون 
وامل�ساألة  الإيراين  بالنووي  يتعلّق  

ال�سورية«.
عروبة  عن  ال�سعودية  تنازل  اأّدى 
ال�سعب  وحقوق  فل�سطني 
حق  مقدمتها  ويف  الفل�سطيني 
عودة الالجئني اإىل ديارهم اإىل تبّني 
الرواية  الر�سمي  العربي  النظام 
وال�ستعمارية  الكاذبة  ال�سهيونية 
والعن�رسية حول فل�سطني العربية.

ا�سرتاجتيات التطبيع

كيف تقيم اململكة ال�سعودية وقطر 
الها�سمية  واململكة  والإمارات 
والتطبيع   ال�سرتاتيجية  العالقات 
الذي  الإ�رسائيلي  العدو  مع 
واغت�سب  امل�ستمرة  النكبة  ارتكب 
القد�س  فيها  مبا  فل�سطني 
ب�سطريها املحتلني، وطرد ال�سعب 
فل�سطني  وطنه  من  الفل�سطيني 
على  عدوانية  واأ�سعل عدة حروب 

البلدان العربية؟.
والإمارات  املمالك  هذه  باعت 
والطاغية املخلوع مبارك الوحدة 
وحركات  وفل�سطني  العربية 
ال�سحيح  والإ�سالم  املقاومة 
وحمايتها  تاأ�سي�سها  مقابل 
الأمريكية  الإمربيالية  ود  لك�سب 
والكيان  العاملية  وال�سهيونية 
وفاة  بعد  ومتّكنت  ال�سهيوين، 
عبد  جمال  الكبري  العربي  القائد 
النا�رس من التحّكم بالقرار العربي 

العربية،  الدول  وجامعة  الر�سمي  
عدواً  لي�ست  اإ�رسائيل  واأ�سبحت 
الإ�رسائيلي  العدو  ا�ستبدلت  حيث 
احلليف  اإيران  هو  مزعوم  بعدو 
الفل�سطيني  لل�سعب  ال�سرتاتيجي 
العربية  البلدان  ال�سعوب يف  وبقية 

والإ�سالمية.
العربي  لال�ست�سالم  وتربيراً 
جا�سم  بن  حمد  حتّدث  الر�سمي 
اإّبان  العربية  اجلامعة  مقر  يف 
الإ�رسائيلية  العدوانية  احلرب 
نف�سه  على غزة عام 2014 وا�سفاً 
والقيادات العربية الأخرى بالنعاج 
لتربير ال�ست�سالم العربي الر�سمي 
وقال  فل�سطني  وبيع  لإ�رسائيل، 
ن�ستطيع  ول  نعاج  نحن   « حرفّياً: 

مواجهة اإ�رسائيل«.
الأمركة وال�سهينة وفقدان الإرادة 
جعلت  والدينية  الوطنية  والكرامة 
يتنازلون  العرب  احلّكام  معظم 
وحقوق  فل�سطني  عروبة  عن 
النظام  اأّن  ويعني  والأمة،  ال�سعب 
قادة  من  املوؤلّف  الر�سمي  العربي 
على  يوافق  منالنعاج  معظمهم 
فل�سطني  لق�سية  ال�سهيوين  احلل 
القرن  و�سفقة  العالقات  وتطبيع 
على  واملوافقة  ال�رساع  واإنهاء 
بلدان  على جميع  اإ�رسائيل  هيمنة 

ال�رسق الأو�سط.

�سر تعديل املبادرة العربية

وانطالقاً من هيمنة اأمري قطر على 
للجامعة  العام  الأمني  العربي  نبيل 
ال�سعودية  وموافقة  اآنذاك  العربية 
يف  يعلن  اأن  لنف�سه  الأمري  �سمح 
على  خطرياً  تعدياًل  وا�سنطن 
املبادرة العربية ا�سرتطته اإ�رسائيل 
و�سوّقته الإدارة الأمريكية يف ذروة 
لإجها�سها  الأق�سى  انتفا�سة 
الفل�سطينية  املقاومة  ولإ�سعاف 
يف  الياأ�س  من  املزيد  ولإدخال 
ت�سمن  العربي  املواطن  نف�س 
الر�سمي  العربي  النظام  موافقة 
الرد  وكان  الأرا�سي،  تبادل  على 
التي  املبادرة  على  الإ�رسائيلي 
وتبنتها  فريدمان  اليهودي  �ساغها 
قمة  عليها  ووافقت  ال�سعودية 
ال�سفاح  اجتياح  العربية  بريوت 
اإعالنها  من  �ساعات  بعد  �سارون 

لل�سفة الغربية.
خميم  جمزرة  اإ�رسائيل  وارتكبت 
موؤ�س�سات  حتى  ودّمرت  جنني، 

مبوجب  ابتكرتها  التي  ال�سلطة 
اتفاق الإذعان يف اأو�سلو، وحا�رست 

عرفات يف املقاطعة برام اهلل.
وال�ست�سالم  النهزام  روح  وجتلّت 
لدى  والعمالة  وال�سهينة  والتبعية 
باأجلى  العربية  الدول  قادة  معظم 

مظاهرها.
مهزومون  العرب  القادة  معظم 
الأمريكية  لالإمربيالية  وعبيد 
والكرا�سي  العاملية  وال�سهيونية 
وو�سفوا  عليها،  يجل�سون  التي 
لأوح�س  الفل�سطينية  املقاومة 
ا�ستيطاين  ا�ستعمار  واأخطر 
الب�رسية  تاريخ  يف  واأبارتايد 
حركات  واأدانوا  بالإرهاب، 

املقاومة يف فل�سطني ولبنان.
يف  الغربية  الدول  تدخل  اأّدى 
العربية  للدول  الداخلية  ال�سوؤون 
الأعمى  وانحيازها  والإ�سالمية 
و�سد  لإ�رسائيل  واملطلق 
املظلوم  الفل�سطيني  ال�سعب 
الإرهابية  للمنظمات  وتاأ�سي�سهم 
وتوظيفه  الإرهاب  وا�ستثمار 
وم�سالح  م�ساحلهم  خلدمة 
انت�سار  اإىل  اإ�رسائيل  وخمططات 
الديني  التطّرف  اإرهاب  ظاهرة 
الإرهاب  فانت�رس  الثالثة،  لالأديان 
واإرهاب  ال�سهيونيوالوهابي 
الأخرى  التكفريية  املنظمات 
الإرهابية  واملواقف  والأفكار 
ال�سهيونية يف  امل�سيحية  ملعتنقي 
الدول  وبع�س  املتحدة  الوليات 

الغربية.
ظاهرة  انت�سار  اإىل  ذلك  واأّدى 
الدولة  واإرهاب  العاملي  الإرهاب 
والإرهاب  الدويل  والإرهاب 
الدول  اإىل  الراجع  التكفريي 
انت�سار  اإىل  اأّدى  مما  غّذته  التي 
ال�ستقرار  وعدم  الفو�سى 
والكراهية  العن�رسية  وت�ساعد 
واندلع  ال�ستيطاين  وال�ستعمار 
الفنت واحلروب الطائفية والعرقية 
يف بلدان ال�رسق الأو�سط،  لتفتيت 
دول املنطقة واإعادة تركيبها ور�سم 
واإقامة  جديدة  حدودية  خرائط 
الإ�رسائيلي  ال�سعودي  التحالف 
العظمى  اإ�رسائيل  كمقدمة لإقامة 
من خالل م�رسوع ال�رسق الأو�سط 
اجلديد بالتعاون والتن�سيق الكاملني 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع 
واإدارة ترامب اليهودية وبدعم  من 
ال�سعودية وبقية دول اخلليج وعلى 

ح�ساب النظام العربي.

تقدير حالة

دول اخلليج وتطبيع العالقات مع العدو الإ�سرائيلي
تتطور العالقات ال�سعودية والإماراتية مع العدو الإ�سرائيلي ب�سكل علني ومت�سارع، ويتعزز الوجود الإ�سرائيلي يف دول اخلليج يومًا بعد يوم واملوافقة 
على �سفقة القرن وتهويد كل القد�س وبقاء امل�ستعمرات اليهودية و�سطب حق عودة الالجئني اإىل ديارهم وتطبيع العالقات وت�سفية الق�سية واإنهاء 

ال�سراع والتحالف مع العدو ملواجهة حركات املقاومة والتحررالوطنى وحمور املقاومة.

دويل



�شيخ مدقن 

املحتجون  مترنا�ست  مواطنو  قال 
بغداد  م�سباح  م�ست�سفى  اأمام 
موجهة  احتجاجية  عري�سة  يف 
وا�سالح  وال�سكان  ال�سحة  لوزير 
ت�سلمت  قد  امل�ست�سفيات  كانت 
 ، منها  »الو�سط«ن�سخة  يومية 
حركة  يف  لل�سارع  خروجهم  اأن 
جاء  الثالث  لالأ�سبوع  احتجاجية 
اأدنى  حرمانهم  من  خلفية  على 
د�ستورية  املقرة  املواطنة  حقوق 
هوؤالء  اأبدى  كما   ، واإن�سانية 
ن�سيانهم  دائما  من  ا�ستغرابهم 
مت�س  التي  بالق�سايا  فيمايتعلق 
اليومية  واحلياة  واقعهم  املعا�س 
لكل  ال�سحة حق مكفول  كانت  واإن 
الق�سايا  عديد  عن  ناهيك  اإن�سان 
راأ�س  لها  ي�سيب  التي  وامل�ساكل 
ال�سدد  ذات  يف  موؤكدين   ، الولدان 
على  املوت  كان مل�ست�سفى  اإن  اأنه 
اإال  هي  فما  قولهم  م�ساكله  حد 
اأن  ميكن  والتي  في�س  من  غر�س 
على  �سبيل  منها  امللمو�سة  تعدد 
املثال ال احل�رص  �سوء الت�سيري من 
�سبط  عن  وعجزها  االإدارة  طرف 

تقاطع  ب�سبب  بالقطاع  املوظفني 
النقابات،  وهو  بني  امل�سالح 
يف  تكتالت  خلق  يف  ما�ساهم 
�سفوف املوظفني بالقطاع، ناهيك 
التكفل  وعدم  الطبي  عن  االإهمال 
 ، وعالجيا  طبيا  باملر�سى  اجلاد 
التي  االأدوية  ن�سيان  اإنعدام  دون 
ال�سحة  موؤ�س�سات  على  يجب 
العمومية توفريها للمري�س واأدوات 

نقل املر�سى .
ومما زاد الطني بلة النق�س الفادح 
بامل�ست�سفى  االأخ�سائيني  لالأطباء 
املركزي م�سباح بغداد والطب العام 
م�ستو�سفات  اجلوارية  بالعيادات 

القرى مما يزيد يف معاناة املر�سى 
بالتنقل الأكرث من 1000 كلم ملناطق 
زواتني  تني  قزام  عني  اأخرى 
ذلك  اإىل  ي�ساف   ، اإدل�س  طازروك 
اال�ستعانة  خمطط  فعالية  عدم 
ل�سعفهم  وذلك  الكوبيني  باالأطباء 
واالإجنليزية  الفرن�سية  اللغتني  يف 
الت�سخي�س  عملية  ماي�سعب  وهوا 
التتوفر  والتي  احلدودية  املناطق 
تليق  اإ�سعاف  �سيارات  على  حتى 
املناطق  يف  وخا�سة  بالب�رص 
احلدودية والتي اأوالها عبد املجيد 
خالل  اجلمهورية  رئي�س  تبون 
خا�سا  االنتخابية  جماال  حملته 

ال�رصوريات  وتوفري  التهيئة  يف 
الطبي  االأمن  انعدام  عن  ناهيك 
مبناطق  املعروفة  النواحي  بتلك 
املالية  باالأغلفة  كالتالعب  الظل 
الطبية  االأجهزة  مقتنيات  يف 
الغري  االأجهزة  بع�س  واقتناء 
مطابقة للمعايري املن�سو�س عليها 
اإنفاق  وح�رص  ال�رصوط  دفاتر  يف 
كل  اجلدران  �سبغ  على  امليزانية 
الطبية  البعثات  عن  ناهيك  عام 
اجلبني  لها  يندى  والتي  الوهمية 
هيا  والتي  النائية  املناطق  يف 
اإ�ستجمام  خرجات  باطنها  يف 
لديهم  اإنعدم  الدين  االأطباء  لبع�س 
ال�سمري  قبل  االإن�ساين  ال�سمري 
معدالت  بدليل  تزايد  املهني، 
اأخطاء  نتائج  تعد  والتي  الوفيات 
الو�سف  واأخطاء  وعالجية  طبية 
والت�سخي�س وتكثم اجلهات املعنية 
ومنع اأي �سكوى تتعلق بعدا الواقع 
يتعلق  فيما  الرقابة  اإنعدام  املرير 
بالنظافة ووجبات الطعام التي يقر 
اأخ�سائيو التغذية اأنها غري مطابقة 
الوهمية  العيادات  ال�سحة  ملعايري 
والتي توجد كمباين ولكنها يف اأر�س 

الواقع هيكل فارغ .
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اأوالد موالهم بعني احلجل

قرية �ضحية تعاقب 
امل�ضوؤولني؟ا

و�سط  عن  فقط  بـ07كلم  بعدها  من  الرغم  على 
موقعها  اأن  اإال  بامل�سيلة  احلجل  عني  مدينة 
القريب هذا مل ي�سفع لها يف اأن تتكبد �سيال من 
الزمتها  التي  امل�ساكل  نقول  ال  حتى  النقائ�س 
منذ فجر اال�ستقالل،بحيث يف زيارة خاطفة لها 
مازالت الطريق املوؤدية لقرية اأوالد موالهم جد 
على  يحملون  مازالوا  اأطفال  ي�ستعملها  مهرتئة 
البوتان،واالأغرب من كل  قارورات غاز  ظهورهم 
هذا وح�سب ت�رصيحات ال�سكان فاإنه حتى املاء 
العائالت  غالبية  يدفع  متوفر مما  ال�رصوب غري 

اإىل دفع مبالغ الأجل ا�ستئجار �سهاريج املاء..
هدفها  حملية  جمعية  وجود  من  الرغم  وعلى 
االأ�سمى هو نقل االن�سغاالت اإىل امل�سوؤولني ، اإال 
اأن ذلك مل ينفع طيلة ع�رصات من ال�سنني يقابلها 
بها)  ي�ستهان  ال  التي  املرا�سالت  من  كبري  عدد 
اأحد  يقول  كما  بت عر�س احلائط(  اأنها �رصرُ اأي 
تتجدد  انتخابية  عهدة  كل  واأثناء  االأع�ساء.باأنه 
اأن  اإال  واحلجم  ال�سيغة  املطالب.وبنف�س  نف�س 
�سيا�سة الوعود الكاذبة ظلت هي اللغة املنت�رصة 

.
جمال/ن

يحدث يف البويرة

نقل 70 تلميذا يف 
حافلة ب 30 مقعدا

ديرة  بلدية  ومدا�رص  قرى  تالميذ  اأولياء  اأبدى 
�سخطهم  البويرة  والية  عا�سمة  جنوب  اأق�سى 
التي  والكارثية  املزرية  الظروف  من  ال�سديد 
ينتقل فيها اأبناوؤهم اإىل املدار�س وذلك بح�رصهم 
كالفئران يف حافالت النقل املدر�سي يف م�ساهد 
موؤ�سفة على غرار ما حدث بحر االأ�سبوع الفارط 
حني انحرفت اأحدى احلافالت يف الطريق الوطني 
كانت  تلميذا حيث   38 وت�سببت يف جرح   08 رقم 
من  اأزيد   « »الو�سط  ليومية  االأولياء  ب�سهادة  تقل 
70 تلميذا وهي خم�س�سة ل 30 مقعدا على االأكرث 
يعود  التالميذ  هوؤالء  اإ�سابة  �سبب  اأن  موؤكدين 
جعلهم  ما  احلافلة  داخل  الرهيب  االكتظاظ  اإىل 
برتطمون ببع�سهم ولو ال لطف اهلل لوقعت الكارثة 
املعنية  ال�سلطات  جميع  باملنا�سبة  ونا�سدوا   ،
لتزويد قرى املنطقة بالعدد الكايف من احلافالت 

ل�سمان نقل التالميذ يف اأف�سل الظروف .
اح�شن مرزوق

خالل ال 48 �شاعة االأخرية  

اإرهاب الطريق يح�ضد 
اأرواح 10 اأ�ضخا�ص 

لقي 10 اأ�سخا�س حتفهم واأ�سيب 48 اآخرون بجروح 
متفاوتة اخلطورة يف 13 حاث مرور �سجلت مبناطق 
االأخرية،  �ساعة   48 ال  خالل  الوطن  من  خمتلفة 

ح�سب ح�سيلة اأوردتها م�سالح احلماية املدنية. 
باتنة  والية  من  بكل  ح�سيلة  اثقل  ت�سجيل  ومت 
اثر   اآخرين بجروح على   7 واإ�سابة  بوفاة �سخ�سني 
الطريق  م�ستوى  على  �سيارات   3 بني  ا�سطدام 
وبوالية  تازولت،  ودائرة  ببلدية   31 رقم  الوطني 
خن�سلة التي �سهدت وفاة �سخ�سني واإ�سابة 6 اآخرين 
على  االأول   : منف�سلني  حادثني  اإثر  على  بجروح 
ان�سيغة،  ببلدية   88 رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى 
دائرة احلامة، والثاين على م�ستوى بلدية املحمل، 

دائرة اوالد ر�سا�س.        

ي�شني بوغازي   

عاما  اأ�سحى  الذي  خروجنا  ذكرى  وتنق�سي 
اأعلتها  �سلمية  فرط  من  فارقا  ،عاما  كامال 
حناجر وكتبتها �سعارات وب�رصت بها م�سريات 
اأخرى  و  ق�سية  ومند  �سوارعا  خا�ست  
اأو كبرية هنا  ،واأخرى �سغرية قليال  عا�سمية 
وهناك ملئت  ذاكرتنا وهي يافعة على عتبات 

الثورة �سورا رائعة وقد متازجت ما بني فرح 
على  مقبلة  �سابة  وجوه  يف  يجرى  عظيم  
اأيامها اجلديدة ، وما بني وجوه هي دون ذلك 
طاعنة يف اأعمارها واأخرى حائرة وقد �سكنها 
االنبهار ،فلم  ت�سدق بعد انق�ساء عاما كامال 
اإىل �ساعة يوم ذكرى  خروجنا ،واأنه قد حدث 
؟اأحقا  خرجنا ذاك اخلروج ! اأخرجنا  فرادي 
يف   ون�ساء   ،رجاال  وكبارا  ،�سغارا  وجماعات 
وبكته  اأفئدة  انتظرته  لطاملا  خروج   خ�سم 
عيون ! اأخرجت  ابت�سامانا  وقد رفعت  فوق 
بتعداد  يوؤرخ  الذي  االأ�سطوري  حرجنا  تعب 

اأمل   يف  م�ستقرة  وباآهات  والطعنات   االأزمنة 
ال اأراه يزول وقد حوط  بورد يافع غر�س على 
�رصفات بيوتنا ومنازلنا خروجنا ب�رصاخ اأوجع  

من فرط االأمل  نف�سه !
عطر  بقايا  على  خروجنا   ذكرى  وتنق�سي 
عادوا  منت�رصين  غبطة   يداعب  �سيظل  
كتبوا  وقد   ، كبري  و�سدام  من حمنة  للتوهم  
تاريخا معا  جميعا ،هو كتاب  اأبنائنا الطالعني 
من حوا�سي خروجنا لي�سوا متاما كما طلعنا 
على امتداد  وقتنا املدجن باخلوف والقتلة 
؟ كتبناه اإذن تاريخا  بخروجنا �سدهم جميعا 

كره  ولو  ممجدة   اجلزائر  حتيا  اأن  كتبناه   !
عامها  يف  رائعة  ذكرى  وتنق�سي   . الظاملون 
االأول الذي يغلق اأيامه منتظرا رمبا ما يحلم 
به ، وقد قال قولته التي غدت عقيدة ما تال 
يف اأحالم روؤى تطلع مع كل خروج الذي انت�رص 
روافد من ذاك العظيم ، روافد خروج تعليها 
واإباء  ت�ساهي  ال  و�سجاعة  �سارمة  عدالة 
اأرواحهم عربونا  بانتماء تاريخي ملن اأعطوا 
حتيا  اأن  على  كديات  و�سفوح  �سعاب  بني 

اجلزائر ممجدةٌ ولو كره الظاملون.
اإرثنا من عام ذكرى لن متوت ، وقد  ينق�سي 

ا�ستم�سك جهده من �سلب خروجا زاحفا اإىل 
بقية  الوقت الذي �سيطلع اإىل اأيامنا التالية ، 
�سيطلع اليوم بعد ذكرى عامنا االأول  ، وغدا 
بعد ذكريات اأعوامنا املقبلة ، وفى كل االأيام 

مبقا�سات اأعمارنا وما متنحه احلياة .
تاأكلها  ذكرى  جمرد  نريده   ال   خروجنا 
مرا�سيم و�سعارات ، ويلهيه اإعالء ال يلبث اأن 
يدخل  خروجنا  كله  يف االعتيادي  القاتل ، 
من �رصد  غ�سب  وتكرار �رصاخ اإىل اأن ي�سري  
كل �سيء ذكرى معلبة ،ال تلبث اأن تلق  ب�سلة  

مهمالت االأيام! 

روؤى 

يتناول قانون الوقاية من خطاب 
الكراهية و العقار ال�شناعي

الرئي�ص تبون
 يرتاأ�ص اليوم اجتماعا 

ملجل�ص الوزراء
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  يرتاأ�س 
الدوري  االجتماع  اليوم،  �سباح  تبون، 
ملفات  اأعماله  جدول  ويف  الوزراء  ملجل�س 
تخ�س العديد من القطاعات، ح�سب ما اأفاد 
اجلمهورية.  لرئا�سة  بيان  ال�سبت  اأم�س  به 
املجل�س  �سيدر�س  االجتماع،  هذا  وخالل 
خا�س   قانون  مب�رصوع  تتعلق  ملفات  »عدة 
الكراهية  وخطاب  التمييز  من  بالوقاية 
ال�سناعي وت�سيري   العقار  ومكافحتهما واقع 
وتطوير  بعث  اآفاق  ال�سناعية،  املناطق 
ن�ساطات الثقافة واالإنتاج الثقايف وال�سناعة  
وكذا  والريا�سة  ال�سباب  ال�سينماتوغرافية، 

ال�سياحة وال�سناعة التقليدية«. 
الوزراء  جمل�س  اأن  امل�سدر  نف�س  واأ�ساف 
»اإ�سرتاتيجية  حول  عر�سا  اأي�سا  �سيناق�س 

االت�سال احلكومي«.

من 22 اإىل 26 فرباير 2020

اللواء �ضنقريحة يف 
زيارة للإمارات

ثاين  حممد  حمد  الركن  الفريق  من  بدعوة 
امل�سلحة  القوات  اأركان  رئي�س  الرميثي، 
�سنقريحة،  ال�سعيد  اللّواء  ي�رصع  االإماراتية، 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س 
 ،2020 22 فرباير  اليوم  من  ابتداء  بالنيابة، 
يف زيارة اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة، 
ملعر�سي  الرابعة  الطبعة  فعاليات  حل�سور 
»يومك�س« )UMEX-2020( لالأنظمة غري 
-simTEX( »�سيمتك�س«  وكذا  املاأهولة 

2020( الأنظمة املحاكاة والتدريب، املزمع 
تنظيمهما من 23 اإىل 25 فرباير 2020 باأبو 

ظبي.

ية! ذكرى  ع�ضّ

اأفق

توبة الأرندي من 
اإثم ال�ضلطة

وداد احلاج

توحي  احلالية  االأرندي  قيادة  ت�رصيحات 
ظاهريا اأن هناك توجها العتماد مراجعات 
داخلية ،وهو ما تعك�سه ت�رصيحات ميهوبي 
يكون  اأن  يريد  ال  احلزب  اأن  قال  الذي 
اأن هذا  يوؤكد  الواقع  و  ال�سلطة  اأداة يف يد 
�سوى  ت�سلح  ال  ما�سيها  خالل  من  الهيئة 
اأن تعلن توبتها  اأداة طيعة وعليها  اأن تكون 
ب�سبب  بالبالد  اأحلقتها  التي  الكوارث  من 
اختيار ممثليها  ف�سلها يف  و  قيادتها  تعنت 
يف اجلماعات املحلية و يف الربملان حيث 
برملانييه  من  عدد  و  العام  اأمينه  يقبع 
غياهب  يف  منتخبيه  و  اأمياره  و  ووزرائه  
ال�سجون على ذمة ق�سايا ف�ساد و ماخفي 
كان اأعظم. ال�سجاعة تكمن يف اإعالن توبة 
تاريخية و التن�سل من الفا�سدين و حماكمة 
مبال  اأيديهم   تلوثت  التي  الروؤو�س  كل 
اجلزائريني ف�سال عن امل�سوؤولية التاريخية 
يف  التفكري  حلظة  من  العام  الو�سع  حول 
ال  هذا.  النا�س  يوم  اإىل  احلزب  ت�سكيل 
االأرندي  �سفحة  يبي�س  اأن  ميكنه  اأحد 
التي  االن�سداد  عن  الكربى  امل�سوؤولية  من 
كانوا  الذين  و املظلومني  البالد  اإليها  اآلت 
�سحايا يف حمالت الف�ساد الذين رمى بهم 
اأويحي يف ال�سجون و منهم من مات قهرا و 

كمدا و ثبتت براءته .

للمطالبة باإخراج قطاع ال�شحة من غرفة االنعا�ش

مواطنو مترنا�ضت يحتجون اأمام 
م�ضت�ضفى م�ضباح بغداد

.    مطالب بالتحقيق يف التالعب باملال العام والبعثات الطبية الوهمية
جتمهر يوم اأم�ش ال�شبت مواطنو مترنا�شت ، اأمام امل�شت�شفى املركزي بعا�شمة الوالية 
م�شباح بغداد للمطالبة ب�شرورة تدخل جاد من طرف �شناع القرار بالبالد الإخراج 

القطاع ال�شحي بالوالية من غرفة االنعا�ش

Yacine-bougha@hotmail.fr

من  اجلزائرية  ال�سادرات  جتاوزت 
دوالر  مليون   60 اال�سمنت  مادة 
ارتفاعا  بذلك  م�سجلة   2019 يف 
ا�ستثنائيا قدره اأكرث من 141 باملائة، 
مقارنة ب�سنة 2018 ، ح�سبما علم من 
اال�ست�رصاف  و  الدرا�سات  مديرية 
امل�سدر،  ذات  ح�سب  و  للجمارك. 
�سهدت  �سادرات اال�سمنت املائي و 

اال�سمنت امل�سمى »الكلنكر« »حت�سنا 
ملحوظا« بحيث انتقلت من  16ر25 
68ر60  اىل   2018 يف  دوالر  مليون 
بن�سبة  اي   ،  2019 يف  دوالر  مليون 
منو قدرت بـ 2ر141 باملئة، متجاوزة 

بالتايل توقعات 
ال�سنة  بداية  العمومية  ال�سلطات 

املا�سية.

اإ�شمنت

ارتفاع قوي يف ال�ضادرات خلل  2019  

اأمن عني متو�شنت 

ارتفاع يف اجلرائم اللكرتونية 
مبنا�شبة 22فيفري 

مقابلة ا�ضتعرا�ضية لقدماء 
مت  ت�سجيل  ارتفاع لعبي عني احلجل  اأخرى  جهة  من 

االلكرتونية  اجلرائم  جمال  يف  كبري 
متعلقة  بت�سجيل  58 ق�سية  وذلك 
�سنة 2019 مع  االلكرتونية  باجلرائم 
مقارنة  ت�سجيل 33 ق�سية 
بيان  واأ�سار  هذا  ب�سنة 2018، 
واالت�سال  ملديرية  االإعالم  خلية 
ت�سجيل 3575 ق�سية  االأمن 

منها 1376 ق�سية متعلقة بامل�سا�س 
و 921 ق�سية  باالأ�سخا�س 
الع امللك  و  اخلا�سة  باملمتلكات 
مومي ، �سنة 2018 ت�سجيل 3357 
متعلقة  منها 1220 ق�سية  ق�سية 
بامل�سا�س باالأ�سخا�س و 866 ق�سية 
امللك  و  اخلا�سة  باملمتلكات 

العمومي.

عني  العبي  قدماء  فريق  ن�سط، 
من  نخبة  اإىل  اإ�سافة  احلجل 
مقابلة  بو�سياف  العبي حي حممد 
ا�ستعرا�سية يف كرة القدم احت�سنها 
اجلواري  الريا�سي  املركب  ملعب 
جاءت  املنا�سبة   ، احلجل  بعني 
الذي  فيفري   22 بيوم  احتفاال 
لالأخوة  وطنيا  يوما  اعتماده  مت 
من  وجي�سه  ال�سعب  بني  والتالحم 

الهبة  يخلد  الدميقراطية  اأجل 
التاريخية لل�سعب يف الثاين والع�رصين 
عرب  به  ويحتفل   ،2019 فرباير  من 
خالل  من  الوطني  الرتاب  جميع 
اأوا�رص  تعزز  واأن�سطة  تظاهرات 
وتر�سخ  الوطنية،  واللحمة  االأخوة 
وجي�سه  ال�سعب  بني  الت�سامن  روح 

من اأجل الدميقراطية.
خل�شر بن يو�شف 

 حممد بن ترار

البحث  فرقة  عنا�رص  متكن 
والتدخل الأمن والية �سوق اأهرا�س 
توقيف  من  نوعيتني  عمليتني  يف 
منظمتني  اإجراميتني  جماعتني 
باملوؤثرات  االإجتار  يف  خمت�ستني 

قر�س  اآالف   5 وحجزت  العقلية 
اأم�س  علم  ح�سبما  مهلو�س، 
باالت�سال  املكلف  من  ال�سبت 
اأول  مالزم  االأمني  ال�سلك  بذات 

لل�رصطة حمزة �سا�سي.

�شوق اأهرا�ش

توقيف جماعتني اإجراميتني 



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/

