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يف اأول زيارة دولة بعد م�شاركة يف قمة برلني والحتاد الإفريقي

تبون يف ال�سعودية اليوم 

العثور على اأ�شلحة  بامل�شيلة 

تدمري خمباأ للجماعات الإرهابية بتيبازة  
بحث  عملية  �إثر  �الثنني  �أم�س  �ل�شعبي,  �لوطني  للجي�س  مفرزة  ك�شفت 
على  يحتوي  للأ�شلحة  خمب�أ  �مل�شيلة(,  )والية  �له�مل  ببلدية  ومت�شيط  
خمب�أ  �أخرى  مفرزة  دمرت  فيم�  ذخرية,  خم�زن  و�أربعة  �آليني  م�شد�شني 
به  �أف�د  تيب�زة, ح�شبم�  بوالية  �ل�شنع  تقليدية  وقنبلة  �الإره�بية  للجم�ع�ت 
�أم�س �لثلث�ء بي�ن لوز�رة �لدف�ع �لوطني. و�و�شح ذ�ت �مل�شدر �أنه »يف �إط�ر 
مك�فحة �الإره�ب, ك�شفت مفرزة للجي�س �لوطني �ل�شعبي,  يوم 24 فيفري 
2020 , �إثر عملية بحث ومت�شيط مبنطقة جبل �لفرن�ن, بلدية �له�مل بوالية 
�مل�شيلة )�لن�حية �لع�شكرية �الأوىل(, خمب�أ للأ�شلحة يحتوي على م�شد�شني 
خمب�أ  �أخرى  مفرزة  دمرت  فيم�  ذخرية,  خم�زن   )04( و�أربعة  �آليني   )02(
للجم�ع�ت �الإره�بية وقنبلة تقليدية �ل�شنع مبنطقة ت�زروت, بلدية �الأره�ط 

بوالية تيب�زة )�لن�حية �لع�شكرية �الأوىل(«.

ملتقى اأدبي بجامعة البويرة

ال�سعراء ميجدون �سهداء الثورة 
ملتقى  تنظيم  على  �لبويرة  والية  فرع  �حلر  �لطلبي  �الإحت�د  �أم�س  �أ�رشف 
ليوم  �ملخلدة  �الحتف�الت  مع  تز�من�   « �أوحل�ج  �كلي حمند   « بج�معة  �أدبي 
ذ�كرة  يف  �ل�شهد�ء   « �شع�ر  حملت  �لتي  �لفع�لية  هذه  و�شهدت   , �ل�شهيد 
�ل�شعر�ء » م�ش�ركة مميزة ل�شعر�ء و�أدب�ء من �لبويرة وخمتلف والي�ت �لوطن 
تتقدمهم بع�س �الأ�شم�ء �للمعة يف جم�ل �الأدب و�ل�شعر على غر�ر �الأ�شت�ذة 
»�شليمة مليزي » و �ل�ش�عرة »هدى ط�بو�س« و �الأديبة �لدكتورة »�أمينة عط� 
�هلل« و�لق��شة »نزيهة مرزوق » و�ل�ش�عر »�شعيد �شيتي » وغريه� من �الأ�شم�ء 
�لتي �شدحت حن�جره� طيلة �أزيد من �ش�عة يف متجيد �ل�شهد�ء �لذين �شبلو� 
من  �ملعترب  �حل�شور  متتع  حيث   , �جلز�ئر  وطنن�  لتحرير  فد�ء  �أرو�حهم 
�لطلبة ب�أجمل م� ج�دت به قريحة هوؤالء �ل�شعر�ء من ق�ش�ئد و�أ�شع�ر ر�قية 

ومتنو� تنظيم مثل هذه �لتظ�هر�ت �الأدبية ب�شفة دورية يف �جل�معة .
اأح�شن مرزوق

امل�شيلة
اإيداع رئي�س بلدية لبني يلمان 

احلب�س املوؤقت 
يلم�ن  لبني  �لبلدي �حل�يل  �ل�شعبي  رئي�س �ملجل�س  �إيد�ع  �الثنني  �أم�س  مت 
)والية �مل�شيلة( وموظف بذ�ت �جلم�عة �ملحلية �حلب�س �ملوؤقت لتورطهم� 
يف ق�ش�ي� ف�ش�د يف �أعق�ب �لقر�ر �لذي �تخذته غرفة �الته�م لدى جمل�س 
ق�ش�ء �مل�شيلة, ح�شبم� علم �ليوم �لثلث�ء من م�شدر ق�ش�ئي.   و�أو�شح ذ�ت 
�مل�شدر ب�أنه مت توجيه عدة تهم للمعنيني �للذين ��شتف�د� يف وقت �ش�بق من 
»�لنق�س« من بينه� »�شوء ��شتخد�م �ل�شلطة« و »تبديد �أمو�ل عمومية« و�شوء 
من  و�إط�ر�ت  بلدية  �شعبية  روؤ�ش�ء جم�ل�س  مت�بعة  �لنفوذ«و�شتتم  ��شتغلل 
�لقط�ع�ت �لتنفيذية بوالية �مل�شيلة عرب �لعد�لة لتورطهم يف ق�ش�ي� تتعلق 

ب�لف�ش�د, ح�شبم� خل�س �إليه ذ�ت �مل�شدر.

بني 16 اإىل 22 فرباير اجلاري

اإرهاب الطريق يخطف اأرواح 30 �سخ�سا
لقي ثلثون )30( �شخ�ش� حتفهم و جرح 1270 �آخرون يف 1170 ح�دث مرور 
�شجلت خلل �لفرتة �ملمتدة م� بني 16 �إىل 22 فرب�ير �جل�ري عرب خمتلف 
والي�ت �لوطن, ح�شبم� �أف�د به بي�ن للمديرية �لع�مة للحم�ية �ملدنية �أم�س 
�لثلث�ء. و �أو�شح �مل�شدر ذ�ته �أن �أثقل ح�شيلة �شجلت يف واليــة �جلز�ئر 
بوف�ة خم�شة )5( �أ�شخ��س و جرح 100 �آخرين على �إثـر 143 ح�دث مرور كم� 
ق�مت وحد�ت �حلم�ية �ملدنية, خلل  نف�س �لفرتة, بـ1077 تدخل �شمح 

ب�إخم�د 716 حريق منه� منزلية, �شن�عية وحر�ئق مــختلفـة.

عبد  �جلمهورية  رئي�س  ي�رشع 
يف  �الأربع�ء  �ليوم  تبون  �ملجيد 
�أول زي�رة دولة تقوده �إىل �ململكة 
لدعوة  تلبية  �ل�شعودية,  �لعربية 
وزير  حمله�  �شلم�ن  �مللك  من 
خ�رجيته� قبل �أ�ش�بيع وهي �لزي�رة 
�لتي بتعزيز �لعلق�ت �لثن�ئية بني 
�جلز�ئر و�لري��س وتب�دل وجه�ت 
�مل�ش�ئل  من  �لعديد  حول  �لنظر 
مقدمته�  ويف  �لدولية  و�لق�ش�ي� 

يكون  �خلرجة  وبهذه   . ليبي�  �أزمة 
قد  تبون  �ملجيد  عبد  �لرئي�س 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �خت�ر 
به�  يقوم  دولة  زي�رة  الأول  كوجهة 
منذ �نتخ�به رئي�ش� للجز�ئر يف 12 
دي�شمرب �لف�رط تلبية لدعوة ملحة 
من �لع�هل �ل�شعودي حمله� له وزير 
�ل�شعودي  �خل�رجية  �ل�شوؤون 
غري  فرح�ن  بن  في�شل  �الأمري 
دبلوم��شية  خرجة  ث�لث  تعد  �أنه� 

موؤمتر  يف  م�ش�ركة  بعد  للرئي�س 
ليبي� ثم م�ش�ركة  �أزمة  برلني حول 
وحكوم�ت  دول  روؤ�ش�ء  قمة  يف 
. و�شتكون هذه  �الإفريقي  �الحت�د 
�لزي�رة فر�شة للجز�ئر و�ل�شعودية 
�لتي  �لثن�ئية  علق�تهم�  لتعزيز 
تعرف تطور� من ع�م الأخر حيث 
مقدمة  يف  �مللف  هد�  �شيكون 
�ملح�دث�ت �لتي �شيجريه� �لرئي�س 
�ل�شعودي �مللك  تبون مع  �لع�هل 

ب�الإ�ش�فة  �لعزيز  عبد  بن  �شلم�ن 
بتطور�ت  �ملتعلق  �مللف  �إىل 
�الأو�ش�ع يف �ملنطقة ال�شيم� �أزمة 
�جلز�ئر  فيه�  ��شتع�دت  �لتي  ليبي� 
مب��رشة  بقوة  �لدبلوم��شي  دوره� 
لليمني  تبون  �لرئي�س  �أد�ء  بعد 
�لرئي�س  يلتقي  كم�   . �لد�شتورية 
تبون يف خرجة �الأوىل �إىل �ململكة 
�لعهد  ويل  مع  �ل�شعودية  �لعربية 
�ل�شعودي �الأمري حممد بن �شلم�ن 

الإجر�ء مب�حث�ت تتن�ول �لتطور�ت 
�لليبية,  �الأزمة  خ��شة  �الإقليمية 
�شلمي  حل  الإيج�د  �لبلدين  و�شعي 

�أي  عن  بعيد�  للزمة  و�شي��شي 
تدخل �جنبي يعقد �الأزمة

باية ع  

�لذي  �مللتقى  يف  �مل�ش�ركون  خرج 
و�ملنظم  �أم�س  يوم  فع�لي�ته  �ختتمت 
�الإقت�ش�دية  �لعلوم  معهد  طرف  من 
ب�لتن�شيق مع د�ر �ملق�والتية وحوكمة 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ملوؤ�ش�ش�ش�ت 
�لون�رشي�س  �لتج�رة و�ل�شن�عة  وغرفة 
�الإ�رش�ع  وجب  على  بتي�شم�شيلت 
�لق�نونية  �ملنظومة  حت�شني  يف 
�الإلكرتونية  �لتج�رة  مت�س  �لتي 

يتم��شى  مل�  �ملع�ملت  وتوثيق 
وكذ�  �الإلكرتونية  �ملع�ملت  وتطور 
�ملعريف  و�البتك�ر  �الإبد�ع  ت�شجيع 
وم�ش�ريع  بر�مج  ب�إجن�ز  ي�شمح  مم� 
�لتج�رة  بتطوير  ت�شمح  وتطبيق�ت 
�إلكرتونية  دور�ت  و�إق�مة  �الإلكرتونية 
حول  نو�دي  و�إن�ش�ء  �جل�معيني  لطلبة 
�إىل  دعو  ,كم�  �الإلكرتونية  �مل�ش�ريع 
من  �اللكرتوين  �لت�شويق  خي�ر  تبني 

وتوفري  �لب�رشية  �ملو�رد  ت�أهيل  خلل 
�لق�عدية  و�لهي�كل  �مللئمة  �لبيئة 
وترقية �ل�رش�كة بني �جل�معة و�ملحيط 
�القت�ش�دي . هذ� وقد عرف �مللتقى 
و�لب�حثني  دك�ترة  من  نخبة  م�ش�ركة 
غر�ر  على  �لوطن  �أرج�ء  خمتلف  من 
�شلف  ج�معة  من  منري  نوري  �لدكتور 
يف  �اللكرتوين  �لت�شويق  دور  مد�خلته 
للموؤ�ش�ش�ت  �لرتويجي  �ملزيج  دعم 

خمت�ري  �لدكتورة  وكذ�  �الإقت�ش�دية 
فتيحة وتن�ولت يف مد�خلته� �لتوجه�ت 
�حلديثة للتج�رة �الإلكرتونية ومقوم�ت 
تطويره� يف �جلز�ئر و�لدكتورة �شليمة 
تون�س  من  �شف�ق�س  من ج�معة  غول 
�مل�شتهلك  حم�ية  �آلي�ت  عن  حتدثت 
�لك�ذبة  �الإ�شه�ر�ت  من  �الإلكرتوين 

و�ملظلة.
حممد �شبلي

جامعة تي�شم�شيلت

ملتقى حول مناخ التجارة اللكرتونية

للوث�ئق  �لع�شكري  �ملعهد  نظم 
�لدف�ع  لوز�رة  و�ال�شتقب�لية  و�لتقومي 
ب�جلز�ئر  �لثلث�ء  �أم�س  �لوطني, 
»تطور  حول  ملتقى  �لع��شمة, 
و�نعك��ش�ته�«,  �لع�شكرية  �ل�شن�ع�ت 
�لدف�ع   لوز�رة  �أف�د به بي�ن  ح�شب م� 

�أنه  ذ�ته  �مل�شدر  و�أو�شح  �لوطني. 
�لن�ش�ط�ت  برن�مج  جت�شيد  �إط�ر  »يف 
نظم   ,2020-2019 ل�شنة  �لعلمية 
و�لتقومي  للوث�ئق  �لع�شكري  �ملعهد 
�لوطني,  �لدف�ع  لوز�رة  و�ال�شتقب�لية 
�ليوم �لثلث�ء 25 فرب�ير 2020 ب�لن�دي 

�لوطني للجي�س ببني م�شو�س, ملتقى 
�لع�شكرية  �ل�شن�ع�ت  +تطور  حول 

و�نعك��ش�ته�+«.
هذ�  �أ�شغ�ل  �فتت�ح  على  و�أ�رشف 
�لتنظيم  د�ئرة  رئي�س  �مللتقى 
�لوطني  �جلي�س  الأرك�ن  و�الإمد�د 

بح�شور  عكروم  علي  �للو�ء  �ل�شعبي, 
�ل�شعبي  �لوطني  �جلي�س  من  �إط�ر�ت 
وب�حثني ج�معيني وممثلني عن هيئ�ت 
�لتكوين �لت�بعة لوز�رة �لدف�ع �لوطني 
�مللحقني  م�ش�ركة  �إىل  ب�الإ�ش�فة 

�لع�شكريني �ملعتمدين يف �جلز�ئر.

العا�شمة

ملتقى حول »تطور ال�سناعات الع�سكرية وانعكا�ساتها« 

خبر في 
صورة حمرة يغادر امليدان بالدموع

 
�شنعت حلظة خروج العب ن�دي �حت�د �لع��شمة عبد �لرحيم حمرة 
تلق�ه� يف  �لتي  ب�الإ�ش�بة  ت�أثر  بعدم�  �حلدث,  �مليد�ن  �أر�شية  من 
و��شطر  �جلز�ئر  مولودية  �أم�م  خ��شه  �لذي  �لع��شمي  �لديربي 
ب�الآالم,  مت�أثر�  �الأول  �ل�شوط  نه�ية  قبل  �مليد�ن  من  �خلروج  �إىل 
و�نه�ر ب�لبك�ء يف �شورة �أث�رت تع�طف� كبري� مع مد�فع ت�شكيلة �أبن�ء 
»�شو�شط�رة«, خ��شة و�أن خروجه ك�ن منعرج �للق�ء يف ظل �جلهود 

�لكبرية �لتي ك�ن يقوم به� ب�لربط بني و�شط �مليد�ن و�لدف�ع.

تبون ي�سيد باأخالق حمرز
 

�جلمهورية  رئي�س  �أ�ش�د 
عبد �ملجيد تبون ب�الأخلق 
�لع�لية �لتي ميت�ز به� �للعب 
ري��س  �جلز�ئري  �لدويل 
�لتغريدة  خلل  من  حمرز 
�أم�س  �أول  ن�رشه�  �لذي 
على  �لر�شمية  �شفحته  عرب 
�الجتم�عي  �لتو��شل  موقع 
�أث�ر  و�لتي  »ف�ي�شبوك«, 
�خلريية  �الأفع�ل  خلله� 

للنخبة  �أ�شوة  ت�شعه  بلده  �أبن�ء  لف�ئدة  خل�رش  ق�ئد  به�  يقوم  �لتي 
�لري��شية عن جد�رة.

جمل�س ق�شاء وهران 

تاأجيل  حماكمة �سعيد بودور
�أجلت غرفة �الته�م ملجل�س ق�ش�ء 
�ل�شحفي  ق�شية  يف  �لنظر  وهر�ن, 
�شعيد بودور وتون�شي نور �لدين, �إىل 
جل�شة يوم �لثلث�ء 3 م�ر�س �لق�دم, 

�لتي عو�شه�  �لرئي�شة  غي�ب  ب�شبب 
تنظر  �أن  منتظر�  وك�ن  �آخر,  ق��س 
�لتي وجهه�  �لتهم  غرفة �الته�م يف 
وهر�ن  ملحكمة  �لتحقيق  ق��شي 

ب�لت�شهري  �لتهديد  وهي  للمتهمني, 
�لدين  نور  لتون�شي  فيه  و�ل�رشوع 
كثرية  �أخرى  تهم  مع  بودور  و�شعيد 
�لوطنية,  ب�لوحدة  �مل�ش��س  منه� 

وبث  �جلي�س  معنوي�ت  �إحب�ط 
�مل�ش��س  �ش�أنه�  من  من�شور�ت 

ب�مل�شلحة �لوطنية
ب.ع

ول
�ش

لأنا
ة ا

كال
: و

س 
�

ا�شتهرت الطفلة »�شلوى«، على مواقع التوا�شل 
الجتماعي، بعد جلوء والدها يف مدينة �شرمدا مبحافظة 
اإدلب قرب احلدود الرتكية، اإىل و�شيلة خمتلفة للحيولة 

دون تاأزم طفلته نف�شيا من اأ�شوات الق�شف والطائرات.

تركيا تفتح اأبوابها لل�سورية »�سلوى« واأ�سرتها



املكلف مبهمة لدى رئا�سة اجلمهورية، حممد لعقاب ل الو�سط

عر�ض م�سودة الد�ستور خالل15 يوما
.       اإطالق موقع لتحميل م�سودة الد�ستور املعدلة

ك�سف املكلف مبهمة لدى رئا�سة اجلمهورية، حممد لعقاب، اأم�س، اأن الرئا�سة �ستطلق قريبا 
موقعا الكرتونيا، لتحميل م�سودة الد�ستور املعدلة، م�سريا باملنا�سبة، اأن اللجنة الد�ستورية 
لزال اأمامها 15 يوما لإمتام عملها، بعدها �ستمنح ال�سلطات املعنية، مدة �سهر كامل، ملناق�سة 

امل�سودة، وتقدمي القرتاحات، التي �سيتم تنظيمها وتبويبها، واإحالتها على اللجنة الد�ستورية، 
حيث ياأخذ منها ما ينبغي، للتعديل النهائي ثم املرور على الربملان، وبعدها ال�ستفتاء ال�سعبي يف 

غ�سون خم�سني يوما، طبقا للد�ستور احلايل.
 مرمي خمي�سة

ت�رصيح  يف  لعقاب،  �أكد  جهته  من 
خالل  »�لو�سط«،  جريدة  به  خ�ص 
تعديل  حول  علمية،  ندوة  ح�سوره 
�جلديدة،  و�جلمهورية  �لد�ستوري 
و�الت�سال،  �الإعالم  علوم  بكلية 
�جلامعة  مرة  الأول  �أنه  عكنون،  بنب 
�جلز�ئرية �نخرطت بقوة، يف تعديل 
�ملرتقب للد�ستور، باعتبارها م�سدر 
منا�سبة  وبيئة  �لفكري،  لالإنتاج 
للم�ساهمة يف بلورة �أفكار م�ستنرية، 
وتكون  �لغر�ص،  هذ�  يف  ت�سب 
�حلالة  خ�سو�سيات  من  م�ستمدة 
�أ�س�ص  الإر�ساء  �لر�هنة،  �جلز�ئرية 
�أر�ص  على  �جلديدة،  �جلز�ئر  بناء 
كل  �أن  باملنا�سبة،  منوها  �لو�قع، 
برجمت  قد  تقريبا،  �لوطن  واليات 
م�ستبقة  ملناق�سة  علمية،  ندو�ت 
لتعديل �لد�ستور، و�أهم �ملحاور �لتي 
�سيتم �لتطرق و�لرتكيز عليها خالله، 
هامني  دورين  للجامعة  �أن  معترب� 

هنا، يتمثالن يف �الإثر�ء و�ملناق�سة، 
�لبناء  �لنقا�ص  وتاأطري  جهة،  من 

د�خل �ملجتمع، من جهة �أخرى.
 

»اجلامعة اجلزائرية مكلفة 
بتاأطري النقا�س داخل املجتمع«

 
كما �أف�سح لعقاب، خالل حديثه مع 
جريدة »�لو�سط«، �أن من �خلطاأ  �أن 
لي�ص  �لندو�ت،  هذه  �أن  نعتقد 
بل  �لر�هن،  �لوقت  يف  فائدة،  منها 
م�سودة  �سدور  بعد  الأنه  بالعك�ص، 
�لنقا�ص،  هذ�  مع  بتز�من  �لد�ستور، 
مت  وقد  ن�سجت،  قد  �الأفكار  تكون 
�للجنة،  به  �أخذت  تبويبها، حيث ما 
�للجنة  به  تاأخذ  مل  وما  �إلغاءه،  يتم 
�ملمكن  من  يكون  �لد�ستورية، 
�ملحددة   �الآجال  يف  جلنة  تقدميه 

للمناق�سة.
�أن  �مل�سدر،  ذ�ت  �أ�سار  حيث 
مبناق�سة  الحقا،  �ستقوم  �جلامعة 
�لتي  �ملعدل،  �لد�ستور  م�سودة 

وهذ�  ��ستثناء،  دون  للجميع  �ستتاح 
�لد�ستور  الأن  �يجابيا،  �أمر�  يعترب 
تكون  �أن  �لالئق،  ومن  نخبة  ق�سية 
و�الإثر�ء،  للنقا�ص  ف�ساء  �جلامعة 
يف  ت�ساهم  �لتي  �لقاطرة  باعتبارها 
الإعطائه  للد�ستور،  �لفعلية  مناق�سة 
عمق علمي وفكري، يو�كب �لتغري�ت 
خ�سو�سا  �ملجتمع  يف  �حلا�سلة 

و�لعامل عموما.
 

هذه هي مراحل احل�سول على 
تعديل د�ستوري مثايل

 
�ملكلف  ك�سف  منف�سل،  �سياق  يف 
�أنه  �جلمهورية،  رئا�سة  لدى  مبهمة 
�سياغة  من  �للجنة  تنتهي  بعدما 
�سوف  �لنقا�ص  �لد�ستور،  م�سودة 
حق  ومن  كامال،  �سهر�  ي�ستغرق 
�جلميع �ملناق�سة و�إبد�ء �لر�أي، مبا 
يف ذلك، كل �الأحز�ب �ل�سا�سية �لـ65، 
وجمعيات �ملجتمع �ملدين �ملقدرة 
باألف جمعية، و�لـ100 نقابة معتمدة، 

و�لـ10 منظمات طالبية �ملتو�جدة، 
نن�سى  �أن  دون  �لوطن،  ربوع  عرب 
و�الأ�ساتذة  �لوطنية  �ل�سخ�سيات 
و�لباحثني �جلامعيني، وحتى �ملو�طن 
�حل�سول  باإمكانه  فالكل  �لب�سيط، 
�ملن�سورة  �لد�ستور،  م�سودة  على 
ت�سل  عندما  بعدها  �الإنرتنت،  عرب 
يتم  و�القرت�حات،  �لردود  تلك 
على  و�إحالتها  وتبويبها،  تنظيمها 
منها  ياأخذ  حيث  �لد�ستورية،  جلنة 
�لرئي�ص  فيه  ي�ست�سار  �إن  ينبغي  وما 
�جلمهورية، �إىل ما ذلك، وتاأخذ بعني 
�ملرور  ثم  �لتعديل  حتى  �العتبار، 
�ال�ستفتاء  وبعدها  �لربملان،  على 
يوما،  خم�سني  غ�سون  يف  �ل�سعبي 

طبقا للد�ستور �حلايل.
 

الد�ستور القادم يجب اأن يحمي 
نف�سه لي�سمن تطبيقه ميدانيا

 
رئي�ص  �أن  لعقاب،  �أكد  باملقابل، 
لو  تبون،  �جلمهورية عبد �ملجيد 

كان يرغب يف تعديل د�ستور على 
�لربملان،  على  ملرره  مقا�سه، 
لكن  تعديلني،  �أو  و�حد  تعديل  يف 
�لقوية  و�لرغبة  �ل�سادقة،  �لنية 
�الأ�سا�سي،  هدفها  كان  لرئي�ص، 
د�ستور  للجز�ئر  يقدم  �أن  هو 
يدوم، وال يتعر�ص للتعديل يف كل 
من   ، �لدولة  يحمي  د�ستور  مرة، 
�لوقوع جمدد� يف �حلكم �لفردي، 
�الأخالق،  د�سرتة  خالل  من 
�ل�سلطات،  بني  �لتو�زن  وخلق 
معنى  و�إعطائها  �حلريات  لتعزيز 
هذ�  من  و�الأكرث  و�أ�سمى،  �أعمق 
�سالحيات  يحدد  د�ستور  و�سع   ،
زمن  وينهي  �جلمهورية،  رئي�ص 
ليتحمل  �الإمرب�طور،  �سالحيات 

�لكل م�سوؤولياته، يف هذ� �الإطار.
ذ�ت  �أف�سح  �ل�سدد،  ذ�ت  ويف 
مع  حديثه  خالل  �ملتحدث، 
�لقادم،  �لد�ستور  �أن  »�لو�سط« 
�سيت�سمن �الآليات �لتي حتميه هو 
مل  و�ن  تطبيقه،  وتفر�ص  نف�سه 

�لد�ستور،  يف  �ل�سيء  هذ�  يتوفر 
يف  �لفاعلني  كل  دور  ياأتي  هنا 
�ملو�طن،  فيهم  مبا  �ملجتمع، 
ليتم   ، �لبديل  و�قرت�ح  النتقاد 

د�سرتته، بكل �سفافية.
مبهمة  �ملكلف  �كتفى  حني،  يف 
خالل  �جلمهورية،  رئا�سة  لدى 
�أن  �لندوة،  بالقول  يف  مد�خلته 
�ل�سلطة،  ثقل  مركز  هو  �ملو�طن 
ل�سمان �رصعية �لنظام �لقائم، يف 
كل �لعامل، وهذ� لي�ص بجديد، لهذ� 
�سعى �لرئي�ص الإ�رص�ك كل فو�عل 
�لتعديل  هند�سة  يف  �ملجتمع، 
�لد�ستوري �ملرتقب بدميقر�طية، 
لتعزيز �ال�ستقر�ر �لن�سقي للدولة، 
على  ��ست�رص�فية  نظرة  وفق 
يكون  و�لبعيد،  �ملتو�سط  �ملدى 
�جلز�ئري  �ملو�طن  مقا�ص  على 

ال غري. 
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اأمري قطر ينهي زيارته للجزائر

توافق على جملة من الق�سايا 
الإقليمية و العربية

عبد  �جلمهورية  رئي�ص  �أكد 
�لثالثاء  �أم�ص  تبون،  �ملجيد 
على  �لعا�سمة،  باجلز�ئر 
وجود »تو�فق تام« بني �جلز�ئر 
�لق�سايا  خمتلف   حول  وقطر 

�الإقليمية و�لدولية.
�سحفية  ندوة  يف  تبون،  وقال 
قطر  دولة  �أمري  مع  م�سرتكة 
ثاين  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�سيخ 
�ىل  ر�سمية  بزيارة  يقوم  �لذي 
حمادثات  لنا  »كان  �جلز�ئر، 
وفدي  الأع�ساء  تو�سعت  ثنائية 
هذه  خالل  ومت   ، �لبلدين« 
على  �لتاأكيد  �ملحادثات 
�لبلدين  بني  تام  »تو�فق  وجود 
طرحت  �لتي  �لنقاط  كل  حول 
كانت  �سو�ء  �ملحادثات،  �أثناء 
�قت�سادية �أو �سيا�سية �أو جهوية 
تتعلق بالق�سايا �خلا�سة بالعامل 
�لعربي و تلك �ملتعلقة بال�ساأن 
تبون  �لرئي�ص  �لدويل«و�أعرب 
هذ�  ��ستمر�ر  يف  �أمله  عن 
بني  يجمع  �لذي  �لتو�فق 
�لبلدين، معرب� عن �سكره لل�سيخ 
متيم على زيارته للجز�ئر �أمري 
دولة قطر ي�سيد بدور �جلز�ئر 
�الإقليمية  �لنز�عات  حل  يف 
تام  تو�فق  هناك  يوؤكد  وتبون 
بني �جلز�ئر وقطر يف �مللفات 
�أكد رئي�ص  �لدولية و�الإقليمية  
تبون،  �جلمهورية عبد �ملجيد 
بني  تام  تو�فق  وجود  �لثالثاء، 
خمتلف  حول  وقطر  �جلز�ئر 
و�لدولية  �الإقليمية  �لق�سايا 
قطر  دولة  �أمري  ثمن  فيما 
ثاين،  �آل  بن حمد  �ل�سيخ متيم 
دور �جلز�ئر �الإقليمي و�لعربي 

حل  يف  �الإيجابي  ودورها 
�لنز�عات .

ندوة  يف  تبون،  �لرئي�ص  وقال  
�سحفية م�سرتكة مع �أمري دولة 
�آل  بن حمد  �ل�سيخ متيم  قطر 
ر�سمية  بزيارة  قام   �لذي  ثاين 
مع  له  كان  �أنه  �جلز�ئر،  �إىل 
�سيفه  حمادثات ثنائية تو�سعت 
ومت  �لبلدين   وفدي  الأع�ساء 
خالل هذه �ملحادثات �لتاأكيد 
بني  تام  تو�فق  وجود  على 
�لتي  �لنقاط  كل  حول  �لبلدين 
طرحت �أثناء �ملحادثات، �سو�ء 
�سيا�سية  �أو  �قت�سادية  كانت 
بالق�سايا  تتعلق  جهوية  �أو 
وتلك  �لعربي  بالعامل  �خلا�سة 
�لدويل  بال�ساأن  �ملتعلقة 
و�أعرب �لرئي�ص تبون عن �أمله 
يف ��ستمر�ر هذ� �لتو�فق �لذي 
عن  معرب�  �لبلدين،  بني  يجمع 
�سكره لل�سيخ متيم على زيارته 

للجز�ئر.
�ل�سيخ  قطر  دولة  �أمري  وثمن 
دور  ثاين،  �آل  حمد  بن  متيم 
و�لعربي  �الإقليمي  �جلز�ئر 
من  �لكثري  حل  يف  و�إ�سهامها 

�ل�سيخ  قال  حيث  �لنز�عات 
متيم، يف ندوة �سحفية �أعقبت 
مع  �أجر�ها  �لتي  �ملحادثات 
رئي�ص �جلمهورية عبد �ملجيد 
�جلمهورية،  رئا�سة  تبون مبقر 
�الإقليمي  �جلز�ئر  دور  »نثمن 
�جلز�ئر  �أن  م�سيفا  و�لعربي«، 
حل  يف  م�رصف  تاريخ  لها 
�لكثري من �لنز�عات �ملوجودة 
يف �ملنطقة ويف �لعامل �لعربي 
ونحن بحاجة �إىل �جلز�ئر الأن 
�لعامل �لعربي مير، مع �الأ�سف، 
ذ�ت  ويف  �الأزمات  من  بكثري 
�ل�سياق، �أعرب �أمري دولة قطر 
�لقمة  تكلل  �أن  يف  �أمله  عن 
�ستعقد  �لتي  �ملقبلة  �لعربية 

باجلز�ئر بـالنجاح
وب�ساأن �ملحادثات �لتي جمعته 
�ل�سيخ  �أكد  تبون،  �لرئي�ص  مع 
وطيبة  بناءة  كانت  �أنها  متيم 
�الأمور،  كل  يف  متفقون  ونحن 
على  �لعمل  على  عزمه  موؤكد� 
�لثنائية  �لعالقات  تطوير 
�ملجاالت  يف  �لبلدين  بني 

�القت�سادية و�ال�ستثمارية
 باية ع 

ردا على قرار جلنة الن�سباط �سيهاب يوؤكد

» اإق�سائي من �سفوف الأرندي غري �سرعي »
�لر�سمي  ك�سف  �لناطق 
�لوطني  �لتجمع  حلزب  �ل�سابق 
�لنائب  �لربملاين  �لدميقر�طي 
قر�ر  �ن  �سيهاب،  �ل�سديق 
على  بناء  �حلزب  من  ف�سله 
غري  �الن�سباظ  جلنة  من  قر�ر 
�مللف من  تلقت  كونها  �رصعي 
يف  بالنيابة  للحزب  عام  �أمني 

�إ�سارة �ىل عز �لدين ميهوبي .
كان  �لذي  �سيهاب  وو�سف 
يف  �لقوي  بالرجل  يو�سف 

عهد  يف  و�لربملان  �حلزب 
�حمد  �مل�سجون  �لعام  �الأمني 
من  ف�سله  قر�ر  �أن  �ويحيى 
�لوطني  �لتجمع  �سفوف 
موؤ�س�ص  غري  �لدميقر�طي 
جلنة  �جتماع  باأن  مربز�  والٍغ، 
كون  قانوين  غري  �الن�سباط 
�مللف �لتاأديبي ُقّدم من طرف 
رئي�ص �حلزب بالنيابة عز �لدين 
هذ�  باأن  �أو�سح  كما  ميهوبي 
�نه  مد�م  له  خمول  غري  �الأمر 

�مني عام بالنيابة  ح�سب قانون 
�حلزب �لد�خلي.

�لوطني  �لتجمع  وكان  حزب 
�أ�سدر  قد  �لدميقر�طي 
فيه  �أ�سار  �الأول  بيانا،  �أم�ص 
�لوطنية  �للجنة  �جتماع  �إىل 
�ملركزي  باملقر  لالن�سباط 
�مللف  للحزب،  ودر�ست 
�إليها من طرف �الأمني  �ملحال 
�لعام بالنيابة للحزب، و�ملعززة 
�سدرت  �لتي  �خلروق  باإثبات 

عن ع�سو من �ملجل�ص �لوطني 
و�أ�سدرت  �سهاب،  �ل�سديق 
من  نهائيا  باإق�سائه،  قر�ر� 
�لبيان  �حلزب  و�سدد  �سفوف 
باالإجر�ء�ت  �لتزمت  �للجنة  �أن 
�لقانون  عليها  ن�ص  �لتي 
�الأ�سا�سي و�لقانون �لد�خلي من 
طريق  عن  �ملعني  تبليغ  خالل 
�الآجال  ويف  ق�سائي،  حم�رص 

�ملحددة قانونا، وفق �لبيان.
باية ع 

دعا اليها ملتقى دويل مب�ستغامن 

اآليات جديدة ملحاربة تبيي�ض الأموال و متويل الإرهابيني
* حتذير من خماطر العمالت الفرتا�سية

فعاليات  يف  م�ساركون  دعا 
حول  �لدويل  �مللتقى 
�لدولية  »�الإ�سرت�تيجية 
�الأمو�ل  تبي�ص  ملكافحة 
�ملنظم  �الإرهاب«  ومتويل 
عبد  بجامعة  �لثالثاء  �أمي 
مب�ستغامن  بادي�ص  بن  �حلميد 
�إىل �رصورة و�سع �آليات عملية 
ظاهرة  من  �لوقاية  ت�سمن 
وت�سمح  �الأمو�ل  تبيي�ص 
بتجفيف منابع متويل �الإرهاب 
�للقاء  يف  متدخلون  و�أبرز 
�الآليات  هذه  تركيز  �أهمية 
�ملجاالت  بع�ص  �سبط  على 
�لتي يتم عربها تدفق �ل�سيولة 
�لعقار�ت  �أ�سو�ق  غر�ر  على 
�إ�سافة  و�ل�سيار�ت  و�لعمالت 
�ال�ستري�د  �أن�سطة  �إىل 

و�لت�سدير. 
�لعام  �لقانون  �أ�ستاذ  وذكر 

�لدكتور  م�ستغامن  بجامعة 
حممد كرمي نور �لدين يف هذ� 
لعملية  �لهام  بالدور  �ل�سدد 
يف  �ملو�زية  �ل�سوق  �سبط 
غر�ر  على  �ملجاالت  خمتلف 
تقلي�ص  يف  �لعمالت  �سوق 
�لتعامل بال�سيولة �ملالية وذلك 
الفتا  �لبنوك،  على  باالعتماد 
�إىل »�أهمية تفعيل دور �ملوثقني 
يف  �القت�ساديني  و�ملتعاملني 
باال�ستباه  �لت�رصيح  عملية 
تبي�ص  جر�ئم  من  للوقاية 

�الأمو�ل ومتويل �الإرهاب«.
»�رصورة  �إىل  �أي�سا  ودعا 
بني خمتلف  �الن�سجام  حتقيق 

�لن�سو�ص �لقانونية �خلا�سة 
مع  �جلر�ئم  هذه  من  بالوقاية 
�لدويل  �لتعاون  تعزيز  �رصورة 
و�أن  ال�سيما  �ملجال  هذ�  يف 
جر�ئم تبيي�ص �الأمو�ل ومتويل 

معقدة  ق�سايا  تعترب  �الإرهاب 
�جلغر�يف  بالبعد  تعرتف  وال 
مدمرة  تاأثري�ت  عنها  وينجم 

للدول«.
�الأ�ستاذ  جهته  من  و��ستعر�ص 
�ل�سود�ين، �أمين جمدوب �سامل 

�لرب، جتربة بلده يف جمال 
�الأمو�ل  تبي�ص  مكافحة 
و�الآليات  �الإرهاب  ومتويل 
�ملعمول  �لد�خلية  �الإد�رية 
بها يف �لوقاية من �جلرميتني، 
بالعمل  �لدول  �إلز�م  �إىل  د�عيا 
بالتو�سيات و�لقر�ر�ت �لدولية 
ومكافحة  �لوقاية  �إىل  �لر�مية 

هذه �جلر�ئم.
�أ�ستاذة  حذرت  جانبها  ومن 
بجامعة  �خلا�ص  �لقانون 
نادية  �لدكتورة  م�ستغامن، 

حميدة، 
�لعمالت  خماطر  من 

وما  )�الأنرتنت(  �الفرت��سية 
�الأمو�ل  هذه  ت�سببه  �أن  ميكن 
�ملتنقلة و�لتي ال ي�سعب تعقبها 
وحتديد م�سادرها من �أ�رص�ر 
باأهمية  �ملتحدثة  و�أو�ست 
�لق�سائي  �لدويل  �لتعاون 
�لتقنيات  ملو�جهة  و�الأمني 
�جلديدة يف جمال �لتمويل عن 
�الفرت��سية  �لعمالت  طريق 
�ملوؤ�س�سات  »بع�ص  �أن  ال�سيما 
�أ�سبحت  �لوهمية  �مل�رصفية 
لتمويل  �لو�سيط  دور  تلعب 
�جلماعات �الإرهابية«،ح�سبها.

�مللتقى  هذ�  يف  وي�سارك 
يومني  يدوم  �لذي  �لدويل 
�الإن�سان  وينظمه خمرب حقوق 
بجامعة  �لعامة  و�حلريات 
�جلز�ئر  من  خرب�ء  م�ستغامن 
وم�رص  و�لعر�ق  و�ل�سود�ن 

وتون�ص و�لكويت وتركيا.
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اجلزائر �ستواجه م�ساكل يف 
الت�سدير اعتبارا من 2027

.       33 مليار دولر عائدات اجلزائر يف 2019

تراجع مبيعات الغاز لأوروبا ب 22 باملائة

حممد �ضامل/الأنا�ضول

جاء ذلك وفق ما �أفاد به عرقاب 
�صادر�ت  �أن  فيها  ذكر   ، للإذ�عة 
»هذه  نتيجة  �جلز�ئرية  �لغاز 
�لد�فئ،  لل�صتاء  �لغريبة  �لظاهرة 
�لتي ميزت �أوروبا يف 2019، ب�صدد 

�لتكرر مرة �أخرى هذه �ل�صنة«.
�أرقام  �أية  �ملتحدث  يقدم  ومل 
�ل�صادر�ت  قيمة  �أو  حجم  ب�صاأن 

من �لغاز نحو �لقارة �لأوروبية.
من  �جلز�ئر  »عائد�ت  و�أ�صاف 
�ملحروقات بلغت 33 مليار دولر 
�لغاز  مببيعات  تتمثل   ،2019 يف 

و�أي�صا �صادر�ت �لبرتول �خلام«.
و�عترب �أن تر�جعا طر�أ يف عائد�ت 
خلل  �لأجنبي  �لنقد  من  بلده 
2019، نتيجة تر�جع معدل �أ�صعار 
�لنفط �خلام من 71 دولر للربميل 

يف 2018 �إىل 64 دولر يف 2019.
�حتياطات  جتدد  مل  »�إن  وحذر: 
يف  �ل�صتثمار�ت  من  وتزيد  �لغاز 
م�صاكل  �صنو�جه  �لقطاع،  هذ� 
من  �عتبار�  �لت�صدير  يف  جدية 

2027، ولن ن�صتطيع ت�صدير �لغاز 
بحلول 2032«.

 130 يفوق  ما  �جلز�ئر  و�أنتجت 
�لغاز  من  مكعب  مرت  مليار 
منها  �صدرت   ،2019 يف  �لطبيعي 
وبلغ  مكعب،  مرت  مليار   51 نحو 
�ل�صتهلك �ملحلي 43 مليار مرت 

مكعب.

وجددت �جلز�ئر بني 2018 و2019، 
يف  ل�رشكائها  �لغاز  توريد  عقود 
�لربتغال  �إ�صبانيا  )�إيطاليا  �أوربا 
ترت�وح  لفرت�ت  وتركيا(،  فرن�صا 

من 5 �إىل 10 �صنو�ت.
بالغاز  �أوروبا  �جلز�ئر  وتزود 
�لطبيعي عرب ثلث خطوط �أنابيب 
�لأول  �ملتو�صط، مير  �لبحر  تعرب 

من �جلز�ئر �إىل تون�س و�صول �إىل 
جزيرة �صقلية �لإيطالية.

�جلز�ئر  من  �لثاين  �لأنبوب  ومير 
عرب �لأر��صي �ملغربية و�صول �إىل 
�إ�صبانيا، و�لثالث �نطلقا من بني 
�جلز�ئر  غربي  �ل�صاحلية  �صاف 
مبا�رشة �إىل مدينة �أملريية جنوبي 

�إ�صبانيا.

قال وزير الطاقة ورئي�س منظمة »اأوبك« حممد عرقاب اأم�س  الثالثاء، اإن مبيعات بالده من الغاز نحو 
اأوروبا تراجعت 22 باملائة يف 2019، ب�ضبب ال�ضتاء الدافئ.

�ضفري اململكة املتحدة باري لوين 

بريطانيا تطمح لإحداث قفزة يف 
املبادلت التجارية 

بفندق  �أم�س  �جلز�ئر  �حت�صن 
�ملنتدى  �أ�صغال  �لأور��صي 
�جلز�ئري-�لربيطاين  �لقت�صادي 
بريطانيا  �صفري  ح�رشه  �لذي 
�صتني  رفقة  لوين،  باري  باجلز�ئر، 
متعامل من جهة ، ومن جهة �أخرى 
�ملوؤ�ص�صات،  روؤ�صاء  منتدى  رئي�س 
�صامي عقلي ووفد مر�فق من روؤ�صاء 

�ملوؤ�ص�صات 
�أهم �ملحاور  �إىل  �لطرفان  و تطرق 
�لقت�صادية �لتي تربط �لبلدين، و�أهم 
ت�صتقطب  تز�ل  ل  �لتي  �ملجالت 
�ملتعاملني �لقت�صاديني �لربيطانيني 

و�جلز�ئريني على حد �صو�ء.
من جانبه �أكد رئي�س �ملنتدى �صامي 
�لأعمال  �جتماع  مبنا�صبة  عقلي 
توفر  �جلز�ئر  �لربيطاين  �جلز�ئري 
ل�رشكات  كبرية  ��صتثمار  فر�س 
قطاعات  يف  �صيما  بريطانية  ول 
 ، �لزر�عية  �لأغذية   ، �لزر�عة 

�لرقمية ، وغريها
�ملتحدة  �ململكة  �صفري  و�أكدت 
باري لوين ، �لذي ح�رش رفقة �صتني 
متعامل �أن بريطانيا ت�صعى لإحد�ث 
بني  �لتجارية  �ملبادلت  يف  قفزة 
بعد  و�جلز�ئر  �ملتحدة  �ململكة 
�لحتاد  من  بريطانيا  خروج 
من  �خلروج  �أن  مو�صحة  �لأوروبي، 
ت�صمح  فر�صة  هو  �لأوروبي  �لحتاد 
من  للرفع  �أح�صن  �إطار  بو�صع  لنا 
من  �لدول  خمتلف  مع  �ملبادلت 

بينها �جلز�ئر.
حجم  عن  �ملتحدث  ذ�ت  وك�صف 
بـ  �ملقدر  و  �لبلدين،  بني  �ملبادلت 

�أنه  وقال  �إ�صرتليني،  جنيه  مليار   2
رقم �صئيل ول يعك�س طموحات كل 
�لطرفني ول يرتجم �لفر�س �لقائمة 

لل�رش�كة.
�ل�رش�كة  �أن  �إعترب�ملتحدث  كما 
�لعلقات  لتطوير  �ملفتاح  هي 
باغتنام  �لبلدين،  بني  �لقت�صادية 
�لفر�س �لهامة �لتي تقدمها �جلز�ئر 
�لربيطانية،  �خلربة  مع  بالتكامل 
من  قدمت  �لتي  للأرقام  ووفقا 
يف  �ملتحدة  �ململكة  �صفارة  طرف 
بريطانية  �رشكة   127 فاإن  �جلز�ئر، 
تن�صط يف �جلز�ئر. وت�صعى �ململكة 
�جلز�ئرية،  �ل�صوق  لك�صب  �ملتحدة، 
من  خروجها  من  �أيام  بعد  وهذ� 
�أين  )بريك�صيت(  �لأوروبي  �لحتاد 
�لأعمال  منتدى  لقاء  على  �صي�رشف 
روؤ�صاء  �لربيطاين، منتدى  �جلز�ئري 
فيفري،  و26   25 يومي  �ملوؤ�ص�صات، 
بفندق �لأور��صي بالعا�صمة، وح�صب 
هذ�  يعترب  �لأف�صيو،  من  م�صادر 
يهدف  �قت�صاديا،  حدثا  �لأخري، 
بني  و�ل�رشكات  �لتعاون  تطوير  �إىل 
لتعزيز  فر�صة  مبثابة  وهو  �لبلدين، 
ورفع  �لتجارية  �لبلدين  علقات 
�جلز�ئر  مع  �مل�صرتكة  �ل�صتثمار�ت 

�إىل م�صتويات �أعلى.
بني  �ملبادلت  حجم  يبلغ  وللإ�صارة 
 2018 �إح�صائيات  ح�صب  �لبلدين، 
�إ�صرتليني،  جنيه  مليار   2 بـ  قدر 
�ملفو�صة  ك�صفته  �لذي  �لرقم  وهو 
�إميا  باإفريقيا،  للتجارة  �لربيطانية 

ويد �صميث .
ف.ن�ضرين 

 على خلفية عجزه يف حلحلة الرتاكمات

وزير النقل مطالب بتنحية 
الرئي�س املدير العام ل�سوقرال

.    "حمطة ورقلة الرابعة وطنيا على الورق 
وواقعيا من مناطق الظل"

ب�رشورة  �ملطالبة  �لأ�صو�ت  تعالت 
�لنقل  لوزير  �لعاجل  �لتدخل 
و�لأ�صغال �لعمومية، من  �أجل تنحية 
�لرئي�س �ملدير �لعام ل�رشكة �لوطنية 
»�صوقر�ل«  �لربية  �ملحطات  لت�صيري 
جتاوزته  بعدما  �لدين  عز  بو�صهيدة 
�لأحد�ث . طالبت �صكاوى وعر�ئ�س 
جمعية  من  �أبرزها  من  �حتجاجية 
لولية  �ملدين  �ملجتمع  م�صايخ 
لوزير  موجهة  مر��صلة  يف   ، ورقلة 
�لنقل و �لأ�صغال �لعمومية ، كانت قد 
منها  »�لو�صط«ن�صخة  يومية  ت�صلمت 
، �أنه بناء على �لجتماع مع �لرئي�س 
�لعا�صمة  �جلز�ئر  يف  �لعام  �ملدير 
حمطة  له  �ألت  ملا  بالنظر  وذلك   ،
حيث  ورقلة  لولية  �لربي  �لنقل 
تعك�س  للولية  مر�آة  تكون  �أن  بدل 
�لوجه �حل�رشي و�جلمايل و�خلدمة 
�أ�صبحت  للولية  �حل�صنة  �لعمومية 
وللأ�صف من بني �أبرز �لنقاط �ل�صود�ء 
فيها من حيث �لت�صيري ، ناهيك عن 
�ملحلت  على  �لغرباء  ��صتيلء 
وتغيري  �ملحطة  �لتجارية يف مدخل 
هذه  يف  و�جلمايل  �لعمر�ين  �لطابع 
�ملوؤ�ص�صة  ل  مبالة  دون  �ملن�صاأة 
رغم   ، عليها  �مل�رشفة  ول  �مل�صرية 
وطنيا  �لر�بعة  ت�صنف  �ملن�صاأة  �أن 
�لهند�صي ، ��صافة  من حيث �لطابع 
بت�صوية  �ملحلت  �أ�صحاب  ملطالبة 

و�صعيتهم دون �ل�صتجابة من طرف 
وكذ�   ، للمحطة  �مل�صرية  �ملوؤ�ص�صة 
�لأمن  و  �لنظافة  �أنو�ع  كل  �نعد�م 

د�خل �ملحطة .
�لت�صول  بلة ظاهرة  �لطني  ز�د  ومما 
رهيب  �نت�صار  و  �ملحطة  د�خل 
غر�ر  على  �لجتماعية  للآفات 
لظاهرة  �لق�رش  �لأطفال  �متهان 
�لتجارة  ، ناهيك عن تف�صي  �لت�صول 
�ملحطة  مدخل  �أمام  �ل�رشعية  غري 
كاأك�صاك بيع �ل�صاي و �لتمر و�لقائمة 
طويلة ، ومما يطرح �أكرث من علمة 
�أمام  للمبيت  خيم  ن�صب  ��صتفهام 
مر�قبة  وجود  عدم  و   ، �ملحطة 
�ىل  �أدى  مما  للحافلت  دورية 
وجود ع�رش�ت حو�دث �ملرور وهذ� 
ح�صب ما �رشحت به م�صالح �لأمن 

�لعمومي .
من جهة ثانية قال �ملن�صق �جلهوي 
باجلنوب  �ملدين  �ملجتمع  لفعاليات 
بالولية  �لنقل  قطاع  �أن   ، �ل�رشقي 
ورقلة �ملعروفة بالعا�صمة �ملركزية 
عن  بعيد  يز�ل  ل  �ل�رشقي  للجنوب 
تفاوت  ب�صبب  �ل�صاكنة  تطلعات 
�إر�دة  وغياب  �لرقابية  �لأدو�ت 
�لو�صية  �ل�صلطات  من  حقيقية 
�لتي  �لتجاوز�ت  جملة  لحتو�ء 

جتاوزها �لزمن.
�ضالح ،ب 

وزير املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية و املوؤ�ض�ضات النا�ضئة يا�ضني جريدان:

نعمل على تخفي�س م�ستوى التبعية للخارج 
.      افتتاح الطبعة الرابعة للمعر�س الدويل للن�ضيج و اجللود 

.       التخفي�س من م�ضتوى ال�ضترياد و اإعادة توجه العملة ال�ضعبة

�حت�صن �ملركز �لدويل للموؤمتر�ت 
عبد �للطيف رحال �لطبعة �لر�بعة 
للن�صيج  �لدويل  �ملعر�س  من 
�لذي  و�ملعد�ت  ،�مللب�س،�جللود 
، وت�صهد هذه �لطبعة  �أيام  يدوم 3 
من خمتلف  م�صاركا   250 من  �أكرث 
دول �لعامل على ر�أ�صها �لهند ب�صتني 
�ل�صني  للن�صيج،  م�صنعة  موؤ�ص�صة 
موؤ�ص�صة،   35 موؤ�ص�صة،تركيا   50
�ملغرب،  �أوروبا،   ،20 بنغلد�س 
موؤ�ص�صة   80 �ىل  بال�صافة  تون�س 

جز�ئرية. 
�ل�صابقة  �لطبعة  �أن  �لذكر  ويجدر 
مل  �إذ  كبرية  مب�صاركة  حتظى  مل 
عار�س   150 �مل�صاركة  تتجاوز 

مل�صانع �لن�صيج.
نعمل على تخفي�س م�صتوى �لتبعية 
م�صتوى  من  �لتخفي�س  و  للخارج 
�لعملة  توجه  �إعادة  و  �ل�صتري�د 
�ملوؤ�ص�صات  وزير  ر�فع  �ل�صعبة. 
�لنا�صئة  �ملوؤ�ص�صات  و  �ل�صغرية 
يا�صني جريد�ن ل�صالح �ملوؤ�ص�صات 
�ملوؤ�ص�صات  هذه  ملر�فقة  �لنا�صئة 
�لو�قع  تود و�صع حيز  �لتي  تلك  �أو 
�إبد�عية من حيث  و  �أفكار جديدة 
طرق �لت�صنيع، تنويع �ملو�د �لأولية 

و كذ� من حيث �جلانب �ل�صكلي. 
�أم�س خلل  يا�صني جريد�ن  �أكد  و 
�لطبعة  �فتتاح  على  �إ�رش�فه 
للن�صيج  �لدويل  للمعر�س  �لر�بعة 
�ملعد�ت،  و  �جللود  و  �مللب�س 
و  �لن�صيج  �صناعة  ن�صاط  باأن 
بعث  ي�صهد  �جلز�ئر  يف  �جللود 
ديناميكية جديدة من خلل تطوير 
�رشكات هادفة و توجه �ملوؤ�ص�صات 
�ل�صغرية �إىل �لإ�صتثمار يف جمالت 
على  �لعمل  و  �لإنتاج  لزيادة  عدة 
حتى  �جلودة  معايري  يف  �لتحكم 
م�صتوى  �إىل  �لرقي  للمنتج  يت�صنى 

تطلعات �مل�صتهلك. 
يف  ما�صهدناه   »: �ملتحدث  قال  و 
للموؤ�ص�صات  �ملخ�ص�س  �جلناح 
موؤ�ص�صة   18 يقارب  ما  �أي  �لنا�صئة 
ذ�ت  منتجاتها  ملختلف  عار�صة 
جودة يعد ت�صجيعا لقطاعنا، قطاع 
�ملوؤ�ص�صات  و  �لنا�صئة  �ملوؤ�ص�صات 
�ملعرفة،  �قت�صاد  و  �ل�صغرية 
تلك  �أو  �ملوؤ�ص�صات  هذه  ملر�فقة 
�أفكار  �لو�قع  حيز  و�صع  تود  �لتي 
طرق  حيث  من  �إبد�عية  و  جديدة 
�لت�صنيع، تنويع �ملو�د �لأولية و كذ� 

من حيث �جلانب �ل�صكلي. »

�صناعة  باأن  �ملتحدث  ذ�ت  و�صدد 
ن�صاط  تعد  �جللود  و  �لن�صيج 
متطلبات  �إىل  بالنظر  �إ�صرت�تيجي 
بالنظر  و  �جلز�ئرية  �ل�صوق 
�أين  �ل�صتهلك،  م�صتوى  �إىل 
فيما  �لقطاع  مقاربة  ��صتعر�س 
تقوية هذه  على  �مل�صاهمة  يخ�س 
م�صتوى  لتخفي�س  �لديناميكية، 
من  �لتخفي�س  و  للخارج  �لتبعية 
توجه  �إعادة  و  �ل�صتري�د  م�صتوى 
و  �أخرى  ملجالت  �ل�صعبة  �لعملة 

خلف فر�س عمل .
و �أكد �لوزير على خلف نظام بيني 
مدمج و متكامل بالتعاون مع وز�رة 
�ملهني  �لتكوين  ووز�رة  �لت�صامن 
ن�صيج  �ل�صناعة  �إر�صاء  على  �لعمل 
�رشوط  دفرت  دعائمها  و  م�صغرة 
�لقر�س  مبد�أ  تفعيل  من  متكن 

�مل�صغر و �صندوق �لزكاة. 
و  �ملر�فقة  �ملتحدث  ور�فع 
�لكفاء�ت  تقوية  �أجل  من  �لتكوين 
�ل�صابة يف �صتى �ملجالت �ملتعلقة 
بهذه �ل�صناعة حتى يت�صنى �لتحكم 
يف  �لتحكم  و  �جلودة  معايري  يف 
و  �لن�صيج  �صناعة  تكنولوجيات 
يف  �أي�صا  يتجلى  �لهدف  �جللود، 

�إطار�ت  من  �صابة  نخبة  خلق 
�ملعرفة  يف  للتحكم  مهنيني  و 
�لتي  �جلديدة  �ملهن  يف  خ�صو�صا 

ت�صب جلها يف �قت�صاد �ملعرفة. 
ودعا �لوزير �إىل �رشورة �لتوجه �إىل 
�صيا�صة ت�صنيعية م�صغرة قائمة على 
�آليات �ل�صيانة ودمج �صناعة  و�صع 
�لتجديد  حيث  من  �لغيار  قطع 
تطوير  و  �ملتاحة،  بالو�صائل 
�ملجال  يف  �لعلمي  �لبحث  مر�كز 
�صناعة  و  �لبرتول  م�صتخرجات 
�صناعات  لتثمني خملفات  �لن�صيج، 
�لن�صيج  تكرير �لبرتول فيما يخ�س 
فيما  �لأ�صاحي  خملفات  تثمني  و 
يخ�س �صناعة �جللود حيث متثل 3 
به مما ميثل  ي�صحى  ر�أ�س  مليني 
��صتغللها  ميكن  �صناعية  ثروة 

لدعم �لطبقة �له�صة .
و�صدد �ملتحدث على �أنه يتم �لعمل 
خلل  من  �ل�صوق  ��صتقطاب  على 
�ملوؤ�ص�صات  متركز  على  �لعمل 
�ل�صغرية يف هذ� �ل�صوق من خلل 
م�صاهمة  �إىل  ي�صعى  مدمج  نظام 
جميع �ملوؤ�ص�صات �صمن نظام بيني 

من�صق.
اإميان لوا�س
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 نحو اإعادة اإح�صاء �صكان البيوت الق�صديرية
وكالة »عدل« ت�ستدعي 120 األف مكتتب الأ�سبوع القادم  

م.�س 

ندوة  خالل  الوزير  اأو�ضح  و 
الوكالة  اأن  بالعا�ضمة  �ضحفية 
موقعها  جتهيز  على  تعكف 
ال�ضتقطاب  االإلكرتوين 
ب�ضحب  املعنيني  املكتتبني 
 36 عرب  التخ�ضي�ص  قرارات 
والية, منهم 32 األف مكتتب من 
العا�ضمة  و ح�ضب الوزير, فاإن 
ال�ضكنات التي �ضيتم تخ�ضي�ضها 
بلغت حاليا اأزيد من 70 باملائة 
من االإجناز وا�ضتفاد من �ضيغة 
 560 ت�ضم  التي  بااليجار,  البيع 
األف   128 �ضكنية,  وحدة  األف 

مكتتب حلد االن .
ممن  املكتتبني  بخ�ضو�ص  و 
قيمة  من  االأول  ال�ضطر  دفعوا 
ال�ضكن, قال الوزير اأن امل�ضاريع 
تنطلق  مل  الفئة  لهذه  املوجهة 
األف   70 توجد  بحيث  بعد,  
و  الدرا�ضة  بها  انتهت  وحدة 

يف  املناق�ضات  طرح  �ضيتم 
الإجناز  القادمة  القليلة  االأيام 
اإطار  األف وحدة جديدة يف   70
بفتح  ي�ضمح  مما  عدل  برنامج 
هذه  اأمام  االلكرتوين  املوقع 
املنا�ضب  الوقت  يف  ال�رشيحة 
يعمل  القطاع  اإن  الوزير  قال  و 
التي  االأرا�ضي  ا�ضتغالل  على 
كانت حتتلها البيوت الق�ضديرية 

لت�ضييد برامج عدل و بخ�ضو�ص 
مل  الذين  واملكتتبني  الطعون 
ي�ضددوا ال�ضطر االأول بعد, قال 
نا�رشي اأن القطاع ب�ضدد درا�ضة 
و�ضعية هذه الفئة  بغر�ص اإيجاد 
حلول مالئمة �ضيما فيما يتعلق 

بالعقار و التمويل.
العمران  و  ال�ضكن  وزير  ك�ضف 
اأم�ص  نا�رشي,  كمال  واملدينة, 

الثالثاء باجلزائر العا�ضمة, عن 
توجه القطاع نحو اإعادة اإح�ضاء 
الق�ضديرية  البيوت  �ضكان 
يف  التحكم  مع  الفو�ضوية 

تو�ضعها .
و قال نا�رشي يف ندوة �ضحفية, 
اإطارات  اجتماع  هام�ص  على 
العمل  خمطط  لعر�ص  القطاع 
هذه  احتواء  بغر�ص  و  اأنه,   ,
ال�ضكنات نهائيا وحت�ضني الوجه 
حتويل  �ضيتم   , للمدن  اجلمايل 
ترحيل  �ضيتم  التي  املواقع 
م�ضاريع  اإىل  مبا�رشة  قاطنيها 
يف  جديدة  �ضكنات  الإجناز 

ظروف الئقة.
لقوائم  اإح�ضاء   اآخر  اأن  يذكر 
الق�ضديرية  االأحياء  �ضكان 
بغر�ص    ,2008 جويلية  يف  مت 
للق�ضاء  وطني  برنامج  اإعداد 
على ال�ضكن الق�ضديري واله�ص 

وحتديد امل�ضتفيدين.

�ستقوم الوكالة الوطنية لتح�سني ال�سكن وتطويره »عدل« خالل الأ�سبوع املقبل با�ستدعاء 
120 األف مكتتب ل�ستالم قرارات التخ�سي�س يف اطار برنامج »عدل2«, ح�سبما اأفاد به اليوم 

الثالثاء باجلزائر العا�سمة وزير ال�سكن و العمران واملدينة كمال نا�سري.

يرتكز على التوحيد والتو�سع و الإ�سعاع والنتقال

اأن�صاأته جمموعة من ال�صركات 
النا�صطة يف جمال الرقمنة

.     اإن�ساء التجمع اجلزائري للنا�سطني يف الرقميات
باجلزائر  الثالثاء  اأم�ص   مت 
التجمع  تاأ�ضي�ص  العا�ضمة 
يف  للنا�ضطني  اجلزائري 
اإىل  يهدف  الذي  الرقميات 
مرافقة و دعم منو املوؤ�ض�ضات 

النا�ضطة يف القطاع.
�ضحفية  ندوة  خالل  و 
هذه  الإطالق  خم�ض�ضة 
التجمع  رئي�ص  اأعلن  التجمع, 
يف  للنا�ضطني  اجلزائري 
الدين,  تاج  ب�ضري  الرقميات, 
الذي  التجمع,  هذا  »يهدف 
جمموعة  طرف  من  ان�ضاأ 
اجلزائرية  ال�رشكات  من 
الرقمنة,  جمال  يف  النا�ضطة 
من  كبري  عدد  جمع  اإىل 
الرقمنة  جمال  يف  النا�ضطني 
و  حجمهم  عن  النظر  بغ�ص 
م�ضتوى  و  القانوين  و�ضعهم 
خربتهم و قطاع تخ�ض�ضهم و 
كذا موقعهم اجلغرايف, حيث 
يرتكز على 4 اأهداف اأ�ضا�ضية 
و  والتو�ضع  التوحيد  هي  و 

االإ�ضعاع واالنتقال«.
اجلزائري  التجمع  ي�ضعى  و 
الرقميات,  يف  للنا�ضطني 
النا�ضطني  خمتلف  من  بدعم 
بالتموقع  الرقمنة,  جمال  يف 
النظام  بني  كو�ضيط 
االيكولوجي الرقمي و مراكز 
اأن  �ضاأنها  من  التي  القرار 
ي�ضيف  تطورها,  يف  توؤثر 

امل�ضوؤول.
الدين  تاج  ب�ضري  اأو�ضح  و 
بحاجة  »اجلزائر  اأن  بالقول 
تاأخرها  ا�ضتدراك  اإىل 
توجيه  مع  التكنولوجي 
توجهاتها  و  خياراتها 
االإ�ضرتاتيجية �ضوب امل�ضاكل 
تطور  تعيق  التي  املحلية 
ينبغي  انه  م�ضيفا  القطاع«, 
تنظيم  النا�ضطني  هوؤالء  على 
الالزمة  التجديد  عملية 
تكنولوجية  قاعدة  لو�ضع 
خالل  من  �ضاملة  و  �ضلبة 
للنا�ضطني  اجلزائري  التجمع 

يف الرقميات.
و من جهته, قال نائب رئي�ص 
التجمع اجلزائري, ر�ضالن بن 
�رشيف, اأن خطوة هذا التجمع 
»�ضاملة و ال ميكن جت�ضيدها 
الذكاء  خالل  من  �ضوى 
اجلماعي و ان�ضمام اأكرب عدد 
يف  الراغبني  النا�ضطني  من 
يقدم  و  م�ضاهمتهم«  تقدمي 
التجمع اجلزائري العديد من 
لفائدة  املزايا  و  اخلدمات 
املتعاملني  لدى  املنخرطني 
الوطنيني و كذا ت�ضهيالت من 
الفعاليات  يف  امل�ضاركة  اجل 
و  الرقمنة  جمال  يف  الدولية 
اأعلن التجمع  بهذه املنا�ضبة, 
انه �ضيتم اإن�ضاء من�ضة تخ�ص 
يف  العمل  طلبات  و  عرو�ص 
قاعدة  كذا  و  الرقمنة  جمال 
معلومات تخ�ص املوؤ�ض�ضات و 
الكفاءات اجلزائرية النا�ضطة 
يف جمال تكنولوجيات االإعالم 

و االت�ضال. 

24 �صاعة

رئي�س جمل�س اإدارة جممع �سناعة الورق و التعليب »تونيك �سناعة«,

اتفاق مبدئي مع بنك الفالحة والتنمية الريفية »بدر بنك«
اأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة املجمع 
و  الورق  ل�ضناعة  العمومي 
�ضناعة«,  »تونيك  التعليب 
الثالثاء  اأم�ص  يعالوي,  اإدري�ص 

اأن ا�ضتئناف 
الوحيد«  »اخليار  يعد  الن�ضاط 
الإنقاذ امل�ضنع م�ضتبعدا �ضيناريو 
عجز  ت�ضجيل  رغم  »االإفال�ص« 
فيما  دينار,  ماليري  ب10  يقدر 
على  م�رشون  العمال  يبقى 

االإ�رشاب املفتوح.
ويف حديث خ�ص به  بعد اأ�ضبوع 
الذي  املفتوح  االإ�رشاب  من 

اإحتجاجا  امل�ضنع  عمال  ي�ضنٌه 
جراء  االأجور  دفع  تاأخر  على 
يعي�ضه  الذي  املايل  العجز 
املجمع منذ �ضنوات, يرى رئي�ص 
يوجد  »ال  اأنه  االإدارة  جمل�ص 
خيار من اأجل اإنقاذ املجمع غري 
وحدات  وعودة  العمل  ا�ضتئناف 
ملخطط  وفقا  لالإنتاج  امل�ضنع 
العجز  با�ضتدراك  جناعة ي�ضمح 
اإطار  يف   2020 �ضنة  خالل 
جميع  تر�ضي  توافقية  نظرة 

االأطراف«.
املتاأخرة  االأجور  �ضب  وعن 

اإدارة  ح�ضب  جانفي  �ضهر  منذ 
يتحدث  حني  يف   -- املجمع 
�ضهر  منذ  تاأخر  عن  العمال 
اأن  امل�ضوؤول  اأكد  دي�ضمرب-- 
»احللول موجودة لدفعها«, معلنا 
عن قرب و�ضوله التفاق من اأجل 
حاجيات  متويل  على  احل�ضول 

امل�ضنع يف تغطية 
ب140  املقدرة  االأجور  كتلة 
اأن  علما  �ضهريا  دينار  مليون 
ال�ضهري  معدل راأ�ضمال ال�رشكة 
يتعدى  مل  موؤخرا  امل�ضجل 

ال120 مليون دينار.

عديد  عن  يعالوي  ك�ضف  كما  
احللول التي بحوزة اإدارة املجمع 
معلنا  دائرة اخلطر  للخروج من 
عن تو�ضل جمل�ص اإدارة املجمع 
مع  مبدئي  اإتفاق  اإىل  موؤخرا 
الريفية  والتنمية  الفالحة  بنك 
منحهم  اأجل  من  بنك«  »بدر 
مليار  ب1  يقدر  ائتمان  قر�ص 
ليبلغ  يرتفع  اأن  وميكن  دينار 
القتناء  يوجه  دينار,  مليار  5ر2 
املواد االأولية, ولكن النقابة ترى 
يغطي  وال  زهيد  املبلغ  هذا  اأن 

االحتياجات املالية للمجمع.

جامعة تيارت

معارك دامية  بال�صيوف تهز االحتاد 
الطالبي احلر

امللحق  اأم�ص  نهار  عا�ص 
التابع  كارمان  اجلامعي 
�رشاعا  خلدون  ابن  جلامعة 
على  وال�ضيوف  باخلناجر 
اأقيم  للكتاب  معر�ضا  هام�ص  
ت�ضبب  ما  اجلامعي   بامللحق 
بجروح  طلبة   5 اإ�ضابة  يف 

متفاوتة اخلطورة.
ال�رشاع وح�ضب م�ضادر مقربة 
من احلادث  جاء اأثر مال�ضنات 
االحتاد  ما بني ممثلي  كالمية 

يعرف  الذي  احلر  الطالبي 
انق�ضامات حول اأحقية التمثيل  
والذي  الوالية  م�ضتوى  على 
�رشعان ما تطور اإىل م�ضادات 
فيها  ا�ضتعملت  ودادية  عنيفة  
خمتلف االأ�ضلحة البي�ضاء والتي 
حولت اجلامعة من قطب للعلم 
لل�رشاع  قطب  اإىل  واملعرفة 
االأيديولوجي,حيث  ال�ضيا�ضي 
االأقل  على  طلبة   5 اأ�ضيب 
نقلوا  جدا  خطرية  بجروح 

على اإثرها اإىل امل�ضت�ضفى من 
املدنية  احلماية  عنا�رش  قبل 
االأمن  م�ضالح  فتحت  حني  يف 
اخلطري  احلادث  يف  حتقيقا 
اإىل حلبة  غادي حول اجلامعة 
دعت  جهتها  لل�رشاعات.من 
�رشورة  اإىل  اجلامعة  اإدارة 
واحلفاظ   بامل�ضوؤولية  التحلي 
كقطب  اجلامعة  حرم  على 

للعلم واملعرفة.
حممد بن ترار

مدير ال�سندوق الوطني للتقاعد مب�ستغامن مراد مالكي لـ"الو�سط" 

رقمنة ملفات املتعاقدين ورقم اأخ�صر للمواطنني  
الوطني  ال�سندوق  مدير  اأ�سار 
مراد  م�ستغامن  بولية  للتقاعد 
امللفات  معاجلة  وترية  اأن  مالكي 
اخلا�سة باملتقاعدين قد حت�سنت 
ب�سكل  الأخرية  ال�سنوات  خالل 
وا�سح موؤكدا اأن املدة التي يعالج 
ال�سهر  تتجاوز  ل  امللف  فيها 
ال�سندوق  مدير  وا�ستعر�س 
الوطني للتقاعد الوكالة املحلية 
التدابري  م�ستغامن  لولية 
يف  اتخاذها  مت  التي  الأخرية 
الإ�سغاء  وتوظيف  جمال 
احلديثة  التكنولوجيات 
ا�ستحداثها  مت  التي  لالت�سال 
ال�سندوق  م�سالح  خمتلف  عرب 
»للو�سط  ال�سندوق  مدير  واأ�سار 
مت  التي  املفتوحة  الأبواب  اأن   «
ودار  البلدية  ب�ساحة  تنظيمها 
بلديات  من  عدد  وعرب  الثقافة 

الولية .

حاوره حممد اأمني .

التي  الن�ساطات  هي  ما     .
التقاعد  �سندوق  عليها  ي�سرف 

مب�ستغامن ؟   

منربكم  ا�ضكر  البداية  يف 

 « الو�ضط   « يومية  االإعالمي  خا�ضة 
بو�ضط  ال�ضندوق  ملقر  زياراتها  على 
العمل  لهذا  واإعدادها  املدينة 
يف  عليه  نراهن  الذي  االإعالمي 
وا�ضع من املهتمني  االت�ضال بجمهور 
للتقاعد  الوطني  ال�ضندوق  بن�ضاطات 
على امل�ضتوى املحلي بوالية م�ضتغامن 
واإين اأرى اأن هذه امل�ضاحة االإعالمية 
تتيح يل �ضخ�ضيا عرب جريدة »الو�ضط« 
الوطني  لل�ضندوق  كمدير  احلديث 
ن�ضاطات  عن  مب�ضتغامن  للتقاعد 
كما  وال�ضندوق  واهتماماته  ال�ضندوق 
التي  املفتوحة  االأبواب  و�ضمن  ترون 
موظفوا  خاللها  من  نظمت  وجال 
العديد من  االإدارية  خمتلف م�ضاحله 
ه�ضبة  بلديات  منها  الوالية  بلديات 
الظهرة  ومنطقة  املعروفة  م�ضتغامن 
وقد هدفت هذه اخلرجات امليدانية 
عليها  ا�رشف  التي  االأن�ضطة  وهذا 
بكل  املواطنني  اإعالم  اإىل  ال�ضندوق 
ال�ضندوق  يقدمها  التي  اخلدمات 
ليتجاوز  منت�ضبيه  تعداد  ارتفع  الذي 
منت�ضب  كما  األف  و�ضتني  ال�ضتة 
االإمكانيات  كل  �ضخر  ال�ضندوق 
اخلدمة  لتفعيل  واالإدارية  الب�رشية 
العمومية وتلبية الطلب لدى املنت�ضبني 
الذين يرتفع تعدادهم كما ترون واإجابة 

الوطني  فال�ضندوق  �ضوؤالكم  على 
للتقاعد مب�ضتغامن يبقى ن�ضاطه هاما 
يف  هامة  و�رشيحة  لفئة  موجه  كونه 
املجتمع وهي فئة املتقاعدين  واأننا 
نالحظ وبكل و�ضوح تفاعل املواطنني 
التي  اخلدمات  ونوعية  م�ضتوى  مع 
م�ضتوى  على  �ضواء  ال�ضندوق  يقدمها 
معاجلة  اأو  باالن�ضغاالت  التكفل 
امللفات االإدارية يف  ظروف تنظيمية 
جيدة اإذ و�ضعنا رقما اخ�رش وم�ضالح 
التي  التدابري  اأن  كما  فعالة  لالت�ضال 
اتخذتها الوزارة الو�ضية وهي م�ضكورة 
االجتماعي  وال�ضمان  العمل  وزارة 
اخلدمات  ع�رشنة  تخ�ص  والتي 
الب�رشية املوظفة يف  املوارد  وتكوين 
خمتلف م�ضالح ال�ضندوق يف الواليات 
اثمرت حتقيق نتائج يف غاية االأهمية 
يف جمال اخلدمة العمومية واالت�ضال 
للجمهور  املعلومات  وتوفري  بالزبائن 
وقد قمنا موؤخرا باإعداد عمل �ضمعي 
ب�رشي ا�ضتطلعنا فيه راأي النا�ص حول 
ال�ضندوق وكانت االإجابات يف احلقيقة 

ايجابية للغاية

اهمية  ترون  كيف    .
التي  التح�سي�سية  اخلرجات 

نظمها ال�سندوق موؤخرا ؟

التي  امليدانية  بالن�ضبة للخرجات 
للتقاعد  الوطني  ال�ضندوق  نظمها 
من  عدد  ا�ضتهدفت  والتي  مب�ضتغامن 
بالبلديات  وخا�ضة  الوالية  مناطق 
طيب  �ضدى  والقت  هامة  كانت  فقد 
لدى املواطنني اإذ  طرح الع�رشات من 
املواطنني ا�ضئلة عن خدمات ال�ضندوق 
يودع  الذي  امللف  بوثائق  تعلق  وما 
االإداري  ملفه  املتقاعد  اأ�ضا�ضه  على 
مطويات  بتوزيع  قمنا  كما  لل�ضندوق 
املواطنني  من  العديد  على  اإعالمية 
الذين زاروا اأجنحة ال�ضندوق التي مت 
و�ضعها ب�ضاحة بلدية م�ضتغامن وجابت 
خل�رش  �ضيدي  منها  الوالية  بلديات 
عرفت  وما�رشة  وقد  وبوقرياط 
امليدانية  التح�ضي�ضية  التظاهرات 
التي نظمها ال�ضندوق م�ضاركة العديد 
من اطارات الوالية ممثلني لقطاعات 
للتظاهرات  اإعالميون  وح�رش  هامة 
االإعالمية التي نظمها ال�ضندوق  وقد 
االأن�ضطة  اعتقادي  هذه  يف  �ضمحت 
الثالث  االأ�ضهر  خالل  نظمت  التي 
مبختلف  اجلمهور  بتعريف  االأخرية 
قدمها  التي  والن�ضاطات  اخلدمات 
اإطار  يف  خا�ضة  للمواطنني  ال�ضندوق 
التي  الت�ضهيلية  االأخرية  االإجراءات 
املتقاعد  ملفات  مبعاجلة  ت�ضمح 

اأن  واأرى  يوما   15 يتجاوز  ال  وقت  يف 
ينظمه  وات�ضايل  اإعالمي  ن�ضاط  اأي 
وا�ضع  جمهور  لديه  الذي  ال�ضندوق 
واالأ�رشة  هاما  يبقى  ن�ضاطه  يعنيه 
االإعالمية ممثلة فيكم �رشيك اأ�ضا�ضي 

وفعال يف ن�ضاطنا املهني الهام .

املتعاملون  ي�سارك  هل    .
ال�سندوق  اأن�سطة  مرافقة  يف 

والتعاون معه ؟
لقد تعاملنا مع املتعاملني العموميني 
عديدة  مفتوحة  اأبواب  يف  واخلوا�ص 
واأنا  املحلي  امل�ضتوى  على  نظمت 
بكفاءة  االإعالمي  منربكم  من  انوه 
اإطارات ال�ضندوق الذين اأجدهم دوما 
اأ�ض�ص  وقد  املطلوب   امل�ضتوى  يف 
بينه  ال�ضندوق لعالقات تعاون مثمرة 
ون�ضعى  املوؤ�ض�ضات  من  العديد  وبني 
يف  فعالة  ات�ضال  ثقافة  ن�رش  اإىل 
اأو�ضاط املتعاملني جتعلهم يحرتمون 
قبل كل �ضيء قوانني الدولة اجلزائرية 
التي تخ�ص العمل و�ضمان حق حمرتم 
املهني  م�ضاره  يفني  الذي  للمتقاعد 
اأي  يف  واملجتمع  الوطن  خدمة  يف 
وظيفة كانت واعتقد اأن هذه الثقافة 
اأو�ضاط  يف  ترت�ضخ  بداأت  الهامة 

املتعاملني .

اأولوياتكم  هي  ما      .
م�ستقبال ؟

اهلل  بعون  نعمل  نحن  االأمر  حقيقة  يف 
التي  العمل  ا�ضرتاجتيات  جت�ضيد  على 
تو�ضي بها الوزارة الو�ضية وعلى راأ�ضها 
م�ضار  اليوم  يقود  الذي  الوزير  ال�ضيد 
عمل كله اأفق بعون اهلل ن�ضاركه امل�ضعى 
لفئة  االأف�ضل  وحتقيق  الوطن  خلدمة 
�رشيحة  وهي  املجتمع  يف  هامة 
بخدمتهم  نعتز  الذين  املتقاعدين 
وحتقيق  ان�ضغاالتهم  خمتلف  وتلبية 
تطلعاتهم كما اأننا نعمل على امل�ضتوى 
املحلي على تفعيل اإ�ضرتاجتية االت�ضال 
عرب  ال�ضندوق  م�ضتوى  على  واالإعالم 
واالإ�ضغاء  االت�ضال  م�ضلحة  تكليف 
مع  العامة  والعالقات  الن�ضاط  بتفعيل 

خمتلف ال�رشكاء .
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اح�سن خال�ص   

بني  املتدخلون  واختلف 
وحمذر  ومدين  م�شني 
وملق بالئمته على �شلوك 
اعتربه من قام به عاديا بل 
من �شميم فل�شفة احلراك 
ما  اإ�شالح  تقت�شي  التي 
ود  من  النظام  اأف�شده 
اجلزائريني  بني  واحرتام 
ون�رش ثقافة ال�شلم والتطلع 
اإىل قطيعة تامة مع حقبة 
اإىل  فيها اجلزائريون  ُدفع 
اإيديولوجية  �رشاعات 
واقتتاال  �شداما  اأورثت 
اأخرى  قوى  منه  اغتنمت 
املت�شارعة  القوى  غري 
يف  اأنه  واالأغرب  ذاتها، 
خ�شم تلك ال�رشاعات كان 

يتهم  طرف  كل 
النظام بت�شليط 
االآخر  الطرف 
�شده ليقف يف 
م�شاره  وجه 
الهيمنة  نحو 
ء  ق�شا اإ و

االآخرين.
عا�شت  لقد 

دموية  ع�رشية  اجلزائر 
ال�رشاعات  كانت 
وتدافع  االإيديولوجية 
الهويات وقودا لها، ع�رشية 
املحافظة  القوى  مكنت 
ا�شرتجاع  من  النظام  يف 
الرجوع  اأجل  املبادرة من 
»القو�س  حققه  عما 

املفتوح  الدميقراطي« 
 ،1992 و   1989 عام  بني 
ب�شكل  �شاهمت  �رشاعات 
فر�س  اإ�شاعة  يف  مبا�رش 
واعد  جمتمعي  اإقالع 
كانت جميع �شعوب جنوب 
اإليه بعني  املتو�شط تنظر 
كبدته  عما  ف�شال  الغرية 
ب�رشية  خ�شائر  من  للبلد 
دفعت  ومعنوية  ومادية 
الركون  اإىل  اجلزائريني 
من  واحلذر  اخلوف  اإىل 
على  جديدة  جمازفة  اأي 
طريق التغيري اإىل اأن نادى 
اإىل  قوموا  اأن  املنادي 
حراككم ودعوا �رشاعاتكم 
املقيتة جانبا وتطلعوا اإىل 
ببلدان  اأ�شوة  اأف�شل  غد 
اإفريقية واأخرى من اأمريكا 

ردحا  عا�شت  اجلنوبية 
�رشاعات  يف  الزمن  من 
اأهلية وانقالبات ع�شكرية 
اأن  قبل  وقبلية  ع�شائرية 
ال  اأنهم  اإىل  اأهلها  يهتدي 
واحدة  اأر�شا  اإال  ميلكون 
اإال  تت�شع  اأن  ميكنها  ال 
باأفكاره  النا�س  ينفع  ملن 

واأعماله.
منذ  ال�شلطة  يهم  يكن  مل 
اأن  الزمن  من  عقدين 
�شيا�شية  م�شاحلة  حتقق 
اجلزائريني  بني  وفكرية 
بقدر ما كان يهمها ت�شوية 
اأن  كادت  اأمنية  اأزمة 
تع�شف بها قبل اأن تع�شف 
ا�شتفتاء  طريق  عن  بالبلد 
الوئام  قانون  على  ال�شعب 
وميثاق   1999 عام  املدين 
ال�شلم وامل�شاحلة الوطنية 
�شيا�شة  وهي   2005 عام 
اإعادة  من  مكنت  واإن 
االآالف من امل�شلحني اإىل 
اأنها  اإال  املجتمع  حظرية 
كانت بعيدة عن و�شع حد 
نهائي للجراح التي خلفتها 
عن  وال  االإرهاب  �شنوات 
على  الق�شاء 
ت  حلفيا
مة  ز الأ ا
وتداعياتها. 
ذلك  ومع 
بوتفليقة  ظل 
باأنه  يفاخر 
على  جمع 
واحدة  طاولة 
عمارة  الوزراء  جمل�س  يف 
تومي  وخليدة  يون�س  بن 
�شلطاين  جرة  اأبو  مع 
بلخادم  العزيز  عبد  رفقة 
كاريكاتورية  �شورة  وهي 
موائد  على  التئاما  تظهر 
عن  ب�شلة  متت  وال  الريع 
التي  الوطنية  امل�شاحلة 

ظل ين�شدها ال�شعب.
اأظهر ما تبع زيارة علي بن 
حاج اأن ما كان يقدم باأنه 
ومنوذج  وطنية  م�شاحلة 
مل  للعامل  ت�شديره  ميكن 
يكن من الناحية ال�شيا�شية 
مبثابة  كان  بل  متينا  بناء 
عيوب  بداأت  »بريكوالج« 
جديد.  من  تظهر  �شنعه 
تراجع  عن  اأبان  كما 
ملا  بالن�شبة  لي�س  رهيب 
�شيا�شية  اأطياف  حققته 
متناق�شة  واإيديولوجية 
اأيت  ح�شني  عهد  يف 
ومهري  بله  وبن  احمد 
النور  عبد  يحيى  وعلي 

لقاءات  من  اهلل  وجاب 
اإيجيديو  �شانت  يف 
بل  ح�شب  وغريها 
ال�شيا�شي  التفكري  عن 
�شلوكيات  ميز  الذي 
احلركة  واأدبيات 
وحرب  الوطنية 
تكن  فلم  التحرير. 
اللقاءات بني م�شايل 

عبا�س  وفرحات  احلاج 
حدثا  ت�شكل  بادي�س  وبن 
كان  ما  بقدر  ذاتها  يف 
ما  ينتظرون  املتابعون 
قرارات  من  عنه  ت�شفر 
قلب  ويف  واتفاقات. 
يتوان  مل  التحرر  معركة 
ومن  عبان  رم�شان 
مع  التوا�شل  عن  معه 
�شيا�شيا  متباينة  تيارات 

اإىل  ل�شمها  واإيديولوجيا 
الوطني  التحرير  جبهة 
ووحيد  واحد  هدف  يف 

اأجل  من  الكفاح  وهو 
اال�شتقالل فقد كان عبان 
اأن ال يرتك  حري�شا على 

�شيئا لفرن�شا.   
اجلزائر  عا�شت  لقد 
الفو�شى  من  �شنوات 
ا�شتغالل  ب�شبب  واجلنون 
الهوية  ومقومات  الدين 
وكان  �شيا�شية  الأغرا�س 
وغريه  حاج  بن  علي 

تلك  يف  فاعلة  اأطرافا 
تريد  ال  لكنها  الفرتة، 
جديد.  من  اإليها  العودة 

يتحاور  اليوم  وهاهي 
جتاوز  اأجل  من  اأهلها 
واإعادتها  القائم  النظام 
جميعا  اجلزائريني  اإىل 
وتتناق�س  اإق�شاء،  دون 
�شوارعها  يف  نخبها 
و�شالوناتها  و�شاحاتها 
يف  و�شعبها  ب�شلطتها 
قواعد  حتديد  �شبيل 
الذي  ال�شيا�شي  التناف�س 

يقيها من تكرار ما حدث 
ا�شتحالت  �رشاعات  من 
عفت  دموية  �شدامات 
�شلمية  عنها 
 . ك ا حلر ا
حتتاج  ما  وبقدر 
اجلزائر اإىل روؤى 
وخمتلفة  متعددة 
اإىل  بحاجة  فهي 
ح�شنة  اإرادات 
بلم  ت�شطلع 
اجلزائريني  �شمل 
لبناء  اأطيافهم  مبختلف 
فال  اجلديدة  اجلزائر 
اأراد  من  نحرم  اأن  يجوز 
الدور على  يلعب هذا  اأن 
غرار رائد جي�س التحرير 
بورقعة،  خل�رش  الوطني 
ندعي  اأن  ميكن  ال  كما 
واالإميان  الدميقراطية 
الطريق  ون�شد  باحلرية 

اأمام ممار�شتها. 

الإيديولوجيات تعود هذا الأ�سبوع
كانت الزيارة التي اأداها الثالثي خل�سر بورقعة و�سمري بلعربي وم�سطفى بو�سا�سي اإىل بيت نائب 

رئي�ص اجلبهة الإ�سالمية لالإنقاذ املحظورة كفيلة باأن تعيد اإىل ال�سطح بوادر �سراعات ظن اجلميع اأن 
احلراك دفنها اإىل الأبد لكن ها هي، ومن دون �سابق اإنذار، تدق الباب من جديد وكاأنها تريد العودة 
بالعداد اإىل ال�سفر. لقد األهبت هذه الزيارة مواقع التوا�سل الجتماعي و�سار الذين ت�سابقوا لتهنئة 

املفرج عنهم بنعمة احلرية يت�سابقون من جديد للحد منها وفر�ص و�سايتهم على النا�ص وكبح اأي 
مبادرة تهدف للو�سول اإىل م�ساحلة وطنية ل تزال اإىل يومنا هذا يف منزلة الطموح.

مل يكن يهم ال�سلطة منذ عقدين من 
الزمن اأن حتقق م�ساحلة �سيا�سية 

وفكرية بني اجلزائريني بقدر ما كان 
يهمها ت�سوية اأزمة اأمنية كادت اأن 

تع�سف بها قبل اأن تع�سف بالبلد

عا�ست اجلزائر ع�سرية دموية كانت ال�سراعات 
الإيديولوجية وتدافع الهويات وقودا لها، ع�سرية 

مكنت القوى املحافظة يف النظام من ا�سرتجاع 
املبادرة من اأجل الرجوع عما حققه »القو�ص 
الدميقراطي« املفتوح بني عام 1989 و 1992

بعد اأن غيبها احلراك

24 �ساعة
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الوالية  وايل  لديوان  بيان  افاد 
يومية  ت�سلمت  قد  كانت  بورقلة 
تنفيذاً  اأنه  منه  ن�سخة   « »الو�سط 
طرف  من  امل�سداة  للتعليمات 
املجيد  عبد  اجلمهورية   رئي�س 
مع  احلكومة  لقاء  خالل  تبون 
16فيفري  يوم  االأخري  الوالة 
الوالية  وايل  تراأ�س  املا�سي،فقد 
على  االأول  امل�سوؤول  ب�سفته 
االأ�سبوع  بحر  التنفيذية  الهيئة 
اإجتماعاً  الوالية  مبقر  اجلاري 
رئي�س  من  كل  ح�رضه  مو�سعاً 
الوالئي،الوايل  ال�سعبي  املجل�س 
االإدارية  للمقاطعة  املنتدب 
للوالية،  العام  االأمني  تقرت، 
الوالية،  وبلديات  دوائر  روؤ�ساء 
التنفيذية  الهيئات  وممثلي  مدراء 
منتخبون  امل�سالح،  وخمتلف 
نف�س  به  اأفاد  وح�سبما  حمليون، 
�س  خ�سّ االجتماع  فاإن  البيان 
املوجهة  التعليمات  لدرا�سة 
متابعة  ال�سيما  الوالة،  لل�سادة 
النقائ�س  خمتلف  على  والوقوف 

كافة  واالحتياجات امل�سجلة عرب 
االأحياء، القرى واملناطق النائية، 
اإ�رضاك  �رضورة  اإىل  باالإ�سافة 
املحلية  التنمية  يف  املواطنني 
من خالل ممثلي املجتمع املدين 
عرب جلان االأحياء ، بلديات، دوائر 

الوالية.
وايل  وجه  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
للمدراء  �سارمة  تعليمات  الوالية 
روؤ�ساء  و  والوالئيني  التنفيذيني 
الدوائر والبلديات تق�سي ب�رضورة 
اإعداد بطاقية  االإ�رضاع يف عملية 

لكافة النقائ�س واالحتياجات عرب 
كافة االأحياء ال �سيما مناطق الظل، 
ت�سكيل  يف  االإ�رضاع  اإىل  اإ�سافة 
جلان من ممثلي للمجتمع املدين 
الوالية،  دوائر  و  وبلديات  باأحياء 
بالوالية  االأول  الرجل  �سدد  كما 
كافة  من  االنتهاء  وجوب  على 
العمليات التنموية االإ�ستعجالية يف 

اأ�رضع االآجال..
املعروفة  ورقلة  والية  اأن  ومعلوم 
باجلنوب  املركزية  بالعا�سمة 
اأبرز  بني  من  تعترب  ال�رضقي 

التي  وطنيا  الكربى  الواليات 
تتخبط يف براثن التخلف التنموي 
حقيقية  اإرادة  غياب  نتيجة   ،
الدهر  اأف�سده  ما  اإ�سالح  يف 
املائية  واملوارد  الري  بقطاعات 
 ، ال�سغل   ، الرتبية   ، ال�سحة   ،
، وهو  والريا�سة  وال�سباب  ال�سكن 
معدالت  ارتفاع  يف  �ساهم  ما 
االحتجاجات  وموجات  االحتقان 
اأربكت �سناع القرار بالوالية  التي 
دوائر  بني  التن�سيق  غياب  ب�سبب 

االخت�سا�س املعنية .

املدين  املجتمع  ممثل  طالب 
عيوة  بن  علي  ال�رضقي  باجلنوب 
ال�سديق  اأبوبكر  ورقلة  والية  وايل 
بو�ستة ب�رضورة التدخل ال�سخ�سي 
وال�سكان  ال�سحة  م�سالح  لدى 
امل�سجلة  بالنقائ�س  للتكفل 
بحي  اخلدمات  املتعددة  بالعيادة 

�سعيد عتبة .
لفعاليات  اجلهوي  املن�سق  نا�سد 
املجتمع املدين باجلنوب ال�رضقي 
ورقلة  والية  وايل   ، عيوة  بن  علي 
على  االأول  امل�سوؤول  ب�سفته 
برجمة  اأجل  من  التنفيذية  الهيئة 
العاجل  القريب  يف  ميدانية  زيارة 
اخلدمات  املتعددة  العيادة  اإىل 
عتبة  �سعيد  بحي  املتواجدة 
النقائ�س  على  الوقوف  اجل  من 
بالعتاد  تعلق  ما  خا�سة  امل�سجلة 
تعليمات  توجيه  ثم  ومن  الطبي 
ال�سحة  ملديرية  وفورية  �سارمة 
اإيجاد  ب�رضورة  تق�سي  وال�سكان 
وذلك  القائمة  للم�ساكل  حلول 
احلي  �ساكنة  معاناة  اإنهاء  بهدف 

التنقل  عناء  حتمل  مع  ال�سعبي 
املدينة  لو�سط  ال�سفر  وم�سقة 
�سواء  العالج  �سبل  عن  للبحث 
امل�ست�سفى  اأو  الق�رض  بعيادة 
وهو   ، بو�سياف  حممد  املركزي 
تو�سيات  مع  يتنافى  الذي  االأمر 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة 
ب�رضورة  القا�سية   امل�ست�سفيات 

تقريب ال�سحة من املواطن .
تراأ�س  قد  ورقلة  وايل  اأن  ومعلوم 
اجتماع  اجلاري  االأ�سبوع  بحر 
ح�رضه جميع امل�سوؤولني من مدراء 
تنفيذيني ووالئيني و روؤ�ساء الدوائر 
لهم  توجيه  مت  اأين   ، والبلديات 
بالنزول  تق�سي  �سارمة  تعليمات 
للميدان والوقوف على احتياجات 
مبا  املحلية  االجتماعية  اجلبهة 
التي  ال�سحية  املنظومة  ذلك  يف 
تئن حتت وطاأة جملة من النقائ�س 

التي جتاوزها الزمن .
جناة ،ح 

ثمنت جمعية ال�سابر ينال لذوي 
بورقلة  اخلا�سة  االحتياجات 
املجهودات اجلبارة التي يبذلها 
املدير العام للتلفزيون اجلزائري 
لهم  ا�ستقباله  بعد  �سبان  اأحمد 
اطار  الكثرية يف  ارتباطاته  رغم 

املهام امل�سندة اليه.
لذوي  ال�سابرينال  جمعية  قالت 
 ، بورقلة  اخلا�سة  االحتياجات 
ر�سمي   با�ستقبال  حظيت  اأنها 
بن  اأحمد  االأ�ستاذ  طرف  من 
ال�سابق  اجلهوي  املدير  �سبان 
ملحطة ورقلة اجلهوية و املدير 
العام احلايل لتلفزيون اجلزائري  
رغم اإن�سغاالته الكبرية يف قطاع 
نف�س  ذكرت  كما   ، التلفزيون 
رئي�سها  ل�سان  على  اجلمعية 

عطوات مداين  انه مت ا�ستقبالنا 
و  اإن�سغاالتهم   اإىل  اال�ستماع  و 
ذوي  فئة  خا�سة  نا  طموحتهم 
ومن  اخلا�سة  االإحتياجات 
دعوات  كل  له  نقلنا  اأخرى  جهة 
من  ورقلة  �سكان  تربيكات  و 
له كل  و فناين مقدمني  اإطارات 

الدعم و امل�ساندة.
فاإن   عطوات   به  اأفاد  وح�سبما 
زيارة املجاملة هذه تهدف اىل 
ال�رضيحة  لهذه  االعتبار  اإعادة 
التي تعر�ست للتهمي�س واالإق�ساء  
من طرف املدير احلايل ملحطة 
ورقلة وكذا جتديد العهد وك�سب 

الثقة مع االإعالم الوطني.
�صالح ،ب 

قامت م�سالح ال�رضطة الأمن الوالية 
تاظروك  من  دائرة  اأمن  يف  ممثلة 
العمر )30  من  يبلغ  �سخ�س  توقيف 
احليازة  ق�سية  يف  �سنة( متورط 
على املخدرات لغر�س اال�ستهالك 

ال�سخ�سي .
اأفاد بيان خللية  االإعالم واالت�سال 
والعالقات العامة مبديرية اأمن والية 
يومية  ت�سلمت  قد  كانت  مترنا�ست 
حيثيات  اأن  منه  »ن�سخة  »الو�سط 
معلومات  ورود  اإىل  تعود  الق�سية 
عن وجود �سخ�س بحوزته كمية من 
املخدرات و عليه و بعد اإعداد خطة 
مكان  حتديد  مت   ، حمكمة  اأمنية 

اإخ�ساعه  بعد  و  توقيفه  و  تواجده 
القانوين  اجل�سدي  التلم�س  لعملية 
من  املخدرات  من  كمية  �سبط  مت 
نوع بانقو قدر وزنها بـ 12 غرام ليتم 
امل�ستبه  رفقة  املحجوزات  حتويل 
فيه اىل مقر ال�رضطة و فتح حتقيق 
يف الق�سية . وح�سبما اأفاد به نف�س 
البيان فاإنه  بعد ا�ستكمال اإجراءات 
فيه  امل�ستبه  تقدمي  مت  التحقيق، 
املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  اأمام 
ب�ستة  حكم  حقه  يف  اأ�سدرت  التي 
مالية  غرامة  و  نافذة   غري  اأ�سهر 

مقدرة بـ 20000 دج .
�صيخ مدقن

تراأ�س وايل ولية ورقلة اأبوبكر ال�صديق بو�صتة اجتماعا مو�صعا مع الهيئة التنفيذية و دوائر 
الخت�صا�س املعنية للوقوف على احتياجات املناطق النائية واملعزولة بالولية وذلك يف اإطار 

اللتزام بتو�صيات رئي�س اجلمهورية .

تنفيذا لتعليمات رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 

اأحمد ،ب

وايل ورقلة يرتاأ�س اجتماعا مو�سعا 
للوقوف على احتياجات الوالية 

 ممثل املجتمع املدين باجلنوب ال�صرقي

جمعية ال�صابرينال لذوي الحتياجات اخلا�صة بورقلة

اأمن دائرة تاظروك بتمرنا�صت 

 نطالب وايل ورقلة بالتدخل 
.  نقائ�س بالعيادة متعددة اخلدمات ب�صعيد عتبة 

 �سكرا  للمدير العام 
للتلفزيون اجلزائري

االإطاحة بثالثيني بحوزته 
12 غ من املخدرات 

اأخبار اجلنوب

العائالت  من  العديد  تعي�س 
جمال  يف  كبرية  اأزمة  بتمرنا�ست 
ال�سكن حيث ي�سطر عدد منها يف 
ظل هدا الو�سع اإىل االإقامة داخل 
االأزمة  هده  وتزداد  واحد  �سكن 
اأ�سعار  ب�سبب غالء  حدة خ�سو�سا 
ما  وهو  العقار  وكذا  امل�ساكن 
جعل العديد من اأهايل هده املدن 
الريف  اآو  القرى  باجتاه  ينزحون 
اأهاليهم  �سواء عند  لالإقامة هناك 
ال  طوبية  م�ساكن  ي�ستاأجرون  اآو 
الكرمي  العي�س  فيها �رضوط  تتوفر 
�سحي   و�رضف  مياه  �سبكات  من 

وغاز طبيعي  وغريها.
اإليهم  حتدثنا  ممن  العديد  ويلقى 
يف هذا االإطار بالالئمة على وجه 
اخل�سو�س على ال�سلطات املحلية 

عديد   اجناز  تاأخر  لوترية  بالنظر 
مبختلف  ال�سكن  لتوزيع  العمليات 
بتوزيع  قيامها  وعدم  �سيغها  
املنجزة  ال�سكنات  من  املئات 
توزع  مل  لكنها  �سنوات  عدة  مند 
تفاقم  يف  �ساهم  مما  االآن،   حلد 
اأزمة ال�سكن اإىل جانب عدم اإن�ساء 
�سلبا  انعك�س  مما  �سكنية  وحدات 
�سهدت  التي  العقار  اأ�سعار  على 
 ، جنونيا  ارتفاعا  �سنوات  مند 
لبناء  اأر�سية  �سعر  جتاوز  حيث 
�سنتيم  100مليون  عادي  م�سكن 
البلديات  وباقي  ببلدية مترنا�ست  
عن  احلديث  اأما   . منها  القريبة 
الكبرية  باملدن  العقار  اأ�سعار 
مترنا�ست   فقد  الوالية  كعا�سمة 
حمدودة  فئة  اخت�سا�س  من  بات 

بظاللها  االأزمة  هده  األقت  وقد   ،
 ، لل�سكان  االجتماعية  احلياة  على 
اأنهم  ال�سباب  من  عدد  ذكر  حيث 
رغم  زواجهم  لتاأجيل  ي�سطرون 
عدم  ب�سبب  ال�سن  يف  تقدمهم 
ولعل   ، يوؤويهم  ل�سكن  امتالكهم 
االأزمة هو غالء  تفاقم  ما زاد من 
احلديد   وكدا  اال�سمنت  اأ�سعار 
ممن  العديد  جعل  و�سع  وهو    ،
يوؤجلون  م�ساكنهم  اجناز  يريدون 
يف  و    ، الحقة  اأوقات  اإىل  دلك 
�سياق مت�سل يتاأ�سف ال�سكان لغياب 
اأ�سعار  يف  حتكمها  وعدم  الدولة 
اال�سمنت واحلديد اإىل جانب عدم 
توزيع  بعمليات  امل�سوؤولني  قيام 
التي حتولت يف  ال�سكنات املنجزة 
بع�س االأماكن اإىل اأوكار لالنحراف 

املواعيد  واأخرى ملكان  الرذيلة  و 
الغرامية ومكان الرتكاب الفواح�س 
واملحرمات بكل اأ�سكالها مثلها مثل 
بلديات  بكامل  املهنية   املحالت 
الوالية  �سكان  يطالب  كما  الوالية 
والبناء  اله�سة  البناء  ح�سة  برفع 
الريفي و االإعانات املالية للق�ساء 
املهددة  اله�سة  البناءات  على 
جاد  تدخل  انتظار  ويف  بالزوال.  
بالوالية  القرار  �سناع  طرف  من 
يبقى لزاما على �ساكنة اأحياء قطع 
الواد ، �سري�سوف ، م�سون ، اأنكوف 
معاي�سة  و�سور  احلفرة   ، مالطا   ،
احل�س�س  �سح  مع  املتاأزم  الو�سع 
ال�سكنية و غالء اأ�سعار مواد البناء 

الأجل غري م�سمى .
جناة ،ح 

يف اإطار حماربة اجلرمية يف الو�سط 
اأمن  على  احل�رضي واحلفاظ 
وممتلكاتهم،  املواطنني  و�سالمة 
من  باالأ ال�رضطة  با�رضت قوات 
الثاين  احل�رضي 
اليومني  باأمن والية اأدرار يف 

�رضطية  عملية   ، االأخريين 
خاللها  من  مت  النطاق  وا�سعة 
والنقاط  مداهمة اأوكار اجلرمية 
االأحياء  من  امل�سبوهة بالعديد 
وال�سوارع �سمن اإقليم االخت�سا�س، 
العملية  من  حيث مكنت 

حيث  �سخ�س   58 هوية  فح�س 
من  التنقيط  عملية  اأ�سفرت 
حمل  اأحدهما  �سخ�سني  توقيف 
وت�سع  ق�سائية.  هذا  اأحكام 
االأرقام   اأدرار  والية  امن  م�سالح 
رقم  و   1548،104 اخل�رضاء 

قبل  من  17  امل�سخرة  النجدة 
 ، الوطني  لالأمن  العامة  للمديرية 
لت�سهيل  املواطنني  ت�رضف  حتت 
التبليغ  ق�سد  املجاين  االت�سال 
يهدد  خطر  اأي  على  ال�رضيع 

حياتهم وممتلكاتهم.

نتيجة الرتفاع املذهل للمواد البناء وا�صعار اجليوب العقارية 

ملحاربة اجلرمية يف الو�صط احل�صري 

اأزمة �سكن  بتمرنا�ست  واملواطنون يطالبون باحللول 

اأمن اأدرار يبا�سر عملية �سرطية بقطاع االخت�سا�س

 اأحمد ،ب
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التهويد ما زال م�ستمًرا 

ق.د

من  والع�رشين  اخلام�س  يف 
�سجل   ،1994 عام  فرباير 
احلرم  جمزرة  التاريخ 
حتول  كنقطة  الإبراهيمي 
ن�سفت اأي توهم حول اإمكان 
و�ساحب  املحتل  تعاي�س 
الهبة  فكانت  ب�سالم،  احلق 
ال�سعبية، ومن ثم رد العيا�س؛ 
ال�سورة  الواجهة  اإىل  لتعود 

احلقيقية لالحتالل.
�سوى  املجزرة  تكن  مل 
الإرهاب  حلقات  من  حلقة 
ال�سهيوين امل�ستمر باأ�سكاله 
وتهويد  قتل  من  املختلفة 
بحق  متوا�سلة  واعتداءات 
واملقد�سات  الإن�سان 
حماولة  يف  الإ�سالمية، 
يائ�سة لتغييب وطم�س الهوية 
للحرم  والإ�سالمية  العربية 

الإبراهيمي ال�رشيف.
له  يت�سدى  تهويد 
الأدوات  بكل  الفل�سطينيون 
على  اأدل  ولي�س  املمكنة، 
الفجر  حملة  من  ذلك 
يف  انطلقت  التي  العظيم 
من  والثالثني  احلادي 
حماية  املا�سي  يناير  �سهر 
من  الإ�سالمية  للمقد�سات 
لتعك�س  التهويد،  خطر 
ال�رشاع  من  جديدة  مرحلة 

مع الحتالل الإ�رشائيلي.

بداية احلكاية

يف �سالة الفجر يوم اجلمعة، 
الحتالل  قوات  �سمحت 
حميط  يف  املتواجدة 
بدخول  الإبراهيمي  احلرم 
اإىل  غولد�ستاين  املجرم 
احلرم ال�رشيف، وهو يحمل 
من  وعدًدا  الآلية  بندقيته 
املجهزة  الذخرية  خزائن 
�سجود  غولد�ستاين  انتظر 
امل�سلني يف ركعتهم الأوىل؛ 
�سالحه  نريان  فتح  ثم 
روؤو�سهم،  على  الر�سا�س 
وتتعاىل  الدماء  لتتدفق 
جنا  من  وليهب  ال�رشخات، 
فيما  القاتل،  �سوب  منهم 
بوابات  نحو  اآخرون  توجه 
احلرم �سعًيا اإىل اخلروج من 
امل�سلون  اكت�سف  امل�سجد 
الحتالل  جنود  اإغالق 
من  ملنعهم  امل�سجد  اأبواب 
اخلروج، و�سد القادمني من 
لإنقاذ  املجاورة  الأحياء 

اجلرحى واإخالء ال�سهداء.
ذلك  اإثر  على  اندلعت 
مواجهات عنيفة يف حميط 
احلرم، لت�سفر املذبحة عن 
فل�سطينًيا،   60 ا�ست�سهاد 
امل�سجد،  داخل  منهم   29
ف�ساًل عن 150 من اجلرحى 
اجلماهريية  الهبة  توا�سلت 
ال�سفة  ومدن  املدينة  يف 
وا�ستمرت  وقراها،  الغربية 

املواطنني  ا�ستباكات 
الحتالل  جنود  مع 
ولتهدئة  وم�ستوطنيه، 
حكومة  عينت  الأو�ساع 
لتق�سي  جلنة  الحتالل 
اجلنون  لتن�سب  احلقائق، 
غولد�ستاين،  القاتل  اإىل 
فيما ك�سفت الزاوية الأخرى 
من  تورط  عن  للمجزرة 
تنفيذ  يف  وتواطئه  اجلي�س 

املذبحة.

تق�سيم احلرم

بذريعة  الحتالل  يكتِف  مل 
فك�سف  غولد�ستاين،  جنون 
فاأغلق  احلقيقة  نواياه  عن 

اأمام  ال�رشيف  احلرم 
امل�سلني لل�سالة فيه لأ�سهر 
اإىل  تق�سيمه  وقرر  طويلة، 
اليهود  ي�سيطر  ق�سمني؛ 
منه،  الأكرب  الق�سم  على 
خالل  بكامله  وي�ستخدمونه 

اأعيادهم.
فلجاأ  اإجراءاته؛  �سدد  ثم 
اإىل منع الأذان وحدد اأعداد 
بوابات  وو�سع  امل�سلني، 
واأخرى  عمالقة  حديدية 
جانب  اإىل  اإلكرتونية، 
داخل  للمراقبة  كامريات 
املراقبة  ونقاط  امل�سجد، 
اأ�سطح  فوق  املنت�رشة 
اتخذت  التي  املنازل، 
املنازل  تلك  لتحويل  ذريعة 

املحيطة بامل�سجد اإىل بوؤر 
ا�ستيطانية.

وعك�ست اإجراءات الحتالل 
الإبراهيمي  احلرم  بحق 
عقب املذبحة وحتى يومنا 
هذا، خمطط الحتالل من 

ورائها، ودوره يف تدبريها.
ف�سول من التهويد توا�سلت 
زمانًيا  ف�ساًل  ر�سخت  حتى 
ومكانًيا للحرم الإبراهيمي، 
و�سعى الحتالل اإىل تطبيقها 
الأق�سى  امل�سجد  على 
انتفا�سة  فجاءت  املبارك، 
القد�س 2015 لتنتف�س على 
واقع التق�سيم الزماين الذي 
يف  فر�سه  الحتالل  يحاول 

الأق�سى.

الذكرى الـ26 ملجزرة 
احلرم الإبراهيمي

على وقع اإجراءات اإ�سرائيلية غري م�سبوقة لتهويد احلرم الإبراهيمي ال�سريف، حتل اليوم 
الذكرى ال�ساد�سة والع�سرون لرتكاب املجرم ال�سهيوين باروخ غولد�ستاين جمزرة احلرم 

الإبراهيمي يف اخلليل، والتي اأ�سفرت عن ا�ست�سهاد 29 م�سلًيا واإ�سابة 15 اآخرين.

اإ�رشائيليون،  م�ستوطنون  ن�سب 
على  لفتات  الثالثاء،  اأم�س 
�سمايل  ومدينة  بلدة   33 مداخل 
ت�سري  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 
وفق  فل�سطينية  مناطق  اأنها 
لل�سالم  املزعومة  القرن"  "�سفقة 
م�سوؤول  دغل�س،  غ�سان  وقال 

ال�سفة  �سمايل  ال�ستيطان  ملف 
اإن  لالأنا�سول،  )حكومي(،  الغربية 
اليهود  امل�ستوطنني  من  "ع�سابة 
بلدات  اإىل  ت�سري  لفتات  ن�سبوا 
جزء  اأنها  على  ومدن  فل�سطينية 
من الدولة الفل�سطينية وفق �سفقة 
القرن"واأ�ساف: "اليوم امل�ستوطنون 

باأهوائهم  الغربية  ال�سفة  يق�ّسمون 
ال�ستعمارية".  م�ساحلهم  ووفق 
وندد دغل�س بذلك الت�رشف وو�سفه 
"ر�سدنا  اإرهابي"وقال:  "عمل  باأنه 
لفتات يف 33 موقعا �سمايل ال�سفة 
قبل  من  اإزالتها  ومت  الغربية، 
املحلية"وُكتب  والهيئات  ال�سكان 

العربية  باللغات  الالفتات  على 
اأنت  "قف!،  والإجنليزية  والعربية 
الفل�سطينية،  الدولة  منطقة  تدخل 
الدولة  من  جزء  املنطقة  هذه 
وفقا  امل�ستقبلية  الفل�سطينية 

ل�سفقة القرن".
وكالة الأنا�سول

يف 33 موقعا �سمايل ال�سفة الغربية

م�صتوطنون ين�صبون لفتات ت�صري ملناطق فل�صطينية وفق "�صفقة القرن"

على  اإ�رشائيلي  ق�سٌف  جديد،  من 
املقاومة  من  وردود  غزة،  قطاع 
ق�سف  عرب  الحتالل  جرائم  على 
هكذا  الإ�رشائيلية..  امل�ستوطنات 
وهكذا  املا�سية،  ليلتها  غزة  باتت 
�سديد  ترقب  و�سط  نهارها،  تعي�س 
حممد  املواطن  املواطنني.  من 
�رشقي  ال�سجاعية  حي  من  ريا�س 
اأطفاله  اإر�سال  رف�س  غزة  مدينة 
حياتهم  على  خ�سية  املدار�س؛  اإىل 
ال�رشقية  احلدود  عن  تبعد  ل  حيث 
كيلومرت  ن�سف  �سوى  الحتالل  مع 
تلك،  والقلق  الرتقب  حالة  وو�سط 
على  احلرب  من  اأجواء  �سادت 
القطاع، حي يقول ال�ستيني اأبو وحيد  
طائرات  وكثافة  الت�سعيد  اأجواء  اإن 
ل  القطاع  �سماء  يف  ال�ستطالع 
"اأجواء  وي�سيف:  اأبًدا  باخلري  تب�رش 
حرب  باأجواء  بتذكرنا  الت�سعيد 
قوات  ارتكبته  الذي  والدمار   2014
الحتالل يف غزة". الطالب اجلامعي 
�سائد )24 عاماً( يعتقد اأنه ل مكان 
للخوف يف قطاع غزة ما دام هناك 
حالة  "رغم  يقول:  يقظة،  مقاومة 
اأم�س  �سباح  عاي�سناها  التي  الأمل 
بتنكيل قوات الحتالل بجثة ال�سهيد 
املقاومة  رد  اأن  اإل  الناعم،  حممد 
اخلوف  عنا  واأذهب  �سدورنا  �سفى 

واحلزن".
يف  ال�ستمرار  اإىل  املقاومة  ودعا 

اعتماد �سيا�سة الردع املبا�رش.

ح�سيلة الغارات

بغزة،  احلكومي  الإعالمي  املكتب 
جوية  عدوانية  غارة   34 اأّن  اأّكد 
احلربية  الحتالل  طائرات  �سنتها 
غزة  قطاع  يف  خمتلفة  مواقع  على 
وبيت  وخانيون�س  رفح  يف  تركزت 
اأن  قبل  املا�سية،  الليلة  لهيا، 
هذا  ن�رش  وقت  يف  الغارات  تتجدد 
الليلة  عدوان  اأّن  واأو�سح  التقرير 
اإ�سابات  اأربع  لوقوع  اأدى  املا�سية 
بني املواطنني ف�سال عن اأ�رشار يف 

املنازل القريبة من اأماكن الق�سف.

ل تهدئة ول حرب

واملخت�س  ال�سيا�سي  املحلل 
الدين  �سالح  ال�سهيوين  بال�ساأن 
العواودة، قال لـ"املركز الفل�سطيني 
لالإعالم": اإّنه ورغم التهديدات التي 
ال�سهاينة،  ال�سيا�سيني  عن  �سدرت 
اإل اأن الو�سع لي�س ذاهباً اإىل حرب. 
هوؤلء يهددون لأن هناك انتخابات، 
يهدد  اأن  اإل  ي�ستطيع  ل  وال�سيا�سي 
اإىل  وي�سري  الت�سعيد  حالة  اإطار  يف 
احلمالت  اإطار  يف  التهديدات  اأّن 
بني  الت�سعيد  مع  ت�ستد  النتخابية 
"ال�سيا�سي  وي�سيف:  واآخر،  وقٍت 
على  جواب  لديه  لي�س  ال�سهيوين 

اأ�سئلة الإ�رشائيليني الكثرية".
واملحللني  اخلرباء  اآراء  وحول 
العواودة  املحلل  ي�سري  ال�سهاينة؛ 
اإىل اأّن الكثري من املحللني ال�سهاينة 
حتدثوا عن خطورة الو�سع مع غزة، 
احلرب  وبني  بيننا  قالوا:  لكنهم 
عدة  لأ�سباب  وذلك  طويلة،  م�سافة 
يوجد  ل  واأّنه  النتخابات،  اأهمها 
احلرب،  من  حتقيقه  ميكن  هدف 
ول يوجد حكومة قادرة على اتخاذ 
طويلة  التهدئة  اأو  احلرب  قرار 
موعد  يحني  حتى  وذلك  الأمد، 
قادرة  حكومة  وت�سكيل  النتخابات 
يف  املخت�س  ويحذر  ذلك  على 
عدم  يعني  ل  اأّنه  ال�سهيوين  ال�ساأن 
اأّن النفجار  اأو تهدئة،  وجود حرب 
قد  النفجار  اأّن  مبيناً  يكون،  ل  قد 
اأو  عمداً  اإما  حلظة؛  اأي  يف  يقع 
خطاأً، با�ستهداف من اأي طرٍف كان 
العواودة:  وي�ستدرك  قتلى.  فيه  يقع 
"ل�سنا اأمام حرب ول�سنا اأمام تهدئة 
جيدة  ظروًفا  حتقق  را�سخة  طويلة 
لقطاع غزة، على الأقل اإىل اأن تنتهي 
الأزمة ال�سيا�سية الإ�رشائيلية، ولكن 
هناك  يكون  اأن  يعني  ل  هذا 
متفرقة  ت�سعيد  جولت  بل  حرب؛ 

ومتقطعة".

فل�سطني املحتلة

الت�صعيد يف غزة.. عدو مرتبك 
ومقاومة �صلبة!

احلرب  وزير  نائب  قال 
اأم�س  ديخرت  اآيف  الإ�رشائيلي 
يف  �ستنتهي  الق�سة  اإن  الثالثاء، 
"اإ�رشائيل"  ت�رشع  عندما  غزة 
واأ�ساف  وا�سعة  ع�سكرية  بعملية 
جي�س  لإذاعة  حديثه  يف  ديخرت 
احلل  حتقيق  "يجب  الحتالل، 
لدينا  ولي�س  ع�سكرية،  بطريقة 

خيار اآخر".

التوا�سل  مت  اأنه  اإىل  ي�سار 
يف  النار  اإطالق  وقف  لتفاق 
غزة ب�سكل متبادل ومتزامن بني 
املقاومة الفل�سطينية والحتالل 
ت�سعيد  جولة  بعد  الإ�رشائيلي، 
الحتالل  جي�س  اإعدام  عقب 
والتنكيل  الناعم،  حممد  لل�ساب 
بجثمانه �رشقي خانيون�س جنوب 

قطاع غزة.

نائب وزير احلرب "الإ�سرائيلي" اآيف ديخرت

هكذا �صتنتهي الق�صة يف غزة 

الحتالل  حكومة  طرحت 
"الإ�رشائيلي" ر�سميا مناق�سة علنية 
لبناء 1000 وحدة ا�ستيطانية جديدة، 
ون�رشت  املحتلة  القد�س  مبدينة 
قناة "كان" العربية الر�سمية، ، وثيقة 
حكومة  طرحتها  التي  للمناق�سة 
الحتالل، وذلك قبل نحو اأ�سبوع من 
املقررة  "الإ�رشائيلية"  النتخابات 
مكتب  وكان  املقبل.  مار�س   2 يف 

بنيامني  الحتالل  حكومة  رئي�س 
والبناء  الإ�سكان  ووزارة  نتنياهو، 
عن  -الأحد-  اأعلنا  "الإ�رشائيلية" 
نحو  لبناء  مناق�سات  طرح  عزم 
ما  يف  ا�ستيطانية  وحدة   1000
همتو�س"،  "جفعات  منطقة  ي�سمى 
واأو�سحت  املحتلة  القد�س  جنوبي 
يدور  احلديث  اأن  العربية  القناة 
املنطقة  يف  �ستنفذ  مناق�سات  عن 

لـ"جتميد   2014 عام  منذ  اخلا�سعة 
معار�سة  خلفية  على  البناء"؛ 
للبناء  واأملانيا  املتحدة  الوليات 
ك�سف  واخلمي�س،  اآنذاك.  عليها 
نتنياهو عن خطط لبناء 5200 وحدة 
القد�س  �رشقي  جديدة،  ا�ستيطانية 
منها   2200 اأن  اإىل  واأ�سار  املحتلة. 
"هارحوماه"،  م�ستوطنة  يف  �ستقام 
املقامة على اأرا�سي جبل اأبو غنيم، 

 3000 اإىل  اإ�سافة  القد�س،  جنوبي 
م�ستوطنة  يف  ا�ستيطانية  وحدة 
جنوبي  همتو�س"،  "جفعات 
الدويل  املجتمع  ويعد  املدينة. 
غري  امل�ستوطنات  �ساحقة  باأغلبية 
�رشعية، وي�ستند اإىل اتفاقية جنيف 
الحتالل  �سلطة  متنع  التي  الرابعة 
"اإ�رشائيليني" اإىل الأرا�سي  من نقل 

املحتلة.

الحتالل ين�صر مناق�صات بناء 1000 وحدة ا�صتيطانية بالقد�س
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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ANEP N°:  2016004211الو�سط:2020/02/26 الو�سط:2020/02/26 الو�سط:2020/02/26

الو�سط:2020/02/26

جدول رقم : 08790/19
ولهذه الأ�سبابفهر�س رقم : 1570/20

حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون الأ�رسة علنيا ابتدائيا ح�ضوريا :
من حيث ال�ضكل : قبول دعوى الرجوع بعد اخلربة �ضكال 

من حيث املو�ضوع : امل�ضادقة على تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي حمند طيب بن 
عثمان و املودعة لدى كتابة �ضبط املحكمة بتاريخ 2019/10/22 حتت رقم 1055-19 ، و بالنتيجة 
احلكم باحلجر على املدعى عليها يف الرجوع اأمعو�ش فطيمة من مواليد 13-09-1931 ببجاية لبيها 
اأعمر و لأمها بوبيتون فطيمة ،مع الأمر بتعيني ابنتها املدعية يف الرجوع زنقال ن�ضرية مقدم عليها 
لرعاية �ضوؤونها القانونية و الإدارية ، مع الأمر بن�رس منطوق هذا احلكم باإحدى ال�ضحف اليومية 

الوطنية لالأعالم 
حتميل املدعية يف الرجوع بامل�ضاريف الق�ضائية املقدرة بت�ضعمائة دينار جزائري 900.00 دج 

) ر�ضوم الدعوى الأ�ضلية و دعوى الرجوع (
بذا �ضدر هذا احلكم و اأف�ضح به يف اليوم و ال�ضهر و ال�ضنة املذكورين اأعاله و ل�ضحته اأم�ضي على 

اأ�ضله من طرف الرئي�ش و اأمني ال�ضبط  

جدول : 0225 /19
فهر�س:03428 /19

بتاريخ : 23 /10 /2019

و لهذه الأ�سباب
حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون ال�رسة علنيا ،ح�ضوريا، ابتدائيا : 

يف ال�ضكل :قبول الدعوى
الأمرا�ش  يف  املخت�ش  حممد  حني�ضي  الدكتور  تعيني  املو�ضوع:  يف  الف�ضل  قبل  و 
النف�ضية و العقلية و الع�ضبية ، و املعتمد لدى جمل�ش ق�ضاء اجللفة كخبري طبي ، و 
الكائن مقره : بحي 400 م�ضكن عمارة ب 8 رقم 75 اجللفة ، خبريا يف دعوى احلال 

للقيام باملهام التالية : 
املولودة  زهية  �ضبيلي  عليها  للمدعي  العقلية  الناحية  من  طبي  فح�ش  01-اإجراء 
بتاريخ 1990/08/14 ببلدية اجللفة ،ولية اجللفة لأبيها رابح و لأمها �ضبع زهرة ، بعد 

ا�ضتدعائها و التاأكد من هويتها جيدا .
02-القول اإن كانت م�ضابة مبر�ش عقلي ي�ضل اإىل درجة اجلنون اأو العتة اأو ال�ضفه

03-يف حالة الإجابة بنعم ، حتديد طبيعة املر�ش العقلي و ن�ضبة العجز لديه ، و القول 
مبدى تاأثريه على ت�رسفاتها و اأهليتها .

04-القول اإن كانت هذه الإعاقة جتعلها غري قادرة على القيام بت�ضيري �ضوؤونها بنف�ضها 
و ت�ضطرها اىل ال�ضتعانة ب�ضخ�ش اأخر يتوىل رعايتها و القيام ب�ضوؤونها ، مع اإبداء كل 

مالحظة يراها مفيدة لإنارة املحكمة .
و  عليها  للمدعي  �ضم�ضية  �ضورة  عليه   ، بذلك  مف�ضل  تقرير  اخلبري حترير  على  -و 

اإيداعه لدى امانة �ضبط املحكمة يف اأجل �ضهر من تو�ضله بن�ضخة من هذا احلكم .
-و على املدعية اإيداع مبلغ الفني دينار جزائري )2000 دج( كت�ضبيق مل�ضاريف اخلربة 

يف اأجل �ضهر من تاريخ تو�ضله بن�ضخة من هذا احلكم 
اإبقاء امل�ضاريف الق�ضائية حمفوظة اإىل غاية الف�ضل يف املو�ضوع 

بذا �ضدر هذا احلكم و اأف�ضح به جهارا يف اجلل�ضة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور 
اأعاله و ل�ضحته وقع على ا�ضله كل من الرئي�ش، و اأمني ال�ضبط  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة 

مديرية التنظيم العام

الرقم : 26 /2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح
 بتاأ�سي�س جمعية حملية

مبقت�ضى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �ضفر 1433 املوافق ل 
 2020/02/23 اليوم  هذا  ، مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12
ت�ضليم و�ضل الت�رسيح بتاأ�ضي�ش اجلمعية املحلية ذات الطابع الديني 

امل�ضماة : 
اللجنة الدينية مل�سجد الإمام عبد احلميد بن بادي�س

الكائن مقرها ب : م�ضجد الإمام عبد احلميد بن بادي�ش بحي �ضي 
احلوا�ش بلقراف – احلجرية 

لرئي�ش اجلمعية ال�ضيد)ة( : �ضادق بوقفة 
تاريخ ومكان امليالد : 1982/10/19 باحلجرية 

العنوان ال�ضخ�ضي : بحي �ضي احلوا�ش بلقرف – احلجرية 
الإجباري  القيام  بعد  يتم  للجمعية  القانوين  التاأ�ضي�ش   : مالحظة 
اإعالمية  يومية  جريدة  يف  اجلمعية  نفقة  على  الإ�ضهار  ب�ضكليات 
القانون  من   02 الفقرة   18 لأحكام  وفقا  وطني  توزيع  ذات  واحدة 

ال�ضالف الذكر 

الو�سط:2020/02/26

اأربعينية يوم 25 فيفري 2020

على  يوم  اأربعني  البارحة  متر 
»بهلول  املحامي  الغايل،  وفاة 
رهيب  فراغا  وراءه  تاركا  النوي« 
وبهذه  والأ�سدقاء  العائلة  لكل 
اأمينة  ال�سيدة:  تتقدم  املنا�سبة، 
لعائلته،  التعازي  عبارات  باأ�سمى 
روحه  يتغمد  اأن  اهلل  من  راجية 
الوا�سعة  برحمته  الطاهرة 

وي�سكنه ف�سيح جنانه،
 اإن هلل واإن اإليه راجعون.



بقلم: ر�شا حرز اهلل 

ولد  الذي  الزقوت  يتذكر 
وحترر  نابل�س،  مدينة  يف 
ت�رشين  يف  الأ�رش  من 
العام  من  اأكتوبر  الأول/ 
امل�شهد  هذا  املن�رشم، 
بكثري من الأ�شى، ومواقف 
اأخرى م�شابهة اأكرث ق�شوة 
عاي�شها عندما كان ممثال 
 9 �شن  الأ�شبال من  لق�شم 
اأعوام ولغاية 18 عاما يف 
اأعوام  "ل�شتة  "جمدو". 
توليت  اعتقايل،  فرتة  من 
مئة  نحو  رعاية  م�شوؤولية 
طفل معتقل، كنت خاللها 
الأب  �شخ�شية  اتقم�س 
وال�شديق،  والأخ  والأم 
فقدان  تعوي�شهم  حماول 
ي�شيف  عائالتهم"، 
مرة،  "ذات  الزقوت. 
املعتقل  اإدارة  اأح�رشت 
اعتقلتهم  اأطفال،  ثالثة 
قرب  الحتالل  قوات 
موريه"  "األون  م�شتوطنة 
اأرا�شي  على  املقامة 
نابل�س،  املواطنني جنوب 
عاما،   12 عمره  اأكربهم 
ماأ�شاويا،  و�شعهم  كان 
الربد،  �شدة  يرجتفون من 
وبدت على وجوه ثالثتهم 
جراء  كدمات،  اآثار 
املربح  لل�رشب  تعر�شهم 
امل�شتوطنني،  قبل  من 
ي�شتطيع  يكن  مل  اأحدهم 
الكالم من �شدة اخلوف". 
يف البداية، رف�س ثالثتهم 
اأحد  اأي  مع  التعامل 
وتوترهم،  خوفهم  ل�شدة 
طماأنتهم،  الزقوت  حاول 
"الكنتينا"  اإىل  ا�شطحبهم 
ال�شوكالتة،  لهم  وا�شرتى 
وبعد  ممازحتهم،  وبداأ 
هوياتهم  على  تعرف  اأن 
تبادل  منطقة،  اأي  ومن 
اأنه  واأخربهم  احلديث 

يعرف عائالتهم واأقاربهم 
حاجز  لك�رش  حماولة  يف 
لهم  واأح�رش  اخلوف، 
من  معتقلني  اأطفال 
لي�شعروا  منطقتهم 
اإىل  و�شوله  بعد  بالأمان. 
وجيزة،  بفرتة  املعتقل 
املعتقل  الطفل  يتلقى 
"القوانني"  حول  �رشحا 
بها  اللتزام  الواجب 
احرتام  وجوب  ومنها 
عن  والبعد  الآخرين، 
على  واحلفاظ  ال�شتائم، 
التعامل  وعدم  النظافة، 
الإدارة  اأو  ال�شجانني  مع 
دون الرجوع للممثل، وبعد 
القراءة  يف  يخترب  ذلك 
على  للتعرف  والكتابة 
م�شتواه التعليمي، لإر�شاله 
اإجراء  وهذا  للتعليم 
اإجباري. يف املعتقل، ينام 
التا�شعة  عند  الأطفال 
وي�شتيقظون  م�شاء، 
�شباحا،  ال�شاد�شة  عند 
اإىل  للذهاب  ا�شتعدادا 
"املدر�شة"، وهي بالأ�شل 
غرف داخل املعتقل جرى 
يف  �شفوف.  اإىل  حتويلها 
الزقوت  كان  "جمدو"، 
اإىل جانب خم�شة ممثلني 
اآخرين، يجل�شون ل�شاعات 
لأحاديث  ي�شتمعون 
وما  املعتقلني  الأطفال 
جل�شات  يف  به،  ي�شعرون 
اأ�شبه بـ"التفريغ النف�شي". 
اأ�شعب  الزقوت  ويروي 
بها،  مر  التي  املواقف 
اإدارة  اأح�رشت  عندما 
املعتقل طفال من نابل�س 
من ذوي الإعاقة الذهنية، 
كان عمره يف ذلك الوقت 
"يف  يقول:  عاما،   13
اإىل  دخلت  الأيام  اأحد 
الأطفال  ووجدت  الق�شم 
ورغم  به،  ي�شتهزئون 
ملا  اإدراكه  وعدم  اإعاقته 

يجري اإل اأنه �شعر بذلك، 
وعندما �شاهدين ح�شنني 
موجعة،  بطريقة  وبكى 
من  ليلتها  امتكن  مل 
الأطفال  جمعت  النوم، 
من  كيف  لهم  و�رشحت 
يتعاملوا  اأن  املفرت�س 
بالعقوبة  وحذرتهم  معه، 
حال تكرر املوقف، لكنهم 
واأ�شبحوا  ذلك  فهموا 
املعتقل،  يف  به".  يعتنون 
عائالتهم  الأطفال  يفتقد 
خا�شة  لها  وي�شتاقون 
وي�شتذكر  اأمهاتهم، 
الطفل  ق�شة  الزقوت 
غازي،  حممد  الأ�شري 
 14( وعمره  اعتقل  الذي 
يحدث  "مل  يقول  عاما(، 
بوالدته  اأحد  تعلق  اأن 
الأوىل  زيارتها  ويف  مثله، 
بدا  اعتقاله  عقب  له 
اإىل  فعاد  التعب،  عليها 
انهيار،  حالة  يف  الغرفة 
هداأنا  به�شترييا،  يبكي 
من روعه، وبعد اأ�شبوعني 
لزيارته  عمته  قدمت 
ابنها معه  حيث كان يقبع 
�شاألها عن  اأي�شا، وعندما 
توفيت  انها  اخربته  اأمه، 
"انقطع  اأيام".  منذ ثالثة 
زمالئه  عن  حممد 
املعتقلني، مل يبك، حتول 
كاجلماد،  �شخ�س  اإىل 
مع  يتفاعل  ول  يتكلم  ل 
فقد  ثم  حوله،  �شيء  اأي 
يعرفنا،  يعد  مل  ذاكرته.. 
وبقي لعدة اأ�شابيع ي�شاألنا 
من اأنا واأين اأنا؟". "طلبنا 
من اإدارة املعتقل عر�شه 
لكنها  نف�شي،  طبيب  على 
مل تهتم لأمره، كنا جنربه 
وال�شتحمام  الطعام  على 
وي�شتعيد  يتفاعل  حتى 
وعيه لكنه مل يتعاف، ويف 
اإحدى الليايل جل�شنا حوله 
راح  بكلمه،  يتفوه  اأن  دون 

يحدق يف وجوهنا، وفجاأة 
الأ�رشى  اأحد  ا�شم  لفظ 
يبكي،  وراح  احلا�رشين 
بني  م�شاعرنا  اختلطت 
الفرح واحلزن، مل نتمالك 
وبكينا  احت�شناه  اأنف�شنا، 
الزقوت  ي�شيف  معه". 
واملنا�شبات  ولالأعياد 
حكاية اأخرى يف املعتقل، 
املنا�شبات  هذه  "يف 
الأطفال،  على  نطوف 
ال�شباح  يف  نوقظهم 
على  نحثهم  الباكر، 
ونهيئهم  غرفهم  ترتيب 
ل�شتقبال العيد، ليخرجوا 
املعتقل،  �شاحة  اإىل 
البقاء  اأحد من  اأي  ومننع 
مبفرده يف غرفة املعتقل 
حتى ل ي�شاب بالإحباط، 
ما  ونعرف  جنهزهم  كنا 
من  ون�شرتيه  ينق�شهم 
"الكنتينا" حتى ل ي�شعروا 
"اأحد  يقول.  بالنق�س"، 
فقد  املعتقلني  الأطفال 
بفرتة  اعتقاله  قبل  اأمه 
عيد  اأول  وكان  ق�شرية، 
وهو  بدونها  عليه  مير 
معتقل، مل يكن املو�شوع 
�شهال، رف�س التعاطي مع 
اأي �شيء، كان يبكي ب�شكل 
بعد  اأجربناه  متوا�شل، 
ذلك على احلديث وتفريغ 
للتخفيف  م�شاعره، 
التي  "الأحداث  عنه". 
الأطفال  مع  بها  مررنا 
واخلربة،  التجربة  وتراكم 
حولتنا اإىل اأطباء نف�شيني، 
مر�شى  منا  وجعلت 
ذاته"  الوقت  يف  نف�شيني 
يجمع  الزقوت.  ي�شيف 
الأطفال  املعتقل  ممثلو 
ال�شاحة،  يف  ال�شبت  يوم 
لال�شتماع اإىل مالحظاتهم 
كذلك  ممثليهم  اأداء  حول 
"يف  احتياجاتهم.  معرفة 
اإحدى اجلل�شات اأح�رشت 

قلما وورقة وبداأت ت�شجيل 
طلب  اأحدهم  طلباتهم، 
اأن ا�شرتي له دراجة  مني 
ليلعب  "ب�شكليت"  هوائية 
املعتقل".  �شاحة  يف  بها 
طلب  ثانية،  جل�شة  "يف 
طفل اآخر توفري كرة قدم 
زمالئه،  مع  بها  ليلعب 
مل  املعتقل  اإدارة  لكن 
له  ف�شنعنا  بذلك،  ت�شمح 
قطع  با�شتخدام  واحدة 
والقما�س،  الإ�شفنج  من 
املعتقل  يف  ورفاقه  وبداأ 
يلعبون بها وكانت فرحتهم 
متر  مل  تو�شف،  ل 
هاجمتهم  حتى  دقيقتان 
اخلا�شة  القمع  قوات 
وا�شتولت  بالقا�رشين، 
وحرمتهم  الكرة،  على 
اللعب  موا�شلة  من 
الزقوت.  يقول  والفرح". 
�شجون  اإدارة  تكرتث  ل 
هوؤلء  لكون  الحتالل 
بالعزل  فتعاقبهم  اأطفال، 
وحترمهم  النفرادي 
"كنا  الأهل،  زيارة  من 
الأطفال  عن  نخفف 
الزيارة  من  املحرومني 
معنوياتهم،  رفع  ونحاول 
بع�شهم  كان  ذلك  رغم 
ويعزل  بالإحباط  ي�شاب 
يف  الآخرين".  عن  نف�شه 
اأح�رشت  الأيام،  اأحد 
يبلغ  طفال  املعتقل  اإدارة 
وقد  عاما،   14 العمر  من 
ومكث  بالر�شا�س  اأ�شيب 
معتقل  "م�شت�شفى  يف 

ومل  اأ�شهر  ل�شتة  الرملة"، 
يكمل عالجه، كان يرف�س 
اأحد،  من  امل�شاعدة 
على  عبء  اأنه  وي�شعر 
معه حتى  عانينا  زمالئه، 
ورغم  امل�شاعدة،  تقبل 
يقول  دائما  كان  ذلك 
يحر�س  اأمي".  "اأريد 
الأطفال  املعتقلني  ممثلو 
على  املحافظ  على 
�شحة الأطفال املعتقلني، 
يحبونه  ما  لهم  ويطهون 
وفقا لالإمكانيات املتاحة، 
ثالث  بتناول  ويلزمونهم 
التحقيق  يوميا.  وجبات 
الذي  والرتهيب،  القا�شي 
املعتقلون  له  يتعر�س 
يد  على  الأ�شبال، 
لديهم  خلق  املحققني، 
امل�شكالت  من  العديد 
كان  والنف�شية،  ال�شحية 
الالاإرادي،  التبول  اأبرزها 
يف  البقاء  من  واخلوف 
يقول  مبفردهم.  الظالم 
حماولة  "يف  الزقوت: 
كان  امل�شكلة،  هذه  حلل 
الليل  خالل  ي�شهر  بع�شنا 
الأطفال  هوؤلء  لإيقاظ 
اإىل  للذهاب  �شاعتني  كل 
ذلك  كل  ورغم  احلمام". 
الأ�شبال  هوؤلء  يبقى 
ويت�رشفون  اأبرياء  اأطفال 
اإدراك  غري  وعن  بعفوية، 
ي�شتهزئون  جتدهم 
يعانون  ممن  باأقرانهم 
اإرادي  الال  التبول  من 
امل�شكلة،  من  فاقم  ما 

اأطفال  بالنهاية  فهم 
مكان  يف  زجوا  طبيعيون 
وبحاجة  طبيعي،  غري 
الزقوت،  بح�شب  لتوعية. 
معتقل  اإدارة  حاولت 
ا�شتغالل  مرارا  "جمدو"، 
الأطفال يف احل�شول على 
الأ�رشى،  عن  معلومات 
افتعال  على  وحتري�شهم 
الق�شم،  داخل  امل�شاكل 
الوطني،  فكرهم  وحرف 
ممثليهم  دفع  الذي  الأمر 
تعامل  اأي  من  لتحذيرهم 
دون  الإدارة  مع  مبا�رش 
لكن  للممثل.  الرجوع 
موؤخرا ويف اإجراء خطري، 
معتقالت  اإدارة  نقلت 
معتقال   )33( الحتالل 
معتقل  الأطفال،  من 
"الدامون"  اإىل  "عوفر" 
وهو  ممثليهم،  دون 
املعتقلون  اعتربه  ما 
وحماولة  خطريا،  حتول 
بالأطفال،  لال�شتفراد 
وتهديد م�شريهم، و�شلب 
ُمنجزات  اأهم  اأحد 
التاريخية.  املعتقلني 
اإىل  الحتالل  ويتجه 
مينع  قرار  اإ�شدار 
لالأطفال  ممثلني  وجود 
املعتقلني، والبالغ عددهم 
)200( طفل، موزعني على 
معتقالت "عوفر،وجمدو، 
والدامون"، ما ينذر بو�شع 
اأو�شاعهم،  يف  كارثي 

و�شياع حقوقهم.
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بعد حلول الليل، راح عبد القادر الزقوت يتفقد الأ�شرى الأطفال بق�شم الأ�شبال يف �شجن 
"جمدو"، للتاأكد من خلودهم اإىل النوم، ف�شمع �شوت بكاء، اقرتب من باب اإحدى الغرف 

حيث م�شدر ال�شوت، فاإذا باأحدهم يبكي مرددا "بدي اأمي.. بدي اأمي". على الفور، 
توجه الزقوت )34 عاما(، الذي اأم�شى يف معتقالت الحتالل اثني ع�شر عاما بطلب اإىل 

اإدارة املعتقل لإخراج الطفل من الق�شم، ونقله اإىل غرفة املعتقلني البالغني، ليتمكن 
من رعايته والتهدئة من روعه واإ�شعاره بالأمان، لكن حماولته مل تفلح بحجة عدم 

ح�شوله على املوافقة من م�شوؤول املعتقل، فاأم�شى الطفل ليلته باكيا طلبا لأمه. 

براءة مكبلة بقيدين
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بقلم :- �سامي 
اإبراهيم فودة

و�أ�شد  �أبرز  من  يعترب 
�ملر�شى  �لأ�رسى  حالت 
�مل�شابني  �لفل�شطينيني 
و�لتي  �لقاتلة  بالأمر��ض 
وتق�رس  �أج�شادهم  نه�ض 
�لأ�شري/  هو  �أعمارهم  من 
�بن  �ل�رسحة  حممود 
ربيعاً,  و�أربعون  �ل�شابعة 
باإ�شابته  ي�شتبه  و�لذي 
�حلنجرة  �رسطان  مبر�ض 
عالجه  ت�شتوجب  و�لتي 
و�شعه  ل�شوء  عنه  و�لإفر�ج 
يف  حالياً  و�لقابع  �ل�شحي, 
�شجن �لرملة ير�فقها �إهمال 
طبي ومماطلة و��شتهتار من 
�ل�شجون  �إد�رة م�شلحة  قبل 
�لعالج  تقدمي  يف  بحياته 
كحال  حاله  فاإن  له.  �لالزم 
�شجون  يف  �لأ�رسى  كل 
يعانون  �لذين  �لحتالل 
�شيا�شات  من  �لويالت 
�لتي  �لعن�رسية  �لإد�رة 
بامل�شكنات  تتعمد عالجهم 
بت�شخي�ض  �لقيام  دون 
ومعاناتهم  حلالتهم  �شليم 
�لأمر��ض  مع  �مل�شتمرة 
للمر�ض يفتك  لرتكه فري�شة 
عامه  �أنهى  وقد  بج�شده, 
�لثامن ع�رس خلف �لق�شبان 
ع�رس  �لتا�شع  عامه  ودخل 
�شجون  يف  �لتو�يل  على 
�لحتالل �ل�رس�ئيلي و�لذي 

يق�شي حكماً بال�شجن �ثنان 
وع�رسون عاماً...

�سرية ذاتية

حممد  حممود  �لأ�شري:- 
�أبو �شالح  جربيل �ل�رسحة ) 

( �مللقب بـ �أ�شد �جلنوب.
تاريخ �مليالد:- 1973

دور�  بلدة   -: �لإقامة  مكان 
جنوب �خلليل

�حلالة �لجتماعية:- �أعزب
�لعتقال:-  تاريخ 

2002/7/3م
مكان �لعتقال:- �لرملة

�حلكم:- 22 عاما
�إليه:-  �ملوجه  �لتهمة 
�لحتالل  مقاومة 
تع�شفي  �إجر�ء  �ل�رس�ئيلي 
وظامل: خالل �عتقاله توفى 
�لعتقال  رهن  وهو  و�لده 
كان  حيث  روؤيته  من  وحرم 
ممنوعا �لزيارة فيما لتز�ل 
حتوز  �لتي  �ل�شابرة  و�لدته 
�جلميع  و�حرت�م  حب  على 
تكافح وتتنقل يف �لبو�شطات 
زيارة  �أجل  من  و�ملعابر 
�أبنها ورفع معنويات عائالت 

�لأ�رسى..
لالأ�شري  �ل�شحية  �حلالة 
�ملري�ض:- حممود �ل�رسحة 
�ل�شحية  �حلالة  تدهورت 
ب�شكل �رسيع لالأ�شري حممود 
�ل�رسحة حيث �أنه يعانى من 
وجود ورم يف �لرقبة و�نتفاخ 

نق�ض  �إىل  �أدت  �لغدة  يف 
وت�شخم  كبري,  ب�شكل  وزنه 
�أذنه  �إىل  و�شل  �لذي  �لورم 
مبر�ض  م�شاب  �أنه  وي�شتبه 
جعلة  باحلنجرة,  �ل�رسطان 
�لأرق  من  يعاين  �ملر�ض 
رف�ض  وقد  �لنوم  �أثناء 
طويلة  ل�شهور  �لحتالل 
لإجر�ء  للم�شت�شفى  �إخر�جه 
فحو�شات للتاأكد من طبيعة 
هذ� �لورم, وبعد �حتجاجات 
قامت  �لأ�رسى,  قبل  من 
�لإد�رة بنقله �إىل �مل�شت�شفى 
�لفحو�شات  بع�ض  و�إجر�ء 
�لنتائج  تعطي  �أن  دون  له 
�حلقيقية �لأ�شباب �لورم يف 

رقبته ...

اعتقال الأ�سري البطل 
:- حممود ال�سرحة

�خلا�شة  �لوحد�ت  �عتقلت 
حممود  �لأ�شري  �لإ�رس�ئيلية 
�ل�رسحة و�لذي يعترب من قادة 
كتائب �شهد�ء �لأق�شى بعد �أن 
تعر�ض للمطاردة لعدة �شنو�ت 
وجنا من حماولة �غتيال, حيث 
متفجر  حي  بر�شا�ض  �أ�شيب 
يف رجليه وهو مطارد �إىل �أن 
مت �عتقاله يف دور� وهو على 
�مل�شي  ي�شتطيع  ول  عكازين 
�برز  من  يعد  وهو  �آنذ�ك 
�لريا�شي  دور�  �شباب  لعبي 
�لأجهزة  �أفر�د  �أحد  هو 
ويعمل  لها  �لتابعة  �لأمنية 
�ملخابر�ت  جهاز  يف  �شابطا 
�إبان  كذلك  و�عتقل  �لعامة 
�لأوىل عام 1991م  �لنتفا�شة 
�لأخرية  و�ملرة  عامني  ملدة 
وحكم  2002/7/3م  بتاريخ 
وهو  عاما   22 ملدة  بال�شجن 

�لرملة  �لآن يف �شجن  موجود 
ع�رس..  �لتا�شع  عامه  ويدخل 
�أوجه  مقايل  �شطور  على  من 
�ملوؤ�ش�شات  كافة  �إىل  ند�ئي 
وخا�شة  �لدولية  و�لهيئات 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة 
حدود  بال  �أطباء  ومنظمة 
حياة  لإنقاذ  �لعاجل  بالتدخل 
�ل�رسحة  حممود  �لأ�شري/ 
�لعالج  لتقدمي  عنه  لالإفر�ج 

�لالزم له خارج �ل�شجون..
لأ�رس�نا  �حلرية  كل  �حلرية 
و�أ�شري�تنا �ملاجد�ت و�ل�شفاء 
�مل�شابني  للمر�شى  �لعاجل 
و�لقلب  �ل�رسطان  باأمر��ض 
�لكلوي,  و�لف�شل  و�لرئتني 
و�لربو  و�لأور�م  و�لكبد, 
و�لروماتيزم و�ل�شلل �لن�شفي, 
وغريها من �لأمر��ض �لفتاكة 

بالإن�شان..

�لحتالل  قو�ت  �عتقلت 
�ملا�شية  �لليلة  �لإ�رس�ئيلي 
مو�طناً   )36( �أم�ض  وفجر 
قا�رسون  بينهم  �ل�شفة  من 
�أمني  على  عالوة  وفتاة, 
�أريحا,  يف  فتح  حركة  �رس 
�لعتقال  عمليات  وتركزت 
يف بلدة �لعي�شاوية يف �لقد�ض. 
ن�شبة  �أعلى  �شهدت  �لتي 
 )775( بلغت  حيث  �عتقالت, 
عام  نهاية  حتى  �عتقال  حالة 
بعد  جرت  غالبيتها   ,2019
��شت�شهاد �ل�شاب حممد �شمري 

من  حزير�ن  �شهر  يف  عبيد 
نادي  وقال  �ملن�رسم.  �لعام 
�إن )15( مو�طناً جرى  �لأ�شري 
�لعي�شاوية  بلدة  من  �عتقالهم 
علي حممد  وهم:  �لقد�ض  يف 
حممود,  نا�رس  ومهند  عبيد, 
حممود,  نا�رس  وب�شار 
ومن�شور نا�رس, وفايز حممد 
مرعي  وحممد  حمي�شن, 
دربا�ض, وحممد عدنان عبيد, 
نايف  وو�شام  ريالة,  �أبو  وعلي 
عبيد, ور�شاد �أبو ريالة, وجهاد 
عي�شى بدر, ويو�شف �لك�شو�ين, 

وبا�شل  و�لفتى حممد �جليار, 
وبا�شل حممد دربا�ض,  عودة, 
كما ��شتدعت قو�ت �لحتالل 
عبيد  حمزة  حممد  �لطفلني 
�لرجبي.  و�شعدي  عاماً(,   13(
�عتقل  �خلليل  حمافظة  ومن 
مو�طنني  خم�شة  �لحتالل 
علي  وفاء  وهم:  فتاة  بينهم 
حممد �أبو زهرة من بلدة يطا, 
ود�وود  عي�شة,  �أبو  و�شيف 
وجنليه  �حلروب  �لوهاب  عبد 
من  وهم  ويو�شف  �هلل  عبد 
جرى  فيما  �شامت,  دير  بلدة 

بلدة  من  فتية  لثالثة  �عتقال 
وهم:  �هلل  ر�م  ق�شاء  بيتني 
مهند يو�شف جابر )15 عاماً(, 
جابر  حممد  �لرحمن  وعبد 
عبيده  وحممد  عاماً(,   15(
ومن  عاماً(.   15( �خلطيب 
�أمني �رس حركة  �ُعتقل  �أريحا 
�لع�شل,  �أبو  جهاد  نائل  فتح 
لالأ�شري  ��شتدعاء  ت�شليم  ومت 
�ل�شابق منت�رس �أبو عزوز, كما 
من  ملو�طنني  �عتقال  جرى 
مر�د  قادم  وهما:  �جلفتلك 
حننى.  عادل  وحممد  حننى, 

يُ�شاف �إىل �ملعتقلني �لطفلني 
عاماً(,   16( نز�ل  خالد  �أن�ض 
وعمرو عدو�ن )15 عاماً( من 
�شوكة,  قلقيلية, وخايل خ�رس 
من  �لهرميي  عطا  �هلل  وعبد 
فار�ض  و�ل�شقيقني  حلم,  بيت 
طوبا�ض,  من  �لتايه  وعدي 
�لرب, وحممد  �أبو  وم�شطفى 
وحممد  �لأطر�ض,  فخري 
بلدتي  من  �لرب  �أبو  �أ�شعد 
قباطية وكفر ر�عي يف جنني, 
وقي�ض �خلطيب )21 عاماً( من 

نابل�ض.

بعد اإ�سابته ب�سرطان احلنجرة يف �سجون الحتالل

الأ�صري حممود ال�صرحة ي�صارع املر�ض

نادي الأ�سري الفل�سطينى

قوات الحتالل تعتقل )36( مواطنًا من ال�صفة بينهم 
قا�صرون وفتاة واأمني �صر حركة فتح يف اأريحا

فى هذا املقال ن�سلط  ال�سوء على اأخطر حالت الأ�سرى امل�سابني بال�سرطان واأمرا�ض القلب والف�سل 
الكلوي والعظام والرئتني،والكبد، والأورام اخلبيثة والربو والروماتيزم وامل�سابني بالر�سا�ض 

واملعاقني وامل�سلولني واأمرا�ض اأخرى.

مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الدكتور راأفت حمدونة 

الأ�صري امل�صن عروق �صحية الإهمال 
وم�صببات ال�صرطان يف ال�صجون ال�صرائيلية

هيئة الأ�سرى

الحتالل ينقل جمددًا الأ�صري املري�ض 
بال�صرطان موفق عروق اإىل "عيادة الرملة"

�لأ�رسى  مركز  مدير  طالب 
ر�أفت  �لدكتور  للدر��شات 
�حلقوقية  حمدونة �ملوؤ�ش�شات 
�لأ�شري  عن  بالفر�ج  و�لن�شانية 
�مل�شن �مل�شاب مبر�ض �ل�رسطان 
عام  مو�ليد  من   , عروق  موفق 
�لنا�رسة  مدينة  �شكان   ,1945
د�خل �لأر��شي �ملحتلة عام 48, 
 ,  2003/1/7 بتاريخ  و�ملعتقل 
يعانى  و�لذى  عام   30 و�ملحكوم 
�لأمعاء  يف  �رسطاين  ورم  من 
يوم  بعد  يوماً  تتدهور  وحالته 
�أن هنالك  . و�أ�شاف د. حمدونة 
�لفل�شطينيني  �لأ�رسى  من  عدد 
�ل�رسطان  مبر�ض  �مل�شابني 
بدون  �ل�رس�ئيلية  �ل�شجون  يف 
وهنالك  �شحية  ورعاية  عناية 
�ل�شتهتار  نتيجة  ��شت�شهد  من 
�أن  وبنينَ   , �لطبى  و�لهمال 
�لأ�رسى  على  خ�شية  هنالك 
من  قريبة  �شجون  يف  لتو�جدهم 
�لنقب  كمعتقل  دميونا  مفاعل 
 , و�ل�شبع  ورميون  نفحة  و�شجن 
�لفح�ض  �أجهزة  على  و�لعتماد 
بال�شعاع و�ملوجودة على بو�بات 
�ل�شجون و�لتى توؤثر على �لأ�رسى 

لكرثة تنقلهم من �شجن �إىل �شجن 
و�لبو�شطات  �ملحاكم  و�أثناء 
�لت�شوي�ض  �أجهزة  و�نت�شار   ,
�ملزروعة فى كل ركن من �أركان 
�ل�شجن بحجة �حلد من �ت�شالت 
�لهو�تف �لنقالة �ملهربة , وتلوث 
�ملحفوظة  و�لغذية  �ملياه 
للخ�رسو�ت  بال�شافة  و�ملعلبة 
�ملقدمة �لتي ��شتعمل فى منوها 
كيميائيات  �و  نيرتوجي  �شماد 
وغري   , بال�شماد  حافظة 
د.  . وطالب  �أ�شباب  من  ذلك 
حمدونة �ل�شليب �لأحمر �لدوىل 
و�ملوؤ�ش�شات �حلقوقية و�ل�شحية 
�ل�رسطان  مر�شى  ملف  ملتابعة 
 , م�شبباته  ووقف  �ل�شجون  فى 
�ملقدم   �لطعام  �شالمة  وفح�ض 
على  و�لعمل   , و�ملياه  لالأ�رسى 
�ل�شارة  �لت�شوي�ض  �أجهزة  �إز�لة 
و�لقيام   , �لفح�ض  و�أجهزة 
�شامل  دورى  طبى  بفح�ض 
للتاأكد  �ل�شجون  فى  لالأ�رسى 
�لأمر��ض  من  �لأ�رسى  خلو  من 
وتقدمي  �لأجهزة  هذه  ب�شبب 
مب�شت�شفيات  للم�شابني  �لعالج 

متخ�ش�شة

�لأ�رسى  �شوؤون  هيئة  �أفادت 
�شادر  تقرير  يف  و�ملحررين 
�شلطات  �أن   , �ليوم  عنها 
نقلت  �لإ�رس�ئيلية  �لحتالل 
�مل�شاب  �لأ�شري  جمدد�ً 
 77  ( عروق  موفق  بال�رسطان 
"برزلي"  م�شت�شفى  من  عاماً( 
ت�شمى  ما  �إىل  �لإ�رس�ئيلي 
�لرملة",  معتقل  "بعيادة 
�ل�شحي  و�شعه  من  بالرغم 
�لهيئة  وبينت  و�حلرج.  �ل�شعب 
م�شاعفات  �أن  بتقريرها 
حالته  على  طر�أت  خطرية 
�لأ�شري  يعاين  حيث  �ل�شحية, 
بدرجة  و�رتفاع  حادة  �آلم  من 
�حلر�رة, وفقد من وزنه �لكثري, 
�ل�رسب,  �أو  �لأكل  ي�شتطيع  ول 
من خالل  بالغذ�ء  تزويده  ويتم 
يتم  للتغذية  خم�ش�ض  �أنبوب 
يف  جر�حية  فتحة  عرب  �إدخاله 
مت  �أنه  �لهيئة  ولفتت  �ملعدة. 
عروق  �لأ�شري  �إ�شابة  ت�شخي�ض 

و�ملعدة  �لكبد  يف  بال�رسطان 
خالل �شهر متوز �ملا�شي,  لكن 
ماطلت  �لحتالل  �شجون  �إد�رة 
لتلقي  للم�شت�شفى  بتحويله 
�شهر  حتى  �لكيماوي  �لعالج 
ت�رسين �لثاين �ملا�شي مما �أدى 
�إىل تفاقم حالته, وبد�ية �ل�شهر 
لعملية  عروق  خ�شع  �جلاري 
�ملعده  ل�شتئ�شال  جر�حية 
وورم �رسطاين يف �لأمعاء, لكنه 
ملتابعة  ما�شة  بحاجة  يز�ل  ل 
باأن  يذكر  حلالته.  حثيثة  طبية 
�لأ�شري عروق من يافة �لنا�رسة 
يف �لد�خل �ملحتل ومعتقل منذ 
بال�ّشجن  وحمكوم   ,2003 عام 
من  و�حد  وهو  عاًما(,  لـ)30 
ع�رسة �أ�رسى على �لأقل يعانون 
بدرجات  �ل�رسطان  مر�ض  من  
�شلطات  وتو��شل  متفاوتة, 
باأو�شاع  �حتجازهم  �لحتالل 
تنا�شب  ل  ماأ�شاوية  �عتقالية 

�أو�شاعهم �ل�شحية �ل�شعبة.  
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عي�شة ق.

»�سو�سطارة«  �أبناء  ت�سكيلة  قّدمت 
خالل  من  مقبوال  �أوال  �سوطا 
خلقها  �لتي  �لتهديفية  �لفر�ص 
و�لذي  حميو�ص  �أمين  �ملهاجم 
�سباك  �إىل  �لو�سول  عن  عجز 
�أن  قبل  طو�ل،  عثمان  �حلار�ص 
�ل�سوط  يف  حر�  �سقوطا  ت�سقط 
�لثاين �لذي غابت عنه �لفرجة يف 
�مليد�ن ومل ي�سهد م�ستوى مرموقا 
كثري�  �مل�ستوى  تر�جع  بعدما 
�ملدرب  �أ�سبال  طرف  من  خا�سة 
بالل دزيري �لذين �نهارو� معنويا 
خا�سة بعد تلقي �سباك �إ�سماعيل 
جعل  مباغتا،  هدفا  من�سوري 
يف  �إثرها  على  يقوى  ال  �لفريق 
�أين  و�لتد�رك،  �لفعل  بردة  �لقيام 
�لتح�سري  �لكبري يف  �ل�سعف  ظهر 
�لنف�سي و�ملعنوي لالعبني ما بني 

�إثره  للمقابلة، دفع على  �ل�سوطني 
�لثمن غاليا وفوت فر�سة  �الحتاد 
تدعيم �لر�سيد بثالث نقاط ثمينة 
ت�سمح له يف ت�سلق جدول �لرتتيب 
وتقلي�ص �لفارق عن �أندية �ملر�كز 
�الأوىل، وبالتايل ت�سييع حظوظه يف 

لعب �الأدو�ر �الأوىل هذ� ملو�سم.
�أظهر العبو �حتاد �لعا�سمة �سعفا 
مل  �لذين  وهم  �الأد�ء  يف  كبري� 
يقدمو� ما ي�ستحقون عليه �ملدح، 
�ل�ساب  �ملد�فع  خروج  جاء  حيث 
عبد �لرحيم حمرة منعرج �ملبار�ة 
رفقة  �الأف�سل  كان  و�أنه  خا�سة 
�ملد�فع �ملحوري عليالت، وذلك 
من خالل ربطه �ملوفق بني و�سط 
يتاأثر  �أن  قبل  و�لدفاع،  �مليد�ن 
�ل�سوط  يف  تلقاها  �لتي  باالإ�سابة 
من  �إثرها  على  يتمكن  مل  �الأول 
مكانه  تاركا  وخرج  �للقاء  �إكمال 
�أظهر  بينما  خليفة،  بن  لزميله 

عدد كبري من �لتعد�د �سعفا كبري� 
يف �للعب وعدم �لتوفيق يف تقدمي 
جانب  �إىل  منهم،  منتظر�  كان  ما 
يف  دزيري  بالل  �ملدرب  خيار�ت 
�رتاأى  �لذي  وهو  �لثاين  �ل�سوط 
�لذي  �لاليف  موؤيد  �لليبي  ترك 
رهيب  ب�سكل  م�ستو�ه  تر�جع 
حمودة  وبن  بوم�رشة  و�إخر�ج 
�للذ�ن كانا �أف�سل منه، من جهتها 
بدورها  غائبة  كانت  �لبد�ئل  فاإن 
يف ظل عدم ظهور �لثنائي زو�ري 
�أي  يقدما  مل  �للذ�ن  وعرجي 
�ل�سوط  يف  دخولهما  عند  �إ�سافة 
�أول  ديربي  وبخ�سارة  �لثاين، 
�لالعب حمزة  رفقاء  فاإن   ، �أم�ص 
�أنف�سهم يف  يجدون  �سوف  كودري 
�للعب على  ورطة من �جل تفادي 
ما  برنامج  �أن  علمنا  �إذ�  �لبقاء 
�سوف  �لكروي  �ملو�سم  من  تبقى 
يكون معقد� و�لبد�ية بتنقل �سعب 

�سبيبة  ملالقاة  ب�سار  مدينة  �إىل 
�ملقرر  �للقاء  خالل  �ل�ساورة 
بينهما �ل�سبت �ملقبل �سمن �جلولة 

20 من �لبطولة �لوطنية.

انعقاد اجلمعية العامة 
للم�شاهمني لإعالن حتويل 

امللكية ل�شركة �شريبور

غد�  جتري  منف�سل،  �سياق  يف 
يف  للم�ساهمني  �لعامة  �جلمعية 
�ل�رشكة �لريا�سية الحتاد �لعا�سمة 
�الإعالن  ت�سهد  �سوف  و�لتي 
�رشكة  �إ�رش�ف  عن  �لر�سمي 
�لعا�سمي  �لنادي  على  »�سريبور« 
من  �الأخ�رش  �ل�سوء  تلقى  بعدما 
�رش�ء  �أجل  من  �لعد�لة  طرف 
�ل�سابق  �ملالك  وخالفة  �الأ�سهم 
خلف  �لقابع  ملالكه   »ETRHB«

�أ�سو�ر �ل�سجن علي حد�د.

ف�شل احتاد العا�شمة يف ا�شتعادة نغمة النت�شارات بعدما �شقط جمددا يف �شل�شلة التعرثات وخ�شر رهان 
الديربي الذي فقد نقاطه الثالث اأمام الغرمي التقليدي مولودية جلزائر بهدف دون رد، �شمن ت�شوية 
اجلولة 19 من الرابطة املحرتفة الأوىل، والتي اأثقلت كاهل الفريق بعدما �شجل ثامن مقابلة دون فوز 

جعلته يغرق يف النفق املظلم ويعجز عن اإيجاد احللول من اأجل جتاوز املرحلة ال�شعبة التي يتواجد عليها

ومهددون باللعب على البقاءاأبناء �ضو�ضطارة يوا�ضلون ال�ضقوط غياب الروح القتالية ورد الفعل وخيارات دزيري تثري الت�شاوؤل

�جلز�ئرية  �ملالكمة  تاأهلت 
كغ �ىل ن�سف  �سايب 75  �إ�رش�ق 
�إىل  �لتاأهيلية  �لدورة  نهائي 
�وملبياد طوكيو- 2020 �جلارية 
)ل�سينغال،  بد�كار  �أرينا  بقاعة 
�لكونغولية  على  تغلبها  عقب 
وتو�جه  بالنقاط،  جو�ل  ماري 
ممثلة �جلز�ئر نظريتها �ملغربية 
حل�ساب   �ليوم  ماردي  خديجة 
وقبلها  �لنهائي،  ن�سف  �لدور 
�سنو�سي  زهر�ء  فاطمة  �أق�سيت 
�لنهائي  ربع  �لدور  يف  كغ   57
�لبت�سو�نية  �أمام   خ�سارتها  �ثر 
كنو�سي �سادي �ساحبة  �مليد�لية 
�الإفريقية  �الألعاب  يف  �لذهبية 
�أول  وتاأهل  بالرباط،   2019-
�أربعة مالكمني جز�ئريني  �أم�ص 
�ىل �لدور ربع �لنهائي وهم يحي 
عبد يل 63 كغ، حممد فلي�سي 52 
كغ، �ميان خليف 60 كغ ويون�ص 

منو�سي 75كغ.

�جلز�ئرية  �أق�سيت   باملقابل، 
�سارة كايل يف �لدور ثمن �لنهائي  
�نهز�مها  بعد  كغ   69 فئة  يف 
بالنقاط �مام �اليفو�رية �سيدجا 
يتاأهل  �لرجال  عند  �سانوغو، 
��سحاب �ملر�تب �لثالث �الأوىل 
 2020 طوكيو-  �وملبياد   �إىل 
بينما يتاأهل يف فئتي  91 و�أكرث 
�أما  �لنهائي،  كغ من�سطا  من 91 
من�سطات  تتاأهل  �ل�سيد�ت  لدى 
كغ   51 وزن  با�ستثناء  �لنهائي 
�ساحبات  فيه  تقتطع  �لتي 
تاأ�سرية  �الأوىل  �لثالث  �ملرتب 
�ملرور �ىل �الوملبياد. وتتو��سل 
�لتاأهيلية  �لدورة  مناف�سات 
بد�كار حتى 29 فيفري مب�ساركة  
لدى   8 جز�ئريا  مالكما   13
ختام  ويف  �سيد�ت،  و5  �لرجال 
�ىل  مالكما   33 يتاأهل  �لدورة 

موعد طوكيو- 2020 .
ق.ر.

جنح فريق مولودية �جلز�ئر يف 
تاأكيد �لعودة �إىل �ل�سكة �ل�سحيحة 
�النت�سار�ت من  نغمة  و��ستعادة 
�أمام  �لديربي  قمة  ح�سم  خالل 
�حتاد �لعا�سمة ل�ساحلهم بف�سل 
�سجله  �لذي  �لوحيد  �لهدف 
بعد  فريوي  �سامي  �ملهاجم 
قذفة قوية من طرف زميله عبد 
�رتطمت  �لتي  بوردمي  �لرحمان 
بالقائم قبل �ن تعود �لكرة وجتد 
�لذي حولها بر�حة نحو  فريوي 
�ل�سباك، وهو �لفوز �لذي متّكن 
على �إثره العبو ت�سكيلة »�لعميد« 
وت�سييق  �لو�سافة  ��ستعادة  من 
�سباب  �ملت�سدر  على  �خلناق 
�لفارق عنه  �لذي قل�ص  بلوزد�د 
�إىل ثالث نقاط فقط �سمحت له 
بالعودة بقوة من �أجل �للعب على 
�لوطنية  �لبطولة  بلقب  �لتتويج 
نهاية هذ� �ملو�سم، حيث عادت 
�ملولودية  العبي  �إىل  �الآمال 
�لدرب  مو��سلة  يف  منها  �سعيا 
�إحر�ز  على  �لتناف�ص  �أجل  من 
�ملو�سم  هذ�  �لثامن  �للقب 

�ملولودية  العبو  يتم�سك  و�لذي 
و�لعودة  �إحر�زه  �أجل  من  بقوة 
�لتي  �لتتويج  من�سة  �إىل  جمدد� 

يغيبون عنها منذ �لعام 2010.
نبيل  �ملدرب  �أ�سبال  ويح�رش 
نغيز للقائهم �لقادم �مام مولودية 
�ملقبل  �ل�سبت  �ملقرر  وهر�ن 
�لر�بطة  من   20 للجولة  حت�سبا 
مبعنويات  �الأوىل  �ملحرتفة 
مرتفعة، وهم �لذين ي�سعون من 
�لثالث  �لفوز  �إحر�ز  �إىل  خالله 
�نت�ساري  بغد  �لتو�يل  على 
�سبيبة �ل�ساورة و�حتاد �لعا�سمة 
على  و�لعودة  �ال�ستفاقة  وتاأكيد 
خالل  من  �ل�سحيحة،  �ل�سكة 
�للقب،  على  �للعب  �سباق  بعث 
�لالعب  رفقاء  يخو�ص  �ين 
مبعنويات  �لتدريبات  مرو�ين 
�أف�سل  يف  يكونو�  حتى  مرتفعة 
�أمام  للمو�جهة  حت�سبا  جاهزية 
يفكرون  ال  و�لتي  »�حلمر�وة« 
�لثالث  بالنقاط  �سوى  خاللها 

فح�سب.
عي�شة ق.

تاأهيليات الألعاب الأوملبية يف املالكمة

تاأهل املالكمة �ضايب اإىل 
املربع الذهبي

الت�شكيلة حت�شر مبعنويات مرتفعة للقاء
 مولودية وهران

مولودية اجلزائر تبعث 
التناف�س على اللقب

كان جمهور فريقي �حتاد �لعا�سمة 
�ملوعد  يف  �جلز�ئر  ومولودية 
عودونا  �لتي  بالتقاليد  ووفو� 
عليها خالل �لديربيات �لتي جتمع 
خمتلف  ويف  مو�سم  كل  �لفريقني 
مثلما  متكنو�  �أين  �ملناف�سات، 
جرت عليه �لعادة يف لفت �النتباه 
�ملدرجات  نحو  �الأنظار  وحتويل 
�لتي  �مليد�ن  �أر�سية  على ح�ساب 
كان خاللها �الأد�ء غائبا من جانب 
�لناديني، مقابل ذلك كانت  العبي 
�لفرجة ممتعة من �ملدرجات من 
و�ملولودية  �الحتاد  �أن�سار  طرف 
�لتي  �لر�ئعة  �ل�سور  خالل  من 
�لتيفوهات  خمتلف  عرب  �سنعوها 
�لتي �سنعوها و�لتن�سيط و�لكر�كاج 
وتاأدية  �الأهازيج  جانب  على 
خمتلف �الأغاين �ملمجدة للناديني 
�جلز�ئر،  يف  �لكبري  وتاريخهما 
عن  جويلية   5 ملعب  �متالأ  حيث 
الأن�سار  �لقوي  �لتو�فد  بعد  �آخره، 
�لعر�ص  متابعة  �أجل  من  �لفريقني 

و�لذي  �جلز�ئر  يف  �الأول  �لكروي 
رقم  �لالعب  رفقة  �الأف�سل  كان 
�لالعبني  �أد�ء  ح�ساب  على   ،12

فوق �مل�ستطيل �الأخ�رش.
و��سلت جماهري �لفريقني يف لفت 
من  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  �نتباه 
خالل �ل�سور �لر�ئعة �لتي �سنعتها 
من �ملدرجات و�لتي �أثارت �إعجاب 
معلق قناة »�لكاأ�ص« �لقطرية و�أثنى 
�الأن�سار  �أد�ء  على  كثري�  خاللها 
جمهور  رفع  �أين  �ملدرجات،  من 
عاملي  »تيفو«  �لعا�سمة  �حتاد 
�لعا�سمة  »�حتاد  عبارة  يحمل 
�إىل  و�ل�سحر يف �الأحمر و�الأ�سود« 
جانب �سورة للمرحوم �أحمد عياد 
و�لذي  »روي�سد«  با�سم  �مل�سهور 
�لبهجة«  »�أوالد  جمموعة  �سنعته 
»ح�سان  فيلم  يف  دوره  عن  وذلك 
و��سل  ذلك  جانب  �إىل  طريو«، 
و�الأ�سود  �الأحمر  �للونني  ع�ساق 
الفتة من خالل  ب�سورة  �لتاألق  يف 
و�ل�سور  به  قامو�  �لذي  �لتن�سيط 

به  قامو�  �لذي  للكر�كاج  �لر�ئعة 
لالألعاب  كثيف  �إ�سعال  خالل  من 
�لنارية و��ستعمال خمتلف �أ�ساليب 

�لت�سجيع و�ملنا�رشة.
جماهري  �أقدمت  جهتهم،  من 
�سنع  على  �جلز�ئر  مولودية 
خالل  من  وجميلة  فريدة  �سور 
�لتيفوهات �لثالثة �لتي قامت بها 
جمموعتي  عرب  �حلدث  و�سنعت 
و«تو�ل  كور�رش«  »غرين  �ألرت��ص 
بالير« و�لتي قامت بو�سع ر�سائلها 

و�سعته  �لذي  �لتيفو  عرب  �خلا�سة 
توجه  �أين  �ملجموعات،  خمتلف 
و�لعرفان  بال�سكر  �الأول  �لتيفو 
�سنعو�  �لذين  �الأ�سخا�ص  �إىل 
�سابق  وقت  يف  �ملولودية  جمد 
�أن  دري�ص، جاووت وجازويل، قبل 
يرفعو� تيفو بعبارة »مولودية �لقيم 
و�ملبادئ« وتيفو ثالث يحمل عبارة 
باألو�نها وحمرو�سة  بهجة  »مزغنة 

برجالها«.
عي�شة ق.

اأن�شار احتاد العا�شمة ومولودية اجلزائر كانوا يف املوعد

الفرجة يف املدرجات تتغّلب على الأداء يف امليدان
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ال�سابق  املناجري  يقرتب 
يزيد  الوطني  للمنتخب 
االلتحاق  من  من�سوري 
ب�سفوف نادي نانت الفرن�سي 
من�سب  يف  تعيينه  اأجل  من 
ال�ساعدة  للمواهب  كا�سف 
وا�ستقدامها من اأجل تدعيم 
جملة  ك�سفت  حيث  الفريق، 
الفرن�سية  فوتبول«  »فران�س 
ال�سابق  القائد  اأن  اأم�س 
يقرتب  الوطني  للمنتخب 
من�سب  على  احل�سول  من 
من  بطلب  نانت  فريق  يف 
املدرب الفرن�سي كري�ستيان 
على  ي�رشف  الذي  غوركوف 
للفريق،  الفنية  العار�سة 
املعني  �سابق  يعرف  والذي 

�سويا  عمال  اأنهما  بحكم 
اأ�رشف  التي  الفرتة  خالل 
الفرن�سي  التقني  خاللها 
على العار�سة الفنية الوطنية 
مونديال  نهاية  بعد  ما  منذ 
2014 بالربازيل والتي دامت 

اخل�رش  مع  خاللها  جتربته 
اأين يقرتب  ملدة عام فقط، 
من�سوري من خالفة مواطنه 
�رشيف وجاين الذي كان اأقيل 

من املن�سب قبل اأيام.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

اأمر ي�رشفه ويحفزه على بذل اجلهود 
يف  االأف�سل  وتقدمي  التطور  اطل  من 
يرفع  االأمر  واأن  خا�سة  امل�ستقبل، 
معنوياته بكالم قادم من جنوم �سنعت 
جمد امليالن يف اأعوام �سابقة، واأ�رش 
اأنه تفاجاأ ملا علم بالت�رشيحات التي 
قالها عنه النجم ال�سابق بريلو والذي 
عاملي  العب  اأنه  مو�سحا  به،  اأ�ساد 
حتدث  الذي  وهو  ي�سدق  ال  والعب 
امليالن،  اإىل  قدومه  عند  لفرتة  معه 

مبتابعة  ن�سحه  مت  انه  م�سيفا 
مبارياته من اجل اال�ستلهام منه وهو 

الذي اعتربه االأف�سل يف من�سبه.
املنتخب  ميدان  متو�سط  واأ�سار 
الوطني يف ت�رشيحات الإذاعة »مونتي 
كارلو« الفرن�سية اأن اجلميع يف الفريق 
االإيطايل يدرك اأنه جاهز يف كل وقت 
من اأجل تقدمي االإ�سافة اإىل الت�سكيلة 
خالل املباريات التي يجريها امليالن، 
اأو  يومني  بعد  يلعبون  عندما  وحتى 
ثالثة يكتفي بالرك�س فقط وال يكون 
يعتمد  التدرب، ومع ذلك  اإىل  بحاجة 

عليه املدرب وي�سع ثقته يف خدماته.  
عّرج بن نا�رش اإىل احلديث عن النجم 
ابراهيموفيت�س  زالتان  ال�سويدي 
عندما اكد اأنه ميلك �سخ�سية فريدة 
حتى  كبري  العب  وهو  نوعها،  من 
م�سريته  من  االأخرية  الفرتة  خالل 
م�سيفا  عظيما،  العبا  يبقى  الكروية 
اأنه فخور للعب اإىل جانب العب كبري 
اأنه  وا�ستطرد  الكثري،  منه  يتعلم  مثله 
اأحيانا  ويحبذ  كثريا  متطلب  العب 
وال�رشاخ  بالتحفيز  ويقوم  املبالغة، 
اللقاء،  �سوطي  بني  ما  فرتة  خالل 

ويحمله م�سوؤولية �سياع الكرة يف حال 
�سيعها عند التمرير له.

اإىل  �سابقا  اإمبويل  نادي  العب  عاد 
خالل  الوطني  املنتخب  مع  ذكرياته 
العام  �سائفة  اإفريقيا  كاأ�س  م�ساركة 
خا�س  اأنه  اأو�سح  اأين  املن�رشم، 
جتربة فريدة من نوعها مع الت�سكيلة 
تلك  ين�سى  اأنه  ميكن  وال  الوطنية، 
الذي  الكبري  واال�ستقبال  التجربة، 
اجلزائريني  طرف  من  به  ا�ستفادوا 
اجل  من  باملاليني  تنقلوا  الذين 
اإفريقيا  كاأ�س  بلقب  معهم  االحتفال 

اأحرزوه يف دورة م�رش، م�سيفا  الذي 
انه اأ�سيب بالذهول لتواجد اجلماهري 
على  تقلهم  كانت  التي  احلافلة  خلف 
على  مر  الذي  وهو  �ساعات   8 مدار 
م�سواره  يف  مرة  الأول  التجربة  تلك 
الكروي، واأ�ساد كثريا بالناخب الوطني 
جمال بلما�سي عندما قال انه مدرب 
الناحية  من  مذهلة  قوة  ولديه  كبري 
اإىل  االإ�سافة  منح  اأين  التكتيكية، 
نقاط  درا�سة  ويعرف  اخل�رش،  كتيبة 

�سعف اخل�سوم. 
بقدوم  ليون  مع  انقطعت  االت�ساالت 

جونينيو و�سيلفينيو
واأكد بن نا�رش اأه تلقى فعال ات�ساالت 
ليون  اوملبيك  نادي  اإدارة  من طرف 
الفرن�سي من اأجل التعاقد معه خالل 
له  كان  اأين  املن�رشم،  العام  �سائفة 
حديث مع املكلف باال�ستقدامات يف 
اأكد  والذي  موري�س  فلوريان  النادي 
مبوا�سفاته،  العب  اإىل  ليون  حاجة 
الثنائي  بقدوم  اأنه  ا�ستطرد  لكنه 
الربازيلي �سيلفينيو وجونينيو قطعت 
اأوملبي  طرف  من  معه  االت�ساالت 

ليون.

اأكد اأن ذكريات التتويج مع اخل�شر بلقب كاأ�س اإفريقيا لن متحى من ذاكرته

بن نا�ضر: اإ�ضادة اأ�ضاطري امليالن 
فاجاأتني وابراهيموفت�ش �ضخ�ضية فريدة

عبرّ الالعب الدويل اجلزائري اإ�شماعيل بن نا�شر عن افتخاره باللعب يف �شفوف 
اأحد اأعرق الأندية الأوروبية من خالل حمل األوان قمي�س نادي امليالن الإيطايل، 

حيث �شدد اأنه مرتاح باللعب يف �شفوف النادي اللومباردي ويجد راحته يف �شفوفه، 
اإىل جانب الإ�شادة الكبرية التي يجدها من طرف اأ�شاطري الفريق ولعبيه ال�شابقني 

والتي ت�شع م�شوؤولية كبرية على عاتقه خالل الفرتة املقبلة ح�شبه، وا�شتطرد بن 
نا�شر اأن ما يقوله عنه جنوم �شابقة للميالن 

باإيعاز من املدرب الفرن�شي غوركوف

من�ضوري مر�ضح ملن�ضب 
مناجري نانت

بن �شبعيني: 

الف�ضل لأكادميية بارادو ملا و�ضلت اإليه
اأ�ساد الالعب الدويل اجلزائري 
رامي بن �سبعيني بالفرتة التي 
بداأ خاللها ممار�سة كرة القدم 
والتي  بارادو  اأكادميية  مع 
بدون  اللعب  خاللها  �سهدت 
حار�س  تواجد  وعدم  اأحذية 
يف  �سبعيني  بن  وقال  مرمى، 
ت�رشيحات مع جريدة غالدباخ 
االأملانية اأنه لعب مع االأكادميية 
يف بداياته بدون حذاء ودامت 
كانوا  اأعوام  �ستة  الفرتة  تلك 
تلعب  فرقا  خاللها  يواجهون 
مرمى،  وبحار�س  باحلذاء 

ارتدوا  التي  الفرتات  واأول 
خاللها االأحذية �سعروا باأمور 
طريقة  على  لتعودهم  غريبة 
مو�سحا  اللعب،  من  فريدة 
يف  االحرتاف  كان  حلمه  اأن 
التي  االأمنية  وهي  اأوروبا 
اعترب  حتقيقها.  من  متكن 
الالعب املحرتف يف �سفوف 
مون�سغالدباخ  بوري�سيا  نادي 
االأملاين اأن املكانة التي بلغها 
عليه  اأ�سحى  الذي  وامل�ستوى 
نادي  اإىل  الف�سل  فيه  يعود 
فر�سة  منحه  الذي  بارادو 

اإىل  والو�سول  والتطور  اللعب 
مو�سحا  االآن،  عليه  هو  ما 
مل  القدمني  حايف  اللعب  اأن 
اأنه  باعتبار  �سهال  اأمرا  يكن 

الروح  موؤمل جدا ويحتاج على 
اجل  من  واملعنويات  القتالية 

جتاوز ذلك الو�سع.
عي�شة ق.

ا�شتدعاء كروم والأمني العام لل�شياربي اأمام جلنة 
الن�شباط يف اجتماع الغد

معاقبة الن�ضرية واملوب لقاء
 دون جمهور

االن�سباط  جلنة  عاقبة 
املحرتفة  للرابطة  التابعة 
ن�رش  فريقي  القدم  لكرة 
ح�سني داي ومولودية بجاية 
ب�سبب  جمهور  دون  مبباراة 
املوجه  الثالث  االإنذار 
ر�سق  خلفية  على  للفريقني 
باحلجارة  امليدان  اأر�سية 
مقابلة  هام�س  على  وذلك 
واحتاد  داي  ح�سني  ن�رش 
بجاية  مولودية  بلعبا�س، 
واللتان  غليزان  �رشيع 
اللذان  الناديني  تعرث  �سهدتا 
قواعدهما،  داخل  ا�ستقبال 
ح�سني  ن�رش  ي�ستقبل  حيث 
داي �سيفه �سباب ق�سنطينة 

من   21 اجلولة  �سمن 
االأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
اللجنة  وجهت  املقابل  يف 
الذي  االجتماع  خالل 
اأم�س  اأول  اأع�ساوؤها  عقده 
برج  اأهلي  اإىل  اإنطار  اآخر 
بوعريريج قبل ت�سليط عقوبة 
اللعب دون جمهور، بعد ر�سق 
احلجارة  »الكابا«  جماهري 
الهزمية  عقب  امليدان  يف 
يف  ق�سنطينة.  �سباب  امام 
اللجنة  اأوقفت  املقابل، 
عنابة  احتاد  نادي  رئي�س 
كروم اإىل غاية االمتثال غدا 
اال�ستماع  اأجل  من  اأمامها 
خلفية  على  اأقواله  اإىل 

بها  اأدىل  التي  الت�رشيحات 
يتعلق  فيما  لالإعالم  موؤخرا 
للعبة،  املحرتفة  بالرابطة 
االأمني  ا�ستدعاء  جانب  اإىل 
من  بلوزداد  ل�سباب  العام 
نف�س  اأمام  االمتثال  اجل 

اللجنة يف نف�س اليوم.
ع.ق.

الفحو�شات الطبية اأثبتت معاناته من اإ�شابة ع�شلية يف الركبة

بن زية يبتعد �ضهرا عن امليادين
الالعب  ابتعاد  ر�سميا  تاأكد 
يا�سني  اجلزائري  الدويل 
ملدة  امليادين  عن  زية  بن 
اإدارة  اأعلنت  بعدما  �سهر، 
اأن  الفرن�سي  ديجون  ناديه 
تعر�س  اجلزائري  العبها 
على  قوية  اإ�سابة  اإىل 
م�ستوى الركبة خالل احل�سة 
فيها  �سارك  التي  التدريبية 
اجلمعة املن�رشم مع ناديه، 
مباراة  عن  يبتعد  جعلته 
 26 اجلولة  �سمن  موناكو 

ومل  الفرن�سي  الدوري  من 
بيان  ويف  اأطوارها،  يلعب 
فقد  ديجون  اإدارة  ن�رشته 
اخلط  العب  ان  اأكدت 
تاأكد  لت�سكيلتها  االأمامي 
الطبية  الفحو�سات  بعد 
اأم�س  اأول  لها  خ�سع  التي 
ع�سلية  اإ�سابة  يعاين ّ اأنه 
والتي  الركبة  م�ستوى  على 
ما  متتد  راحة  اإىل  حتتاج 
االأمر  اأ�سابيع،  و4   3 بني 
الالعب  مهمة  يعقد  الذي 

الذي تتواىل امل�سائب عليه 
�رشبات  تلقي  خالل  من 
موجعة والف�سل يف ا�ستعادة 
ال�سدد  هذا  ويف  امكانياته، 
اخل�رش  مهاج  غياب  تاأكد 
ال�سابق عن مباريات باري�س 
�سان جرمان املقررة ال�سبت 
املقبل، تولوز و�سرتا�سبورغ، 
على  يعود  اأن  ينتظر  حيث 
املناف�سة نهاية �سهر مار�س 
القادم اأو بداية اأفريل ح�سب 
لربنامج  ا�ستجابته  مدى 

التي  والتدريبات  العالج 
يخو�سها خالل فرتة  �سوف 

النقاهة التي يخ�سع لها.
عي�شة ق.

تاأهيليات تايكواندو حت�شبا لوملبياد طوكيو

اإق�ضاء م�ضارعي املنتخب الوطني
املنتخب  م�سارعو  اأق�سي 
للتايكواندو  الوطني 
يف  امل�ساركني  الثالثة 
لالألعاب  التاأهيلية  الدورة 
بطوكيو   2020 االوملبية- 
االأحد  اختتمت  التي 
املغرب  بالرباط  املن�رشم 
اأم�س  اأول  علم  ح�سبما 
اجلزائرية  االحتادية  من 

وخرجت  لالخت�سا�س، 
من  اأقل  �سواليني  ن�رشين 
نهائي  ربع  الدور  يف  كغ   57
ملوعد  التاأهيلية  للمناف�سة 
طوكيو 2020 ومل تتمكن من 
الو�سول اىل املربع الذهبي  
اخلربة   لنق�س  نظرا 
االأمني  به   �رشح  ح�سبما 
اجلزائرية  لالحتادية  العام 

معيانة،  �سمري  للتايكواندو 
اأقل  قطفاية  اإ�سالم  بينما 
قريف  وحممد  كغ   85 من 
اأقل من 58 كغ يف الدور ثمن 
ان  معيانة  وقال  النهائي. 
باملغرب  التاأهيلية  الدورة  
وعرفت  للغاية  �سعبة  كانت 
املرتبة  �ساحبي  تاأهل 
والثانية، وكان �سمري  االأوىل 

الفرق  مدير  وهو   - معيانة 
اأن  اأكد  الوطنية �سابقا- قد 
االحتادية ت�ستهدف اقتطاع 
ملوعد  واحدة  تاأ�سرية  
طوكيو » م�سريا اأن اجلزائر 
»مل تتاأهل اال مرة واحدة يف 
ذلك  وكان  االوملبياد  تاريخ 

�سنة 2012 بلندن.
ق.ر.



فان  رافائيل  الهولندي  قال 
يف  لعب  الذي  فارت  دير 
ال  اإنه  مدريد،  ريال  �صفوف 
يرى مر�صحا اأوفر للفوز بني 
ومان�ص�صرت  االأبي�ض  الفريق 
�صيتناف�صان  اللذان  �صيتي 
ثمن  الدور  ذهاب  يف  اليوم 
اأبطال  دوري  من  النهائي 

�صانتياغو  مبلعب  اأوروبا 
فارت  دير  و�رصح  برنابيو، 
خالل  مو�صكو  من  عاما   37
م�صاركة يف كاأ�ض االأ�صاطري: 
اإق�صائية  مواجهة  »�صتكون 
التنبوؤ  للغاية  ال�صعب  من 
يفوز  اأن  اأمتنى  بنتيجتها، 
�صيتي  لكن  مدريد،  ريال 

ميتلك الكثري من اجلودة«.
ال�صابق  الالعب  واأ�صاف 
وتوتنهام  اأجاك�ض  ب�صفوف 
غوارديوال  بيب  االإ�صباين  اأن 
ب�صكل  مدريد  ريال  يعرف 
هذا  اأن  م�صريا  للغاية،  جيد 
املواجهة،  �صعوبة  من  يزيد 
احلايل  املحلل  وتابع 

الهولندي:  بالتلفزيون 
ميتلك  فريق  كل  اأن  »اأعتقد 
للتاأهل  احلظوظ  نف�ض 
ويطمح  النهائي«،  ربع  اإىل 
له  لقب  باأول  للتتويج  �صيتي 
خا�صة  ليغ،  الت�صامبيونز  يف 
واأنه قد يغيب عن امل�صاركة 
يف البطولة خالل املو�صمني 
عقوبة  ب�صبب  القادمني 
فيمتلك  الريال  اأما  اليويفا، 
عدد  يف  القيا�صي  الرقم 
مع  مرة   13 بها  الفوز  مرات 
الدين  زين  الفرن�صي  مدربه 
يف  الف�صل  �صاحب  زيدان، 
مرات  لثالث  باللقب  الفوز 

متتالية.

جريمان   �صان  باري�ض  اأعلن 
عن  الفريق  ثنائي  غياب 
مواجهة بورو�صيا دورمتوند، 
دوري  نهائي  ثمن  اإياب  يف 
النادي  وذكر  اأوروبا،  اأبطال 
الباري�صي اأنه �صيفتقد القائد 
تياغو �صيلفا والعب الو�صط 
اأ�صابيع،  لعدة  هرييرا  اأندير 
اإياب  عن  االثنان  و�صيغيب 
االأبطال  دوري  نهائي  ثمن 
دورمتوند  بورو�صيا  �صد 
املقبل،  مار�ض   11 يوم 
تياغو  الدفاع  قلب  ويغيب 
�صيلفا لثالثة اأ�صابيع تقريبا، 
ب�صبب اإ�صابة يف الفخذ مني 
على  االنت�صار  خالل  بها 
االأحد  الدوري  يف  بوردو 

النادي،  واأ�صاف  املن�رصم، 
لفرتة  �صيبتعد  هرييرا  اأن 
اإىل �صهرين ب�صبب  قد ت�صل 
ويفتقد  ع�صلية،  اإ�صابة 
فرياتي  ماركو  اأي�صا  باري�ض 
ب�صبب  مونييه؛  وتوما�ض 

االإياب  مباراة  يف  االإيقاف 
العا�صمة  دورمتوند يف  �صد 
املقبل،  ال�صهر  الفرن�صية 
الباري�صي  الفريق  وخ�رص 
يف  الذهاب  لقاء  يف   1-2

اأملانيا.

جينارو  نابويل  مدرب  اعترب 
غاتوزو اأن النجم االأرجنتيني 
ليونيل مي�صي هو اأعظم العب 
كرة قدم يف التاريخ واأهم حتى 
النادي  اأ�صطورة  مواطنه  من 
دييغو  اجلنوبي  االإيطايل 
لقاء  ع�صية  وذلك  مارادونا، 
ذهاب  يف  االإ�صباين  بر�صلونة 
مل�صابقة  النهائي  ثمن  الدور 
ودخل  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
مي�صي لقاء »�صان باولو« بعد 
االأداء اخلارق الذي قدمه يف 
حني  االأ�صبوع  نهاية  عطلة 
على  للفوز  بر�صلونة  قاد 
اإيبار 5-0يف الدوري املحلي 
اأهداف،  اأربعة  بت�صجيله 

الذي  الالفت  �صجله  معززا 
 306 مع  هدفا   696 يت�صمن 
واأ�صاد  حا�صمة،  متريرات 
غاتوزو بقائد بر�صلونة البالغ 
من العمر 32 عاما، قائال »اإنه 
االأعظم ومثال يحتذى به، ال 
يتفوه بتاتا باأي �صيء م�صيء، 
موجودة  غري  باأمور  يقوم 
�صتاي�صن،  بالي  يف  �صوى 
ويف  تخيلها«،  ميكن  ال  اأمور 
اإطار مقارنة اأف�صل العب يف 
مبواطنه  مرات  �صت  العامل 
مارادونا الذي يعترب اأ�صطورة 
يف نابويل واالأرجنتني والعامل، 
على  »�صاهدته  غاتوزو:  قال 
القر�ض  اأو  فيديو  �رصيط 

عن  اأ�صاهده  مل  املدمج. 
اأنه  اأعلم  امللعب،  يف  قرب 
فوت  اأين  واأعلم  بطال  كان 
اأندم  اأمرا رائعا،  على نف�صي 
اأرى  على ذلك«، وتابع »اليوم 
بها  قام  اأ�صياء  يفعل  مي�صي 
مارادونا  ودافع  مارادونا«. 
 1984 من  نابويل  األوان  عن 
لقبه  اىل  وقاده   1991 حتى 
االإيطايل  الدوري  يف  االأخري 
معه  توج  بعدما   1990 عام 
 ،1987 عام  باللقب  اأي�صا 
كاأ�ض  اإحرازه  اإىل  اإ�صافة 
 1989 عام  االأوروبي  االحتاد 
 1987 عام  اإيطاليا  وكاأ�ض 
االإيطالية  ال�صوبر  والكاأ�ض 

لغاتوزو  وخالفا   .1990 عام 
الفنية  االإدارة  ت�صلم  الذي 
للفريق اجلنوبي مبا�رصة بعد 
تاأهله اىل الدور ثمن النهائي 
لدوري االأبطال خلفا ملعلمه 
كارلو  ميالن  يف  ال�صابق 
اأن�صيلوتي، رف�ض قائد نابويل 
لورنت�صو اإن�صينيي و�صع مي�صي 
يف م�صاف مارادونا، معتربا: 
»مي�صي هو االأف�صل يف العامل 
اأهل  لنا  بالن�صبة  لكن  حاليا، 
نابويل، مارادونا هو كل �صيء 
بينهما«،  املقارنة  اأريد  وال 

وتابع »مارادونا مقد�ض«.

الريا�صة االإيطايل  اأعلن وزير 
فينت�صنزو �صبادافورا اأن تف�صي 
امل�صتجد  كورونا  فريو�ض 
اإقامة  اإىل  �صيدفع  البالد  يف 
القدم  كرة  يف  عدة  مباريات 
خالل  مو�صدة  اأبواب  خلف 
قمة  اأبرزها  املقبلة،  االأيام 
واإنرت  جوفنتو�ض  بني  الدوري 
ان  االأخري  اأكد  كما  ميالن، 
مباراته املقررة اخلمي�ض �صد 
البلغاري  لودوغورت�ض  �صيفه 
االأوروبي  الدوري  �صمن 
م�صابها،  م�صريها  �صيكون 
واأتت هذه اخلطوة يف اأعقاب 
تاأكيد رئي�ض االحتاد االإيطايل 
غرافينا  غابرييلي  للعبة 
ال�صاأن  بهذا  بطلب  تقدمه 
يف  املحلية،  ال�صلطات  من 
تف�صي  من  احلد  جهود  اإطار 
حتى  ح�صد  الذي  الفريو�ض 
يف  وفيات  خم�صة  االآن 
�صبادافورا  واأو�صح  البالد، 
الوزراء:  بعد اجتماع ملجل�ض 
»بعد طلب الهيئات الريا�صية، 
احلظر  اأن  اىل  ونظرا 
الريا�صية  الن�صاطات  على 
اجلمهور  اأمام  املفتوحة 
مناطق  �صت  يف  نافذا  يبقى 
يف �صمال اإيطاليا، اتفقنا على 

اأبواب  خلف  مباريات  اإقامة 
�صت  ذلك  وي�صمل  مو�صدة«، 
من   26 املرحلة  يف  مباريات 
»�صريي اأ«، كان من املقرر اأن 
تقام يف نهاية االأ�صبوع احلايل، 
واأبرزها االأحد بني جوفنتو�ض 
املوا�صم  يف  الدوري  بطل 
ومت�صدر  املا�صية  الثمانية 
اإنرت  و�صيفه  حاليا،  الرتتيب 
�صت  بفارق  عنه  يبتعد  الذي 

نقاط يف املركز الثالث.
اإىل ذلك، اأعلن اإنرت: »متا�صيا 
مع متطلبات الهيئات ال�صحية 
وبلدية  لومبارديا  منطقة  يف 
ويفا،  مع  وباالتفاق  ميالنو 
�صمن  االإياب  مباراة  �صتقام 
دور 16 مل�صابقة يوروبا ليغ بني 

اإنرت ولودوغورت�ض اخلمي�ض 27 
فيفري خلف اأبواب مو�صدة«، 
يف  اأكد  قد  غرافينا  وكان 
بطلب  التقدم  �صابق  وقت 
روبرتو  ال�صحة  لوزير  ر�صمي 
اإقامة  اأجل  من  �صبريانت�صا 
اخلمي�ض  املقررة  املباراة 
اإنرت ميالن ولودوغورت�ض  بني 
اأبواب  خلف  ليغ  يوروبا  يف 
»نتوقع  م�صيفا:  مو�صدة«، 
كانت  واالأجواء  �رصيعا  ردا 
اأنه  غرافينا  واأ�صار  اإيجابية«، 
ما  يف  مماثل  بطلب  تقدم 
املقررة  املباريات  يخ�ض 
خالل  املحلي  الدوري  يف 
عطلة نهاية االأ�صبوع، م�صيفا 
»�صتكون هناك مباريات خلف 

االأحد  منذ  مو�صدة  اأبواب 
على االأرجح«.

االإيطالية  ال�صلطات  واأرجاأت 
مقررة  كانت  مباريات  اأربع 
اأ«،  »�صريي  يف  االأحد  اأم�ض 
الفريو�ض  انت�صار  اأّثر  بينما 
البالد على  �صمال  ال�صيما يف 
العديد من االأحداث الريا�صية 
بع�صها  الإلغاء  ودفع  املحلية، 
حتى  و�صجلت  اإرجائها،  اأو 
االآن يف اإيطاليا اأكرث من 200 
اأ�صخا�ض  خم�صة  وتويف  حالة 
بفريو�ض  االإ�صابة  نتيجة 
بداأ  الذي  امل�صتجد  كورونا 
بحياة  اأودى  ال�صني، حيث  يف 
قرابة 2600 �صخ�ض حتى االآن 

من اأ�صل 77 األف اإ�صابة. 
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برجمة مباريات الكالت�ضيو دون جمهور ب�ضبب كورونا

غاتوزو: مي�ضي الالعب الأعظم يف التاريخ

ليفربول يفوز ب�ضعوبة اأمام و�ضت هام

غياب �ضيلفا وهرييرا اأمام بوري�ضيا دورمتوند

اإ�ضابة هازارد تثري قلق ريال مدريد

فان دير فارت: غوارديول يزيد �ضعوبة مواجهة الريال وال�ضيتي

اإيدين  البلجيكي  اإ�صابة  ت�صببت 
يف  مدريد  ريال  جناح  هازارد 
اأ�صوار  داخل  كبرية  �صدمة 
النادي امللكي والتي تعر�ض لها 
ريال  يك�صف  ليفانتي، ومل  �صد 
مدريد خالل بيانه الر�صمي عن 
والذي  البلجيكي،  غياب  مدة 
مو�صمه  اأن  ال�صحف  اأفادت 
انتهى تقريبًا، وبح�صب �صحيفة 
االإ�صبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 
االآن  يناق�ض  مدريد  ريال  فاإن 
يُعاين  والذي  هازارد  مع  قراره 
من اإ�صابة يف نف�ض القدم التي 
فيها  مماثلة  الإ�صابة  تعر�ض 
باري�ض  اأمام  املا�صي  نوفمرب 
�صان جريمان وغاب على اإثرها 
ال�صحيفة:  واأ�صافت  يوًما،   83
اأن  اإما  خيارين  الريال  »يدر�ض 
يخ�صع الالعب لعملية جراحية 
التيتانيوم  من  �صفيحة  بو�صع 
تغطي كامل م�صاحة الكاحل، اأو 

اللجوء للعالج الطبيعي وهو ما 
االإ�صابة  يف  عليه  االعتماد  مت 
»يبحث  وتابعت:  املا�صية«. 
االآراء  جميع  مدريد  ريال 
الطبية مع املتخ�ص�صني التخاذ 
القرار احلا�صم، رغم اأن ُمعظم 
خيار  على  يوافقون  اخلرباء 
هذه  الإنهاء  اجلراحية  العملية 
بعدما  نهائي،  ب�صكل  االإ�صابة 
اأظهر العالج الطبيعي اأنه لي�ض 
فعاال وال مينعه من االنتكا�ض«، 

واأ�صار التقرير، اأنه بغ�ض النظر 
عن القرار، فاإن الالعب �صيغيب 
ويف  �صهرين،  ملدة  االأقل  على 
املدرب  يبحث  ال�صياق،  نف�ض 
حلول  عن  زيدان  الدين  زين 
ويدر�ض  هازارد،  لتعوي�ض 
االعتماد على 5 العبني يف خط 
اأو  بنزمية،  واأمامهم  الو�صط، 
 3-3-4 طريقة  على  االعتماد 
بوجود فيني�صيو�ض على الي�صار 

وبيل على اليمني.

ع�صرياً  فوزاً  ليفربول  حّقق 
3-2 على ح�صاب �صيفه العنيد 
املرحلة  ختام  يف  هام،  و�صت 
االإجنليزي  الدوري  من   27
الهولندي  افتتح  املمتاز، 
لليفربول  الت�صجيل  فينالدون 
هام  و�صت  لكن   9 الدقيقة  يف 
املدافع  عرب  التعادل  اأدرك 
يف  ديوب  عي�صى  الفرن�صي 

يف  تقدم  ثم   12 الدقيقة 
قبل   55 الدقيقة  يف  النتيجة 
املباراة  يف  ليفربول  يعود  اأن 
يف  �صالح  حممد  الدويل  عرب 
الدقيقة 68 ثم خطف ال�صنغايل 
يف  الفوز  هدف  مانيه  �صاديو 
رفع  الفوز  بهذا   ،81 الدقيقة 
اإىل 79 نقطة  ليفربول ر�صيده 
نقطة   22 بفارق  ال�صدارة  يف 

الثاين،  �صيتي  مان�ص�صرت  عن 
هام  و�صت  ر�صيد  جتمد  فيما 
عند 24 نقطة يف املركز 18، 
وعادل ليفربول الرقم القيا�صي 
لعدد االنت�صارات املتتالية يف 
الدوري املمتاز 18 لقاء والذي 
بني  �صيتي  مان�ض�صرت  حققه 
 ،2017 دي�صمرب  و27  اأوت   26
القيا�صي  الرقم  عادل  كما 

املتتالية  االنت�صارات  لعدد 
بطولة  يف  ملعبه  على  لفريق 
با�صمه  وامل�صجل   21 اإجنلرتا 
بقيادة  كان  حني   1972 عام 
وعّزز  �صانكلي،  بيل  املدرب 
للمباريات  القيا�صي  الرقم 
»اأنفيلد«  ملعبه  املتتالية على 
دون هزمية رافعاً اإياه اإىل 54 

مباراة.
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الكاتبة الأردنية اإح�سان الفقيه

�ش�ؤ�ل لعائ�ض �لقرين: �أين ُجثة خا�شقجي؟!
رف�ست الكاتبة الأردنية اإح�سان الفقيه، الت�سريحات الأخرية لل�سيخ ال�سعودي، عائ�ض القرين، التي هاجم فيها تركيا ورئي�سها رجب طيب اأردوغان، 

متحدية اإياه، اأن يك�سف مكان جثة ال�سحفي جمال خا�سقجي، التي اأقرت ال�سعودية مبقتله يف قن�سليتها باإ�سطنبول.
اإ�سطنبول/ الأنا�سول

 
مقال  يف  الفقيه،  قالت 
بعنوان  الإثنني،  يوم  ن�رش 
يف  عائ�ض؟«،  يا  اجُلّثة  »اأين 
العربي:  القد�ض  �صحيفة 
كتاب  �صاحب  يا  »اأحزنتني 
ل حتزن، عندما راأيتك تُلملم 
الياب�صة  التهامات  ف�صالت 
اأردوغان  �صانئو  كالها  التي 
لتُحّذرنا  الزمن،  عليها  وعفا 
خليفة  تن�صيبه  احتمالية  من 

للم�صلمني«.
»ل  قائلة:  القرين،  وخاطبت 
تخف، عقالء الأمة ينظرون 
اأنه رئي�ض حمافظ  اإليه على 
لُرقّيه  خمل�ض لوطنه، ي�صعى 
ويت�رشف  اأمنه،  وحفظ 
مع  يتفق  مبا  ودولًيا  اإقليمًيا 
اكت�صبتها  التي  دولته،  مكانة 

يف عهده«.
اأين  الآن:  »امُلهم  واأ�صافت: 
عائ�ض؟  يا  خا�صقجي  ُجثة 
تثني على  كنَت  وعندما   )..(
اأردوغان، اأمل تكْن تعلم وقتها 

الإ�رشائيلية  ال�صفارة  بوجود 
تعلم  تكن  اأمل  باأنقرة؟ 
املحتلة  فل�صطني  بزيارته 
ولقائه �صارون؟ اأمل تكن تعلم 
يف  وامُلنكرات  بامُل�صكرات 

بلده؟«.
عاملة  �صوؤال  »هذا  وتابعت: 
فلدي  اأنا  اأما  املنزل، 
لي�ض  وحديثي  الإجابة، 
موجًها اإليك ب�صفة �صخ�صية 
اأنك  اأعلم  لأنني   – كداعية 
للجماهري  ينقل  بوق،  جمرد 
اأمره، من باب  ما يريده ويل 
اإ�صفاء ال�صبغة ال�رشعية على 
توّجهاته – واإمنا اأريد ِبَرّدي، 

ذلك الذي ينفخ يف البوق«.
وقد  »اأَما  الفقيه:  وقالت 
و�صفَت ويل اأمرك باأنه قائد 
وُمطّبق  الإ�صالمية،  الأمة 
اأ�صاألك  فاإين  الإ�صالم  تعاليم 
ابتداًء: اأين جّثة خا�صقجي يا 

عائ�ض؟«.
واأكدت اأن »املتلون احلقيقي 
هو الذي اأر�صل كتيبة الإعدام 
لقتل �صحايف من بلده داخل 

ثم خرج  اأخرى،  دولة  �صفارة 
غادر  قد  اإنه  ويقول  يكذب 

ال�صفارة«.
وكررت الفقيه �صوؤالها للقرين 
قائلة: »اأين جثة خا�صقجي يا 
عائ�ض؟«.)..( يا عائ�ض.. ما 
زال ال�صوؤال �صاخنا: اأين جثة 
اأين  ذّكرتني..  خا�صقجي؟ 

اجلثة يا عائ�ض؟«.
واأكدت الفقيه عدم �صحة ما 
ب�صاأن تركيا من  القرين  ذكره 
كان  »من  م�صيفة:  اتهامات، 
يقذف  فال  زجاج  من  بيته 

النا�ض باحلجارة«.
ل  اأين  اهلل  »ي�صهد  وتابعت: 
العلم  َحَملة  مهاجمة  اأحب 
يحملونه  ملا  اإجالل  بالدين 
ل تقدي�صا لهم، ولكن حلمك 
عائ�ض،  يا  م�صموما  لي�ض 
النقد،  م�صتوى  فوق  ول�صَت 
وكلماتي هذه لي�صت تقدي�صا 
حرية  ولك  لأردوغان، 
ل  اأن  ينبغي  لكن  انتقاده، 
قلب  ذلك  اإىل  ال�صبيل  يكون 

احلقائق وتزييفها«. 

يف  القرين  وجه  اأيام،  وقبل 
مقطع فيديو انتقادات لرتكيا 
ورئي�صها اأردوغان، وزعم اأنه 
الرئي�ض  يف  »خمدوعا«  كان 
مبعاداة  اتهمه  الذي  الرتكي 
الإ�صالمية  الأمة  ق�صايا 

فتنة  كل  »يف  وامل�صاركة 
امل�صلمني  وقتل  باملنطقة 
يف �صوريا واليمن وليبيا«، كما 
هاجم معتمرين اأتراك؛ لأنهم 
يف  الأق�صى  للم�صجد  هتفوا 

»ال�صفا واملروة«.

وقتل خا�صقجي، يف 2 اأكتوبر 
القن�صلية  داخل   ،2018
اإ�صطنبول  مبدينة  ال�صعودية 
هزت  ق�صية  يف  الرتكية، 

الراأي العام الدويل.
الإنكار  من  يوما   18 وبعد 

املت�صاربة،  والتف�صريات 
داخل  مقتله  الريا�ض  اأعلنت 
مع  »�صجار«  اإثر  القن�صلية، 
اأ�صخا�ض �صعوديني، واأوقفت 
18 مواطنا �صمن التحقيقات، 

دون ك�صف عن مكان اجلثة.

دعاة ومغردون عرب

عائ�ض �لقرين »منافق« و«�شقط قناعه«
دعاة  قبل  من  وانتقاد  كبرية  �صخرية 
ومثقفني ومغردين عرب ملقطع فيديو 
ترّباأ  القرين  عائ�ض  ال�صعودي  للداعية 
امتدح  له  �صابقة  ت�رشيحات  من  فيها 
طيب  رجب  ورئي�صها  تركيا  فيها 

اأردوغان.
الداعية  بثه  فيديو  مقطع  لقى 
فيه  ترّباأ  القرين  عائ�ض  ال�صعودي 
وثناء  �صنوات من مديح  قبل  قاله  مما 
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ض  على 
على  كبرية  �صخرية  موجة  اأردوغان، 
دعاة  من  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
ومثقفني ومغردين عرب. وظهر القرين 
يحاول  مرتبكا  املذكور  الفيديو  يف 
قاله  كان  ما  وي�صرتجع  كلماته  مللمة 

قبل �صنوات لينق�صه جمدداً.
يف  »خمدوعا«  كان  اأنه  اإىل  واأ�صار 
اأردوغان، وقال« اأقول لع�صاق اأردوغان 
فيه فقد  ُخدعتم  اإنكم  به،  واملتغزلني 
ويكن  احلرمني  بلد  ال�صعودية  احتل 
الرئي�ض الرتكي  اأن  العداء لها«، زاعما 
يف  والليبيني  اليمن  يف  اليمنيني  »قتل 

ليبيا وال�صوريني يف �صوريا«.
املغردين  بع�ض  تداول  اأن  وما 
املقطع اجلديد على و�صائل التوا�صل 
نا�صطون  �صارع  حتى  الجتماعي، 
للقرين  �صابقة  مقاطع  لن�رش  ومغردون 
لي�صفوه  واأردوغان،  برتكيا  فيها  ي�صيد 
�صابقة  بالنفاق م�صتذكرين ت�رشيحات 
يف  �صجلت  فيها  ظهر  وبرامج  له، 
تركيا.ولفت بع�ض املغردين اإىل تبعية 
حممد  ال�صعودي،  العهد  لويل  القرين 
اإىل  يعود  هجومه  واأن  �صلمان،  بن 
مقتل  ق�صية  من  الثابت  تركيا  موقف 
ال�صحايف ال�صعودي، جمال خا�صقجي، 
يف قن�صلية بالده يف اإ�صطنبول واإ�رشار 
اجلرمية  مالب�صات  ك�صف  على  اأنقرة 

و�صف  نف�صه،  املقطع  ويف  الب�صعة. 
عبارة  اأتراك  معتمرين  ترديد  القرين 
اأثناء  اأق�صى«  يا  نفديك  بالدم  »بالروح 
»بدعية  �صعارات  باأنها  العمرة،  اأدائهم 
وخرافية«. وزاد يف هجومه غري املربر 
�صف  »ي�صق  اأردوغان:  الرئي�ض  على 
املد  بدعم  ماليزيا  قمة  امل�صلمني يف 
كل  مع  يقوم  كما  الإيراين،  ال�صفوي 
كل  وي�صت�صيف  اململكة،  يعادي  عدو 
تاآمر كالجئ،  وكل من  من خان وطنه 

يعطيهم القنوات والأموال والدعم«. 

مديح وثناء

التوا�صل  مواقع  على  نا�صطون 
فيديو  مقاطع  بث  اأعادوا  الجتماعي 
فيها  قال  للقرين  ت�رشيحات  حتوي 
الإ�صالم  اأخرجت  »تركيا  �صنوات  قبل 
كيف  فراأينا  املعتدل٬  الو�صطي 
اأخرجت لنا رجب طيب اأردوغان الذي 
�صد  القوية  امل�رشفة  املواقف  اتخذ 

ا�رشائيل.«
البار  ابنهم  قام  »الأتراك  وا�صتدرك 
رجب طيب اأردوغان اأمام العامل وك�صح 
ال�صابق(  الإ�رشائيلي  برييز)الرئي�ض 
وبع�ض العرب جال�صون يف الجتماع.«، 
يف اإ�صارة اإىل حادثة �صهرية جرت اأمام 
 2009 لعام  تعود  الكامريات  عد�صات 
وقتها  وكان  اأردوغان  فيها  ان�صحب 
دافو�ض  منتدى  من  للوزراء  رئي�صا 
العاملي اإثر م�صادة حادة مع برييز على 
خلفية حرب غزة، حيث اتهم اأردوغان 
الأمر  الفل�صطينيني،  بقتل  اإ�رشائيل 
واإ�صالميا  عربيا  احتفاء  لقى  الذي 

وا�صعا.
مادحا  ذلك  قبل  اأي�صاً  القرين  وقال 
اأمامك  »التاريخ  العثمانية  اخلالفة 

العامل  حكمت  الأتراك  فاأمة  عريق 
الإ�صالمي ما يقرب من 700 عام٬ اأمة 

بها علماء وجماهدون.«
ح�صناً  )اخلالفة(  »كانت  واأ�صاف 

لالإ�صالم ول اإله اإل اهلل.«  

»بائ�ض«

اهلل  عبد  القطري  ال�صحفي  الكاتب 
القرين  فيديو  من  �صخر  العمادي 
قراأ  اإنه  وقال  املتناق�ض  احلديث 
وو�صفه  ال�صعودية  للمخابرات  بيانا 
تغريدة  يف  العمادي  بـ«البائ�ض«وكتب 
حالته  اأباأ�ض  يف  وهو  القرين  »عاي�ض 
خمابراتيا  بيانا  يقراأ  و�صلها،  التي 
طويال، ترك كل جمرمي العامل وتفرغ 
بائ�ض  م�صهد  يف  اأردوغان،  للطيب 
باهلل  يوؤمن  كان  ومن  لنف�صه،  ارت�صاه 
لي�صمت  اأو  خريا  فليقل  الآخر  واليوم 
لكن  ال�رشيف-  احلديث  يف  -كما 
اأي�صا،  القرين ما قال خريا ول �صمت 

ن�صاأل اهلل اأن يثبت قلوبنا«.
 

�ستان بني حاله يف املقطعني

ال�صغري  الدكتور حممد  و�صف  بدوره، 
يف  القرين  قاله  ما  م�رشي(  )داعية 

مقطع الفيديو احلديث بالتناق�ض.
تغيري  »ي�صعب  قائال  ال�صغري  فغرد 
املواقف مع وجود ذاكرة اليوتيوب التي 
ل ي�صيبها اخلرف ول تعرف الن�صيان! 
عن  بعيدا  القرين،  عائ�ض  م�صكني 
الفا�صح،  والرتاجع  الوا�صح  التناق�ض 
يف  �صوته  نربة  على  حتكم  اأن  يكفي 
عن  الأول  يف  يتكلم  حيث  املقطعني، 
الثاين  ويف  طبيعية،  باأريحية  اأردوغان 
كاأمنا  اأنفا�صه  تت�صارع  جمهد  مكروب 

يجري من وح�ض!«.

والداعية  الأكادميي  قال  جانبه  ومن 
على  رداً  العو�صي  حممد  الكويتي 
اأن »تركيا تتطهر من عالقاتها  القرين 
تلك  وتوظف  ا�رشائيل،  مع  القدمية 

العالقة يف دعم القد�ض وفل�صطني«.
وقال يف مقطع فيديو بثه على يوتيوب 
الذي  الطاهر  على  »العتب  �صاخرا 
اإىل  الذي و�صل  والدن�ض  يتدن�ض٬  بداأ 

الكتاب واملفكرين«.

�سقط القناع

 وقال املغرد القطري تركي ال�صلهوب 
اأنت)يق�صد  عنَك  �صقَط  »القناع 
اأظهر  الذي  هلل  احلمد  القرين(.. 
التاريخ  مزبلة  اإىل  للنا�ض..  حقيقتَك 

عامل ال�صلطان«.
بدوره قال املغرد عادل علي بن علي 
)قطر( »لول ح�صار قطر اأو ما يُ�صمى 
خمدوعني  لبقينا  اخلليجية  بالأزمة 
اإن�صاد  بعذوبة �صوت ال�صدي�ض وجمال 
املغام�صي  دموع  وغزارة  العفا�صي 
اإ�صارة  يف  خالد«،  عمرو  ل�صان  ولدغة 
اإىل املواقف التي اأظهرها املذكورون 
للطرف  داعمة  مواقف  تبنوا  والذين 
ح�صار  يف  وي�صتمر  يعمل  الذي 
والبحرين  والإمارات  قطر)ال�صعودية 
لنبذ  الدعوة  عن  وا�صتنكفوا  وم�رش( 

الفرقة ووحدة امل�صلمني.

كتب م�سروقة

اهلل  عبد  املعروف  امل�رشي  اليوتيوبر 
ال�رشيف قال خماطبا القرين »كنُت واأنا 
اأحدهم  �صدر  �صاق  كلما  املعتقل  يف 

اأقراأ عليه من كتابك »ل حتزن« والآن 
ت�صاهد  واأنت  حتزن  اأن  اأنت  لك  اآن 
�صلعة  وحليته  دينه  يفرت�ض  »القرين« 
رخي�صة)..(، وكما غريت اأنت راأيك يف 
اأردوغان و�رشت حتذر منه فعهدا على 
اأحذر منك من عرفت ومن  اأن  نف�صي 

مل اأعرف، اإىل بالعة التاريخ«.
ب�صبب  القرين  من  اآخرون  �صخر  فيما 
من  كتبه  اأفكار  ب�رشقة  قيامه  ثبوت 
تياأ�ض«  »ل  كتابه  مثل  اآخرين،  موؤلفني 
الذي اقتب�صه من كتاب اآخر، واأ�صدرت 
حكما  املا�صي  العام  �صعودية  حمكمة 

بتغرميه ب�صبب �رشقة الكتاب.
»ل  كتابه  التهامات  لحقت  كما 
حتزن«، وقيل اإنه �رشقه من كتاب »دع 
ديل  لالأمريكي  احلياة«  واأبداأ  القلق 

كارينغي.

»منافق ودجال«

ثائر  املعار�ض  ال�صوري  ال�صحفي 
يف  �صفحته  على  كتب  الزعزوع 
في�صبوك »واأخرياً.. اكت�صفتم اأن عائ�ض 
وووو«واأ�صاف  دجال،  منافق،  القرين 
بال�صنوات  �صتفعلون  »ماذا  مت�صائاًل 
اإليه  ت�صتمعون  واأنتم  اأنفقتموها  التي 
ميتلك  من  وتكّفرون  بل  وت�صدقونه، 

اجلراأة على انتقاده؟«.

تن�سل م�ستمر

وكان عائ�ض القرين قد اعتذر يف وقت 
ال�صابقة،  الفكرية  مواقفه  عن  �صابق، 
معتربا اأن ال�صحوة الإ�صالمية �صاحبها 
ت�صدد وت�صييق، وموؤكدا يف الوقت ذاته 
اأنه مع الإ�صالم املنفتح املعتدل الذي 
حممد  ال�صعودي  العهد  ويل  به  ينادى 

بن �صلمان.
القرين  قدم  تلفزيونية  مقابلة  ويف 
اعتذاره للمجتمع ال�صعودي عن ال�صحوة 
خالل  وا�صعا  انت�صارا  �صهدت  -التي 
القرن  من  والت�صعينيات  الثمانينيات 
وما  ال�صعودية وخارجها-  املا�صي يف 
خالفت  اإنها  قال  اأخطاء  من  �صاحبها 
فيها الكتاب وال�صنة، وخالفت �صماحة 
املعتدل  الو�صطي  والدين  الإ�صالم 
القرين  واأكد  النا�ض  على  و�صيقت 
جميعا  ال�صحوة  رجال  با�صم  اعتذاره 
اأنه  مو�صحا  والغائب،  منهم  احلا�رش 
العامل،  الآن مع الإ�صالم املنفتح على 
به  نادى  الذي  املعتدل  والو�صطي 

حممد بن �صلمان.
وهاجم يف الوقت نف�صه و�صائل الإعالم 
�صلطان«  »عامل  باأنه  ت�صفه  التي 
و«مطبل«، كما هاجم جماعة »الإخوان 
الرتكي  والرئي�ض  وقطر  امل�صلمني« 
اإنهم  الذين قال  اأردوغان،  رجب طيب 

ي�صتهدفون ال�صعودية.
مراقبني،  وفق  القرين،  حالة  وُتّثل 
يف  ال�صعودي  النظام  لنجاح  �صورة 
الدينية  الرموز  من  عدد  تروي�ض 
داعية  فمن  كامل،  ب�صكل  املعار�صة 
الإخوان  وينا�رش  باجلهاد  ينادي 
�صيخ  اإىل  الدولة،  �صيا�صات  ويعار�ض 
»الإخوان«  ويُبغ�ض  ما�صيه  من  يترباأ 
لكن  ال�صحوة  رفاق  على  وينقلب 
اإعالن  يف  احلثيثة  القرين  حماولت 
ال�صكوك  تُزل  مل  ما�صيه،  من  براءته 
الدعاة  رفاقه  م�صري  من  جناته  حول 
والذين  والعتقال،  القمع  نالهم  الذين 
اإعدام  قرب  حول  الأحاديث  تُثار 
رفيق  راأ�صهم،  وعلى  منهم،  العديد 
القرين القدمي، ال�صيخ �صلمان العودة .

اإ�سطنبول/ الأنا�سول
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وكالت 

مانغويل  حياة  تعرف  مل 
فقد  والدته،  منذ  اال�ستقرار 
العام  ففي  الرتحال،  دائم  كان 
وعمل  اأوروبا  اإىل  �سافر   1969
ل�رشكات  ن�سو�ص  ومدير  قارئا 
و�سكلت  خمتلفة،  وطباعة  ن�رش 
هذه املرحلة من حياته املهنية 
االأهم  واملرجع  الرئي�سي  الدافع 
لولعه بالقراءة وانكبابه عليها ثم 

دخول عامل الكتابة والرواية.
لتون�ص  مانغويل  زيارة  وعرفت 
اإعالن  اإثر  كبريا  اإعالميا  �سخبا 
بيت الرواية التون�سي تراجع وزارة 
عن  التون�سية  الثقافية  ال�سوؤون 
االأديب  با�ستقبال  ماديا  التكفل 
التن�سيق  عدم  بحجة  مانغويل 
بالعديد  حدا  الذي  االأمر  معها، 
يف  الثقافية  ال�ساحة  وجوه  من 
الزيارة  هذه  متويل  اإىل  تون�ص 

ب�سفة تطوعية.   

الق�سايا الإن�سانية

مداخلته  يف  مانغويل  يتذكر 
التغرب  اأو  املنفى  مفهوم  حول 
خ�سو�سا  جتلت  التي  الق�رشي 
يف رواية "عودة" حوارا دار بينه 
وبني ال�ساعر الفل�سطيني الراحل 
هذا  يف  يقول  دروي�ص،  حممود 
اعتبار  اإىل  خل�سا  اإنهما  ال�سدد 
تتوارثها  رمزية  و�سعية  املنفى 
االإن�سانية  تاريخ  واأن  ال�سعوب 
يعج باالأمثلة املمتدة من االأزمان 

الغابرة اإىل حد يومنا هذا.
مل  دروي�ص  حممود  اإن  يقول 
يع�ص لريى اأي�سا ال�سعب ال�سوري 
يع�ص  مل  العامل،  دول  بني  م�ستتا 
اأطفال  واآالم  �رشخات  لي�ساهد 
يحاولون  الذين  املك�سيكيني 
املتحدة  الواليات  اإىل  العبور 
الذين يفتكون من اأح�سان اآبائهم 
ليو�سعوا يف مراكز جتميع �ستطبع 
ذاكرتهم  فيها  املهينة  اإقامتهم 
هذا  "يحدث  م�سيفا  االأبد،  اإىل 
االآن بينما نحن هنا نتحدث عن 

االأدب والرواية..."

مثل  يتاأمل  اأحد  ال  اأنه  وي�سيف 
الذي  اليوم  الفل�سطيني  ال�سعب 
على  واأجرب  اأر�سه  من  اقتلع 
واأن  املهجر،  نحو  دياره  مغادرة 
اجلميع يغم�ص عينيه عن املاآ�سي 
التي يعي�سونها، ورغم وجود اأدباء 
و�سيا�سيني يتناولون هذا الت�رشيد 
الذي يعاين منه الفل�سطينيون يف 
ال  فاإنه  وخطاباتهم،  كتاباتهم 
فعليا  تعمل  حكومة  اأية  توجد 
على اإيجاد احللول املنا�سبة لهم 
اأرا�سي  اإعادة  يف  تتلخ�ص  التي 

الفل�سطينيني امل�سلوبة منهم.

�سنوات  عا�ص  مانغويل  وعا�ص 
االأرا�سي  يف  االأوىل  طفولته 
كان  عندما  املحتلة  الفل�سطينية 
 1956 اإىل   1948 �سنة  من  والده 

�سفريا لالأرجنتني يف اإ�رشائيل.

مكتبة وطنية فل�سطينية

يف تعليق له عن دور املثقف جتاه 
الق�سايا االإن�سانية يقول مانغويل 
اإنه يف جويلية 2016 خالل توليه 
الوطنية  املكتبة  مدير  من�سب 
اإحداث  حاول  االأرجنتينية، 
ولقيت  فل�سطينية،  وطنية  مكتبة 
قبوال  قوله  ح�سب  املبادرة  هذه 
وا�سعا من طرف املكتبة الوطنية 
االأمريكية والفرن�سية والربيطانية 
االأخرى،  املكتبات  من  والعديد 
ولكن املرا�سالت مع �سخ�سيات 
الفل�سطينية  احلكومة  يف  مهمة 
ا�ستمرت اإىل ما ال نهاية، بح�سب 

تعبريه.
مل  امل�رشوع  هذا  اأن  وي�سيف 
يعرف النور لالأ�سف رغم اقرتاح 
التكفل  االأرجنتيني  اجلانب 
التي  املوؤ�س�سة  بهذه  الكامل 
للهوية  فعليا  ح�سورا  �ست�سمن 
والفكر الفل�سطيني، لتكون اإحدى 
بالق�سية  العامل  تعريف  و�سائل 
الفل�سطينية وبوجود هذا ال�سعب 

املهجر.
على  والقائمني  احل�سور  ودعا 
اإىل  تون�ص  يف  واالأدب  الرواية 
امل�رشوع  هذا  الإجناز  ال�سعي 
الإدارة  مغادرته  كانت  الذي 
املكتبة الوطنية االأرجنتينية وراء 
م�سددا  حتقيقه،  موا�سلة  عدم 
على اأن عدم وجود مكتبة وطنية 
ال  اأمر  افرتا�سيا  ولو  فل�سطينية 

يخدم ق�سيتها.
مانغويل  يتذكر  املقابل  ويف 
ف�ساء  االأرجنتني  خ�س�ست  كيف 

التي  االأوكرانية  الوطنية  للمكتبة 
الرو�سي فالدميري  الرئي�ص  اأغلق 

بوتني اأبوابها و�سجن مديرتها.

جذوري" "مكتبتي 

يعتقد مانغويل اأن املطالعة متنح 
القارئ فر�سة اكت�ساف وم�ساركة 
اإن�سانية  وانفعاالت  اأحا�سي�ص 
اأن  اإىل  ي�سطر  اأن  دون  ووجودية 
اأنه  يتذكر  الواقع،  يف  يعي�سها 
اآالم واأحزان  �ساطر منذ طفولته 
الروايات  �سخ�سيات  من  العديد 
التي قراأها دون اأن جتربه احلياة 

على اأن يعاي�سها يف الواقع.
تنمي  القراءة  اأن  اإىل  ويخل�ص 
االإن�سانية  اإىل  باالنتماء  ال�سعور 
املبنية  االنتماءات  واأن  جمعاء، 
على الهوية واجلغرافيا واملذهب 
ال�سعوب،  بني  التوا�سل  تعيق 
مبينا اأن ن�سق احلياة التي عا�سها 
متنقال بني العديد من دول العامل 
واالأ�سول،  اجلذور  متعدد  جعله 
جذوره  هي  مكتبته  اأن  ويعترب 

الوحيدة التي يعرفها.
من  جمموعة  مانغويل  واألف 
املطلق  ولعه  تروي  التي  الكتب 
املثال  �سبيل  على  منها  بالقراءة 
تاريخ القراءة، ويوميات القراءة، 
اخليالية،  االأماكن  اإىل  ورحلة 
وبنات،  واأمهات  بورخي�ص،  ومع 
ومدينة  البطريق،  من  وق�س�ص 

الكلمات.
االأو�ساط  يف  مانغويل  ويعرف 
با�سم  العاملية  والروائية  االأدبية 

اأكرث  جلمعه  املكتبة"،  "الرجل 
يف  وكتاب  عنوان  األف   40 من 
هذا  يف  ويقول  اخلا�سة،  مكتبته 
العي�ص  ي�ستطيع  اإنه  اخل�سو�ص 
حتما  �سيعجز  ولكنه  كتابة  دون 

عن ذلك اإذا منع من القراءة.
احلكومات  بع�ص  اأن  وي�سيف 
تخ�سى القراءة العميقة للن�سو�ص 
مفكرة  �سعوبا  تنتج  التي  االأدبية 
حد  على  تعمد،  لذلك  وذكية، 
منظومات  اإر�ساء  اإىل  قوله، 
على  تقوم  وتربوية  درا�سية 
االأطفال  لدى  "الغباء"  تكري�ص 

يف  ثقتهم  يفقدون  جلعلهم 
ذكائهم، وكذلك القبول باخلطاب 
الدعائي اال�ستهالكي الذي يخنق 
تتحول  وبذلك  والفكر،  اخليال 
تدريبية  جتمعات  اإىل  املدار�ص 
يف  للعمل  العبيد  من  اأجياال  تعد 
بح�سب  وامل�سانع،  ال�رشكات 

تعبريه.
مداخلته  ختام  يف  قوله  ويختم 
واملطالعة  القراءة  اأهمية  ب�ساأن 
تغيري  ت�ستطيع  ال  الكتابة  باأن 
حتما  قادر  القارئ  ولكن  الواقع 

على ذلك.

الأديب العاملي األربتو مانغويل:

ال اأحد يتاأمل اليوم مثل ال�سعب الفل�سطيني
التون�سيني  من  جلمهوره  حديثه  مانغويل  األربتو  الأرجنتيني  الروائي والأديب  افتتح  امل�ساك�سة  بهذه  الغالف"،  من  انطالقا  الكتاب  على  حتكم  "ل 

الذين جتمعوا يوم 22 فيفري 2020يف املكتبة الوطنية التون�سية لكت�ساف "الرجل املكتبة"، الذي خطا خطواته الأوىل �سنة 1948 طفال يف الأرا�سي 
الفل�سطينية املحتلة، حيث �سغل والده حينها من�سب �سفري الأرجنتني لدى اإ�سرائيل.

من تاأليف جو�سوا هامر

النف�س  يف  غو�س  ال�سقور"..  "�سارق 
اخلاطئة مع الطبيعة

اإىل  الدخول  ال�سهل  من  لي�ص 
عقل تاجر طيور رديء ال�سمعة 
تهريب  يف  املتمر�ص  النوع  من 
املخ�سبة  ال�ساهني  بيو�ص 
التدليّ  اأو  ج�سمه،  حول  بلفها 
من طوافة على ارتفاع 700 قدم 
ب�رشعة  متريّ  البحر  �سطح  فوق 
من فوق جرف القطب ال�سمال 
نه من غزو اأع�سا�ص ال�سنقر  متكيّ
جو�سوا  كتاب  اأن  اإال  االأبي�ص. 
بعنوان  اأخرياً  ال�سادر  هامر 
حتى  يغو�ص  ال�سقور«  »�سارق 
قرارة نف�ص �سارق احلياة الربية، 

ب جيفري الندرام. املهريّ
عن  احلقيقية  الرواية  بطل 
وال�سعي  واخلداع  املغامرة 
خلف الطائر املثال، كما ي�سري 
هامر،  لعمل  الفرعي  العنوان 

البع�ص  عليه  يطلق  والذي 
جتارة  اإ�سكوبار  »بابلو  و�سف 
�رشير  �سخ�ص  الن�سور«،  بي�ص 
يعار�ص  ال  بحياته،  يخاطر 
ودخول  تكراراً  الغرامات  دفع 
العقلية  قوته  ي�ستخدم  ال�سجن، 
وراء  �سعياً  واملالية  واجل�سدية 
الربيطاين  العامل  ي�سميه  ما 
الطيور،  بعلم  املتخ�س�ص 
االأكرث  »ال�سيء  بريكهيد  تيم 
التي  البي�سة  وهو  اأال  مثالية«، 
يبيعها لزبائن اأغنياء يف ال�رشق 
ال�سياد،  بغريزة  االأو�سط. 
الندرم  م�سرية  هامر  ب  يتعقيّ
ق�سًة  منها  ويحبك  املهنية 
يف  وي�سحبنا  الدقة،  متناهية 
ماتوبو  حديقة  من  متتد  رحلة 
مروراً  زميبابوي،  يف  الوطنية 

اإىل  و�سوالً  العربي  باخلليج 
كيبك.  �سمال  اإنويت  منطقة 
من  بالرغم  جو�سوا  ويركز 
على  التاريخي  اال�ستطراد 
يف  تتمحور  مركزية  ق�سية 
البحث عن اإجابة ل�سوؤاله: ملاذا 
يقوم الندرم بذلك؟ فامل�ساألة ال 

تتعلق باملال وح�سب.
هامر  بح�سب  الندرم،  �سياطني 
اأو  املال  من  اأعمق  تذهب 
ما  كل  فلك  يف  لتدور  العائلة، 
اخلاطئة  الب�رشية  بعالقة  هو 
ذلك  الطبيعة، مبا يف  عامل  مع 
ح�صيّ التمليّك وال�سيطرة وال�سعي 
املخاطر،  خلف  الالمتناهي 
بلذة  املدفوعة  املوت  ونزعة 
ال�سيد، و�سعور اخليانة العميق.
 وكالت

�سدر عن مركز درا�سات الوحدة العربية

كتاب الرتاث واحلداثة للدكتور حممد عابد اجلابري
درا�سات  مركز  عن  �سدر 
الطبعة  العربية  الوحدة 
الرتاث  كتاب  من  ال�ساد�سة 
درا�سات..  واحلداثة: 
حممد  للدكتور  ومناق�سات 
ي�سم  اجلابري.  عابد 
من  جمموعة  الكتاب  هذا 
واملناق�سات  الدرا�سات 
اأجنزت يف اأوقات متباعدة، 
مو�سوعات  وتتناول 
كلها  تدور  ولكنها  خمتلفة، 
حول م�ساألة رئي�سية واحدة، 
والروؤية  املنهج  م�ساألة  هي 
الرتاثية.  الدرا�سات  يف 
اأي  كذلك،  االأمر  كان  وملا 
وحدة  جتمعها  كانت  ملا 
ارتاأينا  فقد  املو�سوع، 
نوع  اأ�سا�ص  على  ترتيبها 
يت�سمن  به.   عالقتها 
من  جمموعة  االأول  الق�سم 
بع�سها  يتناول  االأبحاث 
م�ساألة املنهج والروؤية تناوالً 

وتطبيقاً،  تنظرياً  مبا�رشاً، 
بع�سها  يطرح  بينما 
االنخراط  �رشورة  االآخر 
العاملي  الفكر  يف  الواعي 
من  لال�ستفادة  املعا�رش 
والتفتح  احلديثة  املناهج 
اجلديدة.  الروؤى  على 
الثاين  الق�سم  ويت�سمن 
عبارة  هي  اأخرى  جمموعة 
اأو  قطاعية  درا�سات  عن 
تطبيق ميداين للمنهج الذي 
اأعمال  وكانت  اخرتناه.  
املجال  هذا  يف  اجلابري 
عدد  مبناق�سة  حظيت  قد 
واالأكادمييني،  الباحثني  من 
وامل�رشق،  املغرب  يف 
من  اأنه  املوؤلف  راأى  حيث 
ن�سو�ص  اإدراج  املفيد 
جرت  ومناق�سات  حوارات 
الباحثني  بع�ص  وبني  بينه 
الق�سم  يف  واالأكادمييني، 
وهي  الكتاب،  من  الثالث 

اأهمية  تكت�سي  ن�سو�ص 
تت�سمن  لكونها  خا�سة 
اأثريت  مل�سائل  تو�سيحات 
اأو  اال�ستفهام  �سبيل  على 
اأنها  االعرتا�ص، ف�ساًل عن 
زمالء  نظر  وجهات  تقدم 

اأو  قلياًل  تختلف  باحثني 
نظرنا،  وجهة  عن  كثرياً 
املو�سوع  تغني  بذلك  وهي 
اآفاقاً  القارئ  اأمام  وتفتح 

جديدة.
 وكالت
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 توجت الأ�سماء اجلزائرية باملراكز الأوىل جلائزة ال�سيخ را�سد بن حمد ال�سرقي للإبداع يف دورتها الثانية 2019 / 2020    والتي احت�سنها م�سرح الكورني�ش 
الكبري على �ساطئ الفجرية بالإمارات العربية املتحدة  ، وعليه فلقد افتك املركز الأول يف فئة الق�سة الق�سرية   لهذه اجلائزة املبدع ميلود يربير ابن مدينة 
اجللفة عن » الرجل على و�سك فعل �سيء ما » ،وفاز  بنف�ش اجلائزة الروائي وال�ساعر والكاتب امل�سرحي اجلزائري  ابن مدينة تقرت عبداملنعم بن ال�سايح  عن 
ن�سه امل�سرحي  املو�سوم بـ »�سعائر الإبادة« » املرتبة الأوىل  يف فئة امل�سرح    وافتكت رواية«  بقي  بن يقظان » لبن مدينة  الوادي عبد الر�سيد همي�سي  يف فئة  

الرواية العربية / ال�سباب غري املن�سورة  ،و تقدر القيمة  املالية للفائز باجلائزة الأوىل بـ 30 األف دولر اأمريكي لكل فئة .

حكيم مالك 

مبدعو اجلنوب 
اجلزائري يقولون 

كلمتهم يف الإمارات  

الأ�سماء  متكنت  ولقد   
من  املنحدرة  الإبداعية 
من  اجلزائري   اجلنوب 
الوطني  العلم  ت�رشيف 
اجلزائري  يف دولة الإمارات 
ما  وهذا  املتحدة  العربية 
اجلزائري  الأدب  يجعل 
امل�سابقات  كل  يف  حا�رشا 
الرواية  جمال  يف  العربية 
الق�سرية   والق�سة  وامل�رشح 
العامل   بقاع   خمتلف  ويف 
اخلليج   اإىل  املحيط  من 
هوؤلء   اإبداعات  بفعل  وهذا 
ال�سباب الذين اأعادوا  الوهج 
اجلزائري   للإبداع  املفقود 
الإبداع    جمالت  خمتلف  يف 
�سكته  يف   و�سعوه  فلقد 
ي�ستحقها  التي  ال�سحيحة  
الفائزين  فمن  ولهذا 
بن  را�سد  ال�سيخ  بجائزة 
يف  للإبداع    ال�رشقي  حمد 
يربير  ميلود  الثانية  دورتها 
وهو  طبيب وكاتب جزائري  
اجللفة  ولية  من    ينحدر 
والإعلم،  الرتجمة  يف  عمل 
ولقد �سبق له واأن فاز بجائزة 
العربي  للإبداع  ال�سارقة 
»جنوب  الأوىل   روايته  عن 
املنعم  عبد  اأما     ، امللح« 
و  �ساعر  فهو  ال�سايح   بن 
مواليد  من  جزائري  كاتب 
مبدينة  1990م  دي�سمرب   09
اإ�سداراته:  من  و  تقرت  
�سلطة  من  »املتحرر  رواية 

ال�سواد«  ورواية »بقايا اأوجاع 
»ال�سفر يف  رواية  و  �سماهر« 
للكاتب  اإ�سافة  احللم،   ماء 
من  همي�سي   الر�سيد  عبد 
 1984 جويلية     01 مواليد 
خليفة  حا�سي  ببلدية   .
م�ساره  بداأ   ، الوادي   ولية 
التعليمي يف ابتدائية ال�سهيد 
ثم    ، الكرمي  عبد  خطاب 
عمار  مقى  مبتو�سطة  در�س 
بومدين  ثانوية هواري  ثم    ،
بحا�سي خليفة  و تخرج من 
 2007 �سنة  الوادي  جامعة 
اللغة  يف  اللي�سان�س  ب�سهادة 
وب�سهادة   ، واآدابها  العربية 
املاج�ستري يف الأدب العربي 
�سنة  �سطيف  جامعة  من 
الدكتوراه  وب�سهادة  2012م  
خل�رش  حممد  جامعة  من 
ي�سغل  و   2018 �سنة  بباتنة 
يف  حما�رش  اأ�ستاذ  من�سب 
اللغة  ق�سم  الوادي  جامعة 
ورواية  له  واآدابها.  العربية 
وهي  الروح«  ت�ستهيه  »ما 
الوطنية  باجلائزة  الفائزة 
دي�سمرب  باجلزائر  للرواية 
2016 وله جمموعة ق�س�سية 
الوجع«  »مو�سم  بعنوان 
بعنوان:  نقدي  م�سّنف  و 
،وله عدة  »الن�س واحلا�سية« 
مقالت يف جمّلت حمكمة.  

عبد الر�سيد همي�سي: 
اأهدي فوزي للقراء 

واأمتنى اأن يذوقوا ما 
ذقت، واأن تعّم حيواتهم 

الأفراُح

بجائزة  فوزه  وعقب    
حمد  بن  را�سد  ال�سيخ 
ال�رشقي للإبداع ، قال  عبد 

من�سور  يف  همي�سي  الر�سيد 
الر�سمية  �سفحته  على 
القراء  اأيها   « بالفاي�سبوك 
هذه  اأهديكم  واملتابعون 
تذوقوا  اأن  واأمتنى   ، الرواية 
حيواتكم  تعّم  واأن  ذقت،  ما 
الأفراُح  ،  رحم اهلل �سي ملني 
ال�سخ�سيات  اأحد  هو  غمام، 
الرواية.   هذه  يف  البطلة 
غمام  املهدي  ابنه  و�سكر  
اأبيه  عن  حدثه  الذي  عمارة 
اأي�سا   و�سكر  تاريخه،  وعن 

ال�رشيف تي.

ال�سيخ حممد بن حمد بن 
حممد ال�سرقي: هدفنا 

الهتمام بامل�سهد الثقايف 
والأدبي على امل�ستوى 

العربي

بن  ال�سيخ حممد  اأكد  ولقد   
ال�رشقي  حممد  بن  حمد 
اهتمام  الفجرية   عهد  ويل 
دولة  يف  الر�سيدة  القيادة  
املتحدة  العربية  المارات 
والأدبي  الثقايف  بامل�سهد 
الإمارات  م�ستوى  على 
اإىل  م�سريا  العربي،  والعامل 
لل�سيخ  ال�سامية  التوجيهات 
ال�رشقي   حممد  بن  حمد 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
الن�ساط  بتفعيل  الفجرية 
الثقايف والإبداعي يف الإمارة 
التي  المكانيات  كل  وتوفري 
بيئة  الفجرية  من  جتعل 
واملبدعني  للإبداع  حا�سنة 

يف املجالت  كافة. 

اجلائزة ا�ستقبلت 3100 
م�ساركة من خمتلف دول 

العامل

الأعمال  عدد  بلغ  ولقد 
ال�سيخ  جلائزة  املتقدمة 
ال�رشقي  حمد  بن  را�سد 
الثانية  دورتها  يف  للإبداع« 
ال�ّسعر  لفئة   ،2020-2019
بلغ  حني  يف  عمًل،   401
يف  امل�ساركات  جمموع 
 219 الأطفال  اأدب  فئة 
م�ساركًة تنوعت يف فروعها 
الأطفال  اأغاين  بني  الثلثة 
امل�رشحية  والن�سو�س 
الق�س�سية،  واملجموعات 
لفئة  مقدماً  عمًل   90 و 
هذه  وا�ستقبلت   امل�رشح 
من  م�ساركة   3100 اجلائزة 
تاأهل  العامل،  دول  خمتلف 
منها 1888 متقدماً يف جميع 

فروعها الت�سعة.

اأع�ساء جمل�ش الأمناء 
�سم اأ�سماء عربية 

وزانة
 

جمل�س  اأع�ساء  عن  و   
من   الثانية  للطبعة  الأمناء 
جائزة ال�سيخ را�سد بن حمد 
فلقد  للإبداع   ال�رشقي 
الأكادميي  من  كل  �سمت 
والروائي اجلزائري والعربي 

احلا�سل  الأعرج  وا�سيني 
زايد  ال�سيخ  جائزة  على 
الأوىل  دورتها  يف  للكتاب 
العربي  الإبداع  وجائزة 
ال�سنحاين  �سعيد  وحممد 
والكاتب امل�رشحي  ال�ساعر 
يف  والباحث  والدرامي 
املجال امل�رشحي والثقايف 
واملخرج  للممثل  ،اإ�سافة 
ال�سوري القدير اأ�سعد ف�سة 
احلارثي  جوخة  ،والروائية 
املتوجة   عمان  �سلطنة  من 
قابو�س  ال�سلطان  بجائزة 
والآداب  والفنون  للثقافة 
عن روايتها »نازجة« وفازت 
الدولية«  بوكر  »مان  بجائزة 
مرتجم  اأدبي  عمل  لأف�سل 
روايتها  الإجنليزية عن  للغة 
ما  وهذا  القمر«  »�سيدات 
يجعلها اأول �سخ�سية عربية 
الأدبية  اجلائزة  بهذه  تتوج 
  2005 يف  امل�ستحدثة 
املجل�س  هذا  يف  ويتواجد 
والباحث  الأديب  اأي�سا 
الإماراتي  الدبلوما�سي 
بلل البدور والدكتور �سالح 
هويدي من العراق واملوؤلف 

امل�رشي �سامح مهران.

الحتفاء باملبدع 
والإبداع العربي

را�سد  ال�سيخ  جائزة  وتعد 
للإبداع  ال�رشقي  حمد  بن 
جائزة �سنوية اأطلقتها هيئة 
والإعلم  للثقافة  الفجرية 
يف بداية عام 2018  مببادرة 
الدكتور  ال�سيخ  من  كرمية 
ال�رشقي  حمد  بن  را�سد 
رئي�س هيئة الفجرية للثقافة 
هذه   وتهدف  والإعلم.  
اجلائزة اإىل رعاية املواهب 
العربية،  والنقدية  الأدبية 
فهي ت�سعى لأن تكون عنوانا 
العربية  الثقافة  يف  �سفحة 
ملمح  من  مهما  وملمحا 
م�سلطة   ، الثقايف  الن�ساط 
اأ�سماء  على  الأ�سواء 
مادياً  ودعمهم  اأ�سحابها 
التخ�سي�س  عرب  ومعنوياً 
اجلائزة   تقت�سيه  الذي 
فروعها،  ت�سنيفات  وفق 
اإدارتها  على  يرتتب  وما 
بت�سويق الأعمال  التزام  من 
اإعلمياً.  وخدمتها  الفائزة 
الأ�سباب  اأهم  من  ولعل 
املبادرة  اإىل  دعت  التي 
بن  را�سد  جائزة  بتاأ�سي�س 

للإبداع  ال�رشقي  حمد 
النتاج  لن�رش  ال�سعي  هو 
والدرا�سات  العربي  الأدبي 
النقدية والبحوث التاريخية 
للمبدعني العرب يف العامل، 
يف حماولة لإحاطة اأ�سمائهم 
مبا ت�ستحق من حزم ال�سياء، 
بكل  العربي  الأدب  وتقدمي 
الإبداعي  ح�سوره  اأ�سكال 
العاملية.  ال�ساحات  يف 
حمد  بن  را�سد  جائزة  اإن 
وجدت  للإبداع  ال�رشقي 
والإبداع  باملبدع  لتحتفي 
هذه   مزايا  ومن  العربي  
الأعمال  ترجمة  اجلائزة: 
الع�رشة  باملراكز  الفائزة 
الأوىل اإىل اللغة الإجنليزية، 
العربية  بن�سختيها  ون�رشها 
والإجنليزية  ون�رش الأعمال 
غري الفائزة، مما جتد فيها 
�سلحية  التحكيم  جلان 
م�ستوى  حيث  من  للن�رش 
واأهمية  الأدبي  بنائها 
للمعايري  وفقاً  مو�سوعاتها 
النقدية والتقييمية  مع دفع  
واملعنوية  املادية  احلقوق 
فوز  عليها  يرتتب  التي 

املتقدم باجلائزة.  

اجلزائر حت�شد املراكز الأوىل جلائزة ال�شيخ را�شد 
بن حمد ال�شرقي للإبداع بالإمارات 

ميلود يربير،عبد الر�سيد همي�سي وعبد املنعم بن �سايح 

للأ�ستاذ الفل�سطيني نا�سر اإ�سليم

 �شدور كتاب يناق�س البتكار يف تدري�س اللغة العربية الف�شحى احلديثة
العربية  اللغة  اأول يف  اأ�ستاذ  ن�رش 
اأبوظبي،   نيويورك  جامعة  يف 
الفل�سطيني نا�رش اإ�سليم، املجلد 
الثالث من كتابه »كلمة ونغم: كتاب 
العربية«،  اللغة  تعليم  يف  مقرر 
و�سارك يف تاأليف املجلد الأ�ستاذ 
حاكمة،  اأبو  غازي  امل�سارك 
ورئي�س ق�سم الدرا�سات الآ�سيوية 

يف كلية ت�سارل�ستون.
ويعّد هذا الكتاب منوذجاً فريداً 
العربية  اللغة  لتعليم  نوعه  من 
اإىل  بالإ�سافة  احلديثة  الف�سحى 
العربية  اللغة  يف  اجلوانب  اأهم 

بيان  ح�سب  املتعلّمة،  املحكية 
للجامعة اليوم الأربعاء.

اجلديد  الكتاب  وي�ستهدف 
م�ستوى  يرتاوح  ممن  الطلب 
بني  ما  العربية  للغة  اإجادتهم 
وفقاً  املتقدم،  اإىل  املتو�سط 
»املجل�س  ت�سنيف  ملقيا�س 
اللغات  لتعليم  الأمريكي 
الأجنبية«، وي�سم الكتاب اجلديد 

حمتوى دري�سًيا �سوتًيا ومرئًيا.
الذين  الطلب  و�سيتمّكن 
من  الكتاب  مقررات  �سيكملون 
تطوير مهارات لغوية مهمة وعلى 

م�ستوى عاٍل يف خمتلف املجالت 
والقراءة  والتحّدث  كال�ستماع 
يف  مهارات  عن  ف�سًل  والكتابة، 
الثقافية  املعارف  عن  التعبري 
و�سولهم  اإىل  بالإ�سافة  العميقة، 
مع  ومتقدم  عاٍل  كفاءة  مل�ستوى 

انتهائهم من الكتاب.
ويعتمد كتاب »كلمة ونغم« يف �رشده 
على ق�سة مرتابطة تقدم مفاهيم 
املو�سيقى،  مع  متناغمة  لغوية 
الحتفاظ  على  القدرة  لتعزيز 
باملفردات وا�ستذكارها ب�رشعة. 
كتابية  ن�سو�ساً  الكتاب  ي�سم  كما 

اأمثلة عن مفاهيم  تقدم  و�سفوية 
وجوانب  العربي  النحو  علم 
اأخرى على قدٍر كبري من  ثقافية 
الأهمية، بالإ�سافة اإىل املفردات 
هذه  ا�ستكمال  ويتم  ال�سلة.  ذات 
واأن�سطة  تدريبات  مع  املهارات 
اأخرى ميكن تنفيذها يف ال�سفوف 
ب�سكل  متابعتها  اأو  املدر�سية 
لل�رشاء  متوفر  والكتاب  فردي، 
مكتبة  ويف  »اأمازون«  موقع  على 

جامعة نيويورك اأبوظبي.
اإ�سليم:  نا�رش  الأ�ستاذ  وقتا 
»كلمة  كتاب  �سياغة  »متت 

�سامًل  ي�سّكل منوذجاً  كي  ونغم« 
التعليمية املتاحة  لتطوير املواد 
اللغة  تدري�س  يف  وامل�ستخدمة 
اإذ  بها،  الناطقني  لغري  العربية 
يلبي الكتاب احتياجات وتطلعات 
كما  وجه،  اأكمل  على  املتعلمني 
تقدمي  يف  ذاته  بالوقت  ي�ساهم 
اللغة العربية كلغة وكيان ديناميكي 

باأ�سلوب منا�سب ومتقن«.
الأ�ستاذ  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
نا�رش اإ�سليم من مواليد فل�سطني 
ويحظى بخربة وا�سعة يف تدري�س 
جلميع  العربية  والثقافة  اللغة 

املراحل الدرا�سية. وان�سم اإ�سليم 
اأبوظبي  نيويورك  جامعة  اإىل 
العربية  اللغة  يف  اأ�ستاذ  بوظيفة 
عام 2012، و�سارك خلل م�سريته 
املهنية يف العديد من املوؤمترات 
اأهمية  تناول  حيث  الأكادميية، 
العربية،  بالثقافة  الوعي  تعزيز 
وكان �سّباقاً يف تطبيق الدرا�سات 
ا�ستخدام  تاأثري  يف  تبحث  التي 
الأغاين والأمثال ال�سعبية وغريها 
الثقافية  واملكونات  التعابري  من 

يف تدري�س اللغة العربية.
 وكالت 
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الب�صل والثوم للوقاية من 
تطور مر�ض ال�صكري

اأ�سدرت خبريتا التغذية الدكتورة، �سارة بروير، وجوليت كيلو، كتابا 
جديدا يكر�س للفوائد ال�سحية للب�سل والثوم ووفقا لكتاب »تناولوا 
الب�سل  يف  املوجودة  املواد  فاإن  اأطول«،  تعي�سون  اأف�سل،  طعاما 
وهذا  الدم،  يف  ال�سكر  م�ستوى  موؤ�رش  حت�سني  يف  ت�ساعد  والثوم 
يحمي اجل�سم من تطور مر�س ال�سكري. وقد اأثبتت نتائج التجارب 

التي اأجريت على الفئران املخربية هذا الأمر.
و600   400 خال�سة  اأن  علمية  درا�سة  »اأثبتت  الكتاب:  يف  وجاء 
ملليغرام من الب�سل لكل كيلوغرام من الوزن، خف�ست م�ستوى ال�سكر 

عند الفئران املخربية بن�سبة 35 و50%على التوايل«.
وت�سري اخلبريتان اإىل احتواء الب�سل والثوم والكراث على الكربيت، 
الذي ي�ساعد على تطبيع م�ستوى ال�سكر يف الدم. وقد اأظهرت نتائج 
جتربة اأجريت على متطوعني، اأن تناول 100 غرام من الب�سل يوؤدي 

اإىل ا�ستقرار م�ستوى ال�سكر يف الدم.
عمل  يحفز  منتظمة  دورية  ب�سورة  تناوله  فاإن  للثوم،  بالن�سبة  اأما 
البنكريا�س ما يزيد من اإفراز الإن�سولني. اإ�سافة اإىل هذا، يحتوي 
عمليات  جميع  تطبيع  على  ت�ساعد  اأك�سدة  م�سادات  على  الثوم 

التجدد اجلارية يف اجل�سم.

ثاين �شخ�ص يف التاريخ ي�شفى من الإيدز!

يف  الثاين  ال�سخ�س  بريطانيا  يف  املقيم  املري�س  ي�سبح  اأن  ميكن 
التاريخ الذي �سفي متاما من فريو�س نق�س املناعة الب�رشية، وذكرت 
�سحيفة ديلي ميل، اأم�س الثالثاء، اأن الأطباء عرثوا للمري�س على 

متربع ميتلك ح�سانة فطرية �سد فريو�س نق�س املناعة الب�رشية.
و�ساعدت عملية زراعة اخلاليا اجلذعية املكونة للدم من املتربع 
املري�س  لدى  ونظامه  املناعة  جهاز  تغيري  على  الإيدز،  ملري�س 

بطريقة طورت مقاومته �سد املر�س.
نق�س  بفريو�س  ا�سمه،  يذكر  مل  الذي  اللندين  املري�س  واأ�سيب 
املناعة الب�رشية منذ 15 عاما، وقرر زراعة اخلاليا اجلذعية بعد 

ت�سخي�س اإ�سابته بورم �رشطاين عام 2016.
واأكدت ال�سحيفة اأن اأول �سخ�س يف التاريخ �سفي متاما من الإيدز 
وبعد  بالفريو�س عام 1996.  اأ�سيب  الذي  براون،  راي  تيموتي  هو، 
12 عاما، خ�سع لعملية زراعة خاليا جذعية ومل يعرث الأطباء بعد 
العملية بثالث �سنوات على اأي اأثر لفريو�س نق�س املناعة يف دمه.

»ح�صان طروادة« ينجح  يف 
عالج ال�صرطان!

طور باحثون دواء جديدا لل�رشطان يعمل بتكتيك »ح�سان طروادة«، 
يف  القاتل  للمر�س  اأ�سكال   6 وعالج  اخلاليا  اإىل  الت�سلل  يف  جنح 
جمموعة من التجارب الربيطانية ويقول الباحثون اإن العالج اأثبت 
فعاليته يف مراحل متقدمة من ال�رشطان لدى املر�سى ممن توقفت 
توقفت  اأو  الأورام  وتقل�ست  الأخرى.  للعالجات  ال�ستجابة  لديهم 

عن النمو، مبعدل 5.7 اأ�سهر، وما ي�سل اإىل 9.5 اأ�سهر.
وا�ستفاد نحو 27% من املر�سى امل�سابني ب�رشطان املثانة، و%27 
مر�سى  من   %14 اإىل  بالإ�سافة  الرحم،  عنق  �رشطان  مر�سى  من 
ا�ستجابات  و�ُسجلت  املطور  الدواء  جتربة  بعد  املبي�س،  �رشطان 
اإيجابية لدى 13% من مر�سى �رشطان املريء، و13% من امل�سابني 
باأورام يف الرئة غري �سغرية، و7% من حالت �رشطان بطانة الرحم. 
 »tisotumab vedotin« ويطلق العقار اجلديد املبتكر، وا�سمه

اأو )TV(، مادة �سامة لقتل اخلاليا ال�رشطانية من الداخل.
لندن،  الربيطانية،  العا�سمة  يف  ال�رشطان  اأبحاث  معهد  واخترب 
مري�سا،   150 نحو  يف  العقار   ،»Royal Marsden« وم�ست�سفى 
وكانت النتائج اإيجابية للغاية. وجتري الآن املزيد من التجارب التي 
الأمعاء  ذلك  ال�رشطان، مبا يف  من  اأخرى  اأنواعا  لت�سمل  �ستتو�سع 

والبنكريا�س والراأ�س والرقبة.

ال�صكري من النوع الثاين يزيد خطر 
الإ�صابة مبر�ض باركن�صون

ك�سفت درا�سة حديثة اأن الإ�سابة 
الثاين  النوع  من  ال�سكري  مبر�س 
مبر�س  الإ�سابة  خطر  من  تزيد 
با�سم  املعروف  الرعا�س  ال�سلل 
الثلث  بن�سبة  باركن�سون،  مر�س 
تقريبا. واعتمد باحثون يف جامعة 
تو�سلوا  نتائج  على  لندن  كوليدج 
اإليها خالل 12 عاما من اإح�سائيات 
امل�ست�سفيات  يف  البيانات  قواعد 
ونظر  اإجنلرتا.  اأنحاء  بجميع 
الباحثون يف البيانات التي تك�سف 
اأن هناك اأكرث من مليوين �سخ�س 
مت اإدخالهم اإىل امل�ست�سفى ب�سبب 
اإ�سابتهم مبر�س ال�سكري من النوع 
مقارنتها  ومتت  مرة،  لأول  الثاين 
�سخ�س  ماليني  �ستة  ببيانات 
اأنهم  اإل  بال�سكري،  م�سابني  غري 
العمليات  من  جمموعة  اأجروا 
مثل  الب�سيطة  واجلراحية  الطبية 
عروق الدوايل وا�ستئ�سال الزائدة 
الدودية وا�ستبدال مف�سل الفخذ.

اأكرث من مليوين �سخ�س  ومن بني 
كان  ال�سكري،  بداء  م�ساب 
ملر�س  ت�سخي�سا   14252 هناك 
من  لحق  وقت  يف  باركن�سون 
مع  مقارنة  امل�ست�سفى،  دخولهم 
20878 من بني اأكرث من 6 ماليني 
مت  ال�سكري،  مر�س  دون  �سخ�س 
من  لحق  وقت  يف  ت�سخي�سهم 
مر�س  مع  امل�ست�سفى،  دخولهم 

باركن�سون.
املعاناة  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�س 
النوع  من  ال�سكري  مر�س  من 
خماطر  زيادة  اإىل  توؤدي  الثاين 

باركن�سون  مبر�س  الإ�سابة 
يف  الأخذ  مع   ،%32 بن�سبة 
العتبار عوامل اأخرى مثل العمر 
التي  الدرا�سة  ووجدت  واجلن�س، 
الأمريكية  الأكادميية  اإىل  قدمت 
قد  اخلطر  اأن  الأع�ساب،  لطب 
الأ�سخا�س  لدى  اأعلى  يكون 
من  يعانون  والذين  �سنا  الأ�سغر 
م�ساعفات مر�س ال�سكري. وقال 
توما�س  الدكتور  الدرا�سة  موؤلف 
لندن،  كوليدج  جامعة  من  وارنر، 
املر�سني  اأن  من  الرغم  على  اإنه 
نتائج  اأن  اإل  متعار�سني  يبدوان 
فريقه  اإليها  تو�سل  التي  الدرا�سة 
ال�سكري  بني  �سلة  بوجود  توحي 
ال�سلل  ومر�س  الثاين  النوع  من 

الباحثون  يعتقد  حيث  الرعا�س، 
ا�ستعداد  اإىل  يرجع  الرتباط  باأن 
خا�سة  للحالتني،  م�سرتك  وراثي 
عن  ك�سفت  �سابقة  درا�سة  واأن 
مرتبط  جني   400 من  اأكرث  وجود 
ومر�س  ال�سكري  مر�س  من  بكل 
الدور  عن  وف�سال  باركن�سون. 
الذي قد تلعبه اجلينات يف الربط 
بني املر�سني، يعتقد الباحثون باأن 
ال�سبب يف تطور مر�س باركن�سون 
اإ�سارات  على  ال�سكري  تاأثري  هو 
الإن�سولني يف الدماغ، حيث يقاوم 
ال�رشوري  الإن�سولني  اجل�سم 
اإىل  ال�سكر  اأو  الغلوكوز  لتحويل 
الدماغ  خاليا  اأن  ومبا  طاقة، 
ال�سكر  على  خا�س  ب�سكل  تعتمد 

يف الطاقة، فاإن هذا ال�سبب ميكن 
ب�سكل  املر�سني  بني  يربط  اأن 

وا�سح.
الآن  »ميكننا  قائال:  وارنر  وتابع 
اأن  تاأكيدا  اأكرث  ب�سكل  نقول  اأن 
ال�سكري  مر�س  بني  �سلة  هناك 
اإىل  لكننا بحاجة  باركن�سون،  وداء 
لفهم  الأبحاث  من  املزيد  اإجراء 
ب�سبب  ذلك  كان  �سواء  العالقة، 
ال�سكري  مر�س  تاأثري  اأو  الوراثة 
على الدماغ اأو كليهما، وقد يكون 
املر�سني  هذين  بني  الرابط  فهم 
عالجات  لتطوير  املفتاح  هو 
ما  وهو  باركن�سون،  م�سار  تبطئ 

تعجز عنه العالجات احلالية«.

�صحة

فيتامني يحمي من ال�صرطان ويعر�صك 
خلطر الإ�صابة به!

بريغهام  م�ست�سفى  خرباء  اأعلن 
املتحدة،  الوليات  يف  الن�سائي 
ميكن  نف�سها  الفيتامينات  اأن 
فعاليتها  لأن  ت�رش،  اأو  تفيد  اأن 
الفردية  باخل�سائ�س  ترتبط 
وخا�سة الوراثية ويقول اأ�سحاب 
فعالية  حول  اجلديدة  النظرية 
مكمالت الفيتامينات، اإن »عمل 
طريق  عن  يحدد  الفيتامينات 
فمثال  اجلينية.  الختالفات 
تكون  قد  الفيتامينات  نف�س 
مفيدة وميكن اأن تكون خطرة«.

الفائدة  حتديد  العلماء  وقرر 
احلقيقية من تناول الفيتامينات 
منفردة،  فيتامينات  اأو  الكاملة 
اختيارهم على فيتامني  وركزوا 
درا�سات  حددت  الذي   »Е«
اجل�سم  يف  تاأثريه  خمتلفة 
عليها  التي ح�سل  النتائج  ولكن 

كانت  الدرا�سة  هذه  يف  العلماء 
غري متجان�سة. فقد بينت نتائج 
الوقائي  جتارب معينة املفعول 
التجارب  ولكن  الفيتامني،  لهذا 
فيتامني  فيها  ا�ستخدم  التي 
تاأثريه  توؤكد  مل  وهمي   »Е«

الإيجابي.
تاأثري  اأن  الباحثون،  ويعتقد 
على  املحتوية  املكمالت 
باملكون  يرتبط   »Е« فيتامني 
اجليني للمري�س، »فهناك اجلني 
 methyltransferase (
ما  يحدد  الذي   )COMT
 )E( لفيتامني  ميكن  كان  اإذا 
تطور  من  احلماية  ي�سمن  اأن 
العك�س  على  اأو  ال�رشطان 
اكت�سف  تطوره«وقد  من  يزيد 
الباحثون اأنه بني الن�ساء اللواتي 
تناولن فيتامني »E«، كان احتمال 

اإ�سابتهن بال�رشطان يعتمد على 
 )COMT( جلني  خيار  اأي 
اأن  وتبني  ج�سمهن.  يف  يعمل 
اللواتي يعمل يف ج�سمهن خيار 
لديهن  كانت   ،Met /Met
ال�رشطان،  من  جيدة  حماية 
اإ�سابتهن  احتمال  كان  حيث 
اأقل بن�سبة 14% مقارنة باللواتي 
 Val خيار  ج�سمهن  يف  يعمل 

مكمالت  زادت  حيث   ،/ Val
الفيتامينات من خطر اإ�سابتهن 

بن�سبة %15.
وا�ستنادا اإىل هذه النتائج، ينوي 
اأنواع  من  اأي  حتديد  العلماء 
ال�رشطان ميكن اأن ي�سببه تناول 
الأ�سخا�س  لدى   »E« فيتامني 
اأج�سامهم  يف  ميلكون  الذين 

.Val / Val خيار اجلني

الأرق
والأرق  الإن�سان،  ي�سيب  داء  هو 
النوم  على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
اإن  ا�ستمراره  وعدم  تقّطعه  اأو 
ال�سحة  تدهور  ي�سبب  ،مما  ُوجد 
النف�سية واجل�سدية، والأرق مرتبط 

والعوامل  وظروفه،  املري�س  ببيئة 
الأرق  اأ�سباب  ت�سببهتختلف  التي 
لآخر،  �سخ�س  من  وعالجاته 
النوم  �سعوبة  الأ�سباب  هذه  ومن 
الليل  اأثناء  املتكرر  ال�ستيقاظ  و 

ال�سباح،  يف  مبكرا  ال�ستيقاظ  و 
ولالأرق اأنواع عدة منها الأرق العابر 
وهو الأرق الذي ي�ستمر ليلة واحدة 
اأو عدة اأ�سابيع والنوع الثاين هو الأرق 
املزمن وهو اأكرث الأنواع تعقيدا من 

الأنواع الأخرى وينتج الأرق املزمن 
منها  العوامل  من  جمموعة  عن 
النف�سية  اأو  الإ�سطرابات اجل�سمية 
امل�سببة  ال�سائعة  الأ�سباب  ،واأكرث 

لالأرق املزمن هي الكاآبة
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من معاين �حلكمة �لورع 
اً َكِثرياً  ]�سورة البقرة الآية:269    َمَة َفَقدرْ اأُوِتَي َخريرْ كرْ ِ  َوَمنرْ يُوؤرَْت الرْ
ركعتان من   (( اأن:  ورد  فقد  ورعاً,  يكون  اأن  من معاين الكمة 
ورع خرٌي من األف ركعة من خملط((  ] اجلامع ال�سغري عن اأن�س   
الورع هو الذي ي�سع هام�س بينه وبني املعا�سي الورع هو الذي 
اأمان  اإىل مع�سية, الورع هو الذي يدع هام�س  يبتعد عما يجره 
ِ َفَل  بينه وبني املعا�سي؛ لأن الل عز وجل يقول:   ِتلرَْك ُحُدوُد الَلهّ
َربُوَها   ]�سورة البقرة الآية:187   يقول عليه ال�سلة وال�سلم  تَقرْ
]اأخرجه    )) بنِيهّ , والرام  بنِيهّ ))اللَل  ال�سحيح:   يف الديث 
البخاري وم�سلم عن النعمان بن ب�سري  ال�رسقة و القتل و الزنا 
اأ�سياء حمرمة وهي وا�سحة كال�سم�س, يغت�سب مالً حراماً, الغيبة 
حرام, النميمة حرام, اإن�سان دخله حلل, طبخ واأكل ل ي�ساألك؛ 
لأنه مل يعمل �سيئاً, يعمل عمًل م�رسوعاً, وك�سبه م�رسوع, وماله 
تاريخ  يف  �سمعت  ما  واأولده.   هو  واأكل  طعاماً  ا�سرتى  حلل, 
عملي  يف  هل  فا�سولياء,  طبخت  اأ�ستاذ  يقول:  اإن�ساناً  الدعوة 
�سيء؟ ل اأحد ي�ساأل؛ لأن العمل حلل. اإن�سان تزوج, اإن�سان فتح 
فالرام  يغ�س؛  مل  يكذب,  مل  غذائية,  مواد  باع  حمًل جتارياً, 
اثنان,  فيه  يختلف  ول  وا�سح,  ال�رسف  واللل  بني,  ال�رسف 
ال�سبهات, �سيء من  اأين امل�سكلة؟ يف  اأية م�سكلة,  ولي�س هناك 
زاوية حلل من زاوية حرام, الورع يقت�سي اأن تدع هذا ال�سيء 
ل  م�ستبهات,  اأمور  وبينها   , بنِيهّ والرام   , بنِيهّ ))اللَل  ورعاً. 
يعلمهن كثري من النا�س((  ]اأخرجه البخاري وم�سلم عن النعمان 
ال�سلة  الأمر, حينما قال عليه  ي�ستبه عليه  الأغلبية  ب�سري   بن 
وال�سلم:  )) ل يعلمهن كثري من النا�س((  اأي ذلك ل يعلمه اإل 

قليل من النا�س, هوؤلء الذين اأكرمهم الل بالعلم.

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذهّ

يف النَهّف�س ويف نتيَجِتها والأ�رسار 
امُلرتِتهّبة عليها, ومهما كان, فاإنَهّها 

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

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

نوب, ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذهّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

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

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنرَْهورَْن  فقال: ﴿ اإِنرْ جَترْ
ِخلرُْكمرْ  ررْ َعنرُْكمرْ �َسِيهّئَاِتُكمرْ َونُدرْ َعنرُْه نَُكِفهّ
َخًل َكِرمًيا ﴿, فدَلهّ ِذكُرها على  ُمدرْ

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

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

ُك اأكُب من القتل, ويف قوِل  وال�رِسهّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�رسار, واأمثُل الأقواِل 

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

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

تعريفها؛ ل�سلمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه, ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسهّ

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

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

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

كارثة �لتبول يف �مل�سجد
الورى  خري  اأمام  وقعت  كارثة  واإليك 
حممد بن عبد الل , بال الأعرابى يف 
, كارثة , تخيلتها  , نعم بال  امل�سجد 
ولكن   , تخيلها  عليهّ  و�سعب  حقيقة 
حد  فاق  و�سلم  عليه  الل  �سلى  تراه 
التخيل يف رد فعله , عن اأن�س بن مالك 
ر�سي الل عنه قال : جاء اأعرابي فبال 
يف طائفة امل�سجد , فزجره النا�س , 
 , و�سلم  عليه  الل  �سلى  النبي  فنهاهم 
الل  �سلى  النبي  اأَمَر  بوله  ق�سى  فلما 
ِريق  فاأُهرْ ماء  من  بذنوب  و�سلم  عليه 

عليه .
لقد جتاوز النبى �سلى الل عليه و�سلم 
اأزمة كادت اأن تراق فيه دماء , ولكنه 
اأمر  الرجل  �سلى الل عليه و�سلم علم 

دينه بكل رفق ولني ..
لقد   «  : املبدعني  اأحد  يكتب  وهنا 
الاجز  وال�ســلم  ال�سلة  عليه  اأبعد 
ال�سبابي عن عني املخطئ : املخطئ 
اأحياناً ل ي�سعر اأنه خمطئ , واإذا كان 
بهذه الالة وتلك ال�سفة فمن ال�سعب 
اأن توجه له لوماً مبا�رساً وعتاباً قا�سياً 

اأن  لبد  اإذن  م�سيب.  اأنه  يرى  وهو   ,
ي�سعر اأنه خمطئ اأولً حتى يبحث هو 
عن ال�سواب؛ لذا لبد اأن نزيل الغ�ساوة 
عن عينه ليب�رس الطاأ,وعندما نعرف 
كيف يفكر الآخرون , ومن اأي قاعدة 
ينطلقون , فنحن بذلك قد عرثنا على 
نف�سك  ت�سع  اأن  حاول  الل.  ن�سف 
وجهة  من  وفـكــــر   , املخطئ  مو�سع 
نظره هو , وفكر يف اليارات املمكنة 
ما  له  فاخرت   , يتقبلها  اأن  التي ميكن 

ينا�سبه » .. 

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

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

ممكن وجود و م�ستحيل وجود , م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل , ي�ستحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه , هذه اأ�سياء م�ستحيلة , اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى الل فممكن , ممكن اأن يكون وممكن األَهّ يكون , 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو , اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه الل , فكلمة » الل » علم 

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

وامللحدون فل يجروؤون على هذا, اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن الل �سينتقم منهم , لأن كفرهم لي�س اأ�سيًل 
, الكفر و الإلاد �سطحي , هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن الل موجود :  ﴿ مَلرْ تَُكنرْ ِفترْنَتُُهمرْ اإَِلهّ اأَنرْ َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انرُْظررْ َكيرَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنرُْف�ِسِهمرْ﴿ ]�سورة  ِ ِ َرِبهّنَا َما ُكنَهّا ُم�رسرْ َوالَلهّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
لم-  لة وال�سهّ ه اإىل �سوؤال امُل�رسكني للنبيهّ الكرمي -عليه ال�سهّ ون: اإنهّ �سبب نزول �سورة الإخل�س, َمرُدهّ  قال امُلف�رِسهّ

ف لهم اللَ �سبحانه وتعاىل, فاأنزل الل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخل�س, واأجابهم النَهّبيهّ الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
لم- عن �سوؤالهم حول �سفات الل تعاىل من خلل اآيات �سورة الإخل�س, حيث َروى اأُبُيهّ بن كعب  لة وال�سهّ -عليه ال�سهّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقلرْ ُهَو الَلهّ ُ علَيِه و�سلَهَّم: ان�ِسب لَنا ربَهَّك, فاأَنزَل الَلهّ ِ �سلَهّى الَلهّ ر�سي الل عنه: )اأَنهّ امل�رِسكنَي قالوا لر�سوِل الَلهّ
؛ لأنَهُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإَلهّ �سيَموُت, ول �سيء ميوُت اإَلهّ �سيوَرُث, واإَنهّ  َمُد: الَهِّذي مَلرْ يَِلدرْ َومَلرْ يُولَدرْ َمُد(, وال�سَهّ ُ ال�سَهّ اأََحٌد*الَلهّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث, َو)مَلرْ يَُكنرْ لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل, ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  الَلهّ
لم- اأن يَ�سف لهم ربَهّه, فاأنزل الل  لة وال�سهّ نزول �سورة الإخل�س كذلك اأنهّ اليهود والنهّ�سارى �ساألوا النبيهّ -عليه ال�سهّ

تعاىل �سورة الإخل�س. , فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي الل عنه: )اأَنهّ اليهوَد اأتوا النبَيهّ �سلَهّى اللُ عليرِْه و�سلَهَّم, فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(, فقال: هذه �سفُة ربهّي عَزهّ وجَلهّ : )ُقلرْ ُهَو الَلهّ فرْ لنا ربَهّك الذي تعبُد, فاأنزل اللُ عَزهّ وجَلهّ �سِ
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النقال  :0661.41.25.76  

فني
اأدهم نابل�شي يطرح فيديو 
كليب اأغنية »بتعرف �شعور«

اأغنيته اجلديدة »بتعرف �شعور«  نابل�شي  اأهم  االأردين  الفنان  طرح 
اجلمهور  وفاجاأ   ،2020 فيفري   22 ال�شبت  يوم  ليل   منت�شف  عند 
املخرج  اإ�رشاف  حتت  اأي�شاً  كليب  الفيديو  طريقة  على  بطرحها 

يا�رش �شامي.
اأما االأغنية فهي من كلمات علي املوىل واأحلان اأدهم الذي اأ�رشف 

اأي�شا على التوزيع.
وا�شتطاعت االأغنية اأن حتقق يف وقت �شئيل ن�شبة م�شاهدة عالية 
 10 مير  مل  وقت  يف  األف   350 من  اأكرث  اإىل  وو�شلت  ن�شبياً  جداً 
قبل  من  ايجابية  تعليقات  وح�شدت  طرحها  موعد  على  �شاعات 

اجلمهور وحمبي اأدهم من كافة الدول يف ال�رشق االأو�شط .

كورونا يوقف ت�شوير  »مهمة 
م�شتحيلة«  لتوم كروز يف اإيطاليا

توقف اإنتاج الفيلم اجلديد من �شل�شلة »مي�شني اإمبو�شيبل« اأو مهمة 
م�شتحيلة من بطولة توم كروز يف اإيطاليا بعد تف�شي فريو�ش كورونا 

امل�شتجد، وفق ما اأعلنت ا�شتوديوهات »باراماونت«.
معلومات  موؤكدا  بر�ش  فران�ش  لوكالة  ال�رشكة  با�شم  ناطق  وقال 
على  »حر�شا  املتخ�ش�شان  و«بيبول«  راب«  »ذي  موقعا  اأوردها 
تبذلها  التي  اجلهود  ومع  واأمنهم،  العمل  وفرق  املمثلني  �شالمة 
كورونا  فريو�ش  ملواجهة  التجمعات  من  للحد  البندقية  �شلطات 
امل�شتجد، قررنا اإجراء تعديالت على برنامج الت�شوير يف البندقية 

الذي كان مقرراً لثالثة اأ�شابيع«.
اأفراد  واأن  اإيطاليا  اإىل  بعد  اأتى  قد  يكن  كروز مل  توم  اأن  واأ�شاف 
بدء  قبل  ديارهم  اإىل  للعودة  االأخ�رش  ال�شوء  اأعطوا  العمل  طاقم 
العر�ش  الفيلم يف �شاالت  يبداأ عر�ش  اأن  املتوقع  الت�شوير. ومن 

يف 23 جويلية 2021.
اأ�شخا�ش  �شبعة  وتويف  اإ�شابة  مئتي  من  اأكرث  االآن  حتى  و�شجلت 
يف  بلد  اأول  اأ�شبحت  التي  اإيطاليا  يف  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ش 
اأوروبا يفر�ش طوقاً �شحياً على ع�رشات البلدات يف �شمال البالد.

وباالإ�شافة اإىل ت�شوير هذا الفيلم، اأدى تف�شي الفريو�ش يف اإيطاليا 
اإىل التاأثري على اأحداث عدة مثل كرنفال البندقية واأ�شبوع عرو�ش 

االأزياء يف ميالنو ومباريات كرة القدم.

الدميقراطية  املر�شحة  ح�رشت 
هيالري  االأبي�ش  للبيت  ال�شابقة 
برلني  مهرجان  اإىل  كلينتون 
فيلم  لتقدمي  الدويل  ال�شينمائي 
كلينتون  وقالت  عنها.  وثائقي 
برفقة  احلمراء،  ال�شجادة  على 
بور�شتني:  نانت  امل�شل�شل،  منتجة 
ال�شينما«.  واأحب  برلني  »اأحب 
زيارة  االأمريكية  لل�شيا�شية  و�شبق 
اأوىل  �شيدة  كانت  عندما  برلني 
ال�شابق  الرئي�ش  زوجها  عهد  يف 
كانت  عندما  وكذلك  كلينتون،  بيل 
وزيرة للخارجية االأمريكية. ويحمل 

وتبلغ  »هيالري«  ا�شم  امل�شل�شل 
م�شريتها  ويتناول  دقيقة   252 مدته 
م�شبوقة،  غري  ومواد  ال�شيا�شية، 
احلزب  يف  مناف�شها  مع  ولقاءات 
وكذلك  �شاندرز،  برين  الدميقراطي 
الرئا�شة  النتخابات  حملتها  خالل 
وزيرة  وكانت   .2016 يف  االأمريكية 
غروترز  مونيكا  االأملانية  الثقافة 
ال�شابقة  االأوىل  ال�شيدة  ا�شتقبال  يف 
على ال�شجادة احلمراء. وبعد عر�ش 
�شت�شارك  خا�ش،  ق�شم  يف  الفيلم 
كلينتون غداً يف موؤمتر �شحايف مع 

و�شائل االعالم.

هيالري كلينتون على ال�شجادة احلمراء يف برلني

الدعوة لتحرير البداع والنهو�س 
بقطاع ال�شينما يف اجلزائر

اأول  ال�شابع   الفن  مهنيو  اأبرز 
اأهمية  العا�شمة  باجلزائر  اأم�ش 
لالإنتاج  بالن�شبة  االبداع«  »حرية 
جمموعة  يف  والثقايف  الفني 
قدموها  التي  االقرتاحات 
لقاء  يف  ال�شينما  بقطاع  للنهو�ش 
منتجي  جمعية  اإن�شاء  مبنا�شبة 

ال�شينما اجلزائريني .
و ا�شتعر�ش اأع�شاء جمعية منتجي 
حتمل  التي  اجلزائرية  ال�شينما 
ال�شينما«  لتطوير  »معا  �شعار 
خالل  اللقاء حماور ت�شور جديد 
يعي�ش  الذي  القطاع  مل�شتقبل 
»و�شعا مزريا« ح�شبهم مقرتحني 
للنهو�ش  التدابري  من  جمموعة 
االإنتاج  مقدمتها  يف  بال�شينما 
و  القاعات  وا�شتغالل  التوزيع  و 
يف  التكوين  ودور  الرتويج  اأي�شا 
ب�شناعة  املتعلقة  املهن  خمتلف 
حجاج  بلقا�شم  اأكد  و  ال�شينما. 
يف  احلديثة  اجلمعية  هذه  رئي�ش 
للقطاع  الكارثي   الو�شع  تدخله 
مما  امل�شتويات  جميع  على 
من  -باملهنني  قال  -كما  اأدى 
خمرجني و منتجني و تقنيني اإىل 
اجلمعية  هذه  اإن�شاء  يف  التفكري 
عن  و  املهنة  عن  »للدفاع  كاإطار 
حقوق مهينيها« . و تطرق حجاج 
التموين  لعملية  حديثه  �شياق  يف 
عملية  يف  هاما  عامال  تعد  التي 
املهنيني  كل  داعيا  الفيلم   �شنع 
انف�شهم   تنظيم  اإىل  املعنيني 

لتطهري امليدان من الطفيليني.
تنويع  اإىل  اأخرى  من جهة  دعا  و 
اأخرى  اأطراف  باإ�رشاك  التمويل 
التي  التلفزيونية  القنوات  مثل 
بدفاتر  م�شاهمتها  تقييد  يجب 
جهوية  �شناديق  واإن�شاء  �رشوط  
طريقها  عن  ت�شاهم  لل�شينما 
هذه  يف  املحلية   ال�شلطات 

العملية .
التي  االأخرى  النقاط  بني  ومن 

م�شاألة  التمويل  ب�شاأن  اأثريت 
للم�شاركة  البنوك  حت�شي�ش 
لتب�شيط  واأي�شا  التمويل  يف 
االجراءات و كذا ا�شهام ال�رشكات 

الكربى يف هذه العملية .
يا�شمني  املخرجة  تطرقت  و 
�رشورة  اإىل  جهتها  من  �شويخ 
ت�شيري«  عملية  يف  النظر  اإعادة 
م�شاعدة  )�شندوق  الفداتيك« 
ال�شينما(  و�شناعة  تقنيات  فنون 
وتبني ال�شفافية يف عمله م�شددة 
على �رشورة عودة هذا ال�شندوق 
اىل مهمته االأ�شا�شية وهي ت�شجيع  
الدعم  تقدمي  من خالل  ال�شينما 
بامل�شاريع  املبادرين  للمنتجني 
على اأن ترفع ميزانيته للمزيد من 

الدعم و ت�شجيع االنتاج .
و رافعت �شويخ اأي�شا على تنظيم 
املهنيني  حقوق  حماية  و  املهنة 
و  مهنية  جمعيات  اإن�شاء  كذا  و 
هذا  يف  للعاملني  ت�شمح  نقابات 

�شمان  و  انف�شهم  بتنظيم  احلقل 
املتعلق  اجلزء  يف  و   . حقوقهم 
جعفر  املخرج  اكد  بالتكوين 
قا�شم على اأهمية التكوين بالن�شبة 
وكذا  ال�شينمائية   املهن  لكل 
وامل�رشفني  للمنتجني  بالن�شبة 
)القاعات  اال�شتغالل  �شبكة  على 
التكوين  مو�شوع  نال  قد  و   .)
تدخالت  يف  هاما  ق�شطا 
احلا�رشين حيث مت التاأكيد على 
االأوىل  بالدرجة  التقنيني  تكوين 
اللقاء  املتدخلون خالل  و دعا   .
امل�شاحلة  اإعادة  �رشورة  اإىل 
خا�شة  واملجتمع  ال�شينما  بني 
خالل  من  االأطفال  اأو�شاط  يف 
ح�شور ال�شينما يف املدر�شة �شواء 
اإدراج  خالل  ومن  العرو�ش  عرب 
موا�شيع و اأي�شا خلق تخ�ش�شات 
 . باجلامعات  ال�شينما  فنون  يف 
كما التفتت االقرتاحات اإىل مهن 
وا�شتغالل  بالتوزيع  تتعلق  اأخرى 

القاعات حيث طالب املتدخلون 
بتوفري تكوين مل�شريي القاعات و 

اإن�شاء معهد عايل كبري لل�شينما.
�شدد  التوزيع  م�شاألة  وب�شاأن 
املخرج و املنتج لطفي بو�شو�شي 
ب�شبكة  النهو�ش  �رشورة  على 
منح  و  القاعات  اي  التوزيع 
ا�شتغاللها للمهنيني مع تخ�شي�ش 
برنامج تكويني مل�شريي القاعات 
التي  االقرتاحات  بني  من  و   .
املجال  ف�شح  باملنا�شبة  قدمت 
االجنبية  الت�شوير  ال�شتديوهات 
العملية  متابعة  مع  للح�شور 
واال�شتفادة من اإيجابياتها  ماديا 
الفن  مهنيو  �شدد  و  ترويجيا.  و 
ح�شور  اأهمية  على  اأي�شا  ال�شابع 
اخلارج  يف  اجلزائرية  ال�شينما 
واأي�شا  املهرجانات  خالل  من 
باخلارجية  بال�شاالت  توزيعها 
ذات  االأفالم  تلك  تكون  اأن  على 

نوعية .
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اجلديدة  2021 كوراندو  يونغ  �سانغ 

�أول �صور  �صانغيونغ عن  ك�صفت 
�جلديدة   2021 كور�ندو   SUV
ال�صتعر��صها  ��صتعد�د�ً  كلياً  
لل�صيار�ت  جنيف  معر�ض  يف 

�ملقبل.
كور�ندو  من  �لر�بع  �جليل  ياأتي 
مع ت�صميم م�صتوحى ب�صكل كبري 
تتبنى  حيث  ريك�صتون،   G4 من 
م�صابهة  �أمامية  و�جهة  ت�صميم 
ع�صلية  جانبية  �نبعاجات  مع 
و�أمامية  خلفية  وم�صابيح 

تاأثري  يظهر  حني  يف  مطابقة، 
�الختباري   e-SIV منوذج 
ب�صكل  �الأجز�ء  بع�ض  يف  �أي�صاً 

طفيف.
كور�ندو  يوجن  �صاجن  ت�صتخدم 
لغة  د�خليتها  يف   2021
 Blaze با�صم  جديدة  ت�صميم 
Cockpit للرتكيز على �لرقمنة 
ب�صكل كبري، حيث جند �أن لوحة 
مل�صية  �صا�صة  حتمل  �لقيادة 
�ملعلومات  لنظام  �إن�ض   10.25

 9 �صا�صة  وجود  مع  �لرتفيهي 
حيث  �لرقمية،  للعد�د�ت  �إن�ض 
ي�صمح �لت�صميم �جلديد بخف�ض 
�أزر�ر �لكون�صول �لو�صطي،  عدد 
�لعملية  م�صتوى  زيادة  يتم  كما 
عرب قدوم حقيبة �الأمتعة ب�صعة 
تبلغ 551 لرت مع دعم فتح بابها 
�لر�حة.  من  ملزيد  كهربائياً 
�أن  عن  �الإعالن  مت  وقد  هذ� 
مبحرك  �صتاأتي   2019 كور�ندو 
دون  لرت   1.6 �صعة  ديزل  تريبو 

بعد،  مو��صفاته  عن  �الإعالن 
يكون  باأن  توقعات  مع  ولكن 
�لديزل  حمرك  من  قدرة  �أكرث 
 114 قوة  ذو  �حلايل  لرت   1.6
للعزم،  نيوتن.مرت  و300  ح�صان 
جمموعة  توفري  �صيتم  حني  يف 
مثل  �الأمان  �أنظمة  من  و��صعة 
مثبت �ل�رسعة �ملتكيف ومكابح 
�لطو�رئ �إ�صافة مل�صاعد �لبقاء 
ت�صتت  عن  و�لتنبيه  �حلارة  يف 

�ل�صائق.

بالأرقام.. �سوبرا 2020 اأ�سرع 
واأقوى مما ت�سرح به تويوتا

�الأرقام �لر�صمية �لقادمة من تويوتا 
�جلديدة  �صوبر�  ت�صارع  �إىل  ت�صري 
�إىل 96 كم\�ض يف 4.1 ثانية، ولكن 
جملة  من  و�قعية  لتجربة  طبقاً 
�ل�صيارة   ،Car And Driver
قادرة على �لو�صول لتلك �ل�رسعة 

يف 3.8 ثانية فح�صب.
 335 �صوبر�  قوة  �أن  تويوتا  وتقول 
 494 دور�نها  وعزم  ح�صان 
توؤمن  جمدد�ً  ولكن  نيوتن.مرت، 
�ملجلة من جتاربها �أن هذه �الأرقام 
باملعدالت  مقارنة  متو��صعة 
�ملحاكاة  �صّجلت  حيث  �حلقيقية، 
على �لد�ينو قوة 339 ح�صان وعزم 
�أعلى  �أي  نيوتن.مرت،   578 دور�ن 

من  نيوتن.مرت  و84  ح�صان   4 بـ 
�ملعدالت �لر�صمية.

ويعني ذلك �أن تويوتا ل�صبب ما تقوم 
�م  �أد�ء حمرك بي  بتقليل معدالت 
ب�صت  لرت   3.0 �صعة  �لتريبو  دبليو 
الإبقاء  رمبا  ملاذ�؟،  �صلندر�ت، 
�صوبر� يف نف�ض �صف Z4 �جلديدة، 
من  �حلقيقية  �الأرقام  �أن  حيث 
تنتج  �صوبر�  �أن  تثبت  �الختبار�ت 
ورمبا   Z4 من  �أف�صل  دور�ن  عزم 

�ملزيد من �الأح�صنة.
�مليزة �الأهم لتويوتا �صوبر� فوق بي 
ذلك،  مع  �ل�صعر  هي   Z4 دبليو  �م 
حيث تبد�أ �صوبر� من 49،990 دوالر 
، بينما تبد�أ Z4 من 65،690 دوالر 

عن  موؤخر�ً  �صيفروليه   �أعلنت 
 1500 �صلفر�دو  �ب  بيك  ح�صول 
ي�صيف  جديد  حتديث  على   2020
�ملحركات  خيار�ت  من  عدد  لها 
�لتي  �حلديثة  و�لتقنيات  �جلديدة 

تزيد من قدرتها باملناف�صة.
ناقل  توفري  مع  �لتحديثات  تبد�أ 
�أوتوماتيكي 10 �رسعات مت�صل مع 
حمرك V8 �صعة 5.3 لرت �لقيا�صي 
وحمرك   LT Trail Boss بفئة 
 LT بفئات  لرت   6.2 �صعة   V8
 Custom Trailو Trail Boss
، ثم جند بعد ذلك   RSTو Boss
عدة تقنيات جديدة تت�صمن مثبت 
لتح�صني  وكامري�ت  متكيف  �رسعة 
قدرة  بجانب حت�صني  �ل�صائق  روؤية 

�لقطر و�لقدرة �حل�صانية.
من  �أكرث  �صتاأتي   ،2020 مبوديالت 
ن�صف فئات ون�صخ �صلفر�دو 1500 
 6.2 �صعة   V8 مبحرك  �ملختلفة 
 623 وعزم  ح�صان   420 بقوة  لرت 
فئتي  حت�صل  فيما  نيوتن.مرت، 

 LTو  Custom Trail Boss
تعليق  نظام  على   Trail Boss
�صم   5 بفارق  �الأر�ض  عن  مرتفع 
للطرق   Z71 بجانب حزمة �إ�صايف 
خلفي  �إغالق  معامل  مع  �لوعرة 
�صفلية مع ممت�صات  و�ألو�ح حماية 
 18 وعجالت   Rancho �صدمات 
للطرق  جوديري  �إطار�ت  مع  �إن�ض 

�لوعرة.
�الأمان  تقنيات  وتت�صمن  هذ� 
�خلفيفة  �صلفر�دو  ح�صول  �جلديد 
�ل�صاقة  لالأعمال  و�ملخ�ص�صة 
2020 من فئة HD على 15 كامري� 
خمتلفة تت�صمن خا�صية �لروؤية من 
فقط  �حل�رسية  �ملقطورة  خالل 
جانب  �إىل  فئتها،  يف  �لبيك  بهذه 
دعم  مع  �لذكية  �ملقطور�ت  تقنية 
�الت�صال بتطبيق خارجي، يف حني 
يعمل نظام تثبيت �ل�رسعة �ملتكيف 
�لبيك �ب  �أمام  �لطريق  على م�صح 
بينها  �آمنة  م�صافة  على  للحفاظ 

وبني �ل�صيار�ت �الأخرى.

�سيفروليه �سيلفرادو 2020 حت�سل 
على حمركات وتقنيات جديدة

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة 
تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو

�ل�صيار�ت  ت�صنيع  �رسكة  ك�صفت 
مازد�6  �صيارة  عن  مازد�  �ليابانية 
�لتي  �صيار�تها  �أول  �صتكون  و�لتي 
�أوتو  �آندرويد  من�صتي  تدعم 
ذلك  وجاء  �لذكيتني،  بالي  وكار 
يف  �لدويل  �ل�صيار�ت  معر�ض  يف 

نيويورك �الأمريكية.
 كما �صيكون �أ�صحاب �ل�صيار�ت من 
هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
كامل  ب�صكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
�إ�صد�ر �لتحديث يف  و�ختياري فور 
�ل�صيف و�رسحت مازد� باأن من�صتي 
�صتكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد 
�لت�صغيل  نظام  �إ�صافات  �صمن 

�لذكي �ملوجود يف �صيار�ت �ل�رسكة 
يُذكر   .Mazda Connected
كند�  يف  �ليابانية  �ل�رسكة  موقع  �أن 
�ملن�صتني  دعم  حول  بيانا  ن�رس 
�ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�صيارة 
�لدويل  �ملعر�ض  يف  �ل�رسكة  با�صم 
لل�صيار�ت مل يتحدث عن ذلك �الأمر 
��صتغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل 
مازد�  �رسكة  كانت  �مل�صتخدمني 
باإ�صافة من�صتي  �أعلنت عن رغبتها 
قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�صي، بعد �أن 
�إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت 
 Mazda Connected نظامها 

عام 2017.

�سيارات ع�سرية اأثبتت جدارتها يف طق�س  رو�سيا القا�سي
بتقييم  �ملتخ�ص�ض   "SpeedMe" موقع  من  خرب�ء  و�صع 
�ل�صيار�ت قائمة باملركبات �لتي تعد من بني �الأف�صل يف رو�صيا 

خالل �الأعو�م �خلم�صة �لفائتة وحلت يف �ملرتبة �الأوىل �صيارة 
"Volkswagen Polo"، و�لتي و�صفها �لكثريون باأنها 
و�صعرها  �جليدة  مو��صفاتها  عن  ف�صال  ومتينة،  عملية 

�ملناف�ض.
وجاءت ثانيا "Mitsubishi ASX"، و�لتي تعد من 
ب�صبب  رو�صيا،  رو�جا يف  �أوفر  �لكرو�ض  �صيار�ت  �أكرث 
�لبارد  �لطق�ض  ظروف  يف  وخ�صو�صا  �ملمتاز  �أد�ئها 

�لثالثة،  �ملرتبة  ويف  بالثلوج  �ملك�صوة  �لطرق  وعلى 
ظهرت "Toyota Camry" �ملعروفة بقدرتها �لعالية 

�لعمل يف على 

خمتلف 

ف  و لظر �
 Kia" وتلتها  للركاب،  تقدمها  �لتي  و�لر�حة  �ملناخية، 
على  �لقادرة   "Nissan Qashqai" وبعدها   ،"Rio

�جتياز �أ�صعب �لطرقات.

الوعرة للطرق  ني�سان  بتعديالت  وتيتان  ونافارا  باترول 

�رسكة  مع  ني�صان  تعاونت 
 Rocky Ridge Trucks
وعرة  تعديالت  حزمة  الإ�صافة 
)باترول(  �أرماد�  موديالت  على 
وتيتان  وتيتان  )نافار�(  وفرونتري 

هذه  �رس�ء  �إمكانية  مع   ،XD
�لتعديالت مبا�رسة من �لوكاالت 
خرق  بدون  لني�صان  �لر�صمية 

�ل�صمان.
 Rocky Ridge وت�صمل حزمة 

لتكون  �لتعليق  نظام  رفع 
�ل�صيار�ت موؤهلة �أكرث للتعامل مع 
�أق�صى �لت�صاري�ض، بزيادة 6 �إن�ض 
على تيتان وتيتان XD، و3 �إن�ض 

الرماد�، و2.5 �إن�ض لفرونتري.

 20 جنوط  على  ح�صلت  �رماد� 
جمهزة  �إن�ض   34 و�إطار�ت  �إن�ض 
�إمكانية  مع  �لت�صاري�ض،  جلميع 
�أو  �صود�ء  عادم  �أنانبيب  �ختيار 

من �لفوالذ �مل�صقول.
جنوط  على  ح�صلت  فرونتري 
 Y �صكل  على  بت�صميم  �إن�ض   17
م�صابيح  مع  �إن�ض،   32 و�إطار�ت 
عادم  و�أنابيب   LED �صباب 
بال�صري�ميك،  حماطة  �صود�ء 
ت�صميمات  على  ح�صلت  تيتان 
متعددة جلنوط 20 �إن�ض و�إطار�ت 
لون  بنف�ض  ورفارف  �إن�ض   35
�جل�صد و�أنانبيب عادم من �لفوالذ 
�صري�ميكية  و�أخرى  �مل�صقول 
ونرى  �الختيار،  ح�صب  �صود�ء 
تيتان  حلزمة  مماثلة  مو��صفات 
�صوئي  �رسيط  �إ�صافة  مع   XD
LED بطول 20 �إن�ض يف �الأمام.
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�سفقة »�سرتاتفور«:

 ح�سام اإبراهيم
مركز امل�ستقبل 

للدرا�سات و الأبحاث 
املتقدمة

عامل ال�ست�سارات:

الإعالم  و�سائل  تهتم 
�رشكات  اأخبار  بتتبع  الدولية 
مثل:  الكربى،  ال�ست�سارات 
ماكينزي McKinsey، وبوز 
 Booz Allen هملتون  اآل 
اأ�سبحت  التي   ،Hamilton
تقدمي  يف  موؤثًرا  فاعاًل 
ال�ست�سارات للحكومات حول 
الأ�سبوع  نف�س  ففي  العامل. 
�رشكة  فيه  اأعلنت  الذي 
على  ا�ستحواذها   »RANE«
تناولت  »�سرتاتفور«،  �رشكة 
الأمريكية  الإعالم  و�سائل 
»ماكينزي«  تلعبه  الذي  الدور 
اأجهزة  هيكلة  اإعادة  يف 
الأمريكية.  ال�ستخبارات 
حجم  يف  فارق  وجود  ومع 
عمالقة  اأحد  »ماكينزي«، 
العامل،  يف  ال�ست�سارات 
 »RANE« ب�رشكتي  مقارنة 
اللتني  »�سرتاتفور«  و�رشكة 
متو�سطتني؛  تُعتربان �رشكتني 
فاإن ال�سوؤال املطروح هو: ما 
بال�ست�سارات؟  املق�سود  هو 
املجال؟  هذا  طبيعة  وما 
�سناعة  »ال�ست�سارات«  ُتثل 
املعلومات  جمال  يف  كربى 
ال�سناعة  وهذه  والبيانات، 
الـ19،  القرن  منذ  تطورت 
واتخذت طابًعا دولًيّا منذ عام 
1960، واأ�سبح دورها يت�ساعد 
عندما   1970 منذ  تدريجًيّا 
»ماكينزي«  �رشكة  بداأت 

تتو�سع وتنت�رش حول العامل.
خدمات  تقدمي  ويرتكز 
�ستة  يف  ال�ست�سارات 
ت�سمل:  رئي�سية،  جمالت 
ال�سرتاتيجية  ال�ست�سارات 
 ،Strategy Consulting
املجال  يف  وال�ست�سارات 
 Management الإداري 
 ،C o n s u l t i n g
وال�ست�سارات يف جمال تطبيق 
املوؤ�س�سات  يف  الإ�سالحات 
با�سم  يُعرف  ما  اأو  الكربى، 
جمال  يف  ال�ست�سارات 
 Operations العمليات 
 ،C o n s u l t i n g
املجال  يف  وال�ست�سارات 
 Financial املايل 
وال�ست�سارات   ،Advisory
الب�رشية  املوارد  جمال  يف 
 ،HR Consulting

جمال  يف  وال�ست�سارات 
 Technology التكنولوجيا 

.Consulting
املجالت  اأهمية  ورغم 
ال�ست�سارات  اأن  اإل  ال�ستة؛ 
اأكرثها  تعترب  ال�سرتاتيجية 
بتقدمي  تتعلق  لأنها  اأهمية 
للحكومات  خدمات 
لها،  التابعة  واملوؤ�س�سات 
ت�سمل  اأو�سع  مظلة  وتعترب 
املجالت  يف  ا�ست�سارات 
ا،  اأي�سً الأخرى  اخلم�سة 
فيتم  ال�ست�سارات  بقية  اأما 
للموؤ�س�سات  اأكرث  تقدميها 
باإحداث  وتتعلق  اخلا�سة، 
حتقيق  اأو  اإدارية  اإ�سالحات 
تقدم فيها. وتُعد ال�ست�سارات 
ا  منًوّ اأكرث جمال  التكنولوجية 
وذلك  ال�ست�سارات،  عامل  يف 
بف�سل التغيريات التكنولوجية 

املت�سارعة.
ووفًقا لبع�س التقديرات حقق 
من  اأكرث  ال�ست�سارات  قطاع 
120 مليار دولر يف عام 2017، 
الناجت  حجم  ي�سل  اأن  ويتوقع 
 2026 عام  القطاع  هذا  يف 
اإىل اأكرث من 170 مليار دولر. 
وتُ�سري بع�س الإح�سائيات اإىل 
 Accenture اأن �رشكة مثل 
احتلت  التي   Consulting
جمال  يف  الأوىل  املرتبة 
 2019 عام  يف  ال�ست�سارات 
اأكرث  اإىل  ي�سل  دخاًل  حققت 
يف  دولر  مليار   17.31 من 
�رشكة  وحققت  العام،  ذلك 
التي   KPMG Advisory
العا�رشة  املرتبة  احتلت 
اإىل  ي�سل  دخاًل  املجال  يف 
دولر،  مليارات   10.18
ماكينزي  �رشكة  وحققت 
احتلت  التي   McKinsey
املرتبة احلادية ع�رشة دخاًل 
ي�سل اإىل 8.8 مليارات دولر، 
وحققت �رشكة بوز اآل هملتون 
 Booz Allen Hamilton
التي احتلت املرتبة اخلام�سة 
 6.1 اإىل  ي�سل  دخاًل  ع�رشة 

مليارات دولر.

»�سرتاتفور« منوذًجا:

 ،Stratfor »تثل »�سرتاتفور
التي   »RANE« و�رشكة 
منوذًجا  عليها،  ا�ستحوذت 
»املخاطر  ل�رشكات 
ال�سرتاتيجية«  وال�ست�سارات 
حتت  عملها  يندرج  التي 
ال�سرتاتيجية  ال�ست�سارات 
 Strategic عام  ب�سكل 
وهذه   ،Consulting

خدمات  تقدم  ال�رشكات 
املعلومات،  توفري  ت�سمل: 
واخلدمات  والتحليالت، 
وتركز  بها.  املرتبطة 
ال�سيا�سية  التطورات  على 
بهدف  الدولية،  والقت�سادية 
للمخاطر  اأف�سل  فهم  توفري 
تواجه  التي  والفر�س 
احلكومات، والبيئة التي تعمل 

فيها.
من  النوع  هذا  اأن  ورغم 
جمال  يف  يعمل  ال�رشكات 
اإل  والتحليالت؛  املعلومات 
تختلف  ال�رشكات  تلك  اأن 
عن  عملها  واآليات  طبيعة  يف 
جمال  يف  العاملة  ال�رشكات 
 Public العامة  العالقات 
يف  العاملة  اأو   ،Relation
وحتى   ،Lobbying جمال 
 Think الفكر  مراكز  عن 
اأبرز  يلي  وفيما   .Tanks
بطبيعة  املرتبطة  اجلوانب 
عمل واآليات �رشكات املخاطر 
وال�ست�سارات ال�سرتاتيجية:

اخلدمات:  تعدد   -1
املخاطر  �رشكات  تتميز 
ال�سرتاتيجية  وال�ست�سارات 
بتعدد اخلدمات التي تقدمها، 
اخلدمات  تقدمي  �سواء 
باملعلومات  املرتبطة 
وكتابة  والتحليل،  )اجلمع، 
تقدمي  اإىل  التقديرات(، 
متخ�س�سة  ا�ست�سارات 
وال�رشكات.  للحكومات 
تُعّرف  »�سرتاتفور«  ف�رشكة 
نف�سها باأنها »من�سة معلومات 
العامل  يف  رائدة  جيو�سيا�سية 
ت�سمل:  خدمات  عدة  تقدم 
وتطوير  املخاطر،  تقييم 
وحتليل  الطوارئ،  خطط 
البيانات واملعلومات، وي�سدر 
ب�ساأن  موقف  تقديرات  عنها 
وموؤ�رش  الدولية،  الأحداث 
وموؤ�رش  الدول،  يف  للمخاطر 
اجليو�سيا�سية،  للمخاطر 
املخاطر،  ب�ساأن  وتوقعات 
وتقدم ال�رشكة خدماتها لأكرث 
من 500 عميل، بينهم �رشكات 
مثل  الت�سليح  جمال  يف  كربى 

بوينج ولوكهيد مارتني«.
ينطبق على  وتعدد اخلدمات 
احلجم،  متو�سطة  ال�رشكات 
و�رشكة  »�سرتاتفور«،  مثل 
ا�ستحوذت  التي   »RANE«
عليها، وبالأ�سا�س يف ال�رشكات 
التي  ماكينزي  مثل  الكربى 
اأجهزة  من  عدد  مع  تعاقدت 
الأمريكية  ال�ستخبارات 
وكالة  مثل:  هيكلتها،  لإعادة 
املركزية  ال�ستخبارات 

القومي  الأمن  ووكالة   ،CIA
NSA، ومكتب ال�ستخبارات 
بلغ  ولذا   ،ONSI الوطنية 
يف  ال�رشكة  تعاقدات  حجم 
بداأت  التي  امل�رشوعات  هذه 
عام  وحتى   2015 عام  منذ 
مليارات   10 من  اأكرث   2018

دولر. 
ما  اأبرز  العمل:  منوذج   -2
العاملة  ال�رشكات  به  تتميز 
ال�ست�سارات  جمالت  يف 
وال�ست�سارات  عام،  ب�سكل 
خا�س؛  ب�سكل  ال�سرتاتيجية 
 Business هو منوذج العمل
تعمل  �رشكة  فكل   ،Model
لديها  املجال  هذا  يف 
خمتلفة  عمل  واآلية  منوذج 
�سمعة  وتُبنَى  الأخرى،  عن 
املجال  هذا  يف  ال�رشكات 
منوذج  وقوة  جودة  على  بناء 
والربامج  بها،  اخلا�س  العمل 
التي  املتطورة  والآليات 
ت�ستخدمها يف التحليل، وجمع 
الإطار،  هذا  ويف  البيانات. 
منوذًجا  »�سرتاتفور«  طّورت 
النموذج  وهذا  بها،  ا  خا�سًّ
»منهاجية  با�سم  املعروف 
 Stratfor �سرتاتفور« 
م�سجل   Methodology
فكرية  ملكية  باعتباره 
التحليل  على  ويقوم  لل�رشكة، 
القائم  والتنبوؤ  ال�سرتاتيجي 
اجلغرافية  درا�سة  على 
هذا  ويحدد  ال�سيا�سية. 
العاملية  الجتاهات  النموذج 
املحللون  ويعتمد  الرئي�سية، 
م�سادر  على  ال�رشكة  يف 
املعلومات املفتوحة، وقواعد 
من  عاملية  و�سبكة  البيانات، 
احلكومات  مع  العالقات 
اأنحاء  جميع  يف  وال�رشكات 
حتليل  وي�ستخدمون  العامل، 
ال�ستخبارات لتحويل البيانات 
معرفة  اإىل  واملعلومات 
مل�سارات  اأف�سل  فهًما  تتيح 

الأحداث، والتنبوؤ بها. 
العمل:  فريق  تنوع   -3
ال�ست�سارات  �رشكات  ت�ستند 
متنوع  عمل  فريق  اإىل 
خرباء  ي�سمل  التخ�س�سات، 
وال�سيا�سة  الأمن  جمالت  يف 
والجتماع  والقت�ساد 
نف�سه  الوقت  ويف  وغريها، 
ما  ال�رشكات  تلك  جتمع 
واخلرباء  الأكادمييني،  بني 
 ،Practitioner املهنيني 
املخاطر  ف�رشكات 
ال�سرتاتيجية  وال�ست�سارات 
عملوا  اأ�سخا�س  على  تعتمد 
ذات  املجالت  يف  ميدانًيّا 
ال�سلة بعمل ال�رشكة، وطوروا 
ف�سرتاتفور  فيها.  خربات 
عملوا  حمللني  على  تعتمد 
وموؤ�س�سات  اأجهزة  يف 
واأ�سخا�س  ا�ستخبارات، 
خمتلفة،  جمالت  يف  مهنيني 
التحليل،  على  القدرة  لديهم 
�سرتاتفور،  منهاجية  وتطبيق 
ال�رشكة  عمل  منوذج  وتطوير 

ب�سكل م�ستمر.
4- م�ستويات تقدمي اخلدمة: 
املخاطر  �رشكات  تقدم 
ال�سرتاتيجية  وال�ست�سارات 
الأول  اخلدمة؛  من  نوعني 
مثل  العامة  اخلدمات  هو 
التحليالت والتقارير املتاحة 
ال�رشكات،  هذه  مواقع  على 
ف�رشكة �سرتاتفور تقدم جزًءا 
املوقع،  على  تقاريرها  من 
تقدم  ماكينزي  �رشكة  وحتى 
ا جزًءا من تقاريرها على  اأي�سً
وامل�ستوى  ال�رشكة،  موقع 
اخلدمات  م�ستوى  الثاين 
الذي  احل�رشي،  اأو  اخلا�س 
بـ لعمالئها  ال�رشكات  تقدمه 

تعاقدت  الذين   Clients
اأو  خدمات  لتقدمي  معهم 
فهذه  معينة،  م�رشوعات 
كانت  -�سواء  اخلدمات 
تقارير اأو م�رشوعات تطوير- 

ل يتم الإعالن عن تفا�سيلها 
اأو ن�رشها، ول يتم تبادلها مع 
فالتعاقدات  اآخرين،  عمالء 
امل�رشوعات  هذه  على 
تت�سمن عدة �رشوط من بينها 
العميل  حقوق  على  احلفاظ 
وحفظ  بال�رشية  املرتبطة 
اخلا�سة  والنتائج  البيانات 

بامل�رشوع. 
لنتقادات  التعر�س   -5
اأهمية �رشكات  رغم  متعددة: 
وال�ست�سارات  املخاطر 
وكونها  ال�سرتاتيجية، 
يف  موؤثًرا  فاعاًل  اأ�سبحت 
تتخذها  التي  القرارات  �سنع 
اإل  واملوؤ�س�سات؛  احلكومات 
النتقادات  من  ت�سلم  مل  اأنها 
اأو  عملها،  طبيعة  ب�سبب 
تطبقه،  الذي  العمل«  »منوذج 
م�رشوعاتها.  بع�س  ب�سبب  اأو 
تعر�ست  »�سرتاتفور«  ف�رشكة 
عام  يف  �سديدة  لنتقادات 
ت�رشب  ب�سبب  وذلك   ،2012
اإىل  بال�رشكة  خا�سة  وثائق 
وهذه  ويكيليك�س،  موقع 
الوثائق الداخلية �ساهمت يف 
توجيه انتقادات لل�رشكة باأنها 
قريبة من وكالة ال�ستخبارات 
مت  كما   ،CIA الأمريكية 
باأن  لها  انتقادات  توجيه 
ا  اأي�سً العمل  يف  منوذجها 
ال�رشكة،  تُ�سور  كما  لي�س 
فاعتمادها على اأ�سخا�س يف 
حمللني  اأو  الأحداث  مواقع 
الأحداث،  ملتابعة  تُر�سلهم 
يف  امل�سكالت  بع�س  ي�سوبه 
بع�س الأحيان، حيث اإنها قد 
ا لي�ست لديهم  تُر�سل اأ�سخا�سً
خلفية عن املناطق والأماكن 
بزيارتها،  يقومون  التي 
ولي�ست لديهم معرفة بثقافات 
بع�س  يف  املحلية  ال�سعوب 

احلالت. 
والنتقاد الأخري غالبًا ما يُوّجه 
الأخرى،  ال�رشكات  اإىل  ا  اأي�سً

ف�رشكة ماكينزي، التي قدمت 
للعديد  ا�ست�سارية  خدمات 
العامل  يف  احلكومات  من 
ه  تُوَجّ الأو�سط،  ال�رشق  ودول 
على  ترتكز  انتقادات  اإليها 
تقوم  التي  ال�ست�سارات  اأن 
الإطار  من  تنبثق  ب�سياغتها 
والتجارب الغربية، ول تراعي 
الثقافات وجتارب  خ�سو�سية 
ال�سعوب وظروف الدول. ومن 
مناذج النتقادات التي ُوّجهت 
اأن امل�رشوعات  اإىل ماكينزي 
التي قامت بها لإعادة هيكلة 
الأمريكية،  ال�ستخبارات 
رمبا تكون عقدت من هياكل 
تلك املوؤ�س�سات، وقو�ست من 

فاعليتها الداخلية. 
اليوم،  عامل  يف  اخلال�سة: 
املعلومة  فيه  اأ�سبحت  الذي 
للقوة،  م�سدًرا  واملعرفة 
اأ�سحت �رشكات ال�ست�سارات 
موؤثًرا  فاعاًل  ال�سرتاتيجية 
القرارات  �سنع  عمليات  يف 
احلكومات  بها  تقوم  التي 
العديد  فهناك  واملوؤ�س�سات، 
يف  العاملة  ال�رشكات  من 
ال�ست�سارات  جمالت 
�سواء �رشكات  ال�سرتاتيجية، 
باعتبارها  تُ�سنَّف  كربى 
�سمعة  اأكرب  اأو  دخاًل  اأعلى 
�رشكات  اأو  املجال،  هذا  يف 
نف�س  حتقق  ل  متو�سطة، 
والنت�سار؛  التاأثري  اأو  الدخل 
اآلية  اأ�سبحت  اأنها  اإل 
احلكومات  عليها  تعتمد 
على  للح�سول  وموؤ�س�ساتها 
مثل  وتقديراتها،  حتليالتها 
مع  »�سرتاتفور«  م�رشوعات 
الأمريكية،  الت�سليح  �رشكات 
يف  بها  ال�ستعانة  اأو 
ا�سرتاتيجية  خطط  و�سع 
الهيكلة،  واإعادة  لتطوير 
ماكينزي  م�رشوعات  مثل 
ال�ستخبارات  اأجهزة  مع 

الأمريكية.

اأبعاد ت�صاعد دور �صركات اال�صت�صارات اال�صرتاتيجية املتخ�ص�صة
اأعلنت �سركة »RANE« املتخ�س�سة يف تقييم املخاطر، يف مطلع �سهر فرباير عام 2020، ا�ستحواذها على �سركة »�سرتاتفور« Stratfor التي ُتعترب واحدة من 

اأهم املن�سات يف جمال ال�ستخبارات اجلغرافية وال�سيا�سية، ومعروفة يف الدوائر البحثية باأنها تقدم »تقديرات للموقف« ب�ساأن الأحداث املوؤثرة يف العامل. 
 »RANE« ورغم تكرار منط �سفقات ال�ستحواذ والندماجات التي حتدث يف عامل �سركات ال�ست�سارات ال�سرتاتيجية؛ اإل اأن �سفقة ا�ستحواذ �سركة

على �سركة »�سرتاتفور« -التي مل ُيعلن عن قيمتها اأو تفا�سيلها- متثل موؤ�سًرا على تزايد اأهمية هذا النوع من ال�سركات، خا�سة واأنها مّتت بني �سركتني من 
احلجم املتو�سط يف جمال �سركات ال�ست�سارات، يف ظل عامل معقد ي�سهد حتولت وخماطر �سيا�سية مت�سارعة، جتعل هناك طلًبا متزايًدا على خدمات هذه 
ال�سركات من احلكومات واملوؤ�س�سات والأفراد املعنيني املهتمني بخدماتها، وت�ساعد دور ال�سركات متو�سطة احلجم، مقارنة بال�سركات الكربى يف هذا املجال.



م.�س

البث  لهيئة  الوزير  واأ�ضاف 
الثالثاء:  )ر�ضمية(،  الإ�رسائيلية 
�ضاملة  خطة  اإ�رسائيل  »اأعدت 
غزة  قطاع  كامل  على  لل�ضيطرة 
لعدة اأ�ضابيع من اأجل اإ�ضقاط حكم 
�ضناعة  وتدمري  حما�س  حركة 
ال�ضواريخ اإذا مل يكن هناك خيار 
اآخر«. ومل يو�ضح الوزير تفا�ضيل 
عنها،  يتحدث  التي  اخلطة  عن 
كبرية  »اإنها  بالقول:  اكتفى  فيما 
عن  جًدا  للغاية وخمتلفة  و�ضعبة 

كل ما فعلناه يف غزة حتى الآن«.
و�ضتاينت�س هو ع�ضو يف املجل�س 
امل�ضغر  الإ�رسائيلي  الوزاري 
وال�ضيا�ضية  الأمنية  لل�ضوؤون 

»الكابينت« امل�ضوؤول عن قرارات 
�ضتاينت�س  واأفاد  وال�ضلم  احلرب 

باأن »غزة �ضتكون دائما م�ضكلة«.
»اإ�رسائيلية«،  وزيرة  اأعلنت  كما 
األف   46 لبناء  خطط  اإعداد 

بال�ضفة  ا�ضتيطانية  وحدة 
الغربية، م�ضرية اإىل اأن هذا العدد 
تنفيذ  بعد  مرات،   3 �ضيت�ضاعف 

�ضفقة القرن املزعومة.
»الإ�رسائيلية«  البث  هيئة  ونقلت 

البناء  وزيرة  عن  الثالثاء،  اأم�س  
يفعات  الإ�رسائيلية  والإ�ضكان 
»اأ�ضدرت  قولها  بيطون،  �ضا�ضا 
يف  التخطيط  فرق  اإىل  تعليمات 
لتو�ضيع  خطط  لإعداد  الوزارة 
الغربية،  ال�ضفة  يف  التجمعات 
األف   46 لبناء  حاليا خطط  لدينا 

وحدة �ضكنية«.
واأ�ضافت يف موؤمتر انعقد الثالثاء 
العدد  »هذا  الغربية  القد�س  يف 
بدء  بعد  اأ�ضعاف  ثالثة  �ضيزداد 
تنفيذ �ضفقة القرن« وبداأت اأم�س 
واأمريكية،  »اإ�رسائيلية«  طواقم 
خرائط  تر�ضيم  على  العمل 
املناطق  لتحديد  الغربية  ال�ضفة 
اإطار  يف  اإ�رسائيل  �ضت�ضمها  التي 

�ضفقة القرن املزعومة.
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وفاة اأكرب معمر يف العامل 
عن عمر 112 عاًما

واتانابي، املعروف  تيتيت�ضو  الياباين  تويف 
من قبل مو�ضوعة غيني�س لالأرقام القيا�ضية 
باأنه »اأكرب رجل معمر يف العامل«، عن عمر 
ناهز الـ112 عاًما ويف 12 فرباير املا�ضي، 
منحت غيني�س �ضهادة لواتانابي الذي كان 
»نيغاتا«  مبنطقة  للرعاية  دار  يف  يقيم 

اليابانية.
وولد واتانابي يف 5 مار�س من عام 1907، 
وتويف قبل اأيام قليلة من بلوغه �ضن الـ113 
اأّكد  بر�س«،  »اأ�ضو�ضيتيد  وكالة  وبح�ضب 
يوم  واتانابي  وفاة  يابانيون  م�ضوؤولون 

الأحد املوافق 23 فرباير اجلاري.

م�صروع قانون االت�صاالت 
الراديوية 

منح »�سالحيات اأو�سع« 
للوكالة الوطنية للذبذبات  

ال�ضلكية  واملوا�ضالت  الربيد  وزير  اأكد 
اأم�س  بومزار،  اإبراهيم   والال�ضلكية، 
املتعلق  القانون  م�رسوع  اأن  الثالثاء، 
الوكالة  �ضيمنح  الراديوية  بالت�ضالت 
اأو�ضع«  »�ضالحيات  للذبذبات  الوطنية 
لتمكينها من اأداء مهامها يف جمال �ضبط 
حالت الت�ضوي�س ومراقبة الطيف الذبذبي 

على امل�ضتوى الوطني.

الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
اأوريدو

اأوريدو  اجلزائر توؤكد  
ا�ستعدادها خلق 

منا�سب �سغل جديدة
وال�ضمان  والت�ضغيل  العمل  وزير  ا�ضتقبل 
الجتماعي الدكتور �ضوقي عا�ضق-يو�ضف 
�ضعود بن نا�رس اآل ثاين – الرئي�س التنفيذي 

ملجموعة اأوريدو، بناء على طلبه.
�ضبل  اللقاء  هذا  خالل  الطرفان  وتناول 
جمموعة  مع  التعاون  عالقات  تعزيز 
التكنولوجي  املجال  يف  ل�ضيما  اأوريدو 
وتكوين الإطارات اجلزائرية العاملني لدى 
اإىل  الوزير  ال�رسكة باجلزائر وتطرق  فرع 
املعمول  والإجراءات  الوطنية  ال�ضيا�ضات 
ف�ضال  والت�ضغيل،  العمل  جمالت  يف  بها 
عن الت�رسيع والتنظيم اجلزائري يف جمال 

عالقات العمل.
ثاين،  اآل  نا�رس  بن  �ضعود  اأكد  جهته  من 
للعمل على خلق فر�س  ا�ضتعداد املجمع 
حاملي  ال�ضباب  وم�ضاعدة  جديدة،  �ضغل 
ل�ضيما  الن�ضاطات  ان�ضاء  يف  امل�ضاريع 
املوؤ�ض�ضات  ومرافقة  الرقمي  املجال  يف 

اجلزائرية يف التحول الرقمي.
ب.ع

ي�صني بوغازي   

لطاملا  التاريخ العربي  كان عامرا  بتجليات 
حميٍة و اإجارة  وما تتطلبه غِزية  عربية عرب 
اإل من  اأنا  : وما  عليها �ضاعرا جاهليا قائال 
غزيتي   تر�ضد  واإن   ، غويت  غوت  اإذ  غزية 
خالدة   ب�رسابيل �رسخة   تعلقت  وقد  اأر�ضِد. 
ت�ضتطيع  مل   ، تغنى  ل  وق�ض�س   اأحاديث 

امتدادات ع�ضورا واأزمنة اأن تلغي اثر  مالمح  
وبطولت غدت هوية عربية  عرب الأزمنة .

 ورمبا املعت�ضم ثاين اأعظم خلفاء بن العبا�س 
م�ضت�ضعفة  �رسخة  بهم   ارتبطت  من  اأحد   ،
من امراأة عربية يف بقاع ق�ضية من  جغرافية 
حتت  .امراأة  �ضا�ضعة   عبا�ضية   اإمرباطورية 
اأمام   جتد  مل   ، رومانيون   ع�ضاكر   بربرية 
حزنا األيما  حل  بها ، من فرط اعتداء واإ�ضاءة  
اأخالقيات عربية عربية  ل تغتفر  مبقا�ضات 
!حني  مت تعريتها  من  طرف اأولئك الع�ضاكر 
ناجون  اأنهم  و�ضنوا  جنودا  ؟  الرومانيون 

بفعلتهم  فاملراأة  م�ضت�ضعفة  يف بقاع بعيدة ، 
وهم  م�ضلحون .

حتتمي  م�ضت�ضعفة  �رسخة   تال   الذي  لكن 
يكن   ! ومل  �ضدى  ل�ضاأنها مل متر  راع   بقائم  
اأخالقية  انتكا�ضات  عليهم  توالت  ذاك  ممن 
نخوة  فاقدي   �ضاروا   اأن  اإىل  رجولية  و 
املعت�ضم  كان  ا�ضت�رسخته   فالذي   ، وَحميٍة 
باهلل العبا�ضي  ؟ �رسخت تلك املراأة عند ما 
ظلم   من  اأ�ضابها   ما  وق�ضوة  حدتها  ا�ضتدت 
 : �رسخت   اأنفا�س  من  متلك  ما  اأعلي   ،يف 
وامعت�ضاه ..! ورمبا  �رسخت من وطاأة غنب  

تلك  �رسختها  اأن   تت�ضور  تكن  فم    ، فقط 
�ضتغري تاريخا عربيا باأكمله ، تاريخا  اأ�ضحى 
رمزا  ل ي�ضاهي  من بطولة وا�ضتغاثة  مهلوف 

و اأ�ضياء كثرية فقدت من ع�رسنا احلديث .
 ! وامعت�ضماه   : م�ضت�ضعفة  امراأة  �رسخت  
فدوت ق�رس املعت�ضم �رسختها ؟ فقد  نقلها  
 ، باحلادثة  حا�رسا  كان  جندي   للخليفة  
فقط  !عندها  واآ�ضى  بجزع   ما جري    فور 
، مل يقول التاريخ اأن  املعت�ضم  العبا�ضي  مل 
ومل   ، اأحداقه  ملئت  دموع   اإخفاء  ي�ضتطع  
ي�ضتطع متالك  �ضلبه  فهوى  يف عر�ضه  جازع  

مرددا  واقفا  عاد   ، اأنه  التاريخ  قال  فقد   ،
�رسخته  هو ، تلك الأخرى التي اختفت متاما 
من عاملنا العربي. �رسخ املعت�ضم : لبيك  يا 
اأختاه ، لبيك يا اأختاه ، واهلل ل اأكل ول  �رسب  

، قبل  اأن اأثاأر من ظاملك ؟
بفتح  �ضمي  كبري  فتح  توالت  حكاية   وهكذا 
عمورية  ، لأن امراأة عربية م�ضت�ضعفة �رسخت  
ت�ضتجري؟وان قائما  عربيا برتبة خلفية �ضمع 
ولبي ، من فرط حمية عربية  اأ�ضحت ثرثرة  
تاأتي  ال�رسخات  تعد   فلم  التاريخ  على 

مبعت�ضم  .

روؤى 

الدكتور غايل الزبري

على الأمم املتحدة عدم 
الت�ساهل نع الحتالل املغربي

للدرا�ضات  ال�ضحراوي  املركز  ع�ضو  �ضدد 
غايل  الدكتور  م�ضكة«،  بابا  »اأحمد  والتوثيق 
املتحدة،  الأمم  تلعب  اأن  �رسورة  على  الزبري، 
ونهائي  �ضلمي  حل  ليجاد  بها  املنوط  الدور 
تنظيم  خالل  من  الغربية  ال�ضحراء  يف  للنزاع 
مواقف  تبني  من  بدل  امل�ضري  تقرير  ا�ضتفاء 

الت�ضاهل جتاه جتاوزات الإحتالل املغربي.
على  �ضيفا  نزوله  خالل   - الزبري  غايل  واأكد 
قناة  تبثه  الذي  لوجه  وجها  احلواري  الربنامج 
�ضلمي  نهائي  حل  اإيجاد  »اأن  على   - فران�س24 
جدية  مبدى  مرهون  الغربية  ال�ضحراء  لق�ضية 
الأمم املتحدة يف تنظيم ا�ضتفتاء تقرير امل�ضري 
ذات  �ضخ�ضية  بتعيني  ولي�س  ال�ضحراوي  لل�ضعب 
لالأمم  خا�س  مبعوث  مهمة  يف  �ضيا�ضي  وزن 
املتحدة من عدمه«واأ�ضاف الدكتور غايل، الذي 
ال�ضحراوية  الهيئة  رئي�س  من�ضب  اأي�ضا  ي�ضغل 
الأ�ضباب  على  للوقوف  اأنه  واملعادن،  للبرتول 
ال�ضحراء  يف  النزاع  اأمد  اإطالة  اإىل  اأدت  التي 
الغربية، »يكفي معرفة الطرف الذي ظل يرف�س 
جمل�س  عليه  ن�س  ما  وفق  الإ�ضتفتاء  تنظيم 
اأفريل  يف  املوؤرخ   690 قراراه  يف  الدويل  الأمن 
1991 الذي اأ�ض�ضت مبوجبه بعثة الأمم املتحدة 
)املينور�ضو(  الغربية  ال�ضحراء  يف  لالإ�ضتفتاء 
عقب توقيع اإتفاق وقف اإطالق النار بني اجلي�ضني 

ال�ضحراوي واملغربي«.

وفاة الرئي�س امل�سري الأ�سبق 
حممد ح�سني مبارك 

تُويف، الثالثاء، الرئي�س امل�رسي الأ�ضبق حممد 
ح�ضنى مبارك، بعد معاناته ل�ضنوات من املر�س 
جاء ذلك يف خرب بثه موقع »اليوم ال�ضابع« اخلا�س 
املقرب من النظام يذكر اأن عالء مبارك، جنل 
الرئي�س امل�رسي الراحل، ك�ضف موؤخرا عن اأن 
يتواجد  مبارك،  ح�ضني  الأ�ضبق  الرئي�س  والده، 
داخل غرفة العناية املركزة باأحد امل�ضت�ضفيات، 

نتيجة اإ�ضابته بوعكة �ضحية. 

�سرخة خالدة  ؟

اأفق

الظاهر و املخفي 
يف ال�ساحل

وداد احلاج

ماهي اأهداف التحرك الفرن�ضي اجلديد يف منطقة 
ال�ضاحل،ي�ضتمد هذا الت�ضاوؤل بع�ضا من م�رسوعيته 
220 جنديا  اإر�ضال  باري�س  باري�س  قيام  من خالل 
 5 زهاء  ت�ضم  لدعم  ال�ضاحل  ملنطقة  اإ�ضافيا 
القائمة  املعادلة  حاليا.  فرن�ضي  جندي  اآلف 
باأجندة  مرتبطة  جديدة  حتديات  تفر�س  حاليا 
متكاملة لالنت�ضار يف املنطقة توازيا مع الأحداث 
املت�ضارعة  على ال�ضاحة الليبية وبعيد �ضاعات من 
ياأتي ذلك يف   ، الفا�ضلة  حادثة تيمياوين الإرهابية 
اأجل  من  »التحالف  اجتماع  فعاليات  خالل  ظل 

ال�ضاحل«، بالعا�ضمة املوريتانية نواك�ضوط.
وي�ضم »التحالف« كال من فرن�ضا واأملانيا والحتاد 
وم�رسف  واإيطاليا  وهولندا  واإ�ضبانيا  الأوروبي 
التنمية الإفريقي، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 
ولوك�ضمربغ،  املتحدة،  واململكة  الدويل،  والبنك 
وتتمتع دول اأخرى بينها الوليات املتحدة والرنويج 

وفنلندا ب�ضفة مراقب يف هذا التحالف.
جان  الفرن�ضي  اخلارجية  وزير  قال  يق�ضد  ماذا  و 
اإيف لودريان، الذي قال  اإن التحديات التي تواجهها 
دوليا  »ت�ضامنا  تتطلب  الإفريقي،  ال�ضاحل  منطقة 
العنيف  والتطرف  الإرهاب  على  للق�ضاء  قويا 
واملر�س  الفقر  فيها  مبا  مل�ضبباته  والت�ضدي 
اإيقاع  على  تتحرك  برمتها  املنطقة  والتخلف«. 
بتثبيت  مهتمة  امل�ضتوى  عالية  ا�ضتخباراتية  حرب 
اأجندات بعيون مركزة على النفط و الغاو و املاء و 
منابع الطاقة ويف ظاهرها حماربة كيانات ارهابية 

مت تخليقها يف خمابر خمت�ضة.

الإ�صقاط »حما�س«

»اإ�سرائيل« تعد خطة لل�سيطرة 
على قطاع غزة

.       بناء 46 األف وحدة ا�صتيطانية بال�صفة 

قال وزير الطاقة االإ�صرائيلي يوفال �صتاينت�س اأم�س الثالثاء، اإن احلكومة اأعدت خطة 
لل�صيطرة على قطاع غزة بالكامل لعدة اأ�صابيع، بهدف اإ�صقاط حكم حركة »حما�س«.

Yacine-bougha@hotmail.fr

عبد  اجلمهورية،  رئي�س  تقدم 
اأم�س الثالثاء ب  املجيد تبون، 
»تعازيه ال�ضادقة« لعائلة �ضديق 
الفرن�ضي،  الكاتب  اجلزائر، 
هرييف بوج الذي تويف اأول ام�س 

الحد عن عمر ناهز 86 �ضنة.
على  اجلمهورية  رئي�س  وكتب 
التوا�ضل  مبوقع  �ضفحته 
 : بوك  فاي�س   ، الجتماعي 
وفاة هرييف  نباأ  بحزن  »:تلقيت 
والكاتب  ال�ضحفي   ، بورج 
اجلزائر  و�ضديق  الفرن�ضي 

�ضد  مبواقفه  املعروف 
ال�ضتعمار، اأثناء حرب التحرير. 
تعازي ال�ضادقة لعائلته وذويه«. 
مبواقفة  الراحل  عرف 
�ضيما  ل  لال�ضتعمار  املناه�ضة 
خالل ثورة اأول نوفمرب املجيدة، 
اجلن�ضية  على  حت�ضل  حيث 
اجلزائرية بعد ال�ضتقالل وكان 
و  املوؤلفات  من  العديد  للفقيد 
جمال  بخ�ضو�س  الإ�ضهامات 
اجلزائر  و  الب�رسي  ال�ضمعي 

واإفريقيا.

الرئي�س تبون يعزي بوفاة 
هرييف بورج

بجروح  �ضخ�ضا   16 اأ�ضيب 
متفاوتة اخلطورة، منهم اثنان 
حادث  يف  حرجة  حالة  يف 
اأم�س  وقع  حافلتني  ا�ضطدام 
بتيبازة،  بحجوط  الثالثاء 
م�ضالح  لدى  علم  ح�ضبما  

احلماية املدنية.
ونقلت م�ضالح احلماية املدنية 
امل�ضابون ال16 اإىل م�ضت�ضفى 
حالة  يف  اثنان  منهم  حجوط، 
تعر�ضهما  اإثر  خطرية  �ضحية 
الراأ�س  م�ضتوى  على  ل�ضدمة 
تفاوتت  فيما  ال�ضدر،  و 
لبقية  بالن�ضبة  الإ�ضابات 

اجلرحى بني ك�ضور و ر�ضو�س 
و �ضدمات نف�ضية، ح�ضب نف�س 
ال�ضخ�ضني  وحول  امل�ضدر 
اإىل  خطرية  بجروح  امل�ضابني 
الأع�ضاب  جراحة  م�ضت�ضفى 
العالج  لتلقي  ب�رس�ضال 
الإنعا�س  مب�ضلحة  ال�رسوري 
احلماية  م�ضالح  تدخلت  و 
ال�ضاعة  حدود  يف  املدنية 
ا�ضطدام  اإثر  �ضباحا  التا�ضعة 
امل�ضافرين  لنقل  حافلتني 
الوطني  الطريق  م�ضتوى  على 
رقم 42 الرابط بني حجوط و 

بورقيقة.

الوطنية  احلملة  اإطار  يف 
 43 غر�س  اإىل  تهدف  التي 
�ضجرة  اأي   ، �ضجرة  مليون 
الأيادي  جمعية  مواطن،  لكل 
احلجل  عني  يف  اخل�رساء 
الغابات  اإقليم  مع  بالتن�ضيق 
املدنية  واحلماية  وال�رسطة 
لثالث  تنظيمها  خالل  من   ،
 ، املدينة  يف  خرجات 

املقابلة  ال�ضاحة  اأولها 
فران�س  الطبية  لال�ضتعمالت 
عبد  زيو�س  ابتدائية   ، فانون 
التالميذ  مب�ضاركة  القادر 
مت  حيث  ال�ضهداء  مقربة   ،
غر�س ما يقارب 150 �ضجرية  
من اأ�ضناف كالتو�س النيوبيوم  

كاأزورينا  وال�ضنوبر
خل�صر بن يو�صف  

تيبازة 

16 جريحا يف ا�سطدام حافلتني  

عني احلجل بامل�صيلة

حملة وطنية للت�سجري 

النعامة

اأيام لل�سعر الف�سيح ال�سبت 
املقبل

من  �ضاعرا  نحو20  �ضي�ضارك 
يف  الوطن  وليات  خمتلف 
»اأيام  لتظاهرة  الأوىل  الطبعة 
التي   « الف�ضيح  لل�ضعر  النعامة 
ال�ضبت  من  ابتداء  �ضتنظم 
املقبل، وفق ما اأفادت به مدير 
هذه  برنامج  وي�ضمل  الثقافة 
على  تنظمها  التي  التظاهرة 
الثقافة  مديرية  يومني  مدار 

الولئي  املكتب  من  بالتن�ضيق 
ال�ضعر  »بيت  الوطنية  للجمعية 
ق�ضائد  تقدمي  اجلزائري« 
�ضعرية  واأم�ضيات  وجل�ضات 
مداخالت  برجمة  جانب  اإىل 
وتنظيم  تراثية  واأغاين  فكرية 
جولت �ضياحية اإىل عدة مواقع 
�ضاعد  اأو�ضح  كما  بالولية، 

ميهوبي.
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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 
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