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بينهم جن�سيات اأخرى

اجلزائر جتلي رعاياها من 
ال�سني للمرة الثانية

وزارة ال�سحة 

حالتان موؤكدتان لفريو�س كورونا بالبليدة
ت�سجيل  عن  امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكات  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
حالتني موؤكدتني لفريو�س كورونا بولية البليدة ويتعلق الأمر باإمراأة 
العمر 24 �سنة  حيث مت  البالغة من  واإبنتها  العمر 53 �سنة  تبلغ من 
و�سعهما حتت احلجر ال�سحي يف اطار التدابري الوقائية التي اأقرتها 
اإىل  انتقلت  العدوى  ال�سحة  وزارة  بيان  وح�سب  العمومية  ال�سلطات 
وابنته يف املنزل  اأحد املغرتبني يف فرن�سا  اإقامة  امل�سابتني جراء 
العائلي بالبليدة لق�ساء عطلة، وعند عودته اإىل فرن�سا تاأكدت اإ�سابته 
بفريو�س كورونا لتقوم اجلهات الطبية مبتابعة الو�سع ما مكنها  من 
حالة  ثالث  احلالتني  هذين  تعترب  وبهذا  الإ�سابتني  هاتني  حتديد 
ت�سجل على امل�ستوى اجلزائر بعد الرعية الإيطايل الذي كان يعمل 

يف حقول النفط بحا�سي م�سعود
عطار باية  

ورقلة

العقيد عبد احلفيظ عبيد قائدا 
جهويا للدرك الوطني 

اأ�رشف اأم�س العميد عبد الرحمان عرعار قائد الدرك الوطني على 
مرا�سم تن�سيب العقيد عبد احلفيظ عبــيد قائدا جهويا للدرك الوطني 
بورقلة، خلفاً للعميد عبد الكرمي رملي، متت مرا�سم التن�سيب مبقر 
ال�سلطات  بح�سور  بورقلة،  الوطني  للدرك  الرابعة  اجلهوية  القيادة 
الع�سكرية.  القائد اجلهوي اجلديد، ميتلك جتربة مهنية اأكيدة، من 
ت�سمح  والتي  اإ�ستحقاقه،  فيها  واأثبت  تقلَّدها  التي  املنا�سب  خالل 
القيادية  ال�سمات  ّكنه  كما متمُ واأريحية،  بكل جدارة  مهامه  بتاأدية  له 
خمتلف  مع  التام  والتن�سيق  التكامل  جت�سيد  من  بها  يّت�سف  التي 
الفاعلني، من اأجل تقدمي خدمة عمومية ذات نوعية، للحفاظ على 
لوحدات  الدائمة  اجلاهزية  خالل  من  وممتلكاتهم،  املواطنني  اأمن 
الدرك الوطني املنت�رشة عرب القيادة اجلهوية الرابعة للدرك الوطني 

بورقلة.

ملخت�سي ال�سحة يف اجلنوب

دورة تكوينية حول الأورام ال�سرطانية  
الأورام  تكوينية حول  دورة  بولية غرداية  اأم�س  رو�س«  نّظم »خمرب 
ال�سحة من وليات  اجلنوب حيث  لفائدة خمت�سي  الدم   واأمرا�س 
ال�سيادلة وحتت  �سملت املمر�سني واملح�رشين �سبه الطبيني وكذا 
يف  ال�سحة  خمت�سو  مرة،  لأول  ا�ستفاد،   « الرمال  رو�س   « �سعار 
لتعزيز خرباتهم ومعارفهم يف  وتاأهيلية  اجلنوب من دورات تكوينية 
جمال التكفل مبر�سى ال�رشطان وفق مقاربة متعددة الخت�سا�سات 
وورقلة  والأغواط  اجللفة  وهي  عديدة   وليات  الدورة  و�سملت 
والتدخالت  املناق�سات  وتركزت  وغرداية،  �سالح  وعني  ومترنا�ست 
على مو�سع املقاربة متعددة الخت�سا�سات للتكفل مبر�سى �رشطان 
اأهم  اإىل  والدم،بالإ�سافة  الثدي  و�رشطان  وامل�ستقيم  القولون 
جمال  يف  اجليدة  واملمار�سات  ال�سلة،  ذات  العالجية  امل�ستجدات 
تعامل املمر�سني مع املر�سى. وا�رشف على تن�سيط هذه التظاهرة 
وتاأطريها خربات وطنية رائدة يف جمال التكفل بالأورام ال�رشطانية، 
حيث اأبرز يف خمتلف مداخالتهم اأن داء ال�رشطان يف الوقت الراهن 
مل يعد م�سوؤولية اأو جمال تدخل تخ�س�س واحد فقط بل يت�سارك فيه 

تخ�س�سات عديدة طبية و�سبه طبية.

اجلزائر/ ح�سان جربيل/ 
االنا�سول

اجلزائرية  ال�سلطات  اأجلت 
ومن  جزائريني  رعايا  الإثنني، 
جن�سيات اأخرى كانوا عالقني يف 
ال�سني عرب رحلة جوية خا�سة 
وذكر  كورونا  فريو�س  ب�سبب 
اخلطوط  �رشكة  يف  م�سوؤول 

)حكومية(  اجلزائرية  اجلوية 
»عملية  اأن  »الأنا�سول«  لـ 
لرعايا  الثانية  هي  الإجالء 
عالقني  واأجانب  جزائريني 
امل�سدر  ال�سني«واأو�سح  يف 
»ا�ستئنافا  تعترب  ل  الرحلة  اأن 

للرحالت التجارية«. 
وتابع اأن »الطائرة وعلى متنها 
املتحدث  م�سافرا«ووفق   130
من  عددا  ت�سم  »الطائرة  فاإن 

مل�سافرين  اإ�سافة  اجلزائريني 
من جن�سيات اأخرى )مل يك�سف 
عنها(« ويف 03 فرباير املا�سي 
اخلطوط  �رشكة  اأعلنت 
تعليق  اجلزائرية،  اجلوية 
اإىل  املنتظمة  رحالتها  كافة 
العا�سمة ال�سينية بكني، ب�سبب 

فريو�س كورونا.
وقبل قرار التعليق، كانت ت�سري 
رحلتني  اجلزائرية  اخلطوط 

العا�سمة  مطار  نحو  اأ�سبوعيا 
والأحد(  )اخلمي�س  بكني 
ويتواجد باجلزائر اأكرث من 30 
يف  عمال  اأغلبهم  �سيني،  األف 

م�ساريع اإن�ساءات عامة واأخرى 
واأجرت  والتجارة  للطاقة 
اجلزائر مطلع فرباير املا�سي 
من   36 لـ  اأوىل  اإجالء  عملية 

ال�سينية  ووهان  من  مواطنيها 
اإ�سافة  ب�سبب فريو�س كورونا، 
و4  تون�س  من  اأ�سخا�س   10 لـ 

من موريتانيا و3 من ليبيا .

م�سيان،  الدين  نور  طالب 
حلزب  الربملانية  الكتلة  رئي�س 
اأكرب  )ثاين  املغربي  »ال�ستقالل« 
هيئة  با�ستحداث  معار�س(،  حزب 
م�ستقلة لالإ�رشاف على النتخابات 

الت�رشيعية والبلدية، عام 2021.
مع  مقابلة  يف  م�سيان،  وقال 
ال�ستقالل  »حزب  الأنا�سول: 
لالنتخابات  م�ستقلة  بهيئة  يطالب 
يمُعقل  ول  نزاهتها،  ب�سمان  تمُعنى 
مثل  اجلوار،  دول  تعتمدها  اأن 

يتحقق  ومل  وتون�س،  اجلزائر 
بعد«وتعمل  املغرب  يف  املطلب 
 ،2020 خالل  املغربية،  الأحزاب 
ا�ستعداًدا  حتالفاتها،  ر�سم  على 
�ستحدد  التي   ،2021 لنتخابات 
اإىل  ولفت  املقبلة  احلكومة  معامل 
جلنة  �سكل  ال�ستقالل  »حزب  اأن 
النتخابات  حول  ت�سور  لإعداد 
احلكومة  واآلياتها«ودعا  املقبلة 
الأحزاب  مع  م�ساورات  »بدء  اإىل 
والنقابات، حل�سم القوانني املتعلقة 

النتخابي«وتابع:  بال�ستحقاق 
الأ�سا�سية  ال�سمانات  »نريد 
النتخابية  العمليات  لتح�سني 
وتعزيز  �سائبة،  كل  من  وحمايتها 

حيادية ال�سلطة«.
وطالب بـ«م�ساورات مو�سعة للخروج 
بتوافق حول اآليات اإجراء العمليات 
الأدنى  احلد  لتحقيق  النتخابية، 
من انتظارات )تطلعات( املغاربة، 

وت�سجيعهم على امل�ساركة«.
ال�سيا�سي  الو�سع  بخ�سو�س 

م�سيان  قال  اململكة،  يف  العام 
مبعنى  وا�سحة،  غري  »الروؤية  اإن 
ماذا  اأعلم  واهلل  ينتظر،  الكل  اأن 
لقيادة  »�سبق  ينتظر)؟(«واأردف: 
عن  عربت  اأن  ال�ستقالل  حزب 
الذي  ال�سيا�سي،  الو�سع  من  القلق 
هو نتيجة ارتباك احلكومة بالدرجة 
»يعاين  املغرب  اأن  الأوىل«وتابع 
ركوًدا اقت�سادًيا، رغم اأن الظروف 
الإقليمية والدولية ل�ساحله، اإل اأننا 

مل نح�سن ا�ستغاللها«.

املغرب

معار�س يطالب بهيئة انتخابات م�ستقلة كاجلزائر 

»فراح  الت�سال  وكالة  برجمت 
مع  وبالتن�سيق  البويرة  مبدينة   «
والنادي  املري�س  اإ�سعاف  جمعية 
الرعاية  وحتت  لني  الريا�سي 
مع  تزامنا  الولية  لوايل  ال�سامية 
حلول اليوم العاملي للمراأة 8 مار�س 
الطبعة الثانية من ن�سف ماراطون 
مار�س   7 ال�سبت  يوم  ن�سوي 
على  زوال  الواحدة  ال�ساعة  على 

م�ستوى غابة الري�س ، ويف ال�سياق 
الفكرة  و�ساحبة  املنظمة  ك�سفت 
خالل   « ميينة  فراح   « الأ�ستاذة 
اأن   « »الو�سط  ليومية  ت�رشيحها 
التظاهرة املخ�س�سة للت�سامن مع 
فئة مري�سات ال�رشطان تهدف اإىل 
الفئة  لهذه  النف�سي  الدعم  تقدمي 
من اجل مواجهة املر�س وتوعية 
على  الإقبال  اجل  من  الن�ساء 

املبكر  والت�سخي�س  الفحو�سات 
خمت�سني  اأطباء  بح�سور  وهذا 
من  النف�سانيني  وكذا  املجال  يف 
اأجل منح ال�رشوحات واملعلومات 
كما   ، الداء  هذا  حول  الالزمة 
تخ�سي�س  عن  حمدثتنا  اأ�سارت 
ن�سف �ساعة اأيروبيك مع املدربة 
ليندة من اأجل ت�سجيع فئة الن�ساء 
ب�سفة  الريا�سية  املمار�سة  على 

�سحتهن  على  للحفاظ  دائمة 
التظاهرة  وتختتم  ور�ساقتهن 
الفائزات  على  الهدايا  بتوزيع 
الأكرب  للم�ساركة  خا�س  وتكرمي 
الأ�ستاذة  دعت  الأخري  .ويف  �سنا 
ولية  وفتيات  ن�ساء  جميع  فراح 
الوا�سع  الإقبال  اجل  من  البويرة 
الت�سامنية  التظاهرة  هذه  لإجناح 

.

تزامنا مع حلول 8 مار�س

ماراطون ن�سوي ت�سامنا مع مري�سات ال�سرطان بالبويرة

خبر في 
صورة

احلدود الرتكية اليونانية

 حمرز يتفادى الحتفال باخلمر
الدويل  الالعب  �سنع 
حمرز  ريا�س  اجلزاءري 
احلدث جمددا، وهذه املرة 
بخطوة  القيام  خالل  من 
مغادرته  عرب  له  حت�سب 
ا�ستلم  التي  التتويج  ملن�سة 
يف  زمالئه  رفقة  خاللها 
ذرع  �سيتي  مان�س�سرت  نادي 
الت�سكيلة  قائد  ان�سحب  حيث  الإجنليزية،  املحرتفني  رابطة  ّكاأ�س 
باللقب  الحتفال  يف  الالعبني  زمالئه  �رشوع  قبل  املن�سة  الوطنية 
عرب قارورات اخلمر وهو الأمر الذي يربهن جمددا على تعلق ابن 

مدينة تلم�سان بتعاليم الدين الإ�سالمي وتفادي اأي ت�سويه ل�سورته.

غربال يدير قمة الرتجي  
والزمالك  

اجلزائري  الدويل  احلكم  القدم  لكرة  الإفريقي  الحتاد  عنّي 
التي جتمع اجلمعة املقبل  القمة  اإدارة  م�سطفى غربال من اجل 
الدور  اإياب  امل�رشي حل�ساب  والزمالك  التون�سي  الرتجي  فريقي 
القمة  غربال  يدير  حيث  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  من  نهائي  ربع 
املغاربية مب�ساعدة مواطنيه عبد احلق اإيت�سعلي ومقران قوراري 

وحللو بن براهم حكما رابعا.

باية ع 

        اأح�سن مرزوق



ق�سية تركيب ال�سيارات ومتويل بوتفليقة 

حمجوب بدة يوجه اتهامات خطرية لأويحي
.      توقع النطق بالأحكام اليوم

وا�سلت اأم�س الثنني الغرفة اجلزائية الأوىل مبجل�س ق�ساء اجلزائر اأطوار املحاكمة املتعلقة مبلف 
تركيب ال�سيارات والتمويل اخلفي حلملة العهدة اخلام�سة للرئي�س ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة لليوم 

الثاين على التوايل بال�ستماع اإىل اأقوال وزير ال�سناعة ال�سابق حمجوب بدة ورجال الأعمال ح�سان 
لعرباي ومعزوز احمد وفار�س �سالل جنل الوزير الأول ال�سابق  حيث رف�سوا كل التهم املوجهة اإليهم 

وتراجعوا عن الأقوال التي اأدلوا بها لل�سبطية الق�سائية وحمكمة �سيدي اأحممد .

باية عطار 

الثاين  اليوم  اجلل�سة  قا�سي  وا�ستهل 
التي  املحاكمة  هذه  اأطوار  من 
بني  حادة  كالمية  م�ساحنات  عرفت 
مب�ساءلة  العام  والنائب  الدفاع  هيئة 
بدة  حمجوب  ال�سابق  ال�سناعة  وزير 
التهم  وتف�سيال  جملة  رف�ض  الذي 
الوزارة  انه وجد  اليه مربزا  املوجهة 
املجيد  عبد  تعينه يف حكومة  خالل 
تبون يف �سائفة 2017  يف حالة كارثية 
اأنه تعر�ض ل�سغوطات من  كما ك�سف 
اآنذاك  الرئا�سة  ديوان  مدير  طرف 
اإطارا,   13 اإقالته  بعد  اأويحيى  اأحمد 
ملركبي  اعتمادات  نفى  منحه  كما 
ملف  اأن  اإىل  ال�سيارات  م�سريا 
املتعامل لعرباوي الذي ميلك عالمة 
كيا  مت درا�سته قبل تعينيه يف من�سبه 

.

بعدم  يتعلق  �سوؤال  على  رد  كما 
الت�رصيح ببع�ض ممتلكاته اأنه » �سهى 
اإقناع هيئة املحكمة  » بعدما  حاول 
وجد  لذلك  التغيري  اإىل  �سعي  باأنه 

نف�سه كما قال.

معزوز 
دفعت 39 مليار حلملة بوتفليقة 

بدوره نفى املتعامل يف جمال تركيب 
يكون  اأن  اأحمد  معزوز  ال�سيارات 
الرئي�ض  حلملة  39مليارا  مبلغ  منح 
ال�سابق من اجل  احل�سول على مزايا 
االقت�سادية  م�ساريعه  يف  وت�سهيالت 
جتارية  عائلة  ابن  اأنه  اإىل  م�سريا 
قبل  حتى  املجال  هذا  يف  �سغلت 
 1999 يف  احلكم  اإىل  بوتفليقة  جمئ 
واأ�ساف يف نف�ض االإطار اأنه كان اأول 
رجل اأعمال طالب ا�سرتداد اأمواله من 
مديرية احلملة يف اول اأ�سبوع للحراك 

فيفري   22 يوم  انطلق  الذي  ال�سعبي 
2019 كما نفى نف�ض املتهم اأن يكون 
املتهم فار�ض �سالل جنل الوزير االأول 
االأ�سبق املتهم اأي�سا يف هذه الق�سية 
يف  زبون  قال--  –كما  بل  له  �رصيكا 

�رصكته
من  ح�سان  لعرباوي  املتهم  ونفى 
اأجل  من  مالية  مبالغ  تقدميه  جهته  
وت�سهيالت  امتيازات  على  احل�سول 
من م�سالح وزارة ال�سناعة خالل فرتة 
الوزير ال�سابق عبد ال�سالم بو�سوارب 
مربزا اأنه يحوز على �سجل جتاري يف 
هذا املجال منذ 2013 ولدى �سماعه 
من طرف القا�سي, نفى كذلك فار�ض 
مت�سائال  املوجهة  التهم  كافة  �سالل 
اتهامه  اأ�سباب  عن  االإطار  نف�ض  يف 
كان  انه  اعرتف  اأنه  غري  بالتحري�ض 
اأن  اأ�سهم يف �رصكة معزوز قبل  ميلك 

يتنازل عنها

الوطني  البنك  مدير  اأبرز  جهته  من 
لي�ض  ال�سابق عبود عا�سور  اجلزائري 
من  ال  الق�سية  اأي عالقة يف هذه  له 
اأن  اإىل  م�سريا  قريب  من  وال  بعيد 
لعرباوي  للمتعامل  قر�سا  منح  البنك 
بناء على ملف كامل وغري ناق�ض كما 
اأكد يف رده على اأ�سئلة النيابة العامة 
يف  البنك  به  اأخذ  الذي  ال�سمان  اأن 
حتوز  الذي  العقار  هو  القر�ض  هذا 

عليه ال�رصكة .
من جهتها نفت وايل بومراد�ض �سابقا 
املوجهة  التهم  كافة  زرهوين  نورية 
بايري  حممد  اأن  اإىل  م�سرية  اإليها 
قبل  الوالية  بذات  عقار  على  حت�سل 
جويلية  الوالية يف  راأ�ض  على  تعينيها 
اأنها مل  2017 مربزة يف نف�ض ال�سياق 

تقم باأي �سفقة خمالفة للت�رصيع
اأطوار  االأول  من  اأم�ض  عرف  وقد 
اأقوال  اإىل  اال�ستماع  املحاكمة  هذه 

اأحمد  ال�سابقني  االأولني  الوزيرين 
�سالل,  املالك  وعبد  اأويحيى 
االأ�سبق  ال�سناعة  وزير  اإىل  باالإ�سافة 
كذلك  هم  نفوا  حيث  يو�سفي  يو�سف 
كافة التهم املوجهة اإليهم فيما طالب 
بوتفليقة  الرئي�ض  باإح�سار  �سالل 
ك�ساهد يف الق�سية باعتباره امل�سوؤول 
االأول ال�سابق عن البالد ومن املتوقع 
هذه  يف  باحلكم  القا�سي  ينطق  اأن 

الق�سية م�ساء اليوم.

عبد الغني زعالن  
ال�سعيد بوتفليقة هو من 

اأخربين بتعيني مديرا حلملة 
�سقيقه 

املدير  زعالن   الغني  عبد  اعرتف 
للرئي�ض  االإنتخابية  للحملة  ال�سابق 
�سقيق  اأن  بوتفليقة   عبد  املخلوع 

ال�سعيد  وم�ست�ساره  ال�سابق  الرئي�ض 
ون�سبه  به  ات�سل  من  هو  بوتفليقة 
اأ�سبوعني  بعد  �سقيقه  حلملة  مديرا 
لعبد  خلفا  ال�سعبي  احلراك  من 

املالك �سالل
انه   املحكمة  لهيئة  زعالن   وك�سف 
 5 وبتاريخ   ال�سعبي   احلراك  بعد 
مار�ض كلف بادارة احلملة االنتخابية 
للرئي�ض ال�سابق بوتفليقة بتكليف منه 
�سخ�سيا لكن �سعيد بوتفليقة هو الذي 
مبن�سبه  واخربه  ذلك  قبل  به  ات�سل 
اجلديد خلفا لعبد املالك �سالل كما 
االت�سال  او  مالية  ح�ساب  فتح  نفى 
برجال االأعمال لتقدمي الدعم املايل 
ملدة  كوال  عمل  اأنه  زعالن  وقال 
الوطن  مناطق  خمتلف  عرب  �سنة   11
و  �سمعته  على  احلفاظ  هدفه  وكان 
�سمعة البالد, وقال باأنه مل ي�سارك يف 

التمويل اخلفي حلملة بوتفليقة
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خالل عملية بحث ومت�سيط ب�سيدي بلعبا�س

الق�ساء على اإرهابي وا�ست�سهاد جندي 

الإجراءات الوقائية املحتملة ب�سبب كورونا

وزارة التعليم العايل تو�سح.. »التدري�س م�ستمر«

الوطني  للجي�ض  مفرزة  متكنت 
مبنطقة  االثنني,  اأم�ض  ال�سعبي, 
من  بلعبا�ض(,  )�سيدي  تفا�سور 
خطري,  اإرهابي  على  الق�ساء 
ومت�سيط  بحث  عملية  خالل 
عرفت ا�ست�سهاد جندي من اأفراد 
ح�سب  ال�سعبي,  الوطني  اجلي�ض 
الدفاع  لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما 

الوطني.
واأو�سح ذات امل�سدر اأنه »يف اإطار 
عملية  واإثر  االإرهاب  مكافحة 
تفا�سور,  مبنطقة  ومت�سيط  بحث 
)الناحية  بلعبا�ض  �سيدي  والية 

مفرزة  ق�ست  الثانية(,  الع�سكرية 
للجي�ض الوطني ال�سعبي, اليوم 02 
مار�ض 2020, على اإرهابي خطري 
من  ر�سا�سا  م�سد�سا  وا�سرتجعت 
خمازن  وثالثة  كال�سنيكوف  نوع 
ذخرية مملوءة باالإ�سافة اإىل حزام 
ال  فيما  ميدان,  ومنظار  نا�سف 
تزال عملية حتديد هوية االإرهابي 

املق�سي عليه جارية«.
انه  اإىل  امل�سدر  ذات  واأ�سار 
تزال  »ال  التي  العملية  خالل هذه 
»ا�ست�سهاد  ت�سجيل  متوا�سلة«, مت 
اجلندي املتعاقد مردا�سي مو�سى 

يف �ساحة امليدان«.
يتقدم  امل�ساب,  هذا  اإثر  وعلى 
رئي�ض  �سنقريحة,  ال�سعيد  اللواء 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض  اأركان 
التعازي  بخال�ض  بالنيابة, 
وذويه  ال�سهيد  الأ�رصة  واملوا�ساة 
اجلي�ض  اأن  اإىل  البيان  وخل�ض 
الوطني ال�سعبي »يجدد من خالل 
مكافحة  يف  املتوا�سلة  جهوده 
على  واإ�رصاره  عزمه  االإرهاب, 
املجرمني  هوؤالء  فلول  مطاردة 
اأينما وجدوا عرب  والق�ساء عليهم 

كامل الرتاب الوطني«.

وزارة  اأم�ض,  اأول  اأ�سدرت, 
تو�سيحيا,  بيانا  العايل,  التعليم 
حول ما مت تداوله يف املرا�سلة, 
املتعلقة   ,288/2020 رقم 
باالإجراءات الوقائية, يف الو�سط 
فريو�ض  ب�سبب  اجلامعي, 

كورونا.
العايل,  التعليم  وزارة  واأفادت 
اأن  ال�سابقة,  مرا�سلتها  ب�ساأن 
عادي,  ب�سكل  م�ستمر  التدري�ض 
اجلامعات  كل  م�ستوى  على 
واملدار�ض  اجلامعية  واملراكز 
حتت  املوؤ�س�سات  وباقي  العليا, 

الو�ساية.
اأن  على  البيان,  ذات  �سدد  كما 
اآلية  هو  اخلط  عرب  »التدري�ض 
القطاع,  رقمنة  خمطط  �سمن 
والذي  بعد  عن  بالتعليم  ي�سمح 
يف  ي�ساهم  الوقت,  نف�ض  يف 
الوقائية  االإجراءات  تطبيق 
ت�سهيل  غايتها  اأعاله,  املذكورة 
التوا�سل بني الطلبة واالأ�ساتذة, 
ل�سمان التغطية التامة للمحتوى 

البيداغوجي«.
املرا�سلة  اأن   , االإ�سارة  وجتدر 
ك�سفت  قد  بالتو�سيح,  املعنية 

يف  الدرا�سة  تعليق  اإمكانية  عن 
التف�سي  حال  يف  اجلامعات, 
املحتمل لوباء العاملي »كورونا«, 
مبادرة  مبثابة  اعتربت  حيث 
خاللها  من  دعا  بيداغوجية, 
ن�رص  يف  ال�رصوع  اإىل   , الوزير 
التطبيقية,  واالأعمال  الدرو�ض 
االلكرتونية  املواقع  على 
لتمكني  اجلامعية,  للموؤ�س�سات 
يف   , عليها  االإطالع  من  الطلبة 
حال ما اإذا ا�سطرت اجلامعات 

اإىل اإغالق اأبوابها.
مرمي خمي�سة

مقابل 43 �سوت بنعم

النواب يرف�سون بالأغلبية  رفع احل�سانة عن واعلي
ال�سعبي  املجل�ض  نواب  رف�ض 
النائب  عن  احل�سانة  رفع  الوطني 
والوزير ال�سابق عبد القادر وعايل, 
باالأغلبية خالل جل�سة �رصية عقدت 
وزارة  لطلب  تطبيقا  وذلك  االثنني 
الوزير  تورط  خلفية  على  العدل 

ال�سابق يف ق�سايا ف�ساد
ال�سعبي  املجل�ض  نواب  و�سوت 
احل�سانة  لرفع  بال  �سوتا  ب201 
للموارد  ال�سابق  الوزير  على 

على  رواعلي  القادر  عبد  املائية 
ق�سايا  من  عدد  يف  تورطه  خلفية 
اإىل  العملة  حتويل  منها  الف�ساد 
نائب  باملقابل  اخلارج مقابل 201 
لرفع احل�سانة عن  بنعم   43 �سوت 
اأ�سوات   07 واألغيت  وعايل,  النائب 

مع امتناع 35 نائبا عن الت�سويت .
ومثل عبد القادر وعايل وزير املوارد 
املائية ال�سابق, يوم 5 فيفري اأمام 
اللجنة القانونية بالغرفة الت�رصيعية 

مهلة  انتهاء  بعد  للربملان  ال�سفلى 
ع�رصة اأيام التي ُمنحت له, للتنازل 
ال�رصوع يف تفعيل  اأو  عن ح�سانته, 
اإجراءات رفعها, وقد رف�ض التنازل 
على احل�سانة عك�ض نواب اآخرين. 
وتن�ض الفقرة الرابعة من املادة 72 
ال�سعبي  للمجل�ض  الداخلي  للنظام 
رفع  باإجراءات  املتعلقة  الوطني 
جل�سة  يف�سل يف  باأنه  احل�سانة, 
باأغلبية  ال�رصي  باالقرتاع  مغلقة 

تقرير  اإىل  اال�ستماع  بعد  اأع�سائه 
اللجنة والنائب املعني الذي ميكنه 

اال�ستعانة باأحد زمالئه.
االأختام  حافظ  العدل  وزير  وطلب 
بلقا�سم زغماتي رفع احل�سانة عن 
متابعته  اإجراءات  الإمتام  واعلي 
بتهم  يتعلق  ملف  يف  ق�سائيا 
اخلارج  اإىل  ال�سعبة  العملة  تهريب 

وامل�ساركة يف �سفقات م�سبوهة.
باية ع 

عقب انخفا�س حاد يف ختام تعامالت الأ�سبوع املا�سي

�سعود ت�سحيحي لأ�سعار النفط وترقب لجتماع اأوبك
اإ�سطنبول / الأنا�سول

اخلام  النفط  اأ�سعار  �سعدت 
بداية  يف  باملائة   4 من  باأكرث 
اأم�ض   االأ�سبوعية  التعامالت 
االثنني, كاإجراء ت�سحيحي عقب 
انخفا�ض حاد يف ختام تعامالت 
االأ�سبوع املا�سي اأغلقت اأ�سعار 
املا�سي  برنت االأ�سبوع  خام 
للربميل,  دوالرا   50.08 عند 
فريو�ض  تف�سي  دائرة  تو�سع  مع 

اأن  قبل  امل�ستجد«,  »كورونا 
مدفوعا  اليوم,  لل�سعود  يتحول 
لتحالف  اجتماع  بقرب  كذلك 
»اأوبك«ويلتقي التحالف املوؤلف 
يف  اخلام  منتجي  كبار  من 
منتجني  جانب  اإىل  املنظمة 
م�ستقلني تقودهم رو�سيا, لبحث 
االإنتاج  خلف�ض  اتفاق  م�سري 
اجلاري,  مار�ض   30 يف  ينتهي, 
واأية اإجراءات اأخرى لكبح جماح 
هبوط االأ�سعار ب�سبب »كورونا«.

ت.غ(,   08:24( ال�ساعة  وبحلول 
خلام  االآجلة  العقود  �سعدت 
برنت  مزيج  العاملي  القيا�ض 
ت�سليم ماي بن�سبة 4.03 باملائة 
 51.66 اإىل  دوالرا   2.03 اأو 
�سعدت  كذلك,  للربميل  دوالرا 
االأمريكي  للخام  االآجلة  العقود 
ت�سليم  الو�سيط,  تك�سا�ض  غرب 
اأو  باملائة   3.69 بن�سبة  اأفريل, 
1.68 باملائة اإىل 46.38 دوالرا 

للربميل.

اأ�سبوعني قبل املوؤمتر ال�ستثنائي

ال�سيناتور اإليا�س عا�سور يرت�سح لقيادة الأرندي
االأمة عن  جمل�ض  ع�سو  ك�سف 
الدميقراطي,  الوطني  التجمع 
ر�سميا  تر�سحه  عا�سور,  اإليا�ض 
للحزب  العام  االأمني  ملن�سب 
ميهوبي  الدين  بذلك  عز  مناف�سا 
راأ�ض  تثبيث نف�سه على  الذي يريد 
احلزب الذي يعي�ض حالة غري عادية 
ترجمتها ا�ستقاالت واق�ساءات من 

�سفوف احلزب
اأ�سغر  عا�سور  اإليا�ض  ويعّد 
الوطني  التجمع  حزب  يف  �سيناتور 

حيث  اأنتخب  الدميقراطي 
املا�سية  ال�سنة  من  جانفي  �سهر 
وكان  البليدة,  والية  عن  �سيناتورا 
املنتخبني  مئات  ا�ستقالة  يف  �سببا 
العام  االأمني  عهد  يف  احلزب  من 
ال�سابق الذي يواجه متاعب ق�سائية 
اإليا�ض  ويعرف  اأويحيى  اأحمد 
عا�سور الذي ميلك �سهادة مهند�ض 
وزير  من  ال�سديد  بقربه  معماري, 
وال�سباب  الهادي  الريا�سة  قطاع 

خالدي

ومن املنتظر اأن يتم عقد املوؤمتر 
اال�ستثنائي لالأرندي يوم 18 مار�ض 
عادية  غري  اأجواء  احلايل  و�سط 
اإف�سال م�رصوع  يعي�سه احلزب منذ 
املخلوع  للرئي�ض  اخلام�سة  العهدة 
بلة  وزادها  بوتفليقة  العزيز  عبد 
اأويحيى  اأحمد  العام  اأمينه  �سجن 
تف�سل  مل  ثقيلة  بتهم  ومواجهتهم 
فيها العدالة نهائيا كما يعترب ف�سل 
يف  الدميقراطي  الوطني  التجمع 
املا�سية  الرئا�سية  االنتخابات 

اأي�سا عرثة يف بيت التجمع الوطني 
الدميقراطي الذي ي�سهد ا�ستقاالت 
�سكيكدة  خا�سة  واليات  عدة  يف 
اأقرتها  اإقاالت  اإىل  باالإ�سافة 
االأمني  من  باإيعاز  االن�سباط  جلنة 
اأبرز  وكان  الدين  عز  بالنيابة  العام 
ومقرب  للحزب  ال�سابق  الناطق 
والية  عن  والنائب  اأويحيى  اأحمد 
�سهاب  �سديق  العا�سمة  اجلزائر 
وناب عن اجلالية الوطنية باخلارج 

اأمرية �سليم.

وزارة التجارة

اإجراءات ت�سهيلية لت�سدير املنتجات اجلزائرية
.    لقاءات دورية مع ال�سركاء للخروج بقانون وحيد

ك�سفت وزارة التجارة  اأن م�ساحلها 
قد با�رصت يف اإجراءات  ت�سهيلية 
ية  اجلزائر  املنتجات  لت�سدير 
كانت  منتجات  �سواء  اخلارج  اإىل 
من  وذلك  �سناعية  اأو  فالحية 
التجاري  امليزان  دعم  اأجل 
خارج  ال�سادرات  وت�سجيع 
خالل  من  املحروقات  وذلك 
الفاعلني  ال�رصكاء  مع  اللقاء 
اجلمارك  املثال  على  �سبيل 

وال�سناعة والفالحة والنقل .
اأنها  التجارة  وزارة  واأ�سارت  هذا 

ويف اأطار  درا�سات مت اقامتها مع 
وال�سيد  الفالحة  وزارتي  من  كل 
اأن  وجدت  وال�سناعة  البحري 
هامة  متتلك  اإمكانيات  اجلزائر 
الفالحية على  املواد  ت�سدير  يف 
الطماطم   , البطاط�ض  غرار 
اخل�رصوات   , الثوم   , الب�سل   ,
يكرث  التي  الزيتون  والتمور   ,
من  العديد  يف  الطلب  عليها 
والعربية  االأوروبية  الدول 
اجلزائر  منتجات  ان  كما   ,
اأربعة  تنتج  �سهوال   و�سحاري 

املواطن  يحتاجه  اأ�سعاف  ما 
اإىل  �سف   , غذائه  يف  اجلزائري 
ذلك هناك جودة بع�ض املنتجات 
م�سالح  من  حتتاج  تدعيما  التي 
التجارة واجلمارك بغية الت�سدير 
اأن واليتي �سيدي بلعبا�ض  م�سرية 
وعني الدفلى  جنح بع�ض اخلوا�ض 
يف جتاوز العدة التي �سيتم اإزالتها 
بالفواكه  غنية  اجلزائر  اأن  كما   ,
وامل�سم�ض  الربتقال  غرار  على 
والفراولة   ال�ساحلة  والكرز 
اجلانب  اإهمال  بدون   , للت�سدير 

اال�سمنت  غرار  على  ال�سناعي 
ت�سديره  مبا�رصة  مت  الذي 
�ساف  كما  وبني  امل�سيلة  من 
ال�سناعات  بع�ض  ي�ستوجب 
خا�سة  اجلزائر  التحويلية  يف 
الغذائية منها التي يجب اأن تلقى 
لتكون  ال�سناعة  وزارة  من  دعما 
الت�سدير  خا�سة  قاطرات  اإحدى 
با�رصت  التجارة  وزارة  واأن 
الإجناح  الفاعلني  مع  لقاءاتها 

عملية الت�سدير.
حممد بن ترار

باية ع 
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»كورونا« تهديد حقيقي لالقت�ساد الوطني 
حال واردا احلدود لي�س  غلق  حممد:  •       زغبة 

الو�ضع حال طال  يف  �ضلبا  الوطني  اقت�ضادنا  �ضيتاأثر  بولنوار:  •       حاج طاهر 

»كورونا« اإ�ضرتاتيجية متكاملة ملواجهة  و�ضع  على  جمربة  اجلزائر  بن يحي:  •       فريد 

خرباء و فاعلون اقت�ضاديون يوؤكدون

مرمي خمي�ضة 

 زغبة حممد
غلق احلدود لي�س حال واردا

التجارة  غرفة  رئي�س  ك�شف 
اجلزائر،  -مزغنة-  وال�شناعة 
زغبة حممد، اأنه من امل�شتبعد اأن 
يتدهور االقت�شاد اجلزائري، بفعل 
من  لكن  كورونا،  فريو�س  انت�شار 
املمكن حدوث اأزمة اقت�شادية يف 
اجلزائر، فيما يخ�س بع�س املواد 
ال�شني  تعترب  التي  اال�شتهالكية، 
من  فمثال  لها،  الرئي�شي  املمول 
اال�شتهالك  ميكننا  الغذاء  حيث 
بكل اأريحية، اأما يف جمال التجارة 
كلها  العامل  فدول  اخلارجية، 
حلول  اإيجاد  يف  وتفكر  مهددة، 
اقت�شادية قبلية، منوها باملنا�شبة، 
تدور  كثرية  ت�شاوؤالت  هناك  اأن 
مع  لكن  كورونا«،  »فريو�س  حول 
يربر  ال  يوميا،  الوفيات  عدد  هذا 

كرب الهلع العاملي املوجود،
من جهته، اأجاب زغبة، يف ت�رصيح 
حول  »الو�شط«،  جريدة  به  خ�س 
املنافذ  غلق  احتمال  مو�شوع 
جراء  واجلوية،  والبحرية  الربية 
اأن  قائال:  كورونا،  وباء  انت�شار 
هذا احلل غري وارد، الأن الفريو�س 
ال�شحن،  حاويات  يف  ينتقل  ال 
م�شاب  اإن�شان  من  باالنتقال  بل 
وبالتايل  علمه،  حد  على  الآخر، 
ووحيد،  واحد  احتمال  هناك 
واملوانئ  املطارات  غلق  وهو 
توافد  ب�شبب  الرحالت،  وتعليق 
االأ�شخا�س من كل حدب و�شوب، 
بيئة  يوفر  اأن  املمكن  من  والذي 
ب�رصعة  العدوى  النتقال  منا�شبة 
الوقت  يف  اأنه  م�شيفا  فائقة، 

اتخذت  ال�شحة،  وزارة  الراهن 
كل االإجراءات الوقائية ال�رصورية 

لذلك.
ذات  �رصح  ال�شياق،  ذات  ويف 
مع  حديثه  خالل  املتحدث 
»الو�شط«، اأن �شيا�شة الغلق واملنع 
بل  وقائية،  �شيا�شة  اأبدا  لي�شت 
وجب  جمدية،  غري  �شيا�شة  هي 
االحرتاز  ب�شيا�شة  ا�شتبدالها 
توظيف  على  العمل  مع  والتعقل، 
الغر�س،  لهذا  الالزمة  الو�شائل 
العامل  دول  اأن  باملقابل،  م�شريا 
التخوفات  نف�س  تتقا�شم  كلها 
م�شتويات  على  لكن  امل�شتقبلية، 

خمتلفة فقط.
حاج طاهر بولنوار 

�ضيتاأثر اقت�ضادنا الوطني 
�ضلبا يف حال طال الو�ضع

الوطنية  اجلمعية  رئي�س  اأكد 
طاهر  حاج  واحلرفيني،  للتجار 
الطبيعي،  من  اأنه  اأم�س،  بولنوار، 
�شلبا،  الوطني  اقت�شادنا  يتاأثر  اأن 
العاملية،  االقت�شادية  بالتقلبات 
وكذا باالأزمات التي ت�شيب ال�شوق 
اخلارجية االأجنبية، الأن اقت�شادنا 
الزال يعتمد على مداخيل البرتول 
من جهة، وهو مرتبط باال�شترياد 

من جهة اأخرى.
ت�رصيح  يف  بولنوار،  اأف�شح  حيث 
اأنه  »الو�شط«،  جريدة  به  خ�س 
يعاين  ال�شيني،  االقت�شاد  باعتبار 
فريو�س  انت�شار  جراء  من  حاليا 
املنتجات  واأغلبية  كورونا، 
اال�شتهالكية، املوجودة يف ال�شوق 
اجلزائرية م�شتوردة، وال�شني يعد 
اأن  اأكرب بلد م�شدر لنا، هنا يجب 
نتعامل مع املو�شوع بجدية كبرية، 
فاإذا طالت االأزمة، ومل جند بدائل 

�شتتاأثر  اجلزائرية  ال�شوق  اأخرى، 
االأ�شعار،  ارتفاع  خالل  من  �شلبا، 
بع�س  يف  حتمية  ندرة  نتيجة 
لي�س  اال�شتهالكية،  املنتوجات 
اجلزائر  الأن  الراهن،  الوقت  يف 
حتى  تقريبا  يكفي  خمزون  متلك 
يف  خا�شة  اجلارية،  ال�شنة  نهاية 
واالأجهزة  واالأثاث  االلكرتونيات 
التنظيف،  ومواد  الكهرومنزلية 
التي  والعقاقري،  اخلردوات 
اأغلبها من ال�شني، بل على املدى 
املتو�شط، هناك احتمال اأن يتاأزم 
حالة  يف  اإال  طبعا  عندنا،  الو�شع 
عامليا،  الق�شاء  مت  اإن  واحدة، 
على وباء كورونا، هنا االأمر يكون 
من  امل�شكلة  وتختفي  خمتلف، 

اأ�شا�شه.
ذات  طالب  ال�شياق،  نف�س  يف 
اجلديدة  احلكومة  املتحدث، 
على  احرتازية،  اإجراءات  باتخاذ 
امل�شتوى االقت�شادي، فيما يخ�س 
اأولها  كورونا،  وباء  تف�شي  احتمال 
االإدارية  االإ�شالحات  يف  االإ�رصاع 
جت�شيد  اأجل  من  والقانونية، 
بدائل  وخلق  اال�شتثمار،  م�شاريع 
اقت�شادية خارج املحروقات، من 
البريوقراطية  على  الق�شاء  خالل 
االدراية، ثانيا االإ�رصاع يف اإ�شالح 
اأن  باعتبار  القانونية،  املنظومة 
واالإجراءات  املواد  من  الكثري 
اال�شتثمار،  ت�شجع  ال  القانونية، 
االقت�شادي،  التنويع  ت�شجع  وال 
وت�شجيع  توجيه  يجب  ثالثا  اأما 
 40 عددهم  البالغ  امل�شتوردين، 
األف م�شتورد، على تنويع ال�رصاكات 
مع دول اأخرى، كحل موؤقت، الأنهم 
مهددون بتوقف ن�شاطهم، باعتبار 
ال�شني،  من  ي�شتوردون  اأغلبهم 
التي �شلت اأغلب مدنها االإنتاجية، 

ب�شبب وباء كورونا.
كما اأو�شح رئي�س اجلمعية الوطنية 
اجلزائر  اأن  واحلرفيني،  للتجار 
ملزمة يف الوقت الراهن، باالإيجاد 
للبرتول، على املدى  الدائم  بديل 
رجال  ت�شجيع  خالل  من  البعيد، 
االأعمال اجلزائريني، على االإنتاج 
اجلزائر،  بلدهم  يف  واال�شتثمار 
والذي لن يكون ح�شبه، اال بالق�شاء 
على البريوقراطية، ومنح ت�شهيالت 
ال�شناعي  العقار  على  للح�شول 
والفالحي، واإعادة تنظيم املناطق 
تفعيل  مع  وتخ�ش�شها،  ال�شناعية 
املالية،  واملنظومة  البنوك،  دور 
م�رصفية،  ت�شهيالت  تقدمي  يف 
يف  واال�شتثمار  لالإنتاج  م�شجعة 

اجلزائر.  
فريد بن يحي 

اجلزائر جمربة على و�ضع 
اإ�ضرتاتيجية متكاملة 

ملواجهة »كورونا«

االقت�شاد  يف  اخلبري  دعا 
والعالقات الدولية والدبلوما�شية، 
فريد بن يحي، اأم�س، اإىل �رصورة 
متكاملة،  اإ�شرتاتيجية  و�شع 
املرتتبة،  االنعكا�شات  ملواجهة 
يف  »كورونا«،  وباء  تف�شي  على 
ح�شبه،  يوجب  ما  وهذا  اجلزائر، 
االأمنية،  الرقابة  ت�شديد  �رصورة 
خا�شة  االأ�شخا�س،  تنقالت  على 
واجلوية  الربية  احلدود  يف 
با�شتعمال  اجلزائرية،  والبحرية 
جانب  اإىل  متطورة،  تكنولوجيات 
الوقت  يف  النفقات  تر�شيد 
من  خمزون  وعمل  الراهن، 
املواد والب�شائع املحتمل تقلي�س 
ا�شتريادها، يف حال ا�شتمر تهديد 
و�شع  اإىل  باالإ�شافة  »كورونا«، 
بالن�شبة  اإجراءات وقائية �شارمة، 
اجلزائريني  املواطنني  لتنقل 
�شحيح،  والعك�س  اخلارج،  نحو 
املوجود  الفريو�س  خمرب  تفعيل 
ملعهد  باالإ�شافة  فرج،  �شيدي  يف 

با�شتور، من خالل عقد �رصاكات 
اأجنبية، مع خمابر دولية متطورة، 
يف جمال مواجهة االأوبئة، لتوجيه 
بخطورة  حت�شي�شهم  و  املواطنني 
من  الوقاية  وكيفية  الو�شع، 

املر�س.  
من جهة اأخرى، اأكد بن يحي، يف 
ت�رصيح خ�س به جريدة »الو�شط«، 
عمالقة  دولة  اقت�شاد  انهيار  اأن 
كورونا،  فريو�س  ب�شبب  كال�شني، 
يف  التفكري  على  جمربين  يجعلنا 
لتخفيف  وقائية،  اإجراءات  اتخاذ 
على  لالأزمة  ال�شلبي  التاأثري  من 
باعتبار  الوطني،  اقت�شادنا 
يف  تقل�س  هناك  �شيكون  اأنه 
مع  ال�شني،  من  وارداتنا  حجم 
انخفا�س املتوقع يف �شعر برميل 
احتمال  تاأكد  اأمور  كلها  البرتول، 
�شحن،  اأزمة  يف  اجلزائر،  وقوع 
�شت�شاهم  الحمالة، يف نق�س بع�س 
وبالتايل  امل�شتوردة،  املنتجات 

ارتفاع اأ�شعارها، م�شتقبال.   

انهيار اقت�ضاد دولة عمالقة كال�ضني، ب�ضبب فريو�س »كورونا«،  الذي يهدد حاليا الب�ضرية جمعاء، يجعل اجلزائر جمربة على التفكري بجدية اأكرب، 
يف اتخاذ اإجراءات احرتازية غري تقليدية، قائمة على اأبحاث ودرا�ضات ت�ضريفية، لتخفيف من التاأثري ال�ضلبي لالأزمة، على اقت�ضادنا الوطني، بدال 

من االكتفاء بو�ضع اإجراءات �ضحية وقائية، اأغلبها تقليدية تهدف ل�ضمان عدم ا�ضتفحال املر�س، يف جمتمعنا، متجاهلة متاما انعكا�ضاته االأخرى، 
على املدى املتو�ضط والبعيد، التي تتطلب اإيجاد بديل الدائم للبرتول، من خالل ت�ضجيع رجال االأعمال، على االإنتاج واال�ضتثمار يف اجلزائر، والذي 
لن يكون اإال بالق�ضاء على البريوقراطية، ومنح ت�ضهيالت للح�ضول على العقار ال�ضناعي والفالحي، واإعادة تنظيم املناطق ال�ضناعية وتخ�ض�ضها، مع 

تفعيل دور البنوك، واملنظومة املالية، يف تقدمي ت�ضهيالت م�ضرفية، م�ضجعة لذلك.

اتهموا مديرها باإرغامهم على التوجه اإىل القطاع اخلا�س للعالج

�سكان تالغ  ب�سيدي بلعبا�س يعت�سمون اأمام امل�ست�سفى 
مدينة  �شكان  اأم�س  نهار  اأقدم 
على  بلعبا�س  �شيدي  جنوب  تالغ 
املوؤ�ش�شة  مدخل  اأمام  االعت�شام 
بالبلدية  العمومية  اال�شت�شفائية 
بعد   ، بالرحيل  مديرها  ملطالبة 
داخل  االأداء  حت�شني  يف  ف�شله 
هذه املوؤ�ش�شة التي تعد الوحيدة 

بجنوب الوالية.
املحتجون  ن�شب  وقد  هذا 
املوؤ�ش�شة  خيمة عمالقة مبدخل 
زحزحتها  راف�شني  اال�شت�شفائية 

املوؤ�ش�شة  مدير  برحيل  اإال 
العمومية من من�شبه الذي حملوه 
االأو�شاع  كاملة  يف  امل�شوؤولية 
مواطني  يعي�شها  التي  املزرية 
جنوب �شيدي بلعبا�س ، هذا وكال 
من  للمدير  تهم  عدة  املحتجون 
بالتحويل  املر�شى  اإرغام  بينها 
اخلا�شة  خدمة  اإىل املوؤ�ش�شات 
فتحو  الذين  مقربه  مل�شالح 
لالأ�شعة  خا�شة  موؤ�ش�شات 
باالأ�شعة  والعالج  وال�شكانري 

خالل  من  وذلك  واجلراحة 
الت�شييق على املر�شى بامل�شحة 
ال�شحة  وزير  مطالبني  العمومية 
تراجع  يف  بالتدخل  للتحقيق 
املوؤ�ش�شة  بهذه  ال�شحي  العمل 
حاجيات  بكل  تتكفل  التي 
ي  ل�شيد بية   جلنو ا جلهة   ا
نق�س  ظل  يف  بلعبا�س  خا�شة 
تعطيلها  مت  التي  التجهيزات 
اإرغام  مت  الذين  االأطباء  ونق�س 
اغلبهم على التحويل  ، هذا ويجد 

املجاورة  �شكان  تالغ  واملناطق 
موالي   ، مرحوم  غرار  على  لها 
راأ�س  وحتى  مرمي   ،  ، �شلي�شن 
على  مرغمني  وتاف�شور...  املاء 
اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  اإىل  التوجه 
حالتهم  رغم  الب�شيط  للعالج 
التكفل  غياب  بفعل  املزرية 
التي  العمومية  املوؤ�ش�شة  بهذه 
ال�شحة  وزير  زيارة من  ت�شتوجب 

للوقوف على حقائقها .
 حممد بن ترار
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الت�سريع املوازي يغرق املواطن البريوقراطية
.       معاناة مع اإيداع الأحكام الق�ضائية 

رئي�س الغرفة الوطنية للموثقني، منري مزعا�س: 

حكيم مالك 

 الت�ضريع املثايل 
مرهون بتدارك 

النقائ�س من طرف 
امل�ضرع

 �أكد مزعا�س منري رئي�س 
للموثقني   �لوطنية  �لغرفة 
من  �لأ�سا�سي  �لهدف  ن 
خالل هذه �لندوة تكويني 
�لدولة  �أن  كما  وعلمي 
�جلز�ئرية فتحت ور�سات 
�لتي  �لقو�نني  لتعديل 
لياأخذ  م�ساهمة  تعترب 
�لأفكار  بع�س  �مل�رشع 
�لنقائ�س  تد�رك  بغية 

�إىل   �لو�سول  �أجل  ومن 
كما   ، مثايل  ت�رشيع 
ت�سعى  �لندوة  هذه  �أن 
�لحتكاك  ل�سمان  �أي�سا 
�لقانون  ممار�سي  بني 
فكل  و�لقا�سي  كاملوثق 
جهة  من  ميار�سه  و�حد 
وينظر له من جهة �أخرى  
فهذ� �لأمر �سيعطي نظرة 

مثالية لتطبيق �لقانون.  
�لأ�ستاذ   تطرق  و   
رئي�س  منري  مزعا�س 
للموثقني   �لوطنية  �لغرفة 
 « �لأوىل   مد�خلته  يف 
بني  �لقانون  لتف�سري 
�أن  موؤكد�  و�لو�قع«  �لفقه 
عالنية  تكون  �لقو�نني 

�جلريدة  يف  ن�رشها  يتم 
بني  من  فهذ�  �لر�سمية  
�لقانون  لتطبيق  �ل�رشوط 
�لقو�نني  مع  �لتعامل  ،�إذ� 
غري �لتعامل مع �لتعليمات 
�لإد�رية فهذه �لأخرية قد 
�ملو�طن  ل  بها  يعلم   ل 
ول �ملوثق ،مثال  �ملوثق   
يحرر عقد وكالة لإن�سان 
بغية ��ستعماله يف م�سالح 
�إىل  ي�سل  وعندما  �لربيد 
هناك  �أن  له  يقال  �لربيد 
�لعام  �ملدير  من  تعليمة 
�لتوثيقية  �لوكالت  متنع  
�لأمر  فهذ�  ،وبالتايل 
يخلق نز�عا بني �ملو�طن 

و�ملوثق .

 وبالن�سبة لتف�سري �لإد�رة 
مزعا�س  قال   ، للقو�نني 
�أن �لت�رشيعات �جلز�ئرية 
�لتنظيم  �إىل  �أكرث  حتيل 
وهذ�  ي�سدر  ل  و�لتنظيم 
ما يخلق و�سعيات عرجاء 
بالتدخل  �لإد�رة  تقوم 
حلل هذ� �لإ�سكال فالنية 
�سليمة  لكن �لو�سيلة غري 
م�رشوعة  فهي ت�ساهم يف 
�لعرقلة للمو�طن وللموثق 
لأنه حتى �لقيمة �لقانونية 
�ملذكرة للتعليمة �لإد�رية  
لو نذهب بها �إىل جمل�س 
لها  فيت�سدى  �لدولة 
نرهق  فلماذ�   ، بالإلغاء 
و�ملوثق  �ملو�طن  كاهل 

ميكن  بق�سايا  و�لق�ساء 
وذلك  عليها  �لتخلي 
و��سحة  قو�نني  ب�سن 

و  �لت�رشيع  مر�جعة  �أو 
لالإد�رة  تعليمات  بتوجيه 
�لتدخل  عن  بالكف 

�لذي  »�لت�رشيع �ملو�زي« 
غري  و�سعيات  خلف 

قانونية.  

نظمت  اأم�س  ندوة وطنية حول  »اإ�ضكالت املنازعات الإدارية املرتبطة مبهنة التوثيق« باملحكمة العليا باجلزائر العا�ضمة ،حتت اإ�ضراف 
رئي�ضة جمل�س الدولة ورئي�س الغرفة الوطنية للموثقني منري مزعا�س ، وبح�ضور الأمني العام وممثل وزير العدل حافظ الأختام. 

املوثقة ح�سناء بوعزارة" للو�سط":
.     لبد من  العتماد على ن�ضو�س تنظيمية اآنية للقانون

،�لأ�ستاذة  �ملوثقة  وقدمت 
ليومية  بوعز�رة  ح�سناء 
�نطباعها  »�لو�سط« 
 « �لوطنية  �لندوة  حول 
�ملنازعات  �إ�سكالت 
مبهنة  �ملرتبطة  �لإد�رية 
�لتوثيق« حيث �أ�سادت كثري�  
لرئي�س  �لقيمة  باملد�خلة 
للموثقني   �لوطنية  �لغرفة 
�لتي قدمها مزعا�س منري ، 
فلقد تطرق لأمور تطبيقية 
و«  �لتوثيق  مهنة  تخ�س 
�لفقه  بني  �لقانون  تف�سري 
فالن�سو�س   ، و�لو�قع« 
ن�سو�س  تلحقها  �لقانونية 
ولكن  �لقانون   يف  تنظيمية 
يف �لو�قع هذه �لن�سو�س ل 
فالإد�رة  وبالتايل   ، ت�سدر 
بدون  �لقانون  بتف�سري  تقوم 
�أمور  �أو  قانونية   �سو�بط 
حتدد لها  �ل�سالحية  �لكاملة  
ولهذ�   ، �ل�سيء  بهذ�  لتقوم 
�لقانون  �أعطاه  فالتنظيم 
�لتي  �لتنظيمية  كالن�سو�س 
ي�سدرها �لوزر�ء  عن طريق 
،فتنفذ  تنفيذية  مر��سيم 
و�لقانون  �ملادة  فحوى 

قانون  مثال  ي�سدر،  �لذي 
ولكن   ، �سابه  ما  �أم  �ملالية 
يف �جلانب �مليد�ين جند �أن 
تلك �لن�سو�س �لتنظيمية مل 
ت�سدر �إل بعد فو�ت �سنو�ت 
�سدور  ي�ستدعي  ما  وهذ� 
تف�سري�ت خاطئة   فالإد�ر�ت 
لي�س لها �ل�سالحية  لإ�سد�ر 
و�لتعليمات  �ملذكر�ت  هذه 
، و�إذ� مل يطبقها �ملوثق يتم 
رف�س عقودنا  لدى �لإ�سهار 
�أو م�سالح �لت�سجيل ،  ولهذ� 
فالبد من �لقانون �أن يتد�رك 
هذه  �لثغرة �لقانونية فالبد 
يو�كب  �أن  �لتنظيم  من 
طريق  عن  �لقانوين  �لن�س 
ن�سو�س  على  �لعتماد 
تنظيمية �آنية للقانون ولهذ� 
فلقد تطرق مزعا�س لطرق 
�لبنكية  �لقنو�ت  �لدفع 
وقانون �ملالية لكن ن�سو�سه 
 ، ت�سدر  مل  �لتطبيقية 
�لفرن�سي  �مل�رشع  بعك�س 
�خلطاأ  هذ�  تد�رك  �لذي 
عن طريق ن�س مادة  يقول 
يكون  ل  �لقانون  �أن   فيها 
قابال للتطبيق  �إن مل تو�كبه 

ن�سو�س تنظيمية �آنية تتبعها 
ولو بفرتة وجيزة .

كما �عتربت ذ�ت �ملتحدثة 
با�سا  حمدي  مد�خلة 
تناول«  لكونه  بالقيمة 
�لأحكام  �إيد�ع  �إ�سكاليات 
�خلا�سعة  �لق�سائية 
د�عيا  �لعقاري«  لالإ�سهار 
وثائق  مو�كبة  �رشورة  �إىل 
تكون  عندما  لأنه  �مل�سح 
فالعري�سة  ق�سمة  هناك 
�لق�سمة  لهذه  �لفتتاحية 
و�ملوثق   ، ت�سهر  �أن  لبد 
عقار  يف  �لت�رشف  ميكنه 
�لق�سائية  �لق�سمة  �إطار  يف 
منازع فيه �أو �لنز�ع مطروح 
على �لعد�لة  و�ملوثق ميكنه 
�أن يقوم بت�رشف بخ�سو�س 
�لق�سمة  �إ�سد�ر  قبل  عقار 
وهنا  وتر�سيمها  �لنهائية 
�إ�سكال  بني �ملالك  يحدث 
�لقدمي  و�ملالك  �جلديد 
يثبت  �لق�سائي  فاحلكم 
باع  لكونه  �لقدمي  �ملالك 
�أو ت�رشف يف �لعقار  وهنا 
ولذلك   ، �لإ�سكال  يكمن 
ق�ساء  جمل�س  فرئي�س 

�لعري�سة  �قرتح  �سكيكدة  
�لفتتاحية  لدعوة �لق�سمة 
ل  لكي  وهذ�  ت�سهر  باأن 
ت�رشف  باأي  �ملوثق   يقوم 
حلني �سدور �حلكم �لنهائي 
ليودع  يف �سكله �لر�سمي .    
�لفعالية  هذه  تخللت  ولقد 
�ملحكمة  �حت�سنتها  �لتي 
تقدمي  بالعا�سمة   �لعليا 
�ملد�خالت  من  جمموعة 
�لتي ن�سطها ق�ساة وموثقني 
مديرية  عن  و�إطار�ت 
بوز�رة  �لعقاري  �حلفظ 
مد�خلة  بينها  من  �ملالية  
عن »�ل�سهر �لعقاري« ملدير 
�لوطنية  لالأمالك  �لعام 
ومد�خلة  فريد  �أرز�ين 
�ملنازعات   « حول  �أخرى 
�لتوثيق  مبهنة  �ملتعلقة 
و�لنتخابات(   )�لتاأديبية 
غرفة  رئي�س  قدمها 
بو�سوف  �لدولة  مبجل�س 
رئي�س  وتطرق  مو�سى،   
�لدولة  مبجل�س  غرفة 
�ملد�خلة  يف  در�ر  زر�رقة 
�لقا�سي  �إىل«  �خلام�سة 

�لإد�ري و�ملوثق«. 

وعلى هام�س هذه �لندوة 
�أو�سح ذ�ت �ملتحدث يف 
ت�رشيح ليومية »�لو�سط » 
عن  �جلزئيات �لتي  وجد 
�إ�سكالية   �ملوثق   فيها 
بالن�سبة لل�سهر مع تقدمي 
وق�سائية  قانونية  حلول 
�لتي  للحلول  بالإ�سافة 
�ملديرية  �قرتحتها  
�لوطنية  لالأمالك  �لعامة 
�أي�سا �أحكام تتعلق باإلغاء 
�لعقارية   �لرتقيمات 
�إعد�د  مبنا�سبة  
حيث  �لعقاري،  �مل�سح 
�ملوثقني  بع�س  وجدنا 
�لإ�سهار  يرف�سون 
ويقومون  بها   �خلا�س 
كاملة  �مل�سوؤولية  باإلقاء 

�ملح�رش  عاتق  على 
فهذ�  وعليه    ، �لق�سائي 
يدخل �سمن �لخت�سا�س 
ويوجد  للموثق،  �لأ�سيل 
مابني  تناق�س   �أي�سا 
جمل�س �لدولة و�ملحكمة 
بع�س  م�س  ب�ساأن  �لعليا  
�لقانونية  �مل�سائل 
بالتقادم  تتعلق  �لتي 
�ملك�سب  و�سهر �لدعوى 
�لعقارية، وباعتبار هذين 
د�ستوريتني   �ملوؤ�س�ستني 
يقومان بتوحيد �لجتهاد 
وحتى  �لق�سائي،   
�لد�ستوري  �ملجل�س 
من  �لكثري  توجد  ،حيث 
�لقانونية   �لن�سو�س 
  ، �لد�ستور  تعار�س  �لتي 

بتقدمي  ف�سنقوم  ولهذ� 
�لندوة  هذه  تو�سيات 
�لوطنية حول » �إ�سكالت 
�لإد�رية  �ملنازعات 
�لتوثيق  مبهنة  �ملرتبطة 
�ملجل�س  رئي�س  »�إىل 
�لد�ستوري   وهذ� بغر�س 
تنقية �لن�سو�س �لقانونية 
�ملادة  يف  بنا  �خلا�سة 
فيها  �لتي  �لعقارية  
تتعار�س  و�لتي  �سو�ئب 
يف  �رشيحة  �أحكام  مع 
حماية   باب  يف  �لد�ستور 
�مللكية �لعقارية �خلا�سة 
�أو يف باب حماية �لأمالك 
باب  يف  وحتى  �لوقفية 
�لوطنية  �لأمالك  حماية 

�لعامة و�خلا�سة. 

اإ�سراك املوثق يف اإعداد  الن�سو�ص القانونية 
عمر  با�سا  حمدي  �أ�ساف  
�أنه من �ملفرو�س من �ملوثق 
�جلز�ئري  �أن تكون له عالقة 
رجل  فهو  �لقو�نني  بجميع 
�لقانون �لوحيد �لذي يتعامل 

كالقانون  �لقو�نني  جميع  مع 
�لأ�رشة  وقانون   �ملدين 
وقانون  �لتجاري  و�لقانون 
�لإجر�ء�ت �ملدنية و�لإد�رية  
�لتجاري  �ل�سجل  وقانون 

لذ�   ، �ل�رش�ئب  وقانون 
فاملوثق �رشيك فعال مع كل 
هذه �لإد�ر�ت �لتي تعمل بهذ� 
�رشورة  �إىل  د�عيا   ، �لقانون 
�إ�رش�ك �ملوثق م�ستقبال  يف 

لكي  �لن�سو�س  هذه  �إعد�د 
فهذ�  بامل�ساكل  ن�سطدم  ل 
�لذي  �ملن�سود   �لهدف  هو 
خالل  من  لتحقيقه  ن�سعى  

هذه �لندوة �لوطنية . 

املواطنون  يعانون  من اإ�سكاليات 
اإيداع الأحكام الق�سائية 

�سلط  رئي�س جمل�س ق�ساء 
�سكيكدة، حمدي با�سا عمر 
على    �ل�سوء  مد�خلته   يف 
�لأحكام  �إيد�ع  »�إ�سكاليات 
�خلا�سعة  �لق�سائية 
حيث  �لعقاري«  لالإ�سهار 
�حلكم  �أن  �ملعروف  من 
�لق�سائي ي�سدر يف جل�سة 
�ل�سعب  وبا�سم  علنية 

عند  ولكن  �جلز�ئري 
ملا  �لتنفيذ  حيز  و�سعه 
و�أمالك  بحقوق  يتعلق 
يف  �إ�سكال  يجد  عقارية 
 ، �لعقاري  �حلفظ  �إد�ر�ت 
فالهدف من هذ� �مللتقى 
�لإ�سكال  :هل  تو�سيح  هو 
�حلكم  م�سدر  قا�سي  يف 
�أعد  �لذي  �أم يف �خلبري  ؟ 

�ملوثق  يف  �أم  ؟  �خلربة 
يف  �أم  باإيد�عه؟  �ملكلف 
�لعقاري  �حلفظ  �إد�رة 
�ملحافظ  يف  �ملمثلة 
�أن  موؤكد�  ؟  �لعقاري 
كثري�  يعانون  �ملو�طنون 
�إيد�ع  �إ�سكاليات  من 
بق�سم  �لق�سائية  �لأحكام 

�لرت�تب �مل�ساعة.

هدفنا تنقية الن�سو�ص القانونية 
املتعلقة باملادة العقارية 
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اح�سن خال�س   

يعود بنا هذا املطلب من 
ت�سا�ؤالت  ليطرح  جديد 
بالنظام  �سلة  ذات 
منها:  القائم  ال�سيا�سي 
�ما  ي�سري؟  �من  يقرر  من 
امل�سوؤ�ليات  حد�د  هي 
تقع  �على من  الد�لة؟  يف 
املحا�سبة: على الذي قرر 
طبق  الذي  على  اأم  �دبر 
؟ كما يقدم لنا �سورة  ��سريرّ
مهلهلة  د�لة  عن  موؤملة 
دمها  تفرق  �قد  متهالكة 
�ت�ستت اأمرها بني الع�سب 
تكاد  فال  �الع�سابات 
القانون  بني  فيها  تفرق 
الهاتفية  الفوقية  �االأ�امر 
�الربامج  �ال�سيا�سات 
لنا  تظهر  كما  �اخلطط 
امل�سوؤ�لون  يعني  كيف 
اأنف�سهم  ي�سمون  الذين 
كان  �كيف  الد�لة  رجال 

يف  يتحكم 
رقابهم؟ 

هنا  نعر�ض 
من  بع�سا 
هد  مل�سا ا
ة  مل�ستقا ا
اليوم  من 
من  االأ�ل 
كمة  ملحا ا

الذي  الو�سع  تظهر  �هي 
�كيف  الد�لة  اإليه  ��سلت 
عليها  النظام خطرا  �سار 
يف  القومي  االأمن  �على 

بلد ال يتحمل فيه �ساحب 
الت�سيري  تبعات  القرار 
�ال  للم�سريين  �ساأن  �ال 
مع  بالقرار  لهم  عالقة 
تبعاته.  يتحملون  اأنهم 
اأخرى  جهة  من  �لنبني 
كيف ا�ستحالت الد�لة اإىل 
�سيعة مملوكة لع�سب تعبث 
قنوات  عرب  ت�ساء  كما  بها 
حكومات  من  ر�سمية 
��الة  منتخبة  �جمال�ض 
حكومة  خمطط  �سمن 
�سكلي م�ستمد من برنامج 
برنامج  ا�سمه  �همي 

رئي�ض اجلمهورية. 
ميثله  االأ�ل  امل�سهد 
اأحمد  ال�سعيف«  »العبد 
نفى  الذي  اأ�يحيى 
عن  الفردية  م�سوؤ�ليته 
ال�سيارات  تركيب  ملفات 
اأن  متحججا  �سريها  التي 
تطبيق  �سمن  مت  االأمر 
الذي  احلكومة  خمطط 

الوزراء  جمل�ض  ناق�سه 
عليه  ��سادقا  �الربملان 
اقت�رصت  مهمته  اأن  ثم 
فريق  عمل  تن�سيق  على 

ي�سكلون  �زيرا   11 من 
اأمانة تقنية لدى املجل�ض 
مكلفة  لال�ستثمار  الوطني 
بت�سيري امللف اإذ ال �سلطة 
�زارة  على  �ال  عليها  له 
يف  ق�رص  التي  املالية 
اإعداد املرا�سيم التنفيذية 
قانون  بتطبيق  اخلا�سة 

املالية ل�سنة 2017.
احمد  خطاب  �عك�ض 
امل�سهد  اعتمد  اأ�يحيى 
الد�لة«  لـ«رجل  الثاين 
عبد املالك �سالل اأ�سلوب 
اخلطاب املبا�رص �العفوي 
الذي عرف به �جهر الأ�ل 
عبد  اإح�سار  مبطلب  مرة 
ك�ساهد  بوتفليقة  العزيز 
بقوله:  باال�سم  ذكره  د�ن 
رئي�ض  املفر��ض  من   «
اجلمهورية ال�سابق يح�رص 
كما  الأنه،  ك�ساهد«  معنا 
قال »جمرد منفذ لربنامج 
الرئي�ض  به  جاء  �سيا�سي 

ال�سابق، ال اأ�سريرّ امل�ساريع 
له  �زير  �كل  اأنفذ  بل 
اأن  �اعرتف   « �سالحيته 
�املناجم  ال�سناعة  �زير 

بو�سوارب  ال�سالم  عبد 
حتكم  جمال  خارج  كان 
فيها  يعيث  االأ�ل،  الوزير 
اأ�  ح�سيب  د�ن  ي�ساء  كما 
»ما  عبارة  �كانت  رقيب، 
�ض  تلو ر قد
عندي�ض  ما 
اأبلغ  �سلطة« 
تعبري عما كانت 
عليه الد�لة من 
فقدان البو�سلة، 
االأ�ل  فالوزير 
مبر�سوم  يعني 
�يبلغ  رئا�سي 
�تقدم  بالهاتف  بتعيينه 
له قائمة �زرائه يوم نز�له 
اإىل مكتبه �ا�ستالم مهامه 
مي�سي  اأن  له  ميكن  �ال 
التنفيذية  املرا�سيم 
من  ر�سمية  بر�سالة  اإال 
موافقته.  حتمل  الرئي�ض 

اأن  ميكن  ال  ��سع 
�سالل،  اإال  يتحمله 
الرجل املثايل اخلادم 
اجلزائرية  للد�لة 
من  طويال  ردحا 
الزمن �املالزم لعدة 
ر�ؤ�ساء، الرجل الذي 
رمي  ي�ستطيع  ال 

املن�سفة الأنه كما قال »اهلل 
غالب ما يخليوك�ض تر�ح« 
م�سيفا اأنه كان �سيتعر�ض 
لو  التهم  �تلفيق  للت�سييق 
يف  اال�ستقالة  على  جتراأ 

مر�ض  بعد  »هاملة«  د�لة 
عن  �عجزه  الرئي�ض 
الذي  الد�لة  �سري  متابعة 
اأن  قبل  ل�سقيقه  اأ�كل 
نخرج  »لن  بالقول:  يختم 
النور  اإىل  الظلمات  من 
اال�ستقاللية  مننح  مل  اإذا 

التامة لكل �سلطة«.
�من اأهم ما تدل عليه هذه 
اأن املتهمني،  االعرتافات 
بقدر ما كان يهمهم الدفاع 
التهم  �دفع  اأنف�سهم  عن 

يدعون  كانوا  فقد  عنهم، 
اأفراد  جميع  حماكمة  اإىل 
�على  الفا�سد  النظام 
ال�سابق  الرئي�ض  راأ�سهم 
عبد العزيز بوتفليقة الذي 
ك�ساهد  طلبه  يكون  قد 
ال�سحي  لو�سعه  مراعاة 

اإىل  مطلبهم  ميتد  بل 
�سابقني  حكومات  ر�ؤ�ساء 
مبا فيهم احمد بن بيتور. 
�نحن  يهمنا  ما  اأن  غري 
م�سودة  نز�ل  ننتظر 

التعديالت  م�رص�ع 
التمكني  هو  الد�ستورية 
فيها  يعلى  ال  لد�لة 
م�ستقلة  موؤ�س�سات  على 
فيها  حتدد  متوازنة 
�ال�سلطات  امل�سوؤ�ليات 
املجال  �اإتاحة  بو�سوح، 
جيل  لرب�ز 
رجال  من  جديد 
الد�لة احلقيقيني 
ي�ستطيعون  الذين 
ال�سيا�سات  ر�سم 
القرارات  �اتخاذ 
التبعات  �حتمل 
االن�سحاب.  اأ� 
جديد  عهد  �فتح 
النظام  د�لة  فيه  تنتهي 
الد�لة  نظام  فيه  �يبداأ 
من  نخرج  لن  ذلك  د�ن 
كما  النور  اإىل  الظلمات 

قالها �سالل.

بوتفليقة �شاهد ما�شاف�ش حاجة  
حتولت حماكمة املتهمني من وزراء ورجال اأعمال يف ملف ق�سية تركيب ال�سيارات والتمويل اخلفي 

للحملة النتخابية للرئي�س ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة لدى الغرفة اجلزائية الأوىل مبجل�س 
ق�ساء العا�سمة، دون اأن ت�سعر، اإىل جل�سة نقا�س قد تفيد جلنة لعرابة يف �سبطها مل�سودة الد�ستور 

التي �ستعر�سها اأمام املالأ هذه الأيام. فقد ف�سل الوزيران الأولن ال�سابقان عبد املالك �سالل واأحمد 
اويحيى هذه املرة رمي الكرة يف مرمى الرئي�س ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة الذي يحتفل باملنا�سبة 
بعيد ميالده الثالث والثمانني بدعوة القا�سي لإح�ساره �ساهدا ولي�س متهما يف الوقت الذي يحمل 

فيه اجلميع امل�سوؤولية على م�سائب اجلميع.

ومن اأهم ما تدل عليه هذه العرتافات اأن 
املتهمني، بقدر ما كان يهمهم الدفاع عن اأنف�سهم 
ودفع التهم عنهم، فقد كانوا يدعون اإىل حماكمة 

جميع اأفراد النظام الفا�سد

امل�سهد الأول ميثله »العبد ال�سعيف« 
اأحمد اأويحيى الذي نفى م�سوؤوليته 

الفردية عن ملفات تركيب ال�سيارات التي 
�سريها متحججا اأن الأمر مت �سمن تطبيق 

خمطط احلكومة

املحاكمات تف�سح ف�ساد النظام 

24 �شاعة
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الوليد فرج

ثقافيا  �أ�سبوعا  �أتخايل 
رو�سيا  �إىل  ينقل  جز�ئريا 
ثقافتنا من ملب�س و م�رشب 
و عاد�ت وتقاليد ، ورق�س 
تهتز  فقد  مو�سيقى  و 
باأهازيج  �حلمر�ء  �ل�ساحة 
حتت  �لتقليدية  �أنغامنا 
�أو  �ل�سعدو�ي  �رشبة  دك 
حتت  در�وي�س  ح�رشة 
من  و   ، �جلاوي  �أبخرة 
يف  �لرحابة  رق�سة  جد�ر 

�لرهيب  �ل�سف  ذلك 
فيه  تتمظهر  �لذي 
بذوبان  �سفنا   وحدة 
عن  وتنازله  �لفرد 
�جلماعة  د�خل  ذ�تيته 
�ملعالق  �رشير  و   ،

�ل�سقر�و�ت  باأيادي 
وهن  �جلائعات  �لرو�سيات 
�لك�سك�سي  طبق  تلتهمن 
 ، يقاوم  ال  �لذي  �لتقليدي 
و تنزل عليهم �لفاجعة مع 
�لزفيطي  مهر��س  ثقافة 

�لذي فيه يتجلى ويُخت�رش 
معظم نتاجنا �الجتماعي ، 
قد ننجح يف �إر�سال ر�سائل 
ثقافية حتدد معنى �حلياة 
�لوجود  و�أهد�ف  لدينا 
�جلز�ئري  عند  �الإن�ساين 
لنا  تنقل  �سوف  فماذ�   ،

رو�سيا من ثقافتها  ؟
�ن �لثابت يف �لفعل �لثقايف 
و  م�سموله  و  �أدو�ته  و 
يروم  عندما  حمموله 
ثقافات  ��ستري�د  و  �الإفادة 
ح�سار�ت  من  �إن�سانية 

يف  �عتماده   ، مغايرة 
�لرتجمة  فعل  على  �لبدء 
و نقل �آد�ب و فنون وعلوم 
و   ، �الأخرى  �حل�سار�ت 
�حل�سارة  �زدهرت  ما 
�الإ�سالمية و �لعربية ثقافيا 

�إال بعملية ترجمة  و علميا 
لباقي  �لثقايف  �لنتاج 
و  يونان  من  �حل�سار�ت 
يف  ولنا   ، فر�س  و  هند 
�لدولة �لعبا�سية �أبهى مثال 
ما بلغته حركة �لرتجمة مع 
�ملاأمون  �لعبا�سي  �خلليفة 
تاريخ  يف  فارقه  يعترب 
حيث  �الإ�سالمية  �حل�سارة 
مت ترجمة كتب جل �لعلوم 
من ريا�سيات و فلك و طب 
و�أن�ساأ   ، يونانية  فل�سفة  و 
لذلك بيتا عامر� باملعرفة 

�سماه بيت �حلكمة .

يف  الندمي  ابن  يقول   
الفهر�ست:

)غلب(  ��ستظهر  »ملا 
�لروم  ملك  على  �ملاأمون 
�الإذن  ي�ساأله  �إليه  كتب 
من  يختار  ما  �إنفاذ  يف 
�ملخزونة  �لقدمية  �لعلوم 
�لروم،  ببلد  خرة  �ملَدّ
بعد  ذلك  �إىل  فاأجاب 
�ملاأمون  فاأخرج  �متناع، 
منهم  جماعة  لذلك 
و�بن  مطر  �بن  �حلجاج 
�ساحب  و�سلم  �لبطريق 
وغريهم،  �حلكمة  بيت 

ما  وجدو�  مما  فاأخذو� 
�إليه  حملو�  فلما  �ختارو�، 

�أمرهم بنقله، فنقل.«
�لتقليدية،  �لرو�ية  وح�سب 
بد�أ مب�رشوع  �ملاأمون  فاإن 
�لرتجمة بعد منام 
البن  و�لقول  ر�ئه، 
�لندمي مرة �أخرى:

ر�أى  �ملاأمون  »�أن 
كاأن  منامه  يف 
رجال �أبي�س �للون، م�رشبا 
�جلبهة،  و��سع  حمرة، 
�أجلح  �حلاجب،  مقرون 
�لعينني،  �أ�سهل  �لر�أ�س، 
ح�سن �ل�سمائل جال�س على 

�ملاأمون:  قال  �رشيره، 
قد  يديه  بني  وكاأين 
فقلت:  هيبة،  له  ملئت 

من �أنت؟«
�أر�سطالي�س،  �أنا  »قال 
وقلت:  به  ف�رشرت 
�أ�ساألك؟  �حلكيم  �أيها 
ما  قلت:  �سل،  قال: 

�حل�سن؟ قال: ما ح�سن يف 
�لعقل، قلت: ثم ماذ�؟ قال: 
�ل�رشع، قلت:  ما ح�سن يف 
ثم ماذ�؟ قال: ما ح�سن عند 

ماذ�؟  ثم  قلت:  �جلمهور، 
رو�ية  ويف  ثم،  ال  ثم  قال: 
قال من  �أخرى قلت: زدين 

ن�سحك يف �لذهب، فليكن 
وعليك  كالذهب،  عندك 
هذ�  فكان  بالتوحيد، 
�الأ�سباب  �أوكد  من  �ملنام 

يف �إخر�ج �لكتب.«
و�ساأل  نومه  من  فاأ�ستيقظ 
طالي�س  �أر�سطو  عن 
من  حكيم  رجل  �أنه  فقيل 
فا�ستدعى  �ليونانيني، 
باعتباره  �إ�سحاق  بن  حنني 
�ليه  وطلب  �لنقلة،  �ح�سن 
�ليونان  حكماء  كتب  نقل 

�إىل �لعربية «
ولنا مثال قريب منا زمانا، 
مركزية  و  جوهرية  يبني 
��ستنها�س  يف  �لرتجمة 
�سنعه  ما  هو   ، �الأمم 
�لطهطهاوي  ر�فع  رفاعة 

بعد  ــ   ، ثقافية  من حركية 
جنا  �لذي  �لركود  ذلك 
د�ر  بتاأ�سي�سه  م�رشــ  على 

و�لتي   1835 �سنة  �لرتجمة 
د�ر  �إىل  بعد  فيما   حتولت 
�سارت  حيث   ، �الأل�سن 
ثقافية  معرفية  منارة 
و��سعة  ترجمة  بحركة 
ل�ستى �لعلوم فكانت �أ�سا�سا 
ثقافية  حلركية  حقيقيا 
ك�رش  لوال   ، م�رش  د�خل 
لكانت   ، لها  �خلديوي 
�لدنيا  �أم  هي  �ليوم  م�رش 

و �أبوها .
 فمن نافلة �لقول �أن �لثقافة 
تلعب دور�ً جوهرياً يف بناء 
�ملجتمع  وتطوير  �الإن�سان 
�لوعي  وبلورة  وتقدمه 
�لثقافة  �الإن�ساين،خ�سو�سا 
و�مل�سمون  �لطابع  ذ�ت 
�لدميقر�طي  �لوطني 

�ملوجه،�لتي  و�حل�ساري 
بالفردية  �ل�سعور  تعزز 
و�لدميقر�طية  و�حلرية 
يف  و�مل�ساركة 
�الجتماعية  �حلياة 
و�ل�سيا�سية ، و تر�سب 
باالنتماء  �ل�سعور 
يف  وت�سهم  �جلمعي  
�ل�سائدة  �لعقلية  تغيري 
�لقبلية  �لبنى  وتفكيك 
و�حلمائلية  و�لع�سائرية 
�لدور  وهذ�   ، �لقدمية 
عندما  �أهمية  يزد�د 
�لثقافات  تالحق  عند 
و�سائل  عرب  �حتكاكها  و 
و  �لرتجمة  �أجنعها  �ستى 
من  ونتمنى   . �لعلوم  نقل 
�جلز�ئري  �ال�سرت�ك  هذه 
�لرو�سي �أن يوؤ�س�س حلركية 
معارف  لنا  تنقل  ترجمة 
�لقائمني  ندعو  و  �لرو�س 
تاأ�سي�س  �لثقافة  ثغور  على 
للرتجمة  وطنية  جائزة 
معاهد  لطالب  توجه 
تتكفل  �للغات  و  �لرتجمة 
 ، �أعمالهم  بن�رش  �لدولة 
علوم  نقل  دون  فالنه�سة 
�ملتقدمة  �حل�سار�ت 

خرط �لقتاد.

تو�سلت مع حدث عمومي - اأن�ساق مع الواقع - بو�سفه 
ثقافيا ، ل�سبغته الر�سمية ،  يتمثل يف تعاون ثقايف 
مع رو�سيا من خالل ا�ستحداث مركزين ثقافيني ، 

بني اجلزائر و رو�سيا  اأمتثل دورها يف بعث حركية 
ثقافية تزيد من توطيد عالقتنا ، مع اأحفاد اأنطون 

ت�سيخوف و تول�ستوي .

بن دودة و ابن هارون

نتمنى من هذه اال�سرتاك اجلزائري 
الرو�سي اأن يوؤ�س�س حلركية ترجمة تنقل 

لنا معارف الرو�س

فقد تهتز ال�ساحة احلمراء باأهازيج 
اأنغامنا التقليدية حتت دك �سربة 
ال�سعدواي اأو ح�سرة دراوي�س حتت 

اأبخرة اجلاوي
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بتقرت  الفالحني  نا�شد  عدد من 
واجلماعات  الداخلية  وزير   ،
كمال  الإقليم  وتهيئة  املحلية 
زيارة  برجمة  ب�رضورة   ، بلجود 
ميدانية لولية ورقلة للوقوف على 
دون  حتول  التي  العراقيل  حقيقة 
متكني اأ�شحاب التعاونية الفالحية 
وعوامل  والتموين  للخدمات 
الإنتاج بواد ريغ من احل�شول على 

العتماد .
هو  هوؤلء  نفو�س  يف  يحز  ومما 
لل�شلطات  املربر  غري  ال�شمت 
�شاكنا  حترك  مل  التي  الو�شية 
التجاوب مع ما و�شفوه  اأجل  من 
جتاوزه  الذي  امل�رضوع  مبطلبهم 
مع  يتنافى  ما  وهو   ، الزمن 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  تعليمات 
من  لكل  املوجهة  تبون  املجيد 
عبد  الأول  الوزير  حكومة  وزراء 
اجلمهورية  وولة  جراد  العزيز 
القا�شية بفتح قنوات احلوار البناء 
الفالحيني  وال�شتماع لن�شغالت 
وتذليل  الت�شهيالت  لهم  وتقدمي 
تعزيز  من  لتمكينهم  ال�شعوبات 
م�شادر الدخل لالقت�شاد الوطني 
لقطاع  التبعية  اإنهاء  ثم  ومن 
املحروقات الذي تهاوت اأ�شعاره 

يف البور�شات العاملية 
اإىل جانب ذلك وح�شبما  اأفاد به 
الفالحون يف مرا�شلة لطلب لقاء 
وايل ولية ورقلة ابوبكر ال�شديق 
ت�شلمت يومية  ، كانت قد  بو�شتة 
بعد  انه  منها  ن�شخة   « »الو�شط 
تعاونيتهم  اعتماد  ملف  رف�س 
من طرف مديرية التنظيم بورقلة 
الفالحة  لوزارة  مبا�رضة  توجهوا 
ح�شب  وهذا  الريفية  والتنمية 
 35 املادة  اأحكام  عليه  تن�س  ما 
التنفيذي رقم 69- من املر�شوم 

�شنة  دي�شمرب   18 املوؤرخ يف   459
1996 والذي يحدد القواعد التي 
الفالحية  التعاونيات  على  تطبق 
والتقائهم  ملفهم  درا�شة  وبعد 
الريفية  والتنمية  الفالحة  بوزير 
دي�شمرب  �شهر  عماري   �رضيف 
اإبالغهم  من ال�شنة الفارطة ، مت 
ر�شالة  اإليهم  اإر�شال  مت  اأنه 
لوزارة  العام  الأمني  طرف  من 
التكفل  ب�رضورة  تق�شي  الفالحة 

بان�شغالهم .
ويف انتظار تدخل جاد من طرف 

يبقى  بالبالد  العليا  ال�شلطات 
التعاونية  اأ�شحاب  على  لزاما 
والتموين  للخدمات  الفالحية 
بني  الإنتاجتائهني  وعوامل 
بحثا  الإدارية  امل�شالح  خمتلف 
يقف  ملن  �شافية  اإجابة  عن 
على  ح�شولهم  عرقلة  خلف 
عنها  قال  جزائر  يف  العتماد 
دولة  هي  اجلمهورية  رئي�س 
اجلميع ويبينها اجلميع بعيدا عن 
مبظاهر  العام  الراأي  و�شفه  ما 

البريوقراطية واملح�شوبية

لأمن  ال�رضطة  م�شالح  متكنت 
فرقة  يف  ممثلة  مترنا�شت  ولية 
بامل�شلحة  والتحري  البحث 
من  الق�شائية  لل�رضطة  الولئية 
توقيف �شخ�شني يبلغان من العمر  
)28 و 40 �شنة ( �شنة متورطان يف 
املخدرات   على  احليازة  ق�شية 
وزنها  قدر  البيع  ق�شد   ) )بانغو 

الإجمايل بـ 1700 غرام .
اأفاد بيان خللية العالم و الت�شال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
ولية مترنا�شت كانت قد ت�شلمت 
اأن  منه  »الو�شط«ن�شخة  يومية 
حيثيات الق�شية تعود اإىل دوريات 
راكبة لعنا�رض الفرقة على م�شتوى 
اين  بالولية  الفرعية  الطرق  احد 
انتباههم مركبة �شياحية بها  لفت 
حيث  الأ�شخا�س،  من  جمموعة 

ال�رضطة  عنا�رض  اقرتاب  ولدى 
املكان  مبغادرة  قاما  منهم 
م�شتعملني املركبة ال�شالفة الذكر 
ال ان عنا�رضنا متكنت من توقيف 
رفقة  تفتي�شها  مت  اأين  املركبة، 
امل�شتبه فيهما و�شبط بحوزتهما 
)بانغو  املخدرات  من  كمية  على 
كيلو  بـ 1  الإجمايل  وزنها  قدر   )
غرام و 700 غرام  عليه مت حتويل 
امل�شتبه فيهما رفقة املحجوزات 
اإىل مقر ال�رضطة  وفتح حتقيق يف 

الق�شية.
الإجراءات  من  ال�شتيفاء  بعد 
امل�شتبه  تقدمي  القانونية مت 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  فيهما 
اأمر  حقهما  يف  اأ�شدرت  والتي 

اإيداع.
�شيخ مدقن 

م�شتقبل  نادي  اإدارة  طالبت 
النا�شط  بتمرنا�شت  موفلون 
لكرة  اجلهوي  الق�شم  ببطولة 
اجلهوية  الرابطة  رئي�س   ، القدم 
ب�رضورة  بورقلة  القدم  لكرة 
يف  حتقيق  لفتح  العاجل  التدخل 
مقابلة  حكام  تعيني  يف  التالعب 
جمعته  التي  الأخرية  الفريق 
بورقلة  الريا�شي  الحتاد  بفريق 
الإداري امل�شري  نا�شد املكتب   .
لنادي م�شتقبل موفلون يف �شكوى 
موجهة لرئي�س الرابطة اجلهوية 
قد  كانت  بورقلة  القدم  لكرة 
»ن�شخة  »الو�شط  يومية  ت�شلمت 
لفتح  التدخل  اأجل  من  منها 
مباراة  حكام  تعيني  يف  حتقيق 
والإحتاد  موفلون  م�شتقبل 
يوم  املقامة  ورقلة  الريا�شي 
 ،  2020.02.22 املوافق  ال�شبت 
ب�شور  ال�شكوى   اإرفاق  مت  حيث 
حكام  تعني  يف  التالعب  تثبت 
الرابطة  ملوقع  ماأخوذة  املباراة 
اأكدت  حيث   ، ورقلة  اجلهوية 
معلق  اأمالها  اأن  امل�شتقبل  اإدارة 
اجلهوية  الرابطة  رئي�س  على 
ق�شية  يف  والتحري  لإن�شافهم  
املذكورة  املباراة  حكام  تعني 
من  عنه  وماجنم  امل�شبوه  اأعاله 
املباراة  لنتيجة  م�شبق  توجيه 

ل�شالح فريق اإحتاد ورقلة .
املرا�شلة  به  اأفادت  وح�شبما 
الإحتاد  م�شريي  فاإن  املذكورة 
والو�شائل  الطرق  كل  اإ�شتعملو 
من اأجل الإت�شال بهم  عن طريق 

امل�شتقبل  من  نادي  فرع  رئي�س 
الثالت  النقاط  منحهم  اأجل 
لرف�شنا  كان  فما  الأرجل.  ورفع 
هذا اإل توجههم اإىل اأ�شلوب اأخر 
بالرابطة  نفودهم  ا�شتعمال  وهو 
وتعني  حكم يوجه نتيجة املباراة 
بيه  ماقام  ماكان من خالل  وهو 
خالل  من  وم�شاعديه  احلكم 
حالة  يف  لالعب  هدف  منح 
ت�شلل ب�شهادة اجلميع ناهيك عن 
ا�شتفزاز الالعبني والطاقم الفني 
خاطئ  بت�رضف  القيام  اأجل  من 
اإدانتهم  يف  مبا�رض  �شبب  يكون 
ويف توقيف املباراة ، الأمر الذي 
موفلون  م�شتقبل  اإدارة  جعل 
لكن  جتنبه  على  جاهدة   تعمل  
قرارات احلكم املجحفة يف حق 
اجلمهور مما  ا�شتفزت  فريقهم  
بعد  امللعب  يقتحمون   جعلهم 
�شافرة نهاية املباراة مما ت�شبب 

يف اأحداث موؤ�شفة.
يقتحم  مرة  اأول  اأنها  العلم  مع   
مترنا�شت  يف  امللعب  اجلمهور 
حكام  عن  �شمعوه  ما  ب�شبب 
املباراة قبل بدايتها باأيام واأثنائها 
ت�رضفاتهم  خالل  من  تاأكدو 
احلكام  باأحد  لت�شل  وقراراتهم 
بقربه،  املدرب  وتهديد  اجلراأة 
قائال » واهلل نقربك ونقرب لكيب 
من  لإ�شتفزازه  هنا...  تاعك« 
به  يدينه  بت�رضف  القيام  اأجل 
به  ينهون  مبا�رض  م�شبب  وياأخذه 

مهمتهم.
�شالح ،ب 

تعالت اأ�شوات املهتمني بن�شاط التعاونية الفالحية للخدمات والتموين وعوامل الإنتاج مبنطقة 
تقرت ، املطالبة ب�شرورة تدخل جاد لوزير الداخلية و اجلماعات املحلية وتهيئة الإقليم لإماطة 

اللثام عن الأطراف التي تقف خلف عرقلة منح اعتماد هذه التعاونية .

غمو�س يكتنف التعاونية الفالحية للخدمات والتموين وعوامل النتاج  

يف ظل الو�شعية الكارثية للطرقات 

جناة ،ح 

وزير الداخلية كمال بلجود 
مطلوب بوالية ورقلة 

�سكان ان�سيغة يطالبون بالتفاتة من 
اجلهات املعنية   

ال�شرطة الق�شائية تطيح ب�شخ�شني  

بعد التالعب يف تعيني حكام مقابلته مع 
فريق الحتاد الريا�شي ورقلة 

�سبط 1 كيلو غرام و 700 
غرام  بتمرنا�ست

م�ستقبل موفلون بتمرنا�ست 
ينا�سد رئي�س الرابطة 

اجلهوية بورقلة 
.     »عدوى ف�شائح التحكيم تنتقل من املحرتف 

اإىل بطولة اجلهوي »

اأخبار اجلنوب

اأكرب  ان�شيغة  اأحد  �شكان  طالب 
التجمعات على م�شتوى املقاطعة 
وادي  يف  وحتى  املغري  الإدارية 
يبلغ  �شوف  والتي  ووادي  وريغ 
تعدادها ال�شكاين اأكرث من 18األف 
املعنية  املحلية  ال�شلطات  ن�شمة 
ب�رضورة  الطرقات  يخ�س  فيما 
التكفل  اأجل  من  العاجل  التدخل 
تهيئة  يف  املتمثل  بان�شغالهم 
يف  تتواجد  التي  القرية  طرقات 
و�شعية مزرية منذ �شنوات طويلة، 
يربط  الذي  الطريق  وخا�شة 
القرية مبالحات مروان احد اكرب 
والذي   ، القرية  يف  امللح  م�شانع 
بني  القرية  و�شل  همزة  يعترب 
الطريق رغم  وهدا امل�شنع، هذا 
يف  انه  اإىل  القت�شادية  اأهميته 

و�شعية كارثية ب�شبب احلفر  .
النظر  ب�رضورة  اأي�شا   طالبوا  و  
اإعادة  وكذلك  الطريق  هذا  يف 

الداخلية  للطرقات  العتبار 
للقرية  خا�شة يف الأحياء الكبرية 
وكذلك  الد�رضة  حي  غرار  على 
ين عن معاناتهم  حي برحال ، معربرّ
املتوا�شلة جراء  الغبار املتطاير 
واملركبات  ال�شيارات  مرور  عند 
و�شعية  الأحياء،  هذه  داخل 
�شعبت حياتهم ول�شيما تنقالتهم، 
بقي  الو�شع  باأن  هوؤلء  اأكد  حيث 
على ما هو عليه بالرغم من عديد 
الطلبات للنظر يف هذه الطرقات 
املحلية  ال�شلطات  طالبوا  كما   ،
ب�رضورة التدخل العاجل من اأجل 
الطرقات  تهيئة  م�شاريع  برجمة 
يوؤرق  هاج�س  اإىل  حتولت  التي 
بع�س  يف  باأنهم  وقالوا  يومياتهم، 
الأحيان ي�شعب عليهم اخلروج من 
الكارثية  الو�شعية  ب�شبب  القرية 
الطرقات،  فيها  تتواجد  التي 
اأو  للتنقل  اأخرى  �شبل  وانعدام 

اخلروج من القرية  .

 م�شت�شفى بدل وحدة عالج 
مطلب ملح يف كل مرة 

معر�س  يف  ال�شكان  ا�شتكى  كما 
من  »الو�شط«  يومية  مع  حديثهم 
للن�شاء  ال�شحية  التغطية  انعدام 
م�شت�شفى  بناء  ومطلب  احلوامل، 
ال�رضوط  كل  فيه  للولدة  تتوفر 
هذا  كان  و  للمر�شى  الالزمة 
كل  يف  طرفهم  من  مطلبا  ملحا 
يثري  الأمر  اأ�شحى  حيث   ، مرة 
ما  جراء  وا�شتياءهم  حفيظتهم 
املعاناة  ويالت  من  يتكبرّدون 
م�شت�شفى  اإىل  تارة  والتنقل 
املناطق  اأو  املجاورة  املدينة 
تقرت  دائرة  غرار  على  البعيدة 
نحو  اأو  اأوالوادي  ب�شكرة  ولية  او 
الطبية  ال�شتعجالت  م�شالح 
بعا�شمة الولية،وقال بع�س �شكان 

احلالية  العالج  القرية  وحدة 
ان  ال�شكان  احتياجات  تغطي  ل 
للولدة  اأ�شحى  م�شت�شفى  انعدام 
ن�شائهم   حياة  على  �شلبا  ينعك�س 
�شواء،  حد  على  اأبنائهم  وحياة 
من  له  يتعر�شون  قد  ما  ب�شبب 
من  وطالبوا  حمدقة،  خماطر 
جهة اأخرى امل�شوؤولني على قطاع 
ال�شحة  ، ب�رضورة بناء م�شت�شفى 
وقوع  بالولدة  لتفادي  خا�س 
كوارث �شحية لن�شائهم واأولدهم، 
ال�شلطات  ا�شتجابة  وعدم 
حفيظتهم  اأثار  املطلب  لهذا 
املزري  الو�شع  من  وا�شتياءهم 

الذي يعي�شونه  .
ويف انتظار تدخل جاد من طرف 
ال�شلطات املعنية يبقى لزاما على 
املواطنني معاي�شة الو�شع املزري 

لأجل غري م�شمى .
�شالح ،ب 
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الو�سط:2020/03/03

                 اجلمهـوريـة اجلـزائريـة الدميــقراطيـة ال�سعبية 
ال�سركة املدنية للمح�سريـــــــــــن الق�سائييــــــــــــــــــن 
اأ/ �سيف اهلل ر�سيـــــــــــد، اأ/ بو�سماحة حممـــــــــــــــــد 

حم�ســــــــرين ق�سائيني معتمــــــدين لـدى حمكمــــــــة 
بئرمرادراي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساءاجلزائـــــــــــــــر 

الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 
 الهـــــــــــاتـــــــف 023.37.76.23/023.37.76.32 

scp_boudif@yahoo.fr
اعالن عن بيع قاعدة جتارية  يف جريدة يومية وطنية

املواد من 704اىل 712 من ق ا م ا

ANEP N°:  2030000333الو�سط:2020/03/03

حمكـــــــمة  لــدى   – قــ�ســـائــي  حمـــــ�سر  حمـمـــد  بـــو�سمــــاحة  الأ�ســتــــــاذ/  نحــن 
بئرمرادرايــ�س اختــــ�سا�س جملـ�س قـــــــــ�ســــــاء                    

اأعــــــــــــاله  املذكـــورة  املهنــــــــيــــة   املدنـيـــة  ال�سركــة  يف  �سريــك  اجلزائــر     
والـــــــوا�ســـع ختــــــــمه وتــــوقـــــــيـــعــــــه اأدنـــــــاه               

  لــــــــفـــــائـــــدة : خـــــمـــــومـــــي زاكـــــيـــــة بـــــنـــــــــت حمـــــمــــــــــد القـــــــائـــــــمـــــة يف حق ابنهــــــــا القا�رص 
اوقماط اأمنــــــــاي

ال�ساكـــــــــــنــــــــان بـ : املـــــابــــوامــــــــــــــــــــــــــــــــان بلـــــــــــــــــــديـــــــــــة تـــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــيــــــــــــزار تيــــــــزي وزو 
بناء عــــــــلى / دفتـــــــــــــر �شـــــــــــــــــــــروط  بيــــــــــــــــع قاعـــــــــــــــدة جتاريـــــــــــــــــــــــــــة  املحــــــــــــــــرر  من طرفنـــــــــــا 
نعلـن للجمـهـور باأنـــه �شـي�رصع  فــي البـيــع بالـمـزاد العلـــنـي ل�شـالـح اأعلى و اآخر مزايـــد يـوم 2020/03/09   

عــلــى ال�شـاعـــة  العـا�شـرة  
للـقـــا�شــر  اململــــوكــة   التجــاريــة  الــقــــاعــــدة  من  جــزءا   5760/119 فـي  املتمثل  �شــا(   10:00( �شبـــاحا 

اأوقــمـــاط اأمــنــــاي  مبـــقــر ال�شــركـة 
ب10  الكائنة  حممد  وبو�شماحة  ر�شيد  اهلل  �شيف  لال�شتاذين  الق�شائييــن  للمح�شـرين  املهنية  املدنــــيـــة 

�شارع احمد معزوز االبيار اجلزائر العا�شمة
التعييـــن:  119 /5760 جزءا من القاعدة التجارية  كالآتي : )ح�سب العقد وح�سب اخلربة(

ح�ســـــب  احلالقــة  قــــاعــــة  و  الــدو�س  فـي  والـمتـمثلــــة  التجاريــة  -1القاعــدة 
عقــــد بيـــع قاعدة جتارية الذي حـرره  ال�ستــــاذ مر�ســد فيلون

)Marceau Defillon( مــوثــــق باجلــزائــر: حمــل جتـــاري م�شتغل يف حمــــام وقـــاعــة حالقـــة الرجــال 
والن�شـــاء الكائن بالطـابــق االر�شـي 

الـــــــو�شــطــــــــــــى - ال بـــوبـــــــزاري  رقــــم 05 �شــــــابــــقــــــــــا رولـون دوبـــيـــــ�شــي اجلــزائــر    �شـــــــــارع احمــد 
جــــــــــزائــــــــر-          

  -2 القـــاعـــــــدة التجارية ح�سب اخلربة املحررة من قبل ال�ستاذة حما�س ح�سينة:
ذات  لعمـــارة  االر�شي  بالطابــق  حمـــل  وهــــو  الــدو�ش  عن  عــبــــــارة  :املحل  للـــــدو�س  -بالنـــ�ســبـــة 

ملكــيـــة م�شتــركــة ب�شارع احمد بوبزاري رقم
05 �شابقا رولـون دوبـو�شــي اجلزائــر يحتـــوي على دو�ش به 16 غــرف حمام قاعة ا�شتقبال وقاعة للراحة 

الكل يرتبع على  م�شاحة 150 م2
املحل مهيء لدو�ش به  قاعة بها م�شخنة CHAUFFERE و�شـع الفـــيونــ�ش على كل اجلـدران ، الغرف 

مفرتقة بعدد 16 به �شتــار 
)Rideau( معدين  

-بالن�سبة لقاعة احلالقة :حمل بالطابق االر�شي لعمارة ذات ملكية م�شرتكة ب�شارع احمد بوبزاري 
رقم 05 �شابقا رولون دوبــــو�شــــي-اجلـــزائــر- 

يحتــــوي على قاعـــة للحالقـــة وهـــو مهيء لهــذه املهنة به اأريكــــــــة ومــــــراآة ملــت�شقة باجلدران به الفتة 
يف االعلى عند مدخل املحل  وبـــه

�شتـــــــار  مـــعــــدنــي مــــن نــــوع Rideau   يرتبع  على م�شاحة تـــقــــدر بـ9.40 م2 
مببلـــغ افتـــتــــاحــي اجــمــــالـي بالن�سبة للدو�س يــقـدر بـ 393.602.15 دج » ثـــالثـــمــائـــــة 
وثـالثـــة وتــ�سعون األف و�ستمائة واثــنــان ديــــنـار جـــــزائــــــــري وخــــــم�ســــــة عـــ�ســــــــر 

�سنـــــتــيم » 
بـ  يـــقـــــــدر  احلـــــــالقــة  لــــمحـــل  بالن�سبة  اجــــمـــالــي  افــتــــتـــتاحــــــي  ومبــلــغ 

وعـــ�ســرون  وخــــــمــ�ســـــــة   »مـــائـــــة  دج   125.335.65
جزائـــــــري  دينــــــــــــار  وثـــــالثـــــــــون  وخـــــم�ســـــــــــة  وثــــــــالثمـــــائـــــــة  األـــــف 

وخم�ســــــــــة و�ستـــــون �سنتـــــيـــم »
اأي مبجموع 518.937.8 دج)خم�سمائة وثمانية ع�سر األف وت�سعمائة و�سبعة وثالثون دينار 

جزائري وثمانية �سنتيم(
 �شــــروط البــــيع/ اإ�شـــــافة اإىل ال�شـــروط الواردة يف قائمة �رصوط البيع ، فان على الرا�شي عليه املزاد دفع 
ن�شبة مبلغ ال�شمان نقدا  وفـــــــورا و املقدرة ب21°/° من مبلغ الر�شو و املبلغ االجمـــــايل يدفع يف مدة ال 

تفوق 8 ايام من تاريخ البيغ  ، فعـلى اجلــمهور الراغب يف املــــزايدة    
بالعــــنوان  الكــائن مكــــتـــبه  الق�شـــائي  ديـــــــــــــــــوان املحــ�رص  البيع  لدى  �شـــــــروط   االطالع على قائمــــــة 

املـــــــذكـور اأعـــــــــــــاله.   
يف  املحـ�رص   هذا  بتعــــــــــــــلـيق  قمنا  اإ  ق.اإ.م.  من   712-707  -706 املادة  ملقت�شيات  ا�شتنادا  وعليه/   

جريـــــــــدة يوميـــــة وطنـــــــــــية.



بقلم: عي�سى قراقع
رئي�س هيئة �س�ؤون 
الأ�سرى واملحررين 

�سابقا
ع�س� املجل�س الت�سريعى 

الفل�سطينى

يظهر  فيديو  فيلم  هرب 
بطري  احلميمة  عالقته  فيه 
واأ�صبح  وعلمه  دربه  �صغري 
وهو  و�صوهد  له،  �صديقاً 
ت�صلل  الذي  الع�صفور  يطعم 
اليه ي�صقيه ويطعمه من فمه. 
الأغاين  معه  حمل  الع�صفور 
الرياح  و�صوت  والزقزقات 
ال�رسى،  اىل  ال�صحاب  ولون 
انك�رس روتني ال�صجن وجموده 
الع�صفور  غرد  و�صكونه، 
للمحرومني  اجلميل  ب�صوته 
من احلرية، و�صفق بجناحيه 
للمقهورين كي تنه�ض احلياة 
وتتحرك من العزلة والعتمة. 
رفيقاً  اأ�صبح  الذي  الع�صفور 
يوميا،  يزوره  عاهد  لالأ�صري 
مبنقاره  يقرتب  يتاأخر،  ل 
من فم عاهد يتناول الطعام 
فرحا،  ويغني  املاء  وي�رسب 
غرفة  يف  خمتلفة  مو�صيقى 
ال�صجن، مو�صيقى يف ال�صاحة 
الع�صافري  مئات  ت�صتدعي 
�صاحات  فوق  حتلق  التي 
فوق  الع�صفور  قفز  ال�صجن، 
يديه،  فوق  عاهد،  كتف 
�صائر  مع  وميرح  يلعب 

ابرا�صهم  الأ�رسى، ينط فوق 
روؤو�صهم،  فوق  ويحلق 
وحدكم،  ل�صتم  لهم:  يقول 
ال�صماء،  من  اإليكم  قادم  انا 
القادمات  ر�صائلكم  انا 
والأ�صدقاء.  الأحبة  من 
على  يتحايل  الذي  الع�صفور 
الأفق  على  ويتكئ  احلرا�ض 
امل�صافر  املوج  من  القادم 
الأ�رسى  ي�صاطر  الغيوم،  يف 
يجل�ض  وهمومهم،  يومياتهم 
بريد  ري�صه  يف  يخبئ  معهم، 
وكلمات  وال�صم�ض  الأر�ض 
الرباري،  واأغاين  الأ�صجار 
الأ�رسى  ي�صارك  الع�صفور 
يف  ون�صالتهم،  معاركهم  يف 
يراقب  وحنينهم،  اأ�صواقهم 
اىل  الطليقة  نفو�صهم  �صعود 
املمدودة  اأياديهم  الأعلى، 
ولي�ض  الأمام  اىل  دائما 
مكبلة اىل اخللف، لكل اأ�صري 
�صيحلق  اأ�صري  وكل  جناح، 
الهواء.  يتحرك  �صوف  يوماً، 
عاهد  الأ�صري  ع�صفور  من 
ال�صهيد  روح  اىل  ن�صا�رسة 
ح�صني  املعاق  اخلردة  بائع 
اأعدمه  الذي  الرقب  فتحي 
ال�صياج  على  الحتالل  جنود 
احلدودي يف قطاع غزة، كان 
كعلب  اخلردة  يجمع  ح�صني 
الفارغة  الغازية  امل�رسوبات 
اأ�رسته  على  لينفق  ويبيعها 
ي�صطحب  البائ�صة.  الفقرية 
احلدود  اىل  عربته  ح�صني 

علب  ليجمع  ال�رسقية 
الغاز  قنابل  وبقايا  الأملنيوم 
التي يطلقها جنود الحتالل 
ال�صلمية  املظاهرات  على 
ويعود بها اىل املنزل ليبيعها 
ح�صني  كان  اخلردة،  لتجار 
يحلم ببناء منزل �صغري بدل 
لكن  لل�صقوط،  الآيل  منزله 
هذا احللم توقف عندما عاد 
�صهيداً يف يوم جمعة بعد ان 
اأعدمه قنا�ض اإ�رسائيلي بدم 
بارد. ع�صفور عاهد ن�صا�رسة 
راأى كيف قتل ح�صني املعاق 
ان ي�صكل خطراً  الفقري دون 
مثلما  اجلنود،  حياة  على 
راأى اي�صا كيف اعدم قنا�ض 
اإبراهيم  املعاق  اإ�رسائيلي 
القدمني،  مبتور  ثريا  ابو 
ح�صني  حلم  الع�صفور  حمل 
فوق  ع�صه  وبنى  واإبراهيم 
الدم املنعوف يف الرمل قرب 
طار  احلدود،  على  ال�صياج 
مبنقاره  وقطف  الع�صفور 
التي  والورود  الزهور  بع�ض 
فناء  يف  ح�صني  يزرعها  كان 
املنزل وو�صعها على جثمانه 
عاهد  ع�صفور  الطاهر. 
الأ�رسى  ان  وجد  ن�صا�رسة 
واملحرومني  امل�صجونني 
اأكرث  احلياة  اأ�صباب  كل  من 
رحمة من القتلة و املجرمني 
الر�صا�ض  يطلقون  الذين 
كثرية  جثث  الأبرياء،  على 
الطائرات  دفنتها  �صقطت، 

وال�صواريخ حتت ركام البيوت 
الف�صاء   �صاق  املدمرة، 
الف�صاء  الع�صفور،  يقول 
�صار  الف�صاء  اأقفا�صاً،  �صار 
الأر�ض،  �صاقت  م�صلحا، 
جمروفة  و  منهوبة  الأر�ض 
اآلف  عليها  تقام  م�رسوقة 
يعد هناك  امل�صتوطنات، مل 
�صجر لتبني الع�صافري فوقها 
فراخها،  وتربي  اأع�صا�صها 
�صوت  ماء،  ول  طعام  ل 
الع�صفور  يالحق  الر�صا�ض 
ح�صن  اىل  يلتجئ  الذي 
عاهد ن�صا�رسة الدافئ، هنا 
وال�صالم.  والأمان  ال�صكينة 
عاهد  الأ�صري  ع�صفور  من 
العظيم  الفجر  اىل  ن�صا�رسة 
الذين  اىل  القد�ض،  يف 
بال�صالة  الغزاة  يقاومون 
الأمل،  فجر  هو  والدعاء، 
العبادة  فجر  املبني،  الفجر 
والدفاع عن القد�ض عا�صمة 
عن  الدفاع  فل�صطني، 
وعروبتها  وتاريخها  هويتها 
الدينية،  ومقد�صاتها 
املحتلون  لحق  وعندما 
املتطرفون  وامل�صتوطنون 
وامل�صلني  املرابطني 
والكنائ�ض،  امل�صاجد  يف 
العتقال  حمالت  و�صنوا 
والقامات  والبعادات 
كعك  لحقوا  املنزلية، 
خمبزه  واأغلقوا  �صنينة  ابو 
القد�ض  خمابز  اأ�صهر  وهو 

توزيع  بتهمة  القدمية 
الكعك على امل�صلني خالل 
العظيم،  الفجر  جمعة 
هرب الع�صفور وطار بعيدا 
ال�صجن  و�صل  حتى  بعيدا 
الأ�صري  ح�صن  يف  واختباأ 
عاهد ن�صا�رسة، هنا الأمل 
الطليقة  وال�صالة  والإرادة 
الدائمة. من ع�صفور الأ�صري 
عاهد ن�صا�رسة اىل ال�صهيد 
قطاع  �صكان  الناعم  حممد 
الع�صكرية  اجلرافة  غزة، 
بالتنكيل  قامت  الإ�رسائيلية 
بجثته و�صحبها ورفعها فوق 
م�صهد  يف  اجلرافة  ا�صنان 
اىل  ي�صري  وب�صع  فظيع 
اخللقي  النحطاط  مدى 
لدولة  وال�صيا�صي  والقانوين 
حممد  ال�صهيد  الحتالل، 
العامل  امام  ظهر  الناعم 
ي�رس  امل�صلوب  كامل�صيح 
دماً وعذاباً على يد وحو�ض 
�صئ،  كل  يفرت�صون  اآدمية 
الع�صفور الذي راأى امل�صهد 
الأ�صري  اىل  و�صل  املرعب 
عاهد يف ذلك اليوم خائفا، 
الغبار  نف�ض  يرجتف،  كان 
عن ري�صه وعانق عاهد، قال 
راحتيك،  على  �صاأبقى  له: 
الآن.  بعد  الطريان  اأخ�صى 
عاهد  الأ�صري  ع�صفور  من 
الأ�رسى  �صمع  ن�صا�رسة 
الطفل  بني  بي�صاء  ان�صودة 
من  �صنة   16 عا�صور  �صالح 

غزة  يف  الن�صريات  خميم 
جراء  ب�رسه  فقد  والذي 
عليه  غاز  قنبلة  اإطالق 
ا�رسائيلي،  جندي  قبل  من 
عي�صى  مالك  الطفل  وبني 
القد�ض  �صكان  �صنوات   9
ب�صبب  ب�رسه  فقد  والذي 
ر�صا�ض املحتلني، انتف�صت 
العي�صوية كما انتف�صت غزة، 
الأ�صري  ع�صفور  انتف�ض 
عاهد ن�صا�رسة وهو ير�صم 
الغياب فوق عينني مفقوءتني 
البارود والنار،  ي�صيل منهما 
لقد اطفاأوا العيون كي يكرب 
والعتمة،  القيد  يف  الأطفال 
ل  كي  العيون  اطفاأوا  لقد 
اإىل  الطريق  الأطفال  يرى 

املدر�صة.
الأ�صري عاهد   من ع�صفور 
�صجون  يف  ن�صا�رسة 
ال�صياد  اإىل  الحتالل 
الفل�صطيني خ�رس ال�صعيدي 
يف  ال�صاطئ  خميم  من 
الحتالل  جنود  فقاأ  غزة، 
اإطالق  بعد  اليمنى  عينه 
عليه  الر�صا�ض  من  وابل 
مركبه  على  من  واعتقاله 
خانيون�ض،  مدينة  بحر  يف 
يرى  ل  اأعمى  �صار  ال�صياد 
وال�صاطئ،  وال�صمك  البحر 
يا  البحر  فوق  اأطري  لن 
الع�صفور  قال  �صديقي، 
ملغومة،  الأمواج  لعاهد، 
الإ�رسائيلية  الزوارق 

ت�صطاد الع�صافري يف الهواء 
يف  ال�صيادين  ت�صطاد  كما 
ال�صجانون  لحق  البحر. 
عاهد  الأ�صري  ع�صفور 
خطر  الع�صفور  ن�صا�رسة، 
الكيان  دولة  على  امني 
الأبواب،  اأغلقوا  ال�صهيونى، 
كل  اأغلقوا  ال�صياج،  احكموا 
الكمائن،  ن�صبوا  الفتحات، 
الأ�رسى  يظهر  ل  اأن  يجب 
واأخالقية،  اإن�صانية  مب�صاعر 
اإرهابيون  جمرمون  اأنهم 
ال�رسائيلي  الكابينت  وقتلة، 
امل�صغر يف اجتماعه الطارئ 
قرر ت�صديد الإجراءات على 
الأ�رسى، ل يجوز ان يتوا�صل 
الأ�رسى مع اأي مظهر اإن�صاين 
يبقوا يف  ان  وطبيعي، عليهم 
احلجرية  ال�صجن  علب 
ممنوع  املغلقة،  واحلديدية 
ممنوع  الطيور،  �صوت 
الكابينت  امل�صاعر،  تدفق 
اإعدام  قرر  ال�رسائيلي 
ن�صا�رسة  عاهد  ع�صفور 
مثلما اعدم ذلك القط الأليف 
يف �صجن بئر ال�صبع الذي رباه 
الأ�رسى وا�صتاأن�صوا به و�صار 
اعدم  لهم،ومثلما  ر�صولً 
ال�صجانون �صتلة فول خ�رساء 
�صجن  يف  الأ�رسى  زرعها 
عوفر، ل اخ�رس يف ال�صجن، 
ل لون اإل اللون البني الغامق، 
فوق  ترفرف  اأجنحة  ل 

الأ�صالك ال�صائكة. 
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N حتى هذا الطري ال�سغري اجلميل �سعر ان احلرية ل تتجزاأ، ل معنى للف�ساء الرحب ما دام ي�سيق ح�ل 
لف الأ�سرى والأ�سريات القابعني يف �سج�ن الحتالل، لهذا قرر ذلك الع�سف�ر اأن ي�سحي بحريته ت�سامنا 

مع الأ�سرى الذين �سح�ا بحريتهم لأجل الكرامة والعدالة الإن�سانية، ت�سلل الع�سف�ر من بني الأ�سالك 
والق�سبان، حتايل على اجلن�د امل�سلحني الراب�سني ف�ق اأبراج ال�سجن، دخل عرب فتحات ال�سياج الذي 

ي�سقف �ساحة ال�سجن وحط  ف�ق يد الأ�سري عاهد ن�سا�سرة. الأ�سري عاهد ن�سا�سرة 37عاما، �سكان قرية 
بيت ف�ريك ق�ساء نابل�س، حمك�م بال�سجن 32 عاما اأم�سى منها 17 عامًا داخل ال�سجن

من ع�سف�ر الأ�سري عاهد ن�سا�سرة يف �سج�ن الحتالل

اإىل روح ال�سهيد بائع اخلردة ح�سني الرقب يف غزة

الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  اأفادت 
واملحررين يف تقرير �صادر عنها 
، اأن اإدارة معتقل "جلبوع" توا�صل 
عزل الأ�صري وليد دقة )59 عاماً( 
من بلدة باقة الغربية يف الداخل 
اعتقالية  باأو�صاع  املحتل، 
واأو�صحت  الق�صوة.  يف  غاية 
"جمدو"  اإدارة معتقل  اأن  الهيئة 
دقة  الأ�صري  مبعاقبة  قامت 

لتهريبه  الزنازين،  داخل  وزجه 
والتي  باخلارج  لزوجته  نطفة 
اأ�صمتها  موؤخراً  طفلة  اأجنبت 
 2020/2/18 وبتاريخ  "ميالد"، 
عزل  اإىل  الأ�صري  نقل  جرى 
ظروف  اأن  واأ�صافت  "جلبوع." 
جداً،  �صعبة  دقة  لالأ�صري  العزل 
حيث جرى م�صادرة جميع كتبه 
واأوراقه قبل عزله، كما وحرمته 

اإدارة املعتقل من الكانتينا ومن 
وتعمد  للطهي"،  "بالطة  اإدخال 
كل  عزله  متديد  املعتقل  اإدارة 
الأ�صري  اأن  واأ�صارت  �صاعة.   48
العام 1986،  دقة واملعتقل منذ 
لـ  املوؤبد  بال�صجن  واملحكوم 
�صنوات  منذ  يعاين  عاماً،   37
جداً،  �صيئة  �صحية  اأو�صاع  من 
اإنتاج  يف  زيادة  من  ي�صتكي  فهو 

كريات الدم احلمراء واملعروف 
وهو  "بوليت�صيتيميا"،  با�صم 
حثيثة  طبية  ملتابعة  بحاجة 
تلقي  واإىل  ال�صحية  حلالته 
دوائه ب�صكل منتظم و�رسب مياه 
من  حرمانه  وب�صبب  معدنية، 
الكانتينا، ي�صطر الأ�صري لل�رسب 
منا�صبة  الغري  ال�صنبور  مياه  من 
الهيئة  ولفتت  ال�صحية.  حلالته 

الحتالل  معتقالت  اإدارة  اأن 
ت�صعى لفر�ض اإجراءات انتقامية 
يقدمون  الذين  الأ�رسى  بحق 
"تهريب  جتربة  خو�ض  على 
عليهم،  والت�صييق  النطف" 
الأ�صري  بعزلهم كحال  اإما  وذلك 
اأو  عطار،  الدين  وعز  دقة 
اأو فر�ض  زيادة فرتات �صجنهم، 
بحقهم،  باهظة  مالية  غرامات 

اأو اأحياناً النتقام من زوجاتهن 
باإخ�صاعهن لتفتي�ض �صبه عاري 
وللتحقيق والإهانة، كما وترف�ض 
العرتاف  الحتالل  �صلطات 
فهم  املهربة  النطف  باأطفال 
الحتالل  دولة  نظر  وجهة  من 
"اأطفال غري �رسعيني"، وبالتايل 
زيارة  يف  احلق  من  حترمهم 

اآبائهم داخل ال�صجون.

بعد اإجناب زوجته طفلة عرب "نطفة مهربة"

الحتالل يوا�سل عزل الأ�سري وليد دقة بظروف قا�سية



تقرير:اإعالم الأ�سرى

حماكم  باأن  قال  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
اأحكام  اإ�صدار  عن  تتورع  مل  الحتالل 
الفل�صطينيات  الأ�صريات  بحق  قا�صية 
�صابقة  �صنوات  يف  اأ�صدرت  كانت  حيث 
اأ�صريات  بحق  املوؤبد  بال�صجن  اأحكام 
تنفيذ  بامل�صاعدة يف  اتهمن  فل�صطينيات 
�صهاينة،  قتل  اإىل  اأدت  فدائية  عمليات 
وفاء  �صفقة  يف  جميعاً  حتررن  حيث 
اإعالم  واأ�صاف   .2011 عام  الأحرار 
اإىل  باأن حماكم الحتالل عادت  الأ�رسى 
اإ�صدار الأحكام املرتفعة بحق الأ�صريات 
بعد اندلع انتفا�صة القد�س اأكتوبر 2015، 
وم�صاركة املراأة بقوة يف فعاليات مقاومة 
اأحكام  الحتالل  اأ�صدر  حيث  الحتالل، 
اأ�صريات   8 بحق  �صنوات   10 عن  تزيد 
ال�صجون  يف  �صنوات  منذ  يقبعن  زلن  ل 

بع�صهن جريحات.
التي  الأ�صريات  باأن  الأ�رسى  اإعالم  وبني 
تزيد اأحكامهن عن 10 �صنوات هن �رسوق 
القد�س  من  )21عاماً(  دويات  �صالح 
اعتقلت بتاريخ 2015/10/7، بعد اإطالق 
النار عليها من اأحد امل�صتوطنني واأ�صابها 
والرقبة،  والكتف  ال�صدر  يف  بالر�صا�س 

بعد  وذلك  حينها،  خطره  حالتها  وكانت 
اأن حاولت الدفاع عن نف�صها من حماولة 
نزع حجابها، با�صتخدام حقيبة يد كانت 
الحتالل  لها  وجه  ذلك  ورغم  بحوزتها 
ذلك  يف  امل�صتوطن  طعن  حماولة  تهمة 
قا�صياً  حكماً  بحقها  واأ�صدر  الوقت، 
بال�صجن الفعلي ملدة 16 عاماً. والأ�صرية 
عاماً(   26( عيادة  اأبو  �صليمان  �صاتيال 
املحتل،  بالداخل  قا�صم  كفر  مدينة  من 
يف   ،2016/4/3 بتاريخ  اعتقلت  وكانت 
الحتالل  واتهمها  ال�صناعية  املنطقة 
ب�صكني  مل�صتوطنة  طعن  عملية  بتنفيذ 
اأي�صاً  وحاولت  الي�رسى،  بيدها  واأ�صابتها 
ال�صيطرة  يتم  اأن  قبل  املارة  اأحد  طعن 
حمكمة  اأ�صدرت  وقد  واعتقالها.  عليها 
الحتالل املركزية يف اللد بحقها حكماً 
عاماً،   16 ملدة  الفعلي  بال�صجن  قا�صياً 
األف  اإىل غرامة مالية بقيمة 100  اإ�صافة 
تنفيذ  تهمة  لها  وجهت  اأن  بعد  �صيكل، 
�رساء  حماولة  اإىل  اإ�صافة  طعن،  عملية 
يف  ر�صا�س  اإطالق  عملية  لتنفيذ  �صالح 
باأن  الأ�رسى  اإعالم  واأ�صاف  القد�س. 
الأ�صرية مي�صون مو�صى اجلبايل )26عاماً( 
كانت  بيت حلم  ال�صواورة �رسق  من قرية 
اأن  بعد   ،2015/6/24 بتاريخ  اعتقلت 

حاجز  على  جمندة  طعن  على  اأقدمت 
"قبة راحيل واإ�صابتها بجراح بني طفيفة 
ومتو�صطة، قبل اعتقالها والعتداء عليها 
تاأجيل حماكمتها  وبعد  املربح،  بال�رسب 
اأكرث من 12 مرة، اأ�صدرت حمكمة عوفر 
بال�صجن  وانتقامياً  قا�صياً  حكماً  بحقها 
الأ�صرية  بينما  عاماً.   15 ملدة  الفعلي 
من  عاماً(   36( الفغاين  يو�صف  عائ�صة 
حي را�س العامود �رسق القد�س املحتلة، 
يف   ،2016/12/24 بتاريخ  اعتقلت  كانت 
القد�س،  يف  القدمية  بالبلدة  الواد  �صارع 

�صكني  بحيازتها  الحتالل  وادعى 
طعن،  عملية  تنفيذ  تنوى  كانت  واأنه 
وانتقامياً  قا�صياً  حكماً  بحقها  واأ�صدرت 
بال�صجن الفعلي ملدة 15 عاماً. والأ�صرية 
ريا�س  اإ�رساء  اجلريحة  املقد�صية 
جعابي�س )34 عاماً( من �صكان حي جبل 
 ،2015/10/11 بتاريخ  اعتقلت  املكرب 
بعد اإطالق النار على �صيارتها على حاجز 
اأ�صطوانة  انفجار  اإىل  اأدى  مما  ع�صكري 
غاز كانت بداخلها، حيث اأ�صيبت بحروق 
الأوىل  الدرجة  من   %  60 بن�صبة  �صديدة 

والثالثة يف منطقة الوجه واليدين والظهر 
اأ�صابعها.  من   8 برت  مت  كما  وال�صدر، 
القد�س  واأ�صدرت املحكمة املركزية يف 
بال�صجن  قا�صياً  حكماً  بحقها  املحتلة 
اإليها تهمة  اأن وجهت  بعد  ملدة 11 عاماً 
بوا�صطة  عملية  تنفيذ  حماولة  تت�صمن 
القتل.  يف  وال�رسوع  مفخخة،  �صيارة 
وكذلك الأ�صرية اجلريحة نورهان اإبراهيم 
�صمال  قلنديا  خميم  من  عواد)20عاماً( 
 ،2015/11/23 بتاريخ  اعتقلت  القد�س 
كانت حينها طالبة يف ال�صف العا�رس، بعد 
اإطالق النار عليها مما اأدى اإىل ا�صت�صهاد 
ابنة عمها التي كانت برفقتها هديل عواد 
بالر�صا�س  هي  اأ�صيبت  بينما  عاماً(   14(
ومت اعتقالها ونقلها اإىل امل�صت�صفى، ومت 

التحقيق معها يف امل�صفى،
تهمة  الع�صكرية  النيابة  لها  ووجهت 
حماولة القتل والتخطيط امل�صبق لتنفيذ 
بحقها حكماً  املحكمة  واأ�صدرت  الطعن 
 13 ملدة  بال�صجن  فيه  ومبالغ  قا�صياً 
لع�رسة  تخفي�صها  مت  ثم  ون�صف،  عاماً 
�صنوات. بينما اأ�صدرت حمكمة الحتالل 
بحق  القد�س حكماً مماثاًل  املركزية يف 
عاماً(   32( حمادة  نزيه  فدوى  الأ�صرية 
القد�س  مدينة  يف  باهر،  �صور  قرية  من 

املحتلة بال�صجن ملدة 10 �صنوات اإ�صافة 
األف   30 بقيمة  باهظة  مالية  غرامة  اإىل 
دولر  الف  ع�رسة  مايعادل  اى  �صيكل، 
بتنفيذ عملية طعن  اإدانتها  بعد  امريكى، 
العام املا�صي. وكانت قوات الحتالل قد 
باب  قرب   ،2017/8/12 بتاريخ  اعتقلتها 
العامود واأدعت باأنها قامت بتنفيذ عملية 
واأ�صابته بجراح  طعن لحد امل�صتوطنني 
يف يده، وهي متزوجة ولديها خم�صة من 
احل�صيم  خالد  اأماين  والأ�صرية  الأطفال. 
اعتقلت  وكانت  القد�س  من  )28عاماً( 
بتاريخ 2016/12/13، على حاجز قلنديا 
دون  �صيارتها  على  النار  اإطالق  بعد 
اإ�صابتها، وبعد تاأجيل حماكمتها اأكرث من 
22 مرة، اأ�صدرت بحقها حمكمة الحتالل 
يف القد�س حكماً بال�صجن الفعلي ملدة 10 
�صنوات، حيث وجهت لها النيابة الع�صكرية 
تهمة حماولة تنفيذ عملية ده�س على اأحد 
احلواجز. وال�صرية احل�صيم متزوجة واأم 
لطفلني وقد تقدم حماميها با�صتئناف اإىل 
املحكمة املركزية �صد حكمها التع�صفي 
مرات،  عدة  رف�صه  وبعد  فيه،  واملبالغ 
وافقت حمكمة الحتالل على قبول طلب 
ال�صتئناف وملمَ يتم حتديد موعد حماكمة 

جديدة لها حتى الآن، للنظر يف حكمها.
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توا�سل �سلطات الحتالل ا�ستهداف املراأة الفل�سطينية بالعتقال وال�ستدعاءات، والأحكام املرتفعة والإداري التع�سفي دون تهمة، ومل ت�ستثني 
القا�سرات منهن، وكبار ال�سن، واملري�سات، واأمهات و�سقيقات ال�سهداء والأ�سرى، والنا�سطات، وال�سحفيات، وكذلك الأ�سريات املحررات، ويهدف 

الحتالل من وراء اعتقال الن�ساء والفتيات الفل�سطينيات وفر�س اأحكام مرتفعة بحقهن حتقيق حالة من الردع القا�سي وفر�س �سيا�سة الأمر الواقع 
للحيلولة دون م�ساركتهن يف اأيه ن�ساطات �سلمية اأو مقاومة اأو جمتمعية داعمة للق�سية الفل�سطينية، ورف�س ال�ستيطان. 

8 اأ�سريات يق�سني اأحكامًا بال�سجن القا�سي لأكرث من 10 �سنوات.

بقلم د. عماد م�سباح 
خميمر

اأ�صكال الدعم والتاأييد  تتعدد 
اآليات  وتتنوع  وامل�صاندة، 
الروح  تاأ�صل  عن  التعبري 
الأمم،  لدى  القومية  الوطنية 
يف  الواحدة  الأمة  ولعل 
ت�صتند  ومتا�صكها  ترابطها 
وثقايف  تاريخي  خمزون  اإىل 
هذا  وحدوي،  ووجداين 
حمطات  يف  يربز  املخزون 
ومرحلية،  دائمة  مف�صلية 
امل�صاركة  حجم  يف  ويتمثل 
للق�صايا  والتاأييد  والدعم 
الواحدة.  لالأمة  امل�صرتكة 
مبعزل  لي�صت  العربية  والأمة 
وخ�صائ�س  بديهيات  عن 
وامل�صاندة  الدعم  يف  الأمم 
بالق�صية  يتعلق  فيما  خا�صة 
ق�صية  ولعل  الفل�صطينية، 
يف  الفل�صطينيني  الأ�رسى 
من  ال�صهيونية  املعتقالت 
هي  التي  الق�صايا  اأبرز 
كونها  الأهمية،  يف  غاية 
مكونات  من  اأ�صا�س  مكون 
الفل�صطينية،  الوطنية  الهوية 
كبرية  قيمة  اإنها  اإىل  اإ�صافة 
الفل�صطيني،  الن�صال  يف 
الوجودي  للتحدي  وجت�صيداً 

ال�صعب  يواجهه  والذي 
وبطولة  ب�صمود  الفل�صطيني 
ال�صجان  مواجهة  الأ�رسى يف 
ويف  وجرائمه.  ال�صهيوين 
الأ�رسى  لق�صية  دعمها  اإطار 
املعتقالت  يف  الفل�صطينيني 
�صحيفة  اأقدمت  ال�صهيونية، 
على  اجلزائرية  املواطن 
خطوة هي الأوىل نوعها على 
م�صتوى الوطن العربي اأو حتى 
هذه  العامل،  م�صتوى  على 
العمالقة  النوعية  اخلطوة 
�صحيفة  مبادرة  يف  متثلت 
كامل  عدد  باإفراد  املواطن 
�صفحة  من  اإ�صدارتها  من 
�صفحة،  اآخر  حتى  الغالف 
وذلك دعماً واإبرازاً  وم�صاندة 
يف  املر�صى  الأ�رسى  لق�صية 
هذه  ال�صهيونية،  املعتقالت 
العروبية  الوطنية  املبادرة 
القومية من قبل ال�صحيفة يف 
لفتح  لتاأتي  ال�صقيق  اجلزائر 
عربي  غد  يف  الأمل  اأبواب 
اأف�صل، يحمل الفعل الوحدوي 
العربية،  للق�صايا  الت�صامني 
عربي  وجدان  ويكر�س 
الهموم  ذات  يحمل  م�صرتك 
الق�صايا  نحو  جهوده  ويوحد 
العربية.  الأمة  تواجه  التي 
دولة  يف  ال�صحف  معظم  اإن 

ال�صقيقة  العربية  اجلزائر 
اأ�صبوعياً مالحق لإبراز  تفرد 
الفل�صطينيني  الأ�رسى  ق�صية 
يتعلق  ما  كل  اإىل  اإ�صافة 
الأمر  الفل�صطينية،  بالق�صية 
الذي يعك�س عن مدى التاأييد 
اجلزائر  قبل  من  وامل�صاندة 
وق�صيتها،  فل�صطني  جتاه 
الوطنية  الروح  عن  ويك�صف 
لل�صعب  الأ�صيلة  العروبية 
الأمة  ق�صايا  اجلزائري جتاه 
غريباً  لي�س  وهذا  العربية، 
�صمته  بلد  عن  م�صتهجناً  ول 
املليون  بلد  اأنه  الأ�صا�صية 
واجلزائر  وفل�صطني  �صهيد، 
اخل�صائ�س  من  يحمالن 
امل�صرتكة ما يجعلهما يدركان 
معاً اأن ال�صهداء والأ�رسى هم 
الوطنية  للهوية  الأبرز  املعلم 
احتالل  يواجه  �صعب  لأي 
اإجرامي  اقتالعي  عن�رسي 
تعجز  ال�صهداء  جزائر   ...
مفردات اللغة عن ال�صكر ... 
مفردات  تبتكر  اللغة  ولعل  
عن  التعبري  على  قادرة  تكون 
لكل  الإمتنان  عميق  مدى 
املواقف الداعمة وامل�صاندة 
 ... فل�صطني  واملت�صامنة مع 
�صعباً وق�صية واأ�رسى و�صهداء 

ون�صال.

جزائر ال�سهداء والعروبة ... وهل 
يكفي ال�سكر والإمتنان؟!

40 اأ�سرية يف �سجن الدامون:

معاناة ال�ستاء وكامريات املراقبة واإرهاب البو�سطة وقطع التيار الكهربائي
هيئة  عن  �صادر  تقرير  اأفاد 
 ، واملحررين  الأ�رسى  �صوؤون 
�صجن  يف  يقبعن  اأ�صرية   40 اأّن 
يعانني  "الإ�رسائيلي"  الدامون 
من ظروٍف �صعبٍة وقا�صيٍة على 
الإن�صانية  امل�صتويات  خمتلف 
واأكدت  وال�صحية.  واملعي�صية 
زلن  ل  الأ�صريات  اأن  الهيئة، 
كامريات  تواجد  من  يعانني 
وجميع  الفورة  �صاحة  يف 
ال�صاحة  اىل  يخرجن  الأ�صريات 
كما  ال�رسعي،  باللبا�س  وهن 
معدلت  ازدياد  من  ا�صتكني 
ب�صبب  الغرف  يف  الرطوبة 

ال�صتاء وعدم اإجراء الت�صليحات 
التزحلق  ومن  بالق�صم،  الالزمة 
وجود  عدم  ومن  ال�صاحة  يف 
حيث  للمراحي�س  اأبواب 
بال�رسا�صف  الأ�صريات  تغطيها 
من  يعانني  كما  والأغطية، 
للتيار  املتكرر  الإنقطاع 
ب�صكل  الق�صم  داخل  الكهربائي 
الأ�صريات  تعاين  كما  متعمد. 
من  متعمد  طبي  اإهمال  من 
ل  حيث  ال�صجن،  اإدارة  قبل 
املري�صات  الأ�صريات  تتلقى 
الالزم  العالج  ونف�صًيا  ع�صوًيا 
بع�س  وهناك  وال�رسوري، 

نقل  اإىل  بحاجة  الأ�صريات 
لإجراء  اأْو  للم�صت�صفيات 
الفحو�صات  اأْو  العمليات 
اإ�رساء  كالأ�صرية  الالزمة 
الأ�صريات  تتلقى  ول  جعابي�س، 
ومماطلة  وهمية  وعوًدا  �صوى 
ال�صجن.  اإدارة  متعمدة من قبل 
الظروف  اإىل  اأ�صارت  كما 
يع�صنها  التي  ال�صعبة  احلياتية 
"الدامون"،  يف  الأ�صريات 
على  التنغي�س  يف  تتمثل  والتي 
اإدخالهم  الأهايل واملماطلة يف 
الأغرا�س  دخول  ومنع  للزيارة، 
اخلا�صة بالأ�صغال اليدوية. كما 

يف  النقل  من  الأ�صريات  تعاين 
املحاكم  اإىل  البو�صطة  �صيارة 
اأّن  الإ�رسائيلية حيث  الع�صكرية 
الأ�صريات يخرجن اإىل املحاكم 
يف �صاعات الفجر ويرجعن بعد 
يف  ال�صفر  واأّن  الليل،  منت�صف 
وطويل  جًدا  متعب  البو�صطة 
ويتم م�صايقة الأ�صريات من قبل 
ال�صجناء اجلنائيني املنقولني يف 
على  والتهجم  البو�صطة  نف�س 
والألفاظ  بال�صتم  الأ�صريات 
ا�صتفزازات  اإىل  النابية،اإ�صافًة 
)نح�صون(،  وحدة  قوات 

امل�صوؤولة عن نقل الأ�صريات.

املاجدات احلرائر يف البا�ستيالت ال�سهيونية حتريرهن واجب 
بقلم : فرا�س الطرياوي 

ع�رسات الأ�صريات الفل�صطينيات 
يف  يقبعن  قا�رسات  بينهن 
البا�صتيالت  ال�صهيونية ، و�صط 
يتعر�صن  حيث  قا�صية،  ظروف 
الأ�رسى  بقية  غرار  على 
�صارخة  لنتهاكات  البوا�صل، 
الطبي  كالإهمال  حلقوقهن، 
والتعذيب  النفرادي  والعزل 
والقتحامات  والتنكيل، 
اأي  دون  لغرفهن  امل�صتمرة 
اأ�صوء  تقدمي  و  م�صبق،  اإ�صعار 

اأنواع الطعام لهن، و احتجازهن 
ل  معتمة  �صيقة  غرف  يف 
ال�صم�س  اأ�صعة  اأو  النور  يدخلها 
اأو ن�صمة هواء من اجل اإذللهن. 
ان الدولة املارقة التي تدعى ) 
ال�صجون  من  جعلت   ) اإ�رسائيل 
للتعذيب  و�صاحة  للقمع  مكاناً 
الأذى  واحلاق  الأمرا�س  وزرع 
 ، املتعمد  والنف�صي  اجل�صدي 
والت�صفية  املعنوي  للقتل  واأداة 
والبطيئة  التدريجية  اجل�صدية 
يف  ترى  لأنها  اإل  ذاك  وما 
يجب  لها،  اأعداء  الفل�صطينيني 

الأقل  على  اأو  منهم،  التخل�س 
ردعهم وتدمري واقعهم وت�صويه 
جلثث  حتويلهم  اأو  م�صتقبلهم 
بعر�س  �صاربة  الدفن،  موؤجلة 
الدولية  القوانني  لكافة  احلائط 
روما  وميثاق   ، عام  ب�صكل 
الدولية،  اجلنائية  للمحكمة 
واتفاقيات جنيف ب�صكل خا�س، 
وتعتربه  التعذيب  حترم  التي 
الإن�صانية.  �صد  حرب  جرمية 
املغت�صب  الكيان  هذا  ولكن 
لالأر�س الفل�صطينية يعترب نف�صه 
التواطوؤ  ب�صبب  القانون  فوق 

والتخاذل وال�صمت الدويل. 
اأ�رسانا  �صد  يجري  ما  اإن  حقا 
املاجدات  وا�صرياتنا  البوا�صل، 
البا�صتيالت  داخل  احلرائر 
جبني  يف  عار  ال�صهيونية 
حقوق  حماة  ودعاة  الإن�صانية 
الدويل  واملجتمع  الإن�صان 
مل  ال�رسى  فهوؤلء   ، باأ�رسه 
يتم اعتقالهم اإل بتهمة هويتهم 
اأنهم  وجرمية  الفل�صطينية 
ال�صاهدون  الأر�س  اأ�صحاب 
وم�صادرة  اأر�صهم  �رسقة  على 

حقوقهم. 
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عي�شة ق.

مل تلتزم الفاف ال�صمت حول خمتلف 
بخ�صو�ص  القتها  التي  االنتقادات 
الوطنية  الفنية  املديرية  رف�ص 
�صفيق  عامر  الفني  املدير  بقيادة 
منح الرتخي�ص اإىل الزلفاين للتدريب 
للنادي  الفنية  العار�صة  وقيادة 
الفاف  اأ�صدرت  حيث  القبائلي، 
بيانا ر�صميا على موقعها االلكرتوين 
والذي نّددت خالله بالهجوم الكبري 

الوطني  الفني  املدير  واجهه  الذي 
من طرف اأحد ال�صحافيني عرب قناة 
تكرار  خالل  من  خا�صة  تلفزيونية 
عبارة يف التاأكيد على اإ�رصار الهيئة 
الكروية اجلزائرية منع الزلفاين من 
العمل يف اجلزائر، و�رصح بيان الفاف 
اإقدام املديرية الفنية الوطنية على 
منح ترخي�ص ا�صتثنائي اإىل املدربني 
تدريب  �صهادة  يحوزون  ال  الذين 
للمدربني  فقط  خم�ص�ص  اأ«  »كاف 
�صهادة  ميلكون  الذين  اجلزائريني 

عليها  م�صادق  ثالثة  درجة  تدريب 
والريا�صة  ال�صباب  وزارة  طرف  من 
املدرب  ميلكه  ال  الذي  االأمر  وهو 
على  تنطبق  ال  وحالته  التون�صي 
االأمر، واعتربت الفاف اأن الت�رصف 
الذي قام به ال�صحايف غري حمرتف 
للتحري  يتقدم  مل  الذي  وهو  بتاتا 
اأ�صباب  عن  واال�صتعالم  االأمر  عن 
الكروية  الهيئة  الرف�ص وراح يهاجم 

دون اأّدلة ي�صيف بيان الفاف.
اإىل الق�صاء  باللجوء  الفاف  وهددت 

نف�صها  عن  والدفاع  ال�صرتجاع 
طالتها  التي  االتهامات  بخ�صو�ص 
دون دليل من املعني والتي اأحدثت 
�رصب  خالل  من  ح�صبها،  الفتنة 
على  العمل  بخ�صو�ص  �صمعتها 
يف  القبائلي  النادي  م�صوار  عرقلة 
على  والتناف�ص  االأوىل  الدوار  لعب 
بلوزداد،  �صباب  اللقب مع املت�صدر 
اتهام  طالت  االتهامات  اأن  م�صيفا 
تك�صري  اأجل  من  بالتحالف  الفاف 

م�صوار ال�صبيبة هذا املو�صم.

رف�شت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم تاأهيل املدرب التون�شي يامن الزلفاين على راأ�س العار�شة الفنية 
لفريق �شبيبة القبائل، حيث رّدت على مرا�شلة من نظريتها التون�شية بخ�شو�س و�شعية املدرب الزلفاين 

والذي اأكدت الفاف خالل مرا�شلتها اأن املدرب التون�شي ال ميكنه العمل مدربا يف اجلزائر الأنه ال ميلك 
ال�شروط التي متنحه التاأهيل وذلك من خالل عدم حيازته �شهادة التدريب »كاف اأ« التي متنحه التاأهيل 

من اأجل التدريب يف البطولة الوطنية

توّعدت اأحد االإعالميني باملتابعة الق�شائية

اإ�ضرارها عدم تاأهيل الزلفاينالفاف ترد على االتهامات حول 

املقربني  االأ�صدقاء  اأحد  ك�صف 
جنم  رونالدو  كري�صتيانو  من 
جوفنتو�ص، عن اأحا�صي�ص و�صعور 
الالعب خالل ح�صوره يف ملعب 
مل�صاهدة  برينابيو  �صانتياغو 
ريال  جمع  الذي  الكال�صيكو 
وفاز  بر�صلونة،  ب�صيفه  مدريد 
بنتيجة  البلوغرانا  على  الريال 
جدول  ليت�صدر  اأم�ص  اأول   0-2
وبفارق  نقطة   56 بر�صيد  الليغا 
االأزيل،  واحدة عن غرميه  نقطة 
الذي  كري�صتيانو  اأنظار  حتت 
مدرجات  يف  االأ�صواء  خطف 

»�صانتياغو برنابيو«.
اأجريي،  اإيدو  ال�صحفي  وقال 
وهو �صديق �صخ�صي لكري�صتيانو 
»ال�صريجنيتو«  برنامج  بث  خالل 
مبودة  �صعر  »رونالدو  االإ�صباين: 

�صاعة  قبل  النا�ص،  من  كبرية 
�صعر  الكال�صيكو،  انطالق  من 
امل�صجعون باجلنون بعدما عرفوا 
املباراة«،  ليح�رص  �صي�صل  اأنه 
مبودة  �صعر  »كري�صتيانو  واأ�صاف 
متاأكد من  واأنا  كبرية يف مدريد، 
اأنه �صعر برغبة العودة اإىل الريال، 
اإذا  وعما  مدريدي�صتا«،  الأنه 
لريال  العودة  الدون  باإمكان  كان 
رونالدو:  �صديق  �رصح  مدريد، 
وعلى  جوفنتو�ص،  مع  يركز  »اإنه 
ال  حاليا،  اأوروبا  اأبطال  دوري 
بامل�صتقبل  اأعرف ماذا �صيحدث 
اأحد يعلم«، وختم »اإنه �صعيد  وال 
يف  ويرغب  االآن  جوفنتو�ص  يف 
اأنا  لكن  االأبطال،  بدوري  الفوز 

متاأكد اأنه �صعر برغبة العودة«.
ق.ر.

برج  اأهلي  �صباب  نادي  عني 
بالل  اأم�ص  اأول  بوعريريج 
خلفا  له،  جديدا  مدربا  دزيري 
اأقيل  الذي  بوعكاز  معز  للتون�صي 
النتائج،  �صوء  ب�صبب  من�صبه  من 
من  ا�صتقال  الذي  دزيري،  و�رصع 
االأ�صبوع  اجلزائر  احتاد  تدريب 
نتائج  تراجع  ب�صبب  املا�صي 
اأهلي  مع  عمله  يف  اأم�ص  الفريق 
ا�صتعدادا ملواجهة  بج بوعريريج 
مولودية اجلزائر اخلمي�ص املقبل 
كان  امل�صابقة،  من   21 باجلولة 

اأهلي  �صباب  تدريب  توىل  دزيري 
مرحلة  نهاية  مع  بوعريريج  برج 
املا�صي،  املو�صم  من  الذهاب 
العام  املدير  بوزناد  نذير  وبرر 
ت�رصيح  يف  بوعريريج،  لربج 
التعاقد  قرار  اجلزائرية  لالإذاعة 
الذي  املدرب  بكونه  دزيري،  مع 
الفريق،  ومعامل  خبايا  يعرف 
املركز  بوعريريج  برج  ويحتل 
اجلزائري  الدوري  ترتيب  يف   13

بر�صيد 22 نقطة.
ق.ر.

كري�ضتيانو يرغب يف العودة
 لريال مدريد

دزيري بالل يعود لتدريب اأهلي
 برج بوعريريج

الوطنية  املنتخبات  مدير  اأفاد 
ملني  لل�صباحة  اجلزائرية  باالحتادية 
بن عبد الرحمان اأن اأزيد من 20 �صباحا 
حققوا احلد االأدنى املوؤهل للبطولتني 
 1 املنطقة  واالإفريقية  املغاربية 
خن�صاء  اقتطاع  عن  ف�صال  لل�صباب، 
لبطولة  ال�صعود  بطاقة  بلقا�صمي 
اإفريقيا املفتوحة 2020، عقب ختام 
�صهرة  التاأهيلية  املناف�صة  �صباقات 
االأوملبي،  ماي«  »اأول  مب�صبح  ال�صبت 
بن  �رصح  اإعالمية  ت�رصيحات  ويف 
اأكرث من 20  : »�صجلنا  الرحمان  عبد 
عديد  ويف  تاأهلوا  و�صباحة  �صباحا 
املغاربية  البطولة  اإىل  التخ�ص�صات 
البطولة  مع  منا�صفة  �صتجري  التي 
لل�صباب،   )1 )املنطقة  االإفريقية 
االأدنى املوؤهل،  بف�صل بلوغهم احلد 
�صهال  يكن  مل  امل�صاركة  بطاقة  نيل 
بالنظر اإىل املعايري املعتمدة من قبل 
املديرية الفنية ولهذا اأنا جد م�رصور 
بامل�صتوى الفني والنتائج الطيبة التي 
اأحرزها ال�صباحون، ال�صيما واأنها اأول 
م�صاركة هذا املو�صم داخل احلو�ص 
جيدة  »النتائج  واأ�صاف:  الكبري«، 
لدى  خا�صة  اإيجابي،  موؤ�رص  وهذا 

عنا�رص النخبة الوطنية التي �صتدخل 
بداية من 19 مار�ص املقبل يف ترب�ص 
املغاربية،  للبطولة  حت�صبا  حت�صريي 
قدراتهم  من  بالرفع  ي�صمح  ما  وهو 
قوي  بح�صور  ويب�رص  اال�صتعدادية 
ويف  املغاربي«.  املوعد  يف  للجزائر 
الواعدة  ال�صباحة  توهج  عن  تعليقه 
باعتبارها  �صنة   15 بلقا�صمي  خن�صاء 
االأدنى  احلد  حققت  التي  الوحيدة 
تخ�ص�ص 200 م على ال�صدر املوؤهل 
ف�صال  املفتوحة،  اإفريقيا  لبطولة 
البطولتني  يف  امل�صاركة  تاأ�صرية  عن 
 1 املنطقة  واالإفريقية  املغاربية 
لل�صباب، اعترب التقني اأنه تاأكيد ل�صري 
ت�صاعدي،  منحى  �صمن  نتائجها 
من  متميزة  نتيجة  ننتظر  »كنا  وقال: 
بلقا�صمي التي �صنفناها �صمن قائمة 
اأح�صن 20 �صباحا و�صباحة باجلزائر، 
م�صتواها  تطور  تاأكيد  توا�صل  وهي 
املناف�صة  هذه  مبنا�صبة  الفني، 
لكل  معينة  مقايي�ص  التاأهيلية حددنا 
بلقا�صمي،  اإىل  فاإ�صافة  �صنية،  فئة 
متكن اأزيد من 20 �صباحا من اقتطاع 
اإميان  غرار  على  التاأهل،  تاأ�صرية 
تون�صي،  اأن�ص  ميدوين،  ليليا  زيتوين، 

مبارك،  و�صرياز  اأقنتيل  حممد 
و�صنك�صف الحقا عن القائمة النهائية 
جلميع املتاأهلني«. و�صتت�صمن البطولة 
�صتحت�صنها  التي  لل�صباب،  املغاربية 
اأفريل   4 و   1 بني  العا�صمة  اجلزائر 
املاء  كرة  مناف�صة  تواجد  املقبل، 
بح�صور  �صنة   16 من  اأقل  ملنتخبات 
املغرب  اجلزائر،  وهي  بلدان  ثالثة 
بن  ك�صف  ال�صق  هذا  ففي  وتون�ص، 
الفنية  املديرية  اأن  الرحمان  عبد 
انتقائية  مناف�صة  اأجرت  الوطنية 
منها  وانبثقت  الفارط  نوفمرب  �صهر 
للمنتخب  العبا   17 ت�صم  قائمة 

الوطني دون 16 �صنة، بعدها خا�صت 
حت�صرييني  ترب�صني  املجموعة 
هذا  نهاية  ترب�ص  ثالث  وينتظرها 
خالله  من  �صيتم  ب�صطيف،  االأ�صبوع 
�صت�صم  التي  النهائية  القائمة  اختيار 
13 العبا ميثلون الفريق الوطني لكرة 
املاء للفئة بقيادة املدربني يا�صني بن 
هذه  و�صهدت  يخلف،  ومروان  قارة 
اأغلبية  ح�صور  التاأهيلية  املناف�صة 
اأح�صن ال�صباحني النا�صطني بال�صاحة 
بينهم  من  �صباح،   304 بعدد  الوطنية 
ينحدرون  ناديا   47 ميثلون  فتاة   125

من 11 رابطة والئية.

حت�شبا للبطولتني املغاربية واالإفريقية لل�شباب

اأزيد من 20 �ضباحا يحققون احلد االأدنى

بوفون يوؤجل قراره النهائي
 مع جوفنتو�س

اأعمال  وكيل  مارتينا  �صليفانو  اأكد 
حار�ص  اإن  بوفون  جيانلويجي 
مل  املخ�رصم  يوفنتو�ص  مرمى 
يح�صم موقفه بعد، من اال�صتمرار 
يف اللعب بعد نهاية املو�صم احلايل 
يف  مارتينا،  وقال  عدمه،  من 
مريكاتو:  توتو  ملوقع  ت�رصيحات 
»نحن مل نعالج هذه امل�صاألة بعد، 
هو من �صيقرر، اإنه يف حالة جيدة، 
لكننا مل نتحدث عن ذلك«، واأ�صاف 
متماثلة،  ال�صنوات  كل  »لي�صت 
على  بالدوري  الفوز  ال�صعب  من 
اأي  يف  يلعب  ال  الزيو  جوفنتو�ص، 
ي�صاعدهم،  وهذا  اأخرى  بطوالت 

الفوز  اأجل  من  اللعب  باإمكانهم 
باال�صكوديتو«.

وعاد بوفون 42 عاًما اإىل �صفوف 
املا�صي،  ال�صيف  يف  جوفنتو�ص 
�صيف  يف  اليويف  عن  رحل  بعدما 
�صان  باري�ص  اإىل  لين�صم   2018
يعود  اأن  قبل  الفرن�صي،  جريمان 
لل�صيدة  فقط  واحد  عام  بعد 
احلار�ص  ويجل�ص  العجوز، 
البدالء  مقاعد  على  املخ�رصم 
ظل  يف  جلوفنتو�ص،  عودته  منذ 
املدير  �صاري  ماوري�صيو  اعتماد 
فويت�صيك  على  لليويف  الفني 

ت�صيزين حار�ًصا اأ�صا�صًيا.

د�ضرية مديرا اإداريا الحتاد بلعبا�س
احتاد  نادي  اإدارة  جمل�ص  قرر 
ال�صابق  امل�صري  تعيني  بلعبا�ص 
من�صب  يف  يحي  بن  د�صرية 
تعيني  قرار  وياأتي  االإداريـ  املدير 
ال�صارع  غ�صب  المت�صا�ص  د�صرية 
للبيت  الهدوء  واإعادة  الريا�صي، 
للظروف  نظرا  »البلعبا�صي«، 
منذ  بالنادي  حتيط  التي  ال�صعبة 
انطالق املو�صم، والتي ت�صببت يف 
تراجع نتائجه يف الدوري، و�صتوكل 
لد�صرية مهمة تكوين اإدارة جديدة 
ال�صلطات  وثقة  بدعم  حتظى 

اإىل  اإ�صافة  واالأن�صار،  املحلية 
اأجل  من  املالية  املوارد  توفري 
امل�صتعجلة،  النادي  ديون  �صداد 
الالعبني  رواتب  من  جزء  ودفع 
فرتة،  منذ  العالقة  الفني  واجلهاز 
من  البلعبا�صي  النادي  ويعاين 
تذبذب كبري يف امل�صتوى يف االآونة 
االإدارية  امل�صاكل  ب�صبب  االأخرية 
الفريق،  با�صتقرار  ع�صفت  التي 
من  العديد  رحيل  يف  وت�صببت 

املدربني والالعبني.
ق.ر.

ق.ر.
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الدويل  الالعب  يوا�صل 
فيغويل  �صفيان  اجلزائري 
م�صتويات  وتقدمي  التاألق 
ناديه  مع  مرموقة 
غاالتا�رساي،  بعدما �صاهم 
ح�صم  اإىل  ناديه  قيادة  يف 
على  خا�صها  التي  املقابلة 
نادي  ال�صيف  اأمام  ملعبه 
والتي  غينت�صالربريليغي 
اأم�س  اول  اأم�صية  جرت 
من   24 اجلولة  حل�صاب 

الدوري الرتكي املمتاز، ويف 
متو�صط  ترك  ال�صدد  هذا 
يف  ب�صمته  اخل�رس  ميدان 
ل�صالح  انتهت  التي  املقابلة 
غاالتا�رساي بثالثية نظيفة، 
حا�صمة  متريرة  منح  بعدما 
الذي  الثالث  الهدف  يف 
الكولومبي  النجم  �صجله 
الدقيقة  يف  فالكاو  رادميل 
69 من املقابلة، اأكد خاللها 
حقق  الذي  الفريق  �صحوة 

مباراة  ثامن  يف  االنت�صار 
من  ومتكن  التوايل،  على 
احلفاظ على �صدارة جدول 
رفقة  منا�صفة  الرتتيب 
�صبور  طرابزون  فريقي 
ويوا�صل  �صبور،  و�صيفا�س 
اأجل  من  ثابتة  اخلطى 
لقب  اإحراز  على  التناف�س 
للمو�صم  الرتكي  الدوري 

الثالث على التوايل.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

بني  االتفاق  لقي  زغدود  وكان 
واأنه  ة  خا�صّ الفاعلة  االأطراف 
التدريبية  ال�صهادات  ميلك 
فريق  على  لالإ�رساف  املطلوبة 
واخلربة  التجربة  ولديه  حمرتف 
ابن  كونه  جانب  اإىل  التدريبية 
يف  يدور  ما  جيدا  ويعلم  الفريق 
ي�رسع  �صوف  اأين  االحتاد،  بيت 

ابتداء  الفريق  مع  العمل  املعني 
املقررة  التدريبية  احل�صة  من 
القادم  للمقابلة  حت�صريا  غدا 
التي يخو�صونها اأمام نادي باإرادة 
ال�صبت املقبل حت�صبا للجولة 21 

من البطولة الوطنية.
اأقدمت  منف�صل،  �صياق  يف 
دفع  على  »�صريبور«  �رسكة 
طلبتها  التي  املالية  االأعباء 
القدم  لكرة  الدولية  االحتادية 

درا�صة  يف  ال�رسوع  اجل  من 
به  تقدمت  الذي  الطعن  ملف 
بخ�صو�س  العا�صمة  احتاد  اإدارة 
اجلزائر ملرحلة  مولودية  ديربي 
الوطنية  البطولة  من  الذهاب 
ثالث  خ�صم  عنه  جنم  والذي 
وخ�صارة  الر�صيد  من  نقاط 
مت  حيث  الب�صاط،  على  اللقاء 
اإىل  اأورو  األف   22 مبلغ  حتويل 
وياأمل  للفيفان  البنكي  احل�صاب 

انتهاء  العا�صمي  النادي  حمبو 
جهة  من  ياأملون.  مثلما  الق�صية 
اأخرى، يكون احتاد العا�صمة فتح 
اأم�س �صفحة جديدة عرب جتاوز 
العراقيل وامل�صاكل التي داهمته 
املن�رسم،  العام  �صائفة  منذ 
اجلمعية  انعقاد  عقب  وذلك 
اأجل  من  للم�صاهمني  العامة 
االإعالن عن حتويل ا�صهم ال�رسكة 
العا�صمي  للنادي  الريا�صية 

خلفا  »�صريبور«  �رسكة  لفائدة 
ل�رسكة »ETRHB« بعد حتويل 
مالكها رجل االأعمال علي حداد 
و�صقيقه ربوح اإىل ال�صجن ب�صبب 
ينتظر  حيث  ف�صاد،  ملفات 
ال�صرب  بفارغ  االحتاد  اأن�صار 
بتحويل  يتعلق  فيما  الرت�صيم 
اجلديدة  ال�رسكة  اإىل  االأ�صهم 
من اأجل جتاوز املرحلة ال�صعبة 
التي مر بها النادي منذ ال�صائفة 

عنه  جنمت  والتي  املن�رسمة، 
ازمة مالية خانقة ب�صبب جتميد 
وظهور  للفريق،  البنكي  الر�صيد 
اأزمة امل�صتحقات املالية لرفقاء 
زمامو�س،  اأمني  حممد  القائد 
يف  االإدارة  اإثرها  على  هددت 
باالن�صحاب  منا�صبة  من  اأكرث 
ب�صبب  القارية  املناف�صة  من 
غياب االأموال وعدم القدرة على 

ت�صديد تكاليف ال�صفر.

اإدارة احتاد العا�شمة تكون اأعلنت اأم�س انتقال الأ�شهم اإىل �شريبور

تعيني زغدود مدربا جديدا 
الحتاد العا�ضمة

م�شوؤولو �شريبور دفعوا 22 األف اأورو للفيفا ملناق�شة ملف الطعن
عّينت اإدارة النادي العا�شمي املدرب منري زغدود على راأ�س العار�شة الفنية خلفا ل�شابقه 

بالل دزيري الذي ا�شتقال من مهامه عقب توايل النتائج ال�شلبية وهزمية الديربي 
العا�شمي اأمام مولودية اجلزائر، حيث اتفق م�شوؤولو »�شريبور« مع زغدود من اأجل تويل 
املهام اإىل غاية نهاية املو�شم الكروي اجلاري، اين �شيتم الحتفاظ بباقي الطاقم الفني 
امل�شاعد الذي عمل منذ انطالق املو�شم الكروي اجلاري يف انتظار الف�شل يف م�شتقبل 

العار�شة الفنية نهاية هذا املو�شم

يوا�شل �شل�شلة النتائج الإيجابية ويج�س لثام انت�شار على التوايل

فيغويل ممررا حا�ضما ويقود غاالتا�ضراي 
اإىل ال�ضدارة

كازوين منتظر باأر�س الوطن لف�شخ العقد بعد ت�شوية م�شتحقاته العالقة

نغيز يطرد بلخري وبوطاقة ويحولهما اإىل جمل�س التاأديب
مولودية  نادي  اإدارة  قّررت 
الالعبني  حتويل  اجلزائر 
واأحمد  بلخري  فار�س 
اأمام  االمتثال  اإىل  بوطاقة 
للفريق  التاأديبي  املجل�س 
دّونه  الذي  التقرير  بعد 
نغيز  نبيل  الفريق  مدرب 
الذي  ال�صجار  بخ�صو�س 
جمع الثنائي خالل احل�صة 
اأجرتها  التي  التدريبية 
العا�صمي  النادي  ت�صكيلة 
املا�صية،  االأيام  يف 
اندماج  نغيز  رف�س  حيث 
ح�صة  يف  وبوطاقة  بلخري 
اأجراها  التي  اال�صتئناف 
وقام  اأم�س  اأول  زمالئهما 
من  االإدارة  اإىل  بتحويلهما 
اأمرهما،  يف  الف�صل  اأجل 
بعقوبة  املهددان  وهما 
مالية من خالل اخل�صم من 
االأجرة ال�صهرية ردعا لهما 
تكرار  لتفادي  وزمالئهما 
التي  مثل املر االن�صباطية 

املجموعة  على  �صلبا  تاأثر 
من  االأخري  املنعرج  خالل 

البطولة الوطنية.
اأنهت  منف�صل،  �صياق  يف 
النادي  اأزمة  العميد  اإدارة 
مع مدربه ال�صابق الفرن�صي 
ب�صبب  كازوين،  برنارد 
امل�صتحقات  ت�صويىة  عدم 
بها  يدين  التي  املالية 
لالإدارة عقب اإقدامها على 
ف�صخ العقد معه من طرف 
املدير  طرف  من  واحد 
فوؤاد  ال�صابق  الريا�صي 
ت�صوية  مت  حيث  �صخري، 
اأمواله التي يدين بها والتي 
 100 بقيمة  له  حتويلها  مت 
األف اأورو متثل اأربعة اأجور 
املولودية  تفادت  �صهرية، 
اإثر ذلك رفع املدرب  على 
�صدها  �صكوى  الفرن�صي 
االحتاد  م�صتوى  على 
وال  القدم،  لكرة  الدويل 
كازوين  ي�صجل  اأن  ي�صتبعد 

ح�صوره يف اليام املقبلة اإىل 
ار�س الوطن من اأجل ف�صخ 
وبالتايل  الفريق  مع  العقد 
املدرب  اإىل  الفر�صة  منح 
احل�صول  اأجل  من  نغيز 
لتدريب  االإجازة  على 
ب�صفة  واجللو�س  املولودية 
البدالء  دكة  على  نهائية 
رخ�صة  على  حت�صل  بعدما 
الت�صكيلة  لقيادة  ا�صتثنائية 
احتاد  مواجهتني  يف 
العا�صمة ومولودية وهران.

تتحدث  اآخر،  جانب  اإىل 
اإمكانية  عن  م�صادر 
جتمع  ودية  مباراة  برجمة 
باأوملبيك  اجلزائر  مولودية 
جويلية  �صهر  مار�صيليا 
ملعب  على  املقبل وجتري 
�صياق  يف  وذلك  جويلية،   5
االحتفال  يف  ال�رسوع 
العا�صمي  النادي  مبئوية 
الذي تاأ�ّص�س بتاريخ ال�صابع 

اأوت 1921. 
عي�شة ق.

بخ�شو�س رخ�شة النادي املحرتف وتقييم م�شتوى ال�شركات

زط�ضي يجتمع بروؤ�ضاء االأندية ملحرتفة
زط�صي  الدين  خري  دعا 
اجلزائري  االحتاد  رئي�س 
االأندية  روؤ�صاء  القدم،  لكرة 
مقرر  اجتماع  اإىل  املحرتفة 
مار�س  التا�صع  يف  عقده 
االحتاد  وذكر  اجلاري، 
اأن  له،  بيان  يف  اجلزائري 
اأي�صا  �صيح�رسه  االجتماع 
التنفيذي  املكتب  اأع�صاء 
املراقبة  ومديرية  لالحتاد، 

اأو�صح  كما  املايل،  والت�صيري 
االأعمال  جدول  اأن  البيان 
يت�صمن نقطتني هما رخ�صة 
ورفع  املحرتف،  النادي 
ال�رسكات  اإدارة  م�صتوى 
االأ�صهم  ذات  الريا�صية 
ت�صم خرباء  هيئات  اأن  الفتا 
التو�صيحات الالزمة  �صتقدم 
تاأهيل  اإعادة  عملية  حول 
هذه ال�رسكات واأ�صار اإىل اأنه 

يف نهاية هذا االجتماع �صيتم 
ت�صليم وثائق لروؤ�صاء االأندية، 
ومل ي�صهد البيان الذي ن�رسه 
عبد  ا�صم  وجود  االحتاد، 
رابطة  رئي�س  مدوار  الكرمي 
والذي  املحرتفني،  دوري 
الذعة  انتقادات  وجه  كان 
والتي�صري  املراقبة  ملديرية 

املايل باالحتاد.
ق.ر.

ليكيب ت�شنفه اأف�شل رابع لعب يف الدوري الفرن�شي

�ضليماين يتجاوز ديلور ويقرتب من نيمار

الدويل  الالعب  يوا�صل 
�صليماين  اإ�صالم  اجلزائري 
الدوري  يف  احلدث  �صنع 
خالل  من  وذلك  الفرن�صي 

ن�رسته  الذي  الت�صنيف 
الفرن�صية  »ليكيب«  �صحيفة 
كل  يف  الالعبني  الأف�صل 
»الليغ1«  مناف�صة  من  جولة 
اأين ارتقى مهاجم املنتخب 
الوطني اإىل املركز الرابع يف 
ترتيب اأف�صل الالعبني منذ 
الكروي  املو�صم  انطالق 
بالتايل  وتقدم  احلايل 
نادي  والعب  مواطنه  على 
اأنديه ديلور، حيث  مونبلييه 
املحرتف  الالعب  ي�صجل 
مو�صما  موناكو  نادي  رفقة 

طيبا رغم فرتة الفراغ التي 
جنح  الذي  وهو  بها  مر 
خا�صة يف الن�صف االأول من 
التاألق  يف  احلايل  املو�صم 
وذلك  اإليه  االنتباه  ولفت 
اأهداف  ت�صعة  ت�صجيله  عرب 
ان  ورغم  املو�صم،  هذا 
الظهور  يف  ف�صل  �صليماين 
داخل  ناديه  مباراة  خالل 
اأين  ني�س  اأمام  القواعد 
ملك ي�صجل هدفا ومل مينح 
متريرة حا�صمة يف لقاء تعرث 
خالله العبو ت�صكيلة االإمارة 

الفرن�صية اأمام ال�صيف عرب 
يف  بالتعادل هدف  االكتفاء 
كل �صبكة، رغم ان ابن حي 
اأ�صا�صيا  لعب  البنيان  عني 
دقيقة  الت�صعني  وخا�س 
غري   6 عالمة  ونال  كاملة، 
الربازيلي  النجم  على  بعيد 
والعب باري�س �صان جرمان 
ميلك  الذي  جونيور  نيمار 
يهدد  اأين   ،6.4 عالمة 
اأ�س  البي  ثنائي  �صليماين 
جي االآخر دي ماريا وماركو 

فرياتي.

الدوري االإيطايل مهدد االإلغاء ب�ضبب كورونا
فريو�س  تاأثري  ي�صتمر 
الدرجة  دوري  على  كورونا 
الوقت  يف  االإيطايل  االأوىل 
حكومة  فيه  مددت  الذي 
احل�صور  على  حظرا  البالد 
املباريات  يف  اجلماهريي 
توغل  ب�صبب  مناطق   3 يف 
رفعت  بينما  الفريو�س، 
احلكومة احلظر يف منطقة 
ينتمي  التي  بيدمونت 

وقالت  جوفنتو�س،  اإليها 
اإنه  االإيطالية،  احلكومة 
اجلمهور  غياب  �صي�صتمر 
�صتقام  التي  املباريات  عن 
يف مناطق لومبارديا وفينيتو 
جانب  اإىل  رومانيا  واإمييليا 
وبي�صارو- �صافونا  منطقتي 
مار�س  الثامن  حتى  اأوربينا 
اجلاري، ويف خطوة جديدة 
على  ال�صلطات  حظرت 

هذه  من  اللعبة  جمهور 
حل�صور  ال�صفر  املناطق 
مباريات خارج مناطقهم يف 
وارتفع  البالد،  اأنحاء  بقية 
عدد الوفيات ب�صبب فريو�س 
 34 اإىل  اإيطاليا  يف  كورونا 
م�صوؤولون  اأعلنه  ملا  وفقا 
و�صل  بينما  اأم�س،  اأول 
اإىل  امل�صابة  احلاالت  عدد 
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تابع وولفرهامبتون مغامرته 
اإجنلرتا  كبار  اإزعاج  يف 
اأكرث  ليقرتب  توتنهام  وهزم 
املوؤهل  الرابع  املركز  من 
اأوروبا،  اأبطال  لدوري 
على  وولفرهامبتون  وانت�رص 
�ضمن   2-3 توتنهام  م�ضيفه 
م�ضابقة  من   28 الأ�ضبوع 
وعاد  الإجنليزي،  الدوري 
يف  بالنتيجة  ال�ضيف  الفريق 
يخطف  اأن  قبل  منا�ضبتني 

هدف النت�ضار حمققاً فوزه 
امل�ضابقة. يف  توالياً  الثاين 
بريغوين  الهولندي  ومنح 
ليعّدل  لتوتنهام  اأولً  التقدم 
دورتي  مات  الأيرلندي 
الإيفواري  لكن  النتيجة، 
اأورييه اأعاد توتنهام للمقدمة 
من  الأخرية  اللحظات  مع 
وانتف�ض  الأول،  ال�ضوط 
ال�ضوط  يف  وولفرهامبتون 
اأولً  التعادل  فاأدرك  الثاين 

بف�ضل الربتغايل دييغو جوتا 
املك�ضيكي  اأ�ضاف  ثم  ومن 
خامينيز هدف الفوز، و�ضار 
 42 وولفرهامبتون  ر�ضيد 
ال�ضاد�ض  املركز  يف  نقطة 
بفارق اأف�ضلية الأهداف عن 
اخلام�ض  يونايتد  مان�ض�ضرت 
ت�ضيل�ضي  عن  نقاط  وثالث 
ر�ضيد  جتّمد  بينما  الرابع، 
يف  نقطة   40 عند  توتنهام 

املركز ال�ضابع موؤقتاً.

بلقب  �ضيتي  مان�ض�ضرت  تُّوج 
الإجنليزية  الرابطة  كاأ�ض 
وال�ضابعة  توالياً  الثالثة  للمرة 
على  فوزه  عقب  تاريخه  يف 
اأم�ض يف  اأول   1-2 فيال  اأ�ضتون 
ملعب  على  النهائية،  املباراة 
القنا�ض  افتتح  ال�ضهري،  وميبلي 
اأغويرو  �ضريخيو  الأرجنتيني 
قبل  لل�ضيتيزن�ض  التهديف  باب 
اأن يعّزز زميله الإ�ضباين رودري 
الأف�ضلية بالهدف الثاين يف حني 
ب�ضم مبوانا �ضاماتا على هدف 
اأ�ضتون فيال الوحيد، واأّكد �ضيتي 
هيمنته   2020 بلقب  بتتويجه 
على هذه امل�ضابقة يف ال�ضنوات 
الأخرية حيث رفع لقبها يف 2018 
بتغلبه ال�رصيح على اأر�ضنال 0-3 
ت�ضيل�ضي  ح�ضاب  على  و2019 
التعادل  الرتجيح عقب  بركالت 
والإ�ضايف  الأ�ضلي  الوقتني  يف 
�ضيتي  ورفع  اأهداف،  دون 

الرابطة  كاأ�ض  يف  األقابه  عدد 
و1976   1970 اأعوام  �ضبعة  اىل 
و2019  و2018  و2016  و2014 
لقب  بعد  على  واأ�ضبح  و2020 
امل�ضجل  القيا�ضي  الرقم  من 
ف�ضل  حني  يف  ليفربول،  با�ضم 
اللقب  اإحراز  يف  فيال  اأ�ضتون 

للمرة الأوىل منذ 1996.
منطقيا  الأمل  فقد  اأن  وبعد 
املمتاز  الدوري  لقب  نيل  يف 
ب�ضبب  تواليا  الثالث  للمو�ضم 
وبني  بينه  الكبري  الفارق 
بثبات  يتجه  الذي  ليفربول 

عام  منذ  الأول  لقبه  لإحراز 
موا�ضلة  يف  �ضيتي  جنح   ،1990
�ضريه نحو حماولة الفوز بثالثة 
مبا  املو�ضم  هذا  اأي�ضا  األقاب 
اخلام�ض  الدور  اىل  تاأهل  اأنه 
يحل  حيث  الكاأ�ض  مل�ضابقة 
�ضيفيلد  على  �ضيفا  الأربعاء 
قطعه  جانب  اإىل  ون�ضداي، 
نهائي  ربع  نحو  كبريا  �ضوطا 
يف  بفوزه  اأوروبا  اأبطال  دوري 
ذهاب ثمن النهائي خارج ملعبه 
على ريال مدريد الإ�ضباين 1-2 

يف منت�ضف الأ�ضبوع.

على  مدريد  ريال  فوز 
كال�ضيكو  يف  بر�ضلونة 
عن  ك�ضف  الإ�ضبانية  الكرة 
امللفتة  الأرقام  من  املزيد 
اأهم  اإحدى  يف  �ضّجلت  التي 
عرب  القدم  كرة  مباريات 
الربازيلي  اقتحم  التاريخ، 
فيني�ضيو�ض جونيور �ضّجالت 
التاريخ بقوة بعد هدفه الأول 
بالن�ضبة  كان  احلال  وكذلك 
دياز  ماريانو  للدومينيكاين 

�ضاحب الهدف الثاين.
 الفوز رقم 100 ل�ضالح ريال 
مدريد يف الكال�ضيكو بجميع 
وغري  الر�ضمية  املباريات 

الر�ضمية.
بر�ضلونة  عادل  مدريد  ريال 
الفوز  مرات  عدد  يف 
املباريات  يف  بالكال�ضيكو 
لكل  انت�ضار   96 الر�ضمية 

فريق(.
للمرة الأوىل يف�ضل بر�ضلونة 

بالكال�ضيكو خالل  الفوز  يف 
الدوري  يف  واحد  مو�ضم 

الإ�ضباين منذ 2013-2012.
للمرة الأوىل يف�ضل بر�ضلونة 
يف الت�ضجيل بالكال�ضيكو يف 
�ضانتياغو  ملعب  على  الليغا 

برنابيو منذ اأكتوبر 2006.
لعب  اأ�ضغر  هو  جونيور 
الكال�ضيكو  يف  ي�ضجل هدفاً 
الواحد والع�رصين  القرن  يف 

19 عاماً.
لعب  اأ�ضغر  اأ�ضبح  فاتي 
يف  ي�ضارك  بر�ضلونة  من 

�ضانتياغو  يف  الكال�ضيكو 
اأكتوبر   21 يف  ولد  برنابيو 

.)2002
البلجيكي كورتوا اأول حار�ض 
من ريال مدريد يحافظ على 
نظافة �ضباكه يف الكال�ضيكو 
منذ  واحد  مو�ضم  خالل 

ميغيل اآنخيل 1975-1974.
ماريانو دياز اأول لعب يولد 
هدفاً  وي�ضجل  بر�ضلونة  يف 
الكال�ضيكو  لريال مدريد يف 
اأن فعل ذلك ماكال يف  منذ 

18 �ضبتمرب 1949.

بو�ضكيت�ض  �ضريجيو  اأبدى 
بر�ضلونة،  و�ضط  خط  لعب 
بهدفني  للخ�ضارة  حزنه 
ريال  الغرمي  اأمام  رد  دون 

بو�ضكيت�ض،  وقال  مدريد، 
نقلتها  ت�رصيحات  خالل 
الإ�ضبانية:  »ماركا«  �ضحيفة 
فر�ضة  اليوم  مباراة  »كانت 
ال�ضدارة،  يف  الفارق  لتو�ضيع 
ممكًنا«،  يكن  مل  ذلك  لكن 
واأ�ضاف: »لعبنا ال�ضوط الأول 
يف  لكن  للغاية،  جيد  ب�ضكل 
ال�ضوط الثاين تغريت الأمور، 
اأن  علينا  ال�ضعب  من  وكان 
نلعب من اخللف، وا�ضتفادوا 
هم من ذلك، و�ضجلوا الهدف 

الأول«.
ا�ضتعادة  يف  »ف�ضلنا  وتابع: 
ومل  خ�ضارتها،  بعد  الكرة 
بالكرة  للخروج  طريقة  جند 
الذي  العايل  ال�ضغط  �ضد 
الأحيان  بع�ض  يف  مار�ضوه.. 
التعامل  يف  جيًدا  تكون  ل 
وتواجه  الكرات  بع�ض  مع 
اأعتقد  اأنني  رغم  اخلطر، 
كان  لعبني  منلك  اأننا 
الفارق«،  �ضناعة  باإمكانهم 
يف  البدنية  »القوة  واأردف: 

اأف�ضل،  كنا  الأول  ال�ضوط 
اخل�ضارة  اأن  اأعتقد  ل  لكني 
البدنية«،  باحلالة  عالقة  لها 
واختتم بو�ضكيت�ض: »املعاناة 
يف  نرغب  كلنا  الكرة  بدون 
الكرة،  على  ال�ضتحواذ 
اأجل  من  لعبني  ومنلك 
تعاين  الفرق  وجميع  ذلك، 
بدون الكرة، ل�ضنا الأكرث قوة 
الفرق  اأقوى  من  اأو  دفاعيا 
بدنًيا، ول زالت هناك الكثري 

من املباريات يف الليغا«.

موقعة  مدريد  ريال  ح�ضم 
اإثر  ل�ضاحله  اإ�ضبانيا  كال�ضيكو 
بهدفني  بر�ضلونة  على  تغلبه 
اأقيمت  مباراة  يف  رد  دون 
برنابيو  �ضانتياغو  ملعب  على 
 26 اجلولة  مناف�ضات  �ضمن 
دخل  الإ�ضباين،  الدوري  من 
هجومية  بنية  اللقاء  الفريقان 
منذ اأول دقيقة يف رحلة بحث 
عن هدف التقدم، وكان الريال 
ركنية  من  بالتهديد  البادئ 
عر�ضية  كرو�ض  توين  نفذها 
بر�ضلونة  جزاء  منطقة  لداخل 
لكن الدفاع تعامل معها برتكيز 
على  من  الكرة  مبعدا  عاٍل، 
القائم القريب، باملقابل اعتمد 
لعبو الرب�ضا يف بناء هجماتهم 
الربازيلي  حتركات  على 
م�ضدر  كان  الذي  ميلو  اآرثر 
اخلطورة احلقيقية يف �ضفوف 
 12 الدقيقة  الفريق،وجاءت 
هجومية  حماولة  معها  لت�ضهد 

اأنهاها  بر�ضلونة،  ل�ضالح 
ليونيل مي�ضي بعر�ضية خطرية 
اأبعدها كا�ضيمريو بنجاح، وكان 
غريزمان  اأنطوان  الفرن�ضي 
قريب من اإحراز هدف التقدم، 
مرمى  اأعلى  مرت  كرته  لكن 

تيبو كورتوا.
اأتى عرب كرة هياأها  الريال  رد 
توين  لزميله  زمية  بن  كرمي 
قوية  �ضددها  الذي  كرو�ض 
تري  مرمى  فوق  من  مرت 

ال�ضوط  فر�ض  اأخطر  �ضتيغن 
الأول جاءت من اإنفراد و�ضعت 
مواجهة  يف  مي�ضي  ليونيل 
اأبعدها  الذي  كورتوا  احلار�ض 
زاوية.وازدادت  لركة  برباعة 
املباراة  �ضوط  يف  الإثارة 
ريال مدريد  دفع  الثاين، حيث 
هدف  عن  بحًثا  قوته  بكل 
الفر�ض  اأوىل  وجاءت  التقدم، 
عر�ضية  من  للملكي  اخلطرية 
وتلقاها  كارفاخال  اأر�ضلها 

اإي�ضكو براأ�ضية قوية ت�ضدى لها 
اأبعدها جريارد  ثم  �ضتيغن  تري 
املرمى.  خط  على  من  بيكيه 
الهجومي  ال�ضغط  واأ�ضفر 
اإىل  الريال  جانب  من  الرهيب 
للملكي  التقدم  هدف  ت�ضجيل 
فيني�ضيو�ض  الربازيلي  بوا�ضطة 
يف  توغل  الذي  جونيو�ض 
و�ضدد  بر�ضلونة  جزاء  منطقة 
كرة يف الزاوية اليمنى للحار�ض 
حاول  باملقابل،  �ضتيغن،  تري 
النتيجة  تعديل  بر�ضلونة  لعبو 
للبديل  خطرية  حتركات  عرب 
جميع  لكن  برايثوايت،  مارتن 
لتاأتي  ف�ضلت،  املحاولت  تلك 
ثاين  بهدف  الرحمة  ر�ضا�ضة 
دياز  ماريانو  البديل  �ضجله 
الوقت  من  الثانية  الدقيقة  يف 
�ضائع، بهذا الفوز، انتزع ريال 
مدريد �ضدارة الدوري بر�ضيد 
بر�ضلونة  على  متقدًما   56

بفارق نقطة واحدة.
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الريال يح�ضم الكال�ضيكو وينتزع �ضدارة »الليغا«

بو�ضكيت�ص: مل جند طريقة للتخل�ص من �ضغط الريال

زيدان: مل نتاأثر و�ضعيد من اأجل فيني�ضيو�ص

اأبرز الأرقام القيا�ضية يف الكال�ضيكو

وولفرهامبتون يتابع املغامرة ويهزم توتنهام

مان�ض�ضرت �ضيتي يتوج بكاأ�ص الرابطة الإجنليزية

الدين  زين  الفرن�ضي  اأعرب 
لريال  الفني  املدير  زيدان 
مدريد عن �ضعادته بالنت�ضار 
الثمني بهدفني دون رد، على 
بر�ضلونة،  التقليدي  الغرمي 
وقال زيدان خالل ت�رصيحات 
»ماركا«  �ضحيفة  نقلتها 
�ضعور  »لدينا  الإ�ضبانية: 
جيد جًدا، ال�ضوط الأول كان 
وكانت  ال�ضيء،  بع�ض  ُمعقدا 

لعبنا  لكننا  مت�ضاوية،  مباراة 
جيد  ب�ضكل  الثاين  ال�ضوط 
ة  للغاية، وتفوقنا جًدا وخا�ضً
يف ال�ضغط«، واأ�ضاف: »�ضد 
فرق مثل بر�ضلونة، ما يجب 
عليك القيام به ال�ضغط ب�ضكل 
اإذا �ضمحت لهم  جيد للغاية، 
�ضوف  بطريقتهم  باللعب 
وهذا  الكرة  خلف  ترك�ض 
»ن�ضتحق  وتابع:  �ضعب«، 
النت�ضار اليوم لكل ما فعلناه 
حققنا  والدفاع،  الهجوم  يف 
اأ�ضبوع  بعد  مهمة  نقاط   3
فر�ضة  لدينا  وكان  ُمعقد، 

لتغيري كل ما حدث«.
اأنا  »فيني�ضيو�ض  واأردف: 
�ضعيد من اأجله، فهو ا�ضتحق 
ذلك، �ضجل هدفا مهما �ضد 
اأمتنى  وكنت  مهم،  خ�ضم 

اإي�ضكو  ت�ضديدة  ت�ضكن  اأن 
�ضتيغن  تري  لكن  ال�ضباك، 
ت�ضدى لها ب�ضكل ل يُ�ضدق«، 
مل  فيني�ضيو�ض  »لكن  وزاد: 
يكن جيًدا فقط هجومًيا بل 
اأريد  ما  وهذا  دفاعًيا  ا  اأي�ضً
وتلك  عليه،  ال�ضوء  ت�ضليط 
يجب  فنحن  ال�ضالبة،  هي 
ذلك  ونفعل  جيًدا  ندافع  اأن 
ا باأن نخرج  مًعا، �ضعداء اأي�ضً
الرائع  مع  نظيفة  ب�ضباك 
دياز،  ماريانو  وعن  كورتوا«، 
و�ضجل  �ضارك  »لقد  علق: 
اأجله  من  �ضعيد  اأنا  هدًفا، 
لأن الأمور مل تكن �ضهلة عليه 
والكل  كثرًيا،  يلعب  مل  لأنه 
�ضعيد مباريانو لأنه قدم كل 

�ضيء يف امللعب«.
ا�ضتبعاد  عن  وب�ضوؤاله 

يوفيت�ض، اأجاب: »لقد اتخذت 
ال�ضخ�ض  لأنني  القرار 
هنا«،  القرارات  يتخذ  الذي 
ووا�ضل: »دفعة قبل مواجهة 
�ضنخو�ض  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
مباريات قبل مواجهتهم، لكن 
اليوم انت�ضار معنوي بالطبع، 
وبالن�ضبة للقاء الإياب �ضنكون 
بالطبع«،  ا�ضتعداد  على 
واختتم: »رد فعل غرفة تغيري 
الأ�ضبوع  رغم  املالب�ض، 
الالعبون،  يتاأثر  مل  ال�ضعب 
وعلينا اأن نقبل اأن املباريات 
ال�ضعبة  واللحظات  املعقدة 
باللعب  انت�رصنا  واليوم  تاأتي 
يعني  ل  هذا  لكن  جيًدا، 
يف  ن�ضتمر  اأن  ويجب  �ضيئا، 
منلك  لأننا  الطريق،  هذا 

فريقا رائًعا«.
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�شاحب امل�شروع الأدبي املتميز

�الحتفال بت�سعينية �أدوني�س يف هاي �أبوظبي
احت�شنت منارة ال�شعديات يف اأبوظبي، ليلة اأول اأم�س  ، حفاًل كبرياً �شهد ح�شوراً وا�شعًا، لتكرمي ال�شاعر واملفكر اأدوني�س، والحتفاء بعيد ميالده 

الت�شعني، بح�شور وزير الت�شامح ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان.

وكالة اأنباء ال�شعر

مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  واأكد 
يف  اأدوني�س  تكرمي  اأن  نهيان  اآل 
“هاي  مهرجان  فعاليات  ختام 
وزارة  نظمته  الذي  اأبوظبي”، 
الت�شامح بالتعاون مع هاي للفنون 
احتفاء  يعد  الربيطانية،  والآداب 
بالكلمة وتاريخ طويل من الإبداع و 
العمل املتوا�شل واعرتاف بقيمة 
امل�شتويني  على  ال�شاعر  وقامة 
العربي والعاملي، وعرب عن فخره 
باأدوني�س ك�شاعر �شاحب م�رشوع 
يديه  على  تتلمذ  متميز  اأدبي 
يف  البارزة  الأ�شماء  من  العديد 

�شماء ال�شعر والأدب.
�شعادة  ال�شعرية  الليلة  وقدم 
رئي�س  متيم  بن  علي  الدكتور 
للغة  اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�س 
ال�شعراء  بها  و�شارك  العربية، 
براون،  وفولكر  ري�شة،  اأبو  زليخة 
وجوري�س،  وبيري  حداد،  وقا�شم 
باي،  و�شريجي  ليان،  ويانغ 
يلقى  اأن  قبل  فيلرت  واأندريه 
�شكر  التي  كلمته  الكبري  ال�شاعر 
مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  خاللها 
واحل�شور،  وال�شعراء  نهيان  اآل 
ثم قدم للجمهور ق�شائد من اأهم 

اأعماله.
ومما قراأ اأدوني�س، ق�شيدة “�شهوة 
ومما  املادة”  خرائط  يف  تتقدم 

جاء فيها:
التي  اأعيادي  �شاأحفظ  “اأين 

مل متت بعد؟
التي  اأجنحتي  اأحّرر  كيف 

تنتحب يف اأقفا�س اللغة؟
ذاكرتي  يف  اأ�شكن  وكيف 
الأنقا�س  من  خليج  هي  وها 

العائمة؟
هذه  يف  اإل  وطن،  يل  لي�س  كال، 
بحريات  من  تتبخر  التي  الغيوم 
حر�شيني،   .. اآويني  ال�شعر.. 
يا  لغتي  يا  ال�شاد  ال�شاد  اأتيتها 

بيتي”.
�شفري  بح�شور  ذلك  وجاء 
لدى  الفرن�شية  اجلمهورية 
واملدير  بوي  لودوفيك  الدولة، 
الت�شامح  وزير  مبكتب  العام 
كبري  وعدد  ال�شابري،  عفراء 
قدموا  الذين  العامل،  �شعراء  من 
الأملانية  باللغات  �شعرية  بانورما 
وال�شينية  والفرن�شية  والجنليزية 
يف  اأدوني�س  اإىل  مهداة  والعربية 

ميالده.
مبارك:  بن  نهيان  ال�شيخ  وقال 
كان  اأبوظبي  هاي  “مهرجان 
وت�شامح  وحمبة  �شالم  ر�شالة 
هي  وهذه  اأجمع،  العامل  اإىل 
التي  الت�شامح  وزارة  ر�شالة 
�شواء  دائما،  لتحقيقها  ت�شعي 
اأو  الثقافة  اأو  الفنون  خالل  من 
من  وغريها  املجتمعية،  التنمية 

والأخوة  الت�شامح  لأن  املجالت، 
اأ�شلوب  هو  لنا  بالن�شبة  الإن�شانية 
حياة ن�شتحقها جميعا وي�شتحقها 
مهرجان  فاإن  ولذا  معنا،  العامل 
رائعة  من�شة  كان  اأبوظبي  هاي 
الإمارات  جتربة  ل�شتعرا�س 
الت�شامح  تعزيز  يف  الفريدة 
ميكن  كتجربة  الإن�شانية  والأخوة 
اإىل  واإهدائها  عليها  القيا�س 

العامل اأجمل”.
لهذه  “اإن هذا ال�شتعرا�س  وقال 
اأو  يتم عرب حما�رشة  التجربة مل 
من  كان  واإمنا  تقدميي  عر�س 
خالل املعاي�شة والت�رشفات على 
الأكرث  تعد  والتي  الواقع،  اأر�س 

�شدقاً والأعمق اأثراً”.
واأ�شاف اأن مهرجان هاي اأبوظبي 
للتعددية  حقيقية  من�شة  كان 
وحرية الفكر فلم ي�شادر اأحد على 
فكر اأحد و مل ي�شتبعد اأحد نتيجة 
لختالف مع راأيه اأو مواقفه وكان 
قواعد  وفق  يتحاوروا  اأن  للجميع 
الآخر  واحرتام  الإن�شانية  الأخوة 
ب�رشف النظر عن راأيه اأو معتقده 
اأن  متمنياً  جن�شيته،  اأو  لونه  اأو 
تكون الدورة الثانية من املهرجان 
لقيمة  وتاأ�شيال  وعمقا  ثراء  اأكرث 
والإبداع  للفكر  كعا�شمة  اأبوظبي 
للنه�شة  عا�شمة  كونها  جنب  اإىل 

والتقدم.
يف  متيم  بن  علي  الدكتور  واأكد 

ال�شاعر  مكانة  لالأم�شية  تقدميه 
الكبري وما قدمه من “اإرث �شعري 
دروب  �شق  يف  ومتفرد  متعدد 
مازلنا  العربي  ال�شعر  يف  جديدة 
ونقتفي  ن�شلكها  هذا  يومنا  ايل 

اأثرها”.
مع  اأبوظبي  “اليوم هنا يف  وقال: 
جمهور اأدوني�س وهذه املجموعة 
نحتفل  ال�شعراء،  من  ال�شتثنائية 
التي  املتفردة  ال�شنبلة  بتلك 
قمحاً  وتكاثرت  حقول  ات�شعت 
لل�شعر  حمب  كل  قلب  يف  وخبزاً 
متعط�شاً  بالأ�شالة،  متم�شكاً 
اللغة  بقوة  موؤمناً  للتجديد، 
اخليال،  اخرتاق  على  وقدرتها 
اللغة  اإثراء  على  اخليال  وقوة 

لغة  وجعلها  وحفظها  و�شونها 
لغة  ل  وامل�شتقبل  للحا�رش 
للما�شي فح�شب.. هو الفيل�شوف 
الفيل�شوف غري  وال�شاعر  ال�شاعر 
اأنه وهو يخطو بثقة عتبة الت�شعني 
احلق  ال�شاعر  باأن  دوماً  يذكرنا 
وي�شيخ  طفال  ويكرب  طفال  يولد 

طفال ً.. وطفاًل يعود”.
ال�شيخ  قام  الحتفالية  نهاية  ويف 
بقطع  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
وباقي  اأدوني�س  مع  الكيك  قالب 
هاي  مهرجان  واأ�رشة  ال�شعراء 

اأبوظبي.
الفرن�شية  ال�شفارة  نظمت  فيما 
لدى الدولة قبيل الحتفالية، حفل 
ال�شاعر  �رشف  على  ا�شتقبال 

ال�شفري  خالله  اأعرب  اأدوني�س 
عن  بوي  لودوفيك  الفرن�شي 
الكبري  ب�شاعر  بالحتفال  �شعادته 
مبا  اإلهام  م�شدر  ميثل  الذي 

يقدمه من ابداع.
قد  اأبوظبي  هاي  مهرجان  وكان 
باأكرث  الأخري  يومه  اأعمال  اختتم 
�شارك  خمتلفة  فعالية   25 من 
وكاتباً  �شاعراً   32 من  اأكرث  فيها 
من خمتلف اأنحاء العامل، وحظيت 
بن  جنوى  الليبية  الروائية  ندوة 
كبريين  واهتمام  بح�شور  �شدوان 
خا�شة من جانب املراأة العربية، 
وتطرقت يف حديثها مع الإعالمية 
يف  حمطات  اإىل  حبيب  بروين 

حياتها واأهم اأعمالها.

يف كتاب حمل عنوان »الدولة املرينية«

�الأكادميي �ملغربي �حممد جربون يهدي �الأطفال حكاية 12 قرنا من تاريخ بالدهم
ونتعرف  التاريخ  ندر�س  حني 
يف  نحن  تطوراته..  على 
ذواتنا،  على  نتعرف  احلقيقة 
نحو  وعلى  اأكرث،  ونفهمها 
يقدم  العبارة  بهذه  جيد«.. 
احممد  املغربي  الأكادميي 
اجلديدة  �شل�شلته  جربون 
املوجهة  املغرب  تاريخ  حول 

لالأطفال واليافعني.
بعد �شنوات من الإنتاج الفكري 
الدكتور  انربى  والأكادميي، 
التاريخ  يف  املتخ�ش�س  جربون 
خلو�س مغامرة جديدة واإ�شدار 
بالأطفال  تغو�س  �شل�شلة 
الفتح  من  املغرب  تاريخ  يف 

الإ�شالمي اإىل ال�شتعمار.
من  -الأول  العمل  هذا  ويقدم 
باأ�شلوب  اململكة  تاريخ  نوعه- 
اأجزاء  ع�رشة  عرب  مب�شط 
الإ�شالمي  الفتح  عناوينها: 
ع�رش  يف  املغرب  للمغرب، 
املرابطية،  الدولة  الإمارات، 
الدولة  املوحدية،  الدولة 
ال�شعدية،  الدولة  املرينية، 
املجتمع  العلوية،  الدولة 
املغربي عرب التاريخ، القت�شاد 
الثقافة  التاريخ،  عرب  املغربي 

املغربية عرب التاريخ.

فراغ يف املجال

تعرفه  الذي  الفراغ  اأن  ويبدو 
ويف  عام  ب�شكل  للطفل  الكتابة 
ب�شكل خا�س،  التاريخي  احلقل 
لإخراج  جربون  حما�س  اأ�شعل 
�شل�شلته، وهو الكاتب املعروف 
جمايل  يف  الغزيرة  مبوؤلفاته 

الفكر والتاريخ.
ل�شعف  الكاتب  وياأ�شف 
واليافعني  الأطفال  معرفة 
وامتداداته  املغرب  بتاريخ 
التي  الكربى  والنعطافات 
�شعف  وهو  املغاربة،  عا�شها 
طلبة  ويف  اأطفاله  يف  مل�شه 
ق�شى  الذي  وهو  املدار�س 
اأدرك  التعليم،  �شنوات يف �شلك 
خاللها عن كثب النق�س الهائل 

يف هذا املجال.
وين�شاف اإىل ذلك ما لحظه من 
انت�شار ال�شور النمطية ال�شائدة 
والتي  واملغاربة،  املغرب  حول 
لل�شخ�شية  تعك�س متثال خاطئا 
التاريخية  اأبعادها  يف  املغربية 

واحل�شارية.

حتدي الكتابة للطفل

اعتاد  كاتب  على  �شهال  لي�س 
والنغما�س  الأكادميي،  التاأليف 
واملراجع  املخطوطات  يف 

التاريخية، اأن يكتب للطفل.
يقول جربون يف حديثه للجزيرة 
واجهته  التي  ال�شعوبات  اإن  نت 
تكتب  »فاأن  بالأ�شلوب،  تتعلق 
للطفل وبلغة يف متناول اإدراكاته 
من  كثري  اإذ  الهني،  بالأمر  لي�س 
املجردة  والألفاظ  املفاهيم 
امل�شتعملة يف الكتابة التاريخية 
بلغة  عنها  التعبري  ي�شعب 

ب�شيطة«.
اأما التحدي الثاين فيتعلق بالنقل 
اأي  والديداكتيكي،  البيداغوجي 
والأحداث  الأفكار  تلك  تقدمي 
-الطويلة  التاريخية  والوقائع 
اأحيان  يف  واملعقدة  ن�شبيا 
اأخرى- يف  اأحيان  وامل�شتتة يف 
وخمفف  ب�شيط  �رشدي  قالب 
من ال�شرتاطات الأكادميية من 

توثيق وا�شطالحات.
وي�شيف »كان التحدي نقل ن�س 
من م�شتوى اأكادميي اإىل م�شتوى 
متناول  يف  تربوي  تعليمي 
اإىل  دفعه  حتٍدّ  وهو  الأطفال«، 
مراجعة الن�س عدة مرات حتى 
ال�شتقرار على الن�شخة النهائية 

منه.
خالل  �شغله  ما  اأكرث  وكان 
م�رشوعه،  اإعداد  يف  تفكريه 
ال�شل�شلة  هذه  وعمران  هيكل 
البتعاد  ف�شل  حيث  التاريخية، 
كال�شيكية  بطريقة  الكتابة  عن 
تقليدية والعتماد على �شيناريو 
الأطفال  يجعل  جاذبية  اأكرث 
يكملون احلكاية من بدايتها اإىل 

نهايتها.
عمله  اأجزاء  جربون  وبنى 
-املوجه لالأطفال الذين ترتاوح 
اأعمارهم ما بني 12 و16 عاما- 
اأب  بني  حماورة  �شكل  على 
الأطفال  ي�شاأل  ال�شتة،  واأبنائه 
بحكايات  الأب  فيجيبهم 
تاريخ  من  وم�شوقة  من�شجمة 
اأزيد  مدى  على  متتد  املغرب 

من 12 قرنا.

�شل�شلة ذات خ�شو�شية

املغرب  تاريخ  �شل�شلة  ووجدت 
من  تفاعال  واليافعني  لالأطفال 
باأدب  واملهتمني  القراء  لدن 
اإذ  التاريخية،  والكتابة  الطفل 
لقيت اإقبال يف املعر�س الدويل 
واأثارت  البي�شاء،  بالدار  للكتاب 
مواقع  على  املغاربة  ف�شول 

التوا�شل الجتماعي.
التاريخ  يف  الباحث  ويعتربها 
عدنان بن �شالح جزءا من م�شار 
عمل الدكتور جربون على ور�س 
والكتابة  التاريخية  املعرفة 

التاريخية املدر�شية.
بن  قول  -بح�شب  اأنها  غري 
خ�شو�شية  ذات  �شالح- 
وطرائق  ومنهجا  م�شمونا 
اأجزائها  يف  وتتجلّى  ور�شالة، 
وهمومه  املوؤرخ  حرفة  الع�رشة 
تاريخية  وم�شامني  وتطلعاته، 
القت�شادي  التاريخ  تغطي 
والجتماعي والثقايف وال�شيا�شي 

للبالد.
-ح�شب  ال�شل�شلة  هذه  وتعتمد 
»التيمات«  نف�شه-  املتحدث 
حة بدعامات ديداكتيكية  املو�شَّ
�شوؤال،  حوار،  ر�شوم،  )�شور، 
تلقي  على  م�شاعدة  جواب..( 
التاريخي  احلدث  وا�شتيعاب 
»املواطنة«  قيم  وا�شتلهام 
احل�شارية«  و«الفاعلية 
و«خ�شائ�س املجتمع املغربي« 
و«قيم  العلمي«  العطاء  و«قيم 
و«اإ�شعاع  ال�شيا�شي«  البناء 

املغرب الثقايف«.  
 وكالت 

عن دار امل�شرق يف لبنان

�سدور كتاب »�أمايل �أبي 
�لقا�سم �لق�سريي«

لبنان  يف  امل�رشق  دار  عن  موؤخراً  �شدر 
الق�شريي«  القا�شم  اأبي  »اأمايل  كتاب 
وفران�ش�شكو  يل  الأرفه  بالل  بتحقيق 

كيابوتي.
 ي�شتمل هذا الكتاب على حتقيق ملخطوط 
الأمايل يف احلديث وعلى درا�شة له، وهو 
الكرمي  عبد  واإمامهم  املت�شّوفني  ل�شيخ 

الق�شريي )1072-986/465-376(. 
ويهدف البحث اإىل اإغناء فهمنا ومقاربتنا 
احلديث،  وعلم  الت�شّوف  بني  للعالقة 
وذلك انطالًقا من درا�شة الن�ّس وال�شياق 
احلادي  القرننَي  بني  لتداوله  التاريخّي 
�شمن  امليالدّيني،  ع�رش  والثالث  ع�رش 
وبالد  خرا�شان  ت�شّم  جغرافّية  بقعٍة 

وكالت ال�شام.
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�ضيدين/ الأنا�ضول

املحتجزين  ت�ستغل  اإنها  وقالوا   
العمل  يف  املع�سكرات  هذه  يف 
الق�رشي لدى م�سانع تزود ع�رشات 

املاركات العاملية باملنتجات.
الأ�سرتايل  املركز  تقرير  يف  وجاء 
لال�سرتاتيجية ال�سيا�سية )م�ستقل(، 
ال�سادر مطلع مار�س اجلاي بعنوان 
"نقلت  ال�سني  اأّن  للبيع"،  "اأويغور 
اأقلية  اأفراد  من  الآلف  ع�رشات 
ق�رشا،  للعمل  امل�سلمة،  الأويغور 
يف م�سانع تزود ما ل يقل عن 80 

ماركة عاملية مبنجات خمتلفة". 
امل�سانع  التقرير  واتهم 

يف  لالأويغور  الق�رشي  بال�ستخدام 
م�سريا  ال�سني،  ترعاها  اآلية  اإطار 
من  امل�ستفيدة  ال�رشكات  اأن  اإىل 
القوانني  "تنتهك  الأويغور  عمل 
املنتجة  ال�سلع  ا�سترياد  التي متنع 

بالعمل الق�رشي".
الوارد  املاركات  بني  ومن 
كبرية  اأ�سماء  التقرير  يف  ذكرها 
الإلكرتونية  ال�سلع  جمالت  يف 
والن�سيج،  وال�سيارات  والتكنولوجيا 
و"�سام�سونغ"  و"�سوين"  "اآبل"  مثل 
و"نوكيا"،  و"مايكرو�سوفت" 
و"غاب"  و"لكو�ست"  "اديدا�س" 
و"يونيكلو"،  و"بوما"  و"نايكي" 
و"فولك�سفاغن"  دبليو"  ام  "بي 

روفر"  و"لند  و"مر�سيد�س" 
و"جاغوار".

كما لفت التقرير اإىل وجود �رشكات 
جمموعات  بينها  اأي�سا،  �سينية 
مثل  وتكنولوجيا  �سيارات  �سناعة 

"هواوي" و"اأوبو" و"هاير".
اإقليم  يف  الأويغور  ق�سية  وبرزت 
�سينغيانغ ذاتي احلكم، �سمال غربي 
ال�سني، يف العام 2019، وكانت من 
بني الق�سايا التي ت�سدرت الأجندة 
ال�سيا�سية الدولية؛ ب�سبب ممار�سات 
التي  والقرارات  �سددهم،  بكني 
الأقليات  �سد  احلكومة  تتخذها 

الدينية الأخرى.
مرا�سل  جمعها  معلومات  وبح�سب 

الأنا�سول، فاإن مع�سكرات العتقال 
املثرية للجدل يف منطقة الأويغور 
تثري الكثري من عالمات ال�ستفهام 
لدى الراأي العام العاملي منذ عام 

2017 وحتى الآن.
وبح�سب معطيات �سادرة عن الأمم 
املتحدة، فاإن ال�سني تعتقل مليون 
اأقل  على  الأويغور  من  �سخ�س 
تقدير يف اأماكن باإقليم "�سينغيانغ"، 
هذه الأماكن ت�سميها حكومة بكني 
يعرفها  بينما  تدريب"،  "مراكز 
"مراكز  با�سم  العاملي  العام  الراأي 
هذه  حجز  ويتم  التاأهيل".  اإعادة 
ب�سكل  املذكورة  باملراكز  الأعداد 

ق�رشي.

تثري  التي  الأخرى  الأمور  ومن 
العام  الراأي  لدى  ال�سديد  القلق 
ترف�س  بكني  حكومة  اأن  العاملي، 

اأو�ساع  حول  معلومات  اأية  ن�رش 
اأنها  تزعم  التي  املعتقالت  تلك 

تقدم فيها دورات تثقفية ومهنية.

باحثون يك�ضفون

 الوجه الآخر ملع�صكرات اإعادة تاأهيل الأويغور بال�صني
.          نقل ع�ضرات الآلف من الويغور اإىل م�ضانع تزود ما ل يقل عن 80 ماركة عاملية

ك�ضف باحثون عن الوجه الآخر ملع�ضكرات ال�ضني التي تزعم اأنها لإعادة تاأهيل اأقلية الأويغور امل�ضلمة، يف اإقليم 
ال�ضرقية(. "�ضينجانغ" )ترك�ضتان 

للمفكر الرو�ضي اإلك�ضندر دوغني

قراءة يف كتاب موؤ�ص�س »اجليوبولتيكا الرو�صي« و«عقل بوتني«
يعترب كتاب »اأ�ض�س اجليوبولتيكا« للمفكر الرو�ضي اإلك�ضندر دوغني  اأول موؤلف تعليمي باللغة الرو�ضية يف علم اجليوبولتيكا عر�س فيه 

مبنهجية وتف�ضيل اأ�ض�س اجليوبولتيكا، نظريتها وتاريخها. كما اإنه يغطي ميدانًا وا�ضعًا من املدار�س والروؤى اجليوبولتيكية والق�ضايا 
العملية. ولأول مرة ت�ضاغ العقيدة اجليوبولتيكية لرو�ضيا من خالل هذا الكتاب.

وكالت 

لحتكار  نهاية  لي�سع  الكتاب  هذا  وياأتي 
والعالقات  »اجليوبولتيكا«  لعلم  الغرب 
الدولية، وفاحتة لنظريات �سيا�سية بديلة، 
اأمريكا  ودول  وال�سني  رو�سيا  من�ساأها 
الالتينية والهند واأفريقيا، واأماكن اأخرى 
التفكري  عن  خمتلفة  نظر  وجهات  لها 

ال�سائد عند الغرب.
اإىل  الكتاب  هذا  حتول  ما  و�رشعان 
الع�سكرية  الأكادمييات  منهاج درا�سي يف 
الع�سكرية  النخب  واألهم  الرو�سية، 
تغيري  عملية  وقاد  الرو�سية،  والأمنية 
مفاهيمية لدى الدبلوما�سية الرو�سية. اإذ 
علوم«اجليوبولتيكا«  هذه  اأعتربت  طاملا 
العلوم  من  جزءاً  الدولية،  والعالقات 
برع  التي  الأنغلو-اأمريكية،  الجتماعية 
فيها علماء ومنظرون اأمثال جوزف ناي، 
�ساموئيل هانتنغتون، كينيث والتز، زبغنيو 
اإىل  بالإ�سافة  كيندي  بول  بريجين�سكي، 
يف  اأ�سماوؤهم  ُخِلّدت  اأخرى  �سخ�سيات 
تاريخ هذه العلوم ، والتي �ساهمت ب�سكل 
اأ�سا�سي يف ر�سم العالقات الدولية وطبيعة 

النظام العاملي املعا�رش.

الروؤية املعا�ضرة واملعطيات 
التاريخية البعيدة وتاأ�ضي�س 

الأطروحات ال�ضيا�ضية

وكتاب »اأ�س�س اجليويولتيكا«الذي اأ�سدرت 
ترجمته دار »التكوين اجلديد« يف بريوت، 
الروؤية  بني  جتمع  التي  مبو�سوعاته  غني 
البعيدة  التاريخية  واملعطيات  املعا�رشة 
ي�ساف  ال�سيا�سية.  الأطروحات  وتاأ�سي�س 
اإىل هذا طرافة تق�سيم الكتاب والعناوين 
اإىل الأبواب والف�سول  التي ت�سري  الكثرية 
تنعك�س  كما  ف�سل،  كل  يف  واملقالت 
التي  املرتجمة  الن�سو�س  يف  طرافته 
الأوروبية،  الأ�سول  من  املوؤلف  يختارها 
اخلرائط  ع�رشات  كله  ذلك  اإىل  ي�ساف 
اجليوبولتيكية وخامتة الكتاب التي ت�سمن 

املتعلقة  امل�سطلحات  من  وافياً  عدداً 
بهذا العلم اجلديد.

يقول مرتجم الكتاب الدكتور عماد حامت 
اجليويولتيكا«لن  »اأ�س�س  كتاب  فهم  اإن 
يكون كاماًل اإل بقراءته يف ترجمة متاأنية 

جادة، معززة بال�رشوح والهوام�س.
اجليويولتيكا  اأن  دوغني  اإك�سندر  يرى 
نظر  وجهة  هي   – اجلديد  العلم  هذا   –
اأجل  ومن  ال�سلطة،  علم  وهي  ال�سلطة، 
من  اأن  على  تاريخها  ويك�سف  ال�سلطة، 
دون  من  كانوا  درا�ستها  على  عكفوا 
الدول  حكم  يف  �ساركوا  ممن  ا�ستثناء 
للقيام  اأنف�سهم   يهيئون  ممن  اأو  والأمم 

بتلك الأدوار.
متثل   - دوغني  بح�سب   - فاجليوبولتيكا 
يف العامل املعا�رش »دليل رجل ال�سلطة«، 
الذي  ال�سلطة  كتاب  هي  اأدق   وبكلمة 
احل�ساب  يف  و�سعه  ينبغي  ملخ�ساً  يقدم 
امل�سريية  الكونية  القرارات  اتخاذ  عند 
احلروب،  و�سن  التحالفات  كعقد   –
الإجراءات  اأو  بالإ�سالحات  والقيام 
م�ستوى  على  وال�سيا�سية  الإقت�سادية 
وا�سع. ويختم املوؤلف تعريفه لها بالقول 

اإن »اجليويولتيكا: علم احلكم«.

جهود اأكرب العلماء املوؤ�ض�ضني لعلم 
»اجليويولتيكا«

يتوقف املوؤلف ب�سكل وا�سع يف كتابه عند 
جهود اأكرب العلماء املوؤ�س�سني لهذا العلم 
»اجليويولتيكا« وما جاوؤوا به من نظريات، 
فيتوقف اأمام املدر�سة الع�سوية الأملانية 
وقوانينه  رات�سيل  فريدريك  اأ�س�سها  التي 
الرتابي  التو�سع  على  التي طبقها  ال�سبعة 
الإ�ستعمار  بدايات  مع  مرتافقة  وكانت 

الغربي.
ت�سيلني  رودولف  عن  املوؤلف  ويتحدث 
اأفكار  اأك�سبا  اللذين  ناومن  وفريدريك 
دور  وعن  التطبيقية،  مالحمها  رات�سيل 
العامل وال�سيا�سي هيلفورد ماكيندر الذي 
البحرية   – الربية  العامل  خريطة  قراأ 

موقع  واأدرك  دقيقة  جيويولتيكية  قراءة 
اأورا�سيا فيها ف�سماها »املحور اجلغرايف 

للتاريخ« الكوين.
القوة  منظري  درا�سة  دوغني  ويوا�سل 
اأعانتهم  الذين  الأمريكيني  البحرية 
نظرياتهم،  تطبيق  على  بالدهم  �سيا�سة 
ونيكول�س  ماهان  األفريد  هوؤلء  ومن 
الهيمنة  �سيا�سة  منظري  �سبيكمان 
نظرية  دوغني   ي�ستعر�س  ثم  الأمريكية، 
كارل هاو�سهرفر املتعلقة باإقامة احللف 
القاري »برلني – مو�سكو – طوكيو« وكيف 
حرف هذا التوجه حتى حتول اإىل حرب 
املوؤلف  ويلفت  هتلر.  اأيام  رو�سيا  �سد 
�سميدت  كارل  الكبري  العامل  اأعمال  اإىل 
بني  املواجهة  حول  املتعمقة   ونظريته 

القوتني الربية والبحرية.
يقدم دوغني نظريات الأورا�سيني الرو�س 
حول  ومريديه  �سافيت�سكي  نيكوليفت�س 
العرقية  »فرادة  وخ�سو�سية  اأورا�سيا 
اأعداد  ذلك  بعد  وتتواىل  الرو�سية«. 
نظريات  عن  حتدثت  الأ�سماء  من 
كي�سينجر  مثل  املعا�رشة  اجليويولتيكا 
علماء  من  وغريه  وفوكاياما  وهنتيغتون 

اأوروبا ورو�سيا.    
علم  اأن  اإىل  النظر  الكاتب  ويلفت 
اجليويولتيكا يكاد يكون وقفاً على الدول 
العظمى اأو ما فوق العظمى. ولهذا ينت�سب 
اأكرب ممثلي هذا العلم اإىل اأملانيا واجنلرتا 
الفاعلة على  الدول  )اأي  ورو�سيا وفرن�سا 
دول  يف  وجدوا  من  اأما  الكون(.  م�ستوى 
ورومانيا  واإ�سبانيا  وبلجيكا  اإيطاليا  مثل 

فلم يكن لهم ذلك التاثري املطلوب.
العلماء:  من  نوعني  بني  الكتاب  ويف�سل 
التي  بالدهم  يف  �ساغية  اَذاناً  لقوا  من 
فنه�سوا  واحرتام،  تفهم  بكل  عاملتهم 
الهيمنة  عتبات  اأعلى  اإىل  واأو�سلوها  بها 
واأمريكا(،  )بريطانيا  الكونيني  والتو�سع 
وبني من مل يجِر الإ�سغاء اإليهم اإل قلياًل 
كما يف فرن�سا واأملانيا، اأو انحدار تعامل 
يف  كما  احل�سي�س  حتى  معهم  بالدهم 

رو�سيا. ولهذا حققت دول الغرب ال�سيطرة 
العاملية بينما دفعت اأملانيا �سقوطها من 
لإهمالها  ثمناً  قرن  ن�سف  ملدة  التاريخ 
الحتاد  اأما  اجليوبولتكيني.  اأطروحات 
حتى  العاملي  تاأثريه  فهبط  ال�سوفياتي 
وحتول  ب�سدة  م�ساحته  وتقل�ست  ال�سفر 
اقت�ساده وو�سطه الجتماعي اإىل اأطالل.

طبيعة ال�ضعب الرو�ضي وامتداده 
على خارطة العامل

وي�ستطرد دوغني يف �رشح طبيعة ال�سعب 
العامل،  خارطة  على  وامتداده  الرو�سي 
واأفقه  والتاريخي،  الإثني  وتكوينه 
ق�سية  مناق�سة  اإىل  لينتهي  الالهوتي، 
وهي  امل�ساومة  تقبل  ل  اأنها  على  يوؤكد 

�رشورة اإيجاد »الإمرباطورية الرو�سية«.
اجليويولتيكا«  »اأ�س�س  �ساحب  يخفي  ول 
اأورا�سية  الإمرباطورية  تكون  اأن  يف  اأمله 
يف  عاملية  ت�سري  اأن  ويف  عظمى  قارية 
امرباطورية  »نحن  وي�سيف:  امل�ستقبل. 

اأورا�سية جديدة«.
العاملي  الهتمام  ان  املوؤلف  ويوؤكد 
اأعداد  فهناك  يتنامى،  باجليويولتيكا 
اخت�سا�سيني  من  الب�رش  من  متزايدة 
كثب  عن  التعرف  اإىل  تطمح  وف�سوليني 
املنظومة  لهذه  املوؤ�سلة  املبادئ  على 

العلمية.
اجليويولتيكا لي�ست عقيدة جامدة

لي�ست  اجليويولتيكا  اأن  دوغني  ويعترب 
حلقائق  جتميعاً  ولي�ست  جامدة،  عقيدة 
ثبتت �سحتها مرة اإىل الأبد. اإنها ت�ستمد 
جاذبيتها من تفتحها بالذات، ومن كونها 
جتتذب  اأنها  يف  اخلالق  للتطور  تنت�سب 
عن  الباحثة  والعقول  املتوثبة  الأرواح 
اإىل  ال�سائرة  القدمية  للمناهج  بدائل 

الإ�سمحالل.
املنطقي  الرد  اأن  اإىل  الكاتب  يخل�س 
الإطل�سية وجربوتها  الإرادة  الوحيد على 
ونزقها، هو العودة اإىل املخزون احل�ساري 

ال�سرتاتيجية  امل�سادر  وجتنيد  اخلا�س 
والقت�سادية والثقافية وال�رشورية لرو�سيا 
لكي ل متحى من التاريخ باليد احلديدية 
لي�ست  اجلديد«.  العاملي  »النظام  لبناة 
للعدوان  �ساحة  الأورا�سية  اجليويولتيكا 
فر�س  اإن  الأخري.  الدفاع  خط  هي  بل 
»الأنا« احل�سارية اخلا�سة حمفوف دوماً 
مع  يتكافاأ  عنه  العدول  لكن  باملخاطر، 

النتحار التاريخي يف معناه.

»اأ�ض�س اجليويولتيكا«

»اأ�س�س  كتابه  �سدور  ان  دوغني  يعترب 
له  ميثل  العربية  باللغة  اجليويولتيكا« 
»كموؤ�س�س  وي�سيف:  الأهمية.  بالغ  حدثاً 
اأكون  الرو�سية  اجليويولتيكا  ملدر�سة 
العون  كتابي  اإذا ما قدم  ب�سدق  م�رشوراً 
اجليويولتيكي  الذاتي  الوعي  لإقامة 

العربي«
تاريخية كثرية جتمع  اأوا�رش  ولأن هناك 
اإن  دوغني  يقول  والعرب،  الرو�س  بني 
املتعدد  العادل  العامل  بناء  اأمامنا 
اأمامنا  اأن  اأي�ساً  يعني  وهذا  الأقطاب، 
الغر�س  وهي  العوملة،  هو  واحداً  عدواً 
ل  اأن  املعروف  ومن  لالأطل�سية.  الكوين 

�سيء يوحد كالعدو امل�سرتك. 

الأورا�ضية

متثل رو�سيا من وجهة نظر ا�سرتاتيجية 
الأورا�سية  مع  تتماهى  هائلة  قارية  كتلة 
نف�سها. وبعد ا�ست�سالح �سيبرييا وتكاملها 
تطابقت رو�سيا مع املفهوم اجليوبولتيكي 

»الأر�س املتو�سطة« يف القارة.
املرحلة  يف  الأورا�سيا   – رو�سيا  ولأن 
»عدواً  تواجه  ل  احلا�رشة  التاريخية 
كونياً« يف �سورة »احل�سارات ال�ساطئية«، 
لها  املقابلة  »اجلزيرة«  تواجه  ما  بقدر 
دوغني  يرى  الأطل�سية«،  »اأمريكا  وهي 
اإحلاحاً  واأكرث  ا�سرتاتيجي  هو  ما  باأن 
حلفاء  اإىل  ال�ساحلية«  »الرا�سي  حتويل 
اإىل املناطق  لها، والتغلغل الأ�سرتاتيجي 

الأورا�سي  احللف  واإقامة  »ال�ساحلية«، 
العام.

اأو  ال�ساطئية  احل�سارات  باأن  ويرى 
من  لرو�سيا  �رشورة  ال�ساحلية  الأرا�سي 
جيوبولتيكية  قوة  فعاًل  ت�سبح  اأن  اأجل 
اأن نقل الإ�سكالية  قارية م�ستقلة. ويوؤكد 
اإىل  لرو�سيا  التاريخية   – الثقافية 
اجليوبولتيكي  اأو  ال�سرتاتيجي  امل�ستوى 
موجهاً  �سيا�سياً  تخريبياً  عماًل  اإل  لي�س 
ال�سيا�سي  للنهج  ا�سرتاتيجي  ت�سليل  نحو 
نتائج  باأن  ويعتقد  لرو�سيا.  اخلارجي 
الأهداف  مع  الكامل  التماهي  هي  ذلك 
اإىل  رو�سيا  حتويل  دون  فمن  العوملية. 
الوليات  ت�ستطيع  لن  اإثني«  »معزل 
على  الكاملة  الهيمنة  حتقيق  املتحدة 

العامل . 

املنطلقات الأ�ضا�ضية للجيوبولتيكيا

املنطلقات  اأحد  اأن  على  دوغني  ويركز 
التوكيد  هو  للجيوبولتيكيا  الأ�سا�سية 
للدولة  اجليوبولتيكي  الو�سع  اأن  على 
البناء  بكثري خ�سائ�س  الأهمية  يفوق يف 
والثقافة  فال�سيا�سة  للدولة.  ال�سيا�سي 
والأيديولوجيا وطابع النخبة احلاكمة بل 
والدين نف�سه ينظر اإليها جميعاً يف عد�سة 
لكنها  مهمة،  اأنها  على  اجليوبولتيكيا 
ثانوية باملقارنة مع املبداأ اجليوبولتيكي 

الأ�سا�سي – عالقة الدولة باملكان.

»جتميع الإمرباطورية«

الأكرث  املطالب  اأحد  اأن  دوغني  يعتقد 
»جتميع  هو  لرو�سيا   بالن�سبة  اإحلاحاً 
وال�رشط  ال�سمانة  لأنها  الإمرباطورية«، 

الالزم لوجود الدولة امل�ستقلة.
تبداأ  مل  اإذا  رو�سيا  باأن  املوؤلف  ويعترب 
الكبري  املكاين  املجال  ببناء  التو  على 
اأي اإعادة تلك الَفاق الأورا�سية امل�سيعة 
�سمن جمال تاأثريها ال�سرتاتيجي، فاإنها 
ال�سعوب  وبجميع  بنف�سها  الكارثة  تلحق 

القاطنة يف اجلزيرة العاملية.
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�سدر حديثًا عن موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية

�سرية  القد�س:  و  "اأنا 
ذاتية" لهالة ال�سكاكيني

�سدر حديثًا عن موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية 
وموؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي كتاب »اأنا والقد�س: 
�سرية ذاتية«؛ تاأليف هالة ال�سكاكيني، وترجمة هال 

ال�سروف، وتقدمي رناد القبج و�سليم متاري.
وكاالت 

مراحل  الكتاب  هذا  يتناول 
يف  ال�سكاكيني  هالة  حياة 
�سنة  الطفولة  منذ  القد�س، 
 .1948 نكبة  حتى   1924
االنتقال  عرب  هالة،  ت�ساركنا 
والعام،  اخلا�س  بني  املتقن 
واأحداث  حمطات  عدة 
و�سيا�سية  وثقافية  اجتماعية 
مع  الفرتة  تلك  يف  عا�ستها 
بذلك  مظهرًة  عائلتها، 
ل�سخ�سية  امللحوظ  احل�سور 
ال�سكاكيني،  خليل  والدها 
وا�سح  اأثر  من  لها  كان  وما 
واملعريف.  الذاتي  بنائها  يف 

ينتقل بنا ال�رسد من ذكرى اإىل 
اأُخرى و�سط تف�سيالت �سغرية 
ودقيقة لالأمكنة واأجواء احلياة 
يف املدينة، واأ�سماء عائالتها، 
ومدار�سها،  وم�سارحها، 
يف  وطقو�سها  ومقاهيها، 
االحتفاالت مبختلف املوا�سم 
واالأربعينيات  الثالثينيات  يف 
وكاأن  املا�سي،  القرن  من 
كي  للقارئ  دعوة  الكتاب 
�سوارع  يف  هالة  مع  ي�سري 
القد�س وي�ستح�رسها �سعورياً 

ب�سال�سة. 
ال�سكاكيني  هالة  املوؤلفة 
يف  ولدت   :)2002  –  1924(
القد�س.  يف  القدمية  البلدة 

مقد�سية.  ومدّر�سة  كاتبة 
الفل�سطيني  املربي  ابنة 
اأنهت  ال�سكاكيني.  خليل 
يف  االبتدائية  درا�ستها 
الثالثينيات.  يف  القد�س 
غادرت   1948 نكبة  وخالل 
يف  القطمون  حي  العائلة  مع 
م�رس.  اإىل  الغربية  القد�س 
اإىل  الحق  وقت  يف  وعادت 
حيث  فل�سطني،  اهلل،  رام 
التعليم  مهنة  متار�س  بداأت 
وجامعة  اهلل  رام  مدار�س  يف 
مذكرات  حررت  بريزيت. 
اأنا  »كذا  والدها حتت عنوان 
يا دنيا« )نُ�رست �سنة 1955(. 
مثل  باالإنكليزية،  اأي�ساً  األّفت 

 Jerusalem and I: كتاب 
 ،A Personal Record
وكتاب  اأيدينا،  بني  الذي 

مع  اأ�س�ست   .Twosome
واأ�سدقاء  دمية  �سقيقتها 
خليل  مركز  فل�سطينيني 

رام  يف  الثقايف  ال�سكاكيني 
اهلل �سنة 1998. ولها مذكرات 

�سخ�سية غري من�سورة.

معهد يون�س امره.. �سفري تركيا الثقايف
ب�سكل مواز ل�سعود تركيا الدويل 
واالإقليمي، بداأت بع�س االأوقاف 
للتعريف  دولية  اأن�سطة  الرتكية 
يف  الرتكيتني  واللغة  بالثقافة 

خمتلف بلدان العامل. 
الذي  اإمره  يون�س  معهد  ويُعد 
رجب  الرتكي  الرئي�س  اقرتحه 
هذه  اأبرز  من  اأردوغان  طيب 
اإىل  ي�سل  ون�ساطه  االأوقاف، 
ولديه  العامل،  حول  دولة  �سبعني 
عليها،  ي�رسف  ثقافيا  مركزا   48
الرتكية،  اللغة  عربها  ويُعلم 
وفنية  علمية  اأن�سطة  وينظم 

وثقافية.
�ساعر  هو  اإمره  ويون�س 
فرتة  عا�س يف  تركي،  ومت�سوف 
اأوائل  ال�سلجوقية  الدولة  انهيار 
 1321 عام  وتويف   ،14 القرن 
للميالد عن عمر ناهز ال�سبعني، 
ويو�سف اأ�سلوبه ال�سعري بال�سهل 
املمتنع، وتناولت اأ�سعاره حب اهلل 
والف�سائل  العدل  واالإن�سان وقيم 

االإن�سانية.
تبادل ثقايف

رئي�س  ذكر  ال�سياق،  هذا  ويف 
معهد يون�س اإمره الثقايف �رسف 
اأن�سطته  عرب  املعهد  اأن  اأت�س 
الرتكية  اللغة  بتعليم  املتعلقة 
والتعريف بالثقافة الرتكية يهدف 
بني  الثقايف  التبادل  زيادة  اإىل 
وتطوير  االأخرى،  والدول  تركيا 

عالقات ال�سداقة معها.
وقال اأت�س اإن »امل�رسوعات التي 
اأدت  اإمره  يون�س  معهد  ينفذها 
اإىل زيادة عدد زوار تركيا، وزيادة 
عدد االأ�سخا�س الذين يرتبطون 

بعالقات عمل مع تركيا.»
وح�سب رئي�س املعهد اأت�س، فاإن 
قبل  يُدر�س  الذي  االأول  املعيار 
التعداد  هو  املراكز  اأحد  افتتاح 
�سيفتتح  التي  للمنطقة  ال�سكاين 
املركز فيها، واملعيار الثاين هو 
املعهد  يتلقاها  التي  الطلبات 
واملعيار  له،  مراكز  الفتتاح 
تعاون  اتفاقية  وجود  هو  الثالث 
�سيُفتتح  التي  الدولة  مع  ثقايف 

فيها املركز.
اإمره مّثل  واأ�ساف »معهد يون�س 
املنا�سبات  من  الكثري  يف  تركيا 
يهتم  كما  والدولية،  الوطنية 
بتنظيم  املتعددة  بفروعه 
الوثائق  لعر�س  فنية  معار�س 
برنامج  اإطار  يف  العثمانية 
اإىل  الثقايف،  املرياث  اأيام 
بال�سخ�سيات  التعريف  جانب 
ف�ساء  يف  اأيقونات  ت�سكل  التي 
ال�سعراء  اأمثال  الرتكية،  الثقافة 
واملت�سوفني يون�س اإمره، واحلاج 

بكدا�س ويل.
ت�سمية  �سبب  اأن  اإىل  اأت�س  ولفت 
يعود  اإمره  يون�س  با�سم  املعهد 
اإىل اأفكار املت�سوف الرتكي التي 
تتجاوز  عاملية  اأبعاد  لها  كانت 
حدود اجلغرافيا والزمان؛ حيث 
اإن مبادئه ما زالت متثل مرجعية 
للعديد من املدار�س الفكرية يف 
اأن  اإىل  م�سريا  احلايل،  الع�رس 
ودّون  اأ�سعاره  كتب  اإمره  يون�س 
الرتكية،  باللغة  ال�سوفية  اأفكاره 
العربية  اللغتني  هيمنة  رغم 

والفار�سية يف ع�رسه.
بعد  مينح  املعهد  اأن  واأو�سح 
الدورة  درو�س  من  االنتهاء 

�سهادة  االختبارات؛  واإجراء 
كافة  يف  بها  املعرتف  »تومر« 
اجلامعات  كون  اجلامعات، 
على  ت�سرتط  احلكومية  الرتكية 
الطلبة الدوليني الذين يخططون 
لاللتحاق بها احل�سول على هذه 

ال�سهادة.
اإمره  يون�س  معهد  رئي�س  ونفى 
ميار�س  املعهد  باأن  االتهامات 
االأخرى،  لل�سعوب  الثقايف  الغزو 
مبينا اأن »م�ساريع املعهد ال تتم 
اإال مبوافقة اأو طلب من حكومات 
بها،  فروع  لدينا  التي  الدول 
اخلارجية  اأن�سطتنا  هدف  واأن 
الغزو  ولي�س  الثقايف  التبادل  هو 

الثقايف.»
انت�سار دويل

يف  اإمره  يون�س  معهد  تاأ�س�س 
اخلام�س من ماي 2007، وح�سب 
هو  فاملعهد  الر�سمي،  موقعه 
تنفذ  عمومية  وقف  »موؤ�س�سة 
االأن�سطة الثقافية والفنية وتقدم 
لالأن�سطة  الالزمة  امل�ساندة 
خاللها  من  يجري  التي  العلمية 
لالأجانب  ولغتها  برتكيا  التعريف 
خارج  اأ�س�ستها  التي  املراكز  يف 
امل�سوؤولني،  البالد .»وح�سب 
معهد  مراكز  من  ا�ستفاد  فقد 
اأنحاء  يف  املنت�رسة  اإمره  يون�س 
العامل اأكرث من مئة األف �سخ�س 
يعقد  كما   .2018 نوفمرب  حتى 
مئة  نحو  مع  �رساكات  املعهد 
ير�سل  عدة،  دول  يف  جامعة 
للغة  مدر�سون  خاللها  من  اإليهم 
الرتكية، يف اإطار م�رسوع املركز 
الهادف اإىل زيادة االهتمام باللغة 

اأكرث  فروعه  يف  ويعمل  الرتكية. 
من 322 مدر�سا، منهم عدد كبري 
من االأتراك، وبينهم 189 مدر�سا 

عربيا واأجنبيا.
اإىل  -اإ�سافة  املعهد  ويقدم 
دورات  العامة-  اللغة  دورات 
الرتكية  اللغة  يف  متخ�س�سة 
االأعمال،  عامل  يف  امل�ستخدمة 
املجال  يف  امل�ستخدمة  وتلك 

االأكادميي، وغريهما.
وُفتحت مراكز يون�س اإمره االأوىل 
يف منطقة البلقان والعامل العربي، 
-اإ�سافة  املعهد  مراكز  وتقوم 
يف  الرتكية-  اللغة  تعليم  اإىل 
الندوات  بتنظيم  فروعه  خمتلف 
واملوؤمترات واالأن�سطة الفنية يف 
وبينها  العامل،  دول  من  العديد 
ولبنان،  واملغرب،  اجلزائر، 
والبحرين،  واالأردن،  وم�رس، 
وتون�س،  وال�سومال،  وال�سودان، 
وقطر، وفل�سطني .وللمعهد اأي�سا 
اأذربيجان،  من  كل  يف  فروع  له 
والبو�سنة  ورو�سيا،  وكزاخ�ستان، 
والهر�سك، وكو�سوفو، ومقدونيا، 
واأفغان�ستان،  واإيران،  واألبانيا، 
منها  اأوروبية  وبالد  واليابان، 
وبلجيكا،  والنم�سا،  اأملانيا، 
املتحدة،  واململكة  وفرن�سا، 
جنوب  اإىل  اإ�سافة  واإيطاليا، 
وغريها.  وجورجيا  اأفريقيا، 
�سيفية  منحة  املعهد  وينظم 
كجزء  اأ�سبوعني  ت�ستمر  جمانية 
الثقايف،  للتبادل  برنامج  من 
اللغة  لتعلم  منحة  كذلك  ويقدم 
يف  للطالب  بعد  عن  الرتكية 

امل�ستويات املختلفة.
 وكاالت

»تاريخ الإمارات« يك�سف معلومات 
جديدة عن اأوائل الب�سر على الأر�س

االأفالم  �سل�سلة  خمرج  قال 
تركز  التي  اجلديدة  الوثائقية 
على تاريخ االإمارات على مدى 
تو�سلوا  اإنهم  عام،  األف   125
اأوائل  عن  جديدة  الكت�سافات 

الب�رس على وجه االأر�س.
االأفالم  �سل�سلة  �سناع  وقال 
اإنهم  اأتينبورو  لديفيد  الوثائقية 
اأوائل  اأن  على  دلياًل  وجدوا 
اإىل  اأفريقيا  من  عربوا  الب�رس 
مل  على طول طريق  االإمارات، 

يخطر على بال اأحد، من قبل.
الوثائقية  ال�سل�سلة  وتعر�س 
االإمارات«  »تاريخ  اجلديدة 
ب�سوت املمثل جريميي اآيرونز، 
برودك�سنز،  اأتالنتك  وتنتجها 
اإميي،  جائزتي  على  احلائزة 
واالأكادميية الربيطانية لالأفالم، 
جيوغرافيك،  نا�سيونال  ل�سالح 
من  تتاألف  �سل�سلة  نعت  و�سُ
اململكة  جلمهور  اأجزاء   3
تعمقاً  اأكرث  و�سل�سلة  املتحدة، 
ال�رسكة  ت�سدرها  اأجزاء   5 من 

يف االإمارات.
ديفيد  ال�سل�سلة  خمرج  وقال 
من  اجلزء  هذا  »تاريخ  اإن  يل، 

ب�سكل  معروف  غري  العامل 
عام، ال �سيما يف الغرب، لذلك 
ل�سناعة  جديدة  اأر�س  فهذه 
اأُنتجت  الوثائقية«، كما  االأفالم 
االفرتا�سي  للواقع  جتارب   3
با�ستيعاب  للم�ساهدين  لل�سماح 

املعلومات بطريقة خمتلفة.
خا�س  ب�سكل  اإحداها  وتركز 
الباحثني  الغوا�سني  عمل  على 
على  العثور  بعد  اللوؤلوؤ  عن 
�سنع  اأثناء  بحرية  لوؤلوؤة  اأقدم 
الذين  ويقول  ال�سل�سلة،  هذه 
يقفون وراء هذا امل�رسوع، اإنهم 
فقط  لي�س  بدورهم  يقومون 
لتعريف بقية العامل باالإمارات، 

ولكن اأي�ساً ل�سعوب املنطقة.
ومن املقرر كذلك تنفيذ م�رسوع 
ال�سل�سلة  جانب  اإىل  للتوعية 
�سماعات  بتوزيع  االإمارات،  يف 
االفرتا�سي يف حافالت  الواقع 
ليتمكن  وغريها،  املدار�س 
تاريخهم  معرفة  من  النا�س 
مع  االفرتا�سي  الواقع  بتقنية 
 360 بـ  دائرية  ت�سوير  زاوية 

درجة.
وكاالت
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خم�س مواد غذائية تبطئ 

ال�شيخوخة
تناوله  �أن  حيث  �لغذ�ئية،  �ملو�د  هذه  �أحد  �لتفاح  ويعد 
مركبات  على  الحتو�ئه  و�حليوية،  �لن�شاط  يجدد  بانتظام 
ت�شاعد  كما  للأك�شدة.  �مل�شادة  و�لبوليفينول  �لفلفونويد 
هذه �ملركبات يف حت�شني عمل �لقلب، بحيث ميكن �عتبار 
تناول �لتفاح ب�شورة منتظمة وقاية فعالة من �أمر��ض �لقلب 
و�الأوعية �لدموية. كما �أن �لتفاح يح�شن عملية �له�شم وعمل 

�لبنكريا�ض و�لكبد.
وين�شب �لبنجر )�ل�شمندر( �أي�شا �إىل �ملو�د �ملفيدة، حيث �أن 
�لتحمل بف�شل  تناوله وع�شريه يزيد من قدرة �جل�شم على 
كما  جديدة.  خليا  خلق  يف  ي�شاعد  �لذي  �لفوليك  حم�ض 
�أن �لبنجر يحفز عمل �لدماغ ويحميه من عمليات �النتكا�ض 
خ�رضة  �لبنجر  على  ويطلق  �لعمر.  يف  بالتقدم  �ملرتبطة 
�جلمال، الأنه ي�شاعد يف تطبيع �شغط �لدم ويح�شن �ملز�ج 
�الأمعاء  حركة  يف  �إيجابيا  ويوؤثر  و�لكبد،  �لكلى  وينظف 
�لدم  �ل�شكر يف  م�شتوى  ويخف�ض  �لغذ�ئي،  �لتمثيل  وعملية 

وين�شط منو �ل�شعر و�الأظافر.
�الأطباق  يتناول  �أن  د�ئما  �شابا  يبدو  �أن  يريد  من  وعلى 
»بروتني  بالكوالجني  �لغني  �جليلتني  على  �ملحتوية 
�ل�شباب«. بف�شل هذ� �لربوتني، يتح�شن و�شع �جللد و�ل�شعر 
يف  �ملوجودة  �الأمينية  �الأحما�ض  وتعزز  �لع�شلي.  و�لن�شيج 

�جليلتني ع�شلة �لقلب و�لن�شاط �ملعريف.
فقد  �ملو�د،  هذه  بني  �لر�بعة  �ملرتبة  يف  �لفر�ولة  وتاأتي 
�لطبية  و�رويك  �أجر�ها علماء جامعة  در��شة  نتائج  ك�شفت 
�لربوتني  تن�شيط  �إىل  يوؤدي  �لفر�ولة  تناول  �أن  �لربيطانية 
�لدم  يف  �الأك�شدة  م�شاد�ت  تركيز  من  يزيد  �لذي   Nrf2
وحتتوي  فيه  و�لكولي�شرتول  �لدهون  م�شتوى  ويخف�ض 
�لفر�ولة �لنا�شجة على ن�شبة عالية من �لنحا�ض �لذي يحفز 
�إنتاج �لكوالجني يف �جللد. كما حتتوي  على �أحما�ض خمتلفة 

ت�شاعد يف جتدد خليا �جللد وم�شادة لللتهابات.
حيث  �لزيتون.  فهي  �لقائمة  هذه  يف  �خلام�شة  �ملادة  �أما 
ينظف �لزيتون �جل�شم من �ل�شموم و�أملح �ملعادن �لثقيلة. 
وهو مفيد جد� للم�شنني، الأنه يحتوي على �لكال�شيوم �لذي 
�أحما�ض  على  يحتوي  كما  �لعظام.  ن�شيج  يف  �إيجابيا  يوؤثر 
دهنية خمتلفة تعمل على تخفي�ض م�شتوى �لكولي�شرتول يف 

�لدم، ما ي�شاعد على تنظيف �الأوعية �لدموية.

ال�شكري يزيد تهديد ال�شرطان 
للمراأة اأكرث من الرجل

  قالت نتائج در��شة عاملية �إن �لن�شاء �مل�شابات بال�شكري 
والحظ  بالرجال،  مقارنة  �ل�رضطان  خلطر  عر�شة  �أكرث 
�لباحثون �أن �رضطان �لدم )�للوكيميا( و�ملعدة و�لفم و�لكلى 
وتلقي  �ل�شكري.  مري�شات  تهاجم  �لتي  �الأنو�ع  �أكرث  هي 
�ل�شكري  �لعلقة بني  �أهمية بحث  �ل�شوء على  �لنتائج  هذه 
�الإ�شابة  �حتماالت  ترتفع  �ل�رضطان.  مثل  �أخر  و�أمر��ض 
 27 بن�شبة  �ل�شكري  مري�شة  لدى  �ل�رضطان  �أنو�ع  باأحد 
�لن�شبة  ترتفع  بينما  �مل�شابة،  غري  باملر�أة  مقارنة  باملائة 
لدى مري�ض �ل�شكري بن�شبة 19 باملائة مقارنة بالرجل غري 
�مل�شاب و�أجريت �لدر��شة يف »جورج �إن�شتيتوت فور جلوبال 
بال�شكري  �الإ�شابة  نتائجها وجود �شلة بني  و�أكدت  هيلث«، 
وزيادة خطر �الإ�شابة باأمر��ض �ل�رضطان ب�شكل عام، ونّبهت 
�إىل �أن �لن�شاء �مل�شابات بال�شكري �أكرث عر�شة خلطر �الأور�م 
�ل�رضطانية من �لرجال �مل�شابني بال�شكري وبح�شب �لنتائج 
�لتي ن�رضتها جورنال ديابيتولوجيا، ترتفع �حتماالت �الإ�شابة 
باأحد �أنو�ع �ل�رضطان لدى �ملر�أة �مل�شابة بال�شكري بن�شبة 
27 باملائة مقارنة باملر�أة غري �مل�شابة، بينما ترتفع �لن�شبة 
مقارنة  باملائة   19 بن�شبة  بال�شكري  �مل�شاب  �لرجل  لدى 
بالرجل غري �مل�شاب. و�أّكدت �لدر��شة �أن �ل�شكري يعترب من 
عو�مل �خلطر �مل�شببة الأور�م ت�شيب خمتلف �أع�شاء �جل�شم، 
لكن تختلف درجة �خلطر من ع�شو الآخر و�أظهرت �لنتائج 
بن�شبة 11  �لكلى  �الإ�شابة ب�رضطان  يزيد خطر  �ل�شكري  �أن 
باملائة، و�رضطان �لفم بن�شبة 13 باملائة، و�رضطان �ملعدة 
بن�شبة 14 باملائة، و�رضطان �لدم بن�شبة 15 باملائة لكن على 
خلف منط �لزيادة �لذي متت ملحظته، تبني �أن �ل�شكري 
يزيد خطر �إ�شابة �ملر�أة ب�رضطان �لكبد مبعّدل �أقل بن�شبة 

12 باملائة من �لرجل �مل�شاب بال�شكري.

تطوير اأقنعة للوجه قادرة على ت�شخي�س 
الإ�شابة بكورونا يف غ�شون �شاعات

ك�شف تقرير جديد عن �إمكانية 
باإ�شابتهم  �مل�شتبه  ت�شخي�ض 
بفريو�ض كورونا �ملميت، خلل 
قناع  بو��شطة  يوم فقط،  ن�شف 

جديد للوجه.
�الأد�ء  جتربة  �لعلماء  وبد�أ 
 2 ثمنه  �لبالغ  للقناع  �لر�ئدة 
جنيه �إ�شرتليني فقط )نحو 2.5 
دوالر�(، و�لتي �أثبتت �الختبار�ت 
بالفعل �أنها قادرة على �كت�شاف 
يف  قاتل  �لتهاب  وهو  �ل�شل، 

�لرئة.
ب�رض�ئط  �الأقنعة  تزويد  ومت 
متت�ض قطر�ت من �لهو�ء �لذي 
قد  و�لتي  �ل�شخ�ض،  يتنف�شه 
�أو  �لبكتريية  �لعدوى  �آثار  حتمل 

�لفريو�شية.
يف  �ل�رض�ئط  �ختبار  وميكن 
على  و�حل�شول  �ملخترب�ت، 
�لنتائج يف غ�شون �شاعات، فيما 
�حلالية  �الختبار�ت  ت�شتغرق 
�إىل  ت�شل  مدة  كورونا  لفريو�ض 

48 �شاعة.
جامعة  من  �لعلماء  ويعتقد 
�شي�شتغرق  �الأمر  �أن  لي�شرت، 
�أن  قبل  �الأقل،  على  �شهرين 
يتمكنو� من �ختبار �الأقنعة على 
 19-COVID مر�شى فريو�ض 

�لفعليني
جناح  يف  �لفريق  وياأمل 
كورونا  باعتبار  �الختبار�ت 
�أنه  يعني  ما  تنف�شيا،  مر�شا 
ي�شيب �لرئتني وميكن �أن يتو�جد 

يف �لهو�ء �لذي يتنف�شه �لنا�ض.
�أوال،  �لعلماء  على  ويتعني 
�ختبار �الأد�ة على �لع�رض�ت من 

بالتهابات  �مل�شابني  �ملر�شى 
�أنهم  الإثبات  �الأخرى  �لرئة 
قادرون على �لتقاط �لفريو�شات 
�مل�شببة اللتهابات �لرئة �الأخرى 
غري �ل�شل، و�لتي �شممت �الأقنعة 

من �أجلها.
�لتي  �الختبار�ت  وتُظهر 
�ل�شل،  مر�شى  على  �أجريت 
�لتي  �لوحيدة  �الختبار�ت  وهي 
�الأقنعة  �أن  �الآن،  حتى  �أجريت 
�لقاتل  �كت�شاف �ملر�ض  ميكنها 

بن�شبة تقارب %90.
بارر  مايك  �لربوفي�شور  وياأمل 
وزملوؤه يف جناحهم الأن فريو�ض 
�لرئتني  ي�شيب  �جلديد  كورونا 

بطريقة م�شابهة ملر�ض �ل�شل.

�لذي  كورونا،  فريو�ض  وينت�رض 
�أودى بحياة 2800 �شخ�ض حتى 
�الآن، يف جميع �أنحاء �لعامل، من 
خلل �ل�شعال و�لعط�ض، وت�شمل 
�أعر��شه �حلمى و�ل�شعال و�شيق 

�لتنف�ض.
فحو�شات  باإجر�ء  يلزم  وال 
فريو�ض كورونا يف �لوقت �حلايل 
�لعائدين  �الأ�شخا�ض  على  �إال 
و�حدة  من  قادمني  بلد�نهم  �إىل 
تف�شيا  تعاين  دولة    15 بني  من 
للفريو�ض، �أو �أولئك �لذين كانو� 
�أنه  ثبت  ب�شخ�ض  �ت�شال  على 

م�شاب بالفريو�ض.
�إيطاليا  �شمال  �إ�شافة  ووقع 
وت�شيوجندو  د�يجو  ومدينتي 

�إىل  و�إير�ن  �جلنوبية  كوريا  يف 
للخطر،  �ملعر�شة  �لدول  قائمة 
�ل�شني  �الأخرى  �الأماكن  وت�شمل 
كونغ  وهونغ  وتايلند  و�ليابان 
وماليزيا  و�شنغافورة  وتايو�ن 
وماكاو وفيتنام وكمبوديا والو�ض 

وميامنار.
�حلالية  �الختبار�ت  الأن  ونظر� 
كورونا ميكن  بفريو�ض  للإ�شابة 
�شاعة   48 نحو  ت�شتغرق  �أن 
ولذلك،  �لنتائج،  ت�شدر  حتى 
�الأقنعة  �أن  �لعلماء  فريق  يعتقد 
ت�رضع  �أن  ميكن  �جلديدة 
�لطريقة ملدة ن�شف يوم فقط، 
�الختبار�ت  �أظهرت  �أن  عقب 

على �ل�شل �أنها �أ�رضع بكثري.

�شحة

انخفا�س م�شتوى التلوث يف ال�شني بعد تف�شي كورونا
�لذين  �ملر�شى  جميع  �أدرجت  �إذ� 
كيفية  على  للوقوف  �لوقت  يُتح  مل 
بهذ�  تقلّل  فاإنك  �إ�شابتهم،  تطور 
من �ملعدالت �لفعلية للوفاة، وذلك 
�لتي  �الإ�شابة  حاالت  غياب  ب�شبب 

�شتنتهي بالوفاة الحقاً.
من  فردية  قطعا  �لعلماء  يجمع 
هذه  من  �شوؤ�ل  كل  عن  �الأدلة 

عن  �شورة  لبناء  وذلك  �الأ�شئلة، 
معدل �لوفاة.

�ملثال،  �شبيل  على  �لعلماء،  ويقوم 
تعاين  �لتي  �حلاالت  ن�شبة  بتقدير 
من �أعر��ض طفيفة من جمموعات 
�الأ�شخا�ض  من  وحمددة  �شغرية 
قرب،  عن  مر�قبتهم  تتم  �لذين 
�إىل  يعودون  �لذين  �الأ�شخا�ض  مثل 

�أوطانهم من �خلارج.
يف  ب�شيط  �ختلف  وجود  �أّن  �إال 
�الإجابات من هذه �الأجز�ء �لفردية 
تغيري�ت  �إىل  �شيوؤدي  �الأدلة  من 

كبرية يف �ل�شورة �لعامة �الأ�شمل.
للبيانات  ��شتخد�مك  �قت�رض  �إذ� 
على مقاطعة هوبي �ل�شينية، حيث 
كان معدل �لوفاة �أعلى بكثري من �أي 

فاإّن �ملعدل  �ل�شني،  �آخر يف  مكان 
�الأ�شمل �شيبدو �أ�شو�أ بكثري.

يرت�وح  معّدالً  �لعلماء  يعطي  لذلك 
بني ن�شبتني كاأف�شل طريقة لتقدير 

عدد حاالت �لوفاة.
�لن�شب  يت�شّمن  ال  ذلك  حتى  ولكن 
وفاة  معدل  يوجد  ال  الأنه  �لكاملة 

و�حد.

�الحتماالت  تختلف  رمبا 
ملجموعة من �لرجال يف �ل�شني، 
جد�ً  عاماً،   80 �لعمر  من  يبلغون 
من  �لرجال  يو�جهه  قد  ما  عن 
�أو  �أوروبا  �لعمرية يف  �لفئة  نف�ض 

�إفريقيا.
وتعتمد �لنتيجة �مل�شتقبلية حلالة 
�لذي  �لعلج  على  �أي�شاً  �ملري�ض 

يح�شل عليه.
وهذ� بدوره يعتمد على ما نوعية 

�لعلج �ملتاح ومرحلة �لوباء.
�رضيع،  ب�شكل  �لوباء  �نطلق  �إذ� 
�لرعاية  �أنظمة  تكتظ  �أن  ميكن 
يوجد  وال  بامل�شابني.  �ل�شحية 
�لكثري من وحد�ت �لعناية �ملركزة 
�أو �أجهزة �لتنف�ض �ل�شناعي يف كل 

مكان.

من  خطورة  �أ�شد  �الأمر  هل 
�الأنفلونز�؟

�لوفاة  معدالت  مقارنة  ال ميكننا 
الأّن �لعديد من �الأ�شخا�ض �لذين 
طفيفة  �أعر��ض  من  يعانون 

��شت�شارة  يختارون  ال  للأنفلونز� 
�لطبيب مطلقاً.

حاالت  عدد  نعرف  ال  ولذلك، 
�الإ�شابة باالأنفلونز� �أو �أي فريو�ض 

جديد كّل عام.

قتل  يف  ت�شتمر  �الأنفلونز�  �أّن  �إال 
�لنا�ض، كما تفعل يف كل �شتاء.

�شيتمكن  �لبيانات،  تطور  ومع 
�لعلماء من ر�شم �شورة �أو�شح عن 
يف  للخطر  عر�شة  �الأكرث  �لفئات 
على  كورونا  فريو�ض  تف�شي  حال 

نطاق و��شع.
من  �الأ�شا�شية  �لن�شائح  وبح�شب 
ميكنك  �لعاملية،  �ل�شحة  منظمة 
حماية نف�شك من جميع فريو�شات 
�جلهاز �لتنف�شي عن طريق غ�شل 
�لذين  �الأ�شخا�ض  وجتنب  يديك، 
�ل�شعال و�لعط�ض، مع  يعانون من 
حماولة �المتناع عن مل�ض عينيك 

و�أنفك وفمك.

الأنفلونزا اأبرز الأوبئة التي �شربت العامل وقتلت املاليني
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فمن ف�ضلها “غفران الذنوب 
وزوالها” :

اهلل  ر�ضي  هريرة  اأبي  عن 
اهلل  ر�ضول  قال  قال:  عنه 
 : و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى 
كفارة  العمرة  اإىل  “العمرة 
املربور  واحلج  بينهما،  ملا 
اجلنة”.  اإال  جزاء  له  لي�س 
البخاري{،والكفارة  }رواه 
اإن احل�ضنات يذهنب ال�ضيئات 
اهلل  “اإكرام  .  ومن ف�ضلها   )

ل�ضيوفه” :
 ” و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  قال 
واحلاج  اهلل  �ضبيل  الغازي يف 
دعاهم  اهلل  وفد  واملعتمر 
فاأعطاهم  و�ضاألوه  فاأجابوه 
وح�ضنه  ماجه  ابن  رواه   ”

االألباين .

ومن ف�ضل العمرة اأنها “تنفي 
الفقر كما تنفي الذنوب” :

ويف هذا يقول النبي �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم “تابعوا بني احلج 
بينهما  متابعة  فاإن  والعمرة، 
كما  باملغفرة  الذنوب  تنفي 

احلديد”.  خبث  الكري  ينفي 
ويف  الرتمذي{  }رواه 
متابعة  ا�ضتحباب  احلديث 
اعتمر  وقد  والعمرة،  احلج 
و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي 
اأربع عمرات؛ عمرة احلديبية 
�ضده  حيث  القعدة  ذي  يف 
العام  يف  وعمرة  امل�رشكون 
حيث  القعدة  ذي  يف  التايل 
وعمرة  امل�رشكني،  �ضالح 
�ضلى  وزع  وفيها  اجلعرانة 
اهلل عليه و�ضلم غنائم حنني، 
اهلل  �ضلى  حجته  مع  وعمرة 

عليه و�ضلم .
العمل  اأن:“ثواب  ومعلوم   
الوقت  �رشف  بزيادة  يزيد 
القلب  بح�ضور  يزيد  كما 
قال  كما  الق�ضد”  وبخلو�س 
ابن اجلوزي رحمه اهلل..ومن 
رم�ضان  يف  للعمرة  كان  هنا 
ابن  وقال  م�ضاعف،  ثواٌب 
يف  العمرة  ثواب  اإن  بطال: 
احلج  ثواب  يعدل  رم�ضان 
يف  مقامه  يقوم  ال  لكنه 

اإ�ضقاط الفر�س.

مما ورد يف �ل�سنة ما يدل على ف�سل �لعمرة وثو�بها

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�ضي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

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

تَ�ضرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�ضنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �ضنفنِي؛ ذنوُب ال�ضَّ
والكبائر، ويف اأ�ضمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

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

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

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

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�ضنيِف الُذّ َحّ �ضِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإالَّ  و�ضَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�ضِّ ها يتَّ�ضِ اأَنّ بَع�ضَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِضّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�ضِتغفاِر وال 
�ضغريَة مع االإ�رشار، واأمثُل االأقواِل 

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

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

تعريفها؛ ل�ضلمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، وال�ضِتهاِرِه عنَد ال�َضّ

�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

ومما يلحق بالعمرة من ف�سائل ..
اهلل  �ضلى  النبي  عن  عمر  ابن  عن 
طاف  “من  قال:  اأنه  و�ضلم  عليه 
ي�ضع  ومل  قدما  يرفع  مل  بالبيت، 
اأخرى اإال كتب اهلل له ح�ضنة: وحط 
عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة” 
رواه اأحمد والرتمذي واحلاكم وابن 
�ضاكر  اأحمد  ال�ضيخ  وح�ضنه  خزمية 

.
 وما ورد يف ف�ضل نفقة العمرة :

عن عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها اأن ر�ضول 
اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال لها يف 

على  االأجر  من  لك  “اإن   : عمرتها 
احلاكم  رواه  ونفقتك”  ن�ضبك  قدر 
وقال �ضحيح على �رشط ال�ضيخني .

 وما ورد يف ف�ضل احلرمني :
عن جابر ر�ضي اهلل عنه اأن ر�ضول اهلل 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: “�ضلة يف 
م�ضجدي اأف�ضل من األف �ضلة فيما 
و�ضلة  احلرام،  امل�ضجد  اإال  �ضواه 
اأف�ضل من مئة  يف امل�ضجد احلرام 
اأحمد  رواه  �ضواه”  فيما  األف �ضلة 

وابن ماجه ب�ضندين �ضحيحني.

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

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

ممكن وجود و م�ضتحيل وجود ، م�ضتحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ضتحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�ضياء م�ضتحيلة ، اأما االأ�ضياء املمكنة ما �ضوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ضاحب االأ�ضماء احل�ضنى كلها ، ُجمعت االأ�ضماء احل�ضنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل االأ�ضماء احل�ضنى جمتمعة يف 
لفظ اجلللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �ضمعتم يف االأر�س كلها اأن جهة 
ت�ضتطيع اأن ت�ضمي نف�ضها » اهلل« ؟ م�ضتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فل يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �ضينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�س اأ�ضيًل 
، الكفر و االإحلاد �ضطحي ، هم يف اأعماق اأنف�ضهم ي�ضهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�ضورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِضِهْم﴿ ]�ضورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

االأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
لة وال�ّضلم-  ه اإىل �ضوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�ضّ ون: اإّن �ضبب نزول �ضورة االإخل�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �ضبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �ضبحانه وتعاىل �ضورة االإخل�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�ضِ
لة وال�ّضلم- عن �ضوؤالهم حول �ضفات اهلل تعاىل من خلل اآيات �ضورة االإخل�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�ضّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�ضلََّم: ان�ِضب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �ضلَّى اهلَلّ ر�ضي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�ضوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َس �ضيءٌ يولَُد اإاَلّ �ضيَموُت، وال �ضيء ميوُت اإاَلّ �ضيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�ضَّ ُ ال�ضَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �ضبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �ضيءٌ(. وجاء يف �ضبب  اهلَلّ
لة وال�ّضلم- اأن يَ�ضف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �ضورة االإخل�س كذلك اأّن اليهود والّن�ضارى �ضاألوا النبّي -عليه ال�ضّ

تعاىل �ضورة االإخل�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �ضلَّى اهللُ عليِْه و�ضلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �ضفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �ضِ
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خيارات حمدودة :

هل يت�شاعد »الإرهاب الفردي« خالل الفرتة القادمة؟

 مركز امل�ستقبل لالأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة

التحذيرات  هذه  انعك�شت  وقد 
فيما اأ�شارت اإليه الدرا�شة التي 
التحقيقات  مكتب  عن  �شدرت 
 14 يف  االأمريكي،  الفيدرايل 
اعترب  الذي  اجلاري،  نوفمرب 
من  النمط  هذا  اأن  فيها 
االإرهاب ت�شاعف اأكرث من مرة 
بدرا�شته  االهتمام  بداية  منذ 

ور�شده يف عام 1972.

توقيت الفت:

الدرا�شة  هذه  �شدور  تزامن 
بها  اأدىل  ت�رشيحات  مع 
اأكرث  يف  اأمنيون  م�شئولون 
اأن  من  فيها  حذروا  دولة،  من 
ال�شيما  االإرهابية،  التنظيمات 
تعتمد  �شوف  »داع�ش«،  تنظيم 
النوعية  هذه  عن  اأكرب  ب�شكل 
فر�شت  التي  العمليات،  من 
تهديدات ال تبدو هينة يف الفرتة 
املا�شية، خا�شة يف ظل العقبات 
ر�شدها  جهود  اأمام  تقف  التي 
على  توؤثر  والتي  بها،  التنبوؤ  اأو 
ال�شيا�شات واالإجراءات املتبعة 
للتعامل معها. وتتزايد خطورة 
حر�ش  �شوء  يف  العمليات  تلك 
لتلك  تنتمي  التي  العنا�رش 
الفئة على عدم االت�شال ب�شكل 
الرئي�شي،  بالتنظيم  مبا�رش 
اأى  الغالب،  يف  يوجد،  ال  حيث 

رابط تنظيمي بني الطرفني. 
وقد اأ�شار من�شق �شئون مكافحة 
اخلارجية  وزارة  يف  االإرهاب 
اإىل هذه  ناثان �شيلز  االأمريكية 
العالقة اخلفية، يف اأول نوفمرب 
احلايل، عندما قال اأن الواليات 
كل  تبذل  االأمريكية  املتحدة 
للذئاب  للت�شدي  و�شعها  يف  ما 
لـ«داع�ش«،  التابعة  املنفردة 
وهى اإ�شارة لها مغزاها وتوحي 
يتجه  اأن  ترجح  وا�شنطن  باأن 
ب�شكل  االعتماد  اإىل  التنظيم 
لتعوي�ش  النمط  اأكرب على هذا 
الب�رشية  خ�شائره  من  ق�شم 
يف  فقدها  التي  واالقت�شادية 
الهزائم  ب�شبب  املا�شية  الفرتة 

لها  تعر�ش  التي  وال�رشبات 
له  املناوئة  القوى  جانب  من 

واملنخرطة يف احلرب �شده.
هذا  يف  اأي�شاً  والالفت   
عديدة  تطورات  اأن  ال�شياق، 
على  خا�شة  وجاهة  اأ�شفت 
يف  ياأتي  التحذيرات،  هذه 
»داع�ش«،  اإ�شدار  مقدمتها 
 14 يف  عديدة  لتقارير  وفقاً 
ي�شمى  ما  اجلاري،  نوفمرب 
العامل«،  قادة  قتل  بـ«دليل 
والذي حاول من خالله توجيه 
ر�شائل اإىل العنا�رش املوالية له 
بالتنكر يف �شورة �شحفيني من 
اأجل ت�شهيل دخولهم اإىل اأماكن 
اأو  عامليون  قادة  بها  يتواجد 
م�شئولون رفيعوا امل�شتوى من 

اأجل ا�شتهدافهم.

دوافع عديدة:

اأ�شباباً  ثمة  اإن  القول  ميكن 
»داع�ش«  تدفع  رمبا  عديدة 
اعتماده  نطاق  تو�شيع  اإىل 
خالل  الفردي«  »االإرهاب  على 
املرحلة القادمة، يتمثل اأبرزها 

يف:
الب�رشي:  العن�رش  توافر   -1
رغم تراجع قدرة التنظيم على 
من  املزيد  وجتنيد  ا�شتقطاب 
العنا�رش االإرهابية، خا�شة بعد 
الهزائم التي تعر�ش لها، اإال اأن 
اأنه ما زالت لديه  ذلك ال ينفي 
ما  اإىل  الو�شول  على  القدرة 
عديدة  اجتاهات  عليه  اأطلقت 
»املتعاطفني معه« اأو »املوؤيدين 
له«، ب�شكل قد يدفعه اإىل توجيه 
بتنفيذ  العنا�رش  لتلك  اإ�شارات 
يف  خا�شة  فردية،  عمليات 
لي�ش  التي  واملناطق  الدول 
فروع  اأو  جمموعات  فيها  له 
خارجية، مثل القارة االأوروبية، 
حالة  ال�شياق  هذا  يف  م�شتغاًل 
قد  التي  الفكرية«  »ال�شيولة 
اأفكار  ن�رش  عملية  من  ت�شهل 

التنظيم جمدداً.
تلقى  الرد:  اإىل  ال�شعى   -2
قوية،  �رشبة  موؤخراً  »داع�ش« 
القوات  جناح  يف  متثلت 
اأكتوبر  نهاية  يف  االأمريكية، 

اأبوبكر  زعيمه  قتل  يف  الفائت، 
اإدلب  حمافظة  يف  البغدادي 
ميتلك،  كان  والذي  ال�شورية، 
عديدة،  الجتاهات  وفقاً 
مكنته  �شخ�شية  خ�شائ�ش 
نفوذه  نطاق  تو�شيع  من 
املناف�شة  العنا�رش  وحتييد 
مقتله  اأن  يعني  نحو  على  له،  
مل  التنظيم  داخل  فراغاً  اأنتج 
حتى  معه،  التعامل  ي�شتطع 
اإىل ت�شمية قائد  بعد م�شارعته 
جديد هو اأبواإبراهيم القر�شي، 
فر�ش  مقتله  اأن  يعني  مبا 
التنظيم،  على  قوية  تداعيات 
داخله  قيادات  يدفع  قد  ب�شكل 
نطاق  تو�شيع  على  العمل  اإىل 
الهجمات  على  االعتماد 
الفردية يف اإطار حماوالت الرد 

على تلك ال�رشبات املتتالية.
3- القدرة على التخفي: يفر�ش 
»االإرهاب الفردي« حتدياً كبرياً 
باعتبار  االأمنية،  االأجهزة  اأمام 
تقليدي  غري  منطاً  ميثل  اأنه 
به  التنبوؤ  ي�شعب  االإرهاب  من 
وقوعه،  قبل  اإحباطه  ثم  ومن 
توجيه  فر�ش  ترتاجع  حيث 
اإذ  لعرقلته،  اإجها�شية  �رشبات 
تقوم  التي  العنا�رش  بع�ش  اأن 
معروفة  لي�شت  العمليات  بتلك 
تلك  لدى  وا�شع  نطاق  على 
تنفذ  اأنها  عن  ف�شاًل  االأجهزة، 

مباغت  ب�شكل  العمليات  تلك 
بع�ش  يف  يوؤدي،  نحو  على 
كبري  عدد  وقوع  اإىل  االأحيان، 
حذرت  وقد  ال�شحايا.  من 
يف  الربيطانية،  اال�شتخبارات 
اأن  من  املا�شي،  اإبريل   28
»داع�ش« ي�شتعد لتنفيذ عمليات 
اإرهابية جديدة باالعتماد على 
بع�ش خالياه النائمة يف القارة 
االأوروبية، حيث مت الك�شف عن 
التما�شيح«  بـ«خاليا  ي�شمى  ما 
التي ميكن اأن تقوم بتنفيذ تلك 

العمليات.
من  النوعية  هذه  وتعتمد 
ا�شتهداف  على  العمليات 
املدنيني ب�شكل خا�ش، وهو ما 

الده�ش  عمليات  يف  جلياً  بدا 
املدن  بع�ش  �شهدتها  التي 
خالل  االأوروبية  والعوا�شم 
يكون  حيث  املا�شية،  الفرتة 
هو  منها  االأ�شا�شي  الهدف 
القتلى  من  عدد  باأكرب  االإيقاع 

وامل�شابني.
يري  ال�شغوط:  تقلي�ش   -4
جناح  اأن  التنظيم  قادة  بع�ش 
هذه  تنفيذ  يف  العنا�رش  بع�ش 
يف  ي�شاهم  اأن  ميكن  العمليات 
التي  ال�شغوط  حدة  تقلي�ش 
»داع�ش«  عنا�رش  لها  يتعر�ش 
باعتبار  املختلفة،  وجمموعات 
ت�شتيت  اإىل  يوؤدي  اأن ذلك رمبا 
للتنظيم  املناوئة  القوى  جهود 

مزيد  توجيه  اإىل  ت�شعى  والتي 
من ال�رشبات له بعد قتل زعيمه، 
الرتاجع  اإىل  بع�شها  يدفع  وقد 
عن امل�شاركة يف العمليات التي 
لتحا�شي  التنظيم  �شد  ت�شنها 
�رشبات  بتوجيه  االأخري  قيام 

انتقامية �شدها.
�شبق،  ما  �شوء  وعلى  اأخرياً، 
اإىل  التنظيم  اجتاه  يبدو  ال 
التو�شع يف تبني منط »االإرهاب 
م�شتبعداً،  احتماالً  الفردي« 
التي  املعطيات  اأن  خا�شة 
االأخرية  التطورات  تفر�شها 
له هام�شاً  تتيح  االأر�ش ال  على 
وحرية  املناورة  من  وا�شعاً 

احلركة للتعامل معها.

تزايدت التحذيرات الدولية من عودة ما ميكن ت�سميته بـ«االإرهاب الفردي« الذي تقوم به »الذئاب املنفردة« املوالية لتنظيم 
»داع�س«، يف اإطار �سعيها اإىل توجيه �سربات انتقامية رداً على مقتل زعيمه اأبوبكر البغدادي، خا�سة واأنها تعد اإحدى االآليات 
القليلة التي قد تكون متاحة بالن�سبة له يف الوقت احلايل لال�ستمرار يف �سن هجمات اإرهابية يحاول من خاللها اإثبات قدرته 

على »التعاي�س« مع املعطيات اجلديدة التي فر�سها مقتل البغدادي.
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فل�سطني املحتلة

هذا  يدعو  امل�صادر  وح�صب 
املخطط اإىل بناء الهيكل املزعوم 
يف �صمال �صحن ال�صخرة امل�رشفة 
دون  للم�صلمني  عليها  الإبقاء  مع 
هدمها، ويقتطع ال�صاحة ال�صمالية 
ب�صكل  البناء  لإقامة  بالكامل 
ح�صب  غرب(،  )�رشق  م�صتطيل 
لباب  املوازية  ال�صفلية  البوابة 
اأكرث  اقتطاع  يتم  بحيث  الرحمة، 
من ثلث م�صاحة امل�صجد الأق�صى 
الأُوىل  املرحلة  يف  املبارك 
ليبقى  وال�صيطرة،  الحتالل  من 
ال�صخرة  وقبة  القبلي  امل�صجد 

. امل�رشفة دون اأي تغُيرّ
الأ�صهر  خالل  وانت�رش  راج  وقد 
هذا  مثل  املا�صية  القليلة 
�صفقة  مع  بالتوازي  املخطط 
اليمني  يتبناها  التي  القرن 
وكذلك  املت�صهني،  امل�صيحي 

كبية  �رشيحة  التوجه  هذا  تدعم 
هذا  املت�صهينني  الإجنيليني  من 
املخطط وتدعو علناً اإىل ال�رشوع 
وغي  متدرجة  ب�صورة  بتنفيذه 
�صاخبة بالتن�صيق مع من ي�صمونهم 
املعتدلني من العرب الذين يتفقون 
والت�صامح  وال�رشاكة  التطبيع  على 

الديني، على حد زعمهم. 
املخطط العدواين

الإ�رشائيلي  املخطط  ذلك  ووفق 
عملية  »تبداأ  اليميني:  الأمريكي 
العدواين  املخطط  هذا  تنفيذ 
بتهيئة  الأق�صى  امل�صجد  على 
باب الرحمة من اخلارج لفتتاحه، 
قبة  يف  الهيكل«  »مذبح  و�صع  ثم 
لحقاً  القبة  اإحاطة  ثم  الأرواح، 
بخيمة، ثم عزلها ب�صور خفيف عن 
غي اليهود، ثم تو�صعة ال�صور لي�صم 
باب  حتى  ال�صخرة  �صحن  �صمايل 

الرحمة، ومن ثم فتح باب الرحمة، 
ثم ال�رشوع بالبناء الفعلي«.

هذا ويعتمد املخططون يف اإقناع 
واملحافل  ال�صيا�صية  الأو�صاط 
ت�صليلي  خطاأ  ترويج  على  الدولية 
�صائع يف اأو�صاط امل�صلمني والغرب 
باأن امل�صجد الأق�صى املبارك هو 
مبنى  اأو  القبلي«،  »امل�صلى  مبنى 
»قبة ال�صخرة«، وهو نف�س التف�صي 
واملفهوم الذي تعمل مبوجبة بلدية 
القد�س واملوؤ�ص�صات  الحتالل يف 
تُعدرّ  التي  الإ�رشائيلية  الر�صمية 
ال�صخرة  وقبة  القبلي  امل�صجد 
�صاحات،  بينها  وما  امل�صاجد  هي 
يف  الهيكل  بناء  ميكن  وبالتايل 
اليهود،  واإر�صاء  »ال�صاحات«  هذه 
يف  يُ�صلي  اأن  اجلميع  وباإمكان 
املكان وفق زعمهم، واحلقيقة اأنرّ 
دار  ما  كل  هو  الأق�صى  م�صجدنا 
دومناً   144 مب�صاحة  ال�صور  حوله 

ول  ال�رشاكة  ول  الق�صمة  تقبل  ل 
للم�صلمني  م�صجد  كلها  التفاو�س 
وحدهم، ول يجوز لغيهم ال�صالة 
فيه. ووفق وا�صعي هذا املخطط 
الأق�صى  امل�صجد  على  العدواين 
و�صهيواإجنيلية  يهودية  كتلة  هناك 
الهيكل  اأنرّ  ترى  كبية،  عاملية 
مكان  فقط  اإقامته  يجب  الثالث 
فوق  امل�رشفة  ال�صخرة  قبة 
هو  وهذا  املقد�س،  بيت  �صخرة 
يزال  ما  الذي  التقليدي  املعتقد 
الأكرث رواجاً بني جماعات الهيكل 

املزعوم واملقتحمني اليوم.
قبة الأرواح ووفق املخطط الذي 
وتداوله   1983 العام  يف  و�صعه  مت 
ن�صطاء من اأن�صار الهيكل املزعوم 
اليوم، ويجري توزيعه وخلق نقا�س 
بخ�صو�صه؛ باأن »قبة الأرواح« �صمال 
»الألواح«،  قبة  هي  ال�صخرة  قبة 
الو�صايا  األواح  بذلك  واملق�صود 

ووفق  املفقودة،  املقد�صة  الع�رش 
الطبيعية  ال�صخرة  فاإن  زعمهم 
الأرواح  قبة  اأر�صية  يف  الظاهرة 
الأقدا�س«  »قد�س  �صخرة  هي 
اأو  »العهد  تابوت  فوقها  كان  التي 
�س يف زمن نبي اهلل  ال�صكينة« املقدرّ
بنبوته،  يوؤمنون  ل  )الذي  �صليمان 
ويعدونه ملكاً ارتكب الإثم يف وجه 
الكنعانيات  زوجاته  واأطاع  الرب، 
تكون  اأن  يجب  اأنها  الوثنيات( 
قد�س  قاعة  مركز  يف  م�صتقباًل 

الأقدا�س يف الهيكل الثالث.
وبناء على اخلريطة املرفقة ميتد 
قبة  غربي  من  املزعوم  الهيكل 
الأرواح باجتاه باب الرحمة �رشقاً، 
حيث تقع القبة مقابل باب الرحمة 
متاماً، وهناك ادعاء باأن »امل�صناة« 
يف  الأقدا�س  قد�س  مو�صع  ت�صف 
»الهيكل الأول« باأنه كان قبالة باب 
ذلك يف ظل خالف  وكل  الرحمة، 

اإ�رشائيلي ديني داخلي عن حقيقة 
الهيكل  ذلك  و�صكل  وحجم  مكان 
الذي  وجوده  ومكان  املزعوم 
احلاخامات،  من  الكثي  به  �صكك 
جبل  على  ال�صمرة  اليهود  وعده 
هذا  اأدعياء  ويزعم  جرزين. 
الأرواح  قبة  اأر�صية  اأنرّ  املخطط 
متحركة  اأر�صية  كانت  ال�صخرية 
هايدروليكي  بنظام  عمودياً 
الأول«  »الهيكل  مهند�صو  �صممها 
من  العهد  تابوت  واإنزال  لرفع 
واإىل حجرة �صخرية �صفلية �رشية 
اإىل  يقود  »طوارئ«  بنفق  مرتبطة 
خارج امل�صجد الأق�صى املبارك. 
فتح  �رشورة  املخطط  ويفرت�س 
لليهود  رئي�صي  كممر  الرحمة  باب 
نحو الهيكل املزعوم، بحيث يكون 
من  غرب  �رشق  واخلروج  الدخول 
بنفق  بارتباط  الهيكل  هذا  واإىل 

حائط الرباق وباب املغاربة.

خمطط اإ�صرائيلي لتق�صيم »الأق�صى« 
وبناء »الهيكل« �صمال قبة ال�صخرة
ك�سفت م�سادر عن خمطط خطري يجري الرتويج له يف بع�س املحافل والأو�ساط ال�سيا�سية والدينية 

الإ�سرائيلية، موؤخراً، بعّده خمططًا معتدًل لتق�سيم امل�سجد الأق�سى املبارك دون هدم مباٍن، وميكن اعتماده 
»كحٍلّ و�سط« لبناء الهيكل دون هدم قبة ال�سخرة امل�سرفة، التي ُتعّد بوؤرة ذلك الهيكل املزعوم ومركزه.

الأوقاف

 20 اقتحاما لالق�صى ومنع الأذان 
بالإبراهيمي 49 وقتًا

وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  قالت 
اإن الحتالل خالل �صباط  الدينية 
املا�صي اقتحم امل�صجد الأق�صى 
يف  الآذان  رفع  ومنع  مرة،   20

امل�صجد الإبراهيمي 49 وقتا.
اأن  لها،  بيان  يف  الوزارة  واأ�صافت 
�صالة  يف  نهجه  يوا�صل  الحتالل 
الأق�صى  فجر اجلمع يف امل�صجد 
امل�صلني  ومالحقة  العتداء  من 
و�صول  من  للحد  منه  م�صعا  يف 

الآلف ل�صالة الفجر.
واأ�صارت اإىل اأن �صهر �صباط �صهد 
حملة اإبعادات جديدة عن امل�صجد 
الأق�صى، فاأبعدت �رشطة الحتالل 
املقابر  رعاية  جلنة  رئي�س 
الإ�صالمية  بالأوقاف  الإ�صالمية 
اأبو  م�صطفى  احلاج  بالقد�س 
زهرة،واأمني �رش حركة فتح �صادي 
اأ�صهر،واعتقلت   6 ملدة  املطور، 
امل�صجد  يف  الأعمار  مدير 
واملوظف  احلالق  ب�صام  الأق�صى 
�صاحات امل�صجد،  كايد جابر من 
من  عددا  واعتقلت  واأبعدت 
واملرابطني  واملواطنني  احلرا�س 
واملرابطات، وبحرا�صة م�صددة من 
اخلا�صة،جددت  الحتالل  �رشطة 
اقتحامها  امل�صتوطنني،  ع�صابات 
و�صملت  الأق�صى  للم�صجد 
طالبا،وموظفني  املجموعات 
وغالة  و�صباطا،  احلكومة،  من 
واأع�صاء  غليك«   « اأمثال  التطرف 
جبل  مر�صدي  ت�صمى  ما  جماعة 
منظمات  من  وجماعات  الهيكل، 
اأن�صارها  دعت  التي  خمتلفة 

لالأق�صى،  جماعية  لقتحامات 
يف  ا�صتفزازية  جولت  ونفذوا 
باحاته، خ�صو�صا قرب م�صلى باب 
الحتالل  نهج  هو  وكما  الرحمة، 
ي�صتغلون  املختلفة  واذرعه 
والعياد،لقتحام  املنا�صبات 
امل�صجد وتدني�صه،كما ح�صل فيما 
الزراعي الذي  ال�صنة  راأ�س  ي�صمى 

�صادف هذا ال�صهر.
»جهاز  ي�صمى  »ما  اإن  وقالت 
الإ�رشائيلي«  والبناء  التنظيم 
مد  اأعمال  يف  البدء  على  �صادق 
اإىل  ال�رشيع«  »القطار  طريق 
البلدة القدمية يف القد�س وحائط 
كله حتت  �صيمر  م�صار  الرباق، يف 
اأ�صفل  من  امل�صار  الأر�س،وميتد 
عمق  على  بالقد�س،  »يافا«  �صارع 
نحو 80 مرًتا ،و�صوًل اإىل عمق 50 
مرًتا عند و�صوله حمطة احلائط، 
التي �صيطلق عليها »حمطة دونالد 
الكلية  بال�صيطرة  واإمعانا  ترمب، 
والأزقة  ال�صارع  على كل جمريات 
اأ�صافت  املقد�صية،  واحلواري 
ت�صوير  اآلت  الحتالل  �رشطة 
القدمية  البلدة  جديدة يف حميط 
وا�صتبدلت  الأق�صى،  وامل�صجد 
بكاميات  القدمية  الكاميات 

حديثة واأكرث دقة«.
وا�صل  الإبراهيمي  امل�صجد  ويف 
هذا  الأذان  لرفع  منعه  الحتالل 
و�صهد  وقتا،   49 بواقع  ال�صهر 
من  الع�رشات  اقتحام  امل�صجد 
وعقدت  الحتالل،  جي�س  جنود 
واخلارجية  الأمن  ت�صمى  ما  جلنة 

يف)الكني�صت(، جل�صة حول حتديد 
تو�صعية  م�صاريع  تنفيذ  موعد 
و�صادق  الإبراهيمي،  بامل�صجد 
م�صعد  اإقامة  على  الحتالل 
الحتالل  قوات  فيه،وا�صتحدثت 
الإ�رشائيلي غطاء على درج احلرم 
املوؤدي  ال�رشيف  الإبراهيمي 
املغت�صب،ون�صبوا  الق�صم  اىل 
املدر�صة  ملعب  يف  كبية  خياما 
الإبراهيمية،واقتحم ودن�س نتياهو 
وبينت امل�صجد الإبراهيمي، بعدما 
حولت قوات الحتالل الإ�رشائيلي 
القدمية  احلرم،والبلدة  حميط 
ثكنة  اإىل  الظهية  �صاعات  من 
على  بالت�صديد  وقامت  ع�صكرية، 
دخول وخروج امل�صلني اإىل احلرم 
وو�صعت  ال�رشيف  الإبراهيمي 
احلواجز ال�صمنتيه على الطرقات 
عدد  قام  احلرم،كما  اإىل  املوؤدية 
�صطحه،  باعتالء  اجلنود  من 
امل�صتوطنني  وبنت  نتنياهو  ووعد 
وال�صم  ال�صتيطان  من  مبزيد 
القرن،و�رشح  ل�صفقة  تطبيقا 
بينيت لدى اقتحامه برفقة رئي�س 
بنيامني  الحتالل  حكومة  وزراء 
لإقامة  اخلليل  مدينة  نتنياهو، 
»لن  اأنه  جديدة،  ا�صتيطانية  بوؤرة 
يتم  ولن  اأي م�صتوطنة،  اإخالء  يتم 
بيته«وتابع:  من  يهودي  اأي  اقتالع 
»نحن يف الطريق نحو تطبيق حلم 
ال�صيادة، ول يوجد مكان يليق اأكرث 
الآباء  مدينة  من  اإ�رشائيل  ب�صيادة 
�صوءا  نعطي  واليوم  والأمهات، 

اأخ�رش لتنفيذ م�رشوع امل�صعد«.

يف فرباير

ا �صد الإعالم  84 انتهاًكا اإ�صرائيلًيّ
الفل�صطيني 

يف  متخ�ص�صة  جلنة  قالت 
التي  النتهاكات  مراقبة 
ال�صحفيون  لها  يتعر�س 
ر�صدت  اإنها  الفل�صطينيون: 
الإ�رشائيلي  الحتالل  ارتكاب 
ال�صحفي  للعمل  انتهاًكا   84
اإىل  املا�صي،  فرباير  خالل 
للمحتوى  قمع  9 حالت  جانب 
جلنة  واأو�صحت  الفل�صطيني 
لها  تقرير  ال�صحفيني، يف  دعم 
تلك  من  اأن  لها،  الأحد  اليوم 
اعتداء   24 ُر�صد  النتهاكات، 
على ال�صحفيني خالل ممار�صة 
با�صتهدافهم  ن�صاطاتهم 
املغلف  املعدين  بالر�صا�س 
باملطاط، وقنابل الغاز ال�صامة، 
وغاز الفلفل، والركل وال�رشب.

هجوًما  فرباير،  �صهد  كما 
من  ال�صحفيني  ملنع  كبًيا 
بحق  الحتالل  انتهاكات  ر�صد 
ال�صعب الفل�صطيني، با�صتخدام 
رغم  العتداءات  اأنواع  جميع 
اأنهم  اإىل  ي�صي  ما  ارتدائهم 
اإىل  اللجنة  �صحافيون واأ�صارت 
�صعرّدت  الحتالل  �صلطات  اأن 
من  املا�صي،  ال�صهر  خالل 
وال�صتدعاء  العتقال  حمالت 
بحق  والإبعاد  وال�صتهداف 
يف  والإعالميني  ال�صحفيني 
الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة.

اعتقال  املعطيات  واأظهرت 
وكتاب  واإعالميني  �صحفيني   4

حني  يف  لحًقا،  عنهم  اأُفرج 
اآخرين،   4 الحتالل  احتجز 
حالت   5 ت�صجيل  عن  عدا 
حكم  وتاأجيل  اعتقال،  متديد 
لواحد،  حكم  واإ�صدار  لثنني، 
حماكمة  جل�صة  عقد  عن  عدا 
ال�صحفيني  منع  وب�صاأن  لآخر. 
ومتابعة  الأحداث  تغطية  من 
العمل، اأ�صار البيان اإىل 16 حالة 
الحتالل  خاللها  اعتدى  منع، 
وا�صتهدفهم،  ال�صحفيني  على 
من  منع  حالتا  �صجلت  يف حني 
القتحامات  جانب  ويف  ال�صفر 
قوات  �صنت  واملداهمات، 
مداهمة  عمليات   3 الحتالل 
ال�صحفيني  ملنازل  واقتحام 
منعت  اإعالمية  وموؤ�ص�صات 
ثقافية،  موؤمترات  عقد  فيها 
كما �صادرت معدات وبطاقات 
ل�صحفيني  وهويات  �صحافية 
 7 التقرير  وثق  كما  اثنني، 
بحق  واتهام  تهديد  حالت 
يتعلق  وفيما  ال�صحفيني 
بحق  الحتالل  بانتهاكات 
داخل  املعتقلني  ال�صحفيني 
 6 التقرير  ر�صد  ال�صجون، 
حالت مت خاللها منع الأ�رشى 
حماميهم،  لقاء  من  ال�صحفيني 
املعتقلني  ال�صحفيني  واإخ�صاع 
وقا�صية،  مكثفة  لتحقيقات 
النف�صي  التعذيب  من  تخلو  ل 
واجل�صدي. ونبرّهت اإىل التنغي�س 

املعتقلني  ال�صحفيني  على 
غرامات  دفع  على  واإرغامهم 
لالإفراج  �رشًطا  باهظة،  مالية 
املنزيل  احلب�س  اأو  عنهم، 
والإبعاد، والتي بلغت 4 حالت 
املحتوى  حماربة  جانب  ويف 
اأن  اللجنة  اأفادت  الفل�صطيني، 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
للمحتوى  مالحقتها  وا�صلت 
من خالل حذف وحظر وتقييد 
الن�رش واإغالق ح�صابات العديد 

من ال�صحفيني والإعالميني.
وتذرعت تلك اجلهات مُبخالفة 
وانتهاك ما يُ�صمى »اخل�صو�صية 
في�صبوك  لدى  الن�رش«  ومعايي 
مواقع  من  وغيها  ويوتيوب 
ولفتت  الجتماعي  التوا�صل 
اللجنة النظر اإىل اأن 9 حالت مت 
خاللها حذف وحظر ح�صابات 
على  فل�صطينية  و�صفحات 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
عقد  مع  التقرير  ن�رش  وتزامن 
جل�صات حماكمة لـ 3 �صحفيني 
الغربية  ال�صفة  فل�صطينيني من 
يف حمكمتي »�صامل« قرب جنني 

و«عوفر« قرب رام اهلل.
�صجونه  يف  الحتالل  ويعتقل 
قرابة الـ 22 �صحفًيرّا فل�صطينًيرّا، 
من اأ�صل 5500 اأ�صي فل�صطيني 
و250  وفتاة  �صيدة   42 منهم 
طفاًل ونحو 450 معتقاًل اإدارًيرّا، 
اإىل جانب 1000 حالة مر�صية.

ق.ف
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امل�صتقبل للدرا�صات و 

الأبحاث املتقدمة

تطورات معركة اإدلب:

الأزمة  خارطة  ت�شهد 
ميدانية  تطورات  ال�شورية 
مب�شاركة  متالحقة 
والرتكي  الرو�شي  الطرفني 
حيث   ،2019 اأواخر  منذ 
تدعم رو�شيا عملية يقودها 
لل�شيطرة  ال�شوري  النظام 
عليها باعتبارها اآخر واأكرب 
امل�شلحة  الف�شائل  معاقل 
املعار�شة حلكومة دم�شق، 
الن�رصة«  »جبهة  �شيما  ل 
التوحيد«  و«اأن�شار 
ف�شالاً  الدين«،  و«حرا�س 
م�شلحة  ميلي�شيات  عن 

مدعومة من تركيا.
النجاحات  اأكرب  من  وكان 
القوات  حّققتها  التي 
رو�شياًّا  املدعومة  ال�شورية 
على  ال�شيطرة  ا�شتعادة 
الذي  ال�رصيع  اإم-5  طريق 
وحلب.  دم�شق  بني  يربط 
ذلك،  على  الرد  ويف 
وجودها  من  تركيا  عززت 
حوايل  بن�رص  الع�شكري 
مدعومني  جندي   9.000
مناطق  يف  ثقيلة  باأ�شلحة 
�شوريا  غرب  �شمال 
الغربية(.  وحلب  )اإدلب، 
من  تركيا  �شّعدت  كما 
عندما  التهديدية  نربتها 
»الأ�شَد«  »اأردوغان«  منح 
�شهر  نهاية  حتى  مهلة 
اإىل  للرتاجع   2020 فرباير 
هو  حددها  التي  احلدود 
 2018 عام  يف  »وبوتني« 
خف�س  »منطقة  اأجل  من 
اإدلب.  حول  الت�شعيد« 
ذاته،  ال�شهر  من   19 ويف 

اأن  من  »اأردوغان«  حّذر 
اجلي�س  على  الهجوم 
�شار  قد  ال�شوري  العربي 
مع  يت�شق  ما  وهو  ا،  و�شيكاً
ال�شرتاتيجية  الأهمية 
احل�شابات  يف  لإدلب 
املوقع  ب�شبب  الرتكية 
ال�شرتاتيجي  اجلغرايف 
لإدلب  ال�شكانية  والرتكيبة 
التي جتعلها خا�رصة رخوة 

لأمن تركيا القومي.
بيد اأن الأمور بدت وكاأنها 
تنحو للخروج عن ال�شيطرة 
يف  التوترات  ت�شاعد  مع 
يف  �شوريا،  غرب  �شمال 
جندياًّا   33 مقتل  اأعقاب 
لقوات  هجوم  يف  تركياًّا 
النظام ال�شوري املدعومة 
يوم  الرو�شي  بالطريان 
لريتفع   ،2020 فرباير   25
يف  الرتكي  اجلي�س  قتلى 
اإدلب اإىل 54 على الأقل يف 
ردت  فيما  وحده.  فرباير 
بهجمات  الرتكية  القوات 
النظام  لقوات  مواقع  �شد 
وزير  واأعلن  ال�شوري، 
»خلو�شي«  الرتكي  الدفاع 
من  اأكرث  ق�شفت  بالده  اأن 
200 هدف للنظام ال�شوري 
وطائرات  مقاتالت  عرب 
اأ�شفر  ما  م�شلحة،  م�شرية 
عنا�رص   309 حتييد  عن 
من قوات النظام ال�شوري، 
مروحيات،   5 وتدمري 
مدفعية،  و23  دبابة،  و23 
ومنظومتني للدفاع اجلوي 
.22-SA17  و-SA طراز

اإىل  مو�شكو  اجّتهت  فيما 
احلزم،  من  مزيٍد  اإظهار 
اإذ نقلت وكالة »اإنرتفاك�س« 
الأ�شطول  عن  لالأنباء 
الأ�شود  البحر  يف  الرو�شي 
قوله، اإنه �شري�شل �شفينتني 
من  ب�شواريخ  مزّودتني 

طراز كاليرب اإىل املياه قبالة 
ال�شاحل ال�شوري، فيما يُعد 
موؤ�رصاًا على رغبة مو�شكو 
لنظام  ت�شمح  لن  اأنها  يف 
اإىل  يرتاجع  باأن  »الأ�شد« 
حدود �شوت�شي كما تطالب 
م�شتعدة  واأنها  اأنقرة، 
مبا  اخليارات  جلميع 
الع�شكرية،  التدابري  فيها 
اأهداف  مع  يت�شق  ما  وهو 
يف  مو�شكو  حتركات 
مكت�شبات  لزيادة  املنطقة 
القوات النظامية ال�شورية، 
دفع  تقدير  اأقل  على  اأو 
والف�شائل  الرتكية  القوات 
اخلطوط  اإىل  لها  املوالية 
اأكرب قدر  وتاأمني  اخللفية، 
من م�شاحة حمافظة اإدلب 
التي يُفرت�س اأنها م�شمولة 
باتفاق رو�شي تركي خلف�س 

الت�شعيد.

ملفات اإقليمية 
مت�صابكة:

التاأثريات  تت�شابك 
الذي  للت�شعيد  املحتملة 
ا  عدداً لتطال  اإدلب  ت�شهده 
الإقليمية  الق�شايا  من 
تتقاطع  التي  والدولية 
وتتباين فيها م�شالح الدول 
على  املعنيون  والفاعلون 
-يف  وميكن  لفت.  نحو 
 3 حتديد  ال�شياق-  هذا 

ملفات بارزة، هي: 
ال�شوريون:  الالجئون   -1
اأنقرة  باأن  العرتاف  مع 
ت�شت�شيف بالفعل نحو 3.7 
ماليني لجئ �شوري؛ غري 
كذلك  املعروف  من  اأنه 
ملف  توّظف  تركيا  اأن 
ب�شكل  ال�شوريني  الالجئني 
�شيا�شي يف اإدارة عالقاتها 
مع  �شيما  ل  الإقليمية، 

رغم  الأوروبي،  الحتاد 
باتفاقية  اجلانبني  ارتباط 
اإذ   .2016 يف  لالجئني 
ورقة  اأنقرة  ا�شتخدمت  
العوا�شم  لتدفع  الالجئني 
�شيا�شياًّا  لل�شغط  الأوروبية 
لتغيري  مو�شكو  على 
�شيا�شتها يف اإدلب. فبعد اأن 
ا بفتح  ا وتكراراً هددت مراراً
الالجئني  اأمام  احلدود 
يبدو  اأوروبا،  اإىل  للعبور 
بتنفيذ  بداأت  تركيا  اأن 
هذه التهديدات من خالل 
بالتوجه  لالجئني  ال�شماح 
الأوروبية  احلدود  �شوب 
مئات  توّجه  حيث  بالفعل، 
حدود  اإىل  املهاجرين 
و�شط  وبلغاريا،  اليونان 
تركيا  اأن  اإىل  ت�شري  اأنباء 
توّفر حافالت جمانية لنقل 
الالجئني للحدود، حيث مت 
قريبة  نقاط  يف  جتميعهم 
من  كل  مع  احلدود  من 
اليونان وبلغاريا، يف م�شعى 
العمق  اإىل  للو�شول  منهم 

الأوروبي.
توؤكد  الليبية:  الأزمة   -2
توّجه  اأن  عدة  حتليالت 
ا  موؤخراً للت�شعيد  رو�شيا 
ا  رداًّ ياأتي  اإمنا  اإدلب  يف 
على  اأنقرة  دخول  على 
ليبيا،  يف  ال�رصاع  خريطة 
الوفاق  حلكومة  ودعمها 
الوطني املعرتف بها دولياًّا 
اللواء  قوات  مواجهة  يف 
حفرت«  »خليفة  املتقاعد 
مو�شكو،  من  املدعوم 
�شد  يف  وم�شاهمتها 
العا�شمة  على  العدوان 
وحماولت  طرابل�س 
�شيما  ل  عليها،  ال�شيطرة 
يف ظل ما يثار عن و�شول 
�شفن تركية حتمل �شحنات 
للميلي�شيات  ا  دعماً اأ�شلحة 
م�رصاتة،  ميناء  يف  الليبية 
كبرٍي  عدٍد  نقل  عن  ف�شالاً 
واملرتزقة  املقاتلني  من 
امليلي�شيات  لتلك  املوالني 
اإىل  الليبي،  الداخل  اإىل 
برتكيب  تركيا  قيام  جانب 
م�شادة  دفاع  اأنظمة 
مطار  يف  للطائرات 
نحو  بعد  على  معيتيقة 
�رصق  كيلومرتات   10

طرابل�س.
3- العالقات بني وا�شنطن 
واأنقرة: ت�شبب اإعالن اأنقرة 
»اإ�س- منظومة  �رصاء 

كبرية  خالفات  يف   »400
التي  وا�شنطن  وبني  بينها 
عقوبات  بفر�س  هددت 
�شفقة  واإلغاء  تركيا  على 
»اإف-35«،  طائرات  بيع 
م�شاركة  اأمريكا  األغت  كما 
م�شرتك  برنامج  يف  تركيا 
طائرات  مكونات  لإنتاج 
»اإف-35«، واأوقفت تدريب 
عليها.  الأتراك  الطيارين 
مفاِجئاًا  يكن  مل  ثّم  ومن 
وا�شنطن  ت�شتغل  اأن 
اإدلب ملغازلة  الت�شعيد يف 
اأنظمة  عن  للتخلي  اأنقرة 
ال�شاروخية  »اإ�س-400« 
معربةاً  الرو�شية،  الدفاعية 
جترب  اأن  يف  اأملها  عن 
املوجعة  ال�شورية  ال�رصبة 
اإدلب  يف  الرتكية  للقوات 
النظر  اإعادة  »على  اأنقرة 
رو�شيا،  مع  عالقاتها  يف 
اإ�س- اأنظمة  عن  والتخلي 
ذكره  يجدر  ومما   .»400
�شمال  وا�شنطن وحلف  اأن 
اأعلنا  )الناتو(  الأطل�شي 
لرتكيا  حم�شوباًا  ا  دعماً
عقد  اإذ  ال�شياق؛  هذا  يف 
طارئاًا  ا  اجتماعاً احللف 
كما  تركيا،  بناءاً على طلب 
فّعل احللف املادة الرابعة 
من ميثاقه، وتن�س على اأنه 
ميكن لأي ع�شو من احللف 
مع  الت�شاور  يطلب  اأن 
احللفاء كافة، عند �شعوره 
ترابه  وحدة  حيال  بتهديد 
اأو  ال�شيا�شي  ا�شتقالله  اأو 
الإجراءات  وت�شمل  اأمنه، 
يف حال اتفاق دول احللف، 
لطائرات  دوريات  ت�شيري 
يف  املبكر  لالإنذار  اأواك�س 
العنا�رص  وزيادة  املنطقة، 
الع�شكرية �رصق املتو�شط، 
جمال  يف  التعاون  وتعزيز 
ال�شتخبارات وال�شتطالع 

واملراقبة.

�صيناريوهات الت�صعيد 
والتهدئة:

توؤ�رص التفاعالت الإقليمية 
بخ�شو�س  والدولية 
اأن  اإىل  اإدلب  يف  الت�شعيد 
�شيتجهان  غالباًا  الطرفني 
يرى  اإذ  التهدئة،  نحو 
العالقات  اأن  مراقبون 
اأكرب  ومو�شكو  اأنقرة  بني 
»اإدلب«  يف  تنك�رص  اأن  من 
ول  ال�شوري،  امللف  اأو 
العالقات  �شوء  يف  �شيما 
القت�شادية وال�شرتاتيجية 
بينهما يف جمالت متنوعة 
كالطاقة والغاز وال�شياحة، 
التبادل  حجم  و�شل  اإذ 
اإىل  البلدين  بني  التجاري 
دولر،  مليار   35 من  اأكرث 
كما اأن اأنقرة ُتّثل ملو�شكو 
-املحا�رصة جيو�شيا�شياًّا- 
والعامل.  لأوروبا  بوابةاً 
التذكري  من  بد  ل  وهنا 
يف  يت�شاركان  البلدين  باأن 
�شرتمي«،  »تورك  م�رصوع 
عرب  مير  الذي  الأنبوب 
رو�شيا  من  الأ�شود  البحر 
الغاز  لإي�شال  تركيا  اإىل 
كما  اأوروبا.  اإىل  الرو�شي 
يف  ا  اأي�شاً رو�شيا  ت�شارك 
م�رصوع �شخم اآخر للطاقة 
مفاعل  هو  تركيا،  يف 
النووية،  للطاقة  »اأكويو« 
مرحلة  يدخل  اأن  املقرر 
الت�شغيل يف وقت لحق من 

العام اجلاري.
اإن  القول،  ميكن  ثّم  ومن 
الت�شعيد احلايل بني اأنقرة 
من  جزءاًا  يُعد  ومو�شكو 
لعبة ج�س النب�س وت�شجيل 
الرئي�شني  بني  نقاط 
ول  و«اأردوغان«،  »بوتني« 

نقطة حتول  اعتباره  يجب 
قد  العالقات  يف  حقيقية 
حمتمل،  �شدام  اإىل  توؤدي 
العالقة  لطبيعة  ا  نظراً
مو�شكو  بني  ال�شرتاتيجية 
من  اأكرث  على  واأنقرة 
�شعيد. ولعل هذا ما يتاأكد 
املحدودة  النفراجة  مع 
التي �شهدها امللف، والتي 
اخلارجية  عنها  اأعلنت 
اأن  موؤكدة  الرو�شية، 
والرو�شي  الرتكي  اجلانبني 
ناق�شا اخلطوات امللمو�شة 
دائم  توازن  خلق  اأجل  من 
يف منطقة خف�س الت�شعيد 
التطبيق  بهدف  باإدلب، 
 2017 ملذكرتي  الكامل 
و2018، واتفقا من ثّم على 
ميدانياًّا،  التوتر  خف�س 
داخل  املدنيني  وحماية 
خف�س  منطقة  وخارج 
وذلك  اإدلب،  يف  الت�شعيد 
يف  ُعقدت  مباحثات  اإثر 
اأنقرة،  الرتكية  العا�شمة 
بني  اأيام،   3 مدار  على 
والرو�شي  الرتكي  الوفدين 
يف  الأو�شاع  بخ�شو�س 

اإدلب.
الكرملني  اأعلن  فيما 
الرو�شي  الرئي�شني  اأن 
»فالدميري بوتني« والرتكي 
اأردوغان«  طيب  »رجب 
الأ�شبوع  يلتقيان  قد 
على  مو�شكو  يف  املقبل 
يف  التوتر  ت�شاعد  خلفية 
املتحدث  وقال  �شوريا. 
»دميرتي  الكرملني  با�شم 
يجري  اإنه  بي�شكوف«، 
اأعلى  على  الإعداد  حالياًّا 
يف  حمتمل  للقاء  م�شتوى 
اأو 6 مار�س،  مو�شكو يف 5 
ح اأن تكون القمة  فيما يُرَجّ
رباعية ت�شم كالاًّ من تركيا 

ورو�شيا واأملانيا وفرن�شا.

ماآالت �ال�ستباك �لرو�سي- �لرتكي يف معركة �إدلب
رغم التقارب املعلن بني رو�صيا وتركيا منذ منت�صف عام 2016 عندما قرر الرئي�صان الرو�صي »بوتني« والرتكي »اأردوغان« اإنهاء اأزمة اإ�صقاط تركيا 

طائرًة ع�صكريًة رو�صية من طراز )�صو- 24(؛ اإل اأن الدولتني تقفان على طريف نقي�س يف امللف ال�صوري، اإذ تدعم مو�صكو قوات النظام ال�صوري، بينما 
تدعم تركيا ف�صائل معار�صة بع�صها معتدل وبع�صها مت�صدد. ومن ثّم فمن الطبيعي اأن تت�صاعد الختالفات بينهما مع التطورات امليدانية التي 

ت�صهدها الأزمة ال�صورية، ل �صيما يف حمافظة اإدلب، التي كانت قد �صهدت توافقات �صابقة بني خمتلف الأطراف املعنية خلف�س التوتر فيما بينها.
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م.�س

ون�رش احل�ساب الر�سمي لنادي 
»تويرت«،  على  مدريد  ريال 
�سورة لبرييز وهو يقدم هدية 
عن  عبارة  لبنزميا  تذكارية 
الرقم  يحمل  الريال  قمي�ص 
باملهاجم  احتفاء  وذلك   ،500
اأم�ص  خا�ص  الذي  الفرن�سي 
النادي  الـ500 مع  رقم  مباراته 

ل�سحيفة  ووفقا  امللكي 
الإ�سبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 
فريق  لعبي  وبقية  برييز  فاإن 
بو�سول  احتفلوا  مدريد  ريال 
يف   ،500 رقم  للمباراة  بنزميا 
الفوز  عقب  املالب�ص،  غرفة 
بر�سلونة  الغرمي  على  الثمني 
بنزميا  وبات  رد  دون  بهدفني 
رقم  الالعب  عاما،   32 البالغ 
متثيال  الأكرث  قائمة  يف   14

لريال مدريد، والأجنبي الثالث 
الثنائي  بعد  امللكي  تاريخ  يف 
كارلو�ص  روبرتو  الربازيلي 

ومار�سيلو.

مدريد  لريال  بنزميا  وان�سم 
ليون  من  قادما   2009 عام 
 240 له  و�سجل  الفرن�سي، 

هدفا حتى الآن.
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احلماية املدنية 

تكوين 2507 م�سعفا 
بالبويرة

 « بالبويرة  املدنية  احلماية  مدير  ك�سف 
نا�رش بو�رشيفي » اأن م�ساحله اأ�رشفت على 
تكوين 2507 م�سعفا منذ بداية العملية على 
م�ستوى الولية منهم 1921 ذكور و 586 اإناث 
يف  النا�سطة  اجلمعيات  مع  بالتن�سيق  وذلك 
املجال ، واأكد املتحدث خالل الحتفالت 
املدنية  للحماية  العاملي  لليوم  املخلدة 
ان هذا  امل�سادفة ل 1 مار�ص من كل �سنة 
العدد يبقى دون احلد املطلوب و�سئيل جدا 
والإخطار  احلوادث  وحجم  بعدد  مقارنة 
اآمال  الولية  م�ستوى  على  يوميا  تقع  التي 
التكوين  على  الكبري  الإقبال  يتوا�سل  اأن 
تنت�رش  حتى  الأولية  الإ�سعافات  جمال  يف 
والعائالت  املجتمع  و�سط  يف  الثقافة  هذه 
اجلزائرية خا�سة وان �سعار هذه ال�سنة هو » 

م�سعف لكل بيت » .
اأح�سن مرزوق

عيد الزربية بغرداية

تنظيم الطبعة األ 51 
من 21 اإىل 26 مار�س 

 51 ال  الطبعة  لتنظيم  غرداية  ولية  تتاأهب 
الفرتة  خالل  وذلك  للزربية  الوطني  للعيد 
املمتدة من 21 اإىل 26 مار�ص اجلاري حتت 
�سعار« الزربية رمز لثقافة وهوية »، ح�سبما 

علم اليوم الإثنني من م�سالح الولية.
ترقية  اإىل  الرتاثية  التظاهرة  هذه  تهدف  و 
الزرابي  ن�سيج  فن  يف  احلرفني  مهارات 
التي  البالد  مناطق  خمتلف  من  التقليدية 
تراث  ، وهو  التقليدية  بهذه احلرفة  ت�ستهر 
غني بالرموز الثقافية والهوية الوطنية ، كما 
اأو�سح املنظمني و يهدف هذا احلدث الذي 
اأ�سبح منذ اأزيد من ن�سف قرن مبثابة موعد 
وادي  منطقة  لزوار  بالن�سبة  هام  �سنوي 
الربيعية  املدر�سية  العطلة  خالل  ميزاب 
اإىل تثمني املوؤهالت التي تزخر بها منطقة 
التقليدية  ال�سناعة  جمال  يف  �سواء  غرداية 

اأو ال�سياحة.

املدية

تدمري خمباأين وقنبلتني 
تقليديتي ال�سنع 

ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص  مفرزة  متكنت 
ومت�سيط  بحث  عملية  اإثر  الأحد،  اأم�ص 
من  املدية،  بولية  عيواج،  واد  مبنطقة 
ك�سف وتدمري خمباأين للجماعات الإرهابية 
وقنبلتني تقليديتي ال�سنع، ح�سب ما اأفاد به 

اأم�ص الثنني بيان لوزارة الدفاع الوطني.
واأو�سح ذات امل�سدر اأنه »يف اإطار مكافحة 
للجي�ص  مفرزة  ودمرت  ك�سفت  الإرهاب، 
 ،2020 مار�ص   01 يوم  ال�سعبي،  الوطني 
واد  مبنطقة  ومت�سيط  بحث  عملية  اإثر 
عيواج، بولية املدية/ن.ع.1، خمباأين )02( 
للجماعات الإرهابية وقنبلتني )02( تقليديتي 

ال�سنع«.

ي�سني بوغازي   

يف  وحرقه  بجلده  اأمر  بعدما  احلالٌج   �سلب  مًلا 
النار ،ان�رشف النا�ص  من  ح�رشوا  حادثة �سلبه  
مت�ساربٌة  بهم  اآراءهم  ما بني ُم�سِفق به ، وناقما 
عليه ،  وقد اأمعنوا فيه  �ستما وتنكيال ونتفا على 

ج�سده  ورمي بالأحجار فوق كومة حرقه ؟ 
الغريب اأن احلاّلج كان  مت�سوفا �ساعرا غارقا يف 
روحانيات غريبة �سميت  منذ القرن الثالث الهجري  
باحٌللولّية ؟ وكان تلميذا لأحد ابرع مت�سويف ذاك 
الع�رش الب�سّطامي ، وا�سمه اأبو يزيد  من ارتقى اإىل 

مراتب متقدمة  يف عرفانيِة مت�سوفة مثرية .
الإ�سالمي  العربي  تراثنا  اثر  من  هذا  كان  واإن 

الب�سّطامي ملا  اأن  اأ�سل  احلكاية   فاإن    ، القدمي 
جاءه    ، احلالج  ج�سد  حول  من  النا�ص  ان�رشف 
اأمره   يك�سف  ل  حتى  اأعرابي  بزي  متخفيا  م�ساءا 
نار  من  اأ�سهر  الب�سطامي  يزيد  اأبو  كان  فقد   !
، جاءه وحيدا متخفيا  بغداد حينها  على علم  يف 
، فوقف اأمام ما بقي من ج�سد احلالج واأخرج وردة 
لقد   ! بها عليه وان�رشف  ثيابه  و�رشبه  من حتت 
�رشب الب�سطامي بوردة حمراء على ج�سد تلميذه  
باأحّجاِر  وقذف  اأ�سواط  جلد  نكاية يف �رشبات   ،
فا�سحي   �سوفية   تيارات   اأخذته  الذي  تلميذه  ؟ 
اأتهم   حتى  واأحواله  بكالمه  جنونا   يخاتل  وكاأنه  

 . التاريخ  والبقية معروفة يف �سفحات   ، بالزندقة 
لقد رمي الب�سطامي احلالج بوردة  حمراء ، وقد 
 ، عجيبة  غريبة  اإىل جتليات  احلادثة  هذه   اأولت  
جعلت من  وردته  رمز  احرتام  اإن�ساين بعيدا عما 
تكتنزه �سدور  نختلف معها يف  ح�سا�سات واأراء ، 
وردة اأخذت رمبا  اإىل ع�سورنا املتاأخرة ، فغدت 
يف الغرب  اأف�سل  ما ميكن ان يخت�رش وفاء وحزن  
وانتماء  نبيلة  ومواقف  اأخالق   ب�سمو  واعرتاف 

اإن�ساين هنا وهناك ! 
رمبا  اأراد الب�سّطامي  كالما  بوردته احلمراء على 
ج�سد احلالج ، باأن الإن�سان  ل ميكن اأن مي�سه اإكراه 

، فال اإكراه له  يف قول وعمل واعتقاد !  فمتى ت�سري  
وردة الب�سطامي احلمراء  عندنا  لغة اأيامنا  وفكرنا 
ويومياتنا وكتاباتنا ، ووردة احرتام بع�سنا  البع�ص ؟  
تذكرت وردة  اأبو يزيد الِب�سّطامي  وج�سد احلاّلج 
يف  غارقا  عربيا  تاريخا  يل  بدا  ومعهما   ! فجاأة 
اإهانات   ، ب�سلطان  لها   ينزٌل  مل  عظيمة  اإهانات 
متار�ص عرب ع�سورا واأزمنة  اإىل اأيامنا املتاأخرة ، 
فال اأحٌد  يري يف  الآخر  قيمة ، اإل ما تراه   عيون 
اإهاناٌت  مبقا�سات   اأج�ساده عبيده ؟!   نخا�ٌص  يف 
انتقائية بارعة  يف جتاوز وحتقري ،وعاجزة دائما 

يف فهم  ر�سائل ورود الب�سطامي .

روؤى 

اجلهة ال�سمالية لوالية ميلة
ت�سجيل بوؤر ملر�س 

»ميكوفيزيدوز« 
»ميكوفيزيدوز«  ملر�ص  بوؤر  عدة  ت�سجيل  مت 
ال�سمالية  اجلهة  اأطفال  من  بني عدد  الوراثي 
لولية ميلة، ح�سب ما ك�سف عنه اليوم الثنني 
العمومية  للموؤ�س�سة  الطبي  املجل�ص  رئي�ص 
الدكتور  مبيلة،  مغالوي  الإخوة  ال�ست�سفائية 
حممد �رشيفي واأو�سح امل�سوؤول، لأنه » على 
لعدد  دقيقة  اإح�سائيات  غياب  من  الرغم 
اأن  اإل  ال�ساعة،  املر�ص حلد  بهذا  ال�سابات 
البلديات  يف  ل�سيما  له  عديدة  بوؤرا  هناك 
غرار  على  للولية  ال�سمالية  باجلهة  الواقعة 

بلديتي فرجيوة و زغاية«.
واأبرز الدكتور �رشيفي باأن هذا املر�ص »الذي 
الإن�سان  ج�سم  بروتني  يف  اختاللت  يحدث 
اأع�ساء  عدة  وان�سداد  اإ�سابة  يف  يت�سبب 
وامل�سالك  والأمعاء  والبنكريا�ص  الرئة  منها 
الأبوين  من  الأطفال  اإىل  ينتقل  ال�سفراوية«، 

اإن كانا الثنني حاملني ملورثات م�سابة به.

وردٌة الب�سّطامي  !

قلم جاف

اأم�سي يف ظل الّناڤة ..
الوليد فرج

جاهز  على  اأحكامي  اأبني  ل  غالبا  اأين   ، اأجزمه  ما 
اأن   ، ح�رشتكم  اأمام  اأجزم  الآن  لكن   ، النطباعات 
الوجود بُني اىل حركة اأ�سا�سية وهي الدوران و الدائرة 
اإل  و ال�ستقامة  ، و ما ال�ستواء  الأ�سا�ص  ال�سكل  هي 
حول  و  نف�سها  حول  الأر�ص  دوران  فلول   ، اإ�ستثناًء 
الزمان و دوراته ما  ، ولول  الأزمان  ال�سم�ص ما كانت 
تبدلت الأحوال ، وما رفع و�سعاء وُحّط ِعليٌة ، فتجد 
من كان حايف القدمني البارحة ، اأمريا اليوم ، وامللك 
البارحة �سعلوكا اليوم ، و تبقى الأيام دول ، كما تَداولت 
بني معاوية ابن اأبي �سفيان و وائل بن حجر اخل�رشمي 
، و ق�ستمهما التي اأوردها ابن كثري يف البداية والنهاية 

، عربة ملن يعترب
 فعند مقدم وائل بن حجر على النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم، معلنا اإ�سالمه وقبل و�سوله قال النبي لأ�سحابه 
: )ياأتيكم بقية اأبناء امللوك( فلما دخل وائل على النبي 
، واأعلن اإ�سالمه ، قطع له النبي اأر�سا قد يكون منها 
رزقه ، عو�سا على ما تركه خلفه من ملك وجاه ، و امر 
النبي معاوية ابن ابي �سفيان ان ي�سطحب وائل �سليل 
امللوك ويدله على اأر�سه و كان معاوية يف فاقة و فقر 
�سديد بلغ به اأن مي�سي حايف القدمني ل ينتعل حذاًء .

فقال معاوية لوائل : اردفني على الناقة خلفك.
رديف  ل�ست  ولكنك   ، بالناقة  �سحا  لي�ص   : وائل  رد 

ملوك .
فقال معاوية : اإذن اأعطني نعلك !

رد وائل : لي�ص �سحا بالنعل ، ولكنك ل�ست ممن ينتعل 
اأحذية امللوك ، ولكن اأم�سي يف ظل الناقة .

وبقيت عقارب ال�ساعة تدور حتى جاد الزمن بيوم توىّل 
فيه معاوية ال�سام ، يف خالفة عمر و اأبقاه عليها ابن 
اإىل   ، تعرفونها  التي  الفنت  بعد  كانت  و   ، عمه عثمان 
، حمّملة مبقتل علي  امل�سوؤومة  الزمن  دورة  اأن حلت 
عليه ال�سالم ، و التي بعدها الرئا�سة ملعاوية ، و ت�ساء 
دورة الزمن جمددا ، ن�سج عربها بقدوم وائل بن حجر 
اخل�رشمي ، ونزوله عند فخامة الرئي�ص معاوية بن اأبي 
�سفيان ر�سي اهلل عنه ، دخل عليه وهو جال�سا يف اإيوانه 
على كر�سي امللك ، فقام له معاوية ، واأجل�سه مكانه ، 
ليذكره يوم قال له : ام�سي يف ظل الناقة.. واأكرمه مبال 
.. فقال له وائل : اأعطه ملن هو اأحق به مني ، ولكني 
وددت بعد ما راأيت من حلمك ، لو رجع الزمن لأحملك 

يومها بني ذراعي .
يبحث  البارحة  كان  يوما من  اإن وجدت  ت�ستغرب  فال 
عن مو�سع ل�سيارته املهرتئة ، يف باركينغ احتله �ساب 
�سوداء  فارهة  �سيارة  اإىل  ي�سري  قد   ، الدنيا  يغالب 
الزجاج ، تُفتح له اأبوابها وتُف�سح  الطرق ملوكبه ، فعليه 
اأن يتذكر اأن تلك الأبواب فتحت لغريه ، و خط املاآب 
قطعه غريه. و عجالت ال�سيارة الفارهة تدور ، و عجلة 

الزمن تدور وظل الناقة قائم ينتظرك ..

قدمهارئي�س ريال مدريد 

هدية تذكارية لبنزميا بعد الإطاحة برب�سلونة 
احتفل رئي�س نادي ريال مدريد فلورنتينو 

برييز، بالفرن�سي كرمي بنزميا مهاجم 
»املريينغي«، عقب الفوز بالكال�سيكو على 

الغرمي التقليدي بر�سلونة اأم�س، يف اجلولة 26 
من »الليغا«.

Yacine-bougha@hotmail.fr

اأجنز اأكرث من 296 كلم من �سبكة 
ال�سنة  خالل  الب�رشية  الألياف 
الوادي ، ح�سبما  املا�سية بولية 
م�سوؤولو  الإثنني  اأم�ص  اأفاد 

املديرية 
العملياتية لإت�سالت اجلزائر.

اإطار  يف  الربنامج  هذا  وياأتي 
امل�سطرة  الإ�سرتاتيجية  جت�سيد 
من طرف اإدارة املوؤ�س�سة الرامية 
اإىل تعميم �سبكة  الألياف الب�رشية 
لع�رشنة وحت�سني نوعية خدمات 
من  والإنرتنيت  الثابت  الهاتف 
اأفاد  كما   ، التدفق  زيادة  خالل 
لإت�سالت  العملياتي  املدير 
الربنامج  �سمل هذا  و   . اجلزائر 
نحو  م�رشوعا   53 على  املوزع 
الولية  بلديات  من  باملائة   80
خدمات  يف  تذبذبا  تعاين  التي 

�سيما  والإنرتنيت  الثابت  الهاتف 
القرى النائية واملناطق املعزولة 
احلدودي  ال�رشيط  ببلديات 
وذلك جت�سيدا لأهداف الربنامج 
املناطق،  تلك  لتنمية  امل�سطر 

ي�سيف ب�سري العمامرة .
اأنه  املتحدث  ذات  واأ�سار 
وكمرحلة اأوىل فقد اأطلقت مطلع 
ال�سنة اجلارية اأ�سغال اإجناز اأزيد 
الألياف  �سبكة  من  كلم   156 من 
وترية  ت�سجل  والتي  الب�رشية 
يف  جتاوزت  ><متقدمة<< 
، على  باملائة   50 املواقع  بع�ص 
الإجناز  اأ�سغال  بها  تنتهي  اأن 
خالل ال�سدا�سي الأول من ال�سنة 
برجمة  جانب  اإىل  وهذا   ، ذاتها 
ال�سنة  هذه  �سمن  اأخرى  كلم   11

اأي�سا ، وفق ذات امل�سدر.

ات�ساالت اجلزائر بالوادي 

اإجناز 296 كلم من الألياف 
الب�سرية يف 2019

اتفاقية   30 زهاء  اإبرام  مت 
ال�سناعة  جمال  يف  �رشاكة 
العمومية  والأ�سغال  والبناء 
الثاين  الدويل  ال�سالون  خالل 
والبناء  العقار  يف  لال�ستثمار 
»وهران  العمومية  والأ�سغال 
 »2020 والت�سدير  لال�ستثمار 
اأم�ص  فعالياته  اختتمت  الذي 
بحي  املعار�ص  بق�رش  الثنني 

»املدينة اجلديدة« بوهران.
اأحمد  ال�سالون  حمافظ  واأبرز 
حني�ص يف ت�رشيح اأنه مت اإبرام 
زهاء 30 اتفاقية �رشاكة ما بني 
مع  واأخرى  حمليني  متعاملني 
على  عديدة  فروع  يف  اأجانب 

والبناء  ال�سناعة  قطاع  غرار 
وكذا  العمومية  والأ�سغال 
الإعالم  وجتهيزات  و�سائل 

الآيل احلديثة.
وت�سمل غالبية هذه التفاقيات 
موؤ�س�سات  متوين  �سفقات 
واخلا�سة  العمومية  الإجناز 
واحلديد  الإ�سمنت  مبنتجات 
اأخرى  واتفاقيات  والدهون 
لإن�ساء فروع ملوؤ�س�سات بولية 
عا�سمة  »باعتبارها  وهران 
�سناعي  وقطب  اقت�سادية 
ذات  اأبرزه  مثلما  بامتياز«، 

امل�سدر.

اأن  بعد  م�رشعه  طفل  لقي 
ده�سته �سيارة بالتجمع ال�سكني 
بن  بلدية  باإقليم  احلاج«  »�سيد 
ح�سبما   ، غليزان(  )ولية  داود 

علم اأم�ص الإثنني 
املدنية  احلماية  م�سالح  لدى 
الهيئة  ذات  واأو�سحت  بالولية 
املدنية  احلماية  اأعوان  اأن 
الأحد  اأم�ص  م�ساء  تدخلوا 
 4 العمر  من  يبلغ  طفل  لإجالء 
�سنوات ده�سته �سيارة بالتجمع 
ال�سكني »�سيد احلاج« ببلدية بن 

بجروح  ال�سحية  واأ�سيب  داود 
خطرية مما اأدى اإىل وفاته قبل 
ذات  وفق  للم�ست�سفى  الو�سول 
امل�سدر الذي اأ�سار اإىل اأنه مت 
حتويل جثة ال�سحية اإىل م�سلحة 
باملوؤ�س�سة  اجلثث  حفظ 
ال�ست�سفائية »حممد  العمومية 
بو�سياف« لغليزان ،و من جهتها 
باإقليم  الأمن  م�سالح  فتحت 
حول  حتقيقا  الخت�سا�ص 

مالب�سات احلادث.

وهران

اختتام �سالون ال�ستثمار 
والت�سدير 2020 

غليزان

م�سرع طفل ده�سته �سيارة 
بنب داود 

�سيدي بلعبا�س

 اختناق 19 �سخ�سا يف 
حريق منزل

عنا�رش  احلماية  جنحت 
بلعبا�ص  �سيدي  لولية  املدنية 
�سخ�سا   19 اإنقاذ  �سبيحة  اأم�ص  يف 
وحرقا  بالدخان  اختناقا  املوت  من 
بالنار  وذلك اثر  ن�سوب حريق داخل 
م�سكن بالطابق الثالث ببلدية �سيدي 
عن  يزيد  ما  تدخل  حيث  بلعبا�ص. 
من  املدنية  احلماية  من  عونا   50
خمتلف الرتب مدعمني ب 4�ساحنات 
اأين  اإ�سعاف  �سيارات   5 اإطفاء 
ومنع  احلريق  جنحوا  يف  اإخماد 

انت�ساره اإىل امل�ساكن املجاورة ، كما 
م�سلحة  اإىل  �سخ�ص   11 اإجالء  مت 
مب�ست�سفى  الطبية  ال�ستعجالت 
الدكتور عبد القادر ح�ساين اجلامعي 
الأولية  الإ�سعافات  قدمت  لهم  اأين 
يعانون  من �سعوبة  اأنهم  بعدما تبني 
التكفل  ومت  وحالت  التنف�ص  يف 
النف�سي ل 8 اأ�سخا�ص يف عني املكان 
الأمن  م�سالح  فتحت  جهتها  من 

حتقيقات يف احلادث.
 حممد بن ترار



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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