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يتقدمها �سراع الوزارة وبرياف التح�سري 
لالألعاب املتو�سطية وم�ساريع املالعب

خالدي يرث تركة برناوي 
وقنابل  للتفكيك يف انتظاره

يف اول جمعة من �سنة 2020

احلراك يطالب تبون بحوار جدي و�ضريح
يف مقدمتهم خل�سر بورقعة

اإطالق �ضراح 76 من موقويف احلراك  
باأمر من رئي�س اجلمهورية عبداملجيد تبون

اجلزائر تر�ضل م�ضاعدات اإن�ضانية اإىل ليبيا
فيما مت رف�س االفراج عن الطالبة عقادي

الإفراج عن 11 من ن�ضطاء احلراك بغرب البالد
بتهمة التزوير وا�ستعمال املزور 

رئي�ش بلدية املحمدية مبع�ضكر حتت الرقابة الق�ضائية
يف انتظار حماكمته يف مار�س املقبل

الإفراج عن اجلرنال املتقاعد ح�ضني بن حديد 

  .         متكني لفت للنخبة اجلامعية

  .     خم�ضة وزراء ميثلون اجلنوب 

  .        مراعاة التوازن اجلهوي و الت�ضبيب

  .     القدمي واجلديد يف حكومة تبون 



لقي 11 �صخ�صا م�رصعهم و �أ�صيب 
396 �آخرين بجروح يف 312 حادث 
مروري ج�صماين مت ت�صجيله على 
�ملناطق �حل�رصية خالل  م�صتوى 
 30 و   24 بني  ما  �ملمتدة  �لفرتة 
�أورده  ح�صبما  �ملا�صي,  دي�صمرب 
لالأمن  �لعامة  للمديرية  بيان 

�أنه  ذ�ته  و�أو�صح �مل�صدر  �لوطني 
�مل�صجلة  بالإح�صائيات  مقارنة 
ح�صيلة  عرفت  �ملا�صي,  �لأ�صبوع 
حو�دث �ملرور �رتفاعا حم�صو�صا 
كذ�  و  حادث  ب31  بـزيادة  قدر 
�رتفاع يف عدد �جلرحى بـ41 حالة, 
يف حني  �نخف�ض عدد �لوفيات بـ 

ذ�ت  �ملعطيات  وت�صري  حالت.   5
�حلو�دث  هذه  �أ�صباب  �أن  �ل�صلة, 
�لعن�رص  �إىل  �لأوىل  بالدرجة  تعود 
�لب�رصي بن�صبة تفوق 95 %, نتيجة 
عدم �حرت�م قانون �ملرور يف هذ� 
�لعامة  �ملديرية  جتدد  �لإطار, 
�لوطني دعوتها مل�صتعملي  لالأمن 

�حليطة  توخي  �إىل  �لعام  �لطريق 
حفاظا  �ل�صياقة,  �أثناء  و�حلذر 
ت�صع  كما  �جلميع,  �صالمة  على 
�لرقم  �ملو�طنني  ت�رصف  حتت 
 ,17 �لنجدة  وخط   1548 �لأخ�رص 
 24 مدى    على  �لبالغات  لتلقي 

�صاعة. 

م�ستغامن

�إحباط ثالث حماوالت 
للهجرة غري �ل�شرعية  

م�صتغامن  لولية  �ل�رصقي  بال�صاحل  �ملا�صية  �صاعة   48 خالل  مت 

�إحباط ثالث حماولت للهجرة غري �ل�رصعية يف عر�ض �لبحر وكذ� 

على �لياب�صة مع توقيف 36 �صخ�صا, ح�صبما علم من م�صدر �أمني.

�ل�صو�حل متكنت يف  �لعائمة حلر��ض  �لوحد�ت  �أن  �مل�صدر  و�أفاد 

�ل�صاعات �لأوىل من �لعام �جلديد من �إحباط حماولتني للهجرة غري 

ميل   12 �إىل   10 بني  ما  بعد  على  �لأخرى  �ل�صفة  باجتاه  �ل�رصعية 

 45( بلدية حجاج  �صو�طئ  �صمال  كيلومرت(   22 �إىل   18 )من  بحري 

كيلومرت �رصق م�صتغامن(. ومت وفقا لذ�ت �مل�صدر, �قتياد �ملجموعة 

�لأوىل �ملتكونة من 10 �أ�صخا�ض بينهم �مر�أة تبلغ من �لعمر 23 �صنة 

�إىل  و�صطيف,  ووهر�ن  وغليز�ن  م�صتغامن  وليات  من  وينحدرون 

�مليناء �لتجاري لتلقي �لإ�صعافات �لأولية وت�صليمهم للجهات �لأمنية 

�ملخت�صة كما مت حتويل �ملجموعة �لثانية �ملتكونة من 17 �صخ�صا 

من بينهم قا�رصين و�مر�أة ينحدرون جميعا من ولية م�صتغامن, �إىل 

ذ�ت �لوجهة للقيام بنف�ض �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملعمول بها يف هذه 

خمطط  �إف�صال  من  �ل�رصطة  قو�ت  متكنت  جهتها,  من  �حلالت. 

للهجرة غري �ل�رصعية على �لياب�صة وتوقيف 9 �أ�صخا�ض بالقرب من 

ي�صيف  �لتجاري مل�صتغامن  �مليناء  بيجور« �رصق  »مطحنة  منطقة 

توقيفها  مت  �لتي  �لثالثة  �ملجموعة  بحوزة  وعرث  �لأمني  �مل�صدر 

�لإبحار  لو�زم  على  م�صتغامن  ملدينة  �ل�رصقية  �لبحرية  بالو�جهة 

للقيام  معدة  و�أغذية  �ألب�صة  بها  ظهرية  وحقائب  �لإنقاذ  ك�صرت�ت 

�إىل  وقت لحق  �ملوقوفني يف  تقدمي  و�صيتم  �ل�رصية  �لرحلة  بهذه 

�جلهات �لق�صائية �ملخت�صة بتهمة حماولة �لبحار �ل�رصي وحماولة 

�لهجرة بطريقة غري �رصعية كما �أ�صار �إليه ذ�ت  �مل�صدر.

ال�سلف

هزة �أر�شية بقوة  3 درجات 

يف ظرف اأ�سبوع 

�إرهاب �لطريق يح�شد �أرو�ح 11 �شخ�شا

خبر في 
صورة

الفدرالية الوطنية للوكاالت العقارية

 دعوة �إىل مكافحة �ل�شما�شرة  �لفو�شويني 

عطب تقني بتيارت

�نقطاع �لتزود بالكهرباء 
لثاين مرة عرب 32 بلدية

�صجل ثاين �نقطاع للتزود بالكهرباء عرب 32 بلدية بولية تيارت م�صاء �أم�ض 
�لولية  هذه  يربط  �لذي  �لكهربائي  باملحول  تقني  عطب  ب�صبب  �لأربعاء 
ب�صعيدة بعدما �صجل عطب �أول م�ض نف�ض �لبلديات قبل �أيام, ح�صبما �أفاد 
به �ملكلف بالإعالم لدى �ل�رصكة �جلز�ئرية لتوزيع �لكهرباء و�لغاز �صونلغاز. 
و�أو�صح منور بلعربي �أن »�صبكة توزيع �لكهرباء بولية تيارت عرفت �نقطاع 
�لتابعة  �لبلديات  بلدية ماعد�  �لأربعاء عرب 32  �أم�ض  ليلة  بالكهرباء  بالتزود 
لد�ئرتي مهدية وق�رص �ل�صاللة حيث يعد �لثاين من نوعه بعد ت�صجيل �نقطاع 
م�ض نف�ض �لبلديات قبل �أيام«. ويعود هذ� �لنقطاع �جلديد للطاقة �لكهربائية 
ملدة تزيد عن 15 دقيقة �إىل تعر�ض �ملحول �لكهربائي �لر�بط بني وليتي 
تقني.  عطب  �إىل  فولط  كيلوط   220 نحو  قدرته  تبلغ  �لذي  و�صعيدة  تيارت 
�أنه« فور �نقطاع �لتزود بالكهرباء تدخلت فرق �ل�رصكة  و�أبرز ذ�ت �مل�صدر 
لنقل  �جلز�ئرية  �ل�رصكة  فرق  بالتن�صيق  و�لغاز  �لكهرباء  لتوزيع  �جلز�ئرية 
و�إعادة  و�إ�صالحه يف ظرف وجيز  �لعطب  لتحديد  �ل�صوقر  �لكهرباء بطريق 
�ل�صبكة للخدمة, »م�صري� �ىل �أن »�لتزود بالكهرباء عرف �نقطاع منذ يومني 
ب�صبب عطب يف �ملحول �لكهربائي بقدرة 220 كيلو فولط �ملمون للبلديات 
�ملذكورة«. لالإ�صارة فاإن ولية تيارت حت�صي »192 �ألف م�صرتك لدى �ل�رصكة 

�جلز�ئرية لتوزيع �لكهرباء و�لغاز �صونلغاز متوزعني على 42 بلدية.

بلما�شي يتحّدى حمرز
 

حمرز  ريا�ض  �لدويل  لعبه  بلما�صي  جمل  �لوطني  �لناخب  حتّدى 
ر�أ�صه  م�صقط  مدينة  يف  �لقاعة  د�خل  مبار�ة  يف  حتديه  �جل  من 
�صامبيني �صورمارن يف فرن�صا, حيث قال بلما�صي يف روبورتاج خا�ض 
�أجل  من  �خل�رص  كتيبة  قائد  يتحدى  �أنه  �جلز�ئري  �لتلفزيون  على 
مو�جهته يف مبار�ة و�لفوز عليه عك�ض ما يدعيه جنم مان�ص�صرت �صيتي 

�لإجنليزي يف ت�رصيحاته ح�صبه.

مر�وغة عاملية لباليلي
 

قام �لالعب �لدويل �جلز�ئري يو�صف باليلي بلقطة فنية ر�ئعة 
من خالل �ملر�وغة �لعاملية �لتي قام بها خالل �ملقابلة �لتي 
كا�ض  مناف�صة  �صمن  �لفيحاء  �أمام  �لأهلي  ناديه  مع  خا�صها 
على  �لوطنية  �لت�صكيلة  مهاجم  �أقدم  �أين  �حلرمني,  خادم 
�لقيام بج�رص بني �لقدمني  مر�وغة لعب �ملناف�ض من خالل 

قبل �لتحكم يف �لكرة وجتاوز لعبني �ثنني.

�صجلت هزة �أر�صية قوتها  3 درجات على 
بولية  �خلمي�ض  م�صاء  ري�صرت  مقيا�ض 

�ل�صلف ح�صب بيان ملركز �لبحث يف علم 
�جليوفيزياء  و  �لفلكية  �لفيزياء  و  �لفلك 

�لهزة وقعت على  �أن  �لبيان  �أو�صح ذ�ت  و 
و  �ملحلي  بالتوقيت  د   ر23   07 �ل�صاعة 

بجنوب  كلم    02 بعد  على  مركزها  حدد 
�ل�صلف )ولية �ل�صلف(.

دعت ب�صكيكدة �لفيدر�لية �لوطنية 
مكافحة  �إىل  �لعقارية  للوكالت 
يف  �ملعتمدين  غري  �ل�صما�رصة 
جمال �صوق �لعقار و طالب رئي�ض 
للوكالت  �لوطنية  �لفيدر�لية 
مينا�رصي  �لدين  نور  �لعقارية 
�جتماع  على  �إ�رص�فه  خالل 
�لولئي  �ملكتب   �أع�صاء  لتجديد 
�أحد  �حت�صنه  �لفيدر�لية  لذ�ت 
�ملطاعم �خلا�صة بو�صط �ملدينة, 
�لوكالت  عرب  �ملرور  ب�رصورة 
نوع  �أي  ��صتئجار  �أو  لبيع  �لعقارية 

من �لعقار.
باأن  �ل�صياق  هذ�  يف  و�أ�صاف 
تطالب  ير�أ�صها  �لتي  �لفيدر�لية 
باإجبارية �ملرور عرب  كحل موؤقت 
حقوق  ل�صمان  �لعقارية  �لوكالت 
حماية  كذ�  و  �لعقارين  �لوكالء 
من  بها  �لتالعب  من  �لأ�صعار 
�ملعتمدين  غري  �ل�صما�رصة  طرف 

يف هذ� �ملجال.

فاإن  مينا�رصي  لل�صيد  ��صتناد�  و 
قبل  �لعقارية  �لوكالة  عرب  �ملرور 
�إيجار  �أو  بيع  �صفقة  �أي  �إقامة 
من  بالتحقق  �صي�صمح  عقار  لأي 
و   عنها  �ملعلن  �لأ�صعار  �صحة 
�حلقيقية  �لقيمة  �إخفاء  بتفادي 
للممتلكات و�لتهرب من �ل�رص�ئب 
�صيتم  �إذ  �ملالية,  و�مل�صاءلت 
لأ�صعار  بارومرت  قال,  كما  و�صع, 
يف  عنه  �خلروج  ميكن  ل  �لعقار 
مل�صلحة  خدمة  ذلك  و  �ل�صفقات 
باأن  �أ�صاف  و  �لعمومية.  �خلزينة 
للدولة  �صت�صمح  �لطريقة  هذه 
�حلقيقي  �لعقار  قيمة  مبعرفة 
�إعادة  �لذي حتوزه ما �صيمكن من 
تقييم �صوق �لعقار و و�صع بارومرت 
غالبية  �أن  و  خ�صو�صا  ل�صبطه 
�جلز�ئر  يف  �ملوجودة  �لعقار�ت 
�أقل«,  �أو  �صعرها  بن�صف  »م�صجلة 
ح�صب �أقو�له و �قرتح »�لتعامل وفق 
هذه �لطريقة موؤقتا لب�صع �صنو�ت 

حتى يت�صنى تطهري كل �ملعطيات 
�خلاطئة و كذ� ��صتعادة �لثقة لدى 
�لوكالت  مع  للتعامل  �ملو�طنني 
بالقيمة  �لت�رصيح  و  �لعقارية 
�صي�صمح  ما  للعقار«,  �حلقيقة 
�لوكالء  حق  بحماية  –ح�صبه- 

�لعقاريني و كذ� حق �لدولة.
تنظيم  �إىل  �ملتحدث  دعا  كما 
�خلا�صة  �لعقارية  �لإ�صهار�ت 
عرب  و�لتاأجري  و�ل�رص�ء  بالبيع 
حتول  و�لتي  �لإلكرتونية  �ملو�قع 
للتالعب  و�صيلة  �إىل  منها  �لكثري 
خالل  من  –ح�صبه-  باملو�طن 
�لإ�صهار  ومعايري  مقايي�ض  حتديد 
مر�جعة  �أي�صا  و  �لعقار  جمال  يف 
بالوكيل  �خلا�ض  �لن�صاط  قانون 
�لعقاري وتنظيم �لعملية مع وز�رة 
على  �ملدينة  و  و�لعمر�ن  �ل�صكن 
�عتبار �أن �عتماد �لوكالء �لعقاريني 
»يخ�ض كيفية �لولوج �إىل �ملهنة و 

لي�ض كيف ت�صري �ملهنة« .

تفنيد خرب وفاة �الأخ�شر �الإبر�هيمي
�خلارجية  �ل�صوؤون  وز�رة  فندت 
عبد  �لر�صمي,  ناطقها  ل�صان  على 
�لعزيز بن علي �ل�رصيف, خرب وفاة 
�لأ�صبق,  �خلارجية  �ل�صوؤون  وزير 
�لذي  �لإبر�هيمي,  �لأخ�رص 
�لتو��صل  مو�قع  بع�ض  تناقلته 
��صتف�صار  على  ورد�  �لجتماعي. 
بخ�صو�ض �أنباء عن وفاة �لأخ�رص 
�لأ�صبق  �لوزير  �لإبر�هيمي, 

�ل�صيد بن  لل�صوؤون �خلارجية, فند 
هذه  له  ت�رصيح  يف  �ل�رصيف  علي 
مقا�صد  »عن  مت�صائال  �لأخبار, 
ترويجها يف  ور�ء  يقف  من  ونو�يا 
�أن  م�صيفا  بالذ�ت«,  �لظرف  هذ� 
عبد  �لأول,  �لوزير  �إىل  ن�صب  »ما 
�إعالن  بخ�صو�ض  جر�د,  �لعزيز 
مغالطة  كونه  يعدو  ل  �خلرب  هذ� 
وكذب«, حيث �أن �لوزير �لأول, كما 

�لر�صمي  �لناطق  ل�صان  على  جاء 
»لي�ض  �خلارجية,  �ل�صوؤون  لوز�رة 
وزير�  ب�صفته  تويرت  ح�صاب  له 
من  خرب  �أي  ين�رص  يقم  ومل  �أول 
�ل�صياق,  نف�ض  ويف  �لقبيل«.  هذ� 
وزير  �أن  �ل�رصيف   علي  بن  �أكد 
بوقادوم,  �صربي  �خلارجية, 
بالذ�ت  �ليوم  هذ�  �صبيحة  �أجرى 
مكاملة هاتفية مع �ل�صيد �لأخ�رص 

هذ�  فيها,  طماأنه  �لإبر�هيمي 
�لأخري, عن �صحته«. كما نعى عبد 
�لعزيز بن علي �ل�رصيف خرب وفاة 
�لأ�صبق,  �خلارجية  �ل�صوؤون  وزير 
دمربي,  �ل�صالح  حممد  �ملرحوم 
بخ�صال  وذكر  �ملنية  و�فته  �لذي 
ودبلوما�صي  دولة  »كرجل  �لفقيد 
بلده  م�صالح  عن  ذ�د  حمنك 

�جلز�ئر بكفاءة
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بغية اإعداد خمطط عمل للفرتة املقبلة

الرئي�س يف اأول اجتماع بحكومته غدا 
يرتاأ�س  رئي�س اجلمهورية  عبد املجيد تبون غدا  الأحد املقبل، اأول اجتماع ملجل�س الوزراء مع اأع�ساء احلكومة اجلديدة، ح�سبما اأعلن عنه ، 

الوزير امل�ست�سار لالت�سال الناطق الر�سمي لرئا�سة اجلمهورية بلعيد حمند اأو�سعيد .

باية ع 

�أو�سعيد  حمند  بلعيد  وقال  
عقب  لل�سحافة  ت�رصيح  يف 
�أع�ساء  قائمة  عن  �إعالنه 
�حلكومة �جلديدة مبقر رئا�سة 
تبون  �لرئي�س  �أن  �جلمهورية 
�سيرت�أ�س �أول  �جتماع ملجل�س 

�حلكومة  �أع�ساء  مع  �لوزر�ء 
�لقادم،  �لأحد  يوم  �جلديدة 
يف  �حلكومة  هذه  تنطلق  ثم 
خمطط  �إعد�د  يف  و  عملها 
على  جمدد�  لعر�سه  عملها 
عليه  لي�سادق  وزر�ء  جمل�س 
ليعر�س بعد ذلك على �لربملان 
�لطاقم  �أن  و�أو�سح  بغرفتيه  

يتكون  �جلديد  �حلكومي 
ن�ساء،   5 منهم  ع�سو�  من«39 
7 وزر�ء منتدبني و4 كتاب دولة 
�أ�سغرع�سو   « �أن  �إىل  » م�سري� 
�لوزير  هو  �حلكومة  هذه  يف 
�ملنتدب �ملكلف باملوؤ�س�سات 
وليد  يا�سني  �ل�سيد  �لنا�سئة 
نف�س  و�أكد  �سنة    26 وعمره 

�لت�سكيلة  بهذه  �أنه  �مل�سوؤول 
�ن  »يتاأكد  للحكومة  �جلديدة 
�نطلق  قد  �لقت�سادي  �لتغيري 
�لتي  للوعود  تطبيقا  باجلز�ئر 
يف  �جلمهورية  رئي�س  �أطلقها 
عليها  و�أكد  �لنتخابية  حملته 
مبنا�سبة  لالأمة  خطابه  يف 

�أد�ئه �ليمني �لد�ستورية.

بن قرينة يوؤكد

م�ضلحة اجلزائر تقت�ضي 
دعم حكومة جراد

الوزير اجلديد مطالب باإنهاء الق�سية

اأ�ضاتذة االبتدائي ي�ضرون على 
حتقيق مطالبهم املرفوعة 

�لوطني،  �لبناء  حركة  �أكد  رئي�س 
�جلمعة  قرينة  بن  �لقادر  عبد 
�جلز�ئر  م�سلحة  �أن  جيجل  من 
�جلديدة  �حلكومة  دعم  تقت�سي 
�لتي �أعلن عنها رئي�س �جلمهورية 
عبد  بقيادة  تبون  �ملجيد  عبد 

�لعزيز جر�د
�سعبي  جتمع  يف  قرينة  بن  وقال 
�جلز�ئر،  م�سلحة  �إن  بجيجل 
�جلديدة  �حلكومة  ندعم  جتعلنا 
هو  �لدعم  هذ�  �أن  �إىل  م�سري� 
قناعة من حزبه  باحلو�ر �ل�سامل، 
كما  تهمي�س  ل  و  �ق�ساء  دون 
مت�سكه  عن  �ملتحدث  نف�س  عرب 
�لعقوبات  �أق�سى  �تخاذ  ب�رصورة 
�حلياة  �إف�ساد  يف  �ملت�سببني  �سد 
جمع  عملية  خالل  �ل�سيا�سية 
عبد  �ملخلوع  للرئي�س  �لتوقيعات 
تر�سحه  خالل  بوتفليقة  �لعزيز 
�أفريل  يف  خام�سة  رئا�سة  لعهدة 
بن  رحب  �أخرى  جهة  من  �لفارط 
�ملجاهد  عن  بالإفر�ج  قرينة، 

�لر�ئد خل�رص بورقعة، ملتم�سا من 
�لرب�ءة  �أن تنظر يف منحه  �لعد�لة 
مار�س   12 بتاريخ  حماكمته  يوم 
�إن  قرينة،  بن  �أبرز  كما  �لقادم 
�سباب �حلر�ك ��ستطاع �أن ي�سرتجع 
د�ستور�، كان م�ستورد� من �خلارج 
و�أ�سار بن �أن قيادة �جلي�س �لوطني 
�ل�سعبي  و�أجهزة �لأمن، عرب� عن 
�رتباطهما بال�سعب �جلز�ئري، من 
�حلر�ك  وحماية  �لتالحم  خالل 
م�سار  �أن  و�أكد  �لع�سابة  و�سجن 
�جلز�ئر �جلديدة، يبد�أ من �لبحث 
عن �لأيادي و�لعقول �لنظيفة، دون 

�إق�ساء، حتت �سعار معا جميعا.
�لبحث  �إىل  حديثه  يف  طالب  كما 
عن �رص�كات، للق�ساء على ظاهرة 
�لإرهاب ويف حديثه عن �لأ�ساتذة، 
تكون مطالبهم  �أن  قرينة،  بن  دعا 
على  �لعقل  وتغليب  �رصعية، 
حو�ر  فتح  مع  �ل�سيقة،  �مل�سالح 

جاد.
باية ع

�لإبتد�ئي  �لطور  �أ�ساتذة  جدد 
بعيد�  �لذهاب  على  �إ�رص�رهم 
بعد  �لو�ساية  مع  ق�سيتهم  يف 
�ل�ستوية  �لعطلة  فرتة  يف  ��سرت�حة 
من  �سل�سلة  �سن  �إىل  بالعودة  وهذ� 
�لحتجاجية  و�لوقفات  �لإ�رص�بات 
عرب  �لرتبية  مديريات  كافة  عرب 
�لبيان  يف  �أكدو�  حيث   ، �لوطن 
�لر�سمية  �ل�سفحة  على  �ملن�سور 
�لتعليم  لأ�ساتذة  �لوطنية  للتن�سيقية 
مع  موعد  على  �أنهم  �لبتد�ئي 
و15   8 يومي  �لإ�رص�بات  �أوىل  �سن 
�لعودة  بعدها  لتتم  �جلاري  جانفي 
كل  من  �لإثنني  يوم  �إ�رص�ب  �إىل 
بد�ية  �لعادة منذ  �أ�سبوع كما جرت 
�أكتوبر  �لحتجاجية مطلع  حركتهم 
.كما   2019 �لفارطة  �ل�سنة  من 
ب�سيا�سة  و�سفه  ما  �لبيان  �ستنكر 
قطع �لأرز�ق �لتي طالت هذه �لفئة 
بعد  �لإ�رص�ب  خملفات  ب�سبب 
ومنحة  لالأجور  �مل�ساعف  �خل�سم 
وت�ستيت  تك�سري  بهدف  �ملردودية  
حركتهم �لحتجاجية ح�سبهم ، ويف 
�لذكر  �ل�سالف  �لبيان  جدد  �ل�سياق 
و�لتي  �ملرفوعة  �ملطالب  �أهم 
على  �جلديد  للوزير  �ستكون حتديا 
�لقطاع من �جل �نهاء هذه �لق�سية 

على  و�لهدوء  �ل�ستقر�ر  لإر�ساء 
�ل�سنة �لدر��سية و�ملتمثلة يف تغيري 
�ملناهج و�لرب�مج مبا يحقق جودة 
على  �ملحفظة  ويخفف  �لتعليم 
�لرجعي  بالثر  و�ملطالبة  �لتالميذ 
تاريخ  من   14/266 للمر�سوم 
وكذ�  �لر�سمية  �سدوره يف �جلريدة 
بتثمني  �لت�سنيف  معايري  توحيد 
ملبد�أ  �سمانا  �لعلمية  �ل�سهاد�ت 
 30 ب  �لأجور  ورفع  �لفر�س  تكافوؤ 
�ألف دج ل�ستدر�ك �لقدرة �ل�رص�ئية 
�حلجم  وتخفي�س  �ملتدهورة 
�إ�سافة  �لآن  به  �ملعمول  �ل�ساعي 
من  �لطور  هذ�  �أ�ساتذة  �إعفاء  �إىل 
�لبيد�غوجية  غري  �ملهام  جميع 
و�حلق يف �لرتقية �لآلية يف �ل�سنف 
�إىل رتبة �أ�ستاذ رئي�سي كل 5 �سنو�ت 
�سنو�ت   10 كل  مكون  �أ�ستاذ  ورتبة 
�لتقاعد  يف  �حلق  ��سرتجاع  مع 
�لتعليم  مهنة  �إدر�ج  �سمن  �لن�سبي 
و�إحلاق  �ل�ساقة  �ملهن  �سمن 
�لرتبية  بوز�رة  �لإبتد�ئية  �ملدر�سة 
كاملتو�سطات و�لثانويات و�ملطالبة 
من  �لفئة  هذه  ��ستفادة  يف  باحلق 
�ل�رص�ئح  باقي  غر�ر  على  �ل�سكن 

�لجتماعية �لأخرى .
اأح�سن مرزوق

اخلبري القت�سادي عبد القادر م�سدال، لـ "                   "  :

"االأ�ضماء ال تهم بقدر العمل امليداين م�ضتقبال "
علق �خلبري �لقت�سادي عبد �لقادر 
�حلكومة  ت�سكيلة  على  م�سد�ل، 
عبد  �جلمهورية  لرئي�س  �جلديدة 
عنها  �أعلن  �لتي  تبون،  �ملجيد 
�لناطق  لالت�سال،  �مل�ست�سار 
بلعيد  �جلمهورية،  لرئا�سة  �لر�سمي 
من  و�ملكونة  �أو�سعيد،  حمند 
وزر�ء  و7  ن�ساء   5 منهم  وزير�   39
�أنها  قائال  دولة،  كتاب  و4  منتدبني 
لتطلعات  ترتقي  كفاء�ت  حكومة 
من  �لعديد  وتنتظرها  �ل�سعب، 
�لأزمة  ب�سبب  و�لرهانات  �لتحديات 
�لبالد،  تعي�سها  �لتي  �لقت�سادية 
�أنه  على  �لوقت،  ذ�ت  يف  م�سدد� 
�لتي  و�مل�سار�ت  �لأ�سماء  يهم  ل 
ت�سمنتها تركيبة �حلكومة �جلديدة، 
بقدر ما يهم عملها �مليد�ين وكيفية 
�لقت�سادية  �مللفات  مع  تعاملها 
�لتي  للتحديات  وجمابهتها  �لكربى، 
وطنيا  �لقت�سادية  �ل�ساحة  تعرفها 

ودوليا.
تعيني  مت  �لقت�سادي  �ل�سق  ففي 
كال�سيكية  وز�ر�ت  يف  وزر�ء  خم�س 
وهم كالتايل: تعيينه لوزير �ل�سناعة 
و�ملناجم فرحات �آيت علي �إبر�هيم، 
�لريفية  و�لتنمية  �لفالحة  وزير 
�لتجارة  وزير  عوماري،  �رصيف 
�لبحري  �ل�سيد  وزير  رزيق،  كمال 
�أحمد  �سيد  �ل�سيدية  و�ملنتجات 
فروخي، ووزير �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية 
و�قت�ساد  �لنا�سئة  و�ملوؤ�س�سات 
بالإ�سافة  يا�سني جريد�ن،  �ملعرفة 
�أ�سل  من  منتدبة  وز�ر�ت  �ستة  �إىل 
�سبعة وهي: �لوزير �ملنتدب �ملكلف 
ب�سري  و�ل�ست�رص�ف  بالإح�سائيات 
م�سيطفى، �لوزير �ملنتدب �ملكلف 
بالفالحة �ل�سحر�وية و�جلبلية فوؤ�د 
�ملكلف  �ملنتدب  �لوزير  �سحات، 
بكاي،  عي�سى  �خلارجية  بالتجارة 
بال�سناعة  �ملكلف  �ملنتدب  �لوزير 
لطفي  �لرحمان  عبد  �ل�سيدلنية 
�ملنتدب  �لوزير  باحمد،  بن  جمال 
�ملكلف باحلا�سنات ن�سيم �سيافات، 
�لوزير �ملنتدب �ملكلف باملوؤ�س�سات 

�لنا�سئة يا�سني وليد.
�خلبري  منف�سل،�متنع  �سياق  يف 
�لقت�سادي عبد �لرحمان مبتول عن 
فيما  »�لو�سط«،  جلريدة  �لت�رصيح 
�لت�سكيلة �جلديدة للحكومة،  يخ�س 
ت�ستجيب  �أن  يف  �أمله  على  معرب� 
للتطلعات  �جلديدة  �حلكومة  هذه 

�مل�ستقبلية.
�ملايل  �لقت�سادي  �خلبري  قال 
م�ساألة  �أن  م�سد�ل  �لقادر  عبد 
�لكال�سيكية  �لوز�ر�ت  يف  �لتعيني 
وغريها  و�ل�سناعة  �لتجارة  كوز�رة 
مرتبطة بالفعالية �ملنتظرة من هذه 
�لقطاعات، �أما يف ما يخ�س �لقطاع 
يعرف  �أنه  م�سد�ل  �أكد  �لفالحي، 
�إىل  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  يف  حت�سن 

�إمكانيات  على  ي�ستحوذ  �أنه  جانب 
وحت�سني  �لإنتاج  على  زيادة  كبرية، 
�لوقت،  ذ�ت  يف  م�سري�  �ملردودية، 
هي  �لإيجابية  �لأمور  هذه  �أن 
رئي�س  دفعت  �لتي  �لأ�سباب  من 
�لوزير  على  لالإبقاء  �ملنتخب، 
قطاع  ر�أ�س  على  عوماري  �رصيف 

�لفالحة و�لتنمية �لريفية.
�أن  �ملتحدث  ذ�ت  ك�سف  حني  يف 
�إبر�هيم  علي  �آيت  فرحات  تعيني 
دليل  و�ملناجم،  �ل�سناعة  كوزير 
على �أنه �سيكون هناك تغيري جذري 
يف �ل�سيا�سة �ل�سناعية يف �جلز�ئر، 
�لتوجهات  كل  �أن  �أ�سا�س  على 
ت�سنيع  �مليد�ن  يف  خا�سة  �ل�سابقة 
�آيت  فرحات  �ل�سيار�ت  وتركيب 
علي كان ر�ف�سا لها جملة وتف�سيال، 
يف  �لتوجه  �أن  �ملعلوم  من  حيث 
�خلبري  قبل  من  مرفو�س  ذ�ته  حد 
�لقت�سادي �ل�سابق وهذ� ما �سيعطي 
�ل�سناعة  بناء  لإعادة  �سورة جديدة 
�لرتكيب  ميد�ن  يف  خا�سة  �لوطنية 
�ملنتوجات  �أو  �ل�سيار�ت،  �سو�ء 
�إىل  �لكهرومنزلية،  �أو  �للكرتونية، 
جانب حت�سني �لأد�ء من حيث تغليب 
ذو  �ملتخ�س�سني  �ملتعاملني  تدخل 
�لكفاءة، و�خلروج من �لإ�سرت�تيجية 
تعطي  كانت  و�لتي  �ملتبعة  �ل�سابقة 
�أ�سحاب  من  للمقربني  �لأولوية 
ت�رصيح  منح  خالل  من  �لقر�ر 

بالن�ساط �ل�سناعي، لغري �أهله.
�أنه  م�سد�ل  �أ�سار  �ل�سياق،  ذ�ت  يف 
يف حال متت �إعادة �لنظر يف م�ساألة 
بالن�سبة  بالن�ساط  �لت�رصيح  منح 
�ل�سناعية  بالعملية  للمتخ�س�سني 
خا�سة فيما يخ�س تركيب �ل�سيار�ت 
�للكرتونية،  �ملنتجات  تركيب  �أو 
قوي  دفعا  �سيعطي  �لأمر  هذ� 

لل�سناعة �لوطنية يف هذ� �مليد�ن.
للوز�ر�ت  بالن�سبة  �أخرى،  جهة  من 
م�سد�ل  �أكد  �مل�ستحدثة،  �جلديدة 
�أن �أهم وز�رة هي وز�رة �ملوؤ�س�سات 
�لنا�سئة  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سغرية 
و�قت�ساد �ملعرفة، �لتي عني يا�سني 
�أن  متمنيا  ر�أ�سها،  على  جريد�ن 
�لنا�سئة  �ملوؤ�س�سات  هذه  تركز 
ماهو  وكل  و�لبتكار،  �لإبد�ع  على 

�خرت�عات.
�أن  �ملتحدث  ذ�ت  ك�سف  حني،  يف 
هناك عدم تنا�سق ما بني �لتوجهات 
�جلديدة بالن�سبة للحكومة �جلديدة 
�أر�س  على  �ملوجودة  و�لتنظيمات 
عليه  متعارف  كماهو  �لو�قع، 
�جلز�ئر  يف  �لإلكرتونية  �ل�سبكات 
متخلفة، ل تقدم يف قطاع �مل�رصيف 
�حللول �ملتعلقة بت�سوية �لتعامالت ، 
كما �أن هذه �لنوعية من �ملوؤ�س�سات 
للتعامل  بالأ�سا�س  �ستوجه  �لنا�سئة 
�لبنك  وتنظيمات  �خلارج،  مع 
�جلز�ئري حتد من �إمكانية ��ستغالل 

�خلدمات  بيع  عن  �لناجمة  �لأمو�ل 
�ملوؤ�س�سات  لهذه  بالن�سبة  مثال، 
مهم  ماهو  وبالتايل  �ل�سغرية، 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  للرئي�س 
�إعادة  هو  �لر�هن  �لوقت  يف  تبون 
�سي�سمح  مبا  �لتنظيمات  يف  �لنظر 
�ملكلفة  �جلديدة  �لوز�رة  لهذه 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�سغرية  باملوؤ�س�سات 
�لنا�سئة و�قت�ساد �ملعرفة بالو�سول 
لأهد�فها �ملتمثلة يف ت�سجيع �إن�ساء 

�ملوؤ�س�سات ومر�فقتها ميد�نيا.

الوزارات املنتدبة 
 �ستمثل جزء 

من وزارات الكربى 

و�ملايل  �لقت�سادي  �خلبري  و�أف�سح 
�ملنتدبة  �لوز�ر�ت  �سالحيات  �أن 
�لوز�ر�ت  �سالحيات  وفق  �ستنق�سم 
�ملنتدبة  فالوز�ر�ت  �لكربى، 
متخ�س�سة  �أعمال  على  �ست�ستحوذ 
�لكربى،  �لوز�رة  من  جزء  متثل 
�ملكلفة  �ملنتدبة  �لوز�رة  مثال 
�ملنتدبة  و�لوز�رة  باحلا�سنات 
�لنا�سئة  باملوؤ�س�سات  �ملكلفة 
�ستكون تابعة للوز�رة �لكربى �ملكلفة 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�سغرية  باملوؤ�س�سات 
�لنا�سئة و�قت�ساد �ملعرفة، وبالتايل 
�إن�ساء  ظروف  حت�سني  �ست�ستهدف 
�ملوؤ�س�سات،  هذه  مثل  وتطوير 
�لوز�رة  ��ستحد�ث  بعد  خا�سة 
ن�سيم  برئا�سة  للحا�سنات  �ملنتدبة 
�سياف، و�لتي هي عبارة عن تنظيم 
من  �جلديدة  �ل�رصكات  يحت�سن 
خالل توفري �إطار قانوين و�قت�سادي 
جمموعة  وفق  يعمل  لنموها،  مرن 
�ل�رصكات  مل�ساعدة  تهدف  بر�مج 
�حلا�سنة،  يف  �ملوجودة  �ل�سغرية 
للبقاء  �أف�سل  فر�سة  على  لتح�سل 
ما  خالل  من  �حلياة  قيد  على 
تت�سمنه من تكوين وخدمات �أخرى.
تعترب  �لدويل،  �مل�ستوى  على  �إذ 
�رصوريا  عامال  �لأعمال  حا�سنات 
لنجاح �ل�رصكات �لنا�سئة يف �أي بلد، 
ملا توفره من مو�رد ودعم لالأفكار 
يف  خا�سة  �ل�سبابية  و�ملبادر�ت 

جمال �لتكنولوجيا و�لت�سالت.

و�أبرز عبد �لقادر م�سد�ل �أنه لن تكون 
هذه �لوز�ر�ت �ملنتدبة م�ستقلة، بل 
�لأم،  �لوز�رة  لربنامج  تابعة  �ستكون 
�ملهم  لكن  �لوزير،  �سي�سطره  �لذي 
�لقرت�حات  هي  �لنقطة  هذه  يف 
هذه  قبل  من  طرحها  �سيتم  �لتي 
�لوز�ر�ت �ملنتدبة، لتح�سني ظروف 
�إن�ساء �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�لنا�سئة 

وتطويرها.   

تخوف مرتبط بالعدد 
الكبري للوزراء

وك�سف م�سد�ل �أنه يف �لوقت ر�هن، 
هناك تخوف مرتبط بالعدد �لكبري 
و�ملنتدبة،  �لكال�سيكية  للوز�ر�ت 
وز�رة،   39 لـ  عددها  و�سل  �لتي 
�أنه  �مل�سدر  ذ�ت  �أكد  هذ�  مع  لكن 
لها،  �أويل  تقييم  �إعطاء  ميكننا  ل 
�مليد�ين،  �لتطبيق  هو  يهمنا  ما  بل 
متت  �إن  �إل  ح�سبه،  يتم  لن  وهذ� 
بها،  �ملعمول  �لتنظيمات  مر�جعة 
مبا يخدم حت�سني ظروف �ملوؤ�س�سة 
فقط  �لوقت  ذلك  يف  �لقت�سادية، 
�لوزر�ء  من  �لكبري  �لعدد  �سيحدث 
�لفارق وبحيث ي�سبحون �أكرث فعالية، 
حكومة  �أع�ساء  ��ستعل  حال  �أما يف 
حم�سة  �إد�رية  طريقة  وفق  تبون، 
�ملتعارف  �ل�سابق  �لنموذج  ح�سب 
و�سيتاأزم  �خللل  �سيكمن  هنا  عليه، 
حلول  تقدمي  من  بدل  �أكرث،  �لو�سع 
�لتي  �لقت�سادية  لالأزمة  �سافية 
جناح  �أن  معترب�  �لبالد،  تعي�سها 
وجود  يتطلب  �جلديدة،  �حلكومة 
خمتلف  بني  ما  متنا�سق  خمطط 
على  �سويا  للعمل  �لوز�ر�ت،  هذه 

مو�جهة �لتحديات �مل�ستقبلية.
�جلمهورية  رئي�س  �سيعقد  للتذكري، 
�لأحد  يوم  تبون،  �ملجيد  عبد 
�ملقبل، �أول �جتماع ملجل�س �لوزر�ء 
مع �أع�ساء �حلكومة �جلديدة، حيث 
�إعد�د  �ستنطلق �حلكومة بعدها يف 
جمدد�  لعر�سه  عملها،  خمطط 
عليه،  لي�سادق  �لوزر�ء  جمل�س  على 
�لربملان  على  ذلك  بعد  يعر�س  ثم 

بغرفتيه.
مرمي خمي�سة 
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  التخل�ص من 
ترهالت النظام 

ال�سابق
اأحدث رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
بعد  ال�سابق،  النظام  مع  قطيعة  تبون 
الك�سف عن تركيبة احلكومة اجلديدة 
التي متيزت باأنها حكومة غري حزبية 
ال متثل التيارات ال�سيا�سية، اأين تخل�س 
تبون من حكومة اأحزاب االأغلبية التي 
احلكومات  �سكل  يف  تتحكم  كانت 
ال�سابقة حتت �سغوط االأغلبية، واأهم 
ما ميز احلكومة اجلديدة اأنها حكومة 
كفاءات لها التمثيل اجلهوي، و حكومة 
االأزمات  مواجهة  ت�ستطيع  كفاءات 
رئي�س  بذلك  وامل�سكالت، األيكون 
الذي  التغيري  ج�سيد  قد  اجلمهورية 
تعهد به، باإحداث قطيعة مع اأ�ساليب 

النظام ال�سابق، وهو ما �سيح�سب له.
 

التمثيل اجلهوي 
التي  اجلديدة  احلكومة  تركيبة  مثلث 
املا�سي  اخلمي�س  عليها  االإعالن  ثم 
اأين حافظت على  كل واليات الوطن، 
بذلك  وهي  اجلهوية،  التوازنات  كل 
دعت  التي  التوافق  فكرة  جت�سد 
ومل  ت�ستثن  مل  فهي  املعار�سة  اليها 
التطرف  بع�س  اأبدى  من  تق�س حتى 

والعن�رصية
 

 الأفالن و الأرندي 
يف خرب كان

هو  اجلديدة  احلكومة  ماميز  اأهم 
الربملانية  االأغلبية  اأحزاب  غياب 
وهما  املواالة  اأحزاب  يف  املتمثلة 
كانت  التي  االأرندي  و  االأفالن  حزبي 
تتحكم يف �سكل احلكومات ال�سابقّة يف 
اجلزائر،  تاريخ  يف  نوعها  من  �سابقة 
حيث متيزت باأنها حكومة غري حزبية 
وجتدر  ال�سيا�سية،  التيارات  متثل  ال 
اأحزاب  ثم   اإق�ساء  باأن  االإ�سارة 
نظرا  احلكومي  التمثيل  من  االأغلبية 
ثم  حيث  لقته  الذي  ال�سعبي  للرف�س 
املطالبة بحلها و اإحالتها اإىل املتحف 

من قبل احلراك ال�سعبي .
 

رد العتبار للنخبة 
اجلامعية

على  اجلزائرية  اجلامعة  ا�ستحوذت 
يف  الوزارية  احلقائب  من  عدد  اأكرب 
حيث  اجلزائرية  احلكومات  تاريخ 
هم  من  الوزراء  من  كبرية  عدد  اأن 
اجلامعني،  اأ�ساتذة  و  دكاترة  النخبة 
عنها  املعلن  احلكومة  بذلك  لتكون 
امل�ستوى  متلك  حكومة كفاءات  هي 
الذي ي�سمح لها به رفع التحديات بكل 
التيارات  حكومة  ولي�ست  القطاعات، 

ال�سيا�سية
 

الإبقاء على 7 

وزراء يف احلكومة 
اجلديدة

عبد  اجلمهورية،  رئي�س  احتفظ 
املجيد تبون، على 7 وزراء يف احلكومة 
نف�س  �سغلوا  اأن  لهم  و�سبق  اجلديدة، 
االأول  الوزير  حكومة  يف  احلقائب 
اأبقى  اأين   ، بدوي  الدين  نور  ال�سابق 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
ال�سوؤون  بوزارة  بوقادوم  �سربي  على 
بوزارة  زغماتي  وبلقا�سم  اخلارجية، 
بوزارة  عماري  و�رصيف  العدل، 
بوزارة  عرقاب  وحممد  الفالحة، 
بوزارة  زيتوين  والطيب  الطاقة، 
املجاهدين ، ويو�سف بلمهدي بوزارة 
مت  فيما  واالأوقاف،  الدينية  ال�سوؤون 
وزير  من�سب  يف  بلجود  كمال  تر�سيم 
و  املحلية  واجلماعات  الداخلية 

التهيئة العمرانية.
 

 5 وزيرات 
يف حكومة جراد

وزيرات   5 تبون  املجيد  عبد  عني 
اأعلن  التي  اجلديدة  احلكومة  يف 
بلعيد  للرئا�سة  الر�سمي  الناطق 
�سحفية  ندوة  اأو�سعيد  يف  حمند 
اليوم اخلمي�س، ويتعلق  عقدها م�ساء 
وزيرة  فريحة  من هيام  بكل  االأمر 
مليكة  والتمهني،  املهني  للتكوين 
كريكو  كوثر  للثقافة،  وزيرة  دودة  بن 
وزيرة  عزوار  ب�سمة  للت�سامن،  وزيرة 
بن  ون�سرية  الربملان،  مع  للعالقات 

حراث وزيرة البيئة.
 

ملفات ا�ستعجالية 
ور�سات اإ�سالحات 

كربى 
اأعلن  التي  اجلديدة  احلكومة  تنتظر 
حتديات  املا�سي  اخلمي�س  عنها 
اأين  معقدة،  و�سيا�سية  اقت�سادية 
بعد  خا�سة   ، �سعبة  ملفات  تنتظرها 
البالد  التي عا�ستها  ال�سيا�سية  االأزمة 
رئي�س  اأعطى  وقد  اأ�سهر،   10 منذ 
على  اإيجابية  اجلمهورية   موؤ�رصات 
الذي  التغيري  بتج�سيد  تعهداته  تاأكيد 
تعهد به، واإحداث قطيعة مع اأ�ساليب 
�سيح�سب  ما  وهو  ال�سابق،  النظام 
كفاءات  حكومة  بت�سكيل  قام  اأين  له، 
و�سيا�سية  اقت�سادية  حتديات  اأمام 
اأول  يف  اأكده  مثلما  واجتماعية، 
خارطة  وتنفيذ  تعيينه،  بعد  ت�رصيح 

الطريق.
 

تقليد جديد
نوعها  من  �سابقة  وهي  مرة  الأول 
عن  االإعالن  يتم  اجلزائر  تاريخ  يف 
ندوة  عرب  اجلديدة  احلكومة  ت�سكيلة 
اأعلن  عنها املتحدث  �سحفية،  التي 
بلعيد حمند  رئا�سة اجلمهورية  باإ�سم 
اأو�سعيد   يف ندوة �سحفية ، ،  وت�سم 
احلكومة  39 وزيرا منهم  5 ن�ساء  و7 
وزراء منتدبني و4 كتاب دولة، ويعترب 
منتدب  وزير  وليد  يا�سني  الوزير 

يف  وزير  اأ�سغر  النا�سئة  باملوؤ�س�سات 
العمر  26  من  يبلغ  الذي  و  احلكومة 

�سنة.
 

حممد بو�سياف
ا�ستحداث وزارات 

منتدبة خطوة 
موفقة 

ثمن املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف 
يف ت�رصيح خ�س به »الو�سط« تركيبة 
عنها  اأعلن  التي  اجلديدة  احلكومة 
معتربا  املا�سي،  اخلمي�س  يوم 
من  واالأرندي  االأفالن  اإق�ساء  باأن 
ت�سكيلة احلكومة اجلديدة هي متهيد 

النتخابات ت�رصيعية.
ت�سكيلة  على  بو�سياف  حممد   علق 
باأنها  معتربا   ، اجلديدة  احلكومة 
وا�ستيعاب  اجل�سور  مد  حكومة   «
جموع  مع  الثقة  بناء  واعادة  الو�سع 
متعددة  فهي  ال�سعب  من  كبرية 
امل�سارب متخ�س�سة وراعت كثري من 
التوازنات وهي كذلك ملعاجلة بع�س 
باحلياة  عالقة  لها  التي  القطاعات 
اليومية للمواطن ، فا�ستمرار بوقادوم 
اخلارجية  راأ�س  على  وزغماتي 
بلورتها  لروؤية  ا�ستمرار  هو  والعدل 
بالق�سرية  لي�ست  فرتة  خالل  القيادة 
الداخل  االختالالت يف  معاجلة  حول 
اأ�سحاب  تعيني  اأن  كما   ، واخلارج 
كال�سحة  قطاعات  يف  التخ�س�س 
االعتبار  الإعادة  حماولة  هو  والرتبية 
بخ�سو�س  اأما   ، القطاعات  لهذه 
ملتزمان  رجالن  ومرموري  فروخي 
تقدمي  ميكنهما  م�سهودة  اإرادة  ولها 
الوزراء  بع�س   ، املطلوبة  االإ�سافة 
كانت  وان  احلراك  اأفرزهم  الذين 
مواقفهم مت�سددة كالثقافة وال�سناعة 
فعاليات  تطمني  خاللهم  من  ميكن 
احلراك وميكنهم بدورهم امل�ساعدة 
اأن  اأظن   ، بقطاعاتهم  االرتقاء  يف 
تنظيم  غاية  اىل  �ستمتحن  احلكومة 
ت�رصيعيات مقبلة ) قد تكون م�سبقة ( 
وان ق�رص بع�سهم اأو اأثقلته امل�سوؤولية 
بع�س  وت�سحيح  تعديلها  ميكن 

ت�سكيلتها«..
واالأرندي  االأفالن  غياب  وبخ�سو�س 
اجلديدة،  احلكومة  ت�سكيلة  من 
يعترب  ذلك  باأن  املتحدث  اعترب 
م�سبقة  ت�رصيعية  النتخابات  متهيدا 
وال�رصعية  امل�سداقية  م�سالة  تنهي 
التوجه   ، ال�سيا�سي  النظام  تاأرق  التي 
التزامات  تنفيذ  بداية  هو  لل�سباب 
مع  جديدة  �سفحة  وفتح  الرئي�س 
قوله  حد  على  بال�سباب  يعج  جمتمع 

.«
اإطالق  بخطوة  املتحدث  واأ�ساد 
االإعالن  قبل  الراأي  معتقلي  �رصاح 
قائال  اجلديدة،  احلكومة  تركيبة  عن 
» يبدوا باأن الرئا�سة وقبل اإعالنها عن 
احلكومة فتحت م�ساحات للحوار مع 
والفاعلة  الوازنة  ال�سخ�سيات  بع�س 
هذه  وتوجت  واملعار�سة  احلراك  يف 
بع�س  �رصاح  باإطالق  املباحثات 
ح�سن  الإبداء  كخطوة  امل�سجونني 
النية تلتها تعيينات من داخل احلراك 
يف  والتطبيع  امل�ساحلة  توجه  لتعزز 
تهيئ  اأخرى  عاقلة  خطوات  انتظار 

ملعاجلة  احلكومة  اأمام  الظروف 
ق�سايا املواطن امل�ستعجلة وامللحة، 

نتفائل خريا بهذه اجلولة ».
واعترب حممد بو�سياف باأن ا�ستحداث 
وزارات منتدبة بع�سها �سيعطي فر�سة 
لتطوير قطاعات بعينها وتاأهيلها اأكرث، 
وهي يف نف�س الوقت اآلية لال�ستيعاب 
احلالتني  كلتا  ويف  التوازنات  و�سمان 

هي م�ساألة اإيجابية.
 

�سليم قاللة 
حكومة كفاءات 
ولي�ست حكومة 

تيارات حزبية
ت�رصيح  يف  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
خ�س به »الو�سط« باأن كما كان متوقعا 
حكومة  هي  اجلديدة  احلكومة  فاإن 
التيارات  حكومة  ولي�ست  كفاءات 
احلزبية، معتربا باأن ذلك قرار �سائب 

وخطوة اإيجابية.
واأ�ساف �سليم قاللة » حكومة كفاءات 
االأزمات  مواجهة  ت�ستطيع  ميدان  و 
متثل  حكومة  ولي�س  وامل�سكالت، 

التيارات ال�سيا�سية واحلزبية«.
 

 عبد العزيز 
بن طرمول

ا�ستجابة للحراك
  

العزيز  عبد  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
هي  اجلديدة  باأن  احلكومة  طرمول 
حكومة غري حزبية ، واإمنا هي  حكومة 
تليق  ومنهجية  بدقة  اأعمال  ت�رصيف 
باملهام اجلديدة،  ا�ستجابت للحراك 
ومتلك  كفاءات  حكومة  يريدها 
رفع  به  لها  ي�سمح  الدي  امل�ستوى 

التحديات بكل القطاعات.
 هارون عمر 

يف انتظار الربامج 
 والروؤى للحكم

 على القادم
 

اأفاد اخلبري االقت�سادي الدكتور هارون 
عمر يف ت�رصيح للو�سط باأن احلكومة 
اجلديدة املعينة تاأتي يف اإطار العمل 
على ت�سحيح امل�سار الذي كان يفرت�س 
�سنوات،  منذ  اجلزائر  عليه  ت�سري  اأن 
معتربا  احلكومة املكونة من 39 وزير 
غلب عليهم الطابع االأكادميي وهو ما 
يوؤكد حماولة اإعادة اجلامعة ملمار�سة 
وظيفتها التاريخية للم�ساعدة يف رقي 

االأمم على حد قوله  .
ثمن اخلبري االقت�سادي  هارون عمر 
خطوة اإطالق �رصاح معتقلي احلراك ، 
اأين اعترب  »باأن االإعالن عن احلكومة 
االإفراج  فيه  مت  وقت  يف  اجلديدة 
وا�سحة  هي  خطوة  معتقل   80 عن 
تاريخ  يف  جديدة  �سفحة  فتح  نحو 
،اأي�سا �سهدت غياب  اجلزائر حكومة 
الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  من�سب 
االأ�سابيع  يف  للواجهة  تعود  قد  والتي 
احلكومة  يف  اأي�سا  الوا�سح  القادمة، 
املوا�سيع  ببع�س  االهتمام  احلالية 

واالقت�ساد  االأعمال  كحا�سنات 
وهي  النا�سئة  واملوؤ�س�سات  الرقمي 
موا�سيع كانت على هام�س اهتمامات 
حتويلها  لكن  اجلزائرية  احلكومات 
دليل  دولة  كتابات  منتدبة  لوزارات 
على تغري النظرة، مع اأنني كنت اأحبذ 
من  االقت�ساد  وزارة  هناك  يكون  اأن 
االأيام  قادم  يف  الروؤية  توحيد  اأجل 
اجلانب  عن  امل�سوؤولة  الوزارات  بني 
ال�سناعة  التجارة  خا�سة  االقت�سادي 

الفالحة ال�سيد البحري واملالية.
 « املتحدث  اأفاد  اأخرى،  جهة   من 
باأنه ينتظر احلكومة اجلديدة  الكثري 
اأولها  االقت�سادية  التحديات  من 
يتعلق  وما  االجتماعي  الطابع  ذات 
وحت�سني  ال�رصائية  القدرة  بتح�سني 
ظروف العمل وتوفري منا�سب ال�سغل 
اإعادة  اآخر  جانب  على  لل�سباب، 
التوازن بني ال�سيا�سات الكلية اجلزئية 
الوطني خا�سة ما تعلق  يف االقت�ساد 
املوؤ�س�سات  وخلق  اال�ستثمار  بجانب 
والنا�سئة  واملتو�سطة  ال�سغرية 
من  اقت�سادية  ميكانيزمات  وتطوير 
اأجل خلق التوازن بني ال�سباب املنتج 
ومراجعة  املحت�سنة،  واملوؤ�س�سات 
باال�ستثمار  اخلا�سة  القوانني  تر�سانة 
الإعادة  حتتاج  التي  الدعم  وهيئات 
عن  وباحلديث  �ساملة،  مراجعة 
اأدوات  لتطوير  النا�سئة  املوؤ�س�سات 
املنظومة  وتطوير  االإلكرتوين  الدفع 
الوطنية  للعملة  القوة  واأعاد  البنكية 
دون  جدا  ومهم  مهم  االآخر  هو 
التي  اجلزائر  بور�سة  تطوير  اإغفال 
تعترب االأ�سواأ اإقليميا، ال�سوق ال�سوداء 
والتعامالت  بالعملة  املتعلقة  خا�سة 
االأخرى  هي  الكبرية  النقدية  املالية 
احلكومة  تراجعه  اأن  يجب  مو�سوع 
احلالية، وكل هذا يحتاج جلامعة قوية 
ج�سور  خلق  يحتم  ما  وهو  متما�سكة 
واملحيط  اجلزائرية  اجلامعة  بني 

ال�سو�سيواقت�سادي.
وزارات  ا�ستحداث  وبخ�سو�س 
املتحدث  ذات  قال  منتدبة، 
وم�ساوئها،  حما�سنها  لها  »اخلطوة 
يف  ت�سخم  اإىل  اأدت  جانب  فمن 
دمج  باالإمكان  وكان  الوزراء  عدد 
وزارة  يف  واحلقائب  املهام  عديد 
املرحلة  اآخر  جانب  ،ومن  واحدة 
قوي  عمل  اإىل  حتتاج  نعي�سها  التي 
قد  القطاعات  خمتلف  يف  و�ساق 
منتدبة  وزارات  تخ�سي�س  يكون 
اأجل  من  جدا  مهمة  دولة  وكتابات 
هذه  يف  �رصيعة  ديناميكية  خلق 
ال  املرحلة  هذه  ويف  القطاعات 
ميكن احلكم على جناعة اخلطوة اأو 
انتقادها حتى نرى برنامج احلكومة 
واملهام املنوطة بكل منها من اأجل 

التاأكد من ذلك ».

تبون يحدث القطيعة مع النظام ال�سابق

وزير_الرتبية

 اأخريا وزير 
من �صنف علمي

حممد  االأ�ستاذ   
بال�سبط  )لقبُه  َواجاُووت 
 Mohamed اأُجُعوط 

)Ouadjaout
والية  �سمال  من  ينحدر   
ُقرى  اإحدى  )من  �سطيف 
بني ورثيالن امُلحاذية لبلدية 

حّمام قرُقور(.
 ُمهند�س دولة + ماجي�ستار.

 اأ�ستاذ مقيا�س اجلرب - مادة 
باملدر�سة   - الريا�سيات 
التقنيات  امُلتعّددة  الوطنية 
اجلزائر   - باحلرا�س 

العا�سمة.
 رئي�س ق�سم العلوم االأ�سا�سية 

بذات املدر�سة.
بعد  اأوروبية  جامعة  خريج   

موا�سله م�ساره اجلامعي.
 اإ�ستقال منذ اأّيام من من�سبه 

االإداري باملدر�سة.
ُمتدِيٌّن  جّداً،  �سارٌم  اأ�ستاٌذ   
وقته  يف  ومنّظم  جّداً 

وحياته.
يُحُبّ  ال  جماله،  يف  كفاءة   
ال  العمل،  يف  الفو�سى 
يُ�ساِحُب اأبداً طلبته ومن �سّدة 
ُعوبة  و�سُ وِحر�سه  �رصامته 
كثرياً  ي�ستِكي  اإمتحاناته، 
له  يح�رُصون  وال  الطلبة  منه 
ِمقيا�ِسه  ويِف  غالباً،  ُدرو�سه 
لالإمتحان  الطلبة  ُجُلّ  يدُخل 

االإ�ستدراكي.
للرتبية  كوزيًرا  تعيينه 
باأنه  راأيي  فح�سب  الوطنية، 
�سينجح  و  ُمنا�سب،  رُجٌل 
مبنهجيته  يعمل  تركوه  اإن 
النهو�س  و  القطاع  لتطوير 
نحو  املناهج  تغيري  و  به 
يف  و  اأ�سالته  و  وطننا  قيم 
التي  و  االأيام  باقي  اإنتظار 
�ستُ�سِفُح لنا عن مدى ُقدرته 
و  الرتبية  قطاع  ت�سيري  على 
للم�سكالت  احللول  اإيجاد 
لنا  ما  املوجودة  الكوارث  و 

�سوى االإنتظار و الرتقب.

  اإميان لوا�ص

مراعاة التمثيل اجلهوي وغياب الأفالن و الأرندي 
.       ح�صور لفت للنخبة اجلامعية                                                                  .        تبون يفي بعهده بخ�صو�ص الت�صبيب والكفاءات

.        الإبقاء على 7 وزراء يف احلكومة اجلديدة                           .        ملفات ا�صتعجالية واإ�صالحات كربى تنتظر حكومة جراد 
ك�سف رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون عن تركيبة احلكومة اجلديدة، التي اأعلن ّاأنها املتحدث باإ�سم رئا�سة اجلمهورية بلعيد حمند اأو�سعيد  يف ندوة �سحفية، وهي �سابقة من نوعها   يف 

تاريخ اجلزائر، وت�سم احلكومة 39 وزيرا منهم  5 ن�ساء  و7 وزراء منتدبني و4 كتاب دولة، ويعترب ويعترب الوزير يا�سني وليد وزير منتدب باملوؤ�س�سات النا�سئة اأ�سغر وزير يف احلكومة و الذي 
يبلغ من العمر  26 �سنة، ومن املرتقب  اأن يكون اأول اإجتماع  للحكومة الأحد القادم خالل جمل�ص الوزراء.

24 �صاعةاجلمعة 3 ال�سبت 4    جانفي  2020  املوافـق  ل  8 جمادى الأول 1441ه 4
ملف



�أمامها �إمتحانات ع�سرية

القدمي واجلديد يف حكومة 
عبد املجيد تبون

عك�س ما داأبت عليه ال�سلطة ل�سنوات عديدة، قررت رئا�سة اجلمهورية 
الوزير  خرج  فقد  اجلديدة،  احلكومة  عن  الإعالن  طريقة  تغيري 
امل�ست�سار لدى الرئي�س تبون حممد ال�سعيد بلعيد اإىل الراأي العام وهو 
يتلو عليه قائمة احلكومة اجلديدة كالقراآن قبل اأن يرتك اأمر �رشحها 

للمف�رشين واملحللني.
ومادام الجتهاد متاحا ن�سبيا لتقدمي قراءة متاأنية يف قائمة احلكومة 
ما  عن  بعيد  فح�س  لتقدمي  املقام  هذا  يف  �سنجتهد  فاإننا  اجلديدة، 
حتتويه ال�ساحة ال�سيا�سية من ت�سنجات وجتاذبات يغذيها �سياق احلراك 

ال�سعبي منذ فرباير املا�سي. 
وقد  احلكومة.  هذه  ب�ساأن  الأذهان  اإىل  تتبادر  وكثرية  عدة  ت�ساوؤلت 
ن�سطر هذه املرة لالكتفاء بطرح بع�سها وقد نوؤجل طرح بع�سها الآخر 
هذه  بني  ومن  امل�سبقة.  الأحكام  فخ  يف  نقع  ل  لكي  لحق  وقت  اإىل 
التي  ال�سيا�سية  املقاربة  وماهي  احلكومة  هذه  طبيعة  ما  الت�ساوؤلت: 
يقل  ل  اآخر  �سوؤال  اإليها  ي�ساف  النحو؟  هذا  على  ت�سكيلها  وراء  تقف 
اأهمية وهو: ما هي احلدود بني النزعة املحافظة والنزعة التجديدية 

يف هذه احلكومة؟ 
 

هيكلة قدمية جديدة 
يقدم لنا الإح�ساء العددي الب�سيط حكومة تت�سكل من 39 حقيبة منها 27 
وزارة قائمة و 7 وزارات منتدبة و 4 كتابات دولة، غري اأن القرتاب اأكرث 
من تركيبتها ي�ساعدنا على تقلي�س هذا العدد اإىل ما يقرب من ن�سفه 
بالوزارات  اإمنا هي ملحقات  به منها  ي�ستهان  اأن عددا ل  اإىل  بالنظر 
الرئا�سي  البيان  اأن  ولو  بنف�سها  اأكرث مما هي وزارات م�ستقلة  القائمة 
�سكت عن طبيعة اإحلاق هذه احلقائب وما اإذا كانت منتدبة لدى الوزير 
الأول اأم لدى الوزارات القائمة، لكن املوؤكد اأن هذه احلقائب امللحقة 
جديدة  ومكاتب  مقرات  وتهيئة  هياكل  با�ستحداث  احلكومة  �ستلزم 
الهياكل  ا�ستقرار  اأمر  ي�ستغرق  وقد  ب�رشية،  موارد  حتويل  اأو  وتعبئة 

احلكومية اجلديدة وقتا ينعك�س �سلبا على اأدائها العادي.
وبعيدا عن النظرة الإح�سائية، فاإن الهيكلة احلكومية مل تعرف تغيريا 
عميقا، فقد احتفظت احلكومة احلالية بت�سميات للوزارات موروثة منذ 
اأكرث من 30 �سنة وبع�سها بقي على الت�سميات ذاتها املوروثة عن عهد 
الرئي�س بوتفليقة الذي مل يفرج عن حكومته الأوىل عام 1999 اإل بعد 
مرور  7 اأ�سهر. ويبدو اأن تبون، بالنظر اإىل الطابع ال�ستعجايل للظرف 
احلايل وجد نف�سه اأميل اإىل مبداأ تغيري ال�سيا�سات دون امل�سا�س بالأطر 
الكربى  والد�ستورية  ال�سيا�سية  التغيريات  على  الإقدام  قبل  التقليدية 

التي وعد بها اأثناء حملته النتخابية.

�لأبعاد �ل�سيا�سية
اأن الرئي�س اجلديد عبد املجيد تبون ف�سل اعتماد  اإىل  اأ�رشنا �سابقا 
اأ�سلوب مغاير يف تعيني احلكومة. اإل اأن هذا التغيري ال�سكلي، واإن كان 
توحي  اأهمية  ذات  �سيا�سية  قراءات  اإىل  يحيلنا  اأنه  اإل  ب�سيطا،  يبدو 
املنظور  وفق  التنفيذية،  ال�سلطات  بني  للعالقة  اجلديدة  بالهند�سة 
الذي �سيقرتحه �سمن التعديالت الد�ستورية املقبلة، فقد عني الوزير 
الأول وكلفه بت�سكيل احلكومة قبل اأن يعلن عنها الوزير امل�ست�سار لدى 
الرئي�س. ويقدم لنا هذا امل�سهد الهجني نظرة عن الرتدد بني الرغبة يف 
التغيري، من الناحية الربوتوكولية على الأقل، وبني ما يقت�سيه الد�ستور 
احلايل الذي يركز كل ال�سلطات يف يد رئي�س اجلمهورية.  وثمة مالحظة 
اأخرى جديرة بالهتمام، فقد اختلط الأمر على الراأي العام بني ما اإذا 
كانت احلكومة حكومة جراد اأم حكومة تبون. ويغذي هذا اللتبا�س اأن 
الرئا�سة واحلكومة يحظى كل منهما بناطق ر�سمي م�ستقل عن الآخر 
وهو ما يوحي اأننا اأمام هيئتني خمتلفتني عك�س ما كان عليه الأمر يف 
عهد بوتفليقة فهل هناك نزوع �سمني نحو تقلي�س �سالحيات رئي�س 
الد�ستوري املقبل؟  التعديل  الوزير الأول حتى قبل  اجلمهورية ل�سالح 

املمار�سة والأفعال القادمة هي التي �ستوؤكد اأو تنفي هذه الفر�سية. 
وينظر اإىل هذه احلكومة، اأي�سا، على اأنها حكومة »كفاءات« وقد اأعلن 
الوزير الأول اجلديد عن لونها م�سبقا يوم تعيينه الذي مل تبلغنا الرئا�سة 
ما اإذا كان عن �سابق ا�ست�سارة لالأغلبية الربملانية اأم اأن تبون ا�ستبعد 
اأن  بعد  النتخابي  متثيلها  تراجع  الأغلبية  هذه  اأحزاب  كونها  ذلك 
حت�سل مر�سحها عز الدين ميهوبي على املرتبة الرابعة يف ال�ستحقاق 

الرئا�سي املا�سي. 
اجلديد  الرئي�س  اأعدها  حكومية  خطة  لتج�سيد  م�سخرة  اأنها  ويبدو 
طرحت  معينة  قطاعات  على  الرتكيز  عليه  يدل  ما  وهو  مدة،  منذ 
كاأولوية ق�سوى يف برنامج تبون النتخابي وهي القطاعات التي ارتاأى 
وجه  على  بها  لتتكفل  الدولة  وكتابات  املنتدبة  بالوزارات  يعززها  اأن 
والتجارة  النا�سئة والفالحة اجلبلية  اخل�سو�س على غرار املوؤ�س�سات 
والإنتاج  وال�سينمائية  ال�سيدلنية  وال�سناعة  واحلا�سنات  اخلارجية 

الثقايف وريا�سة النخبة والبيئة ال�سحراوية وغريها.
ال�ساأن  تتوىل  لن  احلكومة  اأن  القدمية  اجلديدة  الرتكيبة  هذه  وتظهر 
ال�سيا�سي بالدرجة الأول، بل �ستكتفي بت�سيري ال�سوؤون العامة والتنموية 
القريبة املقبلة يف  الرئا�سة لتنطلق يف الآجال  وترتك الأمر ملوؤ�س�سة 
ا�ست�سارة وا�سعة وعامة �سمن ور�سة تعديل الد�ستور والقوانني امل�سرية 
للحياة ال�سيا�سية ل�سيما قانوين الأحزاب والنتخابات قبل الدعوة اإىل 
على  القادم  اخلريف  خالل  ت�رشيعية  انتخابات  تعقبه  �سعبي  ا�ستفتاء 
اأق�سى تقدير. وتدل ال�ستحقاقات ال�سيا�سية التي حتدثنا عنها على اأن 
هذه احلكومة، بالرغم من هذا التجنيد العددي الهائل، تبقى »حكومة 
موؤقتة« يف انتظار امل�سهد ال�سيا�سي الذي �ستفرزه النتخابات الربملانية 
القادمة وقبلها التعديالت الد�ستورية التي يعد عبد املجيد تبون اأنها 

�ستكون هامة ومت�س توازن ال�سلطات وتخ�سع ل�ستفتاء �سعبي.
اأمني  لها  �سار  احلكومة  اأن  اإىل  الإ�سارة  دون  الأ�سطر  هذه  نختم  ولن 
النوي  اأحمد  املن�سب  على  �سيطر  الزمن  من  عقود  بعد  جديد  عام 
الذي رافق اأكرث من ع�رش حكومات واأنها خالية من من�سب نائب وزير 

الدفاع. 
�سنعود اإىل حتليل الرتكيبة الب�رشية للحكومة يف فر�سة مقبلة.

   �أح�سن خال�ص

بقلم د.حممد مرو�ين /�أ�ستاذ 
جامعي وكاتب �سحفي

يعتقد عدد من الباحثني اجلامعيني يف 
الت�سال والإعالم ا�ستطلعت »الو�سط« 
الهائل من املوؤ�س�سات  الكم  اأن  اآرائهم 
ال�سبانية التي وفرتها الدولة و�سخرتها 
لل�سباب اجلزائري ل ميكن اأن متار�س 
لها  تكون  اأن  دون  بها  املنوط  الدور 
اجلمهور  مع  فعالة  ات�سال  عالقات 
عازفا  الآن  حلد  يبقى  الذي  ال�سباين 
الت�سال  و�سائل  مع  التوا�سل  عن 
من  الكثري  تعتمدها  التي  التقليدية 
�سواء  ال�سبانية  واملوؤ�س�سات  املرافق 
التن�سيط  خدمات  تقدم  التي  تلك 
العلمي والثقايف والريا�سي اأو الت�سغيل 
عرب  يتوا�سل  فال�سباب  والتكوين 
الجتماعي  والإعالم  الت�سال  منابر 
عرب  الزمني  احليز  يف  متواجد  وهو 
يتلقى  اأن  ميكن  ول  الأزرق  الف�ساء 
و�سائل  عرب  كال�سيكي  خطاب  اأي 
الأ�ستاذ  واعترب  القدمية  الت�سال 
الدكتور  والإعالم  الت�سال  الباحث يف 
التوا�سل  مواقع  اأن  بوعمامة  العربي 
الجتماعي خا�سة منها »الفاي�سبوك » 
قد اأنتجت ف�ساءا ات�سال جديد مغاير 
ال�سباب  لفائدة  للم�سهد املعتاد  متاما 
الأكرث  ال�سباب  من  وا�سع  قطاع  ويرى 
التوا�سلية  املواقع  لهذه  ا�ستخداما 
لل�سلطات  ر�سائله  تبليغ  على  قادر  انه 
وللمجتمع وانه فاعل يف احلياة العامة 
ال�سباب مهيكال يف  اأن يكون هذا  دون 
جمعوية  تنظيمات  اأو  �سيا�سية  اأحزاب 
اأو منابر للتمثيل املجتمعي وال�سيا�سي 
مطالبة  ال�سلطات  اأن  الدكتور  وقال 
لل�سباب يف  الت�سالية  اللغة  هذه  بفهم 
الت�سالية  و�سائله  مع  التعامل  اإطار 
والقرتاب من اهتماماته بتغيري طرائق 
الت�سيري يف موؤ�س�سات ال�سباب والبتعاد 
الروتينية  العمل  اأ�ساليب  عن  اأكرث 
يبدي  ال�سباب  جتعل  التي  الكال�سكية 
�سيا�سيات  يف  النخراط  عن  نفورا 
لل�سباب  خ�سي�سا  موجهة  عمومية 
ال�ساب  الأ�ستاذ  واعترب  اجلزائري 
التوا�سل  منابر  اأن  بلحميتي  مهدي 
الراهن  القوت  يف  توفر  الجتماعي 
لل�سباب اجلزائري متنف�سا هاما للتعبري 
الذي  الوقت  يف  وتطلعاته  اآماله  عن 
األغى فيه الفاي�سبوك مفهوم املوؤ�س�سة 
اكرب  ا�ستقطاب  من  ومتكن  ال�سبانية 
عدد من هذه الفئة الهامة يف املجتمع 
الت�سال  و�سائط  اأن  واملالحظ   .

يف  ال�سباب  ي�ستخدمها  التي  احلديثة 
وكثافة  برباعة  العامل  بقاع  خمتلف 
كيان  خارج  التواجد  لل�سباب  اأتاحت 
ت�سل  املعلومة  واأ�سحت  املوؤ�س�سات 
الو�سائط  عرب  املوؤ�س�سة  خارج  اإليه 
الت�سالية احلديثة وهو ما يراه العديد 
هاما  حتول  واملخت�سني  اخلرباء  من 
اإذ ل يجد  اآليات الت�سال بال�سباب  يف 
التوا�سل  من�سات  اإل  ال�سباب  هذا 
اأن  كما  اأفكاره  عن  لعرب  الجتماعي 
هذه املواقع اأ�سحت توفر له املعلومة 
عالقات  لإقامة  فر�س  له  وتتيح 
اأن  ويبدو  اآخرين  اأفراد  مع  اجتماعية 
التابعة  تلك  �سواء  ال�سباب  موؤ�س�سات 
والتكوين  والريا�سة  ال�سباب  لقطاعات 
قطاعا  والت�سغيل جتد  العايل  والتعليم 
وا�سعا من جمهورا عرب الف�ساء الأزرق 
املوؤ�س�سات  هذه  جعل  الذي  الأمر 
ت�ستثمر يف مواقع التوا�سل الجتماعي 
ملخاطبة  �سفحات  وت�ستحدث 
وا�ستقطابه  معه  والتوا�سل  ال�سباب 
عدد  ويرى  املختلفة  براجمها  نحو 
اأن  ال�سباين  الإعالم  يف  الباحثني  من 
تواجد ال�سباب خارج كيان املوؤ�س�سات 
ور�سيد ما ميلكه من معلومات لت�سله 
عرب قنوات الت�سال املعتادة من قبل 
�سيا�سة  �سعف  اإىل  راجع  املوؤ�س�سة 
امل�ستوى  على  املنتهجة  الت�سال 
خماطبة  منها  ين�سد  والتي  املحلي 
ال�سباب وا�ستقطابه وخدمته واإ�رشاكه 

يف احلياة العامة

ح�سور �ل�سباب يف منابر 
�لقر�ر ماز�ل حمدود�...

يف  الفاعلني  من  عدد  واعترب  هذا 
ال�سباب  ح�سور  اأن  اجلمعوية  ال�ساحة 
يف منابر القرار ال�سيا�سي واملوؤ�س�سات 
ال�سيا�سية املوؤثرة يف هرم الدولة مازال 
حمدودا وغري مقنع فرغم وجود عدد 
معترب من ال�سباب باملجال�س املنتخبة 
تواجد  اأن  اإىل  والوطنية  املحلية 
ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سباب 
الدولة  هيكل  يف  وتاأثريا  قوة  الأكرث 
مازال حمدودا اإذ يبقى ن�ساط ال�سباب 
ثم  املحلية  اجلمعوية  التنظيمات  يف 
ال�ستثمار  اإىل  يوؤهلهم  هاما  الوطنية 
حد  على  يجب  انه  غري  قدراتهم  يف 
يف  والنا�سط  اجلمعوي  القيادي  تعبري 
اكت�ساف  تاقي احلاج  الك�سفية  احلركة 
هذه الطاقات ال�سابة باكرا وال�ستثمار 

عن�رش  اإغفال  دون  فعال  ب�سكل  فيها 
جت�سده  اأن  يجب  الذي  التحفيز 
ال�سلطات العمومية املحلية واملركزية 
يف  القيادي  واعترب  ر�سمي  ك�سلوك 
اجلمعوي  العمل  اأن  الك�سفية  احلركة 
من  وا�سع  قطاع  بتكوين  كفيل  ال�سباين 
التحفيز  انه يجب �سمان  ال�سباب غري 
والدعم واملرافقة التي تقع على عاتق 
بوجه  وامل�سوؤولني  املحلية  ال�سلطات 
يف  ال�سباب  اإقحام  اأن  معتربا  خا�س 
اأن يتم مبعزل  القرار لميكن  منظومة 
وطنية  و�سيا�سة  ر�سمي  توجه  عن 
احلياة  يف  ال�سباب  ح�سور  من  تعزز 
ما  وهو  املوؤ�س�ساتية  واحلياة  العامة 
الراهن  الوقت  يف  ال�سباب  اإليه  يحتاج 
اأن  ال�سباب اجلامعي  العديد منى  يرى 
لهم  يتيح  اجلامعية  الدرا�سة  م�سوار 
العديد  خربات  مع  والتوا�سل  التعرف 
من الأ�ساتذة اجلامعيني الذين يتكونون 
على يدهم اإذ اأكد عدد من ال�سباب اأنهم 
يبحثون يف �سنوات الدرا�سة عن تكوين 
عايل نوعي مل�سارهم العلمي واجلامعي 
ووظائف  مهام  ل�ستالم  يوؤهلهم 
يخدمون من خاللها املجتمع وقال لنا 
احد ال�سباب اجلامعي يدر�س تخ�س�س 
اأنه  علوم الت�سال والإعالم مب�ستغامن 
ميلك طاقات يف هذا التخ�س�س ويعمل 
على الت�سويق لها م�سريا اإىل اأن �سنوات 
مف�سلية  حمطة  اجلامعية  الدرا�سة 
هامة يف م�سار ال�ساب الطموح واعترب 
يف  يرغبون  اأنهم  ال�سباب  من  العديد 
تتحدث  التي  الطابوهات  كل  ك�رش 
عن حمدودية طاقة ال�سباب يف ت�سيري 
املوؤ�س�سات وخدمة املجتمع معتربين 
بالطاقة  يتمتع  اجلزائري  ال�سباب  اأن 
البالد  خلدمة  توؤهله  التي  القوية 
اخلربة  واكت�ساب  وامتالك  والتكوين 
املهنية واجب و�رشورة ملحة تقع على 
ويبدي  جمتهد  طموح  �ساب  كل  عاتق 

توا�سلنا  الذين  ال�سباب  من  العديد 
معهم رغبة يف تكوين طاقتهم وجتديد 
دور  انه  يقولون  ما  لإثبات  معارفهم 
ميار�سه  اأن  يجب  املجتمع  يف  هام 
وقد   . الأزمنة  خمتلف  عرب  ال�سباب 
ال�سبانية  النماذج  من  العديد  اأبانت 
التي توا�سلنا معها  عن قدرات فائقة 
يف الإبداع وهي تت�سم بالوطنية اإذ قال 
م�رشوعا  ميلك  انه  ال�سباب  اأحد  لنا 
اجلامعية  املوؤ�س�سة  خلدمة  هاما 
املرافق  ن�ساطات  توثيق  على  يرتكز 
اجلامعية ومواهب ال�سباب بالإقامات 
اأنه  ال�سباب  هذا  واعترب  اجلامعية 
�سي�سنع  الإمكانات  لديه  تتوافر  لو 
اأن  موؤكدا  قوله  حد  على   « »العجب 
الكثري من طاقات ال�سباب يف خمتلف 
ال�سبانية  خا�سة  الهامة  املجالت 
قبل  من  والدعم  الهتمام  ت�ستحق 
ال�سباب  موؤ�س�سات  على  القائمني 
وامل�سوؤولني  ال�سلطات  قبل  ومن 
اأن  عليهم  يجب  الذين  املحليني 
ينتقلوا اإىل الو�سط ال�سباين ويتعرفوا 
وطاقات  اهتمامات  على  كثب  عن 
ال�سلوك  وهذا  وان�سغالتهم  ال�سباب 
اأن يتج�سد يف  الت�سايل الهام يجب 
مركزي  اأو  حملي  م�سوؤول  كل  اأداء 
الأقل  وعلى  ال�سباب  وان  خا�سة 
يحتاج  اأنه  اأكد  معه  توا�سلنا  الذي 
طاقته  لت�سدير  وملرافقة  اإمكانات 
للمجتمع وبالتايل ل  ميكن اأن يكون 
خطاب الدولة لل�سباب خطابا لإدارة 
عرب  ال�سباب  فيه  يوؤثر  راهن  ظرف 
خطابا  اأنتج  الذي  ال�سعبي  احلراك 
اأن  يجب  بل  وموؤثرا  فعال  لل�سباب 
متلك الدولة عرب القيادة احلالية كل 
ال�ستثمار  التي متكنها من  الأدوات 
بنيان  يقوي  �سباين  كيان  يف  الفعال 
م�ستقبل  مالمح  وير�سم  الدولة 

الدولة اجلزائرية  
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رغم ما يقال عن �ملجهود�ت �لتي ي�سفها �لبع�ص باأنها »جبارة » يف قطاع �ل�سباب بذلتها �لدولة و�ل�سلطات �لعمومية �أبانت �لأحد�ث و�حلر�ك �لأخري مب�سهد 
ي�سنع فيه �ل�سباب �جلز�ئري �حلدث عن دور هام وفعال ملا ي�سمى مبن�سات »�لتو��سل �لجتماعي » �لتي يقبل عليها قطاع و��سع من �ل�سباب وي�ستخدمها 

برب�عة على حد تعبري �لعديد من �لباحثني يف �لت�سال و�لإعالم �لذين تو��سلت »�لو�سط« معهم ويقول عدد من �ملخت�سني �أن �ملنظومة �لت�سالية 
�لر�سمية �ملوجهة خ�سي�سا لل�سباب �جلز�ئري مل حتقق عل مد�ر �سنو�ت طويلة �أي ��ستقطاب �أو فعالية �لأمر �لذي يعزز �لطرح �لقائل بغياب �أي �ت�سال 
بني موؤ�س�سات �ل�سباب و�ل�سريحة �ل�سبانية �لتي تتو�جد خارج �لف�ساء �لر�سمي و�ملوؤ�س�ساتي ومع ت�سكل مالمح �حلكومة يعود �حلديث عن �إر�دة �لدولة 

�ل�سيا�سية يف متكني �ل�سباب يف �لتو�جد يف موؤ�س�سات �لدولة بروؤية عميقة �أم �أن هناك توجها متليه ظروف �ساغطة ل�سياق حتول ت�سهده �لدولة �جلز�ئرية 
�لتي ت�سررت كيانها �ملوؤ�س�ساتي من غياب و��سع ل�سر�ئح �جتماعية فعالة كان يجب �أن متثل على م�ستوى منابر �لدولة .

ملف

قر�ءة �نطباعية  للفريق �حلكومي �جلديد

وزراء القطيعة ...رمبا ؟
ي�سني بوغازي

اأحدثت  قائمة وزراء احلكومة اجلديدة  
 ، قليال  مريحة   اأ�سداء   عنها  املعلن 
م�سى  فيما  الأقل  على  قي�ست  ما  غذ 
لي�س مدحا  الوزراء ؟  وهذا  من قوائم 
نتيجة  جاء   لكنه   ، احلكومي  للفريق 
يف  القائمة  خلفته   الذي  الرتياح  
الأو�ساط  التي اأتيح لنا  التوا�سل بها ، 
اأ�سباب ومربرات مو�سوعية  وهذا لعدة 
ير�سلها   التي  الر�سائل  اأوىل  ولعلها   ،
الرئي�س عبد املجيد  تبون  للحراكيني 
و اجلزائريني بطاقم حكومته اجلديدة 
ال�سيد  احلكومة  لرئي�س  اختياره  بعد   ،
حكومي  فريق    . جراد  العزيز   عبد 
�سعبي  و�سدى  وكفاءة  زمنيا   تباين 
روؤية  ينفذ   اأن   املنتظر  من   ، ومهني 

الرئي�س  ميدانيا  يف ال�سهور القادمة ، 
واأقول خلفت اأ�سداء مريحة لأن قراءة 
انطباعية  للفريق الوزاري  تعطي هذا 
مقارنة  يف  وا�سعا  يبدو  الذي  الرتياح 
قليال  جدل  تثري  التي  الأ�سماء  بع�س  
اأن تتناول جانب  باملعطى   اأردنا  ، ولو 
توزيعهم  حيثيات   من  للوزراء  ال�سكلي 
الوزراء   اأ�سماء   ،و�سدى  الخت�سا�سي 
يف  بيئتهم  املهنية وال�سيا�سية وال�سعبية 
، وربرتوارات الأ�سغال ال�سابق  لهم  يف 
منا�سبهم  لزاد ذاك الرتياح اأكرث، فهي 
اختيارات  تبدو   املقا�سات  هذه   على 
اأن  ويبدو   . بعيد  مدى  اإىل  موفقة  
عملية الختيار قد رجحت  ميول  ملن  
عملي  ور�سيد  �سعبي  �سدى   ميلكون  
واقتدار  يف حتمل امل�سوؤولية  مبقايي�س 
ال�سفافية  و النجاح ، فيما �سكلت  بع�س 

ما  �سيما   ، كبرية  مفاجاأة    الأ�سماء  
والقت�ساد  العايل  التعليم  بوزيري  تعلق 
، فالأول كفاءة و �سخ�سية علمية وطنية  
والثاين لطاملا انهمك يف نقذ القت�ساد 
جاءته  الفر�سة  وهاهي   الع�سابة  زمن 
ليثبت قدراته القت�سادية ؟ اأن الت�سكيل 
اجلزائريني  انتظره  الذي  احلكومي 
ارتبط   ولأنه   ، اأخريا  اأعلن  واحلراكيني 
برئي�س جديد له من  املقا�سات  التي 
اأ�سحت  ما  الرجال   اختيار  يف  اأعلنها 
رئي�سا  جاء  فقد   ، للجميع  معلومة 
منا�سل  للتذكري   كان   واإن   ، م�ستقال 
لقد   ، العتيد. على كل حال  يف احلزب 
 ، مهمة   وباأ�سماء  احلكومة  اأعلنت 
احلقيقة  يف  واأ�سماء  ثقيلة  واأخرى  
اأحدثت املفاجاأة ال�سيا�سية  على غرار 
�سليم  واملو�سيقي  مر�سلي  الدين  نور 

داد ، لكن يظل  الربف�سور �سم�س الدين 
�سيتور  قيمة كبرية ينتظر منه اأن يحدث 
البحث  و  العايل  التعليم  ثورة يف جمال 
العلمي ، على الأقل يف م�ستوى ما كان 
يقوله يف الإعالم والإذاعة  قناة الثالثة 
حتديدا، علما اأنه اإىل جانب اخت�سا�سه 
التقني فهو يكتب يف التاريخ واحل�سارة 
بروعة وبراعة . لقد ا�ستطاعت  حكومة  
الرئي�س تبون اأن  تتنوع   مبعايري علمية 
ون�سالية  و�سيا�سية  برتكيبة مهمة ، فهي 
ال�سيا�سية  النخراطات  من  لها  اأ�سماء 
العلمية   الكفاءات  من  ولها   ، لها  ما 
احلراك  اإىل  النتماء  من  لها   ، لها  ما 
ال�سندوق  مدير  لعل   ، لها  ما  والوطنية 
الوطني للغري الإجراء الذي عني وزيرا 
منهم  املنتظر  هوؤلء  اأحد   ، باحلكومة 

الرقي والأداء ال�سفاف .
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الربوفي�سور ن�سرية بن حراث وزيرة الطاقات املتجددة والبيئة
ال�سرية الذاتية:

- اأ�ستاذة جامعية يف 
كيمياء املواد، وهذا بعد ان 
حت�سلت على الدكتوراه يف 

نف�س املجال.
- وا�سلت الدرا�سة 

وحت�سلت �سنة 1983 على 
ديبلوم مهند�س دولة 

يف الهند�سة الكهربائية 
والإلكرتونيك، جامعة 
حممد بو�سياف للعلوم 
والتكنولوجيا بوهران.

-�سنة 1989 حت�سلت 
اأي�سا على املاج�ستري يف 

الفيزياء املواد ال�سلبة، 
جامعة وهران، ال�سينيا.

- �سنة 2004 �سغلت من�سب 
نائب عميد.

- ثم نائب رئي�س جامعة 
�سنة 2008.

- حت�سلت على درجة 
بروفي�سور يف الكيمياء.

- ثم بعد ذلك رئي�سة 
جلامعة حممد بو�سياف 

للعلوم والتكنولوجية 
اىل غاية تعيينها اليوم 

وزيرة للبيئة والطاقات 
املتجددة.

ملف

قائمة اأع�ساء احلكومة اجلديدة  
عني رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، م�ساء 
اخلمي�س اأع�ساء احلكومة اجلديدة التي يقودها 

الوزير الأول عبد العزيز جراد ،فيما يلي القائمة 
ال�سمية لأع�ساء احلكومة اجلديدة:

-�شربي ب�قدوم: وزير ال�ش�ؤون اخلارجية.  
-كمال بلج�د : وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية. 

  -بلقا�شم زغماتي :  وزير العدل حافظ الأختام.  
-عبد الرحمان راوية:  وزير املالية.  

-حممد عرقاب: وزير الطاقة. 
-الطيب زيت�ين:  وزير املجاهدين وذوي احلق�ق. 

-ي��شف بلمهدي :  وزير ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف. 
-حممد اأوجاوت:  وزير الرتبية ال�طنية.  

-�شم�س الدين �شيت�ر : وزير التعليم العايل و البحث العلمي. 
-هيام بن فريحة : وزيرة التك�ين والتعليم املهنيني. 

-مليكة بن دودة:  وزيرة الثقافة. 
-�شيد علي خالدي : وزير ال�شباب والريا�شة. 

-اإبراهيم ب�مزار: وزير الربيد وامل�ا�شالت ال�شلكية والال�شلكية.
-ك�ثر كريك�: وزيرة الت�شامن ال�طني والأ�رسة وق�شايا املراأة.

-فرحات اآيت علي اإبراهيم: وزير ال�شناعة واملناجم.
-�رسيف ع�ماري: وزير الفالحة والتنمية الريفية.
-كمال نا�رسي: وزير ال�شكن والعمران واملدينة.

-كمال رزيق : وزير التجارة. 
-عمار بلحيمر: وزير الت�شال, الناطق الر�شمي للحك�مة. 

 -فاروق �شيايل : وزير الأ�شغال العم�مية والنقل.
-برياكي اأرزقي: وزير امل�ارد املائية.

-ح�شان مرم�ري : وزير ال�شياحة وال�شناعة التقليدية والعمل العائلي.
-عبد الرحمان بن ب�زيد: وزير ال�شحة وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات. 

-اأحمد �ش�قي ف�ؤاد عا�شق ي��شف : وزير العمل والت�شغيل وال�شمان 
الجتماعي. 

 -ب�شمة اأزوار : وزيرة العالقات مع الربملان.
 -ن�شرية بن حراث: وزيرة البيئة والطاقات املتجددة. 

-�شيد اأحمد فروخي: وزير ال�شيد البحري واملنتجات ال�شيدية.
-يا�شني جريدان: وزير امل�ؤ�ش�شات ال�شغرية وامل�ؤ�ش�شات النا�شئة 

واقت�شاد املعرفة.
-ب�شري م�شيطفى: ال�زير املنتدب املكلف بالإح�شائيات وال�شت�رساف.
-ف�ؤاد �شحات: ال�زير املنتدب املكلف بالفالحة ال�شحراوية واجلبلية.

-عي�شى بكاي: ال�زير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية.
-عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد: ال�زير املنتدب املكلف 

بال�شناعة 
ال�شيدلنية.

-حمزة ال�شيد �شيخي: ال�زير املنتدب املكلف بالبيئة ال�شحراوية.
-ن�شيم �شيافات: ال�زير املنتدب املكلف باحلا�شنات. 

-يا�شني وليد: ال�زير املنتدب املكلف بامل�ؤ�ش�شات النا�شئة.
-ر�شيد بالدهان: كاتب الدولة املكلف باجلالية ال�طنية والكفاءات يف 

اخلارج.
 -ب�شري ي��شف �شحايري: كاتب الدولة املكلف بال�شناعة 

ال�شينمات�غرافية. 
-�شليم دادة: كاتب الدولة املكلف بالإنتاج الثقايف. 

-ن�رالدين مر�شلي: كاتب الدولة املكلف بريا�شة النخبة.
-كما مت تعيني ال�شيد يحيى ب�خاري اأمينا عاما للحك�مة.

وزير االت�سال الدكتور عمار بلحيمر
  حا�سل على دكتوراه يف القانون، 

برتبة م�سرف جدا مع تهنئة من 
اللجنة العلمية، من جامعة رينيه 

ديكارت — باري�س 5: “التحليل 
ال�سيا�سي والقانوين ل�سرتاتيجيات 
ت�سيري الديون اخلارجية للجزائر 

من 1986 اإىل اليوم” ، دي�سمرب 
.1997

دبل�م الدرا�شات املعمقة يف “القان�ن 
الدويل للتنمية”, جامعة رينيه ديكارت 
)باري�س 5(, بتقدير “جيد”, مع درجة 

الطالب املتف�ق يف دفعة, 1984.
جامعة   , العام  القان�ن  يف  لي�شان�س 

اجلزائر, 1978.
احلق�ق,  كلية  يف  حما�رس  اأ�شتاذ   

جامعة اجلزائر.
للعل�م  اجلزائرية  املجلة  مدير   

القان�نية والقت�شادية وال�شيا�شية
  �شحايف �شابق يف جريدة املجاهد 
�شحفي   , مرا�شل   , احلك�مية 
عم�د  كاتب   , افتتاحية  كاتب   ,

.)1990/1975(
كما يعترب الدكت�ر عمار بلحيمر:

حركة  ومن�شطي  م�ؤ�ش�شي  اأحد    
ال�شحفيني اجلزائريني )1990-1988(

اجلزائر  “اأ�شب�ع  اأ�شب�عية  م�ؤ�ش�س    
 ”La Semaine d’Algérie  –

)فيفري 1991 / اأفريل 1992(.
 la“ ي�مية  حترير  ورئي�س  م�ؤ�ش�س    
اأوت   /1992 )اأبريل   ”Nation

.)1993
�شحيفة  حترير  ورئي�س  م�ؤ�ش�س    

-1998(  ”Demain L’Algérie“
الإ�شهاري  الت�شال  مدير     .)2000
وال�شهار  للن�رس  ال�طنية  ال�كالة  يف 

.)2002-2000( ANEP
والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
Anep- للفرع  التنفيذي 

 Communication et

.)2003-2002( Signalétique
�شاحب ح�ش�س تلفزية متخ�ش�شة يف 
اجلي�ب�ليتيك والقت�شاد يف التلفزي�ن 

اجلزائري )1990/1994(.
 le Soir ي�مية  يف  عم�د  كاتب    
ال�قت  اإىل   2003( من   d’Algerie

احلا�رس(.

الوزارات ال�سيادية 

عني رئي�س اجلمهورية، 
عبد املجيد تبون، ، اأع�ساء 

احلكومة اجلديدة التي 
يقودها الوزير الأول، عبد 

العزيز جراد و  اأ�سندت 
الوزارات ال�سيادية اإىل 

ال�سادة: -�سربي بوقدوم : 
وزير ال�سوؤون اخلارجية. 

- كمال بلجود: وزير 

الداخلية واجلماعات 
املحلية والتهيئة 

العمرانية.
- بلقا�سم زغماتي: وزير 

العدل حافظ الختام.
- عبد الرحمن راوية: 

وزير املالية.
- حممد عرقاب : وزير 

الطاقة.

يف اول جمعة من �سنة 2020

احلراك يطالب تبون بحوار جدي و�سريح
خمتلف  من  الألف  اجلمعة  اأم�س  خرج 
الفئات ال�شعب اجلزائري يف حراكهم ال45 
يف معظم ال�ش�ارع الرئي�شة للعا�شمة حيث 
طالب�ا من رئي�س اجلمه�رية عبد املجيد 
تب�ن  بح�ار جدي و�رسيح من اجل الإقالع 

باجلزائر نح� م�شت�ى اأف�شل .
ال�شنة  جمعات  اول  يف  اجلزائريني  جدد 
مت�شكهم  ال�شعبي  حراكهم   2020 اجلديدة 
يف  انطلقت  التي  ال�شلمية  الث�رة  مبطالب 
22 فيفري الفارط  و التغيري اجلذري حيث 
رفع�ا لفتات حتمل الإحلاح على بناء دولة 
القان�ن و دولة الكفاءات بعيدا عن ال�لءات 
مع الدع�ة لرحيل بقايا النظام ال�شابق مع 
العدالة الجتماعية  لتحقيق  العمل اجلاد  
و الدميقراطية احلقيقية ل�شمان م�شتقبل 

الأجيال القادمة .
وطالب املتظاهرون من رئي�س اجلمه�رية 
ح�ار  فتح  ب�رسورة  تب�ن  املجيد  عبد 
لل�شعب  مع ممثلني حقيقني  وحقيقي  جاد 
التي  ال�شيا�شية  الأحزاب  ولي�س  اجلزائري 
بالنتهازية  الالفتات  حملته  كما  تعرف 
�شيقية  م�شالح  حتقيق  اجل  من  والتملق 
كما  والبالد  ال�شعب  م�شالح  ح�شاب  على 
اجلمعة  امل�شارك�ن يف  من  الع�رسات  عرب 
احلك�مية  للت�شكيلة  رف�شهم  عن  ال45 
املجيد  عبد  اجلمه�رية  لرئي�س  الأوىل 
ارتياحهم  اخر  �شياق  يف  م�شجلني  تب�ن 

ال�شعبي  احلراك  م�ق�يف  �رساح  لطالق 
جي�س  رائد  الرمز  املجاهد  مقدمتهم  يف 
ال�طني خل�رس ب�رقعة وع�رسات  التحرير 

ال�شباب يف خمتلف وليات البالد
ال�شلطات  من  احلراكي�ن  طالب  كما 
على  احلرب  م�ا�شلة  ب�رسورة  العم�مية 
الف�شاد والعمل على ا�شرتجاع اأم�ال البالد 
اأجنبية  بن�ك  اىل  الع�شابة  هربتها  التي 
فرن�شا  خا�شة  العامل  ع�ا�شم  مبختلف 
�رسورة  من  ال�شياق  نف�س  يف  حمذرين 
من  اجلزائري  الق�مي  الأمن  ا�شتهداف 

طرف ما و�شف�ه بعمالء اخلارج 
باية ع     
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يف اطار مكافحة الإرهاب واملتاجرة  بالأ�سلحة والذخرية

قو�ت �جلي�ش تق�سي على 15�إرهابيا
جنحت  قيادة اجلي�ش الوطني ال�سعبي  يف حتقيق تقدما ملحوظا يف جمال مكافحة  الإرهاب واملتاجرة  بالأ�سلحة والذخرية  

خالل �سنة 2019  مقارنة  بال�سنوات املا�سية   وذلك من خالل عدد الرهابني املق�سي عليهم والذين مت توقيفهم اأو �سلموا 
انف�سهم  وكذا من  كمية الأ�سلحة التي مت حجزها  واملخابئ التي مت تدمريها .

حممد بن ترار

الدفاع  وزارة  بيان  ك�شف  وقد  هذا 
الوطني ان م�شاحله خالل �شنة 2019 
قد متكنت من الق�شاء على 15ارهابيا  
العمليات  خالل  من  25اخر  وتوقيف 
مت  كما   ، اجلي�ش  اأعوان  نفذها  التي 
ارغام 44ارهابيا  على  ت�شليم انف�شهم  
عائالت  من  فردا   13 اىل   بالإ�شافة 
يف  يعي�شون  كانوا  الني  الرهابني 
اجلبال ، كما مت  العثور على 06جتث 
لإرهابني و�شط الحرا�ش والغابات يف 
اجلبال كما مت ك�شف وتدمري 295 خمباأ 
لالإرهابني و09 ور�شات خا�شة باأعداد 
املتفجرات ، يف حني جنحت عمليات 
الدعم  منابع  جتفيف  يف  ال�شتعالم 

 245 توقيف  خالل  من  اللوج�شتيكي 
عن�رصا  لدعم اجلماعات الإرهابية .

قوات  تدخل   مكنت  اخر  جانب  من 
حجز  من  ال�شعبي   الوطني  اجلي�ش 
من  �شالح  قطعة   649 وا�شرتجاع 
نوع  من  ر�شا�ش  �شالح   116 بينها 
من  بندقية   و433  كال�شينكوف 
خمتلف الأنواع والعيارات ناهيك عن 
قادف  و30  ر�شا�ش  و38  م�شد�شا   32
لل�شواريخ ، كما مت حجز 240 خمزن 
ذخرية و33�رصيط دخرية ، و193680 
العيارات   خمتلف  ومن  نارية  طلقة 
قوات  جنحت  كما  مقدوف   و1725 
اكت�شاف  يف  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش 
ال�شنع  تقليدية   قنبلة   750 وتدمري 
املواد  من  هامة  كمية  وحجز 

،هذا  كلغ   1891.4 بلغت  املتفجرة 
ولتزال قوات اجلي�ش الوطني ال�شعبي 
ترابط على  احلدود ومت�شط اجلبال 
حلماية الوطن  من خمتلف ال�شبكات 

احلدود  حماية  وكذا   ، الجرامية  
ال�رصقية  واجلنوبية  اجلنوبية  خا�شة 
من   واللغام  الأ�شلحة  تدفق  ومنع 

قبل بع�ش ال�شبكات املدعمة .

يف مقدمتهم خل�سر بورقعة

�إطالق �سر�ح 76 من موقويف �حلر�ك 

فيما مت رف�ش الفراج عن الطالبة عقادي

�لإفر�ج عن 11 من ن�سطاء �حلر�ك 
بالوليات �لغربية  

يف انتظار حماكمته يف مار�ش املقبل

�لإفر�ج عن �جلرن�ل �ملتقاعد 
ح�سني بن حديد    

 بتهمة التزوير وا�ستعمال املزور 
لوكالة ع�سو باملجل�ش البلدي

رئي�ش بلدية �ملحمدية بع�سكر 
حتت �لرقابة �لق�سائية     

والهيئات  املحاكم  خمتلف  اأفرجت 
الرتاب  عرب  املنت�رصة  الق�شائية 
الوطني عن 76 �شخ�شا من املوقوفني 
الذي انطلق  ال�شعبي  خالل احلراك 
الفارط يف مقدمتهم  فيفري   22 يف 
واجلرنال  بورقعة  خل�رص  املجاهد 
املتقاعد ح�شني بن حديد بالإ�شافة 

اىل ع�رصات ال�شباب
 51 عنهم  املفرج  بني  من  ويوجد 
�شتة  العا�شمة،  �شخ�شا من اجلزائر 
من ال�شلف، اأربعة  من وادي �شوف، 
ثالثة  من ق�شنطينة، حمبو�شني  من 
تلم�شان، و اثنني  من تيبازة، واثنني  
و  وهران   من  واثنني   الطارف  من 
من  واحد   تي�شم�شيلت  من  واحد  

بومردا�ش.
الأحزاب  عديد  ا�شتح�شنت  وقد 
املجتمع  ومنظمات  ال�شيا�شية 
املدين وكذا املواطنني هذه اخلطوة 
من  التهدئة  اإ�شارات  تعرب  التي 
الرئي�ش  بقيادة  اجلديدة  ال�شلطة 
الذي  تبون  املجيد  عبد  املنتخب 
حول  وطني  حوار  اإطالق  يعتزم 
مقدمتها  يف  كربى  اإ�شالح  ور�شات 
النتخابات  وقانون  الد�شتور  تعديل 
خا�شة  الأخرى  القطاعات  وعديد 
تنفيذها  تتوىل  التي  القت�شادية 
اجلديدة  التقنوقراطية  احلكومة 

بقيادة عبد العزيز جراد
باية ع  

ال�شلطات  الأ�شبوع  نهاية  اأفرجت  
على  الغربية   بالولية  الق�شائية 
احلراك  ن�شطاء  من  حمبو�شني   10
ال�شعبي بالوليات الغربية للوطن يف 
الإفراج  التهام  غرفة  رف�شت  حني 
على  بتلم�شان  عقادي  الطالبة  عن 
وكذا  الت�شهري  يف  تورطها  خلفية 
اجلي�ش   جمهودات  اإ�شعاف  حماولة 
�شبكات  على   من�شوراتها  من خالل 

التوا�شل الجتماعي .
رئي�ش  بقرار من  الفراج  هذا وجاء 
على  العليا  وال�شلطات  اجلمهورية 

احلراك  من  حقوقيا  نا�شطا   76
 10 منهم  الوطني   امل�شتوى  على 
�شم  والذي  اجلزائري  الغرب  من 
و02 من  �شلف  ولية  ن�شطاء من   06
تلم�شان و02 من ولية وهران  ولية 
واآخر  من ولية تي�شم�شيلت ، حيث 
ك�شفت املعطيات الأولية  اأن القائمة  
ممكن اأن تتو�شع  خا�شة بعد الإفراج 
على اأ�شخا�ش ذات وزن  على غرار 
ال�شيا�شي  والنا�شط  بورقة  املجاهد 

كرمي طابو .
حممد بن ترار

)اجلزائر  اأحممد  �شيدي  حمكمة  اأمرت 
اجلرنال  عن  بالإفراج  العا�شمة( 
انتظار  يف  حديد  بن  ح�شني  املتقاعد 
حماكمته يف مار�ش املقبل وهو يف حالة 
ال�شتاذ  ل«واأج«  اأكده  ما  ح�شب  افراج، 
اجلرنال  حمامي  اأحد  م�رصي  ب�شري 
تاأجيل  املحكمة  قررت  وقد  املتقاعد 
مار�ش   5 تاريخ  اإىل  حماكمة  جل�شة 

القادم.
اإعادة  مت  اأنه  م�رصي  الأ�شتاذ  واأو�شح 
بن  اجلرنال  بها  املتابع  الوقائع  تكييف 
و  نظامية  بهيئة  »امل�شا�ش  من  حديد 
اإىل  اجلي�ش«  معنويات  اإحباط  حماولة 
نظامية«للتذكري،  هيئة  »اإهانة  جنحة 
اأودع  قد  حديد  بن  ح�شني  اجلرنال  كان 

ال�شجن �شهر ماي املن�رصم.

لدى  التحقيق  قا�شي  اأمر 
نهاية  بوحنيفية  حمكمة 
بلدية  الأ�شبوع  باإيداع  رئي�ش 
مع�شكر  وكاتبه  بولية  املحمدية 
نظام  اثنني  حتت  ومنتخبني  العام 
بتهمة  التزوير  الق�شائية  الرقابة 
وا�شتعمال املزور  يف وثيقة ر�شمية 
التحقيق جاري يف  يف حني لتزال 
ق�شايا ف�شاد اأخرى متعلقة بتبديد 

املال العام .
ان  ق�شائية  واأ�شارت  م�شادر  هذ 
تزوير  وكالة  احد  �شمل  التحقيق 
املتهمني  ،  قبل  املنتخبني  من 
امللف  ان  معطيات  ت�شري  حيث 
كان  البلدي  املجل�ش  اأع�شاء  اأحد 
اأوت  �شهر  ال�شنوية  اجازته  يف 
ح�شور  عليه  وتعذر   2018 ل�شنة 
بامل�شادقة  اخلا�شة  املداولة 
يف  امليزانية  ليكت�شف  على 

با�شمه  وكالة  تزوير  بع�ش  ما 
جعله  الذي  الأمر  للم�شادقة  ، 
ق�شائية  �شد  دعوى  يرفع 
التحقيق  املري  واملنتخبني  وبعد 
بالعديد  مرتبطة  الق�شية  اأن  تبني 
حمل  هي  التي  الف�شاد  ق�شايا  من 
الذي  الوقت  خا�شة  يف   ، حتقيق 
يعار�ش 15  ع�شو الت�شيري الرجتايل 
البلدية  التي  والالعقالين  لرئي�ش 
من  ملفات  العديد  على  تنام 
املري  �شاأنها  جر  من  التي  الف�شاد 
املقاولني  من  والعديد  وجمل�شه 
والإداريني اىل التحقيق ، هذا ومن 
بداية  ي�شدر  اأن  الولية  وايل  �شاأن 
التحفظي  بالتوقيف  قرار  الأ�شبوع 
والكاتب  املحمدية  بلدية  لرئي�ش 
من   174 املادة  باإحكام  عال  العام 

قانون الوظيفة العمومية .
حممد بن ترار

باأمر من رئي�ش اجلمهورية عبداملجيد تبون

�جلز�ئر تر�سل م�ساعد�ت �إن�سانية �إىل ليبيا
اأر�شلت اجلزائر اأم�ش اأزيد من 100 
الن�شانية،  امل�شاعدات  من  طن 
واأدوية،  غذائية  مواد  بينها  من 
ومن  جانت  مطار  عرب  لإر�شالها 
عن  منها  كتعبري  ليبيا  دولة  اإىل  مت 
وح�شن  الأخوة  بروابط  التزامها 

اجلوار والت�شامن مع هذا البلد .
هذه  هام�ش  على  له  ت�رصيح  ويف 
اخلارجية،  وزير  اأو�شح  العملية، 

�شربي بوقادوم، اأنه بتوجيهات من 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ش 
املحمودة  وبامل�شاركة  تبون، 
�شيتم  ال�شعبي،  الوطني  للجي�ش 
من  اإن�شانية  م�شاعدات  اإر�شال 
مواد غذائية، طبية واأخرى تتجاوز 
اأزيد من 100 طن عن طريق ج�رص 
الع�شكري  املطار  �شريبط  جوي 
ببوفاريك مبطار جانت موؤكدا  اأن 

اأوا�رص الأخوة وعالقة اجلوار التي 
تربط اجلزائر ب�شقيقتها ليبيا وبني 
انطالقا  علينا  تفر�ش  ال�شعبني 
الت�شامن  لتقاليد  الوفاء  مبداأ  من 
الأخوي الفعال والالم�رصوط  جتاه 
يفر�ش  ال�شقيق  الليبي  ال�شعب 
الوقوف اإىل جانبه يف هذا الظرف 
للتخفيف  يجتازه  الذي  الع�شيب 
الأزمة   وطاأة  الإمكان  قدر  عليه 

واأو�شح اأن الهالل الأحمر اجلزائري 
ال�شلطات  مع  بالتن�شيق  �شيتكفل، 
والهيئات الليبية املخت�شة، باإي�شال 
ال�شعب  اإىل  امل�شاعدات  هذه 
اأن  ال�شدد  هذا  يف  مذكرا  الليبي، 
يقيمون  اجلزائريني  من  املئات 
احلدودية  باملنطقة  خا�شة  بليبيا، 

جانت.
باية ع  

اأنهى حالة الرتقب التي �سادت لدى هذا البلد اجلار

ملاذ� يريد �ملخزن �ملغربي �ل�سغط على تبون؟
 اأح�سن خال�ش

للرئي�ش  هي  املخت�رصة  العبارات  هذه 
تبونن  املجيد  عبد  اجلديد  اجلزائري 
العالقات  مل�شتقبل  روؤيته  وتلخ�ش 
ويكون  عهده.  يف  املغربية  اجلزائرية 
لدى  باليقني  ال�شك  قطع  قد  بذلك 
التابعة  والإعالمية  ال�شيا�شية  الأو�شاط 
الرتقب  حالة  واأنهى  املغربي  للمخزن 
ب�شاأن  اجلار  البلد  هذا  لدى  �شادت  التي 
ماآلت احلراك اجلزائري وتداعياته على 
اخلارطة اجليو�شيا�شية عامة والعالقة مع 

اجلار ال�رصقي باخل�شو�ش. 
املبدئي  املوقف  يف  اإذن،  تغري،  �شيء  ل 
بني  الثنائية  العالقات  جتاه  للجزائر 
النظرة  تتزعزع  ومل  واملغرب  اجلزائر 
ال�شائدة منذ غلق اجلزائر حلدودها عام 
بعد  باملثل  املعاملة  مبداأ  1994، يف ظل 
�شعي املغرب اإىل تغذية جماعات م�شلحة 
ورعاية  اجلزائر  ا�شتقرار  �رصب  هدفها 
�شبكات تهريب للمخدرات لإغراق ال�شوق 

اجلزائرية بها. 
فر�شة  اعتربه  فيما  املغرب  اأمل  خاب 
اأجل  من  اجلديدة  القيادات  على  للتاأثري 
اتخاذ قرارات ل�شيما بفتح تلقائي للحدود 
الربية بني البلدين وهو املو�شوع الذي ظل 
املغربي على  املخزن  اإليه  ينظر  ومازال 
ل  التي  الأ�شا�شية  ال�رصوط  بني  من  اأنه 
النقا�ش  فتح  قبل  عنها  التنازل  ميكن 
واإتاحة  الثنائية  العالقات  تطوير  حول 
وهو  ال�شقيقني،  ال�شعبني  بني  التبادل 
املغرب  رغبة  عن  اأهمية  يقل  ل  �رصط 
بنف�شها عن م�شاندة  تناأى اجلزائر  اأن  يف 
اأجل  من  ن�شاله  يف  ال�شحراوي  ال�شعب 
تقرير م�شريه �شمن ا�شتفتاء ترعاه الأمم 

املتحدة يف ظل ال�رصعية الدولية.   

من  تبون  املجيد  عبد  الرئي�ش  ويكون 
خالل ت�رصيحاته، يف اأول ندوة �شحافية، 
رئا�شيات  الأوىل يف  باملرتبة  تتويجه  بعد 
ر�شالتني  وجه  قد  املا�شي،  دي�شمرب 
مغلفتني بظرف واحد، ر�شالة اإىل ال�شعب 
ور�شالة  ال�شعب اجلزائري  با�شم  املغربي 
باململكة  والعقد  احلل  اأهل  اإىل  اأخرى 
بزوال  يكون  املعلول  زوال  باأن  املغربية 

العلة. 
ولأن حماولت املغرب و�شطحاته باإيهام 
ترف�ش  اجلزائر  باأن  الدويل  العام  الراأي 
مزعومة  ات�شالت  تاأوي  اأنها  بل  احلوار 
البوليزاريو  وجبهة  اللبناين  اهلل  حزب  بني 
الهدف  توؤد  اأحد ومل  تنطلي على  تعد  مل 
منها وهي الت�شوي�ش على اجلزائر وتاأليب 
الراأي العام الدويل عليها من خالل ربط 
الو�شع يف ال�شحراء الغربية مبا يجري من 
جبهة  وربط  ولبنان  �شوريا  يف  جتاذبات 
مبا  اجلزائر  تدعمها  التي  البوليزاريو 

اعترب لدى الغرب »منظمة اإرهابية«.  
ال�شاحتني  على  يفلح  مل  املغرب  ولأن 
اإىل  الكفة  اإمالة  يف  والدولية  الإفريقية 
طرحه حول احلكم الذاتي فقد اتخذ من 
بها  يوجه  جديدة  مادة  ال�شعبي  احلراك 
اللتني  املركزيتني  امل�شاألتني  عن  الأنظار 
ظلتا تعكران �شفو العالقات بني البلدين، 
هذا  مغربية  و�شحف  مواقع  كتبت  فقد 
الأ�شبوع عن ما اأ�شمته رف�ش الطلبة الذين 
�شاروا الثالثاء املا�شي احلوار مع الرئي�ش 
ال�رصعية  ميتلك  ل  اأنه  بحجة  اجلديد 
ظل  ويف  للتحاور  توؤهله  التي  ال�شعبية 

تواجد معتقلني يف ال�شجون اجلزائرية.
ال�شحافية  الكتابات  هذه  مثل  وتظهر 
ل  لوبيات  هي  اإمنا  وراءها  يقف  من  اأن 
ال�شعبني  بني  العالقات  يف  النفراج  تريد 
البينية  العالقات  ترى  اأن  ي�شعدها  ول 

اإعادة  نحو  تتجه  املغاربية  والعالقات 
كقوة  املغاربي  الحتاد  م�رصوع  بعث 
ب�شبب  واقت�شادية  �شيا�شية  اإقليمية 
ارتباط م�شاحلها بال�شفة ال�شمالية للبحر 

املتو�شط.
 وتقوم املقاربة اجلزائرية جتاه عالقتها 
احلوار  مبداأ  على  الغربية  اجلارة  مع 
العالقة  الق�شايا  جميع  وطرح  ال�شامل 
مزمنا  مر�شا  ت�شكل  التي  تلك  ل�شيما 
والكف  باملخدرات  الجتار  انت�شار  وهي 
اأو  اأو �شيا�شية  عن اأي مناو�شات ع�شكرية 
يف  العام  الراأي  تاأليب  ل�شيما  اإعالمية، 
البلدين ون�رص العداوة بني ال�شعبني واإقحام 
النقا�ش  حلبة  يف  ال�شحراوية  الق�شية 
الطبيعي  مكانها  يف  تركها  بدل  الثنائي 
وهو مقر الهيئة الأممية بنيو يورك، وهي 
التي ي�رص املغرب على رف�شها  املقاربة 
بح�رص امل�شكلة يف احلدود الربية املغلقة 

بني البلدين وما ت�شميه تدخل اجلزائر يف 
الق�شية ال�شحراوية. 

واإن اأبدى العاهل املغربي حممد ال�شاد�ش 
يف خطاباته املنا�شباتية تطلعا اإىل احلوار 
مو�شوعية  الأكرث  املحللني  اأن  غري 
ب�شاعة  كونها  تعدو  ل  اأنها  على  اأجمعوا 
يف  اجلزائر  و�شع  اأجل  من  لال�شتهالك 
مو�شع املتهم بعرقلة جهود التقريب بني 
البلدين، اإذ اأن نظام املخزن مل يتبع تلك 
قنوات  عرب  ر�شمية  بخطوات  اخلطابات 
دبلوما�شية تظهر نيته النتقال من مرحلة 
اآليات  وو�شع  التنفيذ  مرحلة  اإىل  الوعظ 
وا�شحة ودائمة ت�شري العالقات اجلزائرية 
العربة  اأن  اإذ  �شلبة  اأ�ش�ش  على  املغربية 
النزاع  حل  يف  لي�شت  اجلزائر  نظر  يف 
جمددا  يتكرر  ل  اأن  على  العمل  يف  بل 
النتائج  نف�ش  اإىل  توؤدي  الأ�شباب  فنف�ش 

كما يقال. 

فيما يخ�ش الأ�سقاء املغاربة، ال�سعب املغربي اأنا نعرفو مليح ونعرف باأنو يحب اجلزائر ويحب اجلزائريني 
واجلزائريني يحبو ال�سعب املغربي لأنو �سعب ظريف فيه ظروف ما تغلقت من عندنا احلدود ول تزول 

العلة اإل بزوال اأ�سباب العلة.



الأمريكية  ال�رضبة  وتهدف 
الإيرانية  الهجوم  خطط  لردع 
الوزارة  بيان  وفق  امل�ستقبلية، 
الوليات املتحدة  بان  الذي تعهد 
الإجراءات  اتخاذ جميع  �ستوا�سل 
حلماية مواطنيها وم�ساحلها حول 
يف  التوترات  وت�ساعدت  العامل 
الق�سوى"  "ال�سغط  حملة  اأعقاب 
التي بداأت يف ماي 2019، وتعر�ض 
يف  لهجمات  نفط  ناقالت  �ست 
العربي  اخلليج  يف  هرمز  م�سيق 
التابعة  اجلوية  القوات  واإ�سقاط 
طائرة  الإيراين  الثوري  للحر�ض 

ا�ستطالع اأمريكية.
الإيراين،  املوقف  مع  وت�سامنا 
اأ�سدرت جمموعات �سيعية م�سلحة 
�سواء �سمن ت�سكيالت هيئة احل�سد 
با�سم  يعرف  ما  �سمن  اأو  ال�سعبي 
الإ�سالمية،  املقاومة  ف�سائل 
العديد من الت�رضيحات والبيانات 
التي تعلن وقوفها اإىل جانب اإيران 
امل�سالح  ل�رضب  وا�ستعدادها 
ن�ساط  مع  العراق  يف  الأمريكية 
النواب  جمل�ض  داخل  وا�سع 
يق�سي  قرار  م�رضوع  لتمرير 
القوات  بدعوة احلكومة املركزية 

الأجنبية ملغادرة العراق.
قائد  �سليماين،  اللواء  اإىل  يُنظر 
فيلق القد�ض، باأنه القائد الع�سكري 
الإيراين الأكرث اأهمية من بني قادة 
احلر�ض الثوري الذين لعبوا اأدوارا 
اإيران يف  نفوذ  تعزيز  �ساهمت يف 
ودعم  ت�سكيل  خالل  من  املنطقة 
ال�سيعية  املجموعات  ع�رضات 
امل�سلحة يف العراق ولبنان و�سوريا 
واليمن كما اأ�س�ض �سليماين مناطق 
�سيعية  ملجموعات  متقدمة  نفوذ 
يف  اجلن�سيات  متعددة  م�سلحة 
تكون  اأن  لها  يراد  التي  �سوريا 
اأو  �ساروخية  لهجمات  منطلقا 

بطائرات م�سرية على اإ�رضائيل.
وا�سع  نطاق  على  اعتقاد  وي�سود 
يف الأو�ساط العراقية، اأن �سليماين 
اأحداث  بعد  رئي�سي  ب�سكل  �ساهم 
ودعم  ت�سكيل  يف   2014 املو�سل 
ال�سعبي  احل�سد  ف�سائل  وت�سليح 
اأجنحتها  بقيادات  والدفع 
امل�سهد  �سدارة  اإىل  ال�سيا�سية 
وجمل�ض  احلكومة  يف  ال�سيا�سي 

النواب.
بغداد  الحتجاجات يف  بدء  ومنذ 
الأول  يف  اجلنوبية  واملحافظات 
املا�سي  العام  من  اأكتوبر  من 
ال�سيا�سية  الأحزاب  �سد   ،2019
طهران  وا�سلت  لإيران،  احلليفة 
اتهام الوليات املتحدة واإ�رضائيل 
هذه  خلف  بالوقوف  اأخرى  ودول 

الحتجاجات التي رفعت �سعارات 
والتدخالت  للوجود  مناه�سة 

الإيرانية يف العراق.
بوجود  املتحدة  الوليات  وتعتقد 
لقواتها  منظمة  ا�ستهداف  حملة 
يف العراق منذ بدء الحتجاجات.

27 هجوما
يف  الأمريكية  القوات  وتعر�ست 
منذ  هجوما   27 "لنحو  العراق 
الأول من اأكتوبر ح�سب ت�رضيحات 
امل�سرتكة،  الأركان  هيئة  رئي�ض 
اآخرها  كان  ميلي،  مارك  اجلرنال 
الهجوم باأكرث من 30 �ساروخا على 
قاعدة ع�سكرية عراقية ت�ست�سيف 
مقتل  عن  اأ�سفر  اأمريكية  قوات 
اآخرين  واإ�سابة  اأمريكي  مقاول 
املتحدة  الوليات  عليه  ردت 
مواقع  ا�ستهدفت  جوية  ب�رضبات 
ال�سعبي يف  احل�سد  لف�سائل  تابعة 

�سوريا والعراق.
م�ساء  املتحدة  الوليات  ونفذت 
خم�ض  نفذت  دي�سمرب   29 الأحد، 
�رضبات جوية على مواقع ملخازن 
اأ�سلحة وللقيادة وال�سيطرة التابعة 
من  يومني  بعد  اهلل  حزب  لكتائب 
مقتل املقاول الأمريكي يف اإحدى 
مدينة  قرب  الع�سكرية  القواعد 

كركوك.
وهددت كتائب حزب اهلل العراقي 
املهند�ض  مهدي  اأبو  ل�سان  على 
نائب رئي�ض هيئة احل�سد ال�سعبي، 
بـ "رد قا�ض" على القوات الأمريكية 
يف العراق ويتمركز يف العراق منذ 
الرئي�سية  القتالية  العمليات  انتهاء 
عام  نهاية  داع�ض  تنظيم  �سد 
اآلف  خم�سة  من  اأكرث   ،2017
بجنود  تعزيزهم  يجري  جندي 
اإ�سافيني يقدرون باملئات اجتهوا 
بعد  املنطقة  ودول  العراق  اإىل 
حماولة اقتحام ال�سفارة الأمريكية 

يف بغداد، يف 31 دي�سمرب.

املا�سيني،  اليومني  وخالل 
قواتها  املتحدة  الوليات  عززت 
 100 بنحو  العراق  يف  املوجودة 
ن�رض  اإىل  بالإ�سافة  جندي، 
القوات  من  جنديا   750 من  اأكرث 
املحمولة جوا يف الكويت ل�سمان 
اأية  للرد على  ال�رضيعة  ال�ستجابة 
ومع  حمتملة.  جديدة  هجمات 
الأمريكية  القوات  تدفق  موا�سلة 
الوليات  تزال  ل  املنطقة،  اإىل 
تعتقده  مما  تتخوف  املتحدة 
اإيرانية  ا�ستعدادات  بوجود 
على  الهجمات  من  املزيد  ل�سن 
خالل  من  الأمريكية  امل�سالح 
القوات احلليفة لها بعد يومني على 
حماولة اقتحام ال�سفارة الأمريكية 
عدد  مقاتلي  قبل  من  بغداد  يف 
بعد  ال�سعبي  احل�سد  ف�سائل  من 
تعر�ض مواقع تابعة لكتائب حزب 

اهلل ل�رضبات جوية.
مقتل  اأن  حقيقة  مقابل  ويف 
اإىل  ما  ب�سكل  �سيوؤدي  �سليماين 
الأحزاب  ونفوذ  قوة  اإ�سعاف 
احلليفة  والقوات  ال�سيا�سية 
اأن  الأخرى  احلقيقة  فان  لإيران، 
مياه  خا�سة  واملنطقة،  العراق 
اأعمال  �ست�سهد  العربي،  اخلليج 
الوليات  بني  متبادلة  ع�سكرية 

املتحدة واحل�سد ال�سعبي.
التي  اجلوية  ال�رضبة  وجاءت 
قا�سم  اللواء  مقتل  عن  اأ�سفرت 
املهند�ض،  مهدي  واأبو  �سليماين 
والذي ينظر اإليه باأنه القائد الفعلي 
�ساعات  بعد  ال�سعبي،  للح�سد 
الدفاع  وزير  تهديدات  من  فقط 
قوات  بان  ا�سرب  مارك  الأمريكي 
ن�ساطاتها  لتكثيف  م�ستعدة  بالده 
اإىل  لإيران  احلليفة  القوات  لطرد 
خارج العراق، مع "اتخاذ اإجراءات 
وقائية" قد ت�سمل العمل الع�سكري 
اإذا اكت�سفت الوليات املتحدة اأن 

هناك هجوما و�سيكا.
من  �ساعات  بعد  ا�سرب  واتهم 

�سليماين  قا�سم  اجلوية،  ال�رضبة 
خبيثة"  ن�ساطات  ""يطور  بانه 
وامل�سالح  القوات  ملهاجمة 
واملنطقة  العراق  يف  المريكية 
�سليماين،  مقتل  اإىل  اإ�سارة  ويف 
كتب وزير الدفاع الأمريكي تغريدة 
اأ�سار فيها اإىل ان "قواعد اللعبة قد 
ا�ستعداد  بالده على  وان  تغريت"، 
للقيام بكل ما هو �رضوري للدفاع 
و�رضكاء  وم�سالح  موظفي  عن 

الوليات املتحدة يف املنطقة.
واأبو  �سليماين  مقتل  �ساأن  من 
اآخرين  وقادة  املهند�ض  مهدي 
حدة  من  يزيد  اأن  لإيران  حلفاء 
املتحدة  الوليات  بني  التوترات 
واإيران اإىل م�ستويات غري م�سبوقة 
الأمريكي  الرئي�ض  اإعالن  منذ 
اإلغاء التفاق النووي يف ماي 2018 
واإعادة فر�ض العقوبات الأمريكية 
"ال�سغط  حملة  �سمن  وت�سديدها 
مقتل  ان  املوؤكد  ومن  الق�سوى". 
املهند�ض  مهدي  واأبو  �سليماين 
ت�سعيدا  �سي�سكل  اأخرى  وقيادات 
كبريا يف ال�رضاع القائم اأ�سال بني 
الوليات املتحدة واإيران، و�ستتخذ 
الطرفني  كال  من  جديدة  اأ�ساليب 
الدفاع  وزير  عنها  عرب  يكون  قد 
اللعبة  "قواعد  بان  الأمريكي 
املخاوف  وتزداد  تغريت".  قد 
تداعيات  من  املنطقة  عموم  يف 
واحتمالت  �سليماين  مقتل 
واإيران  املتحدة  الوليات  دخول 
الأعمال  من  جديدة  مرحلة  يف 
النتقامية املتبادلة يف العراق ويف 

املنطقة اأي�سا.
من املتوقع ان �ساحة املواجهات 
"املحتملة" �ستمتد من العراق اإىل 
جميع  ت�سمل  اأخرى  جغرافيات 
للحر�ض  التقليدي  النفوذ  مناطق 
الثوري الإيراين يف م�سيقي هرمز 
وباب املندب ويف العراق و�سوريا، 
اإ�رضائيل  مع  احلدود  على  وكذلك 

يف جنوب لبنان وقطاع غزة. 

اأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، فجر اأم�س اجلمعة، مقتل قائد فيلق القد�س الإيراين 
قا�شم �شليماين، يف بغداد، بناء على توجيهات من الرئي�س دونالد ترامب، يف موؤ�شر 

لتغيري قواعد اللعبة، بح�شب مارك اأ�شرب واتهمت الوزارة �شليماين باأنه كان يعمل على 
تطوير خطط ملهاجمة الدبلوما�شيني واملوظفني الأمريكيني يف العراق واملنطقة.

العراق

اغتيال رجل اإيران القوي 
وتغيري قواعد اللعبة 

اغتيال "�شليماين" 

.     م�شيقا هرمز وباب املندب قد يكون 
مركزا لتوترات الطاقة ب�شبب اإيران

اأبطالها عميل خا�س وعلبة "طحينة"

فتح الباب لعرقلة اإمدادات 
النفط العاملية 

ف�سيحة جديدة ال�ستخبارات 
االحتالل ال�سهيوين "اأمان"

املتحدة  الوليات  اغتيال  فتح 
القد�ض" التابع  "فيلق  مقتل قائد 
�سليماين،  قا�سم  الثوري  للحر�ض 
مطار  طريق  على  اجلمعة،  فجر 
اأمام عرقلة  الباب جمددا  بغداد، 
وقالت  العاملية  النفط  اإمدادات 
بيان،  يف  الأمريكية  الدفاع  وزارة 
اجلمعة، اإن الغارة التي ا�ستهدفت 
توجيهات  على  بناء  �سليماين، 
كان  "اإذ  ترامب؛  دونالد  الرئي�ض 
يعمل امل�سوؤول الإيراين على تطوير 
الدبلوما�سيني  ملهاجمة  خطط 
واملوظفني الأمريكيني يف العراق 

واملنطقة".
واتهمت وا�سنطن، �سليماين، بقيادة 
�سيا�سية  اأهداف  على  هجمات 
وعربية  اأمريكية  وا�سرتاتيجية 
يف منطقة ال�رضق الأو�سط، منها 
الهجمات على ال�سفارة الأمريكية 
من�ساأتني  على  وهجمات  ببغداد، 
تتبعان اأرامكو ال�سعودية و�رضعان 
اخلام  النفط  اأ�سعار  تاأثرت  ما 
وزارة  اإعالن  عقب  العاملية، 
القائد  اغتيال  الأمريكية  الدفاع 
برنت  عقود  �سعدت  الإيراين، 
باملئة،   3.2 من  باأكرث  الآجلة 
�سهور  ثالثة  يف  م�ستوى  اأعلى 
للربميل  دولرا   69 عند  ون�سف 
على  النفط  اأ�سعار  و�ستحافظ 
لربميل  دولرا   67 فوق  م�ستويات 
مع  املقبلة،  الفرتة  خالل  برنت 
بقاء التوترات قائمة يف املنطقة، 
و�سط تعدد اخليارات التي اتبعتها 
العقوبات  اأمام  �سابقا  طهران 

الأمريكية.
اإيران،  ويعد م�سيق هرمز جنوب 
اأحد ال�سيناريوهات التي قد تلجاأ 
الرد  اأدوات  كاإحدى  طهران  اإليها 
القت�سادية، على اغتيال �سليماين، 
عرب تعطيل الإمدادات النفطية من 
دول اخلليج اإىل العامل وبلغ معدل 
التدفق اليومي للنفط يف امل�سيق 
يوميا يف 2018،  21 مليون برميل 
ما يعادل 21 باملئة من ا�ستهالك 
م�ستوى  على  البرتولية  ال�سوائل 
معلومات  لإدارة  وفقا  العامل، 
يجعله  مما  الأمريكية،  الطاقة 
ومنذ  العامل  يف  مائي  ممر  اأكرب 
ناقالت  تعر�ست  املا�سي،  ماي 
اأمريكية  جت�س�ض  وطائرة  نفط 

امل�سيق،  من  بالقرب  للهجوم، 
الذي يدفع تعطيل الإمدادات من 
خالله اإىل ارتفاع تكاليف ال�سحن، 

و�سعود اأ�سعار الطاقة العاملية.
بتعطيل  اإيران  هددت  ومرارا، 
م�سيق  عرب  النفط  �سحنات 
تداعيات  يحدث  ما  هرمز، 
وع�رضات  وال�سني  للهند  �سادمة 
ت�ستورد  التي  الأخرى  البلدان 
الأو�سط  ال�رضق  يف  اخلام  النفط 
بكميات كبرية كذلك، يهدد اغتيال 
احتمالية مظاهرات  اإىل  �سليماين 
�سيعية يف العراق، وتعطيل مراكز 
يف  النفطي،  الت�سدير  اأو  الإنتاج 
منتج  اأكرب  كثاين  امل�سنف  البلد 
للنفط اخلام يف منظمة اأوبك بعد 
ماليني   4.6 مبتو�سط  ال�سعودية 

برميل يوميا.
تعطيل،  احتمالية  تزال  وما 
النفط  اإمدادات  يف  موؤقتا،  ولو 
العاملية عرب م�سيق باب املندب 
كاأحد  قائمة،  اليمن،  غرب 
طهران،  اأمام  املمكنة  اخليارات 
احلوثي  جماعة  خالل  من 
كانت  امل�سرية  الطائرات  عرب 
�سبتمرب  تبنت يف  احلوثي  جماعة 
من�ساأتني  على  هجمات  املا�سي، 
"بقيق"  هما  �سعوديتني  نفطيتني 
و"خري�ض"، تتبعان �رضكة اأرامكو، 
وت�سببت بتعطيل اإنتاج 5.6 ماليني 

برميل يوميا للمملكة.
الدولية  الأنباء  وكالة  وراأت 
�سابق،  تقرير  يف  "بلومبريغ" 
النفط  ناقالت  تعر�ض  خيار  اأن 
لي�ض  م�سرية  طائرات  لهجمات 
م�ستبعدا، "لأن الطائرات امل�سرية 
يف  الريا�ض  اأطراف  و�سلت 
هجمات �سابقة"ويف 2018، ظهرت 
املندب،  باب  م�سيق  يف  توترات 
"احلوثي"  جماعة  ا�ستهداف  بعد 
اأحلق  ما  �سعوديتني،  نفط  ناقلتي 
دون  باإحداهما،  طفيفة  اأ�رضارا 
يف  اخلام  للنفط  ان�سكابات  اأي 

البحر.
اإىل  العربي  اخلليج  منطقة  وتنتج 
جانب اإيران، نحو 23 مليون برميل 
ن�سبتها  ت�سكل  يوميا،  النفط  من 
اإجمايل  من  باملئة   23 قرابة 
الطلب العاملي على اخلام املقدر 

بنحو 100 مليون برميل يوميا.

الذي  )عفودا(  برنامج  ك�سف 
ال�رضائيلية،   12 القناة  تبثه 
ف�سيحة  عن  اخلمي�ض،  م�ساء 
ال�ستخبارات  �سعبة  يف  جديدة، 
الإ�رضائيلي  للكيان  الع�سكرية 
حالًيا  فيها  التحقيق  يتم  )اآمان(، 
برناجمها  يف  القناة،  وذكرت 
ال�رضطة  جتريها  حتقيقات  عن 
�سابط  مع  لالحتالل،  الع�سكرية 
كبري يف �سعبة ال�ستخبارات برتبة 
على  احل�سول  اأراد  بعدما  عميد، 
لذلك  واأر�سل  طحينة"  "علبة 

عميل خا�ض.
يوفال  العميد  "اإن  القناة:  وقالت 
�سمعوين، قام بت�سغيل عميل خا�ض، 
من الوحدة 504، واأر�سله يف مهمة 

الفل�سطينية،  خا�سة اىل املناطق 
بال�سفة الغربية، يف مهمة خارجة 
عن نطاق عمله ووفقا للقناة، تبني 
اأن مهمة العميل كانت الت�سلل اىل 
احدى القرى الفل�سطينية بال�سفة 
طحينية  علبة  و�رضاء  الغربية، 
القناة،  ولفتت  للعميد  وتقدميها 
�سابط  هو  �سمعوين،  اأن  اإىل 
ب�سعبة  الرئي�سي  ال�ستخبارات 
بجي�ض  الع�سكرية  ال�ستخبارات 
الحتالل، وقام بهذه احلادثة قبل 
عدة اأ�سهر واأ�سارت القناة، اىل اأن 
رئي�ض اأركان الكيان ورئي�ض �سعبة 
باأنف�سهم  ي�رضفون  الإ�ستخبارات، 
على التحقيقات يف هذه الق�سية، 

التي و�سفوها باخلطرية. 
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و�سل ت�سجيل الت�سريح بت�أ�سي�س 
جمعية حملية

مبقت�شى القانون رقم 06/12 يف 18 �شفر 1433 
املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ،مت هذا 
اليوم :22-12-2019 ت�شليم و�شل الت�رصيح بتاأ�شي�س 

اجلمعية املحلية ذات طابع فالحي امل�شماة :
اجلمعية :الغ�شن االأخ�رص الفالحية ورقلة

الكائن مقرها: حي بوعامر ورقلة
رئي�س اجلمعية ال�شيد:بن منني عبد الغني
تاريخ ومكان امليالد :1992/05/02 ورقلة

العنوان : حي بوعامر ورقلة 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
با�شم ال�شعب اجلزائري

حكم
جمل�س ق�شاء اجللفة

حمكمة عني و�شارة
الق�شم  : �شوؤون االأ�رصة 

باجلل�شة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة عني و�شارة
بتاريخ احلادي ع�رص من �شهر مار�س �شنة األفني و ت�شعة ع�رص 

برئا�شة ال�شيد)ة( : م�شعودي �شفيان     قا�شي         
و مب�شاعدة ال�شيد )ة( : عايدي اأحمد     اأمني �شبط
و بح�شور ال�شيد)ة( : طوير كمال    وكيل اجلمهورية

                        
�شدر احلكم االتي بيانه

بني ال�شيد)ة( : 
- 01(بوخاري لع�رصاوي بن عبد القادر                                     مرجع              حا�رص

العنوان : بنهار والية اجللفة  
املبا�رص للخ�شومة بنف�شه 

�شد /
01-بوخاري لويزة بنت الع�رصاوي                                        مرجع �شده                   حا�رص 

العنوان : بنهار والية اجللفة  
املبا�رص للخ�شومة بوا�شطة االأ�شتاذ)ة( : حوي�شية  نور الدين  معينة تلقائيا من طرف املحكمة يف اطار امل�شاعدة الق�شائية  

02( النيابة العامة ممثلة يف ال�شيد وكيل اجلمهورية       مرجع �شده      حا�رص 
املبا�رص للخ�شومة بنف�شه 

ولهده االأ�شباب
- حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون االأ�رصة علنيا  ابتدائيا ح�شوريا : 

يف ال�شكل : قبول اإعادة ال�شري يف الدعوى بعد اخلربة 
يف املو�شوع : باإفراغ احلكم  ال�شادر قبل الف�شل يف املو�شوع بتاريخ 2018/11/15 فهر�س 18/01313 باإعتماد نتائج خربة الطبيب خليفي حممود املودعة باأمانة 
�شبط املحكمة بتاريخ 2019/01/06 حتت رقم 2019/09 و بالنتيجة لذلك احلجر على املرجع �شدها بوخاري لويزة  املولود يف 1994/11/23 و تعيني وليها القانوين 
بوخاري لع�رصاوي مقدما لها  يتوىل رعايتها و القيام ب�شوؤونها االإدارية و القانونية مع اأمر �شابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�شري بحكم احلجر على �شجالت احلالة 

املدنية و على هام�س �شهادة امليالد اال�شلية اخلا�شة باملحجور عليها ب�شعي من النيابة العامة .
يتعني على الوايل ا�شتئذان املحكمة يف الت�رصفات املذكورة يف املادة 88 من قانون االأ�رصة 

-االأمر بن�رص هذا احلكم لالإعالم بجريدة يومية وطنية و على لوحة االإعالنات باملحكمة و بلدية اإقامة املحجور عليه مع حتميل املرجع بامل�شاريف الق�شائية 
بذا �شدر احلكم و اف�شح به  جهارا باجلل�شة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله و اأم�شى اأ�شله من طرفنا نحن   الرئي�س و اأمني ال�شبط .

الو�سط:2020/01/04
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م٫�س

ما دون ال12 عام
العام  باأن  "الأ�شقر"  وك�شف 
يف  وا�شح  ت�شاعد  �شهد  املا�شي 
الثانية  دون  ما  الأطفال  اعتقال 
اعتقل  حيث  اعمارهم  من  ع�رش 
ترتاوح  طفاًل   )84( الحتالل 
اأعمارهم ما بني 3 �شنوات اىل 12 
�شنة، منهم الطفل "نادر حجازي" 
والذى  بنابل�س  بالطه  خميم  من 
فقط،  �شنوات   3 عمره  يتجاوز  ل 
 ( �شويكي"  مازن  "حممد  والطفل 
والطفل  القد�س،  من  �شنوات(    7
ادري�س" )7 �شنوات(  اأ�رشف  "زين 
اقتحام  بعد  ف�شله  داخل  من 
البتدائية  يف  زياد جابر  مدر�شة 
الحتالل  وا�شل  كذلك  اخلليل. 
بعمر  للتحقيق  قا�رشين  ا�شتدعاء 
املعايري  لكل  جتاوز  يف  الزهور 
منهم  والقانونية،  الأخالقية 
 4( عليان"  ربيع  "حممد  الطفل 
فرا�س  "قي�س  والطفل  �شنوات(، 
بلدة  �شنوات( وهما من   6( عبيد" 
القد�س املحتلة  العي�شوية مبدينة 
للتحقيق بتهمة اإلقاء احلجارة على 

�شيارات ال�رشطة.

200 طفل
الحتالل  باأن  الأ�شقر"   " وبني 
�شجونه  يف  حالياً  يعتقل  يزال  ل 
�شجنى  بني  موزعني  طفاًل   )200(
وجود  اإىل  اإ�شافة  وعوفر،  جمدو 
عدد يف مراكز التوقيف والتحقيق، 
القد�س  من  اأطفال   6 اإىل  اإ�شافة 
اجتماعية  مراكز  يف  حتتجزهم 
عن  تقل  اأعمارهم  لأن  خا�شة  
منذ  الأطفال  ويتعر�س  عام.    14
للتعذيب  اللحظة الأوىل لالعتقال 
والتنكيل والهانة بطريقة وح�شية 
واقتيادهم من منازلهم يف �شاعات 
اختطافهم  اأو  الليل،  من  متاأخرة 
املدار�س،  من  عودتهم  خالل 
وعلى  املنازل  قرب  اللهو  اأو 
من  طفل  ينجو  ومل  احلواجز، 
اأ�شكال  من  اأكرث  اأو  ل�شكل  تعر�شه 
املربح،  ال�رشب  فيها  التنكيل مبا 
البذيئة  والألفاظ  ال�شتائم  توجيه 
وترهيبهم،  وتهديدهم  بحقهم، 
البولي�شية  الكالب  وا�شتخدام 

املتوح�شة. 
اعتقال اأطفال 

جرحى
اأن  اإىل  "الأ�شقر"  الباحث  واأ�شار 
خالل  اأطفال   8 اعتقل  الحتالل 
العام 2019 بعد اإطالق النار عليهم 
بع�شها  خمتلفة  بجراح  واإ�شابتهم 
خطرة، ونقلهم يف ظروف �شعبة، 
بل و�شل الأمر  للتحقيق معهم يف 
ينزف  بع�شم  وترك  امل�شت�شفيات 
للعالج.  نقلهم  قبل  طويلة  لفرتة 
الطفل  امل�شابني  الأطفال  واأبرز 
"اأ�رشف ح�شن عدوان" )13 عاما( 
القد�س،  �رشق  العيزرية  بلدة  من 
قرب  عليه  النار  اإطالق  بعد 
حتويله  ومت  الق�شى،  امل�شجد 
الإ�شالحية"  "يركا  موؤ�ش�شة  اىل 
ل�شغر  الفل�شطيني،  الداخل  يف 
ح�شني  "حممود  والطفل   ، �شنه 
حلم،  بيت  من  عاماً(   15( �شالح" 
واإ�شابته  عليه  النار  اإطالق  بعد  
برت  ومت  بالغة،  اإ�شابة  قدميه،  يف 
�شاقه من حتت الركبة، وبعد �شهر 

مت الإفراج عنه .
خ�رش  "حممد  الطفل  وكذلك 
اأُ�شيب  عاماً(    15(  " ال�شيخ 
البلدة  يف  الحتالل  بر�شا�س 
خطرة،  اإ�شابه  بالقد�س،  القدمية 
فيما ا�شت�شهد زميله الطفل "ن�شيم 
اأبو رومي" )14 عاماً(، بحجة تنفيذ 
عملية طعن ونقل اإىل ق�شم العانية 
طه  بالل  "علي  والطفل  املكثفة، 
" 16 عام، مت اعتقاله بعد اإطالق 
النار عليه واإ�شابته بالر�شا�س يف 

ومنع  اأر�شا  �شحله  ومت  قدميه، 
تقدمي العالج له، والطفل "حممد 
ع�شام القوا�شمي" 15 عاما، اأ�شيب 
يف ظهره بالر�شا�س جراء اإطالق 
النار عليه من قبل امل�شتعربني يف 
اإ�شابته  وو�شفت  �شعفاط،  خميم 
باخلطرية، ومت نقله اإىل م�شت�شفى 
مت  �شاعتني  وبعد  "هدا�شا"، 
و  العمليات  غرفة  من  اعتقاله 
و  امل�شت�شفى،  ب�رشير  تقييده 
 16 ال�شباح"  حممد خالد  الطفل" 
اإطالق   بعد  اعتقل  والذى  عاماً 
حطة  باب  منطقة  يف  عليه  النار 
اإ�شابته  اىل  اأدى  مما  بالقد�س، 
الأهايل  ومنعت  خطرة،  بجروح 
القرتاب  اأو  الإ�شعاف  تقدمي  من 

منه .

غرامات مالية
الع�شكرية  املحاكم  ووا�شلت 
 2019 العام  خالل  الإ�رشائيلية 
الباهظة  املالية  الغرامات  فر�س 
وذلك  الأطفال،  الأ�رشى  على 
�شمن �شيا�شة متعمدة، الأمر الذي 
ظل  يف  ذويهم  على  عبئاً  ي�شكل 
املتدهورة  القت�شادية  الأو�شاع  
يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، 
املحاكم  من  الحتالل  وجعل 
و�شيلة عقاب جديد على الأطفال 
وذويهم، و�شكلت حالة من البتزاز 
ونهب اأموال ذويهم؛ واإثقال كاهلهم 
اعتقال  على  املرتتبة  بالفاتورة 
فال  الحتالل.  �شجون  اأبنائهم يف 
الفعلي  بال�شجن  حكم  يخلو  يكاد 

اأو الإفراج بدون �شجن من فر�س 
وو�شلت  خمتلفة،  مالية  غرامه 
فر�شت  التي  املالية  الغرامات 
عوفر  حمكمة  يف  الأطفال  على 
فقط خالل العام 2019 اإىل ) 447 
 127  ( يعادل  ما  اأي  �شيكل(  األف 

األف دولر( .

انتهاكات متعددة
العام  خالل  الأطفال  تعر�س  كما 
النتهاكات  من  للعديد  املا�شي 
احلب�س  عقوبة  فر�س  منها 
وحتديداً  الأطفال  بحق  املنزيل 
املقد�شيني، حيث اأ�شدر الحتالل 
ما يزيد عن )120(  قراًرا باحلب�س 
و)19(  قا�رشين،  بحّق  املنزيّل 
منازلهم،  اأطفال عن  باإبعاد  قرارا 
خلفية  على  طفاًل   )21( واعتقال 
الفي�شبوك،  موقع  على  الن�رش 
ادارى  اعتقال  اوامر  وا�شدار 
معتقلني  زالوا  ل  اأطفال   4 بحق 
الحتالل  ويحرم   . الحتالل  لدى 
زيارة  من  الأطفال  من  الع�رشات 
الواهية،  الأمنية  باحلجج  ذويهم 
درا�شتهم  اإكمال  من  يحرمهم  كما 
مينع  ال�شجون،  داخل  الأ�شا�شية 
املر�شى  الأطفال  عن  العالج 
الأم  من  بع�شهم  يعانى  والذى 
او  اأدوية  اأي  تقدمي  دون  م�شتمرة 
رعاية طبية لهم ، ونفذ العديد من 
عمليات القتحام لأق�شام  الأطفال 
يف �شجنى عوفر وجمدو  . وطالب 
املجتمع  فل�شطني  اأ�رشى  مركز 
الدويل اأن يتحمل م�شوؤولياته، جتاه 
اأطفال فل�شطني، وما يتعر�شون له 
احلدود،  كل  فاقت  جرائم  من 
بتطبيق املواثيق  واإلزام الحتالل 
بالأطفال  اخلا�شة  والتفاقيات 
العتقال  لعمليات  حّد  لو�شع 
مربر،  دون  ت�شتهدفهم  التي 
ووقف ما يتعر�شون له من معاناة 
م�شرياً  يومي.  ب�شكل  متفاقمة 
بعر�س  ي�رشب  الحتالل  اأن  اىل 
الدولية  التفاقيات  كافة  احلائط 
اتفاقية  وحتديداً  الإن�شان  حلقوق 
على  �شددت  التي  الطفل،  حقوق 
لالأطفال  احلماية  توفري  �رشورة 
النماء  فر�س  وتوفري  وحلياتهم 
املواثيق  هذه  وقّيدت  والنمو، 
وجعلت  حريتهم،  الأطفال  �شلب 
منه "املالذ الأخري ولأق�رش فرتة 

ممكنة.

قال مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات باأن �سلطات االحتالل وا�سلت خالل العام املا�سي ا�ستهداف االأطفال، باالعتقال 
واال�ستدعاء وفر�س االأحكام والغرامات املالية الباهظة، حيث ر�سد )880( حالة اعتقال بينهم مر�سى وجرحى 
.  الباحث "ريا�س االأ�سقر" الناطق االإعالمي للمركز قال باأن االحتالل يتعمد اللجوء العتقال القا�سرين بهدف 
ردع االأطفال عن امل�ساركة يف املواجهات مع االحتالل او التفكري يف تنفيذ اأعمال مقاومة، و حماولة خللق جيل 

�سعيف وخائف، و لتدمري م�ستقبل االأطفال، لذلك جعل من اعتقالهم اخليار االول واعطى ال�سوء االخ�سر جلنوده 
با�ستهدافهم بالقتل واالعتقال واالأحكام القا�سية .

مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات

880 حالة اعتقال لأطفال قا�ضرين خالل العام املا�ضي
يف ذكرى اإنطالقة حركة فتح ... غزة 

متت�ضق " �ضيف ال�ضياء "
بقلم د. عماد م�سباح خميمر

املكان: مدينة غزة، الزمان: الأربعاء 
 ،2020 العام  من  جانفي  من  الأول 
اخلام�شة  الذكرى  اإحياء  احلدث: 
التحرير  حركة  لإنطالقة  واخلم�شني 
الوطني الفل�شطيني " فتح "، الو�شف: 
اجلماهري  من  ومذهلة  هائلة  ح�شود 
الفل�شطيني  ال�شعب  اأبناء  كافة  من 
على امتداد قطاع غزة، اأطفال ون�شاء 
تواجد،  الكل  و�شباب  و�شيوخ  ورجال 
امل�شهد على  كان  الباكر  ال�شباح  من 
بيت  رفح حتى  الطرقات من  امتداد 
اأ�شبحت  فتح  حركة  رايات  حانون، 
هي املعلم الأ�شا�س، الكل يتوجه اإىل 
الوحدة  �شارع  يف  الإحتفالية  مكان 
ال�شارع حماولً  ليتمدد هذا  يف غزة، 
لت�شبح  الفتح،  جلماهري  يت�شع  اأن 
عندما  الوحدة.  �شارع  كلها هي  غزة 
�رشاعاً  يتبادر  فتح  حركة  نقول 
بارزة  معامل  الربق  ومي�س  ومثل 
الفل�شطيني،  الن�شايل  تاريخنا  من 
فتح  كان حلركة  ب�شور  اكت�شى  تاريخ 
منا  فمن  فيها.  الأ�شا�س  امل�شهد 
�شهداء  اأ�شماء  على  وعيه  يتفتح  مل 
مل  منا  ومن  فتح؟،  حركة  وعمليات 
بذاكرته وتثري فيها احلما�شة  ترتبط 
اأغاين حركة فتح؟ اإذن هي حقيقة اأن 
الوطني  الوجدان  �شكلت  فتح  حركة 
امل�شاحة  واحتلت  الفل�شطيني، 
وبالتايل  الوجدان،  هذا  من  الأعظم 
انطالقة  ذكرى  اإحياء  يف  حدث  ما 
التفاعل  اإطار  يف  لياأتي  غزة  فتح يف 
الوجدان،  الطوعي والعفوي مع هذه 
احل�شور  مدى  يعك�س  الذي  الأمر 
مكون  ب�شفتها  فتح  حلركة  الرا�شخ 
الوطنية  لل�شخ�شية  ومركزي  اأ�شا�س 
الأنبياء  �شادتي  يا   " الفل�شطينية. 
اأ�شمها  عن  الأ�شجار  ت�شاألوا  ل   ...
 ... اأمها  عن  الوديان  ت�شاألوا  ل   ...
 ... ال�شياء  �شيف  ين�شق  جبهتي  من 
ومن يدي ينبع ماء النهر " هكذا قال 
يف  دروي�س  حممود  املبدع  �شاعرنا 
والآن  ال�شفر،  الرائعة جواز  ق�شيدته 
تقولها غزة لكل اأنبياء الع�رش اجلدد، 
والتحليل  بالبحث  اأنف�شكم  تتعبوا  ل 
حول ماهية �شعبنا الفل�شطيني وحول 
ما  الرا�شخة  الوجدانية  العالقة  تلك 
بني ال�شعب الفل�شطيني يف كافة اأماكن 
التماهي  تواجده وحركة فتح، وحالة 
العالقة،  تلك  توؤطر  التي  والإمتزاج 
الأ�شئلة،  تلك  عن  غزة  اأجابت  لقد 
ال�شوارع  اإىل  خرجت  عندما  اأجابت 
حركة  مع  وامتزاجها  عهدها  لتجدد 
عرب  ا�شتطاعت  فتح  فحركة  فتح، 
ت�شكل  اأن  يزيد عن خم�شة عقود  ما 
الوجدان  بناء  يف  اأ�شا�شاً  مرتكزاً 
احلال  وبطبيعة  الفل�شطيني،  الوطني 
و�شتظل  ومازالت  كانت  غزة  فاإن 
حركة  اأن  على  وم�شهوداً  �شاهداً 
الوطنية  لل�شخ�شية  العنوان  هي  فتح 

وحامية  �شانعة  وهي  الفل�شطينية، 
امل�رشوع الوطني. لقد امت�شقت غزة 
الأ�شئلة  �شتار  لت�شق  ال�شياء  �شيف 
املبهمة التي ت�شكك يف ماهية حركة 
ت�رشب  فتح  حركة  باأن  لتقول  فتح، 
الفل�شطيني،  الوعي  عميقاً يف جذور 
حماولت  كل  من  واأعلى  اأكرب  وهي 
يف  حدث  ما  اإن  والتهمي�س،  الإنكار 
غزة من اإحياء ذكرى انطالقة حركة 
الأ�شطوري  امللحمي  وامل�شهد  فتح 
الدلئل  العديد من  ليحمل يف طياته 
املف�شلية القادرة على �شناعة حلظة 
ال�رشاع  اإدارة  يف  فارقة  تاريخية 
هذه  اأهم  ال�شهيوين،  الإحتالل  من 
على  احلقيقية  القدرة  اإبراز  الدلئل 
ت�شفية  اإىل  الهادفة  املوؤامرة  اإف�شال 
الق�شية الفل�شطينية، وذلك من خالل 
�شفقات م�شبوهة اأولها �شفقة القرن 
بني  ما  الف�شل  خلق  اإىل  ترتكز  التي 
ال�شفة الغربية وقطاع غزة يف موازاة 
لدولة  عا�شمة  بالقد�س  الإعرتاف 
التمهيد  خالل  من  وذلك  الإحتالل، 
الإحتالل  ب�شيادة  ي�شمى  ما  لب�شط 
كيانية  وخلق  الغربية،  ال�شفة  على 
وظروفها  لواقعها  ا�شتغاللً  غزة  يف 
من  ال�شعبة،  واملعي�شية  الإن�شانية 
ظاهرها  يف  حتمل  م�شاريع  خالل 
يف  هي  ولكن  الإن�شاين،  اجلانب 
حقيقتها ت�شفية للق�شية الفل�شطينية. 
حالة  اإبراز  الدلئل  هذه  اأهم  ثاين 
حول  واللتفاف  وامل�شاندة  الدعم 
يف  معركتها  يف  الفل�شطينية  القيادة 
الق�شية  ت�شفية  حماولت  مواجهة 
الفل�شطينية، وتاأتي اأهمية ذلك الأمر 
قطاع  من  ياأتي  الدعم  هذا  اأن  كون 
لدولة  مدخاًل  ميثل  والذي  غزة، 
الإحتالل ولالإدارة الأمريكية لت�شفية 
الق�شية الفل�شطينية بطريقة مرحلية 
حتت  املخادع  الت�شلل  خالل  من 
بهدف  الإن�شانية  امل�شاريع  غطاء 
و�رشب  وغزة  ال�شفة  بني  الف�شل 
يف  الفل�شطيني  الوطني  امل�رشوع 
اإحياء  يف  غزة  ج�شدت  لقد  مقتل. 
لوحة  فتح  حركة  انطالقة  ذكرى 
الإنتماء  روح  عك�شت  رائعة،  وطنية 
الوطنية،  بالوحدة  والتم�شك  الوطني 
هذه  حجم  اأن  م�شمونها  ر�شالة  يف 
من  ت�شتدعي  امل�شاركة  اجلماهري 
ال�شيا�شي  النظام  مكونات  كافة 
اأن هذه حلظة  اأن تدرك  الفل�شطيني 
التاأ�شي�س  يجب  فارقة  مف�شلية 
التوحد  والبناء عليها خللق حالة من 
على اأ�ش�س وطنية جامعة قادرة على 
احتواء الكل الفل�شطيني، فحركة فتح 
وت�شدرها  الكبري  الوطني  بتاريخها 
هي  �شتظل  الفل�شطيني  امل�شهد 
وطنية  رافعة  ي�شكل  الذي  العنوان 
و�شتظل  الفل�شطيني،  للكل  وحا�شنة 
الوطني  امل�رشوع  �شانعة  فتح  حركة 
عا�شت  الفل�شطيني.  احللم  وحار�شة 

فتح يف ذكرى انطالقتها الـ 55 ... 
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�أبو  للأ�سرية  �لكاملة  �لإفادة 
�لعتقال،  حلظة  منذ  غو�ش 
 2019/8/29 بتاريخ  حيث 
�قتحام  بعد  �عتقالها  جرى 
وخلع  بيتها  �لحتلل  جنود 
على  ر�أ�ساً  وقلبه  �ملنزل  باب 
بتقييدها  قامو�  ثم  ومن  عقب، 
�إىل  ونقلها  عينيها  وتع�سيب 
حميط  يف  جي�ش  مع�سكر 
تو�جدها  وخلل  قلنديا،  حاجز 
�جلنود  جرها  تعمد  باملع�سكر 
ومع�سوبة  �ليدين  مقيدة  وهي 
باأقذر  �ستمها  عن  عد�  �لعينني، 
وجهها.  يف  و�ل�رص�خ  �مل�سبات 
�لأ�سرية  نُقلت  بعد  وفيما 
توقيف  مركز  �إىل  غو�ش  �أبو 
معها،  للتحقيق  "�مل�سكوبية" 
تفتي�ساً  تفتي�سها  جرى  وهناك 
جرى  ثم  ومن  �لبد�ية  يف  عارياً 
ل�ستجو�بها،  �لزنازين  �إىل  نقلها 

باأن   " غو�ش:  �أبو  و�أو�سحت 
ل�ساعات  كانت  �لتحقيق  جولت 
م�سبوحة  وهي  ق�ستها  طويلة 
زنز�نة  على كر�سي �سغري د�خل 
�سديدة �لربودة"، وبعد 6 �أيام بد�أ 
�لتحقيق �لع�سكري معها، و�لذي 
تخلله �سبح على طريقة )�ملوزة 
و�لقرف�ساء(، ��سافة �إىل �سفعها 
من  وحرمانها  بعنف  و�رصبها 
�لنوم، ��ستمر �لتحقيق �لع�سكري 
خللها  عانت  �أيام  لثلثة  معها 
�أبو  �لأ�سرية  و�أ�سارت  �لأمرين. 
�إحدى  يف  باأنه  باإفادتها  غو�ش 
�ملر�ت حاولت �لهروب من �أيدي 
باإحدى  و�جللو�ش  �ملحققات 
�ملحققة  لكن  �لزنز�نة،  زو�يا 
ب�رصب  وبد�أت  باإم�ساكها  قامت 
بقوة  وركلها  باحلائط  ر�أ�سها 
باألفاظ  و�ستمها  عليها  و�ل�رص�خ 
�ملحققون  وتعمد  بذيئة،  كما 
لبتز�زها  وذويها  �أخيها  �إح�سار 
على  لإجبارها  عليها  و�ل�سغط 
�لعرت�ف بالتهم �ملوجه �سدها. 

ظروف  باأن  غو�ش  �أبو  ولفتت 
ُتتجز  كانت  �لتي  �لزنازين 
معها  كانت  �لتحقيق  طو�ل  بها 
�إىل  وتفتقر  �لق�سوة  يف  غاية 
�لآدمية،  �حلياة  مقومات  �أدنى 
من  خ�سنة  ��سمنتية  فاحليطان 
و�لفر�سة  عليها،  �لتكاء  �ل�سعب 
رقيقة بدون غطاء وبدون و�سادة، 
و�ل�سوء م�سعل 24 �ساعة ومزعج 
للنظر، و�لوجبات �ملقدمة �سيئة 
جد�ً، بال�سافة �إىل معاناتها من 
دخول �ملياه �لعادمة �إىل زنز�نتها 
و�لتي كانت تفي�ش على �لفر�سة 
و�لغطاء. و�أ�سافت �أنه يف �إحدى 
�إدخال  تعمد �ملحققون  �ملر�ت 
جرذ كبري �إىل �لزنز�نة ليذ�ئها، 
عد� عن مماطلتهم يف �ل�ستجابة 
من  كحرمانها  مطالبها  لأب�سط 
�لدخول �إىل �حلمام، و��ستفز�زها 
�أبو  خ�سعت  منها،  و�ل�سخرية 
غو�ش للتحقيق لـ 30 يوماً، ومن ثم 
نُقلت �إىل معتقل "�لد�مون" حيث 
لتز�ل موقوفة هناك. يذكر باأن 

طالبة  غو�ش  �أبو  مي�ش  �لأ�سرية 
يف كلية �لإعلم بجامعة بريزيت، 

�أبو  ح�سني  �ل�سهيد  �سقيقة  وهي 
�سليمان  �لطفل  و�سقيقة  غو�ش 

و�ملعتقل  عاماً(   17( غو�ش  �أبو 
�إد�رياً للمرة �لثانية.  

يقوم �ل�سعب �لفل�سطيني يف مطلع 
�نطلقة  ذكرى  باإحياء  عام  كل 
حركة  �نطلقة  �ملعا�رصة  �لثورة 
�لتحرير �لوطني �لفل�سطيني )فتح( 
بذكرى  �لحتفال   .1965 عام  منذ 
يف  يحمل  �لعام  هذ�  �لنطلقة 
وطنية  وم�سامني  معاين  طياته 
�لوفاء  �سياق  يف  تاأتي  عظيمة 
لقو�فل �ل�سهد�ء وعذ�بات �لأ�رصى 
و�ملبعدين  و�مل�رصدين  و�جلرحى 
�لذين دفعو� ثمنا باه�سا يف معارك 
�ل�سهيوين  �لحتلل  مع  �ملو�جهة 
خلل حمطات ن�سالية متعددة من 
لبنان  �إىل �لكر�مة وجنوب  عيلبون 
و�سمود بريوت مرور� بالنتفا�سة 
�لأق�سى  و�نتفا�سة  �ل�سعبية 
وغريها  �لأق�سى  بو�بات  ومعركة 
من �ساحات �لوغى. تمل �نطلقة 
هذ� �لعام �يحاء�ت كبرية.. توحي 

بالقر�ر  باأن فتح ل تز�ل متم�سكة 
�متد�د�  �مل�ستقل  �لفل�سطيني 
يف  �لوطني  �ملجل�ش  لقر�ر�ت 
يف  �نعقدت  �لتي  �لنتفا�سة  دورة 
تر�سخ  و�لتي  �جلز�ئرية  �لعا�سمة 
باأروع �سورها يف  �لوطنية  �لوحدة 
�إطار منظمة �لتحرير �لفل�سطينية 
لل�سعب  وحيد  �رصعي  كممثل 
�لفل�سطيني يف كافة �أماكن تو�جده. 
توحي �لنطلقة بالتم�سك بوثيقة 
تر�سخ  �لتي  �ل�ستقلل  �إعلن 
�لدميقر�طية و�لتعددية �ل�سيا�سية 
�حلريات  و�سمان  و�لنقابية 
و�ن�ساف �ملر�أة على قدم �مل�ساو�ة 
باأن  �لنطلقة  توحي  �لرجل.  مع 
فتح ل تز�ل حركة ترر وطني لها 
دورها �لطليعي و�لريادي يف قيادة 
خطى  على  �لفل�سطيني  �ل�سعب 

�ل�سهيد �خلالد يا�رص عرفات.
توحي �لنطلقة باأن فتح ل تز�ل 
متم�سكة وتنا�سل من �جل �حلقوق 
وتقرير  �لعودة  يف  �لثابتة  �لوطنية 

�مل�سري و�إقامة �لدولة �لفل�سطينية 
�لقد�ش  وعا�سمتها  �مل�ستقلة 
�أن  �لنطلقة  توحي  �ل�رصيف. 
�لنقلب  يرف�ش  ز�ل  ل  �سعبنا 
�ل�ساحة  و�لنق�سام و�ل�رص ذمة يف 
وجغر�فيا  �سيا�سيا  �لفل�سطينية 
وهذ� جت�سد يف م�ساركة �جلماهري 
�ل�سعبية يف مليونية �لنطلقة يف 
قطاع غزة م�ساء �لأربعاء �ملا�سي 
حددتها  �لتي  �لقيود  من  بالرغم 
�لحتفال.  ملكان  حما�ش  حركة 
تنا�سل  فتح  �أن  �لنطلقة  توحي 
لإف�سال �سفقة �لقرن و�لدولة ذ�ت 
بوحدة  وتتم�سك  �ملوؤقتة  �حلدود 
�ل�سعب و�لوطن. توحي �لنطلقة 
لحت�سان  وفاء  �لأكرث  فتح  �أن 
و�جلرحى  �ل�سهد�ء  عو�ئل 
بتوفري  و�ملحررين  و�لأ�رصى 
و�حلا�سنة  �لجتماعية  �لرعاية 
و�لقانونية  و�ل�سيا�سة  �لوطنية 
كمنا�سلني  و�رصعيته  لن�سالهم 
مو�جهة  يف  �حلرية  �جل  من 

�إرهابيني  باأنهم  �لحتلل  رو�ية 
�أن  �لنطلقة  توحي  وجمرمني. 
عمل  تفعيل  على  حري�سة  فتح 
و�ملجتمعية  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات 
و�لنقابية  �ل�سيا�سية  و�لطر 
للم�رصوع  حماية  �ملختلفة 
�أن  �لنطلقة  توحي  �لوطني. 
فتح حري�سة على تو��سل �لجيال 
عرب  �لقر�ر  �سنع  يف  و�مل�ساركة 
�لت�رصيعية  �لعامة  �لنتخابات 
باحقية  و�لتم�سك  و�لرئا�سية 
يف  �لثابتة  �مل�ساركة  يف  �لقد�ش 
توحي  �لوطنية.  �لنتخابات  هذه 
على  قادرة  فتح  �أن  �لنطلقة 
�ملوؤ�س�ساتي  �لبناء  يف  �لتجديد 
و�لتنظيمي وتتجه نحو خلق �أجو�ء 
ملو�جهة  �حلركي  �ل�ستنها�ش 
�لعرث�ت  وجتاوز  �لتحديات 
�ل�سفوف  وجتميع  و�ملعوقات 
�ملحطات  يف  وخا�سة  لكو�درها 
�أن  �لنطلقة  توحي  �مل�سريية. 
هائلة  بقدرة  مت�سك  لتز�ل  فتح 

�ملعارك  وخو�ش  مو�جهة  على 
على  و�لدبلوما�سية  �ل�سيا�سية 
و�لدويل   �لإقليمي  �مل�ستوى 
�لتحرير  منظمة  موؤ�س�سات  عرب 
�لفل�سطينية  و�لدولة  �لفل�سطينية 
�ملنخرطة يف موؤ�س�سات ومنظومة 
�ملجتمع �لدويل.. توحي �لنطلقة 
�أن فتح بوحدتها وقوتها و�سلبتها 
�لعمود �لفقري للثورة �لفل�سطينية 
�لوطنية  للحركة  قوة  م�سدر  وهي 
�أن  �لنطلقة  توحي  �لفل�سطينية. 
للأجيال  �لأمل  متنح  فتح  حركة 

و�لأ�سبال و�لزهر�ت باأن �لن�رص �آت 
�ل�سهيد  وردد  قال  وكما  حمالة  ل 
�أبوعمار ) �سريفع �سبل من �أ�سبالنا 
�أو زهرة من زهر�تنا علم فل�سطني 
و�أ�سو�ر  �لقد�ش  خفاقا فوق ماآذن 
�لقد�ش وكنائ�ش �لقد�ش(.. وتبقى 
ن�سف  من  �أكرث  قدمت  �لتي  فتح 
�سهد�ء  �ملركزية  جلنتها  �أع�ساء 
ببو�سلة  مم�سكة  �لوطني  �لو�جب 
و�حد  �جتاه  ذ�ت  �لوطني  �لن�سال 
ل تيد عنه.. نحو �لقد�ش.. نحو 

�لقد�ش.. نحو �لقد�ش.

وثقت هيئة �ص�ؤون الأ�صرى واملحررين يف تقرير �صدر عنها ، �صهادة الأ�صرية مي�س اأب� غ��س )22 عامًا( من خميم قلنديا �صمال القد�س املحتلة، والتي تك�صف من خاللها عن تفا�صيل م�ؤملة 
تعر�صت لها خالل عملية اعتقالها والتحقيق معها داخل زنازين الحتالل. ونقلت الهيئة عرب حماميتها.

وثقت هيئة �ص�ؤون الأ�صرى واملحررين يف تقرير �صدر عنها ، �صهادة الأ�صرية مي�س اأب� غ��س )22 عامًا( من خميم قلنديا �صمال القد�س املحتلة، والتي تك�صف من خاللها عن تفا�صيل م�ؤملة 
تعر�صت لها خالل عملية اعتقالها والتحقيق معها داخل زنازين الحتالل. ونقلت الهيئة عرب حماميتها.

�ُصبحت ل�صاعات ط�يلة وُنكل بها على مدى اأيام

يف الذكرى 55

م٫�س 

بقلم : ح�صن عبدربه  

هيئة �لأ�سرى تك�سف عن تفا�سيل قا�سية تعر�ست له �لأ�سرية  مي�ش �أبو غو�ش

�إنطالقة فتح.. )بو�سلتنا نحو �لقد�ش(.. 
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عي�شة ق.

البلوزدادي  النادي  يراهن  و�سوف 
خارج  من  بالتاأ�سرية  العودة  على 
الدور 1/32  مثلما فعل يف  الديار 
على ح�ساب مثالية تيغنيف، بينما 
مدينة  اأبناء  اأمام  مواتية  الفر�سة 
»التيطري« من اجل التاأهل جمددا 
جمهورها،  واأمام  ملعبها  على 
بينما �سيكون اأهلي برج بوعريريج 
ا�ستقبال  مع  بدوره  موعد  على 
بدوره  النا�سط  اخلروب  جمعية 
الفر�سة  الثانية، وهي  الرابطة  يف 
املدرب  اأ�سبال  ي�سعى  التي 
ا�ستغاللها من  اإىل  دوما  الفرن�سي 
واأمام  ميدانهم  على  اللعبة  خالل 

الدور  �سيناريو  وتكرار  جمهورهم 
الأول اأمام احتاد امل�رشية.

�سطيف  وفاق  �سيكون  جهته،  من 
الكاأ�س  يف  الخت�سا�سيني  اأحد 
اإىل  تقوده  �سعبة  �سفرية  اأمام 
مواجهة اأمل �سلغوم العيد النا�سط 
يف البطولة الهاوية من اجل ال�سعي 
وموا�سلة  التاأهل  ببطاقة  للعودة 
غمار املناف�سة التي ميلك رقمها 
التتويجات  عدد  يف  القيا�سي 
�ستكون  بينما  األقاب،  بثمانية 
ال�سغرية  الأندية  اأمام  الفر�سة 
املناف�سة  موا�سلة  اجل  من 
اأي�سا  اليوم  برنامج  يعرف  عندما 
نا�سط  فرق  بني  مقابلتني  خو�س 
الأمر  ويتعلق  ال�سفلى  الأق�سام  يف 

النا�سط  بو�سعادة  اأمل  من  بكل 
يالقي  والذي  الثانية  الرابطة  يف 
�سباب الزاوية، بينما ي�ستقبل ترجي 

قاملة �سيفه مولودية باتنة.

برنامج املباريات

اأمل بو�سعادة / �سباب الزاوية
ترجي قاملة / مولودية باتنة

اأوملبي املدية / �سباب بلوزداد
اأمل �سلغوم العيد / وفاق �سطيف
اللقاءات تنطلق ابتداء من 14:00

جمعية   / بوعريريج  برج  اأهلي 
اخلروب 

ال�ساعة  على  جتري  املقابلة 
15:00

ح�مل الك�أ�س ي�سطدم ب�أبن�ء التيطري والأندية ال�سغرية ت�سعى للمف�ج�أةالدور 1/16 ملناف�شة كاأ�س اجلمهورية
تتوا�شل مناف�شة كاأ�س اجلمهورية بخو�س لقاءات الدور ال�شاد�س ع�شر املقررة 
اليوم والتي �شوف تعرف مهام متباينة لأندية النخبة بحثا عن تاأ�شرية التاأهل 
اإىل الدور �شمن النهائي من مناف�شة ال�شيدة الكاأ�س، حيث �شيكون حامل اللقب 

املو�شم املن�شرم �شباب بلوزداد اأمام تنقل حمفوف املخاطر ملواجهة مت�شدر 
الرابطة املحرتفة الثانية اأوملبي املدية، اأين ي�شعب التكهن بنتيجة املقابلة، يف 

ظل بحث كل ت�شكيلة عن الذهاب بعيدا يف الكاأ�س.

تعيني حمزة مدرب� 
جديدا للمنتخب 

الوطني للدراج�ت

ُعنينّ التقني حكيم حمزة، كمدرب 
اجلزائري  للمنتخب  رئي�سي 
للمدرب   خلفا  رجال  لالأكابر 
�رشيف مرابط، الذي ا�ستقال من 
من�سبه الأربعاء املن�رشمة لأ�سباب 
الحتادية  وفق  بحتة  �سخ�سية 
اجلزائرية للدراجات، ووقع حكيم 
مع  يربطه  الذي  العقد  حمزة 
رئي�س  بح�سور  الفيدرالية  الهيئة 
برباري،  الدين  خري  الحتادية 
ر�سا  الوطني  الفني  واملدير 
�سعادته  عن  عرب  حيث  كحالل، 
ال�ساب  امُل�سري  الفريق  بالعمل مع 
لحتادية الدراجات، موؤكدا فخره 

بخدمة املنتخب الوطني.
رئي�س  »اأ�سكر  قائال:  و�رشح 
التي و�سعها  الثقة  الحتادية على 
يف �سخ�سي، ملتزما بو�سع خربته 
وينحدر  ال�سباب«،  ت�رشف  حتت 
عائلة  من  حمزة  حكيم  املدرب 
يف  الأبطال  عديد  ت�سم  ريا�سية، 
كان  حيث  الدراجات،  تخ�س�س 
�سنف  منذ  �سابقا  دوليا  دراجا 
غاية  اإىل   1991 عام  الأوا�سط 
�سنة  الريا�سية  امل�سالك  اعتزاله 
2000، وقد �سبق له العمل كمدرب 
 2010 و   2009 بني  م�ساعد  وطني 
رفقة حممد خمتاري، كما اأ�رشف 
من قبل على تدريب نادي املجمع 
اأوملبيك اجلزائر،  البرتويل ونادي 
اجلديد  الوطني  الناخب  و�سيتوىل 
مهمة قيادة الفريق الوطني خالل 
الإ�ستوائي  ال�سباق  من   15 الطبعة 
»امي�سا بانغو«، الذي �سيجري بني 
بالغابون،   2020 جانفي   26 و   20
حمزة،  التقني  اأبدى  الأخري  ويف 
وعيه ب�سعوبة املهمة التي تنتظره 
على راأ�س العار�سة الفنية للمنتخب 
اجلميع  م�ساعدة  متمنيا  الوطني 

يف �سبيل النجاح يف مهمته.
ق.ر.

اأهلي برج بوعريريج 
يتع�قد مع الغوم�ري 

مو�سمني
اأهلي  نادي  اإدارة  جمل�س  جنح 
توفيق  مع  التعاقد  يف  الربج 
الغوماري مهاجم اأوملبي املدية؛ 
الأ�سفر  الفريق  �سفوف  لتدعيم 
على  الغوماري  ووقع  ملو�سمني، 
بعد  ام�س  اأول  انتقاله  عقود 
الإدارة  جمل�س  برئي�س  اجتماعه 
اتفق  حيث  حمادي،  بن  اأني�س 
التفا�سيل  كافة  على  الطرفان 
بالعقد اجلديد، وان�سم  املتعلقة 
اإىل  عاما   28 البالغ  الغوماري 
املريكاتو  يف  املدية،  اأوملبي 
من  قادما  املا�سي  ال�سيفي 
لفت  يف  لينجح  عنابة،  احتاد 
�سدارة  على  تربعه  بعد  الأنظار 
بر�سيد  الثانية  الدرجة  هدايف 
اإدارة  اأهداف.وي�سعى جمل�س   10
الأهلي اإىل ح�سم �سفقات جديدة 
ال�ستوية  النتقالت  فرتة  خالل 
م�ستوى  على  خا�سة  اجلارية، 
اخلط الأمامي؛ مل�ساعدة الفريق 
الثاين  الدور  العودة بقوة يف  على 

بالدوري.
ق.ر.

الأندية ال�شغرية تر�شخ اإىل الواقع وت�شطدم بخربة اأندية النخبة

احلمراوة املكرة وال�سلف تت�أهل اإىل 1/8 نه�ئي الك�أ�س

كاأ�س  مناف�سة  مباريات  تتوا�سل 
املنطق  احرتام  يف  اجلمهورية 
من خالل هوية الأندية املتاأهلة 
حيث  املتقدمة،  الأدوار  اإىل 
الأوىل  املرحلة  اأم�س  اأول  جرت 
ال�ساد�س  الدور  مقابالت  من 
جميع  مرور  عرفت  والتي  ع�رش 
الرابطة  يف  النا�سط  الأندية 
ثمن  الدور  اإىل  الأوىل  املحرتفة 
غمار  موا�سلة  وبالتايل  النهائي 
بعيدا  للذهاب  والتناف�س  الكاأ�س 
تاأهلت  ال�سدد  هذا  ويف  فيها، 
البطولة  يف  نا�سطة  فرق  ثالثة 

الوطنية للنخبة اإىل الدور املقبل 
املفاجاأة،  لعن�رش  حدوث  دون 
فريقي  ا�ستغلنّ  ال�سدد  هذا  ويف 
وهران  ومولودية  ال�سلف  جمعية 
الديار  داخل  ال�ستقبال  فر�سة 
وتاأهال على ح�ساب فريقي احتاد 
اللذان  غري�س  واأمل  بومدفع 
وخرجا  موفقة  م�ساركة  �سجال 
مواجهة  يف  الوا�سع  الباب  من 
فريقني قويني ف�سال يف الت�سدي 

لهما والوقوف يف وجههما.
بلعبا�س  احتاد  كان  املقابل،  يف 
من  امل�ستفيدة  الأندية  اأكرث 

ال�سعب  التاأهل  بعد  املناف�سة 
الذي  التنقل  من  به  عادت  الذي 
امل�رشية  اإحتاد  ملواجهة  قادها 
على معقل الأخري بثنائية نظيفة، 
مو�سى  فيالج  نادي  ع  ودنّ بينما 
اجلمهورية  كاأ�س  يف  املغامرة 
اأمام  بها  التي مني  بعد اخل�سارة 
امل�سيف احتاد عنابة والذي كان 
خاللها الأخري اأكرث واقعية وحقق 
التاأهل باأقل جمهود اإثر النت�سار 
جمهوره  وامام  ملعبه  يف  الهام 

بهدفني دون مقابل.
عي�شة ق.

 اأ�شبال دزيري ي�شرعون 
يف الرتكيز على لقاء الكاأ�س

احت�د الع��سمة يطيح بب�رادو 
ويقرتب من البوديوم

العا�سمة  احتاد  نادي  حقق 
نقاط  الثالث  واأحرز  فوزا هاما 
بالبطولة  م�سواره  يف  الهامة 
عقب  املو�سم،  هذا  الوطنية 
حققه  الذي  ال�سعب  النت�سار 
�سهرة  جمعه  الذي  الديربي  يف 
بارادو  نادي  باجلار  اأم�س  اأول 
�سمن ت�سوية اللقاء املتاأخر عن 
الرابطة  من  ال�ساد�سة  اجلولة 
وذلك يف ظل  الأوىل،  املحرتفة 
عانى  التي  املوؤثرة  الغيابات 
ظل  يف  العا�سمي  النادي  منها 
خرياوي،  الرباعي  تواجد  عدم 
لأ�سباب  وزواري  الاليف  كودري، 
خمتلفة ا�ستدعت املدرب بالل 
عدد  على  العتماد  اإىل  دزيري 
للت�سكيلة  ال�سبان  الالعبني  من 
بلعربي  اأوكال،  اإقحام  �سورة  يف 
وبوم�رشة، اأين كانوا يف امل�ستوى 
الأهم  حتقيق  يف  وجنحوا 
اإىل  جمددا  العودة  خالل  من 
�سل�سلة  بعد  النت�سارات  �سكة 
البطولة  يف  امل�سجلة  التعرثات 
الوطنية ورابطة اأبطال اإفريقيا، 
الثقة  جمددا  ي�ستعيدوا  ان  قبل 
طريق  وي�ستعيدوا  النف�س  يف 
املوا�سلة  عن  للبحث  الفوز 
ت�سوية  قبل  م�سابه  طريق  على 
اللقاءين املتاأخرين يف الربنامج 
وجمعية  القبائل  �سبيبة  اأمام 
مزيد  اإ�سافة  عن  بحثا  ال�سلف 
بكوكبة  واللتحاق  النقاط  من 
املقدمة من اجل اعتالء املركز 
الرتتيب،  جدول  يف  الثالث 
لقاء  لديه  الفريق  اأن  باعتبار 
حمادي  عمر  ملعبه  يف  موؤجل 
القبائل  �سبيبة  اأمام  ببولوغني 
يف  مكانة  لأخذ  يكفيه  والفوز 

»البوديوم«.
جنح املدرب دزيري يف التعامل 
عند  املواجهة  اأطوار  مع 
له املدافع  �س  تعرنّ الذي  الطرد 
حمرة  الرحيم  عبد  املحوري 
اأطوار  بقية  التعداد  وموا�سلة 
عدديا  منقو�سني  املواجهة 
اإخراج  اإىل  دفعه  الذي  الأمر 
وا�ستبداله  حمودة  بن  الالعب 
عن  بحثا  بلقروي  ه�سام  بزميله 

تدعيم الدفاع املحوري وخالفة 
حمرة.

بن  طاهر  الالعب  رفقاء  و�رشع 
والتح�سري  الرتكيز  يف  خليفة 
اأين  اجلمهورية،  كاأ�س  ملواجهة 
ا�ستعداد  التدريبات  يف  �رشعوا 
للقاء احتاد خن�سلة املقرر غدا 
املتاأخرة  املواجهة  حل�ساب 
املناف�سة،  من   1/32 الدور  عن 
تعدي  على  الفريق  ي�رش  حيث 
مبيدانه  يلعب  عندما  املناف�س 
يف  بعيدا  والذهاب  بولوغني  يف 
ول  الكاأ�س،  ال�سيدة  مناف�سة 
املواجهة  تعرف  اأن  ي�ستبعد 
اأ�سامة �سيتة على  عودة الالعب 
اأول  الأول  الفريق  مع  اللعب 
بعد  احلايل،  املو�سم  مواجهات 
�سه اإىل اإ�سابة خطرية نهاية  تعرنّ
العام املن�رشم وعاد تدريجيا اإىل 

املناف�سة مع الفريق الرديف.

ت�شتف�شر   Serport
الإجراءات القانونية 

ل�شراء اأ�شهم الفريق

لحتاد  اجلديد  املمونّل  با�رش 
يف    »serport« العا�سمة 
اجل  من  القانونية  الإجراءات 
النادي  اأ�سهم  اأغلبية  �رشاء 
الأزمة  من  واإخراجه  العا�سمي 
منذ  فيها  دخل  التي  الإدارية 
ال�سائفة املن�رشمة التي عرفت 
حداد  علي  النادي  مالك  دخول 
احل�ساب  وجتميد  احلب�س  اإىل 
ك�سفت  حيث  للنادي  البنكي 
ه  توجنّ الفريق  داخل  من  م�سادر 
يف  املخت�سة  ال�رشكة  م�سوؤويل 
البحث  نحو  واملوانئ  البواخر 
الإجراءات  حول  التعرف  عن 
من  عنها  وال�ستف�سار  القانونية 
�رشاء  عملية  يف  ال�رشوع  اجل 
التي  اخلطوة  وهي  الأ�سهم، 
الأحمر  اللونني  ع�ساق  ينتظرها 
خروج  عن  بحثا  بقوة  والأ�سود 
النادي من اأزمته التي اأثرت على 
حتقيقه بداية قوية هذا املو�سم 

اجلاري.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

�أول  مبنى  �جلديد  �لوزير  يدخل 
يف  عديدة  مهام  �سيجد  �أين  ماي 
تبحث  ثقيلة  وملفات  �نتظاره 
ويف  �أمده،  طال  �لذي  �لعالج  عن 
�لتي  �ملوقوتة  �لقنبلة  مقدمتها 
تركها خلفه �لوزير �ملغادر برناوي 
طبعت  �لتي  �خلالفات  بخ�سو�ص 
عالقته مع رئي�ص �للجنة �لأوملبية 
تقّدمت  و�لتي  بري�ف  م�سطفى 
�لأخرية  �لأ�سابيع  خالل  �ل�سورة 
يف ظل �ل�رص�ع �لذي فتحه �لوزير 
مع نظريه فاحتا �سده عدة ملفات 
�لريا�سية  للهيئة  ت�سيريه  ت�سكك 
�إنفاقها  يتم  �لتي  �لأمو�ل  ووجهة 
�لريا�سية  �مل�ساركات  خمتلف  يف 
�سيكون  ذلك  جانب  على  �لدولية، 

�لوزير جلديد �مام مهمة �لإ�رص�ع 
يف وترية �لتح�سري ملناف�سة �ألعاب 
ت�ست�سيفها  �لتي  �ملتو�سط  �لبحر 
 ،2021 �لعام  يف  وهر�ن  مدينة 
على  �لأ�سغال  وترية  تز�ل  ل  حيث 
مبدينة  �جلديد  �ملركب  م�ستوى 
�جلري  بري  منقطة  يف  وهر�ن 
�لعمل  تقدم  رغم  مكانها،  تروح 
�ملقابل  يف  �مللعب،  م�ستوى  على 
م�ستوى  على  �لعمل  وترية  تتطلب 
�لقاعة  من  �ملركب  فروع  بقية 
�مل�سبح  �لريا�سات  �ملتعددة 
�إىل  �لوترية،  يف  �لإ�رص�ع  وغريها 
�ملخرج  �إيجاد  على  �لعمل  جانب 
بالن�سبة مل�ساريع �ملالعب �لتي مت 
من  كل  يف  ت�سييدها  يف  �لنطالق 
�لعا�سمة »بر�قي و�لدويرة« وتيزي 
�لكروية  للمناف�سات  حت�سري�  وزو 

�أ�سند  و�لتي  بالدنا  تنتظر  �لتي 
�لقدم  لكرة  �لإفريقي  �لحتاد  لها 
لالأمم  �إفريقيا  بطولة  ��ست�سافة 
�ملقبل.  �لعام  �ملقررة  للمحليني 
�لأكيد �أن �لوزير �جلديد �سيد علي 
يف  ي�رصع  �سوف  و�لذي  خالدي 
مهامه هذ� �لأ�سبوع ب�سفة ر�سمية 
ملجل�ص  �جتماع  �أول  �نعقاد  قبل 
�لوزر�ء �ملقرر غد� برئا�سة رئي�ص 
تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية 
�سوف يجد يف �نتظاره عدة ملفات 
�أمامها  �لوقوف  تتطلب  �سائكة 
و�لريا�سة  �ل�سباب  قطاع  وتطهري 
تتطلب  قنابل  عدة  ت�سوبه  �لذي 
�أعلى  �ساحب  طرف  من  �لتفكيك 
معدل يف دفعة �لتخرج �لتي قادها 
يف  لالإد�رة.  �لعليا  �ملدر�سة  من 
�جلمهورية  رئي�ص  �أ�سند  �ملقابل، 

تبون �إىل �لبطل �لعاملي و�لأوملبي 
كاتب  من�سب  مر�سلي  �لدين  نور 
�لدولة مكلفا بريا�سة �لنخبة و�لتي 
تعترب من�سبا جديد� مت ��ستحد�ثه 
�حلكومة  ت�سكيلة  عن  �لإعالن  مع 
�بن  يتكفل  �سوف  �أين  جلديدة، 
ريا�سيي  مبلف  �ل�سلف  مدينة 
على  �لإ�رص�ف  خالل  من  �لنخبة 
كان  و�لتي  �لعاملية  �ملو�عيد 
ملفها من �خت�سا�ص وزير �ل�سباب 
�إىل  حتويله  يتم  �ن  قبل  و�لريا�سة 
من�سب م�ستقل بذ�ته، �سيكون بطل 
�ألعاب �لقوى و�ساحب  �جلز�ئر يف 
يف  و�لأوملبية  �لعاملية  �لألقاب 
�خت�سا�ص 1500م مكلفا مبتابعته، 
�لهتمام  �إىل  �لدولة  من  �سعيا 
با�ستعادة �جلز�ئر مكانتها ريا�سيا 

على �ل�سعيد �خلارجي،

يتقدمها �شراع الوزارة 
وبرياف التح�شري للألعاب 

املتو�شطية وم�شاريع 
امللعب

خالدي يرث تركة 
برناوي وقنابل 

للتفكيك يف انتظاره
.    مر�شلي كاتب الدولة 

مكلف بريا�شة النخبة

حذا قطاع وزارة ال�شباب والريا�شة حذو اأغلبية القطاعات التي م�ّشتها التغيريات على م�شتوى احلكومة اجلديدة التي ك�شف تركيبتها اأول اأم�س 
رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون واأعلن عنها حمند ال�شعيد اأوبلعيد املتحدث با�شم رئا�شة اجلمهورية، والتي عرفت تعيني �شيد علي خالدي 

وزيرا جديدا على م�شتوى قطاع ال�شباب والريا�شة خلفا للوزير ال�شابق عبد الروؤوف برناوي الذي مت ا�شتبعاده من احلكومة اجلديدة بعدما كان 
ي�شغل املن�شب يف حكومة ت�شريف الأعمال حتت قيادة الوزير الأول ال�شابق نور الدين بدوي.

 طالب امل�شو�شني البتعاد 
عن ال�شطياد يف املياه العكرة

مدوار: مرتاح لت�سجيلنا برجمة 
اأف�سل من املغرب وتون�س

اإدارة النادي العا�شمي قدمته اأول اأم�س 
لو�شائل الإعلم

قري�سي: اأريد االرتقاء ب�سباب 
بلوزداد اإىل م�ساف الكبار 

ملحرتفة  �لر�بطة  رئي�ص  عرّب 
مدو�ر  �لكرمي  عبد  �لقدم  لكرة 
�لربجمة  �سري  من  �رتياحه  عن 
�لوطنية  �لبطولة  ملباريات 
�لأوىل  �ملحرتفة  بر�بطتيها 
�رتياحه  �أن  �أو�سح  حيث  و�لثانية، 
�لكروية  هيئته  كون  �إىل  يرجع 
يف  �لذهاب  مباريات  من  �نتهت 
�ملوؤجلة  �للقاء�ت  ت�سوية  �نتظار 
ذلك  جانب  �إىل  وقامت  �ملتبقية 
مرحلة  �نطالق  تاريخ  بتحديد 
مو�سحا  �ملناف�سة،  من  �لعودة 
من  �لأول  �لن�سف  �لربجمة يف  �أن 
كانت  �جلاري  �لكروي  �ملو�سم 
يحدث  مبا  مقارنة  �مل�ستوى  يف 
و�ملغرب  تون�ص  �جلارتني  عند 
متاأخرتني  تعد�ن  و�للتان  ح�سبه 
يحدث  مبا  مقارنة  �لربجمة  يف 

�لر�بطة  �أن  �أو�سح  حيث  عندنا، 
تقوم بعملها ول تلتفت لالنتقاد�ت 
�لتي تطالها منذ �نطالق �ملو�سم 

�جلاري.
ويف �ل�سياق ذ�ته، طالب مدو�ر يف 
�لتي  �لأطر�ف  �إذ�عية  ت�رصيحات 
�لذي  �لعمل  على  للت�سوي�ص  تعمل 
�لبتعاد  �لكروية  هيئته  به  تقوم 
وعدم �ل�سطياد يف �ملياه �لعكرة، 
وجدت  �لأغلبية  �أن  مو�سحا 
و�أن  خا�سة  �سائغة  لقمة  �لر�بطة 
بعد  �ل�سغط  عن  �بتعدت  �لفاف 
تتويج �خل�رص بلقب كاأ�ص �إفريقيا 
لالأمم، مو�سحا �أن �أع�ساء �لر�بطة 
على  يح�سلون  ول  متطوعون 
على  �لحرت�م  وي�ستحقون  ر�تب 

�ملجهود�ت �لتي يبذلونها.
عي�شة ق.

�لناطق  قري�سي  توفيق  عرب 
�لر�سمي �جلديد ل�سباب بلوزد�د، 
م�سوؤويل  بثقة  �سعادته  عن 
موؤكد�  للنادي،  �ملالكة  �ل�رصكة 
جت�سيد  على  ُم�رّص  �أنه  على 
بالفريق  لالرتقاء  طموح  م�رصوع 
�إىل م�ساف �لكبار، وقال قري�سي 
�ل�سحفية  �لندوة  هام�ص  على 
�م�ص:  �أول  تقدميه  �أعقبت  �لتي 
للنادي على  �لعام  �ملدير  »�أ�سكر 
�سخ�سي،  يف  و�سعها  �لتي  �لثقة 
و�أوؤكد �أنني �ساأعمل على توظيف 
رفقة  �كت�سبتها  �لتي  خربتي 
�جلز�ئري  و�لحتادين  �لأندية، 
�لقدم يف خدمة  و�لأفريقي لكرة 
»�ل�رصكة  وتابع:  بلوزد�د«،  �سباب 
جت�سيد  على  حري�سة  �ملالكة 
�لرتقاء  �ساأنها  عدة م�ساريع من 
�لأول  �مل�رصوع  بلوزد�د،  ب�سباب 
بتحقيق  يتعلق  وم�ستعجل،  مهم 

�أ�سبوع،  كل  �إيجابية  نتائج 
بالتكوين  يتعلق  �لثاين  و�مل�رصوع 
على م�ستوى فئات �ل�سباب حتت 

قيادة �ملدرب بوعالم �سارف«.
�لتفريط يف  »ل ميكننا  و�أ�ساف: 
�لآن  �لفريق  �مل�رصوعني،  هذين 
يعني  مما  �لأوىل  �ملرتبة  يحتل 
�لتتويج  �لرئي�سي يبقى  �أن هدفنا 
�سيتكفل  حني  يف  �لدوري،  بلقب 
�سارف بالتكوين و�ستكون مهمتي 
�لتن�سيق معه، مبا ي�سمن حا�رص 
وم�ستقبل �لنادي«، وختم: »�أ�سعر 
خ�سو�سا  �مل�سوؤولية  هذه  بثقل 
يحتل  بفريق  يتعلق  �لأمر  �أن 
�ملرتبة �لأوىل، وفائز بلقب كاأ�ص 
�لظروف  بتوفر  لكن  �جلز�ئر، 
�جلميع  وتالحم  �جلدي  و�لعمل 
ميكننا  �جلماهري  وم�ساندة 

حتقيق �إجناز�ت جديدة«.
ق.ر.

مولودية اجلزائر / الرجاء البي�شاوي 
املغربي اليوم ابتداء من 20:00

العميد ي�سعى للإطاحة بالرجاء 
قبل موعد االإياب

�لرجاء  �ل�سيف  �ليوم  �سهرة  �جلز�ئر  مولودية  فريق  يلتقي 

�لبي�ساوي �ملغربي يف مبار�ة ذهاب ربع نهائي �لبطولة �لعربية 

بالبليدة،  ت�ساكر  م�سطفة  ملعب  يحت�سنها  و�لتي  لالأندية 

عن  يبحث  �لذي  �لعا�سمي  للنادي  هامة  تكون  �سوف  و�لتي 

حتقيق نتيجة �إيجابية د�خل �لديار قبل خو�ص مقابلة �لعودة 

�ملقررة يف �لتا�سع فيفري �ملقبل مبلعب حممد �خلام�ص يف 

مدينة �لد�ر �لبي�ساء، حيث تعترب مو�جهة �ليوم هامة لأ�سبال 

مريح  �نت�سار  عن  �لبحث  �سياق  يف  خمازين  حممد  �ملدرب 

�ملعنويات  �أف�سل  يف  �لتو�جد  �جل  من  قوي  مناف�ص  �أمام 

وكاأ�ص �جلمهورية  �لوطنية  �لبطولة  �لدخول يف مناف�سة  قبل 
مبعنويات مرتفعة.

يهتم �لطاقم �لفني كثري� بالعمل عرب خمتلف �جلو�نب �لنف�سية، 

�لبدنية و�ملعنوية من �أجل �إعد�د �لالعبني و�لتح�سري ليكونو� 

يف �ملوعد يوم �ملو�جهة، خا�سة و�أن �لنادي �لعا�سمي ي�سعى 

�لتتويج  �لعربية ويرغب يف  �لذهاب بعيد� يف �ملناف�سة  على 

على  يعولون  �ملولودية  لعبي  فاإن  �لغر�ص  ولهذ�  باللقب، 

�آخر  �لذين كانو� �سجلو� �نت�سارين يف  تاأكيد �ل�ستفاقة وهم 

مو�جهتني �أمام �سباب ق�سنطينة يف ختام مرحلة �لذهاب من 

لكاأ�ص  ع�رص  �ل�ساد�ص  �لدور  على  و�لتاأهل  �لوطنية  �لبطولة 
�جلمهورية.

حمروما  �لبي�ساوي  �لرجاء  »�لعميد«  مناف�ص  و�سيكون 

�ل�سالمي  جمال  �ملدرب  قام  �ثنني  لعبني  خدمات  من 

�لأمر بكل  باللقاء ويتعلق  �لتعد�دج �ملعني  با�ستبعادهما من 

من بدر بانون وعبد �لإله �حلافيظي ب�سبب عدم جاهزيتهما 

�إثر عودة �لثنائي موؤخر� من �إ�سابة كانا يعانيان منها.

عي�شة ق.

ك�شف طموحه يف التتويج بالبطولة 
العربية للندية

�سخري: مل اأت�سل باآيت جودي 
ومل نتفق مع كازوين لف�سخ العقد

فوؤ�د  �جلز�ئر  مولودية  لفريق  �لعام  �لريا�سي  �ملدير  لالإذ�عة عز �لدين �آيت جودي من �أجل �لإ�رص�ف على �لعار�سة �لفنية �سخري �لأخبار �لتي مت ترويجها بخ�سو�ص �لت�سال باملدرب نفى  ت�رصيحات  يف  �سخري  و�أو�سح  �لعا�سمي،  �آخيت للنادي  للمدرب  �لتدريبي  �مل�سو�ر  يحرتم  �أنه  �أم�ص  �ملولودية ل �لوطنية  لتدريب  به  �ت�ساله  يقال عن  ما  كل  لكن  �لفريق، �أ�سا�ص له من �ل�سحة، و�أو�سح �ملتحدث �أنه �ساحب �مل�سوؤول جودي  يف  �جلديد  �ملدرب  وتعيني  �لنتد�بات  عن  �ساعد �لأول  �لذي  خمازين  �ملدرب  حاليا  ميلك  �لفني  �لعمل و�لطاقم  فر�سة  منحه  و�لأولوية  منا�سبات  عدة  يف  �أر�د خلق �مل�ساكل مع �لإد�رة. �أعرب فوؤ�د �سخري يف �أ�سهر و10 �أيام عطلة، م�سيفا �أنه ل يويل �هتمام للمعني يف �ل�سيغة �ملنا�سبة لإنهاء �لأمر من خالل منحه تعوي�ص ثالثة مهامه على ر�أ�ص �لعار�سة �لفنية، وقال �ملعني �أنهم يبحثون برنارد كازوين من �جل ف�سخ �لعقد معه بعد قر�ر �لإد�رة �إنهاء �أن �إد�رة �ملولودية مل تتو�سل �إىل �لتفاق مع �ملدرب �لفرن�سي وتدعيمه بطاقم فني موؤهل. وك�سف �سخري يف �سياق �آخر، �ملولودية  عقبة حال  تخطي  على  فريقه  بقدرة  �إميانه  عن  منف�سل  �سعار� �لرجاء �لبي�ساوي �ملغربي �ليوم يف ذهاب ربع نهائي �لبطولة �سياق  �ستكون  �ملبار�ة  �أن  �سخري  و�أكد  لالأندية،  �أن�سارنا �لعربية  �لبلدين، و�أ�ساف: »ندعو  �أبناء  من لالأخوة و�ملحبة بني  �ملدرجات،  فوق  م�ساهد مميزة  وتقدمي  بقوة،  مثل �أجل ت�سجيع �لفريق لتحقيق نتيجة �إيجابية، �إذ نطمح للتتويج للح�سور  لنا،  بالن�سبة  جد�  مهمة  تعد  �لتي  �لعربية،  بالبطولة 
�لبطولة �لوطنية وكاأ�ص �جلز�ئر«.

ع.ق.
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جماهري بر�سلونة ت�سحب الثقة من دميبلي
اأكد تقرير �سحفي اإ�سباين اأم�س اأن جماهري بر�سلونة انتهى �سربها على النجم الفرن�سي 
عثمان دميبلي، ووفًقا ل�ستطالع اأجرته �سحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�سبانية، فاإن 3 من 
كل 4 بجماهري بر�سلونة يرغبون يف اأن يتخلى النادي الكتالوين عن دميبلي ويعر�سه للبيع، 
لالعب، فال  املنتظم  الأداء غري  اإىل  يعود  اجلماهري  اأن غ�سب  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
اأحد يعرف اإذا كان دميبلي �سي�سبح رائًعا يف املباريات اأم �سيفقد اإحدى الكرات ب�سكل 
م�سريته،  تهدد  الفرن�سي  لالعب  امل�ستمرة  الع�سلية  الإ�سابات  اأن  واأو�سحت  م�ستفز، 
موؤكدة اأن الالعب الفرن�سي على مدار 3 موا�سم ل يفهم حتى الآن �سبب تعر�سه لك�رس 

وراء الآخر.
وقالت ال�سحيفة اإن دميبلي قبل مباراة بورو�سيا دورمتوند بدوري الأبطال، اعتنى بطعامه 
اإتباع  اإىل  بالإ�سافة  جيد،  ب�سكل  التدريبات  وخو�س  الالزمة  الراحة  على  احل�سول  مع 
تعليمات الأطباء، ورغم ذلك تعر�س لإ�سابة خالل اأول ن�سف �ساعة من اللقاء، واأ�سافت 
امل�سوؤولون  وقتها  و�سيقرر  �سهر،  غ�سون  يف  بر�سلونة  مع  للم�ساركة  �سيعود  دميبلي  اأن 
واجلماهري اإما دعمه مرة اأخرى اأو التخلي عنه، واأمتت ال�سحيفة تقريرها بالتاأكيد اأن 
للموافقة على  يونايتد 100 مليون يورو  اأو مان�س�سرت  اأن يدفع ت�سيل�سي  بر�سلونة ينتظر 

رحيل دميبلي اإىل الربميريليغ.

عام كامل بال خ�سارة لليفربول
بات ليفربول ثاين فريق فقط يف الدوري املمتاز يجمع 58 نقطة يف اأول 20 مباراة، بعد 
اإح�سائيات  اللقب بح�سب  باإحرازه  انتهى  الذي  مان�س�سرت �سيتي يف مو�سم 2018-2017 
للمرة  اأوروبا  اأبطال  دوري  هي  األقاب  بثالثة  املن�رسم  العام  يف  تّوج  وبعدما  »اأوبتا«، 
ال�ساد�سة وكاأ�س ال�سوبر الأوروبية للمرة الرابعة ومونديال الأندية يف الدوحة للمرة الأوىل 
يف تاريخه، دخل ليفربول ال�سنة احلالية بفوز يخطو به خطوة اإ�سافية على درب رفع لقب 

الدوري للمرة الأوىل منذ 1990.
وثّبت ليفربول نف�سه، ل�سيما على ملعب اأنفيلد كفريق يحلّق خارج املناف�سة حملياً هذا 
املو�سم، اإذ تعود خ�سارته الأخرية يف الدوري املمتاز اإىل الثالث من جانفي 2019 اأمام 
مان�س�سرت �سيتي 1-2، ومنذ تلك املباراة مل يعرف ليفربول طعم اخل�سارة يف 37 مباراة يف 
الدوري املمتاز حقق خاللها 32 فوزاً، 11 منها توالياً هذا املو�سم، وقال مدرب ليفربول 
الأملاين يورغن كلوب بعد الفوز 19 يف 20 مباراة يف الدوري هذا املو�سم: »بالطبع هذا 
اأمر جيد لكنه مل يكن هدفنا الليلة، بل الفوز باملباراة«، م�سيفاً: »اأنا �سعيد جداً وفخور 

جداً بالالعبني، الطريقة التي �سيطرنا بها على �سيفيلد هذا امل�ساء كانت ا�ستثنائية«.

روين يحّقق اأول فوز بعد العودة لإجنلرتا
حقق النجم الدويل ال�سابق واين روين الفوز يف 
مباراته الأوىل بعد عودته كالعب اإىل كرة القدم 
كاونتي  دربي  فريقه  بفوز  م�ساهماً  الإجنليزية 
مناف�سات  �سمن  اأم�س  اول   1-2 بارن�سلي  على 
كاونتي  دربي  واأعلن  الأوىل،  املحلية  الدرجة 
يف �سيف العام 2019 عودة املخ�رسم روين 34 
عاماً النجم ال�سابق لإيفرتون ومان�س�سرت يونايتد 
اإىل  الإجنليزي،  للمنتخب  التاريخي  والهداف 
العام احلايل كالعب ومدرب  من  بدءاً  �سفوفه 
الهولندي  للفريق  الفني  املدير  اإ�رساف  يف 

فيليب كوكو.
مع  البدلء  مقاعد  الذهبي« يف  »الفتى  وجل�س 

لي�سبح  اجلديد  العام  انتظر  لكنه  �سارك يف متارينه،  كما  املا�سية  الأ�سابيع  فريقه يف 
خمولً للعب، ويف مباراته الأوىل كالعب مع دربي كاونتي حمل روين �سارة القيادة، و�سنع 
الهدف الأول لفريقه بتمريرة من ركلة حرة تابعها جاك ماريوت داخل ال�سباك، و�ساهم 
هذا  كاونتي  لدربي  الثامن  الفوز  وهو  واغهورن،  مارتن  �سجله  الذي  الثاين  الهدف  يف 
املو�سم مقابل ت�سعة تعادلت وت�سع هزائم، ويحتل الفريق املركز 17 يف دوري الدرجة 
الإجنليزية الأوىل، وهي الثانية عمليا بعد الدوري املمتاز، وكان روين قد اأنهى ارتباطه 

بفريق دي �سي يونايتد الأمريكي الذي ان�سم اإىل �سفوفه يف جوان 2018.
ون�ساأ »الفتى الذهبي« يف اإيفرتون ثاين اأندية مدينة ليفربول الإجنليزية، وان�سم يف العام 
2004 اإىل مان�س�سرت يونايتد حيث برز حملياً وعاملياً، قبل اأن يعود اإىل نادي ن�ساأته يف 
2017، وخالل م�سريته اأ�سبح روين اأف�سل هداف يف تاريخ فريق »ال�سياطني احلمر« مع 
الر�سمية  الح�ساءات  بح�سب  وذلك  امل�سابقات،  مباراة يف خمتلف   559 يف  253 هدفاً 
مباراة  الإجنليزي مع 53 هدفاً يف 119  للمنتخب  التاريخي  الهداف  اأ�سبح  كما  للنادي، 

دولية. 

بوغبا يخ�سع لعملية جراحية يف الكاحل
لنحو  يونايتد  مان�س�سرت  �سيفتقد 
الفرن�سي  و�سطه  خط  لعب  �سهر 
للخ�سوع  �سي�سطر  الذي  بوغبا  بول 
يف  اإ�سابة  ملعاجلة  جراحية  لعملية 
مباراة  عن  بوغبا  وغاب  الكاحل، 
يف  اأر�سنال  م�سيفه  �سد  فريقه 
الأربعاء  الدوري  من   21 املرحلة 
املن�رسم، والتي انتهت بفوز الفريق 
اللندين بنتيجة 2-0، وغاب الفرن�سي 
املتوج مع منتخب بالده بلقب كاأ�س 
لفرتات  رو�سيا،  يف   2018 العامل 
�سفوف  عن  املو�سم  هذا  طويلة 
الفريق ب�سبب م�سكلة الكاحل، ومنها 
قرابة ثالثة اأ�سهر متوا�سلة قبل اأن 
يعود يف الفوز على واتفورد 2-0 يف 

22 دي�سمرب املا�سي.واأكد مدرب يونايتد الرنوجي اأويل غونار �سول�سار يف اأعقاب اخل�سارة اأمام اأر�سنال:  »خ�سع لبع�س فحو�س 
الأ�سعة والإ�سابة لي�ست خطرة، لكنها اأمر يجب معاجلته والتعامل معه«، واأ�ساف اأن الأطباء ن�سحوا الالعب باإجرائها يف اأ�رسع 

وقت ممكن.
و�سارك الالعب البالغ من العمر 26 عاما كاأ�سا�سي يف �ست مباريات فقط مع يونايتد هذا املو�سم يف خمتلف امل�سابقات، 
وياأتي غيابه املتجدد يف ظل معاناة خط و�سط »ال�سياطني احلمر« من غيابات اأخرى، اأبرزها لال�سكتلندي �سكوت ماكتوميني 
الذي يتوقع ابتعاده لنحو �سهرين، وقال �سول�سكاير: »هذه �رسبة كبرية لنا، غياب بول يف ظل غياب �سكوت«، متوقعاً اأن يتمكن 
الفرن�سي من العودة خالل فرتة �سهر، ويف ت�رسيحاته الأربعاء نفى �سول�سار التقارير التي ت�سري اإىل اأن الفريق الطبي التابع 
وقال املدرب  للنادي،  التابع  الطبي  الفريق  قبل  ذلك من  رغبة يف  اإجراء اجلراحة، مقابل عدم  اأ�رس على  الذي  لبوغبا هو 

الرنوجي »نحن نعتني ب�سحة لعبينا، الن�سيحة هي اخل�سوع للجراحة يف اأقرب فر�سة«.                

املبتلى  ليفربول  فريقه  لعبي  كلوب  يورغن  الأملاين  طالب 
بالإ�سابات بتقدمي كل ما لديهم عندما يواجهون اإيفرتون يف 
كاأ�س الحتاد الإجنليزي غدا، وو�سع ليفربول �سدارته للدوري 
الإجنليزي املمتاز بفارق 13 نقطة اأمام اأقرب مناف�سيه لي�سرت 
�سيتي بعد الفوز 2-0 على �سيفه �سيفيلد يونايتد اأول اأم�س، 
لكنه فقد لعب الو�سط نابي كيتا ب�سبب اإ�سابة يف الفخذ اأثناء 
اأوك�سليد- الإحماء قبل املباراة، ومع غياب فابينيو واأليك�س 
لوفرين  وديان  ماتيب  وجويل  �ساكريي  و�سريدان  ت�سامربلني 
تقل�ست ت�سكيلة كلوب بعد فرتة مزدحمة نال فيها الفريق لقب 
كاأ�س العامل لالأندية يف قطر، واأبلغ كلوب ال�سحفيني: »كل من 
يرتدي قمي�س ليفربول يجب اأن يقدم كل ما لديه على اأر�س 
امللعب، منلك 12 لعبًا بالإ�سافة اإىل ال�سبان، هذا كل �سيء 
بغ�س النظر عن الت�سكيلة التي �ساأختارها«، واأ�ساف »لن اأبلغ 

كارلو اأن�سيلوتي ت�سكيلة املباراة، �ساأقرر بع�س الأمور بنف�سي 
املدرب  وتابع  الطبية«،  الإدارة  به  �ستبلغني  الآخر  والبع�س 
اأن كارلو لن يُدخل تغيريات كثرية يف  »اأنا واثق من  الأملاين: 
ظل فر�سة حتقيق الفوز يف اأنفيلد، الأف�سلية الوحيدة لنا هي 
اأنفيلد«. ومل يفز اإيفرتون يف قمة منطقة مر�سي�سايد يف اأنفيلد 
من  �سابق  وقت  بالدوري يف   2-5 وخ�رس   1999 �سبتمرب  منذ 
املو�سم احلايل وهو ما اأدى اإىل اإقالة املدرب ماركو �سيلفا، 
وبالفوز على �سيفيلد حافظ ليفربول على �سجله اخلايل من 
الهزمية يف الربميريليغ لعام كامل، لكن كلوب اأ�سار اأنه ما زال 
هناك جمال للتطور، وتابع »من الرائع األ نخ�رس لكن هدفنا 
مل يكن متديد هذا ال�سجل بل الفوز باملباراة، يجب التاأكد من 
اأننا جاهزون مرة اأخرى، اأنا �سعيد للغاية وفخور بالالعبني، ل 

ميكننا �سمان اأي �سيء«.

كلوب: �ساأخفي ت�سكيلتي عن اأن�سيلوتي وهذا �سالحنا بالديربي

»اإبرا« يتعهد باإعادة البهجة للرو�سونريي
باإعادة  اأول ام�س لدى و�سوله اإىل مدينة ميالنو، متعهداً  اإ�سايف بعدما دافع عن الفرح اإىل ملعب �سان �سريو وم�سجعي فريقه القدمي-اجلديد الذي يعاين هذا املو�سم، واأعلن النادي اللومباردي الأ�سبوع لقي املهاجم ال�سويدي زلتان اإبراهيموفيت�س ا�ستقباًل حا�سداً  اإمكان التجديد لعام  اأ�سهر مع  اأّن املهاجم البالغ 38 عامًا �سيلتحق ب�سفوفه لفرتة �ستة  وك�سف عدت اإليه، لقد دافعت عن األوان اأندية اأخرى خالل م�سريتي، لكنني عدت الآن وهذا ما يهم«، ورداً على �سوؤال عن ر�سالته النقطة ذاتها قبل اأعوام عديدة، ما يهم الآن هو اأنني عدت واأنا �سعيد«، وتابع: »قلت دائما اإن هذا هو بيتي، واأخرياً لقد وقال اإبراهيموفيت�س يف ت�رسيحات مقت�سبة للقناة التلفزيونية التابعة للنادي بعيد نزوله من الطائرة: »اأتذكر احل�سور اإىل عر�سه ميالن على موقعه اللكرتوين.واأحاطوا مبوكب ال�سيارات التي اأقلته اإىل مقر التدريب للخ�سوع للفح�س الطبي الروتيني، بح�سب ما اأظهر �رسيط م�سور كان يف ا�ستقباله مدير كرة القدم يف النادي اللومباردي ال�رسبي زفونيمري بوبان، وع�رسات امل�سجعني الذين هتفوا با�سمه األوانه ملو�سمني بني العامني 2010 و2012، وو�سل الدويل ال�سابق على منت طائرة خا�سة اىل مطار ليناتي يف ميالنو حيث املا�سي  فرحًا جمدداً«،  يقفز  امللعب  و�ساأجعل  �سريو،  �سان  امل�سجعني يف  لروؤية  �سوقًا  »اأتوق  قال:  الفريق،  مع اإىل جماهري  التعاقد  وياأتي  12 يف جتربته اجلديدة،  الرقم  القمي�س  �سريتدي  اإبراهيموفيت�س  اأّن  »تويرت«  اأتالنتا بخما�سية و�سبعة األقاب يف دوري اأبطال اأوروبا، ويحتل الفريق املركز 11 يف ترتيب »�سريي A« بعد 17 مرحلة، حقق خاللها �ست اإبراهيموفي�س يف اإطار �سعي اإدارة نادي ميالن وقف النتائج ال�سلبية للفريق املتوج مبجموع 18 لقبًا يف الدوري املحل، ميالن عرب ح�سابه على  اأمام  ال�ستوية وذلك  العطلة  اأق�ساها يف املرحلة الأخرية قبل  نظيفة، وكانت هذه اخل�سارة الأ�سواأ للفريق يف الدوري املحلي منذ 21 عامًا.انت�سارات وثالثة تعادلت وثماين هزائم 
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ال�صادر عن دار امل�صرية اللبنانية

زينب عبدالرزاق ت�سيء مالمح مف�سلية بكتاب »  اإح�سان عبد القدو�س معارك احلب وال�سيا�سة«
ال تغفل الكاتبة زينب عبد الرزاق يف كتابها بعنوان »اإح�صان عبد القدو�س معارك احلب وال�صيا�صة«، اأية تفا�صيل رئي�صية ت�صيء على حياة الكاتب 

الراحل اإح�صان عبد القدرو�س، اإذ تعر�س يف توثيقها ل�صريته �صمن هذا الكتاب، �صتى جوانب حياته واإجنازاته.

وكاالت 

الذكرى  يف  ال�سرية  هذه  ت�سدر 
عبد  اإح�سان  مليالد  املئوية 
مرور  وبعد   )1919( القدو�س 
ثالثني عاماً على رحيله )1990(، اإذ 
تو�سح، عدة خطوط  الكاتبة، كما 
�سرية  اأولها  حياته،  من  متقاطعة 
وحرمانه  والدته،  وظروف  ن�ساأته 
واأ�سباب هذا  اأمه يف طفولته،  من 
احلرمان. واأما اخلط الثاين فيرتكز 
حتدت  التي  اأمه  �سخ�سية  على 
اأعراف املجتمع وتقاليده ال�سائدة 
خ�سبة  على  ووقفت  املهيمنة، 
اإ�سدار  قررت  ثم  ومن  امل�رسح، 
اليو�سف«،  »روز  ال�سهرية  جملتها 
وجدان  ت�سكيل  �ساهم يف  ما  وهو 
اال�ستمرار  رف�س  الذي  اإح�سان 
نداهة  ب�سبب  املحاماة،  مهنة  يف 

االأدب وال�سيا�سة.

تذبذب

وت�رسح زينب مالمح اختبار الكاتب 
عامل  خمتلفة..  لعوامل  الراحل 
املتم�سك  ر�سوان،  ال�سيخ  جده 
التي  والدته  الدين، وعامل  باأ�سول 
والده  وعامل  التمثيل،  بفن  تعمل 
ليتفرغ  االأ�سلية  مهنته  ترك  الذي 

لكتابة امل�رسحيات.
وظهر اخلط الرابع يف الكتاب، مع 
االإ�ساءة على كتابة اإح�سان مقاالت 
ت�سببت يف �سجنه، فيما مّثل اخلط 
لواحظ  ال�سيدة  زوجته  اخلام�س 
ووقفت  �ساندته  التي  املهيلمي 
بجواره، اأما �ساد�س هذه اخلطوط 
فهو عالقته بالرئي�سني جمال عبد 

النا�رس واأنور ال�سادات.
ف�سول،  ت�سعة  الكتاب  يحوي 
جانباً  منها  ف�سل  كل  يناق�س 
القدو�س،  عبد  اإح�سان  حياة  من 
جده  عاملي  مع  الكاتبة  ت�ستهله 
يف  تناق�س  ثم  املتناق�سني،  واأمه 
اجلّمة  التاأثريات  الثاين  الف�سل 

ال�سيدة  اأمه  فيه  غرزتها  التي 
زينب  وتناق�س  اليو�سف،  فاطمة 
�سديدة  ملفات  الرزاق  عبد 
احل�سا�سية يف العالقة بني اإح�سان 
اليو�سف«،  »روز  اليو�سف  وفاطمة 
خا�سة حينما طردته من املجلة، 
اأو  كاماًل ال تخاطبه،  وظلت عاماً 
تراه يف مكان عام فتتجاهله، وكان 

وقتها �ساحب اأ�رسة واأبناء.
ال�سوء  الرزاق  عبد  زينب  وت�سلط 
فاطمة  ال�سيدة  اأ�سول  على 
مدينة  يف  املولودة  اليو�سف، 
مع  وعملها  اللبنانية،  طرابل�س 
جورج اأبي�س ويو�سف وهبي، حتى 

حملت لقب »�سارة برنار ال�رسق«

تفا�صيل

الرزاق  عبد  زينب  وتتميز معاجلة 
الكتاب،  من  الثالث  الف�سل  يف 
باحل�سا�سية الكبرية، ملا يحوي من 

تفا�سيل �سيقة عن النقد ال�سحفي 
القدو�س  عبد  اإح�سان  �سّنه  الذي 
متنوعة  حكومية  ممار�سات  على 
اأي�ساً  الكتاب  ي�رسد  حينذاك.كما 
عهد  يف  اإح�سان  �سجن  تفا�سيل 
الثورة، وحماوالت ا�سرت�سائه بعد 
اإح�سان  ت�سميم  وكذلك  احلب�س، 
بال�سادات  االت�سال  رف�س  على 
للتدخل لالإفراج عن ابنه املقبو�س 

عليه يف اأحداث �سبتمرب 1981.

قيمة

»اإح�سان  الرزاق  عبد  زينب  كتاب 
احلب  معارك  القدو�س..  عبد 
وال�سيا�سة« لي�س جمرد �سرية اأخرى 
توثق حلياة اإح�سان عبد القدو�س، 
بل اإعادة قراءة حديثة ل�سرية اأديب 
ال�سور  من  بالعديد  مزّودة  كبري 
الإح�سان عبد القدو�س يف موا�سع 
اإىل  اإ�سافة  خمتلفة،  ومنا�سبات 

تُن�رس  خا�سة  ووثائق  ر�سائل  اأربع 
هنا للمرة االأوىل، منها ر�سالة اإىل 
العربي،  االأدب  عميد  ح�سني  طه 
ور�سالة اإىل علي �سربي، ور�سالتان 
االأ�سلحة  ق�سية  عن  اإحداهما 
الفا�سدة التي فّجرها اإح�سان عبد 
املوؤلفة  عليها  ح�سلت  القدو�س، 
اأحمد  اإح�سان املهند�س  من جنل 

يف  معرو�سة  القدو�س،  عبد 
التي  ال�سرية  هذه  الكتاب.  منت 
بجراأة  ال�سوء  ت�سلط  اليوم،  تُن�رس 
االأهمية  يف  غاية  حمطات  على 
و�سحفي  اأديب  عا�سها  واخلطورة 
حر، اقرتب من ال�سلطة، ومل يجعل 

من اقرتابه هذا اأن يحني راأ�سه 

جمع األف كتاب لالأطفال من قبل م�سرح وهران
مت جمع األف )1.000( كتاب لالأطفال من قبل امل�رسح اجلهوي لوهران »عبد القادر علولة« 
لفائدة مكتبتني بلديتني بكل من قديل وحا�سي مف�سوخ بنف�س الوالية، ح�سبما اأ�ستفيد اليوم 

االأربعاء من مدير هذا الهيكل الثقايف.
وقد مت التربع بهذه الكتب من قبل املتفرجني واالأولياء واالأطفال الذين انخرطوا يف عملية 
»كتاب بدالً من تذكرة« مببادرة من امل�رسح اجلهوي لوهران مبنا�سبة العطلة ال�ستوية، ي�سري 

مراد �سنو�سي.
وقد مت جمع هذه الكتب من خالل عرو�س لالأطفال املقدمة بامل�رسح اجلهوي لوهران يف 

اإطار تظاهرة »العطلة يف امل�رسح«، كما اأ�سري اإليه.
وثمن مدير امل�رسح اجلهوي لوهران هذا »احل�ساد اجلميل« الذي �سيتم قريباً توزيعه بني 
املكتبتني املذكورتني بالتعاون مع تن�سيقية جمعيات قديل التي �ساهمت يف هذا الن�ساط 

الرامي اإىل تنمية القراءة عند ال�سغار.
للتذكري فقد �سمحت الطبعة االأوىل لهذه العملية يف عام 2018 من تدعيم مكتبة م�ست�سفى 

االأطفال »املنزه« )كنا�ستال( بـ  3 اأالف كتاب.
وبخ�سو�س تظاهرة »العطلة يف امل�رسح« فان كل العرو�س قدمت ب�سبابيك مغلقة ،ي�سري 
املتحدث الذي اأبرز اأن اإنتاجات امل�رسح اجلهوي لوهران عرفت جناحا كبريا على غرار 

»بينوكيو« و«ال�سندباد البحري« و«االأ�رسار الثالثة« و«ما اأ�سغر مني«.
و�سيتم برجمة عرو�س اأخرى من هذه امل�رسحيات كل ثالثاء بامل�رسح اجلهوي لوهران 
واملوؤ�س�سات الرتبوية يف حني �سيتم عر�س االإنتاج االأخري »ال�سندباد البحري« بامل�رسح 

الوطني باجلزائر العا�سمة »حمي الدين ب�سطارزي« يف 28 جانفي القادم.
وكاالت  

100 �ساعر وناقد من 15 دولة يف ملتقى القاهرة الدويل لل�سعر العربي
الدكتورة/  االأ�ستاذة  رعاية  حتت 
وزيرة   – الدامي  عبد  اإينا�س 
االأعلى  املجل�س  ينظم  الثقافة؛ 
الدكتور/  االأ�ستاذ  باأمانة  للثقافة 
العام  االأمني   – عزمي  ه�سام 
ملتقى  للثقافة؛  االأعلى  للمجل�س 
لل�سعر  اخلام�س  الدويل  القاهرة 
 16 اإىل   13 من  الفرتة  يف  العربي 
من  اأكرث  مب�ساركة  2020؛  يناير 

100 �ساعر وناقد من 15 دولة.
وتنطلق فاعليات امللتقى يف متام 
االإثنني  يوم  �سباح  ع�رسة  احلادية 
بامل�رسح   2020 يناير   13 املوافق 
امل�رسية؛  االأوبرا  بدار  ال�سغري 
وتتوا�سل الفاعليات عقب االفتتاح 
 16 وحتى  اأيام  اأربعة  مدار  وعلى 
يناير 2020 مبقر املجل�س االأعلى 
يف  الفعاليات  وتختتم  للثقافة؛ 
اخلمي�س  م�ساء  من  ال�سابعة  متام 
باإعالن   2020 يناير   16 املوافق 
ا�سم الفائز بجائزة القاهرة لل�سعر 

العربي يف دورتها اخلام�سة.
اأهم  من  واحًدا  امللتقى  ويعد 
املتخ�س�سة  العلمية  امللتقيات 
يف جمال فن ال�سعر، على م�ستوى 
به  ي�سارك  حيث  العربي  الوطن 
من  والنقاد  ال�سعراء  من  لفيف 
منها:  العربية  البلدان  معظم 
 – املغرب   – تون�س   – فل�سطني 
اجلزائر- ال�سودان – ال�سعودية – 
االإمارات – �سلطنة عمان- االأردن 
– العراق – �سوريا – ليبيا – لبنان 
اإىل  باالإ�سافة  هولندا؛  اليمن؛   –
والنقاد  ال�سعراء  من  كبري  عدد 

امل�رسيني.
املنظمة  العليا  اللجنة  واختارت 
للملتقى برئا�سة االأ�ستاذ الدكتور/ 
مو�سوع:  املطلب؛  عبد  حممد 
ليكون  الع�رس”  وثقافة  “ال�سعر 
كما  اخلام�سة؛  الدورة  عنوان 
الدورة  حتمل  اأن  اللجنة  قررت 
اإبراهيم  الكبريين  ال�ساعرين  ا�سم 
ناجي وبدر �ساكر ال�سياب، ويتناول 

املو�سوعات  من  عدًدا  امللتقى 
عدد  خالل  ال�سعر  بفن  املتعلقة 
والتي  الرئي�سية؛  املحاور  من 
امللتقى  اأيام  مدار  على  تناق�س 

منها:
الع�رس؛  وثقافة  ال�سعر   –
الثقافية  ويت�سمن:)القراءة 
والفنون/ال�سعر  ال�سعر  لل�سعر/ 
املعا�رسة/ والهوية  واللغة 
م�ستويات التنا�س واال�ستدعاء يف 

ال�سعر العربي(.
– ال�سعر وحتوالت الواقع العربي؛ 
ال�سعرية  )ركائز  ويت�سمن: 
وال�سلطة/  ال�سعر  العربية/ 
ال�سكل  والن�سوية/ حتوالت  ال�سعر 

ال�سعري(
ويت�سمن:  والتكنولوجيا؛  ال�سعر   –
من  ال�سعر  االألكرتوين/  )الن�رس 
ال�سعر  الرقمية/  اإىل  ال�سفاهية 

والدراما/ ال�سعر والرتجمة(
– ال�سعر والنقد؛ ويت�سمن: )ال�سعر 
حتوالت  التلقي/  وم�ستويات 
اجل�سد  �سعرية  ال�سعرية/  ال�سورة 
ال�سعر  احلديثة/  الق�سيدة  يف 

والتاأويل(
مائدتني  تنظيم  اإىل  باالإ�سافة   **
م�ستديرتني االأوىل حول �سعر بدر 
�ساكر ال�سياب؛ والثانية حول �سعر 

اإبراهيم ناجي.
تنظيم  امللتقى  يت�سمن  كما   **
�سبع اأم�سيات �سعرية مب�ساركة 65 

�ساعرة و�ساعر.
لل�سعر  القاهرة  هذا ومتنح جائزة 
العربي يف نهاية فاعليات امللتقى، 
والتي تعد من اأهم اجلوائز العربية 
يف جمال فن ال�سعر العربي؛ حيث 
االأوىل  دورتها  يف  باجلائزة  فاز 
2007 ال�ساعر الفل�سطيني حممود 
دروي�س؛ فيما ح�سل على اجلائزة 
ال�ساعر   2009 الثانية  دورتها  يف 
امل�رسي الكبري اأحمد عبد املعطي 
الثالثة  الدورة  وكانت  حجازي؛ 
اليمني  ال�ساعر  ن�سيب  من   2013

ح�سل  فيما  املقالح؛  العزيز  عبد 
حممد  الكبري  امل�رسي  ال�ساعر 
اجلائزة  على  �سنة  اأبو  اإبراهيم 
عقدت  التي  الرابعة  الدورة  يف 
2017 ** و�سوف يعلن ا�سم الفائز 
العربي  لل�سعر  القاهرة  بجائزة 
ختام  خالل  اخلام�سة  دورتها  يف 
فاعليات الدورة اخلام�سة للملتقى 
يناير   16 اخلمي�س  يوم  م�ساء 
اخلام�سة  الدورة  وحتظى   .2020
للملتقى بعدد كبري من امل�ساركني؛ 
ممثلني  ونقاد  �سعراء  تقام  حيث 
بني  ومن  ؛  دولة  ع�رسة  اخم�سة 
“طبًقا  امل�ساركني غري امل�رسيني 
ال�سيدات  االألفابائي:  للرتتيب 
وال�سادة ال�سعراء والنقاد: اإبراهيم 
اأحمد  اأحمد اجلعفري،  ن�رس اهلل، 
اأحمد  ال�سغري،  اأحمد  ال�سهاوي، 
اأحمد  ح�سن،  اأحمد  بلبولة، 
دروي�س، اأحمد �سويلم، اأحمد عنرت 
�سبلول،  ف�سل  اأحمد  م�سطفى، 
نبوي،  اأحمد  جماهد،  اأحمد 
عامر،  اأ�رسف  البحريي،  اأ�سامة 
الب�سبي�سي،  اإيهاب  �سعيد،  اأجمد 
�سكري،  جرج�س  ع�سفور،  جابر 
حممود،  جهاد  املاجري،  جميلة 
ح�سام جايل، ح�سن اللوزي، ح�سن 
�سهاب الدين، ح�سن طلب ، ح�سن 
عامر، ح�سني القباحي،حنني عمر، 
ر�سا  دومة،  املعال،خريي  خلود 
�سامح  العلي،  نا�رس  ر�سا  الفوال، 
�سعيد  البازعي،  �سعد  حمجوب، 
�سالم  خاطر،  �سعيدة  توفيق، 
ال�سماح  فايد،  �سلمى  املحن�س، 
�ساكر  حمن�س،  �سمية  اهلل،  عبد 
ال�سافعي،  �رسيف  احلميد،  عبد 
يو�سف،  �سعبان  ال�سيد،  �رسيفة 
امل�رسي،  �سوكت  بزيع،  �سوقي 
قا�سم،  العدوي،�سبا  �سريين 
ف�سل،  �سالح  اللقاين،  �سالح 
عبا�س،  العامل  النعمان،  طارق 
الرحيم  عبد  مقلد،  الرحمن  عبد 
 ، الكردي  الرحيم  العالم،عبد 

عبد ال�سالم امل�سدي، عبد القادر 
احل�سني، عبد املنعم �سامل، عبد 
النا�رس ح�سن،  املنعم كامل، عبد 
عبيد عبا�س، عز الدين املنا�رسة، 
عزت الطريي، عالء عبد الهادي، 
عمران،  علي  العالق،  جعفر  علي 
عمر  غزايل،  عماد  من�سور،  علي 
مهنا،  غراء  نبيل،  غادة  �سهريار، 
طمان،  فوؤاد  ال�سميع،  عبد  فتحي 
اهلل،  عبد  فوالذ  خ�رس،  فوزي 
قا�سم حداد، املتوكل طه، حممد 
اإبراهيم  �سنة، حممد  اأبو  اإبراهيم 
حممد  ال�سهاوي،  حممد  يعقوب، 
�سم�س  علي  حممد  �سليمان، 
�سعدة،  اأبو  فريد  حممد  الدين، 

�سباق،  حممود  ال�سبع،  حممود 
حممود ن�سيم، املن�سف الوهايبي، 
 ، اإبراهيم  نان�سي  �سمري،  موؤمن 
هيثم  ع�سام،  هبة  حداد،  نبيل 

احلاج علي، يا�سني الن�سري.
اإينا�س  وكانت االأ�ستاذة الدكتورة/ 
قد  الثقافة  وزيرة   – الدامي  عبد 
جلنة  بت�سكيل  قرارها  اأ�سدرت 
للدورة  لالإعداد  عليا  علمية 
برئا�سة  للملتقى  اخلام�سة 
االعلى  للمجل�س  العام  االأمني 
حممد  اأ.د/  ومقررها  للثقافة؛ 
من:  كل  وع�سوية  املطلب؛  عبد 
عنرت  اأ/اأحمد  �سويلم؛  احمد  اأ/ 
م�سطفي؛ د/ا�سامة البحريى؛ اأ.د/ 

ح�سن طلب، اأ/ح�سني القباحى، اأ/
النا�رس  اأ.د/ عبد  يو�سف؛  �سعبان 
اأبو  اإبراهيم  حممد  اأ/  ح�سن، 
وائل  �سليمان،  د/حممد  �سنة؛ 
ح�سني “امل�رسف على املوؤمترات 
اللجنة:  اأمانة  باملجل�س” ؛ وتويل 
اأ/ هدى عبد الدامي ؛ اأ/ اإبراهيم 
هام�س  على  ويقام  هذا  ح�سني. 
ت�سارك  للكتاب  معر�س  امللتقى 
الثقافة  بوزارة  الن�رس  هيئات  به 
عدد  اإىل  باالإ�سافة  امل�رسية، 
مع  اخلا�سة؛  الن�رس  دور  من  كبري 
اإ�سدارات  على   %50 تخفي�س 

املجل�س االأعلى للثقافة.
وكالة اأنباء ال�صعر
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عر�ض قدمه املحرر فران�سوا فور�ستيري

كاره الن�ضاء ورجل الفو�ضى املهزوز.. 
اأ�ضرار ترامب يف مرمى ثالثة كتب جديدة
بعد قتل الكاتب ال�سعودي يف وا�سنطن بو�ست جمال خا�سقجي عام 2018 على 
يد عمالء �سعوديني، قال ترامب مل�ست�ساريه اإنه �سيكون من الغباء الوقوف يف 

وجه ويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان. هكذا و�سف املوؤلف املجهول يف 
كتاب »حتذير« تعامل الرئي�ض الأمريكي مع واقعة مقتل خا�سقجي، م�سككا يف 
قدرات رئي�ض الوليات املتحدة، و�سلط ال�سوء كذلك على �سخ�سيته املرتابة 

و�سكوكه جتاه موظفيه ومن حوله.

وكالت 

املحرر  قدمه  عر�ض  ويف 
فران�سوا فور�ستيري ملجلة لنوفيل 
يقراأ  الفرن�سية،  اأوب�رسفاتور 
�سدرت  كتب  ثالثة  يف  الكاتب 
الأمريكي  الرئي�ض  حول  حديثا 
املجلة  واعتربت  ترامب،  دونالد 
احلطب  من  مزيدا  اأ�سافت  اأنها 

للنار.
كتاب  على  العر�ض  وا�ستمل 
كاتبه  يكون  قد  الذي  »حتذير« 
املجهول هو نف�سه �ساحب مقالة 
تاميز  نيويورك  �سحيفة  ن�رستها 
يوم 5 �سبتمرب 2018، وتناول فيها 
اإدارة  امل�ستوى يف  رفيع  »م�سوؤول 
ال�سلوك  الهوية  جمهول  ترامب« 
الوليات  لرئي�ض  العقالين  غري 
وجود  عن  واأعلن  املتحدة، 
مقاومة بريوقراطية بقيادة بع�ض 
وقتها  اأحدثت  مما  امل�سوؤولني، 
�سجيجا، رد عليه ترامب بع�رسات 

التغريدات الغا�سبة.
العر�ض  تطرق  لذلك،  وبالإ�سافة 
بقلم  الرئي�ض«  ن�ساء  »كل  لكتاب 
األفايزي،  ومونيك  ليفني  باري 

بقلم  وجرنالته«  »ترامب  وكتاب 
بيرت بريغن، وهي كتب ت�ستند اإىل 
حتقيقات متعمقة مليئة بالك�سوف 
والو�سف واللقطات التي ل ت�رسف 

�ساكن البيت الأبي�ض.
التي تظهر هي حماقة  واحلقيقة 
الأطر  عن  وخروجه  ترامب 
الأخالقية، ح�سب الكاتب، ويخرج 
الثالثة  الكتب  هذه  من  القارئ 
الرئي�ض  تهور  هو  واحد  با�ستنتاج 
الأمريكي وعدم مالئمته ملن�سبه.

حتذير

خمن  البع�ض  اإن  الكاتب  وقال 
األف  الذي  املجهول  هذا  هوية 
عما  مت�سائال  »حتذير«  كتاب 
نائب  بين�ض  مايك  هو  كان  اإذا 
الرئي�ض، اأم حمامي البيت الأبي�ض 
الدفاع جيم  اأم وزير  دون مكغان، 
نيك  بن�ض  �سكرتري  اأم  ماتي�ض، 
اآيرز، اأم جون دي �ستيفانو متعاون 
كانت  بب�ساطة  اأنها  اأم  ترامب، 
كيلي  الرئي�ض  م�ست�ساري  كبرية 
اأ�سد  زوجة  هي  التي  كونواي   اآن 
جورج  املحامي  ترامب  منتقدي 

ت. كونواي.
اململوء  »حتذير«  ويقدم 
باقتبا�سات طويلة فكرته كتحذير 
يف  ترامب  �سد  للت�سويت  ودعوة 
املزمع  الرئا�سية  النتخابات 
القادم،  نوفمرب  يف  عقدها 
 79 ال�سفحة  يف  كاتبه  ويجمع 
اأطلقها  التي  الأو�ساف  من  كثريا 
قوله  منها  الن�ساء،  على  ترامب 
اإن »هيالري كلينتون اإذا مل تتمكن 
تتمكن من  لن  اإر�ساء زوجها،  من 

اإر�ساء اأمريكا؟«.

كل ن�ساء الرئي�ض

وقال الكاتب اإن املفارقة مع »كل 
ترامب  دونالد  الرئي�ض..  ن�ساء 
كاتبيه  اأن  هي  مفرت�ض«  و�سناعة 
مل  متمر�سان-  مرا�سالن  -وهما 
الذي  ترامب  من  لهجوم  يتعر�سا 
يحب تقدمي منتقديه اإىل الق�ساء، 
ومبني  ا�ستثنائي  كتابهما  اأن  مع 
املقابالت  من  كبري  عدد  على 

وامللفات.
فيها  يقول  بتغريدة  الكتاب  ويبداأ 
قط  يبد  مل  »اأحدا  اإن  ترامب 

اأكرث مني«، وذلك  للن�ساء  احرتاما 
الن�ساء  بع�ض  لق�س�ض  �رسد  قبل 
ترامب  �سد  ق�سايا  رفعن  الالتي 
لئق«  غري  »ل�سلوك  تعر�سن  اأو 

منه.
وجرنالته..  »ترامب  كتاب  اأما 
تكلفة الفو�سى« للمحلل الأمني يف 
في�سف  بريغن  بيرت  اأن«  اأن  »�سي 
الرئي�ض  افتتان  ويحلل  �ساحبه 
خيبة  ثم  البداية«  »يف  بجرنالته 
اإىل  م�سريا  فيهم،  ال�رسيعة  اأمله 
اجلرنالت فلني ومكرافن وماتي�ض 
وكيلي  وماكري�ستال  وهايدن 
وفوتيل ومكما�سرت ودميب�سي وكني 
وبيرتايو�ض، الذين انتقدوا قرارات 
ترامب يف بع�ض الأحيان، مما اأدى 
اإىل غ�سبه عليهم وت�رسيحهم عرب 

التغريدات.

ترامب �سد موؤ�س�ساته

ال�سخ�ض  اأن  اإىل  الكاتب  واأ�سار 
الرئي�ض  ر�سى  ينال  الذي  الوحيد 
و�سفه  الذي  برين�ض  اإريك  هو 
بالك  جي�ض  وموؤ�س�ض  باملرتزق 
ووتر، و�سقيق وزير التعليم الوطني 
ديفو�ض،  بيت�سي  الكفء  غري 
يقول  -كما  املليونريات  بني  اأما 
حا�سل  فالتفاهم  الكاتب- 
والعالقات جيدة، ويرى بريغن اأن 
الوليات املتحدة مل تعرف رئي�سا 
اأقل خربة بال�سيا�سة اخلارجية من 
مع  ت�سادمه  اإىل  م�سريا  ترامب، 

موؤ�س�سات الأمن القومي لبالده.
اأجندته  تكلفة  اأن  الكاتب  وراأى 
تهدم  اأولً«  »اأمريكا  الرئا�سية 
التي  العاملية  التحالفات  �رسح 
اأمرييي  رئي�ض  كل  بعناية  بناها 
واأ�سبح  اأوباما،  اإىل  ترومان  من 

امل�سوؤولني  من  لعدد  الوا�سح  من 
اأن  املتحدة  الوليات  يف  الكبار 
حماية  هي  لهم  مهمة  اأخطر 

اأمريكا من دونالد ترامب.
الكتاب -ح�سب  اأهم مقاطع  ومن 
للحظة  اإ�سارته  العر�ض-  كاتب 
ال�سرتاتيجيون  فيها  ي�سري  التي 
الكورية  العا�سمة  موقع  اإىل 
اخلريطة،  على  �سول  ال�سمالية 
املدينة  »ملاذا  ترامب  في�ساألهم 
قريبة جدا من احلدود؟«، م�سيفاً 

»يجب علينا نقل كل �سيء«.
يرى  الثالثة،  الكتب  بني  ومن 
هو  يكون  رمبا  الأخري  اأن  الكاتب 
الأكرث اإثارة للقلق، خا�سة بالإ�سارة 
النووي يف متناول  الزر  اإىل وجود 
اليد، حيث ي�ستطيع جمنون البيت 
الكاتب-  ي�سفه  -كما  الأبي�ض 
ال�سمايل  والقطب  ال�سني  تفجري 

وفنزويال ومنزيل الريفي.

جائزة العوي�س الثقافية تفتح باب الرت�ضح لن�ضختها الـ17
وكالة اأنباء ال�سعر 

علي  بن  �سلطان  موؤ�س�سة  اأعلنت 
باب  فتح  عن  الثقافية  العوي�ض 
ع�رسة  ال�سابعة  للدورة  الرت�سح 
  5 من  اعتباراً   )2021  –  2020(
جانفي 2020 ولغاية 31 دي�سمرب 
�سلطان  جائزة  وتعد   .2020
اأ�س�سها  التي  العوي�ض  علي  بن 
الراحل �سلطان بن علي  ال�ساعر 
العوي�ض عام 1987 جائزة م�ستقلة 
معايري  يف  تخ�سع  ل  وحمايدة 
اإىل اجلانب الإبداعي  اإل  منحها 

الجتاهات  اإىل  النظر  دون 
ال�سيا�سية اأو املعتقدات الفكرية 
للمر�سحني، كما ل متيز بني لون 
اأو دين اأو جن�ض. وتهدف اجلائزة 
الإجمالية  قيمتها  تبلغ  التي  ـ 
بواقع  اأمريكي  دولر  األف   600
120 األف دولر يف كل حقل ـ اإىل 
والُكتاب  الأدباء  وتكرمي  ت�سجيع 
العرب،  والعلماء  واملفكرين 
النهو�ض  يف  بدورهم  اعتزازاً 
جمالت  يف  والعلمي  الفكري 
الثقافة والأدب والعلم يف الوطن 
اإىل  اجلائزة  وتنق�سم  العربي. 

خم�سة حقول هي: ال�سعر، الق�سة 
والرواية وامل�رسحية، الدرا�سات 
الدرا�سات  والنقد،  الأدبية 
واأخرياً  وامل�ستقبلية،  الإن�سانية 
والعلمي،  الثقايف  الإجناز  جائزة 
الأربعة  احلقول  تخ�سع  حيث 
جائزة  بينما  للتحكيم،  الأوىل 
ل  والعلمي  الثقايف  الإجناز 
حيث  التحكيم،  ملعايري  تخ�سع 
اأو  ثقافية  �سخ�سية  اختيار  يتم 
علمية اأو عامة اأو موؤ�س�سة تركت 
الثقافية  احلياة  يف  واأثراً  ب�سمة 
من قبل جمل�ض اأمناء املوؤ�س�سة.

على  حالياً  املوؤ�س�سة  وتعمل 
الرت�سيح  ا�ستمارات  اإر�سال 
العربية  اجلامعات  معظم  اإىل 
والروابط  واملوؤ�س�سات 
الأدبية  والأ�رس  والحتادات 
لتكون  الن�رس،  ودور  والثقافية 
كل  يف  املر�سحني  اأمام  متوفرة 
العربي، كما ميكن  الوطن  اأرجاء 
مبا�رسة،  املوؤ�س�سة  من  طلبها 
املوقع  زيارة  طريق  عن  اأو 
النرتنت  �سبكة  على  اللكرتوين 
www.alowais.(الرابط عرب 
الرت�سيح  اأما عن طريقة   )com

اإىل  اإ�سافة  اجلوائز،  لنيل 
واملوؤ�س�سات  اجلامعات،  تر�سيح 
والروابط  الثقافية، والحتادات، 
وح�سبما   – الن�رس  ودور  الأدبية، 
والأنظمة  اللوائح  عليه  تن�ض 
املعمول بها يف املوؤ�س�سة – يحق 
للمبدع تر�سيح نف�سه مبا�رسة اإىل 
الأمانة العامة، كما يحق خلم�سة 
من  تر�سيح  العرب  الأدباء  من 
يرونه منا�سباً لنيل اجلائزة، على 
اأن يوافق املر�سح على ذلك عند 
خماطبته من قبل الأمانة العامة 

للجائزة.

الدورة  يف  فاز  اأنه  يذكر 
جعفر  علي  من:  كل  ال�سابقة 
وعلوية  ال�سعر،  حقل  يف  العالق 
والرواية  الق�سة  حقل  يف  �سبح 
لطفي  حممد  ود.  وامل�رسحية، 
الدرا�سات  حقل  يف  اليو�سفي 
حيدر  ود.  والنقد،  الأدبية 
اإبراهيم علي يف حقل الدرا�سات 
اإ�سافة  وامل�ستقبلية،  الإن�سانية 
حممد  بنت  مي  ال�سيخة  اإىل 
جمل�ض  منحها  والتي  خليفة  اآل 
الثقايف  الإجناز  جائزة  الأمناء 

والعلمي.
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لل�ساعر نور الدين جمال

»هوام�س على ال�ضراط » �ضعرية على دفاتر احلياة
يعتمد هذا الديوان تقنية الهام�ض، 
املنت،  مو�سع  الهام�ض  في�سع 
وي�سمى كل ق�سائده �سوى ق�سيدة 
الولد  هام�ض  هكذا:  واحدة، 
هام�ض  ال�سالة،  هام�ض  العجوز، 
هام�ض  امللل،  هام�ض  اخلروج، 
هام�ض  الرتاب،  هام�ض  الذاكرة، 
هام�ض  الفراغ،  هام�ض  ال�رساط، 

ال�سادر  الديوان  الكري�سما�ض. 
»هوام�ض  عنوان  حتت  حديثاً 
الدين  نور  لل�ساعر  ال�رساط«  على 
جمال، وي�سم 13 ق�سيدة من �سعر 
التفعيلة. ونور الدين جمال �ساعر 
من  العديد  يف  �سارك  وم�رسحي، 
ون�رست  وامللتقيات،  املهرجانات 
ودوريات  جمالت  يف  ق�سائده 

وله  جوائز،  على  وحاز  خمتلفة، 
»قيثارة  ديوان:  الطبع،  حتت 
»ثورك  وم�رسحيتا:  و�سبار«، 

ال�سك« و»�سانع الأقفال«.

بني التاريخ وال�سيا�سة 
درا�سات فكرية واأدبية

امل�رسية  الهيئة  عن  حديثاً  �سدر 
»بني  بعنوان  كتاباً  للكتاب  العامة 
يف  درا�سات  وال�سيا�سة..  التاريخ 
تاريخ م�رس والعامل العربي« ُمهدى 
�سابر  حممد  الدكتور  املوؤرخ  اإىل 
عرب وزير الثقافة امل�رسي الأ�سبق 
 ،  ،2014 اإىل   2012 من  الفرتة  يف 
اأحد قامات الثقافة العربية، حيث 

جمع بني التاريخ، والأدب، والفكر، 
يف �سخ�سية رفيعة امل�ستوى غلب 
العربية،  بالق�سايا  الهتمام  عليها 
الذي ق�سى عمره يف العمل الوطني 
والثقايف حتى مت تتويجه باختياره 
�سخ�سية العام الثقافية يف معر�ض 
عام  للكتاب  الدويل  ال�سارقة 
2017. ي�سم الكتاب اأبحاثاً ل�سفوة 

والعرب،  امل�رسيني  املوؤرخني 
زكريا  اأحمد  الدكتور  بينهم  من 
اأبوغازي  عماد  والدكتور  ال�سلق، 
والدكتور  الأ�سبق،  الثقافة  وزير 
والدكتورة  �سلبي،  عبداحلميد 
الوثائق  دار  رئي�سة  حممد  نيفني 

القومية.
وكالت  
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بعد تعيينها وزيرة للثقافة يف حكومة تبون، الكاتب والناقد ال�سينمائي جمال حممدي »الو�سط«

مليكة بن دودة �أمام رهان ح�سن 
�لت�سيري لإعادة �لأمور �إىل ن�سابها 

 باركت الأ�سرة الثقافية والإعالمية اجلزائرية  تعيني رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون ملليكة بن دودة كوزيرة للثقافة  يف حكومته اجلديدة  ، بعدما كانت ت�سغل  �سابقا من�سب اأ�ستاذة 
الفل�سفة  ال�سيا�سية  بجامعة اجلزائر،  وكانت مقدمة الربنامج الفل�سفي »Philo Talk« الذي يبث باإحدى القنوات اجلزائرية اخلا�سة  ويف ر�سيدها  موؤلفات يف الفل�سفة والتنظري ال�سيا�سي 

اأبرزها كتابها املو�سوم بـ » فل�سفة ال�سيا�سة عند حنة اآرندت«  ال�سادر �سنة 2015 عن من�سورات �سفاف اللبنانية ودار الأمان  بالرباط  ومن�سورات الختالف اجلزائرية . 

حكيم مالك 

»زينو« )اأولد احلالل( 
ي�سنع احلدث يف �سبكات 

التوا�سل الجتماعي

ويف ذات ال�سياق  فلقد مت تعيني 
احلالل  »اأوالد  م�سل�سل  بطل 
يو�سف  ب�سري   املبدع  املمثل    «
ومكلفا  للدولة   كاتبا  �سحريي  
ال�سينماتوغرافية   بال�سناعة 
كبريا  تفاعال  النباأ  هذا  و�سهد 
ع�ساق  اجلزائريني  طرف   من 
يف  زينو  دوره  يف  الفنان  هذا 
الرم�ساين  الدرامي  امل�سل�سل 
�سنع  الذي   « احلالل  اأوالد   «
احلدث العام املا�سي ولقد بارك 
الذين  االختيار   هذا  الكثريون 
اعتربوه  موفقا كونه اعتمد على 
احلكومة  يف  ال�سبانية   الطاقات 
فلقد  وعليه   ، لتبون  اجلديدة 

�سجل ابن مدينة االأغواط �سحريي 
من  الكثري  يف  كممثل  ح�سوره 
الدرامية  التلفزيونية  امل�سل�سالت 
اأ�رسار   « م�سل�سل  يف  واملتمثلة 
املا�سي« ، » قلوب حتت الرماد »  
االأعمال يف  اأ�سخم  يعد من  الذي 
احلالل«  اأوالد   « العربي  املغرب 
البطولة   دور  مثل   ال�سينما  ويف 
يف الفيلم التاريخي ال�سخم  الذي 
العالمة   دور   خالله    من  ج�سد 
للمخرج  بادي�س  بن  احلميد  عبد 
ولعب    ، اخلطيب  با�سل  ال�سوري 
البطولة   ابن مدينة االأغواط  دور 
العقيد  ال�سهيد   حول  فيلم  يف 
ال�سينمائي  للمخرج   « لطفي   «
تعيني  ومت  را�سدي  اأحمد  القدير 
اأي�سا  املو�سيقار والباحث  �سليم 
دادة  كاتب للدولة  مكلف باالإنتاج 
�سابقا  ي�سغل  كان  الذي  الثقايف  
الوطني  املجل�س  رئي�س  من�سب 

للفنون واالآداب 

 علينا  اإخراج اجلزائر 
من عنق الزجاجة 

لتحقيق التغيري املن�سود

اختارت  االأ�سا�س  هذا  وعلى    
من   »التقرب  »الو�سط  يومية 
حممدي   جمال  ال�سينمائي  الناقد 
هذا   حول  روؤيته  لنا  قدم  الذي 
التعيني االأخري للحكومة اجلزائرية 
اجلديدة ،قائال اأننا دائما ن�ستب�رس 
الأن  التغيري  يف  االأمل  حول  خريا 
اليوم كيف تخرج اجلزائر  الرهان 
نحو  وتتوجه  الزجاجة؟  عنق  من 
التغيري  املطلوب واملن�سود يف كل 
الثقافة  القطاعات لي�س يف قطاع 
نحن  يهمنا  ما  لكن   ، فح�سب 
كمهنيني و ك�سينمائيني  وكمثقفني 
ا�ستقبلنا  اأننا  هو  االأوىل  بالدرجة 
تعيني وزيرة الثقافة اجلديدة  ويف 
البداية   من  تبدو  هي   احلقيقة  
بعيدة كل البعد على قطاع الثقافة   

تختلف  القطاع   هذا  رمبا  لكن 
مبعنى   ، حوله  النظر  وجهات 
الثقافة موروث وم�ساكلها مت�سعبة 
يكون  اأن  االإن�سان  يكفي  وال    ،
حامال ل�سهادة اأو دكتور ، بقدر ما 
يهم اأن يكون متفتحا على الثقافات 
ومطلعا على كل امللفات اخلا�سة 
الثقافة املتعددة الأن كل  مب�ساكل 
لهم  الثقافة  قطاع  ومهنيي  فناين 
نتمنى    و  وم�ساكل،  اهتمامات 
م�ستوى  يف  تكون  اأن  دودة  بن  من 
التوغل  وحت�سن   التطلعات  هذه 
امل�سكل  الأن  امل�ساكل  عمق  يف 
لي�س يف الوزير نف�سه، بقدر ماهو 
واالإدارات  باالإطارات  مرتبط 
عاتقها  على  تقع  التي  االأخرى 
الثقايف  امل�سهد  م�سوؤولية حتريك 
الوزيرة   فاإذا متكنت هذه  وعليه   ،
من اإعادة االأمور اإىل ن�سابها  على 
م�ستوى وزارة الثقافة التي  لديها 
اأنها  ميكن  متعددة  اهتمامات 

تنجح  ، 

 لبد من الفاعلني 
يف احلقل الثقايف اأن 

يتفهموا طبيعة امل�ساكل
 

هذا  وجه   ال�سدد   هذا  ويف 
واملخرج  واملنتج  ال�سيناري�ست  
يف  للفاعلني  دعوة  ال�سينمائي  
احلقل الثقايف باأن  يتفهموا طبيعة 
جدا  معقدة  االأمور  الأن  امل�ساكل 
الت�سيري  م�ستوى  على  ،خا�سة 
من  متمنيا    ، والربامج  والروؤى 
ت�سل  اأن  اجلديدة  الثقافة  وزيرة  
اإىل هذه القناعات وتتمكن بح�سن 
الكفاءات  على  واالعتماد  الت�سيري 
الربامج  واأ�سحاب  احلقيقية 
لكي  ي�ساعدوها  اأن  واالأفكار  
مت�سي االأمور على اأح�سن ما يرام 

.

على يو�سف �سحريي 

اإعادة تفعيل م�ساريع 
املدن ال�سينمائية

وفيما يخ�س تعيني املمثل يو�سف 
مكلفا  للدولة  كاتبا  �سحريي 
ال�سينماتوغرافية     بال�سناعة 
  « كتاب  �ساحب  حممدي  اأو�سح  
بو�سعادة    مهد ال�سينما اجلزائرية 
اأنه  ذاكرة ت�سوير) 1923- 2015 ( 
ال�ساب  لهذا  وميكن  وممثل  فنان 
اأن يعتمد على اال�ست�سارة بالرجوع 
لذوي اخلربة خا�سة  �سناع ال�سينما   
امل�ساكل  ملعرفة  كله  وهذا 
يتمكن  لكي  لل�سينما  احلقيقية 
املطلوب  االنتعا�س  �سمان  من  
لقطاع ال�سينما ، حيث اأن �سحريي 
تتعلق  كبرية  م�ساريع  فتح  باإمكانه 
يف  ال�سينماتوغرافية  بال�سناعة 
و�سبه  متوقفة  هي  التي   اجلزائر 
�سالحيات  تداخل  بحكم  م�سلولة 
  ، بال�سينما  املكلفة  الهيئات 
بطل  زينو«  من«  ذلك  يف  داعيا 
اإىل    « احلالل  »اأوالد  م�سل�سل 
ال�سينماتوغرافية    للمدن  الرجوع  
الو�سائل  على  باالعتماد  وذلك 
ال�سينمائي  االإنتاج  وميكانيزمات 
يجد  اأن  وباإمكانه  حلول  فهناك 
يف  كانت  اإذا  املطلوبة  امل�ساعدة 
نية احلكومة والدولة ب�سفة عامة  
  ، القطاع   لهذا  االعتبار  الإعادة  
وياأتي هذا عن طريق اإعادة تفعيل  
و  ال�سينمائية  املدن  م�ساريع 
االأ�ستديوهات وكذلك طرق الدعم 
و االهتمام باأماكن ومواقع الت�سوير 
واإيجاد اآليات الإعادة تفعيل اأ�س�س 
ال�سينماتوغرايف  التوزيع  بنية  و 
االأمور  من  وغريه  االإنتاج   و�سبل 

االأخرى .

�سليم دادة �سليم دادة  
قادرعلى اإحياء امل�سهد 

الثقايف من جديد 

�سليم  املو�سيقار  تعيني  وعن   
دادة  كاتبا للدولة ومكلفا باالإنتاج 
حممدي  جمال  قال  الثقايف، 
ومو�سيقي  مثقف  �ساب  دادة  اأن 
الثقايف  بالقطاع  جدا  ومهتم 
كفاءة  ولديه  موهوب  اإن�سان  وهو 
الثقايف  امل�سهد  يخ�س  فيما 
رئي�سا  كان  باعتباره  خربة  ،ولديه 
واالآداب  للفنون  الوطني  للمجل�س 
تبون  حكومة  يف  تعيينه  وقبل  
اجلديدة قام بفتح ور�سات تكوينية 
الفاعلني  كل  و�سم   تفعيل  الإعادة 
كل  يف  الثقايف  امل�سهد  يف 
املو�سيقى  �سواء  االخت�سا�سات 
الت�سكيلية  الفنون  ثم    ، االآداب   ،
والرق�س    ، وامل�رسح  وال�سينما 
اأن �سليم دادة   ،  لذا نرى  وغريها 
قادر على اإحداث بع�س التغيريات 
امل�سهد  تفعيل  الإعادة  املطلوبة 
فيه  الفاعلني  واإ�رساك  الثقايف  

مب�ستوى مقبول .

املو�سيقار �سليم دادة يف 
�سطور ...

اليوم  دادة  �سليم  اعتبار  ميكن 
املو�سيقى  موؤلفي  اأعظم  اأحد 
العربي. من  العامل  الكال�سيكية يف 
 ، االأغواط  يف   1975 عام  مواليد 
ر�سام   ، اجلزائرية  ال�سحراء  يف 
بالتدريب.  طبيب   ، الطفولة  من 
ذلك  بعد  امللحن.  املو�سيقار 
الكتابة  در�س   ،  )2005-2002(
الوطني  املعهد  يف  املو�سيقية 
اجلزائر  يف  للمو�سيقى  االأعلى 
غولنارا  النظري  مع  العا�سمة 
بويعقوب وعلى م�سافة يف مدر�سة 
مع  فرن�سا  يف  »البوليفونات« 
 .Kuczinsky امللحن جون لوك 
خالل هذه الفرتة ، قاد جمموعات 
واالأندل�سية  العربية  املو�سيقى  من 
 ، والكورال  اجلاز  ومو�سيقى 
والكتابة  اجليتار  بتدري�س  وقام 
املو�سيقية يف اجلزائر العا�سمة يف 

االإقليمي  واملعهد  العليا  املدر�سة 
حا�سل  املو�سيقى.  على  للتدريب 
يف  العام  الطب  يف  دكتوراه  على 
قرر   ،  2005 عام  يف  اجلزائر  كلية 
واأ�سبح  للمو�سيقى  نف�سه  تكري�س 
الوطنية  لالأورك�سرتا  ملحن  اأول 
بني   .)2009-2006( ال�سيمفونية 
در�س   ،  2010 و   2008 عامي 
 Maestro Guido مع  ال�سلوك 
Guida يف كون�رسفتوريو �ستاتايل 
فعل  ثم   ، اإيطاليا  يف  تورينو  دي 
املو�سيقى  علم  يف  اأكادميية  دورة 
ح�سل  حيث   )2012-2010(
ودرجة  املاج�ستري  درجة  على 
جامعة  من  البحث  يف  املاج�ستري 
باري�س ال�سوربون. منذ عام 2011 ، 
كان ملحًنا يف مقر اإقامة اأورك�سرتا 
منطقة  يف  ال�سمفونية  ديفرتيمنتو 
كما   ، بتاأليفها  قام  حيث   ، باري�س 
االأورك�سرتا  خمتلف  مع  احلال  هو 
يف العامل ، واملو�سيقى ال�سمفونية 
ومو�سيقى احلجرة والباليه والتخت 
العربي ، وهي جمموعة من االآالت 
تقدمي  مت  التقليدية.  العربية 
مو�سيقاه التي تتجاوز 80 عماًل يف 
اأكرث من 30 دولة يف اإفريقيا واأوروبا 
واآ�سيا واالأمريكيتني. قام �سليم دادا 
الأفالم  الت�سويرية  باملو�سيقى 
 ، اأوغ�سطني   ،  )2008( بوليد  بن 
بادي�س  وابن   )2016( دموعها  ابن 
)2017( وبالتوازي مع حياته املهنية 
كمو�سيقي )غيتار ، قويطرة  ، غناء 
من  العديد  موؤ�س�س  هو   ، اإيقاع(   ،
 ، �سولق  ، فرقة  دادة  )تخت  الفرق 
ديو كون با�سري(. منذ عام 2012 ، 
مو�سيقى  كعامل  دادة   �سليم  ن�سط 
اأطروحة  باإعداد  يقوم  اأبحاث. 
اإىل  الدعوة   ، االآذان  الدكتوراه عن 
ال�سالة يف االإ�سالم ، حتت اإ�رساف 
فران�سوا  العرقي  املو�سيقى  علم 
بيكارد يف جامعة باري�س ال�سوربون 
ومعهد البحوث يف علم املو�سيقى 
)Bnf ، CNRS(. منذ عام 2014 
 CNRPAH يف  باحث  هو   ،

خمترب  عن  م�سوؤول  اجلزائر  يف 
الدرا�سات  مركز  يف  االأحياء  علم 
واأ�ستاذ  تلمي�سني  يف  االأندل�سية 
املو�سيقي  والتحليل  التدريب 
ENS- يف  واالأورك�سرتا  والغيتار 

اجلزائر   -Alger ، INSM
واحلر�س اجلمهوري اجلزائري. يف 
عام 2016 ، مت تكرمي �سليم دادة يف 
اأوبرا القاهرة يف مهرجان وموؤمتر 
اخلام�س  العربي  املو�سيقى 
املهنية  حياته  طوال   ، والع�رسين 
، وعمله وم�ساهمته يف املو�سيقى 
»ت�سكل  املعا�رسة.  العربية 
اإبداعاته حلقة و�سل بني الفلكلورية 
من  تنطلق  مو�سيقاه  واالأكادميية، 
اإىل  وامل�رسقي،  املغربي  االإرث 
لغة عاملية  اإىل  ال�سيمفونية  الكتابة 
داده عرب  �سليم  يقرتح   … معا�رسة 
جديداً  وتوجهاً  ذاتية  روؤية  اأعماله 
معا�رسة  اأكرث  العربية  للمو�سيقا 
ت�رسين  جريدة  تعبريية«.  واأعمق 
املو�سيقار  ويعترب  )�سورية،2007(. 
الذين  املو�سيقيني  من  دادة  �سليم 
يرتكوا  و  ي�رسفوا  اأن  ا�ستطاعوا 
الثقايف  امل�سهد  يف  كبرية  ب�سمات 
اجلزائري والعاملي من خالل اإجنازه 
للعديد من االأعمال املو�سيقية التي 
�سواء  وا�سعة  �سهرة  على  حازت 
موقع   .» باخلارج  اأو  الوطن  باأر�س 
 )2010( اجلزائرية  الوطنية  االإذاعة 
الفرن�سية  لوموند  �سحيفة  وقالت  
�سنة 2011  عن  �سليم دادة »   اأنه » 
موؤلف مو�سيقي يربط العامل العربي 
اآفاق  واأكدت   باأوروبا«.  االإ�سالمي 
الرتاث  ترقية  »يتم    2008 اجلزائر 
مو�سيقى  اإىل  اجلزائري  املو�سيقي 
�سليم  امللحن  اإن�ساء  بف�سل  عاملية 
دادة و لقد  مت تعيينه يف 15 نوفمرب 
املجل�س  رئي�س  من�سب  2018 يف  
مت  ثم    واالآداب   للفنون  الوطني 
تعيينه يف بداية جانفي 2020 كاتبا 
الثقايف  باالإنتاج  ومكلفا  للدولة 
لرئي�س  اجلديدة   احلكومة  يف 

اجلمهورية عبد املجيد تبون . 
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احلم�صيات حتمي من ال�صمنة

�سان  جامعة  علماء  �أثبت 
تناول  �أن  �لرب�زيلية  باولو 
من  يحمي  �حلم�سيات 
م�ساعفات خطرة ناجتة عن 
على  حتتوي  لأنها  �ل�سمنة، 
�لتي  فالفونويد  مركبات 
ب�سبب  �خلاليا  تلف  متنع 
�لتجارب  وخالل  �ل�سمنة. 
مت  �لباحثون،  �أجر�ها  �لتي 

تق�سيم �لفئر�ن �ملخربية �إىل 
تناولت  �لأوىل  جمموعات، 
�أطعمة دهنية فقط، و�لثانية 
�لثالثة  �أما  تقليدية.  �أطعمة 
مع  دهنية  �أطعمة  فاأكلت 
مركبات  على  حمتوية  مو�د 
ه�سبرييدين  �حلم�سيات: 

و�إريو�سرتين و�إيروديكتيول.
يف  �أنه  �لباحثون  و�كت�سف 

ج�سم �لفئر�ن �لتي تغذت على 
خطر  يزد�د  دهنية،  �أطعمة 
زيادة  ب�سبب  �خلاليا  تلف 
ثيوباربيتوريك  تركيز حم�ض 
زيادة  مع  بالتز�من  �لدم،  يف 
�لوزن. ومل يالحظ �لباحثون 
هذ� �لأمر يف �ملجموعة �لتي 

تغذت على �أطعمة تقليدية.
�لتي  �ملجموعة  يف  �أما 

مع  دهنية  �أطعمة  تناولت 
فقد  �حلم�سيات،  مركبات 
�نخفا�سا  �لباحثون  لحظ 
حم�ض  تركيز  يف  ملمو�سا 
وجد  كما  ثيوباربيتوريك 
فريق �لبحث �أن تناول مركبي 
و�إيروديكتيول  �إريو�سرتين 
�لدهون  تر�كم  عملية  يبطئ 

يف �جل�سم.

النظام الغذائي النباتي يفيد يف عالج ال�صكري

الأرجيلة اأ�صواأ من تدخني علبة من ال�صجائر

�أثبت علماء �ملركز �لطبي بجامعة 
�تباع  �أن  �لأمريكية،  لند�  لوما 
مفعول  له  نباتي  غذ�ئي  نظام 
و�أجرى  �ل�سكري  ملر�ض  عالجي 
�لباحثون يف �ملركز �لطبي جتارب 
مب�ساركة  �أ�سبوعا،   16 ��ستمرت 
ملر�ض  �لثاين  بالنوع  م�سابني 
�إفر�ز هرمون  �أن  �ل�سكري و�ت�سح 
�لإن�سولني �زد�د بن�سبة عالية عند 
�لذين �تبعو� حمية نباتية و��ستناد� 
�لباحثون:  �لنتيجة، يقول  �إىل هذه 
�ل�سيء  هو  �لنباتي  »�لنظام 

�مل�ساب  يجربه  �أن  يجب  �لذي 
�لنظام  �أن  �لعلماء  بال�سكري«ويرى 
بيتا  خاليا  ن�ساط  يزيد  �لنباتي 
يف  ويوؤثر  �لإن�سولني،  تفرز  �لتي 
�إنكرتني  هرمون  م�ستوى  زيادة 
�لغلوكوز  تخفي�ض  عن  �مل�سوؤول 

يف �جل�سم.
و�أكد �لباحثون على �أن �لنتائج �لتي 
نتائج  مع  تتطابق  عليها  ح�سلو� 
در��سات �أخرى توؤكد قدرة �لتغذية 
مقاومة  حت�سني  على  �لنباتية 
�لإن�سولني ووظيفة خاليا بيتا.                                        

ك�سفت نتائج در��سة جديدة ن�رشت يف �ملجلة 
 Diabetology and Metabolic( لعلمية�
Syndrome( �أن تدخني �لأرجيلة من �ساأنه 

�أن يرفع من خطر �لإ�سابة مبر�ض �ل�سكري 
و�ل�سمنة ب�سكل �أكرب مقارنة بتدخني علبة كاملة 

من �ل�سجائر.
و�أ�سار �لباحثون �لقائمون على �لدر��سة �أن 

تدخني �لأرجيلة �رتبط مب�ساكل �سحية ل ت�سيب 
�ملدخن، مثل �ل�سمنة و��سطر�بات �لأي�سية 

و�ل�سكري، مبعنى �أن �لأرجيلة قد تكون �أ�سوء من 
تدخني �ل�سجائر ب�سكل ملحوظ.

هذ� و�سملت �لتجربة يف هذه �لدر��سة على 
9،840 م�سرتًكا من �إير�ن، ما بني مدخنني 

وم�ستخدمي لالأرجيلة ومقلعني عن �لتدخني، 
وطلب منهم �لإجابة عن بع�ض �لأ�سئلة من ثم 

�خل�سوع لفحو�سات معينة.
بعد حتليل هذه �ملعلومات وجد �لباحثون ما 

يلي: �رتفع خطر �لإ�سابة بال�سكري ومتالزمة 
�لأي�ض و�ل�سمنة لدى م�ستخدمي �لأرجيلة

�ل�رشر �لناجت عن �لأرجيلة قد يكون �أعظم من 
تدخني �ل�سجائر

�جلل�سة �لو�حدة من ��ستخد�م �لأرجيلة قد 
يعادل تدخني علبة كاملة من �ل�سجائر.

و�أو�سح �لباحثون �أن ��ستخد�م �لأرجيلة من �ساأنه 
�أن يحفز �إ�سابة �لأن�سجة باللتهاب، بالتايل 

ت�سبح �أكرث مقاومة لتاأثري �لأن�سولني، �لذي يعمل 
على تنظيم م�ستويات �ل�سكر يف �لدم.

 ابتكار حبة دواء متنع 
و�صول ال�صكر اإىل الدم

   
�بتكر باحثون عالجاً جديد�ً يقلل عبور �جللوكوز من 

�لأمعاء �لدقيقة �إىل �لدم، و�أظهرت �لنتائج �لأولية 
لتجارب ��ستخد�مه على �حليو�نات جناحه يف تقليل 
��ستجابة �جل�سم للجلوكوز بن�سبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه �لطريقة من �لعالجات �لتي ل تتطلب حقن مري�ض 
�ل�سكري، ويف �لوقت نف�سه حتقق فعالية كبرية حبة 

�لدو�ء �جلديدة تقلل ��ستجالل�سكر �إىل �لن�سف ويقوم 
�لعالج بطالء جد�ر �لأمعاء لإعاقة �مت�سا�ض �ل�سكر 

من �جلهاز �له�سمي �إىل �لدم، وي�سار �إىل �لعالج بحروف 
.LuCI :خمت�رشة هي

ويتوفر �لدو�ء على �سكل حبوب، وتقوم �لأمعاء 
بامت�سا�ض مادة �لطالء لتغطي جد�رها بعد �بتالع 

�لدو�ء بفرتة وجيزة، ثم يذوب �لطالء بعد ب�سع �ساعات 
من �بتالعه.

وبح�سب �لتقرير �لذي ن�رشته دورية »نات�سيور�ل 
ماتريال« عن �لدو�ء �جلديد ميكن ملري�ض �ل�سكري 

تناول حبة �لدو�ء قبل �لأكل لطالء جد�ر معدته ومنع 
عبور ن�سف �ل�سكريات �لتي تناولها �إىل �لدم وت�ساعد 

هذه �لطريقة �لتي �بتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت �إ�رش�ف �لربوفي�سور علي تر�فكويل مر�سى 

�ل�سكري �لذين يعانون من �سعف ��ستجابة �لإن�سولني، 
وحتميهم من �رتفاع م�ستوى �ل�سكر بالدم ب�سكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب �لدو�ء �جلديد بدياًل جلر�حات ت�سغري 
�ملعدة �لتي يتم �للجوء �إليها كعالج حلالت �لبد�نة.

درا�صة تنقذ 5000 
 م�صابة ب�صرطان الثدي 

من م�صاق الكيماوي
�أ�ساد خرب�ء بدر��سة حديثة �أجر�ها �لعديد من �لعلماء 

�لربيطانيني موؤخر�ً، و�لتي خل�ست �إىل �أن عدد�ً كبري�ً 
من �لن�ساء �مل�سابات ب�رشطان �لثدي يتاأثرن �سلباً 

بالعالج �لكيماوي. وبح�سب �لدر��سة فاإن ما ي�سل �إىل 
5000 مري�سة ب�رشطان �لثدي، �سيتجننب �لتعر�ض للعالج 

�لكيماوي �لقا�سي �سنوياً. كما ك�سفت �لأبحاث �لتي �سملت 
�ختبار�ً جينياً ملجموعة من �لن�ساء باأن ما يقرب من 

ثلث �لن�ساء �مل�سابات ب�رشطان �لثدي ميكن �أن يتجننب 
�خل�سوع للعالجات �لكيماوية وقال �لدكتور �ألي�سرت 

رينغ من م�ست�سفى رويا مار�سدن يف لندن يف ت�رشيح له 
ل�سحيفة مريور �لربيطانية، �إن �لدر��سة تعترب �أكرب �إجناز 
طبي يف جمال �رشطان �لثدي منذ 20 عاماً، �إذ �ستتفادى 

�ملري�سات �لتعر�ض للعالجات �لكيماوية �لتي ل تفيد 
كثري�ً يف عالج �ملر�ض.

من جهتها �أ�سادت �لرئي�سة �لتنفيذية ملنظمة عالج 
�رشطان �لثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، بالكت�ساف 
�جلديد وقالت �أنها تاأمل باأن ت�ساعد هذه �لنتائج على 

حت�سني ��ستخد�م �لأطباء للعالج �لكيماوي يف عالج 
مر�سى �ل�رشطان، و�أن تتحرر �لآلف من �لن�ساء �سنوياً 

من عذ�ب �لعالج �لكيميائي وقد �أجرت �جلمعية 
�لأمريكية لأطباء �لأور�م يف �سيكاغو، جمموعة من 

�لختبار�ت على عدد كبري من �لن�ساء �مل�سابات ب�رشطان 
�لثدي با�ستخد�م �لعالجات �لبديلة و�لبتعاد عن �لعالج 

�لكيماوي. و��ستخدمت �جلمعية �لختبار�ت �لور�ثية 
لتحديد نوع �ل�رشطان وتقدمي �لعالج �ملنا�سب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من �ملري�سات ل ي�ستفدن من �لعالج 
�لكيماوي.

وذكر �لأخ�سائي بالأور�م �لدكتور جوزيف �سبار�نو، من 
مركز مونتيفيوري �لطبي يف نيويورك: » يجب على �أي 

�مر�أة تعاين من �رشطان �لثدي يف �سن مبكرة، �جر�ء 
�لختبار �جليني ومناق�سة نتائج �لتعر�ض للعالج �لكيماوي 

�لذي ميكن �أن يكون له �آثار جانبية مثل ت�ساقط �ل�سعر 
و�لتقيوؤ وخطر �لإ�سابة بالتهابات تهدد �حلياة.«



�إ�سالمياتاجلمعة 3 ال�سبت 4    جانفي  2020  املوافـق  ل  8 جمادى الأول 1441ه 19

�أروى بنت عبد �ملطلب عّمة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و �سلم
القر�شية  اأروى بنت عبد املطلب بن ها�شم  هي 
الها�شمية ، عّمة ر�شول اهلل وهي �شقيقة اأبيه عبد 
اهلل ، اأ�شلمت هي واأختها �شفية جميعاً ، وهاجرت 
دار  يف  قبلها  ُطليب  ولدها  اأ�شلم   ، املدينة  اىل 
كانت  كما  الر�شول  بايع  ممن  وكانت   ، الأرقم 
 ، بل�شانها  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  النبي  ُد  تع�شّ

وحُت�ّض ابنها على نُ�رصته والقيام باأمره

اإ�سالمها

ابنها ُطليب بن عمري بن وهب يف دار  اأ�شلم  مّلا 
 ، الإ�شالم  اىل  ليدعوها  اإليها  توّجه   ، الأرقم 
ويب�رّصها مبا مّن اهلل تعاىل عليه من التوفيق اىل 
الهداية اىل دينه احلق ، فقال لها ) تبْعُت حممداً 
له  -�شلى اهلل عليه و�شلم- واأ�شلمت هلل ( فقالت 
:) اإَنّ اأحق َمْن َوَزْرَت وع�شدت ابن خالك ! واهلل 
لتبعناه  الرجال  عليه  يقدر  ما  على  نقدر  كنا  لو 

وذبَبْنا عنه
( فقال ُطليب :) فما مينعك يا اأمي من اأن ت�شلمي 
فقالت   ) حمزة  اأخوك  اأ�شلم  فقد  ؟  تتبعينه  و 
اأروى :) اأنظر ما ي�شنع اأخواتي ثم اأكون اإحداهّن 
اأتيته  اإل  تعاىل  باهلل  اأ�شاألك  فاإين   (: لها  فقال   )
ف�شلمت عليه و�شْدقِتِه و�شهدت اأن ل اإله اإل اهلل ، 
ُد  واأن حممداً ر�شول اهلل ( ثم كانت بعد ذلك تع�شّ
النبي -�شلى اهلل عليه و�شلم- بل�شانها ، وحُت�ّض 
ابنها على نُ�رصته والقيام باأمره -�شلى اهلل عليه 

و�شلم-

ُن�سرة الدين

للنبي  قري�ض  كفار  من  وِعّدة  جهل  اأبو  عر�ض 
ُطليب  فعمد  فاآذوه   ، و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى 
، فاأخذوه  اأبي جهل ف�رصبه �شّجه  اإىل  بن ُعمري 
واأوثقوه ، فقام دونه اأبو لهب -اأخو اأروى- حتى 
خاّله ، فقيل لأروى :) األ ترين ابنك ُطليباً وقد 
�شرّي نف�شه غر�شاً دون حممد ؟( فقالت :) خري 
، وقد جاء باحلق  ابن خاله  يَُذُبّ عن  يوم  اأيامه 
؟(  حممداً  تبْعِت  ولقد   (: فقالوا   ) اهلل  عند  من 

قالت :) نعم (
فخرج بع�شهم اىل اأبي لهب واأخربه ، فاأقبل حتى 
دخل عليها فقال :) عجباً لك ولتباعك حممداً 
، وتركك دين عبد املطلب ؟!( فقالت :) قد كان 
ذلك ، فقم دون ابن اأخيك واع�شده وامنَْعُه ، فاإن 
يظهر اأمره فاأنت باخليار اأن تدخل معه اأو تكون 
ْب كنت قد اأعذرَت يف ابن  على دينك ؟ واإن يُ�شَ
اأخيك ( فقال اأبو لهب :) ولنا طاقة بالعرب قاطبة 

َدث ( فاأبى اأن يُ�شلم ؟ جاء بدين حُمْ
فكانت اأروى -ر�شي اهلل عنها- اأعقل من اأخيها 
وقامت   ، احلق  �شهادة  �شهدت  فقد   ، لهب  اأبي 
تدافع عنه ، وتُذّب عنه بل�شانها ، وت�شيع بني ن�شاء 
قري�ض �شْدقه واأمانته ، واأنه نبي اهلل ، وتدعوهّن 

لالإ�شالم ر�شي اهلل عنها واأر�شاها

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

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

كانت خلق ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �شهادة رب 

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

، ويف ذلك قول عائ�شة اأم املوؤمنني ر�شي اهلل عنها 
حني �شئلت: كيف كان خلق ر�شول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�شلة خري يف القرءان هي 

يف ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.
وقالت عائ�شة ر�شي اهلل عنها يف و�شف خلقه 

اأي�شاً:«مل يكن ر�شول اهلل فاح�شاً ول متفح�شاً ول 
يجزي ال�شيئة ال�شيئة ولكن يعفو وي�شفح وقالت: ما 
انتقم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لنف�شه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �شعيد اخلدري ر�شي اهلل عنه: 
كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأ�شد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �شيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�شافه �شلى 

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

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

عليه ال�شالة وال�شالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �شرباً، ومع اإ�رصاف الاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�شحابه 

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

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

وروى اأن�ض بن مالك ر�شي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وعليه برد غليظ 
احلا�شية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �شديدة 

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

مال اأبيك!!!
ف�شكت عليه ال�شالة وال�شالم ثم قال: املال مال اهلل 

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

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

نقي�شه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله،  لزم  يف 
ا�شتقراء  خالل  من  اأننا  اإل  اآخر«،  دليل 
كتب ال�شافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�شيوطي: »القاعدة الثانية 
م�شتحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رصة 
اأما  حت�شى«  تكاد  ل  جدا  كثرية  فروعها 

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

كاف لبيان عدم النفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�شان اإىل بع�ض امل�شطلحات �شمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�شجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�شليمة يف اأ�شل خلقها تعرفها، الق�شاء الربيطاين ياأخذون ع�رصة من 

الطريق يعر�شون عليهم جرمية بح�شب الفطر ال�شليمة قد يك�شفون احلقيقة، الإن�شان له فطرة �شليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك ال�شليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�ض والإثم ما حاك يف �شدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�شيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �شيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �شميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�شان معروفاً، و�شمي ال�شيء الذي تاأباه 
الفطر ال�شليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�شيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

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

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�شن لكن يف الأمراء اأح�شن، واحلياء ح�شن لكن يف الن�شاء اأح�شن، وال�شخاء ح�شن 

لكن يف الأغنياء اأح�شن، وال�شرب ح�شن لكن يف الفقراء اأح�شن، والتوبة ح�شن لكن يف ال�شباب اأح�شن. 
يعني ال�شاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�شخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�شرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�شد، اأحب الطائعني، وحبي لل�شاب الطائع اأ�شد، اأحب املتوا�شعني، وحبي 
للغني املتوا�شع اأ�شد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�شد، واأبغ�ض ثالثاً، وبغ�شي لثالث اأ�شد، 
اأبغ�ض الع�شاة، وبغ�شي لل�شيخ العا�شي اأ�شد، اأبغ�ض املتكربين، وبغ�شي للفقري املتكرب اأ�شد، اأبغ�ض 

البخالء، وبغ�شي للغني البخيل اأ�شد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�شتِح فا�شنع ما �شئت على معنيني: اإن مل ت�شتِح فال خري فيك، واإن مل 

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

�شورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�شالم 
و�شطي.
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حممد ع�ساف يحّلق عالًيا 
باأجمل �حلفالت �لفنية بر�أ�س 

�ل�سنة يف ��سطنبول
�أحيا �لفنان حممد ع�ساف �حد �أهم �حلفالت �لفنية مبنا�سبة ر�أ�س 
 Avrasya « ل�سنة �مليالدية 2020 يف ��سطنب�ل بقاعة �مل�ؤمتر�ت�
خمتلف  من  كبري�  ح�س�ر�  �لأ�سخم  �حلفل  و�سهد   «  Yenikpi
 ، �ل�سنة  ر�أ�س  ليلة  لق�ساء  ��سطنب�ل  �لتي ق�سدت  �لعربية  �جلاليات 
و�له��رة  و�لعتابا  و�مل��ويل  �لأغنيات  �أجمل   ، �حلفل  خالل  ليقدم 
�أج��ء  �أ�سعلت  �لتي  �لفل�سطينية  �لدحية  �إىل  بالإ�سافة  �لفل�سطينية 
�حلفل . كما تخلل �حلفل �لعديد من �لفقر�ت �لغنائية �لتي قدمها 
�لعاطفية يف  �لأغنيات  �أجمل  عبق  نرث  �لذي  ع�ساف  �لفنان حممد 
ل�س�ت  �لعا�سق  جمه�ره  م�سامع  على  ��سطنب�ل  مدينة  ف�ساء�ت 
عندليب فل�سطني، �لذي مل يهد�أ �ىل �ن غادر �مل�رسح و�سط تفاعل 
كبري مت�جا ع�ساف جنم �مل�سارح �لعربية و�لأكرث ح�س�ر� يف كافة 

�حلفالت �لتي �قيمت على �متد�د �لعامل �لعربي .

م�سدر ينفي تدخل هاين �ساكر حلل 
�أزمة بهاء �سلطان ون�سر حمرو�س

  
نفي م�سدر من نقابة �ملهن �مل��سيقية �مل�رسية ما �أثري �أخري�ً عن 
تدخل �لنقيب هاين �ساكر ملحاولة حل �لنز�ع �لقان�ين بني �ملطرب 
بهاء �سلطان و�ملنتج ن�رس حمرو�س، و�لذي ب�سببه �بتعد �سلطان عن 
�ل�ساحة �لغنائية منذ �أع��م عدة. وقال �مل�سدر،�إن �سلطان مل يتقدم 
لي�س  �حلالة  هذه  »يف  م�سيفاً:  فيها،  للتحقيق  �لنقابة  �إىل  ب�سك�ى 
ب��سع �لنقابة �لتدخل يف �أي �أزمة �إل حال وج�د �سك�ى ر�سمية من 
�ملت�رسر، وما علمناه �أخري�ً �أن هناك �جتاهاً لل�سلح بني بهاء �سلطان 

ون�رس حمرو�س، وه� ما �سيت�سح �سحته خالل �لأيام �ملقبلة«.
ويف �سياق مت�سل، علم �أن هناك جل�سة �ستجمع بهاء �سلطان ون�رس 
حمرو�س، �لأ�سب�ع �ملقبل، ملحاولة �إيجاد حل لأزمتهما �لتي و�سلت 
�إىل �ساحات �لإعالم، وذلك بعد ك�سف �ملطرب عن تفا�سيلها خالل 
��ست�سافته يف برنامج »�ساحبة �ل�سعادة« لالإعالمية �إ�سعاد ي�ن�س ليلة 
ر�أ�س �ل�سنة �جلديدة، �لتي وجهت بدورها منا�سدة لن�رس حمرو�س 
حلل هذه �لأزمة، بدع�ي �أن �ل�ساحة �لغنائية بحاجة ل�س�ت طربي 
كبهاء �سلطان، وه� ما وعد �لأخري بتنفيذه يف من�س�ر له عرب �سفحته 

مب�قع »في�سب�ك«.

ال�سالون الوطني لل�سورة الفوتوغرافية مبيلة:

 فوؤ�د تابه�ست من �ل�سلف ينال جائزة »�أح�سن �سورة« للطبعة �لثامنة

�سكر�ن مرجتى ت�ستقبل 2020 بح�سن و�لدتها، وهذ� ما طلبته!

نال امل�سور فوؤاد تابه�ست من ولية ال�سلف جائزة »اأح�سن �سورة معربة« ل�سعار  الطبعة الثامنة لل�سالون الوطني 
لل�سورة الفوتوغرافية مليلة »ال�سورة، عن و ثقافة« التي اختتمت م�ساء يوم الأربعاء بدار الثقافة مبارك امليلي.

�ملت�جة  �ل�س�رة  متح�رت  قد  و     
عادت  فيما  »�لت�يزة«  عادة  ح�ل 
متكامل«  معر�س  »�أح�سن  جائزة 
ولية  من  ن���رس  عائ�سة  للم�س�رة 
باتنة مبعر�سها �مل�سغر عن �لعاد�ت و 
�لتقاليد على غر�ر �لأكالت �لتقليدية 
�أما  �جلز�ئري.  �لرت�ث  يف  �ل�سائعة 
جائزة »جلنة �لتحكيم« فنالها �مل�س�ر 
�سكيكدة  ولية  من  عنقاق  �سعيد 
ذوي  من  لرجل  �س�رة  كانت  و�لتي 
و�سفت  وقد  �خلا�سة.  �لحتياجات 
�ل�سال�ن  هذ�  م�سابقات  حتكيم  جلنة 
�لذي نظمته د�ر �لثقافة مبارك �مليلي 
على مد�ر ي�مني �لأعمال �مل�ساركة و 
)4 �س�ر  230 �س�رة  �أزيد من  عددها 

وذ�ت  ب«�جليدة  م�سارك(   لكل 
م�ست�ى عاملي« على حد تعبري  �أحد 
�أع�سائها  مر�د عمر�وي �لذي �أكد باأن 
طبعة  من  تط�ر  »يف  �ل�سال�ن   هذ� 
�ملتحدث   ت  ذ�  ن�ه  كما  لأخرى«. 
و�سل  �لذين  �مل�ساركني  بتجاوب 
م�س�ر�    58 �إىل  �ل�سنة  هذه  عددهم 
مع  �ل�طن  وليات  عديد  من  قدم�� 
نظمت  �لتي  �لندوة  تقدميه يف  ما مت 
و  �لتظاهرة   هام�س  على  �أم�س  �أول 
للمعامل  �لف�ت�غر�يف  �لت�س�ير  تناولت 
فن  كذ�  و  �لطبيعية  و�ملناظر  �لأثرية 
�لإ�ساءة �إىل جانب �لتطبيق من خالل 
�ل�ر�سات �مليد�نية �لتي ��ستفاد منها 

�مل�سارك�ن.

عا�سي �حلالين يتاألق مع �بنه يف �سرم �ل�سيخ

�إ�ستقبلت �ملمثلة �ل�س�رية  �سكر�ن مرجتى  عام 
ن�رستها  و�لدتها،  حتت�سن  وهي  ب�س�رة   2020
�لنرتنت،  �سبكة  على  �خلا�سة  �سفحتها  عرب 
كحنية  حن�نة  �ل�سنة  هذه  تك�ن  �ن  طالبًة 

و�لدتها.
وح�سنتها  عي�ين  بالق�ل:«غم�ست  وعلّقت 
وقلتلها عبيني حمبة يا �أمي لأقدر كمل لأعطي 
ياحن�نتي 2020 ك�ين متل �أمي حن�نة ب�س �هلل 

يخليلي ياها ويخليلكم �للي بتحب�هم«.
وقت  يف  �ملتابعني  مرجتى  �ساركت  وكانت 

�لعام  يف  معها  ح�سلت  ذكرى  �أجمل  �سابق، 
�لفنان  حفل  ح�س�رها  هي  و�لتي  �حلايل، 
�للبناين و�ئل كف�ري �لذي �أحياه �سمن فعليات 

مهرجانات �سيد� �لدولية.
تظهر  �حلفل،  من  فيدي�  مقطع  ون�رست 
على  من  كف�ري  غناء  مع  تتفاعل  وهي  فيه 
بالق�ل:«من  وعلّقت  �جلمه�ر،  بني  مقعدها 
�أجمل �أحد�ث 2019  ح�رست �مللك و�نب�سطت 
دعتني  �للي  ل�سديقتي  �سكر�ً  قلبي  قلب  من 

وفرحتني و�س�رتني«.

�للبناين عا�سي  �أحيى �ملطرب    
�حلالين حفل ر�أ�س �ل�سنة، م�ساء  
�لفنادق  �أحد  د�خل   ، �أم�س  �أول 

�لكربى مبدينة �رسم �ل�سيخ.
�أبرز  من  عدد�ً  �حلالين  وقدم 
بخاف،  »�س�  ومنها  �أغنياته، 
��سحكي،  ميكن،  �حلب،  مملكة 
من  كبري  تفاعل  و�سط  و�ل�طن« 
جنله  �ساركه  فيما  �حل�س�ر، 
يا  �أغنية »مايل �سرب  �ل�ليد غناء 

نا�س«.
بحل�ل  جمه�ره  �ملطرب  وهناأ 
لهم  متمنياً  �جلديد،  �لعامل 
حتقيق كل ما يتمن�نه يف حياتهم 

�لعادية.

ن�سرين طاف�س ت�ستعد لت�سجيل �أغنية جديدة
طاف�س  ن�رسين  �لفنانة  تتعاون 
يف  فاروق،  زيزو  �مل�زع  مع 
�أغنية �سنغل جديدة، مل ي�ستقر 
كلمات  �لآن،  ��سمها حتى  على 
مدين،  و�أحلان  عادل،  مالك 
خالل  ت�سجيلها  �ملقرر  ومن 

�أكد  ح�سبما  �ملقبلة،  �لأيام 
�مل�زع زيزو فاروق.

�لتحقت  ن�رسين  وكانت 
�لنمر«  »ختم  م�سل�سل  باأ�رسة 
من  عدد  لت�س�ير  �أ�س��ن،  يف 
فريق  �سافر  حيث  م�ساهدها، 

هناك  �إىل  �مل�سل�سل  عمل 
على  �ملا�سي،  �لأ�سب�ع  نهاية 
ي�ما،   13 �لت�س�ير  ي�ستغرق  �أن 
�لقاهرة ل�ستئناف  �إىل  وعادت 
وحر�ست  �مل�ساهد.  بقية 
ن�رسين على م�ساركة جمه�رها 

ي�مياتها،  وفيدي�هات  �س�ر 
�لر�ئعة  ج�لتها  �ساركت  حيث 
و�سط  باأ�س��ن،  فيلة  معبد  يف 
متابعيها.  من  كبري  ترحيب 
جمه�رها  »ن�رسين«  ودعت 

مل�ساهدة ج�لتها يف �أ�س��ن.

 ي�مية وطنية �ساملة
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�سالمتها من  التاأكد  وكيفية  ال�سيارة  اأذرعة  تلف  اأ�سباب 
بجانب  ال�سيارات  تعتمد 
العديد  على  املحرك 
والقطع  الأجزاء  من 
والكهربائية  امليكانيكية 
بكفاءة  ت�سري  لكي  الهامة 
هذه  من  الطريق،  على 
باأذرعة  ي�سمى  ما  الأجزاء 
عمل  ويتلخ�ص  ال�سيارة، 
هذا اجلزء الهام يف الربط 
واإطارات  املحرك  بني 
تعر�ص  حال  ويف  ال�سيارة، 
ي�سبب  فاإنه  للتلف  الأذرعة 
�سالمة  على  كبري  خطر 

ال�سيارة والركاب.
التي  الأ�سباب  وتتعدد 
اأذرعة  تلف  اإىل  ت�ؤدي 
ال�سيارة، ومنها كرثة ال�سري 
ممهدة  الغري  الطرق  على 
ت�سببه  ملا  وال�سحراوية 
من التعر�ص با�ستمرار اإىل 
اأن  كما  واملطبات،  احلفر 
يف  الأذرعة  ت�سحيم  عدم 
لل�سيارة  الدورية  ال�سيانة 
يعر�سها كذلك للتلف بن�سبة 
خالل  من  وميكن   ،%40

التعرف  ب�سيطة  خط�ات 
على تعر�ص الأذرعة لل�رضر 

اأم ل، وهي كما يلي.
يف  الأذرعة  بفح�ص  قم 
جميع  يف  بالنظر  البداية 
اأجزاء الذراع املطاطي، يف 
حال وجدت قطعة مطاط 
فهذا  متاآكلة،  اأو  مقط�عة 
الذراع  ت�رضر  على  يدل 
ويجب تغيريه على الف�ر، اإذا 
�سدر �س�ت مثل الطقطقة 

مق�د  بتدوير  قيامك  عند 
�رضيعة  ب�س�رة  ال�سيارة 
بفح�ص  قم  وي�ساراً.  مييناً 
خالل  من  بيديك  الأذرعة 
حتريك كل ذراع على حدة، 
الذراع  حترك  اإذا  حال  يف 
على  يدل  فهذا  ب�سه�لة، 
اأن هذا الذراع اأ�سبح تالف 
لال�ستخدام  �سالح  وغري 
بالإم�ساك  قم  بال�سيارة. 
باإطار ال�سيارة واأعمل على 

وي�ساراً،  ميينا  حتريكه 
اأ�س�ات  �سدور  حال  يف 
الطقطقة  اأ�س�ات  ت�سبه 
الإطار،  حتريك  اأثناء 
تلف  على  يدل  هذا  فاإن 
تلف  ي�ؤدي  اأحيانا  الذراع، 
يف  فراغ  اإىل  الأذرعة  اأحد 
لي�ص  ولكن  القيادة  مق�د 
تك�ن  اأن  ال�رضوري  من 
عن  ناجتة  هنا  امل�سكلة 

تعطل هذه القطعة فقط.

فولك�س فاغن غولف 
2020 اجلديدة كليًا 

تظهر اأثناء اختبارها
التج�س�سي�ن  امل�س�رون  متكن 
�س�رتني  التقاط  من  م�ؤخراً 
من  الثامن  للجيل  حديثتني 
يف  غ�لف   2020 فاغن  ف�لك�ص 
اأي  واأملانيا دون  جن�ب افريقيا 
النماذج  اأن هذه  رغم  مت�يهات، 
كمة ح�ل  كانت حتمل اأغطية محُ
امل�سابيح  مثل  مدد  اأجزاء 
ولكننا  واخللفية،  الأمامية 
جت�س�سية  �س�ر  اأول  الي�م  نرى 
اأثناء   2020 مل�ديل  احرتافية 

اختبارها يف اأوروبا ال�سمالية.
غ�لف  فاغن  ف�لك�ص  تظهر 
الإنتاجية  هيئتها  يف   2020
بال�س�ر مغطاة بتم�يهات كاملة 
مع ل�حات اأرقام اأملانية، فيظهر 
 LED م�سابيح  فقط  منها 
الت�قيعية ب�سكل جزئي، الزجاج 

الأمامية،  والن�افذ  الأمامي 
الكثري  ن�سهد  لن  اأننا  ويبدو 
الأبعاد  اأن  رغم  التغيريات،  من 
يبدو  حيث  قلياًل،  خمتلفة  تبدو 
الهيكل اأط�ل واأعر�ص قلياًل من 
امل�ديل احلايل، مع زيادة ط�ل 
وانخفا�ص املقدمة ملظهر اأكرث 
قاعدة  مَنّت  حني  يف  ريا�سية، 
العجالت لزيادة م�ساحة الركاب 

باخللف.
�ست�سبح  لذلك،  نتيجة 
بجانب  اأكرث  رحبة  املق�س�رة 
ح�س�لها على مزيد من تقنيات 
القيادة  مثل  والأمان  الت�سال 
�سرتتكز  حيث  الذاتية،  ن�سف 
لرنى  بالداخلية  التحديثات 
اخلامات  ج�دة  يف  حت�سينات 

وم�ست�ى الراحة.

رولزروي�س  كنا �سنتوقف عن �سناعة ال�سيارات لوال م�ساعدة بي ام دبليو
بالنظر اإىل مدى ارتفاع اأ�سعار �سيارات رولزروي�ص 
واختيار عدد كبري من عمالء العالمة الربيطانية 
مقابل  �سياراتهم  وداخلية  خارجية  تخ�سي�ص 
دفع املزيد من املال، قد نظن اأنها �رضكة قادرة 
على الت�اجد يف عامل ال�سيارات ب�سكل م�ستقل 
دون اأي دعم خارجي، ولكن هذا لي�ص �سحيحاً 

متاماً.
ح�سب ت�ر�سنت م�لر اوتف��ص، مدير رولزروي�ص 
التنفيذي، كانت ال�رضكة لتغلق اأب�ابها ب�سكل دائم 

اإن مل تقم بي ام دبلي� ب�رضائها يف عام 2003.
جريدة  مع  مقابلة  يف  م�ؤخراً  ت�ر�سنت  قال 
جزء  لك�نه  �سعيد  اأنه  الأ�سرتالية   GoAuto
ل�لها،  اأنه  حيث  دبلي�،  ام  بي  جمم�عة  من 
من  الآن  اإىل  رولزروي�ص  عالمة  ت�اجدت  ملا 

اإنقاذ املجم�عة  الأ�سا�ص، ومل يكن يق�سد هنا 
الأملانية لل�رضكة الربيطانية من براثن الإفال�ص 
يعد دعم  الآن،  الألفينات، ولكن حتى  يف مطلع 
العالمة  ت�ستمر  كي  �رضوري  اأمر  دبلي�  ام  بي 
جديدة  تقنيات  بتط�ير  الفاخرة  الربيطانية 

للتعامل مع الت�رضيعات والق�انني احلديثة.
مدودة  الفاخرة  العالمات  اأن  ت�ر�سنت  يرى 
وج�د  دوماً  تتطلب  رولزروي�ص  مثل  الإنتاج 
ب�سكل  فيهم  لال�ستثمار  م�ستعدة  كربى  �رضكة 
مبكر ط�يل املدى لأجل ت�سنيع تقنيات باهظة 
التكلفة، ما ي�سمل ال�سيارات الكهربائية، القيادة 
القان�نية  للت�رضيعات  المتثال  حتى  اأو  الذاتية 
تكلفة  لزيادة  ت�ؤدي  التي  العامل  ح�ل  اجلديدة 

تط�ير ال�سيارات ب�سكل �سخم.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رضكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�سب م�قع "CarAndBike" املتخ�س�ص يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�سيارة ه� هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سن�ع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكرب�ن الق�ية، وال�سلب.

وي�سمن الق�ة والأداء املمتاز لل�سيارة مرك ق�ي من 10 اأ�سط�انات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوت�ماتيك من 8 نقالت، بق�ة 400 
ح�سان، قادرة علي بل�غ �رضعة ق�س�ي ت�سل اإيل 160 كيل� مرت / �ص. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �س�ت، بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رضوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
القه�ة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الك�ؤو�ص املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتت�ي ال�سيارة على خزينة ق�ية مزودة ب��سائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ساءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب اله�اتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سيارة فقط ح�ل العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 ملي�ن دولر، اأي ما يعادل )34 ملي�ن حنيه م�رضي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رضكة ت�سنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �سياراتها  اأول  �ستك�ن  والتي  مازدا6  �سيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ص ال�سيارات الدويل يف ني�ي�رك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستك�ن 
يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيك�ن اأ�سحاب 

ال�سيارات من هذا الن�ع قادرين على حتديث كار 
ف�ر  واختياري  كامل  ب�سكل  اأوت�  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�سيف و�رضحت  التحديث يف  اإ�سدار 
�سمن  �ستك�نان  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ستي 
اإ�سافات نظام الت�سغيل الذكي امل�ج�د يف �سيارات 
ال�رضكة Mazda Connected. يحُذكر اأن م�قع 
دعم  ح�ل  بيانا  ن�رض  كندا  يف  اليابانية  ال�رضكة 

با�سم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  املن�ستني 
ال�رضكة يف املعر�ص الدويل لل�سيارات مل يتحدث 
ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�ستخدمني كانت �رضكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي ق�قل واآبل يف العام املا�سي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على ال�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�سيارة يف الأرا�سي ال�عرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مط�رة ك�سفت �رضكة "اأوت�فاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �س�لنيت�سن�غ�ر�سك يف �س�احي ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات الق�ات اخلا�سة واأكد ليبيد اأن �رضكة "اأوت�فاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها والأر�ص مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ستخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�ص "ك�رد" الثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�ص اإن "نيفا" الع�سكرية املط�رة خم�س�سة للدعم الناري وقال املقدم يف ق�ات املظليني اخلا�سة، اأنات�يل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيل�مرت يف ال�ساعة يف الأرا�سي ال�عرة حيث ال�رضيع وال�ستطالع، وزنها 750 كيل�غراما و�رضعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل م��سك�.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من ال�ق�د.
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روبوت ذكي »ي�سرق« مئات ماليني الدوالرات من بنك رو�سي
»�سبريبنك«  م�رصف  رئي�س  �رصح 
الرو�سي، جريمن غريف، ب�أن بنكه خ�رص 
ملي�رات الروبالت نتيجة اأخط�ء ارتكبه� 

روبوت يعمل ب�لذك�ء ال�سن�عي.
واأو�سح رئي�س البنك اأن الذك�ء ال�سن�عي 
يتخذ ع�دة قرارات داخل اأنظمة كبرية، 

يتوغل  �سئيل  خط�أ  يوؤدي  اأن  وميكن 
ملمو�سة حيث  اآث�ر  اإىل  اخلوارزمية  اإىل 
م�ستحق�ته  من  امللي�رات  البنك  يخ�رص 
وق�ل غريف اإن بنكه يقوم دوم� بت�سحيح 
الأنظمة  اإىل  ت�س�ف  حيث  الأخط�ء، 
اأن  �س�أنه�  من  م�س�عدة  خوارزمي�ت 

وب�سورة  ال�سن�عي،  الذك�ء  عمل  حت�سن 
م�  املحتملة،  الأخط�ر  تقيم  خ��سة، 
اأن  يذكر  اخل�س�ئر  من  ب�حلد  ي�سمح 
قد  ك�ن  الرو�سي  »�سبريبنك«  م�رصف 
ك�سف ال�سيف امل��سي عن ذك�ء �سن�عي 

من تطوير خربائه.

و�سمم الروبوت على هيئة امراأة بعينني 
الن�رص(،  )اإلهة  »نيك�«  تدعى  زرق�وين 
ويتزامن عمله� مع عمل م�سغل العملي�ت 
عن  جتيب  كي  برجمته�  ومتت  امل�لية. 
اأ�سئلة يوجهه� م�سغل الربن�مج وترد على 

م�س�عره وت�ستعر�س م�س�عره�.

بالكبريي تقا�سي تويرت بزعم 
انتهاكها �ست براءات اخرتاع 

ق�مت �رصكة بالكبريي برفع دع�وي ق�س�ئية 
�سد من�سة التوا�سل الجتم�عي تويرت بزعم 
اإنته�كه� للعدد من براءات الخرتاع اخل��سة 

به� يف اأنظمة الرتا�سل وتقني�ت الإعالن�ت عرب 
الهواتف وكذلك كتم الإ�سع�رات حيث ن�ست 
ال�سكوى على اأن تويرت لتزال تنتهك حقوق 
براءات الخرتاع لبالكبريي يف �ست من�حي 

خمتلفة ومن �سمنه� اإن�س�ء املن�سة لتطبيق�ت 
مرا�سلة ب��ستخدام ابتك�رات بالكبريي وواجه�ت 

امل�سخدم خ��سته� التي ط�مل� متيزت به� 
وك�نت �سبيل تعزيز جن�حه� التج�ري.

وقد وجهت بالكبريي تهم�ً م�س�بهة الع�م 
امل��سي لفي�سبوك بزعم انته�ك �سبع براءات 
اخرتاع له� تتعلق ب�لأم�ن وامليزات امل�س�فة 

لواجهة امل�ستخدم كم� حتديث�ت ح�لة البط�رية 
كذلك اأخرى خ��سة بر�س�ئل اله�تف يف الألع�ب 

واأخرى م�س�بهة بق�سية تويرت.
اإل اأن في�سبوك ردت عليه� ب�ملثل متهمًة اإي�ه� 

ب�نته�ك خم�س من براءاته� حيث ل تزال 
الدع�وي يف ق�ع�ت املح�كم للحظة، واجلدير 

ب�لذكر اأن بالكبريي اأبدت توجهه� للج�نب 
الربجمي بعد اإيق�فه� خلط ت�سنيع الهواتف يف 
2016 واإطالق ه�تفه� KEYone امُل�سنع من 
قبل �رصكة TCL ع�م 2017 والتي اأعنلت عن 

2019 MWC حتديثه خالل معر�س

اأن  ال�سينية  �س�ومي  �رصكة  ك�سفت 
ه�تفه� اجلديد Redmi S2 �سيكون 
تقني�ت  على  يحتوي  الذي  اجله�ز 
للتق�ط  خ��سة  ا�سطن�عي  ذك�ء 
�سور �سيلفي مت�ًح� لل�رصاء وب�أ�سع�ر 

من�ف�سة كم� هو احل�ل دائٍم�.
ي�أتي اله�تف مع �س��سة بقي��س 5.99 
بو�سة ب�أبع�د 19:8، كم� ي�أتي مبع�لج 
من  خي�رين  مع   625 �سن�بدراغون 
الذاكرة وم�س�حة التخزين الداخلية، 
مع  ت�أتي  الأوىل  الن�سخة  اأن  حيث 
وم�س�حة  ب�يت  جيج�   3 رام  ذاكرة 
ت�أتي  وهو  ب�يت  جيج�   32 تخزين 
فيم�  �سعودي،  ري�ل   549 ب�سعر 
ذاكرة  على  الث�نية  الن�سخة  حتتوي 
تخزين  وم�س�حة  جيج�ب�يت   4 رام 
64 جيج�ب�يت وت�أتي ب�سعر 679 ري�ل 

�سعودي.

يجلب  و
اله�تف معه ك�مريا اأم�مية بدقة 16 
 bixel بتقنية  مدعومة  بك�سل  ميغ� 
binning لرفع دقة ال�سور، كم� هو 
احل�ل مع تقني�ت الذك�ء ال�سطن�عي 
لتح�سني �سور التق�ط ال�سيلفي. كم� 
خلفية  ك�مريا  على  اله�تف  يحتوي 
و5  بك�سل  ميغ�   12 بدقة  مزدوجة 
ميغ� بك�سل يُذكر، اأن اجله�ز �سيكون 
عرب  ح�رصي  وب�سكل  لل�رصاء  مت�ًح� 

.Jollychic متجر جويل �سيك

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغن�ل،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيم�  الر�س�ئل  تب�دل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رصية«  »املح�دث�ت  ا�سم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�س�به� بتويرت تقول فيه� 

تويرت تعمل على خ��سية ر�س�ئل مب��رصة م�سفرة 
من النه�ية للنه�ية. وبح�سب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، ف�إن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمي�ً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حم�دث�ت  ف�إن  وونغ 
وات�س اآب واآي م��سيج لأبل، بل يخت�ر امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�س  م�سفرة  �رصية  حم�دثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�س  حم�دث�ت  به�  تعمل  التي 
ه�تفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 ك�لت�يل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حم�دثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�سة �رصاً.
3- انقر على اأيقونة املعلوم�ت يف الزاوية العلي� 

اليمنى من ه�تفك.
4- اخرت »بدء ر�س�لة ن�سية �رصاً«، �ستُفتح ن�فذة 

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

Key2 بالكبريي تك�سف عن ن�سخة حمدثة من هاتفها

ه�تفه�  امل��سي  الع�م  بالكبريي  اأطلقت 
ل�سوق  جديدة  عودة  لي�سكل   Key2
الهواتف الذكية مع نظ�م ت�سغيل اأندرويد 
من  الذكية  الهواتف  عك�س  على  ولكنه 
لوحة  يحمل  ك�ن  الأخرى،  ال�رصك�ت 
املف�تيح التقليدية امللمو�سة من ال�رصكة 

بج�نب احتوائه على �س��سة مل�سية.
ه�تف  عن  ال�رصكة  تعلن  فلم  الآن  اأم� 
ن�سخة  اإطالق  ف�سلت  لكنه�  جديد، 
حمدثة من ه�تفه� Key2 بلون اأحمر مع 

بع�س التحديث�ت املتعلقة ب�ل�سعة ونظ�م 
الت�سغيل.

ويحتوي ه�تف بالكبريي على ذاكرة رام 
داخلية  تخزين  �سعة  مع  ب�يت  جيج�   6
ال�سعة  �سعف  ميثل  م�  ب�يت  جيج�   128
ب�يت  جيغ�   64 ال�س�بقة  الن�سخة  يف 
بوجود  املع�لج  نف�س  اله�تف  ويجلب 
�سن�بدراغون 660. ويحمل �س��سة بقي��س 
4.5 بو�سة من نوع LCD اأ�سفله� لوحة 
مزدوجة  ك�مريا  ويقدم  تقليدية،  مف�تيح 

ت�سغيل  نظ�م  مع  ي�أتي  كم�  ب�خللف. 
مع   Key2 وي�أتي  اأوريو.   8.1 اأندرويد 
بط�رية 3،000 ملي اأمبري ويدعم ال�سحن 

ال�رصيع من كوالكوم.
اأن  اإل  املتو�سطة،  مزاي�ه  من  وب�لرغم 
على  بن�ًء  واأعلى  ب�سعر  �سي�أتي  اله�تف 
املنطقة اجلغرافية، ورمب� تعترب ال�رصكة 
هذا ال�سعر جيد كونه� توفر مزاي� حم�ية 
ال�رصك�ت  لدى  متوفرة  لي�ست  وغريه� 

الأخرى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
اأر�سلت اأبل وثيقة جديدة ملت�جر البيع ب�لتجزئة ومقدمي اخلدم�ت املعتمدين 

حتدد من خالله� م� يجب عليهم فعله عندم� يواجه العمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم الختب�ر اأولً ملعرفة 

اإمك�نية حله� عرب الك�مريا اخللفية، ويف ح�ل عدمه يجب ا�ستبدال اله�تف ب�آخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�سالح الك�مريا اخللفية حلل م�س�كل »في�س اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإل اأن العديد من امل�ستخدمني لحظوا اأنه عند ف�سل الك�مريا اخللفية، 
تف�سل تقنية »في�س اآي دي« اأي�س�ً يف العمل ب�سكل �سحيح.

»Nimb«.. خامت ذكي قد ينقذ حياة املاليني! 
ا�ستعر�ست �رصكة »Nimb« الرو�سية خ�مته� الذكي املخ�س�س لإنق�ذ �س�حبه يف املواقف اخلطرة و�سمم هذا اخل�مت ليكون و�سيلة متكن الن��س من طلب 

امل�س�عدة يف املواقف التي يتعر�سون فيه� للخطر، اأو عندم� يحت�جون اإىل م�س�عدة طبية، وزوده م�سمموه ب�أجهزة اإر�س�ل خ��سة ليكون مت�سال دوم� ب�ل�سبك�ت اخللوية، 
واأ�س�فوا له زرا عندم� يقوم امل�ستخدم ب�ل�سغط عليه، ير�سل اخل�مت اإ�س�رة اإىل مراكز ال�رصطة والإ�سع�ف ليح�رصوا للم�س�عدة.

.»GPS« ويحوي هذا اخل�مت بط�رية تكفي اأجهزته لتعمل اأ�سبوع� ك�مال، كم� ميكن ل�س�حبه تعقب مك�نه يف ح�ل فقدانه عرب تطبيق خ��س يعمل مع منظوم�ت

 Redmi
S2
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اجلريدة الر�سمية

�سدور قانون املالية 2020 
اجلريدة  يف   2020 لعام  املالية  قانون  �صدر 
 30 يف  املوؤرخة   )81 )رقم  الأخرية  الر�صمية 
دي�صمرب 2019 و كان املجل�س ال�صعبي الوطني قد 
�صادق على ن�س القانون يف 14 نوفمرب املا�صي 
لي�صادق عليه جمل�س الأمة يف 28 نوفمرب قبل اأن 
يوقعه رئي�س الدولة الأ�صبق عبد القادر بن �صالح 

يف 11 دي�صمرب املا�صي.
و يعتمد التاأطري القت�صادي الكلي مليزانية 2020 
و  للربميل  دولرا  ب50  مرجعي  نفط  �صعر  على 
ت�صخم  معدل  و  باملائة  8ر1  قدره  منو  معدل 
يتوقع  امليزانية,  �صعيد  على  و  باملائة  ب08ر4 
7ر6.289  قدره  اإيرادات  اإجمايل  املالية  قانون 
مليار دج, بانخفا�س قدره 3ر3 مقارنة باإيرادات 
كعائدات  دج  مليار  3ر2.200  بينها  من   ,2019

للجباية النفطية.
دج  مليار  ب4ر4.893  الت�صيري  ميزانية  تقدر  و   
8ر2.929  على  التجهيز  ميزانية  تتوزع  بينما 
مليار  9ر1.619  و  الدفع  كاعتمادات  دج  مليار 
دج كرخ�س الربامج املوجهة مل�صاريع جديدة اأو 

لإعادة تقييم امل�صاريع. 

من هو خليفة 
قا�سم �سليماين ؟

قائدا  قااآين  اإ�صماعيل  لتعيني  اإيران  �صارعت 
خلفا  الثوري  احلر�س  يف  القد�س  لفيلق 
الأخري  مواراة  قبل  �صليماين  قا�صم  للجرنال 
نائب  من�صب  قااآين  اإ�صماعيل  الرثى.و�صغل 
قائد قوة فيلق القد�س التابعة للحر�س الثوري 
العمل يف  من  طويل  تاريخ  له  وكان  الإيراين, 

قوات فيلق القد�س ومع قا�صم �صليماين.
برقية  الإيرانية,  »فار�س«  وكالة  ونقلت 
للمر�صد الإيراين علي خامنئي عني مبوجبها 
اأنه  فيها  وجاء  القد�س,  لفيلق  جديدا  قائدا 
قوة  قيادة  من�صب  اأوكل  �صليماين,  مقتل  اإثر 
العميد  القائد  اإىل  الثورة  حر�س  يف  القد�س 
قادة  اأبرز  من  يعد  الذي  قااآين,  اإ�صماعيل 
احلر�س الثوري يف حرب ال�صنوات الثماين بني 

العراق واإيران يف ثمانينات القرن املا�صي.
قااآين يف  ن�صاط  اإىل  اإ�صارة  الربقية  وت�صمنت 
تو�صيع نفوذ بالده يف دول اجلوار, بالقول اإنه 

»كان اإىل جانب �صليماين يف املنطقة«.
يف  املعتمدة  ذاتها  هي  »اخلطط  واأ�صافت: 
عهد �صليماين«, داعية »جميع الكوادر يف هذه 

القوة اإىل التعاون مع القائد قااآين«.

يف عمليتني منف�سلتني بوهران ومع�سكر

الإطاحة ببارون كوكايني 
و�سبكة للدعارة 

الإطاحة  من  الوطني  الأمن  عنا�رص  متكنت 
املتاجرة  يف  خمت�س  خمدرات  ببارون 
للدعارة  اإىل  �صبكة  بالإ�صافة   , بالكوكايني 
اثر عملتني بكل  متكونة من 10 عنا�رص وذلك 

من وهران ومع�صكر
م.ب

ميناء زيامة من�سورية جيجل 

العثور على قر�ش �سخم 
قر�س  على  اجلمعة  اإىل  اخلمي�س  اأم�س  ليلة  عرث 
من�صورية  زيامة  مبيناء  �صيد  ب�صبكة  عالق  �صخم 
)40 كلم غرب جيجل( من طرف بحارة, ح�صبما علم 
اأم�س اجلمعة من مديرة ال�صيد واملوارد ال�صيدية, 

نادية رم�صان.
ويف ت�رصيح اأو�صحت ذات امل�صوؤولة باأن الأمر يتعلق 
بقر�س �صخم »من ف�صيلة القر�س الرمادي من جن�س 

اأنثى و يبلغ طوله 4 اأمتار« 

تيزي وزو

وفاة طفل ده�سته �ساحنة 
تويف اأم�س الأربعاء طفل ده�صته �صاحنة على الطريق 
الوطني رقم 12 باأعايل واد عي�صي باملخرج ال�رصقي 
مل�صالح  بيان  به  اأفاد  ح�صبما  وزو,  تيزي  لولية 
اأمن  البيان  واأو�صح  الولية  بذات  املدنية  احلماية 
الطفل البالغ من العمر 9 �صنوات قد ده�صته ال�صاحنة 
بالقرب من م�صت�صفى الأمرا�س العقلية كما تدخلت 
عنا�رص الوحدة الرئي�صية للحماية املدنية من اأجل 

نقل اجلثة للم�صت�صفى اجلامعي نذير حممد. 
احلادث  يف  حتقيقا  الأمن  م�صالح  فتحت  وقد 

للوقوف على مالب�صاته. 

مع�سكر

هزة اأر�سية بقوة  3 درجات 
�صجلت هزة اأر�صية قوتها  3ر3 درجات على مقيا�س 
ح�صب  مع�صكر  بولية  اجلمعة  اأم�س  �صباح  ري�صرت 
بيان ملركز البحث يف علم الفلك و الفيزياء الفلكية 
الهزة وقعت  اأن  البيان  اأو�صح ذات  و  و اجليوفيزياء 
على ال�صاعة 08 ر08 د و حدد مركزها على بعد 08  
كلم من ولية مع�صكر  وكان املركز قد �صجل هزة 
م�صاء  ري�صرت  مقيا�س  على  درجات   3 قوتها  ار�صية 
ال�صاعة 07  ال�صلف يف حدود  اأم�س اخلمي�س بولية 
بجنوب  كلم    02 بعد  على  مركزها  حدد  د   ر23 

الولية.

والية عني تيمو�سنت  

هزة اأر�سية بقوة  
2ر3 درجة 

درجة  2ر3  قوتها  اأر�صية  هزة  �صجلت 
اخلمي�س  م�صاء  ري�صرت  مقيا�س  على 
بولية عني تيمو�صنت  ح�صب بيان ملركز 
البحث يف علم الفلك و الفيزياء الفلكية 
اأن  البيان  ذات  اأو�صح  و  اجليوفيزياء  و 
د  ر23   05 ال�صاعة   على  وقعت  الهزة 
على  مركزها  حدد  و  املحلي  بالتوقيت 
بعد 13  كلم �صمال غرب بوزجار بولية 

عني تيمو�صنت.

اأفق

م�سهد �سيا�سي بدون "اأورام �سرطانية"
وداد احلاج

على  مقبلة  ال�صيا�صية  ال�صاحة   
حتولت عميقة تعيد ترتيب الأوراق 
,ورمبا �صن�صل اإىل حد التخل�س من 
كيانات ترهلت بفعل الزمن و فقدت 
عذريتها ,و باتت ظهرا يركبه كل من 
هبل و دب,قد يكون الأوان قد حان 
ال�صيا�صي  العمل  قرا�صنة  لي�صتحي 

ورواد الت�صابق على فتاة املوائد
اجلزائريون  ي�صحوا  مرة  لأول 
الأفالن  حزبي  بدون  حكومة  على 
من  اأع�صائها  ,وغالبية  الأرندي  و 
ال�صرية  و  العليا  املوؤهالت  ذوي 
النقية ,هي بوادر مناخ منا�صب جدا 
لإخراج املارد م قمقمه ,هي فر�صة 
اجلديد  الرئي�س  اأمام  تتكرر  ل  قد 
و  املا�صي  روا�صب  من  للتخل�س 
باأثاث جديد  الداخلي  البيت  ترتيب 

.
لت�صحيح  ذهبية  فر�صة  اأمامنا 
و  اأمرا�س  معاجلة  ,و  الأو�صاع 
اأ�صقام امل�صهد ال�صيا�صي و التخل�س 
علقت  التي  ال�رصطانية  الأدران  من 
موا�صلة  ذلك  ي�صتدعي  به,ورمبا 
احلرب على منظومة الف�صاد و عدم 

الكتفاء بقطف الروؤو�س الظاهرة.

ر�سائل 
ي�سني بوغازي

مرات  يف  ,وبدونه  مرة  بوعي  جنتهد  
 , تراودنا  ر�صائال  ن�صتوعب  اأن  كثرية 
اإىل  اأعمارنا واأيامنا  منذ طفولتنا  متالأ 
ر�صائل  دائما  فهي  العمر  اأرذل  م�صارف 
اأمامنا ,ر�صائل  تطلع   اأن تلقى  ل ترتدد 
ما بني حالتنا ومزاجنا وطباعنا الغريبة 
واأيامنا  نك�صاتنا   اأحزاننا  يف  تطلع   ,

ال�صوداء , لكننا ل جنتهد يف قراءة تلك 
الر�صائل , فرغم اأن ر�صيف الأيام عامر 
بها , فهي عند كل �صباحا م�صاءا  تراودنا 
, وتلقى يف الوعي و غريه ,يف ال�رص و�صده 
�صوى   �صيئا   الر�صائل  تلك  تبتغي   ول   ,
حماورتنا بلغة اأخرى  لي�صت متاما هذه 
التي نقراأ, ول هذه التي نكتب, ول هذه 
املنت�رصة يف اليومي احلزين من اأعمارنا 
, فهي لغة اأخرى , وحدهم اأولياء ال�صفاء  
من  ي�صتطيعون حماورة ر�صائلهم والأيام 

,لأن يقظة فيهم ل متوت ول تخبو  .

�صغلنا  وقد   ,العمى  ,البكم  ال�صم  اإننا  
اليومي احلزين على فهم املدى املكنون 
, فظلت جميع الر�صائل وما  األقى اأمامنا 
منذ اأعمارنا الأوىل اإىل اأعمارنا املتاأخرة  
كلها مغلقة , فال تفتح , لأنها  بب�صاطة  

ل ت�صتطيع اأن تقراأ  بيقظة  و�صغف .
جنتهد بوعي وبدونه , كل يوم يف ا�صتيعاب 
بعقل  لكن   تاأويلها  فنحاول  ر�صائل 
م�صتعجل  بعقل  لكن  و�رصحها    , جامد 
يري  ل  بعقل  لكن  مرافقتها   ونحاول   ,
حلظة  وهي   , حلظته  قيد  لبقائه  �صوى 

البقاء نف�صه  باأ�رصار  اإذ ما قي�صت  زائلة 
, وم�صكلة الر�صائل  مر�صليها , وم�صكلة  
دائما  لي�صوا  ,اإذ  لهم  املر�صلة  قراءتها 
جديرون ب�صعلة وعي متيقظ ميكنهم من 
قراءة ر�صائل  تطلع هكذا  من بني الثنايا 
�صوء اأو خلف الظالل �صكال اأو يف تالطم 
مو�صيقي  اأو  �صوتا  والأحوال  الأنواء 
,لي�صوا دائما جديرون بتلك القدرة التي 
اأحرفا  وراء  خفية  اأ�رصارا  بها   ي�صتلون 
واأ�صكال ووجوها , ر�صائل  الأيام  لي�صت  
اإل اأحرف واأ�صكال ووجوه  وهي ع�صية 

على ال�صتيعاب ال�صهل .
طوال  نحاول  التي  الر�صائل  هي  كثرية 
ال�رص  يف  فهمها   و  ا�صتيعابها  اأعمارنا 
نحاول  التي  تلك  ,وكثرية  والعالنية 
تروي�صها  واليومي , فاإذا  بها  لترو�س 
كلما  جهلنا  زاد  فكلما  ع�صية   هي   ,
ل  وع�صية   , تطاق  ل  حرونة  اأ�صحت 
وهي  الأغبياء  اجلاهلني  رغبة   ترحم 
 , الر�صائل  يقظة  �صد  اعرتافاتها  تبدي 
الر�صائل  تريده  ما  كل  الفهم هي  يقظة 

منا , ومنذ البداية .   

روؤى 

م.�س

راح  قتل  بجرمية  الأمر  ويتعلق 
�صحيتها اأم�س الأربعاء طفل يبلغ 
من  ينحدر  �صنة   12 العمر  من 
ولية �صيدي بلعبا�س كان يف زيارة 
لعملية  تعر�س  عندما  عائلية 
را�صد,  �صيدي  مبدينة  اختطاف 
جنوبي تيبازة, انتهت بجرمية قتل 
»ب�صعة« دون اإعطاء تفا�صيل اأكرث 
حول مالب�صات اجلرمية »حفاظا 
و�رصف  التحقيق  �رصية  على 
به  اأفادت  ما  ح�صب  العائالت«, 

م�صادر من اأمن ولية تيبازة.
مقتول  الطفل  جثة  على  وعرث 
ومرمية باإحدى الغابات املتواجدة 
وعني  را�صد  �صيدي  بلديتي  بني 
م�صالح  با�رصت  حيث  تاقورايت, 
الأمن حتقيقات وحتريات وا�صعة 

يف  اجلناة  توقيف  اإىل  اأف�صت 
الأربعاء  ليلة  من  متاأخرة  �صاعة 
امل�صادر  ح�صب  اخلمي�س  اإىل 

حما�رص  يف  اجلناة  اعرتف  وقد 
باجلرائم  الق�صائية  ال�صبطية 
املن�صوبة اإليهم قبل تقدميهم يوم 

حمكمة  نيابة  اأمام  اجلمعة  غد 
ح�صب  اإقليميا,  املخت�صة  تيبازة 

ذات امل�صادر

تيبازة

توقيف متورطني يف جرمية اختطاف وقتل طفل 
اأوقفت م�سالح ال�سرطة الق�سائية الأمن والية تيبازة خم�سة اأ�سخا�س متورطني يف جرمية اختطاف وقتل 

طفل قا�سر, ح�سبما علم اليوم اخلمي�س لدى ذات امل�سالح.

الإجراء عمليات ختان   الأطفال املناطق النائية

 قافلة طبية قادمة من تيزي وزو حتل بولية مترنا�ست 

مب�ست�سفيات والية تلم�سان

138 مليارا ل�سيانة  املعدات الطبية 

احلدودية  مترنا�صت  بولية  حلت 
القادمة  اخلريية  الطبية  القافلة 
من ولية تيزي وزو لجراء عمليات 
املناطق  لأطفال  جماعي  ختان 
اأكدت   . بالولية  والبعيدة  النائية 
اخلريية  الطبية  بالقافلة  املكلفة 
القادمة من ولية تيزي نعيمة تيزي 

بوعلي , ان هذه القافلة القادمة من 
ولية تيزي وزو, من اجراء عمليات 
ختان لأطفال املناطق النائية  والتي 
ولية مترنا�صت  وايل  عليها  ي�رصف 
امل�صوؤول  ب�صفته  اجلياليل  دومي 
, حيث  التنفيذية  الهيئة  الأول على 
جراحني  اأطباء   4 القافلة   ت�صم 

 5 من  متكون  بطاقم  مرفوق 
الطبية  املعدات  بكامل  م�صاعدين 
الفارط   اخلمي�س  انطلقت  اأين   ,
اأمل  على   , وزو  تيزي  ولية  من 
من  ال�صبت  اليوم  تبا�رص عملها  ان  
اأمقل  لعني  اجلوارية  ال�صحة  عيادة 
, قبل اأن حتط الرحال يومي الأحد 

تاظروك  مدينتي  من  بكل  والثنني 
اخلتام  ليكون  الثالثاء  ويوم  واإدل�س 
بالولية  واخلمي�س  الأربعاء  يومي  
املنتدبة عني قزام كما �صيتم توزيع 
خالل  للمحتاجني  متحركة  كرا�صي 

تنقل القافلة. 
�سيخ مدقن  

وال�صكان  ال�صحة  مديرية  ك�صفت 
م�صاحلها  اأن  تلم�صان  بولية 
يقدر  ماليا  غالفا  خ�ص�صت  قد 
ل�صيانة  دينار,  مليون   138 ب 
خمتلف  عرب  الطبية  املعدات 
وهذا  بالولية,  ال�صحية  املرافق 
الطبية  اخلدمة  حت�صني  اأجل  من 

للمواطن خا�صة باملناطق النائية 
يف  كبريا  نق�صا  تعرف  التي 
واأ�صارت  هذا  ال�صحي.  التكفل 
قد   املبلغ  اأن هذا  امل�صالح  ذات 
املوجهة  امليزانية  من  اقتُطع 
ال�صحية  العمومية  للموؤ�ص�صات 
والأدوات  العتاد  و�صيانة  لقتناء 

مليار   01 ب  املقدرة  الطبية, 
�صتوزع  والتي  دينار  األف  و253 
على خمتلف املوؤ�ص�صات ال�صحية 
بالولية , ومن اأجل التكفل احل�صن 
ب�صحة املواطن فقد تقرر متديد 
�صاعات الدوام اإىل ثماين �صاعات. 
ال�صتعجالت  نقاط  رفع  مت  كما 

 ,24 على  �صاعة   24 تعمل  التي 
الأطفال,  لقاح  �صمان  جانب  اإىل 
وبعد  اأثناء  الن�صاء  عالج  ومتابعة 
عمل  م�صتوى  ورفع  الولدة, 
ال�صحة املدر�صية اإىل 90 باملائة 

عرب وحدات املتابعة.
 حممد بن ترار

حي قرفالة  امل�سيلة

مياه ال�سرب وال�سرف ال�سحى 
اأهم الن�سغالت 

عر�س مبت�سم

َعبوؤوا و ا�ستفيدوا من اأحجام 
اأنرتنت مهداة

التابعة   « »قرفالة  حي  �صكان  اأعرب 
اأ�صفهم  اإىل بلدية امل�صيلة, عن  اإداريا 
الت�صجيع  م�صاريع  اأهم  غياب  ظل  يف 
,معربني  احلي  بهذا  ال�صتقرار  على 
غياب,التهيئة  يف  تذمرهم  عن 
ال�صحي  ال�رصف  �صبكة  احل�رصية, 
الأمر  وهو  لل�رصب,  ال�صالح  املاء 
اإبداء  اإىل  ال�صكان  هوؤلء  دفع  الذي 
مقّدمة  يف  وتاأتي  واأ�صفهم,  ا�صتيائهم 
مطالب هوؤلء ال�صكان �رصورة معاجلة 
م�صكل ماء ال�رصب , وهو ما جعلهم يف 

قطرة  عن  البحث  مع  م�صتمّر  �رصاع 
اإىل �رصاء املاء  ماء, ما دفعهم للجوء 
عن طريق ال�صهاريج املتنّقلة اأو قطع 
م�صافات طويلة بحثا عن م�صدر هذه 
الآخر  امل�صكل  اأما  احليوية,  املادة 
غياب  يف  ال�صكان  ح�صب  فيتمثل 
�صبكة قنوات ال�رصف ال�صحي , حيث 
يعتمدون  ال�صكان  غالبية  اأ�صحت 
التقليدية يف  احلفر  و  املطامري  على 

التخل�س من الف�صالت. 
عبدالبا�سط بديار

عر�صه  يطلق  موبيلي�س 
لزبائن  املُوجه  الرتويجي 
الدفع امل�صبق, الذي ي�صمح من 
انرتنت  اأحجام  من  ال�صتفادة 
اأحجام  للر�صيد  تعبئة  كل  بعد 
قيمة  ح�صب  تُهدى,  الأنرتنت 
الر�صيد املعبئ : من 500 اإىل 
Go �صاحلة ملدة   7 دج:   999
 1499 اإىل   1000 من  اأيام,   3
ملدة  �صاحلة   Go  15 دج: 

 1999 اإىل   1500 من  اأيام,   7
ملدة  �صاحلة   Go  20 دج: 
واأكرث:  دج   2000 من  اأيام,   7
يوم   15 �صاحلة ملدة   Go  60
 PixX,لزبائن ُمّوجه  العر�س 
 Mobtasim  Awel Tous
 , ,Awel Mobilis, Gosto

 .Top و , Batel
اإىل  �صالح  الرتويجي  العر�س 

غاية 15 جانفي 2020.



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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