
اأبدت ا�ستعدادها للحوار 

 هدنة بني النقابات و وزير الرتبية اجلديد

رئي�س اجلمهورية يتحادث مع فايز ال�سراج 

اجلزائر تدخل على خط الأزمة يف ليبيا
�س3

  .        اأملانيا توجه دعوة للجزائر حل�ضور ندوة حول التطورات الخرية
  .        اأطماع دولية على ح�ضاب الأمن القومي اجلزائري

  .        حترك وقائي اتقاء لتهديدات حمتملة

م�سادر من داخل الأفالن "للو�سط" 

اجتماع يوم 12 دي�ضمرب لتحديد تاريخ انعقاد اللجنة املركزية 
�س4
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بعد 24 �ساعة من انتهاء مهامهم على
 راأ�س الوزارات

حبل العدالة يطال 
وزراء حكومة بدوي

�س5

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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 حمرز باليلي و�سالح مر�سحون للغياب 

اجلزائر تتناف�س على 
التتويج باأربعة جوائز

حجوط بتيبازة

حريق ياأتي على �ضبع منازل ق�ضديرية 
احلكومة اجلديدة اأمام حتديات متعددة..

اخلبزة والدميقراطية..اأيهما اأ�ضبق؟
عهـدة اإنتخابية الأ�سوء يف تاريخ بلديات امل�سيلة

اإن�ضداد يف البلديات،مالحقات ق�ضائية �ضد الأميــار
وزارة الدفاع الوطني 

 " MDNEWS " اإطالق تطبيق اإخباري
بعد ت�سجيل 855 حركة احتجاجية خالل ال�سنة املن�سرمة 

ولة اجلنوب يف مهمة تطويق الحتقان بـ05 قطاعات 
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لأول مرة 

وزيرة تتوا�سل مع املواطنني عرب 
بريدها االلكرتوين

بن عيادة يتاألق يف املخالفات
 

تاألق العب فريق �شباب بلوزداد عبد القادر بن عيادة خالل 
املقابلة التي خا�شها اأول ام�س اأمام �شبيبة ال�شاورة بف�شل 
مناف�شة  من  النهائي  ثمن  الدور  اإىل  لناديه  التاأهل  اإهدائه 
ت�شجيل  خالل  من  عيادة  بن  برز  حيث  اجلمهورية،  كاأ�س 
خمالفتني مبا�رشتني جاءا بالهدفني اللذان وقعتهما ت�شكيلة 
فريقه  اأن�شار  من  واالإ�شادة  الثناء  جعله حمل  »ال�شيا�شي«، 
من  يقدمها  التي  الثابتة  للم�شتويات  بالنظر  واملتتبعني 

مقابلة اإىل اأخرى.

ماجر يلتحق مب�سر للم�ساركة 
يف حفل الكاف

 
يف  اأم�س  اأول  مب�رش  ماجر  رابح  اجلزائري  النجم  التحق 
�شياق احلفل ال�شنوي الذي ينظمه االحتاد االإفريقي لكرة 
موقع  على  »للكاف«  الر�شمي  احل�شاب  ن�رش  حيث  القدم، 
»تويرت« �شورا تظهر ماجر يف م�رش بعد تلقيه الدعوة من 
عن  لالإعالن  اأجل ح�شور حفلها  من  للعبة  الكروية  الهيئة 

الفائ\ز بلقب اأحني العب اإفريقي للعام 2019.

املقررة اخلمي�س القادم

اجلوية اجلزائرية تلغي 20 
باملائة من رحالتها 

اإلغاء  عن  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  �رشكة  االإثنني،  ك�شفت 
يوم  فرن�شا  نحو  رحالتها  برنامج  من  املائة  يف   20 من  اأزيد 

اخلمي�س املقبل.
العامة  املديرية  اأن  لها،  بيان  يف  اجلزائرية،  اجلوية  واأفادت 
اجلوي  النقل  �رشكات  من  طلبت  الفرن�شي،  املدين  للطريان 
ليوم  برنامج رحالتها املربجمة  باملائة من  اإىل 25  باإلغاء 20 

اخلمي�س نحو املطارات الفرن�شية الرئي�شية.
ع.ب

الإقامة اجلامعية ح�سناوة بتيزي وزو
اإ�سابة طالب بجروح يف حريق 

تعر�س �شبيحة اأم�س االثنني طالب جامعي اإىل حروق اثر حريق 
�شب داخل غرفة باالإقامة اجلامعية ح�شناوة تيزي وزو وح�شب 
م�شالح احلماية املدنية، فاإن احلريق خلف اإ�شابة طالب بجروح 
على م�شتوى اليد، واآخرين  ب�شيق يف التنف�س ، ومت اإ�شعافهما 
اإىل م�شت�شفى حممد ندير بتيزي وزو  كما مت اإخماد احلريق و 

مت منع انت�شاره على باقي الغرف بذات االإقامة.
 ح- كرمي  

اتفاقية بني �سونلغاز واملجمع 
اجلزائري للتخ�س�سات الكيميائية

وقع، اأم�س، جممع �شونلغاز اتفاقية �رشاكة مع جممع اجلزائر 
للتخ�ش�شات الكميائية.

وجرى االأمر بني كل من الرئي�س املدير العام ملجمع �شونلغاز، 
اجلزائري  للمجمع  العام  املدير  والرئي�س  بوخلرا�س،  �شاهر 
جممع  وكان  بتقة،  بن  الغاين  عبد  الكيميائية،  للتخ�ش�شات 
مع  اتفاقية  على  املن�رشم،  الثالثاء  يوم  وقع،  قد  �شونلغاز، 
املجمع اجلزائري للميكانيك »اأجي اآم«، باجلزائر العا�شمة، يف 

اإطار اإقامة ن�شاطات مناولة وتقدمي خدمات ل�شالح فروعه.
مرمي خمي�سة

باتنة

  حجز ما يقارب 5 كلغ من الكيف املعالج 
و12,5 قنطارا من اأوراق التبغ  اجلاف 

مت حجز ما ال يقل عن 4،830 كلغ من الكيف املعالج يف عملية 
االت�شال  خلية  من  االثنني  اأم�س  علم  ما  ح�شب  باتنة  مبدينة 
والعالقات العامة باالأمن الوالئي و اأو�شح ذات اخللية اأن العملية 
االأوىل متت بحي الزمالة و�شط مدينة باتنة حيث متكنت فرقة 
مكافحة االإجتار غري امل�رشوع باملخدرات بهذا ال�شلك االأمني 
من حجز الكمية املذكورة من املخدرات بعد توقيف �شاحنة 
ترويج  ب�شدد  كان  �شنة   38 العمر  من  يبلغ  �شخ�س  متنها  على 

هذه املادة.

والتعليم  التكوين  وزيرة  خ�ش�شت 
بريدا  هيام،  فريحه  بن  املهنيني، 
الكرتونيا خا�شا للتوا�شل مبا�رشة 
منها  حر�شا  املواطنني،  مع 
والعمل  الن�شغاالتهم  لال�شتماع 

على التكفل بها.

لها  من�شور  يف  الوزارة  واأ�شارت 
على  الر�شمية  �شفحتها  على 
جاء  االإجراء،  هذا  الفاي�شبوك،اأن 

لتقريب االإدارة من املواطن.
من  »حر�شا  املن�شور:  يف  وجاء 
املهنيني  والتعليم  التكوين  وزيرة 

على  هيام  فريحة  بن  ال�شيدة 
املواطن  من  االإدارة  تقريب 
والعمل  الن�شغاالته  واال�شتماع 
على التكفل بها، ميكنكم التوا�شل 
الوزيرة  ال�شيدة  مع  مبادرة 
االلكرتوين  الربيد  خالل  من 

 HYPERLINK التايل:  
»mailto:benfrehahoyem@
 mfep.gov.dz«  \t »_blank«
benfrehahoyem@mfep.

  gov.dz
مرمي خمي�سة

خبر في 
صورة

ال�رشطة  م�شالح  عاجلت 
دي�شمرب  �شهر  خالل  الق�شائية 
ل�شنة 2019 حوايل )1600( ق�شية 
اأف�شت اإىل توقيف )1862( م�شتبه 
فيهم متورطني يف  ق�شايا متعلقة 
و  املخدرات  وا�شتهالك  بحيازة 

املحظور  االأبي�س  ال�شالح  حمل 
غري  التجاوزات  من  وغريها 
اأم�س  علم  ح�شبما  القانونية، 
الأمن  االت�شال  خلية  لدى  االثنني 
والية اجلزائر.  واأو�شحت م�شالح 
ح�شيلة  يف  اجلزائر،  والية  اأمن 

خالل  الق�شائية  ال�رشطة  ن�شاط 
اأنها   ،2019 ل�شنة  دي�شمرب  �شهر 
عاجلت )1602( ق�شية اأف�شت اإىل 
مت  فيه،  م�شتبه   )1862( توقيف 
الق�شائية  اأمام اجلهات  تقدميهم 
يف   )958( بينهم  من  املخت�شة، 

تتعلق  بحيازة وا�شتهالك  ق�شايا 
املخدرات واالأقرا�س املهلو�شة، 
حمل  يف  متورط  �شخ�س   )204(
و  املحظورة  البي�شاء  االأ�شلحة 
)700( �شخ�س متورط يف خمتلف 

الق�شايا.

حماربة اجلرمية بولية اجلزائر

معاجلة 1600 ق�سية خالل دي�سمرب 2019 

م�ست�سفى الأم و الطفل ب�سطيف

ا�ستئ�سال بنجاح كي�س غ�سائي يزن 3 كلغ المراأة
الطفل  و  االأم  مب�شت�شفى  اأجريت 
ب�شطيف عملية جراحية »ناجحة« 
�شخم  غ�شائي  كي�س  ال�شتئ�شال 
كانت  امراأة  بطن  من  كلغ   3 يزن 
تعاين من اآالم حادة، ح�شب ما علم 
اأم�س االثنني من م�شوؤويل املركز 
»حممد  اجلامعي  اال�شت�شفائي 

عبد النور �شعادنة«.

و قام بهذه العملية اجلراحية التي 
�شاعات   )4( اأربع  حوايل  دامت 
اأمرا�س  فريق طبي متخ�ش�س يف 
�شبه  يف  اآخر  و  التوليد  و  الن�شاء 
و  امل�شت�شفى  ذات  من  الطبي 
باي  ه�شام  الدكتور  باإ�رشاف  ذلك 
رئي�س  اأكده  ما  ح�شب  بلحر�س، 
وحيد  االت�شال  و  االإعالم  مكتب 

العملية  هذه  تعد  و  الزين.  بن 
التي  نوعها  »االأوىل من  اجلراحية 
الطفل  و  االأم  مب�شت�شفى  جترى 
الكي�س  حجم  حيث  من  ب�شطيف 
كتلة  هو  و  امل�شتاأ�شل  الغ�شائي 
اأنواع  من  الغ�شائية  االأن�شجة  من 
تنمو  قد  التي  اجللدية  االأكيا�س 
حتت اجللد«،  ح�شب ذات امل�شدر  

و كانت املري�شة البالغة من العمر 
لفحو�شات  خ�شعت  قد  �شنة   37
طبية م�شبقة قبل اأن يتم برجمتها 
مكتب  رئي�س  ذكره  كما  للجراحة، 
باملركز  االت�شال  و  االإعالم 
اجلامعي حممد عبد النور �شعادنة 
�شحة  »يف  اأنها  اإىل  اأ�شار  الذي 

جيدة و تتماثل لل�شفاء«. 

الفالحية  امل�شالح  مديرية  تتوقع 
لرت  مليون   1،5 اإنتاج  تب�شة  بوالية 
احلملة  خالل  الزيتون  زيت  من 
وع�رش  الزيتون  جلني  اجلارية 

الزيت  من  لرتا   17 مبردود  الزيت 
الزيتون  من  الواحد  القنطار  يف 
االثنني  اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�شب   ،
املدير الوالئي للقطاع �شعيد ثامن. 

اأو�شح ذات امل�شوؤول  و يف ت�رشيح 
اأن »اإنتاج زيت الزيتون الذي يعرف 
اجلهة  يف  ال�شيما  اجليدة  بنوعيته 
اجلنوبية من الوالية خا�شة ببلديتي 

عرف  علي  واأم  الو�رشى  �شف�شاف 
باملو�شم  مقارنة  ارتفاعا  �شي�شهد 
ت�شجيل  خالله  مت  الذي  املن�رشم 

ع�رش 1،3 مليون لرت من الزيت«.

تب�سة

توقع اإنتاج 1.5 مليون لرت من زيت الزيتون 

ب�سبب حرائق 
اأ�سرتاليا.. نفوق 500 

مليون  حيوان



خرباء يوؤكدون للو�سط دورها يف حل الأزمة

اجلزائر تدخل على خط الأزمة يف ليبيا
حل ام�س باجلزائر كل من رئي�س املجل�س الرئا�سي ورئي�س حكومة الوفاق الوطني يف ليبيا فايز 

ال�سراج،ووزير اخلارجية الرتكي مولود ت�ساوي�س اأغلو ،  يف زيارة لبحث تطورات الأو�ساع يف ليبيا 
و اأكد خرباء يف حديثهم ليومية الو�سط اأن خطوة اجلزائر لبحث الو�سع و�سبل حلحلته تعرب عن 

اهتمامها بالأزمة الليبية وتوؤ�سر اإىل تفعيل دورها يف املنطقة .

 ف.ن�سرين

املحلل ال�سيا�سي اإ�سماعيل خلف 
اهلل :

دعوة �سراج جاءت نتيجة 
امل�ستجدات الأخرية

و خالل تعقيب له على م�ضتجدات الو�ضع 
الدكتور  ال�ضيا�ضي  املحلل  قال  الليبي 
اإ�ضماعيل بن خلف اهلل اأن اجلزائر كما هو 
ك�ضلطة  ال�رساج  بحكومة  تعرتف  معلوم 

�رسعية معرتف بها دوليا .
اأن  الدويل  القانون  يف  الباحث  ويعتقد 
هذا  يف  جاءت  ل�رساج  اجلزائر  دعوة 
من  لعل  عديدة،  لأ�ضباب  بالذات  الوقت 
ليبيا  يف  املرتدي  الأمني  الو�ضع  اأهمها 
وحما�رستها  حفرت  قوات  وتهديدات 
الأمني  والتطور  طراب�س  للعا�ضمة 
اخلطري خا�ضة بعد الق�ضف اجلوي الذي 
طرابل�س،  يف  احلربية  الكلية  ا�ضتهدف 

وراح �ضحيته اأكرث من 40 طالباً ليبيا.
الذي  التطور  نتيجة  اخلطوة  ان  ويرى 
تعلق  فيما  �ضواء  الليبي  امللف  ي�ضهده 
اإر�ضال  يف  املتمثلة  الرتكية  باخلطوة 

قوات تركية ملواجهة قوات حفرت.
من  اأي�ضا  تاأتي  رمبا  اأنه  واأ�ضاف 

ال�رساج  وجهها  التي  الر�ضالة  خالل 
الأمنية  التفاقيات  بتفعيل  للجزائر 
غري  بالهجرة  تعلق  ما  امل�ضرتكة خا�ضة 
باملخدرات وحماربة  ال�رسعية والجتار 

الإرهاب وتهريب ال�ضالح.
اإطالع  يف  تكون  اأن  اأي�ضا  ي�ضتبعد  ومل 
ما  خا�ضة  وكبرية  �ضغرية  بكل  اجلزائر 
برلني  وموؤمتر  الأخرية  بالتطورات  تعلق 

الذي �ضينعقد لحقا.
ال�ضيا�ضي  املحلل  اأكد  اأخرى  جهة  من 
قررت  اجلديدة  ب�ضلطتها  اجلزائر  اأن 
العودة بقوة اإىل ال�ضاحة الإقليمية واأهمها 
امللف الليبي م�ضريا اإىل اأن اجلزائر تبقى 
يف نظر كل املتابعني للم�ضهد الليبي دولة 
ال�ضا�ضعة  واحلدود  اجلوار  بحكم  فاعلة 

بني البلدين.
على  تاأثري  لها  دولة  اجلزائر  اأن  وقال 
ذلك  على  والدليل  العربية  الدول  جامعة 
اجلامعة  لدر  اجلزائر  مندوب  اعرتا�س 
من  الوفاق  حكومة  ممثل  طرد  على 
اجلامعة العربية ودافع بقوة على حكومة 
ال�رساج باعتبارها احلكومة املعرتف بها 

دوليا.
و بخ�ضو�س دعوة مريكل للجزائر حل�ضور 
اإ�ضماعيل  الدكتور  قال  برلني  موؤمتر 
اجلزائري  الدور  على  بناء  اأنها  جاءت 

اجلزائري  وللموقف   ، امللف  هذا  يف 
وخا�ضة  اأجنبي  تدخل  لأي  الراف�س 
الع�ضكري منه وهذا يتطابق مع املوقف 
ا�ضتجابة  اأنها  اأي�ضا  يعتقد  الأملاين كما 
لدعوة تركيا ب�رسورة اإ�رساك اجلزائر يف 

هذا امللف احل�ضا�س.

املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف :
اأطماع دولية على ح�ساب الأمن 

القومي اجلزائري

ال�ضيا�ضي حممد  املحلل  قال  من جانبه 
وللجزائر  جارة  دولة  ليبيا  اأن  بو�ضياف 
معها عالقات متينة وتاريخية اأثناء ال�ضلم 
باأزمة  متر  ليبيا  اأن  م�ضريا   ، واحلرب 
اإىل  الدولة وتعدت  اأركان  عميقة قو�ضت 
دول اجلوار ملا ت�ضهده من انفالت اأمني 

وع�ضكري.
 و اأو�ضح ذات املتحدث اأن زيارة ال�رساج 
الوفاق  حكومة  رئي�س  بو�ضفة  للجزائر 
بني  الدائمة  امل�ضاورات  اإطار  يف  يندرج 
التي  التحديات  �ضقيقني ملواجهة  بلدين 
اجلهات  من  الكثري  تدخالت  تفر�ضها 
وتن�ضيق   ، امل�ضالح  ذات  الأجنبية 
املواقف بني البلدين ع�ضية انعقاد موؤمتر 

برلني مبا يوؤكد على احلل ال�ضيا�ضي .

طبول  قرع  بداية  اأن  بو�ضياف   واأ�ضار 
احلرب وال�ضتعداد لها من طرف جهات 
 ، الليبيني  من  املتنازعني  وراء  ت�ضطف 
ا�ضتدعاء  على  اأملانيا  حر�س  اأن  وقال 
للحل  وحامل  و�ضيط  بو�ضفها  اجلزائر 
القومي  لالأمن  حماية  هو  ال�ضيا�ضي 
جتربة  تكرار  من  واخلوف  الأوروبي 
الهروب اجلماعي من ويالت احلرب كما 
يف  م�ضيفا   ، ال�ضورية  الأزمة  مع  حدث 
ذات ال�ضاأن اأن اأملانيا تدرك اأن ال�ضتقرار 
يف منطقة �ضمال اإفريقيا يتيح لالقت�ضاد 
الأوروبي فر�ضة املناف�ضة يف ال�ضتثمار 
لها  ويتيح  جهة  من  العذراء  القارة  يف 
ي�ضكل  اأ�ضبح  الذي  الغاز  تدفقات  تامني 

لها هاج�ضا بعد اأزمة اأوكرانيا ،
ال�ضيا�ضي  املحلل  اأكد  ال�ضياق  ذات  ويف 
املوؤمتر حتمل  اإىل  �ضتذهب  اجلزائر  اأن 
مرحلة  يف  الدول  من  الكثري  زكته  حال 
لها  التي  الدول  اأطماع  اأن  اإل  �ضابقة 
م�ضالح مادية من بينها اإ�رسائيل واليونان 
باحلرب  تلوح  واأ�ضبحت  تزايدت  وتركيا  
القومي  الأمن  ح�ضاب  وعلى  واملواجهة 
وراءه  ومن  امل�رسي  وكذلك  اجلزائري 
توؤرقهم  باتت  الذين  اخلليج   دول  بع�س 
املنتمية  الإ�ضالمية  اجلماعات  بروز 

لتيار الإخوان.

خبري الدرا�سات اجليو�سيا�سية 
الأمنية علي الزاوي:

ل حل يف ليبيا اإل باملفاو�سات 

اأما خبري الدرا�ضات اجليو�ضيا�ضية الأمنية 
علي الزاوي فريى اأنه ل حل يف ليبيا اإل 
عن طريق العودة اإىل طاولة املفاو�ضات 

مب�ضاركة كل الفرقاء.
املعادلة  اأن  املتحدث  ذات  واأو�ضح 
موؤمتر  �ضيوخ  جمع  يف  تكمن  الرئي�ضية 
�ضيف  الدكتور  وم�ضاركة  ليبيا  قبائل 
الإ�ضالم القذايف وكذا اجلزائر باعتبارها 
البلد الوحيد الذي ي�ضعى خلروج ليبيا من 

ماأ�ضاتها عن طريق احلوار.
تفاقم  توقعه  اإىل  الأمني  اخلبري  اأ�ضار  و 
�ضت  من  اأكرث  ليبيا  منذ  يف  الأو�ضاع 
حل  لإيجاد  الإ�رساع  اإىل  دعا  و  �ضنوات 
خارج  حل  يوجد  ل  موؤكدا  اأنه  لالزمة 
احلقيقية  وامل�ضاحلة  املفاو�ضات  اإطار 
لنتخابات  التح�ضري  يجد  اأنه  قال  و 
رئا�ضية  و�ضدد على �رسورة التخلي على 
الو�ضع  ا�ضتمرار  من  حذر  كما  الزعامة 
احلايل الذي قد يت�ضبب يف انهيار كينونة 

دولة ا�ضمها ليبيا وبغدادية طرابل�س.

اخلبري الأمني بن جانة عمر:
 ليبيا منطقة توتر متعاظمة

قال اخلبري الأمني بن جانة عمر اأن اأمن 
الأمن  باعتبار  للجزائر  جد  مهم  ليبيا 

الليبي من الأمن اجلزائري .
و اأ�ضاف بن جانة اأن الأزمة الليبية ت�ضهد 
تدخالت خارجية قد ت�ضكل خطرا كبريا 
وعلى  جماورة،  كدولة  اجلزائر  على 
ال�ضاحل  منطقة  وخا�ضة  كقارة،  اإفريقيا 
نقطة  تُعد  فهي  وبالتايل  فرعي،  كاإقليم 
عن  اأما  والقارة  للجزائر  بالن�ضبة  توتر 
فاعترب  ليبيا،  الدائرة يف  الأحداث  تاأثري 
الدول  �ضي�ضمل جميع  اأنه  الأمني  اخلبري 

املجاورة.
و بخ�ضو�س الدور الذي �ضتلعبه اجلزائر 
اأنها �ضتتحرك  حلل الأزمة قال بن جانة 
من  �ضعيد،  من  اأكرث  على  دبلوما�ضيا 
انطالقا  النف�س،  و�ضبط  التهدئة  اأجل 
التدخل  رف�س  اإىل  الرامية  مبادئها  من 
�ضت�ضعى  اجلزائر  اأن  وقال  الأجنبي، 
اإقناع دول اجلوار ب�رسورة  اجلزائر على 

العمل لإحالل ال�ضلم باملنطقة.

حترك وقائي اتقاء لتهديدات حمتملة

التطورات الأخرية يف ليبيا... اأي دور للجزائر؟
رئي�س  باجلزائر  الثنني،  حل، 
الوفاق  حلكومة  الرئا�ضي  املجل�س 
الوطني الليبية، فايز ال�رساج يف زيارة 
على راأ�س وفد رفيع امل�ضتوى تدوم 
يوما واحدا، كما جاء يف برقية لوكالة 
م�ضادر  وت�ضري  اجلزائرية،  الأنباء 
اأخرى عن زيارة اأخرى مرتقبة لوزير 
يف  اأوغلو  �ضاو�س  الرتكي  اخلارجية 
ال�ضاأن  تخ�س  هامة  تطورات  ظل 
الليبي مع و�ضول اأول طالئع اجلي�س 
دعم  اأجل  من  طرابل�س  اإىل  الرتكي 
حكومة الوفاق اأمام التهديدات التي 
اجلي�س  قوات  يد  على  لها  تتعر�س 

الوطني الليبي بقيادة خليفة حفرت.
اأعلن  قد  الرتكي  الرئي�س  وكان 
بالده  نية  عن  اأيام،  منذ  بتون�س، 
اجلزائر يف حلف جديد يف  اإ�رساك 
والدعم  ال�ضند  جتد  قوات  مواجهة 
الوا�ضحني من قبل الإمارات العربية 
املتحدة وم�رس ومن ورائهما رو�ضيا 
اأم�س التطورات الليبية  التي طرحت 
الأمن  ملجل�س  طارئة  جل�ضة  على 
ع�ضكريا  تدخال  اعتربته  ما  لدرا�ضة 
الليبي  الداخلي  النزاع  يف  �ضارخا 
باأن  تتذرع  تركيا  اأن  من  بالرغم 
معرتف  حكومة  حلماية  هو  تدخلها 

بها دوليا.
اأي ا�ضتعداد  اأن اجلزائر مل تبد  غري 
للتعامل مع العر�س الرتكي ومل تبذل 
بل  حينه  يف  عليه  للرد  جهد  جمرد 
مبا�رسة  وال�ضتماع  الرتيث  ف�ضلت 
اإىل الأطراف التي دخلت يف ال�رساع. 
ومعرفة الآثار التي تنجم عن اخلو�س 

الرتكية.  املقاربة  �ضمن  الأزمة  مع 
ومثل هذه الزيارات تعد فر�ضة اأي�ضا 
لإ�ضماع هذه الأطراف موقف القيادة 
الأزمة  من  اجلزائر  يف  اجلديدة 
الليبية ب�ضكل عام وهو املوقف الذي 
يف  اجلزائري  للر�ضيد  امتدادا  يعد 
متابعة امللف الليبي حيث احت�ضنت 
اجلزائر، على مدى �ضنوات، جل�ضات 
الأطراف  جل  جمعت  ماراطونية 
كما  احلوار،  طاولة  على  الليبية 
اليوم على  ل�ضنوات، واإىل غاية  ظلت 
توا�ضل مع دول اجلوار الليبي ل�ضيما 
دورية  لقاءات  �ضمن  وتون�س  م�رس 
اأن  من  بالرغم  وت�ضاورية  تن�ضيقية 
موقف اجلزائر لي�س خفيا على اأحد 
فهي تدعم احلل ال�ضيا�ضي وال�ضلمي 
�ضمن  حل  اأي  تدعم  دوما  وظلت 
ترافق  ظلت  بل  الدولية،  ال�رسعية 
يف  �ضالمة  غ�ضان  الأممي  املبعوث 
م�ضاعيه ل�ضيما تلك كادت مع نهاية 
تتوج  اأن   2019 وبداية   2018 عام 
توافق  ومب�ضار  جامعة  وطنية  بندوة 
جديد  بد�ضتور  ليبيا  بتزويد  مير 
حالة  تنهي  �رسعية  قيادية  وبهيئات 
النق�ضام وحتمي ليبيا من التدخالت 
التدخل  خطر  ول�ضيما  اخلارجية 
الع�ضكري املبا�رس اأو بالوكالة لتتفرغ 
ملحاربة الإرهاب وملي�ضيات مرتزقة 

جعلت من ليبيا مرتعا لها.
يف  جديدا  الرتكي  التواجد  يعد  ول 
اأنه  غري  �ضنوات  منذ  بداأ  فقد  ليبيا 
كان عرب  بل  مبا�رسا  تواجدا  يكن  مل 
اأتراك  ع�ضكريني  م�ضت�ضارين  اإر�ضال 

وبيع  طيار  دون  للطائرات  وم�ضريين 
اأ�ضلحة حلكومة الوفاق الليبي بالرغم 
التي  الأمن  جمل�س  قرارات  من 
جميع  ت�ضليح  اأمام  ح�ضارا  فر�ضت 
احلكومة  فيها  مبا  الليبية  الأطراف 
ال�رسعية، وهو احلظر الذي بداأ عام 
2011 غري اأن عديدا من البلدان كانت 
الإمارات  مثل  قبل  من  خرقته  قد 
ورو�ضيا  وم�رس  املتحدة  العربية 
والأردن وهو ما �ضجع تركيا لالجتاه 

يف هذا املنحى الت�ضعيدي الردعي.
اجلزائرية  العا�ضمة  يف  وي�ضود 
الع�ضكرية  املبادرة  من  بالغ  ان�ضغال 
العالقات  طبيعة  من  بالرغم  الرتكية 
يف  راج  ما  وهو  واجلزائر  اأنقرة  بني 
الرتكية  القوات  باأن  الأخرية  املدة 
�ضمن  حتمل  قد  ليبيا  غلى  الوافد 
لها  »جهادية«  عنا�رس  �ضفوفها 
عالقة بتنظيم جبهة الن�رسة اأو حتى 

بتنظيم الدولة.
وي�ضاف اإىل هذه الن�ضغالت احتمال 
اندلع نزاع م�ضلح بني تركيا وحلفائها 
العربية  والإمارات  وم�رس  جهة  من 
اأن  املحتمل  من  اإذ  اأخرى  جهة  من 
م�رسي  تدخل  الرتكي  التدخل  تتبع 
غربية  ع�ضكرية  قواعد  تواجد  مع 
الجتار  انت�ضار  وزيادة  واإماراتية 
ما  وهو  الإرهابيني.  وت�ضلل  بال�ضالح 
يعد تهديدا ل�ضتقرار املنطقة �ضوف 
ينعك�س �ضلبا على الو�ضع الداخلي يف 
اجلزائر وي�ضع اجلي�س اجلزائري يف 

حرب ا�ضتنزاف حقيقية.
اح�سن خال�س

هاتفت الرئي�س تبون

مريكل توجه دعوة ر�سمية للجزائر 
حل�سور ندوة برلني

24 �ساعةالثالثاء 07   جانفي  2020  املوافـق  ل   11 جمادى الأول 1441ه 3

اأجنيال  الأملانية  امل�ضت�ضارة  وجهت 
مريكل دعوة ر�ضمية للجزائر حل�ضور 
�ضيناق�س  الذي  الدويل  املوؤمتر 
تطورات الأزمة الليبية، الذي �ضيعقد 
الأملانية  بالعا�ضمة  لحق  وقت  يف 
يف  مريكل  اأجنيال  برلني و�ضددت 
مع  اأم�س  اأجرتها  هاتفية  مكاملة 
�رسورة  على   ، اجلزائري  الرئي�س 

الأجنبية،  للتدخالت  حد  و�ضع 
والتعجيل لإيجاد حل �ضيا�ضي لالأزمة 
الليبية والوقف الفوري للنزاع امل�ضلح 

لإحالل ال�ضالم يف املنطقة.
مريكل  اأجنيال  مع  تبون  وا�ضتعر�س 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات  تطور 
املجال  يف  خا�ضة  دفعها  و�ضبل 
القت�ضادي  كما وجهت اأجنيال مريكل 

دعوة ر�ضمية لرئي�س اجلمهورية عبد 
املجيد تبون لزيارة اأملانيا.

املكاملة  خالل  وقدمت  مريكل 
رئي�ضا  تبون  لنتخاب  تهانيها 
تعازيها  قدمت  كما  للجمهورية، 
لل�ضعب وال�ضلطة اإثر وفاة قائد اأركان 

اجلي�س الفريق اأحمد قايد �ضالح .
ف.ن�سرين

بعد غياب للعديد من ال�سنوات

اجلزائر على اخلط لإيجاد حلول للأزمة الليبية
اجلزائرية  الدبلوما�ضية  حتركت 
جمددا فور انتخاب رئي�س اجلمهورية 
وكان   ، تبون  املجيد  عبد  اجلديد 
اجلزائر  بها  تعود  التي  امللفات  اأبرز 
امللف  هو  الدبلوما�ضية  ال�ضاحة  اإىل 
جديدة  تطورات  ي�ضهد  الذي  الليبي 
التي  اليزارة  بعد  هذا  ياأتي  حيث   ،
ال�رساج  فايز  من  كل  اأمن�س  بها  قام 
اإىل  الليبية  الوفاق  حكومة  رئي�س 
اخلارجية  وزير  وزيارة  اجلزائر، 
الرتكي ت�ضاوي�س اأوغلو هو الآخر اإىل 

اجلزائر .
اجلزائر  ت�ضهم  اأن  املنتظر  ومن 

اإيجاد حلول �ضلمية  بدبلوما�ضيتها يف 
لالأزمة اجلزائرية ، وهو مو�ضوع زيارة 
 ، ال�رساج  فايز  الوفاق  رئي�س حكومة 
حيث ت�ضعى اجلزائر اإىل اإيجاد حلول 
ووفق  الليبية  الأرا�ضي  داخل  �ضليمة 

القتتال الداخلي .
رئي�س  من  كل  ا�ضتقبال  يف  وكان 
ال�رساج  فايز  الليبية  الوفاق  حكومة 
العزيز  عبد  اجلديد   الأول  الوزير   ،
اجلزائري  الرئي�س  ثم   ، جراد 
كان  تبون،كما  املجيد  عبد  اجلديد 
اخلارجية  وزير  ا�ضتقبال  يف  اأي�ضا 
امل�ضوؤولون  اأوغلو  ت�ضاوي�س  الرتكي 

ا�ضتقباله  يف  كان  حيث  اجلزائريني 
�ضربي  اجلزائري  اخلارجية  وزير 
بوقادوم . ومن �ضاأن اجلزائر خ�ضو�ضا 
جديد  جمهورية  رئي�س  انتخاب  بعد 
وعودة   ، احلكومي  الطاقم  وتعيني 
احلياة ال�ضيا�ضية اإىل اجلزائراأن تلعب 
الليبية  الأزمة  اإنهاء  يف  حموريا  دورا 
التي  لالأزمة  �ضليمة  حلول  اإيجاد  و 
طالت ، حيث تعمل اجلزائرعلى اإنهاء 
امل�ضاحلة  عودة  و  الداخلي  القتتال 
 ، الليبية  الأرا�ضي  داخل  الداخلية 

وجتنب املزيد من اإراقة الدماء .
ع�سام بوربيع

اجلزائر تدين ق�سف الكلية الع�سكرية بطرابل�س  
الق�ضف  ب«قوة«  اجلزائر  اأدانت 
الع�ضكرية  الكلية  ا�ضتهدف  الذي 
داعية  طرابل�س،  الليبية  بالعا�ضمة 
والعودة  العليا  امل�ضلحة  تغليب  اإىل 
ال�رسيعة اإىل »م�ضار احلوار الوطني 
ال�ضقيق  البلد  هذا  يف  ال�ضامل 

اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�ضب  واجلار«، 
ال�ضوؤون  لوزارة  بيان  الثنني 

اخلارجية.
اجلزائر  اأن  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح 
»تدين بقوة الق�ضف الذي ا�ضتهدف 
بالعا�ضمة  الع�ضكرية  الكلية 

العديد  وخلف  طرابل�س  الليبية 
هذه  مثل  اأن  وتعترب  ال�ضحايا،  من 
الأطراف  كانت  مهما  الأعمال، 
تنمي  اأن  �ضاأنها  من  فيها،  ال�ضالعة 
عمقا  الأزمة  وتزيد  الأحقاد 

وتعقيدا«.

حمادثات بني الرئي�س تبون وفايز ال�سراج 
اأجراها  التي  املحادثات  تو�ضعت 
رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
العا�ضمة، مع  اأم�س الثنني باجلزائر 
حلكومة  الرئا�ضي  املجل�س  رئي�س 
الوفاق الوطني الليبية، فايز ال�رساج، 

لت�ضمل وفدي البلدين.
رئا�ضة  مبقر  املحادثات  جرت  وقد 
ال�ضوؤون  وزير  بح�ضور  اجلمهورية 
وزير  بوقادوم،  �ضربي  اخلارجية، 

املحلية  واجلماعات  الداخلية 
بلجود،  كمال  العمرانية،  والتهيئة 
اجلمهورية،  برئا�ضة  الديوان  مدير 
عن  ممثل  وكذا  عيادي،  الدين  نور 
اجلانب  عن  الوطني  الدفاع  وزارة 
الليبي وزير  اجلزائري، وعن اجلانب 
الوفاق  بحكومة  اخلارجية  ال�ضوؤون 
الوطني، حممد الطاهر �ضيالة، وزير 
وم�ضت�ضار  با�ضاغا،  فتحي  الداخلية 

حممد  الدين  تاج  القومي،  الأمن 
الرواقي.

�ضابق  ال�رساج قد حل يف وقت  وكان 
زيارة  يف  باجلزائر  اليوم  نهار  من 
الدائمة  »امل�ضاورات  �ضمن  تندرج 
واملتوا�ضلة مع الإخوة الليبيني لتبادل 
الأو�ضاع  تفاقم  حول  النظر  وجهات 
يف ليبيا وبحث ال�ضبل الكفيلة لتجاوز 

هذه الظروف الع�ضيبة«.
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التحرير  جبهة  حزب  يتجه 
الق�صوى،  ال�رسعة  نحو  الوطني، 
لتفادي  الداخلي،  البيت  لرتتيب 
اإق�صاء همن احلوار الذي دعا اإليه 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
و  الد�صتور  �صياغة  اإعادة  و  تبون، 
خا�صة  الت�رسيعات،  و  املحليات 
جراد  حكومة  من  ها  اإق�صاء  بعد 
حيث اأن غياب الأفالن يف التمثيل 
احلكومي اجلديد يعترب �صابقة من 
موثوقة  م�صادر  وح�صب  نوعها، 
حتديد  قد  ثم  فاإنه  »للو�صط« 
لنعقاد  املقبل  جانفي  تاريخ  12 
لال�صتعداد  اجتماع  حت�صريي 
اللجنة  انعقاد  تاريخ  لتحديد 
موؤمتر  اإىل  للدعوة  املركزية 

احلادي ع�رس.
املكتب  باأن  الإ�صارة  ويجدر 
الأمني  بقيادة  للحزب  ال�صيا�صي 
مرتني  اجتمع  قد  بالنيابة  العام 
اللجنة  انعقاد  تاريخ  لتحديد 
املركزية لكن ف�صل يف ذلك، نظرا 
قيادات  بني  املوجودة  للخالفات 
املركزية،  اللجنة  واأع�صاء  احلزب 
والتي اأدخلت احلزب يف �رساع يف 

لتحديد واجهة العتيد.
ميالد حركة انقاذ حزب  

جبهة التحرير الوطني

مبقر  املنا�صلني  من  عدد  اجتمع 
ق�صمة حزب جبهة التحرير الوطني 
بوهران، اأين اتهموا القيادة احلالية 
وال�صيطرة  باختطافه  للحزب 
م�صالح  لتحقيق  با�صتغالله  عليه 

ميالد  عن  اأعلنوا  اأين  اأ�صخا�س، 
التحرير  جبهة  حزب  انقاذ  حركة 

الوطني.
املجتمعون  ندد  املنا�صلون 
جبهة  حزب  ق�صمة  الأم�س  مبقر 
لقاء  يف  بوهران،  الوطني  التحرير 
حركة  راية  حتت  مفتوح  وطني 
انقاذ حزب جبهة التحرير الوطني، 
ممثلة  وليات  عدة  مب�صاركة 
بالو�صع  الوطن،  نواحي  جلميع 
احلزب  يعي�صه  املاأ�صاوي  الذي 
العتيد ، حمملني ذلك اإىل القرارات 
الفردية للقيادة الغري �رسعية، التي 
واتخذت  ح�صاباتها  يف  اخطاأت 
تخدم  ل  �صائبة  غري  قرارات 
م�صتقبل احلزب، ووجهت القاعدة 
اخلطاأ  الجتاه  يف  عبثا  الن�صالية 

على حد قولهم
القيادة  باأن  امل�صدر  ذات  واأكد 
ول  �رسعية  غري  لالأفالن  احلالية 
معلنني  ومنا�صليه،  احلزب  متثل 
عن ميالد حركة انقاذ حزب جبهة 
احلركة  هذه  الوطني،  التحرير 
املرحلة  افرزتها  التي  الوطنية 
احلالية والتي لن تكون ظهرا يركب 
املنا�صب  للح�صول على  و�صيلة  او 

واملكا�صب.
امل�صدر  ذات  دعا  ال�صياق،  ويف 
اإياها  وا�صفني  احلالية  القيادة 
اختطفت  التي  �رسعية  بالغري 
اىل  بالقرار،  وانفردت  احلزب 
اجلبهة  وترك  فورا  الرحيل 
�رسورة  على  موؤكدين  لأبنائها، 
جهوية  لقاءات  عقد  موا�صلة 
ال�رسفاء  احلركة  لأبناء  ووطنية 
لك�صب  احلزب  منا�صلني  من 

والبع�س  املوؤيدين  من  املزيد 
اىل  احلزب  لإعادة  املتمردين  من 
التي  الأ�صيلة  النوفمربية  اأ�ص�صه 

بني عليها.
لرئي�س  تاأييدهم  اأكدوا  حني  يف 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
وجلميع املجهودات التي يقوم بها 
من اجل ن�رس المن والطماأنينة يف 
نفو�س املواطنني وكذا امل�صي قدما 
والزدهار،  التطور  نحو  بالبالد 
اأين  برناجمه،  حتقيق  يف  وندعمه 
التي  اجلديدة  للحكومة  باركو 
وطنية  كفاءات  طياتها  يف  حتتوي 
لها  متمنني  التحفظات،  بع�س  مع 
البالد  خدمة  يف  وال�صداد  النجاح 
الدولة  مبادرة  نبارك  كما  والعباد، 

يف احلوار
بومهدي: حاليا يتم التح�ضري  

اإىل  انعقاد اللجنة املركزية 
والذهاب اإىل موؤمتر وطني 

جامع

التحرير  جبهة  يف  القيادي  ك�صف 
انعقاد  باأن  بومهدي  الوطني 
للحزب  الع�رس  احلادي  املوؤمتر 
�صهر  بداية  يف  �صيكون  العتيد 
يتم  حاليا  باأنه  م�صريا  فيفري، 
اللجنة  اإىل  انعقاد  التح�صري 
املركزية لذهاب اإىل موؤمتر وطني 

جامع .
خ�س  ت�رسيح  يف  بومهدي  اأكد 
التي  الأزمة  حل  باأن  »الو�صط«  به 
اإىل  بالذهاب  الأفالن  يعي�صها 
بان  موؤكدا  جامع،  وطني  موؤمتر 
اللجنة  انعقاد  اإىل  التح�صري  يتم 

املركزية حاليا .

يو�ضف ناحت: املكتب 
ال�ضيا�ضي متخوف من قراراته 

ال�ضابقة
 

جبهة  حركة  يف  القيادي  اعترب 
التحرير الوطني يو�صف ناحت باأن 
ف�صل املكتب ال�صيا�صي يف حتديد 
املركزية،  اللجنة  انعقاد  تاريخ 
ال�صابقة  قرارته  من  تخوفه  ب�صبب 

يف ظل غيابها.
اأكد يو�صف ناحت يف ت�رسيح خ�س 
به »الو�صط« باأن الن�صقاقات التي 
املوؤمتر  ب�صبب  احلزب  يعي�صها 
�رسعيته،  يف  املطعون  العا�رس 
يفتقد  حاليا  احلزب  باأن  مربزا 

ل�رسعيته كل هيئاته.
لخمرج  باأنه  املتحدث  و�صدد 
جلبهة التحرير الوطني من الو�صع 
عقد  خالل  من  اإل  تعرفه  الذي 
الأقل  على  جامع  وطني  موؤمتر 
 ،2020 عام  من  الثالثي  خالل 
انعقاد  بعد  ياأتي  ذلك  بان  م�صريا 
جلان  وت�صكيل  املركزية  اجتماع 
ل�صتعادة  وولئية،  بلدية  وطنية 
من  التخل�س  و  احلزب  �رسعية 

الو�صاية و ال�صغوطات.
ف�صل  من  ناحت  يو�صف  وا�صتغرب 
املكتب ال�صيا�صي يف حتديد تاريخ 
 « قائال  املركزية،  اللجنة  انعقاد 
احلزب  تقاليد  اأن  املفرو�س  من 
باأن اجتماع الذي انعقد  و قوانينه 
تاريخ  حتددي  فيه  يتم  اأم�س  اأول 
هذا  املركزية،  اللجنة  اإنعقاد 
املواقف  من  متخوف  باأنه  دليل 
التي اتخذها يف ظل غياب اللجنة 

املركزية »..

احلزب  قيادات  ناحت  ودعا 
و  جانبا  اخلالفات  ترك  اإىل 
وحتمل  احلزب،  مل�صلحة  الأولوية 
�صابق  نظام  بدعم  م�صوؤولياتهم 
الأ�صعدة  جميع  على  ف�صله  اأثبت 
ي�صبح  اأن  �رسورة  على  م�صددا   ،
ولي�س  منا�صلني  حزب  الأفالن 

حزب ال�صلطة .
واأ�صاف املتحدث » جبهة التحرير 
الأول  العائق  اأمام عائقني  الوطني 
هو ال�رساع مع النظام ،اأول مرة يتم 
الت�صكيل  من  الأفالن  اإق�صاء  فيها 
مع  و�رساع   ، اجلديد  احلكومي 
هذا  يف  الثقة  فقد  الذي  ال�صعب 

احلزب واأ�صبح يطالب بحله »
بع�س  على  النار  ناحت  وفتح 
اإىل  دعا  اأين  احلزب،  قيادات 
و  احلزب  هيكلة  اإعادة  �رسورة 
الت�صبيب، متهما بومهدي و عالوي 
لتحقيق  احلزب  على  بالعتداء 
موؤكدا على  ال�صخ�صية،  م�صاحلهم 
وت�صحيح  احلزب  اإنقاد  �رسورة 
و  املن�صالني  حزب  لي�صبح  م�صاره 

لي�س حزب ال�صلطة.
 

بلعياط: القيادة احلالية 
تتحمل م�ضوؤولية ما يعي�ضه 

احلزب
جبهة  يف  القيادي  حمل  
الرحمان  عبد  الوطني  التحرير 
من  الأ�صخا�س  بلعياط بع�س 
احلالة  و  الزمة  م�صوؤولية  قيادات 
م�صددا   ، الأفالن  يعي�صها  التي 
موؤمتر  اإىل  الذهاب  �رسروة  على 
 2005 يف  فعله  كما  ثم  اجلامع 
�صنة  ، م�صريا بان  م�صري الأفالن 

بني اأيدي ال�صعب.
 ورف�س القيادي يف جبهة التحرير 
اإق�صاء  الوطني بلعياط دعوات 
الأفالن من امل�صهد ال�صيا�صي يف 
الفرتة املقبلة، موؤكدا باأن الفالن 
لي�س حزب املوالة بل هو حزب 
الربملان  يف  الأغلبية  لديه  عتيق 
حد  على  لبوتفليقة  تابع  يكن  مل 

قوله .
خ�س  ت�رسيح  هاجم بلعياط يف 
به »الو�صط« الأمني العام بالنيابة 
»علي �صديقي«، اأين اأكد اأنه يفتقر 
الأمني  و ل ميلك �صفة  لل�رسعية 
العام ، مت�صائال »كيف ميكن له اأن 
الأفالن بدعم  يلزم حزب كحزب 
عز  املقبلة  للرئا�صيات  املر�صح 
الدين ميهوبي«، موؤكدا تعدى على 
املركزية  اللجنة  لأن  �صالحيته 
املخولة  الوحيدة  اجلهة  هي 

لذلك
�صي   « املتحدث  اأ�صاف  و 
�صديقي  يعمل مع مكتب �صيا�صي 
فيه 45 ع�صو ، خارج القانون كيف 
الأفالن  يلزم حزب كحزب  ميكن 
بدعم املر�صح للرئا�صيات املقبلة 
عز الدين ميهوبي، هذا �رسب من 

اخليال فاقد  ال�صيء ل يعطيه ».
حممد بو�ضياف: العتيد  

يعي�ش �ضراع بني ع�ضب 
تريد اأن يبقى جهازا للنظام

حممد  ال�صيا�صي  املحلل  اعترب 
بو�صياف باأن الأفالن اليوم يعي�س 
اأزمة حقيقية و�رساع بني قيادات 
تريد ال�صتجابة لتطلعات ال�صعب 
وحترير ارادته مبا يتوافق والتاريخ 

وت�صحيات املا�صي،وع�صب تريد 
ان يبقى جهاز يف يد من  للحزب 
يعتلي �صدة احلكم ت�صانده ومترر 
يف  ت�صتمر  اأن  على  م�صاريعه 

ال�صتفادة وال�صتغالل.
ت�رسيح  يف  بو�صياف  حممد  وقل 
اكرب  اأن  من  املوؤكد   « »للو�صط« 
التي  الزمة  من  املت�رسرين 
جبهة  حزب  هو  البلد  تعي�صها 
�صكل  بو�صفه  الوطني  التحرير 
النظمة  لكل  احلكم  قاعدة 
وا�صتثمر  اجلزائر  على  املتعاقبة 
فيه كل من و�صل اىل �صدة احلكم 
حتى �صار هجينا وفقد كل مبادئه 
واأفكاره التي طاملا عبئت قواعده 
الن�صالية وحتول اىل اأداة ي�صتغلها 
اىل  للمرور  وانتهازي  و�صويل  كل 
بعد   ، اجلزائر  الدولة  موؤ�ص�صات 
وبداية  بوتفليقة  نظام  انهيار 
ا�صتهدف  الذي  ال�صعبي  احلراك 
بالإ�صافة  ال�صباب  لهذه  احلزب 
الدوائر  بع�س  من  ا�صتهدافه  اىل 
واأرادت  تاريخية  لعتبارات 
ارث  من  يحمل  ملا  منه  النتقام 
اىل  احلزب  �صعى  وتاريخي  ثوري 
وحترير  القيادية  مراكزه  جتديد 
اخلليط  هذا  من  احلزب  اإرادة 
والف�صاد وهو بذلك يعي�س خما�س 
 ، وجوده  ويهدم  كيانه  ينهي  قد 
الظاهر اأن هناك من الغيورين من 
انربى لهذه املهمة وهو عازم على 
ال�صالح وتخلي�س احلزب واعادة 
يتحمل  بذلك  وهو   ، بيته  ترتيب 
مواجهة  يجري يف  ما  وثقل  عبئ 
خمرجات  على  يقتات  عا�س  من 

احلزب ».

ك�ضفت م�ضادر موثوقة للو�ضط«  من داخل حزب جبهة التحرير الوطني باأنه ثم حتديد 
تاريخ  12 جانفي املقبل لنعقاد اجتماع حت�ضريي لال�ضتعداد لتحديد تاريخ انعقاد اللجنة 

املركزية للدعوة اإىل موؤمتر احلادي ع�ضر.

م�ضادر موثوقة »للو�ضط« من داخل الأفالن

من اإعداد: اإميان لوا�ش

اجتماع يوم 12 دي�سمرب لتحديد تاريخ انعقاد اللجنة املركزية 
.      ميالد حركة انقاذ حزب جبهة التحرير الوطني* 

.       بومهدي: انعقاد املوؤمتر احلادي الع�ضر للحزب العتيد �ضيكون يف بداية �ضهر فيفري
.      يو�ضف ناحت: املكتب ال�ضيا�ضي متخوف من قراراته ال�ضابقة
.      بلعياط: القيادة احلالية تتحمل م�ضوؤولية ما يعي�ضه احلزب

.      حممد بو�ضياف: العتيد يعي�ش �ضراع بني ع�ضب تريد اأن يبقى جهازا للنظام

احلكومة اجلديدة اأمام حتديات متعددة..

اخلبزة والدميقراطية..اأيهما اأ�سبق؟
ملخرجات  املتابعني  راأي  ا�صتقر 
خال�صة  على   1988 اأكتوبر  اأحداث 
يطالب  خرج  ال�صعب  اأن  مفادها 
فاأعطى  التوزيع  يف  والعدالة  باخلبز 
الدميقراطية  جديد  بن  ال�صاذيل  له 
عام  املقاربة،  اأن  ويبدو  واحلريات، 
التناق�س  حد  اإىل  تختلف  قد   ،2020
جعلت  اجلديدة  احلكومة  اأن  اإذ 
وا�صتعادة  الرثوة  وخلق  التنمية  من 
اأ�صا�صيا  حتديا  املالية  التوازنات 
ال�صعب  فيه  جتاوز  الذي  الوقت  يف 
اإىل  اخلبز  عن  البحث  م�صتوى 
املطالبة، من خالل احلراك ال�صعبي، 
بنظام �صيا�صي دميقراطي اأكرث تفتحا 
نظر  يف  اأوىل  فاأيهما  املجتمع.  على 
ال�صلطة واحلراك على حد �صواء؟ واأي 
رفع  اأجل  من  احلكومة  تطرقه  باب 
بات  الذي  ال�صعب  لدى  الثقة  م�صتوى 

حتديا كبريا لدى ال�صلطة؟ 
عد  يف  دخلت  اجلزائر  اأن  املوؤكد 
تنازيل نحو الختناق القت�صادي بعد 
املحروقات  لأ�صعار  الرهيب  الرتاجع 
الأكرث  فاخلرباء   ،2014 عام  منذ 

تفاوؤل يتوقعون م�صتقبال غري م�صمون 
العواقب اإذا ا�صتمر احلال على ما هو 
وتاآكل  البرتويل  للريع  تبعية  من  عليه 
خميف  وتراجع  ال�رسف  لحتياطي 
لن�صبة  وانخف�س  اجلزائرية  للعملة 
م�صافا  الفردي  للدخل  و�صعف  النمو 
اإليها بقاء ن�صب الت�صخم يف م�صتويات 
مرتفعة، وكلها نتائج حتمية لختاللت 
ا�صتمرت  لالقت�صاد  ف�صيعة  هيكلية 
اأ�صيبت  الذي  الوقت  يف  ل�صنوات، 
والأخلقة  والعدالة  ال�صفافية  فيه 
الر�صوة  القت�صادية يف مقتل، بتف�صي 
ال�صعبوية  وتنامي  العام  املال  وتبديد 

القت�صادية.
لقد كانت �صنة 2019 من اأ�صد ال�صنوات 
املوؤ�ص�صات  على  و�صيقا  �صظفا 
كانت  فقد  اجلزائرية  القت�صادية 
ال�صتثمارات  حيث  من  بي�صاء  �صنة 
من  العديد  عنها  عرب  كما  والإنتاج، 
�صهدت  فقد  القت�صاديني  املتعاملني 
له  مثيل  ل  القت�صادية  للحركة  ركودا 
عوامل  عدة  بفعل  �صنوات،  عدة  منذ 
ال�صنة  هي  املا�صية  ال�صنة  اأن  اأهمها 

التي بلغت فيها اآثار اأزمة 2014 ذروتها 
القت�صادية  احلركة  �صل  حيث  من 
ال�رسائية  القدرة  واإنهاك  والتجارية 
للمواطن، ي�صاف اإليها احلالة النف�صية 
راأ�س املال  التي خلفها احلراك على 
جتمدت  فقد  جبنا،  فزاده  اجلبان 
يف  ملفت  ب�صكل  ال�صتثمار  م�صاريع 
ومفتوح  م�صتقر  غري  �صيا�صي  ظرف 
بالرغم  حلظة  اأية  يف  النزلق  على 
تقدمها  ظلت  التي  التطمينات  من 
هذه  طوال  مرة  كل  يف  ال�صلطات 

الفرتة. 
اململوكة  املوؤ�ص�صات  عرفت  كما 
العدالة  اأمام  قدموا  اأعمال،  لرجال 
ف�صاد،  ق�صايا  يف  ال�صجون  واأودعوا 
�صلبا  اأثر  كبري  حد  اإىل  مبهما  و�صعا 
اإطالق  من  ومنعها  مردودها  على 
م�صاريع جديدة وتنمية قدراتها وهي 
ل  مت�رسفون  راأ�صها  على  و�صع  التي 
دون  ت�صيريها  اإل  القرار  من  ميلكون 
الو�صعية  وانعك�صت  تطويرها،  اإمكان 
على  �صلبا  هذه  وال�صيا�صية  املالية 
املبا�رسة  الأجنبية  ال�صتثمارات 

متاأخرة  مراتب  يف  اجلزائر  وو�صعت 
�صمن ت�صنيفات املنظمات املخت�صة 

يف ما يتعلق بنوعية مناخ الأعمال. 
هو  ثقيل،  اإرث  جراد  حكومة  اأمام 
التقدير  �صوء  من  �صنوات  ح�صيلة 
�صياق  يف  الت�صيري  ورداءة  والتدبري 
عهد  ونهاية  املوارد  �صح  ميزه  ظرف 
اأن  لبد  القطاعات  كل  ولأن  الريع. 
جند  فقد  عمل  ور�صات  اإىل  تتحول 
للنهو�س  تبون  املجيد  عبد  الرئي�س 
وزيرا   14 من  يقرب  ما  بالقت�صاد 
التقليدية  القطاعات  بني  موزعا 
ل�صيما  جديدة  فرعية  وقطاعات 
القطاعات النا�صئة، ت�صاف اإليها عودة 
�صمن  والإح�صاء  ال�صت�رساف  وزارة 
روؤية مبنية على »�رسورة تنفيذ منوذج 
التنويع،  على  مبني  قوي  اقت�صادي 
البريوقراطية،  العوائق  من  متحرر 
البطالة  وميت�س  الرثوة  ي�صتقطب 
ل�صيما لدى ال�صباب ف�صال عن حتقيق 
اجلزائريني  ي�صع  مبا  الغذائي  الأمن 
يف مناأى عن التبعية للخارج« كما ورد 
عهد  يف  للوزراء  جمل�س  اأول  بيان  يف 

الرئي�س اجلديد. ياأتي هذا واحلكومة 
مالية  قانون  �صمن  للتحرك  مدعوة 
اأعد من قبل حكومة �صابقة ول يعك�س 
وتق�صيم  احلقيقية   روؤيتها  بال�رسورة 
اجلديد  الرئي�س  ورثة  جديد  اإداري 

عن ال�صلطة املوؤقتة ال�صابقة.
النوايا  �صدقت  واإن  حتى  اأنه،  غري 
لتج�صيد  والإرادة  العزمية  وتوفرت 
ثمرات  فاإن  وغريها،  الأهداف  هذه 
اخلطة احلكومية لن ترى النور خالل 
اأ�صهر اأو �صنوات قليلة، ثم اأنه، بالنظر 
املنظومة  اأ�صاب  الذي  ال�صلل  اإىل 
الذي  والهزال  الوطنية  القت�صادية 
والتوتر  الجتماعية  اجلبهة  اأ�صاب 
فاإن  ال�صيا�صي  املناخ  ي�صود  الذي 
�صيا�صي  وفاق  توفري  يتطلب  الإقالع 
اإل  يتحقق  اأن  ميكن  ل  وطيد  وطني 
على  لل�صلطة  �صيا�صي  تفتح  ظل  يف 
املجتمع وهذا ما يكون قد فهمه تبون 
عندما قال يف بيان جمل�س الوزراء اأن 
بناء اجلزائر ي�صتلزم »اإعادة النظر يف 
منظومة احلكم من خالل اإجراء تعديل 
عميق على الد�صتور الذي يعترب حجر 

الزاوية لبناء اجلمهورية اجلديدة«.
طرحناه  الذي  الت�صاوؤل  اإىل  وبالعودة 
بطريق  ويتعلق  املقال  بداية هذا  يف 
بني  املفقودة  الثقة  عن  البحث 
جناح  قيا�س  فاإن  وال�صلطة  املجتمع 
مرهون  اجلديد  الرئي�س  ف�صل  اأو 
بعد  يوما  الثقة  هذه  من�صوب  بتنامي 
يوم، ول يغفل اأ�صحاب القرار اليوم اأن 
توا�صل  بتبني  اإل  يتم  ل  ال�صدع  راأب 
املواطنني  مع  �رسيح  وخطاب  متني 
لن�صغالت  بتوا�صع  والإ�صغاء 

اجلزائريني. 
والنتقادات  التحفظات  من  وبالرغم 
اأع�صاء  بع�س  تعيني  طالت  التي 
لأوانه  ال�صابق  من  يبقى  احلكومة، 
التوا�صل  يف  قدراتهم  على  احلكم 
به  يتمتعون  الذي  الهام�س  ومدى 
لأخذ القرارات املنا�صبة لدفع عجلة 

النمو. 
واملوؤكد اأنه ل ميكن النهو�س باقت�صاد 
ع�رسية  دولة  يف  اإل  متني  ع�رسي 
مهابة يحكمها القانون واملوؤ�ص�صات. 

اح�ضن خال�ش     
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التحقيق مع جميلة 
متازيرت ومنعها من مغادرة 

الرتاب الوطني

للدرك  الأبحاث  ف�صيلة  با�رشت 
حتقيقات  احلديد  لباب  الوطني 
ال�صناعة  وزيرة  مع  معمقة 
 24 متازيرت   جميلة  ال�صابقة 
يف  مهامها   اإنهاء  بعد  �صاعة 
جممع  تخ�ص  ف�صاد  ق�صايا 
ت�صغل  كانت  الذي  الريا�ص  
مديرة عامة له  قبل ا�صتوزاراها 
مبنعها  قرارا  اإ�صدار  مت  كما   ،
من ال�صفر و�صحب جواز �صفرها 
ق�صايا  يف  �صلوعها  تبني  بعدما 
العتاد ونهب  تبديد  ف�صاد تخ�ص 
كميات  هامة من احلبوب قدرت 

قيمتها مباليري  الدينارات  .
الأولية  املعطيات  واأكدت  هذا 
الوزير متابعة بخم�ص ق�صايا  اأن 
العام   املال  نهب  تخ�ص  ف�صاد 
 ، الرمزي  بالدينار  عتاد  وبيع 
وتخ�ص الق�صية الأوىل  التنازل عن 
عتاد مركب قور�صو  الذي بلغت 
قيمته باأكرث من 162 مليار�صنتيم 
اخلوا�ص  لأحد  الرمزي  بالدينار 
ما جعل اخلزينة العمومية تتكبد 
التحايل  ومت   ، باملاليري  خ�صائر 
يف هذه ال�صفقة التي جرت �صنة 
2014 بعدما مت التحايل وو�صف 
العتاد يف الوثائق على انه خردة 
الذي  الوقت  يف  �صاحلة  غري 
يعتربعتادا هاما قيمته باأكرث 162  
مليار �صنتيم ، اأما الق�صية الثانية 
واخلام�صة   والرابعة  والثالثة 
اخلا�صة  التفاقيات    فتخ�ص 
مع  قر�صو  ملجمع  بال�رشاكة 
اأحد املتعاملني اخلوا�ص لإجناز 
خمبزة  �صنة 2015  وهو ما مل يتم  
ورغم تبديد اأموال كربى فيه ،اأما 
البزن�صة   فتخ�ص  الثالثة  الق�صية 
باحلبوب  مع املطاحن  اخلا�صة 
منها مطحنة ا�صتفادت من تنازل 
كميات  على  الريا�ص   ملجمع 
جتاوزت  احلبوب  من   هامة 
اأخرى  جهة  من   ، مليار  ال250 
ا�صتفادت عدة مطاحن  بالبليدة  

كبرية  كميات  من  للريا�ص  تابعة 
ل�صالح  وتنازلت   احلبوب  من 
وهي   ، خا�صة  مطاحن  عدة 
اإىل  للحبوب  تهريب كربى  عملية 
غري وجهتها   يف ت�صجيع لعملية 
اأموال  ونهب  احلبوب   ا�صترياد 
نهب   عملية  اكرب  يف   ، الدولة 

للمال العام .

هدى فرعون  اأمام العدالة 
يف ق�ضايا ف�ضاد تخ�ص ق�ضايا 

كورناف

عن  ق�صائية  م�صادر   ك�صفت 
ال�صابقة  الربيد  وزيرة  ا�صتدعاء 
اإليها  لال�صتماع  فرعون   هدى 
باملحكمة  م�صت�صار   قبل  من 
عدة  يف  اإليها   لال�صتماع  العليا  
تتقدمها   وتبديد  ف�صاد   ق�صايا 
ق�صية تخ�ص تبديد  املاليري يف 
�صفقات م�صبوهة تخ�ص قطاعها 
موؤ�ص�صة  منها  ا�صتفادت  والتي 
الإخوة كونيناف و وكلفت خزينة 
الدينارات   من  املاليري  الدولة 
موؤ�ص�صات  ح�صابات  يف  �صبت 
الدولة  ح�صاب  على  خا�صة 
بالإ�صافة اإىل التخلي على ملفات  
القت�صاديني  املتعاملني  تخ�ص 
وبع�ص  النقال  الهاتف  جمال  يف 
التي مت  القطاعية  من امل�صاريع 
حتقيق  دون   فواتريها  ت�صخيم 
قطاعها  يف  اإيجابية   نتائج  اأية 
�صهادة  الية  به  لتربطها  الذي 
مادة  يف  تخ�ص�صها   بحكم 
برئي�ص  لكن عالقاتها   ، الفيزياء 

مركز البحوث  وراء العملية .
با�رشت  التي  الق�صية  هذه 
ق�صية   يخ�ص  التحقيق  العدالة 
»حرية«  نوع  من  الهاتف  خمادع 
والتي  الربتقايل،  اللون  ذات 
الوزارة  لكن  موؤخرا  انفجرت 
يعترب  الذي  امللف   عن  تخلت 
بحكم  اخلطرية  امللفات  اأحد 
لال�صتثمار  تهدف  ال�رشكة مل  اأن 
روؤو�ص  لتهريب  ا�صتغلته  بل 
الأموال اإىل اخلارج من قبل اأحد 
الإخوة كوليناف ، وهو املو�صوع 
اجلزائر  ات�صالت   حركته  الذي 
اأ�صبح مالك هذا امل�رشوع  بعد  
يحمل ات�صالت اجلزائر خ�صارته 

على  احل�صول  من  ومتكن   ،
 300 اإىل  و�صلت  �صخمة   مبالغ 
مليار�صنتيم من ميزانية ات�صالت 
اجلزائر   التي  مل يتم ال�صماح لها 
من  متابعة امللف ق�صائيا  من قبل 
اأطراف فاعلة بالوزارة  تتقدمهم 
فرعون  هدى  الربيد  وزيرة 
بالإخوة  عالقة  تربطها  التي 
م�صاريع  عن  ناهيك   ، نيناف  كو 
ربط اجلامعات واملراكز الأمنية 
بالألياف الب�رشية  التي ت�صتوجب 
اإعادة ح�صاباتها ، من جهة اأخرى 
تبديد  عملية  اأن  م�صادر  اأ�صارت 
من  بتواطوؤ  متت   العام   املال 
اإطارات فاعلة وبالدليل امللمو�ص 
يتقدمها ملفات املتعاملني يف   ،
جمال الهاتف النقال التي تهرب 
مراقبة يف طريقة  دون  املاليري 
الفليك�صاج  التي هي يف احلقيقة 
جزائرية  اأموال  لروؤو�ص  تهريب 
اإىل اخلارج  يدون  دفع ال�رشيبة 
اأحد  ل  لكن  هذا  يعرف  والكل 
اأطراف  لوجود  الكالم   ا�صتطاع 
 ، ال�رشكات  هذه  وراء  فاعلة 
حيث �صبق وان مت تفجري امللف 
غلقه   مت  لكن  ال�رشطة  قبل  من 
ملف  بعدها   لياأتي   ، بدايته  يف 
الهواتف الثابثة الال�صكية من نوع 
)wll(  التي �صلمت لهم جمانا من 
 ، اجلزائر  ات�صالت  م�صالح  قبل 
والتي مت تهريبها اإىل املغرب ومل 
بعدما مت دعاوي  اإل  ك�صفها  يتم 
من  الع�رشات  �صد  ق�صائية 
مواطني املدن احلدودية الغربية 
تهريب  يف  �صلوعهم  خلفية  على 
الهواتف  اأجهزة  من  الع�رشات 
  )wll( نوع  من  الال�صكية  الثابثة 

ي�صتغلها  حيث   ، املغرب  اإىل 
خا�صة  ات�صالتهم  يف  املغاربة 
اجلزائرية  الهاتف   �صبكة  واأن  
تغطي املدن احلدودية املغربية  
اجلزائر على غرار  القريبة  من 
وجدة ، بركان ،احفري ، ال�صعيدية 
الك�صوفات  ك�صفت  وقد  هذا   ،
الأجهزة  اأن هذه  الت�صالت  عن 
وي�صتعملها  باملغرب  موجودة 
الت�صال  يف  املغاربة  املهربون 
اجلزائريون منحها  ا�صتغل  حيث 
رغم  للمغاربة  بيعها  بغية  جمانا 
منحتها  اجلزائرية  الدولة  اأن 
للجزائريني ومت غلق امللف دون 
اأكرث  بلغت  الديون  رغم  متابعة  
من 05 ماليري من ميزانية الدولة 
هذه   ، عنها  التخلي   مت  التي 
اأن جتر  امللفات التي من �صاأنها 
وزيرة الت�صال اإىل  احلرا�ص بتهم 
ثقيلة وجتر معها عدة اأطراف من 

وزارتها وخارجها  .

ولد عبا�ص و�ضعيد بركات  
اأمام العدالة  قريبا 

 اأ�صارت م�صادر مقربة من وزارة 
العدل ان  كل من الوزيرين �صعيد 
بركات وجمال ولد عبا�ص الذين 
الوطني   للت�صامن  وزراء  �صغلوا 
احلرا�ص  �صجن  يف  واملحبو�صني 
بتهم  العدالة  اأمام   �صيقفون 
الوزارة  اأموال  نهب  تخ�ص  تقيلة 
املوجهة للطبقات اله�صة و اإبرام 
�صفقات م�صبوهة   وتبديد املال 
ال�صفقات  راأ�صها  وعلى  العام  
وزارة  بني  ما  اإبرامها  مت  التي 
على  كان  التي  الوطني  الت�صامن 

و�رشكة  بركات  �صعيد  راأ�صها 
طاطا الهندية التي زودت الوزارة 
باأكرث من 4000 حافلة  يف الفرتة 
و2014     2001 بني  ما  املمتدة 
مطابقة  غري  اأنها  تبني  والتي 
العمومية   ال�صفقات  لقوانني 
زودت  التي  احلافالت  اأن  حيث 
اأنها  تبني  الت�صامن   وزارة  بها 
غري مطابقة للمقايي�ص ول ميكن 
اله�صاب  مناطق  يف  ا�صتعمالها 
العليا التي �رشعان ما تبني عدم 
بتعر�ص املئات منها  �صالحيتها 
هذه  ثمن  اأن   تبني  كما  للعطب 
اأكرب بكثري من  ثمنها  احلافالت 
ال�رشكة  اأن  تبني   كما  احلقيقي 
الت�صامن بهذه  التي زودت وزارة 
وثائقها  حت�رش  مل  احلافالت 
ت�صرت  اآنذاك   �صبهة  خلق  ما 
عبا�ص   ولد  جمال  الوزير  عليها 
من  جديدة  ملفات  خلق  وحاول 
حافالت  بحظرية  التكفل  اأجل 
خمرجا  عن  والبحث  الت�صامن 
من هذه املع�صلة   التي  ت�صبب 
يف  م�صلحة  لهم  اأ�صخا�ص  فيها 
يتقدمهم  ال�صفقة   هذه  اإقامة 
حيث   ، بركات  �صعيد  الوزير 
كانت  ال�صفقة  هذه  اأن  تبني 
من  املئات  تعطل  بعد  م�صبوهة 
م�صدر  اأ�صار  حيث  احلافالت 
ال�صيانة  م�صلحة  اأن  موؤدون  
اأكرث  باإخ�صاع  قامت  قد  والعتاد 
ا�صتفادت  التي  حافلة   4000 من 
منها الوليات من وزارة الت�صامن 
امللفات  وت�صوية  الإ�صالح   اإىل 
ا�صتالمها فقط   �صنتني من   بعد 
الفاتورة  م�صاعفة  خالل  من 
تبني  كما  الغيار  قطع  با�صترياد 
اأن املئات منها كان بدون وثائق 
منذ 2001اإىل 2012  ما يوؤكد اأن 
�صفقتها   اأبرمت  التي  ال�رشكة 
تقم  مل  الت�صامن  مديرية  مع  
ومل  اإليها   املنوطة  بالواجبات 
اخلا�صة  القوانني  فيها  حترتم 
الذي  امللف  هذا   ، بال�صفقات 
�صبق تفجريه بالربملان وتطرقت 
اإليه جريدة الو�صط بالتف�صيل مت 
عهد  يف  عليها  والت�صرت  اإخماده 
رغم  عبا�ص   ولد  جمال  الوزير 
اكت�صاف الأمر وكلف اخلزينة من  

مبالغ مالية  باه�صة ، والتي كان 
من  املفرو�ص جتنبها عن طريق 
�صوناكوم  �رشكة  مع  التعاقد 
احلافالت  �صناعة  يف  املخت�صة 
ذات جودة عاملية من جهة وهي 
اأخرى  ناحية  من  وطنية  �رشكة 
بكثري  اقل  احلافلة  وتكاليف 
مت  التي  طاطا  حافلة  ثمن  من  

ا�صتريادها .

العدالة حتقق مع بن 
غربيط  

مبا�رشة   العدل   وزارة  اأكدت 
يف  الرتبية  وزيرة  مع  التحقيق 
ال�صابقة عن تهمة  حكومة بدوي 
املاليري  من  املاليري  تبديد 
لإقامة  وملتقيات  بحوث  يف 
كتب   وطبع  مطابقة  غري  برامج 
الرتبوية  لها باملنظومة  لعالقة 
كاإطارات  اأ�صخا�ص  اأجور  ودفع 
من  ال�صبعني  جتاوزو  �صامية 
�صهادة  لميلك  وبع�صهم  العمر 
لت�صيري  وتوظيفهم  البكالوريا  
طم�ص   على   والعمل  الوزارة 
املعامل الأ�صا�صية للهوية الوطنية  
كربى  ميزانية  توظيف  مت  كما   ،
مدر�صية   وكتب  مناهج  اإقامة  يف 
اإزالة    مت  ،كما  بالأخطاء  مليئة 
من  الأمة   مقومات  من  العديد 
والتح�صري   ، الرتبوية  الربامج 
من  الإ�صالمية  الرتبية  لإلغاء 
اللغة  �صاعات  وتقلي�ص  الربامج 
العربية يف خمطط  خطري يهدد 
بنية  وحتطيم    ، الأمة  مقومات 
ومقوماته  اجلزائري  املجتمع 
بن  اأقيلت  و  ك�صفه   مت  ما  وهو 
غربيط وتغيريها  بالوزير بلعابد 
التحقيق  م�صادر  اأ�صارت  ، حيث 
اأن نورية بن غربيط مت حرمانها 
من ال�صفر ، ووجه اإليها  ا�صتدعاء 
التي  الإطارات   من  جملة  رفقة 
راأ�صها  على  معها  ت�صتغل  كانت 
الريا�صيات   يف  خمت�ص  مفت�ص 
من�صب  ي�صغل  كان  والذي   ،
عجت  التي  بالوزارة  م�صت�صار 

بالف�صاد خالل الآونة الأخرية .

ك�ضفت م�ضادر ق�ضائية اأن  وزير العدل قد با�ضر بفتح ملفات  الف�ضاد اخلا�ضة بوزراء حكومة  نور الدين بدوي  الأوىل والثانية  ومنع اأغلبهم من مغادرة الرتاب الوطني 
يتقدمهم كل  من وزيرة ال�ضناعة جميلة متازيرت ، ووزيرة الربيد  وتكنولوجيا الت�ضال ، هدى فرعون ،  ووزيرة الرتبية  الوطنية  نورية بن غربيط   ووزراء 

�ضابقني  حمبو�ضني ب�ضجن احلرا�ص

بعد 24 �ضاعة من انتهاء مهامهم على راأ�ص الوزارات

حممد بن ترار

اأع�ساء حكومة  بدوي  اأما مق�سلة  احل�ساب والعقاب  

ولية  بلديات  معظم  تعرف 
 ، بلدية   47 ،وعددها  امل�صيلة 
منعدمة  اإىل  بطيئة  تنمية  وترية 
اأن  اجلارية،حيث  العهدة  خالل 
تنتهي  مل  البلديات  من  الكثري 
وبرامج  م�صاريع  جت�صيد  من 
تعلق  ما  �صواء  القطاعات  خمتلف 
الكهرباء  وتو�صيل  الطرق  بفتح 
العزلة  فك  وم�صاريع  وال�صكن 

املاء  واي�صال  العمومية  والنارة 
الوهمية  القرارات  حبي�صة  ظلت 
التي  املرتاكمة  امل�صاكل  ظل  يف 
على  املغلوب  املواطن  اأ�صبح 
تعاين  حيث  فيها  يتخبط  اأمره 
احل�صنـــــة  عا�صمة  بلديات  معظم 
كيفية  يف  كبريا  عجزا  امل�صيلة، 
التكفل بان�صغالت املواطنني وهذا 
وتتاأزم  تتعقد  الأو�صاع  جعل  ما 

املعلن  ال�صعبي  التذمر  ب�صبب 
تعي�ص العديد من بلديات على وقع 
ق�صائية،  واأخرى  اأمنية  حتقيقات 
ومنتخبون  »اأميار«  فيها  اتهم 
ال�صفقات  قانون  بتجاوزهم 
بامل�صاريع  وتالعبات  العمومية 
للت�رشيع  خمالفة  اتفاقيات  واإبرام 
وهو ما حدث موؤخرا بعدة بلديات 
اأحيل  واأخرى  الدرك  فيها  ، حقق 

الق�صائية،  اجلهات  على  ملفها 
لرئي�ص  حدث  الذي  المر  وهو 
بلدية امل�صيلة وبو�صعادة، وال�صالل 
، اولد من�صور، اخلبانة، احلوامد 
يلمان،  بني  ونوغة،  احلجل،  ،عني 
تارمونت،  ال�صايح،  ،بوطي  �صوامع 
اأمنية  حتريات  وجود  على  زيادة 
بلديات  روؤ�صاء  بخ�صو�ص  اأخرى 
الت�صيري  يف  ممار�صة  وتالعبات 

ولية  بلديات  مواطنو  ويجمع 
جل  حل  من   تتمكن  مل  امل�صيلة، 
والعالقة  املطروحة  امل�صاكل 
والإ�رشاع يف جت�صيد  �صنوات  منذ 
البلدية  املخططات  م�صاريع 
الأوىل  بالدرجة  الأميار  متهمني 
بالتزاماتهم  الوفاء  يف  بالف�صل 
النتخابية حمملني اإياهم م�صوؤولية 
ا�صتمرار حالة غياب احلوار وتعرث 

واهتمام  التنمية  م�صاريع  جت�صيد 
ال�صخ�صية  بق�صاياهم  املنتخبني 
موجة  �صهدت  والتي  والعائلية 
لها  لأ�صباب  عارمة  احتجاجات 
عالقة باملحيط املعي�صي وجعلت 
ال�صارع  اإىل  يخرجون  املواطنني 
التي  املزرية  الو�صعية  راف�صني 

يعي�صونها .
عبدالبا�ضط بديار 

عهـدة اإنتخابية الأ�ضوء يف تاريخ بلديات امل�ضيلة

اإن�سداد يف البلديات،مالحقات ق�سائية �سد الأميــار وم�ساريع معطلة 
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مرمي خمي�سة

بوديبة
املنظومة بحاجة اإىل 

اإ�سالحات عميقة ومتدرجة

يف  بالإعالم  املكلف  قال 
امل�ستقل  الوطني  املجل�س 
للقطاع  التدري�س  مل�ستخدمي 
م�سعود  الأطوار«كناب�ست«  ثالثي 
وان  �سبق  كنقابة  اأنهم  بوديبة 
رفعوا ان�سغالتهم للوزارة الو�سية، 
قنوات  لفتح  م�ستعدون  و«نحن 
من  الو�سية  الوزارة  مع  احلوار 
واقعية  تو�سيحات  تقدمي  خالل 
يعي�سه  الذي  املزري  الو�سع  عن 
الوقت،  ذات  يف  م�سريا  القطاع، 
اأن قطاع الرتبية الوطنية يجب اأن 
يحظى بالهتمام والأهمية البالغة 
الأ�سا�سية  النواة  اأنه  اأ�سا�س  على 

لبناء مواطن الغد.
الرتبية  قطاع  اأن  بوديبة  واعترب 
يعي�س عديد الرتاكمات وامل�ساكل، 
التي حتتاج ح�سبه اإىل روؤية �ساملة 
حلل  مدرو�سة  اإ�سرتاتيجية  لو�سع 
م�ساكل القطاع ب�سفة متدرجة ويف 
فرتة معقولة، خا�سة اأن املنظومة 
مراجعة  اإىل  بحاجة  التعليمية 
ب�سفة  تدريجي  وتغيري  واإ�سالح 
البتدائي  الطور  بداية من  متاأنية 
وهذا  الثانوي،  ثم  املتو�سطي  ثم 
منهاج  تطبيق  ا�ستعجال،  دون 
الأطوار  على  واحد  برنامج  اأو 
الكيفية،  بنف�س  الثالث  التعليمية 
مقارنة  طور  كل  خل�سو�سية 
بالآخر، بالإ�سافة اإىل اإعادة النظر 
اإ�سكالية التاأطري والتوظيف يف  يف 
وميزانيتها  الرتبوية،  املوؤ�س�سات 
خلق  من  متكن  ل  التي  ال�سعيفة 
اإىل  للتمدر�س  م�ساعدة  ظروف 
جانب نق�س �سبه كلي يف الو�سائل 

البيداغوجية.
الأ�سالك  اأن  بوديبة  واعترب 
مهنية  ظروف  تعي�س  الرتبوية 
على  مبا�رش  تاأثري  لها  �سعبة، 

وبالتايل  الأ�ساتذة،  اأداء  ح�سن 
التح�سيل  على  مبا�رش  تاأثري  لها 
وكذلك  التالميذ،  لأبنائنا  العلمي 
يف ما يخ�س الظروف الجتماعية 
الذين  التدري�س،  مل�ستخدمي 
بان�سغالتهم،  الهتمام  يجب 
يف  املرجو  لال�ستقرار  للو�سول 

قطاع الرتبية.
 

عز الدين زيرق
الوزير اأدرى بق�سيتنا 

 
الوطنية  التن�سيقية  ع�سو  اأف�سح 
عز  البتدائي  التعليم  لأ�ساتذة 
�ستلبي  نقابتهم  ان  زيرق،  الدين 
هناك  كان  حال  يف  احلوار  دعوة 
اهتمام جدي مبطالب النقابة من 
وجود  مل�سنا  اإن  اأما  الوزير،  قبل 
مثلما  الوزارة  قبل  من  تالعبات 
نقابة  واعتبارنا  �سابقا،  حدث 
غري �رشعية وغري معتمدة،هنا لن 
ن�سارك قطعا يف احلوار والت�سعيد 

�سيكون مبا�رشة.
على  املن�سور  البيان  اأكد    كما 
للتن�سيقية  الر�سمية  ال�سفحة 
التعليم  لأ�ساتذة  الوطنية 
مع  موعد  على  اأنهم  البتدائي 
 8 يومي  الإ�رشابات  اأوىل  �سن 
بعدها  لتتم  اجلاري  جانفي  و15 
الثنني  يوم  اإ�رشاب  اإىل  العودة 
العادة  جرت  كما  اأ�سبوع  كل  من 
الحتجاجية  حركتهم  بداية  منذ 
مطلع اأكتوبر الفارط، كما ا�ستنكر 
قطع  ب�سيا�سة  و�سفه  ما  البيان 
الفئة  هذه  طالت  التي  الأرزاق 
لالأجور  امل�ساعف  خ�سم  ب�سبب 
تك�سري  بهدف  املردودية  ومنحة 
الحتجاجية  حركتهم  وت�ستيت 
على حد قولهم، معتربا اأن اأ�ساتذة 
حتقيق  على  ي�رشون  البتدائي 
مطالبهم املرفوعة من خالل �سن 
الحتجاجية  ووقفات  اإ�رشابات 
يف  الرتبية  مديريات  كافة  عرب 

الوطن، حيث اأكد
يف حني ك�سف عز الدين زيرق اأن 

حممد  اجلديد  الرتبية  وزير  ابنة 
البتدائي،  يف  اأ�ستاذة  واجعوط 
وقد �ساركت معهم يف الإ�رشابات 
املا�سية، ما يعني اأن الوزير لديه 
الق�سية،  بحيثيات  م�سبق  علم 
الوعود  زمن  اأن  باملقابل  م�سريا 
ال�سفوية انتهى و«الثقة يف الوثيقة« 
املطالب  اأن  مربزا  يقال،  مثلما 
الوطنية  للتن�سيقية  املرفوعة 
لأ�ساتذة التعليم البتدائي �ستكون 
للوزير اجلديد، من  مبثابة حتدي 
لإر�ساء  الق�سية،  هذه  اإنهاء  اأجل 
ال�سنة  على  والهدوء  ال�ستقرار 

الدرا�سية 2020/2019.
جناح  بعد  اأنه  الإ�سارة  جتدر 
من  البتدائي  اأ�ساتذة  انتفا�سة 
عدة  حتركت  نقابي،  تاأطري  دون 
ملطالب  م�ساندتها  لتوؤكد  نقابات 
عرب  املحتجني  الأ�ساتذة  هوؤلء 
بيانات ومن�سورات، على غرار تلك 
الوطنية  النقابة  عن  �سدرت  التي 
لعمال الرتبية »الأ�سنتيو« والحتاد 
والتكوين  الرتبية  لعمال  الوطني 
الوطنية  والنقابة  »الأنباف« 

لأ�ساتذة التعليم البتدائي.
 

بحاري
مطالبنا تتعدى الو�ساية 

وقمنا مبرا�سلة رئي�س 
اجلمهورية 

لالأ�سالك  الوطنية  النقابة  رئي�س 
املهنيني  والعمال  امل�سرتكة 
اأنه  علي  �سيد  بحاري  والتعليم 
يطالبون  وهم  نقابتهم  اإن�ساء  منذ 
احلوار  باب  بفتح  الو�سية  الوزارة 
�سنلبي دعوة احلوار متى  وبالتايل 
اأن  باعتبار  لذلك،  ا�ستدعائنا  مت 
جل مطالبنا م�رشوعة، يف انتظار 

اأن ياأتي الفرج.
وك�سف بحاري اأن نقابتهم قد بعثت 
بر�سالة ر�سمية لرئي�س اجلمهورية 
وعوده  لتحقيق  تبون  املجيد  عبد 
م�ساألة  يخ�س  فيما  النتخابية، 
الأجور واإلغاء ال�رشيبة على الدخل 

للمادة  التام  الإلغاء  جانب  اإىل 
الرئا�سي  واملر�سوم  مكرر   87
ثبط  الذي   03/06 امل�سوؤوم 
عزائم العمال الب�سطاء يف الإدماج 
املالية  املخلفات  وكذا  الفعلي 
 2012 �سنة  منذ  املخابر  لعمال 
و�سد ال�سغور الرهيب لهذه الفئتني 
وخا�سة  الرتبوية،  باملوؤ�س�سات 
نحن مقبلني على �سنة 2020 م، يف 
ظل اأو�ساع اجتماعية جد متاأزمة 
يفتقد فيها هوؤلء العمال الب�سطاء 
لأدنى �رشوط العي�س الكرمي، وهي 
الوزارة  مطالب تتعدى �سالحيات 

ح�سب ذات امل�سوؤول.
اأن  املتحدث  ذات  اعترب  حني  يف 
القريب  الرتبية، مطالبة يف  وزارة 
العاجل، بتحقيق املطالب املهنية 
للنقابة بالدرجة الأوىل، ق�سد رفع 
الفئة،  الظلم وال�ستبداد عن هذه 
املجحفة  املفاهيم  بع�س  ب�سبب 
الإدارة  وتع�سف  وظلم  بالقطاع، 
يف تعاملها مع الأ�سالك امل�سرتكة 
غياب  ظل  يف  املهنيني،  والعمال 
حقوقهم  يحمي  قانوين  اإطار 

ورقابة ت�سون كرامهتم.

اأحمد خالد
ندعو الأ�ساتذة لعدم 

الت�سرع وت�سبيق م�سلحة 
التلميذ

ك�سف رئي�س جمعية اأولياء التالميذ 
اأحمد خالد اأنهم م�ستعدون للحوار 
باقي  مع  والجتماع   ، الوزارة  مع 
الإن�سات  اأن  باعتبار  الأطراف، 
احلل  مبثابة  هو  البع�س  لبع�سنا 
ال�سليم مل�ساكل املنظومة الرتبوية 
اأولويات  اأن  مربزا  عامة،  ب�سفة 
الوقت  يف  التالميذ  اأولياء  جمعية 
يف  النظر  اإعادة  هي  احلايل 
التي  التعليمية  واملناهج  الربامج 
م�سكل  من  التلميذ،  كاهل  اأثقلت 
ثقل املحفظة اإىل م�سكلة الإطعام 
املدر�سي، وتوفري النقل املدر�سي 
لت�سهيل  النائية  للمناطق  بالن�سبة 
مدار�سهم  اإىل  التالميذ  و�سول 
والرتكيز  املحدد،  الوقت  يف 
عالية  تكوينات  اإجراء  على 
لالأ�ساتذة اجلدد خدمة  امل�ستوى 
خالد  احمد  ودعا  العام.  لل�سالح 
اإىل  البتدائي  اأ�ساتذة  باملنا�سبة، 
عدم الت�رشع ل�سن اإ�رشابات ومنح 
الوزير اجلديد فر�سة لال�ستجابة 
اآخر  الإ�رشاب  وجعل  ملطالبهم، 
وت�سبيق  اأولها،  ولي�س  حلولهم 
م�سلحة التلميذ، وجعلها فوق كل 
اعتبار.  واأ�سار ذات املتحدث اأنه 
اإ�رشابات  هناك  تكن  مل  حال  يف 
والثانوي،  البتدائي  الطور  يف 
الوزير  مبنح  اجلمعية  �ستقوم 
يف  للمبا�رشة  �سهر،  مهلة  اجلديد 
بني  �سامل  ت�ساوري  لقاء  تنظيم 

الجتماعيني،  وال�رشكاء  النقابات 
الوزير  مبرا�سلة  �سيقومون  واإل 
عرب تقرير مف�سل، حول الو�سعية 
قطاع  اإليها  اآل  التي  احلقيقية 
التلميذ  يبقى  حيث  الرتبية، 

املت�رشر الوحيد والأوحد.
واجعوط  ا�ستلم  فقد  وللتذكري، 
اجلديدة  مهامه  ر�سميا  حممد 
الوطنية،  الرتبية  راأ�س وزارة  على 
 ،2020 جانفي   04 ال�سبت  يوم 
مهامه،  املنتهية  للوزير  خلفا 
بلعابد،  احلكيم  عبد  ال�سيد 
التن�سيب  مرا�سم  ح�رش  حيث 
وكذا  املركزية  الإدارة  اإطارات 
حتت  واملراكز  الّدواوين  مديرو 
واجعوط  اعترب  اأين  الو�ساية، 
تكليف  هو  للرتبية  كوزير  تعيينه 
بالنظر  ل�سخ�سه،  ت�رشيف  ولي�س 
والرهانات  الكربى  للتحديات 
تواجه  التي  واملت�سعبة  املتعددة 
موؤكدا  امليادين،  �ستى  يف  البالد 
اأجلها  من  اأتى  التي  املهمة  اأن 
�سعبة واأنه �سيبذل ق�سارى جهده 
مع  بالّتعاون  و�سعه،  يف  ما  وكل 
وكذا  والإطارات  الكفاءات  جميع 
عّمال  وممثلي  الأ�ساتذة  ممثلي 
للبحث  التالميذ  واأولياء  القطاع 
والعمل  الناجعة  احللول  عن 
جهود  وبتظافر  برباغماتية  �سويا 
مزيد  نحو  قدما  للم�سي  اجلميع 

من الإجنازات.

اأعلنت نقابات الرتبية يف ت�سريح خ�ست به جريدة »الو�سط«، عن ا�ستعدادها للحوار اجلدي مع الوافد اجلديد على قطاع الرتبية الوطنية، معتربين اأن الوزير 
واجعوط حممد جمرب على التعامل مع ملفات ثقيلة تنتظر الت�سوية، قبل ال�سروع يف تنفيذ اإ�سرتاتيجيته جديدة يف القطاع.

اأبدت ا�ستعدادها للحوار 

 هدنة بني النقابات و وزير الرتبية اجلديد
.     م�سعود بوديبة : احلاجة اإىل اإ�سالحات عميقة ب�سفة متدرجة

.     عز الدين زيرق: ابنة الوزير �ساركتنا الإ�سرابات ال�سابقة
.     بحاري �سيد علي: مطالبنا تتعدى الو�ساية 
.     اأحمد خالد : ندعو الأ�ساتذة لعدم الت�سرع 

الوزير الأول  عبد العزيز جراد يوؤكد

الرئي�س األح على الطابع اال�ستعجايل للملف االجتماعي
عبد  الأول  الوزير  ك�سف 
رئي�س  اأن  الثنني  جراد  العزيز 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
يف  رغبته  عن  للحكومة  عرب 
جت�سيد كافة برناجمه النتخابي 
ا�ستعجايل  طابع  اإعطاء  مع 
لتح�سني  الجتماعي  للملف 

ظروف معي�سة املواطن .
لوكالة  به  اأدىل  ت�رشيح  ويف 
الوزير  اأو�سح  اجلزائرية  الأنباء 
الأول اأنه  خالل اجتماع جمل�س 
اأع�ساء  وكذا  تلقى  الوزراء 

وتعليمات  توجيهات   ، احلكومة 
الذي  اجلمهورية،  رئي�س  من  
اأعرب عن رغبته يف اأن تتمحور 
الأوىل  امل�ساعي  اأولويات 
جممل  جت�سيد  حول  للحكومة 
الإحلاح  مع  برناجمه،  التزامات 
على الطابع ال�ستعجايل للجانب 
املجال،  هذا  ويف  الإجتماعي. 
اأو�سح ال�سيد جراد اإن الأهداف 
حت�سني  اإىل  وترمي  متعددة 
املواطنني،  معي�سة  ظروف 
ال�رشائية  القدرة  على  واحلفاظ 

للم�ساكن  طموح  برنامج  واجناز 
من  تعكف  احلكومة  اأن  موؤكدا 
عمل  خمطط  اإعداد  على  الن 
كفيل بتمكينها من تنفيذ التدابري 
باأهم  التكفل  �ساأنها  من  التي 
وخمتلف  املواطنني  ان�سغالت 
الظرف  هذا  ويف   ، تطلعاتهم 
اخلا�س، --ي�سيف الوزير الأول 
حتى  عازمة،  احلكومة  --فاإن 
قبل تقدمي خمطط العمل الذي 
الربملان،  اأمام  اإعداده،  يجري 
يقوم  جديد  عهد  مبا�رشة  على 

والت�ساور  احلوار  ا�سا�س  على 
ال�سيا�سيني  الفاعلني  كافة  مع 
والإجتماعيني والإقت�ساديني، يف 

كنف امل�ساركة وال�رشاكة
كما دعا الوزير الأول كل  ال�رشكاء 
يف  امل�ساركة  اإىل  الإجتماعيني 
املبادلت التي �سي�رشع فيها عن 
قريب من طرف جميع قطاعات 
الن�ساط، بغر�س توفري ال�رشوط 
املثلى من اأجل الإنطالق يف بناء 
والعمل،  جديدة  جزائر  اأ�س�س 
جت�سيد  على  يوم،  بعد  يوما 

الإلتزاما املتخذة من قبل ال�سيد 
تعكف  والتي  اجلمهورية،  رئي�س 
الأذوات  و�سع  على  احلكومة 
مو�سحا   لتحقيقها  ال�رشورية 
امل�رشوع  هذا  يف  الإنطالق  اأن 
معقولة  اآجال  يتطلب،  ال�سخم 
الهدوء  يطبعه  وجوا  لتنفيذه، 
كبريولتحقيق  وتب�رش  واحلكمة 
م�ساهمة  اأكداأاإن  املبتغي،  هذا 
وم�ساركة ال�رشكاء الإجتماعيني، 
دون اأي اق�ساء، هو اأمر �رشوري 
قطاع  يف  وبالأخ�س  وحا�سم، 

ي�ستحق  الذي  الوطنية  الرتبية 
تكفال حقيقيا ب�سعوبات القطاع 

برمته
التزام   عن  اخلتام  غي  وعرب 
باإ�سغاء  بالتحلي  احلكومة 
الإجتماعية  للتطلعات  مرهف 
التي حتدو ال�رشكاء الإجتماعيني 
واأنها  خا�سة  الثقة،  وا�ستعادة 
ما  ملدى  بالإطمئنان  ت�سعر 
الآن،  حد  اإىل  ن�سح  من  اأثبتوه 
اأمام الو�سع الذي عا�سته بالدنا

باية ع

24 �ساعة
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حمادة العربي 

املحلي  لل�ش�أن  املت�بعون  دق 
بوالي�ت ورقلة ، مترنا�شت ، ايليزي 
، غرداية، ب�ش�ر ، تيندوف ، ب�شكرة 
الوادي واالغواط يف ت�رصيحهم   ،
ن�قو�س  »الو�شط«،  يومية  مع  لهم 
اجلمهورية  والة  حمذرين  اخلطر 
التي  الوخيمة  العواقب  مغبة  من 
يف  الكبري  العجز  عن  تنجر  قد 
التي  ال�ش�ئكة  امللف�ت  مع�جلة 
اىل  ال�شنوات  مرور  مع  حتولت 
لهيب  لوقود  حقيقي  م�شدر 
املث�ل  �شبيل  وعلى  االحتج�ج�ت 
حيث   ، ال�شغل  ملف  احل�رص  ال 
حتت  القط�ع  هذا  يرزح  اليزال 
والت�شيب  الت�شيري  �شوء  اأخطبوط 
ن�هيك عن تف�شي ظ�هرة التوظيف 
املب��رص لعم�ل من خ�رج الوالي�ت 
الوطنية  ب�ل�رصك�ت  املذكورة 
ال�شن�عة  يف  الع�ملة  واالأجنبية 
النفطية دون املرور على الوك�الت 
املحلية للت�شغيل وهو االأمر الذي 
احلكومة  تو�شي�ت  مع  يتن�فى 
التوظيف  اأولوية  مبنح  الق��شية 
الأبن�ء املنطقة مب� فيهم خريجي 
الكربى  املع�هد   ، اجل�مع�ت 
،املدار�س العلي� ومرتب�شي مراكز 

التكوين املهني والتمهني .
يختلف  ال  ومم�  ث�نية  جهة  من 

اجلمهورية  والة  ف�ن  اثن�ن  عليه 
الوالي�ت  من  بعدد  ب�لوالي�ت  
املذكورة عجزوا على طول اخلط 
يف تنفيذ املئ�ت من قرارات الهدم 
للبن�ي�ت وامل�شتودع�ت واحلظ�ئر 
الع�شوائية التي �شيدت فوق اأوعية 
ممتلك�ت  على  حم�شوبة  عق�رية 
رغم   ، بن�ء  رخ�شة  بدون  الدولة 
توجيه�ت  و  القوانني  تر�ش�نة 
على  الوالة  تلزم  التي  احلكومة 
م�شغرة  تنفيذية  جم�ل�س  ت�شكيل 
تنفيذ  عملية  على  للإ�رصاف 

ومت�بعة قرارات الهدم .
التم�طل  يعترب  ذلك  ج�نب  اإىل 
ا�شتكم�ل  والت�أخر غري املربر يف 
و  ال�شكنية  الربامج  خمتلف 
التجزئ�ت العق�رية ، مبث�بة ال�شبح 
ال�ش�رع  مت�شك  ظل  يف  االأ�شود 
املحلي ب�لوالي�ت ال�ش�لف ذكره� 
القرار  �شن�ع  التزام  ،ب�رصورة 
على  ب�الأفراج  احلكومة  بتعليمة 
القوائم اال�شمية للم�شتفيدين من 
من  الرفع  مع  االجتم�عي  ال�شكن 
ال�ش�حلة  االرا�شي  قطع  ح�ش�س 

وغري  املدعمة  احل�رصي  للبن�ء 
غلي�ن  احتواء  بهدف  املدعمة 

اجلبهة االجتم�عية .
من  تع�لت  االأ�شوات  اأن  ومعلوم 
لرئي�س  �شخ�شي  تدخل  اجل 
اجلمهورية عبد املجيد تبون من 
اأجل تعيني والة ومدراء تنفيذيني 
ق�درين  الكبري  ب�جلنوب  ووالئيني 
وتف�دي  الرتاكم�ت  حلحلة  على 
حركة   855 �شين�ريو  تكرار 
ال�شنة  امل�شجلة  احتج�جية 

الف�رطة .

بعد ت�صجيل 855 حركة احتجاجية خالل ال�صنة املن�صرمة 

والة اجلنوب يف مهمة تطويق 
االحتقان بـ05 قطاعات 

اأجمع  املتابعون لل�صاأن املحلي بوليات جنوب البالد الكبري ، على اأن ال�صنة امليالدية اجلديدة 
ت�صتدعي من ولة اجلمهورية الرفع من ن�صق العمل والتحلي بالإرادة احلقيقية لحتواء الت�صنج 

امل�صجل يف 05 قطاعات وما تبعه من ت�صجيل 855 حركة احتجاجية خالل ال�صنة املن�صرمة .

اأن  ال�شك�وي  من  جملة  ت�شري   
على  تعي�س   ، مترنا�شت  والية 
الغمو�س  ب�شبب  �ش�خن،  �شفيح 
امل�شتفيدين  ملف  يكتنف  الذي 
االجتم�عي  ال�شكن  قوائم  من 
االيج�ري العمومي ، نف�س ال�شيء 
ال  الذي  ال�شغل  لقط�ع  ب�لن�شبة 
يزال يراوح مك�نه، بعدم� عجزت 
تفكيك  يف  املعنية  ال�شلط�ت 
احلكومية  االآلي�ت  رغم  طل�شمه 
والق��شية   املتخذة  ال�ش�رمة 
التوظيف  اأولوية  منح  ب�رصورة 

اأبن�ء  من  العمل  عن  للع�طلني 
املنطقة .

من  لل�شتف�دة  املر�شحون  ن��شد 
االيج�رية  االجتم�عية  ال�شكن�ت 
مترنا�شت  بوالية  العمومية 
لرئي�س  الع�جل  ب�لتدخل   ،
تبون   املجيد  عبد  اجلمهورية 
لك�شف اللث�م الذي يكتنف م�شري 
املربجمة  ال�شكنية  احل�ش�س 
اأو  الوالية  بع��شمة  �شواء  للتوزيع 
 ، �ش�لح  عني  االإدارية  املق�طعة 
اأجج االحتق�ن يف نفو�س  وهو م� 

الفئة املعنية  ب�ال�شتف�دة من مثل 
هذا النمط املح�شوب على قط�ع 
العق�ري  والت�شيري  الرتقية  ديوان 
ب�خلروج  هوؤالء   توعد  حيث   ،
لل�ش�رع للتنديد ب�مل�شكل الق�ئم.  
ل�شوق  ب�لن�شبة  ال�شيء  نف�س   
من  العديد  ت�شكو  اأين  ال�شغل، 
مترنا�شت  راأ�شه�  وعلى  البلدي�ت 
وعني �ش�لح واينغر وفق�رة الزوى 
لظ�هرة  الرهيب  التف�شي  من   ،
البط�لة ق�بله رف�س ت�م للبط�لني 
بعدم�  الفلحة  قط�ع  يف  ب�لعمل 

كبريا  مت�شك�  غ�لبيتهم  اأبدى 
الوطنية  ال�رصك�ت  يف  ب�لعمل 
ال�شن�عة  يف  الع�ملة  واالأجنبية 

النفطية برتاب الوالية .
مت�بعون  ق�ل  اآخر  ج�نب  من 
لل�ش�أن املحلي ب�لوالية مترنا�شت، 
دومي  احل�يل  الوالية  وايل  اأن 
اجليليل  ك�ن قد ورث تراكم�ت 
�شبقوه  الذين  جميع  تنموية،عجز 
يف  التنفيذية   الهيئة  تراأ�س  على 

تفكيك طل�شمه�.
�صالح ،ب 

الغمو�ض يكتنف م�صري قائمة ال�صكن والبطالة لغز املحري 

مترنا�ست  تعي�ش على �سفيح �ساخن 

  ترحم� على روح فقيدن� املج�هد 
و   ، �ش�لح  اأحمد  ق�يد  الفريق 
الوالئية  امل�شلحة  من  بتن�شيق 
و  االإجتم�عي  الن�ش�ط  لل�شحة 
مع  تندوف  والية  ب�أمن  الري��ش�ت 
و  ال�شب�ب  مديرية  فرق  من  كل 

الري��شة و فرق خمتلف القط�ع�ت 
و املوؤ�ش�ش�ت الري��شية و ال�شب�نية 
بلدية  و  تندوف   بلدية  من  بكل 
اجلمهورية  من  فرق  و  الع�شل  اأم 
العربية ال�شحراوية نظموا تظ�هرة 
حتت  املن��شبة  به�ته  ري��شية 

املرحوم  املج�هد  ك�أ�س   « �شع�ر 
الفريق اأحمد ق�يد �ش�لح » ، حيث 
مت تكرمي كل الفرق امل�ش�ركة على 
راأ�شهم فريق اأمن الوالية لكرة اليد 
وايل  طرف  من  االأوىل  ب�ملرتبة 
امن  رئي�س  مبعية  تندوف  والية 

الوالية و ممثلي ال�شلط�ت املحلية 
مدنية و اأمنية و ع�شكرية.

هذا يف اإط�ر االإت�ش�ل املوؤ�ش�ش�تي 
ال�رصطة اجلوارية  و جت�شيد مبداأ 

و اإحي�ء  الروح الري��شية .
حمادة العربي 

ترحما على روح الفقيد قايد �صالح 

اأمن والية تيندوف ينظم دورة كروية 

ال�شك�ن  من  الع�رصات  عرب 
بوالية  تيمي�وين  ببلدية  الق�طنني 
اإمتع��شهم  و  اإ�شتي�ئهم  عن  اأدرار 
ال�شديدين جراء التخلف  التنموي 
عدة  منذ  فيه  يغرقون  الذي 
�شنوات ، م� جعلهم ي�شعرون بنوع 
من التهمي�س و االإق�ش�ء من جملة 
امل�ش�ريع التنموية ،  خ��شة و اأن 
نف�س امل�ش�ريع ك�نت قد ا�شتف�دت 
منه� من�طق متفرقة من الوالية .

مدينة  �شك�ن  ممثلي  وت�ش�ءل 
�شبب  عن   ، احلدودية  تيمي�وين 
االإمن�ئية   امل�ش�ريع  من  حرم�نهم 
تقطنه�  بلديتهم  اأن  العلم  مع 
كث�فة �شك�نية ه�ئلة ، و ك�ن جدير 
راأ�س  على  االأول  امل�شوؤول  على 
و  اأدرار  بوالية  التنفيذي  اجله�ز 
ب�ملنطقة  املحلية  ال�شلط�ت  كذا 
اأوىل  �شمن  املنطقة  تنمية  و�شع 
 ، نق��شهم  ط�ولة  على  النق�ط 
امل�ش�ريع  تلك  اأن  على  ن�هيك 
و  نق�ش�  ت�شهد  التي  التنموية 
يف  تعترب  ب�ملنطقة  له�  اإنعدام� 
العوامل  اأبرز  �شمن  من  االأ�ش��س 
يف  توفره�  الواجب  االأ�ش��شية 
ت�شهيل  اأجل  من  �شكني  اأي جتمع 
على  منه�  نذكر   ، ال�شك�ن  عي�شة 
م�شكل  احل�رص  ال  الذكر  �شبيل 

تزال طرق�ته�  ال  اأين   ، الطرق�ت 
اأ�شح�ب  من  ت�شتعمل  املهرتئة 
اأم�م  املركب�ت  اأنواع  خمتلف 
الرغم  على   ، بديلة  طرق  غي�ب 
و�شعية  من  مركب�تهم  ت�رصر  من 
اأن  و  له�  الطرق�ت املتعفنة و م� 
 ، �شري مميتة  تت�شبب يف  حوادث 
التنمية  دون جت�هل م�شكل غي�ب 
و  احل�رصية  ب�لتهيئة  اخل��شة 
ت�شهد  اأين  العمومية  االإن�رة  كذا 
املنطقة حظر جتول مبكر نظرا و 
الظلم الدام�س الذي يخيم عليه� 
الطرق�ت  يف  حتى  ذلك  و   ، ليل 
قد  و  هذا   ، الرئي�شية  االأحي�ء  و 
من  الع�رصات  جهتهم  من  ط�لب 
�شك�ن تيمي�وين من �شخ�س  وايل 
الوقوف  و  اإليهم  النزول  الوالية 
امليداين رفقة مدرائه التنفيذيني 
على  امليداين  الوقوف  اأجل  من 
التي  التنموية  امل�ش�كل  اأمه�ت 
اأنغ�شت  و  يومي�  حت��رصهم 
من  بحقهم  مط�لبني   ، عي�شتهم 
للتكفل  املخ�ش�شة  الوالية  ح�شة 
اأكرب  منح  مع  التنموية  ب�مل�ش�ريع 
املر�شودة  امليزانية  من  ح�شة 
لبلديتهم نظرا و حجم التخلف يف 

امل�ش�ريع التنموية الذي تعرفه .
�صالح ،ب

اأدرار

�سكان تيمياوين  يطالبون
 مبقابلة الوايل 

متكنت م�ش�لح االأمن املتخ�ش�شة 
املنظمة  اجلرمية  مك�فحة  يف 
بوالي�ت  ال�رصعية  غري  والهجرة 
توقيف  من  الكبري  البلد  جنوب 
اإفريقي  رعية   859 واعتق�ل 
ال�رصعية  غري  االق�مة  بتهمة 

ب�لرتاب الوطني .
من  »الو�شط«  يومية  علمت 
م�ش�لح  اأن   ، مطلعة  م�ش�در 
مك�فحة  يف  املتخ�ش�شة  االأمن 
والهجرة غري  املنظمة  اجلرمية 
ال�رصعية مب�ش�لح الدرك الوطني 
 ، ايليزي   ، مترنا�شت  بوالي�ت 
اأدرار ، ب�ش�ر ، تيندوف ، غرداية 
، ب�شكرة واالغواط خلل ال�شنة 
الف�رطة من توقيف واعتق�ل 859 
جن�شي�ت  يحملون  افريقي  رعية 
 ، ،النيجر  م�يل  لدول  خمتلفة 
ليتم  والغ�بون  ،ال�شينغ�ل  ت�ش�د 
وبعد  املعنية  للم�ش�لح  حتويلهم 
ملف�ت  واجن�ز  معهم  التحقيق 
ق�ش�ئية �شدهم مت اح�لتهم على 
وكلء اجلمهورية كل ح�شب اقليم 

اخت�ش��شه ،اأين مت ادانة اجلميع 
مع  النف�ذ  موقوفة  �شجن�  ب�شنة 
تغرمي كل واحد منهم بـ 48 األف 
دين�ر جزائري ، ومن ثم ا�شتكم�ل 
اإجراءات حتويلهم ملراكز العبور 
احلدودية ومن ثم ترحيلهم نحو 
االإق�مة  بتهمة  االأ�شلية  بلدانهم 

غري ال�رصعية ب�لرتاب الوطني .
والي�ت  �شك�ن   اأن  ومعلوم 
ذكره�  �ش�لف  الكبري  اجلنوب 
املط�لبة  اأ�شواتهم  تع�لت  قد 
�رصورة  يف  االإ�رصاع  ب�رصورة 
يق�شي  عمل  خمطط  �شبط 
من  الوالي�ت  ه�ته  بتطهري 
املقيمني  االأف�رقة  الرع�ي� 
غري  بطريقة  الوطني  ب�لرتاب 
ت�رصف�تهم  ب�شبب  �رصعية 
ن�هيك  �ش�كنة  �شد  العدوانية 
اأعم�ل  يف  بع�شهم  تورط  عن 
اإجرامية ك�ملت�جرة ب�ملخدرات 
ومم�ر�شة  املهلو�شة  واالأقرا�س 

ال�شحر وال�شعوذة .
حمادة العربي 

يف اإطار مكافحة اجلرمية املنظمة والهجرة 
غري ال�صرعية 

توقيف  859 اإفريقيا باجلنوب
 خالل 2019
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ذاكرة  يف  ا�سمه  حفر  الذي  وهو 
جهود  من  بذله  مبا  الفل�سطينيني 
نوعية  نقلة  اأحدثه من  وما  جبارة 
فاحتل  الفل�سطينية،  املقاومة  يف 
بارزا واأ�سبح ظاهرًة ورمًزا  مكاناً 
وتاريخها  الق�سية  رموز  من 

املعا�رص.
ولد يحيى عبد اللطيف عيا�ش يف 
6 مار�ش 1966م لأ�رصة فل�سطينية 
الإميان  نف�سه  يف  زرعت  ب�سيطة، 
الكرمي  القراآن  حفظ  وال�سجاعة، 
تعليمه  وتلقى  ال�ساد�سة،  يف 
قرية  يف  والثانوي  البتدائي 
�سلفيت،  مدينة  قرب  رافات، 

�سمايل ال�سفة الغربية املحتلة.
وتخرج عيا�ش عام 1991 من جامعة 
الهند�سة  بريزيت من ق�سم درا�سة 
بعد  وحاول  بتفوق،  الكهربائية 
لإمتام  الأردن  اإىل  ال�سفر  تخرجه 
الحتالل  ورف�ش  العليا،  درا�سته 
"يعكوف  ذلك  على  وعلق  طلبه، 
حينها  املخابرات  رئي�ش  بري�ش" 
املهند�ش  اأن  نعلم  كنا  "لو  قائاًل: 
�سيفعل ما فعل لأعطيناه ت�رصيًحا 
دولر"وتزوج  مليون  اإىل  بالإ�سافة 
�سبتمرب،   9 بتاريخ  خالته  ابنة  من 
الأول  طفله  منها  ورزق  1992م، 
وكان  1993م  جانفي   1 يف  براء 
ا�ست�سهاده  وقبل  مطاردا،  حينها 
الثاين  بابنه  رزق  فقط،  بيومني 

عبد اللطيف تيمنا با�سم والده.

م�سرية جهاد
مبكًرا  عيا�ش  املهند�ش  ان�سم 
فل�سطني  يف  الإ�سالمية  للحركة 
حتى اأعلن تاأ�سي�ش حركة حما�ش، 
عندما  اجلهادي  م�سواره  وبداأ 

الإ�رصائيلي  الحتالل  اكت�سف 
رامات  منطقة  مفخخة يف  �سيارًة 
املحتلة،  الربيع  تل  يف  اأفعال 
اإليه كاأحد مدبري  واأ�سار بالتهام 
اأ�سبح  الوقت  ذلك  ومنذ  العملية، 

مطلوًبا لالحتالل.
الإبراهيمي  احلرم  جمزرة  بعد 
 1994 عام  اخلليل  يف  يف  ال�رصرّ
التخطيط  على  املهند�ش  عزم 
يف  ا�ست�سهادية  عمليات  لتنفيذ 
عملية  اأولها  وكان  الكيان،  قلب 
املجاهد  بها  قام  التي  العفولة 
ل  ما  بحياة  واأودت  زكارنة،  رائد 
اإ�رصائيليني وجرح  يقل عن ثمانية 
اخل�سرية  عملية  ثم  الع�رصات، 
وقتل  عمارنة،  عمار  نفذها  التي 
وجرح  اإ�رصائيليني  �سبعة  فيها 

الع�رصات.
اجلناح  قيادة  عيا�ش  يحيى  وتوىل 
عز  ال�سهيد  كتائب  يف  الع�سكري 

وقطاع  لل�سفة  الق�سام  الدين 
املبا�رص  بالتخطيط  وقام  غزة، 
بعمليات  اأحياًنا  وامل�ساركة 
�سيارات  جنود،  اأ�رص  ع�سكرية، 
عمليات  نا�سفة،  عبوات  ملغومة، 

ا�ست�سهادية.
جمال  يف  القائد  ن�ساط  وتركز 
من  النا�سفة  العبوات  تركيب 
متاحة  ومواد  ب�سيطة  اأولية  مواد 
ومتوفرة بكل �سهولة يف الأرا�سي 
من  اأول  ويعُدرّ  الفل�سطينية، 
�سالح  ال�رصاع  �ساحة  اإىل  اأدخل 
ال�سالح  ذلك  )ال�ست�سهادي(، 
امل�ساكل  اأعقد  �سكل  الذي 
املوؤ�س�سة  واجهتها  التي  الأمنية 
الإ�رصائيلية  والأمنية  الع�سكرية 
على  الحتالل  كيان  قيام  منذ 
اأر�ش فل�سطني، وتنقل عيا�ش بني 
ين�سئ  اأن  وحاول  وغزة،  ال�سفة 
فيه  تتحقق  قوًيرّا  ع�سكرًيرّا  جهاًزا 

يرتبط  ل  بحيث  الالمركزية، 
واحد  ب�سخ�ش  الع�سكري  العمل 
اعتقاله،  اأو  با�ست�سهاده  يتوقف 
خاليا  اإن�ساء  على  عمل  كما 
معروفة  وغري  متفرقة  ع�سكرية 

لبع�سها البع�ش.

املطلوب الأول
ال�ست�سهادية  العمليات  �سل�سلة 
جعلت  الحتالل،  اآملت  التي 
اأخطر  املهند�ش  القائد  من 
واملطلوب  لالحتالل  املطاردين 
العمالء  مئات  و�سخر  له،  الأول 

لغتياله.
حركته  بخفة  ال�سهيد  وُعِرَف 
و�رصعة بديهته وخربته الع�سكرية 
الحتالل  َقادة  اأذهلت  التي 
من  بكثري  و�سفوه  الع�سكِرية، 
العبقري،  "الثعلب،  الألقاب 
الأ�ستاذ،  وجه،  الألف  ذا  الرجل 

املدبر،  العقل  املهند�ش، 
الكتائب.."   الفذ، �سقر  العبقري، 
فقد كانوا معجبني اإعجاًبا �سديًدا 
بعدوهم الأول كما كانوا ي�سفونه 
ذروته  الإ�رصائيلي  الهو�ش  وبلغ 
الحتالل  وزراء  رئي�ش  قال  حني 
جال�ًسا  يكون  اأن  "اأخ�سى  رابني: 

بيننا يف الكني�ست".
فح�سب،  رابني  الهو�ش  يطل  ومل 
قلوب  اإىل  يت�سلل  كابو�ًسا  بل غدا 
الإ�رصائيليني، فكانت اجلراأة التي 
منه  جعلت  عيا�ش  يحيى  امتلكها 
الَفل�سطينيون،  ِبه  يتغنى  بطاًل 
�سبه  مادة  ا�سمه  َغدا  حني  يف 
الإ�رصائيلي،  الإعالم  يف  دائمة 
حتت  الأول  ال�سفحات  ليت�سدر 
 1 رقم  عدوك  "اعرف  عنوان 
�سور  حتتها  و  عيَرّا�ش"  يحيى   ..
ال�ساغل  ال�سغل  واأ�سبح  خمتلفة، 
�سيا�سيني  من  الحتالل  لقادة 

وع�سكريني.

ا�ست�سهاد القائد

باجلهاد  ممتلئة  اأ�سهر  بعد 
لالحتالل  املوجعة  واملَقاومة 
 5 يف  القائد  اغتيل  الإ�رصائيلي، 
لهيا  بيت  يف   ،1996 عام  يناير 
�سمال قطاع غزة، وذلك با�ستخدام 
عبوة نا�سفة زرعت يف هاتف نقال 
ليم�سي  اأحياًنا،  ي�ستخدمه  كان 
بعدما  عيا�ش،  يحيى  املهند�ش 
جنازته  يف  ليخرج  الأَمانة،  اأَدى 
يف  فل�سطيني  مليون  ن�سف  نحو 

قطاع غزة وحده.
حتى  اجلهاد  م�سرية  وتوا�سلت 
من  ِبجي�ش  يفخر  الَق�سام  غدا 
الذين  الَق�ساميني،  املهند�سني 
حترير  عن  بو�سلتهم  حتيد  ل 
فل�سطني، فكان من كلمات عيا�ش 

فل�ست  تنزعجوا  "ل  لالحتالل: 
التفجريات،  مهند�ش  وحدي 
اأ�سبح  قد  كبري  عدد  فهناك 
كذلك، و�سيق�سون م�ساجع اليهود 
واأعوانهم بعون اهلل"، فكان لعيا�ش 
اجلناح  اأ�سبح  حيث  اأراد؛  ما 
بعد  حما�ش  حلركة  الع�سكري 
واأكرث  قوًة  اأ�سد  عيا�ش  اغتيال 

متا�سًكا.

�سوت بعد 24 عاًما

يك�سف  �سوتي  ت�سجيل  ويف 
عاًما،   24 قرابة  منذ  مرة  لأول 
يف  الإ�رصائيلي  الإعالم  ك�سف 
عن  النقاب  املا�سي  نوفمرب   24
الهاتفية  للمكاملة  ت�سجيل �سوتي 
ووالده  ال�سهيد  بني  دارت  التي 
التي  الأخرية  اللحظات  خالل 
كانت �سببا يف ا�ست�سهاده بوا�سطة 

هاتف نقال.
من  الكثري  حينها  واجتاحت 
امل�ساعر املمزوجة بالفخر بهذا 
الت�سجيل ال�سوتي الذي ظهر فيه 
�سوت ال�سهيد القائد عيا�ش التي 
لطاملا �سمعوا عنه وعن بطولته، 
براء:  الأول  جنله  كتبه  مما  وكان 
ة، �سمعت �سوت  "اليوم، ولأول مررّ

والدي".
على  تعقيبًا  زوجته  قالته  ومما 
الت�سجيالت  "هذه  الت�سجيل: 
وفيها  لالحتالل  بالن�سبة  مهمة 
�سهيد  مع  الذكريات  من  �سيء 
"دَورّخ" الحتالل مبقاومته، لدرجة 
�سار فيها مطلوبه الأول، ل �سيما 
اإ�سحق  اآنذاك  وزرائه  لرئي�ش 
خا�سة  �سورة  و�سع  الذي  رابني 
و�سار  مكتبه،  يف  عيا�ش  ليحيى 

ي�ساأل يوميا هل قتل اأم ل؟".

اأحيا ال�سعب الفل�سطيني اأول اأم�س ، الذكرى الـ24 ل�ست�سهاد القائد يحيى عيا�س املهند�س الأول يف كتائب ال�سهيد عز الدين الق�سام اجلناح الع�سكري 
حلركة حما�س.

يحيى عيا�س

م٫�س

24 عاًما على ا�شت�شهاد املهند�س الأول

جرنال "اإ�سرائيلي"

ل نريد العودة لأزقة غزة وعبواتها
قال جرنال اإ�رصائيلي، اإن "التو�سل 
اجلريان  مع  اإ�رصائيلي  �سالم  اإىل 
يف  يتطلب  والعرب  الفل�سطينيني 
البداية ك�رص الفجوات القائمة بني 
والتحذير  اأنف�سهم،  الإ�رصائيليني 
ت�رص  قد  اأحادية  اأي خطوات  من 
لإ�رصائيل،  الأمني  بالو�سع  كثريا 
الإ�رصائيليني  دخول  يتطلب  مما 
التطورات  حول  جدي  حوار  يف 

احلا�سلة على اأر�ش الواقع".
النائب  غولن  يائري  واأ�ساف 
ال�سابق لرئي�ش هيئة اأركان اجلي�ش 
يف مقاله ب�سحيفة "مكور ري�سون"، 
يف  غزة  قطاع  عن  "انف�سلنا  اأننا 
ي�سميه  عما  النظر  بغ�ش   ،2005
امل�ستوطنني  طرد  الإ�رصائيليون: 
ل  اجلانب،  اأحادي  الن�سحاب  اأو 

يف  لكننا  العملية،  ا�سم  كثريا  يهم 
النهاية مل نعد يف قطاع غزة".

"الإ�رصائيليني  اأن  اإىل  واأ�سار 
اإىل  العودة  فعليا  يريدون  ل 
الالجئني  خميمات  حيث  هناك، 
والأحياء  وال�ساطئ،  جباليا  يف 
يف  واملزدحمة  املرتا�سة 
ال�سجاعية والزيتون، ومناطق دير 
نريد  ل  ورفح،  وخانيون�ش  البلح 
جلنودنا العودة لعمليات املطاردة 
املتال�سقة  الأحياء  تلك  يف 
ومواجهة  ال�سيقة،  والأزقة 
مع  والتعامل  املنت�رصة،  الأنفاق 
ومواجهة  العنيفة،  املظاهرات 
والبيوت  النا�سفة  العبوات 

املفخخة".
الكني�ست  ع�سو  غولن،  واأو�سح 

الدميقراطي  املع�سكر  عن حزب 
رئي�ش  باراك،  اإيهود  بزعامة 
"اجلي�ش  اأن  الأ�سبق،  احلكومة 
غزة  بتفجري  قام  الإ�رصائيلي 
ل�سكانها  وت�سببنا  مرات،  عدة 
الأ�رصار  من  بكثري  الفل�سطينيني 
والفل�سطينيون  واملادية،  الب�رصية 
يف  باهظة  اأثمانا  دفعوا  كذلك 
الإ�رصائيلي،  للجي�ش  مواجهتهم 

وما زالوا يدفعون تلك الأثمان".
الأ�سا�سيني  "اخليارين  اأن  واأكد 
مع  الت�سوية  اإما  اأمامنا:  ماثالن 
الأمن  لتحقيق  �ستوؤدي  حما�ش 
لالإ�رصائيليني، ومتنح الفل�سطينيني 
واإما  جيدة،  اقت�سادية  ظروفا 
عملية  خالل  من  حما�ش  اإ�سقاط 
النطاق يف حرب  ع�سكرية وا�سعة 

ورمبا  �سهورا،  منا  ت�ستغرق  برية 
لن يكون اأمامنا م�ستقبال من خيار 

�سوى هذه العملية الع�سكرية".
الإ�رصائيلي:  اجلرنال  وت�ساءل 
نذهب  اأن  الأف�سل  من  "األي�ش 
لتجريب خيار الت�سوية مع حما�ش 
يف البداية، ماذا لدينا كي نخ�رصه؟ 
على العك�ش من ذلك، فقد نك�سب 
فر�سة عدم خو�ش حرب م�ستمرة 
طويلة و�سعبة، وتبقى معنا قوائم 
الطويلة  الإ�رصائيليني  القتلى 

ترافقنا مع الزمن".
لل�سفة  "بالن�سبة  اأنه  اإىل  واأ�سار 
 1994 عام  �سهد  فقد  الغربية، 
الفل�سطينية  املدن  من  خروجنا 
هناك، واأقمنا طرقا التفافية، ومنذ 
ذلك الوقت ل يدخل الإ�رصائيليون 

ال�سفة  كل  اأحطنا  املدن،  تلك 
ومنذ  الفا�سل،  باجلدار  الغربية 
معظم  يدخل  ل  الوقت  ذلك 
با�ستثناء  لإ�رصائيل  الفل�سطينيني 

من لديهم ت�ساريح الدخول".
عن  تنازلت  "اإ�رصائيل  اأن  واأو�سح 
الغربية،  ال�سفة  م�ساحة  من   %40
اإىل خميم  للعودة  نية  لدينا  ولي�ش 
من  والت�سوق  نابل�ش،  يف  الق�سبة 
بالطة،  خميم  ومت�سيط  قلقيلية، 
اأكل الفالفل يف كني�سة املهد،  اأو 
يكتفوا  لن  الفل�سطينيني  اأن  مع 
بهذه امل�ساحة ذات الـ40%، ونحن 
ال�سفة  من   %100 نعطيهم  لن 
احلالة  هذه  يف  واحلل  الغربية، 

ماذا �سيكون؟".
"القرار  باأن  بالقول  وختم 

اتخاذه،  اإ�رصائيل  من  املطلوب 
الفل�سطينية،  الأرا�سي  �سم  اإما 
الأول  اخليار  عنها.  النف�سال  اأو 
يعني بناء مزيد من امل�ستوطنات، 
املنازل  من  مزيد  وهدم 
الفل�سطينية، والدخول مبواجهات 

معهم".
لدى  معلوما  "بات  اأنه  اإىل  واأ�سار 
الإ�رصائيليني اأنه كل ع�رص �سنوات 
هناك انتفا�سة فل�سطينية جديدة، 
فنوؤ�س�ش  الثاين  اخليار  يف  اأما 
لعل  الفل�سطينيني،  لالنف�سال عن 
اأن ي�سفر ذلك يف يوم من  وع�سى 
معهم،  ال�سالم  اإقامة  عن  الأيام 
هذه خياراتنا جتاه الفل�سطينيني، 
الذي  ما  نقرر  اأن  نحن  وعلينا 

نريده بال�سبط".
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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الأ�ستاذة زغال�ش لمية
حم�سرة ق�سائية 

لدى اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء اجلزائر 
الوادي  باب  علي  با�سطا  �سارع   03

الهاتف:  /023.17.80.61/  0555021356
اإعالن عن بيع ق�سائي لعقار باملزاد العلني

)�سقة �سكنية مملوكة يف ال�سيوع ( )التاأجيل الثاين (
املادة 749 و 750  من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

الأ�ستاذ بوحالة جمال حم�سر ق�سائي لدى جمل�ش ق�ساء اجلزائر
023.17.06.21 هاتف:  اجلزائر  الوادي  باب  عنرتي  م�سطفى  �ساحة   01

اإعالن ثاين عن بيع باملزاد العلني لعقار
)قطعة اأر�ش منف�سلة عن قطعة اأكرب منها م�سيد عليها منزل فردي مبني بالأجر مغطى ب�سطح مملوك على ال�سيوع (

املادة 749 ، 750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ستاذة  زغال�ش لمية املح�سرة الق�سائية لدى اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء 
اجلزائر املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها 03 �سارع 

با�سطا علي باب الوادي  و املوقعة خط يدها اأدناه 

لفائدة: ال�سيد: بن وطا�ش حميد
ال�ساكن:برقم 19 االخوة باربرو�س بلدية الري�س حميدو - والية اجلزائر 

ب�سفته مالك يف ال�سيوع
بينه و بني كل من /ورثة املرحوم بن وطا�س ب�سري و هم: بن وطا�س فريد

العنوان: برقم 19 االخوة باربرو�س بلدية الراي�س حميدو-والية اجلزائر
2/بن طاو�ش دايخة-فتيحة-زهية

العنوان: حي �سيدي الكبري بلدية الري�س حميدو-والية اجلزائر
3/بن وطا�ش عمر-بن وطا�ش اإبراهيم 

العنوان :طريق الربيد بلدية الري�س حميدو-اجلزائر 
ب�سفتهم مالكني يف ال�سيوع اأي�سا 

-بتاريخ:2018/02/13  العقاري  الوادي-الق�سم  باب  حمكمة  عن  ال�سادر  للحكم  وتنفيذا 
القا�سي  و  التنفيذية  بال�سيغة  املمهور  الفهر�س:18/00552  .رقم  اجلدول:12/02607  رقم 
العقار  الدعوى يف  ال�سيوع فيما بني طريف  بانهاء حالة  الت�رصيح  بالنتيجة  و   ... يف منطوقه: 
اململوك يف ال�سياع بينهم ببيعه باملزاد العلني وفقا لل�سعر االفتتاحي املحدد من طرف اخلبري 
الراي�س  بلدية  باربرو�س  �سارع االخوة  برقم 19  الكائنة  ال�سكنية  ال�سقة  :بيع  .كاالتي  العقاري 
حميدو-والية اجلزائر.. باجلزائر باملزاد العلني ب�سعر افتتاحي قدره ت�سعة ماليني و ثالثمائة 

الف دينار جزائري )9.300.000.00دج(
بناءا على قائمة �رصوط بيع ق�سائي لعقار باملزاد العلني املودعة لدى امانة �سبط حمكمة 

باب الوادي بتاريخ:2019/07/16 و املوؤ�رص عليها من طرف ال�سيد رئي�س اأمناء ال�سبط حمكمة 
باب الوادي 

مزايد  اأخر  و  عر�س  الأعلى  العلني  باملزاد  اأدناه  املبني  العقار  بيع  يف  �سي�رصع  انه  للجمهور  نعلن 
مبحكمة باب الوادي ، بتاريخ 2020/02/05، ق�سم البيوع العقارية ، على ال�ساعة 10.30 �سا �سباحا 

قاعة اجلل�سات رقم 02
�سارع  الراي�س حميدو  بلدية  العا�سمة  كائنة باجلزائر  ا�ستعمال �سكني  التعيني: حمالت ذات 
ي�سمل على  تابعة ذات ملكية م�سرتكة  �سقة  العقار يف  يتمثل  االأر�سي  الطابق  بربرو�س رقم 19 
طابق حتت ار�سي جزئيا و �سقيفة م�ساحتها 90م2 و 313 جزء  من 1000 من االأجزاء امل�سرتكة 
)القطعة رقم 01( مبا يف ذلك قطعة ار�س م�ساع)امل�ساحة على االأر�سية و لواحق غري م�سيدة( 
تبلغ م�ساحتها  االجمالية 131 م2 و ح�سب تقرير اخلربة املنجز من طرف اخلبري العقاري ليكو 
املودع لدى امانة �سبط املحكمة بتاريخ 2017/09/05 .حتت رقم 17/70 فانه مت اإعادة تهيئتها 

على �سكل حمالت �سكنية تتكون من 03 غرف اإقامة .مطبخني .مرحا�س و حمام و بهو.
الثمن االأ�سا�سي : ت�ستقبل املزايدات على اأ�سا�س �سعر افتتاحي قدره 9.300.000.00 دج ت�سعة 

ماليني و ثالثمائة الف دينار جزائري و ذلك ح�سب احلكم امل�سار اليه اأعاله 
�سروط البيع: اإ�سافة اىل ال�رصوط املذكورة يف قائمة �رصوط البيع   امل�سار اليها اأعاله فاإنه 
يجب على الرا�سي عليه املزاد ان يدفع حال انعقاد اجلل�سة 5/1 الثمن زائد حقوق الت�سجيل و 

اال�سهار و احلقوق التنا�سبية و يدفع باقي املبلغ يف اجل اأق�ساه 08 اأيام املوالية لر�سو املزاد 
ال ميكن ان تكون املزايدة باأقل من 10.000 دج ع�رصة االف دينار جزائري ، و ت�سح الأكرب عر�س 

و الأخر مزايد و ال ي�رصح بها اال بعد النداء ثالث مرات متتالية 
فعلى الراغب يف املزايدة  االطالع على قائمة �رصوط البيع لدى كتابة �سبط حمكمة باب الوادي 

او مبكتب املح�رص الق�سائية الكائن بالعنوان املذكور اأعاله .

لفائدة ال�سيد : طنجاوي حممد
ال�ساكن ب / 02 �سارع نور الدين حمري بلفور احلرا�ش

�سد  كل من :
بوعالم  طنجاوي  ارملة  مرباح  املولودة  خرية  طنجاوي  -01ال�سيدة 
 ال�ساكنة ب / 13 �سارع عبد الكرمي بن طرفاية ح�سني داي احلرا�ش  

الزهرة  فاطمة  �سقيني  و  الونا�ش  بن  بوعالم  ابنة  مهدية  طنجاوي  ال�سيدة   02-
 ال�ساكنة ب : 304 نهج حميد فيال ج احلمامات اجلزائر 

و بناء على : 
 16/01206 رقم  جدول   2016/05/25 بتاريخ  العقاري  الق�سم   ، احلرا�س  حمكمة  عن  ال�سادر  احلكم 
فهر�س رقم 16/05590 املمهور بال�سيغة التنفيذية بتاريخ 2016/10/27 حتت رقم 16/3884 القا�سي 
يف منطوقه ب » يف املو�سوع : باإفراغ احلكم ال�سادر عن حمكمة احلال يف 2015/03/04 رقم اجلدول 
املحكمة  �سبط  باأمانة  املودعة  حممد  بوعروة  اخلبري  تقرير  واعتماد   ،  2199 الفهر�س  رقم   9735
اأطراف  ال�سيوع بني  باأن العقار اململوك على  ، و بالنتيجة القول  بتاريخ 2016/01/14 حتت رقم 42 
دعوى احلال و املتمثل يف قطعة اأر�س م�ساحتها 209 م2 منف�سلة عن قطعة اأكرب منها م�ساحتها 498 
م2 م�س م�سيد عليها منزل فردي مبني باالأجر مغطى ب�سطح ي�سمل طابق اأر�سي مق�سم اإىل ثالثة )03( 
غرف ، مطبخ ، حمام كائن باملكان امل�سمى ح�سن بادي )بلفور �سابقا(  احلرا�س حدوده : من ال�سمال 
/ على طول )09( ت�سعة اأمتارو )98( ثمانية و ت�سعون �سنتيمرت الزائد من هذه البناية ، من ال�رصق / 
على طول )20( ع�رصون مرتا و )90( ت�سعون �سنتيمرتا بالقطعة 142 ، من اجلنوب / على طول )10( 
ع�رصة اأمتار بطريق طوله )08( ثمانية اأمتار ، من الغرب / على طول )20( ع�رصون مرتا و )92( اإثنني و 
ت�سعون �سنتيمرت بالزائد من البناية ، وفقا لل�سهادة التوثيقية املحررة من قبل املوثق خملوف مو�سى 
يف 2012/12/18 ، و امل�سهرة باملحافظة العقارية باحلرا�س 2013/02/05 جملد 431 رقم 68 غري 
االفتتاحي  ال�سعر  اعتماد  العلني مع  باملزاد  بيعه  بالنتيجة  و  ال�سيوع  ال�رصكاء على  للق�سمة بني  قابل 
حتميل  و  جزائري  دينار  األف  �سبعمائة  و  مليون  ثالثون  و  ثالثة  دج   33.700.000.00 مببلغ  للمزاد 
الق�سائية و  املدعي يف الرجوع و املدعى عليهما يف الرجوع منا�سفة كل ح�سب ن�سيبه امل�ساريف 

املقدرة ب 1500 دج .
ال�سبط ملحكمة  اأمناء  رئي�س  من طرف  عليه  املوؤ�رص  البيع  قائمة �رصوط  اإيداع  -بناء على حم�رص 

احلرا�س بتاريخ 2019/04/25 
- بناء على قائمة �رصوط البيع املودعة مبحكمة احلرا�س و املوؤ�رص عليها من طرف رئي�س اأمناء �سبط 

حمكمة احلرا�س بتاريخ 2019/04/25 حتت رقم 2019/09.
ت�سعة ع�رصة  و  األفني  الع�رصون من �سهر ماي  و  التا�سع  ليوم  االإعرتا�سات حددت  اأن جل�سة  -حيث 
)2019/05/29 ( على ال�ساعة منت�سف النهار )12:00 �سا( و ذلك مبوجب اأمر �سادر عن رئي�س ق�سم 

البيوع العقارية ملحكمة احلرا�س بتاريخ 2019/05/08
-و نظرا لعدم وجود اإعرتا�سات اأو مالحظات عن قائمة �رصوط البيع .

-بناء على اأمر على عري�سة من اأجل حتديد جل�سة البيع باملزاد العلني ال�سادر عن رئي�س ق�سم البيوع 
العقارية ملحكمة احلرا�س بتاريخ 2018/11/13 حتت رقم 2019/5224 .

يعلن االأ�ستاذ بوحالة جمال حم�رص ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبه ب 01 �ساحة 
م�سطفى عنرتي باب الوادي اجلزائر اأنه �سوف يتم عملية بيع باملزاد العلني لعقار ) قطعة اأر�ش 
ب�سطح  مغطى  بالأجر  مبني  فردي  منزل  عليها  م�سيد  منها  اأكرب  قطعة  عن  منف�سلة 
مملوك على ال�سيوع ( الأعلى عار�س و اأخر مزايد و املبينة اأدناه بقاعة اجلل�سات رقم 01 ملحكمة 

احلرا�س ) البيوع العقارية ( بتاريخ 29/01/2020 على ال�ساعة الثانية م�ساءا )14:00 �سا( 
التعيني : االأماكن قطعة اأر�س م�ساحتها 209 م2  منف�سلة عن قطعة اأكرب منها م�ساحتها اأربعمائة 
و ثمانية و ت�سعون مرت مربع )498 م2 ( م�سيد عليها منزل فردي مبني باالأجر مغطى ب�سطح ي�سمل 
طابق اأر�سي مق�سم اإىل ثالثة )03( غرف ، مطبخ ، حمام كائن باملكان امل�سمى ح�سن بادي )بلفور 
�سابقا(  احلرا�س حدوده : من ال�سمال / على طول )09( ت�سعة اأمتارو )98( ثمانية و ت�سعون �سنتيمرت 
الزائد من هذه البناية ، من ال�رصق / على طول )20( ع�رصون مرتا و )90( ت�سعون �سنتيمرتا بالقطعة 
142 ، من اجلنوب / على طول )10( ع�رصة اأمتار بطريق طوله )08( ثمانية اأمتار ، من الغرب / على 

طول )20( ع�رصون مرتا و )92( اإثنني و ت�سعون �سنتيمرت بالزائد من البناية 
و�سف و قيا�ش العقار :  العقار حمل البيع يقع ب 13 �سارع عبد الكرمي بن طرفاية ح�سن بادي 
احلرا�س ي�سمل قطعة اأر�سية تبلغ م�ساحتها 209 م2 �سيد عليها بناية بطابق اأر�سي ب�سيط مغطى 
ب�سطح ، البناية تتكون من �سقة ت�ستمل على ثالث ) 03( غرف ، مطبخ ، غرفة احلمام ، مرحا�س و 
لواحق املجموع مب�ساحة 110.55 م2  + غرفة خارجية م�ستقلة م�ساحتها 12.30 م2 باقي العقار 
عبارة عن فناء يف الواجهة و فناء يف اخللف و ذلك ح�سب تقرير اخلبري بوعروة حممد املودع لدى 
بتاريخ  املحرر  معاينا  و حم�رص   2016/42 رقم  2016/01/14 حتت  بتاريخ  املحكمة  �سبط  اأمانة 
ق�ساء  جمل�س  اخت�سا�س  لدى  ق�سائي  حم�رص  جمال  بوحالة  االأ�ستاذ  طرف  من   2019/04/11

اجلزائر 
ال�سعر الفتتاحي للعقار : حدد الثمن االأ�سا�سي النطالق املزاد لبيع العقار املبني اأعاله  مببلغ 

33.700.000.00 دج ثالثة و ثالثون مليون و �سبعمائة األف دينار جزائري
 �سروط البيع : اإ�سافة اىل ال�رصوط املذكورة يف دفرت ال�رصوط فاإنه يجب على الرا�سي عليه املزاد 
اأن يدفع حال انعقاد اجلل�سة 5/1 الثمن زائد حقوق الت�سجيل و اال�سهار و احلقوق التنا�سبية و يدفع 
باقي املبلغ يف اأجل اأق�ساه ثمانية اأيام )08( و لالإطالع على دفرت ال�رصوط و للمزايد من املعلومات 

االإت�سال باأمانة �سبط حمكمة احلرا�س اأو مبكتب املح�رص الق�سائي بالعنوان املذكور اأعاله .

املح�سرة الق�سائية 

اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني بجريدة وطنية
لفائدة ال�سيد : بن زيادة فار�س ، ال�ساكن ب : 6 �سارع حممد قاريدي القبة – اجلزائر 

�سد : ال�رصكة ذات امل�سوؤولية املحدودة جمبنة بروت�سيز املمثلة من طرف م�سريها طويلب حمرز ابن علي 
الكائن مقرها ب : جمموعة ملكية 629 ق�سم 05 الكثبان ال�رصاقة – اجلزائر 

: 2019/02/21 رقم  بتاريخ  ال�رصاقة  ال�سيد / رئي�س حمكمة  ال�سادر عن   ، اأمر حجز تنفيذي على منقوالت  بناء على 
الرتتيب : 19/605 ، حتت رقم : 19/692 

بناء على حم�رص حجز تنفيذي و جرد ال�سادر عن مكتبنا 
نعلن نحن الأ�ستاذة / ق�سطويل نعيمة ، حم�سرة ق�سائية مبجل�ش ق�ساء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�سراقة 
عن بيع املنقولت يف – األة �سناعة اجلنب نوع HAMDTMANN-VF-SWIPRES -  -األة خا�سة بت�سيز اجلنب 
نوع KUSTNER  - األة �سنع اجلنب نوع K 200 KROMEL – األة �سنع اجلنب نوع K 100 KROMEL – األة تعليب 
 200 KROMIEL األة �سنع اجلنب نوع -  K 400 KARL SCHNELL األة �سنع اجلنب نوع – DIZAY N اجلنب نوع
K – الة �سنع اجلنب K 200 KROMEL –                             الة �سنع  اجلنب K 100 G-S ITALIA – األة تعبئة 
�سل�سة نوع G-S ITALIA – TYPE DOSATORE 1000*2-2018  - الة تعبئة �سل�سة نوع G-S ITALIA  - الة 
تعبئة املايونيز نوع P.E PRATIQUE – الة ل�سق الق�سا�سات نوع YAZICI MAKINA – 05 براميل حجم متو�سط 
و اأخرى كبري خا�سة باملاء – مكتب الطاولة و خزانة وثائق لون بني + اأربعة كرا�سي  - 02 كمبيوتر االأول من نوع L.G و 
الثاين من نوع DELL  - مكتبني كبريين خا�سة بال�سكرتاريا ، جمموعة كرا�سي و اأجهزة كمبيوتر خا�سة بال�سكرتارية  - ناقل 

ب�سائع اأحمر اللون 
ب�سعر افتتاحي قدره : 47.000.000.00 دج و هذا يوم  : 09/01/2020 ، على ال�ساعة الثالثة و الن�سف م�ساءا 

كافة  يتحمل  املزاد  عليه  الرا�سي  ان  اىل  اإ�سافة   ، اجلزائر   ، ال�سراقة  الكثبان   05 ق�سم   629 ملكية  جمموعة 
امل�ساريف 

حتت �سائر التحفظات
اثباتا ملا �سبق ذكره اأعاله حررنا هذا املح�رص لن�رص ن�سخة منه يف جريدة يومية وطنية كل طبقا للقانون 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

اإعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني - املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ
بنــاء علــى احلكــم العقــاري النهائــي ال�ســادر عــن حمكمــة ال�رصاقــة بتاريــخ 2018/01/07، رقـــم اجلـــدول 17/5310، رقــــم  الفهـــــــر�س 18/170.

وبناء علـى قائمـة �سـروط البيـع  املوؤ�سـر عليهـا بتاريـخ 2019/03/14، حتــت رقـــــم 19/02.
لفائـــدة : ورثة املرحوم �سليمان �سبتي  ابن عبد القادر وهم : 1- زوجته ال�سيدة عزوز فتيحة بنـت عمــار.

 2- اأوالده : عمر �سبتي بن �سليمان، حممد �سبتي بن �سليمان، عبد الغاين �سبتي بـن �سليمــان،
 ب�سري فاحت �سبتي بن �سليمان، فريدة �سبتي بنت �سليمـان، ناديـة �سبتي بنـت �سليمــان.

ال�ساكنــني : 27 �سـارع دكـار رحمـون، االأبيـار، واليـة اجلزائــــــــــــــــر.
�ســــد : ال�سيد/ حكيـم �سبتـي بـن �سليمــان.

ال�ساكــن : 25 �سارع م�سعود بودماغ، بلدية ال�رصاقة، والية اجلزائـــــــــــــــــر.
تعلن ال�رصكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، املح�رصين الق�سائيني لدى اخت�سا�س حمكمة ال�رصاقة،

االآتي  للعقار  )13.00�سا(،  متاما  الواحدة  ال�ساعة  على   2020/01/29 يوم  ال�رصاقة،  حمكمة  مبقر   02 اجلل�سات  بقاعة  العلني  باملزاد  عقاري  بيع  جل�سة  انعقاد  عـن 
تعيينــــــــــــــــه :

قطعة اأر�س �ساحلة للبناء كائنة ببلدية ال�رصاقة �سارع دايل اإبراهيم، ذات م�ساحة تقدر بخم�سمائة وخم�سة و�سبعني مرتا مربعا  )575م2( حتمل رقم 25، وهي حمـدودة 
كالتالـي :------------------------------

- مـن ال�سمـال القطعـة رقـم 20      - مـن اجلنـوب القطعـة رقـم 30.
- مـن ال�سـرق ملكيـة خا�ســة        - مـن الغـرب  ممـــــــر.

والواقع اأن العقار حمل البيع يرتبع على م�ساحة 745م2، التي تفوق امل�ساحة املذكورة يف عقد امللكية املحددة بـ 575م2، اأي باأكرث من 20/1 امل�سموح به، وهي ت�سم 
بناية �سكنية ذات طابق اأر�سي واآخر علوي ح�سب تقرير اخلبري الق�سائي االأ�ستاذ/ عبد املالك براهمـــــــــــــــــــــــــــــــة.

واحلقـوق  التنفيذ  وم�ساريف  وال�سهر  الت�سجيل  حقوق  له  م�ساف  جزائري(،  دينار  مليون  وع�سون  وواحد  )مائة  121.000.000.00دج  مقدر مببلغ  افتتاحي  ب�سعر   
التنا�سبيـة للمح�ســــــــــــــــــــــــــر.

وعليه فباإمكان  اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه االأمر، االإطالع على قائمة �رصوط البيع و�سحب ن�سخة منها من كتابة �سبط حمكمة ال�رصاقة، اأو من 
ديوان ال�رصكة القائمة بالتنفيذ الكائنة بالعنوان املذكور اأعــــــــــاله.

�سروط البيع : زيادة على ال�رصوط املحددة بقائمة �رصوط البيع، فاإنه ي�ستوجب على كل راغب يف املزايدة اأن يقدم خم�س 5/1 ال�سعر االفتتاحي وامل�ساريف والر�سوم 
امل�ستحقة حاال، بوا�سطة  �سـك م�رصفـي حل�سـاب اأمانـة �سبـط املحكمـــة.

ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني
لدى اخت�سا�ش حمكمة ال�سراقة، جمل�ش ق�ساء تيبازة

لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد
رقم 29حي 60م�سكنا، عي�سات اإيدير

 ال�سراقة – ولية اجلزائر
هاتف فاك�ش : 46 33 36 023(- 10 01 98 0555

املح�ســــر الق�سائـــــي
املح�سر الق�سائي 



بقلم :عي�سى قراقع

من  الأ�رسى  اأحالم  حتر�س   
خناجر حرا�شهم و�شطوة الفا�شية 
زمن  ت�شقي  الأنبياء،  هدى  على 
العذب،  ال�شبار  مباء  املوؤبدات 
كما  �شلوعي  يف  اخ�رس  املاء 
حائط  على  اتركها  الأغنيات 
هناك، اأعلن اأ�شماءهم كلما ذهبوا 
للنوم يف كل م�شاء، �شبار اأم احمد 
حول  يلتف  ب�شتانها،  يف  ينمو 
البيت، يحر�شه، يطرد ياأ�س الهواء 
عام  مر  وكلما  ال�شجر،  اأوراق  عن 
ال�شماء،  يف  نافذة  ال�شبار  يفتح 
انتفا�شات، اإ�رسابات عن الطعام، 
ر�شائل  وم�شريات،  اعت�شامات 
واملوؤ�ش�شات  والقادة  العامل  اإىل 
نركع،  ولن  واقفني  الدولية، منوت 
لن نقاي�س الكرامة بالعبودية وبدم 
ال�شخر  يفلق  ال�شبار  ال�شهداء، 
احمد  اأم  �شبار  واحلجر.  والعتمة 
الأ�رسى  كل  مكان  على  يدل 
الحتالل،  �شجون  يف  والأ�شريات 
وزنزاناتهم  مالحمهم  على  يدل 
على  يدل  ولهفاتهم،  واأ�شواقهم 
وقراهم  اأر�شهم  يف  جذورهم 
ميالدهم،  و�شهادات  ومدنهم 
ا�شتمرار  على  �شاهد  ال�شبار 
دولة  واإرهاب  املنظمة  اجلرمية 
الن،  حتى  النكبة  منذ  الحتالل 
ومنازلنا  قرانا  دمار  على  �شاهد 
ال�شبار  اأبنائنا،  ت�رسيد  واعتقال 
ير�شم احلدود بني املكان والزمان، 
هو  ال�شبار  واحلياة،  املوت  بني 
اجلغرافيا  حتمي  التي  احلرية 
�شوكه  والإن�شان،  الفل�شطينية 
و�شيا�شة  والعط�س  ال�شجان  يقاتل 
يعي�س  احمد  اأم  �شبار  الإذلل. 
�شبارها  يريده  ما  �شيء،  ل  من 
هو احلرية التي ترتبط بها، حرية 
تقول:  �شاملني،  الأ�رسى وعودتهم 
حتى لو قطعوا األواح ال�شبار، حتى 
والظالم،  العتمة  يف  خنقوه  لو 
جديد،  من  جذوره  يبني  فانه 
ال�شرب  قمعوا  مهما  ويعي�س،  ينمو 
ال�شجون،  يف  القابعني  وال�شابرين 
و�شائل  من  ا�شتخدموا  مهما 
الإن�شان  اإن�شانية  ل�شطب  قمعية 
وجتريده من حقوقه وكرامته فانه 
احلر  يف  كال�شبار،  �شامدا  يبقى 
والأ�شالك،  الق�شبان  بني  والربد، 

له قدرة احتمال اأ�شطورية اأذهلت 
واأعداء  واجلالدين  املحتلني 
ال�شالم. اأمهات وزوجات عديدات 
تركن  ال�شبار،  حدائق  يف  توفني 
األواح  وعلى  ال�شوك  على  �شربهن 
الرتاب، من يكتب  ال�شرب ويف قاع 
عن رحلة الزيارات من الفجر اإىل 
كلمات  ب�شع  ن�شاء يحملن  الفجر؟ 
تاريخ  عن  يكتب  من  لقاء،  ولهفة 
با�شات ال�شليب الأحمر والت�شاريح 
والبكاء  وامل�شموحة  املمنوعة 
من  الدعاء؟  و�رسخة  ال�شامت 
الذي  الطويل  النتظار  عن  يكتب 

�شقط يف منت�شف النتظار؟.
مكتوب  الأ�شرية  احلركة  تاريخ 
،واألواحه،  ال�شرب  اأكواز  على 
تاريخ  هو  الأ�شرية  احلركة  تاريخ 
الر�شائل  كل  ال�شابرات،  الن�شاء 
القادمة  والتاأمالت  واخلرب�شات 
باحلنني املحروق  تبداأ  من هناك 
احلرية  الن�شاء،  اإىل  امل�شلوب 
احلديد  ا�شاألوا  بالأنثى،  مرتبطة 
احمد  اأم  و�شبار  والق�شيدة 
وال�شجناء، �شجرة �شبار اأخرى لعام 
اآخر، ما اأق�شى العام املا�شي تقول 
�شقطوا  �شهداء  خم�شة  احمد،  اأم 
مل  مذبحة،  كانت  ال�شجون،  يف 
ينقذهم احد يف الدنيا وي�شتجيب 
ي�رسب  لال�شتغاثة واحل�رسجة، مل 
العامل من ماء ال�شبار يف حديقتي، 
حكاية  �شباري،  حكاية  ي�شمع  مل 
األواح  يف  ير  مل  فل�شطيني،  كل 
والعودة،  للمفاتيح  اأ�شكال  ال�شبار 
بالأمل  مملوءة  لزالت  �شيقانها 
كربوا،  الأولد  والثورة.  واملاء 
والأب  األم  اأنا  ال�شجن،  يف  الأب 

الف�شول،  كل  واإيقاع  واملواجهة 
�شنت  ال�شتاء،  وجاء  ال�شيف  ذهب 
احلروب تلو احلروب، تفككت اأمم 
ال�شبار  اأ�شجار  اأخرى،  ونه�شت 
�شنة،  وراء  �شنة  عددها  يزداد 
وكلما توح�س الأعداء يف حدائقها 
وكلما  وثمارها،  اأر�شها  وجرفوا 
واعتداءاتهم  م�شتوطناتهم  زادت 
كلما اأزهر ال�شبار اأكرث ونادى على 
ال�شم�س والقد�س والغيمة القادمة. 
اأبا احمد: 21 عاما  زوجي العزيز 
�شربي،  كرب  ال�شبار،  ازرع  واأنا 
اتكئ على �شربي كي اأراك، متنيت 
اأن ت�شع كل جروحك يف جروحي 
كي اأحملك، متنيت ان ت�شع ن�شف 
يكتمل  كي  قلبي  ن�شف  يف  قلبك 
احلب وال�شرب ويت�شع الف�شاء، فما 
اأجملك، يقول ال�شبار انك حا�رس 
والن�شيد،  البيت  يف  حا�رس  هنا، 
يل  ف�شيحا  والزمان  املكان  يف 
احمد:  اأبا  العزيز  زوجي  ولك، 
الأحمر،  ال�شليب  با�شات  كرهت 
اآلف الزيارات، اقطع امل�شافات، 
�شجن  من  ينقلونك  عنك،  ابحث 
يف  معزول  تكون  رمبا  اآخر،  اإىل 
زنزانة، رمبا تكون مري�شا ت�شارع 
احلمى، يعطيني �شجر ال�شبار من 
ع�شارته لك الدواء، وعندما انظر 
اأثار  اأرى  ال�شبار  اإىل  �شباح  كل 
وكلما �شليت  الرتاب،  عينيك فوق 
�شارة  يحمل  مالك  ياأتيني  الفجر 
ن�رس ومفتاح باب، حديقة ال�شبار 
احمد  وابنك  بالندى،  تطفح 
يف  الر�شاعة  حليب  عن  يفت�س 
اكواز ال�شبار، يبكي من بعيد على 
راحتيك. زوجي العزيز اأبا احمد: 

يحاولون  الإ�رسائيليون  التوراتيون 
وا�شتبداله  ال�شبار  اأ�شجار  قلع 
ليخفوك  وال�رسو  بال�شنوبر 
ليدلني  �شيئا  يبقى  ول  عني 
الإ�رسائيليون  التوراتيون  عليك، 
القمع  اأدوات  بكل  امل�شلحون 
والبط�س واحلقد يريدون ان ي�شري 
يخلو  ان  قرب،  اأو  منفى  ال�شجن 
البيت من ال�شالم وال�شبار، ال�شجن 
يكرب الن ويدخل الروح واىل طريق 
فرق  ل  املدر�شة،  اإىل  الأولد 
ل  امل�شتوطنة،  وباب  ال�شجن  بني 
فرق بني رحيلك واغتيال الأحالم 
اأكرث  الع�شكرية. ما  على احلواجز 
اأو�شع  ما  احمد،  اأبا  يا  اجلنازات 
هذا ال�شجن، لكن ال�شبار يحدثني 
بعد  تاأتون  �شوف  اإنكم  عام  كل 
قليل، وان القاتل �شوف ي�شقط يف 
الأر�شي  ال�شبار  ال�شحية،  يقظة 
ان  يقول:  كالزلزل،  ا�شمك  يردد 
ال�شجان  عدمي،  �شجان  ال�شجان 
يزول لأنه بال هوية. اأم احمد كتبت 
ال�شبار،  األواح  على  الر�شائل  هذه 
و�شدقت نبوءة �شبارها، اأفرج عن 
 2013 عام  احمد  اأبو  �شالح  رزق 
التفاق  وفق  الثانية  الدفعة  يف 
مازن  ابو  الرئي�س  ابرمه  الذي 
القا�شي  ال�رسائيلي  اجلانب  مع 
الذين  ال�رسى  �رساح  باطالق 
اعتقلوا قبل اتفاقية او�شلو، بدا ابو 
احمد حياته داخل ار�س اأحيطت 
الإ�رسائيلية،  بامل�شتوطنات 
فا�شه  و�رسب  وحرثها  عّمرها 
زرعها  �شخورها،  وبني  ترابها  يف 
،حاول  والعنب  والزيتون  بال�شبار 
العتداء  احلاقدون   امل�شتوطنون 
عليه وطرده من اأر�شه لكن اأ�شواك 
ال�شبار اأخرجت كل ما يف داخلها 
وردت  ورماد،  وماء  ملح  من 
والأر�س  الفاأ�س  وحمت  املعتدين 
األواح  على  العتيقة.  والينابيع 
ال�شبار اخل�رساء يف قرية اخل�رس 
كتبت اأم اأحمد الق�شيدة املتمردة 

لل�شاعر املرحوم توفيق زياد:

كاأننا ع�رسون م�شتحيل
يف اللد والرملة واجلليل

هنا على �شدوركم باقون كاجلدار
ويف حلوقكم كقطعة الزجاج

كال�شبار
ويف عيونكم زوبعة من نار

هي جهاد �سالح، اأم احمد، زوجة االأ�سري املحرر رزق �سالح الذي ق�سى 21 عاما يف �سجون االحتالل، زرعت 
اأكرث من ع�سرين نوعا من ال�سبار الفل�سطيني يف حديقة منزلها يف قرية اخل�سر منذ اأن اعتقل زوجها، فال�سرب 

يتحمل العط�ض واجلفاف وق�سوة االحتالل، وال�سرب يحمي احللم واالأر�ض والذاكرة، ياأبى الزوال والن�سيان كما 
ال�سعب الفل�سطيني، عندما كنت اأزورها يف البيت، ت�سرح يل اأم احمد عن اأ�سجار ال�سبار املتنوعة وعن اأعمارها 

واأ�سماءها وتقول يل: لل�سبار لغة خا�سة وقدرة على الكالم مع النا�ض والغيب، ومنه تعلمت ال�سرب وال�سمود 
واآمنت اأن ال�سرب يعطي الثمار، ويف اأعماقه بئر ماء ال ين�سب، يبقى �سامدا يف مكانه مهما طال الزمن ومهما مرت 

�سنوات املعاناة واجلفاف وال�سجن واالنتظار، اأم احمد تتابع جمرى الرياح بلون �سبارها اجلميل.

ّبار اأم احمد الأ�صرى يف معتقل "رميون" �صُ
يقررون حّل التمثيل التنظيمي

"رميون"  معتقل  يف  الأ�رسى  قرر 
التنظيمات،  الهيئات  كافة  ومن 
حّل التمثيل التنظيمي يف املعتقل، 
التي  والنقل  القمع  لعملية  رف�شاً 
 .)6( ق�شم  الأ�رسى يف  لها  تعر�س 
من  حالة  اإن  الأ�شري  نادي  وقال 
التوتر ت�شود املعتقل، واأن الأق�شام 
ب�شدد  والأ�رسى  مغلقة،  تزال  ما 
يف  اأخرى،  ن�شالية  خطوات  بلورة 
معتقالت  اإدارة  تتوقف  مل  حال 
القمع  عمليات  عن  الحتالل 
بذريعة  جتريها  والتي  املمنهجة، 
وكانت  تفتي�س.  عمليات  اإجراء 
 )6( ق�شم  اقتحمت  القمع  قوات 
 )120( ونقلت  "رميون"  معتقل  يف 
معتقل  اإىل  فيه  يقبعون  اأ�شرياً 
باأخذ  لهم  ال�شماح  دون  "نفحة"، 

مالب�شهم،  اأو  مقتنياتهم،  من  اأي 
نادي  وحّمل  ال�شديد.   الربد  رغم 
الحتالل  معتقالت  اإدارة  الأ�شري 
حياة  عن  الكاملة  امل�شوؤولية 
الأ�رسى الذين جرى نقلهم، وكافة 
"رميون".يُ�شار  الأ�رسى يف معتقل 
قد  الحتالل  معتقالت  اإدارة  اإىل 
منذ  القمع  عمليات  من  �شعدت 
وكانت  املن�رسم،  العام  مطلع 
ع�رس  من  اأكرث  منذ  عنًفا  الأ�شد 
"رميون"  اأن معتقل  �شنوات، علًما 
خالل  وا�شعة  قمع  لعملية  تعر�س 
العام املن�رسم، وكذلك يف معتقلي 
اجلدير  والنقب". ومن  "عوفر، 
معتقل  يف  الأ�رسى  عدد  اأن  ذكره 

"رميون" قرابة 670 اأ�شرياً. 
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الحتالل  حمكمة  توا�شل 
ب�شاأن  قرار  اإعطاء  يف  املماطلة 
زهران  اأحمد  الأ�شري  ا�شتئناف 
امل�رسب عن الطعام منذ )106( 
اعتقاله  تثبيت  قرار  �شد  اأيام، 
رد  يوجد  ل  اأنه  كما  الإداري، 
حول  الحتالل  نيابة  قبل  من 
بها  تقدم  التي  املقرتحات 
نادي  وقال  الآن.  حتى  حماميه 
 42( زهران  الأ�شري  اإن  الأ�شري 
م�شعل،  اأبو  دير  بلدة  من  عاًما( 
خطرية،  �شحية  ظروًفا  يواجه 
خا�شة  الوقت،  مرور  مع  تتفاقم 
اأن اإ�رسابه احلايل، هو الإ�رساب 
�شهر  منذ  يخو�شه  الذي  الثاين 
حيث  املن�رسم،  العام  مار�س 
مدة  الأول  اإ�رسابه  يف  ا�شتمر 
وعود  بعد  واأنهاه  يوًما،   )39(
نادي  ولفت  عنه.  بالإفراج 
زهران  الأ�شري  اأن  اإىل  الأ�شري 
الرملة"  "عيادة  معتقل  يف  يقبع 
اإىل  مرات  عدة  نقله  جرى  وقد 
لالحتالل  املدنية  امل�شت�شفيات 
"كابالن"  م�شت�شفى  اأخرها  كان 
�شلطات  وحتاول  الإ�رسائيلي. 

عملية  خالل  من  الحتالل 
املماطلة ك�رس اإ�رسابه، واإي�شاله 
ملرحلة �شحية خطرية، تُ�شبب له 
لحًقا،  عالجها  ي�شعب  اأمرا�س 
فر�س  ا�شتمرارها  ذلك  ويرافق 
التنكيلية  الإجراءات  من  جملة 
والنتقامية بحقه منها: حرمانه 
يف  وعزله  العائلة،  زيارة  من 
عليه  وال�شغط  �شعبة،  ظروف 
ال�شجانني،  خالل  من  نف�شًيا 
زهران  الأ�شري  تعر�س  وموؤخراً 
بيانات  وجود  بدعوى  للتحقيق 
جديدة  حماولة  يف  بحقه، 
يُ�شار  اإ�رسابه.  على  لاللتفاف 
الأ�رسى  من  جمموعة  اأن  اإىل 
اإ�شنادية  ن�شالية  خطوات  نفذوا 
الأ�شري جميل عنكو�س  له، منهم 
 )11( منذ  الطعام  عن  امل�رسب 
غازي  اأبو  حممد  والأ�شري  يوًما، 
اإ�شنادي  اإ�رساب  نفذ  الذي 
اجلدير  من  اأيام.  �شتة  وا�شتمر 
اأ�شري  زهران  الأ�شري  اأن  ذكره 
يف  جمموعه  ما  ق�شى  �شابق 
عاًما،   )15( الحتالل  معتقالت 

وهو اأب لأربعة اأبناء. 

جمعية نادي االأ�سري الفل�سطيني

ل حلول ب�صاأن ق�صية الأ�صري زهران 
امل�صرب عن الطعام منذ )106( اأيام



ح�سني  اجلريح  الفتى  بينهم   
يون�س )16 عاًما( الذي اعتقلته 
اإطالق  عقب  االحتالل  قوات 
اإعتقال  اإىل  اإ�سافة  عليه،  النار 
امل�ساب  جباب�سة  اأ�سعد  هايل 
مبر�س الثال�سيميا وهو من بلدة 
بري البا�سا يف جنني. ولفت نادي 
االحتالل  قوات  اأن  اإىل  االأ�سري 
 )17( املا�سية  الليلة  اعتقلت 
ال�سفة،  من  االأقل  على  مواطًنا 
حاالت  اإجمايل  �سمن  من  وهم 
خالل  جرت  التي  االإعتقال 
النحو  وكانت على  اأيام،  خم�سة 
العي�ساوية  بلدة  من  التايل: 
ع�رشة معتقلني ترتاوح اأعمارهم 

وهم:  عاًما   )45  -35( بني  ما 
اأبو عزيز، وو�سيم  غ�سان عليان 
طارق  وفرا�س  نايف،  اأبو  عبيد 
دربا�س،  ومرعي  م�سطفى، 
م�سطفى،  طارق  وفرا�س 
عليان  وداوود  االأ�سمر،  وهيثم 
اأبو  عطية  واأكرم  حممد،  اأبو 
احلم�س  اأبو  وو�سام  ال�سمري، 
اأبو  م�سطفى  وعمران  بهلول، 
خم�سة  اخلليل  ومن  مو�سى. 
ونور  القوا�سمي،  مقداد  وهم: 
الدين القا�سي، وخالد غنيمات، 
خالد  حدو�س،  الدين  ونور 
عاًما(،   23( �سبارنة  اإبراهيم 
اأحمد  �سدام  طولكرم  ومن 
)27 عاًما(، حيث جرى  �ساهني 
زعرته  حاجز  اأمام  من  اعتقاله 

قلقيلية  ومن  نابل�س،  جنوب 
 19( ح�سني  احلاج  حممود 

عاًما(.
حالة االأ�سري هايل اأ�سعد جباب�سة 

من بلدة بري البا�سا يف جنني
هايل  االحتالل  قوات  اعتقلت 
من  الثاين  تاريخ  يف  جباب�سة 
من  يعاين  حيث   ،2020 جانفي 
الثال�سيميا،  مبر�س  االإ�سابة 
�سحية  متابعة  اإىل  بحاجة  وهو 
فاإن  عائلته  وبح�سب  حثيثة، 
اإىل  نقلته  االحتالل  �سلطات 
عقب  "العفولة"  م�ست�سفى 
اعتقاله. االأ�سري يبلغ من العمر 
لثالثة  اأب  وهو  عاًما(   29(
اأطفال، اأ�سغرهم يبلغ من العمر 

�ستة �سهور.

اعتقلت قوات الحتالل الإ�سرائيلي خالل اخلم�سة اأيام الأوىل من العام اجلديد )85( مواطًنا من ال�سفة، بينهم )50( مقد�سًيا جرى الإفراج عن 
غالبيتهم لحًقا ب�سروط، فيما توزعت بقية حالت العتقال على حمافظات اخلليل، وجنني، وطولكرم، وقلقيلية، ونابل�س، ورام اهلل والبرية. 

واأو�سح نادي الأ�سري اأن من بني املعتقلني خم�سة اأطفال من اخلليل.
بقلم/عبد النا�سر عوين فروانة

نادى الأ�سري الفل�سطينى 

االحتالل يعتقل )85( مواطًنا من ال�ضفة 
خالل خم�ضة اأيام غالبيتهم من القد�س
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)38( عامًا على اعتقال االأ�ضريين 
يون�س و�ضت �ضنوات على نق�س االتفاق 

باالإفراج عنهما
يدخل االأ�سريان كرمي يو�سف 
هر  ما و ن�س  يو ف�سل 
عبد  اللطيف  عبد 
مهما  عا ن�س  يو ر  د لقا ا
االحتالل  �سجون  يف  الـ)38( 
�سهر  االإ�رشائيلي خالل 
اجلاري، كاأقدم  جانفي 
االحتالل  اعتقلهما  اأ�سريين 
ملّدة متوا�سلة. وبّينت هيئة 
واملحررين،  االأ�رشى  �سوؤون 
قّوات  اأن  االأحد،  اأم�س  اأول 
اعتقلت  قد  كانت  االحتالل 
 58( يون�س  كرمي  االأ�سري 
جانفي   6 بتاريخ  عاماً(؛ 
1983،  فيما اعتقلت االأ�سري 
عاماً(-   59( يون�س  ماهر 
وهو من اأبناء عمومته- بعده 
ولفتت  يوماً.  ع�رش  بثالثة 
االأ�سريين  اأن  اإىل  الهيئة 
 )26( �سمن  من  هما  يون�س 
االحتالل  اعتقلهم  اأ�سرياً، 

اأو�سلو،  اتفاقية  توقيع  قبل 
باالإفراج  باالّتفاق  ونق�س 
عنهم قبل نحو �سّت �سنوات، 
كان �سمن  االّتفاق  اأن  علماً 
املفاو�سات  م�سار 
االإ�رشائيلية،  الفل�سطينية 
عن  باالإفراج  وق�سى 
االأ�رشى  من  دفعات  ثالث 
رف�س  فيما  القدامى، 

االحتالل االإفراج عن الدفعة 
االأخرية يف اآذار 2014. ي�سار 
من  يون�س  االأ�سريين  اأن  اإىل 
االأرا�سي  يف  عارة  قرية 
وكان   ،1948 عام  املحتلة 
االحتالل قد اأ�سدر بحّقهما 
بداية  يف  باالإعدام  حكماً 
احلكم  حتّول  ثم  اعتقالهما، 

اإىل االعتقال مدى احلياة.

هيئة الأ�سرى

اأو�ضاع �ضعبة تعي�ضها االأ�ضرية وفاء نعالوة
اأفادت هيئة �سوؤون االأ�رشى 
االأ�سرية  باأن  واملحررين، 
مهداوي  نعالوة-  وفاء 
و�سع  من  تعاين  اأ�سبحت 
جّراء  مرتّدي  �سحي 
احتجازها يف ظروف �سعبة 
حلظة  منذ  بها  والّتنكيل 
الهيئة،  واأ�سارت  اعتقالها. 
لها  حماميتها  زيارة  عقب 
اإىل  "الدامون"،  �سجن  يف 

اأ�سيبت  نعالوة  االأ�سرية  اأن 
الدرقية  الغّدة  يف  مبر�س 
واآالم يف املفا�سل ودي�سك، 
يف  التهاب  اإىل  باالإ�سافة 
مل  اأنها  اإىل  الفتة  االأذنني، 
اأمرا�س  اأية  من  تعاين  تكن 
 6 بتاريخ  اعتقالها  قبل 
هيئة  وبّينت   .2018 اأكتوبر 
على  يزيد  ما  اأن  االأ�رشى 
نعالوة؛  االأ�سرية  معاناة 

لتحقيق  تعّر�ست  اأّنها 
اعتقالها،  بداية  يف  قا�ٍس 
االحتالل  �سلطات  واأن 
عائلتها  بحّق  مار�ست 
�سيا�سة العقاب اجلماعي؛ 
زوجها  اعتقلت  اإذ 
الثالثة  وبناتها  وجنلها 
واأطلقت  اإحداهّن،  وزوج 
فيما  الحقاً،  �رشاحهم 
اأبقت على اعتقال زوجها 

اللحظة؛  حتى  وجنلها 
من  حرمانها  وتوا�سل 
زيارة ابنتني من بناتها لها، 
علماً اأن �سلطات االحتالل 
جنلها  اغتالت  قد  كانت 
نعالوة  اأ�رشف  ال�سهيد 
اعتقالها.  فرتة  خالل 
نعالوة  االأ�سرية  اأن  يذكر 
لـ)18  بال�ّسجن  حمكومة 

�سهراً(.

االحتالل ينقل اأ�ضرى ق�ضم )6( يف 
"نفحه" "رميون" اإىل 

القمع  قوات  اقتحمت 
�سجون  الإدارة  التابعة 
يف   )6( الق�سم  االحتالل 
ونقلت  "رميون"،  �سجن 
اإىل  فيه  القابعني  االأ�رشى 
"نفحه".واأو�سحت  �سجن 

االأ�رشى  �سوؤون  هيئة 
اإدارة  اأن   ، واملحررين، 
ظل  يف  نقلتهم  ال�سجن 
ت�سمح  ومل  القار�س،  الربد 
لهم با�سطحاب اأغرا�سهم 
اأعلن  فيما  ال�سخ�سية. 

"رميون"  يف  االأ�رشى 
االإعالن  ب�سدد  اأنهم 
ت�سعيدية  خطوات  عن 
�سيا�سة  على  احتجاجاً 
بزيادة  ال�سجون  اإدارة 
وترية االقتحامات الأق�سام 

من  يرافقها  وما  االأ�رشى 
اإىل  باالإ�سافة  انتهاكات، 
تتعر�س  التي  االنتهاكات 
واإ�سناداً  االأ�سريات،  لها 
عن  امل�رشب  لالأ�سري 

الطعام اأحمد زهران.
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عي�شة ق.

حيث وّدعت �ملناف�سة �أمام جمعية 
عني مليلة �لتي فازت على ميد�نها 
بهدف دون رد وو��سلت �ملناف�سة، 
بينما تركز �ل�سبيبة بقية �ملناف�سة 
ومناف�سة  �لوطنية  �لبطولة  على 
ر�بطة �أبطال �إفريقيا،ة يف �سيناريو 
متجدد للمو�سم �لثاين على �لتو�يل 
من  �لكا�س  مناف�سة  خالله  تغادر 
معها  حدث  بعدما  �لأول  �لدور 
�ملنق�سي  �ملو�سم  �لأمر  نف�س 
بلغ  �ملقابل  يف  غري�س  �أمل  �أمام 

�ل�ساد�س  �لدور  �لعا�سمة  �حتاد 
ع�رش دون عناء �إثر مروره ب�سهولة 
�حتاد  �ملناف�س  ح�ساب  على 
خن�سلة و�لذي فاز عليه ب�سد��سية 
ل�سالح  كانت  مو�جهة  يف  لهدف 
�لنادي �لعا�سمي على طول �خلط، 
وي�رشب موعد� مع جمعية وهر�ن 
مقابلة  �سمن  �لأخري  معقل  على 

�لدور �ل�ساد�س ع�رش.
�أول  لقاء�ت  فاإن  �ملقابل،  يف 
هوية  على  نتعّرف  جعلتنا  �أم�س 
�إىل  تاأهلت  �لتي  �لثالثة  �لأندية 
�حرت�م  مت  و�لتي  �لنهائي  ثمن 

�ملنطق خاللها بعبور فريقني من 
�لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل و�إق�ساء 
�آخر، حيث متكن �سباب ق�سنطينة 
�أمام  �لدور  هذ�  قمة  جتاوز  من 
عليه  وفازت  �ل�ساورة  �سبيبة 
�لتاأّهل  كان  �أين  لو�حد،  بهدفني 
�سعبا على ت�سكيلة »�ل�سنافر« �لتي 
�لطاولة ل�ساحلها  جنحت يف قلب 
�لأر�س و�جلمهور  م�ستغلة عاملي 
�لنتيجة  يف  متاأخرة  كانت  بعدما 
�لقادر  عبد  لعبها  يهدي  �أن  قبل 
�لتاأهل  تاأ�سرية  �لفريق  عيادة  بن 
عرب  �لفوز  ثنائية  ت�سجيله  بف�سل 

خمالفتني ر�ئعتني.
ب�سكرة  �حتاد  يو��سل  �ملقابل  يف 
�لنت�سار  بعد  �ملناف�سة  غمار 
�لثمني �لذي عاد من �لتنقل �لذي 
قاده خارج �لديار ملو�جهة جمعية 
�لوحيد  �لهدف  وكان  �ملر�سى 
كافيا  �ملو�جهة  يف  �مل�سجل 
�أجل  من  »�لزيبان«  �أبناء  لت�سكيلة 
وّدع  بينما  �لتاأهل،  تاأ�سرية  �إحر�ز 
ن�رش ح�سني د�ي �مل�سابقة على يد 
�لر�بطة  يف  �لنا�سط  �لأربعاء  �أمل 
�إىل  تعر�سه  بعد  �لثانية  �ملحرتفة 

�لهزمية بهدف دون رد.

مّت التعرف اأول اأم�س على هوية ثالثة اأندية متاأهلة اإىل الدور ثمن النهائي من مناف�شة كاأ�س اجلمهورية والتي تتوا�شل 
مقابالتها التي انطلق دورها ال�شاد�س ع�شر اخلمي�س املن�شرم، اأين بلغ عدد املتاأهلني جمموع 12 فريقا اإىل هذا الدور 

املتقدم، والتي عرفت خالله مباريات اأول اأم�س اأوىل مفاجاآت من العيار الثقيل لل�شيدة الكاأ�س من خالل اإق�شاء فريق 
�شبيبة القبائل من املناف�شة التي ودعتها من الدور الأول يف ظل برجمة اللقاءات املتاأخرة عن الدور 1/32 

ال�ضيا�ضي يطيح بال�ضاورة والأربعاء ارتفاع عدد الأندية املتاأهلة لثمن نهائي كاأ�س اجلمهورية�س اجلمهو اإىل 12 فريقا
ت�ضعق الن�ضرية

تالقي جمعية وهران يف الدور 16/
1 لكاأ�س اجلمهورية

احتاد العا�ضمة ترفع املعنويات 
بخن�ضلة قبل تنقل جنوب اإفريقيا

م�شارعة / بطولة اجلزائر )اأوا�شط(:

 تاألق م�ضارعي ولية اجلزائر

م�سارعو  تاألق 
ولية �جلز�ئر يف مناف�سات بطولة 
جرت  �لتي  )�و��سط(  �جلز�ئر 
بالقاعة  و�ل�سبت  �جلمعة  يومي 
�لبي�سوية للمركب �لأوملبي »حممد 
�لعا�سمة(. )�جلز�ئر  بو�سياف« 

و�سعد جل م�سارعي ر�بطة ولية 
عقب  �لتتويج،  من�سة  �جلز�ئر 
هذ�  نهائيات  خمتلف  يف  فوزهم 
�لذي عرف م�ساركة 220  �ملوعد 
ريا�سي )ذكور و �ناث( ميثلون 14 
ر�بطة ولئية.و �حرز ممثلو ولية 
نقطة   165 جمموعه  ما  �جلز�ئر 
ر�بطة  �مام  يف �مل�سارعة �حلرة، 
ولية عنابة )127 نقطة( ثم وهر�ن 
)126 نقطة(. كما نالت �ندية ولية 
ب180  �لوىل  �ملرتبة  �جلز�ئر 
�لغريقية  �مل�سارعة  يف  نقطة 
ولية  بر�بطة  متبوعة  �لرومانية، 
عنابة )147 نقطة( وبرج بوعريريج 
�سنعت  جهتها،  من  نقطة(.   120(
ر�بطة ولية وهر�ن �ملفاجاأة بعد 
-ح�سب  �لول  باملركز  تتويجها 
�لن�سوية  �مل�سارعة  يف  �لفرق- 

 197 مبجموع 
بجاية  وليتي  ر�بطة  �مام  نقطة، 
)120 نقطة( و�جلز�ئر )70 نقطة(.

وح�سب �ملدرب �لوطني لالأو��سط 
�غريقية-رومانية(،  )م�سارعة 
»�مل�سابقة  فاإن  زغد�ن  م�سعود 
مبعاينة  �لفني  للطاقم  �سمحت 
�ملردود  �لفني و�لقدر�ت �لبدنية 
للمو�عيد  حت�سبا  م�سارع  لكل 
�لفريقية  �لبطولة  منها  �ملقبلة، 
�أ�ساف  باجلز�ئر.«و  �ملقررة 
�سمحت  »�ملناف�سات  زغد�ن: 
فئة  من  ريا�سيني  باكت�ساف  �ي�سا 
�مام  �أحقيتهم  �أكدو�  �ل�سبال 
هي  �لو��سط.  من  نظر�ئهم 
�لفني  �لطاقم  �مام  كذلك  فر�سة 
مبقدورهم  ريا�سيني  لختيار 
متاأ�سفا  �لفئتني«،  يف  �لتباري 
على  �لعمل  »غياب  عن  باملقابل 
م�ستوى �لندية.«ومنحت للفائزين 
خالل حفل �لختتام �لذي ح�رشه 
�جلز�ئرية  �لحتادية  من  �ع�ساء 
جو�ئز  �مل�سرتكة،  للم�سارعة 

و�سهاد�ت ت�سجيعية.

فوز�  �لعا�سمة  �حتاد  نادي  �سّجل 
معنويا جاء يف وقته بعدما �كت�سح 
�سيفه �حتاد خن�سلة يف �ملو�جهة 
حل�ساب  �لفريقني  جمعت  �لتي 
 1/32 �لدور  عن  �ملوؤجل  �للقاء 
�جلمهورية  كاأ�س  مناف�سة  من 
و�لتي �نتهت ب�سد��سية لهدف، كان 
حميو�س  �أمين  �ملهاجم  خاللها 
جنم �للقاء بت�سجيل ثالثة �أهد�ف 
حيويته  ��ستعادة  توؤكد  �للقاء  يف 
ظل  يف  �ل�سباك  �أمام  وفعاليته 
يالقيها  �لتي  �لهجوم  م�ساكل 
غياب  يف  دزيري  بالل  �ملدرب 
هد�ف حقيقي بعد تر�جع م�ستوى 
لعبه زكريا بن �ساعة منذ �نطالق 
�أين  �جلاري،  �لكروي  �ملو�سم 
�إىل  وتاأهل  �لأهم  �لحتاد  �سمن 
�لدور �ل�ساد�س ع�رش، حيث يالقي 
�لأخري  ملعب  على  وهر�ن  جمعية 
يف �لدور �ل�ساد�س �ملقرر برجمته 
يف �لر�بع فيفري �ملقبل، �أين يعول 
لعبو �لحتاد على �لذهاب بعيد� 
يف �ملناف�سة �لتي يغيبون عن من�سة 
�ملو��سم  خالل  عليها  �لتتويج 
�لأخرية، و�سهدت �ملقابلة ت�سجيل 
�إىل  �لعودة  �سيتة  �أ�سامة  �لالعب 

بعد  �لأول  �لفريق  مع  �ملناف�سة 
ب�سبب  �مليادين  عنة  طويل  غياب 
�لإ�سابة �خلطرية �لتي كان تلقاها 
نهاية �لعام �ملن�رشم على م�ستوى 
�لركبة، قبل �أن ي�ستاأنف �ملناف�سة 
خالل �لأيام �ملن�رشمة مع �لفريق 
�لفر�سة  دزيري  ومنحه  �لرديف 
للظهور لأول مرة مع �لفريق �لأول 
�نتظار  يف  �لكاأ�س،  لقاء  مبنا�سبة 
�لت�سكيلة  �إىل  �لتدريجية  عودته 

�لأ�سا�سية.
لعبو  ينتقل  منف�سل،  �سياق  يف 
ت�سكيلة »�سو�سطارة« �إىل �لتح�سري 
للتنقل �إىل جنوب �إفريقيا ��ستعد�د� 
دونز  �سان  ماميلودي  ملو�جهة 
حل�ساب  �ملقبل  �ل�سبت  �ملقررة 
�جلولة �لر�بعة من دور جمموعات 
ر�بطة �أبطال �إفريقيا، حيث يعول 
�لتح�سري  على  �لعا�سمي  �لنادي 
�لعودة  عن  بحثا  للمو�جهة  جديا 
من �لتنقل بنتيجة �إيجابية ت�ساهم 
يف  بحظوظهم  �لحتفاظ  يف 
�لتاأ�سريتني  �إحدى  على  �لتناف�س 
�لنهائي  ربع  �لدور  �إىل  �ملوؤهلتني 

من �مل�سابقة �لقارية.
عي�شة ق.

لر�بطة  �جلهوية  �لبطولة  عرفت 
وكربيات  �أكابر  للجيدو  وهر�ن 
بالقاعة  �ل�سبت  �أم�س  �أقيمت  �لتي 
تليالت  بو�دي  �لريا�سات  متعددة 
�لريا�سي  �لنادي  عنا�رش  �سيطرة 
يف  �لباهية<<  ><�ولد  �لهاوي 
�لبطولة  �سارك يف  و  �لأوز�ن  �أغلب 
على  �لتناف�س  فيها  �قت�رش  �لتي 
 127 م�ساركة  �لفردي،  مناف�سات 
ميثلون  م�سارعة   30 و  م�سارع 
يف  �ملنخرطة  �لنو�دي  �أغلبية 

�إىل  �رتقت  �لتي  �لوهر�نية  �لر�بطة 
م�ساف �لر�بطات �جلهوية منذ �أكرث 

من عام و�حد.
خالد  �لر�بطة،  هذه  رئي�س  �أبدى  و 
بر�همي، يف ت�رشيح �إعالمي عقب 
نهاية �لتظاهرة �سعادته �لكبرية مبا 
�لو��سعة  ب<<�مل�ساركة  و�سفه 
�لنو�دي  يف  �لنا�سطني  للم�سارعني 
�جلهوية  �لر�بطة  يف  �ملنخرطة 
�لوهر�نية للجيدو« و لكنه باملقابل 
لفت �لنتباه �إىل م�سكل قلة �لقاعات 

�نطالق  قبل  هيئته  �أرق  �لذي 
�ل�سدد:  هذ�  يف  قال  �مل�سابقة.و 
عن  �ساعة   48 قبل  �أنه  »ت�سورو� 
�ستقام  �أين  نعلم  نكن  مل  �ملناف�سة 
�لقاعات  قلة  �إىل  بالنظر  �لبطولة 
وهر�ن«.و  ولية  م�ستوى  على 
للبطولة  �لفني  �مل�ستوى  بخ�سو�س 
�إعتربه نف�س �ملتحدث »متو�سطا و 
يف بع�س �لأحيان مقبول« مثمنا يف 
�لوقت نف�سه م�ساركة �أبطال دوليني 
يف هذه �لطبعة، �سيما منهماملنتمني 

�إىل نادي ><�ولد �لباهية« ما �سمح 
باحل�سور �إىل منازلت ذ�ت م�ستوى 
معلوم  تعبريه.و  حد  على  جيد، 
وزن  كل  عن  �لأو�ئل  �لأربعة  �أن 
�لبطولة  �إىل  يتاأهلون  �لرجال  عند 
�لوطنية �لتي �ستقام يف وقت لحق 
تتاأهل  فيما  �لعا�سمة،  باجلز�ئر 
�ل�ست م�سارعات من �ملركز �لأول 
�إىل �ل�ساد�س عن كل وزن �أي�سا �إىل 

ذ�ت �لبطولة عند �ل�سيد�ت.
ق.ر.

جيدو/البطولة اجلهوية لوهران

�ضيطرة �ضبه مطلقة لريا�ضيي نادي "اأولد الباهية"

 2020-2019 �أجندة  تغيري  م�س 
للعدو  �لوطني  للمهرجان 
�كتوبر   24 يف  �ملعد  �لريفي، 
�ملا�سي، �سيما ما تعلق ب�سباقي 
كانا  �للذين  وتلم�سان  �سطيف 
مقرر�ن يف �لفاحت فرب�ير لكنهما 
�سيجريان يف نهاية �ملطاف يف 
ما  ح�سب  متفرقة،   تو�ريخ 
�لحتادية  �لحد  يوم  به  �فادت 
وكان  �لقوى.  لألعاب  �جلز�ئرية 
�سباقا  ينظم  �ن  �ملقرر  من 
يف  ب�سطيف  �سعال«  »بوزيد 
نف�س �لوقت مع »�سلدة  بلنو�ر« 

�لحتادية  �ن  غري  بتلم�سان، 
�جلز�ئرية لألعاب �لقوى قررت 
يومي  تو�ليا  برجمتهما  �إعادة 
فرب�ير.وهكذ�   15 و  يناير   25
�رشديوي«  »�سعيد  �سباق  يقام 
-�لذي كان مقرر� يوم 25 يناير 
فرب�ير. �لفاحت  يف  وزو-  بتيزي 
ل�سباق  بالن�سبة  �ل�سيء  نف�س 
يف  مقرر�  كان  �لذي  »�لثورة« 
ومت  باجللفة   2019 نوفمرب   30
 ،2020 فرب�ير   22 �ىل  تاأخريه 
�لفدر�لية. �لهيئة  �أجندة  ح�سب 
�لخرى،  لل�سباقات  وبالن�سبة 

حالها  على  �لتو�ريخ  بقيت 
�سباق   2020  /01  /11 وهي: 
 /18 بباتنة،  �لرومانية«  »�لآثار 
�لرز�ق  01/ 2020  �سباق »عبد 
و  �لعا�سمة  باجلز�ئر  �سغو�ين« 
08 /02/ 2020 ل�سباق »عمر بن 

حبيل�س« بق�سنطينة.
تاأخري  مت  �خر،  �سعيد  على 
للعدو  �لوطنية  �لبطولة  تاريخ 
�لريفي لفئات �قل من 18 و 20 
�سنة و�لكابر )رجال و�سيد�ت(، 
من 15 �ىل  29 فرب�ير بوهر�ن 
�لبطولت �جلهوية  بينما جترى 

�أق�ساه  تاريخ  يف  �لريفي  للعدو 
�و�سحته  ما  ح�سب  فرب�ير،   15
جترى  �خري�،  �لحتادية.و 
�لبطولة �لفريقية للعدو �لريفي 
وهي   2020 �بريل  �سهر  يف 
مفتوحة لفئات �قل من 20 �سنة 
�ملهرجان  �لكابر.ويت�سمن  و 
ملو�سم  �لريفي  للعدو  �لوطني 
جمموعه  ما   ،2020-2019
�لحتادية  نظمت  �سباقا   11
�ربعة  �لقوى  لألعاب  �جلز�ئرية 

منها.
ق.ر.

األعاب القوى/ املهرجان الوطني للعدو الريفي: تغيري يف اأجندة 2020-2019

ق.ر.



اجلزائري  النجم  اعتذر 
بلومي  خل�رض  ال�سابق 
حفل  فعاليات  ح�سور  عن 
الحتاد الإفريقي لكرة القدم 
املقرر م�ساء اليوم يف مدينة 
وبعدما  امل�رضية،  الغردقة 

وقت  يف  موافقته  منح  كان 
�سابق على التواجد يف احلفل 
التي  الدعوة  واملوافقة على 
تراجع  الكاف،  من  و�سلته 
العائلية  اللتزامات  اأن  واأكد 
م�رض  اإىل  ال�سفر  من  متنعه 
والتواجد رفقة ا�ساطري الكرة 
احلفل،  هذا  يف  الإفريقية 
الهيئة  دعوة  تاأتي  حيث 
بعد  ال�سمراء  للقارة  الكروية 
التواجد يف م�رض  غيابه عن 
اإثر  كاملة على  �سنة   30 منذ 
طبيب  على  العتداء  حادثة 
على  امل�رضي  املنتخب 
م�ستوى العني مبنا�سبة مقابلة 
الإياب يف الت�سفيات املوؤهلة 
والتي  العامل 1990  كاأ�س  اإىل 
الوطني  املنتخبني  خا�سها 
يف  امل�رضي  ونظريه 

اإق�ساء  وعرف  القاهرة 
خاللها  تعر�س  اخل�رض، 
»الفراعنة«  منتخب  طبيب 
م�ستوى  على  العتداء  اإىل 
التهام  اأ�سابع  ووجه  العني 
مع�سكر،  مدينة  ابن  اإىل 
مركز  على  اقتياده  مت  حيث 
ال�رضطة من اأجلب ال�ستماع 
اإىل اأقواله قبل اأن يغادر نحو 
يف  و�سدر  الوطني،  الرتاب 
اأعوام  خم�سة  ال�سجن  حقه 
امل�رضي  الق�ساء  طرف  من 
مذكرة  و�سع  ومت  غيابيا 
دولية بالقب�س عليه من اجل 
تنفيذ احلكم �سده، لكن قرار 
»النرتبول« مت رفعه عنه يف 
باإمكانه  و�سار   2009 العام 

ال�سفر نحو اخلارج جمددا.
عي�شة ق.
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اليوم  بلوزداد،  �سباب  اأعلن 
الالعب  مع  تعاقده  الثنني، 
وفاق  مهاجم  �سويبع،  حممد 
اأوىل  بذلك  لي�سبح  �سطيف، 
العا�سمي،  الفريق  �سفقات 
التحويالت  فرتة  خالل 
�سويبع،  ال�ستوية.ووقع 
ميتد  عقد  على  عاما،   28
يف  ال�سباب،  رفقة  ملو�سمني 

�سفقة انتقال حر، بعد قيامه 
الأ�سبوع املا�سي بف�سخ عقده 
ناديه  اإدارة  مع  بالرتا�سي 
�سطيف.ويعول  وفاق  ال�سابق 
على  بلوزداد،  �سباب  م�سريو 
العقم  لإنهاء  �سويبع،  �سفقة 
الفريق  لزم  الذي  الهجومي 
منذ انطالق املو�سم، خا�سة 
قدرات  ميتلك  الالعب  واأن 

�سنع  على  وقادر  ممتازة، 
الفارق، والتاألق رفقة ال�سباب 
�سياق  الإياب.ويف  يف مرحلة 
يعقد  اأن  املنتظر  من  اآخر، 
جمل�س اإدارة ال�سباب، بقيادة 
يف  اجتماعا  قري�سي،  توفيق 
املقبلة،  القليلة  ال�ساعات 
املدرب  ا�سم  لتحديد 
املنا�سب  وعدد  اجلديد، 

فرتة  خالل  بالدعم  املعنية 
التحويالت احلالية.

ق.ر.

الفنية  املديرية  اختارت 
الوطنية لالحتادية اجلزائرية 
اأولية  ت�سكيلة  القدم  لكرة 
لفئة  لعبا   34 من  مكونة 
اقل من 20�سنة للم�ساركة يف 
الرتب�س التقييمي النتقائي، 
املمتدة  الفرتة  يف  املقرر 
من 7 اىل 10 جانفي اجلاري 
ب�سيدي  الفني  باملركز 
افادت  ما  ح�سب  مو�سى، 
الفدرالية  الهيئة  اأم�س  به 
على  الر�سمي  موقعها  عرب 
�سبكة النرتنت، ويدخل هذا 
الذي  التقييمي،  الرتب�س 
ثان  برتب�س  متبوعا  �سيكون 
مقرر يف الفرتة املمتدة من 
اجلاري   جانفي   20 اىل   12
يف  بلعبا�س،  �سيدي  مبدينة 
املنتخب  حت�سريات  اطار 
�سنة   20 من  لأقل  الوطني 
املدرب  عليه  ي�رضف  الذي 

ملناف�سة  �سماعني  بن  �سابر 
املقررة  العربية  الكاأ�س 
ال�سعودية  العربية  باململكة 
 18 من  املمتدة  الفرتة  يف 

فيفري اىل 3 مار�س 2020.

قائمة الالعبني املعنيني 
بالرتب�ص

 
�سلو�س  بن  --ما�سيني�سا 
ا�سالم   ، زواوي  خالد   ،
�سلمانية ، يا�سني زغاد )اهلي 
احمد  بوعريريج(،  برج 
حمند  �سوكو،  اني�س   ، قايد 
عبا�س  اأمني  حممد  حمودي 
بن  امني  بلوزداد(،  )�سباب 
حممد  )�س.ال�ساورة(،  ميلود 
احمد  حديد،�سيد  ايدير 
القبائل(،  )�سبيبة  هواري 
درفلو  يو�سف فالحي، خليل 
وايل  احمد  �سطيف(،  )وفاق 

الغاين  عبد  بوعالم   ، احمد 
ريان  بو�سنان،  امين  �رضير، 
اجلزائر(  )مولودية  فرحات 
 ، زيادة  بن  امني  حممد   ،
)ن�رض  خرزة  الدين  �سم�س 
عدلن  داي(،حممود  ح�سني 
البليدة(،  )احتاد  كرمو�س 
بوحمادي  الكرمي  عيد 
حممد  النعامة(،  )احتاد  
بن  احلاج  اني�س   ، جممج 
ال�سلف(،عبد  )جمعية  �سوية 

املالك زنرت )اوملبي ارزيو(، 
)غايل  بلومي  الب�سري  حممد 
بن  اكرم  قدور  مع�سكر(، 
دحمة ، طارق طاهر)جمعية 
من�رض  اجليل  عبد  وهران(، 
يا�سني  بوكرمة،  حممد   ،
تيطراوي، زكريا ايوب بولبينة 
)نادي بارادو (، يون�س دويري 
، فريد بو�ساير، وو�سيم وهاب 

)احتاد اجلزائر(.
ق.ر.

عي�شة ق.

حظوظا  اخل�رض  وميلك 
اإحراز  اجل  من  �سئيلة 
ناله  اأن  �سبق  الذي  اللقب 
يتوج  اأن  العام 2016 قبل  يف 
باللقب  �سالح  امل�رضي 
 2017 املتواليني  العامي 
تقارير  ذكرت  ابن  و2018، 
مانيه  ال�سنغايل  اأن  اإعالمية 
الكرة  اإحراز  اإىل  الأقرب 
بعد  الإفريقية  الذهبية 
ليفربول  ناديه  مع  اإحرازه 
رابطة  لقب  الإجنليزي على 
ال�سوبر  كاأ�س  اأوروبا،  اأبطال 
العامل  كاأ�س  ولقب  الأوروبي 

لالأندية على جانب تن�سيطه 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  نهائي 
التي خ�رضها اأمام املنتخب 
حمرز  اأن  ورغم  الوطني، 
رفقة  »الكان«  لقب  اأحرز 
اخل�رض وكان قائد الت�سكيلة 
الوطنية اإىل جانب م�ساهمته 
يف التتويج، اإل اأن املعطيات 
التتويج  نحو  �سده  ت�سري 
باللقب لثاين مرة يف م�سواره 
يف  التاألق  بعد  الكروي 
املو�سم الكروي 2016/2015 
الدوري  بلقب  خالله  توج 
ناديه  رفقة  الإجنليزي 
كماة  �سيتي،  لي�سرت  ال�سابق 
مان�س�سرت  رفقة  اإحرازه  اأن 

املن�رضم  املو�سم  �سيتي 
الرباعية املحلية يف اإجنلرتا 
كاأ�س  الإجنليزي،  –الدوري 
كاأ�س  الإجنليزية،  الرابطة 
ودرع  الإجنليزي  الحتاد 
املحرتفني- اإل اأن م�سوؤويل 
منح  نحو  يتوجهون  الكاف 
اإىل مناف�سه املبا�رض  اللقب 
له  ي�سبق  مل  الذي  مانيه 
اإحراز اجلائزة �سابقا عك�س 

الأمر مع حمرز و�سالح.
تعي�س  مت�سل،  �سياق  يف 
امللغا�سي  الرئي�س  هيئة 
كبريا  حرجا  اأحمد  احمد 
حول  الرائجة  الأخبار  بعد 
الثنائي  بغياب  كبري  احتمال 

لقب  حول  بالتناف�س  ملعني 
للعام  اإفريقيا  لعب  اأح�سن 
و�سالح  حمرز  املن�رضم 
النتقال  عن  اعتذرا  اللذان 
يف  وامل�ساركة  م�رض  اإىل 
ال�سنوي  احلفل  فعاليات 
للكاف، حيث �سيكون خريج 
نادي لوهافر الفرن�سي على 
ديربي  خو�س  مع  موعد 
عندما  مان�س�سرت  مدينة 
املان  ناديه  رفقة  يالقي 
مان�س�سرت  الغرمي  �سيتي 
ذهاب  مقابلة  يف  يونايتد 
كاأ�س  النهائي  ن�سف  الدور 
وهو  الإجنليزية  الرابطة 
ال�سنوي  احلفل  يوم  نف�س 

الهيئة  اأن  ورغم  للكاف، 
خ�س�ست  القارية  الكروية 
حمرز  لتنقل  خا�سة  طائرة 
اإىل  اإجنلرتا  من  و�سالح 
م�رض اإل اأنهما مل مينحا بعد 
موافقتهما من اأجل احل�سور 

وت�سجيل م�ساركتهما.

بلما�شي باليلي 
واخل�شر مر�شحون 

لفتكاك اجلوائز

قلب  يف  اجلزائر  تتواجد 
الإفريقي  الكروي  احلدث 
من خالل تر�سيحها يف ثالث 

جوائز اأخرى مر�سحة الوىل 
بها ويتعلق  التتويج  اأجل  من 
الأمر بو�سع الناخب الوطني 
جمال بلما�سي �سمن قائمة 
املر�سحين اإىل التتويج بلقب 
للعام  اإفريقي  اأف�سل مدرب 
يو�سف  جانب  اإىل   ،2019
على  املر�سح  باليلي 
اإحراز  اأجل  من  التناف�س 
اإفريقي  لعب  اف�سل  لقب 
واملنتخب  القارة  داخل 
على  يتنفا�س  الذي  الوطني 
لقب اأف�سل منتخب اإفريقي 

للعام املنق�سي.
غياب  اأي�سا  احلفل  ويعرف 
باليلي  يو�سف  الالعب 

اأن  علمنا  اإذا  حيثياته  عن 
�سيكون  اخل�رض  مهاجم 
ناديه  مع  اليوم  مرتبطا 
اأمام  اأهلي جدة بقمة نارية 
حل�ساب  الهالل  الغرمي 
الدوري ال�سعودي وهو الذي 
اعتذر  اأنه  م�سادر  ك�سفت 
اإىل  احل�سور  عن  للكاف 
احلفل ب�سبب اللتزامات مع 
الذي  القوي  باللقاء  ناديه 
اليوم،  اأم�سية  ينتظرهم 
ي�سكل  الذي  الأمر  وهو 
اأحمد  لهيئة  قوية  �رضبة 
احلفل،  جنوم  بغياب  اأحمد 
و�سوف ياأثر كثريا من ناحية 

الدعاية له.

الغردقة قبلة جنوم الكرة الإفريقية اليوم حت�شبا للحفل ال�شنوي للكاف

اجلزائر تتناف�س على التتويج 
باأربعة جوائز

.      حمرز باليلي و�شالح مر�شحون للغياب 
ت�شهد �شهرة اليوم مدينة الغردقة امل�شرية احلدث الذي ينتظره اجلميع يف القارة ال�شمراء من 

خالل برجمة احلفل ال�شنوي الذي ينظمه الحتاد الإفريقي لكرة القدم، اأين �شيتم الك�شف 
خالله على املتوج بلقب اأح�شن لعب يف اإفريقيا للعام 2019 والذي ينح�شر خالله التناف�ص على 

الثالثي الدويل اجلزائري ريا�ص حمرز، امل�شري حممد �شالح وال�شنغايل �شايدو مانيه، اأين ينتظر 
اجلميع الإعالن عن خليفة الدويل امل�شري الذي توج باللقب العام 2018

مدافع  عزي  اأيوب  بات 
قريبا  اجلزائر،  مولودية 
جتربة  خو�س  من  جدا 
جنوم  بدوري  احرتافية 
قطر خالل فرتة التحويالت 
ال�ستوية احلالية، عرب بوابة 
اأم �سالل، وعلم  اأن م�سوؤويل 
ربطوا  القطري  النادي 
ال�ساعات  يف  ات�سالتهم 
باملدافع  املا�سية  القليلة 
اإىل  وتو�سلوا  اجلزائري، 
كافة  حول  نهائي  اتفاق 
�سوى  يتبق  ومل  التفا�سيل، 

من  وثائقه  على  ح�سوله 
لتوقيع  املولودية  اإدارة 
ثاين  عزي  ويعترب  العقد، 
النادي  اأ�سوار  يغادر  مدافع 
املريكاتو  خالل  العا�سمي 
زميله  بعد  احلايل  ال�ستوي 
وقع  الذي  �سافعي،  فاروق 
ل�سالح  املا�سي  الأ�سبوع 
�ستة  ال�سعودي ملدة  �سمك 
اأن  املنتظر  ومن  اأ�سهر. 
املولودية  م�سريو  يبا�رض 
مدافعني  ل�سم  حتركاتهم 
تقدمي  ي�ستطيعون  مميزين 

خا�سة  للفريق  الإ�سافة 
على م�ستوى اخلط اخللفي، 
يف ظل رحيل اأبرز الركائز.

ق.ر.

حت�شريا للكاأ�ص العربية لكرة القدم لأقل من 20 �شنةعزي يقرتب من التعاقد رفقة اأم �ضالل

ا�ضتدعاء 34 العبا لرتب�س تقييمي 
ب�ضيدي مو�ضى

الإدارة اأبرمت اأوىل �شفقاتها ال�شتوية

�ضباب بلوزداد يتعاقد مع �ضويبع

بّرر الغياب بالتزامات عائلية

بلومي يعتذر عن ح�ضور احلفل 
ال�ضنوي للكاف



ليفربول يخطف �لت�أهل من �إيفرتون
جنح ليفربول بتخطي جاره و�ضيفه اإيفرتون 1-0 يف الدور 
الثالث من كاأ�س الحتاد الإجنليزي، و�ضجل هدف املباراة 
الوحيد النا�ضئ ابن 18 كورتي�س جون�س من ت�ضديدة حمكمة 
اأوريجي،  ديفوك  البلجيكي  مع  بالكرات  مميز  تبادل  بعد 
وبعد �ضوط مميز من اإيفرتون اأ�ضاع فيه عددا من الفر�س 
على  كلوب  انق�س  اأدريان،  البديل  احلار�س  تاألق  ب�ضبب 
املباراة يف ال�ضوط الثاين مثلما فعل هذا املو�ضم يف عديد 
من املرات اأراد فيها اأن يفوز مبجهود اأقل وباإراحة لأبرز 

وال�ضنغايل  �ضالح  حممد  امل�رصي  النجم   اأمثال  الأ�ضماء 
�ضاديو ماين والربازيلي فريمينو، و�ضهد اللقاء م�ضاركة الياباتي مينامينو اأ�ضا�ضياً للمرة الأوىل 

بعد قدومه من �ضالزبورغ النم�ضاوي، لكنه مل يقدم �ضيئاً ويذكر وخرج يف ال�ضوط الثاين.
بنتيجة  الأوىل  الدرجة  من  فوري�ضت  نوتنغهام  �ضيفه  على  بفوزه  الرابع  الدور  ت�ضيل�ضي  بلغ 
2-0، يف التي اأقيمت يف �ضتامفورد بريدج زج مدرب البلوز فرانك لمبارد بالت�ضكيلة الريدفة 
املمتاز،  الدوري  برايتون يف  مع   1-1 تعادل  الذي  الفريق  على  تعديالت  ت�ضعة  اأجرى  حيث 
وافتتح ال�ضاب كالوم هود�ضون اأودوي النتيجة لأ�ضحاب الأر�س باكراً بعد اأن و�ضلته الكرة من 
رو�س باركلي اإىل داخل املنطقة على اجلهة اليمنى، فراوغ و�ضدد بي�رصاه على ي�ضار احلار�س 
النتيجة  له ملعادلة  اأتيحت  الفر�ضة  اأن  نوتنغهام  ال�ضاد�ضة، وظن  الدقيقة  جوردان �ضميث يف 
عندما منحه احلكم ركلة جزاء اإثر عرقلة األيك�س ماينت داخل املنطقة، اإل اأن تقنية امل�ضاعدة 
بالفيديو  اأظهرت ت�ضلاًل مبيلمرتات على الأخري قبل اخلطاأ، و�ضاعف النادي اللندين تقدمه 
عندما ت�ضدى �ضميث لت�ضديدة هود�ضون اأودوي عن اجلهة اليمنى فتهياأت اأمام باركلي الذي 
عام  اآخرها  منا�ضبات  ثماين  يف  امل�ضابقة  بلقب  املتوج  ت�ضيل�ضي  وا�ضل  ال�ضباك،  يف  تابعها 
2018، �ضيطرته يف ملعب �ضتامفورد بريدج وكاد اأن ي�ضجل الهدف الثالث اإل ان راأ�ضية باركلي 

ارتدت من القائم الأي�رص.

�شكوك حول م�ش�ركة م�جو�ير 
�أم�م �مل�ن �شيتي

قال اأويل جونار �ضول�ضكاير مدرب مان�ض�ضرت يونايتد اإن جنم 
الفريق قد يغيب عن ذهاب قبل نهائي كاأ�س رابطة الأندية 
الإجنليزية �ضد مان�ض�ضرت �ضيتي اليوم بعد اإ�ضابته يف مباراة 
بكاأ�س الحتاد الإجنليزي مطلع الأ�ضبوع، وتعر�س املدافع 
هاري ماجواير الذي �ضمه يونايتد مقابل 80 مليون جنيه 
اإ�ضرتليني  قبل بداية املو�ضم لكدمة يف قدمه خالل تعادل 
يونايتد بدون اأهداف مع م�ضت�ضيفه وولفرهامبتون ال�ضبت 

املن�رصم لكنه اأكمل اللقاء اإىل نهايته.
واأبلغ �ضول�ضكاير حمطة بي.تي �ضبورت التليفزيونية، باأنه 
غري واثق من اإمكانية م�ضاركة ماجواير يف املواجهة التي 
تقام مبلعب اأولد ترافورد، وقال »كنا على م�ضارف ا�ضتبداله بني ال�ضوطني، لكنه قاتل من اأجل 
موا�ضلة اللعب، مل نكن واثقني عما اإذا كان يجب اأن ي�ضتمر يف امللعب، لكنه كان م�ضمما اأنه 
الدفاع  قلبا  اأي�ضا  يغيب  اإذ  �ضول�ضكاير  متاعب  من  غياب جماواير  يزيد  وقد  يرام«،  ما  على 
اإيريك بايلي وماركو�س روخو بالإ�ضافة لغياب ثنائي الو�ضط بول بوجبا و�ضكوت مكتوميناي، 
وياأمل �ضول�ضكاير اأن ي�ضتعيد اأنطوين مار�ضيال وجي�ضي لينجارد اأمام �ضيتي بعد غيابهما عن 

مباراة وولفرهامبتون ب�ضبب املر�س.

الزيو ي�شدر بي�ن� ب�ش�أن 
ب�لوتيلي

عن�رصية  لهتافات  بري�ضيا  مهاجم  بالوتيلي  ماريو  تعّر�س 
جديدة خالل م�ضاركته يف مباراة فريقه اأول اأم�س اأمام لزيو روما مبلعب ماريو ريجامونتي 
يف مناف�ضات اجلولة 18 من الدوري الإيطايل، وخالل املباراة اأطلقت جماهري لزيو هتافات 
عن�رصية جتاه بالوتيلي، قرر احلكم على اإثرها اإيقاف اللقاء لدقيقتني قبل اأن تتوقف الهتافات، 
وعقب اللقاء، اأر�ضل بالوتيلي ر�ضالة عرب ح�ضابه الر�ضمي مبوقع التوا�ضل الجتماعي اإن�ضتغرام 
ي�ضتنكر ويهاجم فيها جماهري لزيو وقال: »م�ضجعو لزيو الذين كانوا يف امللعب، عار عليكم«. 
ويف املقابل، اأ�ضدر نادي العا�ضمة بياًنا حول الواقعة اأدان فيه �ضلوك جماهريه، وقال لزيو 
يف بيانه: »كما كان احلال دائًما يف املا�ضي، لزيو يدين ال�ضلوك التمييزي من قبل اأقلية من 
اجلماهري خالل مباراة بري�ضيا«، واأ�ضاف: »النادي يكرر جمدًدا اإدانته لهذا ال�ضلوك غري املربر 
ويوؤكد عزمه على اتخاذ ومتابعة الإجراءات القانونية �ضد من يخونون �ضغفهم الريا�ضي من 

خالل تدمري �ضورة النادي وفريق البيانكون�ضيلي�ضتي«.

�لبي �أ�س جي يت�أهل يف ك�أ�س فرن�ش� ب�شهولة
بلغ باري�س �ضان جريمان ب�ضهولة الدور ال�ضاد�س 
ب�ضدا�ضية نظيفة  بفوزه  كاأ�س فرن�ضا  ع�رص من 
الدرجة  من  مونلريي  لينا�س  م�ضيفه  على 
املباراة  العا�ضمة  نادي  وخا�س  ال�ضاد�ضة، 
الربازيلي  اأبرزهم  جنومه  من  العديد  بغياب 
دي  اأنخل  والأرجنتيني  مبابي  وكيليان  نيمار 
الكاأ�س،  مباريات  يف  العادة  جتري  كما  ماريا 
قبل عودة عجلة الدوري اإىل الدوران مع انتهاء 
فرتة ال�ضرتاحة ال�ضتوية يف العا�رص من ال�ضهر 
منه،   12 يف  موناكو  ي�ضت�ضيف  حيث  احلايل، 
وهدد �ضان جريمان، و�ضيف البطل رين وحامل 
اأ�ضل 17  الألقاب 12 من  بعدد  القيا�ضي  الرقم 
مباراة نهائية باكراً براأ�ضية لالأملاين ثيلو كيهرر 
ت�ضدى لها احلار�س علي لوتومبا، تابعها نياننزو 

كوا�ضي اإل اأن الدفاع اأنقذها يف الثانية الأخرية 
من على خط املرمى، افتتح نادي العا�ضمة الت�ضجيل بعد تبادل مميز بني الإ�ضباين اأندر هرييرا وكولن داغبا قبل اأن ت�ضل 
الكرة اإىل الأخري على اجلهة اليمنى داخل املنطقة، مررها اإىل الفرن�ضي اجلزائري الأ�ضل عادل عو�ضي�ضي الذي راوغ مناف�ضه 
و�ضدد بي�رصاه يف املرمى م�ضجاًل عن 17 عاماً هدفه الأول مع الكبار، وفرط لينا�س مونلريي بفر�ضة معادلة النتيجة بعدما 
اأهدر اإيدري�ضا كانوتي ركلة جزاء ت�ضدى لها احلار�س الإ�ضباين �ضريخيو ريكو لينطلق على اإثرها �ضان جريمان يف هجمة مرتدة 
اأ�ضفرت عن هدف لالأوروغوياين اإدين�ضون كافاين الذي �ضارك اأ�ضا�ضياً للمرة الأوىل منذ التا�ضع نوفمرب بت�ضديدة بي�رصاه من 

داخل املنطقة بعد متريرة من الأملاين يوليان دراك�ضلر.
وارتبط كافاين الهداف التاريخي ل�ضان جريمان، بالرحيل عن نادي العا�ضمة الفرن�ضية، ل�ضيما بعدما اأبعده املدرب الأملاين 
توما�س توخيل عن الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية لبطل فرن�ضا يف املو�ضمني املا�ضيني، بعد عودته يف اأكتوبر من اإ�ضابة تعر�س لها اأواخر 
اأوت املا�ضي اأبعدته عن املناف�ضات، وقد اأفادت تقارير �ضحفية اإ�ضبانية يف الأ�ضبوعني الأخريين اإىل اإمكانية انتقال املهاجم 
اإىل اأتلتيكو مدريد خالل فرتة النتقالت ال�ضتوية احلالية، و�ضجل كافاين هدفه ال�ضخ�ضي الثاين والثالث لفريقه بعدما و�ضلته 
الكرة اإىل داخل املنطقة من دراك�ضلر، اإل اأنه خ�رصها ل�ضالح الدفاع قبل اأن يقتن�ضها الأملاين وميررها على طبق من ف�ضة اإىل 
الأوروغوياين الذي اأ�ضكنها ال�ضباك، حتول بعدها كافاين اإىل �ضانع اللعب بعد اأن مرر الكرة اإىل الإ�ضباين بابلو �ضارابيا داخل 
املنطقة، فعزز الأخري تقدم ال�ضيوف بهدف رابع، قبل اأن ي�ضجل �ضارابيا اأي�ضاً الهدف اخلام�س لفريقه بت�ضديدة �ضاروخية 
بي�رصاه من على حدود منطقة اجلزاء، واختتم ال�ضيوف مهرجان الأهداف عرب الكامريوين ايريك ماك�ضيم �ضوبو-موتينغ الذي 

تابع الكرة على باب املرمى بعد ت�ضديدة من كافاين اأفلتت من احلار�س بعدما اأوقفها.

ا�ضتعاد لعب الو�ضط املخ�رصم �ضانتي 
بقيادته  وذلك  ال�ضباب  اأيام  كازورل 
يف  �ضو�ضييداد  ريال  لإ�ضقاط  فياريال 
معقله 1-2 بعد دخوله يف ال�ضوط الثاين 
الإ�ضباين،  الدوري  من   19 املرحلة  يف 
لتحقيق  طريقه  يف  �ضو�ضييداد  وبدا 
والقرتاب  املو�ضم  هذا  العا�رص  فوزه 
الذي  الرابع  اإ�ضبيلية  عن  نقطة  بفارق 
اأتلتيك  مع  بالتعادل  اجلديد  العام  بداأ 
بيلباو 1-1، لكن فياريال عاد اىل اللقاء 
التعادل  باإدراكه  الثاين  ال�ضوط  مطلع 
تريغريو�س  مانو  نفذها  جزاء  ركلة  من 
املنطقة  بعد خطاأ يف   ،58 الدقيقة  يف 
انتزعه النيجريي �ضامويل �ضوكوويتزي، 
اأن يقول كازورل كلمة احل�ضم بعد  قبل 
هدف  بت�ضجيله   60 الدقيقة  يف  دخوله 
النقطة 28 لفريقه من زاوية �ضعبة اإثر 

 35 ابن  ورفع  غا�ضبار،  ملاريو  متريرة 
عاما الذي عانى الأمرين من اإ�ضابة يف 
وتر اأخيل كاحله الأمين بني 2016 و2018 
اأن خ�ضع  وكان قريبا من العتزال بعد 
لثماين عمليات جراحية ر�ضيده اىل �ضتة 
بذلك  م�ضجال  املو�ضم،  هذا  اأهداف 
اأن �ضجل �ضبعة يف  اأعلى ر�ضيد له منذ 
37 مباراة خا�ضها يف الدوري الإجنليزي 
مع فريقه ال�ضابق اأر�ضنال خالل مو�ضم 
بفوزه  فياريال  واأ�ضبح   ،2015-2014
بفارق  التا�ضع  املركز  تواليا، يف  الثالث 
غرناطة  اأمام  ومثلها  بلباو  خلف  نقطة 
مايوركا  ريال  �ضيفه  على  تغلب  الذي 

بهدف لأنخل مونتورو.
ويف مباراة اأخرى، عاد ريال بيتي�س من 
ملعب ديبورتيفو األفي�س بنقطة التعادل 
العددي  النق�س  من  الرغم  على   ،1-1

يف �ضفوفه لطرد املغربي زهري ف�ضال 
جزاء يف  ركلة  واإهداره   78 الدقيقة  يف 
عرب  الأول  ال�ضوط  من  ال�ضائع  الوقت 
الت�ضجيل منذ  األفي�س  وافتتح  خواكني، 
األيك�س فيدال، واأدرك  الدقيقة 14 عرب 
الربازيلي اإمير�ضون التعادل يف الدقيقة 
55، رافعاً ر�ضيد فريقه اإىل 24 نقطة يف 
املركز 13 مقابل 20 مل�ضيفه يف املركز 
15. من جانبه، فّرط �ضلتا فيغو بفر�ضة 
فوزه  وحتقيق  اخلطر  منطقة  ترك 
�ضيفه  على  تقدم  بعدما  وذلك  الرابع، 
اأو�ضا�ضونا بهدف �ضجله �ضانتياغو مينا 
ينجح  اأن  قبل  الأخري،  ال�ضاعة  ربع  يف 
ال�ضيوف يف خطف نقطة بف�ضل هدف 

لالأرجنتيني لوي�س اإيزيكييل اأفيال.

في�ري�ل يقلب �لط�ولة على ري�ل �شو�شييد�د

روم� ي�شقط �أم�م تورينو د�خل �لقو�عد
اأول ام�س �ضمن املرحلة 18 من الدوري الإيطايل،  اأقيمت بينهما  اأمام تورينو 2-0 يف املباراة التي  اأر�ضه  اىل املركز العا�رص بالفوز عليه 2-0، م�ضتفيدا من النق�س العددي يف �ضفوف �ضاحب الأر�س منذ الدقيقة 2.39-1 بف�ضل هدف قاتل للمقدوين ال�ضمايل املخ�رصم غوران بانديف يف الدقيقة 86، وعمق فريونا جراح م�ضيفه �ضبال و�ضعد تياغو موتا يف نهاية 2019، بتحقيقه فوزه الأول منذ 26 اأكتوبر والثالث فقط هذا املو�ضم وذلك على ح�ضاب �ضيفه �ضا�ضوولو بينما اأ�ضبح ر�ضيد تورينو 24 نقطة  يف املركز التا�ضع، وحقق جنوى بداية واعدة مع مدربه اجلديد دافيدي نيكول الذي خلف و�ضجل الثنائية جنم تورينو اأندريا بيلوتي ومن ركلة جزاء، وبهذه اخل�ضارة جتمد ر�ضيد روما عند النقطة 35 يف املركز الرابع، �ضقط روما على 
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مرا�سالت حتكي عظمة الإن�سانية

اإدموند بريك.. ح�سا�سية العطاء 
واإجالل كرامة املحتاج

اأن تنفق قلياًل وتعطي كثرياً، اأعظم جمد ميكن اأن يطمح اإليه اإن�سان، قال الفيل�سوف الأنغلو 
اإيرلندي اإدموند بريك، الذي اعترب خملوقًا نادراً من نوعه، واأحد اأ�سر�س املدافعني عن احلرية، 
الذي كتب عن ال�سخاء واأهمية مراعاة كرامة املحتاج يف ر�سالة مميزة اإىل ولديه تورد كيفية اأن 

يعطي املرء بح�سا�سية. وقد اأدرجت �سمن موؤلف بعنوان »مرا�سالت فخامة اإدموند بريك«.

وكالت 

مئات  مرور  من  الرغم  على 
ال�ضنوات على وفاته، تخ�ضع اأفكار 
لغايات  لنوع من االختطاف  بريك 
اأيامه  يف  اعتنقها  وقد  حمافظة، 
على  واملحافظون  الليرباليون 
باملنا�ضل  عرف  وقد  �ضواء.  حٍدّ 
املدافع عن احلرية والناقد املفّوه 

�ضد اال�ضتعمار الربيطاين.
عدد  على  التاأثري  بالغ  له  وكان 
رقعتهم  ات�ضعت  املفكرين  من 
رواية  موؤلفة  �ضيللي،  ماري  لت�ضم 
»فرنك�ضتاين«، ووالدها الفيل�ضوف 
غودوينن  ويليام  الراديكايل 
الرومنطيقي  ال�ضعر  وعباقرة 
وم�ضعل  وورد�ضوورث،  كولرييدج 
اإميانويل  الفيل�ضوف  التنوير  ع�رص 
جون  الليربالية  وموؤ�ض�ضي  كانط، 
تايلور،  وهارييت  ميل  �ضتيوارت 
اآدم  احلرة  ال�ضوق  فكرة  وعّراب 

�ضميث.

طيبة

الذي  املدى  عن  ومبعزل  اأنه  غري 
لكتابات  ال�ضيا�ضية  التبعات  بلغته 
ينبعث  كان  فقد  املن�ضورة،  بريك 
اإح�ضا�س يدل  ر�ضائله اخلا�ضة  من 
وقد  بها.  يت�ضم  كان  طيبٍة  على 
الطيبة  والروح  االأ�ضالة  تلك  جتلّت 
يف اأبهى معانيها بر�ضالة حارة بعث 
واالأربعني من  الرابعة  بها رجل يف 
يوم  �ضبيحة  يف  ولديه  اإىل  العمر 

باري�ضي بارد.
الوحيد  البيولوجي  ابنه  اإىل  واجته 
تبناه  يتيم  له  عّم  ابن  وابن  الناجي 
»اإىل  وب�ضاطة،  بعذوبة  قائاًل 
ال�ضوؤال  يف  ي�رصع  اأن  قبل  ولدّي« 
تاأقلمهما  ومدى  �ضحتهما  عن 
فيما  لينتقل  اجلديد،  منزلهما  يف 
الن�ضائح  بع�س  اإعطائهما  اإىل  بعد 
كل  انطالق  مع  الرائعة  االأخالقية 

منهما يف حياة ال�ضباب امل�ضتقلة.
على  ولديه  بريك  ح�س  وفيما 

اإىل  دعاهـــما  بنف�ضيهما،  االعتناء 
الفا�ضل  اخلط  يف  ملياً  التفكر 
واالنغما�س  بالــذات  االهتمام  بني 
املـــقاطع  اأحد  يف  وكتب  الذاتي. 
جتّنب  منكما  اأمتنى  »حني  يقـــول: 
االإ�رصاف يف النفقات، كمنح الفكر 
اأمتنى  اأين  فاعلما  �ضيئة،  عادات 
جتنيبكما كل ما هـــو خ�ضي�س ودينء 
ما  وكل  مت�ضامح،  وغري  ومتع�ضب 

يحمل �ضوء التطرف«.

�سخاء

م�ضاألة  عن  للحديث  بريك  وينتقل 
و�ضعها  الذي  املرافقة،  ال�ضخاء 
بو�ضفه  االأخالقي  كونه  �ضلب  يف 
رافعة العدالة. كما ر�ضم خطاً اآخر 
يعنى باحل�ضا�ضية العظمى والفارق 
الب�ضيط، متحدثاً عن كيفية العطاء 
ي�ضبح  ال  نحو  على  باإح�ضا�س، 
اأو  التعايل  مظاهر  من  مظهراً 
كفعل  بل  املديونية،  مبداأ  فر�س 
ملتلقي  االإن�ضانية  الكرامة  يحرتم 

العطاء، مهما بلغت درجة حاجته.
بريك:  كتبه  ما  �ضمن  من  وجاء 
»كونكما يافعني اليوم حتمالين واأنا 
حول  ب�ضيطة  توجيهات  اأعطيكما 

مبداأ العطاء.
مع  الفعل  هذا  يف  ت�ضرتكان  فحني 
االإمكانيات  متوا�ضعي  اأ�ضخا�س 
قد  ملا  يعطون،  ما  اأكرث  تعطوا  ال 
اأكرث  لهم،  اإ�ضاءة  من  ذلك  ي�ضكله 
يرغبون  الذين  اأولئك  يخدم  مما 
عد  ما  وكل  الب�ضيطة.  باإعانتكما 
اإمنا  ب�ضكل منف�ضل.  به  ذلك قوما 
حافظا على عادة العطاء مهما كان 

�ضغرياً، وال تفقداها.
فاأنا  العطاء،  عن  اأحتدث  وحني 
ال  وقد  ثريني  ل�ضتما  اأنكما  اأدرك 
دور  ياأتي  وهنا  مطلقاً،  ت�ضبحان 
املرء،  عطاء  كان  فمهما  العدالة. 
فاإنه يجب اأن ياأتي مما ينفقه، ولي�س 
من املدفوعات االأخرى،«فاأن تنفق 
جمد  اأعظم  كثرياً،  وتعطي  قلــياًل 

ميكن اأن يطمح اإليه اإن�ضان«.
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للكاتبة ربى الدرع

»دوائر«.. ر�سالة فل�سفية وم�ساهد دراماتيكية
ربى  للكاتبة  »دوائر«  رواية  تقدم 
وم�ضاهد  فل�ضفية  ر�ضالة  الدرع، 
والثوريني  للرماديني  دراماتيكية، 
باإ�ضهاب  وت�رصح  �ضواء،  حد  على 
الرئي�ضيتني  �ضخ�ضيتيها  طريق  عن 
اأمزجة  تداخل  »مها«،  و  »�ضليم«، 
ما  حيال  تفكريهم  وتعّقد  النا�س، 
�ضواء  اأحداث  من  حولهم  يدور 
وذلك  �ضيا�ضية،  اأو  �ضخ�ضية  كانت 
التفكري  متنافري  حبيبني  بربطها 
امل�ضتوى  خمتلفي  واالعتقاد، 
املجتمعي واملعريف يف عدة دوائر؛ 
نف�ضية،  �ضخ�ضية،  ومكانية،  زمنية 
وتت�ضعب  و�ضيا�ضية،  رومان�ضية، 
وتتداخل لتنتج لنا ن�ضيجاً اجتماعياً 
ب�ضخ�ضيات  املمثلة  خيوطه  تك�ضف 
يعانيه  مرير  حياة  واقع  عن  الرواية 
اأبطال الرواية �ضخ�ضياً بالتزامن مع 

ما عانت البالد من ظلم وقهر.
زمنيتني  دائرتني  من  الرواية  تتكون 
خم�ضينيات  االأوىل  الفرتة  تتناول 
بقانون  ممثلة  املا�ضي،  القرن 
من  تاله  وما  الزراعي  االإ�ضالح 
اأ�ضلط  الثانية،  الدائرة  اأحداث.. يف 
القرن  ثمانينيات  فرتة  على  ال�ضوء 
اللحظة،  هذه  وحتى  اأي�ضاً  املا�ضي 
ق�ض�ضية  حبكة  الفرتتني  بني  يربط 

روحية.
بني  فيدور  املكاين  بعدها  اأما 
ا�ضمها »احل�ضينة«  اإقطاعية �ضغرية 
وهي  دم�ضق؛  ريف  قرى  اإحدى 
مكان من ن�ضج اخليال، وبني دم�ضق 

العا�ضمة..

يتعرف  منها  االأوىل  الدائرة  ففي 
�ضليم اأحد اأبناء االإقطاعيني على مها 
العامالت  اليتيمات  الفتيات  اإحدى 
يف ا�ضطبله ويتعلق قلبه بها، ويحاول 
ا�ضتمالة قلبها بكل ما وهبه اهلل من 
ذات  الفتاة  لكن  وجاه،  و�ضلطة  مال 
ورغم  تع�ضق احلرية  البدوي  الطابع 
حمبتها الكبرية ل�ضليم الذي تزوجها 
اإال  الأجلها  اأبيه  مرياث  عن  متخلياً 
عظم  ومن  �ضلطته  عليها  يطبق  اأنه 
غربة  ب�ضجن  يحيطها  لها  حمبته 
حنينها  ال�ضت�ضعاره  فيه  يعزلها 
الدائم حلياة احلرية التي تتوق اإليها 
البدو املنفتحة على �ضماء  يف حياة 

واأر�س اهلل الوا�ضعة.
جواديها  لبيع  �ضليم  ي�ضطر  وحني 
�ضديدة  بحمى  ت�ضاب  املف�ضلني 
اأن  بعد  كمداً  فتموت  عليهما  حزناً 
تبقي له طفاًل �ضغرياً اأ�ضمياه �ضالح 

تيمناً بجوادها املف�ضل.
ي�ضطر بعدها �ضليم ملعاي�ضة واقعه 
وزوجته  اأبيه  اإرث  فيه  فقد  الذي 
تدبر  ي�ضتطيع  ال  م�ضوؤولية طفل  مع 
اأمره، فيزوره �ضديق قدمي له ويقنعه 
باعتناق العمل ال�ضيا�ضي لتمكنه منه 
ولدرا�ضته للقانون والحتمالية وجود 
فر�ضة له ينف�س بها عن نف�ضه فقر 

وفاقة القرية التي حب�س نف�ضه بها.
عمله  ويبداأ  للعا�ضمة  �ضليم  يعود 
و�رصكات  حمالت  وين�ضئ  اجلديد 
وينجب  يتزوج  طويل  باع  ذا  وي�ضبح 
الذي  مبها  متعلقاً  يظل  قلبه  لكن 
الطفل  �ضالح  ابنها  لها  حبه  ينتقل 

اخلجول.
الرواية  من  الثانية  الدائرة  يف 
التي  والد�ضائ�س  املوؤامرات  تظهر 
وباالختال�ضات  �ضليم  ب�رصكة  حتيط 
معرفة  دون  ال�رصكة  تعاي�ضها  التي 
اإ�ضافة ال�ضتداد عود  بها  املت�ضببني 
اإخوته  بني  مدلاًل  ون�ضاأته  �ضالح 
و�ضداقته املقربة من �ضامي ال�ضاب 
الو�ضيم والذي يتنازع مع �ضالح حب 

نور املوظفة اجلميلة يف ال�رصكة.
بني  نور  قلب  على  ال�رصاع  يحتدم 
وبني  ال�رصكة  �ضاحب  ابن  �ضالح 
�ضامي املوظف الع�ضامي، نور التي 
�ضليم  ال�ضيد  عنده  بت�ضغيلها  �ضعى 
قرية  من  فقرية  عائلة  عائلتها  كون 
بنور  يفوز  �ضامي  لكن  احل�ضينة، 
الظروف  ل�ضوء  بل  له  حلبها  لي�س 
الذي  �ضالح  وبني  بينها  فرقت  التي 

اأحبها ب�ضدة.
بعد  الفرا�س  طريح  �ضالح  ويقع 
زواج نور من �ضامي وتتزايد م�ضاكل 
الوقت  نف�س  يف  املالية  ال�رصكة 
زوجته  اأن  �ضليم  ال�ضيد  ويكت�ضف 
الدمار  هذا  كل  وراء  هما  وانه 
الحقاً  ويعلم  له،  واملايل  النف�ضي 
له  �ضديق  مع  �ضده  يتواطاآن  اأنهما 

يف اجلي�س.
به  االإطاحة  �ضليم  اأعداء  وي�ضتطيع 
ونفيه  ممتلكاته  على  واال�ضتيالء 
بداأ،  حيث  احل�ضينة  قرية  يف  لبيته 
لكن الدوائر تعود وتدور على اجلميع 

فتعطي وتاأخذ وهكذا.
وكالت 

جائزة”اإيكروم–ال�سارقة” تعلن عن جلنة التحكيم 
لدورة 2020-2019

الدكتور  ال�ضيخ  رعاية  حتت 
القا�ضمي،  حممد  بن  �ضلطان 
حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�ضو 
االإقليمي  اأعلن املكتب  ال�ضارقة، 
الوطن  الثقايف يف  الرتاث  حلفظ 
ال�ضارقة”،   – “اإيكروم  العربي 
عن اأع�ضاء جلنة التحكيم للدورة 
 – “اإيكروم  جائزة  من  الثانية 
ال�ضارقة” للممار�ضات اجليدة يف 
حفظ وحماية الرتاث الثقايف يف 
املنطقة العربية لدورتها احلالية 

.2020-2019
للدورة  التحكيم  جلنة  و�ضتجتمع 
احلالية املوؤلفة من �ضبعة اأع�ضاء 
جميع  ملراجعة  قريب،  وقت  يف 
واختيار  املقدمة  امل�رصوعات 
القائمة املخت�رصة للم�ضاريع التي 
للح�ضول  الحقاً  تتناف�س  �ضوف 

على هذه اجلائزة املرموقة.
وتتاألف جلنة التحكيم لهذه الدورة 
ومهند�ضني  بارزين  مهنيني  من 
معماريني وموؤلفني واأخ�ضائيني يف 
جماالت املتاحف والفنون – من 
املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة 
ال�ضعودية،  العربية  واململكة 
وفل�ضطني،  واالأردن،  واجلزائر، 
وم�رص، وتون�س – الذين �ضاهموا 
الثقايف  الرتاث  جماالت  يف 

املختلفة.
جلنة  اأع�ضاء  قائمة  وت�ضمل 
العايدي  عادلة  من  كاًل  التحكيم 

هنية، مديرة املتحف الفل�ضطيني 
على  تركز  واأكادميية،  وكاتبة 
والفنية  الثقافية  املمار�ضات 
الفكري  والتاريخ  الفل�ضطينية 
وامل�ضاحات  احلديث  العربي 

والنهج الثقافية.
وعمار خما�س، مهند�س معماري 
واملوؤ�ض�س الرئي�س ملكتب خما�س 

املعماري يف عمان.
اأ�ضتاذة  الكرداين،  دليلة  ود. 
بكلية  املعمارية  الهند�ضة  يف 
القاهرة؛  جامعة  يف  الهند�ضة 
ممار�ضة  معمارية  ومهند�ضة 
“معمار”  �رصكة  ورئي�ضة 

لال�ضت�ضارات الهند�ضية.
ود. دينا ع�ضاف، املن�ضق املقيم 
لالأمم املتحدة يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة.
و�ضعادة منال عطايا، اأخ�ضائية يف 
علم املتاحف ولديها خربة اإدارية 
عليا تزيد عن 15 عاماً يف جمال 
والدبلوما�ضية  املتاحف  تطوير 
من  العديد  يف  تعمل  الثقافية. 
املجال�س اال�ضت�ضارية مبا يف ذلك 
العاملية؛  الثقافية  الدوائر  �ضبكة 
االإن�ضانية  والعلوم  االآداب  كلية 
ال�ضارقة؛  بجامعة  واالجتماعية 
واملكتب االإقليمي حلفظ الرتاث 
الثقايف يف الوطن العربي )اإيكروم 

– ال�ضارقة(.
مهند�س  عنقاوي،  �ضامي  ود. 

يف  احلجاز  منطقة  يف  معماري 
اململكة العربية ال�ضعودية.

وزبري املوحلي، مهند�س معماري 
من  تخرج  ح�رصي  وخمطط 
العمارة  لفن  التكنولوجي  املعهد 
العا�ضمة  تون�س  يف  والعمران 

تون�س.
اأ�ضالن،  زكي  الدكتور  وقال 
حلفظ  االإقليمي  املكتب  مدير 
الثقايف يف الوطن العربي  الرتاث 
بهذه  ال�ضارقة”   – “اإيكروم 
هذه  اعتبار  “ميكن  املنا�ضبة: 
منظمة  مهمة  �ضميم  اجلائزة يف 
قبل  من  اإن�ضائها  منذ  ايكروم 
من  اخلم�ضينيات  يف  اليون�ضكو 
اأف�ضل  لتعزيز  املا�ضي  القرن 
الدولية  واملعايري  املمار�ضات 
يف  الثقايف  الرتاث  على  للحفاظ 

جميع اأنحاء العامل”.
قائاًل:  اأ�ضالن  الدكتور  واأ�ضاف 
اإىل  اجلزيل  بال�ضكر  “اأتوجه 
ال�ضابقني  التحكيم  جلنة  اأع�ضاء 
اأثروا  الذين  املا�ضية،  الدورة  يف 
اجلائزة  نطاق  تو�ضيع  يف  ايجاباً 
للمتاحف  لت�ضمل جائزة منف�ضلة 
اأتوجه  كما  املنقول،  والرتاث 
جلنة  الأع�ضاء  اأي�ضاً  بال�ضكر 
وافقوا  الذين  اجلدد  التحكيم 
الثانية  الدورة  امل�ضاركة يف  على 

للجائزة”.
وكالة اأنباء ال�سعر 



وكاالت

النب�ش يف املحظورات

حديثاً،  ال�صادرة  روايته  يف 
اأن ي�رضب  الع�صماوي  تعمد 
فنب�ش  ح�صا�صة،  اأوتار  على 
حتت  ُدفنت  حمظورات  يف 
التنا�صي،  من  طبقات 
لأحداث  اختار  والإهمال، 
ثورة  ي�صبق  زمناً  �رضديته 
من  والع�رضين  اخلام�ش 
يف  وحتديداً   ،2011 يناير 
اأواخر ع�رض الرئي�ش الأ�صبق 
مبارك،  ح�صني  حممد 
فيه  �ُصمح  الذي  الوقت 
ينت�رض  اأن  الديني  للتطرف 
مع  طائفي،  ب�صحن  متبوعاً 
ا�صت�رضاء الف�صاد ال�صيا�صي.

الرّواة.. قا�ٍش وامراأة 
قبطية

حكي،  تقنية  الكاتب  انتهج 
قا�ٍش  الأحداث  فيها  يروي 
يف  قبطية،  وامراأة  �صاب، 
منهما  كل  متوازيني،  خطني 
يبداأ حكايته التي تقوده اإىل 
قرية »الطايعة«، اأو »التايهة« 
حتى  اأهلها،  ي�صميها  كما 
ويلتقي  الأحداث  تت�صابك 
ذاتها،  القرية  يف  الثنان 
يبداأ ال�رضد القا�صي ال�صاب 
بداأ  الذي  فايز،  كمال  نادر 
عمله يف �صلك النيابة العامة 
وقادته  �صنوات،  ثالث  منذ 
يف  لل�صكن  عمله  ظروف 
قرية  يف  النيابة  ا�صرتاحة 
فيال  كانت  والتي  »التايهة«، 
مهند�ش ري اإجنليزي يف ما 

�صبق.

النائب  مثالية  ت�صطدم 

القرية  بواقع  احلامل، 
املعقد؛ قرية اأغلب �صكانها 
من امل�صيحيني، يف حني اأن 
من  الأرا�صي  مالك  معظم 
�صيحات  تتعاىل  امل�صلمني، 
األ�صنة  على  التطرف 
وتنت�رض  الرواية،  �صخ�صيات 
ويقف  واملكائد،  احلرائق 
امل�صهد  هذا  اأمام  النائب 
وارتباك،  حرية  يف  العبثي 
ال�صلطة  تراخي  مع  خا�صة 
مع  التعامل  يف  التنفيذية 
جميعها  لتُ�صجل  الأحداث، 
اأن  رغم  جمهول،  �صد 

الفاعل معلوم للكافة!

ماأ�ساة القبطية

تقود  اأخرى  ناحية  من 
املراأة  »هدى«  الأقدار 
بعد  القرية  اإىل  القبطية، 

يف  لويالت  تعر�صت  اأن 
والدها،  وفاة  فبعد  حياتها؛ 
رجل  من  اأمها  تزوجت 
م�صلم اعتدى عليها جن�صياً، 
بعد  بالإكراه،  تزوجها  ثم 
حياة مليئة باملعاناة ت�رضب 
على  خ�رض  زوجها  هدى 
على  داأب  اأن  بعد  راأ�صه  اأم 
موته،  وتتوهم  تعذيبها، 
القطار،  اإىل حمطة  فتهرب 
قرية  اإىل  قدرها  ليقودها 
اأن  وحتاول  »التايهة«، 
القرية  م�صيفة  يف  حتتمي 
تتعر�ش  لكنها  ليلتها،  لتبات 
ملحاولة اعتداء من حار�ش 

امل�صيفة.
من  القبطية  املراأة  ينقذ 
ماأ�صاتها رم�صي�ش خادم نادر 
ال�صاب،  النيابة  وكيل  بك، 
ياأخذ  نادر  ا�صت�صارة  وبعد 
رم�صي�ش هدى اإىل الكني�صة، 

بعد  تزويجها  يف  ويتو�صط 
وت�صتقر  رزق،  من  ذلك 
بيتاً  بيتها  وي�صبح  حياتها، 
اجلميع،  يزوره  للربكة 
ويطلق عليه »بيت القبطية«، 
العدل  ينق�صها  احلياة  ولأن 
خ�رض  فجاأة  يظهر  دوماً، 
اأن  بعد  ال�صابق  هدى  زوج 
اجلديد،  م�صتقرها  علم 
اخليانة،  بتهمة  يقا�صيها 
لأنها تزوجت من رجل اآخر، 
وتتقاطع  ذمته،  على  وهي 
الرواية مبا حتمله  م�صارات 
عن  ُمتباينة  مفاهيم  من 
نهاية  تاأتي  اأن  اإىل  العدالة، 
الأحداث لتحمل ب�رضى باأن 
حدث،  قد  طفيفاً  تغيرياً 
يف  يلوح  بتغيري  ينبئ  رمبا 

الأفق.

واقعية الرواية

�صفحة،   239 خالل 
بواقعية  الرواية  متيزت 
على  وعمقها،  الأحداث 
التي  ال�صاعرية،  عك�ش 
»يوميات  رواية  حملتها 

لتوفيق  الأرياف«  يف  نائب 
روح  طبعت  ورمبا  احلكيم، 
الروايتني،  على  القا�صي 
قالبه  �صاغ  الع�صماوي  لكن 
ما  اأقرب  ب�صورة  الروائي 

تكون للواقع بتفا�صيله.

للروائي امل�سري اأ�سرف الع�سماوي 

»بيت القبطية«...رواية مت�سك بتالبيب الواقع
يف حمراب العدالة ُيف�سل يف الق�سايا املاأزومة، وتقام احلجج على جميع اأطرافها، فُيرباأ البع�ش وُيدان 

َ ال وهو قا�ٍش يف  اآخرون، وال يبعد بنا الكاتب يف رواية »بيت القبطية« عن فل�سفة القا�سي يف �سرده، ولمِ
االأ�سا�ش، ا�ستطاع اأن يذهب بنا اإىل اإ�سكاليات ل يرباأ منها املجتمع امل�سري، دارت حول تابوهات طاملا جتنب 
البع�ش جتاوزها، واإن كرث اأخرياً من يحاولون اخرتاقها، وكان اآخرهم الكاتب اأ�سرف الع�سماوي يف روايته 

»يف بيت القبطية«.

ثقافةالثالثاء 07   جانفي  2020  املوافـق  ل   11 جمادى االأول 1441ه 16

للموؤلف عبد الرحمن حممود حيدر

كتاب يوثق ملدينة قارة وتاريخها 
وتراثها

الرحمن  عبد  املوؤلف  جمع 
كتابه  خالل  من  حيدر  حممود 
“مدينة قارة تاريخ وح�صارة” ما 
اأمكنه من معلومات حتمل قيمة 
من  مهما  جانبا  تخ�ش  وثائقية 
والبيئة  والرتاث  التاريخ  جوانب 

يف املدينة.
موزعا  كتابه  املوؤلف  وجعل 
الأول  فالباب  اأبواب  ت�صعة  على 
واأثرية  تاريخية  ملحة  فيه  ذكر 
القنية  عربها  تناول  للمدينة 
وكهف  البلدة  وحمام  الرومانية 
�صوفيا فيما خ�ص�ش الباب الثاين 
واملناخ  الطبيعية  جلغرافيتها 
واملياه واملزارع التي ت�صتهر بها 
الري  وم�صاريع  املنزلية  اآبارها 

ومياه ال�رضب.
الثالث  الباب  خ�ص�ش  فيما 
لنماذج امل�صاكن القدمية واأمناط 
قارة  �صكان  وهجرة  املعي�صة 
النقل  وو�صائل  والتدفئة  والإنارة 
حتدث  بينما  ال�صحي  والواقع 
يف الف�صل الرابع عن ال�صناعات 
الإنتاج  واأنواع  املحلية  الغذائية 
ال�صتثمار  واأ�صاليب  الزراعي 
يف  ال�صعبية  الأطباق  واأ�صهر 

قارة.

عن  اخلام�ش  الف�صل  يف  ونقراأ 
واأبرز  قارة  يف  التعليم  بدايات 

املا�صي  يف  وو�صائله  رجالته 
خ�ص�ش  فيما  الراهن  وواقعه 
الف�صل ال�صاد�ش لرتاجم ال�صعراء 
واأ�صهر  البلدة  يف  ال�صعبيني 
الأدباء وال�صعراء عار�صا مناذجا 
ليخ�ص�ش  كتاباتهم و�صريهم  عن 
الف�صل ال�صابع للمرويات ال�صفوية 
والأمثال  املجاملة  وعبارات 
كانت  التي  والألعاب  ال�صعبية 
وبع�ش  املنزل  خارج  متار�ش 

احلكايات.
اإىل  الثامن  الف�صل  يف  ونتعرف 
وخ�صو�صية  والزواج  اخلطبة 
قارة  يف  ال�صعبي  العر�ش 
ويف  واملاآمت  والأعياد  وتفا�صيله 
على  الكاتب  الأخري مير  الف�صل 
الأحياء القدمية فاجلديدة وعلى 
واجلمعية  الإر�صادية  الوحدة 

الفالحية وغري ذلك.
من  �صفحة   366 يف  يقع  الكتاب 
القطع الكبري وهو من اإ�صدارات 

الهيئة العامة ال�صورية للكتاب.
الرحمن  عبد  الكاتب  اأن  يذكر 
مدينة  يف  ولد  حيدر  حممود 
قارة عام 1940 تخرج يف جامعة 
كتب  العربية  اللغة  ق�صم  دم�صق 
يف �صعر الأطفال وله �صتة ع�رض 
ديوانا �صعريا مطبوعا وهو ع�صو 

احتاد الكتاب.
 وكاالت 

م�سروع »كلمة« للرتجمة واأدنوك ينظمان خم�سة معار�ض
للرتجمة يف  »كلمة«  ينظم م�رضوع 
دائرة الثقافة وال�صياحة يف اأبوظبي، 
اأبوظبي  بالتعاون مع �رضكة برتول 
الوطنية »اأدنوك«، خم�صة معار�ش 
�صمن  لها  التابعة  ال�رضكات  يف 
من  القراءة«،  »ندعم  كلمة  مبادرة 
فيفري   6 اإىل  اجلاري،  جانفي    5
املقبل، وذلك جت�صيداً للتعاون بني 
جمال  يف  اأدنوك  و�رضكة  الدائرة 

دعم القراءة.
هذه  وا�صت�صافة  تنظيم  وياأتي 
لأهداف  ترجمة  املعار�ش 
دعم  يف  للرتجمة  »كلمة«  م�رضوع 
اأفراد  جميع  وت�صجيع  القراءة 
من  الكتب  اقتناء  على  املجتمع 

التي  املميزة  اخل�صومات  خالل 
يوفرها على اأ�صعار الكتب، واإتاحة 
اأرجاء  جميع  يف  عليها  احل�صول 
دور  تفعيل  جانب  اإىل  الإمارة، 
ال�رضاكة والتعاون بني م�رضوع كلمة 

للرتجمة واملوؤ�ص�صات احلكومية.
جممع  يف  الأول  املعر�ش  ويقام 
و   1 بني  للطاقة  خليفة  ال�صيخ 
وت�صت�صيف  اجلاري،  جانفي    9
املعر�ش  الربية  »اأدنوك«  �رضكة 
16  جانفي  اإىل   12 الفرتة من  يف 
املعر�ش  يقام  فيما  اجلاري، 
 19 بني  البحرية  اأدنوك  الثالث يف 

و 23  جانفي اجلاري.
في�صت�صيفه  الرابع  املعر�ش  اأّما 

 26 من  الرئي�صي  »اأدنوك«  مبنى 
اإىل 30 جانفي اجلاري، وي�صت�صيف 
 2 للطاقة  خليفة  ال�صيخ  جممع 
فيفري    6 اإىل   2 من  املعر�ش، 
املعار�ش  هذه  وت�صكل  املقبل. 
لالطالع  مثلى  ثقافية  من�صة 
م�رضوعي  اإ�صدارات  اأحدث  على 
و«اإ�صدارات«،  للرتجمة  »كلمة« 
اأهمية  على  ال�صوء  وت�صليط 
يف  البارز  ودوره  والقراءة،  الكتاب 
وانفتاحه  وتعلمه  الإن�صان  تطور 

على الآخر.
ويعر�ش م�رضوعا »كلمة« للرتجمة 
الثقافة  دائرة  يف  و«اإ�صدارات« 
جمموعة  اأبوظبي  يف  وال�صياحة 

الإ�صدارات  اأحدث  من  متنوعة 
من  الأدبية  املجالت  خمتلف  يف 
بينها الرواية، والتاريخ، وال�صيا�صة، 
الفن،  يف  املتخ�ص�صة  والكتب 
وامل�رضح، وال�صعر، وكتب الأطفال 

والنا�صئة.
يذكر، اأن م�رضوع »كلمة« للرتجمة 
املعار�ش  من  العديد  نظم 
»ندعم  �صعار  حتت  والفعاليات 
على  حر�صه  اإطار  يف  القراءة«، 
العامل  يف  الرتجمة  حركة  اإحياء 
القراءة  معدلت  وزيادة  العربي، 
امل�صتويني  على  العربية  باللغة 

املحلي والإقليمي.
وكاالت 

يف الفرتة 13-16  جانفي اجلاري

العربي لل�سعر  القاهرة  ملتقى  دورة  ال�سياب” عنوان  �ساكر  “بدر 
امل�رضية  الثقافة  وزارة  اختارت 
الراحل  العراقي  ال�صاعر  ا�صم 
للدورة  ال�صياب عنوانا  �صاكر  بدر 
لل�صعر  القاهرة  مللتقى  اخلام�صة 
الفرتة  يف  ينطلق  الذي  العربي 
13-16  جانفي اجلاري، مب�صاركة 

100 �صاعر وناقد من 15 دولة.
امللتقيات  اأهم  من  وامللتقى 
جمال  يف  املتخ�ص�صة  العلمية 
الوطن  م�صتوى  على  ال�صعر،  فن 
�صعراء  به  وي�صارك  العربي 
وتون�ش  فل�صطني  دول  من  ونقاد 
وال�صودان  واجلزائر  واملغرب 
و�صلطنة  والإمارات  وال�صعودية 

و�صوريا  والعراق  والأردن  عمان 
وهولندا؛  واليمن  ولبنان  وليبيا 
من  كبري  عدد  اإىل  بالإ�صافة 

ال�صعراء والنقاد امل�رضيني.
و اختارت جلنة الإعداد للملتقى، 
الدكتور  امل�رضي  الناقد  برئا�صة 
عدة  عبداملطلب،  حممد 
يعقد  الذي  للملتقى  مو�صوعات 
وثقافة  “ال�صعر  عنوان  حتت 
القراءة  عن  تدور  الع�رض”، 
وهويته  ولغتة  لل�صعر  الثقافية 
املعا�رضة وحتولت الواقع العربي 
ف�صال  العربية،  ال�صعرية  وركائز 
التكنولوجيا  زمن  يف  ال�صعر  عن 

الإلكرتوين،  الن�رض  وق�صايا 
مائدتني  تنظيم  اإىل  بالإ�صافة 
م�صتديرتني حول �صعر بدر �صاكر 

ال�صياب واإبراهيم ناجي.
بجائزة  الفائز  ا�صم  ويعلن 
خالل  العربي  لل�صعر  القاهرة 
اخلام�صة  الدورة  فاعليات  ختام 
 2020 جانفي    16 م�صاء  للملتقى 
وهي من اأهم اجلوائز العربية يف 
حيث  العربي؛  ال�صعر  فن  جمال 
الأوىل  دورتها  يف  باجلائزة  فاز 
2007 ال�صاعر الفل�صطيني حممود 
دروي�ش؛ فيما ح�صل على اجلائزة 
ال�صاعر   2009 الثانية  دورتها  يف 

عبد  اأحمد  الكبري  امل�رضي 
الدورة  وكانت  حجازي؛  املعطي 
ال�صاعر  ن�صيب  من   2013 الثالثة 
اليمني عبد العزيز املقالح؛ فيما 
الكبري  امل�رضي  ال�صاعر  ح�صل 
على  �صنة  اأبو  اإبراهيم  حممد 
التي  الرابعة  الدورة  يف  اجلائزة 

عقدت 2017
امللتقى  هام�ش  على  ويقام 
معر�ش للكتاب ت�صارك به هيئات 
امل�رضية،  الثقافة  بوزارة  الن�رض 
دور  من  كبري  عدد  اإىل  بالإ�صافة 

الن�رض اخلا�صة.
 وكالة اأنباء ال�سعر
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عن دار كتوبيا للن�صر والتوزيع امل�صرية 

�شدور املجموعة الق�ش�شية" حني تغرب ال�شم�س" 
للكاتب املغربي فريد اخلمال

�صدر حديثا للكاتب والقا�س املغربي فريد اخلمال جمموعة ق�ص�صية حتمل عنوان »حني تغرب ال�صم�س » عن دار كتوبيا للن�صر والتوزيع امل�صرية و�صتكون هذه املجموعة متوفرة يف الدورة الـ 
لحق. وقت  يف  املغرب  مكتبات  على  �صتوزع  اأنها  كما  القادم،   ال�صهر  يف   فعاليته  �صتقام  الذي  باملغرب  للكاتب  البي�صاء  الدار  مبعر�س  وبعدها  للكتاب  الدويل  القاهرة  ملعر�س   51

حكيم مالك 

تنتمي  ق�صة اجتماعية   23
لأدب الرعب النف�صي 

املغربي  القا�ص  ك�شف  ولقد 
خا�ص   ت�رصيح  يف  اخلمال   فريد 
تفا�شيل   »عن  الو�شط  ليومية« 
قائال    « ال�شم�ص  تغرب  »حني 
اجتماعية  ق�ش�شية  اأنها جمموعة 
النف�شي ت�شم  تنتمي لأدب الرعب 
ثالثة وع�رصين ق�شة؛ )الغرفة 66 
البنف�شج  بطعم  ليلة  الفر�شة/   /
املراآة  تتكلم  حينما   / التدوينة   /
ليلة   / ال�شارخ  الواأد   / �شوفيا   /
 / وئدت  الأحالم  اإذا  التخرج/ 
/املخرب/  احلياة  تلك   / الباب 
ولدة   / العنكبوت  بيت  من  اأوهن 
 / الغريب  املوعد/  جديدة/ 
الأخرية  الليلة   / الألعاب  متجر 
كتبت  الق�ش�ص  هذه  اأن  م�شريا   ،
اأربع  قبل  متفرقة،  فرتات  على 
توؤرخ وتوثق لفرتة  �شنوات،  والتي 
الكاتب  هذا  فرتات   اأحلك  من 
اأن تكون  الذي حاول من خاللها  
الكتابة متنف�شا له، وو�شيلة لتمرير 
بالت�شويق  امل�شحوبة  الأفكار، 

واملتعة.(

م�صاركتي يف معر�س القاهرة 
للكتاب اإ�صافة متميزة يف 

م�صاري الأدبي

املجموعة  هذه  م�شاركة  عن  و 
معر�ص  فعاليات   يف  الق�ش�شية  
يف  للكتاب  الدويل  القاهرة  
اإىل  جانفي   22 من   51 الـ  دورته 
اخلمال  قال    ،   2020 فيفري   4
اإ�شافة متميزة يف  اأنها  »للو�شط » 
م�شاري الأدبي، �شبق واأن �شاركت 
خالل  من  القاهرة  معر�ص  يف 
جمموعات ق�ش�شية م�شرتكة عرب 
دور  مع  الق�شرية  للق�شة  �شابقات 
ال�شنة  هذه  اأن  ن�رص م�رصية، غري 
م�شرتكتني  ملجموعتني  بالإ�شافة 
تعطي  التي  م�شتقلة  جمموعة 
طعما اآخر، و�شحنة اإيجابية لتقدمي 
القادمة،   الأيام  يف  اأف�شل  هو  ما 
من  تفاعال  هناك  واأن  خ�شو�شا 
بعد  امل�رصيني  الأ�شدقاء  طرف 
املجموعة  �شدور  خرب  ن�رص 
و�شفحة  ال�شخ�شية،  �شفحة  على 
لها  اأتنباأ  التي  الدار  كتوبيا،  دار 
الن�رص  ميدان  يف  زاهر  مب�شتقبل 

حمافظة  واأنها  ل�شيما  والتوزيع، 
خطتها  التي  الأوىل  املبادئ  على 

قبل خم�ص �شنوات.

عندما تتجدد الآمال وتتبدد 
الآلم

ال�شاب  املوؤلف  اختار   ولقد   
فريد اخلمال  كلمات معربة  لهذه 
اجلديدة  الق�ش�شية  املجموعة 
وتتبدد  الآمال  :«تتجدد  واملتمثلة 
واأخرى  ق�ش�ص  الآلم..تبداأ 
وي�شيل  احلب  عن  تنتهي..نكتب 
بنا  الفراق..مت�شي  كدمع  احلرب 
وجهتنا..فكل  نعلم  اأن  دون  الأيام 
ما متنيناه يوما م�شى بحلول �شفق 
الغروب الربتقايل..كل �شيء بقدر 
اإليه..  بال�شعي  يتحقق  قدر  وكل 
ل�رصد  كفاية  طويل  الليل  ومي�شي 
تروى  الن�شيان  ق�ش�ص ل ميحوها 

فقط حني تغرب ال�شم�ص«.
 « ال�شم�ص  تغرب  »حني  تعد  و 
فريد  املغربي  والقا�ص  للكاتب 
اخلمال باكورة اأعماله الأدبية، بعد 
�شت جمموعات ق�ش�شية م�شرتكة 
�شدرت عن دور ن�رص م�رصية لبن 
اخلريج   املغربية   طنجة  مدينة 

لالأ�شاتذة  العليا  املدر�شة  من 
على  واحلائز  املغرب    / بتطوان 
املرتبة الأوىل يف م�شابقة ق�ش�ص 
على الهواء املنظمة حتت اإ�رصاف 
وبتن�شيق  الكويتية  »العربي«  جملة 
مع اإذاعة مونتي كارلو الدولية يف 
فيفري 2019 م  ، �شارك بق�شتني 
يف جمموعة » روؤى القلب« �شدرت 
عن دار ال�شهد امل�رصية �شنة 2017 
م . و�شارك بق�شة �شمن جمموعة 
على حافة ال�رصد �شدرت عن دار 
م�شابقة  امل�رصية  بوك  جولدن 
يف  بق�شتني  و�شارك   . م   2018
 ،« الالعودة  طريق   « جمموعة 
�شدرت عن دار كاريزما امل�رصية 
يف  بق�شتني  و�شارك   2019 يف 
جمموعة » رعب +«  �شدرت عن 
م�شابقة  امل�رصية  املعرفة  دار 
ق�ش�شية  جمموعة  ولديه  م   2019
التي  ينته«  مل  بوح  عنوان«  حتت 
للن�رص  ت�رصا�ص  دار   عن  �شدرت 
 « مبادرة  عن   2019 يف  والتوزيع 
لالأقالم  الداعمة   « وكتاب  حلم 
ال�شابة  ويعد هذا املولود الأدبي 
املغرب  يف  ي�شدر  الذي  الأول 
الق�ش�ص  بع�ص  للخمال   ون�رصت 

يف اجلرائد الوطنية .

دار كتوبيا  للن�صر والتوزيع 
امل�صرية  ترفع �صعار » للحلم 

بقية »

وحتمل دار كتوبيا امل�رصية �شعار 
اأن  توؤمن  فهي    ،  « بقية  للحلم   «
 .. ما  روٌح  فيه  تعي�ص  كتاب  كل 
عا�شوا  من  واأرواح  األّفه  من  روح 
نعت  �شُ ولهذا   .. بف�شله  وحلموا 

ولتحلق  الأحرف  لتخلد  كتوبيا 
ولقد   ، ال�شفحات  بني  اأحالمها 
لكتاب  اأعمال  الدار  اأ�شدرت هذه 
مغاربة، منهم دار�شة للدكتور نافع 
�شالح  للكاتب  ورواية  الع�شريي، 
لل�شاعرة  وديوان  اأقرقر،  الدين 
جمموعة  اإىل  بالإ�شافة  ابت�شام، 
النور يف قادم  الأعمال �شرتى  من 
من  لكاتبة  رواية  منها  الأيام، 

مدينة طنجة .

جمّرد  عدة  باأوجه  »احلب   
يظل  واخليال  اأنيق،  حتذير 
قاتاًل«،  ي�شبح  اأن  اإىل  ممتعاً 
اأحد  اأوجز  الكلمات  بهذه 
النقاد اأحدث اأعمال الروائية 
اأور�شتافيك،  هان  الرنويجية 
»حب«،  عنوان  حملت  التي 
الغريبة،  الأق�شو�شة  تلك 
عن  تعاين  التي  واملبتكرة 
واهتمام  حب  غياب  كثب 
اإحدى الأمهات بابنها ب�شكل 
اأدق  نحو  على  اأو  وثيق، 
احلدود املبدئية لغياب ذلك 

احلب.
تتك�شف اأحداث رواية »حب« 
تروي  ليلة وحيدة  على مدى 
اللذين  وابنها،  اأم  ق�شة 
نائية  بلدة  يف  للعي�ص  انتقال 
للرنوج،  ال�شمال اجلليدي  يف 
على  ال�شتاء  مو�شم  »حيث 
البن  يقول  كما  الدوام«، 
عامه  �شيبلغ  الذي  جون، 
الثامن بعد يوم واحد، يف ظل 
»فيبكي«  اأمه  باأن  تام  جهل 
بالكامل  املوعد  ن�شيت  قد 

يف غمرة اأحالمها واآمالها.

اهتمام

اإيجازها،  من  الرغم  على 
التي ترجمها  ت�شتحق »حب« 

اأيتكن  مارتن  الإجنليزية  اإىل 
من  ويتجلى  الهتمام،  كل 
التي  الكثرية،  ال�شمات  بني 
ن�رصت  التي  الرواية  تطبع 
من  عقدين  قبل  بالرنويجية 
عنها  يعف  مل  اأنه  الزمن 
خالفاً  بدت  بل  الزمن، 
خارج  تطفو  وكاأنها  لذلك 
يف  وتظهر  الوقت،  اإطار 
»كاأنه  جون  فيها  بدا  جملة 
يف  م�شتعدة  فقاعة،  جمّرد 
ال�شماء  لتطفو يف  اأية حلظة 
وتختفي لالأبد«، حتى تطّرف 
وجودية  قوة  يكت�شب  املناخ 
يف  وي�شهم  احلبكة،  داخل 
تقزمي التفاعالت الب�رصية 

وخنقها.
الداخلية،  امل�شاحات  اأما 
بني  كذلك  ترتاوح  فهي 
وال�شجن،  امللجاأ  فلكي 
فكل �شيء يف الق�شة ي�شبح 

عدمي الوزن يف الربد.
التبديل بني وجهات النظر 
كبرياً،  تركيزاً  يتطلب  اأمر 
القارئ  يفهم  اأن  اأجل  من 
�شخ�شان  والبن  الأم  باأن 
ما  مكان  ففي  منف�شالن، 
وفرة  تطل  الرواية،  من 
متعجلة  موجعة  تفا�شيل 
خالية، اإل من نذر عاطفة، 

م�شار  اإىل  ت�شفي  ولكنها 
اأكرب  اأثر  لإنتاج  احلبكة 
على �شاكلة، �شعور بالرعب 
يطبع  والوحدة  والفراغ 
وات�شالتنا  اليومية  حياتنا 

املفقودة مع الآخرين.

م�صار متواٍز
لأور�شتافيك  ويُح�شب 
الذي  الأ�شلوب  براعة 
بني  خالله  من  تنقلت 
من  البطلني  وعي  حالتي 
اإن  بحيث  لأخرى،  فقرة 
اتبعت  منهما  كل  ق�شة 
الآخر،  مع  متوازياً  م�شاراً 
يف ما ي�شبه م�شاري قطار 
بالرغم  البتة،  يلتقيان  ل 
الل�شيق  تقاربهما  من 
للقارئ  ميكن  ول  مادياً، 
طبقات  ي�شت�شعر  اأن  اإل 
غري  يومية  حميمية  من 
وم�شاحات  ملحوظة 
�شا�شعة من البعد العاطفي 
ال�شطور،  بني  املر�شو�ص 
بخيوط  مو�شولة  لعالقة 
تكون  ل  قد  عنكبوت، 
موجودًة اأ�شاًل اإل يف رغبة 

قارئ للو�شل بينهما.
يف  الكاتبة  تنجح  كما 
�شياغة اإح�شا�ص �شينمائي 

نرثي  باأ�شلوب  الذعر  من 
ب�شيط، وعبارات متالحقة 
مت�شاقطة  كثلوج  تتكّد�ص 

ب�شمت.
التناق�ص  حجم  اأن  ويبدو 
الداخلية  العوامل  بني 
والأم  جون  البن  من  لكل 
حيث  يطاق،  ل  فيبكي 
يف  اأنه  وا�شحاً  يتبّدى 
حيزاً  الوالدة  حتتل  حني 
وخياله،  تفكريه  من  كبرياً 
بنف�شها.  اإل  هي  تفكر  ل 
اأور�شتافيك  وجدت  وقد 
خ�شبة  اأر�شاً  ال�شياق 
مق�شعرة  درا�شة  لتقدمي 
والختالف  الغريية  عن 
غا�شت  حيث  واللهفة، 
الأنا  مذهب  يف  عميقاً 

املغيظ للحياة الداخلية.
وب�شكل  نعجز،  لعلنا 
مطلق، رمبا اأن نكون على 
التقارب،  من  القدر  هذا 
واللت�شاق مع الآخر بقدر 
احلب،  فكرة  جتعلنا  ما 
حتى لو كان هذا ال�شخ�ص 
ابننا.  اأو  والدينا  اأحد 
اأحدنا  بانتظار  دوماً  اإننا 

الآخر، م�شتاقون له.
وكالت 

فنون  موؤ�ش�شة  خ�ش�شت   
اجلزائر  لولية  وثقافة 
وثقايف  فني  برنامج 
ال�شنة  راأ�ص  بحلول  احتفال 
  2970 اجلديدة  الأمازيغية 
و�شتكون البداية مع  العر�ص 
الفني منوع الذي �شتحت�شنه  
باجلزائر  خلدون  ابن  قاعة 
جانفي   11 ال�شبت  العا�شمة 
�شيربز  والذي      2020
الرتاث اجلزائري من  اأ�شالة 
�شاعتني  ملدة  ف�شحة  خالل 
الفنانة  �شوت  فيها  يتمازج 
القبائلية ح�شيبة عمرو�ص مع 
حركات  بايل ولية  اجلزائر     
بني  املزج  �شيتم   حيث 
�شيخلق  مما  والرق�ص  الفن 
على   وتناغما  ان�شجاما 
املنتظر  من  الذي  الركح 
ي�شتقطب  عدد كبري من  اأن 
التي  اجلزائرية   العائالت 
احلفل  لهذا  بكرثة  �شتتوافد 
مدى  يربز   الذي  الفني 
بهويتهم   اجلزائريني  مت�شك 
مع  الأ�شيلة   الأمازيغية 
عاداتهم  على  حمافظتهم 
عن  ورثوها  التي  وتقاليدهم 

اأجدادهم .
من  جمموعة  و�شتقام 
الن�شاطات  مبركز  العرو�ص 
التابع ملوؤ�ش�شة  اآغا  الثقافية 
اجلزائر   لولية  وثقافة  فنون 
�شتنطلق  معر�شا  بينها   من 
فعاليته  من 07  اإىل غاية 16 
جانفي 2020 لنبيلة جودي يتم 
يف عر�ص جموهرات قبائلية 
على  ر�شم   ، �شرياميك   ،
مل�شاركة  اإ�شافة   ، الزجاج 
من  الزهراء  فاطمة  زيان 
تقليدية  اأطباق  خالل 
يوم  و�شيفتتح    ، وحلويات 
اجلاري  جانفي   07 الثالثاء 
والرق�ص  الزرنة  بفرقة 
قبل  من  القبائلي  والغناء 
ح�شور  مع  املكتبة  اأطفال 
تقليدية  وق�ش�ص  ال�شعر 
كاكي  نايت  مع  بالأمازيغية 
لبوقالت  اإ�شافة   ، جازية 

عا�شمية . 
  و�شيعرف ف�شاء الن�شاطات 
يوم  منتوري  ب�شري  الثقافية 
  2020 جانفي   09 اخلمي�ص 
الزرنة   مع  التظاهرة  افتتاح 
معر�ص  اإقامة  مع  واإطبالن  

اإ�شافة   ، التقليدية  للفنون 
مو�شوع  حول  �شعرية  لقراءة 
اخلا�شة  التقليدية  الأغنية   «
كاتيا   « الفنانة  مع  بيناير 
كما      ،« وفرقتها  غازيل 
�شيتم برجمة لقاء مع الكاتب 
 « راويته  جمال ل�شاب حول 
حتن« ال�شادرة عن من�شورات 

امتداد.
الن�شاطات  و�شتتوا�شل    
بال�شنة   بالحتفال  اخلا�شة 
   ،  2970 اجلديدة  الأمازيغية 
الثقافية  الن�شاطات  مبركز 
بالعا�شمة    رم�شان  عبان 
من خالل تخ�شي�ص معر�ص 
املمتدة  الفرتة  من  ت�شكيلي 
من 06 اإىل 26 جانفي اجلاري 
مب�شاركة الفنان الت�شكيلي بن 
�شيخ ب�شري ، اإ�شافة  ملعر�ص 
واحلرف  بالأطباق   خا�ص 
 11 من  وهذا  التقليدية  
 2020 جانفي   16 غاية  اإىل 
من  كل  م�شاركة  �شتعرف 
اطبالن  و�شتخ�ش�ص قراءات 
 DJ  شعرية  وعر�ص اأزياء و�

.
حكيم مالك

اأحدث اأعمال الروائية الرنويجية هان اأور�صتافيك

» حب« ... رواية م�شكونة باالآالم العائلية
عرب تخ�صي�س موؤ�ص�صة فنون وثقافة لولية اجلزائر 

جلملة من الأن�صطة

االحتفاء بال�شنة االأمازيغية اجلديدة 
2970 فنيا، اأدبيا وتراثيا 
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 فح�ص يك�صف ال�صرطان 

يف 10 دقائق
   

اختباراً  اال�سرتالية  كوينزالند  جامعة  من  باحثون  ابتكر 
ي�ستطيع ك�سف ال�رسطان خالل 10 دقائق. وتعتمد طريقة 
ال�سفرة  يف  �سمات  على  جتريبية  التزال  التي  الفح�ص 
اأنواع  جميع  بني  م�سرتكة  اأنها  تبني  اإيه(  اإن  )دي  الوراثية 

ال�رسطان.
اأنواع  جميع  بني  م�سرتكة  �سمات  وجود  يوؤكد  الفح�ص 
البحث  فريق  اأجراها  التي  التجارب  واأظهرت  ال�رسطان 
اإيه ل�رسطان الثدي  اإن  ت�سابهاً يف اأحد ال�سمات بني الدي 
ن�سبة  اأن  وتبني  الليمفاوية.  والغدد  والربو�ستاتا  والقولون 
دقة الفح�ص ت�سل اإىل 90 باملائة، بعد جتربته على 200 
»نيت�رس  دورية  ن�رسته  الذي  التقرير  وبح�سب  دم،  عينة 
ج�سيمات  ا�ستخدام  على  الفح�ص  يعتمد  كوميونيكي�سن«، 
متناهية ال�سغر »نانو« من الذهب، والتي تتحد مع اأن�سجة 
املاء  يف  اللون  تغري  روؤية  وميكن  لونها،  ويتغري  ال�رسطان 
وقليل  �سهاًل  الفح�ص  جتعل  �سمة  وهي  املجّردة،  بالعني 

التكلفة.
واأجرى الباحثون جتارب عديدة اأثبتت وجود �سمات م�سرتكة 

بني ا�ستجابة الدي اإن اإيه لل�رسطان اأياً كان نوعه.

ابتكار جهاز ثوري جديد لعالج 
جفاف العينني

   
و�سلها  ميكن  جديدة  اأداة  العلماء  من  جمموعة  ابتكر 
باالأنف، وتعمل على ال�سغط على ع�سب يف ج�رس االأنف 
مما  الدموع،  اإنتاج  لتحفيز  معتدل  كهربائي  تيار  عرب 
بالقرحة  باالإ�سابة  يت�سبب  الذي  العني  من جفاف  يخفف 

وااللتهابات.
ويعمل اجلهاز املحمول باليد، والذي يطلق عليه ا�سم »ترو 
تري« عرب ال�سغط على اأحد االأزرار التي من �ساأنها اأن تولّد 
ال�رسكة  وتزعم  الدموع  حتفيز  على  يعمل  كهربائياً  تياراً 
الإنتاج  املنتظم  التحفيز  باأن  اإنك«  »األريجان  امل�سنعة 
الدموع ي�ساعد تدريجياً على اإنتاج الدموع، حيث اأظهرت 
نتائج االختبارات التي اأجريت على 97 مري�ساً على مدى 
اأ�سهر يف كلية الطب بجامعة فرجينيا، فاعلية كبرية  �ستة 

للجهاز اجلديد على حت�سن ن�سبة كبرية من احلاالت.
للعيون  نهائياً  عالجاً  لل�سحن  القابل  اجلهاز  يعترب  وال 
ا�ستخدامه مرتني  اأن  اإىل  ت�سري  الدرا�سات  اأن  اإال  اجلافة، 
يف اليوم ميكن اأن يحدث حت�سناً ملحوظاً يف حالة جفاف 
ال  عندما  تتطور  اجلافة  العني  متالزمة  اأن  يذكر  العينني 
تقوم العيون باإفراز الدموع الكافية، اأو عند تبخر الدموع 
اأعرا�ص هذه احلالة،  وت�سمل  اإنتاجها.  بعد  ب�رسعة كبرية 
وتزداد  واحمرارهما،  العينني  يف  بالتهابات  االإ�سابة 
�سحيفة  نقلت  ما  وفق  الوقت،  مرور  مع  �سوءاً  االأعرا�ص 

ديلي ميل الربيطانية.

القاتل ال�صامت
ي�سكل  الذي  ال�سوديوم  كبرية من  كميات  النا�ص  اأغلبية  يتناول   
امل�سّنعة  االأطعمة  عن  ذلك  يحدث  للملح.  الرئي�سي  املكون 
مثل البيتزا والربغر وال�سجق والبطاط�ص ال�سيب�سي واملعجنات 
الذي  الدم  �سغط  ارتفاع  الزائد  ال�سوديوم  وي�سبب  اجلاهزة. 
اأال  وينبغي  القلب.  �سحة  يهدد  الأنه  ال�سامت«  »القاتل  ي�سّمى 
ويف  غرام،   2.3 عن  يومياً  تتناولها  التي  ال�سوديوم  كمية  تزيد 
حال وجود زيادة خلطر االإ�سابة باأمرا�ص القلب وال�سكتة يجب 
ا�سطرتك  اإذا  لذلك  فقط.  غرام   1.5 على  الكمية  تزيد  اأال 
عبارة  عن  ابحث  جاهزة  اأطعمة  اأو  معلبات  ل�رساء  الظروف 
من  كثري  وت�سّنف  ال�رساء.  قبل  العبوة  على  ال�سوديوم«  »قليل 
باعتبارها  امل�سّنعة  االأطعمة  يف  امل�ستخدمة  احلافظة  املواد 
االأطفال.  ذكاء  انخفا�ص  عن  م�سوؤولة  وتعترب  م�رسطنة،  مواد 
الدجاج  الربغر وقطع  مثل  ال�رسيعة  الوجبات  احذر من  كذلك 
املقلية، الأنه ي�ستخدم يف حفظها ويف اإعطاءها �سكلها الذهبي 

بعد القلي مواد كيميائية �سارة تعترب من م�سببات ال�رسطان

جهاز جديد يك�صف االإ�صابة باالكتئاب
تعقب  جهاز  ي�ساعد  اأن  ميكن 
االأطباء  جديد  اإلكرتوين 
القلق  حاالت  ت�سخي�ص  يف 
املر�سى  لدى  واالكتئاب 
�سماعات  من  اجلهاز  ويتكون 
و�سوار  للر�سغ،  و�سوار  للراأ�ص، 
للكاحل، ويقوم مبراقبة معدل 
وم�ستوى  القلب،  �رسبات 
وقطر  والتنف�ص،  التعرق، 
البيانات  جمع  ويتم  احلدقة، 
اأجهزة  قبل  من  وحتليلها 

الكمبيوتر.
القلق  من  الكثريون  ويعاين 
واالكتئاب دون اأن يتم ت�سخي�ص 
ب�سبب  وذلك  لديهم،  املر�ص 
ف�سل املر�سى يف التعرف على 
ومع  واالإبالغ عنها،  االأعرا�ص 

ذلك ميكن ا�ستخدام االأعرا�ص 
اجل�سدية لالإ�سارة اإىل امل�ساكل 

املحتملة يف وقت مبكر.
التجريبية  الدرا�سات  وحظيت 
عليه  يُطلق  الذي  للجهاز 
ا�ست�سعار  »�سي�ستم دي« )نظام 
العقلية(،  اال�سطرابات  لتقييم 
الهند�سة  �رسكة  وطورته 
االأمريكية درابر، على اإعجاب 
ميكنها  حيث  الباحثني، 
القلق  ا�سطراب  ت�سخي�ص 

احلاد يف 94% من احلاالت.
اجلهاز  يكون  اأن  املتوقع  ومن 
نحو  على  لال�ستخدام  متاحاً 
 ،2019 القادم  العام  يف  وا�سع 
ميل  ديلي  �سحيفة  بح�سب 

الربيطانية.

اكت�صاف �صبب غري متوقع 
لالإ�صابة باالأرق الدائم!

اأجرتها  جديدة  درا�سة  حذرت 
من  مي�سوري-كولومبيا  جامعة 
واحدة فقط من �رسب  ليلة  اأن 
اأكرث  النوم  جتعل  قد  اخلمر 
ويقول  احلياة  لبقية  �سعوبة 
يتطلب  االأمر  اإن  البحث  فريق 
جل�سة  يف  كحولية  م�رسوبات   4
ال�رسر  الإحلاق  فقط،  واحدة 
بجني ينظم عملية النوم، ما قد 

يت�سبب يف االإ�سابة باأرق دائم.
للبحث،  الرئي�سي  املوؤلف  وقال 
وهو  تاكر،  ماهي�ص  الدكتور 
االأع�ساب  علم  يف  اأ�ستاذ 
اإن  مي�سوري-كولومبيا،  بجامعة 
للمدمنني  كبرية  م�سكلة  »النوم 
على الكحول. واإذا كنت ت�رسب 
من  باحلرمان  �ست�سعر  اخلمر، 
و�ستحتاج  التايل  اليوم  يف  النوم 
الكحول  من  املزيد  �رسب  اإىل 

للخلود اإىل النوم«.
وبالن�سبة للدرا�سة، قام الباحثون 
مل�ستويات  الفئران  بتعري�ص 
ر�سدت  التي  ال�رسب  �رساهة 
ال�ساعات  ويف  الب�رس.  لدى 
زيادة  الفئران  �سهدت  التالية، 
اأثناء  العني  حركة  يف  كبرية 
يف  زيادة  اأي  تظهر  ومل  النوم. 
كيميائية  )مادة  االأدينو�سني 
الرغبة  حتى  وال  النوم(  تعزز 
اأن  الفريق  واكت�سف  النوم  يف 
يقلل  كحويل  م�رسوب  تناول 

يتحكم  الذي  اجلني  ن�ساط  من 
 .»ENT1« بالنوم ويعرف با�سم
اأن االأمر كان  الباحثون  واأو�سح 
يتاأثر  اأن  توقعوا  مفاجئا، حيث 
من  جل�سات  عدة  بعد  اجلني 
واحدة  ولي�ص  اخلمر،  �رسب 
فقط. واأ�ساروا اإىل اأن الدرا�سة 
كيف  فقط  تو�سح  ال  اجلديدة 
من  االإكثار  يوؤدي  اأن  ميكن 
ا�سطراب  اإىل  اخلمر  �رسب 
النوم، بل قد ي�سلط ال�سوء على 

النوم  ا�سطرابات  تاأثري  كيفية 
�سلبا على االأ�سخا�ص، لتدفعهم 

اإىل اإدمان الكحول.
ووفقا للمعهد الوطني لالإدمان 
على الكحول، فاإن �رسب اخلمر 
الكحول  تركيز  يجعل  منط 
غرام   0.08 اإىل  ي�سل  الدم  يف 
عادة  هذا  ويحدث  اأكرث.  اأو 
عندما ي�ستهلك الرجل 5 كوؤو�ص 
ت�ستهلك  اأو  اأكرث،  اأو  كحول 
اأكرث،  اأو  م�رسوبات   4 الن�ساء 

وهناك  فقط  �ساعتني  خالل 
على  معروفة  خماطر  بالفعل 
يتعلق  عندما  الق�سري  املدى 
يف  مبا  اخلمر،  ب�رسب  االأمر 
و�سعف  امل�سوهة  الروؤية  ذلك 
الذاكرة يذكر اأن واحدا من كل 
املتحدة  الواليات  يف  بالغني   6
على  مرات   4 اخلمر  ي�رسب 
ملراكز  وفقا  �سهريا،  االأقل 
االأمرا�ص  على  ال�سيطرة 

والوقاية منها.

درا�صة تربط �صبغ ال�صعر ب�صرطان الثدي
اأجراها  درا�سة  نتائج  ك�سفت 
مقبل،  كيفان  الربوفي�سور، 
حل�ساب مركز م�ست�سفى االأمرية 
غري�ص، اأن �سبغ ال�سعر 6 مرات 
خطر  من  يزيد  ال�سنة  يف 
االإ�سابة ب�رسطان الثدي، بن�سبة 
ملفات  درا�سته  14%وعقب 
ب�رسطان  امل�سابات  الن�ساء 
الثدي، ن�سح الربوفي�سور قائال: 
ال�سعر  �سبغ  عند  االأف�سل  »من 
ا�ستخدام و�سائل ومواد حتتوي 

االأمينات  من  كمية  اأقل  على 
يكون  اأن  اأجل  من  العطرية، 
اأقل  واجللد  ال�سعر  يف  تاأثريها 
ب�سبغ  ين�سح  ال  كما  ميكن.  ما 
 3-2 كل  مرة  من  اأكرث  ال�سعر 

اأ�سهر«.
ييل  جامعة  علماء  اأن  يذكر 
اأن  �سنوات  خم�ص  قبل  اأعلنوا 
من  يزيد  املتكرر  ال�سعر  �سبغ 
الدم  ب�رسطان  االإ�سابة  خطر 

بن�سبة %30.
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من  �أعظُم  فهو  عُظم  مهما  ذنبَك  �أن  تعتقد  �أن  �إياَك 
يطان ال يريد منك �ال هذه ! يريُد �أن  رحمة �هلل ، �إن �ل�َشّ
يُكرب �لذنب يف عينيَك وي�شّغَر من رحمة �هلل ، ورحمة 

�هلل �أو�شُع من ذنبك . -مع �لنَِّبِيّ �شلى �هلل عليه و�شلم
و�لهم  و�لياأ�س  باحلزن  تُ�شعره  �أمور  للإن�شان  تاأتي  قد 
�لو��شعة.  ربنا  رحمة  يتذّكر  عندما  لكن  �حلياة.  يف 
يتولّد لديه �إح�شا�س و�شعور �إيجابي جتاه �حلياة �أو �أي 
و�أحببت  دنياه.  �و  بدينه  متعلق  �شو�ء  له  يتعر�س  �أمر 
�أُورد حديث فيه معاين عظيمة من رحمة �خلالق  هنا 

�شبحانه بعباده.
عن عمر بن �خلطاب ر�شي �هلل عنه. قال قدم ر�شول 
�هلل �شلى �هلل عليه و�شلم ب�شبي. فاإذ� �إمر�أة من �ل�شبي 
فاألزقته  �أخذته.  �ل�شبي  يف  �شبياً  وجدت  �إذ  ت�شعى. 
ببطنها فاأر�شعته. فقال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم 
)) �أترون هذه �ملر�أة طارحة ولدها يف �لنار؟ قلنا. ال 
و�هلل. فقال )) هلل �أرحم بعباده من هذه بولدها ((. متفق 

عليه.
ولكن  يعلمها  �هلل  ولكن  النعلمها  حكم  -�أ�مل�شائب 
بال�شرب و�لثقة باهلل ياأتي �لفرج وتاأتي رحمات �هلل علينا
�لرحمة �شورة من كمال �لفطرة وجمال �خللق، حتمل 
�شاحبها على �لرب، وتهب عليه يف �الأزمات ن�شيماً عليًل 

ترتطب معه �حلياة وتاأن�س له �الأفئدة.
جاء يف �حلديث �ل�شحيح: جعل �هلل �لرحمة مائة جزء�ً، 

�أنزل يف �الأر�س جزء�ً و�حد�ً، فمن ذلك �جلزء ترت�حم 
�لد�بة حافرها عن ولدها خ�شية  �خللئق حتى ترفع 

�أن ت�شيبه.
ت�شبه �شفات  بالرحمة �شفًة ال  وربنا �شبحانه مت�شف 
�لر�حمني،  وخري  �لر�حمني،  �أرحم  فهو  �ملخلوقني، 
وملئكة  حي،  كل  بها  وعم  �شيء،  كل  رحمته  و�شعت 
�أثنت على ربها وتقربت  �لرحمة وهي تدعو للموؤمنني 
�إليه بهذه �ل�شفة �لعظيمة: َربَّنَا َو�ِشْعَت ُكَلّ �َشْيٍء َرْحَمًة 
َفاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابُو� َو�تَّبَُعو� �َشِبيلََك َوِقِهْم َعَذ�َب  َوِعلْماً 

ِحيِم ]غافر:7[. �جْلَ
ج  ويف �حلديث �لقد�شي: �إن رحمتي تغلب غ�شبي خمَرّ
�أبي هريرة ر�شي �هلل عنه،  �ل�شحيحني من حديث  يف 
َو�أَنَْت َخرْيُ  ويف �لتنزيل �حلكيم: َوُقْل َرِبّ �ْغِفْر َو�ْرَحْم 
َوُهَو  َحاِفظاً  َخرْيٌ   ُ َفاهلَلّ �ِحِمنَي]�ملوؤمنون:118[،  �لَرّ

�ِحِمنَي ]يو�شف:64[. �أَْرَحُم �لَرّ
�أر�شل  �إن رحمة �هلل �شبٌب و��شل بني �هلل وعباده، بها   
وبها  هد�هم،  وبها  عليهم،  كتبه  و�أنزل  �إليهم،  ر�شله 
وينعم  ويعافيهم  يرزقهم  وبها  ثو�به،  د�ر  ي�شكنهم 
عليهم، فبينهم وبينه �شبب �لعبودية، وبينهم وبينه �شبب 
َرِبُّكْم  ِمْن  َمْوِعَظٌة  َجاَءتُْكْم  َقْد  �لنَّا�ُس  �أَيَُّها  يَا  �لرحمة: 
ُقْل  ِللُْموؤِْمِننَي *  َوَرْحَمٌة  َوُهدًى  ُدوِر  �ل�ُشّ يِف  مِلَا  َو�ِشَفاءٌ 
ا  ِمَّ َخرْيٌ  ُهَو  َفلْيَْفَرُحو�  َفِبَذِلَك  َوِبَرْحَمِتِه   ِ �هلَلّ ِل  ِبَف�شْ

يَْجَمُعوَن ]يون�س:57 – 58[.

مهما عظمت ذنوبك فرحمة �هلل �أو�سع و �أكرب

�حلج:
قد يح�شب �الإن�شان �أن �ل�شفر �إىل �لبقاع 

�ملقد�شة �لذي كلف بها �مل�شتطيع و�عترب 
من فر�ئ�س �الإ�شلم على بع�س �أتباعه 

يح�شبه �الإن�شان رحلة جمردة
عن �ملعاين �خللقية، ومثل ملا قد حتتويه 

�الأديان �أحيانا من تعبد�ت غيبية. وهذ� 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َس  ُجّ �أَ�ْشُهٌر َمّ خطاأ }�حْلَ

َجّ َفَل َرَفَث َوالَ ُف�ُشوَق َوالَ ِجَد�َل  ِفيِهَنّ �حْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُو�ْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه �هلّلُ  يِف �حْلَ

�ِد �لتَّْقَوى َو�تَُّقوِن يَا  ُدو�ْ َفاإَِنّ َخرْيَ �لَزّ َوتََزَوّ
�أُْوِل �الأَلْبَاِب{

هذ� �لعر�س �ملجمل لبع�س �لعباد�ت �لتي 
هي �أركان �الإ�شلم، ن�شتبني منه متانة 
�الأو��رص �لتي تربط �لدين باملقا�شد 

و�حِلَكم. �إنها عباد�ت متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند �لغاية و�لهدف 
و�ملق�شد. فال�شلة و�ل�شيام و�لزكاة و�حلج، 
وما �شابه هذه �لطاعات من تعاليم �الإ�شلم، 
هي مد�رج �لكمال �ملن�شود، ورو�فد �لتطهر 

�لذي ي�شون �حلياة ويعلى �شاأنها، ولهذه 
�ل�شجايا �لكرمية -�لتي ترتبط بها �أو تن�شاأ 

عنها- �أعطيت منزلة كبرية يف دين �هلل. فاإذ� 
ى  مل ي�شتفد �ملرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�س �شلته فقد هوى.

ورمبا قدر �لطفل على حماكاة �أفعال 
�ل�شلة وترديد كلماتها.. رمبا متكن �ملمثل 
من �إظهار �خل�شوع وت�شنع �أهم �ملنا�شك.. 
لكن هذ� وذ�ك ال يغنيان �شيئا عن �شلمة 

�ليقني، ونبالة �ملق�شد.
و�حلكم على مقد�ر �لف�شل وروعة �ل�شلوك 

يرجع �إىل م�شار ال يخطئ، وهو �خللق 
�لعاىل!

�ل�سالة �لو�جبة:
عندما �أمر �هلل بها �أَبَان �حلكمة من �إقامتها 

فقال تعال: }�تُْل َما �أُوِحَي �إِلَيَْك ِمَن 
َلَة تَنَْهى َعِن  َلَة �إَِنّ �ل�شَّ �لِْكتَاِب َو�أَِقِم �ل�شَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ �أَْكرَبُ َو�هلَلّ �لَْفْح�َشاء َو�مْلُنَكِر َولَِذْكُر �هلَلّ
نَُعوَن{)2( فاالإبعاد عن �لرذ�ئل، و�لتطهري  تَ�شْ

من �شوء �لقول و�شوء �لعمل هو حقيقة 
�ل�شلة.

�لرحمة للموؤمنني
�ملهتدين  للموؤمنني  حت�شل  و�لرحمة 
�لعبد  ن�شيب  كان  بح�شب هد�هم؛ فكلما 
�لرحمة  من  حظه  كان  �أمت  �لهدى  من 
�أوفر، فربحمته �شبحانه �رصع لهم �رص�ئع 
جعل  برحمته  بل  و�لنو�هي،  �الأو�مر 
ال  حتى  �الأكد�ر  من  جعل  ما  �لدنيا  يف 
�الآخرة،  نعيم  عن  فريغبو�  �إليها  يركنو� 

عليه  �هلل  حممد�َ�شلى  ر�شوله  و�أر�شل 
و�شلم بالرحمة؛ فهو نبي �لرحمة للعاملني 
 ً� ُمبَ�رِصّ اَلّ  �إِ �أَْر�َشلْنَاَك  َوَما  �أجمعني: 
َونَِذير�ً]�الإ�رص�ء:105[ بعثه ربه ف�شكب 
�لعلم و�حللم، ويف خلقه من  قلبه من  يف 
�ل�شهولة  من  طبعه  ويف  و�لرب،  �الإينا�س 
و�لرفق، ويف يده من �ل�شخاوة و�لند�ء ما 

جعله �أزكى عباد �لرحمن رحمة، و�أو�شعهم 
عاطفة، و�أرحبهم �شدر�ً: َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن 
�لَْقلِْب  َغِليَظ  َفّظاً  ُكنَْت  َولَْو  لَُهْم  ِلنَْت   ِ �هلَلّ
و� ِمْن َحْوِلَك ]�آل عمر�ن:159[،  اَلنَْف�ُشّ
لََقْد َجاَءُكْم َر�ُشوٌل ِمْن �أَنُْف�ِشُكْم َعِزيٌز َعلَيِْه 
َما َعِنتُّْم َحِري�ٌس َعلَيُْكْم ِبامْلُوؤِْمِننَي َروؤُوٌف 

َرِحيٌم ]�لتوبة:128[.

�لعفو عن �خلطاأ و�لن�سيان يف �لفروع
َب  ْو �رَصِ اِئٌم َفاأََكَل �أَ ولقد عفي �هلل يف �لفروع عن �خلطاأ و�لن�شيان فل حرج علي من ن�شي �أو �أخطاأ فيه »َمْن نَ�ِشَى َوُهَو �شَ

َطاأَ َو�لِنّ�ْشيَاَن َوَما ��ْشتُْكِرُهو� َعلَيِْه« ِتى �خْلَ اَوَز َعْن �أَُمّ َ جَتَ ُ َو�َشَقاهُ«)10( و�شيامه �شحيح »�إَِنّ �هلَلّ ا �أَْطَعَمُه �هلَلّ َ َنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �شَ

�لإميان �ملزور
فلي�شت �لعربة يف �جلوع و�لعط�س �إنا �لعربة يف �ملقا�شد و�ملعاين و�أ�شول �ل�رصيعة ومل يعف �الإ�شلم عن �خلطاأ فيها �أو 
ن�شيانها الأنها يجب �أن تختلط بلحمه وت�شيل مع دمه يف عروقه ينب�س بها قلبه. ويف هذ� يقول ربنا تبارك ��شمه:}�أََر�أَيَْت 

َلِتِهْم  ِلنَّي* �لَِّذيَن ُهْم َعْن �شَ �ْشِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�شَ يِن* َفَذِلَك �لَِّذي يَُدُعّ �لْيَِتيَم* َواَل يَُح�ُسّ َعلَى َطَعاِم �مْلِ ُب ِبالِدّ �لَِّذي يَُكِذّ
�َشاُهوَن* �لَِّذيَن ُهْم يَُر�ءُوَن* َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن{ علمة �ملكذبني بيوم �لدين �شوء خلقهم مع �هلل بد�ية باالإهمال يف حقه 

�ل�شلة ومل يتوجهو� �إليه باالإخل�س يف �لعبادة فر�حو� ير�وؤون �لنا�س، و�شوء خلقهم مع �لنا�س نهاية فينهر �ليتيم وال 
يتمثل �أخلق �لدين �لتي دعت �إل �لتكافل و�ملحبة و�لر�أفة، فمنع خريه عن �لنا�س )َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن(

ح�سول �لتقوى
و�لتقوى غاية �الأمر، وجماع �خلري، وو�شية �هلل للأولني و�الآخرين، و�ل�شوم فر�شة عظمى للتزود من �لتقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�شور مري�شا مل يذهب �إل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول �لدو�ء �أو تناوله علي غري ما �أو�شي به �لطبيب؟! فهذ� يعد 
من �ل�شفهاء. فعندما ي�شبح هُمّ �مل�شلم �أن يوؤدي �لعباد�ت بطريقة �شكلية دون �اللتفات �إل مقا�شدها ودون �إحد�ث 

تغيري يف �أخلقه فل يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حلوة �الإميان، وجتد �نف�شاما يف �شخ�شية بع�س �مل�شلمني، فقد جتده 
ى �ل�شدق، ويُ�شيء معاملة  ا كثري �ل�شلة و�ل�شيام و�حلج و�العتمار، ويف �لوقت نف�شه ال يُوؤمَتَن علي �شيء، وال يتَحَرّ �شخ�شً

�الآخرين، وجتده قليل �ل�شرب عند �لبلء؛ فهو �إذ� مل يتغري بعبادته ومل ي�شتفد من �أد�ئها.

حمفز�ت خارجية
�أوالً : �جتماع كافة �مل�شلمني على �شيام هذ� �ل�شهر و�لعبادة فيه، وهو ما يحفز �مل�شلم لل�شتمر�ر يف �لعبادة ويدفعه 
نحو تغيري �شلوكه وعادته. ثانياً : تغري �ل�شلوك من حيث �لطعام و�ل�رص�ب و�لعبادة، و�شبط �لنف�س و�لتحكم بها، ليكون 
�مل�شلم هو من يتحكم بنف�شه ال �شهو�ته. ثالثاً : تلزم �أد�ء �لعباد�ت و��شتمر�رها ما بني �شحور و�شيام و�شلة وفطور 
وقيام وتهجد طو�ل �ل�شهر دون �نقطاع، فامل�شلم طو�ل هذه �ملدة يف تكامل الأنو�ع خمتلفة من �لعباد�ت ما ي�شاعد 

على �ال�شتمر�ر يف �لطاعة. ر�بعاً : �ل�شلوك �الإيجابي �جلماعي من خلل �لتز�م �مل�شلمني بحفظ �أل�شنتهم وجو�رحهم 
ما يحفز على روح �الألفة و�ملحبة وي�شاعد على �لتغيري. �إن كل ما يف �لكون يتغري يف رم�شان، وهذه �ملحفز�ت ينبغي 
للم�شلم �أن ي�شت�شعرها ويتعاي�س يف �أجو�ئها لكي يبد�أ معها �لتغيري، �لتغيري �الإيجابي �لذي ي�شتمر مع �مل�شلم وال ينقطع 

حتى بعد رم�شان.



�أنغام  �مل�رصية  �ملطربة  و�صلت 
�أم�س  �أول  م�صاء  �لريا�س  �إىل   ،

ر�ند�  �أعمالها  مديرة  ب�صحبة 
�صاعة   48 لتقدمي  متهيد�  ريا�س، 

غناء، تبد�أ بحفل �ليوم يف مب�صاركة 
، �ملطرب �لكويتي �لكبري عبد �هلل 
�للبنانية مرييام  و�لفنانة  �لروي�صد 
فار�س، ومتتد للغد مب�صاركتها يف 

مهرجان �لريا�س للعود.
�صتاء  �صمر�ت  حفل  يف  و�صاركت   
خالد  �مللك  مبحميه  �لريا�س 
�مللكية مب�صاركه �ملطرب �لكويتي 
و�لفنانة  �لروي�صد  �هلل  عبد  �لكبري 

�للبنانية مرييام فار�س.
جانفي    5 م�صاء   ت�صارك  كما 
مب�رصح  للعود  �لريا�س  مبهرجان 
�أبوبكر �صامل مب�صاحبه �ملاي�صرتو 
هاين فرحات ومب�صاركه �أمري �لغناء 
�أنغام  وتغنى  �صاكر  هاين  �لعربي 

�أغانيها  �أجمل  من  باقة  باحلفل 
على مد�ر م�صو�رها �لفني ما بني 

�لأغاين �مل�رصية و�خلليجية.
�ملقرر  من  كان  �أنغام  �أن  يذكر 
متهيد�  �لقاهرة  يف  ت�صتقر  �أن 
ح�صوة  تفتيت  جلر�حة  للخ�صوع 
تاأجيل  �صابقا  طلبت  �لكلى،  يف 
�جلر�حة ومت تركيب دعامة موؤقتة 
حتى  �لكلى،  ح�صوة  �آلم  لت�صكني 
�ل�صعودية  �إىل  �ل�صفر  من  تتمكن 
وفاء لتعاقدها على تقدمي حفلني 
�لدرعية  مو�صم  �صمن  �أولهما 
ذكرياتي«  من  »بع�س  بعنو�ن 

خم�ص�س لأعمال �ل�صاعر تركي.
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مدير �أعمال نان�سي عجرم 
يك�سف طبيعة حالتها �ل�سحية   

طماأن مدير �أعمال �لفنانة �للبنانية نان�صي عجرم، جيجي لمار�، حمبيها 
على حالتها �ل�صحية، بعد �قتحام ل�س ملنزلها، فجر �أول �أم�س، وقيام 
�لدخول  على  �إ�رص�ره  بعد  �ل�صارق  بقتل  �لها�صم  فادي  �لطبيب  زوجها 
جيدة،  �صحية  بحالة  تتمتع  نان�صي  �إن  لمار�،  وقال  بناته.  نوم  لغرفة 
مرت  �أزمة  حدث  »ما  م�صيفاً  قدمها،  يف  ب�صيطة  بخدو�س  و�أ�صيبت 
ب�صالم، ون�صكر كل من �صاأل عنها على مد�ر �ليوم«. وك�صفت حتقيقات 
�لأجهزة �لأمنية عن قيام زوج نان�صي بعر�س مبلغ من �ملال على �ل�صارق 
م�صد�صه يف وجه  و�أ�صهر  رف�س  �لأخري  �أن  �إل  للمنزل،  مغادرته  مقابل 
نان�صي وزوجها، و�أ�رص على �لدخول �إىل غرفة نوم بناته، ما دفع �لطبيب 

لقتله بالر�صا�س خوفاً على بناته من تعر�صهن ل�صوء.

�ل�سينمات بغد�د" يف  "ل�ص 
   22  جانفي 

�إمام،  �لفنان حممد  بطولة  بغد�د«،  »ل�س  لفيلم  �ملنتجة  �جلهة  قررت 
عر�س �لفيلم يوم 22 جانفي �جلاري د�خل م�رص و�لبلد�ن �لعربية.

عر�س  د�ر   300 على  توزيعه  مت  �لفيلم  �أن  بيان،  يف  �ل�رصكة،  و�أكدت 
يف  تدور  �لأحد�ث  �أن  �إىل  لفتة  م�رص،  د�خل   110 منها  �صينمائي، 
�إطار من �لأك�صن ممزوجة بعدد من �ملو�قف �لكوميدية. وي�صارك يف 
و�أمينة خليل وحممد  يا�صمني رئي�س وفتحي عبد�لوهاب  �لفيلم  بطولة 
�إبر�هيم  عبد�لرحمن و�أحمد �لعو�صي و�صالح عبد�هلل، من تاأليف تامر 

و�إخر�ج �أحمد خالد مو�صى.

�جلمهور ينتظر �ألبوم ريهانا يف 
�لعام 2020 �أكرث من غريها

بني  ت�صويتا  نظم   »Billboard« موقع  �أن  �إعالمية،  تقارير  ذكرت 
�ألبوما  �إطالقه  ينتظرون  �أي فنان  ليعلنو�  و�لغناء،  �ملعنيني باملو�صيقى 
غنائيا يف عام 2020، حيث �صمت �لقائمة 6 فئات، وهم: ريهانا و�أديل  

وليدي غاغا وجا�صتني بيرب ودريك، وفئة حتت م�صمى »�آخرون«.
ونالت ريهانا �أكرب ن�صبة ت�صويت، وينتظر �جلمهور �ألبومها �لغنائي �أكرث 
من �أي فنان �آخر. وتاأتي غاغا يف �ملركز �لثاين من �لت�صويت، ثم جاء 
مغنني  ينتظر  �جلمهور  �أن  �آخرون«، مبعنى  فئة »جنوم  �لثالث  باملركز 

�آخرين غري �ملدرجني يف �لت�صويت.

�لقائمة �لكاملة جلو�ئز غولدن غلوب 2020
اأ�سدل ال�ستار على حفل غولدن غلوب يف ن�سخته الـ77، يف م�سرح فندق بيفريل هيلز بلو�س 

اأجنلي�س الأمريكية، اأحد اأكرب واأهم حفالت توزيع اجلوائز يف العامل باعتباره التمهيد احلقيقي 
جلائزة الأو�سكار، و�سهد هذا العام تناف�سًا كبرياً بني عدد من الأفالم والأعمال الدرامية املميزة.

قائمات  �إعالن  من  �صهر  وبعد 
تر�صيحات �لأعمال �ملتناف�صة �لتي 
هوليوود  ر�بطة  �أع�صاء  �ختارها 
لالأعمال  �لأجنبية  لل�صحافة 
ت�صدر  و�لتلفزيونية،  �ل�صينمائية 
�لكوميديا  فيلم  �حلفل  جو�ئز 
 Once Upon a Time in«
كوينتني  للمخرج   »Hollywood
فيلما  تاله  جو�ئز،   3 بـ  تار�نتينو، 
لكل  بجائزتني   »Joker»و  »1917«
 The« فيلم  غادر  فيما  منهما، 
من  �لوفا�س  خايل   »Irishman

�جلو�ئز.
وفيما يلي �لقائمة �لكاملة جلو�ئز 

بني  �ملوزعة   2020 غلوب  غولدن 
جو�ئز �ل�صينما وجو�ئز �لتلفزيون.

فيلم  �أف�صل  �ل�صينما  جو�ئز  �أولً: 
در�ما 1917. �أف�صل فيلم مو�صيقي-
 Once Upon a كوميدي: 
Time in Hollywood. �أف�صل 
ممثل در�ما: خو�كني فينيك�س عن 
ممثلة  �أف�صل   .»Joker« فيلم 
فيلم  عن  زيلويغر  رينيه  در�ما: 
كوميدي- ممثل  �أف�صل   .»Judy«
مو�صيقي: تارون �إيغرتون عن فيلم 
ممثلة  �أف�صل   .»Rocketman«
عن  �أوكو�فينا  كوميدي-مو�صيقي: 
�أف�صل   .»The Farewell« فيلم 

خمرج �صام مينديز: فيلم »1917«. 
بيت:   بر�د  م�صاعد  ممثل  �أف�صل 
 Once Upon a Time« فيلم 
�أف�صل   .»in Hollywood
فيلم  ديرن:   لور�  م�صاعد  ممثلة 

.»Marriage Story«
 Parasite �أجنبي:   فيلم  �أف�صل 
 Once Upon  :أف�صل �صيناريو�
 .a Time in Hollywood
 Love« �أ�صلية:   �أغنية  �أف�صل 
فيلم  من   »Me Again
�أف�صل   .»Rocketman«
 .Joker ت�صويرية:   مو�صيقى 
متحركة:   ر�صوم  فيلم  �أف�صل 

.Missing Link
 جو�ئز �لتلفزيون: �أف�صل ممثلة يف 
تلفزيوين ق�صري:  مي�صيل  م�صل�صل 
 Fosse« م�صل�صل  عن  ويليامز 
يف  ممثل  �أف�صل   .»Verdon
ر��صل  ق�صري:  تلفزيوين  م�صل�صل 
 The Loudest« كرو عن م�صل�صل

.»Voice
ق�صري:   تلفزيوين  م�صل�صل  �أف�صل 
ممثلة  �أف�صل   Chernobyl
تلفزيوين  م�صل�صل  يف  م�صاعدة 
عن  �أركيت  بارتري�صا  ق�صري: 
�أف�صل   .»The Act« م�صل�صل 
ممثل م�صاعد يف م�صل�صل تلفزيوين 

عن  �صكار�صغارد  �صتيالن  ق�صري: 
�أف�صل   .»Chernobyl« م�صل�صل 
مو�صيقي- تلفزيوين  م�صل�صل 

.Fleabag :كوميدي
در�ما:  تلفزيوين  م�صل�صل  �أف�صل 
ممثل  �أف�صل   Succession
تلفزيوين  كوميدي-مو�صيقي: ر�مي 
 .»Ramy« م�صل�صل  عن  يو�صف 

كوميدي-  تلفزيونية  �أف�صل ممثلة 
عن  بريدج  و�لر  فيبي  مو�صيقي:  
م�صل�صل »Fleabag. �أف�صل ممثل 
كوك�س  بر�يان  در�ما:  تلفزيوين 
 .»Succession« م�صل�صل  عن 
در�ما:  تلفزيونية  ممثلة  �أف�صل 
 The« أوليفيا كلومان عن م�صل�صل�

»Crown

متفوقًا على جزئه �لأول.. �إير�د�ت »فروزن 2« 
ترتفع �إىل مليار دولر

مبيعات   »2 »فروزن  فيلم  جتاوز 
�لأ�صبوع  يف  منه  �لأول  �جلزء 
فيلم  لي�صبح  عر�صه،  من  �ل�صابع 
�إير�د�ً  �لأعلى  �ملتحركة  �لر�صوم 

على �لإطالق.
ر�يز  ذ�  وورز:  »�صتار  فيلم  حقق 
�أوف �صكاي ووكر« �أعلى �إير�د�ت 
يف مطلع �لأ�صبوع �جلاري، ومدد 
على  ديزين  و�لت  �رصكة  هيمنة 
نتائج  بعد   2020 يف  �لإير�د�ت 

ممتازة يف 2019.
بلومربغ  �أنباء  وكالة  و�أفادت 
ووكر«  �صكاي  �أوف  ر�يز  »ذ�  باأن 
يف  دولر  مليون   33.7 ح�صد 
دور  يف  �جلاري  �لأ�صبوع  مطلع 
و�لكندية،  �لأمريكية  �لعر�س 
�لتحليالت  ل�رصكة  تقدير  ح�صب 

»كوم�صكور  �لأمريكية  �لإعالمية 
�إنك« �لأحد، بينما حقق »فروزن 
من  دولر  مليون   11.3  »2
لي�صاعد  حملياً  �لتذ�كر  مبيعات 
�لعاملي  �لإجمايل  و�صول  على 
دولر،  مليار   1.33 �إىل  للمبيعات 
مركز  يف  �لثاين  �جلزء  ي�صع  ما 
�أعلى من �جلزء �لأول �لذي بلغت 
�لإجمالية  �لعاملية  �حل�صيلة 
مليار   12.8 تذ�كره  ملبيعات 
�رصكة  ذكرت  ح�صبما  دولر، 

كوم�صكور.
مبيعات  ترتفع  �أن  �ملتوقع  ومن 
�لتذ�كر �لإجمالية يف عطلة نهاية 
عطلة  مع  مقارنًة  �لأ�صبوع،  هذ� 
�لعام  يف  �لأوىل  �لأ�صبوع  نهاية 
�ملا�صي، وفقاً لتقدير�ت »بوك�س 

�أوفي�س برو«.
على  �لتذ�كر  �إير�د�ت  لكن 
 2020 يف  �ملحلي  �مل�صتوى 
على  �لثاين  للعام  تنخف�س  قد 

�لتو�يل.

مبيعات  �نخف�صت   ،2019 ويف 
�لتذ�كر بحو�يل 500 مليون دولر 
لت�صل �إىل 11.4 مليار دولر، وفقاً 

لبيانات �رصكة كوم�صكور.

�لفنانة �أنغام تقدم 48 �ساعة غناء يف  مدينة �لريا�ص

 يومية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رصكة �رت �وف �دفرتيزينغ

�س ذ م م  ر�أ�صمالها 5.000.000.00 د ج 
�لعنو�ن

 92  �صارع �صيلفان فور��صييه �ملر�دية �جلز�ئر

رئي�ص �لتحرير
 ود�د �حلاج

هاتف �لتحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع �لأنرتنت
www.elwassat.com

 �لفاك�س  �لهاتف:   
021737128 

�ل�سهار
 ANEP �لوكالة �لوطنية لال�صهار 

با�صتور �جلز�ئر 

�ل�سحب  
مطبعة �جلز�ئر �لو�صط SIA  مطبعة 

ورقلة
 �لتوزيع

�رصكة �رت �وف �دفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل �جلريدة لترد 
�إىل ��صحابها �صو�ء ن�رصت  �م  مل تن�رص

acm_comunication@yahoo.fr

�إمييل  �لد�رة

elwassatjournal@gmail.com

�ملدير م�صوؤول �لن�رص

 �سفيقة �لعرباوي 

�لنقال  :0661.41.25.76  
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كليًا جديدة  من�سة  على  ت�ستند   2020 �سوناتا  هيونداي 
بعد اأن ك�شفت هي�نداي م�ؤخراً 
الأوىل  للمرة   2020 �ش�ناتا  عن 
الر�شمي  تد�شينها  قبل  عاملياً 
لل�شيارات  ني�ي�رك  مبعر�ض 
القادم،  ابريل   16 ي�م   2019
اأن  الك�رية  ال�شانعة  اأكدت 
اأب�اب  الأربعة  ذات  الك�بيه 
اجليل  على  م�شتندة  �شتاأتي 
اجلديدة  من�شتها  من  الثالث 

كلياً.
هذه  هي�نداي  �شتعتمد 
طرازاتها  يف  اجلديدة  املن�شة 
م�شار  ذات  بهيكلة  امل�شتقبلية 
األ�اح  مع  الأحمال  متعدد 
تتف�ق  املرونة  فائقة  �شلب 
فيما  ال�شابقة،  املن�شة  على 
قد  اأنه  جند  بالأمان،  يتعلق 
امت�شا�ض  ق�ة  حت�شني  مت 
تقليل  يف  للم�شاعدة  الطاقة 
باملق�ش�رة،  الإ�شطدامات  اأثر 
على  يعمل  الت�شميم  اأن  كما 
خالل  للخارج  العجالت  دفع 
لزيادة  الب�شيطة  ال�شطدامات 
اأمان الركاب، مما مينع ال�شيارة 

من النحرافات التي قد ت�ؤدي 
حني  يف  ثان�ية،  ل�شطدامات 
 Hot تقنية  ا�شتخدام  اأن 
Stamping “اخلتم ال�شاخن” 
على  ي�شاعد  الهيكل  لأل�اح 
من  ت�رضراً  واأقل  اأق�ى  جعلها 
زيادة  بجانب  الإ�شطدامات. 
هي�نداي  من�شة  تاأتي  الأمان، 

كلياً  اجلديدة   2020 �ش�ناتا 
اأي�شاً مع اأداء حم�ّشن عرب عدة 
يتحكم  نظام  تت�شمن  اإ�شافات 
بجانب  للمحرك  اله�اء  بتدفق 
احلرارة،  ت�شتيت  ق�ة  زيادة 
اجلزء  ثبات  لتح�شني  اإ�شافة 
ال�شفلي وتقليل مقاومة اله�اء.

�شنجد  ذلك،  لكل  واإ�شافة  هذا 

من�شة  من  الثالث  اجليل  اأن 
اأخف  اأي�شاً  �شيك�ن  هي�نداي 
جاذبية  مركز  مع  ال�شابق  من 
بتح�شني  ي�شمح  انخفا�شاً  اأكرث 
اإىل  والت�جيه،  التحكم  ق�ة 
ال�ش��شاء  معدل  تقليل  جانب 
داخل  والق�شاوة  والهتزازات 

مق�ش�رة �ش�ناتا 2020.

مر�سيد�س وبي ام دبليو تبحثان 
تطوير من�سات ال�سيارات معًا

ام  وبي  مر�شيد�ض  من  كل  اأعلنت 
دبلي� م�ؤخراً نيتهما بدء العمل على 
لل�شيارات  جديدة  من�شة  تط�ير 
�شي�شاعد  ما  وه�  الكهربائية، 
على خف�ض تكاليف الت�شنيع لكال 

ال�رضكتني بدرجة كبرية.
الإخبارية،  رويرتز  وكالة  بح�شب 
ام  وبي  مر�شيد�ض  من  كل  تق�م 
م�شاركة  ح�ل  مبباحثات  دبلي� 
تكاليف هند�شة ال�شيارات ال�شغرية 
املحركات  ذات  واملت��شطة 
الكهربائية بالكامل ب�شكل اأ�شا�شي، 
اأي�شاً  ا�شتخدامها  اإمكانية  مع 
الحرتاق  حمركات  ل�شتيعاب 

الداخلي.
ت�شري جريدة Autobild الأملانية 
يف  ت�شاعد  قد  اخلط�ة  هذه  لأن 

لكل  دولر   مليار   7.91 ت�فري 
اأع�ام   7 مدار  على  ال�رضكتني  من 
معدل  يزداد  قد  حيث  قادمة، 
�شم  مت  حالة  يف  النفقات  تقليل 
ال�شيارات الكبرية مل�رضوع املن�شة 
ل  النقا�شات  اأن  رغم  امل�شرتكة، 
اأن  تزال يف بدايتها، ومن املمكن 
باأي  املبدئية  اخلطط  هذه  تتغري 

حلظة.
دبلي�  ام  بي  ماليات  مدير  اأكد 
ال�رضكة  اأن  املا�شي  العام  خالل 
مع  م��ّشع  تعاون  باأي  ترحب 
جمم�عة داميلر مالكة مر�شيد�ض، 
اإل اأنه من ال�شعب حتديد الفر�ض 
املتاحة لذلك يف جمال املن�شات 
كال  تفيد  قد  التي  امل�شرتكة 

ال�رضكتني.

كل ما نعرفه عن لينكون 
كور�سري 2020 اجلديدة

عن  تتخلى  اأن  لينك�ن  تخطط 
يف  حروف  ثالثة  ذات  الأ�شماء 
ذلك  بداأ  القادمة، حيث  �شياراتها 
مع طراز افيات�ر الذي مت تد�شينه 
مع  ذلك  ي�شتمر  و�ش�ف  م�ؤخراً، 
ال�شغرية  ك�ر�شري  اوفر  كرو�ض 
 ،MKC القادمة ل�شتبدال طراز 
تفا�شيل  على  نتعرف  فدع�نا 

الأخرية.
الت�صميم

يقرتب الت�شميم من طراز افيات�ر 
الطايف  ال�شقف  خالل  من  كثرياً 
الأمامية  وال�اجهة  لالأعلى 
ك�ر�شري  �شقيقة  من  املقتب�شة 
ب�شبب  اختالفه  رغم  الأكرب، 
اإىل  والأق�رض،  الأ�شغر  الأبعاد 
�شل�شة   LED م�شابيح  جانب 
تط�ر  مع  اأب�شط  اأمامي  وم�شد 
يف  اخللفي،  الأمتعة  حقيبة  باب 
حني يظهر ال�شقف الأ�شغر مظهر 

ريا�شي اأكرث.
املق�صورة والتقنيات

مق�ش�راتها  يف   MKC ارتبطت 
اأكرث،  التقليدية  ف�رد  ب�شيارات 
ولكن من املت�قع اأن تك�ن ك�ر�شري 
ت�شميم  بنف�ض  وتفرد  اأكرث فخامة 
يف  املت�اجد  الطائرة  مق�ش�رة 
افيات�ر، حيث �شنجد زخرفات من 
اخل�شب احلقيقي والكروم بجانب 
بجانب  اجل�دة،  عالية  اجلل�د 

ن�شخة بالك ليبل الأكرث فخامة.
�شا�شة  القيادة  ل�حة  �شتحمل 
 Sync مل�شية يف و�شطها مع نظام
اأزرار  مع  املعل�ماتي  للرتفيه   3
والتدفئة  والته�ية  احلركة  لناقل 
ل�شا�شة عدادات  اإ�شافة  بالأ�شفل، 

مع  للتخ�شي�ض  قابلة   LCD
الذكي  الهاتف  ا�شتخدام  اإمكانية 
Co- وحزمة  ال�شيارة  بفتح 
ال�شائق  مل�شاعدة   Pilot360
التي تت�شمن م�شاعد الزدحامات 
الأوت�ماتيكي  والت�جيه  املرورية 

لتفادي ال�شطدامات.

املحركات
�شتتطابق املحركات على الأغلب 
ا�شكيب،  ف�رد  بطراز  جنده  ما 
�شلندر   4 حمرك  �شنجد  اأننا  اأي 
بق�ة  لرت   2 �شعة    Ecoboost
 2.3 حمرك  بجانب  ح�شان   245
على  ح�شان   285 بق�ة  تريب�  لرت 
ن�شخة  نرى  اأن  واحتمال  الأقل، 
دفع  مع  لل�شحن  قابلة  هايربد 
اأو رباعي اختياري  اأمامي قيا�شي 
�رضعات   8 اأوت�ماتيكي  ناقل  عرب 
جديدة  من�شة  ا�شتخدام  مع 
ف�ك�ض  بطراز  كامل�شتخدمة 

اجلديد كلياً.
املناف�صة

 2020 ك�ر�شري  لينك�ن  �شتناف�ض 
اجلديدة كلياً كل من اودي Q5، بي 
 ،GLC مر�شيد�ض   ،X3 دبلي�  ام 
 XC60 ف�لف�   ،XT5 كاديالك 

.RX ولكز�ض
موعد الإطالق

لطراز  اأولية  مناذج  عدة  ر�شد  مت 
اختبارها  اأثناء   2020 ك�ر�شري  لينك�ن 
يعني  ما  خفيفة،  مت�يها  مع  م�ؤخراً 
اأن الك�شف عنها �شيك�ن يف امل�شتقبل 
خالل  يك�ن  اأن  يحتمل  ما  القريب، 
ب�شهر  لل�شيارات  ني�ي�رك  معر�ض 

ابريل املقبل وقبل نهاية العام.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�شفت �رضكة ت�شنيع ال�شيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �شياراتها  اأول  �شتك�ن  والتي  مازدا6  �شيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�شتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ض ال�شيارات الدويل يف ني�ي�رك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�شخة  اأول  �شتك�ن 
يف �شيف العام احلايل 2018، كما �شيك�ن اأ�شحاب 

ال�شيارات من هذا الن�ع قادرين على حتديث كار 
ف�ر  واختياري  كامل  ب�شكل  اأوت�  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�شيف و�رضحت  التحديث يف  اإ�شدار 
�شمن  �شتك�نان  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�شتي 
اإ�شافات نظام الت�شغيل الذكي امل�ج�د يف �شيارات 
ال�رضكة Mazda Connected. يُذكر اأن م�قع 
دعم  ح�ل  بيانا  ن�رض  كندا  يف  اليابانية  ال�رضكة 

با�شم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�شيارة  املن�شتني 
ال�رضكة يف املعر�ض الدويل لل�شيارات مل يتحدث 
ا�شتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�شتخدمني كانت �رضكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�شافة من�شتي ق�قل واآبل يف العام املا�شي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

�شاحناتها  لأوىل  جديدة  �ش�را  ف�لف�  �رضكة  ن�رضت 
الكهربائية، املنتظر اأن تظهر اأواخر العام املقبل.

وط�رت ف�لف� "FL Electric" اجلديدة لتك�ن �شاحنة نقل 
ومت��شطة  الق�شرية  للرحالت  خم�ش�شة  احلجم  مت��شطة 
املدى، وزودتها مبحرك كهربائي �شديق للبيئة و6 بطاريات 

ب�شعات ترتاوح ما بني 100 و300 كيل�اط/ �شاعة.
CCS/" �شاحن  ال�رضكة  �شممت  البطاريات،  ول�شحن 

فقط،  �شاعتني  البطاريات خالل  الذي ميالأ   "Combo2
احلم�لة  من  طنا   16 نح�  نقل  من  بعدها  ال�شيارة  لتتمكن 
مل�شافات ت�شل اإىل 300 كلم. وي�شري اخلرباء يف ف�لف� اإىل اأن 
اإنتاج هذا الن�ع من ال�شاحنات �شيبداأ يف اأوروبا اأوائل العام 
وكلفة  مناف�شة  باأ�شعار  اأ�شهر  بعدة  بعدها  لتطرح  املقبل، 
على  واملعامل  ال�رضكات  اأ�شحاب  ت�شجع  رخي�شة،  �شيانة 

اقتنائها.

فولفو ت�ستعر�س اأوىل �ساحناتها الكهربائية

2020 GT-R ني�سان
ع�رضة  من  اأكرث  مرت   – نت  املربع 
 GT-R  R35 ني�شان اأع�ام منذ طرح 
ال�شيارة  اأن  ال�ا�شح  ومن  الأ�ش�اق،  يف 
يف  بالأخذ  جديد  جيل  اإىل  بحاجة 
تاأخذ  امل�ديالت  معظم  اأن  العتبار 
واآخر،  جيل  كل  بني  فقط  اأع�ام   8-6
وما نعلمه بالفعل اأن ال�شانعة اليابانية 
القادم،  للجيل  بالتخطيط  بداأت 
اجلديد  الت�شميم  رئي�ض  و�شفه  والذي 
بال�رضكة، األف�ن�ش� األباي�شا، بـ “ال�شيارة 
كل  بالعامل”، وهاكم  الأ�رضع  الريا�شية 

ما نعرفه عنها حاليا.

�صيارة هجينة؟ 

يف عام 2014، ظهرت تقارير كثرية عن 
القادم،  اجليل   GT-R  R36 تط�ير 

تلميحات  مع 

ال�رضكة  وتنفيذيي  روؤ�شاء  من  متعددة 
رئي�ض  نائب  اأهمهم  ال�شيارة،  ح�ل 
والذي  باملر،  اأندي  ال�شابق،  ني�شان 
اأ�شار اإىل اأن GT-R اجلديدة �شتك�ن 
هجينة، وبينما قام اأندي باملر مبغادرة 
ال�رضكة ب�شكل مفاجئ لي�شبح الرئي�ض 
اأكت�بر  يف  مارتن  لأ�شت�ن  التنفيذي 
اأهداف  اأبقت  ني�شان  اأن  يبدو   ،2014
اأيام باملر، مثل  الرئي�شية من  التط�ير 

م�لد الطاقة الهجني.

�صيارات GT-R افرتا�صية 
واأخرى واقعية خا�صة    

�شيارة  ني�شان  قدمت   ،2014 عام  يف 
يف  وهي  ت�ريزم�،  غران  فيجن   2020
يف  �شاركت  افرتا�شية  �شيارة  ال�اقع 
ت�ريزم�  جران  لعبة 

اآنذاك  م�شادر  اأ�شارت  وقد  ال�شهرية، 
اإىل اأن ال�شيارة مثلت لغة الت�شميم التي 

�شتتبناها GT-R القادمة.
حيث  ذلك،  عند  ني�شان  تت�قف  ومل 
قامت بنقل الت�شميم اإىل ال�اقع و�شنع 
�رضكة  مع  بالتعاون   GT-R50 �شيارة 
بالذكرى  لالحتفال   Italdesign
خطفت  حيث   ،GT-R لـ  اخلم�شني 
لتل  ت�شلقها  اأثناء  الأنظار  ال�شيارة 

مهرجان ج�ود لل�رضعة يف 2018.
�شريو  ني�شان،  رئي�ض  نائب  اأكد  وقد 
ني�شان  اأن  اأخري  ت�رضيح  يف  ناكام�را، 
هجينة،  �شتك�ن  اجلديدة   GT-R
اأع�ام  منذ  ك�شفت  ال�رضكة  اأن  ويُذكر 
حتت  خا�شة  حتمل  �شباق  �شيارة  عن 
طاقة  مب�لد   GT-R  LMP1 ا�شم 
تريب�   V6 حمرك  على  احت�ي  هجني 
�شعة 3.0 لرت، 
نرى  وقد 

اجليل  يف  امل�لد  لهذا  مط�رة  ن�شخة 
.GT-R القادم من

مالمح اجليل اجلديد 

اأن  على  م�شبقا  اأكد  األباي�شا  األف�ن�ش� 
GT-R50 املعرو�شة حاليا باأكرث من 
لي�شت  710 ح�شان  بق�ة  دولر   ملي�ن 
اجليل القادم من GT-R، بل الغر�ض 
مع  وتقديره،  بامل�ديل  الحتفال  منها 
ي�شت�حى  قد  الت�شميم  اأن  يعتقد  ذلك 

منها اإىل جانب فيجن جران ت�ريزم�.
مرحلة  يف  يزال  ل  اجلديد  اجليل 
التخطيط والتجهيز حاليا، وبينما ي�ؤمن 
هجينة،  �شتك�ن  ال�شيارة  اأن  الكثريون 
حتقيق  ه�  الهدف  اأن  األباي�شا  اأ�شار 
بغ�ض  العامل  يف  ريا�شية  �شيارة  اأ�رضع 
النظر عن طبيعة م�لد الطاقة، م�ؤكدا 

على تط�ير من�شة جديدة للم�ديل.



�إ�شهارالثالثاء 07   جانفي  2020  املوافـق  ل   11 جمادى الأول 1441ه 22



اأداة  غوغل،  �رشكة  اأطلقت 
ب�إ�سم  يوتيوب  على  جديدة 
 »Copyright Match«
ملواجهة املحتوى امل�رشوق، 
املحتوى  اأ�سح�ب  وم�س�عدة 
على  العثور  يف  الأ�سلي 
بهم،  اخل��سة  الفيديوه�ت 
املوقع  اإىل  رفعه�  اأٌعيد  التي 

من ِقبل اآخرين.
ع�مل  موقع  اأورده  م�  ووفق 
اخل��سية  تقوم  التقنية، 
�س�حب  ب�إ�سع�ر  اجلديدة، 
املحتوى الأ�سلي ب�أن حمتواه 
مت �رشقته ورفعه من م�ستخدم 
بتفعيل  غوغل  و�ستبداأ  اآخر 

الأ�سبوع  يف  اجلديدة  الأداة 
ت�سم  التي  للح�س�ب�ت  املقبل 

اأكرث من 100،000 م�سرتك.
وبعد العثور على الفيديوه�ت 
الأداة  ف�إن  امل�رشوقة، 
�ستعر�ض عليك عدة خي�رات، 
اأن  اأو  �سيًئ�،  تفعل  األ  مثل 
القن�ة،  �س�حب  مع  تتوا�سل 
اإزالة  اأن تطلب من جوجل  اأو 
ح�ل  ويف  املوقع  من  الفيديو 
ف�إن  الفيديو،  اإزالة  طلبت 
جوجل �ستقوم بذلك بعد 7 اأي�م 
بعد اأن تُبلغ �س�حب القن�ة لعله 
بنف�سه،  الفيديو  ب�إزالة  يقوم 
ال�رشكة  و�سعت  وقد  هذا 

من  لال�ستف�دة  عوامل  عدة 
الأداة اجلديدة، مثل اأن تكون 
ح�رشية  حقوق  �س�حب  اأنت 

اأن تقوم برفع  للفيديو، ولي�ض 
فيديو ع�م.
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»في�سب�ك« ت�سعى للتنب�ؤ بتحركات 
امل�ستخدمني امل�ستقبلية

اأن �رشكة في�سبوك ت�سعى ملعرفة خطواتك امل�ستقبلية، وفق� مل� ك�سفته  يبدو 
وث�ئق لدى الهيئة الأمريكية لرباءات الخرتاع والعالم�ت التج�رية وتك�سف وث�ئق 
موقع  بي�ن�ت  الجتم�عية  ال�سبك�ت  عمالق  �سي�ستخدم  كيف  الخرتاع  براءات 
عندم�  حتى  امل�ستقبل،  يف  اإليه  �سيذهبون  الذي  ب�ملك�ن  للتنبوؤ  امل�ستخدمني 
في�سبوك  ت�ستخدم  اأن  اأي�س�  املحتمل  ومن  ب�لإنرتنت.  مت�سلني  غري  يكونون 
ومت  امل�ستقبلية  حترك�ته  لتوقع  مواقعهم  وبي�ن�ت  امل�ستخدم  اأ�سدق�ء  بي�ن�ت 
الخرتاع  لرباءات  الأمريكية  الهيئة  لدى   ،2017 م�يو  الخرتاع، يف  براءة  اإيداع 
 BuzzFeed« والعالم�ت التج�رية، اإل اأنه مت الإبالغ عنه� موؤخرا بوا�سطة موقع
News«وعنونت في�سبوك تقنيته� اجلديدة التي وردت يف وث�ئق براءة الخرتاع 
ب�لتف�سيل  الوث�ئق  �سمن  ال�رشكة  عر�ست  وقد   ،»Offline Trajectories«
امل�ستخدم  اإليه  �سيذهب  الذي  ب�ملك�ن  للتنبوؤ  املواقع  بي�ن�ت  ا�ستخدام  كيفية 
مت  التي  ال�س�بقة  الأم�كن  بدرا�سة  اجلديدة  في�سبوك  تقنية  وتقوم  م�ستقبال. 
لق�ئمة  الدخول  يتيح  له�، مب�  بزي�رات امل�ستخدم  ت�سجيله� م�سبق� واملرتبطة 
بي�ن�ت املوقع اخل��سة به، واأي�س� الدخول لبي�ن�ت املوقع لأ�سخ��ض اأخرين من 
اأجل القي�م ب�لتنبوؤ، الذي يقوم على توقع اأم�كن الزي�رات امل�ستقبلية للم�ستخدم 
عن طريق عدد املواقع اجلغرافية املر�سحة ب��ستخدام منوذج كمبيوتر وبي�ن�ت 
و�سفية مرتبطة ب�مل�ستخدم. وت�سري الوث�ئق اإىل اأنه »يتم اإن�س�ء منوذج الكمبيوتر 
ب��ستخدام التعلم الآيل والبي�ن�ت الو�سفية املرتبطة ب�مل�ستخدمني الذين ك�نوا 
فقط  موقعك  بي�ن�ت  بجمع  في�سبوك  تقوم  املر�سح«ولن  اجلغرايف  املوقع  يف 
بع�ض احل�لت،  اأ�سدق�ئك، ويف  اأي�س� عن  �ستبحث  بل  الزي�رات،  لبن�ء خ�رطة 
الت�يل  املك�ن  لتحديد  زرته�  التي  املواقع  اإىل  اأي�س�  ذهبوا  الذين  الغرب�ء  عن 
عنوان  حتمل  اأخرى  تقنية  الخرتاع  براءة  تت�سمن  كم�  اإليه.  �ستذهب  الذي 
الجتم�عية عرب  ال�سبك�ت  على  الال�سلكية  الإ�س�رات  ب��ستخدام  املوقع  »توقع 
 Location Predicting Using Wireless Signals on( الإنرتنت« 
Online Social Networks(، والتي �ستحلل مدى قوة ات�س�لت الواي ف�ي 
والبلوتوث واإ�س�رات الت�س�لت اخللوية لتحديد موقع امل�ستخدم احل�يل. وعند 
القي�م بذلك، يكون تطبيق في�سبوك اأي�س� ق�درا على التنبوؤ مبك�نك امل�ستقبلي 

يف ح�ل عدم الت�س�ل ب�لإنرتنت.

الجتم�عي  التوا�سل  ك�سف موقع 
عن  »تويرت«  ال�سهري،  الأمريكي 
حم�يته،  برن�مج  يف  اأمنية  ثغرة 
به�  املت�رشرين  مقدمة  يف  ك�ن 
بنظ�م  الع�ملة  الأجهزة  اأ�سح�ب 
بي�ن  »اأندرويد«،واأعلن »تويرت« يف 
الثغرة  هذه  اكت�س�فه  عن  ر�سمي 
تغريدات  بن�رش  ت�سببت  التي 
وجعله�  حممية،  ك�نت  خ��سة 

معرو�سة للجمهور.
ق�موا  من  كل  اإن  ال�رشكة،  وق�لت 
الإلكرتوين  بريدهم  بتحديث 
بني  الفرتة  يف  »تويرت«  على 
قد   ،2019 وين�ير   2014 نوفمرب 

معر�سة  اخل��سة  ر�س�ئلهم  تكون 
اأع�دت  اأنه�  واأ�س�فت  للك�سف 
تفعيل احلم�ية لبع�ض م�ستخدمي 
حم�ية  ف�سلت  ممن  »اأندرويد« 
اخلط�أ،  طريق  عن  اأجهزتهم 
حلم�ية  احرتازي  ك�إجراء  وذلك 

خ�سو�سية تغريداتهم.
ت�سدر  اأنه�  اإىل  »تويرت«  واأ�س�رت 
اأي�س� اإ�سع�را ع�م� بخلله� الأمني 
لكل م�ستخدميه�، لأنه� ل ت�ستطيع 
حتديد عدد احل�س�ب�ت التي ت�أثرت 
يف  ترغب  اأنه�  كم�  ب�مل�سكلة، 
الو�سول اإىل احل�س�ب�ت املت�رشرة 

التي ل ت�ستطيع حتديده�.

خطري  ب�سر  "ت�يرت" يعرتف 
ي�ؤذي اأجهزة "اأندرويد"

خدمة اآبل امل��سيقية �ستك�ن حا�سرة على اأمازون ايك�
اآبل  خدمة  �ست�س�ف 
ملجموعة  املو�سيقية 
التي  الأخرى  اخلدم�ت 
ايكو  اأم�زون  يدعمه� 
من  كل  برفقة  لتكون 
و وب�ندورا  �سبوتيف�ي 
و  iHeartRadio

فيتمكن   ،TuneIn
اخلدمة  حمبي  بذلك 
طلب  من  لآبل  املو�سيقية 
املف�سلة  اأغ�نيهم  من  اأي 
الأخرى  البث  خدم�ت  اأو 
بكل �سهولة من األيك�س� بعد 
خي�ر  بتفعيل  يقوموا  اأن 
ح�س�ب�تهم  وربط  اخلدمة 
اأم�زون  م�س�عد  بتطبيق 

ال�سوتي.
وت�أتي عملية توفر اخلدمة 
على  لآبل  املو�سيقية 
�سعي  �سمن  ايكو  اأم�زون 
رقعة  لتو�سيع  ال�رشكة 
انت�س�ر خدم�ته� املو�سيقية 
حكر  جعلته�  ط�مل�  التي 
وتود  معينة  اأجهزة  على 
هذا  من  التغيري  اليوم 
النت�س�ر  وا�ستغالل  النهج 
مل�س�عدات  الوا�سع 
هي  اتف�قية  يف  اأم�زون 
الث�نية خالل نوفمرب حيث 
بخ�سو�ض  الأوىل  ك�نت 
الأخرية  الإ�سدارات  بيع 
اآبل  وهواتف  اأجهزة  من 

عرب موقع عمالق التج�رة 
اللكرتونية.

اأن  جت�هل  ميكن  ول 
املو�سيقية  اخلدم�ت 
عرب  وا�سعة  �سعبية  ذات 
ال�سوتية  امل�س�عدات 
اأم�زون على وجه  واأليك�س� 

�سعبيته�  متلك  اخل�سو�ض 
مم�  اجل�نب،  يف  اخل��سة 
و�سول  بنج�ح  ينبئ  قد 
تع�ونه�  من  ملبتغ�ه�  اآبل 
جديد  ب�ب  وفتح  الأخري 

لبث خدمته� املو�سيقية.

ي�تي�ب يطلق خا�سية جديدة مل�اجهة 
املحت�ى امل�سروق

�سام�س�نغ تطرح اأحدث  ح�ا�سبها 
الل�حية يف رو�سيا

عن  �س�م�سونغ  �رشكة  وكالء  اأعلن 
 Galaxy« ح��سب  مبيع�ت  بدء 
يف  احلديث  اللوحي   »Tab S4
رو�سي� وزود هذا احل��سب ب�س��سة 
بحجم   Super AMOLED
ع�لية  عر�ض  ودقة  بو�سة،   10.5
ذكي  وقلم  بيك�سل،   )2560х1600(

ال�س��سة،  على  والر�سم  للكت�بة 
اأ�س��سية  ك�مريا  اإىل  ب�لإ�س�فة 
واأخرى  ميغ�بيك�سل،   13 بدقة 
ومنفذ  ميغ�بيك�سل،   8 اأم�مية 
لل�سحن   »3.1  USB Type-C«
اأداء  وي�سمن  البي�ن�ت.  ونقل 
 Qualcomm« مع�لج  احل��سب 

ثم�ين   »835  Snapdragon
ع�سوائي  و�سول  وذاكرة  النوى، 
 64 داخلية  وذاكرة  غيغ�ب�يت،   4
 7300 ب�سعة  وبط�رية  غيغ�ب�يت، 
ت�سغيل  ونظ�م  اأمبري،  ميللي 
»Android 8.1«. وبف�سل تقنية 
املوجودة   »Samsung DeX«

فيه، ميكن مل�ستخدم هذا اجله�ز 
من  العمل  واجه�ت  يحول  اأن 
ت�سبه �سطح  اإىل واجه�ت  اأندرويد 
كم�  ويندوز.  اأجهزة  على  املكتب 
التي  اخلفيفة  املف�تيح  لوحة  اأن 
ا�ستعم�له  من  متكن  له  �سممت 

ككمبيوتر �سغري للكت�بة.
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حجوط بتيبازة

حريق ياأتي على �سبع 
منازل ق�سديرية 

بحي  الإثنني  اأم�س  �صباح  حريق  اندلع 
حجوط  ببلدية  بلعيد  بدوار  ق�صديري 
منازل,  �صبع  اإتالف  ت�صبب يف  تيبازة  بولية 
ما  ح�صب  ب�رشية,  خ�صائر  اأي  ت�صجيل  دون 
املدنية  احلماية  مبديرية  م�صدر  من  علم 

الولئية.
واأفاد املكلف بالإعالم لدى مديرية احلماية 
اأنه  دوحة,  بن  رابح  الأول  املدنية, املالزم 
مت التدخل على ال�صاعة الثامنة و 28 دقيقة 
م�صتوى  على  ن�صب  حريق  لإطفاء  �صباحا 
ببلدية حجوط,  بلعيد  بدوار  حي ق�صديري 
 )07( �صبع  على  اأتي  قد  احلريق  اأن  مربزا 
منازل ثالثة )03( منها حمروقة ب�صفة كلية, 
واأ�صاف  ب�رشية  �صحايا  اأي  ت�صجيل  دون 
عائالت  �صبع  اإجالء  مت  اأنه  امل�صوؤول  ذات 
له م�صالح  الذي جندت  جراء هذا احلادث 
اإطفاء  �صاحنات  �صبع  املدنية  احلماية 
و�صابطني   )02( �صاميني  ب�صابطني  مدعمة 

)02( واأربعة )04( �صباط �صف و22 عون.

بلدية ال�سريعة بتب�سة

احتجاج ب�سبب قائمة 
امل�ستفيدين من قطع 

اأر�سية للبناء 
اأحتج اأم�س الثنني مواطنون ببلدية ال�رشيعة 
)45 كلم غرب تب�صة(  على القوائم ال�صمية 
الأولية للم�صتفيدين بقطع اأر�صية اجتماعية 

موجهة للبناء الذاتي , ح�صب ما لوحظ.
مقر  اأمام  املواطنني  ع�رشات  جتمع  وقد 
بلدية ال�رشيعة مبا�رشة بعد ن�رش قوائم اأولية 
ح�صة  من  لال�صتفادة  مر�صحة  اأ�صماء  ت�صم 
مهياأة  اأر�صية  قطعة   1600 من  اأزيد  ت�صم 
موجهة للبناء الذاتي بذات اجلماعة املحلية 
مما  البلدية  مقر  بغلق  املحتجون  وقام 
العمل مبختلف م�صالح هذه  �صل  ت�صبب يف 
مكتب  يقتحموا  اأن  قبل  املحلية  اجلماعة 
ومطالبته  البلدي  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س 

بتو�صيحات بخ�صو�س هذه القوائم.

وزارة الدفاع الوطني 
اإطالق تطبيق اإخباري " 
 "  MDNEWS

عن  الوطني  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
 « اجلديدة  اللكرتونية  التطبيقة  دخول 
ت�صمح  التنفيذ,  حيز   «  MDNEWS
جميع  على  الفوري  بالإطالع  للمواطنني 

امل�صتجدات والأخبار اخلا�صة بالوزارة.
لها,  بيان  يف  اأم�س  الدفاع,  وزارة  واأفادت 
اأن التطبيقة الإعالمية املحمولة اجلديدة, 
كافة  اإىل  تنبيهات  باإر�صال  كذلك  ت�صمح 
م�صتخدميها عند �صدور اأي م�صتجد واأكدت 
ح�رشيا  متوفر  التطبيق  اأن  املعنية  الوزارة 
للمواطنني  وميكن  الر�صمي,  موقعها  على 
ال�صحفية,  البيانات  كل  على  الإطالع 
 , الوطنية  اخلدمة  اجلديدة,  الإعالنات 
هذا  عرب  اأخرى  ومعلومات  املواعيد  كذا 

التطبيق.

م.�س/وكاالت

ونقلت ال�صحيفة يف التقرير الذي 
ن�رشته اأم�س الثنني عن م�صوؤولني 
الك�صف  عدم  طلبوا  اأمريكيني 
قرار  اأن  تاأكيدهم,  اأ�صمائهم  عن 
باإ�رشار  جاء  �صليماين  اغتيال 
وزير  اأن  اإىل  م�صرية  بومبيو, 
اخلارجية اأجرى ات�صالت متعددة 
ترامب خالل  دونالد  الرئي�س  مع 
اجلرنال  ملقتل  ال�صابقة  الأيام 
يف  اأمريكية  بغارة  البارز  الإيراين 

العراق.
اإىل  امل�صوؤولني  هوؤلء  اأحد  ولفت 
جراء  »عاب�صا«  بات  بومبيو  اأن 
مماثلة  م�صاورات  يف  »خ�صارته« 
جرت على اأرفع م�صتوى يف جوان 
ترامب  تراجع  عندما  املا�صي, 
ل�صن  خطة  عن  حلظة  اآخر  يف 
اإيران,  على  ع�صكرية  �رشبات 
اإ�صقاطها طائرة م�صرية  ردا على 

اأمريكية.
يف  الأخرية  التغريات  اأن  غري 
اخلا�س  القومي  الأمن  فريق 
من  الرئي�س  وخماوف  برتامب 
اأنه يبدو مرتددا يف وجه »العدوان 
فر�صة  لبومبيو  اأتاحت  الإيراين« 
لالإ�رشار على اخلطوات التي كان 
اأمريكي  م�صوؤول  واأكد  يوؤيدها, 

بارز لل�صحيفة, اأن بومبيو حتدث 
اإمكانية  لأول مرة مع ترامب عن 
غري  اأ�صهر,  قبل  �صليماين  اغتيال 
يكونا  مل  والبنتاغون  الرئي�س  اأن 
للم�صادقة على  م�صتعدين حينئذ 

مثل هذه العملية.
اإثر  تغريت  الأجواء  هذه  اأن  اإل 
جراء  اأمريكي  متعاقد  مقتل 
قاعدة  على  �صاروخي  هجوم 
يف  العراقية  كركوك  يف  ع�صكرية 
27 دمي�صرب, وبعد يومني من ذلك 
الدفاع  وزير  برفقة  بومبيو  و�صل 
مارك اإ�صرب ورئي�س هيئة الأركان 
يف اجلي�س الأمريكي مارك ميلي 

اإىل منتجع مارالغو التابع لرتامب 
على  يعر�صوا  كي  فلوريدا  يف 
الرئي�س يف موجز �رشي خيارات 
الهجوم, مبا  على  املحتملة  الرد 

فيها اغتيال �صليماين.
اإىل  ال�صحيفة,  م�صادر  واأ�صارت 
التي  الرئي�صة  العوامل  اأحد  اأن 
اغتيال  اختيار  اإىل  ترامب  دفعت 
�صليماين, ما اأثار بالغ ال�صتغراب 
وال�صدمة لدى بع�س امل�صوؤولني, 
بومبيو  بني  التن�صيق  اإىل  يعود 
يف  معا  در�صا  اللذين  واإ�صرب 
الأمريكية,  الع�صكرية  الأكادميية 
ترامب,  مع  املو�صوع  وبحثا 

ح�صب م�صوؤول رفيع امل�صتوى يف 
هذا  اأيد  كما  الأمريكية,  الإدارة 
الرئي�س مايك  نائب  اأي�صا  اخليار 

بين�س.
اأن  اإىل  بو�صت«  »وا�صنطن  ولفتت 
عن  للدفاع  بومبيو  اختار  ترامب 
قرار اغتيال �صليماين اأمام و�صائل 
الأجانب  وال�رشكاء  الإعالم 
عن  ونقلت  الأخرية,  الأيام  يف 
اإن  قولهما,  اأوروبيني  دبلوما�صيني 
كان  الأمريكي  اخلارجية  وزير 
اأن يعرب احللفاء الأجانب  يتوقع 
الرغم  على  للعملية  دعمهم  عن 
التن�صيق  دون  نفذت  اأنها  من 
معهم. وخل�صت ال�صحيفة اإىل اأن 
»انت�صارا  ي�صكل  �صليماين  اغتيال 
لبومبيو,  بالن�صبة  بريوقراطيا« 
غري اأنه قد يجلب عواقم وخيمة, 
دبلوما�صيني  اغتيال  فيها  مبا 
اأمريكيني يف املنطقة, ما �صيلحق 
بومبيو  بتطلعات  موجعة  �رشبة 
انتقد  واأنه  خا�صة  ال�صيا�صية, 
اخلارجية  وزيرة  وتكرارا  مرارا 
لف�صلها  كلينتون  ال�صابقة هيالري 
الأمريكي  ال�صفري  مقتل  منع  يف 
�صتيفنز,  كري�صتوفر  ليبيا  لدى 
قن�صلية  على  هجوم  جراء 
عام  الليبية  بنغازي  يف  وا�صنطن 

.2012

�سحيفة »وا�سنطن بو�ست«

مايك  بومبيو مهند�س اغتيال 
قا�سم �سليماين

خالل ال 24 �ساعة االأخرية 

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح اأربعة اأ�سخا�س

حتفهم  اأ�صخا�س  اأربعة  لقي 
بجروح  اآخرون   29 واأ�صيب 
ثمانية  يف  اخلطورة  متفاوتة 
�صاعة   24 ال  خالل  حوادث 
اأم�س  اأوردته  ما  ح�صب  الخرية, 
احلماية  مل�صالح  ح�صيلة  الثنني 
املدنية,و�صجلت م�صالح احلماية 
ولية   م�صتوى  على  ح�صيلة  اأثقل 

واإ�صابة  �صخ�صني  بوفاة  ب�صكرة 
اثر  على  بجروح,  اآخر  �صخ�س 
الوزن  من  �صيارة  ا�صطدام 
بالطريق  �صاحنات  و03  اخلفيف 
اأوما�س  ببلدية   03 رقم  الوطني 
دائرة اورلل, مت حتويل ال�صحايا 
قبل  من  املحلي  امل�صت�صفى  اإىل 

عنا�رش احلماية املدنية.

اأ�صيب  و  م�رشعه  �صخ�س  لقي 
اآخر م�صاء اأم�س الأحد يف حادث 
بور�صة  وقع  للرتبة  اجنراف 
ببلدية  ال�صافية  حي  يف  عمل 
وهران  غرب  �صمال  الرتك  عني 
من  الثنني  اأم�س  علم  ح�صبما 
وقد  املدنية  احلماية  م�صالح 
خلف حادث اجنراف الرتبة الذي 
والن�صف  الثالثة  �صجل يف حدود 
رجل  وهو  �صحية  وفاة  م�صاء, 
يبلغ من العمر 57 �صنة حتت ركام 
نحو  جثته  حتويل  ومت  الأتربة 
م�صلحة حفظ اجلثث مب�صت�صفى 
جمرب تامي بعني الرتك فيما مت 
البالغة من  الثانية  اإنقاذ ال�صحية 
العمر 26 �صنة ويتعلق ب�صاب كان 
مت  متعددة  اإ�صابات  من  يعاين 

نحو  ال�رشعة  جناح  على  حتويله 
بنف�س  ال�صتعجالت  م�صلحة 

امل�صت�صفى.
يف  يعمالن  ال�صحيتان  كان  و 
خا�صة  ل�رشكة  تابعة  ور�صة 
قنوات  جتديد  اأ�صغال  ت�صمن 
�صجلت  كما  ال�صحي  ال�رشف 
اأي�صا  اأم�س  م�صاء  امل�صالح  ذات 
�صيارتني  بني  ت�صادم  حادث 
بالطريق الوطني رقم 04 بالقرب 
من حمول احلامول بدائرة وادي 
�صخ�صني  اإ�صابة  خلف  تليالت 
باإ�صابات  �صنة   40 و   26 يبلغان 
حتويلهما  مت  اخلطورة  متفاوتة 
ال�صتعجالت  م�صلحة  نحو 
وفقا  نوفمرب,  اأول  مب�صت�صفى 

للم�صدر ذاته.

عني الرتك بوهران

م�سرع عامل يف حادث اجنراف تربة 

اأفق

ليتنا يف الوفاء ذئاب
وداد احلاج

�صفة  ترتبط  النا�س  حكايا  يف 
اخليانة بالذئب فرتى بع�س الن�صاء 
من  حذاري  قائلة  ابنتها  تو�صي 
اأن  الأغرب  ذئاب,و  فهم  الرجال 
الوفاء  من  ىية  هي  الذئب  حياة 
النادر فاأنثى الذئب التي تعرف يف 
بال�رشحانة  العربية  اللغة  قوامي�س 
حياتها  �رشيك  جتد  عندما  وهي 
ول  حياتها  طول  معه  تعي�س  فاإنها 
موته,  بعد  حتى  باآخر  ت�صتبدله 
اأخرى  اأنثى  يعا�رش  ل  الذئب  وذكر 
حني يكون مرتبطاً بزوجة, حتى ل 
هذا  يف  وهو  ن�صله,  ويتفرق  ي�صيع 

اأحر�س حتى من الب�رش.
ياترى  الذئب  وفاء  منا ميلك  فمن 
هذه  من  حياتنا  جتردت  ؟حيث 
ال�صك  ف�صار   , الأخالقية  القيمة 
بديال لليقني و الغمز و اللمز والهمز 
بديال لل�رش و ال�صرت,لعلنا مدعوون 
كب�رش لتعلم الوفاء من الذئاب لعلنا 
يف نهاية املطاف ن�صرتد بع�صا من 

اإن�صانيتنا املفقودة.

ن�سرت �سحيفة »وا�سنطن بو�ست« تقريرا ي�سلط ال�سوء على دور وزير اخلارجية 
االأمريكي مايك بومبيو، يف قرار البيت االأبي�س، اغتيال قائد فيلق القد�س التابع 

للحر�س الثوري االإيراين قا�سم �سليماين.

امل�سيلة
�سكان حي »احل�سن 

»و«ذراع بن رباح« يحتجون 
�صكان  من  الع�رشات  اأم�س  �صباح  اأقدم 
ببلدية  رباح«  بن  و«ذراع  »احل�صن«  حي 
الرابط  الولئي  الطريق  امل�صيلة,بغلق 
من�صور,  اولد  وبلدية  امل�صيلة  بلدية  بني 
التي  املزرية  الظروف  على  احتجاجا 
يعاين منها ال�صكان و غياب املاء, والغاز, 
التي يعاين  و حتى  قنوات ال�رشف احلي 
من غيابها �صكان احلي, و�صعوا العجالت 
واحلجارة  القمامة  حاويات  و  املطاطية 
من  املركبات  ومنعوا  الطريق  طول  على 
املرور ما عطل حركة ال�صري لزمن معترب 
التي  املعاناة  عن  املحتجون,  ,وعرب 
اأعوام, جراء غياب  ال�صكان منذ  يتكبدها 
مرافق  ل  اإذ  احلياة,  �رشوريات  اأب�صط 
حيوية, ول غاز طبيعي, ول هياكل ريا�صية 
وثقافية, ف�صال عن الغياب �صبه التام للماء 
املفرو�صة  العزلة  عن  ناهيك  ال�رشوب, 
على ال�صكان نتيجة انعدام اأدنى مقومات 
التنمية, موؤكدين انهم يئ�صوا من النتظار 
والوعود الزائفة التي تقدمها لهم ال�صلطات 
الولئية واملحلية بخ�صو�س تزويد احلي 
موؤكدين  ال�رشوب,  واملاء  الطبيعي  بالغاز 
اأن الو�صع بات ل يحتمل يف ظل افتقارهم 
هذه  كل  اأن  م�صيفني  ال�رشوريات,  لأدنى 
امل�صاكل التي يتخبطون فيها طيلة �صنوات 
التي  والتجاهل  الالمبالة  �صيا�صة  �صببها 
انتهجتها ال�صلطات املحلية التي مل تاأخذ 
غلق  العتبار,  بعني  النقائ�س  هذه  كل 
املتمثلة  املحلية  ال�صلطات  دفع  الطريق 
املجل�س  رئي�س  الدائرة,و  رئي�س  يف 
من  الأمنية  وال�صلطات  البلدي,  ال�صعبي 
�رشطة ودرك وطني, للح�صور, يف حماولة 
لفتح الطريق ,وقد حتاوروا مع املحتجني 
و عقدوا جل�صة مع وفد من احلي وقدموا 

وعودا بحلول عاجلة .
عبدالبا�سط بديار

قتلة 
ي�سني بوغازي 

من عامل جديد  �صمي اأمريكا, وقبل اأن تغدو 
وليات متحدة ب�صطوة وجربوت ,كانت  جمرد  
ول�صو�س  تاريخا مكتمال من  حروب وقتلة  
جديدا   عاملا  افتتحت  الأهلية  حربها  ,رمبا 
اقرتافاته   اأوىل  يف  عبث  اأمريكي  ع�رش  من 
بهنود حمر, هم �صكان اأ�صليون لتلك الأرا�صي 

هنود   , جديدا  عاملا  ظلما  �صميت   التي 
حمر اأطلقت عليهم اأمريكا  غداة الكت�صاف 
اأبجديات  يف  ي�صمي  غدا  ما   , اجلغرايف  

�صهرية باملتوح�صني؟
 , تلت  التي  ول  التاريخية  اأمريكا  تكتف  مل 
�صناعتها  فخر  عمالقة  طائرة  �صمت  فقد 
بالآبات�صي  تفوقها  زمن  يف  لحقا  امل�صلحة 
احلمر  الهنود  قبائل  اأكرب  هم  والآبات�س    ,
واأ�رش�صهم مقاومة  للرجل الأبي�س,الذي اأراد 
ويقيم  الهنود  ا�صتاأ�صل  التاريخ  من  غفلة  يف 
الأحمر  يف  الأبي�س  ,فاأوغل  اأمريكا  عامله 

كانت  لقد    , وقن�صا  وحرقا  وتنكيال  تقتيال 
من  ا�صتجلبته  عاملا   يقيم  اأن  تريد  اأمريكا 
الو�صطي,التي  هرب منها  كل  القرون  اأوربا 
ل�س و�صارق وناهب املال و�صيء اخللق , واأين 
جميعا  والأفاقون  والل�صو�س  القتلة  هرب 
اأمريكا   اأرا�صي  فوق  هنالك  لهم  وجدوا   ,
ليمار�صوا لحقا   , وم�صتقرا  ماأوى  اجلديدة  
النا�س  ا�صتعمار  يف  والقاتلة  ال�صاذة  هواياته 
واحتقار الب�رش وقتل وتدمري واإ�صقاط  للدول 

واحل�صارات التي تنا�صبهم الرف�س .
رمبا هم القتلة  املتاأ�صلون مبقا�صات ع�رشهم  

احلديث, واأن كانت هذه املرادفة تليق باأحد 
اأمريكا   حملتهم  اأولئك    , بهم  تليق  ,فهي 
 , الب�رش  بقية  األوان   و  اأجنا�س  و  اأعراق  من 
والذين ل يعريون لالأخريني قيمة ول هوية ول 
اعتبار, رمبا يف خ�صم اأمريكا  بع�س �صاحلني 
الأعظم   اأن  كاتبوه  يقول  تاريخهم   لكنه   ,
قادتهم  , �صوان من  منه  الذي جتلى  والأكرب 
اأ�ص�صت  اإل  ق�صوة  , فلم يظهروا  روؤ�صائهم  و 
 , احلديث  الع�رش  بوابات  على  الأوىل  للعنف 
فقد عاملوا بها �صكانا اأ�صليون, فا�صتاأ�صلوهم 
على بكرة اأبيهم ,ومل يكتفوا ف�صوهوا تاريخهم 

و دمروا ثقافاتهم و�صفهوا انتماءاتهم اإىل غدا 
يف  متخلفة   �صخو�س  جمرد  احلمر  الهنود 
برابرة  جمرد   , الأمريكي  الوي�صترين  اأفالم 
 , والتخلف  واخلداع  القتل  �صوى  يعرفون  ل 
ما  التي  الأوىل  اأمريكا  عقدة  اأنها  واحلقيقة 
هكذا  فهم   , الب�رش  بقية  بها   تراود   تزال 
يفعلون  طوال تاريخهم , لأن م�صكلة  اأمريكا 
جهة  من  اإل  ترى  فال   , ب�صعة  عوراء  اأنها 
مبقا�صات  الآخرين  قتل  تربر  فهي   , �صيقة 
, تقتلهم  لأنهم  فقط   التيارات احلديثة  من 

رف�صوا �صطوة  وجربوت ل ترحم . 

روؤى 
مرمي خمي�سة



هذه الصحيفة تم تحميل 
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