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عن ذاكرتنا االأمازيغية: املديرية العامة للجمارك تك�ضف

ت�سجيل 422 جرمية �سرف يف 2019
نف�ص جديد ملحور اجلزائر اأنقرة 

توافق ا�سرتاتيجي وتو�سيع التعاون االقت�سادي
م�ضاريع تطوير ال�ضهوب  

جمعية املوالني تنا�سد الإيفاد جلنة  حتقيق 
بعدما بلغ عدد االأميار املوقوفني الربع  من اأ�ضل 32 بلدية

وايل م�ستغامن يوقف 04 روؤ�ساء بلديات 
منتخبون اأكلوا و�ضربو ونهبو وما بدلوا تبديال  

مطالب بحل املجال�س املنتخبة 
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ليلى بوزيدي ور�سدي ر�سوان 
ي�ستقيالن من ال�سروق

حمرز بروح ريا�سية مع ماين
 

ال�سنغايل  حمرز  ريا�ض  اجلزائري  الدويل  الالعب  هّناأ 
�سايدو مانيه بعد تتويج االأخري بلقب اأف�سل العب اإفريقي 
امل�رصي  والالعب  معه  قوية  مناف�سة  عقب   2019 للعام 
نادي  رفقة  املحرتف  الالعب  ن�رص  حيث  �سالح،  حممد 
مان�س�سرت �سيتي االإجنليزي تغريدة على ح�سابه يف »تويرت« 
قال فيها: »هنيئا ملاين التتويج بلقب اأف�سل العب اإفريقي، 
اأعتذر عن عدم احل�سور اإىل الكرة الذهبية االإفريقية الأنني 
اللقب يف  والتناف�ض على  االأهداف  بت�سجيل  من�سغال  كنت 

2020، نلتقي العام املقبل«.

تبون يهّناأ املنتخب الوطني
 

هّناأ رئي�ض اجلمهورية عبد 
االحتادية  تبون  املجيد 
القدم  لكرة  اجلزائرية 
عقب اجلوائز التي نالوها 
خالل حفل تقدمي جائزة 
اإفريقي  العب  اأح�سن 
ن�رص  اأين   ،2019 للعام 
الرئي�ض تبون تغريدة عرب 

ح�سابه على موقع التوا�سل االجتماعي »تويرت« قدم تهانيه من 
خاللها اإىل املنتخب الوطني بعد خمتلف اجلوائز التي نالوها 
باإحراز جائزة اأف�سل منتخب يف القارة ال�سمراء، اأف�سل العب 
اأف�سل مدرب واأجمل هدف والذي  ال�سمراء،  القارة  حملي يف 

عاد غلى قائد اخل�رص ريا�ض حمرز.

اإقامة �سالة اال�ست�سقاء يوم ال�سبت 
املقبل على العا�سرة �سباحا

ال�سوؤون  وزارة  دعت 
االأئمة  واالأوقاف  الدينية 
الإقامة  املواطنني،  وكافة 
يوم  اال�ست�سقاء  �سالة 
املوافق  املقبل  ال�سبت 
لـ11 جانفي، على ال�ساعة 
بجميع  �سباحا  العا�رصة 

امل�ساجد.
ونا�سدت الوزارة االأئمة اأن يغتنموا اأوقات الدرو�ض وال�سلوات، 
للتذكري مبعاين واأحكام و اآداب �سالة اال�ست�سقاء، حيث طالبت 
�سالة  قبل  ال�سيام  واال�ستغفار،  التوبة  اإىل  النا�ض  بدعوة 
عمال  وهذا  وامل�ساكني،  الفقراء  على  والت�سدق  اال�ست�سقاء، 
يف  اجلفاف  حل  اإذا  و�سلم  عليه  اهلل  �سل  امل�سطفى  ب�سنة 

االأر�ض.
مرمي خمي�سة

جواز ال�سفر اجلزائري يف 
املرتبة الـ92 عامليا

هينلي  موؤ�رص  �سنف 
املخت�ض يف جمع بيانات 
اجلوية  باملالحة  متعلقة 
جواز ال�سفر اجلزائري يف 
وهذا  دوليا  الـ92  املرتبة 
ل�سنة  له  تقرير  ح�سب 
اأم�ض،  ال�سادر  م،   2020
جواز  اأن  نظرا  وهذا 

ال�سفر اجلزائري ميكنه دخول 50 دولة دون تاأ�سرية م�سبقة اأو 
يف  اجلزائري  ال�سفر  جواز  وجاء  الو�سول  عند  متنح  بتاأ�سرية 
احتلت  حني  يف  العربية،  ال�سفر  جوازات  بني  الرتتيب  موؤخرة 
اليابان املرتبة االأوىل بـ191 دولة ي�سمح حلامله دخولها، متبوعة 

ب�سنغافورة وكوريا اجلنوبية واأملانيا.

ليلى  االإعالمية  من  كل  اأعلن 
اأول  ر�سوان،  ور�سدي  بوزيدي 
اأم�ض، ا�ستقالتهما من قناة ال�رصوق 
التوا�سل  موقع  عرب  وهذا  نيوز، 
�سنوات  بعد  فاي�سبوك،  االجتماعي 
طويلة �ساهما من خاللها يف تاأ�سي�ض 
قنوات جممع الراحل علي ف�سيل.

ليلى بوزيدي يف من�سور  حيث قالت 
الفاي�سبوك«  يف  �سفحتها  على  لها 

قناة  مع  العمل  من  �سنوات   7 بعد 
�سنة  موؤ�س�سيها  من  وكنت  ال�رصوق، 
جتربة  بعد  اليوم  اأ�ستقيل   ،2012
من  الكثري  فيها  تخطينا  جميلة 
ال�سعاب والتحديات وحققنا خاللها 
والنجاحات،  االإجنازات  من  الكثري 
ب�رصي  ال�سمعي  »م�سار  اأن  م�سيفة 
باأنه  القول  وميكن  ومت�سعب  حافل 
لالحرتافية  بعد  ي�سل  مل  الزال 

املن�سودة وكل ما كان من قبل عبارة 
يو�سع  اأن  انتظار  يف  حماوالت  عن 
ال�سكة  على  امل�سريي  القطاع  هذا 

ال�سحيحة«.
ومن جهته، كتب رئي�ض الق�سم الثقايف 
ر�سوان،  ر�سدي  نيوز،  بال�رصوق 
من  الفاي�ضبوك،«  على  ح�سابه  يف 
�ساهمنا  بيتا  نغادر  اأن  ال�سعب 
لكنها  بنائنا،  يف  و�ساهم  بنائه  يف 

ف�ساءات  اإىل  تاأخذنا  احلياة،  دورة 
يف  اأحبتنا  �سالما  م�سيفا«  اأرحب، 

ال�رصوق«.
االأخرية  االآونة  يف  املالحظ  ومن 

ال�سحفيني  من  الع�رصات  ا�ستقالة 
نيوز،  ال�رصوق  قناة  من  والعمال 
التي  املالية  ال�سعوبات  ب�سبب 
يعي�سها املجمع، خا�سة بعد رحيل 

ف�سيل  علي  العام  املدير  الرئي�ض 
رحمه اهلل، يف نهاية اأكتوبر الفارط، 
بلو�ض  ال�رصوق  قناة  بث  واإيقاف 

�سهر دي�سمرب املا�سي.   

خبر في 
صورة

للديوان  املحلية  امللحقة  تعكف 
الوطني ملحو االأمية وتعليم الكبار 
اأق�سام  فتح  اإعادة  على  بالبليدة 
خالل  اأغلقت  التي  االأمية  حمو 
م�ستوى  على  االأخرية  ال�سنوات 

العديد من املناطق النائية ب�سبب 
ح�سبما  عليها،  االإقبال  �سعف 
ك�سفت عنه اأم�ض االأربعاء مديرة 
رتيبة  العمومية،  الهيئة  هذه 

�سحمي.

اأن  �سحمي  ال�سيدة  واأو�سحت 
ال�سنوات  خالل  اأجربت  امللحقة 
حمو  اأق�سام  غلق  على  االأخرية 
املناطق  من  العديد  عرب  االأمية 
النائية وكذا اجلبلية ب�سبب �سعف 

االإقبال عليها وهي االأق�سام التي 
وهذا  قريبا  فتحها  اإعادة  �سيتم 
على  مناطق  عدة  م�ستوى  على 
واجلبابرة  ال�رصيعة  بلديتي  غرار 

اجلبليتني.

البليدة

اإعادة فتح اأق�سام حمو االأمية 

وادي ارهيوبغليزان

07 موظفني بقطاع اال�سغال العمومية قيد التحقيق
عليمة  م�سادر  من  اجلريدة  علمت 
وادي  الدائرة  اأمن  م�سالح  اأن 
يف  معمقا  حتقيقا  با�رصت  ارهيو 
بالق�سم  عمال   07 اإ�رصاب  ق�سية 
بوادي  العمومية  لالأ�سغال  الفرعي 

ويتعلق   2019 عام  اأواخر  ارهيو 
وح�سب  وتقنيني  مبهند�سني  االأمر 
عليها  تتوفر  التي  املعلومات 
هم  الذين  املوظفني  اإن  اجلريدة 
البلبلة  زرع  حاولوا  التحقيق  قيد 

العمال  اأو�ساط  يف  الفتنة  واإثارة 
االحتجاج  على  وحتري�سهم 
اتخاذ  اآنذاك  مت  وقد  واالإ�رصاب 
متثلت  امل�رصبني  حق  اإجراءات يف 
على  اأخرى  اأق�سام  اإىل  يف حتويلهم 

انتظار  يف  واحلمادنة  مازونة  غرار 
با�رصتها  التي  التحقيقات  نتائج 
امل�سالح االأمنية يف حق 07 موظفني 
العمومي  لالأ�سغال  الفرعي  بالق�سم 

ببلدية وادي ارهيو .

ال�سربات الإيرانية 
تثري ال�سخرية 

مركز مكافحة ال�سرطان بوهران

اقتناء م�سرع جديد و توظيف 8 بيولوجيني 
بيولوجيني  ثماين  توظيف  مت 
مكافحة  مبركز  جدد 
اقتناء  ينتظر  كما  ال�رصطان 
للعالج  حطي  م�رصع  جهاز 
مكافحة  مبركز  باالأ�سعة 
)وهران(  مب�رصغني  ال�رصطان 

االأربعاء  اأم�ض  علم  ح�سبما   ،
املوؤ�س�سة  هذه  مدير  لدى 
و  املتخ�س�سة  اال�ست�سفائية 
مت  الذي  قادة  بعطو�ض  اأكد 
تن�سيبه منذ قرابة �سهر كمدير 
ت�ستقبل  التي  املوؤ�س�سة  لهذه 

واليات  خمتلف  من  املر�سى 
الغرب واجلنوب الغربي للوطن، 
اليوم  نظمها  �سحفية  ندوة  يف 
املركز  م�ستوى  على  االأربعاء 
اأنه مت توظيف ثماين بيولوجيني 
الوطنية  الوكالة  اإطار  يف 

للت�سغيل خ�سعوا لتكوين خا�ض 
مربزا  الكيميائية  بالتح�سريات 
اأن الوزارة الو�سية وعدت بفتح 
منا�سب دائمة لهم، ما من �سانه 
التح�سريات  م�سكل  يحل  اأن 

ب�سكل نهائي.

مرمي خمي�سة

خ.مق م



تنفيذا اللتزاماته ال�سابقة

الرئي�س يطلق ور�سة تعديل الد�ستور
.     ت�سليم خال�سات اأعمال اللجنة يف اأجل اأق�ساه �سهران

.    تكليف اأحمد لعرابة برئا�سة اللجنة
.     تعديل الد�ستور يعد حجر االأ�سا�س يف بناء اجلزائر اجلديدة

.     ن�س الد�ستور �سيعر�س على ا�ستفتاء �سعبي
اأ�سدر الرئي�س عبد املجيد تبون قرارا باإن�ساء جلنة خرباء مكلفة ب�سياغة مقرتحات ملراجعة 

الد�ستور،كما كلف الرئي�س االأ�ستاذ اجلامعي و الع�سو يف جلنة القانون الدويل باالأمم املتحدة احمد 
لعرابة برئا�سة جلنة اخلرباء املكلفة باإعداد املقرتحات حول تعديل الد�ستور.

 ف.ن�سرين  

اجلمهورية،  لرئا�سة  بيان  واأو�سح 
اخلرباء  جلنة  اإن�ساء  قرار  اأن 
ال�سيد  كان  اللتزام  »جت�سيدا  جاء 
على  جعله  قد  اجلمهورية  رئي�س 
رئا�سة  يف  عهدته  اأولويات  راأ�س 
تعديل  وهو  اأال  اجلمهورية، 
الزاوية  حجر  يعد  الذي  الد�ستور 
يف ت�سييد اجلمهورية اجلديدة، من 
التي  �سعبنا  مطالب  حتقيق  اأجل 

تعرب عنها احلركة ال�سعبية«.
القيام  تبون  الرئي�س  ويعتزم 
باإ�سالح معمق للد�ستور، كما تعهد 
اأمناط  بروز  ت�سهيل  بغر�س  به، 
ركائز  واإقامة  جديدة  حوكمة 
اأن  اإىل  م�سريا  اجلديدة«،  اجلزائر 
اأن�ساأت  التي  هذه،  اخلرباء  جلنة 
بغر�س »امل�ساهمة يف حتقيق هذا 
اأحمد  االأ�ستاذ  �سرياأ�سها  الهدف«، 
يف  مبوؤهالت  »يتمتع  الذي  لعرابة 
القانون، معرتف بها وطنيا ودوليا، 
جامعية  كفاءات  من  و�ستت�سكل 

وطنية م�سهود لها بذلك«.
 

مهام جلنة تعديل الد�ستور

الد�ستور«حتليل  تتوىل جلنة تعديل 
و�سري  تنظيم  جوانب  كل  وتقييم 
تقدم  اأن  على  الدولة،  موؤ�س�سات 
مقرتحات  اجلمهورية  رئي�س  اإىل 
النظام  تدعيم  بغر�س  وتو�سيات 
التعددية  القائم على  الدميقراطي 
ال�سلطة،  على  والتداول  ال�سيا�سية 
اأ�سكال  كل  من  بالدنا  و�سون 
الف�سل  و�سمان  بال�سلطة  االنفراد 
وتوازن  ال�سلطات  بني  الفعلي 
اأف�سل بينها، وهذا باإ�سفاء املزيد 
ال�سلطة  �سري  على  االن�سجام  من 
التنفيذية واإعادة االعتبار للربملان 
خا�سة يف وظيفته الرقابية لن�ساط 

احلكومة«.
اإجراء من  اأي  باقرتاح  �ستقوم  كما 
�ساأنه حت�سني ال�سمانات التي تكفل 
حقوق  وتعزيز  الق�ساة،  ا�ستقاللية 
ممار�ستهم  و�سمان  املواطنني 
العامة  احلياة  اأخلقة  وتدعيم  لها، 
للموؤ�س�سات  االعتبار  اإعادة  وكذا 
الرقابية واال�ست�سارية«، كما »يجب 
اللجنة،  اأعمال  اأن ت�سلم خال�سات 
وم�رشوع  تقرير  يف  املتج�سدة 
اأق�ساه  اأجل  يف  د�ستوري  قانون 
تن�سيب  تاريخ  من  ابتداء  �سهران 

هذه اللجنة«.

املحاور الكربى لتعديل 
الد�ستور

حدد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
لرئي�س  تكليف  ر�سالة  يف  تبون، 
احمد  الد�ستور  تعديل  خرباء  جلنة 
لهذا  لعرابة  املحاورالكربى 

التعديل  
ويتعلق املحوراالأول بحقوق وحريات 
تبون  الرئي�س  اأكد  املواطنني، حيث 
اأن  يجب  اأنه  على  ال�سدد  هذا  يف 
واإثراء  تو�سيع  التفكريعلى  ين�سب 
خالل  من  املواطن  حرية  جماالت 
وجماعية  فردية  حريات  تكري�س 
وتدعيم  االقت�ساء،  عند  جديدة، 

احلقوق الد�ستورية املكفولة.
للحقوق  ومعنى  م�سمون   باإعطاء 
اأخ�س  وب�سكل  واحلريات املكر�سة، 
حماية حرية التظاهر ال�سلمي وحرية 
املكتوبة  ال�سحافة  وحرية  التعبري 
ال�سبكات  وعلى  وال�سمعية-الب�رشية 
بكل  متار�س  اأن  على  املعلوماتية، 
بكرامة  امل�سا�س  دون  ولكن  حرية 

وحريات وحقوق الغري”.
حول  فيدور  الثاين  املحور   اأما 
ومكافحة  العامة  احلياة  اأخلقة 
رئي�س  اأ�سار  حيث  الف�ساد، 
اجلمهورية اإىل اأنه يتعني على اللجنة 
اآليات من  اأن تقوم بدرا�سة واقرتاح 
بني  امل�سالح  ت�سارب  تفادي  �ساأنها 
العمومية  امل�سوؤوليات  ممار�سة 
اأجل  من  وذلك  االأعمال  وت�سيري 
اإبعاد نفوذ املال عن ت�سيري ال�سوؤون 
اإىل  التفكري  تو�سيع  وكذا  العامة 
الرقابة  ملوؤ�س�سات  االعتبار  اإعادة 
ن�ساطها  على  ي�سفي  مبا  وتقويتها، 
اململكات  حماية  يف  فعالية  اأكرث 

واالأموال العامة.
بتعزيز  الثالث  املحور  وخ�س 
حيث  وتوازنها،  ال�سلطات  ف�سل 
هذا  يف  اجلمهورية  رئي�س  �سدد 
االإطار، على اأن االأمر يتعلق، خا�سة 
بـ”ترقية العمل ال�سيا�سي يف وظيفته 
االأ�سا�سية املتمثلة يف دفع وتن�سيط  
احرتام  اإطار  يف  ال�سيا�سية  احلياة 
على  املبنية  الدميقراطية  القواعد 
مبادئ التداول على ال�سلطة وترقية 
التعددية ال�سيا�سية كما اأ�سار الرئي�س 
تبون اأنه من املهم ب�سكل خا�س، اأن 
ي�سبح حتديد العهدة الرئا�سية بعهدة 
واحدة،  للتجديد مرة  قابلة  واحدة، 
اأمرا ثابتا ال ميكن امل�سا�س به. كما 
لدور  االعتبار  اإعادة  كذلك  يتوجب 
االأحزاب ال�سيا�سية كفاعلني ال غنى 
ال�سيا�سية  احلياة  تن�سيط  يف  عنهم 

لالأمة”.
تعزيز  فتناول  الرابع،  املحور  اأما 
وذلك  الربملانية،  الرقابة  �سلطة 
للربملان  ت�سمح  فعالة  اآليات  بو�سع 
مراقبة  يف  كاملة  مهامه  مبمار�سة 
هذا  ويتم  احلكومة  عمل  وتقييم 
املنتخبني،  �سلطة  تعزيز  خالل  من 
يف  الربملانية،  املعار�سة  �سيما  ال 
و�سع جدول اأعمال جل�سات غرفتي 
�سهر  كل  جل�سة  تكري�س  الربملان، 
احلكومة  عمل  ملراقبة  االأقل  على 
وتقييم ال�سيا�سات العمومية بح�سور 
احلكومة،  رئي�س  اأو  االأول  الوزير 
اأخريا  و  املختارة  لل�سيغة  وفقا 
جلان  ت�سكيل  من  املنتخبني  متكني 
حمل  وقائع  حول  برملانية  حتقيق 

حتقيقات ق�سائية«.
ويف اأعقاب هذه االإجراءات، »يتعني 
جمل�س  ت�سكيلة  مراجعة  اأي�سا 
الثلث  تعيني  اآلية  ذلك  يف  االأمة مبا 
االأولوية  اإعطاء  اأجل  من  الرئا�سي 
للكفاءات العلمية مع مراعاة التمثيل 
يف  االأمر،  �سيتعلق  كما  الوطني 
الإمكانية  مو�سوعي  بـ«تقييم  اخلتام 
يف  االأمة  جمل�س  �سلطة  تو�سيع 

تعديل القوانني«
اأما املحور اخلام�س فيتعلق بتعزيز 
،حيث  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقاللية 
كون  على  اجلمهورية  رئي�س  اأكد 
احلق  دولة  ركائز  »اإحدى  العدالة 
اأن  »يجب  اأنها  كما  والقانون«، 
احرتام  مع  ا�ستقاللية  بكل  متار�س 
اأو  �سغط  كل  عن  بعيدا  القانون، 
الذي »ال ميكن  الهدف  تاأثري« و هو 
حقيقة  حماية  توفري  دون  حتقيقه 

للقا�سي«.
»من  اأنه  اإىل  ال�ساأن  هذا  يف  لفت  و 
املعلوم اأن الد�ستور احلايل كر�س من 
اال�ستقاللية،  هذه  ال�سكلية  الناحية 
لكن دون و�سع االآليات العملية التي 
الالزمة  الفعالية  اإ�سفاء  �ساأنها  من 

عليها
بال�رشورة  حتقيقها  يتم  اأنه  واأ�سار 
جواز  عدم  مبداأ  احرتام  خالل  من 
يف  املكر�س  املقر،  ق�سائي  عزل 
جد  جعله  القانون  لكن  الد�ستور، 
ميدانيا  به  معمول  وغري  حمدود 
االأعلى  املجل�س  ت�سكيلة  مراجعة 
التاأثري املبا�رش  للق�ساء الإبعاده عن 
االعتبار  واإعادة  التنفيذية  للهيئة 
الق�ساة  �سلك  ت�سيري  يف  لدوره 
)التعيني يف جميع الوظائف الق�سائية 

وت�سيري امل�سار املهني(«.
ال�ساد�س  املحور  بخ�سو�س  اأما 

بني  امل�ساواة  بتعزيز  املت�سل 
فقد  القانون  اأمام  املواطنني 
اأو�سح الرئي�س تبون اأن االأمر يتعلق 
احل�سانة  نطاق  “مراجعة  بـ  اأ�سا�سا 
يف  ح�رشها  خالل  من  الربملانية 
الدقيق  باملعني  الربملاين  الن�ساط 
للم�سطلح والذي ي�ستثني كل االأفعال 
التي لي�س لها عالقة مبا�رشة باملهام 
الربملانية”، م�سددا يف نف�س ال�سدد 
على اأنه يتعني على اجلالية الوطنية 
“ت�ستعيد كامل  اأن  املقيمة باخلارج 
مواطنتها لت�ستفيد من نف�س احلقوق 
قدم  على  الواجبات  لنف�س  وتخ�سع 
املقيمني  املواطنني  مع  امل�ساوة 
“يتعني  مما  الوطن”،  اأر�س  على 
التي  الد�ستورية  االأحكام  مراجعة 
حتد من تويل اجلزائريني املقيمني 
باخلارج بع�س امل�سوؤوليات العليا يف 

الدولة والوظائف ال�سيا�سية”.
ال�سابع  املحور  يخ�س  باملقابل 
تنظيم  الآليات  الد�ستوري  التكري�س 
عبد  اأو�سح  حيث  االنتخابات، 
اأوال  يتعلق  االأمر  اأن  تبون  املجيد 
لل�سلطة  د�ستوري  �سند  بـ”اإعطاء 
ثم  لالنتخابات  امل�ستقلة  الوطنية 
امل�ستقلة  العليا  الهيئة  باإلغاء  القيام 
يعد  مل  التي  االنتخابات  ملراقبة 
تنظيم  اأن  مبا  مغزى  اأي  ملهمتها 
من  االآن  اأ�سحى  االنتخابات 
منبثقة  م�ستقلة  �سلطة  اخت�سا�س 

ح�رشيا عن املجتمع املدين”.
 

الد�ستور �سيطرح على 
اال�ستفتاء ال�سعبي

و �سيكون م�رشوع مراجعة الد�ستور 
التي  اللجنة  قبل  من  ت�سليمه  بعد 
لعرابة  حمل  اأحمد  يرتاأ�سها 
الفاعلني  لدى  وا�سعة  م�ساورات 
واملجتمع  ال�سيا�سية  احلياة  يف 
املدين قبل اإحالته وفقا لالإجراءات 
اإىل  املفعول  �سارية  الد�ستورية 
عليه  و�سيطرح  للم�سادقة  الربملان 

بعدها على اال�ستفتاء ال�سعبي.
 

اأحمد لعرابة:
اللجنة تتكون من كفاءات 

وخربات وطنية يف القانون 
الد�ستوري

و�رشح املكلف اأحمد لعرابة، عقب 
اأن  تبون،  الرئي�س  قبل  من  تن�سيبه 
وخربات  كفاءات  من  تتكون  اللجنة 
القانوين، ال�سيما  وطنية يف املجال 
القانون الد�ستوري مربزا اأنه �سينظم 
تفا�سيل  الإعطاء  اإعالمية  لقاءات 

رئي�س  بها  كلفه  التي  املهمة  حول 
اجلمهورية.

لعرابة،  اأحمد  االأ�ستاذ  ويعترب 
العام  مواليد  من  جزائريا  اأكادمييا 
1956، ح�سل على �سهادة اللي�سان�س 
يف احلقوق من جامعة اجلزائر �سنة 
1970 ثم �سهادة الدكتوراه �سنة 1985 
للحقوق  اأ�ستاذا  ا�ستغل  لعرابة  كما 
املدر�سة  ثم  اجلزائر،  بجامعة 
العايل  واملعهد  لالإدارة  الوطنية 
للدرا�سات العليا باجلزائر العا�سمة، 
فرن�سية  جامعات  يف  دّر�س  كما 

للحقوق كجامعة باري�س وليون.
فهو  دولية،  جتارب  عدة  خا�س 
م�ست�سار خبري يف اإجراءات التحكيم 
املحكمة  قواعد  مبوجب  الدويل 
اأحد  يعترب  كما  الدولية.  اجلنائية 
على  مثلوها  الذين  اجلزائر،  كوادر 
اخت�سا�سه،  يف  الدويل  امل�ستوى 
العام،  القانون  يف  بروفي�سور  وهو 
القانون  جلنة  يف  ع�سوا  انتخب 
لعهدتني  املتحدة،  باالأمم  الدويل 
اإىل   2016/2016-2012( متتاليتني 
يومنا هذا(، هذه اللجنة التي تت�سكل 

من 34 ع�سوا منتخبا.
وتوىل القانوين لعرابة مهاما اأكادميية 
جامعات  عدة  يف  زائر  كاأ�ستاذ 
يف  بها  معرتف  جتربة  وله  اأوروبية 
وكم�ست�سار  الدويل  التحكيم  جمال 
قانوين، ال �سيما اأمام حمكمة العدل 

الدولية.
ت�سكيلة اللجنة :

عاما  مقررا  عڤون  وليد  تعيني  مت 
للجنة و�سمت  كل من :

بروفي�سور  غيتاوي:  القادر   عبد 
�سعاد  اأدرار،  بجامعة  القانون  يف 
القانون،  يف  بروفي�سور  غوتي: 
يل�س  ب�سري  اجلزائر،  جامعة 
القانون،  يف  بروفي�سور  �ساو�س: 
خراجي:  م�سطفى  وهران،  جامعة 
جامعة  القانون،  يف  بروفي�سور 
�سحلي:  ،مايا  بلعبا�س  �سيدي 
جامعة  القانون،  يف  بروفي�سور 
اجلزائر، ع�سو يف اللجنة االإفريقية 
حلقوق االإن�سان ،عبد احلق مر�سلي: 
جامعة  القانون،  يف  بروفي�سور 
طيفور:  بن  الدين  ،ن�رش  مترنا�ست 
جامعة  القانون،  يف  بروفي�سور 
جازية:  ل�سهب  �سا�س   ، تلم�سان 
جامعة  القانون،  يف  بروفي�سور 
بروفي�سور  �سمري:  ،�سامية  �سطيف 
يف القانون، جامعة اجلزائر، خلفان 
كرمي: بروفي�سور يف القانون، جامعة 
بروفي�سور  تيزي وزو، مو�سى زهية: 

،عبد  ق�سنطينة  جامعة  القانون،  يف 
الرحمن بن جياليل: اأ�ستاذ حما�رش، 
نبيلة لدرع:   ، جامعة خمي�س مليانة 
 ، تيبازة  جامعة  حما�رشة،  اأ�ستاذة 
حما�رش،  ا�ستاذ  اأومنا�س:  م�سباح 
اأوقرقوز:  فاحت   ، اجلزائر  جامعة 
قا�س  جنيف،  القانون،  يف  دكتور 
االإفريقية  املحكمة  لدى  �سابق 

حلقوق االإن�سان.

 اخلبرية القانونية بن �سامل 
خرية  توؤكد:

مدة �سهرين غري كافية

�سامل  بن  القانون  اأ�ستاذة  ثمنت 
خرية  ت�سكيلة اللجنة التي كلفت من 
طرف رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
الد�ستور،  ومراجعة  ب�سياغة  تبون 
من  �سخ�سيات  �سمت  اأنها  وقالت 
تنوعت  و  التخ�س�سات  خمتلف 
القانون،االقت�ساد  يف  خرباء  من 
كذا  و  االن�سان  ، حقوق  واال�ستثمار 
غري  و  واملايل  االإداري  القانون 

ذلك.
اللجنة  القانونية  اأن  وقالت اخلبرية 
�ساأنه  من  اإجراء  اأي  اقرتاح  �ستتوىل 
تكفل  التي  ال�سمانات  حت�سني 
حقوق  وتعزيز  الق�ساة  ا�ستقاللية 
لها،  ممار�ستهم  و�سمان  املواطنني 
وكذا  العامة  احلياة  اأخلقة  وتدعيم 
الرقابية  للموؤ�س�سات  االعتبار  اإعادة 
ذات  واأو�سحت  واال�ست�سارية، 
املتحدثة  اأن اللجنة �ستقوم بتحليل 
و�سري  تنظيم  جوانب  كل  وتقييم 
تقدم  اأن  على  الدولة  موؤ�س�سات 
مقرتحات  اجلمهورية  رئي�س  اإىل 
النظام  تدعيم  بغر�س  وتو�سيات 
التعددية  على  القائم  الدميقراطي 
ال�سلطة،  على  والتداول  ال�سيا�سية 
و�سون بالدنا من كل اأ�سكال االنفراد 
بال�سلطة و�سمان الف�سل الفعلي بني 
بينها،  اأف�سل  وتوازن  ال�سلطات 
وهذا باإ�سفاء املزيد من االن�سجام 
واإعادة  التنفيذية  ال�سلطة  على �سري 
االعتبار للربملان خا�سة يف وظيفته 

الرقابية لن�ساط احلكومة
اآخرا�ستهجنت اخلبرية  و من جانب 
اللجنة،  اأعمال  خال�سات  ت�سلم  اأن 
املتج�سدة يف تقرير م�رشوع قانون 
�سهرين  اأق�ساه  اأجل  يف  د�ستوري 
كافية  غري  املدة  اأن  اإىل  م�سرية 
و  دولة  د�ستور  تخ�س  انها  وخا�سة 
اأ�سافت قائلة نحن ننتظر من اللجنة 
ال�رشورية  النقاط  جميع  ترفع  اأن 

واأن تدرك النقائ�س .
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هل �سي�سلح الد�ستور اجلديد ما اأف�سدته املرحلة ال�سابقة ؟؟
الإعداد  التح�سري  عمليات  انطلقت 
املحتمل  د�ستور جديدة، من  م�سودة 
�سعبي  ا�ستفتاء  على  عر�سها  جدا 
القادمة،  القليلة  االأ�سهر  غ�سون  يف 
خرباء  جلنة  تعيني  بعد  خ�سو�سا 

ل�سياغة الد�ستور .
عملية  جناح  بعد  اجلزائر  فتتجه 
الرئي�س  اأفرزت  التي  االنتخابات 
عب املجيد تبون اإىل و�سع تعديالت 
املتوقع  من   ، الد�ستور  على  عميقة 

ا�ستفتاء  اأثرها  على  يجرى  اأن  جدا 
 ، املقبل  مار�س  �سهر  يكون  �سعبي 
خرباء  جلنة   ، بتعيني  البداية  وكانت 
يف  تتكون  التي  و  الد�ستور  ل�سياغة 

غالبها من دكاترة يف القانون .
ال�سلطة  ،ت�ستعد  ال�سياق  ذات  ويف 
لهذا  لالنتخابات  امل�ستقلة  الوطنية 
املوعد ، وهذا اال�ستفتاء ، خ�سو�سا 
اأنه �سيتكون اأي�سا يف القريب انتخابات 

ت�رشيعية و انتخابات حملية .

ومن املنتظر اأن ي�سهم تعديل الد�ستور 
وفقا ملقرتحات العديد من اخلرباء ، 
ال�سعبي  اال�ستفتاء  عقد  اإىل  اإ�سافة 
اإىل تغيريات كثرية ، و التي من �ساأنها 
التي  املمار�سات  من  الكثري  تنهي  اأن 
�سادت يف مرحلة عبد العزيز بوتفليقة 
اأجرى  ال�سابق  الرئي�س  اأن  خا�سة   ،
الد�ستور  يف  التعديالت  من  العديد 
 ، املحطات  من  الكثري  قو�س  مما   ،

خا�سة ما تعلق بعهدات الرئي�س .

الد�ستور اجلديد و الذي �سي�سهم فيه 
خرباء و اإمكانية عر�سه على ا�ستفتاء 
العديد  مي�س  اأن  �ساأنه  من   ، �سعبي 
التي  و  الهامة  االأ�سا�سية  النقاط  من 
ما  ،خ�سو�سا  الدولة  �سريورة  مت�س 
تعلق بعهدات الرئي�س ، وعدم ال�سماح 
بتكرار مع وقع مع الرئي�س عبد العزيز 
بوتفليقة الذي بقي اإىل اأربع عهدات ، 
بعد عمليات جراحية عديدة م�ست يف 
اعتربت  الد�ستور،  املرات  الكثري من 

اأنها انتهاك �سارخ للد�ستور .
الد�ستور اجلديد اأي�سا من �ساأنه اأي�سا 
اأن يو�سح م�ساألة ال�سالحيات ، �سواءا 
ما تعلق ب�سالحيات رئي�س اجلمهورية 
وكذلك  االأول  الوزير  و�سالحيات   ،
 ، االأخرى  املوؤ�س�سات  �سالحيات 
حيث من املنتظر اأن يت�سمن الد�ستور 
حول  وا�سحة  تف�سيالت  اجلديد 
التداخالت  وجتنب   ، ال�سالحيات 

التي وقعت يف املرحلة ال�سابقة .

اأن  املقبل  الد�ستور  �ساأن  من  كما 
يت�سمن العديد من النقاط التي مت�س 
 ، خا�سة  ب�سفة  املواطن  و  املجتمع 
اآليات لتح�سني معي�سة  اأجل و�سع  من 
من  وهذا   ، وحقوقه  املواطن  هذا 
عن  ناهيك   ، االأخرى  الهامة  النقاط 
نقاط حول املجتمع وحماولة معاجلة 
عن  الناجتة  الرتهالت  من  الكثري 

املرحلة ال�سابقة.
ع�سام بوربيع



24 �ساعةاخلمي�س 09   جانفي  2020  املوافـق  ل   13 جمادى الأول 1441ه 4

حممد بو�ضياف
تركيا تعمل على ا�ضتيعاب 

الو�ضع يف العامل العربي 

حممد  ال�سيا�سي  املحلل  اأكد 
العالقات  اأهمية  على  بو�سياف 
باأن  م�سريا  الرتكية،  اجلزائرية 
للجزائر  اخلارجية  ال�سيا�سة 
املواقف  من  العديد  يف  تلتقي 
ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية،  مع 
اآليات حل الأزمة  وعلى راأ�سها، 
بو�سياف  حممد  الليبية.  توقع 
باأن  »الو�سط«  ت�رصيح  يف 
والرتكية  اجلزائرية  العالقات 
قوامه  جديدا،  توجها  �ستدخل 
من  التعاون  قاعدة  تو�سيع 
اإىل امل�سائل  البعد القت�سادي، 
والإ�سرتاتيجية،  ال�سيا�سية 
وزير  ت�رصيح  بعد  خا�سة 
جاوي�ش  الرتكي  اخلارجية 
ت�رص  ظلت  اأنقرة  اأن  اأوغلوا 
يف  اجلزائر  ح�سور  على  دائما 
كل الجتماعات الدولية”، فيما 
داعم  عن  تبحث  اأنقرة  اأن  بدا 
يف  ملواقفها  اجلزائر،  بحجم 

املنطقة.
باأن  بو�سياف  حممد  واأ�سار 
يف  يلتقيان  واجلزائر  تركيا 
الليبية،  الق�سية  املواقف اجتاه 
الع�سكرية،  للعمل  ورف�سهم 
اأهمية  تاأتي  ثم  »ومن  م�سيفا 
قادة  بني  املتتالية  الزيارات 

ي�سرتكان  اأنهما  خا�سة  البلدين 
للم�سكالت  احلل  روؤية  يف 
وتف�سيل  املنطقة،  يف  الأمنية 
اإننا  ال�سيا�سية،  املقاربات 
با�سم  بذلك  نرحب  كمواطنني 
الإ�سرتاتيجية  وبا�سم  التاريخ 
بها  طبع  التي  القيم،  وبا�سم 
اأن  بحاجة  اجلزائر  اأن  تركيا، 

حتتك بالناجحني.
 فيما يخ�ش امللف الليبي » فاإن 
والتقدير  الت�ساور  وبعد  تركيا 
ل�سد  ع�سكرية  مغامرة  تخو�ش 
والراغبني يف  الطامعني  عدوان 
خلط الأوراق وهي تلقى ترحيبا 
من حكومة الوفاق التي يقودها 
التفاقيات  اإطار  ويف  ال�رصاج 
وا�سحة تزكيها الدوائر الر�سمية 
ي�سب  من  وحترج   ، للبلدين 
الزيت على النار ممن ي�ستجيب 
ال�ستعمار  اأجندات  وينفذ 
ال�رصق  يف  ممثال  اجلديد 
اليوم  اأو�سطية اجلديدة، فرتكيا 
املنطقة  يف  �سالم  عن  تبحث 
التو�سع  فر�سة  لها  يعطي 
التجاري، فهي ت�ستثمر ب�سخاء، 
وتعني �سعوب املنطقة �سواء يف 
حميطها اجلواري، اأو يف عمقها 
تدرك  واجلزائر  ال�سرتاتيجي 
لي�ست بعيدة  ذلك وتريده، فهي 
الإمكانيات  عن تركيا من حيث 

وال�ستعداد.
واعترب املتحدث باأن تركيا تعمل 
على ا�ستيعاب الو�سع يف العامل 
احليلة وقيادته  قليل  العربي 

لتحقيق مزيد من امل�سالح، بعد 
الندماج  حتقيق  يف  ف�سلت  اأن 
متهر  بذلك  وهي  الأوروبي، 
غاليا اإىل حد املغامرة من اأجل 
ذلك اأن على م�ستوى املواقف اأو 
املمار�سة وقد يتحقق لها ذلك 
مثل  ي�سند  التاريخ  اأن  خا�سة 
ما  يكون  وقد  ال�سيناريو،  هذا 
تفعله تركيا ا�ستدراجا غربيا قد 
يورطها يف اأزمات كانت ميكنها 
الأزمات  وت�ستنزفها  جتنبها 
والأعداء  الكائدون  لها  ويكرث 
قوى  خ�سومها  كان  اإذا  خا�سة 

غربية عظمى.
قال  مت�سل،  �سياق  ويف 
الأقدار  »�ساءت  املتحدث 
يف  �رصقا،  اجلزائر  تتجه  اأن 
فكانت  لال�ستدراك  حماولة 
ال�ستثمارات الإيرانية، والرتكية 
�سيئا  اأعادت  �سخية  وال�سينية 
لطاملا  لربنامج  العتبار  من 
باإثارة  الداخل  قوى  عطلته 
املثبطة  والدعاية  القالقل 
قبل  امل�ستكربة،  اخلارج  وقوى 
وتعود  املالية  الأزمة  تذلها  اأن 
الريع  فتات  جلمع  �ساغرة 
الأتراك  اأدرك  لقد  اجلزائري، 
اأن  والتنمية،  العدالة  بقيادة 
مع  يتعار�ش  العريق،  تاريخهم 
كما  لهم،  الراف�سة  جغرافيتهم 
تاريخها  اأن  اجلزائر  اأدركت 
من  مينعها  من  هو  الثوري 
موهومة  �رصاكة  يف  الندماج، 
بقيادة  الأوروبي  الحتاد  مع 

واأملانيا  اجلزائر  جار  فرن�سا 
اجلهود  واأن  تركيا،  جارة 
املنظومات  وتطوير  الذاتية، 
على  والرتكاز  التعليمية 
والعودة  ال�سرتاتيجي  عمقها 
وتكثيف  الدافئ،  احل�سن  اإىل 
من  وال�ستفادة  البيني،  التعاون 
اأ�سواق  امليزات املقارنة وخلق 
الإنتاج من  قوى  م�سرتكة حتفز 
كلى الطرفني، وحل امل�سكالت 
ازدهار  تعيق  قد  التي  الأمنية 
املتحدث  واأ�ساف  املنطقة. 
»النظام  اعترب  طاملا  لت   «
اأن تعريه  الر�سمي »قبل  العربي 
وقبلها  العربي،  الربيع  رياح 
ال�سرتاكية  املنظومة  �سقوط 
ال�سيا�سية  »موؤ�س�ساته«  وعرب 
»العربية«  اجلامعة  يف  ممثلة 
الفكر  يف  ممثلة  والثقافية 
»القومي العربي »لطاملا �سنف 
القومي،  لأمنه  تهديدا  تركيا 
الليربايل  الغرب  اإىل  واأ�سلمها 
والنتماء  التاريخ  متنا�سيا 
عر�ش  و�ساربا  احل�ساري، 
الإ�سرتاتيجية  قواعد  احلائط 
الطبيعية.  التحالفات  ومنطق 
وملا ا�سقط يف اأيديهم وان�سحب 
الحتاد ال�سوفياتي من امل�سهد 
العوملة  والتهمتهم  العاملي 
الغبار  وانك�سف  الليربالية، 
كذب  العربية  ال�سعوب  اكت�سفت 
اكت�سفوا  »البدو«  هولء  وزيف 
قويا  م�ساملا  م�سلما،  �سعبا 
ويتاأمل  لفرحهم  يفرح  عنيدا 

لأملهم، وكر�ست هذه احلقيقة، 
وقع  وظلم  جور  من  ماحدث 
غزة  ويف  الإخوان  م�رص  يف 
الثورة  �سوريا  ويف  ها�سم 
اجلريحة،وكر�ستها  ليبيا  ويف 
قيادات  وت�رصيحات  مواقف 
وت�ساء  العثمانية،  تركيا 
من  اأكرث  اإ�ساعة  وبعد  الأقدار، 
بها  عبث  الزمن  من  ع�رصيتني 
جبهة  من  »ال�سطالحيون« 
التحرير يوم اأن عطلوا واأوقفوا 
امل�رصوع  وتراكمات  جهود 
الرئي�ش  القت�سادي الذي  بداأه 
الراحل هواري بومدين، ويبعث 
�سياق دويل  اليوم من جديد يف 
اأمنية  ظروف  ويف  خمتلف 
اأن  وبعد  خمتلفة،  و�سيا�سية 
ا�ستجداء  من  اجلزائر  يئ�ست 
وا�ستثماراته  الغربي  الراأ�سمال 
ورف�ست  اأبت  التي  املبا�رصة 
اجلهود  كل  رغم  العون،  يد  مد 
قدمتها  التي  والت�سهيالت 
الرئي�ش  اأعلن  وقد  الرئا�سة 
ذات  لالأمة  خطاب  يف  خيبته 

« .2009
 

حممد حديبي
اجلزائر وتركيا يلتقيان يف 

العديد من املواقف

اعترب النائب الربملاين والنا�سط 
باأن  حديبي  حممد  ال�سيا�سي 
الرتكية  اجلزائرية  العالقات 
الآنية  امل�سلحة  عالقة  لي�ست 

الأو�ساع  تطورات  نتاج  اأو 
تاريخي  بعد  لها  بل  الدولية 
وثقايف وم�سري م�سرتك من زمن 
الربتغالية  الإ�سبانية  احلمالت 
م�سريا  ال�سليبية،  احلروب  يف 
باأنها وقد توطدت موؤخرا ب�سبب 
تقلبات اجليو�سا�سية يف منطقة 
املتو�سط.  الأبي�ش  البحر 
واأ�سار حممد حديبي يف ت�رصيح 
تركيا  و  اجلزائر  باأن  »للو�سط« 
يف  النظر  وجهات  يف  يتفقان 
احلفاظ على وحدة و�سيادة دول 
يف  يجري  ما  خا�سة  املنطقة 
وذلك مبثابة  حلف غري   ، ليبيا 
معلن بني اجلزائر وتركيا وليبيا 
وحدة  على  للحفاظ  واإيطاليا 
تقوده  الذي  حلف  �سد  ليبيا 
م�رص  مثل  عربية  دول  لالأ�سف 
واليونان  وفرن�سا  والإمارات 
واإ�رصائيل، حتت قبعة ملي�سيات 
القت�سادي  اجلانب  اأما  حفرت. 
تعد  تركيا   « فاإن  والثقايف، 
ا�ستثماراته  يف  جاد  بلد  اأول 
احلجم  خالل  من  اجلزائر  يف 
اجلزائر  يف  امل�ستثمر  املايل 
عك�ش  تركية  �رصكات  قبل  من 
الغوغائية  متار�ش  اأخرى  دول 
الإعالمية وتريد اأن ت�ستفيد من 
خريات اجلزائر دون تقدمي قيمة 
م�سافة لالقت�ساد الوطني، كما 
التاأ�سرية اجلزائريني  اأن ت�سهيل 
جعل  الرتكية  ال�سفارة  قبل  من 
بني  اللحمة  اجلزائريني  قوى 

اجلزائر والأتراك«.

تدخل العالقات اجلزائرية الرتكية توجها جديدا، قوامه تو�ضيع قاعدة التعاون من البعد القت�ضادي، اإىل 
امل�ضائل ال�ضيا�ضية والإ�ضرتاتيجية، وهذا ما عرب عنه وزير اخلارجية الرتكية خالل زيارته للجزائر الذي اأكد 

تركيا تويل اأهمية كبرية لعالقاتها مع اجلزائر، ونحن نفتخر بوجود مئات من �ضركاتنا تعمل وت�ضتثمر فيها، 
ونقدم جزيل ال�ضكر للدولة اجلزائرية للثقة التي و�ضعتها فيهم، نا�ضطون وفاعلون للو�ضط ي�ضددون على 
اأهمية العالقات بني البلدين يف العديد من اجلوانب، لفتني باأن باأنها  نحو تو�ضيع قاعدة التعاون من البعد 

القت�ضادي اإىل امل�ضائل ال�ضيا�ضية وال�ضرتاتيجي ، و تلتقي يف العديد من املواقف خا�ضة الأمنية .

نف�س جديد ملحور اجلزائر اأنقرة 

من اإعداد: اإميان لوا�س

توافق ا�سرتاتيجي وتو�سيع التعاون االقت�سادي
.        ال�ضرق اأو�ضطية اجلديدة بح�ضابات دقيقة

.        حممد بو�ضياف: تو�ضيع قاعدة التعاون امل�ضرتك
.        حممد حديبي: البعد الأمني يف �ضدارة الهتمامات 

جملة  افتتاحية  �سددت 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش 
�رصورة  على  جانفي  ل�سهر 
الداخلية  اجلبهة  تعزيز 
لدرء كل املخاطر ومواجهة 
عن  الناجمة  التحديات 
تطورات الو�سع على ال�سعيد 
على  وانعكا�ساته  الإقليمي 
ل�سون  ال�سا�سعة  حدودنا 

حا�رص اجلزائر وم�ستقبلها
افتتاحية   اأن  واأكدت 
�سعيد  اللواء  بقيادة  اجلي�ش 
اأركان  رئي�ش  �سنقريحة 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش 
مبعية  �سيبقى  بالنيابة 

حتت  الدولة  موؤ�س�سات 
اجلمهورية  رئي�ش  قيادة 
مدافعا  تبون  املجيد  عبد 
عن مبادئ اجلمهورية وعن 
وا�ستمراريتها  الدولة  هيبة 
ب�سعبها  قوية  جزائر  لبناء 

واآمنة بجي�سها
اجلي�ش  واعتربت  افتتاحية 
الوطني  الواجب  اأن  باأن 
هذه  مثل  يف  يقت�سي 
ر�ش  ال�سفوف  الظروف 
مهما  التهديدات  ملواجهة 
وم�سدرها  طبيعتها  كانت 
ال�سعبي  الوطني  فاجلي�ش 
�سائر  ال�سهداء  عهد  على 

ويحمي  الوطني  بحفظ 
الأمانة

باأن  الفتتاحية  اأكدت  و 
ي�سعها  التي  الكبرية  الثقة 
ت�ساعف  جي�سه  يف  ال�سعب 
من  ت�ساعف  جي�سه  يف 
الثقيلة  امل�سوؤولية  حجم 
يف  عاتقه  على  امللقاة 
الوطنية  ال�سيادة  حماية 
ال�ستقالل  عن  الدفاع  و 
الوطني، ومن ثم عدم اإدخار 
تطوير  نهج  على  جهد  اأي 
لقواتنا  الدفاعية  القدرات 
تقت�سي  وقت  يف  امل�سلحة، 
اجلزائر  بناء  مرحلة  فيه 

جهود  تظافر  اجلديدة 
ال�سف،  ووحدة  اجلميع 
الوطني  اجلي�ش  ويبقى 
الذي  ل�سعبه،  القوي  ال�سند 
الأبد  اإىل  و  يعتربه ب�سدق 

عمقه ال�سرتاتيجي .
اجلي�ش  افتتاحية  وحتدث 
اأحمد  الفريق  خ�سال  عن 
باأن  م�سرية  �سالح،  قايد 
من  رجال  فقدت  اجلزائر 
انت�رص  رجال  الكبار،  طينة 
التي  املعارك  كل  يف 
كلها  حياته  واأفنى  خا�سها 
التي  اجلزائر،  خدمة  يف 
حملها يف قلبه منذ اأن كان 

اإميانا  واأمن  يافعا،  �سابا 
ال�سالح  عميقا حينما حمل 
امل�ساركة  اأن  بالأم�ش 
التحرير  معركة  يف 
وال�ستعداد  للت�سحية 
حتيا  اأجل  من  بالنف�ش 
ميكن  ما  اأقل  هو  اجلزائر 
لتخلي�سه  للوطن  يقدم  اأن 
مثلما  الحتالل،  براثن  من 
موا�سلة  باأن  اأي�سا  اأمن 
جزائر  يف  البناء  معركة 
نكران  تقت�سي  ال�ستقالل 
م�سنية  جهود  وبذل  الذات 

كل يف موقعه.
اإميان لوا�س 

افتتاحية  جملة اجلي�س ت�ضدد:

الو�سع االإقليمي يتطلب تعزيز اجلبهة الداخلية



24 �ساعةاخلمي�س 09   جانفي  2020  املوافـق  ل   13 جمادى الأول 1441ه 5

�أول  يف  �لأ�ساتذة  طالب  حيث 
�لثاين  �لف�سل  خالل  لهم  �إ�رض�ب 
و�سمودهم  مبطالبهم  مت�سكهم 
�حلقوق  كافة  ��سرتجاعهم  لغاية 
�إىل  بالإ�سافة  بهم،  �خلا�سة 
�لعمل  يف  حقهم  عن  دفاعهم 
�لتهديد�ت  عن  بعيد�  �لنقابي، 
و�لتك�سري  �لأجور  من  و�خل�سم 

وخلق �لفتنة.
عز الدين زيرق

الرد �سيكون يوم الأربعاء 
املقبل

 
ك�سف ع�سو يف �لتن�سيقية �لوطنية 
عز  �لبتد�ئي  �لتعليم  لأ�ساتذة 
�ل�ستجابة  ن�سبة  �أن  زيرق،  �لدين 
حيث  معتربة،  كانت  لالإ�رض�ب 
بلغت عند منت�سف نهار �أم�س، 63 

باملائة فقط.
لإق�سائهم  تاأ�سفه  زيرق  �أبدى  كما 
�ملقرر  �لوز�رة  �لجتماع  من 
�ملقبل  �لثالثاء  يوم  عقده 
�لقادم،  جانفي  لـ14  �ملو�فق 
ورد  �لحتجاج،  بت�سعيد  وهدد 
وطني  �إ�رض�ب  ب�سن  �ل�سفعة 
متم�سكا  �جلاري،  جانفي   15 يوم 
�لبيان  يف  �سابقا،  جاء  ما  بكل 

�لر�سمية  �ل�سفحة  على  �ملن�سور 
للتن�سيقية �لوطنية لأ�ساتذة �لتعليم 
على  �أنهم  ذكر  و�لذي  �لبتد�ئي، 
�لإ�رض�بات  �أوىل  �سن  مع  موعد 
�جلاري،  جانفي  و15   8 يومي 
�لعودة  بعدها  �سيتم  حني  يف 
كل  من  �لثنني  يوم  �إ�رض�ب  �إىل 
�أ�سبوع، كما جرت �لعادة منذ بد�ية 
حركتهم �لحتجاجية مطلع �أكتوبر 

�لفارط.
�أنه  زيرق  �أعلن  �أخرى،  جهة  من 
جماعية  ��ستقالة  هناك  �ستكون 
لأ�ساتذة �لتعليم �لبتد�ئي، من كل 
�لنقابات �ملنتمية لها، لتترب�أ بذلك 
�لتن�سيقية �لوطنية لأ�ساتذة �لتعليم 
تدعي  نقابة  كل  من  �لبتد�ئي 

متثيلها لفئتهم.
زيرق  �لوطني  �ملن�سق  و��ستنكر 
�لأرز�ق،  قطع  ب�سيا�سة  و�سفه  ما 
ب�سبب  �لفئة  هذه  طالت  �لتي 
ومنحة  لالأجور  �مل�ساعف  خ�سم 
وت�ستيت  تك�سري  ق�سد  �ملردودية، 
حد  على  �لحتجاجية  حركتهم 
قوله، م�سري� �أن �أ�ساتذة �لبتد�ئي 
�سيو��سلون �سن �إ�رض�بات ووقفات 
مديريات  كافة  عرب  �لحتجاجية 
هو�دة،  بدون  �لوطن،  يف  �لرتبية 

لغاية حتقيق مطالبهم �ملرفوعة.
 

اإليا�س �سراد
�سبب عدم دعوتنا منطقي و 

لي�س اإق�ساء لنا
 

�لوطنية  �لتن�سيقية  ع�سو  و�عترب 
�إليا�س  �لبتد�ئي  �لتعليم  لأ�ساتذة 
لجتماع  دعوتهم  عدم  �أن  �رض�د، 
هو  بل  لهم،  �إق�ساء  لي�س  �لوز�رة 
�أننا غري  هو  منطقي  ل�سبب  ر�جع 
وبالتايل  �لدولة  قبل  من  معتمدين 
�لتي  قانونية  �رضعية  لدينا  لي�س 
�لقانون  �أن  مو�سحا  ذلك،  تخولنا 
مينح لكل موظف حق يف �لإ�رض�ب، 

خارج �لتمثيل �لنقابي.
�رض�د  ك�سف  �ل�سدد،  نف�س  يف 
يف  �حتجاجهم،  �سيو��سلون  �أنهم 
قبل  من  �يجابية  خطوة  �نتظار 
لال�ستجابة  �جلديد  �لرتبية  وزير 

ملطالبهم �ملرفوعة �أو للحو�ر.
جناح  بعد  �أنه  �لإ�سارة   جتدر 
من  �لبتد�ئي  �أ�ساتذة  �نتفا�سة 
عدة  حتركت  نقابي،  تاأطري  دون 
ملطالب  م�ساندتها  لتوؤكد  نقابات 
عرب  �ملحتجني،  �لأ�ساتذة  هوؤلء 
�إن  �نتظار  يف  ومن�سور�ت،  بيانات 
�لنقطة،  لهذه  �لتطرق  �سيتم  كان 
بالوز�رة  هوؤلء  �جتماع  خالل 

�لو�سية.

 
الوزارة توجه دعوة لـ15 

نقابة معتمدة
وجهت  �لإ�رض�ب،  مع  تز�منا 
دعوة  �أول  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة 
�لجتماعيني،  ل�رضكائها  ر�سمية 
معتمدة  نقابة   15 يف  و�ملتمثلني 
حل�سور  وذلك  �لرتبية،  قطاع  يف 
�جلديد  بالو�فد  يجمعها  �جتماع 
�لثالثاء  يوم   ، �لوز�رة  ر�أ�س  على 
�لقادم �ملو�فق لـ14 جانفي 2019، 
بقاعة  م�ساء  �لر�بعة  �ل�ساعة  على 
وز�رة  مبقر  �لكائنة  �لجتماعات 

�لو�سية باملر�دية.
�ملر��سلة  عنه  ك�سفت  ما  وح�سب 
�لديو�ن  رئي�س  قبل  من  �ملوقعة  

فقد  بومعزة،  بوبكر  بالنيابة، 
�لعامني  لالأمناء  �لدعوة  وجهت 
لعمال  �لوطنية  �لحتادية  من  لكل 
لعمال  �لوطني  �لحتاد  �لرتبية، 
�لوطنية  �لنقابة  و�لتكوين،  �لرتبية 
�مل�ستقلة  �لنقابة  �لرتبية،  لعمال 
لعمال �لرتبية و�لتكوين، بالإ�سافة 
للمجل�س  �لعامني  �ملن�سقني  �إىل 
مل�ستخدمي  �مل�ستقل  �لوطني 
للرتبية،  �لأطو�ر  ثالثي  �لقطاع 
�مل�ستقلة  �لوطنية  و�لنقابة 
و�لتقني،  �لثانوي  �لتعليم  لأ�ساتذة 
كل  �أي�سا  �لجتماع  �سيح�رض  كما 
�مل�ستقلة  �لوطنية  �لنقابة  من 
�لعمومية،  �لإد�رة  مل�ستخدمي 
جمل�س �أ�ساتذة �لثانويات �جلز�ئرية 

لالأ�سالك  �لوطنية  �لنقابة   ،
�مل�سرتكة و�لعمال �ملهنيني لقطاع 
�لوطنية  �لنقابة  �لوطنية،  �لرتبية 
�لبتد�ئي،  �لتعليم  لأ�ساتذة 
�لنقابة �لوطنية �مل�ستقلة لأ�ساتذة 
�لتعليم �ملتو�سط، �لنقابة �لوطنية 
للم�رضفني و�مل�ساعدين �لرتبويني، 
�لنقابة �لوطنية �مل�ستقلة ملوظفي 
لعمال  �جلز�ئرية  �لنقابة  �لرتبية، 
للعمال  �لوطنية  و�لنقابة  �لرتبية، 

�ملهنيني لقطاع �لرتبية �لوطنية.
�ل�سيد  ��ستلم  فقد  وللتذكري، 
مهامه  ر�سميا  حممد  و�جعوط 
�لرتبية  وز�رة  ر�أ�س  على  �جلديدة 
�ملنتهية  للوزير  خلفا  �لوطنية، 
�حلكيم  عبد  �ل�سيد  مهامه، 
�جلديد  �لو�فد  �أكد  حيث  بلعابد، 
تن�سيبه،  من  �أ�سبوع  قر�بة  منذ 
وكل  جهده  ق�سارى  �سيبذل  �أنه 
جميع  مع  بالّتعاون  و�سعه،  يف  ما 
ممثلي  وكذ�  و�لإطار�ت  �لكفاء�ت 
�لقطاع  عّمال  وممثلي  �لأ�ساتذة 
و�أولياء �لتالميذ، ودعوته �لر�سمية 
�لوقت  هذ�  يف  �لأطر�ف  لهذه 
نو�ياه،  �سدق  على  لدليل  بذ�ت، 
عن  للبحث  �حلثيث  �سعيه  يف 
للعمل برب�غماتية  �لناجعة  �حللول 
للم�سي  �جلميع  جهود  وبتظافر 

قدما نحو م�ستقبل م�رضق.

دخل، �سباح اأم�س، اأ�ساتذة التعليم البتدائي يف اإ�سراب وطني عرب كافة املدار�س الوطنية، وقام الأ�ساتذة بتنظيم وقفة احتجاجية اأمام وزارة الرتبية 
الوطنية بـ«روي�سو«، وكذا مديريات الرتبية الوطنية.

اإ�سراب الطور البتدائي

مرمي خمي�سة

باملائة"  63 بلغت  اال�ستجابة  "ن�سبة 
املقبل الأربعاء  يوم  �سيكون  الرد  الدين زيرق:  •       عز 

لنا اإق�ساء  لي�س  و  لالجتماع منطقي  دعوتنا  عدم  �سراد: �سبب  •       اإليا�س 
معتمدة لـ15 نقابة  دعوة  توجه  الرتبية  •       وزارة 

مت�سكوا مبطالبهم الجتماعية 

اأ�ساتذة االبتدائي 
يطالبون بفتح باب احلوار  

�لتعليم  طور  من  �أ�ساتذة  جدد 
�لبتد�ئي، �أم�س �لأربعاء، مت�سكهم 
و�لجتماعية،  �ملهنية  مبطالبهم 
وقفة  لأول  تنظيمهم  خالل  من 
�حتجاجية لهذه �ل�سنة �أمام ملحقة 
بالعا�سمة،  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة 
حممد  �جلديد،  �لوزير  د�عني 
�حلو�ر  باب  فتح  �إىل  و�جعوط، 

و�إيجاد حلول تر�سي �لطرفني.
�ملحتجون  �لأ�ساتذة  دعا  كما 
وليات،  عدة  من  قدمو�  �لذين 
بعني  لالأخذ  و�جعوط  �ل�سيد 
�ملتمثلة  �ن�سغالتهم  �لعتبار 
�ملناهج  »تغيري  يف  �أ�سا�سا 
�لتعليم  و�لرب�مج مبا يحقق جودة 
�لتلميذ  على  �ملحفظة  ويخفف 
وذلك  �لت�سنيف  معايري  وتوحيد 
�سمانا  �لعلمية  �ل�سهاد�ت  بتثمني 
رفع  وكذ�  �لفر�س  تكافوؤ  ملبد�أ 
رو�تب �أ�ساتذة �ملدر�سة �لبتد�ئية 
�لقدرة  ب 30.000 دج ل�ستدر�ك 
يطالب  �ملتدهورة«كما  �ل�رض�ئية 
»تخفي�س  �ملحتجون  �لأ�ساتذة 
�حلجم �ل�ساعي وتخ�سي�س �أ�ساتذة 
�أكرث  �إ�سناد  وعدم  �لإيقاظ  ملو�د 
�للغة  لأ�ساتذة  �أفو�ج  ثالثة  من 
�لفرن�سية و�حلق يف �لرتقية �لآلية 
يف �ل�سنف �إىل رتبة �أ�ستاذ رئي�سي 

مكون  �أ�ستاذ  ورتبة  �سنو�ت   5 كل 
�حلق  عن  ف�سال  �سنو�ت   10 كل 
يف ��سرتجاع �لتقاعد �لن�سبي عرب 
قائمة  �سمن  �لتعليم  مهنة  �إدر�ج 

�ملهن �ل�ساقة«.
على  �لوز�رة  رد  �نتظار  ويف 
�لتن�سيقية  قررت  مطالبهم، 
�لوطنية لأ�ساتذة �لتعليم �لبتد�ئي 
�لأربعاء  �حتجاجية  وقفة  تنظيم 
لإ�رض�ب  »�لعودة  قبل  �ملقبل 
غاية  �إىل  دوري  ب�سكل  �لثنني 
هاته  �ملطالب«وعرفت  حتقيق 
�لوقفة �ن�سمام �أ�ساتذة متعاقدين، 
ممثلها  قال  كما  �لوز�رة،  ملطالبة 
م�سطفى ق�ساد، بفتح باب �حلو�ر 
�لأ�ساتذة  تن�سيب  ملف  وفتح 

�ملتعاقدين و«�لذي �أكدت 
�لوز�رة �أنهم غري معنيني بالتن�سيب 
�حلكومة  �أقرته  �لذي  و�لإدماج 
�لتي  �خلربة  رغم  وذلك  موؤخر�، 

يتمتعون بها«.
ويف �ت�سال هاتفي مع �أكد �ملكلف 
�لوطنية،  �لرتبية  بوز�رة  بالإعالم 
دعوة  مت  �أنه  �رضفاوي،  لمني 
مع  لالجتماع  �لقطاع  نقابات 
�لوزير يوم �لثالثاء �ملقبل من �أجل 

�لتعارف و�ل�سماع لن�سغالتهم. 

البويرة

اأ�ساتذة االبتدائي ي�سلون املدار�س
�لطور  �أ�ساتذة  �لأربعاء  �أم�س  �سن 
ولية  م�ستوى  على  �لبتد�ئي 
متبوع  �لعمل  عن  �إ�رض�با  �لبويرة 
مديرية  مقر  �أمام  باعت�سام 
من  �ملئات  فيه  �سارك  �لرتبية 
�ساعات  �أوىل  منذ  تو�فدو�  �لذين 
�ل�سبيحة من خمتلف جهات �لولية 
حيث �أ�رض �ملن�سقون �لذين �خذو� 
�لكلمة على مد�ر �أزيد من �ساعتني 
يف  �ل�سفوف  توحيد  �رضورة  على 
و�سفوها  �لتي  �ملرحلة  هذه 
وعدم  ن�سالهم  يف  باحلا�سمة 

�لرجوع �إىل �لور�ء وجتنب �لدخول 
يف �رض�عات و�ن�سقاقات هام�سية 
ل  �لوطن  وليات  تن�سيقيات  بني 
�لأ�ساتذة  م�سلحة  بتاتا  تخدم 
�لذين يد�فعون عن مطالب مهنية 
بعد  خا�سة  و��سحة   و�جتماعية 
تن�سيب وزير �لرتبية �جلديد �لذي 
فك  �سوى  ح�سبهم  خيار  له  لي�س 
�لقطاع  ��ستقر�ر  ل�سمان  ق�سيتهم 
ب�سفة عامة ، هذ� وتتمثل مطالب 
�ملناهج  تغيري  يف  �لفئة   هذه 
�لتعليم  و�لرب�مج مبا يحقق جودة 

�لتالميذ  على  �ملحفظة  ويخفف 
و�ملطالبة بالأثر �لرجعي للمر�سوم 
يف  �سدوره  تاريخ  من   14/266
توحيد  وكذ�  �لر�سمية  �جلريدة 
معايري �لت�سنيف بتثمني �ل�سهاد�ت 
تكافوؤ  ملبد�أ  �سمانا  �لعلمية 
�ألف   30 ب  �لأجور  ورفع  �لفر�س 
�ل�رض�ئية  �لقدرة  ل�ستدر�ك  دج 
�حلجم  وتخفي�س  �ملتدهورة 
�إ�سافة  �لآن  به  �ملعمول  �ل�ساعي 
�أ�ساتذة هذ� �لطور من  �إعفاء  �إىل 
�لبيد�غوجية  غري  �ملهام  جميع 

يف  �لآلية  �لرتقية  يف  و�حلق 
رئي�سي  �أ�ستاذ  رتبة  �إىل  �ل�سنف 
مكون  �أ�ستاذ  ورتبة  �سنو�ت   5 كل 
كل 10 �سنو�ت مع ��سرتجاع �حلق 
�در�ج  �سمن  �لن�سبي  �لتقاعد  يف 
�ل�ساقة  �لتعليم �سمن �ملهن  مهنة 
و�إحلاق �ملدر�سة �لإبتد�ئية بوز�رة 
و�لثانويات  كاملتو�سطات  �لرتبية 
و�ملطالبة باحلق يف ��ستفادة هذه 
باقي  غر�ر  على  �ل�سكن  من  �لفئة 

�ل�رض�ئح �لإجتماعية �لخرى .
اأح�سن مرزوق

الرت�سيم يف املنا�سب ال�ساغرة مطلب املحتجني

االأ�ساتذة املتعاقدون بورقلة يحتجون اأمام
 مديرية الرتبية

�لأ�ساتذة  من  �لع�رض�ت  نظم 
وقفة   ، بورقلة  �ملتعاقدين 
مديرية  مقر  �أمام  �حتجاجية 
�لرتبية بالولية للمطالبة باحت�ساب 
تثمني  �أجل  من  تعاقدهم  �سنو�ت 
لرت�سميهم  متهيد�  �ملهنية  �خلربة 

يف منا�سب ثابتة .
�لأ�ساتذة  من  �لعديد  نا�سد 
�لدر��سية  بالأطو�ر  �ملتعاقدين 
�لرتبية  وزير   ، بورقلة  �لثالثة 

�لوطنية ب�رضورة �لتدخل �ل�سخ�سي 
�إن�سافهم  �جل  من  و�لفوري 
باإدماجهم يف منا�سب عمل قارة مع 
�إعطاء �لأولوية يف �لتوظيف بقطاع 
�ملتعاقدين  لالأ�ساتذة  �لرتبية 
و�مل�ستخلفني ، ناهيك عن �رضورة 
يف  و�لعودة  �ملهنية  خربتهم  تثمني 
منط �لتوظيف عن طريق �ل�سهادة 

يف در��سة �مللفات .
وح�سبما �أفاد بيان �حتجاجي لهذه 

�لأخرية  هذه  فاإن   ، �لعمالية  �لفئة 
�مل�سابقة  يف  �أمالها  تعلق  كانت 
�لتي من �ملنتظر �لإفر�ج عنها يف 
م�سددين   ، �لقادمة  �لقليلة  �لأيام 
�لعتبار  بعني  �لأخذ  �رضورة  على 
خربتهم  وتثمني  ملفاتهم  در��سة 
مما   ، طويلة  ل�سنو�ت  د�مت  �لتي 
�ملتعاقدين  �لأ�ساتذة  بهوؤلء  دفع 
�إىل �ل�سعور بنية �ل�ستغالل �لظريف 
من طرف وز�رة �لرتبية �لتي قامت 

�سيق  نفعيا  ��ستغالل  با�ستغاللهم 
�لرتبوي  �لتاأطري  يف  �لعجز  ل�سد 

للتالميذ .
ومعلوم �أن قطاع �لرتبية بالولية ل 
يز�ل يتخبط يف جملة من �مل�ساكل 
�لتح�سيل  على  �ساأنها  من  �لتي 
�ملقبلني  �لتالميذ  لفائدة  �لعلمي 
على �لمتحانات �لنهائية بالأطو�ر 

�لدر��سية �لثالثة .
جناة ،ح 
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برملانيون بني الف�ضائح 
الأخالقية ونهب املال العام 

و بالع�ضابة 
 

احلديث  عن  املنتخبني  اأن 
بدرجتها  الربملانية  باملجال�س 
من  العديد  عند  ي�ستوقفنها 
الف�سائح  راأ�سها  على  املواقف 
الأخالقية التي بطلتها  نائبة عن 
ولية �سلف والتي تداولت مواقع 
لها  �سورا  الجتماعي  التوا�سل 
يف و�سعيات جن�سية  الأمر الذي 
اأثار العديد من  امل�ساكل يف هذا 
امللف الذي بلغ حدود  العدالة ، 
ي�ساف اإىل  هذه امللفات تورط 
ع�سو جمل�سي الأمة عن وليتي 
تلم�سان و�سلف  يف ق�سايا ف�ساد 
على  جلنة  املجل�س  ومرورهم 
ل�سحب احل�سانة ، حيث ك�سفت 
نهب  يف  تورطهم  التحقيقات 
وا�ستغالل  والف�ساد  العام  املال 

يواجه  اآخر  جانب  من   ، النفوذ 
تهم  مع�سكر  ولية  عن  نائب 
والحتيال  والن�سب  العقار  نهب 
ونهبه  املواطنني  احد  على 
بوهران  راقية  مبنطقة  عقاره 
م�سبوهة  اأنها  تبني  �سفقة  يف 
منتخب  يتابع  اآخر  جانب  من   ،
عن  النيابية  املجال�س  باإحدى 
بتهم  بلعبا�س  �سيدي  ولية 
تورطه  تبني  عقب  الف�ساد 
للمال  ونهب  ف�ساد  ق�سايا  يف 
اأخرى  يعي�س  جهة  من   ، العام 
برملانيو وهران على الأع�ساب 
يف  التحقيقات  انطالق  بفعل 
تورط اغلبهم مع الع�سابة ونهب 
النواب  احد  اأقدم  حيث  العقار 
خا�سة  اأر�سية  قطعة  نهب  على 
وحولها  مبوؤ�س�سة  الرتاموي 
اىل  فندق فيما تبني اأن بع�سهم 
اخلا�سة  الق�سية  يف  متورط 
بنهب العقار بكل من الكورني�س 
الوهراين  وال�سانية وهي الق�سية 
حتقيق  مع  حمل  لتزال  التي 

اإطارات اإدارية والتي تبني تورط 
اأكرث من 05 نواب يف امللف ، من 
جهة اأخرى اختفى نواب تلم�سان 
العتداء  ق�سية  انطالق  منذ 
خالل  انتخابات  قا�سي  على 
ملجل�س  الن�سفي  التجديد 
ل�سالح  نتائجها  الأمة وتغيري 
اإىل  �سف  الع�سابة  ،  مر�سح 
مت�س  قد  التحقيقات  فاأن  ذلك 
اأخرى  وليات  منتخبني  من 
ا�ستعمال  جمال  يف  خا�سة 

النفوذ والرثاء الغري م�رشوع .

التحقيق يطال منتخبني 
نائب رئي�س املجل�س 

الولئي بتلم�ضان رهن 
احلب�س 

لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمر 
باإيداع  نائب  تلم�سان  حمكمة 
الولئي  املجل�س  رئي�س 
حممد  لتلم�سان عا�سيمي 
الف�ساد  احلب�س  بتهمة  رهن 
قائد  اإىل  حول من�سبه  بعدما 

والعتداء  للنهب  ع�سابة 
ق�سية  على الأ�سخا�س يف 
انتخابات جمل�س الأمة والعديد 
الولية  يف  ذات  الق�سايا  من 
وا�ستعمال  النهب  خا�سة   ،
واأ�سارت  هذا   ، النفوذ 
الو�سط  تلقتها  التي  املعطيات 
كربى  حتقيقات  عن انطالق 
قد جتر ما يزيد عن 13 منتخبا 
لتلم�سان  الولئية  باملجال�س 
ووهران  م�ستغامن  بلعبا�س،   ،
 ، خمتلفة  بتهم  اإىل  العدالة 
مع  اغلبهم  عالقة  اأت�سح  حيث 
وا�ستغالل  مواقعهم  الع�سابة 
العقار على  نهب  يف  ومنا�سبهم 
باملجل�س  النواب  اأحد  غرار 
من  ـ،اأكرث  لتلم�سان  الولئي 
املنتخبون  حول  فقد  هذا 
الولئية منا�سبهم  باملجال�س 
املواطنني  م�سالح  خدمة  من 
اخلا�سة  م�ساحلهم  خدمة  اإىل 
الأميار  مع  النفوذ  وا�ستغالل 
بقوائم  للعبث  الدوائر  وروؤ�ساء 

ال�سكن  ومنا�سب العمل وغريها 
م�سادرنا  اأكدت  حني  يف   ،
املنتخبني  مبجل�س  اأحد  اأن 
املجل�س  للغرب  خول  ولئي 
ق�ساء  امل�سالح  واإبرام  اإىل 
العمومية وتبديد  ال�سفقات 

املال العام عو�س حمايته .

ربع اأميار الغرب اجلزائري 
متابعني ق�ضائيا 

الق�سائية  امل�سالح   ك�سفت 
غرب  لوليات  باملجال�س 
املنتخبني  رع  اأن  الوطن 
اأمام  متابعني  البلديات  وروؤ�ساء 
حني  يف  الف�ساد  بتهم  العدالة 
الأميار  ثلث  واإقالة  حتويل  مت 
اأو  املتابعة  الق�سائية  بفعل 
الت�سيري  على  قدرتهم  عدم 
الأحزاب  اختيار  �سوء  بفعل 
على  تعتمد  ملمثليهم  والتي 
و  والولء  واملح�سوبية  ال�سكارة 
تلم�سان  فقد  ففي   ، اجلهوية 

رئي�س   40 متابعة  ت�سجيل  مت 
53  واإقالة  اأ�سل  من  للبلدية 
بلدية  من   02 منهم  اأميار   03
، كما مت جتميد  الرم�سي فقط 
العهدة  هذه  خالل  جمال�س   04
 08 اإقالة  مت  م�ستغامن  ويف   ،
بفعل  بلدية   32 اأ�سل  من  اأميار 
 ، الق�سائية  ال�ستقالة واملتابعة 
يف حني كان �سدى اإيداع مري بري 
املوؤقت  احلدث  احلب�س  اجلري 
اأكرث  ومتابعة  الغرب  يف  البارز 
اأميارعلى م�ستوى  ولية  من 08 
وهران اأهم حدث ل�سنة 2019 ، 
نف�س ال�سيء �سهدته ولية �سيدي 
بلدية  رئي�س  باإرغام  بلعبا�س 
بلعبا�س على ال�ستقالة  ومتابعة 
22 رئي�س بلدية ومنتخب من 52 
الت�سيري  ل�سوء  بلدية  ق�سائيا 
 ، امل�سبوهة  ال�سفقات  واإبرام 
من جهة  اأخرى كانت ال�سلطات 
الق�سائية قد فتحت  حتقيقا مع 
06 منتخبني من بلدية املحمدية 
بعد  املري  مبع�سكر  يتقدمهم 

ق�سايا  يف  حتفظيا  توقيفهم 
ف�ساد ، كما يحقق الوايل يف بلدية 
ت�ساف  هذه  الن�ساطات  زهانة، 
اإىل املتابعات الق�سائية يف حق 
13 منتخبا ورئي�س بلدية بولية 
ف�سهدت  بغليزان  اأما  مع�سكر، 
، يلل ،  بلديات �سيدي امليهوب 
عني طارق احلدث بالإ�سافة اإىل 
عدة بلديات اأخرى بعد اإح�ساء 
بالولية  ،  منتخبا   12 متابعة 
رئي�س  توقيف  كان  حني  يف 
املتابعة  �ساف  بعد  بني  بلدية 
عني  بولية  حدثا  الق�سائية 
متو�سنت  كما ت�سجيل حتقيقات 
وب�سلف  اآخرين،   04 مع  اأمنية 
 07 مع  التحقيق  الق�ساء  ك�سف 
الوقت  هذا  يف  يحدث   ، اأميار 
الب�سيط  املواطن  الذي  يطالب 
البلدية  املجال�س  حل  ب�رشورة 
واإعادة انتخابات �سفافة ت�سمن 
اإىل الت�سيري  الكفاءات  و�سول 
ومنتخبي  اأن اأميار  بحكم 
ال�سكارة همهم جيوبهم فقط .

متر ال�ضنة اجلديدة الثالثة على انتخاب ممثلي ال�ضعب يف املجال�س البلدية والولئية باجلهة الغربية دون تغيري ملمو�س 
على احلياة الجتماعية  التي طمع بها املواطن الب�ضيط ، ول تغيرييف وجهة املدن والقرى واملدا�ضر والتي كانت الوعود 
الرنانة التي قدمها املر�ضحون يف حمالتهم  ولقاءاتهم  مع املواطنني كانت متنيهم باأنها  �ضتتحول اإىل اأح�ضن مدن اأوروبا 

ال�ضهرية ، كما اأن الربملانيني الذين وعدو بنقل الن�ضغالت اإىل العا�ضمة والتكفل بها  توقفت وغريو هواتفهم مثلما 
يغريون مالب�ضهم ، الأمر الذي جعل املواطنني ينا�ضدون  الرئي�س عبد املجيد تبون بحل املجال�س املنتخبة وتنظيم انتخابات 

�ضفافة  بعيدة عن ال�ضكارة والع�ضابة .

منتخبون اأكلوا و�ضربو ونهبو وما بدلوا تبديال  

حممد بن ترار

مطالب بحل املجال�س املنتخبة 
.     اأغلبهم متورطون يف ق�ضايا ف�ضاد ونهب املال العام وعالقتهم بالع�ضابة

رئي�س الفرع الولئي للت�ضغيل بورقلة فار�س الداوي لـ«الو�ضط »

الإفراج عن قوائم الناجحني يف م�سابقة IAP خالل �ساعات 
.         اأ�ضماء الناجحني 422 �ضخ�س 

.         103 را�ضب تقرر اإعادة لهم الختبار

للت�سغيل  الولئية  الوكالة  رئي�س  ك�سف 
بورقلة فار�س الداوي ، يف ت�رشيح ح�رشي 
اأن الإفراج عن قائمة الناجحني يف م�سابقة 
�سوناطراك املقدرة بـ 422 ناجح جميعهم 
من ابناء الولية �سيتم الإفراج عنها خالل 
التخفيف  بهدف  وذلك  القادمة  ال�ساعات 
 103 اأن  موؤكدا  العمل  طالبي  احتقان  من 
تقرر  قد  التخ�س�سات  باقي  يف  را�سب 
اإعادة لهم الختبارات بهدف �سمان هذه 

املنا�سب لفائدة اأبناء املنطقة .
اأكد رئي�س الفرع الولئي للت�سغيل  بورقلة 
ح�رشي  ت�رشيح  يف  الداوي  فار�س 
بالن�سبة  اأنه  »الو�سط«،  يومية  به  خ�س 
مل�سابقة LAP �سوناطراك 2018، احل�سة 
 525 بـ  قدرت  ورقلة  لولية  املخ�س�سة 

مدير  مع  الجتماع  وبعد   ، عمل  من�سب 
�سوناطراك  ملديرية  الب�رشية  املوارد 
نتائج  بخ�سو�س  املن�رشمة  ال�سنة  نهاية 
قائمة  اعداد  مت  اأنه  ،موؤكدا  الناجحني 
غربلة  بعد  وذلك  مرت�سح   6110 ت�سم 
الختبارات  اجتياز  مت  املر�سحني  قائمة 
 447 �سبط  مت  القائمة  هذه  بني  ومن   ،
تبني  القائمة  يف  التدقيق  وبعد  ناجح 
الختبارات  باجتياز  قاموا  ناجح   49 اأن 
قائمة  �سمن  اأ�سمائهم  ورود  عدم  رغم 
 ، املهنية  الفحو�سات  باإجراء  املعنيني 
ومن بني هذه احل�سة مت �سبط 24 ناجح 
مت  املوظفني  من  جمموعة  بينهم  من 
الناجحني  قائمة  لت�سل  للقائمة  �سبطهم 
فيهم  تتوفر  عمل  من�سب   422 الإجمالية 

�رشوط التوظيف ، اأما املنا�سب املتبقية 
بف�سل  حيث   ، من�سب   103 بـ  واملقدرة 
ال�سديق  ابوبكر  الولية  وايل  حتركات 
�رشكة  لدى  املتكررة  وتدخالته  بو�ستة 
مت  حيث  املعنية  وال�سلطات  �سوناطراك 
التفاق على برجمة امتحان جديد لإعادة 
�سبط قائمة ناجحني جدد ومن ثم �سمان 
ومتكني  الإجمالية  القائمة  �سياع  عدم 
باملجمع  التوظيف   من  املنطقة  اأبناء 
ب�سكل  �سوناطراك  العمالق  النفطي 
يتما�سى مع تو�سيات وتوجيهات احلكومة 
لفائدة  التوظيف  اولوية  مبنح  القا�سية 
احتقان  احتواء  بهدف  املنطقة  اأبناء 

طالبي العمل .
جناة ،ح  

م�ضاريع تطوير ال�ضهوب  

جمعية املوالني تنا�سد وزير الفالحة بايفاد جلنة  حتقيق 
.         �ضرقة 12 م�ضخة ،توقف م�ضاريع الأ�ضجار العلفية 

.         نهب لالأرا�ضي الرعوية من قبل مافيا ال�ضهوب
ومربو  املوالني  جمعية  نا�سدت 
اأق�سى  كلم   80 لعري�سة  املا�سية  ببلدية 
اإيفاد جلنة حتقيق  تلم�سان  ب�رشورة  جنوب 
الفا�سلة  امل�ساريع  على  للوقوف  وزارية 
ال�سهوب  لتطوير  ال�سامية  للمحافظة 
للمديرية  ب�سعيدة  التابع  فرعها  الكائن 
و�رشقة  نهب  يف  والتحقيق  العامة  باجللفة 

الأموال دون فائدة  .
ينتظرون  اأنهم لزالو  املوالون  واأ�سار   هذا 
م�رشوع  القا�سي  با�ستكمال  اأهم  ا�ستكمال 
فيها  حددت  التي  العلفية  الأ�سجار  غر�س 
هكتار  ب18األف  تقدر  م�ساحة  املحافظة 
العملية  توقيف  ومت  لعري�سة  اأرا�سي  من 
اأوقفت  التي  الأ�سباب  يجهلون  و   2003 منذ 
الأرا�سي  هذه  طال  قد  و  امل�رشوع  . 

 . ت�سجري  دون  بقيت  �سنوات  بعد  اجلفاف 
يف حني  امن العديد منها حتولت اإىل اأرا�سي 
حمروثة من قبل مافيا ال�سهوب  التي تق�سي 
ي�ساعف  وما  باملنطقة  احللفاء  نبات  على 
طالب  اآخر  جانب  من   ، الت�سحر  ن�سبة  من 
املوالني  ب�رشورة  فتح  الع�رشات  من 
توريد  مناطق  اجناز  عملية  يف  حتقيق 
املنطقة  موايل  لدى  الأغنام  املعروفة 
يف  اأقيم  اأغلبها  اأن  »  حيث  با�سم  »اجلبوب 
فعالة  جعلها  غري  ما  �ساحلة  غري  مواقع 
التي  البار  عن  ناهيك  متالأ  اأن  ولميكن 
ملكية  اإىل  وحتولت  وجهتها  عن  حولت 
اأن  حني  يف   ، النافدين  قبل  من  خا�سة 
باملولدات  تزويدها  ينتم  الآبار املنجزة مل 
الكهربائية اأو بالأحرى �رشقت حيث  اأن 12 

املياه  ل�ستخراج  خم�س�س  كهربائيا  مولدا 
يف  املوالون  اأر�سل  حيث  اختفت  الآبار  من 
�سياقها العديد من ال�سكاوى للجهات املعنية 
وجدوا  و  رد  اأي  يتلقوا  مل  لكنهم  ولئيا 
ال�سهاريج  جلب  معاناة  يكابدون  اأنف�سهم 
جتاوز  ب�سعر  كلم   20 م�سافة  على  املتنقلة 
1200 دج من اأجل ال�ستعمال اليومي لل�رشب 
و للموا�سي ، موؤكدين  اأنهم ينتظرون حتقيق 
املنهوبة  الآبار  ق�سية  يف  الفالحة  وزارة 
موا�سيهم  لتزويد  كثريا  ت�رشروا  ب�سفتهم 
الوزارة  نا�سدوا  كما  احليوية  املادة  بهذه 
من  مدعمة  املولدات  باعتبار  مل�ساعدتهم 
ويجب  لل�سهوب  ال�سامية  املحافظة  قبل 

حمايتها للمحافظة على الرثوة احليوانية
 حممد بن ترار

املديرية العامة للجمارك تك�ضف

422 جرمية �سرف بقيمة 8 مليار دينار يف 2019
بلغت قيمة خمالفات ال�رشف امل�سجلة 
من  اأزيد  اجلمارك  م�سالح  طرف  من 
الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  دج خالل  مليار   8
من 2019 ، ح�سبما اأفادت به املديرية 
خالل  �سجلت  والتي  للجمارك  العامة 
مرتبطة  ق�سية   422 الفرتة  نف�س 
ال�رشف  تنظيم  و  القانون  مبخالفة 
اإجمايل  مببلغ  الأموال  روؤو�س  وحركة 

قدره 8،076 مليار دج ،
ح�سب  مت  اجلرائم  هذه  اثر  وعلى 
اإىل  ت�سل  غرامات   تنفيذ  املديرية 
اأزيد من 31،33 مليار دج  و بلغت قيمة 
بالتجارة  املرتبطة  ال�رشف  خمالفات 
بقيمة  دج  قرابة 7،59 مليار  اخلارجية 
غرامات بلغت 30،36 مليار دج. و خالل 
املرتبطة  الق�سايا  بلغت  الفرتة،  نف�س 
اخلارجية  التجارة  خارج  باملخالفات 
ت�سجيل  مع  دج  قرابة 487،03 مليون 

بلغت  دج و  مليون   974،05 ب  غرامات 
املج�سدة  املحجوزة  الأموال  قيمة 
�سبتمرب   اىل  جانفي  من  الفرتة  خالل 
 1.722،446 العمالت،  ح�سب   2019
اأورو و 386.482 دولر و23،578 مليون 
و17.431  تون�سي  دينار  و145.034  دج 
غرام   12.845،7 و  الذهب  من  غرام 
من الف�سة، و ح�سب طبيعة املخالفات، 
 507 اجلزائرية  اجلمارك  �سجلت 
الأعوان  طرف  من  موجها  حم�رشا 
الت�رشيح  اأ�سا�سا  تت�سمن  املعتمدين 
الكاذب ب 425 خمالفة وعدم المتثال 
توطني  وعدم   )36( بالإبالغ  لاللتزام 
عدم  اإىل  بالإ�سافة  املال)28(  راأ�س 
المتثال لالإجراءات املحددة اأو التدابري 
ال�رشوط  احرتام  وعدم  املفرو�سة 
املطلوبة ، و خالل �سنة 2018 ، �سجلت 
قدرت  خمالفة   507 اجلمارك  م�سالح 

تتعدى 11،785 مليار  اإجمالية  بقيمة 
اأ�سا�سا 12  دج. هذه املخالفات تخ�س 
طبيعي  �سخ�س   19 و  معنويا  اأ�سخا�سا 
 525 بلغت  غرامات  فر�س  اإىل  اأدت  و 
الذي  الكبري  ال�رشر  مع  دج. و  مليون 
تلحقه هذه الظاهرة بالقت�ساد الوطني، 
قامت املديرية العامة للجمارك باإن�ساء 
يف 2018 جلنة مكلفة مبحاربة الر�سوة و 
لالأموال  �رشعي  غري  التحويل  و  الغ�س 
من و اىل اخلارج، و تعمل هذه اللجنة، 
اأداة اإ�سافية لتعزيز حماربة  التي تعترب 
الغ�س و التحويل غري ال�رشعي لروؤو�س 
يحتوي  تقرير  حترير  على  الموال، 
اإر�ساله  يتم  جمركية  تو�سيات  على 
الغر�س،  لنف�س  املعنية. و  لل�سلطات 
قامت وزارة املالية بو�سع جلنة مراقبة 
مكلفة مبتابعة تطورات حتويل العمالت 

ال�سعبة نحو اخلارج.

رئي�س املنظمة الوطنية لل�ضباب وال�ضغل وترقية املواطنة بتمرنا�ضت:

الوزراء ملزمون بتعيني مدراء ذوي كفاءة 
.       عهد حتويل قطاعات الدولة حلقول جتارب قد وىل 

للمنظمة  الولئي  املكتب  رئي�س  خرج 
وترقية  وال�سغل  لل�سباب  الوطنية 
املواطنة لولية مترنا�ست اأحمد ال�سقة 
الوزراء  الزامية  على  موؤكدا  �سمته  عن 
ذو  تنفيذيني  مدراء  تعيني  يف  اجلدد 
جنوب  بوليات  ومهنية  علمية  كفاءة 

البالد الكبري .
للمنظمة  الولئي  املكتب  رئي�س  اأكد 
وترقية  وال�سغل  لل�سباب  الوطنية 
املواطنة لولية مترنا�ست اأحمد ال�سقة 
يومية  به  خ�س  �سحفي  ت�رشيح  يف 
ملزمون  اجلدد  الوزراء  »اأن  »الو�سط 
رئا�سة اجلمهورية  �سيا�سة عمل  بانتهاج 
واملهنية  العلمية  الكفاءة  النتقاء  يف 
تنفيذيني  مدراء  منا�سب  يف  لتعيينها 
الرتبية   ، ال�سحة  بقطاعات  وولئيني 
والت�سيري  الرتقية  ديوان   ، ال�سكن   ،

ال�سباب   ، اجلزائر  ات�سالت   ، العقاري 
من  بكل  �سونلغاز  الت�سغيل،   ، والريا�سة 
 ، غرداية   ، ورقلة   ، مترنا�ست  وليات 
ايليزي ، ب�سار ، اأدرار ، الوادي وتيندوف 
هاته  وتطوير  حت�سني  اجل  من  وهذا 
املنطقة  متطلبات  وتلبية  القطاعات 
مدراء  ار�سال  فكرة  عن  كليا  والبتعاد 
اأو  تكوينهم  اجل  من  مدراء  اأو  معاقبني 
مدراء من اجل احل�سول على تقاعد يف 
مناطق ال�سحراوية او مدراء املح�سوبية 
احلكومة  قبل  من  ممار�سة  كانت  التي 
ال�سابقة والتي ت�سببت بنفور وعدم الثقة 
وعدم  للرداءة  وتكري�س  املواطنني  بني 

ا�ستقبال املواطنني.
اأحمد    �سدد  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
ال�سقة يف خ�سم حديثه معنا على �رشورة 
امل�سوؤولية  يتحملون  مدراء  تعيني   ،

املنطقة  اأبناء  ترقية  اإىل  وبالإ�سافة 
الإطارات  وخا�سة  املدراء  م�سف  اىل 
اأ�سحاب الكفاءة وفقط لهذا فقد نا�سد 
اجلاد  بالعمل  الوزراء    املتحدث  ذات 
ومهم  كان  طرف  لأي  النحياز  وعدم 
بلغة �سفته يف املجتمع اأو الدولة التغيري 
التي حتتك باملجتمع  القاعدة  يبداأ من 

وتلبي طلبياته.
الولئي  املكتب  رئي�س  اأن  ومعلوم 
وال�سغل  لل�سباب  الوطنية  للمنظمة 
قد  مترنا�ست  لولية  املواطنة  وترقية 
حذر يف ت�رشيح �سابق له معنا من مغبة 
بتعيني  التمادي  يف  الوخيمة  العواقب 
على  بناءا  وولئيني  تنفيذيني  مدراء 
املح�سوبية واملحاباة والو�ساطة مقابل 

تهمي�س كفاءات واإطارات املنطقة .
جناة ،ح 

باية ع 

24 �ساعة
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باية ع 

االجتماع  هذا  يف  �شارك  وقد 
الوزراء  جميع  االأول   احلكومي 
الدولة   وكتاب  املنتدبون  والوزراء 
لدرا�شة  ح�رصيا,  خ�ش�ص  حيث 
عمل  خمطط  اإعداد  منهجية 
برنامج  تنفيذ  اأجل  من  احلكومة 
 , الهدف  ولهذا  رئي�ص اجلمهورية 
تو�شيح  على  االأول  الوزير  حر�ص 
يتعني  الذي  الـمرجعي  االإطار 
وهيكلة  تنظيم  عليه  يرتكز  اأن 
لـمخطط  الـمكونة  العنا�رص 
يف  اأ�شا�شا,  والـمتمثلة  العمل 
اجلمهورية,  رئي�ص  برنامج 
ال�شادرة  الرئا�شية  والتوجيهات 
لـمجل�ص  االأول  االجتماع  مبنا�شبة 
اأن ذكر بفحوى هذه  الوزراء وبعد 
االأول  الوزير  �شدد  التوجيهات, 
بالن�شبة  العمل,  �رصورة  على 
تطوير  على  وزارية,  دائرة  لكل 
تقوم  للحوكمة  جديدة  مقاربة 
وال�شفافية  النجاعة  اأ�شا�ص  على 
العمومية,  ال�شوؤون  ت�شيري  يف 

الق�شاء  على  خا�شة,  وال�شهر, 
بريوقراطية  على  وبحزم,  نهائيا 
تخ�ص  التي  االإدارية  االإجراءات 
ع�رصنة   , مبا�رصة  الـمواطنني 
واالأعوان  االإدارات  بني  العالقات 

االقت�شاديني بغر�ص �شمان تنظيم 
باإن�شاء  وكفيل  ومتجان�ص  مالئم 
االقت�شادية  للتنمية  مواتية  بيئة 
ال�شفافية,  بالتزامات  التقيد  و 
وال�شيما االلتزام باالآجال الـمتعلقة 

بالت�رصيح بالـممتلكات وجتنب اأي 
وفيما  للم�شالح  حمتمل  ت�شارب 
للعمل  امل�شبقة  ال�رصوط  يخ�ص 
الوزير  اأكد  القيام به,  الذي ينبغي 
االأول على �رصورة اتخاذ التدابري 

الـمرافقة للتنظيم احلكومي, حيث 
الـمنتدبني  الوزراء  اأن  اإىل  اأ�شار 
وكتاب الدولة لن تكون لهم اإدارات 
ال�شلبي  لتاأثريها  تفاديا  خا�شة, 
فهم  الدولة  ت�شيري  ميزانية  على 
مهامهم  ممار�شة  اإىل  مدعوون 
بها,  اأحلقوا  التي  الوزارات  لدى 
اإداراتها  دعم  على  باالعتماد 
هذا  يف  حر�ص  كما  القائمة. 
مبطلب  التذكري  على  االإطار, 
من  العمومية  النفقات  تر�شيد 
خالل احلد من منط حياة الدولة 
اإعداد  احلكومة  من   طلب  كما 
كل  لقطاعات  �شارم  ت�شخي�ص 
القرارات  منهم مبا ي�شمح باتخاذ 
يخ�ص  فيما  اأما  الـمنا�شبة. 
باإعداد  الـمرتبطة  التح�شريات 
فقد  احلكومة,  عمل  خمطط 
الـمنهجية  االأول  الوزير  ا�شتعر�ص 
الكيفيات  حيث  من  الـمقرتحة 
يتعني  التي  بالعمليات  الـمتعلقة 
ال�شلة,  ذات  والرزنامة  اإجنازها, 
من  االنتهاء  غاية  اإىل  وذلك 
العمل  خمطط  م�رصوع  �شياغة 

م�شادقة  على  �شيعر�ص  الذي 
على  اإيداعه  قبل  الوزراء  جمل�ص 
الوزير  األح  وقد  الربلـمان  م�شتوى 
ا�شتعرا�ص  �رصورة  ,على  االأول 
ال�شيا�شات العمومية التي �شتعكف 
احلكومة على و�شعها حيز التنفيذ, 
واالأهداف  الغايات  حتديد  مع 

الـمن�شودة.

فتح باب احلوار مع جميع 
الفاعلني

االأول  الوزير  �شدد  االأخري,  ويف   
اأن  يتعني  التي  االأهمية  على 
باحلوار  الـمتعلق  للجانب  توىل 
حر�ص  مربزا  االجتماعي, 
ال�شلطات العمومية على فتح عهد 
جديد يقوم على احلوار والت�شاور 
االجتماعيني  الفاعلني  جميع  مع 
واالقت�شاديني, �شمن روح ي�شودها 
احلوار ال�رصيح والـم�شوؤول والبناء, 
فتح  اإىل  احلكومة  اأع�شاء  وداعيا 
مع  انتظار,  دون  الت�شاور,  قنوات 

كافة �رصكائهم

احلكومة خ�ص�صت اجتماعها الأول لإعداد خمطط عملها

جراد يحذر الوزراء من اآفة البريوقراطية
.        الوزراء املنتدبون �صيعملون يف مقرات الوزارات التابعة لها

خ�ص�صت احلكومة اأم�س الأربعاء اجتماعها الأول برئا�صة الوزير الأول, عبد العزيز جراد, درا�صة منهجية اإعداد خمطط عملها من اأجل تنفيذ برنامج رئي�س 
اجلمهورية, عبد املجيد تبون,  وبهذه املنا�صبة دعا ال�صيد جراد  طاقمه التنفيذي ل�صرورة تطوير مقاربة جديدة للحوكمة تقوم على النجاعة وال�صفافية 

والق�صاء نهائيا على البريوقراطية وكذا ت�صخي�س لواقع كل قطاع .

ي�صني بوغازي

اجلزائرية   العا�شمة  �شهدت 
دبلوما�شيةعلى  حتركات   , موؤخرا 
م�شتوى عال, اإذ ا�شتقبلت يف االآن 
فايز  اجلزائرية   الرئا�شة  نف�شه 
الوفاق  حكومة  رئي�ص  ال�رصاج 
جعلت  والتي  دوليا  بها  املعرتف 
مقرا  طرابل�ص  العا�شمة  من 
وزير  طائرة  حطت  وفيما   , لها 
اخلارجية الرتكي يف تزامن ملفت  
من  دعوة  اأبرقت  فقد  ؟  لالنتباه 
للجزائر  االأملانية  امل�شت�شارة 
برلني  موؤمتر  حل�شور  ورئي�شها  
حول االأزمة الليبية ,  مما  ا�شاف 
زخما  الدبلوما�شي  التحرك  لهذا 
االإقليمية   القوة  فهاهي    , اآخرا 
ن�شاطها   عجلة   حترك  اجلزائر  
جماال   نطاق  �شمن  الدبلوما�شي 
اإ�شرتاتيجيا مغاربيا خال�شا  . فقد 
الدبلوما�شية   هذه  طويال  خبت 
واإذ    , يعرفها اجلزائريني  لظروف 
كانت  ر�شائل هذه الزيارات ملفتة 
للرئا�شة اجلزائرية  , فقد  نقلت  
موقف ر�شمية ,هي �رصورية جدا 
املنخرطة  االطراف  هذه  من 
باالأزمة ,  فاأو�شحت  نقاط  ظال  
�شيا�شية وع�شكرية  جتاه م�شاريع  

مثرية .
جاء  اجلزائري  الر�شمي  املوقف 
�شيء,  كل  يدرك  خمت�رصا,وكاأنه 
ر�شائل   حمل  لكنه  جاء خمت�رصا  

االأمر,اإذ  يهمهم  ملن  �شمنية 
املوقف  واحدة  جملة  ا�شتوفت 
خط  طرابل�ص  اأن   , واخت�رصته 
اأحمر, وبهذه االإ�شارات وامل�شامني 
جلميع  روؤيتها  اجلزائر  اأعطت 
الالعبني �شواء اإقليميني اأوعامليني  
منهم , واجلزائر اإذ تخت�رص موقفا  
قبل   ذي   من  و�شوحا  اأكرث  �شار 
وتطوراتها  الليبية  االأزمة  جتاه 
املغاربية  املنطقة  على  املدمرة 
. طرابل�ص خط اأحمر, هي جملة 
تعني كثريا من املحاذير التي رمبا 

بع�شهاقد يكون.

املار�صال حفرت وا�صتحالة  
دخوله طرابل�س

يحلم  الذي  حفرت  املار�شال 
تعرث  طرابل�ص,قد  مدينة  بدخوله 
اأن تطورات  يف حلمه املجنون,اإذ 
احلربي  بيانه  اإطالق  تلت  مذهلة 
 , العا�شمة  نحو  للزحف  االأوىل 
لكنه ظل ياأكل يف االيام من دومنا 
 , العا�شمة  تخوم  من  يقرتب  ان 
�شوى اأن موؤخرا  ا�شتطاعت بع�ص 
اأحياء  بع�ص  على  ال�شيطرة  قواته 

من �شريت ؟
اأن  يعني  اجلزائري  املوقف 
دخول  ميكنه  ال  املري�شال  ذاك 
اال�شتيالء  اأو  طرابل�ص  العا�شمة 
 , االأحوال  من  حال  باأي  عليها 
ومهما تعالت اأ�شوات حروبه , الأنه  

العا�شمة  ا�شتوىل على  لو  بب�شاطة 
�شيكر�ص االأحادية يف اأخذ االأزمة 
الليبية اإىل قب�شة تيار واحد , من 
املتقاتلة  االأخرى  التيارات  دون 
الذي  الليبي  للن�شيج  واملكونة 
اأفرز غداة ما �شمي ربيعا عربيا , 
بت�شابكاتها وحتالفاته وانتماءاته , 
رمبا احد هذه االفرازات , ال اأكرث 
وال اأقل , لذلك فاإن ت�شلمه العا�شمة 
ت�شمي  بعينها  ت�شليم مللي�شيا   هو 
اجلي�ص الليبي , �شمن بانوراما من 

امللي�شيات املتناحرة بليبيا.

 اأردوغان لميكنه اأبدا جعل 
طرابل�س مركزا تركيا

من  جتعل  ان  ميكنها  ال  تركيا  اإن 
باملنطقة  لها  مركزا  طرابل�ص 
مهما اأمعنت يف �شيا�شية م�شاعدة 
كما  الر�شمية  ال�رصاج  حكومة 
,واإن  الدولية  املحافل  يف  ي�شاع  
اتفاقية  معها  اأم�شت  قد  كانت 

من  اتفاقية  تظل  لكنها   , ر�شمية 
من  كاملة  كثلة  الأن  واحد,  طرف 
مهما  تربق  برملان  يف  الليبيني 
باملر�شاد  يقفون   , معهم  اختلفنا 
ل�رصعية حكومة الوفاق بطرابل�ص 
التي تبدو بهذه املقا�شات ناق�شة 
الدويل,الذي  االعرتاف  ورغم   ,
امام  �شيئا  يعني  ال  احلقيقة  يف 
�شمن  املوحد  الوطني  االتفاق 
روؤية وطنية ليبية , وال يعني �شيئا 
الوطني  االن�شقاق  اأمام  بال�رصورة 
,لهذا  اأي�شا  ليبيا  املمزق يف حالة 
فاإن املوقف اجلزائري يريد اإبعاد 
العا�شمة طرابل�ص من جميع هذه 

املراودات  . 

 منطق الكتائب وامللي�صيات

حكومة الوفاق  برا�شة  ال�رصاج  دون 
اأدنى �شك , فهي احلكومة ال�رصعية 
التي على االأقل يعرتف بها جمل�ص 
�رصعيتها  الدويل,ورغم  االأمن 

الدولية  هذه , فهي  تظل معطلة 
عن االإملام ال�شامل  بالواقع  الليبي 
و�رصاعاته ال�شيا�شية وامل�شلحة و 
االيديولوجية , وهي بهذه ال�شورة 
ال ت�شتطيع البقاء يف ت�شيري �شوؤون 
اأزمة من عا�شمة مبنطق الكتائب  
وتكتل ملي�شيات , فمهما كانت لها 
من ال�رصعية , فاإن   اأطراف ليبية 
اأخرى  تنازعها  ال�رصعية الواقعية  
على  ت�شتحوذ  كانت  واإن   , رمبا 
؟فملي�شيات  القانونية  ال�رصعية 
اأخرى  مناطق  يف  اأخرى  وكتائب 
و  �شلطتهم  لهم  رمبا  ليبيا  من  
قانونها و�شالحهم , واحلقيقة هذه 
م�شيبة االأزمة الليبية  , لهذا فانه  
بطرابل�ص  الوفاق  بحكومة  يجدر 
,اإن عاجال  اأو اآجال اأن ت�شعى اإىل 
�شمن  ليبي  ليبي  توافق  اإحداث 
ت�شتطيع   , داخلية  بروؤية  حلول  
توافق  اأكرب  ا�شتجماع  خاللها  من 
وامللي�شيات  التيارات  من  �شيا�شي 

و�شمن روؤية موحدة .

الأطماع امل�صرية  
والإماراتية و حلم  اإدارة  

ليبيا بالوكالة

اأي�شا   ,هي  اأحمر  خط  طرابل�ص 
الوا�شحة  الر�شالة   مبثابة  تعني 
اأن جاز   اإىل   اجلزائر  املعامل من 
امل�رصية  االأطماع  التعبري  لنا 
واالإماراتية , وهما قوتني عربيتني 

ليبيا  يف  اأدوارا  لعب  حتاوالن  
بال  اأ�شحت  قد  اأطماعهما  ,واأن 
غطاء يف اال�شتيالء على طرابل�ص 
بالوكالة ,بل اأ�شحت اأطماعا �شعبة 
جدا التحقيق , يف يقظة املحيط 
اأطماع  ,وهي  لليبيا  املغاربي 
جامعة  روؤية  دون  من  �شتموت  
التي   , الليبية  االأزمة  الأطراف 
رف�ص  �شوء  يف  �رصورة   اأ�شحت 

القوى  املغاربية املجاورة.

 املنطقة املغاربية التاريخية 
والراهنة يجب اأن تتحرك 

تلك   , املغاربية  املنطقة  اإن 
واطر   ودول  �شعوب  من  امل�شكلة 
تاريخية �شيما تلك املعطلة �شمن 
يعترب  والذي    , املغاربي  االحتاد 
 , منه  يتجزاأ  ال  كبري  جزء  ليبيا 
عن  بعيدة  تظل  اأن  ميكنها  ال 
وامل�شاريع  والتحركات  الت�شورات 
فالقوى   , لليبيا  تر�شم  التي 
عربية  كانت  �شواء  الطامعة 
رغبة  حتى  اأو  عاملية  اأو  اإقليمية 
التو�شع الرتكية التي ات�شحت كثريا 
و�شوحا , بل وت�شارعت اأكرث فاأكرث 
ميداين  ع�شكري  تواجد  رغبة  اإىل 
املغاربة  فيها  ينهمك  اأن  يجب   ,
الأن  مهمة  �شوء  نقاط  لتو�شيح 
معنية  املغاربية  املنطقة  هذه 
الراهنة,  ليبيا  مب�شري  فاأكرث  اأكرث 

وليبيا امل�شتقبلية.

جملة  املوقف اجلزائري يف  تو�صيف الأزمة الليبية 

طرابل�س خط اأحمر…يف فهم الداللة و�سا�سعة املقا�سات

24 �ساعة
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حمادة العربي 

لوايل  موجهة  �شكوى  وقالت 
املوجودين  ال�شباب  اأن   ، الوالية 
لديهم  لي�س   « احلب�س  رهن 
لتهديد  هدف  اأو  غر�س  اأي 
عرقلة  اأو  املوؤ�ش�شة  م�شالح 
خالل  من  هدفهم  وكان  �شريها 
قوت  عن  الدفاع  هو  احتجاجهم 
يومهم واملحافظة على منا�شب 
ظروفه  له  عامل  كل  الن  عملهم 

االجتماعية » .
واأو�شحت ال�شكوى ذاتها اأن وقائع 
الق�شية تعود اإىل �شهر اأفريل من 
دخل  عندما   ، الفارطة   ال�شنة 
اآالف العمال من ال�رشكة الوطنية 
 ، الكربى  البرتولية  لالأ�شغال 
العمل  عن  مفتوح  اإ�رشاب  يف 
املطالب  من  جمموعة  لتحقيق 
قابلت  املوؤ�ش�شة  اإدارة  اأن  غري   ،
باإجراءات   ، العمايل  احلراك 
مالحقة  اإىل  مبوجبها  جلاأت 
عددهم  و�شل  العمال  ع�رشات 
تهدف  خطوة  يف  عامل   193 اإىل 
غلى اإخالء قواعد احلياة التابعة 

للموؤ�ش�شة .
فاإن  نف�شها  املرا�شلة  وبح�شب 
ال�رشكة مل تكتفي بهذا فقط بل 
املا�شي  جوان  �شهر  يف  قامت 
تع�شفية يف حق  باإ�شدار قرارات 
بينهم  من  العمال  من  العديد 
حاليا  املوجودين  االأ�شخا�س 
اأن  اإىل  م�شرية   ، احلب�س  رهن 

املوؤ�ش�شة  اإدارة  طالبوا  املعنيني 
باإعادة اإدماجهم يف منا�شبهم لكن 
دون جدوى رغم تدخل نقابة هذه 
االأخرية وكذا وايل الوالية ال�شابق 
املدير  الرئي�س  تعنت   « اأن  اإال   ،
لذات  اجلهوي  واملدير  العام 

ال�رشكة اأف�شل هذه امل�شاعي ».
املوقوفني  اأولياء  �شكوى  وذكرت 
اأبنائهم  وبعد ف�شل حماوالت  اأنه 
قرروا   ، العمل  اإىل  العودة  يف 
مقر  اأمام  اعت�شام  يف  الدخول 
 « ذلك  خ�شم  يف  وتلقوا  ال�رشكة 
ا�شتفزازية  وعبارات  تهديدات 
 ،  « ال�رشكة  م�شوؤويل  طرف  من 

اإدارة  الذي تعنتت فيه  الوقت  يف 
اإىل  اال�شتجابة  يف  املوؤ�ش�شة 
اأي  تبادر  ومل  املحتجني  مطالب 
لطماأنة  بالتدخل  م�شوؤولة  جهة 

وتهدئة املعت�شمني .
ثالثة  وبعد  انه  ال�شكوى  وقالت 
يوم  وحتديدا  االعت�شام  من  اأيام 
املنق�شية  ال�شنة  من  �شبتمرب   18
يف  املعت�شمني  كان  وبينما   ،
االأمن  م�شالح  تدخلت   ، موقعهم 
وقامت بف�س االعت�شام وتفريقهم 
ه�شام  املرحوم  فاجعة  وحدثت 
املحتجني  اعتقال  ومت  باليل 

واإيداعهم ال�شجن  .

الق�شية ال  اأن هذه  بالذكر  جدير 
تزال حلد ال�شاعة تثري الكثري من 
املحلي  ال�شارع  يف  الفعل  ردود 
ال�شاب  وفاة  عقب  ال�شيما 
بني  من  كان  الذي  باليل  ه�شام 
العمل  عن  ف�شلوا  الذين  العمال 
من  ال�رشكة  مقر  اأمام  واحتجوا 
اإدماجهم  باإعادة  املطالبة  اجل 
يف منا�شبم ، غري االأمور �رشعان 
املعني  اأ�شيب  بعدما  تاأزمت  ما 
بحروق بليغة ا�شتدعت نقله فيما 
بعد اإىل مركز الدويرة بالعا�شمة 
لتلقي العالج ، اإال اأنه فارق احلياة 

متاأثرا بجروحه البليغة .

ق�شية العمال امل�شجونني واملف�شولني من �شركة الأ�شغال البرتولية

الأولياء يطالبون وايل ورقلة 
بالتدخل للإفراج عنهم

نا�شد اأولياء ال�شباب امل�شجونني يف ق�شية ال�شركة الوطنية للأ�شغال البرتولية الكربى بحا�شي م�شعود ، وايل ورقلة 
اأبوبكر ال�شديق بو�شتة ، التدخل �شخ�شيا من اأجل الإفراج عن املوقوفني واملقدر عددهم 9 وكذا اإعادة اإدماجهم يف 

منا�شبهم التي ف�شلوا عنها بقرار من اإدارة املوؤ�ش�شة .

جانفي  �شهر  خالل  املنتظر  من 
تغيري  حركة  اإجراء  اجلاري  
املديرين  �شلك  يف  النطاق  وا�شعة 
يف  وذلك   ، والوالئيني  التنفيذيني 
اإطار م�شاعي رئي�س اجلمهورية عبد 
املجيد تبون القا�شية مبنح الفر�شة 
 . اإداريا  لر�شكلتها  �شابة  لكفاءات 
التغيري  املنتظرة قبل  وتاأتي حركة 
اق�شى  على  جانفي  �شهر  نهاية  
على  القائمني  حق  يف  تقدير  
وديوان  ال�شكن  و  ال�شحة  قطاعات 
الرتقية والت�شيري العقاري واالأ�شغال 
واإيليزي  ورقلة  بواليات  العمومية، 
ومترنا�شت والوادي واأدرار وغرداية 
�شوداء  تقارير  خلفية  على  وذلك   ،
باملوؤ�ش�شات  رفعت �شد امل�شوؤولني 
الكبري  التعرث  ب�شبب  املذكورة، 
احلا�شل يف التج�شيد الفعلي لربامج 
لها  ر�شدت  التي  التنموية،  الدولة 
الظرف  يف  لتداركها    املاليري 
فادحا  عجزا  �شبب  مما  الراهن، 
بالقطاعات  التنفيذيني  للمدراء 
الذي  االأمر  الت�شيري،  عن  املذكورة 

حملي،  وغليان  احتقان  حالة  ولد 
ا�شتعل فتيلها يف اأكرث من 130 حركة 
حد  بو�شع  للمطالبة  احتجاجية  
احلديث  دون  التع�شفية،  للقرارات 
التاأخر يف �شب خملفات عمال  عن 
الوظيفة العمومية ببع�س القطاعات، 
نف�س ال�شيء بالن�شبة لقطاع الرتبية، 
يف  الفا�شح  التاأخر  �شبب  فقد 
االبتدائيات  من  كبري  عدد  ا�شتالم 
واملتو�شطات والثانويات التي قارب 
تعدادها االإجمايل 80 مرفقا تربوي، 
اكتظاظا رهيبا داخل االأق�شام، االأمر 
الذي دفع مبتابعني للقطاع الرتبوي 

الدرا�شي  املو�شم  بف�شل  للتنبوؤ 
االأمر  والدته،  قبل   2020-2019
اجلديد  الرتبية  وزير   ه  اأخذ  الذي 
بعني االعتبار. اأما التغيريات بقطاع 
اجلنوب  بواليات  العمومية  االأ�شغال 
مت�س  اأن  املنتظر  فمن  الكبري، 
ومترنا�شت  وورقلة  وغرداية  اإيليزي 
من  يح�شى  ال  ما  بها  �شجل  التي   ،
اأبرزها  التقليدية، لعل من  امل�شاكل 
اإجناز  الربيكوالج يف  �شيا�شة  انتهاج 
دون  الداخلية،  الطرقات  �شبكات 
بعني  االأخذ  عدم  عن  احلديث 
امل�شجلة  ال�شوداء  النقاط  االعتبار 

كان  ما  وهو  الطويلة  بالطرقات 
معدالت  ارتفاع  يف  مبا�رشا  �شبب 

اإرهاب الطرقات .
م�شادر  اأكدت  اآخر،  جانب  من   
وال�شكان  ال�شحة  وزارة  من  موثوقة 
تطهري  اأن  امل�شت�شفيات،  واإ�شالح 
بال�شحراء اجلزائرية  ال�شحة  قطاع 
القليلة  االأ�شابيع  خالل  الكربى 
القادمة  من امل�شوؤولني املتخاذلني، 
حتمية  �رشورة  من  اأكرث  بات 
يغرق  التي  التعفن  و�شعية  تفر�شها 
باملوؤ�ش�شات  فمثال  القطاع،  فيها 
اال�شت�شفائية بحا�شي م�شعود وورقلة 
اإيليزي  و  وغرداية  �شالح  وعني 
يف  تتما�شى  ،ال  ومترنا�شت  وجانت 
ن�شاط عملها مع املعايري القانونية 
املن�شو�س عليها، دون احلديث عن 
يف  الوالئيني  املدراء  غالبية  تورط 
مع  مبا�رشة  �رشاعات  يف  الدخول 
ال�شيقة  امل�شالح  ب�شبب  االأطباء 
منطقه  فر�س  طرف  كل  وحماولة 
ذات  اأكدته  ح�شبما  االآخر  على 

اجلهات.

يف اإطار م�شاعي رئي�س اجلمهورية لتعيني كفاءة �شابة 

حركة تغيري مرتقبة يف �سلك املديرين التنفيذيني باجلنوب 

تعالت االأ�شوات املطالبة ب�رشورة 
تدخل جاد من طرف وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي لدى املدير 
اجلامعية   اخلدمات  لديوان  العام 
التجاوزات  يف  حتقيق  لفتح 
م�شكوت  ظل  التي  واخلروق 
اجلامعية  اخلدمات  بديوان  عنها 
الت�شيب   حالة  بدليل  بتمرنا�شت 
باالأحياء  والالمباالة  االإهمال  و 

اجلامعية.
اجلامعية  االأحياء  قاطني  نا�شد 
واملتابعون لن�شاط ديوان اخلدمات 
، وزير  بوالية مترنا�شت  اجلامعية 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
اخلدمات  لديوان  العام  واملدير 
التدخل  ب�رشورة  اجلامعية 
الإيفاد جلنة حتقيق عالية  العاجل 
حالة  على  للوقوف  امل�شتوى 
الت�شيب واالإهمال التي تخيم على 
القطاع ، خا�شة اإذا علمنا اأن هذه 
ت�شكل  اأ�شبحت  املزرية  الو�شعية 
عائقا يثقل كاهل الطالب اجلامعي 

اجتماعيا وبيداغوجيا .
حذر  فقد  مت�شل  مو�شوع  ويف 
نف�س املتحدثني من مغبة العواقب 
ما  عن  تنجر  قد  التي  الوخيمة 
االلتفاف  �شيا�شة  بانتهاج  اأ�شموه 
معاجلة  يف  االأمام  اإىل  والهروب 
حيث   ، امل�شجلة  الرتاكمات 
�شددوا على �رشورة رفع التجميد 

على م�رشوع اإقامة جديدة للذكور 
بناء  مب�رشوع  للمطالبة  اإ�شافة 
باالإناث  خا�شة  جديدة  اإقامة 
املتزايد  ال�شغط  من  للتخفيف 
تهيئة  اإعادة  وكذا  االقامتني  على 
باالأجنحة  االنرتنت  �شبكة  وتفعيل 
للتمكني الطلبة من اجناز بحوثهم 

ب�شكل جيد .
فقد  ال�شحي  اجلانب  يف  اأما 
النقائ�س  من  املت�رشرين  اأبدى 
يف  ال�شديد  ا�شتيائهم  امل�شجلة 
قاعة  اجناز  بخ�شو�س  التماطل 
وبخ�شو�س   ، باالقامتني  عالج 
ت�شاءل  من  اأكرث  هوؤالء  طرح  فقد 
تقف  التي  الواهية  االأ�شباب  حول 
فتح  يف  الفا�شح  التاأخر  خلف 
الذكور  باإقامة  اجلديد  املطعم 
على  العمل  �رشورة  ن�شيان  دون 
وفتح  الغذائية  الوجبة  حت�شني 
يف  واحد  طابور  بدل  طابورين 

وجبة الع�شاء للذكور واالإناث .
اخلدمات  ديوان  اأن  ومعلوم 
اجلامعية يعترب من بني القطاعات 
الو�شية  ال�شلطات  اأدارت  التي 
اإرادة  غياب  ب�شبب  لها  ظهرها 
حقيقية يف اإدراج االأو�شاع الكارثية 
الدورات  اأ�شغال  خالل  للقطاع 
ال�شعبي  للمجل�س  الفارطة  العادية 

الوالئي .
�شالح ،ب 

لفتح حتقيق يف جتازوات و خروقات ظل 
م�شكوتا عنها 

الوزير مطلوب بديوان 
اخلدمات اجلامعية بتمرنا�ست 

موازاة مع ت�شجيل 20 خمالفة تتعلق 
بالبيئة العمران 

اأمن اأدرار ي�سحب 86 رخ�سة 
�سياقة خلل دي�سمرب املن�سرم 

لالأمن  الوالئية  امل�شلحة  �شجلت 
خالل  اأدرار  والية  باأمن  العمومي 
�شنة 2019 ،  �شهردي�شمرب من 
اأ�شفر  ج�شماين،  مرور  15حادث 
وا�شابات  ت�شجيل 19 جريحا  عن 
متفاوتة اخلطورة الأ�شباب تعود يف 

الغالب اإىل العن�رش الب�رشي.
ذات  متكنت  ال�شياق  نف�س  يف 
حواجز  خالل  من  امل�شلحة 
عرب  املنت�رشة  املرورية  املراقبة 
ادرار  مدينة  خمارج  و  مداخل 
على  والراجلة  الراكبة  والدوريات 
من  االخت�شا�س  اإقليم  م�شتوى 
تعلقت  مرورية  ت�شجيل46 جنحة 
الدارجات  بقيادة  جمملها  يف 
رخ�شة  على  احليازة  دون  النارية 
ال�شياقة مع انعدام �شهادة التاأمني 
املراقبة  حما�رش  �رشيان  عدم 
اال�شتمرار يف  و  للمركبات  التقنية 
قيادتها رغم التبليغ ب�شحب رخ�شة 
�شهادة  �رشيان  عدم  ال�شياقة، 
رخ�شة  بدون  القيادة  و  التامني 
اىل 38 جنحة  باالإ�شافة  ال�شياقة 

تن�شيقية .
�شمحت  االإح�شائيات  نف�س 
مع  بت�شجيل 517 خمالفة، 
توقيف  اإح�شاء 160 حاالت 
النارية  والدراجات  للمركبات 
يف  و�شع 45 حالة  ا�شتوجبت 
ال�شياق  نف�س  يف  ليتم  احلظرية، 

لرخ�س  �شحب  ت�شجيل 86 حالة 
w. ال�شياقة لغر�س التعليق

عالوة على ذلك فقد �شجلت فرقة 
البيئة  وحماية  العمران  �رشطة 
عددا من املخالفات وذلك يف ظل 
املبذولة  امليدانية  املجهودات 
املخالفات  خمتلف  ملحاربة 
متثلت  والعمران  بالبيئة  املا�شة 
متعلقة  ت�شجيل 14 خمالفة  يف 
بالعمران وت�شجيل06 خمالفات يف 

جمال البيئة وال�شحة واملياه.

ادرار  والية  امن  ي�شعى  و  هذا 
الوالئية  امل�شلحة  يف  ممثال 
تكثيف  اىل  العمومي  لالمن 
حوادث  من  لتقليل  املجهودات 
املرور و ال�شهر على تنظيم حركة 
املرور و حت�شي�س املواطنني عرب 
تنظيم حمالت توعوية مل�شتعملي 

الطريق من �شواق و راجلني .
حمادة العربي 
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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  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

اخت�سا�س   دائرة  لدى  ق�سائي  حم�سر  حممد  حادو  بن   : الأ�ستاذ  نحن 
جمل�س ق�ساء اجللفة 

الكائن مكتبه : �سارع الأمري عبد القادر 146 /49 اجللفة
 الهاتف : 027.92.22.50

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر )412 من ق اإ م اإ (
نحن الأ�صتاذ : بن حادو حممد حم�رض ق�صائي لدى دائرة اخت�صا�س  جمل�س 

ق�صاء اجللفة املقع اأدناه 
لفائدة ال�صيد)ة( :  ال�رضكة ذ م م امل�صماة ، اأ�س اأر للبناء و التعمري 

القنطرة  بلدية   75 رقم  نوفمرب  اأول  02 حي  رقم  باملجمع   : مقرها  الكائن 
ولية ب�صكرة 

و  املدنية  الإجراءات  قانون  من   412/612/613 املواد  على  الطالع  بعد 
الإدارية 

بناءا على ال�صند التنفيذي لعقد تخ�صي�س رهن عقاري بكفالة عينية �صادر 
ولية  عقبة  ب�صيدي  موثق  الرزاق  عبد  زوزو   : لالأ�صتاذ  التوثيق  مكتب  عن 
املمهور  و   2018/269  : رقم   2018/11/05 :2018/10/09و  بتاريخ  ب�صكرة 

بال�صيغة التنفيذية 
- بناء على اأمر الن�رض ال�صادر عن رئي�س حمكمة اجللفة بتاريخ : 2019/11/27 

حتت رقم : 19/1170 
- كلفنا ال�صيدين : ع�صلوين عطية بن بو�صارب ، ع�صلوين البخاري بن عطية 

ال�صاكن )ة( : بحي بربيح 02/465 اجللفة  
بدفع للطالب املبلغ التايل : 71.483.760.00 دج 

- و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض حم�رض التكليف 
بالوفاء و ال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية كي ل يجهل ما تقدم  

- و اثباتا لذلك بلغنا و تكلفنا كما ذكر اأعاله و �صلمنا ن�صخة من هذا املح�رض 
للمخاطب طبقا للقانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية مترنا�ست 

دائرة مترنا�ست
بلدية مترنا�ست

م�سلحة الن�ساطات الثقافية و الريا�سية
مكتب اجلمعيات 

رقم : 135 /2019 

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

عام  �صفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�صى 
باجلمعيات  ه املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق   1433
ت�صجيل  و�صل  ت�صليم    2019 دي�صمرب   30 اليوم  هذا  مت   ،

الت�رضيح بتاأ�صي�س جمعية ذات طابع اجتماعي .
لل�صناعة  خمي�صة  للفنون  الثقافية  اجلمعية   / امل�صماة 

التقليدية و الن�صاطات ال�صبانية 
اجلمعية الثقافية للفنون خمي�سة لل�سناعة 

التقليدية و الن�ساطات ال�سبانية 
الكائن مبقرها : قطع الواد

يرتاأ�صها ال�صيد )ة( : من�صوري حممد  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اجلزائر 

مديرية التقنني ال�سوؤون العامة و املنزاعات
م�سلحة ال�سوؤون العامة 

مكتب اجلمعيات 
رقم امللف : 02 /2019 / ال�سنف : طبية �سحية 

و�سل ت�سجيل الت�سريح التاأ�سي�سي
ل  املوافق  ه   1433 عام  �صفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�صى 
العامة  اجلمعية  حم�رض  على  بناء  و   ، باجلمعيات  املتعلق   2012 جانفي   12
التاأ�صي�صية املوؤرخ يف 2018/12/10 مت ت�صليم هذا اليوم 27 نوفمرب 2019 و�صل 

ت�صجيل الت�رضيح التا�صي�صي للجمعية الولئية الطبية ال�صحية امل�صماة : 

جمعية الطب الداخلي الأبيار
الكائن مقرها ب : عيادة اأرزقي كحال التابعة للموؤ�ص�صة العمومية الإ�صت�صفائية 

بلدية الأبيار 
التاأ�صي�صية : ال�صيد طبايبية  رئي�س اجلمعية املنتخب خالل اجلمعية العامة 

عمار
تاريخ و مكان الإزدياد : 1959/10/13 بقاملة 

ال�صاكن ب : رقم 03 �صارع حممد قاريدي بلدية القبة 
الأهداف : 

-التكوين الطبي امل�صتمر لالأطباء املتخ�ص�صني
- التكوين ال�صبه الطبي

- التكوين ملا بعد التدرج 
- الرتبية العالجية 

- ال�صهام يف تنمية و تطوير الطب الداخلي 
- العمل على تدريب العاملني يف هذا املجال 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني للأ�ستاذين

حفيان اأحمد و حفيان فتاح مليكة حم�سران ق�سائيان 
لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مقرها 

بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم 28 ال�سراقة 

اعلن عن ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء
لفائدة : حمادي عمر  

ال�ساكن ب : رقم 15 �صارع حممد خمي�صتي اجلزائر الو�صطى 
�سد : زرداين حمد ملني 

 ال�ساكن ب : رقم 68 حي بن حمة اأ�صطوايل اجلزائر 
بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة : بئرمراراي�س ق�صم اجلنح  بتاريخ : 15/03/15
رقم اجلدول  : 15/01715 رقم الفهر�س : 15/02931 املمهور بال�صيغة التنفيذية.

بناءا على حما�رض التكليف بالوفاء و الت�صليم و ال�صند التنفيذي املوؤرخني يف : 2016/03/21 بوا�صطة ر�صالة م�صمنة 
و بناءا على حما�رض التكليف بالوفاء و ال�صند التنفيذي عن طريق التعليق يف املحكمة و البلدية بتاريخ : 2016/12/21 

و بناءا على المر بالإذن بن�رض م�صمون التبليغ الر�صمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/12/23 
رقم :19/5630 

بتاريخ  ال�صادر  التنفيذي  بال�صند  املتعلق  املوؤرخ يف ر2019/03/21  بالوفاء  التكليف  بن�رض م�صمون  الق�صائي  للمح�رض  ياأذن مبوجبه  الذي  و 
15/03/15 جدول رقم : 15/01751 فهر�س رقم : 15/02931 عن ق�صم اجلنح مبحكمة بئرمرادراي�س بجريدة يومية وطنية طبقا للمادة 412 

فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
و القا�صي باإلزام املحكوم عليهم مت�صامنني اأن يدفعوا مبلغ مليونني دينار جزائري )2.000.000 دج( 

كلفنا نحن الأ�صتاذ حفيان اأحمد حم�رض ق�صائي لدى اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة املم�صي اأ�صفله ال�صيد زرداين حمد ملني . ال�صاكن ب : 
رقم 68 حي بن حمة اأ�صطوايل اجلزائر من اأجل ت�صديد للمدعي مبلغ 2.000.000 دج بالإ�صافة اإىل م�صاريف التنفيذ : 6798.00 دج و احلقوق 

التنا�صبية مببلغ : 142.740.00 دج املجموع : 2.149.538.00 دج 
و نبهناه باأن له مدة 15 يوما للوفاء ابتداء من تاريخ هذا الن�رض يف اجلريدة و بعد انق�صاء الآجال �صتتخذ كافة الإجراءات القانونية للتنفيذ 

اجلربي. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني للأ�ستاذين

حفيان اأحمد و حفيان فتاح مليكة حم�سران ق�سائيان 
لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مقرها 

بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم 28 ال�سراقة 

اعلن عن ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء
لفائدة : حمادي عمر  

ال�صاكن ب : رقم 15 �صارع حممد خمي�صتي اجلزائر الو�صطى 
�صد ال�صيد : جيجلي فاهد ه�صام 

 ال�صاكن ب : جتزئة قا�صطو برنار فيال 12 وادي الطرفة الدرارية 
بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة : بئرمراراي�س ق�صم اجلنح  بتاريخ : 15/03/15

رقم اجلدول  : 15/01715 رقم الفهر�س : 15/02931 املمهور بال�صيغة التنفيذية.
بناءا على حما�رض التكليف بالوفاء و الت�صليم و ال�صند التنفيذي املوؤرخني يف : 2016/03/21 بوا�صطة ر�صالة م�صمنة 

و بناءا على حما�رض التكليف بالوفاء و ال�صند التنفيذي عن طريق التعليق يف املحكمة بتاريخ : 2016/12/21  و عن طريق التعليق يف البلدية بتاريخ 
2016/12/22:

و بناءا على المر بالإذن بن�رض م�صمون التبليغ الر�صمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/12/23 رقم :19/5631 
و الذي ياأذن مبوجبه للمح�رض الق�صائي بن�رض م�صمون التكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/03/21 املتعلق بال�صند التنفيذي ال�صادر بتاريخ 15/03/15 
جدول رقم : 15/01751 فهر�س رقم : 15/02931 عن ق�صم اجلنح مبحكمة بئرمرادراي�س بجريدة يومية وطنية طبقا للمادة 412 فقرة 04 من قانون 

الإجراءات املدنية و الإدارية 
و القا�صي باإلزام املحكوم عليهم مت�صامنني اأن يدفعوا مبلغ مليونني دينار جزائري )2.000.000 دج( 

كلفنا نحن الأ�صتاذ حفيان اأحمد حم�رض ق�صائي لدى اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة املم�صي اأ�صفله ال�صيد جيجلي فاهد ه�صام. ال�صاكن ب : جتزئة 
قا�صطو برنار فيال 12 وادي الطرفة الدرارية من اأجل ت�صديد للمدعي مبلغ 2.000.000 دج بالإ�صافة اإىل م�صاريف التنفيذ : 6798.00 دج و احلقوق 

التنا�صبية مببلغ : 142.740.00 دج املجموع : 2.149.538.00 دج 
و نبهناه باأن له مدة 15 يوما للوفاء ابتداء من تاريخ هذا الن�رض يف اجلريدة و بعد انق�صاء الآجال �صتتخذ كافة الإجراءات القانونية للتنفيذ اجلربي. 

املح�سر الق�سائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
اإعلن عن بيع عقار باملزاد العلني0673.83.51.03

نحن الأ�صتاذ / ن�رض الدين تيغزة حم�رض ق�صائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�صفله .
مبوجب احلكم ال�صادر عن حمكمة القليعة ، الق�صم العقاري ، بتاريخ 2017/11/19 ، حتت رقم الفهر�س 17/05896 ، رقم اجلدول 17/04718 و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�صلمة من 

طرف حمكمة القليعة بتاريخ 2018/10/04 ، حتت رقم 2018/01695 
لفائدة : ورثة روابحية الذهبي و هم : روابحية العيد ، روابحية فاطمة ، روابحية حممد ، روابحية النوي ، روابحية رم�صان ، روابحية بوزيان ، روابحية بلخري ، روابحية بوجمعة ، روابحية 

حميدة ، روابحية �صاملة ، روابحية تومية ، روابحية برنية ، روابحية ر�صيدة ، روابحية الطاهر ، روابحية رفيق .
ال�صاكن )ة( ب : �صارع العربي بن مهيدي ، خمي�صتي املدينة ، تيبازة 

بوا�صطة القائمة يف حقهم الأ�صتاذة / مليك حفيظة ، حمامية 
�صد : ورثة املرحوم روابحية عي�صى و هم : �صيد دليلة ، روابحية امال ، روابحية منال ، روابحية بالل ، روابحية ابت�صام ، روابحية حنان ، روابحية جمدي .

ال�صاكنون ب : �صارع روابحية الذهبي رقم 07 بو�صماعيل ، تيبازة 
بتاريخ  القليعة  مبحكمة  العقارية  البيوع  ق�صم  رئي�س  طرف  من  عليها  املوقع  و   19/18 رقم  حتت   2019/10/13 بتاريخ  القليعة  حمكمة  لدى  املودعة  البيع  �رضوط  قائمة  على  بناء 

 2019/10/14
نعلن اأنه �صيعر�س للبيع باملزاد العلني جلل�صة يوم الثنني 2020/02/03 على ال�صاعة احلادية ع�رض )11:00 �صا ( �صباحا بقاعة الأحداث مبقر حمكمة القليعة .

 للعقار الكائن ببلدية بو�صماعيل ولية تيبازة ، باملكان امل�صمى �صابقا �صعيد عبد احلق )حاليا �صارع روابحية الذهبي رقم 07 بو�صماعيل ( و هو عبارة عن اأماكن ذات طابع �صكني تتكون 
من منزل فردي يحتوي على طابق ار�صي من ثالثة غرف ، مطبخ ، رواق ، قاعة ا�صتقبال و مرحا�س و من طابق اول مع ملحقات مبنية تقدر م�صاحتها ب : 101.26 م2 الكل م�صيد فوق 
قطعة اأر�س تقدر م�صاحتها ب : 532.26 م2 ح�صب عقد امللكية ، اأما ح�صب الدفرت العقاري فتقدر م�صاحتها ب 5 اأر و 27 �صاأ ، و ت�صكل جمموعة ملكية رقم 21 ق�صم رقم 8 من خمطط 

م�صح الأرا�صي العام 
حدد الثمن الأ�صا�صي للعقار 31.989.000.00 دج بواحد و ثالثون مليون و ت�صعمائة و ت�صعة و ثمانون الف دينار جزائري .

و اإ�صافة لل�رضوط الواردة يف قائمة �رضوط البيع فاإن الرا�صي عليه املزاد ملزم بدفع حال اإنعقاد اجلل�صة خم�س )5/1( الثمن و امل�صاريف و الر�صوم امل�صتحقة من املبلغ الرا�صي عليه 
املزاد ، و يدفع املبلغ الباقي يف اأجل اأق�صاه ثمانية )08 ( اأيام املوالية لر�صو املزاد باأمانة �صبط املحكمة 

ي�صحب دفرت ال�رضوط مبكتب املح�رض الق�صائي اأو امانة �صبط حمكمة القليعة و للمزيد من املعلومات الت�صال مبكتب املح�رض .
املح�سر الق�سائي 

املح�سر الق�سائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني للأ�ستاذين

حفيان اأحمد و حفيان فتاح مليكة حم�سران ق�سائيان 
لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مقرها 

بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم 28 ال�سراقة 

اعلن عن ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء
لفائدة : حمادي عمر  

ال�ساكن ب : رقم 15 �صارع حممد خمي�صتي اجلزائر الو�صطى 
�سد : بن �صالح مهدي  

 ال�ساكن ب : حي 250 م�صكن عمارة 08 رقم 05 العمامرة ال�رضاقة اجلزائر  
بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة : بئرمراراي�س ق�صم اجلنح  بتاريخ : 15/03/15
رقم اجلدول  : 15/01715 رقم الفهر�س : 15/02931 املمهور بال�صيغة التنفيذية.

بناءا على حما�رض التكليف بالوفاء و الت�صليم و ال�صند التنفيذي املوؤرخني يف : 2016/03/21 بوا�صطة ر�صالة م�صمنة 
و بناءا على حما�رض التكليف بالوفاء و ال�صند التنفيذي عن طريق التعليق يف املحكمة و البلدية بتاريخ : 2016/12/21 

و بناءا على المر بالإذن بن�رض م�صمون التبليغ الر�صمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/12/23 رقم 
 19/5629:

بتاريخ  ال�صادر  التنفيذي  بال�صند  املتعلق  ر2019/03/21  املوؤرخ يف  بالوفاء  التكليف  م�صمون  بن�رض  الق�صائي  للمح�رض  ياأذن مبوجبه  الذي  و 
15/03/15 جدول رقم : 15/01751 فهر�س رقم : 15/02931 عن ق�صم اجلنح مبحكمة بئرمرادراي�س بجريدة يومية وطنية طبقا للمادة 412 فقرة 

04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
و القا�صي باإلزام املحكوم عليهم مت�صامنني اأن يدفعوا مبلغ مليونني دينار جزائري )2.000.000 دج( 

كلفنا نحن الأ�صتاذ حفيان اأحمد حم�رض ق�صائي لدى اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة املم�صي اأ�صفله ال�صيد بن �صالح مهدي  . ال�صاكن ب : 
حي 250 م�صكن عمارة 08 رقم 05 العمامرة ال�رضاقة اجلزائر   من اأجل ت�صديد للمدعي مبلغ 2.000.000 دج بالإ�صافة اإىل م�صاريف التنفيذ : 

6798.00 دج و احلقوق التنا�صبية مببلغ : 142.740.00 دج املجموع : 2.149.538.00 دج 
و نبهناه باأن له مدة 15 يوما للوفاء ابتداء من تاريخ هذا الن�رض يف اجلريدة و بعد انق�صاء الآجال �صتتخذ كافة الإجراءات القانونية للتنفيذ 

اجلربي. 



فل�سطني  �أ�رسى  مركز  قال 
�سهد   2019 عام  �إن  للدر��سات 
حالة  و5500  �أ�رسى،   5 ��ست�سهاد 
�الحتالل  �سلطات  نفذتها  �عتقال 
عام  باأنه  �إياه  و��سًفا  �الإ�رس�ئيلي، 
و�أ�ساف  باالأ�رسى  و�لتنكيل  �لقمع 
�أن من بني حاالت  بيان  �ملركز يف 

�العتقال 880 طفاًل و153 �مر�أة.
ما  �لعام  خالل  �أ�سيب  �أنه  و�أو�سح 
يزيد عن 200 ��سري بجروح وك�سور 
بع�سها خطرية، وذلك خالل عمليات 
�لقمع �ملتكررة �لتي تعر�سو� لها يف 
ورميون"،  وعوفر  "�لنقب  �سجون 
حرب  �سهد  �لعام  �أن  �ىل  م�سري�ً 
�لناطق  وقال  لالأ�رسى  ��ستنز�ف 
�إن  �الأ�سقر  ريا�ض  �ملركز  با�سم 
موؤ�س�ساته  بكافة  و��سل  �الحتالل 
و�لت�رسيعية،  و�لع�سكرية  �الأمنية 
�حلرب  و�الإعالمية،  و�ل�سيا�سية، 
و��ستهد�فهم  �الأ�رسى  �سد 
و�أ�سكال  �لتع�سفية  باالإجر�ء�ت 
وحرمانهم  و�لت�سييق،  �النتهاك 
ومنع  �حلياة،  مقومات  كل  من 

و�قتحام  عنهم،  و�لزيار�ت  �لعالج 
عليهم  و�العتد�ء  �ق�سامهم  غرفهم 
ظروف  يف  وعزلهم  بال�رسب، 

قا�سية.
وعن توزيع حاالت �العتقال خالل 
�الأكرب  �لن�سيب  �أن  بنَينّ   2019 �لعام 
 )1930( وبلغت  �لقد�ض،  ملدينة 
�خلليل  ن�سيب  بينما  �عتقال،  حالة 
قطاع  ومن  �عتقال،  حالة   )850(
على  موزعني  و�لباقي   ،)154( غزة 

مدن �ل�سفة �لغربية �ملحتلة.
�عتقال  حاالت   )7( ر�سد  ومت 
�ملجل�ض  من  لنو�ب  �لعام  خالل 
ومن  �لفل�سطيني،  �لت�رسيعي 
حالة،   )1400( �ملحررين  �الأ�رسى 
�الحتياجات  وذوي  �ملر�سى  ومن 
�خلا�سة )152( حالة و�أ�سار "�الأ�سقر 
�رتفاع  �سهد  �أنه يف عام 2019  �إىل 
�إىل  �الأ�سرية  �حلركة  �سهد�ء  قائمة 
)222( من �ل�سهد�ء وذلك بارتقاء 5 
�سهد�ء جرحى وهم �الأ�سري فار�ض 
نتيجة  عاماً(   51( بارود  �أحمد 
�جلريح  و�الأ�سري  �لطبي،  �الإهمال 

"عمر عوين يون�ض" )20 عاماً( من 
�عتقاله  من  �أ�سبوع  بعد  قلقيلية 
م�ساباً حيث تعر�ض الإطالق نار من 
على حاجز زعرتة  �الحتالل  جنود 
نقله  ومت  خطرة  بجر�ح  و�أ�سيب 
ومتديد  "بيلن�سون،  م�ست�سفى  �ىل 
�أعلن  حتى  �أ�سبوع،  ملدة  �عتقاله 

عن ��ست�سهاده.
وفى جويلية �رتقى �ل�سهيد �الأ�سري 
ن�سار ماجد طقاطقة )31 عاماً( من 
بيت فجار ببيت حلم بعد �سهر من 
و�الهمال  �لتعذيب  نتيجة  �عتقاله، 
ب�سام  �الأ�سري  ��ست�سهد  �لطبي، كما 
مدينة  من  عاما   47 �ل�سايح  �أمني 
نابل�ض، و�لذي كان يعاين من مر�ض 
�ل�رسطان يف �لدم و�لعظم وتعر�ض 

الإهمال طبي و��سح.
�سامي  �الأ�سري  ��ست�سهد  كما   
من  عاما"   37" دياك  �أبو  عاهد 
مدينة جنني، و�لذي تعر�ض لعملية 
طبي  خطاأ  نتيجة  بعد  �إعد�م 
لعملية جر�حية يف  خالل خ�سوعه 
م�ست�سفى "�سوروكا" قبل 4 �سنو�ت 

وف�سل  ج�سده  يف  بت�سمم  �أ�سيب 
كلوي ورئوي.

من  �أكرث  �أن  �إىل  �لتقرير  ولفت 
كان  بجروح  �أ�سيبو�  �أ�سري   )200(
بع�سها خطرية، بعد رف�ض �الأ�رسى 
�لتي  �لت�سوي�ض  �أجهزة  مل�رسوع 
�رسعت �د�رة �ل�سجون برتكيبها يف 
�سجن �لنقب وح�سب �لتقرير، فقد 
 )1022( �الحتالل  حماكم  �أ�سدرت 
ما   2019 عام  خالل  �إد�رياً  قر�ًر� 
 )920( مقابل  وجتديد،  جديد  بني 
قر�ر �إد�ري خالل �لعام 2018، مما 
ي�سكل �رتفاع بن�سبة 10% يف �إ�سد�ر 

�الأو�مر �الإد�رية.
��ستمر�ر  ب�رسورة  �ملركز  و�أو�سى 
�الأ�رسى مبا  مع  �لت�سامن  فعاليات 
ي�سمن بقاءها حية يف كل �الأوقات، 
�لعامة  �ملدعية  �عالن  و��ستغالل 
بفتح  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة 
بحق  �ملرتكبة  �جلر�ئم  يف  حتقيق 
�لفل�سطينيني، و�لبدء باإعد�د ملفات 
�لذي  و�لتعذيب  �لقتل  حول جر�ئم 

�رتكبها �الحتالل بحق �الأ�رسى.

ق.ع

حماميتها،  عرب  �لهيئة  ونقلت 
�أبو  لالأ�سرية  �لكاملة  �الإفادة 
غو�ض منذ حلظة �العتقال بتاريخ 
2019/8/29، حيث جرى �عتقالها 
بيتها  �الحتالل  �قتحام جنود  بعد 
وخلع باب �ملنزل وقلبه ر�أ�ساً على 
بتقييدها  قامو�  ثم  ومن  عقب، 
وتع�سيب عينيها ونقلها �إىل مع�سكر 
قلنديا،  حاجز  حميط  يف  جي�ض 
تعمد  باملع�سكر  تو�جدها  وخالل 
�جلنود  جرها وهي مقيدة �ليدين 
ومع�سوبة �لعينني، عد� عن �ستمها 
يف  و�ل�رس�خ  �مل�سبات  باأقذر 

وجهها.
هيئة  تقرير  وح�سب  بعد،  وفيما 
�أبو غو�ض  �الأ�رسى، نُقلت �الأ�سرية 
"�مل�سكوبية"  توقيف  مركز  �إىل 
جرى  وهناك  معها،  للتحقيق 
�لبد�ية  يف  عارياً  تفتي�ساً  تفتي�سها 
�لزنازين  �إىل  نقلها  جرى  ثم  ومن 
ال�ستجو�بها، و�أو�سحت �أبو غو�ض: 
"�أن جوالت �لتحقيق كانت ل�ساعات 
طويلة ق�ستها وهي م�سبوحة على 
كر�سي �سغري د�خل زنز�نة �سديدة 

�لربودة"، وبعد 6 �أيام بد�أ �لتحقيق 
�لع�سكري معها، و�لذي تخلله �سبح 
على طريقة )�ملوزة و�لقرف�ساء(، 
�إ�سافة �إىل �سفعها و�رسبها بعنف 
��ستمر  �لنوم،  من  وحرمانها 
لثالثة  معها  �لع�سكري  �لتحقيق 

�أيام عانت خاللها �الأمرين.
غو�ض  �أبو  �الأ�سرية  و�أ�سارت 
�إحدى  يف  �أنه  �إىل  باإفادتها 
�أيدي  �لهروب من  �ملر�ت حاولت 
�ملحققات و�جللو�ض باإحدى زو�يا 

قامت  �ملحققة  لكن  �لزنز�نة، 
ر�أ�سها  ب�رسب  وبد�أت  باإم�ساكها 
و�ل�رس�خ  بقوة  وركلها  باحلائط 
عليها و�ستمها باألفاظ بذيئة،  كما 
�أخيها  �إح�سار  �ملحققون  تعمد 
عليها  و�ل�سغط  البتز�زها  وذويها 
بالتهم  �العرت�ف  على  الإجبارها 

�ملوجه �سدها.
ظروف  �أن  �إىل  غو�ض  �أبو  ولفتت 
بها  حُتتجز  كانت  �لتي  �لزنازين 
يف  غاية  معها   �لتحقيق  طو�ل 

�لق�سوة وتفتقر �إىل �أدنى مقومات 
فاحليطان  �الآدمية،  �حلياة 
��سمنتية خ�سنة من �ل�سعب �التكاء 
عليها، و�لفر�سة رقيقة بدون غطاء 
و�ل�سوء م�سعل 24  و�سادة،  وبدون 
و�لوجبات  للنظر،  ومزعج  �ساعة 
�ملقدمة �سيئة جد�ً، باالإ�سافة �إىل 
معاناتها من دخول �ملياه �لعادمة 
تفي�ض  كانت  و�لتي  زنز�نتها  �إىل 

على �لفر�سة و�لغطاء.
�ملر�ت  �إحدى  "يف  و�أ�سافت: 
جرذ  �إدخال  �ملحققون  تعمد 
عد�  اليذ�ئها،  �لزنز�نة  �إىل  كبري 
�ال�ستجابة  يف  مماطلتهم  عن 
من  كحرمانها  مطالبها  الأب�سط 
و��ستفز�زها  �حلمام،  �إىل  �لدخول 
�أبو  وخ�سعت  منها"،  و�ل�سخرية 
غو�ض للتحقيق لـ 30 يوماً، ومن ثم 
"�لد�مون" حيث  �إىل معتقل  نُقلت 

التز�ل موقوفة هناك.
�أبو غو�ض  �الأ�سرية مي�ض  �أن  يذكر 
بجامعة  �الإعالم  كلية  يف  طالبة 
�ل�سهيد  �سقيقة  وهي  بريزيت، 
�لطفل  و�سقيقة  غو�ض  �أبو  ح�سني 
عاماً(   17( غو�ض  �أبو  �سليمان 

�ملعتقل �إد�رياً للمرة �لثانية.

وثقت هيئة �سوؤون �لأ�سرى و�ملحررين يف تقرير �سدر عنها �ليوم �خلمي�ش، �سهادة �لأ�سرية مي�ش �أبو غو�ش )22 
عامًا( من خميم قلنديا �سمال �لقد�ش �ملحتلة، و�لتي ك�سف فيها تفا�سيل موؤملة تعر�ست لها خالل عملية �عتقالها 

و�لتحقيق معها د�خل زنازين �لحتالل.

خالل �عتقالها و�لتحقيق معها

�لأ�صرية �أب� غ��ش تك�صف تفا�صيل م�ؤملة 
رف�ش �ل�صتئناف �ملقّدم للأ�صري 
�مل�صرب للي�م 107 �أحمد زهر�ن

�لع�سكرية  �ملحكمة  رف�ست 
�ال�ستئناف  "عوفر"  يف  لالحتالل 
�مل�رسب  �الأ�سري  با�سم  م  �ملقدنّ
على   )107( لليوم  �لطعام  عن 
و�أو�سحت  زهر�ن  �أحمد  �لتو�يل 
و�ملحررين،  �الأ�رسى  �سوؤون  هيئة 
�سحفي،  بيان  يف  �لثالثاء،  �ليوم 
�الأ�سري  تعليق  طلبت  �ملحكمة  �أن 
حتقيق  قبل  لالإ�رس�ب  زهر�ن 
�الإد�ري؛  �عتقاله  باإنهاء  مطلبه 
عية �رسورة �إخ�ساعه للتنّحقيق،  مدنّ
حي ال ي�سمح بذلك.  و�أن و�سعه �ل�سنّ
مركز  من  حمققني  �أن   وذكرت 
"�مل�سكوبية"  وتوقيف  حتقيق 
معه  للتنّحقيق  ح�رسو�  قد  كانو� 
يف يوم �إ�رس�به �لـ )90( يف "عيادة 
من  نو�  يتمكنّ ومل  �لرملة"،  �سجن 
حي  �ل�سنّ �لو�سع  ل�سعوبة  �إمتامه 
�لهيئة  ��ستنكرت  فيما  لالأ�سري. 
و�أكنّدت  �الحتالل،  حمكمة  �دنّعاء 
�لقر�ر  على  عن  بالطنّ �ستقوم  �أنها 
�لعليا،  �الحتالل  حمكمة  �أمام 
�الحتالل  �سلطات  �أن  �إىل  م�سرية 
�عتقلت �الأ�سري زهر�ن "بال تهمة" 

لته  وحونّ  ،2019 مار�ض  �سهر  منذ 
تخ�سعه  ومل  �الإد�ري،  لالعتقال 
وبينّنت  �لوقت.  ذلك  منذ  للتنّحقيق 
نقلت  قد  كانت  �لرملة  �إد�رة  �أن 
م�ست�سفى  �إىل  زهر�ن  �الأ�سري 
تدهور  بعد  �الإ�رس�ئيلي  "كابالن" 
حي يوم  جديد طر�أ على و�سعه �ل�سنّ
�أم�ض، وهو يعاين من و�سع �سحي 
�سعب، متثنّل بانخفا�ض يف نب�سات 
�أنحاء  جميع  يف  و�آالم  �لقلب، 
�الأمالح،  يف  حادنّ  ونق�ض  ج�سده، 
من  �أكرث  �نخفا�ض  �إىل  باالإ�سافة 
�أن  �إىل  ي�سار  وزنه.  من  كغم(   35(
عاماً(،   42( زهر�ن  �أحمد  �الأ�سري 
من بلدة دير �أبو م�سعل مبحافظة 
ما  �أم�سى  قد  وكان  �هلل،  ر�م 
)15( عاماً يف معتقالت  جمموعه 
�سابقاً  �إ�رس�باً  وخا�ض  �الحتالل، 
�الإد�ري  �عتقاله  باإنهاء  مطالباً 
 ،2019 يوليو  وز/  متنّ �سهر  خالل 
على  بناًء  يوماً   )39( بعد  وعلنّقه 
�الحتالل  �سجون  �إد�رة  وعود 
بها  نكثت  �أنها  �إالنّ  عنه،  باالإفر�ج 

ورف�ست �الإفر�ج عنه.
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للمرة �لثالثة
م�عد  �لإ�صر�ئيلية" ُت�ؤجل  "�لعليا 

�لنظر يف �لتما�ش 31 �أ�صريً�

نقل 92 �أ�صريً� يف "جمدو" 
ب�صبب غرق �لق�صم

خالل عام 2019

5 �أ�صرى �صهد�ء و5500 حالة �عتقال

�أجلت �ملحكمة �لعليا �الإ�رس�ئيلية، 
موعد  �لتو�يل،  على  �لثالثة  للمرة 
�أ�سري�ً   )31( �لتما�ض  يف  �لنظر 
حمرر� وذلك حتى تاريخ �لـ25 من 
زوجة  و�أو�سحت   .2020 مار�ض 
نافع،  �أمان  �لربغوثي  نائل  �الأ�سري 
منذ  �لثالث  هو  �لتاأجيل  هذ�  �أن 
يف  بااللتما�ض  �الأ�رسى  توجه  �أن 
تاأجيل  وجرى   ،2019 مار�ض  �سهر 
تاريخ  حتى  �الأوىل  للمرة  �جلل�سة 
�لثانية  وللمرة   ،2019 دي�سمرب   26
جانفي  من  �لثاين  تاريخ  حتى 
�جلاري، �إال �أن �ملحكمة وقبل �أيام 

قررت  �جلل�سة  �نعقاد  موعد  من 
�لثالثة  للمرة  وتاأجيلها  �إلغاءها، 
حتى تاريخ 25 مار�ض2020. ولفت 
نادي �الأ�سري �إىل �أن �الحتالل �أعاد 
�أفرج  حمرر�ً   )70( قر�بة  �عتقال 
 ،2014 عام  حزير�ن  منذ  عنهم 
و�أعاد �أحكامهم �ل�سابقة من خالل 
"�العرت��سات  بلجنة  ُعرفت  جلنة 
�لع�سكرية"، و�لتي �ُسكلت للنظر يف 
ق�ساياهم، وذلك عرب �إقر�ر وتنفيذ 
بذلك،  لها  ي�سمح  تع�سفي  قانون 
"ملف  بوجود  �الإدعاء  خالل  من 

�رسي".

�الأ�رسى  "جمدو"  �سجن  �إد�رة  نقلت 
�لق�سم  �إىل   )7( �لق�سم  يف  �لقابعني 
مقتنيات  من  فيه  مبا  لغرقه  )4(؛ 
بفعل  وذلك  لالأ�رسى،  �سخ�سية 
خالل  �ملاطرة  �جلوية  �الأحو�ل 
�الأيام �الأخرية و�أو�سحت هيئة �سوؤون 
�أن  بيان،  يف  و�ملحررين،  �الأ�رسى 
�إىل  �أ�سري�،   92 نقلت  �ل�سجن  �إد�رة 
ق�سم يتنّ�سع لـ72 �أ�سري� فقط، في�سطر 
رغم  �الأر�ض  على  للنوم  منهم  عدد 
�لظروف �جلوية �لباردة، فيما �ستقوم 

�إىل  �الأ�رسى  بع�ض  بنقل  �الإد�رة 
عاء �أن �لت�سليحات  �سجون �أخرى، بادنّ
�إىل  و�أ�سارت  طوياًل.  وقتاً  �ستاأخذ 
ي�ستكون  "جمدو"  يف  �الأ�رسى  �أن 
لل�سجن  �لتحتية  �لبنية  �سعف  من 
باإعد�د  يطالبون  وهم  �سنو�ت،  منذ 
�الأق�سام يف بد�ية كل ف�سل �ستاء، ال 
ذلك  جانب  �إىل  يعانون  و�أنهم  �سيما 
من نق�ض �ملالب�ض و�الأغطية؛ �إالنّ �أن 
جن متاطل يف ذلك وترف�ض  �إد�رة �ل�سنّ
حت�سني �لظروف �ملعي�سية لالأ�رسى.



جبهة  ف�إّن  ذلك  من  الرغم  وعلى 
القد�س  على  الإ�رسائيلّية  احلرب 
والأق�سى مل تهداأ، فك�ن التهويد �سّيد 
الأمريكي  الحت�س�ن  يعّززه  امل�سهد، 
للّرواية الإ�رسائيلية، والنفت�ح العربي 

على الّتطبيع مع الحتالل.

اال�سـتيطان
يف  الثوابت  من  ال�ستيط�ن  يعّد 
وتريته  تت�أّثر  قد  ال�سهيونية،  العقيدة 
لكّن  الدولية  واملن�خ�ت  ب�لّظروف 
ميكن  ل  الحتالل  دولة  اأن  املوؤّكد 
من  ظرف  اأّي  حتت  عنه  تتخلّى  اأن 
تقرير  ك�سف  الأرق�م،  ويف  الظروف. 
ال�ستيط�ن  حول  الأوروبي  الحت�د 
للن�سف الأول من ع�م 2019، عن تقّدم 
بن�ء 5،800 وحدة جديدة  العمل على 
اإجراءات  من  خمتلفة  مراحل  يف 
)املن�ق�س�ت  والتنفيذ  التخطيط 
واخلطط( يف ال�سفة الغربية املحتلة، 
مب� فيه� �رسق القد�س، �سملت 1،153 
القد�س،  �رسق  م�ستوطن�ت  يف  وحدة 
ب�قي  م�ستوطن�ت  يف  وحدة  و4،647 

من�طق ال�سفة.
وق�لت هيئة الأمم املتحدة يف تقرير 
يف  الأمن،  ملجل�س  جل�سة  اأم�م  ُقدم 
الوحدات  عدد  اإّن   ،19/12/2019
خطط  ُقدمت  التي  ال�ستيط�نية 
اأو  الفل�سطينية،  الأرا�سي  يف  لبن�ئه� 
 ،2019 ع�م  يف  عليه�  املوافقة  متت 
بنحو  مق�رنة  وحدة   10،000 بلغ 
امل��سيني  الع�مني  من  كّل  يف   6800
 2016 ع�م  "منذ  اإّنه  التقرير  وق�ل 
امل�س�دقة  مّتت  اأو  التخطيط  جرى 
من  اأكرث  لإق�مة  خمطط�ت  على 
ا�ستيط�نية جديدة يف  وحدة   22،000
فيه�  مب�  الغربية  ال�سفة  م�ستوطن�ت 

من�ق�س�ت  و�سدرت  القد�س،  �رسق 
لإق�مة 8000 وحدة".

ال�ستيط�ين  البن�ء  م�س�ريع  ومن 
ع�م  تنفيذه�  الحتالل  بداأ  التي 
م�ستوطنة  لتو�سعة  م�رسوع   2019
اأرا�سي  على  املق�مة  ت�سيون"  "نوف 
وفق  املكرب  جبل  يف  املقد�سيني 
نوفمرب  يف  عربية  �سحف  ذكرت  م� 

2019. كذلك.
اأّن  عربية  اإعالمية  تق�رير  وذكرت 
تعمل  الإ�رسائيلية  الإ�سك�ن  وزارة 
ا�ستيط�ين  خمطط  اإحي�ء  اإع�دة  على 
الدويل  القد�س  مط�ر  اأرا�سي  على 
)قلندي�(، لتو�سيع م�ستوطنة "عطروت" 
�سم�ل القد�س املحتلة، وي�سمل احلي 
ال�ستيط�ين 11 األف وحدة متتد على 
الذي  املط�ر  من  دومن   600 نحو 
اندلع  مع  الحتالل  �سلط�ت  اأغلقته 
انتف��سة الأق�سى ع�م 2000، وم�سنع 
ال�سن�ع�ت اجلوية حتى ح�جز قلندي�، 
علًم� اأن حكومة حزب العمل �س�درت 
ال�سبعيني�ت.  الأرا�سي يف مطلع  هذه 
وتت�سّمن اخلطة حفر نفق حتت حي 
كفر عقب من اأجل ربط احلّي اجلديد 

بتجّمع امل�ستوطن�ت ال�رسقي.

امل�ساريع الّتهويدية
الإ�رسائيلية،  الإ�سك�ن  جلنة  �س�دقت 
يف 4/11/2019، على م�رسوع القط�ء 
الذي  املحتلة  القد�س  يف  الهوائي 
اإىل نقل امل�ستوطنني وال�سي�ح  يهدف 
من ال�سطر الغربي للمدينة اإىل ح�ئط 
الرباق املحتل يف امل�سجد الأق�سى، 
العرتا�س�ت  من  الرغم  على  وذلك 
جه�ت  من  امل�رسوع،  اأث�ره�  التي 
اأخطر  من  امل�رسوع  ويعّد  خمتلفة. 
ت�ستهدف  التي  التهويدية  امل�س�ريع 
القد�س القدمية، وحي �سلوان جنوب 

امل�سجد الأق�سى.

�سلط�ت الحتالل عمدت على اإق�مة 
م�س�حة  على  جديدة  يهودية  مقربة 
اأ�سفل  نه�ية  من  متتّد  دومًن�   16
الزيتون  جبل  يف  القدمية  املقربة 
مع  و�سله�  �سيتم  �سلوان  وادي  حتى 
التلمودية"  "امل�س�رات  بـ  ي�سمى  م� 
والأق�سى،  القدمية  البلدة  حميط  يف 
قرب  األف   24 من  لأكرث  تت�سع  بحيث 
يهودي. وي�سري هذا املخطط اإىل اأّن 
الوجود  تعزيز  على  يعمل  الحتالل 
اليهودي يف القد�س لي�س عرب الأحي�ء 
الأموات  عرب  بل  امل�ستوطنني،  من 
فوق  �سيطرته�  لتحقق  كذلك  منهم 
الأر�س وحتته� وت�ست�أثر بكّل ف�س�ءات 

املدينة.
و�سيطرت جمعّية "الع�د" ال�ستيط�نية 
على "غ�بة ال�سالم" يف القد�س املحتلة 
ووفق  الحتالل،  حكومة  من  بتواطوؤ 
تعمل  ف�إّن اجلمعّية  ه�آرت�س،  �سحيفة 
على  املمتّدة  الغ�بة  و�سع  اإلغ�ء  على 
الثوري  حي  بني  دومًن�   550 م�س�حة 
م�ستوطنة  وحميط  القد�س(  )جنوبي 
"اأرمون ه�نت�سيف" )�رسقي املدينة(، 
ا�ستيط�نية  مل�س�ريع  للرتويج  متهيًدا 
على  "الع�د"  �سيطرت  وقد  خمتلفة. 
الـ14  الأعوام  يف  وحّولته�  الغ�بة 
ال�سي�حي  للجذب  مركز  اإىل  الأخرية 
الوا�سع، ثّم تدّخلت بلدية الحتالل يف 
الإ�رسائيلية  الأرا�سي  القد�س، وهيئة 
القومي  وال�سندوق  ال�سي�حة  ووزارة 
على  اجلمعية  مل�س�عدة  اليهودي، 
لإ�سدار  امل��سية  ال�سنوات  مدى 
الغ�بة  داخل  له�  مواقع  بن�ء  ت�س�ريح 
عط�ءات،  اأّي  دون  من  رجعي،  ب�أثر 
بع�رسات  �سخّية  ميزاني�ت  وبدفع 

ماليني ال�سواكل.
الهدم واملنع من البناء

امل�ستوطن�ت  تو�سيع  مع  ب�لتوازي 

الوحدات  من  ب�ملزيد  وتعزيزه� 
ال�ستيط�نية لي�سكنه� يهود يُ�ستجلبون 
من خ�رج املدينة بهدف تعزيز الوجود 
الحتالل  ا�ستمر  فيه�،  اليهودي 
املقد�سيني  من�زل  هدم  �سي��سة  يف 
مع�دلة  لتحقيق  البن�ء  من  ومنعهم 
مل�سلحة  الدميوغرايف  "الختالل" 

امل�ستوطنني.
"بت�سليم"  ملنظمة  تقرير  وذكر 
املن�زل  عدد  اأّن  الإ�رسائيلية 
ال�سلط�ت  هدمته�  التي  واملن�س�آت 
الهدم  عرب  اأو  مب��رسة  الإ�رسائيلية، 
بلغ 165 حتى 30/11/2019،  الذاتي، 
يف  احلم�س  وادي  جمزرة  بينه�  من 
 .2019 متوز/يوليو  يف  ب�هر  �سور 
ويعّد هذا الرقم الأعلى الذي �سجلته 
الأخرية.  الـ15  ال�سنوات  يف  املنظمة 
ن�ئب حم�فظ  اهلل �سي�م،  لعبد  ووفًق� 
مهّدد  منزل  األف   18 ف�إّن  القد�س، 
القد�س  يف  الحتالل  من  ب�لهدم 

املحتلة بحّجة عدم ق�نونيته�.
على  الحتالل  حر�س  مق�بل  ويف 
املن�زل  وهدم  الق�نون"  "تنفيذ 
الت�سيق  �سي��سة  ا�ستمّرت  املخ�لفة، 
البن�ء،  من  ومنعهم  املقد�سيني  على 
الرتاخي�س  من  حرم�نهم  عرب 
رف�ست  الإط�ر،  هذا  ويف  الالزمة. 
بلدية  يف  والبن�ء  التخطيط  جلنة 
اآذار/ يف  القد�س،  يف  الحتالل 
م�ر�س، امل�س�دقة على 20 طلب بن�ء 
الإجراءات  اأن  بحّجة  للمقد�سيني، 
تعد  مل  اليوم  حتى  مّتبعة  ك�نت  التي 
الحتالل  �سلط�ت  اكتفت  اإذ  مقبولة، 
مقّدمي  بح�سول  الأخرية  العقود  يف 
طلب�ت البن�ء على اإقرار من املخ�تري 
يف  العتب�رية  ال�سخ�سّي�ت  من  اأو 
البلدّية،  بهم  تعرتف  الذين  الأحي�ء 
هذه  على  البلدّية  تنقلب  اأن  قبل 
الإجراءات بحّجة اأّن "ق�ئمة املخ�تري 

املوجودة  العتب�رية  وال�سخ�سي�ت 
اإىل  وبح�جة  قدمية  البلدّية  عند 

تغيري".

ا�ستهداف امل�سجد االأق�سى

من  جملة   2019 ع�م  الأق�سى  �سهد 
يف  ت�سنيفه�  ميكن  التي  العتداءات 
اإط�ر تغيري الو�سع الق�ئم يف امل�سجد. 
�سلط�ت  �سم�ح  يف  ذلك  وجتلى 
ب�قتح�م  للم�ستوطنني  الحتالل 
الإ�سالمية  الأعي�د  يف  الأق�سى 
الرغم  على  العربية،  الأعي�د  بذريعة 
الأعي�د  تط�بق  عند  الأولوية  اأّن  من 
للم�سلمني؛  تكون  والعربية  الإ�سالمية 
والقتح�م�ت ك�نت يف ذكرى "توحيد 
اللتني  املعبد"  و"خراب  القد�س" 
�سهر  من  الأواخر  الع�رس  مع  تزامنت� 
من  الأول  واليوم  جوان(،   2( رم�س�ن 
عيد الأ�سحى )11 اأوت( على التوايل.

حم�ولت  تكررت  ذلك،  اإىل  اإ�س�فة 
يف  امل�س�ركني  امل�ستوطنني 
القتح�م�ت  مدة  جت�وز  القتح�م�ت 
�رسطة  جت�وبت  وقد  لهم،  املت�حة 
اقتح�م  يف  كم�  معهم،  الحتالل 

ذكرى "خراب املعبد" عندم� �سمحت 
القتح�م�ت حتى  ب��ستمرار  ال�رسطة 

ال�س�عة 11:40.
متكررة  م�س�هد  ر�سدت  كذلك، 
مل�ستوطنني يوؤدون ال�سلوات التلمودية 
اأو جم�عي، يف  فردي  ب�سكل  العلنية، 
التي  الحتالل  قوات  حم�ية  ظل 
القرتاب  من  الأق�سى  حرا�س  منعت 
اأثن�ء  يف  امل�ستوطنني  من جمموع�ت 
مو�سم  �سيم� يف  ل  القتح�م،  جولت 
الأعي�د العربية من 30 �سبتمرب اإىل 14 

اأكتوبر.
من  وافرة  ة  ح�سّ الرحمة  لب�ب  وك�ن 
املقد�سيون  فتح  م�  بعد  العتداءات 
اجلمعة  يوم  فيه  و�سلوا  املبنى 
�سّن  احلني،  ذلك  ومنذ   .22/2/2019
تكري�س  ملنع  مركزة  حملة  الحتالل 
املك�ن م�سلّى، فتكررت احل�لت التي 
اقتحمت فيه� قوات ال�رسطة امل�سلى 
به  اعرتافه�  عدم  لتوؤكد  ب�لأحذية 
منه  اأخرجت  وكذلك  لل�سالة،  مك�ًن� 
والفوا�سل  وال�سج�د  الأحذية  خزائن 
عن  الرج�ل  تف�سل  التي  اخل�سبية 
الن�س�ء يف اأثن�ء ال�سالة ملنع املظ�هر 

التي تدّل على اأّنه م�سلى.

ان�سغلت دولة االحتالل على مدار عام 2019 باالنتخابات الت�سريعية، فكانت االنتخابات املبكرة يف اأفريل والتح�سري ال�سابق لها، والف�سل 
يف ت�سكيل احلكومة، والّدعوة اإىل اإعادة االنتخابات يف �سبتمرب، واال�ستعداد لها، ومن ثّم الف�سل يف ت�سكيل احلكومة، والدعوة اإىل انتخابات 

جديدة حّددت يف مار�س 2020.
ق. ف

االحتالل ي�شيطر على ف�شاءات مدينة القد�س مب�شاريع تهويدّية
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هيئة االأ�سرى

االأ�شرية وفاء نعالوة تعي�س 
اأو�شاعا �شعبة

اأف�دت هيئة �سوؤون الأ�رسى واملحررين، 
مهداوي  نع�لوة-  وف�ء  الأ�سرية  ب�أن 
مرتّد   �سحي  و�سع  من  تع�ين  اأ�سبحت 
�سعبة  ظروف  يف  احتج�زه�  جّراء 
والّتنكيل به� منذ حلظة اعتق�له� واأ�س�رت 
يف  له�  حم�ميته�  زي�رة  عقب  الهيئة، 
نع�لوة  الأ�سرية  اأن  اإىل  "الدامون"،  �سجن 
اأ�سيبت مبر�س يف الغّدة الدرقية واآلم يف 
الته�ب  اإىل  ب�لإ�س�فة  ودي�سك،  املف��سل 
تع�ين  تكن  اأنه� مل  اإىل  الأذنني، لفتة  يف 
 6 بت�ريخ  اعتق�له�  قبل  اأمرا�س  اأية  من 

اأكتوبر 2018.

على  يزيد  م�  اأن  الأ�رسى  هيئة  وبّينت 
تعّر�ست  اأّنه�  نع�لوة؛  الأ�سرية  مع�ن�ة 
واأن  اعتق�له�،  بداية  يف  ق��ٍس  لتحقيق 
ع�ئلته�  بحّق  م�ر�ست  الحتالل  �سلط�ت 
اعتقلت  اإذ  اجلم�عي؛  العق�ب  �سي��سة 
وزوج  الثالث  وبن�ته�  وجنله�  زوجه� 
اإحداهّن، واأطلقت �رساحهم لحق�ً، فيم� 
حتى  وجنله�  زوجه�  اعتق�ل  على  اأبقت 
زي�رة  من  حرم�نه�  وتوا�سل  اللحظة؛ 
�سلط�ت  اأن  علم�ً  له�،  بن�ته�  من  ابنتني 
الحتالل ك�نت قد اغت�لت جنله� ال�سهيد 

اأ�رسف نع�لوة خالل فرتة اعتق�له�.

االحتالل اعتقل 134 مواطًنا من غزة خالل 2019
واملخت�س  املحرر  الأ�سري  ق�ل 
الن��رس  عبد  الأ�رسى،  ب�سوؤون 
الحتالل  قوات  اإن  فروانة، 
 )134( اعتقلت  ال�رسائيلي 
خالل  غزة  قط�ع  من  فل�سطيني� 
يف  فروانة  واأ�س�ف   2019 ع�م 
مواطن�   )13( اأن  �سحفي،  بي�ن 
بيت  ح�جز  على  اعتقلوا  منهم 
من  تنقلهم  اأثن�ء  ح�نون/ايرز، 
اجراء  بعد  اأو  القط�ع،  واىل 
ال�سم�ح  لغر�س  هن�ك  مق�بالت 
 )37( اأن  اإىل  م�سريا  ب�لعبور،  لهم 
عر�س  يف  اعتق�لهم  مت  مواطن� 
الع�ملني يف مهنة  البحر وهم من 
مت  مواطن�   )84( اأن  وذكر  ال�سيد 
للحدود  اجتي�زهم  بعد  اعتق�لهم 

غزة  لقط�ع  وال�سم�لية  ال�رسقية 
الفل�سطينية  الأرا�سي  جت�ه 

املحتلة ع�م 1948 .
ع�رسات  اأن  اإىل  فروانة  واأ�س�ر 
عرب  تنقلوا  ممن  املواطنني 
ا�سطروا  ح�نون/اير  بيت  ح�جز 
مت  وبع�سهم  طويال،  لالنتظ�ر 
عديدة  ل�س�ع�ت  احتج�زهم 
قبل  ا�ستجوابهم  مت  واآخرين 
ال�سم�ح لهم ب�ملرور، حيث جعلت 
احل�جز  من  الحتالل  �سلط�ت 
م�سيدة لالعتق�ل ومك�ن� لل�سغط 
على املواطنني، واأحي�ن� لالبتزاز 

وامل�س�ومة.
من  "جزء  العتق�لت  اأن  واعترب 
التع�مل  يف  الإ�رسائيلية  ال�سي��سة 

بهدف  الفل�سطيني  ال�سعب  مع 
ولكن  والنتق�م،  والرتهيب  القمع 
حم�ولت  تزايد  املالحظ  من 
والتي  احلدود،  واجتي�ز  الت�سلل 

اأ�سبحت ت�سكل ظ�هرة مقلقة".
اأن هذا الأمر  و�سدد فروانة على 
ي�ستدعي من اجلميع التوقف اأم�م 
اأ�سب�به�  ودرا�سة  الظ�هرة  هذه 
تداعي�ته�  ومواجهة  ودوافعه� 
اجل�د  والتحرك  وخم�طره�، 
عملي�ت  �سبط  على  والعمل 
منه�،  الع�سوائية  ووقف  الت�سلل 
يف  جنحوا  من  جميع  واأن  خ��سة 
م�سريهم  ك�ن  احلدود  اجتي�ز 
اأهمية  على  واأكد  العتق�ل 
قط�ع  يف  املواطنني  تثقيف 

اأن  ميكن  مب�  وتوعيتهم  غزة، 
ا�ستجواب  من  له،  يتعر�سوا 
وتعذيب،  وم�س�ومة،  و�سغط 
خالل  ذلك،  كل  مواجهة  وكيفية 
ح�نونن  بيت  ح�جز  عرب  تنقلهم 
واعتق�لهم،  احتج�زهم  اأثن�ء  اأو 
ودائرته  الفرد  حم�ية  ي�سمن  مب� 
خم�طر  من  ويقلل  الجتم�عية، 
على  ال�سلبية  وت�أثرياته  العتق�ل 

الفرد والأ�رسة واملجتمع.
من  مواطن   )300( نحو  اأن  يذكر 
�سجون  يف  يقبعون  غزة  قط�ع 
الحتالل الإ�رسائيلي، واأن الأ�سري 
اأكرث  منذ  واملعتقل  الأغ�  �سي�ء 
ويُعترب  اأقدمهم  هو  �سنة،   27 من 

عميد اأ�رسى قط�ع غزة.
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عي�شة ق.

اأجواء  املولودية  العبو  ي�ستعيد 
بعد  جمددا  الوطنية  البطولة 
يقارب  ما  مواجهة خا�سوها  اآخر 
ثالثة اأ�سابيع عندما عادوا بالفوز 
على  حمالوي  ال�سهيد  ملعب  من 
ح�ساب امل�سيف �سباب ق�سنطينة، 
ال  الفوز  على  التعداد  يركز  اأين 
يف  الثقة  ا�ستعادة  عن  بحثا  غري 
النف�س عقب التعرث الذي حققه يف 
العربية لالأندية والهزمية  البطولة 
اأمام  القواعد  داخل  �سجلها  التي 

تقلل  املغربي  البي�ساوي  الرجاء 
يف  العا�سمي  النادي  حظوظ 
احل�سول على تاأ�سرية ن�سف نهائي 
االأمر  هذا  العربية،  املناف�سة 
املدرب  اأ�سبال  خالله  من  ي�سعى 
ثقة  ا�ستعادة  اإىل  خمازين  حممد 
االنت�سار  خالل  من  االأن�سار 
ال�ستوي،  باللقب  والتتويج  اليوم 
غياب  املواجهة  تعرف  و�سوف 
واأيوب  �سافعي  فاروق  الثنائي 
عزي اللذان غادرا �سفوف الفريق 
الدوري  واختارا خو�س جترية يف 

اخلليجي.

�سطيف  وفاق  ي�سعى  املقابل،  يف 
من  اإيجابية  بنتيجة  العودة  اإىل 
العا�سمة  اإىل  يقوده  الذي  التنقل 
النتائج  �سل�سلة  ملوا�سلة  �سعيا 
خالل  يحققها  التي  االإيجابية 
�سيجد  حيث  االأخرية،  الفرة 
الكوكي  نبيل  املدرب  اأ�سبل 
الفر�سة مواتية منة اأجل ا�ستغالل 
يتواجد  التي  املعنويات املحبطة 
هزميته  عقب  املناف�س  عليها 
العربية  البطولة  يف  القا�سية 
بالزاد  العودة  اأجل  من  لالأندية 
الثالث  االنت�سار  وحتقيق  كامال 

الوطنية  البطولة  يف  التوايل  على 
ي�سجلها  التي  اال�ستفاقة  وتاأكيد 
العبو »الن�رس االأ�سود« الذي �سمن 
النهائي  ثمن  الدور  اإىل  التاأهل 
جتاوز  بعد  اجلمهورية  لكاأ�س 
على  العيد  �سلغوم  هالل  عقبة 
ال�سابق  الدور  يف  االأخري  ملعب 
الغر�س  ولهذا  املناف�سة،  من 
االرتقاء  اإىل  ي�سعى  الوفاق  فاإن 
ي�سمح  والفوز  الرتتيب  جدول  يف 
اخلام�س  املركز  اإىل  بال�سعود  له 
االأدوار  لعب  اأجل  من  والرتقب 

االأوىل هذا املو�سم.

جتري اأم�شية اليوم مواجهة جتمع فريقي مولودية اجلزائر ووفاق �شطيف حل�شاب ت�شوية اللقاء املتاأخر عن اجلولة 14 
من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي يحت�شنها ملعب عر حمادي ببولوغني، حيث يدخل النادي العا�شمي اأر�شية امليدان 
بحثا عن الفوز بالنقاط الثالث للمواجهة والذي مينحه �شدارة جدول الرتتيب ونيل اللقب ال�شتوي للمو�شم الكروي 

اجلاري، اين يتواجد الالعبون على بعد نقطتني فقط عن املت�شدر �شباب بلوزداد والنت�شار اليوم �شوف ي�شمح للمولودية 
باعتالء ال�شدارة على انفراد

العميد يعول على اللقب ال�ضتوي والن�ضر مولودية اجلزائر / وفاق �شطيف اليوم ابتداء من 17:00
االأ�ضود لتاأكيد اال�ضتفاقة

اأجلت احل�شم يف برجمة مواجهتي احتاد 
العا�شمة وبارادو

جلنة الكاأ�س جتري تعديالت على 
لقاءات الدور 1/16

زاها على رادار توتنهام

قال تقرير �سحفي اليوم االأربعاء، 
االإيفواري  وكيل  زاهايف،  بيني  اإن 
كري�ستال  جنم  زاها،  ويلفريد 
لنقل  التو�سط  يحاول  باال�س، 
 / يناير  يف  توتنهام  اإىل  موكله 
كانون الثاين اجلاري.وكان توتنهام 
يف  عاًما(   27( زاها  ب�سم  مهتًما 
ال�سيف املا�سي، لكنه تراجع عن 
كري�ستال  مغاالة  ظل  يف  ال�سفقة 
التي  املالية  مطالبه  يف  باال�س 
اإ�سرتليني. جنيه  مليون   80 بلغت 

اأن  »مريور«  �سحيفة  وذكرت 
توتنهام،  مدرب  مورينيو،  جوزيه 
الفريق  تدعيم �سفوف  يرغب يف 
الثاين  كانون  يناير/  خالل 

اجلاري، خا�سة بعد اإ�سابة هاري 
كني ومو�سى �سي�سوكو، لكن النادي 
مالية  بقيمة  �سفقات  عن  يبحث 
�سمن  زاها  كبرية.وكان  لي�ست 
اهتمامات ت�سيل�سي، ل�سمه للفريق 
اجلاري،  الثاين  كانون  يناير/  يف 
حول  المبارد  فرانك  مدربه  لكن 
ال�ساب  االإجنليزي  نحو  اأنظاره 
بورو�سيا  جنم  �سان�سو،  جادون 
عازًما  زاها  واليزال  دورمتوند 
بارك،  �سيلهر�ست  مغادرة  على 
اإىل  االنتقال  على  يحر�س  حيث 
ويلعب  االألقاب  على  يناف�س  ناٍد 

يف دوري االأبطال.
ق.ر.

اجلمهورية  كاأ�س  جلنة  اأجرت 
اللقاءات  برنامج  على  تعديالت 
ال�ساد�س  الدور  املتاأخرة حل�ساب 
يف  واملتبقية  املناف�سة  من  ع�رس 
الربنامج، بعد لتعرف على جمموع 
الدور  اإىل  متاأهال  فريقا   12
ال�سدد  هذا  ويف  النهائي،  ثمن 
لالحتادية  التابعة  الهيئة  قّدمت 
تاريخ  القدم  لكرة  اجلزائرية 
فريق  بني  املربجمة  املقابلة 
مليلة  عني  وجمعية  اأدرار  �سباب 
اإىل تاريخ 18 جانفي املقبل بعدما 
�سابق  وقت  يف  مربجمة  كانت 
الداخل  فيفري  اخلام�س  بتاريخ 
بعد اإق�ساء �سبيبة القبائل امللزمة 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  مبناف�سة 
حيث جتري املقابلة على امللعب 

مت  بينما  اأدرار،  ملدينة  الريا�سي 
بوفاريك  وداد  مواجهة  تاأجيل 
ومولودية اجلزائر لنف�س املناف�سة 
اإىل تاريخ 26 جانفي بعدما كانت 
مربجمة يف وقت �سابق يف 23 منه، 
اأين يلعب اللقاء على ملعب حممد 
املقابلتني  اأما  ببوفاريك،  رقاز 
ال�ساد�س  لدور  عن  املتبقيتني 
من جمعية  كل  والتي جتمع  ع�رس 
نادي  العا�سمة،  واحتاد  وهران 
�سوف  البي�س  ومولودية  بارادو 
وفق  الحق  وقت  يف  تربجمان 
احتاد  فريقي  مباريات  برنامج 
م�ساركة  ب�سبب  وبارادو  العا�سمة 
القارية  املناف�سة  يف  الفريقني 
يف  املتاأخرة  لقاءاتهما  وت�سوية 

البطولة الوطنية.

اأعلنت اإدارة ن�رس ح�سني داي اأول 
عن  باال�ستغناء  قرارها  ام�س عن 
عجايل  اخ�رس  املدرب  خدمات 
بعد يومني من اإق�ساء الفريق من 
دورها  يف  اجلزائر  كاأ�س  مناف�سة 
االأربعاء  اأمل  اأمام  ال�ساد�س ع�رس 
املحرتفة  الرابطة  يف  النا�سط 
رئي�س  اأكد  و  بنتيجة 1-0،  الثانية 
يف  حللو  مراد  داي  ح�سني  ن�رس 
يعد  »مل  اإعالمية:  ت�رسيحات 

داي،  لن�رس ح�سني  عجايل مدربا 
املدرب  رفقة  الفريق  غادر  لقد 
كلفنا  رحيم،  عزالدين  امل�ساعد 
الفريق  مدرب  زكري  نا�رس 
الفريق  على  باالإ�رساف  الرديف 
مدرب  تعيني  انتظار  يف  االأول 
جديد الذي �سيكون حمليا بن�سبة 

90 باملائة«.
ال�سابق  الالعب  عجايل  كان  و 
-1991 الفرتة  خالل  للنهد 

نوفمرب  �سهر  يف  خلف  قد   1994
امل�ستقيل  رمان  اأزقي  املا�سي 
بعد الهزمية امل�سجلة يف الداربي 
اجلزائر  مولودية  اأمام  العا�سمي 
الثامنة  اجلولة  حل�ساب   3-0
االأوىل، وعقب  للبطولة املحرتفة 
للبطولة  الذهاب  مرحلة  نهاية 
يحتل ن�رس ح�سني داي املركز 13 
نقطة  بفارق  و  نقطة   15 بر�سيد 
واحدة عن اأول ناد مهدد بال�سقوط 

الذي  نقطة  و14   15 بارادو  نادي 
متاأخرة،  مباريات  ثالث  له  تبقى 
املهددة  الن�رسية  و�ست�ستاأنف 
من  الثاين  ال�سطر  بال�سقوط 
وذلك  قواعدها  خارج   املناف�سة 
اأمام �سبيبة القبائل يوم االربعاء 5 
اأول نوفمرب بتيزي  فيفري مبلعب 
للبطولة   16 اجلولة  حل�ساب  وزو 

الوطنية.
ق.ر.

على اإثر الإق�شاء من مناف�شة كاأ�س اجلمهورية

اإقالة عجايل و زكري مدربا موؤقتا

�سريجي  االأملاين  غياب  توا�سل 
بايرن  تدريبات  عن  جنابري 
ال�ستوي  مع�سكره  خالل  ميونخ، 
»الدوحة«،  القطرية  بالعا�سمة 
مناف�سات  ال�ستئناف  ا�ستعداًدا 
يناير/  منت�سف  يف  البوند�سليجا 
النادي  واأكد  اجلاري  الثاين  كانون 
موقعه  عرب  بيان  يف  البافاري 
عدم  االأربعاء،  اليوم  االإلكرتوين، 
ان�سمام الدويل االأملاين لتدريبات 
املع�سكر  نهاية  حتى  الفريق 

من  معاناته  ال�ستمرار  ال�ستوي، 
اأكيلي�س.واأفاد  وتر  يف  م�ساكل 
البايرن باأن �ساحب الـ24 عاًما مل 
منفرًدا  الرك�س  من  حتى  يتمكن 
يُ�ستبعد  ال  اإذ  املع�سكر،  داخل 
ل�سعوبة  مبكًرا،  ميونخ  اإىل  عودته 

م�ساركته يف التدريبات.
بايرن  اأعلن  اآخر  جانب  على   
الفرن�سي  اجلناح  عودة  اإرجاء 
عن  الغائب  كومان،  كينج�سلي 
مع�سكر الفريق، بعدما تبني عدم 

من  املحدد  املوعد  يف  تعافيه 
خالل  الي�رسى  ركبته  يف  اإ�سابته 
املا�سي. االأول  كانون  دي�سمرب/ 
الفرن�سي،  الدويل  غياب  وتقرر 
جولتني  اأول  عن  عاًما،   23 البالغ 
اإذ  للبوند�سليجا،  الثاين  بالدور 
هريتا  فريقي  بايرن  �سيواجه 
و25   19 يومي  و�سالكه  برلني 
اأو�سح  اجلاري.كما  ال�سهر  من 
ليفاندوف�سكي  روبرت  اأن  بايرن 
يوا�سالن  هرينانديز  ولوكا�س 

بداأ  اإذ  التاأهيلي،  برناجمهما 
اليوم  البولندي تدريباته  املهاجم 
اأمل  على  ميونخ،  يف  االأربعاء 
قبل  البدنية  جاهزيته  ا�ستعادة 
يحاول  برلني.كما  هريتا  مواجهة 
كامل  ب�سكل  التعايف  هرينانديز 
الفريق  مبع�سكر  تواجده  خالل 
لدى  خياًرا  لي�سبح  بالدوحة، 
ا�ستئناف  فور  فليك  هانز  مدربه 

مناف�سات الدور الثاين.
ق.ر.

نباء �ضادمة لبايرن ميونخ مبع�ضكره ال�ضتوي

اإميري: مي�ضي �ضبب انتقال نيمار 
اإىل البي اأ�س جي

الفني  املدير  اإميري  اأوناي  يرى 
�سان  وباري�س  الأر�سنال  ال�سابق 
دا  نيمار  الربازيلي  اأن  جريمان، 
يجب  جي  اإ�س  بي  جنم  �سيلفا 
وارتبط  اإ�سبانيا،  اإىل  يعود  اأن 
بر�سلونة،  اإىل  بالعودة  نيمار  ا�سم 
النادي  لكن  املا�سي،  ال�سيف 
التو�سل  يف  ف�سل  الكتالوين 
التفاق مع نظريه الباري�سي، وقال 
ت�رسيحات  خالل  اأم�س  اإميري 
االإ�سبانية:  �سري«  »كادينا  الإذاعة 
�سيعود  اأنه  عن  الكثري  »ن�سمع 
يف  م�سارًكا  كنت  البار�سا،  اإىل 
باري�س  اإىل  باالن�سمام  اإقناعه 
اأعتقد  االآن  لكن  جريمان،   �سان 

اإ�سبانيا«،  اإىل  يعود  اأن  يجب  اأنه 
�سان  اإىل  جاء  »نيمار  وتابع: 
جريمان لكون مي�سي يف بر�سلونة، 
موجودة  الفرق  اأف�سل  اأن  اأعتقد 
يف اإ�سبانيا، ويجب اأن يكون اأف�سل 
يجب  ما  كذلك«.وحول  الالعبني 
على الدويل الربازيلي فعله لي�سبح 
اأف�سل العب يف العامل، قال: »ما 
يتعني عليه حتقيقه هو االنتظام، 
اإنه يبلغ من العمر 27 عاًما، وهو 
االأف�سل«،  ليكون  املثايل  الوقت 
قام  العب  اأف�سل  وبخ�سو�س 
»نيمار  اإميري:  اأجاب  بتدريبه، 

دون اأدنى �سك«.
ق.ر.

ع.ق.



ك�سف تقرير �سحفي �إ�سباين، 
بر�سلونة  �إد�رة  موقف  عن 
�ملهاجم  عقد  جتديد  من 
�لأوروغوياين لوي�س �سو�ريز، 
�ملقبلة،  �لفرتة  خالل 
عامه  �سيُكمل  �لذي  �سو�ريز 
33 هذ� �ل�سهر، يرتبط بعقد 
مع �لبار�سا حتى �سهر جو�ن 
2021، و�لذي �ن�سم ل�سفوفه 
ليفربول  قادًما من  يف 2014 
بلغت  �سفقة  يف  �لإجنليزي 
يورو،  مليون   81 قيمتها 
»موندو  �سحيفة  وبح�سب 
فاإنه  �لإ�سبانية،  ديبورتيفو« 
�ل�سجل  من  �لرغم  على 
ل�سو�ريز،  �ملميز  �لتهديفي 
فاإن بر�سلونة لن يتو��سل مع 
وكيل �لالعب لتجديد �لعقد، 
»�جتاه  �ل�سحيفة:  و�أ�سافت 
�حلايل  �لوقت  يف  بر�سلونة 

من  مهاجم  مع  �لتعاقد  هو 
�لطر�ز �لعاملي«.

عقد  باأن  �لتقرير،  و�أفاد 
بعد  وهو  �سينتهي  �سو�ريز 
�سن  وهو  �لـ34،  يتخطى  �أن 
دوريات  يف  للعب  له  منا�سب 
�لدوري  مثل  حدة  �أقل 
تلقى  حيث  �لأمريكي، 
عرو�س.ونال  عدة  موؤخًر� 

لعب  �أف�سل  جائزة  �سو�ريز 
 / دي�سمرب  ب�سهر  �لليجا  يف 
ولعب  �ملا�سي،  �لأول  كانون 
دوًر�  �لأوروجوياين  �لنجم 
 10 �لـ  �لأهد�ف  يف  رئي�سًيا 
بالدوري  لرب�سلونة  �لأخرية 
 6 وقدم   4 �سجل  حيث 

مترير�ت حا�سمة.
ق.ر.
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�سبيبة  فريق  �إد�رة  �رشعت 
�لتعد�د  تدعيم  يف  �لقبائل 
�ل�ستوي  للمركاتو  حت�سبا 
�ل�سدد  هذ�  ويف  �حلايل، 
ثاين  عن  �أم�س  �أول  �أعلنت 
�لأمر  ويتعلق  تعاقد�تها 
�أ�سامة  �لتون�سي  بالالعب 
حت�سل  و�لذي  �لدر�جي 
�جلن�سية  على  موؤخر� 
و�لدته،  جهة  من  �جلز�ئرية 
ف�سخ  �لدر�جي  كان  حيث 
�ل�سابق  فريقه  مع  �لعقد 
�لنادي �لإفريقي وتفاو�س مع 
�لذي  مالل  �رشيف  �لرئي�س 

بتقم�س  �إقناعه  ��ستطاع 
�لأ�سفر  �لقمي�س  �ألو�ن 
�لتاأكيد  خالل  من  و�لأخ�رش 
عليه بالرغبة يف لعب �لأدو�ر 
�لوطنية  �لبطولة  يف  �لأوىل 
�أبطال  ر�بطة  يف  و�لتاأهل 
�لدر�جي  ويعترب  �إفريقيا، 
لعب  ب�سفته  وقع  �لذي 
��ستقد�مات  ثاين  حملي 
بعد  »�لكناري«  ت�سكيلة 
�لتوقيع يف �لفرتة �ل�سابقة مع 
�لالعب �لليبي �لطوبال بعقد 
ميتد مو�سمني، و�سيكون �أمام 
مع  �لتعاقد  فر�سة  �ل�سبيبة 

��ستنفاذها  بعد  �آخر  لعب 
�إجاز�ت  ثالث  من  �إجازتني 

م�سموح بها قانونا.
�ملدرب  يو�جه  �ملقابل،  يف 
فيلود  هيربت  �لفرن�سي 
�لتح�سري  يف  م�ساعب 
ينتظره  �لذي  للكال�سيكو 
�أمام �حتاد �لعا�سمة حل�ساب 
�ملباريات  رزنامة  ت�سوية 
يو�جه  حيث  �ملتاأخرة، 
م�سكل �لغيابات على م�ستوى 
يف  وذلك  �لدفاعي  �خلط 
ظل �لإ�سابة �لتي يعاين منها 
تيزي بوعلي و�لتي تبينت �أنها 

�سعبة وقد يتوجه �إىل �لغياب 
�لوقت،  من  �سهرين  ملدة 
�سعدو  �لقائد  جانب  �إىل 
�لذي عوقب من طرف جلنة 
�لن�سباط لقاء و�حد وزميله 
لنف�س  �سيغيب  �لذي  �سوياد 
�ل�سبب، وبالتايل �سوف يكون 
فيلود �أمام مهمة �لبحث عن 
�لالعبني �لنا�سطني يف �لدفاع 
�لت�سكيلة  حت�سري  �جل  من 
تلعب  �سوف  �لتي  �لأ�سا�سية 
�لأ�سبوع  �ملقررة  �ملو�جهة 

�ملقبل.
عي�شة ق.

�أرجع �لناخب �لوطني جمال 
�لتتويج  يف  �لف�سل  بلما�سي 
مدرب  �أف�سل  جائزة  بلقب 
�إىل   2019 �لعام  يف  �إفريقي 
�لطاقم  و�أع�ساء  �لالعبني 
�لوطنية،  للت�سكيلة  �لفني 
�أو�سح خالل ت�رشيحاته  �أين 
�أن  �جلائزة  �إحر�ز  عقب 
له  كان  �جلماعي  �لعمل 
�لتتويج  يف  �لكبري  �لف�سل 
وتو�جده  �لقاري  باللقب 
على من�سة �لتتويج من خالل 
يف  مدرب  �ف�سل  �ختياره 
�لعام  خالل  �ل�سمر�ء  �لقارة 
بلما�سي  وعرب  �ملن�رشم، 

�ملباريات  من  �رتياحه  عن 
�ملار�طونية �لتي خا�سها مع 
�لكروي  �لعر�س  يف  �خل�رش 
�لقاري و�لذي �أنهك �جلميع، 
و�أثبت من خاللها ��ستحقاقه 
�ملردود  بعد  �لقاري  �لتتويج 

�لر�ئع �لذي قدمه.
�لالعب  �أن  بلما�سي  �عرتف 
ماين  �سايدو  �ل�سنغايل 
توج  �لذي  �للقب  ��ستحق 
�لقارة  يف  لعب  كاأف�سل  به 
�ملنق�سي،  �لعام  �ل�سمر�ء 
لعب  �أن  �أو�سح  حيث 
�لإجنليزي  ليفربول  نادي 
خالل  و�جتهد  كثري�  عمل 

جنح  حتى  �ملا�سية  �لفرتة 
�مل�ستوى  �إىل  �لو�سول  يف 
ووجه  �لآن،  عليه  هو  �لذي 
�مل�سوؤول �لأول على �لعار�سة 
�إىل  �للوم  �لوطني  �لفنية 
مدرب نادي مان�س�سرت �سيتي 
غو�رديول  بيب  �لإجنليزي 
حممال �إياه م�سوؤولية حرمان 
من  حمرز  ريا�س  قائده 
�إىل  عاد  و�يل  �للقب  �إحر�ز 
مانيه، حيث �أو�سح �ملتحدث 
�إعالمية  ت�رشيحات  يف 
�مل�ساركة  �أن  �أم�س  �أول 
منذ  ملحرز  �ملنتظمة  غري 
�لكروي  �ملو�سم  �نطالق 

خ�سارته  يف  ت�سببت  �جلاري 
�إفريقي  لعب  �أف�سل  لقب 
�لذهبية  �لكرة  �إحر�ز  وفقد 
�لثانية  للمرة  �لإفريقية 
ويف  �لكروي.،  م�سو�ره  يف 
بلما�سي  �سّبه  مت�سل،  �سياق 
حمرز  يجمع  �لذي  �لتناف�س 
�لذي مييز  بالتناف�س  ومانيه 
وكري�ستيانو،  مي�سي  �لثنائي 
على  كالهما  �أن  مو�سحا 
يعودون  �سوف  �سالح  جانب 
جمدد�  بقوة  �لتناف�س  �إىل 
خالل  �لذهبية  �لكرة  على 

�لعام �جلاري.

عي�شة ق.

�لدويل  �لالعب  وخ�رش 
حمرز  ريا�س  �جلز�ئري 
�إفريقي  لعب  �أف�سل  لقب 
�لنجم  �أمام   2019 للعام 
�لذي  ماين  �سايدو  �ل�سنغايل 
حمرز  �أمام  �جلائزة  �أحرز 
�سالح  حممد  و�مل�رشي 
ح�سور  عن  غابا  �للذ�ن 
�لتز�مات  ب�سبب  �حلفل 
ناديه  مع  �خل�رش  قائد 
لعب  �لذي  �سيتي  مان�س�سرت 
معه يف نف�س �لتوقيت د�ربي 
�سمن  يونايتد  مان�س�سرت 

�لر�بطة  كاأ�س  نهائي  ن�سف 
تعرف  مل  بينما  �لإجنليزية 
جنم  غياب  ودو�فع  �أ�سباب 
وحّل  »�لفر�عنة«،  منتخب 
يف  �لثالث  �ملركز  يف  حمرز 
�إفريقي  �ف�سل لعب  ترتيب 
يف  و�سالحن  ماين  خلف 
خا�سة  متوقعة  غري  مفاجاأة 
على  �لو�سافة  ��ستحق  و�أنه 
�لأقل وهو �لذي توج باللقب 
بالده  منتخب  مع  �لقاري 
ل�سالح  بالن�سبة  �ملر  عك�س 
�لتي  �لألقاب  عد�  من  �لذي 
ليفربول  ناديه  مع  بها  توج 
�لعر�س  ودع  �لإجنليزي 

�لكروي �لقاري باكر� و�أق�سي 
من �لدور �لثاين رفقة منتخب 

بالده.
�لوطني  �ملنتخب  وتوج 
منتخب  �ف�سل  بجائزة 
مع  مناف�سة  بعد  �إفريقي 
منتخبي �ل�سنغال ومدغ�سقر، 
كتيبة  �إىل  �للقب  عاد  حيث 
�لر�ئع  �مل�سو�ر  بعد  �خل�رش 
مد�ر  على  به  قامت  �لذي 
ومتكنها  �ملن�رشم  �لعام 
كاأ�س  بلقب  �لتتويج  من 
�إفريقيا لالأمم �لتي جرت يف 
مب�رش  �ملن�رشمة  �ل�سائفة 
�إىل جانب متكن �خل�رش من 

�أي هزمية  عدم �ل�سقوط يف 
�ملنق�سي،  �لعام  مد�ر  على 
على  مبار�ة   18 حتقيق  بعد 

�لتو�يل دون �أي خ�سارة.
كان  ومثلما  �ملقابل،  يف 
منتظر� توج �لناخب �لوطني 
بجائزة  بلما�سي  جمال 
�لعام  يف  مدرب  �ف�سل 
�ملن�رشم و�لذي كان حا�رش� 
يف مقدمة �ل�سفوف بالقاعة 
�ين  �حلفل،  �حت�سنت  �لتي 
�إثر  على  �جلائزة  ت�سلم 
به  قام  �لذي  �لكبري  �لدور 
بذلها  �لتي  و�ملجهود�ت 
�لعار�سة  من�سب  توليه  منذ 

�لفنية �لوطنية يف �أوت 2018 
من  �ملقال  للمدرب  خلفا 
حيث  ماجر،  ر�بح  �ملن�سب 
�إعادة  يف  كبري�  دوره  كان 
�سفوف  د�خل  �ل�ستقر�ر 
و�إعادتها  �لوطنية  �لت�سكيلة 
من جديد �إىل من�سة �لتتويج 
مد�ر  على  عنها  غابت  �لتي 
خالل  من  كاملة  �سنة   30
�لقاري،  باللقب  �لتتويج 
على  بلما�سي  تفوق  حيث 
�ملنتخب  مدرب  ح�ساب 
�ل�سنغايل �أليو �سي�سي من�سط 
�أمام  �إفريقيا  كاأ�س  نهائي 
معني  و�لتون�سي  �خل�رش 

�لرتجي  مدرب  �ل�سعباين 
فريقه  قاد  �لذي  �لتون�سي 
�لتتويج  �إىل  �ملن�رشم  �لعام 
�إفريقيا  �أبطال  ر�بطة  بلقب 

للعام �لثاين على �لتو�يل.
�ف�سل  جائزة  كانت  بينما 
�لقارة  د�خل  حملي  لعب 
مدينة  �بن  لفائدة  �ل�سمر�ء 
�لذي  باليلي  يو�سف  وهر�ن 
ح�ساب  على  �للقب  �أحرز 
�لبدري لعب  �أني�س  �لثنائي 
وطارق  �لتون�سي  �لرتجي 
�لزمالك  لعب  حمد 
�لكفة  مالت  �ين  �مل�رشي، 
قيادة  بف�سل  باليلي  �إىل 

ناديه �لرتجي �لتون�سي �لعام 
بلقب  �لتتويج  �إىل  �ملن�رشم 
للعام  �إفريقيا  �أبطال  ر�بطة 
وتتويجه  �لتو�يل  على  �لثاين 
رفقة  �إفريقيا  كاأ�س  بلقب 
حمرز  يخرج  ومل  �خل�رش، 
�لذي  وهو  �لوفا�س  خايل 
هدف  �أجمل  جائزة  نال 
كان  و�لذي   2019 �لعام  يف 
�ملبا�رشة  �ملخالفة  بف�سل 
�لتي �سجلها �أمام نيجرييا يف 
�إفريقيا،  كاأ�س  نهائي  ن�سف 
�إىل  �للقاء  كفة  رجحت 
بهدفني  فاز  و�لذي  �خل�رش 

لهدف.

اجلزائر اأحرزت 4 األقاب خالل حفل اأف�شل لعب اإفريقي

حمرز يخ�ضر الكرة الذهبية 
الإفريقية ويحّل ثالثا

توّجت اجلزائر مبجموع اأربع جوائز من حفل اإعالن اأف�شل لعب اإفريقي للعام 2019 
الذي نظمه الحتاد الإفريقي لكرة القدم �شهرة اأول اأم�س يف منتجع الغردقة مب�شر، 

والذي عرف ح�شورا مل�شوؤولني من منا�شب عليا وجنوم الكرة يف القارة ال�شمراء ال�شابقون 
واحلاليون، اأين كان رئي�س الحتاد الدويل للعبة جيوفاين فلوينتينو يف مقدمة احلا�شرين 

يف احلفل اإىل جانب رئي�س الكاف اأحمد اأحمد ووزير الريا�شة امل�شري 

�أعلن نادي �سمك �ل�سعودي، 
ر�سميا  �لأربعاء،  �ليوم 
�جلز�ئري  مع  تعاقده  
�ل�سنيحي،  �إبر�هيم 
�لنتقالت  فرتة  خالل 
�جلارية.وذكر  �ل�ستوية 

على  ح�سابه  عرب  �سمك 
»�جلز�ئري  »تويرت«: 
�سمكاوي«. �ل�سنيحي 
لالعب  �سورة  ون�رش 
معلًقا عليها: »�سمك يوقع 
�جلز�ئري  �لالعب  مع 

�ل�سنيحي«.و�سبق  �إبر�هيم 
لل�سنيحي، 29 عاًما، �للعب 
�ل�سعودي  �لفتح  لفريق 
�لعام،  ون�سف  عام  ملدة 
�لأفريقي  من  قادًما 
عن  رحل  لكنه  �لتون�سي، 
عقده  �نتهاء  �إثر  �لفتح 
�ملا�سي. متوز/يوليو  يف 
ويحتل �سمك، �ملركز �لـ16 
دوري  بجدول  )�لأخري( 
بن  حممد  �لأمري  كاأ�س 
)دوري  للمحرتفني  �سلمان 
بـ7  �ل�سعودي(،  �ملحرتفني 
 13 خالل  ح�سدها  نقاط 

مبار�ة.
ق.ر.

اأعاد الف�شل يف اإحرازه جائزة اأف�شل مدرب لالعبني والطاقم امل�شاعد�ضمك ي�ضم ر�ضميا �ضنيحي

بلما�ضي: عدم امل�ضاركة املنتظمة 
ملحرز حرمته من اللقب

فيلود يواجه م�شكل الدفاع قبل موعد الكال�شيكو

الدراجي ثاين ا�ضتقدامات الكناري 
باملركاتو ال�ضتوي

اإدارة بر�ضلونة ت�ضدم �ضواريز



توتنهام يخ�شر جهود �شي�شوكو ثالثة �أ�شهر
جراحية  لعملية  خ�ضع  �ضي�ضوكو  مو�ضى  الفرن�ضي  العبه  اأن  االإجنليزي  توتنهام  نادي  اأعلن 
بيان على موقع  اأفريل املقبل، وجاء يف  التمارين حتى �ضهر  �ضتبعده عن  اليمنى  ركبته  يف 
النادي اأن �ضي�ضوكو »خ�ضع اليوم لعملية جراحية يف الرباط اجلانبي لركبته اليمنى«، م�ضريا 
اأن الفريق الطبي يتوقع عودته اإىل التمارين يف اأوائل اأفريل، وقد تعر�ض الدويل الفرن�ضي 
لالإ�ضابة خالل خ�ضارة »ال�ضبريز« 0-1 اأمام م�ضيفه �ضاوثمبتون يف املرحلة 21 من الدوري 
الدور  االأوىل يف  الدرجة  ميدل�ضربه من  لقاء  الغياب عن  اأجربته على  العام اجلديد،  مطلع 

الثالث من كاأ�ض اإجنلرتا االأحد املن�رصم الذي انتهى بالتعادل االيجابي 1-1.
�ضيغيب بالتايل �ضي�ضوكو 30 عاما عن ع�رص مباريات يف الدوري االإجنليزي مبا فيها مواجهات 
اأمام ليفربول املت�ضدر، مان�ض�ضرت �ضيتي، ت�ضيل�ضي ومان�ض�ضرت يونايتد، اإ�ضافة اإىل مباراتي 
فريقه اأمام اليبزيغ مت�ضدر الدوري االأملاين �ضمن مناف�ضات الدور ثمن النهائي من دوري 
اأبطال اأوروبا، وتعترب هذه نك�ضة اأخرى لفريق املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو بعد تعر�ض 
االأي�رص،  لفخذه  الباطنية  الع�ضالت  لتمزق يف  ذاتها  املباراة  كاين يف  هدافه وجنمه هاري 
�ضيبعده لفرتة طويلة عن املالعب، ويغيب عن �ضفوف نادي �ضمال لندن احلار�ض الفرن�ضي 
اإ�ضافة للويلزي بن ديفي�ض، فيما �رصح  اأكتوبر الإ�ضابته بخلع يف الكوع،  هوغو لوري�ض منذ 
مورينيو اأن الفرن�ضي تانغي ندومبيلي م�ضاب دائما بعد خروجه يعرج يف ال�ضوط االأول اأمام 

�ضاوثمبتون. 

نيمار: �أرغب يف �للعب رفقة �إبر�هيموفيت�ش
اأحالمه  باري�ض �ضان جريمان عن  ك�ضف نيمار دا �ضيلفا جنم 
زالتان  بجوار  اللعب  يرغب  اأنه  اإىل  م�ضرًيا   ،2020 عام  يف 
اإبراهيموفيت�ض جنم ميالن، وقال نيمار يف ت�رصيحات ل�ضبكة 
بكل  الفوز  هي   ،2020 لعام  »اأمنياتي  ميديا�ضت«:  »�ضبورت 
الربازيلي«،  واملنتخب  جريمان  �ضان  باري�ض  مع  اأ�ضتطيع  ما 
وح�ضد  اأوروبا  اأبطال  دوري  لنهائي  التاأهل  »اأمتنى  واأ�ضاف: 
اللعب  »اأود  وزاد:  الربازيل«،  مع  اأمريكا  بكوبا  والفوز  اللقب، 
اإىل جانب  اللعب  اأرغب يف  وتابع: »كنت  اإبراهيموفيت�ض«،  مع 
نيمار  اأود مبادلة قمي�ضي مع زالتان«. وبدا  الدين زيدان وروماريو، كما  اأ�ضاطري مثل زين 
على االأقل يف الوقت احلايل يف كامل تركيزه مع �ضان جريمان، قائاًل: »لدينا فر�ضة للفوز 
بدوري اأبطال اأوروبا، �ضنحاول«، واأمت: »عام 2019 كان مليًئا باالإ�ضابات بالن�ضبة يل، وتعلمت 

خالله الكثري«.

�شيميوين ي�شتفيد من تعديل قانون �ل�شوبر 
�ال�شباين

اأكد تقرير �ضحفي اأول اأم�ض اأن االأرجنتيني دييغو �ضيميوين مدرب اأتلتيكو مدريد، �ضيواجه 
بر�ضلونة اليوم يف ن�ضف نهائي ال�ضوبر االإ�ضباين من مقاعد البدالء، وكان �ضيميوين تعر�ض 
لالإيقاف ملدة 8 مباريات منذ مباراة ال�ضوبر عام 2014 �ضد ريال مدريد، حيث مت طرده ثم 
تعدى املدرب االأرجنتيني بال�رصب على احلكم الرابع، ونفذ �ضيميوين عقوبة االإيقاف يف 4 

مباريات بالليغا، بينما كان يجب اأن يغيب عن 4 مباريات اأخرى يف ال�ضوبر االإ�ضباين.
ووفًقا ل�ضحيفة »موندو ديبورتيفو« االإ�ضبانية، فاإن م�ضدرا باأتلتيكو مدريد اأو�ضح اأن �ضيميوين 
 ،2015 عام  يف  اللوائح  تغيري  اأن  ال�ضحيفة  واأ�ضارت  البدالء،  مقاعد  من  بر�ضلونة  �ضيواجه 
باالإ�ضافة اإىل مرور ما يقرب من 6 �ضنوات على الواقعة مل ي�ضارك خاللها اأتلتيكو بال�ضوبر 
االإ�ضباين �ضيوؤدي اإىل تخفيف عقوبة �ضيميوين وال�ضماح له بالتواجد على مقاعد البدالء �ضد 

البار�ضا.

�شو�ريز �الأف�شل بالليغا يف دي�شمرب
اختار احتاد الالعبني املحرتفني باإ�ضبانيا النجم االأوروغواياين 
لوي�ض �ضواريز مهاجم بر�ضلونة، اأف�ضل العب يف �ضهر دي�ضمرب 
املا�ضي، وبح�ضب �ضحيفة »موندو ديبورتيفو«، فاإن �ضواريز 
املا�ضي يف  ال�ضهر  اأيام جنح خالل  بعد   33 عامه  يتم  الذي 
اأهداف وتقدمي 6 متريرات حا�ضمة، ولعب النجم  ت�ضجيل 3 
االأخرية  الع�رصة  االأهداف  يف  رئي�ضًيا  دوًرا  االأوروغواياين 
متريرات   6 وقدم  اأهداف   4 �ضجل  حيث  بالليغا،  لرب�ضلونة 
القادر  املنا�ضب  البديل  غياب  من  بر�ضلونة  ويعاين  حا�ضمة، 

على تعوي�ض �ضواريز، وبينما يتوا�ضل بحث النادي الكتالوين عن خليفة هدافه االأوروغواياين 
ل�ضمه ال�ضيف املقبل.

مان�ش�شرت �شيتي يقرتب من نهائي �لر�بطة �الجنليزية
باجتاه  عمالقة  خطوة  �ضيتي  مان�ض�ضرت  خطا 
االإجنليزية  الرابطة  كاأ�ض  نهائي  اإىل  التاأهل 
امل�ضابقة  نهائي  ن�ضف  ذهاب  يف   1-3 بتفوقه 
على  يونايتد  مان�ض�ضرت  وم�ضت�ضيفه  جاره  على 
واأنهى  ام�ض،  اأول  ترافورد  اأولد  ملعب  اأر�ضيه 
االأول  ال�ضوط  غوارديوال  بيب  املدرب  فريق 
ت�ضجيلها  على  تناوب  نظيفة؛  بثالثية  بالتقدم 
 ،17 الدقيقة  يف  �ضيلفا  بريناردو  الربتغايل 
اجلزائري ريا�ض حمرز يف الدقيقة 33 والعب 
برييرا  اأندريا�ض  الربازيلي  يونايتد  مان�ض�ضرت 
بالدقيقة 39، ويف ال�ضوط الثاين �ضجل ماركو�ض 
را�ضفورد هدف يونايتد الوحيد يف الدقيقة 70، 
 29 يف  االحتاد  ملعب  على  االإياب  لقاء  ويقام 
جانفي احلايل، والتقى اأم�ض يف ن�ضف النهائي 

االآخر لي�ضرت �ضيتي واآ�ضتون فيال.
اأن يدخل جي�ضو�ض يف  قبل  راأ�ض حربة،  بال  لعب  اإذ  وا�ضحة  بتغيريات  االأول  ال�ضوط  كا�ضحاً يف  اأداء  وقدم فريق غوارديوال 
الدقيقة 80، ويف ال�ضوط الثاين خف�ض �ضيتي من اإيقاعه وحت�ضن م�ضتوى يونايتد لكن لي�ض بال�ضكل الكايف اإال لت�ضجيل هدف 
واحد، وكانت املرة االأوىل التي تتلقى فيها �ضباك »ال�ضياطني احلمر« ثالثة اأهداف يف ال�ضوط االول على ملعب »اأولد ترافورد« 
يف جميع امل�ضابقات، منذ مباراتهم اأمام ميدل�ضربه يف ماي عام 1997، وفق موقع »اأوبتا« لالإح�ضاءات، وبعد اأن تفوق يونايتد 
على جاره يف مباراتهما االأخرية يف الدوري يف �ضهر دي�ضمرب الفائت على ملعب االحتاد، ف�ضل يف حتقيق فوز ثان على التوايل 

على غرميه للعام العا�رص على التوايل، حيث جنح بالفوز عليه مرتني على التوايل اآخر مرة يف اأفريل من العام 2010.

مدرب  �ضول�ضكاير  جونار  اأويل  و�ضف 
مان�ض�ضرت يونايتد اأداء العبيه يف ال�ضوط 
االأول من الهزمية اأمام مان�ض�ضرت �ضيتي 
3 ـ 1 يف ذهاب قبل نهائي كاأ�ض رابطة 
باأنه  املحرتفة  االإجنليزية  االأندية 
اأن  ورغم  باملو�ضم،  للفريق  االأ�ضواأ 
مهاجم �رصيح  دون  املباراة  بداأ  �ضيتي 
فاإنه تفوق متاما يف اأولد ترافورد وفاز 
3-1 و�ضجل كل االأهداف يف غ�ضون 21 
االأداء  هذا  وت�ضبب  �ضوط،  باأول  دقيقة 
يف ت�ضاوؤل املدرب الرنويجي عن عقلية 
الفريق وقال اإن الالعبني يف حاجة اإىل 
تعلم كيفية مواجهة االأمور عندما ت�ضري 
لل�ضحفيني:  وقال  رغبتهم،  عك�ض  على 
»بداية من الهدف االأول للمناف�ض وحتى 
لنا،  �ضوط  اأ�ضواأ  لعبنا  فاإننا  اال�ضرتاحة 
االأمر«،  مع  التعامل  بو�ضعنا  يكن  مل 
و�ضعرنا  يلعب  املناف�ض  »تركنا  وزاد: 
باالإحباط واتخذنا قرارات مل يكن من 

اإىل  حاجة  يف  وكنا  اتخاذها  املفرت�ض 
ال�ضوطني«،  بني  االأمور  ترتيب  اإعادة 
املرء  ي�ضعر  اأن  الطبيعي  »من  ووا�ضل: 
يوؤدي  ال  اأنه  يعتقد  عندما  باالإحباط 
من  التخل�ض  يجب  لكن  جيد  ب�ضكل 
ذلك �رصيعا، ال ميكن اأن يكون احلل هو 
على  يجب  لكن  ال�ضوطني  بني  تدخلي 
واأردف:  حدث«،  مما  يتعلم  اأن  الفريق 
ذلك  قلت  لقد  �ضابة،  ت�ضكيلة  »لدينا 
مرات عديدة لكن االأمور لن تتغري خالل 
نزال  ال  موؤمتر �ضحفي،  كل  بني  الفرتة 
يف هذه املرحلة«، واأكمل: »هذه ت�ضكيلة 
اكت�ضاب هذه  ويجب  نتعلم  ونحن  �ضابة 

اخلربات«.
جي�ضي  العبه  �ضول�ضكاير  واأخرج 
بني  ماتيت�ض  نيمانيا  واأ�رصك  لينجارد 
وحت�ضن  الو�ضط  خط  لدعم  ال�ضوطني 
االأداء و�ضجل ماركو�ض را�ضفورد هدفا 
قبل  التاأهل  يف  يونايتد  اآمال  ليعيد 

خو�ض مباراة االإياب هذا ال�ضهر، وقال: 
الثاين  ال�ضوط  يف  جيدا  الفعل  رد  »كان 
واأ�ضاف:  �ضعبة«،  تزال  ال  املهمة  لكن 
االأمل  من  �ضيئا  منحني  الثاين  »ال�ضوط 
الأننا قدما اأداء جيدا«، واأكد اأن املدافع 
من  يتمكن  مل  الذي  ماجواير،  هاري 
مواجهة �ضيتي بعد اختبار لياقة، قد ال 
يكون جاهزا للعب يف اجلولة املقبلة من 

الدوري املمتاز اأمام نوريت�ض �ضيتي.

�شول�شكاير ينتقد عقلية العبيه

ليوناردو وتوخيل يعار�شان رحيل كافاين
اأن املدير الريا�ضي لنادي العا�ضمة الفرن�ضية الربازيلي ليوناردو  وبح�ضب اإذاعة »مونتي كارلو« تو�ضل كافاين اإىل اتفاق مع اأتلتيكو مدريد االإ�ضباين لالنتقال اإىل �ضفوفه خالل فرتة االنتقاالت نريد فريقا كبريا«، وينتهي عقد كافاين اأف�ضل هداف يف تاريخ باري�ض �ضان جريمان مع 198 هدفا يف نهاية املو�ضم احلايل، يعرف كيفية الفوز باالألقاب ويعرف ما هو مهم من اأجل حتقيق ذلك، نريد الفوز باأكرب عدد ممكن من االألقاب ولهذا ال�ضبب يف موؤمتر �ضحايف: »لدينا الراأي ذاته، كالنا ال يحب التغيري خالل املركاتو ال�ضتوي«، واأ�ضاف: »ميلك ليوناردو خربة كبرية، يعار�ض انتقال هداف الفريق االأوروغوياين اإدين�ضون كافاين خالل فرتة االنتقاالت ال�ضتوية خالل ال�ضهر احلايل، وقال توخيل اأكد مدرب باري�ض �ضان جريمان االأملاين توما�ض توخيل 

الفريق، بطبيعة احلال اجلميع يريد امل�ضاركة لكني ال اأ�ضتطيع ان اأعد اأحدا ب�ضيء، املناف�ضة موجودة دائما وهذه نقطة قوة يكافح ثم تعر�ض لالإ�ضابة، بداأ يكافح االآن ال�ضتعادة مركزه وهذا ما نطلبه منه«، وختم: »ثمة مناف�ضة قوية داخل �ضفوف االأ�ضا�ضية، وقال توخيل يف هذا ال�ضدد »يلعب كيليان مبابي وماورو اإيكاردي ب�ضكل رائع جدا، كان االأمر �ضعبا على اإدي اأن و�ضادف جميء االأخري مع اإ�ضابة اأبعدت كافاين ملدة �ضهرين عن املالعب جنح خاللها اإيكاردي يف فر�ض نف�ضه يف الت�ضكيلة وخ�رص كافاين مركزه االأ�ضا�ضي بعد قدوم قلب الهجوم االأرجنتيني ماورو اإيكاردي على �ضبيل االإعارة من اإنرت ميالن االيطايل، ال�ضتوية احلالية ملو�ضمني ون�ضف.
ل�ضان جريمان«.
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بعدما مت ن�سر ح�سيلة اأن�سطته ال�سينمائية ل�سنة 2019

املركز اجلزائري لل�سينما يك�سب رهانه 
الإبداعي وطنيا ودوليا  

 متكن املركز اجلزائري لل�سينما من ك�سب رهانه الإبداعي ل�سنة 2019 ،وظهر هذا خالل ن�سر ح�سيلة اأن�سطته ال�سينمائية  من خالل 
متاحفه ال�سينمائية املوزعة على 12 ولية التي تن�سط على امل�ستوى الوطني، من بينها 6 قاعات �سينمائية واملتمثلة يف  اجلزائر 

العا�سمة، تيزي وزو ، بجاية ، وهران ، عنابة وتلم�سان والتي تتميز  بربناجمها اخلا�ص بها و جمهورها املتتبع لها .
حكيم مالك 

�سينماتيك بجاية الأكرث 
ن�ساطا يف 2019

بجاية  �سينماتيك  تربعت  ولقد   
حيث  ال�سابع   الفن  عر�ش  على 
�سنة  خالل  ن�ساطا  الأكرث  كانت 
الثانية   تاأتي يف املرتبة  2019  ثم 
العا�سمة  اجلزائر  �سينماتيك 
وبعدها �سينماتيك تيزي وزو ، اأما 
فيما يخ�ش التوا�سل والت�سال مع 
اجلمهور قام املدير العام اجلديد 
�سليم  لل�سينما  اجلزائري  للمركز 
الر�سمي  املوقع  باإطالق  اأقار، 
www. للمركز يف العام املا�سي
وبالتايل   cinemathèque.dz
فهذا املوقع رغم ن�ساأته الفتية اإل 
اأنه ا�ستطاع اأن يفتك مركز مهم يف 

م�سابقة اجلزائر للواب .

جتهيز كل من قاعتي تيزوي 
وزو واجلزائر العا�سمة 

DCP بجهاز

والذي  املركز  هذا  بيان  واأكد 
على   « »الو�سط  يومية  حت�سلت 
اأقار املدير  �سليم  اأن  ن�سخة منه، 
لل�سينما  اجلزائري  للمركز  العام 
من  كل  بتجهيز   2020 يف  �سيقوم 
واجلزائر  وزو  تيزوي  قاعتي 

 . DCP العا�سمة بجهاز

فتح �سينماتيك ق�سنطينة مع 
بداية 2020

اجلارية  ال�سنة  بداية  و�ست�سهد  
مع  ق�سنطينة  �سينماتيك  فتح 
الن�ساطات  من  العديد  تنظيم 
م�ستوى  على  الرثية  ال�سينمائية  
تنتمي  التي  ال�سينمائية  القاعات 
فتح  بينها  من    ، املركز  لهذا 
حول  النقا�سات  من   جمموعة 
�سينظم   كما    ، العاملية  ال�سينما 
يف   لل�سينما  اجلزائري  املركز 
ال�سنة احلالية  معر�ش فني يحتوي 
على املل�سقات ال�سينمائية النادرة 
حول ال�سينما امل�رصية والرو�سية.   

ترميم ورقمنة 6 اأفالم 
جزائرية نادرة

  ورمم املركز اجلزائري لل�سينما 
الأفالم  بع�ش   2019 �سنة  يف 
النادرة وقام برقمنتها و هذا بدعم 
من EPTV ، اأكرث من �ستة  اأفالم 
جزائرية مهمة فعلى �سكل 16مم و 
ال�سنة  نهاية  �سهدت  ،كما    35مم 
�سينماتيك  فتح  اإعادة  املا�سية 

باتنة اأمام اجلمهور. 

التن�سيق مع املوؤ�س�سات 
الثقافية واملعاهد لإعطاء 

دفع قوي للفن ال�سابع 

لل�سينما  وقام املركز اجلزائري    
مع  التعاون  و  بالتن�سيق  بالعمل 
منها  ثقافية  موؤ�س�سات  عدة 
املعهد الثقايف الفرن�سي و املعهد 
تنظيم  مت  حيث  الإيطايل  الثقايف 
الإيطايل  الفرن�سي  الفيلم  اأ�سبوع 
، و كذا معهد  من 16اإىل 23جوان 
معه  التن�سيق  مت  الذي  �رصفانت�ش 
مل�سقات  حول  فني  معر�ش  يف 
ال�سينما الإ�سبانية حيث احت�سنت 
�سينماتيك  قاعة  الن�ساطات  هاته 

اجلزائر العا�سمة .

احت�سان مهرجانات 
�سينمائية يف خمتلف وليات 

الوطن 

 ولقد احت�سنت  �سينماتيك اجلزائر 
العديد من املهرجانات من خالل 
قاعة  منها  ال�سينمائية  قاعاته 
مهرجان  احت�سنت  التي  بجاية 
RCB ، و مهرجان اأمازيغ بقاعة 
ال�سينما  مهرجان  وكذا  وزو  تيزي 
قاعة  و   ، تلم�سان  بقاعة   Derb
احت�سنت  العا�سمة  اجلزائر 

مهرجان خا�ش بالأطفال .

فتح الأبواب اأمام املبدعني 
ال�سباب يف عامل ال�سينما 

اجلزائر  �سينماتيك  فتحت  كما 

من  ال�سباب  للمبدعني  اأبوابها 
خالل النادي ال�سينمائي الذي كان 
ينظم يف كل مرة و هذا من تن�سيط 
كل من املخرجني ناظم العربي ، 
كامل عاي�ش ، خالد كيبي�ش ، خالد 
بوناب ، �سليم حمدي و غريهم من 
بالتوازي  و   ، ال�سباب  املخرجني 
قامت القاعات ال�سنيمائية الأخرى 
لل�سينما  اجلزائري  للمركز  التابعة 
للعديد  الأخرى  هي  اأبوابها  بفتح 
عر�ش  اأجل  من  املخرجني  من 
اأعمالهم على م�ستوى القاعة منهم 
املخرج اأحمد ر�سدي ب�سينماتيك 
مو�ساوي  كرمي  املخرج  و  بجاية 
املخرجة  و  تلم�سان  ب�سينماتيك 
ب�سينماتيك  زعموم  زهرة  فاطمة 

تيزي وزو.

تكرمي عمالقة ال�سينما 
اجلزائرية

لل�سينما   اجلزائري  املركز  وكرم   
العديد من الأ�سماء الفنية والوجوه 
الكثري  اأعطت  التي  ال�سينمائية 
املخرج   ، اجلزائرية  لل�سينما 
املخرج م�سطفى   ، مو�سى حداد 
بديع ، املمثل حاج عبد الرحمن و 

املو�سيقار اأحمد مالك .

تخ�سي�ص دورات �سينمائية 
لأيقونات ال�سينما العربية

اجلزائر  �سينماتيك  ونظمت      
�سينمائية  دورات  العا�سمة  
ال�سينمائية  الدورة  يف  واملتمثلة 
الفنانة  العربية  ال�سا�سة  ل�سيدة 
دورة  وكذا  حمامة  فاتن  الراحلة 
دورة  و  فوتري  رينيه  املخرج 
دورة  و  بيكينبا  �سام  املخرج 
املخرج  ودورة  �سابلني  ت�ساريل 
يو�سف �ساهني ، وكذلك مت تنظيم 
وال�سينما  اليابانية  لل�سينما  دورة 

الإيرانية.
عر�ص6 اأفالم وثائقية من 

اإبداع وجوه ن�سوية

القاعات  خمتلف  عرفت  ولقد   
ال�سينمائية ح�سور العن�رص الن�سوي 
العا�سمة  اجلزائر  من  كل  يف 
عر�ست  التي  بجاية  وزو،  وتيزي 
فيها اأفالمها على غرار املخرجة 
التي قدمت عر�ش  حبيبة جحنني 
جماعي حمل عنوان >< ال�سينما 
�ست  عر�ست  حيث   >< والذاكرة 
وجوه  اإبداع  من  وثائقية  اأفالم 
اإنتاج  عمل  بور�سة  تدربت  ن�سوية 
اأقيمت  والتي  الوثائقية  الأفالم 
الفرتة  يف  واجلزائر  بتيميمون 
 2017 نوفمرب  �سهر  من  املمتدة 

اإىل غاية �سهر ماي 2019.

ربط املركز اجلزائري 
لل�سينما بالتكنولوجيات 

اجلديدة 

�سليم  للمركز  العام  املدير  وقام 
املن�سب  هذا  توليه  ومنذ  اأقار 
اإن�ساء  مع  املركز   باإدارة 
التوا�سل  ال�سبكات  على  �سفحات 
الفاي�سبوك  خا�سة  الجتماعية 
التابعة  ال�سنيمائية  القاعات  لكل 
للمركز وعرفت �سفحة �سينماتيك 
بجاية �سهرة على م�ستوى �سبكات 
يتتبع  حيث  الجتماعية  التوا�سل 
ثم  معجب  األف  �سفحتها6000 
اجلزائر  �سينماتيك  �سفحة  تليها 
العا�سمة التي مت فتحها فقط منذ 
معجب  يتتبعها4200  اأنها  اإل  �سنة 
بـ  وزو  تيزي  �سينماتيك  تاأتي  ثم   ،
اإىل  بالإ�سافة  و   ، معجب   2200
املركز  فاإن  الفاي�سبوك  �سفحة 
اجلزائري لل�سنيما له ح�ساب تويرت 

و ح�ساب يوتيوب .

م�ساركات دولية رفقة 100 
دار لل�سينما حول العامل 

وي�سغل املركز اجلزائري لل�سينما 
حلفظ  الدويل  الحتاد  يف  ع�سو 
عام  منذ   »FIAF الأفالم« 
الدويل  ال�سعيد  وعلى   ،1996
فيفري  يف  املركز  هذا  �سارك 
يف   FIAF موؤمتر  يف  الفارط 
جمع  ،والذي  ال�سوي�رصية  لوزان 
حول  لل�سينما  دار   100 من  اأكرث 
املدير  اأقار  �سليم   و�سجل  العامل 

لل�سينما  اجلزائري  للمركز  العام 
م�ساركته  يف اجتماع دور ال�سينما  
بهدف   بتون�ش  اأنعقد  الذي  
ال�سينما  دور  مع  العالقات  تعزيز 
ال�سينما  ل�سيما    ، املنطقة  يف 

التون�سية والفرن�سية والرتكية.

تنظيم 30 دورة �سينمائية

 ولقد برمج يف العام الفارط 200 
فيلم جزائري و اأكرث من 1000 فيلم 
القاعات  كل  م�ستوى  على  اأجنبي 
ومت   ، لل�سينما  اجلزائري  املركز 
�سينمائيا  ناديا   53 تنظيم  كذلك 
قامت  كما   ، �سينمائية  دورة   30 و 
التابعة  ال�سينمائية  القاعات  هذه 

للمركز اجلزائري لل�سينما .

عرو�ص �سينمائية لالأطفال 
وطالب اجلامعات ل�ستعادة 

تقليد قاعات ال�سينما
 ولقد خ�س�ست م�ساحة  لالأطفال 
اجلزائر  �سينماتيك  طرف  من 
عرو�سا  نظمت  ولقد    ، العا�سمة 
البتدائية  للمدار�ش  �سينمائية 
 Le Bélier فيلم:«  وعر�ش   ،
�سادق  للمخرج   «  Magique
من  جمموعة  تقدمي  ومت  الكبري  
اأطفال املدار�ش   العرو�ش لأفالم 
بن  بجامعة  الإعالم   وطالب 
وذلك  العا�سمة  باجلزائر  عكنون  

ل�ستعادة تقليد قاعات ال�سينما.
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يبحث كتاب “املدار�ش والتيارات 
الفرن�سي  للكاتب  الأدبية” 
عموما  الأدب  يف  �ستالوين  اإيف 
منذ  اأوروبا  يف  خ�سو�سا  وال�سعر 
الع�سور الو�سطى اإىل اليوم متتبعاً 
واملدار�ش  الأدبية  احلركات 
بالتوازي  �سارات  التي  النقدية 
روادها  اأهم  مع  الآداب  تلك  مع 

و�سماتها العامة.
الدكتور  الكتاب  مرتجم  وي�سري 

اإىل  مقدمته  يف  ال�سيد  غ�سان 
هذا  يف  املتبع  العمل  منهج  اأن 
املدار�ش  لكل  يعر�ش  الكتاب 
ن�سوء  منذ  الأدبية  والتيارات 
اإىل  يعود  ثم  وولدتها  الفكرة 
ومتى  جاء  اأين  ومن  ال�سم  اأ�سل 
ا�ستقر  ومتى  مرة  اأول  ا�ستخدم 
واأ�سبح �سائعاً ما يفيد يف معرفة 
هذه  فيها  ن�ساأت  التي  الظروف 

املدار�ش.

الو�سيط  بالع�رص  الكتاب  ويبداأ 
تركوه  الذي  والإرث  و�سعرائه 
لينتقل اإىل �سعراء القرن ال�ساد�ش 
واجنازاتهم  ونظرياتهم  ع�رص 
احلركة  ن�سوء  اإىل  م�سريا  الأدبية 
ذلك  يف  الأدب  يف  الإن�سانية 

القرن.
القرن  اإىل  املوؤلف  ينتقل  ثم 
ال�سابع ع�رص وظهور ت�سمية ع�رص 
مرحلة  على  تدل  التي  الباروك 

النه�سة  ع�رصي  بني  النتقال 
بعدم  ومتيزت  والكال�سيكية 
يف  والتاأنق  واحلذلقة  ال�ستقرار 
بالع�رص  �سميت  ولكنها  الأدب 

الذهبي للم�رصح.
ويبحث املوؤلف �ستالوين يف القرن 
الأنوار  ومفهوم  ع�رص  الثامن 
الرومان�سية  قبل  ما  ومرحلة 
التا�سع  القرن  يف  ظهرت  التي 
جمالياتها  اإىل  م�سريا  ع�رص 

اإىل  ينتقل  ثم  واأعمالها  واأ�سكالها 
والطبيعية  فالواقعية  الرومان�سية 
ال�رصيالية  واحلركات  والرمزية 
الع�رصين  القرن  يف  ظهرت  التي 
وغريها  الوجودية  املدار�ش  ثم 
من املدار�ش يف ال�سعر وامل�رصح 

والرواية والفل�سفة.
الهيئة  عن  ال�سادر  الكتاب  يقع 
 305 يف  للكتاب  ال�سورية  العامة 
�سفحات من القطع الكبري ويذكر 

برفي�سور  �ستالوين  املوؤلف  اأن 
اأعماله  من  ال�سوربون  جامعة  يف 
و”قامو�ش  الأدبية”  “الأجنا�ش 
ال�سيد  املرتجم  اأما  الرواية” 
فيحمل دكتوراه يف الأدب املقارن 
“الأدب  موؤلفاته  ومن  فرن�سا  من 
“من  ترجماته  ومن  املقارن” 
و”�سعرية  ال�سعرية”  اإىل  البنيوية 

املحكي”.
وكالت

ال�سادر حديثا عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب

 ترجمة  عربية لكتاب املدار�س والتيارات الأدبية« للفرن�سي اإيف �ستالوين



د.  »وليد بوعديلة«وليد 
بوعديلة /كلية الآداب 

جامعة �سكيكدة 
    

الفيزيولوجي  ال�شبه  واإن  بل 
وعقلية  والفكري  والثقايف 
املعتدي  �شد  والثورة  التحرر 
حب  كذلك  و  لليوم،  م�شتمرة 
الهجرة بني الأمكنة و الثقافات 
و�شجر  بالأر�ض  والتم�شك 
اأهمية  تاأتي  ثمة  ومن  الزيتون، 
الكنعانيني،  اأ�شل  يف  البحث 
لتي  الأ�شطر  هذه  ونقدم 
ح�شور  عن  كتابنا   يف  ح�رضت 
الكنعانية  والأ�شاطري  التاريخ 
»�شعرية  وعنوانه:  ال�شعر  يف 
يف  الأ�شطورة  الكنعنة،جتليات 
املنا�رضة«. الدين  عز  �شعر 

)الأردن، 2009(.

يف اأ�سل الأمازيغ

اأ�شل  حول  الآراء  اختلفت 
اخلالف  وا�شتد  الأمازيغ، 
اكت�شاف  ظهرت  بعد  موؤخرا 
مبنطقة  قدمي  ب�رضي  لوجود 
�شطيف، وجممل الآراء تخت�رض 

يف مواقف اأربعة هي:
 1-يرى راأي بان اأ�شل الأمازيغ 
معطيات  اإىل  ا�شتنادا   ، اأوروبي 
باأن  توحي  وب�رضية  لغوية 
ن�شل  من  الأمازيغي  الإن�شان 

الغاليني…
الأمازيغ  باأن  ثان  راأي  2-ويرى 
هم اأبناء هذه الأر�ض الفريقية، 
ك�شوفات  اإىل  البع�ض  ي�شتند  و 
القدمية،  والفنون  الآثار  علم 
اأول  على  العثور  اأنه مت  مفادها 
بع�ض  يف  التاريخ  يف  اإن�شان 
وبالتايل  اأفريقيا،  مناطق 
يهاجر  مل  الأمازيغي  فالإن�شان 
وجد  ولكنه  اأفريقيا  �شمال  اإىل 
فيها منذ البداية،3- ويذهب اجتاه 
اآخر اإىل ربط �شكان هذه املنطقة 
حيث  العرب،  وجزيرة  بامل�رضق 
�شمال  اإىل  هناك  من  نزحوا  اإنهم 
تقلبات  اأو  نتيجة حلروب  اأفريقيا 
املوؤرخ  مييل  و  وغريها  مناخية 
اإىل  خلدون  بن  الرحمان  عبد 
من  كنعانيني  الأمازيغ  اعتبار 
عليه  نوح  بن  حام  بن  كنعان  ولد 

ال�شالم.
 ، امل�شاألة  يف  نف�شل  اأن  ونريد 
اأنرثوبولوجي  لبحث  حتتاج  فهي 
يف  لبحوث  و  ثقايف،  اجتماعي 
�شنقدم  لكن  واحلفريات،  الآثار 
واملعلومات  احلقائق  بع�ض 
نذّكر  و  الكنعانيني،  تاريخ  عن 
جمموعة  باعتماد  الكرمي  القارئ 
املتخ�ش�شة،  الكتب  من 
القدمي  فل�شطني  تاريخ  ومنها 
ميخائيل  خان،  الإ�شالم  لظفر 
كنعان،  ت�شمية  ن�شطور)اأ�شل 
،زياد  جتكر،(  فا�شل  ترجمة 
القدمية،  فل�شطني  تاريخ  منى: 
امليثولوجيا  البا�ض:  ح�شن 
التوراتي،  والغت�شاب  الكنعانية 
جماهل  احلوراين:  يو�شف 
خالل  )من  الفنيقيني  تاريخ 
وفيلون  البريوتي،  �شانخونياتني 

اجلبيلي(.

يف التجذر التاريخي 
الكنعاين

عندما نبحث يف تاريخ الكنعانيني 
هي  و  فل�شطني،  ملنطقة  نتجه 
العميق  التاريخ  يف  متتد  اأر�ض 
للب�رضية، وقد �شهدت الكثري من 
واختلفت  واحلروب،  الهجرات 
والتوا�شل  التفاعل  جمالت 
وال�شعوب  الأر�ض  اأبناء  بني 
القادمة املهاجرة. لقد )عرفت 
القدمي  التاريخ  عرب  فل�شطني 
العربية  الهجرات  من  �شل�شلة 
من  طويلة  و�شل�شلة  وال�شامية، 
و�شل�شلة  والغزوات،  احلروب 
الغازية،  الإمربطوريات  من 
فيها  واأقامت  بها،  مّرت  التي 
اإليها،  هاجر  فقد  حكمتها،  اأو 
القبائل  من  عدد  بها  واأقام 
كذلك:  وجاء  ال�شامية…، 
والبابليون  وامل�رضيون  احلّثيون 
والكلدانيون،  والآ�شوريون 
والفر�ض  اليونانيون  وغزاها 
الأبناء  وحكمها  والرومان، 

الكنعانيون العرب الأ�شليون(.
ولعل تلك الأزمنة بكل امتداداتها 
ذهنية  يف  اأثرت  قد  احل�شارية 
الفل�شطيني،  الإن�شان  وقيم 
م�شادره  تنويع  يف  اأ�شهمت  كما 
وتعددت  ال�شعبية،  الثقافية 
باعتبار  والأفكار  امل�شاعر 
يف  واحل�شارات  الأديان  التقاء 
الأر�ض الواحدة، وهو ما يحمل 
مرجعيته الثقافية التاريخية مع 
الذاكرة الفل�شطينية، )يكاد يكون 
الذين  والر�شل  الأنبياء  جلميع 
الكرمي  القراآن  يف  ذكرهم  جاء 
بها،  ر  مُيّ فنبٌيّ  بفل�شطني،  �شلة 
يدفن  ونبٌيّ  فيها،  يدعو  ونبُيّ 
فيها، وعي�شى عليه ال�شالم رفعه 
)�ض(  وحممد  منها،  اإليه  اهلل 
اإىل  به  وُعرج  اإليها،  به  اأ�رضى 
تكون  ل  فكيف  منها(.  ال�شماء 
اأر�ض الأنبياء وملتقى الأديان؟.

ال�شامية  ال�شعوب  �شكنت 
والهجرة  القدم،  منذ  فل�شطني 
الكنعانية هي اأقدم الهجرات اإىل 
املنطقة، مع العلم اأّن الكنعانيني 
هم )اأحد فروع الأموريني الذين 
قد جاءوا اإىل فل�شطني يف زمن 
الثالثة،  الألف  ل يقل عن بداية 
التي �شبقت ميالد امل�شيح، وقد 
ان�شهروا متاًما، مع من �شبقوهم 
واختار  املهاجرين(.  من 
ال�شام  بالد  �شاحل  الكنعانيون 
وفل�شطني.  الغربي  وجنوبها 
فاإن  التاريخي،  املنظور  ومن 
الكنعانيني والأموريني من قبيلة 
كربى واحدة.وت�شمل بالد كنعان، 
)فل�شطني  حاليا  ي�شمى  ما  اأي، 

و�شوريا ولبنان والأردن(.
وتاأتي الدلئل التاريخية املوؤكدة 
من  الفل�شطينيني  هجرة  على 
فقد  العربية،  اجلزيرة  �شبه 
قبائل  وهم  الفل�شطينيون؛  )كان 
�شامية  اأ�شول  اإىل  ينت�شبون 
اأقاموا على ال�شاحل الفل�شطيني 
يافا،  و�شمال  واخلليل  غزة  بني 

نزلوا  الذين  الكنعانيون  ا  اأَمّ
جبل  اأمام  ال�شام  بالد  �شاحل 
ع�رض  الثاين  القرن  يف  لبنان 
فقد  الفينيقيني،  با�شم  م.  ق. 
وم�شب  الكرمل  بني  �شكنوا 
احل�شون  وبنوا  العا�شي…  نهر 
والقالع والأ�شوار يلتجئون اإليها، 
عندما ي�شعرون بقدوم الغزاة اأو 

الفاحتني(.
كنعانية،  ح�شارية  هوية  تقدم 
اأن  كما  غريها،  مع  تفاعلت 
فل�شطني  )طبعوا  �شعوبها  اأبناء 
واأن�شاأوا  اخلا�ض،  بطابعهم 
يزال  ل  التي  العامرة،  املدن 
بقيت  حتى  اليوم  معظمها 
فت  حِرّ اأو  ا�شمها  على  حتافظ 
حتريًفا ب�شيًطا، مثل اأريحا وبئر 
ال�شبع واأ�شدود، وبيت حلم ورفح 
�شكن  وقد  وغريها…(.  وعكا 
غري  اآخرون  عرب  فل�شطني 
)م�رض،  بني  اأقاموا  الكنعانيني، 
فل�شطني، واحلجاز(، وهم الذين 
من  يعقوب  بن  يو�شف  �شحبوا 
اإخوته،  فيه  األقاه  الذي  البئر 
اأّما  �شعيب،  النبي  اإليهم  وين�شب 
فل�شطني  نزلوا  فقد  )املعّينون( 
اأ�ّش�شوا  كما  جنوبها.  وا�شتقروا 
جتارًيا  مركًزا  لتكون  )غزة( 
لقوافلهم التجارية، واحلقيقة اأّن 
بها  عرف  ظاهرة  املدن  اإن�شاء 
فل�شطني،  يف  العرب  الكنعانيون 
ثقافًيا،  ف�شاء  مدنهم  وكانت 
العنا�رض  ملختلف  وجتارًيا 
والأجنبية،  املحلية  احل�شارية 
وهذه املدن احتفظت باأ�شمائها 

حتى اليوم

يف اخللفية الأ�سطورية 
الكنعانية

�شاميا،  ا�شما  كنعان  ا�شم  يعد 
وقد قيل اأَنّ كلمة )كيناخو( تعني 
يف  الأحمر  الأرجواين  ال�شباغ 
الن�شو�ض الأكادية، وهذه الكلمة 
�شفة م�شتقة من كنعان، اأي بالد 
اأو  الغروب،  اأر�ض  اأْو  الأرجوان، 
عبارة  اأن  كما  الغربية،  الأر�ض 
كنعان و)اأمورو( جاءتا مرتادفتني 
ويجمع  العمارنة،  تل  ر�شائل  يف 
املوؤرخون اأن معنى كلمة كنعان 
ويوؤكد  الأرجوانية،  هو الأر�ض 
باأن هريودوت املوؤرخ  منى  زياد 
كتابه  يف  ي�رض  مل  الغريقي، 
عن  تكلم  عندما  )التاريخ( 
وجود  اإىل  اإ�شارة  اأية  فل�شطني 
بل  التوراة،  كتاب  اأو  عربانيني 
اأو  داود  مملكة  اإىل  ي�رض  مل 
كانت  مهما  املزعومة،  �شليمان 
ومل  عابرة،  ولو  الإ�شارة  هذه 
لوجود  ذكر  اأي  كتابه  يف  يرد 
)هيكل اأور�شليم(، لكن هريودوت 
املمتدة  املنطقة  على  يطلق 
حدود  اإىل  دم�شق  جنوبي  من 
فل�شطني.  ا�شم  �شيناء،  �شحراء 
ويرى بع�ض املوؤرخني اأن تاريخ 
الفل�شطينة  الكنعانية  املدن 
اآلف عام، وقد  �شبعة  اإىل  يعود 
 12( وهم  كنعان،  اأحفاد  انت�رض 
وفل�شطني،  ال�شام  يف  فرعاً( 
كنعان،  والد  هو  بعال  اأن  ويقال 

ر�شائل  يف  كنعان  ا�شم  ذكر  كما 
تل العمارتة التي تعود اإىل القرن 

اخلام�ض ع�رض قبل امليالد).
ا  اأر�شً املنطقة  كانت  لقد 
اأن  كما  الأ�شاطري،  ملختلف 
امل�رضي  اإلله  قيامة  اأعياد 
تنظم  كانت  التي  )اأوزير�ض(، 
الكثري  الكنعانية حتوي  جبل  يف 
اإىل  متتد  التي  الأ�شاطري  من 
�شوقي  يقول  اأخرى،  ح�شارات 
تنا�شبت  ما  )بقدر  احلكيم  عبد 
والرتاث  الأ�شاطري  تقاربت  اأو 
واآ�شور،  لبابل  بعامة  احل�شاري 
النهرين،  بني  ما  ح�شارة  اأو 
العرب  ح�شارة  اإىل  بالإ�شافة 
وبني  جانب،  من  القحطانيني 
من  الفر�ض…  من  جريانهم 
القدر  نف�ض  حدث  اآخر،  جانب 
بالن�شبة للح�شارتني املجاورتني: 
واحل�شارة  القدمية،  امل�رضية 
الكنعانية الفينيقية يف مدن دول 

ال�شام وفل�شطني(.
المتزاج،  دلئل  بع�ض  هذه 
اإن  بل  فح�شب،  ذلك  ولي�ض 
قد  الفينيقية  الكنعانية  الآلهة 
البحوث  بع�ض  ح�شب  ظهرت 
قرطاجية  حفريات  يف  الأثرية، 
هامان(  )بعل  الآلهة،  قبيل  من 
و)اأدوي�ض(  )اأ�شمون(  والإله 
والإله امل�رضي )ب�ض( اإله م�رض 
تعر�شت  لقد  اآ�شيا.  وغرب 
الذاكرة احل�شارية الكنعانية اإىل 
والت�شويه،  الطم�ض  حماولت 
حا�رضة  بقيت  ذلك-  مع  لكن- 
من  الفكر،  ويف  الوجدان  يف 
ا�شتمرارية  دميومة  خالل 
املختلفة،  الرتاثية  املعطيات 
اأي  الهجرات،  ظل  يف  خا�شة 
الكنعانية  الأ�شاطري  تغريبة 
)نقل  فقد  املتو�شط(،  )غرب 
الكثري  القدماء  الكنعانيون 
وطقو�شهم  معتقداتهم  من 
التي  البالد  اإىل  و�شناعاتهم 
مع  تاجروا  اأو  اإليها،  �شافروا 
اأبنائها على ال�شواطئ الإغريقية 
اإىل  خا�ض  وبوجه  والأوروبية، 
م�رض  واأر�ض  الإغريق  بالد 
القدمية( ، ومن ثم وقع التفاعل 
اإ�شعاع املوروث  الثقايف وحتقق 
حماولت  رغم  الكنعاين، 
الآثار  ا�شتهدفت  التي  التدمري 
اإىل  بن�شبها  والفكرية،  الفنية 
)الإغريق(،  اأخرى  ح�شارات 
اإىل  املنتميني  حماربة  اأو 
فعل  كما  الكنعانية  الثقافة 
لكن  الأوروبي،  ال�شت�رضاق 
الثقافة �شعدت، وانفتحت  هذه 
ه  توؤكِدّ ما  وذلك  غريها،  على 
توؤِكّد  التي  احلفرية،  الك�شوف 
على احلوار الكنعاين )الفينيقي( 
نتيجة  الأخرى،  ال�شعوب  مع 
اإّن  القدمية.  ال�شامية  الهجرات 
ال�شعبية  واحلكايات  الأ�شاطري 
ال�شعبية،  للمعتقدات  نتاج 
بالكثري  ينب�ض  الكنعاين  والفكر 
منها، انطالًقا من اأ�شاطري اأ�شل 

الكون،
ت�شتح�رض  اأ�شاطري  وهي 
جتمع  التي  الغريبة  امل�شاهد 

فكرة  و)جند  والريح،  الهواء 
اأ�شا�شية  كقاعدة  البي�شة 
الكنعاين  الفكر  يف  للوجود 
تقليد  ولعّل  التكوين،  عن 
يف  يزال  ل  ذاته  الف�شح  بي�شة 
منذ  العيد  هذا  مع  املمار�شة 
يعني  الذي  الكنعانيني  ف�شح 
كل  جديد  من  الريح  ولدة 
اإىل  البي�شة  فتتحول   ، �شنة( 
اأّن  كما  الوجود،  اأ�شل  عن�رض 
وجود  يفرت�شون  ال�شيدونيني 
الرغبة وال�شباب قبل كل �شيء، 
)امل�شتوى  الهواء  يلد  ومنهما 
الأعلى للوعي( والريح )النموذج 
ينطلق  وهنا  للوعي(   ،  احلي 
يف  الكنعانيني،  اأ�شاطري  بحث 
حت�رض  حيث  التكوين،  بدء 
الأ�شطورة عند ال�شعب الكنعاين 
لأن  ال�شعوب،  من  غريه  مثل 
الأ�شطورة  عرفت  ال�شعوب  )كل 
تراث  فهي  عندها،  والتقت 
كان،  اأينما  اأو  حيثما  الإن�شان 
على بعد املكان وعلى اختالف 
الزمان يلتقي الإن�شان بالإن�شان 
املت�شابه  الأ�شطورة  ن�شيج  عند 
الإن�شان  ي�شتمد  ومنه  املوّحد، 
عطًرا، ل ميّحي، يذكره بقدرته 
على اخللق واملحاكاة والإبداع(

والرموز  احلكايات  حت�رض 
املختلفة،  الفينيقية  الكنعانية 
لذلك تتوقف الأبحاث التاريخية 
م�رض،  عند  والأنرثوبولوجية 
احل�شاري  ال�شاأن  بحثت  كلّما 
م�شدًرا  كانت  لأّنها  الكنعاين، 
اأ�شياًل لهما، فعنها اأخذا الرتاث 
اأفادْت  ثم  اأخرى،  اإ�شافات  مع 
والرومانية  الأوروبية  احل�شارة 
مبعارف  يتعلق  فيما  بخا�شة 
اجلبابرة  وخوارق  الآلهة  عن 
وكما قلنا، اإنه من اأبرز اأ�شاطري 
املنطقة، تلك املتعلقة باخللق، 
كنعان  ذرية  عن  تتحدث  والتي 
كنعانيا،  بالد  من  جاءت  التي 
الأ�شطورة عالمات  وحت�رض يف 
النور والريح. ويف الإجمال، فاإّن 
اإىل  تنبه  هذه  اخللق  اأ�شطورة 
يرتكبها  التي  اخلطايا  م�شاهد 
هجر  اأنه  )منها  ال�شماء،  اإله 
زوجته اإلهة الأر�ض، وحاول قتل 
لكن  هوادة،  وبال  مراًرا  اأبنائها 
ابنه البكر )اإيل(، ما اإْن بلغ مبلغ 
الرجال، حتى اتخذ الإله )توت( 
الذي  الكتابة  اإله  )نحوت(  اأو 
عرفه ال�شاميون –فيما بعد- يف 
املالك جربائل، كامتاً لأ�رضاره، 
منذ  طاحنة  حروًبا  اأ�شعل  ثم 
الأر�ض، و)اإبل( هو  اإهانته لأّمه 
ال�شامية،  ال�شعوب  اآلهة  اأعظم 
ال�شامية  اللّغات  يف  ومعناه 

القدرة اأو القوة(…
.

جمع  فقد  ال�شياق  هذا  ويف 
بني  الفنيقي  الكنعاين  املوروث 
ال�شاميون  )اعتربها  النخلة 
عدن(  جنة  يف  احلياة  �شجرة 
اجلن�شي  الإخ�شاب  اآلهة  وبني 
ع�شرتوت اأو ع�شتار التي.األهمْت 
ال�شاعر املنا�رضة، وهي: )اإلهة 
كبري  نفوذ  ذات  كنعانية،  �شلمية 

يف التاريخ القدمي، بجانب بع�ض 
معبودات ال�شيدونيني، ُذكرت يف 
يف  الأوغاريتية  كرت  ملحمة 
حيث  وع�شتار،  بعل…  ملحمة 
تو�شف  اأوغاريت،  مالحم  يف 
العدالة  وجمالية  باجلمال 
وخ�شومه(  البعل  بني  والتوازن 
امليالد  �شجرة  هي  فالنخلة   ،
�شعوب  عند  العائلة(  )�شجرة 
هذه  جند  لذلك  اآ�شيا،  غرب 
عمليات  بني  تربط  ال�شعوب 
)التلقيح(  النخيل  اإخ�شاب 
القيامة  ثم  املوت،  وبني 
وات�شع  وال�شتمرار(،  )الولدة 
امليثولوجية  يف  النخلة  ح�شور 
ولدة  خالل  من  الإغريقية، 
الآلهة )اأبولو( و)نبتون( و)ذيلني( 

حتت نخلة…
وجند يف الرتاث ال�شطوري قيم 
احلياة واخل�شب التي تتجدد يف 
كل ربيع عند ال�شعوب. اإّن الباحث 
القدمي  الفل�شطيني  التاريخ  يف 
ومرجعياته  امللحمية  وجوانبه 
اأن  ي�شتطيع  ل  الأ�شطورية، 
واأ�شاطري  ومالحم  تواريخ  يغفل 
فهي  العربية،  املنطقة  �شعوب 
تكاد  واحدة،  حلقة  ت�شّكل 
لأن  خمتلفة،  ل  متوّحدة  تكون 
والق�ش�ض  واملالحم  ال�شري 
يف  توجد  التي  والطقو�ض… 
يف  توجد  اأن  ميكن  فل�شطني، 
مناطق  من  اأخرى،  مناطق 
رغم  ال�شامي،  العربي  الرتاث 
الختالفات اجلغرافية واللّهجية 
الآ�شوري  البابلي  ال�رضق  بني 
الكنعاين  والعربي   ، )العراق( 
واجلنوب  فل�شطني(  )ال�شام، 
وم�رض  واليمن(،  )احلجاز 
الدرا�شات  و)ك�شفت  القدمية، 
اأّن  عن  املقارنة  الأ�شطورية 
هناك اأ�شا�ًشا اأ�شطورًيا عقائدًيا 
بل لهوتًيا م�شرتًكا لأغلب هذه 
من  اأكرث  منذ  ال�شامية  ال�شعوب 
�شواء  امليالد،  قبل  �شنة  األفي 
مكة  يف  اأو  النهرين،  بني  فيما 
وفل�شطني،  وال�شام  واليمن 
تهتم  املعرفية  الآفاق  وتلك 
الثقافية،  الأنرثوبولوجية  بها 
الأدبي  البحث  عليها  ينفتح  كما 
يف  الأ�شاطري  يتناول  الذي 
بل  اأنواعه(،  )مبختلف  الأدب 
اإّن تلك الآفاق هي حقل معريف 
والدرا�شات  الأبحاث  ملختلف 

يف العلوم الإن�شانية.
وح�رضت  )بعل(  ح�رض  وقد 
وممار�شات  اأ�شاطري 
فولكلورية كثرية يف فل�شطني، 

تتعلق بالغيب والدهر والقدر 
خرافات  وكذلك  والأحالم، 
والعفاريت  وال�شياطني  اجلن 
والرياح، وقد ن�شب ال�شاميون 
الأوائل، الكثري من الأمور اإىل 
اجلن مثل انحدار الأبناء من 
اأمهات اأجنبيات، وهو عن�رض 
القبائل  بع�ض  عند  يح�رض 
ورث  وقد  )جرهم(،  العربية 
ال�شومريني  عن  الكنعانيون 
اأ�شطورة العفريتة ال�شيطانية 
)ميلي( وهي ت�شكن اخلرائب 
وهي  املهجورة،  والأماكن 
)ليليث( عند البابليني، وتعني 
يف الكنعانية )اأناث( ومفردها 
اإىل  اللّفظ  حتّول  وقد  اأنثى، 

)ليل( و)ليلى(.(.
.

كما اهتم الكنعانيون بالأنوثة 
الأُنوثة  �شلطة  عن  وعربوا 
اأ�شد،  ظهر  فوق  بامراة 
ترو�شه  بيدها  زهرة  وحتمل 
، وقد قّد�شوا )احلّيات(  بها، 
للخلود  رمًزا  واعتربوها 
والتجدّد ال�شنوي، وهي تتخذ 
براأ�شها  تبتلع  دائرًيا  �شكاًل 
التجّدد  على  للدللة  ذنبها 
يف  حت�رض  وهي  الذاتي، 
ميثولوجيا الطب وال�شفاء يف 
يف  اخللود  اأ�شاطري  من  كثري 

احل�شارات القدمية.
الأ�شاطري  بع�ض  تلك 
تقدمي  حاولنا  الكنعانية، 
مع  وتفاعالتها  خ�شائ�شها 
اأ�شاطري احل�شارات الأخرى، 
ال�شعوب  عند  بخا�شة 
عند  تتوقف  ومل  ال�شامية، 
وق�ش�ض  ومالحم  اأ�شاطري 
ال�شاأن  هو  كما  اأخرى، 
يف  الطوطم  لتاأثري  بالن�شبة 
وميكن  ال�شامية،  ال�شعوب 
على  يقف  اأن  للباحث 
املو�شوعات  يف  منها  الكثري 
يف  املتخ�ش�شة  والكتب 
احل�شارات  واآداب  اأ�شاطري 
لهذا  اأردنا  لقد  القدمية. 
عند  وقفة  يكون  اأن  املدخل 
الأر�ض  خ�شو�شيات  بع�ض 
فل�شطني،  مع  والذاكرة 
الدينية  ملكانتها  بخا�شة 
واأهميتها  العربية  واآثارها 
القدمية  احل�شارات  عند 

واحلديثة.

عن ذاكرتنا الأمازيغية:

تاريخ �لكنعانيني وتر�ثهم و�أ�ساطريهم
حتتفل اجلزائر بال�سنة الأمازيغية اجلديدة، وتعيد كتابة تاريخ مت�سالح  مع ذاتها  واأمازيغيتها، ولأن اجلزائري يحتاج ملعرفة هذا اجلانب املجهول 

من الذاكرة البعيدة املمتدة ملا قبل ميالد امل�سيح، فقد اأردنا التنبيه لبع�ض نقاط ال�سبه  يف التاريخ الكنعاين القدمي ويف اأ�ساطريه وموروثه ال�سعبي،بني 
الن�سان املازيغي باجلزائر والإن�سان الذي �سكن منطقة بالد ال�سام وحتديدا فل�سطني..

ثقافةاخلمي�ض 09   جانفي  2020  املوافـق  ل   13 جمادى الأول 1441ه 16
ملف
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قبائل بني �سنو�س ت�ستعد لالحتفال بال�سنة الأمازيغية ال2970 
 با�سرت اجلمعيات الن�سيطة بتلم�سان عموما و منطقة بني �سنو�س على اخل�سو�س حت�سريات وا�سعة لالحتفال بتظاهرة »يناير 2970« اأو ما يعرف لديها 
مبو�سم اإيراد �سمن  هذا الرتاث القدمي الذي مييز قبائل هذه املنطقة التي ت�سرب يف جذور التاريخ الأمازيغي القدمي  باملنطقة على غرار مناطق اأولد 

مو�سى وبني ع�سري والتي لعبت دورا فعال يف احلفاظ على هذا املوروث الثقايف الذي مييز املنطقة دون غريها حيث �سبق وان   قدمت �سنة 2015 هذه 
القبائل طلبا ر�سميا  اإىل ال�سلطات العليا للبالد واآخر اإىل املحافظة ال�سامية للثقافة العاملية من اجل تدويل ن�ساطات الحتفال براأ�س ال�سنة الأمازيغية 

املعروف لدى قبائل بي �سنو�س  باإيراد  الذي يرمز اإىل الأ�سد والقوة والباأ�س  وهو القرار الذي  قد يتحقق  قريبا  خا�سة وانه �سبق وان مت برجمت الحتفالت 
ال�سنوية بهذا املوروث  يف بني �سنو�س بح�سور وزير ال�سباب والريا�سة  �سنة 2017 واليوم ت�سعى اجلمعيات بدعم من املحافظة  ال�سامية لالمازيغية  لدفع 

هذا الرتاث نحو العاملية بعدما جنحت يف حتويله اإىل يوم وطني .
حممد بن ترار

بني  با�رشت  منطقة  وقد  هذا 
غرب  جنوب  كلم   40 �سنو�س 
تلم�سان ا�ستعدادات وا�سعة  لتنظيم 
ت�سادف  التي  »اأيراد«  احتفاالت 
االأمازيغية  العام  ال�سنة  هذا 
اجلمعيات  ت�سعى  حيث   ، ال  2970 
ومببادرة  من  باملنطقة  النا�سطة 
بهذا  الثقافة  االحتفال  مديرية 
انت�سار  تاريخ  ي�ساف  الذي  اليوم 
االأول  على  �سن�ساق  الرببري  امللك 
طريق  باملنطقة عن  الرومان 
�سباح  ينطلق  منّوع  اإطالق  برنامج 
ق�رش  من  املقبل   بكل  جانفي   12
امل�سور وق�رش الثقافة  عبد الكرمي 
دايل وبني �سنو�س وتدوم اأ�سبوعا يف 
حيث   ، والتقاليد  للعادات  معر�س 
�سنة  كّل  التظاهرة  هذه  ت�ستقطب 
العديد من الزّوار من خمتلف اأرجاء 
الرتاث  بهذا  لال�ستمتاع  الوطن 
متابعة عرو�س  راأ�سه  وعلى  العريق 
كرنفال »اأيراد« الذي يرمز اإىل قوة 
االأمازيغ عن طريق متثيل دور امللك 
االأمازيغ  لغة  يف  يعني  الذي  باإيراد 
اإىل  يرمز  الذي  االأ�سد  اأو  الغ�سنفر 

القوة وال�سجاعة . 
على  تلم�سان  حتتفل  و  هذا 
بالعام  الوطن  مناطق  باقي  غرار 

ل�سنة2970وذلك  املوافق  االأمازيغي 
العادات  بع�س  واإحياء  با�ستعادة 
تزال  ال  التي  االأ�سيلة  والتقاليد 
اجلزائرية،  يومياتنا  يف  متجذرة 
العديد  خالل  من  تثمينها  وحماولة 
واملعار�س  املحا�رشات  من 
وباملنا�سبة  االأفالم،  وعرو�س 
لتلم�سان  الثقافة  مديرية  �ست  خ�سّ
ف�ساءات  املنّظمة  ب�سفتها   اجلهة 
وق�رش  امل�سور  بق�رش  وا�سعة 
املوعد  بهذا  لالحتفال  الثقافة  
اهتماما  الطبخ  معر�س  ،ويحتل 
عن  يعك�س  الأنه  الزّوار  من  كبريا 
قرب العادات املتوارثة خا�سة فيما 
وتقدمي  الك�سك�سي،  بطبق  يتعلّق 
ال�ساي  وجل�سات  اجلافة  الفواكه 
بح�سور  املك�رّشات  وغريها، 
التي  واحللويات  اجلافة  والفواكه 
على  �رشورية  مواد  تتحول  اإىل 
اين  ال ميكن  العادية،  االأيام  عك�س 
اال�ستغناء عنها، علما اأّن »طبيقة« اأو 
طبق القرق�سة يتطلّب وجوبا ح�سور 
بكميات  والفواكه  احللويات  هذه 
»الناير«،  مائدة  لتزيني  كافية 
اإ�سافة اإىل »الربكوك�س« و«ال�سفنج«، 
لالأطفال  �سغرية  خبيزات  وتقدمي 
منها حّبة  واحدة  كّل  و�سط  وتو�سع 
بي�س، حيث يلتف اأفراد العائلة حول 
الطبيقة الكربى التي زّينت مبختلف 

ال�سمر، وتقّدم ن�سائح  املواد ويبداأ 
اأيام  خالل  هادئني  ليبقوا  لالأطفال 
الناير«  »عجوز  فاإّن  واإاّل  »الناير« 
من  وجترّدهم  ليال  �ستزورهم 
وتبقى  ال�سغرية،  ال�سليالت  حمتوى 
على  حتافظ  �سنو�س،  بني  منطقة 
اإقامة  خالل  من  خا�سة  متّيزها 
ت�رشب  الذي  »اأيراد«  كرنفال 
هذه  تاريخ  اأعماق  يف  جذوره 
تظاهرة  اأكرب  باعتباره  املنطقة 
الفرد واملوروث  توؤ�سل بني  ثقافية 

احل�ساري االأمازيغي.
عر�سا  الكرنفال  هذا  ويج�ّسد 

الطلق،  الهواء  م�رشحيا حقيقيا يف 
يف  املنطقة  �سباب  يتنّكر  حيث 
وغريها  و�سبل  ولبوؤة  اأ�سد  هيئة 
كانت  التي  االأخرى  احليوانات  من 
ويتجّمعون  اجلهة،  بهذه  تعي�س 
تتو�ّسط  حيث  �سغرية  �ساحة  يف 
بقناع  امراأة  املقّنعني  االأ�سخا�س 
امل�ساركني  و�سط  لرتق�س  »لبوؤة« 
من  معاونيه  رفقة  »اأيراد«  ويعمل 
االأ�سطورة  تريده  كما  ـ  »االأ�سبال« 
اأمامها  احلواجز  كل  نزع  على  ـ 
املجال  ليكون  ع�سا  بوا�سطة 
يرمز  الذي  ال�سيء  ف�سيحا،  اأمامها 

ليتوّجهوا  واخل�سوبة،  الرفاهية  اإىل 
ال�سالح  الويل  �رشيح  اإىل  بعدها 
قبل  اأوىل  كمحطة  اأحمد«  »�سيدي 
وهم  القرية،  اأزقة  عرب  التجوال 
على  ويرق�سون  االأغاين  يرّددون 
اإيقاعات البندير يف اأجواء احتفالية 
فرحتهم  عن  ليعرّبوا  ا�ستثنائية، 
ومو�سم  جديدة  ل�سنة  وتطلّعهم 
هذه  يف  خ�سب،كما  تطلق  فالحي 
منها  االأهازيج  بع�س  االحتفالية 
»حنا اأ�سحاب الدارة« اأو »�سباللك« 
اأو »رباللك« ذات االأ�سل االأمازيغي 
من املنطقة، ويتوّقفون عند اأبواب 
توّزع  التي  ال�سدقة  لطلب  املنازل 
الفقراء  يف نهاية اال�ستعرا�س على 
من  فاإّن  لالإ�سارة،  واملحرومني 
باملا�سي،  مور�ست  التي  الطقو�س 
كّل  اإىل  متنّكرين  الرجال  دخول 
اأن  اإلزاما على كّل عائلة  بيت وكان 
اأو  غذائية  بالت�سّدق مبواد  ت�سارك 
اجلافة  منها  خا�سة  معينة  فواكه 
التني  الناحية منها  بها  ت�ستهر  التي 
تقدمي اخلبز  والزيتون مع  والرمان 
بع�س  اأي�سا، �رشد  باملنا�سبة  .ويتم 
التاريخ،  بهذا  اخلا�سة  االأ�ساطري 
قد طلب  كان  »يناير«  اأّن  اإىل  ت�سري 
يعريه  اأن  )فيفري(  »فورار«  من 
�سخرت  التي  العجوز  يوما ملعاقبة 
اليوم  ذلك  يف  حلّت  اأن  فكان  منه، 

العجوز  اختنقت  �سديدة  عا�سفة 
يف  اليوم  ذلك  فاأ�سبح  اإثرها  على 
للعقاب  رمزا  اجلماعية  الذاكرة 
ت�سول  من  كل  على  يحل  قد  الذي 
بالطبيعة ما  اال�ستخفاف  نف�سه  له 
االأمازيغية  ال�سنة  حلول  مييز 
التي  املوؤونة  نفاد  هو  اجلديدة 
لل�ستاء  ال�سكان  بها  يحتفظ  كان 
يعترب  لذا  ب«العولة«،  وامل�سماة 
ال�سنة  حل�سيلة  تقييم  مبثابة  يناير 
املنتهية وال�سنة التي تليها، وفر�سة 
الطقو�س  خالل  من  العزم  لتجديد 
النح�س  وفاأل  اجلوع  من  للتخلّ�س 
املحا�سيل  وفرة  اأ�سباب  وجذب 
الزراعية ، هذه العادات التي  متيز 
العربي  املغرب  امازيغ  كافة 
ا�سطدامها  ورغم  االندثار   تاأبى 
القبائل  اأن  بارتفاع االأ�سعار اإال 
. هذا   الكرنفال  تنظيم  تعمل على 
وفدا  جهة اأخرى �سيتحول  من 
والية  اإىل  املنطقة  عن  ممثال 
يف  امل�ساركة  اأجل  من  وزو  تيزي 
الذي  الر�سمي  االحتفال  الوطني 
تقرر اإقامته هناك  بعدما احت�سنته 
حيث  املا�سية  ال�سنة  �سنو�س  بني 
من املنتظر اأن يتم جت�سيد موروث 
وزو   تيزي  مدينة  ب�سوارع  اإيراد 
التاريخي  ما بني  لتج�سيد الرتابط 

امازيغ �سمال اإفريقيا  .

العائالت   من  الكثري  حتيي 
بتي�سم�سيلت عموما ليلة الثاين ع�رش 
جانفي  �سهر  من  ع�رش  الثالث  اإىل 
املعروفة  االأمازيغية  ال�سنة  راأ�س 
التقليد  وهو  يّناير،  اأو  يّنار  با�سم 
قيمته  على  يحافظ  اليزال  الذي 
الثقافية  واالجتماعية  التاريخية 
احل�سارة  يف  املنا�سبات  كاأبرز 
على  اأهمها  تكن  مل  اإن  االأمازيغية 
على  التعرف  اأجل  من  االإطالق 
املنا�سبة  لهذه  احلقيقية  االأ�سباب 
والدوافع  االأمازيغ  حياة  يف  الهامة 
التاريخية،  للمنا�سبة  احلقيقية 
كبريات  الن�ساء  بع�س  اإىل  حتدثت  
عن  ر�سيدا  ميلكن  اللواتي  ال�سن 
حدة  احلاجة  ذكرت  حيث  ذلك، 
االأول  ال�سبب  اأن  عماري،  ببلدية 
يعود،  املنا�سبة  بهذه  لالحتفال 
اأ�سطورة  اإىل  االأجداد،  كالم  ح�سب 
بالعربية  وتعني  تغاط«  »اأعرتو�س 
تفا�سيل  تدور  اإذ  والتي�س،  املعزة 
العجائز  اإحدى  الق�سة حول خروج 
ارتداء  بعد  ال�سوف  اأجل غ�سل  من 
اإىل  متجها  الرعي  مالب�س  زوجها 
الثغاء   اأن  غري  للرعي،  الرباري 
حرارة  ب�سبب  للتي�س  املتكرر 
ما   وهو  كثريا  ال�سيخ  اأزعج  اليوم 
يّناير”  “يّنار،  من  يطلب  جعله  
اأجل   من  الأيامه  بارد  اآخر  يوم  �سم 
ليطلب  التي�س،  اإزعاج  التخل�س من 

يوما  قر�سه  فرباير  من  يناير  �سهر 
االأمازيغ  عند  املعروفة  مبقولته 
ونهار«  ليلة  �سلفلي  فورار  »اأعمي 
ليغدو  باملوافقة  طلبه  قوبل  وقد 
يّنار بعدها 31 يوما، يف الوقت الذي 
اأو فرباير 28 يوما يف  اأ�سبح فورار 
التي  االأ�سطورة  تلت  التي  ال�سنوات 
الفعلي  االنطالق  نقطة  �سكلت 
للذكرى . من جهتها، روت بركاهم  
حكاية  �سليمان   �سيد�س  بلدية  من 
ا�ستهزاء العنزة باجلو الدافئ الذي 
»بوه  قولها  يف  االأخري  نهاره  ميز 
رد  الذي  الوقت  يّنار«، يف  يا  عليك 
بابا  نهار يف  »نخلفلك  بقوله  عليها 
بيهم  يلعبو  كراعك  ونخلي  فورار 
لوالد ال�سغار«، حيث يتميز يوم من 
ل�سهر فرباير  االأوىل  الثمانية  االأيام 
بربودة �سديدة كرد فعل منه، ف�سال 
اإىل  ذاته  الوقت  يف  اإ�سارتها  على 
تفاوؤال  املنا�سبة  هذه  اإحيائهم 
منهم بعام فالحي جيد، ال�سيما اأن 
الن�ساط الفالحي ميز حياة االأمازيغ 
منذ القرون االأوىل واإىل غاية الوقت 
احلايل مع اختالف يف الرتكيز على 
نوع خم�س�س من الن�ساط الفالحي 
اإىل  املمار�س من منطقة جغرافية 
منطقة اأخرى . اأما حليمة ، املولودة 
فتذكر   ، القادر  عبد  االأمري  بربج 
اإىل  الذكرى  لهذه  االأمازيغ  تق�سيم 
ق�سمني اأو يومني: اليوم الثاين ع�رش 

من يناير وي�سمى باالأمازيغية “اإي�س 
اأقذمي”، اأي الليلة القدمية يف اإ�سارة 
منها اإىل اأنها اآخر يوم يف ال�سنة. اأما 
“اإي�س  في�سمى  ع�رش،  الثالث  اليوم 
كونها  اجلديدة،  الليلة  اأي  اأجديذ” 
اأول يوم يف ال�سنة االأمازيغية، مميزة 
بني طبيعة االحتفال يف كل منا�سبة، 
هو  ما  كل  من  التخل�س  يتم  حيث 
ماأكوالت ومالب�س خالل  قدمي من 
هو  ما  كل  واقتناء  اقدمي”،  “اإي�س 
من  اجديذ”  “اإي�س  اأثناء  جديد 
طالء حديث للمنزل واقتناء مالب�س 
الوجبات  خمتلف  واإعداد  لالأطفال 
�سكان  يحتفل  الرتاثية.  التقليدية 
مناطق  كل  غرار  على  تي�سم�سيلت 
االأمازيغية  ال�سنة  بحلول  الوطن  
على  اإ�رشار  وكلهم  اجلديدة 
التم�سك بالعادات والتقاليد  باإحياء 
وبداأت  الرتاثية.  املنا�سبة  هذه 
املنا�سبة  بهذه  االحتفال  مظاهر 
باكرا مبدينة تي�سم�سيلت من خالل 
املك�رشات  لتجارة  وا�سع  انت�سار  
املتنوعة  والفواكه  واحللويات 
املجفف   والتني  الرمان  منها 
عرب  وذلك  املجفف  العنب  وكذا 
كما  الغذائية.  املواد  بيع  حمالت 
حتم�س  االأيام  هذه  خالل  لوحظ 
واإقبالهم  »التي�سم�سيلتية«  العائالت 
على خمتلف  املحالت التي غزت 
رفوفها ب�ساعة من نوع خا�س لي�ست 

كالتي اعتادت اأن تعر�سها  للزبائن 
املك�رشات  من  اأ�سا�سا  واملتكونة 
مثل اللوز واجلوز والبندق والف�ستق 
ف�سال  على البلوط الذي ت�ستهر به 
منطقة الون�رشي�س. واالحتفال بليلة 
يناير بتي�سم�سيلت له خ�سو�سية لدى 
طبق   تقدمي  خالل  من  العائالت 
الك�سك�سي بالعنب املجفف والرمان 
التي  »ال�رش�سم«  واأكلة  والفول 
حتر�س ربة البيت على  حت�سريها 
باقتنائه  الزوج  يقوم  حملي  بقمح 
من حمالت بيع احلبوب وم�ستقاتها 
ال�سيدة  وتقول  الوالية.  بعا�سمة  
تي�سم�سيلت  مدينة  من  ميمونة 
باأن  املنطقة  برتاث  واملهتمة 
تقوم  التي�سم�سيلتية   »العائالت 
بتزيني  بيناير  االحتفال  ليلة 
ال�سموع  باأنواع خمتلفة من  منازلها 
والقناديل  التقليدية التي ت�سنع جوا 
جميال لدى االأطفال وحتى الكبار«. 
»اأبناء  باأن  املتحدثة  نف�س  واأبرزت 
يحافظون  يزالون  ال  تي�سم�سيلت 
عن  اأبا  وتقاليدهم  عاداتهم   على 
الرتاثية  املنا�سبة  هذه  الإحياء  جد 
وذلك ما يتجلى يف انت�سار  مظاهر 
االحتفال بكل بيوت املدينة وحتى 
واملحالت  ال�سعبية  باالأ�سواق 

والدكاكني«.
يتفنن  االأمهات  باأن  وذكرت   
باملنا�سبة يف اإعداد وجبات تقليدية 

اأو  باللحم  الك�سك�سي   مثل  اأ�سلية 
يحتوي  الذي  و«املردود«  الدجاج 
احلبوب   من  خمتلفة  اأنواع  على 
حت�سري  اإىل  باالإ�سافة  والبقوليات 
عادة  ياأكل  الذي  التقليدي  اخلبز 
الذي  املحلي  الدجاج   بي�س  مع 
الريفية  املناطق  تربيته  يف  ت�ستهر 
من  خرية  ال�سيدة  واأ�سارت  للوالية. 
»خالل  اأنه  اىل  تي�سم�سيلت  مدينة 
يلتف  باملنا�سبة  االحتفال  ليلة 
من  كبري  طبق  حول  العائلة  اأفراد  
املك�رشات  على  يحتوي  اخل�سب 
يعد  والذي   والفواكه  واحللويات 
االحتفالية  ال�سهرة  النطالق  اإ�سارة 
�سالة  بعد  موعدها  يكون  التي 
املنا�سبة  بهذه  ويحفظ  الع�ساء. 
�سغرية  �سلة  يف  طفل  كل  ن�سيب 
املك�رشات   بكل  ومهياأة  فردية 
والفواكه  احللويات  اإىل  باالإ�سافة 
املتحدثة  نف�س  وقالت  املجففة. 
اأن االأطفال ي�ستمعون خالل �سهرة 
تراثية  بق�س�س   بيناير  االحتفال 
املنا�سبة  هذه  اأهمية  حول  جميلة 
منذ  باملنطقة  االحتفال  وتاريخ 
جو  يف  الكل  القدمية  الع�سور 
منطقة  حتتفل  كما  دافئ.  عائلي 
بونعامة  برج  )بلديات  الون�رشي�س 
و�سيدي   وبوقايد  واالأزهرية 
و  لرجام  و  حل�سن  بني  �سليمانو 
عرو�س  بتقدمي  بيناير  متالحت( 

املربوع  فن  يف  تراثية  غنائية 
هذه  بتاريخ  يتغنى   الذي  الن�سوي 
اأكلة  املنا�سبة ف�سال على حت�سري 
بالرمان والفول«  البلوط  »ك�سك�سي 
وملئ  طبقية م�سنوعة مبادة الدوم 
واحللويات  املك�رشات  مبختلف 
اإىل  ا�ستنادا   املجففة  والفواكه 
ال�سيدة  خرية. كما تقام باملنا�سبة 
ال�سيق  غرار  على  تقليدية  األعاب 
ولعبة الع�سا التي تنت�رش  باملناطق 
بونعامة  برج  لبلديتي  الريفية 

وبوقايد. 
عديد  باملنا�سبة  �ستقام  كما 
عرب  والفنية  الثقافية  االأن�سطة 
ال22  الوالية   بلديات  كامل 
الثقافة  قطاع  من  مببادرة  وذلك 
بالتن�سيق مع م�سالح الوالية وعدد 
من  اجلمعيات املحلية التي تعنى 
ح�سب  والرتاثي  الثقايف  باجلانب 
االإ�سارة  وجتدر  القطاع.  مديرية 
يوؤرخ  االأمازيغي  التقومي  اأن  اىل 
امليالد   قبل  �سنة   950 قبل  ملا 
بقيادة  االأمازيغ  ا�ستطاع  حينما 
م�رش  دخول  »�سا�سناق«  الزعيم 
بعد االنت�سار يف حروب  ا�ستمرت 
طويال وبالتحديد يف عهد االأ�رشة 
كان  التي  والع�رشين  الواحدة 
يقودها امللك  الفرعوين »رم�سي�س 

الثالث«.
عادل  مغيث 

تي�سم�سيلت

انطالق احتفالت » يناير« لـ2970 بالون�سري�س

ملف



�ستانفورد  خمترب  علماء  طور 
عالجا  �أمريكا  يف  �لوطني 
��ستعادة  على  ي�ساعد  جديد� 
ويعالج  �حلو�دث  بعد  �لذ�كرة 

مر�سى �ألزهامير.
�لعالج  تقنية  وتتلخ�ص 
عن  بالك�سف  �جلديدة 
يف  �ملت�رضرة  �ملناطق 
�أو  �حلو�دث  جر�ء  �لدماغ، 
�ملختلفة،  �لع�سبية  �لأمر��ص 
نوع  من  كهربائي  بتخطيط 
�لدماغ  و�سل  عرب  جديد 
�إليه  ت�سخ  كهربائية  باأقطاب 

�سحنات معينة.
خالل  من  �لتحفيز  و�سيحدد 
�لأكرث  �ملناطق  �لأقطاب 
و�لتي  �لدماغ،  يف  �سعفا 
ن�ساطها  وت�ستعيد  �ستعالج 
لنب�سات  تعري�سها  بعد 
موجهة  كهرومغناطي�سية 

وت�ساعد هذه �لتقنية �جلديدة 
�لدماغ  عمل  حتفيز  على 
�لو�سالت  ت�سكيل  �إعادة  بعد 
�لع�سبية يف �ملناطق �مل�سابة 

هذه  �أن  �لعلماء  ويعتقد  منه، 
�لطريقة �ستب�سط �إىل حد كبري 
�لأمر��ص  من  �لكثري  عالج 
ود�ء  كاألزهامير  �حلديثة 

باأ�سكاله  و�خلرف  باركن�سون 
�ملتعددة، ف�سال عن �إ�سابات 
�ل�سري  حو�دث  جر�ء  �لدماغ 

وغريها من �لكو�رث.  
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الكتئاب
�أكد علماء من جامعتي �إي�ست �أجنليا و�أ�ستون �لربيطانيتني �أن �ل�ستعمال 

�لطويل مل�ساد�ت �لكتئاب يت�سبب باخلرف.
وتو�سل �لعلماء �إىل تلك �لنتائج بعد در��سات ��ستمرت 9 �سنو�ت عاينو� 
 65 عن  �أعمارهم  تزيد  �سخ�ص  �ألف   350 لنحو  �لطبية  �مللفات  خاللها 
�أدوية  ويتناولون  �لكتئاب  باأعر��ص  م�سابني  كانو�  منهم  �ألفا   40 �سنة، 

لتح�سني حالتهم �لنف�سية.
وبعد �أن لحظ �لعلماء �أن ن�سبة �مل�سابني باخلرف كانت �أعلى بكثري عند 
�لذين يتعاطون م�ساد�ت �لكتئاب، دققو� يف نوعية �لأدوية، فتبني �أن ما 
يدعى مب�ساد�ت �لكولني هي �أكرث ما يزيد �حتمال �لإ�سابة باخلرف عند 

تعاطيها على �ملدى �لطويل.

فح�ص جديد للدم يعتمد  على 
�صور الهاتف الذكي

    
طّور باحثون فح�ساً جديد�ً للدم يعتمد على تقنيات �لهاتف �لذكي لتوفري 
نتائج �رضيعة بطريقة �سهلة �سو�ء يف �ملنزل �أو عيادة �لطبيب. وي�ستطيع 
�لإنزميات، ويوفر  با�ستخد�م  �لأج�سام �مل�سادة  �لفح�ص �جلديد ك�سف 

على �ملر�سى كبار �ل�سن زيارة �ملخترب.
�لتي ن�رضت تقرير�ً  وبايو�إليكرتونيك�ص«  »بايو�سين�سور�ص  وبح�سب دورية 
Melisa عن  ي�سّمى  �لذي  �لفح�ص  يغني هذ�  �لدم �جلديد  عن فح�ص 
زيارة �ملخترب ويخت�رض وقت �لفح�ص. وهو عباره عن جهاز يزن ن�سف 
كغم ويتاألف من �سخان مائي يحت�سن عينات من �لدم ويحللها عن طريق 

�ل�سور �لتي يتم �لتقاطها بهاتف حممول.

اإ�صابات الراأ�ص تزيد احتمال 
الإ�صابة باخلرف!

�لكدمات  �أو  �لإ�سابات  �أن  �إىل  �ل�سويدية  �أوميو  تو�سل علماء من جامعة 
يف  باخلرف  �إ�سابته  �حتمال  من  ترفع  �لإن�سان  ر�أ�ص  لها  يتعر�ص  �لتي 

غ�سون مدة ت�سل �إىل 30 �سنة.
قام  �لطويل،  �ملدى  على  �ملختلفة  �لر�أ�ص  �إ�سابات  �أخطار  من  وللتاأكد 
علماء من جامعة �أوميو �ل�سويدية بدر��سات حللو� خاللها �لبيانات �لطبية 
على  �لبالد  م�سايف  يف  وجمعها  ت�سجيلها  مت  �سخ�ص،  مليون   3.3 لنحو 
مدى 40 عاما تقريبا، حيث ركزو� على �لتاريخ �لطبي لهوؤلء �لأ�سخا�ص 

و�لإ�سابات �لتي تعر�سو� لها وحالة جهازهم �لع�سبي.
وبيت نتائج �لدر��سات �أن �إ�سابات �لر�أ�ص، وخ�سو�سا تلك �لتي توؤثر على 
�ملنطقة �لقحفية يف �لدماغ، تزيد من �حتمال �خلرف مبعدل ملحوظ، 
كان  �لإ�سابة  حدوث  بعد  �لأوىل  �ل�سنة  يف  باخلرف  �لإ�سابة  فاحتمال 
�لإ�سابة  �لالحقة كان �حتمال  �لـ 15  �ل�سنو�ت  مرتفعا مبعدل 80%، ويف 
باخلرف نحو 45%، وو�سلت تلك �لن�سبة �إىل 25% على مدى �ل�سنو�ت �لـ 30 

من تعر�ص �لنا�ص لتلك �لإ�سابات.

طريقة �صهلة لإنقا�ص  الوزن يف 
مكان العمل

 3 فقد�ن  على  ت�ساعد  جديدة  طريقة  عن  �أمريكيون  علماء  ك�سف 
كيلوغر�مات من �لوزن �لز�ئد �سنويا �أثناء �لعمل وقال �لعلماء �إن �لتخلي 
عن �ملقعد يف مكتب �لعمل مفيد جد� للذين يريدون �لتخل�ص من وزنهم 
�ست  ق�ساء  ويكفي  �لغذ�ئية.  �أنظمتهم  تغيري  �إىل  �حلاجة  دون  �لز�ئد، 
�ساعات يوميا بو�سعية �لوقوف للح�سول على نتائج مر�سية يف تخفي�ص 

�لوزن بح�سب �لدر��سة.

اإن كنت هزيال وق�صريا فاعلم اأن 
اأمك حتت�صي ال�صاي والقهوة

�أن �رضب  �لوطنية  �إيرلند�  علماء من جامعة  �أجر�ها  در��سة  نتائج  �أثبت 
�آثار� �سيئة على �سحة �جلنني  �أثناء �حلمل يرتك  لل�ساي و�لقهوة  �لن�ساء 

ومنوه.
مع  �أم  لـ941  �ل�سحية  �حلالة  در�سو�  �أن  بعد  �لنتائج  لتلك  �لعلماء  تو�سل 
�أطفالهن، وحتققو� من كميات �ل�ساي و�لقهوة و�مل�رضوبات �لتي حتتوي 
على �لكافيني وكانت حتت�سيها �لأمهات �أثناء حملهن، وبعد �أن تابعو� منو 
�أن  للعلماء  تبني  �ملعلومات  مقارنة  وبعد  ولدتهم.  حلظة  منذ  �لأطفال 
من  فناجني   3 �أو  �لقهوة  من  فنجانني  نحو  ي�رضبن  كن  �للو�تي  �لأمهات 
�أثناء �حلمل، �أجننب �أطفال بوزن �أقل وبحجم �أ�سغر بقليل  �ل�ساي يوميا 
و�أو�سح  و�ل�ساي.  �لقهوة  حتت�سي  ل  �أمهات  ولدتهم  �لذين  �لأطفال  من 
�لباحث لو وي ت�سن �أحد �لقائمني على �لدر��سة �أن فريقه حتقق من �أن 
يوؤثر  وبالتايل  �حلامل،  �مل�سيمة عند  �لدم يف  تدفق  يوؤثر على  �لكافيني 

على منو �جلنني.

�صاعات النوم قد تهددك باملوت املبكر!
�أن  �إىل  حديثة  در��سة  تو�سلت 
عند  �سلبا  تتاأثر  قد  �لقلب  �سحة 
من  �أقل  �أو  �لالزم  من  �أكرث  �لنوم 
�جل�سم  يحتاجه  �لذي  �لوقت 

للر�حة.
يف  ن�رضت  �لتي  �لدر��سة  وبحثت 
 ،»European Heart« جملة 
�سخ�ص  �ألف   116 نحو  بيانات  يف 
ترت�وح �أعمارهم بني 35 و70 �سنة 
فرتة  وبعد  خمتلفة  دولة   21 من 
�سنو�ت،   8 لنحو  متو�سطة  متابعة 
وفاة  حالة   4381 �لباحثون  �سجل 
�لقلبية  بالأمر��ص  »�إ�سابة  و4365 

�لوعائية«.
ينامون  �لذين  �لأ�سخا�ص  وكان 
عر�سة  �ساعات  ثماين  من  �أكرث 
خلطر �ملوت �أو �لإ�سابة باأمر��ص 
يف  �لدموية  �لأوعية  �أو  �لقلب 
�لذين  �أولئك  مع  مقارنة  �لدماغ، 
و8   6 بني  ترت�وح  ملدة  ينامون 
�أمر� �رضوريا  �لنوم  ويعد  �ساعات 
يق�سي  حيث  �لإن�سان،  ل�سحة 
�لنا�ص زهاء ثلث �ساعاتهم �ليومية 
�لباحثني  فريق  وكتب  �لنوم،  يف 
ب�سكل  �لنوم  �إىل  »ينظر  �لدويل: 

يف  هام  �سلوك  �أنه  على  متز�يد 
�أن  ميكن  �أنه  حيث  �حلياة  منط 
يوؤثر على �أمر��ص �لقلب و�لأوعية 
باأولئك  و�ملوت«ومقارنة  �لدموية 
�إىل  �ست  بني  ما  ينامون  �لذين 
�لذين  �أولئك  فاإن  �ساعات،  ثماين 
ينامون ما جمموعه ثماين �إىل ت�سع 
�ساعات يوميا لديهم خطر متز�يد 

بن�سبة %5.
ينامون  �لذين  �لأ�سخا�ص  وكان 
يف  �ساعات  وع�رض  ت�سع  بني  ما 
�لإ�سابة  �أكرث عر�سة خلطر  �ليوم 
�لدموية  �لقلب و�لأوعية  باأمر��ص 
و�ملوت �ملبكر. �أما �لذين ينامون 
�أكرث من 10 �ساعات يوميا، فيزيد 
باأمر��ص  �لإ�سابة  خطر  لديهم 

�لقلب �أو �لوفاة بن�سبة %41.
زيادة  �أي�سا  �لباحثون  ووجد 
 %9 بن�سبة  �لإ�سابة  خطر  يف 
ما  ينامون  �لذين  لالأ�سخا�ص 
�أقل،  �أو  �ساعات  �ست  جمموعه 
ذ�ت  تكن  مل  �لنتيجة  هذه  ولكن 

دللت �إح�سائية.
وقال �لباحث �لرئي�ص، ت�سو�نغ�سي 
كلية  دكتور�ه يف  طالب  وهو  و�نغ، 

 McMaster and Peking«
 »Union Medical College
بالأكادميية �ل�سينية للعلوم �لطبية 
يف �ل�سني: »تبني در��ستنا �أن �ملدة 
و8   6 بني  ترت�وح  للنوم،  �ملثلى 

�ساعات يف �ليوم للبالغني«.
�مل�سارك،  �ملعد  و�أ�ساف 
يو�سف، من جامعة  �سليم  �لأ�ستاذ 
كند�:  يف  �أونتاريو  ماكما�سرت، 
»ينبغي على �لعامة �سمان �حل�سول 
على ما بني �ست �إىل ثماين �ساعات 
�لنوم يوميا«وتابع: »من ناحية  من 

�أخرى، �إذ� كنت تنام ب�سكل منتظم 
عن  يزيد  بنحو  �لالزم،  من  �أكرث 
فمن  �ليوم،  يف  �ساعات  ت�سع 
للتحقق  �لطبيب  زيارة  �ل�رضوري 

من �سحتك �لعامة«.
نوم  مقد�ر  معرفة  �أن  و�أو�سح 
�ملري�ص قد يكون مفيد� لالأطباء، 
على  �لتعرف  على  مل�ساعدتهم 
ب�سكل  �ملعر�سني  �لأ�سخا�ص 
مب�ساكل  �لإ�سابة  خلطر  �أكرب 
�لوفاة  �أو  �لقلب و�لأوعية �لدموية 

�ملبكرة. 

اآلية جديدة يف عالج األزهامير واخلرف!

هل اأنت يف ماأمن من األزهامير؟
�ملدمر  �لتاأثري  �لباحثون  يرجع 
لويحات  تر�سب  �إىل  �ألزهامير  ملر�ص 
متنع  و�لتي  �لدماغ  يف  �أميلويد  بيتا 
�لإ�سار�ت  تبادل  من  �لع�سبية  �خلاليا 
جامعة  من  علماء  ويوؤكد  بينها.  فيما 
تك�سا�ص على �أن وجود هذه �للويحات 
�إ�سابتهم  يعني  ل  �لب�رض  �أدمغة  يف 
فقد  �ألزهامير.  �أو  �إدر�كي  ب�سعف 
 15 من  جمموعة  �لباحثون  حدد 
بروتينا �إذ� وجدت لدى �لإن�سان، فاإنها 
و�خلرف،  باألزهامير  �لإ�سابة  متنع 
�لإ�سار�ت  جميع  وجود  من  بالرغم 
�لأمر��ص  لهذه  �لد�خلية  �حليوية 
)كاللويحات(. لكن �لعلماء مل يكت�سفو� 
بعد م�سدر هذ� �ملزيج من �لربوتينات 
و�آلية تعطيله لعمل �للويحات �لتي متنع 
بوظائفها  �لقيام  �لع�سبية من  �خلاليا 
حل  �أن  يوؤكدون  فهم  لهذ�  �حليوية. 
هذ� �للغز �سي�ساعد على تطوير �أدوية 

لألزهامير و�لأمر��ص �ملثيلة.

�أن �لأخ�سائيني يدر�سون مر�ص  يذكر 
عام،   100 من  �أكرث  منذ  �ألزهامير 
بد�ء  لالإ�سابة  �لرئي�سية  و�لفر�سية 
هي  �لإن�سان،  لدى  �لإدر�كي  �ل�سعف 
�للويحات مع �خلاليا �لع�سبية  تفاعل 
نقل  يف  وظائفها  �أد�ء  من  ومنعها 
�لرئي�سية  �مل�سكلة  وتعد  �لإ�سار�ت. 

و�سيلة  وجود  عدم  �حلايل  �لوقت  يف 
�ملر�ص  تفاقم  �إبطاء  �أو  لإيقاف 

بالتاأثري على �للويحات.
�لعلمي  �ملجتمع  ممثلي  بع�ص  �أن  �إل 
�مل�سكلة  �أن  يعتقدون  �لعامل  يف 
ومن  �للويحات،  عمل  يف  تكمن  ل 
لي�ست  �لأعر��ص  هذه  �أن  �ملحتمل 

�إل �ملظاهر �ل�سكلية لأ�سا�ص �ملر�ص 
لذلك  له.  �لرئي�سي  �مل�سبب  ولي�ست 
فاإن �كت�ساف علماء تك�سا�ص، بر�أيهم، 
�أكرب  م�سد�قية  لفر�سيتهم  ي�سيف 
�آلية  وفهم  �لعلماء  تف�سري  وينتظرون 
وحتديد  �لـ15  �لربوتينات  مزيج  عمل 

م�سدرها.
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الإجتاه  ومثلت   , الأم  املدر�سة  وهي 
تالمذة  ومثلها  املذهب  يف  الأثري 
م�سطلح  واملدنيون   , املدنيني  مالك 
يف  مالك  تالمذة  كبار  به  يق�سد 
عي�سى  بن  :عثمان  اأمثال  من  املدينة 
ابن   : والأخوين   , كنانة)185هـ(  بن 
عبد  بن  املاج�سون)212هـ(ومطرف 
بن  اهلل  عبد   , مطرف)220هـ(  بن  اهلل 
بن  , حممد  )186هـ(  ال�سائغ  بن  نافع 
وقد   ,)19( ونظرائهم   , �سلمة)216هـ( 
الأحاديث  بتقدمي  التيار  هذا  متيز 
ال�سحابة  واآثار  العمل  على  النبوية 
من  التيار  هذا  اأيد  وقد  والتابعني.. 
الأندل�سيني  ومن  وهب  ابن  امل�رصيني 

ابن حبيب.

العراق: -2مدر�سة 

ظهور  لبداية  م�سحرا  الب�رصة  كانت 
مذهب مالك يف اأر�ض ال�سواد على يد 
بع�ض تالمذته كعبد الرحمن بن مهدي 

اهلل  وعبد  )198هـ(  العنربي  ح�سان  بن 
)222/221هـ(  قعنب  بن  م�سلمة  بن 
بالراهب,  امللقب  املعذل  بن  واأحمد 
يف  اإل  بقوة  يظهر  مل  املذهب  لكن 
الطبقة التالية اأيام ق�ساء اآل حماد بن 
اإ�سماعيل  القا�سي  منهم  وكان   : زيد 
بعد  بالإجتهاد  لهم  �ُسهد  الذين  اأحد 
:)ومل حت�سل هذه  الباجي  قال  مالك, 
لإ�سماعيل  اإل  مالك  بعد  الدرجة 

القا�سي( )20(.
التحليل  اإىل  متيل  املدر�سة  وهذه 
املنطقي لل�سور الفقهية , والإ�ستدلل 
هذه  رجالت  اأبرز  ومن  الأ�سويل. 
تاأثري  لهم  كان  –والذين  املدر�سة 
 , اإ�سماعيل  القا�سي   : وا�سح- 
الق�سار  بن  احل�سن  اأبو  والقا�سي 
الوهاب  عبد  والقا�سي   , )398هـ( 
)ابن  احل�سني  بن  اهلل  وعبد  )422هـ( 
بكر  اأبو  وال�سيخ  )378هـ(  اجلالب( 
الأبهري )375هـ(.. وقد انقطعت هذه 
املدر�سة بحدود 452هـ وهي �سنة وفاة 
اآخر   , بن عمرو�ض  الف�سل  اأبو  الإمام 

فقهاء املالكية ببغداد.
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املدار�ض  بني  القيادة  مركز  احتلت 
 , القا�سم  ابن  بزعامة  املالكية 
اإفريقية والأندل�ض  واعتمدها مدر�سة 
�سماعات  كانت  كما   , كليا  اعتمادا 
مالك  عن  ومروياته  احلكم  عبد  ابن 
حظوة  ذات  القا�سم  وابن  وا�سهب 
فيها  �ساركتها  العراقية  عند املدر�سة 

مدونة ابن القا�سم /�سحنون.
منهج  رائدة  املدر�سة  وتعتربهذه 
احلديث  جانب  اإىل  العمل  اعتماد 
وهذا   , احلجازي  للمنهج  خالفا   ,
�ساد  الذي  هو  امل�رصي  املنهج 
اأكرثية  وتبنته  املالكي  املذهب 

مدار�ض املذهب.

: املغربية  -4املدر�سة 

املغرب  يف  ال�سائد  املذهب  كان 
اإىل   , وتون�ض , مذهب الإمام النعمان 
ا�رص�ض.. وابن  زياد  بن  علي  دخل  اأن 

اأ�سد بن الفرات وغريه فبدا  وبعدهما 
جاء  اأن  اإىل  الإنت�سار  يف  املذهب 

�سحنون فغلب املذهب يف اأيامه..
وما املدونة اإل نتيجة تعاون املدر�سة 
امل�رصية والقريوانية , فقد اأمالها ابن 
القا�سم مببادرة ا�سد وتدقيق �سحنون 
�سمان  التون�سية  املدر�سة  وتولت 
احلياة لها بن�رصها وتدري�سها... واأهم 
–التون�سية/ املدر�سة  هذه  مميزات 
ت�سحيح  على  احلر�ض  القريوانية- 
الإحتمالت  وجوه  وبيان  الروايات 
يقع  ما  ح�سب  على  احلروف  و�سبط 
ورغم   21.. الآثار  وتتبع  ال�سماع  يف 
تاأخر ظهور هذا الفرع اإل انه �سي�سبح 
املالكي  للمذهب  املمثل   : بعد  فيما 
والأندل�ض  عامة  العربي  املغرب  يف 
خا�سة. وقد تعر�ض هذا اجلناح لهزات 
 , اأمامها  �سمد  لكنه   , وعديدة  كبرية 

وهي يف غالبها هزات �سيا�سية..
ا�سطالح  يف  املغاربة  والعلماء 
 , القريواين  زيد  اأبي  ابن   : املتاأخرين 
بن خلف  وابو احل�سن علي بن حممد 
 , )403هـ(  القاب�سي(  )ابن  املعافري 

و�ساح  بن  حممد  بن  حممد  بكر  وابو 
 , والباجي   , )333هـ(  اللباد(  )ابن 
الرحمن  عبد  القا�سم  واأبو   , واللخمي 
الرب  عبد  وابن  )450هـ(,  حمرز  بن 
اجلد  ر�سد  بن  واأبوالوليد  )463هـ( 
)520هـ( , واأبو بكر بن العربي )543هـ( 
اإبراهيم  , والقا�سي �سند بن عنان بن 

)اأبو علي( )541هـ(
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موؤ�س�سها زياد بن عبد الرحمن امللقب 
واأول  غريها(  وقيل  )193هـ  ب�سبطون 
وكان   , الأندل�ض  اإىل  املطاأ  اأدخل  من 
تثبيت  يف  الف�سل  له  كان  تلميذ  له 
املذهب بالأنل�ض وهو يحيى بن يخيى 
الرحمن  عبد  الأمري  م�ست�سار  الليثي 
بن احلكم. ول فرق بني هذه املدر�سة 
واملدر�سة املغربية بل هي امتداد لها 
اأن عددا من علماء الأندل�ض  , خا�سة 

هاجروا اإىل املغرب.

ملحة عن مد�ر�س �ملذهب �ملالكي

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

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

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
,ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

, ويف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

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

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

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً, ومع اإ�رصاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

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

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

وروى اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

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

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب, فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

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

نقي�سه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله,  لزم  يف 
ا�ستقراء  خالل  من  اأننا  اإل  اآخر«,  دليل 
كتب ال�سافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�سيوطي: »القاعدة الثانية 
م�ستحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رصة 
اأما  حت�سى«  تكاد  ل  جدا  كثرية  فروعها 

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

كاف لبيان عدم النفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة, قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�ض امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 

الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها, الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رصة من 
الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة, الإن�سان له فطرة �سليمة 

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

نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً, و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

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

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف الأمراء اأح�سن, واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن, وال�سخاء ح�سن 

لكن يف الأغنياء اأح�سن, وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن, والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة, واملراأة األزم ما يلزمها احلياء, والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء, والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب, والأمري األزم ما يلزمه العدل, ورد:
اأحب ثالثاً, وحبي لثالث اأ�سد, اأحب الطائعني, وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد, اأحب املتوا�سعني, وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد, اأحب الكرماء, وحبي للفقري الكرمي اأ�سد, واأبغ�ض ثالثاً, وبغ�سي لثالث اأ�سد, 
اأبغ�ض الع�ساة, وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد, اأبغ�ض املتكربين, وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد, اأبغ�ض 

البخالء, وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإميان, واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خري فيك, واإن مل 

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

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم, لذلك الإ�سالم 
و�سطي.
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 النجمة اجلزائرية كنزة مر�شلي 
وليف �شتايلز �شتوديوز معًا من جديد

جمعتهما  التي  النجاحات  بعد 
�شباأ،  »ملكة  اأغنيات  يف  �شابقاً 
 »Le casa del amor،قتال
امل�شاهدات،  ماليني  وح�شدها 
اليف  �رشكة  بني  التعاون  يتجدد 
والنجمة  �شتوديوز  �شتايلز 

اجلزائرية كنزة مر�شلي.
املا�شية  االأيام  خالل  �شتوديوز  �شتايلز  اليف  اأنهت  التفا�شيل،  يف 
ّورت يف لبنان حتت اإدارة  ت�شوير اأغنية كنزة مر�شلي اجلديدة، حيث �شُ

املخرج اللبناين عادل �رشحان.
اجلزائرية،  اللهجة  تقدمي  مر�شلي  كنزة  ُتدد  االأغنية،  �شعيد  على 

وحتمل كلمات واأحلان ربيع كا�شطور وتوزيع يا�شني موزارت.
ومن امُلقرر �شدور االأغنية ح�رشياً عرب قناة اليف �شتايلز �شتوديوز 
ت�شليم  اأجل  من  املونتاج  على  املخرج  يعمل  حيث  اأ�شابيع،  خالل 

الكليب باأ�رشع وقت.

دنيا �شمري غامن تغيب عن دراما 
رم�شان 2020   

غامن  �شمري  دنيا  الفنانة  قررت 
 2020 رم�شان  دراما  عن  التغيب 
لرغبتها يف تقدمي فيلم �شينمائي 

خالل العام اجلاري.
حالياً  حُت�رش  دنيا  اأن  وعلم  
مع  جديد  �شينمائي  مل�رشوع 
ولكنها  احللفاوي،  خالد  املخرج 
باقي  على  اال�شتقرار  حلني  احلايل  الوقت  يف  تفا�شيله  على  تتكتم 
اأبطاله، اإال اأن اأحداثه �شتدور يف اإطار كوميدي، وهناك اتاه لعر�شه 
ب�شكل  تتحدد  مل  امل�شاألة  هذه  ولكن  املقبل،  الفطر  عيد  مو�شم  يف 

نهائي.
يذكر اأن اآخر م�شل�شالت دنيا �شمري غامن كان »بدل احلدوتة 3«، الذي 
ُعر�ش يف رم�شان املا�شي، وقدمت خالله 3 ق�ش�ش بواقع 10 حلقات 

لكل ق�شة.

�شريين عبد الوهاب تعتذر عن 
ت�شريحاتها املثرية يف ال�شعودية

اعتذرت الفنانة امل�رشية، 
عن  الوهاب،  عبد  �شريين 
اإحدى  خالل  ت�رشيحاتها 
الريا�ش«  »مو�شم  حفالت 
يف ال�شعودية، والتي اأثارت 
ن�شائية  انتقادات  موجة 

وا�شعة.

ملوجة  �شريين  وتعر�شت 
انتقادات بعد و�شفها من 

باأنهن »عوان�ش«،  ينتقدنها، خالل حفلتها يف نهاية نوفمرب املا�شي، 
حني قالت اإن من ينتقد الرجال »�شوية عوان�ش«.

وقالت: »اأنا مل اأخطئ حينما طالبت ال�شيدات بالعناية بالرجال، لكن 
على  كبرية  ل�شت  واأنا  كبرية...  ت�شبب يف جرح �رشيحة  عوان�ش  لفظ 

االعتذار، لذلك اأقول اأنا اآ�شفة«.
ب�شبب  اجلدل  �شريين  فيها  تثري  التي  االأوىل  املرة  هذه  تكن  ومل 
اأكرث من مرة من قبل  اإذ منعت من الغناء  ت�رشيحاتها على امل�رشح، 
التي  ال�شابقة  ت�رشيحاتها  ب�شبب  م�رش  يف  املو�شيقية  املهن  نقابة 
اعتربها البع�ش اإهانة مل�رش، حينما و�شفت مياه النيل باأنها »مليانة 

بلهار�شيا«.
كذلك، ت�شببت �شريين يف اأزمة لنف�شها بعد ت�رشيحات لها يف حفل اآخر 

بعد اأن قالت: »اأنا خ�شارة يف م�رش«.

فوز امل�شري رامي يو�شف بلقب اأف�شل ممثل 
تلفزيوين يف جوائز »غولدن غلوب«

جمهوره  دندن  اأمري  الفنان  هناأ 
املليون  لتخطيه  ومتابعيه 
م�شاهدة على قناته الر�شمية على 
اأغنيته  طرح  اأن  بعد  االنرتنت، 
تلقى  والتي  »عاليمني«  اجلديدة 
م�شاهدة  ون�شبة  الباهر  النجاح 
يف  م�شاهدة  مليون  تخطت  التي 
اأول اأ�شبوع كاتباً: »بف�شل حمبتكم 
عاليمني  اأغنية  الدائم  ودعمكم 
اتخطت املليون م�شاهدة ب�شكركن 

من كل قلبي يا اأحلى جمهور« .
ومن خالله، اأطلق حتديه املتعلق 
على  �شفحاته  عرب  باالأغنية 

التحدي  من  والهدف  االنرتنت 
بفيديو  اأمري  متابعني  م�شاركة 
و�شاحب  االأغنية  مع  تفاعلي 
ي�شارك  �شوف  االأجمل  الفيديو 

اأمري يف اإحدى حفالته .
راأ�ش  ليلة  اأحيا  دندن  اأن  يذكر 
ال�شنة يف مدينة هيو�شنت يف والية 
ح�شوراً  احلفل  و�شهد  تك�شا�ش، 
كبرياً من خمتلف اجلاليات العربية 
ليلة  لق�شاء  التي ق�شدت هيو�شنت 

راأ�ش ال�شنة مع اأمري دندن .
عمر  كلمات  من  »عاليمني«  اأغنية 
املو�شيقي  ا�رشاف  وحتت  �شاري 

�شبق  ورامي عرفات  ب�شار  حممد 
خالل  قبل  من  معهم  تعامل  وان 

طرحه اأغنية “بدي اإياكي”.

ال�شائعات،  موجة  من  الرغم  على 
كارول  النجمة  اأم�ش  م�شاء  وقفت 
�شمن  امل�رشح  على  �شماحة 

مهرجان العود يف اململكة العربية 
ال�شعودية يف جممع امللك فهد اإىل 
واأحيت  كرم،  فار�ش  الفنان  جانب 

ليل  يحدث  اأن  متوّقعاً  كان  حفاًل 
الرابع من يناير احلايل، ولكن �شوء 
التي  واالأمطار  اجلوية  االأحوال 
اكتفى  احلفل،  اإمتام  دون  حالت 
خوري  مروان  بح�شور  املنّظمون 
قد  املطر  وكان  اأنغام.  والنجمة 
و�شلة  اأثناء  خفيفاً  بالهطول  بداأ 
دفع  الذي  االأمر  خوري،  مروان 
املنّظمني اإىل تاأجيل فقرة �شماحة 

وفار�ش كرم.
حزن كارول

اخلا�شة  م�شادرنا  من  علمنا  وقد 
اأرادته  مبا  التزموا  الفنانني  اأن 
كارول  لكن  املنظمة،  اللجنة 
من  متّكنها  لعدم  حزنت  �شماحة 

اأمام  نف�شه  اليوم  يف  الوقوف 
اجلمهور والغناء.

 
جديد اأعمالها

من  اأخرى  جمموعة  اأن  يُذكر 
اأر�ش  على  تُقام  املهرجانات 
يعود  اأن  املتوّقع  ومن  اململكة، 
�شماحة  وكارول  خوري  مروان 
املعلومات  بح�شب  املقبل  ال�شهر 

الإحياء حفلني هناك.
اأن �شماحة ت�شّجل جمموعة  يُذكر 
من االأغاين اجلديدة، لكن مل يعرف 
حتى ال�شاعة ما اإذا كانت �شتنتظر 
يف  �شت�شدرهما  اأم  اإ�شدارهما 

االأ�شابيع القليلة املقبلة.

اأمري دندن يتحدى جمهوره ويحقق املليون م�شاهدة

رغم ال�شائعات، كارول �شماحة تغّني يف ال�شعودية !

فاز املمثل امل�رشي رامي يو�شف 
يف  ملمثل  اأداء  اأف�شل  بجائزة 
يف  دوره  عن  تلفزيوين،  م�شل�شل 
م�شل�شل »رامي« خالل حفل توزيع 
بن�شخته  غلوب«  »غولدن  جوائز 
اأجنلو�ش  لو�ش  مدينة  يف  الـ77 

االأمريكية.
 »1917« االأمريكي  الفيلم  فاز  كما 
، الذي تدور اأحداثه حول ملحمة 
العاملية  للحرب  تعود  ع�شكرية 
االأوىل، بجائزة اأف�شل فيلم درامي. 
 Once Upon a فيلم  وح�شل 
Time in Hollywood )ذات 
جائزة  هوليوود(على  يف  مرة 

اأف�شل فيلم كوميدي.
املفقودة   احللقة  فيلم  كما ح�شد 
اأف�شل  جائزة   missing link

فيلم ر�شوم متحركة.
 I’m Gonna( اأغنية  وفازت 
اأي   )Love Me Again
اأف�شل  بجائزة  جمددا«  »�شاأحبك 

.Rocketman اأغنية من فيلم
فينيك�ش  خواكني  النجم  وفاز 

دوره  عن  ممثل  اأف�شل  بجائزة 
جائزة  وذهبت  »اجلوكر«،  بفيلم 
للنجمة  �شينمائية  ممثلة  اأف�شل 
رينيه زيلويجر عن دورها يف فيلم 

»جودي« .
بجائزة  اأوليفيا كوملان  فازت  كما 

اأف�شل ممثلة يف م�شل�شل تلفزيوين 
الدراما عن دورها مب�شل�شل  لفئة 

.The Crown
»غولدن  جوائز  توزيع  حفل  ويعد 
االأحداث  واأ�شهر  اأهم  من  غلوب« 
�شهر  قبل  ويقام  ال�شنوية،  الفنية 

توزيع  حفل  من  فقط  واحد 
من  جمموعة  وهي  االأو�شكار، 
بداأت  التي  االأمريكية،  اجلوائز 
عام 1944. ومتنح اجلائزة الأعمال 
جانب  اإىل  وغنائية  تلفزيونية 

االأعمال ال�شينمائية.
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مر�سيد�س تك�سف عن جي 
كال�س 2020 مبحرك ديزل

م�ؤخراً  مر�سيد�س  قامت 
قيا�سية  فئة  عن  بالك�سف 
 G-Class طراز  من  جديد 
d م�ديل 2020   350 G با�سم 
خم�س�س  ديزل  حمرك  مع 
لل�س�ق الأوروبي يُعد املحرك 
الفئة  مييز  ما  اأهم  ه� 
اجلديدة، حيث ياأتي من فئة 6 
�سلندر ديزل تريب� �سعة 3 لرت 
بق�ة 286 ح�سان وعزم دوران 
 1،200 بني  ما  ني�تن.مرت   600
ما  وه�  لفة/دقيقة،  و3،200 
يقرتب من معدل عزم حمرك 
العامل  التريب�  مزدوج   V8
لتك�ن   ،550  G بفئة  بالبنزين 
d 350 G قادرة على الت�سارع 
 7.4 خالل  كم/�س   100 حتى 
ت�سل  ق�س�ى  �رسعة  مع  ثانية 

اإىل 200 كم/�س.
قد  ذاته  املحرك  اأن  يُذكر 
مع  املا�سي  العام  تد�سينه  مت 

S-Class املحدثة، ورغم اأن 
الكبرية   G-Class وج�ده يف 
�سحب  اإىل  للحاجة  �سي�ؤدي 
مر�سيد�س  اأن  اإل  اأعلى،  وزن 
كفاءة  �سي�فر  باأنه  تق�ل 
ا�ستهالك وق�د ت�سل اإىل 9.6 

لرت/ 100 كم.
اأما عن باقي الأجزاء، ف�س�ف 
قيا�سية   G-Class اأنها  جند 
ناقل  يت�سمن  ما  متاماً، 
مع  �رسعات،   9 اأوت�ماتيكي 
اأ�سطح  ذات  فاخرة  داخلية 
ناعمة وعدادات رقمية جديدة 
ج�دة  ذات  خلامات  اإ�سافة 

اأعلى والعديد من اخليارات.
عن  الإعالن  عدم  ورغم  هذا 
الأ�سعار بعد، اإل اأن مر�سيد�س 
 G ا�ستقبال طلبات  بدء  تن�ي 
يناير املقبل، على  d يف   350
اأن ت�سل اإىل ال�كالت الأوروبية 

خالل ربيع 2019.

الهواتف الذكية تنهي ع�سر 
مفاتيح ال�سيارات قريبا

ب�سكل  و�سام�س�نغ  اآبل  حتالفت 
من  جمم�عة  مع  مت�قع  غري 
"معيار  لإنتاج  الأخرى،  ال�رسكات 
ال�سيارات  جديد ملفاتيح  عاملي" 
اله�اتف  اأ�سحاب  ميكن  الرقمية، 
طريق  عن  �سياراتهم  فتح  من 
تطبيق خا�س. وك�سفت املجم�عة 
"ك�ن�س�رتي�م  با�سم  املعروفة 
 ،)CCC( ال�سيارات"  ات�سال 
 Digital" عن  الأ�سب�ع  هذا 
باأنه  و�سف  الذي   ،"1.0  Key
مفاتيح  ليع��س  معياري"  "حل 
الهاتف  تطبيقات  مع  ال�سيارات 
ال�رسكة  عن  النظر  بغ�س  الذكي، 

امل�سنعة للهاتف اأو ال�سيارة.
ات�سال  "ك�ن�س�رتي�م  من  والهدف 
ال�سيارات" ه� اإتاحة م�ست�ى اأكرب 
من التكامل بني الأجهزة املحم�لة 
متاحة  امليزة  وهذه  واملركبات، 
ال�رسكات،  من  الأع�ساء  جلميع 
دبلي�"  اإم  و"بي  "اأودي"  فيها  مبا 
و"هي�نداي"  م�ت�رز"،  و"جرنال 
اإلكرتونيك�س"  جي  "اإل  واأي�سا 
و"�سام�س�نغ"  و"بانا�س�نيك" 
و"ف�لك�س فاغن". وقال رئي�س ق�سم 
اأودي،  �رسكة  لدى  الإلكرتونيات 
فخ�رون  "نحن  وار�سيت:  والف 
 Key Digital خدمة  بتقدمي 
من  الكثري  يف  بالفعل  لعمالئنا 
امل�ديالت، فمن خالل ت�حيد حل 
مع  يت�افق  الذي  الرقمي  املفتاح 
لبنات  ن�سع  لدينا،  الأمان  معايري 
على  املبتكرة  للخدمات  البناء 
للمفتاح  وميكن  وا�سع".  اأ�سا�س 
ال�ظائف  جميع  ي�ؤدي  اأن  الرقمي 

اليدوي،  نظريه  بها  يق�م  التي 
من  امل�ستخدمني  ميكن  و�س�ف 
بدء  وكذلك  الأب�اب،  وفتح  قفل 
ملالكي  وميكن  املحرك.  ت�سغيل 
ال�سيارات اأي�سا اختيار منح مالكي 
م�ؤقتا  الآخرين  الذكية  اله�اتف 
�سيارتهم  اإىل  ال��س�ل  اإمكانية 
و�سمم  ما.  تطبيق  با�ستخدام 
 ،"1.0  Digital Key"تطبيق
تقنية  �رسائح  ي�ستخدم  الذي 
 ،"NFC" املدى  قريب  الت�ا�سل 
وهي نف�سها التي متكن من الدفع 
الذكية  اله�اتف  يف  مل�س  دون 
بنظامي  تعمل  التي  احلديثة 
اأندرويد وiOS، مع ت�فري الأمان.

جمم�عة  ال�سيارة  مفتاح  ويحت�ي 
ال�ستخدامات،  من  وا�سعة 
وتاأجري  ال�سيارات  م�ساركة  مثل 
مفيد  ك�نه  عن  ف�سال  ال�سيارات، 
رئي�س  وقال  الط�ارئ.  حالة  يف 
جمل�س اإدارة جمم�عة ك�ن�س�رتي�م 
ات�سال ال�سيارات حمف�ظ رحمان: 
ات�سال  ك�ن�س�رتي�م  بداأت  "لقد 
م�ا�سفات  على  العمل  ال�سيارات 
 ،2.0 الإ�سدار   Digital Key
وناأمل اأن يك�ن الإ�سدار املحدث 
من املفتاح متاحا يف الربع الأول 
رحمان  واأ�ساف   .2019 العام  من 
منتجات  بالفعل  "ن�سهد  قائال: 
ال�ستفادة  على  تعمل  ال�س�ق  يف 
اأن  واأعتقد   ،1.0 الإ�سدار  من 
الن�سخة 2.0 من الإ�سدار الرقمي 
القادم �سيك�ن لها تاأثري اأكرب على 
احتياجات  نلبي  حيث  ال�سناعة 

الت��سع الهائل".

بي اإم دبليو الفئة الثامنة غران كوبيه تظهر 
م�ؤخرا  دبلي�  اإم  بي  ك�سفت 
ك�بيه  الثامنة  الفئة  عن 
مرة  لأول  ر�سد  من  و   ،2020
ن�سختها الط�يلة ذات الأربعة 
لي�ست  ك�بيه  جران  اأب�اب، 
نظرة  نلقي  مرة  اأول  هذه 
مبار�س  ظهرت  حيث  عليها، 
غران   M8 �سكل  يف   2019
اأما من�ذج  الختبارية،  ك�بيه 
حمافظا  يبدو  فاإنه  الختبار 
الديناميكية  التفا�سيل  على 
بالفئة الثامنة ك�بيه، با�ستثناء 
اأنه اأكرب حجما لإتاحة م�ساحة 

لالأب�اب اخللفية.
اإم  لبي  ك�بيه  غران  �ستتيح 
ال�سيارات  مناف�سة  دبلي� 

الريا�سية الكبرية مثل ب�ر�س 
 GT4 ومر�سيد�س  بانامريا 
AMG ك�بيه، بالإ�سافة اإىل 
البافارية  ال�سانعة  تن�ي  ذلك 
للفئة  ك�سف  ن�سخة  اإطالق 
الثامنة والتي ر�سدت م�ؤخرا 

دون مت�يهات.
ذات  ال�سيارة  �ستح�سل 
اأحدث  على  اأب�اب  الأربعة 
تقنيات بي اإم دبلي�، يت�سمنها 
رقمية  قيا�سات  عدادات 
 10.25 �سا�سة  اإن�س،   12.3
والرتفيه،  للمعل�مات  اإن�س 
�سالمة  اأنظمة  جمم�عة  مع 
لل�سائق  متقدمة  وم�ساعدة 
لن  املحركات،  ناحية  على 

مفاجاآت  اأية  هنالك  تك�ن 
الثامنة  الفئة  �ست�ستمل  حيث 
غران ك�بيه على نف�س حمرك 
 8 لرت   4.4 �سعة  الك�بيه 
�سلندر ق�ة 523 ح�سان، على 
ك�بيه  جران   M8 حت�سل  اأن 

حمرك  على  العايل  لالأداء 
 600 ق�ة   V8 مزدوج  تريب� 
رباعي  دفع  نظام  مع  ح�سان 
هذا ومت�قع اأن تك�سف بي اإم 
دبلي� عن الفئة الثامنة جران 

ك�بيه 2021. 

 2020 اأب  بيك  فوك�س  فورد 
املتوقع �سكلها  يف  تظهر 

الرابع مقرر  ف�رد ف�ك�س اجليل 
العام  مطلع  لالأ�س�اق  و�س�لها 
اأمثال  مع  للمناف�سة  املقبل 
ف�لك�س فاجن ج�لف وامل�ديالت 
يف  الك�مباكت  بقطاع  الأخرى 
اأنه  اإل  و�سيدان،  هات�سباك  ن�سخ 

�سيتم  التقارير،  اإحدى  ح�سب 
اإذا  منها.  اأب  بيك  ت�فري  اأي�سا 
الأخ�رس  ال�س�ء  ما ح�سلت على 
وقتها  �ست�ستبدل  اإنتاجها،  لبدء 
يتم  والتي  اأب  بيك  ك�رير 
با�ستخدام  الربازيل  يف  جتميعها 

من�سة في�ستا، التفا�سيل حمدودة 
ح�ل ف�ك�س بيك اأب، لكن يت�قع 
اأن يتم اإنتاجه يف املك�سيك، على 

اأن ي�سل الأ�س�اق العاملية.
اإلقاء  حتى ذلك ال�قت، باإمكاننا 
تبدو  قد  ما  على  تخيلية  نظرة 

الغمارتني،  ذات  ال�سيارة  عليه 
ف�ك�س  م�سابيح  امل�ستخدمة 
ارتفاع  مع  واخللفية  الأمامية 
حتى  طفيفة  وحت�سينات  اأط�ل 

تتنا�سب مع ك�نها بيك اأب.

Qashqai موديل خا�س من ني�سان
ك�سفت �رسكة ني�سان النقاب عن 
 N-Way اخلا�س  امل�ديل 
من   ،Qashqai لأيق�نتها 

 SUV فئة 
املدجمة.

واأو�سحت ال�رسكة اليابانية اأن 
 N-Way اخلا�س  امل�ديل 
التجهيزات  خط  على  يعتمد 
 ،A c e n t a
والذي يقدم 

مكيف ه�اء مزدوجاً، وحزمة 
امل�ساعدة،  القيادة  اأنظمة 
ال�سيارة  �سف  و�سافرة 
ونظام  واخللف  الأمام  يف 
التعرف على املارة، والأنظمة 
امل�ساعدة للحفاظ على حارة 
ال�سري، وال�س�ء العايل، ونظام 
اإ�سارات  على  التعرف 

املرور.
امل�ديل  ويقدم 
اأي�سا  اخلا�س 
ت  ا جتهيز
مثل  اإ�سافية 
املالحة،  نظام 
ل�سقف  ا و
 ، مي ا ر ن� لبا ا
وق�سبان 

يف  التدفئة  ونظام  ال�سقف 
التدفئة  ووظيفة  الأمام، 
واجلن�ط  الأمامي  للزجاج 
خفيف  معدن  من  امل�سن�عة 

قيا�س 18 ب��سة.
وبالن�سبة لنظام الدفع، اأ�سارت 
ني�سان اإىل اأن ال�سيارة تت�فر يف 
جمم�عة من حمركات البنزين 
نطاق  تغطي  التي  والديزل، 
ح�سان   115 بني  ميتد  ق�ة 
وتت�سافر  ح�سان،   160 اإىل 
ناقل  مع  املحركات  جه�د 
مزدوج  الأوت�ماتيكي  احلركة 
�رسعات،  �سبع  من  القاب�س 
اأو ناقل احلركة الأوت�ماتيكي 
على  الق�ة  لت�زيع   Xtronic

عجالت ال�سيارة الأربع.
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غوغل قد تتوقف عن تطوير 
حوا�سب لوحية وحممولة جديدة

بداأت غوغل بحّل فريق املهند�سني واملطورين العاملني على تطوير العتاد 
عن  تخلت  اأنها  اإىل  ي�سري  قد  ما  واملحمولة  اللوحية  احلوا�سب  بالأخ�ص 
تطوير اأجهزة مماثلة جديدة. وبح�سب امل�سادر فاإن غوغل اأبلغت ع�رشات 
املهند�سني ومدراء الربامج باأنهم �سيتم تعيينهم يف اأق�سام واأماكن جديدة 
تطوير  م�ساريع  �ستوقف  اإما  غوغل  اأن  يعني  وهذا  األفابت.  �رشكة  �سمن 

اأجهزة جديدة، اأو على الأقل لن يكون هناك تو�سع فيها.
قطاع  لديها  كان  ال�رشكة  اأن  غوغل  يف  العاملني  املوظفني  اأحد  ويقول 
 Pixel م�سوؤول عن تطوير حا�سبي بك�سل بوك املحمول و Create يدعى

.Slate
عام  عندما جاء  متاأخراً  كان  بوك  بك�سل  اأطلقت غوغل حا�سبها  وعندما 
من  ال�سوق  يف  املتحولة  امل�سابهة  احلوا�سب  من  الكثري  وهناك   2017
املرتفع  �سعره  اأن  حتى  واأ�سو�ص،  لينوفو  مثل  الرائدة  التجارية  العالمات 
وتعمل  اأف�سل  بدائل  من  جاذبية  اأقل  خياراً  جعله  كروم  بنظام  وعمله 
بويندوز. وكانت غوغل تعمل على اإطالق اإ�سدار ثاين منه من املتوقع اأن 
ودقة  اأنحف  �سا�سة  بحواف  ياأتي   2  Pixelbook ا�سم  حتت  قريباً  نراه 

عر�ص اأعلى ودعم ال�سحن ال�رشيع.
الإعالنات  بل  الأجهزة  بيع  من  تتحقق  ل  غوغل  عائدات  اأن  نعلم  كما 
الأوىل كانت تهدف منها  اأيام هواتف نك�سو�ص  واخلدمات الأخرى، ومنذ 
الأخرى،  بالطرق  الدخل  لتحقيق  اأكرث  اأندرويد  الت�سغيل  نظام  ن�رش  اإىل 
العالمة  �سمن  واملحمولة  اللوحية  حوا�سبها  مع  اتبعته  الأمر  ونف�ص 

التجارية بك�سل.

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

هاتفها  املا�سي  العام  بالكبريي  اأطلقت 
ل�سوق  جديدة  عودة  لي�سكل   Key2
الهواتف الذكية مع نظام ت�سغيل اأندرويد 
من  الذكية  الهواتف  عك�ص  على  ولكنه 
لوحة  يحمل  كان  الأخرى،  ال�رشكات 
املفاتيح التقليدية امللمو�سة من ال�رشكة 

بجانب احتوائه على �سا�سة مل�سية.
هاتف  عن  ال�رشكة  تعلن  فلم  الآن  اأما 
ن�سخة  اإطالق  ف�سلت  لكنها  جديد، 
حمدثة من هاتفها Key2 بلون اأحمر مع 
بع�ص التحديثات املتعلقة بال�سعة ونظام 

الت�سغيل.

ويحتوي هاتف بالكبيري على ذاكرة رام 
6 جيجا بايت مع �سعة تخزين داخلية 128 
يف  ال�سعة  �سعف  ميثل  ما  بايت  جيجا 
ويجلب  بايت  جيغا   64 ال�سابقة  الن�سخة 
الهاتف نف�ص املعالج بوجود �سنابدراغون 
بو�سة   4.5 بقيا�ص  �سا�سة  ويحمل   .660
مفاتيح  لوحة  اأ�سفلها   LCD نوع  من 
تقليدية، ويقدم كامريا مزدوجة باخللف. 
 8.1 اأندرويد  ت�سغيل  نظام  مع  ياأتي  كما 
 3،000 بطارية  مع   Key2 وياأتي  اأوريو. 
من  ال�رشيع  ال�سحن  ويدعم  اأمبري  ملي 

كوالكوم.
اأن  اإل  املتو�سطة،  مزاياه  من  وبالرغم 
على  بناًء  واأعلى  ب�سعر  �سياأتي  الهاتف 
املنطقة اجلغرافية، ورمبا تعترب ال�رشكة 
هذا ال�سعر جيد كونها توفر مزايا حماية 
ال�رشكات  لدى  متوفرة  لي�ست  وغريها 

الأخرى.

كود PIN بدل كلمة املرور 
لتاأمني اأجهزة ويندوز

 »c>t Security« اأفادت جملة   
مايكرو�سوفت  ت�سغيل  نظام  باأن 
حماية  خيار  يقدم   10 ويندوز 
 PIN كود  طريق  عن  اجلهاز 
ميكن  الطريقة  وبهذه  �سخ�سي، 
ال�ستغناء عن كلمة املرور الكاملة 
مرة  كل  مايكرو�سوفت،  حل�ساب 

يُلغى فيها القفل.
اأربع  اإىل   PIN كود  ويحتاج 
لهذه  وميكن  الأقل  على  عالمات 
اأو  اأرقاماً  تكون  اأن  العالمات 

حروفاً اأو عالمات خا�سة. 
لديه  امل�ستخدم  لدى  كان  واإذا 
اأو  الكمبيوترات  من  العديد 
الأجهزة اللوحية، مُيكنه تعيني كود 
وتكمن  منها.  لكل  خا�ص   PIN

حال  يف  اأنه  يف  الكود  هذا  ميزة 
التعرف عليه، ل ميكن  اأو  �سياعه 
للقرا�سنة اخرتاق اجلهاز املحمي 
�سهولة  هو  يعيبه  ما  لكن  به، 
اأ  كود ق�سري،  اختيار  تخمينه عند 
الت�سل�سل  اأو  امليالد  تواريخ  وعلى 

العددي الب�سيط. 
وتتعرف اآلية الأمان بنظام ويندوز 
 PIN كود  تخمني  حماولة  على 
م�رشح  غري  اأ�سخا�ص  قبل  من 
تعددت حماولت  واإذا  بذلك،  لهم 
اإخال كود ب�سكل غري �سليم، يفر�ص 
ب�سكل  الت�سغيل  اإعادة  النظام 
النتظار  وقت  ويزيد  منتظم، 

با�ستمرار حتى الإدخال اجلديد.

طرحت �رشكة »Meizu« ال�سينية هاتف 
قويا  مناف�سا  »M6s« مبوا�سفات جتعله 
وبالإ�سافة  الذكية،   الأجهزة  �سوق  يف 
للهيكل الأنيق امل�سنوع من املعدن يتمتع 
املوا�سفات  من  بالعديد  الهاتف  هذا 

ومن اأهمها:
 Samsung« النوى  �سدا�سي  معالج   -

.»7872 Exynos
ARM Mali-« ر�سوميات  معالج   -

.»MP1 G71
- ذاكرة و�سول ع�سوائي 3 غيغابايت.

قابلة  غيغابايت،   32 داخلية  ذاكرة   -
خارجية  بطاقة  با�ستخدام  للتو�سيع 

.»microSD/HC/XC«
واأبعاد  بو�سة   5.7 مبقا�ص  �سا�سة   -
 ،»1440х720« عر�ص  ودقة   »18:8«

.»2.5D« حممية بزجاج
ميغابيك�سل   16 بدقة  اأ�سا�سية  كامريا   -

.»2.0/f« وفتحة عد�سة
- كامريا اأمامية بدقة 8 ميغابيك�سل.

- ما�سح ب�سمات اأ�سابع �رشيع الأداء.
ونقل  لل�سحن   »2.0  USB« منفذ   -

البيانات، ومنفذ لل�سماعات 3.5 ملم.
الت�سال  لبطاقات  منفذين   -

اأحدهما  ا�ستعمال  »nanoSIM« ميكن 
لبطاقة الذاكرة اخلارجية.

- القدرة على التعامل مع اأنظمة املالحة 
GPS وA-GPS وغلونا�ص.

- بطارية ب�سعة 3000 ميللي اأمبري مزودة 
بخا�سية ال�سحن ال�رشيع.

»Meizu« تطرح اأحدث هواتفها

الأتربة حتد من كفاءة تربيد الكمبيوترات

مغازين«  �سي  »بي  جملة  اأفادت 
اجليد  التربيد  باأن  الأملانية 
تدفق  على  يتوقف  للكمبيوتر 
تعترب  الأتربة  اأن  غري  الهواء، 
الهواء  لتدفق  اللدود  العدو 
عن  النظر  وبغ�ص  ب�سال�سة 
الأتربة  فاإن  النظافة  م�ستوى 
املروحة  طارات  على  ترتاكم 
مرور  مع  الأخرى  والأجزاء 
الوقت، وحتد من القدرة الفعالة 

على تربيد الكمبيوتر.
الغبار  اإزالة  للم�ستخدم  وميكن 
طارات  من  بنف�سه  والأتربة 
املكتبية  باحلوا�سيب  املروحة 
وذلك  توب،  الالب  واأجهزة 
الكهربائية  املكن�سة  با�ستعمال 
املخ�س�سة  الفوهة  مع 
بعملية  البدء  ويتم  للمفرو�سات 
دون  درجة،  اأقل  على  التنظيف 
اأجزاء  مع  تالم�ص  يحدث  اأن 

قدرة  زيادة  وميكن  الكمبيوتر، 
عند  الكهربائية  املكن�سة 
ميكن  اأنه  على  عالوة  احلاجة، 
بوا�سطة  املتبقية  الأتربة  اإزالة 
قبل  ولكن  القطنية،  الأعواد 
اإجراء اأية اأعمال على احلوا�سيب 
�سبكة  عن  اجلهاز  ف�سل  يجب 
ولدواعي  الكهربائي.  التيار 
الأمان يجب اإعاقة حركة طارات 
التنظيف  عملية  اأثناء  املروحة 

ذلك  ويتم  الكهربائية،  باملكن�سة 
املراوح  مع  الإ�سبع  با�ستعمال 
�سغري  �سلك  بوا�سطة  اأو  الكبرية 
حركة  لإيقاف  مكتب  دبو�ص  اأو 
يتم  مل  واإذا  الأ�سغر،  املراوح 
اأثناء  املروحة  حركة  اإيقاف 
التيار  يت�سبب  فقد  التنظيف، 
دورانها  عن  الناجت  الكهربائي 
يف  الرئي�سية  اللوحة  تلف  يف 

احلا�سوب يف اأ�سواأ احلالت.
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حمرز: اأنا الرجل يف 

مدينتي
ن�رش النجم اجلزائري ريا�ض حمرز املحرتف 
الإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  نادي  �سفوف  يف 
»اإن�ستغرام«،  موقع  يف  ح�سابه  عرب  �سورة 
مرفقا اإياها بتعليق فيه اإ�سارات كثرية و�سارك 
متابعيه  مع  ال�سورة  عاما،  الـ28  �ساحب 
واأرفقها بتعليق: »اأنا الرجل يف مدينتي«ولقيت 
التدوينة تفاعال كبريا، حتى اأن زميل حمرز يف 
تفاعل  ميندي،  بنجامني  الفرن�سي  »ال�سيتي«، 
ي�ساطر  اأنه  اأي  »اأوكي«،  قائال:  وعلق  معها 
مع  املتفاعلني  معظم  واعترب  راأيه  اجلزائري 
التدوينة، اأنها كانت موجهة جلهة معينة، ولكن 

دون ت�سمية الأمور مب�سمياتها.
م�سريته  يف  فرتة  باأزهى  حاليا،  حمرز  ومير 
يف  اأ�سا�سيا  نف�سه  فر�ض  بعدما  الريا�سية، 
م�ستوى  على  ولكنه  »ال�سيتيزنز«،  ت�سكيلة 
نوعا  ع�سيبة  حالة  يعي�ض  ال�سخ�سية،  احلياة 
عالقته  توتر  عن  اأنباء  انت�سار  ظل  يف  ما، 
ذكرت  بعدما  وذلك  ريتا جوهال،  زوجته   مع 
تقارير اإجنليزية اأن الأخرية �سوهدت يف اأحد 
النوادي الليلية بلندن برفقة املالكم الربيطاين 

ال�سهري اأنطوين جو�سوا.

كان حمل عدة اأوامر بالقب�ض

الإطاحة مبجرم زرع 
الرعب ببني �صاف

التابعة  الق�سائية  ال�رشطة  عنا�رش  متكنت 
عني  ولية  باأمن  �ساف  بني  دائرة  لأمن 
توقيف  من   ، الأ�سبوع  هذا  خالل  متو�سنت 
�سخ�ض كان حمل اأمر بالقب�ض م�سبوق ق�سائيا 
نفو�ض   الرعب يف  يخلق  كان  يف عدة جرائم  

املواطنني
حممد بن ترار

هواوي

اإطالق ن�صخة اأكرث 
تطورا من الهاتف 

القابل للطي
 

اأ�سار موقع frandroid املتخ�س�ض ب�سوؤون 
ن�سخة  اإطالق  تنوي  هواوي  اأن  اإىل  التقنية 

.Mate X معدلة من هاتفها القابل للطي
ونقل املوقع عن الرئي�ض التنفيذي ملجموعة 
تنوي  هواوي  :اإن  قوله  يو،  ريت�سارد  هواوي، 
هواتف  من  املعدلة  الن�سخة  عن  الك�سف 
القادم،  العام  من  الأول  الربع  يف   Mate X
 MWC معر�ض  الن�سخة يف  هذه  و�ستعر�ض 
2020 الذي �سيعقد يف بر�سلونة ما بني 24 و27 

فرباير«.
وتبعا له �سيح�سل منوذج Mate Xs اجلديد 
ذلك  من  متانة  اأكرث  متحرك  مف�سل  على 
كما  احلالية،   Mate X هواتف  يف  املوجود 
ومعالج  اأعلى،  بدقة  �سا�سة  على  �سيح�سل 

.990 Kirin
�سا�سة  احلالية   Mate X هواتف  ومتلك 
عر�ض  ودقة  بو�سات،   8 مبقا�ض  للطي  قابلة 
 HiSilicon ومعالج  بيك�سل،   )2200/2480(
 8 الع�سوائي  الو�سول  وذاكرة   ،980  Kirin
الداخلية 512 غيغابايت،  غيغابايت، والذاكرة 

والبطارية ب�سعة 4500 ميللي اأمبري.

حممد بن ترار

من  مقربة  م�سادر  وك�سفت  هذا 
اأن  ولية  م�ستغامن  وايل  ديوان 
 08 اأ�ستخلف  قد  الولية  وايل 
حلد  البلدية  روؤ�ساء  للمجال�ض 
الق�سائية  املتابعة  بفعل  الآن 
ي�سكل  ما  وهو   ، اأو ال�ستقالة 
املقدرة  الولية  ربع  بلديات 
هذه  عرفت  ، والتي  بلدية  ب32 
يف  ،خا�سة  كبرية  حركية  ال�سنة 
الحتجاجات  للمطالبة  جمال 
الجتماعية  بالإ�سالحات 
الفقرية  النائية  بالبلديات  خا�سة 
التفاتة  اإىل  حتتاج  تزال  ل  التي 
ال�سلطات ومراقبة  الأميار الذين 

ق�سايا  يف  اأغلبهم  متورطون 
عن  العام  للمال  ف�ساد  ونهب 

 ، امل�سبوهة  طريق  ال�سفقات 
الداخلية  ال�رشاعات  عن  ناهيك 

تقا�سم  حول  الأع�ساء  بني  ما 
البلدية  وال�سفقات  كعكة 
، مهملني  واملنا�سب  امل�سبوهة 
م�سالح املواطن ما اأدى اإىل غلق 
الحتجاجات  بف�سل  البلديات 
وو�سل الأمر اإىل حد  بناء مداخل 
البلديات بال�سمنت والأجر مثلما 
من   ، اهلل  مع  اأولد  ببلدية  حدث 
اأن  م�سادرنا  ك�سفت  اأخرى  جهة 
وايل الولية اأطلق حملة للح�ساب 
املفت�ض  يقودها  والعقاب 
الوقوف  اجل  من  للولية  العام 
البلديات  وهو  على  ت�سيري 
روؤ�ساء  نفو�ض  يف  هلع  خلق  ما 

البلديات والكتاب العامني .

بعدما بلغ عدد الأميار املوقوفني الربع  من اأ�صل 32 بلدية

وايل م�صتغامن يوقف 04 
روؤ�صاء بلديات  

بحي الوئام ب�صيدي بلعبا�ض

 وفاة كهل  واإنقاذ 3اطفال علقوا 
داخل م�صعد 

خالل �صنة 2019

 18 قتيل يف حوادث مرورية 
بالوادي 

احتفال باليوم العربي ملحو الأمية

ملحقة حمو الأمية بورقلة تنظم 
اأن�صطة متنوعة

�سخ�ض  اأم�ض  اأول  م�ساء   لقي 
داخل  حتفه  العمر  من  ال52  يف 
حي  امل�سمى  باملكان  م�سعد 
345 م�سكن الوئام ، بلدية �سيدي 
اأطفال   3 اإنقاذ  مت  بلعبا�ض  فيما 
و10   3 مابني  اأعمارهم  ترتاوح 
داخل  ذات  عالقني  كانوا  �سنوات 
من  ال�ساد�ض  بالطابق  م�سعد 
م�سالح  قبل  من  العمارة  ذات 
�سيدي  لولية  املدنية  احلماية 
جناح  على  تدخلت  التي  بلعبا�ض 
خمت�ض  متكون  بفريق  ال�رشعة 

املدنية  احلماية  عون   25 من 
قيادة  الرتب حتت  مبختلف 
املدنية  للحماية  الولئي  املدير 
اإ�سعاف  �سيارات  مدعمة  ب2 
مت  اأين  اإطفاء  �ساحنات   2 طبية 
اإىل   « ح  ال�سحية  »ب  جثة  نقل 
م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى 
نقل  مت  ح�ساين  كما  القادر  عبد 
ال�رشعة  جناح  على  الأطفال 
للتكفل بهم نف�سيا بفعل هالة الهلع 

التي كانوا عليها .
حممد بن ترار

املدير  غ�سن  كارلو�ض  اأعرب 
اأم�ض  »ني�سان«  ل�رشكة  ال�سابق 
لبنانيا،  كونه  فخره  عن  الأربعاء 
معتربا اأن لبنان هو البلد الوحيد 

يف العامل الذي وقف اإىل جانبه.
�سحفي  موؤمتر  يف  غ�سن  وقال 
من بريوت اإنه مل يعرف اأي حلظة 
 ،2018 نوفمرب   19 منذ  حرية 
لل�سغوط  تعر�ض  اأنه  اإىل  م�سريا 
اليابان ومت  التحقيقات يف  خالل 

تهديده مب�سايقة عائلته.
واأ�ساف: »ل�ست هنا لأ�سور نف�سي 

نظام  عن  لأحتدث  بل  �سحية 
الإن�سان  حقوق  اأب�سط  ينتهك 
بالهرطقة  �سبيهة  اأمور  وعن 
بالنظام الق�سائي الياباين. اأنا هنا 
واأف�رش  العامل  اأمام  نف�سي  لأبرئ 
لي�ست  املزاعم  هذه  ح�سل.  ما 
توقيفي  يجب  كان  وما  �سحيحة 

من الأ�سا�ض«.
يتحدث  لكي  هنا  لي�ض  اأنه  واأكد 
بل  اليابان  يف  معه  ح�سل  عما 
غادر  ملاذا  الأوىل  للمرة  ليقول 

اليابان.

كارلو�ض غ�صن يف اأول ت�صريح

توقيفي كان ب�صبب تعوي�س مل 
اأح�صل عليه

اأفق

�صاحة حرب غري 
تقليدية

وداد احلاج

ال�رشق  منطقة  يف  الأحداث  ت�سارع 
الأو�سط يبدو ظاهريا بداية حرب بني 
دولتني تتنازعان النفوذ و و باطنه هو 
ابتزاز دول املنطقة باختالق توترات 
حدودهما  خارج  الدولتني  بقاء  تربر 
على  الطرفان  �سيحافظ  الدولية،و 

هذه الو�سعية اإىل اأمد بعيد.
بطبيعة احلال حتتاج طهران ووا�سنطن 
اإىل الإبقاء على حالة املبارزة بقفازات 
من حرير بينهما و ا�ستحالة قيام حرب 

�ساملة على �سوء املعطيات الراهنة
اإىل  يحتاج  ترامب  الأمريكي  الرئي�ض 
مربر خارجي لإ�سغال الراأي العام عن 
الكونغر�ض  ف�سيحة تنحيته من طرف 
القيادة  متقدمة،و  مراحل  بلغت  التي 
الإيرانية حتتاج ملربرات هي الأخرى 
اأزهقت  التي  الأرواح  على  للتغطية 
يدفع  و  الأخرية  الحتجاجات  يف 
طرفا  لي�سو  حرب  ثمن  العراقيون 
فيها وهي حالة جديدة �ستقف عندها 
مراكز  و  ال�سيا�سية  العلوم  معاهد 
الدرا�سات و املتمثلة يف خلق �ساحات 

حرب غري تقليدية

اأقدم وايل ولية م�صتغامن بتوقيف 04 روؤ�صاء  بلدية على خلفية متابعتهم  ق�صائيا بق�صايا الف�صاد 
، ويتعلق الأمر بكل من رئي�ض بلديات  �صريات ، ع�صعا�صة ، وخ�صرة وال�صف�صاف  على اأن يتم 

تعوي�صهم خالل نهاية الأ�صبوع بروؤ�صاء جدد .

 ات�صالت اجلزائر الراعي الر�صمي

الطبعة ال�صاد�صة من 
فعاليات »ويكي�صتاج 

اجلزائر« 

الراعي  اجلزائر  ات�سالت  تعد 
الر�سمي للطبعة ال�ساد�سة من فعاليات 
»ويكي�ستاج اجلزائر« التي �ستجرى غدا 
اجلزائر  اأوبرا  م�ستوى  على  اخلمي�ض 
الختالف«،  وراء  »ما  �سعار  حتت 
للموؤ�س�سة،  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب 
اأن  امل�سدر  واأو�سح  الأربعاء.  اأم�ض 
ت�سجيع  اإىل  »يهدف  احلدث  هذا 
املواطنني على اإحداث تغيري اإيجابي 
تطويره«  يف  وامل�ساهمة  املجتمع  يف 
حمادثات  عدة  تنظيم  �سيتم  حيث 
وت�سليط  اخلربات  تقا�سم  »هدفها 

ال�سوء على اأف�سل املمار�سات«.
اجلزائر  ات�سالت  موؤ�س�سة  واأكدت 
لهذا احلدث،  رعايتها  اأنها من خالل 

»جت�سد مرة 
تتحلى  التي  املواطنة  قيم  اأخرى 
يف  تواجدها  ت�سجيل  خالل  من  بها 
التي  والفعاليات  التظاهرات  خمتلف 
واملواطنني  اجلزائري  ال�سباب  تهم 

ب�سكل عام«.

خطو جنائزي
ي�صني بوغازي 

�سطوة  ميتلك  اجلنائز  خطو  ملاذا   اأدري  ل 
واإطباق  �سمته  فر�ض  على  غريبة  عجيبة 
�سكوت ور�سى ب�سري متالطم بانتظام  وكاأنه  
�سيء  كل  اجلنائز  خطو  ف�سح  ،ففي  �سحرا 
ميوت فينا ،وكانه ميوت ،وكل �سيء  يغدو تافه 
بال قيمة ، فيغيب  خطو اجلنائز معايريقيمية 

كل  فينا  ميوت  ففيه    ، وا�ستعالء  وا�ستدامة 
خ�سبة   على   مرفوعا  ي�سارك   وكاأنه   ، �سيء 

حدباء  غيابه  البدي .
كان ميوج ما بني  ما  بدواخلنا  يقتل   خطو 
نزوة ورغبة ، وما بني ر�سى وا�ستهاء ، وكلها 
تغدو معه وكاأنها مل تكن ، لكنها هي تفعل ما 
الأنانية جانبا موؤقتا،  تفعله  موؤقتا  فتلقى 
وطاأة  حتت  يلقون  كلهم  وتفاخر   وكربياء 
جنائزية  مبو�سيقي  ترفعه   متدفق   خطو 
�رشية ، فاإذ باأجواء ت�سقط من عيوننا نظرة  
،وتزيل  م�ست�سعفني  رمقت  لطاملا  احتقارا 

اأبكى  فقراء، وحتط من  ا�سمئزازا لطاملا 
العادية  اأيامهم  عند  لالآخرين  كانت  قيمة  
، واإذ بها مع خطو اجلنائز  تلقى  كل هذه 

ال�سوائب حتت الأقدام امل�سكونة  غيابا.
خطو  يرتبها  وم�ساعر  اأحا�سي�ض  اأنها 
كانت  عما   ، عجيب   باختالف  جنائزي 
 ، احلياة  يف  اآخرا  ،بخطو  قبل  ت�ستظهره  
ثروة  من  مبقا�سات  تقا�ض  كان   فلطاملا 
وجاه ، وتقا�ض  برفعة  درجة و�سمو عائلي  

واأجداد  عظام.
ل اأدري ملاذا جمرد خطو جنائزي يلقى بنا 

كل ملقي ؟ فرتاه  مثال يلقى وعيه ال�سامت 
لكنها ل تدوم، فهي   ن�ست�سعرها  باأحا�سي�ض 
موؤقتة  متاما كخطو جنائزي  ل يدوم  ، فهو 
تناغم غريب  ، وكل �سيء يف  بدوره  موؤقتا 
البدي  املوت  با�ستثناء    ، وموؤقتا  عجيب 
الفاجع ، ما عداه  كل �سيء من وحي خطو 

جنائزي  موؤقتا .
خطو اجلنائز تت�سابك  فيه  اكتاف واكتاف ، 
فاإذا  بنا ل ناأبه مبن  يف اجلانب الآخر  ،لأن  
وتراب  الر�ض  ح�سى  على  ق�سرية  م�سرية 
و�سينق�سي  حمالة   ل  �ستنتهي   الطرقات  

اخلطو ، ل ناأبه لأن وعيا فجاأة يرت�سم   ما 
بني عقولنا  بيقظة فكرة  رمبا ا�ستجلبت من 
عوامل �ساحلني ومت�سوفني وذوي  كرامات 
�سافية  من �سجيج  يقظة   اخذتهم   قد   ،
اليام  ملا هم عليه ، وهي  يقظة ، اإذ تلقى  
مب�ساعرنا كلها  يف غياهب من  تاأنيب مريب  
، تاأنيب جارح ، وهو يلقى و�ساياه  ب�سوتنا 
ل  اأننا  يلقي    ، وعرفان  بهدوء  الداخلي  
�سيء  وحقيقة  اأجواء  خطو حزين ، ل �سيء 
مقابل غياب ل يرحم  من ل ي�سجل ا�سمه  

بكرا�سه  .

روؤى 

نظمت يوم اأم�ض الأربعاء ملحقة 
من  جملة  بورقلة  الأمية  حمو 
مبنا�سبة  املتنوعة  الأن�سطة 
ملحو  العربي  باليوم  الحتفال 
الأمية امل�سادف لـ 08 جانفي من 
كل �سنة . الحتفال باليوم العربي 
ملحقة  نظمته   ، الأمية  ملحو 
ورقلة بدار الثقافة مفدي زكرياء 
، اأين تخلل برنامج الحتفال عدة  
املتمدر�سني  طرف  من  اأن�سطة 
غرار  على  امللحقة  ب�سفوف 

تنظيم م�رشحية ، و اأنا�سيد وطنية 
بتكرمي  احلفل  ليختتم  ودينية 

النجباء مبختلف امل�ستويات .
ملحقة  رئي�سة  اأكدت  جهتها  من 
عوام  ليلى  بورقلة  الأمية  حمو 
اأمي   4000 اإح�ساء  مت  اأنه   ،
 ، الأق�سام  مبختلف  يدر�سون 
الإجمايل  العدد  هذا  مييز  ومما 
ن�سبة معتربة من املكفوفني وكذا 

العن�رش الن�سوي .
جناة ،ح 

�سجلت م�سالح اأمن ولية الوادي 
جمموعه  ما   ،2019 �سنة  خالل 
باملحيط  مرور  حادث   421
قتيل   18 خلفت  والتي  احل�رشي 
منهم 14 قا�رش و403 جريح منهم 
عدد  يف  برتاجع  قا�رش،    175
ب�سنة  مقارنة  واجلرحى  القتلى 
قتلى  �سحايا   04 بناق�ض   2018
تكمن  فيما  جريح،   61 وناق�ض 

امل�سجلة  احلوادث  اأ�سباب  اأهم 
رخ�سة  حيازة  دون  ال�سياقة  يف 
يف  ال�سياقة  املقررة،  ال�سياقة 
حالة �سكر، وعدم احرتام ال�رشعة 
احل�رشي،  بالو�سط  القانونية 
تتعلق  اأخرى  اأ�سباب  جانب  اإىل 
اأثناء  النتباه  كعدم  بالراجلني 
يف  واللعب  وال�سري  الطريق  قطع 

الطريق العــام.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

