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املوؤرخ حممد اأرزقي فراد يوؤكد 
ليومية » الو�سط«

م�ست�سار التنمية عبد الرحمان هادف للو�سط :

توقعات البنك الدويل جاءت بقراءة �صيا�صية
ميهوبي يدافع عن خياراته

موؤمتر ا�صتثنائي للأرندي يف مار�ص املقبل
توجيه حتذيرات �سديدة لروؤ�ساء بلديات اأخرى  

توقيف رئي�صي بلديتي اأوالد ميمون وعني تالوت 
الأمن يحقق يف اأ�سحاب احل�سابات  

�صبكات جمهولة تدعو اإىل التمرد على احلدود الغربية  
رئي�ص تن�سيقية الأئمة حجيمي للو�سط :

احلوار بني االأئمة و الو�صاية االثنني املقبل  
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�سوناطراك

ت�سرب يف اآبار ال�سخ بحا�سي م�سعود .. 
الو�سع حتت ال�سيطرة  

اإدارة الكناري تهنئ زيفوتكو
 

الروماين  التاريخي  مدربها  القبائل  �شبيبة  فريق  اإدارة  هّناأت 
الذي  ميالده  بعيد  االحتفال  مبنا�شبة  زيفوتوكو«  »�شتيفان 
تغريدة  القبائلي  النادي  اإدارة  ن�رشت  حيث  اأم�س،  اأول  كان 
ت�شتح�رش  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  يف  ح�شاباتها  على 
اأطفاأ �شمعته  الذي  الروماين  تاريخ املدرب  نبذة عن  خاللها 
100 وامل�شوار الذي حققه مع الفريق على مدار 13 �شنة قاد 
خاللها العار�شة الفنية لت�شكيلة »اجلامبو جات« خالل الفرتة 
ي�شل  األقاب  بعدة  معها  وتوج   1990 اإىل   1977 من  املمتدة 

جمموعها 13،

مرزوقي يعود اإىل امليادين 
جمددا

 
�شجل الالعب �شيد اأحمد مرزوقي عودته جمددا اإىل ميادين كرة 
القدم بعد ا�شتنفاذ عقوبة االإيقاف عن ممار�شة اأي ن�شاط كروي 
ملدة اأربعة اأعوام ب�شبب تورطه يف تناول املن�شطات عندما كان 
ال�شدد  هذا  ويف  اجلزائر،  مولودية  ال�شابق  فريقه  األوان  يحمل 
�شجل مرزوقي عودته للمناف�شة من بوابة فريق �شبيبة �شكيكدة 
النا�شط يف الرابطة املحرتفة الثانية والذي وقع معه اأول اأم�س 

على العقد للعب يف �شفوفه

مترنا�ست

املهرجان الوطني للمو�سيقى 
والأغنية الأمازيغية 

تن�شط 26 فرقة فنية فعاليات املهرجان الوطني الثقايف للمو�شيقى 
افتتاحها  اإ�شارة  اأعطى  التي   11 األ  طبعته  يف  االأمازيغية  واالأغنية 
الدولة  كاتب  بتمرنا�شت  نوفمرب  اأول  ب�شاحة  اخلمي�س  اليوم  م�شاء 
املكلف باالإنتاج الثقايف �شليم دادة  وباملنا�شبة اأو�شح ال�شيد دادة يف 
كلمته االإفتتاحية اأن ثراء اجلزائر الثقايف وتنوعه هو م�شدر اعتزاز 
، داعيا باملنا�شبة اإىل املحافظة على الرتاث الالمادي الذي تزخر 
ال�شبيبة )جانت( ورق�شة جاقمي وفن  به اجلزائر على غرار رق�شة 

االإمزاد )مترنا�شت( .
واالأغنية  للمو�شيقى  الثقايف  الوطني  املهرجان  افتتاح  وياأتي 
االأمازيغية بتمرنا�شت يف اإطار االحتفاالت باالأ�شبوع الثقايف ليناير ، 

وفقا ملا �رشح به كاتب الدولة املكلف باالإنتاج الثقايف .
  

النعامة

حجز اأكرث من 13 قنطارا من 
الكيف املعالج  

اجلمارك  م�شالح  حجزت 
ال�شنة  خالل  النعامة  لوالية 
يقل  ال  ما   2019 املنق�شية 
الكيف  من  كلغ   1.307 عن 
ح�شيلة  ح�شب  املعالج، 
�شنوية ك�شفت عنها مفت�شية 

اأق�شام اجلمارك بالوالية.
من  الكمية  هذه  حجز  ومت 

املخدرات يف عمليات متفرقة من خالل 9 ق�شايا لتهريب هذه املواد 
املحظورة منها 4 ق�شايا نفذت يف اإطار عمليات م�شرتكة بالتن�شيق 
مع الهيئات االأمنية املختلفة وذلك »�شمن جهود مكافحة اجلرمية 
املنظمة و�شبكات التهريب وبف�شل االنت�شار امليداين للفرق املتنقلة 

بال�رشيط احلدودي ب�شفة متوا�شلة«، كما اأو�شحته ذات الهيئة.

خالل ال24 �ساعة الأخرية

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 
13 �سخ�سا

حتفهم  �شخ�شا   13 لقي 
بجروح  اآخرون   36 واأ�شيب 
جراء وقوع 13 حادث مرور 
االأخرية  �شاعة  ال24  خالل 
مبناطق خمتلفة من الوطن، 
ح�شب ما اأفادت به ح�شيلة 
املدنية   احلماية  مل�شالح 
اإىل  امل�شدر  ذات  واأ�شار 
بوالية  وقع  مرور  حادث 

امل�شمى  باملكان  البحر  يف  و�شقوطها  �شيارة  انحراف  اإثر  جيجل 
املنار الكبري، خلف وفاة امراأة )37 �شنة( وطفلة )09 �شنوات( واإ�شابة 
�شخ�س يبلغ من العمر 41 �شنة بجروح، م�شيفا اأن عملية البحث عن 
م�شالح  جندت  حيث  متوا�شلة،  التزال  البحر  يف  مفقودين  طفلني 

احلماية املدنية 22 غطا�شا و زورقني مل�شح منطقة البحث.

وقع حادث مل يخلف اأي خ�شائر 
ب�شبب  االأربعاء  ب�رشية  اأو  مادية 
اخلمي�س  وقع  للغاز  ت�رشب 
�شخ  اآبار  م�شتوى  على  املا�شي 
للغاز الواقع على بعد 30 كلم من 

ح�شبما  م�شعود،  حا�شي  مدينة 
اأن  اأفادت به �شوناطراك موؤكدة 

الو�شع »حتت ال�شيطرة«.
االأربعاء  »يوم  البيان:  يف  وجاء 
االأخرية  التح�شريات  خالل 

للمراقبة النهائية لالآبار ا�شتعلت 
يف  للغاز  ت�رشب  ب�شبب  النريان 
وع�رشون  الثالثة  ال�شاعة  حدود 
األ�شنة  ن�شوب  اإىل  اأدت  دقيقة 
هذا  اأن  موؤكدة  �شغرية«  لهب 

الو�شع »مل يت�شبب يف اأي خ�شارة 
ب�رشية اأو مادية«. 

اأنه »فورا  واأ�شاف ذات امل�شدر 
الو�شعية  بتقييم  املخت�شون  قام 
ابقاء  خيار  مع  املكان  عني  يف 

النريان«وتوؤكد  حتت  االآبار 
الو�شائل  كل  اأن  ال�رشكة 
ال�رشورية قد جندت لتاأمني هذا 

املوقع املتواجد خارج املناطق 
املوؤهلة وتفادي كل تاأثري حمتمل 

على البيئة. 

خبر في 
صورة

اجلوية  اخلطوط  �رشكة  اأعلنت 
اجلزائرية، يف بيان لها، عن اإطالق 
خدمة ت�شجيل عن طريق االنرتنت 
ال�شماح  ق�شد  الدولية  لرحالتها 
للركاب باختيار مقاعدهم، و اأو�شح 

االنرتنت  عرب  الت�شجيل  اأن  البيان 
اإىل  �شاعة   24 خدمته  يفتح  الذي 
من  الرحلة،  قبل  �شاعات   3 غاية 
�شاأنه امل�شاهمة يف ربح الوقت، اإذ 
و�شوله  لدى  امل�شافر  على  »يبقى 

بطاقة  ا�شتالم  اإال  املطار  اإىل 
اخلدمة  هذه  ت�شمح  الركوب«و 
احلائزين  الركاب  جلميع  املتوفرة 
على تذاكر الكرتونية باختيار مقعد 

و طباعة و�شل الت�شجيل.

يحل  ال  الت�شجيل  »تاأكيد  اأن  غري 
التقليدية  الركوب  بطاقة  حمل 
م�شتوى  على  �شحبها  يتوجب  التي 
يوم  باملطار  الت�شجيل  �شبابيك 

الرحلة«.

اخلطوط اجلوية اجلزائرية 

اإطالق خدمة الت�سجيل عرب النرتنت للرحالت الدولية

البويرة

ن�ساطات ثقافية وفنية لإحياء يناير 
الهيئات  عديد  �شطرت 
وال�شبانية  الثقافية  واملوؤ�ش�شات 
البويرة  والية  م�شتوى  على 
وفنية  ثقافية  وبرامج  ن�شاطات 
راأ�س  حلول  مع  تزامنا  متنوعة 
بالتن�شيق   2970 االأمازيغية  ال�شنة 
املجتمع  وجمعيات  منظمات  مع 
املدين ، حيث برجمت دار الثقافة 
ما  باملنا�شبة   « زعموم  علي   «
يف  املتمثل  يناير  ب�شوق  ي�شمى 

معر�س لللبا�س واالأكالت واالأواين 
اإىل  احلرفيني  اإنتاج  من  التقليدية 
ال�شاحة  يف  خيمة  تن�شيب  جانب 
من  بوفدين  خا�شة  املقابلة 
الذين  وب�شكرة  تلم�شان  واليتي 
�شيعر�شون على اجلمهور البويري 
كيفية اإحياء هذه املناطق منا�شبة 
منطقة  كل  وتقاليد  بعادات  يناير 
وكتاب  اأ�شاتذة  ين�شط  فيما   ،
لفائدة  حما�رشات حول املنا�شبة 

ال�شباب والطلبة .ومن جهته �شطر 
»حممد  ال�شباب  موؤ�ش�شات  ديوان 
ب�شعار  خا�شا  برناجما   « ا�شياخم 
لن�شاطات  الوالئي  ال�شالون   «
واحلركة  ال�شباب  موؤ�ش�شات 
عر�س  يتم   « بالبويرة  اجلمعوية 
اجلمعيات  ن�شاطات  اهم  فيه 
 « اخلريية  »ال�شالم  مثل  املحلية 
واملراأة  للطفولة  »حورية  وجمعية 
يف  ال�شبانية  الفئات  » واإبداعات 

عدة جماالت  كال�شعر واملو�شيقى 
فيما  هذا   ، وغريها  وامل�رشح 
حتت�شن غرفة ال�شناعات التقليدية 
ملنتوج  معر�شا  املدينة  بقلب 
الرتويج  بهدف  البويرية  املراأة 
مع  منتجاتها  وت�شويق  لن�شاطاتها 
من  بداية  املنتظر  الكبري  االإقبال 
الفعالية  هذه  على  ال�شبت  اليوم 

التي ت�شتمر ملدة 4 ايام كاملة .
اأح�سن مرزوق

بوهران وعني متو�سنت

اإحباط حماولة ابحار115 �سخ�سا  
عنا�رش  االأ�شبوع  نهاية  متكنت 
وهران  لواليتي  ال�شواحل  خفر 
مع  بالتعاون  متو�شنت  عني 
من  الوطني  الدرك  م�شالح 
لتنظيم    ب�شبكتني    االإطاحة 

�شواحل  عرب  املوت  رحالت 
وتوقيف      الغربية  الواليات 
وبني  بوزجار  مبناطق  منظميها 
بوالية عني متو�شنت من    �شاف 
جانب اآخر مت اإحباط  حماوالت 

ل115  ال�رشعية  الغري  للهجرة 
وعني  وهران    �شواحل  من  بكل 
 74 اإقالع  وت�شجيل  متو�شنت 
حراق من �شواحل تن�س ب�شلف ، 
اإىل  وو�شول فوجني من احلراقة 

ا�شبانيا بعد اإقالعهم من �شواحل 
ت�شجيل  مت  حني  يف   ، تلم�شان 
قرابة اخلمي�س حراق من  اإقالع 

�شواحل  م�شتغامن.
حممد بن ترار



با�ستقباله  لبع�ض رموزها ممثلة يف بن بيتور رحابي

تبون يفتح بجد  املجال للمعار�ضة 
يف ت�ضيري املرحلة القادمة

با�ستقبال رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون لبع�ض رموز املعار�سة منها رئي�ض  
احلكومة ال�سابق اأحمد بن بيتور والوزير ال�سابق عبد العزيز رحابي يكون رئي�ض 

اجلمهورية قد اأعطى ح�سن نية على عزمه يف ت�سيري املرحلة القادمة للبالد باإ�سراك 
اجلميع مبا يف ذلك املعار�سة .

باية ع 

يح�سب لرئي�س اجلمهورية 
اجلديد عبد املجيد تبون 
اأنه رئي�س �سادق يف نواياه 
الوعود  كافة  بتج�سيد 
اأطلقها  التي  ال�سيا�سية 
يف  اجلزائري  لل�سعب 
ت�سيري اأمور البالد بالتوافق 
مبا  اجلميع  وباإ�رشاك 
حتى  املعار�سة  ذلك  يف 
�رشاحة  عربت  التي  تلك 
تر�سحه  رف�س  عن 

بها  فاز  التي  لالنتخابات 
الرئي�س  وج�سد  بعد  فيما 
من  نواياه  ح�سن  تبون 
خالل اإقناعه كل من رموز 
معه  باجللو�س  املعار�سة 
باملرادية  الرئا�سة  بق�رش 
برئي�س  البداية  وكانت 
احلكومة الأ�سبق اأحمد بن 
من�سق  باأيام  وبعده  بيتور 
ال�سيا�سي  املعار�سة  ندوة 
والديبلوما�سي  املعار�س 
وهي  رحابي  العزيز  عبد 
توؤ�رش  اإيجابية  خطوة جد 

�سيا�سي  حوار  بزوغ  على 
�سوؤون  لإدارة  جديد 
من  الذي  الأمر  البالد 
قوية  حركية  اإعطاء  �ساأنه 
املا�سي  �سفحة  لطي 
واأ�سلوب اعتبار املعار�سة 
مقوم  من  بدل  عدوا 
خا�سة  لالأخطاء  ومنري 
من  مات�رشب  بع�س  وان 
اجلمهورية  رئي�س  لقاء 
املعار�سة  برمزي 
حول  اإىل  الت�ساور  تطرق 
املرحلة  ت�سيري  كيفية 

تتطلب  والتي  املقبلة، 
ال�ست�سارة  قاعدة  تو�سيع 
اأن  اأمل  على  وامل�ساركة، 
غالبية  طموح  يتج�سد 
دولة  بناء  يف  اجلزائريني 
احلق والقانون كما ر�سمها 

بيان اأول نوفمرب 1954 .
وت�سري اجتماعات الرئي�س 
الدولة  باطارات  تبون 
وقفت يف  التي  اجلزائرية 
�سنوات  املعار�سة  �سف 
بعد تويل الرئي�س املخلوع 
بوتفليقة  العزيز  عبد 

رئي�س  احلكم  عزم 
يعترب  الذي  اجلمهورية 
تدرج  التي  الدولة  ابن 
م�سوؤولياتها  خمتلف  يف 
لتجنيد  اجلاد  العمل  على 
والكفاءات  الإطارات 
الوطنية وت�سخري الإرادات 
خلدمة للبالد كل يف جماله 
لالأزمة  حل  اإيجاد  بهدف 

التي تع�سف بالبالد .

م�سادر  مانقلته  وح�سب 
مطلعة فان لقاءات رئي�س 
اإطارات  مع  اجلمهورية 
الدولة التي وقفت يف �سف 
الأحزاب  وكذا  املعار�سة 
من  ال�سيا�سيني  والفاعلني 
تيار املعار�سة لن تتوقف 
عند لقائه باأحمد بن بيتور 
بل  رحابي  العزيز  وعبد 
اأطرافا  لت�سمل  �ستتو�سع 

لل�سالح  خدمة  اأخرى 
العام ل�سيما وان الرئي�س 
اإتقانه  عنه  معروف  تبون 
امللفات  خمتلف  لت�سيري 
لكافة  وال�ستماع  باحلوار 
اأن  منذ  وهذا  الأطراف 
ثم  وزيرا  ثم  واليا  كان 
اليوم  وهاهو  اأول  وزيرا 
يوا�سل ذلك بجلو�سه على 

ق�رش املرادية
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بالنيابة  العام  الأمني  ثمن 
الوطني  التجمع  حلزب 
الدين  عز  الدميقراطي 
جلنة  اإن�ساء  خطوة  ميهوبي 
الد�ستور،  م�سودة  ل�سياغة 
خطوة  ذلك  باأن  اعترب  اأين 
ميثل  د�ستور  ل�سياغة  هامة 

ال�سعب. 
بالنيابة  العام  الأمني  اأعلن 
للتجمع الوطني الدميقراطي، 
كلمة  يف  ميهوبي  الدين  عز 
عادية  لدورة  له  افتتاحية 
للحزب  الوطني  للمجل�س 
الوطني  املوؤمتر  باأن   ،
�سيكون  للحزب  ال�ستثنائي 
يومي 19 و20 مار�س املقبل، 
كا�سفا باأنه �سيتم العمل على 
واأدبيات  خطاب  مراجعة 
م�سار  يف  وذلك  احلزب، 
الأرندي  �سيم�س  تغيريي 
على  املوؤمتر  من  انطالقا 

حد قوله. 
ميهوبي  الدين  عز  واإعترب 
م�سودة  ل�سياغة  جلنة  اإن�ساء 
الد�ستور خطوة هامة، قائال 
ميثل  دائما،  د�ستورا  نريد   «
جلنة  اإن�ساء  ونعترب  ال�سعب، 
الد�ستور  م�سودة  ل�سياغة 

خطوة هامة
بالنيابة  العام  الأمني  وعلق 
احلكومة  على  لالأرندي 
اجلديدة التي يراأ�سها جراد، 
قائال »ل تهمنا الأ�سماء بقدر 
ما يعنينا دورها، اإذ اأن �سوت 
كل  اعتماد  ينتظر  ال�سارع 
اجلزائريني  ليحقق  الو�سائل 

طموحاتهم« .
ميهوبي  رد  اأخرى،  جهة  من 
طالته  التي  الإنتقادات  على 
وقعه عدد من  بيان  قبل  من 
راأ�سهم  على  احلزب  قيادات 
الأ�سبق،  املجاهدين  وزير 
اأين  عبا�س،  �رشيف  حممد 
�سالحياته،  بتجاوز  اأتهم 

قائال  بالنيابة،  عام  كاأمني 
كنت  التي  القرارات  اإن   «
اأمينا  ب�سفتي  يف  اأتخذها 
تكن  مل  بالنيابة   عاما 
كانت  اإمنا  فردية  قرارات 
جماعية، �سيما قرار خو�سي 
 12 يف  الرئا�سيات  جتربة 
من  متكنا  حيث  دي�سمرب، 
تقدمي مر�سح احلزب واإجناح 
امل�رشوع  وحفظ  الرئا�سيات 
اإعادة  وفقنا يف  كما  الوطني 
جديد،  من  الأرندي  بعث 
علينا  اأنه  اأوؤكد  فاإنني  وعليه 
لال�ستحقاقات  ال�ستعداد 
اأن  واأكد   « م�سيفا  املقبلة«، 
والقرارات  ال�سيا�سية  الروؤية 
م�ساورة  بعد  تتخذ  كانت 
بف�سل  و  احلزب،  هياكل 
يف  الأرندي  جنح  القاعدة، 
لأول  رئا�سي  مر�سح  تقدمي 

مرة يف تاريخ احلزب.
و دعا عز الدين ميهوبي اإىل 
 ، ال�سيا�سي  العمل  جتديد 
للراهن  ننظر  اإننا   « م�سريا 
واقع  اأنه  على  ال�سيا�سي 
جديد نتعامل معه على مبداأ 
فكرة  ذابت  امل�ساركة، حيث 
علينا  واملوالة  املعار�سة 
التخوين  م�سطلحات  اإلغاء 

والإق�ساء والإكراه«.
و�سدد عز الدين ميهوبي على 

نوفمرب،  اأول  لبيان  العودة 
لوحدة  ال�سامن  يعد  حيث 
ال�سعب، م�سريا باأن حماولت 
من  الوطنية  الدولة  لإفراغ 
اإىل احليطة  اإطاراتها، داعيا 
واحلذر والإعت�سام ببيان اأول 

نوفمرب.

اأن  ميهوبي  الدين  عز  واأكد 
انتخب بكل وعي يف  ال�سعب 
الرئا�سيات املا�سية ، م�سريا 
زين  الذي  الأزرق  احلرب  باأن 
و�سام  �سيظل  اجلزائريني  يد 

فخر لهم و دليل وطنيتهم .
ميهوبي  الدين  عز  اأ�ساد  و 
موؤ�س�سة  لعبته  الذي  بالدور 
ال�سيا�سية  الأزمة  اجلي�س يف 
التي عا�ستها البالد ، م�سريا 
املوؤ�س�سة  اأنه  اأثبت  باأنه 
الد�ستورية الوحيدة ال�سامنة 
لأمن وا�ستقرار البالد، داعيا 
بجي�سه  التم�سك  اىل  ال�سعب 

.
و ثمن ميهوبي خطوة اجلزائر 
حلل  ديبلوما�ستها  بتعزيز 
الأزمة الليبية، داعيا اجلزائر 
حلول  اأجل  من  ثقلها،  بكل 
ال�ساحل،  منطقة  يف  �سلمية 

وباخل�سو�س ليبيا.
اإميان لوا�ض 

ميهوبي يدافع عن خياراته

موؤمتر ا�ضتثنائي للأرندي يف مار�س املقبل
يف انتظار روؤ�ساء دول وحكومات يف قادم الأيام

التحرك اجلزائري يقلل فر�س التدخل الع�ضكري يف ليبيا
يتوا�سل احلراك الدبلوما�سي 
ت�سوية  حول  املتمحور 
مع  باجلزائر  الليبية  الزمة 
اجلمهورية  رئي�س  ا�ستقبال 
لرئي�سي  تبون  املجيد  عبد 
و  امل�رشية  الدبلوما�سية 
�سامح  التوايل  اليطالية على 
�سكري و لويجي دي مايو يف 
انتظار عدد من روؤ�ساء الدول 
واحلكومات يف الأيام القادمة 
رغبات  من   قلل  الذي  الأمر 

التدخل الع�سكري بليبيا
ا�ستقبل  ال�سدد  هذا  يف 
عبد  اجلمهورية  رئي�س 
ال�سوؤون  وزير  تبون  املجيد 
حامال  امل�رشي  اخلارجية 
عبد  الرئي�س  من  ر�سالة 
الفتاح ال�سي�سي كما اكد وزير 
امل�رشي  اخلارجية  ال�سوؤون 
موقف  نف�س  لها  م�رش  ان 
حل  اىل  الداعي  اجلزائر 
�سيا�سيا مع رف�س  ليبيا  ازمة 
الأجنبي  الع�سكري  التدخل 
امللف  نف�س  يف  كان  كما 

على  لقاء  �سكري  للوزير  
اجلزائري  نظريه  مع  انفراد 
اخر  يتناول  بوقدوم  �سربي 
على  اجلارية  التطورات 
ا�ستقبل  كما  الليبية  ال�ساحة 
اأي�سا وزير  رئي�س اجلمهورية 
والتعاون  ة  اإيطاليا  خارجية 

الدويل لويجي دي مايو.
كما التقى امل�سوؤول الإيطايل 
اجلزائري  نظريه  مع 
�رشح  الذي  بوقادوم  الوزير  
مع  التن�سيق  بان  باملنا�سبة 
الأزمة  يخ�س  فيما  ايطاليا 
الليبية جيد ، جمددا يف هذا 
التاأكيد على �رشورة  ال�سدد، 
مع  احلوار  طاولة  اىل  العودة 
�سيما  الدويل  املجتمع  دعم 
من  املنطقة  بلدان  من 
مايو  دي  لويجي  اأ�سار  جانبه 
وقف  على  متفق  اجلميع  اأن 

اإطالق النار يف ليبيا
بحر  باجلزائر  حل  كما 
رئي�س  الأخري  الأ�سبوع 
الوطني  الوفاق  حكومة 

على  ال�رشاج  فايز  الليبية 
منا�سبة  وهي  هام  وفد  راأ�س 
جددت فيها اجلزائر مت�سكها 
كما  ليبيا  يف  ال�سلمي  باحلل 
ا�ستقبلت لنف�س الغر�س وزير 
اخلارجية الرتكي مولود اأغلو 
، و تكثف اجلزائر منذ ب�سعة 
الدبلوما�سية  مبادراتها  اأيام 
وقف  اإىل  التو�سل  اأجل  من 
التي  بليبيا  النار  لإطالق 
الني  الوقت  يف  اأزمة،  تعي�س 
اجل  من  املعركة  فيه  ت�ستد 
ال�سيطرة على العا�سمة الليبية 
طرابل�س بني طريف النزاع اإل 
وهما حكومة الوفاق الوطني 
املتقاعد  اجلرنال  قوات  و 

خليفة حفرت.
البقاء  على  منها  حر�سا  و 
من  واحدة  م�سافة  على 
قد  اجلزائر  فان  الطرفني 
يف  اأجنبي  تدخل  اأي  رف�ست 
ليبيا و دعت جميع »لأطراف 
الليبية اإىل العودة ال�رشيعة اإىل 
طاولة املفاو�سات كما  دعت 

الدولية   املجموعة  اجلزائر 
وخا�سة جمل�س الأمن الدويل  
و  م�سوؤولياتهم  حتمل  اإىل 
النارو  لإطالق  وقف  فر�س 
تبعت دعوة اجلزائر تلك التي 
الأربعاء  اأم�س  يوم  �سدرت 
رو�سيا  و  تركيا  من  كل  عن 
رجب  زعيميها  دعا  حيث 
فالدميري  و  اأردوغان  طيب 
اإىل  ا�سطنبول  من  بوتني 
ابتداء  النار  لإطالق  وقف 
جانفي    12 ليل  منت�سف  من 

بليبيا.
اجلزائر  حتريك  وبف�سل 
يتم  الدبلوما�سية   لعجلتها 
احلل  لرف�س  تغليب  ت�سجيل 
الإنزال  اأمام  و  الع�سكري، 
وعد  للجزائر  الدبلوما�سي 
بتكثيف  الأوروبي  الحتاد 
اإىل  التو�سل  اجل  من  جهوده 
و  الليبية  لالزمة  �سلمي  حل 
ي�سبح  اأن  البلد  هذا  جتنيب 

م�رشحا حلرب بالوكالة.
باية ع 

زغماتي ياأمر بت�سريع التحقيق يف ملفات الف�ساد 

متديد فرتة �ضجن عمارة بن يون�س والإخوة كونيناف 
اإ�سدار مذكرة دولية جديدة �سد بو�سوارب

قا�سي  ا�ستمع 
ال�ساد�سة  التحقيق  بالغرفة 
مبحكمة  �سيدي حممد  نهار 
اخلمي�س  اأم�س  اأول 
عمارة  الأ�سبق  اإىل الوزير 
ف�ساد  ق�سية  يون�س يف  بن 
ا�ستغالل  �سوء  �سمن  تندرج 
النفوذ  وا�ستعمال   ، الوظيفة 
تربطه  التي  الق�سية  يف   ،
 ، من  امل�سوؤولني  العديد  مع 
تبديد  حول  متحورت  والتي 
 ، عمومية  والف�ساد  اأموال 
مع الأمر بتمديد فرتة حب�سه 
جانب  من   ، الحتياطي 

القا�سي  اآخر اأمر نف�س 
الإخوة  حب�س  بتمديد  فرتة 
 ، ر�سا   ، كونيناف طارق 
من  ونوح  املقربة  كرمي 
وعلى  بوتفليقة  اآل  عائلة 
مت  بعدما  ال�سعيد  راأ�سهم 
ق�سايا  يف  ال�ستماع اإليهم 
الف�ساد  التي لتزال م�ستمرة 
من  فيها  والتي  التحقيق 
العديد  من  جتر  اأن  �سـاأنها 
اإىل  والوزراء  الإطارات 
وزيرة  العدالة   تتقدمهم 
الت�سال  وتكنولوجيا  الربيد 
هدى فرعون ، هذا واأ�سارت 

التحقيق  من  مقربة  م�سادر 
تلقوا  التحقيق  ق�ساة  اأن 
وزير  من  واأوامر  تعليمات 
العدل ب�رشورة  ت�رشيع وترية 
عملهم واإحالة املتهمني على 
لإنهاء   ، ملحاكمتهم  الق�ساء 
والنتقال  الف�ساد  ملفات 
باجلزائر اإىل مرحلة جديدة ، 
من جانب اآخر ا�ستحال على 
قا�سي التحقيق ال�ستماع اإىل 
ال�سالم  املتهم عبد  الوزير 
ملفات  يف  املتهم  بو�سوارب 
الإخوة كونيناف املوجود يف 
حالة ب�سبب مغادرته  الرتاب 

جتديد  مت  الوطني  حيث 
الأمر الدويل بالقب�س �سده ، 
من ناحية اأخرى من املنتظر 
�سيخي  كمال  يقف  اأن 
فقة  ر �سي  لبو با مللقب  ا
املحكمة  اأمام  �سخ�سا   12
املقبل  الثنني  يوم  خالل 
يف  للقانون  وفقا  ملتابعتهم 
اإىل  �سيتم  ال�ستماع  حني 
نهاية  خالل  هامل  عائلة 
من  العديد  رفقة  الأ�سبوع 
ق�سايا  يف  والإطارات  الولة 

ف�ساد ونهب العقار  .
حممد بن ترار
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من   1988 �أكتوبر  �أحد�ث  تبع  ما  كان 
�أعطى  قد  و�إعالمية  �سيا�سية  تعددية 
�سيا�سية  خارطة  تقوم  �أن  يف  �لأمل 
جديدة تعددية معربة ب�سكل �أوفى عن 
�لروؤى و�لطموحات �ملتنوعة للمجتمع 
و�أن يكون �لتد�فع �ل�سيا�سي �سببا لتغيري 
و�لتو��سل  �حلكامة  لأ�ساليب  جذري 
�ل�سيا�سي من خالل ع�رش�ت �لأحز�ب 
و�جلمعيات  �أن�سئت  �لتي  �ل�سيا�سية 
يف  �أ�س�ست  �لتي  �لوطنية  و�ملنظمات 

خمتلف �ملجالت.
ي�ستعد  كان  �لذي  �ملجتمع  �أن  غري 
مرور  ذكرى  لإحياء  �ملا�سي  �لعام 
فرب�ير   23 د�ستور  على  �سنة  ثالثني 
�حلزبية  �لتعددية  �أقر  �لذي   1989
ونقل �جلز�ئر من �لأحادية �ل�سيا�سية 
�إىل �إمكانية �لختيار بني تيار�ت فكرية 
و�سيا�سية خمتلفة و�أتاح لق�سايا �لهوية 
مطالبها  و�إبر�ز  �ل�سطح  على  �لربوز 
على �ملالأ، وجد �أمامه �خليبة و�لياأ�س 
مدى  على  بني  ما  �أن  و��ستخل�س 
ثالثني �سنة من حياة �سيا�سية تعددية 
�لطبقة  وهن  �أمام  �رش�ب  جمرد 
�ل�سيا�سية، فكانت �نتفا�سة 22 فرب�ير 

�سمن  و�حد  رقم  �لبيان  مبثابة   2019
تكتف  مل  �سعبية«  �نقالبية  »عملية 
�لبوتفليقي  �لنظام  ��ستمر�ر  برف�س 
�إىل رف�س كل  ذلك  تعدت  بل  فح�سب 

�لطبقة �ل�سيا�سية جملة وتف�سيال.

�إرث ثقيل
�لر�ديكايل  �ملوقف  هذ�  وياأتي 
�لر�ف�س جتاه �لأحز�ب �ل�سيا�سية، مبا 
من  �ملعار�سة،  تدعي  �لتي  تلك  فيها 
�لنظام  مع  كلها  تو�طاأت  �أنها  منطلق 
معه  وتعاطت  باآخر  �أو  ب�سكل  �لقائم 
�أعطاه يف كل مرة نف�سا  �لذي  بالقدر 
للبقاء بل �أعادت على م�ستوى هياكلها 
�لد�خلية وطرق ت�سيريها لل�ساأن �لعام 
�لتي  ذ�تها  �لذهنيات  وحمليا  وطنيا 
هذه  �أن  عن  ف�سال  �لنظام،  ميزت 
تنخرط  ظلت  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 
�سمن  �ل�سيا�سية  �ل�ستحقاقات  يف 
�لنتخابية  ورزنامته  �لنظام  �أجند�ت 
�حلكومات  يف  ي�سارك  ظل  وبع�سها 
�أنها يف كل مرة  �ملتعاقبة بالرغم من 
بتزوير  ذ�ته  �لنظام  متهمة  ت�رشخ 
�ل�سيا�سي  �ملجال  وغلق  �لنتخابات 

و�لإعالمي.
دك  و�إن  �ل�سعبي،  �حلر�ك  �أن  غري 

�لتقليدية،  �ل�سيا�سية  �لطبقة  ح�سون 
ي�سبح  �أن  يوما  له  يكن  مل  �أنه  �إل 
بل  �لقائم،  للو�سع  �ل�سيا�سي  �لبديل 
�ل�سمري  بدور  هذ�  يومنا  و�إىل  �كتفى 
�لأحد�ث  مل�سار  و�ل�سابط  �ملر�قب 
م�سار�ت  كل  على  يخيم  �لذي  و�لظل 
�لتحول �لقائمة، �سو�ء تلك �لتي تلجاأ 
تلك  �أو  �إر�دتها  �ل�سلطة مبح�س  �إليها 
بفعل  عليها  �لإقد�م  على  ترغم  �لتي 
�حلر�ك  هذ�  ميار�سه  �لذي  �ل�سغط 

وطول �لنف�س �لذي يتمتع به.

حتريك �لأحز�ب وحتزيب �حلر�ك
�أمام �ملوجة �ل�سعبية �لعارمة �لر�ف�سة 
و�لغا�سبة �لتي مثلها �حلر�ك كان على 
لنف�سها  جتد  �أن  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 
�ملو�لة  �أحز�ب  دخلت  فقد  خمرجا، 
مرور  �نتظار  يف  خمتبئة  م�ساكنها 
�لعا�سفة بعد �أن �أدخل قادتها �ل�سجون 
وت�سع�سعت  بالف�ساد  متعلقة  بتهم 
بو�سلتها  وتاهت  �لقاعدية  هياكلها 
وجتد  �سباتها  من  ت�ستفيق  �أن  قبل 
لالنخر�ط  م�سطرة  كالعادة  نف�سها 
تبنته  �لذي  �ل�سيا�سي  �مل�سار  يف 
�نتخابات  �إىل  بالذهاب  قيادة �جلي�س 
رئا�سية قبل نهاية �لعام �ملا�سي وهي 

قياد�تها  دعمت  �لتي  �لنتخابات 
ما  وهو  �لر�بعة  �ملرتبة  نال  مر�سحا 
�لناحية  من  لها  قا�سمة  �رشبة  �سكل 
معامل  ر�سم  عن  �أبعدتها  �ل�سيا�سية، 

�ملرحلة �ملقبلة.
بد�أت  فقد  �ملعار�سة«  »�أحز�ب  �أما 
�حلر�ك  لندلع  �لأوىل  �ل�ساعات  من 
تبحث لها عن خمرج �سيا�سي م�رشف 
تخبطها  �أن  غري  �لوجه  ماء  يحفظ 
وتناق�ساتها وعدم قدرتها على تد�رك 
ت�سارع �لأحد�ث ل�سيما بعد �أخذ قيادة 
�جلي�س زمام �ملبادرة �ل�سيا�سية، جعل 
كل حماولت �إيجاد ذلك �ملخرج تبوء 
�لف�سل �لذي دعمه عدم  بالف�سل وهو 
�حلر�ك  يف  �لن�سهار  على  قدرتها 
�لكثري  �أن  بالرغم من  ككيانات حزبية 
يف  متو�جدين  ظلو�  منا�سليها  من 
�عترب  ما  وغالبا  و�ل�ساحات  �ل�سو�رع 
�سمن  �حلزبية  �لقياد�ت  تو�جد 
على  �ل�سطو  حماولة  مبثابة  �حلر�ك 
و�لتحكم  و��ستغاللها  �ل�سعبية  �لهبة 

فيها.
�ملعار�سة  �أحز�ب  حاولت  ذلك  ومع 
�لتي  �ل�سيا�سية  �لأزمة  مع  �لتعامل 
ولدها ذهاب �لرئي�س �ل�سابق وعقدت 
ع�رش�ت �للقاء�ت و�أ�سدرت �لعديد من 

مبادرة  ل�سيما  �ل�سيا�سية  �ملبادر�ت 
باأر�سية  توجت  �لتي  بنيان  عني  ندوة 
�سيا�سية للخروج من �لأزمة عن طريق 
وفق  �لنتخابي  �مل�سار  �إىل  �لعودة 
لعبة جديدة، وقد �سمت هذه  قو�عد 
�لإ�سالمية«  »�لأحز�ب  جل  �ملبادرة 
وبع�س »�لأحز�ب �لوطنية« و�سخ�سيات 
ي�ساف  �ملدين«  »�ملجتمع  وجمعيات 
�إليها مبادرة عقد �لبديل �لدميقر�طي 
�لذي �سم �أحز�با مل ت�سارك يف بلورة 
�أر�سية عني بنيان وهي �أحز�ب ي�سارية 
ر�ديكالية طالبت بتغيري جذري �سمن 
�إىل  �لذهاب  قبل  تاأ�سي�سي  م�سار 

�مل�سار �لنتخابي.
هذه  لها  وجهت  �لتي  �ل�سلطة  لكن 
�ملبادر�ت ف�سلت تبني خارطة طريق، 
�أن�ساأت  بحيث  غربية،  ول  �رشقية  ل 
وطنية  �سلطة  وبعدها  للحو�ر  جلنة 
��ست�سارة  دون  �لنتخابات  لتنظيم 
هذه �لأحز�ب مبا فيها تلك �لتي زكت 
�أن  بعد  �لرئا�سية  �لنتخابات  م�سعى 
مو�قفها  عن  وتخلت  بعيد  من  عادت 
�نتقالية  مبرحلة  �ملطالبة  �ل�سابقة 
م�سارك  بني  جمعها  تفرق  وبهذ� 
�رتاأت  بينما  �ل�سمت  وملتزم  ومقاطع 
�أن  �لدميقر�طي«  »�لبديل  �أحز�ب 

حماولة  هو  لها  �لأ�سلم  �لطريق 
وتن�سيط  �حلر�ك  يف  �لنخر�ط 
من  جولت  ولد  ما  وهو  منه  جانب 
�جلي�س  وقيادة  �حلر�ك  بني  �لتوتر 
�ل�سابق  �لأركان  رئي�س  ر�أ�سها  وعلى 
�لر�حل �حمد قايد �سالح �لذي دخل 
يف معركة حامية مع هذ� �لتيار ذهبت 
�إىل حد �تهام هذ� �لأخري بالتو�طوؤ مع 
�أجنبية  �أجند�ت  وخدمة  »�لع�سابة« 
�إقحام  �لآخر  عليه  ��ستنكر  بينما 

�جلي�س يف �ل�سيا�سة.
مل تكن �لعالقة بني �حلر�ك و�لأحز�ب 
عالقة تعاي�س طبيعي يف كل �حلالت 
�إذ غالبا ما ولدت حماولت �لحتكاك 
حماولت  فال  توتر�ت،  �لطرفني  بني 
تذكية روح �حلر�ك يف �لأحز�ب جنحت 
ول حماولت �ن�سهار هذه �لأخرية يف 
�حلر�ك مرت ب�سالم. و�ل�سبب و��سح 
و�حلر�ك  �لأحز�ب  �أن  وهو  وب�سيط 
فالأحز�ب  و�حدة  طبيعة  من  لي�سو� 
وتكتالت  بر�مج  هي  �ل�سيا�سية 
و�لو�سول  �لن�سال  هدفها  �سيا�سية 
وعاء  فهو  �حلر�ك  بينما  �ل�سلطة  �إىل 
�ل�سيا�سي  و�ل�سبط  �جلمعي  للوعي 
�ل�سيا�سية ول�سيما  للحياة  و�لأخالقي 

لل�سلوكات �ل�سيا�سية لل�سلطة. 

كانت ال�سرارة الأوىل حلراك 22 فرباير من العام املا�سي اإيذانا مبيالد جديد، فقدر ما كان رف�ض العهدة 
اخلام�سة للرئي�ض بوتفليقة دافعا مبا�سرا كانت الرغبة يف جتاوز اخلارطة ال�سيا�سية التقليدية هي الغاية من 
منطلق اأن هذه اخلارطة هي التي وقفت كعائق كبري اأمام التعبري ال�سعبي املكبوت ل�سنوات. فهل جاء احلراك 

بديال عن الأحزاب؟

تفاعالت ومبادرات وتوج�سات

اح�سن خال�ض 

احلراك والأحزاب...التعاي�ش ال�سعب

�أ�سدر و�يل ولية تلم�سان قر�ر� 
بلديتي   رئي�سي  كل   بتوقيف 
على   تالوت  وعني  ميمون  �أولد 
يف  ق�سائيا  متابعتهما  خلفية 
�لعقار يف  ونهب   ف�ساد  ق�سايا 
حني حذر رئي�س بلدية تلم�سان  
بفعل  �ستو�ن   بلدية  ورئي�س 

�لت�رشفات �مل�سينة .
قد  �لولية  و�يل  وكان  هذ� 
�أولد  بلدية   رئي�س  �أوقف 
تلم�سان   �رشق  كلم  ميمون33 
�ملتابع ق�سائيا يف �أربعة ق�سايا 

و�لتزوير  �لعقار  نهب  تخ�س  
خالل  من  �ملزور  و��ستعمال 
منح �سهاد�ت حيازة  ملو�طنني 
فالحي  طابع  ذ�ت  �ر�س  على 
،وهي  للدولة  ملكيتها  ترجع 
عنها  �حتج  �لتي  �مللفات 
و�عتربوها  �لنو�ب  من  �لعديد 
حني  يف   ، للم�سوؤولية  جتاوز� 
عني  بلدية  رئي�س  توقيف   مت  
تالوت 43 كلم �رشق �لولية على 
خلفية متابعته يف ق�سية تخ�س 
يف  �ملزور  و��ستعمال  �لتزوير 

�لذي  �مللف  وهو  �سكن  مقرر 
�لرم�سي  حمكمة  �أمام  به  توبع 
�أخرى   ملفات  عن  ناهيك 
و�نه  خا�سة   ، �لف�ساد  تخ�س 
ق�سية   يف  تربئته  مت  و�ن  �سبق 
حمكمة  �أمام  �حلجم  نف�س  من 
�لرم�سي ، هذ� وقد �سبق لو�يل 
بلدية  رئي�سي  �أوقف  �أن  �لولية 
�لرم�سي  وجمد جمل�س  بلدية 
�أ�سارت  �آخر  عمري ، من جانب 
�لولية  و�يل  �أن  �مل�سادر  ذ�ت 
�سديدة  حتذير�ت  وجه  قد 

�ستو�ن  بلدية  رئي�سي  من  لكل 
مت  جتاوز�ت  بفعل  وتلم�سان 
�لتو��سل  مو�قع  على  تد�ولها 
�لجتماعي تخ�س �سوء �لتعامل 
وكذ�  جهة   من  �ملو�طنني  مع 
�سوء ��ستغالل �لوظيفة من جهة 
�أخرى  ، هذ� وت�سري �ملعطيات 
�أن �لع�رش�ت من ملفات �لأميار 
�لعامة  �لنيابة  على  مطروحة 
ق�ساة  على  �إحالتها  �نتظار  يف 

�لتحقيق باملحاكم .
 حممد بن ترار

م�ست�سار التنمية عبد الرحمان هادف للو�سط :

توقعات البنك الدويل جاءت
 بقراءة �سيا�سية

.      ارتفاع معدل النمو باجلزائر
�لتنمية  م�ست�سار  �عترب 
�ل�سابق  �لرئي�س  و  �لقت�سادية 
�ل�سناعة  و  �لتجارة  لغرفة 
هادف  �لرحمان  عبد  باملدية 
يف  �لدويل  �لبنك  تقرير  �أن 
على  بناء�  جاء  �جلديدة  طبعته 
�سكل �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي �لذي 

ت�سهده �جلز�ئر.  
يف  �ملتحدث  ذ�ت  �أو�سح  و 
�أن  �لو�سط  ليومية  حديثه 
�ل�سيا�سية  �لتوتر�ت  �نخفا�س 
ب�سكل  �ل�ستثمار  على  يوؤثر 
�لبنك  دفع  ما  هذ�  و  �يجابي 
�لعاملي �إىل توقع منو �قت�سادي 

ل�سنتي 2020و2021 .
�لنمو  ن�سب  �أن  حمدثنا  �أبرز  و 
�لعاملي  �لبنك  قدمها  �لتي 
مبا  مقارنة  �سئيلة  تبقى 
�إمكانيات  من  �جلز�ئر  متلكه 
�إعادة  �رشورة  على  و�سدد   ،
�لذي  و  �لوطني  �لقت�ساد  بعث 
عملية  �إجر�ء�ت  عرب  �سيكون 
وقال  ح�سبه،  �إد�رية  منها  �أكرث 
�لقت�سادية  �لتنمية  م�ست�سار 
�أن �لقطاع �لقت�سادي يف حالة 
يف  �لنمو  �إعادة  �أن  موؤكد�  �سلل 
هذه �ملرحلة تعتمد �أ�سا�سا على 
روؤ�ساء  لدى  �لثقة  بعث  �إعادة 
�لقطاع  يف  خا�سة  �ملوؤ�س�سات 
يف  �لفاعلني  كذ�  ،و  �ل�سناعي 

�لنظام �لبنكي .
على  �لقت�سادي  �خلبري  و�سدد 

�لتمويل  ترتيب  �إعادة  �رشورة 
�لبنكي �لذي �سهد ت�رشر� كبري� 
ذلك  و�أرجع  �لأخرية  �لآونة  يف 
�أن  موؤكد�  �لت�سيري  �سوء  �إىل 
كثري�  �سي�ساهم  �لأخري  ترتيب 

يف �إعادة بعث �ل�ستثمار�ت.
�سارمة  لقر�ر�ت  دعا  كما 
�لع�سو�ئي  للت�سيري  حد  ت�سع 
�لإد�ر�ت  د�خل  و�لفو�سى 
�لعمومية،  و�ملوؤ�س�سات 
�ملوؤ�س�سات  ن�ساط  و��ستعادة 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة.
عرب  �كد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
�لتحول  على  هادف  �لرحمان 
�ملردودية  لتح�سني  �لرقمي 
عجلة  دفع  �ساأنه  من  �لذي  و 
موؤ�رش�ت  بني  �لقت�ساد،ومن 
�لتوقعات  �أن  هادف  قال  �لنمو 
�حتمال  �إىل  ت�سري  �جلز�ئر  يف 
ل�سعر  طفيف  �رتفاع  حدوث 
يخ�س  فيما  وقال:«  �لنفط 
�لعاملية  �لأ�سعار  توقعات 
�سعر  ي�سهد  �أن  نتوقع  للنفط، 
ح�سب  �رتفاعا  �لنفط  برميل 
يرجع  قد  ما  هذ�  و  موؤ�رش�ت 
بالفائدة على �لقت�ساد �لوطني 
باأ�سعار  مرهونا  ماز�ل  �لذي 
�لبنك  ر�جع  ولالإ�سارة   . �لنفط 
�آفاق  حول  توقعاته  من  �لدويل 
 2020 ل�سنتي  باجلز�ئر  �لنمو 
�نتعا�س  �أن  �إىل  �أ�سار  و  و2021، 
تر�جع  بف�سل  �ل�ستثمار 

�لتقلبات �ل�سيا�سية.
تقريره  يف  �لدويل  �لبنك  و�أكد 
�جلديد ، �أن “�لنمو يف �جلز�ئر 
يف  متو��سعة  زيادة  �سيعرف 
�لتقلبات  فيه  تقل  �لذي  �لوقت 
فيه  وينتع�س  �ل�سيا�سية 

�ل�ستثمار”.
ورفعت موؤ�س�سة »بروتن وود�س« 
معدل �لنمو �خلا�س بالقت�ساد 
�إىل  بـ0.2   2020 يف  �جلز�ئري 
يف  مقابل1.7  �ملائة  يف   1.9
�ملائة �ملتوقعة يف طبعة جو�ن 

.2019
ويوؤكد �لبنك يف طبعته �جلديدة 
منو  �ست�سهد   ،2020 �سنة  �أن 
يف  �ملائة  يف   1.9 �سيبلغ 
من  �لتخفيف  ب�سبب  �جلز�ئر 
و�نتعا�س  �ل�سيا�سية  �لتقلبات 
توقعات  وح�سب  �ل�ستثمار�ت، 
معدل  فاأن  �مل�سدر،  ذ�ت 
2021�ستكون  �سنة  يف  توقعاته 
بدل  �ملائة  �إىل 2.2 يف  بـ 0.8 
1.4 يف �ملائة �لتي متد توقعها 

يف �سهر جويلية.
�ن  على  �لدويل  �لبنك  و�سدد 
يو�جه  �جلز�ئري  �لقت�ساد 
تعزيز  يف  يتمثل  رئي�سيا  حتديا 
حدة  مع  و�لتاأقلم  �ملرونة 
�لتقلبات يف �أ�سعار �ملحروقات، 
هذ�  �آثار  لتخفيف  و�ل�سعي 

�ملعطى على �مليز�نية.
ف.ن�سرين

�لتن�سيقية �لوطنية  ك�سف رئي�س 
عن  حجيمي،  جلول   ، لالأئمة 
�جلاري  �لأ�سبوع  لقاء  برجمة 
�للقاء  �أن  موؤكد�   ، �لوز�رة  مع 
جت�سيد  حول  �سيتمحور 
�إم�ساوؤها  مت  �لتي  �ملحا�رش 
�ل�سوؤون  وز�رة  مع  لقائهم  عقب 

�لدينية و �لأوقاف .
له  �ت�سال  يف  و�أو�سح  حجيمي 
�للقاء�ت  �أن  �لو�سط  يومية  مع 
�لأخرية �لتي جمعتهم مع �لوز�رة 
من  �لعديد  �إم�ساء  عن  �أ�سفرت 
�ملحا�رش لكن مل يتم جت�سيد �أي 
منها على �أر�س �لو�قع موؤكد� �أن 
�لت�سديد  تناوله و  هذ� ما �سيتم 
و  �لقادم  �لجتماع  خالل  عليه 

�ملربمج يوم �لثنني .
و قال حجيمي �أنه متت مناق�سة 
52 مطلبا دون �رشط �أو قيد مبا 
�لقانون  مر�جعة  مطلب  فيها 

مر�جعة  و  للقطاع  �لأ�سا�سي 
�لرو�تب وغريها .

حر�س  على  حجيمي  و�سّدد 
جل�سات  تثبيت  على  �لتن�سيقية 
مكتوبة  حما�رش  يف  �حلو�ر 
لعدم  �سمانا  عليها،  وموؤ�رش 
وعودها  عن  �لوز�رة  تخلف 

و�لتز�ماتها مع �لنقابة.
�إىل  �لعودة  من  حجيمي  و حذر 
�ملمنهج  و�لإق�ساء  �لتهمي�س 
تعر�س  �لذي  و�لت�سلط  و�لتعنت 
و  �ل�سابق  �لوزير  مع  �لأئمة  له 

�لذي �أدى �إىل حالة �ن�سد�د  .
�لأئمة  هدد  قد  كان  لالإ�سارة  و 
يف   ، �حتجاجات  يف  باخلروج 
�ل�سوؤون  وز�رة  ت�ستجب  مل  حال 
�لدينية و�لأوقاف ملطالبهم �لتي 
�أهمها �رشورة  عليها و  �تفقو� 
مع  م�رشوط  غري  حو�ر  فتح 

�ل�رشيك �لجتماعي.

�لدينية  �ل�سوؤون  وزير  ووجه 
بلمهدي،  يو�سف  و�لأوقاف، 
�لوطني  �ملجل�س  ملمثلي  دعوة 
�حلو�ر  جل�سة  حل�سور  لالأئمة، 
�لثنني  يوم  عقدها  �ملزمع 
خا�سة  �لوز�رة  مبقر  �ملقبل 
بالحتجاج  �لأئمة  تهديد  بعد 

و�خلروج لل�سارع .
دعا  قد  كان  �أخرى  جهة  من  و 
�آخر  يف  �لدينية  �ل�سوؤون  وزير 
ت�رشيح له �إىل �رشورة �ملحافظة 
و�لت�سدي  �ملجتمع  حلمة   على 
لالأر�جيف  و�لتفاعل مع ق�سايا 
�لأمة و�لت�سدي لكل فتنة ، كما 
�لجتماعية  �ملطالب  �عترب 

لالأئمة مطالبا م�رشوعة
من  �أكرث  توفري  عن   وك�سف 
و�سدد  لالأئمة  م�سكن  �ألف   6
على �رشورة  �إ�سافة حت�سينات 
�لأئمة  ودعا  �جتماعية،   �أخرى 

��ستكمال  حتى  �ل�سرب   �إىل 
موؤ�س�سات �لدولة، وبادر �إىل رفع 
�لعتد�ء  جترمي  تعديل  م�رشوع 
على  لعر�سه  �لإمام   على 

�ملوؤ�س�سات �لت�رشيعية  .
�سالة �ل�ست�سقاء �ليوم

وز�رة  دعت  �أخرى  جهة  من 
و�لأوقاف،  �لدينية  �ل�سوؤون 
�سالة  �إقامة  �إىل  �لأئمة 
من  �بتد�ًء   ، �ليوم  �ل�ست�سقاء، 

�ل�ساعة �لعا�رشة �سباحا.
وطلبت �لوز�رة يف بيانها باغتنام 
و�ل�سلو�ت  �لدرو�س  �أوقات 
�ملعاين  بهذه  �لنا�س  لتذكري 
باأحكام �آد�ب �سالة �ل�ست�سقاء، 
من بينها �لتوبة و�ل�ستغفار ورد 
�ملظامل و�سلة �لأرحام و�ل�سيام 
قبل �سالة �ل�ست�سقاء و�لت�سدق 

على �لفقر�ء .
ف.ن�سرين

رئي�ض تن�سيقية الأئمة حجيمي للو�سط :

انطالق احلوار بني الأئمة و الو�ساية الثنني املقبل  

توجيه حتذيرات �سديدة لروؤ�ساء بلديات اأخرى  

وايل تلم�سان يوقف رئي�سي بلديتي اأولد ميمون وعني تالوت 

وة
ال

 ع
ري

ب�س
ر : 

وي
�س

ت



24 �ساعةاجلمعة 10 - ال�سبت 11   جانفي  2020  املوافـق  ل   15 جمادى الأول 1441ه 5

حممد بن ترار

الأمن  م�صالح  وجتري  هذا 
اإىل  للو�صول  حتقيقات 
التي  احل�صابات   اأ�صحاب 
التمرد  اإىل  اأ�صحابها  دعا 
ي�صتبه  والتي  والحتجاج 
وهي  احلدود  وراء  من  اأنها 
لبارونات  م�صتقرين باملغرب  
، الهدف منهم  اإعادة احلدود 
الغربية اإىل ما قبل �صنة 2016  
خمتلف  تهرب  كانت  اأين 
والوقود  الغذائية   املواد 

ويحاول  هذا   ، املغرب  اإىل 
اأ�صحاب الدعوة اإىل ا�صتغالل 
والتنمية   البطالة  ملفات 
بعدما �صبق  لهم وان ف�صلوا يف 
امل�صجونني  ملفات  ا�صتغالل 
املا�صية  الأ�صهر  خالل 
،هذا واأكدت اأطراف  مقربة 
امللف   يف  التحقيق   من 
اأكرث  �صيا�صية  اأبعاد  له  اأن 
حماولة  يف  اجتماعية  منها 
بعد  اجلزائر  على  الت�صوي�ش 
الرئا�صية  النتخابات   جناح 
والتحكم يف احلراك  وبداية 

ما  الثقة  لإعادة  اإ�صالحات 
عن  وال�صلطة  املواطن  بني 
امل�صاريع  من  جملة  طريق 
عنا�رص  اأمر  مقدمتها  يف 
اإىل  ال�صتماع  يف  احلكومة 
وكذا   ، املواطنني  ان�صغالت 
اإطالق جلنة لإ�صالح الد�صتور 
و العمل على مراجعة  قانون 
املالية والأجور ، و كذا جناح 
الرئي�ش عبد املجيد تبون يف 
رد التهديد من اجلهة ال�رصقية 
من خالل  الو�صول اإىل حلول  
واأبعاد  الليبية  للق�صية  فعلية 

ال�رصقية  حدودنا  عن  التوتر 
يف  ال�صبكات   هذه  جاءت   ،
�صكان  ل�صتغالل   حماولة 
الغربية   احلدودية  املدن 
الحتجاجات   فتيل  لإ�صعال 
احلكومة   على  والت�صوي�ش 
خالل  من  الغرب  ناحية  من 
الحتجاج  اإىل  الدعوة 
وغلق   احلدودية   باملناطق 
وقفات  وتنظيم  املنافذ 
ما  وهو  مبغنية  احتجاجية 
الأ�صبوع  نهاية  فعال   انطلق 
هذا  يحدث  روبان،  مبدينة 

ت�صعى  الذي  الوقت  يف 
م�صاريع  بعث  يف  احلكومة 
باملناطق  كربى  تنموية 

اجل  من  الغربية  احلدودية 
جهة  من  ال�صباب  توظيف 
الوطني  القت�صاد  وحماية 

من ناحية ثانية وجعل �صكان 
هذه القرى واملدا�رص �صدادة 

اأمان للدولة .

الأمن يحقق يف اأ�سحاب احل�سابات  

�سبكات جمهولة تدعو اإىل التمرد على احلدود الغربية  
با�سرت م�سالح الأمن امل�سرتكة بولية تلم�سان حتقيقات معمقة حول  قيام �سبكات  

جمهولة يف حماولة لإ�سعال الفتنة على ال�سريط احلدودي الغربي ، من خالل 
ا�ستعمال ح�سابات على  �سبكات التوا�سل الجتماعي للدعوة اإىل التمرد والحتجاج ، 

وكانت البداية من قرية روبان ببلدية بني بو�سعيد  اأق�سى غرب  ولية تلم�سان .

عمال  نقابة  اأم�ش  نهار  وجهت 
العمومية  الأ�صغال  جممع 
والهيدروليك«ETRHB«  باجلهة 
الأعمال   لرجل  والتابعة  الغربية 
ب�صجن  املحبو�ش  حداد   علي 
ق�صايا  يف  تورطه  بفعل  احلرا�ش 
ف�صاد ال�صلطات العليا  للبالد وعلى 

راأ�صها عبد املجيد تبون بالتدخل 
اإن�صافهم  نتيجة  العاجل من اجل 
اأجور  معها  العمل  ور�صات  توقف 

العمال  منذ اأكرث من 08 اأ�صهر .
هذا واأ�صارت الر�صالة املم�صاة من 
قبل الأمني العام للنقابة » ن حدو�ش 
»  والتي تلقت الو�صط ن�صخة منها 

ي�صهر  كان  الذي  حداد  جممع  اأن 
امل�صاريع  من  العديد  اإقامة  على 
احلديدية  وال�صكك  الطرقية 
الوليات  من  بكل  والهيدروليك 
تلم�صان  غرار:  على  الغربية 
،النعامة ، �صيدي بلعبا�ش،غليزان، 
بها  وقفت  والتي   ...... وهران 

الأ�صغال اأ�صبح غري قادر عن دفع 
جويلية  منذ  العمال  م�صتحقات 
امل�صري   ف�صل  نتيجة  املا�صي   
للنهو�ش  الدولة  قبل  من  املكلفة 
 ، م�صاريعها  وت�صيري  باملوؤ�ص�صة 
الأمر الذي وقف دواليب الأ�صغال 
راأ�صها  على  املن�صاأة  فيكل 

ال�صكة  وخط  ال�صاحلي   الطريق 
ال�صكة  وخط  بتلم�صان  احلديدية 
احلديدية غليزان و م�صاريع ربط 
والنعامة   تلم�صان  من  بكل  املياه 
هذه  اأدت  كما   ، بلعبا�ش  و�صيدي 
العتاد  حركة  �صل  اإىل  التوقفات 
بفعل  لالإتالف  عر�صة  بقي  الذي 

�صاحنات  من  الطبيعية   العوامل 
واآلت   ، حفارات   ، وجرارات 
تقدر  والتي  العمومية   لالأ�صغال 
الدينارات  من  باملاليري  قيمته 
ما  ي�صتوجب على الدولة التدخل 

العاجل من اأجل حمايتها .
حممد بن ترار

عمال بدون اأجور منذ 8 اأ�سهر 

نقابة جممع علي حداد بالغرب تنا�سد تبون بالتدخل

بقلم د. حممد مرواين /اأ�ستاذ 
جامعي وكاتب �سحفي

خا�صة  اجلامعي  التكوين  يعد  مل 
يف تخ�ص�صات الت�صال وال�صحافة 
يجب  الذي  وهذا  فقط  نظريا 
كليات  من  العديد  اإليه  تنتبه  اأن 
الوطني  امل�صتوى  على  الإعالم 
التكوين  اأهمية  من  غم  فالرب 
الذي  التخ�ص�ش  يف  النظري 
يقت�صي املاما باأدبياته ومرتكزاته 
النظرية ويوؤطر هذا العمل اأ�صاتذة 
الت�صال  علوم  يف  حما�رصون 
اأن  اأعرف  جامعيون  والإعالم 
اإىل  تكوين حمرتم  له  منهم  الكثري 
امليداين  الإعالمي  التكوين  اأن 
ومنابرها  اجلامعة  اأروقة  داخل 
لطلبة ال�صحافة والت�صال اأ�صحى 
ولعد  وق�صوى  ملحة  �رصورة 
اجلامعي  فالطالب  اعتبارات 
»لي�صان�ش  �صهادة  على  املتح�صل 
الت�صال  علوم  يف   « ما�صرت  اأو 
والإعالم« يحتاج ملهارات ميدانية 
اأن  يوؤهله  مقبول  مهني  وم�صتوى 
الأقل  يكون �صحفيا مرتب�صا على 
املهارة  اكت�صاب  على  موؤهال 
والإعالمية  ال�صحفية  املهنية 
بالعمل  التحاقه  بعد  عام  ب�صكل 
فالتكوين  املهني  م�صواره  وبداية 

التحرير  فنيات  على  مثال 
والكتابة  والقوالب  ال�صحفي 
ال�صحفية واملعاجلة الإعالمية يف 
منابر ال�صمعي الب�رصي للموا�صيع 
يتلقاه  اأن  لميكن  والأحداث 
يف   « والت�صال  »الإعالم  طالب 
ظرف وجيز ول ميكن اأن يقدم له 
الأ�صتاذ كل �صيء يف ظرف �صنوات 
املهنية  اإ�صقاطاته  له  فالتخ�ص�ش 
واأداء  وفن  مهارة  وهو  وامليدانية 
هامة  واأدبيات  اأخالقيات  تقويه 
اأو  ال�صحفي  بها  يتحلى  اأن  يجب 
منرب  اأي  يف  الإعالم  ميار�ش  من 

اإعالمي كان .

حتديث طرق التدري�س 
�سرورة ملحة

وال�صحافة  الإعالم  كليات  على 
اإذاعات   ، »ا�صتوديوهات  تنجز  اأن 
منابرها  خمتلف  عرب   « �صحف   ،
بالتكوين  للطلبة  لت�صمح  اجلامعية 
وبجامعة  التخ�ص�ش  يف  امليداين 
يف  مبالغة  ودون  يعمل  م�صتغامن 
تو�صيف اأداء ق�صم وخمرب لالت�صال 
هذا  تكري�ش  على  والإعالم 
يف  امليدانية  املمار�صة  من  النوع 
تكوين وتدريب الطلبة خا�صة واأن 
اهتماما  فعال  يفر�ش  التخ�ص�ش 
بالتكوين امليداين وقد اأبان الأداء 

احلايل حاجة العديد من الطاقات 
يف  للمرافقة  الإعالمية  ال�صابة 
التدريب وتكوين وجتديد املعارف 
ال�صحفية  لذا  املهارات  وتنمية 
يجب اأن ينتبه زمالئنا الأكادمييون 
للموؤ�ص�صة  خا�صة  امل�صريون 
اجلامعية لهذه امل�صالة التي اأراها 
هامة لأنها ترتبط بالتزام اأخالقي 
ومهني اإزاء طلبة ال�صحافة وعلوم 
يتلقوا  اأن  يجب  الذي  الإعالم 
اإبان  ميدانيا  وتكوينا  تدريبات 
الدرا�صة اجلامعية وال�صيغ متاحة 
لتفعيل هذا امل�رصوع لتكوين اإرادة 
كليات  خمتلف  يف  وطنية  تكوين 
الأق�صام  الإعالم املوجودة وحتى 

الن�صطة يف التخ�ص�ش .
 

الإعالم ن�ساط مت�سارع..
كما يجب النتباه ملعطى يف غاية 
مهن  يف  التكوين  اأن  وهو  الأهمية 
الإعالم والت�صال يتطور ويت�صارع 
يجدون  املمار�صون  فاملهنيون 
اأمام  م�صتمر  وب�صكل  اأنف�صهم 
طرائق  واأمام  جديد  تقني  حتول 
ال�صحفي  اخلرب  لنقل  جديدة 
ال�صمعي  منابر  عرب  عر�صه  اأو 
املجهود  فان  وبالتايل  الب�رصي 
املنابر  م�صتوى  على  يجب  الذي 
كليات  بالذكر  واأخ�ش  اجلامعية 

الإعالم والت�صال يجب اأن يت�صل 
باأر�صية عمل تالم�ش هذا املعطى 
ميكن  فال  اأهميته  وتوؤكد  الهام 
يف  اجلامعي  الطالب  نكون  اأن 
الإعالم على العمل الإعالمي عرب 
اأ�صاليب التقليدية وتقاليده الباقية 
وقاعدة يف  وثابتة  قارة  كانت  وان 
الباحث  الأ�صتاذ  اأن  بل  املمار�صة 
الت�صال  علوم  يف  واملهني 
بان  الآخر  هو  مطالب  والإعالم 
يطور من كفائته املهنية وخرباته 
العملية ويتجه اإىل املمار�صة التي 
تبقى اأحد ركائز التكوين اجلامعي 
و العمل الإعالمي كما اأن التكوين 
مثال  يخ�ش  الذي  الإعالمي 
يعترب  اجلديد  والإعالم  ال�صحافة 
التي  الأ�صا�صية  الركائز  اأهم  من 
منظومة  يف  بها  الهتمام  يجب 
لتخ�ص�صات  اجلامعي  التكوين 
تلك  خا�صة  والت�صال  الإعالم 
اإ�صقاطات  تتيح  التي  التخ�ص�صات 
غرار  على  ومهنية  ممار�صتية 
اللكرتونية  ال�صحافة  يف  التكوين 
والعمل  املوبايل  �صحافة  ونفي 
والقنوات  الإذاعات  يف  الإعالمي 

التلفزيونية عرب الويب .

التكوين باملمار�سة وافاقه...
التكوين  اأن  اعتبار  وميكن 

تخ�ص�صات  يف  خا�صة  باملمار�صة 
من  يعترب  والت�صال  ال�صحافة 
ميكن  فال  الناجحة  املقاربات 
يف  اجلامعي  الطالب  يكت�صب  اأن 
 « ب�رصي  »�صمعي  مثال  تخ�ص�ش 
اإل   « والإلقاء  »التقدمي  مهارات 
فيها  ميار�ش  ح�ص�ش  خالل  من 
قاعات  يف  التدريبي  الن�صاط 
املهني  الن�صاط  مع  مكيفة  تكون 
وامليداين كما اأن مهارات »التحرير 
قبل  من  واكت�صابها    « ال�صحفي 
القول  �صح  ان  ال�صحفي  الطالب 
يحتاج اإىل تدريب مت�صل وم�صتمر 
يتطلب ممار�صة م�صتمرة للتحرير 
املرتكز  يعترب  الذي  ال�صحفي 
الأ�صا�صي للعمل ال�صحفي لذا فان 
اإن�صاء  اإىل  الإعالم  كليات  توجه 
للتدريب  وقاعات  »ا�صتديوهات 
الإعالمي » اأ�صحى �رصورة ملحة 
متليها معطيات الراهن وحتديات 
تخ�ص�صات  يف  اجلامعي  التكوين 
تكوين  اأن  كما  والت�صال  الإعالم 
مثال املكلفني بالت�صال يف خمتلف 
اأن  ميكن  ل  واملنابر  املوؤ�ص�صات 
املمار�صة  خالل  من  اإل  يكون 
عرب  يحتاجون  الت�صال  وطلبة 
امل�صار  لهذا  اجلامعات  خمتلف 
وكلياتهم  جامعاتهم  يف  التدريبي 

املتعددة .

ال�سراكة مع املوؤ�س�سات 
الإعالمية �سرورة

امليداين  التكوين  عن  احلديث 
املوؤطرين  قبل  من  واملرافقة 
واملهنيني يقودنا للحديث اأي�صا عن 
ال�رصاكة مع املوؤ�ص�صات الإعالمية 
يف هذا املجال اإذ اأ�صحى �رصوريا 
عمل  اتفاقيات  تفعيل  على  العمل 
و�رصاكة بني كليات الإعالم واأق�صام 
وبن  املوجودة  والت�صال  الإعالم 
يجب  التي  الإعالمية  املوؤ�ص�صات 
عليها اأن تتعاون يف جمال مرافقة 
م�صعى  يف  وتنخرط  مهنيا  الطلبة 
ميكن  اإذ  املمار�صتي  التكوين 
الت�صال  تخ�ص�صات  يف  للطلبة 
اأفاق  من  ي�صتفيدوا  اأن  والإعالم 
التدريب  جمال  يف  وا�صعة  مهنية 
يف  ن�صاطهم  يكون  وان  والتكوين 
املوؤ�ص�صات الإعالمية �صمن اإطار 
التي  املجالت  احد  الرتب�صات 
املواهب  اكت�صاف  فيها  ميكن 
اأن  ميكن  الذين  الطلبة  وطاقات 
واعد  مهني  م�صتقبل  لهم  يكون 
ما  وهذا  والت�صال  الإعالم  يف 
التفاقيات  وان  اليه خا�صة  ندعو 
وكليات  اجلامعات  بني  املوجودة 
الإعالم واملوؤ�ص�صات الإعالمية مل 
ترقى بعد اإىل امل�صتوى املطلوب 

والغاية املن�صودة.

مهن ال�سحافة بني املمار�سة والتكوين املتكامل راأي
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التحرير  جبهة  حزب  يحاول 
الوطني الذي وجد لأول مرة نف�سه 
خارج اجلهاز التنفيذي منذ عهد 
احلزب الواحد من 1962 اإىل 1990 
ومن عهد التعددية ال�سيا�سية اإىل 
الرئي�س  و�سعها  حكومة  اأخر 
بوتفليقة  العزيز  عبد  املخلوع 
ترتيب  اإعادة  ا�ستقالته  قبل 
القيادة  اأرادتها  والبداية  اأوراقه 
العام  الأمني  يف  ممثلة  احلالية 
بالنيابة حممد �سديقي باجتماع 
مقررة  املحافظات  اأمناء  مع 
حماولة  يف  القادم  الأحد  يوم 
لر�سم التوجهات اجلديدة للحزب 
العتيد الذي �سارع لدعم احلكومة 
بقيادة  تبون  املجيد  لعبد  الأوىل 
ان  رغم  جراد  العزيز  عبد 

العام  الأمني  احلزب دعم ر�سميا 
الوطني  التجمع  حلزب  بالنيابة 
ميهوبي  الدين  عز  الدميقراطي 
الذي  العتيد  احلزب  بذلك  وحل 
الأزمة  م�سوؤولية  الكثري  يحملها 
برتويجها  للجزائر  ال�سيا�سية 
للرئي�س  اخلام�سة  للعهدة  الباكر 
العزيز بوتفليقة باب وا�سعا  عبد 
قيادته  �سفوف  يف  لالنق�سامات 
الكثري  �سارع  الذي  ومنا�سليه 
القرارات  على  التمرد  اإىل  منهم 
مبداومة  واللتحاق  الر�سمية 
املرت�سح عبد املجيد تبون , وقد 
اأدت النتائج العك�سية لالنتخابات 
فوز  و  الأفالن  يتوقعها  كان  كما 
بالنتخابات  تبون  املجيد  عبد 
اإىل ات�ساع النق�سامات  الرئا�سية 
الوطني  التحرير  جبهة  بحزب 
تطالب  معار�سة  جبهة  وظهور 

بالنيابة  العام  الأمني  برحيل 
اأن  معتربين  �سديقي  حممد 
مت  ان  بعد  �رشعي  غري  تواجده 
�سجن الأمني العام ال�سابق حممد 
من  عدد  يف  املتابع  جميعي 
ذلك  يف  ودليله   , الف�ساد  ق�سايا 
الأ�سا�سي  والقانون  اللوائح  اأن 
وجود  مع  تتعار�س  للحزب 
�سديقي على راأ�س احلزب العتيد 
ويتم�سك هذا التيار باحلزب اإىل 
طارئة  دورة  ا�ستدعاء  �رشورة 
باعتباره  للحزب  املركزية  للجنة 
من  للحزب  قيادية  هيئة  اأعلى 
اجل اإعالن �سعور الأمني العام او 
جماعية  ت�سيري  هيئة  ا�ستحداث 
تتوىل التح�سري ملوؤمتر ا�ستثنائي 
عام  اأمني  انتخاب  يتوىل  للحزب 

جديد للحزب العتيد
الذي يعي�سه  الو�سع املعقد  هذا 

حزب جبهة التحرير الوطني لأول 
مرة يف تاريخه �سيجعل من رهانه 
يف تقدمي مر�سح عنه ل�ستخالف 

رئي�س الدولة ال�سابق عبد القادر 
جمل�س  راأ�س  على  �سالح  بن 
الأمة اأمرا م�ستحيال خا�سة بعد 

فقدانه لرئا�سة املجل�س ال�سعبي 
التي  النتقادات  وحملة  الوطني 

تت�سع �سده .

يد�سن حزب جبهة التحرير الوطني لقاءاته الر�سمية باجتماع املكتب ال�سيا�سي باأمناء املحافظات غدا الأحد يف حماولة منه لر�سم مالمح مرحلة جديدة 
لت�سيري احلزب الذي خ�سر رهانه يف النتخابات الرئا�سية الأخرية وفتح جبهة من النق�سامات الداخلية وهي موؤ�سرات ل توحي بتمكن احلزب العتيد من 

رئا�سته ملجل�س الأمة بعد ا�ستقالة رئي�س الدولة �سابقا عبد القادر بن �سالح .

�ستجعل رهاناته يف رئا�سة جمل�س الأمة �سعبة

باية ع 

االأفاالن يف رحلة معقدة لر�سم معامله امل�ستقبلية
24 �ساعة

مهامها  باز  اآ�سيا  ت�سلمت 
على  بالنيابة,  اجلديدة, 
الوطنية  املوؤ�س�سة  راأ�س 
والإ�سهار  والن�رش  لالت�سال 
لل�سيد منري حمايدية   خلفا 
ت�سليم  مرا�سم  وجرت 
باإ�رشاف  املهام  وا�ستالم 
لوزارة  العامة  الأمينة 
الزهراء  فاطمة  الت�سال 
دعت  التي  زرميي  الطيب 
املوظفني  كل  باملنا�سبة 
اإىل ال�ستمرار  وامل�سوؤولني 
اأن  اإىل  م�سرية   , العمل  يف 
الوطنية  املوؤ�س�سة  مهام 
والإ�سهار  والن�رش  لالت�سال 

مما  جدا«,  ثقيلة   «
ي�ستدعي --ح�سبها-- رفع 
التحديات التي تواجه هذه 

املوؤ�س�سة .
التي  باز  ال�سيدة  وتقدمت 
كانت ت�سغل من�سب مديرة 
الن�رش باملوؤ�س�سة من جهتها 
الت�سال  وزير  اإىل  بال�سكر 
�سخ�سي  يف  »و�سع  الذي 
الثقة --كما قالت--  ومن 
اجلمهورية  رئي�س  ورائه 
تبون,  املجيد  عبد  ال�سيد 
باأن  قناعتها  عن  معربة 
حتديات كبرية جدا ومهمة 

�سعبة للغاية تنتظرها.

كما اأكدت يف نف�س ال�سياق 
باأنها �سوف حتظى مب�ساعدة 
واإطارات  وموظفي  عمال 
التحدي  لرفع  املوؤ�س�سة 
الأخرية  هذه  ينتظر  الذي 
الوقت  نف�س  يف  لفتة   ,
املوؤ�س�سة  تطوير  اأن  اإىل 
املورد  عرب  حتما  »مير 
خالل  من  وكذا  الب�رشي 
والنقابة  العمال  كل  تفهم 
الجتماعيني«و  وال�رشكاء 
العامة  للمديرة  بالن�سبة 
فان  اجلديدة  بالنيابة 
جناح  »هو  املوؤ�س�سة  جناح 
اجلميع  داعية  للجميع«, 

اىل تفهم و�سعية املوؤ�س�سة 
هذه  يف  جماعية  والعمل 
ب�سفة  للحفاظ  املرحلة 
خا�سة على منا�سب ال�سغل   
فقد  حمايدية  ال�سيد  اأما 
متنى النجاح خلليفته داعيا 
لتطوير  تكاتف اجلهود  اإىل 

املوؤ�س�سة . 
وكانت م�سالح الوزير الأول 
قد اأعلنت اأول اأم�س الثالثاء 
الرئي�س  مهام  اإنهاء  عن 
للموؤ�س�سة  العام  املدير 
والن�رش  لالت�سال  الوطنية 
والإ�سهار, منري حمايدية«. 

املوؤ�س�سة الوطنية لالت�سال والن�سر وال�سهار   

تن�سيب اأ�سيا باز مديرة عامة بالنيابة 

رغم �سوء الأحوال اجلوية

احلراك ال�سعبي يطالب تبون ببناء دولة القانون 
وموا�سلة حماربة ناهبي املال العام

تدمري �سبعة خمابئ و)27( قنبلة تقليدية 

القب�ض على اإرهابي قرب احلدود 
اجلنوبية بتمرنا�ست

راأ�س ال�سنة الأمازيغية »يناير« 2970

انطالق االحتفاالت الوطنية الر�سمية تيبازة 

األقت مفرزة للجي�س الوطني 
احلدود  قرب  ال�سعبي 
اجلنوبية بتمرنا�ست القب�س 
ين�سط  كان  اإرهابي  على 
التنظيمات  اإحدى  �سمن 
ال�ساحل  مبنطقة  الإرهابية 
اأورده بيان لوزارة  ح�سب ما 
يف  وجاء  الوطني  الدفاع 
البيان انه » يف اإطار مكافحة 
ا�ستغالل  وبف�سل  الإرهاب 
مفرزة  األقت  املعلومات, 
ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
اجلنوبية  احلدود  قرب 
 08 يوم  بتمرنا�ست/ن.ع.6, 
على  القب�س   ,2020 جانفي 
ين�سط  كان   )01( اإرهابي 
التنظيمات  اإحدى  �سمن 
مبنطقة  الإرهابية 

ال�ساحل«.

يتعلق  اأنه  البيان  واأو�سح 
»ريكان  بامل�سمى  الأمر 
»عبد  املكنى  حممد« 
التحق  الذي  الباري«, 
�سنة  الإرهابية  باجلماعات 

.« 2018
ك�سفت  ال�سياق,  نف�س  يف 
للجي�س  مفارز  ودمرت 
الوطني ال�سعبي �سبعة )07( 

خمابئ للجماعات الإرهابية 
ال�سنع   تقليدية  قنبلة  و)27( 
الغذائية  املواد  من  وكمية 
اأخرى  واأغرا�س  والأدوية 
اإثر عمليات  خمتلفة, وذلك 
بحث ومت�سيط متفرقة بكل 
من �سطيف وباتنة و�سكيكدة  
وجيجل/ن.ع.5, وبومردا�س 

واجللفة/ن.ع.1.

انطلقت ع�رش اأم�س اجلمعة 
الحتفالت  تيبازة  من 
براأ�س  الر�سمية  الوطنية 
يناير  الأمازيغية,  ال�سنة 
الأ�سيلة  التظاهرة   ,2970
التاريخ  عمق  يف  ال�ساربة  
عمق  من  النابعة  و  الوطني 
من  اجلزائري  املجتمع 
و  ثقايف  برنامج  خالل 
ثري  اأكادميي  و  اجتماعي 

و متنوع.
و كانت بداية الحتفال بهذه 

لها  �سطر  التي  التظاهرة 
اجتماعي  و  ثقايف  برنامج 
»ثري و متنوع« يدوم اىل غاية 
يوم الثالثاء, 14 يناير القادم 
من املوقع الأثري, ال�رشيح 
بتيبازة  املوريتاين  امللكي 
بح�سور وزيرة الثقافة مليكة 
بن دودة و املحافظ ال�سامي 
الها�سمي  �سي  لالأمازيغية 
تيبازة حممد  وايل  و  ع�ساد 
من  ثلة  جانب  اىل  بو�سمة 

الفنانني و الأكادمييني.

الحتفال  انطالقة  و�سملت 
رمزية  ت�سجري  عملية 
الأثري  املوقع  مبحيط 
ل1000  امللكي,  ال�رشيح 
بدار  الإ�رشاف  قبل  �سجرة 
تيبازة  مدينة  و�سط  ال�سباب 
الر�سمي  العالن  على 
مرا�سيم  انطالق  عن 
ال�سنة  براأ�س  الحتفالت 
وزيرة  قبل  من  المازيغية 
الثقافة و املحافظ ال�سامي 

لالأمازيغية.

وا�سل الألف من اجلزائريني 
ال�سعبي  حراكهم   اجلمعة 
مطالبني  الـ47   للجمعة 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  فيه 
بالتغيري  تبون   املجيد 
اجلذري وحما�سبة امل�سوؤولني 
الذين تورطوا يف ق�سايا ف�ساد 
وبناء دولة احلق والقانون كما 
نوفمرب  اأول  بيان  ر�سمها 

. 1954
مل متنع �سوء الأحوال اجلوية 
بعد  تهاطلت  التي  والمطار 
خروج  من  اجلمعة  �سالة 
اإىل  املواطنون  من   الألف 
الرئي�سية على غرار  ال�سوارع 

�سوارع ديدو�س مراد والعقيد 
ح�سيبة  و�سارع  عمريو�س 
الربيد  و�ساحة  بوعلي  بن 
اأ�سبحت  التي  املركزي 
والعادة  احلراكيني  مكة 
الوطنية  الأعالم  فيها  رفعت 
بالتغيري  تنادي  و�سعارات 
اجلمهورية  رئي�س  ومطالبة 
مبحا�سبة  تبون  املجيد  عبد 
ونهب  الف�ساد  يف  املت�سببني 
اإر�ساء  وكذا  العام  املال 
كما  والقانون,  احلق  دعائم 
مبوا�سلة  مت�سكهم  جددوا 
غاية  اإىل  امل�سريات  تنظيم 

حتقيق املطالب املرفوعة.

�سعارات  بع�س  ونددت 
�رشقة  مبحاولت  احلراكيني 
مطالب احلراك ال�سعبي الذي 
انطلق يف 22 فيفري الفارط 
جمهورية  معاليم  ور�سم 
بع�س  طرف  من  جديدة 
نف�سها  ال  ثمثل  ل  اأطراف 
لو�سائل  احلديث  على  وجترا 
احلراك  با�سم  اجنبية  اعالم 
التي  املطالب  ومن  ال�سعبي 
الطبعة ال47  اأي�سا يف  رفعت 
اطالق  ال�سعبي  احلراك  من 
احلراك  موقويف  �رشاح  بقية 
الوليات  كافة  يف  ال�سعبي 
مبادرة  اىل  ت�ساف  كمبادرة 

 70 من  اكرث  �رشاح  اطالق 
املجاهد  يتقدمهم  �سجينا 
خل�رش  التاريخي  والرمز 

بورقعة.
بهذه  املتظاهرين  عرب  كما 
وراء  التفافهم  عن  املنا�سبة 
اجلي�س الوطني ال�سعبي حامي 
البالد والعباد داعني يف نف�س 
احلفاظ  �رشورة  اىل  ال�سدد 
على الوحدة الوطنية وحماية 
البالد من خمتلف التهديدات 
الو�سع  مع  خا�سة  اخلارجية 
بع�س  تعي�سه  الذي  ال�سعب 

البلدان املجاورة للجزائر .
باية ع 
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حمادة العربي 

ف�إن   ، الأولية  وبح�سب املعلوم�ت 
هذا املرفق تقرر اجن�زه ب�ملدينة 
�سمن  م�سعود  حل��سي  اجلديدة 
اعتب�ر  على   ، القط�عي  الربن�مج 
اأن قرار التجميد ب�ملدينة احل�لية 
، ل يزال  الأ�سود  الذهب  لع��سمة 
�س�ري املفعول ، مم� دفع اجله�ت 
اجلديد  املدينة  لختي�ر  الو�سية 
هذا  لحت�س�ن  م�سعود  حل��سي 

امل�رشوع اله�م.
العلي�  ال�سلط�ت  موافقة  وج�ءت 
احلروق  م�ست�سفى  اجن�ز  على 
املنطقة  لطبيعة  نظرا   ، بورقلة 
وتن�سط  ب�لبرتولية  تو�سف  التي 
به� املئ�ت من ال�رشك�ت النفطية 
ذات  منطقة  اأنه�  على  له�  وينظر 
اأخط�ر كربى ، وق�ل مهتمون بهذا 
هو  امل�رشوع  هذا  اأن  املو�سوع 
مك�سب لكل ولي�ت اجلنوب ولي�س 
من  الذي  الأمر   ، فقط  ورقلة 
اأن ي�سمح ب�لتكفل ب�حل�لت  �س�أنه 
نقل  تف�دي  وب�لت�يل  امل�ستعجلة 
�سح�ي� احلروق اإىل مركز الدويرة 
اأن  علم�   ، الع��سمة  ب�جلزائر 

العديد من احل�لت التي تعر�ست 
ال�سنوات  يف  ورقلة  يف  للحروق 
ب�سبب  احلي�ة  ف�رقت   ، الأخرية 

غي�ب التكفل الفوري ب�ل�سح�ي� .
من  الولية  متكني  مطلب  ويعد 
، من املط�لب  للحروق  م�ست�سفى 
ترفع يف كل  التي ظلت  اجلوهرية 
تبدي  اأن  قبل   ، اجتم�عي  حراك 
 ، الأخري  يف  املركزية  ال�سلط�ت 
موافقته� على هذا امل�رشوع الذي 
ي�س�ف اإىل مك�سب اآخر ظفرت به 

ب��ستور  معهد  فرع  وهو  الولية 
التح�ليل  اإجراء  يف  املخت�س 
الذي  املرفق  وهو   ، املخربية 
اأطلقته�  من��سدات  عقب  ج�ء 
اثر  املدين  املجتمع  فع�لي�ت 
العقربي  الت�سمم  �سح�ي�  تف�قم 
ن�قمة  احتج�ج�ت  من  اأث�ره  وم� 
م� ظل  ال�سحة ل�سيم�  واقع  على 
الذي  والهم�ل  ب�لتق�سري  ينعت 
العقربي  الت�سمم  ح�لت  يرافق 
الدكتورة  وف�ة  واقعة  اأ�سهره� 

ع�ئ�سة عوي�س�ت.
ب�لولية  حملية  جمعي�ت  وط�لبت 
 ، البالد  يف  العلي�  ال�سلط�ت  من 
الأخرى  املط�لب  تلبية  ب�رشورة 
التجميد  رفع  يف  واملتمثلة 
وت�رشيع  اله�مة  امل�س�ريع  عن 
م�رشوع  جت�سيد  اإجراءات 
، ف�سال عن  امل�ست�سفى اجل�معي 
التنمية  اإنع��س  من  اأخرى  مط�لب 
من  الولية  لإخراج  امل�ستدامة 

ح�لة الإفال�س التنموي.

عقب منا�سدات قامت بها فعاليات املجتمع املدين 

ورقلة ت�شتفيد من م�شروع 
م�شت�شفى ملعاجلة احلروق 

ا�ستجابت ال�سلطات العليا يف البالد ، ملطلب اجناز م�ست�سفى ملعاجلة احلروق يف ورقلة ، حيث اأعرب العديد 
من املواطنني وكذا فاعلون يف املجتمع ، عن �سعادتهم بعد موافقة ال�سلطات املركزية على اجناز هذا امل�سروع 

الذي كان من املطالب امللحة التي رفعتها اجلمعيات املحلية يف ال�سنوات الأخرية .

ت�أخرا  جنوبية  ولي�ت   05 ت�سهد 
غ�لبية  انطالق  يف  ف��سح� 
امل�س�ريع الإمن�ئية اله�دفة والتي 
م�رشوع�،   250 عدده�  جت�وز 
م�س�دقة  الرغم  على  وذلك 
امل�لية  الأغلفة  على  ال�سلط�ت 
اأن  اإل  الإجن�ز  بتكلفة  املتعلقة 
ب�سبب  العق�رية  الأوعية  غي�ب 
تف�سي ظ�هرة النهب وال�ستيالء 
العمل  حتمية  اأم�م  الولة  و�سع 
التو�سع  الأول  القرارين  ب�أحد 
العمرانية  الأن�سجة  عن  بعيدا 
والث�ين نقل ال�رشاع مع اخلوا�س 

لأروقة العدالة للف�سل فيه .
ففي ولية ورقلة، تنتظر ال�سلط�ت 
املعنية قرار الف�سل من العدالة 

بينه�  الق�ئم  النزاع  بخ�سو�س 
ملكيتهم  ادعوا  خوا�س  بني  و 
املخ�س�س  العق�ري  للوع�ء 
لإجن�ز عديد امل�س�ريع ال�سحية 
وال�سب�نية  الري��سية  و  والرتبوية 
، ويف انتظ�ر الف�سل يف الق�سية 
من  الأ�سوات  تع�لت  املذكورة، 
املجتمع  تن�سيقي�ت  خمتلف 
اجلمعوية  واحلركة  املدين 
عديد  بنقل   للمط�لبة  ب�لولية، 
عن  بعيدا  ال�سخمة   امل�س�ريع 
بلدية  اإىل  ال�سكنية  التجمع�ت 
حل�جة  نظرا  خويلد،  �سيدي 
تتم��سى  ال�سك�ن ملرافق �سحية 
مع املع�يري املعمول به�، بعدم� 
اأ�سبحت املوؤ�س�سة ال�ست�سف�ئية 

ال�سيء  نف�س  روح،  بال  هيكال 
ب�لن�سبة مل�س�ريع اأخرى حم�سوبة 
وال�سكن  الرتبية  قط�ع�ت  على 
ومديرية  العمومية  والتجهيزات 

التوزيع للكهرب�ء والغ�ز و�سط .
مترنا�ست،  لولية  ب�لن�سبة  اأم�  
التنموية  امل�س�ريع  فعديد 
اله�دفة، خ��سة م� تعلق بقط�عي 
ت�أجل  قد   وال�سكن،  الرتبية 
الف�دح  النق�س  ب�سبب  اإجن�زه� 
يف اجليوب العق�ري ،الأمر الذي 
اإىل  الولئية  ب�ل�سلط�ت  دفع 
الإ�رشاع يف تنفيذ قرارات الهدم 
ل�سرتج�ع  الفو�سوية  لل�سكن�ت 
والحتي�ط�ت  الدولة  عق�رات 
الت�بعة مل�س�لح بلدي�ت الأهق�ر، 

ولي�ت  على  ينطبق  ذاته  احل�ل 
الوادي  و   الغواط   ، ب�سكرة   ،
التي ورغم حتوله� لور�سة تنموية  
مفتوحة اإل اأن ه�ج�س ال�ستيالء 
والنهب املمنهج لالأوعية العق�رية 
يلقي بظالله على م�س�ريع مهمة 
تلك املح�سوبة على  اأبرزه�  من 
الذي  الأمر    ، الرتبية  قط�ع 
لتنظيم  التالميذ  ب�أولي�ء  دفع 
العديد من الوقف�ت الحتج�جية 
حلول  عن  ب�لبحث  للمط�لبة 
الكتظ�ظ  مل�سكل  جذرية 
�س�هم  م�  وهو  الأق�س�م  داخل 
الت�أثري �سلب� على  ب�سكل كبري يف 

التح�سيل العلمي للتالميذ .
جناة ،ح

ق�ل ح�ر�س م�ستقبل املج�هدين 
ال�رشيف  الق�سم  ببطولة  الن��سط 
فريقهم  اأن   ، ديدي  عزي  خ�لد 
ميلك ت�سكيلة تن�ف�سية قوية ق�درة 
على حتقيق اجن�زات مهمة خالل 

املو�سم الكروي احل�يل .
ح�ر�س  ديدي  عزي  خ�لد  اأكد 
املج�هدين  م�ستقبل  مرمى 

ت�رشيح  يف   ، �س�لح  عني  ببلدية 
�سحفي خ�س به يومية »الو�سط« 
بحجم  واعون  الالعبون  اأن   ،
ع�تقهم  على  امللق�ة  امل�سوؤولية 
�ستجمعهم  التي  اليوم  مق�بلة  يف 
التف�و�س  يجيد  قوي  مبن�ف�س 
ليذهب   ، قواعده  داخل  جيدا 
من  اأبعد  اىل  حمدثن�  بعده� 

امل�ستقبل  لعبي  اأن  موؤكدا  ذلك 
بقلبني  اليوم  مق�بلة  �سيخو�سون 
يف  الكثرية  النق�ئ�س  لتعوي�س 
خط  على  البق�ء  ثم  ومن  الفريق 
�سب�ق املن�ف�سة على لقب البطولة 
املرور  ت�أ�سرية  اقتط�ع  اجل  من 

لبطولة الق�سم اجلهوي .
ح�ر�س  اأكد  فقد  ذلك  ج�نب  اىل 

التع�دل  اأن  امل�ستقبل  مرمى 
الأخري اأم�م الغرمي التقليدي ن�دي 
حتت لق�رش اأ�سبح يف طي الن�سي�ن 
الوقت مل�س�عفة  اأنه ح�ن  موؤكدا 
ب�سكل  املوا�سلة  اجل  من  العمل 
م�ستمر على ن�سق �سل�سلة النت�ئج 

اليج�بية .
�سالح ،ب 

ب�سبب عجز الولة يف ا�سرتجاع العقار املنهوب  

250م�شروعا معطال بـ05 واليات جنوبية  

حار�س م�ستقبل املجاهدين خالد عزي ديدي لـ"الو�سط"

�شنواجه وفاق الفقارة بقلبني واحلديث عن اللقب �شابق الأوانه 

يوا�سل وايل ولية ورقلة �سل�سلة 
عن  للبحث  الر�سمية  لق�ءاته 
حلول جذرية لإ�سالح م� اأف�سده 
الدهر يف ملف الت�سغيل الذي ل 
�سوء  اخبطوط  حتت  يرزح  يزال 
واخلروق  والتج�وزات  الت�سيري 

التي امل�سكوت عنه� .
الت�سغيل  ملف  مت�بعة  اإط�ر  يف 
منت�سف  تراأ�س   ، ب�لولية 
ولية  وايل  اجل�ري   الأ�سبوع 
اجتم�ع�  الديوان  مبقر  ورقلة 
جممع  ممثلي  من  كل  ح�رشه 
املوارد  )مديرية  �سون�طراك 
اللجنة  ممثلي   ، الب�رشية( 
مت  اأين   ، ب�لت�سغيل  املكلفة 
عر�س حمتوى املن�سور الوزاري 
ب�إجراءات  اخل��س  امل�سرتك 
على  ين�س  الذي  و   ، التوظيف 
الفحو�س  و  المتح�ن�ت  اإجراء 
املهنية اخل��سة بتوظيف ط�لبي 
الوطنية  ب�ملوؤ�س�س�ت  ال�سغل 
التكوين  مراكز  م�ستوى  على 
اللجنة  اأع�س�ء  بح�سور  املهني 
حترير  مع  ب�لت�سغيل  املكلفة 
مم�سى  المتح�ن  نه�ية  حم�رش 
اللجنة  اأع�س�ء  جميع  من طرف 

اأن يتم اإعالن النت�ئج يف  ، على 
اآج�ل حمدودة جدا .

الإعالن  اأن  اإىل  الإ�س�رة  جتدر 
اإجراء  تواريخ   ، امل�س�بقة  على 
املهنية  والفحو�س  المتح�ن�ت 
امل�س�بق�ت  نت�ئج  كذا  و 
للوك�لة  الر�سمية  ب�ل�سفحة 
الولئية للت�سغيل و كذا ال�سفحة 

الر�سمية لولية ورقلة.
على  حر�سه  اأكد  الوايل  ال�سيد 
يف  الإجراءات  جميع  تتم  اأن 
الأولوية  اإعط�ء  و  �سف�فية 
لأبن�ء املنطقة يف التوظيف مع 

مت�بعته ال�سخ�سية للملف.
ومعلوم اأن ملف ال�سغل ب�لع��سمة 
املركزية للجنوب ال�رشقي يعترب 
التي عجزت  التحدي�ت  من بني 
واجله�ت  املركزية  ال�سلط�ت 
الو�سية يف ايج�د حلول جذرية 
يف  حقيقية  ارادة  ظل  يف  له� 
التزام ال�رشك�ت الوطنية الع�ملة 
بتعليم�ت  النفطية  ال�سن�عة  يف 
اأولوية  مبنح  الق��سية  احلكومة 
املنطقة  اأبن�ء  لف�ئدة  التوظيف 

.

لعر�س حمتوى املن�سور الوزاري املتعلق 
باإجراءات التوظيف

وايل ورقلة يعقد اجتماعا ر�شميا 
مل�شوؤويل ال�شركات وال�شغل

يف �سدام قوي يجمعه مع وفاق الفقارة 

 م�شتقبل املجاهدين ي�شر على 
العودة بالزاد كامال 

ك�فة  املج�هدين  م�ستقبل  و�سع 
الالزمة  والتح�سريات  الرتتيب�ت 
الفق�رة  بوف�ق  الط�حة  اجل  من 
من  الث�لثة  اجلولة  حل�س�ب  اليوم 
ثم  ومن  ال�رشيف  الق�سم  بطولة 

النفراد ب�ل�سدارة .
حدود  يف  ال�سبت  اليوم  يواجه 
فريق  زول   الث�نية  ال�س�عة 
للمج�هدين  الري��سي  امل�ستقبل 
وف�ق  م�ست�سيفه  �س�لح  بعني 
الفق�رة الذي يتق��سم معه �سدارة 
النفراد  اجل  من  وذلك  الرتتيب 
التقني  ا�سب�ل  ل�س�لح  ب�ل�سدارة 
الكروي ال�س�ب خل�رش حيلو الذي 
منقو�سة  املواجهة  هذه  يخو�س 
من خدم�ت بع�س الرك�ئز ن�هيك 
املدافع  له�  التي  العقوبة  عن 
�سلم�ن مب�رك يف املق�بلة الف�رطة 
بعد تلقيه البط�قة احلمراء ، لكن 
امله�جم  رفق�ء  حتذو  ذلك  رغم 

اخلطري عبد الغ�ين �س�دقي عزمية 
احداث  اجل  من  كبريين  وا�رشار 
الثالث  النق�ط  بح�سد  املف�ج�أة 
 ، الرتتيب  �سدارة  اعتالء  ثم  ومن 
الن�دي  ادارة  اأن  علمن�  اذا  خ��سة 
برئ��سة �س�لح الزقري قد و�سعت 
لعب ورقة ال�سعود للق�سم اجلهوي  
لتحقيق  الأ�س��سية  �سمن اهدافه� 
على  الث�ين  للمو�سم  اخر  اجن�ز 

التوايل .
حمبي  حذر  فقد  ث�نية  جهة  من 
وع�س�ق فريق م�ستقبل املج�هدين 
مع  لهم  ت�رشيح  يف   ، �س�لح  بعني 
يومية »الو�سط«، الرابطة الولئية 
لكرة القدم من مترنا�ست من مغبة 
�س�أنه�  من  التي  الوخيمة  العواقب 
الظلم  بوادر  ظهور  عن  تنجم  اأن 
له  يتعر�س  ب�ت  الذي  التحكيمي 

الفريق من جولة لأخرى .
�سالح ،ب 

حمادة العربي 
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ويل  رد  ف�إن  امل�ص�در  وبح�صب 
بن  حممد  ال�صعودي،  العهد 
ت�صمن  الو�ص�ط�ت  على  �صلم�ن، 
�رشوط� وهي "اأن على حم��س اأن 
حتل م�ص�كله� مع الأمريكيني لتعود 
تفتح  واأن  اململكة،  مع  عالق�ته� 
ب�ب� للتوا�صل معهم، وهو م� يعني 
قبوله� بقرارات الرب�عية الدولية، 
والتف�قي�ت التي اأبرمته� ال�صلطة 
التحرير،  ومنظمة  الفل�صطينية 
وعلى راأ�صه� العرتاف ب�لحتالل 

الإ�رشائيلي وحقه ب�لوجود".
واأ�ص�رت امل�ص�در اإىل اأن "حم��س" 
برغبته�  و"مت�صكت  ذلك،  رف�صت 
الأبواب  كل  لطرق  و�صعيه� 
يف  الأ�صق�ء  ك�فة  مع  والتوا�صل 
دعم  ب�ب  من  العربية،  الدول 
يف  وال�صمود  الفل�صطيني  احلق 
عن  التن�زل  دون  الحتالل،  وجه 

الثوابت".
واأكدت امل�ص�در "اأن حم��س اأبلغت 
يده�  متد  �صتظل  ب�أنه�  اجلميع 
لك�فة الدول العربية، و�صتتغ��صى 
وعملي�ت  الإ�ص�ءات  كل  عن 

الت�صييق التي تتعر�س له�، معتربة 
الفل�صطينية  الق�صية  عمق  اأن 
يجب اأن يكون يف احل�صن العربي 
امل�ص�در  والإ�صالمي"واأردفت 
تتلقى  "اإ�رشائيل  اإن  ب�لقول 

الولي�ت  من  حمدود  غري  دعم� 
الع�مل  دول  املتحدة وغريه� من 
على  لزام�  ك�ن  وب�لت�يل  القوية، 
اإىل  الوقوف  العربية  الدول  ك�فة 
ودعم  الفل�صطيني  ال�صعب  ج�نب 
الت�صييق  من  بدل  مق�ومته، 
�صبتمرب  الت��صع  عليه�"ويف 
اأن  "حم��س"،  ك�صفت  امل��صي، 
اعتقلت  ال�صعودية  ال�صلط�ت 
قي�دييه�  اأبرز  اأحد  موؤخرا 
ال�صعودية،  يف  املقيمني 
لكل  ال�صتج�بة  راف�صة  وجنله، 
لالإفراج  التي تدخلت  الو�ص�ط�ت 
عنه ،واأو�صحت اأن جه�ز مب�حث 
اعتقل  ال�صعودي،  الدولة  اأمن 
امل��صي،  اأفريل  من  الرابع  يف 
والذي  اخل�رشي،  �ص�لح  حممد 
العالقة  اإدارة  عن  م�صوؤول  ك�ن 
عقدين  مدى  على  اململكة  مع 
مواقع  تقلّد  اأنه  ،كم�  الزم�ن  من 

قي�دية علي� يف احلركة.

هكذا رد ابن �سلمان على الو�ساطات 

ال�شعودية ت�شرتط اعرتاف حما�س 
ب"ا�شرائيل" لتطبيع العالقات

باءت حماولت قامت بها اأطراف اإقليمية لإعادة العالقة بني ال�سعودية وحركة "حما�س" يف وقت �سابق 
بـ"الف�سل"وك�سفت م�سادر مطلعة باأن املحاولت الإقليمية جاءت يف اأعقاب توتر العالقات بني اجلانبني، 

وذلك بعدما و�سفت جهات ر�سمية �سعودية احلركة باأنها "اإرهابية"، واعتقال ال�سلطات لع�سرات 
الفل�سطينيني املقيمني باململكة بتهم "التعاطف مع حما�س"، بح�سب ما نقلت وكالة "�سهاب" الفل�سطينية.

الليبي  اللواء  عالقة  تقت�رش  مل 
برو�صي�  حفرت  خليفة  املتق�عد 
بني  يجريه�  التي  الزي�رات  على 
احلني والآخر اإىل مو�صكو منذ ع�م 
2016 وحتى الآونة الأخرية، ولكنه� 
الذين  املرتزقة  حول  متحورت 

يعمقون الأزم�ت هن� وهن�ك
�صبعيني�ت  يف  بداأت  العالقة   -  
الحت�د  عهد  يف  امل��صي  القرن 
حفرت  تلقى  عندم�  ال�صوفيتي، 
على  النقالب  يح�ول  الذي 
املعرتف  الليبية  الوف�ق  حكومة 
يف  ع�صكرية  تدريب�ت  دولي�ً،  به� 

مو�صكو اآنذاك.
تخطت  ب�لرو�س  حفرت  عالقة   -
وثقت  حيث  الر�صمي،  الإط�ر 
العديد من التق�رير عالق�ت تع�ون 
بني الرجل واملرتزقة الرو�س ومن 

يقودون عملي�تهم القذرة.
التي  النقالب  حم�ولة  عقب   -
 ،2016 ع�م  ليبي�  يف  حفرت  بداأه� 
ب�تف�ق  احل�ئط  عر�س  �ص�رب� 
املغرب  يف  املوقع  ال�صخريات 
اأواخر 2015، ح�ول احل�صول على 
دعم من عدة جه�ت وزار مو�صكو 
عدة مرات منذ ذلك احلني وحتى 

اليوم.
الليبي  اللواء  عالقة  تقت�رش  مل 
برو�صي�  حفرت  خليفة  املتق�عد 
بني  يجريه�  التي  الزي�رات  على 
احلني والآخر اإىل مو�صكو منذ ع�م 
2016 وحتى الآونة الأخرية، ولكنه� 

الذين  املرتزقة  حول  متحورت 
يعمقون الأزم�ت هن� وهن�ك.

فتلك العالقة بداأت يف �صبعيني�ت 
الحت�د  عهد  يف  امل��صي  القرن 
حفرت  تلقى  عندم�  ال�صوفيتي، 
على  النقالب  يح�ول  الذي 
املعرتف  الليبية  الوف�ق  حكومة 
يف  ع�صكرية  تدريب�ت  دولي�ً،  به� 
العديد  وثقت  كم�  اآنذاك  مو�صكو 
بني  تع�ون  عالق�ت  التق�رير  من 
ومن  الرو�س  واملرتزقة  حفرت 

يقودون عملي�تهم.

عالقاته مع رو�سيا

عقب حم�ولة النقالب التي بداأه� 
�ص�رب�   ،2016 ع�م  ليبي�  يف  حفرت 
عر�س احل�ئط ب�تف�ق ال�صخريات 
 ،2015 اأواخر  املغرب  يف  املوقع 
ح�ول احل�صول على دعم من عدة 
مرات  عدة  مو�صكو  وزار  جه�ت 

منذ ذلك احلني وحتى اليوم.
م�صتوى  اأعلى  على  حفرت  ا�صتُقبل 
مع  لق�ءات  واأجرى  مو�صكو  يف 
�صريغي  الرو�صي  الدف�ع  وزير 
�صريغي  اخل�رجية  ووزير  �صويغو 
 2017 يف  حفرت  زار  كم�  لفروف 
ح�ملة الط�ئرات الرو�صية الأمريال 
يف  مبه�م  تقوم  التي  كوزن�صتوف 
اأي�ص�  وا�صتقبل  املتو�صط،  البحر 
لدى  الرو�صية  الط�ئرات  ح�ملة 
الليبية  الإقليمية  املي�ه  دخوله� 

الرو�صي  الدف�ع  وزير  واأجرى 
دائرة  عرب  حفرت  مع  لق�ء  �صويغو 
الإت�ص�ل املغلقة واأخربه اأن رو�صي� 

اأر�صلت م�صتلزم�ت طبية.

حفرت واملرتزقة الرو�س

مو�صكو  حفرت  زار   2018 ع�م 
�صريغي  الدف�ع  وزير  والتقى 
ف�لريي  الأرك�ن  ورئي�س  �صويغو 
الجتم�ع  و�ص�رك يف  غرا�صيموف 
كب�ر  مع  حفرت  عقده  الذي 
الرو�صية  الدف�ع  بوزارة  ال�صب�ط 
يفغيني  الرو�صي  الأعم�ل  رجل 
ميول  اأنه  يرتدد  الذي  بريغوجني 
�رشكة ف�غرن الأمنية الرو�صية التي 
الرو�س  املرتزقة  اجلنود  ت�صم 
كل  يف  الأزم�ت  بتعميق  املتهمني 

من �صوري� واأوكراني�.

�صوراً  ال�صح�فة  ون�رشت 
رجل  م�ص�ركة  تظهر  وفيديوه�ت 
�رشكة  ممول  بريغوجني  الأعم�ل 
التقى  الذي  الوفد  يف  ف�غرن 
ق�لت  واآنذاك،  رو�صي�  يف  حفرت 
رجل  اإن  الرو�صية،  ال�صلط�ت 
الأعم�ل بريغوجني �ص�رك لتنظيم 
هذه  وعقب  الليبي  الوفد  برن�مج 
الزي�رة، ك�صفت تق�رير موثوقة عن 
ت�بعني  وجود جنود مرتزقة رو�س 
ليبي�  يف  الأمنية  ف�غرن  ملجموعة 
ويقدر عددهم بحوايل األفني، كم� 
دعم�ً  قدمت  "ف�غرن"  اأن  تبني 
اأ�صلحة  له  ووفرت  حفرت  لقوات 
ومهم�ت ع�صكرية وط�ئرات بدون 

طي�ر.

حفرت والحتاد ال�سوفيتي

ال�صوفييتي  الحت�د  فرتة  يف 

"في�صرتال"  دورة  �ص�رك حفرت يف 
لإعداد كب�ر ال�صب�ط خالل الفرتة 
على  تدريب�ً  وتلقى   1978-1977
م�صتوى ع�ل ملدة ع�م ك�مل حول 
الربية  ب�لقوات  القي�دة  ت�صكيالت 

واأ�ص�ليب وطرق اإطالق النريان.
التدريبية  الدورة  هذه  خرجت 
ب�جلي�س  ال�صب�ط  من  العديد 
الع�ملية  احلرب  خالل  الأحمر 
العربية  احلروب  وعقب  الث�نية، 
تخريج  يف  بداأت  الإ�رشائيلية   -
وجد حفرت  وبه�  اأج�نب،  �صب�ط 
الكثري من  للتعرف على  الفر�صة 
وال�رشق  اإفريقي�  من  ال�صب�ط 

الأو�صط.
وع�م 1983 تلقى النقالبي حفرت 
ب�أك�دميية  تعليم�ً ع�صكري�ً خ��ص�ً 
يف  الع�صكرية  فرونزا  ميخ�ئيل 

رو�صي�.
امل��صي  القرن  ت�صعيني�ت  ويف 
ا�صطر حفرت للجوء اىل الولي�ت 
مع  �رشاعه  عقب  املتحدة 
معمر  الراحل  الليبي  الرئي�س 
القذايف، ويتحدث البع�س عن اأنه 
املركزية  لال�صتخب�رات  عميل 

الأمريكية )�صي اآي ايه(.
عن  الغي�ب  من  �صنوات  وبعد 
الظهور  حفرت  ع�ود  امل�صهد، 
جمدداً ع�م 2014، وهن�ك تق�رير 
مرتزقة  جنود  دعم  حول  كثرية 
رو�س حلفرت يف حم�ولته لإ�صق�ط 
حكومة الوف�ق املعرتف به� دولي�ً 

ويت�بع الراأي الع�م الع�ملي بدقة 
ينفذه�  التي  النقالب  حم�ولة 
الوف�ق  حكومة  �صد  حفرت 
الأمم  به�  تعرتف  التي  الوطني 
املتحدة وت�صن ميلي�صي�ت خليفة 
امل��صي،  اأفريل   4 منذ  حفرت، 
على  لل�صيطرة  متعرثا  هجوم� 
الع��صمة طرابل�س، مقر حكومة 
به�  املعرتف  الوطني"  "الوف�ق 
دولي� واأجه�س هجوم حفرت على 
تبذله�  ك�نت  جهودا  طرابل�س 
موؤمتر  لعقد  املتحدة  الأمم 
الليبيني �صمن خريطة  حوار بني 
ال�رشاع  ملع�جلة  اأممية  طريق 

الداخلي.
الرتكي  الرئي�ص�ن  دع�  والأربع�ء، 
ونظريه  اأردوغ�ن،  طيب  رجب 
يف  بوتني،  فالدميري  الرو�صي 
اجتم�عهم�  عقب  م�صرتك  بي�ن 
لإطالق  وقف  اإىل  ب�إ�صطنبول، 
ليل  منت�صف  يبداأ  ليبي�  يف  الن�ر 
الرئ��صي  املجل�س  واأعلن  الأحد 
حلكومة الوف�ق الليبية، املعرتف 
الأعلى  واملجل�س  دولي�،  به� 
ني�بي(،  )ا�صت�ص�ري  للدولة 
وجمل�س النواب الليبي ب�لع��صمة 
ترحيبهم  الأربع�ء،  طرابل�س، 
بدعوة وقف اإطالق الن�ر، والبحث 
عن حل دبلوم��صي لإنه�ء الأزمة 
ملي�صي�ت  رف�صت  املق�بل،  ويف 
املب�درة  اجلمعة،  حفرت،  خليفة 

الرتكية الرو�صية.

ليبيا

حفرت ورو�شيا.. عالقة حمورها "املرتزقة"

ب�لنيجر،  الدف�ع  وزارة  اأعلنت 
جندي�   25 مقتل  اخلمي�س، 
هجوم  يف  اآخرين   6 واإ�ص�بة 
ع�صكري  موقع  على  م�صلح 
مع  احلدود  قرب  البالد  غربي 
اإن  بي�ن  يف  الوزارة  وق�لت  م�يل 
بهم  م�صتبه  اإ�صالميني  مت�صددين 
اجلي�س  على  كبرًيا  هجوًم�  �صنوا 
اخلمي�س، م� اأ�صفر عن مقتل 25 
جندًي� على الأقل، ح�صبم� ذكرت 
"اأ�صو�صيتدبر�س"واأ�ص�فت  وك�لة 
امله�جمني  من   63 اأن  الوزارة 
على  وقع  الذي  الهجوم  يف  قتلوا 
بعد نحو 11 كيلومرتا من احلدود 
الفور  على  يت�صح  ومل  م�يل  مع 
الهجوم  عن  امل�صوؤولة  اجلهة 
�صين�غودرار،  يف  املوقع  على 
 209( مياًل   130 نحو  تبعد  التي 
ني�مي  الع��صمة  �صم�ل  كم( 
قليلة  اأي�م  قبل  الهجوم  وي�أتي 
الفرن�صي  الرئي�س  اجتم�ع  من 
مع  فرن�ص�  يف  م�كرون  اإمي�نويل 
من  اآخرين  وق�دة  النيجر  رئي�س 
منطقة ال�ص�حل، وهو اجتم�ع مت 
ت�أجيله قبل �صهر بعد الهجوم غري 
امل�صلحة  القوات  على  امل�صبوق 

النيجرية.
ويف 12 دي�صمرب ، تعر�س مع�صكر 
احلدود  قرب  ب�لنيجر  للجي�س 

"مئ�ت"  �صنه  لهجوم  م�يل  مع 
مقتل  عن  واأ�صفر  الإره�بيني، 
اآخرين  وفقدان  ع�صكري�،   71
يف  الأفدح  هي  احل�صيلة  وهذه 
منذ  النيجري،  اجلي�س  �صفوف 
بدء الهجم�ت الإره�بية يف البالد 

ع�م 2015.
منذ  متطرفون،  م�صلحون  ونفذ 
جميع  يف  هجم�ت  طويلة،  فرتة 
ال�صحراوية  املنطقة  اأنح�ء 
الإفريقي،  ال�ص�حل  يف  ال�ص��صعة 
وا�صتهدفوا  الأج�نب  واختطفوا 
الأج�نب  لدى  ال�صهرية  املواقع 
اإقليمية  ع�صكرية  قوة  وف�صلت 
وبعثة ع�صكرية فرن�صية يف وقف 

العنف.
موجة  ا�صتهدفت   ،2019 ويف 
والنيجر  م�يل  يف  الهجم�ت  من 
غ�در  حيث  ع�صكرية،  مواقع 
الأحي�ن  من  كثري  يف  امل�صلحون 
لإ�ص�فته�  واملركب�ت  ب�لأ�صلحة 
عملية  واأ�صبحت  تر�ص�نتهم  اإىل 
اإفريقي�  وو�صط  غرب  يف  فرن�ص� 
يف  ع�صكرية  مهمة  اأكرب  الآن 
و500  اآلف   4 وت�صم  اخل�رج، 
يف  فرن�ص�  تدخلت  حيث  جندي، 
�صيطر  اأن  بعد   ،2013 ع�م  م�يل 
يف  رئي�صية  مدن  على  متطرفون 

ال�صم�ل.

النيجر

مقتل 25 جنديا يف هجوم 
على موقع ع�شكري

دويل
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر

احلكم:  تاريخ   19/03422 الفهر�س:  رقم   19/02038 اجلدول:  رقم 
2019/10/23

ابتدائيا  علنيا  الأ�رسة  �ش�ؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 
امل��ش�ع:  الق�شية. يف  ال�شري يف  اإعادة  دع�ى  قب�ل  ال�شكل:   ح�ش�ريا. يف 
رقم  حتت   2017/03/30 بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  اإفراغا 
املعدة  اخلربة  تقرير  على  بامل�شادقة  املحكمة  ق�شت   17/1188 فهر�س 
اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 2018/05/20  من طرف اخلبري امل�دعة لدى 
حتت رقم اإيداع:18/154 وبالنتيجة الأمر ب: اأول: احلجر على املرجع �شده 
اأحمد امل�ل�د بتاريخ: 1986/06/02 ببلدية اجللفة ولية اجللفة  فياليل بن 
لأبيه املختار ولأمه رم�شاين م�شع�دة. ثانيا: تعيني املرجعة رم�شاين م�شع�دة 
يف  املحكمة  با�شتئذان  تلتزم  اأن  على  �ش�ؤونه  وت�شيري  لرعايته  عليه  كمقدم 
حالة قيامها باأحد الت�رسفات ال�اردة يف ن�س املادة 88 من قان�ن الأ�رسة. 
واأمر �شابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�شري بذلك على �شهادة عقد ميالد 
الت�شحيح حتت رقم جدول: 19/03509 ورقم  املحج�ر عليه. وطبقا حلكم 
الدع�ى  قب�ل  ال�شكل:  يف   19/12/25 احلكم:  تاريخ   19/04272 فهر�س: 
ال�شادر عن  ال�ارد يف منط�ق احلكم  املادي  ت�شحيح اخلطاأ  امل��ش�ع:  يف 
حمكمة احلال بتاريخ: 2019/10/23 فهر�س رثم: 19/03422 والق�ل اأن ميالد 
املدعى عليه ه� 1989/06/02 بدل من 1986/06/02 وبالباقي دون تغيري مع 
التاأ�شري بهذا الت�شحيح على اأ�شل احلكم امل�شحح. بذا �شدر احلكم واأف�شح 

به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذك�ر اأعاله، وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط.
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تقرير:  علي �سمودي

هيئة الأ�رسى
بكر:  اأبو  اللواء  قال  جانبه،  من 
القد�س  جامعة  "نحن  يف 
الأ�رسى  لتكرمي  املفتوحة 
تثبت  وهي  وعائلتهم،  وال�شهداء 
واأبناء  الأ�رسى  ن�شري  اأنها  يوم  كل 
وطنية  جامعة  وهي  ال�شهداء، 
بح�رسة  ونحن  الأوىل،  بالدرجة 
دياك،  اأبو  �شامي  ال�شهيد  عائلة 
الذي متيز عن كثري من ال�شهداء، 
�شنوات مر�س   5 قبل  اأ�شابه  فقد 
الطبي،  الإهمال  ب�شبب  ال�رسطان 
جراء  الكثري  خاللها  وعانى 
اأن   " واأ�شاف   ، وال�شجن  الإهمال 
اأبو دياك ا�شت�شهد بني زمالئه يف 
مبعنويات  يتمتع  وكان  ال�شجن، 
حماولت  كل  رغم  جداً  عالية 
�شفة  فاملعاناة  لأ�رسه،  الحتالل 
القابعني يف  الأ�رسى  عامة جلميع 
يعانون  الحتالل،  الذين  �شجون 
الكثري من ممار�شاته ، خ�شو�شاً يف 
ف�شل ال�شتاء حيث يعانون من عدم 
ال�شاخن،  واملاء  الأغطية  توفر 
املتكررة  القتحامات  جانب  اإىل 
اأخرى  �شجون  وثمة  لل�شجون، 
الأمطار،  بفعل  باملياه  غرقت 
اإىل  وبحاجة  متوا�شلة  فاملعاناة 

تدخل دويل لو�شع حد لها".

 رئي�س اجلامعة ..

عمرو:  يون�س  قال  جانبه،  من 
من  منا�شل  لتكرمي  "نلتقي 
دمه  بذل  فل�شطني  منا�شلي 
والعر�س، وهو  الأر�س  عن  دفاعاً 
الذي  دياك،  اأبو  �شامي  ال�شهيد 
نعتز به، هو واإخوانه من �شهدائنا 
القد�س  جامعة  يف  ومنا�شلينا 
املفتوحة بوجه خا�س، ويف �شائر 
عام،  بوجه  وموؤ�ش�شاته  الوطن 
تبنت  اأنها  لهذه اجلامعة  م�شجلني 
الق�شبان  خلف  القابعني  الأ�رسى 
لهم  قّي�س  الذين  واملحررين 
وزارة  بالتعاون مع  وذلك  اخلروج، 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
واملحررين". الأ�رسى  وهيئة 
اأحد  هو  دياك  "اأبو  اأن  واأ�شاف 
القد�س املفتوحة  فوار�س جامعة 
داخل  التعليم  يتلقى  كان  الذي 
املنا�شلون،  وال�شباب   ، ال�شجون 
دياك،  اأبو  ال�شهيد  راأ�شهم  وعلى 
يف  والقلم  يد  يف  ال�شيف  حملوا 
اأخرى، ونحن اليوم نكرم ال�شهداء 
الفخرية،  ال�شهادة  بهذه  والأ�رسى 
كافة  عن  الإفراج  �رسعة  متمنني 
هذه  تكون  اأن  واآماًل  املعتقلني، 
دعم  ملوا�شلة  حافزاً  املنا�شبة 

 ،" جانبهم  اإىل  والوقوف  الأ�رسى 
اأن "اجلامعة تويل اهتماماً  واكمل 
واملحررين  لالأ�رسى  خا�شاً 
بوجه  الفل�شطينيني  واملنا�شلني 
التي  املراأة  عن  ف�شاًل  عام، 
ولدينا  خا�س.  باهتمام  حظيت 
اليوم على مقاعد الدرا�شة حوايل 
1200 طالب بني ملتحق وخريج يف 
اجلامعة  وتبذل  ال�شجون،  اأٌقبية 
الأ�رسى  �شوؤون  هيئة  مع  بالتعاون 
ليح�شل  كبرية  جهوداً  واملحررين 
الأ�رسى على علومهم املطلوبة".
وقال اإن " جامعة القد�س املفتوحة 
، اأدت ر�شالة مهمة لهوؤلء الأ�رسى، 
التعليم  بتوفري  املحررين،  خا�شة 

لهم ليحيوا حياة كرمية، فالقد�س 
املفتوحة اأخرجت املنا�شلني من 
وتهيئة  التعليم  بفتح جمال  احلرج 
ق�شماً  نرى  واليوم  لهم،  الفر�س 
كبرياً منهم يحتلون منا�شب عالية 

يف املجتمع الفل�شطيني".

تعليم الأ�سرى ..

�شاهني  حممد  قال  جهته،  من 
ل�شوؤون  اجلامعة  رئي�س  م�شاعد 
القد�س  جامعة  اإن"  الطلبة، 
لتعليم  براجماً  "تنفذ  املفتوحة 
الحتالل  �شجون  داخل  الأ�رسى 
املا�شية،  ال�شنوات  مدى  على 
والذي جاء نتاجاً ملذكرة التفاهم 

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  بني 
الأ�رسى،  �شوؤون  وهيئة  العلمي، 
وجامعة القد�س املفتوحة؛ لي�شمل 
به  يلتحق  �شجون   5 الآن  حتى 
اأ�شري".واأ�شاف  900 طالب  حوايل 
اأن هذا الربنامج مميز، وقد تخرج 
منه حوايل 200 طالب ح�شلوا على 
عدد  يف  البكالوريو�س  �شهادات 
تقدمها  التي  التخ�ش�شات  من 
يف  التدري�س  ويجري  اجلامعة، 
ورميون،  النقب،  �شجون:  خم�شة 

وجلبوع، ونفحة، وع�شقالن".
عائلة ال�سهيد ..

دياك،  اأبو  راغب  قال  جانبه،  من 
دياك،  اأبو  ال�شهيد  عائلة  ممثل 
العائلة،  كبد  فلذة  كان  "�شامي  اإن 
يكن  ومل  فينا،  خالد  �شهيد  وهو 
ا�شت�شهاده اإل جزءاً من امل�شل�شل 
الفل�شطيني،  �شعبنا  بحق  التاآمري 
املفتوحة  القد�س  ن�شكر  ونحن 
الكرمية من هذا  اللفتة  على هذه 
"بكل  وا�شاف  الوطني"،  اجل�شم 
ل�رسيحة  ن�شاأتها  منذ  قدمته  ما 
وعائالتهم،  وال�شهداء  الأ�رسى 
يف  حقيقياً  �رسيكاً  كانت  فقد 
على  الفل�شطيني  �شعبنا  نه�شة 
طريق حتقيق هدفه الأكرب باإقامة 
من  والتحرر  الفل�شطينية  الدولة 

اجلامعة  اأن   " واكمل  الحتالل"، 
و�شارت  بامتياز،  وطنية  موؤ�ش�شة 
الأ�رسى،  مع  جنب  اإىل  جنباً 
اإذ  الحتالل،  م�شاعي  فاأف�شلت 
مقابر  من  ال�شجون  تلك  حولت 
علم  مناهل  اإىل  الأحياء  لدفن 
بنكهة  اجلامعة  ومعرفة،فاأتت 
حلم  لتحقق  بامتياز  وطنية 
اأ�شبح  الذي  بالتعليم  الأ�رسى 
تخرجت  فقد  عني  اأما   ، حقيقية 
خروجي  بعد  اجلامعة  هذه  من 
من الأ�رس، اأما الآن فاأ�شغل موقعاً 
فل�شطني".ويف  دولة  موؤ�ش�شات  يف 
ن�س  اإبراهيم  جمال  تال  اخلتام، 
منح �شهادة البكالوريو�س الفخرية 
دياك،  اأبو  ال�شهيد  للطالب 
وتبادلت جامعة القد�س املفتوحة 
الدروع  الأ�رسى  �شوؤون  وهيئة 
اأبو  الأ�شري  التقديرية. وا�شت�شهد 
�شيلة  بلدة  من  عاماً(   36( دياك 
 26 الق�شبان  يف  خلف  الظهر 
كان  حيث   ،2019 الثاين  ت�رسين 
يف  واعتُقل  بال�رسطان،  مري�شاً 
الحتالل  وفر�س   ،2002 العام 
بال�شجن املوؤبد ثالث  عليه حكماً 
عاماً.   30 اإىل  اإ�شافة  مرات، 
ارتفع  �شامي،  الأ�شري  وبا�شت�شهاد 
اإىل  الأ�شرية  احلركة  �شهداء  عدد 

222 �شهيداً.

 منحت  جامعة القد�س املفتوحة وهيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين،   اأم�س ،  الطالب ال�سهيد �سامي اأبو دياك درجة البكالوريو�س الفخريه ، كونه  اأحد طلبة برنامج 
التعليم يف �سجون الحتالل، الذي تنفذه اجلامعة بالتعاون مع هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين ، وذلك يف مقر رئا�سة اجلامعة مبدينة رام اهلل . و�سلم رئي�س جمل�س 

الأمناء عدنان �سمارة، ورئي�س اجلامعة يون�س عمرو، واللواء قدري اأبو بكر رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين، �سهادة البكالوريو�س الفخرية لعائلة ال�سهيد 
الطالب �سامي عاهد اأبو دياك، ودرعًا تكرمييا ، وقال �سمارة "كنا نتمنى يف هذا اليوم اأن يكون �سامي بيننا، لنعرب له عن اعتزازنا وفخرنا بهذا املنا�سل الكبري، ولكن 
اأراد اهلل له ال�سهادة، وال�سهداء خري منا جميعًا"، واأ�ساف اأن من اأهم اأهداف "القد�س املفتوحة" ، الأخذ بيد منا�سلينا واأ�سرانا وعائالت �سهدائنا، ولقد وفرنا التعليم 

للمحررين، ونوفره اليوم لأبناء �سعبنا يف خم�سة �سجون يقبع بها اأ�سرى احلرية".

هيئة الأ�سرى تكرم  عائلته

القد�س املفتوحة متنح  طالبها ال�سهيد �سامي ابو دياك 
درجة البكالوريو�س الفخريه
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الأ�رسى  �شوؤون  هيئة  اأفادت 
اأ�شدرته،  تقرير  يف  واملحررين 
�شليم  مينا  �شامر  الأ�شري  اأن 
مدينة  من  عاماً(   44( عربيد 
اآثار  من  يعاين  يزال  اهلل، ما  رام 
تعر�س  الذي  القا�شي  التعذيب 
داخل  معه  التحقيق  اأثناء  له 
الهيئة  وبينت  الحتالل.  زنازين 
حالياً  يقبع  عربيد  الأ�شري  اأن 
معتقل  "عيادة  يُ�شمى  ما  داخل 
الرملة"، ويواجه اأو�شاعاً �شحية 

من  يعاين  فهو  للغاية،  �شعبة 
ومن  والكلى،  بال�شدر  اآلم حادة 
جميع  وفقد  بقدميه  انتفاخات 
ي�شتكي  اأنه  كما  قدميه،  اأظافر 
اأذنه  وخا�شة  باأذنيه  م�شاكل  من 
اليمنى حيث و�شلت ن�شبة ال�شمع 
تعر�س  ما  ب�شبب   ،%  50 لـ  فيها 
له من تنكيل واعتداءات وح�شية 
الهيئة  واأ�شارت  ا�شتجوابه.  اأثناء 
قد  كانت  الحتالل  قوات  اأن 
بتاريخ  عربيد  الأ�شري  اعتقلت 

انهال  اأن  بعد   2019/9/25
اخلا�شة  القوات  من  اأفراد  عليه 
ال�شديد،  الإ�رسائيلية  بال�رسب 
معتقل  اإىل  بعدها  نقله  وجرى 
وخ�شع  معه،  للتحقيق  "عوفر" 
ع�شكري  ل�شتجواب  هناك 
�شغري  كر�شي  على  �شبح  تخلله 
ل�شاعات طويلة وهو مقيد اليدين 
على  عنيف  و�رسب  والقدمني، 
ج�شده  وخا�شة  اأنحاء  خمتلف 
عن  عدا  وقدميه،  �شدره  على 

�شتمه واهانته باأ�شواء امل�شبات.  
زنازين  اإىل  نقله  جرى  ثم  ومن 
ل�شتكمال  "امل�شكوبية" 
ا�شتخدام  مت  حيث  ا�شتجوابه، 
يف  �شده  ا�شتثنائية  اأ�شاليب 
التحقيق اأدت اإىل دخوله بغيبوبة، 
فخالل التحقيق معه مت العتداء 
اأدى  مما  املربح  بال�رسب  عليه 
اأ�شالعه  يف  بك�شور  ا�شابته  اإىل 
مت  اإثرها  وعلى  كلوي،  وف�شل 
"هدا�شا"  وهو  م�شفى  اإىل  نقله 

 45 مكث  متاماً،  الوعي  فاقد 
يوماً داخل وحدة العناية املكثفة 
يف م�شفى "هدا�شا" بو�شع �شحي 
حالته  حت�شنت  اأن  وبعد  حرج، 
ال�شحية وُف�شلت اأجهزة التنف�س 
ال�شطناعي عنه، مت نقله بعدها 
يقبع  حيث  "الرملة"  م�شفى  اإىل 
الآن. ولفتت الهيئة اأن ما حدث 
عربيد  جرمية  الأ�شري  مع 
ق�شائي  غطاء  حقيقية  وحتت 
اأخذت  بعد اأن  وخا�شة  فا�شح، 

الإ�رسائيلية  الحتالل  خمابرات 
العليا  املحكمة  من  الإذن 
اأ�شاليب  الإ�رسائيلية با�شتخدام 
وتعذيب بحق  ا�شتثنائية  حتقيق 
بعر�س  �شاربة  عربيد،  الأ�شري 
الدولية  املواثيق  كافة  احلائط 
يذكر  الن�شان.  حقوق  وقواعد 
اعتقل  عربيد  الأ�شري  باأن 
ما  وق�شى  مرات،  عدة  �شابقاً 
جمموعه 6 �شنوات داخل �شجون 

الحتالل.  

الأ�سري �سامر عربيد ما يزال يعاين من اآثار التعذيب 



 بقلم  :  �سري القدوة
 

�سجون  يف  الأ�رسى  ق�سية   تبقي 
الإ�رسائيلي  الع�سكري  الحتالل 
املركزية  الن�سالية  الق�سية  هي 
ملواجهتها  نف�سها  تفر�ض  والتي 
التي  الحتالل  جرائم  وف�سح 
يف  الأبطال  اأ�رسانا  بحق  يرتكبها 
�سيا�سة  ظل  يف  وخا�سة  �سجونه 
املبالة  وعدم  الطبي  الإهمال 
زهران  البطل  اأحمد  الأ�سري  بحق 
اأبو  دير  بلدة  من  وهو  عاما(   42(
ما  ق�سى  �سابق  اأ�سري  م�سعل، 
الحتالل  معتقالت  يف  جمموعه 
اإ�رسابه  يوا�سل  حيث  عاًما(   15(
املفتوح عن الطعام، داخل �سجون 
الـ104  لليوم  الإ�رسائيلي  الحتالل 
على  احتجاجا  التوايل،  على 
اأو�ساع  و�سط  الإداري  اعتقاله 
يف  يواجهها  خطرية  �سحية 
الإ�رسائيلي  »كابالن«  م�ست�سفى 
وتعمدت �سلطات الحتالل بفر�ض 
بحقه  وانتقامية  عقابية  اإجراءات 
من  الإ�رساب  يف  �رسوعه  منذ 
العائلة  زيارة  من  حرمانه  خالل 
معه  املحامني  توا�سل  وعرقلة 
ونقله املتكرر وعزله يف زنازين ل 
ت�سلح للعي�ض الآدمي ومع ا�ستمرار 
وخمابرات  �سلطات  رف�ض 
ملطالبه  ال�ستجابة  الحتالل 
زهران  احمد  الأ�سري  مازال 

الطعام  عن  الإ�رساب  يخو�ض 
�سعب  �سحي  و�سع  يف  ليدخل 
ويخو�ض  قا�سية  معي�سية  وظروف 
الطعام  اإ�رسابه عن  الأ�رس زهران 
الإدراي  العتقال  ل�سيا�سة  رف�سا 
الحتالل  �سلطات  تفر�سها  التي 
ال�سعب  ابناء  بحق  ومتار�سها 
م�سوغات  اأي  دون  الفل�سطيني 
قانونية ويعد هذا الإ�رساب الثاين 
اأنه  علما  اجلاري،  العام  خالل  له 
اأنهى اإ�رسابه ال�سابق الذي ا�ستمر 
بعد وعود من قبل  يوماً،  ملدة 39 
وقبل  الحتالل،  �سجون  اإدارة 
انتهاء الأمر الإداري ال�سابق، اأبلغته 
اعتقاله  جتديد  �سيتم  اأنه  الإدارة 
بالإ�رساب  �رسع  وعليه  الإداري، 
ت�ستهرت بحياة  ال�سجون  اإدارة  ان   .
الأ�رسى املعتقلني الإداريني والذي 
واأن  اأ�سريا   450 نحو  عددهم  يبلغ 
اإ�رسابات  نفذوا  الأ�رسى  ع�رسات 
عن الطعام �سد اعتقالهم الإداري 
وترف�ض  اجلاري  العام  مطلع  منذ 
اإجراء العمليات اجلراحية وتقدمي 
توا�سل  كما  املنا�سبة  العالجات 
اعتقال نحو )5000( فل�سطيني  يف 
 )200( نحو  بينهم  �سجونها، 
ا�ستمرار  واأن  امراأة  و)38(  طفل 
يعني  الأ�رسى  ملف  عن  ال�سمت 
قتل  با�ستمرار  لالحتالل  ال�سماح 
ال�رسي ب�سكل جماعي وان  قائمة 
الأ�سرية  الوطنية  احلركة  �سهداء 

املمنهج  القمع  نتيجة  �ست�ساعف 
يتعر�سون  كونهم  الأ�رسى  بحق 
قبل  من  ممنهج  ب�سكل  للتنكيل 
الأ�رسى  مع  ويتعاملون  الحتالل 
الأدوية  ل�رسكات  جتارب  كحقول 
الإ�رسائيلية الأمر الذي يتنافى مع 
اب�سط القوانني الدولية. اإن معاناة 
الحتالل  �سجون  يف  الأ�رسى 
حيث  يتعر�سون  تت�ساعف 
ونق�ض  القار�ض  الربد  ملوجات 
وو�سائل  ال�ستوية  الأغطية 
اأدنى  من  وحرمانهم  التدفئة 
الأ�سا�سية  واحتياجاتهم  حقوقهم 
الفل�سطيني ومتار�ض بحقهم اأب�سع 
اأنواع التعذيب وحترمهم من اب�سط 
�ساربة  الن�سانية  الحتياجات 
القوانني  كل  احلائط  بعر�ض 
�سهد  حيث  الدولية  والأعراف 
اأ�رسى   5 ا�ست�سهد  املا�سي  العام 
يف �سجون الحتالل ب�سبب ظروف 
العتقال ال�سعبة والإهمال الطبي 
�سارًخا  انتهاًكا  يعد  ذلك  واأن 
والأعراف  الدولية  القوانني  لكل 
الأ�رسى  ق�سية  اأن  الإن�سانية. 
ون�رستهم  �سمودهم  وتعزيز 
الثوابت  راأ�ض  على  �ستبقى 
العمل  واأولويات  الفل�سطينية 
الوطني حتى حتريرهم من �سجون 
الحتالل واأننا نطالب املوؤ�س�سات 
الإن�سان  حقوق  وجمل�ض  الدولية 
احلماية  وتاأمني  ال�سجون  لزيارة 

الدولية لهم وحما�سبة �سباط اإدارة 
م�سلحة ال�سجون واجلهات الأمنية 
النتهاكات  تلك  عن  مل�سئوليتها 
الدولية  لالتفاقيات  واخلروق 
ولأدنى مفاهيم حقوق الإن�سان كما 
بال�سغط  الدويل  املجتمع  نطالب 
ملعاملة  الحتالل  حكومة  على 
ل  واأن  اإن�سانية  معاملة  الأ�رسى 
تفر�ض  الحتالل  حكومة  تبقى 
على  وتتعامل  العامل  على  نف�سها 
اإنها دولة فوق القانون الدويل فايل 
متي �سي�ستمر هذا ال�سمت الدويل 
تقارير  �سن�سمع  ومتي  املريب 
الدويل  الأحمر  ال�سليب  منظمة 
ال�رسائيلي  لالحتالل  الفا�سحة 
قادته  مبحاكمة  تطالب  والتي 

كمجرمي حرب .. ؟ . 

مكتب  مدير  خنة  خالد  ال�سيد  وذكر 
ق�سية  اأن  الإعالم  وزارة  يف  اخلليل 
وحتظى  حية  ق�سية  هي  الأ�رسى 
الفل�سطيني  ال�سعب  لدى  بالأولية 
النتهاكات  اأن  م�سيفا  وقيادته، 
ي�ستدعي  ما  ت�ساعد  يف  الحتاللية 
يف  لل�سمود  ممكن  هو  ما  كل  بذل 
الإ�رسائيلي بحق  الحتالل  وجه ظلم 
من  اأطيافهم،  بكافة  الفل�سطينيني 
الأ�سري/ نادي  مدير  ا�ساد  جانبه 
بدور  النجار  اجمد  ال�سيد  اخلليل، 
وزارة الإعالم التي ت�ساهم دائما بف�سح 
كما  ال�رسى،  بحق  الحتالل  جرائم 
قوات  به  قامت  ما  النجار  ا�ستعر�ض 
واعتقالت  انتهاكات  من  الحتالل 
يف  خا�ض  وب�سكل  الفل�سطينيني  بحق 
 2019 العام  خالل  اخلليل  حمافظة 
الأ�سري،  نادي  لإح�ساءات  ووفقا   .

اأ�سار النجار اإىل وجود اأكرث من 5500 
منها   2019 عام  خالل  اعتقال  حالة 
كما  اخلليل،  حمافظة  يف  حالة   778
اأن  اإىل  م�سريا  190 طفل،  اعتقال  مت 
الأطفال  بني  من  اعتقال  ن�سبة  اأعلى 
كانت يف اخلليل والقد�ض، كذلك اأعلى 
ن�سبة من املعتقلني الإداريني كانت يف 
اأ�سل 1035  حمافظة اخلليل 278 من 
هناك  اأي�سا  الوطن،  حمافظات  يف 
 12 بينهن  من  ال�سجون  يف  اأ�سرية   40
 15 بينهن  من  حامل،  واأ�سريتان  اأم 
خالل  اخلليل  حمافظة  من  اأ�سرية 
اإىل  النجار  تطرق  كما   . 2019م  عام 
معتقالت  داخل  اأ�رسى   5 ا�ست�سهاد 
الحتالل خالل 2019 وا�سفا اإياه بعام 
الأ�رسى"  بحق  املنظمة  "اجلرمية 
الذي  املوت  خطر  اإىل  ،بالإ�سافة 
يتهدد الأ�رسى املر�سى يف اأية حلظة، 
مكتب  مدير  ا�ستعر�ض  جانبه  من 
احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال – 

اخلليل، ال�سيد ريا�ض عرار ما تعر�ض 
له الأطفال الفل�سطينيني من انتهاكات 
واعتقالت خالل العام 2019، م�سريا 
اىل وجود حوايل 185 طفل دون �سن 
حيث  الحتالل،  �سجون  داخل   18
عن  للدفاع  العاملية  احلركة  قدمت 
الطفال حتليال للمعلومات حول 113 
طفل، وهناك 83 طفل تعر�سوا للعنف 
اأطفال   103  -  2019 اجل�سدي خالل 
مت جتريدهم من مالب�سهم -58 طفل 
مت حرمانهم من الطعام واملاء – 52 
طفل اجربوا على التوقيع على اأوراق 
كما  يجهلونها،  والتي  العربية  باللغة 
للحب�ض  فل�سطيني  طفل   34 تعر�ض 
وتطرق  يومني.  من  لأكرث  النفرادي 
احمد  حديثا  املحرر  الأ�سري 
يعي�سها  التي  الأو�ساع  ال�رسباتي اإىل 
لفتاً  الحتالل،  �سجون  يف  الأ�رسى 
اإىل اأن منظومة القوانني والإجراءات 
الإ�رسائيلية التي تطبق بحق الأ�رسى، 

القيم  لكل  حقيقية  ماأ�ساة  ت�سكل 
املتحدة  الأمم  وقرارات  الإن�سانية 
الإن�سان. وا�ستعر�ض  حقوق  ومبادئ 
التي  النتهاكات  �سل�سلة  ال�رسباتي 
بحق  الحتالل  حكومة  بها  تقوم 
العتقال  كا�ستمرار  الأ�رسى، 
الإداري واعتقال الأطفال القا�رسين، 
الأ�رسى،  بحق  التعذيب  وا�ستخدام 
واإتباع �سيا�سة الإهمال الطبي بحقهم. 
واأ�ساف ال�رسباتي  'اأخ�سى اأن يتحول 
داخل  الكوارث  عام  اإىل   2020 عام 
ول  نتعاطف،  اأن  يكفي  ل  ال�سجون، 
يكفي اأن نكتب، ول يكفي اأن نتظاهر، 
هناك �سجون هي مقابر لأولدنا على 
ويقلب  احلقيقة  يفهم  اأن  كله  العامل 
مدير  قدم  اخلتام  ويف  الطاولة'. 
النجار،  اجمد  الأ�سري/اخلليل  نادي 
احلراك  تفعيل  ب�رسورة  تو�سياته 
خمتلف  يف  الأ�رسى  لن�رسة  ال�سعبي 
والرتقاء  والعربية،  الأوروبية  الدول 

بالأ�رسى  يتعلق  مبا  الوعي  مب�ستوى 
والعمل على اإيجاد اإ�سرتاتيجية وطنية 
عربية لن�رسة الأ�رسى، كذلك ال�سغط 
احلقوقية  الدولية  املوؤ�س�سات  على 
والإن�سانية وموؤ�س�سات الأمم املتحدة 
على  وال�سغط  م�سوؤولياتهم  لتحمل 

فيما  وخ�سو�سا  الحتالل  �سلطات 
يتعلق بال�رسى املر�سى، موؤكدا على 
�رسورة العمل على حماكمة الحتالل 
جرائم  من  به  يقوم  ما  على  دوليا 

وانتهاكات بحق الفل�سطينيني.

عقدت وزارة االإعالم بالتعاون مع نادي االأ�سري الفل�سطيني/اخلليل، موؤمترا �سحفيا بعنوان"ح�ساد 2019 من اعتقاالت وانتهاكات بحق حمافظة اخلليل"، حيث مت 
ا�ستعرا�ض وت�سليط ال�سوء على ح�سيلة االنتهاكات االإ�سرائيلية بحق الفل�سطينيني من اعتقاالت وانتهاكات خالل العام 2019. و�سارك يف املوؤمتر ريا�ض عرار مدير 

احلركة العاملية للدفاع عن االأطفال واالأ�سري املحرر احمد ال�سرباتي وعدد من االأ�سرى املحررين ...
ق. ف

وزارة االإعالم  ونادي االأ�سري الفل�سطيني

 تعقد موؤمترا �سحفيا حول االأ�سرى واالنتهاكات اال�سرائيلية يف 
حمافظة اخلليل عام 2019
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نادي االأ�سري الفل�سطينى
وحدات القمع تقتحم ق�سم )4( يف 

معتقل "جميدو" وتعتدي على االأ�سرى 
وتنقل )20( اإىل الزنازين

القمع  وحدات  اإن  الأ�سري،  نادي  قال 
الحتالل،  معتقالت  لإدارة  التابعة 
الليلة املا�سية، ق�سم )4( يف  اقتحمت 
قمع  عملية  ونفذت  "جميدو"  معتقل 
نادي  ولفت  الأ�رسى.  على  واعتدت 
ا�ستمرت  القمع  عملية  اأن  اإىل  الأ�سري 
ل�ساعات، وعقب ذلك نقلت )20( اأ�سرياً 
اإىل الزنازين. وكانت اإدارة املعتقل قد 
 يف  اأ�سرياً   )92( اأيام  عدة  قبل  نقلت 
ق�سم  يف  يقبعون  "جميدو"  معتقل 
الق�سم  غرق  جّراء   ،)4( ق�سم  اإىل   )7(
ب�سبب الأحوال اجلوية املاطرة، علًما 
النوم  ي�سطرون  الأ�رسى  من  عدداً  اأن 

يت�سع  الذي   )4( ق�سم  الأر�ض يف  على 
ويعاين  اأ�سرياً. هذا   )70( لقرابة  فقط 
الأ�رسى يف "جميدو" من اأو�ساع حياتية 
�سعبة وقا�سية تزداد حدتها مع ف�سل 
ال�ستاء، يرافق ذلك نق�ض يف املالب�ض 
الأ�رسى  مطالبات  ورغم  والأغطية، 
اأن  اإل  ظروفهم،  بتح�سني  املتكررة 
وترد  بل  ذلك،  تتجاهل  املعتقل  اإدارة 
اجلدير  ومن  بالقمع.  مطالبهم  على 
الحتالل  معتقالت  اإدارة  اأن  ذكره 
�سّعدت من عمليات القمع منذ مطلع 
عنفاً  الأ�سد  وكانت  املن�رسم،  العام 

منذ اأكرث من ع�رس �سنوات.

االأ�سري زهران يف�سح االحتالل ويك�سف عن�سريته هيئة االأ�سرى: ا�ستقرار الو�سع 
ال�سحي للمعتقل القا�سر يون�س

اأّكدت هيئة �سوؤون الأ�رسى واملحررين، 
حممد  اجلريح ح�سني  املعتقل  باأن 
يقبع  يزال  ما  عاماً(،  يون�ض )17 
ت�سيدك"  "�سعاري  م�ست�سفى  يف 
و�سع  يف  اعتقاله،  منذ  الإ�رسائيلي 
هيئة  واأو�سحت  م�ستقّر.  �سحي 
قد  كانت  الحتالل  قّوات  اأن  الأ�رسى 
يف  بالّر�سا�ض  يون�ض  القا�رس  اأ�سابت 

حلم،  بيت  من  بالقرب  اليمنى،  قدمه 
اجلاري،  الثاين  كانون  من  الثاين  يف 
يف  جراحية  لعملية  خ�سع  قد  وكان 
قدمه، فيما �سيخ�سع لأخرى يف الأيام 
يون�ض  املعتقل  اأن  اإىل  ي�سار  املقبلة. 
بيت  واد �ساهني يف حمافظة  بلدة  من 
حلم، ومددت حمكمة الحتالل توقيف 
اعتقاله حتى تاريخ 9 جانفي اجلاري.
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عي�سة ق.

حممد  املدرب  اأ�شبال  ف�شل  حيث 
يف  بالتقدم  االحتفاظ  يف  خمازين 
�شجله  الذي  الهدف  عقب  النتيجة 
املهاجم �شامي فريوي و�شقطوا يف 
الدفاعية  االأخطاء  ظل  يف  ال�شهولة 
�شعال  فريد  احلار�س  ارتكبها  التي 
واقعية  اأمام  اخللفي  اخلط  والعبي 
الزوار الذين كانوا االأف�شل وتفوقوا 
ومل  االأر�س،  اأ�شحاب  على  تكتيكيا 
يكن �شعال يف يومه وهو الذي ت�شبب 
يف هدف تعادل الوفاق بعد خروجه 
الالعب  اإثرها  على  جنح  ال�شيئ 
قندو�شي يف الت�شجيل قبل اأن يرتكب 
خطاأ دفاعي على اإثره اأطلق على اإثره 
بو�شيف  م�شطفى  الواعد  الالعب 
للعا�شميني،  الرحمة  ر�شا�شة 
وجاءت هذه الهزمية لتجعل حميط 
يف  الالعبني  بقدرة  مت�شاءم  الفريق 
التناف�س على لقب البطولة الوطنية، 

رغم اأن املو�شم الزال طويال وميلك 
اإال  للعب،  مقابلة   15 اأمامه  النادي 
من  متخفون  النادي  يف  اجلميع  اأن 
املوا�شم  �شيناريوهات  نف�س  تكرار 
اليدين  فارغي  واخلروج  ال�شابقة 
دون اأي لقب، خا�شة واأن املولودية 
موا�شلة  يف  �شئيلة  حظوظا  متلك 
غمار البطولة العربية لالأندية عقب 
املا�شي  االأ�شبوع  نهاية  هزميتها 
البي�شاوي  الرداء  اأمام  الديار  داخل 

املغربي.
عرفت نهاية اللقاء توتر يف االأجواء 
خا�شة  والالعبني  االأن�شار  بني 
حا�رضا  كان  الذي  اجلمهور  واأن 
الالعب  رفقاء  اأ�شمع  امللعب  يف 
ال�شب  من  وابال  جابو  املوؤمن  عبد 
فر�شة  ت�شييعهم  اإثر  على  وال�شتم 
والعودة  ال�شتوي  اللقب  اإحراز 
ولهذا  الرتتيب،  جدول  ت�شدر  اإىل 
جم  �شبوا  االأن�شار  فاإن  الغر�س 

وثنائي  الالعبني  على  غ�شبهم 
ااّلإدارة فوؤاد �شخري ور�شيد بطروين 
اللذان مت حتميلهما م�شوؤولية الو�شع 
الذي تتواجد عليه ت�شكيلة »العميد« 
التي  واخلالفات  ال�رضاعات  ب�شبب 
جتمع الرجلني واإطالق الت�رضيحات 
�شلبا  تنقلب  جعلها  بينهما  النارية 
اأر�شية  فوق  الالعبني  مردود  على 

امليدان.
عبد  الالعب  قرر  مت�شل،  �شياق  يف 
املوؤمن جابو الرحيل عن املولودية 
وطالب اأوراق ت�رضيحه، مربرا االأمر 
اإىل ال�شتم الكبري الذي تعر�س له من 
التي  الهزمية  بعد  االأن�شار  طرف 
�شطيف،  وفاق  اأمام  لها  تعر�شوا 
عن  اأخبار  انت�رضت  ان  �شبق  حيث 
اله�شاب  �شابقة البن عا�شمة  رغبة 
عر�شا  تلقيه  بعد  الرحيل  يف  العليا 
من نادي �شعودي لاللتحاق ب�شفوفه 
بتوديع  يقوم  ان  قبل  املركاتو،  هذا 

اأم�س  اأول  لقاء  نهاية  بعد  زمالئه 
النادي  داخل  من  م�شادر  ح�شب 
ر�شميا  رحيله  ويف�شل يف  العا�شمي 
مرحلة  بنهاية  املولودية  عن 

الذهاب.

املولودية مهددة بعقوبة دون 
جماهري

يف املقابل، اأ�شحى النادي العا�شمي 
اللعب  من  احلرمان  بعقوبة  مهددا 
الكثيف  الرمي  بعد  جمهور  دون 
لقاء  اأطوار  خالل  النارية  لالألعاب 
غ�شبهم  عن  تعبريا  وبعده  الوفاق 
ال  حيث  وهزميته،  الفريق  اأداء  من 
االن�شباط  جلنة  تعاقب  اأن  ي�شتبعد 
االأقل  على  مباراة  بلعب  املولودية 
اأمام مدرجات �شاغرة اإذا علمنا اأن 
اإىل  اأدى  لل�شماريخ  الكثيف  االإلقاء 
حرق اأجزاء من اأر�شية ميدان ملعب 

بولوغني.

�سّيع فريق مولودية اجلزائر التتويج باللقب ال�ستوي للبطولة الوطنية بعد الهزمية القا�سية التي 
تعّر�ض لها داخل القواعد اأمام ال�سيف وفاق �سطيف حل�ساب ت�سوية اللقاء املوؤجل عن اجلولة 14 من 
الرابطة املحرتفة الأوىل الذي جرى اأول اأم�ض على ملعب عمر حمادي ببولوغني، حيث وا�سل النادي 
العا�سمي مرحلة ال�سك التي يتواجد عليها خالل املقابالت الأخرية من خمتلف املناف�سات التي يلعبها 
هذا املو�سم، اأين مل ينجح لعبو املولودية يف فر�ض منطقهم رغم الدعم القوي الذي وجدوه من طرف 

الأن�سار الذين كانوا حا�سرين بقوة من املدرجات

الأن�سار وجهوا وابال من ال�ستم لالعبني وحملوا �سخري وبطروين امل�سوؤولية

العبو العميد ي�ضيعون اللقب ال�ضتوي 
ويخّيبون االأن�ضار

.     جابو يطلب اأوراقه للرحيل

�سركة مادار تعلن رحيل عليق ر�سميا

�ضباب بلوزداد ي�ضتفيد من 
�ضقوط املالحق ويتوج 

باللقب ال�ضتوي

حل�ساب الدورة التاأهيلية لالألعاب الأوملبية 
للكرة الطائرة

اجلزائر تفوز على ح�ضاب 
الكامريون

للكرة  الوطني  املنتخب  تغلب 
الكامريوين  نظريه  على  الطائرة 
الثالث  اليوم  حل�شاب   0-3 بنتيجة 
للدورة التاأهيلية لالألعاب االوملبية 
اأم�س  اأول  ع�شية  بينهما  جمعت 
ا�شواط املباراة  بالقاهرة، وجاءت 
على النحو التايل 25-16، 25-16 و 
25-17، وكان املنتخب الوطني قد 
خ�رض مباراته االفتتاحية �شد نظريه 
امل�رضي منظم الدورة بنتيجة 3-1 

-20 و   21-25  ،25-17  ،25-18  /
املدرب  اأ�شبال  اأم�س  واأجرى   ،25
كرميو برناوي مباراتهم االأخرية يف 
الدورة اأمام تون�س علما باأن اللقاء 
االأخري املربمج اليوم �شد غانا قد 
االأخري  هذا  ان�شحاب  ب�شبب  األغي 
من املناف�شة، للتذكري فاإن  الفائز 
بالدورة �شيمثل القارة االفريقية يف 

اوملبياد طوكيو 2020.
ق.ر.

ر�شميا  بلوزداد  �شباب  فريق  توج 
التي  الهزمية  بعد  ال�شتوي  باللقب 
مولودية  املالحق  لها  تعر�س 
اإىل  يحتاج  كان  والذي  اجلزائر 
جدول  يف  ال�شدارة  العتالء  الفوز 
النادي  وا�شل  حيث  الرتتيب، 
بالريادة  التم�شك  يف  البلوزداد 
الفرتة  يف  امل�شجلة  لتعرثات  رغم 
والتي  الذهاب  االأخرية من مرحلة 
خالل  واحدا  فوزا  خاللها  حقق 
عّمت  اأين  مواجهات،  خم�س  اآخر 
بعد  ال�شباب  معاقل  يف  االأفراح 
اللقب  اإحراز  من  الفريق  متكن 
ال�شعبة  الظروف  ظل  يف  ال�شتوي 
دون  يتواجد  اأين  بها،  مير  التي 
القادر  عبد  رحيل  بعد  مدرب 
اجلولة  يف  التعرث  عقب  عمراين 
اأمام  الذهاب  مرحلة  من  االأخرية 
مولودية وهران وتف�شيله االلتحاق 
مع  والتعاقد  املغربي  بالدوري 
حيث  اجلديدي،  احل�شني  الدفاع 
الفريق  تدريبات  على  ي�رضف 
يف  عمرو�س  لطفي  امل�شاعد 

اجلديد  املدرب  تعيني  انتظار 
التقني  يكون  اأن  يقرتب  والذي 

الفرن�شي باتريك دوما.
اإدارة  اأعلنت  منف�شل،  �شياق  يف 
مع  العالقة  انتهاء  بلوزداد  �شباب 
الذي  عليق  �شعيد  العام  املدير 
اأيام  قبل  املن�شب  يف  عنّي  كان 
فقط بعدما ا�شتغل على مدار عام 
واحد يف من�شب مدير ريا�شي، اأين 
النادي  مع  عليق  مهام  انتهاء  مت 
البلوزدادي الذي توج معه املو�شم 
الفارط بلقب كاأ�س اجلمهورية وجنا 
معه من ال�شقوط، وجاء رحيل عليق 
انت�شار  البلوزدادي بعد  النادي  عن 
اأخبار كثرية يف الفرتة املا�شية عن 
الطرفني،  بني  الو�شيك  االنف�شال 
يف ظل امل�شاكل االإدارية التي مرت 
توفيق  تعيني  وجاء  ال�شباب  على 
ريا�شي  مدير  من�شب  يف  قري�شي 
كالقطرة  للفريق  ر�شمي  وناطق 
رف�س  حيث  الكاأ�س،  اأفا�شت  التي 

عليق التعيني وف�شل الرحيل.
عي�سة ق.

تواجده  �شطيف  وفاق  فريق  اأكد 
العودة  وت�شجيل  اأحواله  اأف�شل  يف 
من  االأخرية  اللقاءات  يف  القوية 
الكروي  للمو�شم  االأول  الن�شف 
الثمني  لفوز  بعدا  وذلك  اجلاري، 
الذي  التنقل  من  به  عاد  الذي 
ح�شاب  على  العا�شمة  اإىل  قاده 
�شمن  اجلزائر  مولودية  امل�شيف 
ملتاأخرة  اللقاءات  رزنامة  ت�شوية 
االنت�شار  وهو  الوطنية،  للبطولة 
هذا  ال�شطايفي  للنادي  االأول 
اأين  الديار،  خارج  من  املو�شم 
عاد بثالث نقاط ثمينة �شمحت له 
التوايل  الثالث على  الفوز  بتحقيق 

يف البطولة الوطنية واخلام�س على 
مناف�شة  انت�شاريه يف  بعد  التوايل 
اإىل  والتاأهل  اجلمهورية  كاأ�س 
الدور ثمن النهائي للم�شابقة، ويف 
هذا ال�شدد تاألق الالعبون ال�شبان 
بقيادة  االأ�شود«  »الن�رض  لت�شكيلة 
بو�شوف  اإ�شحاق  الواعد  الالعب 
الفوز  هدف  م�شجل  كان  والذي 
اإىل  قندو�شي  زميله  �شبقه  بعدما 
توقيع هدف التعادل، حيث قدموا 
مقابلة رائعة هي االأف�شل لهم هذا 
املو�شم من خالل احلرارة العالية 
امل�شتطيل  على  بها  متتعوا  التي 
العب  طل  خاللها  كان  االأخ�رض، 

�شورة  يف  عليه  ما  واأدى  يومه  يف 
احلار�س خذايرية الذي كان موفقا 
املولودية  لهجوم  الت�شدي  يف 
الذي  ر�شواين  ال�شعدي  واملدافع 

كان من بني االأف�شل يف امليدان.
املدرب  جنح  ال�شياق،  هذا  ويف 
جرعة  منح  يف  الكوكي  نبيل 
كان  الذي  الفريق  اإىل  اأوك�شجني 
�شجل بداية مو�شم متعرثة قبل اأن 
يعود بقوة خالل االأ�شابيع االأخرية، 
�رضع  الذي  العمل  ثمار  بداأت  اأين 
اأبناء  مع  التون�شي  املدرب  فيه 
عا�شمة اله�شاب العليا يف الظهور 
وهو الذي مل يدم تعيينه على راأ�س 

�شهرين  من  اأكرث  الفنية  العار�شة 
اإعادة  خاللها  ا�شتطاع  ون�شف، 
الالعبني  يف  القتالية  الروح  بعث 
بطريقة  يلعبون  اأ�شحوا  والذين 
والتعامل  امليدان  على  مغايرة 
الطرفني  بني  العالقة  ي�شود  الذي 
منحها  التي  للذهنية  القوة  يوؤكد 
اأكرم  القائد  زمالء  اإىل  الكوكي 
يوا�شل  ان  ينتظر  اأين  جحنيط، 
للن�شف  والتح�شري  العمل  الوفاق 
خالل  احلايل  املو�شم  من  الثاين 
الرتب�س التح�شريي الذي برجمته 
يف  حلفاية  فهد  الرئي�س  اإدارة 

ا�شبانيا.

�سبان الن�سر الأ�سود تاألقوا وحققوا خام�ض فوز على التوايل

الكوكي يعيد الروح القتالية لالعبني والوفاق يطيح باملولودية

بطولة ق�سم الهواة لكرة القدم

تعيني مو�ضوين مدربا 
ملديوين وهران

 مت تعيني املدرب فوزي مو�شوين 
لفريق  الفنية  العار�شة  راأ�س  على 
يف  ين�شط  الذي  وهران  مديويني 
للمجموعة  للهواة  الوطني  الق�شم 
الغربية ح�شبما علم اأول اأم�س من 
اإدارة النادي،ة وياأتي تعيني مدرب 
عزازقة  �شبيبة  لفريق  ال�شابق 
التي  ال�شلبية  النتائج  �شل�شلة  بعد 
خالل  الوهراين  النادي  حققها 
مرحلة الذهاب، و�شيعاين املدرب 
املباريات  خالل  الفريق  اجلديد 
االأ�شبوع  نهاية  املقررة  الودية 
بوعقل«  »احلبيب  مبلعب  اجلاري 
مهامه  يبا�رض  اأن  على  بوهران 
حتديد  مت  حيث  غدا،  ر�شميا 

يف  واملتمثل  له  الرئي�شي  الهدف 
الرابطة  اإىل ق�شم  ال�شعود  حتقيق 

املحرتفة الثاين.
مديوين  نادي  ا�شتقدم  وقد 
فرتة  خالل  العبني  ثالثة  وهران 
االنتقاالت ال�شتوية لهدا املو�شم و 
عنب  مزياين  من  بكل  االأمر  يتعلق 
القادر من جنم مقرة وبن �شاو�س 
يو�شف من احتاد م�شتغامن و فدال 
حمودة من مولودية وهران. يذكر 
الذي  وهران  مديوين  فريق  اأن 
يطمح لل�شعود يحتل حاليا املرتبة 
الغربية  املجموعة  ترتيب  يف   12

للهواة مبجموع 15 نقطة.
ق.ر.

عي�سة ق.



بالل  العا�صمة  احتاد  مدرب  �صّدد 
العودة  اإىل  ي�صعى  فريقه  اأن  دزيري 
الذي قاده  التنقل  اإيجابية من  بنتيجة 
اإىل جنوب اإفريقيا ملواجهة ماميلودي 
جمموعات  دور  �صمن  داونز  �صان 
يف  قال  اأين  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 
النادي  اأن  اأم�س  اإذاعية  ت�رصيحات 
ظل  يف  �صعبة  ظروف  يف  يتواجد 
ال�صفرية املتعبة التي قادته اإىل جنوب 

اإفريقيا وتنقل الفريق عرب جمموعتني 
الدوحة  مطار  اتخاذ  خالل  من 
وباري�س حمطة التنقل لكل جمموعة، 
التحدي  �صقف  املتحدث  ورفع 
اأبناء  ت�صكيلة  اأن هدف  اأو�صح  عندما 
»�صو�صطارة« العودة بالفوز من جنوب 
تواجهه  التي  املتاعب  رغم  اإفريقيا 
ويف مقدمتها الغيابات التي تعاين منها 
لت�صكيلة بعدم تنقل عدد من الالعبني 

الاليف  زواري،  الثالثي  �صورة  يف 
مو�صحا  خمتلفة،  لأ�صباب  وكودري 
العودة  على  قادر  العا�صمة  احتاد  اأن 
فعل  مثلما  ال�صفرية  من  كامال  بالزاد 
املناف�س عندما فاز عليهم يف ملعب 
مرتاح  اأنه  مو�صحا  ت�صاكر،  م�صطفى 
للتعداد الذي ميلكه وميلك فيها لثقة 

من اجل حتقيق الأهداف امل�صطرة.
ع.ق.
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رئي�س  زط�صي  الدين  خري  اأكد 
القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
الكرة  حققتها  التي  الألقاب  اأن 
اجلزائرية يف حفل جوائز الأف�صل 
لالحتاد الأفريقي الثالثاء املا�صي 
يف مدينة الغردقة امل�رصية يحتم 
على اجلميع املزيد من العمل من 
اأجل البقاء يف اأعلى م�صتوى لأطول 
مدة ممكنة، وح�صل اخل�رص على 
جائزة اأف�صل منتخب اإفريقي لعام 
جمال  الوطني  والناخب   ،2019
بلما�صي نال جائزة اأف�صل مدرب، 
حديثا  املن�صم  باليلي  ويو�صف 
ح�صد  ال�صعودي  الأهلي  لنادي 
فيما  حملي،  لعب  اأف�صل  جائزة 
مان�ص�صرت  جنم  حمرز  ريا�س  فاز 

�صيتي بجائزة اأف�صل هدف.
ت�رصيحات  يف  زط�صي  وقال 
الكاف  جوائز  »حفل  ام�س:  اأول 
كان  الذي   2019 عام  ليتوج  جاء 
لي�س  اجلزائرية،  للكرة  ا�صتثنائيا 
بطولة  لقب  منتخبنا  لنيل  فقط 
الألقاب  لكل  واإمنا  اأفريقيا،  اأمم 
عليها،  احل�صول  مت  التي  الفردية 

يوؤكد على جودة منتخبنا  وهو ما 
والعمل الذي مت اجنازه يف ظرف 
التتويج  »هذا  واأ�صاف:  ق�صري«، 
و�صعبنا  لبلدنا  فخر  اأي�صا  هو 
الذي احتفل بكرامة واعتزاز بهذا 
يف  �صيبقى  الذي  الباهر  النجاح 
الكرة اجلزائرية«.وتابع:  �صجالت 
»هذا احل�صاد الوفري من اجلوائز 
يدفعنا للمزيد من العمل والتطلع 
لأطول  م�صتوى  اأعلى  يف  للبقاء 
فرتة ممكنة. كما اأن وقعه وتاأثريه 
القدم  كرة  على  ايجابيا  �صيكون 
يف  تاأخرا  تعاين  التي  املحلية 

واأوجه ق�صور يجب علينا  التطور 
تعوي�صها يف امل�صتقبل من خالل 
ال�صيا�صة التي نتبعها منذ اأكرث من 
افتتاح  »جرى  واختتم:  عامني«، 
العديد من ور�س العمل، مثل اإن�صاء 
4 اأو 5 اأكادمييات لتكوين النا�صئني، 
الوطنية،  الفنية  املديرية  وتعزيز 
وتعديل النظام الهرمي للمناف�صة، 
ومطابقة لوائح الحتاد اجلزائري 
واإعادة  الدويل،  لوائح الحتاد  مع 
املحرتفة،  القدم  كرة  تنظيم 
اإىل  الن�صائية،  القدم  كرة  وتطوير 

جانب م�صاريع اأخرى«.

الإدارة  رئي�س جمل�س  �صّكك 
اجلزائر  مولودية  لفريق 
�صحة  يف  بطروين  عا�صور 
املدبر  اأبرزها  التي  الوثيقة 
�صخري  فوؤاد  الربا�صي 
ال�صالحيات  متنحه  والتي 
يف ا�صتقدام الالعبني اجلدد 
الفريق  من  وت�رصيحهم 
الثنائي  مع  ح�صل  مثلما 
عزي  واأيوب  �صافعي  فاروق 
وثيقة  على  وقع  اللذان 
انتقالهما  مقابل  ت�رصيحهما 
الدوري  يف  اللعب  اإىل 
على  والقطري  ال�صعودي 
يف  بطروين  واأو�صح  التوايل، 

اأنه  اأم�س  اإذاعية  ت�رصيحات 
ومعّقدة  �صعبة  و�صعية  ورث 
على  امل�صوؤولية  توليه  منذ 
للنادي  الإدارة  جمل�س  را�س 
اأنه  واأو�صح  العا�صمي، 
ال�صالحيات  من  منده�س 
اأ�صحى �صخري خمول  التي 
العا�صمي،  الفريق  يف  بها 
اخل�صو�س  هذا  يف  واأ�صار 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  اأن 
منح  حري�س  للمولودية 
القيام  �صالحية  �صخري 
املركاتو  خالل  بالتعاقدات 
ل  بينما  املنق�صي،  ال�صيفي 
ميلك اأي فكرة حول الوثيقة 

املعني  بها  قام  التي  الثانية 
متنحه  والتي  باإبرازها 
�صالحية التوقيع على العقود 
التعاقدات  وف�صخ  اجلديدة 
ت�رصيحات  يف  الالعبني  مع 
الأول يف  الرجل  خطرية من 
النادي العا�صمي والذي مّلح 
�صخري  اإقدام  اإمكانية  اإىل 
بتزوير الوثيقة الثانية، قائال 
حتقيقا  يفتح  �صوف  باأنه 

حول الأمر.
اأن  املتحدث  ا�صتطرد 
�رصاعات  تعي�س  املولودية 
تدخل  خالل  من  عديدة 
داخل  يحدث  فيما  اجلميع 

خالل  وي�صعى  الفريق،  بيت 
اإيجاد  اإىل  احلالية  الفرتة 
امل�صاكل  وجتاوز  احللول 
التحاقه  منذ  يعانيها  التي 
بالفريق، م�صيفا ان �صخري 
ت�رصيح  يف  احلق  ميلك  ل 
موافقة  دون  وعزي  �صافعي 
الذي  املر  الإدارة،  جمل�س 
يدفع به اإىل القيام باإ�صدارة 
خالل  �صارمة  قرارات 
من  طالبا  املقبلة  الفرتة 
الأن�صار الوقوف على جانب 
املرحلة  خالل  املولودية 

احلالية.
عي�سة ق.

عي�سة ق.

بنتيجة  العودة  عن  بحثا 
لهم الحتفاظ  اإيجابية ت�صمح 
على  التناف�س  يف  بحظوظهم 
املوؤهلتني  التاأ�صريتني  اإحدى 
من  النهائي  ثمن  الدور  اإىل 
ظل  يف  القارية،  املناف�صة 

الذي  الحتاد  و�صعية  تعقد 
مواجهاته  من  اأي  يف  يفز  مل 
دور  من  الأوىل  الثالث 
حقق  بعدما  املجموعات 
تعادلني اأمام الوداد البي�صاوي 
اتلتيكو  وبيرتو  املغربي 
�صان  اأمام  وهزمية  الأنغويل 
داونز، وبالتايل اجلميع يدرك 

يف  قتالية  بروح  اللعب  اأهمية 
الثاأر  اأجل  من  اليوم  مواجهة 
اإفريقي  اجلنوب  النادي  من 
والعودة بالزاد كامال من هناك 
اأمام  املاأمورية  �صعوبة  رغم 
فريق قوي مت�صدر املجموعة 
يف  ينهزم  مل  والذي  الثالثة 
دور  انطالق  اأي مواجهة منذ 

حقق  بعدما  املجموعات 
املغرب  من  وتعادل  فوزين 

اأمام الوداد البي�صاوي.
دزيري  بالل  املدرب  ي�صعى 
اللقاء  مع  التعامل حلذر  على 
خا�صة اإذا علمنا تواجد التعداد 
جهنمية،  رزنامة  مواجهة  يف 
يخو�س  �صوف  الذي  وهو 

اللقاء الثالث يف ظرف 10 اأيام 
بعد الفوز يف مواجهتي بارادو 
واحتاد  الوطنية  البطولة  يف 
الدور 32 من  خن�صلة حل�صاب 
يعول  اأين  اجلمهورية،  كاأ�س 
امل�صوؤول الأول على العار�صة 
على  العا�صمة  لحتاد  الفنية 
النتائج  ديناميكية  موا�صلة 

فوز  عن  بحثا  الإيجابية 
اإفريقيا  جنوب  من  جديد 
عن  نقطتني  بعد  على  يجعله 
اإفريقي،  اجلنوب  املت�صدر 
ويواجه دزيري مع�صلة البحث 
الأ�صا�صية  الت�صكيلة  و�صع  عن 
املثالية لتحقيق الهدف الذي 
تنقلوا من اأجله ملالقاة �صان 

ال�صفر يف غياب  دونز يف ظل 
الأمر  ويتعلق  لعبني  خم�صة 
بكل من الاليف وزواري اللذان 
التي  الإ�صابة  من  يتعافيا  مل 
اإىل  بالإ�صافة  منها،  يعانيان 
اآليا  املعاقب  كودري  من  كل 
وعليالت  �صيتة  واحد،  بلقاء 

خليارات فنية.

ماميلودي �سان داونز / احتاد العا�سمة اليوم ابتداء من 14:00

�أبناء �ضو�ضطارة يلعبون 
م�ضريهم يف �ملناف�ضة �لقارية

يخو�ض فريق احتاد العا�سمة مباراة �سعبة ظهرية اليوم عندما يالقي امل�سيف ماميلودي 
�سان جونز اجلنوب اإفريقي على ملعب »لوفت�ض فار�سفيلد �ستاديوم« حل�ساب اجلولة 

الرابعة من دور جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا، حيث تنتظر ممثل اجلزائر يف املناف�سة 
القارية مواجهة معقدة اأمام مناف�ض فاز عليه يف معقله قبل اأ�سبوع واحد وعاد بالزاد كامال 
من ملعب م�سطفى ت�ساكر قبل اأ�سبوعني، وهو الأمر الذي يجعل ت�سكيلة اأبناء »�سو�سطارة« 

اأمام مهمة معقدة

اقرتان  اإىل  احلديث  عاد 
اجلزائري  الدويل  الالعب 
باللتحاق  ماندي  عي�صى 
بر�صلونة  نادي  ب�صفوف 
متر  مل  حيث  ال�صباين، 
تلقاها  التي  الهزمية 
اأول  الكتالوين  النادي 
مدريد  اأتلتيكو  اأمام  اأم�س 
حل�صاب ن�صف نهائي كاأ�س 
اجلارية  ال�صباين  ال�صوبر 
بثالثية  ال�صعودية  يف 
فتح  يعيد  اأن  دون  لهدفني 
اللجوء  اإمكانية  اإىل  الباب 
على  العتماد  خيار  اإىل 
خدمات املدافع املحوري 

والذي  الوطني  للمنتخب 
ويف  ثابتة  م�صتويات  يقدم 
لآخر  مو�صم  من  تطور 
بيتي�س  ريال  ناديه  رفقة 
ال�صدد  هذا  ويف  ال�صباين، 
»املوندو  �صحيفة  خرجت 
ال�صبانية  ديبورتيفو« 
النادي  من  والقريبة 
اليوم  بتقرير  الكتالوين 
ن�صيحة  تقدمي  على  يعتمد 
الرئي�س جو�صيب  اإدارة  اإىل 
التعاقد  اأجل  من  بارتوميو 
والذي  اخل�رص  مدافع  مع 
يعترب اأحد اأف�صل املدافعني 
يف الدوري ال�صباين، اأين مت 

الإ�رصار يف امل�صدر نف�صه 
التعاقد  اإىل  اللجوء  على 
مع ماندي الذي يعترب اقل 
النتقالت  �صوق  يف  قيمة 
املدافعني  بني  من 
املتاألقني وقيمته ل تتجاوز 
الأمر  وهو  اأورو  مليون   30
الذي ي�صمح لإدارة ت�صكيلة 
»البلوغرانا« بال�صتثمار يف 
الأمر من اأجل جلبه خا�صة 
لعب  طريقة  ميلك  واأنه 
يعتمد  التي  لتلك  م�صابهة 
املدرب  اأ�صبال  عليها 

فالفريدي.
عي�سة ق.

الهزمية يف ال�سوبر ال�سباين اأعادت ترتيب اأوراق البيت الكتالوين

�لعودة للحديث حول �هتمام 
�لبار�ضا بالتعاقد مع ماندي

ملّح اإىل تزوير �سخري وثيقة �سالحياته يف التعاقد وف�سخ العقود مع الالعبني

بطروين: ورثت م�ضاكل �أ�ضعى للق�ضاء 
عليها و�ضاأتخذ قر�ر�ت �ضارمة

زط�سي:

 جو�ئز �لكاف تلزمنا �لبقاء يف �لقمة

دزيري: �الحتاد قادر على �لعودة بالفوز 
رغم �لغيابات

حت�سبا ل�ستخالف الأع�ساء املق�سيني من املكتب التنفيذي

برجمة �جلمعية �لعامة �ال�ضتثنائية للكو� 
بتاريخ 25 جانفي

ال�صتثنائية  العامة  اجلمعية  تنعقد 
والريا�صية  الوملبية  للجنة 
اجلزائرية بتاريخ 25 جانفي املقبل 
الأوملبية  الهيئة  مقر  م�صتوى  على 
به  اأفادت  ما  ح�صب  عكنون،  بنب 
اللجنة يف بيان ر�صمي، و�صتخ�ص�س 
هذه اجلمعية ال�صتثنائية لالنتخاب 
ا�صتخالف خم�صة  اجلزئي من اجل 
لهذه  التنفيذي  املكتب  من  اأع�صاء 

مل  امل�صدر،  نف�س  ي�صيف  اللجنة 
الأع�صاء  هوية  عن  »الكوا«  تك�صف 
ا�صتبدالهم  �صيتم  الذين  اخلم�صة 
املكتب،  من  اإبعادهم  �صبب  ول 
لكن م�صادر الو�صط توؤكد ان الوزير 
�صمن  برناوي  الروؤوف  عبد  ال�صابق 
من  املق�صيني  الأع�صاء  قائمة 
بحجة  »للكوا«  التنفيذي  املكتب 
اجتماعات  عن  املتكررة  الغيابات 

بني  العالقة  توتر  اأن  رغم  املكتب، 
م�صطفى  »الكوا«  ورئي�س  برناوي 
النارية  الت�رصيحات  ظل  يف  برياف 
جتعل  برناوي  �صده  اطلقها  التي 
عمل الرجلني معا جمددا م�صتحيل، 
الحتادية  رئي�س  فاإن  جانبه  اإىل 
�صمن  بوغادو  لل�صباحة  اجلزائرية 

الأع�صاء املق�صيني.
ع.ق./وكالت

ق.ر.



بند �سري يف عقد حكيمي يفجر مف�ج�أة
ي�سعى نادي بورو�سيا دورمتوند للإبقاء على الظهري املغربي اأ�رشف حكيمي، رغم قرب انتهاء 
قد  عاًما،   21 البالغ  املغربي،  الدويل  احلايل.وكان  املو�سم  بنهاية  مدريد  ريال  من  اإعارته 
ان�سم اإىل اأ�سود الفي�ستيفال قبل عامني، معاًرا من النادي امللكي، لي�سبح اأحد ركائز الفريق 
للحتفاظ  اأف�سلية  ميلك  دورمتوند  باأن  اأملانيا«  �سبورت  »�سكاي  �سبكة  واأفادت  الأ�سا�سية. 

بخدمات حكيمي، حال اتخذ الريال قراًرا ببيعه ال�سيف القادم.
 واأ�سارت ال�سبكة اإىل وجود بند يف عقد الإعارة، مينح دورمتوند اأولوية التعاقد مع حكيمي 
ب�سكل نهائي، حال دفعه املقابل املادي املطلوب من نادي العا�سمة الإ�سبانية.ويعني ذلك 
اأوًل باأي عر�ض مقدم حلكيمي من اأي ناٍد اآخر، ليمنح  اأن على ريال مدريد اإبلغ دورمتوند 
اأ�سود الفي�ستيفال فر�سة التقدم بعر�ض مماثل من عدمه.يذكر اأن هناك تقارير �سحفية اأفادت 
موؤخًرا بدخول بايرن ميونخ يف ال�سورة، يف ظل حاجته جللب ظهري اأمين، ملناف�سة الفرن�سي 

بنيامني بافارد

م�جو�ير يزيد �آالم �سول�سك�ير
تلقى مان�س�سرت يونايتد �رشبة قوية بغياب مدافعه الدويل الإجنليزي 
وبح�سب  الإ�سابة،  ب�سبب  الأقل  على  �سهر  ملدة  ماجواير  هاري 
�سحيفة »مريور« الربيطانية، فاإن ماجواير تعر�ض لإ�سابة بتمزق يف 
ع�سلت الفخذ خلل ال�سوط الأول من مواجهة وولفرهامبتون يف 
كاأ�ض الحتاد الإجنليزي.وعلى الرغم من معاناته ب�سكل وا�سح، اإل 
اأنه ا�ستكمل املباراة ما �ساعف من قوة الإ�سابة، وغاب ماجواير عن 
مباراة ذهاب ن�سف نهائي كاأ�ض الرابطة اأمام مان�س�سرت �سيتي م�ساء 
الثلثاء املا�سي والتي خ�رشها اليونايتد على ملعبه بثلثة اأهداف 

لهدف وحيد.
ول ميلك اأويل جونار �سول�سكاير، املدير الفني ملان�س�سرت يونايتد يف 

قائمته �سوى قلبي دفاع وهما فيكتور لينديلوف وفيل جونز، مما جعل م�سجعي يونايتد يخ�سون 
الأ�سواأ، خا�سة بعد الأداء الدفاعي الكارثي اأمام ال�سيتي، ولن يتمكن الثنائي اأك�سيل توانزيبي 
اأو اإريك بايلي من اللحاق مبباراة العودة لعدم جاهزيتهما، بينما ي�ستعد ماركو�ض روخو للرحيل 
الثنائي �سكوت ماكتوميناي  اإ�سابة  ال�سهر، وتفاقمت م�سكلة �سول�سكاير بعد  النادي هذا  عن 

وبول بوغبا وغيابهما عن امللعب ملدة 6 اأ�سابيع

�أرتيت�: �إبق�ء �أوب�مي�نغ هديف يف �ملريك�تو
�سوق  الإجنليزي،  لأر�سنال  الفني  املدير  اأرتيتا  ميكيل  توقع 
انتقالت �ستوية هادئة بالن�سبة لناديه يف جانفي اجلاري، واأو�سح 
اأنه �سوف يدر�ض اخليارات، لكنه  اأم�ض  اأول  املدرب الإ�سباين 
البارزين، ومنهم  اأكرب على احلفاظ على لعبيه  �سريكز ب�سكل 
لأنني  اأوباميانغ  اإبقاء  »اأعتزم  وقال:  اأوباميانغ،  بيري-اإميريك 
واأقرب  اأكرث قوة  اإبقائه معنا، �سنكون  اأننا لو جنحنا يف  اأدرك 
من حتقيق النت�سارات، اأنا واثق من اأنه �سعيد للغاية هنا، لأن 
هذا هو ما يقوله لو�سائل الإعلم«، واأ�ساف: »ل اأتوقع اأ�سياء كبرية يف �سوق النتقالت، واإذا 
وجدنا �سيئا ما ي�ساعدنا على امل�سي قدما يف املو�سم مبزيد من التوازن يف جوانب حمددة، 

فاإننا �سوف ندر�ض اخليارات املتاحة«.
الدوري  يف  العا�رش  املركز  يحتل  حيث  الآن،  حتى  للأمال  خميبا  مو�سما  اأر�سنال  ويعي�ض 

الإجنليزي، بفارق 9 نقاط خلف اآخر املراكز املوؤهلة لدوري اأبطال اأوروبا.

توخيل ير�سخ ملربع �لرعب
اأكد توما�ض توخيل املدير الفني لباري�ض �سان جريمان اأنه ل ميانع الدفع بنجومه الأربعة يف 
خط الهجوم دفعة واحدة خلل الفرتة املقبلة، وقال توخيل يف ت�رشيحات اأبرزتها �سحيفتا 
اللعبني يف  رغبة  اإيتيان 6-1 هي  �سانت  فوزنا على  الأكرب من  »امليزة  ولوباريزيان:  ليكيب 
كبريا،  فريقا  لنكون  نحتاجه  ما  هذا  ذلك،  موا�سلة  علينا  الأهداف،  من  عدد  اأكرب  ت�سجيل 
لقد بذل اللعبون اأق�سى ما لديهم، وهذا موؤ�رش جيد للفريق وجماهريه«، واأ�ساف املدرب 
الأملاين: »اإذا وا�سلنا الأداء بنف�ض القوة، فاإنه ميكننا اللعب بخطة 4-4-2 اأو 4-3-3، فالأمر 
وبروج  مدريد  ريال  اأمام  قويا  اأداء  قدمنا  لقد  املتاحني،  اللعبني  على  �سيتوقف  حينها 
وغالتا�رشاي وقبلها ليفربول ومان�س�سرت يونايتد بخطة 4-3-3 يف املو�سم املا�سي«، ووا�سل: 
»يبقى الأهم دائما الأداء بقوة وحما�ض و�سغف، مقتنع متاما باأن الرباعي الهجومي دي ماريا 
مبابي  بني  وملمو�ض  وا�سح  تفاهم  وهناك  �سويا،  اللعب  يف�سلون  ومبابي  واإيكاردي  ونيمار 
واإيكاردي على وجه اخل�سو�ض، فهما متعاونان للغاية يف التمركز و�سناعة الفر�ض«.واختتم: 
»الرباعي قدم اأداء رائعا اأمام �سانت اإيتيان، ولكن ل اأريد احلديث كثريا عنهم فقط، لقد كان 

هناك 11 لعبا يف امللعب، والكل اأدى املطلوب منه على اأكمل وجه«.

مب�بي: ال نلعب كرة �أمريكية وم� يفعله نيم�ر ر�س�لة للجميع
اأ�ساد كيليان مبابي مهاجم باري�ض �سان جريمان 
بالفوز  انتهت  التي  املباراة  يف  زملئه  باأداء 
الأربعاء  اإيتيان 6-1 م�ساء  �سانت  الكا�سح على 
الرابطة  كاأ�ض  نهائي  ربع  دور  يف  املن�رشم 
الفرن�سية، وقال مبابي يف ت�رشيحات ل�سحيفة 
ليكيب الفرن�سية: »الأداء مل يكن مثاليا بالدرجة 
الكافية، ولكن هناك حت�سن كبري، اأراح زملءنا 
يف خط الدفاع، لي�سبحوا اأكرث هدوءا يف مترير 

الكرات لنا، اإنها م�ساألة اأخذ وعطاء«.
الت�رشيحات  بهذه  ال�ساب  املهاجم  وي�سف 
توخيل  لتوما�ض  اجلديدة  اخلطة  فل�سفة 
الأمامي  الرباعي  على  تفر�ض  والتي   ،2-4-4
كيليان:  واأ�ساف  اإ�سافية،  دفاعية  مهام  اأداء 
»الأمر ل يقت�رش على خطة اللعب فقط، حتى 

اللعب بثلثي هجومي يفر�ض علينا مهاما م�سابهة، نحلل م�ستوانا عقب كل مباراة عرب �سا�سة التليفزيون، ولدينا وعي تام«.
وا�ستطرد: »ل نلعب كرة قدم اأمريكية، ول�سنا اأف�سل مدافعني يف العامل، ولكن هناك حت�سن ملمو�ض يف امللعب، وبات خط 
اإ�ض جي »نعم، ن�سعر بانتعا�سة بدنية بعد  اإلينا كثريا لأننا نوؤدي املطلوب منا«، واأكد مهاجم بي  دفاعنا غري ملزم بالرك�ض 
فرتة الراحة، خا�سة اأنني ونيمار واإيكاردي عانينا من بع�ض الإ�سابات، بينما كان اآنخيل دي ماريا الأكرث جاهزية، والآن نحن 
اأف�سل �سورة ممكنة ملواجهة �سغط املباريات يف الفرتة املقبلة«، واأمت ت�رشيحاته: »لقد راأيت نيمار يقوم بالعديد من  يف 
اإن نيمار يوؤدي املهام الدفاعية  اأق�سد مثل هذه الت�رشفات،  اأمر رائع، عندما اأحتدث عن الوعي،  اإنه  التدخلت الدفاعية، 

وهي ر�سالة للجميع«.

يعي�ض لعب بر�سلونة فرتة �سعبة للغاية، 
النادي  بدلء  دكة  على  يجل�ض  حيث 
املتكررة  الإ�سابة  ونح�ض  الكتالوين 
اأبعده عن امل�ستطيل  اأن  يطارده، بعد 
الأخ�رش لفرتات طويلة، واأوردت �سبكة 
»RMC Sport« الفرن�سية اأن مدافع 
يدر�ض  اأومتيتي  �سامويل  البلوغرانا 
احتمال الرحيل عن بر�سلونة يف نهاية 
الدوري  يعد  حيث  احلايل،  املو�سم 
الإجنليزي هو الوجهة الأقرب للعب. 
اأكرث من مرة  اأومتيتي يف  تاأكيد  ورغم 
مع  الكروية  رحلته  موا�سلة  رغبته يف 
ا�ستعادة  اأجل  من  والكفاح  بر�سلونة، 
ر�سميته اإّل اأن املدافع الفرن�سي اقتنع 
ب�رشورة  امل�سدر-  -بح�سب  اأخريا 
جتربة  عن  والبحث  الأجواء  تغيري 

كروية جديدة.
�سامويل  اأن  امل�سدر  نف�ض  وتابع 
اأومتيتي قد يلتحق باآر�سنال، فالفريق 
املهاجم  �سفوفه  يف  ي�سم  الإجنليزي 

األك�ساندر لكازيت، الذي يعترب �سديقا 
مقربا للعب، وتواجد اأومتيتي موؤخرا 
متابعة  بهدف  الإمارات  ملعب  يف 
يونايتد،  ومان�س�سرت  اآر�سنال  مباراة 
وهو ما عزز اأخبار انتقال اللعب اإىل 

»املدفعجية« يف نهاية املو�سم.
 RMC« اأو�سحت  اأخرى،  جهة  من 
باملرة  ينوي  ل  بر�سلونة  اأن   »Sport
�سامويل  خدمات  عن  ال�ستغناء 

فالنادي  املو�سم،  نهاية  يف  اأومتيتي 
الكتالوين يدرك قيمة مدافعه الفرن�سي 
لعب  دقائق  على  يح�سل  ل  اأنه  رغم 
 26 البالغ  اأومتيتي  ويرتبط  كثرية، 
عاما، يرتبط بعقد مع بر�سلونة ميتد 
حتى �سيف 2023 وتبلغ قيمة اللعب 
يورو،  مليون   40 تقريباً  حاليا  املالية 
»تران�سفري  موقع  ذكر  ما  بح�سب 

ماركت«.

�أومتيتي يغري ر�أيه ويقرر �لرحيل

�إيك�ردي يخطط خلي�نة �إنرت ميالن
اأم�ض عن مفاجاأة بخ�سو�ض م�ستقبل املهاجم  اأول  اإيطالية  تقارير �سحفية  خلفات مع اإدارة النادي واجلماهري لين�سم اإىل �سان جريمان ملدة مو�سم على �سبيل نهاية املو�سم، وكان اإيكاردي قد رحل عن اإنرت ميلن مطلع املو�سم اجلاري، ب�سبب الأرجنتيني ماورو اإيكاردي لعب اإنرت ميلن، واملعار اإىل باري�ض �سان جريمان حتى ك�سفت 

وهي اأوًل، وهو ما مل يحدث حتى الآن، ووفًقا ملوقع »كالت�سيو مريكاتو« الإيطايل، فاإن ذلك فاإن تفعيل �سان جريمان لبند اأحقية ال�رشاء �سيتطلب التو�سل لتفاق مع اإيكاردي اأ�سا�سيًا يف ت�سكيل الفريق على ح�ساب اإدين�سون كافاين، وبات اأحد الهدافني، ورغم ويقدم اإيكاردي م�ستويات رائعة مع �سان جريمان هذا املو�سم، حيث حجز مقعًدا الإعارة مع اأحقية ال�رشاء. جلوفنتو�ض،  والنتقال  جريمان  �سان  مع  ال�ستمرار  عدم  يف  يفكر  يف نقل اللعب ملناف�سهم التقليدي.على الفوز بخدمات اإيكاردي مطلع املو�سم، اإل اأن اإنرت ميلن رف�ض جمرد التفكري اخلطوة التي كان يخ�ساها جماهري اإنرت ، وكان جوفنتو�ض اأحد الأندية احلري�سة اإيكاردي 
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الدكتور زهري �سوكاح

اأدب الرحلة الأوروبية يعد و�سيطا �سرديا 
من و�سائط الظاهرة ال�ست�سراقية

تتاأ�س�س الظاهرة اال�ست�سراقية على التفريق الوجودي بني الغرب »املتقدم« وال�سرق »املختلف« بو�سفها خطابا غربيا جمعيا ذا وظائف 
هوياتية، مما ينتج ثنائية متعار�سة تختزل البوؤ�س يف االآخر، مقابل ال�سورة املثالية واالإيجابية عن االأنا الغربية املتح�سرة.

وكاالت 

الرحلة  على  ذلك  ينعك�س 
اإليها  ينظر  التي  الأوروبية 
الراحل  الفل�سطيني  املفكر 
اإدوارد �سعيد ب�سفتها اأداة مهمة 
ملعرفة ال�رشق وت�سويره، ويعترب 
من  ال�رشق  عن  الرحلة  اأدب  اأن 
للظاهرة  الن�سية  الو�سائط  اأهم 

ال�ست�رشاقية.
زهري  املغربي  الباحث  ويقول 
الرحلة  اأدب  اإن  يف  �سوكاح 
الأوروبية يعد و�سيطا �رشديا من 
ال�ست�رشاقية،  الظاهرة  و�سائط 
ويف الوقت ذاته فاإن هذا اجلن�س 
واإىل  ذاته،  ي�سّكل يف حد  الأدبي 
للتعاطي  منتجا  هذا،  يومنا 
غري  الآخر  مع  ال�ست�رشاقي 

الغربي.
يف حني ينّبه الباحث والناقد عبد 
النبي ذاكر يف حديثه للجزيرة نت 
اإىل خطورة ال�سور التي ن�سجتها 
زالت  وما  الأوروبية،  ال�سحافة 
تعود  الآخر، وهي  تن�سجها حول 
اإىل اأ�سول قدمية واأجيال عريقة، 
األ  واحدة  مرجعية  من  ومتتح 

وهي الرحلة.

�سورة ال�سرق يف ال�سرد 
الرحلي االأملاين

و�سكلت الرحلة الأملانية مو�سوع 
زهري  املغربي  للباحث  درا�سة 
�سوكاح بعنوان »�سورة ال�رشق يف 
توجت  الأملاين«  الرحلي  ال�رشد 
حديثا بجائزة ابن بطوطة لأدب 

التي  الدرا�سات(  )�سنف  الرحلة 
للأدب  العربي  »املركز  مينحها 
وهي  الآفاق«.  اجلغرايف-ارتياد 
القليلة  العربية  الدرا�سات  من 
مع  جدي  ب�سكل  تعاطت  التي 
ون�سو�سه  الأملاين  الرحلة  اأدب 
مبا�رشة  العربي  العامل  حول 

باللغة الأملانية.
اأدب  اأن  زهري  الباحث  ويو�سح 
الرحلة الأملاين حول ال�رشق يعد 
�سكل من اأ�سكال اإدراك وت�سوير 
الغربية، مربزا قدرة هذا  الذات 
التاأ�سي�س  على  الأدبي  النمط 
للهوية، كما اأمكن له اإيجاد مكان 
ثابت �سمن التقليد الأيديولوجي 
ال�ست�رشاقية  للظاهرة  امل�ستمر 

الغربية.

اأدب الرحلة

جوهرية  اأ�سئلة  الباحثون  يطرح 
الرحلة  اأدب  اعتبار  مدى  حول 
فحواه  يف  م�ستقل  اأدبيا  �سكل 

ووظيفته.
�سوكاح  زهري  الباحث  وي�رشح 
ذلك  هو  املركزي  حمتواه  اأن 
الف�ساء  مع  الأنا  بني  التلقي 
الغريب عنها، بينما تكمن وظيفته 
�رشديا،  التلقي  هذا  تثبيت  يف 
لذا فالن�س الرحلي ن�س واقعي، 
الأنا  عاي�ستها  رحلة  ي�سف  لأنه 

املرحتلة يف واقع غريب عنها.
الدكتور  املغربي  الباحث  اأما 
عدد  تداخل  فيربز  �سابر  اأحمد 
يف  وتقاطعها  التخ�س�سات  من 
الرحلة  اأدب  يف  الوا�سفة  متونه 

مبختلف املجالت.

الأدب  لهذا  كان  اإذا  اإنه  ويقول 
يف العلوم الإن�سانية والجتماعية 
ن�سيب  م�ساربها  اختلف  على 
الأ�سد، فاإنه ل يخلو من مقاربات 
�سمن  البحتة  العلوم  تخ�س  قد 
ل  وكلها مميزات  علوم خمتلفة، 
جتتمع عادة يف الأجنا�س الأدبية 

الأخرى.
اإىل  الرحلة  اأدب  تقليد  يرجع 
يجعله  مما  اليونانية،  املرحلة 
من اأقدم الأ�سناف الأدبية �سمن 
الرحلة  وتتميز  الغربية،  الآداب 
يقول  كما  عموما،  الأوروبية 
عبد النبي ذاكر، بانتقال �ساحب 
مع  اأخرى  اإىل  ثقافة  من  الرحلة 
توظيفه للغته الغريبة عن امليدان 
اإىل  ينبهنا  اأمر  وهو  املو�سوف، 
اإ�سكالية »زاوية النظر الثقافية«، 
الأمور  من  عدد  اإىل  النظر  اأي 
نحن  ت�ستوقفنا  تكاد  ل  التي 

»املحليني« ب�سفتها »عادية«.
يف حني يقول الباحث وعميد كلية 
الآداب بتطوان الدكتور م�سطفى 
الأوروبية  الرحلة  اإن   ، الغا�سي 
خلل الفرتة احلديثة واملعا�رشة 
ارتبطت ارتباطا قويا بالأهداف 
لعبت  فهي  لذلك  ال�ستعمارية، 
دورا كبريا يف التمهيد لل�ستعمار 
الأحوال  عن  الك�سف  خلل  من 
واملجتمعات  لل�سعوب  املرتدية 
امل�ستهدفة و�رشورة حت�سريها.

رحلة اأوروبية

اأن  اإىل  الباحثون  يذهب 
الفرن�سي  ال�ست�رشاقني 

الهيمنة  كّر�سا  والإجنليزي 
فيه  ت�ساءل  وقت  يف  الأوروبية، 
اآخرون عن اإمكانية اإ�سقاط هذا 

الأمر عن الرحلة الأملانية.
الأدبي  اجلن�س  مييز  ما  اإن 
انتهى  كما  الأوروبي،  الرحلي 
يف  ذاكر  النبي  عبد  ذلك  اإىل 
عرب  ت�سكل  كونها  له،  درا�سة 
ا�سرتاتيجيات ال�ساهد والرتجمة 
ذا  متكاملة حتمل م�رشوعا  بنية 
روؤية وا�سحة املعامل، له مكوناته 
ووّجهته  قادته  التي  الرئي�سية 
ب�سكل �سعوري اأو ل �سعوري نحو 

روؤية مركزية اأوروبية.
مل  الأملانية  الرحلة  اأن  ويوؤكد 
الغربي  ال�رشب  خارج  تغرد  تكن 
الأوروبية  الروؤية  واأن  عموما، 
على  ا�ستعلئية  روؤية  ت�ستبطن 
الدونية  بلغة  وت�ستنفر  الآخر، 
ال�سيطرة  ب�سط  تربير  اأجل  من 

عليه واحتلله ماديا وثقافيا.

الغا�سي  م�سطفى  الباحث  اأما 
الأملانية  الرحلة  اأن  اإىل  فيذهب 
املناف�سة  داخل  تتموقع 
الدول  بني  واحلادة  القوية 
مناطق  على  لل�سيطرة  الأوروبية 
الرحلت  هذه  فكانت  للنفوذ، 
ا�ستك�سافية، لكنها تتبع حتركات 
ال�ستعمارية  الأوروبية  الدول 

بخا�سة عند فرن�سا وبريطانيا.

هيمنة اأوروبية
�سوكاح  زهري  الباحث  ي�رشح 
الأملانية  الرحلية  الن�سو�س  اأن 
عن  عو�سا  حلّت  قد  احلديثة 
القدمية  ال�ستعمارية  النظرة 
توج�سية  نظرة  و�سارت  لل�رشق، 
ال�رشق  كون  من  تخويفية  بل 
لإرهاب  مرتعا  اأ�سحى  احلديث 

العامل املتح�رش.
اأن  فريى  ذاكر  النبي  عبد  اأما 
خطري  وهذا  الأوروبية،  الهيمنة 

التي  التاأثريات  يف  برزت  جدا، 
الإنتاج  على  الرحلة  مار�ستها 
والت�سكيلي  والروائي  امل�رشحي 
ا�سرتاتيجية  عرب  اأوروبا  يف 
الرحلة  بني  القائمة  التنا�س 
الأدبية  الأجنا�س  من  وغريها 
والتخيلية والفنية، بل قد مار�ست 
عرب خمتلف الع�سور تاأثريا مهما 
الأدب  زال  وما  العقليات،  على 

يحمل ظللها.
�سابر  اأحمد  يرى  املقابل  يف 
جائر  القاطع  احلكم  هذا  اأن 
كانت  كيفما  اأنه  مربزا  جدا، 
تروقنا  ل  قد  التي  الأو�ساف 
علينا  فاإن  احلالت،  بع�س  يف 
اأولئك  اإزاء  باجلميل  نقر  اأن 
اأنهم  ملجرد  »امل�ستك�سفني« 
وثقوا لنا معطيات ما كنا لنتوفر 
عليها يف جمتمعاتنا التي اعتمدت 
على »التمرير ال�سفاهي« يف تلك 

الآونة.
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�سدرت عن مركز درا�سات الوحدة العربية

�سفحات من م�سريتي الن�سالية : مذكرات جورج حب�ش
ع�رشة  احلادية  الذكرى  يف 
والقائد  املنا�سل  لرحيل 
العربي  الفل�سطيني 
  1( حب�س  جورج  الدكتور 
جانفي    26  –  1925 اأوت 
مركز  عن  �سدرت   ،)2008
العربية،  الوحدة  درا�سات 
الدكتور حب�س يف  مذكرات 
من  �سفحات  بعنوان  كتاب 
يغطي  الن�سالية،  م�سريتي 
حمطات  اأبرز  حب�س  فيه 
جتربته الن�سالية على مدى 

نحو ن�سف قرن.
تُخت�رش  اأن  ال�سعب  من 
الفل�سطينية  الق�سية  �سرية 
 – العربي  وال�رشاع 
يف  بكتاب  الإ�رشائيلي 
اأن  لكن  احلجم.  هذا 
مذكرات  الكتاب  يكون 

الثورة  قادة  كبار  من  واحٍد 
الفل�سطينية وحركة التحرر 
اآخر؛  معنى  فلهذا  العربية 
الكتاب  كان  اإذا  فكيف 
مذكرات  دفتيه  بني  يحمل 
الفل�سطينية  الثورة  حكيم 
جورج  قادتها  كبار  واأحد 
يف  جاهد  الذي  حب�س، 
الفل�سطينية  الق�سية 
 – العربي  وال�رشاع 
التحرر  وحركة  ال�سهيوين 
العربية على مدى اأكرث من 
ن�سف قرن، وكان من اأوائل 
تاأ�سي�س  اإىل  املبادرين 
العرب  القوميني  حركة 
الفل�سطينية  الثورة  واإطلق 
والكفاح امل�سلح عقب نكبة 
هذه  فعا�س   ،1948 عام 
من  جزءاً  و�سنع  الثورة 

بيوم، متنقًل  تاريخها يوماً 
هذه  الن�سالية  م�سريته  يف 
حيناً،  متخفياً  العمل  بني 
ق�سبان  خلف  من  والعمل 
اأحياناً،  العربية  ال�سجون 
لكن  العلني،  والعمل 
اأمنية  باإجراءات  املحكوم 
معظم  يف  عادية،  غري 

الأحيان.
هذه  يف  احلكيم  يقّدم  ل 
املذكرات، التي متثل الن�س 
الأخري له يف �سل�سلة كتاباته، 
�رشداً  والفكرية،  ال�سيا�سية 
الن�سالية  مل�سريته  و�سفياً 
عاي�سها  التي  وللأحداث 
قراءة  يقدم  بل  خللها، 
من  والوقائع  للأحداث 
روؤية  وفق  حمددة  زاوية 
ووفق  و�سيا�سية  فكرية 

حكمت  مبدئية  منطلقات 
التي  ومواقفه،  �سلوكه 
العمل  يف  ملدر�سة  اأ�س�ست 
الأجيال  زالت  ما  الثوري 
واملقبلة  احلالية  العربية 
بها،  ال�ستنارة  اإىل  بحاجة 
للتعلّم  نقدي،  بح�س  ولو 
املا�سي،  اأخطاء  من 
ثقافة  وجه  يف  وللتح�سن 
والتطبيع  والتبعية  الهزمية 
امل�سهد  على  تطغى  التي 
ال�سيا�سي العربي، وملواجهة 
واملخاطر  التحديات 
املحدقة  والرتاجعات 
اليوم،  العربي  بالوطن 
يزال  ل  الذي  الوقت  يف 
جاثماً  ال�سهيوين  امل�رشوع 

على اأر�س فل�سطني.
وكاالت 

يون�ش ومرمي.. ق�سة حب اأغفلها التاريخ

حب  ومرمي«ق�سة  »يون�س 
�سّجلتها الرحلت واأغفلها 
خيال  فاأحياها  التاريخ، 
عن  يفت�س  يزال  ل  كاتب 
الهدف  عن  ال�ّسعادة،  �رش 
واملوت،  احلياة  من 
تفتح  اأن  جلرميٍة  وكيف 
مُيكُن  وكيف  البهجة؟  باب 

تواأَم  ي�سريا  اأْن  لغريقنْي 
روح، في�سبحا باجتاه �سط 

الهوى.
ل  والزمان  املكان  عرب 
يهداأ الكاتب حممد موايف 
ال�سادرة  روايته  يف  يون�س 
ومرمي«،  »يون�س  حديثاً 
اأ�رشار  لكت�ساف  �سعياً 

النف�س على يد ابن عطاء 
وقراءةُ  وال�ساذيل،  اهلل 
الكواكبي..  مع  الّطالع 
 ، باحلِبّ امل�سري  وتقرير 
واإعلُن الع�سق بلغٍة �سعرية 
متزُج بني اأريج العوِد وزيِت 

امل�سك.
وكاالت



وكاالت

تلقى  �أ�سبوعني،  مدى  على 
�ل�سبان  ُكّتاب �لق�سة  11 من 
مكثفة،  ح�س�سا  �ليمن  يف 
منهم  و�حد  كل  على  وكان 
حلظة  يف  ق�سة  يكتب  �أن 
�ختبار وحتد �إبد�عي، �إيذ�نا 
بت�سكل ملمح جديدة للأدب 

�لق�س�سي يف �ليمن.
ت�سهدها  �لتي  �لور�ش  هذه 
�سنعاء تاأتي �سمن مبادر�ت 
ملوؤ�س�سات  ��ستثنائية 
�أر�دو� ك�رس رتابة  ونا�سطني 
بحالة  يكن  مل  ثقايف  م�سهد 
يعي�ش  �إنه  بل  �لتعايف،  من 
ظروف  يف  �نهيار�ته  ذروة 
و�لنزوح  و�ملجاعة  �حلرب 
�أنهكت  �لتي  و�لويلت، 
�ليمنيني للعام �خلام�ش على 
حتى  منها  مفر  وال  �لتو�يل، 

مبعول �لكتابة.
�لور�سة  �إن  �الأهدل  يقول 
مو�هب  عن  �لنقاب  ك�سفت 
و�عدة من جيل كتاب �لق�سة 
��ستعد�د  لديهم  �ل�سبان، 
و�أ�ساف  للإبد�ع.  د�خلي 
�أظهرو�  �ملتدربني  »بع�ش 
حينما  مني  �أعلى  موهبة 
�أعمارهم،  مثل  يف  كنت 
�ملوهبة  عن  هنا  و�أحتدث 
و�ال�ستعد�د  �لفطرية 

�لد�خلي للإبد�ع«.
�حلرب  وهيمنة  ح�سور  ويف 
وتد�عياتها  وماآ�سيها 
�ل�سود�وية غري �ملبا�رسة على 
�حلياة و�لنا�ش، ينوه �الأهدل 
�لـ  �لق�س�ش  مبو�سوعات 
�ملتدربون،  �أنتجها  �لتي   11
م�سري� �إىل �أن خطة �لتدريب 
ركزت على ح�س�ش �لقر�ءة، 
و�أ�ساليب  �جلماعي،  و�لعمل 
حدث  وبالتايل  �لتحفيز، 
م�ستوى  يف  حقيقي  تطور 

�لق�س�ش �لتي كتبت.
�ملتدربني  »�أخربت  و�أ�ساف 
�إىل  �ستذهب  �لق�س�ش  �أن 
و�أن عليهم تقدمي  �ملطبعة، 
باأ�سمائهم،  يليق  جيد  عمل 
�إ�سافيا  حافز�  كان  وهذ� 

لهم للتجويد وبذل �أق�سى ما 
لديهم«.

من�صات بديلة
يقول رئي�ش موؤ�س�سة »رموز« 
��ستهد�ف  �إن  �إبر�هيم  �إيبي 
على  مبتدئني  �أدباء  تدريب 
ياأتي على  �الإبد�عية  �لكتابة 
من  جديد  جيل  بناء  طريق 
ظروف  يف  �لهو�ة  �لُكتاب 
كتاب  �أن  مو�سحا  �حلرب، 
ت�سميم  من  »�رس�ع« 
 75 يف  ويقع  �ل�سنفي  ملياء 

�سفحة.
وي�سري �إيبي �إىل �سعي موؤ�س�سة 
�ملقبلة  �ل�سنو�ت  يف  رموز 
تعليمية  من�سات  توفري  �إىل 
و�لفنانني  للأدباء  بديلة 
وذلك  �ل�سباب،  وبخا�سة 
ثقافية  م�ساريع  خلل  من 
�لعمل،  ور�سات  عرب  هادفة 
و�لتدريب  �لنقا�ش  وجل�سات 

و�ملعار�ش ...�إلخ.

�أخطاء �لبد�يات
هذه  مثل  �أهمية  عن 
�أنها  �الأهدل  يوؤكد  �لور�ش، 
�لفطرية  �ملوهبة  ت�سقل 
وتر�سده  �ل�ساب  للكاتب 
مثل  �لبد�يات  �أخطاء  �إىل 
و��ستخد�م  باالإ�سهاب،  �لولع 
دقة  وعدم  �لطويلة،  �جلمل 
على  �لوقوف  يف  �الألفاظ 
�إليها...  يرمي  �لتي  �ملعاين 

�إلخ.
وينوه بـ »ميزة جيدة للموؤلف 
بور�سة  يلتحق  �لذي  �ل�ساب 
عر�ش  يف  تتمثل  للكتابة« 
من  جماعة  على  ن�سو�سه 
يف  له  �ملماثلني  �الأقر�ن 
�الإبد�عية،  �الهتمامات 
عمله  معهم  ويناق�ش 
وي�ستطلع ر�أيهم فيه، فيعدل 
ورمبا  ذ�ك،  ويحذف  هذ� 
ويزيل  يو�سح  ما  �أ�ساف 
من  ذلك  وغري  �للب�ش، 
�لتي  �ملهمة  �مللحظات 
يندر �أن يح�سل عليها خارج 

هذه �لور�ش.

كي�س �أ�صود

�عتربت �أحلم �ملقالح )من 
حمافظة تعز( �لور�سة فر�سة 
ذهبية لها، وقالت �إنها كانت 
حمظوظة بح�سورها. وكانت 
�لكتابة عام 2011  قد بد�أت 
حمررة ب�سحيفة �جلمهورية 

�ل�سادرة من مدينة تعز.
ل�سغف  �أعادتها  �لور�سة  �إن 
طويل  �نقطاع  بعد  �لكتابة 
على  �حلرب  وقع  »ب�سبب 
�لروح« يف حني كانت �لق�سة 
»كي�ش  بعنو�ن  كتبتها  �لتي 
يف  لها  جتربة  �أول  �أ�سود« 

كتابة �لق�س�ش �لطويلة.

»��صم م�صتعار«

م�رسعي  �إ�سماعيل  وقدم 
مدينة  من  عاما(   30(
ليلتحق  )غربا(  �حلديدة 
�سنعاء،  يف  �لكتابة  بور�سة 
مبادرة  �إنها  عنها  قال  �لتي 
نوعية تز�منت مع ��ستعد�ده 
جتربته  غمار  خلو�ش 

�لرو�ئية �الأوىل. 
ور�سة  من  »خرجت  ويقول 
�لكتابة �أكرث قدرة على تقييم 
�ل�سابق،  �ل�رسدي  منجزي 
وتلم�ش �حتياجات م�رسوعي 
�الأدبي وتطويره، �رست �الآن 
جاهز� لرو�ية ق�ستي للعامل. 
بق�سة  �لور�سة  يف  �أ�سهمت 

عنو�نها ��سم م�ستعار«.
وحتكي �لق�سة عن �لت�سظي 
فتى  يعي�سه  �لذي  و�ل�سياع 
ع�سامي جمهول �لن�سب يجد 
ال�ستخر�ج  م�سطر�  نف�سه 
�سفر  وجو�ز  هوية  بطاقة 
الإكمال  بال�سفر  له  لل�سماح 
وهناك  باخلارج،  در��سته 
على  �حل�سول  -بعد 
متزيق  يقرر  �جلن�سية- 
ويُغِرُق  �لقدمية،  �أور�قه 
يف  �أمامه  تتناثر  تاأملها  يف 
�رسه:  يف  ويتمتم  �لهو�ء 
مكتوب علّي �أن �أعي�ش دون 

هوية حقيقية!

�لبحث عن ق�صة

�لهادي  �لرحمن  عبد  �رّس�ء 

فتاة يف بو�كريها �الإبد�عية، 
منذ  �سنعاء  مبدينة  تقيم 
قبل  �حلياة  �إىل  جميئها 
عقدين ونيف. بد�أت �لكتابة 
�لعامني  ويف   ،2016 عام 
لكتابة  �جتهت  �الأخريين 

�ملحتوى و�ل�سيناريو.

»جتربة  �لور�سة  عن  تقول 
حتّول  ونقطة  منع�سة 
�أن  وت�سيف  �إيّل«.  بالن�سبة 
هذه �لور�ش ت�ساعد �لكّتاب 
يف  �ملبتدئني  وخ�سو�سا 
�الأدبية  هويتهم  معرفة 
�إىل �خلو�ش يف  بهم  وتدفع 

�أعماق �لتجربة.
�لكتابة  ور�سة  »قبل  وتتابع 
للغو�ش  مكانا  جند  نك  مل 
و�حلديث  �الأدب  عامل  يف 
خلل  بينما  �أ�رس�ره،  عن 
رو�ئي  وبوجود  �أ�سبوعني 
مّطلع وذي خربة هو وجدي 
�الأهدل، ��ستطعنا �أن ننعزل 
�ملعتادة  �أيامنا  عن  قليل 
دو�خلنا  يف  نبحث  وبد�أنا 
ن�ستك�سف  ثم  ق�س�ش،  عن 
�سياغتها  يف  قدر�تنا 
ق�س�ش  نقد  و�إمكانياتنا يف 
�الآر�ء  وم�ساركتهم  �الآخرين 

و�الأفكار«.
»كانت  �لور�ش  باأن  وتختم 
نف�سي  على  للتعرف  فر�سة 
و�لتعرف  ة،  كقا�سّ �أوال 
�أي�سا على مهار�ت زملئي 
و�أفكارهم وكتاباتهم �الأدبية 
�ختلف  عن  ينتج  وما 

�الأ�ساليب من جمال«.

�إحياء م�صهد منهار

هي  رموز  موؤ�س�سة  ور�سة 
فيها  يدرب  �لتي  �لثانية 
»كتابة  جمال  يف  �الأهدل 
�لق�سة« �سبقتها ور�سة درب 
 ،2018 عام  وجدي  فيها 
نظمها نادي �لق�سة �ليمني، 
توجت باإ�سد�ر كتاب بعنو�ن 
�حتوى  متجدد«  »ومي�ش 
�لكتاب  من   15 لـ  ق�س�سا 

�ل�سباب.

ت�سهدها  �لتي  �لور�ش  هذه 
�سنعاء تاأتي �سمن مبادر�ت 
ملوؤ�س�سات  ��ستثنائية 
ونا�سطني �أر�دو� ك�رس رتابة 
م�سهد ثقايف مل يكن بحالة 
يعي�ش  �إنه  بل  �لتعايف،  من 
ظروف  يف  �نهيار�ته  ذروة 
و�لنزوح  و�ملجاعة  �حلرب 

و�لويلت.
وبد�أ كل متدرب �لكتابة من 
فكرة  باختيار  بدء�  �ل�سفر، 
كتابتها  يعتزم  �لتي  للق�سة 
خ�سي�سا للور�سة، ثم مناق�سة 
�الأفكار �لق�س�سية جماعيا. 
�أيام  »خلل  للأهدل  ووفقا 
�ملتدربون  كان  �لور�سة 
ويتلقون  ق�س�سهم  يقروؤون 
وي�ستغلون  �مللحظات 
قر�ءتها  يعيدون  ثم  عليها، 
�لتعديل  بعد  جديد  من 
دو�ليك حتى و�سلنا  وهكذ� 
عن  �لر�سى  �إىل  جميعا 

�لق�س�ش«.

»جحيم« يف قريتي

�ل�رِسجي  �لدين  نور  ينحدر 
نائية  قرية  من  عاما(   27(
قعطبة  ملديرية  تابعة 
يقول  �ل�سالع.  مبحافظة 
�لكتابة  للجزيرة نت »ور�سة 
هي �أجمل حدث ع�سته عام 
2019، فعالية مهمة ك�رست 
�لثقايف،  �مل�سهد  جمود 
�أربعة  �ساأق�سي  كنت  ورمبا 
تعلمته  ما  تعلم  يف  �أعو�م 
من �ملدرب �لرو�ئي وجدي 

�الأهدل يف 14 يوما«.
ق�ستي  »حملت  وي�سيف 
جحيم«  قريتنا  »يف  عنو�ن 
�سكان  معاناة  عن  وتتحدث 
بطابع  حربا  عا�سو�  قرية 
�أحد�ثها  تتمحور  �أدبي، 
و�سط  عالق  �ساب  حول 
عجز  �لقرية،  د�خل  منزله 
عبث  �ساهد  �لنزوح،  عن 
�جلنود يف قريته، متر عليه 
�أيام قا�سية لتنتهي به �حلال 
من  �ملئات  ي�سم  ملجاأ  يف 
معهم  عا�ش  �لنازحني، 
ملجاأ  يف  حقيقية  ماأ�ساة 

�أ�سبه بقبو مظلم.

ظالم ودماء

�لزبري ح�سن كاتب �ساب يف 
�سافر  �لثالث.  عقده  بد�ية 
من  متتد  وجبال  �أودية  بني 
حجة  مبحافظة  قريته 
�لكتابة  ور�سة  �إىل  و�سوال 
�الإبد�عية يف �سنعاء. وكانت 
�لكتابة  مع  له  مغامرة  �أول 

عام 2016.
تفتحت  �لور�سة  يف  يقول 
وي�سيف  �أفكاري«.  بر�عم 
من  ��ستفاده  ما  �أهم  باأن 
�لق�سة  »مقومات  �لتدريب 
من  وبناوؤها  �لق�سرية 
بحيث  �جلو�نب  خمتلف 
ومتنا�سقة  مت�سلة  ت�سبح 

كاجل�سد �لو�حد«.
�ملعنونة  �لزبري  ق�سة  �أما 
فتحكي  ودماء«  »ظلم  بـ 
تخرجت  فتاة  يوميات  عن 
وهي  �لطب  كلية  يف  �أمها 
�لقرية.  ن�ساء  تعالج  �الآن 
�إىل  لكن �الأب ما ز�ل ينظر 
عمل �ملر�أة على �أنه خروج 
عن �لدين.. �الأب �ملتوح�ش 
كل  تدمري  �أخري�  يقرر 

�سيء. 

ديو�ن �لفن

موؤ�س�سة رموز  رئي�ش  �أو�سح 
طلب  خم�سمئة  بني  من  �أن 
�إعلن  مع  -تفاعل  تلقوه 
كتابة  لور�سة  �لت�سجيل 
�لق�سة- مت �ختيار 11 متدربا 
فقط، �ختارتهم جلنة حتكيم 
�الأدبي  �لو�سط  من  م�ستقلة 
من  كل  ع�سويتها  يف  ت�سم 
�الأديبني زيد �لفقيه و�بت�سام 
�ملتوكل، وفق معايري �أهمها 
ن�رس  قد  �ملتدرب  يكون  �أن 
مر�عاة  مع  �أكرث  �أو  ق�سة 
من  الأكرث  �جلغر�يف  �لتوزيع 

حمافظة ومدينة.
ن�ساط  »بد�أ  الإبر�هيم  وفقا 
 ،2018 �أوت  يف  �ملوؤ�س�سة 
مبادرتنا  عرفت  ذلك  وقبل 
�لفن(  ديو�ن  )مبادرة  با�سم 
وت�سعى لتطوير حركة �الأدب 
و�لفن �ملعا�رس يف �ليمن«. 

�أن  يتمنون  باأنهم  ويختم 
يجدو� �لعام �جلاري جهًة ما 
»�رس�ع«  كتاب  طباعة  متول 
باالإجنليزية، يف حني يعملون 
حاليا على م�ساريع تنفذ يف 

فرت�ت ق�سرية.

فيه �إحدى ع�صرة ق�صة ق�صرية الأحد ع�صر �صابًا و�صابة

�صدور كتاب »�صراع« الأدب الق�ص�صي اجلديد يف اليمن
�صمن برنامج »كتابات« �لذي تبنته موؤ�ص�صة رموز للفنون و�لتنمية �لثقافية ب�صنعاء، يف �الآونة �الأخرية، وبدعم من �ل�صندوق �لعربي للثقافة و�لفنون 

)�آفاق(، �حتفى �لو�صط �الأدبي �ليمني يوم 12 دي�صمرب 2019 ب�صدور كتاب »�صر�ع« وهو نتاج ور�صة �إبد�عية يف كتابة �لق�صة �أقيمت يف  جو�ن �ملا�صي، 
توىل �لتدريب فيها �لرو�ئي و�لكاتب �ليمني �ملعروف وجدي �الأهدل.
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ينتمي كتاب “�لنجاح لي�ش �رس�” 
لعلم �لتنمية �لذ�تية حيث يقدم 
تنمية  يف  ودر��سات  قر�ء�ت 
�لعقلية  �لقوة  وبناء  �ل�سخ�سية 
�إىل �سخ�سية  �لو�سول  �أجل  من 

�أكرث جناحا وقوة يف �حلياة.
�لباحث  �ألفه  �لذي  �لكتاب 

للعربية  ونقله  هاي�ش  غريفور 
يذهب  حاجوج  �ليا�ش  �لدكتور 
كيفية  �الإن�سان  تعليم  �إىل 
�العرت�ف باخلطاأ وعدم �لت�سرت 
عليه للو�سول �إىل �لقدرة لتجنبه 
حم�سو�ش  بنجاح  و�لتعامل 
لي�ش  �خلطاأ  �أن  مبينا  باحلياة 

�أن  �ل�سحيح  من  و�أنه  عيباً 
و�أن  �خلوف  عن  �الإن�سان  يقلع 
و�أن  �الآخرين  نظرة  يخ�سى  ال 
�العرت�ف  �أن  نف�سه  يف  يقر 
�لذ�ت  لت�سدع  يوؤدي  باخلطاأ ال 

�أو �النحر�ف عن �ل�سو�ب.
على  �لتاأكيد  �أي�سا  �لكتاب  ويف 

على  و�لعمل  �الختيار  حرية 
�لناجحة  �ل�سخ�سية  تنمية 
�لذين  �الأ�سخا�ش  مع  و�لتعامل 

ي�سبهون �أرو�حنا.
لتطبيق  �لقارئ  �لكتاب  ويدعو 
ما جاء فيه من مبادئ وو�سايا 
من خلل �النخر�ط يف حلقات 

در��سية �أو �العتماد على �لتاأمل 
و�ل�سعي للتغيري.

�الأ�سلوب  يعتمد  �لكتاب 
قر�ءة  يف  و�لتطبيقي  �لتحليلي 
�الإن�سان  لنف�سية  �لفكرية  �لبنى 
كتابا   60 يقارب  ما  وملرتجمه 
وبحوث  رو�ية  بني  مرتجما 

وق�س�ش  ونف�سية  فكرية 
وغريها.

يقع �لكتاب يف 150 �سفحة من 
�لقطع �ملتو�سط وهو �سادر عن 
و�لن�رس  للدر��سات  كنعان  د�ر 

و�خلدمات �الإعلمية.
وكاالت 

�ألفه �لباحث غريفور هاي�س ونقله للعربية �لدكتور �إليا�س حاجوج

الذاتية التنمية  علم  يف  مرتجم  �صرا"… اإ�صدار  لي�س  "النجاح 
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املوؤرخ حممد اأرزقي فراد يوؤكد ليومية » الو�سط«

االحتفال بيناير هو م�صاحلة مع ثقافتنا العريقة
  اأكد املوؤرخ حممد اأرزقي فراد يف ت�سريح ليومية » الو�سط« ، مبنا�سبة حلول ال�سنة الأمازيغية 2970 

12 يناير  اإدراج يوم  ،اأنه بعد د�سرتة الأمازيغية  وتر�سيمها كلغة وطنية يف اجلزائر و بعد     2020 –
عيدا وطنيا مدفوع الأجر »، علينا اليوم اأن نتقدم اإىل الأمام  بعدما جتاوزنا الآن اجلانب  ال�سيا�سي و 

انتهينا من مرحلة التربير ،  لذا فمن ال�سروري الرتكيز على الدور الأكادميي من طرف الباحث الذي 
من واجبه اأن ينقذ ما تبقى من الأمازيغية.

حكيم مالك 

يناير فر�سة حقيقية 
للم�ساحلة مع املحيط ومع 

البيئة

فراد  اأو�ضح  ال�ضياق  ذات  يف  و   
التاريخ  يف  واملتخ�ض�ص  الباحث 
عيد  اأن   ، القبائل  ملنطقة  الثقايف 
اأوال االحتفال   ، له 3 مظاهر  يناير 
ثقافتنا  مع  م�ضاحلة  هو  بيناير 
موروثنا  مع  وم�ضاحلة  العريقة 
هو  العيد  فهذا  وثانيا   ، الثقايف 
مع  للم�ضاحلة  حقيقية  فر�ضة 
املحيط ومع البيئة التي هي باأم�ص 
الأن  والتقدير  لالحرتام  احلاجة 
الناير هو ال�ضهر االأول من الرزنامة 

الطبيعة   حترتم  التي  الفالحية 
اأن النا�ص يف الزمن القدمي   ،بدليل 
باالأغ�ضان  الغابة  من  ياأتون  كانوا 
املخ�رضة  االأ�ضجار  وباأوراق 

وو�ضعها فوق ال�ضقوف .
لبد من ا�ستغالل هذه 

املنا�سبة الثقافية من اأجل 
ترقية ال�سياحة يف اجلزائر

 « كتاب  �ضاحب  ك�ضف  كما    
العرف  ظل  يف  الزواوي  املجتمع 
  »1949 ـ   1749 االإ�ضالمية  والثقافة 
املنا�ضبة  لهذه  الثالث  البعد  اأن 
 ، االقت�ضادي   البعد  يف  تتمثل 
توظيف  ح�ضن  اإىل   ذلك  يف  داعيا 
بني  يف   « »اأيراد  كرنفال  وترقية 
�ضنو�ص بتلم�ضان  الذي باإمكانه اأن 

بال�ضياحة  ماليا مهما  ي�ضبح موردا 
االعتماد  طريق  عن  اجلزائر   يف 
على هذه االحتفاالت براأ�ص ال�ضنة 
االأمازيغية) يناير( ، م�ضريا  فراد اأن  
عيد يناير  تقام فيه حفالت لالأغاين  
لل�ضناعات  عرو�ص   له  وتخ�ض�ص 
يف  ،�ضواء  املختلفة  التقليدية 
وعلى   ، والفخار وغريها  املالب�ص 
ا�ضتغالل  من  فالبد  االأ�ضا�ص  هذا 
اأجل  من  الثقافية  املنا�ضبة  هذه 

ترقية ال�ضياحة يف اجلزائر.  

 املوؤرخ اجلزائري حممد 
اأرزقي فراد يف �سطور...

وموؤرخ  كاتب  فراد  اأرزقي  حممد 
بوالية  اأزفون  مواليد  من  جزائري 

�ضهادة  على  ،حائز  وزو  تيزي 
يف  باحث   ، التاريخ  يف  الدكتوراه 
التاريخ  يف  ومتخ�ض�ص  التاريخ 
�ضدرت   ، القبائل  ملنطقة  الثقايف 
بينها  من  املوؤلفات  من  العديد  له 
العرف  الزواوي يف ظل  : املجتمع 
ـ 1949/  االإ�ضالمية 1749  والثقافة 
/ القبائل   منطقة  على  اإطاللة 
ن�ضو�ص  خالل  من  زواوة  بالد 
 1956  -1925 االإ�ضالحية)  احلركة 
واالإ�ضالحية  الدينية  احلركة    /)
 1945  –  1920 القبائل  منطقة  يف 
ال�ضويف  ال�ضعر  على  اإطاللة   /
االأمازيغي  /  اأزفون تاريخ وثقافة  
ال�ضعر  انتفا�ضة 1871 من خالل   /
القبائلي /االأمازيغية و�ضوؤال االنتماء 
منقالت  اآيت  القبائلي  الفنان   /

القبائلية  االأغنية  معامل   - احلكيم 
كتابات  يف  االإ�ضالحية  االأفكار   /
-1866 الزواوي  يعلى  اأبي  ال�ضيخ 
1952 / اإ�ضاءات يف تاريخ اجلزائر 
جزائريات   / عيون  لل�ضهداء   /
�ضنعن التاريخ / �رضخات يف وجه 

اال�ضتبداد /  حممد �ضعيد تازروت 
اأ�ضعيذ  احلاج  ال�ضويف  ال�ضاعر   /
يف  االأمازيغية  االأمثال  قليق/  ناث 
بوزوزو  حممود  اأفكار    / تيبازة 
ظالل  يف    / الوطني   التحرر  يف 

احلراك ال�ضعبي .

اجلزائرية  الوكالة  خ�ض�ضت   
برناجما  الثقايف  لالإ�ضعاع 
ثقافية   فعاليات   ي�ضم  ثريا 
عبد  دار  �ضتحت�ضنها  
اللطيف مبنا�ضبة راأ�ص ال�ضنة 
االأمازيغية يناير )2970( ، يوم 

االأحد 12 جانفي 2020 .

عر�ض فيلم »ق�سة  
�سيليانا« للمخرج عزيز 

ت�سلموين

اجلمهور  و�ضي�ضتمتع 
اجلزائري بعر�ص فيلم روائي 
طويل بعنوان »ق�ضة  �ضيليانا« 
للمخرج عزيز ت�ضلموين والتي 
»�ضيليانا«   عن  اأحداثها  تدور 
اأمرية جميلة وحكيمة،  وهي  
من  هرباً  الغابة  اإىل  جلاأت 
ق�ضم �ضقيقها الأخذها كزوجة 
من  �ضعرة  اكت�ضف   اأن  بعد  ؛ 
�ضعرها يف البحرية و حتل لعنة 
»�ضيليانا »على ما�ضتني عندما 
عظم  فيزرع  اإ�ضبعها،  يقطع 
ي�ضتطيع   اأحد  ال  قدمه،  يف 
 « »�ضيليانا  فتقرر  عالجه، 
قريتها   اإىل  العودة  احلزينة 
على  ت�ضرتط  لكنها  لعالجه، 

اأخيها اأن يرتاجع عن ق�ضمه.

افتتاح معر�ض »تراث 
الأجداد« للفنان كرمي 

�سريقوة

 و�ضيتم افتتاح معر�ص »تراث 
االأجداد« للفنان كرمي �ضريقوة 
بعد  ت�ضكيلي،  ر�ضام  هو 
تخرجه من املدر�ضة الوطنية 
باجلزائر  اجلميلة  للفنون 
وا�ضل   1985 عام  العا�ضمة 

العليا  املدر�ضة  يف  درا�ضاته 
عام  حتى  اجلميلة  للفنون 
بانتظام  كرمي  عر�ص   .1989
يف  جماعي  اأو  فردي  ب�ضكل 
 ، )تورينو  والعامل  اجلزائر 
باري�ص  ، �رضاييفو ، مر�ضيليا 
، تطوان ، ل�ضبونة ، ميالن  ... 

وغريها .

اجلمهور اجلزائري على 
موعد مع الفنانة ال�سابة  

�سيليا ولد حمند

ال�ضابة   الفنانة   و�ضتحي   
حفال  حمند   ولد  �ضيليا 
االحتفاء  مبنا�ضبة  مو�ضيقيا 
   2020  –  2970 يناير  بعيد 
وعليه فهذه املغنية واملمثلة  
 2000 فيفري   25 مواليد  من 
تكونت  وهران،  مبدينة 
القبائلية،  املو�ضيقي  يف 
الكال�ضيكية  و  االأندل�ضية 
حيث  اجتهدت  لطاملا  و 
اأف�ضل  جائزة  على  حت�ضلت 
احلوزي  مهرجان  يف  عازفة 
ثم   ،2010 �ضنة  بالبليدة 
امل�ضابقة  يف  االأوىل  اجلائزة 
االأمازيغية  لالأغنية  الوطنية 
حازت  بعدها  ثم   ،2014 �ضنة 
يف  االأوىل  اجلائزة  على 

�ضنة  و�ضباب«  »اأحلان  برنامج 
2016 و�ضي�ضاركها عذا احلفل 
الفنان بالل موهري  من قرية 
يف  بوزقن،  بدائرة  اآقو�ضيم 
عمر الـ22 ربيعا در�ص بجامعة 
وزو،  بتيزي  معمري  مولود 
القيثارة،  على  العزف  يجيد 
و متح�ضل على جائزة »اأجمل 
يف  القبائلية«  لالأغنية  �ضوت 
لالأغنية  الوطنية  امل�ضابقة 
االأمازيغية ل�ضنة 2017، بعدها 
�ضارك  بالل   ،2018 �ضنة  يف 
و�ضباب«  »اأحلان  برنامج  يف 
اأين حت�ضل على جائزة جلنة 

احلكم.

توقيع كتاب »ق�س�ض 
واأ�ساطري بربرية من 

اجلزائر« للكاتب حممد 
بنمدور

لكتاب  توقيع  جل�ضة  و�ضتقام   
»ق�ض�ص واأ�ضاطري بربرية من 
والباحث  للكاتب    اجلزائر« 
حممد  والتاريخ  الرتاث  يف 
لعر�ص  اإ�ضافة    ، بنمدور 
كل  �ضيحييه   �ضعري  و  اأدبي 
من و »باي مولود«، »من�رضي 
غربي  اآيت   « و  ح�ضان« 

لويزة«.

بـمنا�سبة الحتفاء بـ  »يناير« 

حفل فني قبائلي لبوعالم �صاكر بوالية بومردا�س 
تنظم دار الثقافة ر�ضيد ميموين 
يف  م�ضابقة  بومردا�ص  لوالية 
�ضتتم  حيث  االأمازيغي،  ال�ضعر 
الت�ضفيات خالل اأم�ضية �ضعرية 
يوم  باملنا�ضبة  ا�ضتثنائيا  تقام 

ال�ضبت 11 جانفي 2020م
 12 االأحد  يوم  �ضيقام  كما   
جانفي 2020  حفال فنيا قبائليا  
الفنان   من  كل  ين�ضطه  متنوعا 
�ضاكر  بوعالم  القدير  القبائلي 
ت�ضعديت  القبائلية  والفنانة 
فلكلورية  فرقة  اإىل  اإ�ضافة 
املحا�رضات  بقاعة  قبائلية  

مبنا�ضبة  وهذا  بوقرة  اأحممد 
  2970 االأمازيغية  ال�ضنة  حلول 

.
ر�ضيد  الثقافة  دار  و�ضتكرم    
عائلة  لبومردا�ص  ميموين 
عا�ضور  املرحوم  الفنان 
لفنه  تخليدا  ببومردا�ص  متاين 
فن  خمرتع  باعتباره  املميز 
 «  La grainographie«
هذا  ولد  فلقد  بالبذور  الر�ضم 
1943م  فيفري   19 يف  الفنان 
وزو،  بتيزي  ح�ضناوة  مبنطقة 
باملدر�ضة  االأول  تعليمه  تلقى 

وتعر�ص  اعتقل  ثم  االبتدائية، 
االحتالل  قبل  من  للتعذيب 
وملدة  1958م  �ضنة  الفرن�ضي 
اإثر م�ضاركته يف الثورة  �ضنتني، 
يتجاوز  ال  و�ضنه  التحريرية 
1985م  �ضنة  ويف  �ضنة    15
الفرا�ص  الزم  �ضنة،   42 و�ضنه 
على  فانكب  اأ�ضابه،  ك�رض  اإثر 
التوابل  حبيبات  ا�ضتعمــال 
وبذور االأع�ضاب لتج�ضيد �ضور 
حليثيات احلياة اليومية بالريف 
بذاكرته،  تغلغلت  لطاملا  التي 
الفنية  موهبته  بذلك  لتتبلور 

خملّفة  االإبداعية  رحلته  وتبداأ 
ما يتجـاوز 40 لوحة.  ويف �ضنة 
ميدالية  على  حت�ضل   1987
االأول  معر�ضه  خالل  ذهبية 
ببومردا�ص. و كان هذا املبدع 
من  نوعا   40 من  اأكرث  ي�ضتعمل 
يجمعها  التي  الطبيعية  البذور 
بوا�ضطتها  لي�ضنع  احلقول  من 
لوحات فنية، ويعتربها اإ�ضهاما 
على  للمحافظة  منه  �ضخ�ضيا 
ال�ضعبية  والفنون  الثقافات 

وتثمينها.
حكيم مالك 

تن�ضط 26 فرقة فنية فعاليات 
الثقايف  الوطني  املهرجان 
للمو�ضيقى واالأغنية االأمازيغية 
اأعطى  التي   11 ال  طبعته   يف 
اأم�ص  اأول  افتتاحها   اإ�ضارة 
ب�ضاحة اأول نوفمرب بتمرنا�ضت 
باالإنتاج  املكلف  الدولة  كاتب 

الثقايف �ضليم دادة.
�ضليم  اأو�ضح   وباملنا�ضبة 
اأن  االفتتاحية  كلمته  يف  دادة 
وتنوعه  الثقايف  اجلزائر  ثراء 
داعيا   ، اعتزاز  م�ضدر  هو 
املحافظة  اإىل  باملنا�ضبة 
الذي  الالمادي  الرتاث  على 
غرار  على  اجلزائر  به  تزخر 
)جانت(  ال�ضبيبة  رق�ضة 
االإمزاد  وفن  جاقمي  ورق�ضة 

)مترنا�ضت(.
املهرجان  افتتاح  وياأتي 
للمو�ضيقى  الثقايف  الوطني 
واالأغنية االأمازيغية بتمرنا�ضت 
باالأ�ضبوع  االحتفاالت  اإطار  يف 
ملا  وفقا   ، ليناير  الثقايف 

الدولة املكلف  كاتب  به  �رضح 
باالإنتاج الثقايف.

هذا  افتتاح  وقائع  ومتيزت 
الوطني  الثقايف  احلدث 
بتقدمي مقاطع من فن التيندي 
وا�ضتعرا�ضات للفرق امل�ضاركة 
مليئة  اأجواء  يف  والفولكلورية 
الغنائي  والرتاث  باالأهازيج 

االأمازيغي.
ومتثل الفرق امل�ضاركة يف هذا 
حتت�ضن  الذي  الفني  احلدث 
الثقافة  دار  من  كل  فقراته 
خمتلف  نوفمرب  اأول  و�ضاحة 
طبوع الغناء االأمازيغي )التارقي 
و املزابي و ال�ضاوي و القبائلي 
ثمانية  م�ضاركة  جانب  اإىل   )
وفرقتني  فولكلورية  فرق   )8(
�ضعبيتني ، حيث �ضت�رضف جلنة 
الفقرات  تقييم  على  حتكيم 

الغنائية ، ح�ضب املنظمني.
من  �ضقني  املهرجان  ويعرف 
يخ�ص  اأحدهما   ، التناف�ص 
املعنية  الفرق  بني  التناف�ص 

وهو  اآخر  و�ضق  بامل�ضابقة 
جديد هذه الطبعة الذي يتمثل 
العزف  جمال  يف  التناف�ص  يف 
جديد  عن  ف�ضال   ، الفردي 
الديوان  يتمثل يف ح�ضور  اآخر 
و  املوؤلف  حلقوق  الوطني 
باعتباره  املجاورة  احلقوق 
مموال للمهرجان ، مثلما اأو�ضح 
فرتون  املهرجان  حمافظ 
كل  �ضت�ضتفيد  كما  مولود. 
املن�ضة  فوق  امل�ضاركة  الفرق 
الديوان  هذا  امتيازات  من 
><و هو ما ميثل اأهمية كبرية 
الفنانني  مرافقة  �ضمان  يف 
امل�ضاركني �ضمن فعاليات هذا 
لذات  ا�ضتنادا   ،>< املهرجان 

املتحدث .
للجمهور  الفر�ضة  و�ضتكون 
هذا  وقائع  طيلة  لال�ضتمتاع 
احلدث )9-12 يناير( بو�ضالت 
االإمزاد  و  التيندي  فنون  من 
وحفالت غنائية متنوعة خالل 

ال�ضهرات املربجمة.

حمافظ  اأكد  وباملنا�ضبة 
تزخر  املنطقة  اأن  املهرجان 
وهي  كبرية  فنية  مبواهب 
بحاجة اإىل مرافقة ، م�ضريا اإىل 
اأن  فتح ملحقة للمعهد الوطني 
اأن  للمو�ضيقى من �ضاأنه  العايل 
ا�ضتمرارية  �ضمان  يف  ي�ضاهم 
الفنية  الوجوه  تاألق  و  العطاء 
و الفرق املو�ضيقية، �ضيما واأن 
اأ�ضاف-  كما   - حملية  فرق 
مت  بعدما  العاملية  بلغت  قد 
هذا  طريق  عن  اكت�ضافها 
املهرجان يف طبعاته ال�ضابقة.

كذلك  امل�ضوؤول  ذات  واأبرز 
اأهمية العمل على تثمني تراث 
املو�ضيقى االأمازيغية من خالل 
العمل على اإح�ضاء و جرد هذا 
للدرا�ضات  اإخ�ضاعه  و  الرتاث 
مبا  االأكادميية  واالأبحاث 
ا�ضتحداث  على  ي�ضاعد 
حا�ضنات الإعادة االعتبار لهذا 

الفن االأ�ضيل.
وكالت 

يف طبعته الـ  11
26 فرقة يف املهرجان الوطني الثقايف للمو�صيقى واالأغنية 

االأمازيغية بتمرنا�صت

بفعاليات ثقافية متنوعة �ستقام يوم الأحد 12 جانفي 2020

الوكالة اجلزائرية لالإ�صعاع الثقايف حتتفي بحلول 
ال�صنة االأمازيغية 2970



�أن  �ملر�أة  عزيزتي  تعلمني    هل 
ت�ساعد  فروت  �جلريب  فاكهة 
و�لتخل�ص من  �لوزن  على خ�سارة 

�لدهون �ملرت�كمة يف �جل�سم؟
فو�ئد  من  �أن  ا  �أي�سً تعلمني  هل 
�أهمية هي  �لأكرث  فروت  �جلريب 
�أنه عالج قوي جد� وفعال ملر�سى 
�لفو�ئد  نعلم  جميعنا  �ل�رسطان؟ 
�جلريب  �لفاكهة  �لكثرية  �ل�سحية 
فروت ولكن من �أ�سهر فو�ئده هي 
�ل�رسطان  وحماربة  �لوزن  خف�ص 
�لدر��سة  �أثبتته  ما  ح�سب  وهذ� 

�لعلمية �حلديثة.
فمن �أهم �لدر��سات �لتي �أجريت 
فروت  �جلريب  ثمار  فاكهة  على 
هي در��سة �أمريكية �أجر�ها عدد 
�لباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
فئر�ن  �أمريكا، على جمموعة من 
�جلريب  �أن  و�أثبتو�  �لتجارب، 
�لوزن  �نقا�ص  على  يعمل  فروت 

و�لق�ساء على �ل�سمنة.
 حيث مت تق�سيم جمموعة �لفئر�ن 
خ�سعت  �لأوىل  جمموعتني،  �إىل 
�لدهون  عايل  غذ�ئي  لنظام 
وع�سري  �لد�سمة  و�لوجبات 
�ملجموعة  بينما  فروت،  �جلريب 
لنف�ص  �أي�سا  فخ�سعت  �لثانية 
�لنظام �لغذ�ئي �لذي يحتوي على 
�مل�سبعة  �لدهون  من  عالية  ن�سبة 
فقط،  �ملياه  تناول  مع  ولكن 

وظلت �لدر��سة ملدة 100 يوم.
يف  �لفئر�ن  خ�سعت   ثم 
�لطبي  �لفح�ص  �إىل  �ملجموعتني 
�لنتائج  وظهرت  و�لتحاليل، 
�لفئر�ن يف �ملجموعة  �أن  و�أثبتت 
�لأوىل �لتي تناولت �لطعام �لد�سم 
نق�ص  فروت،  �جلريب  مع ع�سري 
وزنهم بن�سبة 18 % مقارنة بالفئر�ن 

�ملياه  مع  �لدهون  تناولت  �لتى 
�أن �جلريب  فقط. هذ� يدل على 
�لطبيعية  �لفو�كه  �أهم  من  فروت 
�لدهون  حرق  على  ت�ساعد  �لتي 
�لكولي�سرتول  تاأثري  من  ومتنع 
تنظيم  على  وت�ساعد  �لدم،  على 
ذلك  �لدم.  يف  �ل�سكر  م�ستويات 
على  يحتوى  فروت  �جلريب  لأن 
يعزز  �لذي  �لدهون،  حرق  �إنزمي 

فقد�ن �لوزن �ل�رسيع.
هذه  �إجر�ء  على  �لعلماء   حر�ص 
بالفعل  �أنه  يتاأكدو�  لكي  �لدر��سة 
ثمرة �جلريب فروت ت�ساعد على 
�نت�سار  بعد  وذلك  �لوزن  �نقا�ص 
�ل�سهرية  فروت  �جلريب  حمية 
و�ملعروفة  �أمريكا  يف  جد� 
عدد  هناك  لأن  هوليوود،  بحمية 
و�لنجمات  �لنجوم  من  جد�  كبري 

يعتمدون على هذه �حلمية.
 كما �أجريت در��سة علمية حديثة 
�أخرى، ولكن هذه �ملرة يف جامعة 
�إ�رس�ف  �لأمريكية حتت  �سيكاغو 
و�لأطباء  �لعلماء  من  جمموعة 
�جلريب  ثمرة  �أن  و�أثبتو�  �لكبار 
مر�ص  مبحاربة  تقوم  فروت 
�سو�ء  �أنو�عه،  بجميع  �ل�رسطان 
�رسطان  �أو  �لكبد  �رسطان  كان 

�لثدي �أو �رسطان �لرئة.
كان  عندما  ذلك  �كت�ساف  ومت 
مر�ص  من  تعاين  �سيدة  هناك 
لديها  تطور  وقد  �لكبد،  �رسطان 
�إىل  �لكبد  من  و�نتقل  �ملر�ص 
�لعمود �لفقري و�لغدد �لليمفاوية 
لن  �نها  �أخربوها  وقتها  و�لأطباء 
�سنو�ت  خم�ص  من  لأكرث  تعي�ص 
�إذ� حالفها �حلظ. ولكن بعد مرور 

�لأطباء  �كت�سف  �سنو�ت  �خلم�ص 
�لأور�م �خلبيثة لدى �ملري�سة  �أن 
وحتدت  كبري،  ب�سكل  تقل�ست 
�ل�سفاء  طريق  يف  وهي  �ملر�ص 

متاًما من هذ� �ملر�ص. 
�ل�رس  عن  �لأطباء  �ساألها  وعندما 
يف ذلك، فقالت �ل�سيدة �أنها كانت 
تتعاطى �لدو�ء مع ع�سري �جلريب 
�لباحثون  �أثبت  وهنا  فروت، 
فروت  �جلريب  �أن  �سيكاغو  يف 
�لعقار  مفعول  زيادة  على  ي�ساعد 
كبري  ب�سكل  �لن�سان  ج�سم  د�خل 
�أطباء  هناك  كان  لذلك  جد�، 
�لأدوية  مع  تناوله  من  يحذرون 
تثبت  �ل�رسطان  مر�ص  يف  ولكن 
تاأثري  على  ي�ساعد  لأنه  �لعك�ص، 
لكي يحارب  �لعقار د�خل �جل�سم 

�ل�رسطان و�لور�م �خلبيثة.
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اجلريب" يخف�ض  "فاكهة 
الوزن ويحارب ال�صرطان

»ح�صان طروادة« ينجح  يف عالج ال�صرطان!
جديد�  دو�ء  باحثون  طور 
»ح�سان  بتكتيك  يعمل  لل�رسطان 
�إىل  �لت�سلل  يف  جنح  طرو�دة«، 
للمر�ص  �أ�سكال   6 وعالج  �خلاليا 
�لتجارب  من  جمموعة  يف  �لقاتل 
�إن  �لباحثون  ويقول  �لربيطانية 
مر�حل  يف  فعاليته  �أثبت  �لعالج 
لدى  �ل�رسطان  من  متقدمة 
لديهم  توقفت  ممن  �ملر�سى 
�لأخرى.  للعالجات  �ل�ستجابة 
عن  توقفت  �أو  �لأور�م  وتقل�ست 
وما  �أ�سهر،   5.7 مبعدل  �لنمو، 

ي�سل �إىل 9.5 �أ�سهر.

�ملر�سى  من   %27 نحو  و��ستفاد 
�ملثانة،  ب�رسطان  �مل�سابني 
عنق  �رسطان  مر�سى  من  و%27 
من   %14 �إىل  بالإ�سافة  �لرحم، 
بعد  �ملبي�ص،  �رسطان  مر�سى 
و�ُسجلت  �ملطور  �لدو�ء  جتربة 
من   %13 لدى  �إيجابية  ��ستجابات 
و%13  �ملريء،  �رسطان  مر�سى 
من �مل�سابني باأور�م يف �لرئة غري 
�رسطان  حالت  من  و%7  �سغرية، 

بطانة �لرحم.
�ملبتكر،  �جلديد  �لعقار  ويطلق 
 »tisotumab vedotin« و��سمه

�أو )TV(، مادة �سامة لقتل �خلاليا 
�ل�رسطانية من �لد�خل.

�ل�رسطان  �أبحاث  معهد  و�خترب 
لندن،  �لربيطانية،  �لعا�سمة  يف 
 ،»Royal Marsden« وم�ست�سفى
�لعقار يف نحو 150 مري�سا، وكانت 
وجتري  للغاية.  �إيجابية  �لنتائج 
�لتي  �لتجارب  من  �ملزيد  �لآن 
�أنو�عا �أخرى من  �ستتو�سع لت�سمل 
�لأمعاء  ذلك  يف  مبا  �ل�رسطان، 

و�لبنكريا�ص و�لر�أ�ص و�لرقبة.
�لربوفي�سور  �لدر��سة،  قائد  وقال 
عالج  »يتمتع  بونو:  دي  يوهان 

)TV( باآثار جانبية ميكن �لتحكم 
�ل�ستجابات  بع�ص  ور�أينا  بها، 
�جليدة لدى �ملر�سى يف جتربتنا، 
مر�حل  يف  جميعهم  �أن  خا�سة 
وعوجلو�  �ل�رسطان،  من  متقدمة 
بد�أنا  ولقد  �أخرى.  باأدوية  م�سبقا 
لهذ�  �إ�سافية  بتجارب  بالفعل 
�لدو�ء �جلديد يف �أنو�ع خمتلفة من 
�لثانية  للمرحلة  وكعالج  �لأور�م، 
حيث  �لرحم،  عنق  �رسطان  من 
عالية  �ل�ستجابة  معدلت  كانت 
ب�سكل خا�ص«ونُ�رست �لدر��سة يف 
 »Lancet Oncology« جملة 

ما اأعرا�ض االن�صداد الرئوي املزمن؟
�لرئوي  �لن�سد�د  مر�ص  يعترب 
يف  للوفيات  �لر�بع  �ل�سبب 
�أن ي�سبح  �لعامل، ومن �ملتوقع 
�لعام  بحلول  �لثالث  �ل�سبب 
�ل�سحة  منظمة  وفق   2030
لدخان  �لتعّر�ص  يُعد  �لعاملية. 
�لتبغ  تعاطي  خالل  )من  �لتبغ 
غري  �لتبغ  لدخان  �لتعّر�ص  �أو 
لظهور  �لأّول  �ل�سبب  �ملبا�رس( 
�لن�سد�دي  �لرئة  مر�ص 
وكيف  �أعر��سه  فما  �ملزمن، 

ميكن منع تفاقمه؟ 
�ملزمن  �لرئوي  �لن�سد�د  يعّد 
مر�ساً رئوياً ي�سبب �ن�سد�د�ً يف 
�لرئتني. ومن  �لهو�ء من  تدفق 
�أبرز �أ�سبابه �لتدخني و�لتعر�ص 

للغاز�ت �أخرى خمتلفة.

ماذ� عن �أعر��سه؟ 

�سيوعاً  �لأكرث  �لأعر��ص 
ت�سمل:

* �سيق �لتنف�ص
* �ل�سعال

* �إفر�ز �لبلغم
�لتنف�سي  �جلهاز  �لتهابات   *

�ملتكررة.
* �لتعب و�لرهاق

لكن كيف ميكن منع تفاقمه؟ 

ن�سائح كثرية و�ر�ساد�ت ممكن 
على  �ملري�ص  ت�ساعد  �ن 

مر�سه،  �عر��ص  تفاقم  عدم 
و�أهمها:

- �لإقالع عن �لتدخني
- زيادة �لن�ساط �لبدين

�لفريو�سات  �سد  �لتلقيح   -
و�للتهاب �لرئوي

- �للتز�م بالأدوية
- �لنوم ب�سكل كاٍف

* �لإكثار من �رسب �ملاء
* زيارة �لأطباء ب�سورة دورية

 طريقة جديدة حلجب 
رائحة العرق

�قرتح خرب�ء من جامعتي يورك و�أك�سفورد تكنولوجيا جديدة حلل م�سكلة 
 ،eLife ر�ئحة �لعرق �لكريهة ون�رس �لعلماء نتائج در��ستهم يف جملة
حيث ت�سري �إىل �أن جلد �لإن�سان يف منطقة ما حتت �لإبط هو مكان 

فريد لن�ساط �لبكترييا، ب�سبب ن�ساط �إفر�ز�ت �لغدد يف هذه �ملنطقة، ما 
يجذب �مليكروبات و�لبكترييا.

لكن �مل�سكلة تكمن يف �أن بع�ص �لبكترييا �لتي حتيا على جلد �لإن�سان 
مفيدة، وقليل منها ي�سبب هذه �لر�ئحة �لكريهة، يف �لوقت �لذي يت�سبب 

فيه ��ستخد�م �لبخاخات بالق�ساء على كافة �أنو�ع �لبكترييا، �ل�سارة منها 
و�ملفيدة على حد �سو�ء.

»BioMind« يتفوق على 
اأمهر االأطباء يف دقة ت�صخي�ض 

االأمرا�ض
ن�رست وكالة �لأنباء 

�ل�سينية �سينخو�، �أن �لذكاء 
�ل�سطناعي �ل�سيني 

»BioMind«، تفوق على 
�أف�سل �لأطباء يف م�سابقة 

من م�ستويني لت�سخي�ص �أور�م 
�لدماغ و�لتورم �لدموي، 

و�سخ�ص نظام �لذكاء �ل�سيني 
225 حالة من �أور�م �لدماغ خالل 15 دقيقة وبدقة ت�سخي�ص بلغت ن�سبتها 

87%. يف حني �سخ�ص 15 طبيبا من �أمهر �أطباء �لأور�م يف �ل�سني هذه 
�حلالت بدقة بلغت 66% فقط.

و�أ�سافت �لوكالة �أي�سا �أن �لذكاء �ل�سطناعي �سخ�ص حالت ملر�سى 
�لتورم �لدموي بن�سبة جناح بلغت 83% وبدقة �أعلى من ت�سخي�ص �أمهر 
�لأطباء بن�سبة 20%و�أعلنت �إد�رة �مل�ست�سفى �لذي �حت�سن �لتجربة �أن 
�لهدف منها لي�ص �لتقليل من �ساأن �لأطباء �حلقيقيني، بل م�ساعدتهم 

على �لتقدم يف جمال �لت�سخي�ص من خالل �لتفاعل مع �لتقنيات �حلديثة 
�لتي طورها �لإن�سان لهذ� �لغر�ص.

اأعرا�ض تنذر بالتهاب املفا�صل 
الروماتويدي

   

قالت �جلمعية �لأملانية للروماتيزم �إن �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي يعد 
�أكرث �أنو�ع �لروماتيزم �سيوعاً.

 و�أو�سحت �أن �أعر��سه �ملميزة تتمثل يف �آلم وتورم �ملفا�سل، خا�سة يف 
�أ�سابع �ليد و�لقدم، وتيب�ص �جل�سم ملدة طويلة يف �ل�سباح ب�سفة خا�سة، 

�إ�سافًة �إىل �أعر��ص �أخرى مثل �رتفاع درجة حر�رة �جل�سم و�لإرهاق 
وجفاف �لفم و�لعني وفقد�ن �ل�سهية.

و�سددت �جلمعية على �رسورة ��ست�سارة �لطبيب فور مالحظة هذه 
�لأعر��ص، حمذرة من �أن �إهمال عالج �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي 

ب�سكل مبكر و�سحيح، قد ترتتب عليه عو�قب وخيمة مثل ت�سوه �ملفا�سل 
وتاآكلها.

يُ�سار �إىل �أن �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي هو مر�ص مزمن غري قابل 
لل�سفاء، وميكن عالجه جيد�ً بالأدوية و�لعالج �لطبيعي، بعد �لت�سخي�ص 

�ملبكر، وميكن �أن يظهر �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي يف �أي مرحلة 
عمرية، وتعد �لن�ساء �أكرث ُعر�سة لالإ�سابة به من �لرجال.

هل طنني االأذن م�صكلة �صحية 
تثري القلق؟

  

رغم �أن طنني �لأذن يعترب من �مل�ساكل �ل�سحية �ملزعجة، �إل �أن 
�لربوفي�سور بريغيت مازورك مديرة مركز طنني �لأذن مب�ست�سفى �سارتيه 

بالعا�سمة �لأملانية برلني �أو�سحت �أن هذه �حلالة ل ت�ستدعي �لقلق 
وتختفي من تلقاء نف�سها.

و�أو�سحت �لطبيبة �لأملانية �أن طنني �لأذن من �لأمور �لطبيعية، وقد 
يظهر ب�سبب �ل�سو�ساء و�لإجهاد و�لنفعالت �لعاطفية �ملفرطة من 
خالل حترير �لعديد من �لناقالت �لكيميائية يف خاليا حا�سة �ل�سمع 

ب�سكل �أكرب من �ملعتاد.
وت�سري مازورك �إىل �أن �لطنني يختفي يف معظم �حلالت بعد وقت ق�سري، 
لكن يف �لوقت ذ�ته يتعني �لبتعاد عن م�سبباته، ويعترب طنني �لأذن مزمناً 
�إذ� ��ستمر ملدة ثالثة �أ�سهر، ول يتم ت�سخي�ص �لطنني باأنه حالة مر�سية 

�إل عند �ل�سعور بقيود �سديدة ب�سببه.
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من معاين �حلكمة �لورع 
اً َكِثرياً﴾ ]�سورة البقرة الآية:269[  من  َمَة َفَقدرْ اأُوِتَي َخريرْ كرْ ِ ﴾َوَمنرْ يُوؤرَْت الرْ

معاين الكمة اأن يكون ورعاً, فقد ورد اأن: )) ركعتان من ورع خرٌي من األف 
ركعة من خملط((  ] اجلامع ال�سغري عن اأن�س[

 الورع هو الذي ي�سع هام�س بينه وبني املعا�سي الورع هو الذي يبتعد عما 
يجره اإىل مع�سية, الورع هو الذي يدع هام�س اأمان بينه وبني املعا�سي؛ 

َربُوَها﴾  ]�سورة البقرة  ِ َفَل تَقرْ لأن الل عز وجل يقول:  ﴾ِتلرَْك ُحُدوُد الَلهّ
الآية:187[  يقول عليه ال�سلة وال�سلم يف الديث ال�سحيح:  ))اللَل 

((  ]اأخرجه البخاري وم�سلم عن النعمان بن ب�سري[  , والرام بنِيهّ بنِيهّ
ال�رسقة و القتل و الزنا اأ�سياء حمرمة وهي وا�سحة كال�سم�س, يغت�سب 

مالً حراماً, الغيبة حرام, النميمة حرام, اإن�سان دخله حلل, طبخ واأكل ل 
ي�ساألك؛ لأنه مل يعمل �سيئاً, يعمل عمًل م�رسوعاً, وك�سبه م�رسوع, وماله 

حلل, ا�سرتى طعاماً واأكل هو واأولده.  ما �سمعت يف تاريخ الدعوة اإن�ساناً 
يقول: اأ�ستاذ طبخت فا�سولياء, هل يف عملي �سيء؟ ل اأحد ي�ساأل؛ لأن العمل 
حلل. اإن�سان تزوج, اإن�سان فتح حمًل جتارياً, باع مواد غذائية, مل يكذب, مل 
يغ�س؛ فالرام ال�رسف بني, واللل ال�رسف وا�سح, ول يختلف فيه اثنان, 

ولي�س هناك اأية م�سكلة, اأين امل�سكلة؟ يف ال�سبهات, �سيء من زاوية حلل 
من زاوية حرام, الورع يقت�سي اأن تدع هذا ال�سيء ورعاً.

, وبينها اأمور م�ستبهات, ل يعلمهن كثري من  , والرام بنِيهّ ))اللَل بنِيهّ
النا�س((  ]اأخرجه البخاري وم�سلم عن النعمان بن ب�سري[

الأغلبية ي�ستبه عليه الأمر, حينما قال عليه ال�سلة وال�سلم:  )) ل يعلمهن 
كثري من النا�س((  اأي ذلك ل يعلمه اإل قليل من النا�س, هوؤلء الذين اأكرمهم 

الل بالعلم.

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذهّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

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

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

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

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

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

الأنعام: 24[

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

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

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

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

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

�لتدرج يف �لرتبية 
حتهّى تاأتي الرتبية الإ�سلمية ثمارها 
�سيئاً  التوجيه  يف  تتدرج  فاإنهّها 
ف�سيئاً, بدون اأن يكون هناك عملية 
حتول مفاجئ يف ال�سلوك, ذلك اأنهّ 
اإىل  حتتاج  الب�رسية  النف�س  طبيعة 
التقدمي والتقريب, كما اأنهّها حتتاج 
التغيري,  على  والث  التجريب  اإىل 
الا�سية  هذه  على  الأمثلة  ومن 
م�ساألة  القراآنية  الإ�سلمية  للرتبية 
حترمي المر, فقد كان العرب قبل 

وال�سلم  ال�سلة  عليه  النبي  بعثة 
وبعد  ويحبونها,  المر  ي�رسبون 
اأن بعث النبي الكرمي كان ل بد من 
حترمي هذه الآفة التي لها مفا�سد 
الإ�سلمية  ال�رسيعة  ولكن  كثرية, 
تعلق  المر  حترمي  عند  راعت 
حترمي  يكن  فلم  بها,  النفو�س 
ا كان على  المر مرة واحدة, واإنهّ
النا�س يف  تتدرج مع  ثلثة مراحل 
الكرمية  الآيات  فبداأت  حترميها, 

بالديث عن منافع المر واإثمها, 
مبينة اأنهّ اآثامها اأكب من نفعها, ثمهّ 
نهت ال�رسيعة الإ�سلمية امل�سلمني 
�سكارى,  وهم  ال�سلة  يقربوا  اأن 
والا�سم  النهائي  التحرمي  ثمهّ جاء 
اأَيُهَّها  )يَا  تعاىل:  قوله  يف  للخمر 
َيرْ�رِسُ  َواملرْ ُر  مرْ َ الرْ َا  اإَِنهّ اآََمنُوا  الَهِّذيَن 
ِمنرْ  �ٌس  ِرجرْ زرَْلُم  أَ َوالرْ اُب  أَنرْ�سَ َوالرْ
لََعلَهُّكمرْ  تَِنبُوهُ  َفاجرْ يرَْطاِن  ال�َسهّ َعَمِل 

ِلُحوَن(. تُفرْ
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النقال  :0661.41.25.76  

مرييام فار�س تت�شّدر يف ال�شعودية 
للمرة الرابعة !

لليوم الثالث على التوايل، 
امل�رشح  ملكة  تت�شّدر 
»الرتند«  فار�ش  مرييام 
العربية  اململكة  يف 
ال�شعودية . فمنذ بداية 
اأغنية »حبيبي-  طرحها 
�شعودي« ، ت�شّدرت هذه 
االأوىل  املرتبة  االأغنية 
يف الرتند يف ال�شعودية، 
االأول  مليونها  وتخّطت 
باأقل  امل�شاهدات  من 

الئحة  ت�شّدرت  قد  مرييام  تكون  وبهذا  طرحها،  من  �شاعة   48 من 
الرتند للمرة الرابعة يف اململكة العربية ال�شعودية خالل �شهر واحد.

يف  �شعودي«  »حبيبي  اجلديدة  اأغنيتها  جناح  مرييام  تعي�ش  حالياً، 
ال�شعودية ويف �شائر الدول العربية، ومن ناحية اأخرى، تتح�رّش الإحياء 

حفلها الأول مرة يف جدة- �شماء الغربية، بتاريخ 12  جانفي 2020 .

الفنانة اأ�شالة  تن�شر مقطعا من 
اأغنيتها اجلديدة »�شامخ«

 ن�رشت الفّنانة اأ�شالة  مقطعا من اأغنيتها اجلديدة التي حتمل ا�شم 
عرب  وذلك  »�شامخ«، 

ح�شابها اخلا�ش . 
اأعلنت  قد  وكانت 
اأ�شالة  الفّنانة 
عن  نهائياً  انف�شالها 
زوجها املخرج طارق 
من�شور  يف  العريان، 
ح�شابها  عرب  كتبته 
على  ال�شخ�شي 
وطالبت  »ان�شتقرام«، 
عدم  اجلميع  من 
تفا�شيل  يف  الدخول 
على  حر�شاً  حياتها؛ 

م�شاعرها وم�شاعر اأبنائها.

م�شرع والد اإيهاب توفيق يف 
حريق مبنزله   

امل�رشي  املطرب  والد  لقي 
اإيهاب توفيق حتفه،  اأول اأم�ش 
يف  هائل  حريق  اندالع  بعد 

فيلته بالقاهرة.
رجال  حماوالت  تفلح  ومل 
والد  اإنقاذ  يف  املطافئ 
علي  �شيطرتهم  رغم  املطرب 
اإىل  امتداده  قبل  احلريق، 
با�شتخدام  املجاورة،  املنازل 

8 �شيارات اإطفاء.
م�شدر  اأن  التحريات  وك�شفت 
الفيال،  احلريق الذي ن�شب يف 

مدفاأة يف الطابق االأول.
ال�شاعات  يف  ن�شب  احلريق  اإن  االإعالم  لو�شائل  توفيق  اإيهاب  وقال 

االأوىل من �شباح اخلمي�ش اأثناء وجوده بالطابق الثاين من الفيال.
واأ�شاف: »عندما �شاهدت االأدخنة تت�شاعد من الطابق االأول، حيث 
يقيم والدي رك�شت الأحاول اإنقاذه اإال اأن النريان وكثافة الدخان حالت 

دون ذلك«.
وتابع: »مل ي�شتطع اأحد الدخول له قبل وفاته. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون. 

رحمه اهلل«.

الأمري هاري وزوجته ميغان  ماركل يتخليان 
عن مهامهما كع�شوين بالعائلة امللكية

انطلقت املمثلة امل�رشية  يا�شمني 
م�شل�شلها  بت�شوير   ، �شربي  
اأول  تانية«  »فر�شة  الرم�شاين 
اأم�ش يف مدينة االإنتاج االعالمي، 
وجتمع امل�شاهد بينها وبني املمثلة 
وعدد  جمدي   ، وهبة  امل�رشية 
يف  امل�شاركني  املمثلني  من  اخر 

تانية«  »فر�شة  م�شل�شل  البطولة. 
فكرة ومعاجلة درامية حممد �شيد 
جمال  م�شطفى  وتاأليف  ب�شري 
عادل  مرق�ش  واإخراج  ها�شم 
اينت  دياب،  بطولته  يف  وي�شارك 
عامر، هبة جمدي، اأحمد جمدي، 
�شارة  الغني،  عبد  هبة  ادوارد، 

ال�شامي، عمر ال�شناوي وعدد اآخر 
من الفنانني.

وقدمت يا�شمني م�شل�شل »حكايتي« 
يف �شهر رم�شان املا�شي، و�شارك 
ح�شني،  �شالح  اأحمد  بطولته  يف 
اأحمد حامت، اأحمد بدير، اإدوارد، 
جمال عبد النا�رش، ناهد ر�شدي، 

اإ�شالم جمال، هنادي مهني، عمرو 
�شعيد،  جمال  اأحمد  �شح�شاح، 
�شارة  عنرب،  نهال  �شلتوت،  تامر 
و�شيفة  امل�رشي،  دنيا  التون�شي، 
تاأليف  وفاء عامر وهو من  �رشف 
واإخراج  املعطي  عبد  حممد 

اأحمد �شمري فرج .

للمخرج  »الفلو�ش«  فيلم  ت�شدر 
الفنان  وبطولة  املاروق،  �شعيد 

اأفالم  اإيرادات  ح�شني،  تامر 
وذلك  م�رش،  يف  العام  منت�شف 

و112  مليون   23 لـ  حتقيقه  بعد 
األف و424 جنيه، بح�شب بيان من 

اإحدى �رشكات التوزيع.
واحتل فيلم »بنات ثانوي« للمخرج 
جميلة  وبطولة  كامل،  حممود 
ومايان  ال�رشنوبي  وحممد  عو�ش 
املركز  املفتي  وهدي  ال�شيد 
الثاين بـ 572 األف و856 جنيه رغم 
يومني  منذ  بال�شينمات  طرحه 
»بيت �شت«  فيلم  فقط، فيما جاء 
يف  حقي  عادل  اأحمد  للمخرج 
و493  األف   532 بـ  الثالث  املركز 
»ا�شتدعاء ويل  فيلم  واحتل  جنيه، 

البدري،  اأحمد  للمخرج  عمرو« 
فرغلي،  حورية  الفنانة  وبطولة 
و771  األف   445 بـ  الرابع  املركز 

جنيه.
جاء  جنيه،  و738  األف   396 وبـ 
اأمين  للمخرج  وليلة«  »يوم  فيلم 
مكرم، وبطولة الفنان خالد النبوي 
املركز اخلام�ش، فيما احتل فيلم 
اإيهاب  للمخرج  رباعي«  »دفع 
عبداللطيف املركز االأخري بـ 126 

األف و457 جنيه.

الفّنانة يا�شمني �شربي تنطلق بت�شوير  م�شل�شل " فر�شة تانية"  

»الفلو�س« لتامر ح�شني يت�شدر اإيرادات اأفالم منت�شف العام

قال االأمري الربيطاين حفيد امللكة 
وزوجته  اإنه  هاري،  اإليزابيث، 
االأمريكية ميغان يعتزمان التخلي 
عن مهامهما كع�شوين بارزين يف 
العائلة امللكية بربيطانيا والعمل 
اال�شتقالل  حتقيق  اأجل  من 

املايل.
وقال هاري وميغان يف بيان ن�رش 
االأربعاء  يوم  ان�شتغرام   على 
نوازن  اأن  حالياً  »نعتزم  املا�شي 
املتحدة  اململكة  بني  وقتنا 
ا�شتمرارنا  مع  ال�شمالية  واأمريكا 
امللكة  اإزاء  بواجبنا  الوفاء  يف 

ودول رابطة الكومنولث«.
يف  ميغان  من  هاري  وتزوج 
باذخة  مرا�شم  يف  ماي2018 
بقلعة وند�شور غربي لندن، وُرزق 
الزوجان املعروفان ر�شمياً بدوق 
االأول  �شا�شك�ش، بطفلهما  ودوقة 
ا�شم  عليه  واأطلقا  ماي2019  يف 
ماونتباتن- هاري�شون  اآرت�شي 

وند�شور.
ال�شاد�ش  هو  عاماً(  وهاري)35 
العر�ش  والية  ترتيب  يف  حالياً 
تكهنات يف  وانت�رشت  الربيطاين، 
وميغان)38  باأنه  االإعالم  و�شائل 
عن  االبتعاد  يعتزمان  عاماً( 
العامة منذ عودتهما هذا  احلياة 
 6 ا�شتمرت  عطلة  من  ال�شهر 

اأ�شابيع يف كندا.
وقال الزوجان اإن »تق�شيم وقتهما 

ال�شمالية  واأمريكا  بريطانيا  بني 
مع  ابننا  تن�شئة  من  �شيمكننا 
التي  امللكية  للتقاليد  تقدير 
لعائلتنا  نتيح  بينما  فيها،  ولد 
الف�شل  للرتكيز على  اأي�شاً جماالً 
التايل من حياتها«، وذكرا اأن ذلك 
خريية  موؤ�ش�شة  تد�شني  �شي�شمل 
يعتزمان  اأنهما  م�شيفني  جديدة، 
م�شتقلني  ي�شبحا  اأن  على  العمل 
دوق  قرارات  وت�شببت  مالياً. 
هاري  االأمري  �شا�شك�ش،  ودوقة 
بال�شدمة  ماركل  ميغان  واالأمرية 
اأم�ش   اأول  العامل  اأنحاء  يف جميع 
التخلي  نيتهما  اأعلنا  عندما 
وتق�شيم  امللكية  واجباتهما  عن 
املتحدة  اململكة  بني  وقتهما 

واأمريكا ال�شمالية.

اإعالن  من  دقائق  غ�شون  ويف 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
من  العديد  اأعرب  اخلرب،  هذا 
مليغان  دعمهم  عن  امل�شاهري 
ماركل، حيث علقت جميلة جميل 
بطلة فيلم »ذا غود باال�ش« قائلة 

اإنه قرار موؤ�شف.
ميدلر  بيت  غردت  بدورها 
حزينة.  ق�شة  من  لها  »يا  قائلة: 
ماركل  ميغان  تعر�شت  لقد 
تعد حتتمل  مل  حتى  للم�شايقات 

البقاء يف من�شبها«
الدعم  لتقدمي  حماولة  ويف 
ل�شديقتها ماركل، �شاركت املمثلة 
جانينا غافانكار، اإعالن الزوجني 
بالتخلي عن مهامها امللكية على 

موقع اإن�شتغرام.

كما علق بيري مورغان يف تغريدة 
له على اخلرب قائاًل: »ما ترغب به 
واأن حت�شل عليه«،  ماركل.. البد 
اأوينز:  كيدن�ش  قالت  حني  يف 
االأ�شخا�ش  من  ميغان  تكن  »مل 
امللكية..  االألقاب  يحبون  الذين 
يف  جنمة  تكون  اأن  اأرادت  طاملا 

هوليوود«.
امل�شاهري  قائمة  و�شملت 
والذين  ماركل  مع  املت�شامنني 
من املتوقع اأن يعلقوا على اخلرب 
جي�شيكا  االأزياء  خبرية  قريباً، 
نونو،  ني�شا  وامل�شممة  مولروين، 
وليامز،  �رشينا  التن�ش  وبطلة 
بح�شب  �شبن�رش،  اآبيغيل  واملمثلة 
ميل  ديلي  �شحيفة  نقلت  ما 

الربيطانية.
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�سركة  يف  دوالر  مليون   700 ت�ستثمر   اأمازون 
“ريفيان” الكهربائية  ال�سيارات  �سناعة 

كنا قد نوهنا يف خرب �سابق 
عن  املا�سي  الأ�سبوع  بداية 
اأمازون  ل�رشكة  مفاو�سات 
لال�ستثمار  موتورز  وجرنال 
النا�سئة  ريفيان  �رشكة  يف 
�سناعة  يف  واملخت�سة 
الكهربائية  ال�سيارات 
يف  لخت�سا�سها  هنا  وننوه 
ال�ساحنات ال�سغرية اأو البيك 
بالفعل  اأمازون  لتقوم  اأب، 
مليون   700 بـ  بال�ستثمار 

دولر يف ال�رشكة.
اأي  الك�سف عن  يتم  فيما مل 
ال�ستثمار  �سفقة  بنود  من 
بالرجوع  لكن  هذه؛ 
م�سبقاً  امل�ساعة  للمعلومات 
اأ�سهماً  �ستملك  اأمازون  لعل 
يف ال�رشكة مقابل ا�ستثمارها 
هذا �ستخولها م�ستقباًل لعب 
�سناعة  �سوق  يف  اأكرب  دوراً 
الكهربائية.  ال�سيارات 
ول�سيما اأن اإ�سداري ريفيان 

ك�سفتهما  التي   RISو  R1T
اأ�سهر  الثالثة  قرابة  منذ 
كبرياً  ا�ستح�ساناً  لقيا  قد 
وقدرتهما  العايل  لأدائهما 
كبرية  مل�سافة  امل�سري  على 
الواحدة  ال�سحنة  على 
ب�سمة  اإىل  طبعاً  ي�سري  مما 
م�ستقبلية واعدة لل�رشكة يف 
هذا  يف  املناف�سة  م�سمار 
املدير  عرب  وقد  ال�سوق. 
التنفيذي ل�رشكة ريفيان عن 

يتحلون  التي  احلما�سة  كم 
لهم  اأمازون  لإن�سمام  بها 
منتجاتهم  �سناعة  رحلة  يف 
تعبريه.  عد  على  التقنية 
ال�ستثمار  هذا  يعد  فيما 
اإ�سافة كبرية لكال ال�رشكتني 
ليحققا  الأحوال  جميع  يف 
جناحاً اأكرب، يف الوقت الذي 
لـ  ريفيان  تطلق  اأن  يتوقع 

.2020 RISو R1T

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

من  القادمة  الر�سمية  الأرقام 
�سوبرا  ت�سارع  اإىل  ت�سري  تويوتا 
يف  كم\�س   96 اإىل  اجلديدة 
لتجربة  طبقاً  ولكن  ثانية،   4.1
 Car And جملة  من  واقعية 
على  قادرة  ال�سيارة   ،Driver
 3.8 يف  ال�رشعة  لتلك  الو�سول 

ثانية فح�سب.
�سوبرا  قوة  اأن  تويوتا  وتقول 
دورانها  وعزم  ح�سان   335
جمدداً  ولكن  نيوتن.مرت،   494
اأن  جتاربها  من  املجلة  توؤمن 
مقارنة  متوا�سعة  الأرقام  هذه 
حيث  احلقيقية،  باملعدلت 
الداينو  على  املحاكاة  �سّجلت 
دوران  وعزم  ح�سان   339 قوة 
بـ  اأعلى  اأي  نيوتن.مرت،   578

من  نيوتن.مرت  و84  ح�سان   4
املعدلت الر�سمية.

ل�سبب  تويوتا  اأن  ذلك  ويعني 
اأداء  معدلت  بتقليل  تقوم  ما 
التريبو  دبليو  ام  بي  حمرك 
�سلندرات،  ب�ست  لرت   3.0 �سعة 
�سوبرا  لإبقاء  رمبا  ملاذا؟، 
اجلديدة،   Z4 �سف  نف�س  يف 
من  احلقيقية  الأرقام  اأن  حيث 
الختبارات تثبت اأن �سوبرا تنتج 
عزم دوران اأف�سل من Z4 ورمبا 

املزيد من الأح�سنة.
�سوبرا  لتويوتا  الأهم  امليزة 
فوق بي ام دبليو Z4 هي ال�سعر 
من  �سوبرا  تبداأ  حيث  ذلك،  مع 
 Z4 تبداأ  بينما   ، دولر   49،990

من 65،690 دولر 

�سيفروليه و�سل تطلقان خدمة دفع 
تكلفة الوقود عرب �سا�سة ال�سيارة

تقنية  اأول  و�سل  �سيفروليه  قّدمت 
دفع تكلفة الوقود يف لوحة القيادة، 
والتي كل ما عليك فعله ل�ستخدامها 
اأن تنقر على اأيقونة Shell يف ق�سم 
Marketplace بال�سا�سة اللم�سية 
واختيار موقع حمطة الوقود التابعة 

اإىل �سل.
ال�سا�سة،  على  نقرات  ب�سعة  بعد 
بتفعيل  ي�سمح  كود  توليد  �سيتم 
تزويد  يف  والبداأ  الوقود  م�سخة 
الدفع  عملية  بالبنزين.  �سيارتك 
نف�سها اآلية حيث يتم احت�ساب كمية 
ويخ�سم  بها  تزّودت  التي  الوقود 
البنكية  بطاقتك  من  تلقائيا  املبلغ 
.. ويعود الف�سل يف ذلك التطور اإىل 

من�سة �سيفروليه التجارية يف نظام 
للحجوزات  والرتفيه  املعلومات 
و�رشاء املنتجات وطلب اخلدمات.

باإمكان   ،Marketplace عرب 
العثور  يف  امل�ساعدة  �سل  عمالء 
اإتاحة  مع  �سل،  حمطة  اأقرب  على 
الراحة  و�سائل  حول  معلومات 
برامج  يف  وت�سجيلك  املحطة  يف 

مكافاآت الوقود.
يف  اختبارها  حاليا  يتم  التقنية 
الوليات املتحدة، ومقرر اإطالقها 
يف اأ�سواق خمتارة م�ستقبال، واجلدير 
بالذكر اأن Marketplace متاحة 
 2017 �سيفروليه  موديالت  يف 

فالأحدث.

ة  ر �سيا
�سد   2020 ماك�سيما  ني�سان 
�سيارة تويوتا افالون 2020 �سمن 
حتدي اليوم يف برنامج را�س بـ 
جي  عرب  موقعكم  على  را�س 
تي  ت�سرتك كلتا �سيارتي حلقة 
بتاريخ  را�س  بـ  را�س  من  اليوم 

؛  عريق مع 

 8
 ، ماك�سيما  ني�سان  من  اأجيال 
 . افالون  تويوتا  اأجيال من   5 و 
قبل التحدي والأك�سن هذه هي 
اليوم  حلقة  جنمتي  اأداء  اأرقام 

من برنامج را�س بـ را�س :
ماك�سيما  تعتمد 

 6 حمرك  على  اجلديدة 
 3.5 �سعة  �سلندر 
يولد  لرت 

نيوتن.  354 و  300 ح�سان  قوة 
يت�سل   ، الدوران  عزم  من  مرت 
 ،  Xtronic CVT قري  مع 
التي  اليابانية  ال�سيارة  لتت�سارع 
من  كيلوغرام   1655 وزنها  يبلغ 
 100 اإىل   0
�س  / كم

�رشعتها  وتبلغ   ، ثانية   6.1 يف 
تعتمد   . كم/�س   221 الق�سوى 
على  اجلديدة  افالون  تويوتا 
حمرك 6 �سلندر �سعة 3.5 لرت 
يولد قوة 298 ح�سان و 356 
نيوتن.مرت من عزم الدوران 
، يت�سل مع قري اوتوماتيكي 
لتت�سارع   ، �رشعات   8 من 
يبلغ  التي  اليابانية  ال�سيارة 
وزنها 1615 كيلوغرام من 0 اإىل 
100 كم/�س يف 6 ثواين ، وتبلغ 
كم/�س   210 الق�سوى  �رشعتها 
�سيارة  كانت  اليوم  حتدي  يف   .
ني�سان ماك�سيما 2019 اجلديدة 
مع �سهيب �سع�ساعة اأما �سيارة 
فكانت  اجلديدة  افالون  تويوتا 

مع كرمي ديب .

�سيارة ني�سان ماك�سيما 2020 

حتدي تويوتا افالون يف را�س بـ را�س

كيف �ستبدو ني�سان 
"GT-R" القادمة

�سورا  املواقع  بع�س  تداولت 
ل�سيارة  اأنها  اأكدت  وت�رشيبات 
الريا�سية   "GT-R" ني�سان 

القادمة.
GT-" فاإن  للت�رشيبات،  ووفقا 
بهيكل  �ستاأتي  اجلديدة   "R50
األياف  من  م�سنوع  ان�سيابي 
ما  واخلفيفة  املتينة  الكربون 
�رشعة  على  اإيجابا  �سينعك�س 
ال�سيارة، كما من املفرت�س اأن تاأتي 

املركبة مبحرك توربيني جبار بـ 6 
قادر  لرت   3.8 و�سعة  اأ�سطوانات 
على توليد عزم 780 ح�سانا، وعلبة 
�رشعات اأوتوماتيكية بـ 9 مراحل. 
باأنظمة  ال�سيارة  هذه  و�ستزود 
متطورة  فرامل  واأنظمة  تعليق 
الكربون  األياف  تركيبها  يف  تدخل 
ال�رشعات  على  حرارتها  لتقليل 
عجالت  عن  ف�سال  العالية، 

ريا�سية مبقا�س 20 بو�سة.
�سيارات تي�سال باإمكانها ر�سد اأعطابها وطلب قطع الغيار اأوتوماتيكيًا

يف  جديدة  ميزة  تي�سال  قدمت 
امل�ساكل  بر�سد  ت�سمح  �سياراتها 
طلبات  واإر�سال  امليكانيكية 
الالزمة.  الغيار  لقطع  اأوتوماتيكية 
�سورة  ن�رش  تي�سال  مالك  اأحد 
لتذكرة طلب خدمات ا�ستلموها على 
�سا�سة املعلومات يف موديل 3، حيث 

متوقع  غري  ظرف  ال�سيارة  ر�سدت 
دفعها  ما  الطاقة،  حتويل  نظام  يف 
تلقائي  ب�سكل  غيار  قطعة  لطلب 
تي�سال  خدمة  ملركز  واإر�سالها 

املف�سل للعميل.
�سياراتنا  “باإمكان  تي�سال:  و�رشحت 
للتاأكد  املكونات  بع�س  تفح�س 

وطلب  لال�ستبدال  احتياجها  من 
القادمة  زيارتك  قبل  الغيار  قطع 
املدير  اأن  ويُذكر  اخلدمة”،  ملركز 
التنفيذي ايلون ما�سك اأكد يف بداية 
العام اأن حت�سني اخلدمات املتوفرة 
من  واحدة  هي  تي�سال  ل�سيارات 
اأولوياته. واأ�سار ما�سك اإىل اأن مالك 

طلب  اأي  حذف  باإمكانهم  تي�سال 
اأوتوماتيكي لقطعة غيار اإذا اعتقدوا 
هام  وهو جانب  اأنها غري �رشورية، 
حرية  لإعطاء  اخلدمة  لهذه  جدا 
بع�س  تغيري  يف  ال�سيارات  ملالك 
قلياًل  النتظار  اأو  فورياً  املكونات 

ل�سبب اأو لآخر.
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ت�صتعد �رشكة اأبل لإطالق الإ�صدار 
اإ�س 12« هذا  اأو  النهائي من »اآي 
العام. وميثل هذا الإ�صدار خطوة 
اأمن  جمال  يف  الأمام  اإىل  كبرية 
فيما  ن�صتعر�س  الذكية  الهواتف 
 »12 اإ�س  اأو  »اآي  مزايا  اأبرز  يلي 

الأمنية:
لرمز  التلقائي  امللء  ميزة   -1
 Security code الأمان 

wAutoFill
اأذكى  لتوفري طرق ت�صجيل دخول 
كود  ياأتي  فعندما  اأماناً،  واأكرث 
عرب  فون  اآي  هاتفك  اإىل   2FA
 iOS ففي نظام الت�صغيل ،SMS
التطبيق  اإىل  تلقائياً  �صينتقل   12
لذلك  ال�صا�صة،  على  يطلبه  الذي 
ل داعي للتبديل بني التطبيقات اأو 
طريقة  يجعل  مما  الأرقام.  ن�صخ 

2FA اأ�صهل يف ال�صتخدام.
بتقليل  اخل�صو�صية  حت�صني   -2
 Less Ad الإعالنات  تتبع 

Tracking
 12 iOS مينع مت�صفح �صفاري يف
الإعجاب  اأزرار  افرتا�صي  ب�صكل 
التعليقات  واأدوات  وامل�صاركة 
التوا�صل  و�صائل  يف  املوجودة 
اإذن  دون  تعقبك  من  الجتماعي 
ل  عندما  حتى  منك،  �رشيح 
يكت�صف  فعندما  معها.  تتفاعل 

التتبع  من  النوع  هذا  املت�صفح 
به  ال�صماح  خيار  �صيعطيك  فاإنه 

اأو حظره.
بالإ�صافة اإىل معاجلة اأبل ا�صتغالل 
لب�صمة  الإعالنية  املن�صات 
�صفاري،  مت�صفح  يف  الإ�صبع 
من  ميكن  التي  املمار�صة  وهي 
متتبعو  عليك  يتعرف  اأن  خاللها 
الإ�صبع  ب�صمة  من  الإعالنات 
بيانات  مثل  بجهازك  اخلا�صة 
اجلهاز الذي يعمل عليه املت�صفح 
اإىل  وما  املت�صفح  واإعدادات 
ذلك. حتى اإذا كانت �صفرة التتبع 

فيمكنها  هويتك،  تعرف متاماً  ل 
اإن�صاء  يف  والبدء  جهازك  تتبع 
�صورة لأمناط الت�صفح اأثناء زيارة 
�صيقيد  متعددة.  ملواقع  جهازك 
هذا  كل   12  iOS الت�صغيل  نظام 

اأي�صاً يف مت�صفح �صفاري.
ال�رش  كلمات  حماية   -3

Password Protections
�صتتوافر ميزة اإدارة كلمات املرور 
مبت�صفح  واأقوى  اأف�صل  ب�صكل 
 iOS الت�صغيل  نظام  يف  �صفاري 
�صيحتفظ  حيث  ا.  اأي�صً  12
كلمات  تخزين  ونظام  املت�صفح 

ببيانات  به  املتكامل  املرور 
اخلا�صة  الدخول  ت�صجيل  اعتماد 
عليك  �صيقرتح  كما  اآمنة،  بك 
كلمات املرور املكونة من اأحرف 
اإىل  بحاجة  كنت  اإذا  ع�صوائية 

واحدة جديدة.
الفيديو  مكاملات  ت�صفري   -4
 Encrypted اجلماعية 
Group Video Chat الت�صفري 
نظام  داخل  مكان  كل  موجود يف 
حتى  ميكن  ول   ،iOS الت�صغيل 
مكاملات  على  تتج�ص�س  اأن  لأبل 
في�س تامي FaceTime اخلا�صة 

بك، حتى لو اأرادت ذلك.
اإمكانيات  بتو�صيع  اأبل  �صتقوم 
تطبيق الرتا�صل في�س تامي �صمن 
لي�صمل   12  iOS الت�صغيل  نظام 
مرة،  لأول  اجلماعية  املكاملات 
مكاملات  دعم  ميكنه  بحيث 
ما  بني  اجلماعية  الفيديوية 
�صمن  معاً  �صخ�صاً   31 اإىل  ي�صل 
مكاملة واحدة، ومثلما يحدث مع 
الفردية �صيتم  املكاملات احلالية 
تطبيق الت�صفري الكامل من النهاية 

اإىل النهاية.
5- ميزة م�صاركة موقع امل�صتخدم 
تلقائياً مع مراكز خدمة الطوارئ 

عند الت�صال بهم
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اأوبو تعلن عن العالمة 
التجارية اجلديدة 
Oppo Reno

به  ماقامت  غرار  على 
 Honor مع  هواوي 
 Poco مع  �صاومي  و 
هي  اأوبو  �رشكة  اعلنت 
عالمة  عن  الأخرى 
للهواتف  جديدة  جتارية 
اإ�صم  حتمل  املتو�صطة 
اأوبو   Oppo Reno
هواتف  �صتقدم  رينو 
رمبا  معقولة  باأ�صعار 
عالية  مبوا�صفات  تكون 

مثل مان�صاهد يف هواتف اونور و هاتف بوكوفون لذلك اأكدت 
ال�رشكة اأن الهاتف الول من فئة Reno �صيتم الك�صف عنه 

يوم 10 اأفريل القادم.
وبح�صب عدة م�صادر فاإن الهاتف اجلديد �صيكون اول هاتف 
 10 حتى  اجلديدة  التكبري  ميزة  مع  كامريا  يقدم  اأوبو  من 
مرات دون خ�صارة اجلودة والتي اعلنت عنها اأوبو قبل اأيام يف 
MWC 2019 حتى الآن ليوجد  املوؤمتر العاملي للهواتف 
موا�صفات م�رشبة للهاتف اجلديد ولكن بثت ال�رشكة فيديو 
دعائي يوؤكد ان الهاتف �صيحمل 3 كامريات من اخللف وهذا 

يوؤكد اأن الكامريا �صتكون ابرز عوامل ت�صويق الهاتف. 

م�ساعد غوغل على نظام اأندرويد 
تي يف ي�سيف 4 لغات جديدة

ن�رشت �رشكة غوغل يف �صفحة 
مب�صاعدها  اخلا�س  الدعم 
فهم  دائرة  تو�صيع  عن  الذكي 
ال�صوتية  لالأوامر  امل�صاعد 
يف”  تي  “اأندرويد  نظام  على 
قوقل  فم�صاعد  جديدة،  بلغات 
الأملانية،  اللغة  دعم  اأ�صاف 
اللغة الربتغالية  اللغة الإيطالية، 
اللغة  وكذلك  الربازيلية، 

ال�صبانية.
على  قوقل  م�صاعد  اأ�صبح  وقد 
نظام “اأندرويد تي يف” يدعم 8 
كان  اأنه  حيث  الآن،  حتى  لغات 
الفرن�صية،  الإجنليزية،  يدعم 
وقٍت  يف  والكورية  اليابانية، 

املجموعة  دعم  قبل  �صابق 
الذي  امل�صاعد  لكن  اجلديدة. 
الذكية  التلفزيونيات  على  يعمل 
الت�صاع  دائرة  اإىل  بعد  مل ي�صل 
مثلما احلال مع الهواتف الذكية 
ال�صوتية  الأوامر  تدعم  التي 

بنحو 19 لغة خمتلفة.
احلديث  جًدا  النادر  من  رمبا 
الأوامر  واإعطاءه  للتلفزيون 
ال�صوتية لتنفيذها، لكن مبا اأنها 
اإ�صافة مميزة للبع�س، فبالتاأكيد 
بتحديثها  ال�رشكة  �صت�صتمر 
انت�صار  مع  م�صتوى  اأعلى  لت�صل 
التلفزيونات الذكية ب�صكل هائل 

خالل ال�صنوات القادمة.

عن  ر�صمًيا  ال�صتار  باإزاحة  قامت  بعدما 
العالمة  قامت  فقد   ،20  Honor الهاتف 
ل�رشكة  التابعة   Honor الفرعية  التجارية 
ال�صتار  باإزاحة  الآن  كذلك   Huawei
لهذا  احلقيقي  الرائد  هاتفها  عن  ر�صمًيا 
 Pro  20 Honor اإ�صم  العام والذي يحمل 
بالعا�صمة  للتو  عقدته  الذي  احلدث  يف 

الربيطانية لندن.
 Honor تتميز الكامريا الرئي�صية يف الهاتف
Pro 20 باأ�رشع فتحة على الإطالق يف �صوق 
ت�صم  ت�صم  فهي  الذكية،  الهواتف  كامريات 
ت�صمح  الفتحة  هذه   .1.4 بفتحة  عد�صة 
مبرور �صوء اأكرب بن�صبة 60 يف املئة مقارنة 
 Sony امل�صت�صعر  اإجتاه   1.8 فتحة  مع 
ميغابك�صل   48 بدقة  الذي ميتاز   IMX586
بتقنية  متتاز  الكامريا  هذه  باأن  العلم  مع 
وبتقنية   OIS لل�صورة  الب�رشي  التثبيت 
حد  على   EIS لل�صورة  الإلكرتوين  التثبيت 

�صواء.
الهاتف Pro 20 Honor ي�صم كذلك كامريا 
مقربة بدقة 8 ميغابك�صل توفر تقريب ب�رشي 
اإىل  ي�صل  هجني  وتقريب  اأ�صعاف   3 يبلغ 

ا  خم�صة اأ�صعاف. حتتوي هذه الكامريا اأي�صً
اأمر  وهذا   ،OIS ال�صورة  تثبيت  تقنية  على 
اإلتقاط  اأو  البعيدة  �رشوري لت�صوير الأ�صياء 
اإذا  الإ�صاءة.  املنخف�صة  البيئات  يف  ال�صور 
كنت تريد ت�صوير �صيء قريب، فهناك كامريا 
Macro خم�ص�صة لهذا الغر�س متتاز بدقة 
2 ميغابك�صل، وهي م�صممة لإلتقاط ال�صور 
من م�صافة 4 �صنتمرت. اأخرًيا، هناك كامريا 
وهي  ميغابك�صل،   16 بدقة  الزاوية  وا�صعة 
تبلغ  م�صاهدة  بزاوية  متتاز  التي  الكامريا 

117 درجة.
ال�صور،  ومعالج  الإ�صطناعي  الذكاء  بف�صل 
من   Pro  20  Honor الهاتف  ي�صتطيع 
 AIS Super Night الو�صع  خالل 
الوقت  نف�س  اإلتقاط عدة �صور يف   Mode
�صورة  على  للح�صول  مًعا  ودجمها  ب�رشعة 
البيئات املنخف�صة  واحدة عالية اجلودة يف 
 48MP AI Ultra الو�صع  الإ�صاءة. 
الأمر  بنف�س  ا  اأي�صً يقوم   Clarity Mode

يف و�صح النهار.
الأمامية  بالكامريا  الأمر  يتعلق  وعندما 
الزاوية  يف  املتواجد  الثقب  يف  املوجودة 

متتاز  فهي  ال�صا�صة،  من  الي�رشى  العلوية 
ال�صا�صة،  ذكر  وعلى  ميغابك�صل.   32 بدقة 
وبدقة  اإن�س   6.26 بحجم  متتاز  فهي 
الهاتف  مع  احلال  هو  وكما   .FullHD+
 Pro  20  Honor فالهاتف   ،20  Honor
 ،3.5mm ال�صماعات  ملنفذ  بدوره  يفتقد 
ا م�صت�صعر ب�صمات الأ�صابع  ولكنه ي�صم اأي�صً
يف اجلانب مع العلم باأنه ي�صم كذلك خا�صية 

التعرف على الوجه لفتح الهاتف.

 Honor 20 Pro هاتف

اأربع كامريات يف اخللف، و�سا�سة مزودة بثقب

اآي فون اأكرث اأمانًا مع 6 ميزات قوية يف »اآي اأو اإ�س 12«

ن�سخة الويب ل�سكايب اأ�سبحت قائمة بذاتها يف 
مت�سفحي غوغل كروم واإيدج

م�صتخدمي  من  كنت  اإذا    
�صكايب بن�صخة الويب فيمكنك 
خ�صائ�س  بكافة  التمتع  الآن 
برنامج الت�صال عرب الدخول 
اأو  كروم  جوجل  مت�صفح  من 
ن�صخة  اأ�صبحت  حيث  اإيدج 
الويب املحدثة ل�صكايب قائمة 
بذاتها لكال املت�صفحني دون 
لالعتماد  امل�صتخدم  حاجة 
املكتب  �صطح  تطبيق  على 
لإجراء مكاملات فيديو عالية 

اجلودة على �صبيل املثال.
التمتع  الآن  ميكن  حيث 
التي  الأخرى  بامليزات 

التطبيق  على  حكراً  كان 
الفيديو  مكاملات  كاإجراء 
ت�صجيل  كذلك   HD ب�صيغة 
لإحلاق  بالإ�صافة  املكاملات 
على  التح�صينات  من  العديد 
واجهة امل�صتخدم يف �صكايب 
�صهولة  اأكرث  لتكون  الويب 
املختلفة  املهمات  اأداء  يف 
والو�صول لالأوامر التي يرغب 

امل�صتخدم بتنفيذها.
الإ�صافات  �صمن  ومن 
تنبيه  لوحة  وجود  املح�صنة 
مكان  يف  لالإ�صعارات  جديدة 
خم�ص�س تتيح متابعة التبيهات 

تزويد  مت  كما  دوري،  ب�صكل 
با�صتديو  هذه  �صكايب  ن�صخة 
ال�صور  يحوي  للو�صائط 
املواد  من  والروابط وغريها 
يتم  التي  الأخرى  املر�صلة 
بحيث  الأ�صدقاء؛  مع  تبادلها 
و�صول  النافذة  هذه  توفر 
رغبة  حالة  يف  واأ�رشع  اأ�صهل 
اأي  عن  البحث  امل�صتخدم 
من املواد التي قام بار�صالها، 
اأي�صاً  الن�صخة  هذه  توفر  كما 
املحادثة  يف  البحث  خا�صية 
للو�صول لفقرة اأو مقطع معني 

يود امل�صتخدم مراجعته

ويب  �صكايب  ن�صخة  وتعمل 
 10 ويندوز  على  املحدثة 
 MacOS لن�صخة  بالإ�صافة 
حتديثاتها   Sierra  10.12
تدعم  ذكرنا  وكما  الأخري، 
يف  واإيدج  كروم  مت�صفحي 
الوقت احلايل مع توقع عملها 
التي  املت�صفحات  باقي  على 
من  اإ�صدار  اأخر  مبداأ  تتبنى 
مفتوح  كروميوم  مت�صفح 
بعد  تتوفر  ل  امل�صدر،فيما 
اأي تفا�صيل حول دعم مت�صفح 
فايرفوك�س اأو �صفاري اأو اأوبرا 

لها.
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ل حترك ل�ستهداف 
الإعالنات ال�سيا�سية

االجتماعي  للتوا�صل  »في�صبوك«  موقع  قرر 
االإعالنات  ا�صتهداف  كيفية  تقييد  عدم 
االأ�صخا�ص،  من  معينة  ال�صيا�صية ملجموعات 
املا�صي(،  )نوفمرب  غوغل  مناف�صاه  فعل  كما 

وتويرت )اأكتوبر املا�صي(.
بذلك  قامتا  قد  و«تويرت«  »غوغل«  وكانت 
حيث  امل�صللة،  املعلومات  مكافحة  بغر�ص 
ال�صيا�صية  االإعالنات  بحظر  »تويرت«  قامت 
للقيام  �صغطا  »في�صبوك«  ويواجه  متاما. 
بذلك، اإال اأنه قام بالعك�ص، حيث مت االإعالن 
عن »ميزات �صفافية« حمدودة للغاية، هدفها 
التحكم  قدرات  بع�ص  امل�صتخدمني  منح 
التي  ال�صيا�صية  االإعالنات  عدد  يف  االإ�صافية 
»في�صبوك«  مكتبة  ا�صتخدام  ولت�صهيل  يرونها، 

لالإعالنات ال�صيا�صية على االإنرتنت.

بعد �خل�سارة �أمام �أتلتيكو 
مدريد

ت�سريحات مثرية 
ل"ليونيل مي�سي" 

اأول  موؤملة   لهزمية  بر�صلونة  نادي  تعر�ص 
اأم�ص اخلمي�ص، بخ�صارته اأمام اأتلتيكو مدريد 
)2-3(، يف الدور ن�صف النهائي لكاأ�ص ال�صوبر 

االإ�صباين.
ليونيل  االأرجنتيني  اأدىل  املباراة،  وعقب 
مثرية،  بت�رصيحات  بر�صلونة،  قائد  مي�صي، 
كبرية،  مباراة  »قدمنا  لل�صحفيني:  قال  حيث 
كان لدينا �صعور جيد، وهاجمنا طيلة املباراة، 
كان  االأخطاء،  ب�صبب  خ�رصناها  النهاية  ويف 
دقائق  ع�رص  ويف  عمليا،  انتهى  قد  اخل�صم 
علينا  يتوجب  كان  مباراة  يف  املوازين  قلبوا 

ح�صمها قبل ذلك«.
فتابع:  البطولة،  تغيري �صكل  اإىل  بالن�صبة  واأما 
يف  نرغب  كنا  �صكله  عن  وبعيدا  لقب،  »هو 
مل  العام  ونهاية  اإ�صبانيول  مباراة  به،  التتويج 
اأكرث مما  ننهيهما ب�صكل جيد، اخل�صارة تعني 
يعنيه تغيري �صكل البطولة، االأمر مبثابة �رصبة 

قا�صية لنا«.

يف جتربة مثرية تعد باإنهاء 
جحيم �ملر�ض

العلماء »يق�سون على 
ال�سرطان« 

متكن علماء من عالج ال�رصطان ومنع عودته 
معدنية  جزيئات  با�صتخدام  الفئران  لدى 

�صغرية م�صنوعة من النحا�ص.
ويف جتربة واعدة، حقنت جمموعة من الفئران 
املختربية، التي اأ�صيبت بال�رصطان، بجزيئات 
لهذا  خ�صي�صا  اأُن�صئت  التي  النحا�ص  اأك�صيد 
النحا�ص  من  النحا�ص  اأك�صيد  ويُ�صتق  الغر�ص 
�صكل  على  العلماء  �صممه  حيث  واالأك�صجني، 
ج�صيمات متناهية ال�صغر- اأرق مبئات املرات 

من �صعرة االإن�صان.
وحقنوا الناجت داخل االأورام يف الوقت نف�صه، 
الذي اأعطوا فيه العالج املناعي للفئران، وهو 
وتبني  بالفعل.  االأطباء  ي�صتخدمه  قوي  عالج 
ُحقنت  وعندما  متاما،  اختفى  ال�رصطان  اأن 
اخلاليا ال�رصطانية يف اأج�صام احليوانات مرة 

اأخرى، دمرها اجلهاز املناعي على الفور.

�أح�سن مرزوق

يومنا  اإىل  التاريخ  ذلك  منذ  و   
هذا و االأمازيغيون مبا فيهم بالد 
الرتقيني  و  ال�صاويني  و  القبائل 
اإىل  باالإ�صافة  ميزاب  بني  كذا  و 
خمتلف  عرب  اأخرى  مناطق  عدة 
باملنا�صبة  يحتفلون  الوطن  ربوع 
طريقتها  منطقة  لكل  اأن  حيث 
ت�صتعد  اإذ  باالحتفال،  اخلا�صة 
لالحتفال  البويرة  والية  عائالت 
االأمازيغية  ال�صنة  راأ�ص  بحلول 
من  قليلة  اأيام  قبل  اجلديدة 
العام  يكون  اأن  منها  اآملة  احلدث 
اجلديد فال خري عليهم و يرجون 
من  اأف�صل  جديدة  �صنة  بداية 
�صابقتها، ومن العادات و الطقو�ص 
اأبا عن جد و امل�صرتكة  املوروثة 
التي ال  و  الوالية  �صكان  كافة  بني 

�صواء  العائالت  كل  حتييها  تزال 
غرار  على  القرى  اأو  املدن  يف 
وب�صلول  وحيزر  م�صدالة  مناطق 
و  وايليثن   والعجيبة  من�صور  واث 
يف  االأخرى  املناطق  من  غريها 
والية البويرة هي طبق الك�صك�صي 

امل�صهور مع �صبعة اأنواع من البقول 
اجلافة و هي الفا�صولياء ، العد�ص 
، احلم�ص ، ال�صعري، الفول القمح 
املذبوح  الدجاج  يكون  و  الرز  و 
هذا  يف  ال�صيد  هو  املنزل  يف 
اإ�صرتاه  قد  يكون  الذي  و  الطبق 

يومني  اأو  يوم  قبل  العائلة  رب 
عادة  تكون  و  ال�صنة  بداية  عن 
اإ�صالة  و  البيت  يف  الدجاج  ذبح 
لالحتفال  اأ�صا�صي  �رصط  الدماء 
ذلك  و  االأمازيغية  ال�صنة  براأ�ص 
–ح�صبهم- الإبعاد العني و النح�ص 
و كل االأمور ال�صيئة التي من �صاأنها 
اأن ت�صيبهم خالل ال�صنة اجلديدة 
. اإ�صافة اإىل طبق الك�صك�صي تقوم 
املعجنات  باإعداد  البيوت  ربات 
التقليدية  املاأكوالت  خمتلف  و 
اخلفاف  البغرير  امل�صمن  مثل 
املاأكوالت  من  غريها  و  املطلوع 
اأغلب  فيها  ت�صرتك  التي  ال�صعبية 
العائالت القبائلية، و تكون الغاية 
براأ�ص  االإحتفال  من  االأ�صمى 
لدى  اجلديدة  االأمازيغية  ال�صنة 
مل  هو  القبائل  منطقة  �صكان 

ال�صمل و �صلة الرحم .

عاد�ت وطقو�ض ترف�ض �لإندثار

�سكان ولية البويرة 
يحيون عيد يناير 2970

�ملخابر�ت �لعر�قية تر�سد حتركاتها

�سبكة جت�س�س �سربت حتركات 
�سليماين لوا�سنطن

بعني �لدفلى و�سطيف

تدمري لغمني و قنبلة تقليدية
عني متو�سنت

العثور على دلفني نافق 
ب�سواحل ر�سقون 

اأفادت �صبكة »�صي اإن اإن« االأمريكية 
باأن �صلطات العراق حتقق مع �صبكة 
اأنها  يف  ي�صتبه  مزعومة،  جت�ص�ص 
�رصبت للواليات املتحدة معلومات 
»فيلق  قائد  اغتيال  يف  �صاعدتها 

القد�ص االإيراين، قا�صم �صليماين.
اأن  اجلمعة،  اأم�ص  ال�صبكة،  واأكدت 
ال�صلطات العراقية اأطلقت يف وقت 
االأ�صبوع اجلاري حتقيقا  �صابق من 
بالغارة  املحيطة  الظروف  يف 
بغداد  االأمريكية على طريق مطار 
باأرواح  اأ�صبوع  قبل  اأودت  والتي 
يف  القد�ص«  »فيلق  قائد  �صليماين، 
ونائب  االإيراين،  الثوري  احلر�ص 
العراقي،  ال�صعبي«  »احل�صد  رئي�ص 
اأبو مهدي املهند�ص، وعدد اآخر من 

امل�صوؤولني االإيرانيني والعراقيني.

اثنني  م�صدرين  عن  ال�صبكة  ونقلت 
بالتحقيق«  مبا�رصة  دراية  »على 
الذين  املحققني  اإن  قولهما 
القومي  االأمن  م�صت�صار  يرتاأ�صهم 
يتابعون  الفيا�ص،  فالح  العراقي، 
املزعومة،  التج�ص�ص«  »�صبكة 
اإىل  �رصبت  اأنها  ويعتقدون 
حتركات  عن  تفا�صيل  وا�صنطن 
مثلت  البارز،  االإيراين  القائد 

اأ�صا�صا لعملية اغتياله.

ال�صورية  االأوقاف  وزارة  ن�رصت 
�صورا للهدية التي قدمها الرئي�ص 
الرو�صي فالدميري بوتني للجامع 
االأموي يف دم�صق و�صلمه لنظريه 
خالل  االأ�صد  ب�صار  ال�صوري 
وقالت  لدم�صق.  االأخرية  زيارته 
الذي  امل�صحف  اإن  الوزارة 
االأموي  للجامع  بوتني  قدمه 
اأثناء زيارته دم�صق، يوم الثالثاء 
املا�صي، يعود اإىل القرن ال�صابع 

اأنه  واأ�صافت  امليالدي،  ع�رص 
ويحتوي  فريدة  »ن�صخة  يعد 
واأعلى  الت�صاميم  من  ثروة  على 
واملواد  العربي  اخلط  معايري 
العريق،  التاريخ  االإ�صالمية ذات 
املخطوطات  من  يجعله  ما 
اإىل  الوزارة  واأ�صارت  املميزة«. 
بغالف  »مغلف  امل�صحف  اأن 
خالل  اآ�صيا  يف  م�صنوع  جلدي 

القرون الو�صطى«.

قدمه هدية للجامع �لأموي

بوتني يهدي �سوريا م�سحفا نادرا

�أفق

�سحفي  جزائري يف 
التلفزيون ال�سرائيلي

ود�د �حلاج

�صدمت اأم�ص و اأنا اأتلقى خربا اأن التلفزيون 
الر�صمي للعدو ال�صهيوين قد حاور �صخ�صا 
حتدث  و  جزائري  اإعالمي  اأنه  ادعى 
اجلزائري  امل�صهد  تطورات  يف  املعني 
احلايل ،هل يتعلق االأمر بخديعة هي جزء 
متاأ�صل يف اأدبيات ال�صهاينة من اخلداع و 
الت�صليل،اأم اأن االأمر يتعلق بقرار �صخ�صي 
العدو  ح�صن  يف  االرمتاء  قرر  جل  من 
اال�صرتاتيجي  العدو  و  للفل�صطينيني  االأول 

للجزائر
ال  حتى  ال�صخ�ص  ا�صم  ذكر  عن  نحجم 
،لكن  التحري�ص  خانة  يف  االأمر  ي�صنف 
االأمر حتركا عاجال من  اجلهات  يتطلب 
الفعل  هذا  خلفيات  يف  للتحقيق  املعنية 

امل�صني و املدان اأخالقيا و �صيا�صيا.
يف الوقت الذي تنكر يف ال�صلطات الر�صمية 
الكيان  مع  عالقة  اأية  ال�صعبية  الفواعل  و 
ا�صتقطاب  حماوالت  اأن  ،يبدو  ال�صهيوين 
لدى  ا�صرتاتيجي  خيار  هي  جزائريني 
�صناع القرار لدى العدو ال�صهيوين ،ف�صبق 
جزائرية  حمكمة  فتحت  اأن  �صنوات  قبل 
زار  و  اإعالمي  اأنه  ادعى  �صخ�ص  ملف 
حماولة   متت  هناك  و  ال�صهيوين  الكيان 

جتنيده ل�صالح ا�صتخبارات العدو
هي حرب �رص�صة ت�صتهدف اجلزائر على 
قريبا  اأوارها  تهداأ  لن  امل�صتويات  كل 
عودة  ولنا  لها  جيدا  اال�صتعداد  علينا  و 

للمو�صوع قربيا..

يتز�من تاريخ  12 جانفي  2020 مع حلول ر�أ�ض �ل�سنة �لأمازيغية �جلديدة  �ملو�فق ل 1 يناير 2970 ، حيث يعود 
�لحتفال بهذه �ملنا�سبة ح�سب �ملوؤرخني �إىل �سنة 950 قبل ميالد �مل�سيح عليه �ل�سالم عندما هزم �مللك �لأمازيغي 
�س�سناق ملك فرعون ر�م�سي�ض �لثاين و جيو�سه �لذين حاولو� عدة مّر�ت غزو بالد �لأمازيغ عرب �حلدود �مل�سرية 

�لليبية  �إّل �أّن قوة �مللك �س�سناق و جيو�سة كانت �أعظم و �أقوى و كانت لهم باملر�ساد ،

فيما ينتظر فتح حتقيق حولها 
عرب كل �لبلديات

الداخلية متنح 
تلم�سان  40 حافلة 

للنقل املدر�سي 
بن  علي  تلم�صان  والية  وايل  ك�صف 
ا�صتفادة  عن  االأ�صبوع  نهاية  يعي�ص 
للنقل  حافلة   40 تلم�صان  من  والية 
من  معاناة  التقلي�ص  اأجل  من  املدر�صي 
الفقرية  البلديات  حظرية  ودعم  التالميذ 
املدار�ص  اإىل  بنقل  تالميذها  للتكفل 
حتوي  التي  تلك  واملتو�صطات  خا�صة 
مدا�رص كثرية تتقدمها : جبالة ، الرم�صي 
 ، ،بوطراق  ال�صواحلية   ، وار�صو�ص  بني   ،

مغنية  وبني بو�صعيد وبني �صنو�ص ....
هذه الكوطة التي منحتها وزارة الداخلية 
العديد  جاءت  بعد  املحلية  واجلماعات 
من طلبات التدخل التي قدمتها البلديات 
الوالئية خا�صة  واجلمعيات  وال�صلطات 
بعدما تعطل جل حافالت النقل املدر�صي 
منها  ا�صتفادت  التي  طاطا  نوع  من 
الوالية  يف اإطار دعم وزارة الت�صامن �صنة 
م�صبوهة  والتي  ال�صفقة  اأن  وتبني   2011
هي قيد حتقيق من قبل العدالة ، باالإ�صافة 
اإىل  احلافالت  من  العديد  حتويل  اإىل 
الريا�صية  اأخرى  كالنوادي  ا�صتخدامات 
�رصاع  يف  البلديات  وترك  العمال،  ونقل 
اإىل  جلوئها  اإىل  اأدى  ما  التالميذ  مع 
التعاقد مع اخلوا�ص ، االأمر الذي ت�صبب 
منها  امل�صاكل  واحلوادث  من  العديد  يف 
ما اأودى بحياة التالميذ على غرار حادث 
واإ�صابة  تلميذ  بحياة  اأودى  الذي  البويهي 
اأكرث من 10 اأخرى   واإ�صابة 32 اآخرين يف 
حادث �صيدي بن �صياف ببني وار�صو�ص .

قوتان
ي�سني بوغازي 

تثري  ورهبة   يخيف  بدوي  تت�صاعدان  قوتان 
تده�ص  غرابة   تتدفقان  قوتان   ، االأ�صئلة 
االقتدار  فجائية  من  االأفئدة  ي�صكن  وانبهارا 
والبقية    ، بالبقية  يقارن   ال  معهما  غدا  الذي 
االأكرثارتباطا  هي  عربية  جغرافية  من  تخوم 
بهاتني القوتني تاريخيا واأزمنة احلداثة واالأهم  

اأمة  خميال  يف  تت�صاعدان  قوتان    . العقيدة 
من  ت�صتيقظ  مل  تزال  ما  ،لتوها  متعبة  عربية  
نوم على خمدات ملوك واأمراء وروؤ�صاء ، وللتو  
اأي�صا  مل  تفهم بعد ، اأنه لي�ص قدرا اأن تظل قيد 

م�صكنة  وا�صتحقار  
قوتان وهي تتو�صعان بذكاء قل  نظريه بتاريخنا 
اأن  تن�صي  ال  فهي   ، احلديث  العربي   االآخر، 
ثقافة  ملك  ميلكون  ما  اأعز  العرب  ت�صلب 
توظف  فرتاها    ، العظيم  وتاريخهم  ا�صالمية 
من  تلقى  مما  اأكرث  االأ�صئلة   من  تثري  اأ�صاليب 
واأحقية  للمقومات  ، عن جدارة توظيف  اأجوبة 

هاتني القوتني  يف التوظيف اأ�صال ،لذاك الرتاث  
الثقايف اال�صالمي  بتلك امل�صامني وال�صور  ؟

قوتان تت�صاعدان  لكنهما متباعدتان عن بع�صهما 
ومظهرا،رمبا  جوهرا  وخمتلفتان   ، البع�ص  
علمت  ا�صتحواذيه  رغبات  �صوى  يجمعهما  ال 
ب�صط  وبنزوات   ، العرب  عند  معا  تاريخهما 
�صطوة و�صلطة ما تزال ت�صكنهما معا منذ  تاريخ  
وجهرا،  �رصا  متفقتني  معا  اأي�صا  وهما   . بعيد 
املمار�صات  تهم  الذي  بقدر  الت�صمية  تهم  فال 
نظريه  منقطع  فهو�صهما    ، منهما  تطلع   التي 
من  وطاأتهما   تخف  ال  واأن   ، دائما  لل�صيطرة  

كثريا  يفقه  �صعوب عامل عربي  ال  روؤو�ص  على 
فنون القيادة ، و منافع  ب�صط ال�صيطرة ، بقدر  
ما  يفقه جيدا  فن الر�صى  ببقاء قيد  طوابري  

اال�صتعباد  والهيمنة  .
فاإذا كانت اإحداهما تاأخذ من  تيارات ا�صالمية 
من  تاأخذ  فالثانية   ، م�صلكا  و  منهاجا  حديثة 
تراث  فقه  اإ�صالمي منهاجا  وم�صلكا ، لكنه اأخذ 
على مقا�صات طائفية  مبا يليق  بهما ، لكنهما  
اإذ  متناق�صتان   بل   ، وتنفيذا  تفكريا  تختلفان 
تظهر يف �صاحات اأخرى  مت�صارعتني  تتقاتالن 

بال رحمة  .

االأوىل تطل من تاريخ قدمي ،مالأ قرون وعهود 
�صعوب عربية باإثارة  اجلدل ، والثانية للتو حتكم 
اأذهل املراقبني  على  البقاء  �صطوة  وجربوت 
قيد  الفو�صى اخلالقة ، االأوىل هم االأتراك يف 
لونهم  يف  الفر�ص  هم  والثانية  االإخواين  زيهم 

ال�صيعي .
وقد غدتا  تت�رصبالن جمدا وفخرا ،ال ترحمان 
اأبدا ، ل�صطوة وقد الت�صقت بتجلياتهم احلديثة 
�رصاعات  واإدارة  حراب  امتالك  على  وقدرة   ،
و�صفر يف احللم واالأثر اإىل ما ال تعرف اىل اأين 

؟

روؤى 

الوطني  الدرك  م�صالح  عرثت 
دورية  خالل  �صاف  بني  لبلدية 
البحري   االإقليم  لتفقد  لها 
نافق  دلفني  على  االأ�صبوع  نهاية 
بني  ملدينة  الغربية  بال�صواحل 
�صاف 40كلم غرب عني متو�صنت  

.
الدرك  م�صالح  وح�صب  الدلفني 
االأبي�ص  النوع  من  هو  الوطني  
االأزرق الذي يعي�ص يف املحيطات  

وزنه   وي�صل  2،5مرت   طوله  يبلغ 
اإىل 80 كلغ مت العثور عليه  نافق 
كلم   10 حوايل  ر�صقون  ب�صواحل 
اإ�صابات   غرب بني �صاف  وعليه 
قد تكون ناجمة عن مروحة �صفينة 
�صيد حيث معروف عن هذا النوع 
اإتباع �صفن ال�صيد ،  من الدالفني 
هذا وقد مت  اتخاذ اإجراءات ردم 
امل�صالح  بح�صور   الدلفني  هذا 

البلدية والنظافة والبيئة .

يف اإطار مكافحة االإرهاب، ك�صفت 
الوطني  للجي�ص  مفارز  ودمرت 
 ،2020 جانفي   09 يوم  ال�صعبي، 

تقليدية   )01( وقنبلة   )02( لغمني 
ال�صنع بكل من عني الدفلى/ ن ع 

1، و�صطيف/ ن ع 5.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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