
�سليماين ينتف�ض ويفكر يف 
الرحيل عن موناكو

الكاتب ريا�ض بن وادن معقبا على ت�صريحات مقري

حم�ض تواجه فراغا �سيا�سيا و فاتتها حمطات مهمة

توازيا مع الور�صات التي اأطلقها الرئي�ض

حماوالت ل�سرقة احلراك والطعن يف �سرعية املوؤ�س�سات 
�ض4

اللواء حفرت اللواء حفرت يجنح لل�صلم

اجلزائر تفك خيوط االأزمة الليبية
�ض5
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وقفة احتجاجية تزامنا مع اجتماع املحافظني 

تعقد اأزمة االأفالن 
تفتح بابا نحو 

املجهول
�ض3
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Vidéoprojecteur,Accès Internet
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Photoshop cs
Indesign
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Powerpoint autocad
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Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie
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Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�ض5 �ض4

�ض5
�ض4

�ض6 �ض13�ض5

اأ�صتون فيال ونوثينغهام فوري�صت 
االجنليزيان يريدان التعاقد معه

فتح حتقيقات مع والة وروؤ�صاء الدوائر

منع طاهر خاوة من مغادرة الرتاب الوطني 
بني حيوية املجتمع والك�صاد املوؤ�ص�صاتي

ملاذا يريد تبون البدء بتعديل الد�ستور؟
رئي�ض احتاد عمال الرتبية  �صادق دزيري

نطالب بقانون خا�ض م�ستقل عن الوظيفة العمومية 
احتجاجا على االإجراءات ال�صريبية

املحامون يقاطعون العمل الق�سائي 
اإعالميون يوؤكدون بخ�صو�ض ت�صريحات وزير القطاع

القرار �سائب وتطبيقه خطوة يجب تثبيتها
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ب�ص
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عني الو�سطالإثنني 13 جانفي  2020  املوافـق  ل   18 جمادى الأول 1441ه 2
ملف الف�ساد يف مع�سكر

التحقيق مع رئي�سة دائرة املحمدية و06 منتخبني 

بوداوي ي�سيب اآيت نوري يف 
»الليغ1«

بليغة  �إ�صابة  يف  بود�وي  ه�صام  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  ت�صّبب 
لالعب �لفر�نكو جز�ئري ريان �آيت نوري خالل �للقاء �لذي جمع �أول 
�أم�س فريقي ني�س و�أوجني �صمن �لدوري �لفرن�صي، حيث وقع حادث 
�لكرة،  على  �لتحام هو�ئي  �مليد�ن خالل  �أر�س  على  �لالعبني  بني 
ت�صّبب يف ��صطد�م متو�صط ميد�ن �خل�رض مع �ملد�فع �جلز�ئري 
و�أثار �لأمر �إ�صابة لالعب �ل�صاب على م�صتوى �لفك، حيث ينتظر �أن 

يتم �لتعرف على درجة �لإ�صابة �لتي تعر�س لها �لأخري.

ال�سفري الأوكراين ي�سارك يف 
احتفالت يناير

�صارك �ل�صفري �لأوكر�ين يف بالدنا ماك�صيم �صبح يف �حتفالت ر�أ�س 
�ل�صنة �لأمازيغية للعام 2970 �لتي يحتفل بها �جلز�ئريون �صنويا يف 
يف  �لأوكر�ين  �ل�صفري  تو�جد  حيث  جانفي،  ل12  �مل�صادف  �لتاريخ 
�لولئية،  �ل�صلطات  من  تلقاها  دعوة  على  بناء  �لعا�صمة  �جلز�ئر 
�ل�صعب  بها  يتم�صك  �لتي  �لتقاليد  على  للتعرف  �لفر�صة  ��صتغل 
�جلز�ئري يف �لحتفال بهذه �ملنا�صبة �لتقليدية وتلقى على �إثر ذلك 
على هد�يا تذكارية، وتعرف على خمتلف �لأطباق �لتقليدية �لتي يتم 

حت�صريها بهذه �ملنا�صبة.

وعدة يناير "دايرة حالة " 
بالبويرة

�لحتفالت  ميز  ما  �أهم 
�ل�صنة  لر��س  �مل�صاحبة 
�ملنظمة   2970 �لمازيغية 
مظاهر   ، �لبويرة  بولية 
و�لت�صامن  �لتالحم  و�صور 
�لذين  �ملجتمع  �أفر�د  بني 
�جتمعو� على مو�ئد موحدة 
 « »�لوعدة  ي�صمى  فيما 
طبق  عليها  �أ�صفى  �لتي 

�لك�صك�صي �مل�صهور بني �جلز�ئريني نكهة خا�صة ، ولعل �أحلى و�أجمل 
�صورة ر�صدتها يومية » �لو�صط » تلك �لوعدة �ملنظمة على �لهو�ء 
مئات  جمعت  و�لتي  �لبويرة  مبدينة  �ل�صهد�ء  �صاحة  و�صط  �لطلق 
�ملو�طنني �لذين تو�فدو� من �جلهات �لأربع يف �أجو�ء �أخوية ز�دتها 
�لنغمات �لقبائلية من فرقة �إ�صبالن روعة وجمال يف عيد وطني جمع 

�صمل �جلز�ئريني .
اأح�سن مرزوق

جلنة احلكومات الع�سر لالحتاد الإفريقي

اجلزائر ت�سارك يف اجتماع ال�سينغال
ي�صارك كاتب �لدولة �ملكلف باجلالية �لوطنية و�لكفاء�ت يف �خلارج، 
ر�صيد بالدهان، منذ �أم�س، يف �أعمال �لجتماع �لوز�ري للجنة روؤ�صاء 
بال�صينغال  د�كار،  يف  �لإفريقي،  لالحتاد  �لع�رض  و�حلكومات  �لدول 
عملية  در��صة  �لجتماع  �صيتناول  �خلارجية،  وز�رة  بيان  وح�صب 
لإ�صالحات جمل�س �لأمن �جلارية يف �لأمم �ملتحدة و�صريكز �لجتماع 
�ملطالبات  لت�صجيع  �لإفريقي  �لحتاد  �إ�صرت�تيجية  تطوير  على 
د�خل جمل�س  ومن�صفة  عادلة  بطريقة  بتمثيلها،  لإفريقيا  �مل�رضوعة 

�لأمن وت�صحيح �لظلم �لتاريخي �لذي حلق بها.
غينيا  �لكونغو،  جمهورية  �جلز�ئر،  من   ،10-c جمموعة  وتتاألف 
�ل�صتو�ئية، كينيا، ليبيا، ناميبيا، �أوغند�، �صري�ليون، �ل�صينغال وز�مبيا.
 مرمي خمي�سة

وهران و عنابة

اإحباط هجرة غري �سرعية 
ل27 �سخ�سا

�ل�صو�حل  حر�س  �أحبط 
غري  هجرة  حماولت 
�صخ�صا   )27( لـ  �رضعية 
قو�رب  منت  على  كانو� 
من  بكل  �ل�صنع  تقليدية 
وعنابة/ن. ن.ع2  وهر�ن/ 

جن�صيات  من  �رضعي  غري  مهاجر�   )49( توقيف  مت  فيما  ع5، 
وخن�صلة  وب�صار/ن.ع3  وتيارت/ن.ع2  تلم�صان  من  بكل  خمتلفة 

وتب�صة/ن.ع5.

تب�سة

توقيف عن�سر دعم لالرهابيني
�أوقفت مفرزة م�صرتكة للجي�س �لوطني �ل�صعبي، يوم 11 جانفي 2020، 

عن�رض دعم للجماعات �لإرهابية بتب�صة/ن.ع5.

�لوطني  �لدرك  با�رضت عنا�رض 
معمقة  مع�صكرحتقيقات  لولية 
و06  �ملحمدية  رئي�صة  مع 
يف  �لبلدية  ذ�ت  منتخبني  من 
يا ف�صاد منف�صلة وتزوير  ق�صا
هزت  �لتي  �ملزورة  و��صتعمال 

�ملدينة.
عنا�رض  با�رضت  وقد  هذ� 

للدرك  �لولئية  �ملجموعة 
ق�صية  يف  مبع�صكر  �لوطني 
يف  �ملزور  و��صتعمال  �لتزوير 
�ل�صكنات �ملوجهة  توزيع  ق�صية 
للق�صاء على �ل�صكن �له�س بكونها 
�ل�صكنات  �للجنة  توزيع  رئي�صة 
وهدم �ل�صكنات �له�صة �لتي تبني 
�أنها لتزيد عن 14 �صكنا يف حني 

 ، لقاطنيها  توزيع 54 م�صكن  مت 
م�صكن   40 حتويل  تبني  حيث 
و�لبزن�صة  و�ملقربني  لالأحباب 
مر��صلة  �إىل  وهو  �أدى  فيها 
�لوطني  �لتي  �لدرك  م�صالح 

فتحت حتقيقا يف �ملو�صوع .
 من جانب �آخر جتري  حتقيقات 
�لبلدي  للمجل�س  �أع�صاء   06 مع 

ق�صية  يف  لبلدية  �ملحمدية 
�لتي  �ملزور  و��صتعمال  تزوير 
هزت �لبلدية بعد عملية �لإم�صاء 
على  عري�صة  تخالف  �ملد�ولة 
�خلا�صة بامليز�نية و�لتي  لقيت 
قبل  من  �صديدة  معار�صة 
وو�صل  �لبلدي  �ملجل�س  �أع�صاء 
جلاأ  حني  يف  عن�رض�   15 �إىل 

تزوير  �إىل  �ل�صتة  �لأع�صاء 
�ملد�ولة  �لنتخابات  لتمرير 

فيه  حتقق  �لطي  �لأمر  وهو 
م�صاحله �لأمن .

خبر في 
صورة

حتفهم  �أ�صخا�س  ثالثة  لقي 
و�أ�صيب 17 �آخرون بجروح  متفاوتة 
مرور  حو�دث  جر�ء  �خلطورة 
وقعت خالل �ل 24 �صاعة �لأخرية، 
مل�صالح  بيان  �أورده  ما  ح�صب 
�إىل  �أ�صار  �لذي  �ملدنية،  �حلماية 
�ملعذر  مبنطقة  �صخ�صني  وفاة 
�لولئي رقم  �لطريق  على م�صتوى 

04 ببلدية بو�صعادة يف حادث مرور 
و  �نحر�ف  يف  �ملتمثل  و  مميت 
�نقالب �صيارة خلف وفاة �صخ�صني 
من جن�صني خمتلفني 33و 35 �صنة 
و �إ�صابة �صتة �آخرين، كما تدخلت 
�ملدنية  للحماية  �لثانوية  �لوحدة 
�جلنوبي  باملخرج  �مللح،  عني 
�لأ�صبوعي يف حادث  �ل�صوق  قرب 

��صطد�م  يف  �ملتمثل  و  مرور 
�صيار�ت  ثالث  بني  ت�صل�صلي 
�إ�صابات  لهم  جرحى  ثالث  خلف 
 43_40_28 �أعمارهم   خمتلفة 
م�صالح  تدخل  حني  يف  �صنة، 
ب�صيدي  �لثانوية  �لوحدة  �حلماية 
�خلرزة  �مل�صمى  باملكان  عي�صي، 
خمرج   06 رقم  �لولئي  بالطريق 

�إجتاه �جمدل  عامر  �صيدي  بلدية 
�ملتمثل  و  مرور مميت  يف حادث 
خلف  �صيارتني  بني  ��صطد�م  يف 
 28 �لعمر  من  يبلغ  �صخ�س  وفاة 
�صنة و �إ�صابة 08  �أ�صخا�س حيث 
بال�صحايا بعني �ملكان   �لتكفل  مت 

ونقلهم �إىل �مل�صت�صفيات.
عبدالبا�سط بديار

خالل 24�ساعة بامل�سيلة

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 3 ا�سخا�ص

املحافظة ال�سامية للغة الأمازيغية والتلفزيون اجلزائري

اتفاقية تعاون لرتقية اللغة الأمازيغية
مت �أم�س �لأحد باجلز�ئر �لعا�صمة 
بني  تعاون  �تفاقية  على  �لتوقيع 
�جلز�ئري  �لتلفزيون  موؤ�ص�صة 
للغة  �ل�صامية  و�ملحافظة 
�للغة  ترقية  �أجل  من  �لأمازيغية 
�ل�صحفيني  تكوين  عرب  �لأمازيغية 
وكذ�  �ملحتوى  لتح�صني  و�لتقنيني 

�صبط وتوحيد �مل�صطلحات.
للمحافظة  �لعام  �لأمني  و�أو�صح 

�لها�صمي  لالأمازيغية،  �ل�صامية 
�لتوقيع  مر��صم  خالل  ع�صاد، 
�لثقايف  باملركز  جرت  �لتي 
م�صعودي،  �لوطنية عي�صى  لالإذ�عة 
�ل�صنة  بر�أ�س  �لحتفال  مع  تز�منا 
�لأمازيغية 2970، �أن هذه �لتفاقية 
�ل�رضوري  �لتو��صل  �إطار  »تاأتي يف 
�للغة  لرتقية  �لدولة  موؤ�ص�صات  بني 
مر�فقة  �إىل  وتهدف  �لأمازيغية 

جهود �لتلفزيون �جلز�ئري يف هذ� 
�ملجال، من خالل تنظيم منتديات 
للفئتني  مر�حل  على  تكوينية 

)�ل�صحفيني و�لتقنيني(«.
بنود  �أن  �ل�صياق  ذ�ت  يف  �أ�صاف  و 
حول  �أ�صا�صا  »تتمحور  �لتفاقية 
و�لتقنيني  �ل�صحفيني  تكوين 
حتى  �لر�بعة  �لقناة  يف  �لعاملني 
�لأمازيغية  للغة  يكون هناك تد�ول 

وكذ�  و�صليمة،  مقننة  بطريقة 
وفق  �للغة  بهذه  �لدبلجة  ترقية 
�أن  ع�صاد  �لالزمة«و�أبرز  �ملعايري 
�لتكوين �صيوؤطرها خرب�ء  حمطات 
�أن  على  �لل�صانيات  يف  وخمت�صون 
على  �لتكوينية  �ملنتديات  تنظم 
مر�حل للم�صتفيدين، موؤكد� »�لتز�م 
�ملحافظة  �ل�صامية بتدعيم ومتويل 

هذه ملنتديات«.

بقرار من رئي�س اجلمهورية

تعيني  حممد لوبر رئي�سا ل�سلطة ال�سمعي الب�سري
عبد  �جلمهورية،  رئي�س  عني 
حممد  تبون،  �لأ�صتاذ  �ملجيد 
لوبر رئي�صا ل�صلطة �صبط �ل�صمعي 
بيان  به  �أفاد  ما  ح�صب  �لب�رضي، 

لرئا�صة �جلمهورية.

�لأ�صتاذ  �أن  ذ�ته  �مل�صدر  وذكر 
كلية  يف  جامعي  �أ�صتاذ  لوبر 
و�صحفي  بالعا�صمة،  �حلقوق 
و�لتلفزيون،  �لإذ�عة  يف  �صابق 
�ملجاهد،  ليومية  �صابق  ومدير 

قانون  يف  م�صت�صار  حاليا  وهو 
وب�صدد  �لب�رضي  �ل�صمعي 
دكتور�ه  لأطروحة  �لتح�صري 
لل�صمعي  �لعمومية  �خلدمة  يف 
�صاهم  كما  �جلز�ئر،  يف  �لب�رضي 

حترير  فرق  تن�صيق  يف  �أي�صا 
�لقو�نني �لأربعة �ملتعلقة بالإعالم 
 1982 �صنتي  بني  ما  و�لت�صال 

و2014
 باية ع 

 حممد بن ترار

اأدلة جديدة تورط 
اإيران باإ�سقاط 

الطائرة الكرانية



االفالن يف مفرتق الطرق 

وقفة احتجاجية تزامنا مع اجتماع املحافظني 
.     �ضديقي: بع�ض املن��ضلني مت�آمرون 

.     وليد بلقرون: البد من اإرج�ع احلزب اإىل ح��ضنته النوفمربية ال�ضرعية 
.     لطفي فردي :قي�دات احلزب حولته اإىل �ضجل جت�ري 

.     حممد بو�ضي�ف : جبهة التحرير الوطني اأزمة حقيقية تتعلق بهويته� ودوره� 

احتج اأم�ض الع�ضرات من من��ضلي حزب جهة التحرير الوطني اأم�م املقر املركزي 
للحزب، منددين ب�ملم�ر�ض�ت اخل�طئة و املواقف امل�ضينة للقي�دة احل�لية للحزب ، 
اأين ط�لبو برحيله� الفوري حف�ظ� على م�تبقى من املن��ضلني النزه�ء غري الق�بلني 
للمم�ر�ض�ت التع�ضفية، و اإن�ض�ء جلنة وطنية للذه�ب اإىل موؤمتر ج�مع ميثل �ضوت 

الق�عدة الوطنية. .
اإمي�ن لوا�ض 

ندد عدد من منا�ضلي حزب 
الوطني  التحرير  جبهة 
الوطن  واليات  جميع  من 
الت�ضحيحية  احلركة  با�ضم 
وقفة  يف  للحزب 
احلزب  مبقر  احتجاجية 
باملمار�ضات   ، العتيد 
املواقف  و  اخلاطئة 
احلالية  للقيادة  امل�ضينة 
الفاقدة لل�رشعية على حد 
ا�ضتنكروا  اأين  و�ضفهم، 
حتت  املخزية  باملواقف 
بخ�ضو�ص  �ضديقي  قيادة 
الرئا�ضية  االنتخابات 

املا�ضية. 
من  املنا�ضلني  وترباأ 
دعم  على  املرتبة  النتائج 
للمرت�ضح  احلالية  القيادة 
خالل  ميهوبي  الدين  عز 
الرئا�ضية  االإ�ضتحقاقات 
باأن  معتربين  املا�ضية، 
القوى  قزم  القرار  هذا 
البالد  االأوىل يف  ال�ضيا�ضية 
اإىل جمرد جلنة  اأين حتول 

م�ضاندة 
واإتهم ذات امل�ضدر القيادة 
اأ�ضوات  ب�رشقة  احلالية 
م�ضادرة  و  املنا�ضلني 
مقراتهم و جتاوز اإرادتهم، 
الفوري  بالرحيل  مطالبني 
احلالية  قيادته  و  ل�ضديقي 
حد  على  �رشعية  الغري 
على  حفاظا  و�ضفهم، 
ماتبقى من ن�ضاالت نزيهة 
للم�ضاوامات،  قابلة  غري 
منا�ضلي  جميع  داعني 
و  التعبئة  اإىل  احلزب 
التجنيد لطرد كل الدخالء 
�ضفوف  من  االإنتهازين  و 
اإىل  واإ�ضتعادته  احلزب 

خطه النوفمربي .

املنا�ضلني  واأهاب 
مقر  اأمام  املحتجني 
بالقوة  العتيد  احلزب 
احلية القادرة على اإحداث 
التغيري االإيجابي املتجاوب 
لتحرير  ال�ضعب،  حركة  مع 
الع�ضابة  بقايا  من  احلزب 
املمار�ضات  من  اأذنابها  و 
التي اأفقدت مكانة احلزب 

و �ضوهت �ضورته.
وجدد املنا�ضلنن تاأكيدهم 
مل  اإن  االإحتجاج  بت�ضعيد 
ال�ضلمية  اإنطالقتهم  تفهم 
املطلوب،  وجه  على 
احلالية  القيادة  باأن  موؤكدا 
�ضتحمل  لل�رشعية  الفاقدة 
يف  الكاملة  امل�ضوؤولية 
التي  الت�ضعيد  ماآالت 

�ضيعلن عنها يف وقتها .
العديد  املتظاهرون  ورفع 
تطالب  الالفتات،  من 
احلالية  القيادة  برحيل 
للحزب من بينها » بومهدي 
و�ضديق ....ديقاج« ، ملاذا 
هذا االإ�رشار نحن اأ�ضحاب 

القرار«، »

وليد بلقرون
 البد من اإرج�ع 

احلزب اإىل ح��ضنته 
النوفمربية ال�ضرعية 

حزب  يف  القيادي  دعا 
الوطني  التحرير  جبهة 
القيادة  اإىل  بولقرون  وليد 
بقيادة  لالأفالن  احلالية 
الرحيل،  اإىل  �ضديقي 
واإرجاع احلزب اإىل حا�ضنته 

النوفمربية ال�رشعية. 
يف  بولقرون  وليد  ندد 
على  للو�ضط«   « ت�رشيح 
الوقفة  ح�ضوره  هام�ص 
مقر  اأمام  االحتجاجية 

التحرير  جبهة  حزب 
باملمار�ضات  الوطني، 
تنتهجها  التي  التع�ضفية 
القيادة احلالية لالأفالن مع 
منا�ضلي احلزب، داعيا اإىل 
�رشورة فتح قواعد احلزب 
اأمام املنا�ضلني، واإلغاء كل 
كل  ت�ضوب  التي  االأنانيات 

فئات و اإطارات احلزب. 
باأن  بولقرون  وليد  واأكد 
لالأفالن  احلالية  القيادة 
منبثقة  وهي  �رشعية  غري 
عينها  مركزية  جلنة  عن 
�ضالل و الطيب لوح، قائال 
» احلزب اختطف من قبل 
الع�ضابة التي حاربها قائد 
االأركان قايد �ضالح و نحن 

على نهجه م�ضتمرون ».
و اأ�ضاف املتحدث » نطالب 
باإرجاع احلزب اإىل حا�ضنته 
النوفمربية ال�رشعية، وندد 
مع  اخلاطئة  باملمار�ضات 
فاملئات  احلزب،  منا�ضلي 
من املنا�ضلني بعيدون عن 
مق�ضيون  و  احلزب  هياكل 
ب�ضبب الرداءة التي اإنتهجها 
تريد  التي  احلزب  قيادات 
اأن يبقى احلزب حكرا على 
على  و�ضدد  معينة،  نخبة 
االأبواب  تفتح  اأن  �رشورة 
اأجل  من  للمواطنني  اأمام 
اإىل  الذهاب  و  االنخراط، 
�رشعية  له  وطني  موؤمتر 
غالبية  الأن  احلراك، 

املنا�ضلني من احلراك. 

لطفي فردي 
قي�دات احلزب حولته 

اإىل �ضجل جت�ري 

الوطني  املن�ضق  اإتهم 
للحركة الت�ضحيحية حلزب 
فردي  لطفي  االأفالن 

للحزب  احلالية  القيادة 
اإىل  العتيد  بتحويل احلزب 
املال  لنهب  جتاري  �ضجل 
الوطن  م�ضلحة  على  العام 

و املنا�ضلني. 
يف  فردي  لطفي  وقال 
ت�رشيح للو�ضط باأن القيادة 
تابعة  لالأفالن  احلالية 
ت�ضويه  اإىل  �ضعت  للع�ضابة 
منا�ضليه،  و  احلزب  �ضورة 
يف  القياديون  مار�ص  اأين 

احلزب التهديد �ضدهم. 
على  املتحدث  و�ضدد 
الت�ضحيحية  احلركة  اأن 
القيادة  تطالب  للحزب 
امل�ضعل  ت�ضليم  و  احلالية 
اأجل  من  لل�ضباب، 
بريق حزب جبهة  اإ�ضتعادة 
واأ�ضاف  الوطني.  التحرير 
القيادة  لهذه  املتحدث »ال 
غري  بطريقة  جاءت  التي 
مطالبنا  متثلنا،  ال  �رشعية 
النها  القيادة  هذه  ذهاب 
تعرب  ال  و  �رشعية  غري 
ن�ضتنكر   ، قراراتنا  عن 
للقيادة  املخزية  املواقف 
االنتخابات  من  احلالية 

املا�ضية، لقد ثم 
ت�ضويه  و  اأ�ضواتنا  �رشقة 
نطالب  احلزب،  م�ضار 
للقيادة  الفوري  بالرحيل 
ماتبقى  حفاظ  احلالية 
كل  ندعو  قناعات،  من 
لطرد  التعبئة  املنا�ضلني 
اإ�ضتعادة  و  االنتهازية  كل 

احلزب«.

�ضديقي
بع�ض املن��ضلني 
يت�آمرون علين� 

بالنيابة  العام  االأمني  علق 
التحرير  جبهة  حلزب 

على  �ضديقي  الوطني 
التي  االحتجاجية  الوقفة 
مقر  اأمام  تنظيمها  ثم 
منهم   « قائال   ، احلزب 
ندعوهم  اإخواننا  هم  من 
للتح�ضري  االن�ضمام  اإىل 
باملقابل  املقبل،  للموؤمتر 
هم  علينا  متاآمرين  بينهم 
نف�ضهم من اأغلقوا ق�ضمات 
الإحالته  باالإ�ضمنت  احلزب 
اأن  اإال  املتحف  على 
م�رشوعهم مل ولن يتحقق« 
قال �ضديقي االأم�ص خالل 
اإجتماعه باملحافظني باأن 
حزب  تطول  ت�ضويه  حملة 
الوطني  التحرير  جبهة 
القوائم  اإن   « م�ضريا   ،
االنتخابية مل تكن تُعد من 
هي  بل  املنا�ضلني،  قبل 
منهم  ثالثة  اإىل  مق�ضمة 
�ضيا�ضون  وجتار  منا�ضلون 
واآخرون  ترتيبهم  ا�ضرتوا 
ا�ضتولوا  اأ�ضخا�ص  فر�ضهم 
على  وهوؤالء  احلزب  على 
ميتون  ال  ملوكهم  دين 

لالأفالن ب�ضلة«.
واأكد االأمني العام بالنيابة، 
التحرير  جبهة  حلزب 
الوطني، علي �ضديقي، باأن 
كل ما ثم تداوله بخ�ضو�ص 
لالإطاحة  خمطط  وجود 
االأول عبد  الوزير  بحكومة 
خالل  من  جراد  العزيز 
على  امل�ضادقة  رف�ص 
نزوله  بعد  عملها  خمطط 
من  له  اأ�ضا�ص  ال  للربملان 

ال�ضحة .
اأ�ضاف  مت�ضل،  �ضياق  ويف 
املتحدث » يتكلمون با�ضم 
اأننا  فكرة  �ضوقوا  احلزب، 
عبد  دعم  رف�ضنا  بعدما 
املجيد تبون يف الرئا�ضيات، 
نُح�رش لالإطاحة بحكومته 

خمطط  رف�ص  خالل  من 
يف  مناق�ضته  خالل  عملها 
يُ�ضوقه  ما  اإن  الربملان، 
با�ضم  يتكلمون  من  بع�ص 
الوطني،  التحرير  جبهة 
ونوابه  احلزب  اأن  على 
ل�ضن حملة على  يح�رشون 
خمطط عمل حكومة عبد 
عن  عار  تبون،  املجيد 
اأننا �ضنتعامل  ال�ضحة، كما 
االإرادة  وفق  احلكومة  مع 
اإذ  اأخذتها،  التي  ال�ضعبية 
اأن نواب احلزب م�ضتعدون 
التي  م�ضاريع  كل  ملناق�ضة 
بكل  الربملان  اإىل  تاأتي 

م�ضوؤولية«.

حممد بو�ضي�ف 
جبهة التحرير الوطني 

تع�ين اأزمة تتعلق 
بهويته� ودوره� 

ال�ضيا�ضي  املحلل  اأكد 
حممد بو�ضياف باأن جبهة 
تعي�ص  الوطني  التحرير 
اأزمة حقيقية تتعلق بهويتها 
املرحلة  يف  ودورها 
م�ّص  فاحلراك   ، القادمة 
الذي  احلزب  العمق  يف 
برامج  لتنفيذ  اأداة  اعترب 
 ، احلكم  نظام  واأجندات 
اأية  ميلك  ال  انه  وك�ضف 
الع�ضب  اإرادة  خارج  اإرادة 

احلاكمة.
بو�ضياف  حممد  وقال 
 «  « للو�ضط   « ت�رشيح  يف 
اأنه له  اأثبت  حزب االأفالن 
دور وظيفي ال يليق بحزب 
كانت  واإطارات   ، تاريخي 
قاعدة  ت�ضكل  اأنها  تعتقد 
نحو  بالبالد  ي�ضري  حلكم 
الع�رشنة والتقدم لتكت�ضف 
هذه االإطارات اأنها ال تعد 

لتنفيذ  بيادق  تكون  اأن 
�ضيا�ضة ما �ضمي الع�ضابة، 
وهنا ال يتعلق االأمر بجبهة 
بكثري  بل  وحدها  التحرير 
ال�ضيا�ضية  التنظيمات  من 
ت�ضعى  والتي  واالجتماعية 
وخري  للتطهر  اليوم  كلها 
اإليه  دعى  ما  على  دليل 
التجمع  حزب  رئي�ص 
الدميقراطي  الوطني 
احلزب  ت�ضمية  اإعادة  من 
من  التن�ضل  وحماولة 
�ضفحة  ولعب  تاريخه 
حزب  اإطارات   ، جديدة 
ميتد  اأن  تريد  االأفالن 
هياكل  داخل  اإىل  احلراك 
احلزب وتطهريه من هوؤالء 
من  وتخلي�ضه  املناولني 
له  امل�ضينة  االأدوار  هذه 
تعد  ال  �ضديقي  دعوة   ،
اإعالميا  تكتيكا  تكون  اأن 
التي  الثلج  كرة  الإجابة 
تت�ضكل ، واأن هياكل احلزب 
ال  االجتماع  دعوة  تعترب 
من   ، االلتفات  ت�ضتحق 
اأ�ضماء  احلراك  هذا  يقود 
جلبهة  بحبها  معروفة 
التحرير الوطني والتزامها 
ترقية  اجل  من  بالن�ضال 
 ، اأدائه  وحت�ضني  احلزب 
م�ضاندة  اإىل  يحتاجون  قد 
كل  طرف  من  ومرافقة 
الوطن  هذا  يف  ال�رشفاء 
لتحرير احد قالع الوطنية 
ينتبه  واإن   ، والثوابت 
املنا�ضلون اإىل ق�ضور لعبة 
والتنظيم فاحلزب  الهياكل 
هو  كذلك  يكون  اأن  قبل 
ثقافة يجب اأن تتجدد مبا 
يتما�ضى مع التطورات التي 
ت�ضهدها البالد وديناميكية 
للمناف�ضة  وهجها  ت�ضتعيد 

يف املراحل القادمة«.
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بعث بر�ض�ئله اإىل رئي�ض اجلمهورية

�سديقي يتهم نوابا باإثارة االحتجاجات باالأفاالن
بعث  االأمني العام بالنيابة حلزب 
علي  الوطني،  التحرير  جبهة 
اإىل  بر�ضائله  االأحد  �ضديقي 
اأن  قال  عندما  اجلمهورية  رئي�ص 
قيادة  حتت  باأمان  اليوم  اجلزائر 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص 
التي  االأ�ضوات  اأن  مربزا  تبون 
لها  عالقة  ال  تطالب  برحيله 
على  يعمل  الذي  العتيد  باحلزب 
متهما  املنا�ضلني  اإىل  العودة 
بع�ص النواب بدفع االأموال الإثارة 

االحتجاجات
بالنيابة  العام  االأمني  طعن 

الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
املحافظات  باأمناء  اجتماعه  يف 
التي  االأ�ضوات  �رشعية  يف 
يف  قال  حيث  رحيله  اإىل  تدعو 
الذين  اأولئك  ال�ضياق  اأن  هذا 
ال  برحيله  ويطالبون  يحتجون 
اأن  م�ضريا  باالأفالن،  لهم  عالقة 
موؤمتر  هو فقط  هوؤالء  يريده  ما 
يف  ال�رشعية  موؤكدا  عن  خارج 
احلالية  القيادة  ال�ضياق  اأن  هذا 
واملوؤهلة  الوحيدة  املخولة  هي 
باملقابل  احلزب  با�ضم  للتكلم 
اأبواب  اأن  امل�ضوؤول  نف�ص  اأو�ضح 

مع  للحوار  مفتوحة  االأفالن 
نواب  اأن  االأطراف  وقال  جميع 
هذه  وراء  من  هم  اأمواال،  دفعوا 
ك�ضب  اأجل  من  االحتجاجات، 
�ضخ�ضية  واأغرا�ص  منا�ضب 
احلزب،  على  الهيمنة  وفر�ص 
واأكد اأن دعوات احلزب متوا�ضلة 
جلبهة  االعتبار  اإعادة  اأجل  من 

التحرير الوطني.
وبهذه املنا�ضبة بعث علي �ضديقي 
ر�ضائل م�ضفرة لرئي�ص اجلمهورية 
بذلك  حماوال  تبون  املجيد  عبد 
االأمني  بدعم  خطاأ  تدارك 

الوطني  للتجمع  بالنيابة  العام 
االنتخابات  خالل  الدميقراطي 
اأن  قال  حيث  االأخرية  الرئا�ضية 
احلزب بلغ رئي�ص اجلمهورية عبد 
 ، للحوار  ا�ضتعداده  تبون  املجيد 
اإليه مو�ضحا يف  االأفالن  يد  ومد 
اليوم  اجلزائر  اأن  االإطار  نف�ص 
عبد  اجلمهورية  برئي�ص  اأمان  يف 
بتعديل  وكذلك  تبون،  املجيد 
احلزب  وك�ضف  اأن  الد�ضتور 
موؤمتر  قريبا  العتيد  �ضيعقد 
فقط،  االأفالنيني  للمنا�ضلني 
من�ضب  لنيل  يطمح  ال  اأنه  واأكد 

وال  من�ضب  للحزب  العام  االأمني 
من�ضب  اأي  احلكومة  اأو  وزير يف 
م�ضريا  الدولة  هياكل  يف  اأخر 

اإعادة  هو  الوحيد  اأن  همه  اإىل 
االأفالن ملنا�ضليه احلقيقيني.

ب�ية ع
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يف  ت�أتي  مقري  الدكتور  خرجة 
من  �سيال  احلركة  فيه  تلقت  ظرف 
من  مواقفه�  نتيجة  االنتق�دات 
و  البالد  تعرفه�  التي  التحوالت 
تلعب  بكونه�  التي ط�لته�  االته�م�ت 
تر�سية  يف  اأمال  حبل  من  اأكرث  على 
اأكرث من طرف على ح�س�ب اخلي�رات 

االإ�سرتاتيجية
و خالل الفرتة ال�س�بقة متكن مقري 
احلركة  داخل  مع�ر�سيه  احتواء  من 
االنتق�دات  من  �سيال  يواجه  لكنه 
مواقفه  و  اأدائه  طريقة  تط�ل  التي 
وهو  ال�س�بق  ال�سي��سي  النظ�م  من 
الذي التقى اأكرث من مرة مبمثلني عن 
خ�سو�س�  و  ال�س�بق  الرئي�س  حميط 
قبيل  حكمه  من  االأخرية  االأ�سهر  يف 
�سغط  حتت  لالن�سح�ب  ا�سطراره 

ال�س�رع.

ري��س  االإعالمي  و  الك�تب  يقول 
احلرك�ت  يف  املخت�س  وادن   بن 
به  اأدىل  ت�رصيح  يف  االإ�سالمية 
�سمعت  م�  غرائب  »من  للو�سط  
حم�س  حركة  رئي�س  ت�رصيح�ت  من 
االأ�ست�ذ عبد الرزاق مقري، قوله اأن 
خالل  من  عن  م�ستهدفة  »حركته« 

الف�ي�س بوك. 
واحلقيقة اأن الرجل يق�سد الكت�ب�ت 
والتوجيه  البن�ء  النقد  هدفه�  التي 
عن  التنبيه  وحم�ولة  ال�سحيح 
يف  حم�س  فيه�  تقع  التي  االأخط�ء 

كل مرة.
اإذا  هذا  م�ستهدفة  فعال  واحلركة 
لي�س  لكن  رئي�سه�،  مبنطق  فكرن� 
الف�ي�س بوك فهم  من طرف ن�سط�ء 
ين�سدونه  الذي  النبيل  الهدف  رغم 
قراء  يتعدى  ال  وت�أثريهم  قليلة  قلة 
اأن  احلقيقة  واإمن�  بوك،  الف�ي�س 
ذاته�، خ��سة  احلركة م�ستهدفة من 

العديد من قي�داته�،  عندم� هم�ست 
واحلنكة  التجربة  ميلكون  من 
جلعله� تكون رقًم� �سعبً� يف ال�س�حة 

ال�سي��سية.
يومية  عرب  و  قبل،  من  لقد �رصحت 
عمل  حم�س  رئي�س  ب�أن  الو�سط، 
احلركة  تقزمي  على  نية-  -بح�سن 
وح�رصه� يف طرح وتوجه�ت واأدبي�ت 
اأثبتت االأي�م اأنه� ال ت�سلح مع ال�سلطة 

الق�ئمة.
الراحل  اأن  هو  به،  مقتنع  اأن�  وم� 
حمفوظ النحن�ح رحمه اهلل قد ترك 
اإن �سح التعبري نظرية وخط� وا�سح� 
للحركة اإن اأرادت اأن تتقدم وت�س�هم 
حم�ولة  وهو  املن�سود،  التغيري  يف 
والتدافع  حمطة،  كل  يف  نق�ط  ربح 
�سن�عة  يف  وامل�س�ركة  ال�سلطة،  مع 
املواجهة  عن  واالبتع�د  القرار، 
الن�فع،  غري  والتحدي  الكالمية 
مع  والتع�ون  اأبن�ئه�  كل  �سمل  وجمع 

كل التي�رات لبن�ء اجلزائر.
حم�س،  اأم�م  التحدي  االآن  يبقى 
�ستعي�س  اأنه�  اإعتق�دي  يف  خ��سة 
بعدم�  ال�سي��سية  ال�س�حة  يف  فراغ� 

العمل  هو  مهمة،  حمط�ت  ف�تته� 
على تقييم جتربته�، جتربة امل�س�ركة 
وجتربة املق�طعة، مب� يف ذلك تقييم 
اخلط�ب ال�سي��سي امل�ستعمل، وهذا 

اأح�سن اإن�س�ف تفعله لنف�سه� اأواًل قبل 
تكون  وحتى  غريه�،  من  تنتظره  اأن 
له� نظرة وا�سحة يف ق�دم املحط�ت 

ولرتتب اأولوي�ته� ترتيب� جيًدا.

حملت الت�سريحات الأخرية التي اأدىل عبد الرزاق مقري عددا من الت�ساوؤلت حول خلفية اختيار هذا التوقيت للرتويج خلطاب املظلومية وال�سكوى من ا�ستهدافات 
عرب من�سات التوا�سل الجتماعي بدون اأن يورد ال�ساكي ا�سما معينا اأو جهة بعينها ليحملها امل�سوؤولية عن هذا الو�سع و تبعاته .

الكاتب ريا�ض بن وادن معقبا على ت�سريحات مقري

و.احلاج

حم�س تواجه فراغا �سيا�سيا و فاتتها حمطات مهمة
.      احلركة هم�ست قيادات متلك جتربة و ر�سيدا

توازيا مع الور�سات التي اأطلقها الرئي�ض
حماوالت ل�سرقة احلراك والطعن 

يف �سرعية املوؤ�س�سات 
طويلة  فرتة  منذ  البالد  ت�سهد 
على  ح�قدة  اأطراف  جهود  توا�سل 
اجلزائر من�وراته� القدمية اجلديدة 
الإر�س�ء عمالئه� ب�خل�رج من خالل 
احلراك  مط�لب  �رصقة  حم�ولته� 
ال�سعبي والطعن يف �رصعية الرئي�س 
الذي  تبون  املجيد  عبد  املنتخب 
االنتخ�بية  نواي�ه  �سدق  عن  عرب 
واجتم�عية  �سي��سية  ور�س�ت  بفتحه 
من  �سهر  يكمل  اأن  قبل  ودبلوم��سية 

ا�ستالمه مق�ليد احلكم .
الذين  اخل�رج  عمالء  اأيقظ  لقد 
لي�س لهم ثمتيل �سعبي اأو �سي��سي اأو 
الوطني  ال�سعيد  على  جمعوي  حتى 
املحلي  من�وراتهم  وحتى  بل 
وموؤ�س�س�ته�  اجلزائر  ال�ستهداف 
اأطراف  مل�س�لح  خدمة  ال�رصعية 
املعنوي  لهم  الدعم  توفر  خ�رجية 
والرع�ية  وت�ست�أ�سد به� كلم� �س�قت 
تخرق  نف�سه�  ووجدت  ال�سبل  به� 
هذه  لكن   ، للدولة  الداخلي  الق�نون 
اأكرث  اأمره�  انف�سح  قد  االأطراف 
من مرة ومع ذلك جتده� توا�سل يف 
من�وراته� رغم اأن جموع امل�س�ركني 
من  مرة  الأكرث  ال�سعبي  احلراك  يف 
لي�س  اأنه  العب�رة  ب�رصيح  اأكدت 
اأي  من  ال�سعبي  و�س�ية  للحراك 
هذه االأطراف التي تتكلم ب��سمه يف 

املن�بر الداخلية واالأجنبية .
ويثري  ب�سدة  يطرح  الذي  وال�سوؤال 
لهوؤالء  واال�ستفه�م  كيف  الغرابة 
رئي�س  �رصعية  يف  يطعنون  الذين 
التزام�ته  جت�سيد  يف  بدا  منتخب 
االنتخ�بية  حملته  يف  قطعه�  الذي 
من�سب  يف  �سهرا  بلوغه  قبل  حتى 
عجزت  وقت  يف  اجلمهورية  رئي�س 
مر�سح  تقدمي  عن  االأخرية  هذه 

جرت  التي  الرئ��سية  لالنتخ�ب�ت 
األي�س   ، الف�رط  دي�سمرب   12 يف 
للتداول  و�سيلة  هي  االنتخ�ب�ت 
هذه  لكن  ال�سلطة  على  ال�سلمي 
اأهدافه�  مع  تتن��سق  ال  االأطراف 
اخلبيثة العملية االنتخ�بية بل ت�سعى 
اإىل مراحل انتق�لية ت�سهل عملية رهن 
�سي�دة القرار الوطني الأطراف اأجنبية 
ال يهمه� �سوى م�س�حله� االقت�س�دية 
اجلزائريني  دم�ء  ح�س�ب  على  ولو 
الذي  الث�ين  وال�سوؤال  كرامتهم  قبل 
يطعنوا  اأن  لهوؤالء  كيف  بقوة  يطرح 
يف �رصعية رئي�س منتخب خرج للعلن 
�سد امل�في� والف�س�د وهو يف ال�سلطة 
ومل   2017 يف  اأول  وزير  ك�ن  عندم� 
كلمة  اإعالء  �س�كن� يف  حينه�  حترك 
االأطراف  لهذه  كيف  ث�لث�   ، احلق 
اأن تطعن يف �رصعية رئي�س منتخب 
الوطنية على  االأحزاب  بدعم  حظي 
عوا�سم  وكربى  توجه�ته�  اختالف 
مد  تهنئته  اإىل  �س�رعت  التي  الع�مل 
ال�سعبي  احلراك  اإىل  الوا�سعة  يده 
ودع�ه اإىل حوار �رصيح وجدي حول 
امل�س�لح العلي� للبالد يف اأول خرجته 
االإعالمية يوم 13 دي�سمرب الف�رط ، 
فهذه االأطراف تعمل على اال�سطي�د 
فيه�  فتح  وقت  العكرة يف  املي�ه  يف 
ور�س�ت  تبون  املجيد  عبد  الرئي�س 
ودبلوم��سية  واقت�س�دية  �سي��سية 
والعب�د  البالد  لف�ئدة  واجتم�عية 
كرامة اجلزائريني  اأجل �سم�ن  ومن 
الوطني  ا�ستقرارهم  على  واحلف�ظ 
هذه  ت�سعى  ب�ملق�بل  واالإقليمي 
اإع�دة م�س�لح  اإىل  االأطراف ج�هدة 
عمالئه� اخل�رجية مق�بل حفنة من 

الدوالرات .
باية ع 

مل ينتظر الرئي�س اجلزائري اجلديد، 
ليب��رص  طويال  تبون،  املجيد  عبد 
 6 من  يقرب  م�  على  �ستمتد  عملية 
اأ�سهر تت�سمن تعديال عميق� للق�نون 
بداية  يريده  للبالد،  االأ�س��سي 
رئ��سية  لوالية  وقوية  كربى  انطالقة 
يتعلق  كبري  جدل  حمل  تزال  ال 
احلركية  مع  وان�سج�مه�  ب�رصعيته� 
احلراك  اأفرزه�  التي  ال�سي��سية 

ال�سعبي.
وت�أتي االأهمية الق�سوى التي اأعط�ه� 
الرئي�س تبون لتعديل الد�ستور انطالق� 
من الو�سع املتوتر واملتذبذب الذي 
والفراغ�ت  الدولة  موؤ�س�س�ت  تعي�سه 
التي يرع�ه� الد�ستور احل�يل، ن�هيك 
الرئ��سي  االنتخ�ب  افتق�ر  عن 
�رصعية  من  يلزمه  مل�  امل��سي 
جديدة  النطالقة  �رصورية  توافقية 
متينة.  �سي��سية  اأ�س�س  على  واعدة 
وهو م� جعل تبون اأ�سد حر�س� على 
اخلروج من هذه الو�سعية التي جتعله 
رهينة مف�رقة عجيبة، فقد ورث من 
ومطلقة  جدا  وا�سعة  �سلط�ت  جهة 
لرئي�س  احل�يل  الد�ستور  مينحه� 
اجلمهورية، لكنه ال ميتلك يف النه�ية 
واملوؤ�س�س�تية  ال�سي��سية  االأدوات 
يف  وطنية  �سي��سة  لتنفيذ  ال�رصورية 
م�ستوى تلك ال�سلط�ت، اأم�م ال�سعف 
والوهن الذي توجد عليه املوؤ�س�س�ت 

الد�ستورية وال�سي��سية االأخرى.

اأدرك الرئي�س تبون منذ البداية، اإذن، 
اأن قوته وقدرته على جت�سيد اأفك�ره 
ال�سلط�ت  وبراجمه ال تكمن يف تلك 
الد�ستور«  اإي�ه  منحه�  التي  »االإلهية 
توازن  جت�سيد  على  قدرته  يف  بل 
الدولة وتو�سيح  حيوي يف موؤ�س�س�ت 

واإر�س�ء  املختلفة  ال�سلط�ت  حدود 
قواعد جديدة ووا�سحة جدا لتحمل 
ك�نت  �سواء  الدولة،  يف  امل�سوؤولي�ت 
اأدرك  كم�  التعيني.  اأو  ب�النتخ�ب 
يف  لعقود  ع��س  الذي  وهو  اأي�س�، 
دواليب الدولة، اأنه ال معنى اأن يكون 
يتعدى  ال  بينم�  الورق  على  رئي�س� 
الواقع، ح�سب  اأرب�ع رئي�س يف  ثالثة 
يقع  حيث  ال�س�بق،  الرئي�س  تعبري 
وع�سب  ونفوذ  ت�أثري  دوائر  فري�سة 
�سغطه�  ومت�ر�س  الظل  يف  تعمل 
عليه انطالق� من كونه حمور ال�سلطة 

والرجل االأول واالأخري يف الدولة.
عدده�  التي  املح�ور  وتنطلق 
ال�سيد  اإىل  ر�س�لته  يف  تبون  الرئي�س 
اخلرباء  جلنة  رئي�س  لعرابة  احمد 
املكلفة ب�سي�غة مقرتح�ت ملراجعة 
مبنية  وا�سحة  فل�سفة  من  الد�ستور، 
اإال  قوي  رئي�س  يوجد  ال  اأنه  على 
اإال  قوية  دولة  توجد  وال  قوية  بدولة 
مبوؤ�س�س�ت قوية بتعدده� والتوازن�ت 
التي تقع بينه�، وبتعبري اأو�سح ميكن 
رئي�س  ل�سلطة  معنى  ال  اإنه  القول 
االأغلبية  ن�ل  واإن  حتى  الدولة، 
ال�س�حقة من اأ�سوات الن�خبني وبوئ 
مك�نة زعيم االأمة، دون حكومة قوية 
منبثقة عن برمل�ن �رصعي وجم�ل�س 
طموح�ت  عن  تعرب  متينة  حملية 
املواطنني ودون ق�س�ء م�ستقل وقوي 
واجلم�عية  الفردية  احلري�ت  يحمي 
االإن�س�ن  حقوق  ومينت  يقمعه�  وال 
ويحر�س على اأداء الواجب�ت ويح�رب 
الف�س�د ودون موؤ�س�س�ت رق�بة �سديدة 
دوائر  ودون  الع�م  ال�س�لح  حلم�ية 
ا�ست�س�رية وتنفيذية واعية ب�لره�ن�ت 

وملت�سقة ب�لطموح�ت. 
قبل  الر�س�لة،  حتدثت  هن�ك  ومن 

مطروحة  حم�ور   7 ت�ستعر�س  اأن 
اأ�س�ليب  جتديد  عن  للتعديل، 
م�ستوي�ت  جميع  على  احلك�مة 
م�ستوى  على  ال�سيم�  امل�سوؤولية 
قبل  للجمهورية  العلي�  املوؤ�س�س�ت 
من  االأ�س��سية  الدوافع  حتدد  اأن 
حت�سني  وهي  الور�سة،  هذه  اإطالق 
البلد من اأي �سكل من اأ�سك�ل احلكم 
والتوازن  الف�سل  و�سم�ن  الفردي 
احلي�ة  اأخلقة  وتعزيز  ال�سلط�ت  بني 

الع�مة وحم�ية احلقوق واحلري�ت.
املح�ور  هذه  حتليل  اإىل  نعود  قد 
لذا  مقبلة،  مق�الت  يف  ب�لتف�سيل 
�سنكتفي يف هذا املق�م مبح�ولة فهم 
ال�سي��سي احل�يل  ال�سي�ق  ك�ن  اإذا  م� 
�سيوفر لتبون ه�م�س� معتربا للذه�ب 
اأنه  ولو  م�رصوعه  جت�سيد  يف  بعيدا 
ال�سعب،  تزكية  على  ب�أن ميرره  وعد 
حم�ولة  مع�ر�سوه  اعتربه  م�  وهو 
ال�سي��سية  ال�سوائب  لتج�وز  منه 
الرئ��سية  االنتخ�ب�ت  الزمت  التي 
احل�يل  الد�ستور  اأن  غري  امل��سية 
دون  تعديالت عميقة  اإجراء  يتيح  ال 

املرور على اال�ستفت�ء ال�سعبي. 
مليء  ال�سي��سي  ال�سي�ق  هذا 
يجمع  واملف�رق�ت،  ب�لتن�ق�س�ت 
�سب�ب  من  متكون  حي  جمتمع  بني 
اإىل  مهتم  ب�لطموح،  مليء  اأغلبه  يف 
ال�سي��سي  ب�ل�س�أن  الدرج�ت  اأق�سى 
وبني  لالأو�س�ع  اجلذري  وب�لتغيري 
بعد  وج�ثمة  ق�ئمة  موؤ�س�س�ت 
عليه�  واأكل  الزمن  جت�وزه�  اأن 
للحف�ظ  �ست�سعى  و�رصب،  الدهر 
ت�سييع  تريد  وال  ا�ستمراره�  على 
يوفره�  التي  واملك��سب  املن��سب 

له� النظ�م احل�يل.
م�رصوع:  ت�س�وؤل  ينبثق  هن�  ومن 

يعزز  د�ستورا  نت�سور  اأن  ميكن  هل 
يولد  الق�نون  ودولة  الدميقراطية 
وبتعبري   دميقراطية؟  غري  ب�آلية 
اأو�سح: كيف جن�سد د�ستورا مب�ستوى 
ر�س�لة  عنه�  التي عربت  الطموح�ت 
عن  اخلرباء  جلنة  اإىل  تبون  الرئي�س 
�رصعيته  يف  مطعون  برمل�ن  طريق 
الد�ستورية  التعديالت  كل  وزكى 
التي عززت احلكم الفردي ومركزية 
القرار ف�سال عن اأنه برمل�ن الت�سقت 

به اأدران امل�ل الو�سخ؟
بع�س  طرحه�  ان�سغ�الت  وثمة 
ال�سي��سي،  لل�س�أن  واملت�بعني  النق�د 
جديدة  جمهورية  عن  ف�حلديث 
على  ال�سي��سي  النق��س  فتح  يقت�سي 
اأو�سع نط�ق حول النظ�م املوؤ�س�س�تي 
بدل  املجتمع  مع  ين�سجم  الذي 
للجنة  التعديالت  مع�مل  حتديد 
النظ�م  ا�ستمرارية  �سمن  خرباء 
ب�سالحي�ت  ولو  الق�ئم،  الرئ��سي 
م�  وهو  اجلمهورية،  لرئي�س  اأقل 
اعتربه هوؤالء د�ستورا ال يختلف عن 
د�ستور  كونه  يف  ال�س�بقة  الد�س�تري 
الرئي�س  ف�سل  فهل  املغلقة،  الغرف 
منهجية طرح م�سودة م�رصوع الق�نون 
للنق��س الع�م بدل فتح النق��س الع�م 
االأطي�ف  جميع  اإىل  واال�ستم�ع 
النه�ئية  ال�سي�غة  على  االإقب�ل  قبل 

للم�رصوع؟  
والنواي�  املنهجية  ك�نت  ومهم� 
ب�أي  ميكن  ال  ف�إنه  وراءه�  الق�ئمة 
ح�ل مترير الد�ستور اجلديد ب�لطرق 
احلوار  ب�ب  فتح  بدل  البريوقراطية 
»امل�س�ر  فكرة  عن  بديال  ليكون 
»التي�ر  به  يط�لب  الذي  الت�أ�سي�سي« 

الدميقراطي«.
اح�سن خال�ض

بني حيوية املجتمع والك�ساد املوؤ�س�ساتي

ملاذا يريد تبون البدء بتعديل الد�ستور؟
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 الإعالمي حممد بلعالية : 
احلوار هو املخرج الأ�سلم 

�أكد �ل�صحفي حممد بلعالية  �أن 
�حلو�ر هو �ملخرج �لأ�صلم لأي 
�أي  ويف  كانت  مهما  مع�صلة 
قطاع كانت و�لإعالم من بينها، 
مو�صحا �أن �حلو�ر مع �ل�رشكاء 
من  بينة  على  �جلميع  يجعل 
م�صاكل �لقطاع وميكن �لو�صاية 
�جلرح  على  �لأ�صبع  و�صع  من 
ترتقي  �لتي  �حللول  و�تخاذ 
حكيم  قر�ر  فهو  بالقطاع، 
يجب  �صجاعة  خطوة  وتطبيقه 

تثبيتها.
�ملتحدث  ذ�ت  قال  وباملقابل 
من  حتديد  يجب  �حلو�ر  �أن 
هذ�  يكون  كيف  �ل�رشكاء،  هم 
�أن  وقال  �آلياته  ما هي  �حلو�ر، 
�لإعالم  قطاع  �أن  يعلم  �جلميع 
ثقيلة  تركة  وطاأة  حتت  يئن 
�لعميقة  �لدولة  فيها  ت�صببت 
تاأزما،  �لع�صابة  وز�دتها 
�أن  يجب  �صكته  ولت�صحيح 
يكون �حلو�ر مع جميع مكونات 

�لقطاع.
قائال:  بلعالية  و�أ�صاف  و 
جمموعة  على  �قت�رش  �إذ� 
يقومون  �لذين  �لأ�صاتذه  من 
�لإعالم  و�صائل  يف  مبد�خالت 
كان  �لو�قع  عن  بعيدون  وهم 
�حلو�ر  �قت�رش  و�إذ�  مبتور�، 
�لإعالم  و�صائل  مالك  على 
�لأعمال  رجال  من  و�غلبهم 
جتارة  جمرد  يرونه  �لذين 
مربحة �أي�صا كان مبتور�، لذلك 
�لأطياف  كل  على  فتحه  وجب 

و�أولهم �ل�صحفيون.
كما يجب �أن يلتفت �إىل �لآليات 
�حلو�ر،  �صيتم من خاللها  �لتي 

و�حلديث حولها يطول كثري�.

 ريا�ض هويلي :
القطاع بحاجة اإىل حوار 
�سامل مع جميع الأطراف

�ملدير  هويلي  ريا�ض  ويعتقد 
يف  �لن�رش  م�صوؤول  �لتنفيذي 
موؤ�ص�صة لأخبار �لوطن �أن دعوة 
�لر�صمي  �لناطق  �لت�صال  وزير 
للحكومة عمار بلحيمر �لأ�رشة 
من  جيدة  للحو�ر،  �لإعالمية 

حيث �ملبد�أ.
�أن  �ملتحدث  ذ�ت  �أو�صح  و 
�لقطاع بحاجة �إىل حو�ر �صامل 
�لأطر�ف  جميع  مع  وكامل 
�لقطاع  تنظيم  ق�صد  �لفاعلة 
�لإعالمية  �ملمار�صة  و�إعادة 
وو�صعها  �لطبيعي  �إطارها  �إىل 

�لقانوين وقاعدتها �لأخالقية.
ويف ذ�ت �ل�صياق ت�صاءل ريا�ض 
�صيكون  ماذ�  حول  عن  هويلي 
�حلو�ر وقال �إذ� كانت �لن�صو�ض 
موجودة  و�لت�رشيعية  �لقانونية 
�لتطبيق  �رشورة  �أمام  فنحن 

و�لتج�صيد للقو�نني �ملوجودة.
�إذ�  قائال  �لإعالمي  �أ�صاف  و 
كانت �لن�صو�ض ناق�صة �أو هناك 
فر�غات فاأننا نعتقد �أن �لطريق 
�ملرور  هو  �لقطاع  تنظيم  �إىل 
تن�صيب �لهيئات �لتي من �صاأنها 
قانون  �لإعالم،  قانون  تطبيق 
وقانون  �ملكتوبة  �ل�صحافة 
�إ�صد�ر  مع  �لب�رشي   �ل�صمعي 

قانون �لإ�صهار و�صرب �لآر�ء.
للعمل  �لعتبار  �إعادة  كذلك 
�لإعالمي من خالل حتديد دور 
ر�أ�ض �ملال يف �ملهنة وتاأطريه، 

و�إعادة �ل�صحافة لل�صحافيني

ويف �لأخري �أكد �أن �حلو�ر يبقى 
مفتاح  ويكون  جيدة  ف�صيلة 

لن�صغالت �لأ�رشة �لإعالمية

عبد احلكيم اأ�سابع :
الدعوة جاءت يف وقتها 
تزامنا وتعديل الد�ستور

 
قال عبد �حلكيم �أ�صابع �صحفي 
يف جريدة �لن�رش �أن دعوة وزير 
�لت�صال ل�رشكاء �لقطاع جاءت 
و نحن مقبلون  �صيما  وقتها  يف 
لإدخال  كبرية  ور�صة  فتح  على 
تعديالت جذرية على �لد�صتور 

.
�لن�رش  جريدة  �صحفي  �أكد  و 
من  �لإعالم  قانون  �أن  على 
يف  �لهامة  و  �لع�صوية  �لقو�نني 
لوزير  دعوة  و  �لبالد  د�صتور 
�لذي  �حلو�ر  �صياق  يف  تندرج 

�صيفتح بخ�صو�ض �لد�صتور .
و �أ�صار �إىل �أن �لأ�رشة �لإعالمية 
مطالبة بتقدمي ت�صور�تها حول 
و  �ل�صحافة  مهنة  م�صتقبل 
يف  ي�صاهم  مبا  �لقطاع  تنظيم 
ترقية �ملهنة و حت�صني �لأد�ء .

على  �ملتحدث  ذ�ت  �صدد  و 

�لنقا�ض  ي�صمل  �أن  �رشورة 
�ملرتبطة  �لآليات  خمتلف 
ك�صلطة  �لإعالم  بقانون 
و  �ملكتوبة  لل�صحافة  �ل�صبط 
�ملهنة  �أخالقيات  جمل�ض  كذ� 
بالبطاقة  �ملتعلقة  و�لآلية 

�لوطنية لل�صحفي �ملحرتف .
يكون  �أن  �أ�صابع  حكيم  توقع  و 
�حلو�رمثمر� باعتبار �أنها فر�صة 
يف  �إ�صهاماتها  لتقدمي  �صانحة 
على  وو�صعه  �لقطاع  تطوير 

�ل�صكة �ل�صحيحة .
و لالإ�صارة قد �أعلن عماربلحيمر 
با�صم  �لناطق  �لت�صال  وزير 
�حلكومة ، عن فتح حو�ر وطني 
�لد�صتور�لذي  تعديل  �إطار  يف 
جديدة  قو�نني  عليه  �صترتتب 
�ملمار�صة  مبد�أ  تكر�ض 
بينها  من  �لدميقر�طية، 
و�لأحز�ب  �لنتخابات  قانون 
وفقاً  و�ل�صحافة،  و�جلمعيات 

لـ �أ�ض �أ.
�صيتم  »�إنه  بلحيمر،  و�أ�صاف 
تتعلق  عمل  ور�ض  �إطالق 
باإ�صالح �صامل لقطاع �لإعالم، 
يف  �لفاعلني  خمتلف  با�صرت�ك 

�لإعالم.

�ملتحدث �أن  ذ�ت  �أو�صح  و 
تعد  �لتي  �لإ�صالحات  هذه 
تعهد  �لتي  �للتز�مات  بني  من 
�ملجيد  عبد  �لرئي�ض  بها 
��صتقاللية  على  �صرتتكز  تبون 
�أن  ب�رشط  وحريته  �لإعالم 
�ل�صخ�صية  �حلياة  حترتم 
للمو�طن مع �لبتعاد عن �ل�صتم 
�أخالقيات  و�حرت�م  و�لقذف 

�ملهنة.
مرهونة  �حلرية  �أن  �أكد  كما 
ممار�صة  ل�صمان  بامل�صوؤولية 
هادئة للحريات، م�صري� �إىل �أن 
�إطالقها  �صيتم  �لتي  �لور�صات 
�لذي  �حلو�ر  ملبد�أ  �صتخ�صع 
يق�صي  ول  ت�صاركيا  �صيكون 

�أحد�”.
هذه  �أن  بلحيمر  و�أو�صح 
فتح  مع  “�صتتز�من  �لور�صات 
تعديل  �إطار  يف  وطني  حو�ر 
عنه  �صترتتب  �لذي  �لد�صتور 
مبد�أ  تكر�ض  جديدة  قو�نني 

�لدميقر�طية،  �ملمار�صة 
�لنتخابات  قانون  بينها  من 
وكذ�  و�جلمعيات  و�لأحز�ب 

�ل�صحافة”.
�لوزير  �عترب  �أخرى،  جهة  من 
�لرقابة  �أ�صكال  جميع  �إلغاء  �أن 
�ملمار�صة  على  و�لو�صاية 
�صمان  �صاأنه  من  �ل�صحفية 
ملمار�صة  �ملالئمة  “�لظروف 
للعمل  وم�صوؤولة  حرة 

�ل�صحفي”.
�لإعالم  و�صائل  يخ�ض  وفيما 
�ل�صمعية �لب�رشية و�لإلكرتونية، 
�رشورة  على  بلحيمر  �أكد 
متطلبات  مع  �لقانون  “تكييف 
�لتي تعرف تطور�  هذه �ملهنة 
تكنولوجيا �رشيعا”، مما يجعلها  
“ت�صاير هذ� �لتطور من �لناحية 

�لت�رشيعية و�ملهنية”.

اإعالميون يوؤكدون بخ�سو�ض ت�سريحات وزير القطاع

القرار �سائب وتطبيقه خطوة �سجاعة يجب تثبيتها
تعهد وزير الإعالم عمار بلحيمر، مبراجعة قانون الإعالم، يف اإطار م�سعى تعديل الد�ستور، الذي اأطلقته 
ال�سلطة اجلديدة، مبا يتيح،  هوام�ض اأو�سع ملمار�سة مهنة ال�سحافة،و باملقابل اأجمع اإعالميون يف حديثهم 

ليومية الو�سط اأن القرار �سائب و تطبيقه خطوة �سجاعة كما اأكدوا يف ذات الوقت على اأن يكون احلوار 
�سامال مع جميع الأطراف للو�سول اإىل حلول  .

�لوطني  �لحتاد  رئي�ض  �أكد 
و�لتكوين  �لرتبية  لعمال 
طرح  �صيتم  �أنه  دزيري  �صادق 
خالل  كبرية  ملفات  عدة 
وزير  �إليه  دعا  �لذي  �لجتماع 
�ل�رشكاء  مع  �لوطنية  �لرتبية 
�لقادم  �لثالثاء  �لجتماعيني 
يكون  �أن  يف  �أمله  عن  معربا 
وم�صوؤول  جاد  حو�ر  هناك 
حلول  �إىل  يف�صي  ومثمر 

حقيقية للم�صاكل �ملطروحة.
لدى  دزيري  �صادق  وقال 
“�صيف  برنامج  يف  ��صت�صافته 
�ل�صباح” للقناة �لإذ�عية �لأوىل  
نن�صط  باعتبارنا  �نه  قائال 
نقابات  كونفدر�لية  �إطار  يف 
كانت  �لتي  �جلز�ئرية  �لرتبية 
ت�رشيف  حلكومة  مقاطعة 
عهد  �صنبد�أ  �ل�صابقة  �لأعمال 
جديد من �حلو�ر �لذي �صيكون 
ولدر��صة  جهة  من  للتعارف 
هذ�  ينتظرها  �لتي  �لتحديات 
ملدة  جمدت  و�لتي  �لقطاع 

�صنة تقريبا.
�جلوهرية  �ملطالب  �أهم  وعن 
�لتي  �لكثرية  �مل�صاكل  حلل 
�لقطاع قال �نه  يو�جهها 
�ل�صق  �لنظر يف  �إعادة  �رشورة 
مربز�  �لبيد�غوجي  �لرتبوي 
تفاعلهم �ليجابي مع �لتز�مات 
�إ�صالح  يف  �جلمهورية  رئي�ض 
�صيما  ل  �لرتبوية  �ملنظومة 
�لبتد�ئية  باملرحلة  تعلق  ما 
�لأ�صا�صية  �لقاعدة  هي  �لتي 
�جلز�ئرية  باملدر�صة  للنهو�ض 

على حد تعبريه.

�لتي  �لإ�صالحات  �أن  و�عترب 
يف  خا�صة   2003 منذ  طبقت 
تعط  مل  �لبتد�ئي  �لطور 
�لعودة  يجب  ولذلك  نتيجة 
“نريد  �لثالث  �لأ�صا�صيات  �إىل 
ويح�صب  ويقر�أ  يكتب  تلميذ� 
وثقل  �لرب�مج  جيد�”وتكثيف 
�ملحفظة �ملدر�صية ل جدوى 
منهما ولذلك يجب �لعمل لن�صل 
وهو  “علمه  �لإبد�ع  �إىل نقطة 
ف�صاء�ت  بتخ�صي�ض  يلعب” 
ترفيهية للمرح و�لتعلم يف نف�ض 

�لوقت.
ودعا دزيري �إىل �رشورة تعميم 
لتحقيق  �لتح�صريي  �لتعليم 
مبد�أ تكافوؤ �لفر�ض لأنه �أ�صبح 
�أبناء  بني  فرز  �أد�ة  –ح�صبه- 
�أن يكون  �ل�صعب �لو�حد فاأمنا 

عام و�إجباري �أو يتم �إلغاوؤه.
كل  توفري  �أهمية  على  و�أكد 
بالق�صاء  �لتمدر�ض  ظروف 
على م�صاكل �لكتظاظ و�لنقل 
و�لإطعام �إىل جانب �لعودة �إىل 
�لو�حد  �لدو�م  نظام  �عتماد 

و�إلغاء نظام �لدو�مني.
�لحتاد  رئي�ض  طالب  كما 
�لوطني لعمال �لرتبية و�لتكوين 
�إعادة �لنظر يف ملف  ب�رشورة 
لأ�صالك  �لأ�صا�صي  �لقانون 
�لرتبية ومنحه مكانة �جتماعية 
حقيقية موؤكد� على �أهمية و�صع 
�لرتبية  بقطاع  خا�ض  قانون 
�لعمومية  �لوظيفة  م�صتقل عن 
مهنية  مكا�صب  لتحقيق 
�لتحفيز�ت  باعتماد  ومادية 
ل�صتقطاب �لكفاء�ت و�ل�رشوع 

يف �لإقالع �حل�صاري.
على  ذ�ته  �مل�صوؤول  وركز 
ملف  فتح  �إعادة  �رشورة 
�رشط  ودون  �لن�صبي  �لتقاعد 
قطاع  فيه  خ�رش  �لذي  �ل�صن 
 40 عن  مايزيد  عن  �لرتبية 
�أحيلو�  و�لذين  �ألففي 2017 
�أنفهم  عن  رغما  �لتقاعد  على 
يف  �لنظر  �إعادة  يجب   ولذلك 

هذه �مل�صاألة.
هذ� و�صدد دزيري على حت�صني 
�صبكة  ورفع  �ل�رش�ئية  �لقدرة 
جانب  �إىل  و�ملنح  �لأجور 
مللف  ��صتعجالية  حلل  و�صع 

�خلدمات �لجتماعية.
ويف معر�ض حديثه عن جانب 
ذ�ته  �ملتحدث  �أبرز  �لتكوين 
�إىل  يحتاج  �لرتبية  قطاع  �أن 
�لتدري�ض  يف  خا�ض  تكوين 
�أن  معترب�  �لتالميذ  و�لتعامل 
�إقر�ر �لتوظيف �ملبا�رش  �أخلى 
بالنظام �لرتبوي وز�د من عدد 
قاربت  �لذين  �لأ�صاتذة �جلدد 

ن�صبتهم 50 باملائة.
مر�جعة  على  �أكد  �أن  وبعد 
للرتبية  �لتوجيهي  �لقانون 
�ل�صخ�صية  مقومات  لرت�صيخ 
دزيري  �نتقد  �جلز�ئرية 
�لثاين  �جليل  مناهج  ت�صمية 
�لكثريمن  �إىل  �أدت  �لتي 
مر�جعتها  ويجب  �ملغالطة 
�بعاد  �رشورة  �إىل  د�عيا 
ح�صابات  �أي   عن  �ملدر�صة 
و�إيديولوجية و�جلمع  �صيا�صية 
لرفع  و�ملعا�رشة  �لأ�صالة  بني 

�لتحدي.

رئي�ض احتاد عمال الرتبية  �سادق دزيري

قانون خا�ص م�ستقل عن الوظيفة العمومية 

�أن جهود  �ثنان  فيه  يختلف  ل 
قد  �جلز�ئرية  �لدبلوما�صية 
�لأزمة  خيوط  فك  يف  جنحت 
�إطالق  وقف  باإعالن  �لليبية 
�لنار بني �لفرقاء �لليبيني �لذي 
�لأحد،كما  �لتطبيق  حيز  دخل 
�إىل  �جلز�ئري  �لدور  �صاهم 
�ل�صاحة  �إىل  �جلز�ئر  عودة 
�لدولية من بابها �لو��صع بف�صل 
�لأزمات  حل  يف  مقاربتها 
حماولت  كافة  ورف�ض  �صلميا 

�لتدخل �لأجنبي .
�جلز�ئر  تدخل  قبل  كان  لقد 
وجتنبيها  �لليبية  �لأزمة  حلل 
على  �أجنبي  ع�صكري  تدخل 
�مل�صتحيالت  من  �أر��صيها 
جاحمة  رغبات  �أمام  خا�صة 
يف  �لعو��صم  من  بع�ض 
قو�ت  �صد  �لع�صكري  �لتدخل 
قر�ر  وهو   ، حفرت  �جلرن�ل 

تدخل  لول  ليح�صل  يكن  مل 
بقوة  �جلز�ئرية  �لدبلوما�صية 
�لدولية  �لأطر�ف  و�إقناعها 
�أزمة ليبيا ب�رشورة  �لفاعلة يف 
�لع�صكري  �لتدخل  جتنب خيار 
�ل�صعب  م�صلحة  على  حفاظا 
�ملنطقة  دول  وم�صالح  �لليبي 
�ملنطقة  بتجنيب  و�لعامل 
من  تزيد  ع�صكرية  �رش�عات 
تلك  خا�صة  دول  عدة  متاعب 
ب�صعف  تعرف  �لتي  �لدول 
جيو�صها �لع�صكرية ، وجاء هذه 
يف  �ملمثلة  �ليجابية  �لنتيجة 
زيارة  �ثر  �لنار  �إطالق  وقف 
�لوفاق  لرئي�ض حكومة  ر�صمية 
�ل�رش�ج على ر�أ�ض  �لليبي فايز 
و�إجر�وؤه  �مل�صتوى  رفيع  وفد 
حمادثات مع رئي�ض �جلمهورية 
يف  وتبعه  تبون  �ملجيد  عبد 
�ليطايل  �خلارجية  وزير  ذلك 

ثم �لرتكي ثم م�رش باعتبارهم 
�لليبية  �لأزمة  يف  فاعلة  دول 
خارجية  وزير  �إىل  بالإ�صافة 
�لكونغو و�أخري� وفد عن �للو�ء 
عن  عرب  �لذي  حفرت  خليفة 
�لنار  �إطالق  بوقف  �لتز�مه 
وجتنب ليبيا �لتدخل �لع�صكري 

�لأجنبي .
حر�ك �لدبلوما�صية �جلز�ئرية 
�آليات  عرب  ليبيا  �أزمة  حلل 
�لفرقاء  مع  و�لت�صاور  �حلو�ر 
نتائجه  من  تكن  مل  �لليبيني 
�تفاق  على  �لتوقيع  �ليجابية 
وقف �إطالق �لنار وجتنيب ليبيا 
حمام �لدماء و�حلفاظ على �من 
�صمح  بل  �ملنطقة  و��صتقر�ر 
عاليا  �جلز�ئر  �صوت  بعودة 
بو�بة  من  �لدولية  �ل�صاحة  �إىل 
على  و�لتاأكيد  �لليبية  �لأزمة 
�جلز�ئر  لإبعاد  �أي حماولة  �أن 

من حل �لأزمة �لليبية لن يكتب 
�عتبار�ت  لعدة  �لنجاح  لها 
من  �جلز�ئر  �عتبار  منها 
بتعقد�ت  جد�  �ملطلعة  �لدول 
بالإ�صافة  �لليبي  �مللف 
�لدبلوما�صية  �ملقاربة  �إىل 
خالل  ر�صمتها  �لتي  للجز�ئر 
و�لقائمة  �لتحريرية  ثورتها 
لالأزمة  �ل�صلمي  �حلل  على 
ورف�ض  �حلو�ر  طريق  عن 
�لتدخل �لع�صكري و�لأجنبي يف 
وهي  للدول  �لد�خلية  �ل�صوؤون 
�أثبتت بالأم�ض �لقريب  مقاربة 
مايل  �أزمة  حل  يف  جناعتها 
بني  �لأزمة  حل  �صنو�ت  وقبل 
تو��صل  وهاهي  و�إير�ن  �لعر�ق 
م�صاعي  �ملقاربة  بنف�ض  �ليوم 
حثيثة لإيجاد حل نهائي ود�ئم 

لالأزمة �لليبية
باية ع

اللواء حفرت يجنح لل�سلم

اجلزائر تفك خيوط الأزمة الليبية

رفيع  ق�صائي  م�صدر  ك�صف 
جديدة  حتقيقات  �أن  �مل�صتوى 
�لوزر�ء  بع�ض  مع  �نطلقت 
و�لربملانني  �مل�صوؤولني  و 
 ، ف�صاد  ق�صايا  يف  �ملتورطني 
مع  �لعالقات  يتقدمهم  وزير 
�لذي   ، خاوة  �لطاهر  �لربملان 
ومنعه  �صفره  جو�ز  �صحب  مت 
على  �إحالته  �ل�صفر  قبل  من 

�لق�صاء .
�لتي  و�أ�صارت  �مل�صادر  هذ� 
�لوزير  متابعة  �أن  �خلرب  �أوردت 
بعد  خاوة  جاءت  �لطاهر 
كان  �حلكومة  �لتي  مهام  �إنهاء 
�صمنها و�لتي مت �إحالة عدة من 
�أع�صائها على �لق�صاء تتقدمهم 
جميلة   ، �ل�صناعة  وزيرة 
�لربيد  هدى  متازيرت  ووزيرة 

من  ثالثة  ناحية  من   ، فرعون 
�لع�رش�ت  �إحالة  �ملنتظر 
�لقت�صاديني  �ملتعاملني  من 
ق�صايا  تورطهم  يف  تبني  �لذين 
ف�صاد  على ر�أ�صها تهريب روؤو�ض 
�خلارج  بتو�طوؤ  �إىل  �لأمو�ل 
جانب  ،من  للبنوك  مر�كز 
مع  �لتحقيقات  �آخر  �نطلقت 
�لولة   وروؤ�صاء  من  �لعديد 

�صاعات  قبل  �لدو�ئر 
�لو��صعة  �لتي  من  �حلركة 
ء  �صا وؤ ر و ة   ل لو � �صت�صمل  
�غلب  �صت�صمل  �لدو�ئر  �لتي 
�لولة وروؤ�صاء �لدو�ئر  مع �إنهاء 
�ملهام ل60 باملائة منهم  �لذين 
تبني �صلوعهم يف ق�صايا �لف�صاد 

مع �لع�صابة ونهب �لعقار .
حممد بن ترار

فتح حتقيقات مع ولة وروؤ�ساء الدوائر

منع الوزير طاهر خاوة من مغادرة الرتاب الوطني 
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بقلم د.حممد مرواين
اأ�صتاذ جامعي وكاتب �صحفي

واال�ستثمار  االعتماد  املهم  من 
للتغيري  بدائل  لطرح  الباحثني  يف 
وقد  اجلزائر  يف  املن�سود  ال�سيا�سي 
م�ستوى  على  التوجه  هذا  تاأخر 
هذا  مالمح  بروز  منذ  املمار�سة 
ي�ستدعي  مل  الذي  ال�سيا�سي  النظام 
النخب  املختلفة  م�ساراته  يف  كثريا 
الدولة  موؤ�س�سات  يف  العلمية 
م�ستوى  على  خا�سة  اجلزائرية 
املنتخبة  ال�سيا�سي  التمثيل  منابر 
اأ�سيبت  اأنها  االعرتاف  يجب  التي 
اجلمود  من  بحالة  طويلة  ل�سنوات 
ب�سبب  قويا  كيانا  تنتج  ومل  والركود 
تخ�ص  التي  العديدة  التناق�سات 
هذا  اأنتج  وقد  االنتخابات  قانون 
على  مفهومة  غري  مقاربة  القانون 
الذي   « »املنتخب  حول  االإطالق 
�سواء  لل�سعب  ممثال  يكون  اأن  يجب 
الوطني  اأو  املحلي  امل�ستوى  على 
ملمثلي  املتاحة  ال�سالحيات  ثم 
ال�سعب �سمن اطر النظام ال�سيا�سية 
املوجودة وانطالقا من هذا املعطى 
اأ�سابت  التي  االرتباك  حالة  واق�سد 
موؤ�س�سات  اإفراغ  جراء  النظام 
القادرة  الكيانات  من  خا�سة  الدولة 
التمثيل  �سفة  وافتكاك  االإقناع  على 
فان  للقيا�ص  قابلة  العتبارات 
االأ�ساتذة  باإقحام  �ساد  الذي  التوجه 
الوطنية  الهيئة  يف  اجلامعيني 
رغم  االنتخابات  ملراقبة  امل�ستقلة 
اأهميته ويجب دعمه على م�ستويات 

عدة اإىل اأنه يفر�ص يف نف�ص الوقت 
يف  الباحث  لالأ�ستاذ  االعتبار  اإعادة 
مكانته  واإعطائه  الدولة  موؤ�س�سات 
التي ي�ستحق من خالل اال�ستثمار فيه 
ويزيد  الدولة  يقوي  ب�رشي  كمعطى 
من كيانها العقالين املو�سوعي الذي 
ال ي�سي�ص وال ينتج اأي خطاب �سعبوي 

يف االأداء .

 موقع اجلامعة يف كيان الدولة 
املوؤ�ص�صاتي

وعلى  ال�سعبي  احلراك  فر�ص 
الهامة  ال�سيا�سية  الر�سائل  �سعيد 
ال�سيا�سي  للنظام  بها  بعث  التي 
االأهمية  غاية  يف  معطيات  احلاكم 
لدى  توجها  احلراك  اأنتج  فقد 
دورا  �رشيعا  ا�ستدعى  العام  الراأي 
حل  يف  واالأكادمييني  للنخبويني 
واأ�سبحنا  الراهنة  ال�سيا�سية  االأزمة 
نرى عرب مواقع التوا�سل االجتماعي 
تنادي  التي  االأ�سوات  من  العديد 
ب�رشورة متكني االأ�ساتذة اجلامعيني 
من التواجد يف كل موؤ�س�سات الدولة 
يف  خاطئا  م�سارا  يراه  ما  وت�سحيح 
وهذا  الدولة  ل�سوؤون  العام  الت�سيري 
الذي فر�سه احلراك  الهام  املعطى 
الطلبة  بخروج  اأي�سا  ال�سعبي جت�سد 
يف  الباحثني  واالأ�ساتذة  اجلامعيني 
الذي  االأمر  بقوة  ال�سعبي  احلراك 
يكون اخذ يف احل�سبان يف تقديرات 
�سنعه  الذي  الوطني  امل�سهد  قراءة 
كان  والزال  وقد  ال�سعبي  احلراك 
اأ�سحى  وقد  االأوىل  بالدرجة  �سبانيا 

من ال�رشوري تبعا لهذا املعطى الهام 
التفكري يف موقع اجلامعة اجلزائرية 
يف كيان الدولة وما يطلب منها �سمن 
دفرت اأعباء قد يتجاوز اأعباء الوظيفة 
التي  اجلامعي  لالأ�ستاذ  الكال�سيكية 
تكمن يف التدري�ص اجلامعي عن علم 
االأكادميي  واالإنتاج  وم�سار  وكفاءة 
املجتمع  منه  ي�ستفيد  الذي  البحثي 
فان  وبالتايل  املفرو�ص  والدولة من 
اأ�سئلة الراهن التي تطرح االآن ونحن 
م�ستقلة  وطنية  �سلطة  ميالد  ن�سهد 
الرئا�سية  االنتخابات  ملراقبة 
االأ�ساتذة  من  يطلب  ما  على  ترتكز 
اجلامعيني اليوم تبعا للظرف الوطني 
وهو  البالد  تعي�سه  الذي  الدقيق 
لالأ�ساتذة  فهل ميكن  �سيا�سيا  معقد 
مو�سوعية  وبكل  االآن  الباحثني 
الوظيفة  خارج  اأعباء  يديروا  اأن 
الوقت  يف  تت�سل  وهي  االأكادميية 
تتيح  �سيا�سية  مرحلة  باإدارة  الراهن 
جديدة..؟  بناءات  تاأ�سي�ص  للدولة 
يف  �سيا�سية  اإرادة  فعال  هناك  وهل 
املوؤ�س�ساتي  امل�سهد  ر�سم  اإعادة 
للدولة اجلزائرية من حيث الوظائف 
العليا للدولة وال�رشوط التي يجب اأن 
امل�سرية  الدولة  اإطارات  لدى  تتوفر 
لل�ساأن العام ...؟كل هذه االأ�سئلة التي 
ترتبط با�ستدعاء وا�سح لالأكادمييني 
يف ال�ساحة ال�سيا�سية  ملمار�سة دور 
يف خ�سم مناخ حمتقن ت�سري فعال اأن 
ت�سحر  حالة  من  تعاين  كانت  الدولة 
على  القادرة  الكفاءات  غياب  ب�سبب 
اأن تخاطب النا�ص من مواقع وظيفية 
على  واحلكم  للقيا�ص  قابلة  وعلمية 

الدخيل   ال  النظري  قبل  من  الكفاءة 
النظر  فيه  يعاد  اأن  يجب  ما  واهم 
واالأ�ستاذ اجلامعي  للجامعة  بالن�سبة 
هو م�سالة متكني االأ�ساتذة الباحثني 
والعلمي  الرمزي  كيانهم  د�سرتة  من 
االأ�ستاذ  مكانة  وترقية  تاأ�سيل  عرب 
االجتماعي  امل�ستوى  على  اجلامعي 
مع  التعاطي  ثم  واملهني  واملادي 
اجلامعة كمرتكز حقيقي للدولة لبناء 
على  واحلفاظ  الرا�سدة  احلكامة 
ت�سيري  يف  مو�سوعي  عقالين  اإيقاع 
الدولة عرب خمتلف امل�ستويات وحني 
الهامة  النظر يف هذه امل�سائل  يعاد 
االأ�ستاذ اجلامعي  ولدى  يف اجلامعة 
نحو  االنطالق  اعتقادي  يف  ميكن 
الدولة  لعالقة  جديد  بناء  م�سار 
تتوقف  اأن  الميكن  التي  باجلامعة 
كباقي  قطاعا  اجلامعة  اعتبار  عند 
القطاعات التي تتاأثر وتوؤثر بل يجب 
االرتكاز على اجلامعة كف�ساء لغر�ص 
مرجعيات  تتبناها  ان  يجب  قيم 
الدولة من قوانني ونظم وممار�سات 
تتيح للعلم واملعرفة التواجد بقوة يف 
هوية القرار كان �سيا�سيا اأم اقت�ساديا 

اأم اجتماعيا .

الباحثون بني الوظيفة
 والدور ...

اجلامعي  للعمل  انت�سابي  خالل  من 
من  اأخذتها  التي  الهامة  والدرو�ص 
اأ�ساتذتي االأفا�سل اأطال اهلل اأعمارهم 
به  نوؤمن  باأمر  اجلامعة  يف  اقتنعت 
اجلامعي  االأ�ستاذ  اأن  وهو  ممار�سة 

اأ�ستاذ يف اجلامعة ومواطن يف نف�ص 
رتبته  يغلف  اأن  ميكن  وال  الوقت 
االأكادميي  بالعمل  الراقية  العلمية 
الذي  الباحث  االأ�ستاذ  اأن  بل  فقط 
بحلول  جمتمعه  و�سعية  من  يح�سن 
الوطني  امل�سهد  ويرثي  واأفاق 
مبقرتحات واأفكار جت�سد يف امليدان 
والدولة  للمجتمع  النا�ص  انفع  يكون 
ميار�ص  اأن  لالأ�ستاذ  ميكن  وبالتايل 
التدري�ص  وهي  اجلامعة  يف  وظيفته 
اآخر من  نف�سا  لها  ويعطي  اجلامعي 
الذي  الهام  املجتمعي  الدور  خالل 
اأن يتحمله هو االآخر كمواطن  يجب 
فاالأ�ستاذ  املجتمع  يف  وكفرد 
اجلامعي بقدر ما يطلب منه اقرتاح 
التي  واملقرتحات  واالأفكار  الربامج 
وهي  االأكادميية  البحوث  توؤ�سلها 
منه  يطلب  وظيفته  اأعباء  �سلم  من 
قد  املجتمع  يف  دور  ممار�سة  اأي�سا 
يقود فيه االأخري اإىل ال�سيا�سة وتويل 
منا�سب قيادية يف الدولة وهذا و�سع 
العام  للعمل  ممار�ص  اأكادميي  اأي 
لدور  بالن�سبة  قناعتي  فان  وبالتايل 
تكمن  ووظيفته  الباحث  االأ�ستاذ 
اأعباء  من  جزءان  اعتبارهما  يف 
واالأخالقية  املجتمعية  امل�سوؤولية 
الذي  الباحث  االأ�ستاذ  يتحملها  التي 
اأن يعي�ص مبعزل عن ق�سايا  الميكن 
منه  يطلب  وبالتايل  وجمتمعه  وطنة 
الذي  الر�سني  البناء  هو  يكون  اأن 
اأي  ويزيل  وكيانها  الدولة  يقوي 
ح�سور  من  ت�سعف  قد  اختالالت 

الدولة يف املخيال االجتماعي .

اجلامعة والتنمية �صراكة 
حتمية ؟

يف الوقت الذي يلوم البع�ص اجلامعة 
واأدائها  التنموي  دورها  اأنها  على 
ما  واإ�سالح  ال�سيا�سات  ت�سويب  يف 
ميكن اإ�سالحه داخل املجتمع مازال 
انفتاح  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  متاأخرا يجب 
على  الدولة  وقطاعات  موؤ�س�سات 
اجلامعة هو االآخر مازال ثقافة مغيبة 
وان وجدت ديف بع�ص املجاالت فهي 
ثقافة ال ترى اإىل امل�ستوى املطلوب 

واملن�سود .
كموؤ�س�سة  اجلامعة  مكانة  تعزيز  اأن 
الب�رشية  الكفاءات  ت�سدر  علمية 
للتنمية  االأن�سب  الطريق  ورقة  وت�سع 
لقرارات  يحتاج  ال�سامل  مبفوهما 
�سيا�سية جتعل من املوؤ�س�سة اجلامعية 
ال�سيا�سيات  بناء  موؤ�س�سة مرجعية يف 
وجت�سيد الربامج التنموية لكي الينظر 
النا�ص اإىل املوؤ�س�سة اجلامعية كف�ساء 

فقط  للتكوين والتدري�ص .
اإن الع�رشات من امللتقيات التي تنظم 
مرتبطة  م�سائل  حول  باجلامعات 
بالنقا�سات  ثرية  العمومي  بال�ساأن 
التي  الهامة  والدار�سات  والتو�سيات 
ال�سيا�سية  اإطار  يف  توظف  اأن  ميكن 
ولكن  امليادين  �ستى  يف  التنموية 
املوؤ�س�سة  مع  لالأ�سف  التعاطي 
اجلامعية بنظرة �سيقة للغاية والق�سور 
املوجود يف ا�ستيعاب دورها الهام يف 
و�سع  جعل  الذي  هو  العامة  احلياة 
اجلامعة  بني  املوؤ�س�ساتية  ال�رشاكة 
يف  املوؤ�س�ساتية  القطاعات  وباقي 

حالة جمود .

حتديات

الأكادمييون.. كيان اأم بديل و اأ�سئلة الراهن

الربملان العربي يجتمع يف  القاهرة

اجلزائر تناق�ش اأزمتي ليبيا والعراق
الديوان الوطني لالمتحانات وامل�صابقات

مراجعة معلومات املرت�سحني بداية من 
15 جانفي اجلاري

الوطني  الديوان  اأعلن 
وامل�سابقات،  لالمتحانات 
مراجعة  عملية  انطالق 
املعلومات ال�سخ�سية اخلا�سة 
لالمتحانات  باملرت�سحني 
الر�سمية املقررة ل�سنة 2020، 
جانفي   30 اإىل   15 من  ابتداء 

اجلاري.
من  التاأكد  ق�سد  وهذا 
�سحة  ومن  الت�سجيالت 
املقدمة  املعلومات 
االأر�سية  عرب  للممتحنني، 
الرتبية  لوزارة  الرقمية 

ح�رشيا.
الوطني  الديوان  واأكد 

وامل�سابقات،  لالمتحانات 
املوجهة   27 التعليمة  يف 
لالأطوار  الرتبية  مديري  اإىل 
عرب  الثالثة  التعليمية 
متكني  �سيتم  اأنه  الوطن، 
موقع  الولوج  من  املرت�سحني 
لالمتحانات  الوطني  الديوان 
الف�ساء  عرب  وامل�سابقات، 
التالميذ،  باأولياء  اخلا�ص 
امل�ستخدم  ا�سم  باإرفاق 
من  للتاأكد  ال�رشي،  والرقم 
يف  املدونة  املعلومات  �سحة 

وقت �سابق.
اأي  اكت�ساف  حال  يف  حيث 
مطالب  فاملمتحن  خطاأ، 

الذي  املوؤ�س�سة،  مدير  بتبليغ 
يجب عليه القيام باملراجعات 
والت�سحيحات الالزمة الالزمة 
على االأر�سية الرقمية يف لفرتة 
املقبل  فيفري   13 اإىل   1 بني 

كاآخر اأجل.
املرت�سحني  بخ�سو�ص  اأما 
االأحرار، فان عملية املراجعة 
املعلومات  �سحة  من  والتاأكد 
االإجراءات  نف�ص  وفق  �سيتم 
الدورات  يف  بها  املعمول 
عناية  اإيالء  مع  ال�سابقة، 
من  احلد  ق�سد  للعملية  كبرية 

االأخطاء امل�سجلة. 
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االأمة،  ملجل�ص  بيان  واأفاد 
�ستكون  اجلزائر  اأن  اأم�ص، 
العربي،  الربملان  يف  ممثلة 
بال�سيناتور عن الثلث الرئا�سي 

عبد الكرمي قري�سي.
العربي،  الربملان  و�سيعقد 
املقبل،  االأربعاء  جل�سة 
النواب  رئي�ص جمل�ص  بح�سور 
عقيلة  امل�ست�سار  الليبي، 
الو�سع  تطورات  لبحث  �سالح، 

يف ليبيا والتدخالت االأجنبية.
الربملان  رئي�ص  �سيلقي  حيث 
الربملان  اأمام  كلمة  الليبي 
التطورات يف  اآخر  العربي عن 
ي�سدر  اأن  املقرر  ومن  ليبيا، 
الربملان بعد ذلك قرارا ب�ساأن 

االأزمة.
الربملان  �سيناق�ص  حني  يف 
اجلل�سة  نف�ص  يف  العربي 
املقررة، تطورات االأو�ساع يف 
اأعداد  تزايد  ظل  يف  العراق، 
من  واملقتولني  املخطوفني 
بعد  ال�سلميني،  املتظاهرين 
اإىل  امل�سابني  عدد  و�سول 

قرابة 20 األف.
الربملان  جل�سة  و�ست�سبق 
اللجان  اجتماعات  العربي، 
االأمانة  مبقر  الدائمة،  االأربع 
العربية،  الدول  العامة جلامعة 

تعقد  حيث  اليوم،  من  بداية 
جلنة فل�سطني اجتماعا برئا�سة 
لدرا�سة  العربي  الربملان 
الق�سية  م�ستجدات  اآخر 
الفل�سطينية، باملوازاة مع ذلك 
املعنية  اللجان  باقي  تعقد 
والق�سايا  االإن�سان  بحقوق 
االأمن  مو�سوع  و  االقت�سادية 

املائي العربي اجتماعاتها.
بيان  ح�سب  اأخرى،  جهة  من 
�سيتم  العربي،  الربملان 
الثالثاء، مناق�سة جلنة ال�سوؤون 
االأمن  وال�سيا�سية  اخلارجية 
القومي لعدد من املو�سوعات 
املطروحة على جدول اأعمالها 

التطورات  اأهمها  من  التي  و 
الدول  يف  واالأمنية  ال�سيا�سية 
�سوريا  يف  خا�سة  العربية 
باالإ�سافة  ولبنان،  واليمن 
املائي  االأمن  وثيقة  مل�رشوع 
جلنة  �ستناق�ص  فيما  العربي، 
واملالية  االقت�سادية  ال�سوؤون 
تقريرا حول احلالة االقت�سادية 
 ،2019 ل�سنة  العربي  العامل  يف 
ال�سوؤون  �سنتاق�ص جلنة  فيما 
الت�رشيعية والقانونية وحقوق 
االإن�سان، تقريرا حول متابعة 
حالة حقوق االإن�سان يف العامل 
خا�سة   ،2019 ل�سنة  العربي 
باالنتهاكات  يتعلق  فيما 

بحق  امل�سجلة  االإ�رشائيلية 
اإىل  الفل�سطيني،  ال�سعب 
قانون  درا�سة م�رشوع  جانب 
ب�ساأن  عربي  ا�سرت�سادي 
تطبيق  عقوبة  �سمانات 
العربية،  الدول  يف  االإعدام 
جلنة  �ستبا�رش  حني  يف 
االجتماعية  ال�سوؤون 
واملراأة  والثقافية  والرتبوية 
وال�سباب، يف درا�سة م�رشوع 
يف  التعليم  تطوير  وثيقة 
ومناق�سة  العربي،  العامل 
االأو�ساع  حول  تقرير 
العامل  يف  االجتماعية 

العربي ل�سنة 2019 .

24 �ساعة

ت�صارك اجلزائر، بداية من اليوم ، يف اجلل�صة الثانية من دور النعقاد الرابع، يف 
اجتماع للربملان العربي، برئا�صة الدكتور م�صعل بن فهم ال�صلمي، بالعا�صمة امل�صرية 

القاهرة، اأين من املنتظر اأن ت�صدر قرارات ب�صاأن تطورات الو�صع يف ليبيا والعراق.

احتجاجا على الإجراءات ال�صريبية

املحامون يقاطعون العمل الق�سائي 
الوطني ملنظمات  االحتاد  قرر 
العمل  مقاطعة  املحامني، 
وقفات  وتنظيم  الق�سائي 
املجال�ص  اأمام  احتجاجية 
الق�سائية، يوم االأربعاء املقبل، 
االإجراءات  على  احتجاجا 
على  املفرو�سة  ال�رشيبية 
املالية  قانون  يف  املحامني 
االحتاد  جمل�ص  وطالب   .2020
قانون  مبراجعة  له،  بيان  يف 
ال�رشائب الذي اأخ�سع اأ�سحاب 
فيهم  مبا  احلرة،  املهن 
املراقب  للنظام  املحامني 
كان  الذي  اجلزايف  النظام  بدل 
فر�ص  اإىل  اأدى  ما  به،  معمول 
جمحفة،  جد  ور�سوم  �رشائب 
املحامني،  على  من�سفة  وغري 

املجل�ص  اعتربه  الذي  االأمر 
لقواعد  وخرقا  وا�سحا  متييزا 
للم�ساواة  الداعية  الد�ستور 
اأن  البيان  وذكر  ال�رشيبية.  
وال�رشائب  الر�سوم  جممل 
 50 جتاوزت  قد  اجلديدة، 
املحامني،  دخل  من  باملائة 
املراجعات  على  زيادة  وهذا 
التي  فيها  واملبالغ  امل�ستمرة 

اأثقلت كاهل املحامني.
وبناء عليه قرر جمل�ص االحتاد 
اأولية  كخطوة  البيان،  ذات  يف 
الق�سائية،  اجلهات  مقاطعة 
املوافق  املقبل  االأربعاء  يوم 
تنديدا  اجلاري،  جانفي  لـ15 
واحتجاجا على هذه االإجراءات 
ال�رشيبية املفرو�سة، باالإ�سافة 

مبراجعة  املطالبة  اإىل 
املفرو�سة  اجلديدة  الن�سو�ص 
هذه  وتبليغ  املحامي،  على 
اجلمهورية  رئي�ص  اإىل  املداولة 
حافظ  العدل  وزير  وال�سيد 

االأختام وال�سيد وزير املالية.
امللية  قانون  فان  ولالإ�سارة 
فئة  على  فر�ص   ،2020 ل�سنة 
ور�سوم  aرائب  احلرة  املهن 
ت�سمنت 19 باملائة ر�سم القيمة 
باملائة   26  ،TVA امل�سافة 
على  �رشيبة  ت�ساعدية  ب�سفة 
باملائة  و2   ،IRG االأرباح 
و15    TAP املهني  الر�سم 
باملائة لفائدة �سندوق ال�سمان 

.CASNOS االجتماعي
 مرمي خمي�صة
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الوالئي  املكتب  رئي�س  اأكد 
للمنظمة الوطنية لل�شباب وال�شغل 
وترقية املواطنة لوالية مترنا�شت 
احلدودية اأحمد ال�شقة يف ت�رصيح 
�شحفي خ�س به يومية"الو�شط "، 
رئي�س  ملقابلة  جاهد  ي�شعى  اأنه 
املجيد  عبد  ال�شيد  اجلمهورية 
على  اطالعه  اأجل  من  تبون 
احلدودية  بالواليات  العام  الو�شع 
امل�شاكل  من  جملة  ت�شكو  التي 
والنقائ�س والتجاوزات واخلروقات 
التي ظل م�شكوت عنها بقطاعات 
عدة وعلى �شبيل املثال ال احل�رص 
،الرتبية   ال�شكن  ال�شحة،   ، ال�شغل 
رفع  وكذا  العمومية   واال�شغال 
لعل  االلتما�شات  من  جملة  اليه 
الفر�شة  ابرزها �سرورة منح  من 
الطارات وكفاءات املنطقة لتقلد 
ال�شلك  يف  �شواء  عليا  منا�شب 
والوالة  الوالة  وكذا  الدبلوما�شي 
العامون  االأمناء  و  املنتدبني 
والوالئيني  التنفيذيني  واملدراء 
واليات  خمتلف  بني  عادل  ب�شكل 
التام  التم�شك  مع   ، اجلمهورية 

الف�شاد  حماربة  �رصورة  مبطلب 
اإ�شافة  القانونية  الطرق  بجميع 
البريوقراطية  مظاهر  ملكافحة 
ج�شد  نخرت  التي  واملح�شوبية 
االإدارة اجلزائرية خا�شة ما تعلق 
التي  اجلنوب  اأق�شى  بواليات 
اجلغرايف  بعدها  �شحية  راحت 

عن مراكز �شناع القرار بالبالد .
ال�شقة  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
الوطنية  املنظمة  رئي�س  اأحمد 
لل�شباب وال�شغل وترقية املواطنة 

بتمرنا�شت  الوالئي  باملكتب 
االإطارات  رفقة  ا�شتعداده  عن 
املنظمة  لواء  حتت  املن�شوين 
يف امل�شاركة يف امل�شاورات التي 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  يقودها 
ملراجعة  �شخ�شيا  تبون  املجيد 
ثم  ومن  الد�شتور  م�شامني 
ال�شتحداث  متهيد  �شيغته  اإعادة 
حملها  التي  اجلديدة  اجلمهورية 
االنتخابية  احلملة  يف  التزام   54
عبد  الرئي�س  للمر�شح  املا�شية 

املجيد تبون .
يف  ال�شقة  قال  ثانية  جهة  من 
اجلزائر  اأن  معنا  حديثه  معر�س 
يف الظرف الراهن بحاجة جلميع 
يف  ي�شاهم  الذي  بال�شكل  اأبنائها 
جميع  يف  النوعية  قفزة  حتقيق 
املجاالت ال�شيا�شية ، االقت�شادية 
الثقافية   ، العلمية  ،االجتماعية، 
الفراغ  فرتة  لتدارك  والريا�شية 
ال�شنة  خالل  به  مرت  التي 

الفارطة .

رئي�س املنظمة الوطنية لل�سباب وال�سغل وترقية املواطنة بتمرنا�ست:

ن�سعى جاهدين ملقابلة تبون  
ل�سرح الو�سع  باجلنوب 

.         وعود با�سراك املنظمات واجلمعيات الفاعلة يف مراجعة الد�ستور 

 قال رئي�س املكتب الولئي للمنظمة الوطنية لل�سباب وال�سغل وترقية املواطنة بولية مترنا�ست 
اأحمد ال�سقة ، اأنه �سيلتقي يف القريب العاجل برئي�س اجلمهورية ل�سرح له  الو�سع العام لوليات 

جنوب البالد احلدودية .

ال�شوارع  ازدحام  اأزمة  تفاقم  بعد 
مبدينة  ال�شباحية  الفرتة  خالل 
الذي  الكبري  ال�شغط  و  ب�شكرة 
 ، ذلك  اأثناء  االأخرية  هذه  ت�شهده 
الغري  "الباركينغ"  اأ�شحاب  ي�شتغل 
على  لي�شتولوا  املوقف  �رصعي 
بغر�س  املدينة  �شوارع  معظم 
ك�شب قوت يومهم بطريقة ت�شتفز 
يجد  الذي  الب�شكري  املواطن 
مايل  مبلغ  لدفع  م�شطرا  نف�شه 
ح�شب  �شيارته  حرا�شة  مقابل  
مزاعم اأ�شحاب مواقف ال�شيارات 
كما  الع�رصيني  الطرق  قطاع  اأو 

يحلو للمواطنني ت�شميتهم .

على  ال�شباب  بع�س  ي�شتويل  اأين  
اأماكن حيوية كاملوؤ�ش�شات العمومية 
احل�شا�شة  املواقع  من  غريها  و 
ال�شيارة  ل�شائق  �رصاكهم  لن�شب 
يف  الكبري  بدورهم  يوهمونه  الذي 
حرا�شة �شيارته مقابل 50دج لي�شل 
الذي  االأمر   ، 100دج  اإىل  ال�شعر 
اأ�شبح يقلق املواطنني و يوؤدي ذلك 
كالمية  م�شادات  يف  دخولهم  اإىل 
باالأيدي  الت�شابك  حد  اإىل  ت�شل 
يف حالة عدم دفع �شاحب املركبة  
لذلك املبلغ ، و ما زاد الطينة بلة 
هو مزاعم اأ�شحاب "الباركينغ" اأن 
ت�شمح   البلدية  من  ترخي�س  لديهم 

كموقف  ال�شارع  با�شتغالل  لهم 
اإثبات  بغر�س  ذلك  و  لل�شيارات 
اأمام  و   ، املواطن  اأمام  حجتهم 
البلدية  امل�شالح  تغافل  و  �شمت 
و حتى االأمنية عن هذه الظاهرة ، 
فاإن هذه االأخرية ت�شتفحل بطريقة 
الزيبان  عا�شمة  �شوارع  يف  رهيبة 
بدء من حي الواد الذي ال يخلو منه 
�شارع اإال و ا�شتعمره اأحد هوؤالء ، و 
الكبري  الزعاط�شة  �شارع  غاية  اإىل 
املوؤ�ش�شات  من  يخلو  ال  الذي 
التجارية  املحالت  و  العمومية 
ي�شتغله  الذي  االأمر   ، على جانبيه 
الغري  ال�شيارات  مواقف  اأ�شحاب 

ال�شارع  رواد  م�شايقة  يف  �رصعية 
بطلب ت�شعريتهم املبالغ فيها .

بب�شكرة  املواطنني  فاإن  عليه  و   
من  ا�شتيائهم  اأبدوا  ما  غالبا 
االنتهازيني  هوؤالء  ا�شتيالء 
الأغرا�شهم  تلبية  مدينتهم  ل�شوارع 
نداءات  وجهوا  اأين   ، ال�شخ�شية 
اأمن  كذا  و  ب�شكرة  لبلدية  كثرية 
الوالية للق�شاء على هذه الظاهرة 
التي ت�شوه �شمعة املدينة علما اأن 
عدد املواقف الغري �رصعية يوازي 
�شاحلية  مدينة  يف  املواقف  عدد 

خالل املو�شم ال�شيفي.
�سالح ،ب 

ب�شتى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
املتعلقة  الق�شايا  خا�شة  اأنواعها 
املخدرات  ترويج  بجرائم 
متكنت  العقلية،  واملوؤثرات 
مترنا�شت  والية  اأمن  م�شالح 
احل�رصي  االأمن  يف  ممثلة 
توقيف 04 اأ�شخا�س  من  اخلام�س 
اىل   29( من   اأعمارهم  ترتاوح 

ق�شية  يف  املتورطني   ) �شنة   38
ق�شد   ) )بانغو  املخدرات  حيازة 
الق�شية  حيثيات  بها.  املتاجرة 
وجود  عن  معلومات  اىل  تعود 
م�شكنه  با�شتغالل  يقوم  �شخ�س 
الرتويج  اأجل  من  اأدريان  بحي 
للمعلومات  ا�شتغالال  للمخدرات، 
املتح�شل عليها مت ا�شت�شدار اإذن 

الق�شائية  اجلهات  من  بالتفتي�س 
حمكمة  اأمنية  خطة  اعداد  وبعد 
كانت النتائج ايجابية، ليتم توقيف 
من  كمية  وحجز  اأ�شخا�س   04
�شفائح  �شكل  على  املخدرات 
كيلوغرام  بـ 01  قدرت  والتي 
)بانغو(  املخدرات  و190غرام من 
خمبئة داخل املنزل، ليتم حتويلهم 

املحجوزات  رفقة  فيهم  امل�شتبه 
حتقيق  ال�رصطة  وفتح  مقر  اىل 

باخل�شو�س.
االإجراءات  اإ�شتكمال        بعد 
تقدمي  مت  الق�شية  يف  القانونية 
اجلهات  اأمام  فيهم  امل�شتبه 

الق�شائية املخت�شة.
�سيخ مدقن 

ا�ستياء كبري من املواطنني ب�سبب ا�ستفحال الظاهرة

اأ�سحاب املواقف الغري �سرعية ي�ستولون على �سوارع مدينة ب�سكرة

يف اإطار جت�سيد خمطط احتالل امليدان 

اأمن مترنا�ست يوقف 04 اأ�سخا�ص و يحجز 1190 غ من املخدرات

امل�شتمرة  املتابعة  اإطار  يف 
على  ال�شكن  برامج  لتج�شيد 
اأبو  تراأ�س   ، الوالية  م�شتوى 
والية  وايل  بو�شته  بكرال�شديق 
املن�رصم  االأ�شبوع  نهاية  ورقلة 
مبقر الديوان اجتماعا ح�رصه كل 
من مدير ال�شكن ، املدير اجلهوي 
ال�شكن  لتح�شني  الوطنية  للوكالة 
ديوان  ، ممثل   AADL وتطويره 
الرتقية و الت�شيري العقاري ، مدير 
املوارد املائية ، مدير اجلزائرية 
 ، الدولة  اأمالك  مدير   ، للمياه 
مكاتب  �شونلغاز،  �رصكة  ممثل 

الدرا�شات.
وح�شبما اأفاد به بيان لديوان وايل 
ت�شلمت  قد  كانت  ورقلة  والية 
منه  ن�شخة  على  "الو�شط"  يومية 
االأعمال  جدول  خالل  مت  فاإنه 
التطرق  لو�شعية الربنامج ال�شكني 
باالإيجار على م�شتوى والية  للبيع 

ورقلة
اإىل  التطرق  مت  ال�شياق  هذا  يف 
ال�شكنية  الربامج  كل  و�شعية 
حالة  بالتف�شيل  باالإيجار  للبيع 
التي  العراقيل  مناق�شة  و  بحالة 
يف  ال�شكنات  ا�شتالم  دون  حالت 
اإىل  لت�شليمها  املحددة  االآجال 
امل�شتفيدين، و على اثر ذلك كلف  
باملتابعة  ال�شكن  مدير  الوايل 
التن�شيق بني امل�شالح  و  ال�شارمة 
ت�شارب  اأي  لتفادي  املتعاملني  و 
يف اجناز االأ�شغال و�شريها بوترية 
اآنية و مت�شارعة مع تقدمي تقرير 
اأكد  حيث  اأ�شبوعني  كل  مف�شل 
الرجل االأول بالوالية  على متابعته 
ال�شخ�شية للملف و وقوفه ميدانيا 
اإذا تطلب االأمر ذلك الأجل اإ�شكان 
كل امل�شتفيدين من �شكنات عدل 

1 و 2 يف اأ�رصع وقت.
حمادة العربي 

 يف اطار متابعة برامج ال�سكن 

وايل ورقلة ي�سدي تعليمات 
�سارمة لتدارك النقائ�ص 

فيما بلغ �سعر البطاط 80دج ،الطماطم 
150دج والتفاح 350دج 

املناطق احلدودية باجلنوب 
ت�سكو الأ�سعار اخليالية 

للخ�سر و الفواكه 

ت�شهد اأ�شعار اخل�رصوات و الفواكه 
بالبلديات احلدودية بجنوب البالد 
الكبري  ارتفاع رهيب و جنوين لها ، 
اأنهكت جيوب املواطنني و الزبائن 
اأثقلت  كما  الدخل  املحدودي 
كاهلهم و اأنغ�شت عي�شتهم و خا�شة 
للطبخ  ال�رصوريات  من  تعترب  اأنها 
من  الع�رصات  اأعرب   . بيت  كل  يف 
بواليات  احلدودية  املناطق  �شكان 
غرار  على  الكبري  البالد  جنوب 
، ب�شار  اأدرار  ّ ، ايليزي   ، مترنا�شت 
وتيندوف   يف   حديثهم مع جريدة 
"الو�شط " عن ا�شتيائهم وتذمرهم 
ا�شعار  التهاب  من  ال�شديدين 
�شعر  بلغ  حيث   ، والفواكه  اخل�رص 
الكيلوغرام الواحد من البطاط  80 
دج ، فيما و�شل �شعر مادة الطماطم 
يف اأح�شن االأحوال اإىل 150 دج ، اأما 
اجلزر فال ميكن احل�شول عليه اإال 
ال�شالطة  اأن  حني  يف   ، دج   100 بـ 
االأ�شوق  يف  اأ�شعارها  موؤ�رص  حدد 
و  هذا   ، دج   100 ب  املحلية   
اأ�شعار  اأن  ال�شوق  من  اإت�شح  قد 
ال  ذكرها  ال�شالف  اخل�رصوات 
 ، الفواكه  تختلف عن نظريتها من 
متاما كما تو�شحه ال�شلع املعرو�شة 

يف ال�شوق ، و بلغة االأرقام فاإن �شعر 
مادة  التفاح بلغ 350 دج ، فيما اأن 
اإىل حد ما  �شعر مادة املوز و�شل 
قيمته 400 دج  للكيلوغرام الواحد 

.
باملو�شوع  �شلة  ذي  �شياق  يف  و 
املتتبعني  و  ال�شكان  ارجع  فقد   ،
واقع  و  التجاري  القطاع  ل�شاأن 
اأن  باملنطقة  املحلي  ال�شوق 
ارتفاع االأ�شعار راجع يف االأ�شا�س 
كذا  و  االحتكار  عاملي  اإىل 
 - ح�شبهم   – ذلك  و   ، امل�شاربة 
 ، الرقابية  االأدوات  تفاوت  ب�شبب 
على  النار  املت�رصرين  فتح  وقد 
و�شفوا  التي  التجارة  م�شالح 
مندوبيتها بهيكل بدون روح ، حيث 
تقوم  اأن  و  املفرت�س  من  لها  كان 
هذه  مثل  يف  بها  املنوط  بدورها 
الدقيقة  باملراقبة  ذلك  و  احلالة 
اجلودة  حيث  من  التجار  لن�شاط 
ال�شلع املعرو�شة و توفر  و نوعية 
اإىل  باالإ�شافة   ، النظافة  عامل 
�شار  بعدما  االأ�شعار  �شلم  احرتام 
خيالية  اأ�شعار  يفر�شون  التجار 

على ح�شاب املواطنني .
جناة ،ح 
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"بريك�ست" واملناخ وترامب

م.�س 

�سيفاتلوفا،  كا�سنيا  و�أ�سافت 
�سوريا  من  تقارير  �أعدت  �لتي 
وتون�س  وم�رص  وليبيا  ولبنان 
وتتحدث  �لعربي،  و�خلليج 
و�لعربية  و�لرو�سية  �لإجنليزية 
موقع  على  مبقالها  و�لعربية، 
"عيا�س،  �أن  �إ�رص�ئيل"،  "زمن 
�لكهربائية  �لهند�سة  ق�سم  خريج 
�هلل،  ر�م  يف  زيت  بري  بجامعة 
�ساهم بتاأ�سي�س �جلناح �لع�سكري 
كتائب  با�سم  �ملعروف  حلما�س 
�أن  �لق�سام"و�أو�سحت  �لدين  عز 
�ملهند�س،  با�سم  عرف  "عيا�س 
�إعد�د  عن  م�سوؤول  كان  لأنه 
ووقف  �لذكية،  و�لعبو�ت  �لقنابل 
 1993 يف  حمول  عمليات  خلف 
�سارك  ثم   ،1994 يف  و�لعفولة 
�حلافالت  لعمليات  بالتخطيط 

�ملتفجرة بالقد�س وتل �أبيب".
ع�سو  �سيفاتلوفا،  و�أ�سارت 
�ملع�سكر  عن  �ل�سابقة  �لكني�ست 

�ل�سهيوين، وع�سو جلنة �خلارجية 
�أن  �إىل  �لكني�ست،  يف  و�لأمن 
يف  طويلة  ب�سنو�ت  جنح  "عيا�س 
�لتخفي عن عيون �لأجهزة �لأمنية 
�لإ�رص�ئيلية، لكن يف �خلام�س من 
يناير و�سع نهاية مل�سريته �لطويلة 
فجرته  مفخخ  هاتف  خالل  من 
مع  حمادثته  خالل  �إ�رص�ئيل 
�ملخابر�ت  �سخ�ست  حني  �أبيه، 
�أدى  �لإ�رص�ئيلية �سوته بدقة، ما 
�أطلقو�  وقد  �لفور،  على  ملقتله 
�أحد  على  ��سمه  �هلل  ر�م  يف 
"�سحيح  �أنه  �سو�رعها"و�أو�سحت 
�أن �إ�رص�ئيل �غتالت عيا�س، �لذي 
قتل �إ�رص�ئيليني كرث، لكن عمليات 
تتوقف  ومل  تو��سلت،  حما�س 
ل  �أنه  و�سحيح  �غتياله،  عقب 
�أ�سفه  �إ�رص�ئيل  يف  �أحد  يبدي 
�سورة  عن  عيا�س  غياب  على 
�مل�سهد، لكن �ل�سوؤ�ل �لكبري: هل 
�غتيالت،  �مل�سماة  �لأدو�ت  �أن 
ت�سفيات، �إحباطات، باتت مفيدة 
يتم  �أن  �لأ�سل  �أن  �أم  وجمدية، 

من  كاملة  منظومة  على  �لق�ساء 
�لعمليات و�لهجمات، ولي�س فقط 
بلغت  مهما  معني،  �سخ�س  قتل 

درجة تاأثريه".
يف  �لرب�مج  مقدم  ديكل،  يارون 
�لتلفزيون �لإ�رص�ئيلي  �لبث  هيئة 
يف  ذ�ته  �ل�سوؤ�ل  طرح  "كان"، 
تقرير تلفزيوين، جاء فيه: "هل �أن 

مفيدة  باتت  �ملركزة  �لغتيالت 
فعال يف حفظ �لأمن �لإ�رص�ئيلي؟ 
خا�سة �أن هذه �لغتيالت حتمل 
�آمال وخماطر جمة،  بني طياتها 
�أخذها  يفرت�س  ذ�ته،  �لوقت  يف 
قر�ر  �إ�سد�ر  عند  �لعتبار  بعني 

�لغتيال".
لآر�ء  ��ستطالعا  �أجرى  ديكل 

و�خلرب�ء  �جلرن�لت  من  عدد 
حول  �لإ�رص�ئيليني  �لع�سكريني 
�لغتيالت،  �سيا�سة  جدوى 
�لق�سم  رئي�س  ياتوم  د�ين  فذكر 
رئي�س  و�لأمني مبكتب  �ل�سيا�سي 
فاإن  عام،  "ب�سكل  �أنه  �حلكومة، 
ملو�جهة  تف�سيال  �لأكرث  �خليار 
�لهجمات �مل�سلحة هو �لغتيال، 
لأنه ي�سكل ردعا للعدو، و�أي �أحد 
من قادته ل يريد �أن يكون ��سمه 

�لتايل يف قائمة �لغتيالت".
�أما نائب ري�س هيئة �أركان �جلي�س 
�إن  فقال  ديان،  عوزي  �جلرن�ل 
"حما�س ��ستغرقت �سنو�ت طويلة 
لل�سيخ  فقد�نها  من  تعافت  حتى 
�أحمد يا�سني، ولذلك فاإن �لد�فع 
�لفعالية  هو  لالغتيال  �لأ�سا�سي 
�أن  لغيابه  وكم ميكن  له،  �لالزمة 
�لعمليات  من  �ملزيد  وقوع  مينع 
كم  �أخرى  جهة  ومن  جهة،  من 

�سيحقق من �لردع للعدو".
م�رصوع  رئي�س  �سو�رت�رص،  يور�م 
معهد  يف  �لإرهاب  مكافحة 

بجامعة  �لقومي  �لأمن  �أبحاث 
جرت  "�لعادة  �إن  قال  �أبيب،  تل 
�أن �ل�سخ�سية �لتي �سيتم �غتيالها 
قر�ر  �تخاذ  يف  وقتا  ت�ستغرق 
كانت  �إذ�  خا�سة  بت�سفيتها، 
�ملعادي،  �لتنظيم  يف  مركزية 
�سو�ء يف �سالحياتها �لو��سعة، �أو 
قدرتها على �لتاأثري يف �لآخرين، 
�ل�سورة  عن  غيابها  �أن  بحيث 
على  �سلبية  بظالل  �سيلقي 

هوؤلء".
روعي �سارون، �خلبري يف �ل�سوؤون 
�ل�سوؤ�ل،  عن  �أجاب  �لع�سكرية، 
��سمها  قاعدة  "هناك  �إن  بالقول 
"من قام �إىل قتلك، بادره بالقتل، 
تقرر  وحني  بالعني،  �لعني  �أو 
�إن�سان ما، فهي  �إ�رص�ئيل ت�سفية 
قدر�ته  قطع  بالأ�سا�س  تقرر 
�لثمن  �أن  رغم  بها،  �مل�س  على 
جر�ء  �إ�رص�ئيل  تدفعه  قد  �لذي 
هذ� �لغتيال، �أو ممن �سياأتي يف 
�لقيادة بعده، قد يكون �أخطر من 

�لغتيال ذ�ته".

اإ�سرائيليون ي�ساألون..

ملاذا ي�ستمر التخطيط للعمليات امل�سلحة رغم االغتياالت؟
قالت كاتبة اإ�سرائيلية اإن "الفل�سطينيني اأحيوا قبل اأيام الذكرى ال�سنوية الرابعة والع�سرين لغتيال املهند�س يحيى عيا�س، القائد الع�سكري حلركة حما�س، 

الذي اغتالته اإ�سرائيل يف مثل هذه الأيام من عام 1996 يف قطاع غزة، بعد اأن عمل ل�سنوات يف التخطيط لعمليات انتحارية وتفجريية نفذها عنا�سر حما�س �سد 
اأهداف اإ�سرائيلية".

دويل

جدول  "بريك�ست"  ق�سية  �سغلت 
بروك�سل،  مقره  �لحتاد،  �أعمال 
�ل�سنة،  ون�سف  �سنو�ت   3 لنحو 
يف  �لنهاية،  من  تقرتب  هي  وها 
�ليوم،  ذلك  يف  �جلاري  جانفي   31
�إعادة  بعد  �لحتاد،  بريطانيا  تغادر 
بوري�س جون�سون  �ملحافظ  �نتخاب 
�ملحافظني  فوز  �إثر  للوزر�ء،  رئي�ًسا 
دي�سمرب  �لت�رصيعية، يف  بالنتخابات 
تغري�ت  حتدث  مل  و�إذ�  �ملا�سي 
�سيا�سية، �ستكون بريطانيا �أول دولة 
تغادر �لحتاد، منذ تاأ�سي�سه يف 1993 
�لتي  �لتجارية،  �ملفاو�سات  وتنتظر 
مرحلة  "�لطالق"،  بعد  �ست�ستمر 

خما�س موؤملة للغاية.

جمموعة "في�سيغراد"

"في�سيغر�د"  جمموعة  دول  خطت 
)�ملجر، بولند�، و�لت�سيك و�سلوفاكيا( 
�لحتاد  ل�سيا�سات  معار�سة  �سيا�سة 
حيال بع�س �لق�سايا، وهو ما يبدو �أنه 
ق�سايا  وثمة  �جلاري  �لعام  �سي�ستمر 
�لغربية،  �أوروبا  دول  غ�سب  تثري 
للمهاجرين  �ملتز�يدة  كاملعار�سة 
حول  و�جلدل  و�ملجر،  بولند�  يف 
�لقانون  و�سيادة  �ليمينية  �ل�سيا�سات 
�أنه  من  �ل�رصقية  �لدول  ت�سكو  فيما 
كافية  ��ستثمار�ت  لها  تُخ�س�س  مل 

مبيز�نية �لحتاد.
�لربملان  بتبني  �ل�سدع  هذ�  وتَعمق 
 ،2018 يف  �لأوىل،  وللمرة  �لأوروبي، 
�ل�سابعة"،  بـ"�ملادة  يُعرف  �إجر�ًء 
�لتحرك  �لأع�ساء  �لدول  من  يطلب 

خطرية  خروقات  "�رتكاب  ملنع 
وندد  �ملجر  �لحتاد يف  قيم"  مت�س 
رئي�س وزر�ء �ملجر، فيكتور �أوربان، 
�بتز�ز  حماولة  �عتربها  مبا  �آنذ�ك، 
�ملت�سدد  موقفه  تغيري  �إىل  لدفعه 
�ل�سابعة"،  و"�ملادة  �لهجرة  جتاه 
"�خليار  �أحياًنا  عليها  يُطلق  �لتي 
لتاأديب  عقابي  �إجر�ء  هي  �لنووي"، 

دولة ع�سو.
ونظرًيا، ميكن لهذ� �لإجر�ء �أن يوؤدي 
ما يف  لبلد  �لت�سويت  تعليق حق  �إىل 
دعًما  يتطلب  ذلك  لكن  �لحتاد، 
جماعًيا، وهو م�ستبعد ب�سبب عرقلة 

بولند� له.

مكافحة التغري املناخي 

على  �لحتاد  يركز  كبري،  ب�سكل 
�ملناخي،  �لتغري  للحد من  �سيا�ساته 
�إىل  بالو�سول  ريادة  حتقيق  بهدف 
"�سفر" �نبعاثات من �لغاز�ت �لدفيئة 
بحلول 2050 لكن ثمة معوقات، منها 
فقرية  �أخرى  ودول  بولند�  �عتماد 
�إذ  للطاقة،  كم�سدر  �لفحم  على 
تريد هذه �لدول مدة زمنية �إ�سافية 
�نبعاثات  من  �حلد  خطط  لتطبيق 
�أية  ب�سدة  �ستعار�س  و�إل  �لكربون، 

�سيا�سات يف هذ� �ل�ساأن.

نفوذ يف البلقان

لزيادة  �سبل  عن  �لحتاد  يبحث 
�لبلقان، عرب �سم دول من  نفوذه يف 
تاأثري  من  لقلقه  لع�سويته؛  �ملنطقة 

�ملنطقة  يف  و�ل�سني  ورو�سيا  تركيا 
�لأ�سود  و�جلبل  �رصبيا  و�أحرزت 
تقدًما يف م�سار مفاو�سات �لع�سوية، 
�ل�سمالية  مقدونيا  تطلب  فيما 
بوعدها  �لوفاء  بروك�سل  و�ألبانيا من 
وبينما  معهما.  �ملفاو�سات  ببدء 
�جلديدة،  �ملفو�سية  رئي�سة  توؤيد 
�أورزول فون دير لني، بدء مفاو�سات 
فرن�سا  تعار�س  وتري�نا،  �سكوبيه  مع 
تو�سيع حدود �لحتاد، وترغب باإيجاد 
تدعمه  ما  وهو  جديدة،  قو�عد 
وبد�أ  و�لدمنارك  هولند�  منها  دول، 
ثم   ،1957 �أع�ساء، يف  ب�ستة  �لحتاد 
و�سل �إىل 28 ع�سًو�، مع �آخر تو�سعة 

له بان�سمام تركيا، يف 2013.

العالقات مع تركيا

من  و��سًحا  موقًفا  �أنقرة  تتبنى 
�لتعاون �لوثيق مع �لحتاد، و�تخذت 
خطو�ت ذ�ت نو�يا ح�سنة، لكن يبدو 
�أن ذلك مل يكِف لتبديد �سحب �سود�ء 
ت�سوب �أجو�ء �لعالقات �لثنائية ومن 
�لعالقات،  هذه  تت�سكل  �أن  �ملنتظر 
عديدة  معايري  وفق  �جلاري،  �لعام 
خمتلفة، منها �أن�سطة �لتنقيب �لرتكية 
و�سيا�سات  �ملتو�سط،  �لبحر  �رصقي 
�أنقرة حيال �لأزمة �ل�سورية، و�تفاق 
�لبحرية،  �ل�سالحية  مناطق  حتديد 
�أنقرة وطر�بل�س، يف 27  �ملوقع بني 

نوفمرب �ملا�سي.
كل  خماوف  د�ئًما  �لحتاد  ويتبنى 
جلزيرة  �جلنوبي  �ل�سطر  �إد�رة  من 
على  د�أب  بينما  و�ليونان،  قرب�س 

وهو  �لرتكي،  �لطرح  عن  �أذنيه  �سم 
لأنقرة،  �إد�نة م�ستمرة  ر�سائل  ين�رص 
�ملباحثات  تعليق  حد  �لأمر  وو�سل 
بني �مل�سوؤولني رفيعي �مل�ستوى من 

�جلانبني.
يف  ر�غٍب  غري  �لحتاد  يبدو  كما 
�لأتر�ك  �ملو�طنني  بحق  �لعرت�ف 
تاأ�سرية،  دون  من  �أر��سيه  دخول  يف 
�تفاقية  لتحديث  باإيجابية  ينظر  ول 
�لحتاد �جلمركي ومل يدفع �لحتاد 
حتى �لآن ن�سف �ل�ستة مليار�ت يورو 
�لتي  �ل�سوريني،  بالالجئني  �خلا�سة 
مربم  �تفاق  �سمن  لأنقرة  بها  تعهد 
و�لحتاد،  �أنقرة  وتو�سلت  بينهما 
�إىل   ،2016 مار�س   18 يف  بربوك�سل 
�لهجرة،  حول  مرت�بطة  �تفاقيات   3
و�إلغاء  �لالجئني،  قبول  و�إعادة 
دول  �إىل  �لأتر�ك  دخول  تاأ�سرية 
�لحتاد  �إدلء  ورغم  �لـ28  �لحتاد 
بت�رصيحات ت�رص بالثقة يف عالقاته 
جتاهل  ميكنه  ل  �أنه  �إل  تركيا،  مع 
حاجته لأنقرة ك�رصيك جتاري مهم، 
وحليف يف جمايل مكافحة �لإرهاب 

و�لهجرة.
�جلدد  �لقادة  تقارب  �أن  �سك  ول 
لالحتاد، �لذين بد�أو� مهامهم �أو�خر 
2019، مع �آر�ء �أنقرة، �سيكون عن�رًص� 
مهًما وحا�سًما يف �لعالقات �لثنائية.

�سيا�سات ترامب

�إّبان حكم �لرئي�س �لأمريكي �ل�سابق، 
 ،)2017-2009( �أوباما  بار�ك 
بـ"�حلليف  و��سنطن  �لحتاد  و�سف 

ظل  يف  �أ�سبحت  لكنها  �ملوثوق"، 
تر�مب،  دونالد  �سلفه  �سيا�سات 

"حليًفا ل ميكن توقعه ت�رصفاته".
من هذه �ل�سيا�سات، �ن�سحاب تر�مب، 
مع  �لنووي  �لتفاق  من   ،2018 يف 
�إير�ن، ومن �تفاق باري�س للمناخ، يف 
2019، وهو ما �عتربه �لحتاد تخلًيا 
�لأوروبيني  حلفائه  عن  تر�مب  من 
باري�س  و�تفاق  �لطريق  منت�سف  يف 
�ملناخ،  ب�ساأن  عاملي  �تفاق  �أول  هو 
مفاو�سات  عقب  �إليه  �لتو�سل  ومت 
�لـ21  �ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  �أثناء 
 12 يف  بباري�س،  �ملناخي  للتغري 
كل  عليه  و�سّدقت   ،2015 دي�سمرب 
�لأخرى  �لأ�سباب  من  �لـ195  �لوفود 
�لأوروبية �لأمريكية  �لعالقات  لفتور 
للدول  �ملتكرر  تر�مب  �تهام  هو 
مو�رد  توفري  يف  بالف�سل  �لأوروبية 
�لأطل�سي  �سمال  حللف  كافية  مالية 

)ناتو(.
قاطرة  برلني،  تر�مب  �أغ�سب  كما 
عقوبات  لفر�س  بخطته  �لحتاد، 
بناء  يف  �مل�ساركة  �ل�رصكات  على 
 ،"2 �سرتمي  "نورد  �أنابيب  خط 
�لغاز  �سادر�ت  زيادة  �إىل  �لهادف 

�لطبيعي �لرو�سي �إىل �أملانيا.
على  تر�مب  يبقي  طاولته،  وعلى 
�لحتاد  �سد  �لتجارية  �حلرب  ورقة 
�لحتاد،  يقلق  ما  وهو  �لأوروبي، 
تاأثري  �أن  من  ا  �أي�سً يتخوف  �لذي 
�ملتحدة  و�لوليات  و�ل�سني  رو�سيا 
�سيزيد  �لدولية،  �ملوؤ�س�سات  على 

�ل�سغوط عليه.

قيادة جديدة

�لحتاد  �سيو�جهها  �لتحديات  تلك 
قيادة  حتت   2020 يف  �لأوروبي 
يف  �سنو�ت  خم�س  ت�ستمر  جديدة 
�أعقاب �نتخابات �لربملان �لأوروبي، 
دير  فون  �أورزول  �لأملانية  ُعينت 
�لأوروبية،  للمفو�سية  رئي�ًسا  لني، 
رئي�ًسا  مي�سيل،  ت�سارلز  و�لبلجيكي 
ديفيد  و�لإيطايل  �لحتاد،  ملجل�س 
و�أ�سبحت  للربملان  رئي�ًسا  �سا�سويل 
للبنك  رئي�سة  لغارد  كري�ستني 
�أول  لت�سبح  �لأوروبي،  �ملركزي 

�سيدة تتوىل �ملن�سب.

الرئا�سة.. كرواتيا ثم اأملانيا

�لعام  مطلع  كرو�تيا،  ت�سلمت 
�جلاري، من فنلند� �لرئا�سة �لدورية 
لالحتاد لفرتة 6 �أ�سهر وهذه �أول مرة 
منذ  �لرئا�سة،  كرو�تيا  فيها  تتوىل 
�سنو�ت   6 قبل  لالحتاد  �ن�سمت  �أن 
حتت  �لحتاد،  تر�أ�سها  وخالل 
مليء  عامل  يف  قوية  "�أوروبا  �سعار 
كرو�تيا  على  يتعني  بالتحديات"، 
ب�ساأن  مهمة  عديدة  قر�ر�ت  �تخاذ 
من  بريطانيا  خروج  منها:  ق�سايا 
�لحتاد، و�ن�سمام دول غرب �لبلقان 
 2021 بني  ميز�نيته  وحتديد  �إليه، 
مع  �لعالقات  �إىل  �إ�سافة  و2027، 
�لدورية  �لرئا�سة  �نتهاء  وبعد  �أنقرة 
 30 يف  �أملانيا،  �ستت�سلمها  لكرو�تيا، 

جو�ن �ملقبل، حتى �نتهاء 2020.

اأبرز ملفات االحتاد االأوروبي يف 2020؟ 
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الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
الأ�ستاذ/ �سرابي عبد الكرمي

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س
اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر

الكائن مكتبه بحي اأرماف عمارة اأ5
�سوفايل دايل اإبراهيم -اجلزائر- 

الهاتف : 05.40.01.52.32/0770.33.29.50
EMAIL /MTR.CHERABI.HUISSIER2@GMAIL.COM

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بجريدة يومية وطنية

املادة 750-749 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نحن الأ�ضتاذ /�رضابي عبد الكرمي -حم�رض ق�ضائي – لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله و الوا�ضع ختمه و املوقع اأدناه 

لفائدة / �ضامح دليلة ب�ضفتها القائمة بالت�رضف يف مناب والدتها بوداح فتيحة 
ال�ضاكنة ب / 05 �ضارع عي�ضات ايدير الرويبة -اجلزائر- 

بناءا على احلكم ال�ضادر عن حمكمة الرويبة  الق�ضم �ضوؤون الأ�رضة  بتاريخ 2018/09/26 رقم اجلدول 18/04479 رقم الفهر�س 18/06340 املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة 
بتاريخ 2019/01/28 حتت رقم : 19/168 .

وبناءا على / اأمر بالت�رضف يف مناب حمجوز عليه ال�ضادر عن رئي�س حمكمة بئر مراد راي�س الق�ضم �ضوؤون ال�رضة بتاريخ 2019/01/13 رقم الرتتيب 18/136
و بناءا على امر على عري�ضة ال�ضادر عن رئي�س حمكمة بئرمراد راي�س بتاريخ 2019/09/25 حتت رقم 2019/7371 

نعلن للجمهور بانه �ضي�رضع يف البيع باملزاد العلني العقار و املتمثل 149762/18720 جزء من منزل فردي متمثل يف فيال حتتوي على �ضطح و طابق اأر�ضي و طابق اأول م�ضيد فوق 
قطعة اأر�ضية م�ضاحتها 220 م2 كائنة باملكان امل�ضمى الرائد عزوز ببلدية البيار رقم 16 ت�ضكل ق�ضم 36 جمموعة ملكية 228 و هذا ح�ضب الدفرت العقاري رقم 9496  مبوجب 
عقد م�ضهر يف 2016/12/28 حجم 526 على اأ�ضا�س �ضعر افتتاحي قدره ثمانية ماليني و مئتي الف دينار جزائري )8.200.000.00 دج( و ذلك تنفيذا لأمر بالت�رضف يف مناب 

حمجور عليه �ضادر عن رئي�س حمكمة بئرمراد راي�س ق�ضم �ضوؤون الأ�رضة بتاريخ 2019/01/13 رقم الرتتيب 18/136 مع القيام باإجراءات  التبليغ و الن�رض وفقا للقانون .
مبحكمة بئرمراد راي�س اجلزائر العا�ضمة قاعة البيوع العقارية بتاريخ 2020/01/28 على ال�ضاعة 13.00 �ضا زوال 

�رضوط البيع : اإ�ضافة اإىل ال�رضوط الواردة يف قائمة �رضوط البيع املودعة لدى كتابة �ضبط املحكمة بتاريخ 2019/07/21  حتت رقم 5715 فاإن الرا�ضي عليه املزاد يتحمل الأعباء 
القانونية مبا فيها دفع حال اإنعقاد اجلل�ضة 5/1 من الثمن و امل�ضاريف  و الر�ضوم امل�ضتحقة بوا�ضطة �ضيك م�ضمن و يدفع املبلغ الباقي يف اأجل 08 اأيام املوالية لر�ضو املزاد 

اأو بديوان املح�رض الق�ضائي الكائن مكتبه بالعنوان املذكور  البيع لدى كتابة �ضبط حمكمة بئرمراد راي�س  فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة الإطالع على قائمة �رضوط 
اأعاله  

و عليه / ا�ضتنادا ملقت�ضيات املادة 750/749 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية قمنا بن�رض هذا املح�رض باجلريدة الوطنية 

ANEP N°:2016000792 الو�سط:2020/01/13

اخلتم املح�سر الق�سائي
�سرابي عبد الكرمي



هيئة الأ�سرى

امل�ستقبلني  من  املئات  وتوجه 
رافعني  الظاهرية  معرب  على 
ورايات  الفل�سطينية  الإعالم 
املحرر  الأ�سري  و�سور  العا�سفة 
عمل  حيث  امل�ساء  �ساعات  حتى 
على الحتالل على تنغي�ص فرحة 
الأ�سري  اختطاف  ليتم  ال�ستقبال 
التي  البو�سطة  �سيارة  من  املحرر 
مفرتق  اىل  ونقله  املعرب  و�سلت 
حماولة  يف  الحتاليل  عت�سيون 
مرا�سم  اظهار  لعدم  فا�سلة 
لالأ�سري  الكبري  الوطني  ال�ستقبال 
اإىل  الأ�سري  و�سول  وفور  املحرر 
مفرتق عت�سيون حتركت حركة فتح 
يف خميم العروب واللجنة ال�سعبية 
ل�ستقباله  العروب  خميم  وكوادر 
التوجه  ثم  ومن  العروب  يف خميم 
اإىل مدينة الظاهرية حيث اأجريت 
من  ل�ستقباله  ع�سكريه  مرا�سم 
الوقائي  الأمن  جهاز  قيادة  قبل 
فيه ع�سوا يف اجلهاز  يعمل  الذي 
 .. قي�سية  علي  املحرر  الأ�سري 
وفور و�سوله مدينة الظاهريه خرج 
املئات من امل�ستقبلني واملهنئني 
الأجهزة  �سيارات  به  طافت  حيث 
الأمنية وحركة فتح �سوارع مدينة 
الأ�سري  توجه  ثم  ومن  الظاهرية 
على  الفاحتة  لقراءة  املقربة  اإىل 

توفيا  الذين  ووالده  والدته  قرب 
يتمكن  ومل  العتقال  رهن  وهو 
الأخرية  الوداع  نظرة  القاء  من 
عليهم .. وبعد ذلك نظم مهرجان 
يف  الأ�سري  ا�ستقبال  يف  خطابي 
املئات  بح�سور  قي�سية  ال  ديوان 
وفعاليات  فتح  حركة  اأبناء  من 
اجلنوب  اإقليم  وقيادة  الظاهرية 
وكادر كبري من الأ�رسى املحررين 
ترحيبية  بكلمات  املهرجان  وبداأ 
املحرر  وبالأ�سري  باملهنئني 
الن�سالية  �سريته  م�ستذكرين 
املقاومة  �سهداء  على  ومرتحمني 
ال�سهيد  الأ�سري  درب  رفيق  ومنهم 
حركة  كلمة  ويف  البطاط  �سادي 
ع�سو  األقاها  اجلنوب  اإقليم  فتح 
ال  مهنئا  النمورة  ماهر  الإقليم 
ومتمنيا  ابنهم  بحريه  القي�سية 
ال�سرية  اأبناء احلركة  لكل  احلريه 
وجه  الأ�رسى يف  ب�سمود  وم�سيدا 
اأ�رسى  وم�ستذكرا  ال�سجون  اإدارة 
القابعني  الأمنية  الأجهزة  ابتالء 
كانوا  الذين  الحتالل  �سجون  يف 
الأق�سى  عن  الدفاع  يف  ال�سابقني 
النداء  لهم  وجه  عندما  والقد�ص 
الرمز  ال�سهيد  امل�سرية  قائد  من 
اأبو عمار .. ويف كلمة كادر الأ�رسى 
املحرر  الأ�سري  القاها  املحررين 
رفاق  م�ستذكرا  حو�سية  جواد 
الدرب القابعني يف �سجون الحتالل 

متمنيا لهم احلرية القريبة وم�سيدا 
لإدارة  مقاومتهم  يف  ب�سمودهم 
ال�سجون .. ويف كلمة اجمد النجار 
الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  مدير 
ال�سعب  مهنئا  اخلليل  حمافظة  يف 
الفل�سطيني عامة واأبناء الظاهرية 
خا�سة بحريه رجل من رجال الفتح 
ومن  للوطن  والأوفياء  املخل�سني 
الق�سبان  خلف  �سبابه  زهرة  قدم 
عنوانا  اعتقال  فرتة  خالل  وكان 
...وم�ستذكرا  الوطنية  للوحدة 
وماهر  يون�ص  كرمي  الأ�سريين 
الثامن  اللذين دخال عامهم  يون�ص 
الحتالل  �سجون  يف  والثالثني 
الربغوثي  مروان  القائد  والأ�سري 
احلركة  وقادة  �سعدات  واأحمد 

الأ�سرية متمنيا لهم احلرية القريبة 
.. ووجه النجار كلمة اإىل املهنئني 
والإ�سناد  الدعم  تقدمي  ب�رسورة 
تتعر�ص  التي  الأ�سرية  للحركة 
القمع والتنكيل من  لأب�سع عمليات 
باأم�ص  واأنهم  ال�سجون  اإدارة  قبل 
احلاجة اإىل كل اجلهود الوطنية اأن 
تبذل من اجل الوقوف اإىل جانبهم 
اإدارة  مع  اليومية  معاركهم  يف 
ال�سجون .. ويف كلمة الأ�سري املحرر 
اإىل  التحيات  القي�سية مر�سال  علي 
راأ�سها  وعلى  الفل�سطينية  القيادة 
اأبو  عبا�ص  حمود  الرئي�ص  �سيادة 
على  فل�سطني  دوله  رئي�ص  مازن 
�سموده يف وجه الوليات املتحدة 
ومقدما  القرن  و�سفقة  الأمريكية 

م�ستقبال  جاء  من  لكل  ال�سكر 
من  ال�سفر  عبء  متحمال  ومهنئا 
الأ�سري  ...وا�ستذكر  تهنئته  اجل 
القمعية  الحتالل  اإجراءات 
يوميا  متار�ص  التي  والإجرامية 
بحق الأ�رسى ومرتحما على والديه 
نظرة  اإلقاء  من  يتمكن  مل  الذين 
اهلل  داعيا  عليهم  الأخرية  الوداع 
ف�سيح جناته  يدخلهم  اأن  عز وجل 
من  اعتقاله  فرتة  خالل  عاناه  ملا 
التنكيليه  الحتالل  اإجراءات  جراء 
توجههم  اأثناء  الأ�رسى  بعائالت 
لزيارة اأبناءهم ... ووجه التحية اإىل 
ومنطقة  اجلنوب  اإقليم  فتح  قيادة 
الظاهرية التنظيمية ونادي الأ�سري 
الظاهرية  وفعاليات  الفل�سطيني 
ح�سن  على  موؤ�س�ساتها  بكافة 
�سيء  على  دل  اأن  الذي  ال�ستقبال 
يدل على اأن ق�سية الأ�رسى حا�رسة 
اأبناء  من  الأحرار  كل  وجدان  يف 
فتح  حلركة  كلمة  ويف   .. فل�سطني 
عبدالقادر  األقاها  العروب  خميم 
الطيطي  مهنئا ال القي�سية بحريه 
الأ�رسى  لكل  احلرية  متمنيا  ابنهم 
بكلمة  ال�ستقبال  مهرجان  واختتم 
با�سم  الظاهرية  بلدية  لرئي�ص 
ال  مهنئا  الظاهرية  فعاليات 
من  لكل  ال�سكر  ومقدما  القي�سية 
فل�سطني  ابن  ا�ستقبال  يف  �سارك 
فتح  حركة  وابن  الظاهرية  وابن 

اجلميع  ومعاهدا  القي�سية  علي 
�ستبقى  الظاهرية  فعاليات  اأن 
حتى  الأ�رسى  لكل  اأ�سا�سي  داعم 
النجار  واأو�سح   ... حريتهم  نيل 
احد  وهو  قي�سية  علي  الأ�سري  اأن 
الأمنية  الأجهزة  يف  ال�سباط 
ان�سم  قد  كان  حيث  الفل�سطينية 
مع  الأق�سى  �سهداء  كتائب  اإىل 
بداية النتفا�سة و�سارك يف العديد 
الحتالل  جنود  �سد  العمليات  من 
اعتقاله  مت  حيث  وم�ستوطنية 
ليطلق  2003/2/15م  بتاريخ 
�رساحه بتاريخ 2005/11/24م ومل 
مي�ص اقل من �سهر على حترره من 
�سجون الحتالل ومت اإعادة اعتقاله 
حيث تعر�ص لتحقيق قا�ص وعنيف 
بتاريخ  ذلك  وكان  �سهر  من  لأكرث 
له تهم  2006/1/12م حيث وجهت 
�سد  عمليات  عدة  بتنفيذه  تفيد 
بحقه حكما  �سدر  الحتالل حيث 
ق�ساها  عام   14 ملدة  بال�سجن 
كاملة يف �سجون الحتالل .وخالل 
اعتقاله تويف والداه دون اأن يتمكن 
الأخرية  الوداع  نظرة  اإلقاء  من 
عليهم واملذكور متزوج واأب لبن ) 
يقني ( وابنه لنـا . و�سيتم ا�ستقبال 
ديوان  يف  اأيام  لثالثة  املهنئون 
الأجهزة  مقر  مقابل  القي�سية  ال 

الأمنية يف مدينة الظاهرية ...

يف حفل مهيب وح�سد جماهريي كبري، ا�ستقبلت حركة فتح / اإقليم جنوب اخلليل ومنطقة الظاهرية التنظيمية ونادي الأ�سري الفل�سطيني وفعاليات املحافظة  
الأ�سري املحرر علي عبد احلليم قي�سية من مدينة الظاهرية بعد اعتقال ا�ستمر 17 عاما ق�ساها يف �سجون الحتالل .. وكان با�ستقبال الأ�سري قيادة اإقليم اجلنوب 

وعلى راأ�سهم اأمني ال�سر اإياد ريان ونا�سر قي�سية اأمني �سر منطقة الظاهرية التنظيمية واجمد النجار مدير نادي الأ�سري الفل�سطيني يف حمافظة اخلليل وقيادة جهاز 
الأمن الوقائي يف حمافظة اخلليل وفعاليات ووجهاء مدينة الظاهرية وكوادر حركة فتح واأمناء �سر املناطق التنظيمية ...

ا�ستقبال  الأ�سري املحرر العميد علي القي�سية 

بعد اعتقال ا�ستمر 17 عاما ق�ساها يف �سجون االحتالل ...
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بقلم  :  �سري القدوة

اأرواح ال�سهداء  التحية والتقدير اإىل 
والذين  الكبري  يومهم  يف  الأبطال 
اجل  من  ميلكون  ما  اأغلى  قدموا 
اأول  اإىل  حتية  الفل�سطينية  الق�سية 
�سهداء الثورة الفل�سطينية املعا�رسة 
ال�سهيد اأحمد مو�سى �سالمة والذي 
عام  يناير  من  ال�سابع  يوم  ارتقى 
1965م ومت اعتماد هذا التاريخ من 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  قبل 
ان  الفل�سطيني  لل�سهيد  وطني  كيوم 
على  حتثنا  الأبطال  �سهدائنا  دماء 
حقوقنا  اأجل  من  من�سي  اأن  الدوام 
من  بذره  التفريط  وعدم  الوطنية 
نحفظ  وان  الغايل  الوطن  تراب 

العهد ونحمي وحدة �سعبنا وان نعمل 
من اجل حتقيق امل�ساحلة الوطنية 
�سعبنا لن  اأبناء  بني  اللحمة  واإعادة 
مل  الحتالل  وتنكيل  وقمع  ر�سا�ص 
يفرق بني �سهيد واآخر واجلميع احتد 
عن  بعيدا  الحتالل  مواجهة  يف 
اأننا   . ال�سيقة  احلزبية  النتماءات 
العهد  ال�سهيد جندد  ويف ذكرى يوم 
و�سويا  معا  من�سى  اأن  على  والبيعة 
الأمينة  بالكلمة  الن�سال  درب  على 
جميعا  نكون  وان  الأ�سمى  والهدف 
يدا واحدة على درب قائدنا الرئي�ص 
ال�سهيد يا�رس عرفات  حتى حتقيق 
�سهدائنا  لروح  التحية  وكل  اأهدافنا 
الأبطال وعا�ست الثورة ودامت حتى 
الن�رس. فنجدد يف هذا اليوم العهد 

الأبطال  وال�سهداء  للثورة  والبيعة 
عن  دفاعا  اأرواحهم  قدموا  الذين 
احلق الفل�سطيني و�رسورة التم�سك 
وا�ستمرار  الفل�سطيني  احلق  يف 
حقوقنا  نيل  حتى  الن�سال  م�سرية 
�سهدائنا  حلم  وحتقيق  امل�رسوعة 
املجد  كل  املجد   . الأبطال 
ل�سهداء  واملجد  الإبطال  لل�سهداء 
فل�سطني الذين كتبوا اأروع �سفحات 
الطريق  واأناروا  بدمائهم  التاريخ 
الثورة  عماد  هم  وكانوا  لالأجيال 
والهوية  الدولة  فل�سطني  اجل  من 
والعنوان . يف هذه الذكرى ي�ستذكر 
�سعبنا ال�سهداء الذين ارتقوا يف كافة 
وم�سرية  الفل�سطينية  الثورة  مراحل 
كافة  من  الطويل  الوطني  الن�سال 

داخل  املواقع  جميع  ويف  الف�سائل 
الوطن وخارجه ويف ال�سجون وعلى 
ما  الذين  الأرقام  و�سهداء  احلدود 
زال الحتالل يحتجز جثامينهم وما 
الإ�رسائيلي  الحتالل  حكومة  تزال 
�سعبنا  بحق  جرائمها  يف  متعن 
هيئة  اأعدته  تقرير  ك�سف  حيث 
اأن  وال�ستيطان  اجلدار  مقاومة 
على  ارتقوا  الذين  ال�سهداء  عدد 
العام  خالل  الحتالل  جي�ص  يد 
على  اأربعة  منهم   ،149 بلغ   2019
حتت  طفال  و33  امل�ستوطنني  يد 
احلملة  بيانات  وح�سب   .18 الـ  �سن 
الوطنية ل�سرتداد جثامني ال�سهداء 
حتتجز  الحتالل  حكومة  تزال  ما 
يف  ال�سهداء  من   »253« جثامني 

قبل  الأرقام«  »مبقابر  يعرف  ما 
م�سري  يعرف  مل  فيما   ،2015 عام 
العام  بعد  احتجزت  جثمانا   52
يوم  اليوم  هذا  اإحياء  اأن  املذكور، 
يعني  الكبري  الوطني  اليوم  ال�سهيد 
واأن  بحقوقنا  مت�سكنا  نعلن  اأن 
نكرم �سهدائنا واأن نتوحد من اجل 
العادلة وان نعمل من اجل  ق�سيتنا 
اإنهاء النق�سام وعودة ال�رسعية اإىل 
والهدف  الوطن  ووحدة  غزة  قطاع 
ال�سهداء  دماء  لأن  الفل�سطيني 
وفاء  واأجمل  يجمعنا  ما  اكرب  هي 
ال�سري على  الزكية هو  الدماء  لهذه 
طريقهم وحتقيق اأهدافهم الوطنية 
فهم الذين قدموا اأغلى ما ميلكون 
 ، وكرامة  بحرية  نحيا  اأن  اأجل  من 

الفل�سطيني  ال�سهيد  يوم  ذكرى  يف 
قدما  امل�سي  اأهمية  على  نوؤكد 
والت�سدي  الوطن  وحدة  اجل  من 
حتاك  التي  الت�سفية  ملوؤامرات 
�سد �سعبنا كما نوؤكد جمددا اأهمية 
النتخابات  اإجراء  على  الت�سميم 
الفل�سطينية  الأرا�سي  جميع  يف 
والعمل  املحتلة  القد�ص  فيها  مبا 
يعد  الأمر  وهذا  اإجناحها  على 
ل�سعبنا  مهما  وا�ستحقاقا  متطلبا 
احلياة  واإحياء  نحو جتديد  و�سبيال 
ال�سيا�سي  للنظام  الدميقراطية 
الفل�سطيني برمته ومن اجل �سمان 
احلفاظ على ارث ال�سهداء حتى نيل 
الفل�سطينية  الدولة  واإقامة  احلرية 

امل�ستقلة والقد�ص عا�سمتها. 

يوم ال�سهيد الفل�سطيني



فخر  و�سام  فل�سطني ميثلون  �سهداء   
احلرية  عنوان  وي�سكلون  ل�سعبنا، 
تغيب  ال  التي  الكواكب  والفداء،وهم 
بدمهم  اأر�سنا  ويعطرون  �سمائنا،  يف 
منا جميًعا،  اأكرم  وهم  العطر،  القاين 
االحتالل  اإرهاب  على  ال�سهود  وهم 

وجرائمه.

ما هى كلمتكم  ور�سالتكم 
للقارئ اجلزائري .؟

بداية حتية اإيل الدور االإعالمي املميز 
الذي يقدمه االإعالم اجلزائري  وايل 
ال�سعب  هذا  و�سعب   قيادة  اجلزائر 
لل�سعب  االأول  ال�سند  كان  الذي 
للرئي�س  االأول  وال�سند  الفل�سطيني 
اأبو  عرفات  يا�رس  الراحل  والزعيم 

عمار 
 نحي دور االإعالم اجلزائري و حتياتى 
اإيل روح الرئي�س هوارى بومدين وايل 
روح الزعيم العربي احمد بن بال وايل 
ال�ساذيل بن جديد  و املنا�سلة جميلة 
ال�سعوب  يف  االأخوة  وايل  بوحريد 
الن�سال  حمطات  يف  نتحدث  العربية 
،ون�ستذكر  الفل�سطيني  اجلزائري 
وطنية  قامة  فقدنا  اأيام  قبل  اأننا 
ونائب  االأركان  رئي�س  عربيا  وقائدا 
قايد  احمد  الدفاع اجلزائري    وزير 
بر�سم  �ساهموا  من  هوؤالء  �سالح 
اجلزائري  لل�سعب  العظيمة  ال�سورة 
لل�سعب  العزاء  ونربق  والعربي 
يف  العزاء  الن  اأخرى  مرة  اجلزائري 
ويبقي  ينتهى  لن  �سخ�سية  مثل هكذا 
اأفئدة  يف  كال�سخر  حمفور  ا�سمه 
الرحمة   له  الفل�سطينيني  و  العرب 
املحبة  و  اجلزائري  لل�سعب  والعزاء 
قبل  كنا   . جهودها  علي  ل�سفارتنا 
ل�سهداء  �رسيحني  ا�ستوقفني  يومني 

اجلي�س امل�رسي الذين ارتقوا �سهداء 
القائد  كتببة  ال67   عدوان  يف حرب 
حافظ  م�سطفي  امل�رسي  وال�سابط 
عرفت  الفاحتة  قراءة  بعد  هنا  من 
لدى  واملحبة  العالقة   حجم   مدى 
اجليو�س وال�سعوب العربية كما اآملنى 
عن  بعيدا  املقاتل  ي�ست�سهد  كيف 
اأهله وتبقي روحه معلقة اإىل اأن يحني 
االبن  رفات هذا  تعود  اأن  و  اإىل  يوما 
كيف  تذكرت حينها  الوطن  تراب  اإىل 
مدى االأمل يف احتجاز رفات جثامني 
ال�سهداء و التي مل يهناأ االأهل وتبقي 
الغ�سة واالأمل علي فراق اأبنائهم وهم 
كانو  ولو  حتى  اأعينهم  عن  بعيدين 
وتالوة   لهم  والدعاء  والتمنى  اأمواتا 
باجلنة.  لهم  والدعوة  الكتاب  فاحتة 
االحتالل  حكومة  به  تقوم  ما  هذا 
واملعاناة هذا  االأمل  باإيقاع مزيد من 
واإن  حتى  له  يروق  ال  الذي  االحتالل 
جثامينهم   باحتجاز  ويقوم  بل  قتلهم 
من الغريب اأن هوؤالء ال�سهداء مر علي 

احتجاز جثامينهم 30 عام .

اأ�سماوؤهم منقو�سة بالقلب

يخرج   حينما  وا�سحة  ر�سالتنا  و 
العامل  كافة  يف  بل  بالعامل  اأ�سدقائنا 
ن�ستطيع نحن الفل�سطينيني  اأن ن�سغط 
علي حكومة االحتالل من اأجل اإنهاء 
االأ�رسى   املاأ�ساة وخا�سة ق�سية  هذه 
قامت  والتي  املغربي  دالل  ن�ستذكر 
جمهورية  واأعلنت  ال�ساحل  بعملية 
هى  �ساعات   لبع�س  لو  فل�سطني 
اأقول  اأن  ي�سعنى  هنا  من  وزمالئها، 
بال  لنا  يهداأ  لن  كفل�سطينيني  باأننا 
ولن تتوقف جهودنا اإال باإعادة حقوق 
قول   وا�ستذكر  الفل�سطينى  �سعبنا 
ال�ساعر حني قال "ال يهم املقاتل حني 
االنت�سار  حلظة  يرى  اأن  اإال  ي�سحى 
واأبنائنا  االنت�سار نحن جننيها  حلظة 

يجنونها ،لكن املقاتل الذي ارتقي يف 
اأر�س املعركة وهو لديه حلم احلرية 
ويبت�سم باأنه يقاوم  ال يهمه اأن يرتقي 
�سهيدا لكن هو ي�سنع ويقرب ملن بعده 
يغر�سون  من  وهم  االنت�سار  حلظة  
االأمل باحلرية  واملجد وغد احلرية 
الي�س من اقل القليل باأن نبداأ بحملة 
وطنية ن�سارك فيها االأحزاب ال�سقيقة 
لن�سنع  ال�سديقة  والدول  وال�سفارات 
برنامج واحد نتفق عليه ون�سنع معركة 
االحتالل  لعن�رسية  تت�سدى  واحدة 
احتجاز  االإن�سان  اإن�سانية  ولتحمى 
ال�رسائع  مع  يتنافى  ال�سهداء  جثامني 
والديانات ال�سماوية وال�رسائع الدولية 
�سعبية  حملة  اإىل  اأدعو  اإنني  هنا  من 
اإعادة  باأكلها   توؤتى  وا�سعة  عاملية 
الوفاء  طريق  علي  ال�سهداء   جثامني 
اإحقاق  طريق  علي  ال�سهداء  لهوؤالء 
امل�ستقلة  دولتنا  باإقامة  حقوقنا  
اأي�سا  وهنا  اأر�سنا ومقد�ساتنا  وعودة 
واالأحزاب  ال�سيا�سية  لقيادتنا  دعوة 
الوطن   جناحني  لتوحيد  التحررية  
دون  يطري  اأن  طائر  اأى  ي�ستطيع  فال 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  جناحيه  
جزء  هى  املحتلة  واالأر�س  والقد�س 
بناء منظمة  واإعادة  الوطن  واحد من 
التحرير وتوحيد الهمم وح�سدها  من 
عاليا  الفينيق  طائر  يحلق  اأن  اأجل 
قبورهم   يف  ال�سهداء  يبت�سم  وحينها  
حينما ي�ساهدون ن�ساالتهم و دمائهم 
االأ�سري  يبت�سم  وبرتقاال  زيتونة  اأينعت 
تذهب  مل  ت�سحياته  الأن  زنزانته  من 
باأعمالهم  �سحوا  من  هناك  �سدا 
يف   حبا  واأطرافهم  �سبابهم  وزهرة 
مل  ت�سحياتهم   اأن  �سيعرف  الوطن  
تذهب �سدا واإمنا قدمت لينعم وطنهم 

باحلرية واال�ستقالل والعودة .

الفحم  اأبو  القادر  ال�سهيد عبد  - من 
اإىل ال�سهيد �سامى اأبو دياك الذي مت 

القيد حتى  ك�رس  ولكنه  اإبعاد جثمانه 
انه فارق احلياة ولكن ج�سده بقي  لو 
البوا�سل   اأ�رسانا  اإىل  ر�سالتكم  حر 
وايل االأ�سري البطل كرمي يون�س وماهر 
علي  ال38  املهم  دخلت  الذي  يون�س 
للحركة  عمداء  لي�سطروا  االعتقال 
اإمنا  بفل�سطني فح�سب  لي�س  االأ�سرية 

عمداء ا�رسي العامل 
وعيون  واأبنائنا  اأهلنا  اإىل  ر�سالتنا 
انه  يعرف  هو  ال�سهيد  كما  االأ�سري 
حني يذهب للمعركة ويقدم روحه من 
اأجل الوطن . واالعتقال هو قتل روح 
اأجل  من  ويقتل  يقاوم  الذي  االإن�سان 
االحتالل  قبل  من  له   م�رسوع  هدف 
االحتالل حاول اأن يجعل من االأ�رسى 
اأرواحها ميتة يف عتمة الزنازين لكنهم 
ا�ستطاعوا اأن يبنوا مدر�ستهم  مدر�سة 
االإعتقال التى خرجت منا�سلني وقادة 
ومل ترهبهم  اأو يثنيهم �سنني االعتقال 
الوطنى،  واجبهم  دورهم  اإكمال  من 
اإىل  ،ر�سالة  امل  من  اأ�سابهم  ما  رغم 
�سالمة   وح�سن  الربغوتى   مروان 
واخلندقجى  ال�سوبكى   فوؤاد  واللواء 
واحمد  يون�س  وكرمي  ال�سيد  وعبا�س 
من  والكثري  االأغا  و�سياء  �سعدات 
يف  ا�سودا  يقبعون   الذين  االإبطال 
لالأحياء   قبورا  تعترب  التى  و  الزنازين 
االإداريني   االأ�رسى  اإىل  ر�سالة   ،
وامل�رسبني   االأ�سريات  واملر�سي 
اأحمد  االأ�سري  واأخرهم  الطعام  عن 
اأيام   110 من  اأكرث  امل�رسب  زهران 
متم�سكون  هم  الذين   . الطعام  عن 
مببادئهم واأفكارهم نحن اليوم ونتطلع 
�ستكونوا  باأنكم  االأ�رسى  اإخواننا  اإىل 
ال�سمعة التي ت�سيء لنا ونحن علي ثقة 
باأن �سم�س احلرية قادم بكل الو�سائل 
اأهلكم كما كل  غدكم غد احلرية كما 
من اأحبكم وكل من يقدركم وغدا  هو 

ا�رساقة زيارة اأمل .

اجلزائرى  الزعيم  عدنان  اأخى   -
الهوارى بومدين  ردد نحن مع ال�سعب 
وهذا  مظلوما  اأو  ظاملا  الفل�سطينى 
منوذجا  اجلزائري  االإعالم  يثبته  ما 
لهذه الثوابت القومية والوعد -  االأخ 
خالد �سالح  م�سوؤول ملف االأ�رسى يف 
وال�سفري  باجلزائر  فل�سطني  �سفارة 
امني مقبول هم ايقونة وم�ساعل لهذا 
الدعم واالإ�سناد االعالمى اجلزائري 

ال�سحف  هذه  علي  اطالعكم  من 
ر�سالتكم  املرئية  والربامج  املكتوبة 

لالعالم اجلزائرى ؟.

عدنان الفقعاوى  يقول 

لل�سعب  والتقدير  االحرتام  كل 
اإمكانياته  كل  �سخر  الذي  اجلزائري 
الق�سية  تفعيل  عن  يوما  يتاأخر  ومل 
االأ�رسى  وق�سية  عامة  الفل�سطينية 
اإىل  نتطلع  واحد  �سعبا  نحن  خا�سة 
غدكم  الو�سائل  بكل  االأ�رسى  اإخواننا 

غد احلرية 
ذاكرة  يف  اخلالد  الزعيم  قال  كما 
االأمة  وال�سعوب احلرة التواقة للحرية 
ال�سعب  مع  نحن  بومدين  الهوارى  
يرتقي   ال�سعب  ،هذا  الفل�سطينى  
اأرى  واأننى   وال�سهداء   بالت�سحيات 
باأن ما يقدمه ال�سعب اجلزائرى فعال 
هو داللة وا�سحة   بتم�سكه بالقومية 
واإميانه  والقومى  العروبي  وانتمائه 
ينزح   الذي  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق 
اقل  الغا�سب   حتت نريان  االحتالل 
اجلزائري  ال�سعب  يقدمه  ما  القليل 
وا�سحة  وداللة  الوطنى  احل�س 
واالإ�سناد  واإح�سا�سه  وتطلعاته 
بع�رسين  يرتجم  وهذا  االإعالمي 
العربية  باللغات  وي�سل  �سحيفة 
ويعمل  للعامل  واالأمازيغية  والفرن�سية 
هذا اإ�سنادا يف هذا الف�ساء االلكرتوين 
واحدة   قرية  كله  العامل  اأ�سبح  والذي 

ور�سائل تو�سل اإىل بيوت و�سكان هذا 
العاملي لهذا العامل الزال هناك متيز 
مب�ساندة   ودام  واحتالل   عن�رسي 
نتمنى علي  العاملية نحن  االإمربيالية 
وت�ستطف  تقف  اأن  العربية  االأمة 
الظاملة  باحلكومات  �سعي  من   �سد 
والتخطيط  القرن  �سفقة  تنفيذ  اإىل 
الهوية  طم�س  اإىل  ال�سهيونى  
اال�ستعمار  وا�ستمرار  الفل�سطينية 
العربية  ال�سعوب  من  ي�ستدعى  وهذا 

اأن  ي�ساند القيادة الفل�سطينية 
العربي  بالعامل  ت�رسذم  يف  يحدث  ما 
وا�ستهداف االأقطار وال�سعوب العربية 
وي�سعي هذا العامل الظامل اإىل مترير 
نحن  العربي  ال�سف  و�سق   انتهاكاته 
امل�رسف  اجلزائر  بتاريخ  نوؤمن 
بو  وهوارى  بال  بن  احمد  تاريخ 
اإ�سناد  يف  وخلفهم  �سبقهم  وما  مدين 
الق�سية الفل�سطينية ودعمهم ال�سنوى  
ل�سندوق االأق�سي  حفاظا علي كرامة 
الفدائيني  تراث  الزال  العروبة  وهيبة 
وجمال  بال  ابن  هوارى  القادة  هوؤالء 
عبد النا�رس و التي اأفكارهم باقية يف 

قلوبنا وعقولنا 
معاناة  الإبراز  االإعالم  مهمة  فهذا 
االإعالم  ومهمة  الفل�سطيني  ال�سعب 
املتاآمرين  زيف  وك�سف  اإبراز  هي 
بخال�س حتياتنا اإىل ال�سعب اجلزائري 
واالإعالم اجلزائري ومن هنا �سيكون 
طريق  علي  و�ستبقي  حليفنا  الن�رس 
ال�سداقة واالأخوة والوحدة العربية اإن 
�ساء اهلل كما توحد العامل يف تكتالت 
اأوربية ودول اآ�سيا كلنا اأمل اأن ال�سعوب 
قومية  قيادة  حتت  �ستتوحد   العربية 
�سعوب  بني  جماال  لها  تفتح  عربية 

العامل تعيد للعامل اأجماد العروبة 
ال�سهيد  يوم  من  حتياتنا  تربق 
الفل�سطينى اإىل ثورة االأول من نوفمرب 

اجلزائرية.

يف يوم ال�سهيد الفل�سطيني  برغم اآلمه ومعاناة �سعبنا  هناك 6  مقابر ل�سهداء الأرقام واملعلن عنها و التى 
يحتجز فيها جثامني ال�سهداء يف معارك البطولة وجثامني الأ�سرى الذين ارتقوا �سهداء يف معاركهم الن�سالية 

داخل الأ�سر 
حترير ولقاء / اإبراهيم مطر 

الأ�سري املحرر عدنان الفقعاوى واحلديث عن يوم ال�سهيد الفل�سطينى 

احتجاز اجلثامني يف مقابر الأرقام 
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تقرير: اإعالم الأ�سرى

الليلة  هذه  اأن  خالد  اأم  تتوقع  تكن  مل 
�ستكون خمتلفة يف حياتها مع اأطفالها 
التي  واالألعاب  القبالت  واأن  وزوجها، 
مع  عابودي  اأبي  زوجها  بها  يلهو  كان 
�ستكون  للنوم  خلودهم  قبل  االأطفال 
وح�سب  اأحد  يعلمها  ال  لفرتة  االأخرية 
مزاج االحتالل وخمابراته. فمع تعمق 
الليل واقرتاب الفجر ا�ستيقظت العائلة 
اأ�سوات طرقات مت�سارعة  فزعًة على 
�ساعات  وبعد  املنزل،  باب  على  قوية 

بتغييب  امل�سهد  انتهى  التفتي�س  من 
ق�رسي للوالد يف جهة جمهولة مل تعلم 
عنها العائلة اإال بعد اأيام. وتقول الزوجة 
هند �رسيدة لـ مكتب اإعالم االأ�رسى اإن 
يف  منزلهم  داهمت  االحتالل  قوات 
بلدة كفر عقب �سمال القد�س املحتلة 
من  ع�رس  الثالث  يف  همجية  بطريقة 
ال�ساعة  كانت  حيث  املا�سي،  نوفمرب 
الثالثة فجرا واالأطفال نيام ولكن �سوت 
اجلنود اأيقظهم ب�رسعة وبداأوا بالبكاء. 
بعمليات  قاموا  اجلنود  باأن  وتو�سح 
تفتي�س �سطحية يف املنزل تنبئ باأنهم 

حيث  زوجها،  اعتقال  يريدون  فقط 
ال�سخ�سية  الوثائق  عن  ب�سوؤاله  بداأوا 
وعن  يحمله  الذي  ال�سفر  جواز  وعن 
اأطفايل  وت�سيف:"  ال�سحية.  حالته 
وهم خالد خم�سة اأعوام والتواأم غ�سان 
حالة  يف  كانوا  �سنوات  ثالث  وبا�سل 
بكاء متوا�سل وحاولت تخفيف توترهم 
ولكن م�سهد اجلنود يف البيت كان يفوق 
وبكاوؤهم،  �رساخهم  فتوا�سل  الو�سف 
الهواتف  مب�سادرة  اجلنود  قام  كما 
عمل  تخ�س  ووثائق  واأجهزة  اخللوية 
تقييد  مت  االعتقال  زوجي".وبعد 

االأ�سري عابودي وتع�سيب عينيه ونقله 
ثالث  هذه  لتكون  جمهولة،  جهة  اإىل 
االأوىل  واملرة  فيها  اعتقاله  يتم  مرة 
يقارب  ما  اأم�سى  حيث  زواجه،  منذ 

خم�سة اأعوام يف �سجون االحتالل.

احلياة ما بعد العتقال
�سدمة  ي�سكل  مل  عابودي  اعتقال 
عرفه؛  من  لكل  بل  فقط  لعائلته 
للبحوث  بي�سان  مركز  مدير  فهو 
واالإمناء واأكادميي له اإجنازات ثقافية 
واأكادميية وبحثية عدة. وتقول �رسيدة 

زوجها  بتحويل  قام  االحتالل  اإن 
االعتقال  بداية  االإداري يف  لالعتقال 
ولكن  �سده،  بحجة وجود ملف �رسي 
العائلة تفاجاأت باأن خمابرات االحتالل 
ق�سية  اإىل  ملفه  باإجراء حتويل  بداأت 
بعد ال�سغط الذي مار�سته العائلة �سد 
هو  اأبّي  وتتابع:"  تهمة.  دون  اعتقاله 
الأجل  علماء  ملنظمة  املنظمني  اأحد 
ي�سارك  اأن  املفرت�س  وكان  فل�سطني 
املتحدة  الواليات  يف  موؤمتر  يف 
التحديات  حول  للحديث  االأمريكية 
جمموعة  وقامت  االحتالل،  ظل  يف 

من العلماء واالأكادمييني بالتوقيع على 
الفوري  باالإفراج  للمطالبة  عري�سة 
ت�سوم�سكي  نعومي  العامل  بينهم  عنه 
العفو  اأن منظمة  كما  �سميث،  وجورج 
الدولية كتبت عن �رسورة وجود حترك 
عنه"وتتحدث  لالإفراج  اأقوى  دويل 
بعد  اأطفالها  مع  حياتها  عن  الزوجة 
اأن  جاهدة  حتاول  حيث  االعتقال، 
ال  الأطفال  معا  واالأب  االأم  دور  تلعب 
ورديا  �سوى جانبا  يفقهون من احلياة 
حياة  يف  مكانا  له  االحتالل  يدع  ال 

الفل�سطينيني.

الأ�سري اأبي عابودي مدير مركز بي�سان للبحوث والإمناء

حكاية اعتقال اإداري حترمه دفء العائلة !
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عي�شة ق.

الفر�صة  الن�رصية  ابن  وا�صتغل 
وطالب الالعبني العمل على اإنقاذ 
بقوة  األوانه  عن  والدفاع  الفريق 
مو�صحا  ال�صقوط،  عدم  اجل  من 
اأنه يدرك ال�صعوبات التي يعملون 
الإمكانيات،  اأدنى  بغياب  فيها 
اللتفاف  �رصورة  على  اأ�رص  لكنه 
جماعيا  وامل�صاهمة  النادي  حول 
ال�صقوط،  من  اإنقاذه  اجل  من 
عجايل  على  باديا  التاأثر  وظهر 

ذرف  حيث  الالعبني،  يودع  وهو 
األقاها  التي  الكلمة  خالل  الدموع 
اأن  املعني  و�صدد  التعداد،  على 
اأيدي اخلونة  تتواجد يف  الن�رصية 
اإنقاذها  اأجل  من  الإ�رصاع  ويجب 
الأ�صباب  حول  مت�صائال  منهم، 
احلاليني  امل�صوؤولني  جعلت  التي 
اإىل  يقومون ببيع الالعبني ال�صبان 
الحتفاظ  عو�ض  تون�صية  اأندية 
اإنقاذ  على  اللعب  اأجل  من  بهم 
ال�صقوط،  من  العا�صمي  النادي 
م�صيفا اأنه ي�صتغرب اإ�رصار هوؤلء 

امل�صريين على الحتفاظ بالعبني 
اأن  رغم  للفريق  �صيئا  يقدموا  مل 
قيمتها  تبلغ  مرتفعة  اأجورهم 
250 مليون �صهريا، يف ظل تواجد 
ل  احلايل  التعداد  من  لعبا   12

ي�صتحقون حمل األوان الن�رصية.
اأنه  اآخر،  �صياق  يف  عجايل  اأ�صار 
الع�صوائية يف  ب�صبب  الفريق  غادر 
الإدارة  فيه  تتخبط  الذي  الت�صيري 
اإىل  وو�صوله  للن�رصية،  احلالية 
م�صاكل  تواجد  مع  تزامن  الفريق 
كثرية يتخّبط فيها، وعند �رصوعه 

وحت�صينها  الأو�صاع  ت�صفية  يف 
خالل  م�صيفا  اإقالته،  قرار  �صدر 
عقدها  التي  ال�صحافية  الندوة 
مهامه  موا�صلة  يرف�ض  حللو  اأن 
اأنه لن ي�صكت على احلق  ملعرفته 
�صالحياته،  يف  التدخل  ويرف�ض 
تبحث  احلالية  الإدارة  اأن  م�صيفا 
الفريق  يهمها  ول  م�صلحتها  عن 
�صبان  لالعبني  ت�رصيحها  ظل  يف 

مقابل الأموال فح�صب.

وّدع املدرب خل�شر عجايل الالعبني عقب ال�شتقالة من من�شبه على راأ�س العار�شة الفنية لفريق ن�شر ح�شني 
داي، حيث اجتمع اأول اأم�س بالتعداد قبل انطالق احل�شة التدريبية التي كانت مربجمة مبلعب بن �شيام واأعلن 
رحيله عن �شفوف النادي عقب اخلالفات التي جمعته باملدير الريا�شي مراد حللو، حيث رمى عجايل املن�شفة يف 
ظل الظروف ال�شعبة التي مير بها الفريق هذا املو�شم وامل�شاكل الإدارية التي توؤثر عليه كثريا من حيث النتائج 

وهو الذي يتواجد يف منقطة اخلطر ثالث املهددين بال�شقوط على الرابطة الثانية

   دق ناقو�س اخلطر اتهم حللو باخليانة واأ�شر على اإنقاذ الفريق من ال�شقوط

عجايل يوّدع الن�ضرية بالدموع

كاأ�س اإفريقيا لالأمم لكرة اليد

العبونا حمفزون للفوز يف 
جميع اللقاءات

مولودية بجاية/ �شبيبة بجاية ت�شوية الرزنامة

مواجهة �ضعبة بنكهة حملية
بني  ال�صومام  منطقة  درابي  يُلعب 
اجلارين مولودية بجاية و�صبيبة بجاية 
م�صاء اليوم مبلعب »الوحدة املغاربية« 
يف  الراغبني  للفريقني  هام  بطابع 
البتعاد عن منطقة اخلطر، حل�صاب 
من  الثامنة  اجلولة  رزنامة  ت�صوية 
ومت  الثانية،  املحرتفة  الرابطة 
التي  املحلية  املواجهة  هذه  تاأجيل 
اأكتوبر   12 يوم  اأ�صا�صا  كانت مربجمة 
املحلية  ال�صلطات  من  بقرار  الفارط 
العام،  بالنظام  متعلقة  اأمنية  لأ�صباب 
الريا�صية  املناف�صة  عن  وف�صال 
على  يتوجب  الفريقني،  بني  ال�رص�صة 
النجاح  وال�صبيبة  املولودية  من  كل 
خا�صة  اإيجابية،  نتيجة  حتقيق  يف 
املوؤقت  املدرب  لأ�صبال  بالن�صبة 

نف�ض  بامتالكهم  موهوب  بن  �صعيد 
عدد النقاط مع متذيل الرتتيب احتاد 
احلرا�ض فحتى الفوز لن يخرجهم من 

قاع جدول الرتتيب.
اإىل  »املوب«  ت�صكيلة  ت�صعي  باملقابل 
خطف النقاط الثالث، التي ت�صمح لها 
باللحاق بجمعية اخلروب عند ال�صف 
التا�صع وبفارق ثماين نقاط عن �صاحب 
املرتبة الثالثة ل�صم الرتتيب، و�صتكون 
الداربي  لقاء  »البجاوية«  القمة  هذه 
بجاية  الغرميني مولودية  رقم 33 بني 
الوطنية  البطولة  يف  بجاية  و�صبيبة 
والرقم 35 �صمن خمتلف املناف�صات 
مع ت�صجيل تفوق وا�صح لل�صبيبة بواقع 

17 فوزا 10 تعادلت و7 هزائم.
ق.ر.

لكرة  الوطني  املنتخب  مدرب  اأكد 
اأن  بورت  اآلن  الفرن�صي  رجال  اليد 
من  حمفزون  اجلزائريني  الالعبني 
كاأ�ض  لقاءات  جميع  يف  الفوز  اأجل 
بتون�ض  املقررة  لالأمم  اإفريقيا 
ابتداء من تاريخ 16 جانفي املقبل، 
اأمله  عن  الوقت  نف�ض  يف  معربا 
يقدموا  لكي  تعليماته  يطبقوا  اأن 
خالل  بورت  واأو�صح  رائعة،  دورة 
لل�صحافة  الوطنية  املنظمة  منتدى 
مبلعب  ال�صحافة  مبركز  الريا�صية 
م�صاعده  رفقة  الأوملبي  جويلية   5
الفيدرالية  ورئي�ض  لعبان  طاهر 
حبيب لعبان وقائد املنتخب م�صعود 
حمفزة  عنا�رصنا   « قائال  بركو�ض، 
ما  وهو  اللقاءات  جميع  يف  للفوز 
جمهودات  قدموا  لقد  التم�صته، 
واأ�صاف  التح�صريات«،  كبرية خالل 
ما  الالعبون  يطبق  اأن  »اأمتنى 
�صيما  رائعة،  دورة  نقدم  لكي  اأريده 
واأنهم على اأمت اجلاهزية من جميع 

النواحي«.
نف�ض  خالل  الوطني  الناخب  واأبلغ 
تكوين  اإىل  يطمح  اأنه  الت�رصيح 
البعيد،  املدى  على  كبري  منتخب 
اقتطاع  عرب  مير  ذلك  اأن  غري 
اإجراء  اجل  من  املونديال  تاأ�صرية 
حت�صريات جيدة وامل�صاركة يف عدة 
اجلارية،  ال�صنة  دولية خالل  دورات 
وافاد بورت »ن�صتغل رفقة م�صاعدي 
املنتخب  تكوين  على  لعبان  طاهر 
وقتا  يتطلب  ذلك  لكن  اأريده،  الذي 

املونديال  بلوغ  اإىل  نهدف  طويال، 
لكي نخو�ض حت�صريات جيدة خالل 
ال�صنة اجلارية، وامل�صاركة يف العديد 
من الدورات العاملية ويف حال عدم 
كبريا  فراغا  هناك  �صيكون  التاأهل 
يجب ملوؤه«، واأورد التقني الفرن�صي 
اأن التعداد الوطني مكتمل با�صتثناء 
يعاين  الذي  زمو�صي  يحي  احلار�ض 
من  منعه  ما  ع�صلي،  متدد  من 
التدرب ملدة 15 يوما، ليتم تعوي�صه 

باأ�رصاف حمزاوي.
من جهة اأخرى، اأكد الناخب الوطني 
اأنه جاء بخطة عمل جديدة، والتي 
الوقت،  مرور  مع  ثمارها  �صتظهر 
معتربا يف نف�ض الوقت ، اأن تدريب 
رائعا  اأمرا  يعد  اجلزائر  منتخب 
اأي�صا  وقال  اإليه،  بالن�صبة  مميزا  و 
»جئت بطريقة عمل خمالفة متاما 
وهي  الالعبون  عليها  اعتاد  للتي 
بالتح�صن  لنا  ت�صمح  ا�صرتاتيجية 
الرتاجع  بعد  خ�صو�صا  تدريجيا، 
باللقب  التتويج  عقب  امللحوظ 
نف�ض  يف  واأخرب   ،»2014 يف  القاري 
�صيكون  اذا  ما  اأدري  »ل  املو�صوع 
الربنامج امل�صطر مع الطاقم الفني 
ومناف�صة  الأهداف،  لتحقيق  كافيا 
ذلك.  �صتك�صف  من  هي  »الكان« 
متكنا من اإجراء حت�صريين خمتلفني 
على  بالتعرف  لنا  �صمحا  متاما، 
حت�صنوا  الذين  الالعبني  اإمكانيات 

كثريا خالل مع�صكرهم الأول.
ق.ر.

كمال  البدين  املح�رص  تفاجاأ 
التي  النتقادات  حلملة  بوجنان 
فريقه  اأن�صار  طرف  من  تطاله 
فتح  بعد  بلوزداد  �صباب  ال�صابق 
النار عليه عرب خمتلف ال�صفحات 
العا�صمي  النادي  متثل  التي 
الجتماعي  التوا�صل  موقع  عرب 
برتك  يتعلق  فيما  »فاي�صبوك« 
املو�صم  منت�صف  يف  الفريق 
مع  العقد  يف�صخ  اأن  دون  احلايل 
للعمل مع  الفريق واللتحاق  اإدارة 
املدرب عبد القادر عمراين الذي 
املنق�صي  املو�صم  ا�صتقدمه  كان 
للعمل معه يف الطاقم الفني، حيث 
�صّدد بوجنان يف ات�صال هاتفي مع 
»الو�صط« اأن كل ما قيل من اأخبار 
للحملة  وتفاجاأ  �صحيح  غري  عنه 
التي �صنتها بع�ض ال�صفحات �صده 
دون التاأكد من �صحة الأخبار التي 
يتم تداولها، ويف هذا ال�صدد ك�صف 
بوجنان اأنه يتواجد يف ا�صبانيا منذ 
اأ�صبوعني والتي عاد اإليها مبا�رصة 
الإدارة  مع  العقد  ف�صخ  عقب 
بتاريخ  جرت  التي  العملية  وهي 
هذا  ويف  املن�رصم،  دي�صمرب   31
قرار  اأن  حمدثنا  اأو�صح  ال�صدد 
راوده  بلوزداد  �صباب  عن  الرحيل 
قبل حوايل �صهر ون�صف عن رحيل 
الفنية عقب  العار�صة  عمراين من 

يف  وهران  مولودية  اأمام  التعرث 
الأخرية من مرحلة ذهاب  اجلولة 
البطولة الوطنية، بعدما حتدث اإىل 
الأخري واأعلمه مبعاناته من م�صكل 
اإ�صبانيا  العودة  يلزمه  �صخ�صي 
لكن عمراين طالبه  اأجل حلّه،  من 
حاجته  ظل  يف  وال�صرب  بالرتيث 
بوجنان  واأ�صاف  خدماته،  اإىل 
ار�ض  يف  البقاء  مقدرته  عدم  ان 
الوطن و�رصورة عودته اإىل ا�صبانيا 
للم�صكل  التفرغ  حل  اأجل  من 
جعله  منه  يعاين  الذي  ال�صخ�صي 
اإىل اتفاق مع رئي�ض جمل�ض  ي�صل 
الإدارة �رصف الدين عمارة –الذي 
تفّهم الو�صع- من اأجل ف�صخ العقد 
والذي  الطرفني  بني  بالرتا�صي 
املنق�صي  دي�صمرب   31 بتاريخ  كان 

ي�صيف حمدثنا.
اأردف بوجنان اأن ما حّز يف نف�صه 
اأنه واجه حملة ال�صب وال�صتم عرب 
العمل  رغم  الفاي�صبوك  �صفحات 
منذ  التعداد  مع  به  قام  الذي 
وهو  الفنية،  بالعار�صة  التحاقه 
لفائدة  العمل  برنامج  ترك  الذي 
من  املكون  احلايل  الفني  الطاقم 
وكرمي  عمرو�ض  لطفي  الثنائي 
عليه  املوا�صلة  اأجل  من  بختي 
ان  م�صيفا  املقبلة،  الفرتة  خالل 
وهم  ب�صمعته  اأ�رصوا  اأ�صخا�ض 

عن  الإعالن  يف  ت�رصعوا  الذين 
الدفاع  رفقة  بعمراين  التحاقه 
رغم  املغربي  اجلديدي  احل�صني 
مثلما  بعد  يحدث  مل  الأمر  اأن 
الأن�صار  وغلطوا  له  يروجون 
باأخبار غري �صحيحة والك�صف عن 
املغربي  البدين  للمح�رص  �صورة 
ال�صدد  هذا  ويف  له،  اأنها  على 
اأنه  منايل  برج  مدينة  ابن  اعرتف 
تلقى فعال عر�ض من بع�ض الفرق 
من  معه  التعاقد  يف  ترغب  التي 
اجلديدي   احل�صني  الدفاع  بينها 
جانب  اإىل  عمراين  من  بطلب 
الذي  ال�صعودي  اخلليج  فريق 
من  ما�صوي  الدين  خري  به  ات�صل 
يف  به  لاللتحاق  ا�صتقدامه  اأجل 
النادي النا�صط يف الدرجة الثانية 
اإدارة نادي  اأن  ال�صعودية، واأ�صاف 
�صبيبة ال�صارة ات�صلت به اأي�صا لنه 

رف�ض العر�ض.

الأن�شار غلطوهم ويجب ان 
يعرفوا احلقيقة

اأن  اإلينا  احلديث  بوجنان  واختتم 
من طرف  له  تعر�ض  الذي  ال�صتم 
يف  حّز  بلوزداد  �صباب  اأن�صار 
نف�صه كثريا خا�صة واأنه قام بعمله 
باإخال�ض و�صاعد يف اإنقاذ الفريق 
املنق�صي  املو�صم  ال�صقوط  من 
اجلمهورية  كاأ�ض  بلقب  والتتويج 
ت�صكيلة  ترك  اأنه  جانب  على 
هذا  ال�صدارة  يف  »العقيبة«  اأبناء 
ال�صتوي،  باللقب  ومتوجا  املو�صم 
معرفة  على  ي�رص  انه  م�صيفا 
هوؤلء للحقيقة موجها التحية اإىل 

الأن�صار الأوفياء الذين �صاندوه.
عي�شة ق.

ك�شف تواجده يف ا�شبانيا ومل يح�شم بعد وجهته اجلديدة

بوجنان: ف�ضخت العقد مع االإدارة واأطراف �ضّوهت �ضمعتي لدى االأن�ضار

ينظمون وقفة �شلمية اليوم اأمام مقر �شركة �شوناطراك

االأن�ضار ي�ضرون على حترير 
املولودية وطرد االإدارة احلالية

اليوم  اأن�صار مولودية اجلزائر  ينظم 
وقفة احتجاجية اأمام املقر الرئي�صي 
لل�رصكة البرتولية »�صوناطراك« مالكة 
على  احتجاجا  الفريق  اأ�صهم  اأغلية 
الو�صع الذي مير به الفريق وتراجع 
النتائج التي �صيع على اإثرها النادي 
التي  الهزمية  عقب  ال�صتوي  اللقب 
املتاأخرة  املقابلة  يف  لها  تعر�ض 
اأمام وفاق �صطيف جعلت املولودية 
حتتل و�صافة جدول الرتتيب، حيث 
التوجه  على  الفريق  اأن�صار  اتفق 
ابتداء  البرتولية  ال�رصكة  مقر   نحو 
على  منهم  �صعيا  زوال  الواحدة  من 

تقدمي مطالبهم اإىل املديرية العامة 
من خالل طرد الإدارة احلالية بقيادة 
املدير العام ر�صيد بطروين واملدير 
العام فوؤاد �صخري اللذان يتحمالن 
ب�صبب  للفريق  يحدث  ما  م�صوؤولية 
التي  واخلالفات  ال�رصاع  �صل�صلة 
بال�صلب  اأثرت  والتي  الرجلني  جتمع 
الت�صيري  جانب  اإىل  النادي  على 
املحور  يف  لعبني  وبيع  الع�صوائي 
خالل املركاتو ال�صتوي احلايل دون 
ا�صتخالفهما وهو ما اّثر على النادي 

اأمام وفاق �صطيف.
عي�شة ق.
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بلوزداد  �شباب  فريق  ي�رشع 
ترب�ص  يف  الغد  من  ابتداء 
حت�شريي يف تون�ص ا�شتعداد 
من  الإياب  مرحلة  لنطالق 
املقرر  الوطنية  البطولة 
فيفري  الفاحت  من  ابتداء 
اإدارة  ف�شلت  حيث  املقبل، 
النادي اململوك ل�رشكة مادار 
تنظيم ترب�ص يف تون�ص ي�شمح 
بجدية  التح�شري  للتعداد 
الن�شف  موا�شلة  اأجل  من 
على  املناف�شة  من  الثاين 
الذهاب  مرحلة  وترية  نف�ص 
النادي  ا�شتهداف  ظل  يف 
بلقب  التتويج  البلوزدادي 
الذين  وهم  الوطنية  البطولة 
الرتتيب  جدول  يت�شدرون 
ال�شتوي  اللقب  اإحراز  عقب 
وي�شعون اإىل التتويج بالبطولة 

احلايل،  املو�شم  نهاية  يف 
الفريق  اإدارة  واختارت 
مدينة قمرة من اأجل الدخول 
تو�شل  حيث  الرتب�ص،  يف 
للنادي  الريا�شي  املدير 
اتفاق مع  اإىل  توفيق قري�شي 
اأندية تون�شية من اأجل  ثالثة 
اأمام  ودية  مواجهات  خو�ص 
العا�شمي خالل فرتة  النادي 
الرتب�ص والذي �شوف ي�شاهم 
يف وقوف الطاقم الفني على 
الفريق  ا�شتعدادات  كافة 
من  الالعبني  جميع  ومعاينة 
من  الأخطاء  ت�شحيح  اأجل 
اف�شل  النواحي، وو�شع  كافة 
جتهيز ملا تبقى من املو�شم 

احلايل.
الفريق  من  م�شادر  وح�شب 
الك�شف  فاإن  البلوزدادي 

اجلديد  املدرب  هوية  عن 
»العقيبة«  اأبناء  لت�شكيلة 
امل�شتقيل  املدرب  وخليفة 
�شوف  عمراين  القادر  عبد 
تكون خالل اليومني املقبلني، 
اإذا علمن اأن التقني الفرن�شي 
الأقرب  �شيكون  دوما  فرانك 
راأ�ص  على  تعيينه  اجل  من 
لل�شباب  الفنية  العار�شة 
مع  عقده  اأم�ص  ف�شخ  بعدما 
بوعريريج،  برج  اأهلي  ناديه 
وهو الذي مل يتو�شل بعد على 
اتفاق حول الطاقم امل�شاعد، 
على  الإدارة  اإ�رشار  ظل  يف 
بالثنائي امل�شاعد  الحتفاظ 
رف�ص  الذي  عمرو�ص  لطفي 
ال�شابق  فريقه  من  عر�شا 
للعودة  اجلزائر  مولودية 
وف�شل  الفني  الطاقم  اإىل 

النادي  مع  امل�شوار  موا�شلة 
بختي،  وكرمي  البلوزدادي 
اأين ينتظر اأن يلتحق املدرب 
تون�ص  يف  بالتعداد  اجلديد 
العمل معه من  لالنطالق يف 
مت�شل،  �شياق  ويف  هناك، 
تعيني  على  الإدارة  اأقدمت 
بدنيا  حم�رشا  بلحاج  ح�شن 
الذي  بوجنان  كمال  مكان 
قبل  الإدارة  مع  العقد  ف�شخ 
اأ�شبوعني، وانطلق  ما يقارب 
يعرف  الذي  وهو  العمل  يف 
له  �شبق  بعدما  جيدا  البيت 
رفقة  �شابق  وقت  يف  العمل 
والطاو�شي  تودورف  من  كل 
م�شاكل  ب�شبب  يغادر  اأن  قبل 
حممد  ال�شابق  الرئي�ص  مع 

بوحف�ص.
عي�شة ق.

نادي  حظوظ  ت�شاءلت 
احتاد العا�شمة يف التناف�ص 
التاأ�شريتني  اإحدى  على 
ربع  الدور  اإىل  املوؤهلتني 
النهائي من مناف�شة رابطة 
اأبطال اإفريقيا بعد الهزمية 
تعّر�شت  التي  اجلديدة 
نادي  اأمام  اأم�ص  اول  لها 
داونز  �شان  ماميلودي 
اجلنوب اإفريقي على ملعب 
اجلولة  حل�شاب  الأخري 
الرابعة من دور جمموعات 
اأين  القارية،  املناف�شة 
بهدفني  املقابلة  انتهت 
خاللها  كان  والتي  لواحد 
بالل  املدرب  اأ�شبال  
دزيري متاأخرين يف النتيجة 

يعادل  ان  قبل  بهدف 
حميو�ص  اأمين  املهاجم 
النتيجة، لكن فرحة الهدف 
مل تدم طويالن حيث فاجاأ 
يف  ممثلنا  املحلي  الفريق 
بهدف  القارية  املناف�شة 
الأخرية  الدقيقة  يف  ثاين 
من ال�شوط الأول للمقابلة، 
فر�شة  الحتاد  و�شيع 
العودة بالتعادل بعد ت�شييع 
ركلة  مفتاح  ربيع  املدافع 
جزاء قبل اأربع دقائق على 
نهاية اللقاء، وهي الهزمية 
التي  التوايل  على  الثانية 
الحتاد  فيها  ي�شقط 
واأمام نف�ص املناف�ص لذي 
اأ�شبوعني  قبل  واجهه  كان 

وخ�رش  الثالثة  اجلولة  يف 
م�شطف  مبلعب  اأمامه 
ورغم  البليدة.  يف  ت�شاكر 
ت�شكيلة  حظوظ  تراجع 
بلوغ  يف  »�شو�شطارة«  اأبناء 
اأن الآمال  اإل  النهائي،  ربع 
قائمة  لزالت  الورق  على 
الوداد  تعادل  واأن  خا�شة 
اأمام  املغربي  البي�شاوي 
الأنغويل  اأتلتيكو  بيرتو 
جعلت  الأخري  ملعب  على 
اأربع  بعد  على  الحتاد 
الثاين،  املركز  عن  نقاط 
يف  بالفوز  ملزما  و�شيكون 
املتبقيني  املقبلني  لقاءيه 
عندما  الدور  هذا  عن 
البي�شاوي  الوداد  يلتقي 

حممد  ملعب  على 
الدار  مدينة  يف  اخلام�ص 
بتاريخ 24 جانفي  البي�شاء 
بيرتو  لقاء  قبل  املقبل 
ت�شاكر  ملعب  على  اأتلتيكو 
اخلتامية  اجلولة  حل�شاب 
املجموعات  دور  من 
ال�شهر  من   31 يف  املقرر 
او  تعادل  مقابل  املقبل، 
هزمية الوداد يف مواجهته 
داونز،  �شان  اأمام  الأخرية 
الحتاد  يجعل  الذي  الأمر 
كاملة  حظوظه  يلعب 
ل  وملا  حلظة،  اآخر  اإىل 
من  املفاجاأة  اإحداث 

العيار الثقيل.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

مع  الأو�شاع  تنقلب  اأن  قبل 
ال�شباين  املدرب  جميء 
والذي قرر عدم العتماد على 
�شليماين يف خطته التكتيكية، 

�شليماين  جعل  الأمر  هذا 
يرف�ص الو�شع الراهن واجتمع 
مع املدرب اين و�شع النقاط 

على احلروف معه.
فاإن  امل�شدر،  نف�ص  وح�شب 
ر�شاه  عدم  له  عرب  �شليماين 

بات  التي  الو�شعية  على 
و�شفها  والتي  عليها،  يتواجد 
قدم  واأنه  خا�شة  بالظلم 
ن�شف مو�شم رائع تاألق خالله 
اأن يتعر�ص  ب�شورة لفتة قبل 
مردوده  وتراجع  العقوبة  اإىل 

التي  الأخرية  املقابالت  يف 
مبنحه  طالب  اأين  لعبها، 
بانتظام،  واللعب  الفر�شة 
ال�شياق  نف�ص  يف  واأبدى 
ال�شتعداد للرحيل عن موناكو 
خالل املركاتو ال�شتوي احلايل 

يرغب  فريق  اإىل  والن�شمام 
الذي  وهو  معه  التعاقد  يف 
�شكل  على  موناكو  مع  يلعب 
قادما  واحد  ملو�شم  اإعارة 
من لي�شرت �شيتي الإجنليزي، 
نف�ص  قال  ال�شدد  هذا  ويف 

حمل  �شليماين  اأن  امل�شدر 
اإىل الدوري  الهتمام للعودة 
عرب  جمددا  الإجنليزي 
فيال  اأ�شتون  نادي  بوابة 
وبريمنغهام فوري�شت اللذين 
عربا عن رغبتهما يف التعاقد 

عني  ابن  اأبدى  حيث  معه، 
لال�شتماع  ا�شتعداده  البنيان 
اأجل تغيري  اإىل العرو�ص من 
تواجد  انتظار  يف  الأجواء، 

عرو�ص جدية ل�شتقدامه.

اأ�شتون فيال ونوثينغهام فوري�شت الجنليزيان يريدان التعاقد معه

�ضليماين ينتف�ض ويفكر يف 
الرحيل عن موناكو

ل ت�شري الأمور كما يريد الالعب الدويل اجلزائري اإ�شالم �شليماين الذي عبرّ عن عدم 
ر�شاه بالو�شع الذي يتواجد عليه رفقة ناديه موناكو الفرن�شي، ويف هذا ال�شياق ك�شفت 

جريدة »ليكيب« اأن املدرب اجلديد لنادي الإمارة الفرن�شية األبريتو مورينو ا�شتبعد 
مهاجم الت�شكيلة الوطنية من الت�شكيلة الأ�شا�شية بعدما اأ�شحى يعتمد على ثنائية بالدي 
بن يدر، بعدما كان �شابقه البتغايل ليوناردو جاردمي يف�شل �شليماين مع الالعب التون�شي

الأمامي  تاألق لعبو اخلط 
خالل  الوطني  للمنتخب 
خا�شوها  التي  املقابالت 
اأنديتهم  مع  اأم�ص  اأول 
منهم  ثالثة  تو�شل  بعدما 
و�شجلوا  ال�شباك  اإىل 
ال�شدد  هذا  ويف  اأهدافا، 
اأنديه  اخل�رش  مهاجم  قاد 
مونبلييه  ناديه  ديلور 
ح�شاب  على  الفوز  اإىل 
�شمن  اأميان  امل�شيف 
من   20 اجلولة  مباريات 
التي  الفرن�شي  الدوري 
وانتهت  اأم�ص،  اأول  جرت 
لهدف  بهدفني  املواجهة 
ديلور،  رفقاء  ل�شالح 
النقاط الثالث  والذي منح 
بف�شل  الفريق  ل�شالح 
يف  الثاين  للهدف  توقيعه 
 83 الدقيقة  يف  املقابلة 
من  اثرها  على  متكن 

�شددها  كرة  ا�شتغالل 
الطائر وتوجهت نحو  على 
اأن  قبل  ال�شباك  معانقة 
قبل  امليدان  اأر�شية  يغادر 
نهاية  على  دقائق  ثالث 
اإىل  مكانه  تاركا  املواجهة 
املقابل،  كامارا. يف  زميله 
�شعيد  الآخر  الدويل  ترك 
خالل  ب�شمته  رحمة  بن 
اأول  خا�شها  التي  املقابلة 
برينتفورد  فريقه  اأم�ص 
رينجريز  بارك  كوينز  اأمام 
فعاليات  �شمن  جرت  التي 
دوري  من   27 اجلولة 
الإجنليزية،  الأوىل  الدرجة 
ل�شالح  نتائجها  وعادت 
الوطني  املنتخب  مهاجم 
افتتح  حيث   ،1-3 بنتيجة 
باب الت�شجيل بعد مرور 19 
اللقاء  انطالق  على  دقيقة 
زميليه  ي�شيف  اأن  قبل 

الهدفني  واتكين�ص  مبومو 
التوايل  والثالث على  الثاين 
الأول  ال�شوط  نهاية  قبل 
ال�شيوف  اللقاء وقل�ص  من 
الثاين،  ال�شوط  يف  النتيجة 
مقابلة  رحمة  بن  وقدم 
قام  الذي  وهو  رائعة 
لأحد  عاملية  مبراوغة 
لعبي املناف�ص. من جهته، 
�شجل �شفيان فيغويل هدفا 
ودية  مقابلة  خالل  جميال 
ناديه غالتا�رشاي  خا�شها 
دميري  اأدانا  اأمام  الرتكي 
بت�شديدة  قام  حيث  �شبور، 
قوية عند منطقة العمليات 
من  واأكد  ال�شباك  �شكنت 
اأف�شل  يف  تواجده  خاللها 
للن�شف  حت�شبا  م�شتوياته 
الكروي  املو�شم  من  الثاين 

اجالري.
عي�شة ق.

فيغويل ي�شجل هدفا رائعا يف مقابلة ودية

ديلور وبن رحمة هدافان 
يف الدوريات الأوروبية

يحتاج على الفوز يف اآخر لقاءيه وتعرث الوداد البي�شاوي يف اجلولة الأخرية

احتاد العا�ضمة ينهزم جمددا باملناف�ضة 
القارية والتاأهل قائم ح�ضابيا

املدرب اجلديد يبداأ يف العمل من تون�س وبن�شبة كبرية �شيكون دوما

�ضباب بلوزداد ي�ضرع غدا يف ترب�ض تون�ض 
ويخو�ض 3 وديات

مدرب الريان:

 براهيمي بريء من هزمية ال�ضد
اأبدى دييجو اأجريي، مدرب 
للخ�شارة  اأ�شفه  الريان، 
اأول  م�شاء   4-1 ال�شد  اأمام 
النهائي  ن�شف  بالدور  اأم�ص 
وقال  قطر،  كاأ�ص  لبطولة 
املوؤمتر  خالل  اأجريي، 
ال�شحفي عقب املباراة: »ل 
ن�شتحق الفوز اليوم، وبالتايل 
للنهائي،  التاأهل  ن�شتحق  ل 
ميتلك  كبريا  فريقا  واجهنا 
الفارق،  ي�شنعون  لعبني 
املباريات  هذه  مثل  يف 
الرتباك  وعن  املهمة«، 
لعبي  على  ظهر  الذي 
الريان، يف مباراة اليوم، قال: 
حدث  قد  ذلك  يكون  »رمبا 
جهزنا  اأننا  رغم  بالفعل، 
املباراة،  ليخو�ص  الفريق 
واملعنويات  الروح  بنف�ص 

املباريات  بها  لعب  التي 
اليوم  »لكننا  الأخرى، وتابع: 
اأف�شل  ي�شم  فريقا  واجهنا 
ومن  اآ�شيا،  يف  الالعبني 
حالة  حتدث  اأن  الطبيعي 
واخلوف«.وب�شاأن  القلق  من 
على  فر�شت  التي  الرقابة 

براهيمي،  يا�شني  لعبه، 
»بالفعل  اأجريي:  اأجاب 
ال�شغط  حتت  كان  يا�شني 
والرقابة اليوم، لكن خ�شارتنا 
لي�شت ب�شبب ذلك، ال�شد كان 
الفوز  وي�شتحق  منا،  اأف�شل 

والتاأهل«.
ق.ر.



ليون يقلب الطاولة ويطيح ببوردو
اأربع نقاط من املركز الثالث  اإىل فوز 2-1 جعله على بعد  اأمام م�ضيفه بوردو  حول ليون تخلفه 
املدرب  فريق  وبداأ  الفرن�ضي،  الدوري  من   20 املرحلة  وذلك يف  اأوروبا،  اأبطال  لدوري  املوؤهل 
رودي غار�ضيا اللقاء متخلفاً منذ الدقيقة 16 بعدما اأخطاأ مدافعه الدمناركي يواكيم اأندر�ضن يف 
اإعادة الكرة حلار�ضه الربتغايل اأنتوين لوبيز، خطفها جيمي بريان وو�ضعها يف ال�ضباك، وقلب ليون 
بف�ضل  بت�ضجيله هدفني يف غ�ضون ثالث دقائق  الثاين،  ال�ضوط  الطاولة على م�ضيفه يف م�ضتهل 
الإيفواري ماك�ضويل كورنيه ومو�ضى دمبيلي، اإذ مرر الأول كرة هدف التعادل لزميله مب�ضاعدة من 
مدافع امل�ضيف ال�ضنغايل يو�ضف �ضابايل، قبل اأن يرد الإيفواري بتمريره كرة هدف التقدم والفوز 
لدمبيلي، ورفع ليون بفوزه الثامن ر�ضيده اإىل 29 نقطة يف املركز ال�ضاد�س بفارق الأهداف اأمام 
اإتيان، واأربع نقاط عن املركز الثالث الأخري املوؤهل اإىل دوري  نانت الذي لعب اأم�س مع �ضانت 
اأبطال اأوروبا والذي يحتله رين اخلا�رس اأمام مر�ضيليا يف افتتاح املرحلة، يف املقابل، جتمد ر�ضيد 

بوردو عند 26 نقطة يف املركز 13 موؤقتاً بعد تلقيه هزميته الثامنة هذا املو�ضم.
ويف اأبرز نتائج ال�ضبت، مني تولوز بالهزمية على اأر�ضه اأمام بري�ضت 2-5،  وتاأثر رين�س بالنق�س 
العددي يف �ضفوفه منذ الدقيقة 57 ، ب�ضقوطه اأمام م�ضيفه نيم قبل الأخري 0-2، فيما حقق مونبلييه 
الفوز  خارج قواعده بعدما حول تخلفه اأمام اأميان اإىل انت�ضار 2-1 و�ضعد اىل املركز اخلام�س 
موؤقتاً، وانتهت مباراة ني�س وم�ضيفه اأجنيه بالتعادل 1-1، لريفع الأول ر�ضيده اإىل 28 نقطة والثاين 

اىل 29، فيما ابتعد ميتز بع�س ال�ضيء عن منطقة اخلطر بالفوز على �ضيفه �ضرتا�ضبورغ 0-1.

كلوب: االأرقام القيا�سية ال 
ت�سغلني اأهتم بح�سد االألقاب

يف  قيا�ضًيا  رقًما  و�ضجل  املتتالية  انت�ضاراته  ليفربول  وا�ضل 
بالن�ضبة ملدربه يورجن كلوب فاإن  توتنهام هوت�ضبري، لكن  الدوري الإجنليزي املمتاز بفوزه على 
اإ�ضافية نحو ح�ضد لقب امل�ضابقة، وقال كلوب الذي  النقاط الثالث تعني فقط اأنه قطع خطوة 
توىل قيادة ليفربول خالل مو�ضم 2015-2016: »ت�ضدرنا لي�س مهًما، ما يهمني هو التقدم بفارق 
من النقاط ل ميكن تعوي�ضه«، واأكد كلوب اأنه مل يكن يعرف اأنه حقق رقًما قيا�ضًيا من النقاط حتى 
اأبلغه اأحد اأفراد اجلهاز الفني، واأ�ضاف: »ل تنتابني م�ضاعر خا�ضة، اأعرف الأمر وهو ا�ضتثنائي 
لكني ل اأ�ضعر ب�ضيء، عندما تنال اللقب تكون الأمور قد انتهت لكن حتى يحدث ذلك يجب عليك 
القتال«، وتابع املدرب الأملاين »هذه جمرد البداية، نريد ال�ضتمرار يف ظل وجود مناف�ضني اأقوياء، 
الأمور جيدة جًدا«، ووا�ضل »مل نقدم  تبدو  الآن  ذاته. حتى  الأمر  �ضاأفعل  اأنا  ي�ضت�ضلم.  لن  بيب  

اأف�ضل مبارياتنا لكنها كانت مباراة جيدة، يف النهاية حتول الأمر اإىل �رساع حقيقي«.

اإبراهيموفيت�ش: االحتفال 
االأكرب يف �سان �سريو

اأعرب ال�ضويدي زلتان اإبراهيموفيت�س مهاجم ميالن، عن �ضعادته 
باأول اأهدافه بقمي�س الرو�ضونريي بعد العودة من جديد، وكان اإبراهيموفيت�س قد افتتح اأهدافه 
انتقال  �ضفقة  للفريق يف  ان�ضم  حيث  اجلاري،  جانفي  العودة مليالن يف  بعد  كالياري  �ضباك  يف 
حر، وقاد زلتان فريقه للفوز على م�ضيفه كالياري 2 ـ0 خالل املباراة التي جمعتهما اأول اأم�س 
الدقيقة  يف  مليالن  الثاين  الهدف  اإبراهيموفيت�س  و�ضجل  الإيطايل،  الدوري  من   19 املرحلة  يف 
البالغ 38 عاًما يف ت�رسيحات  اإبرا  اأحرز الأول يف الدقيقة 46، وقال  لياو  64، حيث كان رافانيل 
نقلها موقع »كالت�ضيو مريكاتو« الإيطايل: »كانت مباراة كبرية بالن�ضبة لنا، وقد حققنا فوًزا مهًما«، 
واأ�ضاف: »�ضعرت بالرتياح، ولكني ما زلت بحاجة للعودة اإىل القمة«، وب�ضوؤاله عن احتفاله الب�ضيط 
اأف�ضل  »ذهني يف  واأمت:  �ضريو«،  �ضان  اأكون يف  بقوة عندما  »�ضاأحتفل  اأجاب:  كالياري،  مباراة  يف 

حالته، وج�ضدي يتبعه«.

�سواريز يخ�سع جلراحة يف الركبة
جراحية،  لعملية  �ضيخ�ضع  الكتالوين  الفريق  مهاجم  �ضواريز  لوي�س  الأوروغوياين  اأن  بر�ضلونة  نادي  اأعلن 
جراحية  عملية  اأم�س  اأجرى  كوجات  رامون  الطبيب  فاإن  لرب�ضلونة،  الر�ضمي  املوقع  على  لبيان  ووفًقا 
ل�ضواريز، يف غ�رسوف الركبة اليمنى، واأ�ضار بر�ضلونة اإىل اأن النادي الكتالوين �ضي�ضدر بياًنا اآخر عن حالة 
لوي�س �ضواريز فور انتهاء العملية اجلراحية، و�ضبق اأن قالت تقارير اإ�ضبانية اإن �ضواريز ظهر يف التدريبات 
التي �ضبقت مباراة اإ�ضبانيول يف الليغا وهو يتح�ض�س مو�ضع الإ�ضابة القدمية يف الركبة، وبدت على وجهه 
مالمح الأمل، لكن ذلك مل مينعه من امل�ضاركة يف اللقاء، واأ�ضافت اأن يف لقاء اأتلتيكو مدريد بن�ضف نهائي 
ال�ضوبر الإ�ضباين، �ضارك لوي�س �ضواريز يف املباراة كاملة وقدم اأداًء جيًدا، واأو�ضحت اأن �ضواريز �ضعر بالأمل 
من جديد يف لقاء اأتلتيكو مدريد، ولذلك مت عر�ضه على الطبيب لتخاذ الإجراء الالزم. و�ضيعقب ذلك مدة 
غيابه التي لن تقل عن 4 اأ�ضابيع وقد ت�ضل اإىل 6 اأ�ضابيع، وبح�ضب �ضحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�ضبانية، 
ففي حالة غياب �ضواريز ملدة 4 اأ�ضابيع فقط فمن املتوقع حلاقه بلقاء ن�ضف نهائي كاأ�س اإ�ضبانيا، اأما اإذا 

غاب 6 اأ�ضابيع �ضيكون جاهًزا قبل لقاء ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا اأمام نابويل يف �ضان باولو.

فريمينيو يقود ليفربول للفوز على توتنهام
متكن ليفربول من حتقيق الفوز اأول اأم�س على 
ح�ضاب توتنهام 1-0 يف اجلولة 22 من الدوري 
روبريتو  الربازيلي  الالعب  و�ضجل  الإجنليزي، 
الدقيقة  يف  الوحيد  املباراة  هدف  فريمينيو 
بر�ضيد  الدوري  �ضدارة  ليفربول  ويحتل   ،37
الثامن  املركز  توتنهام  يحتل  فيما  نقطة   61
من  �ضجل  اأف�ضل  يحقق  ليفربول  نقطة،   30
النقاط يف 21 مباراة بتاريخ الدوري الإجنليزي 
املمتاز 61 نقطة من 63 ممكنة، وابتعد بفارق 
16 نقطة عن لي�ضرت وميلك مباراة موؤجلة، فيما 
باتت و�ضافة الأخري مهددة بحال عدم خ�ضارة 
على  اللقب  وحامل  الثالث  �ضيتي  مان�ض�ضرت 

ار�س اأ�ضتون فيال اأم�س.
اأمام  خ�ضارته  نك�ضة  يونايتد  مان�ض�ضرت  جتاوز 

ار�ضنال يف الدوري ومان�ض�ضرت �ضيتي  يف ذهاب ن�ضف نهائي كاأ�س الرابطة، وح�ضد النقاط اأمام �ضيفه نوريت�س �ضيتي متذيل 
الرتتيب 4-0 يف ظل تاألق مهاجمه ال�ضاب ماركو�س را�ضفورد الذي خا�س مباراته 200 مع فريقه، و�ضع الدويل را�ضفورد فريق 
املدرب الرنوجي اويل غونار �ضول�ضكاير يف املقدمة، عندما تابع على باب املرمى عر�ضية �ضاقطة مق�رسة من ال�ضباين خوان 
ماتا وانقذ احلار�س الدويل ال�ضباين دافيد دي خيا »ال�ضياطني احلمر« من هدف التعادل، �ضارع يونايتد يف احل�ضول على ركلة 
جزاء مطلع ال�ضوط الثاين عرب الظهري الي�رس ال�ضاب براندون وليام�س، ترجمها را�ضفورد قوية لريفع را�ضفورد ر�ضيده اىل 14 
هدفا، �رسب يونايتد بالثالث �رسيعا بتوقيع الفرن�ضي اأنتوين مار�ضيال اخلايل من الرقابة براأ�ضية اثر عر�ضية اخرى من ماتا ثم 

ق�ضى البديل ماي�ضون غرينوود على اآمال ال�ضيوف باأر�ضية حمكمة من حدود املنطقة.
وتعادل ولفرهامبتون ال�ضابع مع �ضيفه نيوكا�ضل 1-1، وحقق ايفرتون فوزه الثالث يف اآخر اربع مباريات على �ضيفه برايتون 
بهدف جميل للربازيلي ري�ضارلي�ضون ، بينما حقق ت�ضل�ضي الرابع فوزا كبريا على �ضيفه برينلي 3-0، ليتفادى خ�ضارة ثالثة تواليا 
على ار�ضه للمرة الوىل منذ 1993، يف املقابل، �ضقط لي�ضرت �ضيتي الو�ضيف على اأر�ضه اأمام �ضاوثمبتون 1-2، وبثاأر �ضاوثمبتون 

خل�ضارته 0-9 يف اكتوبر املا�ضي، جتمد ر�ضيد لي�ضرت عند  45 نقطة وباتت و�ضافته مهددة.

نقطتني  ميالن  اإنرت  اأهدر 
�ضيفه  مع  بتعادله  ثمينتني 
اأم�س  اول   1-1 اأتالنتا 
الدوري  من   19 اجلولة  يف 
ميالن  اإنرت  تقدم  الإيطايل، 
يف  مارتينيز  لوتارو  عرب 
اأتالنتا  وعادل   4 الدقيقة 
يف  غو�ضن�س  روبن  عرب 
ر�ضيد  بات   ،75 الدقيقة 
متقدما  نقطة   46 اإنرت 
الذي  جوفنتو�س  عن  بنقطة 
ال�ضدارة  انتزاع  باإمكانه 
اجلولة  يف  روما  يزور  حني 
»جوزيبي  ملعب  على  عينها، 
اأتالنتا  اأ�ضدى  ميات�ضا«، 
باإجباره  حلوفنتو�س  خدمته 
على  ميالن  اإنرت  م�ضيفه 
 ،1-1 بالتعادل  الكتفاء 
»النرياتزوري« فر�ضة  حارما 
التي  املذلة  للهزمية  الثاأر 
تعر�س لها اأمام ممثل مدينة 
املواجهة  يف   4-1 برغامو 
املو�ضم  بينهما  الأخرية 
اعتقد  وبعدما  املا�ضي، 
انرت اأنه يف طريقه لفوز ثالث 
الت�ضجيل  بافتتاحه  تواليا 
عرب  الرابعة  الدقيقة  منذ 
مارتينيز  لوتارو  الأرجنتيني 
مع  الكرة  تبادل  اأن  بعد 
لوكاكو،  روميلو  البلجيكي 
الثانية  هزميته  يتلقى  كاد 
التي  بعد  املو�ضم  هذا 
 7 املرحلة  يف  لها  تعر�س 
لول  جوفنتو�س  يد  على 

�ضمري  ال�ضلوفيني  احلار�س 
�ضد  الذي  هاندانوفيت�س 
دقيقتني  قبل  جزاء  ركلة 
كل  ليح�ضل  النهاية،  على 
من الفريقني على نقطة، ما 
ي�ضبح  اأن  يف  لأتالنتا  �ضمح 
الأهداف  بفارق  رابعا موؤقتا 

عن روما.
على  اإميوبيلي  ت�ضريو  كان 
املوعد جمددا واأهدى لزيو 
كان  اآخر  قاتال  فوزا  روما 
قيا�ضيا لنادي العا�ضمة الذي 
يحقق انت�ضارا عا�رسا تواليا 
للمرة الأوىل يف تاريخه، وجاء 
نابويل  �ضيفه  ح�ضاب  على 
العديد  غرار  وعلى   ،0-1
املو�ضم،  املباريات هذا  من 
اآخرها يف املرحلة املا�ضية 
�ضجل  حني  بري�ضيا  �ضد 
الوقت  يف   1-2 الفوز  هدف 
بدل ال�ضائع، �رسب اإميوبيلي 
جمددا و�ضجل هدف النقاط 
 ،82 الدقيقة  يف  الثالث 
قيا�ضيا  فوزا  فريقه  مانحا 
اأن  بعد   ،20 هدفه  وم�ضجال 
رقمه  املا�ضي  الأحد  عادل 
مو�ضم  الذي حققه  القيا�ضي 
1998-1999 حني حل و�ضيفا 
بقيادة  املطاف  نهاية  يف 
�ضفن  ال�ضويدي  املدرب 
اأن  قبل  اإيريك�ضون،  غوران 
بلقبه  التايل  العام  يف  يتوج 
لزيو  وفك  والأخري،  الثاين 
عقدته اأمام نابويل، اإذ مل يفز 

املواجهات  يف  الأخري  على 
قبل  بينهما  الأخرية  الثماين 
املدرب  فريق  ورفع  اليوم، 
ر�ضيده  اإينزاغي  �ضيموين 
الثالث،  42 نقطة يف املركز 
رغم  نابويل  حمن  وا�ضتمرت 
غاتوزو  بجينارو  ال�ضتعانة 
كارلو  الفذ  املدرب  خلالفة 
النادي  اكتفى  اإذ  اأن�ضيلوتي، 
يف  يتيم  بفوز  اجلنوبي 
املراحل 11 الأخرية وجتمد 
يف  نقطة   24 عند  ر�ضيده 

منت�ضف الرتتيب.
بينما اأ�ضاب ميالن يف رهانه 
املخ�رسم  ال�ضويدي  على 
اإذ  اإبراهيموفيت�س،  زلتان 
الأوىل  مباراته  ومنذ  جنح 
اجلديد- فريقه  مع  اأ�ضا�ضياً 
القدمي، يف قيادته للفوز على 
الأخري  معقل  يف  كالياري 
يف  �ضارك  اأن  وبعد   ،0-2
مباراة  من  الثاين  ال�ضوط 
�ضد  املا�ضية  املرحلة 

�ضمبدوريا من دون اأن يتمكن 
التعادل  نتيجة  تغيري  من 
ال�ضلبي، لعب ابراهيموفيت�س 
اأ�ضا�ضياً يف مباراته الثانية مع 
ميالن الذي ا�ضتعان بابن 38 
عاماً بعقد ل�ضتة اأ�ضهر قابلة 
وذلك  واحدة،  �ضنة  للتجديد 
عن  الدفاع  له  �ضبق  اأن  بعد 
األوان النادي بني 2010 و2012 
يف  الأخري  اللقب  اإىل  وقاده 
لعب   ،.2011 عام  الدوري 
يف  حا�ضماً  دوراً  ال�ضويدي 
مليالن  فقط  الثالث  الفوز 
وذلك  مراحل،  ت�ضع  اآخر  يف 
من  الثاين  الهدف  بت�ضجيله 
�ضهدت  التي  ال�ضبت  مباراة 
�ضل�ضلة  بعد  كالياري  �ضقوط 
ورفع  هزائم،  دون  جيدة 
نقطة  اإىل 25  ميالن ر�ضيده 
املركز  حتى  موؤقتاً  وتقدم 
ر�ضيد  جتمد  فيما  الثامن 
املركز  يف   29 عند  كالياري 

ال�ضاد�س.

اإنرت يتعرث ويهدد �سدارة الكالت�سيو
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للباحث �صالح حمرو�س حممد

العرب واإفريقيا.. تاريخ من ال�ضفحات امل�ضيئة
حتل ال�صنغال �صيف �صرف يف معر�س القاهرة الدويل للكتاب 2020 يف دورته الـ)51(، وياأتي جمال حمدان �صخ�صية عام املعر�س، حتت 
�صعار: »م�صر اإفريقيا.. ثقافة التنوع«. و�صتتم مناق�صة كتاب »العرب واإفريقيا«، برئا�صة ال�صفرية �صعيدة حممد ح�صني، والربوفي�صور 

اأحمد عبد الدامي وحممد عريف، والذي �صدر عن دار »املكتب العربى للمعارف« يف العام 2019، من تاأليف �صالح حمرو�س حممد، 
الباحث والكاتب يف التاريخ احلديث واملعا�صر.

وكاالت 

و�ضحه  ملا  بعر�ض  الكاتب  بداأ   
الرئي�ض الراحل جمال عبد النا�رص 
اأن  من  الثورة(،  )فل�ضفة  كتابه  يف 
اخلارجية  امل�رصية  ال�ضيا�ضة 
العربية  الدائرة  دوائر:  ثالث  لها 
والدائرة  الأفريقية  والدائرة 
حمرك  ذلك  وكان  الإ�ضالمية، 
�ضيا�ضته اخلارجية. ول يعرت�ض اأحد 
على اأن فرتة ذروة ازدهار العالقات 
امل�رصية-الأفريقية كانت زمن عبد 
ميكن  ل  اأنه  اأدرك  حيث  النا�رص 
القدر  لأن  الأفريقية  القارة  جتاهل 
اأن  و�ضاء  فيها،  تكون م�رص  اأن  �ضاء 
اأقلية  بني  مروع  �رصاع  فيها  يكون 
بي�ضاء واأغلبية �ضوداء، ول ميكن اأن 
تكون م�رص مبعزل عن تلك الأقلية 
التى تتحكم يف املاليني من ال�ضود، 
ول ميكن مل�رص اأن تظل مبعزل عن 
النيل وهو �رصيان احلياة والذي ينبع 
ويربط  الأفريقية،  القارة  قلب  من 
اجلوار  دول  من  بالعديد  م�رص 
وبخا�ضة ال�ضودان.                                      

باليوم  يحلم  النا�رص  عبد  ظل  لقد 
معهداً  القاهرة  يف  فيه  يجد  الذي 
اإىل  ي�ضعى  لأفريقيا  �ضخماً 
عيون  اأمام  القارة  نواحي  ك�ضف 
وع�ض  ف�ض  ويخلق  امل�رصيني، 
ال�ضباب امل�رص�ض اإهتماماً م�ضتنرياً 
يف القارة، وي�ضارك مع �ضعوبها على 
من  وتخلي�ضها  القارة  هذه  تقدم 
وكانت  واأعوانه.  الإ�ضتعمار  براثن 
الق�ضاء  يف  النا�رص  عبد  �رصخة 
على الإ�ضتعمار واأعوانه قد وجدت 
خا�ضة  القارة  ربوع  �ضداها يف ظل 
فلقد  ال�ضحراء.  جنوب  اأفريقيا  يف 
جنح عبد النا�رص يف امل�ضاهمة يف 
كان  واإذا  الأفريقي  التحرر  حركة 
عدد الدول املحررة قبل قيام حركة 
فاإنه  دول  اأربع  الأحرار،  ال�ضباط 
حتررت  امل�رصية  اجلهود  بف�ضل 
ثالثون دولة ف�ض عام 1963، وكانت 
الأفريقية  الوحدة  ملنظمة  نواة 
مقراً  اأبابا  اأدي�ض  من  اتخذت  التي 
جميع  النا�رص  عبد  و�ضاعد  لها. 
يف  �ضواء  الوطني  التحرر  حركات 
حيث  الأفريقي،  اأو  العربي  اجلانب 
التحرر  حركة  يف  م�رص  �ضاهمت 
وغانا  وكينيا  ال�ضومال  يف  الوطني 
والكونغو الدميقراطية، بل و�ضاندت 
بال�ضتقالل  طالبت  التي  الدول  كل 
بحرية  تنعم  اأفريقيا  �ضارت  حتى 

بعد الثورة امل�رصية.
امل�رصي  للدور  الكاتب  عر�ض    
منظمة  تاأ�ض�ضت  عندما  ذلك 
 ،1963 عام  يف  الأفريقية  الوحدة 
يف  الفعال  الدور  مل�رص  كان  فقد 
عندما  خا�ضة  املنظمة  هذه  جناح 
اأثريت ق�ضية احلدود الأفريقية التي 
ال�ضتقالل.  بعد  القارة  دول  ورثتها 
جائرة  احلدود  اأن  امل�ضكلة  وكانت 
ال�ضعوب  طبيعة  مع  تتفق  ول 
خططت  واأنها  الأفريقية،  والقبائل 
ب�ضكل ع�ضوائي يف برلني عام 1884 
الأفارقة  م�ضاركة  دون  من   1885  -
وبالتايل  احلدود.  هذه  ر�ضم  يف 
القارة ما ورثته عن  رف�ضت �ضعوب 

تكاد  م�ضكلة  وكانت  احلقبة،  هذه 
يف  الأفريقية  اجلهود  بكل  تع�ضف 
عهد ال�ضتقالل. فقد جنحت م�رص 
اأثناء انعقاد القمة الأفريقية الثانية 
يف القاهرة يف عام 1964 اأن حت�ضم 
هذه امل�ضكلة، واأن حت�ضل على قرار 
ي�ضمن ال�ضتقرار، واأن احلدود التي 
ورثناها هي حدود الدول امل�ضتقلة، 
بني  دموي  �رصاع  يحدث  ل  وحتى 
دول القارة، وعلى الدول التي ت�ضكو 
من حدودها اأن تقبل و�ضاطة طرف 
اأن  وا�ضتطاعت  التحكيم،  اأو  ثالث 
ال�ضائ احلدودي  امللف  هذا  يغلق 
ك.                                                             
امل�رصي- احللم  حتقق  لقد    

معهد  حتول  عندما  الأفريقي 
 1947 عام  ال�ضودانية يف  الدرا�ضات 
ال�ضودان  م�ضكلة  حلل  اأن�ضئ  والذي 
عبد  ثورة  وبعد  اأكادميي،  ب�ضكل 
معهد  اإىل  املعهد  حتول  النا�رص 
لدرا�ضة  الأفريقية  للدرا�ضات 
التاريخ واجلغرافيا يف القارة، وظل 
ات�ضاع  مع  ن�ضاطه  ميار�ض  املعهد 
الدائرة الأفريقية حتى �ضار معهداً 
للتاريخ  اأق�ضام  �ضتة  ي�ضم  متكاماًل 
والقت�ضاد  وال�ضيا�ضة  واجلغرافيا 
واملوارد  والأنرثوبولوجيا  واللغات 

الطبيعية يف القارة.   
امل�رصي  للموقف  الكاتب  عر�ض    
تنا�ضل  كانت  التي  الدول  كل  مع 
قهر  من  واخلروج  التحرر  اأجل  من 
خا�ضة  مب�ضوؤولية  �ضعوراً  الحتالل، 
ال�ضتقالل،  حديثة  الدول  جتاه 
مقاومة  الأ�ضا�ضي  هدفها  وكان 
الإ�رصائيلي  القت�ضادي  الن�ضاط 
جمالت  فتح  خالل  من  القارة  يف 
واإن�ضاء  القارة،  مع  الفني  التعاون 
دول  مع  التعاون  لهذا  �ضندوق 
واأن  امل�ضورة واخلربة،  يقدم  القارة 
الفروع  جميع  يف  اخلرباء  تر�ضل 
للم�ضاهمة يف حل م�ضكالت القارة، 
مع تقدمي القرو�ض واملعونات لهذه 
ال�ضعوب، وكان اإن�ضاء مدينة البعوث 
ا�ضتقدام  يف  والتو�ضع  الإ�ضالحية 
الأزهر  يف  للدرا�ضة  القارة  اأبناء 
اإميان  على  دليل  خلري  ال�رصيف 
م�رص باأهمية القارة الأفريقية التي 
واحليوي  ال�ضرتاتيجي  العمق  تعد 
مل�رص العربية. فم�رص دولة اأفريقية 
فاإذا  مبواردها  غنية  قارة  واأفريقيا 
امل�رصية- العالقات  ازدهرت  ما 
كان  القت�ضادية  وخا�ضة  الأفريقية 
للم�رصيني  الكثري  اخلري  فيه  ذلك 
الب�رصية  فاملوارد  والأفارقة. 
القارة  تنمية  على  قادرة  امل�رصية 
النيل  ينبع  منها  التي  ال�ضمراء 

اخلالد.
واملغرب  وليبيا  مل�رص  كان  نعم    
العالقات  من  العربية  واجلزيرة 
ع�رص  يف  اأفريقيا  مع  التجارية 
تلك  يوؤهل  ما  ال�ضتعمار،  قبل  ما 
يف  ال�ضدارة  دور  للعب  املناطق 
فكانت  وتقويتها.  العالقات  تلك 
حا�ضالت  يف  تتاجر  املناطق  تلك 
املناطق العربية واحلب�ضة وال�ضودان 
موؤثرة  قوى  اأول  وتعد  واملغرب، 
وغربها  اأفريقيا  و�ضط  يف  وفاعلة 
التي  الطرق  ولعل  ودواخلها. 

ببالد  واملغرب  وليبيا  م�رص  ربطت 
ال�ضودان، والطرق التي ربطت �رصق 
اأفريقيا بو�ضطها ودواخلها، والأرباح 
الكبرية التي حققتها قوافل الداخل 
الأحمر  البحر  ال�ضفن يف  واأ�ضحاب 
واملتو�ضط واملحيط الهندي، لتعد 
�ضاهداً عدلً على ع�رص انفرد فيه 
العرب دون غريهم بعالقات متميزة 

مع الأفريقيني.
  كل ما �ضلف اأدى اإىل ازدهار احلركة 
التجارية والقت�ضادية والثقافية بني 
الطرفني يف ع�رص ما قبل ال�ضتعمار 
الأوروبي لأفريقيا. ولعل املتفح�ض 
اأفريقيا  و�ضط  منطقة  لتاريخ 
باأنها  ليدرك  و�رصقيها،  وغربيها 
الن�ضف  تعربت متاماً، خ�ضو�ضاً يف 
ع�رص.  التا�ضع  القرن  من  الثاين 
تزاوج  منطقة  ت�ضبح  مل  بحيث 
منطقة  اأ�ضبحت  بل  فقط،  ثقايف 
الأمر  وهو  للعرب.  ثقايف  اإحالل 
الذي يعطي اأهمية خا�ضة للدرا�ضة 
»�ضفحات  فكتاب  اأيدينا.  بني  التي 
العالقات  تاريخ  من  م�ضيئة 
مهم  كتاب  هو  العربية-الأفريقية«، 
للدكتور �ضالح حمرو�ض، يلخ�ض فيه 
م�ضهدين  يف  العالقات  تلك  مالمح 
العماين  الوجود  الأول،  رئي�ضيني: 
عالقة  والثاين،  اأفريقيا.  �رصق  يف 
امللكة العربية ال�ضعودية مع اأفريقيا 
يف مرحلة التحرر وال�ضتقالل. وقد 
ووعي  ثاقبة  بعني  الباحث  غا�ض 
متكامل، ملماً مبا كتب، ومدركاً ملا 

يقول.
اختاره  الذي  العنوان  اأن  ورغم   
الكاتب لكتابه يعد عنواناً ملوؤمترات 
الكثريون  فيه  واجتهد  عديدة، 
زلنا  اأننا ما  اإل  بدلوهم،  فيه  واأدلوا 
اإليه.  وما�ضة  �ضديدة  حاجة  يف 
العربية-الأفريقية  العالقات  فقوة 
مرحلة  يف  وخ�ضو�ضاً  املا�ضي،  يف 
علينا  تفر�ض  ال�ضتعمار،  قبل  ما 
مرات  جمدداً  املو�ضوع  هذا  طرح 
تلك  تراجعت  كيف  لرنى  ومرات، 

العالقات عما كانت عليه �ضابقاً.

الهجرات العربية ل�صرق 
اأفريقيا ونتائجها

اأيدينا  بني  الذي  فالكتاب  عليه    
بخم�ضة  وبابني  متهيد  عن  عبارة 
ف�ضول. تناول يف التمهيد »الهجرات 
ونتائجها«،  اأفريقيا  ل�رصق  العربية 
يف  العربية  القبائل  دور  فيه  و�ضح 
ثم  اأفريقيا،  الإ�ضالم يف غرب  ن�رص 
للعالقات  الذهبي  للع�رص  تطرق 
عبد  عهد  يف  امل�رصية-الإفريقية 
النا�رص. ثم ق�ّضم الدرا�ضة اإىل بابني 
رئي�ضيني: الباب الأول، ُعمان و�رصق 
اإفريقيا، وق�ّضمه اإىل ف�ضلني. حتدث 
يف ف�ضله الأول عن الوجود الُعماين 
باملنظفة  اأفريقيا، معرفاً  يف �رصق 
متطرقاً  بها،  العربية  والإمارات 
الإ�ضالم يف  انت�ضار  العرب يف  لدور 
اأفريقيا، ودور دولة البو�ضعيد  �رصق 
يف زجنبار وُعمان. وانتهى بالتكالب 
�ضلطنة  على  الأوربي  ال�ضتعماري 

زجنبار وتقلي�ض الوجود العربي.
فجاء  الأول،  بابه  ف�ضول  ثاين  اأما 

احل�ضارية  »التاأثريات  عنوان  حتت 
اأفريقيا«،  �رصق  يف  العماين  للوجود 
اأم  اإدارية،  �ضيا�ضية  اأكانت  �ضواء 

ثقافية اقت�ضادية واجتماعية.
العربية  »اململكة  عنوان  حتت    
وق�ّضمه  اأفريقيا«،  وقارة  ال�ضعودية 
اإىل ثالثة ف�ضول. حتدث يف ف�ضله 
ال�ضعودية  �ضيا�ضة  معامل  عن  الأول 
اجلذور  تتبع  ثم  اأفريقيا  جتاه 
اجلزيرة  �ضبه  لعالقات  التاريخية 
ل�ضيا�ضة  متطرقاً  باأفريقيا،  العربية 

اململكة جتاهها.
الباب،  هذا  من  الثاين  ف�ضله  اأما 
يف  اململكة  دور  عن  فيه  فتحدث 
دعم حركات التحرر الوطني يف دول 
حلركة  دعمها  وعن  اأفريقيا،  �رصق 
عن  ثم  كينيا،  دولة  يف  ماو  املاو 
اإريرتيا  يف  الوطنية  للحركة  دعمها 
يف  العربية  وللجمعية  وال�ضومال 

�ضلطنة زجنبار.
الباب،  هذا  من  الثالث  الف�ضل  اأما 
اململكة  »جهود  عنوان  حتت  فجاء 
العربية ال�ضعودية يف خدمة الأقليات 
امل�ضلمة يف �رصق اأفريقيا«، فتحدث 
فيه عن مواجهتها يف �رصق اأفريقيا 
�رصق  دول  يف  للم�ضلمني  ودعمها 

اأفريقيا.
قد تكون هناك عوامل مهمة جعلت 
ال�ضالت قوية بني العرب )بالأخ�ض 
وهي  اأفريقيا،  و�رصق  ُعمان(  عرب 
عوامل طبيعية مثل القرب اجلغرايف 
وكذلك  اأفريقيا،  و�رصق  عمان  بني 
وعوامل  املو�ضمية  الرياح  حركة 
العرب  تفوق  يف  تتمثل  ب�رصية 
ركوب  يف  ُعمان(  عرب  )بالأخ�ض 
النتقال  عرفوا  اأنهم  حيث  البحر 
بحدوده  الهندي  املحيط  عرب 
ناحية  من  الهند  عند  املرتامية 
اأفريقيا  �رصق  و�ضاحل  جزر  وعند 
عوامل  وكذلك  اأخرى.  ناحية  من 
املحيط  جتارة  وهى  اقت�ضادية 
بعمان  مروًرا  الهند  بني  الهندي 
اأوروبا عرب  اإىل  ثم  اأفريقا  ثم �رصق 

البحر الأحمر.

قوًة  العالقات  هذه  ازدادت  لقد    
وكان  الإ�ضالم  ظهور  بعد  ور�ضوًخا 
الُعمانيني  للتجار  ن�ضاط  هناك 
التجارة  بني  يجمعون  كانوا  حيث 
لتعليم  الكتاتيب  فاأن�ضاأوا  والتعليم 
القراآن الكرمي وبنوا امل�ضاجد لأداء 
الأفارقة  ولتعليم  الدينية  ال�ضعائر 
قواعد الإ�ضالم و�ضعائره ال�ضحيحة. 
ومع انت�ضار الإ�ضالم ات�ضع معه نطاق 
املالحة البحرية العربية الإ�ضالمية 
وكانت  الهندي،  املحيط  يف 
ال�ضطرابات ال�ضيا�ضية التي �ضهدتها 
العديد  اأعقبها  الإ�ضالمية  الدولة 
اأفريقيا.  اإىل  العربية  الهجرات  من 
وجنح العرب يف تاأ�ضي�ض العديد من 
يف  وال�ضالمية  العربية  الإمارات 
وممب�ضه  زجنبار  مثل  اأفريقيا  �رصق 
واأرخبيل لمو وغريها من الإمارات.

ب�ضكل ر�ضمي  العمانيون  لقد حكم    
بعد  قرون  ثالثة  نحو  زجنبار 
الأفريقي  ال�ضاحل  اإمارة  ا�ضتنجاد 
القرن  يف  العمانية  اليعاربة  باأ�رصة 
ملقاومة  امليالدي  ع�رص  ال�ضابع 

اإفريقيا.  ال�ضتعمار الربتغايل ل�رصق 
ل�رصق  البو�ضعيد  اأ�رصة  كان حكم  ثم 
اإفريقيا ولقد تدفقت الوفود العربية 
اإفريقيا  و�رصق  زجنبار  اإىل  الُعمانية 
مع ال�ضلطان ال�ضيد �ضعيد بن �ضلطان 
عام  زجنبار  اإىل  العا�ضمة  نقله  بعد 
من  الكثري  معه  انتقل  حيث   1832
وامتالك  الإقامة  بغر�ض  العرب 
اأن  ويالحظ  زجنبار.  يف  الأرا�ضي 
العرب  اأثرياء  �ضجع  �ضعيد  ال�ضيد 
زجنبار  جزيرتي  اإىل  الهجرة  على 
طبقة  يكونون  واأ�ضبحوا  ومببه 

اأر�ضتقراطية.

زجنبار ومكانتها اخلا�صة يف 
املحيط الهندي

مكانة  حتتل  زجنبار  اأن  واحلقيقة 
حيث  الهندي،  املحيط  يف  خا�ضة 
تتميز مبوقع ا�ضرتاتيجي مهم وتعترب 
طريق  يف  مهمة  جتارية  حمطة 
وزادت  والغرب،  ال�رصق  بني  التجارة 
ال�ضوي�ض  قناة  حفر  بعد  اأهميتها 
بالإ�ضافة اإىل ما تتمتع به من ثراء يف 
الرثوة الطبيعية وبخا�ضة املحا�ضيل 
الهند.  القرنفل وجوز  مثل  الزراعية 
لتجارة  كمركز  مهماً  دوراً  ولعبت 
بالإ�ضافة  اأفريقيا  �رصق  يف  الرقيق 
العربية  للح�ضارة  مركزاً  كونها  اإىل 
وعن  اأفريقيا.  �رصق  يف  والإ�ضالمية 
طريقها مت ن�رص الإ�ضالم يف تنجانيقا 
ويف  الأفريقي  ال�رصقي  وال�ضاحل 
الكونغو )زئري( واإىل منطقة البحريات 

ال�ضتوائية العظمى يف اإفريقيا.

العمانيون واالآثار احل�صارية 
يف منطقة �صرق اأفريقيا

الآثار  من  العديد  العمانيون  ترك 
اأفريقيا  �رصق  منطقة  احل�ضارية يف 
من اآثار �ضيا�ضية واقت�ضادية وثقافية 
على  عيان  �ضاهد  وهي  واجتماعية، 

اأفريقيا.  �رصق  يف  العماين  الوجود 
�رصق  يف  الأنظمة  تعلمت  وقد 
وو�ضط اأفريقيا من النظام ال�ضيا�ضي 
العماين الذي اأر�ضاه ال�ضيد �ضعيد بن 
ال�ضورى  مبداأ  اأر�ضى  حيث  �ضلطان 
يف  باملحليني  وا�ضتعان  احلكم  يف 
يف  ال�ضا�ضعة  اإمرباطوريته  حكم 
�رصق اأفريقيا. وترك العمانيون اآثاراً 
الإ�ضالم  انت�ضار  حيث  مهمة  ثقافية 
واللغتان العربية وال�ضواحيلية وبع�ض 
التي ل تزال خالدة.  الآثار والعمارة 
واأ�ضهم العمانيون يف تطوير اقت�ضاد 
حم�ضول  اأدخلوا  حيث  زجنبار 
املهم  العاملي  املح�ضول  القرنفل 
الهند والقطن  ودعموا زراعة جوز 
ون�ضطت  املحا�ضيل.  من  وغريها 
القوافل  وجتارة  العاج  جتارة 
الداخل  اإىل  ال�ضاحل  من  العربية 
وتقدم  تطوير  يف  �ضبباً  كانت  التي 
الآثار  تقت�رص  ومل  املناطق.  هذه 
احل�ضارية العمانية على ما �ضبق بل 
امتدت اإىل النواحي الجتماعية يف 
العادات والتقاليد واملاأكل وامللب�ض 

والحتفالت والأعياد.

دعوة الدول العربية اإىل بناء 
عالقات قوية مع اأفريقيا

علينا  اأنه  اإىل  الكاتب  يخل�ض   
بناء  اإىل  نعود  اأن  عربية  كدول 
مما  اأفريقيا  مع  قوية  عالقات 
يعود بالنفع على العرب والأفارقة. 
للقارة  ال�ضتعمار  ا�ضتنزاف  فرغم 
غنية  قارة  تزال  ل  فهي  الإفريقية 
اأن  وعلينا  القت�ضادية  مبواردها 
العالقات  من  ر�ضيدنا  ن�ضتغل 
بناء عالقات جديدة  التاريخية يف 
بال�ضتثمار  نبداأ  واأن  بالقوة  تت�ضم 
ا�ضتثمارنا يف دول  اأفريقيا مثل  يف 
وال�ضني  املتحدة  والوليات  اأوروبا 

وتركيا.
وكاالت 
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وكاالت

و�أتى ذلك بعد �إجماع �أع�ضاء 
�ختيار  على  �لتحكيم  جلنة 
�لرو�ية من بني �أربعة عناوين 
تر�ضحت للقائمة �لق�ضرية يف 
بجائزة  لتفوز  دي�ضمرب2019 
جنيه   3000 قدرها  مادية 

�إ�ضرتليني.
�أع�ضاء  تقرير  يف  وجاء 
تدر�س  �لتي  �لتحكيم  جلنة 
من  �ملرتجمة  �لأعمال 
�لجنليزية،  �إىل  �لعربية 
�ملرتجمة  »��ضتطاعت  لقد 
نقل  برب�عة  بر�ي�س  لريي 
�لأخاذة  خليفة  خالد  رو�ية 
�للغة  �إىل  �لعربية  �للغة   من 
�ملحافظة  مع  �لإجنليزية 
�لأ�ضلي  �لن�س  حيوية  على 
بر�ي�س  وجنحت  وكثافته، 
�لن�س  تعقيد�ت  معاجلة  يف 

�رسد  يف  �لدقيقة  وتفا�ضيله 
من  عامل  �إىل  يجرنا  م�ضوق 
�لفو�ضى �ملرعبة بتفا�ضيلها 

�لالمعقولة«.
جلنة  �أع�ضاء  �أ�ضار  كما 
�لتحكيم على وجه �خل�ضو�س 
يف  �ملرتجمة  »جناح  �إىل 
�جلو�نب  جميع  عك�س 
�لأ�ضلوبية  �مل�ضوقة يف �لن�س 
فيه  �جتمع  حيث  �لأ�ضلي 
�أ�ضلوب �لنرث �لأدبي جنباً �إىل 
�ل�ضحفي  �لتحقيق  مع  جنب 
يجذب  �ضل�س  �رسد  لإنتاج 

�لقارئ٬«.
حتكيم  جلنة  و�أ�ضادت 
»بجميع �لكتب �لتي تر�ضحت 
كما   ،2019 لعام  �جلائزة  �إىل 
نوعية  على  �للجنة  �أكدت 
و�ضلت  �لتي  �لأربعة  �لكتب 
�إذ  �لق�ضرية،  �لقائمة  �ىل 
م�ضتوى  على  جميعها  كانت 

�لتاأليف  حيث  من  رفيع 
و�لرتجمة، لكنها تو�ضلت �إىل 
قر�ر جماعي باأحقية ترجمة 
لريى بر�ي�س �ملتميزة  بالفوز 

باجلائزة.
فوزها  عن  �لإعالن  وبعد 
�ملرتجمة  قالت  باجلائزة 
جمرد  �إن  بر�ي�س:  لريي 
�لقائمة  �ضمن  وجودي 
مثل  مرتجمني  مع  �لق�ضرية 
مارلني بوث، وهمفري ديفيز، 
ر�يت  ل�رسف  وجوناثان 
ماأخوذة  زلت  ول  يل،  عظيم 
حتى  �جلائزة  على  بح�ضويل 
يل،  بالن�ضبة  �للحظة.  هذه 
هذه �ضهادة بحق �أعمال خالد 
�ملتفردة،  �لإن�ضانية  خليفة 
�لأعمال  هذه  مثل  وترجمة 
ي�ضعى  ر�ئعة  فر�ضة  تظل 
عليها.  للح�ضول  مرتجم  كل 
لقد كان �رسفاً يل �أن �أحظى 

بفر�ضة ترجمة »�ملوت عمل 
مع  قرب  عن  و�لعمل  �ضاق« 
خالد خليفة، لقد كانت متعة 
ت�ضجع  �أن  �أمتنى  حقيقية. 
من  �أكرب  عدد�ً  �جلائزة  هذه 
�أعماله  قر�ءة  على  �لنا�س 

و�ل�ضتمتاع بها.«
خالد  �ل�ضوري  �لكاتب  وقال 
�ضعادتي  �أخفي  ل   « خليفة: 
و�نفعايل بخرب فوز �ضديقتي 
ومرتجمة كتبي لريي بر�ي�س 
تزد�د  �لتي  �جلائزة  بهذه 
�أخرى.  بعد  �ضنة  ر�ضوخاً 
بر�ي�س  لريي  تطورت جتربة 
خالل �لع�رس �ضنو�ت �لأخرية 
�لد�ئم  �جتهادها  �ن  كثري�ً. 
ت�ضتحق  يجعالنها  و�ضربها 

كل �جلو�ئز. ».
�لربيطانية  �لن�رس  د�ر  وعن 
فابر«،  �أند  »فابر  �ل�ضهرية 
فر�ن�ضي�س  �إميي  حتدثت 

خالد  ��ضتطاع  »لقد  قائلة:  
�لتي  �ملاأ�ضاة  رغم  خليفة 
�ضوريا  على  تخيم  ز�لت  ما 
عرب  �لأمل  بع�س  مينحنا  �أن 
وهو  يقدمه  �لذي  �لأدب 

�أند  »فابر  د�ر  يف  نفخر  ما 
للقر�ء  باللغة  بتقدميه  فابر« 
�ضعد�ء  �أننا  كما  �لإجنليزية، 
»�ملوت  رو�ية  بفوز  جد� 
�ضيف  بجائزة  �ضاق«  عمل 

�نت�ضار  �إنه  بانيبال.  غبا�س 
تقدم  �لتي  �لرو�ية  ولهذه  لنا 
بروؤية  �لأهلية  �أهو�ل �حلرب 

�إن�ضانية ثاقبة و�ضادقة«.

عن ترجمتها لرواية »املوت عمل �ساق« للكاتب ال�سوري خالد خليفة

لريي براي�ش تفوز بجائزة »�سيف غبا�ش بانيبال« للرتجمة الأدبية
اأعلنت جائزة »�سيف غبا�س بانيبال« للرتجمة االأدبية عن منح جائزتها للعام 2019 للمرتجمة الربيطانية لريي براي�س Leri Price عن ترجمتها 

لرواية »املوت عمل �ساق« للكاتب ال�سوري خالد خليفة ال�سادرة باالإجنليزية عن دار »فابر اأند فابر« الربيطانية.
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للباحث والكاتب ال�سيخ حممد �سقري
�سدور كتاب »فل�سفة العدالة واإ�سكاليات الدين 

والدولة والجتماع الن�ساين«
�حل�ضارة  مركز  عن  �ضدر 
يف  �ل�ضالمي  �لفكر  لتنمية 
بعنو�ن  جديد  كتاب  بريوت 
و�إ�ضكاليات  �لعد�لة  »فل�ضفة 
و�لجتماع  و�لدولة  �لدين 
و�لكاتب  للباحث  �لإن�ضاين« 
�ضقري،  حممد  �لدكتور  �ل�ضيخ 
�جلامعة  يف  �أ�ضتاذ  وهو 
�لعلمية  �حلوزة  ويف  �للبنانية 
يف لبنان. و�ضدر له �لعديد من 
و�لأبحاث  و�لدر��ضات  �لكتب 
يف �ملجالت �لدينية و�لفكرية 

و�لجتماعية.
�لإن�ضانية  �لقيمة  و�لعد�لة هي 
و�ضمولية  �نت�ضار�ً  �لأكرث 
�ل�ضعيد  على  و�نب�ضاطاً 
�لإن�ضاين و�لكوين، وهي مطلوبة 
يف عالقة �لإن�ضان بنف�ضه ومع 
�لجتماعي،  وحميطه  �أ�رسته 
كما هي مطلب �إن�ضاين عاملي 
منذ  �لب�رسية  م�ضاعر  يدغدغ 

مئات �ل�ضنني.
هي  �لعد�لة  �أن  جند  ولذلك 
و�ضعبوية  �ضعبية  �لأكرث  �ل�ضعار 
�أو  فريق  وكل  �ليوم،  عامل  يف 
مذهبية  جمموعة  �أو  جهة 
حزبية  �أو  دينية  �أو  فكرية  �أو 
من  �لعمل  تّدعي  �ضيا�ضية  �أو 
وحتقيقها  �لعد�لة  ن�رس  �أجل 
و�لعد�لة  �لكون.  ويف  للب�رس 
من  للكثري  وقود�ً  كانت 
و�لإن�ضانية،  �لدينية  �حلركات 
ت�ضل  عندما  لالأ�ضف  ولكن 
�أو  �ل�ضلطة  �ىل  �حلركات  هذه 
تتخلى  فاإنها  بالب�رس  تتحكم 
لكل  وحتقيقها  �لعد�لة  عن 

�لنا�س.
�لإ�ضكالية  هذه  �ضوء  على 
�أهم  �أحد  �لعد�لة  مطلب  كان 
�ملو�ضوعات �لتي حتدث عنها 

و�لباحثون،  و�ملوؤلفون  �لكّتاب 
تناول  منهم  و�حد  وكل 
�ملو�ضوع من ز�وية معينة، ومع 
ذلك ل يز�ل �لبحث عن �لعد�لة 
�رسورياً  حولها  و�لكتابة 
ومفيد�ً. و�ختار �لباحث حممد 
�ضقري �أن يتناول مو�ضوع فل�ضفة 
ول  زو�يا خمتلفة،  من  �لعد�لة 
و�لدولة  �لدين  منظور  �ضيما 
وعالقتها بالجتماع �لإن�ضاين، 
هي  �لعد�لة  »�أن  يعترب  وهو 
و�ضبب  �لب�رس،  حياة  �إك�ضري 
�أمرهم،  و�نتظام  هنائهم، 
و��ضتقر�ر جمتمعاتهم، يف حني 
ت�ضيب خمتلف  �آثار�ً  للظلم  �أن 
�لب�رسية  �حلياة  جمالت 

وميادينها.
ويعترب �لباحث �أن �أزمة �لعد�لة 
�ضلّم  ر�أ�س  على  تاأتي  وفقدها 
تلك  �أخطر  لتكون  �لأولويات، 
منها  تعاين  �لتي  �لأزمات 

�لب�رسية حالياً ويف �مل�ضتقبل.
�ملو�ضوع  هذ�  لأهمية  ونظر� 
يتناوله  �أن  �لباحث  �ختار 
و�لتمحي�س  �لدر��ضة  يف 
د�عياً  خمتلفة،  جو�نب  من 
مدى  �أو�ضع  على  لالهتمام 
مبو�ضوع �لعد�لة يف �لعامل و�أن 
تتم در��ضته من خالل �لعالقة 
�لإن�ضانية  �لعلوم  مبختلف 
�ملوؤمتر�ت  له  تخ�ض�س  و�أن 
�ملتعددة،  و�لأيام  و�ملنا�ضبات 
و�أن يتحول م�رسوع �لعد�لة �ىل 
به  و�لإميان  �لب�رس  كل  ق�ضية 

ب�ضكل حقيقي وعميق.
ف�ضولً  �لكتاب  ت�ضمن  وقد 
�لف�ضل  �ملقدمة:  بعد  عدة 
�لعد�لة  ماهية  يف  بحث  �لأول 
وعالقتها باجلوهر �لأخالقي، 
�لف�ضل �لثاين تركز حول عالقة 

�أبحاثاً  بالعد�لة وت�ضمن  �لدين 
�لديني  �خلطاب  ومنها:  عدة 
و�إ�ضكالية �لعد�لة، هل ت�ضتغني 
�لديني،  �لبيان  عن  �لعد�لة 

�لعد�لة وفكرة �ملهدوية.
فخ�ض�ضه  �لثالث  �لف�ضل  �أما 
�ملجتمع  عالقة  حول  �لباحث 
عن  بحثاً  وت�ضمن  بالعد�لة 
�لهوياتية،  و�ل�ضناعة  �لعد�لة 
�لعد�لة  حول  �لثاين  و�لبحث 
و�لتقريب  �لوحدة  و�إ�ضكالت 

و�لختالف.
خ�ض�ضه  �خلام�س  �لف�ضل 
و�لدولة  �لعد�لة  حول  �لكاتب 
حول:  عدة  �أبحاثاً  وت�ضمن 
وفقه  �لعدل،  و�إمام  �لعد�لة 
�ل�ضلطة وفقه �لعد�لة، و�لدولة 
�لدينية ودولة �لعد�لة، وعالقة 
بدولة  �ملتطرفة  �لعلمانية 
�لإ�ضالم  وم�رسوع  �لعد�لة، 
�إقامة  يف  ودوره  �ل�ضيا�ضي 
تقرير  وحق  و�لعد�لة  �لعد�لة، 
�خلام�س  �لف�ضل  �أما  �مل�ضري. 
و�لعلوم  �لعد�لة  عن  فتحدث 
�ل�ضاد�س  و�لف�ضل  �لإن�ضانية. 
يف  تطبيقياً  منوذجاً  ت�ضمن 
وعالقتها  �لعد�لة  فل�ضفة 

بالأزمة �ملالية و�لقت�ضادية.
�لباحث من  يحاول  وبالإجمال 
يقّدم  �أن  �لكتاب  هذ�  خالل 
وعملية  جديدة  مقاربات 
�لعد�لة.  ملفهوم  و�جتماعية 
و�رسوري  مهم  مو�ضوع  وهذ� 
ومن  للب�رسية،  د�ئمة  وحاجة 
هذ�  مناق�ضة  �رسورة  هنا 
خمتلفة.  زو�يا  من  �ملو�ضوع 
�إ�ضافة  �لكتاب  هذ�  ولعل 
جديدة يف هذ� �لإطار ت�ضتحق 

�لهتمام و�لبحث.
وكاالت 

يف دورتها الـ 15
اإعالن اأ�سماء الفائزين بجوائز »�ساوير�ش الثقافية 2019«

�ضاوير�س  موؤ�ض�ضة  �أقامت 
�لثقافية يف �لقاهرة، �أول �أم�س  
، حفال بد�ر �لأوبر� �مل�رسية 
�لـ15  دورتها  جو�ئز  لت�ضليم 
يف  �مل�رسيني  للمبدعني 
�لق�ض�ضي  �لإبد�ع  فئات 
�مل�رسحي  و�لتاأليف  و�لرو�ئي 
و�لنقد  �ل�ضينمائي  و�ل�ضيناريو 
عادل  �لكاتب  وفاز  �لأدبي. 
“�لو�ضايا”  رو�ية  ع�ضمت عن 
فرع  رو�ية  �أف�ضل  بجائزة 
  150 )قيمتها  �لأدباء  كبار 
فاز  كما  م�رسي(  جنيه  �ألف 
�لبهات  ر�ضا  �لدكتور  �لكاتب 
�لق�ض�ضية  �ملجموعة  عن 
بجائزة  �ضتوية”  “حكايات 
�أف�ضل جمموعة ق�ض�ضية فرع 
جنيه  )150�ألف  �لأدباء  كبار 

م�رسي(.
عوين  �أحمد  �لكاتب  وفاز 
�لأبطال”  “جو�ئز  رو�ية  عن 

�لرو�ية  �لأول جلائزة  باملركز 
وباملركز  �لأدباء،  ل�ضباب 
حممد  �لكاتب  فاز  �لثاين 
رو�ية  عن  �ضامي  عبد�هلل 
باملنا�ضفة  �لإمبابي”  “درب 
مع �لكاتبة نهلة كرم عن رو�ية 

“�ملقاعد �خللفية”.
كما فاز �لكاتب م�ضطفى زكي 
�لق�ض�ضية  �ملجموعة  عن 
باملركز  زويلة”  باب  “م�ضيح 
جمموعة  لأف�ضل  �لأول 
�لأدباء  �ضباب  فرع  ق�ض�ضية، 
يف  �لتحكيم  جلنة  ور�أ�س 
�إبر�هيم  �لكاتب  �لفرع  هذ� 

عبد�ملجيد.
�لكاتب  �لثاين  باملركز  وفاز 
عن  �لفندي  عثمان  حممد 
“�أفالم  �لق�ض�ضية  �ملجموعة 
�ل�رسكة  بر�د�يزو..  عبده 
�ل�رسية” باملنا�ضفة مع �لكاتبة 
�ملجموعة  عن  خمي�س  هبة 

�لق�ض�ضية “ز�ر”.
�لأول  باملركز  �لفائز  ومينح 
80 �ألف جنيه م�رسي و50 �ألف 
لهذ�  �لثاين  باملركز  للفائز 
�ل�ضيناريو  جائزة  ونال  �لفرع. 
عن  �مل�رسي  حممد  �ملوؤلف 
لأجل  “ويذهب  فيلم  �ضيناريو 
�ضيناريو  عن  وذلك  �ل�ضال”، 
�إىل  مبا�رس  مكتوب  �أول  عمل 
عمل  عن  ماأخوذ  �أو  �ل�ضينما 
ور�أ�س  من�ضور،  �أدبي  م�رسي 
�ل�ضينار�ضت  �لتحكيم  جلنة 
ب�ضري �لديك وقيمة �جلائزة 80 

�ألف جنيه.
مرزوق  وجيه  ميخائيل  ونال 
“دكتور  �مل�رسحي  �لن�س  عن 
قا�ضم”  وم�ضرت  �ضتوكمان 
لأف�ضل  �لأول  �ملركز  جائزة 
قيمتها  م�رسحي  ن�س 
100�ألف جنيه، وح�ضل �لكاتب 
�لن�س  عن  �أبوخنيجر  �أحمد 

�لليل”  “فو�ني�س  �مل�رسحي 
لأف�ضل  �لثاين  �ملركز  جائزة 
 80 وقيمتها  م�رسحي،  ن�س 
جلنة  ور�أ�ضت  جنيه،  �ألف 
�لتحكيم �لناقدة هدى و�ضفي.
ونال �لكاتب حممد �ضعري عن 
�ضرية   – حارتنا  “�أولد  كتاب 
جائزة  �ملحرمة”  �لرو�ية 
�لنقد  جمال  يف  عمل  �أف�ضل 
�ألف   100 وقيمتها  �لأدبي 
�لتحكيم  جلنة  ور�أ�س  جنيه، 

�لباحث نبيل عبد �لفتاح.
من  جمموعة  �حلفل  و�ضهد 
و�ل�ضخ�ضيات  �ملثقفني  كبار 
مثل  �لفن  وجنوم  �لعامة 
ولبلبة  وي�رس�  حميدة  حممود 
وحممد فر�ج، وقامت �ملطربة 
كارمن �ضليمان بتقدمي فقر�ت 
�لفنانة  قامت  بينما  غنائية، 

�ضو�ضن بدر باإطالق فعالياته.
وكالة اأنباء ال�سعر 

�ساحب اأكرث الكتب مبيعا
املوؤلف الربيطاين جون لوكاريه يفوز بجائزة “اأولوف بامله”

جون  �لربيطاين  �ملوؤلف  فاز 
لو كاريه، �ضاحب �أكرث �لكتب 
بجائزة  �أم�س  �أول  مبيعا،  
 2019 لعام  بامله”  “�أولوف 
“لآر�ئه �جلذ�بة ذ�ت �لنزعة 
يف  �مل�ضاغة  �لإن�ضانية 
منظمو  وقال  �أدبي”.  �ضكل 
لو  �إن  بيان،  يف  �جلائزة، 
كاريه �ضلط �ل�ضوء يف كتاباته 
و�لق�ضايا  �لفرد  “حرية  على 

�لأ�ضا�ضية للب�رسية”.
بكتابة  لوكاريه  وي�ضتهر 
�لباردة  �حلرب  عن  رو�يات 

وبينها  و�جلا�ضو�ضية، 
جندي،  خياط،  “�ضمكري، 
يف  تطرق  كما  جا�ضو�س”، 
�لأدوية  �رسكات  �إىل  كتاباته 
تاأ�ضي�س  وجرى  و�لأ�ضلحة. 
تبلغ  �لتي  �جلائزة،  هذه 
يف  دولر،  �ألف   100 قيمتها 
لذكرى  تخليد�   1987 عام 
�لر�حل  �ل�ضويد  رئي�س وزر�ء 
�غتيل  �لذي  بامله،  �أولوف 

عام 1986.
�إىل  �للجنة  بيان  و�أ�ضار 
�لذي  كورنويل،  ديفيد  �أن 

ي�ضتخدم جون لوكاريه ��ضما 
كتاباته  يف  تناول  م�ضتعار�، 
�لتي  �ل�ضاخرة  “�لألعيب 

ت�ضتخدمها �لقوى �لكربى”.
بني  من  �أن  �لبيان  و�أ�ضاف 
�لتي  �لأخرى  �ملو�ضوعات 
“ج�ضع  لوكاريه،  تناولها 
و�لدور  �لعاملية،  �ل�رسكات 
لل�ضا�ضة  �مل�ضوؤول  غري 
�لتالعب  يف  �لفا�ضدين 
ورفاهيتنا،  ب�ضحتنا 
للجرمية  �ملتز�يد  و�لنت�ضار 
�ل�رسق  يف  و�لتوتر  �لدولية، 

�لأو�ضط، و�لت�ضاعد �ملزعج 
للفا�ضية وكر�هية �لأجانب يف 

�أوروبا و�لوليات �ملتحدة”.
يقام  �أن  �ملقرر  ومن 
يوم  �جلائزة  تقدمي  حفل 
�لعا�ضمة  يف  جانفي    30
�ل�ضويدية �ضتوكهومل. وذهبت 
د�نيال  �إىل  جائزة عام 2018 
�إل�ضبريج، �لأمريكي �لذي قام 
حول  �رسية  وثائق  بت�رسيب 
�لأمريكي  �لع�ضكري  �لتدخل 

يف فيتنام، �إىل �ل�ضحافة.
وكالة اأنباء ال�سعر 
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كتب ن�شها الكاتب امل�شرحي �شوقي ريغي 

الأورا�س  بطل  ال�سرف" ت�ستذكر  " ل�سو�س 
الأ�سم »امل�سعود اأوزملاط« يف يناير بق�سنطينة  

عر�شت اأم�ص مبنا�شبة حلول ال�شنة الأمازيغية اجلديدة يناير 2970 – 2020، م�شرحية » ل�شو�ص 
ال�شرف »  بدار الثقافة مالك حداد بق�شنطينة ، فقد �شم هذا  العر�ص  عدة لوحات وم�شاهد 

فولكلورية احتفت بخ�شو�شيات املنطقة التي ينحدر منها بطل، الأورا�ص الأ�شم، »امل�شعود اأوزملاط  
والذي يبقى رمزا للثورة والثوار يف اجلزائر والعامل باأ�شره  حيث ا�شتعملت يف هذه امل�شرحية  اللهجة 

الدارجة املهذبة ح�شب ما اأكده »للو�شط »كاتب  ن�ص هذا العمل امل�شرحي » �شوقي ريغي ».

حكيم مالك 

امل�رسحية   هذه  ب�إخراج  ق�م  ولقد 
فكرة  من  وهي  حم�م�ص   اأحمد 
هذا  وعرف  دليو    اأمرية  واإعداد 
كتب  الذي  امل�رسحي   العمل 
�شوقي  امل�رسحي  الك�تب  ن�شه 
املمثلني  من  نخبة  م�ش�ركة  ريغي  
وبوملرقة  كمراد فياليل  اجلزائريني  
وكويرة  حم�م�ص   واأحمد  ال�شعيد 
ح�شني ، بن عبد الرحم�ن حن�ن ، ديب 
الرحم�ن �شع�د جوهرة  ، وعبد  �ش�رة 
نور  توىل  ، يف حني  وبوملرقة حممد 
الدين  مزهود الديكور وال�شينوغرافي� 
وموؤ�ش�شة  ج�شور  جمعية  مب�ش�ركة 
الإ�ش�ءة  تقنيي  ومن   ، بروكوم  لوم� 
وال�شوت  جند كل من حممد بلفريخ 
جيملي  وحممد  فياليل  وفتحي 
ولقد  بروكوم  وبوم�  طور�ص  وم�شعود 
ال�شورة  ق�م مبونت�ج  فيديو وت�شميم 
وابت�ش�م  بود�شي�شة  خ�لد  الإ�شه�رية 
دعدو�ص وه�جر �رسوانة   ولقد اأنتج 
طرف  من  امل�رسحي  العر�ص  هذا 
بق�شنطينة  حداد  م�لك  الثق�فة  دار 
مب�ش�همة من الديوان الوطني للثق�فة 

والإعالم .

ق�شة حياة بطل 

م�رسحية   ن�ص   �ش�حب  ك�شف  كم�    
يف  ريغي  �شوقي   « ال�رسف  »ل�شو�ص 
  « »الو�شط  ليومية  خ��ص   ت�رسيح 
فكرة،  حي�ة  ق�شة  عن   حتكي  اأنه� 
احل�ل،  وبطبيعة  املن�خ،  منوه�، 
ت�ش�هم  التي  اخل�رجية  الت�أثريات 
ومن  ت�شويهه�،  رمب�  اأو  �شقله�  يف 
اأي  فيه�،  الدرامي  ال�رساع  يولد  هن� 
املت�شككة  املرتددة  النف�شية  بني 
»امل�شعود  البطل  تالزم  ك�نت  التي 
الذي  والقو�ص  البداية،  »يف  اأوزمل�ط 
الواثقة  النف�شية  تلك  لتبلغ  ت�شلكه 
امل�شممة التي ينزل بحلوله� ال�شت�ر، 
م�شت�شِعف،  ال�شخ�شي�ت  بني  ال�رساع 
اأو هو ج�نبي فيه�، حتى  م�شت�شَعف( 
ينمو  ل  �رساع  فهو  اأو�شح،  بدا  واإن 
ي�شتقر  ول  امل�رسحية،  م�ش�هد  عرب 

على نه�ية.

دور الفنان اخلالد عي�شى 
اجلرموين يف حتديد معامل 

الن�شال و�شقلها

اأنه تكلم  عن  واأو�شح ذات املتحدث 
ن�ص امل�رسحية، ل عن الت�ريخي فيه�، 

ول عن العر�ص الفني الذي هو قراءة 
كعمل  امل�رسحية  للن�ص،  املخرج 
اأوزمل�ط  علي  مقتل  من  يبداأ  اأدبي 
لق�ئه  اإىل  للث�أر،  وطلبه  البطل  �شقيق 
اجلرموين،  عي�شى  اخل�لد  ب�لفن�ن 
والذي، �شحح بر�ش�ئله الغن�ئية كثريا 
ور�شخ  البطل،  ذهن  املف�هيم يف  من 
اأخرى ك�ن ال�شك ي�ش�وره حي�له�. وهذه 
اأوىل ر�ش�ئل امل�رسحية، دور الفن�ن يف 
وكذا  و�شقله�،  الن�ش�ل  حتديد مع�مل 
اإعط�ئه� ال�رسعية وال�شعبية، فم�شعود 
بنه�ية امل�رسحية لن يعود وحيدا كم� 
يوؤمن  اأن  يريده،  ك�ن  م�  وهذا  بداأ، 
عن  جميع�  م�شوؤولون  ب�أنهم  مواطنوه 

احلرية والأر�ص والأجي�ل الق�دمة.

احلرية اأغلى من احلب

 وك�شف موؤلف هذا العمل امل�رسحي 
احلرية  اأن  فهي  الث�نية،  الر�ش�لة  عن 
اأغلى من احلب، وقد عرب عنه� البطل 
عر�ص  بتحويل  وعيده  اأخلف  ب�أن 
من  اأغلى  وكذلك  م�أمت،  اإىل  حمبوبته 
النتق�م، مب� اأن عر�شه� ك�ن على ابن 
عدوه الأول، واأغلى من القوانني، ففي 
تطبيق  عن  م�شعود  يرتاجع  النه�ية، 

احلرية  بنف�شه،  �شنه  الذي  الق�نون 
اأغلى لأنه� الأ�شل، فال حب ول عدالة 

بال حرية.

الكاتب امل�شرحي �شوقي ريغي يف 
�شطور...

وك�تب  روائي،  �ش�عر،  ريغي،  �شوقي 
ن�رس  ق�شنطينة  من  م�رسحي، 
»ر�ش�لة  اأ�شبوعية  يف  ق�ش�ئده  اأوىل 
ظلّت  والتي   ،1996 �شنة  الأطل�ص«، 
اأوقفت  حتى  �شفح�ته�  على  ت�شدر 
يف  ثم   ،2002 �شنة  الأ�شبوعية 
الأحرار«،  و«�شوت  اليوم«،  جرائد« 
اجلزائر  ومبن��شبة   2007 �شنة  ويف 
اأول  �شدر  العربية  الثق�فة  ع��شمة 
ال�ش�عر)ر�ش�ئل  »حبيبة  دواوينه: 
املوؤ�ش�شة  عن  املغرب(،  اأر�ص  من 
له  و�شدر  والتوزيع،  للن�رس  الوطنية 
عن  »معرب«  �شعرية  جمموعة  بعده:  
جمموعة   /2009 م�ر�ص  الق�شبة  دار 
الأملعية  دار  عن  الدوران«   « �شعرية 
ال�شم�ص   « �شعرية  جمموعة    /2012
ف��شلة  من�شورات  عن  وال�شمعدان« 
�شوقي  ال�ش�عر  ثالثية   «  /2013
للن�رس  الوطنية  املوؤ�ش�شة  ريغي«، عن 
والتوزيع، 2015/ ورواية، بعنوان« فلم 

عن  �شدرت   ،« لق�ئك  قبل  ميتة  اأكن 
من�شورات ف��شلة 2014.

يف  وق�ش�ئد  مق�لت  اإىل:  ب�لإ�ش�فة 
)التبيني،  وعربية  وطنية  جماّلت 
ومق�لت  الك�تب...(  العربي،  الك�تب 
)اليوم،  وطنية  يومي�ت  يف  وق�ش�ئد 
اأ�شداء  اجلمهور،  الأحرار،  �شوت 
�شعرية  غن�ئية  اأوبرا   / ال�رسق...( 
واليوم« عر�شت مبن��شبة  الب�رح  »بني 
لل�شعر  الوطني  املهرج�ن  افتت�ح 
م�رسحية    /  2019 اأكتوبر  الن�شوي، 
)عر�شت مبن��شبة  ال�رسف«  »ل�شو�ص 
راأ�ص ال�شنة الأم�زيغية، ين�ير 2020 / 
الغزال«  »اأجنحة  اأي�ش�  م�رسحية  وله 
اأعم�ل يف  ولديه عّدة  بعد  تعر�ص  مل 
انتظ�ر الن�رس اأهمه� : جمموعة �شعرية 

بعنوان » ل تنتظر.. » وجمموعة من 
 ،  « »التميمة  يف  واملتمثلة  الرواي�ت 
»اأدغ�ل لله�م�ص«، »النفق« ،« الرم�د« 

، »الط�عون الآخر«  .
وجيزة  لفرتة  �شوقي  عمل  ولقد 
توىل    / )جريدتي(  ليومية  مرا�شال 
كت�بة �شفحة نقدية �شهرية يف يومّية 
احت�د  فرع  تراأّ�ص  و  ال�رسق«  »اأ�شداء 
الكت�ب اجلزائريني ملدينة ق�شنطينة، 
وتراأ�ص  اأ�ّش�ص،  و  اليوم  اإىل  من 2013 
جمعية فـ��شلة الثق�فية منذ ت�أ�شي�شه� 
�شنة  الثقة  فيه  وجددت   2008
موؤ�ش�شة  وم�شرّي  م�لك  وهو   .2013
ي�شتغل  والتوزيع،  للن�رس،  ف��شلة 
ب�ل�شح�فة الري��شية املكتوبة )يومية 

املحرتف(.

م�شتوى  على  اليوم  تنطلق   
تكوينية  دورة  الأغواط  ولية 
التحليل  »مب�دئ  حول 
ملت�بعة  الهيدروبيولوجي 
ت�شكيل  نحو  الطبيعية،  املي�ه 
نواة ملت�بعة ومراقبة املن�طق 
اإىل  �شتدوم  والتي  الرطبة، 

غ�ية 17 ج�نفي 2020.

 تنمية قدرات موظفي 
�شبكة احلظائر الثقافية 

اجلزائرية

 وتدخل هذه الدورة التكوينية  
املديرية  تنظمه�   التي 
احلظ�ئر  مل�رسوع  الوطنية 
والديوان  اجلزائرية  الثق�فية 
الثق�فية  للحظرية  الوطني 
ال�شحراوي  لالأطل�ص 
اجلزائرية  مع  وب�لتع�ون 
ا�شرتاتيجية  اإط�ر  يف  للمي�ه  
على  املح�فظة  م�رسوع 
الأهمية  ذو  البيولوجي  التنوع 
وال�شتعم�ل  الع�ملية 
الأنظمة  خلدم�ت  امل�شتدام 
الثق�فية  احلظ�ئر  يف  البيئية 
بتعزيز  املتعلقة  ب�جلزائر، 
�شبكة  موظفي  قدرات 
اجلزائرية،  الثق�فية  احلظ�ئر 

موجهة  الدورة  هذه  اأن  كم� 
الديوان  وتقنيي  ملهند�شي 
الثق�فية  للحظرية  الوطني 
ال�شحراوي  لالأطل�ص 
)البيئة  املحليني  و�رسك�ئه� 
الفالحة  ومديرية  واملي�ه 
والغ�ب�ت ( ، وهذا كله لت�شكيل 
واملراقبة  للمت�بعة  نواة  اأول 
املف�هيم  يف  والتحكم 
الأ�ش��شية  ال�رسورية للتحليل 
وت�شهيل   بيولوجي  الهيدرو- 
البيولوجية  اجلودة  حتديد 
للمن�طق  الطبيعية  للمي�ه 
الثق�فية  احلظرية  يف  الرطبة 

لالأطل�ص ال�شحراوي .

الرتكيز على العمل 
املخربي واجلانب امليداين

حمورين،  الربن�مج  وي�شمل 
الذي  املخربي  العمل  على 
ب�كت�ش�ب  للمتدربني  �شي�شمح 
والتعرف  النظرية،  املع�رف 
على املعدات الالزمة لإجراء  
بيولوجي،  هيدرو-  حتليل 
البي�ن�ت  وا�شتغالل  وتف�شري 
وكذا  عليه�،  املتح�شل 
التعرف على املب�دئ  الأولية 
عرو�ص  خالل  من  للت�شنيف 

من  م�شتمدة  واأمثلة  نظرية 
اجل�نب  ،اأم�  تطبيقية  ح�لت 
خالل  من  ف�شيكون  امليداين 
م�شتوى  على  عملي  تدريب 
»الغي�شة«،  الرطبة  املنطقة 
للم�ش�ركني  �شي�شمح  والذي 
النظرية  املف�هيم  بتطبيق 
املكت�شبة فيم� يتعلق بتقني�ت 
واملع�جلة  العين�ت،  اأخذ 
والتحليل  للعين�ت  امل�شبقة 
الطبيعية  للمي�ه  املوقع  يف 
املي�ه  حملل  ب��شتخدام 

املحمول املتعدد املع�يري.
التكوينية  الدورة  هذه  وتعد   
الرابعة من نوعه� التي تنظمه� 
للم�رسوع  الوطنية  املديرية 
اجلزائرية  الثق�فية  احلظ�ئر 
مت  التي  الدورات  بعد 
تنظيمهم� يف كل من احلظرية 
والت��شيلي  لالأهق�ر،  الثق�فية 
ن اآزجر، وتندوف والتي تعمل 
ملت�بعة  نواته�  تو�شيع  على 
ومراقبة املن�طق الرطبة، من 
فع�لة  ل�شبكة  الت�أ�شي�ص  خالل 
من املراقبني ت�شمن املت�بعة 
للو�شع  املنتظم  والتقييم 
التي  الرطبة  للمن�طق  البيئي 

تزخر به� احلظ�ئر الثق�فية.
حكيم مالك

  �شادق عليه خالل اأ�شغال الدورة )70(

املجل�س الإ�سالمي الأعلى يك�سف عن برناجمه 
الثقايف العام ل�سنة 2020

الإ�شالمي  املجل�ص  �ش�دق    
الدورة  اأ�شغ�ل  خالل  الأعلى 
الثق�يف  الربن�مج  عن   )70(
�شتق�م  التي  لن�ش�ط�ته  الع�م 
يف2020   وعلى هذا الأ�ش��ص 
من  الث�نية  الطبعة  �شتنظم 
ال�شنوي  الدويل  املوؤمتر 
 « مو�شوع  حول  للمجل�ص 
ب�جلزائر  احل�ش�ري«  ال�شلوك 
 13.14.15 اأي�م  الع��شمة 
و�شتحت�شن   ،   2020 اأفريل 
يف  بوعريريج  برج  ولية 
ال�شنة  من   الأول  الثالثي 
الدويل  املوؤمتر  اجل�رية  
التب�ين«   بن  العربي  »حممد 
حول » الرتاث الأ�شعري واأثره 

يف ال�شلوك الجتم�عي » .

تعزيز التعاون والتن�شيق 
يف اإجناز م�شاريع عمل 
م�شرتكة مع املوؤ�ش�شات 

الوطنية

الإ�شالمي  املجل�ص  و�شيقوم   
لرئ��شة  الت�بع  الأعلى 
التع�ون  بتعزيز  اجلمهورية 
م�ش�ريع  اإجن�ز  يف  والتن�شيق 
املوؤ�ش�ش�ت  مع  م�شرتكة  عمل 
الق�ش�ي�  يف  وب�لذات  الوطنية 

اهتم�م  ت�شغل  التي  وامللف�ت 
الراأي الع�م الوطني، اإىل ج�نب 
الفقهية  امل�ش�همة  تقدمي 
والفكرية اجلزائرية يف خمتلف 
الفقهية  واملح�فل  املج�مع 
الجته�د  يخدم  مب�  الدولية 
الفقهي الإ�شالمي ع�مة ويربز 
اجلزائري  الفقهي  الجته�د 
ا�شتمرار  مع   ، خ�شو�ش� 
املجل�ص  بني  املثمر  التع�ون 
والهيئ�ت  الأعلى  الإ�شالمي 
الدولية املم�ثلة، وذلك تثمين� 
حتققت   التي  اجليدة  للنت�ئج 
مع  املنجزة   اخلطوات  من 
طبع  م�شتوى  من   الرفع 
والدرا�ش�ت   الفكرية  الأعم�ل 
يف  تن�وله�  يتم  التي  الثق�فية 
الندوات ال�شهرية التي ينظمه� 
فيه�  وي�ش�هم  املجل�ص، 
اإ�ش�فة   ، واملثقفني  العلم�ء 
الإعالمي  احل�شور  لتعزيز 
الأعلى  الإ�شالمي  للمجل�ص 
والو�ش�ئط  الو�ش�ئل   مبختلف 
يوفر  مب�  الت�ش�لية، 
املجل�ص  خدم�ت  للمواطنني 
وفت�وى  ا�شت�ش�رات  من 
وذلك   ، واملوؤ�ش�ش�ت  لالأفراد 
ب�لأ�ش�ليب ال�شهبة وال�رسيعة.  

احلث على الجتهاد 
وترقيته واإبداء احلكم 

ال�شرعي

ويعد املجل�ص الإ�شالمي الأعلى 
ا�شت�ش�رية  هيئة  اجلزائر  يف 
تعمل  اجلمهورية  لرئ��شة  ت�بعة 
التي  الأمور  يف  الجته�د  على 
حي�تهم  يف  اجلزائريني  تخ�ص 
وارتب�ط�ته�  وتطوراته�  اليومية 
هذا  ك�ن  الإ�شالمية  ب�ل�رسيعة 
وزارة  ال�ش�بق  يتبع يف  املجل�ص 
والأوق�ف،  الدينية  ال�شوؤون 
اأجالء  علم�ء  عليه  وي�رسف 
مرموقة،  دينية  و�شخ�شي�ت 
مولود  الراحل  تراأ�شه  فقد 
بعده  بلق��شم، ومن  ن�يت  ق��شم 
ويف  اهلل.  رحمه  حم�ين  اأحمد 
�شنة 1989 ا�شتقل هذا املجل�ص 
الدينية  ال�شوؤون  وزارة  عن 
د�شتوري  بتعديل  والأوق�ف 
لوزارة  ت�بعة  هيئة  من  ف�رتقى 
ويتكون  د�شتورية  موؤ�ش�شة  اإىل 
الأعلى  الإ�شالمي  املجل�ص 
اهلل  بوعبد  الدكتور  الرئي�ص  من 
من  تعيينه  مت  الذي  اهلل  غالم 
رفقة  اجلمهورية  رئي�ص  طرف 
الكف�ءات  بني  من  ع�شوا   14
خمتلف  يف  العلي�  الوطنية 

العلوم، ويتوىل هذا املجل�ص يف 
اإط�ر امله�م املذكورة يف امل�دة 
احلث  على  الد�شتور،  من   195
واإبداء  وترقيته  الجته�د  على 
يعر�ص  فيم�  ال�رسعي  احلكم 
عليه وتتمثل مه�م هذا املجل�ص 
مب�ش�ركته وم�ش�همته يف تقومي 
ومراجعة برامج التعليم الديني 
يف  املن�شجم  واندم�جه� 
والدورات  الرتبوية  املنظومة 
ب�لتن�شيق  تنظم  التي  التكوينية 
املعنية،  القط�ع�ت  مع 
وامله�رات  الكف�ءات  لتعزيز 
الرتبية  ومدر�شي  الأئمة  لدى 
الإ�شالمية يف موؤ�ش�ش�ت الرتبية 
واخل��شة  العمومية  والتعليم 
تنظم  التي  الدورية  وامللتقي�ت 
الدينية  ال�شوؤون  مديري  لف�ئدة 
ب�لتن�شيق  واملفت�شني  والأوق�ف 
ب�ل�شوؤون  املكلفة  الوزارة  مع 
الدينية والأوق�ف ، حيث ميكن 
الإ�شالمي  املجل�ص  اإخط�ر 
اجلمهورية  رئي�ص  من  الأعلى 
يف  �رسعية  فت�وى  ي�شدر  لكي 
ويبدي  الفقه  جم�لت  خمتلف 
التع�ليم  اإىل  ب�لنظر  كت�بي�  راأيه 
تقريرا  املجل�ص  ويرفع  الدينية 
رئي�ص  اإىل  ن�ش�ط�ته  عن  �شنوي� 

اجلمهورية.

 تنظمها املديرية الوطنية مل�شروع احلظائر الثقافية اجلزائرية

دورة تكوينية حول »مبادئ التحليل الهيدروبيولوجي 
ملتابعة املياه الطبيعية« اليوم بالأغواط

حكيم مالك
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 الوزن ويحارب ال�صرطان
�أن  �ملر�أة  عزيزتي  تعلمني   هل 
ت�ساعد على  فاكهة �جلريب فروت 
خ�سارة �لوزن و�لتخل�ص من �لدهون 

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

�لعلمية �حلديثة.
�أجريت  �لتي  �لدر��سات  �أهم  فمن 
فروت  �جلريب  ثمار  فاكهة  على 
عدد  �أجر�ها  �أمريكية  در��سة  هي 

يف  كاليفورنيا  جامعة  يف  �لباحثون 
فئر�ن  من  جمموعة  �أمريكا، على 
�لتجارب، و�أثبتو� �أن �جلريب فروت 
و�لق�ساء  �لوزن  �نقا�ص  على  يعمل 

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

ملدة 100 يوم.
 ثم خ�سعت �لفئر�ن يف �ملجموعتني 

و�لتحاليل،  �لطبي  �لفح�ص  �إىل 
�أن �لفئر�ن  �لنتائج و�أثبتت  وظهرت 
تناولت  �لتي  �لأوىل  �ملجموعة  يف 
�جلريب  ع�سري  مع  �لد�سم  �لطعام 
 18 بن�سبة  وزنهم  نق�ص  فروت، 
تناولت  �لتى  بالفئر�ن  مقارنة   %
هذ�  فقط.  �ملياه  مع  �لدهون 
من  فروت  �جلريب  �أن  على  يدل 
ت�ساعد  �لتي  �لطبيعية  �لفو�كه  �أهم 
على حرق �لدهون ومتنع من تاأثري 
وت�ساعد  �لدم،  على  �لكولي�سرتول 
يف  �ل�سكر  م�ستويات  تنظيم  على 
فروت  �جلريب  لأن  ذلك  �لدم. 
�لدهون،  حرق  �إنزمي  على  يحتوى 

�لذي يعزز فقد�ن �لوزن �ل�رسيع.
هذه  �إجر�ء  على  �لعلماء   حر�ص 

بالفعل  �أنه  يتاأكدو�  لكي  �لدر��سة 
على  ت�ساعد  فروت  �جلريب  ثمرة 
�نت�سار  بعد  وذلك  �لوزن  �نقا�ص 
�ل�سهرية  فروت  �جلريب  حمية 
بحمية  و�ملعروفة  �أمريكا  يف  جد� 
هوليوود، لأن هناك عدد كبري جد� 
يعتمدون  و�لنجمات  �لنجوم  من 

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

�رسطان �لثدي �أو �رسطان �لرئة.

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

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

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

اأهم م�صادر البوتا�صيوم الغذائية
تفيد تقارير طبية باأن ح�سول �جل�سم على �حتياجاته من �لبوتا�سيوم 
يقلل خطر �لوفاة بن�سبة 20 باملائة. ويعترب هذ� �ملعدن من �أهم 7 
مغذيات دقيقة يف �جل�سم، وهو �رسوري لتقوم �لع�سالت بالنقبا�ص 
و�أهمها ع�سلة �لقلب، كما �أنه ي�ساعد على تو�زن �ل�سو�ئل، و�لتو�زن 
�سغط  و�سبط  �لغذ�ئي،  �لتمثيل  وحت�سني  �جل�سم،  د�خل  �لكهربي 

�لدم.
يوم،  كل  �لبوتا�سيوم  من  ملغ  و4700   3500 بني  ما  �لإن�سان  ويحتاج 
كمية  �إليك  �مل�سّنعة.  �لأطعمة  يف  �لبوتا�سيوم  من  �لقليل  ويوجد 

�لبوتا�سيوم يف كل 100 غر�م من �لأطعمة �لتالية:
* �ل�سبانخ 558 ملغ.

* �لأفوكادو 485 ملغ.

* �للحم �لبقري 421.
* �لبطاط�ص 421.

* �لبطاطا �حللوة 337 ملغ.
* �ملوز 358 ملغ.

* �لفا�سوليا �لبي�ساء 307 ملغ.
* �لقرنبيط 229 ملغ.

* �لكو�سا 261 ملغ.
* �لطماطم )�لبندورة( 237 ملغ.

* �لباذجنان 229 ملغ.
* كوب �حلليب �لبقري 150 ملغ.

* �لبي�ص 126ملغ.
* �لبطيخ 112 ملغ.
* �لتفاح 107 ملغ.

* �لأرز 35 ملغ.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�صوؤولة عنه

يعرف عن �رسطان �ملعدة �سعوبة ت�سخي�سه يف �ملر�حل 
�لأوىل من �ملر�ص. ويف 90 باملائة منه يعود �ل�سبب �إىل 
 .Helicobacter pylori �لبو�بية  �مللوية  �لبكترييا 
وعلى �ل�سعيد �لإح�سائي فاإن �سخ�ساً و�حد�ً من كل 100 
�إىل  �لأمر  به  ينتهي  �سوف  لهذه �جلرثومة  ناقل  �سخ�ص 

�لإ�سابة ب�رسطان �ملعدة.
ويتم ت�سخي�ص ما بني 6 �آلف �إىل 7 �آلف �سخ�ص �سنوياً 
باأمر��ص �رسطان �ملعدة،، يف فرن�سا وحدها على �سبيل 
�سعوبة  ب�سبب  �سخ�ص   4500 حو�يل  ويتوفى  �ملثال، 
يف   90 حو�يل  �أن  كما  مبكر�ً.  �ملر�ص  هذ�  ت�سخي�ص 
�ملائة من �أنو�ع �ل�رسطان �سببها ��ستعمار بطانة �ملعدة 
من قبل جرثومة �ملعدة هذه – بكترييا �مللوية �لبو�بية 
�جلرثومة  بهذه  وي�ساب   .Helicobacter Pylori
�أن  �ملرجح  من  و�لتي   10 �أ�سل  من  �أ�سخا�ص   3 حو�يل 
ت�سبب قرحة �ملعدة، ولكن هناك حالة و�حدة من �أ�سل 
�إىل مر�ص  100 حالة م�سابة بهذه �جلرثومة قد تتحول 

�رسطان �ملعدة.
ت�سببه جرثومة  �لذي  �للتهاب  �لعالقة �ملوؤكدة بني  »�إن 
مثل  متاماً  قوية  �ل�رسطان  مبر�ص  و�لإ�سابة  �ملعدة 
�لرئة«،  و�لإ�سابة مبر�ص �رسطان  �لتدخني  بني  �لعالقة 
قالت �لربوف�سور متار� ماتي�سياك – بودنيك ، �أخ�سائية 
�أمر��ص �جلهاز �له�سمي و�أمر��ص �ل�رسطان يف م�ست�سفى 

جامعة نانتي�ص، لـ«توب �سانتيه«.

علماء يحذرون من  
املبالغة يف اجلهد البدين

�إىل  توؤدي  �لبدين  �لن�ساط  ممار�سة  زيادة  �أن  هولنديون  علماء  �أكد 
باحثو�  وقال  مقعد�  �لإن�سان  جتعل  خطرية  �أمر��ص   وتطور  ظهور 
�لتمارين  ممار�سة  �إن  �لهولندية،  �أوتريخت  جلامعة  �لطبي  �ملركز 
�لبندية �ل�ساقة �لتي ترهق ج�سم �لإن�سان، توؤدي �إىل �أمر��ص خطرية 
�لربيطاين  �لفيزياء  عامل  �أقعد  �لذي  �ل�سموري،  �جلانبي  كالت�سلب 

�لر�حل، �ستيفن هوكينغ.
و�أظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �سخ�سو� مبر�ص 
�لذين  �أن  و�إيطاليا وهولند�،  �إيرلند�  �ل�سموري، يف  �لت�سلب �جلانبي 
يعانون من �أ�سد �أعر��ص �ملر�ص هم من ميتلكون بنية ج�سدية قوية 
وميار�سون �أق�سى متارين �للياقة �لبدنية، من �لرك�ص و�لتجديف وكرة 

�ل�سلة وغريها من �لألعاب �لريا�سية �لثقيلة.

هل ميكن للعلم اأن ي�صع حًدا حل�صا�صية الفول ال�صوداين
من  �سغرية  لكميات  �لتعر�ص  �إن 
�أو  �لكوكيز  يف  �ل�سود�ين  �لفول 
�أخرى ميكن  �أطعمة  �أي  �أو  �لكعك 
�أن ينتهي برد فعل حت�س�سي �سديد 
وحتى يف �مل�ست�سفى نتائج در��سة 
جديدة قد تقود �إىل �ملو�فقة على 
عالج جديد يقلل من خماطر هذه 
�ملحتملة  �لفعل  ردود  من  �لأنو�ع 
لي�ص  �لإغاثة  يوفر  و�ملميتة، مما 
ا لآبائهم  لالأطفال فقط ولكن �أي�سً
حل�سا�سية  موجًها  لي�ص  �لعالج 
�لفول �ل�سود�ين. كما �أنه ل ي�سمح 
لالأطفال بتناول �ساندويت�سات زبدة 
هو  �لهدف  لكن  �ل�سود�ين،  �لفول 
�ل�سماح لهم بتحمل كميات �سغرية 
بالن�سبة  �ل�سود�ين.  �لفول  من 
للعديد من �لأطفال �لذين يعانون 
من ح�سا�سية �لفول �ل�سود�ين فاإن 

هذه �حلماية كافية.

تفا�سيل الدرا�سة

طفاًل   372 ��ستهلك  �لدر��سة  يف 
من  معروفة  بح�سا�سية  م�ساباً 
�لفول �ل�سود�ين كمية متز�يدة من 
يوم  كل  �ل�سود�ين  �لفول  بروتني 
�ل�ستهالك  بدء  �أ�سهر،  �ستة  ملدة 

بكميات �سئيلة.
كانو�  �أ�سهر   6 وملدة  ذلك  بعد 
يعادل  و�حدة مبا  يتناولون جرعة 
يومًيا  و�حدة  �سود�ين  فول  حبة 
�لعالج  من  �لنوع  هذ�  يُعرف 
�لفم،  �ملناعي عن طريق  بالعالج 
�جلهاز  قدرة  لبناء  م�سمم  وهو 
م�سببات  حتمل  على  �ملناعي 
كان  و�حد،  عام  بعد  �حل�سا�سية 
�لأطفال  هوؤلء  ثلثي  من  �أكرث 
 4 بني  ما  �أعمارهم  ترت�وح  �لذين 
و17 �سنة ي�ستهلكون 600 ملليغر�م 
من بروتني �لفول �ل�سود�ين )�أي ما 

يعادل حبتني من �لفول �ل�سود�ين( 
�أعر��ص  من  �أكرث  وجود  عدم  مع 

خفيفة.
طفاًل   124 �أ�سل  من  فقط   %4
كانو� يتناولون م�سحوقاً غري �لفول 
�لدر��سة  فرتة  طو�ل  �ل�سود�ين 
)�ملجموعة �لتي ��ستهلكت �لعقار 
نف�ص  حتمل  من  متكنو�  �لوهمي( 
كما  �ل�سود�ين  �لفول  بروتني  كمية 
متكن ن�سف �لأطفال يف جمموعة 
�لعالج من ��ستهالك 1000 ملغر�م 
باأمان  �ل�سود�ين  �لفول  بروتني  من 
يعمل هذ�  بالرغم من ذلك قد ل 

�لعالج للجميع.

ردود الفعل ال�سلبية التي 
واجهها الأطفال اأثناء 

الدرا�سة

و�جهو�  �لأطفال  جميع  تقريبا 
خالل  �ل�سلبية  �لفعل  ردود  بع�ص 
�لأكرث  �لتفاعالت  كانت  �لدر��سة. 

�لذين  �لأطفال  لدى  �سيوًعا 
�ل�سود�ين  �لفول  بروتني  يتناولون 

هي:
�أمل �ملعدة و�لأمعاء.

�لتقيوؤ.
�لغثيان.

تهيج  �ل�سعال.  �جللد.  حكة 
�حلنجرة. كان حو�يل ثلث �لأطفال 
من  يعانون  �لعالج  جمموعة  يف 
باملقارنة  فقط،  خفيفة  �أعر��ص 
�ملجموعة  من   %50 ن�سبة  مع 

�لثانية.
يف  خطرية  جانبية  �آثار  حدثت 
جمموعة  يف  �لأطفال  من   %4.3
�لأطفال  من   %1 من  و�أقل  �لعالج 

يف �ملجموعة �لثانية.
من   %14 تلقى  �لدر��سة  خالل 
�لأطفال يف جمموعة �لعالج حقنة 
فعل  رد  لعالج  �لأدرينالني  من 
حت�س�سي �سديد مقارنة مع %6.5 
من �لأطفال يف �ملجموعة �لثانية 
ما يقرب من 12% من �لأطفال يف 

جمموعة �لعالج قد عانو� من �آثار 
جانبية كانت �سيئة مبا فيه �لكفاية 
�لأطفال  بع�ص  بان�سحاب  لت�سبب 

قبل نهاية �لدر��سة.

العالج يف انتظار املوافقة

مو�فقة  �إىل  يحتاج  �لعالج  ز�ل  ما 
من �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء �لأمريكية 
�لأ�سو�ق.  متاًحا يف  يكون  �أن  قبل 
يكون هناك  �أن  لكن من �ملحتمل 
للموقع  وفًقا  عليه  كبري  طلب 
باأبحاث  �خلا�ص  �للكرتوين 
معدل  فاإن  �لغذ�ئية،  �حل�سا�سية 
�أو  �ل�سود�ين  �لفول  ح�سا�سية 
�لبذور و�ملك�رس�ت ب�سكل عام بني 
�لأطفال يف �لوليات �ملتحدة ز�د 
مبعدل �أكرث من ثالثة �أ�سعاف بني 
 %40 حو�يل  و2008   1997 عامي 
من  يعانون  �لذين  �لأطفال  من 
تعر�سو�  قد  �لغذ�ئية  �حل�سا�سية 

لرد فعل حت�س�سي �سديد. 
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ف�سل �إخفاء �لأعمال �ل�ساحلة
و�أعماٌل  �سلوٌك  �حلياة  هذه  يف  �إن�سان  لكل 
و�سلوك  �لنا�س،  �أمام  �لظاهر  يف  بها  يقوم 
و�أعمال يقوم بها يف �لباطن وبينه وبني نف�سه، 
�أعماُل خرٍي  �لأعمال، هل هي  تلك  وتختلف 
يحثُّنا  �لإ�سالمي �حلنيف  ديننا  �رٍشّ؟ ويف  �أو 
�ل�ساحلة  و�لأعمال  �خلري  فعل  على  �ل�سارع 
يف �لظاهر ويف �ل�رِشّ، وقد رتَّب على �أعمال 
ب فيها؛ قال تعاىل:  �خلري يف �ل�رِشّ �أجوًر�، ورَغّ
َمْغِفَرةٌ  لَُهْم  ِبالَْغيِْب  َربَُّهْم  يَْخ�َسْوَن  �لَِّذيَن  �إَِنّ 
]�مللك: 12[، وذلك يف جميع  َكِبرٌي  َو�أَْجٌر 
�أمور �لعبادة، ويف كل �لأوقات و�لأماكن، ويف 

خلوة �لإن�سان �لتي ل يعلم بها �إل �هلل.
ف�سل  يف  تعاىل  قوله  �لقر�آن  يف  جاء  ولقد 
�جلليلة  �لأعمال  من  وهي  َدقة؛  �ل�سَّ �إخفاء 
َدَقاِت  �ملتعدي نفُعها لالآخرين �إِْن تُبُْدو� �ل�سَّ
�لُْفَقَر�َء  َوتُوؤْتُوَها  تُْخُفوَها  َو�إِْن  ِهَي  ا  َفِنِعَمّ
�َسِيّئَاِتُكْم  ِمْن  َعنُْكْم  ُر  َويَُكِفّ لَُكْم  َخرْيٌ  َفُهَو 
271[؛  ]�لبقرة:  َخِبرٌي  تَْعَملُوَن  ا  ِبَ  ُ َو�هلَلّ
جعل  �لآية:  هذه  تف�سري  يف  عبا�س  �بن  قال 
ع تف�سل عالنيتها،  َدَقة �ل�رِشّ يف �لتطُوّ �هلل �سَ
َدقة �لفري�سة  يُقال: ب�سبعني �سعًفا، وجعل �سَ
ا  عالنيتها �أف�سل من �رِشّها، ويف �ل�سنة �أي�سً
ويف   ، �لرِبّ غ�سب  تطفئ  �ل�رِشّ  َدقة  �سَ �أن 
ظِلّه  يف  �هلل  يُظلُّهم  �لذين  �ل�سبعة  حديث 

�أعماُل خرٍي خفيَّة عن �أعني �لنا�س؛ وهي رجل 
قلبه ُمعلَّق بامل�ساجد؛ حيث ل يعلم تعلُّق قلبه 
َق حتى ل  بامل�سجد �إل �هلل، كذلك �لذي ت�سَدّ
بعمله  يعلم  ول  ميينُه،  تنفق  ما  �سمالُه  تعلم 
�هلل،  �إل  �لنا�س  على  َدقة  �ل�سَّ توزيع  يف  هذ� 
ْت عيناه، فهو مل  ورجل ذكر �هلل خالًيا ففا�سَ
يت�سنَّع �لبكاء �أمام �أحد ومل يُر؛ بل يف مكان 

خاٍل ل ير�ه �إل �هلل �سبحانه وتعاىل.
ا  �أي�سً �ل�ساحلة  �لأعمال  �إخفاء  ف�سل  ويف 
ع تكون يف منزل �لإن�سان بحيث  �سالة �لتطُوّ
قال  �هلل؛  �إل  �ل�سالة  لتلك  بتطُوّعه  يعلم  ل 
�لر�سول عليه �ل�سالة و�ل�سالم: ))خري �سالة 

�ملرء يف بيته، �إل �ملكتوبة((.
لتطبيق  مثاٍل  �ل�سالح خرُي  ل�سلفنا  كان  ولقد 
تلك �لف�سائل، فقد جاء عن طلحة بن عبيد�هلل 
�أنه قال خرج عمر مرة يف �سو�د �لليل، فدخل 
�لبيت،  ذلك  �إىل  ذهبت  �أ�سبحت  فلما  بيًتا، 
فاإذ� عجوٌز عمياء مقعدة، فقلت لها: ما بال 
هذ� �لرجل ياأتيك، فقالت: �إنه يتعاهدين مدة 
كذ� وكذ�، ياأتيني با يُ�سلحني، ويخرج عني 
َك يا طلحة،  �أُمّ �لأذى، فقلت لنف�سي: ثكلتك 
بهذ�  يقوم  عمر  فكان  تتبَع؟!  ُعَمر  �أعرث�ت 
�هلل  �إل  به  يعلم  ل  بنف�سه،  �لفا�سل  �لعمل 

تطبيًقا للف�سل �ملرتِتّب على ذلك.

كبائر �لّذنوب
نوُب و�ملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف �لُذّ

يف �لنَّف�س ويف نتيَجِتها و�لأ�رش�ر 
�مُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ �لَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق �لُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  �لّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب �ل�سَّ
و�لكبائر، ويف �أ�سمائها دللٌت تقوُد 
�إىل �مَلعنى، فالَكبائُر جمُع �لكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها �لعظيُم من �لُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها �أو يَجنيِه �لَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها �هللُ تَعاىل يف �لقر�آن �لكرمي 

تَِنبُو� َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ �إِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب �إىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف �لُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم �هللِ كبرية، �إلَّ  و�سَ

غِر نظر�ً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ �أَنّ بَع�سَ
حر،  هو �أكَبُ منُه، فالَقتُل �أكَبُ من �ل�ِسّ

ُك �أكُب من �لقتل، ويف قوِل  و�ل�رِشّ
�لُعلماء �أن ل كبريَة مع �ل�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع �لإ�رش�ر، و�أمثُل �لأقو�ِل 

يف تعريِف �لَكبائر �أنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا �أو وعيٌد يف �لآخرِة �أو  حُدّ يف �لُدّ

غ�سٌب �أو تهديٌد �أو لَعن، ومع �خِتالِف 
�لعلماِء و�لِفرِق يف مفهوِم �لَكبائر، 
يبقى هذ� �لقوُل �أمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من �لقو�ِدِح �لو�ردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد �ل�َسّ

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

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

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

ف�سل �لدعاء
قال تعاىل: َوَقاَل َربُُّكُم �ْدُعويِن �أَ�ْستَِجْب 
لَُكْم ]غافر:60[، وقال: َو�إَِذ� �َساأَلََك 
�أُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي 
َفلْيَ�ْستَِجيبُو�ْ  َدَعاِن  �إَِذ�  �ِع  �لَدّ َدْعَوَة 
يَْر�ُسُدوَن  لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُو�ْ  ِل 
�لدعاء   {  : وقال  ]�لبقرة:186[، 
َربُُّكُم  َوَقاَل  قر�أ:  ثم   ،} �لعبادة  هو 
�ْدُعويِن �أَ�ْستَِجْب لَُكْم ]غافر:60[. 

 } �لدعاء  �لعبادة  �أف�سل   {  : وقال 

على  �أكرم  �سئ  من  لي�س   {  : ،وقال 
 {  : ،وقال   } �لدعاء  من  تعاىل  �هلل 
كرمي  حيي  وتعاىل  تبارك  ربكم  �إن 
ي�ستحي من عبده �إذ� رفع يد�ه �إليه �أن 
يردهما �سفر�ً خائبني { ،وقال : } ل 
يزيد يف  ول  �لدعاء،  �إل  �لق�ساء  يرد 

�لعمر �إل �لب {. 
�هلل  يدعو  م�سلم  من  ما   {  : وقال 
بدعوة لي�س فيها �إثم ول قطيعة رحم 

�إما  ثالث:  �إحدى  بها  �هلل  �أعطاه  �إل 
�أن تعجل له دعوته، و�إما �أن يدخرها 
عنه  ي�رشف  �أن  و�إما  �لآخرة،  يف  له 
نكرث  �إذ�ً  قالو�:   ،} مثلها  �ل�سوء  من 
 : {وقال  �أكرث  �هلل   { قال:  �لدعاء، 
�إنه من مل ي�ساأل �هلل تعاىل يغ�سب   {
من  �لنا�س  �أعجز   {  : وقال   } عليه 
من  �لنا�س  و�أبخل  �لدعاء،  عن  عجز 

بخل بال�سالم {.

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

 �أيها �لأخوة ، »�هلل« َمن ؟ قال بع�س �لعلماء : َعلٌَم على �لذ�ت ، وقال بع�سهم : علَم على و�جب �لوجود 
، كلمة علم �أي ��سم ، و عندنا يف �للغة ��سم �لعلم ، علَم على و�جب �لوجود ، �أن يف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل �أن يكون �جلزء �أكب من �لكل ، ي�ستحيل �أن يكون �لبن �أكب من 
�أبيه ، هذه �أ�سياء م�ستحيلة ، �أما �لأ�سياء �ملمكنة ما �سوى �هلل فممكن ، ممكن �أن يكون وممكن �ألَّ يكون ، 
و�إذ� كان على ما هو �أو على غري ما هو ، �أما و�جب �لوجود فال بد من وجوده �إنه �هلل ، فكلمة » �هلل » علم 

على و�جب �لوجود ، و�هلل �ساحب �لأ�سماء �حل�سنى كلها ، ُجمعت �لأ�سماء �حل�سنى كلها يف » �هلل » فاإذ� قلت 
يا �هلل ، �أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، �إذ� قلت : يا �هلل �لأ�سماء �حل�سنى جمتمعة يف 
لفظ �جلاللة ، �لذي هو علم على �لذ�ت ، �أو علم على و�جب �لوجود ، هل �سمعتم يف �لأر�س كلها �أن جهة 
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها » �هلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً �ملوؤمنون بد�فع من �إميانهم و تعظيم ربهم ، �أما �لكفار 

و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�، �إنهم يعلمون يف �أعماقهم �أن �هلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س �أ�سياًل 
، �لكفر و �لإحلاد �سطحي ، هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�سهدون �أن �هلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إَِلّ �أَْن َقالُو� 
ِكنَي ﴿ ]�سورة �لأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َو�هلَلّ

�لأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة و�ل�ّسالم-  ه �إىل �سوؤ�ل �مُل�رشكني للنبّي �لكرمي -عليه �ل�سّ ون: �إّن �سبب نزول �سورة �لإخال�س، َمرُدّ  قال �مُلف�رِشّ

ف لهم �هللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل �هلل �سبحانه وتعاىل �سورة �لإخال�س، و�أجابهم �لنَّبّي �لكرمي  وطلبهم منه �أن يَ�سِ
الة و�ل�ّسالم- عن �سوؤ�لهم حول �سفات �هلل تعاىل من خالل �آيات �سورة �لإخال�س، حيث َروى �أُبُيّ بن كعب  -عليه �ل�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو �هلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: �ن�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل �هلَلّ ِ �سلَّى �هلَلّ ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �مل�رِشكنَي قالو� لر�سوِل �هلَلّ
َمُد: �لَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد �إَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت �إَلّ �سيوَرُث، و�إَنّ  َمُد(، و�ل�سَّ ُ �ل�سَّ �أََحٌد*�هلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًو� �أََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  �هلَلّ
الة و�ل�ّسالم- �أن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل �هلل  نزول �سورة �لإخال�س كذلك �أّن �ليهود و�لّن�سارى �ساألو� �لنبّي -عليه �ل�سّ

تعاىل �سورة �لإخال�س. ، فُرِوي عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �ليهوَد �أتو� �لنبَيّ �سلَّى �هللُ عليِْه و�سلََّم، فقالو�: 
.) ُ �أََحٌد.. �إىل �آخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو �هلَلّ ْف لنا ربَّك �لذي تعبُد، فاأنزل �هللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

املوت ُيفجع املطرب حممد منري
منري  حممد  املطرب  عم  ابن  تويف 
يف  اليزيد،  اأبا  حممود  اأعماله،  ومدير 
اأم�ش  اأول  �شباح   من  االأوىل  ال�شاعات 
اإثر  القاهرة  م�شت�شفيات  اأحد  داخل   ،

وعكة �شحية مفاجئة.
و�شيعت جنازة ابن عم منري من م�شجد 
اأكتوبر،   احل�رشي مبنطقة ال�شاد�ش من 
داخل  الرثى  جثمانه  ووري  اأم�ش   اأول 

مقابر العائلة .
منذ  منري  حممد  اأعمال  اإدارة  تويل  قد  اليزيد  اأبا  حممود  اأن  يذكر 

�شنوات، وتوطدت عالقتهما بعد زواجه من �شقيقة االأخري.

»اجلوكر« يقرتح حال لالأزمة املناخية 
العاملية

على  فينيك�ش  خواكني  ح�شل 
دوره  عن  ممثل  اأف�شل  جائزة 
حفل  خالل  »اجلوكر«  فيلم  يف 
من   77 الـ  الدولة  جوائز  توزيع 
»غولدن غلوب« يف مدينة لو�ش 

اأجنلو�ش االأمريكية .
تلقيه  عقب  خطابه  واأثناء 
املناخ،  اأزمة  تناول  اجلائزة، 
واأ�شاد بزمالئه املر�شحني، كما 
مارا.  روين  خطيبته  اإىل  اأ�شار 
بع�ش  على  اخلطاب  واحتوى 

االألفاظ النابية، ما ا�شطر الرقابة على الربامج لق�ش هذه االأجزاء.
اأبدى فينيك�ش، الذي مت تنقيح خطابه جزئيا عن طريق رقابة ال�شبكة 
التلفزيونية، اأ�شفه على حرائق اأ�شرتاليا وا�شتمرار اأزمة املناخ، ودعا 
مقرتحاته  بني  من  فجاء  حلها،  على  العمل  اإىل  هوليوود  يف  زمالءه 
وارتداء حلة  بامل �شربينغز«،  اإىل  »الطائرات اخلا�شة  ا�شتخدام  عدم 

»�شموكنغ« واحدة يف جميع حفالت ال�شنة.
كما توجه فينيك�ش بال�شكر اإىل رابطة ال�شحافة االأجنبية يف هوليوود، 

التي قامت »بخطوة جريئة وجعلت مائدة احلفل نباتية«.

5 ماليني �شخ�س �شاهدوا الفيلم  
الكوميدي الرو�شي »العبد« يف عطلة 

راأ�س ال�شنة
الكوميدي  »العبد«  فيلم  اأ�شبح 
تاأديب  ق�شة  يروي  الذي  الرو�شي 
�شاذة،  بطريقة  ملياردير  ابن 
مفاجاأة رئي�شة يف عطلة عيد راأ�ش 
اأيام   8 دامت  التي  وامليالد  ال�شنة 

يف رو�شيا.
من  قيا�شيا  رقما  الفيلم  وحطم 
يف  التذاكر  �شباك  اإيرادات  حيث 
رو�شيا  يف  االأفالم  عر�ش  تاريخ 

حيث جنى ما يزيد عن مليار واحد و900 مليون روبل )نحو 30 مليون 
»العبد«  اأن« فيلم  الرو�شية  ال�شينما  دوالر(. وجاء على موقع موؤ�ش�شة 
ت�شدر يف اأول يوم لعر�شه قائمة اإيرادات �شباك التذاكر الرو�شية واأكد 
لقبه بكونه فيلما كوميديا �شعبيا. ولي�شت هناك دار �شينما واحدة يف 
باأق�شى غربها  اأق�شى �رشقها وانتهاء  باأ�رشها بدءا من  اأنحاء رو�شيا 

خرج منها م�شاهد مل يبت�شم بعد م�شاهدة فيلم »العبد«.
واأ�شاف ناطق با�شم املوؤ�ش�شة اأن جناح الفيلم متعلق بالدرجة االأوىل 
الذي  بيكوفيت�ش،  مبوهبة كوميدية ميتلكها املمثل ال�رشبي، ميلو�ش 
كليم  ال�شاب،  الرو�شي  اأخرجه  الذي  الفيلم  يف  رئي�شيا  دورا  لعب 
ال�شنة  راأ�ش  هدية  هو  الدور  لهذا  اأداءه  اإن  املمثل  وقال  �شيبينكو. 

لل�شعب الرو�شي.
راأ�ش  اأفالم عيد  »اأف�شل  اأدرج على قائمة  »العبد قد  الفيلم  اأن  يذكر 

ال�شنة يف رو�شيا«

ن�شرين طاف�س :" كالم النا�س ل 
بيقدم ول ياأخر"

اأديل  العاملية  النجمة  حتّولت 
بعد  ميديا  ال�شو�شيل  حديث  اإىل 
بنحافة مفرطة يف �شور  ظهورها 
ر�شدتها  ال�شاطئ  على  جديدة 
خالل  الباباراتزي  عد�شات 
ال�شاطئ،  على  اإجازة  ق�شائها 
بتحليل  متابعيها  �شغلت  حيث 
اال�شتثنائية  الر�شاقة  وراء  ال�رش 
يف وقت ق�شري عقب انف�شالها عن 

طليقها.
وخالفاً ملا تناقلته �شحف عاملية 
كيلوغراماً   20 اأديل  خ�شارة  حول 
مدربة  ك�شفت  الريا�شة  بف�شل 
اأ�رشفت على متابعة اأديل معلومة 

اأن  اأكدت  حيث  متاماً،  معاك�شة 
90% من وزنها الزائد تخلّ�شت منه 
بينما  قا�شية  حمية  اتباع  بف�شل 
فقط  عليها  اعتمدت  الريا�شة 

بن�شبة %10.
امل�شاهري  مدربة  و�رشحت 
 36( غودي�ش  كاميال  الربازيلية 
ح�شة  اأديل  اأعطت  التي  عاماً( 
ال  العاملية  النجمة  اأن  ريا�شية 
مرجحة  الريا�شة،  ممار�شة  حتب 
تخليها  بعد  الوزن  خ�رشت  اأنها 
بالدهون  املليئة  املاأكوالت  عن 
وفقاً  الطاقة،  من  املزيد  وبذل 
ملا نقلته اليوم �شحيفة ديلي ميل 

الربيطانية.
ح�شة  اأديل  دربت  اأنها  واأو�شحت 
بوا�شطة  تعارفهما  بعد  واحدة 
بها  التقت  حيث  م�شرتك،  �شديق 
املغني  منزل  يف  �شادفتها  حني 
وليامز  روبي  ال�شهري  الربيطاين 
التي  فيلد  عايدة  املمثلة  وزوجته 
فرتة  منذ  اخلا�شة  مدربتها  تعترب 

طويلة.
فقدانها  حول  اجلدل  وياأتي 
جديدة  �شور  ت�رشيب  بعد  الوزن 
املا�شية  اجلمعة  التقطت  لها 
منقطاً  ق�شرياً  ف�شتاناً  مرتدية 
اأظهر ر�شاقتها بينما كانت ت�شتمتع 

املغني  برفقة  ال�شاطئ  برمال 
ع�شو  �شتايلز  هاري  الربيطاين 
واملمثل  دايرك�شن،  ون  فرقة 
على  كوردين  جيم�ش  الكوميدي 
منطقة  يف  اأجنيال  جزيرة  �شاطئ 

البحر الكاريبي.

يف  دياب،  عمرو  النجم،  ن�رش 
�شفحته على »في�شبوك« �شورا من 
حفله يوم  اأول اأم�ش مبدينة جدة، 
واأعلن  كان كامل احل�شور،  والذي 
األبومه  من خالل احلفل عن طرح 
بعد  غري«  »اأنا  بعنوان  اجلديد 
ع�رشة اأيام. وقدم عمرو دياب يف 
حفله ال�شخم ليلة اأم�ش يف مدينة 
جدة جمموعة من اأغانيه القدمية 
حا�شد  تفاعل  و�شط  واجلديدة، 
وي�شتعد  ال�شعودية.  اجلماهري  من 

»اله�شبة« الإحياء حفل غنائي كبري 
  24 دبي،  مبدينة  �شيتي  ميديا  يف 

جانفي اجلاري.
وكان دياب قد اأحيا ثالث حفالت 
اإطار  يف  املا�شي،  العام  خالل 
يف  قدم  الريا�ش،  مو�شم  فعاليات 
اآخرها 3 توزيعات جديدة الأغنياته 
و«اأجمل  تالت«  و«يوم  »يتعلموا« 
عيون« مع املوزع العاملي ريهاب، 
ميدل  مهرجان  فعاليات  �شمن 

بي�شت.

مدربة اأديل: 90% من وزنها الزائد خ�شرته بالريجيم القا�شي

عمرو دياب يعلن عن األبومه اجلديد اأنا غري« بعد ع�شرة اأيام«

ن�رشين  ال�شورية  الفنانة  دعت 
لال�شتمتاع  حمبيها  طاف�ش 
باحلياة على النحو الذي يختاروه 
النا�ش  كالم  عن  النظر  بغ�ش 
وتطبيقاً  بهم.  واملحيطني 
ملبداأها، ظهرت ن�رشين يف �شور 
طريفة متطي ح�شاناً لعبة داخل 
باالأطفال  خا�شة  ترفيهية  مدينة 
اآبهة  غري  تام،  وان�شجام  مبرح 
بتعليقات املوجودين يف املكان، 
»كل  الفنانة معلقة عليها:  وكتبت 
تعود  لن  حياتك  من  متر  دقيقة 
تختار  هل   .. يختار  من  انت  و 
روحك  ترغب  كما  تعي�شها  ان 
لتحتفل  لالأر�ش  جاءت  التي 
باحلياة .. اأو اأن تختار خ�شوعك 
ماذا   : مثل  جدوى  بال  الأ�شالة 
رق�شت  لو  فعلت  ان  �شيقولون 
لعبت  لو  �شيقولون  ماذا  مبرح 
اأو  لب�شت ما يروق يل  اأو  كطفل 
�شحكت من قلبي ؟؟؟ يا عزيزي 
عي�ش  يتمنون  النا�ش  اأغلب 
حريتك   .. به  ينتقدونك  ما 
عفويتك  مرحك  �شعادتك 
لطفك جناحك .. عندما ين�شب 

تركيزك على نف�شك و لي�ش على 
�شوؤال  عن  تتوقف  و  االأخرين 
�شتبداأ   .. يقولون  �شوف  ماذا 
حياتك احلقيقة �شيبداأ تطورك 

احلقيقي كاإن�شان حقيقي«.
قد  كانت  قوية  �شائعة  اأن  يُذكر 
االأخرية حول  الفرتة  ترددت يف 
انف�شال  وراء  ن�رشين  وقوف 
الزوجية اأ�شالة وطارق العريان، 
بتدوينة  طاف�ش،  نفته  ما  وهو 
يوؤلفها  “االإ�شاعة  فيها:  كتبت 

اأحمق(   ( وين�رشها  )حاقد( 
وي�شدقها ) غبي( اأما )العاقل( و 
)الراقي( و )املنجز( و )الواعي( 
اال�شاعة  ان  العلم  حق  فيعلم 
من  اأنت   .. النجاح  �رشيبة  هي 
واأ�شافت:   ،”)  ...( اأولئك  من 
 .. وا�شحة  و  �رشيحة  “بطبعي 
و �شاأبقى كذلك .. و لو حبيت اأو 

تزوجت �شاأكون اأول من يعلن”.
ت�شور  اأخرى،  ناحية  من 
م�شل�شلها  ن�رشين طاف�ش حالياً 

الذي  النمر«  »ختم  اجلديد 
اأحمد  اأمام  بطولته  يف  ت�شارك 
�شعيب،  عفاف  ح�شني،  �شالح 
بر�شوم،  جميل  جمال،  اإ�شالم 
وامل�شل�شل   ، ح�شني  مريهان 
تاأليف حممد عبداملعطي،  من 
اإنتاج  اأحمد �شمري فرج،  اإخراج 
�شيرنجي، والعمل ينتمي لنوعية 
ومن  حلقة،   45 الـ  م�شل�شالت 
املو�شم  خالل  عر�شه  املقرر 

ال�شتوي احلايل .
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توقفان  رينو  و�سريكتها  ني�سان 
لإلغاءها الديزل  حمركات  تطوير 

االنتقال  امل�ستهلكني  توا�سل  مع 
والكهرباء  البرتول  �سيارات  اإىل 
حول  احلكومات  و�سغوطات 
بالكامل،  الديزل  حلظر  العامل 
بداأت �سانعات ال�سيارات التخلي 
عنها واآخر املن�سمني اإىل احلملة 
ر�سميا  اأعلنت  حيث  ني�سان،  هي 

الديزل  �سيارات  بيع  عن  توقفها 
�ستوقفها  واأنها  اليابان  يف 
مع  اأوروبا  يف  عامني  خالل 
حمركات  واإنتاج  تطوير  اإيقافها 
ال�سيارات  على  والرتكيز  الديزل 

الكهربائية.
فيات كراي�سلر وتويوتا وغريهما 

لكن  مماثلة،  خططا  اأعلنوا 
خمتلفة  ا�سرتاتيجيتها  ني�سان 
قليال حيث تنوي تقدمي مركبات 
جتارية مبحركات ديزل ت�سرتيها 
من �رشكات �سيارات اأخرى ولي�س 
�ستوقف  التي  رينو  �رشيكتها 
حمركات  تطوير  االأخرى  هي 

الديزل.
خطوة  اأن  من  وبالرغم  هذا 
حتالف رينو-ني�سان على الطريق 
قد  �رشكاءهما  اأن  اإال  ال�سحيح، 
مر�سيد�س  حيث  بذلك  يتاأثران 
 1.5 حمركهما  ت�ستخدم  كمثال 

لرت dCi يف بع�س موديالتها.

موديالت  ح�سول  املرتقب  من 
على  وت�سالنجر  ت�سارجر 
تلميح  ح�سب  قريبا  حتديثات 
دودج لذلك موؤخرا.. وقد ظهرت 
ملوديل  جديدة  جت�س�سية  �سور 

جر  ر ت�سا

القادم 
تك�سف 

لل�سيارة  حمدودة  تغيريات  عن 
الع�سلية.

هي  ال�سور 

االأ�سا�سية  “�سكات”  لن�سخة 
لدودج ت�سارجر، بنف�س 
وامل�سابيح  املقدمة 

املحرك  وغطاء  االأمامية 
للموديل ال�سابق، ولكن باختالف 
حد  ا و

والتي  الهواء،  فتحات  رئي�سي، 
اجلزء  يف  منها  اثنتني  و�سع  مت 
العلوي من �سبكة التهوية بجوار 
الإعطاء  االأمامية  امل�سابيح 
ت�سارجر مظهرا اأكرث جراءة ولو 

ب�سكل حمدود لعام 2020.
لهذا  كليا  جديدة  العجالت 
مع  املوديل،  من  االإ�سدار 
تغيريت حمدودة للجناح اخللفي 
التعديالت  وبع�س  الكربوين 
اأهم  املوديل  �سارة  على 
اأ�سفل  تقع  ذلك  مع  التحديثات 
ال�سيارة،  الأداء  املحرك  غطاء 
لرفع قوتها من امل�ستوى احلايل 
اأن  ويُذكر  ح�سان،   485 عند 
حتديثات  اإجراء  تنوي  دودج 
يف  واملحركات  لالأداء  �ساملة 

موديل 2021.

دودج ت�سارجر تظهر لأول مرة اأثناء الختبار

ف�سل اختبار "ت�سال" 
الكهربائية �سبه الآلية

"ت�سال"  �رشكة  اأطلقت 
جديدا  اإ�سدارا  موؤخرا 
االآلية  �سبه  القيادة  لربجميات 
ت�سمح  التي   "  Autopilot  "
ذاتيا  امل�سار  بتغيري  لل�سيارة 
الالذع  للنقد  تعر�ست  والتي 
ن�رشت  وقد  اخلرباء.  قبل  من 
 Consumer  " �سحيفة 
يف  املتخ�س�سة   "  Report
عن  تقريرا  ال�سائقني  حقوق 
لنظام  حمدثة  ن�سخة  اختبار 
 Navigate on Autopilot"
"ت�سال"،ومينح  اأطلقته  الذي   "
يف  اأكرث  حرية  ال�سيارة  النظام 
اتخاذ قراراتها يف القيادة، حيث 
نف�سها  الكهربائية  ال�سيارة  جتد 
يف  امل�سار  تغيري  على  قادرة 
ملتزمة  تكون  اأن  دون  الطريق 

دوما بخط �سري واحد.
االآيل  ال�سائق  اأن  اخلرباء  ويرى 
اإدخال  اإىل  بحاجة  املحدث 
يف  التعديالت  من  املزيد 
قد  ت�رشفاته   اأن  اإذ  برجمياته، 
ال�سيارة  على  اأخطارا  ت�سكل 

نف�سها و�سيارات اأخرى.
اأن  االأخري  االختبار  واأظهر 
 Navigate( االآيل  ال�سائق 
اإىل  مييل   )  on Autopilot
حني  املرور  قواعد  خمالفة 
وينتقل  اأخرى،  �سيارات  يتجاوز 

اإىل خط �سري جماور.
ومن ناحية اأخرى، النظام االآيل 
ال ي�ستجيب اإىل اأ�سواء ا�ستدارة 
ويتميز  اأخرى،  �سيارات  ت�سّغلها 
بالعجز عن توقع مناورات يقوم 
الطريق.  يف  اأرعن  �سائق  بها 
يكون  اأن  يف  ذلك  كل  ويت�سبب 
ال�سائق يف ا�ستعداد دائم للتدخل 

يف عمل ال�سائق االآيل.
 " �سحيفة  اأن  يذكر 
 "  Consumer Report
ت�سنيفا  ن�رشت  اأن  لها  �سبق 
بناء  االآلية  �سبه  القيادة  الأنظمة 
واحتل  اختبارها.  نتائج  على 
نظام " Autopilot " لـ"ت�سال" 
الثانية  املرتبة  فيه  الكهربائية 
 "  SuperCruise" نظام  بعد 

." Cadillac " الذي اخرتعته
الأعمال لرجال  فارهة  �سيارة  "كاديالك" تطلق 

اأعلنت �رشكة كاديالك عن نيتها اإطالق 
اإىل  �ستن�سم  التي  اجلديدة،   "CT5"
املخ�س�سة  ال�سيدان  �سياراتها  قائمة 

لفئة رجال االأعمال.
ال�سيارة،  هذه  �سيميز  ما  اأبرز  ومن 
مرت،   4.7 بطول  الكبري  هيكلها 
بفتحات  املزودة  االأمامية  وواجهاتها 
 "LED" وم�سابيح  كبرية،  هوائية 
الواجهة  جانبي  على  عمودي  ب�سكل 

بت�سميم ملفت لالأنظار.
و�ستاأتي هذه ال�سيارة باأحدث التقنيات 
 "Bose" واأنظمة املولتيميديا، كنظام
داخل  واملو�سيقى  االأ�سوات  لتوزيع 
للتعامل  خا�س  ونظام  القيادة،  قمرة 

العاملة  الذكية  االأجهزة  جميع  مع 
 ،"IOS"و "اأندرويد"  بنظامي 
مراقبة  اأنظمة  اإىل  باالإ�سافة 
ال�سيارة،  حميط  لكامل  بالكامريات 
واأنظمة للفرملة االآلية ملنع احلوادث، 
نف�سها  بركن  للمركبة  ي�سمح  ونظام 
ومن  ال�سائق.  على  االعتماد  دون  اآليا 
املفرت�س اأن تاأتي "CT5" بنوعني من 
اأ�سطوانات،   4 بـ  توربيني  املحركات، 
و�سعة لرتين، وحمرك بـ 6 اأ�سطوانات، 
علبة  مع  يعمالن  لرتات،   3.0 و�سعة 

�رشعة اأوتوماتيكية بـ 10 مراحل.
دفع  بنظام  املركبة  هذه  �ستزود  كما 
واأنظمة  رباعي،  دفع  ونظام  خلفي، 

يف  يدخل  وفرامل  خا�سة،  تعليق 
الكربون،  واألياف  ال�سرياميك  تركيبها 

ال�رشعات  الفرملة على  لزيادة فعالية 
العالية.

بوغاتي فريون مقلدة غري 
مكتملة معرو�سة للبيع 

�سريون  بوجاتي  ا�ستبدال  رغم 
�رشع لطراز فريون،  حدث واالأ االأ
واحدة  تعترب  مازالت  اأنها  اإال 
مت  التي  ال�سوبركارز  اأف�سل  من 
ولهذا  طالق،  االإ على  �سنعها 
ال�سبب تعترب االآن منا�سبة كي يتم 

�سنع ن�سخة مقلدة منها.
بناء  للغاية  ال�سعب  من  بالطبع، 
فريون  لطراز  مطابقة  ن�سخة 
رجل  قام  ولكن،  معقول،  ب�سعر 
ن�سخة  اأفيتو بطرح  با�سم  رو�سي 
والتي  ن�سف مكتملة من فريون، 
�سعة  حمرك  حتمل  اأنها  يقول 
مع  ح�سان   1،000 بقوة  لرت   6
اإال  فقط،  كلم   100 �سري  معدل 
يف  م�سكوك  التفا�سيل  هذه  اأن 
جداً  كبرية  بن�سبة  م�سداقيتها 

بالطبع.
كبري  مبلغ  اأفيتو،  اإعالن  ح�سب 
مع حمرك  مقلدة  ن�سخة  مقابل 
كانت  لو  حتى  مام،  االأ يف  مثبت 
توجد  فال  ح�سان،   1،000 بقوة 
اأية  دون  ذلك  من  للتاأكد  طريقة 

اختبارات معتمدة.
فريون  تختلف  بالطبع، 
�سوبر�سبورت اختالفاً جذرياً عن 
هذه الن�سخة املقلدة، فهي تاأتي 
مع حمرك W16 رباعي التريبو 
 1،500 و  ح�سان   1،180 بقوة 
نيوتن.مرت من عزم الدوران، مع 
معدل ت�سارع من 0 اإىل 100 كلم/

و�رشعة  ثانية   2.5 خالل  �ساعة 
كلم/  415 اإىل  ت�سل  ق�سوى 

�ساعة.
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»Huawei« تتحدى 
�شركات الهواتف بجهاز متطور

�أبرز  عن  �لتقنية  ب�ش�ؤون  �ملتخ�ش�ص   »mobile-review« م�قع  ك�شفت 
�لذي   »Huawei« و�أق�ى ه��تف �رشكة �أحدث   ،»20 Honor« م���شفات

�شيطرح يف �لأ�ش��ق قريبا.
 ،»980  HiSilicon Kirin« معالج  �لهاتف  لهذ�  �لأد�ء  �رشعة  و�شي�شمن 
ثماين �لن�ى، وذ�كرة و�ش�ل ع�ش��ئي 6 و8 غيغابايت، وذكرة د�خلية 128 و256 
جيغابايت، وبطارية ب�شعة 3650 ميللي �أمبري، مبيزة �ل�شحن �ل�رشيع، تعمل مع 
�شاحن 22.5 و�ط. كما �شيزود هذ� �لهاتف ب�شا�شة »OLED«، مبقا�ص 6.1 
ب��شة، ودقة +FullHD، وهيكل زجاجي مقاوم للماء و�لغبار، حممي بزجاج 
 USB« لبطاقات �لت�شال، ومنفذي  لل�شدمات و�خلدو�ص، ومنفذين  م�شاد 

Type-C« و«3.5 ملم« لل�شماعات.
ميغابيك�شل،   )8+20+48( بدقة  ثالثية  ف�شتك�ن  له  �لأ�شا�شية  �لكامري�  �أما 
و�لكامري� �لأمامية بدقة 32 ميغابيك�شل. و�شيبلغ �شعر �لن�شخة �ملزودة بذ�كرة 
128/6 غيغابايت 447 دولر�، �أما �لن�شخة بذ�كرة 128/8 غيغابايت ف�شعرها 

�شيك�ن 507  دولر�ت، �أما �لن�شخة بذ�كرة 256/8 فبـ 556 دولر�.

برجميات خطرية تعّطل
 حماية الكمبيوترات!

�رشكة  يف  �خلرب�ء  �أعلن 
ظه�ر  عن   »DR.WEB«
تخرتق  خطرية  برجميات 
وتعطل  �لكمبي�تر  �أجهزة 
�أن  �خلرب�ء  و�أو�شح  حمايتها 
عن  عبارة  �لربجميات  هذه 
خطرية  �إلكرتونية  فريو�شات 
من ن�ع » Trojan« حتمل ��شم 
 ،»174.Linux.BtcMine«
عندما  �أنها  فيها  و�خلطري 
ت�شل �إىل جهاز �لكمبي�تر تق�م 
مكافحة  بر�مج  عن  بالبحث 

�لفريو�شات وتعطلها ، وت�شمح 
من  �أخرى  فريو�شات  بت�شلل 
Linux.BackDoor.»ن�ع

Gates.9« �إىل �لأجهزة.
�أن  ه�  ذلك  من  و�لأخطر 
قد  �لفريو�شات  هذه  مر�شل 
جهاز  ل�شتغالل  ي�شتعملها 
من  جزء�  وجعله  �ل�شحية 
ت�شتخدم  ح���شب  �شبكة 
�لإلكرتونية  �لعمالت  ملر�قبة 

و�لتحكم ببيعها.

عدد خرب�ء يف �أمن �ملعل�مات بع�ص �لطرق 
و�لأدو�ت �لتي يعتمد عليها قر��شنة �لإنرتنت 
�لإلكرتونية  �لآخرين  �أجهزة  لخرت�ق 

و�لحتيال عليهم.

الحتيال:
يلجاأ قر��شنة �لإنرتنت يف �لكثري من �لأحيان 
�لنا�ص  �إىل  �إر�شال ر�شائل  �إىل �لحتيال، عرب 
�لذين  �مل�قع  من  مر�شلة  وكاأنها  تبدو 
ي�شتخدم�نه على �لإنرتنت، ويطلب�ن فيها من 
�لإلكرتونية  ح�شابه  بيانات  �إدخال  �ل�شخ�ص 
حال  ويف  معينة،  رو�بط  �لدخ�ل عرب  وكلمة 
قيام �مل�شتخدم بتلك �خلط�ة يح�شل �لهاكرز 
لخرت�ق  وي�شتغل�نها  �لبيانات،  تلك  على 
�لبيانات  �لإلكرتوين و�حل�ش�ل على  �حل�شاب 

�لتي يريدون.

الربجميات اخلبيثة:
�لإلكرتونية  �لربجميات  على  �لهاكرز  يعتمد 
�خلبيثة �لتي ير�شل�نها عرب �لإنرتنت لخرت�ق 

�لعديد  �أجهزة �شحاياهم، ولهذه �لربجميات 
فريو�شات  فمنها  و�لأن��ع،  �لأ�شكال  من 
بها،  ت�رش  �أن  دون  �لأجهزة  على  تتج�ش�ص 
ومنها ما يعطل عمل �لأجهزة كليا �أو جزئيا.

البتزاز:
ير�شل قر��شنة �لإنرتنت �إىل �أجهزة �شحاياهم 
وهي  �لفدية«،  »بر�مج  تدعى  بر�مج  �أحيانا 
�لأجهزة،  عبارة عن برجميات خبيثة تخرتق 
من  وتطلب  م�ؤقت،  ب�شكل  عملها  وتعطل 
�إىل  مالية  مبالغ  حت�يل  �جلهاز  �شاحب 
�ملخرتق لقاء �أن يق�م �لأخري باإعادة �جلهاز 
برنامج  طريق  عن  �لطبيعي،  و�شعه  �إىل 
من  �لنا�ص  ي�شتكي  وكذلك  نف�شه.  �لخرت�ق 
�لأعطال �لتي ت�شيب ه��تفهم جر�ء تعر�شها 
تلك  من  عان��  من  ن�شبة  ت�شل  حيث  للماء، 
�مل�شكلة �إىل 26%، و22% من مالكي �له��تف 
�أي�شا ��شطرو� ل�شتبد�ل بطارية هاتفهم ول� 
�أي�شا،  �ل�شائعة  �مل�شاكل  ومن  و�حدة.  ملرة 
�أن  �إىل  �لأرقام  ت�شري  حيث  �له��تف،  �شياع 

هاتفهم  �أ�شاع��  �لنا�ص  من   %40 من  �أكرث 
�أن  دون  و�حدة  ملرة  ول�  جيبهم  من  وقع  �أو 
منها  يعاين  �لتي  �مل�شاكل  و�أكرث  ينتبه��. 
66%من  لالإح�شائيات   وفقا  �له��تف  مقتن� 
ول�  تعر�ش��  �ملثال  �شبيل  على  �لأمريكيني 
ملرة على �لأقل لك�رش �شا�شة هاتفهم، ونح� 
�لهاتف  �شا�شة  بخد�ص  قام��  �أي�شا   %27

و��شطرو� ل�شتبد�لها.

ما الطرق التي يتبعها الهاكرز ال�شطياد �شحيتهم؟

بكم تباع بياناتك امل�شروقة يف االإنرتنت املظلم؟

�أنه  عن  جديد  تقرير  ك�شف 
ت�شجيل  ما  ل�شخ�ص  ميكن 
ح�شابك  �إىل  �لدخ�ل 
في�شب�ك  على  �خلا�ص 
فقط،  دولر�ت   9 مقابل 
عرب  عنك  بدل  �لتغريد  �أو 
لقاء  ت�يرت  على  ح�شابك 

بكثري  ذلك  من  �أقل  مقابل 
ت�شجيل  تفا�شيل  تد�ول  ويتم 
�مل��قع  لبع�ص  �لدخ�ل 
مبا  دولر،   1.30 من  باأقل 
 »Ticketmaster« ذلك  يف 
�أغلى  و«�شكايب«وكانت 
بالتفا�شيل  تتعلق  �لأ�شعار 

�ل�شخ�شية  �مل�رشفية 
�لبطاقات  وت�شجيالت 
�لبنكية، حيث تكلف ما قدره 

460 دولر�.
وتاأتي هذه �لأخبار من م�قع 
 ، »T o p 1 0v p n .c o m «
�أ�شعار  �أحدث  ن�رش  �لذي 
�لإنرتنت  �شبكة  عرب  �لتد�ول 
�ل�شند�ت  لبيع  �ملظلمة، 
و�ملعل�مات  �مل�رشوقة 
�لتي  و�حل�شابات  �ل�شخ�شية 
من  كل  يف  �خرت�قها  مت 
و�ململكة  �ملتحدة  �ل�ليات 
در��شة  من  كجزء  �ملتحدة، 
�لإنرتنت  عرب  جديدة  �أمنية 
ميغليان�،  �شامي�ن  و�أ�شار 
يف  �لأبحاث  ق�شم  رئي�ص 
�إىل   ،»Top10vpn.com«
�أن �ل�ش�ق �لإلكرتونية للبيانات 
مزدهر  »�جتار  �ل�شخ�شية 
�ملعل�مات  يف  م�رشوع  غري 

�مل�رشوقة«وبينما  �ل�شخ�شية 
عرب  �لكاملة  »�له�ية  تكلف 
ما  ما،  ل�شخ�ص  �لإنرتنت« 
ي�شل �إىل 1050 دولر�، تك�ن 
�لفردية  �حل�شابات  معل�مات 
باأ�شعار  للبيع  معرو�شة 
ح�شابات  ت�شجل  حيث  �أقل، 
»�أوبر«  وبيانات  »نيتفليك�ص« 
 10.50 معا،  و«ف�رتنايت« 

دولر.
»ت�يرت«  ح�شابات  وكانت 
تكلف  ل  �إذ  �لأرخ�ص،  هي 
للح�شاب  دولرين  �ش�ى 
�أنها  �لرغم من  �ل��حد، على 
�شجلت زيادة بن�شبة 28% عن 
و�شهد  �ملا�شي  �لعام  �أ�شعار 
 %86 بن�شبة  زيادة  »في�شب�ك« 
�أنه  �إل  من قيمته لهذ� �لعام، 
دولر�ت   9 يكلف  يز�ل  ما 

فقط للح�شاب �ل��حد.

حتديث تطبيق VLC ُيعيد دعم اأندرويد 
اأوتو وحت�شني التوافق مع كروم بوك

�أف�شل  من  و�حًد�   VLC يُعّد 
�مل�ج�دة،  �ل��شائط  م�شغالت 
بحيث يدعم تقريبًا جميع �شيغ 
ملفات �لفيدي� و�ل�ش�ت، ف�شاًل 
عن دعمه �لعمل على كل نظام 
مت  ذلك  غ�ش�ن  يف  �أ�شا�شي، 
للتطبيق  جديد  حتديث  �إتاحة 
يدعم نظام �أندرويد فقط، وقد 
�لتطبيق  �إ�شد�ر  رقم  من  رفع 
�إىل VLC 3.1، حيث لدى هذه 
من  �لكثري  �جلديدة  �لن�شخة 

�لإ�شافات �ملفيدة.
فيما يخ�ص �لإ�شافة �لرئي�شية، 
لأندرويد  �مُل�شّغل  دعم  هي 
�أوت�، و�ن كنتم تتذكرون فقد مت 
عامني،  قبل  �لدعم  هذ�  تنفيذ 
�أ�شهر  ب�شع  مرور  بعد  ولكن 
يع�د  �لآن  وهاه�  �إز�لته،  مت 
بع�ص  وتت�شّمن  �أخرى،  مرة 
�لتغيري�ت �لأخرى دعًما خل��دم 
SMB v2 / 3 �ملحلية، ف�شاًل 
�خلارجي  �لتخزين  دعم  عن 

ب�ك،  كروم  �أجهزة  على 
ل،  �مل�شِغّ �خت�شار�ت  و�إ�شافة 
�مللفات  ت�شفح  على  و�لقدرة 
كما   .OTG �أجهزة  على 
ي�شتهدف  جديد  خيار  وهناك 
ح�شب  �لفيدي�  مقاطع  جتميع 
حفظ  خيار  مع  �ملجلد�ت، 
عن  ف�شاًل  �لفرز،  تف�شيالت 
�ل��شائط  مكتبات  دعم  حت�شني 
 TV لكبرية، ومن على �أندرويد�
�إعد�د  �لتطبيق  يدعم  �أ�شبح 

وخيار  يدوًيا  �ل�شبكة  م�شاركة 
�لقن��ت  �ل��شائط وعر�ص  فرز 

من على �ل�شا�شة �لرئي�شية.
�أخرًي� حتديث VLC 3.1 ي�شل 
مل�شتخدمي  تدريجي  ب�شكل 
و�ش�له  �أندرويد، يف حالة عدم 
�ىل  �لن�شمام  ميكنك  لك 
من  �لتجريبي  �لتطبيق  جمتمع 
ملف  حتميل  بب�شاطة  �أو  هنا، 
بالتحديث  �خلا�ص   APK �لـ 

من هنا.
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حول خرق خ�صو�صية 

امل�صتخدمني

اآبل تديل باعرتاف يثري 
خماوف 

امل�ستخدمني  �سور  مب�سح  تقوم  اأنها  اآبل  اأكدت 
معاملة  اإ�ساءة  على  اأدلة  عن  للك�سف  حماولة  يف 
كيفية  القليل عن  �سوى  تك�سف  ولكنها مل  الأطفال 
ب�ساأن  خماوف  اأثار  ما  امل�سح،  عمليات  تطبيق 
من  اأنه  من  الرغم  وعلى  البيانات.  خ�سو�سية 
ال�سوئي  امل�سح  عملية  بداأت  متى  الوا�سح  غري 
م�سوؤويل  كبرية  هورفاث،  جني  اأكدت  فقد  لل�سور، 
اخل�سو�سية يف اآبل، يف حديث بولية ل�س فيغا�س 
هذا الأ�سبوع، اأن ال�رشكة »ت�ستخدم بع�س التقنيات 
العتداء اجلن�سي على  للم�ساعدة يف فح�س مواد 
قد  اأنها  اإىل  البداية  يف  اآبل  الأطفال«،واأ�سارت 
يف  حمظورة  ممار�سات  عن  بحثا  ال�سور  تفح�س 
مبثابة  هورفاث  ت�رشيحات  وتاأتي  املا�سي،  العام 
امل�سح.  عمليات  اآبل  موا�سلة  على  الأول  التاأكيد 
يف  مبا  التكنولوجيا،  عمالقة  من  عدد  وي�ستخدم 
ذلك »في�سبوك« و«تويرت« وغوغل، اأداة مل�سح ال�سور 
تعرف با�سم PhotoDNA، تقوم مبراجعة ال�سور 
مع قاعدة بيانات حتتوي على �سور اإ�ساءة معروفة. 
ومن غري املعروف ما اإذا كانت اأداة امل�سح ال�سوئي، 

التي تتبعها اآبل، ت�ستخدم تقنية مماثلة.

اأمريكا

قا�ضية تتعافى من 
ال�ضرطان بعمر 86 عاما

بيدر  العليا،  الأمريكية  املحكمة  قا�سية  اأعلنت 
تعافت  اأنها  العمر 86 عاما  البالغة من  غين�سبورغ، 
للمرة الأخرية من مر�س ال�رشطان. يذكر اأن �سحة 
احلياة  يف  هاما  اأمرا  تعترب  املذكورة  القا�سية 
التي  العليا  املحكمة  لأن  الأمريكية،  ال�سيا�سية 
ت�سم 9 ق�ساة توؤثرعلى �ستى جمالت ال�سيا�سة يف 
اجلمهوري  احلزب  املتحدة حيث ميتلك  الوليات 
اأغلبية يف املحكمة العليا، اأما احلزب الدميقراطي 
القا�سية، بيدر غين�سبورغ،  اأقلية، مبن فيهم  فلديه 
حال  ويف  عاما   70 �سنهم  جتاوز  اآخرون  ق�ساة  و3 
يعني  اأن  الأمريكي  للرئي�س  يحق  اأحدهم  ا�ستقالة 
يف  اجلمهورية  الأغلبية  يعزز  ما  جمهوريا،  قا�سيا 

ع�سوية املحكمة.

دي كابريو ينقذ غريقا 
من موت حمقق

من  كابريو،  دي  ليوناردو  الأمريكي،  النجم  متكن 
اإنقاذ غريق فرن�سي بعد اأن ظل مفقودا يف البحر 
الكاريبي ملدة 11 �ساعة، وكانت احتمالت اإنقاذه 
دي�سمرب   30 يوم  احلادث  وقع  املليار.  يف  واحدا 
دي  كان  بارت�س، حيث  �سانت  بالقرب من جزيرة 
كاميال  �سديقته،  ب�سحبة  عطلته  يق�سي  كابريو 
موروين، و�سمع قبطان ال�سفينة التي ي�ستقلها دي 
اأحد ركاب �سفينة �سياحية يف  كابريو عن �سقوط 
املاء، وهو فرن�سي يبلغ من العمر 24 عاما. وافق 
م�سار  حتويل  على  الفور  على  الأمريكي  النجم 
ال�سفينة للبحث عن الغريق، ومتكنت ال�سفينة من 
مبا�رشة،  الليل  حلول  قبل  واإنقاذه  الرجل،  ر�سد 
حيث كانت �سفينة دي كابريو هي ال�سفينة الوحيدة 
يواجه  كان  الذي  الرجل  عن  بالبحث  قامت  التي 
املوت يف عر�س املحيط. ووفقا لو�سف قبطان 
تتعدى  ل  الرجل  اإنقاذ  فر�س  كانت  ال�سفينة، 

واحدا يف املليار.

�س.م

 »NBC« �سبكة  اأوردته  ملا  ووفًقا 
خمربون  متكن  فقد  الأمريكية، 
وكالة  اإطالع  من  دم�سق  يف 
على  املركزية  ال�ستخبارات 
�سليماين  �سي�سغلها  التي  الطائرة 
بال�سبط، والتي اأكدتها املخابرات 
يف  منها،  التحقق  ومت  الإ�رشائيلية 
املقابل من جهتها، ذكرت �سحيفة 
»نيويورك تاميز«، اأن رئي�س الوزراء 
الإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو حليف 
الزعيم  كان  املتحدة  للوليات 
الوحيد الذي علم م�سبقا بالغتيال، 
اإىل وزير اخلارجية  اأن حتدث  بعد 

الأمريكي مايك بومبو م�سبًقا.

واأ�سارت ال�سحيفة اأن نتنياهو ملح 
اإىل ال�سحافيني قبل ال�سفر من تل 
اأبيب اإىل اأثينا للق�ساء على قيادي. 
وقال نتنياهو لل�سحافيني »منطقتنا 

حتدث.«  مثرية  واأ�سياء  م�سطربة 
�سحيفة  ذكرت  ناحيتها،  من 
اأن  اجلمعة،  بو�ست«،  »وا�سنطن 
اجلي�س الأمريكي ف�سل يف حماولة 

ت�سفية �سابط كبري اآخر يف احلر�س 
�سهالي،  الرزاق  الثوري، وهو عبد 
يذكر  ومل  اليمن.  يف  املتواجد 
العملية وكانت  التقرير �سبب ف�سل 
عر�ست  المريكية  اخلارجية 
 15 املا�سي مكافاأة قدرها  ال�سهر 
معلومات  يقدم  ملن  دولر  مليون 
حول �سهالي. ويف املقابل، رف�س 
ووزارة  الأبي�س  والبيت  البنتاجون 
على  التعليق  الأمريكية  اخلارجية 

هذه املعلومات.
اأمريكية،  اإعالم  و�سائل  وذكرت 
اأن �سبكة  نهاية الأ�سبوع املن�رشم، 
�ساعدت  بغداد،  جت�س�س يف مطار 
ت�سفية  يف  املتحدة  الوليات 

�سليماين.

و�صائل اإعالم اأمريكية 

اأ�ضا�ضيا  دورا  "اإ�ضرائيل" لعبت 
يف اغتيال �ضليماين

البويرة

تخ�ضي�ص 400 مليار �ضنتيم 
لربط 79 قرية بالغاز

التهاب الكبد الفريو�صي 

يوم حت�ضي�ضي بالربيد املركزي 
بالعا�ضمة  

خن�صلة

�ضالون نوميديا املغاربي للفن الأمازيغي

ك�سفت م�سالح موؤ�س�سة �سونلغاز 
تخ�سي�س  عن  البويرة  بولية 
 400 ب  يقدر  معترب  مايل  مبلغ 
قرية   79 لربط  �سنتيم  مليار 
على م�ستوى 36 بلدية عرب اإقليم 
الطبيعي  الغاز  مبادة  الولية 
يف  الأ�سغال  �ستنطلق  حيث   ،
غ�سون الأيام القادمة بعد �سبط 
بالجناز  املكلفة  املقاولت 
النوعية  العملية  هذه  و�ست�سمل 

على  منزل  اآلف   10 من  اأزيد 
كلم ح�سب ذات  طول �سبكة 900 
م�ساريع  برجمت  التي  امل�سالح 
تواجد  الإطار  ذات  يف  اأخرى 
على  لتج�سيدها  الدرا�سة  �سمن 
الو�سول  اجل  من  الواقع  اأر�س 
الربط  باملائة يف  ن�سبة 100  اإىل 
مناطق  كافة  عرب  الغاز  ب�سبكة 

ومدا �رش الولية .
اأح�صن مرزوق

و  النقل  وزير  ا�رشف اأم�س 
�سيايل  العمومية فاروق  الأ�سغال 
وزو  تيزي  ولية  وايل  رفقة 
م�رشوع  تد�سني  مرا�سيم  على 
“التليفريك« الذي ا�ستفادت منه 
مدينة تيزي وزو،وذلك بعد التاأخر 
 ،2008 منذ  �سجله  الذي  الفادح 
تد�سينه  مت  الذي  امل�رشوع  وهو 
ال�سنة  راأ�س  احتفالت  مبنا�سبة 
حيث  يناير  اجلديدة  الأمازيغية 
تولت اإجنازه �رشكة مرتو اجلزائر 
بعدما حددت مدة اجنازه ب 24 
ت�سليم  الوزير على  األح  �سهرا و 
تد�سني  بعد  كامال  امل�رشوع 
اجلديدة  بوهينون املدينة  خط 
مدوحة يف  و  نوفمرب  اأول  ملعب 
اأوانه كان من منطلق الدور الهام 
الختناق  فك  يف  �سيلعبه  الذي 
عا�سمة  ت�سهده  الذي  اليومي 

جرجرة جراء الكتظاظ ال�سديد 
حددت  وقد  املرور  حركة  يف 
حمطات   4 الولئية  ال�سلطات 
الوقت  يف  وذلك  للتلفرييك 
تو�سيعها  يتم  اأن  قبل  الراهن 
م�ستقبال،  اأخرى  مناطق  لي�سمل 
من  ابتداء  �ستكون  منها  الأوىل 
اخلدمات  املتعددة  املحطة 
مبنطقة كاف النعجة و�سول اإىل 
منطقتي  ثم  ومن  العليا  املدينة 
ثا�ست،  رجونة  و  البور  رجونة 
النقل  خدمة  بتوفري  �سي�سمح  اإذ 
لكون  ن�سمة  اآلف   10 من  لأزيد 
من  بالقرب  �ستكون  حمطاته 
الإدارية  الهيئات  من  العديد 
اإ�سافة  الرتبوية،  واملوؤ�س�سات 
مبنطقة  “بالوا«  م�ست�سفى  اإىل 

رجونة
ح- كرمي

تيزي وزو

وزير النقل يد�ضن التليفريك 

اأفق

الدبلوما�ضية و 
ا�ضت�ضراف اخلطر

وداد احلاج

يف  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  قالت 
�ساحة  عن  بعيدا  و  اأنه  لها  حديث  تقرير 
هناك �رشاعا جيو  فاإن  ليبيا  املعركة يف 
ا�سرتاتيجي يجري ب�سكل حثيث و اأ�ساف 
التقرير اأن الأمر برمته ياأتي يف ظل تراجع  
النفوذ الأمريكي مع بروز لعبني اأ�سا�سيني 

اآخرين.
هنا ميكن اأن نقرا اأهمية الدور اجلزائري 
التاأثري  يف  الطبيعية  م�ساحته  ا�سرتجاع  و 
يف الأحداث التي جتري يف الإقليم و الذي 
ينبع من روؤية اإ�سرتاتيجية تتجاوز التفاعل 
الأحداث،فاخلطر  مع  والظريف  الآين 
اأو  منفلتة  ميلي�سيات  من  لي�س  املحدق 
اأ�سا�سا  يكمن  بل  فح�سب  داع�س  عنا�رش 
يف كون املنطقة تغلي على نار يتم اإذكاوؤها 

با�ستمرار.
امللف  يف  التاأثري  على  اجلزائر  قدرة  
الأطراف  بع�س  تركيز  من  �ستزيد  الليبي 
عليها و التي لن تكون �سعيدة بهذا الربوز 
اجلديد،و �ستعمل على اإ�سعافه و احلد من 
منطقة  يف  و  املتو�سط  حو�س  يف  بريقه 

ال�ساحل الإفريقي.
الكثري  ينتظرها  اجلزائرية  الدبلوما�سية 
مبا  الأوراق  ترتيب  لإعادة  العمل  من 
الرتكيز  مع  املفتوحة  بالرهانات  يليق 
على تفعيل دور ال�ست�رشاف و التخطيط 
املوؤ�رشات  ح�سب  اخلطط  حتيني  و 

املر�سودة.

ك�صفت و�صائل اإعالم اأمريكية عن دور اإ�صرائيلي و�صفته بـ«الفعال« �صاعد يف عملية اغتيال 
وا�صنطن لقائد فيلق القد�س الإيراين اجلرنال قا�صم �صليماين يف مطار بغداد.

موقف مي�ضي من تدريب 
ت�ضايف لرب�ضلونة

ديبورتيفو«،  »موندو  �سحيفة  ك�سفت 
بر�سلونة،  نادي  يف  الكبار  النجوم  موقف 
من اإمكانية تعيني جنم »البار�سا« ال�سابق، 
ت�سايف  احلايل،  القطري  ال�سد  مدرب 
هرينانديز، مدربا جديدا لـ«البالوغرانا«.

النجوم  اأن  الإ�سبانية  ال�سحيفة  وذكرت 
ل  بر�سلونة  مالب�س  غرفة  يف  الكبار 
يعار�سون فكرة التعاقد مع ت�سايف خلالفة 
املدرب احلايل اإرن�ستو فالفريدي، م�سرية 
رائعة  بعالقة  يرتبط  ت�سايف،  اأن  اإىل 
النجم  راأ�سهم  وعلى  الفريق،  قادة  مع 
و�سريجيو  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني 
�سيكون  مي�سي،  اأن  واأكدت  بو�سكيت�س 
اجلهاز  راأ�س  على  ت�سايف  بتواجد  �سعيدا 

الفني لرب�سلونة يف الفرتة املقبلة.
اإىل  بر�سلونة  من  القادمة  الأخبار  وت�سري 
على  الأخرية  اأيامه  يعي�س  فالفريدي  اأن 
الكتالوين،  للفريق  الفنية  الإدارة  راأ�س 
اأي وقت، ويربز  وقد يقال من من�سبه يف 
خلالفته  املر�سحني  من  كواحد  ت�سايف 
وتاأتي هذه التقارير غداة خ�سارة بر�سلونة 
اأمام اأتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 يف الدور 
ال�سوبر  كاأ�س  مل�سابقة  النهائي  ن�سف 

الإ�سباين يف ال�سعودية.

مرا�ضيم 
ي�صني بوغازي 

ال�سلطاين  النتقال  مرا�سيم  �رشيعا  مرت 
رتبة  من  هي    ، لالإعجاب  مثرية  ب�سال�سة  
وجمهورية  وملكية   �سلطانية  انتقال  مرا�سيم 
و�سالطني   مبماليك  كبريا   قلقا  تثري  ما   عادة 
حديث   تاأريخ  رمبا    ، العربي  عاملنا   وروؤ�ساء 
عا�سته �سلطنة عمان علمها  مبا يكفي ، ورمبا 

فلم   ، يكفي  مبا  يختلفون  اأنف�سهم  العمانيني 
اأبكاهم  ما  بقدر  وح�سا�سات  جاهات  تغريهم  
فقيد �سلطنة  �سغرية ،هي كبرية مبا غدته  من 
من  عليه  اوؤمتنت  وما  عربية  عربية  عالقات 

ر�سائل  وتفاهمات ؟
خم�سون  حكم  ،ملن  ب�سال�سة  انتقال  مرا�سيم 
قابو�س  ا�سمه   معظما  �سلطانا  وظل   ، عاما 
بدائية   ، فقرية  مملكة  ا�ستلم  ،وقد  �سعيد  بن 
كخليج عربي نف�سه منذ خم�سني عاما ،�سلطنة 
متخلفة  تربويا واقت�ساديا و اجتماعيا ، متاما 
على  درر  املنت�رشة  الأرا�سي  تلك  كمماليك  

�سواطئ  على  نائمة  عربية   �سحراء   ب�ساط  
خليج عربي، اأ�سحىت اأ�سئلته تورقه .

لقد ا�ستطاع قابو�س املعظم اأن يعطي  مملكته 
جيو�سيا�سية  �سمن  ؟  جديدا   بعدا  �سغرية  
خليجية  واأخرى بعامل عربي مل ينته اإىل قيمته 

العظمي . 
فعقوده التي جل�س فيها �سلطانا هي مبقايي�س 
ثقافات عربية  قد ل تعنى �سيئا ،خم�سون عاما  
ب�سلطنة هادئة  وم�ساملة ، جوهرة  نائمة بعيدا 
املريبة   وتقلباته  عربي  �سيا�سي  �سجيج   عن  
،هي اأزمنة  مفيدة  جدا ، بل اأق�سى ما ميكنه اأن 

يفيد زعيما بلده ، فقد حولها اإىل مملكة حديثة 
حداثيا  وهجا  تكت�سب   ف�سيء  �سيئا  اأخذت 
اأهلها  اأن غدت  تثري الإعجاب ، واك�سبها الأهم 
فيما يقوله مراقبني ، اإذ اأ�سحت �سلطنة باأدوار 
�سيا�سية  ماأثرة ، بل باتت و�سيطا بعاملنا العربي 
 ، حروبه  تلوح  وملا  تاأزمه  وعند  غ�سبه  حني   ،
اجلغرافيا  اأعطتها  مبا  ورا�سية  م�ساملة  فهي 
ال�سيا�سية  �سوؤون  اجتناب  ،فقررت  والتاريخ 
العربية  املفخخة ، فظلت على احلياد واكتفت 

بلعب اأدوارا وتزين  �سورة اخلليج .
لهذا غدت �رشيعا  و�سيطا يركن اإليها اجلميع ، 

مملكة ت�ستطيع الت�سال مبلوك واأمراء وروؤ�ساء  
عرب وعجم ، فتت�سل بجميع  هوؤلء ، متى  راأت  
ذاك  مفيدا ،رمبا  هناك انفتاحات مثرية �ستظل 
ا�ستثناءا  بال�سلطنة ، لكنها  اإذ ما قي�ست بحالة 
عربية  مرتدية  فهي على الأقل عندهم لي�ست  
هوقابو�س  عظيما  �سلطانا  ترجل  لقد   . �رشا  
بن �سعيد، وقد اجل�س  �سلطانا جديدا  عر�سه 
بو�سية �سامية كتبت بخط  يد ال�سلطان العظيم 
اأثارت  �سلطاين   انتقال   مرا�سيم   وهي   ،
�سغرية  ب�سلطنة  كثرية  كاأ�سياء  ،رمبا  الإعجاب 

تثري الإعجاب والتحية .

روؤى 

فعاليات  الأحد  اأم�س  اإنطلقت 
الطبعة ال�ساد�سة ل�سالون نوميديا 
بدار  الأمازيغي  للفن  املغاربي 
بخن�سلة  �سوايحي  علي  الثقافة 
 10 ت�سكيليا  فنانا   41 مب�ساركة 

منهم من دول مغاربية .
هذه  افتتاح  مبنا�سبة  ومت 
من  املنظمة  الفنية  التظاهرة 
طرف اجلمعية الولئية »مل�سات 

مبنا�سبة  الت�سكيلية«  للفنون 
التي  و  الأمازيغية  ال�سنة  راأ�س 
يناير  ال15  غاية  اإىل  �ستدوم 
فنية  لوحة   118 عر�س  اجلاري 
16 منحوتة  اإىل  اإ�سافة  ت�سكيلية 
برواق العر�س لدار الثقافة علي 
من  للوحات  قراءة  مع  �سوايحي 
ر�سا  الت�سكيلي  الناقد  طرف 

بغدادي.

نظمت اجلمعية الوطنية مل�ساعدة 
الكبد  بالتهاب  امل�سابني 
بالربيد  الأحد  اأم�س  الفريو�س 
العا�سمة(  )اجلزائر  املركزي 
هذا  من  للوقاية  حت�سي�سي  يوما 
 1 بن�سبة  ينت�رش  الذي  املر�س 

باملائة من جمموع ال�سكان.
للجمعية،  العامة  الأمينة  واأكدت 
باملنا�سبة  ثرية  م�سعودة  ال�سيدة 
تنظيم  على  اعتادت  اجلمعية  اأن 
التهاب  من  للوقاية  توعوية  اأيام 
مبنا�سبة  �سيما  املعدي  الكبد 
والوطني  العاملي  اليومني  اإحياء 
طرق  للمواطنني  �رشح  خالل  من 

اإجراء  اأهمية  الداء و  انتقال هذا 
والعفوي،  املبكر  الت�سخي�س 
الك�سف عن  باأنه يف حالة  م�سرية 
اجلديدة  احلالت  من  حالة  اأية 
اإجراء  طريف  عن  »تاأكيدها  يتم 
باملخابر  اإ�سافية  فحو�سات 
اخلا�سة وامل�ست�سفيات الوطنية«.
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