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الكاف بّررت الربجمة �صتاء اإىل 
الظروف املناخية

متهم يف ق�صية الل�اء عبد الغني هامل

اإيداع الرئي�س ال�صابق الأمن تيبازة احلب�س املوؤقت
اإجتماع ثان ملجل�ص ال�زراء ال�صبت القادم

الرئي�س و اإرادة حتريك القطاعات الراكدة 
احتجاجا على ال�صرائب املفرو�صة عليهم

اأ�صرة الدفاع ت�صل املحاكم واملجال�س 
للمطالبة بت�ص�ية اأج�رهم العالقة

احتجاج عمال جممع حداد مبحكمة �صيدي احممد 
ا�صتمرار م�صار امل�صاورات

الرئي�س تبون ي�صتقبل يو�صف اخلطيب 

  .        من احلراك القيادي اإىل ال�صراع املبا�صر
  .        ال�صرعية التاريخية يف امليزان



عني الو�سطاخلمي�س 16 جانفي  2020  املوافـق  ل   21 جمادى الأول 1441ه 2
جامعة طاهري حممد  بب�شار

مطالب بالتحقيق يف »�سفقات « م�سبوهة

درفلو ي�سور اإعالن تقدميي
 

قام �لالعب �لدويل جلز�ئري �أ�صامة درفلو بت�صوير �إعالن 
�لتحق  �لذي  �لهولندي  فينلو  �جلديد  ناديه  مع  تقدميي 
�إعارة  �صكل  �ل�صتوي �حلايل على  ب�صفوفه خالل �ملركاتو 
�أين  فيتي�س،  فريق  من  قادما  �جلاري  �ملو�صم  نهاية  �إىل 
قمي�س  يرتدي  وهو  �إعالنية  وم�صة  ت�صوير  على  �أقدم 
فريقه �جلديد، حت�صبا لل�رشوع يف �لعمل �جلدي يف �صفوفه 

و�كت�صاب فر�صة �للعب من �أجل �لربهنة على �إمكانياته.

وفد بارادو ي�سّيع رحلة دبي
 

�ين  نيجرييا  من  دبي  رحلة  بار�دو  نادي  فريق  وفد  �صّيع 
�إينيمبا  �مام  مقابلتهم  خو�س  �جل  من  فيها  تو�جدو� 
�لنيجريي �صمن دور جمموعات كاأ�س �لكاف، حيث �لتحق 
�أع�صاء �لوفد للنادي �لعا�صمي متاأخرين على مطار الغو�س 
دبي  مطار  نحو  �ملتوجهة  بالطائرة  �اللتحاق  �أجل  من 
�أنهم  �إال  �لوطن،  �ر�س  �إىل  �ل�صفر  مو��صلة  قبل  �الإمار�تية 
على  �مل�صوؤولني  و�صع  �لذي  �الأمر  �أقلعت  �لطائرة  وجدو� 

�لوفد يف موقف �صعب وبقو� عالقني يف مطار الغو�س.

اأمن ولية تلم�شان 

التدعم ب 21 مفت�ش 
رئي�سي  لل�سرطة ملكافحة الف�ساد 

�أن جهازها قد تدعم 21 مفت�س  ك�صفت م�صالح  �من والية تلم�صان 
�لد�صتورية  �ليمني  �أدو  �إناث و�لذين  ر�أ�صهم 04  رئي�صي لل�رشطة على 
�أد�ء  من  لتمكينهم  وذلك  ق�صاء  تلم�صان  مبجل�س  �أم�س  �أول  نهار 
قانون  عليها  ين�س  كما  �لق�صائية  بال�صبطية  �ملرتبطة  �ملهام 

�الإجر�ء�ت �جلز�ئية.
 �لعملية جاءت تنفيذ� لتعليمات �لو�ردة عن مديرية �ملو�رد �لب�رشية 
للمديرية �لعامة لالأمن �لوطني،  فيما يخ�س �لرتقية  �إىل �صلك �صباط 
،هذ�   2019-2018 �صنو�ت  بر�صم  ل�رشطة  �أول  مالزم  رتبة  �ل�رشطة 
وجاءت هذه �لعملية دعما للتحقيقات �لق�صائية �لنوعية �لتي �أطلقتها 
م�صالح �الأمن يف �لعديد من ق�صايا �لف�صاد ما ي�صتوجب �لتكوين يف 

جمال مكافحة �لف�صاد باأنو�عه �ملت�صعبة.
حممد بن ترار

تعيينات جديدة يف وزارتي 
االت�سال و الثقافة

مت �أم�س تعيني �ل�صحفي و�لكاتب �أحميدة �لعيا�صي ، كم�صت�صار لوزيرة 
�لثقافة مليكة بن دودة كما مت �إ�صد�ء مهام م�صت�صار وزير �الت�صال، 
�لدين خال�صي،  نور  �لدولية  كارلو  باإذ�عة مونتي  �ل�صحفي  لكل من 

ومدير �صحيفة �لن�رش �صابقا �لعربي ونوغي.
م.خ

التقو م�شت�شار رئي�س اجلمهورية، عبد 
احلفيظ عالهم

ا�ستقبال ممثلي تن�سيقية 
متقاعدي ومعطوبي اجلي�ش

�أم�س،  عالهم،  �حلفيظ  عبد  �جلمهورية،  رئي�س  م�صت�صار  ��صتقبل 
ملتقاعدي  �لوطنية  �لتن�صيقية  ممثلي  �جلمهورية  رئا�صة  مبقر 

ومعطوبي وم�صطوبي �جلي�س �لوطني �ل�صعبي.
�لر�صمية  �صفحته   على  يف  مرو�ن  �صافة  �لتن�صيقية  رئي�س  وقال 
ووفد من  رئي�س �جلمهورية  م�صت�صار  �للقاء ح�رشه  �إن  بالفاي�صبوك 
لهذه  �ملخلوة  �حلقوق   ق�صية  طرح  خالله  مت  وقد  �لدفاع  وز�رة 
مطالب  �لرئا�صة  ممثل  �صجل  وقد  بنقطة   نقطة  ودر��صتها  �لفئة 
هذه �لفئة  وك�صف �ملتحدث �لذي كان مرفوقا بنائبه عمار ح�صيني 
�ملدعو عمار �لبريي �أنه طرح �أي�صا  ق�صية �جلرحى وتلقي وعد من 
�لتن�صيقية  وفد  تطرق  كما  بهم  بالتكفل  �جلمهورية  رئا�صة  م�صالح 
رئا�صة  من  وطلبو�  �ملحلي   �مل�صتوى  على  �ملطروحة  للم�صاكل 
مع  �لتعامل  من  �لتن�صيقية  لتمكني ممثلي  �لوالة  مر��صلة  �جلمهورية 

�الإد�رة �ملحلية.
 ع.ب

جامعة  د�خل  من  م�صادر  ذكرت 
�لتيار  �أن  بب�صار    حممد  طاهري 
�حلايل   �ملدير  بني  مير  ال  بات 
للخزينة   ق. ب. عون حما�صب  و 
حيث �كت�صف هذ� �الأخري ما ميكن 
ت�صميته تالعبا يف قانون �ل�صفقات 
د�خل  �لعمومية من طرف جهات 

 يف جتزئة  متمثلة  �إد�رة �جلامعة 
جتاوزت  �لتي  �لعمليات  كامل 
دينار  مليون   12 مبلغ  ميز�نيتها 
�لعمومية  لل�صفقة  �الأدنى  )�حلد 
�الإد�رة  وقامت   )  ’Marché‘
جتزئة كل هذه �لعمليات على �صكل 
 )Consultations( ��صت�صار�ت 

�أن �الأمر فيه  مما يحيل لالعتقاد 
�صبهة تهرب من �لرقابة �خلارجية 

وهذ� ما مينعه �لقانون.
من جهته رف�س �لعون �ملحا�صب 
ب�صار  جامعة  لدى  للخزينة 
بكل  �خلا�صة  �لفو�تري  تخلي�س 
ما  هذ�  �مل�صبوهة،  �ل�صفقات 

موقف  يف  �جلامعة  �إد�رة  و�صع 
حرج مع �ملقاولني �لذين يطالبون 

بحقوقهم. 
لالإ�صارة  لقد مت  حما�رشة  مكتب 
م�صوؤول �خلزينة  عن طريق وقفة 
�حتجاجية  من طرف بع�س عمال 

�جلامعة   

لذلك تطالب �أكرث من جهة د�خل 
�لو�صية  �جلهات  بتدخل  �جلامعة 

لتحديد  �مللف  يف  فتح حتقيق  و 
�مل�صوؤوليات ورفع �للب�س.

خبر في 
صورة

جامعة  د�خل  من  م�صادر  ذكرت 
�لتيار  �أن  بب�صار    حممد  طاهري 
�حلايل   �ملدير  بني  مير  ال  بات 
للحزينة  عون حما�صب  ب.  ق.    و 
حيث �كت�صف هذ� �الأخري ما ميكن 
ت�صميته تالعبا يف قانون �ل�صفقات 
د�خل  جهات  طرف  من  �لعمومية 

جتزئة  يف    متمثلة  �جلامعة  �إد�رة 
جتاوزت  �لتي  �لعمليات  كامل 
دينار  مليون   12 مبلغ  ميز�نيتها 
�لعمومية  لل�صفقة  �الأدنى  )�حلد 
�الإد�رة  وقامت   )  ’Marché‘
بتكييف كل هذه �لعمليات على �صكل 
 )Consultations( ��صت�صار�ت 

فيه  �الأمر  �أن  لالعتقاد  يحيل  مما 
�صبهة تهرب من �لرقابة �خلارجية 

وهذ� ما مينعه �لقانون.
�ملحا�صب  �لعون  رف�س  جهته  من 
ب�صار  جامعة  لدى  للخزينة 
بكل  �خلا�صة  �لفو�تري  تخلي�س 
ما  هذ�  �مل�صبوهة،  �ل�صفقات 

موقف  يف  �جلامعة  �إد�رة  و�صع 
حرج مع �ملقاولني �لذين يطالبون 

بحقوقهم.
�أكرث من جهة د�خل  لذلك تطالب 
�لو�صية  �جلهات  بتدخل  �جلامعة 
لتحديد  �مللف  يف  حتقيق  فتح  و 

�مل�صوؤوليات ورفع �للب�س.

ب�شبهة خمالفة  لقانون ال�شفقات العمومية

مطالب بالتحقيق يف »ا�ست�سارات« بجامعة طاهري حممد  بب�سار

م�شالح الأر�شاد اجلوية

عودة االأمطار والثلوج بداية االأ�سبوع املقبل
�جلوية،  �الأر�صاد  م�صالح  توقعت 
�أم�س، عودة �الأمطار و�لثلوج بد�ية 
من �الأ�صبوع �ملقبل وبالتحديد يوم 

�الأحد �لقادم.
على  باالإعالم  �ملكلفة  و�أفادت 
هو�رية  �مل�صالح،  ذ�ت  م�صتوى 
على  لها  ت�رشيح  يف  رقطة،  بن 

�أنه   ، �خلا�صة  �لقنو�ت  �إحدى 
جوي  ��صطر�ب  هناك  �صيكون 
�صتوي مرفوق بت�صاقط زخات من 
�لثلوج،  بع�س  باالإ�صافة  �الأمطار، 
هذه  يف  �ل�صمالية  �ملناطق  على 

�لفرتة.
كما �أ�صافت بن رقطة �أنه �صت�صجل 

�لو�صعية  يف  �ال�صتقر�ر  عودة 
�الأ�صبوع  نهاية  غاية  �إىل  �جلوية، 
�لقادم، يف حني �أكدت �أن �لو�صعية 
للبالد  �ل�صمالية  للمناطق  �جلوية 
نهاية  غاية  �إىل  م�صتقرة  �صتبقى 
�الأ�صبوع �حلايل، م�صحوبة بتكوين 
�لتي  �ل�صفلى،  و�ل�صحب  �ل�صباب 

�صتبقى متيز �لطق�س خا�صة خالل 
�لفرتتني �ل�صباحية و�مل�صائية، مع 
ت�صجيل �نخفا�س حم�صوب لدرجة 
�حلر�رة خا�صة يف �لليل، و�صت�صل 
دون �ل�صفر على �ملناطق �لد�خلية 

و�ملرتفعات وحتى �الأور��س.
مرمي خمي�شة

بومردا�س

هزتان اأر�سيتان ت�سربان �سمال الوالية 
�صجل �ملركز �لوطني لر�صد �لزالزل، 
�أر�صيتان  هزتان  �أم�س،  �صبيحة 

مبنطقة دل�س بوالية بومرد��س.
وذكر �ملركز �أن �لهزة �الأوىل �رشبت 

و31  �ل�صاد�صة  �ل�صاعة  حدود  يف 
 3.1 �صدتها  وبلغت  �صباحا،  دقيقة 
درجة على �صلم ري�صرت، على بعد 17 
كلم �صمال غرب منطقة دل�س بوالية 

دل�س.
بعد  �رشبت  �لثانية  �لهزة  حني  يف 
يف  �الأوىل،  �لهزة  من  دقائق  خم�س 
حدود �ل�صاعة �ل�صاد�صة و36 دقيقة، 

وبلغت �صدتها 3.2 درجة على �صلم 
�صمال  كلم   16 بعد  على  ري�صرت، 

منطقة دل�س بوالية دل�س.
مرمي خمي�شة

حفرة بطريق "م�شت�شفى 
لغلي�شني" ترعب املارة 

وتت�شبب  يف عدة حوادث 



االأفالن و االأرندي يواجهان خطر االندثار

ت�سريعيات م�سبقة لتغيري امل�سهد ال�سيا�سي
 
 

.       علي ربيج : مالمح جديدة بعد التعديل الد�ستوري
.       بن طرمول: ميالد اأحزاب جديدة

.       حممد بو�سياف:  اأحزاب ال�سلطة �ستختفي  
.        حممد حديبي: التغيري اجلذري قادم

.       �ساغور: اال�سالميون �سيكون حا�سرا  يف املرحلة القادمة

ر�سمت نتائج االنتخابات الرئا�سية ل 12 دي�سمرب اجلاري بع�س مالمح اخلارطة ال�سيا�سية املقبلة، خا�سة بعد خطوة الرئي�س عبد املجيد تبون بفتح 
م�ساورات مع �سخ�سيات وطنية و ا�ستقبال روؤ�ساء اأحزاب من املعار�سة، وتن�سيب جلنة التعديل الد�ستوري، فاعلون ونا�سطون للو�سط يوؤكدون باأن مالمح 

اخلارطة ال�سيا�سية �ستحدد بعد التعديل الد�ستوري، متوقعني بعدها مبا�سرة الذهاب اإىل انتخابات ت�سريعية م�سبقة تليها انتخابات حملية ووالئية.
اإميان لوا�س

تبون ي�ستقبل كرمي 
يون�س 

اجلمهورية  رئي�س  يوا�صل 
ا�صتقباله  تبون،  املجيد  عبد 
الوطنية  لل�صخ�صيات 
�صيا�صية،  اأحزاب  �ر�ؤ�صاء 
بن  اأحمد  ا�صتقبل  اأن  فبعد 
رحابي  العزيز  �عبد  بيتور 
قيامه  ثم  حمر��س،  �مولود 
طالب  اأحمد  بزيارة  �صخ�صيا 
ا�صتقبل  بيته،  يف  الإبراهيمي 
اأم�س رئي�س املجل�س ال�صعبي 
الوطني الأ�صبق، كرمي يون�س.
بيان  يف  يون�س  كرمي  �ك�صف 
له اأن رئي�س اجلمهورية اأطلعه 
امل�صتقبلية  نظرته  على 
الكفيلة بو�صع بالدنا يف ركب 
مع  بالتوازي  املتقدمة  الأمم 
املعا�رص  الواقع  مع  تكيفها 
التي  امل�رص�عة  �الطموحات 
ي�صبو اإليها ال�صعب اجلزائري، 
مو�صوع  تنا�ل  »اإن  قائال 
املراجعة ال�رص�رية للد�صتور 
�صياغته  اإعادة  �حتى  بل 
بت�صور  �صي�صمح  جمددا، 
عليه  �صتكون  الذي  ال�صكل 
اجلديدة  اجلمهورية  هذه 
للمطالب  بالتايل  �ال�صتجابة 
ل�صعبنا،لقد  امل�رص�عة 
كذلك  املنا�صبة  يل  �صمحت 
كل  م�رص�ع  اأن  اأ��صح  باأن 
تظهر  للد�صتور  مراجعة 
التوجيهات  خالل  من  �صماته 
يتحول  اأن  قبل  ال�صيا�صية 
للبلد  ي�صمح  اأ�صا�صي  لقانون 
موؤ�ص�صات  على  باحل�صول 
�اقعية  افاق  فتح  على  قادرة 
ت�صاعده على الدخول مل�صف 

الد�ل احلديثة«
»لقد  املتحدث   �اأ�صاف 
اأمل�س،  باأن  اللقاء  يل  �صمح 
حلديث   ال�صتماع  خالل  من 
�رصاحة  اجلمهورية،  رئي�س 
من  �صلبة  �اإرادة  حقيقية 
طرفه لو�صع بالدنا يف م�صار 
احلداثة �الع�رصنة من خالل 
عميقة  اإ�صالحات  اإحداث 
�صعبنا  لتطلعات  ت�صتجيب 

املجيد.
احلوار  جلنة  رئي�س  �ك�صف 
باأن  ذكر  باأنه  �الو�صاطة 
�رص�ط جناح م�رص�عه �صتكون 
تدابري  باتخاذ  م�رص�طة 
باإجراءات  تتعلق  ا�صتعجالية 
ال�صيا�صي  املناخ  تهدئة 
�رص�رة  خا�صة  ال�صائد، 
الراأي  معتقلي  �رصاح  اإطالق 
الذين ما زالوا حمر�مني من 

حريتهم ال�صخ�صية..
�رص�رة  على  اأكد   كما 
الحرتام التام حلرية الإعالم 

ح�صب ما يطالب به حمرتفو 
يرغب  �ما  ال�صحافة  مهنة 
عامة،  ب�صفة  املواطنون  فيه 
بحق  كذلك  ال�صاأن  هو  كما 
التعبري علنا �يف اأي مكان عن 

النتماء للهوية.
 

علي ربيج
مالمح اخلارطة 

ال�سيا�سية �ستحدد بعد 
التعديل الد�ستوري

علي  ال�صيا�صي  املحلل  اأكد 
به  خ�س  ت�رصيح  يف  ربيج 
التعديالت  باأن  »الو�صط« 
مالمح  �صتحدد  الد�صتورية 
ال�صيا�صية اجلديدة،  اخلارطة 
بف�صل  تعلق  فيما  خا�صة 
العتبار  �اإعادة  ال�صلطات 
لتحقيق  الد�لة  ملوؤ�ص�صات 
توقع  حني  يف  القانون،  د�لة 
الد�صتور  تعديل  بعد  مبا�رصة 
انتخابات  اإىل  الذهاب 
تليها  م�صبقة  ت�رصيعية 

انتخابات حملية ��لئية.
ال�صيا�صي  املحلل  اعترب 
مالمح  باأن  ربيج  علي 
اجلديدة  ال�صيا�صية  اخلريطة 
التعديالت  بعد  �صتحدد 
خطوة  مثمنا  الد�صتورية، 
من  عدد  با�صتقبال  الرئي�س 
�ر�ؤ�صاء  الوطنية  ال�صخ�صيات 
يف  املعار�صة  من  اأحزاب 
التي  امل�صا�رات  اإطار 
التعديل  اإطار  يف  با�رصها 

الد�صتوري املقبل
�اأ�صار ربيح باأن مالمح الد�لة 
 تتوجه  اجلديدة  اجلزائرية 
 � القانون  د�لة  حتقيق  نحو 
احلوار  يف  اجلميع  اإ�رصاك 
العمل  لأخلقة  اإق�صاء،  د�ن 
ال�رصعية  اإعادة   � ال�صيا�صي 

ملوؤ�ص�صات الد�لة .
حزبي  موقع   �بخ�صو�س 
 � »الأفالن  ال�صلطة 
املرحلة   يف  »الأرندي« 
ربيج:«  علي  قال  القبلة، 
خيارين  اأمام  الأحزاب  هذه 
البيت  ترميم  تعيد  اأن  اإما 
�مراجعة اخلطاب � ال�صلوك 
 � ال�صيا�صية،  امل�صاركة   �
البتعاد عن الزبونية احلزبية 
 � التال�صي  اإما   � الف�صاد   �

الندثار«.
بتواجد  تعلق  فيما  اأما 
اخلارطة  يف  املعار�صة 
قال  املقبلة،  ال�صيا�صية 
املتحدث« اأحزاب املعار�صة 
مطالبة اأي�صا باإعادة النظريف 
الراديكالية،  توجهاتها 

�خطابتها اجلهوية ».
�صيتم  باأنه  ربيج  علي  �توقع 
ت�رصيعية  انتخابات  تنظيم 

تعديل  بعد  مبا�رصة  م�صبقة 
مبا�رصة  تليها  الد�صتور، 
��لئية،  حملية  انتخابات 
بناء   � التجديد  لتحقيق 
�فق  �رصعية  موؤ�ص�صات 
مطالب   � املرحلة  متطلبات 

احلراك ال�صعبي.  
 

بن طرمول
ميالد اأحزاب جديدة

عبد  ال�صيا�صي  املحلل  اعترب 
العزيز بن طرمول يف ت�رصيح 
ال�صيا�صية  »الو�صط« اخلارطة 
املقبلة �صتعرف غياب حزبي 
ال�صلطة من امل�صهد ال�صيا�صي 
، ب�صبب الأزمة  الداخلية التي 
اأزمتها  تكون  اأن  قبل  تعي�صها 

مع النظام .
طرمول  العزيز  عبد  �اأكد 
تتحمل  ال�صلطة  اأحزاب  باأن 
من  اإق�صاءها  م�صوؤ�لية 
امل�صهد ال�صيا�صي خا�صة بعد 
احلراك  عرب  الذي  الرف�س 
اإجتاهها، م�صريا باأن املرحلة 
�صعوبات  �صتعرف  املقبلة 
الأحزاب  من  �صواء  جديدة 
بع�س  اأ�  حتكم  كانت  التي 
داخل  كانت  التي  الأحزاب 

التحالف .
حزبي  اإن   »: طرمول  �قال 
اأزمة  يعي�صان  ال�صلطة 
اأزمة  تكون  اأن  قبل  داخلية 
اأ�صبحت  حيث  النظام،  مع 
قيادتها تطالب  بالذهاب اإىل 
لت�صحيح  جامعة  موؤمترات 
م�صارها � العودة اإىل ال�رصعية 

احلزبية«.
�توقع املتحدث باأن املرحلة 
ميالد  �صتعرف  املقبلة 
اإطار  يف  جديدة  اأحزاب 
احلزبية،  اخلريطة  تو�صيع 

خللق الدعم اجلماهريي«.
اعترب عبد العزيز بن طرمول 
باأن امل�صا�رات التي با�رصها 
 � الأحزاب  مع  الرئي�س 
يف  هي  الوطنية  ال�صخ�صيات 

اإطار تعديل الد�صتور
 

حممد بو�سياف
اأحزاب ال�سلطة 

�ستختفي  

ال�صيا�صي حممد  اأكد املحلل 
التي  الأحزاب  باأن  بو�صياف 
يف  للحكم  قاعدة  �صكلت 
املرحلة ال�صابقة �صتختفي  يف 
املقبلة  ال�صيا�صية  اخلارطة 
م�صريا  عنها،  ال�صعب  لعز�ف 
 قوة  ميالد  املتوقع  من  باأنه 
جديدة �ديناميكيات �صيا�صية 
ت�صتجيب  جدية  �اجتماعية 
بادية  �بوادرها  الإرادة  لهذه 
الأحزاب  بع�س  اأن  حيث 

الفتية تتاأهب �بع�س الأحزاب 
تعرف حركات ت�صحيحية

اأ�صار املحلل ال�صيا�صي حممد 
 الأحزاب  باأن   « بو�صياف 
خارج  نف�صها  املعر�فة 
تتقاطع  نقطة  �هي  احل�صاب 
مع  ال�صعب  اإرادة  فيها 
توجهات ال�صلطة يف املرحلة 
اجلزائر  �صعار  حتت  القادمة 
بع�س  تنجح   �قد   ، اجلديدة 
ميكن  ما  اإنقاذ  يف  القيادات 
القدمية  الأحزاب  من  اإنقاذه 
يف  �صتبحث  ال�صلطة  لكن 
املدين  املجتمع  تنظيمات 
�متنف�صا  لها  مرتكزا  اجلديد 
املرحلة  حتديات  به  تواجه 

القادمة.«
»يكاد  املتحدث  اأ�صاف   �
اأن  املتابعني  كل  يجمع 
يف  ال�صيا�صية  التعددية 
اإلغاء  بعد  انتهت  اجلزائر 
مطلع  يف  النتخابي  امل�صار 
املا�صي  القرن  ت�صعينيات 
�ظيفي،  م�صهد  ل�صالح 
قبلت  �صكلية  �دميقراطية 
ال�صيا�صية  الأحزاب  فيها 
املدين  املجتمع  �منظمات 
لعب د�ر املمثل، �كان هام�س 
املنا�رة �الفعالية �صيقا جدا 
مبرافقة  �اكتفوا  عندهم، 
ال�صلطة يف تنفيذ برناجمها ، 
الإح�صائيات،  بع�س  اأن  حتى 
1997اإىل  �صنوات  بني 
تفوق  عن  تتكلم   2007  غاية 
الت�رصيع  جمال  يف  �صا�صع 
�الأمريات  احلكومة  ل�صالح 
مقرتح   501 الرئا�صية 
رئا�صية  59 اأمرية  حكومي + 
التي  الت�رصيعية  الهيئة  ، على 
�مل  م�صاريع،  ب�صبعة  اكتفت 
كما  ديكورا،  اإل  بذلك  تكن 
اأن الهيئة الت�رصيعية مل حت�س 
امل�صتقيل  الرئي�س  بزيارة 
د�ر يف  اأي  لها  يكن  �مل  اأبدا 

املراقبة �املحا�صبة . »

حمدادو�س
الرئا�سيات  لي�ست 

معيارا لر�سم 
اخلارطة ال�سيا�سية 

الربملاين  اإعتربالنائب 
نا�رص  حم�س  حركة  عن 
النتخابات  باأن  حمداد��س 
اجلزائرية  الطريقة  على 
حقيقيا  معيارا  لي�صت 
اخلارطة ال�صيا�صية  لر�صم 
توجهات  لقيا�س  لالأحزاب، 
الأحجام  �معرفة  الناخبني، 
الفكرية  للتيارات  احلقيقية 

�الإيديولوجية.
يف  حمداد��س  نا�رص   اأكد 

ت�رصيح خ�س به »الو�صط« باأن 
نتائج رئا�صيات 12 دي�صمرب ل 
املوجودة  التوازنات  تعك�س 
حاليا يف ال�صاحة، خا�صة اأمام 
الثقة  �اهتزاز  العز�ف،  حالة 
يف العملية ال�صيا�صية �العملية 

النتخابية.
قال  مت�صل،  �صياق  �يف 
املالحظ  من   « املتحدث 
اأنه �بعد ثورة �صعبية من اأجل 
�ال�صامل  احلقيقي  التغيري 
يف  امل�صاركة  ن�صبة  كانت 
انتخابي  ا�صتحقاق  اأ�ل 
ل  �هي  جدا،  متوا�صعة 
ال�صعبية  الإرادة  تعك�س 
�الكاملة، كما  احلقيقية 
الت�صنيفات  تلك  تعد  مل  اأنه 
�اقعية  للعائالت ال�صيا�صية 

��صحيحة«.
املتحدث  �اأ�صاف 
على  يكن  مل  »  فالتناف�س 
بل  �الربامج،  الأفكار  اأ�صا�س 
الأ�صخا�س،  اأ�صا�س  على  كان 
مناطقي  اعتبارات  ��فق 
�عند  ��صخ�صية،  �جهوية 
التاأمل يف برامج املرت�صحني 
بينها،  كبرًيا  فرقا  جتد  ل 
اأنه ميثل  منهم  اأحٌد  يّدع  �مل 
تياًرا بعينه، بل جتد من التيار 
يف  تباينا  الواحد  التقليدي 
من  مكّوناته  بني  املوقف 
بني  �انق�صاًما  النتخابات 

املرت�صحني«.
 

حممد حديبي
املواالة واملعار�سة حكم 
عليها احلراك بالزوال 

 
باأن  ال�صابق  الربملاين  اعترب 
اجلديد  ال�صيا�صي  الو�صع 
اجلارية  التحولت  �خما�س 
 �جعل  جديدة  اأ��صاع  اأفرز 
احلالية  ال�صيا�صية  اخلارطة 

التحولت،  بهده  جمربة 
م�صريا اأن القواعد املمار�صة 
لالأحزاب  ال�صابقة  ال�صيا�صية 
املولة  ب�صقيها  ال�صيا�صية 
عليها  حكم  �املعار�صة 
�تغيري  بالز�ال  احلراك 

جدري.
باأنه  حديبي  حممد  �توقع 
�صينتج  الد�صتور  التعديل 
يف  جذرية   تغيريات  عنه 
ال�صيا�صية  املمار�صة  عمق 
�صواء  الأحزاب  ��صتختفي   ،
ال�صلطة   اأ�  املعار�صة  من 
،��صتن�صاأ خارطة جديدة �فق 

قواعد جديدة.
� اأ�صاف املتحدث » اخلارطة 
ال�صيا�صية ال�صابقة كانت �لدة 
رحم الإدارة �صواء كاعتماد، اأ� 
كمنح املقاعد لإثبات الوجود 
العملية كلها ل تخ�صع ملنطق 
الن�صال اأ� اخلطاب ال�صيا�صي 
 بل  اجلماهريي،  التجنيد  اأ� 
�صاحب  اأما  �صكليات  هي 
 �هو ما  الإدارة،  القرار فهي 
افقد العملية ال�صيا�صة طعمها 
من  ي�صتقيل  املواطن  �جعل 
الفعل ال�صيا�صي املوؤطرحزبيا 

.
�ساغور

التيار االإ�سالمي �سيكون 
حا�سرا   

 
املحلل ال�صيا�صي عبد   اأكد 
رئي�س  باأن  �صاغور  الرزاق  
اجلمهورية تبون يعرب عن التيار 
للوا�صع،  مبفهومه  الوطني 
 على   حتدث  باأنه  م�صريا 
�رصعيته  يف  ي�صتند  اأنه 
بيان  من  �خطابه  �برناجمه 

اأ�ل نوفمرب.
�صاغور  الرزاق  عبد  اعترب 
باملفهوم  الوطني   التيار  باأن 
تبون يف  الع�رصي �صيكون مع 

حني  يف   ،  املقبلة  املرحلة 
 بع�س  متوقع  ي�صتبعد  مل 
يف  الإ�صالمية  الأحزاب 
م�صريا   ، القادمة  املرحلة 
يف  د�ر  لها  �صيكون  باأنه 
غرار  على   املقبلة  املرحلة 
الذي  قرينة  بن  القادر  عبد 
يف  الثانية  املرتبة  اإحتل 
رئا�صيات 12 دي�صمرب املقبل.
م�صتقبل  �بخ�صو�س 
املرحلة  يف  املولة  اأحزاب 
 « املتحدث  قال  املقبلة، 
�قيادتهم   �الأرندي  الأفالن 
اأغلبها  يف ال�صجن متهمة  يف 
يف  ��صتعاين   ، الف�صاد  ق�صايا 
املرحلة املقبلة لأنها اأحزاب 
منبوذة �صعبية �اأحزاب ال�صند 
املا�صية،  الفرتة  يف  لالإدارة 
اأن جتدد  يف  �صعوبة  ��صتجد 

نف�صها عند الراأي العام ».
 

بلعياط
دعوات اإق�ساء االأفالن 

باطلة

جبهة  يف  القيادي  �رف�س 
بلعياط  الوطني  التحرير 
الأفالن  اإق�صاء  دعوات 
يف    �صي ل�صيا ا   مل�صهد ا   من
موؤكدا  املقبلة،  الفرتة 
حزب  لي�س  باأن الفالن 
عتيق  حزب  هو  بل  املوالة 
الربملان  يف  الأغلبية  لديه 
على  لبوتفليقة  تابع  يكن  مل 
يف  بلعياط  حمل   . قوله  حد 
 « »الو�صط  به  خ�س  ت�رصيح 
بع�س الأ�صخا�س من قيادات 
م�صوؤ�لية الزمة � احلالة التي 
يعي�صها الأفالن ، م�صددا على 
موؤمتر  اإىل  الذهاب  �رصر�ة 
اجلامع كما  ثم فعله يف 2005 
 م�صري  بان  م�صريا   ،  �صنة 

الأفالن بني اأيدي ال�صعب.
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ا�ستمرار م�سار امل�ساورات

الرئي�س تبون ي�ستقبل يو�سف اخلطيب 
اجلمهورية،  رئي�س  ا�صتقبل 
اأم�س  تبون،  املجيد  عبد 
الدكتور  املجاهد  الأربعاء، 
قائد  اخلطيب،  يو�صف 
الرابعة،  التاريخية  الولية 
�صل�صلة  اإطار  يف  �ذلك 
الو�صع  حول  امل�صا�رات 
�مراجعة  البالد  يف  العام 
به  اأفاد  ما  الد�صتور، ح�صب 

بيان لرئا�صة اجلمهورية.
اأنه  امل�صدر  نف�س  �اأ��صح 
»يف اإطار �صل�صلة امل�صا�رات 
حول الو�صع العام يف البالد 
�مراجعة الد�صتور، باعتباره 

لبناء  الأ�صا�س  حجر 
ا�صتقبل  جديدة،  جمهورية 
عبد  اجلمهورية،  رئي�س 
اأم�س  �صباح  تبون،  املجيد 
 ،2020 جانفي   15 الأربعاء 
يو�صف  الدكتور  املجاهد 
الولية  قائد  اخلطيب، 

التاريخية الرابعة«.
�خالل هذا اللقاء --ي�صيف 
تبادل  »جرى  البيان-- 
اأجنع  حول  النظر  �جهات 
عن  النحراف  ملنع  ال�صبل 
ل  حتى  نوفمرب  اأ�ل  بيان 
التفرقة  عوامل  ت�صيبنا 

�الت�صتت �ال�صعف، كما �رد 
يف خطاب عبد املجيد تبون 
رئي�صا  اليمني  اأدائه  اأثناء 

للجمهورية«.
يو�صف  الدكتور  اأبدى  �قد 
خا�صا  »اهتماما  اخلطيب 
بكتابة  املتعلق  باجلانب 
التاريخ للم�صاهمة يف احلفاظ 
اجلماعية  الذاكرة  على 
�قدم  اجلزائري  لل�صعب 
�القرتاحات  الآراء  بع�س 
اأف�صل  م�صتقبل  ل�صمان 
اإطار  يف  ال�صاعدة  لالأجيال 

اجلمهورية اجلديدة«.



الناطق  االت�صال  وزير  اأكد 
عمار  للحكومة,  الر�صمي 
على  االأربعاء,  اأم�س  بلحيمر, 
التام«  »االنتقال  اإجناح  �رضورة 
بحلول  الرقمي  االت�صال  اإىل 
اجلارية,  ال�صنة  هذه  منت�صف 
�صيادة  على  »حفاظا  وهذا 

اجلزائر يف هذا املجال«.
وقال الوزير يف كلمة له مبنا�صبة 
لتاأ�صي�س  الثامنة  الذكرى  اإحياء 
اأف.  »جيل.  ال�صباب  اإذاعة 
عي�صى  الثقايف  باملركز  اأم« 
على  التاأكيد  »اأريد   : م�صعودي 
برنامج  يف  اأ�صا�صي  حمور 
يف  االنتقال  وهو  احلكومة 
اأح�صن الظروف ويف اأقرب وقت 

اإىل االت�صال الرقمي. 
نحن مرتبطون باآجال وملتزمون 
هناك  يكون  بحيث  دوليا,  بها 
رقمي  ات�صال  نحو  تام  انتقال 

ال�صنة«.  هذه  منت�صف  بحلول 
بهذا اخل�صو�س قائال:  واأو�صح 
وعلينا  وطني  خمطط  »لدينا 
�صمان  اأجل  من  به  االلتزام 
الظروف  اأح�صن  يف  انتقال 
)...( هذا التحدي يفر�س علينا 
املتكاملة  بال�صريورة  االهتمام 
الرقمية  القيم  ل�صل�صلة 

كمحرك  الب�رضي  والراأ�صمال 
املرجو  الهدف  اإىل  للو�صول 

حفاظا على ال�صيادة الوطنية«.
»ال�صيادة  اأن  بلحيمر  واأ�صاف 
امل�صتقبل  يف  �صتكون  الوطنية 
القوي  بالتواجد  مرتبطة 
الف�صاء,  هذا  يف  واحليوي 
يف  التواجد  من  البد  ولهذا 

القيم  �صبكة  حمطات  جميع 
اإبالء  يفر�س  مما  الرقمية, 
االهتمام الالزم الإنتاج املحتوى 
وتكوين  التكنولوجيا  وا�صتخدام 
يف  املتمثل  الب�رضي  العامل 

ال�صحفيني والتقنيني«.
التزامه  باملنا�صبة  الوزير  واأكد 
اأ�رضة  حماية  على  بالعمل 
حقوق  عن  والدفاع  االإعالم 
--كما  وهذا  ال�صحفيني, 
توافقي  »عمل  اإطار  يف  قال-- 
الهدف  اإىل  للو�صول  م�صرتك 

املرجو وهو خدمة اجلزائر«.
للتلوث  »الت�صدي  اأن  واأ�صاف 
االإعالمي املوجود عرب �صبكات 
للتوا�صل االجتماعي ال يكون اإال 
وتطبيق  ال�صحفي  باحرتافية 
للمهنة  ال�صابطة  القوانني 
ال�صخ�صية  احلياة  واحرتام 
ومبهنية ال�صحفي يف اأداء عمله 

كاتب  نوه  جانبه,  من  اليومي«. 
الدولة املكلف باالإنتاج الثقايف, 
�صليم دادة, بدور القناة االإذاعية 
فتحت  التي  »جيل.اأف.اأم« 
»جماال  اأ�صاف--  --مثلما 
الثقايف«,  وللتنوع  لل�صباب  كبريا 
م�صريا اإىل اأن »الر�صائل املهمة 
يف  اليوم  يجري  ما  تقدمي  هي 
امل�صتويات«. كل  على  البالد 
املدير  اأبرز  املنا�صبة,  وبذات 
جمال  الوطنية,  لالإذاعة  العام 
لل�صباب  الهام  »الدور  �صنحدري 
جزائر  اإىل  االنتقال  �صمان  يف 
اخلربة  ذوي  مب�صاعدة  جديدة 
جتربة  اأن  معتربا  والتجربة«,  
مبثابة  تعترب  »جيل.اأف.اأم« 
»م�صرية ناجحة رافقت خمتلف 
املنا�صبات التي عا�صتها اجلزائر 

خالل ال�صنوات االخرية«.
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بايةع 

عودة  نتائج  من  تكن  مل 
اجلزائرية  اإىل  الدبلوما�صية 
امللف الليبي ومت�صكها بت�صويته 
�صوت  اإ�صكات  اإىل  �صلميا 
الر�صا�س ومنع التدخل االأجنبي 
يف هذا البلد اجلار الذي يعي�س 
االإطاحة  منذ  اأيامه  اأ�صعب 
بنظام العقيد امعمر القذايف  بل 
بقوة  اجلزائر  عودة  يف  �صاهم 
واالإطاحة  الدولية  ال�صاحة  اإىل 
حماوالت  خمططات  بكافة 
يدور حولها  اجلزائر عما  عزل 
بها  االأوىل  هي  اأحداث  من 
فيكفي  ليبيا  اأزمة  غرار  على 
الدبلوما�صية  �صفارة  اأطالق  اأن 
اجلزائرية باجتاه االأزمة الليبية 
وزراء  وجهة  اجلزائر  من  جعل 

املهتمة  الدول  كربى  خارجية 
على  وفاعليها  الليبية  باالأزمة 
الوفاق  حكومة  رئي�س  غرار 
ال�رضاج  فايز  الليبية  الوطني 
حفرت  خليفة  اللواء  ميثل  ووفد 
ثم وزراء خارجية كل من  تركيا 
ويف  والكونغو  م�رض  و  ايطالية 
انتظار ان ي�صل عدد من وزراء 
خارجية دول اأخرى اإىل اجلزائر 

بحر االأ�صبوع القادم .
عزل  حماوالت  ف�صل  ويتجلى 
ات�صالني  يف  دوليا  اجلزائر 
امل�صت�صارة  من  متتاليني 
االأملانية اأجنيال مريكل للرئي�س 
وتوجيهها  تبون  عبداملجيد 
حول  قمة  حل�صور  له  الدعوة 
املقبل  االأحد  ليبيا  اأزمة 
حملت  التي  الدعوة  ,وهي 
متثله  ملا  نظرا  االإ�رضار  طابع 

اجلزائر من رقمها يف حل اأزمة 
وجتنب  ال�صلمي  باحلوار  ليبيا 
كافة حماوالت التدخل االأجنبي 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  قبول   ,
املجيد تبون امل�صاركة يف هذه 
القمة هي اأي�صا اأداة من اأدوات 

اإحباط حماوالت عزل اجلزائر 
من هذا امللف كما تريده عدة 
االإمارات  غرار  على  عوا�صم 
�صت�صمح م�صاركته  وم�رض حيث 
القائمة  اجلزائر  مقاربة  بطرح 
ورف�س  ال�صلمي  احلوار  على 

التدخل االأجنبي وهي املقاربة 
من  وا�صع  بدعم  حتظى  التي 

املجموعة الدولية .
بع�س  ف�صل  دالالت  ومن 
عن  اجلزائر  اإبعاد  العوا�صم يف 
واالإقليمية  الدولية  امللفات 
الرتكي  الرئي�س  قبول  هي 
الطيب اأردوغان زيارته للجزائر 
املقررة قريبا خا�صة وان تركيا 
تراجعت بعد حترك اجلزائر يف 
مت�صكها  عن  االجتاهات  كافة 
ع�صكرية  �رضبة  بتوجيه 
مرور  مع  �صتتاأكد  كما  لليبيا 
عزل  ا�صتحالة  القادمة  االأيام 
اجلزائر دوليا من خالل زيارات 
ممثلة  اأجنبية  عدة  لوفود 
ووزراء  حكومات  روؤ�صاء  يف 

اخلارجية اإىل اجلزائر .

تبون يف اأملانيا الأحد واأردوغان منتظر قريبا  

اجلزائرتف�سل خمططات عزلها  دوليا
مكنت عودة اجلزائر القوية اإىل حلحلة امللف الليبي �سلميا بقيادة رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اإىل 

اإف�سال حماولت العديد من الأطراف الدولية التي �سعت ب�سكل اأو اآخر اإىل عزل اجلزائر دوليا حيث �سيحل 
الأحد القادم الرئي�س تبون اإىل برلني للم�ساركة يف موؤمتر حول اأزمة ليبيا فيما ينتظر اأن يحل باجلزائر 

قريبا رئي�سا تركيا رجب الطيب اأردوغان .

واإر�صاد  حماية  جمعية  رئي�س  اأكد 
هناك  باأن  زبدي  امل�صتهلك  م�صطفى 
الفالحة  قطاعات  يف  م�صتعجلة  ملفات 
تتطلب  والتجارة  االجتماعي  وال�صمان 
ور�صات اإ�صالح كربى م�صريا اإىل قطاعات 
وزارات,  عدة  فيها  تتدخل  ا�صتهالكية 
م�صتقبال  تن�صيق  فيها  يحدث  اأن  ويجب 

من اأجل �صيانة حقوق امل�صتهلكني.
ا�صت�صافته  خالل  مداخلته  زبدي  بداأ  و 
»املجاهد«  جريدة  منتدى  يف  اأم�س, 
من  اأنها  وقال  ال�صيارات  ا�صترياد  مبلف 
امللفات امل�صتعجلة, �صيما واأن اجلزائر 
اأزمة �صيارات خانقة, ودعا  تعي�س حاليا 
باملائة   50 ل  الربح  ت�صقيف هام�س  اإىل 
من  منتوج,  اأي  تكلفة  من  االأكرث  على 
ال�رضائية  القدرة  اإنقاذ  من  التمكن  اأجل 
الرقابة  تفعيل  اإىل  اإ�صافة  للمواطنني, 
من  ومتكينهم  متطوعني  من  التجارية 
حترير حما�رض رقابة على االأقل, �صيما 
فقط  رقابة  عون  اآالف   10 وجود  مع 

غري  اأمر  وهو  تاجر,  ماليني   3 مقابل 
مقبول

حماية  منظمة  اأكدت  اأخرى  جهة  من 
امل�صتهلك مبطلب تطهري قطاع �صناعة 
القادرة  امل�صانع  تظهر  حتى  ال�صيارات 
املطلوبة  االإدماج  ن�صبية  حتقيق  على 
ت�صجيع  اأي  ال�رضوط,  بدفرت  وااللتزام 
غاية  اإىل  القدمية  ال�صيارات  ا�صترياد 
على  قادرة  املحلية  ال�صناعة  ت�صبح  اأن 
تدهور  الأن  امل�صجل,  العجز  تغطية 
القدرة ال�رضائية للمواطن انعكا�صا لرتدي 
الو�صع االقت�صادي للبالد, ما �صيجعل من 
اإجراء ا�صترياد �صيارات اأقل من 3 �صنوات 

عدمي الفائدة.

بيع منتجات خطرية عرب مواقع 
التوا�سل الجتماعي

القطاعات,  بع�س  اإىل  زبدي  اأ�صار  كما 
بيع  من  التجارة  جمال  يف  حمذرا 

التوا�صل  مواقع  عرب  خطرية  منتوجات 
يف  اأي�صا  هي  تدخل  والتي  االجتماعي, 
عن  كا�صفا  االلكرتونية,  التجارة  جمال 
حول  باملئات  ل�صكاوي  جمعيته  تلقي 
مواقع  عرب  للبيع  خطرية  جتاوزات 
التوا�صل االجتماعي, اأين وقعت اأ�رضار 
ت�صمني  اأقرا�س  �صيما  حقا  �صحية 
مفعول  لها  والتي  اجل�صم,  وتقلي�س 
ثانوي توؤدي اإىل ه�صا�صة العظام, اإ�صافة 
اإىل �رضر مادي يف االحتيال حول نوعية 
منتجات املعرو�صة للت�صويق وتلك التي 

تباع يف النهاية على غرار املالب�س.
وبخ�صو�س قطاع اخلدمات, اأ�صار زبدي 
اإىل  كارثية �صبكة الهاتف النقال وخدمة 
االنرتنيت يف اجلزائر, يف ظل غياب تام 
ل�صلطة ال�صبط , مربزا باأنه حلد ال�صاعة 
اإعداد ن�صو�س تطبيقية  الوزارة ترف�س 
متعامل  زبائن  احتفاظ  اإمكانية  حول 
وتغيري  برقمهم,  معني  نقال  هاتف 
من  يرغبون,  ح�صبما  املتعامل  �صبكة 

موبيلي�س وجيزي واأوريدو, م�صددا على 
قانون  يف  لذلك  ت�رضيعية  دعامة  وجود 

تكنولوجيات االت�صال امل�صادق عليه.
احلكومة  زبدي  دعا  اأخرى  جهة  من 
اإنقاذ  يف  امل�صارعة  اإىل  اجلديدة 
الفالحني ال�صغار ومراقبة مدى �صالمة 
�صحة  على  القطاع  يف  ي�صتعمل  ما 
يف  حتقيق  فتح  اإىل  اإ�صافة  امل�صتهلك, 
مت  ما  وهو  جينية,  معدلة  بذور  وجود 
اإثباته فعال يف اجلزائر يف فرتة �صابقة.

تالعب يف منح التاأ�سريات من 
طرف الو�سطاء

كما تناول زبدي قطاع وزارة اخلارجية, 
الن�صاط  يف  جمعيته  اأحقية  على  موؤكدا 
توقيف  اأجل  من  وذلك  القطاع,  بهذا 
التالعبات يف منح التاأ�صريات من طرف 
بلغ  اأين  للم�صتهلك اجلزائري,  الو�صطاء 
االأمر حلد بيع مواعيد الفيزا للدول عرب 

االحتيال  عن  ناهيك  الكرتونية,  مواقع 
جزائريون  م�صتهلكون  له  تعر�س  الذي 
دول  نحو  للتنقل  قانونية  ب�صفة  حجزوا 
اال�صت�صفاء,  اأو  ال�صياحة  بغر�س  معينة 
اأموالهم  و�صلب  عليهم  الن�صب  مت  لكن 

فقط.
ويف تدخل للمكلف بالعالقات العامة يف 
ق�صية  على  عرج  جمال  تواتي  اجلمعية 
الداخلية  وزارة  لدى  اجلمعيات  تنظيم 
على  واأثرها  املحلية,  واجلماعات 
على  املدافعة  اجلمعوية  الن�صاطات 
»طابع  باأن  مو�صحا  امل�صتهلك,  حقوق 
هناك  للجمعيات,  العمومية  املنفعة 
وهي  منه  ت�صتفيدان  فقط  جمعيتني 
والك�صافة  اجلزائري  االأحمر  الهالل 
مينحهما  ما  اجلزائرية,  االإ�صالمية 
حقوق و�صالحيات اأف�صل من اجلمعيات 

االأخرى.
حتدث  الو�صط  ليومية  ت�رضيح  ويف 
يف  باالإعالم  املكلف  �صفيان  لوا�صع 

مع  امل�صتهلك  عن  ان�صغاالت  اجلمعية 
وجود  مربزا  اجلزائر,  يف  النقل  قطاع 
عليها  الدهر  اأكل  مهرتئة  حافالت 
اخلدمة  يف  �صنة   20 �صنها  يتجاوز 
باقي  عن  احلديث  دون  البلد,  بعا�صمة 
جتديد  اإىل  داعيا  الداخلية,  الواليات 
من  اجلزائر,  يف  احلافالت  حظرية 
اأقل من خم�س  خالل ا�صترياد حافالت 
�صنوات من الدول ال�صناعية الكربى على 
م�صيفا  االآ�صيوية,  الدول  بع�س  عك�س 
باأن دوام العمل يف النقل عرب احلافالت 
غري م�صمون ملا بعد ال�صاد�صة م�صاءا يف 
كل ربوع الوطن ما ي�صكل اإ�صكاال حقيقيا 

لدى الزبائن.
غياب  ذات  املتحدث  ا�صتغرب   كما 
يف  ونحن  الواليات  بني  �رضيع  قطار 
اليومي  التنقل  مع  �صيما   ,2020 �صنة 
مئات  تبعد  واليات  بني  للمواطنني 

الكيلومرتات بينها.
ف.ن�سرين

رئي�س جمعية حماية امل�ستهلك يوؤكد:  

هناك قطاعات تتطلب ور�سات اإ�سالح كربى 
ت�سقيف هام�س الربح من تكلفة اأي منتوج

عبد  اجلمهورية  رئي�س  �صيرتاأ�س 
القادم  ال�صبت  تبون  املجيد 
الوزراء  جمل�س  اجتماع  ثاين 
 , جراد  العزيز  عبد  حكومة  مع 
انعا�س  لدرا�صة  �صيخ�ص�س  حيث 
القطاعات  من  عدد  وحتريك 
واالجتماعية  االقت�صادية 
كال�صحة  االأولية  ذات  احل�صا�صية 
وال�صناعية  الفالحة  وال�صكن 
و�صيكون  اأخرى   وقطاعات 
ال�صبت  الوزراء  جمل�س  اجتماع 
رئي�س  الرتباط  نظرا  االأحد  بدل 
ندوة  ح�صوره  بالتزام  اجلمهورية 
دولية حول االزمة الليبية يف برلني 
لرئا�صة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�صب 

اجلمهورية.
ملجل�س  الثاين  االجتماع  و�صيدر 
اأعماله  جدول  �صمن  الوزراء  
 , وامللفات  الق�صايا  من  عددا 
باإنعا�س  تتعلق  ملفات  وخا�صة 
القطاعية  الن�صاطات  وتطوير 
ال�صناعة,  ال�صحة,  جماالت  يف 
التجارة  ال�صكن,  الفالحة, 

املوؤ�ص�صات  اخلارجية,  والتجارة 
ال�صغرية واملوؤ�ص�صات  النا�صئة.

الوزراء  جمل�س  اجتماع  و�صبق 
تراأ�صه  احلكومة  جمل�س  اجتماع 
جراد   العزيز  عبد  االأول  الوزير 
خ�ص�س  املا�صي  االأربعاء 
العري�صة  اخلطوط  لدرا�صة 
االأوىل  احلكومة  عمل  ملخطط 
كما   , تبون  املجيد  عبد  للرئي�س 
توجيهات  الإعطاء  اأي�صا  خ�ص�س 
الوزارية  القطاعات  كافة  للوزراء 
جبهات  فتح  ب�رضورة  واملتعلقة 
االقت�صاديني  ال�رضكاء  مع  حوار 
يف  الفاعلني  وكافة  واالجتماعني 
مع �رضورة   , القطاعات  خمتلف 
االإ�رضاع يف تقييم كل قطاع وزاري 
�صيا�صية  ر�صم  ي�صهل  الذي  االأمر 
الحتياجات  تلبية  قطاع  كل 
وجت�صيد  وطموحاتهم  املواطنني 
رئي�س  قطعها  التي  االلتزامات 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

خالل حملته االنتخابية االأخرية
باية ع  

اإجتماع ثان ملجل�س الوزراء ال�سبت القادم

الرئي�س و اإرادة حتريك 
القطاعات الراكدة 

اأقدمت نهار اأم�س نقابات املحامني 
بواليات الغرب اجلزائري على �صل 
حركة املحاكم االبتدائية واالإدارية 
اال�صتئنافية  الق�صائية  واملجال�س 
ال�رضائب  احتجاجا  على 
على املحامني �صمن  املفرو�صة 
الذي  االأمر  اجلديد  املالية  قانون 
باملحاكم  الق�صائي   العمل  عرقل 
اغلب  اأجلت  التي  واملجال�س 
و�صط  خلق م�صاكل  امللفات ما 
ذوي  من  خا�صة   , املواطنني 
املحبو�صني والق�صايا اال�صتعجالية 

العقارية وقرارات غرفة االتهام.
�صل  وهران  ففي والية  هذا 
املحامني حماكم  الوالية ما اأرغم 
الق�صاة على تاأجيل اأغلب الق�صايا 
العديد  تخلي  ت�صجيل  مت  حني  يف 
من املتابعني يف الق�صايا اجلزائية 
املحبو�صني   خا�صة  حماميهم  عن 
حب�صهم  متديد  من  خوفا 
االأو�صاع  ونف�س  االحتياطي , 
بلعبا�س  �صيدي  حماكم  عا�صتها 
الق�صايا  اأجلت املحاكم جل  حيث 
االإطراف  من  بطلب  املجدولة 
نتيجة غياب الدفاع اأما يف  تلم�صان 
فقد �صل ما يزيد عن 1200 حمامي 

حركة ون�صاط  املحاكم واملجال�س 
اجلديدة ,  ال�رضائب  راف�صني 
ونف�س االأو�صاع التي عا�صتها والية 
 , حماكمها  بجميع  متو�صنت  عني 
هذا وقد  عرفت جل�صات  املحاكم 
خا�صة اجلزائية التخلي عن الدفاع 
دون حمامي   املحاكمة  واختيار 
القا�صي  ا�صتعطاف  اأجل  من 
العقوبات  بتخفيف  واملطالبة 
عدة  اندلعت  حني  يف  واالإفراج 
م�صاداة ما بني املحامني وزبائنهم  
يرونهم  الذي  االإ�رضاب  نتيجة 
يف  خا�صة  مل�صاحلهم  عرقلة 
اإىل  تتاأجل  التي  اجلنائية   الق�صايا 
اأكرث من 03 اأ�صهر,هذا وقد �صددت 
�رضورة  على  املحامني  نقابات 
التي  اجلديدة  ال�رضيبة  اإلغاء 
 2020 ل�صنة  املالية  قانون  اقرها 
املحامني  من  العديد  طالب  يف 
تاأ�صي�س  اإلزامية  فر�س  ب�رضورة 
حمامي اأمام الق�صاء وهو  ما يعترب 
اإ�صافة  لالأتعاب التي اأرهقت كاهل 
الي�صتطيع  الذي  الب�صيط  املواطن 
فت�صيع  املحامي  اأتعاب  دفع 

حقوقه .
حممد بن ترار

احتجاجا على ال�سرائب املفرو�سة عليهم

اأ�سرة الدفاع ت�سل املحاكم 
واملجال�س  وزير الت�سال يوؤكد 

»االنتقال اإىل االت�سال الرقمي بحلول منت�سف 2020
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التعليم  اأ�ساتذة  وا�سل  جهتهم،  من 
خالل  من  اإ�رضابهم  االبتدائي 
احتجاجية  وقفة  لثاين  تنظيمهم 
وزارة  ملحقة  اأمام  ال�سنة  لهذه 
الرتبية الوطنية بالعا�سمة، وخمتلف 

مديريات الرتبية عرب الوطن.
وذلك بعد اأن عقد وزير الرتبية اأول 
مع  املا�سي،  الثالثاء  له،  اجتماع 
15 نقابة معتمدة يف قطاع الرتبية، 
مبقر  الكائنة  االجتماعات  بقاعة 

وزارة الرتبية الوطنية باملرادية.
اأعلن وزير الرتبية حممد واجعوط، 
يف  �ستكون  الثنائية  جل�سات  اأن 
غ�سون  يف  القادمة  القليلة  االأيام 

اأ�سبوع على اأكرث تقدير.
واأبدى الوزير خالل اللقاء ا�ستعداده 
الكامل الإ�سالح املنظومة الرتبوية 
البيداغوجي،  ال�سق  من  بداية 
بع�ض  عليها  ركزت  التي  والنقطة 
النقابات وطلبت منه الرتيث وعدم 
جديدة  مناهج  اإنتاج  يف  الت�رضع 

لتفادي ما وقع �سابقا.
اإ�رضاب  م�سكل  اللقاء  در�ض  كما 
االبتدائي  التعليم  اأ�ساتذة 
مردود  على  ال�سلبية  وانعكا�ساته 
باإيجاد  الوزير  وعد  اأين  التالميذ، 
كونه  عنه  مثاال  لهم  و�رضب  حل، 
املدر�سة  يف  ريا�سيات  اأ�ستاذ 
اأين  باحلرا�ض،  التقنيات  املتعددة 
قدم اأول اأم�ض در�سه لطلبته و�سط 
و�سط  اأن يرتكهم يف  واأبى  حريتهم 

اجلامعية بال اأ�ستاذ.
اأ�ساتذة البتدائي يوا�سلون  

احتجاجهم

باملوازاة مع ذلك، ك�سف عز الدين 
الوطنية  التن�سيقية  ع�سو  زيرق 
يف  االبتدائي  التعليم  الأ�ساتذة 
»الو�سط«  به جريدة  ت�رضيح خ�ض 
لالإ�رضاب  اال�ستجابة  ن�سبة  اأن 
اأنهم  م�سريا  باملائة،   50 جتاوزت 

داخلية  مب�ساورات  القيام  ب�سدد 
االأ�سبوعي  االإ�رضاب  يوم  لتغيري 
املقرر يف يوم االثنني من كل اأ�سبوع 

وا�ستبداله بيوم االأربعاء.
اأ�ساتذة  اأن  زيرق،  اأف�سح  حني  يف 
حتقيق  على  ي�رضون  االبتدائي 
خالل  من  املرفوعة،  مطالبهم 
ووقفات  اإ�رضابات  �سن  موا�سلة 
مديريات  كافة  عرب  االحتجاجية 

الرتبية يف الوطن.
كما جدد اأ�ساتذة من الطور التعليم 
الوقفة  يف  امل�ساركني  االبتدائي، 
مت�سكهم  اأم�ض،  االحتجاجية، 
واالجتماعية،  املهنية  مبطالبهم 
حممد  اجلديد،  الوزير  داعني 
احلوار  باب  فتح  اإىل   ، واجعوط 

واإيجاد حلول تر�سي الطرفني.
النقابات عر�ست مقرتحاتها  

املكلف  بوديبة  م�سعود   اأكد 
»كناب�ست«  نقابة  لدى  باالإعالم 
امل�ستقل  الوطني  املجل�ض 
مل�ستخدمي التدري�ض لقطاع ثالثي 
الرتبية  بوزير  اللقاء  اأن  االأطوار، 
الربوتوكويل،  الطابع  عليه  غلب 
لثقل امل�سوؤولية  الوزير  اأ�سار  حيث 
امللقاة على عاتقه، مبينا ا�ستعداده 
لبذل ق�سارى جهده، خلدمة قطاع 

الرتبية الوطنية.
ك�سف  الوزير  اأن  بوديبة  واأو�سح 
من  عديد  على  وقف  اأنه  لهم، 
املوجودة  واالأخطاء  االإختالالت 
التعليمية  واملناهج  الربامج  يف 
واإطالعه  علمه  حد  على  والكتب، 
ي�ستدعي  ما  عليها،  الن�سبي 
وتعديل  مراجعة  �رضورة  ح�سبه 
واملناهج  الربامج  هذه  وت�سحيح 
الطور  من  بداية  تدريجية،  ب�سفة 
و�سوال  املتو�سط  ثم  االبتدائي 
باملقابل  موؤكدا  الثانوي،  للطور 
اأنه �سي�ستجيب ملطالب وان�سغاالت 
الوطنية،  الرتبية  م�ستخدمي قطاع 
قدر  على  قانوين  ماهو  اإطار  يف 

االإمكان.
لدى  باالإعالم  املكلف  وقال 
»كناب�ست » اأن النقابات قد عرجت 
ب�سفة عامة على الو�سع العام لقطاع 
اأول  لقاءها،  الوطنية خالل  الرتبية 
حيث  واجعوط،  حممد  مع  اأم�ض، 
املرفوعة  املطالب  اأهم  ذكر  مت 
م�سددين  نقابة،  كل  طرف  من 
ثنائية  لقاءات  عقد  �رضورة  على 
املطالب  ملناق�سة  وزارة«  »نقابة+ 
والتو�سيح  بالتف�سيل  املرفوعة 

الالزم لكل تف�سيل.

الوزير وعد بتجاوز امل�ساكل 
امل�ستعجلة  

من جهة اأخرى، اعترب عبد الوهاب 
باالإعالم  املكلف  زقار  العمري 
الوطني  االحتاد  م�ستوى  على 
لقاءهم  اأن  والتكوين  الرتبية  لعمال 
بالوزير كان لقاء بروتوكويل تعاريف، 
ك�سف خالله واجعوط عن �سيا�سته 
ا�ستعداده  واأبدى  م�ستقبال،  العامة 
االجتماعيني،  ال�رضكاء  مع  للحوار 
قطاع  م�ساكل  جتاوز  اأجل  من 
الرتبية، كما تعهد الوزير باالإ�سالح 
على  والعمل  الرتبوية،  املنظومة 
اجلمهورية  رئي�ض  تعهدات  تطبيق 
اأطلقها  التي  تبون  املجيد  عبد 
الو�سع  حت�سني  مع  خطاباته،  يف 
قطاع  ملوظفي  االجتماعي 

الرتبية.
الوزير  اأن  زقار  العمري  وك�سف 
املدى  على  �سيعمل  اأنه  وعدهم، 
امل�ساكل  جتاوز  يف  الق�سري 
املدى  يف  اأما  اال�ستعجالية، 
املتو�سط �سيعمل على حل م�ساكل 
الرتبية الكبرية واملرتاكمة على مر 
ال�سنني، كما ركز الوزير خالل لقاءه 
مع االأمناء العامني لنقابات الرتبية، 
ال�رضكاء  مع  التعاون  �رضورة  على 
بقطاع  للنهو�ض  االجتماعيني 
النوعية  الطفرة  وحتقيق  الرتبية، 
املرجوة، كما تعهد بتنظيم رزنامة 
لقاءات ثنائية بني الوزارة وكل نقابة 
على حدا، لطرح ملفات وان�سغاالت 
ال�رضكاء  مع  بالتعاون  القطاع 

االجتماعيني يف القريب العاجل.
قانون خا�س م�ستقل عن 

الوظيفة العمومية

لعمال  الوطني  االحتاد   وا�ستغل 
لطرح  الفر�سة،  والتكوين  الرتبية 
للوزارة  املرفوعة  املطالب  اأهم 
التكفل  بداية فيما يخ�ض  الو�سية، 
اأ�ساتذة  مبطالب  اال�ستعجايل 
تطبيق  وخا�سة  االبتدائي،  التعليم 
الذي   266-14 الرئا�سي  املر�سوم 
يف  يطبق  ومل   2014 يف  �سدر 
هذا،  يومنا  لغاية  الرتبية  قطاع 
اقرتحت  هذا،  اإىل  باالإ�سافة 

»اأونباف« على الوزير، و�سع قانون 
م�ستقل  الرتبية  بقطاع  خا�ض 
باعتباره  العمومية،  الوظيفة  عن 
بقطاع  للنهو�ض  الوحيد  ال�سبيل 
ر�سالة  هي  املعلم  فمهنة  الرتبية، 
جانب  اإىل  وظيفة،  جمرد  ولي�ست 
التقاعد  حق  با�سرتجاع  املطالبة 
الن�سبي دون �رضط ال�سن لالأ�ساتذة 
وموظفي قطاع الرتبية خا�سة اأنها 

ت�سنف يف خانة الوظائف ال�ساقة.
وطالب املكلف باالإعالم لدى نقابة 
باإن�ساء  لقاء كذلك،  »اأونباف«خالل 
باالأ�ساتذة  خا�سة  وظيفية  �سكنات 
وموظفي الرتبية، اأو حتى تخ�سي�ض 
�سيغة �سكنية لال�ستفادة من ال�سكن 
ملفات  جانب  اإىل  لهوؤالء،  بالن�سبة 
بالتف�سيل  بطرحها  �سنقوم  اأخرى 

خالل لقاء الثنائي م�ستقبال.
قد  الوطنية  الرتبية  وزير  وكان 
اأولياء  ممثلي  اأم�ض،  ا�ستقبل، 
فر�سة  اللقاء  وكان  التالميذ، 
للتعارف وتبادل االآراء بني الطرفني 
يف اإطار ر�سم طريق للتحاور اجلاد 
واجعوط  دعا  حيث  والفعال، 
لالنخراط  التالميذ  اأولياء  ممثلي 
اجلدي واملكثف كطرف فاعل يف 
التكفل  من  التمكن  بغية  املدر�سة، 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  باحتياجات 
التلميذ  م�سلحة  يخدم  ما  كل  يف 

بالدرجة االأوىل.
اأن  لنا،  يتبني  �سبق  ما  �سوء  على 
يف  نوعية  ذات  مدر�سة  حتقيق 
توفري  �رضورة  يتطلب  اجلزائر، 
املالية  واملوارد  الو�سائل  كل 
القطاع،  يحتاجها  التي  ال�رضورية 
وهذا لن يتحقق اإال يف ظل �سيا�سة 
يعانيه  ما  تعالج  جديدة  تربوية 
املمار�سات  من  وحترره  القطاع، 
والتوظيف  البريوقراطية 
لبع�ض  االإدارية  والهيمنة  ال�سيا�سي 
املنظومة  وجعل  االأ�سخا�ض، 
الرتبوية م�ستقبال، قائمة على مبداأ 

الكفاءة ال غري.

املكلفون بالإعالم لدى نقابتي »كناب�ست« و«اأونباف« يجمعون »للو�سط«:

لقاوؤنا بالوزير غلب عليه الطابع الربوتوكويل
.       حتديد رزنامة اللقاءات الثنائية املقررة قريبا

اأجمع املكلفان بالإعالم لدى نقابتي »كناب�ست« و«اأونباف« اأن لقاءهما اأم�س بوزير الرتبية الوطنية حممد واجعوط، 
قد غلب عليه الطابع الربوتوكويل التعاريف،كا�سفني يف ذات الوقت اأن اللقاءات الثنائية املقررة �ستمكنهما من 

مناق�سة املطالب املرفوعة بالتف�سيل والتو�سيح الالزم لكل تف�سيل.

عمال  من  الع�رضات  نظم 
بي« اململوك  »اأر�ض  جممعاتي 
حداد  علي  االأعمال  لرجل 
�سيدي  حمكمة  اأمام  اأم�ض 
اأحممد و�سط اجلزائر العا�سمة 
اأجورهم  للمطالبة  بت�سوية 
وطالبوا  اأ�سهر   7 منذ  العالقة 
الق�ساء بالتدخل لدى املت�رضف 
االإداري املعني من قبل الق�ساء 
اإيداع علي  لت�سيري املجمع بعد 

حداد احلب�ض املوؤقت.
العام  للنائب  بيان  وك�سف 
العا�سمة  ق�ساء  مبجل�ض 

قا�سي  اأن  املا�سي  اأوت  يف 
مبلفات  املخطر  التحقيق 
ملجمعات  التابعة  ال�رضكات 
كونيناف  و  طحكوت  و  حداد 
مت�رضفني  ثالثة   بتعيني  اأوامر 
املاليني  اخلرباء  من  اإداريني 
هذه  ت�سيري  ق�سد  املعتمدين 
للحفاظ  �سعيا  و  املوؤ�س�سات 
هذه  ن�ساطات  ا�ستمرارية  على 
ملنا�سب  و�سمانا  املوؤ�س�سات 
من  عليها  مبا  للوفاء  و  ال�سغل 

التزامات جتاه الغري.
عطار.ب

للمطالبة بت�سوية اأجورهم العالقة

احتجاج عمال جممع حداد 
مبحكمة �سيدي احممد 

لدى  التحقيق،  قا�سي  اأمر،  
باإيداع  بومردا�ض،  حمكمة 
رئي�ض اأمن والية تيبازة ال�سابق، 
جاي  �سليم  ال�رضطة  مراقب 
بعد  املوؤقت  احلب�ض  جاي 
غري  االإثراء  ملف  يف  �سماعه 
ا�ستغالل  اإ�ساءة  امل�رضوع 
املدير  �سد  املنجز  الوظيفة، 
الوطني،  لالأمن  االأ�سبق  العام 

عبد الغني هامل.
التحقيق  قا�سي  ا�ستمع   وقد 
الوالئي  االأمن  م�سوؤول  اإىل 
ال�سابق لتيبازة �سليم جاي جاي 
الق�سائي  االمتياز  اإجراء  �سمن 
ملفه  حتويل  مبوجبه  مت  الذي 
جمل�ض  اإىل  تيبازة  حمكمة  من 
االأمر،  ويتعلق  بومردا�ض، 
عليها  ي�رضف  كان  بو�ساطات 
م�سوؤولني  مع  ال�رضطة  مراقب 
الوايل  راأ�سهم  على  تنفيذيني 
وهو  غالي  مو�سى  ال�سابق 
ف�ساد  ق�سايا  يف،  حمبو�ض 
الذي  امللف  هذا  ويت�سمن 
فتحته حمكمة بومردا�ض  تهما 
يجرمها قانون مكافحة الف�ساد 

االإثراء  منها  منه،  والوقاية 
غري، امل�رضوع و �سوء ا�ستغالل 
يف،  امل�ساهمة  و  الوظيفة 
امتيازات  على  هامل  ح�سول 
عقارات  منها  مربرة  غري 
بتيبازة  �سناعية  منطقة  يف 
وامتيازات اأخرى تقدر بع�رضات 

املاليري.
اتخاذ  االإجراء  نف�ض  يف  ومت 
اأمالك  مدير  بو�سع  قرار، 
�سابقا  م.ب(  لتيبازة)  الدولة 
نف�ض  يف  املوؤقت  احلب�ض، 
الق�سية، فيما ال يزال، التحقيق 
جار حول نهب عقارات فالحية 
و�سناعية وكذا م�ساريع الرتقية 
العقارية العمومية التابعة لوكالة 
العقاري  والت�سيري،  التنظيم 
ا�ستفاد  والتي  لتيبازة  احل�رضي 
وم�سوؤولون  موظفون  منها 
عدة  من  تنفيذيون  ،و  اأمنيون 
واليني  حميط  خا�سة  قطاعات 
�سابقني متابعني يف ق�سايا �سوء 
م�سطفى  الوظيفة  ا�ستغالل 

العيا�سي وعبد القادر قا�سي.
باية ع

اأ�ساتذة  اأم�ض  �سبيحة  جدد 
البويرة  بوالية  االبتدائي  الطور 
من  االإحتجاجية  حركتهم 
وتنظيم  املدار�ض  �سلهم  خالل 
الرتبية  اأمام مقر مديرية  وقفة 
وعزمهم  اإ�رضارهم  لتجديد 
من  الن�سال  موا�سلة  على 
املطالب  جميع  حتقيق  اجل 
منذ  الو�ساية  اإىل  رفعوها  التي 
�سهر  مطلع  حركتهم  انطالق 
 ، الفارطة  ال�سنة  من  اأكتوبر 
وقد متيزت وقفة اأم�ض بالغليان 
ال�سديد على ح�سود املحتجني 
الذين ا�ستنكروا يف ت�رضيحاتهم 
وظلم  بتع�سف  و�سفوها  ما 
االإدارة من خالل اإحالة املن�سق 
الوالئي للتن�سيقية االأ�ستاذ » ح.م 
» على جمل�ض التاأديب يف اإجراء 
التي  الفئة  هذه  �سخط  اأجج 
املمار�سات  هذه  مثل  اعتربت 
مب�سل�سل  القانونية  غري 
التهديد  و�سيا�سة  الت�سييقات 
املنتهجة �سدهم بهدف تك�سري 
 ، �سفوفهم  وت�ستيت  حركتهم 

الرتبية  مديرية  اأن  اأكدوا  حيث 
خ�سم  قرارات  يكفها  لك 
لتلجاأ  املردودية  ومنح  االأجور 
التاأديب  ملجال�ض  االإحالة  اإىل 
موا�سلة  على  م�رضون  لكنهم 
يف  بعيدا  والذهاب  ال�سمود 
كافة  تعني  التي  ق�سيتهم 
على  االإبتدائي  الطور  اأ�ساتذة 
والية  ولي�ض  الوطني  امل�ستوى 
مثل  لت�سليط  معينة  منطقة  اأو 
اأ�سواتهم  وقتل  العقوبات  هذه 
على حد و�سفهم ، ويف ال�سياق 
فرع   « »كنابا�ست  نقابة  نددت 
ن�سخة  تلقينا  بيان  يف  البويرة 
االأ�ستاذ  اإحالة  بقرار  منه 
»ح.م« على جمل�ض التاأديب يوم 
االأربعاء 22 جانفي اجلاري دون 
يتنايف  ما  ال�ساعة  حلد  اإعالمه 
167و168  املواد  حمتوى  مع 
املت�سمنة   06-03 االأمرية  من 
القانون االأ�سا�سي العام للوظيفة 
ت�سامنها  مبدية  العمومية 

املطلق معه .
اأح�سن مرزوق

متهم يف ق�سية اللواء عبد الغني هامل

اإيداع الرئي�س ال�سابق لأمن 
تيبازة احلب�س املوؤقت

جددوا احتجاجهم   

اأ�ساتذة البتدائي بالبويرة 
ي�ستنكرون التع�سف

واملواد  البحري  ال�سيد  وزارة   با�رضت 
ال�سيدية خمططا جديدا من اأجل النهو�ض 
امل�ستوى  على  ن�ساطه  وتو�سيع  بالقطاع 
الوطني وذلك من خالل اإعداد درا�سة كاملة 
من  بالعديد  تدعيمه  مع  وتطهرية  للقطاع 
املعدات واملوانئ اجلديدة لتطوير القطاع 
والرفع من االإنتاج وا�ستقطاب اليد العاملة 
رد  خالل   من  التكوين  طريق  عن  املوؤهلة 
االعتبار للمدار�ض اخلا�سة بال�سيد البحري 

.
هذا وح�سب م�سدر مقرب من القطاع فاأن 
الوزير �سيد اأحمد فرخي وبحكم  تخ�س�سه 
باإقامة درا�سة �ساملة  يف القطاع قد طالب 
الغربية  باجلهة  خا�سة  القطاع   واقع  حول 

التي  حتوي ثروة �سمكية هائلة بحكم قربها 
ال�سمكية  الرثوة  يجعل  ما  املحيط   من  
االأ�سطول  مراجعة  �سيتم   كما   ، متوفرة 
م�ستوى  على  البحري  بال�سيد  اخلا�ض 
الواليات ال�ساحلية ال14 ، مع الق�ساء على 
املهنيني  دعم  اإىل  وال�سعي  القدمي  ال�سفن 
مواكبة  ل�سمان  اأ�سطولهم البحري  بتجديد  
القطاع على م�ستوى  التي يرفها  التطورات 
العامل  ، كما ت�سعى الوزارة اإىل عملية دعم 
وال�سدود  االأقفا�ض  داخل  املائية  تربية 
من  جناح  املائية  ملا القته  وامل�سطحات 
ظل  يف  خا�سة  املا�سية   ال�سنوات  خالل 
منو  ن�سبة  حقق  الذي  االإنتاج  يف  االرتفاع 
بال�سنة  مقارنة  باملائة  ال11  عن  زادت 

من  بلغ  االإنتاج  الوطني  حيث  املا�سية 
�سنة  2018  االأ�سماك 120.354 طن خالل 
مقارنًة ب108.300 طن يف عام 2017 وهو 
الواليات  بع�ض  يف  اإيجابية  خا�سة  نتيجة 
باملائة  ال140  زيادتها  ن�سبة  قاربت  التي 
وتلم�سان  تبازة   ، متو�سنت  عني  غرار  على 
، يف حني  جتري درا�سات من اأجل  الوقوف 
على تراجع االإنتاج بواليات  بكل من عنابة 

وجيجل و�سلف وم�ستغامن .
هذا وت�سعى الوزارة اإىل العمل على جتديد 
بالتقنيات  ودعمه  البحري  ال�سيد  اأ�سطول 
موانئ   05 فتح  على  العمل  مع   ، احلديثة 
عبارة  كانت  والتي  البحري   لل�سيد  جديدة 
 05 الوزير قبل  عهد  درا�سات خالل  عن 

التي  املوانئ اجلديدة  اإىل  ،ت�ساف  �سنوات 
مت اجنازها ، من ناحية اأخرى تعمل الوزارة 
تهيئة املوانئ  على فتح درا�سات  من اجل 
اخلا�سة بال�سيد البحري وتو�سيعها لدعمها 
البحار  اأعايل  يف  ال�سيد  ت�سمن  ب�سفن 
يف  البحري  ال�سيد  م�ساهمة  على   والعمل 
خلق الرثوة خا�سة يف ظل ت�سدير اأكرث مكن 
التي  اخلارج  نحو  ال�سمك  اأطنان من  اأربعة 
اعتربت نتيجة ايجابية  تفتح اأفاق م�ساهمة 
دعمه  ي�ستوجب  ما  الرثوة  خلق  يف  القطاع 
العاملة  واليد  واملتطورة  باالآليات اجلديدة 
التكوين   تفعيل  طريق  عن  املخت�سة 

مبدار�ض ال�سيد البحري .
حممد بن ترار

فتح موانئ جديدة ودعم القطاع باآليات جديدة 

فروخي يبا�سر يف جتديد قطاع ال�سيد البحري 

اجلامعية  االإقامة  اإحدى  مدير  توقيف  مت 
م�ستحقة  غري  »مزية  بتلقي  متلب�سا  بباتنة 
من  االأربعاء  اأم�ض  علم  ما  ح�سب  )ر�سوة(« 
باأمن  العامة  والعالقات  االت�سال  خلية 

الوالية.
الفرقة  عنا�رض  اأن  امل�سدر  اأو�سح  و 
الوالئية  بامل�سلحة  واملالية  االقت�سادية 
اأوقفت  الوالية قد  باأمن  الق�سائية  لل�رضطة 

ال�سخ�ض وهو يف العقد اخلام�ض من العمر 
بجرم تلقي ر�سوة مببلغ 50 األف دج ا�ستلمها 
العمر  من  الرابع  العقد  يف  �سخ�ض  من 
املركزية  للتدفئة  اأ�سغال  موؤ�س�سة  �ساحب 
ت�سهيل  بغر�ض  االإقامة  ذات  مع  متعاقد 
اإجراءات حت�سيل املبالغ املالية التي يدين 

بها.
و مت �سبط بحوزة املوقوف 10 خراطي�ض 

فارغة  اأخرى  خراطي�ض  و3  مملوءة  �سيد 
ل�سالح ناري من ال�سنف اخلام�ض )عيار 12 
ملم( فيما اأف�سى التحقيق اإىل تورط م�ستبه 

ثاين يف الق�سية، وفق ما ذكره امل�سدر .
ومت اإعداد ملف ق�سائي �سد امل�ستبه بهما 
بخ�سو�ض »طلب و قبول ب�سكل مبا�رض مزية 
نفوذه  ال�ستغالل  ل�ساحله  م�ستحقة  غري 
الفعلي و اإ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة عمدا من 

الوظيفة  ممار�سة  اإطار  يف  عمل  اأداء  اأجل 
والتنظيمات  القوانني  يخرق  نحو  على 
غري  منافع  على  للح�سول  بها  املعمول 
موظف  »حتري�ض  و  لنف�سه«  م�ستحقة 
الوظيفة  ا�ستغالل  اإ�ساءة  على  عمومي 
قدم  االتهامات  مبوجب  بامل�ساركة«.و 
كما  املحلية،  النيابة  اأمام  الق�سية  اأطراف 

اأ�ساف ذات امل�سدر. 

باتنة

توقيف مدير اإقامة جامعية متلب�سا بتلقي ر�سوة 
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ا�ستعملت لتذكية خطاب الكراهية 

حقيقة ال�صراعات داخل الثورة
يدفعنا احلديث عن خطاب الكراهية هذه الأيام اإىل حماولة ت�سخي�س 
دقيق للمواد ال�سامة التي يوظفها رواد هذا اخلطاب ومريدوه ك�سالح 

للفتك بالآخر، ففي غياب تاأثري التباينات الدينية والطائفية يف املجتمع 
اجلزائر جلاأ هذا اخلطاب اإىل ا�ستخدام اللغة والعرق واجلهوية كاأدوات 
لل�سراع بينما ظل التاريخ الوقود الأول بامتياز ملعارك الكراهية ل�سيما 

على مواقع التوا�سل الجتماعي.

اح�سن خال�س

لذا فبدل اأن يحتد التناف�س 
بني اجلزائريني حول اأف�ضل 
اأخذ  للم�ضتقبل  ت�ضور 
عدد  اأكرب  حل�ضد  الت�ضابق 
من  والوقائع  الأحداث  من 
والبعيد  القريب  املا�ضي 
لتوظيفها يف �رصاع �ضيا�ضي 
يف  رغبة  وراءه  َمر�ضي 
الجتماعي  الن�ضيج  متزيق 
الوطني، فقد حتول النقا�س 
اأف�ضل  اإيجاد  هدف  من 

على  خطة  اأو  فكرة 
اأو  �ضنة  اخلم�ضني  اأفق 
املائة �ضنة املقبلة اإىل 
القدم  نقا�س موغل يف 
وعي  اأزمة  ليكر�س 
للقوى  منِهكة  بالهوية 
عن  للنظر  وم�رصفة 

الأهداف التنموية مثل باقي 
الأمم الطموحة للرقي.

الوطنية  احلركة  تاريخ  ولأن 
هذه  عاد  التحرير  وحرب 
ليتخذ  جديد  من  الأيام 
الفتنة  نار  لإ�ضعال  مطية 
من  فاإنه  اجلزائريني  بني 
التعريج  املعرفية  ال�رصورة 
على حقيقة ال�رصاعات التي 
كانت قائمة بني قادة احلركة 
التحريرية  والثورة  الوطنية 
مادة  اأ�ضبحت  التي  وهي 
اليوم  ي�ضتدعيها  د�ضمة 
مثقفون من جيل ال�ضتقالل 
ال�رصاعات  تلك  اأن  مع 
الفرتة  تلك  يف  حدتها  على 
اأدنى  لها  يكن  مل  التاريخية 
الوطنية  الق�ضية  على  تاأثري 
القادة  من  اأيا  جتعل  ومل 
الأ�ضا�ضي  الهدف  يحيد عن 
ال�ضتقالل  وهو  املر�ضوم 

وا�ضرتجاع ال�ضيادة الوطنية.
حول  ال�رصاعات  بداأت 
احلركة  بدايات  مع  القيادة 
اأزمة  مع  وا�ضتدت  الوطنية 
احلريات  انت�ضار  حركة 
نفور  بعد  الدميقراطية 
الروح  من  احلركة  �ضباب 
احلزب  لرئي�س  الزعامية 
م�ضايل احلاج وهو ما جعل 
اجلماعية  القيادة  فكرة 
ل�ضيما  بقوة  تربز  للثورة 
 1954 يف  الثورة  اندلع  مع 
لعودة  مكانها  ترتك  اأن  قبل 

حول  خفية  �رصاعات 
اأن  بعد   1955 عام  القيادة 
وات�ضحت  رهاناتها  عظمت 

مالحمها. 
وهو  الثعالبي،  عالل  ويذكر 
قيادات  جل  رافق  الذي 
القيادة  فكرة  اأن  الثورة، 
طويال  ت�ضمد  مل  اجلماعية 
قيادية  طموحات  اأمام 
اأقطاب مهمة  ن�ضطها ثالثة 
واحمد  بلقا�ضم  كرمي  مثلها 

بن بله ورم�ضان عبان. 

من احلراك القيادي اإىل 
ال�سراع

جوانب  ن�ضتعر�س  اأن  وقبل 
ال�ضيا�ضية  املعارك  من 
هذه  بني  قائمة  كانت  التي 
الأقطاب يجدر بنا اأن نركز 
الوطنية  احلركة  اأن  على 

حرب  اإىل  امتدادها  وعند 
حراكا  عرفت  التحرير 
ويف  لالنتباه  ملفتا  قياديا 
هذا ال�ضياق ميكن اأن ن�ضوق 
هذا  عن  مده�ضة  اأمثلة 

احلراك. 
والد  اأن  الأمثلة  هذه  ومن 
رم�ضان عبان كان ع�ضوا يف 
للبيان  الدميقراطي  الحتاد 
اجلزائري لفرحات عبا�س بل 
بالأربعاء  بلديا  منتخبا  كان 
يراثن عن هذا احلزب  ناث 
اأن يدخل يف �رصاع مع  قبل 

ابنه رم�ضان انتهى بالطالق 
بينهما ومغادرة هذا الأخري 
املنزل العائلي. وعند ت�ضلم 
عبان قيادة منطقة اجلزائر 
عبا�س  فرحات  مع  توا�ضل 
حزبه  منه حلل  �ضعيا  نف�ضه 
التحرير  جبهة  والدخول يف 
الوطني وقد كلفه يف البداية 
جلب  وهي  ب�ضيطة  مبهمة 
واإي�ضال الأدوية وهي املهمة 
التي قبلها فرحات عن طيب 
نف�س وهو الذي كان م�ضوؤول 
عن والد عبان من قبل. غري 
يف  القدر  �ضاقه  فرحات  اأن 
رئي�س  اأول  ي�ضبح  لأن   1958
للحكومة املوؤقتة للجمهورية 

اجلزائرية. 
كان  فقد  اآخر  جانب  ومن 
احلراك القيادي بني الثالثي 
حممد خي�رص واحمد بن بلة 
مثريا  احمد  ايت  وح�ضني 

للده�ضة ففي عام 1947 عند 
اخلا�ضة  املنظمة  تاأ�ضي�س 
يف  املنتخب  خي�رص،  كان 
انت�ضار  حركة  عن  الربملان 
الدميقراطية،  احلريات 
ي�ضدي  التي  القائد  هو 
املنظمة  لرئي�س  التعليمات 
ايت  ح�ضني  اآنذاك  اخلا�ضة 
جند  قد  كان  الذي  احمد 
وعينه  قيادته  حتت  بله  بن 
املنظمة  على  لي�رصف 
باملنطقة الوهرانية قبل اأن 
يتوىل بدوره قيادة املنظمة 
ايت  اإبعاد  بعد  وطنيا 
اأن  غري  منها،  احمد 
القيادية  الأو�ضاع 
اإقامة  عند  انقلبت 
بالقاهرة  الثالثي  هذا 
دور  بلة  لنب  فقد �ضار 
البلد  هذا  يف  ريادي 
بالقيادة  احتكاكه  بفعل 
امل�رصية وتوا�ضله مع رجل 
ديب.  فتحي  املخابرات 
وهي املعطيات التي جعلت 
يلعبان  احمد  وايت  خي�رص 
ويتفرغان  ثانوية  اأدوارا 
قبل  الديبلوما�ضي  للعمل 
وينتظر  اجلميع  ي�ضجن  اأن 

ال�ضتقالل  قدوم 
بن  �ضعود  �ضهد  الذي 
رئي�س  اأو  لي�ضبح  بله 
اجلمهورية  عهد  يف 

اجلزائرية امل�ضتقلة.

�سراع الأقطاب 

ميكن  �ضابقا،  اأ�رصنا  كما 
منهجية  قراءة  تقدمي 
داخل  القيادة  ل�رصاعات 
مقاربة  خالل  من  الثورة 
عن  تعرب  التي  ال�ضتقطاب 

ثالثة  بني  عميق  اختالف 
وقد  الأقل،  على  اجتاهات 
برزت هذه الجتاهات اأكرث 
القادة  بع�س  ا�ضت�ضهاد  بعد 
بولعيد  بن  مثل  التاريخيني 
املبكر  وال�ضجن  وديدو�س 

لرابح بيطاط.
الوفد  الأول  الجتاه  وميثل 
تزعمه  الذي  اخلارجي 
واأيت  خي�رص  و�ضم  بله  بن 
احمد وحم�ضا�س وبو�ضياف 
الجتاه  يزاحمه  اأن  قبل 
الثاين )ال�ضيا�ضي( الذي مثله 
عبان الذي اأر�ضل له فرحات 
دباغني  وملني  عبا�س 

بهم  لي�ضكل  عبا�س  وال�ضيخ 
اأقل  موازيا  خارجيا  وفدا 
بالقيادة امل�رصية،  الت�ضاقا 
خدة  بن  من  كال  �ضم  كما 
اأن ين�ضم  و�ضعد دحلب قبل 
مهيدي  بن  العربي  اإليهم 
الثالث  الجتاه  اتخذ  بينما 
يف  تزعمه  ع�ضكريا  منحى 
و�ضم  بلقا�ضم  كرمي  الغالب 
كال من بو�ضوف وبن طوبال 
واأغلب القادة الع�ضكريني يف 

الوليات التاريخية. 

ال�سرعية التاريخية يف 
امليزان

ما يتفق عليه املوؤرخون اأن 
قد  �رصو�ضا  مواقع  حرب 
الجتاهات  بني  احتدمت 
الثورة  بداية  من  الثالث 
كل  ظل  فقد  نهايتها،  اإىل 

لنف�ضه  يبحث  منها  واحد 
ومربر  وجود  �رصعية  عن 
والإم�ضاك  لال�ضتمرار 
الجتاه  يف  الثورة  بقيادة 
اأهم  اأن  غري  يبتغيه.  الذي 
كانت  املن�ضودة  ال�رصعيات 
فقد  التاريخية،  ال�رصعية 
اخلارجي  الوفد  ثالثي  كان 
قيادة  �رصعية  من  ينطلق 
واأنه  اخلا�ضة  املنظمة 
الأولني  ال�ضابقني  من  كان 
الثورة  لندلع  للتخطيط 
اأطرافه  جمعت  لقاءات  يف 
هذا  وراأى   1953 عام  يف 
بلة،  بن  ول�ضيما  الجتاه، 

اأنه ل ميكن للثورة اأن تنجح 
دون اأن ت�ضتظل بظل قومي 
ثورة  واأن  ل�ضيما  عربي 
م�رص  قدمت   1952 يوليو 
التحررية  للحركة  كرائدة 

العربية. 
كرمي  كان  اآخر،  جانب  من 
بكونه  ي�ضتعني  بلقا�ضم 
اجلبال  يف  مرابط  اأول 
مل  ولو  حتى   1947 منذ 
املفكرين  اأوائل  من  يكن 
بل  الثورة  يف  واملدبرين 
يف  ال�ضتة  مبجموعة  التحق 
اأن  اإل  الأخرية،  اللحظات 
من  بعد  ما  يف  امتد  نفوذه 
الولية الثالثة التاريخية اإىل 
الرابعة وال�ضاد�ضة  الوليتني 
اأمثال  من  رجاله  من خالل 
اأوعمران ودهيل�س وحممدي 
اأن  ال�ضعيد وعلي مالح قبل 
اأكرب �ضم كال  يوؤ�ض�س لتكتل 

طوبال  وبن  بو�ضوف  من 
و�ضكل  ال�رصيف  وحممود 
اجلميع عام 1958 »الكوم« اأو 

ما �ضمي بالباءات الثالث.
الذي  رم�ضان  عبان  اأما 
»ال�رصعية  اإىل  يفتقر  كانت 
اإىل  بالنظر  التاريخية« 
عند  بال�ضجن  تواجده 
اندلع الثورة فقد ا�ضتعا�س 
مع  بتحالفه  العوز  هذا  عن 
وهو  مهيدي،  بن  العربي 
وات�ضاله  تاريخي،  قائد 
التي  ال�ضيا�ضية  بالتيارات 
وجدت نف�ضها على الهام�س 
مع اندلع الثورة مثل حزب 
فرحات عبا�س وجمعية 
واحلزب  العلماء 
واملركزيني  ال�ضيوعي 
تنظيم  اإعادة  يف  وفكر 
العمل ال�ضيا�ضي الثوري 
و�ضكل  امل�ضلح  والعمل 
التابعة  املنظمات 
قبل  الوطني  التحرير  جبهة 
بتنظيم  بعيدا  يذهب  اأن 
الذي  ال�ضومام  اجتماع 
ال�ضيا�ضي  الجتاهني  �ضم 
اجتاه  غياب  يف  والع�ضكري 
ما  وهو  اخلارجي  الوفد 
اأثار ردود فعل عنيفة ذهبت 
بالنحراف  اتهامه  حد  اإىل 
الواردة  الثورة  مبادئ  عن 
يف بيان اأول نوفمرب قبل اأن 
مواقع  يف  باخليانة  يرمى 

اأخرى. 
لحق  مقال  يف  �ضنعود 
لل�رصاعات  دقيق  بو�ضف 
هذه  بني  القيادة  حول 
من  الكربى  الجتاهات 
وحيثياتها  خلفياتها  حيث 
هذا  ماآلت  فهم  ومبحاولة 
ال�رصاع ملا بعد ال�ضتقالل 
اإىل  دخانها  امتد  وكيف 

اليوم.

تاريخ

بدل اأن يحتد التناف�س بني اجلزائريني حول اأف�سل 
ت�سور للم�ستقبل اأخذ الت�سابق حل�سد اأكرب عدد 

من الأحداث والوقائع من املا�سي القريب والبعيد 
لتوظيفها يف �سراع �سيا�سي َمر�سي

ميكن تقدمي قراءة منهجية ل�سراعات القيادة 
داخل الثورة من خالل مقاربة ال�ستقطاب 

التي تعرب عن اختالف عميق بني ثالثة 
اجتاهات على الأقل

24 �صاعة
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ت�ساأل العديد من طالبي العمل بوالية 
عني �سالح مبا فيهم خريجي اجلامعات 
، املعاهد الكربى ، املدار�س العليا و 
املهني  التكوين  مراكز  مرتب�سي 
امل�ستوى  عدميي  وحتى  والتمهني 
عن  »الو�سط«،  يومية  مع  حديثهم  يف 
التخالط  خلف  تقف  التي  اجلهات 
اإ�سافة   ، ال�سغل  ب�سوق  امل�سجل 
الذريع  بالف�سل  �سمني  اعرتاف  اإىل 
املنتدب  الوايل  حققه  الذي  والكبري 
يف  �سالح  عني  االإدارية  باملقاطعة 
ناهيك   ، الدهر  اأف�سده  ما  اإ�سالح 
امل�سالح  اإلزام  يف  قدرته  عدم  عن 

امل�سرتكة يف اإظهار عرو�س العمل .
من جهة ثانية فقد نا�سد املت�رضرين 
يتخبط  التي  التقليدية  امل�ساكل  من 
رئي�س   ، العاملة  اليد  ملف  فيها 
اجلمهورية عبد املجيد تبون والوزير 
ب�رضورة  جراد  العزيز  عبد  االأول 
وزيري  من  كل  لدى  العاجل  التدخل 
العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي 
للوكالة  العام  العام  املدير  و  والطاقة 
املدير  الرئي�س  و  للت�سغيل   الوطنية 
العمالق  النفطي  للمجمع  العام 
ملا  حد  و�سع  اأجل  من  �سوناطراك 

املح�سوبية  مظاهر  بتف�سي  اأ�سموه 
بظاللها  تلقي  باتت  التي  واملحاباة 
التي  املدينة  بهذه  ال�سغل  �سوق  على 
حت�سي على ترابها 56 �رضكة برتولية 
ملعدالت  املقلق  التزايد  مقابل 
�سباب  باأطنابها  �رضبت  التي  البطالة 

املنطقة.
ومما زاد الطني بلة يف نظر املهتمني 
مبلف اليد العاملة بوالية عني �سالح ، 
هي ال�رضوط التعجيزية التي تفر�سها 
اأبناء  توظيف  يف  البرتولية  ال�رضكات 
�رضط  وكذا  اخلربة  كعاملي  املنطقة 
بالن�سبة  االجنليزية  اللغة  اتقان 

دون  اأمن  عون  من�سب  للمر�سحني يف 
املر�سحني  البطالني  قطع  ن�سيان 
مل�سافة  املهنية  الفحو�سات  الجتياز 
م�سعود  حا�سي  باجتاه  كلم   1000
الفرعية  املقرات  اأن  رغم  بورقلة 
املنطقة  عن  تبعد  ال  ال�رضكات  لتلك 
مع  يتنافى  ما  وهو   ، كلم   20 �سوى 
توجيهات وتعليمات احلكومة القا�سية 
اأبناء  لفائدة  التوظيف  اأولوية  مبنح 
ح�سب  مبداأ  تطبيق  �رضط  املنطقة 
 . املتاحة  واالإمكانات  االأولويات 
منتخبون  اأجمع  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
الوالئي  ال�سعبي  باملجل�س  �سابقون 

يف معر�س حديثهم مع يومية »الو�سط 
»على الف�سل الذريع لل�سلطات الوالئية 
ذلك  يف  مبا  امل�ستويات  جميع  على  
وايل والية مترنا�ست والوايل املنتدب 
الت�سغيل  م�سوؤويل  وكذا  �سالح  بعني 
حد  و�سع  يف  العمل  ومفت�سيات 
للتجاوزات واخلروق التي ظل م�سكوت 
العجز  وكذا   ، ال�سغل  �سوق  يف  عنها 
الكبري يف تروي�س مدرايري ال�رضكات 
تعليمات  على  املتمردين  البرتولية 
احتقان  الحتواء  الهادفة  احلكومة  
بواليات  البرتولية  املناطق  قاطني 

جنوب البالد الكبري . 

يدخل فريق م�ستقبل املجاهدين 
تاغرم  اأمل  اأمام  القادمة  مبارته 
من  الرابعة  اجلولة  حل�ساب 
بطولة الق�سم ال�رضيف ب ، مدعما 
العاب  و�سانع  ماي�سرتو  بخدمات 
الذي تعر�س  الرقاين  النادي حمو 
قا�سية  لعقوبة  املو�سم  بداية  قبل 

قبل الف�سل يف الق�سية جهويا .
بيت  من  الواردة  االأ�سداء  اأفادت 
للمجاهدين  الريا�سي  امل�ستقبل 
الكروي  التقني  اأن   ، �سالح  بعني 
�سيدخل  حيلو  خل�رض  املدرب 
مواجهة ال�سبت القادم بتعداد �سبه 
عودة  ر�سميا  تقرر  بعدما  مكتمل 
حمو  الهجومي  امليدان  متو�سط 
بعدما  الفريق  لت�سكيلة  الرقاين 
من طرف  عنه  العقوبة  رفع  تقرر 
القدم  لكرة  اجلهوية  الرابطة 
اأفادت به نف�س  بورقلة ، وح�سبما 

رقاين  املاي�سرتو  فاإن   امل�سادر 
معول عليه كثريا لقيادة امل�ستقبل 
يف املباريات املتبقية من مرحلة 
الذهاب ببطولة الق�سم ال�رضيف ب 
م�رضفة  مرتبة  حجز  اأجل  من   ،
،متهيدا  االأوائل  الثالثة  �سمن 
على  للمناف�سة  العودة  ملرحلة 
لبطولة  املرور  تاأ�سريتي  احدى 
الق�سم اجلهوي يف املو�سم الكروي 

القادم .
املجاهدين  م�ستقبل  اأن  ومعلوم 
باأربع  الرابع  ال�سف  يحتل 
عن  نقاط  ثالث  وبفارق  نقاط 
املت�سدرين الثالثة وفاق الفقارة ، 
امال الفقارة وال�ساهلة ، يف انتظار 
املنتظرة  الرابعة  اجلولة  نتائج 

يومي غدا وبعد غدا .
�صالح ،ب 

فعاليات  ورقلة  بوالية  تتوا�سل 
لكرة  املدر�سية  الوالئية  البطولة 
مدار  على  �ستدوم  والتي   ، القدم 
تلميذا   320 ،مب�ساركة  اأيام  اأربعة 

ميثلون 16 فريقا.
والريا�سة  ال�سباب  مدير  اأعطى 
بوالية ورقلة زكرياء قري�سي مبعية 

الها�سمي  للجميع  الريا�سة  رئي�س 
ب�سعيد  تكوالت  مبلعب   ، عزيزي 
انطالق  اإ�سارة  ورقلة  ببلدية  عتبة 
للبطولة  الثالثة  الطبعة  فعاليات 
مب�ساركة  القدم  لكرة  املدر�سية 

320 تلميذا ميثلون 16 فريقا .
من جهة ثانية قال رئي�س الريا�سة 

يف  عزيزي  الها�سمي  للجميع 
يومية  به  خ�س  �سحفي  ت�رضيح 
»الو�سط«، اأن مثل هاته التظاهرة 
ب�سكل  امل�ساهمة  �ساأنها  من 
ال�سبانية  املواهب  اكت�ساف  يف 
املدر�سية  االأو�ساط  يف  ال�ساعدة 
البطولة  م�ساهمة  عن  ناهيك   ،

الوالئية لكرة القدم يف ك�رض روتني 
الدرا�سة من اأجل بعث فيهم الطاقة 
جاهدين  �سهروا  اأنهم  م�سيفا   ،
االإمكانيات  كافة  توفري  اأجل  من 
الطبعة  الجناح  والب�رضية  املادية 

الثالثة الوالئية لكرة القدم .
حمادة العربي 

ال�رضقية  املنطقة  تالميذ  يعاين 
لعا�سمة والية ب�سكرة من اأزمة نقل 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  باجتاه  حادة 
درا�ستهم  فيها  يزاولون  التي 
اليومية ، وال�سيما منهم القاطنني 
املحاذية  ال�سكانية  بالتجمعات 
�ستمة  بلدية  اإىل  املوؤدي  للطريق 
املاآزر  اأ�سحاب  ي�سطر  حيث   ،
انتظار  اإىل  الوردية  و  الزرقاء 
يف  العمومي  النقل  حافالت 
االأحيان  غالب  يف  و  مبكر  وقت 
بحافالت  لال�ستعانة  يلجئون 
و  من  املوؤدية  اجلامعي  النقل 
و   ، تارة  الدرا�سية  مقاعدهم  اإىل 
تارة  املارة  ال�سيارات  توقيف  اإىل 

اأخرى .
يف  التالميذ  هوؤالء  اأكد  و   
يومية   مع  لهم  خا�سة  ت�رضيحات 
اليومية  معاناتهم  باأن  »الو�سط« 
مل متنعهم من االلتحاق باملدر�سة 
اأمام ظروفهم املعي�سية ال�سعبة اإال 
اأن هذه امل�سكلة ت�سببت وال زالت 
 ، املدر�سي  ت�رضب  ذلك يف  تفعل 
حيث يتوقفون من مو�سم الآخر عن 
االإناث  خا�سة  و  درا�ستهم  مزاولة 
الالتي ال يجدن اأي حل بديل �سوى 

م�سكل  اأمام  البيت  يف  املكوث 
له  جتد  مل  الذي  املدر�سي  النقل 
حلد  حل  اأي  املحلية  ال�سلطات 
ال�ساعة ، و يف �سياق مت�سل اأولياء 
التالميذ املعنيني باالأمر قالوا باأن 
اأزمة النقل اأم�ست كابو�سا يوؤرقهم 
على  ياأمتنون  ال  ، حيث  اأي�سا  هم 
نحو  التنقل  خماطر  من  اأبنائهم 
بدورهم  في�سطرون  املدر�سة 
اليومي  اإىل توفري جزء من وقتهم 
اإىل  االأبناء  لنقل  تخ�سي�سه  و 
هو  و  منها  اإعادتهم  و  املدر�سة 
 ، كثريا  كاهلهم  اأتعب  الذي  االأمر 
�رضيعة  التفاتة  هوؤالء  ينتظر  اأين 
باالأمر  املعنية  ال�سلطات  من 
مدر�سية  نقل  حافالت  لتوفري 
الكابو�س  هذا  اإنهاء  و  الأبنائهم 

الذي طال مكوثه .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف   
ال�سلطات املعنية للتكفل بامل�سكل 
القائم يبقى الزما على تلميذ بلدية 
�ستمة  ا�ستكمال املو�سم الدرا�سي 
مبعاي�سة الو�سع املزري الأجل غري 

م�سمى .
�صالح ،ب 

حذرت عديد اجلهات املهتمة ب�صوق ال�صغل بولية عني �صالح من مغبة الهدوء احلذر الذي يخيم على 
�صوق ال�صغل ببلديات عا�صمة التيديكلت وفقارة الزواى و اينغر ، يف ظل غياب اإرادة حقيقية من ال�صلطات 
املحلية يف حلحلة الرتاكمات واإلزام ال�صركات العاملة باملنطقة باللتزام بتعليمات احلكومة املنظمة ل�صوق 

العمل بولية تعي�س احتقانا حمليا كبريا.

البطالون يقطعون 1000 كلم لإجراء الفحو�صات املهنية 

جناة ،ح 

من يقف خلف العبث مبلف 
الت�صغيل بعني �صالح 

. اأخبطوط ال�صركات النفطية يحتاج ملن يرو�صه

الكائن  و  بوغفالة  حي  يغرق 
الظالم  يف  ورقلة  مدينة  بو�سط 
ال�سم�س  غروب  الدام�س مبجرد 
، و ذلك منذ فرتة ، و هو ما خلق 
ب�سبب  التجول  حظر  من  نوعا 
من  ببوغفالة  املواطنني  تخوف 
ا�ستغالل الو�سع من لدن �رضيحة 

ال�سباب املنحرف و الطائ�س .
املتتبعني لل�ساأن املحلي ت�ساءلوا 
»الو�سط  يومية  مع  حديثهم  يف 
تويل  يف  التاأخر  حجم  »عن 
حي  بتعزيز   ، القائم  امل�سكل 

، بعد  العمومية  باالإنارة  بوغفالة 
لها  الغري مربر  الغياب  ت�سبب  اأن 
يف �سل حركة التنقل و�سط احلي 
ال�سكان  حفيظة  اأثار  ما  هو  و   ،
اأ�سبحوا  اأنهم  قالوا  الذين 
جمربين على املكوث يف منازلهم 
الرغم من حاجتهم املا�سة  على 
 ، اخلروج  اإىل  االأحيان  بع�س  يف 
املر�سية  احلاالت  يف  خا�سة  و 
التوجه  اإىل  املا�سة  و حاجتهم   ،
ال�سيدليات  اأو  العالج  لقاعات 
احلاالت  يف  الدواء  ل�رضاء 

املر�سية العاجلة .
فقد حر�س   ، ال�سياق  ذات  و يف 
بع�س  اإنت�سار  على  الو�سع 
الظواهر الغري حممودة على غرار 
و  ال�رضقة  كل من ظاهرة  تف�سي 
كذا ال�سطو على املنازل و حتى 
على املرافق العمومية املوجودة 
يف  احلي  و�سط غياب الرقابة  ، 
يحتمل  ال  االأمر  ا�سحى  حيث 
املواطنني  حياة  حول  و  تخوف 
اإىل جحيم و ذلك بعد اأن �سارت 
ممتلكاتهم اخلا�سة م�ستهدفة من 

هو  و   ، الليلية  الع�سابات  طرف 
تدخل  ي�ستلزم  بات  الذي  االأمر 
حد  لو�سع  املعنية  امل�سالح 
للم�سكل القائم ، كما بات ال�سكان 
املكان  يتحول  اأن  من  متخوفني 
قبلة  اإىل  العالق  الو�سع  ظل  يف 
الإ�ستهالك  املنحرفني  لل�سباب 
اأنواع اخلمور  �ستى  ترويج  كذا  و 
الظالم  م�ستغلني  املهلو�سات  و 
الدام�س و غياب دوريات اأمنية .  
�صالح ،ب 

دعوا ال�صلطات املحلية بالتحرك عاجال حيال الو�صع

الظالم يخيم على حي �صيدي بوغفالة بورقلة 

بعد افتقاد الفريق خدماته يف الثالث 
جولت الفارطة 

مب�صاركة 320 تلميذا ميثلون 16 فريقا

امل�صكل القائم وراء تف�صي الت�صرب املدر�صي 

ماي�صرتو م�صتقبل املجاهدين 
حمو الرقاين يعود للفريق 

والية ورقلة حتت�صن البطولة الوالئية املدر�صية لكرة القدم 

اأزمة نقل مدر�صي تلقي بظاللها 
على �صكان طريق �صتمة

اأخبار اجلنوب
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رئي�س ال�صتخبارات ال�صعودية الأ�صبق، تركي الفي�صل

مف�ج�أة حدثت قبل ق�صف اإيران على 
القواعد الأمريكية يف العراق

قال رئي�س اأركان اجلي�س الليبي ال�صابق، يو�صف املنقو�س، اإن اللواء املتقاعد، خليفة حفرت، رف�س توقيع اتفاق وقف اإطالق النار، تنفيًذا لـ"طلب من 
الإمارات وم�صر"، مرجًحا اأن يواجه م�صار برلني "�صعوبات"؛ لإ�صرار هذا "املحور" على ا�صتمرار اخليار الع�صكري.

وكالت 

ووقع فائز ال�رساج، رئي�س املجل�س 
الوطني  الوفاق  حلكومة  الرئا�سي 
على  دولًيا،  بها  املعرتف  الليبية، 
يف  مباحثات  خالل  االتفاق،  هذا 
بينما طلب حفرت،  االإثنني،  رو�سيا 
الإجراء  يومني،  مهلة  الثالثاء، 
مو�سكو  وفق  حملية،  ا�ست�سارات 
وعلى هام�س اجتماع نظمه وقف 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االأبحاث 
)�سيتا(  الرتكي  واالجتماعية 
املنقو�س،  اأ�ساف  ليبيا،  ب�ساأن 
مغادرة حفرت  اأن   ، ت�رسيحات  يف 
على  التوقيع  دون  من  مو�سكو 
اأظهرت  النار،  اإطالق  وقف  خطة 
اتخاذ  يف  ا�ستقالليته  "عدم 
رو�سية،  تركية  القرار"ومببادرة 
ه�س  وقف  االأحد  منذ  يتوا�سل 
احلكومة  قوات  بني  النار  الإطالق 
ينازع  الذي  حفرت،  وقوات  الليبية 
وال�سلطة  ال�رسعية  على  احلكومة 
وتابع  بالنفط  الغني  البلد  يف 
مو�سكو  اجتماعات  اأن  املنقو�س 
م�ستقاًل  لي�س  حفرت  اأن  "اأظهرت 
اتخاذ  على  القدرة  جهة  من 
القدرة على  القرار.. هو ال ميلك 
عدم  عن  ف�ساًل  القرار،  اتخاذ 
التوقيع على  القدرة على  امتالكه 
الأن  النار؛  اإطالق  وقف  اتفاق 

قراره مرتهن لطرف خارجي".
اأظهرت  "االجتماعات  وا�ستطرد: 
الطرف  كانت  الوفاق  حكومة  اأن 
احلل  اإجناح  ب�رسور  املقتنع 

هذا  واأن  ال�سيما  ال�سيا�سي، 
يف  م�ستقل  )احلكومة(  الطرف 
اتفاق  والتوقيع على  القرار  اتخاذ 

وقف اإطالق النار".

حمور اإماراتي م�صري

منتقًدا حفرت و"الداعمني له"، قال 
املنقو�س اإن بع�س االأطراف ت�رس 
الع�سكري،  احلل  اإىل  اللجوء  على 
وت�سعيد التوتر يف املنطقة وت�سن 
قوات حفرت، منذ 4 اأفريل املا�سي، 
العا�سمة  على  لل�سيطرة  هجوًما 
احلكومة  مقر  )غرب(،  طرابل�س 
ال�رسعية؛ ما اأجه�س جهوًدا كانت 
تبذلها االأمم املتحدة لعقد موؤمتر 
املنقو�س  وقال  الليبيني  بني  حوار 
حلفرت،  الداعم  "املحور  اإن 
ال  م�رس،  و  باالإمارات  واملتمثل 
يريد اأن يكون هنالك وقف الإطالق 
االإمارات  "طلبت  النار"واأ�ساف: 
التوقيع  عدم  حفرت  من  وم�رس 
على االتفاق يف مو�سكو، لذلك قام 
الرو�سية؛  العا�سمة  حفرت مبغادرة 
الأن مهمته تتمثل يف تنفيذ رغبات 

هذا املحور".

ا�صتمرار النزاع ع�صكرًيا

الأن  اأ�سفه  عن  املنقو�س  اأعرب 
اإىل  ت�سري  املوؤ�رسات  جميع 
ا�ستمرار النزاع الع�سكري يف ليبيا، 
وحول  املقبلة  املرحلة  خالل 
اإمكانية اإيجاد حل �سيا�سي، قال اإن 

هذا احلل مرهون بالدور الرتكي، 
كاٍف  تركي  ع�سكري  بتدخل  اأي 
مذكرة  على  وبناًء  ليبيا  يف  وفعاٍل 
املجالني  يف  ليبية  تركية  تفاهم 
طلبت  والع�سكري،  االأمني 
اإر�سال  اأنقرة  من  الليبية  احلكومة 
يف  للم�ساعدة  ع�سكرية  قوات 
طرابل�س،  على  حفرت  هجوم  �سد 
الرتكي،  الربملان  وافق  وبالفعل 
يف 2 جانفي اجلاري، على مذكرة 
الرتكية  احلكومة  تفو�س  رئا�سية 
على  و�سدد  القوات  تلك  باإر�سال 
موؤثًرا  تركًيا  ع�سكرًيا  تدخاًل  اأن 
وفعااًل يف ليبيا �سي�ساهم يف و�سع 
الع�سكرية وت�ساعد  للهجمات  حد 
فالطرف  واال�ستباكات،  التوتر 
هجماته  يُوقف  لن  )حفرت(  االآخر 

�سد طرابل�س.
قادرة  الوفاق  حكومة  اأن  وتابع 
�سد  حفرت  هجمات  �سد  على 
والعتاد  ال�سالح  طرابل�س، ومتتلك 
لكن  الالزمة،  الب�رسية  واملوارد 
القوة  ناحية  من  نق�س  يوجد 
اجلوية  والدفاعات  اجلوية 
املدعوم  الطرف  "اأما  واأردف: 
)يق�سد  واالإمارات  م�رس  من 
اال�ستفادة  في�ستطيع  حفرت(، 
الدولتني  هاتني  اإمكانيات  من 
الع�سكرية، ال�سيما يف جمال القوة 
اجلوية"واتهم  والدفاعات  اجلوية 
با�ستهداف  املنقو�س قوات حفرت 
املدنية  واملن�ساآت  املدنيني 

والبنى التحتية.
الع�سكري  التدخل  اأن  على  و�سدد 

الرتكي املحتمل مبني على ال�سعي 
ليبيا  وجتنيب  احلرب،  اإيقاف  اإىل 

مزيدا من الدمار.

اأر�صية قانونية لدعم تركي

طيب  رجب  الرتكي،  الرئي�س  وقع 
اأردوغان، وال�رساج، يف 27 نوفمرب 
تتعلق  تفاهم،  مذكرتي  املا�سي، 
والثانية  االأمني،  بالتعاون  االأوىل 
ال�سالحية  جماالت  بتحديد 
حقوق  حماية  بهدف  البحرية، 
البلدين النابعة من القانون الدويل 
اال�ستعدادات  اإن  املنقو�س  وقال 
خمرجات  تنفيذ  لبدء  جارية 
اأن  واأ�ساف  التفاهم  مذكرتي 

حل  باإيجاد  الراغبة  "االأطراف 
�سلمي لالأزمة الليبية باتت وا�سحة، 
الراغبة  االأطراف  و�سوح  مثل 

با�ستمرار ال�رساع الع�سكري ".
الرتكي  الدعم  اأن  على  و�سدد 
والتدخل  الوفاق،  حلكومة 
احلرب،  الإنهاء  الرتكي  الع�سكري 
اأر�سية  اإىل  ي�ستند  اليوم  بات 
مذكرتي  توقيع  بعد  قانونية، 

التفاهم.

�صعوبات اأمام م�صار برلني

حل  اإىل  للتو�سل  حماولة  يف 
ت�ست�سيف  الليبي،  للنزاع  �سيا�سي 
دولية،  قمة  املقبل،  االأحد  برلني، 

ودول  وحفرت،  ال�رساج  مب�ساركة 
تركيا،  املتحدة،  الواليات  بينها: 
اإيطاليا، بريطانيا، رو�سيا، فرن�سا، 
املنقو�س  وراأى  واالإمارات  ال�سني 
اأن م�سار برلني كان ميكن اأن يحقق 
اإ�سهامات مهمة على اأر�س الواقع، 
على  مو�سكو  يف  حفرت  َع  َوَقّ لو 
و�سدد  النار  اإطالق  وقف  اتفاق 
على اأن "الطرف املعتدي )حفرت( 
اخليارات  اإىل  اللجوء  على  ُم�رس 
"ولهذا  بقوله:  الع�سكرية"وختم 
�سعوبات  هنالك  تكون  اأن  اأتوقع 
اأمام موؤمتر برلني يف التو�سل اإىل 
حل �سيا�سي، يف ظل اإ�رسار حفرت 
امل�سي  على  له  الداعم  واملحور 

قدًما باخليار الع�سكري"

رئي�س اأركان اجلي�س الليبي ال�صابق، يو�صف املنقو�س

الإم�رات وم�صر طلبت� من حفرت عدم توقيع اتف�ق مو�صكو

ال�سعودية  اال�ستخبارات  رئي�س  قال 
اإن  الفي�سل،  تركي  االأمري  االأ�سبق، 
فيلق  قائد  اغتيال  على  اإيران  "رد 
الثوري  للحر�س  التابع  القد�س 
كان  �سليماين،  قا�سم  االإيراين، 
الفي�سل،  واأ�ساف  م�رسحية". 
"القب�س"  �سحيفة  مع  مقابلة  يف 
الواليات  تتخذ  "عندما  الكويتية: 
املتحدة قرارا باأن تتعامل مع هكذا 
تعاملت  الذي  وباالأ�سلوب  �سخ�سية 
معه، فمن طبيعة احلال جتلي هذا 
م�سددا  الكبري"،  االإعالمي  الزخم 
مقتل  على  االإيراين  "الرد  اأن  على 

�سليماين م�رسحية"
ردوا  اأنهم  فيها  "ادعوا  واأو�سح: 
الواليات  على  املنا�سب  الرد 
العامل  �ساهده  ما  لكن  املتحدة، 
بع�سها  اأن  هو  و�سواريخ  �سور  من 
يف  وبع�سها  اإيران،  داخل  �سقط 
�سحراء داخل العراق، وما و�سل اإىل 
القوات  فيه  توجد  الذي  املع�سكر 

االأمريكية".
االإيرانيني  اأن  الفي�سل  واأ�ساف 
العراقية  احلكومة  م�سبقا  "اأخربوا 

يبلغوا  اأن  بق�سد  الق�سف،  بهذا 
الطرف االأمريكي، بحيث مل تقع اأية 
قائال:  واأردف  اأمريكية"،  اإ�سابات 
"ورغم الطنطنة االإيرانية واحلديث 
وتدمري  اأمريكيا   80 مقتل  عن 
باأن  واعرتفوا  هم  عادوا  من�ساآت، 
من  م�رسحية  هي  يحدث،  مل  هذا 

دون �سك".
وتابع: "القيادة يف اإيران ال ت�ستحي، 
واملثل العربي الف�سيح يقول: "اإن مل 
ت�ستح فافعل ما �سئت. فهم يفعلون 
ثم يحاولون اأن يربزوا ما يريدون من 

هذا الفعل".
ال�سعودي، من يتحدث  االأمري  ودعا 
عن انتهاء حرب الوكالة بني الواليات 
املتحدة واإيران، اإىل االنتظار حتى 
االإيرانيون،  �سيت�رسف  كيف  معرفة 
واأو�سح: "فهم يبيتون ما ال يعلنون، 
ملا  تبعات  هناك  تكون  اأن  وممكن 
يومني  قبل  �ساهدنا  وقد  ح�سل، 
اأمريكي  مقر  على  ع�سوائيا  ق�سفا 
هذا  خلف  الذي  من  العراق،  يف 
�ستكون  رمبا  اأعلم.  اهلل  الق�سف؟ 
اأن  ميكن  اأخرى  حوادث  هناك 

حت�سل يف اأماكن اأخرى".
اال�ستخبارات  رئي�س  واأ�سار 
ال�سياق  هذا  يف  االأ�سبق  ال�سعودية 
اإىل اأن القيادة االإيرانية تعتمد على 
اأ�سبحت  "اإيران  قائال:  "وكالء"، 
فوالذية،  مبخالب  ورق  من  منرا 
التي  الفوالذية  املخالب  وهذه 
وكالوؤها  هي  اإيران  ت�ستخدمها 
اأو  لبنان  يف  اأكان  اهلل،  اأحزاب  يف 
اأو  تركيا  اأو  ال�سعودية  اأو  الكويت 
هوؤالء  واأفغان�ستان،  باك�ستان،  يف 
القيادة  قبل  من  يكلفون  الذين  هم 
بالوكالة  باحلرب  القيام  االإيرانية 
ال  "ونحن  وتابع:  عنهم".  بالنيابة 
الكويت  اأمري  اغتيال  حماولة  نن�سى 
اهلل،  رحمه  جابر،  ال�سيخ  الراحل 
العراقية،   - االإيرانية  احلرب  اإبان 
ثم خطف طائرة اجلابرية وغريهما 
من االأحداث، مثل تفجريات اخلرب، 
كانت  التي  اململكة،  يف  عندنا 
احلجاز، ويف  اهلل يف  يد حزب  على 
�سعودي يف  دبلوما�سي  اغتيل  تركيا 
يد  على  املا�سي  القرن  ثمانينيات 

حزب اهلل يف تركيا".

�صحيفة عربية تك�صف

يف هذه الفرتة ع�دت "اإ�صرائيل" لالغتي�لت 
يف قط�ع غزة

يديعوت  �سحيفة  قالت 
اليوم  العربية"  "اأحرنوت 
االأربعاء، اإن عملية اغتيال 
القد�س  �رسايا  يف  القائد 
حلركة  الع�سكري  الذراع 
اجلهاد االإ�سالمي يف غزة 
واغتيال  العطا،  اأبو  بهاء 
ال�رساف حامد اخل�رسي، 
العودة  مبثابة  كانت 
يف  االغتياالت،  ل�سيا�سة 
عهد اأفيف كوخايف القائد 
االحتالل  جلي�س  اجلديد 

االإ�رسائيلي.
ال�سحيفة  وبح�سب 
قاد  كوخايف  فاإن  العربية، 
جولتني رئي�سيتني يف عامه 
غزة،  قطاع  �سد  االأول 
االأوىل "احلديقة املغلقة" 
حيث  اأيار/مايو،  يف 
املقاومة  فيها  اأطلقت 
يف  �ساروخ   600 من  اأكرث 
اأقل من يومني وقتل اأربعة 
هذه  وكانت  اإ�رسائيليني، 

اأول عملية هامة لكوخايف 
يف  جناًحا  واأقل  غزة  يف 
االإ�رسائيلي  اجلي�س  اأداء 
بينما  املحققة،  والنتائج 
الثانية  العملية  كانت 

"احلزام االأ�سود".
فاإنه  لل�سحيفة،  ووفقاً 
بعد اجلولتني  ن�ساأ  الهدوء 
اأنه  بقيادة كوخايف، مبينة 
الفر�سة  تفويت  يريد  ال 
االإن�ساين  الو�سع  لتغيري 
ي�ستعد  لذلك  غزة،  يف 
خماطر  لتحمل  كوخايف 
رئي�س  من  اأكرث  حم�سوبة 
"ال�ساباك" نداف اأرغامان 
للعمل  العمال  ادخال  يف 
فهمه  مع  "اإ�رسائيل"،  يف 
الذي  هو  االقت�ساد  اأن 
ال�سفة  يف  الهدوء  يجلب 
هو  هذا  يكون  اأن  وميكن 

الواقع يف غزة.
واأكدت ال�سحيفة العربية، 
اأن  يدرك  كوخايف  اأن 

حالة  يف  فجوات  هناك 
تغلق،  اأن  ويجب  التاأهب 
اجلي�س  يف  فقط  لي�س 
املجتمع  يف  ولكن 

ا. االإ�رسائيلي اأي�سً
اأن  ال�سحيفة،  واأو�سحت 
ال  االإ�رسائيلي  اجلمهور 
�ستبدو  كيف  حًقا  يفهم 
بح�سب  املقبلة،  احلرب 
لي�س  اأن  مبينة  كوخايف، 
 15000 اإىل   10 من 
حما�س  من  �ساروًخا 
من  االإ�سالمي  واجلهاد 
القبة احلديدية  غزة، الأن 
يعتقد،  كما   ٪90 تعرت�س 
�ساروخ   150،000 ولكن 
طويل  بع�سها  لبناين، 
�ساأنه  من  ودقيق،  وثقيل 
اأ�رسار  يف  يت�سبب  اأن 
الداخلية  للجبهة  اأخرى 

االإ�رسائيلية.
وقائد  "عام  واأ�سافت: 
اأفيف كوخايف يف  االأركان 

قمة  يف  وحيداً  من�سبه 
الوقت  معظم  القيادة، 
مع  حرب،  وزير  بدون 
متورط  وزراء  رئي�س 
جوالت  لثالثة  بالذهاب 
ق�سايا  وثالث  انتخابية 
وجود  دون  جنائية، 
لتمرير  عاملة  حكومة 
ال�سنوات  متعددة  اخلطة 
للغاية  مهمة  تعد  التي 
للعقد  اجلي�س  قوة  لبناء 
قرارات  واتخاذ  القادم، 
ولفتت  حيوية  تنفيذية 
الفرتةـ  هذه  ويف  اأنه  اإىل 
االحتالل  جي�س  يوا�سل 
منع  يف  املتمثلة  �سيا�سته 
�سوريا  يف  اإيران  تواجد 
اأ�ساليب  �سوى  يغري  ومل 
اأن  اإىل  ونوهت  عمله 
نفتايل  مع  يعمل  كوخايف 
وقد  جيد،  بتن�سيق  بينت 
تغيري  على  االثنان  عمل 

قواعد العمل االأمني.
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مكتب ال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة 
ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية 

اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

اعالن عن جل�سة البيع باملزاد العلني 
 بطلب من  ال�صيد بن راي�س جعفر ال�صاكن ب : 129 نهج �صالح 

بوعكوير اجلزائر . 
وهم  اأبناءه  خالد  زكية  اأرملته   : وهم  �صالم حممد  ورثىة   : �صد 

�صالم ر�صيدة ، كاملة ، نادية ، حميد ، ابت�صام و مرمي .
املودعة  العلني  باملزاد  البيع  �رشوط  قائمة  على  بناء  و 
رقم  حتت   2017/10/10 يف  القليعة  مبحكمة  ال�صبط  باأمانة 
 2020/02/10 لتاريخ  املربجمة  البيوع  جل�صة  عن  2017/21نعلن 
للعقار  القليعة  �صباحا مبقر حمكمة  احلادية ع�رش  ال�صاعة  على 
تعيينه: قطعة ار�س تقع بقرية الرحمانية املنطقة الريفية لبلدية 
وت�صعني  ار  وع�رشون  ثالثة  م�صاحتها  للبناء  �صاحلة  الدويرة 
�صنتيار2.390 م² منف�صلة من ملكية اكرب م�صيد عيلها بناية مكونة 
من جمرد طابق ار�صي مق�صم اىل اربعة غرف ، حمام ، مرحا�س ، 
حو�س وبئر  وهي حمدودة على النحو التايل : من ال�صمال: طريق 
والئي .من اجلنوب : ممر عر�صه05م.من ال�رشق:باقيامللكية .من 
من  لكل  و  دج   20.560.000،00 افتتاحي  ب�صعر   ، طريق  الغرب: 
باأمانة �صبط  او  الق�صائي  االت�صال مبكتب املح�رش  االمر  يهمه 

حمكمة  القليعة لالطالع على قائمة �رشوط البيع .
املح�سر الق�سائي 

مكتب ال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة 
ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 

الهاتف  اجلزائر  درارية  الدوفان   حي   07  : ب  مكتبه  الكائن 
023.33.04.22:

اعالن عن جل�سة  لبيع عقار باملزاد العلني 
بطلب من/ �رشكة بن دحمان لال�صترياد والت�صدير �س.ذ.م.م املمثلة من 

طرف م�صريها  .
بئر  الكائن مقرها ب/ جتزئة 111 قطعة رقم 05 مركز طريق املقربة 
توتة والتي تختارت موطنها عند عرواطي علي 04 �صارع احمد غرو�س 

القليعة 
�صد : عليوة �صماعني .

ال�صاكن ب : طريق اوالد فايت ال�رشاقة .
بناء على  قائمة �رشوط البيع املودع لدى حمكمة القليعة 2019/01/20  
حتت رقم 2019/003 باحل�صور جلل�صة البيوع املوؤجلة ليوم 2020/02/10 

على ال�صاعة : احلادية ع�رش �صباحا امام حمكمة القليعة .
تعيني العقار وو�صفه و امل�صاحة االجمالية . ح�صب عقد البيع : االأر�صية 
اأر�س  قطعة  من  ال�صيوع(  يف  مت�صاوية  ح�ص�س  �صمن  من  )ح�صة   9/1
املعد  املخطط  ح�صب  25ار00�صار  هكتار   45 االجمالية  م�صاحتها 
الفالحية  امل�صتثمرة  امل�صمى  باملكان  تقع  التي  و   1992/04/27 يف 
القليعة  القليعة دائرة  االإخوة فلي�صي �صابقا  ، مزرعة  اجلماعية رقم 46 

والية تيبازة . 
ب�صعرافتتاحي 3.812.173،61 دج ، نعلن عن جل�صة لبيع عقار عن طريق 
ع�رش  احلادية   : ال�صاعة  على   2020/02/10 بوم  العلني  جلل�صة  املزاد 
�صباحا امام حمكمة القليعة . وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع 
بالعنوان  الق�صائي  يت�صل مبكتبنا نحن املح�رش  ان  ال�رشوط  على دفرت 

املذكور اعاله او لدى امانة �صبط  حمكمة القليعة

مكتب ال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى 
حمكمة ال�سراقة

جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية 
اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر 
باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

حمكمة  لدى  ق�صائي  حم�رش   ر�صا  حممد  بوقرين  اال�صتاذ  نحن 
الوا�صع  و  اعاله  املذكور  تيبازة  ق�صاء  اخت�صا�س جمل�س  ال�رشاقة 
ختمه و توقيعه ادناه . بناءا على طلب : بن معلم حكيم ابن �رشيف 
االمر  على  بناءا  اجلزائر،  رم�صان  عبان  �صارع  ب09  .ال�صاكن)ة( 
رقم   2020/01/07 بتاريخ  ال�رشاقة   حمكمة  رئي�س  عن  ال�صادر 
التكليف  تعليق حمتوى  و  بن�رش  الرتخي�س  املت�صمن   5677 الرتتيب 
اعرتاف  عقد  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�صند  على  بناءا   . بالوفاء 
راي�س  مراد  ببئر  موثق  الرزاق  عبد  تري  اال�صتاذ  عن  ال�صادر  بدين 
املمهور   2014/ مكرر  رقم094  فهر�س  بتاريخ2014/04/16 
العربي  ابن  الوهاب  عبد  واحمد  كلفنا:ال�صيد  التنفيذية  بال�صيغة 
الزامه بدفع  القا�صي ب  الدرارية.  : 12 جتزئة �س  ( ب  )ة  ال�صاكن 
مبلغ   ) جزائري  دينار  مليون  مائة   ( دج   100.000.000،00 مبلغ   :
التنا�صبية  التنفيذ االختياري  6798 دج + احلقوق  الدين+م�صاريف 
للمح�رش الق�صائي املقدرة 2465680 دج ، ونبهناه : بان لها مهلة 15 
يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا بكافة 
الطرق القانونية ، ولكي ال يجهل ما تقدم  و اثباتا لذلك حررنا هذا 

املح�رش الكل طبقا للقانون .
املح�سر الق�سائي

مكتب التوثيق الأ�ستاذة كعبا�س امال
اجلزائر ولية  املرادية  القادر  عبد  �سارع   49

تعديل القانون الأ�سا�سي لل�سركة)) �س.ذ.م.م. 
ف�ست فواياج  ((

16  /00-  1045091 17ب 

االجتماعي  ((  مقرها  فواياج   )) �س.ذ.م.م.ف�صت  الت�صمية 
�صارع اأحمد عزوز رقم 31 حمل D بلدية املحمدية ، والية 
 ، جزائري  دينار  األف  مائة  االجتماعي  راأ�صمال  اجلزائر 
و  ال�صفر  وكالة  االجتماعي  مو�صوعها   ) دج   100.000.00(
ال�صياحة مبوجب عقد تلقاه مكتبنا يف 08 جانفي 2020 قرر 

ال�رشكاء تعديل القانون االأ�صا�صي لل�رشكة كمايلي :
اأحمد  �صارع  من  لل�رشكة  االجتماعي  املقر  حتويل   /  01  
عزوز رقم 31 حمل D بلدية املحمدية ، والية اجلزائر اإىل 
حي مفرتق الطرق ، مزرعة �صانتني رقم 30 ، بلدية بوروبة ، 
والية اجلزائر 02/ تعيني ال�صيد �صيخ حممد كم�صاعد م�صري 
لل�رشكة ملدة غري حمدودة و عليه عدلت املادة الرابعة ، 04 
و اخلام�صة ع�رش ، 15 من القانون االأ�صا�صي و تبقى باقي بنود 

القانون االأ�صا�صي بدون تغيري .
التجاري  لل�صجل  الوطني  املركز  لدى  القانوين  االإيداع  مت 

لوالية اجلزائر بتاريخ:.............حتت رقم............ 
لالإعالن املوثق.

مكتب التوثيق الأ�ستاذة كعبا�س امال
اجلزائر ولية  املرادية  القادر  عبد  �سارع   49

تعديل القانون الأ�سا�سي لل�سركة)) �س.ذ.م.م. 
اأوترابب ((

16  /00-  0021774 02ب 
االجتماعي  املال  را�س    )) اأوترابب  �س.ذ.م.م.   (( الت�صمية 
خم�صة ماليني و مائة األف دينار جزائري )5.100.000.00 
 22  ، املدنية  بلدية   ، اجلزائر  والية  االجتماعي  املقر  دج( 
تلقاه  عقد  مبوجب   ، اجلزائر  والية   ، ونويف  حممد  �صارع 
مكتبنا بتاريخ 31 دي�صمرب 2019 قرر ال�رشكاء تعديل القانون 
االأ�صا�صي لل�رشكة برفع راأ�صمال االجتماعي من خم�صة ماليني 
اإىل �صبعة  األف دينار جزائري )5.100.000.00 دج(  و مائة 
ع�رش مليون و �صتمائة األف دينار جزائري )17.600.000.00 
و  مليون  ع�رش  باإثني  املقدرة  االأرباح  دمج  طريق  عن  دج( 
و  دج(   12.500.000.00( جزائري  دينار  األف  خم�صمائة 
يوزع راأ�صمال االإجتماعي على ال�رشيكان بن�صبة 90 % لل�صيد 
و  نهيدة  ليازيدي  لل�صيدة  ن�صبة 10 %  و  الكرمي  اأوراغي عبد 
عليه عدلت املادة ال�صاد�صة ، 06 و ال�صابعة 07 من القانون 

االأ�صا�صي و تبقى باقي بنود القانون االأ�صا�صي بدون تغيري 
التجاري  لل�صجل  الوطني  املركز  لدى  القانوين  االإيداع  مت 

لوالية اجلزائر بتاريخ:.............حتت رقم............ 
لالإعالن املوثق.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية ورقلة
الرقم:07/2020

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

مبقت�صى القانون رقم 06/12 يف 18 �صفر 1433املوافق 
اليوم  هذا  ، مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ 
:2020/01/05 ت�صليم و�صل الت�رشيح بتاأ�صي�س اجلمعية 

املحلية ذات طابع اجتماعي –حي امل�صماة
جمعية الدرب املنري القارة ال�صمالية ورقلة

الكائن مقرها :القارة ال�صمالية ورقلة
لرئي�س اجلمعية ال�صيد /بابا �صيدي يا�صني
تاريخ ومكان امليالد :1972/07/08 ورقلة

العنوان حي القارة ال�صمالية ورقلة 

مكتب ال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 
الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جل�سة  بيع عقار باملزاد العلني 
بطلب من/ بنك اخلليج اجلزائر �رشكة ذات ا�صهم .

الكائن مقرها االجتماعي بطريق ال�رشاقة دايل ابراهيم املاأخوذ يف �صخ�س مديره العام املختار موطنه 
مبكتب اال�صتاذ بوقرين حممد ر�صا املح�رش الق�صائي الكائن ب 07 حي الدوفان الدرارية القائم يف حقه 

اال�صتاذ براهيمي م�صطفى املحامي.
�صد : ال�رشكةات امل�صوؤولية املحدودة بروفال املمثلة من طرف ممثلها القانوين م�صريها .

الكائن مقرها ب : �صريابي بئر خادم اجلزائر .
و ال�صيد : بلعلى مراد ) كفيل عيني ( .

ال�صاكن ب : حي را�صي حميدة رقم 20 �رشاقة .  
 2019/14 رقم  حتت   2019/10/17 بتاريخ  ال�رشاقة  حمكمة  لدى  املودع  البيع  �رشوط  قائمة  على  بناء 
باحل�صور جلل�صة البيوع املوؤجلة  ليوم 2020/01/27  على ال�صاعة : التا�صعة �صباحا اأمام حمكمة ال�رشاقة 

قاعة اجلل�صات رقم 02  .
•  تعيني العقار وو�صفه و امل�صاحة االجمالية . ح�صب عقد البيع : قطعة ار�س كائنة برتاب بلدية العا�صور 
،املكان امل�صمى »وادي ا لرمان » والية اجلزائر ،تبلغ م�صاحتها ثالثمائة واثنى ع�رش مرت مربع) 312م² 
(، ،وردت يف �صكل �صبه م�صتطيل حمدودة كالتايل : من ال�صمال ممر عمومي ، من اجلنوب احل�صة رقم 1 
من ال�رشق ملكية بن حمادي حممد ، من الغرب احل�صة رقم 3 ،م�صيد عليها بناية تتكون من طابق ار�صي 
، طابق علوي و �صطح ، ترتبع على م�صاحة مائة وواحد وثمانني مرت مربع ) 181م²( بن�صبة 95 % مبوجب 

رخ�صة البناء ال�صادرة عن بلدية العا�صور بتاريخ  1992/09/16 حتت رقم 105/ اأ ع/92 .
•  ح�صب تقرير اخلربة :عقار �صكني يتمثل يف قطعة ار�س كائنة باملكان امل�صمى وادي الرمان بلدية 

العا�صور اجلزائر ،م�صاحتها :312م² ،�صكلها الهند�صي �صبه م�صتطيل وحدودها كما يلي :
•  من ال�صمال :ممر عمومي –من اجلنوب : احل�صة رقم 1

•  من ال�رشق :ملكية بن حمادي حممد
•    من الغرب : احل�صة رقم 3

• اما م�صتمالتها : فت�صمل قطعة االر�س حاليا على بناية بن�صبة اجناز 100% مكونة من 03 طوابق و�صطح 
بدون منفذ )بدون �صالمل( وهي كما يلي : 

بع�صهما  على  مفتوحني  مرابني  و  رئي�صي  مدخل  من  يتكون  )250م²(  مب�صاحة   )0+R( ار�س  طابق    •
البع�س من الداخل و�صالمل لل�صعود للطابق العلوي 

ال�رشكة  ) مقر  �صكل مكاتب  ،يتكون من 06 غرف على  )180م²(  )R+1( مب�صاحة  اأول  طابق علوي    •  
كبري  +بهو   )Terrasses02( �صطحني  جمهزين+  +مطبخ  حمام  80م²+  مب�صاحة  كبري  بهو   + ال�صابقة( 

مب�صاحة 20م² والثانية 30م² +�صالمل .
مرحا�س   + حمام   + مطبخ   + غرف   05 من  يتكون  )150م²(  مب�صاحة   )2+R( ثان  علوي  طابق     •  

جمهزين 
ب�صعر افتتاحي 86.926.000،00  دج ، نعلن عن جل�صة البيوع املوؤجلة ليوم 2020/01/27 على ال�صاعة 
: التا�صعة �صباحا امام حمكمة ال�رشاقة قاعة اجلل�صات رقم 02  . وعلى كل من يرغب يف معلومات او 
االطالع على دفرت ال�رشوط ان يت�صل مبكتبنا نحن املح�رش الق�صائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى 

امانة �صبط  حمكمة ال�رشاقة 
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

املح�سر الق�سائي 

 املح�سر الق�سائي 



تقرير:  علي �سمودي

الأ�سري يف �سطور ..

الأ�سري  اأب�رص   ، عاماً   47  قبل 
 ، عرابة  بلدة  يف  النور  اأحمد 
منا�سلة  عائلة  وتربى و�سط  ن�ساأ 
حمافظة ومتعلمة ، فقد كان والده 
مدار�س  يف  عمل  للأجيال  مربياً 
ح�سن  اأم  وتقول   ، دولة  الإمارات 
 ، عرابة  بلدة  يف  حياته  عا�س   "
وطوال حياته ، متيز برب الوالدين 
واحلنان والوفاء واملحبة والعطاء 
متتع  الدرا�سة  مقاعد  على   ،
فكان   ، والن�سالية  الوطنية  بالروح 
وامل�سريات  الفعاليات  يف  ي�سارك 
وحفظة  امل�ساجد  رواد  من  وكان 
تعلم   " وت�سيف   ،" الكرمي  القران 
اأنهى  حتى  بلدتنا  مدار�س  يف 
ولن�ساطه   ، بنجاح  العامة  الثانوية 
ودوره الفاعل يف مقاومة الحتلل 
، تعر�س للعتقال قبل النتفا�سة 
الأوىل ، املرة الأوىل يف عام 1985 
 ، ال�سجون  عام  يف  خلل  اأم�سى 
كما اعتقل يف عام 1995 ملدة  �سنة 

ون�سف  واأفرج عنه .

ريعان ال�سبان

حركة  �سفوف  يف  اأحمد  التحق 
عرب  ومتيز   ،" الإ�سلمي  "اجلهاد 
 ، بالن�سال والت�سحية  رحلة حياته 
فتعر�س للعتقال يف املرة الأوىل 
اعتقالته  وتكررت   ،  1985 عام 
والتي  احلجر  انتفا�سة  خلل 
عام  1995، ملدة  عام  اأخرها  كان 
"تزوجنا  زوجته  وتقول   ، ون�سف 
الطفل  واأجنبنا   ،1997/8/15 يف 
 ،  1998/10/18 يف  ح�سن  البكر 
و�سعادتنا  فرحتنا  �سك   والذي 
بطفلنا  اهلل  الأوىل،واأكرمنا 
اأجنبته  الذي  م�سطفى  الثاين 
الحتلل  لكن   ،  2000/3/24 يف 
اأ�سبح  الفرحة عندما  نغ�س علينا 
"، وت�سيف " ب�سبب  والده مطلوباً 
الكمائن واملداهمات والتهديدات 
اأحمد  الحتلل  حرم   ، بت�سفيته 
خوف  كوابي�س  وع�سنا   ، طفليه 

من  جنا  بعدما  حياته  على  وقلق 
عدة  اغتيال .

الزواج واملطاردة..

من  اأحمد  تزوج   ، حترره   بعد 
رفيقة دربه فداء  يف 1997/8/15، 
جلامعة  وانت�سب  بطفلني  ورزق 
تربية  تخ�س�س  املفتوحة  القد�س 
قطع  الحتلل  لكن   ، اإ�سلمية 
جامعته  يكمل  ومل  الطريق  عليه 
ب�سبب مطاردته يف بداية انتفا�سة 
اأم  املحررة  وتقول   ، الأق�سى 
ح�سن "  اأجنبنا الطفل البكر ح�سن 
�سكل   والذي   ،  1998/10/18 يف 
الأوىل،واأكرمنا  و�سعادتنا  فرحتنا 
الذي  م�سطفى  الثاين  بطفلنا  اهلل 
لكن   ،  2000/3/24 يف  اأجنبته 
الفرحة  علينا  نغ�س  الحتلل 
مطلوباً  والدهما  اأ�سبح  عندما 
الكمائن  ب�سبب   " وت�سيف   ،"
والتهديدات  واملداهمات 
اأحمد  الحتلل  حرم   ، بت�سفيته 
ظل  يف  �سملنا  طفليه وفرق 
واإدراجه  وملحقته  ا�ستهدافه 
على راأ�س قائمة املطلوبني بتهمة 
الإ�سلمي  اجلهاد  النتماء حلركة 
واملقاومة ، وع�سنا كوابي�س رعب 
وقلق على حياته ب�سبب املداهمات 
والتهديدات خا�سة بعدما جنا من 
عدة حماولت   اغتيال "، وت�سيف 
على  ملحقته  الحتلل  وا�سل   "
اعتقلته  حتى   ، �سنوات   3 مدار 
يف  اخلا�سة  ال�رصية  الوحدات 
كمني قرب مفرق قرية املن�سورة 
بتاريخ  نابل�س  جنني  �سارع  على 
اعتقاله  وفور   ،  2003/7/24
بزنازين  التحقيق  لأقبية  اقتادوه 
فيها  احتجز  التي  اجللمة  �سجن 
زيارتنا  ، حمروما من  �سهور  عدة 

والتوا�سل مع املحامني .

اإكمال امل�سوار ..

�سربت اأم ح�سن اأمام حمنة اعتقال 
وت�سحية  وبوفاء   ، دربها  رفيق 
على  وعاهدته  امل�سوار  اأكملت 
 ، وانتظاره  ال�سعاب  كل  حتدي 

وتقول " عندما اعتقل اأحمد ، كان 
ح�سن وم�سطفى بعمر الزهور ، فلم 
امل�سوار  اإكمال  وقررت  اأ�ست�سلم 
كما  وتعليمهم  وتربيتهم  ورعايتهم 
كان  الذي  والدهم  ويتمنى  يحب 
بالأمل  وي�سحنني  معنوياتي  يرفع 
زيارة  كل  يف  العالية  واملعنويات 
وعا�س  كرب   " وت�سيف   ،" ور�سالة 
نتنقل  مثلي  حياتهما  طفلي 
والدهما  لزيارة  ال�سجون  بني 
وكرمني   ، عليهما  والطمئنان 
على  والقوة  بال�سرب  العاملني  رب 
امللقاة  الكبرية  امل�سوؤولية  حتمل 
اأديت   ، هلل  واحلمد   ، عاتقي  على 
نفخر  الذي  زوجي  جتاه  واجباتي 
وكنت   ، اعتقاله  �سنوات  طوال  به 
على قدر التحدي مبوا�سلة دوري 
وتربيتهما على اأكمل وجه واأف�سل 
بهما  يفخر  والدهما  ليبقى  �سورة 
، ول زالت اأحتمل تلك امل�سوؤولية 
ي�سعران  وم�سطفى  ح�سن  لكن   ،
دوما بنق�س كبري ، فغياب والدهما 
ل  ووجع  اأمل  م�ساعر  لديهما  يثري 

تنتهي .

احلكم وال�سراب ..

من  وعذابات  التحقيق  ينل   مل 
وحتدى  ف�سمد   ، اأحمد  الأ�سري 
على  املعاناة  ودوامة  الحتلل 
ا�ستمرت  التي  املحاكم  بوابات 
اأم  املحررة  وتقول   ، عام  ملدة 
بنقل  الحتلل  ا�ستمر   " ح�سن 
 ، واملحاكم  ال�سجون  بني  اأحمد 
 3 املوؤبد  بال�سجن  حوكم  حتى 
 ، �سنوات  لع�رصة  اإ�سافة  مرات 
القد�س  ل�رصايا  النتماء  بتهمة 
 ،" فدائية  عمليات  يف  وال�سلوع 
" تاأقلم زوجي على واقع  وت�سيف 
واأكمل م�سواره ب�سمود   ، ال�سجون 
وت�سحية وبطولة ، فتعر�س وعاين 
من كافة اأ�سكال العقوبات وخا�سة 
العزل النفرادي وحرمان الزيارات 
وتكمل   ،" والكانتني مرات عديدة 
من  العديد  يف  اأحمد  �سارك   "
ومعارك  الطعام  عن  الإ�رصابات 
اآخرها  وكان  واحلرية  الكرامة 
فيها  خا�س  التي  الكرامة  معركة 

مع رفاقه الأ�رصى اإ�رصابا ا�ستمر 
حقوقهم  انتزعوا  حتى  يوماً   42
ال�سجان  على  النت�سار  وحققوا 

واإدارة ال�سجون التع�سفية.

اعتقال الزوجة ..

فداء  عذابات  الزوجة  تذوقت 
اإعتقال  من  اأعوام  بعد   ، الأ�رص 
من  الحتلل  فانتزعها   ، زوجها 
بني اأطفالها الذين عا�سوا حمطات 
معاناة مريرة يف غياب الوالدين ، 
ففي  فجر 12-5-2014 ، فوجئت 
باقتحام جنود الحتلل ملنزلها ، 
وتخريب  بتفتي�سه  قاموا   " وتقول 
وتدمري حمتوياته ، وعندما طلبوا 
غ�سب   ، لعتقايل  مرافقتهم 
ملب�سهم،  ،  وارتدوا  اأطفايل 
الذهاب  نريد   : للجنود  وقالوا 
حا�رصوهم  لكنهم   ، والدتنا  مع 
واحتجزوهم يف املنزل واقتادوين 
تعر�ست   " وت�سيف   ،" معهم 
زنازين �سجن اجللمة  للتحقيق يف 
، ملدة 22 يوما متوا�سلة ، ويف  كل 
يوم،  يتم التحقيق معي 7 �ساعات 
الكر�سي  على  ال�سبح  عن   عدا   ،
اأ�سقائي  باعتقال  نف�سي  وال�سغط 
"، وتكمل " بعد التحقيق مت نقلي 
اأ�سبوع  وكل  ه�سارون  �سجن  اإىل 
للمحكمة  اإنزايل  يتم  اأ�سبوعني  اأو 

�سهور   9 حوكمت  حتى   للتمديد 
 ، �سيكل  الف   80 مالية  وغرامة 
بحق  تفر�س  غرامة  اأعلى  وهي 

اأ�سرية.

رحيل الوالدين ..

خلل  الكثري  اأحمد  عائلة   عانت 
رحلة مطاردته واعتقاله ، فكانت 
وفاة  الأ�سعب  الأوىل  املحطة 
يو�سف  اأم   " ال�ستينية  والدته 
تروي  كما  تعر�ست  "،  التي 
جلطات  ،  لعدة  فداء  املحررة 
ابنها  متتالية خلل فرتة ملحقة 
وفقدت النطق ، وتوفيت عام 2002 
، ورغم  الكمائن ور�سد الحتلل 
له ، اأ�رص اأحمد  على امل�ساركة يف 
ت�سييع جثمانها واإلقاء نظرة الوداع 
عمي   " وت�سيف  عليها ،  الأخرية 
والد زوجي ، تاأمل وحزن كثرياً بعد 
�سدور احلكم القا�سي بحق اأحمد 
ويرتبط  كثرياً  يحبه  كان  الذي 
اأ�سيب  وقد   ، وطيدة  بعلقة  معه 
مبر�س ال�رصطان وتويف عام 2004 
الذي  ابنه  زيارة  من  يتمكن  ومل   ،

حرمه الحتلل وداعه.

التحدي بالتعليم ..

املحررة  تقول   ، واعتزاز    بفخر 

مرحلة  اأحمد  ا�ستثمر   " ح�سن  اأم 
و�سنوات اعتقاله ، فتحدى الحتلل 
واحلكم بالتعليم ، جنح يف الثانوية 
الأق�سى  جلامعة  ،وانت�سب  العامة 
وح�سل   ، علوم  تخ�س�س   ، بغزة 
فيها،  �سهادة  البكالوريو�س  على 
اإكمال  على  واإ�رصار  عزم  ولديه 
درجة  لدرا�سة  وي�ستعد  تعليمه 
العاملني  رب  ون�ساأل   ، املاج�ستري 
م�سوار  ليكمل  باحلرية  يكرمه  اأن 
حياته وتعليمه ويعو�س اأطفالنا عن 
وت�سيف   ،" والوجع  الأمل  �سنوات 
"  يف كل حلظة من �سنوات زوجي 
ن�سعر   ، الق�سبان  خلف  ال17 
وعظم  اأ�رصانا  وعذابات  بوجع 
تعزز  ت�سحية  من  يقدمونه  ما 
ومهما   ، قادم  الن�رص  اأن  قناعتنا 
قمعه  واأدوات  الحتلل  مار�س 
جرائم  من  ال�سجون  م�سلحة  يف 
لن تنال من عزميتهم "، واأكملت " 
كل يوم ، ا�ستعيد �رصيط الذكريات 
كانت  اأحمد التي  مع  اجلميلة 
عامرة بال�سعادة واحلنان والفرح و 
لتخلو من املواقف اجلميلة التي 
،  واأمتنى  متر  بذاكرتي  زالت  ما 
الذكريات  تعود  تلك  و  يعود  اأن 
اجلميلة ويجتمع  �سملنا مع ولدينا 
الإفراج  ،  لنعي�س  فرحة  قريباً 

عنه  وزفاف ابننا.

ما زال ال�ساب ح�سن ال�سيباين ، 22 عاماً ، يوؤجل حفل زفافه وكله اأمل ، بحرية والده الأ�سري اأحمد م�سطفى احمد �سيباين ، لي�ساركه الفرحة التي �سرقها الحتالل كما تقول 
والدته الأ�سرية املحررة فداء " على مدار ال�سنوات املا�سية ، فعندما اعتقل زوجي ، ترك طفلينا ح�سن وم�سطفى بعمر الزهور ، كربا واأ�سبحا �سابنَي بغياب والدهما وحرمانهما 

من ح�سنه ، وق�سيا �سنوات عمرهما على بوابات ال�سجون "، وت�سيف " بتاريخ 2018/5/20 ، عقد قران ابنه ح�سن بغياب والدهما ، ف�سعرنا بغ�سة كبرية يف اأعماقنا وكانت 
فرحتنا   منقو�سة لعدم وجود والدهم معنا يف اللحظة الأجمل من عمر ابني وحياتنا جميعًا "، وتكمل " يف طفولتهما ، مل يتمكن زوجي من متابعتهما وروؤية مراحل منوهما 

وخطواتهما ، وحتى عندما اأ�سبحا �سابنَي حرمته ال�سجون من الفرحة التي ي�سعر بها كل والد ، ونتمنى اليوم اأن يرى فرحتهما الكبرية وي�ساركنا بها يف حريته القادمة اإن �ساء 
اهلل "، وتتابع " اأملنا باهلل كبري ،   ونحن ننتظر �سفقة جديدة ليتحرر والدهما احمد ويفرح لفرحهما ونحتفل بحريته ، ولكي تكون الفرحة واحد وكاملة بحريته والوقوف مع 

اينه ح�سن يف زفافه و فرحة العمر كما نتمنى جميعَا.

حمكوم باملوؤبد وترك طفليه بعمر الزهورزوجة الأ�سري اأحمد ال�سيباين : 

بكرنا ح�سن عقد قرانه وما زال ي�ؤجل زفافه لنفرح بحرية والده 
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ال�سجون  اأو�ساع  اأن  حني  يف   
اخلا�سة  الإ�رسائيلية  واملعتقالت 
اأ�سبه  اليهود  والأمنيني  باجلنائيني 
بالفنادق ، رغم اأن اجلهة امل�سئولة 
اإدارة  هي  للجهتني  ال�سجون  عن 
 . الإ�رسائيلية  ال�سجون  م�سلحة 
موافقة  على  حمدونة  د.  واأ�سار 
اخلطة  على  الإ�رسائيلية  احلكومة 
املعتقالت  اأعداد  لزيادة  ال�ساملة 
الحتالل  دولة  داخل  يف  وال�سجون 
العربية   7 القناة  ذكرت  ما  وفق 
بالأم�س ل�ستيعاب 4000 اأ�سري، وفقاً 
للخطة طويل الأجل ، على الرغم من 
وجود 30 معتقال ومركز احتجاز ل 
تتنا�سب مع الظروف املعي�سية وفق 
�سيا�سة  اأن  حمدونة  ،موؤكداً  القناة 
�سلطات الحتالل القدمية اجلديدة 

هو جتميع الأ�رسى الفل�سطينيني يف 
�سجون قدمية غري �ساحلة للحياة يف 
حني جتمع الأ�رسى اليهود يف �سجون 
خمتلفة  حياة  طبيعة  ذات  جديدة 
واأ�ساف   . احلياة  من حيث �رسوط 
الحتالل  دولة  اأن  حمدونة  د. 
اإدارة  اأن  حيث  بعن�رسية  تتعامل 
الإ�رسائيلية توفر  ال�سجون  م�سلحة 
من  اليهود  لالأ�رسى  منا�سبة  حياة 
حيث امل�ساحة والتهوية، والهتمام 
الطبي ، والزواج ، والعمل ، واخلروج 
للعطل والجتماع بالأهل والزيارات 
اخلا�سة ، واحرتام ال�سعائر الدينية 
واملنا�سبات واخلروج الدائم للنزهة 
واإدخال معظم املطالب من الأهايل 
وعرب الزيارات والكانتني واحل�سول 
ثلثى   ( قانون  �سمن  الإفراج  على 

واأ�سكال  والتعليم   ،  ) والعفو  املدة 
املكتبات  توفري  حيث  من  الرفاه 
الرتفيه  وو�سائل  الريا�سة  واأدوات 
والت�سال   ، الف�سائيات  والقنوات 
، وغري ذلك من امتيازات  التلفونى 
وانتقام  بعدائية  تتعامل  اأنها  اإل   ،
الذين  الفل�سطينيني  الأ�رسى  مع 
ي�ستكون من �سوء الأو�ساع املعي�سية 
ك�سيا�سة ال�ستهتار الطبي بحق ذوي 
الأمرا�س املزمنة ، وملن يحتاجون 
الأمر املخالف   ، لعمليات جراحية 
للمبادئ الأ�سا�سية ملعاملة الأ�رسى 
النف�سي  التعذيب  ،وممار�سة 
التحقيق  اأقبية  يف  واجل�سدي 
واملنع  الردعية  والأحكام   ،
من  واحلرمان   ، الزيارات  من 
اخلارجي  العامل  مع  التوا�سل 

وتلفيق   ، معلومة  غري  لفرتات 
لتربير  ال�رسية  وامللفات  التهم 
لئحة  بال  الدارى  العتقال 
الوا�سعة  التنقل  ، وحمالت  اتهام 
اإعاقة  بهدف  اأو�ساطهم  يف 
الفئران  وانت�سار   ، ا�ستقرارهم 
ال�سامة يف  واجلرذان واحل�رسات 
 ، واملعتقالت  ال�سجون  من  عدد 
بالإ�سافة لالكتظاظ يف الغرف ، 
وانعدام التهوية، وعدم جمع �سمل 
الأخوة والأقارب، وو�سع الأجهزة 
والت�سوي�س  كاملراقبة  امل�رسة 
ونوعاً،  كماً  الطعام  و�سوء   ،
والتفتي�سات  الليلية  والقتحامات 
والغرامات  والعقوبات  العارية، 

وغري ذلك من ت�سييقات .
جمموعات  حمدونة   د.  وطالب 

واملوؤ�س�سات  الدولية  ال�سغط 
وخا�سة  والإن�سانية  احلقوقية 
الدويل لالطالع  الأحمر  ال�سليب 
على اأحوال الأ�رسى الفل�سطينيني 

وال�سغط على �سلطات الحتالل 
لتوفري �رسوط حياة متوافقة مع 
الدولية  واملواثيق  التفاقيات 

والقانون الدويل الن�سانى .

�أكد مدير مركز �الأ�شرى للدر��شات �الأ�شري �ملحرر �لدكتور ر�أفت حمدونة �ليوم �أن �أو�شاع �الأ�شرى �لفل�شطينيني يف �ل�شجون �الإ�شر�ئيلية من حيث ظروف �العتقال �أ�شبه باملقابر ، ومتجاوزة 
ل�شروط �حلياة �الآدمية �مل�شتندة لالتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية وخا�شة �تفاقية جنيف �لثالثة و�لر�بعة �ملخت�شات باأو�شاع �أ�شرى �حلرب و�ملعتقلني.

مدير مركز �الأ�شرى للدر��شات �الأ�شري �ملحرر �لدكتور ر�أفت حمدونة

�صجون ا�صرائيل اخلا�صة بالفل�صطينيني مقابر واخلا�صة بال�صهاينة فنادق

الحتالل ال�صهيونى ي�صمم فرحة جمانة بعدم الإفراج عن اأبيها 
الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  كتب 
ال�سهداء  مفو�سية  با�سم 
بالهيئة  واجلرحى  والأ�رسى 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
يف جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية 
الثالثاء  اليوم  اأن  والإ�سالمية 
هو   2020 يناير   14 املوافق 
عن  لالإفراج  املقرر  التاريخ 
الأ�سري عالء اأبو جزر من �سكان 
رفح  مبحافظة  اجلنينة  حي 
ل  والذي  غزة  قطاع  جنوب  يف 
تزال دولة الحتالل الإ�رسائيلي 

القانون  مق�سلة  حتت  حتتجزه 
العن�رسي املقاتل الغري �رسعي 
الطفلة  اأن  الوحيدي  وقال   .
الوحيدة  الأ�سري  كرمية  جمانة 
قد كربت وهي تنتظر عودة اأبيها 
بعد  واحت�سانه  القيد  من  حراً 
منذ  اأ�سريا  عاما   17 ق�سى  اأن 
اعتقاله على يد قوات الحتالل 
من  عودته  اأثناء  الإ�رسائيلي 
جمهورية م�رس العربية يف 15 / 
لوالده  مرافقا  وكان   2002  /  1
من  عالج  رحلة  يف  املرحوم 
ميهله  مل  الذي  الكلوي  الف�سل 

طويال ومل تكن جمانة تبلغ من 
قامت  �سهورا حني  �سوى  العمر 
الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات 
من  وهي  والدها  باعتقال 
مواليد 14 / 4 / 2001 وبلدتهم 
ال�سبع . واأفاد  الأ�سلية هي بئر 
با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت 
والأ�رسى  ال�سهداء  مفو�سية 
واجلرحى بالهيئة القيادية العليا 
حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل 
الأ�رسى  جلنة  يف  فتح  حركة 
اأن  والإ�سالمية  الوطنية  للقوى 
احت�سن  قد  كان  اأمين  ال�سهيد 

�سقيقه  ابنة  جمانة  الطفلة 
حممد  �سحادة  عالء  الأ�سري 
الذي  بعد وفاة جدها  اأبو جزر 
ولكن  ق�سرية  لفرتة  احت�سنها 
�سهيدا  نحبه  ق�سى  اأمين  عمها 
ل�سيارة  �سهيوين  ق�سف  يف 
مدنية يف 2 / 2 / 2002 وكانت 
اعتقال  بعد  توفيت  والدتها قد 
 9 �سوى  جمانة  عمر  ومل  اأبيها 
الحتالل  قوات  اأن  �سهور علما 
ن�سفت  كانت  الإ�رسائيلي 
العام  يف  الأ�سري  عائلة  بيت 
�سيا�سات  اأن  واأ�ساف   .  1993

الحتالل  وقوانني  وقرارات 
عن  الإفراج  بعدم  الإ�رسائيلي 
املنتهية  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
حجج  حتت  حمكومياتهم 
الأ�سري  وق�سية  وكاذبة  باهتة 
عن�رسية  هي  جزر  اأبو  عالء 
وتاأتي يف �سياق احلرب  بامتياز 
امل�سعورة املفتوحة التي ت�سنها 
دولة الحتالل الإ�رسائيلي �سد 
الأ�رسى وذويهم م�سددا على دور 
والإن�سانية  الدولية  املنظمات 
الحتالل  على  ال�سغط  يف 
باحرتام  واإلزامه  الإ�رسائيلي 

ن�ساأت  ودعا   . الإن�سان  حقوق 
الوحيدي الناطق با�سم مفو�سية 
واجلرحى  والأ�رسى  ال�سهداء 
حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
فتح يف قطاع غزة وممثل حركة 
للقوى  الأ�رسى  جلنة  يف  فتح 
ل�سياغة  والإ�سالمية  الوطنية 
فل�سطينية  وطنية  اإ�سرتاتيجية 
اجلرائم  ف�سح  على  قادرة 
واإنقاذ  الإ�رسائيلية  العن�رسية 
التي  قب�سة املوت  الأ�رسى من 
حتا�رسهم يف �سجون الحتالل 

الإ�رسائيلي .
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تو�صيح ب�صاأن ق�صية الأطفال الأ�صرى ونقل اأحد املمثلني 
عنهم من �صجن"عوفر"

اأن   ، اليوم  م�ساء  الأ�سري  نادي  اأو�سح 
ما جرى ب�ساأن ق�سية الأطفال الأ�رسى 
املمثلني  اأحد  نقل  حول  وحتديداً 
�سجن  اإىل  "عوفر"  �سجن  من  عنهم 
اإدارة  من  مقرتحاً  كان  "الدامون"، 
اأحد  بنقل  يتمثل  الحتالل،  �سجون 
مبدة  التحكم  يتم  بحيث  املمثلني 
الأ�رسى  الأطفال  اأق�سام  يف  تواجده 
اإىل  اإعادته  ويتم  النهار،  فرتة  خالل 
البالغني  لالأ�رسى  املخ�س�سة  الغرفة 
خارج ق�سم الأطفال. وا�سرتط الأ�رسى 
الأ�رسى  ممثلي  كافة  نقل  يتم  اأن 

يتواجدوا  واأن  املنقولني،  الأطفال 
"عوفر"،  �سجن  يف  قائماً  كان  كما 
بحيث يكون لهم غرفة خا�سة يف ق�سم 
عليهم  لالإ�رساف  الأطفال  الأ�رسى 
الأ�سري  نادي  ولفت  حياتهم.  وتنظيم 
اإىل اأن معلومات ترد منذ �ساعات باأن 
الأطفال  الأ�رسى  ينفذها  احتجاجات 
واأن  نقلهم،  عملية  بعد  "الدامون"  يف 
عملية قمع نُفذت بحقهم. واأكد نادي 
الأ�سري اأن مفاو�سات جتري منذ اأيام 
الحتالل  �سجون  واإدارة  الأ�رسى  بني 
ب�ساأن الق�سية، وحتى اللحظة ل توجد 

حول  الإدارة  قبل  من  حا�سمة  ردود 
"عوفر"،  �سجن  يف  الأ�رسى  مطلب 
وهو نقل ممثلي الأطفال الأ�رسى اإىل 
قرروا  قد  الأ�رسى  وكان  "الدامون"، 
تنفيذ خطوات ن�سالية يف حال ا�ستمر 
حاله.  على  ال�سجون  اإدارة  موقف 
قد  الحتالل  �سجون  اإدارة  وكانت 
�سجن  من  طفاًل   )33( بالأم�س  نقلت 
دون  "الدامون"،  �سجن  اإىل  "عوفر" 
خطوة  يف  عنهم،  املمثلني  مرافقة 
ال�ستفراد  خطرية حتاول من خاللها 
وا�ستهداف  الأ�رسى،  بالأطفال 

اأحد  و�سحب  جديد،  من  م�سريهم 
وحّمل  هذا  الأ�رسى.  منجزات  اأهم 
الحتالل  �سجون  اإدارة  الأ�سري  نادي 
م�سري  عن  الكاملة  امل�سوؤولية 
نقلهم  جرى  الذين  الأ�رسى  الأطفال 
بالأم�س من �سجن "عوفر" اإىل �سجن 
الأ�رسى  عدد  اأن  "الدامون". يذكر 
 )200( الحتالل  �سجون  يف  الأطفال 
�سجون  "عوفر،  على  موزعني  طفل 

وجميدو، والدامون".

حلظة �الإفر�ج عنه..

 الحتالل يعيد اعتقال الأ�صري املقد�صي 
اإ�صماعيل عفانه بعد )18( عامًا من العتقال

الحتالل  �سلطات  اأعادت 
الإ�رسائيلي �سباح يوم الثالثاء 
املوافق 2020/1/14 ، اعتقال 
اإ�سماعيل  املقد�سي  الأ�سري 
عفانه حلظة الإفراج عنه من 
ال�سحراوي"،  "النقب  معتقل 
 )18( اأم�سى  اأن  بعد  وذلك 
الحتالل  معتقالت  يف  عاماً 
وحولته  الإ�رسائيلي، 
حتقيق  مركز  اإىل  مبا�رسة 

"امل�سكوبية".

اأن  اإىل  الأ�سري  نادي  ولفت 
تتعمد  الحتالل  �سلطات 
بحق  الإجراء  بهذا  القيام 
بحيث  املقد�سيني،  الأ�رسى 
ال�سنوات  يف  ل�سيا�سة  حتول 
غالباً  ينتهي  املا�سية  القليلة 
ب�رسوط،  عنهم  بالإفراج 
ل�رسقة  حماولة  يف  وذلك 
والتنغي�س  باحلرية،  فرحتهم 
على عائالتهم التي تنتظرهم 

منذ �سنوات.
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عي�شة ق.

�أر�ضية  �لعا�ضمة  �حتاد  يدخل 
�مللعب بحثا عن �لفوز ال غري من 
�أجل ك�ضب �لثقة و��ضتغالل فر�ضة 
�للقاء�ت  رزنامة  وت�ضوية  �للعب 
ب�ضبب  �لعا�ضمي  للنادي  �ملوؤجلة 
ي�ضعى  �أين  �لقارية،  �مل�ضاركة 
�للقاء�ت  ��ضتغالل  �إىل  �الحتاد 
�ملوؤجلة بحثا عن ك�ضب �أكرب عدد 
نحو  �لزحف  �أجل  �لنقاط من  من 
و�لتناف�س  �لرتتيب  جدول  مقدمة 
�ملو�ضم  هذ�  �الأوىل  �الأدو�ر  على 
يالقيها  �لتي  �ل�ضعوبات  رغم 
�ملو�ضم  �نطالق  منذ  �لفريق 
رفقاء  ويعول  �جلاري،  �لكروي 
على  حمودة  بن  بالل  �لالعب 
��ضتغالل عاملي �الأر�س و�جلمهور 

يف  جديد  �نت�ضار  ك�ضب  �أجل  من 
ت�ضييق  وبالتايل  �لوطنية  �لبطولة 
مولودية  �لو�ضيف  على  �خلناق 
عنه  �لفارق  وتقلي�س  �جلز�ئر 
�لتعد�د  �أين طوى  �أربع نقاط،  �إىل 
مناف�ضة  يف  �ضجلوه  �لذي  �لتعرث 
ر�بطة �أبطال �إفريقيا عقب �لتعرث 
�لذي �ضجلوه �أمام ماميلودي �ضان 
و�لذي  �إفريقي  �جلنوب  د�ونز 
لقائي  مد�ر  على  �أمامه  �نهزمو� 
من  و�لر�بعة  �لثالثة  �جلولتني 
على  ويركزون  �ملجموعات،  دور 
�لبطولة �لوطنية من �أجل ��ضتعادة 
وتاأكيد  جمدد�  �النت�ضار�ت  نغمة 
�ال�ضتفاقة عقب �لفوز �مام بار�دو 
�ل�ضاد�س ع�رش  �لدور  �إىل  و�لتاأهل 

يف كاأ�س �جلمهورية.
للطاقم  بالن�ضبة  �لتخوف  ويبقى 

�لفني بقيادة �ملدرب بالل دزيري 
ب�ضبب  �لبدين  �مل�ضتوى  على 
�أ�ضباله  يو�جهه  �لذي  �الإرهاق 
ب�ضبب �لكثافة يف رزنامة �ملباريات 
على �إثر ت�ضوية �للقاء�ت �ملتاأخرة 
�جلمهورية  وكاأ�س  �لبطولة  يف 
�ملناف�ضة  لعب  �إىل  باالإ�ضافة 
�ليوم  لقاء  ي�ضهد  و�ضوف  �لقارية، 
و�لذين  �مل�ضابني  �لالعبني  عودة 
بكل  �ملر  ويتعلق  نهائيا  تعافو� 
�لاليف  موؤيد  كودري،  حمزة  من 
ي�ضتبعد  وال  زو�ري،  �لكرمي  وعبد 
على  �لتغيري�ت  بع�س  جتري  �أن 
�مليد�ن  و�ضط  خط  م�ضتوى 

و�لهجوم.
�ضبيبة  �ل�ضيف  ي�ضعى  جهته،  من 
�لقبائل �إىل حتقيق نتيجة �إيجابية 
�ملهمة  �ضعوبة  رغم  لعا�ضمة  من 

�لفرن�ضي  �ملدرب  �أ�ضبال  على 
هيربت فيلود، و�لذي �ضوف يو�جه 
فريقه �ل�ضابق و�لذي عمل معه يف 
وقت �ضابق وتوج معه بلقبني، هذ� 
�لتعد�د  يعرف  يجعله  �لذي  �الأمر 
وي�ضعى من خاللها  و�لبيت جيد�، 
على �الإطاحة به يف �مللعب �لذي 
عن  ويبحث  جيد�،  معامله  يعرف 
�الإيجابية  �لنتائج  وترية  مو��ضلة 
حققه  �لذي  �النت�ضار  عقب 
جنم  �أمام  �ل�ضابقة  �جلولة  يف 
»�لكناري«  ت�ضكيلة  وتعرف  مقرة، 
�ضعرية  بن  حممد  �لثانئي  عودة 
من  عافيا  �للذ�ن  جوما  وم�ضعود 
منها،  يعانيان  كانا  �لتي  �الإ�ضابة 
تبقى  �للقاء  يف  م�ضاركتهما  لكن 

م�ضتبعدة.

يحت�شن اليوم ملعب عمر حمادي ببولوغني قمة الكال�شيكو التي جتمع فريقي احتاد العا�شمة و�شبيبة القبائل 
والتي تندرج �شمن ت�شوية اللقاء املتاأخر عن اجلولة 12 من الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث ي�شعى كل فريق اإىل 

اخلروج بالزاد كامال من اأجل ت�شلق جدول الرتتيب والتواجد يف »البوديوم« يف ظل اأن كل من الحتاد و�شبيبة 
القبائل على بعد ثالث نقاط فقط من اأجل الرتقاء اإىل املركز الثالث

لطرد ال�ضبح الأ�ضود اأبناء �ضو�ضطارة ي�ضعون للبوديوم والكناري احتاد العا�شمة / �شبيبة القبائل اليوم ابتداء من 18:45

بوجنان يلتحق بالدفاع اجلديدي 
ويوقع عقدا لنهاية املو�ضم

كمال  �لبدين  �ملح�رش  �لتحق 
للمدرب  �لفني  بالطاقم  بوجنان 
نادي  رفقة  عمر�ين  �لقادر  عبد 
�لدفاع �حل�ضني �جلديدي �ملغربي 
بعد  �الأخري  به  �لتحق  و�لذي 
�ال�ضتقالة من نادي �ضباب بلوزد�د 
عقب �لتعرث يف �جلولة �الأخرية من 
�لوطنية  للبطولة  �لذهاب  مرحلة 
�أمام مولودية وهر�ن، حيث و�ضل 
�إىل  �أم�س  �أول  م�ضاء  بوجنان 
بالتفاو�س  وقام  �جلديدة  مدينة 
كانو�  �لذين  �لنادي  م�ضوؤويل  مع 
مبعوثا عنه ال�ضتقباله من  �أر�ضلو� 
من  قادما  �لبي�ضاء  �لد�ر  مطار 

�الإد�رة  له  حجزت  بعدما  ��ضبانيا 
�ملغربية �لتذكرة، و�لتحق بوجنان 
طاولة  �إىل  وجل�س  باجلديدة 
�لدفاع  م�ضوؤويل  مع  �ملفاو�ضات 
تو�ضل  �أين  �جلديدي،  �حل�ضني 
�إىل �تفاق نهائي معهم وقام ر�ضميا 
على  و�فق  بعدما  �لعقد  بتوقيع 
تقدميه  �لذي مت  �ملغري  �لعر�س 
�ضتة  مدة  �لعقد  يدوم  حيث  له، 
مع  �لعمل  يف  �أم�س  و�رشع  �أ�ضهر، 
يف  يتو�جد  �لذي  �جلديد  فريقه 
�لرتتيب  جلدول  �ل�ضابع  �ملركز 

بالبطولة �ملغربية �الحرت�فية.
عي�شة ق.

جماهري مولودية وهران تطالب 
اإنقاذ النادي

وهر�ن  مولودية  جماهري  نظمت 
�لوالية  مقر  �أمام  �حتجاجية  وقفة 
�أول �م�س للمطالبة بالتدخل �لعاجل 
و�ضع  �أجل  من  �ملحلية،  لل�ضلطات 
�خلانقة  �ملالية  لالأزمة  نهائي  حد 
�نطالق  منذ  �لفريق  بها  مير  �لتي 
عدد  �لوقفة  يف  و�ضارك  �ملو�ضم، 
كبري من �أن�ضار �ملولودية يتقدمهم 
�رشيف  طاهر  �ضي  �لعام  �ملدير 
مكتبه  �أع�ضاء  وبع�س  �لوز�ين 
�إىل جانب عدد معترب من  �مل�ضري، 
�ل�ضابقني،  و�لالعبني  �مل�ضوؤولني 

�لنادي. �ألرت��س  الأع�ضاء  �إ�ضافة 
�لغا�ضبة،  �جلماهري  وطالبت 
�رشكة  بجلب  �ملحلية،  �ل�ضلطات 
وطنية قادرة على م�ضاعدة �لفريق، 
لتغطية �أعبائه �ملالية هذ� �ملو�ضم، 
وحما�ضبة �مل�ضريين �ل�ضابقني �لذين 
�لنادي،  �أو�ضاع  تدهور  يف  ت�ضببو� 
ب�ضبب  للهز�ت،  عر�ضة  وجعلوه 
ت�ضيريهم �لع�ضو�ئي.ويحتل مولودية 
يف  �ل�ضاد�س  �ملركز  حاليا،  وهر�ن 
�جلز�ئري  �لدوري  ترتيب  جدول 

للمحرتفني، بر�ضيد 20 نقطة.

الإدارة �شوت اأجرة �شهرية ت�شعى لت�شوية و�شعية يايا وزردوم يقاطع

الن�ضرية ت�ضرع غدا يف ترب�ص حت�ضريي بال�ضلف
غد�  د�ي  ح�ضني  ن�رش  نادي  ي�رشع 
يف �لرتب�س �لتح�ضريي �لذي �ضوف 
مدينة  م�ضتوى  على  �لتعد�د  يجريه 
مع  �الإد�رة  �ّتفقت  حيث  �ل�ضلف، 
برجمة  على  جودي  �آيت  �ملدرب 
باملرحلة  �لقيام  �أجل  من  �لرتب�س 
حت�ضبا  �لتح�ضري�ت  من  �الأخرية 
النطالق �لن�ضف �لثاين من �ملو�ضم 
من  �بتد�ء  �ملقرر  �حلايل،  �لكروي 
�ضوف  �أين  �لد�خل،  فيفري  �لفاحت 
للمدرب  مو�تية  �لفر�ضة  تكون 
�لت�ضكيلة  معاينة  �أجل  مكن  �جلديد 
العب  كل  �إمكانيات  على  و�لوقوف 
خيار�ته  حل�ضم  حت�ضبا  حدى  على 
�ملنا�ضبة  �لت�ضكيلة  وو�ضع  �لتكتيكية 
�ملطلوب  �لهدف  حتقيق  عن  بحثا 
تو�جد  ظل  يف  �ل�ضقوط  بتفادي 
بال�ضقوط  �ملهددين  ثالث  �لن�رشية 
�آخ،  �ضياق  يف  �لرتتيب.  جدول  يف 
ت�ضوية  على  �لن�رشية  �إد�رة  �أقدمت 
من  �لالعبني  لفائدة  �ضهرية  �أجرة 
�أجل حت�ضني �جلانب �ملعنوي وجتاوز 

�زمة �مل�ضتحقات �ملالية �لتي يعاين 
�لالعبون  ويكون  �لنادي،  منها 
��ضتفادو� من �أجرة ثانية �أم�س بحثا 
�لالعبني  تركيز  على  �الإد�رة  من 
�ملقابل،  يف  فح�ضب،  �مليد�ن  على 
�إىل  �لعا�ضمي  �لنادي  �إد�رة  ت�ضعى 
ت�ضوية �لو�ضع �ملايل لالعبها فوزي 
وو�ضع  �لتدريبات  قاطع  �لذي  يايا 
�ملنازعات  جلنة  طاولة  على  ملفا 
لكرة  �جلز�ئرية  لالحتادية  �لتابعة 
�لقدم من �أجل �حل�ضول على �أمو�له 
�أولوية  يبقى  حيث  �لعقد،  وف�ضخ 
يايا  رفقة  �الأمور  ت�ضوية  �الإد�رة 
�ملجموعة  رفقة  �إدماجه  و�إعادة 
�آيت  �لدين  عز  �ملدرب  ر�ّضم 
�إد�رة فريق ن�رش  جودي تعاقده مع 
�لعقد  على  وقع  بعدما  د�ي  ح�ضني 
جرى  و�لذي  باالإد�رة  يربطه  �لذي 
�ملدرب  ��ضتقدم  حيث  �أم�س،  �أول 
�لطاقم  مليلة  عني  جلمعية  �ل�ضابق 
معه،  �لعمل  على  �ملتعود  �مل�ضاعد 
ومت �التفاق معه على حتقيق �لبقاء 

�ضياق  ويف  �لوطنية،  �لبطولة  يف 
على  جودي  �آيت  �أ�رش  مت�ضل، 
�ملوؤمن  عبد  �لالعبني  مع  �لتعاقد 
�أجل  من  طيايبة  و�ملهاجم  جابو 
�خلط  م�ضتوى  على  �الأمور  حت�ضني 
�لذي  �لعا�ضمي  للنادي  �لهجومي 
�لكروي  �ملو�ضم  �نطالق  منذ  يعاين 
قاطع  منف�ضل،  مو�ضوع  �حلايل. يف 
�إىل  و�نتقل  �لفريق  زردوم  �لالعب 
�لتعاقد  �إنهاء  على  ي�رش  �أين  تون�س 
�إىل  و�النتقال  �لعا�ضمي  �لنادي  مع 
ترغب  �لتي  �لتون�ضية  �لفرق  �إحدى 

يف �حل�ضول على خدماته، �أين ي�رش 
على �أخذ نف�س �لطريق �لذي �تبعه 
ر�ضميا  �نتقل  و�لذي  توقاي  زميله 
�إىل �ضفوف �لرتجي �لتون�ضي، حيث 
�لن�رشية  تدريبات  عن  زردوم  يغيب 
�جلاري،  �الأ�ضبوع  بد�ية  منذ 
هو  رحيله  �لفريق  �أن�ضار  ويرف�س 
�أح�ضن  من  �لفريق  و�إفر�غ  �الآخر 
�لالعبني يف �ضفوفه، يف ظل قيامه 
بال�ضغط على �الإد�رة من �أجل �للعب 

يف تون�س.
 عي�شة ق.

الدراجي ينفي الهروب 
من �ضبيبة القبائل

الطبعة ال�شاد�شة لبطولة اإفريقيا على امل�شمار

8 دراجني جزائريني ي�ضاركون 
يف موعد القاهرة

�لدر�جي  �أ�ضامة  �لالعب  نفى 
�ضائعات �لهروب من �ضبيبة �لقبائل 
�ل�ضعودي  �لدوري  يف  للعب  وحتوله 
يف  �لدر�جي  وقال  للمحرتفني، 
ت�رشيحات �إذ�عية »فوجئت مبا قيل 
حاليا  متو�جد  �أنا  تون�ضية،  قناة  يف 
مع  �لتدريبات  وبد�أت  �جلز�ئر  يف 
فريقي �جلديد �لذي وقعت ل�ضاحله 
منذ 3 �أيام وعدت �إىل تون�س لزيارة 
الأنني  »�ضعيد  وتابع  عائلتي«، 

�ضاأخو�س جتربة جديدة يف م�ضريتي 
عند  �ضاأكون  �هلل  �ضاء  �إن  �لكروية، 
ح�ضن ظن �جلميع«. وحول ح�ضوله 
على �جلن�ضية �جلز�ئرية، علق »منذ 
�زدو�جية  �أفكر يف  و�أنا  مدة طويلة 
�خلطوة  بهذه  �أقم  ومل  �جلن�ضية 
�لوقت  يف  جاءت  لقد  موؤخر�،  �إال 
�جلديدة  جتربتي  ل�ضالح  �ملنا�ضب 

يف �ضبيبة �لقبائل«.
ق.ر.

�ضتكون �جلز�ئر ممثلة بثمانية در�جني 
�لطبعة  يف  و�حدة  وريا�ضية  ذكور   7
على  �فريقيا  بطولة  من  �ل�ضاد�ضة 
�ملمتدة  �لفرتة  يف  �ملقررة  �مل�ضمار 
بالقاهرة  يناير �جلاري  من 16 �ىل 19 
لدى  �أم�س  علم  ما  ح�ضب  �مل�رشية 
وت�ضم  للعبة،  �جلز�ئرية  �الحتادية 
�ضعالل،  يا�ضني  من:  كل  �لقائمة 
ت�ضامباز،  لطفي  طاهري،  �لدين  زين 
بوخاري،  يو�ضف  �ضا�ضان،  �خل�ضيب 
عند  حمزة  عماري  �ضديق،  غنيف  بن 
�الإناث،  �لذكور و حويلي  ن�رشين لدى 
وكانت �لعنا�رش �لوطنية قد �نتقلت �أول 

�أم�س �ىل �لقاهرة �لتي حلت بها حتت 
برباري  عادل  �لوطني  �ملدرب  قيادة 
�لذي ي�رشف على  تدريب �لفريق مبعية 
و�ملعالج   �ضمادي  نا�رش  �مليكانيكي 
تو�تي ر�ضيد.وباالإ�ضافة �إىل �جلز�ئر و 
م�رش منظمة �لبطولة ، ت�ضارك يف هذه 
�ملناف�ضة 10 منتخبات �أخرى، وتكت�ضي 
بالن�ضبة  كبرية  �أهمية  �ملناف�ضة  هذه 
�ضعالل،  يا�ضني  �فريقيا  بطل  لنائب 
�لذهاب  و  �لفوز  �ىل  �ضي�ضعى  �لذي 
�لالزمة  �لنقاط  �حر�ز  بنية  للمونديال 

�لتي توؤهله الأوملبياد طوكيو 2020.
ق.ر.
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ل�سباق  الثانية  املرحلة  تقام 
على  الهوائية  الدراجات 
ل�سنة  لكاأ�س اجلزائر  الطريق 
الفرتة  يف  تب�سة  بوالية   2020
ما بني 29 يناير والفاحت فرباير 
عنه  ك�سف  ما  ح�سب  املقبل 
االحتادية  ع�سو  الثالثاء  يوم 
للدراجات   اجلزائرية 
م�ستغامني.واأو�سح  حممد 
هام�س  على  املتحدث  ذات 
اجتماع حت�سريي مبقر والية 
االأوىل  املرحلة  اأن  تب�سة 

ديدو�س  بلدية  �ستحت�سنها 
مراد بوالية ق�سنطينة اأيام 16 
و17 و18 جانفي اجلاري على 
ب�سكرة  واليات  حتت�سن  اأن 
و�سيدي  وهران  و  وباتنة 

بلعبا�س بقية املراحل.
العر�س  يف  ورد  ما  وح�سب 
االجتماع  خالل  املقدم 
التن�سيقي فاإن مديرية ال�سباب 
�ستنظم  بتب�سة  والريا�سة 
االحتادية  مع  بالتن�سيق 
اجلزائرية للدراجات الهوائية 

واجلمعية الوالئية »كري�سبني« 
ال�سباق  من  الثانية  املرحلة 
الوطني ل�سنة 2020 مب�ساركة 
ميثلون  دراج   100 من  اأزيد 
من  الوطن  واليات  عديد  
يف  جزائريني  اأبطال  بينهم 
الريا�سة.و�ستت�سمن  هذه 
هذا  من  الثانية  املرحلة 
ال�سباق 3 جوالت متر عرب 9 
يتناف�س  تب�سة  بوالية  بلديات 
خاللها الدراجون امل�ساركون 
مرتبة   20 اأح�سن  نيل  على 

اإ�سافية  بنقاط  للظفر 
ترتيبهم  حت�سني  من  متكنهم 
الوطني  امل�ستوى  على 
االألقاب. من  املزيد  وح�سد 
والية  وايل  اعترب  جهته  من 
موالتي  اهلل  عطاء  تب�سة 
املنا�سبة »فر�سة الإعادة بعث 
خا�سة  حمليا  الريا�سة  هذه 
واأنها كانت رائجة يف �سنوات 
تكثيف  كذلك  مربزا  ما�سية« 
خمتلف  يف  ن�ساطات  تنظيم 

الريا�سات.

لفريق  االإدارة  رف�س جمل�س 
ا�ستقالة  اجلزائر  مولودية 
من  بطروين  عا�سور  الرئي�س 
بها  تقجم  والتي  املن�سب 
اأول اأم�س كتابيا لدى اأع�ساء 
فيه  والذين جددوا  املجل�س 
الثقة راف�سني رحيله، بعدما 
النادي  عن  االبتعاد  ف�سل 
عقب اخلالفات العميقة التي 
الريا�سي  باملدير  جتمعه 
اأثرت  والتي  �سخري  فوؤاد 
كثريا على الفريق من الناحية 
االإدارية والفنية، عرب تراجع 
والتعرثات  الفريق  م�ستويات 
املتتالية يف البطولة الوطنية 
لالأندية،  العربية  والبطولة 
اإىل  اأدى  الذي  االأمر  وهو 
الذين  االأن�سار  انتفا�سة 

االثنني  اعت�ساما  اأقاموا 
املن�رصم اأمام مقر املديرية 
�سوناطراك  ل�رصكة  العامة 
يف  االأ�سهم  اأغلبية  �ساحبة 
النادي العا�سمي، يف املقابل 
انت�رصت اأخبار عديدة خالل 
حول  االأخريين  اليومني 
اإقدام ال�رصكة البرتولية على 
فوؤاد  الريا�سي  املدير  اإقالة 
لكن  من�سبه،  من  �سخري 
منه  للمقربني  ك�سف  االأخري 
وثيقة  على  يح�سل  مل  اأنه 
اإنهاء مهامه وبالتايل فاإنه ال 
يزال باق يف من�سبه ويوا�سل 

مهامه ب�سورة عادية.
تعمل  مت�سل،  �سياق  يف 
اأطراف من حميط املولودية 
االأ�سماء  بع�س  ربط  على 

يف  بطروين  خالفة  اجل  من 
جمل�س  راأ�س  على  من�سبه 
الريا�سية  لل�رصكة  االإدارة 
ال�سدد  هذا  ويف  للمولودية، 
الوزير  ا�سم  تداول  يتم 
والريا�سة  لل�سباب  ال�سابق 
من  برناوي  الروؤوف  عبد 
يف  املن�سب  تويل  اأجل 
الفريق ملعرفته النادي جيدا 
وهو الذي يعترب منا�رصا له، 
ا�سمي  تداول  بتم  جانب  اإىل 
ال�سابقني  امل�سريين  من  كل 
معو�س  وكمال  با�سي  زوبري 
تكفال  واأن  �سبق  اللذان 
بامل�سوؤولية مع املولودية يف 

وقت �سابق.
�سهدت  منف�سل،  �سياق  يف 
التي  اال�ستئناف  ح�سة 

»العميد«  ت�سكيلة  خا�ستها 
مبركز  اأم�س  اأول  م�ساء 
بعني  واالإطعام  الفندقة 
العبني  �ستة  غياب  البنيان 
االأمر  ويتعلق  اأطوارها  عن 
جابو،  املوؤمن  عبد  من  بكل 
الرحمان  عبد  ربيعي،  ميلود 
دبكة،  بن  �سفيان  بوردمي، 
وذلك  وطوبال  درارجة  وليد 
حيث  وا�سحة،  اأ�سباب  دون 
العا�سمي  النادي  يح�رص 
الكروي  املو�سم  ال�ستئناف 
اأوىل  تنطلق  �سوف  والطي 
يف  االإياب  مرحلة  جوالت 
يجد  املقبل،  فيفري  الفاحت 
على  نف�سه  الفريق  خاللها 
ملالقاة  التنقل  مع  موعد 
امل�سيف جمعية عني مليلة.

عي�شة ق.

برجمة  تاريخ  تقدمي  اإىل 
يف  القاري  الكروي  العر�س 
ال�سيف  عو�س  ال�ستاء  ف�سل 
الطبعة  يف  حدث  مثلما 
املن�رصمة التي جرت �سائفة 
م�رص،  يف  املا�سي  العام 

التي  الت�رصيبات  بّينت  والتي 
االحتادية  عنها  ك�سفت 
اجلزائرية للعبة عرب موقعها 
يتعلق  ال  االأمر  اأن  الر�سمي 
بتزامن دورة »الكان« بربجمة 
كاأ�س العامل لالأندية املقررة 
�سائفة العام املقبل، واالأمر 
الفرتة  باالأ�سا�س حول  يتعلق 

تعرفها  التي  املناخية 
الفرتة  الكامريون خالل تلك 
مع  تتزامن  واأنها  خا�سة 
الذي  االأمر  االأمطار  تهاطل 
اإفريقيا  كاأ�س  يهدد  �سوف 
بالف�سل يف ظل تلك الظروف 

املناخية ال�سعبة.
ولهذا الغر�س فقد مّت الك�سف 

الكامريون  دورة  تاريخ  عن 
خالل  جتري  �سوف  والتي 
الفرتة املمتدة من 9 جانفي 
اإىل 6 فيفري القادم يف عودة 
منها اإىل نف�س تواريخ الن�سخ 
�سوف  الذي  املر  ال�سابقة، 
الالعبني  على  بال�سلب  يوؤثر 
خمتلف  يف  املحرتفني 

ب�سبب  االأوروبية  الدوريات 
جتمعه  التي  االلتزامات 
معها  املتعاقدين  باالأندية 
تنجم  قد  التي  وامل�ساكل 
بهذا  اأنديتهم  اإدارة  مع  لهم 
الغياب  ظل  يف  اخل�سو�س 
الطويل الذي �سوف يواجهونه 

عن الفرق املعنية.

امل�سوؤول  ي�ستغل  و�سوف 
الفنية  العار�سة  على  االأول 
اأجل  من  الفر�سة  الوطنية 
للم�ساركة  باكرا  التح�سري 
اجلزائرية يف املوعد الكروي 
الوقوف  خالل  من  القاري، 
�سوف  التي  املالعب  على 
والهياكل  املناف�سة  حتت�سن 

ت�سهد  �سوف  التي  القاعدية 
عليها  املباريات  خو�س 
اأف�سل  اختيار  اإىل  باالإ�سافة 
الذي  وهو  االإقامة  اأماكن 
الكامريون مرفوقا  اإىل  تنقل 
للمنتخب  العام  باملن�سق 

الوطني براهيم بليا�سني.

الكاف بّررت الربجمة �شتاء اإىل الظروف املناخية

»كان« الكامريون جتري بني 9 جانفي 
و6 فيفري وتوّرط املحرتفني

يوا�شل الناخب الوطني جمال بلما�شي امل�شاركة يف اللقاء الت�شاوري حول مناف�شة الطبعة 
املقبلة من نهائيات كاأ�س اإفريقيا للأمم املقررة العام 2021 بالكامريون، اأين تنقل بلما�شي 

اإىل مدينة ياوندي الكامريونية من اأجل امل�شاركة رفقة البعثة التي اختارها الحتاد 
الإفريقي لكرة القدم، والذي انطلق اأم�س برئا�شة رئي�س الكاف امللغا�شي اأحمد اأحمد، 
حيث �شهدت بع�س التفا�شيل التي �شهدها اللقاء الت�شاوري التطرق اإىل الأ�شباب التي 

دفعت بالهيئة الكروية القارية 

ماريا  جو�سيب  اأو�سح 
بر�سلونة،  رئي�س  بارتوميو، 
حقيقة وجود �رصط يف عقد 
للبار�سا  اجلديد  املدرب 
برحيله  ي�سمح  �سيتني،  كيكي 
عقب نهاية املو�سم اجلاري.
تعاقده  اأعلن  بر�سلونة  وكان 
خالفة  اأجل  من  �سيتني،  مع 
اإرن�ستو فالفريدي، الذي اأقيل 
ن�سف  خ�سارة  اأعقاب  يف 
االإ�سباين  ال�سوبر  نهائي 
مدريد.وقال  اأتلتيكو  اأمام 
مع  مقابلة  يف  بارتوميو 
�سحيفة »�سبورت« الكتالونية: 
»ال يوجد هذا ال�رصط، كيكي 
وقع عقدا ملو�سمني ون�سف، 
يرحل  اأن  املمكن  من  لكن 
عقب نهاية املو�سم املقبل«.
�سيتني  وقع  »لقد  واأ�ساف: 
مو�سمني  بعد  ينتهي  عقًدا 
لكني  اجلاري،  املو�سم  من 
هناك  اأن  بالفعل  �رصحت 
وهناك   ،2021 يف  انتخابات 
اإذا  اأنه  على  تن�س  فقرة 
تغيري  اجلديد  الرئي�س  اأراد 

املدرب، فيمكنه اإقالته«.
البار�سا  مدرب  وت�سبب 

حرج  موقف  يف  اجلديد، 
االأخري  لبارتوميو، حيث قال 
ال�سحفي  املوؤمتر  خالل 
حتدثوا  اإنهم  كيكي  لتقدمي 
اإىل العديد من املدربني مبن 
الفرتة  خالل  �سيتني  فيهم 
املا�سية، الأن االإدارة توقعت 
مع  امل�ساكل  بع�س  حدوث 
�سيتني  قال  فالفريدي.بينما 
»كانت  املوؤمتر:  ذات  خالل 
بر�سلونة  اأن  يل  مفاجاأة 
واحد  يوم  قبل  بي  ات�سل 
اأتردد  ومل  تقدميي،  من 
العر�س«. تلقيت  عندما 
قال  املوقف  ذلك  وعن 
بارتوميو: »حتدثنا مع كيكي 
قبل  بر�سلونة  تدريب  عن 
لقد  اأيام،  بب�سعة  اختياره 

على  كان  اأنه  يعلم  اإنه  قال 
قائمة املدربني املر�سحني، 
�سيكون  اأنه  يعتقد  مل  لكنه 
نهاية  »يف  املدرب«.وتابع: 
مت  االإدارة،  جمل�س  اجتماع 
باأنه  واإخباره  به  االت�سال 
لرب�سلونة،  مدرًبا  �سيكون 
فخالل االجتماع كان ا�سمه 
له  واأر�سلنا  اقرتاح،  جمرد 
»بعد  بذلك«.واأكمل:  ر�سالة 
على  اإجماع  حدث  ذلك 
ر�سالة  له  فاأر�سلنا  ا�سمه، 
مهاًل،  فيها:  قلنا  جديدة، 
االختيار،  عليك  وقع  لقد 
مل  اأنه  يف  ال�سبب  هو  وهذا 
يكن يعلم اأنه ال�سخ�س الذي 

مت االتفاق عليه«.
ق.ر.

ح�شة ا�شتئناف مولودية جلزائر عرفت غياب 6 لعبنيبارتوميو يرد على االتهامات

جمل�ض االإدارة يرف�ض ا�ضتقالة بطروين واأطراف 
تقرتح برناوي وبا�ضي

كاأ�س اجلزائر ل�شباق الدراجات على الطريق

املرحلة الثانية من 29 جانفي اإىل 1 فيفري بتب�ضة

ال�سباب  وزير  اأقال 
علي  �سيد  والريا�سة 
ال�سباب  مديرة  خالدي 
من  مغ�سولة  بن  �سامية 
من�سبها بعدما ا�ستغلت يف 
املن�سب نف�سه مع عدد من 
الوزراء ال�سابقني يف الوزارة 
الهادي  غرار  على  الو�سية 
الروؤوف  وعبد  علي  ولد 
اّتخذ  حيث  برناوي، 
على  اجلديد  امل�سوؤول 

مهام  باإنهاء  قرارا  الوزارة 
واإقالتها  بالوزارة  االإطار 
مديرية  را�س  على  من 
ال�سباب، وهو اأول القرارات 
منذ  خالدي  اّتخذها  التي 
الوزارة  را�س  على  تعيينه 
تركيبة  عن  االإعالن  بعد 
بقيادة  اجلديدة  احلكومة 
حيث  جراد،  العزيز  عبد 
بن  مهام  اإنهاء  قرار  جاء 
بعد  املن�سب  من  مغ�سولة 

االأخرية على خطوة  اإقدام 
والذي  التقاعد  و�سع ملف 
االإجراءات  يف  با�رصت 
مبا�رصة  باالأمر  املتعلقة 
الوزير  عن  االإعالن  بعد 
خالدي  وقام  اجلديد، 
بتعيني بوكابو�س يف من�سب 
مديرة ال�سباب بالنيابة اإىل 
املدير  عن  االإعالن  حني 

اجلديد للمن�سب.
ع.ق.

املعنية كانت و�شعت ملف التقاعد مبا�شرة بعد الإعلن 
عن احلكومة اجلديدة

خالدي يقيل بن مغ�ضولة 
من مديرية ال�ضباب

اأعلن بورو�سيا مون�سنغالدباخ 
االأملاين اأم�س ابتعاد مدافعه 
بن  رامي  اجلزائري  الدويل 
�سبعيني، عن املالعب لفرتة 
غري معلومة ب�سبب معاناته من 
االإ�سابة، واأو�سح النادي، عرب 

ح�سابه الر�سمي على »تويرت«، 
لعدة  �سيغيب  �سبعيني  بن  اأن 
من  معاناته  ب�سبب  اأ�سابيع، 
انتظار  يف  ع�سلية،  اإ�سابة 
طبية  لفحو�سات  خ�سوعه 
التي  املدة  لك�سف  اأخرى، 

يحتاجها قبل العودة لفريقه، 
وبالتايل، تاأكد غياب الالعب 
مباراتي  عن  عاما   24 البالغ 
االأملاين  الدوري  غالدباخ يف 
�سالكه،  اأمام  املقبل  اجلمعة 
ويوم 25 جانفي اجلاري �سد 

ماينز، وياأمل النادي االأملاين 
مدافعه  خدمات  ا�ستعادة 
ي�سطدم  عندما  ال�سلب 
باملت�سدر اليبزيج يوم الفاحت 

فيفري املقبل.
ق.ر.

بن �ضبعيني يغيب عن مون�ضنغالدباخ اأمام �ضالكه وماينز



�إنرت نابويل والزيو يتاأهلون لربع نهائي 
كاأ�س �إيطاليا

بلغ كل من �إنرت ميالن ونابويل والزيو روما �لدور ربع �لنهائي من كاأ�س �إيطاليا م�ساء �أول 
�أم�س، وقاد �ملهاجم �لبلجيكي روميلو لوكاكو �إنرت ميالن للفوز على  كالياري 4-1 بت�سجيله 
ثنائية، و�فتتح لوكاكو �لت�سجيل يف �لدقيقة �الأوىل و�أ�ساف بعدها �ملخ�رضم �الإ�سباين بورخا 
�أربع دقائق من بد�ية �ل�سوط  فالريو �لهدف �لثاين، وعاد لوكاكو للت�سجيل مرة ثانية بعد 
�لثاين، ليقل�س �الأورغوياين كري�ستيان �أوليفيا �لنتيجة �إىل 1-3 يف �لدقيقة 72، لكن �أندريا 

ر�نوكيا �أعاد �لفارق �إىل ثالثة �أهد�ف مرة �أخرى بت�سجيله �لهدف �لر�بع للنري�ت�سوري.
بدوره قاد لورنزو �إن�سينيي نابويل للفوز على بريوجيا من �لدرجة �لثانية بهدفني نظيفني 
تعر�س  بعد  �الأوىل  �لركلة  على  �جلنوبي  �لفريق  وح�سل  جز�ء،  ركلتي  من  توقيعه  حمال 
�جلناح �ملك�سيكي هريفينغ لوز�نو لعرقلة من قبل �لبلجيكي ماردوخي نزيتا، فيما �حتاج 
�إذ� كان بييرتو  �حلكم يف �لثانية للعودة �إىل تقنية �مل�ساعدة بالفيديو حل�سم قر�ره يف ما 
�لدقيقة  يف  �أو�سبينا  ديفيد  �لكولومبي  نابويل  حار�س  �أنقذ  كما  بيده،  �لكرة  مل�س  �مييلو 
�ل�سابعة من �لوقت �ل�سائع لل�سوط �الأول، فريقه من هدف حمقق بعد ت�سديه لركلة جز�ء 
نفذها �مييلو عاد فيها �حلكم �أي�سا لتقنية �لفيديو �إثر مل�سة يد من �لظهري �اللباين �ل�سيد 

هي�ساج د�خل �ملنطقة.
و�كت�سح التزيو حامل �للقب كرميوني�سي من �لدرجة �لثانية  4-0 وبلغ ربع �لنهائي �أي�ساً، 
�فتتح �ال�سباين باتريك �لت�سجيل يف �لدقيقة 10 و�أ�ساف ماركو بارولو �لهدف �لثاين، قبل 
�أن ي�سجل ت�سريو �إميوبيلي �لهدف �لثالث من ركلة جز�ء ر�فعا ر�سيده هذ� �ملو�سم �إىل 23 
هدفا يف خمتلف �مل�سابقات، و�ختتم �الأنغويل با�ستو�س �لرباعية، ويلتقي الزيو مع نابويل 
يف �لدور ربع �لنهائي، فيما يو�جه �إنرت �لفائز من مبار�ة فيورنتينا مع �أتاالنتا �لتي جرت 
�أم�س، و��ستكملت �أم�س مباريات �لدور ثمن �لنهائي حيث يلعب �أي�سا جوفنتو�س مت�سدر 

�لدوري �ملحلي مع �أودينيزي وميالن مع �سبال ويختتم �ليوم خمي�س بلقاء بارما وروما.

�صيميوين يلّح الإمتام �صفقة كافاين
�لفني  �ملدير  �سيميوين  دييغو  من  ُملحة  رغبة  �م�س عن  فرن�سية  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
الأتلتيكو مدريد، يف �لتعاقد مع �إدين�سون كافاين مهاجم باري�س �سان جريمان، وينتهي عقد 
باري�س متم�سكني  �أن �مل�سوؤولني يف  �إال  بنهاية �ملو�سم �جلاري،  �سان جريمان  كافاين مع 
با�ستمر�ره لنهاية عقده، حيث و�سع ليوناردو، �ملدير �لريا�سي مبلًغا تعجيزًيا و�سل �إىل 30 

مليون يورو للمو�فقة على بيعه، يف حني عر�س �أتلتيكو 5 ماليني فقط.
وبح�سب موقع »le10sport« �لفرن�سي، فاإن �سيميوين ي�سغط بقوة على �إد�رة ناديه من �أجل 
�إبر�م �ل�سفقة يف فرتة �النتقاالت �ل�ستوية �جلارية، ويعود ذلك �إىل عدم ر�سا �ملدير �لفني 
�الأرجنتيني عن �مل�ستويات �لتي يقدمها العبيه �ألفارو مور�تا وجو�و فيليك�س، و�سيحاول 
�إىل  للتو�سل  باري�س،  يف  �ملتو�جد  الأتلتيكو  �لتنفيذي  �لرئي�س  مارين  جيل  �أنخيل  ميغيل 
�تفاق خالل �ل�ساعات �ملقبلة مع �سان جريمان من �أجل تلبية طلب �سيميوين، ويعد كافاين 
�لهد�ف �لتاريخي لفريقه بر�سيد 198 هدًفا، �إال �أنه خرج كثرًي� هذ� �ملو�سم من ح�سابات 
�إيكاردي ومبابي  �لهجومي  �لرباعي  �لذي يعتمد ب�سكل كبري على  مدربه توما�س توخيل، 

ودي ماريا ونيمار.

مي�صي يفتقد كري�صتيانو رونالدو
يبدو �أن �الأرجنتيني ليونيل مي�سي �أ�سطورة 
كري�ستيانو  �لربتغايل  يفتقد  بر�سلونة، 
�الإ�سباين  �لدوري  بعد رحيله عن  رونالدو 
مناف�سة  وبعد  �إيطاليا،  يف  للعب  و�نتقاله 
مو��سم،   9 ��ستمرت  �لثنائي  بني  �رض�سة 
ريال  عن   2018 �سيف  يف  رونالدو  رحل 
و�عرتف  جوفنتو�س،  ل�سفوف  مدريد 
عندما  لرونالدو،  �لكبرية  بالقيمة  مي�سي 
ذلك  وتاأثري  مدريد،  ريال  يف  العبًا  كان 
�لليغا، وقال مي�سي يف  على �ملناف�سة يف 
»عندما   :»DAZN« ل�سبكة  ت�رضيحات 
�ملباريات  كانت  مدريد،  ريال  يف  كان 
�لريال  �أمام  »مبارياتنا  و�أ�ساف:  مميزة«، 

د�ئًما ما تكون ر�ئعة، لكن يف وجود كري�ستيانو فاالأمر خمتلف«، وزد�: »يف وجود كري�ستيانو 
مو�جهات ريال مدريد كانت �أقوى و�أكرث متيز�، لكن ذلك �الآن �أ�سبح من �ملا�سي«، و�سهدت 
ليونيل مي�سي على  بينه وبني  للغاية  فرتة تو�جد رونالدو يف ريال مدريد مناف�سة �رض�سة 

جميع �جلو�ئز �لفردية.

�صيتيني يعد جماهري بر�صلونة بكرة قدم ممتعة 
وعد مدرب بر�سلونة �جلديد كيكي 
مبادئه  على  يحافظ  باأن  �سيتيني 
�لذي  �لهجومي  �الأ�سلوب  باعتماد 
طاملا ميز �لنادي �لكتالوين معترب�ً 
باأن تعيينه يف من�سبه تخطى جميع 
�لنادي  رئي�س  وقدم  �أحالمه، 
و�ملدير  بارتوميو  ماريا  جو�سيب 
�لريا�سي يف �لنادي �لفرن�سي �إريك 
�أبيد�ل �ملدرب �جلديد يف موؤمتر 
�إرن�ستو  باإقالة  �سحايف بعد �لقر�ر 
وقت  يف  من�سبه  من  فالفريدي 
متاأخر من م�ساء �الثنني �ملن�رضم، 
�سيتيني  باأن  بارتوميو  وك�سف 
يرتبط بعقد مع �لنادي حتى جو�ن 
ي�سمح  بند�ً  يت�سمن  لكنه   2022
باإقالته من من�سبه بعد �النتخابات 
�ملقبل،  �لعام  �ملقررة  �لرئا�سية 
وعلّق على تعيني �سيتيني: »طريقة 
�سيتيني هي �لطريقة �لتي يحبذها 

بر�سلونة يبحث د�ئماً على �ال�ستحو�ذ على �لكرة، يويل �هتماماً كبري�ً بال�سكل وهذ� يتنا�سب مع روؤيتنا«. �أما �سيتيني �لبالغ 61 
عاماً قال خالل تقدميه لو�سائل �الإعالم حيث وقع �لعقد: »مل �أكن �أتخيل يف �أق�سى �أحالمي تو�جدي هنا. �أنا �سخ�س عاطفي 
و�ليوم هو مميز بالن�سبة �إيل، مل �أفكر �إطالقا باأن يطلب مني بر�سلونة تويل تدريبه، ال �أملك �سرية ذ�تية هائلة �أو �لكثري من 
�الألقاب لكني برهنت باأنني �أملك فل�سفة معينة يف �للعب«، وتابع: »باالأم�س كنت �أتنزه بني �لبقر يف قريتي، و�ليوم �أنا �أ�رضف على 
�أبرز �لالعبني يف �أحد �أكرب �لفرق يف �لعامل«، م�سري�ً �أنه �حتاج �إىل �أقل من خم�س دقائق لقبول �لعر�س، و�أو�سح: »�أنا �سخ�س 
�أملك قناعات و��سحة، �أفكار�ً و��سحة، ��ستمع �إىل �جلميع لكن �أنا �سخ�سياً �أول من يد�فع عن �أفكاري وما �أوؤمن به، �إذ� كان 
يتعني علينا �ملوت مع هذه �الأفكار يجب �أن منوت معها الأن بر�سلونة يريد متابعة �لنهج �خلا�س به«، وتابع: »وعدي �لوحيد هو 
�أن يلعب فريقي جيد�ً، جميعكم يدرك باأنني �أملك �سخ�سية، �ساأتوىل �الإ�رض�ف على فريق يلعب بطريقة جيدة منذ �سنو�ت، ثمة 
�أ�سياء �سغرية لتغيريها«، ود�فع �سيتيني عن �ألو�ن �أندية �تلتيكو مدريد ور��سينغ �سانتاندر العباً، �أما �أبرز �الأندية �لتي �أ�رضف 
عليها فكانت بيتي�س، ويعرف عنه ميله �إىل �عتماد �أ�سلوب �الحتفاظ بالكرة وتاأثره حتديد�ً باأ�سلوب �لهولندي �ل�سهري يوهان 
كرويف حتى �أنه �رضح يف �إحدى �ملر�ت باأنه جاهز لقطع �أحد �أ�سابع يده لكي يلعب باإ�رض�ف كرويف عندما كان �الأخري مدرباً 
لرب�سلونة. ولن يتمكن �سيتيني من �العتماد على هد�فه �الأوروغوياين لوي�س �سو�ريز �لذي خ�سع لعملية جر�حية يف �لغ�رضوف 
و�سيغيب على مدى �أربعة �أ�سهر لكنه يف �ملقابل ي�ستطيع �العتماد على جنمه �الأرجنتيني ليونيل مي�سي �ساحب 16 هدفاً يف 20 
مبار�ة هذ� �ملو�سم، وعن �الأخري قال �سيتيني »ل�ست و�ثقاً ماذ� يعني �الإ�رض�ف على تدريب �أف�سل العب يف �لعامل و�لالعبني 

�لذين من حوله، لقد حتدثت �إليه وبع�س �الآخرين وقلت له مدى �لتقدير �لذي �أكنه له«.
وعلى �لرغم من جناح فالفريدي يف �إحر�ز �للقب يف �أول مو�سمني له مع �لفريق �لكتالوين فقد �أكد رئي�س �لنادي باأن �لفريق كان 
يف حاجة �إىل دفعة معنوية: »كنا ندرك باأن �لدينامكية مل تكن �الأف�سل يف �الآونة �الأخرية على �لرغم من �لنتائج �جليدة، لقد 
قمنا بالتغيري �الآن الأننا يف منت�سف �ملو�سم ونريد دفعة، مع �لديناميكة �جلديد نريد �إحر�ز �لدوري، دوري �الأبطال وم�سابقة 
�لكاأ�س«، و�تُهم جمل�س �إد�رة �لنادي لعدم �حرت�م فالفريدي من خالل بدء �لبحث عن بديل له خالل نهاية �الأ�سبوع �ملا�سي وقد 
خرج ذلك �إىل �لعلن ال�سيما يف ما يتعلق بالعب و�سط بر�سلونة �ل�سابق ت�سايف �لذي ي�رضف على تدريب �ل�سد �لقطري حالياً 
ورف�س علناً تويل �الإ�رض�ف خلفاً لفالفريدي، و�عرتف بارتوميو بذلك: »بطبيعة �حلال، كنت �آمل �أن تتم �الأمور بطريقة خمتلفة، 

لكن يف �الأ�سابيع و�الأ�سهر �الأخرية حتدثنا �إىل مدربني �آخرين، �الأمور حت�سل بهذه �لطريقة د�ئماً ومل نتو�سل �إىل نتيجة«.

م�سابقة  من  �لر�بع  �لدور  توتنهام  بلغ 
على  بفوزه  �الإجنليزي  �الحتاد  كاأ�س 
يف   1-2 �الأوىل  �لدرجة  من  ميدلزبره 
�م�س،  �أول  بينهما  �ملعادة  �ملبار�ة 
ملعب  على   1-1 تعادال  �لفريقان  وكان 
مدرب  و�أ�رضك  �أيام،   10 قبل  ميدلزبره 
مورينيو  جوزيه  �لربتغايل  توتنهام 
و�سع  با�ستثناء  �الأ�سا�سية  ت�سكيلته 
على  �سون  مني  هيونغ  �جلنوبي  �لكوري 
ليلعب  �الحتياطيني  �لالعبني  مقاعد 
حربة،  كر�أ�س  مور�  لوكا�س  �لرب�زيلي 
و��ستغل �الأرجنتيني جيوفاين دو �سيل�سو 
تر�منري  مرمى  حلار�س  فادحاً  خطاأ 
ت�ستيت  يف  ميخيا�س  توما�س  �الإ�سباين 
بعد  �سباكه  د�خل  �لكرة  ليودع  �لكرة، 
مرور دقيقتني فقط، ثم قام �الأرجنتيني 
فردي  مبجهود  الميال  �إيريك  �الآخر 

بتخطيه ملد�فعني  �ملنطقة  د�خل  ر�ئع 
برب�عة  بي�رض�ه  �لكرة  يغمز  �أن  قبل 
مرمى  حار�س  تدخل  �ل�سباك،  د�خل 
لركلة  للت�سدي  غاز�نيغا  باولو  توتنهام 
لكنه  وينغ،  لوي�س  نفذها  مبا�رضة  حرة 
�سايف  جورج  ت�سديدة  عن  عاجز�ً  وقف 
على  �سيفاً  توتنهام  و�سيحل  �لز�حفة، 

�ساوثمبتون يف �لدور �لتايل.
تخطي  يف  �سعوبة  نيوكا�سل  يجد  ومل 
�لثانية  من  روت�سد�يل  و�سيفه  مناف�سه 
ت�سجيل  على  تناوب   ،1-4 عليه  بفوزه 
�أوكونيل  �إيغان  من  كل  �لفائز  �أهد�ف 
ميغيل  و�لبارغوياين  لونغ�ستاف  وماتيو 
وللخا�رض  جولينتون  و�لرب�زيلي  �ملريون 
و�سي�ست�سيف  وليام�س،  جورد�ن  مايكل 
�لثانية  من  يونايتد  �أوك�سفورد  نيوكا�سل 
مبار�ة  تاأجلت  بينما  �لر�بع،  �لدور  يف 

ملعب  �أر�سية  ل�سوء  وو�تفورد  تر�منري 
و�ستقام  �لغزيرة  �الأمطار  ب�سبب  �الأول 
يف 23 من �جلاري، ويف مباريات �أخرى 
معادة، تغلّب ريدينغ على بالكبول 0-2، 
روفرز  بري�ستول  على  �سيتي  وكوفنرتي 
بري�ستول  على  تاون  و�رضوزبريي   0-3

�سيتي 0-1.

توتنهام يبلغ �لدور �لر�بع لكاأ�س �الحتاد �الجنليزي
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لتبادل اخلربات واحلقوق..

 الدوحة تطلق برنامج زمالة النا�شرين
 مب�شاركة حملية ودولية

بهدف اإقامة عالقات مهنية وت�سكيل اأ�سا�س معريف واإطار ا�سرت�سادي ل�سوق حقوق الن�سر، اأطلقت وزارة الثقافة والريا�سة القطرية الأحد الن�سخة الأوىل من برنامج 
زمالة الدوحة للنا�سرين، مب�ساركة خم�سني نا�سرا من 22 دولة، على هام�س فعاليات معر�س الدوحة الدويل للكتاب يف دورته الثالثني.

وكالت

يوفر برنامج زمالة الدوحة للنا�رشين 
للم�صاركني فر�صة تبادل الأفكار ونقل 
العديد  توفري  عن  ف�صال  اخلربات، 
العاملية  التجارب  لطرح  الفر�ص  من 
النا�رشين،  زمالة  جمال  يف  الناجحة 
القوة  مكامن  على  لالطالع  وذلك 
وعر�ص  املجال  هذا  يف  وال�صعف 

التجارب العاملية الناجحة فيه.
نظاما  للم�صاركني  الربنامج  ويتيح 
اإلكرتونيا متطورا، لت�صجيل ح�صاباتهم 
مع  الجتماعات  مواعيد  وتنظيم 
الأفكار،  تبادل  اأجل  من  النا�رشين، 
وا�صتطالع فر�ص تبادل حقوق الن�رش 
الربنامج  يي�رش  كما  وبيعها،  وحفظها 
الندوات  ح�صور  فر�صة  للم�صاركني 
رواد  يديرها  وامل�صاهمة يف حوارات 
الكتاب  اإنتاج  جمال  يف  خمت�صون 

ون�رشه.
حقوق  جتارب  الندوات  وتعر�ص 
العاملي،  الن�رش  حقوق  و�صوق  الن�رش، 
لالطالع  املجال  اإف�صاح  عن  ف�صاًل 
على كل ما هو جديد يف هذا املجال 
هذه  لتطوير  املبذولة  اجلهود  وعلى 

ال�صناعة.
عن  منبثق  النا�رشين  زمالة  برنامج 
ملتقى النا�رشين واملوزعني القطريني 
بهدف  املا�صي  العام  تاأ�ص�ص  الذي 

واملوزعني،  الن�رش  بدور  الهتمام 
بامل�صتوى  الرتقاء  على  والعمل 
املهني ل�صناعة الن�رش والتوزيع ودعم 
الثقايف،  الوعي  تنمية  يف  ر�صالتها 
دور  بني  امل�صرتك  التعاون  وتعزيز 
الن�رش والتوزيع، مبا ي�صهم يف النهو�ص 
وتوطيد  والتوزيع  الن�رش  بعمليات 
واملوزعني،  النا�رشين  بني  ال�صالت 
اإنتاج  وتوزيع  ن�رش  يف  وامل�صاهمة 
واإقليميا  حمليا  القطريني  املوؤلفني 

ودوليا.

حقوق الن�سر
ال�صالون  يف  عقد  اجتماع  وخالل 
الدويل  الدوحة  مبعر�ص  الثقايف 
للكتاب، قال مدير عام ملتقى النا�رشين 
ال�صيد،  اإبراهيم  القطريني  واملوزعني 
للنا�رشين«  الدوحة  »زمالة  برنامج  اإن 
هو برنامج مهني خمت�ص يوفر فر�صة 
لقاء النا�رشين القطريني مع النا�رشين 
اأن  اإىل  م�صريا  والأجانب،  العرب 
عالقات  تكوين  اإىل  يهدف  الربنامج 
اأ�صا�ص  وت�صكيل  الثقافات  بني  مهنية 
معريف واإطار ا�صرت�صادي ل�صوق حقوق 
مفهوم  تعزيز  اإىل  بالإ�صافة  الن�رش، 
حقوق امللكية الفكرية وتوفري ملتقى 
جمال  يف  اخلربات  لتبادل  مفتوح 

�صناعة الن�رش.
للجزيرة  حديث  يف  ال�صيد،  ويو�صح 

نتائج  له  �صتكون  الربنامج  اأن  نت، 
اإيجابية للغاية يف جمال تطوير الن�رش 
تبادل  ب�صبب  العربي  والعامل  قطر  يف 
ابرامها  مت  التي  والعقود  اخلربات 
بني خمتلف  املا�صيني  اليومني  خالل 
اأن  اإىل  لفتا  امل�صاركني،  النا�رشين 
بني  الن�رش  تبادل  على  يعمل  الربنامج 
الن�رش  �صناعة  يخدم  مبا  امل�صاركني 
بداياتها  يف  زالت  ما  التي  قطر  يف 
اإىل ثقافات  وو�صول املوؤلف القطري 

اأخرى.
من جهته، قال املدير التنفيذي لدار 
ب�صار  للن�رش  خليفة  بن  حمد  جامعة 
هذا  يوفره  الذي  اجلديد  اإن  �صبارو، 
على  املوؤلفني  خدمة  هو  الربنامج 
اعتبار اأن املوؤلف يحتاج اإىل وكيل عنه 
للحقوق الأدبية، وميكن اأن يتم نقل اأي 
حمتوى ثقايف عرب وكالء حقوق اآخرين 
اإىل خمتلف لغات العامل، وهو ما ي�صعى 
الربنامج لتحقيقه عرب اتفاقيات تبادل 

احلقوق بني النا�رشين.
التالقح املعريف

للجزيرة  حديث  -يف  �صبارو  وي�صيف 
املعرفة  جمال  يف  التالقح  اأن  نت- 
للموؤلف  ويوفر  كافة،  الأطراف  يفيد 
اإىل  الو�صول  من  متكنه  جديدة  بيئة 
جميع الثقافات عرب تبادل احلقوق بني 
النا�رشين، مما ي�صاعد املنتج الثقايف 

معتربا  عدة،  لغات  اإىل  الرتجمة  يف 
الذي  الكثري  لديه  العربي  الرتاث  اأن 
عن  ف�صال  للعامل  يقدمه  اأن  ي�صتطيع 
ا�صتفادة املوؤلفني العرب من التجارب 

الغربية التي اأثبتت جناحها.
النا�رشين  قيام  عن  �صبارو  وك�صف 
امل�صاركني يف برنامج الزمالة بن�صخته 
فيما  اجتماع  اأربعمئة  بعقد  الأوىل 
الجتماعات  هذه  اأن  معتربا  بينهم، 
جيدة،  نتائج  اإىل  �صتوؤدي  بالطبع 
القليلة  الفرتة  خالل  ر�صدها  �صيتم 
املقبلة و�صترتجم اإىل عقود بني جميع 

الأطراف.

رو�ص  نيكول  الجتماع عر�ص  وخالل 
املدير الإداري للمكتب الدويل للن�رش 
فرن�صا  جتربة  »بييف«  الفرن�صي 
وتاأثريها  الن�رش  جمال  يف  الرائدة 
يف  لي�ص  الكتاب  على  الإيجابي 
فرن�صا وحدها ولكن يف العامل اأجمع، 
ال�صادر  الن�رش  قانون  اأن  اإىل  م�صريا 
حد  -اإىل  �صاعد  بفرن�صا   1981 عام 
كبري- يف و�صع الإطار القانوين ل�صعر 
الكتاب عن طريق تثبيت �صعره، لينهي 
اخلالف متاما بني النا�رشين يف هذا 

املجال.
لأكادميية  العام  املدير  عر�ص  كما 

جتربة  اأقجة  اأغري  حممد  اإ�صطنبول 
برنامج زمالة النا�رشين يف تركيا التي 
وتاأثريها  �صنوات  خم�ص  قبل  بداأت 

على الن�رش يف البالد.
واأكد اأنه قبل انطالق برنامج الزمالة 
دور  من  حمدود  عدد  هناك  كان 
الن�رش  �صوق  على  ت�صيطر  الن�رش 
بالكامل، لياأتي برنامج الزمالة ويغري 
الن�رش  دور  ويعطي  القاعدة  هذه 
ال�صغرية واملتو�صطة الفر�صة للظهور 
ما  وهو  اأو�صع،  نطاق  على  والتطور 
اأ�صهم بالطبع يف تطوير حركة الن�رش 

داخل البالد

ثورة ال�شعوب الأ�شلية يف املك�شيك.. حدود فل�شطني من زاوية الأدب العاملي
»الأزتيكي اجلّيد هو الأزتيكي امليت«، 
خوان  املك�صيكي  الكاتب  تكلم  هكذا 
ثالث  قبل  حاورته  حينما  بيورو 
الأ�صليني  ال�صكان  و�صع  عن  �صنوات 
لي�صف  وا�صتخدمها  املك�صيك،  يف 
لل�صكان  بالده  حكومة  تنظر  كيف 
�صعوب  من  املنحدرين  الأ�صليني 

املايا والناواتل والأزتيك.
»تفخر  خا�ص  حديث  يف  حينها  قال 
ال�صعوب وما  املك�صيك مبوروث تلك 
خلفته من اآثار، لكنها تهم�ص اأبناءهم 

احلاليني«. 
التي  بتلك  تذكرنا  عبارة  وهي 
الإ�رشائيلي  الحتالل  بها  ا�صتبدل 
بـ«الأزتيكي«،  »الفل�صطيني«  �صخ�صية 
والبحث  املقارنة  من  يجعل  مما 
ال�صعبني  بني  التقارب  ماهية  عن 
الأ�صليني عامة  الفل�صطيني وال�صكان 
خا�ص-  ب�صكل  املك�صيك  -ويف 

مو�صوعا لفتا.
الباحث  التقارب  اإ�صكالية  تناول 
كتابه  يف  العك�ص  منري  الفل�صطيني 
احلمر«،  للهنود  فل�صطينية  »دولة 
البع�ص  راأى  اإذ  قراءاته،  وتعددت 
عرب  بينما  ال�صعبني،  بني  يقارب  اأنه 
مل  اأنه  حواراته  اأحد  يف  العك�ص 
ال�صعبني،  بني  اإىل عقد مقاربة  يعمد 
التاريخية  ظروفهما  تختلف  اإذ 
يف  ويختلفان  والثقافية  واجلغرافية 
منط احلياة، واأن يف املقاربة بينهما 

ظلم لكليهما.
ق�صيدة  عك�صت  فقد  الأدب  يف  اأما 
دروي�ص  حممود  الفل�صطيني  ال�صاعر 
من  جزءا  الأحمر«  الهندي  »خطبة 
مثري  تقارب  اأنه  بيد  التقارب،  هذا 
اأنف�صهم.  الفل�صطينيني  بني  للجدل 

فقد ردد الرئي�ص الفل�صطيني الراحل 
هنودا  »ل�صنا  عبارة  عرفات  يا�رش 
يف  ن�صبههم  لن  اأننا  مبعنى  حمر«، 
البع�ص  يرف�ص  بينما  الإبادة،  م�صري 
مقارنة الفل�صطيني بالهندي الأحمر، 

بو�صف الأخري«اأقلّية«.
على ال�صفة الأخرى، ترف�ص الباحثة 
املتحدة  بالوليات  وليامز  كلية  يف 
اأمل اإقعيق اأن ي�صنف »الهنود احلمر« 
هذا  اأن  اإىل  وت�صري  اأقلّية،  اأنهم  على 
وا�صتخدمت  ا�صتعماري،  و�صف 
العقلية  لت�رشح  »تاأقيل«  م�صطلح 
هوؤلء  من  جتعل  التي  ال�صتعمارية 

اأقلية يف اأرا�صيهم.
نت-  -للجزيرة  اإقعيق  راأي  وجاء 
نتيجة جتربتها ال�صخ�صية كفل�صطينية 
وتُعامل  اإ�رشائيليا  �صفر  جواز  حتمل 
يف  اأقلّية  مثل  الداخل  كفل�صطينيي 
بالدهم، وترى اأن من اجلائر ا�صتخدام 
اأهل  لو�صف  احلمر«  »الهنود  عبارة 
ت�صميتهم  والأف�صل  الأ�صليني،  البالد 
اأو »ال�صعوب الأ�صلية«،  »الأ�صالنيني« 
هذا  حتى  اأنه  على  التاأكيد  مع 
ال�صتعمار  للغزو  نتاج  هو  امل�صطلح 
كانت  ال�صعوب  فتلك  ال�صتيطاين، 
وقبائلها  ح�صارتها  باأ�صماء  تعرف 

كقبائل املايا والأزتيك.

�سمود التاريخ
الأدبية  املقاربة  حماولت  جتربك 
على الإطالل على تاريخ ال�صعبني قبل 
اأن  عقد املقاربات. ومن املفارقات 
قرار تق�صيم الأرا�صي املك�صيكية جاء 
عام 1848، اأي قبل نحو 100 عام من 
الفل�صطينية  الأرا�صي  تق�صيم  قرار 

عام 1947. 
هيدالغو  غوادالوبي  اتفاقية  اأنهت 
احلرب الأمريكية املك�صيكية، وق�صت 
من  كبري  جزء  عن  املك�صيك  بتنازل 
ونيو  كاليفورنيا  بينها  من  اأرا�صيها، 
مك�صيكو ونيفادا واأريزونا وتك�صا�ص. 

انق�صمت  التق�صيم  هذا  اإثر  على 
العائالت املك�صيكية و�صار لها قومية 
الحتالل  دولتي  اأن  بيد  جديدة، 
مل  واإ�رشائيل(  املتحدة  )الوليات 
العنا�رش  على  الق�صاء  من  تتمكنا 
زال  فما  ال�صعبني،  لكال  الثقافية 
فل�صطينيو الداخل يتحدثون العربية، 
الأم  اللغة  هي  الإ�صبانية  تعترب  بينما 
يف الأرا�صي التي كانت يوما جزءا من 

املك�صيك. 
تتقاطع  املك�صيكي  ال�صمال  ففي 
الفل�صطيني  ال�صعبني  ظروف 
تق�صيم  ناحية  من  واملك�صيكي 
العازلة  اجلدران  واإن�صاء  الأرا�صي 

وف�صل احلدود.
-وحتديدا  املك�صيكي  اجلنوب  ويف 
ت�صبح  ت�صيابا�ص-  مقاطعة  يف 
زالت  ما  اإذ  و�صوحا،  اأكرث  املقاربة 
�صعوب املايا تتحدث لغاتها الأ�صلية 
يف  وعاداتها  تقاليدها  ومتار�ص 
عام   500 تنهها  مل  م�صتمرة  مقاومة 
من الحتالل الإ�صباين، بل اإن بع�صهم 
الإ�صبانية،  يتحدث  ل  اليوم-  -حتى 
وهو ما اأطلق عليه م�صطلح »ال�صمود« 
الت�صوت�صيل  لغة  عن  حرفيا  املرتجم 

املنحدرة من لغات املايا.
قبل  من  مهم�صة  ال�صعوب  تلك  ظلت 
وعوملت  املك�صيكية  احلكومات 
عام  جاء  حتى  �صديدة  بعن�رشية 
حلكومة  مفاجاأة  لي�صكل   ،1994

انتف�ص  فقد  والعامل،  املك�صيك 
جي�ص  م�صكلني  الأ�صليون  ال�صكان 
للثائر  املن�صوب  »ال�صاباتي�صتا« 

املك�صيكي اإمييليانو �صاباتا. 
غريت تلك النتفا�صة نظرة الآخرين 
الأدب  يف  حتى  »الأ�صالين«  لل�صعب 
وثقافتهم  باأدبهم  واعرتف  املقارن، 
و�صمودهم رغم حرق الإ�صبان الكثري 
من كتبهم وخمطوطاتهم، فيما ميكن 

ت�صميته بالنكبة الثقافية.

الفل�صطيني  والأدب  اأدبهم  الفرق بني 
فالأدب  اجلوهر،  ل  التفا�صيل  يف 
ثقافية  جلغرافيا  ينتمي  الفل�صطيني 
هم  من  يفهمها  بعربية  ويُكتب  اأو�صع 
خارج حدود فل�صطني، اأما اأدب املايا 

فيكتب بلغات كثرية.
الأدب �سمال وجنوبا

للدرا�صات  البحثية  ر�صالتها  يف 
رواية  بني  ما  اإقعيق  قاربت  العليا، 
الفل�صطيني  للكاتب  »املت�صائل« 
املك�صيكية  والكاتبة  حبيبي  اإميل 
موؤلفة  اأنزالدوا«  »غلوريا  الأمريكية 

كتاب »املناطق احلدودية«.
الكتاب  اأوائل  من  حبيبي  اإميل 
اإ�صكالية  تناولوا  الذين  الفل�صطينيني 
التي  الإ�رشائيلية  اجلن�صية  حمل 
وجعلتهم  الفل�صطينيني  على  فر�صت 
اأنزالدوا  اأما  بالدهم.  يف  اأغرابا 
مل  التي  الولية  تك�صا�ص،  من  فهي 
ينقطع حبلها ال�رشي عن بلدها الأم، 

املك�صيك. 
لإميل  املت�صائل  مقاطع  اأحد  يف 
التايل:  الن�ص  على  منر  حبيبي 
بعد  فيما  �صور  يف  واأنا  »وبقيت، 

على  الدالية  زيارة  اإىل  اأتوق  لجئا، 
الدكتور  �صمعت  حتى  احلدود، 
اأ�صبح  يقول:  يوما  اأختي،  ع�صيق 
البنات  تنفر  لجئني  الفل�صطينيون 
الالجئات،  نحو  فتحولت  منهم، 
فوجدتهن،  لالجئني.  فالالجئات 
على غري حالتنا، م�صتهيات، فان�صغلن 
واأنا  اإ�رشائيل  دولة  اإىل  فعدت  عنا، 

عط�صان«.
احلدود«،  على  »العي�ص  ق�صيدة  ويف 
تقول غلوريا اأنزالدوا: »على احلدود، 
ين�صهر  حيث  املعركة،  ميدان  اأنِت 
البيت، غريبة،  اأنِت يف  الأعداء معا، 
اإطالق  لكّن  احلدود،  خالفات  ُحلَّت 
الر�صا�ص فجر الهدنة، اأنِت جريحة، 

تائهة، ميتة، تقاومني«.
بني  املقارنة  على  اإقعيق  عملت 
»نظرية  وفق  الأدبيني  الن�صني 
التي  ال�صعوب  فتلك  احلدود«، 
وا�صطرت حلمل  عائالتها  انق�صمت 
ت�صتطع  مل  املحتل،  البلد  جن�صية 

عبور احلدود بل عربتها احلدود.

يظهر ذلك جليا عرب اخرتاق المتداد 
الثقايف والتاريخي واللغوي للحدود، 
-بح�صب  واأنزالدوا  حبيبي  ميز  وقد 
التاريخي،  خطابهما  اإقعيق- 
بل  مهاجرين  لي�صا  اأنهما  مو�صحني 
ما عمق  الأ�صلية، وهو  ال�صعوب  من 
على  التاأكيد  مع  املقاربة،  فكرة 
الختالفات ال�صيا�صية وامل�صائرية.

مقارنة التجربة
جتربة  مع  التجربتان  تلك  تتقاطع 
من  -كنظرائها-  عانت  التي  اإقعيق 
ومن  املحتلة،  الدولة  عن�رشية 
الدرجة  من  مواطنة  اعتبارها 

الثانية. 
وتعترب اأن نظرية احلدود تنطبق على 
يتعلق  فيما  املقارن  الأدب  درا�صات 
فالأدب  عامة،  الأدبية  بالأجنا�ص 
الن�ص  يف  نف�صه  يح�رش  ل  املقارن 
احلدود«  »يعرب  بل  فقط،  املكتوب 
والفنون  ال�صفوي  الن�ص  لي�صمل 

الب�رشية والرق�ص ال�صعبي وغريها.
الكتفاء  اخلطاأ  من  اأن  وترى 
الأدب  مو�صوع  النظري يف  باجلانب 
-بح�صب  يعتمد  ل  فهو  املقارن، 
نظريات الأدب احلديثة- على ما هو 
مكتوب فقط، بل -والكالم لإقعيق- 
»املطلوب من املتخ�ص�ص يف الأدب 
واأن  لغة  من  اأكرث  يتقن  اأن  املقارن 
الأنرثوبولوجيا  درا�صات  يف  يتعمق 
الأدب  ويقود  الرتجمة،  يتقن  واأن 
عامة  الأدب  لروؤية  الباحث  املقارن 
مع  الت�صبيك  ويتقن  خمتلفة  باأبعاد 

الثقافات الأخرى«. 
التخ�ص�ص  هذا  درا�صة  اأن  وتتابع 
زاوية  من  فل�صطني  ترى  جعلها 
العوملي،  ولي�ص  العاملي  الأدب 
ال�صكان  اأدب  عن  احلديث  وترف�ص 
فرتة  بينهم  اأقامت  الذين  الأ�صليني 
الأ�صلية  لغتهم  ودر�صت م�صاقات يف 
»الت�صوت�صيل«، بو�صفهم ح�صارة ميتة 

حتاول القيام من موتها.
اإمنا هم »ح�صارة تعر�صت لنكبة منذ 
500 عام وما زالت نكبتهم مثل نكبتنا، 
م�صتمرة، فرغم حرق الإ�صبان كتبهم 
وتغيري دينهم وحماولت حمو اللغة، 
بنا  ويجدر  �صامدين،  ظلوا  فقد 
اعتبارهم ح�صارات حية م�صاركة، ل 

ح�صارات منقر�صة«.
  وكالت 
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ب�شبب روايته ال�شهرية »ما تخبئه لنا النجوم«

جون غرين.. �شعبية وت�شويق �أدبي

وكاالت

اأخرياً  مقابلة  يف  غرين  وقال 
تاميز«،  »نيويورك  �صحيفة  مع 
للكتابة  يجذبه  الذي  ال�صبب  اإن 
تفكريهم  هو  وعنهم  لل�صباب 
املهمة،  الق�صايا  من  الكثري  يف 
والعدالة،  واملعنى  ال�صيما احلب 
لواقع  جزئياً  ذلك  يعود  ورمبا 
العهد  حديثي  يزالون  ال  »اأنهم 
اإىل  ومييلون  الق�صايا  بتلك 
من  الكثري  دون  من  مقاربتها 
ال�صاخرة«،  امل�صافة  اأو  احلرج 
روايته  باأن  يعتقد  يزال  ال  فهو 
هي  ال�صباب  كتب  بني  املف�صلة 
تلك التي تر�صد احلب والفقدان 
بعيداً  احلما�صة  بتلك  واملعنى 

عن ال�صخرية.
قراأها  التي  املف�صلة  الكتب  بني 
جلون  بن  الطاهر  الكاتب  رواية 
التي  الباهرة«،  العتمة  »تلك 
ال�صجناء  من  جمموعة  تالحق 
يف  يعي�صون  الذين  ال�صيا�صيني 
يعلم  لو  ياأمل  وهو  دام�س،  ظالم 
ينكبون  النا�س  من  املزيد  باأن 

على قراءتها.
حب القراءة

ميزة  عن  املقابلة  يف  ويك�صف 
حبه  وهو  باملراهقني  خا�صة 
اأيام  من  يوم  ظهر  بعد  القراءة 
من  اأنه  يعلم  عندما  االأ�صبوع، 
اأو  مكتب  يكون يف  اأن  املفرت�س 
العامل  اإليه  ينظر  �صيئاً  يفعل  اأن 
يكون  وقتئذ  عماًل،  باعتباره 
املنزل هادئاً متاماً، ح�صب قوله، 

وهو يحب الهدوء اأثناء القراءة.
ين�صح  املراهقني  كتب  موؤلف 
املزارع«  »حكاية  رواية  بقراءة 
الأوكتافيا بتلر قبل �صن الـ21، وهو 
لل�صباب  كتب  تاأليف  يف  يفكر  مل 
وقراءته  عاماً،  الـ22  بلوغه  حتى 
لوري  للكاتبة  »تكلم«  رواية 
للكاتب  و»الوح�س«  اندر�صون 

والرت دين مايرز.
ال�صحايا  التهاب  من  يعاين  كان 
عندما و�صله كتاب »ج�صد متاأمل« 
�صكاري،  اآلني  االأمريكية  للكاتبة 
الذي ي�صفه بالكتاب الرائع وباأنه 
�صياغته  �صيما  ال  كثرياً،  �صاعده 
يف  رهيباً  وجده  ملا  الرائعة 

وتهربه  االأمل اجل�صدي، مقاومته 
وتدمريه للغة يف بع�س االأوقات.

واملدون  املوؤلف  غرين،  �صرية 
املتخ�ص�س  االأمريكي  واملعلم 
تبدو  ال�صبابية،  اخليال  بروايات 
موؤلف  لرية  بالن�صبة  منوذجية 
على  ح�صل  فقد  ناجح؛  اأمريكي 
عن   2006 عام  الربينتز  جائزة 
روايته »البحث عن اآال�صكا«، كما 
الأف�صل  االأول  املركز  على  تربع 
الكتب مبيعا يف قائمة النيويورك 

تاميز.
در�س وتخرج من كلية كنون عام 
الدرا�صات  تخ�ص�س  يف   2000
حياته  بداأ  والدينية،  االإجنليزية 
مر�صدا  بالعمل  بعدها  العملية 
م�صت�صفيات  اإحدى  يف  روحيا 
بجامعة  التحق  ثم  االأطفال، 
�صيكاغو بينما كان يعمل م�صاعد 
حمرر الن�رش واالإنتاج يف �صحيفة 
ملراجعة الكتب، حيث كتب اأوىل 
اكت�صب  بعدما  االأدبية،  اأعماله 
مراجعته  من  االأدبية  اخلربة 
اخليال  اأدب  كتب  من  العديد 
واالإ�صالم، باالإ�صافة لعمله بالنقد 
تاميز  النيويورك  كتب  ملراجعة 

وكتب االإذاعة الوطنية العامة.
عام 2005 مت ن�رش روايته االأوىل 
ن�رش  بدار  اآال�صكا«  عن  »البحث 
دوتون لالأطفال، و�صنفت الرواية 
كتب  ع�رشة  اأف�صل  من  واحدة 

الأدب ال�صباب.
توالت اأعمال جون غرين االأدبية 
دوتون  الثانية  روايته  كتب  حيث 
2006، التي نالت مركز الو�صيفة 
النهائي  واملركز  الرنتز،  جلوائز 
تاميز  اجنلي�س  لو�س  جلائزة 
مع  جون  ا�صرتك  ثم  للكتاب، 
جمموعة من االأدباء ال�صباب مثل 
يف  ولورين  جون�صون،  ماوريني 

رواية ليت اآت �صنو عام 2008.
الثالثة  روايته   2008 عام  اأ�صدر 
املركز  ونالت  ورقية«،  »مدائن 
تاميز  نيويورك  بقائمة  اخلام�س 
لالأطفال،  مبيعا  الكتب  الأف�صل 
رواية  الأف�صل  ادقار  وجائزة 
جائزة  ثم   ،2009 عام  لل�صباب 

كورين لالأدب عام 2010.
ديفيد  مع  اأي�صا  غرين  ا�صرتك 
غراي�صون،  ويل  كتابة  يف  ليفيثان 
 ،2010 عام  غراي�صون  ويل 
اجلوائز  من  العديد  وح�صدت 

اأولها جائزة كتاب �صتونول للتفوق 
وال�صباب،  االأطفال  اأدب  يف 
وجائزة اأودي�صي للتميز يف االإنتاج 

امل�صموع.
جنومنا«  يف  »اخلطاأ  رواية  كانت 

غرين،  جلون  اخلام�صة  هي 
واحتلت   ،2012 عام  و�صدرت 
قائمة  يف  االأول  املركز  الرواية 
الكتب  الأف�صل  تاميز  النيويورك 

مبيعا لالأطفال يف نف�س العام.
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يتمتع الروائي االأمريكي جون غرين ب�شعبية وا�شعة بني فئة املراهقني ال�شباب، ال �شيما ب�شبب 
روايته ال�شهرية »ما تخبئه لنا النجوم« الذي مت حتويلها اإىل فيلم �شينمائي، اأو روايته االأوىل »البحث 

عن اأال�شكا« التي يجري حتويلها حاليًا اإىل م�شل�شل تلفزيوين على قناة »هولو«.

ال�رش  قوى  بني  ال�رشاع  بداأ 
وجود  بداية  منذ  واخلري 
وما  االأر�س  على  االإن�صان 
ما  و�صيبقى  م�صتمرا  يزال 
يف  ب�رشي  نب�س  هنالك  دام 

هذا الكون.

ق�شة بولي�شية باطنية 
من منط اخليال وال�شرد 

الغرائبي

للكاتب  الليلي  الع�ص�س  رواية 
لوكيانينكو  �صريغي  الرو�صي 
ق�صة  الق�صية يف  هذه  تعالج 
منط  من  باطنية  بولي�صية 
الغرائبي  وال�رشد  اخليال 
خلفية  على  اأحداثها  تدور 
ال�رشاع االأزيل بني قوى النور 

والظالم.

توجيه الب�شرية 
باالجتاه ال�شحيح

وتتخلل الرواية التي ترجمها 
القا�س مالك �صقور والكاتب 
مغامرات  ن�رش  �صاهر 
تهدف  معقدة  واأحداث 
توجيه  اإىل  الكاتب  راأي  يف 
ال�صحيح  باالجتاه  الب�رشية 

ال  معقدة  لعبة  خالل  من 
نهاية لها ال تاأبه بالت�صحيات 
االأهداف  لتحقيق 

اال�صرتاتيجية البعيدة.

االأدب الرو�شي التقليدي

وتختلف الرواية يف م�صمونها 
الرو�صي  االأدب  عن  كثريا 
اأحداثها  وجتري  التقليدي 
اإىل  احلديثة  مو�صكو  يف 
جانب عامل النا�س املاألوف 
عامل  هناك  املقابل  ويف 
االآخرين الذي ميثل ال�صحرة 
املتحولني وم�صا�صي الدماء 
واملخلوقات  وال�صياطني 
البقية  ينق�صم  فيما  االأخرى 

اإىل اأن�صار النور اأو الظالم.

عن  ال�صادرة  الرواية  تقع 
ال�صورية  العامة  الهيئة 
من  �صفحة   663 يف  للكتاب 
اأن  ويذكر  الكبري  القطع 
كاتب  لوكيانينكو  الروائي 
و�صيناري�صت من اأهم اأعماله 
اأما  التاأمالت  من  متاهة 
كاتب  فهو  �صقور  املرتجم 
ورئي�س  معا�رش  ومرتجم 
من  العرب  الكتاب  احتاد 
كيف  املرتجمة  اأعماله 
يف  وغيمة  الكتابة  تعلمت 
فهو  ن�رش  واأما  �رشوال 
اأعماله  من  �صوري  كاتب 
املرتجمة ملاذا تكذب كتب 
االإبداع عند  واأ�ص�س  التاريخ 

دو�صتوفي�صكي.
وكاالت 

برقتها  االأنثى  ت�صدرت 
ونزعتها  وعنفوانها 
الديوان  ن�صو�س  الرنج�صية 
مازن  الكفيف  لل�صاعر  االأول 
الكردي. ديوان الكردي الذي 
الثقايف  املركز  يف  وقعه 
بح�صور  موؤخرا  بحم�س 
واملهتمني  االأدباء  من  لفيف 
ت�صمن  الثقايف  بال�صاأن 
ق�صيدة  واأربعني  خم�صة 
النرثي  االأ�صلوب  اعتمدت 
واحد  بحرف  مقفولة  بجمل 
مو�صيقيا  اإيقاعا  اأعطاها 
الكردي  اأب�رشها  �صور  مع 
من  عليها  واأغدق  بب�صريته 

فحولها  وخياله  اأح�صا�صيه 
تنب�س  فنية  لوحات  اإىل 

باجلمال واالإبداع.
دار  ال�صادر عن  ديوانه  وعن 
يف  والن�رش  للطباعة  الينابيع 
دم�صق ويقع يف ثمان وت�صعني 
�صفحة من القطع املتو�صط 
�صانا  لـ  الكردي  اأو�صح 
الورد  عا�صقة  اأن  الثقافية 
جت�صده  ما  بكل  لالأنثى  رمز 
والعطاء  احلب  معاين  من 
فت�صمنت  لتجربته  كخال�صة 
كل ق�صيدة ق�صة امراأة مرت 
والزوجة  االأم  فكانت  بحياته 
وج�صدت  والوطن  واحلبيبة 

واملحبة  العطاء  جميعا 
واالأمل.

اأن  اأراد  اأنه  الكردي  وبني 
ديوانه  خالل  من  يربهن 
الكثريين  ت�صجيع  الذي القى 
الكفيف  اأن  متفردة  كتجربة 
ير�صم  اأن  وي�صتطيع  طاقة 
اأحا�صي�صه  ويرتجم  بكلماته 
اإىل �صعر ومو�صيقا واإبداعات 

اأخرى ال تن�صب.
رحاب  ال�صاعرة  ووجدت 
الديوان  يف  رم�صان 
وبعدها  للذات  ا�صت�رشافا 
فيما  االإن�صانية  املتناهي يف 
يف  كالو  �رشي  الناقد  راأى 

الديوان عودة اإىل زمن احلب 
بال�صور  منوها  املفقود 
القوية  والتعابري  احل�صية 
وال  اجلزلة  البيانية  واللغة 
يف  “كفيف  بق�صيدة  �صيما 
و�صف  التي  احلرب”  زمن 
�صورية  وجراح  االأم  فيها 

االأم.
الباحث  ثمن  جهته  من 
عبد  والروائي  ديب  رجب 
الكردي  جتربة  ملوك  الغني 
اأمثاله  ال�صعرية والتي ت�صجع 
ال�صباب على امل�صي يف  من 
خمتلف  يف  االإبداع  طريق 

اأنواع الفنون االأدبية.

وقعه يف املركز الثقايف بحم�س ب�شوريا 

)عا�شقة �لورد(… باكورة �إ�شد�ر�ت �ل�شاعر �لكفيف مازن �لكردي

نظم مركز جمال بن حويرب 
اأم�صية  اأخرياً،  للدرا�صات، 
االإ�صاءة  يف  متخ�ص�صة 
اال�صطناعي،  الذكاء  على 
توجهات  مع  تتواءم  اإذ 
االإمارات امل�صتقبلية يف تبني 
اال�صطناعي  الذكاء  م�صاألة 
مل�صتقبل  رئي�صاً  حموراً 
التنموية.  وخططها  الدولة 
الدكتور  فيها  وا�صت�صاف 
حتدث  الذي  حمزة،  هادي 
»بو�صلة  حيثية  عن  فيها 
ارتقاء  يف  ودورها  التفكري« 

وذلك  واالأمم.  املجتمعات 
املثقفني  من  نخبة  بح�صور 

واملهتمني واالإعالميني.
واملوؤرخ  امل�صت�صار  وقال 
املدير  حويرب،  بن  جمال 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة حممد بن 
م�صتهل  يف  للمعرفة،  را�صد 
هذه  للمحا�رشة،  تقدميه 
بطبيعة  متميزة  االأم�صية 
من  ت�صكله  وما  م�صامينها 
نبتدئ  اإذ  جمتمعية،  جدوى 
اجلديد  املو�صم  فيها 
التي  املركز  ملحا�رشات 

غالباً  والتي  عليها،  اعتدنا 
التاريخ  جماالت  يف  كانت  ما 

والرتاث واللغة العربية.
ويف بداية حديثه عن مو�صوع 
يف  حمزة:  قال  املحا�رشة، 
املا�صي  القرن  �صتينيات 
جرنال  �رشكة  تعر�صت 
خل�صائر  االأمريكية  الكرتيك 
يلجاأ  فلم  جمة،  وم�صاعب 
اال�صتغناء عن  اإىل  م�صوؤولوها 
العاملني  من  اأعداد  خدمات 
يف  اليوم  ن�صاهد  كما  لديهم، 
كثري من احلاالت واملوؤ�ص�صات 

بالعامل، بل جلاأ مدير املوارد 
تاأهيل  اإىل  فيها  الب�رشية 
العاملني  مهمات  وتدوير 
كل  وتفكري  اإمكانيات  وفق 
رائعة،  النتائج  فكانت  منهم، 
م�صاكلها،  ال�رشكة  وجتاوزت 
بداية  امل�صكلة  تلك  وكانت 
طويلة  واأبحاث  لدرا�صات 
عاماً،   15 نحو  ا�صتغرقت 
ليخرج علينا العامل الفيزيائي 
يف  هريمان  نيد  االأمريكي 
بو�صلة   ( بنظرية   1978 العام 

التفكري(. 

»بن حويرب للدر��شات« ي�شتهل برناجمه يف 2020 مبحا�شرة عن 
�لذكاء �ال�شطناعي

للكاتب الرو�شي �شريغي لوكيانينكو

)�لع�ش�س �لليلي(.. رو�ية رو�شية عن 
�ل�شر�ع بني �خلري و�ل�شر

 وكاالت
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مب�شاركة ال�شاعر يو�شف �شقرة و�شامة دروي�س، يومي 22 و23 جانفي اجلاري

»اآثار ال�شعر ال�شعبي يف كتابة التاريخ«
 مو�شوع ملتقى وطني بب�شكرة

تنظم الوكالة اجلزائرية للإ�شعاع الثقايف يف اإطار برناجمها الثقايف ال�شنوي، بالتعاون مع مديرية الثقافة 
لولية ب�شكرة والرابطة الوطنية للأدب ال�شعبي التابعة لحتاد الكتاب اجلزائريني، امللتقى الوطني لل�شعر 
ال�شعبي حتت عنوان »اآثار ال�شعر ال�شعبي يف كتابة التاريخ« يومي 22 و23 جانفي جانفي 2020 بقاعة الفكر 

والأدب لدار الثقافة اأحمد ر�شا حوحو بولية ب�شكرة.

حكيم مالك 

منا�شبة ثمينة لطرح 
اأ�شئلة يف اإطار علمي 

اأكادميي

الوطنية  الرابطة  واعتربت   
هذه  اإن  ال�شعبي   للأدب 
تنظيم  يف  املتمثلة  املبادرة 
ال�شعبي  ال�شعر  حول  ملتقى 
و   22 يومي  ب�شكرة  مبدينة 
هي  ما   ،2020 جانفي   23
اأجل  من  ثمينة  منا�شبة  اإال 
طرح اأ�شئلة- يف اإطار علمي 
دقة  مدى  حول  اأكادميي-  
املعلومات التي يحملها هذا 
كيفية  و  االأدب،  من  النوع 
للتاريخ  الكتابة  م�شاهمته يف 
، م�شرية اجلهة املنظمة لهذا 
اأن ال�شعر امللحون  امللتقى  

االأدبي  التعبري  ذلك  هو 
رافق  لطاملا  الذي  ال�شعبي 
عرب  �رشائحه  بكل  املجتمع 
اأمانة  بكل  نقل  لقد  التاريخ، 
اأجماد و بطوالت ال�شعوب و 
عاي�شتها  التي  االأحداث  اأهم 
لقد  طويلة.  �شنوات  طيلة 
يزال-  وما  ال�شاعر-  كان 
فرتة  على  حقيقيا  �شاهدا 
االآخر  هو  عا�شها  جميدة، 
ثم  واأحا�شي�شه  مب�شاعره 
واأوزان  كلمات  اإىل  ترجمها 

جميلة.

برجمة مداخلت 
وحما�شرات عن ال�شعر 

امللحون 

امللتقى  هذا  افتتاح  و�شيتم 

جانفي   22 االأربعاء  يوم 
2020   وخ�ش�شت جمموعة 
اأبرزها  املداخلت  من 
مداخلة ال�شيخ عمار بوعزيز 
و�شتقدم  ب�شكرة  والية  من 
والية  من  بومدين  عائ�شة 
مداخلة يف هذا امللتقى اإىل 
جانب كل من ب�شري توهامي 
وخالد  عرابي  القادر  وعبد 
والية  من  يا�شني  �شعلل 
خي�رش  وبوبكر  م�شتغامن 
من والية ب�شكرة وحمزة بن 

بوزيان من والية الوادي.

م�شاركة ال�شاعر يو�شف 
�شقرة يف عرو�س 

الزيبان

هذا   يف  خ�ش�ص  ولقد   
لل�شعر  الوطني  امللتقى 

حما�رشات   4 ال�شعبي 
االنطلقة  �شتكون   حيث 
دروي�ص  �شامة  ال�شاعرة  مع 
املجموعة   « �شاحبة  
»اإيزلوان«     ال�شعرية 
ل�شلح  مداخلة  وتتخللها 
الثانية  للمحا�رشة  بدري،  
حما�رشة  امللتقى  هذا  يف 
خالد �شعلل يا�شني و�شتقدم 
 ، مداخلة  كريبت  نورة 
جلل  االأ�شتاذ  و�شي�شجل 
هذا  يف  م�شاركته  خ�شاب 
امللتقى  من خلل تقدميه  
ملحا�رشة  يف حني �شيقدم 
مداخلة  عناد  املجيد  عبد 
االأ�شتاذ  ال�شاعر  .و�شين�شط 
احتاد  رئي�ص  �شقرة  يو�شف 
ونائب   اجلزائريني   الكتاب 
الكتاب  العام الحتاد  االأمني 
�شاحب  العرب  واالأدباء 

»املحا�رشة  »اليو�شفيات 
امللتقى  هذا  يف  الرابعة  
ال�شعبي  لل�شعر  الوطني 

بعرو�ص الزيبان .

تخ�شي�س فيلم وثائقي 
عن » ال�شيخ العرجاوي« 

من ولية ب�شكرة

امللتقى  يف  و�شيعر�ص   
 »« ال�شعبي  لل�شعر  الوطني 
ال�شيخ  عن«  وثائقي  فيلم 
العرجاوي« من والية ب�شكرة 
جلمعية  غنائي  عر�شي  مع 
ب�شكرة  والية  من  املطرية 
لل�شيخ  اآخر  وعر�ص غنائي  
من  مرنيو  الر�شيد  عبد 
والية امل�شيلة  ، كما �شيقام  
عبد  مع  متنوع  غنائي  حفل 

احلكيم نوبلي.

مع حتديد 31 جانفي2020 موعدا نهائيا لتقدمي الأفلم وامل�شاريع    

افتتاح مهرجان عّمان ال�شينمائي الدويل يف 13 
اأفريل املقبل 

ال�شينمائي  عّمان  مهرجان  حدد 
جانفي   31 يوم  باالأردن  الدويل 
2020 موعدا نهائيا لتقدمي االأفلم 
اأكده  ما  ح�شب  وهذا  وامل�شاريع، 
يومية«  حت�شلت  الذي  البيان 
وبالتايل  منه،  ن�شخة  على  الو�شط« 
فليزال من املمكن التقدمي للفئات 
امل�شابقات  يف  واملتمثلة  الثلث 
َومن�شتي  الدويل  الق�شم  العربية، 

اأّيام عّمان ل�شّناع االأفلم.

اإحداث حراك اإبداعي بني 
املخرجني وامل�شاهري وع�شاق 

ال�شينما

االفتتاحية  الدورة  يف  و�شتُقام 
الدويل  ال�شينمائي  عّمان  هرجان  ملمِ
يف   2020 اأفريل   18 اإىل   13 من 
االأردنية  بالعا�شمة  العبديل  منطقة 
املهرجان  هذا  ويهدف  عمان، 
بني  اإبداعي  حراك  اإحداث  اإىل 
وع�شاق  وامل�شاهري  املخرجني 
ال�شينما على اختلفاتهم، من خلل 
تقدمي اأفلم عالية اجلودة، فال�شيء 
خمتلف  يقدر  اأنه  عنه  اللفت 
�شناعة  يف  املنخرطة  املواهب 

االأفلم.

تناف�س الأفلم على جائزة 
»ال�شو�شنة ال�شوداء«

العربي  التناف�شي  للق�شم  وبالن�شبة   
يقبل  ال�شينمائي  عّمان  فمهرجان 
واالأفلم  الطويلة  الروائية  االأفلم 
َواالأفلم  الطويلة  الوثائقية 

هذه  �شتتناف�ص  حيث  الق�شرية.  
»ال�شو�شنة  جائزة  على  االأفلم 
جميع  تقييم  �شيتم  اأين   « ال�شوداء 
جلنة  قبل  من  املقدمة  الطلبات 
يف  امل�شتوى  رفيعة  دولية  حتكيم 
الفئة  اأن  حني  يف  ال�شينما  جمال 
مكر�شة  التناف�شية  غري  الدولية 
للأفلم االأوىل ملخرجني غري عرب 
املهرجان  هذا  �شيخ�ش�ص  حيث 
فئة غري تناف�شية الأول َواأحدث فيلم 

ملخرَجني خم�رشَمني.

املهرجان تلقى اإىل حد الآن 
العربية  للم�شابقات  فيلما   550

َوالق�شم الدويل 

 ولقد تلقى هذا املهرجان اإىل حد 
االآن ما يناهز 550 فيلما للم�شابقات 
حيث  الدويل  َوالق�شم  العربية 
ت�شرتط هذه الفعالية ال�شينمائية اأن 
 2019 يف  اأُطلقت  قد  االأفلم  تكون 
اأو 2020 واأن يكون عر�شها االأول يف 
االأفلم  على  يتعني  وللتاأهل  االأردن 
الوثائقية الطويلة واالأفلم الق�شرية 
العمل  تكون  اأن  الوثائقية(  )غري 
االأول ملخرجيها يف هذه الفئة. اأّما 
فيما يخ�ص االأفلم الروائية الطويلة 
العمل  كانت  حال  يف  موؤهلة  فهي 
ال�شيناريو  لكاتب  اأو  للمخرج  االأول 
اأو  الت�شوير  ملدير  اأو  للمونتري  اأو 

للممثل الرئي�شي لغاية.

اختيار 15 م�شروًعا يف اأيام 
ّناع الأفلم عّمان ِل�شُ

و�شيتم اختيار ما يناهز 15 م�رشوًعا 
على  االأفلم  ّناع  �شُ يعر�شها 
االأفلم،  �شناعة  جمال  يف  مهنني 
على  امل�شاريع  اأف�شل  و�شتح�شل 
لدعم  عينية  َو/اأو  نقدية  جوائز 
الأّيام  االأوىل  الدورة  يف  اإنتاجها 
عّمان لمِ�ُشّناع االأفلم )AFID(التي 
تخ�ش�ص من�شتني لت�شويق امل�شاريع 
ل�شانعي  االأويل  الدعم  توفر  والتي 
االأفلم االأردنيني َوالعرب املقيمني 
مرحلة  يف  مل�شاريعهم  االأردن  يف 
االأفلم  ل�شانعي  َوالثانية  التطوير، 
يف  الطويلة  االأفلم  ذوي  العرب 
مرحلة ما بعد االإنتاج، وعليه فهذه 
الفعالية �شت�شاهم يف التطوير الفّني 

واالإبداعي.

مهرجان عّمان ال�شينمائي 
الدويل يف �شطور ...

للأفلم  دويل  مهرجان  اأول  يرى   
االأردن  يف  النور  والعاملية  العربية 
االأردنية  امللكية  الهيئة  حتت مظلة 
�شناعة  بداأت  وقد  هذا  للأفلم 
الواعدة  االأردنية  املحلية  االأفلم 
على  مقدرتها  اإظهار  يف  والناب�شة 
حظي  اأن  بعد  �شيما  ال  التناف�ص، 
اأردنيون  موهوبون  خمرجون 
مثل:  باأعمالهم  عاملي  برتحيب 
“كابنت اأبو رائد” و«ذيب« و«اجلمعة 
موناليزا«  �شحكت  ملا  و«  االأخرية« 
و«3000 ليلة« و«اإن�شا هلل ا�شتفدت« ، 
ولطاملا �شاهد رّواد ال�شينما لقطات 
مت ت�شويرها يف االأردن، على االأقل 
العرب«  »لوران�ص  فيلم  عر�ص  منذ 
عام 1962.  ويف ال�شنوات التي تلت، 

ا�شتمر االأردن يف توفري مواقع ت�شوير 
العاملية  االأفلم  للعديد من  مذهلة 
جون�ص  »انديانا  جوائز:  احلائزة 
واحلملة االأخرية« و«روغ وان: ق�شة 
االأمل«  و«خزانة  النجوم«  حرب  من 
و«املريخي« و«حرب خا�شة« و »كل 
املال يف العامل« و »الهروب من رقة« 
النجوم:  و«حرب  الدين«  و«علء 
وتهدف  وغريها.  التا�شعة«  احللقة 
ال�شينمائي  عّمان  مهرجان  رئي�شة 
الدويل االأمرية رمي علي اإىل »تطوير 
اإبداع  تعك�ص  عربية  �شينما  وتعزيز 
املنطقة وتعالج ق�شاياها الراهنة«. 
اأّول  املهرجان  هذا  وي�شتهدف 
جمال  يف  االأوىل  االإجنازات  فيلم 
االأفلم من حول العامل وخا�شة من 
الوقت  يف  ويرّوج  العربية،  املنطقة 
�شانعي  من  واعدة  ملجموعة  عينه 
من  االأردن.  يف  املحرتفني  االأفلم 
اإىل  خا�ص  ب�شكل  توّجهه  خلل 
ويبحث  ال�شاعدين  االأفلم  �شانعي 
الدويل  ال�شينمائي  عّمان  مهرجان 
وقّوة  فنّية  جراأة  ذات  اأعمال  عن 
ا�شتخدام  يف  واإبداع  ال�شكل  يف 
الفيلم كاأداة، ويكرم هذا املهرجان 
التالية:  املجاالت  يف  اأفلم  �شناع 
االإخراج وكتابة ال�شيناريو واملونتاج 
والت�شوير والتمثيل. والفئة التناف�شية 
ل�شانعي  خم�ش�شة  املهرجان  يف 
اأفلما  وتت�شمن  العرب  االأفلم 
واأفلما  طويلة  ووثائقية  روائية 
التناف�شية  غري  الفئة  اأما  ق�شرية. 
االأوىل ملخرجني  االأفلم  ف�شت�شمل 
غري عرب من خمتلف اأنحاء العامل.
حكيم مالك 

يف جل�شة ثقافية اأدبية بدار الثقافة عمر
 اأو�شديق بجيجل:

الكاتب حممد اأرزقي فراد يغو�ص 
يف املوروث الثقايف اجلزائري

احت�شنت دار الثقافة عمر اأو�شديق 
ثقافية  جل�شة  اأم�ص  اأول  بجيجل 
اأدبية حول الرتاث واملوروث الثقايف 
فراد  اأرزقي  الكاتب حممد  ن�شطها 
اأعماق  يف  باحل�شور  غا�ص  الذي 
ب�شفة  والعادات اجلزائرية  التقاليد 

عامة ومبنطقة القبائل خا�شة.
فراد  اأرزقي  حممد  الكاتب  واعترب 
عن  موؤلفا   25 ر�شيده  يف  الذي 
التاريخ الثقايف ملنطقة القبائل، اأنه 
»من الطبيعي جدا اأن تختلف عادات 
اجلزائري  ال�شعب  وثقافة  وتقاليد 
التي  اجلزائر  وكرب  حلجم  بالنظر 
اأن  م�شيفا  قارة«،  اعتبارها  ميكن 
الثقايف  املوروث  عن  »احلديث 
اإىل  يقودنا  املتنوع  اجلزائري 
التحدث عن البعد الثقايف يف الهوية 
اجلزائرية  وال�شخ�شية  اجلزائرية 
وما مت توارثه عن االأجداد انطلقا 
االأمازيغية  الفلحية  الرزنامة  من 
االأمازيغي  بالتقومي  يعرف  ما  اأو 

يناير«.
املوروث  كتابة  يف  تخ�ش�شه  وعن 
خا�شة،  ب�شفة  االأمازيغي  الثقايف 
كون  اإىل  االأمر  الكاتب  ذات  اأرجع 
اال�شتعمار  ظلمها  القبائل  »منطقة 
مبحاولة تق�شيمه للجزائر اإىل عرب 
واأمازيغ«، ف�شل عن »وجود درا�شات 
ال  الكولونيالية  املدر�شة  اإىل  تنتمي 
اأبنائنا.  تفعل فعلها يف عقول  زالت 
تنبيه  هو  املنطقة  بهذه  فاهتمامي 
كتبته  ما  اأن  اإىل  اجلزائري  ال�شباب 
على  خطرا  ي�شكل  املدر�شة  هذه 

عقول اجلزائريني«.

خلل  من  »حاولت  يقول:  واأ�شاف 
دور  حول  اأكتب  اأن  املوؤلفات  هذه 
الثقافة  اإثراء  يف  املنطقة  هذه 
يف  ودورها  االإ�شلمية  العربية 
الثقايف  املوروث  على  احلفاظ 
الأي  الوطني  فالتاريخ  االأمازيغي. 
التاريخ  اأ�شا�ص  على  يكتب  دولة 

املحلي«.
كما حتدث الكاتب عن اآخر اأعماله 
 « بعنوان  كتاب  بينها  من  االأدبية، 
قال  الذي  ال�شعبي«  احلراك  ظلل 
عنه اأنه »مرحلة حتول نحو منظومة 
اآخر  اإىل  اإ�شافة  جديدة«،  �شيا�شية 
ال  التي  الوطنية  ال�شخ�شية  حول 
حممود  وهو  الكثريون  يعرفها 
بوزوزو البجاوي الذي اأ�ش�ص جريدة 
ت�شدر  وظلت   1951 يف  »املنار« 
واملعروفة  يناير1954  غاية  اإىل 

مبقاالتها ال�شيا�شية الوطنية.
واأ�شاف اأن حممود بوزوزو )1918-
اأكرث من كتاب فهو  2007( »ي�شتحق 
التعليم  بني  جمع  بجاية  من  مثقف 
العربي االإ�شلمي والتعليم الفرن�شي 
اأو  قا�شيا  يكون  اأن  باإمكانه  وكان 
يف  امل�شاركة  ف�شل  اأنه  اإال  معلما، 
الن�شال مع جمعية العلماء امل�شلمني 
ال�شيا�شي  الن�شال  ويف  اجلزائريني 
عن طريق تاأ�شي�ص جريدة »املنار«.

جنيف  يف  ا�شتقر  اال�شتقلل  وبعد 
رجاالت  من  واأ�شبح  )�شوي�رشا( 
العربية  اللغة  ويعلم  الدعوة 
للإ�شلم  ويدعو  للأوروبيني 

ال�شحيح.
وكالت



معينة  �أ�سبابا  �ليوم  نعرف  �إننا 
ميال  توجد  �أو  �لأور�م  ت�سبب 
هذه  ولكن   , �لأور�م  ن�سوء  �إل 
جميع  ت�رشح  ل  �أول  �لأ�سباب 
حالت �لأور�م , ثانيا ل ت�رشح 
�ل�سخ�ص  ملاذ�  حال  باأية 
�لفالين ح�سل له ورم . يف �لعادة 
و�أقاربهم  �ملر�سى  يت�ساءل 
ملاذ� �أ�سيبو� هم , �أو �ل�سخ�ص 
�لعزيز لديهم بالورم ول يهمهم 

 . �لنا�ص  �لأور�م  ت�سيب  ملاذ� 
�أن  �لأطباء  على  ي�سعب  لذلك 
�ملر�سى  ت�ساوؤل  على  يجيبو� 
و�أقاربهم بالدرجة �لتي ت�سفي 
ن�ستطيع  كل  على   . غليلهم 
�هلل  م�سيئة  �أن  بجزم  نقول  �أن 
ذ�ك  �أو  �ل�سخ�ص  لهذ�  �أر�دت 
�أن ي�ساب بالورم ونرتك جانبا 
�لتي ل فائدة منها  �لت�ساوؤلت 
لأنها  �ل�سخ�ص  ذلك  عالج  يف 

قد  بل  فائدة  �أية  فيها  لي�ص 
جتلب �ل�رشر من حيث �إثارتها 
بالذنب  �ل�سعور  مل�ساعر 
معينة  �أحو�ل  هناك  نعم   .
ن�ستطيع �أن ن�ستفيد من معرفة 
لالأور�م  �ملوؤدية  �لأ�سباب 
�لآخرين  لالأ�سخا�ص  بالن�سبة 
حول �ملري�ص �أو غريه , فمثال 
مدخن  �سخ�ص  ي�ساب  عندما 
�لرئة  يف  بورم  طويلة  ل�سنو�ت 
�لورم  �أن  تقول  �أن  ن�ستطيع 
�لتدخني  ب�سبب  جرى  رمبا 
ورمبا ي�ستفيد بع�ص �ملدخنني 
من �أقارب �ملري�ص �أو غريهم 
ويبتعدو�  �لعربة  هذه  من 
هناك  وكذلك  �لتدخني.  عن 
نعلم  معينة  ور�ثية  �أمر��ص 
ظهور  �إىل  �مليل  ت�سبب  �إنها 
�ليوم  �أ�سبحنا  وقد  �لأور�م 
�لختاللت  من  �لكثري  نعرف 
�إىل  �لتي ت�سبب �مليل  �لور�ثية 
ن�سوء �لأور�م بدرجات خمتلفة 
ميكن  ذلك  معرفة  حال  ويف   ,

لنا �أن نفح�ص �أقارب �ملري�ص 
�لور�ثية  �جلينة  وجود  ملعرفة 
يتخذ  ثم  عدمه  من  تلك 

�لإجر�ء �لالزم لذلك .
معرفة  بعد  لنا  ميكن  كذلك 
عن  �لأور�م  ن�سوء  �أ�سباب 
كيماوية  �لتعر�ص ملو�د  طريق 
�أو غري ذلك �أن نعمل على و�سع 
�لعاملني  حلماية  �سيا�سات 
 . �ملو�د  لهذه  �ملعر�سني 
بو��سطة  ��ستطعنا  كذلك 
من  �لوقائي  �لتطعيم  �إدخال 
نوع  من  �لكبد  �لتهاب  فريو�ص 
ب �أن نخف�ص �أعد�د �مل�سابني 
جميع  ولكن   . �لكبد  ب�رشطان 
ت�سعى  �لإجر�ء�ت  هذه 
لدى  �لأور�م  ظهور  لتخفي�ص 
ب�سكل  تفيد  ول  عامة  �لنا�ص 
�مل�ساب  �ملري�ص  خا�ص 
عادة  يت�ساءل  �لذي   , بالورم 
؟  �لورم  هذ�  �أ�سابني  ملاذ� 
�لإجابة  ي�سعب  �ل�سوؤ�ل  وهذ� 

عليه عادة .

�إن  بريطانيا  يف  علماء  قال   
و�ل�سغوط  �لعمل  يف  �لإجهاد 
�حتمالت  تزيد  له  �مل�ساحبة 
�لقلب  باأمر��ص  �لإ�سابة 

و�ل�سكري.
وك�سف باحثون يف كلية لندن �أن 
على  �سلبا  توؤثر  �لعمل  �سغوط 
�لكيميائية  )�لتغيري�ت  �لأي�ص 
توؤمن  �لتي  �حلية  �خلاليا  يف 
�لطاقة(, ما يوؤدي �إىل �أعر��ص 
�لدم  �سغط  �رتفاع  ت�سمل 
�لكول�ستريول  وم�ستويات 
�إىل  �إ�سافة  �لدم  يف  و�ل�سكر 

�لوزن �لز�ئد.
تار�ين  بالكلية  �لباحث  وقال 
�أجريت  در��سة  �إن  ت�ساندول 
على �أكرث من 10 �آلف موظف 
مدين بريطاين �أظهرت �أنه كلما 

ز�د �لإجهاد يف �لعمل كلما ز�دت 
بالأعر��ص  �لإ�سابة  �حتمالت 
باأمر��ص  �لإ�سابة  �إىل  �ملوؤدية 
ودر�ص  و�ل�سكري  �لقلب 
لدى  �لإجهاد  معدلت  �لعلماء 
�ملوظفني �ملدنيني على مدى 
�ملا�سية,  �لع�رشين  �ل�سنو�ت 
خا�سة  عو�مل  �أي�سا  و�سجلو� 
�رشب  مثل  �حلياة  باأ�سلوب 
�خلمر و�لتدخني وعاد�ت �لأكل 
وك�سفت  �لريا�سة  وممار�سة 
�لذين  �لرجال  �أن  �لدر��سة 
�لعمل  يف  �لإجهاد  يالزمهم 
�حتمالت  لديهم  تت�ساعف 
�ملوؤدية  بالأعر��ص  �لإ�سابة 
�خلطرية,  �لأمر��ص  �إىل 
قالو�  �لذين  �أولئك  مع  مقارنة 

�إنهم ل ي�سعرون باإجهاد.

وللوقاية 
�أو�ست  �لأمر��ص  هذه  من 
�لدر��سة �ملن�سورة على �ملوقع 
�لطبية  للدورية  �لإلكرتوين 

نية  يطا لرب �
�لريا�سية  �لتدريبات  بزيادة 
عن  و�لإقالع  �لوزن  وخف�ص 

�لتدخني.
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�ل�صود �أكرث تعر�صًا للإ�صابة 

ب�صرطان �لرئة
ذكر باحثون �أن �ل�سود �لذين يدخنون علبة �سجائر يف �ليوم 
من  ذ�تها  �لكمية  يدخنون  �لذين  �لبي�ص,  من  تعر�ساً  �أكرث 
�أن  �إىل  �لعلماء  ومييل  �لرئة.  ب�رشطان  لالإ�سابة  �ل�سجائر, 
�جلينات قد ت�ساعد يف تف�سري �لختالفات �لعرقية �لتي مت 

ر�سدها عند �حلالت �مل�سابة ب�رشطان �لرئة.
وخل�ست �لدر��سة �لعلمية, �لتي تعد �لأهم من نوعها, و�لتي 
 New England جملة  من  �خلمي�ص  عدد  يف  ن�رشت 
�أ�سول  من  �ملدخنني  �أن  �إىل   Journal of Medicine
من  بال�رشطان  لال�سابة  تعر�ساً  �أقل  و�آ�سيوية  لتينية 
مت  �لتي  �لعرقية  �لختالفات  �أن  غري  �ل�سود  �ملدخنني 
عند  �ختفت  �لرئة  ب�رشطان  �لإ�سابة  يخ�ص  فيما  ر�سدها 
�أكرث  �لذين يدخنون  �لأ�سخا�ص  �أو  �لتدخني  �ملدمنني على 
من علبة �سجائر ون�سف �لعلبة يف �ليوم, وفقاً لالأ�سو�سيتد 
لي�ست  مدة  منذ  تو�سلو�  قد  كانو�  �لأطباء  �أن  ورغم  بر�ص 
ب�رشطان  لالإ�سابة  تعر�ساً  �أكرث  �ل�سود  �أن  �إىل  بالق�سرية 
فاإنهم مل  نتيجة �ملر�ص,  ثم �ملوت  �لبي�ص ومن  �لرئة من 
بني  �لتفاوت  ور�ء هذ�  �لكامنة  �لأ�سباب  ي�ستطيعو� حتديد 

�لعرقني يف �لإ�سابة باملر�ص.
ومييل بع�ص �لعلماء �إىل �أن �لختالف يعزى �إىل �خل�سائ�ص 
�جلينية لكال �لعرقني, يف حني يذهب �آخرون �إىل �أن �لعاد�ت 

�ملرتبطة بالتدخني قد تلعب دور�ً يف تف�سري �لختالف.

كم ينق�ص �لتمرين 
�ملنتظم من عمر ج�صدك؟

وجدت در��سة جديدة 
�ملتقاعدين  �أن 
�للياقة  �أ�سحاب 
لديهم  �لبدنية 
متطابقة  ع�سالت 
تقريبا مع �ل�سباب يف 
عمر �لـ 25 عاما وقام 
 Ball« جامعة  باحثو 
مون�سي  يف   »State
�إنديانا,  بولية 
بدر��سة حالة 28 من 
�لذين  �ل�سن,  كبار 
�لتمارين  ميار�سون 

�لريا�سية با�ستمر�ر منذ �ل�سبعينيات.
�لأع�ساء  وظائف  علم  �ملن�سورة يف جملة  �لنتائج  و�أ�سارت 
�لتطبيقي, �إىل �أن �أولئك �لذين ميار�سون �لتمارين �لريا�سية 
بانتظام, ينق�سون 30 عاما من �لعمر »�لبيولوجي« للج�سم, 
�مل�ساركني  �أن  لالهتمام,  �ملثري  ومن  �أقر�نهم  مع  مقارنة 
�أ�سلوب  يف  �للياقة  تبنو�  �أ�سخا�سا  بل  ريا�سيني,  يكونو�  مل 

حياتهم خالل فرتة �ل�سبعينيات.
وقال »�سكوت تر�بي« �أ�ستاذ �لعلوم �لريا�سية ومعد �لدر��سة: 
»كنا مهتمني جد� بالأ�سخا�ص �لذين بد�أو� ممار�سة �لتمرينات 
�ل�سبعينيات,  يف  و�لتمرين  �لرك�ص  ذروة  خالل  �لريا�سية 
�لتو��سل  مو�قع  كهو�ية«وبا�ستخد�م  �ملمار�سة  �أخذو�  لقد 
على  حافظو�  �سخ�سا   28 �أن  �لباحثون  وجد  �لجتماعية, 
�لباحثون  و�خترب  عقود   5 مدة  �لن�ساط  من  �مل�ستوى  هذ� 
�لهو�ئية,  �لتمارين  ممار�سة  جمال  يف  �مل�ساركني  قدر�ت 
وقا�سو� عدد �ل�سعري�ت �لدموية و�لأنزميات يف ع�سالتهم, 

حيث �أن م�ستويات عالية منها تثبت �سحة �لع�سالت.
وتبني �أن ع�سالت �ملتدربني �لأكرب �سنا, تتطابق مع ع�سالت 
�ل�سباب يف �لع�رشينات من �لعمر وباملثل, كان لديهم �سعري�ت 
�ملتقاعدين  من  �أكرب  ب�سكل  �أكرث يف ع�سالتهم,  و�أنزميات 
غري �لن�سيطني, ويف �لو�قع, كان �لختالف �لوحيد بني كل 
من �ملجموعات �لن�سطة, من �ل�سغار و�لكبار, هو �نخفا�ص 

�لقدرة على �أد�ء �لتمارين �لهو�ئية.
وعالوة على ذلك, عندما متت مقارنة �لبيانات مع �ملعدلت 
�لن�سطون  �ملتقاعدون  كان  �لأعمار,  خمتلف  يف  �لوطنية 
بها  يتمتع  �لتي  �لدموية,  و�لأوعية  �لقلب  ب�سحة  يتمتعون 
�لأ�سخا�ص �لذين تقل �أعمارهم عن 30 �سنة وقال �لباحثون 
�إن �لنتائج ت�سري �إىل �أن كبار �ل�سن ميكن �أن »يبنو� �حتياطيا« 

من �ل�سحة �جليدة.

علج وقائي جديد لتقليل �لنوبات
�ل�سوء  �لأوروبي  �لحتاد  �أعطى 
يوؤمن  جديد  لدو�ء  �لأخ�رش 
�لوقاية من نوبات �ل�سد�ع �لن�سفي 
ت�سويق  �لآن  وميكن  )�ل�سقيقة( 
 erenumab �إرنوماب  �لدو�ء 
 Aimovig �لتجاري  )�ل�سم 
نوبات  من  للوقاية  دو�ء  كاأول   )®
طورته  و�لذي  �لن�سفي,  �ل�سد�ع 
 Novartis خمترب�ت نوفارتي�ص
�لوليات  �أجازت  �أن  وبعد   .
يف  �لدو�ء  هذ�  ت�سويق  �ملتحدة 
وتبعتها  �ملا�سي,  �ل�سهر  �لبالد 
و�فقت  �أ�سبوعني,  قبل  �سوي�رش� 
على  �لأوروبي  �لحتاد  بلد�ن 
للمر�سى  �لعالج  هذ�  ت�سويق 
�ل�سد�ع  نوبات  من  يعانون  �لذين 
على  �ل�سهر  مر�ت يف   4 �لن�سفي 

�لأقل.
�إرنوماب  �لدو�ء  يقدم 
 erenumab - )Aimovig(
عالج  يف  متاماً  جديد�ً  �أ�سلوباً   ®
ل  �أنه  حيث  �لن�سفي  �ل�سد�ع 
�ل�سريوتونني مثل  ي�ستهدف نظام 

�أو   ,  triptans تربتان  �أدوية 
ergotamineولكنه  �إرغوتامني 
موّجه �سد م�ستقبالت �لبيبتيد�ت 
بالكال�سيتونني  �ل�سلة  ذ�ت 
)CGRP(. ولتب�سيط هذه �لعملية 
م�ستقبالت  يحجب  �لدو�ء  فاإن 
تنخرط  �أنها  يفرت�ص  �لتي  �لأمل 

يف تن�سيط �أمل �ل�سد�ع �لن�سفي.
فاإَنّ  �ل�رشيرية,  �لتجارب  خالل 
�لبالغ  �ملر�سى  عدد  ن�سف 
من  يعانون  ممن  مري�ص   2600
�لعر�سي  �لن�سفي  �ل�سد�ع  نوبات 
يوماً   14 �إىل   4 من  تطول  بفرتة 
عالج  �أخذو�  وممن  �ل�سهر  يف 

�أيام  عدد  �نخف�ص  �إرنوماب, 
يعانون  �لذي  �لن�سفي  �ل�سد�ع 
وهذ�  �أكرث.  �أو  �لن�سف  �إىل  منه 
لل�سخ�ص  ميكن  �لوقائي  �لعالج 
مرة  �لبيت  يف  بنف�سه  ياأخذه  �أن 
قلم  با�ستخد�م  �ل�سهر  و�حدة يف 

�حلقنة.

�إجهاد �لعمل يزيد �حتمالت �لإ�صابة باأمر��ص �لقلب 

�أ�صباب �ل�صرطان عامة و�صرطان �لدم خا�صة
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لة يف �سرية �لنبِيّ  �آيات �لقر�آن و قو�نينه و�سننه متمِثّ
تكون  �أن  ال  عليكم  �أمتنى  �أنا  �إًذ�   
هذه �الأحد�ُث ق�ص�صاً ممتعة تُروى، 
ق�صة  باأنها  بها،  نتبارك  ق�ص�صاً  �أو 
ال،  �ل�صالم،  و  �ل�صالة  عليه  نبِيّنا 
�الأمر �أخطر بكثري، هذ� �لذي جاء 
للقر�آن  تطبيٌق  در�ٌس  �ل�صرية  يف 
تقل  �أمل   - �ل�صرية  �أي  �لكرمي- 
ِه�َصاٍم  بِْن  َعْن �َصْعِد  �ل�صيدة عائ�صة 
يِني  ْخِبِ لُْت َعاِئ�َصَة َفُقلُْت: �أَ َقاَل: �َصاأَ
َعلَيِْه   ُ �لَلّ لَّى  �صَ  ِ �لَلّ َر�ُصوِل  ُخلُِق  َعْن 
ُخلُُقُه  َكاَن   (( فقالت:   َو�َصلَّم؟ 
�لُْقْر�آَن ((  ] �لبخاري َعْن �َصْعِد بِْن 

ِه�َصاٍم[
 �إًذ� �لقر�آُن متلٌوّ و م�صاهد، م�صاهد 

بع�ُصهم  قال  لذلك   ، �لنبِيّ �صرية  يف 
جتاوز�ً: �لنبُيّ عليه �ل�صالة و �ل�صالم 
و  �لقر�آن،  �آيات  فكُلّ  مي�صي،  قر�آن 
كل قو�نني �لقر�آن، و كل �صنن �لقر�آن 
متمِثّلة يف �صرية �لنبِيّ عليه �ل�صالة 
��صتنباط  �أول  نحن  �إًذ�  �ل�صالم،  و 
و  قري�س  كفار  �ملوقف  هذ�  من 
�الأقوياء  �لرجال  قري�س،  زعماء 
بل  بلدهم،  يف  نافٌذ  �أمرهم  �لذين 
و  �جتمعو�  �لعربية  �جلزيرة  يف  و 
رو� و �أخذو� �حتياطات ودبَّرو� و  قَرّ
يَِكيُدوَن  �إِنَُّهْم  تعاىل:   قال  �ئتمرو�، 
َكيْد�ً * َو�أَِكيُد َكيْد�ً  ] �صورة �لطارق: 

16-15

 �لنوم وفاة موؤقتة
 و �ملوت نوم �أبدي :
 �أيها �الأخوة ، تعلَّمنا من درو�س �لدين �أن 

ل �أن يقر�أ �آية  �الإن�صان �إذ� �أوى �إىل فر��صه يُف�صَّ
�لكر�صي ، وقد ذكر �لنبي عليه �ل�صالة و �ل�صالم 

يف بع�س �أحاديثه �ل�رشيفة �أنها �أعظم �آية يف 
�لقر�آن �لكرمي ، و نظر�ً �إىل �أن �الإن�صان كان 

ى  �إذ� نام توّفى �لل نف�صه ، قال تعاىل: �لل يَتََوَفّ
�اْلأَنُْف�َس ِحنَي َمْوِتَها َو�لَِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها 

]�صورة �لزمر: 42[  فالنوم وفاة موؤقتة ، و 
ى �اْلأَنُْف�َس  �ملوت نوم �أبدي ، قال تعاىل: �لل يَتََوَفّ

ِحنَي َمْوِتَها َو�لَِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها ]�صورة 
�لزمر: 42[  فاالإن�صان حينما ينام يفقد 

�لوعي ، و يفقد �ت�صاله بالعامل �خلارجي ، يا 
ترى هناك عدو ، هناك ح�رشة ، هناك �أفعى 

، هناك م�صكلة ، هناك حريق ، هناك �صارق ، 
فاالإن�صان حينما ياأوي �إىل فر��صه يتلو قوله تعاىل 

ُيّ �لَْقيُّوُم ]�صورة �لبقرة  ُ اَل �إِلََه �إِاَلّ ُهَو �ْلَ : �لَلّ
: 255[  �أردت �أن تكون هذه �ل�صورة حمور 

هذ� �لدر�س ال على �أنه در�س تف�صري ، بل على 
�أنه توجيه نبوي كرمي ، من فقه �لرجل �أنه �إذ� 
�أوى �إىل فر��صه يقر�أ هذه �ل�صورة �أو يقر�أ هذه 

�الآية �لتي �صميت باآية �لكر�صي ، وهي من �أعظم 
�لقر�آن �لكرمي .

 �لعباد�ت معللة
 مب�سالح �خللق :

�أيها �الأخوة �الأكارم، ال زلنا يف مو�صوٍع يت�صل �أ�صد 
�الت�صال بـ: »�صبل �لو�صول وعالمات �لقبول« �أال وهو 

�خل�صوع.
 �لعباد�ت كالزكاة معللة مب�صالح �خللق وقد بينت يف 
�للقاء �ل�صابق �أن هناك عباد�ت كما قال عنها �الإمام 
�ل�صافعي: معللٌة مب�صالح �خللق، و�أن هناك طقو�صاً 

من �صمات �لديانات �لو�صعية �الأر�صية، �لطقو�س 
حركاٌت، و�صكناٌت، و�إمياء�ٌت، ومتتماٌت ال معنى 

لها، بينما �لعباد�ت معللة مب�صالح �خللق ﴿ ُخْذ ِمْن 
يِهْم ﴿ ] �صورة �لتوبة  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ �أَْمَو�ِلِهْم �صَ
�الآية : 103[  ﴿ يا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آََمنُو� ُكِتَب َعلَيُْكُم 

يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى �لَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ �ل�صِ
] �صورة �لبقرة [

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل �لقر�آن �لكرمي بِذكر �لتوبة 

و�ال�صتغفار يف �آيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل �لل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة �لتائبني، ومغفرة ذنوب 
�مل�صتغفرين، ومنذ بد�أ �خلليقة قد 
�أخطاأ �أبو �لب�رش جميًعا �آدم - عليه 
�ل�صالم - فع�صى �أمر ربه، باإغو�ٍء 

من �ل�صيطان �لرجيم، ثم تاب و�أناب، 
فاجتباه �لل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذ� هو �صاأن كل �لب�رش، يذنبون �صاعة 
�لغفلة و�لغو�ية، ثم يجدون باب رحمة 

�لل �أمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل �لل - تعاىل 
- منهم تلك �لتوبَة؛ ليكبت �ل�صيطان، 

ويرحم �الإن�صان.
ويف قبول �لتوبة رحمٌة من �لل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع �لتائبني ب�صدق و�إخال�س، 
ولوالها لفَقَد �الإن�صان �الأمل يف رحمة 

�لل، و��صتمر�أ �لذنوب، وظل �صائًر� 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يو�فيه �الأجل 

�ملحتوم، وهو من رحمة �لل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة �لل، 

ال ير�صاهم �لل، ومن ثم كانت �الآية 
�جلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي �لَِّذيَن �أَ�رْشَُفو� َعلَى �أَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ �إَِنّ �لَلّ اَل تَْقنَُطو� ِمْن َرْحَمِة �لَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا �إِنَُّه ُهَو �لَْغُفوُر �لَرّ �لُذّ
]�لزمر: 53[، وكذلك �آيات �لتوبة 
و�ال�صتغفار �لتي تهُبّ منها ن�صمات 

رحمة �لل بعباده �ملذنبني، فاحتًة باب 
�الأمل يف قبول �لتوبة، وغفر�ن �لذنوب، 

بل و�إبد�ل �لذنوب ح�صنات للتائبني 
�ل�صادقني يف توبتهم؛ �إِاَلّ َمْن تَاَب َو�آََمَن 

 ُ ُل �لَلّ ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ اِلً َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًر� َرِحيًما  �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن �لَلّ

]�لفرقان: 70.

�لعباد�ت معللة مب�سالح �خللق :

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

�جتماع 
�الأ�سماء 
 �حل�سنى 
يف لفظ 

�جلاللة :

�أيها �الأخوة ، »�لل« َمن   
 : �لعلماء  بع�س  قال  ؟ 
وقال   ، �لذ�ت  على  َعلٌَم 
على  علَم   : بع�صهم 
كلمة   ، �لوجود  و�جب 
عندنا  و   ، ��صم  �أي  علم 
يف �للغة ��صم �لعلم ، علَم 
على و�جب �لوجود ، �أن 
يف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�صتحيل 
�أن  م�صتحيل   ، وجود 
من  �أكب  �جلزء  يكون 
�لكل ، ي�صتحيل �أن يكون 
 ، �أبيه  من  �أكب  �البن 
م�صتحيلة  �أ�صياء  هذه 
�ملمكنة  �الأ�صياء  �أما   ،
 ، فممكن  �لل  �صوى  ما 
وممكن  يكون  �أن  ممكن 

�أالَّ يكون ، و�إذ� كان على 
ما  غري  على  �أو  هو  ما 
�لوجود  �أما و�جب   ، هو 
�إنه  وجوده  من  بد  فال 
�لل ، فكلمة » �لل » علم 
 ، �لوجود  و�جب  على 
�الأ�صماء  �صاحب  و�لل 
ُجمعت   ، كلها  �ل�صنى 
كلها  �ل�صنى  �الأ�صماء 

قلت  فاإذ�   « �لل   « يف 
يا  رحيم  يا  �أي   ، �لل  يا 
جبار  يا  غني  يا  قوي 
�إذ�   ، علُيّ  يا  منتقم  يا 
�الأ�صماء  �لل  يا   : قلت 
يف  جمتمعة  �ل�صنى 
لفظ �جلاللة ، �لذي هو 
علم على �لذ�ت ، �أو علم 
على و�جب �لوجود ، هل 

�صمعتم يف �الأر�س كلها �أن 
جهة ت�صتطيع �أن ت�صمي نف�صها 
طبعاً   ، م�صتحيل  ؟  �لل«   «
�إميانهم  من  بد�فع  �ملوؤمنون 
�لكفار  �أما   ، ربهم  تعظيم  و 
و�مللحدون فال يجروؤون على 
هذ�، �إنهم يعلمون يف �أعماقهم 
الأن   ، منهم  �صينتقم  �لل  �أن 
�لكفر   ، �أ�صياًل  لي�س  كفرهم 

يف  هم   ، �صطحي  �الإلاد  و 
ي�صهدون  �أنف�صهم  �أعماق 
تَُكْن  مَلْ   ﴿   : موجود  �لل  �أن 
َرِبّنَا   ِ َو�لَلّ َقالُو�  �أَْن  �إِاَلّ  ِفتْنَتُُهْم 
]�صورة   ﴿ ِكنَي  ُم�رْشِ ُكنَّا  َما 
تعاىل:  �الأنعام: 23[ قال 
َكَذبُو�  َكيَْف  �نُْظْر   ﴿
]�صورة  �أَنُْف�ِصِهْم﴿  َعلَى 

�الأنعام: 24[ 

اأيها الأخوة الأكارم، ل زلنا يف 
مو�صوٍع يت�صل اأ�صد الت�صال بـ: 

القبول"  وعالمات  الو�صول  "�صبل 
األ وهو اخل�صوع.

 العبادات كالزكاة معللة مب�صالح 
اخللق وقد بينت يف اللقاء ال�صابق 

اأن هناك عبادات كما قال عنها 
الإمام ال�صافعي: معللٌة مب�صالح 

اخللق، واأن هناك طقو�صًا من 
�صمات الديانات الو�صعية 

الأر�صية، الطقو�س حركاٌت، 
و�صكناٌت، واإمياءاٌت، ومتتماٌت ل 
معنى لها، بينما العبادات معللة 
مب�صالح اخللق ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم 

يِهْم ] �صورة  ُرُهْم َوُتَزِكّ َدَقًة ُتَطِهّ �صَ
َها اَلِّذيَن  التوبة الآية : 103  يا اأَُيّ

َياُم َكَما ُكِتَب  ّ اآََمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�صِ
ُقوَن   َعَلى اَلِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتّ

] البقرة  ] �صورة 

على اأن ح�صن الظن يجب اأن ي�صاحبه ح�صن 
العمل فيحدد امل�صلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�صعي ويب�صر طريقه  وي�صري م�صتعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�صاعي للمجد �صيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �صاق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�صرب  فاإن اأ�صاب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�صر موا�صع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�صحيح و�صلوك ال�صبل لها اإذا ق�صد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�صاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�صل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�صبة الف�صل اإىل غري اهلل عز وجل
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النقال  :0661.41.25.76  

»براد بيت« يعود بقوة اإىل ال�شفوف 
الأمامية بعد تر�شيحه لالأو�شكار

ح�شل املمثل االأمريكي براد بيت 
يوم  اأو�شكار  جلائزة  تر�شيح  على 
فيلم  يف  دوره  عن  االثنني  اأم�ش 
)وان�ش ابون ايه تامي اإن هوليوود( 
»ذات مرة يف هوليوود ليوؤكد بذلك 
االأمامية.«  لل�شفوف  بقوة  عودته 
قط  عاما(   56( بيت  يح�شل  ومل 
اأدائه  عن  اأو�شكار  جائزة  على 
التمثيلي رغم م�شريته التي بداأها 

لكنه يعترب   ، لالأو�شكار ثالث مرات من قبل  قبل 30 عاما وتر�شيحه 
حفل  يف  م�شاعد  دور  يف  ممثل  اأف�شل  بجائزة  للفوز  حظا  االأوفر 
النقاد  انبهر  اأن  بعد  لتقدير املراقبني  ال�شهر املقبل وفقا  االأو�شكار 
باأدائه يف الفيلم الذي اأخرجه كوينتني تارانتينو ويعترب مبثابة ر�شالة 
حب لهوليوود. وقدم بيت يف الفيلم دور كليف بوث وهو دوبلري ومرافق 
االأ�شواء يف  عنه  غابت  تلفزيوين  لنجم  ال�شعبة  املهام  يوؤدي  خمل�ش 
�شتينيات القرن املا�شي ويقوم بدوره ليوناردو دي كابريو. وفاز بيت 
الإحدى  تر�شيحه  مت  كما  الفيلم  يف  دوره  عن  جلوب  جولدن  بجائزة 
تر�شيحات  ع�رشة  تارانتينو  فيلم  ونال  ال�شا�شة.  ممثلي  نقابة  جوائز 
واأف�شل  خمرج  واأف�شل  فيلم  اأف�شل  بينها  من  االثنني  يوم  لالأو�شكار 

ممثل لدي كابريو. ويقام حفل االأو�شكار يف التا�شع من فيفري .

ريتا حايك اإىل جانب ُمعت�شم النهار يف 
م�شل�شل »من الآخر«

وقع اختيار �رشكة »�شّباح اأخوان« 
على النجمة ريتا حايك لالن�شمام 
النهار  ُمعت�شم  النجمني  اإىل 
و�شينتيا �شاموئيل يف ُم�شل�شل »من 
االآخر«. وقد اأنهى الكاتب اأياد ابو 
الذي  امُل�شل�شل  كتابة  ال�شامات 
و�شيتّم  �شالال،  �شارل  �شيُخرجه 
من  انطالقا  بريوت  يف  ت�شويره 

ُمنت�شف ال�شهر احلايّل كانون الثاين- يناير.
بنهاية  ته  ق�شّ تبداأ  اجتماعي  درامّي  ُم�شل�شل  االآخر«  »من  اأّن  يُذكر 
عالقة وبداية اأخرى يف حالة غريبة جتمع ال�شخ�شّيات الثالث و�شط 

و�شع عائلّي �شعب يتحّكم باجلميع.
العربّية،  الدراما  االأ�شماء يف عامل  اأبرز  االآخر« يجمع نخبة من  »من 
ال�شباق  خالل  اللبنانّية   Mtvالـ و�شا�شة  دبي  قناة  عرب  و�شيُعر�ش 

الرم�شايّن لهذا العام.

خالد ال�شاوي: املخرج �شبب ظهوري 
ب�شعر م�شتعار يف فيلم »الفلو�س«

اأن  ال�شاوي  خالد  ك�شف 
فيلم  يف  م�شتعار  ب�شعر  ظهوره 
املخرج  فكرة  كان  »الفلو�ش« 
الذي  املاروق،  �شعيد  اللبناين 
ب�شكل  تقدميه  يف  يرغب  كان 
وقال  وهيئًة.  اأداًء  خمتلف 
باأريحية  يتعامل  اإنه  ال�شاوي، 
مع الهيئة ال�شكلية الأدواره، واأنه 
ملخرجي  املهمة  هذه  يرتك 
االأكرث  باعتبارهم  اأعماله 

ظهوره  يف  رغبتهم  عن  ف�شاًل  وتفا�شيلها،  ال�شخ�شيات  باأبعاد  دراية 
�شعره  مثاًل يف حالقة  يرتدد  اأنه مل  م�شيفاً  نحو ممكن،  اأف�شل  على 
يف فيلم »ال�شيف«، بناًء على طلب املخرج هادي الباجوري.  واأعرب 
ال�شاوي عن �شعادته بنجاح فيلم »الفلو�ش« جماهريياً يف م�رش والدول 
اإيجابية وت�شب يف  كانت  التي و�شلته  الفعل  اأن ردود  العربية، موؤكداً 
الفيلم تامر ح�شني، وزينة، وعائ�شة  الفيلم.وي�شارك يف بطولة  �شالح 

بن اأحمد، وحممد �شالم، �شيناريو وحوار حممد عبد املعطي.

الوادي: معر�س لتثمني قدرات املراأة 
الريفية احلرفية باملناطق احلدودية

يف  عار�شة   20 من  اأزيد  ت�شارك 
التقليدية  ال�شناعات  �شالون 
للمراأة الريفية احلرفية باملناطق 
الثالثاء  يوم  املنظم  احلدودية 
الريا�شات  املتعددة  بالقاعة 
كلم   80( العربي  الطالب  ببلدية 
وتندرج  الوادي(  والية   �رشق 
هذه التظاهرة التي تتوا�شل على 
م�شاركة  وت�شهد  اأيام  ثالثة  مدى 
ببلديات  احلرفية  للمراأة  وا�شعة 
الطالب   ( احلدودي  ال�رشيط 
العربي و بن ق�شة ودوار املاء( يف 
اإطار الربنامج امل�شطر من غرفة 
واحلرف،  التقليدية  ال�شناعات 
وتثمني  ترقية  اإىل  وتهدف 
املجتمع،  من  الفئة  هذه  قدرات 
ب�شري  الغرفة،  مدير  اأو�شح  كما 

طهراوي.
و ترتكز العرو�ش الن�شوية باأجنحة 
ال�شالون على ال�شناعات التقليدية 
التي تعتمد على اخلياطة والطرز 
فيما  ال�شيما  التقليدي  والن�شيج 
يرتبط ب�شناعة اللبا�ش التقليدي 
املنجزة  واالأفر�شة  املحلي 
)الربنو�ش  اليدوي  بالن�شج 
مبعدات  اأو  والزربية(  والق�شابية 

تقليدية )املن�شج(.
اأطباق  كما حتتوي االأجنحة على 
التي  �شعبية  وحلويات(  )ماأكوالت 

والتي  وادي  منطقة  بها  ت�شتهر 
الرحل  البدو  �شكان  عليها  يعتمد 
بغر�ش   ، وترحالهم  حلهم  يف 
اإبراز طريقة حياة هذه ال�رشيحة 
ن�شبة  متثل  التي  االجتماعية 
ال�رشيط  اأقاليم  �شكان  من  كبرية 

احلدودي.
ال�شناعات  غرفة  مدير  واأكد 
اأن  باملنا�شبة  واحلرف  التقليدية 
م�شاحله �شطرت برناجما يهدف 
احلرفية  املراأة  مرافقة  اإىل 
من  وذلك  احلدودية  باملناطق 

وحتفيزات  ت�شهيالت  منح  خالل 
اقتحام  من  لتمكينها  ”مغرية” 
امل�شاهمة  وبالتايل  االإنتاج  عامل 

يف دعم االقت�شاد املحلي.
هناك  اأن  ذاته  ال�شياق  يف  واأ�شار 
اتخذت  قد  حتفيزية  اإجراءات 
لفائدة هذه الفئة من �شمنها منح 
اأكرث من 50 امراأة حرفية �شهادة 
اإثبات التاأهيل وا�شتفادة اأزيد من 
30 حرفية اأخرى من قرو�ش دعم 
القتناء املواد االأولية مل�شاريعهن 
الطابع احلريف  ذات  اال�شتثمارية 

الوكالة  مع  بالتن�شيق  وذلك 
الوطنية لت�شيري القر�ش امل�شغر.
هذه  اعتماد  اأن  طهراوي  واأكد 
اال�شرتاتيجية تهدف اإىل احلفاظ 
احلرف  هذه  ا�شتدامة  على 
التقليدية  احلرف  اأن  باعتبار 
املوروث  روافد  اأحد  ت�شكل 
وعامل  واالجتماعي  الثقايف 
ا�شتحداث  على  ي�شاعد  كذلك 
دورها  عن  ف�شال  منتجة،  اأ�رش 
ال�شياحية  احلركية  تفعيل  يف 

باملنطقة.

خالد القي�س يف »املختار«: اأنا جنم اأول والبطولت تاأتيني من اخلارج
خالد  ال�شوري  املمثل  ك�شف 
االإعالمي  مع  حوار  يف  القي�ش 
يف  موجوداً  كان  اأنه  با�شل حمرز 
للمخرج  �شمت«  »دقيقة  م�شل�شل 
منذ  املاجري  �شوقي  الراحل 
وبعد  �شغري،  بدور  ولكن  البداية 
طرح  املمثلني  من  عدد  اعتذار 
املاجري عليه دور )العميد ع�شام 
الكاتب  �شاهني( رغم عدم اقتناع 
بوجود  واملحطة  ال�رشكة  ورغبة 
اأر�شل  بعدما  ولكن  كبرية،  اأ�شماء 
لهم املخرج �شور ال�شخ�شية بعد 
عليه  املاجري  واأ�رش  املاكياج 
له  حققت  التي  ال�شخ�شية  قدم 
نقلة نوعياً، مراهناً اأنه اأف�شل من 
جنم  اأنه  وموؤكداً  �شيقدمها  كان 

على  العرو�ش  وتاأتيه  اأول  �شف 
هذا االأ�شا�ش ولكن مبعظمها من 
�رشكات اأو خمرجني غري �شوريني 
»ع�شيق  م�شل�شل  كان  واآخرها 
اأمي« للمنتج اللبناين مروان حداد 

مع النجمة ورد اخلال.
اأنه اعتذر عن كل  اأكد خالد  كما 
يف  اأعمال  من  عليه  ماعر�ش 
تكن  مل  الأنها  العام  هذا  �شورية 
ك�شف  كما  املطلوب  بامل�شتوى 
اأنه رفع اأجره بعد جناحه االأخري 

بن�شبة 40 باملئة.
وعن حياته االأ�رشية بني القي�ش عرب 
اأ�شعره  زواجه  اأن  ام  اف  املدينة 
بدفء االأ�رشة التي افتقدها منذ 
املحتل  اجلوالن  يف  قريته  غادر 

له نوعاً  واأمن  قبل �شنوات طويلة 
من اال�شتقرار الذي �شاعده على 
موؤكداً  اأف�شل  خياراته  تكون  اأن 
اأن زوجته ال ترغب بالظهور رغم 
يف  معاً  يظهرا  اأن  على  اإ�رشاره 
عن  بعيدة  البقاء  وتف�شل  ال�شور 

اأن  النا�ش حتب  اأن  االأ�شواء وبني 
خا�شة  يومياته  من  جزءاً  ترى 
مو�شحاً  واأ�شيل  فار�ش  ابنيه  مع 
يده�شه  8�شنوات«   « فار�ش  اأن 
مبواهبه اأحياناً واأتته عدة عرو�ش 

متثيلية.

املنتجة  اجلهة  من  م�شدر  نفى 
مل  الذي  عز،  اأحمد  مل�شل�شل 
تردد  ما  بعد،  عنوانه  يتقرر 
�شباق  من  خروجه  عن  اأخرياً 

دراما رم�شان 2020.
التح�شريات  اإن  امل�شدر،  وقال 
واأن  و�شاق،  قدم  على  ُم�شتمرة 

واملخرج  االإنتاج عودة عز  جهة 
اأين  ماليزيا،  من  عالء  اأحمد 
االأخرية  امل�شاهد  ي�شوران 
عودة  »العارف..  فيلمهما  من 
مرحلة  ال�شتكمال  يون�ش«، 
االأبطال،  واختيار  التح�شري 
يف  الت�شوير  النطالق  متهيداً 

مطلع فيفري املقبل.
بطولة  عز  اأحمد  وي�شارك 
هند  التون�شية  اجلديد  م�شل�شله 
باقي  اختيار  انتظار  يف  �شربي، 
املمثلني، علماً اأن امل�شل�شل من 

تاأليف باهر دويدار.

هل خرج »اأحمد عز« من �ضباق دراما رم�ضان 2020
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فاخرة دفع  رباعية  تطلق   "Lincoln"
 "Lincoln" �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
الأخري  اأجنلو�س  لو�س  معر�س  يف 
�ضيارات  من  اجلديد  منوذجها 
الدفع  رباعية   "Aviator"

الفاخرة.
ع�رشي،  بت�ضميم  ال�ضيارة  وجاءت 
فيه مالمح من �ضيارات "جاغوار" 
رباعية الدفع اجلديدة، مع احلفاظ 
تتميز  "Lincoln" التي  على روح 

ب�ضبك عري�س للواجهة الأمامية.
ت  د و ز و

"Aviator" مبق�ضورة كبرية تت�ضع 
مبقاعد  وجمهزة  ركاب،  ل�ضتة 

باأفخم  مك�ضوة  ومريحة  وا�ضعة 
بعنا�رش  ومزينة  اجللود، 
الفاخر،  واخل�ضب  الكروم 
باللم�س،  تعمل  و�ضا�ضات 
عايل  �ضوت  مكرب  و28 

اجلودة.
باأنظمة  املركبة  جاءت  كماء 

فريدة ت�ضاعد مالكها على ت�ضغيلها 
قفلها  حتى  اأو 

والتحكم  وفتحها 
لكثري  با

تطبيق خا�س  من خ�ضائ�ضها عرب 
الهاتف  يف 
 ، كي لذ ا

فة  �ضا لإ با
بـ  اأوتوماتيكية  �رشعة  علبة  اإىل 
 400 بعزم  وحمرك  مراحل،   10

ح�ضان.

فاخرة مك�سوفة  �سيارة  "بنتلي" تطلق 
�رشكة  ا�ضتعر�ضت 
�ضيارة  موؤخرا  بنتلي 
 "Continental GT"
يف  غاية  مك�ضوف  بهيكل 
ال�ضيارة  وجاءت  الأناقة 
يحمل  بت�ضميم  اجلديدة 
طابع مركبات بنتلي الفاخرة 
الدائرية  مب�ضابيحها 
وواجهتها الأمامية العري�ضة، 
ينطوي  ب�ضقف  وزودت 

داخل  ليختفي  اأوتوماتيكيا 
الهيكل، ف�ضال عن مق�ضورة 
اجللود  اأنواع  باأفخم  مك�ضوة 
من  وعنا�رش  والأخ�ضاب 

الكروم.
اجلبار  الأداء  وي�ضمن 
 12 بـ  حمرك  ال�ضيارة  لهذه 
اأ�ضطوانة، و�ضعة 6.0 لرتات، 
ي�ضتهلك  ح�ضانا،   635 بعزم 
14 لرتا من الوقود لكل 100 

ال�ضيارة، وي�ضل  كلم تقطعها 
بها ل�رشعة 333 كلم/�ضاعة، 
اإىل   0 من  ت�ضارعها  ويزيد 
غ�ضون  يف  كلم/�ضاعة   100

3.8 ثانية فقط.
كما اأتت هذه املركبة بنظام 
فيه  تتحكم  هوائي  تعليق 
متطورة،  اإلكرتونية  منظومة 
ف�ضال عن اأقوى نظام مكابح 
حتى  بنتلي  �ضيارات  �ضهدته 

ريا�ضية  وعجالت  اليوم، 
وتوفر  اإن�ضا   21 مبقا�س 
من  العديد  ال�ضيارة  هذه 
و�ضائل الرفاهية للم�ضتخدم، 
املمتازة  ال�ضوت  كاأنظمة 
املدعومة بـ 18 مكرب �ضوت 
املزودة  مريحة  ومقاعد 
وتربيد  تدفئة  باأنظمة 
وتدليك للراكب. اأما �ضعرها، 

فبلغ 173 األف يورو.

هل تطلق "الدا" اأحدث 
بيك اآب لها قريبا؟

 "Genesis" �رشكة  ن�رشت 
مناذج  بطرح  املتخ�ض�ضة 
�ضيارات  من  فاخرة 
تو�ضيحيا  فيديو  "هيونداي"، 
الدفع  رباعية  �ضياراتها  لأول 
املخ�ض�ضة ملحبي الرفاهية.

اأن  ميكن  للفيديو،  وبالنظر 
 "GV80" ت�ضميم  اأن  نالحظ 
ما  حد  اإىل  ي�ضبه  اجلديدة 
 Grand Santa" ت�ضميم 
ا�ضتعر�ضتها  التي   "Fe
اأتت  لكنها  موؤخرا،  هيونداي 
وكبري،  مميز  اأمامي  ب�ضبك 
وم�ضابيح "LED" على �ضكل 
الأمام  من  متوازية  خطوط 

واخللف.

ف�ضتاأتي  الداخل،  من  اأما 
مبقاعد  ال�ضيارة  هذه  قمرة 
لأربعة  تت�ضع  مريحة  جلدية 
باأزرار  مميز  ومقود  ركاب، 
للتحكم بالعديد من خ�ضائ�س 
املركبة، وواجهة قيادة مزودة 
واأحدث  كبريتني  ب�ضا�ضتني 

اأنظمة املولتيميديا.
تاأتي  اأن  املفرت�س  ومن 
ثماين  مبحرك  املركبة 
�رشعة  وعلبة  الأ�ضطوانات، 
مراحل،   10 بـ  اأوتوماتيكية 
ال�ضيارة  توقف  اأمان  واأنظمة 
ارتطامها  قبل  اأوتوماتيكيا 
بج�ضم قد يظهر فجاأة اأمامها 

على الطريق.

»ميت�سوبي�سي اأوتالندر«...  حت�سينات 
ل�سمان البقاء على القمة

من  »اأوتالندر«  ال�ضيارة  تعترب 
ميت�ضوبي�ضي يف طراز 2019 من 
الرباعي  القطاع  �ضيارات  اأهم 
الريا�ضي من نوع هايربد ب�ضحن 
خارجي واأكرثها مبيعا. واأ�ضافت 
تعديالت  العام  ال�رشكة هذا  لها 
والأمان  والإجناز  الت�ضميم  على 
اإىل  بالإ�ضافة  القيادة،  ونوعية 

بع�س مل�ضات التجهيز الفاخر.
بلغت  اجلاري  العام  بداية  ويف 
مبيعات ال�رشكة من هذا الطراز 
اأوروبا  يف  �ضيارة  األف  مائة 
املناف�ضة  زيادة  ومع  وحدها، 
»اأوتالندر« هي  القطاع تظل  يف 
لثالث  قطاعها  يف  مبيعا  الأكرث 

�ضنوات على التوايل.
دخلت  التي  التح�ضينات  من 
اإ�ضاءة  العام  هذا  ال�ضيارة  على 
دي«  اإي  »اإل  نوع  من  جديدة 
ال�ضدامات  ت�ضميم  يف  وتغيري 
واأ�ضواء ال�ضباب املت�ضمنة فيها 
وعجالت بقيا�س 18 بو�ضة. كما 
جديدا  حمركا  ال�ضيارة  اكت�ضبت 
�ضعة 2.4 لرت مع زيادة يف قدرة 
املائة  يف   15 بن�ضبة  البطاريات 
الكهربائية  املحركات  وقدرة 
اخللفية بن�ضبة 10 يف املائة مع 
اخلارجي  ال�ضحن  نظام  تعديل 

ليكون اأكرث كفاءة.
التحكم  قدرة  كذلك  وحت�ضنت 
و�ضعيتي  الدفع خ�ضو�ضا يف  يف 
اإىل  بالإ�ضافة  والرمال  الثلوج 
وزادت  الريا�ضية.  القيادة 
ا�ضتخدام  بف�ضل  �ضالبة اجل�ضم 
اللحامات املتقدمة، وتغري نظام 
التعليق لإتاحة مزيد من الراحة 
اأ�ضلوب  تعدل  كما  النطالق  يف 

الريا�ضية  الو�ضعية  يف  القيادة 
وتعزز  الديناميكية.  من  ملزيد 
اأمامية  باأقرا�س  املكابح  اإجناز 
اأكرب حجما من تلك التي يحملها 

اجليل ال�ضابق لل�ضيارة.
ح�ضلت  الأمان،  جوانب  ويف 
يف  جنوم  خم�س  على  ال�ضيارة 
الأوروبية  ال�ضالمة  اختبارات 
لالأمان.  الق�ضوى  الدرجة  وهي 
للروؤية  كامريا  حتمل  وهي 
مع  التقهقر  اأثناء  اخللفية 
جوانب  لكل  حميطة  كامريا 
املرور  من  وحتذير  ال�ضيارة 
نظم  وتعمل  اخللفي.  العر�ضي 
الأمامية  وامل�ّضاحات  الإ�ضاءة 
الظالم  حلول  مع  اأوتوماتيكيا 
حتمل  وهي  املطر.  �ضقوط  اأو 
ومكابح  هوائية  و�ضائد  �ضبع 
نهارية  واأ�ضواء  اإلكرتونية  يد 
واأنظمة حتذير من مغادرة حارة 
العمياء على  النقاط  ال�ضري ومن 
كروز  ونظام  ال�ضيارة،  جانبي 

الذكي متغري ال�رشعة.
ت�ضميم  تغيري  مت  الداخل،  ويف 
املقاعد الأمامية بحواف لدعم 
الوعرية  القيادة  اأثناء  اجلوانب 
املنحنيات.  على  ال�رشيعة  اأو 
درجة  من  ال�رشكة  وخف�ضت 
ال�ضيارة  داخل  ال�ضو�ضاء 
املحرك  �ضوت  على  بتعديالت 
وحت�ضني تخميد �ضو�ضاء حماور 
من  ال�رشكة  وغريت  ال�ضيارة. 
اإ�ضافة  مع  ال�رشعة  نقل  نظام 
واأ�ضافت  الريا�ضية.  للقيادة  زر 
اخللفية  للمقاعد  تكييف  منافذ 
الداخلي  التجهيز  من  وح�ضنت 

بلم�ضات باللون الأ�ضود.
�ضيارة  يريد  من  تنا�ضب  وهي 
ي�ضطر  ل  حيث  ريا�ضية  رباعية 
عن  التخلي  اإىل  »اأوتالندر«  مع 
القطاع،  يف  متاحة  مميزات 
فامل�ضاحة الداخلية جيدة يف كل 
م�ضاحة  اإىل  بالإ�ضافة  املقاعد 
املتو�ضط  احلجم  فوق  �ضحن 

خ�ضو�ضا  القطاع  يف  ال�ضائد 
ول  اخللفية.  املقاعد  طي  مع 
م�ضاحة  اأي  البطاريات  تقتطع 
اخللفي  ال�ضحن  �ضندوق  من 
ال�ضيارة  اأر�ضية  حتت  تقع  لأنها 
وت�ضاهم يف خف�س مركز اجلاذبية 
فيها. كما يوجد حمرك كهربائي 
لكل حمور يف ال�ضيارة مما يجعل 
حتى  ممكنة  الرباعية  القيادة 

بالدفع الكهربائي وحده.
»اأوتالندر«  توفر  وبالطبع 
الذي  البيئي  الهايربد  نظام 
للقيادة يف املدن  ت�ضلح  يجعلها 
لالأ�رش.  اليومي  ولال�ضتعمال 
وميكن لل�ضيارة اأن تنطلق بالدفع 
بث  دون  ومن  وحده  الكهربائي 
كربوين داخل املدن ويف ظروف 
اإىل  تتحول  ثم  املرور  ازدحام 
على  القوي  البرتويل  الدفع 
يخ�ضى  ول  ال�رشيعة.  الطرق 
البطاريات  قدرة  نفاذ  ال�ضائق 

لأنها ت�ضحن ذاتيا من ال�ضيارة.

�سركات  “درا�سة” ترتيب 
ال�سيارات يف م�ستوى اإر�ساء العميل

معظم  تتاأثر  اأن  الطبيعي  من 
و�ضائل  بثورة  احلياة  جوانب 
تعد  ول  اجلديدة،  الت�ضال 
ا�ضتثناء  �ضيارة  �رشاء  عملية 
وجدت  حيث  القاعدة،  لهذه 
 J.D. Power درا�ضة اأجرتها
اأن حت�ضن التوا�ضل بني وكالة 
العمالء  وبني  ال�ضيارات  بيع 
يف  وا�ضح  فرق  اإىل  يوؤدي 
معدل ارتياحهم ور�ضاهم عن 
�ضهلة  تكون  ل  التي  التجربة 
و�ضعت  الأوقات.  اأغلب  يف 
 10 باأف�ضل  قائمة  الدرا�ضة 
من  فخمة  �ضيارات  �ضانعي 
لتاأتي  العمالء  ر�ضا  حيث 
بـ  الأعلى  املرتبة  يف  بور�س 
828 نقطة تليها انفينيتي 824 
نقطة،   823 لكز�س  ثم  نقطة 
روميو  والفا  فولفو  وجاءت 
احتلت  ثم  املتو�ضط،  يف 
بـ  الأخري  املركز  جيني�ضي�س 
736 نقطة فقط. اأما بالن�ضبة 
العادية  ال�ضيارات  ل�ضانعي 
جي   ،798 بـ  ميني  فجاءت 
يف   782 بويك   ،797 �ضي  ام 
اأف�ضل  حيث  من  املقدمة 

جاءت  بينما  �رشاء  جتارب 
جيب،   ،755 بـ  ميت�ضوبي�ضي 
749، كيا 737. بينت الدرا�ضة 
يف  الكامنة  الأمناط  بع�س 
فمثال  والبيع،  ال�رشاء  �ضلوك 
وال�رشكات  الوكالت  اأن  تبني 
العمالء  خدمة  تتيح  التي 
ال�رشيعة  الر�ضائل  خالل  من 
تلك  من  اأعلى  نقاط  حتقق 
املكاملات  تقت�رش على  التي 
كذلك  فقط،  التليفونية 
التي  الوكالت  اأن  ات�ضح 
العميل  مع  توا�ضال  جتري 
الذي يحدث يف %79  -الأمر 
بعد  ال�رشاء-  عمليات  من 
اأي�ضا  حتقق  ال�رشاء  عملية 
اإىل  ي�ضل  مبا  اأعلى  اأرقاما 
كري�س  وقد �رشح  نقطة.   38
 J.D. Power من  �ضاتون 
اأن جتاري  باأن على الوكالت 
العمالء  من  اجلديد  اجليل 
ل�ضتخدام  مييل  الذي 
كو�ضيلة  الإلكرتوين  الربيد 
هذه  واأن  اأ�ضا�ضية،  توا�ضل 
لتحقيق  الأهم  الطريقة  هي 

ر�ضاه.
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»غوغل« تطلق هواتف يجمعها 
امل�ستخدم على هواه!

�سّجلت �رشكة »غوغل« موؤخرا براءة اخرتاع جديدة لهواتف فريدة 
موقع  ويفيد  بنف�سه  الأ�سا�سية  اأجزائها  بتجميع  م�ستخدمها  يقوم 
هيكل  رئي�سة:  اأجزاء   3 من  �ستتكون  الهواتف  باأن   »com.T3«
ال�سا�سة  ي�سم  وجزء  ال�سوت،  ومكربات  واملعالج  البطارية  ي�سم 
بع�ض  مع  الأ�سا�سية  الكامريا  فيه  وثالث  الأمامية،  الكامريا  مع 
احل�سا�سات الإلكرتونية، وجتمع هذه الأجزاء مع بع�سها بكل ب�ساطة 

على مبداأ جمع قطع الليغو.
الأجهزة بعدة مناذج،  لهذه  الثالثة  الأجزاء  اأن تطرح  كما يفرت�ض 
ما �سيوفر للم�ستخدم اإمكانية جتميع هاتف وفقا للموا�سفات التي 
يرغب بها ويرى اخلرباء اأن فكرة هذه الهواتف عملية جدا ومنا�سبة 
جلميع امل�ستخدمني، كونها �ستمكنهم بب�ساطة من ا�ستبدال اأجزاء 
مراكز  اإىل  للذهاب  احلاجة  دون  للتلف  �ستتعر�ض  التي  هواتفهم 

�سيانة متخ�س�سة.

رئي�س نينتندو اجلديد  خطط ال�ستثمار 1 
مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية

اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
قبل  لها  جديداً  رئي�ساً  نينتندو 
ال�سابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام 
اأن  ويبدو  كيمي�سيما،  تات�سومي 
خططاً  يحمل  اجلديد  الرئي�ض 

جلية لطريق ال�رشكة م�ستقباًل.
اجلديد  الرئي�ض  �رشح  حيث 
رغبته  عن  فوروكاوا،  �سنتارو 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار 
األعاب  لتطوير  مليار(  )حوايل 

خمتلفة للهواتف الذكية.
وكانت �رشكة نينتندو قد حققت 
الأخريين  العامني  نقلة كبرية يف 
للهواتف  األعاب  عدة  اإطالق  مع 
مع  احلال  هو  كما  الذكية، 
اأن  اإل  �سويت�ض.  جهاز  اإطالق 
األعاب  يف  يرى  اجلديد  الرئي�ض 

لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف 
ال�رشكة وتو�سيع عملها يف جمال 

الألعاب.
اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
مثل  األعاب  مع  كبرية  و�سعبية 
 Pokémon GO، Mario
 Fire Emblem: و   ،Run
عن  اأعلنت  اأنها  كما   .Heroes
تُ�سمى  جديدة  لعبة  على  العمل 

.Dragalia Lost
بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأكرث بالو�سع احلايل مع الرئي�ض 
هذا  اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد 
التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة 
�سنوات  عن  عو�ساً  للواجهة 
فيها  ترف�ض  كانت  التي  الغياب 

التخلي عن تقاليدها القدمية.

  Redmi S2 هاتف
هاتفها  اأن  ال�سينية  �ساومي  �رشكة  ك�سفت 
اجلديد Redmi S2 �سيكون اجلهاز الذي 
يحتوي على تقنيات ذكاء ا�سطناعي خا�سة 
للتقاط �سور �سيلفي متاًحا لل�رشاء وباأ�سعار 

مناف�سة كما هو احلال دائٍما.
ياأتي الهاتف مع �سا�سة بقيا�ض 5.99 بو�سة 
باأبعاد 19:8، كما ياأتي مبعالج �سنابدراغون 
وم�ساحة  الذاكرة  من  خيارين  مع   625
التخزين الداخلية، حيث اأن الن�سخة الأوىل 
تاأتي مع ذاكرة رام 3 جيجا بايت وم�ساحة 
تخزين 32 جيجا بايت وهو تاأتي ب�سعر 549 
الثانية  الن�سخة  ريال �سعودي، فيما حتتوي 

وم�ساحة  جيجابايت   4 رام  ذاكرة  على 
 679 ب�سعر  وتاأتي  جيجابايت   64 تخزين 

ريال �سعودي.
بدقة  اأمامية  كامريا  معه  الهاتف  ويجلب 
 bixel بتقنية  مدعومة  بك�سل  ميغا   16
binning لرفع دقة ال�سور، كما هو احلال 
لتح�سني  ال�سطناعي  الذكاء  تقنيات  مع 
�سور التقاط ال�سيلفي. كما يحتوي الهاتف 
على كامريا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغا 
اجلهاز  اأن  يُذكر،  بك�سل  ميغا  و5  بك�سل 
�سيكون متاًحا لل�رشاء وب�سكل ح�رشي عرب 

.Jollychic متجر جويل �سيك

»X -لعنة االحرتاق ت�سل »اآيفون

تداول رواد بوابة »Reddit« ال�سهرية 
اأحد  احرتاق  خرب  الإنرتنت  على 
�ساحبته  بيد   »X »اآيفون-  هواتف 

واإ�سابتها بحروق �سديدة.

ن�رش  الذي  ال�سخ�ض  وقال 
املوقع  على  مرة  لأول  اخلرب 
اأخته  مع  وقعت  احلادثة  »اإن 
على  ت�ستلقي  كانت  عندما 
هاتف  وبجانبها  �رشيرها 
بال�ساحن  مو�سول   X اآيفون- 
من  كان  فما  له،  املخ�س�ض 
الهاتف اإل اأن احرتق فجاأة يف 
املنطقة املوجودة بالقرب من منفذ 
ال�سحن املوجود فيه، وامتدت النريان 

نا�رش  ال�ساحن«واأ�سار  كابل  اإىل  لت�سل 
اخلرب اإىل اأن الفتاة مل تتقدم ب�سكوى 
تنتظر  لكنها  بعد،  اآبل  �سد  ر�سمية 
التي وعدت بدورها  الرد من ال�رشكة 

بالتحقيق يف اأ�سباب احلادث.
لي�ست الأوىل من نوعها  هذه احلادثة 
اإ�سدار  من  هاتف  فيها  يحرتق  التي 
موظفي  اأحد  تفاجاأ  مدة  فقبل  اآبل، 
مراكز �سيانة الهواتف يف ل�ض فيغا�ض 
بانفجار هاتف »اآيفون-8« كان بجانبه، 

كيفية تفعيل و�سع التاأمني يف نظام الت�سغيل اأندرويد باي

نظام  من  التا�سع  الإ�سدار  يحمل 
 Android باي  اأندرويد  الت�سغيل 
امليزات  رائعة من  Pie جمموعة   9.0
اجلديدة لهواتف اأندرويد، بالإ�سافة اإىل 
بع�ض التحديثات املميزة يف الت�سميم، 
ومع ذلك فاإن اإحدى اأهم ميزات التاأمني 
اجلديدة يف نظام الت�سغيل اأندرويد باي 
يحمل  جديد  تاأمني  لو�سع  دعمه  هي 

.Lockdown Mode ا�سم
 Lockdown التاأمني  و�سع  يتيح 
اخلا�سة  بياناتهم  حماية  للم�ستخدمني 
لهم  امل�رشح  الغري  الأ�سخا�ض  من 
بالو�سول اأو الل�سو�ض اأو حتى امل�سوؤولني 
عن تنفيذ القانون، حيث اأنه يعمل على 
�سا�سة  على  الإ�سعارات  ظهور  اإيقاف 
الهاتف واإيقاف ت�سغيل اأدوات ا�ست�سعار 
على  التعرف  وميزة  الأ�سابع،  ب�سمات 

ال�سوت  على  التعرف  وميزات  الوجوه، 
عند ت�سغيله ليجعل من امل�ستحيل اإلغاء 
حماية  م�ستوى  لزيادة  الهاتف،  قفل 

بياناتك.
التاأمني  و�سع  اأن  من  الرغم  على 
م�ستخدماً  يكون  ل  قد   Lockdown
جداً  املهم  من  ولكن  يومي،  ب�سكل 
حلدوث  حت�سباً  تفعيله  كيفية  معرفة 
خ�سو�سيتك  يهدد  طاريء  �سيء  اأي 

وبياناتك الهامة على الهاتف.
 Lockdown كيفية تفعيل و�سع التاأمني

Mode على هواتف اأندرويد:
يعمل  هاتفك  اأن  من  تتاأكد  اأن  يجب 
الت�سغيل  نظام  من  اإ�سدار  باأحدث 
الذي  التا�سع  الإ�سدار  وهو  اأندرويد 
 Android باي  اأندرويد  ا�سم  يحمل 
الو�سع-  هذا  من  لال�ستفادة   9.0  Pie

لذلك حتقق من حتديث نظام الت�سغيل 
اخلطوات  اتبع  ثم  جهازك،  على  اأوًل 

التالية:
Settings انتقل اإىل الإعدادات•

واملوقع  الأمان  تبويب  على  •ا�سغط 
Security & Location

خيار  اإىل  ت�سل  حتى  لالأ�سفل  •مرر 
 Lock التاأمني  �سا�سة  تف�سيالت 

screen preferences
املوجود  التبديل  زر  على  ا�سغط  •ثم 
 Show التاأمني  خيار  عر�ض  بجوار 

lockdown option
التاأمني  و�سع  ا�ستخدام  كيفية 
الت�سغيل  نظام  يف   Lockdown

اأندرويد باي:
مبجرد تفعيل هذا الو�سع، �سيتم اإ�سافة 
اإيقاف  خيارات  اإىل   Lockdown زر 

الت�سغيل Power Off و اإعادة الت�سغيل 
 Screenshot و لقطة �سا�سة Restart
عند  تظهر  التي  القائمة  يف  املوجودة 
ال�سغط على زر الت�سغيل كما هو وا�سح 

يف ال�سورة التالية:

ما   Lockdown و�سع  تن�سيط  عند 
عليك �سوى التايل:

•ال�سغط مع ال�ستمرار على زر ت�سغيل 
هاتف اأندرويد

•ا�سغط على اأيقونة Lockdown من 
�سيذهب  وبعدها  �ستظهر  التي  القائمة 
القفل  �سا�سة  اإىل  الفور  على  هاتفك 
حتى  الإ�سعارات  جميع  اإخفاء  و�سيتم 
رمز  با�ستخدام  الهاتف  قفل  اإلغاء  يتم 

املرور

�رشكة  خرباء  اأعلن 
موقعها  عرب   »McAfee «
اكت�ساف  عن  الإلكرتوين 
�سارة  تطبيقات   10 من  اأكرث 
العاملة  الذكية  بالهواتف 
متجر  يف  اأندرويد  بنظام 

.»Google Play «
اإن  الأخ�سائيون  وقال 

جمموعة  من  قرا�سنة 
هم   »AsiaHitGroup«
الت�سلل  من  متكنوا  الذين 
يف  �سارة  برامج  وزراعة 
فريو�سا  واأدخلوا  املتجر، 
 ،»Sonvpay« ا�سم  حتت 
يت�سلل عرب اإ�سعارات �سامتة. 
فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�سل 

حول  للم�ستخدمني  تنبيها 
زره  حتت  يخفي  حتديث 
بخدمات  »مقنعا«  ا�سرتاكا 
ي�سعر  ل  ولكي  مدفوعة. 
الذكية  الهواتف  م�ستخدمو 
ي�ستخدم  امل�سيدة،  بهذه 
تتطلب  ل  تقنيات  الهاكرز 
الإبالغ  اأو  التحديث  تاأكيد 

ر�سائل  عرب  املدفوعات  عن 
»SMS«. وي�سمح هذا الت�سلل 
ب�سحب  للهاكرز  اخلطري 
ح�ساب  من  مبا�رشة  النقود 
نف�سه،  الوقت  ويف  الهاتف، 
اأي  امل�ستخدمون  يجد  لن 
اأثر لعملية الحتيال هذه عرب 

تاريخ الر�سائل املر�سلة.

طريقة جديدة ل�سرقة اأموال اأ�سحاب هواتف اأندرويد!
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وفاة املجاهد
 اجلياليل �صاويل

انتقل اإىل رحمة اهلل اأم�س املجاهد، و�ضابط 
اجلياليل  النقيب  الوطني  التحرير  جي�س 
�ضاويل،امل�رشف على وقف اإطالق النار خالل 
املرحلة االنتقالية بورقلة ووادي �ضوف ووادي 
ريغ ،وبهذا امل�ضاب اجللل تتقدم يومية الو�ضط 
باأ�ضمى  الثورية  واالأ�رشة  الفقيد  عائلة  اإىل 
املوا�ضاة،�ضائلني  واأ�ضدق  التعازي  عبارات 
يلهم ذويه  الرحمة واملغفرة،واأن  له  اهلل تعاىل 

ال�ضرب وال�ضلوان،اإنا هلل واإن اإليه راجعون.

ب�سكرة 

ا�صتقالة رئي�س
 بلدية طولقة 

ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  االأربعاء  اأم�س  قدم 
البلدي لطولقة نا�رش طر�ضي املنتمي حلزب 
رئا�ضة  من  ا�ضتقالته  الوطني  التحرير  جبهة 
قاهرة،  �ضحية  الأ�ضباب  املجل�س  وع�ضوية 

ح�ضب ما علم من املعني باالأمر.
الذي  اال�ضتقالة  قرار  باأن  طر�ضي  �رشح  و 

قدمه اليوم خالل دورة 
اجلماعة  لهذه  ال�ضعبي  للمجل�س  ا�ضتثنائية 
»حظي  الغر�س  لهذا  خ�ض�ضت  املحلية 
هذا  اأن  موؤكدا  االأع�ضاء«  باإجماع  باملوافقة 

القرار »ال رجعة فيه«.

تطوير بطاريات ت�صغل 
الهاتف 5 اأيام!

اأ�ضرتاليا  اأعلن باحثون من جامعة مونا�س يف 
عن تطويرهم لبطاريات جديدة يتوقع اأن تغري 
وحتى  الذكية  واالأجهزة  الهواتف  عمل  عامل 

ال�ضيارات الكهربائية.
التي  الليثيوم  »بطاريات  فاإن  للباحثني  وتبعا 
متكنوا من تطويرها �ضممت بتقنية ت�ضاعدها 
طويلة،  لفرتات  ال�ضحن  وتخزين  العمل  على 
الهواتف  يف  منها  م�ضغرة  ن�ضخ  وا�ضتخدام 
اأيام   5 لـ  العمل  من  االأجهزة  تلك  �ضيمكن 
اأما  ال�ضحن،  الإعادة  احلاجة  دون  متوا�ضلة 
ف�ضيمكن  الكهربائية  ال�ضيارات  يف  ا�ضتعمالها 
بال�ضحنة  كلم   1000 قطع  من  ال�ضيارة 

الواحدة«.

حملة مكافحة حرائق الغابات 2020 

ت�صخري 37 رتال متحركا 
اإ�صافيا 

املدنية  للحماية  العامة  املديرية  اأعدت 
خمططا هاما ملكافحة حرائق الغابات ل�ضنة 
متحركا  رتال   37 ت�ضخري  خالل  من   2020
والزراعية،  الغابية  الرثوة  حلماية  اإ�ضافيا 
ب�ضيدي  االأربعاء  اليوم  به  اأفاد  ما  ح�ضب 
بلعبا�س املدير الفرعي للعمليات على م�ضتوى 

ذات املديرية العامة املقدم �ضعيد حلياين.

عبدالبا�سط بديار

ا�ضتقبل املواطنون املحليون   
بارتياح  اال�ضمية  القائمة 
يف  العملية  جرت  حيث  كبري، 
ميزها  عادية  جد  ظروف 
الأي  حت�ضبا  اأمني  تعزيز 
على  ي�ضجل  ما مل  وهو  طارئ 
عمت  وقد  هذا  االإطالق، 
العائالت  على  الفرحة  اأجواء 
اأ�ضماوؤها  املدرج  املعوزة 
�ضمن القائمة اال�ضمية املعلن 
فيما  الدائرة،  قبل  من  عنها 
املواطنني  و�ضط  هدوء  �ضجل 
نظرائهم  مع  املدرجني  غري 
كانت  حيث  امل�ضتفيدين، 

للمواطنني  مر�ضية  القائمة 
عقب  عليها  اطلعوا  الذين 
املوؤ�ض�ضات  مبختلف  تعليقها 
العمومية على م�ضتوى البلدية، 

حيث فتحت ال�ضلطات املعنية 
القائمة  عن  االإعالن  عقب 
الباب ال�ضتقبال �ضكاوى وطعون 
وتقدمي  املق�ضيني  املواطنني 

ال�رشوح واأ�ضباب اإ�ضقاطهم من 
مت�ضل  �ضياق  ويف  اال�ضتفادة، 
طماأنت ذات ال�ضلطات االأ�ضماء 
التي مل ي�ضعفها احلظ ومل يقع 
املرة،  هذه  االختيار  عليها 
بال�ضرب،  التحلي  ب�رشورة 
ال�ضكنية  للربامج  انتظارا 
للفئات  املخ�ض�ضة  املعتربة 
الربنامج  غرار  على  املعوزة 
وحدة   800 اإجناز  املت�ضمن 
�ضكنية ذات طابع اإيجاري التي 
للتوزيع،  الدرا�ضة  هي يف طور 
اأر�س  قطعة   1600 جانب  اإىل 
التجزئات  من  للبناء  �ضاحلة 
االجتماعية والتي هي يف طور 

الدرا�ضة.

ح�سة 1262 م�سكن

الإفراج عن قوائم ال�صكن الجتماعي بامل�صيلة

اجللفة

اإ�صعاف 6 تالميذ بعد ا�صتن�صاقهم 
مادة كيميائية

تن�سط بني مع�سكر وغليزان

الإطاحة  برئي�س ع�صابة تزوير كربى 
البليدة

وفاة طفلة و والدها اختناقا بالغاز

اأ�ضعفت م�ضالح احلماية املدنية 
االأربعاء  اأم�س  اجللفة  لوالية 
�ضت تالميذ يف الطور املتو�ضط 
بعد اإ�ضتن�ضاقهم ملادة كيميائية، 
ح�ضب  ما علم من ذات امل�ضالح 

.
لدى  باالإعالم  املكلف  واأفاد 
املدنية  احلماية  مديرية 
الرحمان  عبد  اأول  ،املالزم 

الوحدة  »اإ�ضعافات  باأن  خا�رش، 
الثانوية بعا�ضمة الوالية تدخلت 
ال�ضاعة  حدود  يف  اأم�س  �ضباح 
العا�رشة ، الأجل حادث ا�ضتن�ضاق 
كيميائية  ملادة  تالميذ   6
من  منبعث  غاز  هو  )املحتمل 
قارورة نيرتوجني( و ذلك داخل 
ق�ضمهم مبتو�ضطة »تلي بلكحل« 

بحي«ال�ضاية« بعا�ضمة الوالية.

النقال  الهاتف  متعامل  نظم 
االأ�ضبوع  هذا  و�ضط  جازي 
باجلزائر  الماراز  بفندق 
اجلوائز  توزيع  حفل  العا�ضمة 
ونقاط  املوزعني  اأف�ضل  على  
عقب  معها  العاملة  البيع 
الذي  التحدي  م�ضابقة  اختتام 
ال�رشكاء  موزعيها  اأحد  اأطلقه 
�ضبتمرب  �ضهر  »زون  موبيل« يف 

املا�ضي.
حيث مت باملنا�ضبة تكرمي ثمانية 
التزامهم  نظري  فائًزا  ع�رش 
املتوا�ضل  و  اجلاد  عملهم  و 
يف  اأدائهم  مع  تتنا�ضب  بهدايا 

ال�ضوق .
بعد اأن قام امل�ضوؤولون يف جازي 
�ضكروا  ب�ضيوفهم  بالرتحيب 
املنجز  العمل  على  البيع  نقاط 

ت�ضجيله  مت  الذي  والتقدم 
خا�ضة يف جتديد و متتني الثقة 

بني  املوؤ�ض�ضة و زبائنها.
املقدمة  الهدايا  متثلت  و 
للفائزين االأوائل يف التحدي يف 
خم�س �ضيارات  و�ضقة و جوائز 
احلفل  نهاية  يف  معتربة.  مالية 
االألفة  من  جو  يف  جرى  الذي 
جازي  �رشكاء  عرب  والبهجة، 
قدما  امل�ضي  على  عزمهم  عن 
ح�ض�س  اقتطاع  اإىل  ال�ضعي  يف 
يف  االت�ضاالت  �ضوق  من  اأكرب 

اجلزائر.
هذا  جتديد  جازي  تعتزم  كما 
مناطق  املبادرات يف  من  النوع 
اأخرى من البالد من اأجل تعزيز 
اأكرث  والتقرب  التجارية  �ضبكتها 

من الزبون.

اجلزائر العا�سمة

جازي تكافئ اأف�صل املوزعني ونقاط البيع 

اأفرجت �سباح اأم�س م�سالح دائرة امل�سيلة، عن القائمة الأولية للأ�سماء امل�ستفيدة من احل�سة 
ال�سكنية العمومية اليجارية بعا�سمة الولية ، والتي قدرت ب 1262 وحدة �سكنية يف �سيغتها 

الجتماعية، بعد فرتة حتريات ودرا�سة للملفات ا�ستغرقت عدة اأ�سهر،

خطة البنتاغون 

دعم اجلي�س بوحدة 
�صيربانية ملواجهة ال�صني

نية  عن  »بلومبريغ«  �ضحيفة  ك�ضفت 
القوات  من  املزيد  نقل  البنتاغون 
االأو�ضط  وال�رشق  اأوروبا  من  االأمريكية 
ما  لردع  الهادئ،  املحيط  منطقة  اإىل 

اأ�ضمته »اخلطر الرو�ضي وال�ضيني«.
عن  االأمريكية  »بلومبريغ«  وكالة  ونقلت 
مكارثي  ريان  االأمريكي  اجلي�س  وزير 
قوله: »�ضيقوم اجلي�س االأمريكي بتو�ضيع 
جهوده ملواجهة ال�ضني من خالل ن�رش 
)قوة عمل( وحدة متخ�ض�ضة يف املحيط 
املعلومات  جمع  على  قادرة  الهادئ 
احل�ضا�ضة وعمليات االخرتاق والهجمات 

االإلكرتونية وال�ضاروخية �ضد بكني«.

وزير الدفاع الرتكي

فريق تدريب وتعاون 
يعمل الآن يف ليبيا

اأكار،  الرتكي خلو�ضي  الدفاع  وزير  قال 
االأربعاء، اإن فريق تدريب وتعاون تركيا 
من  اأنه  معتربا  ليبيا،  يف  االآن  يعمل 
ال�ضابق الأوانه احلديث عن اإنهيار وقف 

اإطالق النار هناك.
اإفادة �ضحفية  اأكار لل�ضحفيني يف  وقال 
يف اأنقرة اإنه من ال�ضابق الأوانه القول اإن 
انهار بعدما  ليبيا  النار يف  اإطالق  وقف 
رف�س خليفة حفرت قائد قوات اجلي�س 
الوطني الليبي، توقيع اتفاق هدنة خالل 
يف  االأ�ضبوع  هذا  اأجريت  حمادثات 
مو�ضكو. ويف ال�ضاأن ال�ضوري، قال وزير 
احلكومة  هجمات  اأن  الرتكي  الدفاع 
لن  »اأنقرة  اأن  موؤكدا  م�ضتمرة،  ال�ضورية 
اإدلب  يف  املراقبة  نقطة  من  تن�ضحب 

وقد جرى تعزيزها«.

عاجل

اإىل وزير ال�صحة
 /وزير التعليم العايل 

/وزيرة الثقافة 

و  الكاتب  ب�ضار  بجامعة  الربوفي�ضور 
غيبوبة  يف  مزيان  الرحمن  عبد  الناقد 
ال�ضحية  وحالته   ، تقريبا  اأيام   3 منذ 
نحو  ب�ضار  من  لتحويله  تدخال  تتطلب 
م�ضت�ضفى عني النعجة اأو م�ضطفى با�ضا 

اجلامعي ...

ماري�صال 
ي�سني بوغازي

 ، باردة  هناك  �ضوارع  كثريا  ت�ضعفه   رمبا مل 
وقد �ضكبت �ضقيعا  قار�ضا من ن�ضمات قطبية 
هبت على البقاع البال�ضفة القدمية على جبني 

ماري�ضال متاأهب .
بن  ك�ضحاري  متاما  لي�ضت  مو�ضكو  ورمبا 
اأفزعها �ضهيال  بنغازي لطاملا  وليد و�ضهوب 

وق�ضفا ، لذلك راود املاري�ضال اأ�ضدقاءه  ، ثم 
فجاأة اطلق الريح لقدميه لي�ضكن  يف اال�ضئلة 
املحرية التي ملئت عنان الده�ضة وظلت تدار 
بقائه  وعن    ، وغيابه  ح�ضوره  بني  ،ما  عنه 
وهروبه واأ�ضياء غريبة عجيبة اأخذت تتخبط  

موؤخرا حول املري�ضال .
واإىل اأن جتلت خيوط  يوم  تال ع�ضية االأ�ضئلة 
، لنكت�ضف اأنه مل يكن  يف كامل عدته وعتاده 
ولباقته  وعقله   قوامه  كامل  يف  يكن  ومل   ،
الع�ضكري  قوامه   حتى   الدبلوما�ضية،بل 
الذي بناه منذ  �ضنوات  خلت ، وحتديدا  منذ  

منت�ضف عقد ثان من االلفية اجلديدة عندما 
اطلق  ملي�ضيا  متاما كجميع ملي�ضات اخلراب 
عربيا  ربيعا  ظلما  �ضمي  ما  تال  الذي  الليبي 
�ضميت  جي�ضا وطنيا  املري�ضال  لكنها عند   ،
؟؟ لكنه مل يكتفي فراح  وعطل د�ضتورا ليبيا 
جديدا ، بل اوغل  ، يف ان انزل اآلياته وجنوده  
وزخات  االأ�ضلحة  اأعيتها  ليبية  �ضوارعا 
اأبدا معتادة على  لي�ضت  �ضوارعا   ، الر�ضا�س 
�ضخامة االنزال و�رشا�ضة االأخذ  الذي اأبداه 

ح�ضور املاري�ضال .
اأو  حفرتية  ليبيا  ،اأن  احلكاية  من  يدمي  ما 

ليبيا اأخرى وفاقية اأو اأخرى واأخرى هي ليبيا  
ملي�ضيات ،مل  تب�رش بعد  طريق ال�ضالم،ومل 
بطريق  يليق   كما  مت�ضي  كيف    ، بعد  تر 
ال�ضالم، فمن حرب عمياء لوقف حرب الأجل 

ما طال انتظاره ؟
يبدو اأن ال�ضالم هنالك ال يعبئ  به اأحد ،لهذا 
على  واأ�رش  ؟  وهرب  احل�ضور  برمي  اأكتفى 
مي�ضي  ال  هل  ؟  مي�ضي  هل  مريبة،  اإطاللة  
العثمانيني   تركيا  برئي�س  دفعت  وثيقة  على 
اجلدد  اأن يهدد املاري�ضال ب�ضن حرب ما ال 
عني راأت، وال اآذن �ضمعت ، اإن جتراأ  وق�ضف  

العا�ضمة ،هي حروب مدن وعوا�ضم وحقول 
عاملنا  اأقوياء  يجتهد  الذي  االأخري   ، نفط 
العربي من بث لهيب  �رشاراته ،التي ال تنقطع  
بني  فو�ضى  قيد  �ضيء  عندنا   كل   الإبقاء 

ح�ضور وغياب .
�ضفاف  على  ورمبا    ، جدد  عثمانيني   رمبا 
وقد  عظمى  قوى  ح�ضابات  عربي  خليج 
بدت حروبهم معلومة ، بل  حروب تدار كما 
هذا  كل  وفى   ، بعد  عن  االإلكرتونية  االألعاب 
يظل العرب يتمزقون بني مقتول وهارب ،بني 

جهول  طاغ و�ضجني مكلوم .

روؤى 

و  طفلة  وفاة  عن  اأم�س  اأعلن 
بالبليدة  بالغاز  اختناقا  والدها 
الرئي�ضية  الوحدة  تدخلت  حيث 
من  بالبليدة  املدنية  للحماية 
اأول  بغاز  اختناق  حالة  اأجل 
عبد  بحي   Co الكربون  اأك�ضيد 

املومن بلدية البليدة.
 25 االأم  اإجالء  و  اإ�ضعاف  مت 
نحو  للوعي  فاقدة  كانت  �ضنة 

تريي�ضني  اإبراهيم  م�ضت�ضفى 
ت�ضجيل  مت  فيما  �ضابقا،  فابور 
�ضنوات   04 ابنته  و  االأب  وفاة 
االأ�ضباب  تعود  و  املنزل،  داخل 
اأك�ضيد  اأول  غاز  لت�رشب  االأولية 
�ضخان  من  بكل   Co الكربون 
حمام  داخل  املتواجد  املاء 
املتواجدة  املدفاأة  و  املنزل 

داخل غرفة النوم.

دائرة   اأمن  عنا�رش  متكنت   
غليزان   والية  جنوب  مزورة 
ع�ضابة  برئي�س  االإطاحة   من 
وا�ضتعمال  التزوير  خمت�ضة  يف 
الدولة  اأختام  وتقليد  املزور 
مدينتي  بني  تن�ضط  وا�ضتعمالها 
اإىل   مع�ضكر وغليزان وقد متتد 

خمتلف واليات الغرب  .
خلية  بيان  وح�ضب  العملية  
االإعالم واالت�ضال جاءت خالل 
عملية  يف  التحقيق  عملية 
توقف  حالة  يف  مركبة  �رشقة 
حول  معلومات  و�ضول  واثر    ،
�ضخ�س  عند  املركبة  وجود 
متديد  حيث  مع�ضكر   بوالية 

منزل  لتفتي�س  االخت�ضا�س 
بوالية  فيه  امل�ضتبه  ال�ضخ�س 
مع�ضكر  اأين مت حجز جمموعة 
من  املقلدة  الدولة  اأختام  من 
واالإ�ضكال   االأنواع  خمتلف 
والعبارات كما مت حجز 17 عقد 
عريف  باالإ�ضافة اإىل  مبلغ مايل 
�ضنتيم  مليون  ال400  عن  يزيد 
دي�ضك  )فال�س  رقمية  ودعامة 
ليتم   ، الوثائق  من  العديد  به   )
على  واإحالته  املتهم  توقيف 
باإيداعه  اأمرت  التي  النيابة 
انتظار  يف  املوؤقت  احلب�س 

ا�ضتكمال التحقيق يف ملفه.
حممد بن ترار 
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