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موؤ�س�سة الأر�سيف الوطني 

ملتقى حول اإجراءات التبليغ غدا الأحد

برناوي يفتح النار
برناوي  الروؤوف  عبد  ال�سابق  والريا�سة  ال�سباب  وزير  فتح 
النار على عديد الق�سايا وامللفات خالل عهدته الوزارية يف 
قطاع ال�سباب والريا�سة وذلك خالل نزوله �سيفا على اإحدى 
قام  تاين  العمل  على ح�سيلة  دافع  اأين  التلفزيونية  احل�س�ص 
بها ووجه التهامات اإىل الأطراف التي واجهته معها خالفات 

على راأ�سها اللجنة الوملبية اجلزائرية.

اأولد البهجة اأوفياء 
للتقاليد  

قام اأن�سار فريق احتاد العا�سمة باأداء تيفو رائع وذلك خالل 
القبائل  �سبيبة  بال�سيف  جمعتهم  التي  الكال�سيكو  مقابلة 
املباريات  رزنامة  ت�سوية  �سمن  تندرج  مواجهة  خالل 
املوؤجلة، ويف هدا ال�سدد اأقدم »اأولد البهجة« برفع تيفوا 
يحتوي �سورة وا�سم بن تيفور وهو لعب �سابق يف �سفوف 
النادي العا�سمي خالل �سنوات الت�سعينيات يف �سورة اأراد 
جمد  �سانعي  باأحد  التذكري  الحتاد  جمهور  خاللها  من 

الفريق خالل فرتة ال�ستقالل.

البويرة

احلرفية "غنية ريحان " تفتك 
لقب اأح�سن جبة قبائلية

يف  احلرفية  اأم�ص  توجت 
غنية   « اخلياطة  جمال 
جبة  اأح�سن  بلقب   « ريحان 
التي  امل�سابقة  يف  قبائلية 
دار  اإدارة  عليها  اأ�رشفت 
 « زعموم  علي   « الثقافة 
الحتفالت  �سمن  بالبويرة 
ال�سنة  لراأ�ص  املخلدة 

اأم�ص  اأول  النهائية  النتائج  الإعالن عن  ، حيث مت  الأمازيغية 2970 
كامال  اأ�سبوعا  دامت  التي  التظاهرة  لهذه  الختتامي  احلفل  خالل 
بعاداتهم  وب�سكرة  تلم�سان  وليتي  لوفود من  متميزة  م�ساركة  و�سط 
 « احلرفية  عربت  ال�سياق  ذات  ويف   ، املنا�سبة  اأحياء  يف  املتنوعة 
غنية ريحان » يف ت�رشيحها ليومية » الو�سط » عن �سعادتها الغامرة 
بهذا التتويج الذي اعتربته خا�سا جدا كونه ميثل املوروث التقليدي 
العرتاف  اأن  جاين  اإىل  عامة  ب�سفة  واجلزائرية  الأمازيغية  للمراأة 
خمت�سات  �سيدات  ت�سم  حتكيم  جلنة  طرف  من  جاء  التتويج  بهذا 
يف عامل اخلياطة ت�سميم الأزياء ما �سيزيدها ت�سجيعا على موا�سلة 
القبائلية على  ت�سويق اجلبة  لتتمكن من  ن�ساطها وتطويره م�ستقبال 

اأح�سن مرزوقنطاق وا�سع ومل ل ت�سديرها خارج الوطن .

ترحم على فقيدها ال�سحفي حمادة

وزير الت�سال يزور وكالة الأنباء
الر�سمي  الناطق  الت�سال،  وزير   قام 
اإىل  بزيارة  بلحيمر،  للحكومة  عمار 
حيث  اجلزائرية،  الأنباء  وكالة  مقر 
على  واطلع  اأق�سامها  مبختلف  طاف 
ال�سحفيون،  بها  ي�ستغل  التي  الظروف 
الفقيد  روح  على  باملنا�سبة  وترحم 
�سحفي الوكالة عبد الكرمي حمادة ودعا 

وزير الت�سال، اإىل امل�ساهمة بقوة يف ور�سات العمل التي �سيد�سنها 
القطاع من اأجل الرتقاء مبهنة ال�سحافة وحت�سني ظروف العاملني 
اإىل  التام  والنتقال  املهنة  اأخالقيات  احرتام  على  الرتكيز  مع  بها، 

نظام الرقمنة
ع.ب

خالل الن�سف الأول من �سهر جانفي اجلاري

القاتل ال�سامت يح�سد
 اأرواح30 �سخ�سا

 30 وفاة  اجلاري،  جانفي  �سهر  من  الأول  الن�سف  خالل  �سجلت 
الكربون  اأك�سيد  اأحادي  بغاز  الختناق  اإىل  تعر�سهم  نتيجة  �سخ�ص 
املت�رشب من اأجهزة التدفئة وت�سخني املاء، فيما مت اإنقاذ اأزيد من 

270 �سخ�سا من املوت املوؤكد نتيجة هذه الختناقات.
العقيد  املدنية  للحماية  العامة  باملديرية  الإعالم  مدير  ك�سف  و 
فاروق عا�سور يف ت�رشيح خ�ص به عن ت�سجيل وفاة 30 �سخ�سا نتيجة 
ا�ستن�ساقهم لغاز اأحادي اأك�سيد الكربون باملنازل واإنقاذ اأزيد من 273  
�سخ�ص اآخرين من املوت املحتم منذ الفاحت من ال�سهر اجلاري، فيما 

عرفت ال�سنة الفارطة م�رشع 145 �سخ�سا و اإنقاذ 2000 اآخرين.

الوطني  الأر�سيف  موؤ�س�سة  تنظم 
التبليغ  اإجراء  ملتقى وطني حول 
 ، القادم  الأحد  غدا  واإثرائه 
بهدف �سبط ن�ص واحد وموحد 
عنه  ويرفع  التبليغ  اإجراء  ينظم 
يعيبه  الذي  والغمو�ص  اللب�ص 
ملوؤ�س�سة  بيان  وذكر  البع�ص 
مدة  منذ  الوطني  انه  الأر�سيف 

على  انهالت  بالق�سرية،  لي�ست 
وكل  الوطني  الأر�سيف  موؤ�س�سة 
التابعة  وامل�سالح  املوؤ�س�سات 
املركزي  امل�ستوى  على  لها 
واملحلي، النتقادات التي ذهبت 
تخل  ومل  التجريح  اإىل  اأحيانا 
يتعلق  فيما  وذلك  الإ�ساءة  من 
الأر�سيف  واإتاحة  التبليغ  مب�سالة 

ت�سعى  ال�سبب،  للباحثني ولهذا 
اإىل  الوطني  الأر�سيف  موؤ�س�سة 
�سبط وتوحيد كل العمليات التي 
الأر�سيفية  الأر�سدة  من  جتعل 
واإثباتا  العلمي  للبحث  م�سدرا 
يحدده  ما  وفق  للحقوق، 
املعمول  والتنظيمات  القانون 
يف  مبا  املجال،  هذا  يف  بها 

العمل  اأ�ساليب  توحيد  ذلك 
م�ستوى  على  �سواء  الأر�سيفي 
اأو  الوطني  الأر�سيف  موؤ�س�سة 
والقطاعات  املوؤ�س�سات  مع 
مع  تتعامل  التي  العمومية 
خ�سو�سا  الأر�سيفية  الوثائق 
اإجراء التبليغ  ويعكف الأر�سيف 
ملتقيات  تنظيم  على  الوطني 

حول هذه امل�سالة، حيث كانت 
البداية بامللتقى الوطني الأول 
 2018 �سنة  خالل  نظم  الذي 

بولية ب�سار حتت عنوان اإتاحة 
الأر�سيف بني الن�ص والتطبيق 

ع.ب

خبر في 
صورة

تويف يف ال�ساعات الأوىل من �سباح 
الوزير  و  املجاهد  اجلمعة  اأم�ص 
الأ�سبق املرحوم حممد ك�سود بعد 
حياة حافلة بالن�سال و الت�سحيات 
،عن  النبيلة  ال�سامية  واملواقف 
عمر يناهز 82 عام، ح�سب ما علم 

من وزارة املجاهدين .
قدم  الأليمة  املنا�سبة  بهذه  و 
احلقوق،  وذوي  املجاهدين  وزير 

فيها  ذكر  برقية  يف  زيتوين،  طيب 
تعازيه   ، الفقيد  مناقب  و  مب�سار 
واىل  املجاهد  لأ�رشة  موا�ساته  و 

رفاقه يف اجلهاد.
اأن  برقيته  يف  زيتوين  اأ�ساف  و 
الفقيد الذي »كان يكنى اأثناء ثورة 
ت�سبع  اهلل«،  عبد  التحرير ب«مراد 
منذ نعومة اأظافره بالقيم الوطنية، 
�سنة  الع�سكري  ن�ساله  بداأ  حيث 

جي�ص  ب�سفوف  التحق  اأين   1956
التحرير الوطني لي�سجن بعد �سنة 
من الكفاح امل�سلح يف 1957 والذي 

فر منه �سنة 1961 ».
الفقيد  اأن  زيتوين،  اأ�ساف  و 
�سد  جهاده  يف  بجروح  »اأ�سيب 
حتى  ن�ساله  وا�سل  و  امل�ستعمر 
البالء  اأبلى  و   ، ال�ستقالل  نيل 
احل�سن يف الكفاح و اأظهر كفاءة و 

تفان كبريين يف الن�سال »، ليوا�سل 
حيث   ، ال�ستقالل  بعد  عطاوؤه  
اإىل  امل�سوؤوليات  من  العديد  تقلد 
غاية تقلده من�سب وزير العالقات 
يف  ن�ساله  وا�سل  و  الربملان،  مع 
للمجاهدين«و  الوطنية  املنظمة 
بعد  اأم�ص  الفقيد  جنازة  �سيعت 
�سطاوايل  مبقربة  اجلمعة  �سالة 

باجلزائر العا�سمة 

املجاهد حممد ك�سود يف ذمة اهلل 

باأحد البنوك العمومية  ق�سنطينة 

 توقيف 11 �سخ�سا متورطا يف ق�سية ف�ساد مايل 
الفرقة  م�سالح  اأوقفت 
للم�سلحة  املالية  و  القت�سادية 
الولئية لل�رشطة الق�سائية باأمن 
�سخ�سا   11 ق�سنطينة  ولية 
مايل  ف�ساد  ق�سية  يف  لتورطهم 
العمومية،  البنوك  باأحد  كبري 
ح�سب ما علم من خلية الإعالم 
و الت�سال بذات ال�سلك الأمني.

فار�ص  اأول  املالزم  واأو�سح 
اأن  اخللية  ذات  من  زلقي 

 4 اأكرث  ا�ستغرق  معمقا  حتقيقا 
 11 توقيف  عن  اأ�سفر  قد  اأ�سهر 
�سخ�سا ترتاوح اأعمارهم بني 37 
و  اإطارات  بينهم  من  �سنة   71 و 
مديرين باأحد البنوك بق�سنطينة 
اأ�سحاب و موظفي بع�ص  و كذا 
خبري  و  الأدوية  توزيع  �رشكات 
التالعب  يف  لتورطهم  عقاري 
حت�سل  التي  البنكية  بالقرو�ص 
ال�رشكات  هذه  اأ�سحاب  عليها 

كافية  �سمانات  تقدمي  دون 
ا�ست�سدار  و  عليها  للح�سول 
القر�ص  خطوط  و  كمبيالت 
مل  الذي  امل�سدر  ذات  واأ�سار 
ا�سم  ب�ساأن  تو�سيحات  يقدم 
هذه  باأن  ذلك  مربرا  البنك 
ب«ح�سا�سية  تت�سم  الق�سية 
باأن  بالقول  ليكتفي  كبرية« 
»هدر  عن  اأ�سفرت  قد  العملية 
يك�سف  مهم« مل  مايل جد  مبلغ 

عنه اأي�سا.
املتورطني  باأن  كذلك  اأ�ساف  و 
القطب  اأمام  تقدميهم  مت 
اجلزائي املتخ�س�ص بق�سنطينة 
ا�ستغالل  »اإ�ساءة  ق�سية  عن 
احل�سول  و  التزوير  و  الوظيفة 
على امتيازات يف �سكل قرو�ص و 
ت�سخيم قيمة عقارات مرهونة«و 
فقد  امل�سدر  لذات  ا�ستنادا 
�سدر يف حق 3 منهم اأمر اإيداع. 

اجلرنال توفيق حي
املتقاعد  الفريق  عائلة  كذبت 
الأمن  جلهاز  ال�سابق  والقائد 
مدين  حممد  وال�ستعالمات 

كافة  توفيق  با�سم  املعروف 
وفاته  ب�سان  املتداولة  الأخبار 
بالبليدة  الع�سكري  بال�سجن 

الذي يقبع به منذ ماي الفارط 
كما اعتربت العائلة  يف بيان لها 
عن ا�ستنكارها لن�رش مثل هذه 

الخبار املغلوطة دون التحري 
ع.ب من �سحتها



بعد تن�صيبه لوبر على راأ�س �صلطة ال�صمعي الب�صري

تبون يفتح ملف ال�صحافة بلقاء 
مديري املوؤ�ص�صات 

يلتقي رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون الثالثاء القادم مبقر رئا�صة 
اجلمهورية, وفدا اإعالميا ي�صم عددا من مدراء وم�صوؤويل املوؤ�ص�صات الإعالمية 
العمومية واخلا�صة, وهو اللقاء الذي ينتظر منه الكثري لتنظيم قطاع ال�صلطة 

الرابعة وتطهريه من الطفليني .
باية ع  

رئا�سة  بيان   وح�سب 
اللقاء  هذا  فان  اجلمهورية 
الراأي  لتنوير  �سيكون فر�سة 
خمتلف  حول  الوطني  العام 
ت�سغل  التي  ال�ساعة  ق�سايا 

باله داخليا وخارجيا ويدخل 
بيان  --ي�سيف  اللقاء  هذا 
�سمن  اجلمهورية--  رئا�سة 
اجلمهورية  رئي�س  التزامات 
منتظمة  لقاءات  بتنظيم 
ولذلك  الإعالم  و�سائل  مع 
بلقاءات  متبوعا  �سيكون 

اأخرى  مبجموعات  دورية 
من رجال الإعالم وم�سوؤويل 

املوؤ�س�سات الإعالمية
اأ�سبوع  اللقاء  هذا  وياتي 
اجلمهورية  رئي�س  تعيني 
والإعالمي  القانوين  اخلبري 
حممد لوبر على راأ�س �سلطة 

بهدف  الب�رصي  ال�سمعي 
ال�سمعي  قطاع  بيت  ترتيب 
تائه  ليزال  الذي  الب�رصي 
وغري منظم رغم مرور اأكرث 
فتح  من  �سنوات  ثمانية  من 
الب�رصي  ال�سمعي  قطاع 
العهدة  خالل  باجلزائر 

للرئي�س  الثالثة  الرئا�سية 
العزيز  عبد  املخلوع 
هذا  و�سيكون   , بوتفليقة 
اللقاء مبثابة باردة خري من 
لإ�سالح  اجلمهورية  رئي�س 
تعاين  التي  الرابعة  ال�سلطة 
ومتنوعة  عدة  متاعب 

اأثرت  �سلبا على ال�سحفيني 
احلقيقيني  واملهنيني 
رجال  غزو  بعد  خا�سة 
القطاع  اإىل  والأعمال  املال 
اعتمادا جلرائد ل  ومنحهم 
ال�سحفيني  حقوق  ت�سمن 
اأول ول توؤدي مهام اخلدمة 

منها  املطلوبة  العمومية 
تنوير  ول  واأخالقيا  قانونا 
الراأي العام يف ق�سايا وطنية 
ما�سة  حاجة  يف  املجتمع 
اإليها ول ملفات دولية تعني 
مبا�رصة  ب�سفة  اجلزائر  بها 

قبل غريها من الدول.
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اجلمعة 48 للحراك ال�صعبي

املتظاهرون يتفاعلون مع دعوة تبون للحوار 
.      » نعم للحوار ل للو�صاية والإق�صاء«

.      مت�صك بالتغيري. ...و مطالب باإطالق �صراح بقية معتقلي الراأي 

ال�سعبي  احلراك  ي�ستمر 
مع  تزامنا   ,48 جمعته  يف 
با�رصها  التي  امل�ساورات 
عبد  اجلمهورية  رئي�س 
بخ�سو�س  تبون  املجيد 
الد�ستورية,  التعديالت 
منذ  مطالبه  على  حمافظا 
اين  املا�سي,  فيفري   22
مت�سكهم  املتظاهرون  اأكد 
منذ  ال�رصعية  مبطالبهم 
ال�سعبي  احلراك  بداية 
فيفري,   22 بتاريخ 
كل  ا�ستئ�سال  يف  املتمثلة 
املتفكك  النظام  رموز 
لن�سغالت  وال�ستجابة 
�ساحبة  ال�سعبية  القاعدة 

ال�سلطة.
ال�سعبي  احلراك  يدخل 
جمددا   ,48 ال  جمعته 
مت�سكه مبطلب رحيل جميع 
جزائر  بناء  و  النظام  رموز 
اجلمعة  وتتزامن  جديدة, 
مع  ال�سعبي  للحراك   48
با�رصها  التي  امل�ساورات 
مع  اجلمهورية  رئي�س 
روؤ�ساء  و  وطنية  �سخ�سيات 
التعديل  بخ�سو�س  اأحزاب 

الد�ستوري.
يف  املتظاهرون  واأكد 
مت�سكهم   48 جمعتهم 

املطروحة  مبطالبهم 
بقايا  ا�ستئ�سال  غاية  اإىل 
وتكري�س  ال�سابق,  النظام 
�سمانا  ال�سعب  �سيادة 
م�سددين  الوطن,  ل�ستقرار 
له  دعت  الذي  احلوار  باأن 
ي�ستجيب  اأن  يجب  ال�سلطة 
يتطلع  و  التهدئة  لإجراءات 
لإرادة ال�سعب الذي يطالب 
بالتغيري اجلدري و بناء دولة 

احلق والقانون. 
ورحب املتظاهرون بدعوة 
اأن  , �رصط  للحوار  ال�سلطة 
جامع  احلوار  هذا  يكون 
و  واإبعاد,  اإق�سائي  غري 
الع�سابة  رموز  ي�ستبعد  اأن 
الو�سع  يف  واملت�سببني 
الذي اآلت اإليه البالد, حتت 
لكن  »نريد احلوار  �سعارات 
النزهاء«,  اإ�رصاف  حتت 

للو�ساية  ل  للحوار  »نعم 
لل�سعب  و«  والإق�ساء«, 

�ساحب القرار«.
العديد  املتظاهرون  ورفع 
املطالبة  الالفتات  من 
حيث   , جديدة  بجمهورية 
ثم رفع العديد من الأعالم 
اأول  بيان   « ال�سعارات  و 
الدولة  اأ�سا�س  نوفمرب 
اجلديدة«, »جزائر جديدة«, 
»نوفمرب ال�سهداء… ليبريي 
حرة  و«جزائر  لجلريي« 
ال�سعب  »هذا  دميقراطية«, 
بالدنا  »بالد   , القائد«  هو 

ونديرو راينا«..

املتظاهرون خطوة  وبارك 
معتقل   76 �رصاح  اإطالق 
امل�سريات, مطالبني  ب�سبب 
ب�رصورة اإطالق �رصاح بقية 

مرددين   , الراأي  معتقلي 
�رصاح  باإطالق  نطالب   «
تكميم  وعدم  النا�سطني 
العدل  واإحقاق  الأفواه, 
وامل�ساواة بني اجلزائريني«, 
املتظاهرون  طالب  اأين 
عن  الفوري  بالإفراج 
واإقالة  الباقني  املعتقلني 
عهد  من  امل�سوؤولني  كبار 
الرئي�س ال�سابق عبد العزيز 

بوتفليقة.
على  املتظاهرين  و�سدد 
حماربة  اإ�ستكمال  �رصورة 
العدالة  تطهري  و  الف�ساد 
ال�سغوطات,  جميع  من 
بني  التالحم   « اإىل  داعني 
التفرقة  ونبذ  الوطن  اأبناء 
التي حتاول بع�س الأطراف 
املناطقية  با�سم  اإذكاءها 

والهوية«.
يف  ال�سعبي  احلراك  هتف   
التدخل  �سد   48 اجلمعة 
رفعوا  اأين   , الأجنبي 
رف�س  عن  تعرب  �سعارات 
التدخل الأجنبي يف ال�سوؤون 
الداخلية للجزائر , حاملني 
خط  اجلزائر   « �سعارات 
اأحمر », » نرف�س اأي تدخل 
اأجنبي يف ال�سوؤون الداخلية 

للجزائر« .

جزائريون  اإعالميون  اأكد 
يف ت�رصيح خ�سوا به جريدة 
»الو�سط«, اأن اللقاء املرتقب 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  بني 
ومدراء  تبون,  املجيد 
املوؤ�س�سات  وم�سوؤويل 
العامة واخلا�سة,  الإعالمية 
يوم الثالثاء املقبل, املوافق 
اجلاري,  جانفي  لـ21 
�سي�ساهم ب�سكل كبري يف ر�سم 
الإعالمية  ال�سيا�سة  معامل 
القائمة  البالد,  يف  اجلديدة 
البناء  احلوار  مبداأ  وفق 
ب�سفة  الإعالم,  رجال  مع 

مبا�رصة وبدون و�ساطة. 
لرئا�سة  بيان  واأفاد 
ئي�س  ر ن  اأ ية  ر جلمهو ا
املجيد  عبد  اجلمهورية 
الثالثاء  �سيلتقي  تبون, 
رئا�سة  مبقر  املقبل, 
اإعالميا  وفدا  اجلمهورية, 
مدراء  من  عددا  ي�سم 
املوؤ�س�سات  وم�سوؤويل 
العمومية  الإعالمية 
اللقاء  و�سيكون  واخلا�سة, 
العام  الراأي  لتنوير  فر�سة   «
الوطني حول خمتلف ق�سايا 
باله  ت�سغل  التي  ال�ساعة 

داخليا وخارجيا.
هذا  اأن  البيان  اأ�ساف  كما 
التزامات  �سمن  يندرج 
بتنظيم  جلمهورية,  رئي�س 
و�سائل  مع  منتظمة  لقاءات 
متبوعا  و�سيكون  الإعالم, 
لقاءات  بعقد  م�ستقبال, 
اأخرى  مبجموعات  دورية 
من رجال الإعالم وم�سوؤويل 

املوؤ�س�سات الإعالمية.
 

احلوار املبا�صر و بدون 
و�صاطة يعترب خطوة 

اإيجابية بناءة
 

قال الإعالمي زين العابدين 
بوع�سة اأن رئي�س اجلمهورية 

وفا  قد  تبون  املجيد  عبد 
احلوار  باب  بفتح  بوعده 
الرابعة,  ال�سلطة  ممثلي  مع 
ملناق�سة كل الق�سايا الوطنية 
والدولية, مو�سحا اأن احلوار 
بني  و�ساطة  بدون  املبا�رص 
الإعالم  ورجالت  الرئي�س 
يعد خطوة اإيجابية ملناق�سة 
تهم  التي  الق�سايا  كل 
الأوىل,  بالدرجة  املواطن 
ب�سفة  الإعالم  ورجال 

خا�سة.
ا�ستقبال  اأن  بوع�سة  وك�سف 
ي�سم  اإعالمي,  لوفد  تبون 
وم�سوؤويل  مدراء  من  عددا 
الإعالمية  املوؤ�س�سات 
واخلا�سة,  العمومية 
بعد  دورية  لقاءات  و�ستتبعه 
اأخرى  جمموعات  مع  ذلك, 
من رجال الإعالم وم�سوؤويل 
املوؤ�س�سات الإعالمية, وهذا 
يتيح  اأن  ح�سبه,  �ساأنه  من 
م�سوؤويل  جلميع  الفر�سة 
وبالتايل   , الإعالم  و�سائل 
على  الأمر حمتكر  يكون  لن 
معينة  اإعالمية  موؤ�س�سات 

دون �سواها.

�صيا�صة اإعالمية جديدة

املتحدث  ذات  اأف�سح  كما 
اأن مثل هذه اللقاءات �ستفتح 
املو�سوعي,  احلوار  باب 
املزايدات  على  وتق�سي 
الإعالمية التي لوثت الف�ساء 
اجلزائري,  الإعالمي 
اللقاءات  هذه  وبالتايل 
الق�سايا  �ستطرح  املبا�رصة 
وجها لوجه مع الوفد اجلديد 
م�سريا  املرادية,  على 
هذه  اأن  الوقت,  ذات  يف 
رئي�س  وجهها  التي  الدعوة 
للموؤ�س�سات  اجلمهورية 
مع  تزامنت  قد  الإعالمية, 
اإطالق وزير الت�سال الناطق 

احلكومة  با�سم  الر�سمي 
لور�سات  بلحيمر,  عمار 
قطاع  يف  �ساملة  اإ�سالح 
اأهل  مب�ساركة  الإعالم, 
ما   , والخت�سا�س  امليدان 
يوحي ببداية ر�سم اخلطوط 
اإعالمية  ل�سيا�سة  العري�سة 
القادمة  معاملها  جديدة, 
اإعالميا  عهدا  �ستحدد 

جديدا يف اجلزائر.   
 

احلديث عن اللقاء 
�صابق لأوانه

 
حتفظ  اأخرى,  جهة  من 
الإعالمي حممد كاديك عن 
اإبداء راأيه يف اللقاء املرتقب 
اجلمهورية  رئي�س  بني 
الـ21  يوم  الإعالمي,  والوفد 
م�سريا  اجلاري,  جانفي  من 
على وجوب الرتيث  يف مثل 
ما  وانتظار  املوا�سيع,  هذه 
ثم  اأول,  اللقاء  عنه  �سي�سفر 
احلكم, مو�سحا اأن احلديث 
حيث  من  املو�سوع,  يف 
يتم  قد  ما  م�سمون,  حتليل 
�سيتم,  طريقة  وباأي  طرحه, 
اأن  معتربا  لأوانه,  �سابق 
بعد  اأكرث,  �ستت�سح  ال�سورة 
خروج بيان ر�سمي عن اللقاء 

يوم الثالثاء املقبل.
كاديك  اأكد  باملقابل  لكن 
هناك  تكون  اأن  يتوقع  اأنه 
خالل  جادة  اأطروحات 
�سيفتح  ما  املرتقب,  اللقاء 
اأمام  م�رصاعيه  على  الباب 
يف  مربزا  البناء,  احلوار 
ال�ساحة  اأن  الوقت,  ذات 
يف  اجلزائرية,  الإعالمية 
اإىل  بحاجة  الراهن,  الوقت 
روؤيا  ل�سياغة  هيكلة  اإعادة 
جديدة ومنهج جديد يتوافق 
املواطن  طموحات  مع 
ال�سنوات  يف  اجلزائري 

القادمة.

التحقيق  قا�سي  ا�ستمع 
احممد  �سيدي   مبحكمة 
العام  الأمني  اإىل  اأم�س  اأول 
التحرير  جلبهة  ال�سابق 
يتابع  و  عبا�س  ولد  جمال 
ولد عبا�س يف اإطار الق�سايا 

املفتوحة  بالف�ساد  املتعلقة 
ومت  ابنيه,  و�سد  �سده 
عبا�س  ولد  جمال  جلب 
الأبحاث  ف�سيلة  قبل  من 
التابعة للدرك الوطني لباب 

اجلديد.

حمكمة �صيدي احممد

ولد عبا�س اأمام قا�صي التحقيق 
اإعالميون يوؤكدون لـ"الو�صط" :

 اللقاء  مع الرئي�س �صري�صم مالمح 
مرحلة جديدة 

اإميان لوا�س مرمي خمي�صة   
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حممد  الرتبية  وزير  اأعلن 
عن  اأم�س،  اأول  واجعوط، 
مل�رشوع  الر�سمية  االنطالقة 
التعلم  خمططات  اإعداد 
يف  املقررة  للمواد  النموذجية، 
مبقر  االبتدائي،  التعليم  مرحلة 
حمند   - الريا�سيات  ثانوية 
ح�سب  وذلك  بالقبة.   - خمبي 
ما ن�رشته وزارة الرتبية الوطنية، 
على  الر�سمية  �سفحتها  عرب 
اأكد  جهته،  الفاي�سبوك.من 
املخا�س  اأن  باملنا�سبة،  الوزير 
الذي تعي�سه املدر�سة اجلزائرية 
التحوالت  �سياق  عن  ينف�سل  ال 

اجلزائر،  تعي�سها  التي  الكربى 
اال�ستجابة  فاإن  وبالتايل 
الرتبوية  اجلماعة  ملتطلبات 
املتعلمني،  االأوىل  وبالدرجة 
االأولويات،  اأوىل  من  يعترب 
االأ�ساتذة  اأن  باملقابل،  مذكرا 
باإعداد  �سابقا،  طالبوا  لطاملا 
النموذجية  املخططات  هذه 
ت�سهيل  ق�سد  التعلم،  حل�س�س 
وحت�سني  البيداغوجية  مهمتهم 
اأو�سح  كما  الرتبوي.  اأدائهم 
راأ�س  على  اجلديد  الوافد 
امل�رشوع  هذا  اأن  الرتبية  وزارة 
حتقيق  من  �سيمكن  الرتبوي، 

البيداغوجي  للم�سعى  جتويد 
التعليمية  املناهج  يف  املعتمد 
املعتمدة  املقاربة  وترجمة 
املناهج  هذه  عليها  بنيت  التي 
وبالتايل  عملية،  خطوات  اإىل 
توحيد  �ستتيح  العملية  فان 
ب�سكل  املتداولة  امل�سطلحات 
الرتبويني  الفاعلني  بني  وا�سع 
داعيا  �سليم،  ب�سكل  وا�ستعمالها 
اأن�سطة  اقرتاح  اإىل  باملنا�سبة، 
للمق�سد  ت�ستجيب  تعليمية 
وحتقق الهدف املرجو من هذا 
امل�رشوع. يف حني، خاطب وزير 
امل�ساريع،   هذه  روؤ�ساء  الرتبية 

بدورهم  ي�سهروا  اأن  البد  باأنهم 
الكفوؤة  العنا�رش  انتقاء  على 
اأنهم  باعتبار  عليها،  يعول  التي 
خرباتهم  على  بناء  اختريوا 
فرق  توجيه  اأجل  من  املكت�سبة، 
املو�سوعة  والور�سات  العمل 
اأ�سا�س  ليكونوا  ا�رشافهم،  حتت 
يف  يدخل  الذي  امل�رشوع،  هذا 
�سياق مرافقة النظام لال�ستجابة 
املتغريات العاملية. واأ�ساف ذات 
املتحدث اأن وزارة الرتبية �ست�سع 
بني يدي هوؤالء املفت�سني، كل ما 
مهمتهم،  ي�سهل  اأن  �ساأنه  من 
يو�سع  جودة  ذي  منتوج  لتقدمي 

بني اأيدي االأ�ساتذة ل�سالح اأبنائنا 
ويف  االآجال،  اأقرب  يف  التالميذ 
واجعوط  اأعطى  ال�سياق  هذا 
وزارة  الإطارات  توجيهات 
الت�سهيالت  كل  لتقدمي  الرتبية، 
على  حر�س  كما  اللجان،  لهذه 
اآجال  االأخرية  هذه  حترتم  اأن 
الوزير  واغتنم  عملهم.  تقدمي 
امليدانية  خرجته  فر�سة  اأي�سا 
للمدر�سة  بزيارة  للقيام  هذه، 
بن  احلميد  ><عبد  االبتدائية 
بادي�س<< وذلك بحكم تواجدها 

قرب ثانوية الريا�سيات.
مرمي خمي�سة

خ�رشت اأ�سعار اخلام اجلزائري 
�سبعة  حوايل  بالند(  )�سحراء 
حيث   2019 �سنة  دوالرات   )7(
للربميل،  دوالر  49ر64  بلغت 
يف  الطلب  تراجع  ب�سبب 
�سيما  ال  الدولية  االأ�سواق 
و  التجارية  احلرب  تاأثري  حتت 
االأخري  ال�سهري  التقرير  ح�سب 
امل�سدرة  البلدان  ملنظمة 
انتقل  فقد  )اأوبيب(  للنفط 
اخلام  الأ�سعار  ال�سنوي  املعدل 
دوالر/  44ر71  من  اجلزائري 
49ر64  اإىل   2018 �سنة  للربميل 
ت�سجيل  اأي   2019 �سنة  دوالر 
دوالرا  ب95ر6  انخفا�س 

للربميل )-72ر9 باملائة(.
بالند  �سحراء  خام  كان  و 

�سنة  �سعرا  اأعلى  خام  �ساد�س 
جريا�سول  االنغويل  بعد   2019
و  للربميل(  دوالرا  )11ر66 
زافريو  اال�ستوائي  الغيني 
و  للربميل(  دوالرا  )74ر65 
)63ر65  اليت  بوين  النايجريي 
ال�سعودي  و  للربميل(  دوالرا 

عرب اليت )96ر64 دوالرا 
موربان  االإماراتي  و  للربميل( 

)72ر64 دوالر للربميل(.
اخلام  �سعر  حتديد  يتم  و 
الربنت  الأ�سعار  وفقا  اجلزائري 
و اخلام املرجعي لبحر ال�سمال 
امل�سعر يف بور�سة لندن  نظرا 
الكيميائية  و  الفيزيائية  مليزاته 
التي يف�سلها املكررون، و ياأتي 
انخفا�س خام �سحراء بالند يف 

يف  لالأ�سعار  عام  تراجع  �سياق 
�سنة  العاملية  النفطية  ال�سوق 
معدل  انخف�س  قد  2019.و 
ب74ر5  االأوبيب  �سلة  �سعر 
مقارنة  باملائة(  )-2ر8  دوالر 
ب�سنة 2018 لتبلغ 04ر64 دوالرا 
باأقل  االأمر  يتعلق  و  للربميل. 
�سنوات  ثالث  خالل  م�ستوى 
ح�سب  االأوبيب،  ل�سلة  بالن�سبة 

ذات امل�سدر.
و متت االإ�سارة يف تقرير االأوبيب 
اإىل اأن »اأ�سعار البرتول تعر�ست 
ب�سبب  ال�سنة  خالل  ل�سغط 
الواليات  بني  التجاري  النزاع 
املتحدة و ال�سني الذي اأدى اإىل 
و  العاملي  االقت�ساد  اإ�سعاف 
الطلب على  تزايد  وترية  تباطوؤ 

البرتول �سنة 2019«.
و من جهة اأخرى فقد اأثر النمو 
خارج  البرتول  لعر�س  ال�رشيع 
النفط  اإنتاج  �سيما  ال  االأوبيب 
ال�سخري االأمريكي الذي ارتفع 
على  العاملي  الطلب  ليتجاوز 
اأي�سا  ال�سنة،  خالل  البرتول 
ح�سبما  البرتول،  اأ�سعار  على 
خالل  و  املنظمة  اأو�سحت 
�سهر دي�سمرب فقط، ارتفع �سعر 
النفط اجلزائري ب24ر4 دوالر 
لي�سل اإىل 10ر68 دوالرا للربميل 
�سهر  يف  دوالرا  96ر63  مقابل 

نوفمرب.
)+6ر6  الزيادة  هذه  تعود  و 
الذي  التفاوؤل  اإىل  باملائة( 
 2019 �سنة  عنه  التعبري  مت 

بخ�سو�س اآفاق اأ�سا�سيات �سوق 
التوترات  هدوء  عقب  النفط 
التجارية بني الواليات املتحدة 
موا�سلة  و  ال�سني  و  االأمريكية 
حلفائها  و  االأوبيب  جهود 

الرامية اإىل ا�ستقرار ال�سوق.
اإىل  التطورات  هذه  اأدت  و 
لي�سل  االأوبيب  �سلة  �سعر  زيادة 
�سهر دي�سمرب اإىل 48ر66 دوالرا 

للربميل.
كما اأ�سار تقرير االأوبيب اإىل اأن 
 ،2019 �سنة  بلغ،  اجلزائر  اإنتاج 
يوميا  برميل  مليون  023ر1 
برميل   17.000 ب  تراجعا  اأي 
ل�سنة  االإنتاج  مبعدل  مقارنة 
برميل  مليون  )040ر1   2018

يوميا(.
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بايةع 

و قال  امل�رشي الذي نزل �سيفا 
التاريخ«  »�سريورة  ح�سة  على 
التي بثتها القناة الثالثة لالإذاعة 
هي  اجلزائر  اجلزائرية  اأن 
القادر  الوحيد  العربي  الثقل 
امللف  يف  التوازن  اإعادة  على 
فيه  �سك  ال  اأمر  وهو  الليبي، 
م�سريا اإىل اأن ليبيا رحبت بعودة 
اجلزائرية  لهذا  الدبلوما�سية 
امللف الأنها تعتقد  اأن اجلزائر 
كل  اإىل  التوازن  �سيعيد  من  هي 
الوطن  فو�سى يف  ما حدث من 
حدثت  الفو�سى  العربي،كل 
كربى  قوة  كربى،  قوة  غياب  يف 
اقت�ساديا، كربى ع�سكريا، كربى 
�سكانيا كربى يف امل�ساحة، هي 
اجلزائر  بعودة  مرحبا  اجلزائر 
بقوة للملف الليبي و اأنها بالتاأكيد 
ال�سياق  يف  الفرق و  �ستحدث 
اأن ح�سور  الليبي  امل�سوؤول  اأكد 

برلني  موؤمتر  اأ�سغال  اجلزائر 
حول االأزمة الليبية الذي �سيلتئم 
القادم مهم، م�سريا  االأحد  غدا 
للدولة  االأعلى  املجل�س  اأن  اإىل 
الليبي اأ�رش وبقوة خالل خمتلف 
املتحدة  االأمم  بعثة  مع  لقاءاته 
على  امل�سوؤولني  عديد  ومع 
�رشورة وجود اجلزائريف موؤمتر 
برلني حول ليبيا و الذي �سينعقد 
املتحدة  و  االأمم  رعاية  حتت 
اأفاد باأن املجل�س االأعلى للدولة 
وفد  يجهزالإر�سال  ليبيا  يف 
لزيارة اجلزائر ل�رشح لكل القوى 
ال�سيا�سية �سواء كانت الربملانية 
طبيعة  ال�سعبية  اأو  احلزبية  اأو 
يف  و  عمقها  و  الليبية  امل�ساألة 
االأخرية  التطورات  اإىل  تطرقه 
النار  اإطالق  م�ساألة وقف  ب�ساأن 
خليفة  امل�سري  توقيع  وعدم 
مو�سكو،  يف  االتفاق  على  حفرت 
االأعلى  املجل�س  رئي�س  اأو�سح 
للدولة الليبية اأنه رغم اأن وثيقة 

اأعطيت  النار  اإطالق  وقف 
االأطراف  لكل  ر�سمي  ب�سكل 
انه  اإال  بيومني،  التوقيع  قبل 
حفرت  قال  التوقيع  فرتة  اأثناء 
و  اأخرى  مالحظات  لديه  اأن 
حكومة الوفاق قبلت الرهان يف 
�سبيل الو�سول اإىل حل توافقي و 

اأنه  اإنهاء حالة ال�رشاع مو�سحا 
مع  ل�ساعتني  ا�ستمر  نقا�س  بعد 
حفرت ، فاجاأنا اجلانب الرو�سي 
الرغبة يف  لديه  لي�س  باأن حفرت 
يف  يرغب  وباأنه  االآن،  التوقيع 
موؤكدا  الزمن،  من  طويلة  فرتة 
مت�سكت  الوفاق  حكومة  اأن 

حينها بتوقيع اتفاق وقف اإطالق 
النار و ا�سرتطت اأن ال يتم تعديل 
حرف واحد من االتفاقية و هو 
حكومة  اأن  مربزا  فعلته،  ما 
حفاظا  توقع  اأن  اأرادت  الوفاق 
على اأرواح الليبيني و ممتلكاتهم 

و لي�س عن �سعف.

رئي�س املجل�س الأعلى للدولة الليبي خالد امل�سري

اجلزائر قادرة على اإعادة التوازن 
يف امللف الليبي

اأكد رئي�س املجل�س الأعلى للدولة الليبي خالد امل�سري, باأن اجلزائر هي الثقل العربي الوحيد القادر على 
اإعادة التوازن  يف امللف الليبي, مثمنا عودة الدبلوما�سية اجلزائرية لهذا امللف.

على  وايطاليا  اجلزائر  اتفقت 
التن�سيق  وم�ساعفة  اجلهود  تكثيف 
يف  الو�سع  بخ�سو�س  والت�ساور 
اإطالق  وقف  تثبيت  اأجل  من  ليبيا 
لتي�سري �سبل  ال�ساري املفعول  النار 
االأطراف  بني  احلوار  ا�ستئناف 
م�سار  بعث  واإعادة  املتنازعة 
التدخالت  عن  بعيدا  ال�سالم 
الع�سكرية االأجنبية ح�سب ما اأورده 

بيان لرئا�سة اجلمهورية.
اأجراها  التي  املحادثات  وخالل 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  مع  تبون، 
اتفق  كونتي،  جو�سيبي  االإيطايل، 
الطرفان فيما يتعلق بامللف الليبي 
وم�ساعفة  اجلهود  تكثيف  على 
تثبيت  اأجل  من  والت�ساور  التن�سيق 
وقف اإطالق النار ال�ساري املفعول 
بني  احلوار  ا�ستئناف  �سبل  لتي�سري 
بعث  واإعادة  املتنازعة  االأطراف 
منظمة  ترعاه  الذي  ال�سالم  م�سار 
االأمم املتحدة، حفاظا على وحدة 
ليبيا اأر�سا و�سعبا وحماية ل�سيادتها 
الع�سكرية  التدخالت  عن  بعيدا 
االأجنبية وعربا عن قناعتهما بـعدم 

جدوى احللول الع�سكرية مهما طالت 
االأزمة واأعربا عن مت�ّسكهما باحلل 
ال�سيا�سي �سبيال وحيدا حلّل االأزمة 
مواقف  تن�سيق  اأجل  من  واالتفاق 
الدويل  امل�ستوى  على  البلدين 
تناولت  الليبي،  امللف  جانب  واىل 
رئي�س  بني  جرت  التي  املحادثات 
الوزراء  جمل�س  ورئي�س  اجلمهورية 
باجلزائر،  حل  الذي  االيطايل، 
املتعددة  الثنائية  العالقات 
والتي يرتجمها  اجلوانب واملتميزة 
الت�ساور  انتظام  خا�سة  ب�سفة 
البلدين  بني  اال�سرتاتيجي  واحلوار 
واالأمنية  ال�سيا�سية  امل�سائل  حول 
وكذلك م�ستوى املبادالت التجارية 
كما جدد اجلانبان اإرادتهما لتعميق 
هذه العالقات واإعطائها دفعا اأقوى 
وتو�سيع التعاون اإىل جمال املن�ساآت 
القدرات  من  واال�ستفادة  البحرية 
يف  ال�سيما  االإيطالية،  والتجارب 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  جماالت 
النا�سئة  واملوؤ�س�سات  واملتو�سطة 
والطاقات  املعلومات  وتكنولوجيا 

املتجددة.
 باية ع 

خالل زيارة وزيرها الأول للجزائر ولقائه 
الرئي�س تبون

اجلزائر واإيطاليا تتفقان على 
التن�سيق حلل اأزمة ليبيا

جمل�س  لدى  العام  النائب  اأعطى 
�سالح  بن  علي  ق�ساء  تلم�سان 
ال�سوء االأخ�رش لدى ق�ساة التحقيق 
اجلمهورية  مببا�رشة  ووكالء 
االأميار  ف�ساد  ملفات  يف  التحقيق 
الوالية  ببلديات  واملنتخبني 
املال  حماية  على  ال53  والعمل 
ال�سعب  اأموال  وا�سرتجاع  العام 

املنهوبة.
االأولية  املعطيات  واأ�سارت  هذا 
االأكرث  كانت  الرم�سي  حمكمة  اأن 
فبعد  الف�ساد  مللفات  ا�ستقباال 
وعمري  تالوت  عني  ملفات  روؤ�ساء 
كل  اإحالة  مت  العبديل  و�سيدي   ،
يف  ال�سابق  القور  بلدية  رئي�س  من 
بلدية  رئي�س  وكذا  عديدة  ملفات 
املوقوف  بتهم  ميمون  اأوالد 
مت  كما  العقار  ،  ونهب  الف�ساد 
مهيدي  بن  مر�سى  رئي�س  احالة 

 ، العدالة  على  املنتخبني  وبع�س 
هذا االأخري الذي مت اإحالته يف 04 
ملفات  بكل من  حماكم باب الع�سة 
مت  كما  هذا  الغزوات  ،   ، �سبدو   ،
ال�سلبق  الرم�سي  بلدية  رئ�س  اإحالة 
واأوالد  الغزوات  حمكمتي  على 
التحقيقات  ميمون  يف حني التزال 
�سبدو  اأميار  من  كل  مع  جارية 
بو�سعيد  بني   ، �ستوان   ، ،الرم�سي 
ثقيلة  تخ�س  ملفات  يف  ،  تلم�سان 
و�سوء  العام  املال  ونهب  الف�ساد 
هذا  يحدث   ، الوظيفة  ا�ستغالل 
يف الوقت الذي ا�سدر وايل الوالية 
اأوالد  بلدية  رئي�سي  بتوقيف  اأمرا 
جتميد  تالوت ومت  وعني  ميمون 
هدد  كما  عمري  بلدية  جمل�س 
الوايل العديد من روؤ�ساء البلديات  
جتاوزات  لت�سجيل  نظرا  بالتوقيف 

يف الت�سيري .

الوايل يجمد جمل�س بلدية عمري ويوقف اآخرين

ق�ساة التحقيق يفتحون ملفات 
الف�ساد ببلديات تلم�سان

وزارة الرتبية الوطنية

ال�سروع يف اإعداد خمططات التعلم البيداغوجية

اإنتاج اجلزائر بلغ 023ر1 مليون برميل يوميا

البرتول اجلزائري خ�سر حوايل 7 دوالرات �سنة 2019   

مركب احلديد وال�سلب بوهران 

ت�سدير 3 اآالف طن من 
احلديد اإىل بريطانيا

ميناء  م�ستوى  على  حاليا  يتم 
م�ستغامن �سحن حمولة تقدر اإجماال 
البناء  حديد  من  طنا   3.050 ب 
بريطانيا  نحو  للت�سدير  املوجه 
احلديد  مركب  طرف  من  واملنتج 
ببطيوة  الكائن  »تو�سيايل«  وال�سلب 
اأ�ستفيد  ح�سبما   ، وهران(  )�رشق 

اليوم اخلمي�س من ذات املركب.
و�سيتم نقل هذه احلمولة التي تخ�س 
اأوىل عمليات ت�سدير للمركب بر�سم 
ال�سنة اجلارية على منت باخرة ي�سل 
طولها اإىل 100 مرت ، وفقا ملا �رشح 
به مدير التجارة اخلارجية ومتابعة 
»تو�سيايل«  ملركب  اال�ستثمارات 
عملية  اأن  اإىل  واأ�سار  رمزي  عزي 
ت�سري يف ظروف جيدة مع  ال�سحن 
يف  مبا  االإجراءات  جميع  اتخاذ 
اأن  على  اللوج�ستيك  اجلانب  ذلك 
تنطلق الباخرة نحو ميناء �سرينا�س 

باململكة املتحدة ال�سبت القادم .
كما �سيتم مع نهاية ال�سهر اجلاري 
االأنابيب  من  طن   3.500 ت�سدير 
انطالقا  اأنغوال  نحو   احللزونية 
متت  مثلما   ، م�ستغامن  ميناء  من 
املركب  قام  للتذكري  اإليه  االإ�سارة 
املذكور ال�سنة املن�رشمة بت�سدير 

131 األف طن من حديد البناء نحو 
طن  األف   75 منها  الدول  خمتلف 
و  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإىل 
50 األف طن اإىل كندا و3 اآالف طن 
من  اأالف طن  و3  البناء  حديد  من 

االأنابيب احللزونية اإىل 
بلجيكا انطالقا من مينائي وهران 

وم�ستغامن.
لهاته  االإجمالية  القيمة  بلغت  وقد 
اإطار  تندرج �سمن  التي  ال�سادرات 
ت�سجيع ودعم �سادرات املنتوجات 
املحروقات  جمال  خارج  الوطنية 
اإ�ستنادا  دوالر،  مليون   100 حوايل 
لنف�س امل�سدر وقد �رشعت �رشكة 
يف  الت�سدير  ن�ساط  يف  »تو�سيايل« 
نوفمرب 2018 من خالل اأول �سحنة 
م�سكلة من 10 اأالف طن من حديد 
البناء نحو ميناء هيو�سنت )الواليات 
من  انطالقا  االأمريكية(  املتحدة 

ميناء وهران.
ي�سار اإىل اأن مركب »تو�سيايل« الذي 
يف   2013 يف  اال�ستغالل  حيز  دخل 
ملتعامل  ا�ستثمارية  عملية  اإطار 
تركي اأجنز وفق ثالث مراحل ليبلغ 
ماليني   3 بنحو  قدر  اإجمايل  اإنتاج 

طن خالل 2019. 

 حممد بن ترار
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اح�سن خال�ص

كان دخول رم�ضان عبان على 
من  خروجه  بعد  الثورة  خط 
ال�ضجن يف فرباير 1955 اإيذانا 
اإذ  م�ضارها.  يف  كبري  بتحول 
يف  قليلة  اأ�ضابع  اإال  يق�ض  مل 
به  ات�ضل  حتى  العائلي  بيته 
بلقا�ضم  مبعوثا من  اوعمران، 
يكون  اأن  منه  طالبا  كرمي، 
رفقة  بيطاط  لرابح  �ضندا 
الرابعة  باملنطقة  »بوقرو« 
اجلزائر.  مدينة  وال�ضيما 
وهو  قبلها  التي  املهمة  وهي 
ما  على  الثورة  اأن  يقني  على 
اللحظة  تلك  يف  عليه  كانت 
و�ضعف  للقيادة  ت�ضتت  من 
االت�ضال وغياب تنظيم حمكم 
التحرير  وجلبهة  للجي�ض 
موجهة  وموؤ�ض�ضات  الوطني 
وموؤطرة ال ميكن اأن يكتب لها 
اإذا  اأن هذه الثورة  النجاح، ثم 
حتقيق  ت�ضتهدف  اأنها  ادعت 
القوات  على  ع�ضكري  ن�رص 
تقوم  فاإنها  اال�ضتعمارية 

بقفزة يف املجهول.

نقطة حتول يف جتربة 
عّبان رم�سان

انتقل عّبان اإىل العا�ضمة و�رصع 
يف ات�ضاالته احلثيثة، مب�ضاعدة 
باأفراد  خل�رص،  رباح  املنا�ضل 
اكت�ضبوا جتربة ن�ضالية يف حركة 
الدميقراطية  احلريات  انت�ضار 
بال�رصورة  يكونوا  اأن  دون 
الثورية  اللجنة  يف  منخرطني 
يدخلوا  وملا  والعمل  للوحدة 
التحرير  بعد يف �ضفوف جبهة 
هدف  وكان  الوليدة،  الوطني 
يف  الن�ضاطات،  تلك  من  عبان 
الطريق  قطع  هو  البداية، 
الوطنية  احلركة  زحف  اأمام 
عن  احلاج  مل�ضايل  اجلزائرية 
طريق تاأ�ضي�ض منظمات موازية 
اأن  غري  امل�ضالية  للتنظيمات 
اأفريل  اعتقال رابح بيطاط يف 
مرحلة  ببدء  اإيذانا  كان   1955
جديدة يف حياة عبان الن�ضالية 
وفر�ضة لتنامي طموحاته للعب 
دور قيادي ال يقل ندية عن دور 
الداخل  يف  التاريخيني  القادة 
الثورة  واأن  ال�ضيما  واخلارج 
�ضيا�ضي  فراغ  من  تعاين  كانت 

وتنظيمي رهيب جعل منا�ضلي 
تائهني  التحرير  وجي�ض  جبهة 
ون�ضو�ض  ثورية  توجيهات  دون 
مرجعية جديدة تعزز بيان اأول 
اأن  ذلك  اإىل  ي�ضاف  نوفمرب، 
تاأخر تزويد املكافحني بال�ضالح 
وبروز احلركات املناوئة جلبهة 
وجي�ض التحرير �ضارا ي�ضكالن 
حلم  كثريا  رهنت  مع�ضلة 
ع�ضكرية  انت�ضارات  حتقيق 
كانت  التي  االإرادة  من  بالرغم 
وهم  البداية  منذ  الثوار  حتدو 
الذين مار�ضوا حرب الع�ضابات 

ببطولية نادرة.

اإلتحاق عبان رم�سان 
بالثورة

مب�ضار  عبان  التحاق  يكن  مل 
فقد  وناعما  �ضل�ضا  الثورة 
على  فيها،  م�ضاركته  اأثارت 
ح�ضا�ضيات  �ضهرا،   30 مدار 
ب�ضبب  رفقائه  لدى  مفرطة 
جت�ضيد  على  االأعمى  ت�ضميمه 
ر�ضمها  التي  التغيري  خطوات 
قادة  تن�ضيق مع  بذاته دون  هو 
مبا  اآنذاك  الع�ضكرية  املناطق 

الوفد  ومع  كرمي  بلقا�ضم  فيهم 
اخلارجي وعلى راأ�ضه احمد بن 
بله الذي كان يقدمه امل�رصيون 
الوطني  التحرير  جلي�ض  قائدا 
بو�ضياف  وحممد  باجلزائر 
الذي عينته جمموعة 22 من�ضقا 
جلماعة ال�ضتة املفجرة للثورة. 
اإىل  عبان  مرا�ضالت  وتبني 
اللهجة  حدة  اخلارجي  الوفد 
التي كان يوظفها جتاه رفقائه. 
وحتى اأن اأعاد بع�ض املوؤرخني 
النف�ضية  حالته  اإىل  طبعه  حدة 
االعتقال  فرتة  عن  ورثها  التي 
التي دامت 5 �ضنوات �ضن فيها 
ما  اأن  اإال  الطعام  عن  اإ�رصابا 
ال�ضالح«  »رفقاء  حفيظة  اأثار 
للثورة  اجلديد  االجتاه  هو 
التوجهات  باإقحام  د�ضنه  الذي 
يف  تنخرط  مل  التي  ال�ضيا�ضية 
اأول نوفمرب  الثوري منذ  العمل 
وجوها  واأن  ال�ضيما   1954
ُعرف عنها ا�ضتنكارها لتفجري 
بن  من  لكل  يرق  فلم  الثورة. 
بلقا�ضم  وكرمي  وحم�ضا�ض  بله 
يدخل  اأن  وزيغوت  وبو�ضياف 
احلزب  من  اأفراد  الثورة  حلبة 
مثل  اجلزائري  ال�ضيوعي 

االحتاد  من  وال  اأوزقان  اأعمر 
اجلزائري  للبيان  الدميقراطي 
من  وال  فرحات  عبا�ض  مثل 
امل�ضلمني  العلماء  جمعية 
وال  االإبراهيمي  الب�ضري  مثل 
من حركة  املركزيني  من  حتى 
الدميقراطية  احلريات  انت�ضار 
ومهري  ودحلب  خدة  بن  مثل 
مقاعد  يتبواأوا  اأن  عن  ناهيك 
املبادرين  ح�ضاب  على  قيادية 

االأوائل بالثورة. 
ياأبه الأي  يكن  اأن عبان مل  غري 
موقف ناقد اأو م�ضاد بل وا�ضل 
عمله بكل ثبات وت�ضميم مربرا 
يف  االإ�رصاع  ب�رصورة  توجهه 
قدرات  من  الثورة  ا�ضتفادة 
عليهم  ت�ضتحوذ  اأن  قبل  هوؤالء 
فرن�ضا اال�ضتعمارية، وكان يردد 
قولته: »لن اأترك �ضيئا لفرن�ضا« 
 je ne laisserai rien à
عمله  اأثمر  فقد   la France
»الديكتاتوري« اإن�ضاء تنظيمات 
اجتماعية ونقابية مثل االحتاد 
اجلزائريني  للعمال  العام 

واالحتاد العام للطلبة امل�ضلمني 
العام  واالحتاد  اجلزائريني 
واإطالق  واحلرفيني  للتجار 
الن�ضيد الوطني »ق�ضما« لل�ضاعر 
التيارات  واأدمج  زكريا  مفدي 
يف  كاأفراد  االأخرى  ال�ضيا�ضية 
�ضفوف الثورة وتوج عمله بعقد 
اأعاد  الذي  ال�ضومام  موؤمتر 
تنظيم الثورة واأعطى لها نف�ضا 
هيكلة  واأعاد  جديدا  �ضيا�ضيا 
الثورية  واالأولويات  املفاهيم 
للعامل  جديد  بخطاب  واأر�ضل 
ال�ضيما  الثورة  اأهداف  حول 
العربي  ع�ضده  �ضد  اأن  بعد 
الرجالن  ف�ضار  مهيدي  بن 

ي�ضكالن تواأما ثوريا بامتياز.

خالفات و حتولت

الحقة  مقاالت  يف  �ضنعود 
اأفرزتها  التي  اخلالفات  اإىل 
لعبان  اجلديدة  التوجهات 
وت�ضميمه على امل�ضي بها اإىل 
اأيقظت  وملاذا  وكيف  نهايتها 
الفتنة يف �ضفوف قيادات الثورة 

م�ضاربها  مبختلف  التحريرية 
اخلالفات  تلك  اأبعاد  هي  وما 
بداأت  من حتوالت  اأفرزته  وما 
باختطاف طائرة اأع�ضاء الوفد 
اخلارجي قبل املراجعات التي 
قام بها موؤمتر القاهرة يف 1957 
يد  الرجل على  باغتيال  ومرت 
الع�ضكريني  القياديني  رفقائه 
بتزكية من بع�ض اأع�ضاء الوفد 
القيادة  وت�ضكيل  اخلارجي، 
و�ضوال  الثالثية  الع�ضكرية 
الثورية  القيادات  التئام  اإىل 
احلكومة  بيت  يف  جديد  من 
مل  التي   1958 يف  املوؤقتة 
ينه�ض  اأن  قبل  قليال  اإال  تلبث 
�رصاع جديد بينها وبيان قيادة 
اجلديد  التحرير  جي�ض  اأركان 
بومدين.  هواري  راأ�ضها  وعلى 
امتداد  بتحليل  بعدها  ونختم 
التي مل يغلق  ال�رصاعات،  هذه 
نعي�ض  ونحن  االآن  اإىل  ملفها، 
من  جديدة  �ضيا�ضية  حركية 
تتكرر  ال  اأخرى  مرحلة  اأجل 

فيها مثل هذه ال�رصاعات. 

حقيقة اخلالفات داخل الثورة

عبان رم�سان يف قلب ال�سراع
توقفنا يف مقال �سابق، يف �سياق امتدادات خطاب الكراهية بني املا�سي واحلا�سر، عند 

الجتاهات التي �سكلت يف جمملها اأقطاب ال�سراع على ال�سلطة خالل امل�سار الذي اتخذته 
احلركة الوطنية ووجد يف فرتة الثورة التحريرية حلبة منا�سبة بفعل تزايد طموحات هذه 

الأقطاب والظروف التي اأحاطت باحلرب التي �سن�سري اإىل بع�سها.

�سبكات كربى عملت حتت الأغطية العائلية وال�سيا�سية 

هكذا نهبت العقارات بت�اط�ؤ والة فا�سدين
ك�ضفت م�ضادر مقربة اأن التحقيقات 
مع  االإطارات املحبو�ضة  يف �ضجن 
العام  املدير  وخال�ضة  احلرا�ض 
الغاين  عبد  اللواء  الوطني  لالأمن 
االأ�ضبق  احلكومة  ورئي�ض  هامل  
اأحمد  وخليفته  �ضالل   املالك  عبد 
لوح  الطيب  والوزيرين  اأويحيى 
فجرت  قد  يون�ض   بن  وعمارة 
التي  الف�ضاد   ملفات  من   العديد  
اجلهات  واليات  اأغلب  ورطت 
وروؤ�ضاء  تنفيذيني  ومدراء  الغربية  
العقاروتوزيع  دوائر  خا�ضة يف نهب 
ومقربني  اإطارات  لفائدة  ال�ضكنات 
واأتباعهم   امل�ضوؤولني  هوؤالء  من  
ال�ضيا�ضية   ا�ضتعمال   تبني  كما   ،
والتموقع يف املجال�ض املنتخبة من 
اأجل نهب املال العام والعقار خا�ضة 
 2009 مابني  املمتدة  الفرتة  يف 
و2018  االأمر الذي جعل وزير العدل 
بلقا�ضم زغماتي يعمق  التحقيق  يف 
اإىل  ب�ضطاء   موظفني  حول  الذي 
بوزير  ونفوذ ملجرد عالقتهم  رجال 
اأو نظامهم  ودعمهم حلزب �ضيا�ضي 

رئي�ضه م�ضوؤول �ضامي .

�سالل و04 ولة  ينهبون 10 
اآلف هكتار 

التي  االأولية  التحقيقات  ك�ضفت  
با�رصتها االأجهزة الق�ضائية مع رئي�ض 
االأ�ضبق عبد املالك �ضالل  احلكومة 

املوقوفني  االأعمال   رجال  وبع�ض 
وراء  كان  اأنه  يتقدمهم  علي حداد  
الواليات   من  بالعديد  العقار  نهب 
�ضهبية   واليات   04 راأ�ضها  على 
اأف�ضى  الذي  االأمر  الغربية  باجلهة 
تيارت  واليات  والة    04 تورط  اإىل 
والتي  والنعامة   و�ضعيدة  والبي�ض 
كبار رجال املال  املقربني  اأن  تبني 
من  عبد املالك �ضالل  متكنوا  من 
نهب 10 هكتار  بهذه الواليات حتت 
انطالقا  الفالحي   اال�ضتثمار  غطاء 
لهم  منحت  والتي    2009 �ضنة  من 
كجزاء عن دعم العهدة الثالثة  ورغم 
اأن  هذه املناطق هي مواقع رعوية 
املحمية  احللفاء   نباتات   حتوي 
ومت    2003 �ضنة  عن  �ضادر  بقرار  
حلماية  �ضامية  حمافظة  اإن�ضاء  
ومت  ال�ضهوب   حرث  ملنع  ال�ضهوب  
واإحالة  املوالني  مئات  معاقبة 
الق�ضاء  على  املحافظة  م�ضئويل 
ت�ضامهم  ملجرد  باجللفة   2005 �ضنة 
من  متكنت  �ضالل  جماعة  اأن  اإال   ،
االأرا�ضي  من  هكتار   اآالف   10 نهب 
عقود  ومنحهم  وحرثها   ال�ضهبية 
لها  االأرا�ضي  هذه  اأن  رغم  امتياز 
تناق�ض  اإىل  اأدى  ما  عر�ضية   عقود 
وظهور  بال�ضهوب  احليوانية  الرثوة 
بواليات  كربى  عر�ضية  �رصاعات 
والبي�ض  وتيارت   والنعامة  �ضعيدة 
حت�ضلوا  التي   العقود  مكنت  كما 
عليها  رجال املال من اإفراغ البنوك 

عن طريق تقدمي م�ضاريع ا�ضتثمارية 
بحكم  الفالحي  املجال  يف  وهمية  
اأن هذه املناطق  التنتج  املنتجات 
الفالحية  لكن رغم ذلك متكنوا من 
من  �ضنتيم  مليار    3200 ا�ضتخراج 
مل�ضاريع   دعم   �ضكل  على   البنوك 
 2009 بني  فرتتها  حددت  تنجز  مل 
الذين  الوالة  وذلك مبوافقة  و2018  
من املنتظر اأن يتم متابعتهم يف هذا 
نهب  عن   الت�ضرت  طريق  عن  امللف 
املال العام  و امل�ضاهمة يف تبديده 

مب�ضاريع وهمية.

الهامل  يجراأ�سرته ومقريبه  و 
16م�سوؤول 

ال تزال التحقيقات م�ضتمرة  يف ملف  
الوطني  لالأمن  ال�ضابق  العام  املدير 
اللواء عبد الغني الهامل  واأ�رصته  ، 
يكتمل ملفا حتى تظهر  اأن  ما  حيث 
ق�ضايا  كرثة  بحكم  اأخرى  ملفات 
و�ضفته  ا�ضمه  ا�ضتغل  التي  الف�ضاد 
فيها �ضواء من قبله اأو من قبل ابنائه  
م�ضوؤوال    16 مع  بالتواطوؤ  ومقريبه  
وهران   والة  راأ�ضهم  على  �ضابقا 
،و�ضلف  ، تيبازة  ، البليدة ، العا�ضمة 
، وتلم�ضان اأين حت�ضل الهامل وعائلته 
على م�ضاحات  وا�ضعة مبواقع هامة 
�ضيدي  مبنطقة  هكتار   500 منها 
غيال�ض بوالية تيبازة   باالإ�ضافة اإىل 
والبليدة  العا�ضمة  من  بكل  عقارات 

ووهران و�ضلف وتلم�ضان  اأين اأقيمت  
غرار  على  لعائلة  كربى  م�ضاريع 
واأخرى  �ضحية    ، �ضياحية  من�ضاأت 
، كما تبني  حتول  �ضناعية وفالحية 
اأ�ضدقاء  الهامل  من جمرد موظفني 
موظف  منهم  اأعمال   رجال  اإىل 
املوؤ�ض�ضات  اإحدى  يف  �ضابق  ب�ضيط 
الناهي  االمر  اأ�ضبح  الذي  املالية 
بوالية وهران وكذا رئي�ض امن وهران 
ميلك  الذي  نوا�رصي   �ضالح  ال�ضيد 
املاليري ، ناهيك على الع�رصات من 
العقارات الكربى يف وهران وتلم�ضان 
م�ضوؤولني   عالقات   ومكنت  هذا   ،
مملكة  خلق  اىل  الهامل  باللواء 
للف�ضاد  لنهب العقارات  واملال العام 
التي من املفرو�ض اأن يتوىل حمايتها 
، يتقدمها اإقامة فندق راقي  مدعم 
جتاري  مركز  و  لل�ضيارات   مبوقف 
باالإ�ضافة  وهران  يف  راقي  بحي 
الزيتون  لزيت  واأقبية  مع�رصة  اإىل 
وم�ضت�ضفى بكل من �ضربة والرم�ضي 
ا�ضتثمارات   عن  ناهيك   ، وتلم�ضان 
والتي  عمالقة   و�رصكات  عقارية 
حيث   ، البنوك  من  املاليري  نهبت 
الهامل  �رصكات  عدد  جتاوزت  
وعائلته ومقربيه  ال20 �رصكة والتي 
من  املاليري  مئات  نهب  من  متكنت 
القرو�ض  من البنوك العمومية والتي 

ملن يتم اإرجاعها اإىل  اليوم .

�ضبكة الطيب لوح بالواليات الغربية 

واأحمد  لوح   الطيب  من  كل  متكن  
العامني  االأمينني  ب�ضفتهما  اأويحيى 
يف  البالد   يف  احلاكمني  للحزبني 
فيما  متناحرة  للف�ضاد  ممالك  خلق 
انتخاب  خالل  ذروتها  ظهرت  بينها 
االأمة  ملجل�ض  الن�ضفي   التجديد 
حرب  اندلعت  اأين  تلم�ضان  بوالية 
�رصو�ض اأمام هيئة الق�ضاء التي كانت 
تنجو  ومل  االنتخابات  على  ت�رصف 
من هذه احلرب التي اأظهرت اإن كل 
من اجلناحني ميلك ملي�ضيات خا�ضة  
ي�ضتغلها  مقابل منحها ت�ضهيالت يف 

نهب املال العام .
من  االأولية  املعطيات  واأ�ضارت  هذا 
التحقيقات التي با�رصتها وزارة العدل 
املنتخبني  من  العديد  تورط  عن 
واملح�ضوبني  النيابية   املجال�ض  يف 
يف  لوح   والطيب  اأويحيى   على 
ق�ضايا ف�ضاد خا�ضة بواليات : �ضلف 
واإقامة  وتلم�ضان  وهران   ،مع�ضكر، 
�ضكلية  واأخرى  وهمية  موؤ�ض�ضات 
من  املئات  نهب  من  بوا�ضطتها  مت 
املاليري  من خزينة الدولة  واملئات 
ال�ضناعية  باملناطق   الهكتارات  من 
يف حني ا�ضتفاد رجال اأعمال اآخرين 
من خو�ض�ضة الع�رصات من امل�ضانع 
باجلهة الغربية  ، بعد ت�رصيح عمالها 
اإىل من�ضاآت �ضياحية   وحتول عقارها 
بعدما  فقط  كمخازن  اقت�ضادية  اأو 
العمال   مئات  توظف  م�ضانع   كانت 

بالفائدة  تعود  منتجات  وتنتج 
كما  هذا   ، الوطني  االقت�ضاد  على 
هذه  التنازل  عقود  ا�ضتغالل   تبني 
املوؤ�ض�ضات يف احل�ضول على قرو�ض 
اخلارج   اإىل  هرب  اغلبها  باملاليري 
والت�ضدير  اال�ضترياد  غطاء  حتت 
ب�ضاأنها  اأطلقت  التي  امللفات  وهي 
اأ�ضحاب  وزارة العدل حتقيقها حول 
�رصكات  هربت املاليري اإىل اخلارج 

بتواطوؤ لفروع من البنوك.

عمارة بن يون�ص على اخلط

�ضابقيه  من  �رصرا  االأقل   انه  رغم 
االأ�ضبق  التجارة  وزبري  اأن  اإال 
ب�ضجن  املوجود  يون�ض   بن  عمارة 
نهب  كبري يف  ب�ضكل  �ضاهم  احلرا�ض 
الف�ضاد  �ضبكات  وخلق  العام  املال 
اأمثال  اأعمال  رجال  مع  بالتواطوؤ 
االإخوة  كونيناف  وبع�ض  اأتباعه يف 
حزب االأمبيا الذي �ضم اغلب رجال 
التجارة وامل�ضتوردين الذين  انظموا 
اإىل حزب عمارة  بن يون�ض ال�ضتغالل 
االأمر لتهريب املال العام ما اأدى اإىل 
اإقامة اأ�ضواق كربى من قبل  اأتباع بن 
تزال  وال  املاليري  فيها  نهبت  يون�ض 
58 �ضوق منها مغلقة باجلهة الغربية 
ال�ضابق  وزيرالتجارة  اأن  تبني  كما   ،
اأم�ضى على اأكرث من 78 ملف �رصكة  

ت�ضدير وا�ضترياد  ملقربيه  .
حممد بن ترار
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الوالئي  الطريق  م�ستعملي  اأبدى 
الرابط بني بلديتي الروي�سات وعني 
البي�ساء بورقلة ، امتعا�سهم ال�سديد 
ي�سهدها  التي  املزرية  احلالة  من 
امل�سلك ذاته وما خلفته من اأ�رضار 
، وانتقد هوؤالء ما �سموه  للمركبات 
تاأهيل  احلا�سل يف   « التقاع�س   « بـ 
ي�سلكه  الذي  احليوي  الطريق  هذا 
اإىل  املتوجهني  من  العديد  يوميا 
دائرة  بلديات  وكذا  م�سعود  حا�سي 

�سيدي خويلد.
ودعا م�ستكون من الو�سعية احلالية 
للم�سلك املذكور ، وايل الوالية بفتح 
حتقيق يف الو�سعية املزرية ومتاطل 
امل�سالح املعنية يف اإ�سالح الطريق 
اأ�سغال  به  انتهت   رغم هذا االأخري 
 ، ال�سحي  ال�رضف  �سبكة  اإعادة 
املعقول  غري  من  اأنه  اإىل  م�سريين 
تاأهيل  بدون  الطريق  هذا  يظل  اأن 
املنت�رضة  واخلنادق  احلفر  ب�سبب 

على طوله .
 ، الق�سية  يف  متحدثون  وحمل 
ملختلف  الكارئية  احلالة  م�سوؤولية 

اجلهات �سواء الر�سمية اأو املنتخبة 
ال  الطريق  و�سعية  اأن  اعتبار  على 
التي  الوعود  رغم  غام�سة  تزال 
وت�سجيل  الروي�سات  بلدية  اأطلقتها 
وطالب   ، اإ�سالحه  الإعادة  عملية 
عدد من املتحدثني امل�سوؤول االأول 
للوقوف  زيارة  بربجمة  الوالية  يف 

على الو�سعية املزرية لهذا امل�سلك 
مهم�سة  حالته  ظل  الذي  الوالئي 
واملنا�سدات  االحتجاجات  رغم 
املذكور.  احلي  �سكان  رفعها  التي 
على  متحدث  من  اأكرث  �سدد  كما 
امل�سوؤولني  حما�سبة  وجوب 
املق�رضين يف معاجلة و�سعية هذا 

على  كان  اأنه  معتربين   ، الطريق 
و�سع  االأقل  على  كو�سيدار  �رضكة 
مادة التيف بعد انتهاء اأ�سغالها بدل 
احلالة  و�سعيته  على  امل�سلك  ترك 
التي تعك�س براأي حمدثونا ، �سيا�سة 
ينتهجها امل�سوؤولني  التي  الالمباالة 

يف اجناز امل�ساريع .

باحت�سان  تندوف  والية  اأمن  قامت 
لكرة  اجلهوية  البطولة  فعاليات 
ال�رضطة  م�سالح  بني  ما  القدم 
للمو�سم  الغربي،  اجلنوب  لناحية 
اأكابر  �سنف   2020/2019 الريا�سي 
و   14 يومي  فعالياتها  جرت  التي  و 
املتعدد  بامللعب   2020 جانفي   15
كرمايل  احلميد  عبد  الريا�سات 
اأمن  من  كل  فيها  �سارك  بتندوف، 

والية ب�سار، اأدرار، تندو
حيث اأنه بتاريخ 14 جانفي 2020 يف 
حدود ال�ساعة العا�رضة �سباحا متت 
املقابلة االفتتاحية للن�سف النهائي 
ب�سار  والية  اأمن  من  لكل  االأول 
بح�سور  اأدرار،  والية  اأمن  نظري 
ال�سيد رئي�س اأمن الوالية و اإطارات 

املباراة  لتبداأ  الوالية،  اأمن  من 
تليها  الوطني،  للن�سيد  باال�ستماع 
اأرواح  على  ترحما  �سمت  دقيقة 
بعدها  ليعطي  الطاهرة،  ال�سهداء 
اإ�سارة  الوالية  اأمن  رئي�س  ال�سيد 
عالية،  ريا�سية  روح  بكل  االنطالق 
النهائية  الن�سف  املباراة  لتنتهي 
بهدفني)02(  ب�سار  والية  اأمن  بفوز 
مقابل هدف واحد )01( الأمن والية 
جانفي   15 يوم  �سيلتقي  و  اأدرار، 
اأمن  نظري  ب�سار  والية  اأمن   2020
املقابلة  الإجراء  تندوف  والية 
الزمان،  النهائية يف نف�س املكان و 
نتائج  عنه  �ست�سفر  ما  انتظار  يف 

املباراة النهائية .
حمادة العربي

متكنت يف اليومني االأخريين   ،م�سالح 
االأمن املتخ�س�سة يف مكافحة اجلرمية 
املنظمة والهجرة الغري �رضعية بالدرك 
الوطني بربج باجي خمتار بوالية اأدرار، 
اإفريقيا يحملون  14  رعية  توقيف  من 
والنيجر  مايل  لدول  خمتلفة  جن�سيات 
اأمام  حتويلهم  ليتم  والكامريون  وت�ساد 
اجلهات الق�سائية ، اأين مت اإدانتهم من 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  طرف 
موقوفة  �سجنا  ب�سنة  جميعا  رقان 
الطرد  اإجراءات  ا�ستكمال  مع  النفاذ 

من الرتاب الوطني بتهمة االإقامة الغري 
�رضعية .  حيثيات الق�سية جاءت  على 
م�سكن   700 حي  �سكان  تقدم  خلفية 
بربج باجي خمتار ب�سكاوي لدى دوائر 
االإخت�سا�س املعنية التي مت اإخطارها 
قانونية  الغري  التجاوزات  بجملة 
ال�سكان  حق  يف  االأفارقة  طرف  من 
وترويج  الغري  اعتداءات  �سد  من 
االأقرا�س  و  والكوكايني  للمخدرات 
املهلو�سة ح�سب املعلومات املتاحة .
�سالح ،ب

بعني  املجاهدين  م�ستقبل  و�سع 
حت�سبا  االأخرية  اللم�سات  �سالح 
تنتظره  التي  امل�سريية  للمواجهة 
اليوم ال�سبت اأمام �سيفه اأمل تاغرم 
بطولة  من  الرابعة  اجلولة  حل�ساب 

الق�سم ال�رضيف ب.
مدرب  يدخل  اأن  املنتظر  من 
�سالح  بعني  املجاهدين  م�ستقبل 
خل�رض  ال�ساب  الكروي  التقني 
تاغرم  اأمل  اأمام  اليوم  مقابلة  حيلو 
باأهداف متباينة من خالل االعتماد 

على الدفاع املتقدم مع اجراء عدد 
االأمامية  القاطرة  يف  التغريات  من 
النقاط  االأهداف حل�سد  بحثا على 
تعيد  اأن  �ساأنها  من  التي  الثالثة 
فريق  اأمام  للواجهة  وبقوة  الفريق 
ظهر  الذي  املحرتم  تاغرم  اأمل 
اأمام  باأداء جيد يف اجلولة املا�سية 
املت�سدر اأمال الفقارة . كما �ستعرف 
العنا�رض  عديد  عودة  اليوم  مقابلة 
املتميزة يف �سورة متو�سط امليدان 
و  رقاين  حمو  املاي�سرتو  الهجومي 

خمداين  ال�سعيد  اخلطري  املهاجم 
بعد  مبارك  �سلمان  للمدافع  ا�سافة 
ا�ستنفاذه للعقوبة امل�سلطة عليه بعد 
تلقيه بطاقة حمراء يف اجلولة الثانية 
املهاجم  وكذا  البطولة  عمر  من 
للخدمة  تاأديته  بعد  بابة  بن  خالد 
اأن ميكن  الوطنية وهو ما من �ساأنه 
اخليارات  من  الكثري  الفني  الطاقم 
يف �سبط التوليفة الالزمة لالإطاحة 
ثانية  جهة  من   . اليوم  مبناف�سهم 
قال رئي�س فرع كرة القدم مب�ستقبل 

املجاهدين بعني �سالح زقري �سالح 
يومية  به  �سحفي خ�س  ت�رضيح  يف 
»الو�سط »اأن الالعبون واعون بحجم 
عاتقهم  على  امللقاة  امل�سوؤولية 
مقابلة  نقاط  على  االبقاء  اجل  من 
علمنا  اذا  خا�سة   ، مبلعبهم  اليوم 
اأمام  للفوز  بقوة  مطالب  الفريق  اأن 
االنفجار  لتفادي  تاغرم  اأمل  نادي 
ومن ثم موا�سلة مراقبة ال�سباق على 

لقب البطولة .
حمادة العربي

 متكنت م�سالح االأمن املتخ�س�سة 
يف مكافحة اجلرمية والهجرة غري 
مع  اجلنوبية  باحلدود   ، ال�رضعية 
من  وليبيا،  ومايل  النيجر  دول 
الب�رض  تهريب  حماولة  اإجها�س 
الوطني  الرتاب  اإىل  االأفارقة 
وذكرت   . �رضعية  غري  بطريقة 
التي  االأمنية  امل�سادر  نف�س 
االأمن  اأن قوات  اأوردت املعلومة، 
امل�سرتكة قد متكنت خالل ال�سنة 
، ما يزيد عن  الفارطة من تنفيذ 
اإقليم  اأمنية ناجحة عرب  28عملية 
قزام،  عني  ببلديات  االخت�سا�س 
باجي  برج  تينزاوتني،  تيماوين، 
خمتار، الدبداب، جانت، وبدرجة 
اأقل، ناحية الربمة بوالية ورقلة، ما 
مكن من تفكيك 45 �سبكة اإجرامية 
خمت�سة يف تهريب الب�رض، حاولوا 
غري  اإفريقيا  مهاجرا  اإدخال970 
�رضعي يحملون جن�سيات خمتلفة 
ت�ساد،  النيجر،  مايل،  لدول 
الغابون،  ال�سنغال،  الكامريون، 
ا�ستكمال  وبعد  وغامبيا،  الطوغو 
مت  معهم،  القانونية  االإجراءات 
تقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية، 
ب�سنة  اجلميع  اإدانة  متت  اأين 

تغرمي  مع  النفاذ   موقوفة  �سجنا 
دينار  األف   48 بـ  منهم  واحد  كل 
اإجراءات  جزائري ،قبل ا�ستكمال 
بتهمة  الوطني  الرتاب  من  الطرد 
االإقامة غري ال�رضعية، ويف �سياق 
العملية  خالل  متت  �سلة،  ذي 
االإطاحة  املذكورة،  االأمنية 
اإعداد  مت  حيث  مهربا،   46 بـ 
متت  �سدهم،  ق�سائية  ملفات 
ال�سادة  على  اإحالتهم  مبوجبهم 
ح�سب  كل  اجلمهورية،  وكالء 
�سدرت  اأين  اخت�سا�سه،  اإقليم 
باالإيداع  اأوامر  اجلميع،  حق  يف 
انتظار  يف  املوؤقت  احلب�س  رهن 
 . الب�رض  تهريب  بتهمة  حماكمتهم 
اللجان  اأ�رضفت  اآخر،  جانب  من 
الو�سع  مبتابعة  املكلفة  االأمنية 
ال�ساحل  االأمني باحلدود مع دول 
خاليا  ت�سكيل  على  االإفريقي، 
اأمنية م�سرتكة بني م�سالح الدرك 
ووحدات  املخت�سة،  الوطني 
حماربة  مهمتها  احلدود،  حر�س 
بتم�سيط  ال�رضعية  غري  الهجرة 
ح�سب  احلدودية،  لل�رضيط  يومي 

املعلومات االأولية املتوفرة. 
جناة،ح 

طالب مواطنون من حي احلدب ببلدية الروي�سات بورقلة ، وايل الولية ب�سرورة التدخل العاجل لإعادة 
العتبار للطريق الولئي الرابط بني بلديتي عني البي�ساء والروي�سات والذي يعرف تدهورا ف�سيعا يف ظل 

�سمت غري مفهوم من طرف اجلهات امل�سوؤولة التي متاطلت ح�سب �سكاوى املواطنني ، يف اإعادة تاأهيله.

مواطنو حي احلدب يطالبون وايل ورقلة بزيارته لف�سح امل�سوؤولني

حمادة العربي 

و�ضعية مزرية لطريق 
الروي�ضات وعني البي�ضاء 

يتخبط قاطني حي الزهور ببلدية 
عني البي�ساء التابعة لوالية ورقلة 
التقليدية  امل�ساكل  يف جملة من 
ظل  يف  يومياتهم  اأرقت  التي 
غياب ارادة حقيقية من ال�سلطات 
املحلية للتكفل بان�سغاالتهم التي 

جتاوزها الزمن .
التابع  الزهور  حي  �سكان  طالب 
اداريا لبلدية عني البي�ساء التابعة 
والية  وايل  من   ، ورقلة  لوالية 
بو�ستة  ال�سديق  اأبوبكر  ورقلة 

على  االأول  امل�سوؤول  ب�سفته 
الهيئة التنفيذية ب�رضورة برجمة 
على  للوقوف  ميدانية  زيارة  لهم 
يكابدوها  التي  املعاناة  حجم 
�سكان احلي على غرار االكتظاظ 
الذي ت�سهده  االبتدائية  وهو ما 
من �ساأنه اأن يوؤثر على التح�سيل 

العلمي لفلذات اأكبادهم .
من جهة ثانية فقد �سدد العاطلني 
حديثهم  معر�س  يف  العمل  عن 
اال�ستجابة  �رضورة  على  معنا 

يف  اأ�سا�سا  املتمثلة  الن�سغاالتهم 
عمل  منا�سب  منحهم  �رضورة 
ظاهرة  من  التخفيف  �ساأنها  من 
اأطناب  �رضبت  التي  البطالة 
احلكومة  تعليمات  رغم   ، احلي 
التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية 

لفائدة اأبناء املنطقة .
ورقلة  والية  وايل  اأن  ومعلوم 
مع  لقاءاته  جميع  يف  �سدد  قد 
والوالئيني  التنفيذيني  املدراء 
على  الدوائر  وروؤ�ساء  االأميار  و 

احلوار  قنوات  فتح  �رضورة 
واال�ستماع  املواطنني  مع  البناء 
الن�سغاالتهم بتطبيق مبداأ ح�سب 

االأولويات واالمكانات املتاحة .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
لزاما  يبقى  املحلية  ال�سلطات 
على �ساكنة احلي ال�سالف الذكر 
الأجل  املزري  الو�سع  معاي�سة 

غري م�سمى .
حمادة العربي

حي الزهور بعني البي�ساء بورقلة 

غنب وتهمي�ش وحل�ل م�ؤجلة 
. الكتظاظ بالبتدائية ،�سعود املياه النز والبطالة ثالوث يوؤرقهم   

اأمن ولية تندوف 

بتهمة الإقامة غري ال�سرعية لتفادي النفجار وموا�سلة مراقبة ال�سباق على لقب البطولة 

بعد الإطاحة ب46مهربا و طرد و970 رعية 
اإفريقيا نحو بلدانهم الأ�سلية

  احت�ضان فعاليات البط�لة اجله�ية لكرة القدم
 ما بني ال�ضرطة لناحية اجلن�ب الغربي

طرد 14  رعية اإفريقي بربج باجي املختار م�ضتقبل املجاهدين بعني �ضالح جاهز للإطاحة باأمل تاغرم 

تفكيك 45 �ضبكة لتهريب الب�ضر من 
اإفريقيا اإىل اجلزائر ال�ضنة الفارطة

اأخبار اجلن�ب
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ولعب  �أملانيا،  يف  �مل�ؤمتر  وعقد 
كبري�ً  دور�ً  هناك  �لإ�رس�ئيلي  �لل�بي 
"مبعاد�ة  وو�صفه  ت�ص�يهه  حماولة  يف 
�صد  �لكر�هية  على  و�حل�ض  �ل�صامية" 
"�إ�رس�ئيل"، يف م�صاٍع لإلغائه و�إف�صاله، 
يف  �لإ�رس�ئيلي  �ل�صفري  حتّمل  كما 
�أملانيا جريميي �إي�صاكاروف )64 عاماً( 
م�ص�ؤولية �لعمل على منع هذ� �مل�ؤمتر 
يف   "B.Z" �صحفية  نقلت  �إذ  �ل�صعبي، 
�لإ�رس�ئيلي حتذيره  �ل�صفري  برلني عن 
يك�ن  "لن  قائاًل:  �مل�ؤمتر  هذ�  من 
�ل�صالم بني  لبناء ج�ص�ر  هذ� �جتماعاً 
للحفاظ  بل  و�لفل�صطينيني،  �إ�رس�ئيل 

على �لتعّنت و�لعد�ء".

اللوبي الإ�سرائيلي وماأ�س�سة 
ال�سراع

يهاجم  �لتي  �لأوىل  �ملرة  تكن هذه  مل 
�أوروبا  يف  �لإ�رس�ئيلي  �لل�بي  فيها 
للق�صية  د�عمة  وفاعليات  م�ؤمتر�ت 
جميع  ل��صم  م�صاع  يف  �لفل�صطينية، 
مبعاد�ة  �لت�صامنية  �لفاعليات  هذه 
ومن  �لإرهاب،  على  و�حل�ض  �ل�صامية 
�أهم �مل�ؤ�ص�صات �لد�عمة لالحتالل يف 
�أوروبا "�أ�صدقاء �إ�رس�ئيل �لأوروبيني"، 
و"وقف  �إ�رس�ئيل"،  �أ�صدقاء  و"مبادرة 
حلفاء �إ�رس�ئيل"، و"�لتحالف �لأوروبي 
و"�مل�ؤ�ص�صة  �إ�رس�ئيل"،  �أجل  من 
و"مبادرة  للدميقر�طية"،  �لأوروبية 
�إىل  بالإ�صافة  �إ�رس�ئيل"،  حلفاء 
مثل  �إ�رس�ئيلية  �أمريكية  م�ؤ�ص�صات 
ومعظم  �ليه�دية".  �لأمريكية  "�للجنة 
هذه �مل�ؤ�ص�صات ذ�ت عالقة مع �ليمني 

�ملتطرف يف �أوروبا.
�لإ�رس�ئيلي  �لل�بي  م�ؤ�ص�صات  وحتظى 
�أ�صحاب  من  �ملايل  بالدعم  �أوروبا  يف 
�صخ�صيات  من  وبخا�صة  �لأم��ل 
بناء  يف  �أي�صاً  ت�صاهم  �أمريكية 
�مل�صت�طنات يف �لأر��صي �لفل�صطينية 
�لأدو�ت  وح�ل   1967 عام  �ملحتلة 
�لإ�رس�ئيلي  �لل�بي  ي�صتخدمها  �لتي 
يف  فل�صطني  لأجل  �لعمل  م��جهة  يف 
�لإعالمي  �ل�صت�صاري  يق�ل  �أوروبا، 
"�لحتالل ير�هن ب�صكل  ح�صام �صاكر: 
�لت�ص�يه  تعزيز  م�صاألة  على   � جًدّ كبري 
للمت�صامنني  �ملعن�ي  و�ل�صتهد�ف 
مع ق�صية فل�صطني، وهذ� تقليد يتبعه 
فل�صطني".  �صد  دعايته  يف  �لحتالل 
�لحتالل  �أن  �إىل  �صاكر  و�أ�صار 
"من  �ل�صابق  يف  عمل  �لإ�رس�ئيلي 
ح�ل  �ل�همية  �ل�ص�رة  ت�ص�يق  خالل 
نف�صه من �أجل ك�صب �لتاأييد و�لتعاطف 
معه. �إل �أن وعي �جلماهري ح�ل �لعامل 
روؤية  مع  متز�يدة،  بدرجة  باحلقائق 
يرتكبه  وما  �لحتالل  ل��قع  و��صحة 
كل  �لفل�صطينيني،  بحق  �نتهاكات  من 
ذلك دفع �لحتالل �إىل �أ�صل�ب �لتهديد 
لفل�صطني،  �لعاملني  بحق  و�لت�ص�يه 
وذلك من خالل �لت�صهري بهم وحماولة 
�ملجتمعي،  �صياقهم  عن  عزلهم 
فل�صطني،  مع  �لت�صامن  كلفة  ورفع 
�لرتويجية  �لدعائية  و�إطالق �حلمالت 
�صد  جديد  �إ�رس�ئيلي  عدو�ن  لأي 

�لفل�صطينيني".
تاأتي  �لحتالل  دعاية  �أن  �صاكر  وعد 
ب�صفة  تعمل  متكاملة  منظ�مة  �صمن 
�لحتالل  باأذرع  مرتبطة  مركزية  �صبه 

�إليها  وتن�صم  و�حلك�مية  �خلارجية 
ومنظمات  �لإ�رس�ئيلية  �ل�صفار�ت 
�لل�بي وط��بري من �لكاتبني و�ملعلقني 

يف و�صائل �إعالم خمتلفة.
�لدعم  كل  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  ووفر 
�لدولة  لنجاح دعايته يف �لرتويج لقيام 
ل�رس�ء  �لأم��ل  وت�فري  �لإ�رس�ئيلية، 
و�إطالق  �لإعالم،  وو�صائل  �لذمم 
"نحن  حملة  مثل  �لدعائية  �حلمالت 
معنا"  و"قف  باإ�رس�ئيل"  ن�ؤمن 
لإظهار  ت�صعى  �لتي  بريطانيا،  يف 
"�إ�رس�ئيل" دولة دميقر�طية وحيدة يف 

�ل�رسق �لأو�صط لها �حلق يف �ل�ج�د.
نف�ذه  مد  يف  �ليه�دي  �لل�بي  ون�صط 
يف �لإعالم لأهميته يف �رس�ع �لرو�ية. 
فثمة �صحف تروج للدعاية �لإ�رس�ئيلية 
كبري،  ب�صكل  �لحتالل  �صيا�صة  وتدعم 
 "WELT" �صحيفة  �أملانيا  يف  منها 
م�ص�ؤولية  حتملتا  �للتني   "BILD"و
م�ؤمتر  �صد  �لإ�رس�ئيلي  �لهج�م 
"فل�صطيني� �أوروبا و�لأونرو�"، وت��جهان 
�لفاعليات  خمتلف  مت���صل  ب�صكل 
�لأملانية  �لعا�صمة  يف  �لفل�صطينية 
�لإ�رس�ئيلي  �لل�بي  فتح  كما  برلني. 
مقاطعة  حركة  مع  �رس�صة  جبهة 
خمتلف  يف  ويحاول   ،BDS �لحتالل 
"�ملقاطعة"  �ص�رة  ت�ص�يه  �مليادين 
 BDSلـ �ل���صح  �لتاأثري  خا�صة يف ظل 
يف �إ�صعاف �لنف�ذ �لإ�رس�ئيلي لي�ض يف 
ويف  �لعامل.  �أنحاء  يف  بل  فقط  �أوروبا 
�إن �لحتالل:  �صاكر  يق�ل  �ل�صدد  هذ� 
حركة  ملحا�رسة  ��صرت�تيجيات  "و�صع 
وو�صمها  ت�ص�يهها  خالل  من   ،BDS
�إخر�جها  وحماولة  �ل�صامية،  مبعاد�ة 
�ل�صبل عليها ومنع  �لقان�ن، وقطع  عن 
�لأوروبية  �ملجتمعات  يف  �نت�صارها 
و�لت�صييق على �لتعبري وحرية �لر�أي �إذ� 

تعلق �لأمر بالحتالل".
�حلمالت  �أن  �صاكر  ي�ؤكد  ذلك  ومع 
"جناح  �لدعائية لالحتالل ل تعرب عن 
على  تر�هن  لأنها  لالحتالل  عميق 
�لت�صهري و�لتخ�يف ولي�ض على �لإقناع 
ميثل  وهذ�  و�لقل�ب،  �لعق�ل  وك�صب 
حالة تر�جع حقيقية يف دعاية �لحتالل 

قيا�صا على مر�حل �صابقة".
تق�ية  على  �لإ�رس�ئيلي  �لل�بي  ويعمل 
عالقاته �لدبل�ما�صية �ملعلنة و�ل�رسية 
مع �لأحز�ب �لأوروبية �ليمينية �صاحبة 
�لتاأثري يف �أروقة �لربملانات �لأوروبية، 
من  كل  على  للت�صييق  بها  و�ل�صتعانة 
بحق  �لإ�رس�ئيلية  �ملمار�صات  ينتقد 
�ل�صعب �لفل�صطيني متاماً كما يفعل يف 

.BDS م��جهة حركة

يف  م�ؤ�ص�صات  عدة  �لل�بي  �صكل  كما 
هذه  مهمة  ترتكز  �إذ  �أوروبا  عم�م 
�مل�ؤ�ص�صات يف دعم �لرو�ية �لإ�رس�ئيلية 
وحماربة  �لفل�صطينية  �لرو�ية  وت�ص�يه 
هذه  من  "�إ�رس�ئيل"،  ينتقد  من  كل 
�ليه�د  ممثلي  "جمل�ض  �مل�ؤ�ص�صات 
�لربيطاين  و"�ملركز  �لربيطانيني" 

�لإ�رس�ئيلي لالت�صال و�لأبحاث".

اللوبي الإ�سرائيلي والعمل 
الفل�سطيني يف اأوروبا

مع  �لإ�رس�ئيلي  �لل�بي  �رس�ع  �أما 
و�حد  وه�  �أوروبا  فل�صطينيي  م�ؤمتر 
من �أهم �مل�ؤمتر�ت �لتي تروج للرو�ية 
�لفل�صطينية يف �أوروبا، فه� ممتد منذ 
17 عاماً، �إذ يحاول �لل�بي �لإ�رس�ئيلي 
�مل�ؤمتر  عقد  منع  عام  كل  يف 
�لقارة  م�صت�ى  على  �لأول  �لفل�صطيني 
�ل�صغط  خالل  من  وذلك  �لأوروبية، 
وت�ص�يه  �لأوروبية،  �حلك�مات  على 
مبعاد�ة  وو�صفه  �مل�ؤمتر  حقيقة 

�ل�صامية.
رئي�ض  �لزير  ماجد  قال  حديث  ويف 
�إن  �أوروبا،  فل�صطينيي  م�ؤمتر  م�ؤ�ص�صة 
�أي  يعد  �أوروبا  يف  �لإ�رس�ئيلي  �لل�بي 
حقيقيا  خطر�  لفل�صطني  د�عم  "عمل 
على �لحتالل، لذلك ي�صعى ملحاربته 
�لحتالل  �أن  بخا�صة  عليه،  و�لت�صييق 
�صيا�صيا  �رسيكاً  �أوروبا  يف  يرى 
و�قت�صاديا مهماً، و�أن قر�ر �إقامة دولة 
"�إ�رس�ئيل" جاء من �أوروبا وحتديد�ً من 

بريطانيا".
و�أ�صار �لزير �إىل �أن �لل�بي �لإ�رس�ئيلي 
�ملتنامي  �لدور  حتجيم  �إىل  ي�صعى 
للق�صية  �لد�عم  �أوروبا  لفل�صطينيي 
�لفل�صطينية، �ص��ء حتت مظلة �لقان�ن 
منها  م�رسوعة،  غري  باأ�صاليب  �أو 
�أوروبا  يف  �لقر�ر  �صانع  على  �ل�صغط 
ملنع �لفاعليات �لفل�صطينية �ملناه�صة 
د�عمة  ل�بيات  و�إن�صاء  لالحتالل، 
يف  حتركات  �أية  مل��جهة  لـ"�إ�رس�ئيل" 

�لقارة �لأوروبية مناوئة له.
ويف حديثه لـTRT عربي قال �لدكت�ر 
�أحمد حمي�صن �ملتحدث با�صم �مل�ؤمتر 
�ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج و�ملقيم يف 
يروق  ل  فل�صطني  �ص�ت  "�إّن  �أملانيا: 
�لذي  �ل�ص�ت  وه�  �صماعه،  لالحتالل 
لذ�  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  معاناة  ي�رسح 

يحاول�ن بكل �ل��صائل جلمه".
وح�ل �لدور �ملطل�ب من �مل�ؤ�ص�صات 
�لفل�صطينية يف �أوروبا مل��جهة �لل�بي 
�لبد�ية  "يف  حمي�صن:  قال  �لإ�رس�ئيلي 
بني  �ل�عي  من  �ملزيد  بث  من  بد  ل 

للخطاب  تناولنا  يف  �أبنائنا  �صف�ف 
�لأوروبي  �ل�صارع  يف  لق�صيتنا  �ل�صارح 
يفهمها  �لتي  باللغة  �لر�صالة  لإي�صال 
ممكن  عدد  �أكرب  وك�صب  �لأوروبي�ن، 

من �ملت�صامنني مع ق�صيتنا".

الفل�سطينيون يف مواجهة اللوبي 
الإ�سرائيلي

يف �ملقابل ي�جد دور فل�صطيني ي��جه 
�لل�بي �لإ�رس�ئيلي يف �لقارة �لأوروبية، 
�إذ حتاول �مل�ؤ�ص�صات �لفل�صطينية و�صع 
حد للتغلغل �لإ�رس�ئيلي يف �لقارة، وذلك 
�لفاعليات �ملناه�صة  �إقامة  من خالل 
لتقدمي  ي�صعى  �إ�رس�ئيلي  من�صط  لأي 
�لرو�ية  ح�صاب  على  �لحتالل  رو�ية 
�مل�ؤ�ص�صات  تعمل  �لفل�صطينية.كذلك 
عالقات  �صبكة  بناء  على  �لفل�صطينية 
�لأحز�ب  خمتلف  مع  و�صعبية  ر�صمية 
�لفل�صطينية  �لرو�ية  ونقل  �لأوروبية، 
�إليها، وخلق حالة من �لدعم و�لتعاطف 
�صبيل  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع 
�لفل�صطينية  �جلالية  نظمت  �ملثال 
م�ؤ�ص�صات  مع  بال�رس�كة  ه�لند�  يف 
فل�صطينية �أخرى حملة مناه�صة لزيارة 
�لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  وزر�ء  رئي�ض 
بنيامني نتنياه� �إىل ه�لند� يف �صبتمرب 
�أبناء  من  �لع�رس�ت  تظاهر  �إذ   ،2016
�لربملان  �أمام  مت�صامنني  �جلالية 
وزر�ء  رئي�ض  لزيارة  رف�صاً  �له�لندي 
وقتها  �حلملة  و�صميت  �لحتالل، 
"نتنياه� ل �أهاًل ول �صهاًل"، كما قدم�� 
خاللها عري�صة �إىل �لربملان �له�لندي 
�لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  جر�ئم  ت�رسح 
�صجلت  كما  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  بحق 
د�عمة  ر�صمية  ه�لندية  م��قف  عدة 
�حلر�ك  بفعل  �لفل�صطيني،  لل�صعب 
دع�ة  منها  ه�لند�،  يف  �لفل�صطيني 
مقاطعة  �إىل  �لأخ�رس  �لي�صار  حزب 
�لحتالل �صيا�صيا و�قت�صاديا وع�صكريا 
�أم�صرتد�م  مدينة  عمدة  رف�ض  وكذلك 
�لل�بي  �صغ�طات  كل  هال�صيما  فيمكي 
�لتظاهر�ت  لإيقاف  �لإ�رس�ئيلي 
�لفل�صطينية �ملت���صلة منذ �صن��ت يف 
�إذ  �ملدينة،  �لتاريخية يف  �لد�م  �صاحة 
حماولته  �لإ�رس�ئيلي  �لل�بي  ي���صل 
لل�صعب  �لد�عمة  �ل�قفات  كل  لإف�صال 
�لتظاهر  خالل  من  �لفل�صطيني 
�أحياناً  وت�صل  عليها،  و�لت�ص�ي�ض 
و�جل�صدي  �للفظي  �لعتد�ء  �إىل 
�لفل�صطينيني  �ملتظاهرين  على 

و�ملت�صامنني �له�لنديني.
فل�صطني  مع  �ملت�صامن  يتعر�ض  �إذ 
ب�صكل  �صيم�ن  يه�دية  �أ�ص�ل  من 
�لإ�رس�ئيلي  قبل  من  لالعتد�ء  متكرر 
 4 منذ  �صيم�ن  وي���صل  يعق�بيان. 
قطاع  ل�صالح  �لتربعات  جمع  �صن��ت 
لآثار  �ص�ر�ً  ويعر�ض  �ملحا�رس،  غزة 
�لعدو�ن �لإ�رس�ئيلي على �لقطاع ي�َمي 
�ل�صبت و�لأحد من كل �أ�صب�ع. لكن ذلك 
فيحاول�ن  �لإ�رس�ئيلي  لل�بي  يرْق  مل 
من  ملنعه  عليه  �لعتد�ء  مرة  كل  يف 

م���صلة هذ� �لعمل ل�صالح فل�صطني.
 �إن طريق �ل�رس�ع بني �لل�بي �لإ�رس�ئيلي 
ممتد  �لفل�صطينية  �لق�صية  ود�عمي 
يحدث  �رس�ع  وه�  �أوروبا.  يف  وط�يل 
�صتك�صب  فهل  �لرو�ية،  م�صت�ى  على 
�لرو�ية  �أو  �لفل�صطينية  �لرو�ية 
�صع�د  ظل  يف  خ�ص��صاً  �لإ�رس�ئيلية، 

حركات �ليمني؟

�لإ�صالمي،  �لد�عية  تعر�ض 
لإ�صابة  ديد�ت،  �أحمد  ي��صف 
�إطالق  �لر�أ�ض، بعد  خطرية يف 
حمكمة  �أمام  عليه  �لر�صا�ض 
فريولم  مدينة  يف  �لأ�رسة 
بجن�ب �أفريقيا �صباح �لأربعاء.

وت�صاربت �لتقارير ح�ل ما �إذ� 
كان ديد�ت �لبالغ من �لعمر 66 
عاًما، قد لفظ �أنفا�صه �لأخرية 
يف �مل�صفى �أم ل يز�ل على قيد 
جدًل  �أثار  �لذي  �لأمر  �حلياة، 
�لت���صل  من�صات  على  و��صًعا 
�مل�قع  ونقل  �لجتماعي، 
�أونالين"  "�إندبندنت  �لإخباري 
ق�لها،  �لأمنية  �ل�صلطات  عن 
�ل�رسيعة  �ل�صتجابة  وحدة  �إن 
يف  �حلادث  م�قع  �إىل  و�صلت 
�صباًحا  و�لن�صف  �لثامنة  متام 
تلقي  بعد  �ملحلي،  بالت�قيت 
م��طنني  من  مكاملات  عدة 

يبلغ�ن عن �إطالق نار.
بعد  تبني  قد  يكن  مل  حينها، 
ه�ية �ل�صحية، لكن ممثل وحدة 
لدى  للم�قع:  قال  �ل�صتجابة 
�مل�قع،  �إىل  �لق��ت  و�ص�ل 
على  ملقى  رجل  هناك  كان 
بر�صا�صة  وم�صاب  �لر�صيف 
ذلك  بعد  و�ت�صح  ر�أ�صه،  يف 

معروف،  جمتمعي  نا�صط  �أنه 
ووفًقا ل�صه�د عيان، كان �لرجل 
–�لذي تبني لحًقا �أنه ديد�ت- 
ب�صحبة  �ملحكمة  نح�  يتجه 
�آخر  منه  �قرتب  عندما  زوجته 
مرة  �لر�صا�ض  عليه  و�أطلق 
من  هارًبا  يفر  �أن  قبل  و�حدة، 
�ل�رسطة  م�قع �حلادث، وقالت 
لي�صت  �لهج�م  �لدو�فع ور�ء  �إن 
هروب  ��صتمر�ر  مع  و��صحة 

�مل�صتبه به.
�مل�صت�صفى  �إىل  ديد�ت  نُقل 
باحلرجة،  حالته  وو�صفت  ج��ً 
�لتقارير  نفت  �ل�رسطة  لكن 
فيما  وفاته،  ح�ل  �لالحقة 
عن  �أونالين"  "�إندبندنت  نقل 
�ملتحدث با�صم عائلة �لد�عية، 
�خلمي�ض،  �لكرمي  عبد  �صليم 
يف  دخل  ديد�ت  �إن  ق�له 
ورو�د  ن�صطاء  و�أطلق  غيب�بة. 
�لجتماعي  �لت���صل  م��قع 
�غتيال_ ��صم  حتت  ها�صتاغ 
للتغريد  ديد�ت  �أحمد  ي��صف 
عليه،  �لنار  �إطالق  و�قعة  ح�ل 
�لد�عية،  مع  �لتعاطف  و�إبد�ء 
جنل �ل��عظ �لإ�صالمي �ل�صهري 
يف  ت�يف  �لذي  ديد�ت  �أحمد 

�أوت عام 2005.

�تفاقاً  �إن  �لأ�صري،  نادي  قال 
يف  �لأ�رسى  بني  جرى  مبدئياً 
�صج�ن  و�إد�رة  "ع�فر"  معتقل 
�ثنني  نقل  يت�صمن  �لحتالل، 
من  �لأطفال  �لأ�رسى  ممثلي  من 
�أق�صى  "�لد�م�ن" يف  "ع�فر" �إىل 
و�أ�صاف  �ملقبل  �لأحد  ي�م  حد 
�لي�م �جلمعة،  له،  بيان  �لنادي يف 
جتهيز  �صيتم  �أ�صب�ع  وخالل  �أنه 
يت��جدو�  بحيث  للممثلني  غرفة 
كان  كما  �لأ�رسى  �لأطفال  مع 

قائماً يف �صجن "ع�فر".
�مل�ؤقتة  �لفرتة  خالل  �أنه  و�أو�صح 
وع�دة  �ملمثلني  نقل  وحلني 
يف  عليه  كانت  ما  �إىل  �لأو�صاع 
فاإنه  �لأ�رسى،  �لأطفال  ق�صم 
�ملنق�لني  للمثلني  �ل�صماح  �صيتم 
�لت��جد ب�صكل مبدئي ملدة ع�رس 
نادي  ولفت  �لنهار  خالل  �صاعات 
م�صار  ��صتمر�ر  �أن  �إىل  �لأ�صري 

هذ� �لتفاق، مره�ن بتنفيذ �إد�رة 
نقل  خلط�ة  �لحتالل  �صج�ن 
ما  �إىل  �ل��صع  وع�دة  �ملمثلني، 
�ملمثل�ن  يدير  بحيث  عليه،  كان 
يف  �لأ�رسى  �لأطفال  حياة  نظام 
�إد�رة  �أن  "�لد�م�ن"يذكر  �صجن 
�صج�ن �لحتالل نقلت )33( �أ�صري� 
مفاجئة  خط�ة  يف  �لأطفال،  من 
"�لد�م�ن"  �إىل  "ع�فر"  من �صجن 
�عتربه  �لذي  �لأمر  ممثليهم،  دون 
هذه  يف  خطري�  حت�ل  �لأ�رسى 
لال�صتفر�د  وحماولة  �لق�صية، 
م�صريهم،  وتهديد  بالأطفال، 
و�صلب �أحد �أهم ُمنجز�ت �لأ�رسى 

�لتاريخية.
يُ�صار �إىل �أن عدد �لأطفال �لأ�رسى 
طفل   )200( �لحتالل  �صج�ن  يف 
"ع�فر،  �صج�ن  على  م�زعني 

�لد�م�ن، وجمدو".

ما اإن عقد فل�سطينيو اأوروبا موؤمترهم الذي حمل عنوان "فل�سطينيو اأوروبا والأونروا املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل"، 
ال�سهر املا�سي، حتى بداأ اللوبي ال�سهيوين ب�سن حمالته لعرقلة املوؤمتر كحالة يف كل ن�ساط يخ�ص فل�سطني.

اأوروبا

ق.د

فل�سطني واللوبي الإ�سرائيلي.. 
�سراع الرواية والهوية

الغام�سة".. "اجلرمية 

ب�ساأن الأ�سرى الأطفال املنقولني..

حلظات ما قبل حماولة اغتيال 
الداعية يو�سف اأحمد ديدات

اتفاق مبدئي بني اأ�سرى "عوفر" 
واإدارة �سجون الحتالل

دويل
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�سهدت العالقات الأمريكية الإيرانية، يف الأ�سبوع الأول من يناير عام 2020، اأزمة حادة على خلفية قرار الرئي�س »ترامب« بتنفيذ 
عملية ع�سكرية حمدودة لغتيال »قا�سم �سليماين« قائد فيلق القد�س الإيراين. وُيعد الدور الذي لعبه جمل�س الأمن القومي الأمريكي 

ا يف تقدمي البدائل  يف اإدارة هذه الأزمة، اأحد املحددات الرئي�سية يف �سبط �سيا�سة اإدارة »ترامب« جتاه الأزمة، فقد لعب املجل�س دوًرا مهًمّ
للرئي�س، وتن�سيق الت�سالت بني موؤ�س�سات الإدارة املختلفة.

 ح�سام اإبراهيم
مركز امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

اختباًرا  الأزمة  هذه  مثلت  لقد 
امل�ؤ�س�سات  ودور  لفاعلية  فعلًيّا 
الرئي�س  اإدارة  ظل  يف  الأمريكية 
يرجح  الذي  الأمر  »ترامب«، 
املجل�س  دور  تزايد  احتمالت 
اإدارة  يف  القادمة  الفرتة  خالل 
عملية ال�سيا�سة اخلارجية، خا�سة 
التي  الهيكلة  اإعادة  عملية  يف ظل 
املجل�س،  داخل  حالًيّا  جتري 
اأوبراين«  »روبرت  بداأها  والتي 
م�ست�سار الأمن الق�مي منذ ت�ليه 

مهام من�سبه يف �سبتمرب 2019. 

ذراع الرئي�س:

الق�مي  الأمن  جمل�س  يُعترب 
اإدارة  يف  للرئي�س  اليمنى  الذراع 
فاملجل�س  اخلارجية،  ال�سيا�سة 
 The National Security
من  جزء  ه�   Council
 The للرئي�س  التنفيذي  املكتب 
 Executive Office of The
اجلهاز  ويعترب   ،President
اإدارة  يف  الرئي�س  ي�ساعد  الذي 
وال�سيا�سة  الق�مي  الأمن  �س�ؤون 

اخلارجية. 
الق�مي  الأمن  جمل�س  ويق�م 
هيكل  اإطار  يف  تلك  مب�س�ؤولياته 
م�ست�يات،  اأربعة  اإىل  ينق�سم 
الق�مي  الأمن  م�ست�سار  ي�سم: 
 National Security
يدير  الذي  وه�   ،Advisor
وامل�س�ؤول  الي�مي  املجل�س  عمل 
ويرفعها  البدائل  يقدم  الذي 
الأمن  فريق  وطاقم  للرئي�س. 
الأو�ساط  ويطلق عليه يف  الق�مي 
الأمريكية  والإعالمية  ال�سيا�سية 
 ،National Security Team
وامل�س�ؤول�ن  ال�زراء  به  ويق�سد 
ت�سكيلته،  �سمن  احلك�مي�ن 
ورئي�س  الدفاع،  وزير  خا�سة 
الأمريكي،  اجلي�س  اأركان  هيئة 
وكالة  ومديرة  اخلارجية،  ووزير 
ال�ستخبارات املركزية الأمريكية، 
وغريهم من امل�س�ؤولني، ثم اللجان 
الرئي�سية والفرعية وجلان التن�سيق 
البدائل  بدرا�سة  تق�م  التي 
املختلفة، واأخرًيا الفريق املعاون 
الق�مي  الأمن  جمل�س  داخل 
 National Security Staff
الذين  الأ�سخا�س  بهم  ويق�سد 
املجل�س  عمل  باإدارة  يق�م�ن 
العمل  مهام  وت�سيري  ي�مي  ب�سكل 
املرتبطة باإعداد اأوراق ال�سيا�سات 
والدرا�سات والتقارير وغريها من 

ج�انب عمل املجل�س.
اإعادة هيكلة  وجتري حالًيّا عملية 
الأمن  م�ست�سار  بداأها  للمجل�س، 
اأوبراين«،  الق�مي احلايل »روبرت 

تقلي�س عدد م�ظفي  اإىل  وتهدف 
فاعليات  وزيادة  املجل�س، 
والفرعية وجلان  الرئي�سية  اللجان 
املجل�س  ي�سطلع  واأن  التن�سيق، 
ال�سيا�سة  يف  فاعلية  اأكرث  بدور 

اخلارجية الأمريكية. 

اإدارة الأزمة:

الق�مي  الأمن  جمل�س  لعب 
الأربعة  مب�ست�ياته  الأمريكي 
فريق  الق�مي،  الأمن  )م�ست�سار 
الأمن  جلان  الق�مي،  الأمن 
دوًرا  املعاون(  الفريق  الق�مي، 
اغتيال  اأزمة  اإدارة  يف  حم�رًيّا 
بني  الت�سعيد  خا�سة  »�سليماين«، 
الطرفني خالل الأ�سب�ع الأول من 
التن�سيق  خالل  من  �س�اء  يناير، 
املختلفة،  الإدارة  م�ؤ�س�سات  بني 
الرئي�س  اجتماعات  خالل  من  اأو 
»ترامب« مع فريق الأمن الق�مي.

املجل�س  قام  الفرتة  هذه  فخالل 
بني  الت�سالت  وتن�سيق  باإدارة 
بني  خا�سة  الإدارة،  م�ؤ�س�سات 
اخلارجية  ووزارتي  الأبي�س  البيت 
ال�ستخبارات  ووكالة  والدفاع، 
مع  الت�سالت  وتن�سيق  املركزية، 
الأمريكية،  الفيدرالية  ال�كالت 
الداخلي،  الأمن  وزارة  خا�سة 
لتحديد اخلطط والبدائل للتعامل 
كما  الداخلية.  التهديدات  مع 
بدائل  تقدمي  على  املجل�س  عمل 
مع  التعامل  كيفية  ح�ل  للرئي�س 
و�سع  اإىل  بالإ�سافة  امل�قف، 
امل�قف  مع  التعامل  �سيا�سات 
وكيفية  الداخلية،  ال�ساحة  على 
التي  والر�سائل  اإعالمًيّا  التحرك 
اإىل  بالإ�سافة  اإعدادها،  يتم 
�سياغة خطابات الرئي�س »ترامب« 

الر�سمية ب�ساأن الأزمة. 
وعقد املجل�س خالل هذه الفرتة 
مت  رئي�سية،  اجتماعات  ثالثة 
وحتديد  الأزمة  اإدارة  خاللها 
مع  للتعامل  املنا�سبة  ال��سائل 
امل�قف، وذلك على النح� التايل:

اجتماع منتجع »مارالغ�«: 
اخلمي�س  ي�م  الجتماع  هذا  ُعقد 
اإقامة  مبقر   2020 جانفي   2
يف  اخلا�س  »ترامب«  الرئي�س 
فل�ريدا،  ب�لية  »مارالغ�«  منتج 
بعد  امل�قف  تداعيات  لبحث 
العراقيني  املتظاهرين  اقتحام 
من ميلي�سيات »حزب اهلل« العراقي 
يف  الأمريكية  ال�سفارة  مقّر 
الجتماع  هذا  يف  و�سارك  بغداد، 
اأو عرب  باحل�س�ر �سخ�سًيّا  -�س�اء 
الفيدي� ك�نفران�س- اأع�ساء فريق 
»روبرت  خا�سة  الق�مي،  الأمن 
الق�مي،  الأمن  م�ست�سار  اأوبراين« 
اخلارجية،  وزير  ب�مبي�«  و«مايك 
الدفاع،  وزير  اإ�سرب«  و«مارك 
وكالة  مديرة  ها�سبل«  و«جينا 
وعدد  املركزية،  ال�ستخبارات 

اآخر من امل�س�ؤولني.
هذا  يف  امل�ساورات  وخالل 
الرئي�س  على  عر�ست  الجتماع 
ا�ستخباراتية  معل�مات  »ترامب« 
»قا�سم  خطط  عمليات  ب�ساأن 
امل�سالح  �سد  لتنفيذها  �سليماين« 
وحتديًدا  املنطقة،  يف  الأمريكية 
يتم  والعراق،  ولبنان  �س�ريا  يف 
خاللها ا�ستهداف اأهداف وم�سالح 
وقدمت  اأمريكيني،  ومدنيني 
امل�قف  مع  للتعامل  بدائل  له 
ال�سفن  على  الهجمات  بينها  من 
الإيرانية اأو بطاريات ال�س�اريخ اأو 
العراق.  يف  الإيرانية  امليلي�سيات 
ع�سكرية  عملية  تنفيذ  ا  واأي�سً
حمدودة لغتيال »قا�سم �سليماين« 

با�ستخدام طائرات الدرونز.
وبعد تبادل وجهات النظر والتاأكيد 
على  فعل  برد  القيام  اأهمية  على 
اتخذ  الإيرانية،  ال�ستفزازات 
بالقيام  قراره  »ترامب«  الرئي�س 
ذكرت  وقد  الغتيال.  بعملية 
التي  البدائل  اأن  �سحفية  تقارير 
»ترامب«  الرئي�س  على  ُعر�ست 
اإعدادها  مت  الجتماع  هذا  خالل 
خيارات  من  جزًءا  وكانت  �سابًقا، 
على  الرد  يف  »ترامب«  الرئي�س 
بعد  الإيرانية  ال�ستفزازات 
ا�ستهداف اإيران لناقالت ومن�ساآت 
نفط يف املنطقة، واإ�سقاط طائرة 

درونز اأمريكية. 

اجتماع اجلناح الغربي 
بالبيت الأبي�س: 

بـ«غرفة  الجتماع  هذا  عقد 
 ،Situation Room امل�قف« 
الأبي�س،  بالبيت  الغربي  باجلناح 
قبل   ،2020 يناير   7 الثالثاء  ي�م 

ال�ساروخي  الق�سف  من  �ساعات 
ع�سكريتني  لقاعدتني  الإيراين 
�ساعات  عدة  وا�ستمر  العراق،  يف 
البداية  يف  وُعقد  الق�سف،  بعد 
فريق  يف  امل�س�ؤولني  مب�ساركة 
الأمن الق�مي، ولحًقا ان�سّم اإليهم 

الرئي�س »ترامب«.
»مايك  الجتماع  هذا  يف  و�سارك 
و«روبريت  الرئي�س،  نائب  بن�س« 
الق�مي،  الأمن  م�ست�سار  اأوبراين« 
اخلارجية،  وزير  ب�مبي�«  و«مايك 
ك�نفران�س  الفيدي�  وعرب 
وكالة  مديرة  ها�سيبل«  »جينا 
ال�ستخبارات املركزية، واجلرنال 
»مارك ميلي« رئي�س هيئة الأركان 
واجلرنال  الأمريكية،  امل�سرتكة 
الأمن  م�ست�سار  كيل�غ«  »كيث 
الق�مي لنائب الرئي�س، و«ج�زيف 
مدير  باأعمال  القائم  ماج�ير« 
و«مايك  ال�طنية،  ال�ستخبارات 
كبري  باأعمال  القائم  م�لفاين« 

م�ظفي البيت الأبي�س.
بداأ الجتماع ال�ساعة الثانية ظهًرا 
من  حتذيرية  ر�سالة  و�س�ل  بعد 
هج�ًما  باأن  ال�ستخبارات  اأجهزة 
الأمريكية  الق�ات  على  اإيرانًيّا 
امليلي�سيات  واأن  م�ؤكد،  �سبه  بات 
اإيران  من  املدع�مة  الع�سكرية 
قاعدة  على  الهج�م  حتاول  رمبا 
العراق.  يف  الع�سكرية  الأ�سد  عني 
الرئي�س  نائب  الأنباء  تلك  ودفعت 
وبقية  الق�مي  الأمن  وم�ست�سار 
الق�مي  الأمن  فريق  م�س�ؤويل 
بداأ  الذي  الجتماع  يف  للم�ساركة 
الأمن  ملجل�س  املعاون  بالفريق 
الرئي�س  ان�سم  لحًقا  ثم  الق�مي، 

»ترامب«. 
متابعة  على  الجتماع  وترّكز 
امل�قف، ثم لحًقا بعد ت�ارد اأنباء 

الق�سف الإيراين، لتقييم اخل�سائر 
على  للرد  البدائل  اأف�سل  وحتديد 
مع  خا�سة  الإيراين،  ال�ستفزاز 
امل�ؤ�س�سات  من  التقارير  ت�ايل 
الدفاع-  الأمريكية -خا�سة وزارة 
ح�ل تقييم اخل�سائر يف القاعدتني 
ا�ستهدفهما  اللتني  الع�سكريتني 
انتهاء  وبعد  الإيراين.  الق�سف 
»ترامب«  الرئي�س  بداأ  الهجمات، 
ونائبه يف اإجراء م�ساورات مع قادة 
ومت  البدائل،  لبحث  الك�جنر�س 
بعد  التهدئة، خا�سة  التفاق على 
الإيراين  الرد  باأن  امل�قف  تقييم 
ماء  حفظ  بهدف  حمدوًدا  جاء 
ال�جه، ودون اأن يت�سبب يف خ�سائر 
الأمريكيني،  اجلن�د  اأرواح  يف 
باعتبار اأن ذلك ه� اخلط الأحمر 

للرئي�س »ترامب«.
اإعالمية  تقارير  اأ�سارت  وقد 
هذا  خالل  اأنه  اإىل  اأمريكية 
ات�سالت  هناك  كانت  الجتماع 
»ترامب«  الرئي�س  اإدارة  بني 
خالل  من  الإيراين،  واجلانب 
�سمت  خلفية،  قن�ات  ثالث 
بعث  فقد  اأخرى،  ودوًل  �س�ي�رسا 
لإدارة  بر�سالة  الإيراين  اجلانب 
ردهم  �سيك�ن  هذا  باأن  »ترامب« 
لريوا  ينتظرون  و�س�ف  ال�حيد، 
املتحدة  ال�ليات  �ستفعل  ماذا 
اإدارة  الأمريكية. من جانبها ردت 
اإيران  اأن  تدرك  باأنها  »ترامب« 
ت�سيطر على وكالئها يف املنطقة، 
واأن اأية رد من قبل ه�ؤلء ال�كالء 
لكن  اأمريكي عنيف.  برد  �سيُ�اَجه 
اجلانب الإيراين حاول التن�سل من 
اأية حتركات يق�م بها وكالء اإيران، 
ه�ؤلء  عن  م�س�ؤولني  غري  واأنهم 
الأمريكي  اجلانب  ورد  ال�كالء. 
باأنه غري مقتنع بذلك، وعلى اإيران 

ال�سيطرة على وكالئها. 

الجتماع الثاين يف البيت 
الأبي�س: 

ي�م  �سباح  الجتماع  هذا  عقد 
اإدلء  قبل  يناير،   8 الأربعاء 
بخطابه.  »ترامب«  الرئي�س 
بل�رة  متت  الجتماع  هذا  ففي 
ال�سياغة النهائية خلطاب الرئي�س 
»ترامب«، الذي اأمر به يف اجتماع 
اخلط�ط  و�سع  ومت  الثالثاء،  ي�م 
الجتماع،  نف�س  يف  العري�سة 
العامة  املالمح  ت�سمن  والذي 
الت�سعيد  من  الأمريكي  للم�قف 
العق�بات  وحتديًدا  الإيراين، 
اجلانب  وانفتاح  القت�سادية، 
ح�ل  مفاو�سات  على  الأمريكي 
ا�سطالع  و�رسورة  جديد،  اتفاق 
ال�رسق  يف  اأكرب  بدور  النات�  حلف 

الأو�سط. 
الق�مي  لعب جمل�س الأمن  ختاماً 
اإدارة  يف  رئي�سًيّا  دوًرا  الأمريكي 
�سليماين«،  »قا�سم  اغتيال  اأزمة 
ب�سكل �سبط من اأداء اإدارة الرئي�س 
وركز  ذاته،  والرئي�س  »ترامب«، 
املجل�س ب�سكل رئي�سي على اأربعة 
حمددات رئي�سية يف اإدارة الأزمة: 
الإيرانية  ال�ستفزازات  تقييم 
للتعامل  وا�سحة  بدائل  وو�سع 
الأمريكي  الردع  وتعزيز  معها، 
البدائل،  لهذه  ا�سرتاتيجي  كهدف 
بني  والأدوار  الت�سالت  وتن�سيق 
يف  خا�سة  الإدارة،  م�ؤ�س�سات 
للداخل  الر�سائل امل�جهة  حتديد 
قن�ات  اإبقاء  واأخرًيا  الأمريكي، 
مع  مفت�حة  اخللفية  الت�سال 
اجلانب الإيراين لتحديد امل�سارات 

املحتملة يف الفرتة املقبلة.

�سبط موؤ�س�سي:

كيف �أد�ر جمل�س �لأمن �لقومي �لأمريكي �أزمة »�سليماين«؟
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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

الو�سط:2020/01/18

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
با�سم ال�سعب اجلزائري

حكم

باجلل�سة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة عني و�سارة
بتاريخ الثالث  ع�رش من �سهر جوان �سنة األفني و ت�سعة ع�رش 

برئا�سة ال�سيد)ة( : م�سعودي �سفيان     قا�سي         
و مب�ساعدة ال�سيد )ة( : عايدي اأحمد     اأمني �سبط
و بح�سور ال�سيد)ة( : طوير كمال    وكيل اجلمهورية

                        
�سدر احلكم التي بيانه

بني ال�سيد)ة( : 
- 01(غيوب عبد القادر بن قويدر                                                    مرجع                      حا�سر

العنوان : بنهار والية اجللفة  
املبا�رش للخ�سومة بنف�سه 

�سد /
01-غيوب �سهام بنت عبد القادر                                                  مرجع �سده              حا�سر 

العنوان : بنهار والية اجللفة  
املبا�رش للخ�سومة بوا�سطة االأ�ستاذ)ة( : عماري ن�سيمة  معينة من طرف املحكمة يف اطار امل�ساعدة الق�سائية  

02( النيابة العامة ممثلة يف ال�سيد وكيل اجلمهورية       مرجع �سده      حا�رش 
املبا�رش للخ�سومة بنف�سه 

ولهده الأ�سباب
- حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�رشة علنيا  ح�سوريا يف اأول درجة : 

يف ال�سكل : قبول الدعوى 
يف املو�سوع : ت�سحيح اخلطاء املادي الوارد يف منطوق احلكم ال�سادر عن ق�سية احلال بتاريخ 2019/06/03 حتت رقم الفهر�س 19/00995 الذي م�س هوية 
املدعي عليها لت�سبح غيوب �سهام بدال من غول غيوب �سهام كما ورد خطاأ يف منطوق احلكم و الباقي بدون تغيري مع االأمر بالتاأ�سري بهذا الت�سحيح على اأ�سل 

احلكم امل�سحح و على الن�سخ امل�ستخرجة منه ، و بقاء امل�ساريف الق�سائية على عاتق اخلزينة العمومية .
بذا �سدر احلكم و اف�سح به  جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله و اأم�سى اأ�سله من طرفنا نحن   الرئي�س و اأمني ال�سبط .

جمل�س ق�ساء اجللفة
حمكمة عني و�سارة

الق�سم  : �سوؤون الأ�سرة 



دكتور حممد عبد اجلواد البطة

الأ�سري،  مع  التحقيق  عملية  اأثناء 
على  الحتالل  �سلطات  حر�ست 
الأ�رسى  على  ال�سغوطات  ممار�سة 
زوجات  اعتقال  منها:  واملعتقلني 
من  املقاومة  ون�سطاء  قادة  واأخوات 
بعمليات  عالقة  لهن  يكون  اأن  دون 
لك�رس  �سغط  كو�سيلة  املقاومة، 
الإدلء  على  واإجبارهم  اإرادتهم 
بهدم  التهديد  ا  واأي�سً بالعرتافات. 
اإيالًما  واأكرثها  اأخطرها  وهي  املنزل 
قدمية  �سيا�سة  وهي  الطالق،  علي 
وح�سية  با�ستمرار  وم�ستمرة  ومتجددة 
اأ�سهر من طبق  الالمتناهية،  الحتالل 
هذه ال�سيا�سة كان اجلرنال اأريل �سارون 
عام  من  احلكم  �سدة  اعتلى  )الذي 
2001-2006،(  وكان ذلك عقب ا�ستداد 
املقاومة يف قطاع غزة على اأثر حرب 
بتطبيق  �سارون  قام   ،1967 حزيران 
خطة ع�سكرية اأطلق عليها ا�سم )عزل 
ف�سل  بها،  ويق�سد  املاء(  عن  ال�سمك 
احلا�سنة  عن  الفل�سطيني  الفدائي 
تدمري  خالل  من  له،  الجتماعية 
وجتريف منازل وكافة ممتلكات اأهايل 
اأحدهم  اعتقال  يتم  عندما  الفدائيني، 
اأو ا�ست�سهاده، اأو كان حمتمي يف عقار 
اأو  الأهايل �سواء كان ذي مقربة  لأحد 
هذه  من  �سارون  هدف  ذلك.  غري 
اخلطة اللعينة معاقبة الأهايل، لي�سعروا 
عليهم  خطًرا  ي�سكل  بات  الفدائي  اأن 
وبداأ  العدو،  من  اأكرث  مبا�رس  ب�سكل 
وقاموا  بالأهايل  ي�سعرون  الفدائيون 
اأنه  �سارون  وظن  اأنف�سهم  بت�سليم 
ال�ساروين  التقليد  هذا  منت�رًسا. 
الوح�سي مت اعتماده من قبل املوؤ�س�سة 
عقابي  كاإجراء  الإ�رسائيلية  الأمنية 
لهم  كان  الذين  الأ�رسى  بحق  ينفذ 
قوات  �سد  ع�سكري  اأو  م�سلح  ن�ساط 
الحتالل، طالت اأهايل الأ�رسى، حيث 
مت اتباع �سيا�سة غلق املنازل اأو اأجزاء 
منها)كغلق غرفة اأو غرفتني(، يف بع�ض 
ا  اأي�سً جلاأت  ما  وكثرًيا  احلالت، 
املنزل  هدم  اإىل  الحتالل  �سلطات 
ب�سكل كامل، مما اأدى اإىل ت�رسيد اأ�رسة 
بجانب  خيمة   يف  اإقامتها  اأو  الأ�سري، 
برد  اأو  �سيف  حر  تقي  ل  البيت،  ركام 
القامة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  �ستاء، 
و�سمود  حتدى  ر�سالة  هي  بخيمة 
ويف  لالحتالل.  الأ�سري  اأهايل  يوجهها 
باأ�رس  ال�رسر  حلق  احلالت  من  كثري 
كالأخوة  الأ�سري،  اأُ�رسة  غري  وعائالت 
والأعمام، فكثرياً ما كان يقطن املنزل 
والأبناء  الأب  من  مكونة  ممتدة  عائلة 
)عمارة(  كبرية  بناية  يف  والأحفاد، 

فيت�رسرون  اأدوار،  عدة  من  تتكون 
اأن  اأو  ماأوى،  بال  وي�سبحون  جميًعا 
بيت  يف  �سقة  م�ستاأجر  املعتقل  يكون 
ما، ويف بع�ض احلالت ل يكون الأ�سري  
قد اأقام يف املنزل الذي تعر�ض للهدم، 
اأو قد يكون قد توقف عن القامة فيه 
الع�سكري   الأمر  في�سدر  طوياًل.  اأمًدا 
هدم  اأو  ن�سف  وعملية  البيت،  بهدم 
للم�ستبه  "غيابية"  معاقبة  املنازل هي 
�ساأنها  من  اأعماًل  اقرتفوا  اأنهم  يف 
ت�سبق  عقوبة  وهي  الأمن  �سفو  تعكري 
املحاكمة اأو توجيه التهام، ويعد ن�سف 
العقاب  �سور  من  �سورة  املنازل 
اجلماعي التي تتعار�ض مع املادتني12، 
حلقوق  العاملي  الإعالن  من   17
وتلحق  جنيف،  اتفاقية  ومع  الإن�سان 
الفل�سطينية.  بالأُ�رسة  الأ�رسار  باأب�سع 
ولقد �سهدت �سنوات الثمانينات  ن�ساطاً 
تركز  العقاب،  من  النوع  لهذا  ملحوظاً 
يف مدن ال�سفة الفل�سطينية ب�سكل اأكرب 
خالل  من  تبني  ولقد  غزة،  قطاع  من 
يف  العقاب  من  النوع  هذا  عن  البحث 
يف  ال�سادرة  والتقارير  ال�سحف 
اأن �سلطات  العوام1985و1986و1987  
الحتالل قد نفذت العديد من عمليات 
الأ�رسى،  اأهايل  منازل  وهدم  اإغالق 
فقد  مت هدم حواىل37 منزًل منهم 28 
يف ال�سفة و9 يف قطاع غزة، واأغلقت87 
منزًل منهم 71 يف ال�سفة و16 يف قطاع 
مل  املنازل  هدم  �سيا�سة  اأن  ،كما  غزة 
منازل  واإغالق  هدم  على  تقت�رس 
الأ�رسى فقط، بل اإنها �سيا�سة ممنهجة 
ولها اأ�سكال ومربرات كثرية منها: هدم 
اأو  الرتخي�ض،  عدم  بحجة  املنازل 
الأر�ض  تقرير  فح�سب  اأمنية،  بحجج 
املحتلة قد بلغ عدد املنازل واملتاجر 
الفرتة من  واأغلقت خالل  التي هدمت 
اإبريل / ني�سان 1987 يف  1985  وحتي 
)الأرا�سي  الفل�سطينية  الأرا�سي  جميع 
وال�سفة  والقد�ض،   1948 عام  املحتلة 
الفل�سطينية، وقطاع غزة( 3319 منزلً 
هذه  ت�ساعدت  وقد  جتارياً،  وحماًل 
الأوىل  النتفا�سة  بدء  عند  ال�سيا�سة 
على  ويدل  اأول1987  دي�سمرب/كانون 
هذا تقرير الأمني العام جلامعة الدول 
عربياً  154منزلً  تهدم  فقد  العربية 
و7  كلي،  هدم   101 منهم:  الأقل  على 
الأحمر  بال�سمع  ختمت  و34  جزئي، 
اأحلق  مما  جزئًيا،  ختمت  و3  كلياً، 
ف�ساًل  �سخ�ض،  األف  من  باأكرث  ال�رسر 
باأ�رسار  املجاورة  املنازل  تاأثر  عن 
ركزت  اخل�سو�ض  هذا  ويف   . بالغة 
�سلطات الحتالل الإ�رسائيلي، ن�ساطها 
على  لالنتفا�سة  الأوىل  ال�سنوات  يف 
خا�ض،  ب�سكل  الأ�رسى  اأهايل  معاقبة 

اأيلول/ �سبتمرب عام 1989 �سلمت  ففي 
ع�رسات  الإ�رسائيلية  ال�سلطات 
وم�سادرة  هدم  اأوامر  العائالت 
عائالت   ثالث  منهم  ملنازلهم، 
بحجة  خانيون�ض،  خميم  من  ملعتقلني 
اتهامهم بالع�سوية يف اللجان ال�سعبية، 
اأغ�سط�ض/  منذ  معتقلون  اأنهم  ويذكر 
ال�سيا�سة   هذه  اأثر  وعلى   .1989 اآب 
وب�سكل  الأ�رسى  اأهايل  معاناة  ازدادت 
عدد  بلغ  حيث  غزة،  قطاع  يف  خا�ض 
عمليات الهدم والإغالق حتى 31يوليو/
على  عملية   249 حواىل  متوز1990، 
حتى  املهدومة  الغرف  عدد  بلغ  حني 
عدد  وبلغ  غرفة،  الفرتة662  نف�ض 
اأما عدد  ا  املقيمني فيها 1845 �سخ�سً
ت�سميعها  اأو  اإغالقها  مت  التي  الغرف 
 205 املذكور  التاريخ  حتى  بلغت  فقد 
�سخ�ساً،   755 املقيمني  عدد  وبلغ 
الحتالل  �سلطات  وا�ستهدفت 
الإ�رسائيلي، من هذه ال�سيا�سة، جتريد 
ماآويهم  من  الفل�سطينية  العائالت 
وحتميلهم اأعباء مالية كبرية واإفقادهم 
اأو  نا�سفة  بعبوة  العمر  مدخرات 
وتطورت  ع�سكرية.  جرافة  بوا�سطة 
النتفا�سة  بدخول  ال�سيا�سة  هذه 
ظاهرة  وبروز  جديدة  مرحلة 
م�سلحة  هجمات  وتنفيذ  املطاردين 
ع�سكرية  ومواقع  وحدات  على 
�سيف  بداية  مع  وحتديًدا  اإ�رسائيلية، 
ت�ساعدت   ،1993 اأفريل  ونهاية   1992
الأ�رسى  لأهايل  املنازل  هدم  �سيا�سة 
خالل  من  اإرهاًبا  اأكرث  �سكاًل  واأخذت 
ا�ستخدام املواد املتفجرة اأو الطائرات 
يف ق�سف بع�ض املنازل، وتركزت هذه 
ب�سكٍل  غزة  قطاع  يف  املمار�سات 
بتوثيق  احلق،  موؤ�س�سة  وقامت  وا�سح. 
القوات  فيها  قامت  عملية،   21
باإطالق قذائف  الع�سكرية الإ�رسائيلية 
قذائف  تفجري  و  للدبابات  م�سادة 
�سديدة القوة داخل املنازل واملحالت 
ا�ستخدمت  الفل�سطينية  التجارية 
اأفراد مطلوبني  ر�سمًيا كتكتيك لإجبار 
املباين  من  واخلروج  ال�ست�سالم  على 
مبنى   121 جمموعه  ما  ت�رسر  وقد 
والع�رسين،  الإحدى  العمليات  جراء 
فقد دمرت غالبية املنازل واملحالت 
نتيجة  كلى  اأو  جزئي  ب�سكل  التجارية 
ت�سبب  كما  الو�سائل.  هذه  ا�ستعمال 
داخلية  باأ�رسار  الإ�رسائيليون  اجلنود 
خالل  من  الباقية  للمنازل  كبرية 
احلي  الر�سا�ض  واإطالق  اقتحامها 
واملمتلكات  والأثاث  اجلدران  على 
اأن 17  ال�سخ�سية، ومن اجلدير بالذكر 
مت  العمليات  هذه  بني  من  عملية 
والأربعة  غزة  قطاع  يف  تنفيذها 

يف  جنني  منطقة  يف  نفذت  الأخرى 
ال�سفة الفل�سطينية علًما باأن117  مبنى 
من الـ 121 يف قطاع غزة واأربعة مباين 
يف ال�سفة الفل�سطينية. ومن الدعاءات 
هذه   لتربير  جاءت  التي  الإ�رسائيلية 
اأ�سخا�ض  اعتقال  املمار�سات: 
الأرا�سي  يف  ال�سكان  ولردع  مطلوبني 
اأ�سخا�ض  م�ساعدة  عن  املحتلة 
تقدمي  عن  وبالتحديد  "مطلوبني" 
ال�سيا�سة  هذه  جتددت  ولقد  املاأوي.  
يف  الأق�سى  انتفا�سة  اندلع  مع 
قوات  وا�سلت  حني  �سبمترب2000 
اأعمالها  ارتكاب  الإ�رسائيلي  الحتالل 
املواطنني  عائالت  �سد  النتقامية 
اأنهم  زعمت  الذين  الفل�سطينيني 
فجر  �ساعات  ففي  لها  مطلوبون 
اخلمي�ض 11 �سبتمرب2003 فجرت قوات 
ملكيتها  تعود  منازل  اأربعة  الحتالل 
لعائالت مواطنني تدعي اأنهم مطلوبون 
يف  ن�ساطاتهم  خلفية  على  لها 
اثنان  لديها  معتقلني  اأو  النتفا�سة، 
اخلليل.  يف  واثنان  اهلل  رام  يف  منهما 
ومنهم �سقة اأ�سري يق�سى حكم باملوؤبد 
ت�سع مرات. و اأ�سبح الهدف املعلن من 
باأقارب  اإحلاق ال�رسر  البيوت هو  هدم 
الفل�سطينيني الذين نفذوا اأو املتهمني 
�سد  العمليات  تنفيذ  يف  بال�سلوع 
الفل�سطينيني،  ردع  اأجل  من  اإ�رسائيل، 
وعملًيا فاإن املت�رسرين الأ�سا�سيني من 
ومن  الأ�رسة،  اأفراد  هم  البيوت  هدم 
ال�سن،  وكبار  والأطفال  الن�ساء  بينهم 
اأية  عن  امل�سوؤولية  يتحملون  ل  ممن 
اأعمال مل يقوموا بها. ومن �سور معاناة 
حالة  اخل�سو�ض،  هذا  يف  الأهايل 
اأم  فهي  �رسمي،  من�سور  اأم  احلاجة 
يف  الحتالل  اعتقلهم  اأبناء  لثالثة 
�سجونه، هم: من�سور، وحممد، ومهند 
و  ب29موؤبداً  حكما  يق�سي  الذي 
�سجن  جانب  واإىل  اإ�سافية،  20�سنة 
اأحد  على  زوجها  ا�ست�سهد   اأبنائها، 
من  عودته  اأثناء  يف  الحتالل  حواجز 
مهند يف  لبنه  والأخرية  الأوىل  زيارته 
عائلة  منزل  تعر�ض  كما  العتقال، 
العمارة  كامل  وطال  للهدم،  من�سور 
اأم  ليخلف  طوابق،  اأربعة  من  املكونة 
دون  الثالث  وبناتها  وزوجها  من�سور 
اإطار  ماأوى، وقد جاء هدم املنزل يف 
�سد  الحتالل  يتبعها  كان  �سيا�سة 
عائالت املقاومني ال�سالعني يف تنفيذ 
عائالت  �سد  اأو  ا�ست�سهادية،  عمليات 
عليهم  لل�سغط  كاأ�سلوب  "املطلوبني" 
لت�سليم اأنف�سهم. ومل تقف �سيا�سة هدم 
ون�سف املنازل على هدم منازل اأهايل 
قطاعات  طالت  بل  فقط،  املعتقلني 
انتفا�سة  اأثناء  املواطنني  من  وا�سعة 

عن  �سدر  تقرير  فح�سب  الأق�سى، 
حلقوق  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الهيئة 
املواطن، حول النتهاكات الإ�رسائيلية 
خالل  الفل�سطيني  الإن�سان  حلقوق 
ال�سلطات  اأن  الأق�سى،  انتفا�سة 
املنازل  ع�رسات  هدمت  الإ�رسائيلية 
باجلرافات اإن ا�ستبه اأن مطلوًبا بداخله 
ورف�ض ال�ست�سالم وت�سليم نف�سه، ويف 
املنازل  عدد  يزيد  تقريبية  اإح�سائية 
املهدمة منذ اندلع انتفا�سة الأق�سى 
على 7808 منزًل، وهناك 72437 منزًل 
قد  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف 
ت�رسرت ب�سكل كلي وجزئي منذ بداية 
عام  اأواخر  وحتى  الأق�سى  انتفا�سة 
قطاع  يف  منزًل   30870 منها   ،2005
غزة. كما ك�سف تقرير �سادر عن مركز 
والتوثيق  للدرا�سات  احلوراين  اهلل  عبد 
الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  التابع 
اإن �سلطات الحتالل هدمت وا�ستولت 
حمافظات  يف  ومن�ساأة  بيًتا   538 على 
 ، القد�ض  فيها  مبا  الغربية  ال�سفة 
خالل عام 2018، واأ�سبح 1300 مواطًنا 
الهدم  هذا  نتيجة  ماأوى  بال  م�رسًدا 
فا�سحة   225 طفاًل، يف خمالفة  بينهم 
وخمتلف  الرابعة  جنيف  لتفاقية 
بزيادة  الدولية.  وال�رسائع  القوانني 
وخالل   .2017 العام  عن   %24 ن�سبتها 
 ، عام 2019 هدمت �سلطات الحتالل 
لأهايل  تعود  التي  املنازل  من  العديد 
اأيلول  من  العا�رس  ففي  الأ�رسى، 
الأ�سري  عائلة  ت�سلمت  �سبتمرب2019، 
الأول  الطابق  بهدم  بالغاً  العبد  عمر 
اأن  بعد  اأيام،  خالل  العائلة  ملنزل 
للمنزل  الثاين  الطابق  هدمت قبل عام 
اهلل.  رام  �سمايل  كوبر  بلدة  يف  الواقع 
داخل  طعن  عملية  نفذ  العبد  الأ�سري 
خاللها3  وقتل  "حلمي�ض"  م�ستوطنة 
بجراح،  رابعاً  واأ�ساب  م�ستوطنني 
وعولج  خطرية،  بجراح  العبد  واأ�سيب 
ثم حكم بال�سجن باملوؤبد 4 مرات. كما 

من  والع�رسين  الثامن  يف  هدمت  اأنها 
ت�رسين ثاٍن 2019، اأربعة منازل يف بلدة 
الحتالل  ويتهم  باخلليل،  كاحل  بيت 
اأربعة اأفراد من اأ�سحاب املنازل وهم: 
و�سقيقه  ع�سافرة  خليل  عارف  اأحمد 
ع�سافرة،  جابر  �سالح  ون�سري  قا�سم، 
بقتل  زهور،  عطية  �سعيد  ويو�سف 
جعل  الذي  الأمر  اإ�رسائيلي.  جندي 
�سيا�سة  ت�سف  اأوروبية  دول  �ستة 
منازل  لهدم  الحتالل  �سلطات 
الفل�سطينيني بـ»الفاح�سة« حيث وزعت 
املتحدة  الأمم  لدى  الفرن�سية  البعثة 
الأمم  مقر  يف  ال�سحافيني  على  بياًنا 
يوم  نيويورك  يف  املتحدة 
»فرن�سا  اإن  فيه  قالت  24جويلية2019 
وبريطانيا  وبولندا  واأملانيا  وبلجيكا 
اإ�رسائيل  هدم  ب�سدة  تدين  واإ�ستونيا 
الدول  واأعربت  الفل�سطينيني«.  منازل 
ال�ست يف بيانها عن »القلق البالغ لدول 
ا�ستمرار  اإزاء  الأوروبي  الحتاد 
هدم  يف  الإ�رسائيلية  ال�سلطات 
طالب  كما  فل�سطينية«.  ممتلكات 
الأمم  لدى  الدائم  فل�سطني  مراقب 
املتحدة ال�سفري ريا�ض من�سور، خالل 
الدويل  الأمن  جمل�ض  ذاتها،  اجلل�سة 
احلكومة  »حما�سبة  ب�رسورة 
وموظفيها  وم�سوؤوليها  الإ�رسائيلية 
منازل  هدم  جرائم  على  الع�سكريني 
القول  الفل�سطينيني«.ويف اخلتام ميكن 
عملية  ترجمة  هي  ال�سيا�سة  هذه  اأن 
لإمعان �سهوة النتقام من الفل�سطينيني 
الأ�سري  واإذلل  بيوتهم،  يف  المنيني 
الفل�سطيني، لك�رس اإرادته واإرادة ذويه، 
وتهدف للوقيعة بني الأ�سري واأهله، ليتم 
ال�سمك  كعزل  بيئته،  عن  وعزله  لفظه 
اثبتت  التي  ال�سيا�سة  تلك  املاء.  عن 
الفل�سطينيون  �سمود  اأمام  ف�سلها 
ال�سغوطات  اأنواع  لكل  وحتديهم 
واخلطط ال�سهيونية على مدار �سبعني 

�سنة من �سنوات الحتالل لفل�سطني.

يعد العتقال والأ�سر معاناة كبرية متعددة الأ�سكال، يتجرعها املنا�سل الفل�سطيني من  قبل اأجهزة الحتالل ال�سهيوين التي متار�س �ساديتها باأب�سع الأ�ساليب والو�سائل بحق 
الأ�سرى كافة، مل تقف هذه املعاناة عند الأ�سري داخل املعتقل فقط، بل تتعدى حدود ال�سجون واملعتقالت ومراكز التوقيف، وت�سل اإىل بيت الأ�سري الفل�سطيني لتحقق معاناة 
مركبة ومت�سعبة، ي�سعب احتمالها وتقبلها ب�سمت، فمنذ حلظة العتقال الأوىل يدخل اأهايل الأ�سرى مرحلة جديدة من املعاناة بعد ا�سطحاب املعتقل اإىل جهة تعد جمهولة 
لهم، ا�سئلة كثري ترتدد يف اأذهان اأهايل الأ�سرى و املعتقلني ملعرفة م�سري البن اأو الزوج -املعتقل- منها: يف اأي مركز حتقيق يقبع؟ وهل هو بخري؟ ومل مت اعتقاله؟. حتتاج هذه 

الت�ساوؤلت اإىل اإجابات، فتكلفهم معاناًة باأ�سكاٍل خمتلفة. وحتى عند معرفتهم يف اأي مركز حتقيق يقبع، اإل اأن هذا مل ي�سعرهم بالراحة اأو الطماأنينة ب�سبب ا�ستحالة زيارته 
والطمئنان عليه من قبلهم اأو من قبل املحامي اأثناء فرتة التحقيق.

هدم منازل االأ�سرى الفل�سطينيون عقوبة انتقامية ت�سبق االعرتاف
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بفعل بقاء الحتالل الإ�رسائيلي 
الأمتني  �صدر  على  اجلاثم 
واعتقال  والإ�صالمية  العربية 
منا�صلي  الآلف من  واحتجاز 
احلرية والكرامة الفل�صطينيني 
مدة  انتهاء  بعد  حتى  والعرب 
الأ�صري  وق�صية  حمكومياتهم 
عالء �صحادة اأبو جزر منوذجا 
التعنت  اأن  الربديني  واأفاد   .
والت�صويف واجلرمية العن�رسية 
الحتالل  دولة  متار�صها  التي 
على  الثاين  لليوم  الإ�رسائيلي 
عن  الإفراج  بعدم  التوايل 
حممد  �صحادة  عالء  الأ�صري 

حمافظة  �صكان  من  جزر  اأبو 
رفح يف جنوب قطاع غزة بعد 
 17 البالغة  حمكوميته  انتهاء 
املقرر  من  كان  والذي  عاما 
الثالثاء  اأم�س  عنه  الإفراج 
هي   2010 يناير   14 املوافق 
بكل  احلائط  عر�س  �رسب 
الأعراف واملواثيق والإتفاقات 
الأخذ  مع  والإن�صانية  الدولية 
�رسعية  لعدم  الإعتبار  بعني 
وقانونية الأحكام ال�صادرة عن 
 . الإ�رسائيلي  الحتالل  دولة 
ع�صو  الربديني  تي�صري  و�صدد 
فتح  حلركة  الثوري  املجل�س 

والأ�رسى  ال�صهداء  ومفو�س 
القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا 
غزة على دور املجتمع الدويل 
احلماية  توفري  يف  والإن�صاين 
وما  الإن�صان  حلقوق  الالزمة 
الإتفاقيات  كافة  عن  �صدر 
تق�صي  ن�صو�س  من  الدولية 
الإ�رسائيلي  الحتالل  باإلزام 
الإن�صان  حقوق  لحرتام 
والإفراج عن الأ�صري عالء اأبو 
جزر الذي فقد زوجته ووالده 
يف  اعتقاله  اأثناء  و�صقيقه 
ودعا   . الإ�رسائيلية  ال�صجون 

الفل�صطيني  الكل  الربديني 
املتناثرة  الأوراق  للملمة 
البغي�س  الإنق�صام  باإنهاء 
الوطنية  امل�صاحلة  واإجناز 
يتطلع  التي  الفل�صطينية 
فورا  وال�رسوع  الأ�رسى  اإليها 
قادرة  ا�صرتاتيجية  ب�صياغة 
على ف�صح اجلرائم العن�رسية 
الرواية  وت�صويق  الإ�رسائيلية 
اإنقاذ  ي�صمن  مبا  الفل�صطينية 
من  وحتريرهم  الأ�رسى 
اأدمى  الذي  ال�صهيوين  القيد 

معا�صمهم واأعمارهم . 

اأكد تي�سري الربديني ع�سو املجل�ض الثوري حلركة فتح ومفو�ض ال�سهداء والأ�سرى واجلرحى بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع غزة على 
خطورة الأو�ساع التي تعي�سها احلركة الوطنية الفل�سطينية الأ�سرية .

تي�سريالربديني 

دعوة املجتمع الدويل حلماية حقوق الإن�سان من اأنياب ال�سيا�سات "الإ�سرائيلية"

العالقة مع ال�سليب الأحمر بغزة بحاجة اإىل معاجلة
النا�رس فروانة على  كتب عبد 
ما  "الفي�صبوك":  عرب  �صفحته 
لقاء  يف  البع�س  م�صاركة  بني 
الأ�رسى  جلنة  ومقاطعة  اليوم 
والإ�صالمية  الوطنية  للقوى 
يف  الأهايل  ممثلي  وبع�س 
مع  العالقة  فان  غزة.  قطاع 
الدولية بحاجة  هذه املوؤ�ص�صة 

من  الرغم  وعلى  معاجلة،  اإىل 
ت�صجيلنا للكثري من املالحظات 
واأداء  دور  على  والتحفظات 
من  وغريه  الأحمر  ال�صليب 
جتاه  الدولية  املوؤ�ص�صات 
ق�صية املعتقلني الفل�صطينيني، 
اخلطاأ  من  اأنه  اأرى  اأنني  اإل 
مقاطعة  يف  البع�س  ا�صتمرار 

فنحن  الدولية،  املوؤ�ص�صة  هذه 
خدماتها  واىل  اإليها  بحاجة 
نطرق  لن  وبحاجة  ودورها 
�صوتنا  ون�صمعها  دائما  اأبوابها 
ور�صالتهم  الأ�رسى  و�صوت 
على  احلفاظ  وعلينا  دوما، 
العالقة بها وا�صتمرار التوا�صل 
معها وال�صغط امل�صتمر عليها 

كي تقوم بدورها اأو على الأقل 
كان  وان  ير�صينا،  ما  توؤدي 
ولبد فلنعرب لها ب�صكل مبا�رس 
وا�صتيائنا  احتجاجنا  عن 
املوقف  تطلب  ان  وغ�صبنا 
كان  ان  النظر  وبغ�س  ذلك. 
املقاطعة،  بعدم  هذا  موقفي 
فالأمر  خاطئا.  اأم  �صليما 

بني  فيما  توافق  اإىل  بحاجة 
موحد  موقف  واتخاذ  اجلميع 
لدى كل الأطراف واملوؤ�ص�صات 
الأ�رسى  بق�صايا  واملخت�صني 
قطاع  يف  الأ�رسى  وذوي 
الفعاليات  كل  اأدعو  لذا  غزة 
واملعنية  والفاعلة  النا�صطة 
بهذه الق�صية يف قطاع غزة اإىل 

اىل  والدعوة  املوقف،  تدارك 
طبيعة  لبحث  مو�صع  اجتماع 
العالقة وم�صتواها مع موؤ�ص�صة 
ومديرها  الأحمر  ال�صليب 
وكل  غزة  قطاع  يف  اجلديد 
قطاع  يف  الدولية  املوؤ�ص�صات 
غزة واتخاذ موقف موحد مبا 

يخدم ق�صية الأ�رسى.
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هيئة الأ�سرى

اأو�ساع ماأ�ساوية يعي�سها الأ�سرى املنقولون 
من "رميون" اإىل "نفحه"

�صوؤون  هيئة  اأّكدت 
واملحررين،  الأ�رسى 
املنقولني  الأ�رسى  باأن 
اإىل  "رميون"  �صجن  من 
"نفحه" يعي�صون اأو�صاعاً 
واأو�صحت  ماأ�صاوية. 
"رميون"  اإدارة  اأن  الهيئة 

كانت قد نقلت نحو )100( 
بعد عّدة عمليات  اأ�صري، 
قمع عنيفة نّفذتها اإدارة 
يف  بحّقهم  ال�صجون 
ونقلتهم  الأخرية،  الآونة 
و)4(   )3( الق�صمني  اإىل 
"نفحه" جمّردين من  يف 

ال�صخ�صية،  اأغرا�صهم 
يعانون  اأنهم  اإىل  م�صرية 
�صديد  نق�س  من 
الغذائية  املواد  يف 
والأجهزة  والأغطية 
الكهربائية. ولفتت الهيئة 
ال�صجن  اإدارة  اأن  اإىل 

اقتحمت  قد  كانت 
مدّججة  الأ�رسى  اأق�صام 
والكالب  بالأ�صلحة 
واعتدت  البولي�صية، 
بال�رسب  الأ�رسى  على 
املربح، واأحلقت اخلراب 
واأغرا�صهم  مبمتلكاتهم 
ال�صخ�صية. يذكر اأن اإدارة 
�صجون الحتالل �صّعدت 
القتحامات  وترية  من 
العنيفة  والتفتي�صات 
 ،2019 العام  خالل 
خاللها  وا�صتهدفت 
الهيئات التنظيمية ب�صكل 
موؤخراً  وقامت  مبا�رس، 
يف  الأ�رسى  ممثلي  بنقل 
التحقيق  اإىل  "رميون" 

بعد قمعهم.

نادي الأ�سري الفل�سطينى

الحتالل يرفع ُحكم الأ�سري اأيهم �سباح من )35( عامًا 
جن املوؤبد اإىل ال�سّ

حمكمة  اأن  الأ�صري،  نادي  اأكد 
التابعة  الع�صكرية  ال�صتئنافات 
قبلت  قد  "عوفر"  يف  لالحتالل 
التي  الحتالل  نيابة  ا�صتئناف 
الأ�صري  حكم  رفع  فيه  طالبت 
من  عاماً،   )18( �صباح  اأيهم 
املوؤبد  ال�ّصجن  اإىل  عاماً   )35(
وقررت  اإ�صافية،  و�صنوات 
بال�ّصجن  عليه  احلكم  املحكمة 
اإىل  الأ�صري  نادي  ولفت  املوؤبد. 
بحق  اجلائر  املوؤبد  احلكم  اأن 
اأيهم �صباح، لي�س ا�صتثناًء  الفتى 
حماكم  عليها  ت�صري  قاعدة  بل 
الع�صكرية لالحتالل يف الق�صايا 
�صباح  الأ�صري  لق�صية  املماثلة 
قا�رساً،  الأ�صري  كان  واإن  حتى 
على  تعوي�صات  فر�س  عن  عدا 
مليون  من  باأكرث  �صباح  الأ�صري 
الأول  احلكم  اأن  علماً  �صيقل، 
 )18( من  اأقل  وهو  بحقه  �صدر 

عاماً. يُ�صار اإىل اأن الأ�صري �صباح 
رام  حمافظة  �صكان  من  وهو 
�صباط   18 تاريخ  يف  اُعتقل  اهلل، 
من  حينه  يف  يبلغ  وكان   2016
اإ�صابته  بعد  عاماً   )14( العمر 

له  وجهت  الحتالل،  بر�صا�س 
تنفيذ  تهمة  الحتالل  �صلطات 
"رامي  متجر  يف  طعن  عملية 
ليفي" اأدت اإىل مقتل اأحد جنود 

الحتالل، واإ�صابة اآخر.
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عي�سة ق.

بها  مروا  التي  الفراغ  فرتة  بعد 
خا�سة بعد النتائج املخيبة امل�سجلة 
والهزميتني  القارية  املناف�سة  يف 
�سن  ماميلودي  اأمام  املتتاليتني 
دور  �سمن  اإفريقي  اجلنوب  داونز 
اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  جمموعات 
قام  الذي  املعنوي  التح�سري  اأن  غال 
به الطاقم الفني بقيادة املدرب بالل 
على  اإيجابا  التاأثري  يف  جنح  دزيري 
م�سكلة  جتاوزت  والتي  املجموعة 
وقعت  التي  بلقروي  ه�سام  الالعب 
موا�سلة  من  ومتكنت  املباراة  ليلة 
ال�سبح الأ�سود  اأنها  ال�ستفاقة وتاأكيد 

للنادي القبائلي على ملعب بولوغني.
ت�سكيلة  ر�سيد  بتدعيم  الفوز  �سمح 
اإ�سافة  خالل  من  »�سو�سطارة«  اأبناء 
يلتحقون  جعلتهم  ثمينة  نقاط  ثالث 
الثالث يف  املركز  ويحتلون  بالبوديوم 
على  يتواجدون  اين  الرتتيب،  جدول 
بعد اأربع نقاط عن الو�سيف مولودية 
املت�سدر  عن  نقاط  و�ست  اجلزائر، 
�سباب بلوزداد، وهو املر الذي يعطي 
املو�سم  لقب  حلامل  قوية  دفعة 
املن�رصم من اجل ت�سجيل عودة قوية 
الأوىل،  الأدوار  ولعب  املناف�سة  يف 
خو�ض  مع  موعد  على  واأنه  خا�سة 
اأمام  املقبل  الثنني  موؤجلة  مقابلة 
�سمن  تندرج  والتي  ال�سلف  جمعية 

املحرتفة  الرابطة  من   13 اجلولة 
اأثار الأداء الذي قدمه رفقاء  الأوىل. 
ال�ستياء  �رصيفي  ر�سوان  الالعب 
كانوا  الذين  الفريق  اأن�سار  من طرف 
حا�رصين بقوة يف املدرجات من اأجل 
ظهر  حيث  وت�سجيعه،  النادي  دعم 
يقدموا  ومل  �ساحب  بوجه  الالعبون 
م�ستوى  على  خا�سة  قوية  مواجهة 
التن�سيق  خالله  ظهر  والطي  الهجوم 
اإذا  خا�سة  امليدان  و�سط  مع  غائبا 
متاأثرا  الليبي ظهر  الالعب  اأن  علمنا 
الفرتة  خالل  املناف�سة  عن  بالبتعاد 
الذي  الأمر  الإ�سابة،  ب�سبب  الأخرية 
الكثري  يقّدم  ول  بال�سلب  يتاأثر  جعله 

على م�ستوى �سناعة اللعب.

و�سوف يعود الالعبون �رصيعا اإىل جو 
املكثفة  الرزنامة  ظل  يف  التدريبات 
ي�ستاأنفون  اأين  تنتظرهم،  التي 
اللقاءات �رصيعا بلعب لقائهما ملوؤجل 
قبل  غد،  بعد  ال�سلف  جمعية  اأمام 
التح�سري للتنقل اإىل املغرب ومالقاة 
�سمن  املغري  البي�ساوي  الوداد 
جمموعات  دور  من  اخلام�سة  اجلولة 
املقررة  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
الأمر  وهو  املقبل،  اجلمعة  �سهرة 
دزيري  بالل  املدرب  اأزعج  الذي 
الربجمة  من  تذمره  عن  ك�سف  الذي 
يف  اأ�سباله  لها  يتعر�ض  التي  املكثفة 
ظل ال�سفرية ال�سعبة التي قادتهم اإىل 

جنوب اإفريقيا عرب جمموعتني.

حّقق فريق احتاد العا�سمة الأهم من خالل النت�سار الثمني الذي �سجله يف مباراة الكال�سيكو التي جمعته ب�سبيبة 
القبائل �سمن اللقاء املوؤجل عن اجلولة 12 من الرابطة املحرتفة الأوىل، اأين جنح النادي العا�سمي يف الحتفاظ 

بالزاد كامال على معقله عمر حمادي ببولوغني بف�سل الهدف الوحيد الذي �سجله املهاجم اأمين حميو�س عرب ركلة 
جزاء، اأين رفع الالعبون املعنويات من خالل تاأكيد العودة القوية يف البطولة الوطنية 

احتاد العا�ضمة يطيح بالكناري ويلتحق بالبوديومدزيري غا�سب من كثافة الربجمة والت�سكيلة حت�سر لأوملبي ال�سلف

اإحتاد بلعبا�س

يعي�س يدق ناقو�س اخلطر

الأن�سار يثورون ويح�سرون للتنقل اإىل مقر الفريق

الكناري يوا�ضل ال�ضقوط ويف�ضل 
يف تخطي ال�ضبح الأ�ضود

القبائل يف فخ  �سقط نادي �سبيبة 
الهزمية خالل اخلرجة التي قادته 
اأول اأم�ض ملالقاة امل�سيف احتاد 
العا�سمة، ولتي يوا�سل من خاللها 
ال�سود  ال�سبح  جتاوز  عن  العجز 
القبائلي عن  النادي  يف ظل عجز 
بولوغني  ملعب  من  الفوز  حتقيق 
مل  حيث  �سنة،   31 مدار  على 
بقيادة  الفني  الطاقم  ينجح 
فيلود  هيربت  الفرن�سي  املدرب 
يف ا�ستغالل الأداء الباهت للنادي 
نتيجة  ت�سجيل  اأجل  العا�سمي من 
الديار  اإىل  خميبا  وعاد  اإيجابية 
الفراغ  فرتة  توؤكد  بهزمية  حممال 
واأنه  التي مير بها موؤخرا، خا�سة 
�سجل هزمية وتعادل داخل الديار 
املغربي  البي�ساوي  الرجاء  اأمام 
رابطة  جمموعات  دور  حل�ساب 
الدور  من  وخرج  اإفريقيا  اأبطال 
اجلمهورية  كاأ�ض  ملناف�سة   1/32
بعد الإق�ساء من الدور الأول اأمام 
الذي  الأمر  مليلة،  عني  جمعية 
ظل  يف  التعداد  على  �سلبا  يوؤثر 
القبائلي يف  النادي  رغبة جماهري 
الأدوار  على  التناف�ض  اإىل  العودة 

بعدما  احلايل  للمو�سم  الأوىل 
التتويج  املن�رصم  املو�سم  �سيعوا 
بلقب البطولة الوطنية، يف اجلولة 

الأخرية من املناف�سة.
اأثار توايل النتائج ال�سلبية لت�سكيلة 
»الكناري« ا�ستياء كبريا من طرف 
اللونني  وع�ساق  الفريق  اأن�سار 
والذين  والأ�سفرن  الأخ�رص 
فر�سة  �سيعوا  اأنهم  يدركون 
وت�سييق  بالبوديوم  اللتحاق 
الرتتيب  جدول  رائد  على  اخلناق 
كافة  وّجهوا  حيث  والو�سيف، 
التي  ال�سيا�سة  اإىل  التهامات 
اّتبعها رئي�ض الفريق �رصيف مالل 
والذي كان ا�ستغنى نهاية املو�سم 
باتريك  املدرب  عن  املنق�سي 
�ستي  اإليا�ض  املدافع  و�رصح  دوما 
�رصيفة،  بن  لوليد  التوقيع  مقابل 
بقوة  التنقل  حملة  يرفعون  اأين 
ت�سييق  اأجل  من  الفريق  مقر  اإىل 
واملطالبة  الإدارة  على  اخلناق 
بتح�سني الأو�ساع يف النادي للعب 
هذا  الوطنية  البطولة  لقب  على 

املو�سم.
عي�سة ق.

ك�سف اأنه مل يطرد من الفندق

غول: تفاجاأت لت�ضريحات بلقروي وم�ضريه يتحدد اليوم
لفريق  الر�سمي  الناطق  ك�سف 
الالعب ه�سام  اأن  العا�سمة  احتاد 
عرب  اليوم  مير  �سوف  بلقروي 
فيه  يتواجد  �سوف  تاأديبي  جمل�ض 
رفقة كل من مدير جمل�ض الإدارة 
بوعالم �سندري، الأمني العام منري 
اأين  دبي�سي، املدرب بالل دزيري 
�سوف يتم خالله الف�سل يف م�ستقبل 
الالعب مع النادي العا�سمي �سواء 
بالحتفاظ به يف �سفوف الفريق اأو 
ت�رصيحه ومنح اأوراقه للرحيل، ويف 
هذا ال�سدد ك�سف غول اأنه تفاجاأ 
كثريا للت�رصيحات التلفزيونية التي 
اأدىل بها املدافع املحوري للفريق 
مغلوطة  كانت  والتي  العا�سمي 
ونفى  احلقيقة،  كل  عن  وبعيدة 
ندوة  تن�سيطه  خالل  املتحدث 

�سحافية عقب نهاية مقابلة �سبيبة 
القبائل رغبة اإدارة احتاد العا�سمة 
يف تخفي�ض الأجر ال�سهرية لالعب 
اأن كل  واأو�سح  مثلما قال املعني، 
ما يف الأمر اأنها ات�سلت مبناجريه 
من اأجل مراجعة بع�ض بنود العقد 
بعدما مل يقدم ما كان منتظرا منه 
الأول  الن�سف  خالل  التعداد  مع 
ويف  احلايل  الكروي  املو�سم  من 
ظل الأزمة املالية التي يعاين منها 
مل  املناجري  اأن  واأردف  الحتاد، 
وات�سل  املهنة  اأخالقيات  يحرتم 
يف  رغبتهم  له  يوؤكد  بالالعب 
تخفي�ض الأجرة وهو ما مل يحدثه 
يف  الإدارة  رغبة  برر  اأين  ح�سبه، 
بالنظر  بلقروي  عقد  مراجعة 
املعروف  م�ستواه  ا�سرتجاع  لعدم 

عليه خالل الأعوام املا�سية، وهو 
الذي مت الجتماع به قبل اقل من 
�رصورة  اإىل  تنبيهه  اأجل  من  �سهر 
يد  تقدمي  اأجل  من  اجلدي  العمل 
الأمر مل  اأن  اإل  للفريق  امل�ساعدة 
ال�سابق  الالعب  واأردف  يحدث. 
اأن  العا�سمي  النادي  �سفوف  يف 
الفندق  من  طرده  يتم  مل  بلقروي 
النادي  وهو لذي كان رافق حافلة 
امللعب  اإىل  اخلا�سة  ب�سيارته 
املدرجات  من  املباراة  و�ساهد 
ب�سورة عادية، مو�سحا اأن املعني 
بزمالئه  اللتحاق  رف�ض  من 
 ، الع�ساء  وجبة  تناول  اأجل  من 
�سمن  كان  اأنه  تتلخ�ض  واحلقيقة 
بلعب  املعنية  الأ�سا�سية  الت�سكيلة 
لكنه  القبائل  �سبيبة  مواجهة 

اأثر  الذي  الحرتايف  غري  ت�رصفه 
مل  الذي  وهو  املجموعة  على 
اخلطوة  خالل  من  الفريق  يحرتم 
املدرب  جعل  بها  قام  التي 
املجموعة  عن  يبعده  دزيري 
وي�ستدعي  اللقاء  بخو�ض  املعنية 
 18 قائمة  يف  لتعوي�سه  تيبوتني 
عن  ا�ستبعاده  اأن  م�سريا  لعبا، 
املواجهات خالل الفرتة املا�سية 
يعود اإىل عدم ا�سرتجاعه مل�ستواه 
اللعب،  اأجل  من  جاهزيته  وعدم 
له  م�سكلة  ل  دزيري  اأن  م�سيفا 
على  اأ�رص  الذي  وهو  الالعب  مع 
التحويالت  فرتة  خالل  انتدابه 

ال�سيفية املن�رصمة.
عي�سة ق.

اخل�سر با�سروا كاأ�س اإفريقيا لكرة اليد بفوز 
عري�س على زامبيا

بورت: قدمنا اأداء حمرتما اأمام 
منتخب يف املتناول

الوطني  املنتخب  مدرب  اعترب 
اأن  بورت  اآلن  رجال  اليد  لكرة 
حمرتما  اأداء  قدمت  ت�سكيلته 
بعد  الزامبي  املنتخب  اأمام 
بنتيجة  ام�ض  اأول  العري�ض  الفوز 
الأول  ال�سوط  وانتهى   09-34
تون�ض  احلمامات  بقاعة   4-17
للطبعة   الفتتاحية  املباراة  يف 
افريقيا  كا�ض  مناف�سة  من   24
لالأمم، ومتكن املنتخب اجلزائري 
حيث  من  والثاين  اخلربة  �ساحب 
عدد التتويجات القارية 7 بطولت 
من  الأخرية  الع�رص  الدقائق  يف 
املباراة  لينهي  هدفا   13 ت�سجيل 
نقاط  حمققا  هدفا   25 بفارق 
امل�سابقة،  يف  الأوىل  الفوز 
اآلن  الفرن�سي  املدرب  و�رصح 
التون�سية  الإنباء  لوكالة  بورت  
فريقه  اأن  املقابلة  نهاية  بعد 
املقابلة  يف  بالفوز  مطالبا  كان 
حمرتما  اداء  قدم  حيث  الأوىل 
املتناول  يف  زامبي  منتخب  امام 
يف  ال�سوداء  النقطة  ان  مربزا 
املقابلة تبقى اإ�سابة الالعب علي 
اأخرى  جهة  من  ولحظ  بوحل�سة، 
حدده  الذي  الأول  الهدف  »اأن 

التاأهل  هو  اجلزائري  املنتخب 
على  العمل  ثم  املقبل  الدور  اىل 
ا�ستغالل الفر�سة ان توفرت لبلوغ 
الدور الن�سف النهائي والعمل على 
احل�سول على مرتبة متقدمة جدا 

يف البطولة.
املنتخب  اأن  بورت  الن  وقال 
البناء  اعادة  طور  يف  اجلزائري 
التون�سي  املنتخبان  ويبقى 
الأبرز  املراهنان  وامل�رصي 
 : م�سيفا  باللقب«،  الفوز  على 
اأر�سح  فاين  بقلبي  حتدثت  »اإذا 
بلقب  للفوز  التون�سي  املنتخب 
احتفظ  واين  خا�سة  البطولة 
التي  الفرتة  عن  طيبة  بذكريات 
اإ�رصايف  عند  بتون�ض  ق�سيتها 
خالل اربع �سنوات على املنتخب 
الختيار  مت  انه  يذكر  التون�سي«. 
�سهبور  ريا�ض  اجلزائري  على 
كاأف�سل لعب يف املباراة، وخا�ض 
مباراتهم  بركو�ض  م�سعود  رفاق 
الكونغو  بقاعة  اأمام  اأم�ض  الثانية 
راد�ض،  قبل اأن ينهوا الدور الأول 
القمة  لقاء  يف  املغرب  اأمام  غدا 

للمجموعة الرابعة.
ق.ر.

اأكد مدرب احتاد بلعبا�ض عبد القادر 
اأية  عن  م�سوؤول  يكون  لن  باأنه  يعي�ض 
خالل  لفريقه  حمتملة  �سلبية  نتائج 
الرابطة  بطولة  من  الثانية  املرحلة 
الأوىل بعد متادي لعبيه يف اإ�رصابهم 
اأن  الحتاد  وكاد  التدريبات،  عن 
يقاطع مباراته املتاأخرة التي خ�رصها 
نادي  ميدان  على  اأيام  ب�سعة  منذ 
بارادو على خلفية عدم تدرب لعبيه 

يف الأيام التي �سبقت اللقاء للمطالبة 
بت�سوية م�ستحقاتهم املالية، ويتوا�سل 
ا�ستئناف  منذ  الالعبني  اإ�رصاب 
الأ�سبوع  منت�سف  يف  التدريبات 
باتت  التي  الو�سعية  وهي  اجلاري، 
توؤرق املدرب يعي�ض وفق ت�رصيحاته، 
لكنه يوؤكد يف نف�ض الوقت باأنه يتفهم 
�سلوك الالعبني الذين يدينون باأجرة 
منحتي  اإىل  بالإ�سافة  اأ�سهر  اأربعة 

مباراتني، ورغم هذه الو�سعية ال�سعبة 
><املكرة<<  ت�سكيلة  بها  متر  التي 
ل  اأنه  يوؤكد  العا�سمي  التقني  اأن  اإل 
باأنه  مطمئنا  املن�سفة،  رمي  ينوي 
لعبيه،  بجانب  الوقوف  �سيوا�سل 
حيث قال: »متاأكد باأنه �سيكون �سعبا 
علينا تدارك التاأخر يف التح�سريات، 
على  بال�سلب  ذلك  ينعك�ض  قد  ما 
من  الأوىل  املباريات  يف  نتائجنا 

مرحلة الإياب«.
القادر  عبد  فاإن  ذلك،  عن  وف�سال 
م�سوار  توقف  من  يخ�سى  يعي�ض 
دورها  يف  اجلمهورية  بكاأ�ض  فريقه 
الثامن  �سيلعب يف  الذي  النهائي  ثمن 
لعبيه  اأن  يعتقد  لأنه  املقبل  فيفري 
يف  املوعد  لهذا  جاهزين  يكونوا  لن 

ظل توا�سل اإ�رصابهم«.
ق.ر.
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ملجل�س  اجلديد  الرئي�س  اأو�ضح 
اإدارة نادي مولودية اجلزائر عبد 
الذي  التغيري  اأن  اأملا�س  النا�رص 
اأحدثته �رصكة �ضوناطراك مالكة 
العا�ضمي  النادي  اأ�ضهم  اأغلبية 
اإىل  الأوىل  بالدرجة  يعود 
الت�ضيري  �ضهدها  التي  الفو�ضى 
على م�ضتوى الفريق خالل عهدة 
الإدارة ال�ضابقة وكان لزاما اإعادة 
الهيكلة من جديد من اأجل اإعادة 
واإعادة  املولودية  بيت  ترتيب 
ما  موا�ضلة  ق�ضد  اإليه  الهدوء 
يف  احلايل  املو�ضم  من  تبقى 
املتحدث  اأكد  الظروف،  اأف�ضل 
على  �ضيفا  اأم�س  نزوله  خالل 
القناة الإذاعية الأوىل اأن الفريق 
واملو�ضم  يتواجد يف مركز جيد 
لزال طويال حيث يوا�ضل النادي 
الوطنية  البطولة  على  اللعب 
عند  هدفا  حتديده  مثلما 
ونفي  اجلديد،  املو�ضم  انطالق 
الرائج  احلديث  ال�ضياق  هذا  يف 
يتخبط  م�ضاكل  وجود  حول 
واأو�ضح  العا�ضمي  النادي  فيها 

خا�ضة  �ضحيحا  لي�س  الأمر  اأن 
البطولة  و�ضيفة  الت�ضكيلة  واأن 
اإدارة  اأن  م�ضيفا  الوطنية، 
التجديد  قررت  �ضوناطراك 
الإداري  الهيكل  م�ضتوى  على 
اإىل  املولودية  اإعادة  اأجل  من 
ال�ضكة ال�ضحيحة يف ظل �رصعية 
التتويج  يف  اأن�ضارها  مطالب 

بلقب هذا املو�ضم.
النادي  اإدارة  اأن  اأملا�س  ك�ضف 
با�ضتقدامات  تقوم  لن  العا�ضمي 
ال�ضتوية  النتقالت  فرتة  خالل 
على  تعتمد  و�ضوف  احلالية 
الالعبني  ودمج  احلايل  التعداد 
التي  الأخبار  ونفى  ال�ضبان، 
جابو  املوؤمن  عبد  رحيل  توؤكد 
الثنائي  اأن  ووليد درارجة موؤكدا 
يوا�ضل  و�ضوف  الفريق  مع  باق 
وك�ضف  طبيعية،  ب�ضورة  املو�ضم 
هوية  اأن  منف�ضل  �ضياق  يف 
تعرف  �ضوف  اجلديد  املدرب 
والذي  مقبلة  اأيام   10 خالل 
�ضيكون بن�ضبة كبرية اأجنبي ولديه 
اأين  الوطنية،  البطولة  يف  جتربة 

يف  معه  الت�ضالت  يف  �رصعوا 
املفاو�ضات  يف  ال�رصوع  انتظار 
يربط  الذي  العقد  بنود  حول 
ق�ضية  حول  واأ�ضاف  الطرفني، 
املدرب الفرن�ضي برنارد كازوين 
على  تعمل  �ضوف  الإدارة  اأن 
التفاق مع املعني واإيجاد احلل 
عدم  وا�ضتطرد  ير�ضيهما،  الذي 
اإمكانية مراجعة عقود الالعبني 
خا�ضة  احلالية  الفرتة  خالل 
التوقيع  الإدارة وافقت على  واأن 
معهم على ال�رصوط املالية التي 
�ضياق  يف  واعرتف  بها،  تقدموا 
فيها  مبالغ  الأجور  اأن  مت�ضل 

حقا.
اأعلن رئي�س جمل�س اإدارة النادي 
الالعب  تعيني  عن  العا�ضمي 
ال�ضابق للمولودية طارق لعزيزي 
الذي  وهو  الفريق  يف  من�ضقا 
همزة  املن�ضب  بهذا  �ضيكون 
واإدارة  الالعبني  بني  الو�ضل 
ي�ضتبعد  ل  انه  م�ضيفا  النادي، 

تعيني املعني مناجريا عاما.

اأملا�س اجتمع بالالعبني 

وخمازين اأول اأم�س
اأول  اأملا�س  النا�رص  عبد  اجتمع 
الفني  والطاقم  بالالعبني  ام�س 
لت�ضكيلة »العميد« بقيادة املدرب 
وذلك  خمازين،  حممد  املوؤقت 
التدريبية  خالل ح�ضوره احل�ضة 
الفندقة  مبركز  خا�ضوها  التي 
اأين  البنيان،  عني  يف  والإطعام 
وهو  اجلميع  مع  حديث  له  كان 
مت  بعدما  العمل  يف  �رصع  الذي 
تعيينه على راأ�س جمل�س الإدارة 

�ضهرة الأربعاء املن�رصم.
عي�سة ق.

جمال  الوطني  الناخب  رفع 
�ضدد  عندما  التحدي  بلما�ضي 
على  يعملون  �ضوف  اخل�رص  اأن 
لبلوغ  التاأهيلية  املراحل  جتاوز 
كاأ�س العامل املقررة العام 2022 
اأنه  اأو�ضح  عندما  قطر،  يف 
�ضوف يلعب املرحلة املقبلة من 
اأجل التاأهل اإىل العر�س الكروي 
الذهاب  التفكري يف  قبل  العلمي 
اإىل قطر من اجل التتويج باللقب 
العاملي، ورغم اعرتافه باأن الأمر 
املجموعة  على  �ضغطا  ي�ضع 
من  اأنه  ا�ضتطرد  اأنه  اإل  وعليه، 
كبريا  احللم  يكون  اأن  الطبيعي 
ح�ضب قيمة املناف�ضة، والإميان 
الو�ضول  اجل  من  بامل�ضتحيل 
على  ذلك  وحتقيق  الهدف  اإىل 
ار�س الواقع، من خالل الذهاب 
اأحالمهم.  من  نقطة  اأبعد  اإىل 
باأحقية  التم�ضك  بلما�ضي  جّدد 

بلقب  بالتتويج  ت�ضكيلته  قائد 
والتي  الإفريقية،  الذهبية  الكرة 
�ضايدو  ال�ضنغايل  النجم  اأحرزها 
جاء  بينما  اأول  حل  الذي  مانيه 
�ضالح  حممد  امل�رصي  للدويل 
لعب  اأف�ضل  ترتيب  يف  ثانيا 
اإفريقي للعام 2019، حيث �ضدد 
الحتاد  يعار�س  اأنه  بلما�ضي 
حول  القدم  لكرة  الإفريقي 
فيما  اأعلنها  التي  اخليارات 
لعبي  اأف�ضل  مبراكز  يتعلق 
املنق�ضي  للعام  ال�ضمراء  القارة 
اخل�رص  جنم  خاللها  والتيحل 
الذي  الثالثي  اأن  مو�ضحا  ثالثا، 
يكون  اأن  ي�ضتحق  اختياره  مت 
الأف�ضل لكن لي�س بنف�س الرتتيب 
ان  مو�ضحا  املنطقي،  غري 
اأكرث  التتويج  ي�ضتحق  من  حمرز 
الأول  امل�ضوؤول  اأرجع  من ماين. 
الوطنية  الفنية  العار�ضة  على 

قناة  مع  تلفزيونية  مقابلة  يف 
ابرز  اأن  الفرن�ضية  بلو�س«  »كنال 
تتويج  التي �ضاهمت يف  العوامل 
اإفريقيا  كاأ�س  بلقب  اخل�رص 
املن�رصم  العام  �ضائفة  لالأمم 
العمل  اإىل  الأوىل  بالدرجة  تعود 
ورف�س  وال�ضرب،  املثابرة 
بلما�ضي الثناء على لعب واحد، 
التعداد  جميع  اأن  اأو�ضح  حيث 
التتويج  يف  و�ضاهم  رائعا  كان 
وبالتايل كانوا الأف�ضل يف طبعة 
م�رص، وا�ضتطرد اأن روح لدعابة 
مّيزت الت�ضكيلة الوطنية وت�ضفي 
الت�ضكيلة  على  خا�ضة  اأجواء 
اإ�ضالم  ا�ضم  ذكر  حيث  الوطنية، 
روح  ميلك  الذي  �ضليماين 
رائعة  اأجواء  وي�ضفي  الفكاهة 
اأن  املتحدث  وقال  بينهم. 
يكت�ضبه  الذي  الإلهام  م�ضدر 
يعود بالدرجة الأوىل اإىل والديه، 

الفخر  م�ضدر  اأبنائه  واعترب 
ويرحتل،  يحّل  اأينما  له  بالن�ضبة 
وك�ضف اأنهç ي�ضع جائزة تتويجه 
للعام  اإفريقي  مدرب  اأف�ضل 
يف  اخلا�س  مكتبه  يف   2019
اأن اإحرازه  ار�س الوطن، معتربا 
اجلائزة يعترب فخرا بالن�ضبة له.
عي�سة ق.

عي�سة ق.

ول يعقل اأن جتري املناف�ضة التي 
العام  خالل  املغرب  حتت�ضنها 
تابعة  حمتلة  مدينة  يف  احلايل 
اإقليما اإىل ال�ضحراء الغربية، حيث 

مبيل  حادا  ا�ضتنكارا  البيان  �ضهد 
اأحمد  امللغا�ضي  الرئي�س  هيئة 
يف  املغربي  الطرف  على  اأحمد 
على  معروفة  �ضيا�ضية  ق�ضية 
تعاين  والتي  العاملي  امل�ضتوى 
احتالل وا�ضحا من طرف النظام 

على  الفاف  واأقدمت  املغربي. 
القارية  الكروية  الهيئة  مرا�ضلة 
من اأجل الإ�ضارة اإىل الإقدام على 
خطوة غري حممودة العواقب والتي 
تخفي دلئل �ضيا�ضية ل متت �ضلة 
موعد  ا�ضتغالل  عرب  بالريا�ضة، 

للق�ضايا  الرتويج  اأجل  من  ريا�ضي 
�ضمن  املمنوعة  وهي  ال�ضيا�ضية، 
للعبة،  الدويل  الحتاد  لوائح 
زط�ضي  الدين  خري  هيئة  واأعلنت 
 63 الذكرى  يف  م�ضاركتها  عدم 
الإفريقي  الحتاد  لتاأ�ضي�س 

للثامن  تاريخه  وامل�ضادف  للعبة 
دعوتها  متت  اإذا  املقبل  فيفري 
هام�س  على  جتري  �ضوف  والتي 
لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  اجتماع 

الإفريقي للعبة.
وجّددت الفاف مت�ضكها بالقيم التي 

تتبناها يف رف�س خمتلف الأ�ضكال 
مثلما  لال�ضتعمار  املرادفة 
يحدث مع نظام الأبارتيد بجنوب 
بتوجيه  البيان  واختتمت  اإفريقيا، 
حتذير اإىل الحتاد الإفريقي حول 
داخله  انق�ضام  حدوث  اإمكانية 

الكروي  احلدث  تنظيم  ب�ضبب 
العيون  مدينة  يف  ال�ضمراء  للقارة 
الأمر  يحمله  ملا  وذلك  املحتلة 
اأنها  �ضيا�ضية، مو�ضحة  تعابري  من 
الراف�ضة  الأ�ضكال  جميع  ترف�س 

لال�ضتعمار.

اأعلنت مقاطعتها لحتفالية الذكرى 63 لتاأ�سي�س الكاف

�لفاف ت�ضتنكر برجمة كاأ�س �إفريقيا 
د�خل �لقاعة بالعيون �ملحتّلة

نّددت الحتادية اجلزائرية لكرة القدم بقرار الحتاد الإفريقي لكرة القدم تنظيم 
مناف�سة كاأ�س اإفريقيا داخل القاعة املقررة خالل العام 2020 يف ملغرب مبدينة العيون، 

حيث �سّددت هيئة الرئي�س خري الدين زط�سي يف بيان ن�سرته اأم�س على موقعها 
اللكرتوين من الختيار الذي توجه اإىل تنظيم الكان داخل القاعة يف مدينة العيون 
والتي تعترب تابعة للجمهورية العربية ال�سحراوية، والعيون هي منطقة حمتلة من 

طرف ال�سلطات املغربية

الدويل  احلرا�س  اأق�ضي 
وهاب  راي�س  اجلزائري 
كاأ�س  م�ضابقة  من  مبوحلي 
خادم احلرمني بعد الهزمية 
ناديه  مع  لها  تعر�س  التي 
التفاق ال�ضعودي اأمام نادي 
الهالل، حيث انتهت مغامرة 
الدور  يف  وزمالئه  مبوحلي 
املناف�ضة  من  النهائي  ربع 
اأول  مواجهتها  جرت  التي 
بهدفني  اخل�ضارة  بعد  ام�س 
اإىل  النتقال  اإثر  لهدف 
عقب  الإ�ضايف  التوقيت 
توقيتها  يف  املواجهة  نهاية 

يف  هدف  بالتعادل  الأ�ضلي 
الهزمية  ورغم  �ضبكة  كل 
حار�س  اأن  اإل  والق�ضاء 
الثناء  تلقى  اخل�رص  عرين 
الرائع الذي قام  على الأداء 
اختياره  مت  الذي  وهو  به 
رجل املباراة بعدما ت�ضدى 
لعبي  من  حماولت  لعدة 
املناف�س، على غرار خمالفة 
�ضاعة  ربع  قبل  جيوفينكو 
وت�ضديدة  اللقاء  نهاية  على 
قوية يف الوقت الإ�ضايف، اإىل 
جانب مراوغة جميلة قام بها 
مع الالعب الفرن�ضي غوميز 

نهاية  على  دقيقتني  قبل 
مبوحلي  وكان  املواجهة. 
هجمات  اأمام  منيعا  �ضدا 
اخلط الأمامي لنادي الهالل 
وهو الذي نال العرتاف من 
اأكد  والذي  الأخري  مدرب 
اأنه قدم مباراة رائعة ولوله 
لفائدة  اأثقل  النتيجة  لكانت 
ت�ضكيلة الهاللن حيث جاءت 
بقيام  املقابلة  اإح�ضائيات 
ت�ضديات  ب�ضبع  مبوحلي 
املناف�س  ت�ضجيل  ومنعه 

اأربع اأهداف حقيقية.
ع.ق.

بعد الهزمية اأمام الهالل يف ربع لنهائي

مبوحلي رجل �ملبار�ة رغم �لإق�ضاء 
من كا�س خادم �حلرمني

اأكد ان ترتيب الكاف غري منطقي وحمرز الأحق بالكرة الذهبية

بلما�ضي: حلم �لتتويج بكاأ�س �لعامل لي�س م�ضتحيال 
ونوؤمن بقدر�تنا

اأعلن تعيني لعزيزي من�سقا عاما للفريق

�أملا�س: �ملولودية ل تعاين م�ضاكل وهدف �لتتويج 
بالبطولة لز�ل قائما تاأهل املنتخب الوطني لكرة 

املرحلة  اإىل  رجال  ال�ضلة 
التمهيدية  للدورة  الثانية 
 2021 الإفريقية  للبطولة 
املجموعة »اأ« رغم انهزامه 
الراأ�س  من  نظريه  اأمام 
 99-90 بنتيجة  الأخ�رص 
الأول  ال�ضوط  انتهى  بينما 
الثانية  املباراة  يف   40-37
التي جرت بينهما اأول ام�س 
م�ضتفيدا  �ضطاوايل،  بقاعة 
املواجهة  يف  فوزه  من 
املنتخب  تاأهل  الأوىل، 
الثانية  للمرحلة  الوطني 
للمناف�ضة جاء بف�ضل  فارق 
الأربعاء  فوزه  بعد   النقاط، 
الأوىل  باملباراة  املن�رصم 
وت�ضارك   ،67-79 بنتيجة 
�ضبع  الت�ضفوية  الدورة  يف 
مناطق مق�ضمة على خم�س 
�ضهر  املقررة  جمموعات 
جميع  عرب  اجلاري  جانفي 
وتتاأهل  الإفريقية،  القارة 
الفائزة  منتخبات  اخلم�ضة 
من  القادمة  املرحلة  اإىل 
الت�ضفيات. بالن�ضبة للمرحلة 

تلتحق  للت�ضفيات،  الثانية 
املنتخبات اخلم�ضة املتاأهلة 
باملنتخبات 15 التي �ضاركت 
يف دورة 2017 بتون�س و هي: 
اأفريقيا  الكامريون،  اأنغول، 
ديفوار،  كوت  الو�ضطى، 
الدميقراطية،  الكونغو 
م�رص، غينيا، مايل، املغرب، 
املوزمبيق، نيجرييا، رواندا، 
واأوغندا،  تون�س  ال�ضنغال، 
املنتخبات  توزيع  و�ضيتم 
جمموعات  خم�س  على   20
 4 منها  واحدة  كل  ت�ضم 
ت�ضارك  حيث  منتخبات 
دورتني  يف  جمموعة  كل 
تلعب  مراحل،  ثالث  على 

اإىل  الثالث من 17  الدورات 
بها  تلتحق  فيما  فيفري   25
بني  ما  الأخريان  الدورتان 
دي�ضمرب   1 اإىل  نوفمرب   23
حتديد  و�ضيتم   ،2020
الدورات  هذه  اجراء  اأماكن 
لحقا، وتن�ضط املجموعات 
ما  الأخرية  الدورة  اخلم�س 
 ،2021 فيفري   23 و   15 بني 
الثالث  املنتخبات  وتتاأهل 
جمموعة  كل  عن  الأوىل 
لكاأ�س  النهائية  للمرحلة 
املقررة   20221 اإفريقيا 

برواندا.
ق.ر.

�سمن الت�سفيات املوؤهلة اإىل البطولة الإفريقية لكرة 
ال�سلة

�جلز�ئر تتاأهل للمرحلة �لثانية 
على ح�ضاب �لر�أ�س �لأخ�ضر



ماتيو�س يحبط بايرن ميونخ
على  البافاري  الفريق  قدرة  يف  ميونخ  بايرن  اأ�سطورة  ماتيو�س  لوثار  �سكك 
الفريق  وي�ستعد   ،2020 عام  الأملاين  الدوري  يف  يخو�سها  مباراة  باأول  الفوز 
�سمن  الأوملبي  امللعب  يف  برلني  هريتا  على  غدا  �سيًفا  للحلول  البافاري، 
كيكر  ل�سحيفة  ماتيو�س  البوند�سليغا، وحتدث  18 من عمر  اجلولة  مناف�سات 
قائًل »�ستكون مباراة �سعبة لبايرن، هريتا يلعب بان�سباطية �سديدة وبرتابط 
و�سغط و�رسعة يف الرتداد، لذا ل اأظن اأن البافاري �سيفوز يف برلني«، وكان 
بايرن ميونخ قد ف�سل بالفعل يف التغلب على فريق العا�سمة الأملانية باجلولة 
الفتتاحية للبوند�سليغا، حينما تعادل معه بهدفني لكل منهما على ملعب األيانز 

اأرينا.
وبحديثه عن الأوفر حًظا للفوز بلقب البوند�سليغا، راأى ماتيو�س اأن ليبزيج ميلك اأف�سلية يف مناف�سة 
بايرن ميونخ وبورو�سيا دورمتوند على اللقب حتى النهاية، واأمت »الأمر يعتمد على كيفية بدء كل فريق 
للدور الثاين، دورمتوند وبايرن ميلكان قائمتني ذوى جودة عالية، واأتوقع اأن يكون هناك مناف�سة ثلثية 
على اللقب حتى الرمق الأخري«. يذكر اأن ليبزيج اأنهى الدور الأول مرتبًعا على عر�س جدول ترتيب 

البوند�سليغا بر�سيد 37 نقطة، متقدًما بفارق نقطتني عن بورو�سيا مون�سنغلدباخ الو�سيف.

كلوب يك�صف طريقة �إنهاء �أزمة �صالح وماين
ك�سف الأملاين يورغن كلوب مدرب ليفربول، طريقة تعامله مع الأزمة بني 
ال�سابقة  اللقاءات  اأحد  خلل  الفريق  جنمي  ماين  و�ساديو  �سلح  حممد 
للريدز بالربميريليغ، وتعود الأزمة اإىل تف�سيل �سلح الت�سديد على املرمى 
بدًل من التمرير اإىل ماين اأمام برينلي يف اأوت املا�سي بالدوري الإجنليزي 
املمتاز، وهو ما فجر غ�سب النجم ال�سنغايل عقب ا�ستبداله، وقال كلوب يف 
ت�رسيحات اأبرزتها �سحيفة »مريور« الربيطانية: »حتدثت مع كل لعب على 
حدى، كما اأن امل�سكلة مل تكن كبرية بني �سلح وماين«، واأ�ساف: »يف عامل 
اأن  اإلهي كيف ميكنك  يا  للغاية، حيث يقولون  كرة القدم، يبدو الأمر كبرًيا 
حتل ذلك، ولكنني فقط حتدثت معهما«، واأمت املدرب الأملاين: »فاينالدوم 
اأن يفهم �سبب غ�سب النا�س«. يذكر  يحاول دائًما حل امل�سكلت يف غرفة امللب�س، لأنه ي�ستطيع 
ال�سنوات الثلث املا�سية على الألقاب الفردية مع الريدز وداخل  اأن �سلح وماين يتناف�سان خلل 
القارة ال�سمراء، وتقا�سما �سوًيا جائزة هداف الربميريليغ املو�سم املا�سي مع الغابوين بيري اإميرييك 

اأوباميانغ.

�إنرت ي�صتقدم �أ�صلي يونغ �إعارة من �ملان يونايتد
اإنرت  اإىل  يونغ  اأ�سلي  املخ�رسم  مدافعه  عن  التخلي  على  الإجنليزي  يونايتد  مان�س�سرت  نادي  وافق 
ايطاليا  اإىل  34 عاماً  البالغ  يونغ  اأم�س  وو�سل  تقارير �سحافية،  اأ�سارت  ما  بح�سب  اليطايل  ميلن 
و�سيتلقى  �سبورت«،  ديلو  غازيتا  »ل  بح�سب  �سهراً   18 عقد ملدة  توقيع  قبل  طبي  لفح�س  للخ�سوع 
نادي »ال�سياطني احلمر« 1.6 مليون دولر زائد مكافاآت ل�سم يونغ الذي اأم�سى ثمانية موا�سم ون�سف 
املو�سم يف ملعب »اأولد ترافورد« بعد و�سوله من اأ�ستون فيل يف 2011، وخا�س يونغ 39 مباراة دولية 
لكنه  املو�سم  لفريقه هذا  قائداً  وكان  19 هدفاً،  و�سجل  الجنليزي  الدوري  مباراة يف   261 جمموع 

ا�ستهل 10 مباريات يف الدوري فقط اأ�سا�سياً.
واأحرز يونغ لقب الدوري يف 2013 الكاأ�س يف 2016 وكاأ�س الرابطة زائد الدوري الأوروبي يف 2017، 
يلتقيه  الذي  ليفربول املت�سدر  نقطة عن  بفارق 27  يونغ فريقه وهو يحتل املركز اخلام�س  وترك 
البلجيكي روميلو لوكاكو  اإنرت قد تعاقد مع املهاجم  »اأنفيلد« يف مباراة قمة، وكان  غدا على ملعب 
األيك�سي�س �سان�سي�س على �سبيل الإعارة من نادي مدينة  الت�سيلي  من يونايتد اي�سا، كذلك املهاجم 
مان�س�سرت، ويحتل فريق املدرب اأنطونيو كونتي املركز الثاين راهناً يف الدوري، بفارق نقطتني عن 

جوفنتو�س حامل اللقب.

�أرتيتا يلمح ال�صتمر�ر مو�صتايف مع �أر�صنال
بقاء  اإمكانية  اإىل  اأر�سنال،  مدرب  اأرتيتا  ميكيل  الإ�سباين  اأملح 
التي  الأنباء  رغم  الفريق،  مدافع  مو�ستايف  �سكودران  الأملاين 
تناولت رحيله قريبا خلل فرتة النتقالت ال�ستوية اجلارية، وبدا 
النتقالت  فرتة  خلل  اآر�سنال  عن  مو�ستايف  رحيل  املوؤكد  من 
الفريق  مدرب  اإميري  اأوناي  الإ�سباين  لكن  املا�سية،  ال�سيفية 
الربيطانية  �سبورت�س«  »�سكاي  �سبكة  وذكرت  عليه،  اأبقى  ال�سابق 
اأن مو�ستايف ورغم قلة م�ساركته مع اأر�سنال، فاإنه رمبا يبقى يف 
منها  يعاين  التي  العديدة  للإ�سابات  نظرا  وذلك  الفريق  �سفوف 
الغانرز يف خط الدفاع، وقال اأرتيتا يف ت�رسيحات نقلتها ال�سبكة 
الربيطانية: »هل ميكننا حتمل خ�سارة لعب اآخر يف خط الدفاع 
عن طريق بيعه، الإجابة هي ل«، واأ�ساف: »اإذا حدث ذلك، �سنكون 
بحاجة اإىل ابتكار �سيء ما يف اخلطة، نحن نلعب بالفعل بلعبني 

الدوري  ترتيب  يف  العا�رس  املركز  اأر�سنال  ويحتل  احلايل«،  بالوقت  اخلط  هذا  يف  مدافعني  لي�سوا 
الإجنليزي بر�سيد 28 نقطة بعد مرور 22 مرحلة.

لتعزيز  جوفنتو�س  نادي  يتطلع 
الدوري  �سدارته لرتتيب بطولة 
ي�ست�سيف  عندما  الإيطايل، 
 20 املرحلة  يف  غدا  بارما 
جوفنتو�س  ويت�سدر  للم�سابقة، 
ترتيب الدوري الإيطايل بر�سيد 
بفارق  متقدًما  نقطة،   48
ملحقيه  اأقرب  على  نقطتني 
اإنرت ميلن و6 نقاط على لزيو 
الثالث  املركز  �ساحب  روما 
الذي لديه مباراة موؤجلة، وحقق 
لزيو رقًما قيا�سًيا بالفوز يف 10 
تغلب  كما  متتالية،  مباريات 
على جوفنتو�س مرتني يف �سهر 
الدوري  يف  املا�سي  دي�سمرب 
يواجه  وبينما  ال�سوبر،  وكاأ�س 
جوفنتو�س �سيفه بارما �ساحب 
اإنرت  يخرج  ال�سابع،  املركز 
غدا،  املتعرث  ليت�سي  ملواجهة 
�سيفه  لزيو  ي�ستقبل  حني  يف 

�سامبدوريا اليوم.
مقنًعا  جوفنتو�س  اأداء  وجاء 
نوًعا ما يف اأول مو�سم له حتت 
�ساري،  ماوري�سيو  مدربه  قيادة 
بع�س  يف  مميًزا  اأداًء  وقدم 
بالطابع  مت�سلًحا  املباريات 
لعب مدربه يف  املميز لأ�سلوب 
العتماد على املواهب الفردية 
اأراح  �ساري  وكان  الفريق،  يف 
كري�ستيانو  الربتغايل  النجم 
مو�سمه  يق�سي  الذي  رونالدو 
بعد  تورينو  مدينة  يف  الثاين 

 6 اأخر  يف  اأهداف   9 �سجل  اأن 
الدوري، حيث  مباريات ببطولة 
روميلو  البلجيكي  مع  يتناف�س 
ميلن  اإنرت  هداف  لوكاكو 
و�سريو اإميبويل قائد لزيو على 
ويتقا�سم  الدوري،  هداف  لقب 
ترتيب  و�سافة  ولوكاكو  رونالدو 
 14 بر�سيد  امل�سابقة  هدايف 
يت�سدر  فيما  لكل منهما،  هدًفا 
اإميوبلي ترتيب الهدافني بر�سيد 
20 هدًفا، و�سجل لوكاكو هدفني 
ببطولة  كالياري  مرمى  يف 
فاز  التي  املباراة  يف  الكاأ�س، 
بها فريقه 4-1، بعدما �سبق اأن 
اأحرز هدفني يف اآخر 3 مباريات 

لفريقه ببطولة الدوري.

مدرب  كونتي،  اأنطونيو  واأبدى 
اكتمال  يف  ثقته  ميلن،  اإنرت 
بع�س  بعودة  الفريق  �سفوف 
باريل  نيكولو  مثل  امل�سابني 
�سان�سيز. األيك�سي�س  والت�سيلي 
الن�سف  »اأنهينا  كونتي:  وقال 
بطولة  يف  املو�سم  من  الأول 
الدوري، ح�سلنا على 46 نقطة 
رغم ال�سعوبات التي واجهناها، 
لكنها تركتنا يف و�سع قوي الآن«، 
الن�سف  يكون  »لن  واأ�ساف: 
لكننا  �سهًل،  املو�سم  الثاين من 
بداأنا يف رحلتنا ونود ال�ستمرار 
يف التطور واحلفاظ على القدر 
املنا�سب من ال�سرب للجمع بني 

الفوز والأداء«.

�سيفه  مع  روما  لزيو  ويلتقي 
�سجل  حيث  �سامبدرويا، 
اأهداف   3 اإميوبيلي  مهاجمه 
بالدوري،  مباراتني  اآخر  يف 
فريق  �سا�سولو  ي�ست�سيف  فيما 
�سيًفا  فيورنتينا  ويحل  تورينو 
اليوم،  مباريات  يف  نابويل  على 
غدا،  تقام  اأخرى  مباريات  ويف 
ي�ست�سيف ميلن فريق اأودينيزي 
ويحل فريونا �سيفا على بولونيا، 
كالياري  بري�سيا  وي�ست�سيف 
اأمام  ملعبه  خارج  روما  ويلعب 
بلقاء  املرحلة  وتختتم  جنوهـ 
فريق  اأتالنتا  فيه  ي�ست�سيف 

�سبال بعد غد الثنني.

نهاية  يف  الأنظار  تتجه 
الأ�سبوع اإىل ملعبي »�سانتياغو 
و«كامب  مدريد  يف  برنابيو« 
نو« يف بر�سلونة حيث يحت�سن 
املرحلة  قمة  اليوم  الأول 
بني  اإ�سبانيا  بطولة  من   20
ا�سبيلية،  و�سيفه  مدريد  ريال 
البداية  غدا  الثاين  وي�سهد 
الر�سمية للمدرب كيكي �سيتني 
مع بر�سلونة عندما ي�ست�سيف 
املرحلة  وتفتتح  غرناطة، 
ليغاني�س  اجلريحني  بلقاء 
من  الهروب  اإىل  ال�ساعي 
املركز 19 قبل الأخري و�سيفه 
جرت  التي  ال�سابع  خيتايف 
مدريد  ريال  يخو�س  اأم�س، 
اأر�سه  على  �سعبا  اختبارا 
ا�سبيلية  ي�ست�سيف  عندما 
خلف  الهداف  بفارق  الرابع 
النفراد  على  وعينه  اأتلتيكو، 
ويعول  موؤقتا،  ولو  بال�سدارة 
معنويات  على  مدريد  ريال 
التتويج  عقب  العالية  لعبيه 
املحلية  ال�سوبر  الكاأ�س  بلقب 
ويدرك  اجلديدة،  بن�سختها 
اأهمية  جيدا  مدريد  ريال 
ا�سبيلية  اأمام  الثلث  النقاط 
لكن  بر�سلونة،  على  لل�سغط 

يف  �سهلة  تكون  لن  املهمة 
الأندل�سي  الفريق  مواجهة 
الذي ي�سعى اىل الثاأر خل�سارته 
وما   ،1-0 اأر�سه  على  ذهابا 
النادي  مهمة  �سعوبة  يزيد 
جنم  قائده  ان�سمام  امللكي 
�سريخيو  ال�سابق  ا�سبيلية 
رامو�س ولعب و�سطه الدويل 
فيديريكو  الأوروغوياين 
الغائبني  قائمة  اىل  فالفريدي 
الأول  اليوم،  مواجهة  عن 
الكاحل  يف  الإ�سابة  ب�سبب 
املباراة  يف  لطرده  والثاين 
الكاأ�س  مل�سابقة  النهائية 
ميلك  زيدان  لكن  ال�سوبر، 
الرابحة  الأوراق  من  الكثري 
بتواجد  اخلطوط  جميع  يف 
ونات�سو  ميليتاو  الربازيلي 
مودريت�س  لوكا  والكرواتي 
كرو�س  طوين  والملاين 
والكولومبي خامي�س رودريغيز 
فيني�سيو�س  والربازيليني 
لتحقيق  ورودريغو،  جونيور 
يف  التوايل  على  الثاين  فوزه 

الليغا يف العام اجلديد.
�سيتيني  يبداأ  نو«،  »كامب  ويف 
بر�سلونة  مع  ر�سميا  م�سواره 
العا�رس  غرناطة  با�ست�سافة 

بالن�سبة  ثاأرية  مهمة  يف 
الذي �سقط  الكاتالوين  للنادي 
ملعب  على  نظيفة  بثنائية 
الأندل�سي يف املرحلة  الفريق 
بر�سلونة  وتعاقد  اخلام�سة، 
اإرن�ستو  اإقالة  بعد  �سيتني  مع 
اخلروج  عقب  فالفريدي 
ن�سف  الدور  من  املخيب 
الكاأ�س  مل�سابقة  النهائي 
اأمام  اخل�سارة  اثر  ال�سوبر 
وي�سكل   ،3-2 مدريد  اأتلتيكو 
التي  الأولوية  الدفاع  خط 
حت�سينها  على  �سيتني  �سيعمل 
الكاتالوين  النادي  �سباك  كون 
يف  الآن  حتى  هدفا   23 تلقت 
ما  �سعف  نحو  اأي  الدوري، 
الأهداف  بفارق  و�سيفه  تلقاه 
مدريد  واأتلتيكو  مدريد  ريال 
م�سكلة  تتعلق  ومل  الثالث، 
الفردية  بالأخطاء  بر�سلونة 

يف  ايقاعه  �سعف  بقدر 
املرتدة  الهجمات  مواجهة 
تاأكيد  بدون  �ستكون  والتي 
�سلح غرناطة للخروج بنتيجة 

اإيجابية من معقل بر�سلونة.
النف�س  مدريد  اأتلتيكو  وميني 
الثالث  املركز  �رساكة  بف�س 
اليوم  ا�سبيلية عندما يحل  مع 
معول   ،16 ايبار  على  �سيفا 
الريال  جاره  خدمة  على 
بالفوز على النادي الندل�سي، 
فالن�سيا  ي�سعى  بدورهما، 
وريال �سو�سييداد لفك ال�رساكة 
بينهما، اإذ يحتل الأول املركز 
اخلام�س متقدما على فالن�سيا 
الأهداف،  بفارق  ال�ساد�س 
�سيفني  يحلن  عندما  وذلك 
بيتي�س  وريال  مايوركا  على 

على التوايل غدا.

قمة ريال و��صبيليه و�صيتني ي�صرع مبهامه �أمام غرناطه
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�ليويف يرتب�س ببارما و�الإنرت يف مو�جهة ليت�صي



متظهرات الال�صعور يف املجموعة الق�ص�صية 
»دموع الفراولة«حل�صن ك�صاف

يت�شع مفهوم الأدب لي�شمل جمموعة من الفنون، �شواء النرثية اأو ال�شعرية منها، بل والعر�شية كامل�شرح وال�شينما اأي�شا، ول تقف �شمولية الأدب عند هذه الأجنا�س فقط، ولكنها 
تتحقق، كذلك، من تعدد مو�شوعاته التي ي�شتغل عليها، حيث ت�شري مادة تخييلية جتعل الن�س الأدبي �شرحا فكريا متباين امل�شارب والأبعاد. بهذا املعنى، ميكن تربير الختالف 

الذي تعرفه املقاربات النقدية للن�شو�س الأدبية، اإذ منها ما ي�شلط ال�شوء على املالمح الجتماعية التي اأفرزت الن�س الأدبي، يف حني تركز اأخرى على بعده التاريخي الذي يتحقق 
انطالقا من متوقعه داخل التاريخ، ومن ذلك، اأي�شا، ما  يربز اهتمامه على اجلوانب النف�شية اأو البنيوية للن�س، وغريها من املباحث النقدية التي يكون الن�س الأدبي متنا ل�شتغالها.

اإجناز: حممد علمي

�ستحاول هذه  تقدم،  ما  بناء على 
ق�س�سية  جمموعة  درا�سة  الورقة 
الفراولة«  »دموع  ب:  مو�سومة 
ك�ساف،  ح�سن  املغربي  للقا�ص 
متطلعة اإىل مقاربتها انطالقا من 
حدده  كما  الال�سعور  مفهوم  تبني 
عامل النف�ص النم�ساوي �سيجموند 
تق�سي  تروم  حيث  فرويد، 
يف  وجتلياته  الال�سعور  متظهرات 
هذه املجموعة الق�س�سية بناء على 
اللغوية  الن�ص  لبنية  حمايث  تتبع 
املحددات  ا�ستي�ساح  اإىل  يبلغ 
النف�سية فيها، ا�ستنادا اإىل الفكرة 
التي تعترب اللغة دالة على ال�سلوك 
عن  ومعربة  بالتفكري  ومقرتنة 
وعلى  واملجتمع.  الذات  �رصاع 
الرابط  متثل  »اللغة  فاإن  هذا، 
واملجتمع«. الفرد  بني  الأ�سا�ص 
اإىل  �سبيلنا  بذلك،  لتكون،   )  (
هدى  على  الن�سو�ص  هذه  درا�سة 
اإذن،  النف�سي.  النقد  ميليه  مما 
خالل  من  الال�سعور  جتليات  فما 

ق�س�ص »دموع الفراولة«؟
تنبني درا�ستنا لهذه الق�س�ص على 
ك�سف  الأدب  اأن  موؤداها  فر�سية 
ملا  ومتثيل  واأفكارنا،  ذواتنا  عن 

يخالج املبدع من معطيات جتعل 
عن  منف�سل  غري  الأدبي  الن�ص 
منتجه اأو عن الفئات التي ميثلها، 
رقابة  من  انفالت  الكتابة  اإن 
ال�سعور، واإحقاق ل�سلطة الال�سعور 
التي تتج�سد عرب هذه املمار�سة، 
بو�سفها �سبيال للخال�ص والتحرر 
من جهة، واإثباتا لهواج�ص املبدع 
جهة  من  ميثلها  التي  واملجوعة 
فعل  ي�ستحيل  حيث  موازية. 
اآلية  املبداإ،  هذا  وفق  الكتابة، 
ب�سكل  وحتقيقه  املكبوت  لتفريغ 

من الأ�سكال.
ويف منحى اآخر، تتق�سد الدرا�سة، 
تتبع انفالت الال�سعور وا�ستق�ساء 
�سعيا  اخلطاب،  يف  متظهراته 
جدوى  من  التحقق  اإىل  منها 
هواج�ص  عن  التعبري  يف  الأدب 
تبيان  واإىل  يوؤرقه،  وما  املبدع 
الأدبية  الن�سو�ص  متف�سالت 
وعالقتها مببدعيها وت�ساديها مع 
البنية النف�سية لهوؤلء انطالقا من 
كما  الال�سعور  مبفهوم  ال�ستعانة 

اأورده النقد النف�سي.
البناء املفهومي للدرا�شة

معقدة  ذات  الإن�سانية  الذات  اإن 
املعطى،  هذا  ووفق  الرتكيب، 

فكرة  على  فرويد  نظرية  »ترتكز 
الفردية  الذات  اأن  هي  جوهرية، 
وواعية  متما�سكة  وحدة  لي�ست 
يُعتقد يف  كما  بنف�سها،  الوعي  كل 
�رصاعا  ت�سهد  اإنها  بل  ال�سابق، 
القوى  من  جمموعة  بني  حادا 
واملناطق النف�سية التي يخت�ص كل 

واحد منها بفعالية حمددة«.) ( 
اأن  الكالم،  هذا  مبقت�سى  يت�سح، 
مناطق  تتنازعها  الإن�سانية  ذواتنا 
خمتلفة، حيث ل ينح�رص الأمر يف 
هنالك  ولكن  ونعيه،  ندركه  ما  كل 
تكوين  يف  تتدخل  اأخرى  مناطق 
ذواتنا. ومن هذا املنطلق، تنق�سم 
الذات الإن�سانية، نف�سيا، اإىل اأربع 
وهو  الأنا،  هي:  اأ�سا�ص  مناطق 
امل�سوؤول عن الأ�سياء التي ن�ستطيع 
الوعي  قوامه  اإدراكا  اإدراكها 
بال�سيء انطالقا من �سلطة العقل، 
لدى  الرغبات  موطن  وهو  والهو: 
الال�سعور  ميثل  حني  يف  الإن�سان، 
مل  التي  املكبوتة  الرغبات  موقع 
جتد �سبيال اإىل التحقق فيتم كبتها 
الأنا  ثم  الال�سعور،  منطقة  داخل 
ال�سلطة  تلك  يف  ويتجلى  الأعلى، 
حتقيق  من  متنع  التي  الكابحة، 
اأو  الأخالق  متثلها  وقد  الإ�سباع، 

القوانني اأو العادات اأو ال�سمري.

فاإن  املعطى،  هذا  اإىل  ا�ستنادا 
الذات  تتمكن  ل  التي  الرغبات 
عرب  حتقيقها  من  الإن�سانية 
اأو تفنى  �سريورة ت�سّكلها ل متوت 
تخزينها  يتم  واإمنا  نهائي،  ب�سكل 
حني  اإىل  الال�سعور  بنية  �سمن 
ا�ستدعائها وفق حتققات خمتلفة، 
اأو  تهيوؤات  �سكل  يف  وبخا�سة 
الواقع  حمَلّ  حتُلّ  منامية  اأحالم 
للنائم  بالن�سبة  اإن »احللم  اإذ  ذاته، 
حتى  ت�ستمر  »حقيقة«  يكون 
اليقظة، حقيقة ل ي�سك حلظة يف 
اأمرها. فاحللم يبدو واقعا ملمو�سا 
ولي�ص مبقدور النائم اأن يتبني زيف 
ال�سور التي تلم به وتخدعه اإىل اأن 
 ) الأوهام«.)  فتتبدد  اليقظة  حتل 
وبذلك، فاإن الأحالم ت�سري حقيقة 
موؤقتة لدى ذات احلامل، تقوم على 
ب�سكل  املرجعي  الواقع  حماكاة 
اأ�سله  يف  الواقع  هذا  لأن  م�سّوه؛ 
نف�سه  يقدم  واإمنا  حقيقي،  غري 

على اأنه حقيقة.
يف�سي املعطى ال�سابق اإىل القول 
حتويل  على  يعمل  الال�سعور  باأن 
حتققات  اإىل  املكبوتة  الرغبات 
مزيفة ورامزة تناأى عن املبا�رصة 
ما  نت�ساءل،  وهنا  والت�رصيح. 

عالقة الأدب بالأحالم؟

ال�سوؤال  هذا  عن  الإجابة  اإن 
جندها يف مفهوم الال�سعور نف�سه، 
حيث اإن حتقق الغرائز املكبوتة ل 
القول،  الأحالم بح�رص  يكون عرب 
رامزة  اأخرى  حتققات  له  اإن  بل 
فالأدب،  والأدب،  الفن  »منها 
وظيفة  له  ثقافيا  نتاجا  باعتباره 
اجتماعية ونف�سية، كما اأن حمركه 
الأ�سا�ص هو الغرائز«.) ( باملعنى 
مقنعا  متثيال  الأدب  يكون  هذا، 
لرغبة مقموعة لدى املبدع، واآلية 
وحتقيق  الرغبة  هذه  لت�رصيف 
الأدب  اأن  وبخا�سة  الإ�سباع، 

على  تقوم  متخيلة  لبنيات  يوؤ�س�ص 
بحيث  املرجعي،  الواقع  متثيل 
ف�سيف�ساء  الأدبي  الن�ص  ي�سري 
للواقع  موازية  ممكنة  عوامل  من 
التخييل  فعل  على  تنبني  املعي�ص 
اأن  خاف  وغري  اللغة،  وقوامها 
اأوجه  حمالة  ذاتها،  يف  اللغة، 
الذي  املجتمع  بثقافة  ومقرتنة 
فاإن  املنظور،  هذا  ومن  اأنتجها. 
فكالهما  �سيان،  والأحالم  الأدب 
اأن  كما  واحلرمان،  باملنع  متعلق 
بديال  واقعا  نف�سه  يقدم  كليهما 
لواقع كائن يكون ف�ساوؤه التخييل.
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روؤى 

وزارة للوحدة والن�صاط الثقايف العربي الأمازيغي؟
الدولة  �سعي  �سياق  يف 
ملحاربة  اجلزائرية 
ومواجهة  الكراهية  خطاب 
اأبواب  يفتح  خطاب  كل 
وال�رصاع  اجلهوية  و  الفتنة 
التفاتة  اأهمية  تاأتي  الثقايف، 
هياكلها  بكل  الثقافة  وزارة 
وموؤ�س�ساتها ل�رصورة التفكري 
يف طرق جمع تنوعنا اللغوي 
الثقايف يف ن�ساطات واحدة.

    يا نا�ص...نقرتح التفكري 
مهرجانات  لتنظيم  العاجل  
حول  تتمحور  وفنية  اأدبية 
اجلزائري  الل�ساين  النتماء 

يف اإطار الوحدة الوطنية.
لتنظيم  ندعو       
العربي  امل�رصح  مهرجان« 
وندوات  الأمازيغي«،  و 
»ال�سعر  عن  وملتقيات 
كما  والأمازيغي«،  العربي 
نطمح من مديريات الثقافة 
الكتاب  معار�ص«  تنظيم 
العربي واملازيغي« ملبدعني 
ومفكرين وباحثني جزائريني 
النقدي  النقا�ص  وفتح 
الوطن  اأبناء  بني  العلمي 
كل  �سيلتقي  الواحد،وهنا 
اأبناء الوليات اجلزائرية يف 

مكان واحد للحوار وال�سجال 
الوحدة  �سمن  والختالف 
كلمات  الوطنية،و�سنواجه 
تدعو  �سيطانية  فاي�سبوكية 
والفنت،�سنواجهها  لل�سقاق 
قانونا  اأو  قول  ولي�ص  فعال 
العدل.. وزارة  ت�رصعه 

يانا�ص.
وزارات  على  كما      
وال�سوؤون  العايل  التعليم 
والثقافة  والرتبية  الدينية 
الرتجمية  احلركة  ت�سجيع 
والرتاث  والثقافة  لالأدب 
اللغة  نحو  الأمازيغي 
نقل  العربية،والعك�ص،اأي 
املوروث العربي بكل ميادينه 
جزائرية  باأقالم  ،املكتوب 
الأمازيغية،وهنا  نحو 
واجتماعنا  وحدتنا  �سنحقق 
عرب  الثقايف  الهوياتي 
وفعالة،بعيدا  فعلية  م�ساريع 
والن�ساط  املنا�سباتية  عن 

الفلكلوري املوؤقت.
هذه  يانا�ص..نريد      
الوحدة وامل�ساحلة الثقافية 
والأمازيغي،لكي  العربي  بني 
وم�ساريع  مبادرات  نواجه 
العن�رصية،ولنكرث  التفرفة 

ون�ساطات  ندوات  من  مثال 
حول  ثقافية  علمية 
للغة  الكرمي  القران  ترجمة 
ترجمة  الأمازيغية،وكذلك 
التعريف  ال�رصعية، و  العلوم 
والعربية  الفقه  بعلماء 
منطقة  اأهل  من  والبالغة 
كثريا  اأ�سهموا  وقد  القبائل 
الإ�سالمي  الدين  حفظ  يف 
وهذا  العربية  اللغة  ودعم 
املنجز عامل للوحدة وجمع 
املرجعية الثقافية الوطنية.

   ونتمنى من وزيرة الثقافة 
الباحث  بتكرمي  املبادرة 
املوؤرخ ارزقي فرادو الكاتب 
ال�سالح  حممد  املفكر 
عبد  اأبو  وال�سيخ  �سديق 
ال�سالم و كل د كتور اأو اأ�ستاذ 
اأو باحث من منطقة القبائل 
والتاريخ  العربية  اللغة  خدم 

الثقايف امل�سرتك.
عن  �سمعنا  وقد        
ار�ص  يف  ن�ساطات 
عنوانها  الأم�ص  م�ستعمر 
الفرانكو  الفن  هو«  الكبري 
الفرانكو  بربري«،و«الأدب 
�سيقى  ملو ا و ، » ي بر بر
بربرية«....وقد  الفرانكو 

ون�ساطات  لأفكار  ن�سل 
اأكرث جراأة،تكون حول احللم 
النف�سايل  الفرانكوبربري 
للجزائر؟؟،ق�سد  املمزق 
ال�ستعمار  وعودة  التفرقة 
والفن  الثقافة  باب  من 

والل�سان...
تنتظر  ماذا  نعلم  ول�سنا      
ووزارة  الثقافة  وزارة 
ال�سناعة ال�سينمائية والإنتاج 
ومواجهة  للتحرك  الثقايف 
الأفكار العن�رصية التهدميية 
الداخل  يف  تتحرك  التي 
واخلارج؟؟؟ونحن نطلب من 
لقاء  تنظيم  الثقافة  وزارة 
»امل�رصح العربي المازيغي«  
»ال�سينما  ومهرجان 
وندوة  الأمازيغية«  العربية 
العربي  ال�سعبي  »املوروث 

المازيغي«...وهكذا
الر�سالة ..يا     فهل و�سلت 
و�سل  هل  الثقافة؟  وزيرة 
املعنى يا اأحفاد بن بادي�ص؟ 
اأبناء  يا  الفكرة  و�سلت  هل 
الأمري عبد القادر؟،اللهم قد 

بلغت...
بقلم: الدكتور وليد 
بوعديلة

موؤلف جديد للباحث "بن قادة �صادق " 
عن تاريخ "وهران"

الأ�ساتذة  من  عدد  بح�سور 
التاريخ  يف  اجلامعيني 
الجتماع  وعلم  والت�سال 
املهتم  الباحث  عر�ص 
الأ�ستاذ  والرتاث  بالتاريخ 
اآخر   « قادة  بن  �سادق   «
والبحثية  الأكادميية  اأعماله 
»التحولت  حول  املن�سورة 
احلداثة  نحو  التاريخية 
�سهدتها  التي  احل�رصية 
الفرتة  بني  ما  وهران  مدينة 
احت�سن  اإذ   «  1912،  1732  «
ملدينة  اجلهوي  امل�رصح 
»عر�ص  فعاليات  وهران 
اأ�س�ص  تقليد  »�سمن  الكتاب 
له باحثون ومثقفون ون�سطاء 
العمل اجلمعوي والبحثي  يف 
اأطلق عليه ب«املقهى الأدبي 
» وا�ستعر�ص الأ�ستاذ الباحث 
التي  امل�ساريع  يف  والنا�سط 
تهتم بحماية الرتاث والتاريخ 
املحلي لوهران حماور كتابه 
خمتلف  على  ركزت  التي 
الأبعاد  ذات  التحولت 
�سهدتها  التي  املختلفة 
تاريخية  حقبة  يف  وهران 
غاية  ويف  هامة  اأنها  قال 
طابع  اإىل  م�سريا  احل�سا�سية 

ال�سو�سيولوجية  التحولت 
التي  والثقافية  والعمرانية 
�سهدتها مدينة وهران خالل 
امل�سار  التاريخية  الفرتة 
وقد  املوؤلف   يف  اإليها 
العديد  مرور  وهران  عرف 
كيان  على  احل�سارات  من 
الذي  وجمتمعها  عمرانها 
حتول من فرتة اإىل فرتة نتاج 
واأثرى  اجتماعية هذا  حركة 
من  واأكادمييون  باحثون 
وم�ستغامن  وهران  جامعات 
النقا�ص  العا�سمة  واجلزائر 
مبقر  الكتاب  عر�ص  بعد 
»عبد  اجلهوي  امل�رصح 
وثمن   « علولة  بن  القادر 
ت�سمن  ما  منهم  العديد 
املوؤلف اجلديد من معلومات 
غاية  يف  وحتليلية  تاريخية 
والباحثني  للمهتمني  الأهمية 
منهم  التاريخي  احلقل  يف 
بوعمامة  العربي  الدكتور 
وكاتب  وموؤرخ  باحث  اأ�ستاذ 
الذي  م�ستغامن  جامعة  من 
الكاتب  ان   « ل«الو�سط  قال 
 « قادة  بن  »�سادق  الباحث 
الأ�ساتذة  خرية  من  يعترب 
اأعطوا  الذين  الباحثني 

ملدينة وهران اأر�سيفا بحثيا 
الأهمية  غاية  يف  تاريخيا 
مع  الأكادميية  اأعماله  نتاج 
يف  للبحث  الوطني  املركز 
الجتماعية  الأنرثوبولوجيا 
والثقافية الذي يعترب الدكتور 
ل  باحثا  بوعمامة  العربي 
م�رصوع  ومدير  فيه  م�ساركا 
باإ�سهامات  منوها  بحثي 
 « �سادق  قادة  »بن  الأ�ستاذ 
النوعية  الأكادميية  وباأعماله 
التي توثق مل�سارات تاريخية 
وهران  مدينة  يف  هامة 
موؤلف  يعترب  ولالإ�سارة  هذا 
 « �سادق  قادة  »بن  الأ�ستاذ 
 « »الو�سط  حت�سلت  الذي 
عمل  نتاج  منه  ن�سخة  على 
الأ�ستاذ  الكاتب  بني  مثمر 
الباحث ب«كرا�سك » وجمعية 
ملدينة   « اجلميل  »الآفاق 
التعاون مع مركز  وهران مع 
الأنرثوبولوجيا  يف  »البحث 
 « والثقافية  الجتماعية 
الذين   « كرا�سك   « لوهران 
الأعمال  من  العديد  يدعم 
لباحثني  النوعية  الأكادميية 

واأ�ساتذة جامعيني.
م.اأمني



عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات

�صدور العدد اخلام�س من دورية "املنتقى"

وكاالت

قراءة نقدية ملذكرات 
حرب 1947-1948

"درا�سات"،  باب  يف  العدد،  يُفتتح 
بدرا�سة بعنوان: "التاأريخ بن�سو�ص 
املهزومني: قراءة نقدية ملذكرات 
كم�سدر   1948-1947 حرب 
وتقوم  �سل�ص.  لبالل  تاريخي" 
للدرا�سات  نقدية  بقراءة  الدرا�سة 
اأّرخت  التي  التاريخية  والن�سو�ص 
حرب  خالل  يافا  مدينة  ملعارك 
بالأ�سا�ص  معتمدًة   ،1948-1947
على قراءة نقدية مقارنة لن�سو�ص 
بن�سو�ص  رات  واملذِكّ ال�ّسري 
على  حتتوي  اأر�سيفية  وثائقية 
رواية مقاتلي حامية يافا وقيادتها 
عليها  ل  حت�سّ املعارك  ملجريات 
ويجد   .2016 عام  يف  الباحث 
الن�سو�ص"  "هذه  اأّن  الباحث 
اتهام،  اأو  "لوائح دفاع  اإىل  حتولت 
والوقائع  املعلومات  دقة  يف  توؤثر 
اأما  فيها".  املقدمة  والتحليالت 
بعنوان:  فهي  الثانية  الدرا�سة 
الزمن  اأبعاد  النكبة:  "يوميات 
التاريخية"،  الكتابات  يف  واملدى 
اأعدها األيك�ص وايندر، وتركز على 
الآونة  يف  �سدرت  التي  اليوميات 
الفل�سطينية،  النكبة  عن  الأخرية 
حافظ  التي  اليوميات  مثل 

ويوميات  ال�سكاكيني  خليل  عليها 
ال�رشوف،  الهادي  عبد  حممد 
على  بدورهما،  تركزان،  اللتني 
الأ�رشية  ال�سبكات  اأهمية  درا�سة 
الف�ساء،  واإنتاج  والجتماعية، 
وجت�سيد  العاطفية  والتجارب 
النكبة اإىل حد بعيد. وتتناول هذه 
حيث  من  اأو�سع  موا�سيع  الدرا�ص 
احلجم والزمان ومن حيث �سلتها 
هذه  تك�سف  كما  النكبة.  بتاريخ 
خليًطا  النكبة  كون  عن  اليوميات 
الفردية  الكوارث  من  متنوًعا 
ب�سورة غري  تتك�سف  واملجتمعية، 
خربات  وتنتج  وملتب�سة،  مت�ساوية 
على  ترتكز  خمتلفة  وخماوف 
تتكون  التي  املعي�سية  الف�ساءات 

منها فل�سطني.

ملحظات عن العامل 
اخلارجي يف االنتقال 

الدميقراطي

بعنوان  الثالثة  الدرا�سة  ووردت 
العامل اخلارجي  "مالحظات عن 
يف النتقال الدميقراطي" للدكتور 
ب�سارة  فيها  اأو�سح  ب�سارة.  عزمي 
اخلارجي  العامل  بني  العالقة 
للدولة  اجليو�سرتاتيجي  واملوقع 
يف احلالة العربية؛ اإذ يزداد العامل 
اأهمية  بازدياد  اأهمية  اخلارجي 
الدرا�سة  وتتابع  الدولة.  موقع 

الدميقراطية"  "دعم  مبداأ  تطور 
ظل  الذي  الأمريكية  ال�سيا�سة  يف 
الأمريكية،  بامل�سالح  مرتبًطا 
ا�ستقرار  مبداأ  ل�سالح  وانتهى 
تياًرا  تر�سد  كما  الأنظمة. 
"تعزيز  حول  يدور  ودولًيا  اإقليمًيا 

الأوتوقراطية".

�سيا�سة قطر اخلارجية: 
النخبة يف مواجهة 

اجلغرافيا

فبعنوان  الرابعة،  الدرا�سة  اأما 
النخبة  اخلارجية:  قطر  "�سيا�سة 
درا�سة يف  يف مواجهة اجلغرافيا، 
عالقة الفاعل بالبنية"، يحاّج فيها 
مروان قبالن باأّن "ال�سرتاتيجيات 
القطرية  النخبة  ا�ستخدمتها  التي 
منذ عام 1995، خا�سة خالل فرتة 
-2011( الق�سري  العربي  الربيع 
تاأثري  من  كثرًيا  حّدت  قد   )2013
ومن  البنيوية.  والعوامل  القيود 
اجلغرافيا  اأن  يتبني  اأخرى،  جهة 
والقدرات  الإقليمي  النظام  وبنية 
 Hard خا�سة  ال�سلبة  الن�سبية، 
الدولة  بها  تتمتع  التي   ،Power
تبقى اأ�سا�سية يف ا�ستدامة القدرة 
ا�ستمرار  اأو  بالدور  القيام  على 
الفاعلية، خا�سة يف منطقة ما زال 
’الريال  ي�سيطر على تفكري نخبها 

."Realpolitik ‘بولتيك

التحوالت االجتماعية 
التاريخية ملدينة املنامة 

اخلام�سة،  الدرا�سة  وتتناول 
الجتماعية  "التحولت  بعنوان 
املنامة:  ملدينة  التاريخية 
والأ�سلمة  الدميوغرافيا  معادلت 
كثرية،  عوامل  اإ�سهام  والت�سويق"، 
منها ك�ساد جتارة اللوؤلوؤ واكت�ساف 
منذ  النفطية  والطفرة  النفط 
النمو  يف  ال�سبعينيات،  منت�سف 
العمراين الكبري واملت�سارع ملدينة 
فتح  وكيف  البحرين،  يف  املنامة 
هذا النمو الباب وا�سًعا اأمام قدوم 
الأجنبية  العمالة  من  كبرية  اأعداد 
اأبناء  ومن  املدّربة  وغري  الفقرية 
تزحف  راحت  الو�سطى،  الطبقة 
على  املهيمن  وجودها  فار�سة 
اجلزء الأكرب من املدينة القدمية 
الدرا�سة  ووجدت  و�سواحيها. 
�سهدت  ال�سيا�سية  ال�ساحة  اأن 
ديناميكية غري م�سبوقة، يف خ�سّم 
هذه التحولت، اأهمها منو تيارات 
انح�سار  بعد  ال�سيا�سي  الإ�سالم 
وبروز  والي�ساري،  القومي  املّد 
بالهوية  تتعلق  ثقافية  حتديات 
حتويل  وحماولة  البحرينية، 
املنامة القدمية اإىل وجهة اأ�سا�سية 

لل�سياحة الداخلية واخلارجية.
العربي"،  "املوؤ�رش  باب  ويف 

"اجلي�ص  بعنوان  درا�سٌة  اختريت 
من  بيانات  العام:  الراأي  يف 
اإعداد  من  وال�سودان"،  اجلزائر 
ا�ستطالع  اإىل  تهدف  الكرد،  دانا 
راأي امل�ستجيبني يف الدميقراطية 
بو�سفها منوذًجا للحكم يف اجلزائر 
جمموعة  على  مركزًة  وال�ســودان؛ 
ن�ســبة  ما  قبيل:  مــن  الأ�سئلة،  من 
وال�ســودانيني  اجلزائريني  ثقة 
باجلي�ص؟ وهــل توافق على عبارة 
غيــر  الدميقراطيــة  "الأنظمة 
جيــدة فــي احلفــاظ علــى النظــام 
عبــارة  فــي  راأيــك  ومــا  العــام"؟ 
"النظــام الدميقراطــي قد تكون له 

م�ســاكله لكنــه اأف�سل من غريه"؟

تاريخ اخللل االإنتاجي يف 
دول اخلليج العربية

باب  يف  العدد  هذا  �سم  كما 
"املراجعات والنقا�سات النقدية"، 
الرثوة  "ت�سدير  لكتاب  مراجعة 
اخللل  تاريخ  الإن�سان:  واغرتاب 
الإنتاجي يف دول اخلليج العربية" 
لعمر ه�سام ال�سهابي، اأعدها باقر 
"دولة  لكتاب  ومراجعة  النجار، 
املا�سي:  اإىل  التقدم  اخلالفة: 
يف  املحلي  واملجتمع  ’داع�ص‘ 
العراق" لفالح عبد اجلبار، واأعدها 

�سم�ص الدين الكيالين.  
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�سدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات العدد اخلام�س من الدورية العلمية املحّكمة 
العدد  باللغة االإجنليزية. وا�ستمل  وت�سدر  بالعلوم االجتماعية واالإن�سانية،  ُتعنى  "املنتقى" التي 

على جمموعة من الدرا�سات واملراجعات املتنوعة التي اأ�سدرها املركز العربي، والتي انُتقيت 
للرتجمة والن�سر بعناية.

عرب  ونقاد  �سعراء  ا�ستعاد 
بدر  العراقي  ال�ساعر  دور 
تطوير  يف  ال�سياب  �ساكر 
واختلفوا  العربية  الق�سيدة 
يف  الأخرية  املرحلة  حول 

حياته.
مائدة  خالل  ذلك  جاء 
القاهرة  مبلتقى  م�ستديرة 
الـ5 لل�سعر العربي الذي اختتم 

اأعماله  اأول اأم�ص .
العراقي  ال�ساعر  وعّد 
احلر  ال�سعر  اأن  �سعيد  اأجمد 
تراجع  يف  العربية  باملنطقة 
لق�سيدة  ازدهار  وجود  مع 
ملتقى  اأن  اإىل  لفتا  النرث، 
يحمل  الذي  لل�سعر  القاهرة 
ا�سم ال�سياب قد يكون فر�سة 

لإعادة قراءته.
وتناول �سعيد دور ال�سياب يف 
ر  الق�سيدة العربية، وكيف طَوّ
ال�ساعر  وقال  طريقتها.  يف 
العالق:  جعفر  علي  العراقي 
نعترب  اليوم  حتى  زلنا  “ما 
ق�سائد بدر �ساكر ال�سياب من 

احلديث،  ال�سعر  كال�سيكيات 
ن�سج  مرحلة  اإىل  و�سل  لأنه 

عظيمة”.
وراأى العالق اأن الإجناز الثاين 
لل�سياب جاء يف مرحلة ن�سجه 
الجواء  من  تخل�ص  حيث 

الأ�سطورّية.
“حداثة  العالق:  واأ�ساف 
حداثة  من  جزء  ال�سعر 
وال�سياب  العراقية  الق�سيدة 
اأمثال  ال�سعراء  من  وجيله 
ونازك  ال�سبور  عبد  �سالح 
كتابة  اأرادوا  عندما  املالئكة 
ق�سيدة وجدوا �سدودا �سعرية 
مثل �سدقي الزهاوي وحممد 

مهدي اجلواهري”.
اأحمد  ال�ساعر  وحتدث 
املرحلة  عن  م�سطفى  عنرت 
ال�سياب،  �سعر  من  الأخرية 
امل�ستوى  دون  كان  وكيف 
التي  الأعمال  اإىل  بالقيا�ص 
وانتقل  مر�سه.  �سبقت 
الكردي  الرحيم  عبد  ال�ساعر 
“الإ�سافة  عن  حديثه  خالل 

بدر  اأ�سافها  التي  احلقيقية 
ال�سعر”  اإىل  ال�سياب  �ساكر 
املتمثلة يف “اأ�سطرة الواقع” 
مع  التعامل  وخ�سو�سية 
هناك  اأن  موؤكدا  الأ�سطورة، 
بالأ�سطورة  التفكري  بني  فرقا 

والتفكري يف الأ�سطورة.
ينفعل  ال�سياب  اأن  واأو�سح 
بالأ�سياء ول يفكر فيها ويجعل 
�سدعا  ال�سغرية  احلادثة  من 
اأ�ساد  كما  جّدا،  كبريا  نف�سّيا 
ملفرداته،  ال�سياب  باختيار 
وكيف يعد �سعره جمالً خ�سبا 
كثرية.  وفنية  لغوية  لدرا�سات 
من جانبه، عّد ال�ساعر �سعبان 
“اآخر  ال�سياب  �سعر  يو�سف 
معامل ال�سعر العربي والإن�ساين 
ب�سكل عام”، رغم اأن ال�ساعر 
كما  جّدا،  مريرة  حياة  عا�ص 
لتقلبات  خ�سع  اأنه  اإىل  اأ�سار 
ظل  يف  متعددة  اأيديولوجية 

اكت�ساح التيار ال�سيوعي.
وكالة اأنباء ال�سعر

�سدر عن اأكادميية ال�سعر 
يف جلنة اإدارة املهرجانات 
والربامج الثقافية والرتاثية 
يا  "اأحبك  باأبوظبي ديوان 
وطن" لل�ساعرة الإماراتية 
"ليايل"،  الها�سمي  فاطمة 
من  �سفحات   104 يف 
وي�سم  املتو�سط،  القطع 
نبطياً  ن�ساً  و71  مقدمة 
بالوطن  التغّني  حمورها 
واأجماده وقيادته و�سمائل 
�سخ�سية  وح�رشت  اأهله. 
لدولة  املوؤ�س�ص  القائد 
الحتاد املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان، 
ب�سورة  ثراه،  اهلل  طّيب 

الديوان،  ثنايا  يف  قوية 
هذا  ال�ساعرة  وبررت 
بقولها  الالفت  احل�سور 
"لأن  الديوان:  مقدمة  يف 
الذي  الوطن  هو  زايد 
اأ�ساء  الأمان،  منحنا 
لّون  ليالينا،  عتمة  بالفرح 
بحبه  الوطن  ف�ساءات 
يف  اخلري  غر�ص  الكبري، 
يف  الطيب  وبث  دروبه، 
نفو�سنا. منه ا�ستقينا كيف 
الآخرين.  ونعامل  نحب 
علّمنا  من  هو  زايد 
الوطن  ع�سق  اأبجدية 
الأر�ص".  لهذه  والنتماء 
الديوان  وتوزعت ن�سو�ص 

الق�سرية  املقاطع  بني 
املتو�سطة  والق�سائد 
وحدة  تربطها  الطول 
اإىل  اأولها  من  مو�سوع 
عناوين  ومن  اآخرها. 
الوطن  �سباح  الديوان: 
كلها  زايد  دار  و  الأجمل، 
اجلنة،  وبالدي  اأعجوبه، 
وبوقطعة  الوطن،  وحب 
مثل  ومن  اجلنة،  من 
وي�سيق  حممد،  �سيخي 
بال ال�سعب يل �ساق بالك. 
�سمن  الديوان  ويدخل 
ال�سعر  اأكادميية  توّجه 
باملواهب  لالهتمام 
الإماراتية  ال�سعرية 

ودعمها والرتويج لإنتاجها 
املعار�ص  يف  الإبداعي 
املحلية والعربية. واجلدير 
بالذكر اأن اأكادميية ال�سعر 
اأول  تعترب  اأبوظبي  يف 
متخ�س�سة  اأدبية  جهة 
الأكادميية  الدرا�سات  يف 
ب�سقيه  العربي  لل�سعر 
الف�سيح والنبطي، وجاءت 
ا�ستكمال  تاأ�سي�سها  فكرة 
توليه  الذي  لالهتمام 
والثقافة  لالأدب  اأبوظبي 
الذي  ال�سعر  ذلك  يف  مبا 
يعد مرجعاً مهماً واأ�سياًل 

يف تاريخ العرب.

ي�سم مقدمة و71 ن�سًا نبطيًا

�صدور ديوان "اأحبك يا وطن" فاطمة الها�صمي

من�سورات  مديرية  عن  �سدر 
العامة  الهيئة  يف  الطفل 
�سل�سلة  للكتاب �سمن  ال�سورية 
جديدة  ق�سة  الطفولة  مكتبة 
لناجح  البي�ساء  الزهرة  بعنوان 

احلمود ور�سوم اآمنة حمناية.
باأ�سلوب  الق�سة  وتروي 
اخليال  من  الكثري  على  يعتمد 
زهرة  حكاية  والت�سويق 
حبكة  م�ستخدماً  اليا�سمني 

اخلري  بني  الأزيل  ال�رشاع 
اأمرية  ق�سة  طريق  عن  وال�رش 
ال�رش  �سد  تقف  اأن  حاولت 
حتولت  لكنها  عليها  فتغلب 
اإىل  وطيبتها  قلبها  بن�ساعة 

زهرة يا�سمني جميلة. وت�سمنت 
الق�سة كذلك ر�سومات موجهة 
روح  مع  متوافقة  لالأطفال 

الق�سة ومالئمة مل�سمونها.
وكاالت

عن مديرية من�سورات الطفل يف الهيئة العامة ال�سورية للكتاب

الزهرة البي�صاء تخاطب خيال الطفل وحتكي ق�صة زهرة اليا�صمني

جاء ذلك خلل مائدة م�ستديرة مبلتقى القاهرة الـ5 لل�سعر العربي

دعوات لإعادة قراءة جتربة بدر 
�صاكر ال�صياب
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يف اختتام الدورة 12 من مهرجان امل�سرح العربي بالأردن

تتويج "جي بي �أ�س" ملحمد �شر�شال بجائزة 
�أف�شل عمل م�شرحي عربي متكامل لعام 2019 
توجت م�سرحية جي بي اأ�س)GPS( للمخرج وامل�سمم امل�سرحي اجلزائري حممد �سر�سال بجائزة ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي لأف�سل عمل 

م�سرحي عربي متكامل لعام 2019، يف اختتام الدورة الثانية ع�سرة من مهرجان امل�سرح العربي الذي احت�سنته العا�سمة الأردنية عمان  ولقد نظمت هذه 
الفعالية امل�سرحية الهيئة العربية للم�سرح ونقابة الفنانني الأردنيني ووزارة الثقافة الأردنية خالل الفرتة من 10 اإىل 16جانفي 2020.

حكيم مالك 

اإ�سادة املخرجني 
والنقاد اجلزائريني 

بهذا التتويج العربي 
امل�ستحق

التتويج  هذا  لقي  ولقد   
طرف  من  كبرية  اإ�شادة 
للم�رسح  العام  املدير 
حممد  اجلزائري  الوطني 
يحياوي واملخرجني والنقاد  
اجلزائريني  امل�رسحيني 
تتويج  هذا  الذين ح�رسوا  
يف  اجلزائري  امل�رسح 
امل�رسحية  التظاهرة  هذه 
العربية يف الأردن ومن بني 
املدير  املبدعني  هوؤلء 
اجلزائري  للم�رسح  الفني 
جمال  امل�رسحي  املخرج 
قرمي قائال  عن  فوز) جي 
اأف�شل  بجائزة   ) اأ�س  بي 
 « عربي   م�رسحي  عمل 
مربوك  للحركة امل�رسحية 
املجل�س  اجلزائرية«،وهناأ 
والآداب   للفنون   الوطني 
كل الطاقم الفني »جلي بي 
اأ�س » كما بارك  هو الآخر 
والناقد  املخرج  من  كل 
بوخليفة   حبيب  امل�رسحي 
بالقول »مربوك لنا جميعا » 
واأ�شاد   ال�شينوغراف املبدع 
حمزة جاب اهلل  مبجهودات 
وكل  يحياوي    حممد 
رافق  الذي  التقني  الطاقم 
»جي بي اأ�س » للو�شول اإىل 
امل�شتحق  يف  التتويج  هذا 
املحفل امل�رسحي  بالأردن  
اأن  اأخرى  مرة  يثبت  وهذا 
طاقات  متتلك  اجلزائر 
اإخراجية ومتثيلية منقطعة 
فالبد  وعليه   ، النظري 
دعم  الو�شية  اجلهات  من 
ماديا  ال�شباب  املبدعني 
منحهم  طريق  عن  ومعنويا 
خمتلف  يف  الظهور  فر�شة 
مع  امل�رسحية   الأعمال 
لتطوير  املتوا�شل  ال�شعي 
يف  باإ�رساكهم  مواهبهم 
خمتلف  الور�شات التكوينية 
فهذا  امل�رسح  جمال  يف 
�شي�شاعد يف تنمية قدراتهم 
يف  ي�شاهم  مما  الفنية 
الإبداعية  طاقتهم  تفجري 
اجلزائر  ت�رسيف  عرب 
التظاهرات  خمتلف  يف 

امل�رسحية الوطنية والعربية 
،فهذا �شيعطي ن�شاط وروح 
اجلزائري  للم�رسح  جديدة 
على  ال�شوء  ي�شلط  الذي 
ال�شيا�شية  الق�شايا  خمتلف 
والقت�شادية   والجتماعية 
املجتمع  يعي�شها  التي 
الفن  بوا�شطة  ليرتجمها 
فنية  اأعمال  اإىل  الرابع 
وتقف  الواقع  راقية حتاكي 
الظواهر  خمتلف  عند  
منها  يعاين  التي  ال�شلبية  
يحاول  فهو  املجتمع  
عن  واإ�شالحها  معاجلتها 
املجتمع   توعية  طريق 
فامل�رسح   ، ملخاطرها 
يوؤمن بالتعدد اللغوي ومينح 
يف  احلر  التعبري  اإمكانية 
هذا الف�شاء الإبداعي الذي 
واملخرج  املمثل  فيه  يعرب 
دون  حرية  بكل  اآرائه  عن 
امل�شا�س بحرية الآخرين .

املخرج حممد �سر�سال: 
فريق »جي بي اأ�س« 

الرائع رفع �سيت 
امل�سرح اجلزائري عاليا

امل�رسحي  املخرج  و�شكر 
حممد �رس�شال فريق »جي 
والذي  الرائع  اأ�س«  بي 
�شيت  �شك  اأدنى  دون  رفع 
عاليا  اجلزائري  امل�رسح 
اإنني وبكل احلب اأقبل على 
راأ�س كل ممثلة وكل ممثل يف 
»جي بي اأ�س«، اأنحني اأي�شا 
التقنيني  لكل  �شاكر  واأنا 
امل�رسح  اإداريي  و  والعمال 
واأ�شاد  اجلزائري.  الوطني 
امل�رسحي  املخرج  هذا 
كل  قدمه  مبا  املبدع 
اجلزائري  الوفد  اأع�شاء 
كافة،  وللجزائر  كفريق  لنا 
امل�رسح  »عا�س  قائال 
�شماء  يف  و�شما  اجلزائري 

التاألق دائما. 

كل العرو�س التي 
�ساركت ت�ستحق 

التتويج نظرا مل�ستواها 
الراقي 

كل  اأن  �رس�شال  واأ�شاف   
يف  �شاركت  التي  العرو�س 
من  ع�رسة  الثانية  الدورة 
العربي  امل�رسح  مهرجان 

يف الأردن   ت�شتحق التتويج 
الراقي  مل�شتواها  نظرا 
معربا  املعترب،  وجهدها 
م�رسحية  خمرج  ذلك  يف 
�شعادته  »عن  اأ�س  بي  »جي 
البع�س  مبقا�شمته  الكبرية 
اأفراد عائلته  من حياته مع 
خمرجني  من  امل�رسحية، 
اأكادمييني  فنانني  عرب 

تقنيني وعمال. 

تتبع مراحل اأ�سكال 
الندماج الجتماعي 

الثقايف

م�رسحية  اأحداث   وتدور 
التي   « اأ�س  بي  جي   «
املخرج  واأخرجها  �شممها 
�رس�شال  حممد  امل�رسحي 
عن نحات ينتهي من اإجناز 
املعا�رسة،  منحوتاته 
عن  را�س  لي�س  اأنه  غري 
بتحطيم  يهم  لذا  اإجنازه، 
ولكن  اأنامله،  به  جادت  ما 
وتدافع  تقاوم  املنحوتات 
النحات  مانعة  نف�شها  عن 
بها  لت�شل  حتطيمها،  من 
تقييده ومغادرة  اإىل  اجلراأة 
املكان ليتم بعدها اكت�شاف 
املنحوتات  اأن  تدريجيا 
م�شريها  يف  التحكم  تقرر 
تبحث  وراحت  بذاتها، 
اجلماد  من  النتقال  على 
ال�شيء  من  احلركة،  اإىل 
احلر  الإن�شان  اإىل  اجلامد 
رحلتها  لتبداأ  املتحرك، 
نحو الأنا�شة من خالل تتبع 
الندماج  اأ�شكال  مراحل 
ويف  الثقايف  الجتماعي 
والتحول  الرحلة  نهاية 
اأن  يكت�شفون  الإن�شاين 
ومتحكم  مراقب  الإن�شان 
فيه، لعله من اأكرث الكائنات 
قابلية  على  املفطورة 

التحكم !؟.

جناح عربي باأياد 
جزائرية

بي  »جي  عر�س  اأن   كما 
امل�شار  �شمن  كان  اأ�س« 
املهرجان   من  الثاين  
دورة  يف  العربي  امل�رسح 
الأردن حتت م�شمى جائزة 
ال�شيخ الدكتور »�شلطان بن 
لأف�شل  القا�شمي«  حممد 

للعام  عربي  م�رسحي  عمل 
2019 هو من اإنتاج امل�رسح 
،ولقد  اجلزائري  الوطني 
هذه  واإخراج  ت�شميم  توىل 
للمخرج  امل�رسحية  التحفة 
اجلزائري  حممد �رس�شال  
نخبة   باختيار  قام   الذي 
املمثلني  من   كوكبة  من 
من  القادمني  اجلزائريني  
اجلزائري  القطر  كل   
الغرب  اإىل  ال�رسق  من 
اجلنوب   اإىل  ال�شمال  ومن 
لي�شاركوا يف هذه امل�رسحية  
مراد  �شوامل،  :عديلة  وهم 
ي�شعد،  النور  عبد  جمرام، 
اأ�شماء  حوا�س،  حممد 
بوقرية،  �شربينة  �شيخ، 
دحام،  اأحمد  غربي،  �شارة 
حممود  و  براهمي  يا�شني 
يا�شني  وتوىل    ، بوحموم 
زايدي امل�شاعدة يف اإخراج  
امل�رسحي  العمل  هذا 
ت�شميم  من  كان  الذي 
ال�شينوغرافيا:  وتنفيذ 
ت�شميم  يحيى  املالك  عبد 
�شمر  الرق�شات:  وتنفيذ 
التلحني  يف  وجند  داود  بن 
لعمامرة   عادل  املو�شيقي: 
الإ�شاءة  ت�شميم  وتوىل 

�شوقي امل�شاقي .

 املخرج امل�سرحي حممد 
�سر�سال يف �سطور ...

حممد  اأن  العلم  مع   
خمرج  و  كاتب  �رس�شال 
على  حا�شل  م�رسحي  
يف  العايل  التعليم  �شهادة 
من   امل�رسحي  الإخراج 

للفنون  العايل  املعهد 
عام  باجلزائر  الدرامية  
مربي  �شهادة  و    2002
خمت�س يف الفنون الدرامية 
لإطارات  العايل  باملعهد 
ال�شباب  اجلزائر من 1987 
ولقد     ،  2002 غاية  اإىل 
ح�شد  �رس�شال العديد من 
اجلوائز واملتمثلة يف جائزة 
م�رسحية  عن  ن�س  اأح�شن 
الدورة  يف  »الهاي�شة« 
العا�رسة للمهرجان الوطني 
للم�رسح املحرتف اجلزائر 
اأح�شن  جائزة  و   2015
عر�س متكامل عن »امللك 
يون�شكو   لأوجني  ميوت« 
املهرجان الأورومتو�شطي  
وجائزة   2002 مب�شتغامن 
اأح�شن اإخراج عن » امللك 
يف   ل�شيون�شكو  ميوت« 
املمتاز   امل�رسح  مهرجان 
بلعبا�س  �شيدي  بولية 
2003 وجائزة اأح�شن ن�س، 
»ميلوديا  م�رسحية  عن 
امل�رسح  مبهرجان   «
اجلزائر  بتب�شة،  املحرتف 
اأح�شن  وجائزة   1994
م�رسحية«  عن   عر�س 
م�رسح  »مبهرجان  ميلوديا 
وجائزة   1994 �شكيكدة 
اأح�شن اإخراج عن  م�رسحية 
مبهرجان  النار«  »بيت 
عنابة  املغاربي،  امل�رسح 
اأح�شن  جائزة  وتوج   1993
النار«  بيت   « عن  عر�س 
م�شتغامن  م�رسح  مهرجان 
بجائزة  اأي�شا  وفاز   1993
»بيت  عن  اإخراج  اأح�شن 
النار« يف  الأيام امل�رسحية 

اأما   ،1993 اجلزائر  مليانة 
املهنية  لتجربته  بالن�شبة 
وكان م�شمم و منفد ح�شة 
لكت�شاف  �شكات�س«   top
على  التمثيلية  املواهب 
تيفي  ال�رسوق  تلفزيون 
احل�شة  م�شمم  وكان 
ال�شيا�شية ال�شاخرة »جرنان 
قناة  gosto«على  الـ 
كتب   2011 ويف  اجلزائرية 
روي�شد:  اأ�شدقاء  جلمعية 
فاي�شبوك«  �شو:  مان  »وان 
�شنة  اأخرج   و   األف  ولقد 
بيت   « م�رسحية    1993
حمفوظ  جلمعية  النار«  
ويف  مليانة  طواهري 
 « اأخرج  و  1994األف  �شنة 
اإنتاج  من  وهي   « ميلوديا 
يف   اليزيد  حممد  م�رسح 
اجلزائر ويف 1998  اقتب�س 
لوليام   « »هاملت  اأخرج  و 
�شك�شبري  من  اإنتاج جمعية 
الأ�شبال عني البنيان، تيبازة 
باإخراج   2001 عام  قام 
لأوجني  ميوت«  »امللك 
جمعية  اإنتاج  يون�شكو. 
حمفوظ  الدرامية  الفنون 
واأخرج  مليانة  طواهري. 
يف عام  2003:  م�رسحية 
يون�شكو  لأوجني  »الدر�س« 
الفنون  جمعية  اإنتاج   .
الدرامية حمفوظ طواهري 
مبليانة ويف  2005: اقتب�س 
و اأخرج – علماء الطبيعة- 
ديرمنات   لفريديريت�س 
الوطني  امل�رسح  اإنتاج  من 
 2006 وقام يف   اجلزائري 
 « اإخراج  و  باقتبا�س 
ال�شغري«لأنطوان  الأمري 

من  اأوكزيبريي  �شانت  دي 
الوطني  امل�رسح  اإنتاج 
  2007 �شنة  األف  اجلزائري 
تيزي  اجلهوي  للم�رسح 
 ، الع�شيق  م�رسحية:«  وزو 
اإخراج  احلراز«.  و  عوي�شة 
فوزية اآيت احلاج وقام �شنة 
م�رسحية  باإخراج    2014
لإدوارد  الكوميديا«  »فن 
لتعاونية  فيليبو  ودي 
بتيارت  اخل�شبة  �شياء 
اقتب�س    ،  2015 عام  ففي 
ليون�شكو،  اخلرتيت  عن 
و  »الهاي�شة«،  م�رسحية 
الوطني  للم�رسح  اأخرجها 
اجلزائري و كان  ع�شو يف  
للقراءة،  الوطنية  اللجنة 
تظاهرة ق�شنطينة عا�شمة 
التابعة   العربية   الثقافة 
ولقد    ، الثقافة  لوزارة 
اجلزائري  للتلفزيون  كتب 
يف 2009  حوارات �شل�شلة 
فاميلي«جزء1  »جمعي 
،واجلزء   2008 �شنة 
قا�شم  جعفر  اإخراج    2
وكتب  يف 2013  للتلفزيون 
اجلزائري، حوارات �شل�شلة 
اإخراج   ، البهجة«  »دار 
كتب  ولقد  قا�شم،  جعفر 
يف  اجلزائري  للتلفزيون 
 « �شل�شلة  حوارات    2009
جمعي فاميلي » جزء1 �شنة 
2008  واجلزء 2 �شنة 2009 
جعفر  اإخراج   من  وكانت 
  2013 يف  وكتب   قا�شم 
اجلزائري،  للتلفزيون 
»دار  �شل�شلة  حوارات 
جعفر  اإخراج   ، البهجة« 

قا�شم.«
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 مناعة الب�صر

تو�صل علماء من جامعة طوكيو اليابانية اإىل اأن االحرتار العاملي 
ما  والب�رش،  احليوانات  لدى  املناعة  م�صتوى  انخفا�ض  ي�صبب 
االأمرا�ض  وم�صببات  الفريو�صات  عدوى  اأمام  �صعفاء  يجعلهم 

االأخرى.
 Proceedings of the National وجاء يف مقال ن�رشته جملة
اأجراها  التي  التجارب  خالل  اأنه   Academy of Sciences
 4 فيها  احلرارة  تبلغ  الفئران يف حجرات  اإناث  و�صعوا  العلماء، 
اليوم  ويف  مئوية،  درجة  و36  مئوية  درجة  و22  مئوية  درجات 

.A /PR8 الثامن مت اإ�صابتها بفريو�ض اإنفلونزا
العالية،  احلرارة  ظروف  يف  وجودها  من  اأيام  �صبعة  وخالل 
وزنها.  من   %10 فقدان  يف  ت�صبب  ما  قليال  تاأكل  االإناث  كانت 
 +CD8« التائية  اللمفاوية  اخلاليا  اإنتاج  كثريا  انخف�ض  كما 
االأج�صام  عدد  انخف�ض  كما  الفريو�ض،  مبكافحة  اخلا�صة   »T

.»IgG« امل�صادة
وات�صح اأن درجات احلرارة العالية متنع اإنتاج جزيئات ال�صيتوكني 
اأن  الباحثون  واكت�صف  والربوتينات.  التائية  اخلاليا  تن�صط  التي 
ن�صبة الفريو�صات يف رئات الفئران يف اليوم ال�صابع كانت مرتفعة، 
كما الحظوا ازدياد عملية االلتهام الذاتي )عملية تدمري مكونات 
التي  الفئران  رئات  يف  والتالفة(  فيها  املرغوب  غري  اخللية 

تعر�صت للهواء احلار.

طريقة جديدة غري م�ؤملة 
لفح�ص ال�صكر

ال�صويد  من  علماء  ابتكر 
ال�صغر  متناهية  اإبرة 
مر�صى  لي�صتخدمها 
ال�صكري يف فح�ض اجللوكوز 
دون  من  اليوم  مدار  على 
ن�صبة  مراقبة  وت�صاعد  اأمل. 
على  امل�صتمرة  وتفادي ال�صكر  احلالة،  �صبط 

اأية ارتفاعات كبرية يف ن�صبة اجللوكوز.
االإبرة اجلديدة ت�صغر بـ 50 مرة االإبرة القدمية، وتوفر نتائج 
يقل  ال  اإبر  املنزلية  ال�صكر  فح�ض  اأجهزة  وت�صتخدم  دقيقة 
اأن�صجة دهنية ولي�ض  �ُصمكها عن 7 مم، على اأن ت�صتخدم يف 
يف  تطويرها  مت  التي  االإبرة  وت�صغر  اجل�صم،  من  مو�صع  اأي 
االإبرة  عن  مرة   50 تكنولوجي مبعدل  اأوف  اإن�صتيتوت  رويال 
املتداولة  املنزلية  ال�صكر  فح�ض  اأجهزة  يف  امل�صتخدمة 

.CGMS والتي تُعرف بـ
جهاز  و�صع  فعند  فقط،  االإبرة  على  االبتكار  يقت�رش  وال 
الفح�ض اجلديد على �صاعد االإن�صان يقوم م�صت�صعر اإنزميي 
ثالثي القطب بتتبع م�صتويات اجللوكوز ب�صكل �صحيح واأنهى 
االإن�صان،  على  اجلديد  الفح�ض  جهاز  جتارب  البحث  فريق 

و�صوف ينتقل قريباً اإىل جتارب يف العيادات.

جراح�ن هن�د ينجح�ن يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

الهندية  مومباي  مدينة  من  اجلراحني  من  جمموعة  اأجرت 
ب�رشي  دماغ  يف  ورم  باإزالة  خاللها  قامت  جراحية  عملية 
يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت �صحيفة »The Hindu« اأن 

العملية اجلراحية ا�صتمرت 6 �صاعات.
يكون  اأن  نادكارين،  ترميورتي  االأع�صاب  جراح  ي�صتبعد  ومل 
هذا الورم االأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من 
حجم راأ�ض املري�ض وكان الورم يف مخ املري�ض �صانتال بال، 
البالغ من العمر 31 عاما، بداأ بالنمو منذ 3 �صنوات، لكن اأحدا 
العملية  هذه  مثل  اإجراء  على  اآنذاك  يوافق  مل  االأطباء  من 
ب�رشه،  بال  فقد  املر�ض اخلطري  وب�صبب  ال�صعبة  اجلراحية 

لكن االأطباء ياأملون االآن بعودة ب�رشه بعد اإزالة الورم.

 

م�صيف� الطريان الأكرث عر�صة ملخاطر 
الإ�صابة بجميع اأن�اع ال�صرطان

العمل  اأن  جديدة  درا�صة  وجدت 
ب�صكل  يزيد  للطريان  كم�صيف 
كبري من خطر االإ�صابة مبجموعة 
من ال�رشطانات، مقارنة بال�صكان 
 5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
اأن خطر  اآالف �صخ�ض، ووجدوا 
االإ�صابة ب�رشطان الثدي زاد بن�صبة 
تفوق 50% لدى م�صيفات الطريان 
يف  االأخريات،  الن�صاء  من  اأكرث 
االإ�صابة  خماطر  ارتفعت  حني 
ب�رشطان املعدة بن�صبة ت�صل اإىل 
74%، لدى طاقم الطريان مقارنة 

بال�صكان العاديني.
اأ�صباب هذه  الدرا�صة  تو�صح  ومل 
قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة، 
لالإ�صعاع  املتزايد  التعر�ض  اإن 
يق�صيه  الذي  الوقت  يف  املتاأين 
للجو  العليا  الطبقات  يف  الطاقم 
النوم  فرتات  وكذلك  الرقيق، 
الوجبات،  ودورات  املتقطعة 
خطر  عوامل  تكون  اأن  ميكن 
من  خمتلفة  باأنواع  لالإ�صابة 
الباحثون  وو�صف  ال�رشطانات. 
يف  ن�رشت  التي  الدرا�صة  نتائج 
 Environmental« دورية 
للقلق،  مثرية  باأنها   »Health
باأ�صلوب  يتعلق  ما  يف  خا�صة 
غري  الطريان  طاقم  حياة 
الدكتورة،  وقالت  ال�صحي. 
كلية  من  موندخوفيت�ض،  اإيرينا 
ال�صحة العامة بجامعة هارفارد: 

اأكرب  بني  من  هي  درا�صتنا  »اإن 
حول  �صموال  واأكرثها  الدرا�صات 
ال�رشطان بني اأفراد طاقم الطريان 
حتى االآن، ونبلغ عن انت�صار اأعلى 
اجللد  و�رشطان  الثدي  ل�رشطان 
اأخطر  هو  امليالنيني،  والورم 
اأطقم  بني  اجللد،  �رشطان  اأنواع 
الطريان مقارنة بعامة ال�صكان«.

االإ�صابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
ب�رشطان الثدي بن�صبة 3.4% بني 
 %2.3 بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
واالإ�صابة  ال�صكان،  عامة  يف 
بعنق الرحم بن�صبة 1.0% مقارنة 
اله�صمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ 
 ،%0.27 بن�صبة  مقارنة  بـ%0.47 

 %0.67 بن�صبة  الدرقية  والغدة 
وجدت  كما   .%0.56 بـ  مقارنة 
اأن خطر االإ�صابة  اأي�صا  الدرا�صة 
اجللد  و�رشطان  الثدي  ب�رشطان 
ال�رشطان،  اأنواع  من  وغريها 
من  �صنوات   5 كل  مع  يرتفع 
العمل، ويتعر�ض م�صيفو الطريان 
امل�رشطنة  املواد  من  للعديد 
بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة 
املواد  هذه  وت�صمل  املق�صورة، 
على  تعتمد  التي  االإ�صعاعات 
االرتفاع وتعطيل �صاعة اجل�صم 
التحول  اأمناط  خالل  من 
نوعية  و�صوء  املنتظمة  غري 
وقال  املق�صورة.  داخل  الهواء 

ال  العمل  فرتات  اإن  الباحثون 
ب�رشطان  مرتبطة  اأنها  يبدو 
الثدي اأو �رشطان الغدة الدرقية 
اأو �رشطان اجللد يف كل الن�صاء، 
خطر  بارتفاع  ارتبطت  ولكنها 
لدى  الثدي  ب�رشطان  االإ�صابة 
لديهن  يكن  مل  اللواتي  الن�صاء 
اللواتي  الن�صاء  اأو  اأبدا،  اأطفال 

لديهن ثالثة اأطفال اأو اأكرث.
النتائج  اأن  اإىل  الباحثون  واأ�صار 
جهود  بذل  �رشورة  اإىل  ت�صري 
اإ�صافية لتقليل خماطر االإ�صابة 
بال�رشطان بني امل�صيفات، مبا 
يف ذلك مراقبة جرعة االإ�صعاع 

وتنظيم اجلداول الزمنية.

الدوخة عند ال�ق�ف قد تزيد خطر الإ�صابة باخلرف
منت�صف  يف  الذين  االأ�صخا�ض 
عند  بالدوار  وي�صعرون  العمر 
اال�صتلقاء  و�صعية  من  الوقوف 
قد يكونون اأكرث عر�صة لالإ�صابة 
باخلرف اأو ال�صكتة الدماغية يف 

امل�صتقبل.
ب�صبب  هو  بالدوخة  ال�صعور 
يف  مفاجئ  انخفا�ض  حدوث 
يعرف  والذي  الدم،  �صغط 
الدم  �صغط  انخفا�ض  با�صم 
 orthostatic( االنت�صابي 
كان   )hypotension- OH
من  يعانون  الذين  امل�صاركني 
انخفا�ض �صغط الدم االنت�صابي 

االإ�صابة  خلطر  عر�صة  اأكرث 
ب�صكتة  االإ�صابة  اأو  باخلرف 

دماغية.
انخفا�ض �صغط الدم االنت�صابي 
ارتبط �صابًقا باأمرا�ض القلب، لذا 
قد يكون قيا�ض انخفا�ض �صغط 
منت�صف  يف  االنت�صابي  الدم 
لتحديد  جديدة  و�صيلة  العمر 
اإىل  يحتاجون  الذين  االأ�صخا�ض 
مراقبة دقيقة الأعرا�ض اخلرف 

اأو ال�صكتة الدماغية.
باملزيد  للقيام  حاجة  هناك 
اأ�صباب  لتو�صيح  الدرا�صات  من 
هذا االرتباط وكذلك لو�صع من 

ا�صرتاتيجيات الوقاية املمكنة.
هو  الدرا�صة  على  القيود  اأحد 
اختبارهم  مت  امل�صاركني  اأن 
النخفا�ض �صغط الدم االنت�صابي 
فقط اأثناء الفح�ض االأويل، لذلك 
قد ال يعك�ض اأي تغيري يف �صغط 

الدم مبرور الوقت.
 خالل الدرا�سة

اأ�صيبوا  امل�صاركني  من   %9.1
اأ�صيبوا ال�صكتة  باخلرف و%7.1 

الدماغية االإقفارية.
امل�صاركني  من   %12.5
امل�صابني بانخفا�ض �صغط الدم 

الفح�ض  اإجراء  االنت�صابي وقت 
االأويل اأ�صيبوا باخلرف و%15.2 

اأ�صيبوا ب�صكتة دماغية.
اأن  اإىل  ت�صري  الدرا�صة  هذه 
هو  الدم  �صغط  انخفا�ض 
املحتملة  اخلطر  عوامل  اأحد 
بع�ض  لدى  باخلرف  لال�صابة 

النا�ض.
تو�صي جمعية ال�صكتة الدماغية 
بانتظام،  الدم  �صغط  بفح�ض 
والتاأكد من التحدث اإىل الطبيب 
واجه  اأو  �صيء  اأي  تغري  اإذا 

املري�ض قلقاً من اأي �صيء.

هل ي�ؤثر وقت تناولك الع�صاء على خطر اإ�صابتك بال�صرطان؟
يوؤثر  قد  جديدة  لدرا�صة  وفًقا 
توقيت تناول اآخر وجبة يف اليوم 
على خطر االإ�صابة ببع�ض اأنواع 
اأن  الباحثون  وجد  ال�رشطان 
تناول الع�صاء قبل التا�صعة م�صاء، 
بني  االأقل  على  �صاعتني  ترك  اأو 
ميكن  النوم  ووقت  الع�صاء  تناول 
االإ�صابة  خطر  من  يقلل  اأن 
و�رشطان  الثدي  ب�رشطان 

الربو�صتات بن�صبة %20.
مدى  على  ال�صوء  النتائج  ت�صلط 
تقيم  بدرا�صات  القيام  اأهمية 
البيولوجية  ال�صاعة  اإيقاع  تاأثري 
واحتمالية  الغذائي  النظام  على 

االإ�صابة بال�رشطان.
ن�صبة  وجود  اإىل  التو�صل  مت 

مماثلة النخفا�ض خطر االإ�صابة 
االأ�صخا�ض  لدى  بال�رشطان 
 9 ال�صاعة  قبل  ياأكلون  الذين 
م�صاء عند مقارنتها باالأ�صخا�ض 
الذين تناولوا الطعام بعد ال�صاعة 

العا�رشة م�صاًء.
�صتكون  نتائجهم،  تاأكد  حال  يف 
تو�صيات  على  تغريات  هناك 
والتي  ال�رشطان  من  الوقاية 
توقيت  االعتبار  يف  �صتاأخذ 

الوجبات.
زيادة الوزن عامل خطر معروف 
مبا  ال�رشطان،  اأنواع  من  للعديد 
يف ذلك �رشطان الثدي واالأ�صكال 

العدوانية ل�رشطان الربو�صتاتا.

عوامل الق�سور يف الدرا�سة

القيود  من  العديد  هناك 
امللحوظة يف هذه الدرا�صة، مبا 

يف ذلك:
حقيقة اأنها تظهر وجود ارتباط، 

ولي�ض عالقة �صبب وتاأثري.
ا�صتبيان،  عرب  متت  الدرا�صة  اأن 

وهو اأمر يفتح املجال للخطاأ.
هناك عوامل اأخرى ميكن اأن توؤثر 
بال�رشطان،  االإ�صابة  خطر  على 
على  الع�صاء  توقيت  تاأثري  ومدى 
اأمر  بال�رشطان  اال�صابة  خطر 
على  ينبغي  ال  ن�صبًيا  غام�صة 
تاريخ  لديهم  الذين  االأ�صخا�ض 
بال�رشطان  االإ�صابة  من  عائلي 

اأن  االأخرى  اخلطر  عوامل  اأو 
حممل  على  االأمر  هذا  ياأخذوا 
به  التو�صية  ميكن  ما  كل  اجلد. 
درا�صات  اإجراء  يتم  حالًيا وحتى 
يف  الطعام  تناول  هو  م�صتقبلية 
النوم  وقت  قبل  اأي  مبكر  وقت 

بنحو �صاعتني.
مبا  اأكرث  النا�ض  يهتم  اأن  يجب 
الذي  الوقت  من  بداًل  ياأكلون 
ياأكلون فيه اليوم ملنع ال�رشطان.

خيارات  اتخاذ  للنا�ض  ميكن 
الغذائي  نظامهم  ب�صاأن  وا�صحة 
االإ�صابة  خطر  من  يقلل  مما 
زيادة  ارتبط  حيث  بال�رشطان، 
مع  واخل�رشوات  الفواكه  تناول 

انخفا�ض معدالت ال�رشطان.
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ح�سبنا �هلل ونعم �لوكيل
حديثنا - معا�رش اأمة احلبيب النبي �صلى 

اهلل عليه و�صلم - عن �صالح عظيم يت�صلح به 
امل�صلم اأمام خطوب هذه احلياة، وي�صتعمله 
كلما اأملت به امل�صائب واأحاطْت به النكباُت 

وتكالبت عليه م�صاكل هذه الدنيا التي ال ي�صلم 
منها اأحد.

اإذ االإن�صان ُخِلَق �صعيفاً عاجزاً، ال ي�صتطيُع 
وحده اأْن ي�صارع االأحداث، وال يقاوم ال�صدائد، 
وال ينازل امل�صائب؛ اإال حينما يتوكُل على رِبّه 

ويفِوّ�ُض االأمَر اإليه.
فهذا ال�صالح الذي ينبغي اأَن ال يَْغُفَل عنه 

امل�صِلم، هو من االأذكار العظيمة والكلمات 
املباركة التي وردت يف كتاِب اهللِ ويف �صنة نبيه 

�صلى اهلل عليه و�صلم، والتي يجُدُر بكِلّ م�صلٍم 
اأن يُعنىٰ بها واأن يحفظها ويحافظ عليها، 

اأال وهي كلمُة "ح�صبنا اهلل ونعم الوكيل"، َوِهَي 
�ْصبَلَِة. امْلَْعُروَفِة بـاحْلَ

يقولها العبد طاِلبًا مدد اهلل وعونه فيما اأهمه 
من جلب نَعماَء اأو دفع �رُشٍّ وبالء، وهي تعني: 

توكل العبد على اهلل، والتجاوؤه اإليه، وا�صتعانٌة به 
واعتماد عليه وطلب عونه وتوفيقه وت�صديده.

ح�صبنا اهلل، ي�صت�صعر فيها العبُد ا�ْصَم اهللِ 
احل�صيِب، واحل�صيب هو: الكايف، فهو �صبحانه 

َكاٍف من توكل عليه، وفو�ض اأمره اإليه وا�صتعان 
به واعتمد عليه، فاهلل عز وجل هو احل�صيب 

وهو "ِنعَم الوكيل": �صيغة مدٍح وثناٍء على 

اهلل عز وجل، باأنه هو احلفيظ وِنعَم امُلتوَكّل 
عليه يف جميع االأمور، وهو الوكيُل الذي توَكّل 

بالعامَلني والذي يتوَلّ باإح�صاِنه �ُصوؤونَهم َخلقاً 
وتدبرياً وهداية وتقديراً، فال يُ�صِيُّعهم وال 

يرتُُكهم وال يِكلُهم اإل غرِيه.
ح�صبنا اهلل َوِنْعَم الوكيل، ما اأكرَب معناها وما 
اأَعظم داللتها وما اأ�صَدّ اأثرها. فهي العبارة 

التي تلوح اأَمام االإن�صان حني تنقطع وتتخلى 
عنه القوى املادية واالأ�صباب االأر�صية.. هي 
امَلفزع اإذا �صاقت الكروب وهي املالذ اإذا 

َعُظَمت اخُلطوب.. هي الكلمة التي تقُف على 
طرف الل�صان حني ياأْخذ اخلوف واحلزن مكانه 

يف القلب.
َح�ْصبُنَا اهللُ َوِنْعَم الَوِكيُل هي العبارة التي 

ا�صت�صعرها اإبراهيم عليه ال�صالم حني حمله 
ا بَ�رُشت  اأهل ال�رشك ِليُلْقوه يف الناِر، َفلََمّ

عيناه النار ردد بل�صانه، وقد ُمِلئ قلبُه توحيداً: 
ح�صبنا اهلل ونعم الوِكيل، فقال اهلل: ٰ ُقلْنَا يَا نَاُر 

ُكوِن بَْرًدا َو�َصاَلًما َعلَى اإِبَْراِهيَم ٰ ]االأنبياء: 
69[. َح�ْصبُنَا اهللُ َوِنْعَم الَوِكيُل، قالها حممد 

�صلى اهلل عليه و�صلم ومن معه بعد غزوة 
اأحد، حني قيل لهم اإن النا�ض قد جمعوا لكم 

فاخ�صوهم. قال ربنا: ٰ الَِّذيَن َقاَل لَُهُم النَّا�ُض 
اإَِنّ النَّا�َض َقْد َجَمُعوا لَُكْم َفاْخ�َصْوُهْم َفَزاَدُهْم 

ُ َوِنْعَم الَْوِكيُل ٰ ]اآل  اإِمَياًنا َوَقالُوا َح�ْصبُنَا اهلَلّ
عمران: 173[.       

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ض ويف نتيَجِتها واالأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�صرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�صنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �صنفنِي؛ ذنوُب ال�صَّ
والكبائر، ويف اأ�صمائها دالالٌت تقوُد 
اإل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعال يف القراآن الكرمي 
تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: اإِْن َتْ

ْر َعنُْكْم �َصِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ِة  َحّ ُمْدَخاًل َكِرمًيا، فدَلّ ِذكُرها على �صِ

غاِئر،  نوِب اإل كباِئَر و�صَ ت�صنيِف الُذّ
ها  وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإالَّ اأَنّ بَع�صَ
غِر نظراً ملا هو اأكرَبُ منُه،  ُف بال�صِّ يتَّ�صِ
ُك اأكرُب  حر، وال�رِشّ فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِصّ
من القتل، ويف قوِل الُعلماء اأن ال كبريَة 
مع اال�صِتغفاِر وال �صغريَة مع االإ�رشار، 

واأمثُل االأقواِل يف تعريِف الَكبائر 
نيا اأو  اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه حُدّ يف الُدّ
وعيٌد يف االآخرِة اأو غ�صٌب اأو تهديٌد 

اأو لَعن، ومع اخِتالِف العلماِء والِفرِق 
يف مفهوِم الَكبائر، يبقى هذا القوُل 

اأمثََل ما قيَل يف تعريفها؛ ل�صالمِتِه من 
القواِدِح الواردِة على غرِيه، وال�صِتهاِرِه 

لف. عنَد ال�َصّ

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

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

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

رحمة �هلل هي �جلنة 
اإنه رحمة اهلل عز وجل، وقد رغبت 
اأن اأتعرف اإل االآيات الكرمية، التي 
تتحدث عن رحمة اهلل، فهناك اآيات 
كثرية، لكن ي�صتنبط من هذه االآيات 

حقائق .
عز  اهلل  يقول  االأول:  احلقيقة 
َهاَجُروا  َوالَِّذيَن  اآََمنُوا  الَِّذيَن  وجل: 
اأُولَِئَك   ِ اهلَلّ �َصِبيِل  يِف  َوَجاَهُدوا 
البقرة  ]�صورة   ِ اهلَلّ َرْحَمَة  يَْرُجوَن 
اأن االإن�صان  االآية:218  معنى ذلك: 
الذي يوؤمن، وي�صتقيم، ويجاهد يف 

يرجو  اإمنا  وهواه،  نف�صه  اهلل  �صبيل 
رحمة اهلل؛ املوؤمن يرجو رحمة اهلل، 
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها، 
�صمعتها.....  يرجو  ن�صاءها،  يرجو 
فاالإن�صان عليه اأن يتب�رش، هل يرجو 
املوؤمن  غري  عمله؟  من  اهلل  رحمة 
عن  يبحث  م�صلحته،  عن  يبحث 
�صهوته، يبحث عن لذته، يبحث عن 
مكا�صب مادية، بينما املوؤمن يرجو 
رحمة اهلل، هذا هو الفرق اجلوهري، 
تعال:   قال  اجلنة،  هي  اهلل  رحمة 

َفِفي  ُوُجوُهُهْم  ْت  ابْيَ�صَّ الَِّذيَن  ا  َواأََمّ
ِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ]�صورة  َرْحَمِة اهلَلّ
اآل عمران االآية:107  احلقيقة: من 
املعان اجلامعة، املانعة، الوا�صعة، 
وجل،  عز  اهلل  رحمة  هي  ال�صاملة، 
االإميان،  من  الهدف  اجلنة،  هي 
واملعامالت،  ال�صالح،  والعمل 
اأن  هو  ذلك،  اإل  وما  واالأخالق، 
و�صل  اهلل،  رحمة  يرجو  املوؤمن 
عز  اهلل  رحمة  هذه  اجلنة:  للجنة، 

وجل.

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

 اأيها االأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ض العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�صهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�صم ، و عندنا يف اللغة ا�صم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�صتحيل وجود ، م�صتحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�صتحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�صياء م�صتحيلة ، اأما االأ�صياء املمكنة ما �صوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �صاحب االأ�صماء احل�صنى كلها ، ُجمعت االأ�صماء احل�صنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل االأ�صماء احل�صنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �صمعتم يف االأر�ض كلها اأن جهة 
ت�صتطيع اأن ت�صمي نف�صها » اهلل« ؟ م�صتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �صينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�ض اأ�صياًل 
 ِ ، الكفر و االإحلاد �صطحي ، هم يف اأعماق اأنف�صهم ي�صهدون اأن اهلل موجود :  َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا َواهلَلّ

ِكنَي ]�صورة االأنعام: 23 قال تعال: انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْمٰ ]�صورة االأنعام: 24 َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّصالم-  ه اإل �صوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�صّ ون: اإّن �صبب نزول �صورة االإخال�ض، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �صبحانه وتعال، فاأنزل اهلل �صبحانه وتعال �صورة االإخال�ض، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�صِ
الة وال�ّصالم- عن �صوؤالهم حول �صفات اهلل تعال من خالل اآيات �صورة االإخال�ض، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�صّ

 ُ ُ تعال: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�صلََّم: ان�ِصب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �صلَّى اهلَلّ ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�صوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َض �صيءٌ يولَُد اإاَلّ �صيَموُت، وال �صيء ميوُت اإاَلّ �صيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�صَّ ُ ال�صَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �صبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َض كمثِلِه �صيءٌ(. وجاء يف �صبب  اهلَلّ
الة وال�ّصالم- اأن يَ�صف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �صورة االإخال�ض كذلك اأّن اليهود والّن�صارى �صاألوا النبّي -عليه ال�صّ

تعال �صورة االإخال�ض. ، فُرِوي عن ابن عبا�ض ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �صلَّى اهللُ عليِْه و�صلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإل اآخرها(، فقال: هذه �صفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �صِ
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اأحمد �شالح ح�شني يرتاجع 
للبطولة الثانية مع »الفتوة«

  
�شالح  اأحمد  الفنان  تعاقد 
يف  امل�شاركة  على  ح�شني 
»الفتوة«  م�شل�شل  بطولة 
املنباوي،  ح�شني  للمخرج 
يا�رش جالل،  الفنان  وبطولة 
رم�شان  يف  عر�شه  واملقرر 

املقبل.
يج�شد  ح�شني  اأن  وعلم 
حي  يف  �شعبي  �شاب  دور 
حيث  بالقاهرة،  اجلمالية 
تدور االأحداث قبل 100 عام 

الثاين يف  البطل  تعترب  التي  لل�شخ�شية  الفنان  م�شت، حيث حتم�ش 
امل�شل�شل، وذلك رغم تقدميه الأويل بطوالته التليفزيونية حتت عنوان 
»ختم النمر«، واملقرر عر�شها، خالل اأيام، على اإحدى الف�شائيات 

امل�رشية، والتي تنتمي اإىل نوعية اأعمال الـ 45 حلقة.
وي�شارك يف بطولة »الفتوة« مي عمر وريا�ش اخلويل واأحمد خالد 

�شالح واأحمد خليل وجمدي فكري.
لوي�ش كابالدي يحي حفال فنيا بال�شارقة

 اأحيا لوي�ش كابالدي ، اأول حفل له يف االإمارات على م�رشح املجاز، 
يف ال�شارقة، �شمن املو�شم اجلديد الأم�شيات »هال باملجاز«.

التي  اأغانيه  من  منتقاة  باقًة  االإمارات  يف  جلمهوره  كابالدي  وقدم 
 Someone« ال�شهرية  اأغنيته  وقدم  ال�شول،  مو�شيقى  اإىل  تنتمي 
يوتيوب  موقع  على  م�شاهداتها  عدد  جتاوز  التي   »You Loved
يف  الفردية  االأغاين  قائمة  راأ�ش  على  وتربعت  م�شاهدة،  مليون   75

اململكة املتحدة.
بيه بباقٍة من  واأطِرب الفنان، ذو االأ�شول االأ�شكتلندية االإيطالية، محُ
 Divinely Uninspired اأغانيه التي اأطلقها �شمن األبومه االأول
to a Hellish Extent الذي ح�شل على االأ�شطوانة الذهبية بعد 
اأ�شبوعني من اإطالقه يف مايو )اأيار(املا�شي، وت�شدر املركز االأول 

لقائمة اأ�شهر االألبومات الربيطانية ملدة �شتة اأ�شابيع.
 وتاأتي هذه امل�شاركة يف اإطار حر�ش م�رشح املجاز على ا�شت�شافة 

املواهب اجلديدة من خمتلف اأنحاء العامل.

ح�شني اجل�شمي ينعي ال�شلطان 
قابو�س باأغنية

  
�شلطنة  حاكم  وفاة  اجل�شمي  ح�شني  االإماراتي  املطرب  نعى 
عمان، ال�شلطان قابو�ش بن �شعيد، باأغنية جديدة من اأحلانه 
ون�رش  »ان�شتجرام«.  بتطبيق  الر�شمي  ح�شابه  عرب  وذلك 
اجل�شمي مقطعاً م�شوراً اأثناء عزفه لالأغنية علي األة البيانو، 
كلمات  من  االأغنية  قابو�شنا،  اهلل  »رحمك  قائاًل:  عليه  وعلق 
ال�شلطان  اأن  يذكر  اجل�شمي«.  ح�شني  واأحلان  الربيكي  �شالح 
قابو�ش بن �شعيد قد وافته املنية، اجلمعة املا�شية، عن عمر 

يناهز 79 عام.

وفاة الفنانة امل�شرية ماجدة ال�شباحي 
  

الفنانة  اأم�ش  اأول  توفيت  
ال�شباحي  ماجدة  امل�رشية 
اأمرا�ش  مع  �رشاع  بعد   ،
يناهز  عمر  عن  ال�شيخوخة 

89 عاماً.
ال�شباحي  ماجدة  اأن  يذكر 
طنطا،  مدينة  مواليد  من 
الفنية  حياتها  بداأت  وقد 
ع�رش  اخلام�شة  يف  وهي 
قدمت  حيث  عمرها،  من 
االأفالم  ع�رشات  لل�شينما 

الرومان�شية واالجتماعية والدينية يف م�شوارها الفني، اأبرزها 
اأين  ن�شيت  حلظة،  العمر  فجر،  املراهقات،  وليلي،  »قي�ش 

امراأة، وبالل موؤذن الر�شول«.

مب�ساركة 30 فكاهيا من خمتلف وليات الوطن 

انطالق الطبعة الأوىل من املهرجان 
الوطني لل�شاب الفكاهي ب�شوق اأهرا�س

بقاعة  اأم�ش  اأول  انطلقت 
طواهري  ميلود  املحا�رشات 
الطبعة  اأهرا�ش،  �شوق  بوالية 
الوطني  املهرجان  من  االأوىل 
�شعار  حتت  الفكاهي  لل�شاب 
»دور الفن امل�رشحي يف تر�شيخ 
 30 مب�شاركة  املواطنة«،  قيم 
واليات  عديد  من  فكاهيا 

الوطن.
 ، املهرجان  هذا  ا�شتهل  وقد 
بتقدمي عر�ش كوميدي بعنوان 
من  املقدود«  والزهر  »م�شعود 
�شوق  من  ع�شي  علي  متثيل 
اأهرا�ش والذي تناول من خالله 
عادات اجلزائريني يف االحتفال 

باالأعرا�ش بطريقة فكاهية.
اإعطاء  على  اإ�رشافه  لدى  و 
التظاهرة،  انطالق هذه  اإ�شارة 
نائب  مالة،  اأني�ش  اأو�شح 
مدير بوزارة ال�شباب والريا�شة، 
ي�شتهدف  املوعد  »هذا  باأن 
اأ�شا�شا اإعطاء الفر�شة لل�شباب 
الإبراز اإبداعاتهم وتكري�ش روح 

املناف�شة لدى ال�شباب«.
الكلمة  ذات  خالل  واأ�شاف 

ال�شلطات  بح�شور  األقاها  التي 
املواهب  عديد  و  الوالئية 
»هذا  باأن  ال�شابة،  الفنية 
املهرجان �شي�شمح باالحتكاك 
وتبادل اخلربات بني امل�شاركني 
الداخلية  ال�شياحة  وت�شجيع 
الثقافية  احلركية  اإنعا�ش  و 

بالوالية«.
ال�شباب  ملدير  وا�شتنادا 

عون،  البا�شط  عبد  والريا�شة، 
التي  التظاهرة  هذه  »�شتتخلل 
ي�رشف  التي  املديرية  بادرت 
بالتن�شيق  تنظيمها  اإىل  عليها 
موؤ�ش�شات  ديوان  من  كل  مع 
الوالئية  والرابطة  ال�شباب 
والعلمية  الثقافية  لالأن�شطة 
�شتتوج  م�شابقة  لل�شباب 
باملراتب  الفائزين  بتكرمي 

الثالث االأوىل الأح�شن العرو�ش 
»ول�شمان  اأ�شاف  و  املقدمة«. 
ال�شياحية  باملقومات  التعريف 
متت  الثقايف  وموروثها  للوالية 
�شياحية  اأي�شا برجمة خرجات 
التاريخية  املعامل  ملختلف 
تزخر  التي  االأثرية  واملواقع 
بها الوالية على غرار مواقع كل 

من خمي�شة و مادور«.

»بريانكا �شوبرا »يف اأحدث كليب لفريق »جونا�س براذرز«
ك�شفت املمثلة الهندية احل�شناء، 
�شتظهر  اأنها  �شوبرا،  بريانكا 
لفريق  كليب  فيديو  اأحدث  يف 
»جونا�ش  االمريكي،  روك  البوب 

براذرز«.
توداي«  »اإنديا  �شحيفة  واأفادت 
اليوم  االإلكرتوين  موقعها  على 
اأعلنت عن  باأن �شوبرا  اخلمي�ش، 
اجلديد،  الكليب  يف  م�شاركتها 

من خالل من�شور لها على موقع 
التوا�شل االجتماعي اإن�شتغرام.

ن�رشت  الذي  الكليب،  ويحمل 
�شوبرا )37 عاماً( �شورة منه على 
مان  اإيه  »وات  ا�شم  ان�شتغرام، 

جوتا دو«.
منذ  متزوجة  �شوبرا  اأن  يذكر 
 2018 االأول(  )كانون  دي�شمرب 
نيك  االأمريكي  املغني  من 

يف  الع�شو  عاماً(،   27( جونا�ش 
وي�شم  براذرز«.  »جونا�ش  فريق 
نيك،  جانب  اإىل  الغنائي  الفريق 
اأخويه كيفني )32 عاماً( وجو )30 

عاماً(.
ملكة  بلقب  فازت  �شوبرا  وكانت 
جمال العامل يف عام 2000، وهي 
النجمات  اأهم  من  واحدة  تعترب 

يف �شناعة ال�شينما الهندية.

التون�شية   الفنانة  لطيفة  اأعلنت 
مع   االأوىل  للمرة  تعاونها  عن   ،
لها  حلن  الذي  طالل   املو�شيقار 
ق�شيدة ال�شاعر الراحل  نزار قباين  
طرحتها  والتي  اأخربوين،  بعنوان 
الفيديو  طريقة  على  ،لطيفة 
متابعيها  و�شاركت  ب�شوتها،  كليب 
اأحد  على  الر�شمية  �شفحتها  يف 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
االأغنية،  من  م�شّور  مبقطع 
بالعمل  :«ت�رشفت  عليه  وعلقت 
�شاحب  املو�شيقار  مع  مره  الأول 
املو�شيقار  املتميزة  املدر�شة 
طالل و من كلمات ال�شاعر الكبري 
نزار قباين و توزيع يحيى املوجي 
.. ق�شيدة اخربوين الكليب اخراج 

تنول  انها  امتنى  نا�شيف..  وليد 
اعجابكم«.

لطيفة  تاألقت  اأخرى  ناحية  من 
اأقامه  حفل  يف  اأنيقة  باإطاللة 
امل�رشي  وطن  م�شتقبل  حزب 
املثقفني  و  املبدعني  لتكرمي 
القاهرة،  يف  وريا�شياً  فنياَ  علمياً، 
الذهبّي  باللون  ف�شتاناً  واختارت 

املائل اإىل اللون الزهرّي .
غنت لطيفة يف احلفل الذي �شهد 
النجوم،،  من  لعدد  الفتاً  ح�شوراً 
وذلك  درعاً  مبنحها  تكرميها  ومت 

عن كامل م�شريتها الفنية.
من ناحية اأخرى ا�شتذكرت لطيفة 
اليوم ال�شاعر الراحل  عبد الوهاب 
لها  قدمية  �شورة  نا�رشة  ممد  

كنت  :«انت  عليها  وعلقت  معه 
ا�شتاذي و �شندي و كنت و �شتظل 
الفنية  و  االأدبية  القيمة  و  قدوتي 
اىل  جميئي  منذ  احت�شنتني  التي 
انت   .. احلا�رش  الغائب   .. م�رش 

دائما  �شاأظل  يل  بالن�شبة  متت  مل 
و  �شاندتها  طاملا  التي  لطيفة 
باأحا�شي�شك  جنحت  و  بيها  اآمنت 
ذكرى ال�شاعر الكبري عبد الوهاب 

ممد«.

لطيفة التون�سية تغني نزار قباين وتتاألق يف حفل تكرميها



متر �سناعة ال�سيارات بتغيريات 
جذرية يف ع�رصنا، حيث التحول 
اإىل ال�سيارات الكهربائية والقيادة 
االآالت  على  واالعتماد  الذاتية 
وهي  مهولة،  ا�ستثمارات  يكلف 
ت�رصيح جرنال  اإىل  اأدت  عقبات 
يف  موظفيها  من   %15 موتورز 
اأمريكا ال�سمالية، اأي اأن 14،000 
�سخ�ص اأ�سبح عاطاًل عن العمل 
بني ليلة و�سحاها، مع اإغالقها 5 
من م�سانعها، ما نتج عنه غ�سب 
االأمريكية  ال�سيا�سية  القيادة  يف 

والكندية.
ترامب  دونالد  �رصح  حيث 
االأف�سل  “من  قائاًل:  لل�سحافة 
جديداً  م�سنعاً  يفتتحوا  اأن  لهم 
باأ�رصع وقت ممكن، لقد اأخربتهم 
اأنتم تلعبون مع ال�سخ�ص اخلطاأ 
بارا  ماري  مع  حتدثت  وقد 
وكنت  موتورز-  جرنال  -رئي�سة 

ماً  ر �سا

معها للغاية.”
�سمعت  عندما  معها  “حتدثت 
اإغالق امل�سانع، وقلت لها  خرب 
تعلمني الأي مدى �ساعدت  اأنتي 
احلكومة جرنال موتورز -عندما 
اأفل�ست يف 2009-، من االأف�سل 
العمل  اإىل  تعودوا  اأن  لكم 
وتفتحوا م�سنعاً جديداً يف والية 

اأوهايو.”
يف  رئي�سية  والية  هي  اأوهايو 
ترامب  انتخاب  اإعادة  حملة 
اأحد  اأنها كانت  يف 2020، حيث 
يف  لفوزه  الرئي�سية  االأ�سباب 
تعني  الوظائف  وخ�سارة   ،2016
خالل  الناخبني،  تاأييد  خ�سارته 
اال�سبوع املا�سي، اأعلنت جرنال 
موتورز وقف اإنتاج ال�سيارات يف 
اأوهايو  يف  لورد�ستاون  م�سنع 
�سيفروليه  اإنتاج  فيه  يتم  الذي 
اأغ�سب  �سيء  وهذا  كروز، 
الرئي�ص االأمريكي 

الأبعد احلدود “اإنهم يقولون باأن 
جيداً،  تُباع  ال  كروز  �سيفروليه 
ا�سنعوا  ح�سناً؛  لهم:  قلت  لذا 

�سيارة ميكنها اأن تباع جيداً!”
اإىل كندا، فقد قال  بالن�سبة  اأما 
مع  حتدث  باأنه  ترودو  جا�سنت 
“خيبة  عن  وعرب  بارا  ماري 
م�سنع  الإغالق  ال�سديدة”  اأمله 
اأعلن  كما  تورنتو،  يف  اأو�ساوا 
املوظفني  دعمه  الوزراء  رئي�ص 
حني  مل�رص ا
من العمل 

و�سعنا  يف  ما  كل  نفعل  “�سوف 
الذين  هوؤالء  عائالت  مل�ساعدة 
على  للوقوف  جرى  مبا  تاأثروا 

اأقدامهم جمدداً.”
يذكر باأن جرنال موتورز �ستوقف 
باأمريكا ال�سمالية اإنتاج كاديالك 
CT6 وXTS، �سيفروليه ماليبو 
وكذلك  وفولت  وكروز  وامباال 
اأن  العلم  مع  الكرو�ص،  بويك 
�سوف  ال�سيارات  هذه  بع�ص 
ي�ستمر اإنتاجها ب�سكل طبيعي يف 

دول اأخرى.
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ترامب اإىل جرنال موتورز: اأنتم تلعبون مع ال�سخ�ص اخلطاأ!

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�
عن  �سيفروليه  �رصكة  ك�سفت 
اأيقونتها  من  اجلديد  املوديل 
للفئة  تنتمي  التي   ،Blazer
املوديالت  من  املتو�سطة 
االأغرا�ص  متعددة  الريا�سية 
ال�رصكة  واأو�سحت   .SUV
اجلديدة  �سيارتها  اأن  االأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
االأ�سطوانات �سعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�سان و255 نيوتن مرت لعزم 
اإىل  باالإ�سافة  االأق�سى،  الدوران 
 V6 حمرك �سدا�سي االأ�سطوانات
بقوة 305 ح�سان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  اإىل  القوة  هذه  وتنتقل 
الدفع عرب ناقل حركة اأتوماتيكي 
جهود  وتت�سافر  �رصعات،   9 من 

الدفع  نظام  مع  املحركات 
االأمامي اأو الرباعي.

التي  اجلديدة،  ال�سيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�سل  ملا  ت�سع 
�سبل  من  بالعديد  احلمولة،  من 
البانورامي  ال�سقف  مثل  الراحة، 
املتحرك واملقود القابل للتدفئة 
والتهوية  التدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�سال  االأمامية،  للمقاعد 
بو�سة   8 قيا�ص  اللم�سية  ال�سا�سة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�سة 
املتوافق مع نظامي اأبل كاربالي 
واأندرويد اأوتو. كما تقدم ال�سيارة 
الال�سلكي  الهواتف  �سحن  نظام 
و6 منافذ USB. ويتوفر لل�سيارة 
�سمن  بو�سة   18 قيا�ص  عجالت 

باقات التجهيز القيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  بو�سة   21 قيا�ص 
واأعلنت  االختيارية.  التجهيزات 
ال�سيارة  اإطالق  عن  �سيفروليه 

 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني املوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�سف بعد عن االأ�سعار.

ن�سخ اإطالق  تنوي  تويوتا 
�سياراتها  لكل  ريا�سية   

ك�سفت تويوتا موؤخراً عن كامري 
 TRD بتعديالت  وافالون 
رباعي  بدفع  وبريو�ص  الريا�سية 
اأجنلو�ص  لو�ص  معر�ص  خالل 
يبدو  وكما   ،2018 لل�سيارات 
التوقف عند هذا  تنوي  فاإنها ال 
هوليز  جاك  ك�سف  حيث  احلد. 
الواليات  يف  تويوتا  رئي�ص  نائب 

لعالمة  ع�سقه  عن  املتحدة 
تويوتا  ق�سم  يفعله  وما   TRD
وي�سيفه  الريا�سية  للتطويرات 
باأنه  اأعتقد  “اإنني  ال�سيارات  اإىل 
و �سيارة  كل  مع  ذلك  فعل  علينا 
وقد  اأب.”،  بيك  وحتى   SUV
قريباً  �ستح�سل  كوروال  باأن  مّلح 
“هنالك  ريا�سية  تعديالت  على 

بالفعل.”   لتطويرها  نوايا 
الن�سخة  فكرة  تبدو  حقيقة، 
منطقية  كوروال  من  الريا�سية 
اجلديد  جيلها  كون  للغاية، 
وت�سميم  ريا�سي  ب�سا�سيه  يتميز 
م�ستعدة  اأنها  يعني  ما  عدواين، 
اأكدت  تويوتا  بالفعل.  لذلك 
ن�سخ  اإ�سافة  تنوي  اأنها  اأي�ساً 

دفع رباعي ملزيد من موديالتها 
وذلك  بريو�ص،  يف  اإطالقه  بعد 
كوروال  افالون،  كامري،  يت�سمنه 
“اإننا نريد منح مزيد   C-HRو
اإ�سافة  لعمالءنا،  اخليارات  من 
الريا�سية   TRD تعديالت 
خطوة  يبدو  الرباعي  والدفع 

ذكية يف �سبيل حتقيق ذلك.” 

كار" من�ساوية ""هايرب 
 بـ 2 مليون يورو

ميالن  �رصكة  ك�سفت 
عن  النقاب  اأوتوموتيف 
 Milan Red اأيقونتها 
تنتمي  التي  اجلديدة، 
اخلارقة  كار"  "هايرب  لفئة 
واأو�سحت ال�رصكة النم�ساوية 
تظهر  اجلديدة  �سيارتها  اأن 
وعر�ص  مرت   4.74 بطول 
 1.20 وارتفاع  مرت،   2.16
وقاعدة عجالت بطول  مرت، 
على  تعتمد  كما  مرت،   2.75
األياف  من  اأحادي  هيكل 
بداخل  ويزاأر  الكربون. 
ثماين  حمرك  ال�سيارة 
االأ�سطوانات على �سكل حرف 
وبف�سل  لرت.   6.2 �سعة   V
تربو  �سواحن  باأربعة  التعزيز 
بقوة  املحرك  هذا  يزاأر 
نيوتن  ح�سان/1400   1325
االأق�سى،  الدوران  لعزم  مرت 
لعجالت  توجيهها  يتم  والتي 
حركة  ناقل  عرب  الدفع 

القاب�ص  مزدوج  اأوتوماتيكي 
من 7 �رصعات.

الهائلة  القوة  هذه  وبف�سل 
تزن  التي  ال�سيارة،  تت�سارع 
اإىل  الثبات  من  كجم،   1300
100 كلم/�ص يف غ�سون 2.47 
ثانية، يف حني ت�سل �رصعتها 
كلم/�ص.   400 اإىل  الق�سوى 
ويتوىل كبح جماح هذه القوة 
من  برميبو  مكابح  الهائلة 

الكربون/ال�سرياميك.
مبالمح  ال�سيارة  وتتمتع 
تر�سمها  �رص�سة  ريا�سية 
االأيروديناميكية  العنا�رص 
االأمامي  اال�سبويلر  مثل 
ونا�رص  الكبريين  واخللفي 
تقف  كما  ال�سخم،  الهواء 
قيا�ص  جنوط  على  ال�سيارة 
20 بو�سة باالأمام و21 بو�سة 
طرح  املقرر  ومن  باخللف 
فقط  ال�سيارة  من  ن�سخة   99

ب�سعر حوايل 2 مليون يورو.

فولك�ص فاغن تطلق �سيارتها 
اجلديدة  Sharan

فاغن  فولك�ص  �رصكة  ك�سفت 
النقاب عن املوديل اجلديد من 
تنتمي  التي   ،Sharan �سيارتها 
لفئة موديالت الفان مع املزيد 

من التجهيزات التقنية.
اأن  االأملانية  ال�رصكة  واأو�سحت 
ال�سيارة  من  اجلديد  املوديل 
اأنظمة  من  بالعديد  يتمتع 
احلفاظ  م�ساعد  مثل  ال�سالمة 
 Lane"ال�سري حارة  على 
Assist" ونظام مراقبة حميط 
 ،"Front Assist" ال�سيارة 
الذي يقوم بتحذير قائد ال�سيارة 
املركبة  من  االقرتاب  عند 
عملية  يف  والتدخل  االأمامية، 

الكبح مبا ي�سمح به النظام.
ديزل  حمرك  لل�سيارة  ويتوفر 
 2.0 �سعة  االأ�سطوانات  رباعي 
وحمرك  ح�سان،   177 بقوة  لرت 
 150 بقوة  �سعة  اآخر  ديزل 
رباعي  بنزين  وحمرك  ح�سان، 
االأ�سطوانات �سعة 4ر1 لرت بقوة 
لنقل  وبالن�سبة  ح�سان،   150
ناقل  لل�سيارة  يتوفر  احلركة 
حركة يدوي �سدا�سي ال�رصعات، 
اأوتوماتيكي  حركة  وناقل 
 6 من   DSG القاب�ص  مزدوج 
دمج  ميكن  كما  �رصعات،   7 اأو 
حمركي الديزل مع نظام الدفع 

الرباعي ب�سكل اختياري.
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كروم �سيتيح للم�ستخدم منع 
تتبعه عرب الكوكيز

  ك�سفت غوغل يف موؤمترها للمطورين عن طريقة جديدة تتيح مل�ستخدمي 
مت�سفح كروم تقييد تتبعهم من قبل املعلنني عرب الكوكيز.

كل  مبعرفة  للم�ستخدم  �ستتيح  غوغل  فاإن  اجلديدة  التحديثات  ومبوجب 
منها.  اأي  حلجب  خيار  له  وتوفر  جهازه  على  املخزنة  الكوكيز  ملفات 
�ستوفرها  التي  والواجهة  العمل  اآلية  تفا�سيل  عن  بعد  غوغل  تك�سف  ومل 
اأنها خطوة جديدة يف حماية كروم خل�سو�سية  اأكدت  يف املت�سفح، لكنها 
تتبع  يف  فقط  الكوكيز  على  املعلنني  يعتمد  ال  وللأ�سف  م�ستخدميه 
امل�ستخدمني، لذا فاإن غوغل �ستخفف من مقدار املعلومات التي ير�سلها 

املت�سفح للمعلنني وذلك من اأجل حماربة طرق التتبع االأخرى.
بح�سب غوغل فاإن امل�ستخدمني يف�سلون االإعلنات التي تراعي احتياجاتهم 
االإعلنات  بتلك  بالتحكم  اخليار  لديهم  كان  اإن  فقط  لكن  واهتماماتهم، 
وعلى م�ستوى عايل من ال�سفافية. وعلى ذكر ال�سفافية، فاإن ال�رشكة قدمت 
اإ�سافة مفتوحة امل�سدر ملختلف املت�سفحات تقوم باإخبار امل�ستخدم اإن 
التي تقدمها غوغل عرب  تتعامل مع االإعلنات  كان هناك جهات و�سيطة 
�سبكتها االعلنية. و�ستوفر غوغل االإ�سافة قريباً على خمتلف املت�سفحات 
مع اإتاحة نظام واجهة برجمية وت�سجع باقي ال�سبكات االإعلنية االإن�سمام 
اإليها للو�سول اإىل م�ستوى جديد من ال�سفافية مع امل�ستخدم. اأمازون تطلق 
موقع خدمتها ال�سحابية AWS باللغة العربية من اأجل املزيد من التو�سع 
العربية  اللغة  اإطلق  اأمازون عن  اأعلنت  العرب،  التقنيني  ودعم  واالنت�سار 
ملوقع خدماتها ال�سحابية AWS، لتتيح للم�ستخدمني العرب االإطلع على 
مئات املنتجات ال�سحابية لل�رشكة بلغتهم االأم. ياأتي هذا مع خطة اأمازون 
الإتاحة خمدمات AWS يف البحرين �سمن ال�رشق االأو�سط لت�ساف اإىل 61 
اأمازون خمدماتها يف 20 منطقة جغرافية حول  اأخرى ت�سع فيها  منطقة 
لتعريب  العمل  لكنه على مايبدو قيد  بالكامل،  لي�س معّرباً  العامل. املوقع 
�سفحاته الداخلية، اإال اأن الواجهة الرئي�سية التي تعر�س منتجات ال�رشكة 

مبختلف ت�سنيفاتها معربة.
ناأمل اأن ت�رشع اأمازون وتعريب كامل موقعها و�سفحاته الداخلية التي ت�رشح 
من  تقدمه  ما  على  االإطلع  عملية  لتب�سط  الت�سعري  طريقة  اأو  املنتجات 

خدمات اأو �رشائها.

ن�رشته  جديد  تقرير  ك�سف 
بوك  في�س  تعاقد  عن  رويرتز 
على  املوظفني  من  عدد  مع 
لتدريب  موؤقتة  عقود  �سكل 
اال�سطناعي  الذكاء  اأنظمة 
اإطلعهم  خلل  من  لديها 
على من�سوراتك اخلا�سة �سواء 

على في�س بوك اأو ان�ستغرام.
اأن  رويرتز  واأو�سحت 
بوك  في�س  مع  املتعاقدين 
املن�سورات  على  يوؤ�رشون 
بواحدة  عليها  يطلعون  التي 
رئي�سية  ت�سنيفات  خم�سة  من 
 ( مثل  م�سمونها  ح�سب 
�سيلفي، طعام، معامل طبيعية 
و�سهرية( اأو منا�سبة املن�سور ) 
فعالية تخ�س حياة امل�ستخدم، 
ن�ساط معني( وعنا�رش التعبري 

م�ساعر(  اآراء،   ( النف�س  عن 
ونوايا امل�ستخدم ) التخطيط 
االآخرين(  اإلهام  ما،  لفعالية 
ومكان ن�رش املن�سور ) املنزل، 

املدر�سة، العمل، اخلارج.

على  املتعاقدون  ويح�سل 
من�سورات  من  عينات 
تت�سمن  امل�ستخدمني 
�سا�سة،  لقطات  من�سورات 
تعليقات،  مع  من�سورات 

ا�سم  تت�سمن  واأحياناً 
ب�ساحب  اخلا�س  امل�ستخدم 
ح�سا�سة  ومعلومات  املن�سور 

اأخرى.
نقول  هنا  تلحظون  كما 
موظفني  ولي�سوا  متعاقدين 
ر�سميني يف في�س بوك، حيث 
ا�سطرت ال�رشكة اإىل التعاقد 
الهندية   Wipro �رشكة  مع 
بتوظيف  بدورها  قامت  التي 
مل�ساعدة  �سخ�س   260
الذكاء  تدريب  يف  بوك  في�س 
عر�س  خلل  من  ال�سنعي 
املحتوى عليه ومراقبة كيفية 
رويرتز  واأ�سارت  عليه  تعرفه 
مع  بوك  في�س  تعاون  اأن  اإىل 
قدمي حتى  املذكورة  ال�رشكة 

عام 2014.

خا�سية جديدة يف »غوغل ماب�س« 
ملتابعة عرو�س املتاجر وال�سركات

للخرائط  غوغل  خدمة  تعتزم     
اإ�سافة  ماب�س«  »غوغل  الرقمية 
متابعة  تتيح  جديدة  خا�سية 
عرو�س متاجر التجزئة ومعار�س 
من  وغريها  ال�رشكات  وفاعليات 
االأحداث ذات ال�سلة. واأ�سار موقع 
املتخ�س�س  كوم«  دوت  نت  »�سي 
كن  يمُ اأنه  اإىل  التكنولوجيا  يف 
املتجر،  اأو  ال�رشكة،  عن  البحث 
يريد  الذي  املقهى  حتى  اأو 
ثم  اأن�سطته،  متابعة  امل�ستخدم 
االأحداث  لتظهر  »فولو«  زر  ينقر 
والعرو�س وغريها من التحديثات 
على  يو«  »فور  تبويب  على 
وعلى  ماب�س«.  »غوغل  �سفحة 
التبويب  �سيعر�س  املثال  �سبيل 

امل�ستخدم  مقهى  اإ�سافة  خرب 
اإىل  جديدة  نكهة  مثًل  املف�سل 
يقدمها،  التي  امل�رشوبات  قائمة 
يف  تخفي�سات  وجود  خرب  اأو 
كول  بول  وقال  املف�سل.  متجره 
مدير منتجات »غوغل ماب�س« يف 
اخلدمة  اإن  االإنرتنت  عرب  ر�سالة 
�ستتيح للم�ستخدمني اأي�ساً معرفة 
افتتاحها،  قبل  اجلديدة  االأن�سطة 
على  اجلديدة  اخلا�سية  وتتيح 
الأ�سحاب  ماب�س«  »غوغل 
قيد  مازالت  التي  ال�رشكات 
اإن�ساء ح�ساب با�ستخدام  االإن�ساء، 
»غوغل ماي بيزن�س« ويظهر على 
خدمة »غوغل ماب�س« حتت �سعار 

»قريباً« .

Kiwi اإزالة مت�سّفح

 

 من متجر غوغل بالي

امل�ستند   Kiwi مت�سّفح  جذب 
وا�سع  اهتماًما   Chromium اإىل 
اأندرويد،  م�ستخدمي  بني  النطاق 
وات�سع هذا االهتمام ال�سهر املا�سي، 
وذلك بعد اأن اأ�ساف الدعم الإ�سافات 
كروم �سطح املكتب، بعد ذلك اختفى 
بلي،  غوغل  متجر  من  التطبيق 

االإزالة  اأن  البع�س  افرت�س  حيث 
اأن  اإال  االإ�سافات،  دعم  ب�سبب  كانت 
ال�سبب احلقيقي وراء ذلك، هو قدرة 
فيديوهات  ت�سغيل  على  املت�سّفح 
وظيفة  وهي  اخللفية،  يف  يوتيوب 
ملوقع  حمفوظة  تكون  اأن  يفرت�س 
اال�سرتاك  مع  الر�سمي  يوتيوب 

املدفوع.
مت�سّفح  اإزالة  �سبب  يتبلور  بالتايل 
ل�سيا�سة  فعلًيا  انتهاكه  يف   Kiwi
كروم  مت�سّفح  فاإن  ذلك  ومع  غوغل، 
نف�سه يدعم ت�سغيل مقاطع الفيديو مبا 
يف ذلك يوتيوب يف اخللفية وذلك بعد 

ا  اأي�سً املكتب”،  “�سطح  خيار  تفعيل 
يت�سمن  االآخر  هو   Brave مت�سّفح 
يف  يوتيوب  لت�سغيل  حمدد  اإعداد 
الناحية النظرية  اخللفية، بالتايل من 

يجب حظر Brave من املتجر!
وا�سع،  نطاق  على  االأمر  اأخذنا  واإذا 
مبعنى “التطبيقات التي يكنها ت�سغيل 
يوتيوب يف اخللفية”، �سيتم حظر كٍل 
من كروم وفايرفوك�س واأوبرا وغريها، 
اأخرًيا اأ�سار فريق عمل املت�سّفح باأنه 
االإزالة،  �سبب  ترمُاجع  حالًيا  غوغل 
يتعلق  فيما  جديد  اأي  وجود  وفور 

باملو�سوع �سنمُ�ساركه معكم.

في�س بوك تطلع على من�سوراتك اخلا�سة لتدريب الذكاء 

امل�سادر املوثوقة حتميك 
من الربجميات املزيفة

امل�ستهلك  حماية  مركز  ن�سح 
بلتينات  راينلند  بوالية 
باحلر�س  امل�ستخدم  االأملانية 
ر�سالة  تلقي  عند  واحلذر 
اإلكرتونية ت�ستمل على مرفقات 
غري  ات�سال  جهات  من 

معروفة.
�رشورة  االأملان  اخلرباء  واأكد 

امللفات  فتح  عن  االمتناع 
الفور، الأن �سبكة  واإزالتها على 
باملحتالني  تعج  االإنرتنت 
من  يجعل  ما  والقرا�سنة، 
يف  ال�سبب  الر�سائل  هذه  مثل 
فقدان  اأو  كربى  مالية  خماطر 
اخلرباء  و�سدد  البيانات. 
االعتماد  �رشورة  على  االأملان 

املعروفة  امل�سادر  على 
واملوثوقة عند تنزيل الربامج، 
ومن االأف�سل تنزيل الربامج من 
مواقع الويب الر�سمية لل�رشكات 
املطورة لها، والتاأكد من وجود 
الفريو�سات  ملكافحة  برنامج 
على احلوا�سيب، لتفادي تنزيل 
ال�سارة،  و�سفرات  الربجميات 

بفقدان  امل�ستخدم  يهدد  ما 
البيانات.

احلر�س  اأي�ساً  املهم  ومن 
على الن�سخ االحتياطي ب�سورة 
تخزين  مراعاة  مع  منتظمة، 
البيانات على و�سائط خارجية 
الت�سغيل  نظام  عن  بعيداً 

املعتاد.
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اجللفة 

افتتاح خمرب للتحاليل 
الطبية يف ملك وقفي 

�إفتتاح خمرب  �جللفة  بوالية  �خلمي�س  مت 
وقفي  مبنى  د�خل  �لطبية  للتحاليل 
�أحمد بن �رشيف(  )حبو�س ل�ساحبه �سي 
يف  نوعها  من  �الأوىل  هي  مبادرة  �سمن 
�لوقفية  �الأمالك  هذه  مثل  تثمني  �إطار 

بالوالية.
للوالية,  �ملحلية  �ل�سلطات  �أ�رشفت  وقد 
على  �الإ�ستثمار,  هذ�  �أ�سحاب  مبعية 
بنى  �لذي  �لطبية  �لتحاليل  �إفتتاح خمرب 
ل�ساحبه  �أر�سية هي ملك »حبو�س«  فوق 
بن  حلر�س  بن  �ل�رشيف  بن  �أحمد  �سي 
يف  �أي�سا  �لف�سل  له  كان  �لذي  لقندوز, 
يتو�سط  �لذي  �مل�سجد  �أر�سية  وقف 

مدينة �جللفة ويحمل �إ�سمه حاليا.

النعامة 

حجز 5ر3 كلغ من 
الكيف املعالج 

مغر�ر  د�ئرة  �أمن  م�سالح  حجزت 
�ملعالج  �لكيف  من  كلغ  5ر3  )�لنعامة( 
�لق�سية,  يف  متورط  �سخ�س  و�أوقفت 
�الت�سال  خلية  لدى  علم  ما  ح�سب 

ملديرية �الأمن �لوالئي.
وقد متت �لعملية �أم�س �الأربعاء �إثر و�سع 
باجلهة  مر�قبة  حلاجز  �الأمن  م�سالح 
م�ستوى  على  مغر�ر  لبلدية  �ل�رشقية 
�لطريق �لوطني رقم 6 �لذي يعرب �ملدينة 
�سخ�س  متنها  على  كان  �سيارة  وتوقيف 

)30 �سنة( وفق ذ�ت �مل�سدر.

اأوالد جالل و �سيدي خالد  
بب�سكرة 

رفع التجميد عن 
م�سروع حمطة 
معاجلة املياه 

حمطة  �إجناز  م�رشوع  عن  �لتجميد  رفع 
�أوالد  ملعاجلة �ملياه �مل�ستعملة لبلديتي 
جالل و�سيدي خالد بوالية ب�سكرة ح�سب 
ما �أفاد به �ملدير �لوالئي للمو�رد �ملائية 
�مل�سوؤول  نف�س  و�أو�سح  مزر�كت.  بلعيد 
»مك�سب  �مل�رشوع  عن  �لتجميد  رفع  �أن 
بقيمة  �جماليا  ماليا  غالفا  تطلب  هام« 
3,76 مليار دج من �ساأنه تعزيز �لقدر�ت 
يف جمال �ل�سقي �لفالحي مبناطق و��سعة 
باأوالد جالل و �سيدي خالد �ملجاورة لها 

باالإ�سافة �إىل حماية �لبيئة.

اأح�سن مرزوق

�إىل  �للجوء  �سوى  يجدو�  ومل 
�الإ�رش�ب  و�سن  �الحتجاج 
للجهات  �سوتهم  الإي�سال 
و�ال�ستجابة  للتدخل  �ملعنية 
�ملتمثل  �لوحيد  ملطلبهم 
�ملدير  هذ�  رحيل  يف 
يقبل  الت  �أ�سا�سي  ك�رشط 
�إىل  �لعودة  �أجل  من  �لنقا�س 
�أكد  جهته  ومن   , �لتدري�س 
بوزيان  مر�د   « �لرتبية  مدير 

جلنة  �أر�سلت  م�ساحله  �أن   «
لتق�سي  �لثانوية  �إىل  حتقيق 

جميع  من  و�حلقائق  �لو�سع 
و�إذ�  �ملعنية  �الأطر�ف 

�تخاذ  �سيتم  جتاوز�ت  ثبتت 
لكن  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 
�ملدير  عزل  �الآن  ي�ستحيل 
�لقو�نني  جتاوزه  ثبوت  دون 
د�عيا �الأ�ساتذة للتعقل و�أخذ 
كل  فوق  �لتالميذ  م�سلحة 
�الأولياء  و�أن  خا�سة  �عتبار 
��ستمر�ر  من  قلقهم  �أبدو� 
هذه �لو�سعية �لتي �ستنعك�س 
�لتالميذ  نتائج  على  �سلبا 
�سهادة  على  �ملقبلني  خا�سة 

�لبكالوريا .

ثانوية حيزر البويرة

توا�سل اإ�سراب الأ�ساتذة للأ�سبوع الثاين

ال�سلف

انت�سال جثة طفل من بركة مائية 
بحي احل�سنية  

غليزان

احتجاج �سكان دوار اولد 
باجليليل بحمري

باتنة

افتتاح املقهى الثقايف "ثازيري" 

�إنت�سلت م�ساء �خلمي�س م�سالح 
بال�سلف جثة  �ملدنية  �حلماية 
بحي  مائية  بربكة  وقع  طفل 
�حل�سنية, ح�سبما �أفاد به بيان 

لذ�ت �مل�سالح.
عنا�رش  �أن  �لبيان  و�أو�سح 
تدخلت  �ملدنية  �حلماية 
�لثامنة  �ل�ساعة  حدود  يف 
باملنطقة  م�ساء  و�لن�سف 
بحي  �لقرية«   « �مل�سماة 
طفل  جثة  النت�سال  �حل�سنية, 
�سنو�ت  �ست  �لعمر  من  يبلغ 

عمقها  مائية  بركة  يف  وقع 
�لبيان  لذ�ت  ووفقا  مرتين 
�ل�سحية  جثة  �إجالء  مت  فقد 
�جلثث  حفظ  م�سلحة  �إىل 

مب�ست�سفى �أوالد حممد.

والية  �أمن  م�سالح  متكنت 
من  �الإطاحة  من  تلم�سان 
يف  عنه   مبحوث  �سخ�س 
ق�ساة  على  �العتد�ء  ق�سية 
�لتجديد  �نتخاب   ق�سية  يف 
يوم  �الأمة   ملجل�س  �لن�سفي 
يعرف  ما  �أو    2018/12/31

بق�سية �سبكة �لطيب لوح .
�لعملية  وح�سب م�سدر ماأذون 
وبعد  �لنيابة  من  باأمر  جاءت  
على  باإميامة  مقهى  مد�همة 
م�سالح  تلقتها  معلومات  �إثر 
�الأمن حول وجود �ملتهم �لذي 
كان يف حالة فر�ر من �لعد�لة 

بالقب�س  �أمر  �سدور  بعد 
يف  �لنيابة   قبل  من  حقه  يف 
�ملقهي ليتم مد�همته وتوقيفه 
, من جانب �آخر تفاجاأ �سكان 
منتخبي  بتكاثف  تلم�سان 
مع  �لوالئي  �ل�سعبي  �ملجل�س 
نائب �ملجل�س  »ع م« �ملوقوف 
رفع  ورف�س  �أ�سهر   04 منذ 
,وبالرغم  وتعوي�سه  ع�سويته 
ف�ساد   ق�سية  يف  متابع  �نه 
لكن  و��سحة    174 و�ملادة 
�ملح�سوبني  �ملجل�س  �أع�ساء 
د��سو�  باالأغلبية  �الأفالن  على 

على �لقانون .

مبحوث عنه من قبل العدالة بتلم�سان

توقيف ع�سو من "جمموعة 
الطيب لوح "

يوا�سل اأ�ساتذة ثانوية » اأمزيل احممد » بدائرة حيزر �سرق عا�سمة والية البويرة اإ�سرابهم 
املفتوح لالأ�سبوع الثاين على التوايل للمطالبة برحيل مدير املوؤ�س�سة الذي يتهمونه بانتهاج 
�سيا�سة التع�سف االإداري ما جعلهم ينتف�سون على الو�سعية التي و�سفوها بالكارثية رغم 

�سربهم على مثل هذه املمار�سات غري القانونية ح�سبهم

ب�سبب عدم دفع امل�ستحقات

ال�سلطات البلجيكية 
حتجز باخرة ق�سنطينة 

اجلزائرية
 

ك�سف �ملدير �لعام للمجمع �جلز�ئري 
غمري  �أّن  �لبحري  �إ�سماعيل  للنقل 
مت  �ل�سلع  لنقل  ق�سنطينة  باخرة 
�ل�سلطات  طرف  من  حجزها 
�لبلجيكي  �أنفري�س  �لبلجيكية  مبيناء 
ب�سبب  دي�سمرب  �لفارط   22 منذ 
�ملطالبة مب�ستحقات بحرية يتم حاليا 
�لبنكية  �لد�ئرة  طريق  عن  ت�سديدها 

�لعمومية.
و�رجع ذ�ت �مل�سوؤول, �أن �سبب حجز 
�لبلجيكية  �ل�سلطات  قبل  من  �لباخرة 
�مل�ستحقات من طرف  دفع  �إىل عدم 
�لبحرية  للمالحة  �لوطنية  �ل�رشكة 
��سماعيل  بالزيوت و�أ�سار  ملمون 
�الإجر�ء�ت  �أن  �إىل  غمري  �لعربي 
وبطيئة  �إد�رية  تعترب  �لبنكية 
�لظرف  �إىل  بالنظر  �ل�سيء  بع�س 
�لبنك  �حلايل و�أ�ساف  ننتظر مو�فقة 
�مل�ستحقات  دفع  ��ستكمال  �أجل  من 
�الأجنبي م�سري�  �القت�سادي  للمتعامل 
تطبق  مبمار�سة  يتعلق  �أن �الأمر  �إىل 
�لعامل,  يف  �لبحرية  �ل�رشكات  على 
و�لتي يجب عليها دفع م�ستحقات لدى 
ميناء �أجنبي �أو ممون يف حدود كيفيات 
ق�سنطينة  �لباخرة   �أن  �لدفع موؤكد� 
�ستغادر �مليناء �لبلجيكي مبجرد دفع 
�مل�ستحقات ح�سب �الإجر�ء�ت �لبنكية 
�أن  �لعام  �ملدير  و�أبزر  بها  �ملعمول 
�إجر�ء�ت �لت�سديد قد متت مبا�رشتها 
مل  �لذي  �الحتجاز  عن  �الإعالن  فور 
تتلق كنان �سمال بخ�سو�سه �أي �إ�سعار 

باية عم�سبق.

خرب �سار للم�ستخدمني

 »وات�س اآب« ترتاجع 
عن خطط »مزعجة« 

مثرية للجدل
عن  ترت�جع  �آب«  »و�ت�س  �أن  يبدو 
�مليز�ت  �أكرث  من  و�حدة  ��ستخد�م 
عر�س  وهي  للجدل,  �إثارة  �ملقرتحة 
ويو�سح  �لتطبيق  على  �الإعالنات 
تقرير جديد �سادر عن �سحيفة »وول 
�سرتيت جورنال«, �أن »في�سبوك« �لذي 
يف  �الأ�سهر  �ملر��سلة  تطبيق  ميلك 
وي�سلط  �خلطة  عن  يرت�جع  �لعامل, 
»�الأ�سخا�س  على  �ل�سوء  �لتقرير 
�ملطلعني على �الأمر«, ويقول: »قامت 
بحل  �الأخرية  �الأ�سهر  يف  �آب«  »و�ت�س 
فريق ُجّهز الإيجاد �أف�سل �لطرق لدمج 
ذلك,  �خلدمة«وبعد  يف  �الإعالنات 
و�ت�س  »كود  من  �لفريق  عمل  ُحذف 

�آب«, وفقا للتقرير.
�الإعالنات  تاأكيد قر�ر ت�سمني  وجرى 
عام  »في�سبوك«  قبل  من  �الأ�سل  يف 
2018, و�أثار جدال كبري� الأنه يتعار�س 
مبا�رشة مع رغبات بر�ين �أكتون, وجان 
كوم, �للذين �أ�س�سا »و�ت�س �آب« يف عام 

.2009

جموع
ي�سني بوغازي

كل �سيء �سار له جمهور ,وكاأن �جلموع مل تعد 
بعده  و�سئيل  عدده  �سغري  بجمهور  تكتفي  
بعيد�  يجري   ما  بر�سد  يكتفي   يعد  فلم   ,
كما كان يفعل يف �سالف �الوقات و�الزمنة  , 
فما عاد بالتايل يقف خلف ��سو�ء  وحو�جز 
يف  منهمكة   جموع   غدت  بل   , ومتاري�س 

�سيء   كل  من  جتعل  تنظيمية  �ن�سغاالت 
مثري  عنها   ي�سدر   �سيء  كل   , حوله  حدث 
,بف�سل  �نت�ساره  وو��سع  �ساأنه  وعظيم  جدله 
لنف�سها   ت�سنع  غدت  وقد  ع�رشية  ��ستغاالت 

هاالت من خلف ظو�هر و��سماء و�حد�ث .
من   ومرة   , عدم  من  مرة  تاأتي  هاالت  هي 
ظهور , مرة بان�سغال ال يكاد يذكر , ومر�ت 
فيتقوى  �سعيفا   �سعيفا   يطلع   تر�ه   كثرية 
رويد� رويد� �ىل �ن  يغدو طلوعا طاغيا  مبا ال 

ميكن ت�سوره , وال جتاوزه على �قل تقدير .
�ن هو�يات �جلموع  هذه �سارت  ال  �لغريب 

تطال  وبعيدة  جد� عن  �ية ح�سابات �سيقة  
ميكن  ال  جموع  فهي   , معزولة   وت�سنيفات  
 , �ملنتظرة  جتلياتها  تخيل   وال  ردها  ت�سور 
فاحل�سابات �ل�سيقة  �لتي كانت متتد ما بني 
ظاهرةورغبة ,وما بني تعبري و�سلطة  ,ما بني 
من  بريقها   فقدت  قد   , و�هد�ف  تهجيج 
يذكر  جدال   تثري  ال  فهي   , �لوقت   ما�س 
ما   ,�أما  يتكرر  عاديا  �سيئا  ��سحت  الأنها 
�سار يثري �النتباه  و�لب�سرية  ,وغد�  مقيا�سا 
له ما لهو يف �يامنا وح�سابتنا مما يت�ساقط 
من  هو�يات تلك �جلموع فهو �لتايل �لذي  

حولنا على �متد�د �عمارنا  من ��سقاطات 
من  وثقافيا  و�قت�ساديا  �سيا�سيا  تتجلى 
�سيا�سات  �سارت  لقد   , �جلموع   �سطوة 
تطلق  وم�ساريع   ت�رشع  وقو�نني   تر�سم  
,وكلها لها �ثرها �لعظيم فينا  بف�سل �سطوة  

جموع  , خرجت كما مل تخرج من قبل .
جمهور  وكل   , جمهوره  له  �سار  �سيء  كل 
مثار�  ��سحى  �أثر  ,وكل  �ثره  له  �سار 
لالهتمام , فرت�ه يلقى خطابات و قر�ر�ت 
باأفو�هو�قالم  �سا�سة ورجال مال وهيئات 
وموؤ�س�سات و��سياء �خرى ذ�ت �سلة ,��سياء  

تنفع  وال  ت�رش  ال  ت�سميتها  رمبا  �خرى 
,وتركها حتت ظالل �جلهالة  �ح�سن و�نفع  

.
جديد  �جلموع  �لذي  بات  ال يفلته �حد� 
,على �متد�د� جغر�فيات عامل عربي , �نها  
وقت  �سالف   كانت  يف  كما  تعد  جموع مل 
وزمان ,مل تعد جمرد هياكل ب�رشية  جانبية  
�نها   �جلموع   جديد   , تفعل  وال  تتحرك 
وجه  بال  ,لكنها   �ملخاوف  كل  غدت  هي 
وال لون , خماوف هي ذ�تها �لفعل  �ملركزي 

�لذي له ما  يليه. 

روؤى 

�فتتحت م�ساء �خلمي�س بباتنة 
�لثقايف  �ملقهى  تظاهرة 
�لقمر  )معناها  »ثازيري« 
بال�ساوية( و ذلك و�سط ح�سور 
مميز ملثقفني و طلبة �لفنون و 

بع�س �أعيان �ملدينة.
هذه  �فتتاح  وخ�س�س 
�ل�سهرية  �لثقافية  �لتظاهرة 
والية  مكتب  �إليها  بادر  �لتي 
باتنة للجمعية �لوطنية �ل�سباب 
ملناق�سة  �ملو�طن,  �ملتطوع 

يف  �لكتاب  م�ساهمة  مدى 
مع  �لهوياتي  �لوعي  �سناعة 
و  �للغة  مكانة  على  �لرتكيز 
�لزخم  يف  �الأمازيغية  �لثقافة 
للجز�ئر  �لثقايف  و  �حل�ساري 
�الأور��س  منطقة  و  عموميا 
حتديد� و ن�سط �فتتاح �ملقهى 
بينهم  من  مثقفون  �لثقايف 
�لتاريخ  و  �لرت�ث  يف  �لباحث 
حممد  �الأ�ستاذ  �الأور��سي 

مرد��سي.

�ملو�طنني  ع�رش�ت  جتمهر 
و�والد  باجلياليل  �والد  بدو�وير 
حمري  ببلدية  و�خلر�بة  فار�س 
وقامو�  �لبلدية  مقر  �مام 
�مام  �لرئي�سية  �لبو�بة  بغلق 
تعطل  �ىل  �دى  مما  �ملو�طنني 
و�ملو�طنني  �لبلدية  م�سالح 
�جل  من  جاء  �ل�سكان  �حتجاج 
و�سماع  �ن�سغاالتهم  �ي�سال 
يف  �لعليا  �ل�سلطات  �ىل  �سوتهم 
و�عادة  �لتدخل  �جل  من  �لبالد 

�سبكة  �جناز  م�رشوع  يف  �لنظر 
�سكان  لفائدة  �ل�سحي  �ل�رشف 
�لقطار  ببلدية  �ملد�دحة  دو�ر 
حمري  �لبلدية  لرت�ب  و�لعابر 
يوؤثر  قد  �لذي  �مل�رشوع  وهو 
�لدو�وير  �سكان  حياة  على  �سلبا 
�ل�رشف  مياه  �ختالط  حال  يف 
�ل�سحي �جلدير ذكره �ن م�سالح 
وبكرثة  تنقلت  �لوطني  �لدرك 
�ىل عني �ملكان خ�سية وقوع �أي 

�نزالق ال �سمح �هلل.

 حممد بن ترار  

ق  م



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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