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ال�سكن واالإ�ستثمار والغاز وال�سحة ..

ملفات وحتديات تنتظر الوايل اجلديد للبويرة
جمل�ض الوزراء يجتمع غدا االثنني

فتح ملفات الرتبية والتكوين 
77 يف الطريق واعذارات باجلملة
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وزارة العدل
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يف التعديل الد�ستوري القادم

اجلالية تطالب با�ستحداث وزارة خا�سة

حمزاوي اأول هداف جزائري 
بالدوري الإيراين

                                                
جزائري  ك�أول  ب�صمته  حمزاوي  عك��صة  اجلزائري  الالعب  ترك 
اأول  ب�عتب�ره  الت�ريخ  دخل  الذي  وهو  الإيراين  الدوري  يف  هداف 
املرك�تو  خالل  التح�قه  بعد  الدوري  يف  ين�صط  جزائري  لعب 
اأهدافه  اأول  اأين �صجل  تراكتور،  ن�دي  ب�صفوف  ال�صتوي املنق�صي 
بقمي�ص فريقه اجلديد وق�ده اإىل الفوز 2-1 يف املواجهة لتي جمعته 

بن�دي زوب�ه�ن �صمن اجلولة 18 من الدوري الإيراين املمت�ز.

�سايفي وبلما�سي يلتقيان 
بالدوحة

 
�صورة  �ص�يفي  رفيق  ال�ص�بق  اجلزائري  الدويل  الالعب  ن�رش 
جتمعه ب�لن�خب الوطني جم�ل بلم��صي اأول اأم�ص من الع��صمة 
م�صجد  يف  وبلم��صي  �ص�يفي  تواجد  حيث  الدوحة،  القطرية 
اأن  قبل  مع�،  اجلمعة  �صالة  ب�أداء  ق�م�  اأين  اأم�ص  اأول  الدوحة 
ينزل حملل قنوات »بني �صبورت« القطرية ح�لي� �صورة مع زميله 
موقع  على  ح�ص�به  عرب  الوطني  املنتخب  �صفوف  يف  ال�ص�بق 

التوا�صل الجتم�عي »اأن�صتغرام«.

وفاة اللواء املتقاعد
 ر�سيد �ساعودي

�ص�عودي،  ر�صيد  املتق�عد  اللواء  اهلل،  رحمة  اإىل  اأم�ص،  اأول  انتقل، 
جريدة  تتقّدم  الربية  ب�لقوات  مفت�ص  من�صب  ي�صغل  ك�ن  الذي 
»الو�صط« اإىل ع�ئلته بخ�ل�ص العزاء، راجية للفقيد الرحمة الوا�صعة 

ولالأهل جميل ال�صرب، اإن� هلل واإن� اإليه راجعون.

وزارة العدل

 تكذيب طلبها رفع احل�سانة 
عن 20 نائبا بالربملان

اإعالم،  ال�صبت، خربا مت تداوله عرب و�ص�ئل    اأم�ص  العدل  كّذبت وزارة 
مف�ده تقّدم الوزارة بطلب اإىل رئ��صة املجل�ص ال�صعبي الوطني من اأجل 
هذه  اأن    له�  بي�ن  يف  الوزارة  ،واأكدت  برمل�ني�   20 عن  احل�ص�نة  رفع 
املعلوم�ت ع�رية من ال�صحة، واأنه� مل ترفع اأي اإجراء من هذا القبيل 
ل فيم� يخ�ص نواب الأفالن ول الأرندي ول حزب ت�ج، م�عدا احل�لت 

املعلن عنه� ر�صمي� من قبل املجل�ص ال�صعبي الوطني.

مترنا�ست

ا�سرتجاع م�سد�ش ر�سا�ش 
من نوع كال�سنيكوف

اإثر  على  املعلوم�ت  ا�صتغالل  وبف�صل  الإره�ب  مك�فحة  اإط�ر  يف 
ت�صليم الإره�بي امل�صمى »من�صوري الطيب«، املكنى »ط�رق« نف�صه 
 ،2020 ج�نفي   30 يوم  /ن.ع.6،  بتمرنا�صت  الع�صكرية  لل�صلط�ت 
 ،2020 ج�نفي   31 يوم  ال�صعبي،  الوطني  للجي�ص    مفرزة  اإ�صرتجعت 
م�صد�ص )01( ر�ص��ص من نوع كال�صنيكوف، ثالثة )03( خم�زن وكمية 

من الذخرية

غليزان  و�سكيكدة

توقيف عن�سري دعم 
لالإرهابيني

ب�لتن�صيق مع عن��رش الدرك الوطني، اأوقفت مف�رز للجي�ص الوطني 
غليزان  من  بكل  الإره�بية  للجم�ع�ت  دعم   )02( عن�رشي  ال�صعبي، 
لالإره�بيني  خمب�أين  اكت�ص�ف  مت  فيم�  /ن.ع.5،  و�صكيكدة  /ن.ع.2، 

وتدمري قنبلة تقليدية ال�صنع ب�جللفة /ن.ع.1.

خالل 48 �ساعة الأخرية 

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح12 �سخ�سا

لقي 12 �صخ�ص� حتفهم واأ�صيب 36 اآخرين بجروح متف�وتة اخلطورة 
على اإثر 14 ح�دث مرور يف خمتلف جه�ت الوطن خالل 48 �ص�عة  
الأخرية ح�صب م� اأف�دت به اأم�ص ال�صبت م�ص�لح احلم�ية املدنية .

ولية  م�صتوى  على  �صجلت  ح�صيلة  اأثقل  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
مترنا�صت بوف�ة �صخ�صني )02( واإ�ص�بة 3 اآخرين بجروح اإثر انحراف 
واإنقالب �صي�رة نفعية على بعد 90 كلم اجت�ه عني قزام حيث مت نقلهم 

اإىل امل�صت�صفى.

الع�م  الحت�د   رئي�ص  اقرتح 
بن  �صعيد  ب�ملهجر  للجزائريني 
وزارية  حقيبة  ا�صتحداث  رقية 
خ��صة ب�جل�لية الوطنية يف اخل�رج 
خلدمة  ال�صالحي�ت  بك�فة  تتمتع 
الق�دم  الد�صتور  يف  الفئة  هذه 
بهدف حل م�ص�كل اجل�لية املقيمة 
الأجنبية. العوا�صم  مبختلف 
ت�رشيح  يف  رقية  بن  واأو�صح 

 اجل�لية  اأفراد  اأن  لل�صح�فة 
 يط�لبون رئي�ص  الوطنية ب�خل�رج 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
ب�لعمل على تغيري النظرة ال�صلبية 
التي اأ�ص�ص له� النظ�م ال�ص�بق يف 
فئة ل   ك�أنه�  التع�مل مع اجل�لية 
هن�ك  اأن  اجلزائر به� مربزا  تعن 
والب�حثني  العلم�ء  من  العديد 
فر�صوا  واأطب�ء  اأعم�ل  ورج�ل 

ب�أر�ص  الف�رق  و�صنعوا  وجودهم 
املهجر وهم بح�جة لدعم الدولة 
الكف�ءات  ا�صتقط�ب  اأجل  من 
وال�صتع�نة  والقت�ص�دية  العلمية 
بهم يف جميع املج�لت من اأجل 
وموؤ�ص�ص�ته  ب�لوطن  النهو�ص 
ب�لأج�نب  ال�صتع�نة  بدل  وذلك 
الربح  الوحيد  همهم  الذين 
ال�صعبة  العملة  وحتويل  ال�رشيع 

الأحي�ن  اإىل اخل�رج ويف كثري من 
والت�رشيع  للق�نون  بطرق خم�لفة 
الحت�د  رئي�ص  الوطني وط�لب 
 ، ب�ملهجر  للجزائريني  الع�م 
من  حقيقية  اإ�صرتاتيجية  بو�صع 
الوطنية  ال�صي�حة  ت�صجيع  اأجل 
لالقت�ص�د  جتلب  اأن  ميكنه�  التي 
الدولرات  املاليري  الوطني 

�صنوي�.

خبر في 
صورة

ببلدية  ال�صوا�صي  اأم  قرية  تعرف 
اأو�ص�ع�  امل�صيلة،  ولية  ت�رمونت 
التهمي�ص  ب�صبب  �صعبة  تنموية 
منذ  ط�له�  الذي  والإق�ص�ء 
امل�صوؤولني،  طرف  من  �صنوات 

يلتفتوا جلملة املط�لب  الذين مل 
القرية  هذه  �صك�ن  رفعه�  التي 
متطلب�ت  اأدنى  فيه�  تغيب  التي 
احلي�ة الكرمية،ومن بني امل�ص�كل 
اأم  قرية  �صك�ن  منه�  يع�ين  التي 

الطبيعي  الغ�ز  غي�ب  ال�صوا�صي، 
يتكبده�  التي  املع�ن�ة  وحجم 
اليومية  التبع�ت  وراء  من  هوؤلء 
وراء ق�رورات غ�ز البوت�ن خ��صة 
ت�صهد  كم�  ال�صت�ء،  ف�صل  يف 

طرق�ت قرية اأم ال�صوا�صي، و�صعية 
اإنه� ك�رثية يف  اأقل م� يق�ل عنه� 
ظل اهرتائه� ب�عتب�ره� مل تعرف 

عملية �صي�نة منذ �صنوات.
عبد البا�سط بديار

بلدية تارمونت بامل�سيلة

قرية »ام ال�سوا�سي« تعاين التهمي�ش 

لدى  اجلمهورية  وكيل  ط�لب 
عقوبة   بت�صليط  تلم�ص�ن  حمكمة 
دج  األف  و100  ن�فذا  حب�ص  ع�م 
موقوف�   20 حق  يف  ن�فذة  غرامة 
بولية تلم�ص�ن  الذين مت اإح�لتهم 

على املح�كمة  .

ن�ص�ء   03 منهم  الذين  املتهمون 
راأ�صهم  على  ج�معني  واأ�ص�تذة 
يوم  توقيفهم  مت  قد  زوجني 
بت�ريخ  الرئ��صية  النتخ�ب�ت 
12دي�صمرب املن�رشم بعد حم�ولتهم  
بنواحي  النتخ�ب�ت  عرقلة عملية 

لهم   وجهت    فراج  الرائد  مركز 
والغري  الغري مرخ�ص  التجمع  تهم 
النتخ�ب�ت  �صري  ،وعرقلة  م�صلح 
،واإح�لتهم على الني�بة التي ت�بعتهم 
يف ح�لة �رشاح حيث اأنكروا التهم 
تطوع  حني  يف    اإليهم  املن�صوبة 

من  املح�مني  من  كبرية  جملة 
ووهران  بلعب��ص  وتلم�ص�ن،  بج�ية 
لدف�ع عن املوقوفني ، حيث اأجلت 
املحكمة النطق ب�حلكم اإىل غ�ية 

13 فرباير املقبل .
حممد بن ترار

الدورة  ال�صبت،  اأم�ص  انطلقت 
 17 لف�ئدة  املوجهة  التكوينية 
التلفزيونية  القن�ة  من  �صحفي� 
ال�ص�د�ص  للبند  تتويج�  الرابعة 
بني  الق�ئمة  ال�رشاكة  اتف�قية  من 
املح�فظة ال�ص�مية للغة الأم�زيغية 

للتلفزيون  العمومية  واملوؤ�ص�صة 
ج�نفي   12 يف  املوقعة  اجلزائري 

امل��صي.
الع�م  الأمني  وبهذا اخل�صو�ص ق�ل 
لالأم�زيغية،  ال�ص�مية  للمح�فظة 
نبداأ يف جت�صيد  اله��صمي ع�ص�د،« 

التي  ال�رشاكة  لتف�قية  ملمو�ص 
 2020 ج�نفي   12 يوم  وقعت 
الم�زيغية  ال�صنة  راأ�ص  مبن��صبة 
وموؤ�ص�صة  ال�ص�مية  املح�فظة  بني 
التلفزيون اجلزائري، عرب النطالق 
 17 لف�ئدة  التكويني  امل�ص�ر  يف 

الم�زيغية  اللغة  مي�ر�صون  �صحفي� 
يف القن�ة الرابعة، من خالل اإعداد 
حمتوى تكويني موؤطر من قبل ذوي 
الل�ص�ني�ت  يف  وخمت�صني  اخلربة 
مع  ب�ل�رشاكة  الم�زيغي  والأدب 

الأك�دميية الفريقية للغ�ت«.

اأنكروا عالقتهم بالت�سوي�ش على النتخابات الرئا�سية

النيابة  تطالب بعام حب�سا يف حق 20 �سابا بتلم�سان

�سراكة بني املحافظة ال�سامية لالأمازيغية والتلفزيون 

دورة تكوينية لفائدة 17 �سحفيا

بن رحمة ينال بطاقة 
�سفراء ب�سبب كتابة 

القمي�ش   "على  اأبي  " اأحبك 

ب.ع 

باية ع 



رئي�س تون�س اليوم باجلزائر 

زيارة دولة بهاج�س �أمني 
و طابع �قت�صادي

يحل اليوم باجلزائر الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد يف زيارة اأعلن عنها بيان 
لرئا�سة اجلمهورية اأم�س

حمادة العربي 

بخبايا  العارفون  يجمع 
ال�ساحل  بدول  الأمن 
الإفريقي واجلوار، اأن زيارة 
رئي�س جمهورية تون�س قي�س 
املرتقبة  للجزائر  ال�سعيد 
بعد  �ستاأخذ   ، الأحد  اليوم 
الو�سع  على  للوقوف  كبري 
ودولة  باملنطقة  الأمني 

اأمني  نزاع  تعي�س  التي  ليبيا 
فايز  حكومة  بني  خطري 
دوليا  بها  املعرتف  ال�رساج 
و قوات امل�سري خليفة حفرت 
التي ت�سيطر على 90 باملائة 
تاأكيد  رغم  ليبيا،  دولة  من 
على  الوقوف  على  اجلزائر 
جميع  مع  واحدة  م�سافة 
�رسورة  اإىل  داعية  الفرقاء 
تغليب لغة احلوار على القوة 

وال�سالح لقطع الطريق اأمام 
الأطماع اخلارجية  .

اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
التون�سي  اجلانب  اأن  هوؤلء 
�رسورة  على  كثري  �سريكز 
مع  الأمني  التعاون  تفعيل 
فيما  خا�سة  اجلزائري 
الإرهاب  مكافحة  يف  يتعلق 
من  املنظمة  واجلرمية 
خربة  من  ال�ستفادة  خالل 

ذات  يف  الطويلة  اجلزائر 
املجال.

قبل  اجلزائر  اأن  ومعلوم 
الآن  من  �سنوات  خم�س 
عميلة  تفكيك  يف  جنحت 
جماعة  تنوي  كانت  اإرهابية 
الإ�سالمية  الدولة  تنظيم 
املعروف بـ«داع�س »تنفيذها 
 40 ا�ستهداف  خالل  من 
وريا�سية  �سيا�سية  �سخ�سية 

بتون�س  معروفة  وثقافية 
رئي�س  راأ�سهم  وعلى 
قايد  الراحل  اجلمهورية 
ورئي�س  ال�سب�سي   الباجي 
يو�سف  ال�سابق  احلكومة 
الداخلية  ووزراء  ال�ساهد 
باجلي�س  وقادة  واخلارجية 
من  لتخفيف  التون�سي 

على  املفرو�س  احل�سار 
الإرهابية  اجلماعات 
الم�سلحة النا�سطة بالرتاب 

الليبي .
ملف  يحتل  ثانية  جهة  من 
الثانية يف  ال�سياحة املرتبة 
جدول اأعمال برنامج زيارة 
للجزائر،  التون�سي  الرئي�س 

يعترب  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة 
القطاعات  ابرز  بني  من 
تون�س  عليها  تركز  التي 
لنت�سال  اإطارم�ساعيها  يف 
من  الوطني  اقت�سادها 
اأ�سعار  ت�سارب  خملفات 
لبور�سات  يف  النفط 

العاملية .
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زاوي،  علي  الأمني  اخلبري  قال 
جريدة  به  خ�س  ت�رسيح  يف 
الرئي�س  زيارة  اأن  »الو�سط«، 
تاأتي  غدا،  �سعيد،  قي�س  التون�سي 
لتبادل اخلربات  الر�سمي  اإطار  يف 
القت�سادية  املجالت  �ستى  يف 
وال�ستثمارية، من جتارة و�سياحة 
وغريها، م�سريا يف ذات الوقت، اأن 
فرتة،  منذ  مربجمة  كانت  الزيارة 
ت�سكيل  تاأخر  ب�سبب  تاأخرت  لكن 
اأن  العلم  مع  التون�سية،  احلكومة 
رئي�س  اأول  كان  التون�سي  الرئي�س 

يهنئ تبون برئا�سة اجلمهورية.
يف حني، ك�سف الزاوي اأن اجلزائر 
احلامي  هي  الأخرية  الآونة  يف 
له�سا�سة  نظرا  لتون�س،  الوحيد 
النظام الأمني وال�سيا�سي التون�سي، 
الوجود  بحديث  لي�س  فالإرهاب 
بتون�س، بل هي مركز خلفي قدمي 
واجلزائر  الإرهابية،  للجماعات 
اأمن  حلماية  فيه  التدخل  ترد  مل 
مع  لكن  وا�ستقرارها،  تون�س 
ت�سهدها  التي  ال�سطرابات  هذا، 
الطرفان  يتدار�سها  يجب  ليبيا، 
لها  �ستكون  اأنها  خ�سو�سا  معا، 
تون�س  على  خطرية  انعكا�سات 

م�ستقبال.
يف ذات ال�سياق، ركز اخلبري الأمني 
الأمني  و�سعها  الآن  تون�س  اأن 
مكافحة  هو  اليوم  والرهان  ه�س، 
العربي،  للمغرب  العابرة  الإرهاب 
والأكرث تهديدا لنا يف هذا اجلانب 
تون�س،  ال�رسقية  ال�سقيقة  هي 
تون�س،  اأمن  من  اجلزائر  اأمن  لذا 
هذه  اأن  كا�سفا  �سحيح،  والعك�س 
اأمنية  معلومات  اأخفت  الأخرية، 
عن اجلزائر، و هذا اأمر حم�سوم، 
املتواجدين  اأغلبية  اأن  علمنا  اإذا 
العاملية  الإرهابية  التنظيمات  يف 

من جن�سية تون�سية.
كما ثمن زاوي مبنا�سبة حديثه مع 
ا�ستعمال  تون�س  رف�س  »الو�سط«، 
ليبيا،  ل�رسب  لأرا�سيها  تركيا 
التي  ال�سائب  بالقرار  واعتربه 
اتخذته اجلمهورية التون�سية حتى 
ل تدخل يف مرحلة الال ا�ستقرار، 
مهددة  تون�س  هذا  رغم  ولكن 

بالنفالت الو�سع الأمني يف ليبيا، 
اأكرث من اجلزائر خا�سة يف حدود 
ل  منوها  طاطاوين،  و  مطماطة 
حترير  يف  اجلزائر  دور  نن�سى 
يف  املختطفني  الأجانب  الرهائن 
تون�س، بعد اأن مت تنفيذ اأول عملية 
اأجانب  رهائن  لختطاف  اإرهابية 
يف تون�س عام 2009، مت توغل بهم 
املالية،  لالأرا�سي  و�سول  جنوبا، 
بعد  الزاوي  ي�ستبعد  مل  حني  يف 
هذا الرف�س، اأن تتم حماولة توغل 

مرتزقة تركيا لتون�س.
وت�ساوؤل املخت�س يف ال�ساأن الليبي 
يهتم  اأن  لأردوغان  كيف  واملايل، 
غزة  تعانيه  ما  عن  ويتغافل  بليبيا 
غزة  األي�ست  منوها  عينيه،  اأمام 
اأوىل من ليبيا للتدخل يف �سوؤونها، 
مع الأخذ بعني العتبار اأن ق�سية 
ليبي-ليبي،  اأطراف  فيها  ليبيا 
ق�سية  تعترب  التي  بغزة  مقارنة 
العامل الإ�سالمي ككل، فيها طرف 
عن  من  اإن  وهذا  عربي-�سهيوين، 
�سيء، فانه ينم عن حماولة التوغل 
ل�ستعادة  الإفريقي،  العمق  يف 
بوابة  من  القدمي  العثماين  الإرث 
و�سيطنة  تخطيط  بفعل  ليبيا، 

اأردوغان .  
فيما يخ�س تطرق البلدين للق�سية 
اأن  زاوي  اعترب  الفل�سطينية، 
اجلزائري  الدعم  رغم  فل�سطني 
لزالت  لها،  الكامل  التون�سي 
حاكمة  اأنظمة  بني  حما�رسة، 
عربية غري م�ستقرة، ل تتحكم يف 

املحلية، فكيف  الداخلية  �سوؤونها 
الق�سية  م�سري  يف  تتحكم  اأن  بها 
الفل�سطينية، وم�سريها هي نف�سها 
ي�سمى  ما  اأن  وم�سريا  جمهول، 
اأن  دامغ  لدليل  القرن،  �سفقة 
اإ�رسائيل،  اأمريكا واإيران وتركيا و 
يف  واحدة  لعمالة  وجوه  اأربعة 

املنطقة.
القاعدة  اأن  الأمني  اخلبري  واأبرز 
بل  تون�س  تهدد  التي  هي  لي�ست  
تنظيم »داع�س« الإرهابي، فاأغلب 
تون�س،  يف  الإرهابية  العنا�رس 
كانت  التي  لداع�س  بولئها  تدين 
التدخل  قبل  مايل  يف  نا�سطة 
الفرن�سي، مبا فيها كتيبة«عقبة بن 
ل  الراهن  الوقت  يف  التي  نافع«، 
قواتها  ب�سبب �سعف  ت�سكل خطر 
املتواجدة يف املنطقة، لهذا هذه 
ت�سعى  الراهن،  الوقت  يف  الكتيبة 
بتنظيم  لاللتحاق  الطرق  بكل 

داع�س الإرهابي.
كما اأكد زاوي، يف اآخر حديثه، اأن 
اأن  ركزت، على  ما  دائما  اجلزائر 
دبلوما�سي،  يكون  ليبيا  يف  احلل 
توقع  لهذا  قبائلي،  ليبي  وليبي 
الأيام  يف  يتم  اأن  املتحدث،  ذات 
القادمة، ترتيب لقاء جمتمع مدين 
ليبي،  مدين  وجمتمع  جزائري 
راف�س  الليبي  ال�سعب  اأن  خا�سة 
بو�ساطة  ومرحب  ال�سليبي،  للغزو 
على  الليبية  الأزمة  حلل  اجلزائر 

اأرا�سيه.

اخلبري الأمني علي زاوي

»�لأزمة �لليبية و �لعالقات �لثنائية على 
ك�سف اخلبري الأمني اأحمد ميزاب، ر�أ�س �لأجندة«

خالل حديثه مع جريدة »الو�سط«، 
�سيكون حا�رسا  الأمني  اأن امللف 
ب�سكل كبري، يف النقا�سات الثنائية 
ونظريه  اجلزائري  الرئي�س  بني 
الزيارة جاءت  اأن  التون�سي، بحكم 
يف وقت الذي تعرف فيه املنطقة 
انعكا�سات  لها  �ستكون  خما�سات 

مبا�رسة على تون�س م�ستقبال.
واعترب ميزاب اأن البيانات الأخرية 
الأمنية  اجلهات  عن  ال�سادرة 
عمل  هناك  اأن  ك�سفت  التون�سية، 
مبا�رسة  وتهديدات  مكثف،  اأمني 
انفالت  جراء  تون�س،  ت�ستهدف 
بالإ�سافة  ليبيا،  الأمني يف  الو�سع 
يف  الأو�ساع  تدهور  ذلك  اإىل 
التهديد  وعودة  ال�ساحل  منطقة 
�سيدفع  اأن هذا  م�سريا  الإرهابي، 
م�ساألة  التمحور حول  اإىل  النقا�س 
والتن�سيق  التعاون  م�ستوى  رفع 

الأمني بني اجلزائر وتون�س
من  اأنه  املتحدث،  ذات  واأ�ساف 
على  البحث  �سيتم  ثانية،  ناحية 
تفادي  اأجل  من  اجلهود  تكثيف 
املتوقع  ال�سيناريوهات  اأ�سوء 
الليبية،  لالأزمة  بالن�سبة  حدوثها 
اإن�ساء  عن  البحث  جانب  اإىل 
تون�سية،  جزائرية  م�سرتكة  جلان 
امل�سرتك  والتعاون  بالتن�سيق 

التي  الأمنية،  التحديات  ملجابهة 
املوجود  الأزمات  واقع  يفر�سها 
النقاط  اأنها  معتربا  املنطقة،  يف 
عليها  �سرتتكز  التي  الأ�سا�سية، 
للدولة  التون�سي  الرئي�س  زيارة 

اجلزائرية.
الأمني  ال�ساأن  يف  اخلبري  اأكد  و 
معروف  اجلزائري  موقف  اأن 
تطورات  باخل�سو�س  وا�سح  و 
وحتى  الفل�سطينية،  الق�سية 
بحكم  كذلك،  التون�سي  املوقف 
التون�سي  لرئي�س  الأخري  احلوار 
 99 مرور  مبنا�سبة  ال�سعيد،  قي�س 
يوما على توليه رئا�سة اجلمهورية، 
والذي اأكد خالله الرف�س القاطع 
القرن،  �سفقة  ي�سمى  ملا  لتون�س، 
ب�سكل  الفل�سطينية  الق�سية  ودعم 

املوقف  مع  يتطابق  وهذا  مطلق 
�سيكون  وبالتايل  اجلزائري، 
تاأكيد  و  للمواقف  تطابق  هناك 
العار  �سفقة  رف�س  م�ساألة  على 
الفل�سطيني يف  ال�سعب  ودعم حق 
كاملة  حقوقه  وا�ستعادة  التحرر، 

غري منقو�سة.    
املراقبني  اأن  الإ�سارة،  وجتدر 
وجارتها  اجلزائر  بني  للعالقات 
وتت�سم  مميزة  تعترب  تون�س، 
و�سمان  وال�ستقرار،  بالتفاهم 
تبقى  والتي  امل�سرتكة،  امل�سالح 
ال�سيا�سية  للطرفني،  رهن الإرادة 
مبثابة  تعد  تون�س  اأن  خ�سو�سا 
ال�سرتاتيجي  للعمق  امتداد 

للجزائر.

اخلبري الأمني اأحمد ميزاب

رفع م�صتوى �لتن�صيق �لأمني بني �لدولتني

جمل�س الوزراء يجتمع غدا الثنني

 
فتح ملفات �لرتبية و�لتكوين وملفات �قت�صادية

الثنني  غد  الوزراء  جمل�س  يعقد 
رئي�س  برئا�سة  الدوري  اجتماعه 
تبون،  املجيد  اجلمهورية، عبد 
بدل من الأحد، نظرا لزيارة رئي�س 
اجلمهورية التون�سية، قي�س �سعيد، 
ح�سبما  اليوم،  ذات  يف  للجزائر 

اأورده بيان لرئا�سة اجلمهورية. 
اأعمال  اأن جدول  البيان  و جاء يف 
درا�سة  يت�سمن  الوزراء  جمل�س 
الرتبية  قطاعات  تخ�س  ملفات 
التعليم  و  التكوين  و   ، الوطنية 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  و  املهنيني 

املوؤ�س�سات  و  املتو�سطة  و 
كما  املعرفة  اقت�ساد  و  النا�سئة 
اإ�سكالية  الوزراء  جمل�س  �سيدر�س 
خمططا  يعتمد  و  الطرقات  اأمن 
ا�ستعجاليا للدفع بالتنمية املحلية 
اله�ساب  و  اجلبلية  املناطق  يف 
املناطق  و  اجلنوب  و  العليا 
الكربى، ل�سيما  باملدن  املحيطة 
ال�سالح  باملاء  التزويد  جمال  يف 
و  الكهربائية  الطاقة  و  لل�رسب 
تو�سيل الغاز و املن�ساآت املدر�سية 
و النقل و التنقل و ي�سمل املخطط 
اآليات  �سع  و  اأي�سا  ال�ستعجايل 

الت�سامن اجلواري
باية ع 

مرمي خمي�سة

مرمي خمي�سة
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حممد بن تر�ر

بر�مج �ضعيفة ، نق�س 
�لتكوين  و�كتظاظ 

�لأق�ضام 

الرتبية   وزارة  ك�شفت 
الوزير  ل�شان  على  الوطنية 
حممد اأوجاوت  عن مبا�رشة 
برامج  يف  اإ�شالحات  
تبني  التي  الوطنية   الرتبية 
للتلميذ  �شاحلة  غري  اأنها 
اخل�شو�شيات  تعك�س  وال 
اجلزائر  للمجتمع  املكونة 
خزينة  �شيكلف  الذي  االأمر 
للمال  كربى  م�شيعة  الدولة 
على  وي�شتوجب   ، والوقت 
الوزير اال�شتنجاد بخرباء  يف 
القطاع وو�شع برامج  ال تزول 
 ، واالإحداث  الرجال   بزوال 
وان يتم اإر�شائها على قواعد 
علمية  ثابتة  من اجل �شمان 
تعليم نوعي مت�شبع باملبادئ 
 ، العربية  واللغة  االإ�شالمية  
كما ي�شتوجب مراجعة املواد 

املدر�شية  والكتب  املدر�شة 
البعيدة كل البعد عن االأنظمة 
منها  الهدف  وكاأن  العلمية 
تعي�س  النها  القطاع  تك�شري 
عو�س  اخليال  يف  التلميذ 
ل�شمان  حميطه  يدر�س  اأن  
اال�شتيعاب  ، من جهة اأخرى  
على  اجلديد  الوزير  �شيقف 
االكتظاظ الكبري يف االأق�شام 
على  �شلبا  يوؤثر  والذي 
واالأداء  العلمية  املردودية  
حيث   ، باالأ�شتاذ  اخلا�س 
نالحظ اأن الدولة اجلزائرية 
املاليري  مئات  �رشفت 
املدار�س  مئات  الجناز 
الع�رشيتني  خالل  واالأق�شام 
�شوء  لكن   ، املا�شيتني 
م�شكل  يحل  مل  التخطيط  
مراعاة  لعدم  االكتظاظ 
الدرا�شات اال�شتباقية حلركة 
توزيع  خالل  من  ال�شكان  
ال�شكنات يف االأحياء اجلديد 
  320 عن  يزيد  ما  خلق  ما 
باالأق�شام  تعمل  مدر�شة  
الدوامني،  ونظام  املتحركة 

وهو ما يقلل من اأداء االأ�شتاذ  
والتلميذ ، خا�شة واأن عملية 
التوظيف ال�شعواء التي عرفها 
القطاع يف ال�شنة اأثرت �شلبا 
اإدخال  على املردودية بفعل 
ال  تخ�ش�شات  من   معلمني 
عالقة لها بالتعليم  وزاد من 
التكوين  غياب  االأداء  �شعف 
خالل  الوزارات  كانت  الذي 
وال�شبعينات  الثمانينات 
اأما   ، كربى  اأهمية  تعطيه 
اليوم فاأ�شبحت �شبه غائبة .

مد�ر�س مغلقة وغياب 
�لتدفئة

خالل  اجلزائر  عا�شت 
القرن  من  الت�شعينات 
�شوداء  ع�رشية  املا�شي  
 ، يذكرها  اجلميع  يزال  ال 
هو  اجلزائري  الريف  لكن  
،حيث   ت�رشرا  املناطق  اكرب 
الريف  االأ�رش  اغلب  هجرت 
وتركته خاليا ما اأدى اإىل غلق  
قرابة ال521 مدر�شة ابتدائية 

 220 حوايل  فتح  اإعادة  مت  
بقيت  ذلك  رغم  لكن  منها  
اغلب املدار�س تعمل بتقطع 
بفعل  غياب االأ�شاتذة والنقل 
، �شف اإىل ذلك غياب النقل 
ي�شتوجب  الذي  املدر�شي 
على الدولة توفريه  للتالميذ 
يف  الفر�س  تكافوؤ  لتحقيق 
التعليم والتعلم خا�شة يف ظل 
باأكرث من 500  ت�شجيل عجز 
حافلة على امل�شتوى الوطني 
البلديات  بع�س  جعل  ما 
حافالت  كراء  اإىل   اللجوء 
البلديات  لكن  اخلو�س 
عجزت  والوا�شعة  الفقرية 
لل�شفقة  ونتيجة    ، ذلك  عن 
طاطا  حلافالت  امل�شبوهة 
ما  �رشعان  التي  الهندية 
م�شاكل  اإىل  اأدى  ما  تعطلت 
العوامل  جعلت  حيث  للنقل 
من  العديد  تعزل  الطبيعية  
واله�شاب  والقرى  املدا�رش 
يوؤثر  الذي   االأمر  العليا   
االأ�شتاذ  مردودية  على  �شلبا 
التعلم  يف  التالميذ  وقابلية 

النقل  ، حيث �شاهم غياب   ،
من  باملائة   20 ت�رشب  يف 
الريفية  املدار�س   تالميذ 
تالميذ  من  باملائة  و32 
املتو�شطات و38 من تالميذ 
الفتيات  الثانوي  اغلبهم من 
على  ي�شتوجب  الذي  االأمر 
اجل  من  التدخل  الوزارة 
امللف  هذا  يف  حتقيق  فتح 
ناجعة  حلول  على  والبحث 
�شاعف  هذا  من  ،اأكرث  له 
الطبيعي   الغاز  غياب 
خا�شة  باالأق�شام  والتدفئة 
اإىل  العليا  اله�شاب  باأرياف 
بعدما  عارمة    احتجاجات 
حتولت االأق�شام اإىل  ثالجات  
يف  االأق�شام  وتتحول   ،
غياب  بفعل  �شيفا  ال�شحراء 

املكيفات الهوائية .

وجبات باردة ، وغياب 
�ملر�قبة �ل�ضحية 

و�رتفاع كبري 

عن  يزيد  ما  جتنيد  مت 

 2150 منها  مطعم   7000
مطعم جديد للتكفل باإطعام 
من  متكينهم  و  التالميذ 
وجبات �شاخنة  تقيهم برودة 
الطق�س اإال اأن هذه املطاعم 
لل�شفقات  مركز  اإما  حتولت 
ملنتخبي  امل�شبوهة 
اأن  بحكم  البلدية  املجال�س 
املدار�س تابعة لها اأو هيكل 
�شارت  حيث   ، روح  بدون 
توزع الوجبات الباردة يف عز 
ال�شتاء ، من جانب اآخر يعاين 
التكفل  غياب  من  التالميذ 
يف  عنه  املن�شو�س  ال�شحي 
خا�شة  املدر�شي  الت�رشيع 
يف طب االأ�شنان  ما اأدى اإىل  
ارتفاع ن�شبة ت�شو�س االأ�شنان  
  )3/2( ثلثي  منه  يعاين  الذي 
االبتدائية  املدار�س  تالميذ 
التعليم  مدار�س  ون�شف 
من  و6باملائة  املتو�شط 
غياب  نتيجة  الثانويني  
املبكرة  و  الدورية  املعاينة 
تالميذ  من   5/2 جند  كما   ،
املدار�س يعانون من  نق�س 

املناطق  يف  خا�شة  الب�رش  
الفقرية التي يعجز فيها االآباء 
عن توفري النظارات الأبنائهم 
، كما مت انت�شار  العديد من 
اأمرا�س  خا�شة  االأمرا�س  
توؤثر   التي  والقلب  ال�شكري 
مردود  على  مبا�رش  ب�شكل 
التالميذ ، يف ظهرت بالعديد 
من املناطق الريفية الفقرية 
حاالت للقمل واجلدري التي 
الفقر   اأمرا�س  من  تعترب 
بعد  الظهور  اإىل  عادت  التي 
خم�شينات  منذ  اختفائها 
اإىل  �شف  املا�شي   القرن 
املكونة  املطالب  كرث  ذلك 
تزامنت  والتي  للمدر�شة 
ال�رشائية   القدرة  �شعف  مع 
ت�رشب  اإىل  اأدى  ما  للمواطن 
التي  التالميذ  من  الع�رشات 
الرتبية  وزارة  على  ي�شتوجب 
مراجعة و�شعها قبل تطبيقه 
اجلزائري  املواطن  على 
الذي حتول اأبناوؤها اإىل فئران 

جتارب للربامج االأجنبية .

اأجاوت  اأمام قنابل حتتاج التفكيك  
.       نقل غائب و�لقمل و�جلذري يعود�ن  �إىل �ملد�ر�س

دقت جمعيات �لأولياء ناقو�س �خلطر  بفعل �مل�ضاكل �لكربى �لتي يعي�ضها قطاع �لرتبية  بفعل �ضعف �لرب�مج من 
جهة  ونق�س �لتاأطري من ناحية �أخرى  بالإ�ضافة �إىل عجز �لهياكل �لرتبوية وو�ضائل �لنقل �ملدر�ضي و�ملر�فقة 
�ل�ضحية و�ضعف �لإطعام �لأمر �لذي �أدى �إىل �نت�ضار �أمر��س �لفقر و�لقمل  و�لحتجاجات  �لد�ئمة للتالميذ  

و�ملعلمني للمطالبة بتح�ضني  �أو�ضاع �لتدري�س .

�ملحكمة �لعليا تبد�أ بفتح ملفات و�يل 
م�ضتغامن  �ل�ضابق

هكذا اأهدى متار عقارات 
م�ستغامن لأبناء م�س�ؤولني 

من  ق�شائية  م�شادر  ك�شفت 
وزير  م�شتغامن اأن  ق�شاء  جمل�س 
يف  والعمران واملدينة  ال�شكن 
احلميد  اأويحيى عبد  حكومة 
ق�شائيا  اأمام  ق�شاء  متابع  متار 
منف�شلة  ق�شايا   04 يف  م�شتغامن 
متعلقة  جزائي  طابع  ذات  كلها 
كان  ملا  وظيفته  ا�شتغالل  ب�شوء 
ولي�س  م�شتغامن  على والية  واليا 
كوزير لل�شكن  ويتابع معه ما يزيد 
يف  معنوي  و�شخ�س  اإطار   33 عن 
امللفات  الثقيلة  املتعلقة  هذه 
العمومي  العقار  نهب  يف  عموما 
ومنحه الأبناء امل�شوؤولني  بالدينار 
ت�شلق  من  مكنته  ك�رشيبة  املزي 
دون  ال�شكن  اإىل  وزارة  امل�شوؤولية 

عناء .
امل�شادر  ذات  واأكدت  هذا 
قيد  هي  االأربعة  امللفات  اأن 
التحقيق  منها الق�شية االأوىل التي 
للدولة  اأرا�شي  ملك  فيها  منح 
خم�ش�شة  لتو�شع ال�شياحي مبناطق 
�شياحية اإ�شرتاتيجية  كانت موجهة 
اأبناء  ال�شياحي  لفائدة  لال�شتثمار 
اإعمال  وهي  م�شوؤولني  ورجال 
مكنته  من  التي  ال�شفقة 
الق�شية  اأما  الوزير،  بلوغ  من�شب 
املالهي  مبدينة  فتتعلق  الثانية 
اأجزاء  نهبت  والتي  »مو�شتالنذ« 

مافيا  قبل  من  منها  وا�شعة 
التي  املدينة  العقار  وهي 
حتريك  يف  الدولة  عليها  عولت 
م�شتغامن  دوليب  ال�شياحة مبدينة 
اإال اأن وايل م�شتغامن ال�شابق كان كل 
همه بلوغ من�شب وزير ولو باإهداء 
امل�شوؤولني  الأبناء  كاملة  م�شتغامن 
الق�شية  اأما   ، االأعمال  ورجال 
�شياحية  عقارات  فتخ�س  الثالثة 
بالوالية والتي  مبدن هامة  كربى 
نهبها الوايل  لفائدة  مقربيه وذويه 
رغم حتذيره من اأمينه العام ومدير 
ال�شياحة  ومدير اأمالك الدولة اإال 
اأعمت عبد احلميد  امل�شوؤولية  اأن 
يف  الت�رشف  على  ودفعت  متار 
اأنها  على  العمومية  االأمالك 
دون  تق�شيمها  ومت  خا�شة  اأموال 
اأية �شعوبة ، يف حني تبقى الق�شية 
مت  �شفقة  عن  عبارة  الرابعة 
ووالية  ال�شكن  وزارة  بني  عقدها 
تعمل  الذي  امللف  م�شتغامن وهو 
عليه املحكمة العليا  والذي يحوي 
قانونية  قد  وجتاوزات  فراغات 
احلب�س ملدة  اأويحيى  وزير  تكلف 
تتجاوز ال20�شنة ، الأنها تتمثل يف 
ا�شتغالل النفوذ ، نهب املال العام 
وتلقي  الوظيفة  ا�شتغالل  �شوء   ،

مزية  غري م�شتحقة .
حممد بن تر�ر

رباعني من تلم�ضان 

النظام" مب�سداقية  مرب�ط   الأم�ال  " ا�سرتجاع 
ك�شف رئي�س حزب عهد 54 علي 
فوزي رباعني  يف ل قاء �شحفي 
على هام�س لقائه مبكاتبه البلدية  
بفندق اأغادير بتلم�شان  اأن االأموال 
املنهوبة  من قبل الع�شابة ميكن 
م�شداقية  من خالل  ا�شرتجاعها 
ال�شعب  واردة  اجلزائرية  ال�شلطة 
م�شدرا  يعد   الذي  اجلزائري  
اإذا  اأنه  م�شريا   ، ال�شلطة  لهذه 
ف�شوف  فعلية  ال�شلطة  كانت 
الو�شع  يف  التحكم  من   تتمكن 
ال�شرتجاع  وال�شغط  اخلارجي 
يجب  والتي   ، املنهوبة  االأموال 

على ال�شعب الب�شيط املطالبة بها 
بحكم اأنها حقوقه امل�رشوعة .

اليوم  جزائر  اأن  رباعيني  واأ�شار 
من  متكنت  احلراك   وبفعل 
روؤو�س  على   تدريجيا  الق�شاء 
تزال   ال  جذورها  لكن  الع�شابة  
تدريجيا  �شتزول  والتي  باقية  
 ، حاله  على   احلراك  بقي  اإذا 
اأ�شبوعيا  ل�شباب   ا  خروج  الن 
�شمح  بتحقيق مطالبه، م�شريا اأن 
احلراك نعمة كبرية  على اجلزائر 
الأنه متكن من الق�شاء على روؤو�س 
خمططاتها  وك�شف  الع�شابة   

اجلزائر  وان  خا�شة   ، االإجرامية 
�شيا�شي  اإ�شالح  اإىل  حاجة  يف 
اقت�شادي،  اإ�شالح   اإي  قبل 
د�شتور  اإقامة   ينتظر   حيث 
احلريات   فيه   حترتم  حقيقي 
وحتديد  نظام احلكم  والقوانني 
اأقامة  ولي�س   ، للدولة  االأ�شا�شية 
باالأوامر  والعمل  �شكلية  د�شاتري 
اأكد   اآخر  جانب  من   . الرئي�شية 
عن  احلديث  اأن   54 حزب  رئي�س 
من  ال�شخري  الغاز  ا�شتغالل 
�شابق  اجلمهورية  رئي�س  قبل 
وا�شعة  البالد  اأن  بحكم  الأوانه 

بديلة  متجددة   طاقات  وحتوي 
ال�شم�شية  الطاقة  غرار  على 
 ، منتهية   غري  ثروة  تعترب  التي 
املوارد  ا�شتغالل  اإىل  باالإ�شافة 
املتنوعة  وال�شياحية  الفالحية 
البالد  وذلك عن  بها  التي تزخر 
طريق  توظيف التطورات العلمية 
يف  العلمية  البحوث  وا�شتغالل 
تطوير  االقت�شاد الوطني  وعدم 
التي   االرجتالية  على  االعتماد 
عو�س  الوطني  االقت�شاد  حتطم 

تطويره .
حممد بن تر�ر

م�ضاور�ت تعديل �لد�ضتور

»طالئع احلريات« يدع� اإىل اإ�سراك اجلميع 
دعا رئي�س حزب طالئع احلريات 
اأم�س  �شعدي  القادر  عبد  بالنيابة 
اإ�رشاك  اإىل  بوهران  ال�شبت 
ومن  ال�شيا�شية  الفعاليات  جميع 

املجتمع 
تعديل  م�شاورات  يف  املدين 
الد�شتور، قبل اأن يعلن عن انعقاد 
تنظيمه  املزمع  القادم  املوؤمتر 
�شهر جوان 2020  الختيار الرئي�س 

اجلديد للحزب.
على  اإ�رشافه  لدى  �شعدي  وذكر 
لواليات  تن�شيقي  جهوي  لقاء 
اإطار  يف  الغربي  واجلنوب  الغرب 
للموؤمتر  التح�شريات  �شل�شلة 
»ينبغي  بقوله  للحزب  القادم 

يف  الفعاليات  جميع  اإ�رشاك 
امل�شاورات اجلارية حول م�رشوع 
تعديل الد�شتور مبا يف ذلك الطبقة 
املدين  واملجتمع  ال�شيا�شية 
م�شيفا  الوطنية«،  وال�شخ�شيات 

اأن حزبه يثمن هذا امل�رشوع.
احلريات  طالئع  م�شوؤول  واأعرب 
يف  للم�شاركة  حزبه  ا�شتعداد  عن 
تلقيه  حال  يف  امل�شاورات  هذه 
يكتنف  اأن  »على  ب�شاأنها  دعوة 
واعترب  قال  كما  ال�شفافية«،  ذلك 
�شعدي يف هذا اجلانب اأن م�شاألة 
فعاليات  جميع  اإ�رشاك  �رشورة 
م�شاورات  يف  ال�شيا�شية  الطبقة 
التعديل الد�شتوري ينبثق من مبداأ 

�شيا�شي  املطروح  »امل�شكل  اأن 
بالدرجة االأوىل«. 

ودعا اأي�شا اإىل »عقد حوار معمق 
االقت�شادية  التنمية  حول  و�شامل 
املتجددة  الطاقات  وا�شتغالل 
كبديل للمحروقات لتحقيق اإقالع 
ي�شمل  ومتوازن  عادل  اقت�شادي 
مثمنا  الوطن«،  واليات  جميع 
مظاهر  جترمي  قانون  م�رشوع 
اأعلن  اأخرى  جهة  ومن  العن�رشية 
احلريات  طالئع  حزب  رئي�س 
بالنيابة عن انعقاد املوؤمتر القادم 
للحزب  اجلديد  الرئي�س  الختيار 
العام  من  االأول  ال�شدا�شي  خالل 
ال�شدد  هذا  يف  واأبرز  اجلاري. 

اأنه �شيتم انعقاد املوؤمتر الختيار 
جوان  �شهر  للحزب  جديد  رئي�س 
العهدة  اأن  اإىل  م�شريا  القادم، 
امل�شتقيل  احلزب  لرئي�س  االأوىل 
 13 يف  تنتهي  فلي�س  بن  علي 
واأ�شاف  ال�شنة اجلارية  جوان من 
التن�شيقي  اجلهوي  اللقاء  هذا  اأن 
بكل  لقاءات مماثلة  �شتتبعه  الذي 
العا�شمة  واجلزائر  ق�شنطينة  من 
اإطار  يف  يندرج  ورقلة  و  ب�شار  و 
عن  معلنا  للموؤمتر،  التح�شري 
للحزب  ال�شيا�شي  املكتب  انعقاد 
فرباير   29 يف  القادمة  لدورته 
تاريخ  �شبط  �شيتم  اأين  اجلاري 

انعقاد موؤمتر احلزب.



�لعمالق"�أونيام" مهدد بالإفال�س
 

.      عبد الرحمان هادف: اإدراج هذا امللف �ضمن اأولويات احلكومة 
.       هارون عمر: وزارة ال�ضناعة مطالبة بتبني روؤية جديدة
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ب�ضبب املواد الأولية و جتميد القرو�ض

اإميان لوا�ض 
 

لل�صناعات  الوطنية  املوؤ�ص�صة  تعي�ش 
ب�صبب  خانقة  اأزمة  »اأونيام«  الكهرومنزلية 
و�صعيتها املالية اخلطرية التي اأ�صبحت تهدد 
الن�صاط،  عن  نهائيا  والتوقف  اأبوابها  بغلق 
العراقيل  من  العديد  املوؤ�ص�صة  هذه  وتواجه 
القرو�ش  على  الأمر يف احل�صول  تعلق  �صواء 
الرتخي�ش ل�صترياد  اأو  الوطنية،  البنوك  لدى 
املوؤ�ص�صة  حتتاجها  التي  الأولية  املواد 
يهدد  كما  الكهرومنزلية،  الألت  ل�صناعة 
اإفال�ش ال�رشطة اإحالة الآلف من العمال تبعا 
توفر  عدم  ب�صبب  التقنية،  البطالة  اإىل  لذلك 

قطع الغيار لرتكيب جتهيزات.
لها عن  بيان  اأونيام من خالل  واأعلنت �رشكة 
ومنح  العمل  عن  والتوقف  التقني  اإفال�صها 
العمال عطلة اإجبارية والكتفاء احلد الأدنى 
التجارية  امل�صلحة  لعمال  بالن�صبة  للخدمة 
جتميد  ب�صبب  اليوم  من  اإبتداء  والإداريني 
الرتخي�ش  �صهادة  ال�رشكة  منح  الو�صاية 
من  الغيار  قطع  و  الأولية  املواد  ل�صترياد 

اخلارج.
القرو�ش  ت�صبب جتميد  قد  فاإنه  لالإ�صارة،  و 
لدى  املوؤ�ص�صة  طلبتها  التي  ال�صتثمارية 
عدد من البنوك العمومية يف تاأزمي و�صعيتها 
اإىل  تهدف  املوؤ�ص�صة  كانت  بينما  احلالية، 
العتماد على قرو�ش بنكية لإطالق عدد من 
ال�صتثمارات لتح�صني و�صعيتها وفق خمطط 
من  زاد  و  الدولة،  م�صاهمات  جمل�ش  و�صعه 
عملية  جتميد  تناولت    اأنها  الأزمة  عمق 

دي«  كا  »اأ�ش  غيار  قطع  اإدخال  و  ا�صترياد 
كانت قد طلبتها املوؤ�ص�صة قبل اأ�صهر ول تزال 

على امل�صتوى املوانئ.
لل�صناعات  الوطنية  املوؤ�ص�صة  فاإن  وللذكر، 
جزائرية  عمومية  �رشكة  هي  الكهرمنزلية 
يف  تاأ�ّص�صت  الكهرومنزلية  الآلت  ل�صناعة 
 1974 منذ  موجودة  ولكنها   ،1983 جانفي   2
مقرها  يقع  �صونيالك  موؤ�ص�صة  و�صاية  حتت 
قرب  عي�صي  وادي  حي  يف  الجتماعي 
مدينة تيزي وزو، وهي موؤ�ص�صة معتمدة وفق 

املنظمة الدولية للمعايري  

جممع كوندور ي�ضرح  40 باملائة من 
عمال

�صيتم  باأنه  ك�صف  كوندور  ، جممع  جهته  من 
اإحالة ما يقارب 40 باملائة من عمال جممع 
كوندور املتخ�ص�ش يف ال�صناعات الإلكرتونية 
على  بوعريريج،  لربج  ال�صناعية  باملنطقة 

البطالة التقنية
يعادل  ما  �صتم�ش  التقنية  البطالة  اأن  حيث 
ين�صطون  اجلن�صني  من  عامل  األفي  قرابة 
الهواتف  تركيب  غرار  على  ال�رشكة  بوحدات 
واأجهزة  والثالجات  التلفاز  واأجهزة  النقالة 
ال�صناعية  املنطقة  م�صتوى  على  التكييف 
اإىل  لقرار  هذا  ويرجع  بوعريريج. و  بربج 
و�صول  وتاأخر  الأولية  املواد  خمزون  نفاذ 
رخ�ش ال�صترياد” ، حيث مت يف وقت �صابق 
ين�صطون  كانوا  عامل   2.400 قرابة  ت�رشيح 
على م�صتوى خمتلف وحدات ال�رشكة يف اإطار 

عقود حمدودة املدة.

 عبد الرحمان هادف
اإدراج هذا امللف اأولويات حكومة 

جراد

اعترب اخلبري القت�صادي عبد الرحمان هادف 
لالأجهزة  العمومية  املوؤ�ص�صات  من  عدد  باأن 
حتت  هي  التي  والكهرومنزلية  الإلكرتونية 
على  كبري  ثقل  ت�صكل  ال�صناعة  وزارة  و�صاية 
�رشورة  على  �صدد  اأين  العمومية،  ال�صلطات 
اأن يكون هذا امللف من اأولويات حكومة جراد 

لإعادة هيكلة هذه املوؤ�ص�صات.
خ�ش  ت�رشيح  يف  هادف  الرحمان  عبد  �صدد 
مطالبة  جراد  حكومة  اأن  به »الو�صط« على 
بفتح النقا�ش بخ�صو�ش هذه املوؤ�ص�صات، من 
خالل اإعادة هيكلتها من اأجل بعثها من جديد، 
اأن  ميكن  التي  ال�رشكات  بني  من  اأنها  خا�صة 
يعول عليها يف اإعادة بعث القت�صاد الوطني.  
واأكد اخلبري القت�صادي على �رشورة اأن يطرح 
هذا امللف يف القريب العاجل على احلكومة، 
جذرية  حلول  و  جديدة  روؤية  تبني  خالل  من 
لإعادة بعث هذه املوؤ�ص�صات من جديد ، من 
ت�صتغل  الالزمة جلعلها  الظروف  توفري  خالل 
معا�رشة خللف  اإدارة  عادية من خالل  ب�صفة 
للدولة يف  اإعانة  ت�صكل  اأن  التي ميكن  الأرباح 
ظل الظروف القت�صادية التي تعي�صها البالد.

ملف   « املتحدث  اأ�صاف  ذاته،  ال�صياق  يف  و 
الكهرومنزلية  لالأجهزة  الوطنية  املوؤ�ص�صات 
طاولة  على  يكون  اأن  يجب  الإلكرتونية  و 
و  جديدة  نظرة  تبني  خالل  من  احلكومة، 
لإعادة  املوؤ�ص�صات  هذه  هيكلة  يف  التفكري 

اأنها  خا�صة  بها  النهو�ش  و  جديد  من  بعثها 
من بني ال�رشكات التي ميكن اأن يعول عليها يف 

اإعادة بعث القت�صاد الوطني.  
الوطنية  ال�رشكة   « الرحمان هادف  وقال عبد 
يف  تدخل  »اأونيام«  الكهرومنزلية  لالأجهزة 
لرخ�صة  تخ�صع  التي  الرتكيب  موؤ�ص�صات 
كا   »اأ�ش  ب�صيغة  الأولية  املواد  ل�صترياد 
دي«، منذ العام الفارط وزارة ال�صناعة قامت 
املوؤ�ص�صات  دفرت �رشوط هذه  �صياغة  باإعادة 
تذبذب  املا�صي  العام  بداية  منذ  تعي�ش  التي 
اأ�صحاب  خا�صة  امل�صنعني،  لدى  الإنتاج  يف 

الأجهزة الكهرومنزلية«.
واأ�صار اخلبري القت�صادي عبد الرحمان هادف 
توقفت  اأن  و  �صبق  »قد  »اأونيام  »موؤ�ص�صة  باأن 
عن الن�صاط ال�صنة الفارطة، حيث ثم اإعطاءها 
اإعادة  خاللها  من  ا�صتطاعت  ظرفية،  رخ�صة 
تعاين  اأنها  كما  �صغرية،  ب�صفة  لطنة  ن�صاطها 
على  احل�صول  املادية يف  املوارد  يف  م�صكل 

القرو�ش لدى البنوك الوطنية«.

هارون عمر
» اأونيام » موؤ�ض�ضة مهلهلة تتوقف 

كل مرة 
هارون  القت�صادي  اخلبري  اعترب 
منه  تعاين  الذي   امل�صكل   باأن  عمر 
الكهرومنزلية  لالأجهزة  ال�رشكة الوطنية 
فهم  وعدم  ت�صيري  م�صكل  »اأونيام«هو 
ال�صناعة   وزارة  اأن  على  م�صددا  اأبجدياته، 
وكاملة  �صاملة   مبراجعة   بالقيام  مطالبة 
النتاجي،  الطابع  ذات  الدولة  موؤ�ص�صات  لكل 

والتي يجب اأن يعاد هيكلتها وتقدير اإمكانياتها 
الذي  الرتاجع  �صبب  فهم  اأجل  من  واأ�صولها 

تعي�صه على حد قوله .
وقال اخلبري القت�صادي هارون عمر يف ت�رشيح 
خ�ش به »الو�صط« :«  لي�صت املرة الأوىل التي 
تتوقف فيها »اأونيام« حيث نف�ش امل�صكل وقع 
ال�صيف املا�صي، حيث اأن ال�رشكة تقوم برتكيب 
اخلارج،  من  قطعها  ت�صتورد  التي  املنتجات 
موؤ�ص�صة مهلهلة تتوقف كل مرة من اأجل طلب 
الدعم لإعادة �رشاء املواد الأولية من اخلارج، 
ي�صاف اإىل ذلك فاإن عدد العمال كبري مقارنة 
اإىل  ي�صاف  مداخيل،  من  ال�رشكة  حتققه  مبا 
م�صتمرا  عجزا  ت�صجل  التي  ال�رشكة  اأن  ذلك 
وتطلبا تدخال من خزينة الدولة ب�صكل م�صتمر 
توزع اأموالها لدعم الفرق الريا�صية حيث كانت 

قد مولت فريق �صبيبة القبائل �صنة 2018. »
اأ�صاف املتحدث »كل هذه املعطيات توؤكد  و 
اأن م�صكلة ال�رشكة هو م�صكل ت�صيري وعدم فهم 
ال�صناعة  وزارة  على  املقابل  يف  اأبجدياته، 
الدولة  موؤ�ص�صات  لكل  وكاملة  �صاملة  مراجعة 
يعاد  اأن  يجب  والتي  النتاجي،  الطابع  ذات 
اأجل  واأ�صولها من  اإمكانياتها  وتقدير  هيكلتها 
فهم �صبب الرتاجع الذي تعي�صه، فكيف مبدير 
بت�رشيحات  يديل  مثال  اأونيام  ل�رشكة  عام 
لل�صحافة الوطنية نهاية �صنة 2018 يقول فيها 
دينار  ماليري   5 يفوق  ال�رشكة  اأعمال  رقم  اأن 
وتطوير  م�صاعفته  على  يعمل  واأنه  جزائر 
اإىل  يتحول  اأن  للت�صدير،  والذهاب  ال�رشكة 
التقنية  البطالة  على  عمالها  حتيل  �رشكة 

ملرتني يف اأقل من 6 اأ�صهر .«.

يهدد الإفل�ض ال�ضركة الوطنية للأجهزة الكهرومنزلية »اأونيام«، يف ظل ال�ضعوبات والعراقيل التي تواجهها يف احل�ضول القرو�ض لدى البنوك الوطنية، وكذا ال�ضعوبة 
يف احل�ضول على الرتخي�ض ل�ضترياد املواد الأولية التي حتتاجها املوؤ�ض�ضة ل�ضناعة الآلت الكهرومنزلية، خرباء ونا�ضطون يوؤكدون »للو�ضط« باأن احلكومة مطالبة باإعادة 

النظر يف هيكلة و ت�ضري هذه املوؤ�ض�ضات من اأجل بعثها من جديد، اأو خو�ض�ضتها، اأو فتح راأ�ضمالها.

77 يف الطريق واعذارات باجلملة

 �لغاء 396 عقد �متياز من
 فالحي تلم�سان 

.    05  اآلف هكتار غري م�ضتغلة واأخرى 
حولت اإىل البناء

اأن  تلم�صان  لولية  الفالحة  ك�صفت  م�صالح 
جلان التحقيق التي با�رشتها م�صالح  الديوان 
الفالحية  اخلا�صة  لالأرا�صي  الوطني 
امل�صتفيدين من  الفالحني  اأرا�صي  مبراقبة 
عقود المتياز الفالحية ك�صفت عن ت�صجيل 
فالحيا  ومت  م�صتغلة  5000هكتارغري 
حتويلها اإىل البناء الأمر الذي اأدى اإىل  اإلغاء 

396 عقد من حق النتفاع بها.
اللجنة  اأن  الأولية  ا ملعطيات  واأ�صارت  هذا 
ل�صتغالل  ا  مليدانية  باملراقبة  املكلفة 
جتاوزات  على  وقفت  الفالحية  الأرا�صي 
اأو  الأرا�صي  هذه  بيع  اإعادة  كربى تخ�ش 
، والأكرث من ذلك فاإن  ا�صتغالل  تركها دون 
بع�صها حول اإىل جتزئات فو�صوية  واأقيمت 
عليها بنايات خا�صة تلك القريبة من املناطق 
اإلغاء 396 عقد من  العمرانية، هذا وقد مت 
حق النتفاع يف حني 77 معاينة جممدة منذ 
املح�رش  لدى  تاأخردرا�صتها  بفعل   2016
الفالحني  اغلب  يبقى  حني  الق�صائي  يف 
الفالحي  المتياز  عقود  من  امل�صتفيدين 
املفرو�صة  ال�صنوية  ليدفعون  الإتاوات 
اإعذارات  يتلقون  جعلهم  عليهم  ما 
الأرا�صي  �صحب  اإجراءات  مبا�رشة  قبل 
الو�صع عقدت غرفة  هذا  واأمام  منهم  ، 
الأحرار  الفالحني  اإحتاد  مبعية  الفالحة 

بتلم�صان  جل�صة ملناق�صة م�صكل العذارات 
الأرا�صي  اإتاوات  حقوق  دفع  بعدم  اخلا�صة 
من  العمومية  لالأمالك  التابعة  الزراعية 
مل�صاحات  امل�صتغلني  الفالحني  مئات  قبل 
المتياز  عقد  اإطار  يف  �صنوات  منذ  هامة 
للديوان  ن�صاطهم  حق  ي�صددوا  مل  الذين  و 
الوطني لالأرا�صي حيث طالبت الهيئتان من 
مديرية امل�صالح الفالحية و الديوان تقدمي 
الذي على  املبلغ  لدفع  للفالحني  ت�صهيالت 
املبا�رش  املمون  الفالح  باعتبار  عاتقهم 
مع  التوا�صل  �صيتم  و  الفواكه  و  للخ�رش 
مديرية اأمالك الدولة لإعطاء مهلة اإ�صافية 
التي  الإجراءات  اإنهاء  من  الفالحني  متكن 
العدالة  اإىل  الأمر  بلوغ  قبل  بالإتاوة  تتعلق 
لالأرا�صي  قد  الوطني  وكان  الديوان  ،ا 
الأخرية  للمرة  الفالحني  بتح�صي�ش  قام 
ل�صتكمال الت�صديد الذي كانوا يتهربون منه 
و هدد الديوان يف حالة التقاع�ش يتم �صحب 
ال�صتغالل  من  امل�صاحات  حلماية  العقد 
امل�صاكل  م�صمن  من  لن  القانوين  غري 
على  التعدي  الديوان  م�صالح  واجهت  التي 
امل�صاحات املمنوحة بالبناء الريفي  خا�صة 
وان بنود العقد متنع الت�رشف يف الأر�ش من 

غري الزراعة .
حممد بن ترار

ال�ضكن والإ�ضتثمار والغاز وال�ضحة ..

ملفات وحتديات تنتظر �لو�يل �جلديد للبويرة
ولية  على  موؤخرا  الوافد  الوايل  �صيجد 
البويرة »لكحل عياط عبد ال�صالم » على 
ت�صتلزم  مطروحة  ملفات  عدة  طاولته 
حتركا عاجال لنت�صالها من اجلمود الذي 
طبعته منذ �صنوات طويلة مت�ش بالدرجة 
احلياة  وحت�صني  التنمية  جمالت  الوىل 
املعي�صية للمواطن ، ويعترب ملف ال�صكن 
مبختلف �صيغه اأبرز ان�صغال يوؤرق ال�صكان 
وهو مبثابة قنبلة موقوتة كثريا ما تفجر 
اجلبهة الجتماعية يف احتجاجات عارمة 
فبالرغم من توزيع الولية ال�صنة الفارطة 
اإل  اآلف وحدة  ح�صة معتربة قاربت 10 
اأن لغة ال�صخط والحتجاج ل تزال تطبع 
املواطنني حلد اليوم يف كل عملية توزيع 
املثال  �صبيل  وعلى  الولية  اإقليم  عرب 
ينتظر �صكان عا�صمة الولية توزيع ح�صة 
800 وحدة اجتماعية بفارغ ال�صرب لكن ل 
حياة ملن تنادي وعربوا عن ذلك بوقفات 
اأمام مقر الولية الأ�صبوع الفارط لإ�صماع 
�صوتهم للجهات املعنية ، ونف�ش التذمر 
جنده لدى امل�صتفيدين من �صكنات عدل 
تاأخرا  ت�صهد  التي  املدعم  والرتقوي 
فادحا ل�صنوات طويلة ما ي�صتدعي اتخاذ 
وترية  لت�رشيع  �صارمة  ردعية  اإجراءات 
يف  لأ�صحابها  ال�صكنات  وت�صليم  الجناز 
اقرب الآجال .كما يعترب ملف ال�صتثمار 
من اأهم امل�صاريع التي تعول عليها الدولة 

وامت�صا�ش  اإ�صافية  مداخيل  ل�صمان 
ال�صباب  فئة  لدى  العالية  البطالة  ن�صبة 
حتت  يئن  بالبويرة  املجال  هذا  ويبقى 
وطاأة عراقيل عديدة حالت دون حتقيق 
الأهداف املرجوة منه ب�صبب ف�صل الولة 
لإطالق  املنطق  فر�ش  يف  ال�صابقون 
تظهر  حقيقية  ا�صتثمارية  م�صاريع 
نتائجها يف امليدان كما اأكد عليه رئي�ش 
موؤخرا،  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
مواطنو  ينتظر  ال�صحي  املجال  ويف 
اخلدمات  حت�صني  الوايل  من  البويرة 
الإ�صت�صفائية  املوؤ�ص�صات  عرب  ال�صحية 
والتوليد  الإ�صتعجالت  اأق�صام  خا�صة 
اأ�صغال  يف  الت�رشيع  وكذا  والأطفال 
ب�صام  وعني  م�صدالة  دوائر  م�صت�صفيات 
ال�صكان  انتظرها  التي  اخري�ش  وبرج 
يف  معاناتهم  لإنهاء  طويلة  �صنوات  منذ 

�صكان  ي�صكو  ال�صياق  ويف   ، اجلانب  هذا 
النائية  واملدا�رش  املناطق  يف  البويرة 
اإىل  حياتهم  التي حولت  النقائ�ش  عديد 
ينتهي منها حرمانهم من مياه  جحيم ل 
اأكرب  على  الولية  توفر  رغم  ال�رشوب 
�صدين وطنيا اإل اأن العط�ش ظل يالزمهم 
اإ�صافة  ال�صتاء  عز  يف  حتى  ال�صنة  طيلة 
الغاز  ب�صبكة  القرى  بع�ش  ربط  لعدم 
لتوديع  ملحا  مطلبا  عد  الذي  الطبيعي 
التي  البوتان  غاز  قارورات  توفري  م�صقة 
تعذبهم خا�صة يف الفرتات ال�صتوية ، هذا 
من  التالميذ  اأولياء  اأ�صوات  تعالت  فيما 
اجل حت�صني ظروف متدر�ش اأبنائهم من 
والإطعام  املدر�صي  النقل  توفري  خالل 
ل  باتت  التي  الإبتدائيات  بع�ش  وترميم 

ت�صلح متاما .
اأح�ضن مرزوق
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يف اأربعينية القائد �صالح

ف.ن�صرين

�آيات  بقر�ءة  �لتاأبينية  وبد�أت 
من �لقر�آن �لكرمي و �ال�ستماع 
�إىل �لن�سيد �لوطني ،كما وقف 
دقيقة  باملنا�سبة،  �حل�سور 
�سمت وترحم على روح فقيد 
�لدفاع  وزير  نائب  �جلز�ئر، 
�لوطني، رئي�ش �أركان �جلي�ش 
�لر�حل  �ل�سعبي  �لوطني 
�سالح  قايد  �أحمد  �لفريق 
خمتلف  من  تدخالت  ثم 
�حلا�رضين للثناء على مو�قفه 
و خ�ساله �لوطنية �لتي جنبت 
ومن  حقيقية  �أزمة  �جلز�ئر 
�ىل  �حل�سور  توجه  بعدها 
مقربة �لعالية لقر�ءة �لفاحتة 

على روح �لفقيد  . 

املكلف مبهمة برئا�صة 
اجلمهورية حممد 

لعقاب:
ندعو الطلبة لإجراء 

درا�صات اأكادميية حوله 

برئا�سة  مبهمة  �ملكلف  قال 
لعقاب،  حممد  �جلمهورية، 
لرئي�ش  كممثل  ح�رض  و�لذي 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية 
رحمه  �سالح  �لقايد  �أن  تبون 
و  �لعمل  بحب  متيز  �هلل 

يف  جوالته  يف  برز  ما  هذ� 
كافة  لتفقد  �لوطن  واليات 
يف  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سات 

وقت ح�سا�ش.
�أن  �ملتحدث  ذ�ت  وح�سب 
يف  �حلب  متثل  �لثاين  �الأمر 
�لكامن بني �ل�سعب و �جلي�ش 
�لذي �أخرجه �لفقيد للعلن ،و 
�برز لعقاب باأن �لفريق �أحمد 
قايد �سالح �أظهر للعلن �حلب 
�لكامن �لذي كان بني �جلي�ش 
و�ل�سعب  �ل�سعبي  �لوطني 
�أبرزه  ما  وهذ�  �جلز�ئري، 
تغنى  �لذي  �ل�سعبي  �حلر�ك 
�جلامعة  بال�سعار�ت  طويال 
بالرغم من بع�ش �ملحاوالت 
من  و�خلارج  �لد�خل  يف 

�رضب �للحمة �لتي بينهم .
بالد�ستور  مت�سكه  و�أخري� 
مبهمة  �ملكلف  وقال 
�أن  �جلمهورية  برئا�سة 
يف  ع�سكري  رجل  �لفقيد 
�سدد  فريق  لل�سيا�سيني  رتبة 
بالد�ستور  �لتم�سك  على 
لدولة  �الأمان  �سمام  لكونه 

و��ستمر�رها”
يف  مبهمة  �ملكلف  ودعا 
�لطلبة  �جلمهورية،  رئا�سة 
در��سات  باإجر�ء  �جلز�ئريني 
م�سرية  تخ�ش  �أكادميية 
�أحمد قايد  �لفريق  �ملرحوم 
�أطروحات  و�إعد�د  �سالح 

دكتور�ه تبني ما قدمه �لر�حل 
للجز�ئر يف كافة �جلو�نب.

�ملتحدث  ذ�ت  وقال 
مثل  ي�ستحقون  �إن  �لعظماء 
و�لتكرميات  �لوقفات  هذه 
�لتي تظهر ماآثرهم للعلن لكن 
تتطلب م�ستويات  �لتكرميات 
به  باالهتمام  وهذ�  �أخرى 

�أكادمييا .

ال�صعيد بوحجة  
الفقيد حافظ على 
ارواح اجلزائريني 

وقال رئي�ش �لربملان �ل�سابق 
�لو�سط  ليومية  ت�رضيحه  يف 
�سالح  قايد  �لفقيد  �أن 
على  وحافظ  فوفى،  وعد 
�هلل  وكاأن  �جلز�ئريني،  �أرو�ح 
حتى  �لفقيد  �أجله  يف  مد  

حتى  و�أمهله  �لو�جب،  تاأدية 
م�ستقرة،  �آمنة  �لدولة  يرى 
رئي�ش  يدي  بني  وي�سعها 

منتخب �رضعيا
نذر  �لرجل،  �أن  ��ساف  و 
عمره كامال خلدمة �ل�سعب، 
حمل  رجال  بار،  �بن  كان  و 
مل  �لوطن،  هموم  دوما 
ي�سعف �أمام �لهز�ت، �سافيا 

طاهر� يف �لوطنية.

رئي�س املنظمة فاحت 
�صرييبلي 

نحن على الدرب 
�صائرون 

رئي�ش  قال  جانبه  من 
�حلرة  �لطالبية  �ملنظمة 
نحن  ،�ننا  �سرييبلي  فاحت 
عهدها  جندد  �ل�سباب 

و�أ�سود  �أ�سبال  �سنبقى  �أننا 
عهدتنا،  كما  �جلز�ئر 
نوفمرب  قيم  من  متخذين 
و�لنرب��ش،و�أ�ساف  �ملعلم 
قائال  لن نحيد مهما كانت 
كلنا  و�الأفعال،  �لظروف 
عزم وفد�ء للوطن، �سنو��سل 
�أن  �إىل  م�سري�  عهدك  على 
درب  على  �سي�سري  �ل�سباب 
جيل  و�سيذكرونه  �لفقيد 

بعد جيل .

�صفري اجلمهورية 
ال�صحراوية :

القايد �صالح كان 
من الداعمني مللف 

ال�صحراء 

�جلمهورية  �سفري  قال 
�ل�سحر�وية  �لعربية 
�لقادر  عبد  باجلز�ئر 
�لر�حل  �ملجاهد  �إن  طالب 
كان  �سالح  قايد  �أحمد 
لل�سعب  �لد�عمني  بني  من 
�أن  �أ�ساف  وة  �ل�سحر�وي 
�أن  بعد  �لعامل  غادر  �لفقيد 
بالعهد،  ووفى  �الأمانة  �أدى 
حيث �ساهم يف بناء �جلي�ش 
و تطويره وع�رضنته ووقوفه 
�لتي  �ملخاطر  وجه  يف 

ت�سهدها �ملنطقة«. 

مواقف الفقيد جنبت البالد 
انتكا�سة تاريخية

اأقامت املنظمة الطالبية اجلزائرية احلرة اأربعينية املرحوم اأحمد قايد �صالح،  بفندق مزافران بالعا�صمة ، 
و�صهدت التاأبينية ح�صور عائلته، وعدد من ال�صفراء من بينهم �صفريي فل�صطني وال�صحراء الغربية، واملكلف 

مبهمة برئا�صة اجلمهورية حممد لعقاب و كذا رئي�س الربملان ال�صابق ال�صعيد بوحجة والإمام ال�صابق للم�صجد 
الكبري يف العا�صمة ال�صيخ عية  اإ�صافة اإىل �صخ�صيات وطنية واإطارات من اجلي�س الوطني ال�صعبي.

بني الأفعال والنفعالت

ما ال يــــــريـــــــده احلـــــــــــراك
�أن  �سابق  مقال  يف  ذكرنا 
ولد  �لذي  �ل�سعبي  �حلر�ك 
وثقافة  بيئة  يف  وترعرع 
�ملجتمع  ميزت  �لتي  �لرف�ش 
جيد�  يعي  كان  قرون  لعدة 
يدرك  مما  �أكرث  يريد  ال  ما 
ما  بدل  بالتحديد  يريد  ما 
جلميع  �لطبيعي  ومن  يرف�ش. 
�لعامل  يف  �ملناوئة  �حلركات 
�أكرث  �لو�سع  رف�ش  يثريها  �أن 
بناء  يف  �لتفكري  يثريها  مما 
و�سع جديد فذلك �أمر يخ�ش 
و�ل�سفوة  �ملفكرة  �لنخب 
�أن  عن  ناهيك  �ل�سيا�سية، 
ولي�ست  �أفعال  �لبناء  عملية 
حق  من  كان  فاإذ�  �نفعاالت. 
�ملجتمع �جلز�ئري �أن يرف�ش 
و�ملنظومات  �ل�سيا�سات 
و�الأ�سخا�ش فهل من و�جبه �أن 
يبحث عن �لبد�ئل �ملنا�سبة يف 

�أ�رضع وقت؟

يتنحاو قاع

�حلر�ك  بدء  فمنذ  لذ�، 
ال  ما  �إح�ساء  �سار  �ل�سعبي 

يريده هذ� �حلر�ك �أكرث ي�رض� 
يريده  ما  تبيان  من  و�سهولة 
�لعهدة  رف�ش  من  �نطلق  فقد 
�خلام�سة للرئي�ش �ل�سابق عبد 
�لعزيز بوتفليقة قبل �أن ي�سدر 
عنو�ن  حتت  �سامال  حكما 
�قتالع  هدفه  قاع«  »يتنحاو 
�لنظام �سو�ء تلك  جميع رموز 
بنف�سه  بوتفليقة  �سكلها  �لتي 
�أو تلك �لتي وجدها يف طريقه 
حتى  �أو  قطاره  يف  ف�سارت 
للنزول  ��سطرها  �لتي  تلك 
�ملحطات  من  حمطة  يف 
فقد  كاملني.  عقدين  طيلة 
بالرف�ش  �سامال  حكما  �أ�سدر 
وو�سع  �جلميع  �أرعب  و�لعزل 
�ل�سيا�سة  يف  �الإطار�ت  مئات 
حالة  يف  و�القت�ساد  و�الإد�رة 
تاأهب ق�سوى �إىل حد �أن جميع 
بعيد  �أو  قريب  من  �سارك  من 
�لبوتفليقي  �ل�رضح  بناء  يف 
و�أحز�ب  ومنظمات  �أفر�د  من 
بالف�ساد  حمتمال  متهما  �سار 
يف  نف�سه  ليجد  ومر�سحا 
هام�ش  على  �أو  �ل�سجن 

�لتاريخ.

ومل تتوقف جبهة �لرف�ش عند 
�حلر�ك  عرب  فقد  �حلد  هذ� 
و��سعة  �سيا�سية  ومقاطعة  عن 
الأي خمرجات �سيا�سية جديدة 
ت�سدر عن بقايا عهد �لرئي�ش 
ما  مرحلة  تتوىل  و�أن  �ل�سابق 
�سيا�سية  قياد�ت  رحيله  بعد 
وتقنوقر�طية  وع�سكرية 
�إىل  له  �سند�  وكانت  ر�فقته 
حكمه.  فرتة  من  حلظة  �آخر 
�لباء�ت  رف�ش  جاء  هنا  ومن 
�إجماع لدى  �سبه  لينال  �لثالثة 
�إليه  ي�ساف  �حلر�ك،  �أهل 
و�لربملان  �حلكومة  رف�ش 
بينما �ختلف �لقوم يف قبول �أو 
�جلي�ش  قيادة  تتوىل  �أن  رف�ش 
قايد  �لر�حل  ر�أ�سها  وعلى 
�سالح زمام »مر�فقة« �ملرحلة 
تنظيم  غاية  �إىل  �النتقالية 

�نتخابات رئا�سية جديدة.
مبوقفه  �حلر�ك  �أظهر  لقد 
من  �لثقة  �نتزع  �أنه  �لر�ف�ش 
�الأحز�ب  فيه  مبا  �جلميع، 
ينظر  ظل  �لتي  �ل�سيا�سية 
�إليها باأنها كانت �إحدى عو�مل 

عندما  بوتفليقة  عهد  �إطالة 
معه  �لتكتيكي  بالتعامل  قبلت 
�لتعبئة  عن  عجزها  لتغطية 
�ل�سعبية. كانت �الأحز�ب متهمة 
باخل�سوع لنظام �لريع و�لكوطة 
و�ملجال�ش  �لربملان  يف 
�ملحلية و�أنها ر�سيت بالتزوير 
فهي  »حقها«  لها  مينح  �لذي 
�لتي  �الأحز�ب  عن  تختلف  ال 
جهرت مبو�التها لل�سلطة مثل 
�لوطني  �لتحرير  جبهة  حزب 
و�لتجمع �لوطني �لدميقر�طي 
يون�ش  بن  وحركة  تاج  وحزب 
�ل�سلم  ومن قبل حركة جمتمع 
و�لتي  �لنه�سة وغريها  وحركة 
�أحيانا  �حلر�ك  ��سطرها 
�لعا�سفة  تهد�أ  حتى  لالختباء 
مو�قع  يف  ت�سطف  �أن  �أو 
و�إذ�  �أخرى.  �أحيانا  �ل�سحايا 
 1988 �أكتوبر  �نتفا�سة  كانت 
�الأحادية  رف�ش  عن  تعبري� 
فرب�ير  حر�ك  فاإن  �حلزبية 
�ملنظومة  رَف�ش   2019
باأكملها  �لقائمة  �ل�سيا�سية 
منظومة  �عتربها  �أن  بعد 
من  تعددي  ثوب  يف  �أحادية 

ممار�سات  ولدت  �أنها  حيث 
تلك  عن  كثري�  تختلف  ال 

رف�ستها �نتفا�سة �أكتوبر.
�سمل  �آخر  جانب  ومن 
جميع  �حلر�ك  رف�ش 
للخروج  �ملطروحة  �الآليات 
تلك  ال�سيما  �الأزمة،  من 
ت�سيريها  يف  ت�سارك  �لتي 
�لقائمة  �ل�سيا�سية  �ملنظومة 
من �سلطة و�أحز�ب ومنظمات 
موروثة دون �أن يكون له ت�سور 
�لبديلة  �الآليات  عن  و��سح 
�القرت�حات  بع�ش  عد�  ما 
�جتاه  يف  ت�سب  كانت  �لتي 
باأوجه  �نتقالية  »مرحلة  فتح 
جمل�ش  و�إن�ساء  جديدة« 
تاأ�سي�سي لبلورة د�ستور ونظام 
كان  ما  �أن  غري  جديدين. 
�الأوىل  بالدرجة  �حلر�ك  يهم 
�لتي  �النتخابات  رف�ش  هو 
فيها  ي�سارك  �أو  يقرتحها 
ورف�ش  فقد  �لنظام،  بقايا 
�حلو�ر  جلنة  طريقها  يف 
يون�ش  كرمي  تر�أ�سها  �لتي 
جميع  منع  حد  �إىل  ذهب  بل 
�لعودة  من  فيها  �سارك  من 

بعد  �ل�سارع  م�سري�ت  �إىل 
كما  منها  �ملبكر  �ن�سحابه 
الملا�ش  ال�سماعيل  حدث 
يف  ثقته  عدم  عن  عرب  كما 
�النتخابات  تنظيم  �سلطة 
�رضيف.  حممد  يرت�أ�سها  �لتي 
 4 �نتخابات  �سقطت  وهكذ� 
بني  »تو�طوؤ«  بفعل  جويلية 
من  لها  �لر�ديكايل  �لرف�ش 
رغبة  و�نعد�م  �حلر�ك  قبل 
قوية لدى �ل�سلطة يف �إجر�ئها 
للبد�ئل  جاهز  ت�سور  لغياب 
�إال  يتوفر  مل  و�لذي  لديها، 
يف �الأ�سهر �الأخرية من �ل�سنة 
�لفارطة فكانت �نتخابات 12 
عزوفا  عرفت  �لتي  دي�سمرب 
فيها  �مل�ساركة  عن  و��سعا 
كانت  �لتي  �ملدن  ال�سيما يف 
للحر�ك  مفتوحة  �ساحات 
�لرف�ش  موقف  من  �نطالقا 
�لذي الزم  �لعنو�ن  كان  �لذي 

�حلر�ك وال يز�ل.

وي�صتمر الرف�س

م�سار  يف  �حلر�ك  وي�ستمر 

لرموز  �ل�سامل  �لرف�ش 
وخمرجاتها  �ل�سلطة 
�ل�سيا�سية �نطالقا من �عتبار 
ما ينتج من �سلطة غري �رضعية 
بال�رضورة  �رضعي  غري  فهو 
�أجمل  �سيا�سته من  كانت  ولو 
يرف�ش  هو  وها  �ل�سيا�سات، 
�مل�ساركة  وي�سجب  �حلو�ر 
�لغاز  ��ستخر�ج  ويرف�ش  فيه 
�ل�سخري و�سريف�ش �لد�ستور 
عن  ينتج  ما  وكل  �جلديد 
مل  ما  تبون  �لرئي�ش  �سلطة 
ذهاب  وهو  مبتغاه  �إىل  ي�سل 
وحترير  رموزه  بكل  �لنظام 
و��ستمر�ر  �حلر�ك  معتقلي 
وحما�سبة  متابعة  يف  �لعد�لة 
�حلر�ك  هو  هذ�  �ملف�سدين. 
�لذي يدرك ما ال يريد �أكرث مما 
يعرف ما يريد ومن هنا وجب 
�لنخبة غري �ملتورطة مع  على 
�لتفكري  �ملرفو�سة  �ملنظومة 
جامع  جمتمع  م�رضوع  حول 
متينة  �سيا�سية  ومنظومة 
ومهمته  جماله  فاحلر�ك 

�لرف�ش لي�ش �إال.  
اح�صن خال�س

يف اإطار اأول منتدى جزائري ايرلندي من نوعه

بعثة جتارية ل�سناعة االألبان 
االيرلندية ت�سل اليوم اإىل اجلزائر

�أجنبية،  جتارية  بعثة  �ليوم،  ت�سل 
رئي�سني  موردين  ثماين  من  مكونة 
ل�سناعة �الألبان �الإيرلندية، للم�ساركة 
يف �أول منتدى جز�ئري �يرلندي من 

نوعه، ملنتجات �الألبان.
�حلكومة  عن  �سادر  بيان  و�أفاد 
�ملهمة  هذه  ب�ساأن  �اليرلندية، 
�لتي  �لزيارة  هذه  �أن  �لتجارية، 
تاأتي  �الأ�سبوع،  مد�ر  على  �ست�ستمر 
منتجات  كمورد  بايرلند�  للتعريف 
نوعية عالية، من جهة،  ذ�ت  �الألبان 
بني  جتارية  �رض�كات  خلق  وق�سد 
�الإ�سرت�تيجية  و�ل�رضكات  مورديها 
�جلز�ئرية يف هذ� �ملجال، من جهة 

�أخرى.
�اليرلندية،  �حلكومة  ك�سفت  حيث، 
�جلز�ئر،  يف  �ملتز�يد  �أن �لطلب 
خالل �ل�سنو�ت �خلم�ش �ملا�سية على 
�ل�سيد�ر،  جنب   : خا�سة  منتجاتها، 
و�حلليب �ملجفف �خلايل من �لد�سم
�لكامل  �ملجفف  SMP ، و�حلليب 
�لد�سمWMP، هو ما �سجعها على 

�لقيام بهذه �خلطوة �اليجابية.
�لرئي�سة  كارتي  تار�ما  �رضحت  كما 
�لتغذية  للجنة  �لعامة  و�ملديرة 
�الإيرلندية، لـ«Bord Bia«، �أن هذه 
لتعزيز  تهدف  �لتجارية،  �ملهمة 
موثوق  �آمن،  كمورد  �إيرلند�  �سمعة 
يف  �الألبان  ملنتجات  و�مل�ستد�م  به 
�جلز�ئر  �أن  »نعلم  م�سيفة  �جلز�ئر، 
�الألبان،  ملنتجات  متطورة  �سوق 
وتعترب �أكرب م�ستهلك لها يف �إفريقيا، 

ما يعادل 120 لرت للفرد �لو�حد«.
كارتي:  تار�ما  قالت،  حني،  يف 
�أنه »بحلول عام 2030، �ستقدر ن�سبة 
مليون   52 حو�يل  �جلز�ئر  �سكان 
منتجات  من  وحاجياتها  ن�سمة، 
من  طنا   500  000 �ستفوق  �الألبان، 
�يرلند�  وبالتايل  �الألبان،  منتجات 
بو�سع مثايل لتلبية �حلاجيات �حلالية 

لال�ستري�د هذه �ملنتجات«.
�اليرلندية  �لتغذية  جلنة  وت�ست�سيف 
�ملهمة  هذه  �إطار  يف  بيا«،  »بورد 
بالعا�سمة،  �الأ�سبوع،  هذ�  �لتجارية، 
�يرلندي  جز�ئري  منتدى  �أول 

ق�سد  وهذ�  �الألبان،  ملنتجات 
�لعالقات  تطوير  على  �لرتكيز 
بني  طويل  مدى  على  �لتجارية 
�الأيرلندية  �الألبان  �سناعة  موردي 
الإقامة  �جلز�ئريني،  ونظر�ئهم 

عالقات و�حل�سول على عقود.
�جلز�ئر-�يرلند�  منتدى  �سيت�سمن 
مف�سلة  در��سات  �الألبان،  ملنتجات 
�الأيرلنديني  �مل�سوؤولني  كبار  من 
�أمن  مر�قبة  ب�ساأن  و�جلز�ئريني 
�الأغذية و�جتاهات �ل�سوق باالإ�سافة 
�ل�سناعة  قادة  من  در��سات  �إىل 

�جلز�ئريني، يف هذ� �ملجال.
برنامج ا  �أي�سً �سيقدم  حني،  يف 
برنامج   ، OriginGreen
لالأغذية  �الأيرلندي  �ال�ستد�مة 
�لندوة  �ستختتم  و�مل�رضوبات، 
بني  ثنائية  لقاء�ت  بربنامج 
و�رضكات  جز�ئريني  م�ستثمرين 

�الألبان �الإيرلندية.
تربية  يتمتع قطاع  �سياق مت�سل،  يف 
ق�سوى  باأهمية  ا  �أي�سً �ملو��سي 
لهذ�  �لتجارية  �ملهمة  من  كجزء 
�الأ�سبوع، خا�سة بعد �أن قامت وز�رة 
و�ل�سلطات  �الأيرلندية  �لفالحية 
 ،2019 عام  �جلز�ئرية، يف  �لبيطرية 
للما�سية  �ل�سحية  �ل�سهادة  مبر�جعة 
�سن  �إىل  �أدى  مما  �الإيرلندية، 
ت�سهيل  �ساأنها  من  �رضوط  جديدة، 
�ملنطقة  �إىل  �الأيرلندية  �ل�سادر�ت 
 Bord حيث �ستعمل كبري،  ب�سكل 
مع  وثيق  ب�سكل  Bia �الآن، 
�الإيرلندية  �ملو��سي  تربية  �سناعات 
تربية  �سوق  لتطوير  و�جلز�ئرية، 

�ملو��سي �الأيرلندية.
»بوردبيا«  �رضكة  مدير  وك�سف 
�الإفريقية، نيكوال ر�ننجر، �أن �ملهمة 
�جلز�ئر،  يف  حلكومته  �لتجارية 
�لتجاري  �لتعاون  ت�سجيع  �إىل  تهدف 
�ملوردين  بني  �خلا�ش  �لقطاع  يف 
�الألبان  ملنتجات  �الأيرلنديني 
�جلز�ئريني،  �ملحليني  و�مل�سنعني 
�لقادمة، �ست�سهد  �الأ�سهر  �أن  م�سري� 
تعاونا �أكرب يف ميد�ن �سناعة �الألبان 

وم�ستقاتها.

24 �ساعة

مرمي خمي�صة
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امل�شكل ي�شاهم يف ارتفاع عدد �شحايا الآفات الجتماعية 

حمادة العربي

للمفت�شية اجلهوية  بيان  اأفاد 
ال�رشقي  اجلنوب  ل�رشطة 
يومية  ت�شلمت  قد  كانت 
»الو�شط« اأن م�شالح ال�رشطة 
ت  واليا  باقاليم  الق�شائية 
ق�شية  ال�رشقي  19  اجلنوب 
 ، متورطا   40 وتوقيف  قتل 
مع  قتل  حماولة  ق�شية  و38 
اإ�شافة  متورطا   43 توقيف 
ق�شية �رشب   2946 ملعاجلة 
وتوقيف  عـمـدي  وجرح 
3137  متورط . كما مت خالل 
ق�شية   177 الفارطة  ال�شنة 
تتعلق باإنتهاك حرمة م�شكن، 
اإىل جانب 5912 ق�شية �رشقة 
و  �شخ�شا،  فيها 3997  تورط 
اأمالك  حتطيم  ق�شية   595
 505 فيها  تورط  الغري 
 126 مع تفكيك  �شخ�شا ، 
توقيف  مع  اأ�رشار  جماعة 
اإطار  �شخ�ص  .  ويف   414
املالية  اجلرائم  مكافحة 
عاجلت  فقد  واالإقت�شادية 
بالواليات  االأمن  م�شالح 
تتعلق  ق�شية     13 اجلنوبية 

عمومية،  اأموال  باإختال�ص 
مبخالفة  تتعلق  ق�شية  و22 
و   ، اجلمركي  الت�رشيع 
بالتهرب  تتعلق  ق�شية   33
ال�رشيبي ، و48 ق�شية تتعلق 
ق�شية  و15  الوثائق،  بتزوير 
و77  النقود،  بتزوير  تتعلق 
ق�شية ن�شب واإحتيال ، و 03 
ق�شايا تتعلق مب�شا�ص بحقوق 
املجاورة  واحلقوق  املوؤلف 
.  ويف جمال مكافحة جرائم 

 108 معاجلة  مت  التهريب 
ق�شية مع توقيف 123 متورط 
مبجال  يتعلق  اأما فيما   .
االإ�شتعمال  ظاهـرة  مكافحة 
عاجلت  لالأنرتنت،  ال�شلبي 
اجلرائم  مكافحة  فرقة 
املو�شم  خالل  املعلوماتية 
الفارط  401  قـ�شـية متعلقة 
املعاجلة  باأنظمة  بامل�شا�ص 
امل�شا�ص  للمعطيات،  االآلية 
اخلا�شة  احلياة  بحرمة 

والتهديد  ال�شب  لالأ�شخا�ص، 
االنرتنت،  �شبكة  باإ�شتعمال 
االأنرتنت  عرب  االإحتيال 
بامل�شا�ص  خا�شة  وق�شايا 
االأنرتنت  عرب  باالآداب 
واالإبتزاز عرب االنرتنت . ويف 
املخدرات  مكافحة  جمال 
العقلية،  مت   واملوؤثرات 
من  قنطار   3.93 حجز 
وحجز  املعالج،  الكيف  مادة 
مهلو�شا  قر�شا   238759

من  دواء  قارورة   2107  ،
املوؤثرات العقلية مع توقيف 
جمال  ويف  متورطا .   1515
النيابية  التعليمات  تنفيذ 
تعليمة،   52908 اإجناز  مت 
تنفيذ  االأوامر  جمال  ويف 
 1892 تنفيذ  مت  الق�شائية 
عن  ناهيك   ، ق�شائيا  اأمرا 
جنائية  ق�شية   173 معاجلة 
عن طريق تقنية النظام االآيل 

للتعرف على الب�شمات .

معاجلة 13 ق�ضية اختال�س اأموال عمومية

عاجلت م�شالح ال�شرطة الق�شائية التابعة لناحية اجلنوب ال�شرقي عرب كامل اإقليم اخت�شا�ص العديد 
من الق�شايا يف جمال مكافحة اجلرمية وق�شايا اأخرى خالل �شنة 2019 املنق�شية .

الأمن احل�شري الرابع بتمرنا�شت

توقيف ع�ضريني  يف ق�ضية بيع و ترويج 
الأقرا�س املهلو�ضة  

م�شالح الدرك الوطني بالدبداب بايليزي

ترحيل  14  رعية افريقي بتهمة 
القامة غري �ضرعية

ال�شرطة اجلوارية باجلنوب ال�شرقي

 تنظيم 1611 حملة حت�ضي�ضية 
خالل 2019

ب�شتى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف   
املتعلقة  الق�شايا  خا�شة  اأنواعها 
املخدرات  ترويج  بجرائم 
واملوؤثرات العقلية، متكنت م�شالح 
يف  ممثلة  مترنا�شت  والية  اأمن 
االأمن احل�رشي الرابع من توقيف 
�شخ�ص يبلغ من العمر  )29  �شنة 
حيازة  ق�شية  يف  املتورط    )
املهلو�شة  االأقرا�ص  و  املخدرات 

لغر�ص االإجتار.
حيثيات الق�شية تعود اىل معلومات 
يقوم  �شخ�ص  وجود  مفادها  
م�شتوى  على  املخدرات  برتويج 
ا�شتغالال  و   عليه  و  ال�شالم  حي 
مت  عليها  املتح�شل  للمعلومات 

ليتم   ، حمكمة  اأمنية  خطة  اإعداد 
و  فيه  امل�شتبه  �شخ�ص  توقيف 
مت   اجل�شدي  التلم�ص  عملية  بعد 
كمية  و  مهلو�شا  قر�شا   14 حجز 
هندي(  )قنب  املخدرات  من 
يقدر  وزنها ب   14غ ، ليتم حتويله 
املحجوزات  رفقة  فيه  امل�شتبه 

اىل مقر ال�رشطة.
بعد اإ�شتكمال االإجراءات القانونية 
يف الق�شية مت تقدمي امل�شتبه فيه 
املخت�شة  الق�شائية  اجلهات  اأمام 
 05 ب  حكم  حقه  يف  �شدر  اأين 
�شنوات حب�ص نافذة و غرامة مالية 

قدرها مليون دينار جزائري.
�شيخ مدقن

املن�رشم  االأ�شبوع  نهاية  اأوقفت 
املتخ�ش�شة  االأمن  م�شالح   ،
املنظمة  اجلرمية  مكافحة  يف 
بالكتيبة  �رشعية  الغري  والهجرة 
بدائرة  الوطني  للدرك  االإقليمية 
رعية    14  ، بايليزي  الدبداب 
مالية  جن�شيات  يحملون  افريقيا 
ونيجريية وت�شادية وكامريونية ليتم 
اأعداد حم�رش ق�شائي  الفور  على 
�شدهم وبعد ا�شتكمال االإجراءات 
ال�شيد  على  اإحالتهم  مت  القانونية 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
ب�شنة  اجلميع  اأدان  الذي  ايليزي 
حب�ص موقوفة النفاذ مع ا�شتكمال 

اإجراءات الطرد من الرتاب الوطني 
بتهمة االإقامة الغري �رشعية .

االإطاحة  عملية   اأن  بالذكر  جدير 
الغري  االأفارقة  باملهاجرين 
البالد  جنوب  بواليات  �رشعيني 
الكبري تعد الـ 15  من نوعها خالل 
اأن  يوؤكد  ما  وهو  اجلارية  ال�شنة 
يف  املتخ�ش�شة  االأمن  م�شالح 
�رشعية  الغري  الهجرة  مكافحة 
بدورا  تقوم  املنظمة  واجلرمية 
وحياة  �شالمة  تاأمني  يف  بارز 
االهلة  احلدودية  املناطق  قاطني 

بال�شكان .
 �شالح ،ب

قامت ال�رشطة اجلوارية باملفت�شية 
اجلنوب  ناحية  ل�رشطة  اجلهوية 
ال�رشقي  خالل �شنة 2019 بتنظيم 
توعوية  حت�شي�شية  حملة   1611
موؤ�ش�شة   150 من  اأزيد  زيارة  و 
تقدمي  و  االأطوار  ملختلف  تربوية 
الطلبة  لفائدة  م�شاعدة  يد   40
 106 تنظيم  جانب  اإىل  الباحثني، 
لفائدة  املفتوحة  اأبواب  عملية 
م�شاحلنا  خمتلف  م�شت  اجلمهور 
ف�شال عن تنظيم 56  دورة ريا�شية 
ودورة واحدة تكوين يف جمال لغة 
و  ال�رشطة،  قوات  لفائدة  االإ�شارة 
لو�شائل  م�شاعدة  يد  تقدمي   291

االأرقام  االإعالم  .  اأما بخ�شو�ص 
لالأمن  العامة  للمديرية  اخل�رشاء 
 24190 اإ�شتقبال  مت  الوطني 
اإت�شاال عرب اخلط االأخ�رش48-15 
،  مفاده طلب تقدمي يد امل�شاعدة، 
والتبليغ عن جرمية، اأما بخ�شو�ص 
خط النجدة 17 مت اإ�شتقبال 9837 
 104 الرقم  بخ�شو�ص  اأما  اإت�شال، 
اخلا�ص بالتبليغ عن حاالت اإختفاء 
االأطفال مت اإ�شتقبال 1666مكاملة 
عرب  اإت�شاال   27773 واإ�شتقبال   ،
الواليات  الأمن  الهاتفي  املوزع 

ال�شتة .
حمادة العربي

�شايل  بلدية  تعاين 
جنوب  كلم   160 الواقعة 
ظاهرة  تزايد  من  اأدرار 
اأدى  التي  الرمال   زحف 
امل�شاكن   على  اإنت�شارها 
مل  و  املواطنني   قلق 
ت�شلم منها  اأي�شا امل�شالح 
االإدارية واملرافق الرتبوية 
املدر�شة  غرار  على 
العربي   موالي  االإبتدائية 
 . الرمال  اجتاحتها  التي 

بعد حتطيم جدرانها.
وقد تزايدت ظاهرة زحف 
الرمال يف ال�شنني االأخرية 
نتيجة  املنطقة  هاته  يف 
عن  املواطنني   اإبتعاد  
التقليدية   احلماية  الطرق 
وهو  اأفراق  ي�شمى  مبا 
جريد  من  حواجز  و�شع 
النخيل يف اأعايل املناطق 
منيعا  �شدا  تكون  حتى  
تربمج  كانت  التي  للرمال 

اإطار  يف  �شنتني  كل 
حمالت تطوعية  يقوم بها 
لكن  الق�شور   هذه  �شكان 
يف االأونة االأخرية  يالحظ 
عدم اإهتمام ال�شباب بهاته 
بينما  التقليدية  الطرق 
عجز الكبار عن تاأدية هذه 
املهن  هذا من جهة  ومن 
هذه  تعترب  اأخرى   جهة 
تعدو  التقليدية  احلواجز 

غري كافية.

تفاقم  اأدى  مما  هذا 
ت�شلم  مل   التي  الظاهرة 
املوؤ�ش�شات  حتى  منها 
غرار  على  الرتبوية  
االبتدائية   املدر�شة 
التي  العربي  موالي 
جراء  بالكامل  ت�رشرت 

اإجتياح الرمال .
ال�شئ الذي اأدى بال�شلطات 
املحلية اإىل ت�شجيل عملية  
جديدة  مدر�شة  اإجناز 

الوالية  وايل  من  بقرار 
زيارة  اإطار  يف  االأ�شبق، 
البلدية  لهاته  وتفقد  عمل 

املذكورة .
جاد  تدخل  انتظار  ويف 
للتكفل  املحلية  لل�شلطات 
مب�شكل القائم يبقى الزما 
معاي�شة  املواطنني  على 
الو�شع املزري الأجل غري 

م�شمى .
�شالح ،ب 

الب�شاتني واملرافق الرتبوية مهددة بالنقرا�ص 

ق�ضور واأحياء �ضايل  تعاين من زحف الرمال

تالزم  املعاناة  تظل 
ببلدية  البعاج  �شباب  قرية 
بوالية  الوادي،  الطيور  اأم 
خمتلف  غياب  جراء 
على  ال�رشورية  املرافق 
التثقيفية  الف�شاءات  غرار 
ي�شتكي  التي  والرتفيهية 
�شباب املنطقة من غيابها، 
ق�شد  بتوفريها  مطالبني 
اأوقات  ق�شاء  من  متكينهم 
ال  حيث  القاتلة،  فراغهم 
غري  موؤن�ص  من  يجدون 

ال�شعبية  واملقاهي  ال�شوارع 
عزلتهم  من  تزيد  التي 
�شباب  ا�شتكى  وحرمانهم. 
ذات القرية  افتقار منطقتهم 
الف�شاءات  خمتلف  اإىل 
التي  والتثقيفية،  الريا�شية 
حتت�شنهم  اأن  �شاأنها  من 
االآفات  وتنت�شلهم من غياب 
مثل  فتوفري  االجتماعية، 
و  الريا�شية  املرافق  هذه 
ال�شبانية ميكنهم ملء اأوقات 
خمتلف  وممار�شة  فراغهم 

وقد  ال�شبانية.   الن�شاطات 
املنطقة  �شباب  اأعرب 
وتذمرهم  ا�شتيائهم  عن 
ال�شديدين من هذه الو�شعية 
منها  يعانون  التي  املزرية 
حيث  �شنوات،  عدة  منذ 
طالبوا ال�شلطات املحلية يف 
بتوفري  املرات،  من  العديد 
املرافق ال�رشورية اخلا�شة 
الريا�شية  كالقاعات  بهم 
واملكتبات اجلوارية وقاعات 
الفراغ  مللء  االنرتنت 

اإال  يعي�شونه،  الذي  الرهيب 
من  جتد  مل  مطالبهم  اأن 
اأن  هوؤالء  واعترب  يلبيها.  
الف�شاءات  هذه  مثل  وجود 
من  متكنهم  اأن  �شاأنها  من 
الفراغ خا�شة  اأوقات  ق�شاء 
اللجوء  اإىل  ي�شطرون  اأنهم 
بالبلديات  ال�شباب  لدور 
لق�شاء  املجاورة،  االأخرى 
اأوقات فراغهم. من جانبهم 
وايل  القرية  �شباب  طالب 
القادر  عبد  بالوادي  الوالية 

امل�شوؤول  ب�شفته  �شعيد  بن 
التنفيذية  الهيئة  على  االأول 
زيارة  لهم  برجمة  ب�رشورة 
ميدانية للوقوف على اأمهات 
امل�شاكل التي يكابدونها يف 
ظل غياب ارادة حقيقية من 
للتكفل  املحلية  ال�شلطات 
ذهب  فيما  بان�شغاالتهم 
البع�ص االأخر منهم اىل حد 
يف  يعي�شون  اأنهم  التاأكيد 

زمنا بات يلفظ اأمثالهم .
�شالح ،ب 

غياب املرافق الرتفيهية بالبعاج بالوادي  يوؤرق ال�ضباب

.     تفكيك 126 جماعة ا�شرار
.    معاجلة  19 ق�شية قتل  يف 2019

 401 ق�شية تتعلق بامل�شا�ص بحرمة حياة الأ�شخا�ص 
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ت�سليم مذكرة احتجاج للأمم املتحدة
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 80 من  املكونة  اخلطة  وتت�ضمن 
فل�ضطينية  دولة  اإقامة  �ضفحة، 
تربطه  "اأرخبيل"  �ضورة  يف 
ج�ضور واأنفاق بال مطار وال ميناء 
القد�س  مدينة  جعل  مع  بحري، 
املحتلة عا�ضمة موحدة مزعومة 
-يف  لينك  لـ"اإ�رسائيل"واأو�ضح 
بيان- اأن "اخلطة االأمريكية تقدم 
حال الإقامة دولة واحدة )اإ�رسائيل( 
واأ�ضاف  )فل�ضطني("  دولة  ون�ضف 
ومتيل  متوازنة  غري  "اخلطة  اأن 
مل�ضلحة جانب واحد من ال�رساع، 
ال�ضفقة  الفل�ضطينية وفق  والدولة 
كيانا  قيامها  حال  يف  �ضت�ضبح 
العلوم  �ضجالت  يف  متاما  جديدا 

ال�ضيا�ضية احلديثة".
و�ضدد لينك على اأن "اخلطة لي�ضت 
و�ضفة ل�ضالم عادل ودائم، والدولة 
اأرخبيال  �ضتكون  الفل�ضطينية 
متجاورة  غري  اأرا�ٍس  من  متناثرا 

كل  من  اإ�رسائيل  بها  حتيط 
دون حدود خارجية، ال  اجلوانب، 
تتمتع مبجال جوي، وال متتلك حق 

ت�ضكيل جي�س للدفاع عن اأمنها".
تتجاهل  اأنها  "كما  بالقول  واأردف 
للقانون  رئي�س  مبداأ  كل  عمليا 
الدويل  النظام  و�ضتقلب  الدويل، 
راأ�ضا  القواعد  على  القائم 
دائًما  و�ضرت�ضخ  عقب،  على 
للفل�ضطينيني  املاأ�ضاوي  القهر 

االأر�س"وحذر  على  املوجودين 
"التخلي  اأن  من  االأممي  امل�ضوؤول 
يهدد  القانونية  املبادئ  عن 
القائم  الدويل  االإجماع  بتفكيك 
النزاع،  ب�ضاأن  طويل  وقت  منذ 
وتف�ضيل �ضيا�ضة االأمر الواقع على 

احلقوق، وال�ضلطة على العدالة".
ال�ضماح  لينك  انتقد  كما 
اأرا�س  ب�ضّم 30% من  لـ"اإ�رسائيل" 
ال�رسعية  واإ�ضفاء  الغربية  ال�ضفة 

اإ�رسائيلية  م�ضتوطنة   240 على 
وقال:  االأمريكية  اخلطة  وفق 
�ضم  يحظر  الدويل  "القانون  اإن 
من  بدءا  الفل�ضطينية،  االأرا�ضي 
 ،1945 عام  املتحدة  االأمم  ميثاق 
ومنذ 1967 اأعلن جمل�س االأمن هذا 
منا�ضبات   8 يف  االأ�ضا�ضي  املبداأ 
فيما يتعلق باالحتالل االإ�رسائيلي، 
 2016 دي�ضمرب  يف  اآخرها  وكان 
عدم  على  املجل�س  �ضدد  عندما 
االأر�س  على  اال�ضتيالء  جواز 

بالقوة".
على  الدويل  املجتمع  لينك  وحّث 
التي  للخطة  ال�رسيحة  االإدانة 
لـ"اإ�رسائيل"  اأخ�رس  �ضوءا  متنح 

ل�ضّم االأرا�ضي الفل�ضطينية.
الالجئني  حق  اإلغاء  اأن  اإىل  ولفت 
اختاروا  اإذا  ديارهم  اإىل  بالعودة 
جانب  من  التزام  اأي  واإلغاء  ذلك، 
تهّرب  هو  لتعوي�ضهم،  "اإ�رسائيل" 
من مبادئ دولية را�ضخة تعود اإىل 

عام 1948.

غزة  قطاع  يف  ال�ضحفيون  احتج 
االأمريكي  الرئي�س  اإعالن  على   ،
القرن"  "�ضفقة  ترامب  دونالد 
مقر  اأمام  الطاهرة  بدمائهم 
املتحدة،  لالأمم  التابع  اليون�ضكو 
توؤكد  مذكرة  ممثليهم  �ضلم  فيما 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  حقوق  على 
الدولية  القوانني  يف  هي  كما 
ب�ضفقته  ترامب  �ضفعها  التي 

امل�ضوؤومة.
على  ال�ضري  ال�ضحفيون،  واأكد 
خطى زمالئهم ال�ضهداء واجلرحى 
واملعتقلني، واأن دمائهم واأرواحهم 
والدين،  للوطن  فداًء  رخي�ضة 
عن  تنازلهم  عدم  على  م�ضددين 
ذرة رمل من تراب فل�ضطني مهما 

كلفهم ذلك من ثمن.
فل�ضطني  باأن  ال�ضحفيون  واأو�ضح 
لل�ضعب  �ضتبقى  التاريخية 
تلك  كانت  مهما  الفل�ضطيني 
املمنهجة  الت�ضفوية  املوؤامرات 
الفل�ضطينية وخا�ضة  �ضد الق�ضية 

�ضد امل�ضجد االأق�ضى املبارك.
رئي�س حترير وكالة فل�ضطني اليوم 
االإخبارية �ضالح امل�رسي، اأكد اأن 
ال�ضحفيون  نظمها  التي  الفعالية 
تاأتي  اليون�ضكو  مقر  اأمام  اليوم 
الكبري  باخلطر  منهم  ا�ضت�ضعاًرا 

وحقوقهم  ق�ضيتهم  يتهدد  الذي 
"خطة  اإعالن  بعد  وثوابتهم 
حقوق  من  تنتق�س  التي  ترامب" 

الفل�ضطينيني.
ال�ضحفيني  "اإن  امل�رسي:  وقال 
االأمريكية  اخلطة  هذه  يرف�ضون 
كما  الزكية  بدمائهم  ويكتبون 
اأثناء  �ضحوا يف ال�ضابق باأرواحهم 
مل�ضريات  ال�ضحفية  تغطيتهم 
وللمواجهات،  وللحروب  العودة 
واأن  لنا  فل�ضطني  تراب  كامل  اأن 
�ضيف�ضالن  وترامب  نتنياهو 
التي  ال�ضفقة  هذه  تنفيذ  يف 
للق�ضية  جديدة  نكبة  نعتربها 
"جاءنا  الفل�ضطينية"واأ�ضاف: 
لالم  العام  االأمني  ممثل  لن�ضلم 
تعبرًيا  احتجاج  مذكرة  املتحدة 
وا�ضتيائهم  ال�ضحفيني  غ�ضب  عن 
خلطة  املطلق  ورف�ضهم  ال�ضديد 
العام  االأمني  مطالبني  القرن، 
لالنحياز اإىل ال�ضعب الفل�ضطيني.

ترامب  اأن  على  امل�رسي  و�ضدد 
بلفور  وعد  نهج  على  ي�ضري 
ال  ال ميلك ملن  من  اأعطى  الذي 

ي�ضتحق.
الفل�ضطيني  ال�ضحفي  قال  بدوره 
ال�ضحفي  "اأن  االفرجني:  عماد 
�ضعار  يرفع  دائًما  الفل�ضطيني 

من  لفل�ضطني  نكتب  بالدم 
العامل  اإىل  احلقيقة  نقل  اأجل 
االحتالل  جرائم  لف�ضح  اأجمع 
االفرجني:  واأ�ضاف  االإ�رسائيلي 
ملمثل  احتجاجية  مذكرة  "قدمنا 
يف  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني 
االأمني  ومطالبة  اليون�ضكو،  مقر 
بحق  االلتزام  ب�رسورة  العام 
ومقد�ضاته،  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
و�رسيح  وا�ضح  موقف  واإ�ضدار 
التي  القرن  �ضفقة  ملواجهة 
املتحدة  االأمم  قرارات  تُلغي 
ال�ضعب  وحقوق  لق�ضية  املن�ضفة 
الفل�ضطيني واأ�ضار، اإىل اأن �ضفقة 
وتف�ضيال  جملة  مرفو�ضة  القرن 
ولن متر مطلًقا و�ضعبنا قادر على 

ا�ضقاطها واف�ضالها.
ال�ضيا�ضي  املحلل  اأكد  بدوره 
�ضفقة  باأن،  حمي�ضن  تي�ضري 
اأقدام  لرت�ضخ  جاءت  القرن 
وتبدد  االإ�رسائيلي  االحتالل 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  واآمال  اأحالم 
بحريته وكرامته  وقال: "م�ضاركة 
ال�ضحفيني اليوم يف اعت�ضام اأمام 
االأطر  اأن  على  دليل  اليون�ضكو 
راف�ضة  الفل�ضطينية  ال�ضحفية 
القرن"  "�ضفقة  تُ�ضمى  ما  ب�ضدة 
باملوقف  املعنى  لرت�ضيخ  وتاأتي 

فل�ضطني  باأن  بالدم  التوقيع  يف 
باقية ولن تزول مهما قدم ترامب 

من قرابني لالحتالل.
واأ�ضار اإىل اأن التوقيع بالدم يحمل 
وتوؤكد  لل�ضعب،  كبرية  دالالت 
القوة  اأوراق  كل  ميلك  �ضعبنا  باأن 
اأمامه  ولي�س  ال�ضفقة  الإف�ضال 
من  ميثلك  ما  اأغلى  تقدمي  �ضوى 
ثمن وهو الدم من اأجل وقف تلك 
اال�ضرتاتيجي  والتحدي  ال�ضفقة 

لق�ضيتنا".
حممود  ال�ضحفي  قال  جهته  من 
الفرا، "م�ضتعدون لتقدمي اأغلى ما 
منلك لفل�ضطني وللعا�ضمة االأبدية 
على  موؤكًدا  املحتلة"،  القد�س 
امل�ضوؤومة  القرن  �ضفقة  رف�س 
كافة  باأن  الفرا،  ال�ضحفي  ودعا 
اإىل  و�ضعبنا  الفل�ضطينية  الف�ضائل 
والتم�ضك  جانبًا  اخلالفات  و�ضع 
وم�رسف  وموحد  واحد  مبوقف 

�ضد �ضفقة القرن.
ودعا، جميع ال�ضحفيني يف العامل 
بالتحلي  واالإ�ضالمي  العربي 
بامل�ضوؤولية االجتماعية واالنحياز 
االإ�ضالم  وق�ضية  فل�ضطني  اإىل 
ممثلة بامل�ضجد االأق�ضى املبارك 
احلرمني  وثالث  القبلتني  اأوىل 

ال�رسيفني.

وتقو�ض  القرن" زائفة  "�صفقة 
حقوق الفل�صطينيني

�صحفيون يوقعون بالدم على خارطة فل�صطني 

قال مقرر الأمم املتحدة املعني بحالة حقوق الإن�سان يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة مايكل لينك،: اإن 
"�سفقة القرن" الأمريكية "زائفة وتقو�ض ب�سكل كامل حق الفل�سطينيني يف تقرير امل�سري"والثلثاء، 
اأعلن الرئي�ض الأمريكي دونالد ترمب اخلطوط العري�سة ل�سفقته، بح�سور رئي�ض الوزراء الإ�سرائيلي 

املنتهية وليته بنيامني نتنياهو، يف حني رف�ستها ال�سلطة الفل�سطينية وف�سائل املقاومة.

احلركة الأ�سرية

 لن نقف مكتويف الأيدي اأمام 
انتهاكات حقوق الأ�صريات

وذكر بيان �ضادر عن احلركة االأ�ضرية، 
اأب�ضط  من  االأ�ضريات  حرمان  يتم  اأنه 
يف  امل�رسوعة،  االإن�ضانية  حقوقهن 
كل مناحي حياتهن االعتقالية واأ�ضاف 
الربد  ظل  يف  احلرمان  هذا  "ي�ضمل 
ال�ضاخن  واحلمام  االأغطية،  ال�ضديد، 
من  حرمانهم  واالأخطر  واالألب�ضة، 
اخلربة  ذوي  من  لهم  ممثلني  وجود 
وحمايتهم"وتابع  حياتهم  لتنظيم 
"يرافق ذلك ال�رسب والتفتي�س العاري 
االبتزاز  وحماوالت  والوعيد  والتهديد 

واالإ�ضقاط".
االإجراءات  هذه  اإن  االأ�رسى  وقال 
االحتالل  �ضجون  اإدارة  من  العدوانية 
واأ�ضبالنا  املاجدات  اأ�ضرياتنا  بحق 
يف  نحن  اأمامها  نقف  لن  االأبطال، 
االأيدي،  مكتويف  االأ�ضرية  احلركة 
اأمت  على  ونحن  االإرادة،  وم�ضلويل 

ا�ضتعداد واأكمل اجلهوزية لن�رستهم.

بيان �سادر عن الأ�سرى يف �سجون 
الحتلل الإ�سرائيلي

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم
يا جماهري �ضعبنا الفل�ضطيني املعطاء 
واملنتمي لالأق�ضى وامل�رسى واالأ�رسى 

والواجب املقد�س.
اأيها املحافظون على الثوابت الرا�ضخة 
املقد�ضات،  جمر  على  والقاب�ضون 
بغية  م�ضاء،  �ضباح  تُ�ضتهدف  والتي 

تق�ضيمها زمانياً و مكانياً.
العار   / القرن  ل�ضفقة  الراف�ضون  اأيها 
بحب  اأن عروقنا  لن متر طاملا  والتي 
فيها  ويتدفق  ت�ضيل،  ال�رسيف  القد�س 
يف  لالن�ضكاب  واملتوثب  القاين،  الدم 
كل حلظة، فداء لالأق�ضى واملقد�ضات، 
للحرية  بالع�ضق  تنب�س  قلوبنا  وطاملا 
واال�ضتقالل وال�ضيادة على كل ذرة من 
والغيارى،  االأحبة  اأيها  احلبيب.  وطننا 
ونحن نتمر�س واإياكم ومعكم وبكم جنباً 
امل�رسوع  حقنا  عن  دفاعاً  جنب،  اإىل 
االحتالل  نري  من  واالنعتاق  باحلرية 
البغي�س، ون�ضرب يف درب ذات ال�ضوكة، 

يف قالعنا، يف االأ�رس املقيت.
اال�ضتكبار  هذا  حول  االأخبار  تطالعنا 
االأمريكي املتغطر�س، وهذا ال�رسطان 
اال�ضتيطاين املتمدد يف وطننا احلبيب، 
املريب،  العاملي  ال�ضمت  ظل  ويف 
كما  العربي،  الر�ضمي  والتواطوؤ 
ال�ضجانني  اعتداءات  اأخبار  وتطالعنا 

االأ�ضريات  اأخواتنا  على  املتتابعة، 
الع�رس،  وماجدات  �ضعبنا،  حرائر 
ال�ضيما يف اليومني االأخريين من �ضهر 
كانون الثاين 2020. و كذلك االعتداءات 
املتوا�ضلة بحق اأ�ضبالنا، رواد مدر�ضة 
وموا�ضم  م�ضتقباًل،  والت�ضحية  الن�ضال 
وع�ضقاً  فرحاً  و  ن�رساً  االآتية  احل�ضاد 
ون�ضاالً، ومواكب الفاحتني واملظفرين 
يتم  حيث  وانت�ضاراً،  وب�رساً  اأماًل 
حرمانهم من اأب�ضط حقوقهم االإن�ضانية 
حياتهم  مناحي  كل  يف  امل�رسوعة 
يف  احلرمان  هذا  وي�ضمل  االعتقالية، 
االأغطية، واحلمام  ال�ضديد،  الربد  ظل 
ال�ضاخن واالألب�ضة، واالأخطر حرمانهم 
من وجود ممثلني لهم من ذوي اخلربة 

لتنظيم حياتهم وحمايتهم.
ويرافق ذلك ال�رسب والتفتي�س العاري 
االبتزاز  وحماوالت  والوعيد  والتهديد 
االإجراءات  هذه  اإن  واالإ�ضقاط، 
االحتالل  �ضجون  اإدارة  من  العدوانية 
واأ�ضبالنا  املاجدات  اأ�ضرياتنا  بحق 
يف  نحن  اأمامها  نقف  لن  االأبطال، 
االأيدي،  مكتويف  االأ�ضرية  احلركة 
اأمت  على  ونحن  االإرادة،  وم�ضلويل 

ا�ضتعداد واأكمل اجلهوزية لن�رستهم.
الوطنية  مبوؤ�ض�ضاتنا  نهيب  واإننا 
�ضعبنا  اأبناء  وكل  وف�ضائلنا  و�ضلطتنا 
و�رسائحه،  ومنا�ضليه  و�ضخ�ضياته 
اأ�ضرياتنا  عن  للدفاع  معنا  للتكاتف 
واأ�ضبالنا وعن حقوقنا يف االأ�رس، بُغية 
لالأق�ضى  نغ�ضب  واأن  بكرامة،  العي�س 
الأخواتنا  فاإن  واالأ�رسى،  وامل�رسى 
يف  حق  االأبطال  واأ�ضبالنا  املاجدات 
واأمانة  كواهلنا  على  وواجب  رقابنا، 
ال�ضجون  اإدارة  ندع  اأال  �ضمائرنا،  يف 
ونحن  بهم،  ت�ضتفرد  وا�ضتخباراتها 
وحتقيق  عنهم  الدفاع  م�ضوؤولية  علينا 
احلياة الكرمية لهم، ونحن على عهدنا 
�ضلب  يف  ق�ضيتهم  جنعل  باأن  ووعدنا 
�ضلم  راأ�س  وعلى  الكفاحي،  م�رسوعنا 
ل�ضون  برناجمنا  �ضميم  ويف  اأولوياتنا، 

حقوقهم و�ضيانة كرامتهم وحمايتهم.
عدة  االأبطال،  الأ�ضبالنا  احلرية 
الوطني،  امل�رسوع  وحماة  امل�ضتقبل 
الفل�ضطيني  ل�ضعبنا  واحلرية  والتحية 

الذي �ضيُ�ضقط �ضفقة العار ال حمالة.
وال�ضفاء  �ضهدائنا  الأرواح  التحية 

جلرحانا واحلرية الأ�رسى احلرية

اإخوانكم يف احلركة الأ�سرية

 الحتالل يق�صف موقعا
 وي�صيب 11 مواطنا بغزة

م�ضاء  االحتالل،  مدفعية  ق�ضفت 
�رسقي  للمقاومة  نقطة  اأم�س، 
يف  غزة،  قطاع  و�ضط  الربيج 
بر�ضا�س  مواطنا   11 اأ�ضيب  حني 
"اإ�رسائيلي" �ضمال القطاع وجنوبه 
واأفاد مرا�ضل اأن مدفعية االحتالل 
نقطة  �ضوب  قذائف   3 اأطلقت 
الأ�رسار  اأدى  ما  للمقاومة  ر�ضد 
جي�س  وكان  اإ�ضابات  وقوع  دون 
اإطالق  االحتالل االإ�رسائيلي زعم 
3 قذائف هاون من قطاع غزة نحو 

جتمع اأ�ضكول يف "غالف غزة".
مواطنان  اأ�ضيب  ال�ضياق،  ويف 
االحتالل  قوات  بر�ضا�س 
جباليا  بلدة  �رسق  االإ�رسائيلي 
�ضمال قطاع واأفادت م�ضادر طبية 

املتمركزة  االحتالل  قوات  اأن 
خلف ال�ضياج الفا�ضل، فتحت النار 
املواطنني  من  جمموعة  �ضوب 
الإ�ضابة  اأدى  ما  البلدة  �رسق 
نقال  خمتلفة،  بجروح  مواطنني 
االأندوني�ضي  امل�ضت�ضفى  اإىل 
 9 باإ�ضابة  مرا�ضلنا  اأفاد  كما 
مواطنني بر�ضا�س االحتالل �رسق 
�ضد  تظاهرهم  خالل  خانيون�س 
طائرات  وكانت  ترمب.  �ضفقة 
االحتالل ا�ضتهدفت -فجر اليوم- 
اأرا�ضي زراعية �رسق حمافظة رفح 
باأ�رسار  جنوب القطاع، ما ت�ضبب 
مادية يف االأماكن امل�ضتهدفة ويف 
ممتلكات املواطنني القريبة، دون 

اأن ي�ضجل وقوع اإ�ضابات.
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية للمح�سرين الق�سائيني 

اأ/ �سيف اهلل ر�سيـد ، اأ/ بو�سماحة حممد 
حم�سرين ق�سائيني معتمدين لـدى حمكمة

 بئر مراد راي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 

الهاتف 021.79.22.48 /021909848 
 Scp_boudif@yahoo.fr

ملف رقم :340 /18
 حم�سـر ن�سر م�سمون تكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية

         املادة 412 من ق ا م ا

املهنية  ال�سركة املدنية  -  لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�سا�س جمل�س ق�سـاء اجلزائر، �سريك يف  نحن الأ�ستاذ / بو�سماحة حممد -  حم�سر ق�سائي 
املذكورة اأعاله و الوا�سع ختمـه و توقيعه اأدناه  بطلب من : ال�سيد �سما�س خملوف ال�ساكن بـ : التعاونية العقارية الن�سيم و الزهرة ب�سيدي الكبري الراي�س حمديو 

اجلزائر العا�سمة ، املختار موطنا له مبكتب ال�رشكتنا املذكور اأعاله . 
 بناء على الأمر ال�سادر عن  ال�سيد رئي�س حمكمة بئر مراد راي�س  بتاريخ :2020/01/29 حتت رقم 2020/734 املت�سمن اإذن بن�رش م�سمون تكليف بالوفاء يف جريدة يومية 
وطنية بناءا على/ احلكم عن حمكمة : بئرمـراد راي�س  ق�سم : املدين  بتاريخ 2019/04/29  رقم اجلدول : 19/00490  رقم الفـهر�س : 19/03895 املمهور بال�سيـغة التنفــيذيـــة 

امل�سلمة بتاريخ : 2019/11/27 حتت رقم : 2019/3127 .
املت�سمن : دفـع مبلغ الدين املقـدر بـ : 1.550.000.00 دج )مليون و خم�سمائة و خم�سون الف دينار جزائري(  .

- دفع مبلغ بـ : 150.000.00 دج )مائة و خم�سون الف دينار جزائري( .
- دفع مبلغ 25.360.00 دج م�ساريف التنـفيذ الختــياري .

- دفع احلقـوق التنا�سبية املح�سر القـ�سائي املقدرة بـ 90.000.00 دج م�سافا اإليها الر�سم على القيمة امل�سافة %19 من احلقوق التنا�سبية تقدر 
بـ 17.100.00دج .

 RR و بناء على/1 - حم�رش تبليغ التكليف بالوفاء  املوؤرخ يف 2019/12/15 و املر�سل عن طريق الربيد املو�سي عليه مع العلم بالو�سول بتاريخ : 2019/12/19 حتت رقم 
353 694 002 16 من طرف الأ�ستاذ بو�سماحة حممد - حم�رش ق�سائي لدى حمكمة  بئر مراد راي�س.

2- حم�رش تبليغ التكليف الوفاء عن طريق التعليق بلوحة اعــالنات البلديـة بتاريخ 2019/12/30 .
  3- حم�رش تبليـغ التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بلوحة اعالنات املحكمة بتاريخ 2019/12/31 . 

�سد / ال�سـيد خرواين امني ابن �سالح .
ال�ساكـن بـ : 03 �سـارع علي با�سا البيار اجلزائر العا�سمة .    

 ونبهناه)ها( باأن له مهلة خم�سة ع�رش يوما )15( للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء
عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 
م�سكنا، عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجـب ال�سيغـة التنفيذيـة للحكـم ال�سـادر عـن حمكمـة ال�رشاقــة »الق�سـم التجـاري البحـري« بتاريـخ 2019/05/27، رقــم اجلــدول 19/357، رقــم الفهـــــــــــر�س 19/3800.
وتنفيذا لالأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/01/09، حتـت رقـــم 20/121،

املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون حم�رشي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  
Sarl  PERFECT  RESPONSE FOR GENERAL CONTRACTING �رشكــة ذات م�سوؤوليـــة حمــــدودة 

ممثلـــة مـــن طـــرف  م�سريهـــــا مقـــــــداد فــــــــــــــوؤاد.
العنــوان : حـي 1208 م�سكـن، رقـم 47، عـني البنيـان، وليــــة اجلزائـــــــــــر.

- دفعـه بـني يدينـا خـالل الأجـل القانونـي :
لفائـــدة : موؤ�س�سة اأ�سغال البناء يف خمتلف مراحله – ممثلة من رف م�سريها اأحمــــــــــــد زولي.

العنـــوان: حي فتال مبحاذاة ال�سكة احلديدية، اأولد يعي�س، البليـــــــــــــــــــــدة.
املختار موطنا له يف دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ، مبقر  ال�رشكة املدنية  املهنية للمح�رشين الق�سائيني القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكـره.

- مــــــا جمموعـــــــه مبلــــــــــــــــــغ 1.556.970.00 دج
)واحد مليون وخم�سمائة و�ستة وخم�سون األفا وت�سعمائة و�سبعون دينارا جزائريا(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سـة ع�سـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�سـري مـن يـوم الن�ســر، واإل تـــم التنفـــيذ �ســـده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.
 حتت جميع التحفظــــــــــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.
املح�ســـــر الق�سائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 
حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء

عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها 
برقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجـب ال�سيغــة التنفيذيــة للحكـم ال�سـادر عـن حمكمــة ال�رشاقــة »الق�سـم الجتماعـي« بتاريــخ 2020/01/02، اجلـدول رقــم 19/6425، الفهـــر�س رقـــــــــــم 20/52.
وتنفيذا لالأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/01/22، حتـت رقـــم 20/354،

املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون حم�رشي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.    

نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  

ال�رشكة ذات امل�سوؤولية املحدودة اأجيليتي لوجي�ستيك )SARL agility logistics( – املمثلة من طرف م�سريهـــــــا.
الكائن مقرها : جتزئة الكرمة رقم 18 الطابق الأول، بلديــة اأولد فايــت  وليـة اجلزائـــــــــــر.

بــاأدائه بـني يدينـا خـالل الأجـل القانونـي :
لفائـــدة  : ال�سيد/ �سي�سبــان مــــــراد.

العنـــوان : 17 �ســارع �سك�سبــري، املراديــــة، اجلزائــــــــــــــــــــر.
.2019/  04/  24 غايـــــــــة  اإىل   2013/  12/  07 من  عملها  التي  للفرتة  الرواتب  وك�سوفات  عمله  �سهادة    1-

دج  2.671.200.00 مببلـــــــــــــغ  جمموعها  يف  املقدرة  وملحقاته  التعوي�س  قيمة  مقابل    2-
)مليونـني و�ستمائـة وواحـد و�سبعـني األفـا ومائتـي دينـار جزائـري(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سـة ع�سـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�سـري مـن يـوم الن�ســر، واإل تـــم التنفـــيذ �ســـده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.
 حتت جميع التحفظــــــــــــات

املح�ســـــر الق�سائــــــــيواإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون. الو�سط:2020/02/02 الو�سط:2020/02/02

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذة /حيمور نورة حم�سرة 

ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي 
مغني  بوجمعة  �سارع   72 ب  مكتبها  الكائن  اجلزائر  ق�ساء  -جمل�س 

-ح�سني داي – اجلزائر 
الهاتف : 05556260980

ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط بيع عقار
باملزاد العلني

طبقا للمواد 748 من ق اإ م اإ
بطلب من ورثة املرحوم كال�س فو�سيل و هم : كال�س را�سية – دليلة – منري – ر�سيد – 

حممد – غليب – الدائنني / طالبني – البيع 
ال�ساكنني / ب 08 جنان بن عمر – القبة – اجلزائر 

�سد / ورثة املرحوم كال�س جمال و هم : اأرملته بومهدي ح�سينة و بناته : كال�س ن�رشين 
– رمية – جنية 

ال�ساكنني ب / جنان بن عمر رقم 261 القبة – اجلزائر 
 ) العقاري  الق�سم   ( داي  ح�سني  حمكمة  عن  ال�سادر  للحكم  التنفيذي  ال�سند  مبقت�سى 
بتاريخ : 17/10/02 جدول رقم : 17/00759 فهر�س رقم : 04728 /17 املمهور بال�سيغة 
التنفيذية بتاريخ : 2018/02/19 حتت رقم 2018/292 القا�سي ببيع العقار الأول الكائن 
ب�سارع لمريتني رقم 08 بلدية القبة املتكون من طابق اأر�سي ، طابق علوي اأول ، طابق 

علوي ثاين م�ساحته 375 م2
البيع  قائمة �رشوط  اإيداع  اأنه مت  نورة  الأ�ستاذة /حيمور  الق�سائية  املح�رشة  نحن  نعلن 
بتاريخ  الإيداع  التاأ�سري على حم�رش  و مت  باأمانة �سبط املحكمة  الأول  بالعقار  اخلا�سة 
 : ال�ساعة  على   2020/02/03  : بتاريخ  العرتا�سات  جل�سة  و مت حتديد   2020/01/20  :

10.30 �سباحا 
التعيني : العقار الأول الكائن ب�سارع لمريتني رقم 08 بلدية القبة املتكون من طابق اأر�سي 

، طابق علوي اأول ، طابق علوي ثاين م�ساحته 375 م2
داي  ح�سني  حمكمة  لدى  العقارية  البيوع  ق�سم  رئي�س  اإىل  بعري�سة  الإعرتا�سات  تقدم   -
03 اأيام قبل جل�سة العرتا�سات / حدد ال�سعر الفتتاحي للمزايدة ب 100.000.000 دج 

ح�سب اخلبري خنو�س بلحول 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
معتمدة  ق�سائية  حم�سرة  نورة  /حيمور  الأ�ستاذة  الق�سائي  للمح�سر  العمومي  الديوان 

لدى حمكمة ح�سني داي 
-جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبها ب 72 �سارع بوجمعة مغني -ح�سني داي – اجلزائر 

تبليغ �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية
طبقا للمادة 412 /4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
طبقا للمادة 412 /4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بتاريخ الثامن و الع�رشون من �سهر جانفي �سنة األفني و ع�رشون 
لفائدة / مقاولة احلدادة بوقزولة م�سطفى ممثلة من طرف م�سريها القانوين  

الكائن مقرها ب /20 �سارع  الفون�س دودي الينابيع بئرمرادراي�س – اجلزائر 
�سد : املوؤ�س�سة العمومية ذات الطابع القت�سادي �سركة ذات ا�سهم اأول للبناء ممثلة يف 

�سخ�س مديرها العام 
     CONSTRUCTION OLA

الكائن مقرها : 01 �سارع �سعيد حمالت ح�سني داي اجلزائر
مراعاة لأحكام املادة 4/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بناء على ال�سند التنفيذي ال�سادر عن جمل�س ق�ساء اجلزائر الغرفة : التجارية  بتاريخ : 2018/03/07 ق�سية رقم : 
18/00231 رقم الفهر�س : 18/01601 و املمهور بال�سيغة التنفيذية .

- بناء على حم�رش تبليغ �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء املر�سالن عن طريق ر�سالة م�سمنة بتاريخ : 2019/06/17 
حتت رقم : 002857

الإعالنات حمكمة  لوحة   ( التعليق  بالوفاء عن طريق  تكليف  تنفيذي مع حم�رش  �سند  تبليغ  بناء على حم�رش   -
ح�سني داي ( املوؤرخ يف : 2019/07/08

بناء على حم�رش تبليغ �سند تنفيذي مع حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق ) لوحة الإعالنات بلدية ح�سني 
داي   ( املوؤرخ يف : 2019/07/16

 2020/ 01/ 19  : - بناء على الإذن بالن�سر ال�سادر عن ال�سيد / رئي�س حمكمة ح�سني داي  بتاريخ 
حتت رقم : 89 /20 تطبيقا لأحكام املادة 4/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ستاذة حيمور نورة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي – جمل�س ق�ساء 
اجلزائر الكائن مكتبنا ب 72  �سارع بوجمعة مغني – ح�سني داي – اجلزائر املوقعة اأدناه 

كلفنا املوؤ�س�سة العمومية ذات الطابع القت�سادي �سركة ذات ا�سهم اأول للبناء ممثلة يف �سخ�س 
CONSTRUCTION OLA مديرها العام

الكائن مقرها : 01 �سارع �سعيد حمالت ح�سني داي اجلزائر
دج   1.481.161.50  : ب  املقدر  به  املحكوم  الدين  مبلغ  اأيدينا  بني  بالت�سامن  فورا  ي�سدد  اأن   -
مقابل قيمة الدين و كذا تعوي�س مدين قدره : 200.000 دج ،  بالإ�سافة اىل م�ساريف التنفيذ 

و احلقوق التنا�سبية للمح�سر الق�سائي .
يف  بالوفاء  التكليف  م�سمون  ن�سر  تاريخ  من  ت�سري  للوفاء  يوما   15 مهلة  له  باأنه  نبهناه  و 

جريدة و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
مع كافة التحفظات

املح�سرة الق�سائية  اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�سر للعمل به وفقا للقانون .
املح�سرة الق�سائية  



بقلم:عبد النا�صر عوين 
فروانة

عن  الإ�رضاب  يكن   ومل 
اخليار  هو  يوماً  الطعام 
ولي�س  الأ�رضى،  اأمام  الأول 
اأملاً  والأقل  الأ�سهل  هو 
يهوون  ل  فهم  ووجعاً، 
يرغبون  ول  اأنف�سهم  جتويع 
كما  اأج�سادهم،  اإيذاء  يف 
ي�سقط  اأن  يف  يرغبون  ل 
ال�سجون،  يف  �سهداء  منهم 
لهذا  اأنهم يلجوؤون  اإل 
ورغما  م�سطرين  اخليار 
اإ�رضاباتهم  فوا�سلوا  عنهم، 
كلما  عنه،  بديل  ل  كخيار 
الو�سائل  بف�سل  �سعروا 
اأملا و�رضراً،  الأخرى الأقل 
عن  الإ�رضاب  يكن  مل  لذا 
الطعام غايًة، بل بات اخليار 
الذي  املف�سل،  الأخري غري 
�سوناً  اإليه الأ�رضى،  يلجاأ 
وحر�ساً  املهانة،  لكرامتهم 
حقوقهم  انتزاع  على 
عن  ودفاعاً  امل�سلوبة، 
مكانتهم الن�سالية والقانونية 
مقاومتهم  وم�رضوعية 
تقاع�س  ظل  يف  للمحتل 
الدويل وعجز  املجتمع 
احلقوقية  موؤ�س�ساته 
النت�سار  عن  والإن�سانية 
واإلزام  الأ�رضى  لق�سية 
باحرتام  الحتالل  دولة 
واملواثيق  التفاقيات 
مع  تعاملها  يف  الدولية 
يف  القابعني  الأ�رضى 
ومعتقالتها.  �سجونها 
احلركة  تاريخ  مدار  وعلى 
خا�ست  الأ�سرية  الوطنية 
ع�رضات  الأ�سرية  احلركة 
اجلماعية،  الإ�رضابات 
منا�سبات  يف  وحَظرت 
الن�سالية  اخلطوات  عديدة 
اأو  الفردي  الطابع  ذات 
مراراً  وحّذرت  احلزبي، 

واقعها  على  خطورتها  من 
ذلك،  وم�ستقبلها، ومبوجب 
قوي  هو  اأ�سري  كل  فاإن 
تزداد  قوته  لكن  بذاته، 
كل  بقوة  برفدها  وتكرب، 
نف�س  ي�ساركه  اآخر،  اأ�سري 
الهدف، وذات الو�سيلة، وكل 
اأ�سري كان ي�سعر باأن قوته ل 
وحتققها،  اأحقيتها  ت�ستمد 
اجلماعة.  خالل  من  اإل 
الإ�رضاب.  قانون  هو  هذا 
وتلك هي معادلته الناجحة. 
الإ�رضاب  ي�سبق  كان  ودوما 
حت�سريات  الطعام  عن 
واأ�سا�سية،  اأولية  وجتهيزات 
اختيار  وُح�سن  كالتعبئة 
كان  ودائما  التوقيت، 
على  يراهنون  الأ�رضى 
اإ�رضارهم،  وقوة  وحدتهم 
والقوى  �سعبهم  م�ساندة  و 
تلك  اخلارج.   يف  الفاعلة 
الإ�رضاب  ثقافة  هي 
جناحه،  وعوامل  الهادفة، 
التي ل ي�ستطيع الأ�رضى اأن 
اأن  دون  اإ�رضابهم  يخو�سوا 
فالإ�رضابات  اأدواته.  يتقنوا 
عن  واملفتوحة  ال�ساملة 
الطعام، ل ت�ستطيع اأن تقوم 
جماعية،  ثقافة  عن  مبناأى 
يف  الرئي�سي  العن�رض  هي 
وحتقيق  املعركة  ح�سم 
ويف  املاأمول،  النت�سار 
الكثري  حققوا  ال�سياق  هذا 
اجلماعية.  النت�سارات  من 
الثماين  ال�سنوات  وخالل 
وما  احلال،  تغري  املا�سية، 
باملا�سي  حمظورا  كان 
يف  نرى  وبداأنا  واقعاً،  بات 
يخو�سون  اأ�رضى  ال�سجون 
مبناأى  فردية  اإ�رضابات 
بعيداً  وحتى  اجلماعة،  عن 
الذي  التنظيم  موافقة  عن 
ك�سكل  ال�سري،  له  ينتمي 
اأ�سباب  فر�سته  ن�سايل 
اأنه  اإل  ومو�سوعية،  ذاتية 
يُعترب  ال�سابقة  باملقايي�س 
ومنطاً  جديداً،  �سكاًل 
احلركة  ثقافة  على  دخياًل 
منط  الأ�سرية،  الوطنية 
املنظمة  اجلماعية  يب  يَُغّ
بالفردية  وي�ستبدلها 
اأ�سحت  حتى  العفوية، 
لها من اليجابيات  ظاهرة، 
و�سلبيات.  ماآخذ  وعليها 
املعتقل  فجّرها  اأن  فمنذ 
الفل�سطيني "خ�رض عدنان" 
اأواخر عام 2011 حتى حلق 

خا�سوا  اآخرين  مئات  به 
مماثلة،  فردية  اإ�رضابات 
اختلفت  النتائج  فيما 
لكن  لآخر،  اإ�رضاب  من 
باحرتامنا  حظوا  جميعهم 
و�سّكلوا  وم�ساندتنا، 
وا�رضارهم  ب�سمودهم 
الت�سحية،  يف  مناذجاً 
ن�سالية  حالت  و�سّطروا 
حراكا  واأحدثوا  فريدة، 
وخارجها،  ال�سجون  داخل 
وانتزعوا  ارادتهم  وفر�سوا 
يف  و�ساهموا  حريتهم 
�سيا�سة  ال�سوء على  ت�سليط 
"العتقال الإداري"، خا�سة 
الغالبية  ا�رضاب  دوافع  واأن 
رف�ساً  كان  منهم  العظمى 
لالعتقال الداري. وبالرغم 
"الإ�رضابات  حققته  مما 
الفردية"، فاإن احلقيقة التي 
يجب اأن يدركها اجلميع هي 
الأحوال  اأح�سن  ويف  اأنها 
�سخ�سية  م�سكالت  عاجلت 
اأبقت  فيما  فقط،  وفردية 
العامة على حالها  امل�سكلة 
دون معاجلة، ومل تاأتي بحلول 
انت�سارات  اأو  لها  جذرية 
للجماعة.  ا�سرتاتيجية 
الإ�رضابات  اأن  على  ف�سال 
خماطر  حتمل  الفردية 
و�سحة  حياة  على  جمة 
وتتيح الفر�سة  امل�رضبني، 
اأكرب لإدارة  ب�سكل 
د  ا �ستفر لال ن  ل�سجو ا
عليهم،  بهم والنق�سا�س 
ويُطيل  اأكرث  يرهقهم  مما 
ويجربهم  ا�رضابهم  مدة 
يف  اأكرب،  ثمن  دفع  على 
الهتمام  ظل تراجع 
واخلارجي  الداخلي 

بالإ�رضاب الفردي وفقدانه 
اجلماعية  احلا�سنة 
واحلزبية، ولرمبا هذا يعود 
ملا ي�سببه الإ�رضاب الفردي 
وا�ستنزاف  للكل  ارهاق  من 
انتهز  فاإنني  لذا  للجهود. 
وجود  بعدم  اليوم  الفر�سة 
ا�رضابا  يخو�س  اأ�سري  اأي 
ويف  الطعام،  عن  فرديا 
ال�سيا�سية  امل�ستجدات  ظل 
التي  اخلطرية  والتطورات 
لأدعو  باملنطقة،  تع�سف 
وخارج  داخل  اجلميع، 
�ساملة  وقفة  اىل  ال�سجون، 
اأمام "ال�رضابات الفردية"، 
واجراء تقييم مو�سوعي لها 
وتقومي �رضوري مل�سريتها، 
ترتيبها  على  والعمل 
عن  وابعادها  وتنظيمها، 
كي  والع�سوائية،  العفوية 
وتاأثريها  اأهميتها  تفقد  ل 
بها،  املحيطني  واهتمام 
ومبا ي�سمن توفري احلا�سنة 
واحلزبية  اجلماعية 
ت�سبح  ل  وحتى  لها، 
الفردية"  "الإ�رضابات 
"الإ�رضابات  عن  بدياًل 
ل  اجلماعية". وحتى 
�سد  وكاأنني  حديثي  يف�رض 
فاإن  الطعام،  عن  الإ�رضاب 
هذا  اجراء  اإىل  دعوتي 
على  يكون  اأن  يجب  احلوار 
الإ�رضاب  تثبيت  قاعدة 
اأ�سكال  من  ك�سكل  وتاأ�سيله 
خلف  ال�سلمي  الن�سال 
عنه  التخلي  دون  الق�سبان، 
ميكن  ك�سالح  ا�سقاطه  اأو 
مقاومة  يف  اإليه  اللجوء 
عن  والذود  ال�سجان 
احلقوق.  وانتزاع  الكرامة 

اإىل  العودة  خيار  فاإن  لذا 
واخلطوات  اجلماعة  ثقافة 
التوافق  ذات  الن�سالية 
�رضورة  بات  اجلماعي، 
ملحة، مع اإدراكي ملا اأ�ساب 
تُعانيه  وما  الأ�سرية  احلركة 
النق�سام  تداعيات  جراء 
اأن ذلك يجب  اإل  وتاأثرياته، 
اأن ل ي�سكل مربرا ل�ستمرار 
اأو  الفردية  الإ�رضابات 
مئات  ت�سمل  التي  اجلزئية 
عن  بعيداً  الأ�رضى  من 
الأ�سرية  احلركة  توافق 
ذات  اخلطوات  اأو  ككل، 
يزال  فال  احلزبي،  الطابع 
القوا�سم  من  الكثري  هناك 
ميكن  التي  امل�سرتكة 
لبلورة  اأ�سا�ساً  ت�سكل  اأن 
مواجهة  يف  جماعية  روؤية 
فل�سفة  وتعزيز  ال�سجان 
الق�سبان،  خلف  املواجهة 
اأو  جماعية  خطوات  �سمن 
جزئية متدحرجة، املهم ان 
جماعية  روؤية  �سمن  تكون 
متفق عليها. وان كان هناك 
خلو�س  ملحة  �رضورة 
الإ�رضاب الفردي فيجب ان 
ي�سبقه حت�سريات وان توفر 
له احلا�سنة احلزبية والدعم 

اجلماعي.
على  نوؤكد  اخلتام  ويف 
كما  دوماً  �سنبقى  اأننا 
عاهدناكم، و�سنقف بجانب 
و�سنكون  دائماً  الأ�رضى 
و�سنحرتم  لهم  قويا  �سندا 
قرروا  حال  يف  ارادتهم 
عن  الإ�رضاب  خو�س 
فرادي،  اأو  جماعة  الطعام، 
فاملعركة �سد ال�سجان هي 

معركتنا جميعاً.

 لقد قيل منذ القدم اأن  اجلوع كافر، لكن هناك ِمن الفل�صطينيني َمن جعلوا من اجلوع ثائراً خلف ق�صبان �صجون 
الحتالل الإ�صرائيلي، حيث اأن الأ�صرى الفل�صطينيني قد اأدركوا مبكراً، اأن طلبات ال�صجان الإ�صرائيلي لي�صت قانونًا 

اإلهيًا، ول حتى قانونًا و�صعيًا، فثاروا مراراً، وجلاأوا اإىل الإ�صرابات املفتوحة عن الطعام مئات املرات، جت�صيداً لثقافة 
املقاومة ال�صلمية وامتداداً طبيعيا حلالة ال�صتباك مع الحتالل.

الإ�ضراب عن الطعام: بني الفردية واجلماعية

الأحد 02 فيفري   2020  املوافـق  ل 08 جمادى الثاين  1441ه 10

والدة الأ�صري علي زكارنة :

ي�ؤملني ا�ضتقبال العام اجلديد وابني 
يقبع يف غياهب ال�ضج�ن

ت�ستقبل   ، وال�سجون  املحاكم  بني 
 ،" علي  اأم   " زكارنة  �سو�سن  املواطنة 
احلزن  م�ساعر  و�سط  اجلديد  العام 
الأ�سري  اجلريح   بكرها  لغياب  والأمل 
ما  الذي  زكارنة  علي  تي�سري  علي 
اإ�سابته  اثار  من  ويعاين  موقوفاً  زال 
اليمنى  يده  يف  الحتالل  بر�سا�س 
" كل  ، وتقول  وا�ستمرار متديد توقيفه 
 ، كبري  بحزن  بها  ا�سعر   ، ودقيقة  ثانية 
فعلي حبيب قلبي وروحي يف هذه الدنيا 
ومل اأعد قادرة على فراقه ،كل يوم اأبكي 
 ، فارغاً  �رضيره  �ساهدت  كلما  واأتوجع 
فكل �سيء مبنزلنا ا�ستاق اإليه "، وت�سيف 
" يوؤملني اأن العام اجلديد ، �سيداأ وابني 
ما زال يقبع يف غياهب ال�سجون  بينما 
ما   ، وم�سريه  بحياته  يتحكم  الحتالل 
نتعر�س له ظلم كبري ، فاإىل متى �سيبقى 
ت�سيع  الذين  اأبنائنا  يحرمنا  الحتالل 
التي  الظاملة  �سبابهم يف �سجونه  زهرة 
اأبطالنا  ويعيد  يهدمها  اأن  اهلل  ن�ساأل 
 ، قباطية  بلدة  ".يف  ومنت�رضين  اأحراراً 
عاماً   24 قبل  النور  علي  الأ�سري  اأب�رض 
اأنفار  ،ليكون بكر عائلته املكونة من 9 
وتربى  ن�ساأ   " علي  اأم  الوالدة  وتقول   ،
على الأخالق العالية والوفاء واملحبة ، 
بار بوالديه وحمبوب لعائلته وكل اأهايل 
بلدتنا واحلي الذي نعي�س فيه ملا متيز به 
من تعاون واإيثار وعطاء وحب مل�ساعدة 
تعلم   " وت�سيف   ،" اخلري  وعمل  النا�س 
الثانوية  انهي  حتى  قباطية  مبدار�س 
يف  ناري  بعيار  اأ�سيب  لكنه   ، العامة 
مبواجهات  م�ساركته  خالل  اليمنى  يده 
"، وتكمل  البلدة مع قوات الحتالل  يف 
" رغم العالج واملتابعة ، دمر ر�سا�س 
الحتالل الغا�سم حياته ، فقد جنم عن  
اإ�سابته  عجز يف يده اليمنى ، وازدادت 
حالته �سوؤا ب�سبب اأ�ساليب التحقيق التي 

مور�ست بحقه من الحتالل ".

العتقال..

تنهمر دموع الوالدة اأم علي ، كلما تذكرت 
حلظة انتزاع بكرها من اأح�سانها فجر 
ا�ستيقظنا   " وتقول   ،  2018  /7/25
داخل  الحتالل  جنود  لنجد  نومنا  من 
منزلنا بعدما دمروا الباب الرئي�سي ومل 
يراعوا وجود ن�ساء اأو اأطفال ، اقتحموا 
يف  واحتجزونا  ا�ستئذان  دون  منزلنا 
عملية  انتهت  حتى  الغرف  اإحدى 
والأثاث  الأجهزة  كافة  وتخريب  تدمري 
ونحن ن�سعر ب�سدمة مروعة ملا يجري 
اأمامنا دون معرفة الأ�سباب "، وت�سيف 
فاعتدوا   ، بذلك  اجلنود  يكتفي  مل   "
بال�رضب علي وعلى ابني حممد وكذلك 
و�سط  بيننا  من  انتزعوه  الذين  علي 
يف  وامله  عجزه  مراعاة  دون  ال�رضب 
انقطعت    " وتكمل   ،" امل�سابة  اليد 
على  والقلق  الرعب  لنعي�س  ابني  اأخبار 
م�سريه ملدة 15 يوماً حيث كان يتعر�س 

 ، اجللمة  زنازين  يف  والعزل  للتعذيب 
وبعد ذلك بفرتة ، فوجئنا بعودة اجلنود 
لقتحام منزلنا وكان برفقتهم ابني علي 
و�سباط املخابرات  التحقيق  مع طاقم 

دون معرفة الأ�سباب ".

متديد املحكمة ..

لأقبية  علي  الأ�سري  الحتالل  اأعاد 
 ، يوماُ   35 فيها  ليق�سي  اجللمة  حتقيق 
نقلوه اىل �سجن  ثم   ، الكثري  عانى فيها 
فيه حتى  زال حمتجزاً  ما  الذي  جمدو 
اليوم ، وتقول والدته " اأ�سبحنا ن�ساهده 
�سامل  يف  الع�سكرية  املحكمة  قاعة  يف 
التع�سفية  ال�سجانني  ممار�سات  و�سط 
وحتى  م�سافحته  من  لنا  وحرمانهم 
ميددون  جل�سة  كل  ويف   ، معه  احلديث 
توقيفه بذرائع مفربكة "، وت�سيف " ما 
زال ابني موقوفاً حتى اليوم رغم عر�سه 
املقرر  ومن   ، مرة   18 املحكمة  على 
عقد جل�سة جديدة يف تاريخ 2020/1/5 
، ون�سلي لرب العاملني اأن تكون الخرية 
لرنتاح وابني من كوابي�س هذ العتقال 

التع�سفي والظامل ".

يف العام اجلديد ..

الحتالل  عاقب   ، علي  اعتقال  منذ 
والده باملنع الأمني ومل ي�سمح بزيارته 
على  ال�سابرة  الوالدة  تواظب  بينما   ،
 " وتقول   ، معه  والتوا�سل  ابنها  زيارة 
 ، والأمل امل�ستمرة  رغم م�ساعر احلزن 
و�سالبة  ل�سمود  واعتزاز  بفخر  ن�سعر 
ال�سجن من عزميته  ينال  الذي مل  ابني 
 ، باملعنويات  ي�سحننا  زيارة  كل  ويف   ،
وكفاح  ت�سحية  اىل  يحتاج  الوطن  فهذا 
ا�ست�سهد ومنهم  ، فهناك  من  لتحريره 
الإ�سابات  ب�سبب  لالإعاقة  تعر�س  من 
من قبل الحتالل ، ونحمد اهلل اأن ابننا 
عنه  و�سيفرج  و�سجاع   و�سلب  معتقل 
قريباً رغم ن الحتالل "، وت�سيف " يف 
والدموع  الإحزان  تالزمنا  منا�سبة  كل 
يكون  ان  ونتمنى   ، اأحبتنا  غياب  على 
لفل�سطني  ون�رض  خري   ، اجلديد  العام 
وحرية لكافة الأ�سريات والأ�رضى ، ليعم 
يداً  لنكون  ال�سفوف  وتتوحد  ال�سالم 

واحدة ".
تقرير:  علي �صمودي 
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املعتقلون القا�صرون يف "الدامون"

عزل عن املحيط الداخلي واخلارجي وعقوبات يومية

ق.ف

ت�سمح  مل  ال�ّسجن  اإدارة  اأن 
لأّي من ممثلي الأ�رسى بزيارة 
منذ  القا�رسين  ق�سم  بزيارة 
اأنها  كما  اأّيام،  ع�رسة  من  اأكرث 
الق�سم  يف  للأ�رسى  ت�سمح  ل 
والّتوا�سل،  بالختلط  الواحد 
اأ�رسى  خم�سة  كل  تعزل  اإذ 
وتخرجهم  واحدة،  غرفة  يف 
كل  والفورة  لل�ستحمام 
واأنها  جمموعة على حدا، كما 
العامل  الّتوا�سل مع  متنع عنهم 
اخلارجي، وعاقبتهم باحلرمان 
بني  ملدد  العائلة  زيارة  من 
�سهرين واأربعة �سهور، ويقت�رس 
اخلارجي  العامل  مع  توا�سلهم 
هيئة  حمامي  زيارة  على 
انتهاجها  الأ�رسى، علوة على 
اليومية  القتحامات  �سيا�سة 
املعتقلني  لغرف  واملتكّررة 
عليهم  والعتداء  وتفتي�سهم 
اخلوف  واإثارة  بال�رّسب، 
والرعب بينهم. ونقلت حمامية 
الهيئة عن املعتقلني، اأن الق�سم 
ي�سلح  ل  فيه  يعي�سون  الذي 

للحياة الآدمية، وهو عبارة عن 
تدخله  ول  الأر�ض،  حتت  قبو 
ومليء  والهواء،  ال�سم�ض  اأ�سعة 
ورائحة  والفئران،  باحل�رسات 
وينق�سه  خانقة،  الّرطوبة 
الأغطية والفرا�ض، وما ت�سّمى 
عبارة  هي  "الفورة"  ب�ساحة 
الغرف،  بني  �سّيق  ممر  عن 
م�سيفني اأّنه عندما يتّم ال�ّسماح 
لهم بال�ستحمام فاإن ال�سّجانني 
عليهم  الباب  باإغلق  يقومون 
ي�سّكلون  اأنهم  باّدعاء  باملفتاح 
اخلطر عليهم، فيما لفتوا اإىل اأن 
احلّمام )املرحا�ض( بل بّوابة، 
با�ستخدام  املعتقلون  فيقوم 
واأ�سافوا  لإغلقه.  فرا�ض 
لهم  تقّدم  ال�ّسجن  اإدارة  باأن 
وجبات طعام �سيئة كّماً ونوعاً، 
يبقوا  كي  لتناولها  وي�سطرون 
وحترمهم  احلياة،  قيد  على 
التي  "الكنتينا"  م�سرتيات  من 
الأ�رسى  عادة  فيها  يعّو�ض 
الإدارة  طعام  عن  اأنف�سهم 
من  وحترمهم  كما  ال�سيء، 
ال�رّسورية  اليومية  احلاجيات 
الأ�سنان،  ومعجون  كفر�ساة 

التنظيف،  ومواد  وال�سامبو 
والطبخ.  الت�سخني  واأجهزة 
غالبيتهم  اأن  املعتقلون  واأّكد 
ة  خا�سّ باأمرا�ض،  اأ�سيبوا 
لظروف  نتيجة  الربد  اأمرا�ض 
والعتداءات  ال�سيئة،  ال�ّسجن 
واأّنهم  كما  عليهم،  املتكّررة 
يعانون من و�سع نف�سي �سعب، 
ال�ّسجن  اإدارة  لهم  تقّدم  ول 
اأ�سار  اأي نوع من العلج. فيما 
املعتقل اأحمد اخلطيب اإىل اأن 
ل  القمع  وقّوات  ال�ّسجن  اإدارة 
ت�ستثنيه من العتداءات اليومية 
التي تقوم بها بحّق القا�رسين، 
كانت  الحتلل  قّوات  اأن  رغم 
يف  م�ساب  وهو  اعتقله  قد 
ركبته، وكان قد قبع يف "عيادة 
�سجن الرملة" ملّدة �سهرين يف 
بداية اعتقاله، وما يزال يعاين 
من اآلم حاّدة يف ركبته، ويزداد 
العتداءات  مع  �سعوبة  و�سعه 
ال�ّسيئة  والظروف  بال�رّسب، 
الهيئة  وبّينت  ال�سديد.  والربد 
"الدامون"  �سجن  اإدارة  اأن 
بالقا�رسين  نّكلت  قد  كانت 
منذ اليوم الأول لنقلهم، وكانت 

الأربعة  الأّيام  يف  ذروتها 
الأوىل، بعد اإعلنهم الحتجاج 
لل�ّسجن  ال�ّسيئة  الظروف  على 
من  ممثلني  وجود  وعدم 
هو  كما  معهم  الكبار  الأ�رسى 
القا�رسين  اأق�سام  يف  مّتبع 
وق�سم  و"جمدو"  "عوفر"  يف 
يف  املقد�سيني  القا�رسين 
عليهم  فرّدت  "الدامون"، 
قمع  وحدات  با�ستدعاء 
ظروف  فر�ست  التي  ال�ّسجون 
العزل على املعتقلني، وقطعت 
عنهم،  واملاء  الكهربائي  التّيار 
و�سادرت ملب�سهم وم�سرتيات 
"الكنتينا" من الأطعمة املعلّبة 
ال�ّسخ�سية،  الّنظافة  ومواد 
يف  غرفهم  تقتحم  وكانت 
عليهم  وتعتدي  �ساعة،  كل 
الغاز،  ور�ّض  املربح  بال�رّسب 
وهم  الأر�ض  على  وتثّبتهم 
وحترمهم  ل�ساعات،  مكّبلني 
�سبعة  ونقلت  ال�ستحمام،  من 
اأ�رسى اإىل العزل النفرادي يف 
اإعلنهم  وبعد  اأخرى،  �سجون 
قامت  الّطعام،  عن  الإ�رساب 
من  اأ�رسى  ثلثة  باإح�سار 

و"جمدو"  من  "عوفر"  �سجني 
�سمحت  اأنها  اإّل  لهم،  كممثلني 
املعتقلني  مع  باحلديث  لهم 
فقط  �ساعة  ملّدة  القا�رسين 
�سجونهم ق�رساً،  اإىل  واأعادتهم 
اأ�سيب  اأحدهم  اأن  علماً 
للظروف  نتيجة  �سّحية  بوعكة 
املاأ�ساوية التي �ساهدها، فيما 
حتاول اإدارة ال�ّسجن الّتحري�ض 
وتبّث  الثلثة،  الأ�رسى  على 
باأنهم  القا�رسين  نفو�ض  يف 
متهيداً  بتمثيلهم،  يرغبون  ل 
على  واإجبارهم  لخرتاقهم 
وعدم  الواقع  بالأمر  القبول 
ممثلني  بوجود  املطالبة 
اإدارة  اأن  الهيئة  وذكرت  عنهم. 

قد  كانت  الحتلل  �سجون 
نقلت )34( معتقًل قا�رساً من 
"الدامون"،  اإىل  "عوفر"  �سجن 
بتاريخ 13 جانفي اجلاري دون 
مبرافقتهم،  ملمثليهم  ال�ّسماح 
با�سطحاب  لهم  و�سمحت 
ملب�سهم وغطاء واحد وخمّدة 
واحد  لكل  فرا�ض  وغطاء 
منهم، بالإ�سافة اإىل م�سرتيات 
"الكنتينا"  من  ب�سيطة  غذائية 
"الدامون"،  يف  م�سادرتها  مّت 
با�سطحاب  لهم  ال�ّسماح  ودون 
الأخرى  ال�رّسورية  الأغرا�ض 
الأ�رسى  غرف  يف  تكون  والتي 
واأجهزة  املاء  ك�سّخانات 
�سجن  اأن  اإىل  ي�سار  الّطبخ. 

ثلثة  على  يحتوي  "الدامون" 
اأق�سام للأ�رسى الأمنيني، ق�سم 
للمعتقلني القا�رسين من حملة 
جلنة  ومتّثلهم  القد�ض،  هوية 
كبار،  اأ�رسى  اأربعة  من  مّكونة 
وق�سم للأ�سريات، بالإ�سافة اإىل 
اإليه  نقل  الذي  اجلديد  الق�سم 
فة  ال�سّ من  قا�رسون  معتقلون 
اأن اإدارة ال�ّسجن  الغربية، علماً 
تف�سل بني الأق�سام الثلثة ول 
فيما  بالختلط،  لهم  ت�سمح 
املعتقلني  بقية  يتوّزع  يقبع 
القا�رسين على �سجني "عوفر" 
و"جمدو" ومتّثلهم جلان متثيلية 

اأمام اإدارة �سجون الحتلل.

اأّكدت هيئة �صوؤون الأ�صرى واملحررين، باأن اإدارة �صجون الحتالل الإ�صرائيلي تفر�ض على املعتقلني 
القا�صرين يف "الدامون" عزًل عن حميطهم الّداخلي وعن العامل اخلارجي، اإىل جانب الّنهج العقابي 

الذي متار�صه بحّقهم يوميًا، منذ نقلهم من �صجن "عوفر" قبل اأكرث من اأ�صبوعني. وبّينت الهيئة، عقب 
زيارة حماميتها ملمّثل املعتقلني القا�صرين من القد�ض الأ�صري حممد عّباد، والقابع يف ق�صم منف�صل 

عن معتقلي ال�صّفة الغربية، واملعتقلني القا�صرين مهدي ح�صن �صالح الدين )17 عامًا(، واأحمد حممد 
فة. اخلطيب )17 عامًا(، من بلدة حزما ق�صاء القد�ض، والقابعني يف ق�صم ال�صّ

اأمي ال متوتي... اتفقنا اأن نبقى مع بع�ض
بقلم: عي�صى قراقع

يتحدون  الأ�رسى  زال  ل 
اأعمارهم  يراوغون  امل�ستحيل 
الغائبة الذائبة خلف الق�سبان، 
احلديد  و  العتمة  يراwوغون 
زالوا  ل  الزمن،  ورطوبة 
ي�رسفون على حياتهم اإ�رساف 
البحار و يرون امليناء القريب، 
باحلياة  وفقط  فقط  يفكرون 
و  ال�سجانون  اقلق  ما  وهذا 
ال�سجون  حتويل  اإىل  دفعهم 
اأنه الأ�سري  اإىل مقابر للأحياء 
املحكوم  �رسور  اأبو  نا�رس 
 1993 منذ  معتقل  و  باملوؤبد 
عمره  من  قرن  الربع  جتاوز 
ومل  الق�سبان  خلف  هناك 

الرابعة  الدفعة  يف  عنه  يفرج 
مع 30 اأ�سريا اآخرا مل تفتح لهم 
الع�سكري  عوفر  �سجن  بوابة 
"اإ�رسائيلية"  مكيدة  وكانت 
تخ�سع  اأن  قررت  خمادعة 
و  للبتزاز  الأ�رسى  ق�سية 
نا�رس  الأ�سري  اأنه  امل�ساومة 
من  يعترب  الذي  �رسور  اأبو 
الأ�رسى القدامى مع 48 ا�سري 
يزيد  ما  منذ  معتقلني  اآخر 
نحافة  برغم  عاما،   20 عن 
حجمه خا�ض اإ�رساب احلرية 
و الكرامة عام 2017 ملدة 42 
يوما مع 1000 اأ�سري اآخر وعلى 
و  الربغوثي  مروان  راأ�سهم 
من  اقرتب  وقد  يون�ض،  كرمي 
ملحمة   خلل  كثريا  املوت 

وا�سح  يعد  مل  الإ�رساب، 
امللمح، هياكل عظمية تقاتل 
وروحها  اجلائعة  بعظامها 
اأي  لديهم  يكن  مل  العنيدة، 
واإغواء  الإرادة  �سوى  حليف 
جنمة  فوق  الرق�ض  ال�سوء 
�ساردة قال لأمه خلل زيارتها 
ل  "اأمي  هادرمي  �سجن  يف  له 
مع  نبقى  اأن  اتفقنا  متوتي 
بع�ض، اأنت الوحيدة الباقية يل، 
ل احد ي�ساأل ول اأحد يجئ اأو 
ي�سئ، اأنت املا�سي و احلا�رس 
يل   مواعيد  ل  امل�ستقبل،  و 
مواعيدي  �سوى  حياتي  يف 
الزيارة وملدة 45  معك خلل 
عندي،  ان�سغالت  ل  دقيقة، 
الأيام  تاأجيل،  ول  تاأخري  ل 

مت�سابهة وما يك�رسها هو يوم 
على  خللك  من  اطل  الزيارة 
ظلل  اإىل  بالتحول  بداأ  عامل 
يا  متوتي  فل  الذاكرة،  يف 
اأمي"  الأم التي بكت قالت له: 
"املوت بيد اهلل يا بني وهو قدر 
كل النا�ض وهذه م�سيئة اهلل، رد 
مع  نبقى  ان  اتفقنا  عليها: 
�ستاأخذين  الوحيدة  اأنت  بع�ض 
اأمي  يا  معك  اأحيا  الغد،  اإىل 
ت�سقيني  طفولتي،  وا�ستعيد 
منذ  لنا  كانت  حقول  ماء 
القهوة،  اإبريق  ال�سنني،  مئات 
يختمر  اأن  بعد  الطازج  اخلبز 
العجني، اأ�سابعك الع�رسة تعد 
يف  تغطيني   ، ال�ساي  كاأ�ض  يل 
برد املخيم، واأنا ل اأتذكر بعد 

يا  �سواك  بال�سجن  عاما   30
�رسور  اأبو  نا�رس  الأ�سري  اأمي 
الذي اأطلق حليته بعد اإ�رساب 
الكرامة ي�ساأل اأمه: كيف ترين 
الأم  جتب  مل  الآن؟   وجهي 
�سعيفا  اأ�سبح  نظرها  لأن 
الزجاج  خلف  من  تراه  ول 
و  دموعها  نزلت  ظلل،  �سوى 
و  نه�ست  ال�سوؤال،  من  هربت 
قالت: �ساأ�سافح بقية ال�سباب، 
ف�سعر نا�رس ان �سيئا يهزه من 
كربت  العجوز  اأمه  الداخل، 
نظرها،  فقدت  و  ومر�ست 
دائما  اأمامه،  احلزن  تظهر  ل 
موؤقت،فيوم  اأمل  موقد  ت�سعل 
الزيارة هو الزمن كله اأم نا�رس 
بقية عمرها  تعي�ض  اأبو �رسور 

ترتقب  ابنها  �سور  تقلب 
ت�ساأل  دائما  عنه،  الإفراج 
لأبقى  نا�رس  تركني  ملاذا 
وحيدة؟ وعندما اأجرت عملية 
باخلوف  �سعرت  عينيها  يف 
الأ�سري  اأم  زميلتها  تذكرت  و 
حممود اأبو �رسور التي توفيت 
ولدها،  بعناق  حتظى  اأن  قبل 
الوقت يف  ت�سابق  اأنها  اأح�ست 

اأمي  الأبدية  ال�سباحة يف مياه 
مع  نبقى  ان  اتفقنا  متوتي  ل 
بع�ض ،�ساأكتب مديحا حلريتي 
القادمة، ل ت�سدقي اأن ال�سجن 
الحتلل  فاطمئني،  يزول،  ل 
نحن  نهرم،  ل  نحن  و  يهرم 
يف  حتى  املوت  على  ننت�رس 
ظلمة  يف  الطويلة  رحلتنا 

ال�سجون.
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عي�شة ق.

عن  يبتعد  �سوف  �أنه  و�أو�سح 
�لت�رصفات �لتي تدخله يف خالفات 
بعيدة عنة �لريا�سة ويف�سل �لرتكيز 
للنادي  م�سلحة  له  ما  كل  على 
و�ساعد�،  �لآن  �لقبائلي ل غري من 
�لر�سالة  نف�س  يف  �ملتحدث  وجدد 
�أنه عازم على �ملو��سلة على نف�س 
�إمتام  �أجل  من  و�لتحدي  �لعزمية 
�إىل  �أجله  من  جاء  �لذي  �مل�رصوع 
�إد�رتها،  م�سوؤولية  وتويل  �ل�سبيبة 
باملر�ساد  يكون  �سوف  �أنه  م�سيفا 
و�سائل  ت�ستغل  �لتي  لالأطر�ف 
�لفريق  تق�سيم  �أجل  من  �لإعالم 
وتفريق �أن�ساره، ولن ي�سمح بح�سول 

�سورة  �إىل  لالإ�ساءة  يريدونه  ما 
حماولتهم  �ستكون  �أين  �ل�سبيبة، 
و�سوف  مبا�رص  ب�سكل  �لف�سل  نحو 
بقوة  �أوتي  ما  بكل  لها  يت�سّدى 

ح�سبه.
عدد  يف  �أخطاأ  �أنه  مالل  و�عرتف 
معترب�  �تخذها  لتي  �لقر�ر�ت  من 
�إياه يف م�سلحة �لنادي لكن �أطر�ف 
�أخرى ��ستعملتها �سده وحاربته من 
خاللها، م�سيفا �ن خمتلف �لتقارير 
حت�سن  توؤكد  �لفريق  و�سع  حول 
�لإد�ري  �مل�ستوى  على  �لأمور 
�لتقنية  �لناحية  عن  بعيد�  و�ملايل 
يجتهد  �سوف  �أنه  و�أعلن  و�لفنية، 
طريق  يف  �لقبائلي  �لفرق  لو�سع 
�ل�ستقر�ر  �سمان  خالل  من  �سليم 

م�ستقبلية  قر�ر�ت  �تخاذ  عرب 
ت�سمن �لأمر.

في�شتون: غادرت ال�شبيبة 
ب�شبب م�شتحقاتي والإدارة 

حرمتني من الحرتاف باأوروبا

�لالعب  فتح  خمتلف،  �سياق  يف 
�لبورندي عبد �لرز�ق في�ستون �لنار 
على �إد�رة نادي �سبيبة �لقبائل �لتي 
�لفريق  عن  رحيله  م�سوؤولية  حملها 
رو�تبه  على  �حل�سول  عدم  ب�سبب 
�أ�سار  �ل�سدد  هذ�  ويف  �ل�سهرية، 
تاألق  �أنه  �لبورندي  �لدويل  �ملهاجم 
عدة  ت�سجيل  يف  وجنح  �ل�سبيبة  يف 
�أهد�ف، لكن متاطل �لنادي �لقبائلي 
يف ت�سوية م�ستحقاته �ملالية �لعالقة 

يقرر  جعله  �أجور  باأربعة  و�ملقدرة 
�لرحيل ويف�سخ �لعقد معهم، مو�سحا 
�أنه مل يكن قادر� على مو��سلة �للعب 
��ستطرد يف  لكنه  �لظروف،  يف تلك 
»كووورة«  موقع  مع  �أجر�ه  حو�ر 
�ل�سبيبة  �للعب مع  يندم على  �أنه مل 
و�لتي منحته فر�سة �كت�ساف �للعب 
يف دوري جديد، وجنح يف �للعب مع 
منتخب بالده بعد �مل�ستويات �لطيبة 
يف  »�لكناري«،  مع  عليها  �أبان  �لتي 
�إد�رة  �أن  في�ستون  �أو�سح  �ملقابل، 
�أ�ساعت عليه فر�سة  �لقبائل  �سبيبة 
�لعرو�س  ظل  يف  �أوروبا  يف  �للعب 
�لدوريات  �لتي و�سبته من فرق من 
�ل�سبيبة  م�سوؤولو  ومت�سك  �لأوروبية 

بخدماته ورف�سو� ت�رصيحه.

توّجه رئي�س فريق �شبيبة القبائل �شريف مالل بالعتذار اإىل اأن�شار الفريق بعد زوبعة النتائج ال�شلبية التي �شجلها 
التعداد يف املباريات الأخرية اأدت اإىل اخلروج من مناف�شتي رابطة اأبطال اإفريقيا وكاأ�س اجلمهورية، اأين اعتذر 

جلماهري النادي القبائلي الأوفياء مثلما قال يف البيان الذي ن�شرته ال�شفحة الر�شمية لل�شبيبة عرب موقع التوا�شل 
الجتماعي »فاي�شبوك« وذلك عقب الأحداث الأخرية التي اأ�شاءت اإىل �شورة الفريق والأ�شخا�س الذين اأ�شاء اإليهم

مالل: اأعتذر لأن�ضارنا الأوفياء تعلمت الالعب ال�شابق للكناري يفتح النار على الإدارة
الدر�س و�ضاأتخذ قرارات حا�ضمة

بعدما �شمحت لأن�شار النادي الكونغويل الدخول 
جمانا عرب جواز ال�شفر

اأ�ضحاب ال�ضرتاكات ال�ضنوية 
ينتف�ضون �ضد اإدارة احتاد العا�ضمة

�لعا�سمة  �حتاد  �أن�سار  عرّب 
�ل�سنوية  �ل�سرت�كات  �أ�سحاب 
�إد�رة  عن غ�سبهم وتذمرهم من 
�لفريق �لتي ترف�س ت�سوية �أمرهم 
با�ستقبال  �لأمر  يتعلق  عندما 
�لنادي خارج ملعبه عمر حمادي 
ببولوغني، ويف هذ� �ل�سدد تذّمر 
�ل�سنوية  �ل�سرت�كات  �أ�سحاب 
�لإد�رة  �تخذته  �لذي  �لقر�ر  من 
�إلز�مية  عن  �إعالنها  خالل  من 
قيمة  دفعو�  �لذين  �لأن�سار 
�نطالق  قبل  �ل�سنوية  �ل�سرت�ك 
�ملو�سم �لكروي �جلاري ملتابعة 
مقابالت �لحتاد طيلة �ملباريات 
�لأن�سار  مثل  �لتذ�كر  �رص�ء  �إىل 
�لتي  للمقابلة  حت�سبا  �لعاديني 
بالل  �ملدرب  �أ�سبال  خا�سها 
�أتلتيكو  بيرتو  �مام  �أم�س  دزيري 
�لأنغويل حل�ساب دور جمموعات 
ر�بطة �أبطال �إفريقيا على ملعب 
بررت  حيث   ،1955 �أوت   20
جمل�س  رئي�س  بقيادة  �لإد�رة 

�لإد�رة بوعالم �سندري �أنها غري 
�إد�رة ملعب  م�سوؤولة على رف�س 
باأ�سحاب  �لعرت�ف  �أوت   20
قيمة  و�ألزمتهم دفع  �ل�سرت�كات 
منها  �لو�حدة  تبلغ  �لتي  �لتذكرة 
�لأن�سار  و�ألقى  قيمة 200 دينار، 
باللوم على �لإد�رة �لتي ف�سلت يف 
�لتعامل مع �لو�سع و�لدفاع عنهم، 
لأن�سار  �سمحت  ذلك  مقابل 
�ملدرج  بدخول  �لأنغويل  �لنادي 
�ملخ�س�س لهم يف ملعب 20 �أوت 
جمانا مقابل �إظهار جو�ز �ل�سفر، 
وهو ما �عتربه �لأن�سار �ملعنيني 
عدم  »�سو�سطارة«  �أبناء  لت�سكيلة 
�خلطوة  و�أن  خا�سة  �مل�ساو�ة، 
دفع  خالل  من  بها  قامو�  �لتي 
كان  �ل�سنوي  �ل�سرت�ك  قيمة 
�لهدف منها �إنعا�س خزينة �لنادي 
ماليا يف ظل �لأزمة �خلانقة �لتي 
ميرون بها منذ ما �سبق �نطالق 

�ملو�سم �لكروي �حلايل.
عي�شة ق. 

�أر�حت عودة �لالعب �حمد قندو�سي 
�سطيف  وفاق  فريقه  تدريبات  �إىل 
�ملدرب  بقيادة  �لفني  �لطاقم 
كانت  بعدما  �لكوكي،  نبيل  �لتون�سي 
م�ساركة �ملعني غري موؤكدة يف �للقاء 
�لنادي  ت�سكيلة  ينتظر  �لذي  �ملقبل 
�أمام  �ملقبل  �لثالثاء  �ل�سطايفي 
�حتاد �لعا�سمة �سمن �جلولة 16 من 
�لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل على ملعب 
�سخ�سية  �أمور  ب�سبب  ماي  �لثامن 
�خلدمة  مع  �أموره  ت�سوية  يف  تتمثل 
�لع�سكرية �لتي كان يعاين منها خالل 
�ل�سدد  هذ�  ويف  �لأخرية،  �لفرتة 

ميد�ن  و�سط  لعب  �أم�س  ��ستاأنف 
�لتدريبات  �لأ�سود«  »�لن�رص  ت�سكيلة 
وتدرب ب�سورة طبيعية رفقة زمالئه، 
�ل�سوء  وتلقى  �لتز�ماته  �أنهى  �أين 
�لأخ�رص من �أجل �لعودة جمدد� �إىل 
�ملناف�سة، وذلك بعدما كان غاب عن 
�أن  قبل  �أم�س  �أول  فريقه  تدريبات 
يريح �جلميع بعودته ويظهر جاهزيته 
حت�سبا ملوعد مبار�ة �حتاد �لعا�سمة 
�لطاقم  ح�سابات  يف  �سيدخل  �أين 
يو��سل  �ملقابل،  يف  لفريقه.  �لفني 
زميله �سعدي ر�سو�ين �لعالج وي�سارع 
�لزمن حتى يتعافى من �لإ�سابة �لتي 

�برز  �سيكون  �لذي  وهو  منها  يعاين 
�لعا�سمة  �لغيابات عن مبار�ة �حتاد 
يف ظل �لوزن �لذي يلعبه يف �سفوف 
�لأمين  �لظهري  ويعول  �لت�سكيلة، 
�أن يكون جاهز� حت�سبا  للوفاق على 
لكاأ�س  �لنهائي  ثمن  �لدور  ملقابلة 
�جلمهورية خالل قمة ديربي �ل�رصق 
�سطيف  وفاق  �أمام  ينتظرهم  �لذي 
�ملقررة ما بني يومي 12 و13 فيفري 
جاهزيته  عدم  تاأكد  بعدما  �ملقبل، 
�لتي  لزمالئه  �لقادمتني  للمقابلتني 
�لعا�سمة  �حتاد  �أمام  تنتظرهم 
�جلولتني  �سمن  وهر�ن  ومولودية 

�لوطنية. وفيما  �لبطولة  16 و17 من 
بوقلمونة  �حلبيب  باملهاجم  يتعلّق 
�لتدريبية  �حل�سة  �إىل  ح�رص  فقد 
قدم  �أين  �ملدين  بالزي  �أم�س  لأول 
�لوفاق  طبيب  �إىل  �لطبي  �لتقرير 
حيث  �لكوكي،  و�ملدرب  كاري 
ثالثة  مد�ر  على  �لعالج  �سيو��سل 
عمل  برنامج  يف  ي�رصع  �أن  قبل  �أيام 
�لفريق  �لبدين  �ملح�رص  مع  خا�س 
ويكون  �لدنية  لياقته  ي�ستعيد  حتى 
من  �ملناف�سة  على  للعودة  د�هز� 

جديد نهاية �ل�سهر �جلاري.
عي�شة ق.

ر�شواين يوا�شل الغياب عن وفاق �شطيف وبوقلمونة يعود نهاية ال�شهر

قندو�ضي يندمج يف التدريبات وجاهز امام احتاد العا�ضمة

توتة  بئر  �أوملبي  نادي  ي�سارك 
للكار�تي دو بخم�س م�سارعات 
�لطبعة  مناف�سات  يف  �لأحد 
�خلام�سة للدورة �لعربية لالأندية 
مدينة  ت�ست�سيفها  �لتي  �لبطلة 
�لعربية  بالإمار�ت  �ل�سارقة 
�ملتحدة ح�سب ما �أعلنه �لنادي 
�لعا�سمي على �سفحته �لر�سمية، 
يف  �جلز�ئر  ممثالت  وت�سعى 
ميد�لية  �إحر�ز  �ىل  �لدورة  هذه 
ح�سب  م�سابقة  يف  ذهبية 
يف  ذهبيتني  وميد�ليتني  �لفرق  
رئي�س  توقعات  ح�سب  �لفردي، 
توتة، حمدي  بئر  �وملبي  فريق 

بئر  نادي  و�سيدخل  ملوك، 
�خت�سا�س  يف  �مل�سابقة  توتة 
�لفرق  وح�سب  فردي  كوميتي 
�ملتكون  �لفني  �لطاقم  بقيادة  
�سليماين  �سمري  �ملدربني  من 
قائمة  وت�سم  تفر�وي،  و�أمني 
�جلز�ئريات  �مل�سارعات 
رندة  عطيف،  �إميان  من  كل 
دين  ريان  دين  �سفية  مقد��س، 
يف  �لعكروت.وي�سارك  ونرميان 
يختتم  �لذي  �لعربي  �ملوعد 
عربيا   فريقا   60 فيفري   4 يوم 
نف�س  ح�سب  دولة   17 ميثلون 

�مل�سدر .

الدورة العربية لالأندية البطلة للكاراتي

م�ضاركة 5 م�ضارعات من نادي بئر 
توتة مبوعد ال�ضارقة

�أكد تقرير �سحفي بريطاين �أم�س �أن 
�أوديون  �لنيجريي  �ملهاجم  �نتقال 
مان�س�سرت  �سفوف  �إىل  �إيجالو 
يف  �لالعب  كذب  ك�سف  يونايتد 
بر�سلونة،  على  �ل�سابق  �ملو�سم 
وجاء �نتقال �إيجالو من �ساجنت�سون 
ياتاي �ل�سيني �إىل �ل�سياطني �حلمر 
ملدة 6 �أ�سهر فقط خالل �ملريكاتو 
ل�سحيفة  ووفًقا  �ملن�رصم،  �ل�ستوي 

�أن �رصح  �سبق  �إيجالو  فاإن  »مرتو«، 
رف�س  باأنه  �ملا�سي  مار�س  يف 
يف  بر�سلونة  من  مماثاًل  ا  عر�سً

جانفي 2019.
لهيئة  ت�رصيحات  يف  �إيجالو  وقال 
رف�سه  �إن  �لربيطانية  �لإذ�عة 
�أن  يرغب  ل  لأنه  جاء  لرب�سلونة 
�أحد  يكون خياًر� ق�سري �لأجل يف 
حتدث  »لقد  و�أ�ساف:  �لأندية، 

عر�س  حول  �أعمايل  وكيل  معي 
بر�سلونة، و�أن �لنادي يريًد� مهاجًما 
يتمتع بخربة يف �لدوري �لإ�سباين«، 
�أن  �ملفرت�س  من  »كان  وتابع: 
�أ�سهر،   6 ملدة  �لإعارة  تكون 
نو  �لكامب  ملعب  �إىل  �أذهب  و�أن 
»كان  وو��سل:  �إ�سايف«،  كمهاجم 
من �جليد معرفة �هتمام بر�سلونة 
قدم  كرة  لعب  �أي  بخدماتي، 

و�فق  �إذ�  �أكرب  �سعادة  يف  �سيكون 
كل  مع  »لكن  و�أمت:  �لعر�س«،  على 
يف  هد�ف  �أف�سل  �أنا  �لحرت�م، 
�ل�سني بر�سيد 21 هدًفا، و�أ�ستحق 
ما هو �أف�سل من ذلك �لعر�س، ول 
�لأجل  ق�سري  لعبًا  �أكون  �أن  �أريد 
يف �أي مكان. لقد رف�سنا �لعر�س، 

وكان ذلك قر�ًر� �سهاًل«.
ق.ر.

مان�ض�ضرت يونايتد يك�ضف حتايل اإيجالو على بر�ضلونة

الدورة الدولية لالأوا�شط للتن�س بتون�س

انهزام بكرار يف الدور ربع النهائي
�جلز�ئرية  �لالعبة  �نهزمت 
ربع  �لدور  يف  بكر�ر  �إينا�س 
�لدولية  للدورة  �لنهائي 
بتون�س،  �جلارية  لالأو��سط، 
�ل�سوي�رصية  �لالعبة  �أمام 
بو�قع  �سيليبوتي،  �سيبا�ستيانا 
 ،)0-2( �سفر  مقابل  �سوطني 
�خلمي�س.وتاأخرت  �أم�س  م�ساء 
 ،1-6 �لأول  �ل�سوط  يف  بكر�ر 
يف  جمدد�  ت�سقط  �أن  قبل 
�ل�سوط �لثاين 6-3، �أمام �لالعبة 
�لأوىل  �مل�سنفة  �ل�سوي�رصية، 
 16( بكر�ر  �جلدول.وكانت  يف 
عاما(، قد فازت يف �لدور �لأول 
كري�ستينا  �لرو�سية  �لالعبة  �أمام 
كيدريافت�سيفا )6-1، 6-4(، قبل 
�أن تطيح بالالعبة �لبلغارية د�ريا 

 )1-6  ،6-7  ،6-3( �سالمانوفا 
�لالعبة  �لثاين.م�سو�ر  �لدور  يف 
�لدولية،  �لدورة  هذه  يف  بكر�ر 
يف  بالرتقاء  حتما  لها  �سيمح 
�لأو��سط  لفئة  �لعاملي  �لرتتيب 
�لدولية  �لحتادية  �ستن�رصه  �لتي 
�لقادم. �لثنني  يوم  للتن�س 
�مل�سنفة  �لدورة  هذه  وجترى 
يف �لدرجة �لثانية على �لأر��سي 
�ل�رصيعة للحي �لوطني �لريا�سي 
�ملنزه - تون�س.وت�سارك يف هذه 
�لالعبات  من  �لعديد  �ملوعد 
متقدمة  مر�كز  يف  �ملتو�جد�ت 
يف �لت�سنيف �لعاملي للفئة، على 
�سيبا�ستيانا  �ل�سوي�رصية  غر�ر 
بولينا  و�لرو�سية  �سيليبوتي 

لت�سينكو.
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لقب  على  ال�رصاع  يتوا�صل 
القطري  الدوري  هداف 
بعد  اجلزائرية  ب�صبغته 
الذي ظهر به الالعب  الت�ألق 
يطو  بن  حممد  اجلزائري 
تدعيم  يف  جنح  والذي 
ترتيب  جدول  يف  ر�صيده 
اإىل  الغلّة  ورفع  الهدافني 
بعدم�  اأهداف   10 جمموع 

ت�صجيل  يف  اأم�س  اأول  جنح 
الوكرة و�ص�هم  ثن�ئية لفريقه 
الذي  العري�س  الفوز  يف 
حققه اأم�م ال�صيف ال�صح�نية 
حل�ص�ب اجلولة 14 من دوري 
لهدف،  برب�عية  قطر  جنوم 
هدفيه  يطو  بن  وقع  حيث 
متّكن  و91   21 الدقيقتني  يف 
على اإثره� من افتت�ح ال�صهية 

لفريقه من خالل افتت�ح ب�ب 
مهرج�ن  واختت�م  الت�صجيل 
يتواجد  واأ�صبح  الأهداف، 
للدوري  الهدافني  و�ص�فة  يف 
رفقة  من��صفة  القطري 
براهيمي  ي��صني  مواطنيه 
هني  و�صفي�ن  الري�ن  لعب 
�صجلوا  الذين  الغرافة  لعب 
لكل  اأهداف   10 بدورهم 

بغداد  يوا�صل  بينم�  منهم�، 
اجلدول  ت�صدر  بوجن�ح 
ويدافع  هدف�   13 مبجموع 
ح�صده  الذي  اللقب  عن 
الذي  وهو  الف�رط،  املو�صم 
ال�صد  ن�دي  رفقة  اأم�س  لعب 
ال�صيلية وح�صيلته ق�بلة  اأم�م 

لالرتف�ع.
عي�شة ق. الإفريقي  الحت�د  اأنزل 

لكرة القدم »الك�ف« عقوبة 
جنوب  احت�دي  على  ق��صية 
موري�س  وجزر  اإفريقي� 
مق�طعتهم�  خلفية  على 
وعدم امل�ص�ركة يف الن�صخة 
احل�لية من ك�أ�س اأمم اإفريقي� 
الق�عة  داخل  القدم  لكرة 
املق�مة ب�لعيون حتى ت�ريخ 
املقبل،  فيفري  ال�ص�بع 
الرئي�س  هيئة  وع�قب 
امل�ص�ركة  بعدم  امللغ��صي 
من  املقبلتني  الن�صختني  يف 
داخل  اإفريقي�  اأمم  ك�أ�س 

تغرمي  عن  عالوة  الق�عة، 
اآنف�  املذكورين  الحت�دين 
على  دولر،  األف   75 مبلغ 
يف  امل�ص�ركة  رف�صه  خليفة 
املق�مة  احل�لية  الن�صخة 

مبدينة العيون.
الإفريقي  الحت�د  وفر�س 
عقوبة مم�ثلة على منتخب 
على  املوري�س  جزر 
املنتخب  ان�صح�ب  خلفية 
اأمم  ك�أ�س  من  املوري�صي 
رح�ه�  دور  التي  اإفريقي� 
ح�لي�،  العيون  مبدينة 
املوري�صي  املنتخب  وك�ن 

الن�صخة  يف  �ص�رك  قد 
اأمم  ك�أ�س  من  ال�ص�د�صة 
الق�عة  داخل  اإفريقي� 
اجلنوب  للمنتخب  خلف� 
الذي  الأخري  الإفريقي، 
انطالقة  قبل  بدوره  اأعلن 
البطولة عن مق�طعة الدورة 
اإىل  ي�ص�ر  �صي��صية،  لأ�صب�ب 
الأوىل يف  الثالث  الفرق  اأن 
اإىل  �صتت�أهل  البطولة  هذه 
ك�أ�س الع�مل املزمع تنظيمه 
ال�صنة  خالل  بليتواني� 

املقبلة.
ق.ر.

الدويل  الحت�د  رئي�س  تقّدم 
اإنف�نتينو  جي�ين  القدم  لكرة 
مبقرتح برجمة من�ف�صة ك�أ�س 
مدار  على  لالأمم  اإفريقي� 
خو�صه�  بدل  �صنوات  اأربع 
معمول  هو  مثلم�  ع�مني  كل 
الأمر  تزامن  به ح�لي�، حيث 
الفيف�  رئي�س  م�ص�ركة  مع 
ندوة  يف  �صوي�رصي  الفرانكو 
والبنى  امل�ص�بق�ت  تطوير 
والتي  اإفريقي�  يف  التحتية 
جتري مبركب حممد ال�ص�د�س 
ب�ملغرب، حيث �صدد املعني 
ودرا�صة  التفكري  �رصورة  اإىل 
كل  »الك�ن«  من�ف�صة  خو�س 
ع�مني  ولي�س  اأعوام  اأربعة 
بحث�  احل�يل  النظ�م  وتغيري 
ورفع  والإث�رة  الت�صويق  عن 

الأرب�ح امل�لية من املن�ف�صة 
مب�درة  ج�ءت  حيث  الق�رية، 
رئي�س الهيئة الكروية الع�ملية 
بن�ء على النتق�دات الالذعة 
التي ج�ءت به� برجمة الدورة 
املقررة  »الك�ن«  من  املقبلة 
الك�مريون  يف   2021 الع�م 
فرتة  برجمته� يف  بعد  وذلك 
املقبل  الع�م  مطلع  ال�صت�ء 
ج�نفي  الت��صع  من  ابتداء 
وقت  يف  مقررة  ك�نت  بعدم� 
�ص�بق اأن جتري يف ال�ص�ئفة، 
قبل اأن حتدث هيئة الرئي�س 
احمد  اأحمد  امللغ��صي 
تغيريات يف الت�ريخ وتقدمه� 
الأمر  ج�نفي،  �صهر  على 
الأوروبية  الأندية  دفع  الذي 
اإىل انتق�د الربجمة اجلديدة 

الق�ري  الكروي  للعر�س 
انطالق  مع  تزامنه  ب�صبب 
خمتلف  من  الث�نية  املرحلة 
والتزام  الأوروبية  الدوري�ت 
مع  املحرتفني  الالعبني 
غي�بهم  وب�لت�يل  اأنديتهم، 
حوايل  فرتة  خالل  عنه� 
اإعالن  ج�نب  اإىل  ال�صهر، 
الفيف� اإحداث تعديالت على 
م�صتوى من�ف�صة ك��س الع�مل 
جتري  �صوف  التي  لالأندية 
املقبلة  الن�صخة  من  ابتداء 
ال�ص�ئفة  يف  الع�م  هذا 

مب�ص�ركة 24 فريق�.
اأفريقي�  اأن  اإنف�نتينو  اأو�صح 
واأن  كبري  عمل  اإىل  حتت�ج 
يقف  لن  الدويل  الحت�د 
و�صي�ص�عد  الأيدي  مكتوف 

اأزم�ت  حل  فى  كبري  ب�صكل 
والتي  الأفريقية،  الكرة 
اأزم�ت  ثالث  على  ترتكز 
ثم  التحكيم  اأوله�  رئي�صية 
وامل�ص�بق�ت،  التحتية  البنية 
الطبيعي  من  اأنه  واأو�صح 
بخب�ي�  الع�رفون  يدرك  اأن 
البنى  تطوير  عن  البحث 
الأموال  اإىل  التحتية احل�جة 
عن  بحث�  الأمور  هذه  ملثل 
امل�صتديرة  الكرة  تطوير 
م�صيف�  ال�صمراء،  الق�رة  يف 
مبلغ  اإىل  يحت�ج  الأمر  ان 
اأجل حتقيق  ملي�ر دولر من 
والفيف�  الك�ف  مع  امل�رصوع 
�صوف ت�ص�عد الهيئة الكروية 

الق�رية من اأجل الأمر.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

م�ن�ص�صرت  فريقي  على غرار 
يون�يتد وتوتنه�م الجنليزي�ن 
الذين  الإيط�يل  ميالن  واأنرت 
عربوا عن اهتم�مهم ب�صفقة 
اإىل  وا�صتقدامه  الالعب 
�صفقة  �صقطت  �صفوفه�، 
ب�أحد  �صليم�ين  التح�ق 
الأوروبية  الدوري�ت  عم�لقة 

اإدارة  تعّنت  ب�صبب  امل�ء  يف 
على  �صيتي  لي�صرت  فريقه 
اجلزائري  لالعبه�  ال�صم�ح 
الفرق  اأحد  على  النتق�ل 
مركز  على  تن�ف�صه�  التي 
ملن�ف�صة  الت�أهل  على  موؤهل 
وهو  اأوروب�  اأبط�ل  رابطة 
اإىل  دفعه�  الذي  الأمر 
للعب  النتق�ل  �صد  الوقوف 
مع امل�ن يون�يتد اأو توتنه�م، 

م�  �صليم�ين  يوا�صل  حيث 
الكروي  املو�صم  من  تبقى 
الإم�رة  ن�دي  رفقة  احل�يل 

الفرن�صية.
البني�ن  عني  ابن  ويع�ين 
احل�يل  فريقه  مع  الأمرين 
اجلديد  املدرب  قدوم  منذ 
مورينو  روبرت  ال�صب�ين 
منذ  الأو�ص�ع  تغريت  حيث 
الربتغ�يل  املدرب  رحيل 

ك�ن  الذي  ج�ردمي  ليون�ردو 
خالل  معه  التع�قد  وراء 
املرك�تو ال�صيفي املنق�صي، 
اأ�ص��صية  ركيزة  من  وحتول 
يكتفي  بديل  لعب  اإىل 
ب�جللو�س على مقعد البدلء، 
ي�صتبعده مورينو عن  ان  قبل 
وهو  للفريق  مواجهة  اآخر 
الذي جتدد معه الأمر اأم�س 
�صمن  ي�صتدعه  مل  بعدم� 

بلعب  املعنية  مون�كو  ق�ئمة 
مق�بلة نيم على ملعب الأخري 
الفرن�صي،  الدوري  حل�ص�ب 
يف  ت�ألق  �صليم�ين  ك�ن  اأين 
 7 بت�صجيل  املو�صم  بداية 
اأهداف ومنح نف�س العدد من 
قبل  احل��صمة،  التمريرات 
الإ�ص�ب�ت  لعنة  تط�رده  اأن 
 4 عن  يغيب  جعلته  التي 

ركلة  يف  وت�صبب  مق�بالت 
جزاء وبط�قة حمراء اأبعدته 
لق�ءين ب�صبب عقوبة الإيق�ف 
من طرف الرابطة الفرن�صية 
املدرب  يفتح  اأن  قبل  للعبة، 
اجلديد ملون�كو ب�ب الرحيل 
ال�ص�بق ل�صب�ب  اأم�م الهداف 
بلوزداد، اإىل ج�نب ا�صتبع�ده 
الأ�ص��صية  الت�صكيلة  عن 

ب�صبب اخلي�رات التي ميلكه� 
وهو  الأم�مي،  اخلط  يف 
الذي يواجه خطر املوا�صلة 
ال�صعبة  الو�صعية  نف�س  على 
من�ف�صني  بتواجد  خ��صة 
التون�صي  اأقوي�ء له يف �صورة 
و�ص�م بن يدر، ال�صنغ�يل كيت� 
جيل�صون  والربتغ�يل  ب�لدي 

م�رتنيز وغريهم.

اإ�شدال ال�شتار على املريكاتو ال�شتوي والالعب �شيوا�شل املو�شم رفقة موناكو

اإدارة لي�ضرت حترم �ضليماين من 
اللعب رفقة كبار اأوروبا

ف�شل الالعب الدويل اجلزائري اإ�شالم �شليماين يف الرحيل اإىل �شفوف اأحد الأندية التي كانت 
راغبة يف التعاقد معه خالل فرتة النتقالت ال�شتوية، حيث اأ�شدل اأول اأم�س ال�شتار على 

املركاتو ال�شتوي وتاأكد بقاء مهاجم املنتخب الوطني يف �شفوف ناديه موناكو الفرن�شي الذي �شوف 
يوا�شل اللعب يف �شفوفه ما تبقى من عقد الإعارة الذي ميتد اإىل نهاية املو�شم احلايل قادما من 

لي�شرت �شيتي الإجنليزي، وبعدما ارتبط ا�شم �شليماين رفقة عمالقة الأندية الأوروبية

مولودية  فريق  اأن�ص�ر  ق�م 
بوقفة  اأم�س  ظهرية  اجلزائر 
ال�صغط  اأجل  من  احتج�جية 
�صون�طراك  �رصكة  على 
وهي  الفريق  عن  للرحيل 
يف  ال�صهم  اأغلبية  متلك  التي 
الفريق، حيث تنقل عدد من 
الأن�ص�ر اإىل كيت�ين ب�ب� الواد 
اأدل  من  امللتقى  ك�ن  اين 
بينهم  موّحدة  مط�لب  رفع 
لل�رصكة  ال�رصيع  الرحيل  عرب 
البرتولية من الفريق كم�ص�هم 
القرار  و�ص�حب  رئي�صي 
ب�لتدهور  اإي�ه�  متهمني 
ب�صبب  الفريق  يعرفه  الذي 
التعيين�ت املخيبة للم�صوؤولني 
على راأ�س الن�دي والذي يدفع 
املو�صم  هذا  غ�لي�  الثمن 
الع�صوائي  الت�صيري  ب�صبب 
والإدارة غري الق�در على رفع 

والتن�ف�س  الفريق  م�صتوي�ت 
من اأجل لعب الأدوار الأوىل، 
رفق�ء  اأن  علمن�  اإذا  خ��صة 
الالعب وليد درارجة �صيعوا 
التي  اجلمهورية  ك�أ�س  هدف 
اأق�صيوا منه� يف الدور 1/16 
وو�صعوا قدم� خ�رج م�ص�بقة 
بعد  لالندية  العربية  لبطولة 
اأم�م  الدي�ر  داخل  هزميتهم 
املغربي،  البي�ص�وي  الرج�ء 
التتويج  فر�صة  فّوتوا  بينم� 
ب�للقب ال�صتوي عقب الهزمية 

التي تكبدوه� داخل القواعد 
لق�ء  يف  �صطيف  وف�ق  اأم�م 

موؤجل بني الفريقني.
ورفع الأن�ص�ر الذين ح�رصوا 
من  جمموعة  كيت�ين  اإىل 
توزيع  مّت  كم�  ال�صع�رات 
اإبراز  على  ت�رص  بط�قي�ت 
امل�ص�كل التي يع�نيه� الن�دي 
التي  واملربرات  الع��صمي 
يف  اخلروج  اإىل  بهم  دفعت 

وقفة ت�ص�منية. 
عي�شة ق.

قاموا ظهرية اأم�س بوقفة احتجاجية يف كيتاين

اأن�ضار مولودية اجلزائر يطالبون 
�ضوناطراك بالرحيل

اأعلن ا�شتعداد هيئته الكروية الدولية مل�شاعدة الكاف يف تطوير البنى التحتية

انفانتينو يقرتح اإقامة »الكان« كل اأربعة اأعوام

�شّجل ثنائية وقاد الوكرة اإىل فوز عري�س

بن يطو يهدد بوجناح حول لقب هدايف الدوري القطري على خلفية ان�شحابهما من امل�شاركة بكاأ�س اإفريقيا داخل 
القاعة بالعيون املحتلة

اإق�ضاء جنوب اإفريقيا وجزر موري�س
 من طبعتني على التوايل

خا�س اأم�س اأوىل مبارياته اأمام بالتنيوم

النجم ال�ضاحلي يوؤهل زردوم يف املناف�ضة القارية
الري��صي  النجم  اأعلن 
ت�أهيل  عن  اأم�س  ال�ص�حلي 
الالعب  اجلديد  املنتدب 
زردوم  ر�صوان  اجلزائري 
الفريق  ق�ئمة  اإىل  و�صمه 
من�ف�صة  ملب�ري�ت  حت�صب� 
دوري اأبط�ل اإفريقي�، وينتظر 
ال�ص�حلي  النجم  ي�صتفيد  ان 

الذي  الالعب  خدم�ت  من 
ن�رص  ن�دي  يف  ين�صط  ك�ن 
من  انطالق�  داي  ح�صني 
مب�راة م�ص�ء الب�رحة مبلعب 
الفريق  جمعت  التي  راد�س 
بالتينيوم  ب�صيفه  التون�صي 
اجلولة  حل�ص�ب  الزميب�بوي 
دور  من  الأخرية  ال�ص�د�صة 

النجم  ويحتل  املجموع�ت، 
يف  الث�ين  املركز  ال�ص�حلي 
بر�صيد  الث�نية  املجموعة 
الأهلي  خلف  نق�ط   9
بر�صيد  املت�صدر  امل�رصي 
فريق  ويحت�ج  نق�ط،   10
جوهرة ال�ص�حل اىل الفوز اأو 
التع�دل اليوم ل�صم�ن الت�أهل 

النه�ئي  ربع  الدور  اإىل 
اإفريقي�  اأبط�ل  لدوري 
ح�ل  يف  كذلك  يت�أهل  كم� 
الأهلي  فوز  �رصط  خ�ص�رته 
م�صيفه  على  امل�رصي 
�ص�حب  ال�صوداين  الهالل 
 9 بر�صيد  الث�لثة  املرتبة 

نق�ط.



رين يقلب الطاولة ويعّزز املركز الثالث

�أم�س  يونايتد  مان�س�سرت  �أجنز 
�ملهاجم  �ن�سمام  �سفقة 
�إيجالو  �أوديون  �لنيجريي 
�حلمر،  �ل�سياطني  ل�سفوف 
�ل�ستوي  �ملريكاتو  خالل 
للموقع  ووفًقا  �جلاري، 
�حلمر،  لل�سياطني  �لر�سمي 
فاإن �إيجالو مهاجم �ساجنت�سون 
ياتاي �ل�سيني �سين�سم ل�سفوف 
�سبيل  على  يونايتد  مان�س�سرت 
�ملو�سم  نهاية  حتى  �لإعارة 
�ملوقع  و�أو�سح  �جلاري، 
�ساحب  �ملهاجم  �أن  �لر�سمي 
عاًما   30 و�لبالغ  �خلرب�ت 

�لن�سف  يف  �لفريق  �سيدعم 
�حلايل  �ملو�سم  من  �لثاين 
ببطولت �لربميريليجغو�لدوري 
ر�بطة  وكاأ�س  �لأوروبي 
�سول�سكاير:  وقال  �ملحرتفني، 
»�إيجالو �ساحب خرب�ت كبرية، 
خيار  �سيمنحنا  معه  �لتعاقد 
�آخر  نوع  من  مهاجم  ��ستغالل 
�للعب، وذلك خالل  �أ�سلوب  يف 
�سيقيمها  �لتي  �لق�سرية  �لفرتة 
�ملدرب  و�أ�ساف  معنا«، 
كبري  لعب  »�إيجالو  �لرنويجي 
و�سوف  للغاية،  وحمرتف 
ي�ستغل معظم وقته هنا«. يذكر 

�أن �إيجالو ح�سد جائزة هد�ف 
�لأفريقية  �لأمم  كاأ�س  بطولة 
م�رص  ��ست�سافتها  �لتي   ،2019
 5 بر�سيد  �ملا�سي  �ل�سيف  يف 

�أهد�ف.

�إ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
قدمه  �لذي  �لقرت�ح  �أم�س 
بر�سلونة  مدرب  �سيتني  كيكي 
�لنادي  يف  �لريا�سية  لالإد�رة 
�ملريكاتو  خالل  �لكتالوين 
وكانت  �ملن�رصم،  �ل�ستوي 
�أن  �أكدت  قد  �إ�سبانية  تقارير 
مع  �لتعاقد  حاول  بر�سلونة 
ريال  مهاجم  خو�سيه  ويليان 
�سو�سييد�د، لكن ف�سلت �ل�سفقة 
 30 دفع  �لبار�سا  رف�س  ب�سبب 
ووفًقا  حل�سمها،  يورو  مليون 
ديبورتيفو«،  »موندو  ل�سحيفة 

بر�سلونة  م�سوؤويل  حترك  فاإن 
على  بناء  كان  خو�سيه  �سوب 
له  �سبق  �لذي  �سيتني  ن�سيحة 
قيادة �لالعب يف ل�س باملا�س.

حتدث  بر�سلونة  �أن  و�أ�سارت   
 Un1que« وكالة  مع  بالفعل 
عن  �مل�سئولة   »Football
�أن  و�أو�سحت  خو�سيه  ويليان 
موقف �لالعب رفقة �سو�سييد�د 
بات �سعبًا، بعد �أن رف�س خو�س 
مبار�ة لإجبار ناديه على �لرحيل 
�إىل توتنهام، وقالت �ل�سحيفة �إن 
ت�رصف خو�سيه جاء رغم �أنه مل 

مع  �سو�ء  �تفاق  �أي  �إىل  ي�سل 
توتنهام  مدرب  مورينيو  جوزيه 
�أو �إريك �أبيد�ل �ل�سكرتري �لفني 
»موندو  و�أ�سافت  لرب�سلونة، 
بر�سلونة  �إد�رة  �أن  ديبورتيفو« 
�أنها  ب�سبب  �ل�سفقة  رف�ست 
كما  ومعقدة،  �لثمن  باهظة 
مقتنًعا  يكن  مل  �لالعب  �أن 
للرحيل  �إ�سافية  جهود  ببذل 
�ل�سحيفة  و�أمتت  ناديه،  عن 
�إد�رة  �أن  بالتاأكيد  تقريرها 
بر�سلونة قررت عدم �لتعاقد مع 

مهاجم يف �ملريكاتو �ل�ستوي.

يف  دورمتوند  بورو�سيا  �أعلن 
�لإنرتنت  على  �لر�سمي  موقعه 
جان  �إميري  �لأملاين  �سم  عن 
على �سبيل �لإعارة من �سفوف 
وجاء  �لإيطايل،  جوفنتو�س 
بورو�سيا  ن�رصها  تغريدة  يف 
يعلن  »دورمتوند  دورمتوند: 
�إميري  مع  �لتوقيع  ��ستكمال 

جوفنتو�س  �سفوف  من  جان 
نهاية  حتى  �لإعارة  �سبيل  على 
�لذي  �لوقت  يف  �ملو�سم«، 
�لفريق  �أّن  جوفنتو�س  به  �أّكد 
جان  ب�رص�ء  �سيلزم  �لأملاين 
حال  يورو يف  مليون   25 مقابل 
معينة  لأرقام  �لالعب  حتقيق 
جتربة  تكن  ومل  دورمتوند،  مع 

جوفنتو�س  مع  ناجحة  جان 
�لذي �نتقل �إليه يف 2018 قادماً 
من ليفربول �لإجنليزي، و�ساءت 
عالقته موؤخر�ً مع �ساري مدرب 
�ل�سيدة �لعجوز، ولعب جان 26 
وباير  ميونيخ  بايرن  مع  عاماً 
مثّل  كما  �أملانيا  يف  ليفركوزن 

�ملنتخب �لأول يف 25 مبار�ة.

كلوب  يورغن  �لأملاين  علق 
لليفربول،  �لفني  �ملدير 
رحيل  �إمكانية  على 
�سالح  حممد  �مل�رصي 
»�أنفيلد«  عن  �لفريق  جنم 
�حلايل،  �ملو�سم  نهاية  يف 
ت�رصيحات  يف  كلوب،  وقال 
�أبرزها موقع ليفربول �إيكو: 
»ت�سجيل �سالح 87 هدًفا يف 
136 مبار�ة فقط منذ قدومه 
�لأرقام  هذه  مثل  روما  من 
�أ�سبح  �أن �لالعب  تدل على 
ليفربول«،  رفقة  منزله  يف 
�سي�ستمر  »�سالح  و�أ�ساف: 
�ملو�سم  خالل  ليفربول  مع 

هل  ذلك،  �أعتقد  �ملقبل، 
�سمعت �سيًئا خمتلًفا يبدو يل 
�أن مو قد ��ستقر بالفعل هنا 
وو��سل:  �سادًقا«،  �أكون  كي 
�أي  لدي  لي�س  �لو�قع  »يف 
�أن  ميكنك  لكن  معلومة، 
ب�ساأن  �ل�سوؤ�ل  ت�ساألني نف�س 
�لآخرين،  �لالعبني  جميع 
�أي  لدي  لي�س  باأنه  و�ساأرد 
�لأمر  يف  �أفكر  مل  معلومة، 
�ل�سوؤ�ل«،  تلقيت  حتى 
ل  �أنني  »طاملا  و�أكمل: 
�أ�ساأل  ول  �سيًئا،  �أ�سمع 
يف  خططهم  عن  �لالعبني 
خالل  �أو  �ملقبل  �ملو�سم 

�أنهم  يل  يبدو  فاإنه  عامني، 
م�ستمرون«، وعن مدة عقد 
�أجاب:  ليفربول،  مع  �سالح 
ولكن  طويلة،  �أنها  »�أعتقد 

لي�س لدي �أي معلومة«.

فّرط �سالكه بفر�سة �لقرت�ب 
من �ملركز �لر�بع �آخر �ملر�كز 
�أبطال  دوري  �إىل  �ملوؤهلة 
�أمام  �ل�سلبي  بتعادله  �أوروبا، 
�أول  برلني  هرتا  م�سيفه 
�ملرحلة  �فتتاح  يف  �أم�س 
�لأملاين،  �لدوري  من   20
�سقوطاً  �سقط  �سالكه  وكان 
�ل�سابقة  �ملرحلة  يف  مدوياً 
ميونيخ  بايرن  م�سيفه  �أمام 
بخما�سية نظيفة، �إل �أنه ف�سل 
ليبقى يف �ملركز  يف تعوي�سها 
نقطة،   34 بر�سيد  �ل�ساد�س 
ويفرط بالتايل بفر�سة معادلة 
دورمتوند  بورو�سيا  نقاط 

�ملقابل،  نقطة، يف   36 �لر�بع 
بقي هرتا برلني يف �ملركز 13 
بر�سيد 23 نقطة وهو ف�سل يف 
�ملرمى  نحو  كرة  �أي  ت�سديد 

طو�ل �لدقائق �لت�سعني.
�إىل  �لأول  �ل�سوط  يرتق  ومل 
م�ستوى �لتطلعات �إذ مل ي�سكل 
�أي من �لفريقني خطورة تذكر 
على �ملرمى حيث �أتت �أخطر 
�لأوىل  �لدقيقة  يف  �لفر�س 
لل�سيوف،  �ل�سائع  �لوقت  من 
عندما �سدد �لأمريكي وي�ستون 
كرة من على م�سارف  ماكيني 
�ملنطقة �رتدت من �لدفاع قبل 
�أن يالم�سها �حلار�س �لرنوجي 

فوق  ويبعدها  يار�ستاين  روين 
�ملبار�ة  و�سهدت  �لعار�سة، 
�إىل  �جلديد  �لو�فد  دخول 
�لدويل  �ملهاجم  برلني  هرتا 
بيونتيك  كري�ستوف  �لبولندي 
�أن �ن�سم  يف �لدقيقة 63، بعد 
�خلمي�س  �لإيطايل  ميالن  من 
�إ�سافة  يورو  مليون   27 مقابل 
كحو�فز،  ماليني  ثالثة  �إىل 
يرتك  �أن  بيونتيك  وكاد 
ب�سمته لفريق �ملدرب يورغن 
كلين�سمان بعد ع�رص دقائق من 
بعدما  �مللعب  �أر�س  دخوله 
�ملنطقة  د�خل  �لكرة  و�سلته 
ر�أ�سيته علت  �أن  �إل  ركنية  من 

�أن  �سالكه  وكاد  �لعار�سة، 
�أربع  قبل  قاتاًل  فوز�ً  يخطف 
عندما  �لنهاية  من  دقائق 
�جلهة  عن  عر�سية  و�سلت 
مايكل  �لنم�سوي  �إىل  �لي�رصى 
ر�أ�سيته  �أن  �إل  غريغوريت�س 
�لأمين،  �لقائم  بجانب  مرت 
�أ�سحاب  فر�س  �أف�سل  وكانت 
�ل�سائع  �لوقت  يف  �لأر�س 
�إىل  �لكرة  و�سلت  عندما 
على  ميتيل�ستاد  ماك�سيميليان 
ت�سديدته  لكن  �لي�رصى  �جلهة 
�لقائم  بجانب  مرت  �لز�حفة 

�لأي�رص.

�ملركز  يف  موقعه  رين  عّزز 
تاأخره  قلب  �أن  بعد  �لثالث 
 1-2 من  نانت  �سيفه  �أمام 
�ل�سائع  �لوقت  يف   2-3 �إىل 
�أم�س  �أول  مثري  �سيناريو  يف 
من   22 �ملرحلة  حل�ساب 
وتاأّخر  �لفرن�سي،  �لدوري 
د�  د�ميان  لعبه  بهدف  رين 

حار�س  غالط  �لذي  �سيلفا 
ثم  �خلطاأ  وجه  على  مرماه 
جنح يف تعديل �لنتيجة بف�سل 
�سهدت  ذلك  بعد  ر�فينيا، 
�أخرية  �ساعة  ربع  �ملبار�ة 
�لت�سويق  �أوج  ويف  م�ستعلة 
يف  ليتقدم  نانت  عاد  حيث 
عرب  �لثاين  بالهدف  �لنتيجة 

�أّن  غري  �سيمون،  موزي�س 
و�قع  قلبو�  �لأر�س  �أ�سحاب 
�ملو�جهة مل�سلحتهم بهدفني 
بنجامان  بتوقيع  �آخرين 
عاد  �لذي  ور�فينيا  بوريغو 
بهذ�  لفريقه،  �لفوز  ليمنح 
�لفوز �لدر�ماتيكي، ثّبت رين 
�لثالث  �ملركز  يف  �أقد�مه 

متخلفاً  نقطة   40 بر�سيد 
عن  فقط  نقطتني  بفارق 
�لو�سيف  مر�سيليا  �أوملبيك 
�لذي ينزل �سيفاً على بوردو 
�أّما  غد�،  �سعبة  مو�جهة  يف 
ر�سيده  توقف  فقد  نانت 
�ملركز  يف  نقطة   32 عند 

�ل�ساد�س.

ليوناردو  �لرب�زيلي  �أعلن 
لنادي  �لريا�سي  �ملدير 
مت�سدر  جريمان  �سان  باري�س 
�لهد�ف  �أّن  �لفرن�سي  �لدوري 
�لدويل  للفريق  �لتاريخي 
كافاين  �إدين�سون  �لأورغوياين 
�ملو�سم،  نهاية  حتى  معه  باق 
موؤمتر  يف  ليوناردو  وقال 
�سد  �ملبار�ة  ع�سية  �سحفي 
�ملحلي،  �لدوري  يف  مونبيليه 
رد�ً على �لتقارير عن �حتمال 
مدريد  �أتلتيكو  �إىل  �نتقاله 
�أحد،  مع  نتفق  »مل  �لإ�سباين: 
بيعه ولكن  مل نفكر مطلقاً يف 
فيه  در�سنا  وقت  هناك  كان 
معنا  موجود  �إنه  �ملقرتحات، 
و�أ�ساف:  �ملو�سم«،  لبقية 
�ست  �لبقاء  �أنه  »�أعتقد 
ميكن  ناد  يف  ون�سف  �سنو�ت 
من  �أ�سبوعني  خالل  حموها 
فرتة  �أّن  موؤكد�ً  �ملفاو�سات«، 
�نتهت  �ل�ستوية  �لنتقالت 
بالن�سبة لباري�س �سان جريمان 
�لذي مل يتعاقد �أو يتخلى عن 

�أي لعب خاللها.
�لتاريخي  �لهد�ف  و�أعرب 
هدفاً   198 �لباري�سي  للنادي 
رغبته  عن  منه  مقربني  عرب 
بعدما  �إ�سبانيا  يف  باللعب 

�لفريق يف  مع  م�ساركاته  قلّت 
�ملو�سم،  من  �لأول  �لن�سف 
ب�سبب �لإ�سابات �ملتكررة �لتي 
�ملدرب  وتف�سيل  لها  تعر�س 
توخيل  توما�س  �لأملاين 
�جلديد  �لو�فد  على  �لعتماد 
�لإيطايل على  �إنرت ميالن  من 
نهاية  حتى  �لإعارة  �سبيل 
�لأرجنتيني  �لدويل  �ملو�سم 
ماورو �إيكاردي، ووفقاً لتقارير 
مليون   15 مبلغ  فاإّن  �سحفية، 
�أتلتيكو  �قرتحه  �لذي  يورو 
مت�سدر  لإقناع  كافياً  يكن  مل 
للتخلي  �لفرن�سي  �لدوري 
و�سط  �لتاريخي،  هد�فه  عن 
 20 طلب  �أنه  �أخرى  معلومات 
عدة  و�أظهرت  يورو،  مليون 

�ملهاجم  �نتقال  �أن  موؤ�رص�ت 
فريقه  من  �لأوروغوياين 
ل�سيما  و�سيكا  بات  �لفرن�سي 
ت�سكيلة  عن  ��ستبعاده  بعد 
يف  �لأخرية  �لثالث  �ملباريات 
�لر�بطة  كاأ�س  نهائي  ن�سف 
ليل  �سد  و�لدوري  ر�ن�س  �سد 
باو  �سد  �لكاأ�س  نهائي  وثمن 

من �لدرجة �لثالثة.
و�سارك كافاين �لذي �سيحتفل 
بعيد ميالده 33 يف 14 فيفري 
فقط  مبار�تني  يف  �ملقبل 
�حلايل  جانفي  �سهر  خالل 
معدودة،  لدقائق  كبديل 
يف  �أ�سا�سياً  لدخوله  بالإ�سافة 
مل�سابقة   1/32 �لدور  مبار�ة 
كاأ�س فرن�سا �سد فريق �لهو�ة 

�لدرجة  من  مونلريي  لينا�س 
�لأوروغوياين  ولعب  �ل�ساد�سة، 
فقط  مبار�ة   14 باملجمل 
يف  �أهد�ف  خم�سة  و�سجل 
�لتي  �لأربع  �مل�سابقات 
جريمان  �سان  فيها  ي�سارك 
وكاأ�س  و�لكاأ�س  �لدوري 
ودوري  �ملحلية  �لر�بطة 
عقد  وينتهي  �أوروبا،  �أبطال 
نهاية  »�لباري�سي«  مع  كافاين 
جو�ن �لقادم، و�سيكون باإمكانه 
وقتها �لنتقال �إىل �سفوف �أي 
فريق يريده جماناً، و�سيحاول 
كافاين خالل فرتة �ل�ستة �أ�سهر 
 200 حاجز  بلوغ  �ملتبقية 

هدف مع �لنادي �لباري�سي.
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ليوناردو ينهي اجلدل حول م�ضتقبل كافاين

�ضالكه ي�ضقط يف فخ التعادل اأمام هرتا برلني

كلوب يو�ضح موقف �ضالح مع ليفربول

اإميري جان ينتقل اإىل بورو�ضيا دورمتوند

مان�ض�ضرت يونايتد يتعاقد مع اإيجالو

بر�ضلونة رف�ض اقرتاح �ضيتني



مقاربات

»ال�صحفي واملحتوى« يف من�صات 
التوا�صل احلديثة

عنونت مداخلتي يف ملتقى »االأخبار الكاذبة الذي نظمته جمعية الباحثني يف االإعالم واالت�صال » مبهارات 
ال�صحفي عرب من�صات لتوا�صل االجتماعي كبيئة ات�صالية جديدة تفر�صها معطيات هامة على �صعيد ممار�صة 

العمل » اإذ تركز املداخلة على ثالث مرتكزات اأ�صا�صية وهي »اخلرب ال�صحفي » و« من�صات االإعالم اجلديد » 
» جمهور اخلرب  ال�صحفي االلكرتوين » اإن �صح القول والتو�صيف اإذ اأن املالحظ ومنذ ظهور مواقع التوا�صل 

االجتماعي عدم اهتمام امل�صتخدمني  ملواقع التوا�صل مع حلظات االنبهار االأوىل بن�صر »االأخبار » �صواء كانت 
» �صحيحة » اأو » غري حقيقية » بل كان طابع اال�صتخدام لهذه املواقع مييل نحو حتقيق اإ�صباعات عديدة قد 

يراها البع�ض اأنها ترفيهية وحتركها ميوالت فر�صتها الو�صائط اجلديدة » الفاي�صبوك » » اليوتيوب » وغريها من 
من�صات التوا�صل االأكرث ا�صتخدما يف بيئتنا املحلية .

بقلم د.حممد مرواين 
اأ�صتاذ جامعي يف االإعالم 

واالت�صال و�صحفي

املهني  ال�سياق  اإىل  عدنا  فلو 
ممار�سة  عليها  ترتكز  الذي 
الإعالمي  لن�ساطه  ال�سحفي 
ممار�س  اأي  اأن  �سنجد  فاإننا 
تطرحه  مبا  ملتزم  للمهنة 
وممار�سات  قيم  من  الأدبيات 
الإعالمي  ن�ساطه  لتاأطري 
وو�سوحا  تنظيما  اأكرث  وجعله 
وهذه ميزة يجب الرتكيز عليها 
ن�ساط  حتدد  اأنها  باعتبار 
مبنظومة  وعالقته  ال�سحفي 
اأثناء  وموؤ�س�ساتية  جمتمعية 
الإعالمية  للمهنة  تاأديته 
تكليفا  اأن تكون  التي ل ميكن 
يخاطب املزاج اأو اأداء لإر�ساء 
اأطراف واأجندات على ح�ساب 
القيم املهنية والأخالقية التي 
حتدد اأعباء وحقوق ال�سحفي 
يكون  اإعالمي  حقل  اأي  يف 

ميدانا لال�ستغال.
اأي�سا  ملزم  ال�سحفي  اإن  ثم 
�سمن الأطر املهنية مبمار�سة 
قيم  وفق  ال�سحفي  العمل 
م�سوؤولية  اأكرث  ومعايري جتعله 
اجتاه ما ين�رشه من اأخبار وما 
يتلفظ به من كالم �سواء �سمن 
الربامج الإذاعية والتلفزيونية 
اأن�سطة يعر�س  اأو حتى �سمن 

نظره  وجهة  ال�سحفي  فيها 
موا�سيع  من  مو�سوع  اإزاء 

ال�ساأن العام.

»فال�سدق » قيمة اأخالقية قبل 
اأن تكون التزاما مهنيا يقع على 
عاتق نا�رش خلرب �سحفي، كما 
تناول  يف   « املو�سوعية   « اأن 
ملعاجلته  حدث  اأي  وتغطية 
اأي قالب �سحفي قيمة  �سمن 
�سلوكا  تكون  اأن  قبل  اأخالقية 
منطيا  و�سكال  ق�سية  اإزاء 

للتناول الإعالمي.
على  الرتكيز  يجب  فاإنه  لذا 
هو  مبا  ال�سحفي  التزام  اأن 
اأخالقي اأثناء ممار�سة الن�ساط 
»اخلرب  ن�رش  منه  املهني 
الأ�سا�س  ي�سكل   « ال�سحفي 
املتني لأخلقة العمل الإعالمي 
قانونية  ت�رشيعات  اأي  خارج 
تاأطري  ت�ستهدف  و�سلطات 
وت�سويب  الإعالمي  الن�ساط 
انحرافات وممار�سات قد تخل 
وتدفع  الإعالمية  باملمار�سة 
بها نحو الفو�سى واخلروج من 
�سلم القيم والوظائف التي تقع 
على عاتق و�سائل الإعالم يف 

املجتمع.
اإىل  املخت�رشة  الإ�سارة  بعد 
حتدد  التي  املعايري  هذه 
والتزاماته  ال�سحفي  ن�ساط 
جند  واملهنية  الأخالقية 

م�سار  �سمن  ال�سحفي  اأن 
مهارات  يكت�سب  املمار�سة 
مهنية قد جتعله ينفرد بزاوية 
ملو�سوع   « اإعالمية  »معاجلة 
ر�سيد  من  يقوي مبا ميلكه   «
ال�سحفي  »الن�س  كفاءة  مهني 
 « الإعالمية  واملادة   »«
هاما  قطاعا  ي�ستقطب 
حمتوى  نحو  اجلمهور  من 

اإعالمي.
على  وبناءا  املهارات  وهذه 
يف  متوا�سعة  مهنية  خربة 
وال�ستغال  الإعالمي  العمل 
البحثي على املو�سوع ل ميكن 
اأن تكت�سب يف اأ�سابيع اأو اأ�سهر 
بل هي م�سار طويل من العمل 
و�سلطات  للقدرات  وامتحان 
للموجود  املهنية  التقدير 
حترير  فمثال  واملن�سود 
»اخلرب ال�سحفي » الذي يبقى 
النوع ال�سحفي الأكرث تواجدا 
التي  العناوين  �سفحات  على 
اأن  ميكن  ل  املحتوى  ت�سنف 
املهارات  كمهارة من  يكت�سب 
التي حتتاجها مهن الإعالم اإل 
بعد مراحل وخطوات للتدريب 
»ال�سحفي  توظيف  ثقافة  لذا 
اأراها   « التجريب  حتت 
الناجعة  العمل  تقاليد  من 
ال�سحفي  وتدريب  لتكوين 
لأن   « ال�سحفية  »الكتابة  على 
تكون  اأن  ميكن  ل   « »الكتابة 

يكون  اأن  يجب  بل  فراغ  من 
حلركة  جيدا  قارئا  املهني 
تكون  واأن  و�رشعتها  الأخبار 
هو  ما  يف  الإعالمية  ثقافته 
اأن  من  متكنه  مقنعة  عام 
يجلب اجلديد وزوايا املعاجلة 
النوعية  وهذا املطلوب مهنيا 
من قبل اأي �سحفي ممار�س .

يبقى  الذي  ال�سحفي  فاخلرب 
ن�سا يجيب على اأ�سئلة يحتاج 
اإعالمي  لغوي  لر�سيد  اأي�سا 
واجلمل  باملعلومات  ثري 
املتنا�سقة  املعربة  الوا�سفة 
يوظفها ال�سحفي بعد اكتمال 
العنوان  ليحدد  اخلرب  ج�سم 
الأكرث ا�ستقطابا وتاأثريا وهذه 
جزء  الأخري  يف  هي  العملية 
يكت�سبها  التي  املهارات  من 
ال�سحفي عن طريق املمار�سة 
والتفاعل مع اخلربات املهنية 

النموذجية.
ونحن  ال�سحفي  اأن  كما 
نتحدث عن املهارات مطالب 
معتربة  �سبكة  ميتلك  بان 
وخا�سة   « »امل�سادر  من 
ت�سكلت  التي   « »امل�سادر 
املهنية  ممار�سته  بوا�سطة 
اأن  قبل  اإذ  الإعالمي  للعمل 
م�سادر  امل�سادر  هذه  تكون 
كفائتة  من  جزء  هي  للخرب 
العالقات  ف�سبكة  املهنية 
مع  ال�سحفي  يكونها  التي 

�سخ�سيات وموؤ�س�سات ل ميكن 
اأن نعتربها اأمرا عاديا تفر�سه 
يجب  مهارة  هي  بل  املهنة 
مهارات  خانة  يف  تو�سع  اأن 
املهني  وجناحه  ال�سحفي 
معطى اآخر يجب الرتكيز عليه 
ونحن نتناول ظاهرة »الأخبار 
على  وتاأثريها   « الكاذبة 
واملهني  الجتماعي  الن�سق 
ماهية  حتديد  م�ساألة  هي 
»ال�سحفي » الذي واإن عرفته 
الت�رشيعات القانونية وحددت 
اإىل  واملهني  الوظيفي  كيانه 
انخراط  هو  امل�ستجد  اأن 
قطاع وا�سع من امل�ستخدمني 
الجتماعي  التوا�سل  ملواقع 
يف عملية ن�رش »الأخبار » وهي 
املمار�سني  اأن�سطة  من  جزء 
يف  �سواء  ال�سحفي  للعمل 
اأو  التقليدي  الإعالم  منابر 
قطاع  وانخراط  ميديا  نيو 
امل�ستخدمني  من  وا�سع 
الجتماعي  التوا�سل  ملواقع 
الإعالمي  الن�رش  عملية  يف 
هذا  افتقار  رغم  لالأخبار 
الن�رش والبث لعنا�رشه التقنية 
يجعلنا  والإعالمية  والفنية 
لل�سحفي  اآخر  تعريف  اأمام 
الذي يجب عليه اأن يتواجد يف 
تقديري عرب من�سات الإعالم 
ن�ساطه  ليو�سع  اجلديد 
كل  نظري  يف  ويحيد  املهني 

كيانه  تلغي  التي  املمار�سات 
التي تبقى  ف�سحافة املواطن 
واقعا يجب اأن يكون ال�سحفي 
ترقيتها  يف  الفاعلني  اأحد 

ثقافة مهنية .
ال�سحفيني  اجتاه  اأن  واأعتقد 
ال�سحفية  اأعمالهم  ن�رش  اإىل 
التوا�سل  مواقع  عرب 
ظاهرة  يعترب  الجتماعي 
لأنها  تثمينها  ويجب  �سحية 
عام  راأي  بناء  تتيح  نظري  يف 
ال�سيل  اأكرث حيطة وحذرا من 
الغري  الأخبار  من  اجلارف 
ثقافة  يجعل  ثم  �سحيحة 

الت�سليل حمدودة.
اأمام  ونحن  ن�ساهد  اأننا  كما 
مغايرة  جديدة  اإعالم  بيئة 
امل�سامني  بها  تنت�رش 
من�سات  عرب  والأخبار 
التوا�سل الجتماعي اأن الدور 
لتوعية  لل�سحفي  التح�سي�سي 
»الأخبار  بظاهرة  اجلمهور 
اإذ جند  ينعدم  يكاد   « الكاذبة 
املمار�سني  الأحيان  غالب  يف 
عن  يبحث  من  موقع  يف 
»�سحة » خرب ن�رش على مواقع 
ونرى  الجتماعي  التوا�سل 
معه  يتفاعل  الآخر  البع�س 
مهني  عجز  عن  يوؤ�رش  وهذا 
للوظيفة  للممار�س  ومعريف 

الإعالمية.
انخراط  اأن  نعترب  وانطالقا 

اأعمالهم  ن�رش  يف  ال�سحفيني 
عرب  بكثافة  ال�سحفية 
الجتماعي  التوا�سل  من�سات 
تقنيات  على  وبالعتماد 
�سمعية  موادا  للن�س  ت�سيف 
املهارات  من  يعترب  ب�رشية 
اأن  يجب  التي  الأ�سا�سية 
الوقت  يف  ال�سحفي  ميتلكها 
انت�سار  مع  خا�سة  الراهن 

ال�سحافة اللكرتونية.
ال�سحفيون  امتلك  وكلما 
ونوعية  اأ�سا�سية  مهارات 
ال�سحفية  الأعمال  ن�رش  يف 
القوالب  خمتلف  �سمن 
اإيقاعا  وفر�سوا  ال�سحفية 
ظاهرة  يحيد  نوعيا  وم�سهدا 
و«متييع   « املغلوطة  »الأخبار 
العمل الإعالمي » عرب الن�رش 
مدرو�س  الغري  الع�سوائي 
لالأخبار وتداولها كلما وجدنا 
وحية  حذرا  اأكرث  جمهورا 
وغري  موؤطر  غري  ما  اجتاه 
اأخالقي وقانوين يف املمار�سة 
على  عنا  تقع  فامل�سوؤولية 
اأي  من  اأكرث  ال�سحفي  عاتق 
اأنها تقع على  طرف اآخر كما 
تبقى  التي  ال�سبط  موؤ�س�سات 
عاجزة عن التحرك لال�ستغال 
اأولوية  اأراها  ملفات  على 
ال�سحافة  قطاع  تنظيم  منها 

والت�سال.
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قال الدكتور هيثم احلاج علي رئي�س 
اإقبال  اإن  للكتاب،  العامة  الهيئة 
القاهرة  معر�س  على  اجلمهور 
م�سبوق  غري  كان  للكتاب  الدويل 
اأول اأم�س ، حيث جتاوز عدد زوار 
املعر�س 580 األف �سخ�س. واأ�ساف 
احلاج علي -يف ت�رشيح اعالمي اأن 
للكتاب  الدويل  القاهرة  معر�س 
هائاًل  اإقبالً  �سهد  الـ51  دورته  يف 
نهاية  عطلة  ب�سبب  اجلمعة  ام�س 
الأ�رش  حر�س  يوؤكد  ما  الأ�سبوع 
زيارة  على  وال�سباب  امل�رشية 
ما  كل  علي  والطالع  املعر�س 
هو جديد يف عامل الثقافة العربية 
اأن  موؤكدا  والأجنبية،  والأفريقية 
كتب الدكتور الراحل جمال حمدان 
“�سخ�سية املعر�س” �سهدت اإقبال 

يف  مبيعا  الأكرث  و�سجلت  ملحوظا 
كانت  للكتاب.  العامة  الهيئة  جناح 
مد  قررت  قد  املعر�س  اإدارة 
املنعقد  املعر�س  اإغالق  موعد 
للمعار�س  م�رش  مبركز  حاليا 
اخلام�س،  بالتجمع  واملوؤمترات 
اليوم  م�ساًء  الثامنة  ال�ساعة  حتى 
الذي  الكبري  لالإقبال  نظرا  وغدا، 
اجلمعة.  اأم�س  املعر�س  �سهده 
ال�سباب  من  الآلف  مئات  وتوافد 
اأم�س  الباكر  ال�سباح  منذ  والأ�رش 
القاهرة  معر�س  على  اجلمعة، 
الـ51  دورته  يف  للكتاب  الدويل 
للمعار�س  م�رش  مبركز  املقام 
بالتجمع  الدولية  واملوؤمترات 

اخلام�س.
وكالة اأنباء ال�صعر 

التنفيذي  املجل�س  ع�سو  افتتح 
دائرة  رئي�س  ال�سارقة  لإمارة 
الجتماعية،  والتنمية  الإح�ساء 
ال�سيخ حممد بن حميد القا�سمي، 
اللغة  موؤمتر  اأعمال  اأم�س،  اأول 
العربية الدويل الرابع حتت عنوان 
العربية  اللغة  تعليم  “تطوير 
والأبعاد،  املتطلبات،  وتعلمها: 
والآفاق”، وحتت �سعار: “بالعربية 
نبدع”. وياأتي احلدث حتت رعاية 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سارقة، 
وينظمه  القا�سمي،  حممد  بن 
املركز الرتبوي للغة العربية لدول 
اخلليج بالتعاون مع وزارة الرتبية 
والتعليم وجامعة ال�سارقة وجممع 
وي�ستمر  بال�سارقة  العربية  اللغة 

ملدة يومني.
وت�سمل اأهداف املوؤمتر ت�سخي�س 
اللغة العربية وتعلمها  واقع تعليم 
الإقليمي  امل�ستويني  على 
اأحدث  وعر�س  والعاملي 
الأكادميية  والبحوث  الدرا�سات 
والروؤى  والأفكار  والتطبيقية 
العربية  اللغة  تعليم  تطوير  حول 
معامل  وا�ست�رشاف  وتعلمها، 
املعا�رشة  والق�سايا  التحديات 
التي تواجه اللغة العربية، وتقدمي 
املقرتحات واحللول لها والإفادة 
من الربجميات والتقنيات احلديثة 
العربية  اللغة  تعليم  تطوير  يف 
التجارب  من  والإفادة  وتعلمها، 
التعليم  موؤ�س�سات  بني  واخلربات 
تعليم  تطوير  يف  العربي  بالعامل 

وت�سجيع  وتعلمها  العربية  اللغة 
طـرح  يف  واملبدعني  الإبداع 
تواجـه  التـي  للم�سـكالت  حلـول 
وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم 

معها  للتعامل  جديـدة  وروؤى 
وتطبيقيــة  علميــة  جمــالت  عرب 

مبوؤ�س�سـات التعليم.
وكالة اأنباء ال�صعر

حتت �صعار: »بالعربية نبدع«

افتتاح موؤمتر اللغة العربية الدويل الرابع بال�صارقة
يف دورته الـ 51

ن�صف مليون زائر ملعر�ض القاهرة 
الدويل للكتاب 



املكلفة بالإعالم بدار فوا�سل، بـ�سرى بلمامي ح�سريا "للو�سط"

دار فوا�شل.. نا�شًرا وم�شهًرا
حاورتها:حمجوبة عبديل

  
البداية،  يف      .
حدثينا عن دار فوا�سل للن�سر 
والإعالم وكيف جاءت فكرة 

اإن�ساء الدار؟
والإعالم  للن�رش  فوا�صل  دار 
تاأ�ص�صت يف 21 مار�س 2019 بولية 
ال�صاعر  الأ�صتاذ  يد  على  غرداية 
يحيى مدقن. تعترب ثاين دار ن�رش 
دار  بعد  اجلزائري  اجلنوب  يف 
ن�رش  دار  واأول  الألباب"  "نزهة 
فكرة  . متخ�صت  اإعالمي  بجانب 
للن�رش  فوا�صل  موؤ�ص�صة  اإن�صاء 
والإعالم عن �صبه انعدام مثل هذه 
املوؤ�ص�صات يف اجلنوب اجلزائري 
الإنتاج  م�َسّ  الذي  للتعتيم  ونظرا 
الفكري والأدبي والُكـتَّاب والأدباء 
فوا�صل  دار  فكانت  اإعالمياَّ. 
نا�رشا وم�صهرا. كما اأَنّ املوؤ�ص�صة 
الإعالمي  اجلانب  تن�صيط  ب�صدد 
مب�صامني ومنتوجات اإعالمية من 

اإعداد الدار.

.     ما هي العوائق التي 
واجهتها الدار يف بدايتها؟

�صوى  تواجه  مل  املوؤ�ص�صة  عموما 
نق�س  هو  ووحيد،  واحد  عائق 
املطلوبة  املادية  الإمكانيات 

لقيام موؤ�ص�صة كفوا�صل.

فوا�سل  دار  ملاذا       .
ولي�ست  والإعالم  للن�سر 

للن�سر والتوزيع؟
كما �صلف لنا الذكر يف اجلواب عن 
ال�صوؤال الأول، موؤ�ص�صة فوا�صل ل 
اإمنا  للكتب،  بالن�رش  فقط  تعنى 
العمل  اإىل  ذلك  تتعدى  اأهدافها 
الِكتاب  لتهمي�س  كتحٍدّ  الإعالمي 

والُكتَّاب اإعالمياَّ.

دار  تتعامل  كيف      .
مقبلني  الكتاب  مع  فوا�سل 
عليها وما هي اأهم البنود التي 

يت�سمنها العقد؟

فوا�صل  فموؤ�ص�صة  الُكتَّاب،  اأما 
الفكرية  الإنتاجات  بكل  ترحب 
لكل  اأبوابها  وتفتح  والأدبية 
الراغبني يف الن�رش. واأماَّ اأهم البنود 
املثال  �صبيل  على  منها  فنذكر 
ين�صاأ  قد  خالف  كل   '' احل�رش  ل 
العقد من جزاء تف�صري  بني فرقاء 
اإىل  بادئا  ي�صعى  تطبيقها  اأو  بنوده 
حله وديا عن طريق املفاو�صة واإل 
واحد  حمكم  طريق  عن  بالتحكيم 
على  املتنازعان  الفريقان  يتفق 

تعيينه ''

املعايري  عن  ماذا      .
وال�سروط التي ينبغي توفرها 
يف الُكتب التي ُتن�سر عندكم؟

للن�رش  يرقى  الِكتاب  يكون  اأن 
فقط.

م�ستوى  .    ما راأيكم يفـ 
الراهنة  الأدبية  احلركة 
اأي  لديكم  ؟وهل  اجلزائر  يف 

تعقيب عليها؟
احلركة الأدبية الراهنة يف اجلزائر 
النتعا�س،  عليها  جليا  يظهر 
معظم  كون  عليها  يعاب  ما  ولكن 
�صواء  للن�رش  ترقى  ل  الإ�صدارات 
اأو من ناحية  من ناحية املوا�صيع 

الأ�صلوب.

على  تعليقكم  هو  ما   
فكرة اأن اأغلب دور الن�سر ذات 

طابع جتاري ربحي؟
الن�رش  دور  اجلهة  هذه  من 
ذات  الدول  يف  موؤ�ص�صات  كاأي 

للمنطق  تخ�صع  اللربايل  التوجه 
الكاتب  وبني  وبينها  القت�صادي، 
الأمر  وهذا  م�صرتكة  م�صالح 
تنتهك  مل  ما  ومقبول  منطقي 

اأخالقيات العمل.

دور  عدة  هناك      .
تعترب  هل  اجلزائرية،  للن�سر 
لدار  مناف�سة  الأخرية  هذه 

فوا�سل؟
للن�رش  فوا�صل  موؤ�ص�صة  يف  نحن 
والإعالم لدينا تطلعات للمناف�صات 
العربية ب�صفة اأوىل. وكل من يعمل 
و  الفنية  القيمة  اإبراز  اأجل  من 

الأدبية والعلمية ي�صتحق املجد.

اأبرز الكتب  .    ما هي 
التي مت طباعتها يف الدار ؟

احت�صنتها  التي  الكتب  اأبرز  من 
موؤ�ص�صة فوا�صل نذكر: لمبيدوزا.. 
وجدان..  العتمة...  جتاعيد 
�صفائر  املو�صوع..  عن  اخلروج 

ال�صيتال... و�صياء ..

.    ما هو الكتاب الذي 
مبيعات  ن�سبة  اأعلى  حقق 

عندكم؟
للكتاب  الدويل  للمعر�س  بالن�صبة 
 2019 �صنة  طبعة  يف  باجلزائر 
عالية.  مبيعات  ن�صبة  كتابان  حقق 
الكتابان هما: وجدان ولمبيدوزا. 
القاهرة  ملعر�س  بالن�صبة  اأما 
فعالياته  تزال  فال  للكتاب  الدويل 

قائمة اإىل ال�صاعة.

فرع  عن  ماذا      .
م�سر  جمهورية  يف  فوا�سل 

العربية ؟
بجمهورية  فوا�صل  لفرع  بالن�صبة 
تن�صيبه  ف�صيتم  العربية  م�رش 
يحيى  الأ�صتاذ  و�صول  فور  ر�صميا 
للن�رش  فوا�صل  دار  مدير  مدقن، 

والإعالم للقاهرة.

.    هل �ستكون هنالك 
الوطن  يف  للدار  اأخرى  فروع 

العربي ؟

فروع  فوا�صل  لدار  �صتكون  اأجل، 
فرع  بعد  العربي  الوطن  اأخرى يف 
جمهورية م�رش �صيتم تن�صيب فرع 
نتطلع  كما  املغربية.  باململكة 

لتن�صيب فروع يف الغرب كذلك.

.    كيف كانت م�ساركة 
دار فوا�سل يف املعر�ض الدويل 
وما    2019 "اجلزائر"  للكتاب 
هذا  حول  انطباعاتكم  هي 

الأخري ؟
الدويل  املعر�س  يف  م�صاركتنا 
�صنة  طبعة  يف  باجلزائر  للكتاب 
2019  تعترب اأول م�صاركة للموؤ�ص�صة 
مار�س  يف  تاأ�ص�صت  اأنها  بحكم 
لباأ�س  م�صاركة  كانت   .2019
جيدا  اإقبال  �صجلنا  حيث  بها 
جل�صات  نظمنا  اإ�صداراتنا،  على 
كتابا  وا�صتقبلنا  لُكتَّابنا  بالتوقيع 
يف  املوؤ�ص�صة  مع  التعامل  اأرادوا 

امل�صتقبل القريب.

.    �ساركت عدة  دور 
ن�سر جزائرية حديثة الن�ساأة 
للكتاب  الدويل  املعر�ض  يف 
الفارطة،  بطبعته  "اجلزائر" 

رين ذلك ؟ كيف تف�سِ
اجلزائرية  الن�رش  دور  م�صاركة 
حديثة الن�صاأة يف املعر�س الدويل 
منطقي،  اأمر  باجلزائر  للكتاب 
بذاتها  قائمة  موؤ�ص�صة  اأنها  مبا 
امل�صاركة  الن�رش  يف  ومتخ�ص�صة 
الأوىل  اخلطوة  مبثابة  هي  الأوىل 
مع  تزامنا  م�صتقبلية  مل�صاركات 

تطور املوؤ�ص�صة.

.        هل �ستكون دار 
فوا�سل متواجدة يف املعار�ض 

الدولية العربية للكتاب ؟
حاليا  متواجدة  فوا�صل  دار  اأجل، 
الدويل  القاهرة  معر�س  قائمة  يف 

فور  امل�صاركة  و�صرت�صم  للكتاب 
وتن�صيبه  املوؤ�ص�صة  مدير  و�صول 

للفرع هناك.

.    هل تعتقدين اأن دار 
فوا�سل حققت جناحا وخا�سة 

اأنها يف بداية م�سوارها؟
فوا�صل  دار  اأن  القول  اأجل، ميكن 
حققت جناحا لباأ�س به رغم اأنها 
ونظرا  الن�صاأة  حديثة  موؤ�ص�صة 
لنق�س الإمكانيات املادية لقيامها. 
حتديا  و�صعت  املوؤ�ص�صة  اأن  كما 
خطريا وتغلبت عليه بجدارة حيث 
فتحت الباب ل�صتقبال الإ�صدارات 
املوؤ�ص�صات  جميع  اأغلقته  اأن  بعد 
مفتوحا  فوا�صل  باب  كان  باأ�صهر، 
ليت�صنى  املعر�س  افتتاح  ُقبيل 
الن�رش  يف  الراغبني  الكتاب  جلميع 

اإر�صال اإ�صداراتهم.

.        ماذا عن جديد 
دار فوا�سل للن�سر؟

�صيكون  فوا�صل  لدار  اجلديد 
وكذا  الإعالمي  اجلانب  يف  قريبا 
الوطن  يف  جديدة  فروع  بتن�صيب 
العربي. اإىل جانب تنظيم م�صابقة 

وطنية قريبا يف " فن الرواية ".

مدير  عن  كلمة       .
الدار يحيى مدقن....

الأ�صتاذ يحيى مدقن اإن�صان طموح 
ومثابر ي�صعى دائما للتاألق واملجد 

ويرمي لالأهداف الكبرية.

كلمة          .
وجلريدة  للقراء  ختامية 

"الو�سط"....
دار فوا�صل للن�رش والإعالم تتمنى 
باأن  وتعلمكم  ممتعة  قراءة  لكم 
يف  الراغبني  لكل  مفتوحة  اأبوابها 

الن�رش وتت�رشف بكم يف اأ�رشتها.
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ر  دار فوا�سل للن�سر والعالم ثاين دار ن�سر يف اجلنوب اجلزائري واأول دار ن�سر بطابع اإعالمي، اأهدافها ل تقت�سر على الن�سر وح�سب بل هي نا�سِ
وم�سهًر يف الوقت نف�سه. مت اإن�ساء الدار على يد الأ�ستاذ يحيى مدقن ال�ساٍب الطموٍح واملثابر. ت�سعى الدار دائما للتاألق و تتطلع للمناف�سات العربية لها 
فرع يف اجلمهورية امل�سرية وقريبا �سيكون لها فرع يف اململكة املغربية. هدفها الأ�سا�سي ال�سمو بالإنتاج الفكري والأدبي وت�سريف اجلزائر يف املحافل 

الدولية والعاملية. وقد كان جلريدة الو�سط حوار ح�سري مع ب�سرى مبامي، املكلف بالإعالم والعالقات العامة بدار فوا�سل للن�سر والإعالم.

انطالق مهرجان ال�شارقة لل�شعر النبطي اليوم الأحد
حتت رعاية ع�صو املجل�س الأعلى 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صارقة  حاكم 
القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان 
تنطلق  اليوم الأحد بق�رش الثقافة 
الن�صخة  فعاليات  بال�صارقة، 
ال�صاد�صة ع�رشة ملهرجان ال�صارقة 
لل�صعر النبطي، الذي تنظمه دائرة 
ال�صارقة وي�صتمر حتى  الثقافة يف 
لي�صمل  وميتد  املقبل،  فيفري   8
املراكز الثقافية يف مدينتي الذيد 

وكلباء.
املهرجان  افتتاح  اأم�صية  وت�صتمل 
فيها  يقراأ  �صعرية  م�صاركة  على 
كل من حممد �صعيد اخلالدي من 
ال�صعودية، ومبارك احلجيالن من 
الرواد  ال�صعراء  وتكرمي  الكويت، 
�صعيد  وحممد  ال�صعدي  �صيف 

"�صاعرة  الطنيجي  ومرمي  بالهلي 
الو�صطى"، اإىل جانب عر�س فيلم 

توثيقي عن م�صريتهم الإبداعية.
مبجل�س  املهرجان  وخ�ص�س 
يقدم  خا�صة  ندوة  الأدبي  احلرية 
املكرمون  ال�صعراء  خاللها 
مع  حوار  يف  الإبداعية  �صهاداتهم 
اأبرز حمطاتهم مع  اجلمهور حول 
الثقافة  ق�رش  يف  لتنطلق  ال�صعر 
ال�صعراء  اأم�صيات  بال�صارقة 

امل�صاركني.
كما يحت�صن جمل�س احلرية الأدبي 
�صعرية  جل�صة  املهرجان  خالل 
لكوكبة من �صاعرات الوطن العربي 
وكذلك ندوة "قراءات من املوروث 
الإمارات"،  من  ل�صعراء  الأدبي 
"جملة  بعنوان  ندوة  اإىل  اإ�صافة 

التجربة  ال�صارقة:  من  احلرية 
والتطلعات".

العام  هذا  املهرجان  وي�صت�صيف 
من  و�صاعرة  �صاعراً   50 من  اأكرث 
لأعمار  ممثلني  عربية،  دولة   15
متنوعة ومدار�س اإبداعية متعددة 
كما ي�صتكمل هذا العام طباعة 30 
ديواناً ل�صعراء من م�رش وال�صودان 
طباعة  �صل�صلة  يف  ثالثة  كمرحلة 
واخلليجية  الإماراتية  الدواوين 
اإ�صدارات  �صمن  والعربية 
املهرجان تقام لها حفالت تواقيع 
عقب اأم�صيات املهرجان يف ق�رش 

الثقافة.
من  عددا  املهرجان  ويقدم 
اإ�صافة  واملطبوعات  الإ�صدارات 
الو�صطى"  "�صاعرة  ديوان  اإىل 

�صمن  بالهلي  ال�صاعر  وديوان 
التي  الرواد  �صل�صلة  اإ�صدارات 
احتفاء  �صنويا  الدائرة  ت�صدرها 

بالرواد املكرمني.
يف  الثقافة  دائرة  رئي�س  وقال 
حممد  بن  عبداهلل  ال�صارقة 
العوي�س: "ي�صكل املهرجان من�صة 
اأيام  مدار  على  تتوا�صل  �صنوية 
اإمارة  من  متعددة  ومبناطق  عدة 
الثقافة التي اأ�صبحت منارة مميزة 
حملياً واإقليمياً ودولياً ي�صعى اإليها 
املبدعون يف كافة حقول الثقافية 
ومن خمتلف الأجيال واجلن�صيات 
املادي  بالدعم  لتميزها  وذلك 
واملعنوي لكافة مفردات وميادين 

العطاء الإبداعي.
بال�صعر  يتعلق  "فيما  واأ�صاف 

فقد  النبطي  اأو  الف�صيح  �صواء 
ال�صارقة  العرب يف  ال�صعراء  وجد 
العقود  مدى  على  كونها  مكانهم 
املنرب  لهم  �صكلت  املا�صية 
العرب"،  ديوان  لإبداع  الو�صاء 
الأخرى  تلو  "�صنة  اأنه  مو�صحاً 
من�صة  وتت�صع  الإجنازات  ترتاكم 
العربية  املكتبة  رفد  ويتم  العطاء 
جمال  يف  حديثة  باإ�صدارات 
اأكرث  وتتوثق  النبطي  ال�صعر 
والإبداعية  الإن�صانية  العالقات 
اأنف�صهم من خمتلف  ال�صعراء  بني 
البلدان العربية وبينهم وبني حمبي 
الذائقة  ينمي  الذي  ال�صعر  هذا 
تكري�س  يف  وي�صاهم  اجلمالية 
اجلزيل  فال�صكر  العربية  القيم 
النه�صوية  امل�صرية  ورائد  لراعي 

ال�صمو  ل�صاحب  الثقافية  وخا�صة 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
اأن  اىل  ي�صار  ال�صارقة".  حاكم 
النبطي  لل�صعر  ال�صارقة  مهرجان 
املا�صية  دوراته  طيلة  �صهد 
نظراً  عربياً  واهتماماً  ح�صوراً 
ملا يكر�صه من اهتمام بالطاقات 
كبرياً  عدداً  ولتكرميه  الإبداعية 
من رواد الق�صيدة النبطية اإ�صافة 
اإىل تقريبه بني اللهجات �صنوياً يف 
على  ا�صتملت  اإبداعية  خريطة 
العامل  لدول  منتظمة  م�صاركة 
املهرجان  منه  جعل  ما  العربي 
جمال  يف  عربياً  نوعه  من  الأكرب 

ال�صعر النبطي.
 وكالت 



حكيم مالك 

هذا  برجمة  انتظار  يف  وهذا  
بامل�رسح  امل�رسحي  العمل 
الدين  حمي  اجلزائري  الوطني 
العا�صمة  باجلزائر  ب�صطارزي 
للجمهور  يت�صنى  لكي  وهذا 
هذا  عوامل  اكت�صاف  العا�صمي 
يغو�ص  الذي  امل�رسحي  العر�ص 
املليء  اجلزائري  التاريخ  يف 
والذي  والإجنازات  بالبطولت 
الأمازيغية«  امللكة  ي�صتذكر 
للتوارق  الروحية   الأم   « تينهنان 
بتمرنا�صت  »  التي كانت م�صتقرة 
من  فهي  تافيالت   مبنطقة« 
املنت�رس  التوارق  جمتمع  اأ�ص�صت 
يف  وبالتحديد  اإفريقيا  �صمال  يف 
والنيجر  ومايل  وليبيا  اجلزائر 
وبوركيناف�صو ، وعليه فما اأحوجنا 
ملثل هذه الأعمال امل�رسحية التي  
لت�صلط  التاريخ   عمق  يف  تغو�ص 
ن�صالت  على  املرة  هذه  ال�صوء 

والذكية  احلكيمة  املراأة  هذه 
لل�صعب  فخر  م�صدر  تعد  التي 
مازال  الذي  برمته  اجلزائري  
نا�صبة اخليم   كفاح  بق�صة  يحتفي 
لت�صجل  الظلم  �صد    « امللهمة   «
على  ذهب  من  باأحرف  ا�صمها 
اجلزائريات  املنا�صالت  لئحة 

الباحثات عن احلرية.
 

االعتماد على ر�ؤية 
اإخراجية جد متميزة

امل�رسحي  املخرج  اعتمد  ولقد   
كرمي بود�صي�ص الذي �صمم واأخرج  
و  اإخراجية  روؤية  على  تينهنان«   «
تناغم  تتمثل يف  فنية جد متميزة 
امل�رسحي  العر�ص  عنا�رس 
انطالقا من توزيع الإ�صاءة ب�صكل 
تدرجي على عدة ف�صاءات داخل 
اخل�صبة ما يوؤدي اىل �صناعة الكثري 
من ال�صور املختلفة يف اأن واحد ما 
املتلقي  و  للممثل  الر�صية  ميهد 

بكل  امل�رسحي  احلدث  ملعاي�صة 
بتناغم  جمالية  بلم�صة  و  �صدق 
تلك  تخلق  حني  يف  املو�صيقى، 
فنية  اأبعاد  املتنوعة  الف�صاءات 
احلدث  كون  للجمهور  ت�صويقية  و 
اأخر  و  واقعي  ف�صاء  بني  موزع 
خيايل يو�صح تداعيات احلدث اأو 
ال�صعور  و  الفعل  و  الفكرة  تقا�صم 
مع �صخو�ص اأخرى للم�رسحية  لها 
عالقة بامل�صهد، ما يوؤدي اإىل بناء 
و  فرجة  يخلق  متميز،  عام  اإيقاع 
ان�صجام  بني  م�رسحية  متعة 
الأفعال  بتوظيف  املمثلني  اأداء 
القولية  و  اجل�صدية  و  النف�صية 
تفاعل  و  الكوريغرافيا  كذلك  و 
اأحداث  مع  اجلمهور  اأحا�صي�ص 
يبني  الذي  امل�رسحي،  العر�ص 
اأهم اجلوانب القيمة يف �صخ�صية 
و  كاحلكمة  تينهينان«  امللكة« 
الدهاء، كما اأن م�رسحية »تينهينان 
امل�رسحية  الأعمال  ثاين  هي   «
 ( الأمازيغية  باللغة  الناطقة 

و  باإخراجها  قام  التي  ال�صاوية(  
امل�رسحي  املخرج  هند�صتها  
م�رسحية  بعد  بود�صي�ص،  كرمي 
امل�رسح  اأنتجها  »التي  »اأمنوكال 
  ،2015 �صنة  لق�صنطينة  اجلهوي 
التي  اأعماله  اآخر  اإىل  بالإ�صافة 
قاملة  اجلهوي  امل�رسح  مع  كانت 
م�رسحية  كذلك  و  كاليدونيا«   «
الديوان  من  بدعم  »املوؤلف« 
الوطني حلقوق املوؤلف و احلقوق 

املجاورة »اأوندا« .
توليفة م�سرحية منقطعة 

النظري

و�صارك يف هذا العمل امل�رسحي  
لأم  اأنتجه امل�رسح اجلهوي  الذي 
الدين  خري  توىل  الذي  البواقي  
بلقا�صي م�صاعدة  كرمي بود�صي�ص 
امل�رسحية  هذه  وم�صمم   خمرج 
من   نخبة  م�صاركة  عرفت  التي 
يف  امل�رسحيني  املمثلني   اأملع 
هذه  يف  اأبدعوا  والذين  اجلزائر 

التي حتكي  الرائعة  الفنية  اللوحة 
فلقد  »وبالتايل  »تينهينان  عن 
و  طاريل  جنالء  من   كل  �صاركت 
بادي�ص  مراد  و  دراغلة  جوهرة 
و  زايدي  عنرت  و  قرقاح  ه�صام  و 
و  طالبي  زوليخة  و  يون�ص  جواين 
بوناب  �صمية  و  ح�صني  بن  جمال 
و عبد العلي فرحات و مب�صاعدة 
�صالح   : اأمازيغ  مواطنني  دور  يف 

الدين قابو�ص حممد فّراح ، ولقد 
العر�ص   كوريغرافيا   على  اأ�رسف 
ريا�ص بروال  ، وعادت املو�صيقى 
،وقامت  خمري   العظيم  لعبد 
املخ�ص�صة  مالب�ص   بت�صميم 
فرياك   اأمينة  امل�رسحية  لهذه 
التقنيون  على   العتماد  ومت 
�صفيان   ، حف�صي  علـي   : وهم 

بركاين،كرمي عباب�صة.
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عر�ست  اأ�ل اأم�س بدار الثقافة علي �سوايحي بوالية خن�سلة  امل�سرحية  اجلديدة » تينهنان« التي  اأنتجها  
امل�سرح اجلهوي الأم البواقي  يف 2020 �كتبت ن�سها الدكتورة ليلى بن عائ�سة �توىل ت�سميم �اإخراج هذه 

امل�سرحية املوجهة للكبار �الناطقة باالأمازيغية ، املخرج امل�سرح املبدع كرمي بود�سي�س .

بعر�س م�سرحي مميز بدار الثقافة علي �سوايحي بخن�سلة  

كرمي بود�شي�ش يكرم امللكة »تينهينان« 
الأم الروحية للتوارق 

ال�سادرة عن من�سورات »الربزخ«

الكاتبة هاجر بايل تن�شر رواية اأوىل عن 
ت�شلط الأمهات

هاجر  الكاتبة  تقرتح 
الأوىل  روايتها  يف  بايل 
)حلاء(   ،»Ecorces«
فيها  متتزج  عائلية  ملحمة 
لن�صاء  حميمية  حكايات 
ع�صق  وحكايات  جريئات 
رجال  وم�صارات  ممنوع 
اأمهات  ت�صلط  من  يعانون 

متوارث.
تروي هذه الرواية ال�صادرة 
»الربزخ«  من�صورات  عن 
حيوات  �صفحة   276 يف 
اأربعة  مدى  على  مرتابطة 
اأجيال تعي�ص يف اختالط ل 
يطاق، وتدور تلك الأحداث 
من  حمطات  خلفية  على 

تاريخ اجلزائر.
الرواية  �صخو�ص  بني  ومن 
يف  املتفوق  الطالب 
 23( »نور«  الريا�صيات 
�صنة( والذي يعي�ص يف �صقة 
والدته  مع  جدا  �صغرية 
مرمي وجدته فاطمة وجدة 

والده باية.
الن�صوي«  »الف�صاء  هذا  يف 
توجد اجلدة باية التي تبلغ 
وهي  �صنة   95 العمر  من 
حتدت  �صجاعة  »امراأة 
املمنوعات وعادات زمنها« 
من اأجل التحرر واأي�صا من 

الوحيد.  ابنها  راحة  اأجل 
ذاكرة  العجوز  نقلت  وقد 
الذي  حلفيدها  العائلة 
العامل  على  التفتح  يحاول 

وعلى احلياة واحلب«.
كانت  - حني  باية  واأ�رست 
اأما �صابة تخلى عنها زوجها 
- اأن تقوم على تربية ابنها 
فرحلت  مبفردها  هارون 
�صطيف  اإىل  ق�صنطينة  من 
وا�صتغلت لدى اأ�رسة معمرة 
تاريخ  اإىل  تعمل  وبقيت 

وقوع جمازر 8 ماي 1945.
تهرب باية يف تلك الظروف 
اآخر،  مكان  اىل  املاأ�صاوية 
يف  عمل  على  تعرث  حيث 
�صمك  ت�صبري  ور�ص  اإحدى 
يف  وتتمادى  ال�رسدين 
ت�صجيل  حد  اإىل  هروبها 
با�صم  املدر�صة  يف  ابنها 

»فان�صون« حلمايته.
الع�رسين  �صن  ويف 
ب�صفوف  هارون  التحق 
بداية  مع  املجاهدين 
احلرب التحريرية بغري علم 
والدته، لكنه اأوقف من قبل 
قوات ال�صتعمار لتورطه يف 

اغتيال رئي�ص بلدية.
تلك  يف  باية  وكانت 
زوجة  اختارت  قد  الفرتة 

املهنة  واأي�صا  لبنها 
لحقا  �صيمتهنها  التي 
منعته  كما  النجارة،  وهي 
ح�رسة  يف  احلديث  من 
الخرين لتوهمهم باأنه فقد 
ل�صانه اأثناء تعذيبه من قبل 

قوات الحتالل.
وبعد 20 �صنة يحاول كمال 
 - باية  وحفيد  هارون  ابن 
الذي قررت جدته اأن يعمل 
اأي�صا يف النجارة - التحرر 
واخلروج من الطوق العائلي 
احلب  من  �صهرين  ليعي�ص 
يف  وامل�صتحيل  املمنوع 

نظر اأمهاته.
ب�صيطرتها  باية  ولكن 
حميطها  على  املحكمة 
على  الرجال  اأجربت 
انعزل  حيث  الذعان، 
هارون وابنه كمال يف ور�صة 
�صبحني  لي�صبحا  النجارة 
اأي  اتخاذ  لي�ص مبقدرتهما 

قرار يتعلق مب�صريهما.
من  كمال  منع  اأن  وبعد 
الزواج  من  اأمهاته  طرف 
يحبها  كان  التي  الفتاة  من 
بابنه،  حامال  كانت  والتي 
متكن يف النهاية من تكوين 
اأ�رسة و�صعد بقدوم مولوده 
مل  الفرحة  لكن  »نور«، 

اكت�صاف  بعد  طويال  تدم 
اأخفاه من  ال�رسطة �صالحا 

كان يعتقد اأنهم اأ�صدقاء.
وبداأ نور الذي تربى و�صط 
اخلانق  املحيط  هذا 
هذه  خيوط  بتفكيك 
امللحمة التي حتمل الكثري 
الأمور امل�صكوت عنها  من 
قرر  عندما  تفجرت  والتي 
هذه  قب�صة  من  التخل�ص 
ف�صل  �صنعت  التي  العائلة 
هذه  رويت  وقد  اأبائه. 
بقفزات  الغريبة  امللحمة 
حيث  الزمن  على  خطرية 
�صابها الكثري من الختالط 
مع  لكن  ال�صخ�صيات،  بني 
�رسديا  الأحداث  تطور 
القرابة  عالقات  بداأت 
اأكرث  ت�صبح  ال�صخو�ص  بني 

و�صوحا.
�صبق لهاجر بايل اأن ن�رست 
الأعمال  من  جمموعة 
وحتليق  »حلم  امل�رسحية 
اقتب�صت   )2009( طائر« 
للم�رسح  الن�صو�ص  بع�ص 
باخلارج  واأي�صا  باجلزائر 
اأ�صدرت   2014 ويف 
بعنوان  ق�ص�صية  جمموعة 

»فات الآوان«.
�كاالت 

يف فرع ال�سعر �فئة امل�سرح

  8  اأ�شماء جزائرية يف القائمة 
الطويلة جلائزة ال�شيخ را�شد بن 

حمد ال�شرقي للإبداع
ال�صيخ  »جائزة  اأعلنت 
ال�رسقي  حمد  بن  را�صد 
اأ�صماء  عن  لالإبداع« 
املتاأهلني للقائمة الطويلة 
-2019 الثانية  دورتها  يف 
فئة  �صمت  فلقد    ،2020
الذي  البيان  ح�صب  ال�صعر 
»الو�صط  يومية  حت�صلت 
 10 منه   ن�صخة  »على 
اأعمال  والتي عرفت تاأهل  
3 اأ�صماء من اجلزائر وهم  
»اأخيط  بـ  مزوزي   عقبة 
و  الأفق«   هذا  باملاء 
»مذكرات  بـ   فالح   رابح 
و«   فالح  لرابح  مهملة« 
ال�صور   واآخر  املرايا  اأوىل 
»  لهارون عمري ،ويف فئة 
اأ�صماء  تاأهلت 10  امل�رسح 
عربية من بينهم   5  اأ�صماء 
جزائرية  وهم عبد املنعم 
�صعائر   « بـ  ال�صايح  بن 
اإبراهيم  »وعادل  الإبادة 
 ، العجوز«   « بـ  حنزويل 
ملحمد    « »الكيا�ص  و 
و »جازية   ، ال�صالح قارف 
اأما    . فارح  لإليا�ص    «
الطويلة  للقائمة  بالن�صبة 
فلم  الأطفال  اأدب  لفئة 
للمبدعني  تاأهل  اأي  ت�صهد 

�صمت  فقد  اجلزائريني، 
10 اأعمال  وهي : »اأجنحة 
حممد  لإميان  الوردة« 
و«اأنا  الأردن،  من  ح�صني 
ملحمد  الطائر«  وبالوين 
م�رس،  من  علي  �صالح 
لفادي  القمر«  و«�صديق 
�صلمان �صحود من �صوريا، 
و«مملكة الأ�صدقاء« لأ�صيل 
من  عفيفي  البا�صط  عبد 
واحة  و«مملكة  الأردن، 
اأحمد  لهيفني  الألوان« 
ينقذ  من  و«  �صوريا،  من 
�صالح  جل�صار  الغابة؟« 
�صوريا،  من  قدور  الدين 
لأ�صماء  بطلي«  هو  و«اأبي 
م�رس،  من  متام  فتحي 
و«�صمو�ص ت�رسق من ثقب 
اأحمد  كمال  لأحمد  اإبرة« 
واحد«  و«كلنا  م�رس،  من 
من  عابدين  حممد  ل�صارة 
الآليني«  و«مدينة  م�رس، 
من  خ�صان  عبده  لأماين 
�صميت  ولقد     . �صوري 
املخ�ص�صة  اجلائزة  هذه 
لالإبداع على ا�صم الدكتور 
حمد  بن  را�صد  ال�صيخ 
هيئة  رئي�ص  ال�رسقي 
الفجرية  للثقافة والإعالم 

بالإمارات العربية املتحدة 
هذه  اأمناء  اأع�صاء  من  و، 
اجلائزة الروائي اجلزائري 
الأعرج  وا�صيني  الكبري 
القدير  ال�صوري  والفنان 
والدكتورة  ف�صة  اأ�صعد 
جوخة احلارثي من عمان  
مهران  �صامح  الدكتور  و 
البدور  بالل  و�صعادة 
هويدي   �صالح  والدكتور 
الأعمال  عدد  بلغ  ولقد 
املتقدمة لفئة ال�ّصعر 401 
عماًل، يف حني بلغ جمموع 
اأدب  فئة  يف  امل�صاركات 
م�صاركًة   219 الأطفال 
فروعها  يف  تنوعت 
الثالثة بني اأغاين الأطفال 
امل�رسحية  والن�صو�ص 
الق�ص�صية،  واملجموعات 
لفئة  مقدماً  عماًل   90 و 
جائزة  اأن  كما  امل�رسح  
حمد  بن  را�صد  ال�صيخ 
-2019 لالإبداع  ال�رسقي 
 3100 ا�صتقبلت   2020
دول  خمتلف  من  م�صاركة 
 1888 منها  تاأهل  العامل، 
متقدماً يف جميع فروعها 

الت�صعة.
حكيم مالك 
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هل حتمينا الأقنعة الطبية حقا 
من فريو�س "كورونا"؟

عن  احلديث  يطغى 
»كورونا«  فريو�س 
الطبية  الأو�ساط  على 
والعاملية،  وال�سيا�سية 
الأنباء  تتوارد  بينما 
اإ�سابات  عن  العاجلة 
جديدة يف اأنحاء العامل، 
منظمة  اأعلنت  بعدما 
حالة  العاملية  ال�سحة 

الطوارئ.
الفريو�س  ت�سبب  لقد 
حتى اللحظة الراهنة يف 
213 حالة وفاة، وتاأكدت 
يف  حالة   9962 اإ�سابة 
انتقل  كذلك  ال�سني، 
دولة   18 اإىل  الفريو�س 
اأ�سرتاليا  منها  اأخرى، 
واأملانيا  وفرن�سا  وكندا 
والوليات  واليابان 
الأمريكية.  املتحدة 
ب�سكل  الرعب  وي�سود 
الأول  ل�سببني:  اأ�سا�سي 
لقاح  وجود  عدم  هو 
حتى  للمر�س  وعالج 
الآن، والثاين هو اخلوف 
الفريو�س  حتول  من 
ل�سورة  اأخرى  دول  يف 
فتكا  اأكرث  معها  ي�سبح 

وخطورة.
امل�سوؤولون  ورفع 
من  العديد  يف  الطبيون 
اخلطر،  م�ستوى  الدول 
مكافحة  واإنذارات 
لنت�سار  حت�سبا  الأوبئة، 
اأو�سع للفريو�س الفتاك. 
كما بداأ النا�س يف ارتداء 
اجلراحية،  الوجه  اأقنعة 
وال�سوارع  املطارات  يف 
من  للوقاية  �سعيا 
و�سل  بينما  املر�س، 
تلك  على  الطلب 

اإىل  ال�سني  يف  الأقنعة 
يوميا،  قناع  مليون   200
وتظهر  رويرتز.  بح�سب 
و�سائل  على  ال�سور 
الجتماعي  التوا�سل 
اأعدادا هائلة من النا�س 
الأماكن  يف  يرتدونها 
توجد  حيث  العامة 

ح�سود كبرية.

القناع  ي�ساعد  هل 
تقليل  يف  فعليا 
الإ�سابة  خماطر 

بفريو�س كورونا؟

الأقنعة  اأدخلت 
مرة  لأول  اجلراحية 
يف  امل�ست�سفيات  يف 
الثامن  القرن  اأواخر 
تنتقل  مل  لكنها  ع�رش، 
العام  ال�ستخدام  اإىل 
الإنفلونزا  تف�سي  حتى 

الإ�سبانية عام 1919.
ق�سم  رئي�س  يقول 
املعدية  الأمرا�س 
يف  املن�ساأ  واحليوانية 
العامة  ال�سحة  موؤ�س�سة 
جيك  الربيطانية، 
»اأدلة  هناك  اإن  دانينغ، 
وجود  على  للغاية  قليلة 
فائدة وا�سعة لدى اأفراد 
يرتدون  ممن  اجلمهور 
وي�رشح  الأقنعة.  هذه 
عدة  هناك  اأن  الطبيب 
فعاليتها،  لعدم  اأ�سباب 
حيث »يجب ارتداء اأقنعة 
�سليم،  نحو  على  الوجه 
دائم،  ب�سكل  وتغيريها 
�سحيح،  ب�سكل  واإزالتها 
باأمان،  منها  والتخل�س 
اإىل  جنبا  وا�ستخدامها 

�سلوكيات  مع  جنب 
اجليدة،  العامة  النظافة 

حتى تكون فعالة«.
كذلك فاإن معظم البدائل 
الأقنعة  لهذه  الورقية 
جهاز  على  حتتوي  ل 
جزيئات  لتنقية  تنف�س 
واإذا  املعدية.  الهواء 
ب�سكل  ارتداوؤها  يتم  مل 
تكن  مل  واإذا  �سحيح، 
الوجه،  على  حمكمة 
البكترييا  اأن  يعني  فهذا 
اأن  ميكن  والفريو�سات 
ت�سل ب�سهولة اإىل الأنف 

والفم. 
اأي�سا  اخلرباء  ويحذر 
من اأن الفريو�س اجلديد 
اجل�سم  يدخل  اأن  ميكن 
العينني.  خالل  من 
ميتثل  عندما  وحتى 
لهذه  امل�ستخدمون 
فاإن  مبدئيا،  القواعد 
اأن  على  توؤكد  الأبحاث 
ما  عادة  الأ�سخا�س 
ا�ستخدامها  من  ميلّون 
حيث  طويلة،  لفرتات 
عام  درا�سة  ن�رشت 
اأن  اإىل  ت�سري   ،2008
ل�ستخدام  »المتثال« 
كان  املنا�سبة  الأقنعة 
يعني  ما   ،%50 من  اأقل 
الأ�سخا�س  ن�سف  اأن 
الدرا�سة  �سملتهم  التي 
مل ي�ستمروا يف ارتدائها 

ح�سب التوجيهات.
هيئات  اأكدت  كذلك 
الأخرى  العامة  ال�سحة 
الوطني  واملركز 
للتح�سني  الأمريكي 
اجلهاز  واأمرا�س 
وجود  عدم  التنف�سي 

كافية  اأدلة 
ت�سري اإىل �رشورة ارتداء 
العامة تلك الأقنعة يقول 
العامة  ال�سحة  اأ�ستاذ 
والطب  لل�سحة  الدولية 
جيمي  ال�ستوائي، 
اأدلة  »هناك  وايتوورث: 
فعالة  اأنها  على  قليلة 
للغاية. لكنها اأكرث فائدة 
فريو�س  لديك  كان  اإذا 
اأكرث  نقله  ترغب يف  ول 
اأي  ا�سطياد  منعها  من 

�سيء«.
درا�سة  اأظهرت  وقد 
بعد   2014 عام  اأجريت 
انت�سار فريو�س ال�سار�س، 
الأقنعة  ارتداء  حيث مت 
اآنذاك على نطاق وا�سع 
غري  نتائج  اآ�سيا،  يف 
فعاليتها.  على  حا�سمة 
على  العثور  »مت  حيث 
يف  متنا�سقة  غري  نتائج 
املنهجية  املراجعة 

الدرا�سات  لتقييم 
باجلهاز  املتعلقة 

التنف�سي«.

الذي  فما 
ميكن 
فعله 
اإذن؟

كان  اإذا 
�س  لنا ا

ن  و ي�سعر
لقلق  با

الإ�سابة  من 
�س  ا مر لأ با

فهناك  املعدية، 
تدابري اأكرث فعالية يجب 

وفقا  اتخاذها 
يف  مبا  دانينغ،  للدكتور 
ذلك »النظافة ال�سخ�سية 
اجليدة واجلهاز التنف�سي 

واليدين«.
ال�سحة  منظمة  وتن�سح 
الأيدي  بغ�سل  العاملية 

ب�سكل 
 ، ر متكر

ك  بفر
اأو  بالكحول  اليدين 
باملاء الدافئ وال�سابون، 
والأنف  الفم  وتغطية 
مرن  بن�سيج  اأو  بالكوع 
عند العط�س اأو ال�سعال، 
الوثيق  الت�سال  وجتنب 
مع اأي �سخ�س يعاين من 
احلمى اأو 

ال�سعال.
املنظمة  تن�سح  كما 
بطلب امل�ساعدة الطبية 
اأي  املبكرة، حال ظهور 
حمى اأو �سعال اأو �سعوبة 
وم�ساركة  التنف�س،  يف 
تاريخ ال�سفر مع مقدمي 
الرعاية الطبية. وتن�سح 
الت�سال  بتجنب  كذلك 
املبا�رش، غري املحمي، 
احلية،  احليوانات  مع 
املالم�سة  والأ�سطح 
زيارة  عند  للحيوانات 
الأ�سواق يف املناطق 

املتاأثرة.
وتن�سح املنظمة 
تناول  بتجنب 
ت  ملنتجا ا
النيئة  احليوانية 
املطهوة  غري  اأو 
واحلذر  جيدا 
معها  التعامل  يف 
اأو  احلليب  مع  اأو 
احليوانية  الأع�ساء 
الأطعمة  تلوث  لتجنب 

غري املطهوة.
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جارحة  �أخَطَر  �لل�ساُن 
ل�سهولة  �لإن�سان؛  على 
�لكبائر؛  �قرت�فه  ة  وِخَفّ
و�لبُْهتان  كالِغيبة 
ِبّ  و�ل�َسّ و�لنميمة 
يُوِقع  بل  و�ل�ستهز�ء؛ 
يف  �لُكْفر  يف  �لإن�ساَن 
لذلك  �حلالت؛  بع�ض 
�لفالَح  �سبحانه  قيَّد 
قال:  �إذ  �رَشّه؛  كَفّ  مَبْن 
�ْلُوؤِْمنُوَن *  �أَْفلََح  َقْد   ﴿
اَلِتِهْم  �سَ يِف  ُهْم  �لَِّذيَن 
ُهْم  َو�لَِّذيَن   * َخا�ِسُعوَن 
 ﴿ وَن  ُمْعِر�سُ �للَّْغِو  َعِن 
 ،]3  -  1 ]�لوؤمنون: 
�سبحانه  َخ�َضّ  وقد 
�ل�سديَد  �لقوَل  وتعاىل 
ْكر من عموم �لتقوى  بالِذّ
�لأحز�ب؛  �سورة  يف 
لبيان خطر �لل�سان على 
يَا   ﴿ قال:  �إذ  �لتقوى؛ 

�تَُّقو�  �آَمنُو�  �لَِّذيَن  �أَيَُّها 
�َسِديًد�  َقْوًل  َوُقولُو�   َ �لَلّ
 ،]70 ]�لأحز�ب:   ﴿
ما  �لقلب  يُرعب  وما 
ورد يف �سبب نزول قوله 
ِ َو�آيَاِتِه  تعاىل: ﴿ ُقْل �أَِبالَلّ
َوَر�ُسوِلِه ُكنْتُْم تَ�ْستَْهِزئُوَن 
﴿ ]�لتوبة: 65[، فعن 
قال:  عمر  بن  عبد�لل 
»قال رجل يف غزوة تبوك 
يف جمل�ض يوم: ما ر�أيُْت 
ل  هوؤلِء،  �ِئنا  ُقَرّ مثَل 
�أَْرَغَب بُُطوًنا، ول �أْكَذَب 
عند  �أْجَبَ  ول  �أَلْ�ِسنًة، 
يف  رجل  فقال  �للقاء، 
ولِكنََّك  َكَذبَْت  �لجل�ض: 
ر�سول  لأُْخِبََنّ  ُمنافٌق، 
�لل �سلى �لل عليه و�سلم، 
�سلى  �لنبي  ذلك  فبَلََغ 
ونزل  و�سلم  عليه  �لل 
عبد�لل:  قال  �لقر�آن، 

فاأنا ر�أَيْتُُه ُمتعِلًّقا ِبَحَقِب 
�سلى  �لل  ر�سول  ناقة 
تَنُْكبُُه  و�سلم  عليه  �لل 
يقول:  وهو  �حلجارة 
كنا  �إمنا  �لل،  ر�سول  »يا 
نخو�ض ونلعب!« ور�سول 
�لل �سلى �لل عليه و�سلم 
ِ َو�آيَاِتِه  يقول: ﴿ ُقْل �أَِبالَلّ
َوَر�ُسوِلِه ُكنْتُْم تَ�ْستَْهِزئُوَن 

﴿ ]�لتوبة: 65[.
ر�سي  هريرة  �أبي  وعن 
�لنبي  عن  عنه  �لل 
و�سلم  عليه  �لل  �سلى 
لَيَتََكلَُّم  �لَعبَْد  ))�إَنّ  قال: 
و�ِن �لل،  بالكلمة من ِر�سْ
يَْرَفُعُه  باًل،  لها  يُلِْقي  ل 
و�إَنّ  َدَرجاٍت،  بها  �لل 
بالكلمة  لَيَتََكلَُّم  �لَعبَْد 
يُلِْقي  �َسَخِط �لل، ل  من 
يف  بها  يَْهِوي  باًل،  لها 
معاذ  وعن  َجَهنََّم((، 

يف  قال  عنه  �لل  ر�سي 
�أن  وفيه:  طويل  حديث 
عليه  �لل  �سلى  �لنبي 
و�سلم قال: ))�أل �أُْخِبَُك 
َوعُموِدِه  �لأْمِر  بر�أ�ِض 
قلُت:  �َسناِمِه؟((،  وِذْروِة 
قال:  �لل،  ر�سول  يا  بلى 
�لإ�ْسالُم،  �لأْمِر  ))ر�أْ�ُض 
وِذْروةُ  الةُ،  �ل�سَّ َوَعُموُدهُ 
ثم  �جِلهاُد((،  �َسناِمِه 
�أُْخِبَُك  ))�أل  قال: 
ُكِلُّه؟((،  ذلك  مِبَالِك 
قلُت: بلى يا ر�سول �لل، 
قال:  ثم  بل�سانه،  فاأخذ 
هذ�((،  عليك  ))ُكَفّ 
قلُت: يا ر�سول �لل، و�إنا 
نتكلم  مبا  لوؤ�خذون 
))ثَِكلَتَْك  فقال:  به؟ 
�لنا�َض  يَُكُبّ  وَهْل  َك،  �أُُمّ
ُوُجوِهِهْم  على  �لنَّاِر  يف 
�إَلّ َح�ساِئُد �ألْ�ِسنَِتِهْم؟((، 

قال:  من  �سدق  وقد 
�أي:   - �سغرٌي  »ِجْرُمه 
حجمه - وُجْرُمه كبرٌي«، 

وعن �سهل بن �سعد قال: 
�سلى  �لل  ر�سول  قال 
))َمْن  و�سلم:  عليه  �لل 

ي�سَمُن يل ما بني حَلييه 
َمُن  �أ�سْ ِرْجليه،  بني  وما 

له �جلنة((.

خطر �لِغيبة و�لُبهتان و�لنميمة

�لوالية متفاوتة بح�سب 
�إميان �لعبد وتقو�ه

�لولية متفاوتة بح�سب �إميان �لعبد وتقو�ه 
، فكل موؤمن له ن�سيب من ولية �لل وحمبته 
وقربه ، ولكن هذ� �لن�سيب يتفاوت بح�سب 

�لأعمال �ل�ساحلة �لبدنية و�لقلبية �لتي يتقرب 
بها �إىل �لل ، وعليه ميكن تق�سيم درجات 

�لولية �إىل ثالث درجات :
1- درجة �لظامل لنف�سه : وهو �لوؤمن �لعا�سي 

، فهذ� له من �لولية بقدر �إميانه و�أعماله 
�ل�ساحلة .

2- �لقت�سد : وهو �لوؤمن �لذي يحافظ على 
�أو�مر �لل ، ويجتنب معا�سيه ، ولكنه ل يجتهد 
يف �أد�ء �لنو�فل : وهذ� �أعلى درجة يف �لولية 

من �سابقه .
3- �ل�سابق باخلري�ت : وهو �لذي ياأتي بالنو�فل 

مع �لفر�ئ�ض ، ويبلغ بالعباد�ت �لقلبية لل عز 
وجل مبالغ عالية ، فهذ� يف درجات �لولية 

�لعالية .
ثم ل �سك �أن �لنبوة هي �أعلى و�أرقى درجات 

�لولية لل عز وجل .
قال �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية – كما يف »جمموع 

�لفتاوى« )6/10( – :
» �لنا�ض على ثالث درجات : ظامل لنف�سه ، 

ومقت�سد ، و�سابق باخلري�ت . 
فالظامل لنف�سه : �لعا�سي برتك ماأمور �أو فعل 

حمظور . 
و�لقت�سد : �لوؤدي �لو�جبات و�لتارك 

�لحرمات . 
و�ل�سابق باخلري�ت : �لتقرب مبا يقدر عليه 
من فعل و�جب وم�ستحب ، و�لتارك للمحرم 

و�لكروه . 
و�إن كان كل من �لقت�سد و�ل�سابق قد يكون 
له ذنوب متحى عنه : �إما بتوبة - و�لل يحب 
�لتو�بني ويحب �لتطهرين - و�إما بح�سنات 

ماحية ، و�إما مب�سائب مكفرة ، و�إما بغري ذلك 
. وكل من �ل�سنفني �لقت�سدين و�ل�سابقني من 

�أولياء �لل �لذين ذكرهم يف كتابه بقوله : 
) �أل �إن �أولياء �لل ل خوف عليهم ول هم 

يحزنون . �لذين �آمنو� وكانو� يتقون ( ، فحد 
�أولياء �لل هم : �لوؤمنون �لتقون .

�لطريق �الآمن �أن تعرف �هلل من خالل خلقه 
من  �لل  مبعرفة  بد�أ  �إذ�  �لإن�سان  لذلك 
�أن  من  له  و�أ�سلم  �أ�أمن  خلقه  خالل 
يتعرف �إىل �لل من خالل �أفعاله، �جعل 
معرفة �لل من خالل �أفعاله، يف �لرحلة 
�لثالثة �عرف �لل من قر�آنه، من كالمه، 
�عرف �لل من خلقه، �إن عرفت �لل من 
خلقه، ومن كالمه، ميكنك �أن تعرف �لل 
تف�رش  �أن  �لإمكانية  عندك  �أفعاله،  من 
جتد  فقد  باأفعاله  تبد�أ  �أن  �أما  �أفعاله، 
مقهورة،  �سعوباً  جتد  قد  جماعات، 

و�سعوباً ظالة، قد جتد م�سائب كبرية 
من  في�سانات،  من  زلزل،  من  جد�ً؛ 

بر�كني، من �إتالف حما�سيل.
هناك ق�س�ض من دون تعليل كثرية جد�ً، 
�أن تعللها تكون قد  �إن رويتها دون  هذه 

�أ�ساأت �لظن بالل عز وجل.
�لطريق  يف  �لإن�سان  مي�سي  �أن  �لعبة 
ول  �لل  خملوقات  يف  تفكرو�  �لآمن، 
يف  مت�سي  فتهلكو�،  ذ�ته  يف  تفكرو� 
من  �لل  تعرف  �أن  �لآمن،  �لطريق 

َماَو�ِت  �ل�َسّ َخلِْق  �إَِنّ يِف  خالل خلقه:  ﴿ 
َلآَيَاٍت  َو�لنََّهاِر  �للَّيِْل  َو�ْخِتاَلِف  َو�ْلأَْر�ِض 
َ ِقيَاماً  ِلأُويِل �ْلأَلْبَاِب *�لَِّذيَن يَْذُكُروَن �لَلّ
ُروَن يِف َخلِْق  َوُقُعود�ً َوَعلَى ُجنُوِبِهْم َويَتََفَكّ
َما َخلَْقَت َهَذ�  َربَّنَا  ْر�ِض  َو�ْلأَ َماَو�ِت  �ل�َسّ

بَاِطاًل �ُسبَْحانََك َفِقنَا َعَذ�َب �لنَّاِر﴿
 ]�سورة �آل عمر�ن �لآية:191-190[

�لُْقْر�آََن  يَتََدبَُّروَن  ﴿�أََفاَل  �لثاين:  �لطريق 
حممد  ]�سورة  �أَْقَفالَُها﴿  ُقلُوٍب  َعلَى  �أَْم 

�لآية:24[

على �ملوؤمن �أن تغلب رحمته غ�سبه 
�أيها �لأخوة، �لنبي �سلى �لل عليه و�سلم قال:  ))�إن �لل كتب كتاباً قبل �أن يخلق �خللق: �إن رحمتي �سبقت غ�سبي، فهو 

مكتوب عنده فوق �لعر�ض((  ] �أخرجه �لبخاري وم�سلم و�لرتمذي عن �أبي هريرة [  �لوؤمن �ل�سادق يجب �أن تغلب 
رحمته غ�سبه و�أنا �أقول: و�لوؤمن �ل�سادق يتخلق بهذ� �لكمال، يجب �أن تغلب رحمته غ�سبه.

َمَو�ِت و�لأر�ِض مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �سلمان ر�سي �لل عنه قال: قال عليه �ل�سالة و�ل�سالم:  )) �إَِنّ �للَ َخلََق يوَم َخلََق �ل�َسّ
َماِء و�لأر�ِض ((  ] �أخرجه م�سلم عن �سلمان �لفار�سي [  �أي تغطي ما بني �ل�سماء و�لأر�ض. رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي �ل�َسّ
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف �لأر�ِض َرحمة، فبها تَعِطُف �لَو�ِلدةُ على َولَِدها، و�لَوْح�ُض و�لطرُي بع�ُسها على بع�ض، َفاإِذ� كان يوُم 
�لِقياَمِة �أَكَملََها ِبهذِه �لرحمة ((  ] �أخرجه م�سلم عن �سلمان �لفار�سي [  �أو�سح مثل قلب �لأم، �إن�سانة تريد لبنها 

كل �سعادة، تعرى من �أجله، جتوع من �أجله، ت�سحي بالغايل و�لرخي�ض من �أجله، ول تنتظر منه �سيئاً، هذه �لأم.

من هم �الأولياء ، وما هي درجاتهم؟
�أولياء �لل – بكل و�سوح و�خت�سار – هم �أهل �لإميان و�لتقوى ، �لذين ير�قبون �لل تعاىل يف جميع �سوؤونهم ، فيلتزمون 

�أو�مره ، ويجتنبون نو�هيه . 
يَاِة  ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن . �لَِّذيَن �آَمنُو� َوَكانُو� يَتَُّقوَن . لَُهْم �لْبُ�رْشَى يِف �حْلَ قال �لل تعاىل : ) �أَل �إَِنّ �أَْوِليَاَء �لَلّ

ِ َذِلَك ُهَو �لَْفْوُز �لَْعِظيُم ( يون�ض/62-64 ،قال �حلافظ �بن كثري رحمه �لل يف  نْيَا َويِف �ْلآِخَرِة َل تَبِْديَل ِلَكِلَماِت �لَلّ �لُدّ
»تف�سري �لقر�آن �لعظيم« )278/4( :

» يخب تعاىل �أن �أولياءه هم �لذين �آمنو� وكانو� يتقون ، كما ف�رشهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان لل وليا : �أنه ) ل 
َخْوٌف َعلَيِْهْم ( فيما ي�ستقبلون من �أهو�ل �لقيامة ، ) َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما ور�ءهم يف �لدنيا .

وقال عبد �لل بن م�سعود ، و�بن عبا�ض ، وغري و�حد من �ل�سلف : �أولياء �لل �لذين �إذ� ُروؤو� ُذِكر �لل . وقد ورد هذ� يف 
حديث مرفوع .

عن �أبي هريرة ر�سي �لل عنه ، قال : قال ر�سول �لل �سلى �لل عليه و�سلم : ) �إن من عباد �لل عباد� يغبطهم �لأنبياء 
و�ل�سهد�ء . قيل : من هم يا ر�سول �لل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابو� يف �لل من غري �أمو�ل ول �أن�ساب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ل يخافون �إذ� خاف �لنا�ض ، ول يحزنون �إذ� حزن �لنا�ض . ثم قر�أ : ) �أَل �إَِنّ 

ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( رو�ه �أبو د�ود باإ�سناد جيد – و�سححه �لألباين يف »�ل�سل�سلة �ل�سحيحة«  �أَْوِليَاَء �لَلّ
)1369/7( - » �نتهى باخت�سار وت�رشف ي�سري . 



احلفل  على  القائمون  اأكد 
حفل  هوليوود،  يف  الأهم 
الأو�سكار  جوائز  توزيع 

التخطيط  ب�سدد  اأنهم   ،
ال�سلة  كرة  جنم  لتكرمي 
الراحل  كوبي براينت  خالل 

يف  �سيقام  الذي  احلفل 
بدورته  املقبل  فيفري   9

الـ92.
عام  ح�سل  قد  كوبي  وكان 
2018 على جائزة الأو�سكار 
 Dear الق�سري  فيلمه  عن 
كتبه  الذي   ،Basketball

وعلّق عليه ب�سوته.
يف  احللقة  حذفت  ملاذا 
الذي  الكارتوين  امل�سل�سل 
براينت  كوبي  بوفاة  تنباأ 

مبروحية قبل 4 �سنوات؟
كرة  جنم  اأّن  اإىل  ي�سار 

ال�سابق  الأمريكية  ال�سلة 
عاًما(    41  ( براينت  كوبي 
يف  م�رصعه  لقي  قد  كان 
الهوليكوبرت  طائرة  حتطم 
به   نوع  من  اخلا�سة 
يف   76B-Sikorsky S
مدينة كالبا�سا�س يف ولية 
كاليفورنيا منذ اأيام، برفقة 

ابنته.
كانت  منف�سل،  �سياق  ويف 
جوائز  توزيع  حفل  اإدارة 
اأ�سدرت  قد  الأو�سكار 
فيه:  جاء  بياًنا  �سابًقا 

العامة  ال�سالمة  »ل�سمان 
الأمن  ا�سرتاتيجيات  ودعم 
توزيع  حفل  اإقامة  وت�سهيل 
جوائز الأو�سكار لهذا العام، 
الفنون  اأكادميية  و�سعت 
ومدينة  ال�سينمائية  والعلوم 
اللم�سات  اأجنلو�س  لو�س 
الأخرية على خطط اإغالق 
ال�سوارع حول م�رصح دولبي 
اأن  واملقرر  هوليوود،  يف 
كذلك  احلفل  فيه  يقام 
هايالند  حول  ال�سوارع 

�سنرت يف هوليوود« .

من  »�رص«  م�سل�سل  يحقق 
بيكت�رصز«  هاو�س  »ميديا  اإنتاج 
ونهلة  جمدي  �سامح  للمنتجني 
زيدان جناحاً وا�سعاً منذ الأ�سبوع 
�سا�سة  على  عر�سه  من  الأول 
MBC4، اإذ دخل قائمة الو�سوم 
على  )تريند(  تداولً  الأكرث 
النرتنت وت�سدرها يف عدد من 

الدول العربية، اإ�سافة اىل دخوله 
م�ساهدة  الأكرث  الأعمال  لئحة 
وتدور  »�ساهد«.  من�سة  على 
اأحداث »�رص« حول اختفاء رجل 
ظروف  يف  ال�سيت  ذائع  اأعمال 
يلفها الغمو�س والتعقيد، تك�سف 
عن خالفات داخل الأ�رصة وبينه 
عالمات  را�سمة  مناف�سيه،  وبني 

دراما  �سمن  كثرية  ا�ستفهام 
موؤيد  تاأليف  من  عربية  م�سّوقة 
النابل�سي واإخراج مروان بركات. 
جمدي  �سامح  املنتج  واأكد 
جماعية  ثمرة  العمل  جناح  اأن 
ان  اأ�رصته، م�سيفاً  اأفراد  جلميع 
احللقات املقبلة �ستحمل املزيد 
من الت�سويق واملتعة للم�ساهدين 

على  »�رص«  �سّناع  حر�س  الذين 
دراما  بتقدمي  اذواقهم  احرتام 
وي�سم  امل�ستوى.  وعالية  لئقة 
من  جمموعة  ي�سم  امل�سل�سل 
وال�سوريني  اللبنانيني  النجوم 
با�سم  كو�سا،  ب�سام  راأ�سهم  على 
حنا،  و�سام  خليل  داليدا  مغنية، 
فادي ابراهيم، رواد عليو، نتا�سا 

�سامي  طعمة،  نيكول  �سوفاين، 
رانيا  مراد،  ح�سان  حمدان،  اأبو 
�سلوان، نوال كامل، طارق اأني�س، 
الهاين،  جوي  علي،  اأبو  جاد 
كبابة،  مايكل  ر�سدان،  اأ�سعد 
تانيا فخري، ليلى قمري، ه�سام 
اأبو �سليمان، نيكول جوي فار�س 

و�سواهم...
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 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
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 الفاك�س  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار 

با�ستور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�سط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة لترد 
اإىل ا�سحابها �سواء ن�رصت  ام  مل تن�رص

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�سوؤول الن�رص

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

 اأمل بو�شو�شة تعلن عن م�شاركتها
يف عمل م�شرحي جديد

ا�ستعدادها  عن  موؤخراً  بو�سو�سة  اأمل  اجلزائرية  الفّنانة  اأعلنت 
للم�ساركة يف عمل م�رصحي جديد يحمل ا�سم »جميل بثينة«، وتخو�س 
بو�سو�سة  ّجهت  ولقد  بثينة.  �سخ�سية  د  �ِسّ اإذ تجُ البطولة خالله،  دور 
التعازي لل�سعب اجلزائري بعد �سقوط طائرة ب�رصق الرتاب اجلزائري 
باأم البواقي ع�سكرية راح �سحِيّتها عدد من ال�سحايا. وكتبت : »تعازينا 

اخلال�سة لبلدي احلبيبة اجلزائر واإىل عائالت

مهرجان » �شندان�س » يعر�س فيلما 
وثائقيا عن تايلور �شويفت

�سندان�س  مهرجان  انطلق 
ولية  يف  موؤخرا،  ال�سينمائي، 
الأول  العر�س  مع  الأمريكية،  يوتا 
اأمريكانا«،  »مي�س  الوثائقي  للفيلم 
يروي  الذي  »نتفليك�س«،  اإنتاج  من 
تايلور  البوب  جنمة  و�سول  ق�سة 
�سويفت اإىل ال�سهرة. ويركز الفيلم، 
على  ويل�سون،  لنا  اأخرجته  الذي 
حياة املغنية )30 عاما(. و�سافحت 
حيث  اإكلي�س،  م�رصح  قاعة  اإىل  تتوجه  اأن  قبل  اجلماهري،  �سويفت 

ر�س »الوثائقي«. عجُ
م »�سندان�س«، الذي ي�ستمر حتى 2 فيفري املقبل، هذا العام ما  ويقِدّ

يقرب من 120 فيلما من 27 دولة.

ثل م�شر يف  »�شندوق الدنيا« ميمُ
مهرجان الأق�شر لل�شينما الإفريقية

»�سندوق  فيلم  الإفريقية  لل�سينما  الأق�رص  مهرجان  اإدارة  اختارت 
دورة  يف  الطويلة  الروائية  الأفالم  م�سابقة  يف  م�رص  ليمثل  الدنيا« 
بيان �سادر  التا�سعة، من 6اإىل 12 مار�س املقبل. وح�سب  املهرجان 
م�سابقة  يف  عاملي  عر�س  اأول  الفيلم  م�ساركة  تجُعترب  الأربعاء،  اليوم 
من  وي�سم عدداً  الفيلم حول جمموعة ق�س�س  اأحداث  وتدور  دولية. 
يف  اأوالف�سل  النجاح  عند  احلياة،  مع  التعامل  وكيفية  املجتمع  فئات 
حب�سي،  واأ�سامة  البهات  عماد  وحوار  �سيناريو  والفيلم  درامي.  اإطار 
وبا�سم  يو�سف،  ورانيا  ال�ساوي،  وبطولة خالد  البهات،  واإخراج عماد 
�سمرة، و�سالح عبد اهلل، وعمرو القا�سي، واأحمد كمال، وعالء مر�سي. 
وح�سب البيان، ت�سم م�سابقة الأفالم الروائية الطويلة 10 اأفالم من 10 
دول اأفريقية. يذكر اأن مهرجان الأق�رص تقيمه موؤ�س�سة �سباب الفنانني 
امل�ستقلني بدعم من وزارات الثقافة، واخلارجية، وال�سياحة، وال�سباب 

والريا�سة، بالتعاون مع حمافظة الأق�رص، ونقابة املهن ال�سينمائية.

 حممد اإمام: م�شاهد املياه 
يف »ل�س بغداد« الأ�شعب

م�ساهد  اإمام  الفنان حممد  اعترب    
الت�سوير حتت املاء يف فيلمه اجلديد 
يف  الأ�سعب  مبثابة  بغداد«  »ل�س 
الفيلم املعرو�س حالياً بدور العر�س 
اإن  اإمام،  وقال  والعربية.  امل�رصية 
كبرياً  حتدياً  مثلت  امل�ساهد  هذه 
�سابقة،  اأفالم  يف  تجُقدم  مل  لأنها  له، 
تقدمي   Nعل حري�س  اأنه  م�سيفاً 
نوعية اأفالم الأك�سن الكوميدي، التي 

يجُندر تقدميها يف ال�سينما امل�رصية والعربية ب�سكل عام. واأبدى الفنان 
عرب  ويتابعها  الفيلم،  عن  و�سلته  التي  الفعل  ردود  اإزاء  بالغة  �سعادة 
موؤ�رصاً  املواقع  هذه  معترباً  الجتماعي،  التوا�سل  مبواقع  ح�ساباته 
بغداد«  »ل�س  بطولة  وي�سارك يف  فني.  اأي عمل  اأ�سداء  لقيا�س  قوياً 
فتحي عبدالوهاب ويا�سمني رئي�س واأمينة خليل وحممد عبدالرحمن، 

من اإخراج اأحمد خالد مو�سى.

اإطالق فيلم »اأموات يافا« يف دور ال�شينما
مت يوم اأم�س اخلمي�س اطالق فيلم 
»اأموات يافا« من بطولة يو�سف اأبو 
و�سليم  ع�سفور،  بالل  ربى  وردة، 
 ، املحلية  ال�سينما  دور  يف  �سو 
وكتب  ليفي،  رام  اإخراج  من  وهو 
وعالء  عفرون  غلعاد  ال�سيناريو 
مت  الفيلم  اأن  يذكر  حليحل. 
الر�سمية  للم�سابقة  ا  اأي�سً اختياره 
ملهرجان القد�س ال�سينمائي للعام 
ا  2019. تت�سّمن بطولة الفيلم اأي�سً
دب�سي،  احلاج  خولة  �سو،  مي�ساء 
مايا  فيليب�س،  جوين  باباي،  بالل 
دهان،  األون  يانيف،  اأوري  فالم، 
زاكاك.  وكورال  باباي،  جهاد 
ثالثة  حول  الفيلم  اأحداث  وتدور 
اأولد الذين يذهبون اىل منزل ريتا 
وربى  وردة  اأبو  )يو�سف  وجورج 

بالل ع�سفور(، يف يافا بعد ما مت 
تهريبهم من بيتهم يف قرية بعيدة 
توفيت  حيث  الغربية  ال�سفة  يف 
كم على والدهم بال�سجن  اأمهم وحجُ
لأنه  مذعور  جورج  احلياة.  مدى 
غري  مهاجرين  اإخفاء  ان  يخ�سى 
اىل  �سيوؤدي  منزله  يف  �رصعيني 
ذاته،  الوقت  يف  حياته.  تدمري 
خمرج  فيليب�س(،  )جوين  جريي 
ور فيلم يف  �سينمائي بريطاين، ي�سّ
يافا الذي تدور احداثه خالل فرتة 
فل�سطني،  يف  الربيطاين  النتداب 
جريي  والدي  ق�سة  هي  وهذه 
اجلي�س  يافا يف  الذين خدموا يف 
يوؤثران  احلدثني  وكال  الربيطاين. 
ويغريون  وريتا  جورج  حياة  على 

م�سارها ب�سورة جذرية.

�شوزان جنم الدين ت�شارك يف " ملا كنا �شغريين "
ت�ستعد الفنانة ال�سورية �سوزان جنم 
امل�سل�سل  يف  للم�ساركة   ، الدين 
امل�رصي » ملا كنا �سغريين«، الذي 
�سيعر�س يف رم�سان املقبل .وقالت 
جنم الدين يف ت�رصيح �سحايف اإنها 
املنتجة  اجلهة  من  عر�ساً  تلقت   ،
وخالل  عليه،  ووافقت   ، للم�سل�سل 
الأيام املقبلة �ستجري ال�ستعدادات 
بالتعاون مع  الت�سوير  لبدء  النهائية 
الفنانة ريهام حجاج، واملوؤلف اأمين 
 . علي  حممد  واملخرج  �سالمة، 
وك�سفت جنم الدين عن تلقيها اأكرث 
من عر�س للم�ساركة يف م�سل�سالت 
خالل  عر�سها  مقرر  جديدة 

على  وتعمل حالياً  املقبل،  رم�سان 
درا�سة كل العرو�س، بحثا عن الدور 
املختلف واملتميز الذي مل تقدمه 
لي�س  همها  اأن  موؤكدة  قبل،  من 
ال�سغل فقط، بل الرتكيز على فريق 
وكانت  اأي�سا.  الدور  وطبيعة  العمل 
�سوزان �سجلت ح�سورها يف مو�سم 
رم�سان املا�سي، من خالل م�سل�سل 
اأ�سول«، وظهرت يف احللقات  »ابن 
والدة حمادة هالل،  بدور »�سول«، 
�ساحبة  والرثية  اجلميلة  ال�سيدة 
مع  تتبادل  التي  العريقة  الأ�سول 
ابنها حب التملك الذي اأوقعهما يف 

العديد من الأزمات.

اأو�شكار 2020 يكرم كوبي براينت

»�شر« يحقق جناحًا وا�شعًا يف اأ�شبوعه الأول
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تعّرف على معاين اأ�سماء ال�سيارات اليابانية!
ال�سيارات  ماركات  تعترب 
اأف�سل  بني  من  اليوم  اليابانية 
�سناعة  يف  العاملية  املاركات 
الكثري  اليوم  وجند  ال�سيارات. 
املختلفة  ال�سيارات  اأنواع  من 
من الطراز الياباين ولها الكثري 
نعلم  ال  قد  التي  االأ�سماء  من 
على  معنا  تعّرفوا  معناها.. 

اليابانية  ال�سيارات  اأ�سماء 
ومعانيها:

- �سيارة ني�سان:

وهي من بني املاركات اليابانية 
تعني  والتي  انت�سارا  االأكرث 
ال�سيارة  اأن  اليابانية  باللغة 

اإنتاج الدولة اليابانية.

- �سيارة �سوزوكي:

والتي تنق�سم اإىل ق�سمان وهما 
�سوزو وتعني اأجرا�س او جر�س 
تعني �سجرة  والتي  واحد وكي 
�سوزوكي  كلمة  اأن  يعني  وهذا 

هي �سجرة االأجرا�س.

�سيارة هوندا:
عائلة  لقب  هو  هوندا  ا�سم 
هوندا  ال�رشكة  تلك  موؤ�س�س 
اال�سم  معني  وعن  �سو�سريو 
الرئي�سي  احلقل  معناه  فهو 
قطعتان  من  مكون  ا�سم  وهو 
هون ومعناه احلقل وهذا معناه 

الرئي�سي.

اجلديدة �سيارتها  تطلق  مر�سيد�س 

اإطالق  مر�سيد�س  �رشكة  اأعلنت 
الفئة  �سيارة  من  اجلديد  اجليل 
بدايًة  العاملية  االأ�سواق  يف   G
من العام  احلايل ب�سعر يبداأ من 
107 اآالف يورو تقريباً، واأو�سحت 
 G ال�سيارة  اأن  االأملانية  ال�رشكة 
والعر�س  الطول  يف  زادت   500
حوايل 10 �سم، ما زاد من رحابة 
مق�سورة ال�سيارة، كما اأنها تعتمد 
بقوة   V8 حمرك  �سواعد  على 

310 كيلووات/422 ح�سان.
وبف�سل هذه القوة ت�سل ال�سيارة 

 210 الق�سوى  ال�رشعة  اإىل 
كلم/�س، باالإ�سافة اإىل ا�ستهالك 
11.5 لرت/100 كلم، وهو ما ينتج 
انبعاثات  من  جم/كلم   263 عنه 

غاز ثاين اأك�سيد الكربون.
تعديل  مع  املحرك  هذا  ويتوفر 
 63  G املوديل  يف   AMG
لكن  اال�ستهالك  معدل  وبنف�س 
كيلووات/585 ح�سان،  بقوة 430 
ال�رشعة  لبلوغ  ال�سيارة  توؤهل 

الق�سوى 240 كلم/�س.
ين�سم  اجلديد  العام  مطلع  ومع 

الديزل  حمرك  الدفع  لربنامج 
على  االأ�سطوانات  �سدا�سي 
الفئة  من  قادماً  م�ستقيم  �سكل 
نحو  ال�سعي قدماً  S، ف�ساًل عن 
من  الكهربائية  الن�سخة  تقدمي 

ال�سيارة.
اإىل  االأملانية  ال�رشكة  واأ�سارت 
اجليل  متتيع  على  ركزت  اأنها 
الراحة  من  باملزيد  اجلديد 
ال�سيارة  فُجهزت  الطرق،  على 
تعليق فردي  بنظام  االأوىل  للمرة 
بجانب  االأمامية،  للعجالت 

جمموعة التعليق القابلة لل�سبط، 
الطرق  على  االأداء  حت�سن  وقد 
املنحدر  زاوية  بزيادة  الوعرة، 
اخللو�س  وزيادة  وال�سعود، 
يف  اخلو�س  وعمق  االأر�سي 

املياه.
من  باقة  على  ال�سيارة  وتعتمد 
اأحدث االأنظمة امل�ساعدة ونظام 
مق�سورة  مع  متطور  ملتيميديا 
والوظائف  وجميع  رقمية،  قيادة 
على �سبكة االإنرتنت املعروفة يف 

موديالت ال�سالون.

�سيارة  عن  اإ�س" تك�سف  "دي 
اختبارية ت�ست�سرف امل�ستقبل

اإ�س"  "دي  �رشكة  ك�سفت     
 DS االختبارية  ال�سيارة  عن 
ت�ست�رشف  التي   ،X-Tense
املقرر  من  حيث  امل�ستقبل؛ 
اأن تنطلق ال�سيارة، التي تعتمد 
االآلية  القيادة  فل�سفة  على 
ب�سكل  والفخامة،  وال�رشعة 

قيا�سي بحلول عام 2035.
الفاخرة  العالمة  واأو�سحت 
�سرتوين  ل�رشكة  التابعة 
�سيارتها  اأن  الفرن�سية 
ثوب  يف  تظهر  االختبارية 
املوديالت ال�سوبر ريا�سية من 
حيث الربوز الق�سري والعجالت 
ال�رش�سة  واملقدمة  ال�سخمة 
االن�سيابية،  اخلطوط  مع 
وقنوات  النحيفة  والك�سافات 
وامل�سابيح  ال�سخمة  الهواء 
التي  ال�سخمة على املوؤخرة، 
جتويف  يف  بعمق  ت�ستقر 
اجل�سم. وتتمثل اأبرز ال�سمات 
غري  ال�سكل  يف  الت�سميمية 
املقدمة  على  املتماثل 
قائد  ويدخل  واملوؤخرة. 
جمنحة  اأبواب  عرب  ال�سيارة 
لياأخذ مكانه يف �رشنقة حتت 

ليبداأ  �سفافة  زجاجية  مظلة 
اأو  بنف�سه  القيادة  مرحلة 
يرتكها الأنظمة ال�سيارة االآلية. 
ويتج�سد مدى الفخامة، الذي 
يف  ال�سيارة،  قائد  به  يتمتع 
باملقاعد  التدليك  وظيفة 
التهوية  بنظام  املزودة 
من  ال�سادرة  واملو�سيقى 

.Hifi ساوند بار بتقنية�
الزجاجية  االأر�سية  وتوفر 
ال�سفافة  الكهرو�سوئية 
بينما  الطريق،  على  اإطاللة 
من  الداخلي  اجلزء  يحيط 
واملعدن  واخل�سب  اجللد 
االأ�سطح  وتقوم  بالركاب، 
بوظيفة  العلوية  الزجاجية 
�سا�سة اجلهاز اللوحي. ويقدم 
)�سورة  الهولوجرام  م�ساعد 
لقائد  دعما  االأبعاد(  ثالثية 
راكبني  اإىل  ي�سل  ال�سيارة وما 
الراحة  اأنظمة  يف  للتحكم 
وامللتيميديا. وتعتمد ال�سيارة 
على حمركني كهربائيني على 
 1000 بقوة  االأمامي  املحور 

كيلووات/1360 ح�سان.

كيا وهيونداي تتعاونان مع رمياك لإطالق 
�سيارة ريا�سية كهربائية

اأن  وهيونداي  كيا  من  كل  تود 
يقدما �سئ خمتلف وجذاب يظهر 
ال�سيارات  �سوق  ا�سم حتالفهما يف 
ال�رشكتني  اأعلنت  ولذا  الكهربائية، 
اليوم عن ا�ستثمار 72 مليون دوالر 
)270 مليون ريال( من قبل هيونداي 
و18 مليون دوالر  من كيا يف �رشكة 
ت�ساعدهما  كي  الكرواتية  رمياك 

على حتقيق ذلك الهدف.
�ستعمل  التعاون،  لهذا  نتيجة 
لتطوير  معاً  الثالثة  ال�رشكات 
�ستكون  حيث  جديدة،  �سيارات 
 N عالمة  اأ�سفل  منهم  واحدة 
هيونداي  ب�سيارات  اخلا�سة 
ا�ستعرا�س  �سيتم  والتي  الريا�سية، 
ن�سخة منوذجية منها اأوالً، بجانب 
بتقنية  االأداء  عالية  اأخرى  �سيارة 
اإطالق  �سيتم  حيث  الوقود  خاليا 

كالهما يف وقت الحق.
وهيونداي  رمياك  من  كل  اأكدت 
نظراً  معاً  بالعمل  �سعادتهما  على 
لنظرة ال�سانعة الكورية امل�ستقبلية 
و�سع  بجانب  لالإعجاب،  واملثرية 
االأول  الطراز  من  كموردة  رمياك 

للمكونات الكهربائية.

�سيارتها  تكون  اأن  هيونداي  تنوي 
مبحرك  القادمة  اجلديدة 
و�سطي، وهو ما ياأتي بعد تد�سني 
االختباري   RM فيلو�سرت  منوذج 
 RM15 التي حدثت بعدها بنموذج
 382 وعزم  ح�سان   269 قوة  ذات 
الت�سارع  على  بقدرة  نيوتن.مرت 
من 0 اإىل 100 كم/�س خالل 4.7 
ثانية مع اختبار النموذج على حلبة 

نوربورجرينج.

اجلانب  على  رمياك  وتعد  هذا 
اثنني  �سنع  عن  م�سوؤولة  االآخر 
من ال�سيارات النموذجية اخلارقة 
 Concept وهما  الكهربائية، 
بجانب   ،C_Twoو  One
وا�ستون  بينيفارينا  مع  تعاونها 
باتي�ستا  طرازات  ل�سنع  مارتن 
 ، ي لكري فا و

كما �ستعمل رمياك على م�ساعدة 
م�ستقبل  تطوير  يف  بور�س 
ال�سيارات  ب�سوق  �سياراتها 
ال�سانعة  �رشاء  بعد  الكهربائية 
رمياك  اأ�سهم  من   %10 االأملانية 
بال�سيف املا�سي، وهو ما يعطينا 
نبذة كافية عن مدى قدرة ال�رشكة 
الكرواتية.   

�سيارة كهربائية خارقة 
تعر�س للبيع يف رو�سيا!

 Electric" وكالء  اأكد 
Motors Club" يف مو�سكو 
�رشاء  طلبات  ا�ستالم  بدء 
 "Concept_Two" سيارة�
وزودت  الفاخرة،  الريا�سية 
الت�سيكية   "Rimac" �رشكة 
حمركات  باأربع  ال�سيارة  هذه 
على  قادرة  جبارة  كهربائية 
ح�سانا،   1914 عزم  توليد 
وزيادة الت�سارع من 0 اإىل 100 
 1.8 غ�سون  يف  كلم/�ساعة 
ال�رشعة  وتبلغ  فقط،  ثانية 
 412 ال�سيارة  لهذه  الق�سوى 

وبطارياتها  �ساعة،  كلم/ 
قطع  من  متكنها  املتطورة 
بال�سحنة  كلم   650 م�سافة 

الواحدة.
ال�سيارة  بطاريات  زودت  كما 
التي  ال�رشيع  ال�سحن  مبيزة 
متكن امل�ستخدم من ملء %80 
ن�سف  ظرف  يف  �سعتها  من 
�ساعة فقط ومن املنتظر اأن 
 "Concept_Two" تطرح
يف ال�سوق الرو�سية ب�سعر 131 
مليون روبل اأي )نحو 2 مليون 

و138 األف دوالر(.
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الطريقة ال�شحيحة ل�شحن 

بطارية هاتفك
التدوينة  هذه  يف 
�ساأ�ستعر�ض معكم الطريقة 
بطارية  ل�سحن  ال�سحيحة 

جهازك:
احلرارة  جتنب   1-

املتطرفة
بجرعات  هاتفك  ا�سحن   2-

م�ستمرة
هاتفك  بطارية  تدع  ل   3-
على  حافظ   4- متاما  تنفد 
�سحن بطاريتك ما بني 65% 
ل   5- اأف�سل  فهذا   75% اإىل 

ت�سحن بطاريتك بالكامل

اإن�شتاجرام تغلق تطبيقها 
 Direct امل�شتقل للرتا�شل

تتجه من�سة �إن�ستاغر�م �إىل �إغالق تطبيقها 
 Instagram �مل�سمى  للرت��سل  �مل�ستقل 
�لأ�سخا�ص  لبع�ص  تتاح  �أن  قبل   Direct
فر�سة ��ستخد�مه، وذلك وفًقا ملات نافار� 
Matt Navarra، معلق و�سائل �لتو��سل 
جانب  �إىل   – ر�سد  �لذي  �لجتماعي، 
�لعديد من �مل�ستخدمني – ر�سالة جديدة 

يف �لتطبيق تُ�سري �إىل �لإغالق . 
يكت�سف  �لتي  �لأوىل  �ملرة  هذه  وكانت 

وجود  �لأ�سخا�ص  بع�ص  فيها 
�إن�ستاجر�م  لأن  وذلك  �لتطبيق، 
بل  عاملي،  ب�سكل  تطلقه  مل 
من  حمدد  عدد  �سمن  �أطلقته 
�لدول، وهي ت�سيلي، و�إ�رس�ئيل، 
وتركيا،  و�لربتغال،  و�إيطاليا، 

و�أوروغو�ي، كتطبيق كامري�.
و�أ�سار متحدث با�سم �ل�رسكة يف ذلك �لوقت 
�إىل �أن ميزة �لرت��سل �ملبا�رس د�خل تطبيق 
�إن�ستاجر�م كانت تنمو، و�أن �ل�رسكة �سعرت 
ح�سلت  �إذ�  �أف�سل  جعلها  على  بقدرتها 
ويبدو  �مل�ستقل،  تطبيقها  على  �مليزة 
�أنها �تبعت م�سار �ل�رسكة �لأم – في�سبوك 
للرت��سل  بتطبيقها  يتعلق  فيما  نف�سه   –

.Messenger مل�ستقل، ما�سنجر�

م�سابهة  �لتطبيق  عمل  طريقة  وكانت 
�سات  �سناب  تطبيق  عمل  لطريقة 
للم�ستخدمني  ميكن  �إذ   –  Snapchat
كتابة  �أو  وفيديوهاتهم،  �سورهم  م�ساركة 
بريد  �سندوق  ويختفي  ب�سهولة،  �لر�سائل 
�لر�سائل �خلا�سة �سمن تطبيق �إن�ستاجر�م 
�لأ�سا�سي مبجرد تثبيت �لتطبيق، ول ميكن 
تطبيق  عرب  �إل  ر�سائل  �أي  �إىل  �لو�سول 

.Direct
�إغالقها  �سبب  �إن�ستاغر�م  تو�سح  ومل 
يف  ياأتي  �لقر�ر  لكن   ،Direct لتطبيق 
لدمج  في�سبوك  فيه  ت�ستعد  �لذي  �لوقت 
و�ت�ساب،  للرت��سل،  �ملختلفة  من�ساتها 
ور�سائل �إن�ستاغر�م، وما�سنجر، مما يجعل 

�ملنتجات �أقرب �إىل بع�سها �لبع�ص.

»Intel« تطلق جمموعة من 
معاجلات اجليل التا�شع املتطورة

عن  موؤخر�   »Intel« �رسكة  ك�سفت 
�جليل  معاجلات  من  جديدة  جمموعة 
�ملكتبية  للحو��سب  طورتها  �لتا�سع، 
 ،»Intel« و�ملحمولة وتبعا للخرب�ء يف
لتنا�سب  طورت  �ملعاجلات  هذه  فاإن 
�رسيعا  �أد�ء  تتطلب  �لتي  �حلو��سب 
�ملخ�س�سة  كاحلو��سب  �لبيانات،  مع 
ملحبي �ألعاب �لفيديو، وتلك �لتي يعمل 
�لتقنيات  وبف�سل  �مل�سممون،  عليها 
�ستكون  عليها،  �أدخلت  �لتي  �جلديدة 
�لتي  �ملعاجلات  من   %33 بنحو  �أ�رسع 

ظهرت يف �لعامني �لأخريين.
ومن �أبرز �ملعاجلات �لتي ��ستعر�ستها 
-Intel Core i9« معالج  �ل�رسكة، 
يعمل  و�لذي  �لنوى،  ثماين   »9900HK
عند  غيغاهريتز،   5 �إىل  ي�سل  برتدد 
 ،»Turbo Boost« مبيزة  تن�سيطه 

معاجلات  ت�سهده  مل  �أد�ء  ليعطي 
�حلو��سب من قبل.

�أن ي�سبح هذ� �ملعالج  ومن �ملفرت�ص 
يف  ��ستخد�ما  �ملعاجلات  �أكرث  من 
على  قادر  لأنه  �لألعاب،  حو��سب 
�لتعامل مع �ل�سور و�لفيديوهات عالية 
ك�سفت  كما  جد�  كبرية  ب�رسعة  �لدقة 
 Core« معالج  تطوير  عن   »Intel«
i7« جديد �سد��سي �لنوى، برتدد ي�سل 
 Core« ومعالج  غيغاهريتز،   4.6 �إىل 
i5« رباعي �لنوى، برتدد ي�سل �إىل 4.3 

غيغاهريتز.
وجميع هذه �ملعاجلات تدعم رقاقات 
 ،»DDR4« �لع�سو�ئي  �لو�سول  ذ�كرة 
 Optane« تقنيات  مع  و�لعمل 
�رسعة  لتوفري   ،»Memory H10

كبرية جد� يف �لتعامل مع �لبيانات.

اأي م�شاعد �شوتي هو الأف�شل 
للأجهزة والهواتف الذكية؟

ن�رس موقع »Stone Temple Consulting« نتائج در��سة قام بها 
حمللون يف جمال �لتقنية لكت�ساف �أف�سل �مل�ساعد�ت �لذكية �لعاملة يف 

�لكمبيوتر�ت و�لأجهزة �لذكية. وخالل �لدر��سة، قام �ملحللون باختبار 
�أ�سهر تلك �مل�ساعد�ت و�أكرثها رو�جا، كم�ساعد غوغل �ل�سوتي وم�ساعد 

»Siri« �لذي طورته �آبل، وم�ساعد »Cortana« من مايكرو�سوفت، 
و«Alexa« من تطوير �أمازون، وطرحو� على تلك �مل�ساعد�ت نحو 
5000 �سوؤ�ل وطلبو� منها �لقيام بالعديد من �ملهام للتحكم مبختلف 

�لكمبيوتر�ت و�لأجهزة �لذكية. وبعد مقارنة �لنتائج تبني للمحللني �أن 
م�ساعد غوغل �لذكي هو �لأف�سل �أد�ء ب�سكل عام، كما �أن ن�سب �أخطائه 

يف �لإجابات �أو فهم �لأو�مر كانت �لأقل مقارنة بامل�ساعد�ت �لأخرى.
 »Cortana« ويف �ملرتبة �لثانية من حيث �لأد�ء و�ل�ستجابة جاء م�ساعد

.»Siri« وبعده »Alexa« من مايكرو�سوفت، تاله م�ساعد

يف  �لرئي�سية  �لكامري�  تتميز 
 Pro  20  Honor �لهاتف 
�لإطالق  على  فتحة  باأ�رسع 
�لهو�تف  كامري�ت  �سوق  يف 
�لذكية، فهي ت�سم ت�سم عد�سة 
�لفتحة  هذه   .1.4 بفتحة 
ت�سمح مبرور �سوء �أكرب بن�سبة 
60 يف �ملئة مقارنة مع فتحة 
 Sony 1.8 �إجتاه �مل�ست�سعر
بدقة  ميتاز  �لذي   IMX586
باأن  �لعلم  مع  ميغابك�سل   48
بتقنية  متتاز  �لكامري�  هذه 
 OIS لتثبيت �لب�رسي لل�سورة�

�لإلكرتوين  �لتثبيت  وبتقنية 
لل�سورة EIS على حد �سو�ء.

 Pro  20  Honor �لهاتف 
مقربة  كامري�  كذلك  ي�سم 
توفر  ميغابك�سل   8 بدقة 
تقريب ب�رسي يبلغ 3 �أ�سعاف 
�إىل  ي�سل  هجني  وتقريب 
حتتوي  �أ�سعاف.  خم�سة 
على  ا  �أي�سً �لكامري�  هذه 
 ،OIS �ل�سورة  تثبيت  تقنية 
لت�سوير  �رسوري  �أمر  وهذ� 
�إلتقاط  �أو  �لبعيدة  �لأ�سياء 
�ل�سور يف �لبيئات �ملنخف�سة 

تريد  كنت  �إذ�  �لإ�ساءة. 
فهناك  قريب،  �سيء  ت�سوير 
خم�س�سة   Macro كامري� 
 2 بدقة  متتاز  �لغر�ص  لهذ� 
م�سممة  وهي  ميغابك�سل، 
م�سافة  من  �ل�سور  لإلتقاط 
هناك  �أخرًي�،  �سنتمرت.   4
بدقة  �لز�وية  و��سعة  كامري� 
�لكامري�  16 ميغابك�سل، وهي 
م�ساهدة  بز�وية  متتاز  �لتي 

تبلغ 117 درجة.
�لإ�سطناعي  �لذكاء  بف�سل 
ي�ستطيع  �ل�سور،  ومعالج 

�لهاتف Pro 20 Honor من 
 AIS Super �لو�سع  خالل 
Night Mode �إلتقاط عدة 
�سور يف نف�ص �لوقت ب�رسعة 
على  للح�سول  مًعا  ودجمها 
�سورة و�حدة عالية �جلودة يف 
�لإ�ساءة.  �ملنخف�سة  �لبيئات 
 48MP AI Ultra �لو�سع 
ا  Clarity Mode يقوم �أي�سً

بنف�ص �لأمر يف و�سح �لنهار.
وعندما يتعلق �لأمر بالكامري� 
�لثقب  يف  �ملوجودة  �لأمامية 
�لعلوية  �لز�وية  يف  �ملتو�جد 
فهي  �ل�سا�سة،  من  �لي�رسى 
ميغابك�سل.   32 بدقة  متتاز 
فهي  �ل�سا�سة،  ذكر  وعلى 
�إن�ص   6.26 بحجم  متتاز 
وبدقة +FullHD. وكما هو 
 Honor �لهاتف  مع  �حلال 
 20  Honor فالهاتف   ،20
ملنفذ  بدوره  يفتقد   Pro
ولكنه   ،3.5mm �ل�سماعات 
ب�سمات  ا م�ست�سعر  �أي�سً ي�سم 
�لعلم  مع  �جلانب  �لأ�سابع يف 
خا�سية  كذلك  ي�سم  باأنه 
لفتح  �لوجه  على  �لتعرف 

�لهاتف.

 Honor 20 Pro هاتف

اأربع كامريات يف اخللف، و�شا�شة مزودة بثقب

فيبدو  �ليوم،  �سدر  جديد  لتقرير  وفقا 
جديد  جهاز  على  تعمل  �أمازون  �رسكة  �أن 
 .“ �لإن�سان  عو�طف  يقر�أ   ” لالإرتد�ء  قابل 
م�ستوى  على  لالإرتد�ء  قاباًل  �جلهاز  �سيكون 
�ل�سوتية،  �لأو�مر  على  و�سيتعرف  �ملع�سم، 
قر�ءة  هي  �لأ�سا�سية  وظيفته  �ستكون  ولكن 
�سيكون  هو  وبالتايل،  �لإن�سانية.  �لعو�طف 
عبارة عن جهاز �سحي ل مثيل له يف �ل�سوق 

�ليوم.
بلومبورغ  �لأنباء  وكالة  من  �ل�سادر  �لتقرير 
من  معلومات  على  �حل�سول  مت  �أنه  يقول 
م�سادر مطلعة على �مل�ساألة ووثائق د�خلية 
�لفريق  �أن  تفيد  �أمازون  �رسكة  تخ�ص 

 Amazon وق�سم   Alexa عن  �مل�سوؤول 
�ملنتج.  هذ�  على  مًعا  يعمالن   Lab126
ميكروفونات  على  �جلهاز  هذ�  �سيحتوي 
ملرتديه  �لعاطفية  �حلالة  متييز   ” له  تتيح 
من خالل �سوته “، و�أ�ساف �لتقرير �أن هذه 
�لتكنولوجيا �ستتمكن يف �لنهاية من ” تقدمي 
�لتفاعل  كيفية  ب�ساأن  للم�ستخدم  �مل�سورة 

ب�سكل �أكرث فعالية مع �لآخرين “.
ور�ء   Amazon Lab126 �لق�سم  كان  لقد 
ل�رسكة  �لتابعة  �لأجهزة  من  �لعديد  تطوير 
ل  �ملثال  �سبيل  على  ذلك  يف  مبا  �أمازون، 
 Amazon Fire Phone �حل�رس �لهاتف 
 Amazon �ل�سوت  مكرب�ت  و�سل�سلة 

�أن  �ملا�سي  �لعام  يف  ا  �أي�سً وتردد   .Echo
هذ� �لق�سم يعمل على روبوت منزيل.

هذ�  وجود  تنفي  �أو  �أمازون  �رسكة  توؤكد  مل 
ويف  منطقية  تبدو  �لفكرة  ولكن  �مل�رسوع 
نطاق �لإحتمال. هناك �لعديد من �ملوؤ�رس�ت 
�حليوية �لقابلة للقيا�ص و�لتي ميكن �أن تك�سف 
عن �مل�ساعر �لإن�سانية. ومع ذلك، فاإن مدى 
م�ساألة  تبقى  متييزها  يف  �جلهاز  فعالية 
من  لي�ص  �أنه  �لتقرير  يقول  متاًما.  خمتلفة 
�ملوؤكد يف �لوقت �لر�هن ما �إذ� كان �مل�رسوع 
�إن�ساء منتج �سيتم طرحه جتارًيا  �سينتج عنه 
�رسكة  فباإمكان  �لتقنية،  تنجح  مل  �إذ�  ل.  �أم 

�أمازون �إلغاء �مل�رسوع بب�ساطة.

اأمازون تعمل على جهاز جديد قابل للإرتداء " يقراأ عواطف
 الإن�شان "، وفقا لتقرير جديد
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»الفيفا« يطالب بتغيري 
نظام املناف�سة

االحتاد  رئي�س  اإنفانتينو  جياين  اقرتح 
نظام  تغيري  »الفيفا«،  القدم  لكرة  الدويل 
من  االإفريقية  االأمم  كاأ�س  بطولة  اإقامة 
وجاء  اأعوام  اأربعة   4 كل  اإىل  عامني،  كل 
خالل  ال�سبت،  اأم�س  اإنفانتينو،  اقرتاح 
اللقاء االإعالمي حول »تنمية املناف�سات 
والبنية التحتية يف اإفريقيا«، مبركز حممد 
اإ�رشاف  حتت  املغربية،  ب�سال  ال�ساد�س 

االحتاد االإفريقي لكرة القدم »الكاف«.
على  كلمته  خالل  »الفيفا«  رئي�س  وعلق 
االإفريقية كل عامني،  االأمم  كاأ�س  تنظيم 
�سنتني،  كل  االأمم  كاأ�س  »تنظمون  بقوله: 
واملداخيل  االإمكانات  تطوير  اأجل  من 
هل  اليوم،  اأت�ساءل  لكنني  املالية، 
تنظيم  من  االإفريقية  القارة  ا�ستفادت 
تطوير يف  �سنتني؟ هل ح�سل  كل  الكاأ�س 

االإمكانات والبنى التحتية؟«.
لذلك  ح�سل،  �سيء  ال  »طبعا  واأ�ساف: 
اإفريقيا  اأمم  كاأ�س  تنظموا  اأن  اأقرتح 
جيدا  تفكروا  اأن  واأمتنى  �سنوات،   4 كل 
�سي�ستفيد،  الكل  الأن  االقرتاح،  هذا  يف 
و�ستاأخذ هذه املناف�سة طابعا موندياليا 
مثلما نتمنى، ما �سيجلب للقارة االإفريقية 
امتيازات كثرية، على جميع امل�ستويات«.

الع��صمة 

�سرقة املنازل عن 
طريق ال�سعوذة

تكوين  ق�سية  اجلزائر  والية  اأمن  م�سالح  عاجلت 
خمت�سة  اأ�سخا�س   4 من  مكونة  اأ�رشار  جمعية 
الن�سب  با�ستعمال  املنازل  داخل  من  ال�رشقة  يف 
واالحتيال عن طريق ال�سعوذة مع انتحال ال�سخ�سية 
مع حجز مبلغ مايل يفوق الـ 4 مليون �سنتيم وهواتف 
امل�سالح  ذات  اأفادت  ح�سبما  طال�سم،   8 و  نقالة 
اأم�س ال�سبت. واأو�سح بيان لنف�س الهيئة االأمنية اأن 
باأمن املقاطعة  االأمن احل�رشي اخلام�س  م�سالح 
االإدارية درارية اأوقفت اأربع )04( اأ�سخا�س م�ستبه 
فيهم كانوا ين�سطون �سمن جمعية اأ�رشار خمت�سة 
و  الن�سب  با�ستعمال  املنازل  داخل  ال�رشقة  يف 
مبلغ  حجز  مت  كما  ال�سعوذة،  طريق  عن  االحتيال 
مايل قدره )4.8( مليون �سنتيم و)03( هواتف نقالة 
و )04( اأقراط من املعدن االأ�سفر و)08( طال�سم 
ودفرت �سيكات مدّون على اإحداها مبلغ مايل قدره 
ق�سية  اأن  امل�سدر  واأ�ساف  �سنتيم.  مليون   )200(
مواطنة  قبل  من  �سكوى  تر�سيم  بعد  بداأت  احلال 
امراأتني  قبل  من  وال�رشقة  لالحتيال  تعر�ست 
احتالتا عليها وذلك بدعوتها لرقيتها ونزع ال�سحر، 
حيث توجهت ال�سحية معهما لبيتها، حينها طلبت 
فيه  وو�سع  املاء  من  كاأ�س  منها جلب  املحتالتان 
طرق  وبا�ستعمال  وجموهرات  ال�سكر  من  كمية 
ملتوية اأجنزت لها حرزا وطلبت منها عدم فتح اإال 
بعد �سالة الظهر وحني فتحته وجدته فارغا وعلى 
�سل�سلة  ال�رشطة  عنا�رش  با�رشت  االأ�سا�س  هذا 
التحريات اأدت اإىل حتديد هوية اإحدى املحتالتني 
و م�ستبه فيه اآخر كان ي�ستغل ك�سائق �سيارة اأجرة 
العديدة.  تنقالتهما  يف  فيهما  امل�ستبه  بنقل  قام 
فيهما  م�ستبه  هوية  بتحديد  اإفادته  �سمحت  وقد 
االإجراءات  ا�ستكمال  وبعد  وتوقيفهما.  اآخران 
القانونية املعمول بها قانونيا، مت تقدمي امل�ستبه 
اأين  اإقليميا  اأمام وكيل اجلمهورية املخت�س  فيهم 

اأمر بو�سعهم احلب�س املوؤقت.

منطقة الط��صيلي  

اإح�ساء 20 �سنفا من 
الطيور املهاجرة

 20 اإيليزي  بوالية  الغابات  حمافظة  اأح�ست 
�سنفا من الطيور املهاجرة عرب املناطق الرطبة 
اآزجر،  الطا�سيلي  مبنطقة  املائية  وامل�سطحات 
ح�سبما علم اأم�س ال�سبت من م�سوؤويل املحافظة. 
املائية  واملواقع  الرطبة  املناطق  هذه  وت�سكل 
حمطات هامة للطيور املهاجرة، على غرار اإيفني 
واأميهرو  ووادي جرات و وادي اأهرير الذي �سنف 
قائمة  �سمن  عاملية  اأهمية  ذات  رطبة  منطقة 
باملناطق  اخلا�سة  الدولية  »رام�سار«  اإتفاقية 
جمموعة  ت�سم  لكونها   ،2001 فرباير  يف  الرطبة 
من الربك املائية وبها اأنواع عديدة من االأ�سماك 
اإحياء  اإطار  ال�سدر يف  نفي  او�سح  كما  والطيور، 

اليوم العاملي للمناطق الرطبة )2 فرباير(.

تلفزيون ال�صني املركزي

رقم قيا�سي جديد
 ل�سحايا »كورونا« 

جلنة  عن  نقال  املركزي،  ال�سني  تلفزيون  ذكر 
ال�سحة الوطنية، اأن عدد وفيات فريو�س »كورونا« 
اأم�س  يوم  �سخ�سا   46 بواقع  ارتفع  البالد،  يف 
اجلمعة، ليبلغ 259 يف االإجمال واأعلنت ال�سلطات 
ال�سينية عن وفاة 43 �سخ�سا يوم اخلمي�س جراء 
فريو�س »كورونا«، يف اأكرب ح�سيلة يومية ل�سحايا 
ال�سهر  انت�ساره  بدء  منذ  البالد  يف  الفريو�س 

املا�سي.

ب.ع

ووجهت املديرية اجلهوية للتجارة 
والئية  مديريات  ل�ست  تعليمات 
واليات  عرب  لها  تابعة  للتجارة 
وتيارت  وتي�سم�سيلت  �سعيدة 
من  وغليزان  ومع�سكر  وال�سلف 
م�ستوى  فتح حتقيقات على  اأجل 
�سواء  االإنتاجية  الوحدات  هذه 
عمومية و خا�سة  لفح�س فواتري 
من  والتاأكد  املادة  هذه  بيع 
القانونية  االأ�سعار  تطبيق  احرتام 
مراقبة  قيام  فرق  خالل  من 
املمار�سات التجارية و قمع الغ�س 
بتحرياتها  عرب هذه  املديريات 

يتم  خمالفات  حما�رش  واإجناز 
الق�سائية  اجلهات  اإىل  توجيهها 
اإنتاجية  موؤ�س�سة  اأي  حق  يف 
الواليات  عرب  املدعم  للحليب 

املذكورة تقوم بتحرير وممار�سة 
�ستقوم  كما  �رشعية  غري  فواتري 
اأي�سا  تعمل  التجارة  م�سالح 
مبحاربة ظاهرة البيع  امل�رشوط 

وحدات  عرب  املدعم  للحليب 
اإنتاج احلليب املدعم الفتا اإىل اأن 
يف  احلرية  لهم  احلليب  موزعي  
من  املدعمة  املادة  هذه  اقتناء 
اأخرى،  جهة  ومن  الدولة.  طرف 
و�سعت املديرية اجلهوية للتجارة 
حت�سبا  احرتازية  احتياطات 
مادة  توفري  تعيق  قد  الأي و�سعية 
من  للمواطنني  املدعم  احلليب 
اإنتاج   موؤ�س�سات  تكليف  خالل 
عرب  واملقنن  املب�سرت  احلليب 
احلليب  بنقل  املذكورة  الواليات 
وتوزيعه على  املحالت التجارية 
هذه  لبيع  نقاط  فتح  اإىل  اإ�سافة 

املادة، وفقا لنف�س امل�سوؤول.

ب�صت ولي�ت غرب الوطن

حتقيقات حول احرتام اأ�سعار احلليب املدعم

كل  بتغطية  فخور  موبيلي�س 
الرابع  اجليل  بتقنية  اجلزائر 
ويعلن عن اإطالق عميلة الت�سويق 
الواليات  يف  خلدماته  التجاري 
االإ�سافية املتبقية بداية من يوم 

ال�سبت 01 فيفري 2020.  
التي  املراقبة  عملية  مبقت�سى 
الربيد  �سبط  �سلطة  بها  قامت 
حول  االإلكرتونية  واالت�ساالت 
التقنية  والقدرات  الو�سائل 
لاللتزامات  واعتبارا  ملوبيلي�س، 
ونوعية اخلدمات  للتغطية  الدنيا 
الرتخي�س  ،تقرر  املّوفرة 
الواليات  بتغطية  ملوبيلي�س 
من  بداية  املتبقية  االإ�سافية 
هذه  لت�سمل  الثالثة،  ال�سنة 
الوطني،  الرتاب  كل  التغطية 

تو�سيع وت�سويق تكنولوجية اجليل 
الرابع ملوبيلي�س �سيم�س 16 والية 
املدية،  البي�س،  وهي:  اإ�سافية 
البواقي،  اأم  اإليزي،  النعامة، 
تب�سة، تيارت، تي�سم�سيلت، �سعيدة 
تيمو�سنت،  عني  اأهرا�س،  �سوق   ،
مع�سكر  قاملة،  غليزان،  غرداية، 
باإجناح  ملتزم  موبيلي�س  ميلة.  و 
هذه القفزة التكنولوجية وم�ستعد 
وامل�ساهمة  بالتزاماته  بالوفاء 
اجلزائري  االقت�ساد  رقمنة  يف 
العمومية  اخلدمات  وحتديث 
موبيلي�س اأكرب �سبكة للجيل الرابع 
م�سرتك،  ماليني   10 من  بـاأكرث 
لاللتحاق  اجلزائريني  كل  يدعو 
يف  الرابع  للجيل  �سبكة  باأكرب 

اجلزائــــر.

موبيلي�س ُتّوفر اجليل الرابع 
لكل اجلزائريني

 فتحت املديرية اجلهوية للتج�رة ل�صعيدة حتقيق�ت على م�صتوى 11 وحدة اإنت�ج حليب 
مب�صرت ومو�صب يف اأكي��س بال�صتيكية عرب �صت ولي�ت من غرب الوطن للت�أكد من 

احرتامه� لالأ�صع�ر الق�نونية يف عملية البيع تنفيذا لتعليم�ت وزير التج�رة يف هذا امللف

   
ي�صني بوغ�زي

اللغة  االإن�سان  اكت�سف  اأن  فمنذ   ! ن�سكت  لن 
، ومنذ اأن �سارت طيعة بني �سفتيه واأ�سابعه  
اأيامه  عمارة  على  اأقدر  �سار   ، اأجمل  �سار 
،ومن  �سليلي جن�سه  من  اآخرين  بع�س   رفقة 
اأعتاب  على  مرمي  كالمه  �سار  التاريخ  ذاك 

الليل والنهار!  يروى اأ�سجانه واأحالمه ومثالبه 
بكالمه،  تليق  اأنها   اكت�سف  اأخرى  واأ�سياء 
م�ستقبله  وت�سورات  ما�سيه  كتابة  يعيد  فراح 
متاما  فيه  يتقلب  الذي   ، يومه  وجراحات 

ككالمه املرمي  بني اأعتاب الليل والنهار.
واالأزمنة  القرون  اأكلت  !فبعدما  ن�سكت  لن 
وبعدما   ! الكالم    ، الرائع  االكت�ساف  ذاك 
من  واأ�سفارا  اأ�سفارا  و�سفتاه   حناجره  اأكلت 
كالم  �سفوي ومكتوب وذاك امللقي من نوافد 
بدائيته وقبائله فعر�سه ومدنه ودوله احلديثة 
لكي  فا�ستم�سكه  له  علما  كالمه  �سار  اأين   ،

م�سى  ما  على  �ساهدا  حا�رشا،ويظل  يظل 
من عامله.

،وجعله  يريد  ممن  اقرب  كالمه  جعله  لقد 
ما  ويطلب   ، يريد  من  ي�سف  اأن  ي�ستطيع 
يريد ، وليت كالمه توقف عند هذه احلاجات  
اأيام االإن�سان لهذا ظل  كلها ، تلك التي قلبت 

م�ستم�سكا بكالمه على اأن ال ي�سكت اأبدا!؟
لغته  من  بعد متكنه  التي طغت  اإحاالته  ومع 
، �سارت مطية  مكنته من اأن يراوغ ، يداهن 
فغدا   ، وي�ساجل  ويخطط  ميكر  اأن  ،ومن 
ي�ستطيع اإعادة تو�سيف حاالت كانت م�سكونة 

فاإذ   ! قبل  من  تف�سريا  له  يعرف  بغمو�س مل 
اأ�رشارا  ميتلك  وجده  وقد  كالمه  من  ببع�س 
�سوب   ، الغام�سة  اإزاحة جمازاته  من  مكنته 
اأن  اكت�سف  اأي�سا  مك�سوفة،لكنه  جمازات 
ذاك   ، باآخر!  غمو�س  اإزالة  ي�ستطيع  كالمه 
حوله  يثري  بداأ  وقد  غمو�سا   االأكرث  االآخر 
يف  زخرفة  اأكرث  بدا  لكنه    ، حمرجة  اأ�سئلة 
من  كثرية  واأ�سياء  واإلقائية  كالمية  قوالب 
بكالمه  ارتبطت  لطاملا  وزخارف  جماليات 
�سفتيه جميال  بني  اكت�سفه  الذي  ،ذاك  االأول 

وقادرا على عمارة ما يريده .

لن ن�سكت ! اإذ الر�سى ب�سكوت لي�س اإال طعنا  
ناطقا   االإن�سان  اهلل  خلق  ،فلقد  نف�سه  للكالم 
و�ساعر   ، ي�رشه  مبا  ومتكلما   ، ي�سعر  مبا 
خلقه  لكنه   ، املظلمة  اأعماقه  يف  يجول  مبا 
ا�سطنعه   ما  وكل  ذكر،  ما  كل  من  باالأف�سل 

لنف�سه .
الوالة يف وجه  لقد خلقه �سارخا منذ �ساعة 
عامله ،رمبا هي �رشخته االأوىل التي  اأو�سته 
اأن يظل قيد ال�رشاخ عند  قدومه وعند غيابه 
! اأن يظل غا�سبا ، ناقما ،ثائرا ال يهداأ  روعه 

اأمام برد العامل ودموع الورد .

روؤى 

ذا �صيبم�صونز

هل تنباأ »امل�سل�سل 
املريب« بكورون

 قبل 27 عاما؟
مل يكن امللياردير االأمريكي بيل غيت�س، على 
ما يبدو، الوحيد الذي توقع ظهور فريو�س قاتل 
يف ال�سني، قبل اأن ينتقل اإىل دول عدة وي�سبح 
توقع  �سحفية،  تقارير  فبح�سب  دوليا  تهديدا 
الكوميدي  الكرتوين  �سيمب�سونز«  »ذا  م�سل�سل 
قبل  الفريو�س  انت�سار  للجدل،  املثري  ال�سهري 
مرتبطة  اأخرى  غريبة  ظاهرة  يف  عاما،   27
مواقع  على  كبري  باهتمام  حظيت  بامل�سل�سل 

التوا�سل االجتماعي.
وقالت �سحيفة »مريور« الربيطانية اإن العديد 
باأن  ثقة  على  باتوا  امل�سل�سل  ع�ساق  من 
كورونا«،  »فريو�س  بانت�سار  تنباأ  قد  امل�سل�سل 
اإىل  تعود  قدمية  حلقة  تداول  اأعادوا  اأن  بعد 
عام 1993، ون�رش مغردون على موقع »تويرت« 
الفريو�س  بني  تقارن  فيديو،  ومقاطع  �سورا 
الذي حتدثت عنه احللقة، وفريو�س »كورونا« 
الذي قتل حتى االآن 259 �سخ�سا جميعهم يف 

ال�سني، من بني اآالف امل�سابني.
وكان جنوم امل�سل�سل يف ذلك الوقت يتحدثون 
عن تف�سي فريو�س ا�سمه » اأو�سكا فلو« يف بلدة 

اأمريكية، بعد اأن قدم اإليها من اليابان.
ربط  على  االأمريكي  امل�سل�سل  ع�ساق  واأ�رش 
�سيمب�سونز«  »ذا  حلقة  اأن  رغم  االأمرين، 
حالة  يف  كما  ال�سني  ال  اليابان  عن  حتدثت 
ال�سور موظف م�سنع  اإحدى  »كورونا«،وتظهر 
معباأة يف  ب�سائع  داخل  ي�سعل  وهو  اليابان  يف 
املتحدة،  الواليات  اإىل  اإر�سالها  قبل  �سندوق 
مبا  �سبيهة  اأعرا�سا  اأمريكيون  عانى  حيث 
»عائلة  مغرد:  وكتب  احلايل  الفريو�س  ي�سببه 
ال�سل�سلة  هذه  توقعت   ،1993 يف  �سمب�سون 
مده�س  اأنا  كورونا.  فريو�س  امللتوية 
عاما من   30 اأمت  الذي  امل�سل�سل  ب�سدة«وكان 
التلفزيون  �سا�سات  على  املتتالية  العرو�س 
االأمريكية قد تنباأ بالعديد من االأحداث ب�سكل 
انتخابات  يف  ترامب  دونالد  فوز  مثل  مريب، 
�سبتمرب   11 وهجمات  االأمريكية،  الرئا�سة 

االإرهابية.

املحلية  »القد�س«  �سحيفة  نقلت 
بالقيادية  و�سفتها  م�سادر  عن 
من  ورد  ما  حما�س،  حركة  يف 
باأن  واإ�رشائيلية،  عربية  تقارير 
اإ�سماعيل هنية رئي�س  م�رش منعت 
من  للحركة  ال�سيا�سي  املكتب 
واأو�سحت  غزة  قطاع  اإىل  العودة 
هنية  زيارة  ختام  اإن  امل�سادر 
تعن  مل  للدوحة  وعودته  ملاليزيا 
غزة.  اإىل  العودة  خطط  اأنه  اأبًدا 
جولته  يف  �سيبقى  اأنه  اإىل  م�سريًة 
واأ�سارت  طويلة  الأ�سهر  اخلارجية 
امل�سادر اإىل اأن هنية قد يعود لغزة 

يف حال قرر الرئي�س حممود عبا�س 
اإعالن  اأجل  من  القطاع،  زيارة 
الوحدة  وا�ستعادة  االنق�سام  اإنهاء 
قد  هنية  اأن  اإىل  ولفتت  الوطنية، 
اأ�رشته  اأفراد  بع�س  به  يلتحق 
املقبلة،  الفرتة  يف  زوجته  ومنهم 
القطاع  خارج  ي�ستقر  لن  اأنه  مبينًة 
متاًما، لكن جولته �ست�ستمر الأ�سهر 
اأخرى  دول  اإىل  و�سيتوجه  طويلة، 
�سمن جولته اخلارجية واأكدت على 
اأن العالقة مع م�رش جيدة، وهناك 
امل�رشية  القيادة  مع  دائم  توا�سل 

وخا�سًة جهاز املخابرات.

البحري  ال�سيد  مديرية  با�رشت 
تلم�سان  لوالية  ال�سيدية  واملوارد 
باإطالق مناق�سة  من اأجل اختيار 
املوؤ�س�سة املالئمة الجناز م�سمكة 
يو�سع  �سيدي  ع�رشية  مبيناء 
التزال االأ�سغال  التي  بالغزوات 
جارية به  الإمتامه قبل نهاية ال�سنة 
التي  امل�سمكة  .  هذه  احلالية 
يقدر ب350  مايل  مبلغ  لها  ر�سد 
يف  دج  �سيتم  االنطالق  مليون 
جت�سيدها  منت�سف العام اجلاري 
طرف  من  حديثة  مبوا�سفات 
مديرية االأ�سغال العمومية �سترتبع 
مربع  و�ست�سم  مرت   1200 على 
اأجل  هامة   من  مرافق  عدة 
الذي اليزال  امليناء  تن�سيط هذا 

�سيادي  قبل  من  معار�سة  حمل 
الغزوات  بحكم وقوعه يف منطقة 
دفع مبديرية  الذي  االأمر   ، نائية 
اإقامة  البحري  اإىل  ال�سيد 
ال�سيادين  ملبيت  256 مرفق 
وتخزين معدات ال�سيد باالإ�سافة 
املنتجات  �سوق  لت�سويق  اإىل 
هذه  �ست�سمح  كما   ، البحرية 
ن�ساط  بنقل  اجلديدة  امل�سمكة 
حاليا  يتواجدون  الذين  ال�سيادين 
ي�سهد  الذي  الغزوات  مبيناء 
جلميع  يت�سع  يعد  ومل  اكتظاظا 
قوارب ال�سيد ، التي �ستتحول اإىل 
اإمتامه  يو�سع  بعد  �سيدي  مرفاأ 

وا�ستالمه .
 حممد بن ترار

�صيعود لغزة لو زاره� عب��س

م�سر مل متنع هنية من العودة لغزة

مبين�ء �صيدي يو�صع بتلم�ص�ن

350 مليون دج لإقامة م�سمكة 
ع�سرية 

حتدث موؤ�س�س )تطبيق املرا�سلة( 
الرو�سي  االأعمال  رجل  »تلغرام« 
عن  دوروف،  بافيل  املعروف، 
تطبيق  ي�سكلها  اأن  ميكن  اأخطار 

»وات�س اآب« على امل�ستخدمني.
اأن  اإىل  دوروف،  واأ�سار، 
يرتكون  ما  غالبا  امل�ستخدمني 
م�سفرة  غري  احتياطية  ن�سخا 
عند  ال�سحابة  يف  ملرا�سالتهم 
ا�ستبدال الهواتف الذكية، واأ�ساف 
اأن  ميكن  اآخر  م�سدرا  هناك  اأن 
الرتا�سل  �رش  على  خطرا  ي�سكل 

ب�سفته  بـ«باكدور«  ي�سمى  ما  وهو 
م�سممو  عمدا  ابتكره  تطبيقا 
»وات�س اآب« لك�سف خلل يف نظام 

االأمن.
تلك  فاإن  دوروف،  بافيل  وح�سب، 
الثغرات ي�سعها املهند�سون حتت 
اإن  وقال  االأمن،  اأجهزة  �سغط 
وت�سفها  الثغرات  متّوه  ال�رشكات 
فجاأة  عليها  عرثت  باأخطار 
�سهد  اآب«  »وات�س  اأن  واأ�ساف 
العام املا�سي العثور على 12 ثغرة 

كهذه.

موؤ�س�س »تلغرام« يحذر من
 »وات�س اآب«

�سرخة الليل 
والنهار 



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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