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التما�ص 20 �شنة �شد توفيق و طرطاق و ال�شعيد
املحلل الأمني علي زاوي

هجوم تيمياوين عمل ا�شتفزازي يائ�ص
تعر�س خمطط عملها الذي وافق عليه الرئي�س

حكومة جراد يف اأول مواجهة مع الربملان
جبل اللوح بعني الدفلى

تدمري خمباأ لالإرهابيني وثالثة قنابل
املجل�س الأعلى للغة العربية 

مقرتح للرئي�ص باإلزامية ا�شتعمال اللغة الوطنية 
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ات�صاالت اجلزائر

عن اإن�ساء مركز عملياتي للأمن

ال�سومة يحرج اإعلمي
 ب�سبب حمرز

 
الإعالميني  اأحد  ال�سومة  عمر  ال�سوري  الدويل  الالعب  و�سع 
راأيه فيما يقدمه  �ساأله عن  امل�رصيني يف موقف حمرج عندما 
الالعب امل�رصي حممد �سالح يف املالعب الإجنليزية بقمي�ص 
ال�سعودي  جدة  اأهلي  نادي  لعب  �سّدد  حيث  ليفربول،  ناديه 
وزميل لعب اخل�رص يو�سف باليلي اأنه يتابع اأي�سا ما يفعله جنم 
مان�س�سرت  ناديه  مع  بدوره  يتاألق  والذي  حمرز  ريا�ص  اجلزائر 

�سيتي ويقدم م�ستويات لفتة هو الآخر.

العميد ينهي املغامرة 
اجلزائرية باملناف�سة اخلارجية

 
�سّجل فريق مولودية اجلزائر اآخر اأ�سواط امل�ساركة اجلزائرية 
التي  املحلية  الأندية  اآخر  كان  بعدما  اخلارجية  املناف�سة  يف 
�سبيبة  العا�سمة،  احتاد  من  كل  اإق�ساء  عقب  املناف�سة  تودع 
القبائل ونادي بارادو من مناف�ستي رابطة اأبطال اإفريقيا وكاأ�ص 
الكاف، اأين مل يتمكن النادي العا�سمي من مباغة مناف�سه الرجاء 
البي�ساوي املغربي يف البطولة العربية لالأندية ورغم الفوز الذي 
اإل  البي�ساء  الدار  مبدينة  اخلام�ص«  »حممد  ملعب  على  حققه 
اأنه مل يكن كافيا له من اأجل املرور اإىل ن�سف النهائي ومالقاة 

النادي الإ�سماعيلي.

جبل اللوح بعني الدفلى

تدمري خمباأ للإرهابيني
 وثلثة قنابل

الوطني  للجي�ص  مفرزة  ودمرت  ك�سفت  الإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
ال�سعبي، يوم 09 فيفري 2020 اإثر عملية بحث ومت�سيط مبنطقة جبل 
يحوي  الإرهابية  للجماعات   )01( خمباأ  الدفلى/ن.ع.1،  بعني  اللوح 
اإىل  بالإ�سافة  كهربائيني   )02( ومولدين  ال�سنع  تقليدية  قنابل   )03(

األب�سة واأغطية واأغرا�ص اأخرى.

بلدية املعا�صيد بامل�صيلة

املواطنون ي�ستكون من تردي 
اخلدمات ال�سحية

ي�ستكي �سكان بلدية املعا�سيد الواقعة على بعد نحو 28 كلم �سمال 
عا�سمة ولية امل�سيلة من تدين م�ستوى اخلدمات ال�سحية بالعيادة 
املتعددة اخلدمات بذات البلدية ، والتي اأ�سبحت عاجزة ح�سبهم عن 
�سد حاجيات املواطنني الوافدين اإليها لتلقي العالجات والإ�سعافات 
ي�ستكي املواطنون واملر�سى منهم خا�سة من تذمرهم  اأين  الأولية 
وامتعا�سهم من على النق�ص الفادح يف املعدات الطبية ال�رصورية، 
خا�سة اأن البلدية تعرف تو�سعا �سكانيا معتربا يف ال�سنوات الأخرية 
حيث طالبوا مديرية ال�سحة بولية امل�سيلة بالتدخل العاجل من اأجل 
حت�سني اخلدمات و توفري املعدات ال�رصورية ق�سد و�سع حد ملعاناة 

ال�سكان املت�رصرين .
عبدالبا�صط بديار 

املجموعة 19 حلر�س احلدود بتلم�صان

حجز08 كلغ من الكيف  و3.8 
غ من الكوكايني  

على   النا�سطة  احلدود  حلر�ص  ال19  املجموعة   عنا�رص   متكنت 
م�ستوى  منطقة باب الع�سة باأق�سى �سمال غرب تلم�سان من حجز 08 
كلغ من الكيف  و3.8 غ من الكوكايني  و12380 قر�ص مهلو�ص من نوع 

»اك�ستازي  دومبنوا«  تخلوا عنها مهربون وفرو يف اجتاه  جمهول.
اإقليم  هذه الكمية التي كانت مهربة من املغرب باجتاه اجلزائر يف 
باب الع�سة مت  حجزها اثر دورية لعنا�رص حر�ص احلدود املجموعة 
اإىل  للو�سول   التحقيقات جارية  ، حيث لتزال  اأم�ص  اأول  م�ساء   19

عنا�رص ال�سبكة .
حممد بن ترار

الدرك الوطني بخن�صلة 

ارتفاع يف عدد اجلرائم املعاجلة 
باملائة   48 بن�سبة  ارتفاعا  بخن�سلة  الوطني  الدرك  م�سالح  �سجلت 
اأم�ص  علم  ما  ح�سب   ،2019 �سنة  املعاجلة خالل  اجلرائم  عدد  يف 
الولية  بذات  الوطني  للدرك  الإقليمية  قائد املجموعة  الثنني من 
املقدم خالد بلجوهر و اأو�سح املقدم خالل ندوة �سحفية عقدها 
مبقر املجموعة لعر�ص احل�سيلة ال�سنوية لن�ساطات خمتلف وحدات 
الدرك الوطني بولية خن�سلة، باأنه »خالل نف�ص ال�سنة متت معاجلة 
1257 ق�سية 94 منها جناية و962 جنحة يف اإطار القانون العام و 201 

خمالفة مقابل معاجلة 848 ق�سية خالل �سنة 2018«.

اأن  اجلزائر  ات�سالت  ي�رص 
جديدة  هيئة  اإن�ساء  عن  تعلن 
لالأمن  عملياتي  مركز  يف  تتمثل 
الرئي�سي  ن�ساطها  يرتكز   SOC
الأمن  �سمان  على  ال�سهر  على 
البنى  ملختلف  املعلوماتي 
التحتية للموؤ�س�سة. وي�ستند تنظيم 

على  لالأمن  العملياتي  املركز 
على  اجلزائر  ات�سالت  م�ستوى 
يف  تتمثل  رئي�سية  جوانب  ثالثة 
وجودة  وال�ستباقية  ال�ستجابة   :
على  احل�سول  خالل  من  الأمن، 
روؤية �ساملة لكافة مكونات اأنظمة 
الإعالم الآيل لت�سالت اجلزائر. 

لهذا  املكونة  اخلاليا  اأن  كما 
�ست�سمح  لالأمن  العملياتي  املركز 
ونقاط  الهجمات  عن  بالك�سف 
ال�سعف املحتملة على تطبيقات 
ومن  اجلزائر  ات�سالت  ومن�سات 
ويف  اآنية  بطريقة  بها  التكفل  ثم 
اإن�ساء  بف�سل  املنا�سب.  الوقت 

من  للعديد  يت�سنى  املركز،  هذا 
ال�ستفادة  الهيئات  و  املوؤ�س�سات 
لت�سالت  املعلوماتي  الأمن  من 
مواجهة  اأجل  من  اجلزائر 
وبالتايل  ال�سيربانية  الهجمات 
الإعالم  تكنولوجيات  تاأمني 

والت�سال ملوؤ�س�ساتهم.

خبر في 
صورة

 موؤ�س�سة  الع�رصات من عمال  فجر 
�سياما   »�سامبو    الفالحي  الإنتاج 
ب�سيدي بلعبا�ص  ف�سيحة من العيار 
الثقيل التي هزت هذه املوؤ�س�سة التي 
ان�ساأت �سنة 1976 واملعروفة بجودة 
انتجاعها  من الآلت الفالحية التي 
يف  افريقيا  الثانية  املرتبة  حتتل 
انتاج احلا�سدات  والآلت الفالحية 
مهددة  اليوم  اأ�سبحت      والتي   ،
مع  ال�رصاكة  بفعل  والزوال    بالغلق 
ال�رصيكني الربتغايل والفلندي الذين 
قاموا ب�سلب املنتجات ذات اجلودة 
العالية  وتعوي�سها مبنتجات �سعيفة 

ب�سمعة  م�ص  ما  ال�سوق  بها  اغرقوا 
تقلي�ص   اإىل  بالإ�سافة    املوؤ�س�سة 
خانة  يف  املوؤ�س�سة  لإدخال  املنتج 

الإفال�ص .
ب�رصورة    العمال  وطالب  ها 
اإن�سافهم  اأجل  من  الو�ساية  تدخل 
يف  احلا�سلة  الختاللت  وت�سوية 
ب�رصورة  وذلك  املوؤ�س�سة  هذه 
الأجنبي  الطرف  مع  ال�رصاكة  ف�ص 
املوؤ�س�سة  بتوحيد  طالبوا  حيث 
امل�سلوبة  املنتوجات  وا�سرتجاع 
املكان  يف  املنا�سب  الرجل  وو�سع 
،حيث  املوؤ�س�سة  لت�سيري  املنا�سب 

 « �رصكة«�سياما  اأن  العمال  اأكد 
اإنتاج  يف  اإفريقيا  الثانية  تعد  التي 
العتاد الزراعي على حافة الإفال�ص 
ب�سبب �سوء الت�سيري الذي ت�سبب يف 
ال�رصاكة  اأن  موؤكدين  الإنتاج  تراجع 
والربتغايل  الفلندي  ال�رصيكني  مع 
جودة  على  الق�ساء  يف  ت�سببت 
القدم  منذ  املعروفة  املنتجات 
وقل�ص من حجم الأرباح التي كانت 
التي  ت�رصيحاتهم  ح�سب  تنتجها 
الكبري  النق�ص  اإىل  اأي�سا  اأ�سارت 
املوؤ�س�سة  بور�سات  الإنتاج  يف 
والآلت  باحلا�سدات  يتعلق  فيما 

الفرع    تقرير  واأ�سار   ، الزراعية 
النقابي للموؤ�س�سة ان الو�سع  ي�سري 
من ال�سيئ اإىل الأ�سواأ باإحدى كربى 
بالوطن  القت�سادية  املوؤ�س�سات 
التي كان من املفرو�ص اأن يتم بعث 
ا�سرتجاع  اأجل  من  فيها  الن�ساط 
قام  الأجنبي  ال�رصيك  ولكن  هيبتها 
،و قد هدد   ن�ساطها  بك�رصها وحد 
عمال هذه املوؤ�س�سة  بالحتجاج اإن 
مل ت�سوى م�ساكلهم العالقة و تدخل 
موؤ�س�سته  اإنقاذ  اأجل  من  الو�ساية 
طرف  من  املمنهج  الإفال�ص  من 

الأجانب .

�صيدي بلعبا�س

�سراكة اأجنبية تهدد بتوقيف �سركة " �سياما " للالت الفلحية 

 حممد بن ترار

اأ�رصفت  وزيرة البيئة والطاقات 
حراث،  بن  ن�سرية  املتجددة، 
الأملانية  الوكالة  مع  بالتعاون 
افتتاح  على   ،GIZ للتنمية 
قطاعات  »تقوية  م�رصوع 
 ،FILREC النفايات  تثمني 
اللقاء  خالل  التوقيع  ومت 
البيئة  وزارة  بني  اتفاقية  على 

امل�سغرة  املوؤ�س�سات  و وزارة 
واملوؤ�س�سات  واملتو�سطة 

النا�سئة  واقت�ساد املعرفة.
والطاقات  البيئة  وزيرة  وقالت 
 ، املتجددة، ن�سرية بن حراث 
ال�رصوِري  انه من  لها  يف كلمة 
تنخرط  اأن  بالدنا  على  اليوم 
الَِّتي  ِديَدة  َ اجلجْ الجَْعَمِليَّة  َهِذِه  يِف 

الآثار  ِمَن    ِدّ َ احلجْ اإِىَل  تهدف 
  ِمنجْ إِنجْتَاِجيَّة  الجْ َوَرات  ِللَدّ الِبيِئيَة 
ل  �َسكجْ َعلَى  تَنجِْظيِمَها  ِخاَلل 

َداِئِري.
اأن  الوزيرة  ذا  واأو�سحت 
هذا  يِف  الأ�سا�سية  التَحِديات 
َراِز   اإِفجْ  ِمنجْ ِدّ َ املجال تتعلق ِباحلجْ
ِيرِيَها  النفايَات َوالجَْعَمِل َعلَى تَ�سجْ

ِللجْتَثجِْمني،  َقاِبل  ثَانَِوّي  َكُمنجِْتج 
الجْهدف    اأََنّ على  م�سددة 
يَِة  وؤجْ الُرّ َهِذِه    ِمنجْ   ِئي�ِسَيّ الَرّ
اإِىَل  ول  الجُْو�سُ ُهَو  ِديَدة  َ اجلجْ
َرهُ 30 ٪ ِبُحلُوِل  ني َقدجْ ل تَثجِْمّ ُمَعَدّ
َعاِم 2035 يف ِحني ترََتَاَوُح الجْيَوجْم 

يِف ُحدود ٪7.
ف.ن�صرين

توقيع اتفاقية بني وزارة البيئة و وزارة املوؤ�ص�صات النا�صئة

 �سراكة جزائرية اأملانية لتثمني النفايات

و�صع النظام 
االلكرتوين ملراقبة 
الدخول اإىل املالعب



تعر�س خمطط عملها الذي وافق عليه الرئي�س

حكومة جراد يف اأول مواجهة 
مع الربملان

.       هاج�س الت�شريعيات املبكرة يغلف الأجواء
ي�شرع املجل�س ال�شعبي الوطني اليوم الثالثاء يف مناق�شة خمطط عمل حكومة عبد العزيز 

جراد اليوم الثالثاء وهي اأول مهمة ر�شمية للهيئة الت�شريعية يف ظل حكم الرئي�س عبد 
املجيد تبون والتي تبدو اأنها �شهلة للوزير الأول مادام اأن كل الت�شكيالت دعمت رئي�س 
اجلمهورية يف حملته النتخابية الأخرية اأو دعمت بعد فوزه اأو خالل امل�شاورات التي 

فتحها لتجاوز الأزمة ال�شيا�شية .

باية ع 

عن  طويل  غياب  بعد 
فر�ضها  ال�ضيا�ضي  امل�ضهد 
احلراك ال�ضعبي والذي اأدى 
اإىل ا�ضتقاالت عديد النواب 
بع�ض  ن�ضاط  وجتميد 
على  باأكلمها  الت�ضكيالت 
القوى  جبهة  كتلتي  غرار 
العمال  وحزب  اال�ضرتاكية 
اليوم املجل�ض  ي�ضتاأنف 
اأ�ضغاله  الوطني  ال�ضعبي 
يف جل�ضات علنية تخ�ض�ض 
عمل  خمطط  لعر�ض 
ثم  ومناق�ضته  احلكومة 
اأول  عليه,  وهي  الت�ضويت 
للمجل�ض  ر�ضمية  مهمة 

ظل  يف  الوطني  ال�ضعبي 
املنتخب  الرئي�ض  حكم 
وتبدو   , تبون  املجيد  عبد 
االأول  الوزير  مهمة  اأن 
وطاقمه  العزيز جراد  عبد 
نواب  الإقناع  �ضهلة  �ضتكون 
اعتبارات  لعدة  ال�ضعب 
اأن  كون  اأولها  مو�ضوعية 
احلكومة  عمل  خمطط 
اإيجابية  موؤ�رشات  ت�ضمن 
فيما يخ�ض ترقية املمار�ضة 
حرية  ب�ضمان  ال�ضيا�ضية 
وحرية  وال�ضحافة  التعبري 
ودعم  ال�ضلمي  التظاهر 
وكذا  املكتوبة  ال�ضحافة 
الوطني  االقت�ضاد  ترقية 
واإعادة النظر يف املنظومة 

وال�رشائب  اجلبائية 
على  نهائيا  والق�ضاء 
النظام  ممار�ضة  �ضلبيات 
كما  ال�ضابقة  واحلكومات 
ت�ضمن اأي�ضا اآليات وم�ضاريع 
امل�ضتوى  لرتقية  عديدة 
من  للمواطن  املعي�ضي 
املتطلبات  توفري   خالل 
القدرة  ودعم  االأ�ضا�ضية 
منا�ضب  وخلق  ال�رشائية 
خمتلف  يف  جديدة  عمل 
الهياكل  وتعزيز  القطاعات 
ال�ضحية  اإىل  واخلدمات 
االعتبار  اإعادة  جانب 
اخلارجية  لل�ضيا�ضية 
تطوير  وموا�ضلة  اجلزائر 
الع�ضكرية  ال�ضناعات 

الدفاع  �ضيا�ضية  وتعزيز 
الوطني وهي كلها التزامات 
قطعها الرئي�ض عبد املجيد 
االنتخابية  حملته  يف  تبون 
دي�ضمرب   12 لرئا�ضيات 
اإىل  اأو�ضلتها  التي  الفارط 

�ضده احلكم .
�ضهولة  موؤ�رشات  بني  ومن 
عبد  االأول  الوزير  مهمة 
مدار  على  جراد  العزيز 
يومني هي كون اأغلبت الكتل 
اأعلنت  الربملانية كانت قد 
طريق  عن  اأو  مبا�رشة 
دعمها  ال�ضيا�ضية  اأحزابها 
عبد  الرئي�ض  لربنامج 
جانب  فاإىل  تبون  املجيد 
باأحزاب املواالة  ما يعرف 

التحرير  جبهة  حزب 
الوطني الذي مل يدعم تبون 
يف االنتخابات الرئا�ضية اإال 
اإطاراته  من  املئات  اأن 
الرئي�ض  دعمو  ومنا�ضيله 
كما  االنتخابية  حملته  يف 
اأعلن  العتيد  احلزب  اأن 
فوزه  اإعالن  عقب  تكرار 
دعم  اجلمهورية  برئا�ضة 
على  والعمل  تبون  برنامج 
كذلك  االأمر  جت�ضيده وهو 
الوطني  للتجمع  بالن�ضبة 
اأعلن  الذي  الدميقراطي 
رئي�ض  لربنامج  دعمه 
االأمر  وهو  اجلمهورية 
الأحزاب  بالن�ضبة  نف�ضه 
اأعلنت  التي  املعار�ضة 

رئي�ض  مع  للعمل  نيتها  عن 
خالل  وذلك  اجلمهورية 
ا�ضتقبال رئي�ض اجلمهورية 
مل�ضوؤويل خمتلف االأحزاب 
لهذا  املمثلة  ال�ضيا�ضية 
رئي�ض  غرار  على  التيار 
جيل جديد جياليل �ضفيان 
ورئي�ض حركة جمتمع ال�ضلم 

عبد الرزاق مقري .
رئي�ض اجلمهورية  اأن  يذكر 
قد  كان  تبون  املجيد  عبد 
�ضادق يوم اخلمي�ض الفارط 
على خمطط عمل حكومة 
حيث  جراد  العزيز  عبد 
باملنا�ضبة  احلكومة  دعا 
التوزيع  على  الرتكيز  اإىل 
للتنمية  واملت�ضاوي  العادل 

الوطني,  امل�ضتوى  على 
العمل  اأرباب  وت�ضجيع 
القادرين على خلق منا�ضب 
ال�ضغل, بتحفيزات �رشيبية 
امت�ضا�ض  يف  ت�ضاهم 
على  م�ضددا  البطالة, 
�رشورة االهتمام باملجتمع 
يف  وتنظيمه  املدين, 
جمعيات تعتمد دون تباطوؤ 
عمل  خمطط  ويت�ضمن 
اىل  �ضينزل  الذي  احلكومة 
القادم  الثالثاء  الربملان 
امل�ضاريع  من  العديد 
وال�ضيا�ضية  االقت�ضادية 
رقمنة  منها  واالجتماعية 
تدعيم  االقت�ضادية  احلياة 
حرية التظاهر وال�ضحافة.
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قوات اجلي�س حتكم قب�شتها على احلدود اجلنوبية

عملية تيمياوين  دليل على ياأ�س منفذيها  
* �شكان املناطق احلدودية يعلنون دعمهم للموؤ�ش�شة الع�شكرية

احلدودي  ال�رشيط  ي�ضهد 
اجلنوبي مع دولتي مايل والنيجر, 
لوحدات  ق�ضوى  ا�ضتنفار  حالة 
مكافحة  يف  املتخ�ض�ضة  االأمن 
املنظمة  واجلرمية  االإرهاب 
العملية  �ضيناريو  تكرار  لتفادي 
ا�ضتهدفت  التي  االنتحارية 

االأحد الفارط ثكنة ع�ضكرية .
امل�ضرتكة  االأمن  قوات  توا�ضل 
احلدودي  بال�رشيط  املرابطة 
ال�ضاحل  دول  مع  اجلنوبي 
درجة  من  الرفع   , االإفريقي 
الق�ضوى  واال�ضتنفار  التاأهب 
حتركات  على  اخلناق  لت�ضديد 
اجلماعات االإرهابية و ال�ضبكات 
االإجرامية العابرة للقارات الفارة 
االأجنبية  القوات  مالحقات  من 
حيث   , اإفريقيا  غرب  وقوات 
االأمن  بخبايا  العارفون  اأجمع 
التي  االإفريقي  ال�ضاحل  بدول 
حركة  بني  �رشاع  حللبة  حتولت 
اإفريقيا  بغرب  التوحيد واجلهاد 
والقوات  القاعدة  وتنظيم 
على   , والنيجر  مبايل  النظامية 
الفا�ضلة  االنتحارية  العملية  اأن 

االأ�ضبوع  بحر  ا�ضتهدفت  التي 
اجلاري ثكنة ع�ضكرية بتيمياوين 
ال�ضاد�ضة  الع�ضكرية  بالناحية 
فا�ضلة  حماولة  تعد  بتمرنا�ضت 
خاليا  خاللها  من  يحاول 
لفت  االإرهابية  اجلماعات 
رفع  وكذا  اإعالميا  االأنظار 
من  عليهم  املفرو�ض  اخلناق 
للجي�ض  القوات امل�ضلحة  طرف 
الوطني ال�ضعبي . اإىل جانب ذلك 
�ضحراء  اأم�ض  يوم  �ضهدت  فقد 
خمتار  باجي  وبرج  تيمياوين 
النطاق  وا�ضعة  مت�ضيط  عملية 
الع�ضكرية  الوحدات  طرف  من 
عن  الدفاع  بوحدات  املدعومة 
التما�ض  لنقاط  اجلوي  االإقليم 
ل�ضواحل  احلدودية  املتاخمة 
اأي  اآثار  لتقفي  املالية  كيدال 
للجماعات  م�ضبوه  حترك 
ومعلوم   . القانون  عن  اخلارجة 
الوطني  اجلي�ض  اأركان  قائد  اأن 
�ضعيد  اللواء  بالنيابة  ال�ضعبي 
على  وجه  قد  كان   , �ضنقريحة 
للناحية  التفقدية  هام�ض زيارته 
بتمرنا�ضت  ال�ضاد�ضة  الع�ضكرية 

اإياهم  داعيا  �ضارمة  تعليمات 
امل�ضوؤولية   بروح  للتحلي 
واحلذر  واحليطة  واليقظة 
ووحدة  �ضالمة  على  للمحافظة 
الرتاب الوطني . من جهة ثانية 
احلدودية  املناطق  قاطني  ندد 
البالد  بجنوب  بال�ضكان  االآهلة 
الكبري يف ت�رشيح لهم مع يومية 
اثر  اجلبان  بالعمل   ,« »الو�ضط 
انتحارية  عملية  تنفيذ  حماولة 
دعمهم  عن  موؤكدين   , فا�ضلة 
لعنا�رش  والالم�رشوط  املطلق 
ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ض 
نقاط  طول  على  املرابطني 
حلماية  احلدودية  التما�ض 
الرتاب  ووحدة  و�ضالمة  امن 
مت�ضل  �ضياق  ويف   , الوطني 
فقد ثمن  علي بن عيوة املن�ضق 
املجتمع  لفعاليات  اجلهوي 
يف  ال�رشقي  باجلنوب  املدين 
له  مقت�ضب  �ضحفي  ت�رشيح 
والت�ضحيات  املجهودات  معنا 
الوطني  اجلي�ض  الأفراد  اجل�ضام 
على  املحافظة  يف  ال�ضعبي 
اإبان  املحققة  املكا�ضب 

ال�ضعب   داعيا  التحريرية  الثورة 
اجلزائر من ال�ضمال اىل اجلنوب 
ومن ال�رشق اإىل الغرب لاللتفاف 
التي  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  خلف 
و�ضفها باخلط االأحمر املمنوع 

منعا باتا جتاوزه .
القيادة  اأن  بالذكر  جدير 
قد  بالبالد  العليا  الع�ضكرية 
اتخذت يف وقت �ضابق جملة من 
االأمنية  واالإجراءات  الرتتيبات 
ثمن  دفع  لتفادي  ال�ضارمة 
بدول  امل�ضلح  النزاع  خملفات 
 , االإفريقي  وال�ضاحل  اجلوار 
االإجراءات  تلك  ابرز  من  ولعل 
الدول  جميع  مع  احلدود  غلق 
نزاع  وقع  على  تعي�ض  التي 
م�ضلح , مع اجناز �ضياج مكهرب 
بنقاط التما�ض احلدودية وحفر 
عدد  لتحديد  اإ�ضافة  اخلنادق 
الع�ضكرية  النقاط  من  كبري 
�ضل  يف  �ضاهم  ما  وهو  املغلقة 
امل�ضلحة  اجلماعة  حتركات 
لن�ضاط  الرهيب  الرتاجع  وكذا 
�ضبكات التهريب وفق ما اأوردته 

م�ضادرنا .

املحلل الأمني علي زاوي

هجوم تيمياوين عمل 
ا�ستفزازي يائ�س

زاوي  علي  االأمني  املحلل  اعترب 
الذي  االنتحاري  الهجوم  باأن 
الوطني  للجي�ض  مفرزة  ا�ضتهدف 
ال�ضعبي يف تيمياوين احلدودية بربج 
الع�ضكرية  بالناحية  خمتار  باجي 
انتحاري  طرف  من  ال�ضاد�ضة, 
كان على منت مركبة رباعية الدفع 
مفّخخة, عملية ا�ضتفزازية تبحث 
عن ال�ضدى و الرتويج االإعالمي . 
ت�رشيح  يف  اأم�ض  زاوي  علي  دان 
االنتحاري  »الو�ضط«  به  خ�ض 
للجي�ض  مفرزة  ا�ضتهدف  الذي 
تيمياوين  يف  ال�ضعبي  الوطني 
خمتار  باجي  بربج  احلدودية 
و  ال�ضاد�ضة  الع�ضكرية  بالناحية 
الذي راح �ضحيته اجلندي بن عدة 
اإبراهيم , م�ضريا بان هذا الهجوم 
باليقظة  اأ�ضاد  اأين  متوقعا,  كان 
اأفراد  بها  حتلى  التي  الفطنة   و 
اإحباط  من  ومتكنهم  املفرزة 
اليائ�ضة  املحاولة  هذه  واإف�ضال 
التي تبحث عن ال�ضدى االإعالمي. 
وقال علي زاوي:« باأن العملية من 
لعدنان  التي  اجلماعة  ب�ضمات 
يف  مبايعته  ثم  الذي  ال�ضحراوي 

�ضنة 2016«.
اأن  و  �ضبق  باأنه  زاوي  علي  واأكد 
حذر من اجلماعات االإرهابية على 
خلفية اخلطر الذي يهدد اجلزائر 
منذ  باأنه   م�ضريا  حدودها,  على 
يحذر  وهو  �ضنوات  �ضت  من  اأكرث 
ويرا�ضل اجلهات املخت�ضة الإيجاد 
تفاقم  قبل  وقت  اأ�رشع  يف  حل 
االأو�ضاع اأكرث يف ليبيا, م�ضيفا باأنه 
فيديوهات  املا�ضية  ال�ضنة  ن�رش 

حفرت  خليفة  اللواء  قوات  لتنقل 
وكذا  الليبية,  االأرا�ضي  داخل 
�ضوريا  من  العائدين  مليلي�ضيات 
ومرتزقة ومن بوكو حرام, تهدف 
طرابل�ض  ا�ضتهداف  اإىل  كلها 
وحماولة ال�ضيطرة عليها كعا�ضمة 
التدخل  من  زاوي  وحذر  لليبيا 
االأجنبي يف لبيا , م�ضريا باأن هذا 
التدخل الذي تزيد مالمح تنفيذه 
يوما بعد يوم �ضتكون له تداعيات 
خطرية على ليبيا, اإ�ضافة لتو�ضيع 
باملنطقة  االإرهابي  الن�ضاط 
باأن  يقول  مردفا  تون�ض,  اإىل  اأكرث 
»تون�ض �ضت�ضطدم م�ضتقبال بحالة 
ال ا�ضتقرار اأمني و�ضيا�ضي مفتعل 
من طرف �ضيا�ضة الرئي�ض الرتكي 

اأردوغان يف املنطقة«.
و ح�ضب وزارة الدفاع الوطني من 
خالل بيان لها فاإنه :« فور ك�ضفها 
مبراقبة  املكلف  الع�ضكري  متكن 
املدخل من اإحباط حماولة دخول 
بالقوة,  امل�ضبوهة  املركبة  هذه 
بتفجري  قام  االنتحاري  اأن  غري 
ا�ضت�ضهاد  يف  مت�ضببا  مركبته 
اللواء  وتقدم  احلار�ض«.  اجلندي 
اأركان  رئي�ض  �ضنقريحة,  ال�ضعيد 
بالنيابة  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ض 
بخال�ض التعازي واملوا�ضاة الأ�رشة 
 , منوها  الطيبني,  وذويه  ال�ضهيد 
موؤكدا عزم قوات اجلي�ض الوطني 
االإرهاب  مكافحة  على  ال�ضعبي 
كامل  عرب  املجرمني  وتعقب 
اأمن  على  حفاظا  الوطني  الرتاب 

وا�ضتقرار البالد.
اإميان لو�س

املتحدة  الواليات  �ضفارة  قدمت 
اأم�ض,  اجلزائر,  لدى  االأمريكية 
عدة  بن  ال�ضهيد,  لعائلة  تعازيها 
يف  ا�ضت�ضهد  الذي  اإبراهيم, 
هجوم انتحاري, ا�ضتهدف مفرزة 

اجلي�ض يف تيمياوين.
ن�رشتها  تغريدة,  يف  وذلك 
الر�ضمي,  ح�ضابها  عرب  ال�ضفارة, 
فيها:«تلقينا  قالت  تويرت,  على 
خرب  واالأ�ضى,  احلزن  ببالغ 

اأول  اجلبان,  االإرهابي  االعتداء 
مفرزة  ا�ضتهدف  الذي  اأم�ض, 
املالية,  احلدود  على  ع�ضكرية, 

يف منطقة تيمياوين.
واأ�ضافت ال�ضفارة, »بهذه املنا�ضبة 

اخلال�ضة  تعازينا  نقدم  االأليمة, 
اإبراهيم بن عدة,  لعائلة ال�ضهيد, 
وللجزائر عامة, موؤكدة ت�ضامنها 

مع اجلزائر �ضعبا وحكومة«.
مرمي خمي�شة  

�سفارة اأمريكا  تعزي عائلة �سهيد تيمياوين
حمادة العربي 



الوطنية  الفدرالية  رئي�س  طالب 
اأم�س  عوملي  فريد  احلليب  ملوزعي 
االثنني باجلزائر ب�رضورة رفع هام�س 
ربح املوزع اىل 5 دج يف الكي�س الواحد 
وهذا نظرا الرتفاع التكاليف واالأعباء 
املحافظة  مع  لكن  يتحملونها,  التي 
بـ  احلليب  لكي�س  املقنن  ال�سعر  على 

25 دج.
ندوة �سحفية  اأو�سح عوملي خالل  و 
و  للتجار  العام  االحتاد  مبقر  نظمت 
اإىل  للتطرق  اجلزائريني,  احلرفيني 
اجلزائر«  يف  احلليب  »توزيع  اإ�سكالية 
و  التجارة  وزارة  مب�ساركة ممثلي عن 
جمعية حماية امل�ستهلك اأنه بات »من 
املوزع  ربح  هام�س  رفع  ال�رضوري 
�سنتيم  90ر0  حدود  يف  بقي  الذي 
للكي�س الواحد منذ �سنة 2001, و الذي 
و  التكاليف  مع  -ح�سبه-  يتما�سى  ال 

االأعباء التي يتحملها«.
يف  ملبنات  توفر  عدم  اأن  اأكد  كما 
نقل  تكاليف  املوزع   يكبد  والية  كل 
رفع  مطلب  اأن  م�سريا  اإ�سافية, 

للجهات  هام�س ربح املوزع مت رفعه 
كل  تر�سي  حلول  انتظار  يف  املعنية 

االأطراف.
من جهة اأخرى طالب عوملي بت�سديد 
الرقابة على جودة احلليب املدعم و 
احل�س�س املمنوحة لكل موزع الإ�سفاء 
هذه  ت�سيري  يف  ال�سفافية  من  املزيد 

ال�سعبة.
يف  املوزع  لتعوي�س  عوملي  دعا  و 
املنتجات التالفة, و دعمهم ب�ساحنات 
جديدة مع ت�سهيالت يف دفع اأ�سعارها 
من جهته, قال مدير تنظيم االأ�سواق 
و الن�ساطات التجارية بوزارة التجارة, 
اتخذت  الوزارة  ان  مقراين,  اأحمد 
بان�سغاالت  للتكفل  االإجراءات  جميع 
موزعي احلليب خا�سة ما تعلق منها 
برفع هام�س الربح و ح�س�س احلليب 

املخ�س�سة للتوزيع.
الوزارة  م�سالح  ان  يقول  تابع  و 
بالتن�سيق مع وزارة الفالحة و التنمية 
الريفية ب�سدد �سياغة التقرير النهائي 
�سعبة  تطوير  ت�سمل  التي  للدرا�سة 

احلليب  يف هذا ال�سدد ك�سف مقراين 
جملة  اي�سا  ي�سمل  التقرير  هذا  اأن 
من االقرتاحات و من �سمنها حتديد 
ربح  هام�س  من  للرفع  الالزمة  االآلية 
هذه  عر�س  �سيتم  حيث   املوزع 
وزاري  جمل�س  يف  قريبا  املقرتحات 

م�سرتك لدرا�ستها و الف�سل فيها.
وجود  عن  اأخرى  جهة  من  ك�سف  و 
بودرة  ح�س�س  توزيع  يف  اختالالت 

احلليب على م�ستوى 117 
ملبنة النا�سطة على امل�ستوى الوطني 
يرتقب بحث اأ�سبابها و اإيجاد احللول 
املتحدث  ذات  اأو�سح  و  املنا�سبة 
اإعداد خريطة  الوزارة من  انتهاء  عن 
عدد  و  امللبنات  كل  ت�سم  وطنية 
املوزعني و جتار التجزئة املعتمدين, 
و ذلك بهدف تتبع م�سار توزيع بودرة 
احلليب حتى املنتج النهائي, للتحكم 
يف �سل�سلة االإنتاج و التوزيع و بالتايل 
الوطني  الرتاب  كل  تغطية  �سمان 
للم�ستهلك  اإي�ساله  و  احلليب  مبادة 

بال�سعر املقنن .

لدعم  الدولة  بجهود  مقراين  ذكر  و 
املتدخلني  كل  داعيا  احلليب  �سعبة 
اأ�سكال  كل  �سد  اجلهود  تكثيف  اإىل 
عن  ممثل  دعا  جانبه  من  امل�ساربة 
جمعية حماية امل�ستهلك اإىل �رضورة 
الدعم  لتوجيه  وطنية  بطاقية  اإعداد 
عن  التبليغ  اأهمية  مربزا  مل�ستحقيه, 

التجاوزات امل�سجلة يف �سعبة 
اأو  امللبنات  طرف  من  �سواء  احلليب 
حتى  و  التجزئة  جتار  و  املوزعني 
�سمان  اجل  من  امل�ستهلك  املواطن 
و  الغ�س  قمع  و  الرقابة  و  ال�سفافية 
اىل  اال�ستماع  مت  اللقاء  هذا  خالل 
احلليب  موزعي  ان�سغاالت  بع�س 
و  الوطن   واليات  قدموا من خمتلف 
هام�س  حول  اأ�سا�سا  متحورت  التي 
اجل   من  املوزعني  ح�س�س  و  الربح 
�سمان  و  الن�ساط  لهذا  حلول  اإيجاد 

ت�سيريه ب�سكل �سفاف و نزيه. 

24 �ساعةالثالثاء  11   فيفري   2020  املوافـق  ل 17 جمادى الثاين  1441ه 4

نحذر من الفتنة التي يزرعها 
منرب اإعالمي خا�ص

جمل�س اأعيان امليزابيني لق�صر غرداية

ف.ن�صرين

الذي   الوقت  يف  انه  البيان  يف  وجاء 
التعايف  غرداية  منطقة  فيه  توا�سل 
و�سيلة  هنالك  االأليمة  حمنتها  من 
اإعالمية تقوم ب�سن حمالت ممنهجة 
املنطقة  اأ�سبحت  حتى  الوالية  على 
و  باأمنها  للعابثني  جتارب  خمرب 
و  واالجتماعي  االقت�سادي  ر�سيدها 

تنوعها الثقايف .
العبث  رف�سه  على  املجل�س  و�سدد 
الذي  العام  واالأمن  بال�سكينة  جمددا 
وال�سفحات  القنوات  بع�س  متار�سه 
حادث  انتقاء  اأن  املجل�س  واأو�سح 
ن�رضه  و  احلوادث  ع�رضات  بني  من 
ب�سكل  حتويله  بعد  مغلوطة  بطريقة 
يك�سف  اإجرامي  فعل  اإىل  بريء  غري 

نية تغذية النعرات ح�سبهم.
واأ�ساف ذات امل�سدر اأن هناك بونا 
لتعر�س  ماأ�ساوي  خرب  بني  �سا�سعا 

عبوة  ا�ستعال  ب�سبب  لالحرتاق  طفل 
اإجرامي قام  و بني حرق طفل بفعل 
به جمهولون متهمني القناة مبمار�سة 
العام  الراأي  على  واالإثارة  ال�سبق 

اجلزائري .

العام  الراأي  اإىل  املجل�س  دعا  و 
االإ�ساعات  وراء  االن�سياق  عدم  اإىل 
النف�س  �سبط  و  الكاذبة  االأخبار  و 
بالطرق  جتاوز  كل  عن  التبليغ  و 
منيعا  �سدا  الوقوف  و  القانونية 

العبث  نف�سه  له  ت�سول  من  كل  �سد 
با�ستقرار املنطقة .

ال�سلطات  على  املجل�س  األح  كما 
ن  املحلية  ال�سلطات  و  للبالد  العليا 
اإىل  املخت�سة  االأمنية  و  الق�سائية 
االأبواق  ملحا�سبة  العاجل  التحرك 
ماآ�سي  يف  املتورطة  االإعالمية 

غرداية و اإثارة الفتنة .
امليزابيني  االأعيان  جمل�س  اأن  يذكر 
عرفية  هيئة  هو  غرداية  لق�رض 
لق�رض  االإبا�سى  املزابى  للمجتمع 
م�سلحته  حتقيق  اإىل  ت�سعى  غرداية 
جتديد  و  اإحياء  مت  وقد  العامة 
مو�سع  اإثراء  بعد  االأعيان  جمل�س 
واإجراء االنتخابات الأع�ساء املجل�س 
ومت   ,  2006 عام  واأمينها  واجلماعة 
وجهاء  بح�سور  املجل�س  تن�سيب 
املدينة  وممثلى كل الهيئات العرفية 

لق�رض غرداية.

ندد جمل�س اأعيان امليزابيني لق�صر غرداية بالت�صليل املغر�س لبع�س و�صائل الإعالم اخلا�صة و ما اأ�صمته 
بع�س �صفحات الدعاية ،باإثارة القالئل ون�صر البلبلة و بث الإ�صاعة واخلوف وذلك ح�صب بيان لهم .

اإيطاليا

رقم اأخ�سر لت�سهيل نقل 
جثامني اجلزائريني 

بروما,  اجلزائر  �سفارة  اأعلنت 
اأم�س, يف بيان لها, عن تخ�سي�س 
 ,33  50  70 االأخ�رض, 800  الرقم 
املكاملات  ا�ستقبال  اأجل  من 
باإخطار  املتعلقة,  الهاتفية 
اجلالية  وفيات  حاالت  ومتابعة 
نقل جثامني  لت�سهيل  اجلزائرية, 

اجلزائريني املتوفني, بايطاليا.

هذا  اأن  ال�سفارة,  بيان  اأفاد  كما 
للتعهدات  جت�سيدا  جاء  القرار, 
اجلمهورية  لرئي�س  االنتخابية, 
�سقها  يف  تبون,  املجيد  عبد 
بامل�ساكل  بالتكفل  املتعلق 
يف  املقيمة  الوطنية  اجلالية 

اخلارج.
 مرمي خمي�صة

الفدرالية الوطنية ملوزعي احلليب

مطلب بربفع هام�ص الربح اإىل 5 دج  يف اللرت الواحد   

البليدة

التما�ص 20 �سنة حب�سا �سد توفيق 
و طرطاق و حنون و ال�سعيد

حمكمة  لدى  العام  النائب  التم�س 
اال�ستئناف الع�سكرية بالبليدة اأم�س 
االثنني عقوبة 20 �سنة حب�سا نافذة 
التاآمر  ق�سية  يف  املتهمني  حق  يف 
�سد �سلطة الدولة و اجلي�س, ح�سبما 
املتهمني,  اأحد  حمامي  عنه  ك�سف 
االأ�ستاذ  واأو�سح  ق�سنطيني.  فاروق 
ال�سباحية  الفرتة  اأن  ق�سنطيني 
من  واالأخري  الثاين  اليوم  من 
�سهدت  املحاكمة  ا�ستئناف  جل�سة 
العامة  النيابة  اللتما�س  اال�ستماع 
 20 عقوبة  بت�سليط  طالبت  التي 
نافذة يف حق املتهمني  �سنة �سجنا 
االأربعة وهم كل من بوتفليقة �سعيد 
عثمان  طرطاق  و  حممد  مدين  و 
يتم  اأن  املنتظر  ومن  لويزة  وحنون 
اال�ستماع  امل�سائية  الفرتة  خالل 
اأن  العلم  مع  املتهمني  دفاع  اإىل 
اال�ستماع  �سهدت  ال�سباحية  الفرتة 
حنون  لويزة  املتهمة  دفاع  اإىل 
ح�رض  فقد  امل�سدر  لذات  ووفقا 

ال�سباحية  اجلل�سة  املتهمني  جميع 
با�ستثناء املتهم  عثمان طرطاق.

النطق  يتم  اأن  ينتظر  لالإ�سارة 
جميع  حق  يف  النهائي  باحلكم 
ملا  ا�ستنادا  اأم�س  م�ساء  املتهمني 
املحكمة  وكانت  ق�سنطيني.  ذكره 
يف  اأ�سدرت  قد  بالبليدة  الع�سكرية 
25 �سبتمرب املا�سي حكما ح�سوريا 
باإدانة و احلكم على كل من بوتفليقة 
وطرطاق  حممد  مدين  و  �سعيد 
عثمان وحنون لويزة بعقوبة خم�سة 
متابعة  بعد  �سجنا  �سنة   )15( ع�رض 
ارتكابها  اأفعال مت  اأجل  »من  هوؤالء 
طبقا  حتمل  ع�سكرية  بناية  داخل 
من  التاآمر  جناية  و�سف  للقانون 
اجلي�س  ب�سلطة  امل�سا�س  اأجل 
وهي  الدولة  �سلطة  �سد  والتاآمر 
املعاقب  و  املن�سو�س  االأفعال 
التوايل باملادة 284 من  عليها على 
قانون الق�ساء الع�سكري و املادتني 

77 و 78 من قانون العقوبات«.

املجل�س الأعلى للغة العربية 

مقرتح للرئي�ص باإلزامية 
ا�ستعمال اللغة الوطنية 

دعا  رئي�س املجل�س االأعلى للغة 
مرتا�س,  املالك  عبد  العربية, 
اإىل  تبون  املجيد  عبد  الرئي�س 
اللغة  ا�ستعمال  اإلزامية  د�سرتة 
القطاعات  كافة  يف  العربية 
وطنية  ملبداأ  جت�سيدا  الوطنية 
هذه اللغة كما ن�ست عليه خمتلف 

الد�ساتري الوطنية
ت�رضيح  يف  مرتا�س  وقال 
املجل�س  اأن  اأم�س  لل�سحافة 
وثيقة  قدم  العربية  للغة  االأعلى 
اجلمهورية  لرئي�س  املقرتحات 
تعديل  م�رضوع  يخ�س  فيما 
الرئي�س  فتح  الذي  الد�ستور 
كما  واأهمها  تبون  املجيد  عبد 
قال  مقرتح د�سرتة اإلزام ا�ستعمال 
اللغة العربية يف كل القطاعات , 
املجل�س  اإ�سافتها  اقرتح  حيث 

اإىل املادة 3 من الد�ستور احلايل, 
والتي تن�س على اأنه اللغة العربية 
والّر�سمّية,  الوطنّية  اللّغة  هي 
الر�سمّية  اللّغة  العربّية  تظل 
امل�سوؤول  نف�س  اأبرز  كما  للّدولة 
اأنه  يجب التن�سي�س على اإلزامية 
العربية  باللغة  امل�سوؤولني  حديث 
يف  �سماء  املادة  هذه  تكون  واأن 
يف  بها  امل�سا�س  يتم  ال  الد�ستور 

اأي تعديل الحق.
للغة  االأعلى  املجل�س  اقرتح  كما 
الد�ستور  يف  التن�سي�س  العربية, 
الدولة  اجتماعية  على  اجلديد 
للق�سايا  ومنا�رضتها  اجلزائرية 
ال�سلطات  بني  والف�سل  العادلة 
كل  فوق  الد�ستور  ي�سمو  واأن 

القوانني.
باية ع 

الرئي�س املدير العام ل�صونلغاز يك�صف

اإطالق عداد كهربائي ذكي جزائري ال�سنع 
الإطالق  �سونلغاز  جممع  يح�رض 
�سي�سنع  »ذكي«  كهربائي  عداد 
املقبل,  العام  من  ابتداء  حمليا 
االثنني  اأمك�س  به  اأفاد  ح�سبما 
للمجمع,  العام  املدير  الرئي�س 

�ساهر بوخلرا�س.
ت�رضيحات  يف  بوخلرا�س  اأو�سح  و 
�سحفية على هام�س افتتاح الطبعة 
الثالثة ملعر�س الكهرباء و الطاقات 
املعار�س  بق�رض  املتجددة 
�سونلغاز  اأن  العا�سمة(,  )اجلزائر 
االأويل  النموذج  بت�سنيع  قامت 
الوطنية  ال�رضكة  مع  بال�رضاكة 
»اإيني«  االلكرتونية  لل�سناعات 

الذكي  العداد  تزويد  �ست�سمن  التي 
بالبطاقة االأم.

النموذج  هذا  اختبار  حاليا  يتم  و 
اجلامعات  مع  بال�رضكة  االأويل 
قبل  املخت�سة  البحث  ومراكز 
اأ�سابيع  بغ�سون  م�سابقة  اإطالق 
موجهة للموؤ�س�سات النا�سئة الراغبة 

يف تطوير هذا العداد.
و للتاأكد من جناعته ميدانيا, �سيتم 
جتريب هذا العداد الذكي امل�سمم 
بكفاءات وطنية ملدة �ستة اأ�سهر, يف 
البالد  �سمال  يف  اأحدهما  موقعني 
من  ابتداء  و  اجلنوب  يف  واالآخر 
تعميم  يف  �سونلغاز  �ست�رضع   ,2021

ا�ستعماله وطنيا, ح�سب بوخلرا�س 
العدادات  اإنتاج  باأن  ك�سف  الذي 
ال�رضكة  م�سنع  يف  �سيتم  اجلديدة 
الوطنية الأجهزة القيا�س و املراقبة 
»اأ.اأم.�سي« التابع للمجمع, مبنطقة 

العلمة.
تاأخر  حول  �سوؤال  على  رده  يف  و 
الرئي�س  �رضح  العداد,  هذا  اإطالق 
من  »الكثري  قائال:  العام  املدير 
ال�سهل  احلل  اإىل  جلاأت  الدول 
بينما  الذكي,  العداد  ا�سترياد  وهو 
و هو  ال�سعب  الطريق  نحن اخرتنا 
الوطني.  االإدماج  على  االعتماد 
االآن  املنتج  لكن  تاأخرنا  �سحيح 

موجود و �سيكون جزائري ال�سنع«.
الذكي  الكهربائي  العداد  اأن  يذكر 
اال�ستهالك  مبتابعة  ي�سمح 
خالل  من  بعد  عن  الكهربائي 
املف�سلة  البيانات  نقل  و  ت�سجيل 
هذا  مزايا  اأبرز  من  و  اآين  ب�سكل 
التام مع وجود �سبكة  العداد تكيفه 
طريق  عن  الكهرباء  الإنتاج  حملية 
ينظم  حيث  املتجددة,  الطاقات 
امل�سدرين  من  الطاقة  ا�ستهالك 
)ال�سبكة املحلية و ال�سبكة املركزية 
ل�سونلغاز( مع اإمكانية تزويد فائ�س 
ال�سبكة  لفائدة  املحلية  ال�سبكة 

املركزية. 
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التحقيق يف  ملفات ف�ساد وال 
�سابق ومدرائه التنفيذيني

قطاعات  الرتبية و الري والفالحة وال�سياحية  بتلم�سان

حممد بن ترار

مقربة  م�صادر  هذ�  و�أ�صارت  
�لتحقيقات جاءت  �أن  �لوالية  من 
�ل�صابق   �لوالية  و�يل  تركة  يف 
بن  علي  �ل�صيد  عهدته   �ملنتهي 
يعي�ش ، فكانت �أوىل �للجان وقفت 
على ملف دعم �حلدود و�ملناطق 
من  �لتي   و�لتنموية  �ل�صناعية 
باملنطقة  تقوم   �أنها  �ملفرو�ش 
��صتكمال  ر�أ�صها  �حلدودية وعلى 
ودعمه  �مل�صقي  �ملحي  م�رشوع 
�صوق  و�إقامة  لل�صقي  باملاء  
�مل�صانع   من  و�لعديد   ، للجملة 
و�أخرى  للزيت  م�صانع  تتقدمها 
للطحالب  وثالث  للأ�صمدة  
مبغنية  �صناعية  مناطق  و�إقامة  
و�ل�صو�ين وبني بو�صعيد وهو ما مل 
�لثانية   ـاأما �للجنة  يتم حلد �الآن 
كو�رث  على  للطلع  فجاءت 
مدير  كان  و�لتي  �لرتبية  قطاع 
�إىل  مدر�صة   �ملحول  �لرتبية 
باري�ش  و�لذي قام مبنح �صكنات 
قد  كان  كما   ، ملقربيه  وظيفية 
قام باخل�صم من �مو�ل �ملوظفني 
 ، بالقطاع  �حتجاجات  خلق  ما 
مغادرة  �إىل  �ل�رش�عات   و�أدت 
للمديرية  �ل�صابق   �لعام  �الأمني 
منه  مقربني  �أ�صخا�ش  وتن�صيب 
ثقيلة  �أخرى  ملفات  على   زيادة 

�أن  ،هذ� ومن �صاأن هذه �مللفات 
من  و�لعديد  �لرتبية  مدير  جتر 
حني  يف   ، �لعد�لة  �إىل  �إطار�ته 
بق�صية  �لثالث  متعلق  �مللف  �أن 
مليار  مبلغ   100  و�رشف  �لري 
�حلكومة   منحتها  �صنتيم  �لتي 
على  للق�صاء  �ملا�صية  �ل�صنة  
على  غربية  بلدية  ب21  �لعط�ش 
حمطة  م�رشوع  ف�صل  خلفية 
�لثلثة  ب�صوق  �لبحر  ت�صفية 
يف  ��صتهلك  �لذي  وهو  �ملبلغ 
من  �لعديد  تز�ل  ال  �لذي  �لوقت 
�لتجمعات �ل�صكانية تكابد �لعط�ش 

، �أما �مللف �لر�بع  فيخ�ش نهب 
 ، �لغابية   ، �الأر��صي  �لفلحية 
�ل�صياحية و�ل�صهبية و�لذي كانت  
بن  علي  �لوالية   و�يل  تقارير  
نهب  بعد  خا�صة  �صلبية  يعي�ش 
�لع�رش�ت من �لهكتار�ت  بكل من 
�صو�حل هنني وبني خلد  و�صوق 
�لثلثة و�صيدي يو�صع  ومر�صى بن 
��صتثمار�ت  منع  مت  �أين   مهيدي 
�لع�صابة مبو�صكارد�  قبل  الأفر�د 
�صغوطات  �أمام  عليها  �لرت�جع 
�صكان �ملنطقة ، زيادة  على ذلك 
�إنقاذ  على  مدن  �إقامة  مت   فقد 

�لغابات و�ملناطق �ل�صاحلية  كما 
�لهكتار�ت  ع�رش�ت  حرث  مت 
و�لق�صاء  �ل�صهبية  باملناطق 
�ل�صد  من  و��صعة  م�صاحات  على 
ومن  هذ   ، حترك  دون  �الأخ�رش 
�لوز�رية  �للجان  تقارير  �صاأن  
�لق�صاء  على  ملفاتها  حتيل  �أن 
�الإطار�ت  من  �لع�رش�ت  وجتر 
�إىل �لعد�لة يتقدمهم  و�يل �لوالية 
�لتنفيذين  مدر�ئه  من  و�لعيد 

وم�صوؤولني �ملحلني .

حلت خالل بداية االأ�سبوع جلنة وزارية  للتحقيق يف قطاع الرتبية بوالية تلم�سان واأخرى بقطاع الري  
، زيادة على جلان اأخرى للتحقيق يف قاعات اأخرى تخ�ص نهب االأرا�سي الفالحية وال�سياحية  وقبلها 

كانت جلنة وقفت للتحقيق يف بع�ص امللفات الق�سائية التي كانت  يف وقت الع�سابة وخا�سة يف عهد وكيل 
اجلمهورية  املحبو�ص بتلم�سان وق�ساة مت توقيفهم .

لوقف تغول املنظمات الطالبية

اإطارات جامعة ح�سيبة بن 
بوعلي ب�سلف ت�ستنجد بوزير  

�إطار�ت   من  طالب  �لع�رش�ت 
جامعة ح�صيبة  بن بوعلي باأوالد 
فار�ش 30 كلم �صمال  مدينة من 
�لعايل   �لتعليم  وزير  من  �صلف 
و�لبحث �لعلمي  �لتدخل للوقوف  
�لتي  �الإ�رش�بات  كرثة  على 
�لطلبية  �ملنظمات  تقودها 
ت�صببت  و�لتي   ، �جلامعة  بهذه  
وتوقيف  �جلامعة  غلق  يف 
منت�صف  منذ  �المتحانات 
عطل  �ملا�صي   ما  �الأ�صبوع 
�ل�صري �حل�صن للجامعة وبر�جمها 
وتعرف  هذ�   . �لبيد�غوجية 
�أكرث  �أنها  على   �صلف  جامعة 
نتيجة  للغلق  تعر�صا  �جلامعات  
تغول �ملنظمات  �لطلبية �لتي  
من  �لظروف  كل  ت�صتغل  �صارت 
�جل غلق �جلامعة و�ل�صغط على 
�إد�رتها لتحقيق عدة مطالب  قد 

مثل  للقانون  تكون حتى خمالفة 
�لعلمات  ورفع   �لنتائج  حت�صيل 
�لطلبية  �ملنظمات  الإطار�ت 
ما  ق�صو�  م�صوؤوليها  �غلب  �لتي 
يزيد عن 10 �صنو�ت   يف �جلامعة 
من   باحتجاجاتهم  ومتكنو� 
�إد�رة �جلامعة ومت  �ل�صغط على 
�لقانون  خارج  ت�صجيلهم  �إعادة 
�لهند�صة  طلبة  وكان  هذ�    ،
�ملنظمات  باإطار�ت  �ملدعمني 
�جلامعة   بغلق  قامو�  �لطلبية 
و�لعمال  و�الأ�صاتذة  �لطلبة  ومنع 
من ولوجها  ومت قطع �متحانات  
عدة  خلق  ما  �الأول   �ل�صد��صي 
�لكليات  م�صتوى  على  م�صاكل  
تدخل  �إطار�تها  نا�صد  �لتي 
�ملنظمات  تغول  لوقف  �لوز�رة 
منطقها   تفر�ش  �لتي  �لطلبية 

بجامعة �صلف .

منها 100 لعائلته وما يزيد عن 30 موؤ�س�سة
 يف خمتلف التخ�س�سات

اللواء الهامل  ميتلك 169 
ح�ساب مبختلف البنوك 

�لق�صائية  �لتحقيقات  ك�صفت 
�جلمهورية   وكيل  با�رشها  �لتي 
للأمن   �ل�صابق  �ملدير  يف ق�صية 
�لغاين  عبد  �للو�ء  �لوطني 
�لتو�صل  �لهامل وعائلته  �إىل 
�إىل �أكرث من 169 ح�صاب بريدي  
و�لعديد  �لعائلة  با�صم  مفتوح 
جتاوزت  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  من 
مبختلف  موؤ�ص�صة   �لثلثني 
��صتعملت  و�لتي  �لتخ�ص�صات  
مبختلف  و�لعقار  �ملال  لنهب 
و�أكدت  هذ�   . �لوطن  واليات 
�ملدير �لعام  �لتحقيقات �أن 
 69 ميلك  لوحده  �لوطني  للأمن 
وكاالت  مبختلف  بريدي  ح�صاب 
واليات  من  وبالعديد  �لبنوك  
ح�صاب   100 وحو�يل   ، �لوطن 
حني   يف  وزوجته  �أبنائه  با�صم 
�حل�صابات   من  �لع�رش�ت  توجد 
ب�صربة   وعائلته   �إخوته  باأ�صماء  
ع�رش�ت  �إىل   باالإ�صافة  ووهر�ن 
من �حل�صابات من قبل �أ�صخا�ش 
على علقة باملدير �لعام  للأمن 

و�أ�صارت  هذ�   ، �لوطني  وعائلته 
هذه  بع�ش  �ن  �لتحقيقات 
�حل�صابات عرفت حركيات مالية 
مدر�ء  جتر  �أن  �صاأنها  من  كربى 
من   ، حولها  �لتحقيق   �إىل  بنوك 
�لتحقيقات  �أ�صارت  �آخر  جانب 
�متلك  عائلة �لهامل �لعديد من 
و�ل�رشكات  مبختلف  �ملوؤ�ص�صات 
خمتلف  ويف  �لوطن   واليات  
�لتخ�ص�صات  على غر�ر �الأ�صغال 
،�ل�صياحة  �ل�صحة   ، �لعمومية 
�أ�صغال   ، �لزيتون  ،�إنتاج  زيت 
موؤ�ص�صات   �إىل  باالإ�صافة  �لري  
��صتعملت  و�لتي  و�لرمل  للح�صى 
يف نهب �لع�رش�ت من �لهكتار�ت 
من �الأر��صي �لعمومية  و�خلا�صة 
�ن  تبني  كما  هذ�   ، تعوي�ش  دون 
��صتعملت  �ملوؤ�ص�صات   هذه 
ريق  عن  �لعام  �ملال  نهب  يف 
مالية  قرو�ش   من  ��صتفادتها 
لغاية  ينجز  مل  بع�صها  وم�صاريع 

�ليوم .
حممد بن ترار

يف ظل الغليان املتوا�سل للجبهة االجتماعية

القطاع ال�سحي ..ملف ملغم اأمام احلكومة 
�أكدت �حلكومة يف خمطط عملها 
�ملجل�ش  �أمام  �صيقدم  �لذي 
�أنها  �لثلثاء  �لوطني  �ل�صعبي 
�لوقاية  مببد�أ  متم�صكة  �صتظل 
و�لرتقية �ل�صحية للـمو�طنني،جلعل 
�صمن   ،2030 �آفاق  يف  �جلز�ئر 
بالن�صبة  �لدويل  �لـمعدل  م�صاف 
يف  �ملرجعية  �لـموؤ�رش�ت  جلميع 

جمال �ل�صحة �لعمومية.
هذ�  �أن  �حلكومة  و�أو�صحت 
�ملخطط ي�صمل يف جمال �ل�صحة، 
وتنظيم  بتعزيز  �لـمتعلقة  �لتد�بري 
تت�صمن  �لتي  �لعلج  عرو�ش 
منظومة  �لعري�صة  خطوطها 
من  �لتخطيط  على  قائمة  �صحية 
�لـمو�طن  �أجل تقريب �ل�صحة من 
و�لعلج  �لوقاية  تعزيز  مع 
�لتكفل  �إىل  �جلو�ري،باالإ�صافة 
توخيا  وذلك  �جلغر�فية،  بالفو�رق 
لتحقيق خدمات ذ�ت جودة، �صمن 
�حرت�م كر�مة �لـمر�صى. ويف هذ� 

�ل�صياق يلح �ملخطط على حت�صني 
�ال�صتقبال و�الأن�صنة يف �لـموؤ�ص�صات 
م�صتوى  على  وخ�صو�صاً  �ل�صحية، 
�لطبية  �ال�صتعجاالت  م�صالح 
�لكيانات  وجتميع  و�جلر�حية، 
�أجل  من  �لـمحلي  �لـم�صتوى  على 
ب�صورة  �ل�صحية  �حلاجات  تلبية 
م�صاحة  م�صتوى  على  متكاملة 
عن  و��صحة،  و�صحية  جغر�فية 
�مل�صرتك  �ال�صتغلل  طريق 
و�لـمادية  كما  �لب�رشية  للـمو�رد 
وتوفري  �لـمقايي�ش  �صبط  �صيتم 
مزودة  جناعة  ذ�ت  هياكل 
�لـمعايري  موحدة  تقنية  ات  من�صّ
�لب�رشية  للو�صائل  عادل  وتوزيع 
�حل�صول  ي�صمن  مبا  و�لـمادية، 
�ل�صحية  �خلدمات  على  �لعادل 
�لهياكل  قدر�ت  تعزيز  وكذ� 
�الأ�صا�صية  و�لـمن�صاآت  �جلو�رية 
وت�صيري  تنظيم  مع  �الإ�صت�صفائية 
و�إعادة  �ال�صتعجالية  �لهياكل 

�لـم�صاعدة �لطبية  تنظيم موؤ�ص�صة 
�لـم�صاعدة  وم�صالح  �ال�صتعجالية 
جانب  �إىل  �ال�صتعجالية  �لطبية 
�الإعلم  تكنولوجيات  �إدخال 
�لـمن�صات  تطوير  وكذ�  و�الت�صال 
للـموؤ�ص�صات  و�خلارجية  �لد�خلية 
�ل�صحية و�لطب عن بعد و�لتوزيع 
�الأخ�صائيني  للأطباء  �لعقلين 
�لوطني. ويف  �لـم�صتوى  على 
�حلكومة  فاإن  �الأدوية  جمال 
على  خمططها  ح�صب  �صتعمل 
�إتاحة جميع �لظروف �لتي ت�صمح 
للمنتجات  �لد�ئمة  �لوفرة  ب�صمان 
�الأدوية  منها  ال�صيما  �ل�صيدالنية، 
و�صع  على  و�ل�صهر  �لرئي�صية 
جهاز  و�إعد�د  �للزمــة  �الأدو�ت 
و�لفعالية  �جلودة  ي�صمن  قانوين 
�لن�صو�ش  باإ�صد�ر  وذلك  و�الأمن، 
�لتنظيمية �ملتعلقة بت�صيـري �لوكالة 
�ل�صيدالنيـة،  للمنتجات  �لوطنية 
للموؤ�ص�صات  �الأ�صا�صي  و�لقانــون 

�لتكوين  ب�صان  �ل�صيدالنية. �أما 
برنامج  و�صع  على  �لعمل  ف�صيتم 
خا�ش لتكوين بع�ش �لـمهنيني ق�صد 
يخ�ش  �لذي  �حلايل  �لعجز  �صّد 
�لتخدير  يف  �لطبيني  �لـم�صاعدين 
وم�صاعد�ت  و�لقابلت  و�الإنعا�ش 
�لتوليد يف �الأرياف و�لعاملني على 
فروع  تطوير  وكذ�  �لر�ديو  �أجهزة 
مع  �لتكيف  ق�صد  للتكوين  �أخرى 
يتعلق  �لتكنولوجي. وفيما  �لتطور 
�ملتنقلة  �الأمر��ش  من  بالوقاية 
برناجما  و�صع  ف�صيتم  وحماربتها 
ملر�قبة �الأمر��ش �لقابلة للمر�قبة 
�لتلقيح ق�صد  وحماربتها بو��صطة 
من  خالية  منطقة  �جلز�ئر  �إبقاء 
مر�ش  و  �الأطفال  �صلل  مر�ش 
�لكز�ز �لذي ي�صيب �الأم و�الأطفال 
على  و�لق�صاء  �لوالدة  حديثي 
و�حل�صبة  و�لبوحمرون  �لدفترييا 
�ل�صل  مر�ش  تفاقم  من  و�حلد 

حممد بن ترار�لـمعدي. باية ع 
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اح�سن خال�ص      

»ر�ؤية«  حتويل  �أخذ  لقد 
�إىل  �جلمهورية  رئي�س 
حكومي  عمل  خمطط 
�تنا�ل  �لالزم  �لوقت 
�حلكومة  جمل�س  �لأمر 
لتو�ضع  منا�ضبات  عدة  يف 
�أمام �لربملان هذه �لوثيقة 
�لي�س  ر�ضميا  تعرب  �لتي 
�لتحليالت  عن  �نتخابيا 
يقدمها  �لتي  ��لتف�ضري�ت 
للو�ضع  �لرئي�س  تبون 
�لتي يقدمها  ��ملقرتحات 
�لكبري:  �لعنو�ن  حتت 

»�جلمهورية �جلديدة«.
�حللقة  هذه  يف  �ضنحا�ل 
من  جانب  من  �لقرت�ب 
من  �ل�ضيا�ضي  �لف�ضل 
لي�س  �ملخطط �حلكومي، 
ف�ضل  �ملخطط  هذ�  لأن 
لأنه  بل  به،  �ل�ضتهالل 

�لذي  �لأ�ضا�س 
جدية  يظهر 
�ل�ضلطة  نو�يا 
�لتعامل  يف 
�لر�هن  مع 
حتل  مل  �لذي 
�مل�ضاألة  فيه 
�ل�ضيا�ضية بعد، 
��أن  ل�ضيما 
جر�د  حكومة 

ملا  �لأ�ىل  �حلكومة  هي 
��أنها  �حلر�ك  �ندلع  بعد 
مل  �لتي  �لأ�ىل  �حلكومة 
بالرغم  بوتفليقة  يعينها 
على  حتتوي  �أنها  من 
عهده،  بقايا  من  �أع�ضاء 
�ظل  �ضت�ضغل  �أنها  كما 
��ضغط  يالحقها  �حلر�ك 
على  بثقله  يرمي  �لو�ضع 

�أد�ئها.
��لذي يفتح �ل�ضفحة �لأ�ىل 
من �ثيقة �ملخطط تقابله 
�حلر�ك  متجيد  عبار�ت 
�لهبة  خالل  من  �ل�ضعبي 
�لتي  �لر�ئعة  �لتاريخية 
عرب بها �ل�ضعب �جلز�ئري 
قوي  تطلع  على  بها  ��أكد 
��لدميقر�طية  �لتغيري  �إىل 
��لعد�لة �لجتماعية �د�لة 
�لقانون. ��عتربت ديباجة 
�لغر�س  �أن  �ملخطط 
�جلز�ئريني  خر�ج  من 
�ل�ضارع  �إىل  ��جلز�ئريات 
فرب�ير   22 �ضلمية يف  بكل 
حد  »��ضع  هو  �إمنا   2019
�حلاكمة  �ل�ضلطة  لأخطاء 
باإ�ضالح  �آنذ�ك ��ملطالبة 
نحو  على  �لد�لة  حوكمة 
دميقر�طية  بناء  يف  ي�ضب 

حقيقية«.
�لأ�ىل  �لعبار�ت  هذه  تبني 

�لقر�ءة  بو�ضوح  للديباجة 
�ل�ضلطة  تقدمها  �لتي 
يف  فهو  �ل�ضعبي  للحر�ك 
دقت  �ضعبية  هبة  نظرها 
��أ�ضعرت  �خلطر  ناقو�س 
�لإ�رس�ع  ب�رس�رة  �لنظام 
�أف�ضدته  ما  �إ�ضالح  يف 
�ل�ضلطة »�آنذ�ك« �أي ع�ضية 
�من  �لهبة.  هذه  قيام 

�إىل  �ل�ضلطة  تنظر  ل  هنا 
تنبيه  كلحظة  �إل  �حلر�ك 
فقدت  ما  �رسعان  �آنية 
�أن  مبجرد  �جودها  مربر 
�أف�ضدته  ما  �إ�ضالح  مت 
نظمت  باأن  �ل�ضلطة  تلك 
�أفرزت  رئا�ضية  �نتخابات 
رئي�ضا جديد� يعد بتعديل 
كفيل  للد�ضتور  عميق 
�حلر�ك  مطالب  بتلبية 
�ل�ضعبي. فما تعي�ضه �ضلطة 
معاجلة  هو  �إمنا  �ليوم 
تبعات تلك �لأخطاء �لتي، 
يتطلب  �ضخامتها،  على 
طويال.  �قتا  �إ�ضالحها 
�حلالية  �ل�ضلطة  تعترب  �ل 
ي�ضتهدفها  �حلر�ك  �أن 
تعتربه من  بل  بالذ�ت  هي 
خالل خطاب �حلكومة �أنه 
يكون حليفها يف  �أن  ميكن 

مو�جهة تلك �لتبعات. 
منطية  تكر�ر  عن  �بعيد� 
يب  لتبو �
ميزت  �لتي 
ت  خمططا
ت  ما حلكو �
�لتي  �ل�ضابقة 
ن�ضخا  كانت 
 ، بقة متطا
�ثيقة  ذهبت 
تبون �حلكومية 
�إىل  مبا�رسة 
�إبر�ز خطتها »�لإ�ضالحية« 
عن  �ملور�ثة  لالأ��ضاع 
�ل�ضابق  �لرئي�س  عهد 
�معاجلة م�ضكالت ل ناقة 

لها فيها �ل جمل. 
عن  تعبريها  خ�ضم  �يف 
�ملف�ضي  �لإ�ضالح  نية 
�إىل »�جلمهورية �جلديدة« 
باأن  �حلكومة  تتعهد 

عميقا  �إ�ضالحا  جتري 
تنظيم  »منظومة  يف 
جعلها  بهدف  �لنتخابات 
حقيقية  تعبري  ��ضيلة 
�لهذ�  �ل�ضعبية«.  لالإر�دة 
»بر�ز  نحو  �ضتدفع  فاإنها 
جيل جديد من �ملنتخبني 
من  ��لن�ضاء  �ل�ضباب  من 
�إد�رة  يف  �مل�ضاركة  �أجل 
�ضوؤ�ن �لبالد �ل�ضيما من 
�لعمومي  �لتمويل  خالل 
�لنتخابية  للحمالت 
يحمل  ما  �هو  لل�ضباب«. 
كيف  �إذ  عجيبة  مفارقة 
منظومة  من  جنعل 
��ضيلة  �لنتخابات  تنظيم 
لالإر�دة  حقيقية  تعبري 
تعتزم  �هي  �ل�ضعبية 
جهاز  ي�ضبه  ما  �إن�ضاء 
خا�س  �نتخابي  �أن�ضاج 
ما  �هو  ��لن�ضاء  بال�ضباب 
للتاأثري  �إر�ديا  دفعا  يعني 
ل  �لنتخابات  نتائج  على 
نظام  عن  كثري�  يختلف 

�لن�ضوي  �لتمثيل  كوطة 
�لذي �أر�ضاه حكم �لرئي�س 
هذه  �مثل  بوتفليقة.  
ل  �لتوجيهية  �لتد�بري 
فهل  �ل�ضعبوية  من  تخلو 
جديدة  طريقة  هي 
منتخبة  جمال�س  لإنتاج 
مناق�ضة  �ملقا�س  على 
�حلقيقي  �لتعبري  ملبد�أ 

�لإر�دة  عن 
�أم  �ل�ضعبية 
تعزيز  هي 
تكافوؤ  ملبد�أ 
�س  لفر �
د  بعا �إ �
�ملال  تاأثري 
نتائج  على 

�لعل  �لنتخابات؟ 
هذه  مبثل  �أ�حى  ما 
�ل�ضباب  عز�ف  �لتد�بري 
�لأخرية  �ل�ضنو�ت  يف 
�ل�ضيا�ضي  �لفعل  عن 
بالأخ�س  ��لنتخابي 
�ضباب  �إدماج  �حما�لة 
ديناميكية  يف  �حلر�ك 

�ل�ضلطة  فيها  تتحكم 
بغية  فيها  �ت�ضتثمر 
»�لحتياجات«  �مت�ضا�س 
�لتي عرب عنها. لكن �لذي 
يخ�ضى منه �أن يتحول ملف 
لالنتخابات  �ملرت�ضح 
فتفقد  توظيف  ملف  �إىل 
�لت�رسيعية  �ملوؤ�ض�ضة 
�مكانتها  ��ضتقالليتها 

ك�رسيك يف �ضناعة �لقر�ر. 
هذه  على  يوؤ�خذ  ما  �مع 
عزم  فاإن  �ملقرتحات 
��ضتكمال  على  �حلكومة 
�ل�ضلطة  ��ضتقاللية 
لالنتخابات  �لوطنية 
ما  �نتز�ع  من  بتمكينها 
بقي من �ل�ضلطات �لتي ل 

�لإد�رة  بها  حتتفظ  تز�ل 
يعد خطوة مهمة يف �جتاه 
تنظيم  جهاز  ��ضتكمال 
ن�ضاأت  فقد  �لنتخابات 
ظرف  يف  �ل�ضلطة  هذه 
تعلق  ���ضتعجايل  خا�س 
للرئا�ضيات   بتنظيم عاجل 
�للجنة  تركيبة  غياب  يف 
�لعليا ملر�قبة �لنتخابات 
من  بالرغم 
 . يتها ر �ضتو د
د�ضرتتها  فاإن 
ن  �ضما �
ليتها  �ضتقال �
�إر�دة  يتطلبان 
تعزز  �ضيا�ضية 
تها  حيا �ضال
�مل�ضوؤ�لية  �ت�ضع 
عاتقها.  على  �لكاملة 
قادمة  حلقة  يف  �ضنعود 
من  �أخرى  جو�نب  �إىل 
�لذي  �ل�ضيا�ضي  �لإ�ضالح 
�حلكومة.  �ثيقة  ت�ضمنته 
خا�ضة  �أهمية  ��ضنويل 
�لعامة  �حلياة  لأخلقة 

�مكافحة �لف�ضاد.

 حـــــكومـــة تنطلـــــق من ال�شـــــارع
نقوم يف هذه احللقة ويف حلقات مقبلة مبحاولة فح�ص ملا ت�سمنته وثيقة برنامج عمل 

احلكومة، انطالقا من اأن هذه الوثيقة، التي جاءت حتت عنوان: »خمطط عمل احلكومة 
لتنفيذ برنامج رئي�ص اجلمهورية«، ال تخرج عن التقاليد املتوارثة التي جتعل عمل 

احلكومة جزءا من برنامج �سامل لرئي�ص اجلمهورية ميتد على طول واليته الرئا�سية، وفق 
املنهج املكر�ص يف الد�ستور احلايل. 

معاجلة تبعات تلك االأخطاء التي، 
على �سخامتها، يتطلب اإ�سالحها 
وقتا طويال. وال تعترب ال�سلطة 

احلالية اأن احلراك ي�ستهدفها هي 
بالذات بل تعتربه من خالل خطاب 
احلكومة اأنه ميكن اأن يكون حليفها

لقد اأخذ حتويل »روؤية« رئي�ص 
اجلمهورية اإىل خمطط عمل حكومي 

الوقت الالزم وتناول االأمر جمل�ص 
احلكومة يف عدة منا�سبات لتو�سع 

اأمام الربملان هذه الوثيقة التي تعرب 
ر�سميا ولي�ص انتخابيا عن التحليالت 

والتف�سريات التي يقدمها تبون

احللقة الأوىل

24 �شاعة
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هذا ما �صمعته من الرئي�ص بخ�صو�ص 
الف�صاد و التغيري 

.      رف�سنا لال�ستقطاب ال�سيا�سي كلفنا الكثري
.       نراهن على احلوار و ناأمل اأن يتم اإ�سراكنا فيه

.       طالبنا باإن�ساء هيئة فتوى والرئي�س جتاوب مع هذا الطرح  

رئي�س جمعية العلماء امل�سلمني عبد الرزاق ق�سوم "للو�سط":

 اإميان لوا�س

�أم�س  ق�سوم  �لرز�ق  عبد  �أكد 
فروم  على  �سيفا  حلوله  خالل 
مت�سكه  جريدة "�لو�سط" على 
كاأ�سلوب  �لوطني  باحلو�ر 
�ل�سيا�سية  �لأزمة  حلل  متميز 
ر�فع  �أين  �لبالد،  عا�ستها  �لتي 
�جلز�ئريني  �جتماع  على  على 
على  م�سدد�  �لبع�س،  يبع�سهم 
�خلالفات  تنا�سي  �رضورة 
�ل�سخ�سية و�لعمل على م�سلحة 
�لوطن يف نطاق �لوحدة �لوطنية 

ودون �مل�سا�س بالثو�بت.
وعرب عبد �لرز�ق ق�سوم عن �أمله 
�لعلماء  �جلمعية  ت�رضك  �أن  يف 
�لوطني  �حلو�ر  يف  �مل�سلمني 
�لأمة،  ق�سايا  يف  بر�أينا  لالإدلء 
�لد�ستور  م�سودة  تاأتي  عندما 
يكون  كيف  نقدم  �أن  �سنعمل 
م�ستقبل �لأمة �سيا�سيا يف �سوء 
�لتعديل �لد�ستوري �جلديد،  لأن 
لكن  �لقو�نني  يف  لي�س  �مل�ساألة 
قائال  �لقو�نني،  هذه  يطبق  من 
يج�سد  �أن  �لرئي�س  على   ":
�لتد�ول على �ل�سلطة، و �أن يكون 
هناك ��ستفتاء ل يق�سي �أحد يف 

�لق�سايا �مل�سريية".  
عن  ق�سوم  �لرز�ق  عبد  وعرب 
�لدين  علماء  �إق�ساء  من  �أ�سفه 
يف تركيبة جلنة تعديل �لد�ستور، 
قائال " كنت �أمتنى علماء �لدين 
�لد�ستور،  تعديل  جلنة  من 

�لثقايف  �لتو�زن  طابع  لإ�سفاء 
و�لديني و�ملنهجي ".

هيئة  �إن�ساء  �رضورة  على  �سدد 
�إن�ساء  مع  نحن  قائال:"  للفتوى، 
فتوى  عنها  تنبثق  للفتوى  هيئة 
باأنه  "، م�سري�  و�ساملة  جماعية 
رفع هذ� �لن�سغال للرئي�س وقد 
جتاوب معه، م�سدد� باأنه ليعقل 
هيئة  دون  �جلز�ئر  تبقى  �أن 
�رضورة  على  �أكد  �أين  فتوى، 
تنظيمها وتطهريها من �لدخالء 

�لغري موؤهلني لذلك ".
�لرز�ق ق�سوم ب�سيا�سة  ندد عبد 
�لتي  و�لإق�ساء  �لتهمي�س 
علماء  جمعية  لها  تعر�ست 
�مل�سلمني، م�سدد� بان �جلمعية 
ورف�ست  معني  حلزب  ننتمي  ل 
ل�ستقطابها  عرو�س  عدة 
�سيا�سيا، لأنها ل طاملا مت�سكت 

باحلياد على حد قوله.
ق�سوم  �لرز�ق  عبد  وحذر 
غري  وموؤ�مرة  خمطط  من 
�جلز�ئر،  �سد  حتاك  بريئة 
�لتي  د�خليا  �ليائ�سني  بع�س 
�جلز�ئر  ��ستقر�ر  يعجبهم  ل 
ثابتة،  خطة  على  مت�سي  �أن  و 
م�سيفا "  كما �أنه على �مل�ستوى 
�لديبلوما�سية  �خلارجي   �إثبات 
و  �ل�ساحة  �جلز�ئرية   على 
يزعج  وجودها  �إثبات  حماولة 
يق�سى  موقفها  لأن  �لبع�س 

بع�س �جلهات".
على  ق�سوم  �لرز�ق  عبد  وعلق 
ندد  �أين  �جلز�ئر،  يف  �لإمامة 
بالو�سعية �لتي تعي�سه �لإمام يف 
يف  �مل�سوؤولني  د�عيا  �جلز�ئر، 
للجلو�س  �لدينية  �ل�سوؤون  قطاع 
على طاولة �حلو�ر وفتح �لنقا�س 

�ملطروحة،  �ملطالب  حول 
بالإمام  �لعناية  لذلك   " م�سيفا 
هي �لعناية باخلطوة �إىل �لأمام، 
�لإمام  يكون  �أن  علينا  عيب 
لأن  وحمتاج،  مظلوم  م�سطهد 
ت�سيء  �لتي  �لأ�سياء  من  ذلك 

�إلينا كاأمة ووطن ".
وقال �ملتحدث:" ق�سايا �لإمام 
ومنطقية  ومعقولة  م�رضوعة 
بالظروف  تعلق  فيما  خا�سة 
�لأجر،  غر�ر  على  �لجتماعية 
�طالقا  تتحرك  مل  �لو�ساية 
�لعتد�ء�ت  تنامي  على  زيادة 
وغريها  و�للفظية  �جل�سدية 
�لقانون  وترية  بت�رضيع  كمطالب 
بالرموز  �مل�سا�س  يجرم  �لذي 
على  يجب  لذلك  �لدينية، 
�لديني  �لقطاع  يف  �مل�سوؤولني 
�أن يجل�سو� مع �لأئمة ويطرحو� 
�حللول،  عن  ويبحثو�  م�ساكلهم 
لأن يف �ملقابل يكون �لإمام على 
�حلياة  عن  منفتح  ويكون  حق، 

ملم حول ق�سايا �ملجتمع".
�لأئمة  تهديد  وبخ�سو�س 
 ": قائال  �لحتجاج،  بت�سعيد 
�أخالقية،  م�سوؤولية  لديه  �لإمام 
�لإمام  يفقد  �لحتجاج  و 
يعترب  فالإمارة  م�سد�قياته، 
�هتممنا  لو  �لأخالقي،  �لنموذج 
نقابة،  لديهم  كانت  بالأئمة  مل 
حل  يجدو�  مل  لالأ�سف  لكن 
�إىل �لأ�ساليب  مل�ساكلهم فلجاأو� 
على  �سدد  حني  يف  �لنقابية"، 

�لأئمة  مع  �حلو�ر  فتح  �رضورة 
يعاين  �لتي  �مل�ساكل  معاجلة  و 
�أد�ء  تعرقل  �لتي  و  �لإمام  منها 

مهامه .
رئي�س  �سدد  �أخرى،  جهة  من 
على  �مل�سلمني  �لعلماء  جمعية 
�رضورة �إعادة �لنظر يف منظومة 
باأن  م�سري�  �جلز�ئر،  �لرتبية يف 
�لتعليم،  م�ستوى  تدين يف  هناك 
�ل�سابقني  �مل�سوؤولني  حمل  �أين 
قطاع  يعرفه  ما  م�سوؤولية 
�أين �سدد  على �رضورة  �لرتبية، 
�لأكفاء  و  �ملتخ�س�سني  �إ�رض�ك 
و �لفاعلني يف �ل�ساحة �لعلمية .

ق�سوم خطوة  �لرز�ق  وثمن عبد 
�أين  �لف�ساد،  �لعد�لة يف حماربة 
يكون  �أن  �رضورة  على  �سدد 
حترك �لق�ساء عادل يف �لتعامل 
لي�س  �نه  لل�سعب  يتبنب  حّتى  ل 
�أي  مع  ح�سابات  ت�سفية  ثمة 
باأن  نعتقد  "نحن  م�سيفا  �أحد، 
ل  يف  �لف�ساد  تورطه  ثبت  من 
�لعقاب  من  ينجو�  �أن  ينبغي 
به  تقوم  ما  �أن  نعتقد  فنحن   ،
�لعد�لة ، لبد و�ن يكون موؤ�س�سا 
و  ونز�هة  قو�نني  على  حقيقة 
مو�سوعية و�أن يتبع �ملحاكمات 
، وتكون �سفافة وعلنية و�ساملة 
وجامعة حتى ي�سهد �جلميع بان 
��ستقاللية  ��ستعاد  قد  �لوطن 
هو  وهذ�  وعد�لته  ق�ساءه 
للعامل  نقدمه  �لذي  �ل�سمان 

ولالأمة جميعا .

رحب رئي�س جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني عبد الرزاق ق�سوم باحلوار الذي دعا اإليه رئي�س 
اجلمهورية عبد املجيد تبون يف اإطار امل�ساورات التي ثم با�سرها مع �سخ�سيات وطنية وعدد من الأحزاب 

حول تعديل الد�ستور، م�سددا باأنه ل طاملا راهن على احلوار كاأ�سلوب حلل الأزمة، داعيا اإىل ترك الأنانيات 
ال�سيقة جانبيا وت�سبيق م�سلحة البالد.

تعنينا" ال  ق�صية  الدولة  عن  الدين  "ف�صل 
�عترب رئي�س جمعية �لعلماء �مل�سلمني، 
عبد �لرز�ق ق�سوم، �أن من �ملغالطات 
و�ملفاهيم �لتي ينبغي ت�سحيحها، هو 
معترب�  �ل�سيا�سة،  عن  �لدين  ف�سل 
بع�س  تهم  علمانية،  ق�سية  �إياها 
لأنها  بها،  �ملعنيني  غري  �لبلد�ن 
تتمحور �أ�سا�سا  حول فكرة، �أن �لدين 
باملقابل  لكن  للجميع،  و�لوطن  هلل 
لطاملا  �مل�سلمني،  �لعلماء  جمعية 
�عتربت �أن �لدين هلل وللجميع، و�لوطن 
هلل وللجميع، نظر� لأن �ل�سيا�سة جزء 

ل يتجز�أ من حياتنا �ليومية.
خالل  �أم�س،  ق�سوم،  ركز  حني،  يف 
جريدة  منتدى  على  �سيفا  نزوله 
يجب  �حلق،  �ملتدين  �أن  "�لو�سط"، 
�أن يت�سبع بالوطنية �حلقة، دون حتيز 
جلهة معينة، �أو مرت�سح ما، مع �إ�سارته 
�مل�سلمني،  �لعلماء  جمعية  �أن  �إىل 
�ل�ستعماري،  �لعهد  يف  طالبت  قد 
لأن  �ل�سيا�سة،  عن  �لدين  بف�سل 
طبيعة  ب�سبب  و  و�لدين،  �ل�سيا�سة 
�آنذ�ك،  �لقائم  �ل�ستيطاين،  �حلكم 
�لإ�سالم  متكني  دون  حتول  كانت 
�لدعوة  ومنه  بو�جباته،  يقوم  �أن  من 
يف  يحمل   ،- ح�سبه   - �لف�سل  لهذ� 

و�لغمو�س،  �للب�س  من  �لكثري  طياته، 
و�لعك�س  للدين  �ل�سيا�سة  لتاأويل  منعا 
رجال  و�جب  من  وبالتايل  �سحيح، 
�لدين �لهتمام بال�سيا�سة، لأن و�جبنا 
ب�سوؤون  �لهتمام  علينا  �لديني، ميلي 
باأمور  �لنا�س، فلي�س منا من مل يهتم 

�مل�سلمني.

هذه هي حتديات الأمن 
الفكري يف اجلزائر

�أكد رئي�س جمعية �لعلماء �مل�سلمني، 
�أمام  �جلز�ئر،  يف  �لفكري  �لأمن  �أن 
�رضورة  �أهمها  كثرية،  حتديات 
�لعام،  باملعنى  �لتخلف  مو�جهة 
�لثقايف،  �لفكري،  �جلانب  من  �أي 
و�لتكنولوجي  �لقت�سادي  �ل�سيا�سي، 
�لعلمي، وهذ� بانتهاج و�سائل جديدة 
�إىل  وتدفعنا  �لتخلف،  من  تنقذنا 
ح�سبه   - �لثاين  �لتحدي  �أما  �لتقدم، 
-، فهو �لنف�سال و�لع�سبية �جلاهلية، 
ذكر  حيث  �لتقوقع،  �إىل  و�لدعوة 
�ملثال،  �سبيل  على  �ملتحدث،  ذ�ت 
مليون   150 منحت  �جلز�ئر  �أن 
للجارة  مالية  دولر،  كم�ساعدة 

�لرئي�س  زيارة  �أثناء  تون�س،  �ل�سقيقة 
للجز�ئر،  �ل�سعيد،  قي�س  �لتون�سي، 
تنديد  حملة  ل�سن  �لبع�س  دفع  ما 
�سد هذه �لهبة، �لتي جاءت ح�سبهم، 
�أن  خا�سة  منا�سب،  غري  �لوقت  يف 
�قت�سادية  �أزمة  من  تعاين  �لبالد، 
مبثابة  �مل�ساألة،  هذه  معترب�  خانقة، 
كل  بعيدة  و�لتقوقع،  لالنغالق  دعوة 
�لبعد عن �لنفتاح على �لآخر، يف ظل 
�لتعاون �لت�سامن �ملتبادل، م�سيفا �أن 
ب�سبب  و�لعن�رضية،  �لتع�سب  تف�سي 
غياب �لوعي �لوطني، كر�س للجهوية 
وتنامي خطاب �لكر�هية، يف �أو�ساط 
�ل�رضوري،  من  لذ�  �ملدين،  �ملجتمع 
و�لتم�سك  بالوعي،  �لت�سلح  يتم  �أن 
بالوحدة �لوطنية، باعتبار �جلز�ئر كل 

ل يتجز�أ.
�لتحدي  �أن  ق�سوم،  �أ�سار  حني   يف 
�لثالث، �لذي يحول دون حتقيق �لأمن 
لأن  �ل�سيا�سي،  �لتحدي  هو  �لفكري، 
�حتكار �لبع�س لكر�سي �حلكم، وعدم 
�لتد�ول �ل�سلمي على �ل�سلطة، �ساهم 
�ملو�طن،  يعي�سه  مر  و�قع  خلق  يف 
لذ�  �مل�ستويات،  من  �لعديد  على 
قارة  وقو�نني  معايري  و�سع  وجب 

على  قائمة  �مل�سوؤولني،  لختيار 
لو�سع  و�لكفاءة،  �لتخ�س�س  مبد�أ 
و�جلهوية  باملحاباة،  للتعيني  حد 
�لوقت، على  فقد حان  و�ملح�سوبية، 
حد تعبريه، لو�سع �لرجل �ملنا�سب يف 
�أن �حلفاظ  منوها  �ملنا�سب،  �ملكان 
على وحدتنا و��ستقالليتنا �ل�سيا�سية، 
و�لثقافية، و�لقت�سادية، يكون بالعودة 

�إىل �لذ�ت، ل غري.
�سيف  قال  �آنفا،  ذكر  ما  على  وبناء 
�أن  "للو�سط"،  �لأ�سبوعي  �ملنتدى 
قامت  �مل�سلمني،  �لعلماء  جمعية 
�إن�ساء  خالل  من  �لإعالم،  بتوظيف 
بها،  خا�سة  وجمالت  جر�ئد 
�لأفكار،  �سنع  عملية  يف  مل�ساعدتها 
�ملفاهيم  بع�س  ت�سحيح  ق�سد 
�خلاطئة، لتنوير �لر�أي �لعام، ملحاربة 
�حلديثة،  �سورتها  يف  �لعقلية  �لأمية 
�ملعروفة  �لأبجدية  �لأمية  من  بدل 

قدميا.
هناك من يعمل على زعزعة  

وحدتنا واأمننا
 يف تعليق �سيف فوروم "�لو�سط" على 

�حلادث �لأليم، �لذي �أدى �إىل ��ست�سهاد 
�إبر�هيم،  عدة  بن  �لبطل  �جلندي 
�لعملية  �ثر  على  حتفه،  لقي  �لذي 
��ستهدفت  �لتي  �لدنيئة،  �لنتحارية 
تيمياوين،  مبنطقة  للجي�س،  مفرزة 
تكون  �أن  يف  �أمله  عن  ق�سوم  �أف�سح 
هذه �حلالة معزولة و��ستثنائية ، ولكن 
�أعد�ئنا،  بع�س  �أن  ي�ستبعد  فكرة  مل 
على  �جلز�ئر  حفاظ  من  �ليائ�سني 
�أمنها و��ستقر�رها، ، �سعو� يف حادثة 
�أول �لأم�س، للت�سوي�س �جلي�س �ل�سعبي 
�إعالمي،  �سدى  و�إحد�ث  �لوطني، 
و�أكرث،  �أقل  ل  �لعام  �لر�أي  لإ�سغال 
مثمنا باملنا�سبة، فر�س �لدبلوما�سية 
�ل�ساحة  على  �جلز�ئرية  لوجودها 
�لدولية، ما �أزعج - ح�سبه - �لبع�س، 
�لتي  �جلهات  بع�س  �إق�ساء  نتيجة 
�لآخرين. معاناة  من  م�ستفيدة  كانت 
�مل�سدر،عن  ذ�ت  �أعرب  حني  يف 
�لتي  �جلديدة،  �ل�سيا�سة  من  تفاوؤله 
عبد  �جلمهورية  رئي�س  ينتهجها 
من  �لعربة  �أخذ  �لذي  تبون،  �ملجيد 
�أخطاء من �سبقه، معرب� عن �أمله يف 
�أن يو��سل �لرئي�س �نفتاحه ،يف �إطار 
�لأطر�ف،  لكل  جامع  معتدل  خط 

ما،  لطرف  تهمي�سه  �أو  �نحيازه  دون 
على ح�ساب �آخر.

ظهور تيارات دينية مت�سددة  
تهدد مرجعيتنا الوطنية

�لعلماء  جمعية  رئي�س   ك�سف 
توجد  م�ساجدنا،  يف  �أن  �مل�سلمني 
بع�س �ملذ�هب و�لتيار�ت �ملت�سددة، 
�لوطنية،  �لدينية  للمرجعية  خمالفة 
وهذ� ر�جع لبع�س �سبابنا ممن �تبعو� 
عن  وغريبة  جديدة  دينية  مذ�هب 
ل  �لختالف  �أن  ورغم  جمتمعاتنا، 
يف�سد يف �لود ق�سية، �إل �أن �لتع�سب 
منبوذ،  للعنف  يوؤدي  �لذي  و�لت�سدد 
خا�سة �ن كان من ياأم �مل�سلمني، هو 

من يروج لهذ�.
�رضورة  �إىل  باملنا�سبة،  دعا   حيث 
�ملالكي،  باملذهب  �لإمام  �لتز�م 
�لذي ميثل مرجعية �لوطنية ، معترب� 
�إرهابا من نوع خا�س، لذ� وجب  �إياه 
مذ�هب  على  �لإطالع   ، �لكل  على 
�لغري، مع �حلفاظ على خ�سو�سياتنا 

�ملذهبية.
مرمي خمي�سة
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�لعلماء  جمعية  رئي�س  ك�سف 
عبد  �جلز�ئريني،  �مل�سلمني 
رئي�س  �أن  ق�سوم،  �لرز�ق 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية 
دين  م�ساألة  باأن  تبون، �أعلمهم 
وهي  فيها  نقا�س  ل   ، �لدولة 
يتم  مل  لذ�   ، حم�سوم  �أمر 
�خلرب�ء  جلنة  يف  �إ�رض�كهم 
لتعديل �لد�ستور ، لكنه وعدهم 
�لوثيقة  على  يطلعهم  باأن 
تعديل  ملقرتحات  �لنهائية 

�لد�ستور.
�لعلماء  جمعية  رئي�س  قال 
��ست�سافته  ،  لدى  �مل�سلمني 
�أنهم  �لو�سط  يومية  منتدى  يف 
م�ساور�ت  يف  �سي�ساركون 
�لد�ستور  م�سودة  ب�ساأن 
حولها،  ر�أيهم  �لنهائية  لإبد�ء 
تطلب  �إذ�  مقرتحات  وتقدمي 

�لأمر .
كما �أ�سار رئي�س جمعية �لعلماء 
باأن  �جلز�ئريني،  �مل�سلمني 
من  �لعديد  قدمت  �جلمعية 
خالل  و�ملقرتحات  �لنقاط 

لقاء رئي�س �جلمهورية

 دعونا اإىل ت�سمية 
امل�سجد الأعظم با�سم 

عامل جزائري

�نه  �لرز�ق  عبد  ق�سوم  قال 
�جلمهورية  رئي�س  لقاء  خالل 
يطلق  �أن  �لرئي�س  على  �قرتح 
علماء  �أ�سماء  من  ��سم  عليه 
وتكرميا  تخليد�  �جلز�ئر 
وقال  �جلز�ئرية  �لأمة  لعلماء 
ملقرتحنا  ��ستمع  �لرئي�س  �أن 

وعدنا بدر��سته .
ق�سايا  عدة  �سنتكلم عن  وقال 
منها عدد �لعهد�ت ،و �لتد�ول 
عن �ل�سلطة و تطبيق �لقو�نني 
لي�س  �لدين  عامل  �ن  موؤكد� 

معزول عن وطنه.

نادينا لإ�سالح 
املنظومة الرتبوية 

ق�سوم  �عرتف  �آخر  جانب  من 
�لتعليمي  �مل�ستوى  بتدين   ،
،د�عيا  �جلز�ئرية  للمدر�سة 
يف  �لنظر  �إعادة  �رضورة  �إىل 
�أن  مربز�  �لرتبوية  �ملنظومة 

�إ�سالحها يقت�سي �إ�سناد �لأمر 
�إىل �أخ�سائيني يف حقل �لرتبية 
و�إعد�د  لتح�سري  يجتمعون 
من  �لتعليم  لإ�سالح  خمطط 

جميع �جلو�نب.

طالبنا وزير ال�سوؤون 
الدينية باإعادة ملتقى 

الفكر الإ�سالمي

كما تطرق ق�سوم �إىل لقائه وزير 
و�لأوقاف،  �لدينية  �ل�سوؤون 
وز�رة  مبقر  بلمهدي  يو�سف 
و�لأوقاف،  �لدينية  �ل�سوؤون 
وقال �أن �للقاء تناول جمموعة 
من �لق�سايا ذ�ت �ل�ساأن �لعام.

بني  من  �نه  ق�سوم  وقال 
�إىل  رفعها  �لتي  �ملطالب 
هي  �لدينية  �ل�سوؤون  وزير 
�لإ�سالمي  �لفكر  ملتقى  �إعادة 
تعلقه  علميا  و�ساما  كان  �لذي 
موؤكد�  جبينها،  على  �جلز�ئر 
�أن �لأخري  يعد �ملنرب �لفكري 

�لعلمي �لعاملي.

نحن ن�سري على نهج 
الإمام ابن بادي�س 

�لعلماء  جمعية  رئي�س  �أكد 
�أن  �جلز�ئريني،  �مل�سلمني 
نهج  تنتهج  لز�لت  �جلمعية 
�لإمام عبد �حلميد بن بادي�س، 
�أ�ساف  و   ، �ليوم  و�إن �جلمعية 
�أننا نن�سط يف �خلط نف�سه مع 
�أهد�فنا  و  �لأهد�ف  �ختالف 
�جلهل  نحارب  هو  �ليوم 
�لأمية  باإز�لة  ذلك  و  و�لتخلف 
�لعقلية  و  �لأبجدية  �لثقافية 
ت�سدر  �لإعالمي  وباملجال 
بانتظام،  �لب�سائر  �أ�سبوعية 
وجملة �لتبيان، وجملة �ملقدمة 
و  �أخرى  وجمالت  �لأكادميية، 

ذلك بغر�س �إنتاج �لأفكار.

�صنقدم مقرتحاتنا مل�صودة 
الد�صتور النهائية
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حمادة العربي 

عمال  حترك  �رشارة  كانت 
النفط  بحقول  املناولة  �رشكات 
بكل من ، » قرد الن�ص » و » رود 
الباقل » وور�سات اأخرى بحا�سي 
م�سعود واإيليزي وب�سار والأغواط 
�سعارات  رفع املحتجون  ، حيث 
مطالبة بتدخل رئي�ص اجلمهورية 
الذي  بوعده  الوفاء  اإىل  ودعوته 
خالل  ورقلة  ولية  من  اأطلقه 
تعهد  اأين   ، النتخابية  حملته 
بو�سع حد ملمار�سات موؤ�س�سات 
التكوين  مراكز  وجلب  املناولة 
جانب  اإىل   ، الإنتاج  مواقع  اإىل 
ل�سباب  ال�سغل  منا�سب  توفري 

وليات اجلنوب .
 ، املناولة  �رشكات  عمال  وندد 
مبا �سموه » ال�ستعباد » امل�سلط 
التي  ال�رشكات  قبل  من  عليهم 
واقعهم  وا�سفني   ، بها  يعملون 
باملزري ، كما اتهموا احلكومات 
م�سوؤويل  مع  بالتواطوؤ  املتعاقبة 
هذه املوؤ�س�سات ، ب�سبب تعمدها 
يف  املتمثلة  مطالبهم  تهمي�ص 
�رشكة  يف  ادماجهم  �رشورة 
الآلف  واأن  ل�سيما  �سوناطراك 
�سنوات طويلة متتد  ق�سى  منهم 

اإىل اأكرث من 20 �سنة ، دون اأن يتم 
اإدماجه يف املوؤ�س�سة الأم .

الأو�ساع  من  امل�ستكون  ولوح 
احلراك  مبوا�سلة   ، الراهنة 
افتكاك  غاية  اإىل  العمايل 
احلقوق امل�رشوعة ، م�سريين اأن 
وينبغي  تطاق  ل  باتت  معاناتهم 
نف�ص الغبار عنها ، و�سدد هوؤلء 
مفت�سيات  تدخل  وجوب  على 
انتهاكات  العمل وفتح حتقيق يف 

امت�ست  التي  املناولة  �رشكات 
عرق  طويلة  �سنوات  مدار  على 

العمال دون ح�سيب اأو رقيب .
كما انتقد املتحدثون التعليمات 
الوزارية التي �سدرت يف ال�سابق 
والقا�سية بتمكني عمال �رشكات 
املناولة ، من حقوقهم على غرار 
املوؤ�س�سات  يف   نظرائهم  باقي 
نعت  حيث   ، البرتولية  الوطنية 
التعليمات  هذه  املت�رشرون  

حمتواها  كون  اجلدوى  بعدمية 
واعترب   ، ورق  على  حربا  ظل 
لر�سد  الأوان  اآن  اأنه  املحتجون 
عمال  داخل  والتعبئة  ال�سفوف 
من  باجلنوب  املناولة  �رشكات 
القرار  �سناع  على  ال�سغط  اأجل 
لعادة النظر يف ملف موؤ�س�سات 
الذين  اجلنوب  بوليات  املناولة 
لزالوا يتجرعون مرارة الظروف 

املهنية  القاهرة .

العتبارات  من  العديد  تزال   ل 
ن�سبة  بقاء  وراء  تقف  الجتماعية 
درا�سة  دون  البنات  من  معتربة 
النائية  املناطق  من  العديد  يف 
الوليات  جغرافيا   ، واحلدودية 
بكونها  متتاز  التي  اجلنوبية  
النائية  املناطق  وتواجد  �سا�سعة 
ت�سنع حاجزا  تزال  ل  النائية،  و�سبه 
لبناتها  ال�سماح  دون  العائالت  اأمام 
بالدرا�سة .  ففي بع�ص املناطق مل 
تقطع البنات ولو خطوة واحدة نحو 
البنات  و�سع  غرار  على  املدر�سة، 
التي  النائية  املناطق  من  العديد  يف 
الدبداب  ببلديات  للمدار�ص  تفتقر 
وتينزواتني  قزام  وعني  وتيمياوين 
بب�سار  ومريجة  خمتار  باجي  وبرج 
لبناتها  العائالت  ت�سمح  ل  حيث   ،
بيت  عن  بعيدا  للدرا�سة  بالتنقل 
فاإن  احلالت  بع�ص  ويف   ، الأ�رشة 
تنتهي  الدرا�سة  يف  البنات  حظوظ 
مبكان  املتواجد  الرتبوي  الطور  يف 
تواجدهن، ففي الغالب تنهي البنات 
يف  البتدائي  يف  الدرا�سة  مراحل 
كما  املتو�سط،  الطور  غياب  حال 
هو ال�ساأن لبنات منطقة توندرة بتني 
املماثلة،  املناطق  وباقي  زواتني  

اإىل  الدرا�سي  امل�سوار  يتوا�سل  وقد 
غاية نهاية املرحلة املتو�سطة، كما 
الوليات  الكثري من مناطق  هو حال 
حال  هو  ما  غرار  على  املذكورة  
البنات  من  املتمدر�سني  التالميذ 
احلوا�ص،  برج  بلدية  م�ستوى  على 
اأعم  ب�سورة  الو�سعية  هذه  وتنطبق 
الوليات  يف  املناطق  خمتلف  على 
 ، احلدودي  الطابع  ذات  اجلنوبية 
اأين يغيب امل�ستوى الثانوي، واإىل حد 
الآن فاإن تواجد البنات يف الداخليات 
التابعة ملدار�ص الأطوار الثالثة يظل 

�سعيفا اإىل حد الآن.
التن�سيقية  دعت  اأخر  جانب  من 
احلركة  و  املدين  للمجتمع  اجلهوية 
اإىل   ال�رشقي  باجلنوب  اجلمعوية 
العليا  ال�سلطات  حترك  �رشورة 
الرتبية  وزارتي  يف  ممثلة  بالبالد 
الوطنية والت�سامن الوطني للبحث عن 
حلول جذرية للم�سكل القائم الذي ل 
باملناطق  الناث  بتاتا عن�رش  يخدم 
جاء  ح�سبما  املذكورة   احلدودية 
على ل�سان رئي�ص التن�سيقية النا�سط 

اجلمعوي علي بن عيوة .    
�صالح ،ب 

ال�سكان  من  وا�سعة  �رشيحة  تعاين 
بولية  الرقيبة  بدائرة  القاطنني 
حملي  مرفق  انعدام  جراء  الوادي 
الوطني  لل�سندوق  مبقر  خا�ص 
 ،  « كنا�ص   « الإجتماعي  لل�سمان 
نظرا و احلاجة املا�سة لهذا املرفق 
يف حياة املواطنني ، و الذي  كلفهم 
التنقل  و  الإلتحاق  اإنعدامه  ظل  يف 
خارج  املتواجد  املقر  حد  اإىل 
الدائرة ، متحملني اأتعاب التنقل اإليه 
و الذي يف كثري من الأحيان ما يكون 
ظل  يف  املنال  �سعب  اإليه  التنقل 
معاناة البع�ص من املواطنني مع اآلم 
املر�ص لي�ساعف من حجم اآلمهم . 
و حول كل ما �سلف ذكره ، فقد وجه 
�سكان دائرة الرقيبة بالولية نداءات 
الولئية  ال�سلطات  اإىل  عديدة 
لل�سندوق  مقر  اجناز  بخ�سو�ص 
 « الجتماعي  لل�سمان  الوطني 
الكثري  معاناة  اثر  ذلك  و   ،  « كنا�ص 
هذا  غياب  حيال  املواطنني  من 
الذي  الوقت  يف   ، الهام  املرفق 
منهم خ�سو�سا �رشيحة  الكثري  يجد 
اأنف�سهم  ال�سندوق  لدى  املوؤمنني 
ال�سطراري  التنقل  رحالت  اأمام 

ببلدية  حتديدا  املتواجد  للفرع 
تزيد عن  14  قمار قاطعني م�سافة 
– يف �سبيل  – ح�سبهم  ، و ذلك  كلم 
مبختلف  املتعلقة  م�ساحلهم  ق�ساء 
و خا�سة منها    ، التاأمينية  اخلدمات 
ما تعلق با�ستخراج بطاقات التامني 
و دفع الو�سفات الطبية ، و قد علق 
كان  اإذا  باإنه  قائال  املعنيني  اأحد 
مبقدورهم  املعنيني  من  الأ�سحاء 
املحفوفة  التنقل  م�سقة  جمابهة 
باملخاطر و كذا نق�ص املوا�سالت 
الأمر  فان   ، الأحيان  من  كثري  يف 
يختلف عندهم من �رشيحة املر�سى 
و امل�سنني و املعوقني و كذا الع�رشات 
من �رشيحة البطالني الذين عادة ما 
متنعهم ظروفهم املادية القاهرة من 
اللتحاق بالفرع املذكور ، و  جدير 
ت�سم  التي  الرقيبة  دائرة  اأن  بالذكر 
قدر  الرقيبة  و  احلمراية  بلديتي 
65األف  ب  الإجمايل  �سكانها  تعداد 
اأن   ، الأخري  يف  ن�سري  كما   ، ن�سمة 
الرقيبة انبثقت عن التق�سيم الإداري 
تنموية  طفرة  وعرفت   1991 ل�سنة 

جيدة خالل ال�سنوات ال�سابقة .
جناة ،ح 

�صرع عمال موؤ�ص�صات املناولة يف واليات اجلنوب عموما ، يف حركات احتجاجية بقواعد 
احلياة والور�صات التابعة ل�صركة �صوناطراك وفروعها ، بكل من اإيليزي ورقلة ، ب�صار 
واالأغواط ، للمطالبة باحلقوق املهنية امله�صومة ، ولوح هوؤالء بانتهاج خيار الت�صعيد 

الإي�صال مطالبهم لل�صلطات املركزية .

طالبوا بحقوقهم املهنية امله�صومة وتدخل ال�صلطات العليا

عمال �ضركات املناولة باجلنوب ينتف�ضون 

الوطنية  املنظمة  رئي�ص  �سدد 
املواطنة  وترقية  وال�سغل  لل�سباب 
على  ال�سقة  اأحمد  مترنا�ست  لولية 
اأمام  لالأبواب  امل�سوؤولني  فتح  �رشورة 
اجلمعيات طيلة اأيام الأ�سبوع لال�ستماع 
التكفل  خلف  وال�سعي  لن�سغالتهم 
الأولويات  ح�سب  مبداأ  بتطبيق  بها 

والإمكانات املتاحة 
للمنظمة  الولئي  املكتب  رئي�ص  قال 
وترقية  وال�سغل  لل�سباب  الوطنية 
اأحمد  مترنا�ست  لولية  املواطنة 
به  خ�ص  �سحفي  ت�رشيح  يف  ال�سقة 
زيارتهم   خالل  اأنه  »الو�سط«،  يومية 
الدولة  موؤ�س�سات  لبع�ص  امليدانية 
ا�ستقبال  ايام  يخ�ص  فيما  والنظر 
اأنه خالل  يوم ال�ستقبال  املواطنني ، 
التنفيذيني  املدراء  بع�ص  يتحجج 
عن  وغيابه  بالجتماعات  والولئيني  

ينوبهم  من  برتك  ويقومون  مكتبه 
ا�ستقبال  يرف�سون  الباقية  اليام  ويف 
وعمل  نظام  له  ان  بحجة  املواطنني 
واحد  يوم  يف  ال�ستقبال  يوم  وحدد 
ال�سياق   نف�ص  يف  و  بتعليمة  وحمدد 
املوؤ�س�سة  نف�ص  من  املوظفني  تداخل 
بالعمل  يخ�ص  امر  للمدير يف  للدخول 

وقت  اكرب  وا�ستغراق  تاأجيله  وعدم 
حالة  يف  املواطنني  يجعل  مما  معه 
تذمر لأن الوقت لي�ص يف �ساحلهم مع 
دون  اأدراجه  يرجع  من  منهم  عددهم 
لإن�سغاله  وطرحه  امل�سوؤول  مقابلة 
يف  جمعيات  تواجد  الآخر  والأمر 
نف�ص اليوم تطرح ان�سغالت املواطنني 

عليه   و  اأكرث.   ملدة  تنتظر  ويجعلها 
بتمرنا�ست  الولئي  املكتب  قرتح  فقد 
وال�سغل  لل�سباب  الوطنية  للمنظمة 
وترقية املواطنة  جملة من احللول لعل 
اأنه يف حالة غياب م�سوؤول  اأبرزها  من 
الإدارة يف يوم ال�ستقبال يرتك من ينوب 
عنه يف ذلك اليوم وتكون اإلزامية التفرغ 
الن�سغال يف  بدون  اليوم  التام يف هذا 
اخر  يوم  لتحديد  ،اإ�سافة  العمل  اأمور 
احلالت  حالة  ويف  باجلمعيات  يخ�ص 
فقد  لهذا  ا�ستقبالهم  يتم  امل�ستعحلة 
�رشورة  على  املتحدث  نف�ص  �سدد 
العتبار  بعني  لالأخذ  الوايل  تدخل  
هاته املقرتحات وهذا طبقا لتعليمات 
رئي�ص اجلمهورية بالهتمام باملجتمع 
التوا�سل  وت�سهيل  واجلمعيات  املدين 

معهم.
جناة ،ح 

مت�سكهم  ورقلة  بطالو  اأبدى 
لهجة  من  الت�سعيد  بخيار  الكبري 
جاد  تدخل  غاية  اإىل  خطابهم 
للتجاوب  الولية  وايل  طرف  من 
يف  املتمثل  امل�رشوع  مطلبهم  مع 
العاملة  الوطنية  بال�رشكات  العمل 
 . �سواها  دون  النفطية  ال�سناعة  يف 

اأعرب الع�رشات من طالبي العمل مبا 
املعاهد  اجلامعات  خريجي  فيهم 
الكربى ، املدار�ص العليا ومرتب�سي 
 ، والتمهني  املهني  التكوين  مراكز 
يف حديثهم مع يومية »الو�سط« عن 
ال�سديدين مما  وتذمرهم  ا�ستيائهم 
الو�سية  ال�سلطات  بانتهاج  اأ�سموه 

اإىل  الهروب  ل�سيا�سة  ورقلة  بولية 
التجاوب  عو�ص  الت�سويف  و  الأمام 
اأ�سا�سا  مع مطلبهم امللح واملتمثل 
عمل  منا�سب  منحهم  �رشورة  يف 
برتاب  العاملة  النفطية  بال�رشكات 
مع   ، م�سعود  حا�سي  دائرة  اإقليم 
بالتجاوزات  اأ�سموه  ملا  حد  و�سع 

عنها  م�سكوت  ظل  التي  واخلروق 
تو�سيات  مع  يتنافى  ما  وهو 
القا�سية  احلكومة  وتوجيهات 
اأبناء  لفائدة  التوظيف  اأولوية  مبنح 
املنطقة �رشط تطبيق مبداأ ح�سب 

الأولويات والإمكانات املتاحة. 
جناة ،ح

رئي�س املنظمة الوطنية لل�صباب وترقية املواطنة لوالية مترنا�صت:

يف ظل تعنت �صناع القرار بالوالية 

على الوايل الزام امل�ضوؤولني باال�ضتماع الن�ضغاالت املواطنني 

بطالو ورقلة متم�ضكون بخيار العمل بال�ضركات النفطية 

مما �صاهم يف تفاقم االأمية 

خا�صة منهم �صريحة املعاقني و البطالني و امل�صنني

 متدر�س �ضعيف للبنات 
يف املناطق النائية  

�ضكان الرقيبة بالوادي 
يعانون غياب مقر " للكنا�س"
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 19/04026 رقم الفهر�س: 20/00451 تاريخ احلكم: 

2020/01/23
علنيا  الأ�رسة  �ش�ؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  ق�شت 
الدع�ى.  يف  ال�شري  اإعادة  قب�ل  ال�شكل:   يف  ابتدائيا.  ح�ش�ريا 
ال�شادر  امل��ش�ع  يف  الف�شل  قبل  احلكم  اإفراغ  امل��ش�ع:  يف 
 19/2174 فهر�س  رقم   2019/05/30 بتاريخ:  احلال  عن حمكمة 
واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي حمم�د خليفي 
وبالنتيجة   .19/402 فهر�س   2019/11/24 بتاريخ  امل�دعة 
الق�شاء باحلجر على املدعى عليه بن �شعدة حممد من م�اليد 
عي�شة  �شعدة  وبن  امل�شع�د  ابن  اجللفة  ببلدية   1986/01/29
وتعيني املدعي والده بن �شعدة امل�شع�د من م�اليد 1950 بدار 
ال�شي�خ ابن اأحمد و�ش�لح �شيدة مقدما عليه. مع الأمر بالتاأ�شري 
بذلك ب�شهادة ميالد املحج�ر عليه ب�شجالت احلالة املدنية. بذا 
�شدر هذا احلكم واأف�شح به يف اجلل�شة العلنية املنعقدة يف الي�م 
وال�شهر وال�شنة املذك�رين اأعاله، ول�شحته اأم�شيناه نحن القا�شي 

واأمني ال�شبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اجللفة

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

مكتب النتخابات و اجلمعيات
رقم 26/م ت �س ع/م ت ع/م ج اأ/ 2019

و�سل ا�سهاري لتاأ�سي�س جمعية
طبقا لأحكام املادة 08 من القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 

12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت تاأ�شي�س 
قطاع  ملتقاعدي  ال�لئية  اجلمعية   : امل�شماة  اجلمعية 

ال�شباب و الريا�شة باجللفة
الكائن مقرها : دار ال�شباب خمل�يف خمل�ف اجللفة

طابعها : ريا�شي
جمال ن�شاطها: ولئي

برئا�شة ال�شيد)ة( : عزوزي اأحمد 
امل�ل�د)ة( بتاريخ : 1965/11/08 اجللفة
ال�شاكن)ة( : حي مئة دار 68/02 اجللفة 

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
ال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عمارة 05E  رقم 02 ال�سراقة 
ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 

املادة 412 من ق.اإ.م واإ
نحن ال�ستاذة/ ق�شط�يل نعيمة حم�رسة ق�شائية مبجل�س ق�شاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رساقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذك�ر  اعاله 

و امل�قعة ادناه 
لفائدة/ ب�لعرا�س فتيحة   

العنوان : حي ح��س فايف رقم 41 العا�ش�ر اجلزائر 
�سد /ال�سيد : مرين علي  

العنوان ب : حي ح��س فايف رقم 41 العا�ش�ر اجلزائر 
تنفيذا لل�شند التنفيذي املتمثل يف احلكم  ال�شادر عن حمكمة ال�رساقة  ق�شم : �ش�ؤون ال�رسة  بتاريخ 2015/04/06 فهر�س رقم :15/02401 : جدول 

رقم : 15/00494 و املمه�ر بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ : 2019/12/24
بناءا على الإذن بن�رس م�شم�ن عقد التبليغ الر�شمي بجريدة ي�مية وطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2020/02/04 ، حتت رقم : 

2020/593
وعليه نقوم بن�رس م�شم�ن عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف حم�رس التكليف بال�فاء لل�شند التنفيذي املذك�ر اعاله 

لفائدة : ب�لعرا�س فتيحة   
�سد ال�سيد : مرين علي 

و اإلزامها بدفع مبلغ اجمايل قدره : 795.480،5 دج 
و الذي ميثل تع�ي�س عن الطالق و النفقات   + بدل ايجار و  م�شاريف التنفيذ و احلق�ق التنا�شبية للمح�رس الق�شائي 

و نبهناه باأن له مهلة 15 ي�ما لل�فاء ت�رسي من تاريخ الن�رس يف جريدة ي�مية وطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية .
اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رس لن�رس ن�شخة منه يف جريدة ي�مية وطنية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

الأ�ستاذة / ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة
حي 100 م�سكن عمارة E05 رقم 02 ال�سراقة 

اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني بجريدة وطنية
 لفائدة : البنك ال�طني اجلزائري وكالة بابا ح�شن

القائم يف حقه الأ�ستادة : جبايل �شمرية – حمامي 
�سد ال�سيد : حمزة حممد 

الكائن مبركز دكاكنة الدويرة 
بناء على الأمر على عري�شة ال�شادر عن ال�شيد / رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ : 2019/12/18 ، رقم الرتتيب : 19/01592 

نعلن نحن الأ�ستاذة/ ق�شط�يل نعيمة حم�رسة ق�شائية مبجل�س ق�شاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رساقة عن بيع املنق�لت املتمثلة يف: 
MACHINE DROITE INDUSTRIELLE MT 220/380 VT -03TEX28-7  A

SURJETEUSE INDUSTRIELLE 05 FILS MT 220/380 VT. -01F 757
SURJETEUSE INDUSTRIELLE 03 FILS MT 220 VT -01TEX 737 F

COUPEUSE A LAME VERICAL 25 CM MT -01 .220 VT
MACHINE DROITE INDUSTRIELLE 2 AIGUILLES 01 TEX-MT 220/ 380 VT

MACHINE BRIDEUSE INDUSTRIELLE TEX MT 380/ 220-01
MINI CHAUDIERE A REPASSER 1 FER TEX MT    01- 380/220 VT

ELASTIQUEUSE INDUSTRIELLE 4 AIG TEX FY 4 01 2000 VWL MT 380 VT 
ب�شعر افتتاحي قدره : 1.564.691.26 دج هذا الي�م : 2020/02/17 على ال�شاعة الثانية م�شاءا مبركز دكاكنة الدويرة ، اإ�شافة اىل اأن الرا�شي عليه املزاد 

يتحمل كافة امل�شاريف 
حتت �سائر التحفظات

اثباتا ملا �سبق ذكره اأعاله حررنا هذا املح�رس لن�رس ن�شخة منه يف جريدة ي�مية وطنية كل طبقا للقان�ن 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الأ�ستاذ / بختي �سليمان

حم�سر ق�سائي
بدائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة و حماكمه

�سارع عيونة حممد �سرق مقر الدرك الوطني
تيبازة

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
طبقا للمادتني w /4 412 و 612 من ق ا م ا

بناء على طلب ال�شيد /هديل ميينة ابنة عبد القادر 
الكائن م�طنه )ها( /احلقيقي ب / حي التعاونية الناظ�ر ولية تيبازة  

الكائن م�طنه)ها(املختار ب /حي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رساقة 
بناء على امل�اد  404 اإىل 416  و 612 من ق ا م ا . و بناء على عقد وديعة حمرر مبكتب الأ�شتاذ / ع�ي�شي ت�فيق م�ثق بتيبازة بتاريخ : 2014/05/28 

حتت رقم الفهر�س : 2014/330  و املمه�ر بال�شيغة التنفيذية امل�ؤرخة يف : 2018/07/18  
 003 477 029 RR  بناء على اإر�شال حما�رس )تبليغ ال�شند التنفيذ+ تكليف بال�فاء+ تبليغ التكليف بال�فاء( عن طريق الربيد بر�شالة م�شمنة حتت رقم
77 .بناء على تبليغ املحا�رس عن طريق التعليق مبحكمة الخت�شا�س )ال�رساقة ( بتاريخ : 2020/01/22 .بناء على حم�رس تبليغ املحا�رس عن 
طريق التعليق ببلدية املطل�ب )عني البنيان ( بتاريخ : 2020/01/23 .و بناء على اأمر بن�رس التكليف بال�فاء  يف جريدة ي�مية وطنية ال�شادر عن 

ال�شيد : �شالم حمزة  رئي�س حمكمة ال�رساقة  بتاريخ : 2020/02/02 حتت رقم الرتتيب : 2020/524.
اأول/نبلغ ال�شيد/ �شلمان ناجي بن عبد القادر ، الكائن م�طنه : حي 01 ن�فمرب 54 عمارة »�س« رقم 31 عني البنيان ولية اجلزائر   

بال�شند التنفيذي املذك�ر اأعاله . 
ثانيا/نكلف ال�شيد / �شلمان ناجي بن عبد القادر ، الكائن م�طنه : حي 01 ن�فمرب 54 عمارة »�س« رقم 31 عني البنيان ولية اجلزائر   

 و نلزمه بال�فاء باأن يدفع للطالب ب�ا�شطتنا و بني اأيدينا املبلغ املحك�م به و املقدر ب : 24.000.000.00دج اأربعة و ع�رسون ملي�ن  دينار جزائري 
. بالإ�شافة اإىل م�شاريف التنفيذ و الر�ش�م 

ثالثا / اأخطرناه باأن له اأجل )15 ي�ما( لل�فاء اإبتداء من تاريخ الن�رس و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية .
اإثباتا ملا ذكر اأعاله حررنا هذا املح�رس للعمل مب�جبه قان�نا

املح�سر الق�سائي 

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

حكم

باجلل�شة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة البليدة
بتاريخ : الثامن من �شهر جانفي �شنة األفني و ثمانية ع�رس

النظر يف ق�شايا اجلنح
برئا�سة ال�سيد)ة( : اإ�شماعيلي فاطمة الزهراء رئي�شا
و مب�ساعدة ال�سيد)ة( : �شايب فايزة     اأمني ال�شبط
وبح�سور ال�سيد)ة( : خطاب جعفر   وكيل اجلمه�رية

�سدر احلكم اجلزائي التي بيانه من الأطراف التالية
ال�سيد وكيل اجلمهورية _ مدعيا با�سم احلق العام

من جهة 
و 01( عليم حممد                 �شحية            حا�رس

مفرت�س �سنة : 1938 ب اجلزائر 
اإبن :عبد اهلل 

ال�ساكن : 108 �شارع كريتلي خمتار البليدة اجلزائر 
مب�شاعدة الأ�شتاذة :خريات هدى 

من جهة ثانية 
�سد : 01( ال�رسكة ذات ال�شخ�س ال�حيد الرتقية العقارية   

                                           متهم            غائب          غري م�ق�ف
حممد �شامل املمثلة من طرف ال�شيدة معا�شة نادية 

من مواليد : 1977/01/01 ب اجلزائر ال��شطى
اإبن : حممد و �شلمان زجيقة متزوج)ة( 

ال�ساكن : 13 �شارع اعراب بلقا�شم وادي قري�س اجلزائر 
من جهة اأخرى 

و لهده الأ�سباب
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا اجلنح علنيا ابتدائيا غيابيا يف حق 

املتهم و ح�ش�ريا يف حق ال�شحية
الدع�ى العم�مية : اإدانة املتهمة بجنحة اإ�شدار �شيك بدون ر�شيد ، طبقا 
لن�س املادة 374 من قان�ن العق�بات و عقابا لها احلكم عليها بغرامة تقدر 
ب 234.250.000.00 دج مائتني و اأربعة و ثالث�ن ملي�ن و مائتني و خم�ش�ن 
الن�شاط  الف دينار جزائري نافذة مع منع ال�شخ�س املعن�ي من ممار�شة 
امل�شاريف  حتميله  و  احلكم  �شدور  تاريخ  من  �شن�ات  خم�س   05 ملدة 

الق�شائية .
يف الدع�ى املدنية : قب�ل تاأ�ش�س ال�شحية كطرف مدين ، و اإلزام املحك�م 
قيمة  دج   46.850.000.00 دينار  األف  خم�ش�ن  مبلغ  لها  تدفع  باأن  عليها 

ال�شيك و مبلغ 500.000 دج تع�ي�س عن ال�رسر 
ال�شنة املذك�رين  و  ال�شهر  و  الي�م  اأف�شح به جهارا يف  و  بذا �شدر احلكم 

اأعاله و اأم�شي اأ�شله من طرف الرئي�س و اأمني ال�شبط 

جمل�س ق�ساء : البليدة 
حمكمة : البليدة

ق�سم اجلنح 
رقم اجلدول : 09724 /17
رقم الفهر�س : 00228 /18
تاريخ احلكم : 08 /01 /18

ANEP N°:  2016003004الو�سط:2020/02/11



بقلم : �سامي اإبراهيم فودة

�إنها  عنها  يُقال  ما  �أ�شبه 
منتهية  ب�رشية  �أع�شاء 
�شجون  يف  �شالحيتها 
�لإ�رش�ئيلي  �لحتالل 
�ملوت  يو�جهون  و�لذين 
يعانون  وجميعهم  �لبطيء 
كارثية  �شحية  ظروف  من 
و�عتقاليه  وماأ�شاوية 
و�ل�شعوبة  �ل�شوء  بالغة 
�لإهمال  �شيا�شة  نتيجة 
�أبرز  من  ويعترب  �لطبي. 
�لأ�رشى  حالت  و�أ�شد 
�مل�شابني  �لفل�شطينيني 
حتماًل  و�أكرثهم  مر�شاً 
�ل�شاعة  مد�ر  على  لالأمل 
يف �شجون �لحتالل و�لتي 
ت�شتوجب عالجه و�لإفر�ج 
�ل�شحي  و�شعه  ل�شوء  عنه 
�لبطل  �لأ�شري  برومو  هو 
�لقائد �لعام لكتائب �شهد�ء 
�ل�شاوي�ش  نا�رش  �لأق�شى, 
و�أربعون  �خلم�شة  �بن 
يف  حالياً  و�لقابع  ربيعاً, 
على  ويتنقل  �لرملة  �شجن 
ير�فقها  متحرك  كر�شي 
ومماطلة  طبي  �إهمال 
�إد�رة  قبل  من  و��شتهتار 
بحياته  �ل�شجون  م�شلحة 
يف تقدمي �لعالج �لالزم له. 
فاإن حاله كحال كل �لأ�رشى 
يف �شجون �لحتالل �لذين 
من  �لويالت  يعانون 
�شيا�شات �لإد�رة �لعن�رشية 
عالجهم  تتعمد  �لتي 
�لقيام  دون  بامل�شكنات 
حلالتهم  �شليم  بت�شخي�ش 
مع  �مل�شتمرة  ومعاناتهم 
فري�شة  لرتكه  �لأمر��ش 
بج�شده,  يفتك  للمر�ش 
�لثامن  عامه  �أنهى  وقد 

ع�رش خلف �لق�شبان ودخل 
على  ع�رش  �لتا�شع  عامه 
�لتو�يل يف �شجون �لحتالل 
يق�شي  و�لذي  �ل�رش�ئيلي 
حكماً بال�شجن �ملوؤبد �أربع 

مر�ت..
جمال  نا�رش  �لأ�شري:- 
"�أبو  �ل�شاوي�ش  مو�شى 

خالد"
تاريخ �مليالد:- 1975م

بلدة   -: �لإقامة  مكان 
مدينة  غربي  عقابا 
�ل�شفة  �شمال  يف  طوبا�ش 

�لغربية �ملحتلة
�لجتماعية:-  �حلالة 
�لأخت  من  متزوج 
�ملنا�شلة / مني �ل�شاوي�ش 
من  وله  و�أب  خالد"  "�أم 
خالد   / هم  ولدين  �لأبناء 
وهبه �هلل �لعائلة �لكرمية:- 
تتكون عائلة �لأ�شري نا�رش 
من �لو�لدين وله من �لإخوة 
�لأ�شري  فيهم  مبا  �أربعة 
نا�رش وهم /عادل - خالد 
مو�شي-  و�ل�شهيد/   -
وله  �شناً  �أ�شغرهم  حممد 
عدد من �لأخو�ت. �ملوؤهل 
على  ح�شل  �لعملي:- 
�لثانوية �لعامة يف �ملعتقل 
ويهوى كتابة �ل�شعر ودر��شة 
خالل  من  �لعربي  �لأدب 
�لكتب د�خل �ملعتقل حيث 
��شدر �لعديد من �لق�شائد 
حول  �لأدبية  و�لكتابات 
�لأ�شرية  �حلركة  جتربة 
�ل�شجون  �د�رة  وتو��شل 
در��شته  مو��شلة  من  منعه 
عليه  وتفر�ش  �جلامعية 
�ل�شجون  م�شلحة  �إد�رة 
تع�شفية  وعقوبات  قيود 
�لنتقام  �شيا�شة  كجزء من 
ون�شاطه  دوره  ب�شبب 

وخالل  قبل  �لوطني 
�عتقاله...

�لعتقال:-  تاريخ 
2002/6/2م

�شجن  �لعتقال:-  مكان 
�لرملة

�حلكم:- �أربع موؤبد�ت,
�إليه:-  �ملوجه  �لتهمة 
�إىل كتائب �شهد�ء  �لنتماء 
عدة  وتنفيذ  �لأق�شى 
�أدت  ع�شكرية  عمليات 
جنود  و�إ�شابة  مقتل  �إىل 
تع�شفي  لالحتالل,�إجر�ء 
�لحتالل  ميعن  وظامل: 
مو��شلة  يف  �ل�شهيوين 
�إجر�مه بحق �لأ�شري نا�رش 
روؤية  من  مبنعة  �ل�شاوي�ش 
�هلة بحجة "�ملنع �لأمني" 
مرة  من  �أكرث  عوقب  كما 
رغم  �لنفر�دي  بالعزل 

ظروفه �ل�شحية �ل�شيئة,
لالأ�شري  �ل�شحية  �حلالة 
نا�رش  �ملري�ش:- 

�ل�شاوي�ش
�ل�شاوي�ش  نا�رش  �لأ�شري 
و�شعه  تر�جع  و�لذي 
�أعو�م  عدة  قبل  �ل�شحي 
م�شاكل  معاناته من  نتيجة 
�حلو�ش  �شابقة يف  �شحية 
ونق�ش  �لفقري  و�لعمود 
حاد يف فيتامني )D( لديه, 
عظام,  ه�شا�شة  �إىل  �أدى 
و�أو�شاع  �لرطوبة  ونتيجة 
�لقا�شية  �ل�شجن و�لزنازين 
يف  �شديدة  باآلم  ي�شعر   ,
و�ملفا�شل,حيث  �لظهر 
يف  ك�رش�ً  لديه  �أن  تبني 
مماطلة  �حلو�ش,وبعد 
�لحتالل  من  طويلة 
جر�حية  عملية  له  �أجريت 
م�شت�شفى  يف  �حلو�ش  يف 
بالتني  و�شع  ومت  �لعفولة, 

منطقة  يف  بر�غي  و3 
يعانى  يز�ل  ول  �حلو�ش, 
من  و�لأخر  �حلني  بني 
تد�عيات تلك �لعملية و�أنه 
ول  �مل�شري  ي�شتطيع  ل 
ول  قدميه  على  �لنهو�ش 
ي�شتطيع ق�شاء حاجته, �إل 
مب�شاعدة �أحد �لأ�رشى ومل 
يقدم له �لعالج ما �أدى �إىل 
و�لإ�شابة  �لأوجاع  تفاقم 

بانتفاخ �لرئتني.
 -: �لبطل  �لأ�شري  �عتقال 

نا�رش �ل�شاوي�ش
�عتقلت  �لحتالل  قو�ت 
�ل�شاوي�ش  نا�رش  �لأ�شري 
و�لذي يعترب من �أبرز قادة 
كتائب �شهد�ء �لأق�شى ومن 
و�ملطاردين  �ملطلوبني 
جنب  �إىل  جنباً  و�لعاملني 

نايف  �لقائد  �ل�شهيد  مع 
نابل�ش,  يف  �رشخ  �أبو 
�لت�شدي  يف  �شارك  حيث 
�لحتالل  لقتحامات 
يف  �لفل�شطينية  لالأر��شي 
�لأق�شى  �نتفا�شة  بد�ية 
مرة  من  لأكرث  وتعر�ش 
وخ�شع  �غتيال  ملحاولة 
لتحقيق قا�ٍش �أثناء �عتقالة 
بعد  �لتحقيق,  �قبية  يف 
خمابر�ت  �تهمته  �أن 
بالنتماء  بيت"  "�ل�شني 
�إىل كتائب �شهد�ء �لأق�شى 
و�مل�شوؤولية عن تنفيذ عدة 
�أدت  ع�شكرية  عمليات 
جنود  و�إ�شابة  مقتل  �إىل 
فقدت  لالحتالل,فعائلته 
مو�شى  �ل�شهيد  �شقيقه 
عام1991,و�لذي  �ل�شاوي�ش 

�شفوف  �شمن  يعمل  كان 
و�نفجر  �لق�ّشام,  كتائب 
وكان  نا�شف  حز�م  به 
لالأحزمة يف ذلك  مهند�شاً 
�لوقت, بينما �لأ�شري خالد 
�لأوىل  للمرة  هو  �عتقل 
�لنتفا�شة  خالل  لعامني 
للمرة  �عتقل  ثم  �لأوىل, 
عام  �شنو�ت  لأربعة  �لثانية 
حممد  1993م,و�شقيقة 
يف  مطارد  كان  �ل�شاوي�ش 
��رشته  �لق�شى  كتائب 
قو�ت �لحتالل من مقاطعة 
حما�رشة  بعد  �ريحا 
�ملقاطعة عام 2005م حكم 
ومت  12عام  بال�شجن  عليه 
�لفر�ج عنه بعد �ن �أم�شى 
مدة حمكوميته.. من على 
�شطور مقايل �أوجه ند�ئي 

�ملوؤ�ش�شات  كافة  �إىل 
وخا�شة  �لدولية  و�لهيئات 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة 
حدود  بال  �أطباء  ومنظمة 
لإنقاذ  �لعاجل  بالتدخل 
نا�رش  �لأ�شري/  حياة 
عنه  لالإفر�ج  �ل�شاوي�ش 
له  �لالزم  �لعالج  لتقدمي 
�حلرية  �ل�شجون..  خارج 
كل �حلرية لأ�رش�نا �لبو��شل 
�ملاجد�ت  و�أ�شري�تنا 
للمر�شى  �لعاجل  و�ل�شفاء 
باأمر��ش  �مل�شابني 
�ل�رشطان و�لقلب و�لرئتني 
و�لكبد,  �لكلوي  و�لف�شل 
و�لأور�م و�لربو و�لروماتيزم 
وغريها  �لن�شفي,  و�ل�شلل 
�لفتاكة  �لأمر��ش  من 

بالإن�شان.. 

فى هذا التقرير ن�سلط  ال�سوء على اأخطر حالت الأ�سرى امل�سابني بال�سرطان واأمرا�ض القلب والف�سل الكلوي والعظام 
والرئتني,والكبد,والأورام اخلبيثة والربو والروماتيزم وامل�سابني بالر�سا�ض واملعاقني وامل�سلولني واأمرا�ض اأخرى, فمنهم من ق�سى ومنهم 

من ينتظر" انهم اأج�ساٍد بالية وعظاٍم خاوية.

االأ�سري نا�سر ال�ساوي�ض ي�سارع املر�ض يف �سجون االحتالل

الثالثاء  11   فيفري   2020  املوافـق  ل 17 جمادى الثاين  1441ه 10

اأكرث من 30 األف حالة اعتقال منذ 2015
على  فرو�نة  �لنا�رش  عبد  كتب 
منذ  �لفي�شبوك  عرب  �شفحته 
وترية  ت�شاعدت   2015 �لعام 
رقعتها  و�ت�شعت  �لعتقالت 
م�شبوق,  وغري  لفت  ب�شكل 
�شنو�ت  �خلم�ش  خالل  و�ُشجل 
�ألف   )30( من  �أكرث  �لأخرية 

 )16( و��شت�شهد  �عتقال,  حالة 
�لحتالل  �شجون  د�خل  ��شري� 
�أن  �لالفت  فيما  �لإ�رش�ئيلي. 
من  �شعدت  �لحتالل  �شلطات 
�إحلاق  وتعمدت  لالأ�رشى  قمعها 
�خلناق  وت�شييق  بهم  �لأذى 
تلك  و�ت�شمت  كما  عليهم. 

�جلرمية  بت�شاعد  �ل�شنو�ت 
�لنتهاكات  و�رشعنة  �ملنظمة 
و�رهاب �لدولة. ويف هذ� �ل�شياق 
�لإ�رش�ئيلي  �لكني�شت  ناق�ش 
�لت�رشيعات  من  �شل�شلة  و�أقر 
من  وتاأييد  بدعم  �لعن�رشية, 
�ل�شيا�شي  �لنظام  مكونات  كافة 

كانت  و�لتي  �لحتالل,  دولة  يف 
تهدف �إىل �جازة �عتقال �لأطفال 
وتغليظ �لعقوبة بحقهم, وت�شييق 
و�ل�شاءة  �لأ�رشى  على  �خلناق 
وتعزيز  �لوطنية  �شخ�شيتهم  �إىل 
بتقدميهم  �لإ�رش�ئيلية  �لرو�ية 
وقتلة"  "جمرمني  وكاأنهم  للعامل 

ومنا�شلني  حماربني  ولي�شو� 
حماولة  يف  �حلرية,  �أجل  من 
لتجرمي  بائ�شة  ��رش�ئيلية 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  ن�شالت 
�أجل  من  �لكفاحية  وم�شريته 
وهنا  و�ل�شتقالل.  �حلرية 
�أجدد دعوتي لكافة �ملوؤ�ش�شات 

ومب�شاركة  �ملخت�شة  و�للجان 
ب�رشورة  �ل�شجون  يف  �لأ�رشى 
و�لتو�فق  و�لنقا�ش  �للتقاء 
عملية  وخطة  وطنية  روؤية  على 
للت�شدي لالإجر�ء�ت �لإ�رش�ئيلية 
من  ت�شكله  وما  �لأ�رشى  بحق 

خطر على �لق�شية.
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يف ذكرى ال�شهادة عام 1948

�شالم لروح ال�شهيد مدحت دروي�ش 
عي�شى الوحيدي

ق.ف

منطقة  يف  الثوار  اأن  قال 
قاموا  وفل�سطني  غزة 
بقيادة  فدائية  بعمليات 
الوحيدي  مدحت  ال�سهيد 
ن�سف   : اأبرزها  من  وكان 
خطوت موا�سالت اجلي�ش 
ال�سهيونية  واملنظمات 
مع  باتفاق  يبنا  منطقة  يف 
الرحيم  عبد  الثائر  القائد 
و�سول  ملنع  حممد  احلاج 
وقد  للعدو  الإمدادات 
ال�سهيد  القائد  ا�ستطاع 
واإخوانه  الوحيدي  مدحت 
اجلنود  منع  من  الثوار 
واملنظمات  الربيطانيني 
غزة  دخول  من  ال�سهيونية 
ال�سهيد  القائد  علم  ولقد 
اأن  الوحيدي  مدحت 
بريطانيني  جنودا  هناك 
الزيتون  حي  يف  يتجولون 
ب�رشق غزة بحثا عن الثوار 
الفل�سطينيني والعرب فقام 
حول  طوق  بعمل  وزمالءه 
ا�ستباك  واندلع  احلي 
مقتل  عن  اأ�سفر  عنيف 
 . الإجنليز  اجلنود  من   2
وبح�سب الروايات فقد كتب 
دروي�ش  مدحت  ال�سهيد 

الوحيدي بخط يده ر�سالة 
لقادة الإجنليز و�سعها على 
جثتي القتيلني من الإجنليز 
واأنذرهم فيها بقتل كل من 
ال�سعب  حق  على  يعتدي 
احلرية  يف  الفل�سطيني 
والإ�ستقالل  والكرامة 
مدحت  ال�سهيد  ركز  وقد 
الهجمات  على  الوحيدي 
غزة  حمطة  باجتاه 
اتخذها  العدو  كان  التي 
واأو�سح   . لقواته  قاعدة 
الناطق  الوحيدي  ن�ساأت 
ال�سهداء  مفو�سية  با�سم 
والأ�رشى واجلرحى بالهيئة 
فتح  حلركة  العليا  القيادية 
يف قطاع غزة وممثل حركة 
الأ�رشى  جلنة  يف  فتح 
للقوى الوطنية والإ�سالمية 
ال�سامي  املندوب  اأن 
اأمراً  اأ�سدر يف العام 1938 
الثوار  واعتقال  مبالحقة 
وخا�سة  الفل�سطينيني 
الوحيدي  مدحت  ال�سهيد 
عبد  ال�سهداء  وزمالءه 
الإفرجني  جمعة  الرحيم 
زايدة  بكر  علي  وحممد 
ملغادرة  ال�سهيد  فا�سطر 
م�رش  اإىل  �رشاً  البالد 
اإحدى  يف  واأقام  ال�سقيقة 

ال�رشقية  مديرية  قرى 
حتى  هناك  مقيما  وظل 
اإىل  عاد  حيث   1939 عام 
اإ�رشارا  اأكرث  فل�سطني 
الإنتداب  من  للتخل�ش 
والإحتالل  الربيطاين 
اأن  واأ�ساف   . الإ�رشائيلي 
دروي�ش  مدحت  ال�سهيد 
يف  قام  الوحيدي  عي�سى 
مع  الثورة  اأيام  اأواخر 
بن�سف  الفدائيني  زمالءه 
موا�سالت  خطوط  بع�ش 
العدو وا�ستبك مع جنودهم 
عند  �سارية  معركة  يف 
لقيام  اأدى  ما  غزة  حمطة 
الربيطاين  النتداب  قوات 
ال�سهيونية  واملنظمات 

البالد  ليغادر  مبطاردته 
العام  ثانية حتى  اإىل م�رش 
1942 ويف العام 1947 توىل 
الوحيدي  مدحت  ال�سهيد 
قيادة املنا�سلني يف جنوب 
فل�سطني واتخذ من م�سجد 
ال�سيد ها�سم مقراً لقيادته 
خمزناً  بيارته  من  وجعل 
وم�ستودعاً لل�سالح . واأ�سار 
الناطق  الوحيدي  ن�ساأت 
ال�سهداء  مفو�سية  با�سم 
والأ�رشى واجلرحى بالهيئة 
فتح  حلركة  العليا  القيادية 
يف قطاع غزة وممثل حركة 
الأ�رشى  جلنة  يف  فتح 
للقوى الوطنية والإ�سالمية 
قاده  م�سلح  ا�ستباك  اإىل 

الوحيدي  مدحت  ال�سهيد 
املنظمات  مواجهة  يف 
وقوات  ال�سهيونية 
اندلع  الربيطاين  النتداب 
 1948  /  2  /  5 تاريخ  يف 
يف  �سحيرب  اأر�ش  على 
ملدينة  ال�رشقية  الأطراف 
ت�سمى  ما  منطقة   ( غزة 
غزة  بطريق  العوز  بنحال 
بئر ال�سبع ( حيث ا�ست�سهد 
ال�سهداء  ورفاقه  القائد 
العظماء عبد الرحيم جمعة 
علي  وحممد  الإفرجني 
داوود  ويو�سف  زايدة  بكر 
�سالمة  املنا�سلني  وجرح 
يف  ال�سانع  وخليل  الهزيل 

ذات املعركة .

كتب ن�شاأت الوحيدي الناطق با�شم مفو�شية ال�شهداء والأ�شرى واجلرحى بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع غزة 
وممثل حركة فتح يف جلنة الأ�شرى للقوى الوطنية والإ�شالمية : �شالم لروح ال�شهيد مدحت دروي�ش عي�شى الوحيدي من 

مواليد غزة يف العام 1917 ومن اأبطال غزة وفل�شطني وقد اأطلق عليه لقب قائد ف�شيل �شهم املوت لثورة 1936 يف جنوب فل�شطني 
ل�شرعته يف الإنق�شا�ش على قطعان املنظمات ال�شهيونية وما تبقى يف حينها من قوات الإنتداب الربيطاين .

اأو�شاع قا�شية لأ�شرى �شجون اجلنوب 
باأن  الأ�رشى  اإعالم  مكتب  اأكد 
�سجون  يف  الأ�رشى  اأو�ساع 
�سحراء  يف  تقع  التي  اجلنوب 
يف  للغاية  و�سعبة  قا�سية  النقب 
ظل تردي الأحوال اجلوية موؤخراً 
اجلوية  املنخف�سات  نتيجة 
املتالحقة، وخا�سة مع ا�ستمرار 
وعدم  بحياتهم  الإدارة  ا�ستهتار 
اأو�ساعهم  لتح�سني  ال�سعي 
اإعالم  واأو�سح  املعي�سية. 
�سجون  يف  الأ�رشى  باأن  الأ�رشى 
وبئر  ورميون،  ونفحة،  )النقب، 
حيث  �سعبة  اأو�ساع  يف  ال�سبع( 
تتدنى  التي  ال�سحراوية  الأجواء 
بع�ش  يف  احلرارة  درجات  فيها 
ال�سفر،  اإىل ما دون  لت�سل  الأيام 
ظل  يف  �سعوبة  تزداد  وحتديداً 
واأ�ساف  اجلوية.  املنخف�سات 
الأ�رشى  اأو�ساع  يزيد  ما  باأن 
اإدارة  ا�ستمرار  هو  �سعوبة 
الأغطية  اإدخال  منع  يف  ال�سجن 
التي  الثقيلة  ال�ستوية  واملالب�ش 
و�سائل  وانعدام  الربد،  تقيهم من 
وتقلي�ش  ال�سجن،  يف  التدفئة 
ي�سل  الذي  ال�ساخن  املاء  كمية 
يفاقم  مما  لهم  كعقاب  لالأ�رشى 
معاناتهم ويزيد من �سوء الأو�ساع 
الأ�رشى  اأعداد  ويرفع  املعي�سية 
اإعالم  وبني  هناك.  املر�سى 
تاأثراً  ال�سجون  اأكرث  باأن  الأ�رشى 
ال�سحراوي،  النقب  �سجن  هو 
وذلك لوجود اأق�سام ل تزال قائمة 
اإليها  تت�رشب  حيث  اخليام،  على 
الأمطار وتوؤدى لإتالف مالب�سهم 
ول  النوم،  واأماكن  واأغطيتهم 
وال�سقيع،  الربد  الأ�رشى  تقي 
وفى بع�ش الأحيان ت�ستد �رشعة 
اخليام  اقتالع  اإىل  وتوؤدي  الرياح 
الإدارة  ومتاطل  متزيقها،  اأو 
مزيد  لفر�ش  ا�ستبدالها  يف 
اإعالم  واأ�سار  بهم.  التنكيل  من 
الأ�رشى اإىل اأن �سلطات الحتالل 

احلائط  بعر�ش  ت�رشب  زالت  ل 
التي  الكثرية  املنا�سدات  كل 
واجلمعيات  املوؤ�س�سات  اأطلقتها 
بق�سية  واملعنية  احلقوقية 
الحتالل،  �سجون  يف  الأ�رشى 
الأ�رشى  اعتقال  لتح�سني ظروف 
وترف�ش  احتياجاتهم،  وتوفري 
ب�سكل  واأغطية  مالب�ش  توفري 
الظروف  هذه  مثل  يف  كايف 
معاناتهم  فاقم  مما  ال�سعبة، 
واأكد  ال�سديد.  للخطر  وعر�سهم 
الظروف  تلك  اأن  الأ�رشى  اإعالم 
لالأمرا�ش،  خ�سبة  اأر�سية  تعترب 
مناعتهم  اأ�رشى  هناك  اأن  حيث 
ب�سكل  ويتاأثرون  �سعيفة  الطبية 
ت�ستطيع  ول  الأحوال  بتلك  كبري 
ي�سكل  مما  مقاومتها،  اأج�سادهم 
ظل  يف  حياتهم،  على  خطراً 
�رشيعة  عالجات  تقدمي  عدم 
لهم، الأمر الذي يوؤدي اإىل تردي 
وك�سف  كبري.  ب�سكل  �سحتهم 
الأ�رشى  باأن  الأ�رشى  اإعالم 
اأنف�سهم  معاجلة  اإىل  ي�سطرون 
كاملرمية  اأع�ساب  من  تي�رش  مبا 
بدخوله عرب  ي�سمح  وغريها مما 
الزيارات ملداولة املر�سى منهم 
يف ظل منع اإدارة ال�سجون توفري 
العديد  تعر�ش  بعد  لهم  اأدوية 
نتيجة  �سحية  لأزمات  منهم 
مكتب  وطالب  وال�سقيع.  الربد 
املنظمات  كافة  الأ�رشى  اإعالم 
وال�سليب  واحلقوقية  الإن�سانية 
يف  ال�سجون  بزيارة  الأحمر 
اأو�ساع  على  والطالع  اجلنوب 
احتياجاتهم  وتوفري  الأ�رشى 
واملالب�ش  الأغطية  من  العاجلة 
القا�سية  اأو�ساعهم  تفاقم  قبل 
يف ف�سل ال�ستاء ب�سكل عام واأيام 

املنخف�سات ب�سكل خا�ش. 
تقرير:اإعالم الأ�شرى

املعتقل القا�شر حممد هادي

بالتعرية" تهديدي  بعد  الإ�شراب  اإنهاء  على  "اأجربوين 
واملحررين  الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  نقلت 
اأحمد  حممد  القا�رش  املعتقل  �سهادة 
هادي )17 عاماً( من بيت حلم، والتي روى 
نقله  بعد  للّتعذيب  تعّر�سه  تفا�سيل  فيها 
"الدامون"  اإىل �سجن  "عوفر"  من �سجن 

ومن ثم اإىل عزل "اجللمة".
وقال املعتقل هادي عقب زيارة حمامية 
"يوم  "الدامون":  �سجن  يف  له  الهيئة 
الدامون  �سجن  اإىل  الق�سم  اإىل  و�سولنا 
يومها   ،13.01.2020 تاريخ  يف  وذلك 
دخل  املغرب،  ال�ساد�سة  ال�ساعة  حوايل 
منها،  و�سحبوين  الغرفة  اإىل  �سجانون 
اأدخلوين اإىل غرفة النتظار خارج الق�سم، 

اأ�سخا�ش  الغرفة ثالثة  اإىل  وهناك دخل 
ي�رشبونني  واأخذوا  اليماز،  وحدة  من 
وكنت  بتك�سريي،  قاموا  تع�سفي،  ب�سكل 
على  يقف  �سابط  وكان  اليدين،  مقيد 
عملية  جواله  يف  وي�سور  الغرفة  باب 
الكدمات  من  بالعديد  اأ�سبت  �رشبي، 
يف  وانتفاخ  ج�سمي،  يف  والر�سو�ش 
للق�سم  اأرجعوين  ثم  العني،  وحول  الوجه 
بعد حوايل  اأي  لياًل،  التا�سعة  ال�ساعة  يف 
اإىل  مياز  فرقة  ودخلت  �ساعات،  ثالث 
الق�سم و�سحبوين اأنا ويحيى �سبيح وخليل 
جبارين وريا�ش العمور وحممود عوي�ش 
النتظار،  غرفة  اإىل  جّرونا  الق�سم،  من 

حديدية،  بقيود  واأقدامنا  اأيدينا  قيدوا 
�ساعة  ن�سف  وبعد  اأخرى،  مّرة  �رشبونا 
نقلونا اإىل البو�سطة واأخذونا اإىل زنازين 
والذي  هادي،  القا�رش  اجللمة".وتابع 
اأ�سبوع:  ملّدة  "اجللمة"  زنازين  يف  قبع 
كل  فو�سعوا  الطعام  عن  م�رشبني  "كنا 
واحد يف زنزانة لوحده، بقيت يف زنزانتي 
م�رشب الطعام ملدة اأربعة اأيام، وبعدها 
و�سابط  �سّجان  الزنزانة  على  دخل 
مل  اإذا  عن  مالب�سي  نزع  بالقوة  واأرادوا 
ي�ستمروا  اأن  من  وخوفاً  اإ�رشابي،  اأنهي 
اإنهاء  على  موافق  باأنني  اأخربتهم  بهذا؛ 
اأن  الأ�رشى  هيئة  واأو�سحت  الإ�رشاب." 

قّوات قمع ال�ّسجون ما زالت تقتحم غرف 
وتعتدي  يومياً،  القا�رشين  املعتقلني 
عليهم بال�رّشب، م�سيفة اأنهم اأّكدوا باأنهم 
كفاية  لعدم  وذلك  جائعون  وهم  ينامون 
يعانون  واأنهم  كما  لهم،  املقّدم  الّطعام 
لغالبيتهم  ت�سبب  الذي  ال�سديد  الربد  من 
ال�ّسجن  اإدارة  واأن  �سيما  ل  بالأمرا�ش، 
توّفر لكل منهم غطاء خفيف واحد فقط، 
فيما تعّر�ش ت�سعة منهم للعزل النفرادي 
ومّت  و"اجللمة"  "ت�سلمون"  زنازين  يف 
اإعادتهم اإىل "الدامون" بعد التنكيل بهم. 
اإدارة �سجون الحتالل  وذكرت الهيئة اأن 
من  كانت قد نقلت )34( معتقاًل قا�رشاً 

بتاريخ  "الدامون"،  اإىل  "عوفر"  �سجن 
دون  اجلاري  يناير  الثاين/  كانون   13
و�سمحت  مبرافقتهم،  ملمثليهم  ال�ّسماح 
واحد  وغطاء  مالب�سهم  با�سطحاب  لهم 
منهم،  واحد  لكل  فرا�ش  وغطاء  وخمّدة 
ب�سيطة  غذائية  م�سرتيات  اإىل  بالإ�سافة 
من "الكنتينا" مّت م�سادرتها يف "الدامون"، 
ودون ال�ّسماح لهم با�سطحاب الأغرا�ش 
ال�رّشورية الأخرى والتي تكون يف غرف 
الأ�رشى ك�سّخانات املاء واأجهزة الّطبخ، 
علماً اأن )26( قا�رشاً تبّقوا يف "الدامون" 
اثنني  ونقل  منهم  عدد  عن  الإفراج  بعد 

اإىل �سجون اأخرى.
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عي�شة ق.

�إىل  �ل�سباقني  كانو�  �أنهم  رغم 
�فتتاح باب �لت�سجيل عرب �لالعب 
�أ�سحاب  لكن  �سايح،  بن  ر�سا 
�إىل  �لو�سول  يف  جنحو�  �لأر�ض 
مرمى �حلار�ض �ل�ساب بن بوط يف 
�ل�سوط �لثاين وعادلو� �لنتيجة قبل 
ربع �ساعة على �نطالق �للقاء، ويف 
هذ� �ل�سدد مل يتمكن �لتعد�د من 
�ملناف�ض  لعب  فر�سة  ��ستغالل 
بع�رشة لالعبني منذ بد�ية �ل�سوط 
�إ�سحاق  �لالعب  طرد  بعد  �لثاين 
مل  �ساحب  باأد�ء  وظهرو�  قبلي 
يف  رغبة  �أي  خالله  من  يظهرو� 

نقاط،  بثالث  �لديار  �إىل  �لعودة 
�لأمر �لذي فوت فر�سة ثمينة �إىل 
تقلي�ض �لفارق عن �ملت�سدر لثالث 
من  �لفر�سة  ولعب  فح�سب  نقاط 
�لتتويج  على  بقوة  �لتناف�ض  �أجل 
علمنا  �إذ�  �لوطنية  �لبطولة  بلقب 
خا�سة  طويال،  لز�ل  �ملو�سم  �أن 
و�أنه تف�سلنا 13 مبار�ة على �إ�سد�ل 

�ل�ستار عن �ملناف�سة.
م�سادر  مت�سل، حتدثت  �سياق  يف 
�لقبائلي  �لنادي  �إد�رة  د�خل  من 
يتوّجه  مالل  �رشيف  �لرئي�ض  �أن 
خدمات  عن  �ل�ستغناء  نحو 
�لزلفاين  يامن  �لتون�سي  �ملدرب 
بعدما كان تعاقد معه خالل �لأيام 

�لعار�سة  تويل  �أجل  من  �ل�سابقة 
خلفا  »�لكناري«  لت�سكيلة  �لفنية 
فيلود  هيربت  �لفرن�سي  للمدرب 
كال�سيكو  خ�سارة  بعد  �أقيل  �لذي 
�حتاد �لعا�سمة، حيث تاأتي �أ�سباب 
�لرغبة يف ف�سخ �لعقد مع �لزلفاين 
يف  بالتدريب  له  �ل�سماح  عدم  �إىل 
�لبطولة �لوطنية ورف�ض �لحتادية 
�إجازة  �لقدم منح  لكرة  �جلز�ئرية 
�لتدريب و�ل�سماح له باجللو�ض يف 
دكة �لحتياط ب�سبب عدم �متالك 
�ملعني �سهادة �لتدريب �لتي متنحه 
�حلق يف �لتدريب باجلز�ئر، حيث 
»كاف  تدريب  �سهادة  �ملعني  قدم 
�لفاف �سهادة  بينما ت�سرتط  ب«،  

�أ«  »كاف  �لأوىل  �لدرجة  تدريب 
بالن�سبة للمدربني �لأفارقة و�سهادة 
�لحرت�فية  �لأوروبي  �لحتاد 
�أوروبا، ويف  للمدربني من  بالن�سبة 
مالل  �إد�رة  �رشعت  �ل�سدد  هذ� 
�أجل  �لتفاو�ض مع مدربني من  يف 
مقدمتهم  يف  �لزلفاين  خالفة 
�رشيف  �ملدية  �أوملبي  مدرب 
نهاية  ��ستقال  كان  �لذي  حجار 
�لعار�سة  من  �ملنق�سي  �لأ�سبوع 
�أمام  ناديه  خ�سارة  بعد  �لفنية 
�لر�بطة  بطولة  يف  بجاية  �سبيبة 

�ملحرتفة �لثانية.

�شّيع فريق �شبيبة القبائل فر�شة العودة بالزاد كامال من تنقلها ملالقاة امل�شيف احتاد ب�شكرة حت�شبا 
لت�شوية لقاء اجلولة 17 من الرابطة املحرتفة الأوىل والطي لعب على ملعب »العالية«، حيث ف�شل 

الفريق القبائلي يف �شمان فوز ثمني من خارج القواعد من اأجل حت�شني تواجده يف املركز الثاين 
وت�شييق اخلناق عن املت�شدر �شباب بلوزداد الذي يبتعد عنه بخم�س نقاط، حيث قدم الالعبون 

مباراة متو�شطة خا�شة يف ال�شوط الثاين ومل يقدموا الكثري من اجل حتقيق الزاد كامال 

اإدارة مالل ت�شتعد للتخلي عن الزلفاين وتت�شل بحجار

الكناري يفّوت ت�ضييق اخلناق على ال�ضدارة

فرحاين يندمج بالتدريبات اجلماعية والإدارة تدر�س معاقبة بن يحي

وفاق �ضطيف ي�ضتاأنف التدريبات ويركز على قمة الكاأ�س
�سطيف  وفاق  فريق  ��ستاأنف 
مبا�رشة  �لتدريبات  �أم�ض  �أول 
عقب  �لر�حة  �إىل  �خل�سوع  دون 
�ل�سبت  خا�سوه  �لذي  �للقاء 
وهر�ن  مولودية  �أمام  �ملن�رشم 
حيث  �لوطنية،  �لبطولة  �سمن 
نبيل  �لتون�سي  �ملدرب  ف�سل 
كافة  من  �أ�سباله  �إعد�د  �لكوكي 
يف  �لتو�جد  �أجل  من  �لنو�حي 
للقاء  حت�سبا  جاهزية  �أح�سن 
�خلمي�ض  ينتظرهم  �لذي  �ل�سعب 
ق�سنطينة  �سباب  �أمام  �ملقبل 
للقاء  حت�سبا  �لثامن  ملعب  على 
مناف�سة  من  �لنهائي  ثمن  �لدور 
�أين يعلق لعبو  كاأ�ض �جلمهورية، 
ديربي  على  كبري�  �آمال  �لوفاق 
مغامرة  مو��سلة  �أجل  من  �ل�رشق 
�قتطاع  عرب  �لكاأ�ض  �ل�سيدة 
من  �لنهائي  ربع  �لدور  تاأ�سرية 
�لتي  �ل�سحوة  على  و�لتاأكيد  جهة 
من  �لثاين  �لن�سف  يف  ي�سجلونها 
خا�سة  �حلايل،  �لكروي  �ملو�سم 
بعد �لعودة �لقوية لت�سكيلة »�لن�رش 
�لأ�سود« �لتي تزحف بانتظام نحو 
ثالث  عنه  ويف�سلها  »�لبوديوم« 

نقاط فح�سب.

على  كثري�  �لفني  �لطاقم  يعّول 
�لأ�سبوع  خالل  جيد�  �ل�ستعد�د 
�أ�سباله  حتفيز  �أجل  من  �جلاري 
�أمام  قوية  مبار�ة  تقدمي  على 
خا�سة  ق�سنطينة،  �سباب  مناف�سه 
�ملعنوي  للجانب  �أن  يدرك  و�أنه 
عقبة  جتاوز  يف  كبري�  دور 
»�ل�سيا�سي« هذ� �خلمي�ض، باعتبار 
�ن �جلميع يف �لفريق من لعبني، 
�إد�رة و�أن�سار ل حديث لهم �سوى 
ومو��سلة  باملناف�ض  �لإطاحة 
من  متقدمة  �أدو�ر  نحو  �لدرب 

�ل�سيدة �لكاأ�ض.

�لالعب  عاد  منف�سل،  �سياق  يف 
�لتدريبات  �إىل  فرحاين  هو�ري 
�جلماعية بعدما كان تلقى �ل�سوء 
�لأخ�رش من طرف �لطاقم �لطبي 
عقب �سفاءه من م�سكل �لقلب �لذي 
كان يعاين ومت توقيفه حتفظيا من 
لالحتادية  �لطبية  �للجنة  طرف 
من  ومنعه  �لقدم  لكرة  جلز�ئرية 
�إىل  ريا�سي  ن�ساط  �أي  ممار�سة 
�أين  �ل�سحية،  حالته  حت�سن  حني 
عاد �بن مدينة وهر�ن جمدد� �إىل 
�لتح�سري رفقة  �مليادين ويو��سل 
لياقته  ل�ستعادة  �لبدين  �ملح�رش 

�لفريق  رفقة  ويتدرب  �لتدريبية، 
�لرديف حيث ل ي�ستبعد �أن ي�سجل 
�لرديف  رفقة  �ليوم  م�ساركته 
بوعريريج  برج  �أهلي  مبار�ة  يف 
�ملناف�سة  �إىل  �لعودة  �أجل  من 

تدريجيا.
الإدارة تدر�س معاقبة

 بن يحي 

يف �ملقابل، تدر�ض �إد�رة �لرئي�ض 
فهد حلفاية معاقبة �لالعب حممد 
بن يحي �لذي رف�ض �لمتثال �إىل 
�لذي  �لكوكي  �ملدرب  �أو�مر 
وهر�ن  �سفرية  من  �أعفاه  كان 
ملو�جهة �ملولودية نهاية �لأ�سبوع 
�لنتظام  منه  وطلب  �ملن�رشم، 
�لوفاق  رديف  رفقة  �لتدريب  يف 
�لبدنية  لياقته  ��سرتجاع  �أجل  من 
قبل �لندماج رفقة �لأكابر، �إل �أن 
�لالعب �مل�ستقدم خالل �ملركاتو 
عن  غاب  �ملنق�سي  �ل�ستوي 
�لتدريبات، وينتظر �ن جتتمع معه 
�أ�سباب  عن  لال�ستف�سار  �لإد�رة 
�لعقوبة  يف  �لف�سل  قبل  �لغياب 

�لتي �سوف تفر�سها عليه.
عي�شة ق.

توج �ملنتخب �لوطني لخت�سا�ض 
�لقاري  باللقب  حرة  م�سارعة 
لت�سع  ح�سده  بعد  �لفرق  ح�سب 
و4  ف�سيتني  ذهبيات،   3 ميد�ليات 
�ل�ساد�ض  �ليوم  خالل  برونزيات 
�لبطولة  ملناف�سات  و�لأخري 
�مل�سرتكة  للم�سارعة  �لفريقية 
�أكابر  �أو��سط،  �أ�سبال،  لأ�سناف 
 9 �إىل   4 من  جرت  �لتي  و�إناث 
فيفري بالقاعة �لبي�سوية باملركب 
�لأوملبي حممد بو�سياف باجلز�ئر 
�لأخري  �ليوم  و�سمح  �لعا�سمة، 
للم�سارعة  �جلز�ئري  للفريق 
يف  �ملناف�سة  باإنهاء  �أكابر  �حلرة 
�ملركز �لأول، متقدما على نظريه 
بت�سع  ثانيا  جاء  �لذي  �مل�رشي 
 4 ف�سيات،   3 ذهبيتني،  ميد�ليات 
يف  تون�ض  حلت  فيما  برونزيات، 

ميد�ليات  بخم�ض  �لثالث  �ل�سف 
3 ذهبيات، ف�سية و�حدة وبرونزية 
و�حدة، وتوج بامليد�ليات �لذهبية 
من  كل  �جلز�ئري  للمنتخب 
 57 وزن  يف  �حلق  عبد  خربا�ض 
 61 �هلل  عطاء  بن  �لغني  عبد  كغ، 
كغ وحممد فرج 62 كغ، يف �لوقت 
�لف�سيات لكل من  �لذي عات فيه 
وجهيد  كغ   74 بوخر�ض  ��سحاق 
بالن�سبة  �أما  كغ،   125 برحال 
و�بر�هيم  كغ   65 لعي�ساوي  لعمار 
خمتاري 70 كغ وحممد بودر�ع 79 
كغ فقد   86 �هلل  فرج  بن  وفاحت  كغ 
�كتفو� بالربونزية، لالإ�سارة عرفت 
 400 قر�بة  م�ساركة  �ملناف�سة 
حني  يف  بلد�   25 ميثلون  م�سارع 

�أقحمت �جلز�ئر 90 ريا�سيا.
ق.ر.

�حتاد  فريق  �أن�سار  يو��سل 
م�ساعدة  على  �لعمل  �لعا�سمة 
�لو�سعية  �أجل حت�سني  �لفريق من 
�ل�سعبة �لتي يتو�جد عليها، وذلك 
�لتي  �لحتجاجية  �لوقفة  بعد 
�أع�ساء  �أم�ض  �أول  م�ساء  بها  قام 
�أمام  �لبهجة«  »�أولد  جمموعة 
�ململوك   »etrhb« جمّمع  مقر 
حيث  حد�د،  علي  �لأعمال  لرجل 
عني  يف  �ملجموعة  تو�جدت 
�حتجاجية  وقفة  يف  �لبي�ساء 
ر�يتني  خاللها  وحملت  بها  قامت 
وجهت من خاللها ر�سالتني �لأوىل 
من  لالحتاد  �لأولوية  �أن  �لإ�رش�ر 
�أجل �لدفاع عنه وتغليب م�سلحته 
بينما  �أخرى،  �أمور  �أي  عن 
يف  متمثلة  �لثانية  �لر�سالة  كانت 
�ملطالبة برحيل �ل�رشكة �ململوكة 
حلد�د �لقابع خلف �أ�سو�ر �ل�سجن 
متكن  حيث  ف�ساد،  ق�سايا  يف 
ممثلون عن �ملجموعة من مقابلة 
�لذي  �لإد�ري  �ملت�رشف  نائب 
لأمالك  �ملالية  �جلانب  يدير 
�حتاد  �رشكة  تتو�جد  و�لتي  حد�د 
�لعا�سمة �سمنها ووجهو� طلبا من 
�لإد�ري  �ملت�رشف  مقابلة  �أجل 
و�لذي ينتظر �أن يكون خالل �لأيام 
�ملجموعة  بيان  ح�سب  �ملقبلة 
�لذي ن�رشته عرب ح�سابها يف موقع 
»فاي�سبوك«،  �لجتماعي  �لتو��سل 

حيث يو��سل ع�ساق �للونني �لأ�سود 
و�لأحمر �إىل �إيجاد �ملخرج للنادي 
�لعا�سمي و�لذي يتو��سل �لت�سييق 
عليه من خالل رف�ض رفع �لتجميد 
عن �حل�ساب �لبنكي وهو ما �جنّر 
بال�سلب  �أثرت  �إد�رية  م�ساكل  عنه 
مل  �لذين  �لالعبني  مردود  على 
�ملالية  م�ستحقاتهم  يتقا�سو� 

�لعالقة.
ت�سكيلة  حت�رش  �آخر،  �سياق  يف 
�لتي  للمقابلة  »�سو�سطارة«  �أبناء 
�أمام  �ملقبل  �خلمي�ض  تخو�سها 
�لدور  حل�ساب  وهر�ن  جمعية 
كاأ�ض  مناف�سة  من  ع�رش  �ل�ساد�ض 
�لطاقم  ي�سعى  حيث  �جلمهورية، 
�لفني بقيادة �ملدرب بالل دزيري 
�لت�سكيلة  �إعادة  على  �لعمل  �إىل 
�إىل �لقاطرة �ل�سحيحة، و��ستعادة 
�لهز�ئم  بعد  �لنت�سار�ت  ن�سوة 
خالل  �سجلتها  �لتي  �ملتتالية 
�لفرتة �لأخرية، �أين �سقطت يف فخ 
مرحلة  من  لقاءين  باأول  �لهزمية 
�لإياب للبطولة �لوطنية �أمام وفاق 
�سطيف و�سباب ق�سنطينة، و�سوف 
يعرف تنقل وهر�ن غياب �لالعب 
يتو�جد  �لذي  زو�ري  �لكرمي  عبد 
�إنذ�ر  على  ح�سوله  ب�سبب  معاقبا 
مقابلة  خالل  �لحتجاج  ب�سبب 

»�ل�سيا�سي«.
عي�شة ق.

حل�شاب اليوم الأخري من البطولة الإفريقية للم�شارعة

تتويج اجلزائر بلقب امل�ضارعة 
احلرة بر�ضيد 9 ميداليات

زواري يغيب عن وفد احتاد العا�شمة اإىل
 وهران ب�شبب العقوبة

وقفة احتجاجية اأمام مقر 
على  للإ�ضرار   ETRHB

رحيل املجّمع
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م�رشوع  �ضمن  احلكومة  ت�ضعى 
ت�ضليم  اإىل  عملها  خمطط 
املتعلقة  الكربى  امل�ضاريع 
الريا�ضية  واملن�ضاآت  باملالعب 
الحت�ضان  املخ�ض�ضة 
املربجمة  الدولية  التظاهرات 
وذلك  املتو�ضط  املدى  على 
ومن  احلالية،  ال�ضنة  نهاية  يف 
مل�رشوع  الق�ضوى  االأولويات 
هاته  ت�ضليم  هو  املخطط 
املن�ضاآت باالإ�ضافة اإىل م�ضاعدة 
اأجل  من  املحرتفة  االأندية 
اكت�ضاب مراكز التكوين اخلا�ضة 
خمطط  م�رشوع  ويرمي  بها، 

عمل احلكومة الذي �ضادق عليه 
جمل�س الوزراء اخلمي�س الفارط 
الربملان  على  اليوم  و�ضيعر�س 
االأ�ضا�ضية  الهياكل  و�ضع  اإىل 
الريا�ضية  الن�ضاطات  متعددة 
الريا�ضية  النخبة  ت�رشف  حتت 
والريا�ضيني ذو امل�ضتوى العايل 
وفعال  مرن  ت�ضيري  اعتماد  مع 
لتفادي جميع العراقيل االإدارية 
الوثيقة  وت�ضدد  واللوجي�ضتية، 
خمتلف  ت�ضليم  �رشورة  على 
عند  اال�ضتثمارية  الربامج 
نهاية هذه ال�ضنة اجلارية 2020 
الكربى  امل�ضاريع  منها  ال�ضيما 

ملعبي  �ضاكلة  على  للمالعب« 
باجلزائر  الدويرة  و  براقي 
وهران  مدينة  وملعب  العا�ضمة 
�ضاأنهم  من  الذين  االأوملبي 
الدولية  التظاهرات  احت�ضان 
بداية  املتو�ضط  املدى  على 
باألعاب البحر االأبي�س املتو�ضط 
والبطولة  بوهران   2021 العام 
االإفريقية للمحليني العام 2022 
و املقرر اإجراوؤها على م�ضتوى 

اأربع مدن جزائرية.
التغطية  حت�ضني  يخ�س  وفيما 
االأ�ضا�ضية،  الهياكل  جمال  يف 
عمل  خمطط  اأقر  فقد 

احلكومة لتطبيق برنامج رئي�س 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
القدم  كرة  اأندية  على م�ضاعدة 
ت�ضخري  حيث  من  املحرتفة 
اأر�ضية  قطع  ومنح  املالعب 
مالعبها  الإجناز  خم�ض�ضة 
ال�ضيما  االأ�ضا�ضية،  وهياكلها 
والتكوين  التدريب  مراكز 
االأندية  مردودية  حت�ضني  ق�ضد 
التمويل  م�ضادر  تنويع  وكذا 
النوادي  مرافقة  �رشورة  مع 
التوفر على  اأجل  املحرتفة من 

مراكزها اخلا�ضة للتكوين.
ق.ر.

اجلزائر  مولودية  فريق  وّدع 
العربية  البطولة  مناف�ضة 
من  االإق�ضاء  بعد  لالأندية 
الدور ربع النهائي اأمام الرجاء 
ورغم  املغربي،  البي�ضاوي 
ممثل  به  عاد  الذي  االنت�ضار 
العربية  املناف�ضة  يف  جلزائر 
بهدف دونه رد اإال اأن الهزمية 
مقابلة  يف  لها  تعر�س  التي 
م�ضطفى  ملعب  على  الذهاب 
ت�ضاكر بالبليدة هدفني لواحد، 
بالعبور  املغربي  للنادي  �ضمح 
ن�ضف  الدور  اإىل  والتاأهل 
النادي  �ضيالقي  اأين  النهائي 
االإ�ضماعيلي، ومل يكن الهدف 
املهاجم  �ضجله  الذي  الوحيد 
خم�س  قبل  فريوي  �ضامي 
ال�ضوط  نهاية  على  دقائق 
االأول من ركلة جزاء كافيا من 
اجل قيادة املولودية اإىل الدور 
ما قبل النهائي، وهي التي كان 
عليها االنت�ضار بفارق هدفني، 
الفتا  تاألقا  املقابلة  وعرفت 
عثمان طوال  البديل  للحار�س 
فريد  زميله  عّو�س  كان  الذي 

املرمى  حرا�ضة  يف  �ضعال 
بعد  اإ�ضابة  االأخري  تلقي  بعد 
على  �ضاعة  ن�ضف  من  اأقل 
اإىل  دفعته  املواجهة،  انطالق 
االأخ�رش  امل�ضتطيل  مغادرة 
وراء  طوال  وكان  ا�ضطراريا، 
رغم  موفقة  تدخالت  عدة 
بع�س الهفوات التي وقع فيها، 
واأنقذ الفريق من تلقي هدف 

التعادل.
تركيز  يتوجه  املقابل،  يف 
ت�ضكيلة »العميد« نحو مناف�ضة 
تتناف�س  التي  الوطنية  لبطولة 
باللقب  التتويج  على  خاللها 
عدة  بني  قوي  �رشاع  يف 
الهدف،  نف�س  حول  اأندية 
رفقاء  ي�رشع  الغر�س  ولهذا 
يف  نقا�س  ه�ضام  الالعب 
التح�ضري للقاء �ضبيبة ال�ضاورة 
ال�ضبت  يجري  �ضوف  الذي 
 18 اجلولة  حل�ضاب  املقبل 
االأوىل  املحرتفة  لرابطة  من 
ب�ضبب  جمهور  دون  ويجري 
على  امل�ضلطة  العقوبة 
النادي العا�ضمي، اأين ال يفكر 

حتقيق  يف  �ضوى  الالعبون 
على  للعودة  كامال  الزاد 
�ضباب  الرتتيب  رائد  مالحقة 

بلوزداد.

خمازين: تلقيت عر�ضا 
للتدريب باملغرب 

والرجاء ي�ضتحق التاأهل

املوؤقت  املدرب  ك�ضف 
حممد  اجلزائر  ملولودية 
نهاية  عقب  تلقى  اأنه  خمازين 
الرجاء  اأمام  فريقه  لقاء 
من  ر�ضميا  عر�ضا  البي�ضاوي 
يف  النا�ضطة  االأندية  اأحد 
دوري الدرجة االأوىل املغربي، 
هويته،  عن  الك�ضف  راف�ضا 
�ضوف  االأمور  اأن  اأو�ضح  حيث 
تت�ضح حول خو�س جتربة يف 
واإمكانية  ملغربية  البطولة 
الفنية  بعار�ضته  االلتحاق 
م�ضوؤويل  مع  املفاو�ضات  بعد 

الفريق.
مدرب  ميخازين  حممد  وقال 
�ضعيد  اإنه  اجلزائر  مولودية 

بالفوز الذي �ضجله على الرجاء 
بهدف دون رد  رغم اأنه ف�ضل 
ت�رشيحات  وتابع  التاأهل،  يف 
�ضحافية  ندوة  يف  بها  اأجلى 
»االأف�ضلية  اللقاء:  نهاية  عقب 
كانت  للرجاء مب�ضتوى العبيه 
لعبنا  نحن  الفني،  وجهازه 
لدينا  لي�س  الأن  �ضغط،  دون 
الرجاء،  بخالف  نخ�رشه  ما 
عند  يكون  ما  عادة  وال�ضغط 
اأنه  واأكد  املنت�رش«،  الفريق 
مراحل،  لثالث  املباراة  ق�ّضم 
مل  املواجهة  اأن  اأ�ضار  بينما 
الفر�س،  من  الكثري  تعرف 
جيدا  كان  »فريقنا  واختتم: 
والدفاع  التمركز  ناحية  من 
بعد  الرجاء  اأربكنا  واحل�ضور، 
تاأهله  لكن  الهدف،  ت�ضجيلنا 
ما  على  بناء  م�ضتحقا  كان 
وختم:  واإيابا«،  ذهابا  قدمه 
»اأنا �ضعيد بفريقي. لي�س �ضهال 
الرجاء مبعقله،  على  تفوز  اأن 
ويبقى الفوز مهما من اجلانب 

املعنوي وكذا مل�ضتقبلنا«.
عي�ضة ق.

عي�ضة ق.

وانطلق  الكرة  اأخذ  عندما 
مرمى  نحو  الرواق  يف  بها 
تاأثر  حيث  املناف�س، 
ب�ضبب  كثريا  �ضوداين 
قبل  داهمته،  التي  االآالم 

االإ�ضابة  اأن  التاأكد  يتم  اأن 
عبارة عن قطع يف الرباط 
تعترب  والتي  ال�ضليبي 
م�ضوار  وتوقف  خطرية 
الكرة  ميادين  يف  الالعب 
ما  عودته  وتكون  الأ�ضهر، 
ح�ضب  والعام  اأ�ضهر   6 بني 

الالعب  ا�ضتجابة  �رشعة 
لربنامج التاأهيل الع�ضلي.

اجلديدة  االإ�ضابة  وتعترب 
مدينة  ابن  تلقاها  التي 
موجعة  �رشبة  ال�ضلف 
اأن  �ضبق  والذي  لالعب 
الركبة  يف  اإ�ضابة  تلقى 

واحتاج  املن�رشم  املو�ضم 
عدة اأ�ضهر من اأجل العودة 
الكرة جمددا،  اإىل مداعبة 
اإىل  جمددا  يعود  اأن  قبل 
امليادين من بوابة الدوري 
�رشع  الذي  وهو  اليوناين، 
امل�ضتوى  ا�ضرتجاع  يف 

بعدما  عنه،  املعروف 
من  اأهداف  �ضبعة  �ضجل 
خا�ضها  مباراة   13 جمموع 
التحق  الذي  الفريق  رفقة 
ال�ضائفة  يف  ب�ضفوفه 
فريقه  من  قادما  املا�ضية 
فري�ضت  نوثينغهام  ال�ضابق 

يعاين  اأين  االإجنليزي، 
لنادي  ال�ضابق  الالعب 
الكرواتي  زغرب  دينامو 
االأمرين خا�ضة واأنه ي�ضيع 
مع  مكانته  تثبيت  فر�ضة 
املقبل  الوطني  املنتخب 
القادمة  الفرتة  خالل 

الت�ضفيات  موا�ضلة  على 
اإفريقيا  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة 
الكامرون  يف   2021 لالأمم 
اأكتوبر  �ضهر  وال�رشوع 
القادم يف خو�س الت�ضفيات 
العامل  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة 

2022 بقطر.

غادر اأر�ضية امليدان متاأثرا باالآالم وفّوت مواعيد كروية هذا العام

�ضوداين يعاين قطعا بالرباط 
ال�ضليبي وينهي املو�ضم

تاأّكد ر�ضميا نهاية املو�ضم بالن�ضبة لالعب الدويل اجلزائري العربي �ضوداين بعد االإ�ضابة 
اخلطرية التي كان تلقاها على م�ضتوى الركبة خالل املقابلة التي �ضارك فيها اأول اأم�س 
رفقة ناديه اأوملبياكو�س اأمام اأتروميتو�س حل�ضاب اجلولة 23 من الدوري اليوناين، حيث 
دخل مهاجم املنتخب الوطني اأ�ضا�ضيا خلو�س املواجهة قبل اأن يغادر اأر�ضية امليدان بعد 

مرور 18 دقيقة على انطالقها متاأثرا ب�ضربة قوية على م�ضتوى الركبة خالل ا�ضطدامه 
باأحد العبي املناف�س 

فورنيي: عطال حت�ضل على معاملة 
خا�ضة وزاد راتبه بعد مو�ضم واحد

الت�ضكيلة ت�ضرع اليوم يف التح�ضري للقاء �ضبيبة ال�ضاورة

العميد يوّدع البطولة العربية ويركز لقب 
البطولة الوطنية

خالل امل�ضروع احلكومي املوجه للم�ضادقة عليه اليوم اأمام الربملان

اإلزامية ت�ضليم املن�ضاآت الريا�ضية اجلديدة 
نهاية العام 2020

قدم �ضوطا اأول يف امل�ضتوى قبل الرتاجع يف الثاين

بن نا�ضر ي�ضقط يف فخ رميونتادا 
الغرمي اأنتري ميالن

الدويل  الالعب  تلقى 
بن  اإ�ضماعيل  اجلزائري 
مع  قا�ضية  هزمية  نا�رش 
ديربي  ناديه ميالن خالل 
اأمام  الغ�ضب الذي خا�ضه 
اجلار الغرمي اأنتري ميالن، 
اأين �ضقط يف فخ اخل�ضارة 
اأنه  رغم  لهدفني  برباعية 
نهاية  مع  متقدما  كان 
دون  بثنائية  االأول  ال�ضوط 
�ضباك  تتلقى  اأن  قبل  رد، 
»الرو�ضونريي«  ت�ضكيلة 
ال�ضوط  يف  كاملة  رباعية 
برميونتادا  وتقوم  الثاين 
تاريخية يف داربيات فريقي 
االإيطالية،  ميالنو  مدينة 
و�ضهدت املقابلة م�ضاركة 
املنتخب  ميدان  متو�ضط 
الوطني اأ�ضا�ضيا حيث لعب 

الت�ضعني دقيقة كاملة وقدم 
كان خالله  متو�ضطا،  اأداء 
يف امل�ضتوى خالل ال�ضوط 
اأن  قبل  اللقاء  من  االأول 
اأداوؤه ب�ضكل الفت  يرتاجع 
وهو  الثاين  ال�ضوط  يف 
طبيعيا  جاء  الذي  االأمر 
بقية زمالئه  الأداء  بالنظر 
يف النادي والذين تراجعوا 

ف�ضحوا  الفت،  ب�ضكل 
اإىل  املجال  اإثره  على 
اأنتري  لالعبي  م�رشاعيه 
التالعب  اجل  من  ميالن 
للميالن  اخللفي  باخلط 
تلقي  يف  ت�ضبب  والذي 
رباعية يف �ضباك احلار�س 

دوناروما.
عي�ضة ق.

الريا�ضي  املدير  اعرتف 
الفرن�ضي  ني�س  لنادي 
اإدارة  اأن  فورنيي  جوليان 
معاملة  قّدمت  الفريق 
الدويل  لالعب  خا�ضة 
عطال  يو�ضف  اجلزائري 
عندما مت التعاقد معه قبل 
يف  اأو�ضح  حيث  مو�ضمني، 
اإىل  بها  اأدىل  ت�رشيحات 
الفرن�ضية  »ليكيب«  جريدة 
الذي  التعامل  طبيعة  اأن 
مع  ني�س  اإدارة  به  تقوم 
ت�ضتقدمهم  الذي  الالعبني 
الذي  العقد  يف  بند  و�ضع 
عدم  بت�ضمن  معهم  توقعه 
التفاو�س  اأو  التطرق 
الراتب  يف  الزيادة  حول 
�ضنتني  بعد  اإال  ال�ضنوي 
الفريق،  قمي�س  حمل  من 
الفريق  اأن  اأّنه ا�ضتطرد  اإال 

ببع�س  قام  الفرن�ضي 
مع  اال�ضتثنائية  احلاالت 
فح�ضب،  معينة  عنا�رش 
االأمين  املدافع  على غرار 
الذي  الوطني  للمنتخب 
االمتياز،  هذا  منحه  مت 
امل�ضاألة  هذه  حول  واأردف 
ني�س  فريق  م�ضوؤويل  اأن 
مبعاملة  عطال  خ�ضوا 
النحو،  هذا  على  خا�ضة 
زيادة  قرروا  بعدما  وذلك 
مرور  بعد  ال�ضنوية  اأجرته 
�ضفوفه،  يف  واحد  مو�ضم 
على  حتفيزه  بهدف  وذلك 
مع  امل�ضوار  موا�ضلة 
�ضفوفه  يف  والبقاء  الفريق 
فرتة اأخرى، م�ضيفا اأن ابن 
تيزي  بوالية  وا�ضية  قرية 
يف  الزيادة  ا�ضتحق  وزو 
ل عليها،  الراتب التي حت�ضّ

م�ضتويات  قّدم  انه  باعتبار 
رائعة اأقنعت الطاقم الفني 
ك�ضب  يف  وجنح  للفريق 
فيريا  باتريك  املدرب  ثقة 
الذي حّوله اإىل العب ركيزة 

اأ�ضا�ضية يف الت�ضكيلة.
املتعدد  الالعب  وكان 
م�ضتوى  قدم  املنا�ضب 
بفريقه  التحاقه  منذ  عال 
ق�ضية  جتربة  عقب  ني�س 
البلجيكي،  الدوري  يف 
عدة  مطامع  حمل  جعل 
معه  التعاقد  اأرادت  اأندية 
خدماته،  على  واحل�ضول 
�ضارعت  ني�س  اإدارة  ان  اإال 
بطريقتها  حتفيزه  على 
رفع  خالل  من  اخلا�ضة 
دورا  ومنحه  ال�ضنوي  راتبه 

اأكرب يف الت�ضكيلة.
عي�ضة ق.



راأى مدرب املنتخب الأملاين 
اأن حظوظ عودة  لوف  يواكيم 
توما�س  ميونيخ  بايرن  جناح 
املان�شافت  ل�شفوف  مولر 
الرغم  على  ن�شبيا  �شئيلة 
مع  احلايل  م�شتواه  من 
لوف  وقال  البافاري،  فريقه 
بني  اأملانيا«  »�شكاي  لقناة 
من   21 املرحلة  قمة  �شوطي 
البوند�شليغا بني بايرن ميونيخ 
احتمال  اإن  ليبزيغ  و�شيفه 
روؤية املهاجم البالغ من العمر 
العامل  اأبطال  باألوان  عاما   30
اإذا  ن�شبيا  �شئيلة  مرات  اأربع 
كان الالعبون ال�شباب يتمتعون 
»اإذا  واأ�شاف:  جيدة،  ب�شحة 
قبل  الأمور  بع�س  �شادفتنا 

 2020 اأوروبا  كاأ�س  نهائيات 
ف�شيتعني  نتوقعها،  ل  التي 
من  لأنه  ذلك،  نرى  اأن  علينا 
الوا�شح اأننا بحاجة اإىل جودة 
ولدى  الفريق«،  يف  كبرية 
�شوؤاله عقب نهاية املباراة، رد 
اأكون  »لكي  بقوله  بحدة  مولر 
م�شابقة  فاإن  جدا،  �رصيحا 
يف  تهمني  ل  اأوروبا  كاأ�س 
ال�شيء  متاما،  احلايل  الوقت 
الوحيد الذي يهمني هو هذا«، 
م�شريا اإىل كامريا ب�شعار بايرن 

ميونيخ على �شدره.
فجاأة  ا�شتبعد  لوف  وكان 
العديد  املا�شي  الربيع  يف 
التي  الأ�شا�شية  الركائز  من 
اأملانيا  اإحراز  يف  �شاهمت 

بينهم  العامل 2014  كا�س  لقب 
ومات�س  بواتنغ  وجريوم  مولر 
هومل�س، وذلك عقب الإق�شاء 
مونديال  يف  الأول  الدور  من 
املخيب  والأداء   2018
الأمم،  دوري  م�شابقة  يف 
جمموعة  لوف  وا�شتدعى 
مثل  ال�شبان  الالعبني  من 
�شريج  عاما،   24 �شانيه  لوروا 
غنابري 24 عاما، تيمو فرينر 
 23 براندت  ويوليان  عاما   23
»مولر  لوف:  و�شدد  عاما، 
وهوؤلء  بفر�شته،  حظي 
احل�شول  ي�شتحقون  الالعبون 
باأن  معرتفا  فر�شهم«  على 
يبقى  ميونيخ  بايرن  مهاجم 

لعبا جيدا جدا.    

دافع ليوناردو املدير الريا�شي 
لباري�س �شان جريمان عن جنمي 
وكيليان  جونيور  نيمار  الفريق 
ذاته  الوقت  يف  منتقدا  مبابي، 
التقليل من قدرات بي اإ�س جي 
قبل مواجهة بورو�شيا دورمتوند 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  يف 
عرب  ليوناردو  و�رصح  اأوروبا، 
الفرن�شية  بل�س  كانال  حمطة 
»ملاذا يردد الكثريون اأن بي اإ�س 
نهائي  ثمن  دور  من  قلق  جي 
هذه  اأحب  ل  الأبطال،  دوري 
الثنائي  لدينا  ال�شلبية،  الأجواء 
مبابي ونيمار يعترب من اأف�شل 5 
العامل فلم اخلوف«،  لعبني يف 
ردود  تابعت  »لقد  واأ�شاف: 
الأ�شبوعني  مدار  على  الأفعال 
يرتدد  ما  و�شمعت  الأخريين، 
يف كل مرة عندما يكون الفريق 
على م�شارف الأدوار الإق�شائية 
يقال  وما  الأبطال،  بدوري 
جاهز،  غري  جريمان  �شان  اإن 
يكفي  ل  الفرن�شي  الدوري  واإن 
اأقوى،  ب�شكل  الفريق  لتجهيز 

جتيد  ل  النادي  اإدارة  واإن 
جنوم  على  وال�شيطرة  التعامل 

الفريق«.
على  تقدمنا  »لقد  وا�شتطرد 
تغريت  ثم   0-3 ليون  اأوملبيك 
اللقاء  واأنهينا   2-3 اإىل  النتيجة 
�شيناريو  اإنه   ،2-4 فائزين 
بورو�شيا  اأمام  يتكرر  اأن  ميكن 
اأي�شا  يحقق  الذي  دورمتوند، 
نتائج مت�شابهة مثل 4-3 و2-3 
التعامل  »علينا  واأكمل:  و4-5«، 
هدفنا  ويكون  وهدوء،  بجدية 
اأن بي اإ�س جي يجب اأن يتاأهل 
اإىل ربع النهائي، اأ�شعر اأن ن�رص 
كاأنه  ال�شلبية،  الأجواء  هذه 
اخلروج،  اأو  للخ�شارة  متهيد 
وا�شتدرك  ذلك«،  اأحب  ل  اأنا 
اأداء  عن  للحديث  تطرقنا  »اإذا 
نيمار يف امللعب، �شنالحظ اأنه 
ويوؤدي  وملتزم  من�شبط  لعب 
حالة  ويعي�س  كبرية،  ب�شعادة 
بتواجده  و�شعداء  للغاية،  جيدة 

معنا، اإنه مذهل«.
واأردف ليوناردو: »�شعداء اأي�شا 

ب�شفوف  مبابي  كيليان  لتواجد 
خمتلفة،  نوعية  اإنه  الفريق، 
متعلقة  اأنباء  اأي�شا  عنه  واأ�شمع 
بحياته اخلا�شة خارج امللعب، 
يغادر  عندما  كثريا،  وتزعجني 
حزينا  امللعب  اأر�س  لعب 
مدربه،  مع  نقا�س  يف  ويدخل 
ولكن  خاطئ،  �شلوك  هذا 
اأرف�س  ولكن  داخليا،  �شنعاجله 
مدلل(  )فتى  باأنه  عنه  يقال  ما 
حمبوب  �شخ�س  كيليان  لأن 

وملتزم«.

جريمان  �شان  باري�س  عزز 
بعد  ال�شدارة  يف  موقعه 
 2-4 ليون  �شيفه  على  فوزه 
املرحلة  مباريات  ختام  يف 
الفرن�شي،  الدوري  من   24
ورفع الفريق الباري�شي الذي 
على  اخلام�س  فوزه  حقق 
التوايل ر�شيده اإىل 61 نقطة 
بفارق 12 نقطة عن مر�شيليا 
الثاين، يف حني جتمد ر�شيد 
يف  نقطة   33 عند  ليون 
واأنهى  التا�شع،  املركز 

الأول  ال�شوط  �شان جريمان 
نظيفني  بهدفني  ل�شاحله 
اآنخل  الأرجنتيني  �شجلهما 
وكيليان مبابي يف  دي ماريا 
عزز  ثم  و38   22 الدقيقتني 
فريناندو مار�شال لعب ليون 
تقدم �شان جريمان بالهدف 
الثالث عن طريق اخلطاأ يف 
مرمى فريقه يف الدقيقة 47، 
�شجلهما  بهدفني  ليون  ورد 
ومو�شى  تريييه  مارتن 
 52 الدقيقتني  يف  دميبيلي 

اإدين�شون  �شجل  فيما  و59 
ل�شان  الرابع  الهدف  كافاين 
 ،.79 الدقيقة  يف  جريمان 
خا�س باري�س �شان جريمان 
العديد  غياب  يف  املباراة 
يف  الأ�شا�شية  ركائزه  من 
الربازيلي  جنمه  مقدمتها 
ومواطناه  �شيلفا  دا  نيمار 
وماركينيو�س  �شيلفا  تياغو 
برنات  خوان  والإ�شباين 
ب�شبب  ديالو  وعبدو 

الإ�شابة.

على  �شعباً  بر�شلونة فوزاً  حقق 
بيتي�س  ريال  م�شيفه  ح�شاب 
 23 اجلولة  يف  ام�س  اأول   2-3
ويحتل  الإ�شباين،  الدوري  من 
بر�شلونة و�شافة الدوري بر�شيد 
عن  نقاط   3 وبفارق  نقطة   49
عو�س  املت�شدر،  مدريد  ريال 
وخرج  مرتني  تاأخره  بر�شلونة 
بيتي�س  اأر�س  من   2-3 منت�رصاً 
بف�شل »هاتريك« من التمريرات 
الأرجنتيني  لنجمه  احلا�شمة 
املدرب  واأجرى  مي�شي،  ليونيل 
واجه  الذي  �شتييني  كيكي 
عليه  اأ�رصف  الذي  الفريق 
ثالثة  و2019   2017 عامي  بني 
التي  الت�شكيلة  على  تغيريات 
اخلمي�س  بلباو  اأمام  خ�رصت 
الفرن�شي  م�رصكاً  املن�رصم، 
والت�شيلي  غريزمان  اأنطوان 
فريبو  وجونيور  فيدال  ارتورو 

والكرواتي  فاتي  اإن�شو  من  بدلً 
األبا،  وجوردي  راكيتيت�س  اإيفان 
جرياد  املدافع  غاب  فيما 
بيكيه لرتاكم البطاقات ال�شفراء 
�شامويل  الفرن�شي  مكانه  وحل 

اأومتيتي.
وقت  يف  نواياه  بيتي�س  اأظهر 
ركلة  على  حت�شل  اأن  بعد  باكر 
تقنية  مراجعة  بعد  جزاء 
اآر«  اآي  بالفيديو »يف  امل�شاعدة 
الفرن�شي  على  يد  مل�شة  اإثر 
ت�شديدة  بعد  لونغليه  كليمان 
انربى  فقري،  نبيل  مواطنه  من 
واأر�شل  كانالي�س  �شريخيو  لها 
احلار�س الملاين مارك-اندريه 
تري �شتيغن يف الجتاه املعاك�س، 
بعد  التحية  رد  بر�شلونة  اأن  اإل 
بعد  رائع  بهدف  دقائق  ثالث 
برباعة  الكرة  مي�شي  رفع  اأن 
من خلف املدافعني و�شلت اإىل 

الهولندي فرنكي دي يونغ داخل 
املنطقة، مهدها لنف�شه ب�شدره 
الطائر  على  يتابعها  اأن  قبل 
النادي  ال�شباك، جنح  بيمناه يف 
بالنتيجة  التقدم  يف  الندل�شي 
فيدال  خ�رص  عندما  جمدداً 
امللعب  منت�شف  يف  الكرة 
وينطلق  فقري  اإىل  الكرة  لت�شل 
املنطقة  م�شارف  نحو  بها 
�شاروخية  كرة  ي�شدد  اأن  قبل 
�شتيغن،  تري  ي�شار  على  بي�رصاه 
ال اأن النادي الكاتالوين جنح يف 
ال�شرتاحة  قبل  التعادل  خطف 
طويلة  كرة  مي�شي  رفع  عندما 
اأمام  �شقطت  حرة  �رصبة  من 
باب  على  بو�شكت�س  �شريجيو 
ال�شباك،  يف  فتابعها  املرمى 
النتيجة من  بر�شلونة يف  وتقدم 
رفع  بعدما  اأخرى  ثابتة  ركلة 
اإىل  و�شلت  طويلة  كرة  مي�شي 

تابعها  املنطقة  داخل  لونغليه 
براأ�شه يف املرمى.

يف املقابل، عّو�س ريال مدريد 
خروجه املخّيب من كاأ�س ملك 
اإ�شبانيا و�شمن بقاءه يف �شدارة 
فوزه  بعد  املحلي  الدوري 
اأو�شا�شونا  م�شيفه  على  الكبري 
4-1، حقق ريال فوزه اخلام�س 
هزمية  دون  من  وخرج  توالياً 
يف  التوايل  على   12 للمباراة 
الدوري رافعاً ر�شيده 52 نقطة 
تعادلت  �شبعة  انت�شاراً،  مع 15 
وهزمية واحدة، افتتح اأ�شحاب 
طريق  عن  الت�شجيل  الأر�س 
اأوناي غار�شيا قبل اأن يرد ريال 
من  كل  توقيع  حملت  برباعية 
رامو�س  �شريخيو   ،)33( اإي�شكو 
فا�شكيز  لوكا�س  والبديلني   )38(
يوفيت�س  لوكا  وال�رصبي   )84(

.)2+90(

بني  اأرينا  األيانز  قمة  انتهت 
ليبزيغ  و�شيفه  ميونيخ  بايرن 
اأم�س  اأول  ال�شلبي  بالتعادل 
الدوري  من   21 اجلولة  يف 
ميونيخ  بايرن  وكان  الأملاين، 
الفوز  بتحقيق  النف�س  ميني 
لكن  التوايل،  على  ال�شابع 
جيدة  مباراة  قدم  ليبزيغ 
اأن  اأدنى  اأو  وكان قاب قو�شني 

النادي  من  غالياً  فوزاً  ينتزع 
الفر�س  اإىل  بالنظر  البافاري 
ملهاجميه  �شنحت  التي 
فرينر  تيمو  الدويل  خ�شو�شاً 
ور�شي  الثاين،  ال�شوط  يف 
غرار  على  بالتعادل  الفريقان 
وبقي   ،1-1 ذهاباً  مواجهتهما 
نقطة  بينهما  الفارق  بالتايل 
واحدة 43 لبايرن ميونيخ و42 

ميونيخ  بايرن  وكان  لاليبزيغ، 
املباراة  يف  الأف�شل  الطرف 
بلغت  حيث  ا�شتحواذاً  والأكرث 
اإحدى  يف  باملائة   80 الن�شبة 
فرتاتها، لكن مهاجميه واجهوا 
لل�شيوف  رائعاً  دفاعياً  تكتاًل 
احلقيقية  الفر�س  فندرت 
الأر�س،  لأ�شحاب  للت�شجيل 
�شيطرته  ميونيخ  بايرن  وتابع 

دون  لكن  الثاين  ال�شوط  يف 
ليبزيغ  مرمى  على  خطورة 
الذي كان اأخطر يف الهجمات 
ال�شباك يف  يهز  وكاد  املرتدة 
ثالث حماولت بينها فر�شتان 
فيما  فرينر،  تيمو  للدويل 
خطرة  واحدة  فر�شة  �شنحت 
اأهدرها  البافاري  للنادي 

الدويل ليون غوريت�شكا.

الدوري  قمة  اإىل  اإنرت  ارتقى 
جاره  على  بفوزه  الإيطايل 
وغرميه ميالن 4-2 اول اأم�س 
 23 املرحلة  مباريات  قمة  يف 
من امل�شابقة، �شجل الكرواتي 
وال�شويدي  ريبيت�س  اأنتي 
هديف  اإبراهيموفيت�س  زلتان 
يف  عاد  اإنرت  لكن  ميالن، 
عرب  رباعية  و�شجل  املواجهة 
الكرواتي مار�شيلو بروزوفيت�س 
فيت�شينو  ماتيا  والأوروغوياين 
فراي  دي  �شتيفن  والهولندي 
لوكاكو،  روميلو  والبلجيكي 
اإىل  اإنرت  ارتقى  الفوز  بهذا 
الإيطايل  الدوري  �شدارة 
بفارق  نقطة   54 بر�شيد 
جوفنتو�س  عن  الأهداف 
فريونا،  هيال�س  اأمام  املتعرث 

فيما بقي ميالن ثامناً.
روما  لزيو  فاز  جهته،  من 
 ،0-1 بارما  م�شيفه  على 
و�شجل لت�شيو الهدف الوحيد 
تقدم  بعدما   41 الدقيقة  يف 

ماركو بارولو بالكرة من اجلهة 
اإىل  عر�شية  ومررها  اليمنى 
لها  ارتقى  املنطقة  داخل 
مت�شدر ترتيب هدايف البطولة 
فارتطمت  اإميوبيلي  ت�شريو 
الإكوادوري  اأمام  وتهياأت  به 
فيليبي كاي�شيدو الذي �شددها 
بيمناه من م�شافة قريبة  قوية 
�شيموين  احلار�س  ميني  على 
ر�شيده  لزيو  ورفع  كولومبي، 

اإىل 53 نقطة.
م�شيفه  �شحوة  ليت�شي  اأوقف 

عليه  تغلب  عندما  نابويل 
اإىل  بفوزه  ليت�شي  يدين   ،2-3
مهاجمه جانلوكا لبادول الذي 
الدقيقتني  يف  هدفني  �شجل 
ماركو  واأ�شاف  و61،   29
الثالث،  الهدف  مانكو�شو 
فيما �شجل نابويل هدفيه عن 
اأركاديو�س  البولندي  طريق 
خو�شيه  والإ�شباين  ميليك 
ميني  نابويل  وكان  كايخون، 
الثالث  فوزه  بتحقيق  النف�س 
على  تغلبه  بعد  التوايل  على 

بيد  و�شمبدوريا،  جوفنتو�س 
اخلام�شة  بخ�شارته  مني  اأنه 
غاتوزو  جينارو  مدربه  مع 
املدرب  من  بدل  عنّي  الذي 
اأن�شيلوتي  كارلو  املقال 
املا�شي،  دي�شمرب  منت�شف 
انت�شارات،  ثالثة  مقابل 
نابويل عند 30  وجتمد ر�شيد 
فيما   ،11 املركز  يف  نقطة 
نقاط  ثالث  ليت�شي  اأ�شاف 
 22 اإىل  ر�شيده  رفعت  غالية 

نقطة يف املركز 17؟
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اإنرت يح�ضم ديربي الغ�ضب ويرتقي ل�ضدارة الكالت�ضيو

مي�ضي يقود بر�ضلونة لفوز �ضعب اأمام ريال بيتي�س

بايرن مت�ضدرًا واليبزيغ و�ضيفًا للبوند�ضليغا

البي اأ�س جي يح�ضم قمة ليون ويوا�ضل التحليق بال�ضدارة

ليوناردو: ال نخ�ضى دوري االأبطال بح�ضور نيمار ومبابي

عودة مولر اإىل املان�ضافت �ضئيلة ح�ضب لوف
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وكاالت 

وي�سلط اأنتوف -الذي يدر�س 
ت�سكل املجتمعات الإ�سالمية 
العثمانية-  البلقان  بالد  يف 
ال�سكان  اأ�سول  على  ال�سوء 
مبا  بلغاريا،  يف  امل�سلمني 
الرتكمان من  ذلك هجرة  يف 
كذلك  ويدر�س  الأنا�سول، 
بلغاريا  �سكان  بع�س  حتول 
والتطور  لالإ�سالم،  الأ�سليني 
البلقان  احل�رضي يف منطقة 
فرتة  خالل  العثمانية 
لالإمرباطورية  التاأ�سي�س 
التي حكمت اأجزاء كبرية من 
الع�سور  خالل  اأوروبا  �رضق 

احلديثة.
التغريات  ويدر�س 
مقاطعتي  يف  الدميوغرافية 
وديليورمان  جريلوفو 
�رضق  �سمال  )الواقعتني 
خالل  احلالية(  بلغاريا 
ودور  و16،   15 القرنني 
دراوي�س ال�سوفية يف التنمية 
اجلنود  وكذلك  احل�سارية 

وال�سكان املهاجرين. 
وا�ستناداً ل�سجالت ال�رضائب 
خالل   15 القرن  نهاية  من 
الن�سف الثاين من القرن 16، 
التغريات  املوؤلف  يالحظ 
املناطق  وتطور  ال�سكانية 
حلد  يعزوه  الذي  ال�سكنية 
الدراوي�س  لهجرة  كبري 
ال�سوفية والبدو الرحل و�سبه 

قادمني  املنطقة  اإىل  الرحل 
من الأنا�سول ومناطق تراقيا 
احلالية(  تركيا  غرب  )�سمال 
وجبال رودوب )�رضق بلغاريا 
وكيف  حالياً(  واليونان 
منحتهم ال�سلطات ت�سهيالت 
�رضيبية وامتيازات خا�سة.  

مترد �ضد العثمانيني

هوؤلء  اإن  املوؤلف  يقول 
كانت  -الذين  املهاجرين 
مواقف  بع�سهم  لدى 
العثمانية  لل�سلطة  معار�سة 
بع�سهم  اإ�سطنبول وهرب  يف 
العثماين  ال�رضاع  من 
الأنا�سول-  �رضق  ال�سفوي 
بلغاريا  مناطق  يف  وجدوا 
والبلقان »مالذات اآمنة« ذات 
يعتربه  مما  طويلة  تقاليد 
باأنه »اإ�سالم منفتح ذو ميول 
الهوية  ظل  يف  منا  تعددية« 
املميزة  واللغوية  الثقافية 

لهذه املجتمعات.
وعرب درا�سة حالة تركز على 
اجلبلية  ديليورمان  منطقتي 
وجريلوفو ذات التالل اللتني 
قليلة  املناطق  من  كانتا 
ال�سكان غري املاأهولة بداية 
التمدد العثماين يف املنطقة 
مكتظة  ملناطق  حتولتا  ثم 
ي�سكل  ومدن  بال�سكان 
اأغلبية  فيها  امل�سلمون 
من  جزًءا  واأ�سبحتا  كبرية، 

ن�سط،  اإداري  عثماين  اإقليم 
حتولت  املوؤلف  يتناول 
ال�سيا�سة والدين يف املنطقة 
تاريخا  لها  اإن  يقول  التي 
اإيواء »املن�سقني«  طويال يف 

الدينيني وال�سيا�سيني.
ال�سيخ  قام  هناك  ومن 
ال�سويف والقا�سي الع�سكري 
حممود  الدين  بدر  العثماين 
�سيماونلي  با�سم  املعروف 
 )1420-1359( الدين  بدر 
بتمرده �سد الدولة العثمانية 
»ع�سيان  با�سم  املعروف 
عام  الدين«  بدر  ال�سيخ 

.1416

اإبراهيم با�ضا

�سجعت  كيف  الكتاب  يروي 
العثمانية  الإمرباطورية 
املناطق  منو  ال�ساعدة 
احل�رضية وعززت �سيطرتها 
دعم  عرب  املنطقة  على 
للمدن  ال�سكاين  النمو 
الأوقاف  موؤ�س�سات  واإن�ساء 
واملدار�س  امل�ساجد  وبناء 
واملعامل  واملطابخ 
يف  مبا  املعتادة،  احل�رضية 
رازغراد  تطوير مدينة  ذلك 
البلغارية عام 1533 من قبل 
العثماين  الأعظم  ال�سدر 
بني  الذي  با�سا  اإبراهيم 
با�سمه  املعروف  امل�سجد 

حتى الآن يف املدينة.

التنمية  دعم  يكن  ومل 
الوحيدة  الأداة  احل�رضية 
الدولة  ا�ستخدمتها  التي 
لتعزيز  العثمانية  املركزية 
املنطقة،  يف  �سلطتها 
توظيف  على  عملت  بل 
ال�رضيبية  ال�سيا�سات 
البدو  اأعداد  لتقلي�س 
املنطقة  يف  الرتكمانيني 
الدراوي�س  اأعداد  وتقليل 
كان  وهكذا  املتمردين، 
معظم املزارعني امل�سلمني 
ببلغاريا  العثماين  الريف  يف 
يف القرن 16 يتمتعون بو�سع 

�رضيبي خا�س.
ال�سلطات  اإن  الكاتب  ويقول 
العثمانية يف منطقة البلقان 
�سيا�سات  ا�ستخدمت 
مع  التعامل  يف  خمتلفة 
يف  البلقانية  املجتمعات 
والبو�سنة  وبلغاريا،  تراقيا 
الكتاب  ويدر�س  واألبانيا. 
ي�سميه  ما  ال�سياق  هذا  يف 
»عملية البناء الإمرباطوري« 
التي حتولت الدولة العثمانية 
فيها من اإمارة لإمرباطورية 
بريوقراطية مركزية حديثة.

التحول  هذا  �سياق  ويف 
التي  املجموعات  اأ�سبحت 
يف  مبكرة  اأدواراً  لعبت 
العثمانية  الإمارة  �سعود 
الثغور  حكام  عائالت  مثل 
والرتكمان  العثمانية، 
الرحل،  �سبه  املقاتلني 

مهم�سة  والدراوي�س، 
النظام  بعد تطوير  تدريجياً 
الإمرباطوري النا�سئ لأدواته 
على  واعتماده  املوؤ�س�سية، 
والفئات  النظامي  اجلي�س 
عملت  التي  تديناً  الأكرث 
الق�سائية  املوؤ�س�سات  يف 

والتعليمية احلديثة.

االإ�ضالم يف البلقان

ع�سكرية  حملة  اأول  بعد 
 ،1354 عام  املنطقة  اإىل 
يف  العثماين  الوجود  ا�ستمر 
خم�سمئة  من  لأكرث  البلقان 
عام، وعلى الرغم من انتهاء 
العثماين  ال�سيا�سي  احلكم 
الع�رضين،  القرن  بداية 
والديني  الثقايف  الأثر  فاإن 
حتى  ا�ستمر  للعثمانيني 

يومنا هذا. 
العثمانية  الثقافة  واأحدثت 
الطابع  يف  كبرية  تغيريات 
والثقايف  الجتماعي 
مما  للمنطقة،  وال�سيا�سي 
حولت  التي  الأ�س�س  اأر�سى 
اإىل  اأوروبا  �رضق  جنوب 
»البلقان« الذي نعرفه حالياً 

بهذا ال�سم. 
جمموعات  ت�سكيل  واأعيد 
يف  خمتلفة  وثقافية  عرقية 
القرن  بداية  منذ  البلقان 
اأن  من  الرغم  على   .19
بحلول  بداأت  الإمرباطورية 

الرتاجع  يف  الوقت  ذلك 
اإل  املنطقة،  عن  التدريجي 
اأن الرتاث الثقايف للعثمانيني 
حتى  اأهميته  على  حافظ 
يتعلق  فيما  �سيما  ل  اليوم، 
يف  الدينية،  الهويات  بتكوين 
حني لعبت احلروب املتقطعة 
والرو�س،  العثمانيني  بني 
القرن  بداية  البلقان  وحروب 
يف  كبرًيا  دوًرا  الع�رضين، 

اإعادة ت�سكيل املنطقة.
ويف حني اأن تاريخ العثمانيني 
احلركات  ودور  البلقان،  يف 
يف  البلقانية  القومية 
اأدت  التي  ال�سطرابات 
الإمرباطورية  تفكك  اإىل 
مطروقة  موا�سيع  العثمانية، 
يف درا�سات التاريخ املعا�رض، 
كانت الكتب والدرا�سات التي 
البلقاين  الإ�سالم  تتناول 

نادرة،  ال�سوفية  وخا�سة دور 
الروحانية  تراث  اأن  رغم 
العثمانية اأمر حيوي ومده�س 

يف تلك املنطقة. 
بلغاريا  العثمانيون  وحكم 
منذ  قرون  خم�سة  لقرابة 
امليالدي   14 القرن  نهاية 
�سنة  برلني  اتفاقية  وحتى 
اإمارة  اأ�س�ست  التي   1878
بدعم  م�ستقلة  بلغارية 
رو�سيا، ويعد التنوع املذهبي 
فريداً  بلغاريا  يف  للم�سلمني 
الغالبية  فهناك  نوعه  من 
الفرق  جانب  اإىل  ال�سنية 
ع�رضية  الثني  ال�سيعية 
البكتا�سية  واأي�ساً  والعلوية، 
تقاليد  بني  يجمعون  الذين 
واأخرى  اإ�سالمية  �سوفية 
ومعتقدات  لأديان  من�سوبة 

اأخرى.

للموؤرخ املخت�ص بالعامل االإ�ضالمي ما قبل احلديث نيكوالي اأنتوف

الغرب العثماين »املتوح�ش«.. حتوالت البلقان 
و�شرق اأوروبا يف القرن 16

�ضدر موؤخراً عن دار كامربدج للن�ضر كتاب »الغرب املتوح�ص العثماين: تخوم البلقان يف القرنني 15 و16« 
للموؤرخ املخت�ص بالعامل االإ�ضالمي ما قبل احلديث نيكوالي اأنتوف.

واحلرف،  الفنون  قرية  نّظمت 
التابعة لبلدية غزة، معر�س »حلن 
احلروف« وي�سم نحو ثمانني لوحة 
خطية، ت�ستعر�س ما يقارب �سبعة 

اأنواع من خطوط العربية.
من  تتدىل  �سغرية،  قاعة  ويف 
حلروف  �ّسمات  جمجُ �سقفها 
من  الع�رضات  يقف  العربية، 
تنظر  لمعة،  بعيون  الفل�سطينيني 
على  »خطّية« حتتوي  لوحات  اإىل 
عبارات واآيات قراآنية واأبيات من 
من  اأنواع  ب�سبعة  كجُتبت  ال�سعر، 

خطوط لغة »ال�ساد«.
�سملتها  التي  اخلطوط،  تنوعت 
بني  خطّية،  لوحة  ثمانني  نحو 
الثجُلث،  الفار�سّي،  »الكويّف، 
الرقعة، الن�سخ، الديواين، الديواين 

اجللّي«.
الأنواع  هذه  ا�ستعرا�س  وياأتي 
معر�س  �سمن  اخلطوط  من 
ملدة  )ي�ستمر  احلروف«  »حلن 
يومني( والذي تنّظمه قرية الفنون 

يف  غزة،  لبلدية  التابعة  واحلرف 
مركز ر�ساد ال�سوا الثقايف، مبدينة 
اللوحات،  تلك  مقدمة  يف  غزة. 
لية  »احلجُ لـ  خطية  لوحة  لّقت  عجُ
الر�سول  و�سف  عن  ال�رضيفة« 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد 
يبلغ طولها 130 �سنتيمرتا، وي�سل 

عر�سها اإىل 110 �سنتيمرتات.
التي  اللوحة،  هذه  و�سملت 
ا�ستغرق اخلطاط نا�رض املجايدة 
)58 عاما( يف كتابتها نحو ثالثني 
يوما، خم�سة من اأنواع اخلطوط، 
الديواين  الثجُلث،  »الكويف،  وهي 

اجللي، الديواين، الن�سخ«.

تنوع رغم احل�ضار

اخلطوط  ا�ستخدام  يف  التنوع 
اإىل  املجايدة  يرجعه  العربية 
كونه �رضورة لإ�سفاء اجلمال على 

اللوحة اخلطية.
لوحة  لّقت  عجُ منها،  وبالقرب 

 57( اخلطيب  حمفوظ  للخطاط 
اخلطوط  اأنواع  �سملت  عاما( 
ال�سبعة، ورجُ�سمت على ورق اأ�سفر 
يدوية  معاجلة  لعملية  خ�سع 
للورق  ب�سيطة، كي ي�سبح الأقرب 
وتنعيم(  ت�سذيب  )عملية  املجُقّهر 
غري املتوفر يف قطاع غزة ب�سبب 
املفرو�س  الإ�رضائيلي  احل�سار 

عليه للعام 13 على التوايل.
على  املفرو�س  احل�سار،  ويوؤثر 
اخلطاطني  فئة  على  غزة،  قطاع 
بع�س  بغياب  ت�سبب  حيث  اأي�سا، 
مبمار�سة  اخلا�سة  اخلام  املواد 
من  معينة  كاأنواع  التخطيط،  فن 
تجُباع  حني  يف  والأحبار،  الأوراق 
باأ�سعار مرتفعة جدا حال توفرها 

يف الأ�سواق املحلية.
وتقف هبة الهندي )27 عاما( اإىل 
عليها  كتبت  خطية  لوحة  جانب 
اأمر  الروح من  »قِل  الكرمية  الآية 
القريواين«  »الكويف  باخلط  ربي« 
زخارف  على  احتوت  وقد 

خمتلفة.
باأقالم  لّونتها  الزخارف  هذه 
حتتاج  اأنها  رغم  العادية،  التلوين 
)اخلا�س  التذهيب«  »حرب  لألوان 
غّيبه  والذي  الزخارف(  بتلوين 

احل�سار اأي�سا، على حّد قولها.
مديرة  �سقلية  نهاد  وقالت 
هذا  اإن  واحلرف«  الفنون  »قرية 
ثالثني  نحو  به  ي�سارك  املعر�س 
خطاطا فل�سطينيا من املحرتفني 

والهواة.
املعر�س  يتخلل  اأن  املقرر  ومن 
مع  وحما�رضات  عمل  ور�سات 
القطاع )عرب  خطاطني من خارج 
الفيديو كونفرن�س( لتبادل املنفعة 
واخلارج  الداخل  بني  والثقافات 

لتطوير هذا الفن.
بالقول  حديثها  �سقلية  وتختم 
لتوعيته  ال�ساب  اجليل  »ن�ستهدف 
باأهمية لغة ال�ساد ورقّيها وجمالها 

كونها اأ�سا�س الدين والأخالق«.
 وكاالت

اإبداع حتت احل�ضار..

 »حلن احلروف« يف غزة ُيربز جمال خطوط لغة »ال�شاد«
البي�ساء  الدار  مدينة  يف  تتوا�سل 
 26 الدورة  فعاليات  املغربية، 
والن�رض،  للكتاب  الدويل  للمعر�س 
مب�ساركة 703 عار�سني من خمتلف 
دول العامل، يقدمون اأكرث من 100 
حقول  خمتلف  من  عنوان  األف 
العام،  املعرفة. وتتميز دورة هذا 
التي افتتحتها الأمرية لال ح�سناء، 
امللك  املغربي  العاهل  �سقيقة 
ت�ستمر  والتي  ال�ساد�س،  حممد 
با�ستقبالها  اأيام،   10 مدى  على 

موريتانيا ك�سيف �رضف.
وال�سباب  الثقافة  وزير  وقال 
والريا�سة والناطق با�سم احلكومة 
احل�سن عبيابة، يف موؤمتر �سحفي 
الكتب  عناوين  عدد  اإن  اجلمعة، 
األف   100 تتجاوز  باملعر�س 

عنوان.
متثل  الدورة  هذه  اأن  واأ�ساف 
“�سورة م�رضقة للثقافة املغربية، 
الإح�سائية  املعطيات  واأن 
تعك�س  الن�سخة  بهذه  املتعلقة 

احلدث  لهذا  املتزايدة  اجلاذبية 
تر�سيخ  يف  وا�ستمراره  الثقايف، 

مكانته على ال�سعيد الدويل”.
يف  امل�ساركة  الدول  بني  ومن 
والأردن  و�سوريا  لبنان  املعر�س 
والإمارات  وال�سعودية  والكويت 
وتون�س واجلزائر وفرن�سا واإ�سبانيا 
وهولندا  وبريطانيا  واإيطاليا 

واإندوني�سيا وال�سني.
وي�سمل الربنامج الثقايف للمعر�س 
فكرية  وندوات  �سعرية  اأم�سيات 
من  اأكرث  مب�ساركة  عمل،  وور�س 
380 مبدعا ومفكرا وكاتبا وباحثا 
وخارجه،  املغرب  داخل  من 
لالأطفال  موجهة  اأن�سطة  وكذلك 

واليافعني.
جائزة  توزيع  الربنامج  ي�سمل  كما 
ابن بطوطة لأدب الرحلة، وت�سليم 
اإ�سافة  للقراءة،  الوطنية  اجلائزة 
مبجال  بارزة  اأ�سماء  تكرمي  اإىل 

الفكر والأدب من اأنحاء املغرب.
 وكالة اأنباء ال�ضعر 

100 األف عنوان يف معر�ش 
الدار البي�شاء للكتاب
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وكاالت

املراجعة  هذه  وتر�صد 
الّتي  واملجريات  الّدالالت 
املجموعة  هذه  �صّمتها 
يف   �صدرت  والّتي  الق�ص�صّية 
موؤ�ّص�صة  عن   ،2020 جانفي 
والّتي  الفينيق  من�صورات 
من  �صفحة   119 يف  جاءت 
وتعترب  املتو�صط.  احلجم 
املجموعة االإ�صدار اخلام�س 
رواية  هي:  اأربع  روايات  بعد 
هاربة،  اأحالم  اأنفك،  رغم 

حتت الّرماد، الليايل ال�ّصود.
ونحن  تعرت�صنا  عتبة  اأول  اإن 
املجموعة  اأغوار  ب�صرب  نهّم 
"اختفاء  العنوان  هو 
مدخاًل  ميثل  الذي  زبراط" 
الكتابة  م�صتوى  اإىل  رقيقاً 
هذه  تعّرف  والّتي  ال�ّصاخرة 
ن�صو�صاً  بكونها  االأخرية 
االجتماعية  ق�صايانا  حتاكي 
عن  وغريها  وال�صيا�صية 
حتوي  التي  ال�صخرية  طريق 
فتعّري  اأدبية.  م�صطلحات 
بطريقتها  املعا�س  الواقع 
جتعلنا  والتي  ال�صاخرة 
نبكي  الوقت  وبنف�س  ن�صحك 
مّر  على  فال�صخرية  حالنا 
للتعرية،  و�صيلة  كانت  التاريخ 
واالأخطاء،  الزيف  تعرية 
تعرية  الف�صاد،  تعرية 
لال�صتبداد  ة  وخا�صّ للذات 
يف  هنا  والّزبراط  ال�ّصيا�صي. 
هذه املجموعة الق�ص�صية هو 
ذاك املثّقف النوعي ال�صاعر 
على  التمّرد  بوعي  املت�صّبع 

الواقع والتمّرد على التمّرد.

اأن  على  يوؤّكد  ما  وهذا 
املّدوري كتَب بنوع من القلق 
اللذين  والوجودي،  االإبداعي 
ثنائّية  ثناياهما  يف  ترق�س 
االأمل  واالنك�صار،  االنت�صار 

واالأمل، واملوت واحلياة.
ت�صُمّ املجموعة ت�صع ق�ص�س 
خاللها  الكاتب  ا�صتطاع 
التقاط جمموعة من التفا�صيل 
اليومية الّتي نعي�صها وع�صناها 
يف فرتة معينة، وخا�صة اأحلك 
فرتات اال�صتبداد. فكل ق�صة 
واإمنا  واحدة  عربة  حتمل  ال 
الدالالت  من  الكثري  تُ�صّور 

والرمزيات.
وقد افتتح الكاتب عبد اجلبار 
املجموعة  هذه  املدوري 
بق�صة عنوانها "الَعودة" والّتي 
ال�صجون  اأدب  �صمن  تندرج 
االأكرب  الن�صيب  اأخذت  وقد 
من حيث عدد ال�صفحات من 
هذه املجموعة، وهي ترتقي 
ويتناوب  العاملي،  االأدب  اإىل 
�صخ�صيتني  على  فيها  ال�رسد 
�صخ�صية  اإحداهما  رئي�صيتني 
تقدمي  منا�صل  وهو  خمتار 
الظلم  على  ثار  طالبي، 
احلرية  اأجل  من  واال�صتبداد 
ليجد نف�صه ب�رسعة يف غرفة 
عن  الكاتب  يعرج  ثم  من�صية. 
لالأحياء  البولي�س  مداهمات 
ال�صعبية وعن األوان اال�صطهاد 
كل  اإليها  يتعر�س  التي 
املعار�صني على يد �صّجانيهم 
روؤية  يحملون  اأنهم  ملجرد 
خمالفة لل�صلطة وال تتفق مع 

نهجها يف احلكم. 
وهي  الثانية  ال�صخ�صية  اأما 

لعبت  والّتي  "االأم"  �صخ�صية 
�صريورة  يف  حمورياً  دوراً 

االأحداث
فكانت بطلة من دون اأن تعي 
تقود   / منا�صلة  اأنها  اأ�صاًل 
واحليف  الظلم  على  ثورة 

والتهمي�س.
ومل  اأمية  كانت  اأنها  �صحيح 
تفهم بال�صبط ما يفعله ابنها، 
منا�صري  من  يقراأ  كان  وماذا 
�رّسية.  �صيا�صية  ومرا�صالت 
ابنها  باأن  اإح�صا�صها  ولكن 
يكّر�س نف�صه لق�صية كبرية قد 
فقد  الأجلها.  بحياته  ي�صحي 
علّمتها املحن )موت زوجها، 
اأن  خمتار(  اأخيها  ا�صت�صهاد 
ت�صت�صلم حلتمية  واأال  ت�صمد  

الواقع وللهزمية.
هذه  يف  املتمّعن  والقارئ 
املجموعة يّت�صح اأنها جانبت 
تُولد  ق�صة  كل  حيث  الواقع 
ق�صة اأخرى يف ن�صيج ق�ص�صي 
واأحداث  مت�صابك  روائي   /
القارئ،  مّيلها  ال  متالحقة 
و�صغف.  ب�صوق  ينتظرها  بل 
الكاتب  بنا  انتقل  حيث 
ال�صل�س  ال�صاعري  باأ�صلوبه 
بعنوان  الثانية  ة  الق�صّ اإىل 
عن  تتحدث  والتي  "النزيف" 
التهمي�س  اإح�صا�س  ت�صوير 
تعرفه  الذي  واالإق�صاء 
عهد  يف  الريفّية  املنطقة 
ومقاومتها  اجلمر،  �صنوات 
لال�صتعمار الفرن�صي من اأجل 
والتحّرر  الوطن،  عن  الّدفاع 
من االحتالل، واحلفاظ على 

الهوية.
فقد  االأقا�صي�س  بقية  اأما 

والهزل،  اجلّد  بني  راوحت 
على  ال�صوء  ت�صليط  اجلّد يف 
عن  للعاطلني  والعوز  الفقر 
من  الفقراء  وت�رسيد  العمل 
قبل ال�صلطة مما يدفع فئة من 
ال�صعلكة  طريق  اإىل  ال�صباب 
فاملدوري  النبيذ.  واحت�صاء 
بني  كامنة  عديدة  ر�صائل  له 
يوؤكد  الذي  ال�صيء  ال�صطور 
على اأنه كتب ن�صو�صه مت�رّسباً 
من اإناء الواقع الذي ال ين�صح 
معينه معتمداً يف ذلك اأ�صلوباً 
الكثري  يكتنفها  بلغة  متميزاً 
من التالعب الفني. وهذا ما 
نلم�صه يف ق�صة  "ر�صالة حتت 

الرتاب" و"الربويطة".
بخ�صائ�س  املجموعة  متتاز 
الت�صويق  اأبرزها  فنية 

الدرامي  والن�صق  واملراوغة 
املتنا�صق من خالل ا�صتلهام 
)بداية  الثالثة  العنا�رس 
ونهايته(  وقلبه  املو�صوع 
املتعارف عليها يف الكتابات 
الكال�صيكية، لكن هذا الن�صق 
االأحيان  بع�س  يف  يبدو 
اأدوات  خمرتقاً  منك�رساً 
باعتماد  واملكان  الزمان 
ومن  اال�صرتجاع.  تقنية 
عبارات  اأن  اأي�صاً  املالحظ 
جمل  مع  ت�صافرت  الو�صف 
العبارات  لتختزن  ال�رسد 
من  وا�صعاً  عاملاً  الق�صرية 
واقع  من  املنبثقة  االأحداث 
يتدرج  وهكذا  مقيت.  مادي 
املتنوعة  بالق�ص�س  القا�س 
باالأدوار  الواقع  حماكياً 

احلقيقية التي متليها حاالت، 
حياتية  واأو�صاع  وت�رسفات، 
جمتمعاتنا.  يف  موجودة 
الن�صو�س  جميع  قراأنا  اإذا 
جندها تك�صف عمق الّداللة، 
والكاتب  الق�صد.  وغاية 
كاتب  املّدوري  اجلّبار  عبد 
اأربع  ن�رس  تون�صي  وروائي 
اأنفك،  رغم  هي:  روايات 
اأحالم هاربة ، حتت الّرماد، 
اللّيايل ال�ّصود. ُمنعت رواياته 
العابدين  زين  نظام  عهد  يف 
جراأتها  ب�صبب  علي  بن 
بالكاتب  ولُّقب  ال�صيا�صية، 
موؤلفاته  ن�رس  الأنه  الفاّلق 
الر�صمية  االأطر  خارج 
املنع  قوانني  بذلك  متحدياً 
الّدكتاتورية  فر�صتها  التي 

تعّر�س  على ن�رس املوؤلّفات. 
ودخل  والّتعذيب  لالعتقال 
 ،1987( مّرات  ثالث  ال�ّصجن 
عليه  وحكم   .)2002  ،1993
�صجناً.  �صنة   11 من  باأكرث 
املقاالت  من  العديد  ن�رس 
يف  وال�صيا�صية  االأدبية 
واملجالت  ال�صحف 
ُحرم  االلكرتونية.  واملواقع 
علي  بن  حكم  فرتة  طوال 
اأب�صط حقوقه مثل حقه  من 
يف احل�صول على جواز �صفر 
الثورة  بعد  العمل.  يف  وحقه 
جريدة  حترير  رئا�صة  توىّل 
اأن  قبل  ال�صعب"  "�صوت 
املعهد  يف  بالعمل  يلتحق 
يف  اجلميلة  للفنون  العايل 

تون�س.

ال�صادرة يف جانفي 2020

تعّري  املّدوري  اجلبار  "لعبد  زبراط  "اختفاء 
الواقع بطريقة �ساخرة

ُتعترب  املجموعة الق�ص�صية  "اختفاء زبراط" للكاتب الّتون�صي عبد اجلبار املّدوري �صكاًل اأدبيًا متمّيزاً ُيحاول ر�صد التفا�صيل الدقيقة ملاهية االإن�صان وماهية احلياة 
وتتّبع مالمح ال�صخو�س واإمياءاتهم وحركاتهم وت�صليط ال�صوء على م�صاكلهم املادّية واملعنوّية والغو�س يف اأعماق النف�س الب�صرية, وزبراط يف اللهجة العامية 

التون�صية تعني املفرط يف �صرب اخلمر اأو ال�صكري.

ل�صنة 2020

عدد جديد من جملة اجلمعية العربية للعلوم ال�سيا�سية
 -  17 )ال�صنة   1 العدد  �صدر 
العربية  املجلة  من   )2020
وهي  ال�صيا�صية،  للعلوم 
ت�صدر  حمّكمة  ف�صلية  جملة 
العلوم  العربية  اجلمعية  عن 
مركز  مع  بالتعاون  ال�صيا�صية 

درا�صات الوحدة العربية.
من  نخبة  العدد  يف  �صاهم 
العرب  والباحثني  الكّتاب 
تعنى  ومقاالت  درا�صات  يف 
نظرية  �صيا�صية  ب�صوؤون 
وقطرية  واإقليمية  وعربية 
هذه  توزعت  وقد  متنوعة، 
من  عدد  على  امل�صاهمات 
على  جاءت  التي  االأبواب 

النحو االآتي:   
"كلمة  العدد:   افتتاحية 

)جمال  التحرير"  رئي�س 
االأمني  "كلمة  زهران(،  علي 
للعلوم  العربية  للجمعية  العام 

ال�صيا�صية" )ح�صان االأ�صمر(.
االأمن  "دور  درا�صـــات: 
االإرهاب  مواجهة  الفكري يف 
 ")2018-2001( الدويل 
حممد  فا�صل  )�رسيفة 
الدرا�صات  بالط(،"نقد 
االأمنية النقدية" )ميلود عامر 
حاج(، "دولة ال�صطو ال�رسعي: 
يف  الكلبتوقراطية  ت�رسيع 
نظرية  �صوء  يف  العراق 
االأيديولوجية  العدة 
نوري  )اإ�صماعيل  للدولة" 
املتحدة  الربيعي(،"االأمم 
وال�صالم:  ال�رساع  ودرا�صات 

موجزة"  م�صحية  درا�صة 
ال�صادة  عبد  )اإينا�س 
العدالة  علي(،"مفهوم 
الفكر  بني  االجتماعية 
الراأ�صمايل والفكر اال�صرتاكي" 

)خالد ممدوح العزي(.
الد�صتورية  ال�صياغة 
يف  اإ�صكاالت  والقانونية: 
على  وانعكا�س  امل�صطلح 
 2011 د�صتور  منوذج  االأداء 
هكو(،دور  )اأمينة  املغربي" 
ال�صيا�صات  الربملان يف تقييم 
د�صتور  �صوء  يف  العمومية 
تقييمية  درا�صة   :2011
خالل  الربملان  حل�صيلة 
التا�صعة"  الت�رسيعية  الوالية 
"دروب  �صالح(،  )حممد 

علم  الهوية:  عن  البحث 
املغربية  باجلامعة  ال�صيا�صة 
جتربة  مقاربة  خالل  من 
للجمعية  اخلام�س  "املوؤمتر 
ال�صيا�صة"  لعلم  املغربية 
يف  "العي�س  حممد(،  )بلعربي 
العاملي"  املخاطرة  جمتمع 
مازن  ترجمة:  بيك  )اأولري�س 

مر�صول حممد(.
ندوة:  عن  تقرير  ندوات: 
العربية  الثورات  "تداعيات 
العلمي  البحث  على 
واجلامعات وعلم ال�صيا�صة يف 
الوطن العربي بريوت، 18-17 
)حنان   "2019 ني�صان/اأبريل 

اأبو�صكني(.
وكاالت

ال�صادر حديثًا عن دار الرافدين يف بريوت

دولة زجنبار العربية لنورمان بينيت
دار  عن  حديثاً  �صدر 
كتاب:  بريوت  يف  الرافدين 
العربية  زجنبار  دولة 
بينيت  للموؤلف:نورمان 

وترجمة: رحمة احلب�صي.
تاريخ  الكتاب  يتناول   
زجنبار  يف  العربي  الوجود 
�صالطني  لعبه  الذي  والدور 
الذين  البو�صعيد  اأ�رسة 
تعاقبوا على حكمها و�صوالً 
اإىل االنقالب الدموي الذي 

حدث يف يناير 1964.
نورمان  الكاتب  اتبع 
على  قائماً  نهجاً  بينيت 
والروايات  االإح�صائيات 
ممن  العديد  وثقها  التي 

�رسق  يف  وعملوا  عا�صوا 
جزر  يف  وحتديداً  اأفريقيا 
خالل  وذلك  ومببا،  زجنبار 
الدولة  �صالطني  حكم  فرتة 
�صبقهم،  ومن  البو�صعيدية 
زجنبار  تاريخ  الكاتب  وتتبع 
قوية  كدولة  قيامها  وبدء 
البو�صعيد  اأيدي  على 
ال�صيد  عهد  يف  وازدهارها 

�صعيد بن �صلطان.
ق�صايا  لعدة  الكاتب  تطّرق 
زجنبار  تاريخ  يف  �صائكة 
بالرقيق  االإجتار  ومنها 
بن  �صعيد  ال�صيد  وجهود 
بعده  جاء  ومن  �صلطان 
التجارة  هذه  اجتثاث  يف 

الكاتب  وقّدم  اأ�صولها،  من 
الو�صع  عن  لة  مف�صّ �صورة 
االقت�صادي واملايل لزجنبار 
خالل فرتة حكم ال�صالطني 
وتناول كذلك دور اجلمارك 
وجتارة القرنفل يف انتعا�س 

زجنبار اقت�صادياً.
وتناول الكاتب �رساع القوى 
يف  الكربى  اال�صتعمارية 
اأدت  زجنبار واالأ�صباب التي 
لال�صتقالل،  خ�صارتها  اإىل 
احلماية  حتت  ووقوعها 
والظروف  الربيطانية 
واالجتماعية  االقت�صادية 

التي اأحاطت باالنقالب.
 وكاالت
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للموؤلف ح�سني ال�سوداين

اأثر فردينان دي �سو�سري يف البحث اللغوي 
العربي- التلقي العربي لل�سانيات

وكاالت

دي �سو�سري بعد مئة عام

اأراد املوؤلف اأن يكون الف�صل الأول، 
بعد  �صو�صري  دي  فردينان  »درو�س 
لر�صم  فجعله  تاأطريًيا،  عام«،  مئة 
ظهور  بعد  ملا  زمنية  خريطة 
�صو�صري، وفق ت�صور تاأليفي حل�صيلة 
بعد  الل�صانية  الدرا�صات  من  قرن 
متناوًل  �صو�صري،  درو�س  ظهور 
يف  متعلًّما  �صو�صري  دي  فردينان 
ومدّر�ًصا  التطّورية،  الدرا�صات  قرن 
اإىل  اجلامعة  من  ومنتقًل  وباحًثا، 

العامل، واأثره يف البحث اللغوي.
»واإن  �صو�صري  اأن  ال�صوداين  ويرى 
الأوحد  الوحيد  اللغوي  يكن  مل 
ما  اإىل  زمانه  يف  اهتدى  الذي 
فاإنه  مفاهيم،  من  درو�صه  يف  ورد 
من  غريه،  قبل  يجعل  اأن  ا�صتطاع 
نظاًما  والأفكار،  املعاين  هذه 
الأطراف  من�صجم  دقيًقا  فخًما 
كل  يف  �صو�صري  فاأبدى  الغور،  بعيد 
املفاهيم  تو�صيح  على  قدرة  ذلك 
الغام�صة وتركيب املعاين املنف�صلة 
النظريات  بني  والتوفيق  املتباعدة 

املتنافية«.

ن�سوئية املعرفة اللغوية 
واكت�ساف �سو�سري

ن�صوئية  »من  الثاين،  الف�صل  يف 
املعا�رصة  العربية  اللغوية  املعرفة 
اإىل اكت�صاف فردينان دي �صو�صري«، 
ينظر ال�صوداين يف امللب�صات التي 
يف  �صو�صري  اآراء  لندراج  مهدت 
من  باحًثا  العربية،  اللغوية  البحوث 
لكت�صاف  ال�صابقة  اللحظات  خلل 
الهتمام  تاأخر  �صبب  عن  �صو�صري 

باآرائه.
عديدة  معطيات  اأن  املوؤلف  يجد 
العرب على  لتوؤخر اّطلع  ت�صافرت 
تتمثل يف امل�رصق يف  اآراء �صو�صري؛ 
التبعية اإىل ما �صاد يف البحث اللغوي 
يف  »اأما  الأملانية،  اجلامعة  يف 
املغرب العربي فاإن واقع ال�صتعمار 
حني  اإىل  �صو�صري  اكت�صاف  اأرجاأ 
ال�صتقلل.  بعد  اجلامعة  تاأ�صي�س 
العربية  اللغوية  البحوث  تُعلن  ومل 
اإّل  �رصيحة  �صو�صريية  مرجعية 
القرن  من  اخلام�س  العقد  خلل 
على  الّطلع  اأّن  رغم  الع�رصين، 
مّت  احلديثة  الل�صانية  الجتاهات 
وجرى  خا�صة.  ال�رصق  يف  مبكًرا 
هذا الندراج يف البحث اللغوي مّلا 
على  امل�رصية  اجلامعة  انفتحت 
القطب  غري  اآخر  جامعي  و�صط 

الأملاين، وكان ذلك ملا عادت البعثة 
يف  اللغة  علوم  در�صوا  مّمن  الأوىل 

جامعة لندن«.

و�سفية البحوث اللغوية 
العربية املعا�سرة

الثالث،  الف�صل  ال�صوداين  خ�ص�س 
اللغوية  البحوث  يف  »الو�صفية 
ل�صتقراء  املعا�رصة«،  العربية 
و�صفية  مقاربات  تبلور  ملب�صات 
عربية نا�صئة بخلفية ل�صانية حديثة 
منهجية  تخلقات  عن  ناجمة  اأو 
تاأ�صي�س  اإن  املوؤلف  يقول  ذاتية. 
موقع �رصيح ل�صو�صري �صمن البحوث 
فعلًيّا  حتقق  اإمنا  العربية  اللغوية 
مدار�س  يف  تتلمذوا  من  عاد  مّلا 
متفرغني  هوؤلء  يكن  ومل  اأوروبية، 
يف كل احلالت للبحث اللغوي، واإمنا 
بع�صهم بني علم  اهتمامات  راوحت 

الجتماع والنقد الأدبي.
�صو�صري  ح�صور  اأّن  املوؤلف  ويرى 
ومقالت  كتب  ترجمت  مّلا  تنامى 
»لكن  مبرجعيتها،  له  تدين  ل�صانية 
يف  جت�صدت  التي  الو�صاطة  هذه 
الرتجمة اأو التتلمذ كانت لها تبعتان: 
�صو�صري  اآراء  من  اْحتُِفَي  اأنه  الأوىل 
يه  ب�صياقات خم�صو�صة هي ما تَْقتَ�صِ
ذلك  ومنوذج  الباحث،  نظر  وجهة 
واأما  وايف.  الواحد  عبد  علي  هو 
التبعة الثانية فتم�س اجلانب الزماين 
على  العرب  اللغويني  انفتاح  من 
والو�صاطة،  املعا�رصة،  الل�صانيات 
على  الّطلع  عملية  ي�رّصت  واإن 
املعرفة، تك�صف عن تاأّخر الت�صال 
بها، كما اأن هذه الو�صاطة تقيم من 
التبعية املعرفية �صياًجا ل ميّرر من 
العلم اإل ما ي�صمح به الو�صيط اأو ما 

اّطلع عليه«.

من �سو�سري اإىل املبحث 
االأ�سلوبي

اكت�صاف  »من  الرابع،  الف�صل  يف 
ن�صاأة  اإىل  �صو�صري  دي  فردينان 
املوؤلف  يبحث  الأ�صلوبي«،  املبحث 
لتحقيق  هياأت  التي  املعطيات  يف 
النظرية  باملقومات  عميق  وعي 
خلل  ال�صو�صريية  لل�صانيات 
الع�رصين  القرن  �صتينيات  اأواخر 
هذين  خلل  ففي  و�صبعينياته. 
عدة  معطيات  ت�صافرت  العقدين، 
اللغويني  وعي  يف  نوعية  نقلة  خللق 
العرب بالل�صانيات ال�صو�صريية. اأبرز 
املغرب  انخراط  املعطيات  هذه 
واّطلع  الل�صاين،  البحث  يف  العربي 
اللغويني يف امل�رصق على الل�صانيات 

»اجتمعت  اإذ  الأنكلو�صك�صونية؛ 
يف  اللغويني  جعلت  عدة  ملب�صات 
اآراء  على  اّطلًعا  اأوفر  املغرب 
كما  بها،  تب�رّصًا  واأعمق  �صو�صري، 
امل�رصق  يف  اللغويني  اّطلع  اأن 
الأنكلو�صك�صونية  اللغويات  على 
على  خمتلفة  بكيفيات  اأحالهم 
اللغة؛  بحوث  تنتظم  التي  ال�صريورة 
املقارنات  يعقد  بع�صهم  فانربى 
لل�صانيات  النظرية  املقومات  بني 
التاأ�صي�صية  واملنطلقات  �صو�صري 

للتيارات الل�صانية اللحقة«.
اأثر  »ن�صتجلي  ال�صوداين:  ويقول 
للوعي  التاأ�صي�س  يف  املحاورة 
بالل�صانيات  العميق  املعريف 
اأثر  ن�صجل  كما  ال�صو�صريية 
يف  الثقافية  الجتماعية  املعطيات 
لكن  املعرفة.  هجرة  قنوات  توفري 
اأثر  فوق  ال�صو�صريية،  للنظرية  يظل 
الجتماعي  واملعطى  املحاورة 
الثقايف، ثراء معريف هو ما اأدى اإىل 
جماورة؛  معرفية  بحقول  زواجها 
مباحث  ن�صاأة  ذلك  ن�صل  من  فكان 
اآراء  ت�رصبت  واإن  التي،  كالأ�صلوبية 
كانت  فقد  وا�صتثمرتها،  �صو�صري 
الل�صانيات  تقدمي  مهّم يف  دور  ذات 
ما  ال�صو�صريية على نحو مت�صق هو 
يف  احل�صيف  املتابع  ي�صتنتجه  ل 

البحوث اللغوية نف�صها«.

الوعي بالل�سانيات 
ال�سو�سريية

الوعي  »تبلور  اخلام�س،  الف�صل  يف 
اإىل  بالل�صانيات ال�صو�صريية وال�صعي 
يتبّحر  مّت�صًقا«،  تقدمًيا  تقدميها 
الفرتة املمتدة  درا�صة  ال�صوداين يف 
اإىل  الأ�صلوبي  املبحث  ن�صاأة  من 
اخلم�س  العربية  الرتجمات  ظهور 
لدرو�س �صو�صري، وتُعترب هذه الفرتة 
تتويًجا للمراحل ال�صابقة؛ اإذ تعددت 
خللها اأوجه تعامل اللغويني العرب 
وتوظيًفا  تقدمًيا  �صو�صري  اآراء  مع 

وُماَورة.
الباحثني  اّطلع  اأّن  ال�صوداين  ويرى 
نحو  على  مّت  �صو�صري  على  العرب 
ت�صاعدي ملحوظ، فنجد اأن العقدين 
التا�صع والعا�رص من القرن الع�رصين 
بالل�صانيات  الهتمام  اأوج  �صهدا 
ميكن  اأمر  وهو  ال�صو�صريية. 
العربي  املغرب  بالتحاق  تف�صريه 
دوله  ا�صتقلل  بعد  الل�صاين  بالبحث 
مراكز  وبع�س  اجلامعات  وتاأ�صي�س 
اخللفية  اأتاحت  وقد  فيها،  البحث 
للباحثني  الفرنكوفونية  الثقافية 
املغرب  يف  انفتاحهم  يكون  اأن 
ال�صو�صريية  الل�صانيات  على  العربي 

وبالتطور  الفرن�صية؛  بلغتها  مبا�رصة 
الل�صانية  الدرا�صات  �صهدته  الذي 
لدى  �صيما  ل  العربي،  امل�رصق  يف 
اأواخر  ويف  للرواد.  اللحق  اجليل 
الهتمام  عاد  ما  الع�رصين،  القرن 
منح�رًصا  ال�صو�صريية  بالل�صانيات 
اأ�صبحت  بل  والعر�س،  التقدمي  يف 
خلفية  ومفاهيمه  �صو�صري  اآراء 
لقراءة الرتاث واأداة نظرية ملعاجلة 
الظواهر اللغوية، وما عادت البحوث 
ما  منها  اأُجنز  اإذ  بالعر�س،  مكتفية 
يناق�س الدر�س ال�صو�صريي من حيث 

اخللفيات والأ�صول ودرجة اجلّدة.

درو�س �سو�سري واإ�سكاليات 
الرتجمة

يف الف�صل ال�صاد�س، »ترجمة درو�س 
واإ�صكالية  �صو�صري  دي  فردينان 
امل�صطلح الل�صاين«، يقول املوؤلف اإن 
اأهم ما يخل�س اإليه من ر�صد تداول 
يف  ال�صو�صريي  امل�صطلحي  اجلهاز 
التنامي  اللغوية العربية هو  البحوث 
العرب  اللغويني  وعي  يف  احلا�صل 
املعا�رصين بامل�صطلح ال�صو�صريي. 
الوعي  تناٍم حا�صل يف م�صتوى  وهو 
م�صتوى  ويف  جهة،  من  باملفهوم 

الأداة التوليدية من جهة اأخرى.
ويعّد ال�صوداين هذا التنامي ح�صيلة 
تطور الأداة التوليدية التي يبا�رص بها 
اللغويون امل�صطلح الل�صاين يف لفظه 
الدخيل؛ »فقد �صاع عند اللغويني يف 
يتو�ّصل  اأن  الع�رصين  القرن  اأوا�صط 
تو�ّصل  وهو  توليدية،  اأداة  بالتعريب 
مدلول  جمانبة  من  احلذُر  خلفيته 
من  جند  لذلك  الأجنبي،  الداّل 
وال�صعران  ح�ّصان  نحو  اللغويني، 
وب�رص، من يحر�س على اإيراد اللفظ 
العربي.  اللفظ  اإىل جانب  الفرن�صي 
من  تخُل  مل  الفرتة  هذه  اأن  على 
عربية  مقابلت  لرتكيز  ماولت 
ولكنها  الوافدة،  الل�صانية  للدواّل 
ماولت رمبا اأبطاأها احلر�س على 
من  اخل�صية  اأو  املعرفية  الأمانة 

التبا�صها بالرتاث القومي«.
الوا�صح  الجتاه  اأن  ال�صوداين  ويرى 
نحو املقابل العربي بداأ ملا انبثقت 
درو�س  ترجمة  اإىل  ال�صعي  بواكري 
املبا�رصة  اخللفية  اإن  اإذ  �صو�صري؛ 
وعي  ترّكز  هي  ال�صعي  هذا  لبدء 
ل�صاين على درجة من التما�صك. واإن 
جمعنا ق�صية امل�صطلح الل�صاين اإىل 
اإ�صكالية الرتجمة، »اأمكن �صهر ذلك 
�صو�صري  لدرو�س  يف م�رصوع ترجمة 
املعرفية.  الدقة  �رصوط  حتقق 
يكتمل ما مل حتقق  وهو م�رصوع ل 
�صوابط التدقيق املعريف القاطع يف 

علم الرتجمة«.

نيو-�سو�سرييات

والأخري،  ال�صابع  الف�صل  يف 
يدر�س  اجلديدة«،  »ال�صو�صرييات 
ل�صو�صري  العربي  التلقي  ال�صوداين 
يف مطلع القرن احلادي والع�رصين، 
التي ات�صمت باحتفال  اأي يف الفرتة 
مبئوية  العاملية  العلمية  الأو�صاط 
وفاة �صو�صري ثم مئوية ظهور كتابه، 
جمموعة  ظهور  مع  ذلك  وتزامن 

اأخرى من بحوث �صو�صري.

التلّقي  مراجعة  اإن  املوؤلف  ويقول 
العقدين  يف  ل�صو�صري،  العربي 
الأّولني من القرن احلايل، حتيلنا اإىل 
معطيات ل جتعلنا نرى يف البحوث 
اللغوية العربية املتعلقة ب�صو�صري يف 
هذه الفرتة �صوى اأربع �صمات: الأوىل، 
مع  يتعامل  يزال  ل  العربي  الباحث 
الدر�س الل�صاين بنظرة عجلى، فيها 
من الت�رصع ما ي�رصف عن ال�صتثمار 
التن�صيق يف  غياب  والثانية،  والنقد؛ 
ما  رغم  العربية  البحثية  الأو�صاط 
اأ�صبح متاًحا من اإمكانيات الت�صبيك 
التقدمي  غلبة  والثالثة،  والتوا�صل؛ 
دون  من  �صو�صري  لآراء  املدر�صي 
هذا  يف  واللفت  حقيقي،  تطوير 
تبلغ  الكتابات  من  كثرًيا  اأن  اجلانب 
جتانب  جتعلها  الت�صطيح  من  درجة 
والرابعة،  فعلًيا؛  �صو�صري  يراه  ما 
فحتى  ا،  بع�صً بع�صها  يكّرر  البحوث 
بالتق�صري  لل�صابق  اللحق  اتهام 

ا  اأي�صً �صو�صري هو  فهم  والق�صور يف 
مهمة  نواحَي  اأّن  على  املتكرر،  من 
�صلبة  نواة  لتوافرت  حتققت  لو 

للتجديد يف البحث اللغوي العربي.
ح�صني ال�صوداين حا�صل على درجة 
التربيز من اجلامعة التون�صية وعلى 
بدرجة  الل�صانيات  يف  الدكتوراه 
�صهادة  وعلى  الأوىل،  ال�رصف 
مبلحظة  املعمقة  الدرا�صات 
يف  البحث  فريق  ع�صو  جًدا؛  جيد 
»حتليل اخلطاب« ثم يف خمرب »نحو 
بجامعة  التداول«  وبلغة  اخلطاب 
اللغة  علوم  اأ�صتاذ  تون�س؛  منوبة 
الإن�صانية  للعلوم  العايل  باملعهد 
بتون�س وبجامعة تون�س الفرتا�صية. 
يف  البحوث  من  العديد  اأجنز 
علمية  م�صاركات  وله  الل�صانيات، 
عربية  جامعات  يف  اللغة  علوم  يف 
رئي�س حترير جملة ميزان  وغربية؛ 
املركز  عن  ال�صادرة  الرتجمة 
وُمراجع  بتون�س،  للرتجمة  الوطني 

العديد من من�صورات املركز.
له اهتمام بتطبيقات علَمي الل�صانيات 
ر�صائل  من  انطلًقا  وال�صيميائيات 
وبحوث  عليها  اأ�رصف  ماج�صتري 
الإ�صارات  لغة  �صياق  يف  اأجنزها 
لغوّي  خبري  خطة  �صغل  والرتجمة. 
للّغة  التاريخي  الدوحة  مبعجم 
العربية ابتداء من عام 2014. �صدر 
له كتاب اأ�صول التفكري الدليل عند 
جائزة  على  ح�صل   .)2017( العرب 
لعام  لل�صانيات  ال�صارقة   - الألك�صو 
الآن  يعمل  الأوىل(.  )املرتبة   2018
الدوحة  مبعهد  لل�صانيات  اأ�صتاًذا 

للدرا�صات العليا.

�سدر عن �سل�سلة »درا�سات معجمية ول�سانية« يف املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب ح�سني ال�سوداين اأثر فردينان دي �سو�سري يف البحث 
اللغوي العربي - التلقي العربي لل�سانيات، ويدر�س فيه موؤلفه اأثر دي �سو�سري يف البحث اللغوي العربي من منطلق اأّن درو�سه يف الل�سانيات مبنزلة 

كتاب �سيبويه يف النحو العربي. واأتاح هذا اخليار املنهجي درا�سة التلّقي يف كليته انطالًقا من فح�س جمهرّي لكيفيات متثل دقائقه، فزاوج البحث بني 
فّح�س الداخلي  م�ستويني من اال�ستقراء؛ جعل االأّول لالإملام باملالب�سات التي هّياأت الّطالع الدار�سني العرب على النظريات واالأفكار، وجعل الثاين للَتّ
ل الدار�سني للنظريات و�سياقات توظيفهم لها وكيفيات عْر�سهم الأ�س�سها. يتاألف الكتاب )344 �سفحة بالقطع الو�سط، موثًقا ومفهر�ًسا( من  الأْوُجه متُثّ

تقدمي بقلم عبد ال�سالم امل�سّدي، ومقدمة و�سبعة ف�سول وخامتة عامة.
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اأ�صلحة ملواجهة اأمل الوجه 

جمهول ال�صبب
الأ�شخا�ص  بع�ص  اإن  الأع�شاب  لأطباء  الأملانية  الرابطة  قالت    
فيما  وا�شح  �شبب  بال  الوجه  متكرر يف  اأو  م�شتمر  اأمل  من  يعانون 
 Idiopathic Facial( ال�شبب«  الوجه جمهول  »اأمل  با�شم  يعرف 
الرابطة  واأ�شافت  رهيباً.  نف�شياً  �شغطاً  لهم  يُ�شبب  ما   ،)Pain
اأنه ميكن مواجهة هذا الأمل من خالل ممار�شة الريا�شة كامل�شي 
وتقنيات ال�شرتخاء مثل ال�شرتخاء الع�شلي التقدمي، بالإ�شافة اإىل 
العالج ال�شلوكي كما اأن م�شادات الكتئاب ثالثية احللقات ميكن اأن 
تدعم العالج؛ حيث اإنها تخفف الأمل وتعالج يف الوقت ذاته اأعرا�ص 
اإجراء  من  الرابطة  والتوتر وحذرت  واخلوف  الكاآبة  مثل  الكتئاب 

عملية جراحية؛ لأنها قد توؤدي يف اأ�شواأ احلالت اإىل تفاقم الأمل.

م� ت�أثري الأرز البني 
على ال�صكر يف الدم؟

اأو الأرز غري املق�شور من الأطعمة التي ت�شاعد على الوقاية  الأرز البني 
من مر�ص ال�شكري، وعلى �شبط احلالة عند الإ�شابة. ن�شبة ال�شكر بالدم 
الدموية،  الدورة  بوا�شطة  توزيعه  يتم  الذي  اجللكوز  مقيا�ص ملقدار  هي 
ويدخل اجللوكوز اإىل الدم ب�رسعة وبكمية كبرية عند اأكل الن�شويات، فيفرز 
البنكريا�ص الأن�شولني ل�شبط ن�شبة ال�شكر، فاإذا مل ي�شتطع اجل�شم �شبط 
ال�شكر بنف�شه يكون عليك اأن ت�شبطه باختيار الأطعمة املنا�شبة والتحكم 
الكربوهيدرات  من  وغريه  الأبي�ص  من  بدلً  البني  الأرز  اأكل  الكمية.  يف 
الكوب  باملائة يحتوي  بن�شبة 16  بال�شكري  الإ�شابة  يقلل خطر  الب�شيطة 
من  ويوجد 30 غراماً  �شعرة حرارية،  البني على 150  الأرز  املطبوخ من 
الكربوهيدرات يف هذا املقدار، ويعادل هذا املقدار ح�شتني من الأطعمة 
ملري�ص  ال�شحية  الطعام  قائمة  تت�شمنها  التي  الكربوهيدرات  قليلة 
ال�شكري )احل�شة الواحدة 15 غراماً(. اأي اأن اختيار مري�ص ال�شكري حل�شة 
مقدارها كوب من الأرز البني املطبوخ لي�ص مثالياً، ويجب اأن يقابله تقليل 

اأنواع اأخرى من الأطعمة، اأو اختيار ن�شف كوب من الأرز البني فقط.
ويحتوي مقدار الكوب من الأرز البني على غرامني من الألياف التي تبطئ 
دخول اجللوكوز اإىل الدم، ولذلك تو�شف الن�شويات التي حتتوي على األياف 

مثل الأرز البني باأنها كربوهيدرات معّقدة.
الوقاية. وتفيد الدرا�شات باأن اأكل الأرز البني بدلً من الأبي�ص وغريه من 

الكربوهيدرات الب�شيطة يقلل خطر الإ�شابة بال�شكري بن�شبة 16 باملائة.

علم�ء يك�صفون عن اأ�صب�ب 
الأمرا�ض النف�صية

وراء  تقف  الوراثية  اجلينات  من  الع�رسات  اأن  بريطانيون  علماء  اأثبت 
اإدنربه،  جامعة  يف   الوراثة  علماء  واأكد  ال�شديدة،  النف�شية  ال�شطرابات 
النف�شية  ال�شطرابات  اأن  الب�رسي،  النووي  احلم�ص  تفا�شيل  درا�شة  بعد 
مبا فيها تلك غري القابلة للعالج بالعقاقري، حتدث لي�ص ب�شبب ال�شدمات 
النف�شية ال�شديدة، بل لحتواء احلم�ص النووي الب�رسي على 80 مورثة على 
الأقل، م�شوؤولة عن العمليات البيوكيميائية يف الدماغ. ووفقا للعلماء فاإن 
هذه اجلينات نف�شها قادرة على قمع اجلهاز الع�شبي املركزي لالإن�شان. 
ويقول العلماء اإن بع�ص النا�ص مهيوؤون جينيا لالإ�شابة بالكتئاب املبكر، 
الذي يو�شل اإىل اأ�شواأ اأ�شكال املر�ص. واأو�شح العلماء، بعد حتليل بيانات 
ال�شيفرة الوراثة لـ 300 األف �شخ�ص من قاعدة بيانات البنك احليوي، اأن 
التي  الوحيدة  لي�شت  الوراثية  ال�شخ�شية وال�شكر  القلب وانف�شام  اأمرا�ص 
ت�شببها اجلينات، بل هي م�شوؤولة )اجلينات( عن اإحداث ا�شطرابات نف�شية 

خطرية حتى لدى اأكرث النا�ص �شحة.

 كل م� جتب معرفته 
عن »النوم النظيف«!

يتداول اليوم يف الأو�شاط الطبية م�شطلح جديد يعرف بـ »النوم النظيف«، 
وا�شع  نطاق  على  انت�رس  الذي  ال�شحي،  الأكل  م�شطلح  هدفه  وي�شبه يف 
مع و�شول القرن الواحد والع�رسين. وكما اأن الأكل ال�شحي يعنى بالغذاء 
الع�شوي واحلمية، كذلك ين�شح »النوم النظيف« مبقادير كافية من �شاعات 
النوم الليلي، حت�شن بدورها منط حياتنا ال�شحي العام. فما هي اخلطوات 
التي يجب اتباعها لبلوغ درجة »النوم النظيف«؟ عادة ما نوؤجل النوم اجليد 
اإىل اأيام العطل والإجازات، ما يخالف ن�شائح »املوؤ�ش�شة الوطنية للنوم«، 
التي تنوه اإىل �رسورة اأخذ 7-9 �شاعات من الراحة الليلية يوميا. لكن رمبا 
تكون التزامات احلياة املعا�رسة هي التي متنعنا من حتقيق ذلك. وتقول 
اإن »النوم النظيف« ل يتحقق باأخذ العدد الكايف من ال�شاعات  املوؤ�ش�شة 
فقط، واإمنا هو جمموعة عوامل واجب حتقيقها، لال�شتمتاع بجودة راحة 
عالية ليال، واإنتاج مميز نهارا. وتوؤكد اأن الأهمية ال�شحية لاللتزام بالنوم 
ل تقل عن احلمية الغذائية اأو التمارين الريا�شية.  وتتج�شد بع�ص العوامل 
الذكي لفرتات طويلة  الهاتف  ا�شتخدام  التي حترمنا من هذه اجلودة يف 

قبل النوم، اأو �رسب كميات كبرية من الكافيني اأثناء النهار.

م�صروب�ت الديتوك�ض... اخلرباء يك�صفون احلقيقة
يف ال�شنوات الأخرية، ذاع �شيت 
م�رسوبات وع�شائر الديتوك�ص، 
بالفعل  امل�رسوبات  هذه  فهل 
خل�شارة  �شحرية  م�رسوبات 
الب�رسة وغريها  ون�شارة  الوزن 
هذه  يف  به؟   تعد  مما  كثري 
الكثري  تلجاأ  ال�شنة  من  الفرتة 
غذائية  حلميات  الن�شاء  من 
قا�شية واأنظمة ريا�شية �شارمة 
للح�شول  غريبة  وممار�شات 
وبينما  املثايل.  اجل�شد  على 
باتباع  دوماً  اخلرباء  ين�شح 
وبطيئة  متوازنة  غذائية  حمية 
الوترية لتحقيق خ�شارة �شحية 
من  العديد  اأن  اإل  الوزن،  يف 
الن�شاء يلجاأن للحلول ال�رسيعة 
والتي قد ل يكون بع�شها �شحياً 
متاماً مثل ع�شائر الديتوك�ص.

اأن  عن  موؤخراً  اخلرباء  ك�شف 
خالل  اجل�شم  يف  يحدث  ما 
فرتة تناولك ع�شائر الديتكو�ص 
قد ل يكون اأمراً �شحياً متاماً، 
امل�رسوبات-  من  النوع  فهذا 
بالفعل  اجل�شم  يجعل  والذي 
يت�شبب  قد  نحافة-  اأكرث  يبدو 
كبرية  كميات  بخ�شارة  لك 
ال�رسر  يلحق  وقد  املاء  من 
بع�شالتك، وذلك ب�شبب حمتوى 
املنخف�ص  امل�رسوبات  هذه 
املعقدة  الكربوهيدرات  من 
قد  الذي  الأمر  والربوتينات، 

يجعلك تبدو اأكرث نحافة بينما 
من  جزءاً  تخ�رس  حقيقة  اأنت 
الأمر  يقت�رس  ول  ع�شالتك. 
فح�شب،  الأ�رسار  هذه  على 
م�رسوبات  لك  تت�شبب  قد  بل 
التالية:  بالأمور  الديتوك�ص 
وهن عام يف اجل�شم قد ي�شيبك 

باإغماء مفاجئ.
نتيجة  كبرية  مزاجية  تقلبات 
وال�رسيعة يف  الكبرية  التغريات 

م�شتويات ال�شكر يف اجل�شم.
عن  بالبتعاد  اخلرباء  وين�شح 
اأو  بالديتوك�ص،  ي�شمى  ما 
احلميات املخ�ش�شة لت�رسيف 

والكتفاء  اجل�شم،  من  ال�شموم 
باتخاذ قرارات تغذوية �شحية 

بدلً من هذا كله، مثل جتنب:
بال�شكر.  الغنية  الأطعمة 
الطعام املقلي. الطعام املعالج 
عن  وال�شتعا�شة  واملعلبات. 
واخل�شار  بالفواكه  كله  هذه 
بالربوتينات  الغني  والطعام 
وكل ما يتم ت�شنيعه من احلبوب 

الكاملة.
وبينما قد ل يت�شبب لك ع�شري 
من  بالعديد  لوحده  الديتوك�ص 
بالأنظمة  مقارنة   - الأ�رسار 
بالكامل  املعتمدة  الغذائية 

الديتوك�ص-،  مبداأ  على  فقط 
ل  قد  الع�شائر  هذه  اأن  اإل 
على  متاماً  �شحية  تكون 
حتتوي  اإذ  التغذوي،  امل�شتوى 
تلك  )خا�شة  الع�شائر  هذه 
اأنواع  مكوناتها  يدخل يف  التي 
من الفاكهة( على كميات كبرية 
 8-6 ب  )تقدر  ال�شكر  من 
مالعق �شغرية من ال�شكر(، قد 
يت�شبب تناولها وعلى مدى اأيام 
متتالية يف التالعب مب�شتويات 
على  والأن�شولني  اجللوكوز 
لدى  خا�شة  الطويل،  املدى 

الن�شاء.

اللوز يخف�ض ن�صبة ال�صكر ب�لدم بعد 4 �ص�ع�ت 
تاأتي فائدة اأكل املك�رسات ملري�ص 
اأنها حت�شن م�شتويات  ال�شكري من 
مرتفعة  تكون  التي  الكول�شرتول 
ال�شكر  ن�شبة  ارتفاع  عند  عادة 
ال�شائم. لكن من ال�رسوري ملري�ص 
الأن�شولني  يتناول  الذي ل  ال�شكري 
اأن يراقب كمية ونوعية املك�رسات 
اأكلها  يوا�شل  واأن  ياأكلها،  التي 
للقلب  ال�شحية  الدهون  لأنها توفر 

وال�رسايني.
الأبي�ص  اخلبز  مع  اللوز  تناول 
الغذائي  التمثيل  عملية  يح�شن 
لل�شكر مقارنة بتناول اخلبز الأبي�ص 
وحده، ودهون اجلوز مفيدة خلف�ص 
الدرا�شات  وتفيد  الكول�شرتول 
ال�شكري  تناول مري�ص  اأن  احلديثة 
ما بني 28 و56 غراماً يف اليوم من 
املك�رسات يح�شن م�شتويات ال�شكر 
خف�شها.  على  وي�شاعد  بالدم 
على  التغذية  تو�شيات  وحتث 

�شحياً  بدياًل  امل�شكرات  اعتبار 
ملر�شى  بالن�شبة  للكربوهيدرات 

ال�شكري.
اأي نوع من املك�رسات؟ 

التغذية  جملة  ن�رستها  درا�شة  يف 
اللوز  تاأثري  بني  املقارنة  متت 
واخلبز والأرز امل�شلوق والبطاط�ص 
املهرو�شة على جمموعة من مر�شى 
ال�شكري، واأظهرت النتائج اأن اللوز 

م�شتوى  خف�ص  يف  الأف�شل  هو 
ال�شكر بالدم بعد 4 �شاعات.

تناول  اأن  اأخرى  درا�شة  بينت  كما 
يح�شن  الأبي�ص  اخلبز  مع  اللوز 
لل�شكر  الغذائي  التمثيل  عملية 
الأبي�ص  اخلبز  بتناول  مقارنة 

وحده.
يعانون  الذين  ال�شكري  وملر�شى 
يعترب  الكول�شرتول  م�شاكل  من 

املك�رسات.  من  نوع  اأف�شل  اجلوز 
ن�شبة  خف�ص  على  اجلوز  ي�شاعد 
وحماية  والكول�شرتول  الدهون 
ال�شكري.  م�شاعفات  من  القلب 
احل�شة املو�شى بها يف هذه احلالة 

28 غراماً يف اليوم فقط.
الكاجو  اأن  من  الرغم  وعلى 
باملائة   75 اأن  اإل  بالدهون  غني 
نف�ص  وهي  للقلب.  مفيدة  منها 
زيت  يف  املوجودة  الدهون  نوعية 

الزيتون. 
ال�شكري  مر�شى  من  الكثري  ولأن 
الدهون  ن�شبة  ارتفاع  من  يعانون 
الكاجو  تناول  يفيد  بالدم  الثالثية 
الغذائي.  النظام  �شمن  بانتظام 
م�شتوى  اأن  درا�شات  وجدت  وقد 
 3 بعد  ينخف�ص  بالدم  ال�شكر 
ما  الكاجو،  تناول  من  �شاعات 
املنا�شبة  املك�رسات  من  اأنه  يعني 

ملر�شى ال�شكري.

كيف تخدعك م�صلق�ت الأطعمة لتن�ول املزيد من ال�صعرات احلرارية؟
التي  الغذائية  احلميات  معظم  ت�شرتك 
تهدف اإىل اإنقا�ص الوزن، بالعتماد على 
احلرارية  ال�شعرات  كمية  من  التخفيف 
وتلتزم  يومي،  ب�شكل  تناولها  يتم  التي 
باإدراج  عادة،  الأغذية  ت�شنيع  �رسكات 
عملية  يف  الداخلة  املكونات  كمية 
ال�رسكات،  من  العديد  اأن  اإل  الت�شنيع. 
�شاأنها  من  التي  احليل،  بع�ص  اإىل  تلجاأ 
على  امل�شتهلكني  وحث  مبيعاتها،  زيادة 
�رساء الأغذية التي ت�شّنعها، مدعية اأنها 
ل حتتوي على كمية كبرية من ال�شعرات 
احلرارية اأو املواد امل�شببة لزيادة الوزن، 

عك�ص  احلقيقة  تكون  الذي  الوقت  يف 
ذلك.

جميع  على  القانونية،  الناحية  ومن 
�رسكات اإنتاج الأغذية، اأن تو�شح حمتوى 
ال�شعرات  من  تنتجها،  التي  الأطعمة 
والدهون،  وال�شكريات،  احلراية، 
ما  بالفعل  وهذا  ذلك،  وغري  واملعادن، 
ب�شيطة  حيلة  مع  ال�رسكات،  هذه  تفعله 
كمية  اإدراج  وهي  الكثريون،  عنها  يغفل 
جزء  يف  املوجودة  احلرارية،  ال�شعرات 
من العبوة، ولي�ص العبوة بكاملها، بح�شب 

�شحيفة مريور الربيطانية.



�إ�سالمياتالثالثاء  11   فيفري   2020  املوافـق  ل 17 جمادى الثاين  1441ه 19

�لقول بانفر�د �ملالكية بالعمل ب�سد �لذر�ئع
ال�شد يف اللغة فيدل على ما كان حاجزا ومانعا بني �شيئني، 
واأما الذرائع فهي جمع ذريعة وتطلق على عدة معان منها 

الو�شيلة. وعند الأ�شوليني تطلق اإطالقني: اإطالق عام: 
مبعنى اأنه ي�شمل جميع الذرائع �شواء اأكانت ذرائع مفتوحة اأم 
م�شدودة، و اإطالق خا�ص مبعنى: اأنها تطلق على اأنواع معينة 

من الذرائع وهي الذرائع امل�شدودة �رشعا. وهذا الإطالق 
هو الذي عرب عنه ابن ر�شد اجلد رحمه اهلل بقوله: »الذرائع: 

الأ�شياء التي ظاهرها الإباحة ويتو�شل بها اإىل فعل حمظور«. 
وهذا هو املق�شود من خالل هذه الكلمة. ويكون �شد الذرائع 

يف ال�شطالح: منع الأ�شياء التي ظاهرها الإباحة ل لذاتها 
واإمنا لكونها تف�شي اإىل الفعل املحرم. فنجد اأن كثري من 

علماء املالكية كما يقول القرايف اأن �شد الذرائع قد انفرد 
بالعمل به مالك رحمه اهلل دون غريه من الأئمة. لكن احلقيقة 

اأن املالكية مل ينفردوا بالعمل ب�شد الذرائع بل وافقهم على 
ذلك غريهم من فقهاء املذاهب الأخرى. فاحلنفية ن�شوا 
على اأن و�شيلة ال�شيء تعطي حكمه، ومن مقت�شيات هذا 

�شد الذرائع. ويحكمون يف كتبهم مبقت�شى �شد الذرائع، واأن 
احلنابلة اأي�شا قد اأخذوا به فنجد ابن القيم رحمه اهلل يقول: 

»اإن �شد الذرائع اأحد اأرباع التكليف؛ فاإنه اأمر ونهي«، يف حني 
ال�شافعية اختلفت اآراوؤهم يف القول ب�شدها وفتحها، فاملروي 

عن ال�شافعي يف كتابه الأم هو القول بفتحها. ومما �شلف ذكره 
يت�شح اأن املالكية مل ينفردوا ب�شد الذرائع بل اإن احلنفية 
واحلنابلة وافقوهم على العمل ب�شدها واختلف القول عن 

ال�شافعي رحمه اهلل.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �شهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�شه )اأدبني ربي فاأح�شن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�شة اأم املوؤمنني ر�شي اهلل عنها 
حني �شئلت: كيف كان خلق ر�شول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�شلة خري يف القرءان هي 

يف ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.
وقالت عائ�شة ر�شي اهلل عنها يف و�شف خلقه 

اأي�شاً:«مل يكن ر�شول اهلل فاح�شاً ول متفح�شاً ول 
يجزي ال�شيئة ال�شيئة ولكن يعفو وي�شفح وقالت: ما 
انتقم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لنف�شه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �شعيد اخلدري ر�شي اهلل عنه: 
كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأ�شد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �شيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�شافه �شلى 

اهلل عليه و�شلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�ص فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْص َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�شالة وال�شالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �شرباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�شحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�شالة وال�شالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�شوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ص بن مالك ر�شي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وعليه برد غليظ 
احلا�شية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �شديدة 

حتى اأثرت حا�شية الربد يف �شفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�شكت عليه ال�شالة وال�شالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �شلى اهلل عليه و�شلم.

�نفر�د �ملالكية بالقول باخلروج من �خلالف
امل�شاألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخلالف، 
ذكر  فال�شاطبي  مراعاة اخلالف  والثانية: 
املخالف«  دليل  »مراعاة  بها  املراد  اأن 
املخالف.  دليل  اإعمال  بها  فاملراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�شه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله،  لزم  يف 
ا�شتقراء  خالل  من  اأننا  اإل  اآخر«،  دليل 
كتب ال�شافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�شيوطي: »القاعدة الثانية 
م�شتحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رشة 
اأما  حت�شى«  تكاد  ل  جدا  كثرية  فروعها 

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  املالكية  اأن  نخل�ص  اأننا  اإل  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة اخلالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�شافعية 

كاف لبيان عدم النفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�شان اإىل بع�ص امل�شطلحات �شمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�شجم مع 

الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�شليمة يف اأ�شل خلقها تعرفها، الق�شاء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 
الطريق يعر�شون عليهم جرمية بح�شب الفطر ال�شليمة قد يك�شفون احلقيقة، الإن�شان له فطرة �شليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك ال�شليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�ص والإثم ما حاك يف �شدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ص، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�شيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �شيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �شميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�شان معروفاً، و�شمي ال�شيء الذي تاأباه 
الفطر ال�شليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�شيء يتوافق مع فطرة النف�ص توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �شورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َص َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�شن لكن يف الأمراء اأح�شن، واحلياء ح�شن لكن يف الن�شاء اأح�شن، وال�شخاء ح�شن 

لكن يف الأغنياء اأح�شن، وال�شرب ح�شن لكن يف الفقراء اأح�شن، والتوبة ح�شن لكن يف ال�شباب اأح�شن. 
يعني ال�شاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�شخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�شرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�شد، اأحب الطائعني، وحبي لل�شاب الطائع اأ�شد، اأحب املتوا�شعني، وحبي 
للغني املتوا�شع اأ�شد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�شد، واأبغ�ص ثالثاً، وبغ�شي لثالث اأ�شد، 
اأبغ�ص الع�شاة، وبغ�شي لل�شيخ العا�شي اأ�شد، اأبغ�ص املتكربين، وبغ�شي للفقري املتكرب اأ�شد، اأبغ�ص 

البخالء، وبغ�شي للغني البخيل اأ�شد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�شتِح فا�شنع ما �شئت على معنيني: اإن مل ت�شتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�شتِح من اهلل فافعل ما �شئت ول تعباأ بكالم النا�ص.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َشِبيِل اهلَلّ

�شورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�شالم 
و�شطي.



م�ضكلة تقنية ُتغ�ضب �أحمد عز 
�أثناء عر�ض »عالء �لدين«

�نتاب �لغ�ضب �لفنان �أحمد عز �أثناء عر�ض م�رسحية 
�أم�ض  �أول   �لهو�ري،   جمدي  للمخرج  �لدين«  »عالء 
، على م�رسح »كايرو �ضو« يف �لقاهرة، ب�ضبب حدوث 
د�خل  من  م�ضدر  وقال  �ل�ضوت.  يف  تقنية  م�ضكلة 
�مل�رسحية ، �إن عز فوجئ بانقطاع �ل�ضوت لثو�ن �أثناء 
�لعر�ض، ما �أفقده تركيزه و��ضطر �إىل �الرجتال حلني 
حل �مل�ضكلة، م�ضيفاً �أن �لفنان �ضب جم غ�ضبه على 
�أنه كان ي�ضعى  �ل�ضوت بامل�رسحية، بخا�ضة  مهند�ض 

لتقدميها دون حدوث خطاأ و�حد.
»عالء  م�رسحية  عر�ض  قد  عز  �أحمد  �أن  يذكر 
�أيام متتالية، ومن �ملقرر  �لقاهرة ملدة 3  �لدين« يف 
�إقبال  لوجود  نظر�ً  �أ�ضبوع  كل  نهاية  مع  يعر�ضها  �أن 
جماهريي عليها، وي�ضاركه �لبطولة تار� عماد وحممد 
ثروت وحممد جمعة و�ضامي مغاوري وه�ضام �إ�ضماعيل 

و�إ�ضالم �إبر�هيم.
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مهرج مرعب يف »�جلوكر« �أم رجال 
»�الأيرلندي«؟  يف  م�ضن  ع�ضابات 
�حلنني ل�ضابق عهد مدينة �الأ�ضو�ء 
وليوناردو  بيت  بر�د  مع  هوليوود 
�ملليئة  �خلنادق  �أم  كابريو؟  دي 
بالطني خالل حرب مر عليها قرن 

من �لزمان يف فيلم »1917«؟
توزيع  حفل  �لليلة  هوليوود  ت�ضهد 
يف  تكرمي  �أرفع  �أو�ضكار،  جو�ئز 
�ل�ضينما، وهو حدث  عامل �ضناعة 
�لرت�ضيحات  من  �لكثري  ي�ضم  قد 
�الأوىل  للمرة  باجلائرة  �لفوز  �أو 
�لرت�ضيحات  قائمة  عادت  بينما 
�لبي�ض  �ملمثلني  على  لالقت�ضار 
�الأمر �لذي �أحيا �جلدل من جديد 

حول هذ� �الأمر.
�لرت�ضيحات  قائمة  �ضد�رة  ويف 
�أ�ضماء المعة مثل بر�د بيت و�إلتون 
وليوناردو  ثريون  وت�ضارليز  جون 
دي كابريو و�ضكارليت جوهان�ضون 
�ملقابل  ويف  �ضكور�ضيزي  ومارتن 
هناك طاقم �لعمل �لذي ال يتمتع 
بالكثري من �ل�ضهرة لفيلم »طفيلي« 
)بار�ز�يت( �لناطق بالكورية و�لذي 
قد ي�رسق �الأ�ضو�ء من �أكرب �أ�ضماء 

هوليوود.
وكاملعتاد كل �الأعني معلقة بجائزة 

�أف�ضل فيلم و�لتي يعتقد �ملر�قبون 
من  �أفالم  ثالثة  بني  تنح�رس  �إنها 
»طفيلي«  وهي  غري  ال  �لقائمة 
)بار�ز�يت( وهو فيلم م�ضتقل مليء 
و«1917«  �الجتماعية،  بال�ضخرية 
�الأوىل  �لعاملية  �حلرب  عن 
بيكت�رسز  يونيفر�ضال  �إنتاج  من 
مينديز،  �ضام  �لربيطاين  للمخرج 
�الأحدث  تار�نتينو  كويننت  ور�ئعة 
)و�ن�ض  هوليوود«  يف  مرة  »ذ�ت 
�إنتاج  �إن هوليوود( من  �آتامي  �آبون 

�ضوين بيكت�رسز.
يف  �لكاتب  فينربج  �ضكوت  ويرى 
�أن  ريبورتر(  هوليوود  )ذ�  جملة 
»�خليار �لذكي هو بال �ضك )1917( 
لكنني ال �أ�ضتبعد �حتمال فوز فيلم 
)و�ن�ض  �أو  )بار�ز�يت(  �ضو�ء  �آخر 
�آبون �آتامي �إن هوليوود( �أو )جوجو 

ر�بيت«(.
»طفيلي«  فيلم  يدخل  ورمبا 
)بار�ز�يت( �لتاريخ ليكون �أول فيلم 
�أف�ضل  باأو�ضكار  يفوز  �أجنبية  بلغة 
جون-هو  بوجن  وخمرجه  فيلم. 
خمرج  �أف�ضل  قائمة  يف  مر�ضح 
لنيل  �أي�ضا  مر�ضح  �لفيلم  �أن  كما 

�أو�ضكار �أف�ضل فيلم �أجنبي.
�أما باقي �الأعمال �ل�ضينمائية �لتي 

فهي  فيلم  �أف�ضل  على  تتناف�ض 
بر�ذرز  و�رنر  �إنتاج  من  »�جلوكر« 
تر�ضيحا  �الآن 11  نال حتى  و�لذي 
»ق�ضة  �الجتماعية  �لدر�ما  وفيلم 
و�أي�ضا  �ضتوري(  )ماريدج  زو�ج« 
�الأ�ضطوري  �لع�ضابات  فيلم 
�أير�ضمان(  )ذي  »�الأيرلندي« 

وكالهما من �إنتاج نتفليك�ض.
�ضباق  در�ما  �لقائمة  ت�ضم  كما 
فري�ري«  �ضد  »فورد  �ل�ضيار�ت 
�إنتاج  من  فري�ري(  يف.  )فورد 
توينتيث �ضن�ضريي �ضتوديوز و�لفيلم 
كال�ضيكية  رو�ية  عن  �ملاأخوذ 
�ضهرية وهو »ن�ضاء �ضغري�ت« )ليتل 

ومن( من �إنتاج �ضوين بيكت�رسز.
فنون  �أكادميية  �أع�ضاء  يختار 
�لبالغ  �ملتحركة  �ل�ضور  وعلوم 
�لفائزين.  �آالف  ثمانية  عددهم 
مقدم  بدون  �ضيكون  �لليلة  وحفل 

للعام �لثاين.
يف  �أقد�مها  نتفليك�ض  ور�ضخت 
�أنتجتها  �أعمال  بح�ضول  هوليوود 
على 24 تر�ضيحا يف �ملجمل هذ� 
�لعام مبا �ضمل فيلم »�لباباو�ن« )ذ� 
تو بوب�ض( وفيلم �لر�ضوم �ملتحركة 
»كالو�ض« و�لفيلم �لوثائقي »م�ضنع 
فاكتوري(.  )�أمريكان  �أمريكي« 
�إن  يقولون  �جلو�ئز  مر�قبي  لكن 

�أمل �حل�ضول على �أو�ضكار �أف�ضل 
فيلم قد تر�وغ �ل�ضبكة جمدد� هذ� 

�لعام.
جوائز اأو�شكار �شديدة البيا�ض

تنوع  �أي  بغياب  �لعام  هذ�  ويت�ضم 
يذكر �إذ مل ت�ضم قو�ئم �لرت�ضيحات 
�ضينثيا  �ل�ضمر�ء  �ضوى  �لرئي�ضية 
�أف�ضل  قائمة  �ضمت  كما  �إريفو 
فقط مما  رجال  خمرج خمرجني 
�ضنو�ت  �أربع  منذ  ثار  �أحيا جد�الً 
�أو�ضكار  »جو�ئز  عنو�ن  يحمل 

�ضديدة �لبيا�ض«.

اأف�شل ممثل وممثلة

فينك�ض  خو�كني  �لنجم  ويعترب 
�أو�ضكار يف  �أول  لنيل  �الأوفر حظا 
�ملهرج  لدور  �أد�ئه  عن  م�ضريته 
�مل�ضطرب �لذي يتحول للعنف يف 
فيلم »�جلوكر« �أما جوهان�ضون فقد 
حت�ضل  �لتي  �الأوىل  �ملمثلة  تكون 
على جائزتي �أو�ضكار �أف�ضل ممثلة 
و�أف�ضل ممثلة م�ضاعدة عن دوريها 
يف فيلمي »جوجو �الأرنب« )جوجو 
)ماريدج  زو�ج«  و«ق�ضة  ر�بيت( 

�ضتوري(.

»1917« و »خو�كني فينيك�ض« يف �ضد�رة �ل�ضباق لنيل 
جو�ئز �أو�ضكار 2020

باتنة: دعوة لتكوين �لتعاونيات و�جلمعيات �لن�ضطة 
يف جمال �مل�ضرح �لناطق بالأمازيغية

فكرية  ندوة  يف  �ملتدخلون  �أبرز 
�جلهوي  باتنة  مب�رسح  �أقيمت 
للتو��ضل«  كف�ضاء  »�مل�رسح  حول 
�ملهرجان  فعاليات  �ضمن  ذلك  و 
�لناطق  للم�رسح  �لوطني  �لثقايف 
 11 �لـ   طبعته  يف  باالأمازيغية 
�لفرتة  �ل�ضنة يف  �لذي ينظم هذه 
�أن  من 3 �ىل 11 فيفري  �جلاري 
يف  و�لتعاونيات  �جلمعيات  هذه 
من  �الهتمام  �إىل  ما�ضة  »حاجة 
خالل �لتكوين ال�ضيما و�أن �لكثري 
�إبد�عية  يتوفر على طاقات  منها 
يف  ملمو�ضة  نتائج  وحققت 
�لتمثيل  حيث  من  �ضو�ء  �مليد�ن 

�أو �الإخر�ج«.
�لفنان  باملنا�ضبة  و�أو�ضح 
�أن  جبارة  علي  �مل�رسحي 
�ملهرجان �لثقايف �لوطني للم�رسح 
�لناطق باالأمازيغية �لذي حتت�ضنه 
»فر�ضة  باتنة   مدينة  �ضنويا 
�لتعاونيات  هذه  ملعرفة  �ضانحة 
قرب  عن  �الطالع  و  و�جلمعيات 
يف  و�إ�ضهاماتها  �إبد�عاتها  على 

من  �لرغم  على  �مل�رسح  جمال 
�الإمكانات �ملنعدمة لغالبيتها«.

وتطرق �ملتحدث �إىل �رسورة دعم 
هذه �لفرق �مل�رسحية باالإمكانات 
غاية  �إىل  �لتكوين  من  �نطالقا 
عرو�ضها  توزيع  يف  م�ضاعدتها 
خالل  من  وطنيا  بها  و�لتعريف 
�ضندوق دعم �الإبد�ع �لتابع لوز�رة 

�لثقافة وكذ� �لتكفل بها من طرف 
مل�ضاعدتها  �جلهوية  �مل�ضارح 
�لتظاهر�ت  يف  �مل�ضاركة  يف 

و�ملهرجانات �مل�رسحية.
�ملخرج  ��ضتعر�ض  جهته  من 
�لقادر  عبد  �مل�رسحي  و�لفنان 
والية مترن��ضت جتربة  عزوز من 
بع�ض �لفرق �مل�رسحية من واليات 

»�رسخة  جمعية  ومنها  �جلنوب 
غابت  �لتي  من مترن��ضت  �لركح« 
ب�ضبب  �ملهرجان  �ل�ضنة عن  هذه 
�أنها  رغم  �ملادية  �الإمكانات  قلة 
منذ  �مل�ضاركني  بني  من  كانت 
فيها  وقدمت  �لتظاهرة  �نطالق 
�جلمهور  ب�ضهادة  مميزة  عرو�ضا 

و�ملخت�ضني يف �ملجال .

حاجة  عن  �لفنان  هذ�  وحتدث 
�لن�ضطة  و�جلمعيات  �لتعاونيات 
عامة  ب�ضفة  �مل�رسح  ميد�ن  يف 
و�لناطق باالأمازيغية خ�ضو�ضا �إىل 
�لتي  �لتكوين ال�ضيما يف �ملناطق 

ال توجد بها م�ضارح جهوية .
حمافظ  �ل�ضياق  هذ�  يف  و�أكد 
�لوطني  �لثقايف  �ملهرجان 
للم�رسح �لناطق باالأمازيغية �ضليم 
ترب�ض  حول  م�رسوعا  �أن  �ضهايل 
�جلمعيات  لفائدة  وطني  تكويني 
جمال  يف  �لن�ضطة  و�لتعاونيات 
حمافظة  قدمته  قد  �لفنون  �أب 
�ضنو�ت  يف  للو�ضاية  �ملهرجان 
ما�ضية و�أعيد تقدميه هذه �ل�ضنة 

يهدف �إىل تاأطري هذه �لفرق.
ويت�ضمن هذ� �مل�رسوع تنظيم عدة 
و�لكتابة  �الإخر�ج  منها  ور�ضات 
وكذ�  و�ل�ضينوغر�فيا  �مل�رسحية 
لتقريب  ور�ضة  �إىل جانب  �لتمثيل 
ومنها  �الأمازيغية  �للغة  متغري�ت 
و�ملز�بية  و�ل�ضاوية  �لرتقية 
هذ�  يكون  �أن  على  وغريها 

ما  ح�ضب  مر�حل  على  �لتكوين 
ذكره �ملتحدث .

وتخلل هذه �لندوة �لتي ��ضتقطبت 
مثقفني ومهتمني بامل�رسح وحتى 
�جلمهور  من  �ملتابعني  بع�ض 
م�ضرية  عن  �حلديث  للعرو�ض 
وبعد  قبل  باجلز�ئر  �مل�رسح 
�ال�ضتقالل وحتديات �لع�رس �لتي 
تو�جه �لفن �لر�بع ومنها �ل�ضينما 
�الجتماعي  �لتو��ضل  و�ضائل  و 
باالإ�ضافة �إىل بع�ض �ل�ضعاب �لتي 
و�لتوزيع يف جمال  �الإنتاج  تعرقل 
�مل�رسح يف ظل قلة �لدعم �ملادي 
للفرق وحتى �لتظاهر�ت �لثقافية 

ككل .
م�رسحية  فرقة   16 وتتناف�ض 
منها  �لوطن  واليات  خمتلف  من 
جو�ئز  على  جهوية  م�ضارح   4
�لوطني  �لثقايف  �ملهرجان 
باالأمازيغية  �لناطق  للم�رسح 
�نطلق  �لذي   11 �لـ  طبعته  يف 
�جلاري  فيفري  من  �لثالث  م�ضاء 

و�ضيختتم يوم �لثالثاء �ملقبل.

دعا م�شرحيون ومهتمون بالفن الرابع يوم ال�شبت بباتنة اإىل �شرورة تكوين التعاونيات واجلمعيات الن�شطة على امل�شتوى الوطني يف 
جمال امل�شرح الناطق بالأمازيغية.
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مذهلة! كهربائية  �سيارة  عن  "Citroen" تك�سف 
 "Citroen" �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
كهربائية  �ضيارة  م�ؤخرا،  الفرن�ضية 
اخليال  اأفالم  مبركبات  �ضبيهة 
ال�ضيارة  هذه  وزودت  العلمي، 
ن�ع  من  خا�ضة  ريا�ضية  بعجالت 
"GoodYear"، مبقا�س "30/255 

R30"، واأب�اب بت�ضميم فريد، تفتح 
اأكرب  لت�ؤمن  واخللف  الأمام  اإىل 
احلركة  و�ضه�لة  الراحة  من  قدر 
من  واخلروج  الدخ�ل  اأثناء  للركاب 

املركبة.
 "19_19  Citroen" قمرة  اأما 

التي  امل�اد  اأحدث  من  ف�ضنعت 
يتداخل فيها املعدن مع البال�ضتيك 
مبقاعد  وزودت  الكرب�ن،  واألياف 
مريحة تت�ضع لأربعة ركاب، و�ضا�ضات 
باللم�س  تعمل  كبرية  اإلكرتونية 
للتحكم بتقنيات ال�ضيارة واأنظمتها، 

بالإ�ضافة اإىل م�ضاعد اإلكرتوين ذكي 
لل�ضائق  ال�ض�تية  لالأوامر  ي�ضتجيب 
الهاتفية  املكاملات  على  لريد   ،
امل�لتيميديا  باأنظمة  ويتحكم 
القيادة  ونظامي  ال�ض�ت  واأنظمة 

وحتديد امل�اقع.

الندروفر ديفندر 2020 
اجلديدة تظهر ب�سكلها املتوقع

ديفندر  لإطالق  لندروفر  ت�ضتعد 
اجلديدة كلياً يف 2020، وه� ما دفع 
ت�ضميم  اإىل   IAB م�قع  م�ضممي 
اجليل  ت�ضتعر�س  تخيلية  �ض�رة 

القادم من الـSUV الفاخرة.
 2020 ديفندر  لندروفر  حتافظ 
مع  ولكن  ال�ضندوقي  ال�ضكل  على 
ملح�ظة  تخيلية  تغيريات  عدة 
املرتفع  املحرك  غطاء  مع  تبداأ 
امل�ضطح، ال�ضبك الأمامي ال�ضغري 
اأمامية  م�ضابيح  به  حتيط  الذي 
نهارية  اأ�ض�اء  مع  م�ضتطيلة 
ب�ضيطة  رفارف  اإىل  بالإ�ضافة 
نرى  فيما  �ضفلية،  حماية  واأل�اح 
مع  م�ضتقيمة  خط�ط  باجل�انب 
ن�افذ �ضبه مربعة واأب�اب تقليدية 
املعروفة،   SUVالـ ه�ية  لإبراز 
الرفارف  ج�انب  نرى  فيما 
من  مزيد  تعطي  قلياًل  املنبعجة 

الهيبة والع�ضلية.
اأمتعة  حقيبة  باب  باخللف  نرى 
عجلة  مع  اجلانب  اإىل  يفتح 
احتياطية مثبتة به، يف حني يت�قع 

اأن جند بالداخل ل�حة قيادة معاد 
نظام  �ضا�ضة  بجانب  ت�ضميمها 
وعدادات  كبرية  معل�ماتي  ترفيه 
رقمية مع مق�د كبري متعدد املهام 
خ�ضائ�س  من  العديد  جانب  اإىل 
تنا�ضب  التي  والرتفيه  الراحة 

العائالت.
�ض�ف ت�ضتند لندروفر ديفندر على 
بطراز  امل�ضتخدمة   D7u من�ضة 
دي�ضكفري ورجن روفر �ضب�رت ورجن 
خيارات  �ضتت�ضمن  روفر، يف حني 
املحركات 2 لرت 4 �ضلندر و3 لرت 
6 �ضلندر مع خيار ملحرك هايربد 

بنظام كهربائي 48 ف�لت.
لندروفر  اإنتاج  يبداأ  و�ض�ف  هذا 
مب�ضنع  كلياً  اجلديدة  ديفندر 
عام  مطلع  �ضل�فاكيا  يف  ال�رشكة 
امل�ديل  اختبار  مت  حيث   ،2020
يف ظروف قا�ضية للغاية وبدرجات 
حرارة -40 درجة مئ�ية وحتى 48 
مالئمته  من  للتاأكد  مئ�ية  درجة 
الطرق  على  الظروف  لكافة 

ال�عرة.

اجلديدة بليزر  �سيفروليه  عن  تعرفها  ال  قد  اأ�سياء   5

اإيقافها،  بعد مرور 15 عاما على 
اإعادة  م�ت�رز  جرنال  قررت 
 SUV يف  بليزر  �ضيفروليه  اإحياء 
كليا،  جديدة  املقاعد  خما�ضية 
هج�مي  وطابع  ع�رشي  بت�ضميم 

.SS رش�س م�ضت�حى من كامارو�
وبالرغم من اأن ال�ضم يعطى اإيحاًء 
كال�ضيكيا، اإل اأن ت�ضميم الكرو�س 
وتقنياتها  ع�رشي  اجلديدة  اأوفر 
الي�م  اأتيناكم  وقد  التط�ر،  عالية 
نغفلها  اأن  يجب  ل  اأ�ضياء  بخم�س 

عن �ضيفروليه بليزر 2019.

كامارو  مع  ال�شبه  وجه   -1
2020

بعد ك�ضف ال�ضتار عن بليزر 2019 
مقارنات  انت�رشت  اجلديدة، 
 ،2020 كامارو  مع  ت�ضميمها 
يعترب  الكثري  جعلت  التي  للدرجة 
اأوفر  الكرو�س  ن�ضخة  هي  بليزر 
نالت  كامارو، ويف حني  ك�بيه  من 
اأبعادها  ب�ضبب  النق�س  كامارو 

امل�ضابيح  ذات  اأن  اإل  الكبرية، 
بليزر،  على  مثالية  تبدو  الأمامية 
 LED م�ضابيح  اإ�ضتخدام  مع 
الليلية   HIDو النهارية  للروؤية 

والأقل اإ�ضاءة.
اجلديدة  بليزر  اأن  يبدو  كما 
كامارو  �ضبك  نف�س  ا�ضتخدمت 
وكاأنها  تبدو  يجعلها  الذي  اأي�ضا، 
لكز�س RX عند النظر اإليها من 

زاوية جانبية.

موديالت  مع  ت�شابه   -2
جرنال موتورز

ومل تت�ضابه بليزر 2020 اجلديدة 
مع خارجية كامارو فقط، فحني 
النظر لداخليتها ن�ضتطيع اأن نرى 
ب��ض�ع عدة عنا�رش مت اإ�ضتعارتها 
الك�بيه،  �ضيفروليه  �ضيارات  من 
على  واملعل�مات  الرتفيه  كنظام 
خمارج  كذلك  املثال،  �ضبيل 
واأغلب  ال�ضكل،  دائرية  الته�ئة 
مك�نات الك�ن�ض�ل ال��ضطي هي 

ك�بيه  يف  م�ج�دة  احلقيقة  يف 
كامارو.

وتفا�ضيل  للت�ضميم  وبالإ�ضافة 
 2019 بليزر  فاإن  الداخلية، 
القيا�ضية تاأتي على من�ضة جرنال 
املن�ضة  ذات  وهي   ،C1 م�ت�رز 
 XT5 كاديالك  هيكل  بني  التي 
اإ�ضتنادا  اأكاديا  واجليل الثاين من 

عليها.

القدمية  بليزر  ت�شبه  ال   -3
على االإطالق

يف حني اأن هذه الكرو�س اأوفر اأتت 
باإ�ضم بليزر، اإل اأن عمالء وحمبي 
بليزر القدمية �ضيالحظ�ن فرقا 
�ضا�ضعا بني اجليلني، للدرجة التي 
 SUV الـ  اأن  ينكرون  جتعلهم 
لكن  اأ�ضلية،  بليزر  هي  اجلديدة 
نظام الدفع الرباعي بكل فئاتها 

يحفظ متيزها.

4- لي�شت الوحيدة التي يعاد 

اإحياوؤها

مل تكن جرنال م�ت�رز هي ال�حيدة 
م�ديل  ا�ضم  باإحياء  قامت  التي 
وع�رشي،  جديد  اأخر  يف  قدمي 
تعيد  املثال  �ضبيل  على  فف�رد 
اإحياء برونك�، حيث وعدت  حاليا 
اأن  الأمريكية  ال�ضيارات  �ضانعة 
�ضتاأتي يف هيكل  اجلديدة  برونك� 
اأ�ض�س  SUV 4×4، م�ضتندة على 
تد�ضينها  و�ضيتم  اأب،  بيك  رينجر 

بحل�ل 2020.

5- ما زال �شعرها جمهوال

اأ�ضعار  عن  بعد  الك�ضف  يتم  مل 
اجلديدة،   2019 بليزر  �ضيفروليه 
خالل  ذلك  يتم  اأن  مت�قع  ولكن 
الأ�ضهر القليلة القادمة، لت�ضل اإىل 
العام  مطلع  يف  العاملية  الأ�ض�اق 
م�ران�  ني�ضان  لتناف�س  القادم 

وف�رد اإيدج.

�سام�سونغ ُت�سيف مل�ساتها اإىل عامل ال�سيارات بقمره قيادة رقمية   
الك�ري  العمالق  اقتحمت 
«عامل  »�ضام�ض�جن  اجلن�بي 
ال�ضيارات ؛ لت�ضيف اإىل مل�ضات 
بقمرات  التكن�ل�جيا  من 
بتقنية   مزودة  رقمية  قيادة 
وك�ضفت   5G الأ�ضياء   وانرتنت 
»�ضام�ض�جن «عن قمرتها الرقمية 
اللكرتونيات  معر�س  خالل 
وتتك�ن   2018 لعام  ال�ضتهالكية 
ثالثة  من  الرقمية  القمرة 
؛  ب��ضة   12.3 قيا�س  �ضا�ضات 
من  العديد  لل�ضائق  ت�فر  والتي 
بالقيادة  املتعلقة  املعل�مات 
مثل ال�رشعة وعدد الدورات يف 
درا�ضة حديثة  ال�احدة  الدقيقة 
تك�ضف �رش �ضعادة الرجال ويتم 

التحكم يف ال�ضا�ضات الثالث من 
خالل �ضا�ضة QLED املركزية 
 Passenger للمعل�مات و�ضا�ضة
ب��ضة    28 بعر�س   Display
ثالث  على  القمرة  حتت�ي  كما 

ب�ضاعة  اأ�ضبة  دائرية  مقاب�س 

Gear S من �ضام�ض�جن ؛ والتي 
بتخ�ضي�س  للم�ضتخدم  ت�ضمح 
من  ا�ضتخداما  ال�ظائف  اأكرث 
قبل ال�ضائق واأ�ضافت »�ضام�ض�نغ 
اإىل  «؛ 

 Bixby نظام  اجلديدة  قمرتها 
والذي   SmartThings و 
الأجهزة   يف  التحكم  على  يعمل 
الدول  دخل  بني  عالقة  هناك 
قدر  على  م�اطنيها  وح�ض�ل 
 Mirror كايف من الن�م؟ ونظام
  Replacement Vision
ثالثية  �ض�ر  يعر�س  الذي 
املفاجئة  للتغريات  الأبعاد 
الفيدي�  �ضاهد  ؛  الطريق  يف 
الت��ضيحي للح�ض�ل على مزيد 
القمرة  عن  املعل�مات  من 

الث�رية ل�ضام�ض�نغ 

مر�سيد�س GLE تظهر 
بتمويهات خفيفة مع 

اقرتاب تد�سينها

الأ�ضب�ع  دبلي�  اإم  بي  ك�ضفت 
الرابع،  اجليل   X5 عن  املا�ضي 
اأف�ضل  على  ح�ضلنا  والي�م 
الرئي�ضية  مناف�ضتها  على  نظرة 
مر�ضيد�س GLE والتي �ضيد�ضن 
اأي�ضا جيل جديد كليا منها  ر�ضد 
يف  لل�ضيارة  الإنتاجي  النم�ذج 
اأملانيا، ومبا اأن ال�ضانعة الفاخرة 
مت�يهها  عناء  نف�ضها  تكبد  مل 
�ضيتم  التد�ضني  اأن  يعني  فذلك 

خالل الأ�ضابيع املقبلة.
ل  الفيدي�  مقطع  اأن  �ضحيح 
اأن  اإل  الأمامية  واجهتها  يك�ضف 
 GLE ظهرت  حيث  كاٍف  ذلك 
خفيفة  بتم�يهات  �ضابقا   2019
التج�ض�ضية  ال�ض�ر  على  وبناًء 
افرتا�ضي،  ت�ضميم  اإن�ضاء  مت 
اخللفية تبدو ر�ضيقة عن ال�ضابق 
نحيلة  اخللفية  وامل�ضابيح 
اأما  معدين،  �رشيط  بينها  ي�ضل 
ال�اجهة الأمامية فهي م�ضت�حاة 

اأمامية  مب�ضابيح   CLS من 
�ضفلية  ته�ية  وفتحات   LED
على  ق�ية  خط�ط  مع  عدوانية 
متتلك  حني  يف  املحرك،  غطاء 
اإليها  ت�ضيف  جتعدات  اجل�انب 
مل�ضة مهيبة مع اأق�ا�س عجالت 

اأعر�س من ال�ضابق.
نظام  على  �ضتح�ضل  داخلها،  يف 
 MBUX الرتفيهي  املعل�مات 
مثل  بالكامل  رقمية  �ضا�ضات  مع 
كما  ال�رشكة،  م�ديالت  اأحدث 
جديدة  من�ضة  اإىل  النتقال  اأن 
 GLE داخلية  حجم  �ضيزيد 

ب�ضكل كبري للركاب والأمتعة.
من  �ضتاأخذ  املحركات  اأغلب 
ب�رش  لي�ضت  لذا هي   ،E-Class
�ض�ى  اأمامنا  لي�س  والآن  خفي، 
 GLE تقدمي مر�ضيد�س  انتظار 
2019 اجلديدة كليا ر�ضميا وتنزل 
على ال�ضاحة لتناف�س X5 اجليل 

الرابع.
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�إيطاليا تفتتح حتقيًقا �ضد غوغل 
ب�ضبب ممار�ضاتها �الحتكارية يف 

نظام �أندرويد �أوتو

االحتكار  مناه�ضة  �ضلطة  اأعلنت 
االإيطالية عن بدء التحقيق مع غوغل 
على خلفية املمار�ضات االحتكارية 
الذكي  نظامها  يف  بها  تقوم  التي 
بال�ضيارات،  اخلا�ص  اأوتو  اأندرويد 
االأوروبي  اإىل االحتاد  لتن�ضم بذلك 
يف  ال�رشكة  مع  بالتحقيق  والهند 
ق�ضايا خمتلفة تتمثل ب�ضكل رئي�ضي 

يف االحتكار.
�ضكوى  بعد  التحقيق  هذا  وياأتي 
�ضماح  عدم  من   Enel جمموعة 
 Enel X تطبيق  بو�ضع  لها  غوغل 
الت�ضغيل،  نظام  على   Recharge
مل�ضاعدة  تد�ضينه  مت  تطبيق  وهو 
اأماكن  معرفة  على  امل�ضتخدمني 
القريبة  الوقود  وتزويد  ال�ضحن 

منهم حول البالد.
مع  خا�ضة  �ضيا�ضة  غوغل  وتتبع 
للطرف  ت�ضمح  اأوتو  اأندرويد  نظام 
متعلقة  تطبيقات  باإطالق  الثالث 
الر�ضائل  اأو  املتعددة  بالو�ضائط 
 Enel X فقط، ما يعني اأن تطبيق
Recharge يخالف �ضيا�ضتها. لكن 
اإيطاليا تنظر لالأمر ب�ضكل خمتلف 

لذلك قامت بفتح التحقيق.
اجلدير بالذكر اأن جمموعة �رشكات 
االإيطالية  احلكومة  تعترب   Enel
حيث  فيها،  االأكرب  امل�ضاهم  هي 
مت تاأ�ضي�ضها من احلكومة يف 1962 
يف  بخ�ضخ�ضتها  قامت  ثم  ومن 
1999 مع املحافظة �ضيطرتها على 

املجموعة.

اأعلنت في�ضبوك عن تغريات جديدة قادمة 
اإىل ال�ضفحة الرئي�ضية اخلا�ضة للم�ضتخدم 
من  املختلفة  املن�ضورات  جتمع  والتي 
واملجموعات،  وال�ضفحات  االأ�ضدقاء 
�ضرتكز  ال�رشكة  بح�ضب  التغريات  وهذه 
ب�ضكل اأكرب اإظهار املحتوى املن�ضور من 

االأ�ضدقاء املقربني يف البداية.
وتقول في�ضبوك اأنها قامت با�ضتطالعات 
املحتوى  حول  امل�ضتخدمني  بني  للراأي 
اهتمامهم  متثل  التي  واملن�ضورات 
االأكرب، وظهرت النتائج باأن هناك عوامل 
امل�ضتخدمني  اهتمام  بني  م�ضرتكة 
يهتم  والذين  املقربني  واالأ�ضخا�ص 
امل�ضتخدم ملحتواهم؛ مثل وجودهم يف 
اإليهم، وهذا  نف�ص ال�ضورة مًعا واالإ�ضارة 
امل�ضتخدمني  فهم  على  �ضاعدهم  االأمر 

ب�ضكل اأف�ضل.
لوغاريتمات  تطوير  على  ال�رشكة  وتعمل 
للم�ضتخدمني  املف�ضل  املحتوى  تتنباأ 
الإظهاره يف البداية، لكن بعد اال�ضتطالع 

على  جديدين  تعديلني  باإ�ضافة  قامت 
من�ضورات  تظهر  حتى  اللوغاريتمات 
ال�ضفحة  بداية  يف  املقربني  االأ�ضدقاء 
اإظهار  اإىل  باالإ�ضافة  رئي�ضي  وب�ضكل 
مهمة  اأنها  ال�رشكة  تعتقد  التي  الروابط 
وهذا بح�ضب طريقة تفاعل امل�ضتخدمني 

واهتمامهم مع املحتوى ال�ضابق.

جلًيا  يظهر  لن  التحديث  هذا  لكن 
يف  كبري  تغيري  اأنه  على  للم�ضتخدمني 
اإظهار  يف  �ضي�ضاهم  اأنه  اإال  ال�ضبكة، 
وال�ضفحات  االأ�ضدقاء  من  اأكرث  حمتوى 
ما  وهي  امل�ضتخدم  معها  يتفاعل  التي 

متثل اهتماًما له اأكرث من غريها.

ال�سفحة الرئي�سية على في�سبوك 

�إظهار من�ضور�ت �الأ�ضدقاء �ملقربني و�لرو�بط �ملهمة

ذكرت مواقع مهتمة ب�ضوؤون التقنية 
اأن �رشكة »�ضام�ضونغ« عملت على 
ظهرت  التي  امل�ضكالت  اإزالة 
 ،»Galaxy Fold« هواتف  يف 
ا�ضتعدادا لطرح هذه االأجهزة يف 

االأ�ضواق قريبا.
فاإن  املتوفرة  للمعلومات  وتبعا 
»�ضام�ضونغ« قامت باإخفاء حواف 
ال�ضا�ضة  بحماية  اخلا�ضة  الطبقة 
اجلانبية،  الهيكل  اإطارات  حتت 

باإزالة  امل�ضتخدم  يفكر  ال  كي 
ال�ضا�ضة  ويعر�ص  الطبقة،  هذه 

للعطب.
تكون  اأن  املفرت�ص  ومن 
بع�ص  اأدخلت  قد  »�ضام�ضونغ« 
التعديالت على ال�ضا�ضات وهيكل 
اجلزء  جلعل  اأي�ضا،  الهاتف 
املك�ضوف من حافة ال�ضا�ضة عند 
املفا�ضل يف اأعلى واأ�ضفل اجلهاز 
حتت  الغبار  لت�رشب  منعا  اأ�ضغر، 

ال�ضا�ضة.
اإدخال  »�ضام�ضونغ«  وقررت 
هواتف  على  التعديالت  هذه 
اأن  بعد   »Galaxy Fold«
عقب  االأ�ضواق  يف  طرحها  اأجلت 
الف�ضائح التي طالتها من نقد عدد 
من ال�ضحفيني الذين ا�ضتخدموها 
�ضا�ضتها  اأن  واأكدوا  ملدة ق�ضرية، 
اأقل  بعد  جدية  مل�ضاكل  تعر�ضت 

من  يومني  من 

اال�ضتخدام.
كانت  »�ضام�ضونغ«  اأن  ويذكر 
الهواتف  هذه  لطرح  تخطط 
لتناف�ص  مدة،  منذ  االأ�ضواق  يف 
القابلة  الهواتف  اأف�ضل  فيها 
االأ�ضواق،  يف  املوجودة  للطي 
بهذه  حلقت  التي  الف�ضائح  لكن 
ال�رشكة  اآمال  حطمت  االأجهزة، 
لالأجهزة  جديدة  �ضوق  باكت�ضاح 
الذكية.

»�ضام�ضونغ« ت�ضلح هاتفها �لقابل للطي وتطرحه قريبا

مايكرو�ضوفت تتعاون مع �ضوين 
يف �الألعاب �ل�ضحابية

اأعلنت �رشكتا مايكرو�ضوفت و�ضوين – املتناف�ضتني يف 
جمال االألعاب منذ فرتة طويلة – عن �رشاكة غري عادية، 

مما ي�ضمح للخ�ضمني بالعمل �ضوًيا لتح�ضني منتجات 
بع�ضهما البع�ص يف جمال االألعاب القائمة على ال�ضحابة.

و�ضت�ضتك�ضف ال�رشكتان التطوير امل�ضرتك للحلول 
ال�ضحابية امل�ضتقبلية يف خدمة اأزور Azure ال�ضحابية 

لدعم األعابهما وبث املحتوى، كما �ضتعمل خدمة 
مايكرو�ضوفت ال�ضحابية اأزور على ت�ضغيل خدمات 

االألعاب وبث املحتوى احلالية من �ضوين يف امل�ضتقبل.
وتتعلق ال�رشاكة باإن�ضاء تقنيات �ضحابية وذكاء ا�ضطناعي 

جديدة من خالل ا�ضتخدام نظام احلو�ضبة ال�ضحابية 
اأزور، و�ضتعمل ال�رشكتان على تطوير حلول �ضحابية 

جديدة تُفيد خدمات االألعاب والرتفيه.
ا  وتو�ضح مايكرو�ضوفت اأن هذه اجلهود �ضتت�ضمن اأي�ضً
اإن�ضاء من�ضات تطوير اأف�ضل ملجتمع �ضناع املحتوى، 

وتخطط كل من �ضوين ومايكرو�ضوفت الإقامة �رشاكة يف 
اخلدمات امل�ضتقبلية التي ت�ضتهدف املبدعني وجمتمع 
االألعاب. وتقول ال�رشكتان: اإنهما �ضت�ضاركان معلومات 

اإ�ضافية عند توفرها، لكن ال�رشاكة تعني اأن مايكرو�ضوفت 
و�ضوين �ضتتعاونان يف االألعاب ال�ضحابية.

ويُعد هذا التعاون �ضفقة كبرية جًدا ملايكرو�ضوفت 
و�ضوين، وخ�ضارة كبرية ملناف�ص مايكرو�ضوفت ال�ضحابي 
الرئي�ضي، اأمازون، كما يعني اأن غوغل، مناف�ص االألعاب 

اجلديد ملايكرو�ضوفت و�ضوين، �ضتفقد ا�ضت�ضافة خدمات 
�ضوين ال�ضحابية.

�إن�ضتاجر�م تغلق تطبيقها 
 Direct مل�ضتقل للرت��ضل�

تتجه من�ضة اإن�ضتاغرام اإىل اإغالق تطبيقها 
 Instagram امل�ضتقل للرتا�ضل امل�ضمى
االأ�ضخا�ص  لبع�ص  تتاح  اأن  قبل   Direct
ملات  وفًقا  وذلك  ا�ضتخدامه،  فر�ضة 
و�ضائل  معلق   ،Matt Navarra نافارا 
اإىل   – ر�ضد  الذي  االجتماعي،  التوا�ضل 
ر�ضالة   – العديد من امل�ضتخدمني  جانب 

جديدة يف التطبيق تُ�ضري اإىل االإغالق.
يكت�ضف  التي  االأوىل  املرة  هذه  وكانت 
التطبيق،  وجود  االأ�ضخا�ص  بع�ص  فيها 
ب�ضكل  تطلقه  مل  اإن�ضتاجرام  الأن  وذلك 
دي�ضمرب من  �ضهر  اأطلقته يف  بل  عاملي، 
الدول،  عام 2017 �ضمن عدد حمدد من 
واإيطاليا،  واإ�رشائيل،  ت�ضيلي،  وهي 
كتطبيق  واأوروغواي،  وتركيا،  والربتغال، 

كامريا.
ذلك  يف  ال�رشكة  با�ضم  متحدث  واأ�ضار 
املبا�رش  الرتا�ضل  ميزة  اأن  اإىل  الوقت 
تنمو،  كانت  اإن�ضتاجرام  تطبيق  داخل 
جعلها  على  بقدرتها  �ضعرت  ال�رشكة  واأن 
تطبيقها  على  امليزة  ح�ضلت  اإذا  اأف�ضل 
امل�ضتقل، ويبدو اأنها اتبعت م�ضار ال�رشكة 
يتعلق  فيما  نف�ضه   – في�ضبوك   – االأم 

ما�ضنجر  امل�ضتقل،  للرتا�ضل  بتطبيقها 
.Messenger

م�ضابهة  التطبيق  عمل  طريقة  وكانت 
�ضات  �ضناب  تطبيق  عمل  لطريقة 
للم�ضتخدمني  ميكن  اإذ   –  Snapchat
كتابة  اأو  وفيديوهاتهم،  �ضورهم  م�ضاركة 
بريد  �ضندوق  ويختفي  ب�ضهولة،  الر�ضائل 
الر�ضائل اخلا�ضة �ضمن تطبيق اإن�ضتاجرام 
االأ�ضا�ضي مبجرد تثبيت التطبيق، وال ميكن 
تطبيق  عرب  اإال  ر�ضائل  اأي  اإىل  الو�ضول 
�ضبب  اإن�ضتاغرام  تو�ضح  ومل   .Direct
اإغالقها لتطبيق Direct، لكن القرار ياأتي 
يف الوقت الذي ت�ضتعد فيه في�ضبوك لدمج 
وات�ضاب،  للرتا�ضل،  املختلفة  من�ضاتها 
ور�ضائل اإن�ضتاغرام، وما�ضنجر، مما يجعل 

املنتجات اأقرب اإىل بع�ضها البع�ص.



�أح�سن مرزوق

�أخرى  مرة  ندد  �ل�سياق  ويف   
مبا  �ملحتجون  �ال�ساتذة 
وجتاهل  ب�سمت  �عتربوه 
مرور  رغم  ملطالبهم  �لو�ساية 
حركتهم  على  كاملة  �أ�سهر   4
��ستغربو�  حيث  �الإحتجاجية 
�جلديد  �لوزير  حترك  عدم 
�لق�سية  هذه  حلل  للقطاع 
�ل�ساأن  �حلدث يف  �سنعت  �لتي 
�ل�سنة خا�سة مع  �لرتبوي هذه 
تعايل �أ�سو�ت �أولياء �لتالميذ يف 
�الآونة �الأخرية جلميع �الأطر�ف 
�رسيعة  حلول  �إيجاد  �أجل  من 
حتى ال يذهب �لتالميذ �سحية 
�رس�عات لي�س لهم ذنب فيها , 
بالتم�سك  �ال�ساتذة  �أ�رس  كما 
ير�سخو�  ولن  مطالبهم  بجميع 
و�لتهديد�ت  �ل�سغوطات  ل�ستى 

وتتلخ�س  .هذ�  حدث  مهما 
�ملطالب �ملهنية و�الإجتماعية 
لهذه �لفئة �سمن الئحة �عدتها 
تغيري  متثلهم   �لتي  �لتن�سيقية 
يحقق  مبا  و�لرب�مج  �ملناهج 

جودة �لتعليم ويخفف �ملحفظة 
على �لتالميذ و�ملطالبة باالثر 
 14/266 للمر�سوم  �لرجعي 
تاريخ �سدوره يف �جلريدة  من 
معايري  توحيد  وكذ�  �لر�سمية 

�ل�سهاد�ت  بتثمني  �لت�سنيف 
تكافوؤ  ملبد�أ  �سمانا  �لعلمية 
 30 ب  �الأجور  ورفع  �لفر�س 
�لقدرة  ال�ستدر�ك  دج  �ألف 
�ل�رس�ئية �ملتدهورة وتخفي�س 
به  �ملعمول  �ل�ساعي  �حلجم 
�الن ��سافة �ىل �إعفاء ��ساتذة 
�ملهام  جميع  من  �لطور  هذ� 
يف  و�حلق  �لبيد�غوجية  غري 
�ل�سنف  يف  �الألية  �لرتقية 
 5 كل  رئي�سي  �أ�ستاذ  رتبة  �ىل 
�أ�ستاذ مكون كل  �سنو�ت ورتبة 
10 �سنو�ت مع ��سرتجاع �حلق 
�سمن  �لن�سبي  �لتقاعد  يف 
�سمن  �لتعليم  مهنة  �در�ج 
�ملهن �ل�ساقة و�إحلاق �ملدر�سة 
�لرتبية  بوز�رة  �الإبتد�ئية 
و�لثانويات  كاملتو�سطات 
��ستفادة  يف  باحلق  و�ملطالبة 

هذه �لفئة من �ل�سكن .
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ك�سفت عنه �ل�سني 

تطبيق "يحذر" 
امل�ستخدمني من 

»كورونا«!
طورته  جديد�  تطبيقا  �أن  تقارير  ك�سفت 
�رسكة  مع  بالتعاون  �ل�سينية  �حلكومة 
�مل�ستخدمني  لتحذير  مم  �سُ تكنولوجية, 
فريو�س  �لتقاط  خطر  يف  يكونون  عندما 
من  �أكرث  بحياة  �أودى  �لذي  »كورونا«, 
 Xinhua وكالة  و�أو�سحت  �سخ�س.   900
�ل�سينية, �أم�س �الثنني 10 فرب�ير, �أن »كا�سف 
�الت�سال �لوثيق« �أ�سبح متاحا للم�ستخدمني 
�ل�سينيني, وال يتطلب �سوى �أ�سمائهم و�أرقام 
�لتطبيق  يتيح  �لتثبيت, ثم  هو�تفهم ومعرف 
�ت�سال  على  كان  �إن  معرفة  للم�ستخدم 
 nCoV-2019 بفريو�س  م�ساب  ب�سخ�س 
�لفتاك وتعاون �ملكتب �لعام ملجل�س �لدولة 
 ,)NHC( لل�سحة  �لوطنية   �للجنة  مع 
�الإلكرتونيات  تكنولوجيا  �رسكات  وجمموعة 
للحكومة,  �ململوكة   )CETC( �ل�سينية 
غري  ومن  للحياة  �ملنقذ  �لتطبيق  لت�سميم 
دقته,  ومدى  �لتطبيق  يعمل  كيف  �لو��سح 
�لوثيق«  »�الت�سال  �إن   NHC قالت  حيث 
ي�سارك  حماية-  دون  �سخ�س-  �إىل  ي�سري 
�ملكتب نف�سه �أو �لف�سل �لدر��سي �أو �ملنزل, 
�أو  �ملوؤكدين,  »كورونا«  فريو�س  مر�سى  مع 
�سافر معهم يف �لرحلة نف�سها وهذ� ال يعد 
�لعنكبوتية,  �ل�سبكة  عرب  �ملتاح  �الأول  �حلل 

مم �أثناء تف�سي« كورونا« �جلديد. �لذي �سُ
�رسكة  �أكرب   ,360  Qihoo وقدمت 
تطبيقا  �ل�سني,  يف  �ل�سيرب�ين  لالأمن 
كانو�  �إذ�  مما  �لتحقق  للم�ستخدمني  يتيح 
مع  نف�سه,  بالقطار  �أو  بالطائرة  ي�سافرون 
حمرك  و�أ�سدر  بالفريو�س,  �أ�سيب  �سخ�س 
لتطبيق  �إ�سافية  وظيفة   Baidu �لبحث 
يحدد  و�لذي  به,  �خلا�س   Baidu Map
�ملدن  يف  فيها  و�مل�ستبه  �ملوؤكدة  �حلاالت 

�لتي و�سعت قيد �حلجر �ل�سحي. 

بعد �سقوط »�ل�سيدة 
�لعجوز«

يوفنتو�س يفكر يف 
اإقالة �ساري

يوفنتو�س  �أن  »الريبوبليكا«  �سحيفة  ك�سفت 
ماوري�سيو  عن  بالتخلي  يفكر  بد�أ  �الإيطايل 
�ساري كمدرب لفريق »�ل�سيدة �لعجوز« قبل 
نتائج  تر�جع  ظل  يف  �حلايل  �ملو�سم  نهاية 

»بيانكونريي« يف �الآونة �الأخرية.
حتت  �ملو�سم  هذ�  يف  يوفنتو�س  ويعاين 
�إنرت  ��ستطاع  �إذ  �ساري,  ماوري�سيو  �إ�رس�ف 
�أول  منه  �لكالت�سيو  �سد�رة  خطف  ميالن 
خ�سارة  عقب  �لنقاط,  بفارق  �الأحد  �أم�س 
 ,2-1 فريونا  هيال�س  نظريه  �أمام  �ليويف 
�ل�سبت �ملا�سي, وهي ثالث هزمية يتلقاها 
�ملو�سم  هذ�  �الإيطايل  �لدوري  يف  �لفريق 
بعد هزميتي الت�سيو ونابويل ويو�جه �ليويف 
خطر خ�سارة لقب �لدوري �الإيطايل, بعد �أن 
كان بطال مطلقا له خالل �ل�سنو�ت �لثمانية 

�الأخرية.

رقما   2020 عام  جانفي  حطم 
بزوغ  وقت  حيث  من  قيا�سيا 
حتى  �ل�سماء  يف  �ل�سم�س 
�الأ�سهر  �أكرث  و�أ�سبح  �لغروب, 
 20 خالل  مو�سكو  يف  ظلمة 
موقع  بذلك  �أفاد  خلت  عاما 
ر  خبا �أ ( » �ستي فو نو ميتيو «
�إن  قال  �لذي  �جلوية(  �الأر�ساد 
�ل�سم�س كانت تظهر يف جانفي 
�ملعدل  من  �أقل   2020 عام 
�ملحدد لها يف هذ� �ل�سهر بـ33 
 11 ملدة  ظهرت  حيث  �ساعة 
�ساعة فقط. وذلك الأول مرة يف 

�لقرن �جلاري.
�أن  �ملوقع  ن�رسه  بيان  يف  وجاء 
�لرقم �لقيا�سي �ل�سابق يعود �إىل 
حني   2004 عام  جانفي  �سهر 
ظهرت �ل�سم�س يف �ل�سماء ملدة 
13 �ساعة من ناحية �أخرى فاإن 
رئي�س معهد �ملاء لدى �أكادميية 
�لعلوم �لرو�سية كان قد �أعلن يف 
�لد�فئ  �ل�ستاء  �أن  �سابق  وقت 
�ختفاء  �إىل  يوؤدي  �أن  ميكن 
يقوم  حيث  رو�سيا  يف  �لبعو�س 
�لبعو�س من �ل�سبات ويعجز عن 

�إيجاد �الأكل.

جانفي 2020 الأكرث ظلمة 
منذ 20 عاما

   
ي�سني بوغازي

غليظ   ق�سم  بدمائكم   يليق  وكما   ! ودماوؤكم 
تت�رسبل معاين  منه عظيمة  عن �سهادة عند 
ثغور ورز�نة  تلك �الأقد�م �لغائرة هنالك  يف 
رمال �ساخنة , هنالك على تخوم  متقدمة  لنا 
يف �سحر�ء ملعونة لطاملا عاث فيها عمالء 
�أزمنة طويلة ,  وخونة و�إرهابيني جنونا  منذ 

وهاهم يطلعون مرة �أخرى , يطلعون كما كل 
ي�ستم�سك  يز�ل  ما  نوفمربي  قيام  �سد  مرة  
�سعلة �سهد�ءه , وو�سايا عظماء  �سقطو�  بني 
�أودية  وفى  جبالها  قمم  وفوق  تربتهم  �سعاب 
قبائلهم  ومد��رسهم وقر�هم  �ل�سابرة  متاما 
ال  �أن  لعلمهم  �ملحت�سبون  �ل�سابرون   فهم 

�سيء  يدوم , �سوى ما ينفع �لنا�س.
فد�حة  �أ�ستعريه من  لق�سم   و�نه   ! ودمائكم   
يز�ل  يافعا  �سابا  طال  �الإرهابي   �الرتكاب 
غدر�  طاله   , �جلديدة   �أيامه  على  مقبال 
�أ�ستعريه   ! و�لفر�غ   �سدى   الأجل   ونكاية  

ق�سما بدمائكم ! يف وجه من  ير�ودون  تربة 
 , �الأيام  بفو�سى  خلت  وعقود  عقود  منذ 
وهاهي �سهور� �أوىل من  عام  عقد ثان   يف 
�ألفية جديدة  حت�سب �أيامها على �آمال كبرية 
باالآمال  �لرتبة نف�سه  عري�سة كما خروج ورد 
وخونة  مارقون  كذلك   وهاهم   , �لعر��س 
�أخرى  مرة  يغرقونا  �أن  يحاولون   و�إرهابيون 
يف  عظيم   جلهاد  توظيف   من  مربعات  يف 
ما  �إىل  �أبد�  ب�سلة  متعرجة ال متت  م�سار�ت 

دعا �إليه �سيدي بن عبد �هلل .
 , �نتماء  لكم   تربة  تطال  فكيف    ! ودمائكم 

�الأر�س  عن  �ل�سماء  كما  بعيدة  ق�سية   تربة 
تطال  بان  جميعا  �جلز�ئريني  �سكيمة  بحجم 
, لتظل  متاما كما �أر�دها ورد� �أول  ب�سياعة  
؟  �سبابنا  بعيون   ي�ستقر  �أن  يريده  ال  فرح  
وهوية  �الأ�سالة  مب�ساعر  �ساخبة  وعتبات 
ون�رسة  م�ست�سعفني وع�سق فل�سطني و�أ�سياء 

�أخرى ال تقر�أ �إال جز�ئرية.
غياب   مباآالت   �أبهت   ما  �لتي   ! ودماوؤكم 
مل  يافع  �ساب  غياب    , �الأعمار  مقتبل  يف 
�سابا   , كلها  �الأيام  عود  �أ�سابعه  تد�عب  مل 
ر�أي وقفته قف مبثابة وطن  برمته يف وجه 

 , عنه  يذود  �أن  حلظة  يرتدد   فلم   , ظاملني 
�آخر�  يافعا  ورد  عن  عربونا   روحه  فاأعطى 

ميالأ �سو�رع بلده وينتظر .
ودماوؤكم ! �لتي  �ألقت ح�رس�ت  �سجية  بقلوب 
دويكم و�أحبابكم  و�لعائلة ومن حتبون ؟ متاما  
ت�سحية   �سدرة   �إىل  كرث  ذ�هبون   يلقي   كما 
�أتر�ه    , و�ىل ورد  �سهادة وحو�س �ل�ساحلني  
فو�سى  ��ستهدفك مبربعات  �لذي  �الإرهابي  
�أمة   �أبناء  بني   �سلة   رو�بط   لتمزيق  نية  و 
مل يزدها  �العتد�ء �إال �سجاعة وباطة جاأ�س 

و�سرب جميل عما يفعل �ملجرمون .

روؤى 

مع جامعة �لبليدة
  Ooredoo

توقع  اتفاقية 
�سراكة اإ�سرتاتيجية 

مو��سلة �لتز�مها يف ترقية �البتكارو�ملقاوالتية 
�خلمي�س  �جلز�ئر,وّقعتOoredooيوم  يف 
�إطار  �تفاقية  2020عن  فرب�ير   06 �لفارط 
دحلب  �سعد  جامعة  مع  �إ�سرت�تيجية  ل�رس�كة 
�ملحلية,مت  �ل�سلطات  بح�سور  بالبليدة. 
�ل�سيد  قبل  من  �ل�رس�كة  هذه  على  �لتوقيع 
 Ooredooنيكواليبيكرز,�ملدير �لعام ل�رسكة
�سعد  جامعة  حممد,عميد  بزينة  و�ل�سيد 
مع  �ملوقعة  �التفاقية  هذ�  خالل  من  دحلب 
�إحدى �أرقى �جلامعات �جلز�ئرية ذ�ت �لطابع 
Ooredooو�ملهني,تهدف و�لثقايف  �لعلمي 

�جلز�ئرية  �ملو�هب  بروز  ت�سجيع  �إىل 
�ملبتكرة  �مل�ساريع  �أ�سحاب  من  �ل�سابة 
خلق  �إمكانية  مع  مر�فقتهم  خالل  من  وذلك 
مبقت�سى  �لنا�سئة.  �لتكنولوجية  موؤ�س�ساتهم 
�ل�رس�كة,�ست�سعOoredooخربتها  هذه 
ت�رسف  حتت  �لتكنولوجيتني  وجتربتها 
�لطلبة من خالل تنظيم دور�ت تدريبية حول 
خلرب�ء  �حلديثة,ومد�خالت  �لتكنولوجيات 
�الإعالم  وتكنولوجيات  �الأعمال  جمال  يف 
هياكلها  لدى  ترب�سات  و�الت�سال,و�قرت�ح 
�ملختلفة,و�لدعم �لتكنولوجي خالل �الأن�سطة 

�لبيد�غوجية,ف�سال عن ن�ساطات �أخرى. 

طفلة »توبخ« كيت 
ميدلتون

ملعجبة  لالعتذ�ر  كامربيدج  دوقة  ��سطرت 
�أعربت  �أن  بعد  �سنو�ت,  �لعمر ثالث  تبلغ من 
مالب�سها,  �ختيار  على  ر�ساها  عدم  عن  لها 
دوقة  �سندريال«و�لتقت  ت�سبه  »ال  �إنها  قائلة 
كامربيدج بريان كو�ستيلو و�بنتها �أنابيل, خالل 
زيارة ملكية �إىل �سو�ن�سي يف ويلز, مع �الأمري 
ويليام. وكانت �ل�سغرية �أنابيل متحم�سة للغاية 
بخيبة  �أ�سيبت  لكنها  »�أمرية حقيقية«  ملقابلة 
�أمل الأن كيت مل تكن ترتدي ف�ستانا م�ستوحى 
بدوقة  �الأمر  و�نتهى  ديزين,  �أمري�ت  من 
�رتد�ء  »لعدم  �أنابيل  من  لالعتذ�ر  كامربدج 

ثوب جميل«.

زيكو«  »يل  �سحيفة  قالت 
�الأملانية  �لبنوك  �إن  �لفرن�سية, 
تعاين �ليوم, مما يعرف بـ«م�سكلة 
تبحث  �أنها  �إىل  م�سرية  �لغنى«, 
�لنقود �ملرت�كمة  عن حل جلبال 
باأن  �ل�سحيفة  و�أفادت  لديها 
�الأملاين,  �ملركزي  �لبنك  بيانات 
مليار   43.4 متلك  �أنها  �أظهرت 
نقد�,  دوالر(  مليار   47.6( يورو 
بحيث مل تعد لديها م�ساحة كافية 
لتخزين كل هذه �الأمو�ل, وال بد 
لها من �لعثور على خز�ئن جديدة 

و��ستدعاء �رسكات خارجية.
هذ�  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ�سارت 
بثالثة  �أعلى  وهو  قيا�سي  �ملبلغ 

�الأمر يف  عليه  كان  �أ�سعاف مما 
ب�سبب  وذلك   ,2014 ماي  �سهر 
�الأوروبي  �ملركزي  �لبنك  و�سع 
�أ�سعار فائدة �سلبية, وهي �سيا�سة 
�لعام  �الأوروبية  �لهيئة  �أكدتها 
�لذي  �قت�سادها  يف  �ملا�سي 

�أ�سعفته �لتوتر�ت �لتجارية .
�لفرن�سية  �ل�سحيفة  و�أو�سحت 
فقط  يتعلق  يعد  مل  �الأمر  �أن 
�إن  بل  �مل�رسفية,  باملوؤ�س�سات 
ي�ستخدمون  �أ�سبحو�  �الأملان 
�لنقد ب�سكل متز�يد, الأن �لعديد 
بالفعل  قررت  �ملوؤ�س�سات  من 
ود�ئع  على  �رس�ئب  فر�س 

عمالئها.

البنوك الأملانية تعاين
 »كرثة الأموال » 

ودماوؤكم ! 

�أفق

للعمالة نا�سها
ود�د �حلاج

�الأمة  جمل�س  ت�رسيحات  �أن  �أعتقد 
جمرد  لي�ست  �لغامن  مرزوق  �لكويتي 
قناعة  ,لكنها  �ل�رسب  خارج  تغريد 
لرتميم  عليها  �لتاأ�سي�س  ميكن  ر��سخة 
ما  ,و  �أخرى  عربية  دول  خربته  ما 
جلبته من عار على نف�سها ,رغم ذلك 
على  �ل�سوء  ت�سليط  هو  فالو�جب 
و م�رس يف  �الإمار�ت  و  �ل�سعودية  دور 
تقوم  فما  �لفل�سطينية  �لق�سية  ت�سفية 
به هذه �لدول �أف�سع مما يقوم به �لكيان 
و  �الأخري عدو �رسيح  �ل�سهيوين فهذ� 
�ملعنيون خطر حقيقي متعاظم الأنهم 
�سوريا  و  �ليمن  تخريب  ور�ء  يقفون 
تون�س  و  ليبيا  و  �لعر�ق  يف  يد  ولهم 
�أحدثوه من  �الآن ما  ول�سنا ندري حلد 
ف�ساد و يف �جلز�ئربالتو�طوؤ مع عا�سبة 

بوتفلقية و من �سبح يف فلكه.
�أثبتت  �أعاله  �ليها  �مل�سار  �الأنظمة 
و  �مل�سلمني  بدماء  �أيديها  تلطخ 
بت�سفية �لق�سية �لفل�سطينية ولن ين�سى 

�لتاريخ لهم ما فعلوه.

�لبويرة

اأ�ساتذة البتدائي ي�ستنكرون �سمت الو�ساية
جدد �أم�س �الإثنني �أ�ساتذة تعليم �لطور �البتد�ئي بوالية �لبويرة �الإ�سر�ب �ال�سبوعي ليوم 

و�حد مع تنظيم �عت�سام �مام مقر مديرية �لرتبية �سارك فيه �لع�سر�ت منهم تو�فدو� من 
خمتلف �البتد�ئيات عرب �إقليم �لوالية �لتي �سهدت �سلال يف �لدر��سة رغم �ن هناك بع�س 
�ملد�ر�س �لتي ت�سري فيها �لدر��سة ب�سفة عادية لعدم ��ستجابة �ال�ساتذة لند�ء �الإ�سر�ب .

�مل�سيلة

وفاة اأربعيني يف حادث مرور 
بنب �سرور

يبلغ  �سخ�س  �أم�س,  م�ساء  لقي 
�إثر  حتفه  �سنة   47 �لعمر  من 
حادث مرور وقع بعد ��سطد�م 
عنيف بني �سيارة و�ساحنة على 
رقم  �لوطني  �لطريق  م�ستوى 
�لزهاين  �مل�سمي  باملكان   46
والية  جنوب  �رسور  بن  بلدية 
فرق  تدخلت  وقد   , �مل�سيلة 

بن  وحدة  �ملدنية  �حلماية 
جثة  وحتويل  لنقل  �رسور 
حفظ  م�سلحة  �إىل  �ملتويف 
�لعمومية  باملوؤ�س�سة  �جلثث 
بنب �رسور, فيما فتحت م�سالح 
مالب�سات  يف  حتقيقا  �لدرك 

�حلادث �الأليم .
عبد�لبا�سط بديار

�لعملية  �ملديرية  تعلم  �إعالن 
الت�ساالت �جلز�ئر بامل�سيلة زبائنها 
�أنه  بامل�سيلة   322 بحي  �لكر�م 
خطوطهم  حتويل  عمليه  �ستجرى 
�جلديدة  �ل�سبكة  نحو  �لهاتفية 
وذلك  �خلدمة  حت�سني  بغر�س 
�ملو�فق  �لثالثاء  غد�  من  �بتد�ء 

زبائننا  نعلم  كما   11/02/2020
�ستكون  �لتقنية  فرقنا  �أن  �لكر�م 
متو�جدة يف عني �ملكان حت�سب الأي 
على  �لزبائن  خطوط  مي�س  عطب 
م�ستوى  على  وكذ�  �حلي  م�ستوى 
 ( �لطرق  مبلتقى  �ملتو�جد  �ملركز 

)MDN أمام عمار�ت 32 م�سكن�

�ت�ساالت �جلز�ئر بامل�سيلة

حتويل خطوط هاتفية نحو 
ال�سبكة اجلديدة

 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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