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الناجمة عن ترحيل �سكان الق�سدير 

تخ�صي�ض االأوعية العقارية مل�صاريع عدل
جامعة باتنة

ملتقى وطني حول االعالم ال�صياحي 
 ب�سبب فتحها لقن�سلية بالأرا�سي ال�سحراوية املحتلة

اجلزائر ت�صتدعي �صفريها يف كوت ديفوار 
يف يومه اخلام�ص

م�صيفو اجلوية اجلزائرية يوقفون االإ�صراب

رئي�ص اجلمهورية عبداملجيد تبون

نحذر من اخرتاق احلراك داخليا و خارجيا
�ص3

مب�سقط راأ�سه عني اخل�سراء بامل�سيلة

ISSN
 2761-7771

مقالت

  .           بع�ض االإ�صرابات غري بريئة وت�صر ب�صمعة البلد
  .           احلراك ال�صعبي يطفئ �صمعته االأوىل 

  .           اإ�صرار على املطالب والقطيعة مع النظام ال�صابق 



عني الو�سطاجلمعة 21 - ال�سبت 22   فيفري   2020  املوافـق  ل 28 جمادى الثاين  1441ه 2
مب�سقط راأ�سه عني اخل�سراء بامل�سيلة

جثمان ال�ساعر الراحل عيا�ش يحياوي يوارى الرثى 

مان�س�سرت �سيتي يهنئ 
حمرز بعيد ميالده

�سيتي  مان�س�سرت  فريق  هناأ 
الدويل  العبه  االجنليزي 
بعيد  حمرز  ريا�ض  اجلزائري 
ميالده 29 الذي احتفل به اأول 
تغريدة عرب  اأم�ض، حيث ن�رش 
احل�ساب الر�سمي للنادي على 
االجتماعي  التوا�سل  موقع 
عيد  خاللها  له  متنى  تويرت 

ميالد �سعيد والنجاح على �سعيد حياته املهنية وال�سخ�سية.

قاموح حكم الديربي العا�سمي
قاموح  احلج  اجلزائرية  لالحتادية  التابعة  احلكام  جلنة  عينت 
احتاد  اجلارية  الفريقني  يجمع  الذي  العا�سمي  الديربي  الإدارة 
العا�سمة ومولودية اجلزائر حت�سبا لقمة اجلولة 19 من الرابطة 
املحرتفة االأوىل، اأين مت تاأجيل اللقاء الديربي اإىل االثنني املقبل 

بينما تلعب بقية مباريات اجلولة اليوم.

لتورطهما يف ق�سايا

رفع احل�سانة عن نائبني من 
الأفالن ف�ساد

املجل�ض  رئي�ض  زغماتي  من  بلقا�سم  االأختام  حافظ  العدل  وزير  طالب 
ال�سعب الوطني �سليمان �سنني برفع احل�سانة عن نائبني جديدين  منتخبني 
�سلوعهما  تبني  بعدما   ، وهران  بوالية  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  عن 
ال�سغري  وحممد  قدوري  حبيب  من  بكل  يتعلق  االأمر   . ف�ساد  ق�سايا  يف 
مري  والذين تبني  �سلوعهما يف ق�سايا ف�ساد ، ومن املنتظر اإحالة امللف 
على النائبان الإبداء راأيهما يف التخلي عن احل�سانة طواعية اأو اإحالة ملفهما 
القانونية  اللجنة  برجمت  اأخرى  فقد  ناحية  من   ، القانونية  اللجنة  على 
باملجل�ض الوطني جل�سة بتاريخ 2مار�ض املقبل للت�سويت عن جتريد النائب 
عبد القادر واعلي من  احل�سانة  الربملانية من عدمه بعدما رف�ض التنازل 
عنها اثر متابعته ق�سائيا على خلفية ثبوث �سلوعه يف ق�سايا ف�ساد  مع علي 

حممد بن ترارحداد ومنح امتيازات غري م�ستحقة ل�رشكته ،

األعاب البحر املتو�سط �سنة 2021

90 فندقا بطاقة 12572 
�سرير جاهزا قريبا

اأن  لها  بيان  يف  وهران  لوالية  التقليدية  ال�سياحة  وال�سناعة  مديرية  ك�سفت 
األعاب  تظاهرة  يف  امل�ساركة  الدول  بوفود  التام  التكفل  اإىل  ت�سعى  م�ساحلها 
البحر االأبي�ض املتو�سط  التي �ستحت�سنها وهران �سنة 2021.  ومن اأجل ذلك 
فقد مت االنطالق يف جت�سيد 90 موؤ�س�سة فندقية لتكون جاهزة قبل جوان 2021 
حيث ترتاوح  االأ�سغال بها بني ال03 باملائة و98 باملائة ، هذه الفنادق  املختلفة 
اأن توفر �ستوفر 12572 �رشير ا وتوظف 4029 من�سب  الت�سنيف من املنتظر 
�سغل ، هذا واأ�سار ذات البيان ان12 موؤ�س�سة فندقية �ستدخل حيز اخلدمة  قبل 
نهاية �سهر جوان املقبل حيث من املنتظر اأن توفر 2000 �رشير و400من�سب 
ال�ستقبال  الظروف  كل  توفري  اإىل  وهران  والية  �سلطات  وت�سعى  هذا   ، �سغل 
 ، ، مطاعم  فندقية  من�ساآت  املتو�سط من  البحر  امل�ساركة يف  األعاب  الوفود 

ومن�ساآت ريا�سية التي يجري تفقدها با�ستمرار لتكون  جاهزة يف اأوانها.
حممد بن ترار

الأطباء يحذرون

ظهور حالت لداء اجلرب بالبويرة
دق اأطباء خمت�سني ناقو�ض اخلطر من انت�سار داء اجلرب و�سط املواطنني 
بوالية البويرة بعد ظهور ع�رشات حاالت الغ�سابة بهذا الداء بعدة مناطق 
من الوالية باخل�سو�ض اجلنوبية منها ، واأ�سار االأطباء الذين حتثوا ليومية » 
الو�سط » اأن داء اجلرب ينت�رش يف حاالت نق�ض النظافة وينتقل من �سخ�ض 
ي�ستدعي  ما  امل�ساب  ال�سخ�ض  مالب�ض  ارتداء  منها  متعددة  بطرق  الآخر 
نا�سحني   ، االأيدي  خا�سة  اجل�سد  بتنظيف  الدائم  وااللتزام  احلذر  توخي 
االأ�سخا�ض امل�سابني مبتابعة العالج لدى االأطباء املخت�سني وهذا بتوفري 
اأدوية وم�سادات تق�سي على هذا الداء ، ويف يف �سياق ذي �سلة ت�سري م�سادر 
طبية اإىل عودة ظاهرة القمل لدى اأو�ساط التالميذ يف املدار�ض ورو�سات 
االأطفال ما ينذر بتو�سع الداء ليغزو روؤو�ض االأطفال ما مل تتخذ االحتياطات 

اأح�سن مرزوقالالزمة .

بـ 5 دج للرت الواحد

زيادات يف اأ�سعار زيت املائدة 
بولنوار،  طاهر  احلاج  واحلرفيني،  للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئي�ض  ك�سف 
اأم�ض، اأن منتجي زيوت الطبخ، واأ�سحاب امل�سانع التحويلية لزيت املائدة 
يف اجلزائر، قد قرروا مع نهاية هذا االأ�سبوع، فر�ض زيادات يف اأ�سعار زيت 
عرب  لبولنوار،  من�سور  ح�سب  وذلك  الواحد.  للرت  دج   5 مبتو�سط  املائدة، 
الزيادات،  اأ�سباب هذه  اأن يو�سح  الفاي�سبوك، دون  �سفحته الر�سمية، على 
ومنه من املنتظر، اأن ت�سل الزيادة يف �سعر قارورة زيت املائدة، ب�سعة 5 

لرت، اإىل 20دينار جزائري.

اأم�ض  ظهر  بعد  الرثى  ووري 
والباحث  ال�ساعر  جثمان  اجلمعة 
مبقربة  يحياوي  عيا�ض  اجلزائري 
اأحمد بن بلقا�سم مب�سقط  �سيدي 
بوالية  اخل�رشاء  بعني  راأ�سه 
امل�سيلة و ذلك يف موكب جنائزي 
مهيب. و�ساركت العديد من الوجوه 
عائلة  اأفراد  و  والثقافية  االأدبية 
غفرية  جموع  جانب  اإىل  الفقيد 
الذين  اأ�سدقائه  و  املواطنني  من 

قدموا من خمتلف مناطق الوطن، 
املحلية  ال�سلطات  عن  ف�سال 
ت�سييع  مرا�سم  يف  امل�سيلة  لوالية 
اجلمهورية  رئي�ض  وكان  اجلنازة 
عبد املجيد تبون قد نعى الفقيد 
عرب ح�سابه يف موقع »تويرت« حيث 
يحياوي  عيا�ض  »برحيل   : كتب 
تنطفئ  والباحث  واالأديب  ال�ساعر 
عامل  بنورها  اأ�ساءت  �سمعة 
امتداد  على  اجلزائر  يف  الثقافة 

ويبقى  الرجال  يذهب  لكن  عقود. 
جينات  يف  عيا�ض  واأثر  االأثر 
 .  « اجلزائري  الثقايف  امل�سهد 
جدير بالذكر اأن ال�ساعر و الباحث 
انتقل  يحياوي  عيا�ض   اجلزائري 
اإىل رحمة اهلل يوم االثنني املن�رشم  
العربية  االإمارات  باأبو ظبي بدولة 
املتحدة عن عمر 63 عاما، حيث 
ال�سحافة  جمال  يف  الفقيد  عمل 
املا�سي  القرن  ت�سعينيات  منذ 

ي�ستغل  و  لالإمارات  ينتقل  اأن  قبل 
الثقايف  للق�سم  حترير  كرئي�ض 
ثم  املحلية  اجلرائد  باإحدى 
من  عدد  يف  الرتاث  يف  كباحث 

الهيئات االإماراتية احلكومية.
واأ�سدر خالل عمله باالإمارات عدة 
موؤلفات �سعرية و اأخرى بحثية يف 
من  نال  ال�سعبية  الثقافة  و  االأدب 
خاللها عددا من اجلوائز من بينها 
االأدبي  لالإبداع  »العوي�ض«  جائزة 

اإ�سداراته  من  و   2015 يف  بدبي 
و  الثورة«  وجه  »تاأمل يف  ال�سعرية 

»عا�سق االأر�ض و ال�سنبلة« و »قمر 
ال�ساي.« 

خبر في 
صورة

التاريخية  الوطنية  الندوة  خل�ست 
 « حول  ع�سعا�سة  ببلدية  املنظمة 
جبال  يف  التحريرية  الثورة  معارك 
دعم  �رشورة  اإىل   « وع�سعا�سة  الظهرة 
مل�سار  توثق  التي  التاريخية  الكتابات 
الظهرة  مبنطقة  التحريرية  الثورة 
االأ�ساتذة  من  عدد  اعترب  اإذ  التاريخية 
الندوة  الباحثني امل�ساركني يف جل�سات 
الظهرة  منطقة  معارك  اأن  االأكادميية 
توثيق  ويجب  معروفة  غري  وع�سعا�سة 
بثقافة  واالهتمام  املحلي  التاريخ 

الدكتور  امللتقى  من�سق  وقال  التدوين 
اأن  ال�سلطات   « �سعيد  حممد  »باعلي 
اإىل  التو�سيات  لبيان  تبعا  املحلية 
 « معركة  تذكاري مبنطقة  ن�سب  اجناز 
واعترب  هذا   « يازور   « ومنطقة   « بايل 
مدير   « جبور  بن  حممد   « الدكتور 
بجامعة  التاريخي  البحث  خمترب 
وهران اأن العمل الت�ساركي بني اجلامعة 
واملوؤ�س�ساتية  اجلمعوية  والهيئات 
املهتمة بالتاريخ املحلي كفيل بتج�سيد 
بالتاريخ  ترتقي  هامة  بحث  م�ساريع 

مرافق  خمتلف  يف  وتعرفه  املحلي 
جهته  ومن  والتعليم  والرتبية  التدري�ض 
قال الدكتور العربي بوعمامة اأن منطقة 
�سهدت  مب�ستغامن  التاريخية  الظهرة 
�سيدي  ببلدية  ر�سا�سة  اأول  انطالق 
املحلي  التاريخ  توثيق  اأن  موؤكدا  علي 
يقع على عاتق اأكرث من موؤ�س�سة وهيئة 
اإىل  املجاهدين  وزارة  داعيا  ر�سمية 
بن�رش  املهتمني  الباحثني  دعم  �رشورة 
�سهادات  عرب  �سواء  التاريخية  االأعمال 
ملجاهدين واأعمال اإعالمية حول معامل 

تاريخية هذا ونوهت مديرة املجاهدين 
لوالية م�ستغامن باأهمية الندوة التاريخية 
الوطنية معلنة عن م�ساريع م�سرتكة بني 
جامعية  وخمابر  املجاهدين  مديرية 
تخ�ض تنظيم ملتقيات و�سهدت جل�سات 
النقا�ض طرح ت�ساوؤالت من قبل العديد 
الندوة  ح�رشوا  الذين  املواطنني  من 
توا�سلت  التي  العلمية  جل�ساتها  واثروا 
ليختتم  امل�سائية  الفرتة  غاية  اإىل 

امللتقى بتالوة بيان التو�سيات 
م.اأمني

م�ستغامن

ندوة حول "معارك الظهرة وع�سعا�سة "

بلعبا�س

و�سع  الوايل ال�سابق حممد حطاب حتت الرقابة الق�سائية
باملحكمة  املحقق  امل�ست�سار  اأمر 
باإيداع  وايل  االأ�سبوع  العليا  نهاية 
والية �سيدي بلعبا�ض االأ�سبق ووزير 
ال�سباب والريا�سة يف حكومة  اأحمد 
نظام  اأويحيى حممد حطاب حتت 
الرقابة الق�سائية  مع �سحب جوازه 
اإرغامه  والدبلوما�سي  مع  العادي 

يف  �سهر  كل  مرة  االإم�ساء  على 
من  للتاأكد  العليا  املحكمة  �سجل 

عدم مغادرته الرتاب الوطني .
املحكمة  بيان  وح�سب  الق�سية 
حممد  الوايل  اأن  العليا  ت�سري 
حطاب ارتكب جنحا خالل اإ�رشافه 
بلعبا�ض  �سيدي  والية  ت�سيري  على 

بجاية  والية  اإىل  حتويله  قبل 
الوظيفة  ا�ستغالل  ب�سوء  ،  تتعلق 
امتيازات  امل�سالح  ومنح  وتعار�ض 
غري مربرة للغري  وخمالفة  االأحكام 
والتنظيمية  والتبديد  الت�رشيعية 
ملفات  الغري  يف  الأمالك  العمدي 
�سبق مل�سالح االأمن اأن حققت فيها 

هذا   ، الوالة  ف�ساد  م�ساريع  �سمن 
وقد منع  الوايل حطاب من مغادرة 
ح�سوره  واثبات  الوطني  الرتاب 
االإم�ساء  خالل  من  ال�سهر  يف  مرة 
للمحكمة  العامة  النيابة  �سجل  يف 

العليا .
 حممد بن ترار

من  الع�رشات  اخلمي�ض  اأم�ض  اأول  احتج 
واملاج�ستري  الدكتوراه  وحاملي  طلبة 
 « جامعة  رئا�سة  مقر  اأمام  وقفة  يف 
ا�ستجابة  بالبويرة   « اأوحلاج  حمند  اكلي 
وحاملي  لطلبة  الوطنية  التن�سيقية  لنداء 
وقفات  لتنظيم  واملاج�ستري  الدكتوراه 
رافعني  الوطن  جامعات  عرب  احتجاجية 

�رشورة  غرار  على  املطالب  عديد 
حاملي  جلميع  املبا�رش  التوظيف 
و�سن  واملاج�ستري  الدكتوراه  �سهادات 
قانون اأ�سا�سي خا�ض باالأ�ساتذة املوؤقتني 
اجلامعيني حتدد فيه احلقوق والواجبات 
وراتب ثابت ي�سب �سهريا ومنحهم اأولوية 
خا�سة  ميزانية  وتخ�سي�ض   ، التعاقد 

ال�سفافية  ت�سمن  الفئة  هذه  برتب�سات 
تواريخ  وفتح  الفر�ض  تكافوؤ  ومبداأ 
اإىل رفع  اإ�سافة  الرتب�سات طويلة املدى 
متطلبات  مع  يتما�سى  مبا  املنحة  قيمة 
وم�ساريف املرحلة و�سبها يف وقتها دون 
خا�سة  جتمعات  تخ�سي�ض  وكذا  تاأخري 
الدكتوراه وعدم توزيعهم ع�سوائيا  بطلبة 

اأحقية  مع  واالأجنحة  االإقامات  على 
وفق  الوطن  اإقامات  كافة  يف  املبيت 
العلمي  البحث  اإطار  التنقل يف  متطلبات 
.هذا وهدد املحتجون بالذهاب بعيدا يف 
ق�سيتهم خا�سة يف حال ا�ستمرار �سيا�سة 

ال�سمت والتجاهل من الوزارة الو�سية .
اأح�سن مرزوق

طالبوا بالتوظيف املبا�سر

طلبة الدكتوراه يحتجون اأمام مقر رئا�سة جامعة البويرة

نقاط �سوداء...

مرمي خمي�سة



رئي�س اجلمهورية عبداملجيد تبون

نحذر من اخرتاق احلراك 
داخليا و خارجيا

.    بع�س الإ�سرابات غري بريئة وت�سر ب�سمعة البلد 
اأكد  رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اأن موا�سلة عدد من 

اجلزائريني حلراكهم ال�سعبي بطريقة �سلمية هو ظاهرة �سحية 
دميقراطية غري اأنه حذر من اخرتاق بع�س اجلهات لهذا امل�سعى وانتقد 
الرئي�س بع�س الإ�سرابات التي و�سفها بغري الربيئة والتي ت�سر ب�سمعة 

البلد ,  كما تعهد الرئي�س بقدرة اجلزائر على حل الأزمة الليبية 
خا�سة واأنها متلك ثقة كافة الأطراف .

باية ع 

لقاء  يف  اجلمهورية  رئي�س  اأبدى 
الإعالم  و�سائل  مع  الدوري 
معار�سته  عدم  الفارط  اخلمي�س 
ل�ستمرار احلراك ال�سعبي لأنه كما 
و�سحية  دميقراطية  ظاهرة  قال 
ال�سلمية  ظل  قال  كما  خا�سة 
وبالتايل فهو ح�سبه ظاهرة �سحية 
وو�سع  النهيار  من  الدولة  اأنقذ 
يف  مقبولة  غري  لت�رصفات  حد 
خالل  �سائدا  كان  ما  منه  اإ�سارة 
على  اأ�رص  الذي  ال�سابق  النظام 
العهدة اخلام�سة للرئي�س بوتفليقة 
, غري انه حذر بلهجة �سديدة من 
حماولت اخرتاق احلراك ال�سعبي 

من اأطراف داخلية وخارجية .
الإيجابية  بالنتائج  اأ�ساد  اأن  وبعد 
ال�سعبي  احلراك  حققها  التي 
جدد  الأول  عامه  دخل  الذي 
الرئي�س  تبون مبوا�سلة ال�ستجابة 
وحل  ال�سعبي  احلراك  ملطالب 
خمتلف امل�ساكل من خالل تعديل 
انتخابات  اإىل  والذهاب  الد�ستور 

التغيري  بوادر  اأن  مربزا  ت�رصيعية 
بادت تظهر للعيان

الحتجاجات  عن  حديثه  ولدى 
العديد  موظفوا  بها  يقوم  التي 
رئي�س  اأو�سح  القطاعات  من 
هذه  ت�سل�سل  اأن  اجلمهورية 
هامة  قطاعات  يف  الإ�رصابات 
ظاهرة  لي�ست  معني  وقت  ويف 
نقابية  ممار�سة  ولي�ست  �سليمة 
اأبعد  اإىل  الرئي�س  وذهب  �سحية 
من ذلك حينما قال اأن بع�س هذه 
الإ�رصابات غري بريئة لأن توقيتها  
من  قال  كما  وهناك  �سليم  غري 
وتقوم  ما  ليوم  الأجواء  ي�سخن 
قانونا  معتمدة  غري  نقابات  بها 
�رصورة  اإىل  العمال  هوؤلء  داعيا 
العودة اإىل وعيهم واأبرز اأن اعالن 
املثال  �سبيل  على  الرتبية  قطاع 
الذي  الوقت  يف  وطني  لإ�رصاب 
ومل  من�سبة  احلكومة  فيه  تكن  مل 
يعطها الربملان املوافقة , اأمر ل 
وقتا  يتطلب  الذي  امل�سكل  يحل 
واإمكانيات مادية ومالية وتنظيمية 
يف  اأولوية  �سيمنح  باأنه  متعهدا 

يف  املطروحة  للم�ساكل  احللول 
قطاع الرتبية الوطنية .

بع�س الإ�سرابات مت�س 
ب�سمعة البالد

اجلمهورية  رئي�س  حتدث  كما 
كما  التي  الإ�رصابات  بع�س  عن 
وت�رص  البالد  ب�سمعة  مت�س  قال 
اليومية  وم�ساحلهم  باملواطنني 
اإ�رصاب  اإىل  وا�سحة  اإ�سارة  يف 
اجلوية  يف  املالحة  م�ستخدمي 
�سن  طريقة  منتقدا  اجلزائرية, 
بر�سالة  يف ظرف  هذا ال�رصاب 
قوانني  ان  مو�سحا  �ساعة  ن�سف 
وجوب  على  تن�س  اجلمهورية 
الإعالن عن الإ�رصاب وذكر اأ�سبابه  
مفاو�سات  مبا�رصة  من  يتيح   مبا 
واإيجاد حلول بني الإدارية الو�سية 
يف  داعيا  العمال  ممثلة  والنقابة 
عدم  �رصورة  اىل  ال�سياق  هذا 
موؤكدا  النقابي   الدور  متييع 
امل�ساكل  حل  يريد  من  اأنه  مربزا 
يبادر لإيجاد احللول النهائية, اأما 
ممنوع  فهو  الع�سوائي  الإ�رصاب 

العمومية,  املرافق  بع�س  يف 
عن  الإعالن  �رصورة  على  موؤكدا 
الإ�رصاب قبل �سنه بغر�س متكني 
�رصكات الطريان اأو املطارات من 
على  الالزمة  الحتياطات  اتخاذ 
غرار اإعالم املواطنني بالإ�رصاب 
دفع  اجلمهورية  رئي�س  انتقد  و 
هذه الو�سعية باملواطنني وخا�سة 
افرتا�س  اإىل  منهم  املر�سى 
اإلغاء  ب�سبب  املطارات  اأر�سيات 

رحالتهم.

اجلزائر لديها ثقة كافة 
الأطراف الليبية

الثاين  لقاءه  الرئي�س  وخ�س 
امللف  اىل  العودة  بال�سحفيني 
الليبي مبديا يف هذا ال�سياق تفائله 
بحل هذه الزمة التي تراوح مكانها 
بالثقة  م�سيدا  الدولية  ال�ساحة  يف 
الليبية  الأطراف  منحتها  التي 
التحركات  وان  خا�سة  للجزائر 
هذه  حلل  اجلزائر  بها  قوم  التي 
نوايا  اأي  لها  ولي�س  نزيهة  الأزمة 
�سيئة تتعلق بامل�سالح القت�سادية 

ما  اأن  اىل  م�سريا   , التجارية  اأو 
هوارجاع  اأي�سا  اجلزائر  يهم 
اجلميل لل�سعب الليبي الذي �ساعد 
اجلزائريني اثناء الثورة التحريرية 
انزلقات  من  حدودنا  وحماية 
العربي  املغربي  وبناء  خطرية 
ان  ال�سياق  نف�س  يف  مربزا  الكبري 
بدور  قابلة  الليبية  الأطراف  كافة 
الزمة  حل  م�سعى  يف  اجلزائر 
باأن  باملنا�سبة  كا�سفا  ليبيا,  يف 
البع�س منهم ومن الطرفني, قالوا 
باأنه من »غري اجلزائر ل يثقون يف 
اأخر » وبالن�سبة لرئي�س  اأي طرف 
تفاوؤل  يرجع  كما  اجلمهورية 
اجلزائر حلل الأزمة كونها ح�سب 
لديها  عالقات طيبة مع  الرئي�س 
م�رص والمارات العربية املتحدة 
ورو�سيا وتركيا وهي بالتايل قادرة 
واأن  الفرقاء  بني  ما  اجلمع  على 
تكون حكما نزيها لفائدة امل�سالح 

العليا لل�سعب الليبي .
كما عرب الرئي�س عن رغبته يف ان  
ي�ستفيد الليبيون من جتربة اجلزائر 
يف عالج  التفرقة واملاآ�سي والدم 

يف فرتة الت�سعينيات  م�سددا على 
عن  بعيدا  اأخر  حلل  وجود  ل  اأنه 
ما  والوئام  والت�سامح  التحاور 
اليوم  ليبيا  ان  معتربا  الفرقاء  بني 
حلل  حلل  ثمينة  فر�سة  لديها 
الأزمة ل�سيما بعد  اأن وافقت كل 
للمجيئ  ليبيا  يف  القوية  القبائل 
ا�ستفادة  اأن  مو�سحا  اجلزائر  اىل 
ليبيثا من جتربة اجلزائر يكمن يف 
انتقايل  وطني  جمل�س  ا�ستحداث 
توؤدي  موؤقتة  وموؤ�س�سات  ليبيا  يف 
حقيقية  ت�رصيعية  انتخابات  اىل 
يعينها  تن�سب من خاللها حكومة 

الربملان .
هذه  عن  حديثه  الرئي�س  وخل�س 
هو  الن  املهم  اأن  بقوله  الأزمة 
باأ�سلحة  الليبيني  تقتيل  اإيقاف 
ولي�س  اخلارج  من  تاأتي  متطورة 
ال�سابق  النظام  خلفها  التي  تلك 
منطقة  على  توزيعها  مت  والتي 
البلد  هذا  ان  مذكرا  ال�ساحل, 
ايديولوجيا  �رصاعا  يعرف  

وتو�سعيا وللم�سالح .
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احلراك ال�سعبي يطفئ �سمعته الأوىل 

اإ�سرار على املطالب والقطيعة مع النظام ال�سابق 
.    حما�سبة من تورط يف نهب املال العام 

جمعته  يف  ال�سعبي  احلراك  هتف 
الذكرى  مع  تت�سادف  التي  و   53
لبناء  ال�سعبي  للحراك  الأوىل 
ل  م�ستقلة  جديدة  جزائرية  دولة 
ال�سابقة  باملمار�سات  لها  عالقة 
اإ�رصارهم على جتديد  , جمددين 
لغاية  احلراك  موا�سلة  و  العهد 
الذي  املطالب  جميع  حتقيق 
 22 منذ  ال�سعبي  احلراك  عرفها 

فيفري املا�سي. 
اأدرك احلراك ال�سعبي اأم�س �سنته 
الأوىل , اأين �سيطوي اأول �سنة من 
عمره وي�ستعد لدخول الثانية على 
اأين  جديدة,  جزائر  بناء  يف  اأمل 
من  غفرية  ح�سود  ح�سور  �سجل 

اجلزائريني,
التجمع  يف  املواطنون  بداأ  و   
 , العا�سمة  و�سوارع  ب�ساحات 
وجوه  ورحيل  بالتغيري  للمطالبة 
�رصاح  واإطالق  ال�سابق  النظام 
�سجناء الراأي وال�سيا�سيني, وحترير 

العدالة من جميع ال�سغوطات. 
و احتفل املتظاهرون مبرور �سنة 
على احلراك ال�سعبي ال�سلمي, اأين 
خرج اجلزائريني باأعداد كبرية عرب 
العا�سمة  واأزقة  �سوارع  خمتلف 
�رصورة  على  تاأكيدهم  جمددين 
موا�سلة حما�سبة كل رموز الف�ساد, 

ومن تورطوا يف نهب وتبديد املال 
العام .

التجمع  يف  املتظاهرون  و�رصع 
هتفو  اأين   , مراد  ديدو�س  ب�سارع 
مطالبنا  نحقق  حتى  بال�سلمية 
�رصورة  اإىل  داعني  امل�رصوعة, 
رحيل جميع رموز النظام, واإطالق 

�رصاح معتقلي احلراك, 
و�سارك عدد كبري من املتظاهرين 
بداية  على  �سنة  مبرور  احتفال 
ي�سادف  الذي  ال�سعبي  احلراك 
املتظاهرون  رفع  اأين  فيفري,   22
اجلذري  بالتغيري  تطالب  �سعارات 
ورحيل كل رموز النظام البوتفليقي, 
ال�سعارات   من  العديد  رافعني 
هاتفني  وكذا   , لل�سعب«  »ال�سلطة 
ب�سعار » ال�سعب يريد ال�ستقالل«.

خالل  من  املتظاهرون  وطالب 
ا�ستقاللية  ب�رصورة   53 م�سريتهم 
من  العدالة  حترير  و  الق�ساء 
ال�سغوطات,و�سدد  و  القيود  جميع 
املتظاهرين على �رصورة ا�ستكمال 
العدالة  تطهري  و  الف�ساد  حماربة 
داعني  ال�سغوطات,  جميع  من 
الوطن  اأبناء  بني  التالحم   « اإىل 
بع�س  حتاول  التي  التفرقة  ونبذ 
الأطراف اإذكاءها با�سم املناطقية 
والهوية«, يف حني اأعلنو من خالل 

الهتافات مت�سكهم مبعظم املطالب 
احلراك  بداية  مع  رفعت  التي 
املتظاهرون  اأكد  اأين  ال�سعبي, 
مت�سكهم   مبطالبهم ال�رصعية منذ 
 22 بتاريخ  ال�سعبي  احلراك  بداية 
فيفري,   املتمثلة يف ا�ستئ�سال كل 
رموز النظام املتفكك وال�ستجابة 
ال�سعبية  القاعدة  لن�سغالت 

�ساحبة ال�سلطة .
ورفع املتظاهرون ال�سعارات منها« 
“نريد  اجلزائر«,   �رصاح  اأطلقوا 
اأ�س�س  على  مبنية  جديدة  جزائر 
اأجل  و”من  �سحيحة”  دميقراطية 
والدميقراطية,  العدالة  جزائر 
لبناء  نعم   «  , الفا�سدون”  فليغادر 
حرة  اجلزائر  ثانية  جمهورية 
م�ستقلة »,« دولة مدنية دميقراطية 
 « النوفمربية,  املبادئ  اإطار  يف 
�سعب  احنا   « حريتي«,  اأعطيني 
واحد ميفرقنا حتى واحد«, » معا 
نربحهم قاع », » بيان اأول نوفمرب 
»جزائر  اجلديدة«,  الدولة  اأ�سا�س 
ال�سهداء…  »نوفمرب  جديدة«, 
حرة  و«جزائر  لجلريي«  ليبريي 
هو  ال�سعب  »هذا  دميقراطية«, 
ونديرو  بالدنا  »بالد   , القائد« 

راينا«..
مت�سكهم    املتظاهرون  واأكد 

بداية  منذ  ال�رصعية  مبطالبهم 
 22 بتاريخ  ال�سعبي  احلراك 
فيفري, املتمثلة يف ا�ستئ�سال كل 
رموز النظام املتفكك وال�ستجابة 
ال�سعبية  القاعدة  لن�سغالت 

�ساحبة ال�سلطة.
على  النار  املتظاهرون  وفتح 
اأنها  موؤكدين   , املوالة  اأحزاب 
اأن  بعد  املوجة  ركوب  تريد 
رف�سها ال�سعب وطالب بحلها على 
»الأفالن,  التحالف  اأحزاب  غرار 
وكذا  والمبيا«  تاج   , الأرندي 
العهدة  دعمت  التي  الأحزاب  كل 

اخلام�سة للرئي�س ال�سابق 
احلراك  من   53 اجلمعة  و�سهدت 
حيث  مكتفة  اأمنية  تعزيزات 
ومكافحة  الأمن  قوات  انت�رصت 
الربملان  مبنى  اأمام  ال�سغب 
حديقة  اإىل  املوؤدي  والطريق 
الع�رصات  ا�سطف  كما  �سوفيا, 
من رجال الأمن اأمام �ساحة الربيد 
املوؤدية  الطرق  وكل  املركزي 
لتاأمني  اأودان,  موري�س  �ساحة  اإىل 

امل�سريات.
احلراك  باأن  الإ�سارة  جتدر  و 
�سنة  يف  حدث  اأهم  كان  ال�سعبي 
بانطالق  بدايتها  كانت   ,2019
احلراك ال�سعبي ب�سلميته و�سيا�سية 

ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  اأ�سبابه 
اجلزائرية خالل �سنة 2019, حيث 
الأ�سا�سي  واملرجع  املنطلق  بات 
موؤ�س�ساتي  اأو  حزبي  ن�ساط  لأي 
 22 منذ  ال�سيا�سي  ال�سعيد  على 
نف�سه  فار�سا   ,2019 فيفري 
فيه  امل�ساركني  ماليني  عرب  بقوة 
والتنازلت املحققة له من ال�سلطة. 
ي�ستمر احلراك ال�سعبي يف جمعته 
التي  امل�ساورات  مع  تزامنا   ,53
عبد  اجلمهورية  رئي�س  با�رصها 
املجيد تبون بخ�سو�س التعديالت 
الد�ستورية, حمافظا على مطالبه 
اأكد  اأين  منذ 22 فيفري املا�سي, 
مبطالبهم  مت�سكهم  املتظاهرون 
احلراك  بداية  منذ  ال�رصعية 
ال�سعبي بتاريخ 22 فيفري, املتمثلة 
النظام  رموز  كل  ا�ستئ�سال  يف 
لن�سغالت  وال�ستجابة  املتفكك 
القاعدة ال�سعبية �ساحبة ال�سلطة, 
جمعته  ال�سعبي  احلراك  يدخل  و 
ال53 جمددا مت�سكه مبطلب رحيل 
جزائر  بناء  و  النظام  رموز  جميع 
 53 اجلمعة  وتتزامن  جديدة, 
امل�ساورات  مع  ال�سعبي  للحراك 
التي با�رصها رئي�س اجلمهورية مع 
�سخ�سيات وطنية و روؤ�ساء اأحزاب 

بخ�سو�س التعديل الد�ستوري.

واأكد املتظاهرون يف جمعتهم 53 
املطروحة  مبطالبهم  مت�سكهم 
النظام  بقايا  ا�ستئ�سال  غاية  اإىل 
ال�سعب  �سيادة  وتكري�س  ال�سابق, 
�سمانا ل�ستقرار الوطن, م�سددين 
باأن احلوار الذي دعت له ال�سلطة 
لإجراءات  ي�ستجيب  اأن  يجب 
ال�سعب  لإرادة  يتطلع  و  التهدئة 
و  اجلدري  بالتغيري  يطالب  الذي 

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

و« لل�سعب �ساحب القرار«.
يف  ال�سعبي  احلراك  هتف  و 
الأجنبي  التدخل  �سد   53 اجلمعة 
عن  تعرب  �سعارات  رفعوا  اأين   ,
رف�س التدخل الأجنبي يف ال�سوؤون 
حاملني   , للجزائر  الداخلية 
اأحمر  خط  اجلزائر   « �سعارات 
يف  اأجنبي  تدخل  اأي  نرف�س   «  ,«

ال�سوؤون الداخلية للجزائر« .
تغطية : اإميان لوا�س 
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 حاوره : وداد احلاج

اأهمية  هي  ما     .
يف  الد�ستوري  التعديل 

هذا الوقت بالذات ؟ 

يف  الد�ستوري  التعديل  اأهمية 
يكمن  التاريخية  اللحظة  هذه 
يف و�سع قواعد جديدة ت�سمن 
اإىل اجلزائر اجلديدة،  التحول 
اأجلها  من  خرج  التي  اجلزائر 
 22 يف  اجلزائريني  ماليني 
املا�سي  العام  من  فرباير 
ت�سود  جديدة  بدولة  مطالبني 

احلريات،  و  احلقوق  فيها 
املواطنني  بني  امل�ساواة  و 
اأمام القانون، جزائر تقودها 
الكفاءات و النخب الوطنية، 
على  الرثوة  فيها  تق�سم  و 
فيها  يتحرر  و  اجلميع، 
قب�سة  من  االقت�ساد 

اأن  اأو�سكت  التي  االأوليغار�سيا 
تق�سي على اجلمهورية، و من 
اجلزائر  نحو  التحول  فاإن  ثم 
مراجعة  يقت�سي  اجلديدة 
و  للدولة  االأ�سا�سي  القانون 
و�سع قواعد جديدة يف جمال 
و  احلقوق  و  ال�سلطات  تنظيم 
الق�ساء  ا�ستقاللية  و  احلريات 
د�ستورية  على  الرقابة  و 
القوانني و نظام االنتخابات و 
غريها من امل�سائل الد�ستورية 

االأخرى . 

جزء  الديباجة     .
هي  ما   . الد�ستور  من 
�ستطراأ  التي  التعديالت 

عليها ؟ 

ال�رضوري  من  اأنه  اأعتقد 
يف  فرباير   22 حراك  د�سرتة 
هذا  الأن  الد�ستور،  ديباجة 
كان  ما  الد�ستوري  التعديل 
العظيم،  احلراك  لوال  ليكون 
ثمرة  هو  الد�ستور  هذا  اأن  بل 
من ثمرات احلراك احلميدة، و 
يف هذا ال�سدد كنت قد اأر�سلت 
ر�سالة اإىل ال�سيد الرئي�س عبد 
املجيد تبون عقب تعيينه للجنة 
فيها  عليه  اقرتحت  اخلرباء 
الديباجة  يف  احلراك  د�سرتة 
جديدة  فقرة  باإ�سافة  ذلك  ،و 
يف  احلراك  دور  على  توؤكد 

التحول نحو اجلزائر اجلديدة، 
،و ذلك بهدف حماية احلراك 
،و حماية اجلزائر اجلديدة من 

اأي اعتداء. 

رئي�س  فو�س     .
بع�س  اجلمهورية 
�سالحيات التعيني للوزير 
مر�سوم  مبوجب  الأول 
�سيكر�س  فهل  رئا�سي 
هذا  اجلديد  الد�ستور 

الو�سع ؟
الرئي�س  تنازل  �سجلت  لقد 
التعيني  �سالحيات  بع�س  عن 
بارتياح كبري، فالرئي�س ال�سابق 
اأ�سدر  للحكم  و�سوله  بعد  و 
�سالحيات  فيه  و�سع  مر�سوما 

حتى  �سملت  التي  ،و  التعيني 
مقر  لبلدية  العام  االأمني 
من  العك�س  على  و  الوالية، 
عبد  الرئي�س  اأ�سدر  ذلك 
بداية عهدته  تبون يف  املجيد 
تنازل  مر�سوما  االنتخابية 
التعيني  �سلطة  عن  مبقت�ساه 
يف العديد من املنا�سب للوزير 
االأول، و ذلك من اأجل التقليل 
التي  التعيني  بريوقراطية  من 
و  العامة  املرافق  عطلت 
اأعتقد  و  العام،  املال  اأهدرت 
�سيعزز  القادم  الد�ستور  اأن 
هذا التوجه بتقلي�س الوظائف 
يعني  التي  ال�سامية  املدنية 
فيها رئي�س اجلهورية لفائدة 
و  مكوناتها،  بكل  احلكومة 
قبل ذلك اقرتح العودة لنظام 
عن  كبديل  احلكومة  رئي�س 
فتكون  االأول  الوزير  نظام 
بذلك ال�سلطة التنفيذية �سلطة 
رئي�س  من  تتكون  مزدوجة 
و  احلكومة  رئي�س  و  اجلهورية 
يكون لرئي�س احلكومة برنامج 
االأغلبية  من  م�ستمد  م�ستقل 
�سن�سع  بذلك  و  الربملانية 
الفردي و مركزية  للحكم  حدا 

ال�سلطة . 

من  الكثري  طالبت     .
بني  بالف�سل  الأحزاب 
كيف  راأيك  يف  ال�سلطات 

�سيكون ذلك ؟ 
و  ال�سلطتني  بني  الف�سل 
الت�رضيعية من اأ�سا�سيات الف�سل 
بني ال�سلطات و هو االأمر الذي 
االعتبار  باإعادة  اإال  يتاأتي  لن 
بغرفتيه،  الربملان  ملوؤ�س�سة 

مراجعة  يتطلب  الذي  االأمر 
الد�ستور  يف  م�سائل  ثالث 
االأوىل  امل�ساألة  تتمثل  القادم، 
للربملان  الرت�سح  ح�رض  يف 
ذلك  و  االأموال  اأ�سحاب  على 
ال�سيا�سة،  و  املال  بني  للف�سل 
و مراجعة �رضوط الرت�سح من 
اأجل �سمان نوعية املنتخبني، 
يف  تتمثل  الثانية  امل�ساألة  و 
ال�سلطة  تدخل  من  التقلي�س 
الت�رضيع  جمال  يف  التنفيذية 
عرب تقييد احلاالت التي يجوز 
فيها لرئي�س اجلمهورية الت�رضيع 
مراجعة  االأوامر،   طريق  عن 
و  التنظيمية،  ال�سلطة  مفهوم 
التي  امل�سائل  النظر يف  اإعادة 
بقانون  الربملان  يف  ي�رضع 
اأخريا  و  ع�سوي،  بقانون  اأو 
و  القانونية  القيود  كل  رفع 
النائب  �سلطة  على  الد�ستورية 
اآليات  يف الربملان يف ممار�سة 
احلكومة  اأعمال  على  الرقابة 
اال�ستجواب  و  ال�سوؤال  ال�سيما 

،و التحقيق الربملاين . 

على  ماذا  و     .
ا�ستقاللية الق�ساء ؟ 

االإ�رضاف  يتوىل  اأن  يجب 
على الق�ساء جمل�س م�ستقل 
ال�سلطتني  على  متاما 

يف  و  التنفيذية  و  الت�رضيعية 
يت�سكل  اأن  يجب  املجال  هذا 
من  للق�ساء  االأعلى  املجل�س 
اجلمعية  من  منتخبني  ق�ساة 
العامة للق�ساة و اأن يكون تراأ�س 
لهذا  اجلمهورية  رئي�س  ال�سيد 
املجل�س تراأ�سا �رضفيا، و تبقى 
يف  للمجل�س  الكاملة  ال�سلطة 
امل�سائل  كافة  على  االإ�رضاف 
ما  خا�سة  بالق�ساة  املتعلقة 
كما  املهني،  مب�سارهم  تعلق 
يتوجب اأن تتج�سد اال�ستقاللية 
للمجل�س  االإدارية  و  املالية 
عن  باإبعاده  للق�ساء  االأعلى 
وزارة العدل و عن وزير العدل، 
غري اأن هذا لن يكون كافيا اإال 

تكوين  طرق  يف  النظر  باإعادة 
التحاقه  بعد  و  قبل  القا�سي 

باملعهد العايل للق�ساء .

ت�سوركم  هو  ما     .
لتنظيم املجل�س الد�ستوري 

؟ 
يعاب على املجل�س الد�ستوري 
ا�ستقالليته  ن�سبية  احلال 
لذلك  املو�سوعية  و  الهيكلية 
الإلغاء  املتحم�سني  من  اأنا 
على  ال�سيا�سية  الرقابة  نظام 
د�ستورية القوانني التي ي�رضف 
و  الد�ستوري  املجل�س  عليها 
الرقابة  بنظام  من  ا�ستبداله 
با�ستحداث  ذلك  و  الق�سائية 
حمكمة د�ستورية ي�رضف عليها 
ق�ساة م�ستقلني يعينهم املجل�س 
االأعلى للق�ساء و بذلك ن�سمن 
الفعالية يف حماية اجلمهورية و 
احلقوق ،و احلريات االأ�سا�سية 
للمواطن . و ال داعي اأن اأذكركم 
لعبه  الذي  ال�سلبي  بالدور 

املجل�س الد�ستوري يف تكري�س 
العقدين  خالل  الفردي  احلكم 
املا�سني و يف امل�سادقة على 
النزيهة  غري  االنتخابات  نتائج 
العهدة  مترير  يف  م�ساهمته  و 
الرابعة التي تبقى نقطة �سوداء 
اأن  كاد  و  البالد،  تاريخ  يف 
لوال  اخلام�سة  العهدة  يكر�س 

حراك ال�سعب العظيم .

نظام  على  ماذا      .
النتخابات ؟

�سيتم  اأن  املوؤكد  من  اأ�سبح 
الوطنية  بال�سلطة  االرتقاء 
لالنتخابات من �سلطة قانونية 
�سيتم  كما  د�ستوريه  �سلطة  اإال 

ملراقبة  الوطنية  الهيئة  اإلغاء 
عليها  ا�رضف  التي  االنتخابات 
بعد  جمدت  التي  و  دربال 
احلراك، و بعد �سدور التعديل 
مراجعة  �سيتم  الد�ستوري 
هذا  يف  و  االنتخابات  قانون 
املجال اأدعو اإىل اإعادة النظام 
االنتخابي و التخلي على النظام 
على  االنتخاب  لفائدة  الن�سبي 
االنتخاب  بدل  االأ�سخا�س 
�سي�سمح  هذا  و  القوائم  على 
نوعية  اعتقادي يف حت�سني  يف 
االإرادة  تكري�س  و  املنتخبني 

ال�سعبية . 

كيف  اأخريا      .
املوؤ�س�سات  تنظيم  ترى 
الد�ستور  يف  ال�ست�سارية 

القادم ؟ 
العربي  العامل  منطقة  تعي�س 
عدم  حالة  اإفريقيا  �سمال  و 
الخراب  نتيجة  ا�ستقرار 
تق�سيم  اإىل  اأدى  الذي  العربي 
لذلك  عدة،  دول 
ال�سيد  على  اأقرتح 
اإعادة  الرئي�س 
املجل�س  تنظيم 
لالأمن  االأعلى 
اإىل  ت�سميته  بتغري 
الوطني  املجل�س 
حتديد  و  لالأمن  االأعلى 
و  اخت�سا�ساته  و  ت�سكيلته 
اأجل  من  د�ستوريا  تو�سيعها 
املحتملة  املخاطر  مواجهة 
ال  و  كانت  التي  اجلزائر  على 
ا�ستقرارها  يف  مهددة  تزال 
اأدعو  كما  وحدتها  و  اأمنها  و 
الوطنية  الثوابت  حت�سني  اإىل 
اجلمهوري  الطابع  ال�سيما 
الوطني  الرتاب  وحدة  و 
الوطنية   الهوية  عنا�رض  و 
االإ�سالم و العربية و االأمازيغية 
اأمام  منيعا  ح�سنا  تكون  حتى 
الوحدة  ل�رضب  حماولة  اأي 
اأهم  من  تعترب  التي  الوطنية 

مكا�سب ال�سعب اجلزائري .

يوؤكد الأ�ستاذ حمزة خ�سري عميد كلية احلقوق و العلوم ال�سيا�سية بجامعة 
امل�سيلة ورئي�س اجلمعية اجلزائرية للدرا�سات الد�ستورية و القانونية على 

خ�سو�سية التعديل الد�ستوري يف مرافقة النتقال الدميقراطي و تاأطري 
احلياة ال�سيا�سية و حماية البالد من الفردانية يف احلكمة و التاأ�سي�س ملرحلة 

جديدة تتفادى اأخطاء املا�سي

عميد كلية احلقوق بجامعة امل�سيلة الدكتور حمزة خظري

د�سرتة احلراك ك�سامن للتحول الدميقراطي
.      الأوليغار�سيا اأو�سكت اأن تق�سي على اجلمهورية

.       مراجعة ثالث م�سائل يف الد�ستور القادم

الف�سل بني ال�سلطتني و 
الت�سريعية من اأ�سا�سيات الف�سل 

بني ال�سلطات و هو الأمر الذي لن 
يتاأتي اإل باإعادة العتبار

اأهمية التعديل الد�ستوري يف هذه 
اللحظة التاريخية يكمن يف و�سع قواعد 

جديدة ت�سمن التحول اإىل اجلزائر 
اجلديدة، اجلزائر التي خرج من اأجلها 

ماليني اجلزائريني يف 22 فرباير
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بجاوي وبوطرفة  طمار وولد قدور 
اأمام املحكمة العليا 

�سالل وغول جمددا

 باية ع 

النيابة  �سعيا من  البيان  انه  وجاء يف 
اجلزائر  ق�ساء  جمل�س  لدى  العامة 
التطورات  باأهم  العام  الراأي  لتنوير 
فاإنها  الف�ساد،  ق�سايا  يف  الإجرائية 
التي  الق�سائية  التحقيقات  باأن  تعلم 
متت مبا�رشتها تو�سلت اإىل رفع اأعباء 
عدد  يف  �سابقني  وولة  وزراء  �سد 
ق�سية  يخ�س  ففيما   ، الق�سايا  من 
ال�رشيعة،  للطرق  الوطنية  الوكالة 
الأعباء  لرفع  فيها  التحقيق  خل�س 
ب�سفته  بجاوي  حممد  من  كل  �سد 
�سابقا  اخلارجية  لل�سوؤون  وزيرا 
وزير  ب�سفته  خليل  �سكيب  وحممد 
الطاقة واملناجم �سابقا و عمار غول 
ب�سفته وزير الأ�سغال العمومية �سابقا 
 ،2 �سوناطراك  بق�سية  تعلق  وفيما 
�سد  اأعباء  التحقيق  فيها  رفع  فقد 
ب�سفته  خليل  �سكيب  حممد  املدعو 
فيما  �سابقا،  واملناجم  الطاقة  وزير 

ق�سية  يف  املبا�رش  التحقيق  تو�سل 
والتحويالت  لل�سدود  الوطنية  الوكالة 
عبد  املدعوين  �سد  اأعباء  اإبراز  اإىل 
املوارد  وزير  ب�سفته  �سالل،  املالك 
املائية �سابقا وفاطمي ر�سيد ب�سفته 
وايل بجاية �سابقا وكذا ح�سني وا�سح 
ونورية  �سابقا  وزو  تيزي  وايل  ب�سفته 

ميينة زرهوين ب�سفتها وايل م�ستغامن 
�سابقا.

العمومية  ال�رشكة  ق�سية  وعن 
باتيجاك  فاإن التحقيق بها خل�س اإىل 
حميد  طمار  املدعو  �سد  اأعباء  رفع 
امل�ساهمات  وزير  ب�سفته  حممد 
وترقية ال�ستثمار �سابقا اأما بخ�سو�س 

ق�سية بي �سي اأر انتهى التحقيق فيها 
حممد  املدعوين  م�سوؤولية  باإبراز 
الطاقة  وزير  ب�سفته  خليل  �سكيب 
عبد  قدور  وولد  �سابقا  واملناجم 
موؤ�س�سة  اجلزائر  كمدير  املوؤمن 
الق�سائية  التحقيقات  تو�سلت  كما 
�سكيب  حممد  �سد  اأعباء  اإبراز  اإىل 
واملناجم  الطاقة  وزير  ب�سفته  خليل 
ب�سفته  الدين  نور  وبوطرفة  �سابقا 
يف  �سابقا  واملناجم  الطاقة  وزير 
�سي  اأ�سن  العمومية  ال�رشكة  ق�سية 
ق�ساة  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار  لفالن 
اأحممد  التحقيق لدى حمكمة �سيدي 
اأ�سدروا  الق�سايا،  بهذه  املخطرين 
ال�سخ�سي،  الخت�سا�س  بعدم  اأوامر 
اإىل  املذكورة  امللفات  اإحالة  ليتم 
العليا  املحكمة  لدى  العام  النائب 
 573 املادة  مبقت�سيات  عمال  وذلك 

من قانون الإجراءات اجلزائية.

اأعلنت النيابة العامة لدى جمل�س ق�ساء اجلزائر ، اأن التحقيقات الق�سائية التي متت مبا�سرتها ب�ساأن عدد 
من ق�سايا الف�ساد تو�سلت اإىل رفع اأعباء و اإبراز اأخرى �سد وزراء وولة �سابقني تذكر اأ�سمائهم لأول مرة يف 

ق�سايا ف�ساد  وهم حممد بجاوي حميد طمار بالإ�سافة اإىل بوطرفة وولد قدور ، فيما ورد جمددا ا�سم الوزير 
الأول عبد املالك �سالل و�سكيب خليل وعمر غول

نظري جمهوداتهم يف الدفاع عن م�سالح 
اجلزائر يف حمكمة لهاي

احلكومة تكرم املحامني اأحمد 
لعرابة وحممد �شملول

يف  ممثلة  احلكومة  اأم�س  كرمت 
موزار،  اإبراهيم  وزراء  الربيد، 
رفقة وزير العدل، بلقا�سم زغماتي، 
ووزير املالية، عبد الرحمن راوية، 
الأ�ستاذين املحاميني امل�ست�سارين 
�سملول  حممد  و  لعرابة  اأحمد  
يف  جمهوداتهما وتفانيهما  نظري 
يف  اجلزائر  م�سالح  عن  الدفاع 
حتكيم  حمل  كانت  التي  الدعوى 
للتحكيم  الدائمة  املحكمة  اأمام 
وال�رشكة  اجلزائر  بني  لهاي،  بـ 
�رشكة  كن�سوتال  جممع  اليطالية 
الت�سفية والتي  قيد  اأ�سهم  ذات 
انتهت باإ�سدار حكم نهائي ل�سالح 
الإ�سارة  جتدر  اجلزائرية.  الدولة 
كافة  رف�ست  التحكيم  اأن حمكمة 
)�رشكة  امل�ستكي  الطرف  مطالب 
كون�سوتال(، مبا يف ذلك دفع مبلغ 
مايل قدره 408،880 مليون دولر، 
املزعومة  الأ�رشار  عن  كتعوي�س 
التي  ال�رشكة،  لها  تعر�ست  التي 

“ات�سالت  ممار�سات  اأن  اعتربت 
تدهور  يف  ت�سببت  اجلزائر” 
يكون  مما  القت�سادية،  و�سعيتها 
�رشكة  اإفال�س  يف  ت�سبب  قد 
حمكمة  اأمرت  كما  كون�سوتال 
باأن  امل�ستكي  الطرف  التحكيم 
كافة  اجلزائرية  للدولة  ي�سّدد 
وعونها  املحكمة  وتكاليف  اأتعاب 
وكذا  للتحكيم  الدائمة  واملحكمة 

كافة تكاليف التمثيل.
النزاع  اأ�سل  باأن  الإ�سارة،  جتدر 
مربمة  �رشاكة،  اتفاقية  اإىل  يعود 
بني   ،2007 نوفمرب   03 بتاريخ 
اجلزائر  ات�سالت  موؤ�س�سة 
التي  ن�ست  الإيطالية  وال�رشكة 
ت�سغيل  و  تركيب  و  تزويد  على 
الدفق  جتهيزات FTTX ذات 
الثالثي  وال�ستخدام  العايل 
الإيرثنت  �سبكات  �سنف  من 

احل�رشية.
باية ع

الناجمة عن ترحيل �سكان الق�سدير 

تخ�شي�ص الأوعية العقارية 
مل�شاريع عدل

الوعية  حتويل  احلكومة  قررت 
ترحيل  بعد  ال�ساغرة  العقارية 
الق�سديرية  اىل  البيوت  �سكان 
وذلك  عدل  �سكنات  م�ساريع 
هذه  اجناز  وترية  ت�رشيع  بهدف 
ال�سكنات وامل�ساهمة يف الق�ساء 

على اأزمة ال�سكن
وزير  �سم  تقني  اجتماع  وخالل 
نا�رشي  كمال  والعمران  ال�سكن 
مبدير وكالة عدل طارق لعريبي 
�رشفة  يو�سف  العا�سمة  ووايل 
مدير  قّدم  اخلمي�س  اأم�س  ليلة 
ال�سكن  لتح�سني  الوطنية  الوكالة 
عن  مف�سال  عر�سا  وتطويره 
بع�س  انطالق  عدم  اأ�سباب 
اأن  فيه  اأبرز  ال�سكنية  امل�ساريع 
العقارية، هو  عدم توفر الأوعية 
الذي اأعاق النطالق يف م�ساريع 
بالعا�سمة  ال�سكنية  ال�سيغة  هذه 
مع  التفاق  مّت  ال�سدد  هذا  ويف 

الأوعية  كل  اإح�ساء  على  الوايل 
العقارية التي مّت ا�سرتجاعها من 
ال�سكنات  على  عملية  الق�ساء 
اله�سة، وكذا كل اجليوب العقارية 
مل�ساريع  وحتويلها  املتوفرة 
الوزير  اتفق  كما  عدل  وكالة 
والوايل، على خارطة طريق، من 
التي  العوائق  كل  حلحلة  �ساأنها 
الأهداف  بلوغ  دون  حتول  قد 
تنظيم  �سيتم  كما  امل�سطرة 
على  للوقوف  دورية  اجتماعات 
حتى  العوائق  جميع  اإزالة  مدى 

النتهاء منها نهائيا.
من  كل  الجتماع  �سم  لالإ�سارة، 
الأمني العام واملدراء املركزيون 
الوطنية  الوكالة  مدير  للوزارة، 
وتطويره  ال�سكن  لتح�سني 
ومدير  ال�سكن  مدير  “عدل”، 

التعمري لولية اجلزائر.
باية ع 

جامعة باتنة

ملتقى وطني حول العالم ال�شياحي يف اجلزائر 
لعقد امللتقى  الهيئة املنظمة  برجمت 
الوطني املو�سوم بالعالم ال�سياحي يف 
اجلزائر واقع و اآفاق، و الذي �ستجري 
فعالياته بق�سم علوم الإعالم و الت�سال 
بجامعة باتنة1 يومي 24 و  25  فيفري 
 7 على  مق�سمة  مداخلة   120 من  اأزيد 
ور�سات مب�ساركة 30 جامعة من القطر 
اإ�سكالية  تت�سمن  اجلزائري حيث 
الإعالم  م�ساهمة  كيفية  امللتقى 
ا�ستغالل  و  الدخل  ترقية  يف  ال�سياحي 
بها  تزخر  التي  املواقع  و  الإمكانات 

اجلزائر،
الذي  احلدث  هذا  اجناح  اأجل  ومن 
بقطاع  املهتمني  جميع  ي�ستقطب 
ال�سياحة و الإعالم كان  امل�رشفون على 
ق�سم  العلوم الإن�سانية بجامعة باتنة 1 
الرتتيبات  التنظيمية  كافة  اأنهوا  قد 

 « الوطني  حول  امللتقى  لعقد 
واقع  اجلزائر  يف  ال�سياحي  العالم 
حيث  الظروف  »  يف اأح�سن  اآفاق  و 
العام  الت�سور  امللتقى  ديباجة  ت�سمنت 
بعدما  امللتقى  اأهداف  و  لإ�سكالية 
يلقي  حا�سما  عامال  اأ�سبح  الإعالم 
بظالله على كل املجالت �سواء كانت 
اقت�سادية،  اأو  اجتماعية  اأو  �سيا�سية 
بها  يهتم  التي  القطاعات  بني  من  و 
ال�سياحة  قطاع  احلديث  جند  الإعالم 
الروافد  من  و  مهما  رافدا  يعد  الذي 
يف  ت�ساهم  التي  املهمة  القت�سادية 

الدخل القت�سادي و حتقيق الأرباح.
�سمري  الدكتور  امللتقى  اأ�سار  رئي�س  و 
هذا  برجمة  من  الهدف  اأن  رحماين 
امللتقى  هو حماولة البحث عن ال�سبل 
�سياحي  اإعالم  اىل  للو�سول  الناجعة 

يف  ال�سياحة  لتن�سيط  وفعال  ناجح 
الأخرية  اأ�سبحت هذه  بعدما  اجلزائر، 
ترتبط باجلوانب الثقافية و احل�سارية 
للتوا�سل  ج�رش  فهي   ، القت�سادية  و 
و  لالأمم  الإن�سانية  املعارف  بني 
ال�سعوب،واأ�سبحت من منظور اقت�سادي 
دورا  يلعب  اإنتاجي  قطاع  مبثابة  تعد 
م�سدر  و  الدخل  زيادة  يف  مهما 
للعمالت ال�سعبة وهدفا لتحقيق برامج 
الهدف  يبقى  ذلك  التنمية،  زيادة على 
امل�سطر لعقد هذا امللتقى اإبراز واقع 
الإعالم ال�سياحي و الك�سف عن اأ�سباب 
عدم الهتمام به، بالإ�سافة اىل ت�سليط 
تلعبه  الذي  الفعال  الدور  على  ال�سوء 
تكنولوجيا الإعالم و الت�سال اليوم يف 
الرتويج لل�سياحة يف اجلزائر من خالل 
التطبيقات املتاحة، اأما اأهم هدف ركز 

اقرتاح  امللتقى  لهذا  املنظمون  عليه 
م�ستقبلية  ا�سرتاتيجيات  لو�سع  حلول 
لالهتمام بالإعالم ال�سياحي من خالل 
مناق�سة جتارب عدد من الدول الرائدة 

يف جمال الإعالم ال�سياحي.
مت  التي  اخلم�سة  املحاور  بني  من  و 
الرتكيز عليها من طرف هيئة امللتقى 
اأ�سباب  و  واقعه  ال�سياحي  الإعالم 
جتاهله، بالإ�سافة اىل دور التكنولوجيا 
يف  لل�سياحة  الرتويج  يف  احلديثة 
الرابع  املحور  خ�س�س  كما  اجلزائر 
لأهم مناذج و جتارب الدول الرائدة يف 
الأخري  املحور  اأما  ال�سياحي،  الإعالم 
ا�سرتاتيجيات  و�سع  اآفاق  ت�سمن  فقد 
يف  ال�سياحة  لرتويج  ناجحة  اإعالمية 

اجلزائر .
 اإبراهيم �سالمي

24 �شاعة

اخلارجية،  ال�سوؤون  وزارة  قررت 
ا�ستدعاء �سفري اجلزائر بجمهورية 
عقب  للت�ساور،  ديفوار  كوت 
ت�رشيحات مبطنة للوزير اليفواري 
والفواريني  الفريقي  لالندماج 
البلد  هذا  فتح  اإثر  باخلارج، 
لقن�سلية مزعومة يف مدينة العيون 
الغربية،  ال�سحراء  يف  املحتلة 

ح�سب ما اأفاد به، بيان للوزارة.
اأن  وزارة  الوزارة  بيان  يف    وجاء 
ا�ستدعاء  ال�سوؤون اخلارجية قررت 
كوت  بجمهورية  اجلزائر  �سفري 
ت�رشيحات  عقب  للت�ساور،  ديفوار 
لالندماج  الفواري  للوزير  مبطنة 

باخلارج  والفواريني  الفريقي 
لقن�سلية  البلد  هذا  فتح  اإثر   ،
العيون املحتلة  مزعومة يف مدينة 
يف ال�سحراء الغربية، �ساربا بذلك 
اجلماعي  اللتزام  احلائط  عر�س 
املوؤ�س�سة  الفريقية  للبلدان 
القا�سي  الفريقي  لالحتاد 
والعمل  املنظمة  بالتم�سك مببادئ 
على حتقيق الأهداف املكر�سة يف 
تعلق  ما  خا�سة  التاأ�سي�سي،  العقد 
والت�سامن  الوحدة  ب�رشورة  منها 
عن  والدفاع  وال�سعوب  الدول  بني 
ال�سيادة والوحدة الرتابية وا�ستقالل 

الدول الأع�ساء .

 ب�سبب فتحها لقن�سلية بالأرا�سي 
ال�سحراوية املحتلة

اجلزائر ت�شتدعي �شفريها يف 
كوت ديفوار 

باية ع 

لدى  الطريان،  اأم�س، م�سيفو  قرر، 
وقف  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط 
الإ�رشاب، يف يومه اخلام�س، وذلك 
اجلمهورية،  رئي�س  �رشح  اأن  بعد 
غري  من  اأنه  تبون،  املجيد  عبد 
مي�س  اإ�رشاب،  �سن  املعقول، 
م�سالح  ويعطل  الوطنية،  ال�سمعة 
 ، sms ق�سرية بر�سالة  املواطنني، 
وهذا خالل لقاءه مبدراء وم�سوؤويل 
-على  معتربا  الإعالم،  و�سائل 
العموم- اأن توقيت هذه الإ�رشابات 
حل  يريد  من  واأن  بريئا،  لي�س 
للحوار،  بال�سعي  عليه  امل�ساكل 
واخلطوات  الإجراءات  واحرتام 

القانونية الالزمة لذلك.

اجلوية  جلوء  بعد  هذا،  ياأتي 
للقوة  اأم�س،  اأول  اجلزائرية، 
العمومية، التابعة لل�رشطة، لإخالء 
وموظفي  امل�سيفني،  مواقع 
امل�رشبني،  التجارية  املالحة 
الدويل،  بومدين  هواري  مبطار 
وذلك تنفيذا للحكم الذي اأ�سدرته، 
اأيام،  قبل  البي�ساء  الدار  حمكمة 
امل�سيفون،  له  ميتثل  مل  والذي 
هوؤلء،  اإ�رشاب  بوقف  والقا�سي 
م�سالح  تعطلت  مبوجبه  والذي 
مناطق  بع�س  وعزلت  املواطنني، 

اجلنوب.
التنفيذية  ال�سيغة  ك�سفت  حيث 
للحكم، التي حتوز جريدة »الو�سط« 

ن�سخة منه، اأن العدالة اأمرت جميع 
العمومية،  القوة  و�سباط  قادة 
لتنفيذ  الالزمة،  امل�ساعدة  بتقدمي 
حكم العدالة، بالقوة عند القت�ساء، 
حمكمة  وكانت  قانونية،  ب�سفة 
الثالثاء  اأمرت،  قد  البي�ساء،  الدار 
الذي  الإ�رشاب  بوقف  الفارط، 
ل�رشكة  الطريان  م�سيفو  اأقامه 
التاأثري  منع  مع  اجلزائرية،  اجلوية 

على ال�سري احل�سن لعمل ال�رشكة.
باملوازاة مع ذلك، دعت وزارة النقل 
لها،  بيان  يف  العمومية،  والأ�سغال 
احرتام  اإىل  امل�رشبني،  اأم�س،  اأول 
عن  »فورا«  بالتوقف  العدالة،  قرار 
وتغليب  الحتجاجية،  احلركة  هذه 

احلكمة، واعتماد لغة احلوار، موؤكدة 
م�سببات  يف  البحث  �ستبا�رش  اأنها 
امل�سوؤوليات،  وحتديد  يحدث،  ما 
واتخاذ الإجراءات املنا�سبة، يف حق 
الغري  الو�سعية  املت�سببني، يف هذه 
احلق  ممار�سة  اأن  م�سيفة  مقبولة، 
وفق  يكون  اأن  يجب  الإ�رشاب،  يف 
يف  عليها،  املن�سو�س  الإجراءات 
التنظيمات ال�سارية املفعول، اآخذة 
الأوىل،  بالدرجة  العتبار،  بعني 
لهم  �سبب  الذين  الزبائن،  م�سلحة 
هذا الإ�رشاب الغري �رشعي، م�سقة 
اإغفال م�سلحة  وعناء كبريين، دون 

ال�رشكة وم�ستخدميها كذلك.
مرمي خمي�سة

يف يومه اخلام�س

م�شيفو اجلوية اجلزائرية يوقفون الإ�شراب
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اح�سن خال�ص   

ال�شباب  ه�ؤالء  اأن  ومع 
ت�ؤول  اأن  خ�شية  اأعلن�ا، 
اأنها  على  مبادرتهم 
حماولة للهروب باحلراك 
واال�شتح�اذ عليه، اأنهم ال 
يّدع�ن متثيل احلراك وال 
هم  اإمنا  با�شمه  احلديث 
عري�شة  فئات  من  جزء 
ال  الذين  ال�شباب  من 
جه�د  يروا  اأن  يريدون 
الن�شاالت  من  كامل  عام 
وال�قفات  وامل�شريات 
من  الهائل  الكم  وهذا 
وال�شعارات  التعابري 
يثمن  وال  �شدى  يذهب 
به  ير�شى  جامع  ن�ص  يف 
ال�شباب يف  اجلميع، وذكر 
عقدوها  �شحافية  ندوة 
بهذا ال�شاأن اأن هذا الن�ص 
من  كامل  لعام  تت�يج  ه� 

التفكري واحلر�ص 
يغادر  ال  اأن  على 
�شغرية وال كبرية 
قام��ص  من 
اإال  احلراك 
ها  ح�شا اأ
وت�الها بال�رشح 

والت��شيح.
يظهر  ال  ولكي 

اأنهم  على  املبادرون 
النظام  على  متمردون 
الطرق  اتخذوا  العام 
لعقد  النظام  يتيحها  التي 
املئات  ت�شم  قد  ندوة 
والفتكاك  امل�شاركني  من 
اعرتاف ول� اإداري للمبادرة 
ما  اإذا  ال�شلطات  قبل  من 
لكن  لها.  الرتخي�ص  مت 

مبجرد  علقت  املبادرة 
املجم�عة  ت��شل  عدم 
والية  اإدارة  من  برتخي�ص 
اجلزائر لعقد الندوة التي 
يعلن  اإىل وقت مل  اأجدلت 

عنه بعد.
قد  الذي  احلدث  هذا 
اإىل  يحيلنا  عابرا  يبدو 
اإ�شكالية عميقة بعد مرور 
اندالع  على  كامل  عام 
اإنها  ال�شعبي.  احلراك 
التاأ�شي�شي  الن�ص  اإ�شكالية 
للحراك.  والتنظيمي 
ال  اأخرى  اإ�شكالية  وهي 
اإ�شكالية  عن  اأهمية  تقل 
قد  بل  والتاأطري  التمثيل 
تبدو اأهم االإ�شكاالت على 
من  للن�ص  ملا  االإطالق 
من  اأكرب  وثبات  قد�شية 
يخ�شع  قد  الذي  التمثيل 

للتط�ر مع مرور ال�قت.
اأنتج  احلراك  اأن  واحلق 

االأوىل  االأ�شهر  منذ 
من  كامال  قام��شا 
وال�شعارات  التعابري 
بع�شها من تاأليفه التلقائي 
ا�شتعاره  وبع�شها  اخلا�ص 
الن�شايل  الر�شيد  من 
ال�شيا�شية  التيارات  لدى 
واالجتاهات االإيدي�ل�جية 
ترى  اأنك  حتى  الفاعلة. 

مبنا�شبة  ال�ش�ارع  يف 
م�شريات الثالثاء واجلمعة 
التعابري  من  ف�شيف�شاء 
العام  الف�شاء  حتتل  وهي 
جنبا اإىل جنب دون ت�شادم 
العام  فالف�شاء  ازدحام  اأو 
مع  اأ�شحى،  ال�اقعي 
للجميع  يت�شع  احلراك، 
لقدرة  حقيقي  اختبار  يف 
قب�ل  على  اجلزائريني 
بينما  البع�ص،  بع�شهم 
االفرتا�شي  الف�شاء  �شار 
�شاحة ملعارك اإيدي�ل�جية 
ولتنمية  و�شيا�شية 
واجله�ية  الكراهية 
تكذبها  من  �رشعان 
املرف�عة  ال�شعارات 
اأمام  وكاأننا  ال�شارع  يف 
مت�ازيني.  عاملني 
واملالحظ يف ال�قت ذاته 
اأن هناك �شعارات اختفت 
بعد  االأ�شهر،  مرور  مع 
مربرات  فقدت  اأن 
و�شعارات  وج�دها 
ظهرت  اأخرى 
ال�شاحة  واحتلت 
احلراك  اأبان  حيث 
عجيبة  قدرة  عن 
خطابه  تكييف  على 
ال�شيما  التط�رات  مع 
ال�شيا�شية  املخرجات 
وهناك  لل�شلطة،  واالأمنية 
من  قائمة  ظلت  مفاهيم 
هذه  اإىل  احلراك  بداية 
غري  عمره  من  اللحظة 
خ�شعت  حمت�ياتها  اأن 
للتكييف وفق امل�شتجدات 
كمفه�م احلرية الذي كان 
حمت�اه يف البداية التحرر 
اخلام�شة  ال�الية  من 

ومطلب  القائم  والنظام 
لي�شاف  التظاهر  حرية 
اإليه مطلب حترير معتقلي 
االإعالم  وحترير  الراأي 
اإثر  االجتماعات  وعقد 
هذه  �شهدته  الذي  الغلق 
ال�شدا�شي  منذ  املجاالت 
الثاين من ال�شنة املا�شية.

التعبري  دينامكية  واأمام 
�شهدها  التي  الرهيبة 
عام  مدار  على  احلراك 
كامل، هل ميكن احلديث 
يتزود  اأن  �رشورة  عن 
احلراك بن�ص تاأ�شي�شي اأم 
مبنطلق  اال�شتمرار  يجب 
ماأم�رة"؟  فاإنها  "دع�ها 
وهل احلي�ية والتن�ع الذي 
اأن  ميكن  عنهما  حتدثنا 
تاأ�شي�شي  ن�ص  يحت�ياهما 
تنظيمي؟  اأو  ت�جيهي  اأو 
ال�ش�ؤال امل�ؤرق: من  ولعل 
ذا الذي ميكن له اأن يدعي 
�رشعية اإ�شدار هذا الن�ص 
االأفقية  اأمام  التاأ�شي�شي 
الذي  احلراك  متيز  التي 
نخب  له  تك�ن  اأن  ر�شي 
�شحايا  مع  يت�شامن  واأن 
يفتح  اأن  دون  القمع 
قيادات  لربوز  املجال 
ولتمثيله لدى ال�شلطة التي 

ال يعرتف ب�رشعيتها. 
احلركة  اأنتجت  لقد 
�شيا�شية  اأدبيات  ال�طنية 
الث�رة  قبل  �شخمة 
وراءها  كان  التحريرية 
باع  ذات  �شيا�شية  ك�ادر 

م�شايل  اأمثال  من  ط�يل 
عبا�ص  وفرحات  احلاج 
ن�فمرب  اأول  بيان  اأن  غري 
االأ�شا�شي  املرجع  ظل 

ثقة  نال  الذي 
اجلزائريني  اأغلب 
كل  ح�له  والتفت 
الث�رية  القيادات 
ا�شتثناء  دون 
كان  اأنه  مع 
جمم�عة  نتاج 
�شباب  من 

يعي�ش�ن  كان�ا  مغم�رين 
مبح�ث  تامة،  �رشية  يف 
ال�رشطة  قبل  من  عنهم 
كان  والأنه  اال�شتعمارية. 
مبثابة �شهادة ميالد الث�رة 
قد�شيته  فاإن  التحريرية 
اأكرث  مبحت�اها  تتعلق  ال 
الن�ص  بك�نه  تتعلق  مما 
وال  بامتياز،  امل�ؤ�ش�ص 
يزال هذا الن�ص اإىل ي�منا 
اأ�شا�شيا،  مرجعا  هذا 

الي�م  اختُلف  ول�  حتى 
يف تاأويله، اإال اأنه ال ميلك 

اأحد �شلطة تغيريه.
على  كامل  عام  مير  واإذ 

احلراك  �شار  اندالعه، 
لقراءات  عر�شة  ال�شعبي 
ومتباينة  عدة  �شيا�شية 
لل�شلطة  فبالن�شبة  اأحيانا 
ه�  فرباير   22 فاإن 
فيه  تالحم  الذي  الي�م 
من  جي�شه  مع  ال�شعب 
وقد  الدميقراطية،  اأجل 
احتفاليا  طابعا  اأعطته 
عك�ص  خملدا،  ر�شميا 
 1988 اأكت�بر   5 ذكرى 

يف  منح�رشة  بقيت  التي 
اأما  ال�شعبية،  الذاكرة 
فقد  احلراك  اأطياف 
ي�ما  اعتباره  ف�شلت 
والكرامة  للحرية 
ال�شعبية  وال�شيادة 
ال�شعب  وتالحم 
باعتبار  بع�شه،  مع 
ال  جزءا  اجلي�ص 
ال�شعب  من  يتجزاأ 
متجاوزا  اجلزائري، 
الطبقية  الف�ارق 
واجله�ية  والفئ�ية 
واإذ  والدينية.  واللغ�ية 
الثاين  عامه  اإىل  يعرب 
اإىل  بحاجة  احلراك  فاإن 
جديدة  اأ�شاليب  اإبداع 
اأجل  من  كفاحه  لتنظيم 
�شلمية  يف  اأهدافه  بل�غ 
عليه  ذلك  قبل  لكن  تامة 
اإن  ما  كتاب  يف  يفكر  اأن 
بعده  ي�شل  لن  به  مت�شك 

اأبدا. 

هل يحتاج �حلر�ك �إىل 
ن�ص تاأ�سي�سي؟

منذ اأيام فقط حاولت جمموعة من ال�سباب عقد "ندوة وطنية جامعة" الهدف منها 
اخلروج ببيان "ي�سمل جميع مطالب احلراك ال�سعبي" وميثاق يت�سمن �سوابط العمل 

داخل احلراك. 

هذا احلدث الذي قد يبدو 
عابرا يحيلنا اإىل اإ�سكالية 

عميقة بعد مرور عام كامل 
على اندالع احلراك ال�سعبي. 
اإنها اإ�سكالية الن�ص التاأ�سي�سي 

والتنظيمي للحراك

هناك �سعارات اختفت مع مرور 
االأ�سهر، بعد اأن فقدت مربرات 

وجودها و�سعارات اأخرى ظهرت 
واحتلت ال�ساحة حيث اأبان 

احلراك عن قدرة عجيبة على 
تكييف خطابه

مع دخوله عامه الثاين 
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وخرباء  وباحثون  اأ�ساتذة  واأو�سح 
اجليو  والعالقات  الأزمات  اإدارة  يف 
اجلزائر  داخل  من  اإ�سرتاجتية 
هام  اجلد  اللقاء  هذا  وخارجها،يف 
بني  وا�سرتاكا  تن�سيقا  كان  الذي 
اآليات مكافحة  الكلية وفرقة البحث 
الإجرام يف اجلنوب اجلزائري واأثرها 
ا�ستعر�ض  وفيه  فيه،  التنمية  على 
املقاربات  خمتلف  اإىل  امل�ساركون 
لإ�سكاليات  والنقدية  التحليلية 
وذلك  ال�سيرباين،  الأمن  وق�سايا 
متحورت  حمورية  جل�سات  بوا�سطة 
على الأمن ال�سيرباين مفاهيم جديدة 
وحمور  الفرتا�سي،  الع�رص  يف 
الال�سيادة  ع�رص  يف  الأمن  عنا�رص 
البعد  وحمور  املنطقة،  يف  الرقمية 
الرقمنة  لفو�سى  ال�سرتاتيجي 
والتجارب  القانونية  واملنظومة 
العربية يف الأمن املعلوماتي، ف�سال 
اجلهوية  ال�رصكات  ا�ستح�سار  عن 
لهند�سة اأمن جماعي رقمي ملجابهة 
و�سائل  الظاهرة،وا�ستح�سار  هاته 
الردع ال�سيرباين واجتاهات بناء دفاع 
دويل واقليمي افرتا�سي. وبعد يومني 
والور�سات  العلمية  اجلل�سات  من 
النظر  وجهات  وتبادل  املتخ�س�سة 
املختلفة، اجتمعت يف جمملها حول 
النظر اإىل الأمن ال�سيرباين ومنه اأمن 

املعلومات من زوايا تقنية وت�رصيعية 
وثقافية  واأمنية  و�سيا�سية  واأكادميية 
وفكرية ملجابهة الإجرام اللكرتوين، 
الذي تخطى حدود الزمان واملكان، 
التو�سيات  �سياغة  جلنة  خل�ست 
تكاملية  مقاربات  تبني  �رصورة  اإىل 
لالأمن  املتداخلة  الأبعاد  ت�ستح�رص 
والتعاون  التن�سيق  ال�سيرباين،واأهمية 
الدويل ملجابهة اجلرمية اللكرتونية 
حتيني  عن  ف�سال  للحدود،  العابرة 
والقانونية  الت�رصيعية  املنظومات 
مبا  والوطنية  والإفريقية  املغاربية 
للجرمية،كما  ال�رصيع  التطور  يواكب 
اأو�ست اللجنة التي ترتاأ�سها اخلبرية 

�ساحبة  البارز  الإعالمي  والوجه 
رواجا  لقي  الذي  ال�سهري  الإ�سدار 
�سيال  مبنا�سبة  �سدروه  منذ  كبريا 
يف  الأمني  الإعالم  واملو�سوم”   23
من  عباد  كرمية  “الدكتورة  اجلزائر 
اآليات  تطوير  اإىل  اجلزائر،  جامعة 
خماطر  �سد  التقنية  املكافحة 
الأمن املعلوماتي،واعتماد مقاربات 
علمية اأكادميية كورقة طريق لتن�سيق 
ال�سيا�سية  اجلهات  مع  اجلهود 
اإىل  املجتمعون  خرج  كما  والأمنية، 
على  البحث  خمابر  تفعيل  �رصورة 
وحتليل  لر�سد  اجلامعات  م�ستوى 
احلديثة  التكنولوجيات  تطورات 

املعلومات،ناهيك  باأمن  وعالقتها 
ك�رصيك  الإعالم  اندماج  اأهمية 
والتوجيه،  التوعية  خطط  يف  فعال 
والتوعية  امل�ستمر  والتح�سي�ض 
العمل  لتكري�ض  الأمنية  خا�سة 
ال�ستباقي الوقائي، ومن ثم الرتكيز 
وتاأهيل  التخ�س�سي  التكوين  على 
والق�سائية  الأمنية  الإطارات 
املتخ�س�سة كحتمية ل منا�ض منها 
ملجابهة خماطر اجلرمية اللكرتونية 
يف  الأمنية  الرتبية  مقرر  واإدراج 
تقوية  مع  ومناهجه  التعليم  برامج 
�سد  النا�سئة  لتاأمني  الديني  الوازع 

خماطر الف�ساء ال�سيرباين. 

ال�سبت  اليوم  اأم�سية  يواجه 
�سالح  بعني  املجاهدين  م�ستقبل 
اجلولة  حل�ساب  ال�سويطر  ،اأمل 
بطولة  الإياب  مرحلة  من  الأوىل 
مقابلة  ،يف  ب  ال�رصيف  الق�سم 
اثنني  على  الق�سمة  لتقبل 
املقابلة  نقاط  لأهمية  بالنظر 
يف  ر�سيدهم  لتعزيز  للفريقني 
الطاقم  �سبط   . الرتتيب  مقدمة 
امل�ستقبل  لنادي  والفني  الإداري 
كافة  للمجاهدين  الريا�سي 
املادية  والإجراءات  الرتتيبات 
والب�رصية حت�سبا لقمة اليوم التي 
الكروي  التقني  ا�سبال  �ستجمع 
 ، ال�سويطر  باأمل  حيلو  خل�رص 
ويعول لعبي امل�ستقبل الريا�سي 
هذا  بنقاط  الظفر  على  كثريا 
الأر�ض  عاملي  با�ستغالل  اللقاء 
عامل  ن�سيان  دون   ، واجلمهور 
بتخ�سي�ض  املادي  التحفيز 
جميع  يف  لالعبني  مغرية  منحة 
بها  الفوز  اأجل  من  املقابالت 
يف  املحققة  ال�سحوة  لتاأكيد 
حلم  وموا�سلة  الفارطة  اجلولة 
املرور  تاأ�سرية  على  ال�رصاع 
مع  يتما�سى  ما  وهو  للجهوي 

وع�ساق  النادي  ادارة  طموحات 
وحمبي اخل�رصا .

اأفادت به م�سادرنا فاإن  وح�سبما 
بخطة  اللقاء  �سيدخل  امل�ستقبل 
الفارطة  املقابلة  عن  مغايرة 
والهجوم  الو�سط  خطي  بتعزيز 
ثم  ومن  الو�سط  معركة  لربح 
عن  للبحث  مبا�رصة  التوجه 
اأن  علمنا  اإذا  خا�سة   ، الأهداف 
خدمات  من  �سي�ستفيد  الفريق 
متو�سط  با�ستثناء  لعبيه  جميع 
رقاين   حمو  الهجومي  امليدان 
ال�سعيد  املهاجم  و  املعاقب 
غام�سة  لأ�سباب  الغائب  خمداين 
عن  الكبرية  الت�ساوؤلت  رغم 
الأ�سباب التي جعلته يرتك الفريق 

يف مرحلة ح�سا�سة كهذه .
الالعبني  حتذوا  ذلك  جانب  اإىل 
اأجل  من  كبريتني  واإرادة  عزمية 
،هذا  ال�سويطر  باأمل  الإطاحة 
حمال  ل  �سي�سعى  الذي  الأخري 
اإرادة  لقتل  ميلك  ما  كل  بتقدمي 
الذين  امل�ستقبل  لعبي  وعزمية 
مت حت�سريهم من جميع النواحي 

لبداية مرحلة العودة بقوة .
اأحمد ،ب 

  ك�سف مهاجم وهداف امل�ستقبل 
الريا�سي للمجاهدين بعني �سالح 
فريقه  اأن   ، هداوي  احلليم  عبد 
عازم على الفوز على اأمل �سويطر 
يف  الوقوع  من  الالعبني  حمذرا 
اإ�سارة  ،يف  الغرور  و  الت�رصع  فخ 
ن�سيان  ل�رصورة  منه  وا�سحة 
الفوز العري�ض على ح�ساب نادي 

ال�ساهلة الغربية .
اأكد �سانع افراح نادي امل�ستقبل 
عبد  �سالح  بعني  املجاهدين 
ت�رصيح  يف   ، هداوي  احلليم 
�سحفي خ�ض به يومية »الو�سط«، 
�ستجمعهم  التي  اليوم  مقابلة  اأن 
دائرة  ممثل  �سويطر  اأمل  بنادي 
الق�سم  ببطولة  الوحيد  اينغر 
جزئيات  على  �ستلعب  ال�رصيف 
بالتحلي  اجلميع  مطالبا  �سغرية 
باحليطة واحلذر ودخول املقابلة 
بعزمية كبرية قائال«�سحيح نتيجة 
مقابلة اليوم �ستحدد بن�سبة كبرية 
ال�سعود  على  اللعب  يف  م�سرينا 
�سندخل  لكن  عدمه  من  للجهوي 

لغري  الفوز  بعقلية  املقابلة 
والأمل ما عندوا ما يطمع ».

قنا�ض  قال  مت�سل  �سياق  ويف 
افتتح  اأنه  املجاهدين  م�ستقبل 
املقابلة  يف  التهديفي  عداده 
ال�ساهلة  نادي  اأمام  املا�سية 
اإ�رصارا  اأبدى  حيث   ، الغربية 
ال�ستفاقة  تاأكيد هذه  كبريا على 
النادي  األوان  ت�رصيف  ثم  ومن 
له  وفر  باأنه  عنه  قال  الذي 
لإ�سعاد حمبيه  املنا�سبة  الأجواء 

وع�ساقه.
اأن  هداوي  احلليم  عبد  وقال 
الذهاب  مرحلة  يف  امل�ستقبل 
يف  كانت  عديدة  نقاط  �سيع 
حتقيق  اأراد  ما  واإذا  املتناول 
للجهوي  بال�سعود  تاريخي  اجناز 
بجميع  الفوز  �سوى  عليه  فما 
داخل  �سيلعبها  التي  املقابالت 
العودة  خلف  وال�سعي  قواعده 
مقابالت  يف  الأ�رصار  باأخف 

خارج الديار .
اأحمد ، ب  

اأكد م�ساركون يف امللتقى الدويل حول اأمن املعلومات يف الف�ساء الإلكرتوين: الرهانات والتحديات 
يف �سمال اأفريقيا ، والذي اختتمت اأ�سغاله خالل بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية بجامعة 

غرداية،على �سرورة تبني مقاربات تكاملية ت�ستح�سر الأبعاد املتداخلة لالأمن ال�سيرباين. 

امللتقى الدويل حول اأمن املعلومات بجامعة غرداية

عماره بن عبد اهلل

 مقاربات تكاملية ت�ضتح�ضر الأبعاد 
املتداخلة للأمن ال�ضيرباين

من اأجل تاأكيد ال�سحوة وموا�سلة حلم 
ال�سعود للجهوي 

عبد احلليم هداوي مهاجم م�ستقبل
 املجاهدين للو�سط :

م�ضتقبل املجاهدين عازم 
على الإطاحة باأمل �ضويطر 

مقابلة اأمل �ضويطر �ضتلعب على 
جزئيات �ضغرية 

اأخبار اجلنوب

ال�رصقية  الأحياء  �سكان  ا�ستكى 
و  الأغواط  كالزبارة  ملدينة 
جتاهل  من  احلمادة  و  ال�سوادق 
التي  للم�ساكل  املحلية  ال�سلطات 
و  �سنوات  منذ  فيها  يتخبطون 
للتهيئة  اأحيائهم  اإفتقار  ذلك  من 
احل�رصية التي �سكل غيابها معاناة 
اإ�ستغرابهم  اأثار  ما  وهو  حقيقية 
قريبة  اأحياء  تهيئة  بعد  خ�سو�سا 
منهم و حرمان اأحيائهم التي تعترب 

من اأقدم اأحياء املدينة.
مديرية  م�سالح  طالبوا  قد  و   

يف  بالإ�رصاع  البناء  و  التعمري 
برجمة م�ساريع التهيئة و التح�سني 
الأحياء  غرار  على   ، احل�رصي 
عدة  من  ا�ستفادة  التي  اجلديدة 
ناحية  من  ،م�ستنكرين  م�ساريع 
احلرمان   و  التهمي�ض  اأخرى 
انت�سار  ب�سبب  عليهم  املفرو�ض 
و  الطرقات   اإهرتاء  و  الأو�ساخ 
، مما  العمومية  الإنارة  انعدام 
ارتفاع  يف   - ح�سبهم  �ساهم 
بع�ض  من  العتداءات   موؤ�رص 
ذات  عرب  كما  املنحرفني.  

يومية  مع  املواطنني  يف حديثهم 
»الو�سط« عن اإمتعا�سهم من تاأخر 
التي  الف�سالت  و  القمامات  رفع 
ترتك لعدة اأيام مما �ساهم الو�سع 
و   ، الكريهة  جلب  الروائح  يف 
الكثري  التي منعت  ال�سالة  الكالب 
امل�سجد  اإىل  التوجه  من  منهم 
  . الع�ساء  و  ال�سبح  �سالتي  لأداء 
مع  معاناتهم  اإىل  كذالك  م�سريين 
ا�سطرارهم  ب�سبب  النقل  و�سائل 
اإىل قطع م�سافات طويلة للو�سول 
النقل  حافالت  مواقف  اإىل 

�سائقي  رف�ض  ب�سبب  احل�رصي 
اإىل  التوجه  الأجرة   �سيارات 
يف  الطرقات  لإهرتاء  اأحياءهم 
ال�سوارع الداخلية ،وهي املطالب 
اأنها مل جتد  ال�سكان  اأ�ساف  التي 
الأذان ال�ساغية من قبل ال�سلطات 
ان  ،اأملني  ال�ساعة  حلد  املحلية 
تكون هناك اإلتفاتة جادة من قبل 
هذا  من  لإنت�سالهم  الولية  وايل 
عليهم  نكد  الذي  املزري  الواقع 

يومياتهم . 
�سالح ،ب 

الب�رصية  الطوابري  ظاهرة  عادت 
مترنا�ست  بولية  الربيد  ملراكز 
معاناة  حجم  من  مازاد  وهو   ،
ال�ساكنة يف وقت تلعب فيه الو�سايا 
عن  البحث  عو�ض  املتفرج  دور 
الع�رصات  اأبدى   . جذرية  حلول 
من قا�سدي مراكز الربيد ببلديات 

مترنا�ست يف ت�رصيح لهم مع يومية 
ا�ستيائهم وتذمرهم  »الو�سط »عن 
بعودة  اأ�سموه  مما  ال�سديدين 
اأمام  الب�رصية   الطوابري  هاج�ض 
الأمر  تعلق  �سواء  الربيد  �سبابيك 
حتى  اأو  دفع   ، �سحب  بعمليات 
الطالع على الر�سيد الربيدي وهو 

املت�رصرين  غالبية  يرغم  بات  ما 
اأكرث  لق�ساء  القائم  امل�سكل  من 
من �ساعة للقيام باإحدى العمليات 

الثالثة املذكورة .
اإىل جانب ذلك فقد تعالت اأ�سوات 
ب�رصورة  املطالبة  اأجل  من  هوؤلء 
الو�سايا  طرف  من  جاد  تدخل 

الربيد  لوحدة  الولئية  واملديرية 
حل  اإيجاد  اجل  من  بتمرنا�ست 
مراكز  وانت�سال  القائم  للم�سكل 
بالفو�سى  و�سفوه  مما  الربيد 
التي ت�سيء ل�سمعة وهيبة موؤ�س�سة 

وطنية ذات طابع اقت�سادي .
�سالح ،ب 

املعاناة اليومية تتخبط  فيها منذ فجر ال�ستقالل 

مواطنو مترنا�ست يطالبون بتدخل الو�ساية لإنهاء معاناتهم 

الأحياء ال�ضرقية بالأغواط  تطالب بحقها يف التنمية 

عودة الطوابري الب�ضرية ملراكز الربيد 
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ال�شحن،  طائرات  من  ج�رس جوي 
اأبوظبي  مطار  من  يوميا  تتنقل 
ال�رسق  مطارات  اإىل  الع�شكري 
 3 اإىل  طائرة  مبعدل  الليبي 
وقف  اتفاق  رغم  يوميا،  طائرات 
اإطالق النار الذي مت التو�شل اإليه 
رو�شية،  تركية  برعاية  مو�شكو  يف 

يف 12 جانفي املا�شي.
حلركة  موثوقني  مراقبني  ووفق 
مت  الدولية،  اجلوية  املالحة 
ت�شجيل 3 طائرات �شحن ع�شكرية 
اإلـ76(  اإليو�شني  نوع  )من  اإماراتية 
الفرتة  يف  امل�شار،  نف�س  اتخذت 
من  اجلاري،  فرباير   8 اإىل   6 من 
وتوقفت  الع�شكري  اأبوظبي  مطار 
قليال يف مطار العقبة الأردين، قبل 
اأن توا�شل طريقها اإىل �رسق ليبيا 

عرب الأجواء امل�رسية.
 27 فاإن  امل�شدر،  ذات  وح�شب 
توجهت يف  اإماراتية  �شحن  طائرة 
الفرتة من 12 جانفي املا�شي اإىل 
26 من ذات ال�شهر، نحو مطارات 
عليها  ي�شيطر  التي  ليبيا،  �رسقي 
اخلادم  »قاعدة  فيها  مبا  حفرت، 
 100( املرج  مبحافظة  اجلوية« 
حتولت  التي  بنغازي(،  �رسق  كلم 
يف  خال�شة  اإماراتية  قاعدة  اإىل 
قامت  الفرتة،  ذات  وخالل  ليبيا 
من  طن  اآلف   3 ب�شحن  اأبوظبي 
يعادل  ما  اأو  الع�شكرية،  املعدات 
جمموع ما �شحنته اإىل ليبيا خالل 
»اإنتلجن�س  جملة  بح�شب   ،2019
اأونالين«الفرن�شية واملعنية ب�شوؤون 

ال�شتخبارات.
ما  مع  املعلومات  هذه  وتتقاطع 
�شرتيت  »وول  �شحيفة  اأوردته 
فرباير   7 يف  الأمريكية،  جورنال« 
الطائرات  »ع�رسات  باأن  اجلاري، 
من  قادمة  ليبيا  اإىل  و�شلت 
خالل  املتحدة  العربية  الإمارات 
الأ�شابيع الثالثة املا�شية«واأ�شارت 

هذه  اإحدى  اأن  اإىل  ال�شحيفة، 
»اأنتونوف  نوع  من  الطائرات 
124« العمالقة، ميكنها اأن حتمل 
اأكرث من 100 طن من املعدات يف 
رحلة واحدة، وفًقا مل�شوؤول �شابق 
يف اأجهزة املخابرات الأمريكية.

متطابقة،  اإعالم  م�شادر  وذكرت 
تزود  التي  الأ�شلحة  بني  من  اأن 
يف  حفرت،  حليفها  الإمارات  بها 
الأخرية، طائرات م�شرية،  الفرتة 
للدروع،  م�شادة  و�شواريخ 
للطائرات،  م�شادة  و�شواريخ 
و�شواريخ جو- اأر�س )ت�شتخدمها 
بالإ�شافة  املقاتلة(،  الطائرات 
عن  ناهيك  ليلية،  مناظري  اإىل 
يف  امل�شنعة  »منر«  مدرعات 

الإمارات.

الأمم املتحدة تتهم

على  فقط  تقت�رس  ل  اتهامات 
جلهات  وت�رسيبات  اإعالم  و�شائل 
اأمنية وع�شكرية وخلرباء خمت�شني 
اإن  بل  اجلوية،  املالحة  ر�شد  يف 
تقارير الأمم املتحدة وثقت طيلة 
اخلروقات  هذه  بع�س  �شنوات 
الإماراتية حلظر الأ�شلحة الدولية، 
نفي  حتى  اأبوظبي  تكلف  اأن  دون 

هذه التهامات.
يف  ن�رس  اأممي،  تقرير  وقال 
قدمت  الإمارات  اإن   ،2017 جوان 
وطائرات  قتالية  »مروحيات 
انتهاك  يف  حفرت،  لقوات  حربية 
الأ�شلحة  لت�شدير  الأممي  للحظر 

اإىل ليبيا«، ال�شادر يف 2011.

الإماراتي  »الدعم  اأن  واأ�شاف 
قوات  قدرات  زيادة  اإىل  اأدى 
كبرية،  ب�شورة  اجلوية  حفرت 
الإماراتية  امل�شاعدات  لت�شمن 
الطائرات  دخلت يف جتديد  مواد 

املعطلة �شابقا«.
لتاأكيد  الأمميون  اخلرباء  و�شعى 

قتالية  مروحيات  عن  معلومات 
من طراز »مي-24 ب« مّت ت�شليمها 
 ،2015 اأفريل  يف  حفرت  قوات  اإىل 
اأنها  واأّكدت بيالرو�شيا من جهتها 
باعت اأربع مروحيات اإىل الإمارات 
ترف�س  الأخرية  لكن   ،2014 يف 
ا�شتف�شارات  على  الرد  الآن  حلد 
عربات  اأن  اإىل  واأ�شاروا  اخلرباء 
تتخذ  �رسكات  م�شدرها  مدرعة 
من الإمارات مقرا لها مت ت�شليمها 
طربق  مدينة  يف  حفرت  قوات  اإىل 

)�رسق( يف اأفريل 2016.

2014.. بداية التدخل

ميكن القول اإن اأول دعم تلقاه حفرت 
يف  وحلفائها  الإمارات  من  جاء 
م�رس وال�شعودية، اإذ اأن اأول ظهور 
حلفرت عند اإعالنه انقالبه الفا�شل 
)النفال�س( يف فرباير 2014، كان 
يف  ال�شعودية  »العربية«  قناة  عرب 
الع�شكري  التدخل  لكن  الإمارات 
عندما  جاء  الفج،  الإماراتي 
قامت طائرات من طراز »اآف 16« 
يعتقد انها اإماراتية بق�شف مطار 
 ،2014 اأوت  يف  الدويل  طرابل�س 
جمموعات  على  احل�شار  لفك 

م�شلحة متحالفة مع حفرت.
يف  ليبيون  ع�شكريون  وقال 
بقايا  اإن  حينها،  طرابل�س، 
على  اأطلقت  التي  ال�شواريخ 
حممولة  كانت  اأنها  توؤكد  املطار 
على طائرات »اآف 16«، التي متلك 
الإمارات عددا منها، يف حني نفت 
وراء  طائراتها  تكون  اأن  القاهرة 

الق�شف.
الغارة اجلوية، مقتل  وخلفت هذه 
حتالف  من  م�شلحا   40 من  اأكرث 
حلفرت،  املناوئ  ليبيا«  »فجر 
غالبيتهم من مدينة م�رساتة )200 

كلم �رسق طرابل�س(.
انت�شار  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  وبدل 
على  و�شيطرتهم  حفرت  حلفاء 
الدويل،  ومطارها  العا�شمة 
ا�شتنفر ذلك كتائب م�رساتة )التي 
احلني  ذلك  اإىل  غالبيتها  تقرر  مل 
امل�شاركة يف القتال(، وا�شتخدمت 
)�شواريخ  ال�رسي  �شالحها  حينها 
بها  وح�شمت  املدى(  متو�شطة 
معركة طرابل�س يف �شاعات، وكان 
»ا�شرتاتيجية«  خ�شارة  اأول  ذلك 
مل  اليوم  واإىل  ليبيا،  يف  لالإمارات 
على  ال�شيطرة  من  حفرت  يتمكن 

العا�شمة.

الوفاق،  حكومة  اتهمت  كما 
على  جوية  غارة  ب�شن  الإمارات 
منطقة تاجوراء �رسقي طرابل�س، 
بطائرة اآف 16، خلفت مقتل اأكرث 
من 50 قتيال من املهاجرين غري 

النظاميني.

الدعم املايل والدبلوما�سي

يف  بامل�شاركة  اأبوظبي  تكتِف  مل 
الليبي  للجي�س  اجلوي  الق�شف 
املعرتف  الوفاق  املوايل حلكومة 
دعما  وّفرت حلفرت  بل  دوليا،  بها 
�شواء  خمتلفة  اأ�شكال  يف  ماليا 
�شالح  �شفقات  متويل  خالل  من 
ثالثة،  اأطراف  الأخري مع  حل�شاب 
خا�شة مع �رسكات لدول يف اأوروبا 
مثل  حليفة  دول  اأو  ال�رسقية، 
اأبوظبي  قامت  كما  وفرن�شا  م�رس 
من  �شواء  اأفارقة  مرتزقة  بتجنيد 
من  اأو  ال�شودانيني  »اجلنجويد« 
امل�شلحة  املعار�شة  جماعات 
ال�شودانية  ودارفور  ت�شاد  يف 
ا�شتعانت  قوات  و«اجلنجويد«؛ 
لقتال  ال�شودانية  احلكومة  بها 
ثم  املتمردين يف دارفور )غرب(، 
نظامية  �شبه  قوات  اإىل  حتولت 

حتت ا�شم حر�س احلدود، ولحقا 
اإىل قوات الدعم ال�رسيع.

�شيلد«  »بالك  �رسكة  ولعبت 
جتنيد  يف  دورا  الإماراتية، 
الحتيال،  طريق  عن  �شودانيني، 
عمل  بعقود  خدعتهم  اأن  بعد 
اإىل  اأر�شلتهم  ثم  اأمن،  كحرا�س 
 610( النفطي  لنوف  را�س  ميناء 
اخلا�شع  طرابل�س(  �رسق  كلم 
قبل  حفرت،  ملي�شيات  ل�شيطرة 
منهم  الع�رسات  بعودة  ت�شمح  اأن 
اأمام  لأهاليهم  احتجاجات  بعد 
اخلرطوم  يف  الإماراتية  ال�شفارة 
م�رس  رفقة  الإمارات  تتوىل  كما 
بالتواطوؤ مع  الليبي  النفط  تهريب 
جميع  على  ي�شيطر  الذي  حفرت، 
النفطية يف �رسق وو�شط  املوانئ 
معظم حقول  اإىل  بالإ�شافة  ليبيا، 
م�شطفى  اأكده  ما  النفط.وهو 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اهلل،  �شنع 
املوؤ�ش�شة الليبية للنفط، يف مقابلة 
الربيطانية،  »التاميز«  مع �شحيفة 
اهلل  عبد  اأن حكومة  ك�شف  عندما 
اتفاقيات  عقدت  املوازية  الثني 
مع �رسكات م�رسية واإماراتية لبيع 
نفط ليبيا ب�شعر 55 دولرا للربميل، 
النفط  املوؤ�ش�شة  تبيع  حني  يف 
ح�شب  للربميل،  دولرا   62 ب�شعر 
�شعر ال�شوق العاملي املتغري.وهذا 
حفرت  اأن�شار  توقيف  يف�رس  ما 
خلنق  اخلارج،  اإىل  النفط  ت�شدير 
حت�شل  باملقابل  الوفاق،  حكومة 
حلفرت  التابعة  النفط  موؤ�ش�شة 
بيع  من  ال�شعبة  بالعملة  مداخيل 
ورغم  �رسعية  غري  بطرق  النفط 
الإمارات وافقت على قرارات  اأن 
عليها  �شادق  التي  برلني،  موؤمتر 
مبوافقة  الدويل،  الأمن  جمل�س 
اأنها  اإل  رو�شيا،  وحتفظ  دولة   14
من  ب�شكل  حفرت،  ت�شليح  توا�شل 
�شاأنه ت�شجيع الأخري على موا�شلة 
خرق وقف اإطالق النار واإيغاله يف 

الدماء الليبية. 

ثالثية اإماراتية ال�ستباحة الدم الليبي 
مل يكن اتفاق وقف اإطالق النار يف ليبيا، �سوى فر�سة لدولة الإمارات مل�ساعفة حجم الأ�سلحة املوردة لزعيم ملي�سيات ال�سرق الليبي خليفة حفرت، ب�سكل 

غري م�سبوق، وكاأنها ُتعد حلرب »اإقليمية« اأكرب واأكرث عنفا و�سمولية مما �سبق.

وزير اخلارجية الأملاين

االإرهاب العن�سري يهدد بالدنا مرة اأخرى
الأملاين  اخلارجية  وزير  اعترب 
الإرهاب  اأن  ما�س،  هايكو 
بالده  لتهديد  عاد  العن�رسي 
تغريدة  يف  ذلك  جاء  جمددا 
على  تعليقا  »تويرت«  عرب  ن�رسها 
يف  العن�رسي  الإرهابي  الهجوم 
وقال  اأملانيا  غربي  هاناو  مدينة 
العن�رسي  الإرهاب  »�شار  ما�س: 
تهديدا لبالدنا مرة اأخرى«، موؤكدا 
�رسورة اأن تدافع الدميقراطية عن 
احلرية  اأعداء  مواجهة  يف  نف�شها 
يف  مزدوج  م�شلح  هجوم  ووقع 
هاناو، الأربعاء؛ اأ�شفر عن مقتل 9 
اأ�شخا�س واإ�شابة 9 اآخرين بجروح 

برلني  يف  الرتكي  ال�شفري  واأعلن 
اأتراك   5 وجود  اآيدن  كمال  علي 

بني قتلى الهجوم.
الأملاين  الأمن  قوات  وداهمت 
منفذ  العن�رسي  الإرهابي  منزل 
عاما(؛   47( ر«  »توبيا�س.  الهجوم 
حيث عرثت يف الداخل على جثته 
وجثة والدته البالغة من العمر 72 
عاما وغرد مواطن اأملاين من اأ�شل 
عرب  قائال  الهجوم،  عقب  تركي 
وقلقون  خائفون،  »نحن  »تويرت«: 
عاجزون  نحن  هل  حياتنا،  على 
هذه  اإىل  العن�رسي  الإرهاب  اأمام 
الأملاين  الوزير  الدرجة؟«ورد 

قائال: »خوفكم هو  التغريدة  على 
من  يهددنا،  يهددكم  من  خوفنا. 
العن�رسية  مكافحة  جدا  املهم 
هاناو  هجوم  عقب  اأكرث  باإ�رسار 

يف كل وقت وكل مكان«.

الإرهابي العن�سري مهد 
لهجومه يف هاناو بجولة 

ا�ستطالع

اأظهرت كامريات الأمن املثبتة يف 
املقهى الذي نفذ فيه »توبيا�س.ر« 
هاناو  مبدينة  الإرهابي  هجومه 
ا�شتطالع  بجولة  قيامه  الأملانية، 
واأو�شحت  التنفيذ  من  اأيام   6 قبل 

الإرهابي  اأن  امل�شجلة،  اللقطات 
�شرتة  يرتدي  كان  العن�رسي 
خ�رساء اللون ويعتمر قبعة زرقاء.

لتنفيذ  خطط  اجلاين  اأن  ويعتقد 
ا�شتطالعية  جولة  بعد  الهجوم 
اجلاري  فرباير   15 يف  اأجراها 
يف  مزدوج  م�شلح  هجوم  ووقع 
مقتل  اأ�شفر عن  ؛  باأملانيا،  هاناو 
اأتراك،   5 بينهم  اأ�شخا�س   9
الهجوم،  واإ�شابة 6 بجروح وعقب 
داهمت قوات الأمن الأملاين منزل 
عاما؛   47 »توبيا�س.ر«  الإرهابي 
والدته  وجثة  جثته  على  وعرثت 

البالغة 72 عاما.
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distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

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

الأ�سري املحرر علي 
اخلالدي �سرية ن�سالية 

 الأ�سري املحرر علي عبد القادر
الثامن مواليد  اخلالدي   علي 
يف 1948وي�سكن  عام  اآب   من 
و�سط لالجئني  الربيج   خميم 
اإليه جلاأت  والذي  غزة   قطاع 
ق�ساء كرتيا  بلدة  من   اأ�رسته 
اإبان نكبة عام 1948،  الفالوجا 
15 ليم�سي  ملرتني   اعتقل 
الحتالل �سجون  يف   عاما 
ملركز روى  وقد   الإ�رسائيلي، 
. الن�سالية  جتربته  جهاد   اأبو 
والحتالل ال�سهيوين   العدوان 
ال�سعب بحق   الإ�رسائيلي 
1948 العام  منذ   الفل�سطيني 
 مروراً بالعام 1967 ، خلق حالة
الفل�سطيني العمل  من   كبرية 
هذه ويف  واملقاوم،   الثوري 
 الأجواء ت�سكل لدّي حب الوطن
فانتميت الثوري،   والعمل 
اأبو القادر  عبد   ملجموعة 
التحرير لقوات  التابعة   الفحم 
من مطاردتي  ومتت   ال�سعبية، 
اأ�سهر.  4 الحتالل  قوات   قبل 
واأثناء  1969 العام  نهاية   ويف 
 تواجدي يف البيت جاءت قوات
 كبرية من ال�رسطة الإ�رسائيلية
اإىل اأخذوين  باعتقايل،   وقامت 
يف الحتالل  �رسطة   مركز 
حولوين ثم  البلح،  دير   مدينة 
 اإىل �سجن ال�رسايا مبدينة غزة،
، �سغرية  زنزانة  يف    اأدخلوين 
 جاء �سابط يدعى "دان" ومعه
بتوجيه و�رسعوا  اآخر   �سابط 
حول معي  وحتقيق   اأ�سئلة 
 العمل الثوري والأ�سلحة، حيث
نعرف نحن  ال�سابط:  يل   قال 
اأن نريد  لكن   ، �سي  كل   عنك 
الأ�سلحة، �سندوق  عن   تُخربنا 
بحوزتك، التي   والقنابل 
اأنا ل للمحقق وقلت:   �سحكت 
قنابل، ول  اأ�سلحة  اأي   اأملك 
، معي  التحقيق  يف   ا�ستمروا 
اأخرى مرة  للزنزانة   نقلوين 
ومعزولً وحيداً  فيها   ومكثت 
 مدة �سهر كامل، كانت الزنزانة
بُنيت للكالب  مكان  عن   عبارة 
 منذ اأيام الحتالل الجنليزي،
من يل  الطعام  يدخلون   كانوا 
وبعد الزنزانة،  باب   اأ�سفل 
الزنزانة يف  �سهر   انق�ساء 
وغرف املردوان  اإىل   نقلوين 
تلك ويف  �سهرين  مدة   ال�سجن 
لأهلي ي�سمحوا  مل   الفرتة 

3 مدة  اأراهم  ومل   بزيارتي 
املدة هذه  ختام  ويف   اأ�سهر، 

 .جاء قرار بالإفراج عني

اإ�سابتي واعتقايل

ال�سجن من  خروجي   بعد 
التحرير حلركة  انتميت   بفرتة 
 الوطني الفل�سطيني فتح، ومتت
نتيجة جديد  من   مطاردتي 
 اأعمال ثورية، ويف 1971/4/29،
الحتالل قوات   حا�رست 
به، اأتواجد  كنت  الذي   البيت 
 و�سار ا�ستباك م�سلح، تعر�ست
ويدي كتفي  لإ�سابة يف   خالله 
الأمر الر�سا�سات   بع�رسات 
نزيف حدوث  اإىل  اأدى   الذي 
ثم البيت  اقتحموا   ،  حاد 
ورموين حملوين   اعتقلوين، 
 على وجهي يف �سيارة ع�سكرية
ظهري على  �رسب   و�سط 
�سجن يف  اأنزلوين   بالب�ساطري، 
فوراً، التحقيق  نحو   ال�رسايا 
العمليات عن  ي�ساألون   �ساروا 
 الثورية كنت اأتاأمل من اجلروح ،
 ل اأُجيب عليهم، زاد النزيف ثم
اإىل م�ست�سفى �رسفند.  نقلوين 
بداأوا �رسفند  م�ست�سفى   يف 
وا�ستخراج اجلروح   تنظيف 
 الر�سا�ص، كلب�سوا يدي ورجلي
 يف �رسير امل�ست�سفى مع وجود
 جنديان للحرا�سة ، كنت اأ�سعر
حيث �سديدة  ومعاناة   باإعياء 
و اللحم  يف  متزيق   وجدوا 
 تهتك يف عظام الكتف  نتيجة
لبدء التايل  اليوم  يف   الإ�سابة، 
 عالجي جاء �سابط اإ�رسائيلي
واأمام وجمندة  جندي   ومعه 
�رسعوا امل�ست�سفى   طبيب 
جديد، من  معي   بالتحقيق 
 �ساروا ي�ساألون عن التنظيمات
اأعرف ل  لهم  قلت   وال�سالح 
 �سيء، كان املحققان يوا�سالن
علّي والت�سييق  الأ�سئلة   طرح 
كانت اإ�سابتي،  من   بالرغم 
متثيلي بدور  تقوم   املجندة 
اتركوه.. للمحققني:   فتقول 
 حرام م�ساب، كانت حتاول اأن
لالعرتاف، وتدفعني   تُغريني 
اأعرف ل  اأنا  لهم:   قلت 
تنظيم، لأي  اأنتمي  ول   �سيء، 
اإ�سابتك متت  كيف   فقالوا: 
ترتدي وملاذا  ال�ستباك؟   يف 
قلت ال�ستباك؟  وقت   الكوفية 
جاءت عادي  مواطن  اأنا   لهم: 
اختطفتني فدائية   جمموعة 
البيت يف  بالكوفية   وربطتني 
فاأُ�سبت ال�ستباك   وحدث 

ا�ستمر احلادث.  هذا   نتيجة 
داخل يف  معي   التحقيق 
يومي ب�سكل   امل�ست�سفى 
كانوا متتالية،  يوماً   20  ملدة 
يف اأ�ساليب  عدة  معي   يتبعون 
اإ�سابتي، من  بالرغم   التحقيق 
مي�سكون الأ�ساليب  هذه   ومن 
بقوة ويهزوها  امل�سابة   يدي 
اآلماً يُحدث  الذي   الأمر 
وتن�سكب حتتمل،   ل   حادة 
كنت الأر�ص،  على   دمائي 
حقيقة عايل.  ب�سوت   اأ�رسخ 
تعذيب من  معي  حدث   ما 
 بالرغم من اإ�سابتي يُثبت مدى
بحق الإ�رسائيلية   النتهاكات 
والأ�رسى ال�سجون   الأ�رسى يف 
وجه على  واملر�سى   اجلرحى 
 التحديد، ويُظهر كيف مُيار�ص
 املحقق العنف والأ�ساليب غري
اجلرحى الأ�رسى  مع   الآدمية 
الإ�رسائيلية. امل�ست�سفيات   يف 
التحقيق من  يوماً   20  بعد 
عملية باإجراء  قاموا   والعالج 
يف بالتني  وو�سعوا   جراحية 
امل�ست�سفى يف  بقيت   كتفي، 
 عدة اأيام مقيداً بال�رسير، ومن
 �سور النتهاكات التي تعر�ست
اأنني اأي�ساً   لها  يف امل�ست�سفى 
من بالقتل  للتهديد    تعر�ست 
 جنود الحتالل،  فاذكر يف تلك
اإ�رسائيلي جندي  جاء   الفرتة 
وهدد م�سد�ص  ومعه   درزي 
اأخ له يف  بقتلي رداً على مقتل 
 غزة ح�سب قوله، فرديت عليه
اأخوك جاء  ملاذا  له:   وقلت 
 لغزة؟ لقد جاء اأخوك لغزة مع
 جنود الحتالل الإ�رسائيلي كي
و�سيوخ و�سباب  اأطفال   يقتلوا 
اأنا له:"  قلت  كما   ،  فل�سطني 
ر�سا�ص نتيجة  الآن   م�ساب 
اأيام بعد  غزة".  يف   جي�سكم 
ال�رسايا �سجن  اإىل   اأعادوين 
الأ�رسى مع  وو�سعوين   بغزة، 
 املوقوفني بدون حماكمة ملدة
 6 اأ�سهر، طوال تلك املدة كانوا
بالزيارة لالأ�رسى   ي�سمحون 
من اأهلي  منعوا  فقد  اأنا   اإل 
 زيارتي. بعد 6 اأ�سهر اح�رسوا
حيث بحقي  اتهام   لئحة   يل 
  تن�ص الالئحة اتهامي مبا يلي:
فتح حركة  لتنظيم   النتماء 
على قنابل  واإلقاء   الإرهابي 
واإ�سابة جندي  وقتل   اجلي�ص 
التهم هذه  نفيت   " اآخر   عدد 
يف مبحاكمتي   �رسعوا  ثم   ، 
جل�سات  7 بواقع  غزة   حمكمة 
بحقي اأ�سدروا  جل�سة   واآخر 

مدى املوؤبد  بال�سجن    حكماً 
املحكمة من  اأخذوين   احلياة. 
�سجن يف  الأ�رسى  ق�سم   على 
�سجن اإىل  حولوين  ثم   ال�رسايا 
مدة يونا  وكفار  ليد    بيت 
�سجن اإىل  نقلوين  ثم   عامني 
ثم 13 عاماً  فيه  وبقيت   ال�سبع 
اإىل �سجن املجدل  اإىل   نقلوين 
�سفقة �سمن  التحرر  مت   اأن 
الأ�رسى لتبادل  جربيل    اأحمد 

.عام 1985
جتربتي يف الكتابة والفن

املحطات من  الكثري   ع�ست 
 وكان يل العديد من التجارب يف
 ال�سجون ، ففي �سجن كفار يونا
قيادة على تاأهيل  دورة   اأخذت 
 يد الأ�سري عبد العزيز �ساهني،
تعريفنا الدورة  حمتوى   كان 
 بثورات العامل ، اأ�سباب النجاح
�سفات ما  الف�سل،   واأ�سباب 
وما  ، الناجحة  الثورة   قيادة 
 �سفات قيادة الثورات الفا�سلة،
العملية اخلطوات  هي   ما 
على القائد  لنجاح   واملهنية 
والف�سائلي ال�سعبي   ال�سعيد 
؟، موؤثراً  قائداً  تكون  كيف   ، 
الدورات من  كانت   حقيقة 
علي اأبو  الأخ  كان   ،  املميزة 
قيادية قدرات  لديه   �ساهني 
 وتثقيفية كنا جنعل املحا�رسة
من بّناء  وحوار  نقا�ص   جل�سة 
اأي�سا ح�سلت  ال�ستفادة،   اأجل 
الدورات من  العديد   على 
جمالت عدة  يف   املتنوعة 
و�سيا�سية. وثقافية   علمية 
اأي اأقرا  ذاتي  مبجهود   كنت 
 كتاب اح�سل عليه، فقرات كتباً
والجتماع ال�سيا�سة  يف   كثرية 
وقراأت والأدب،   والتاريخ 
 العديد من الق�س�ص والروايات
ال�سجن وحقيقة   والأ�سعار، 
والتثقيف، القراءة  يف   مدر�سة 
 �سحيح اأن ال�سجن عذاب واأمل
و�سناعة للتثقيف  مكان   لكنه 
 الإن�سان الواعي، كما اأن ت�سييع
يف يتم  ال�سجن  يف   الوقت 
 القراءة وطلب املعرفة والعلم.
�سار الكثرية  قراءتي   نتيجة 
ف�رست كتابية،  قدرات   لدي 
ال�سيا�سة يف  مقالت   اأكتب 
للكتابة اجتهت  كما   والفكر، 
م�رسحيات فكتبت   الإبداعية 
حتاكي وهادفة   متنوعة 
متثيل على  وحر�ست   واقعنا، 
وبالفعل امل�رسحيات،   هذه 
متثيلها اأُود  التي   امل�رسحية 

  كنت اكتبها عدة ن�سخ واأوزعها
ونتفق الأ�رسى  من  عدد   على 
 على متثيلها يف غرفة ال�سجن،
 كل اأ�سري له دور معني ويتقم�ص
غرف كانت  معينة،   �سخ�سية 
، وا�سعة  ال�سبع  بئر   �سجن 
60 اإىل  الغرف  بع�ص   فتت�سع 
الغرفة نرتب  كنا   اأ�سرياً،  
بالتمثيل ونقوم  معني   ب�سكل 
ميثلون وهم  الأ�رسى   بح�سور 
 جمهور امل�ساهدين، ويف نهاية
 العرو�ص امل�رسحية يدور نقا�ص
العر�ص حمتويات  عن   فكري 
وعمل واأهدافه   امل�رسحي 
ال�سكل جانبي  من  له   تقييم 
 وامل�سمون. تدربت يف ال�سجن
والق�سائد ال�سعر  كتابة   على 
 الوطنية، كنت اكتب اأي�سا بع�ص
بالف�سائل اخلا�سة   الق�سائد 
ذكرى يف  لهم   واهديها 
التي  انطالقاتهم، من الأ�سعار 
العباد برب  ق�سماً   اذكرها.. 
ثائر الدرب  على  �سائراً   اأنني 
موؤمناً وجروحي  اآلمي   ..رغم 
اأي�سا يف  باهلل نا�رس.. ا�ستغلت 
 فن النحت، كنت انحت ال�سخور
 ، واعمل منها اأ�سكالً فنية مثل
ال�سخرة، قبة   قنبلة، ر�سا�سة، 
يف اأتذكر  فل�سطني،   خريطة 
 �سجن ال�سبع كان هناك �سجناء
اأذكر اجلنائيني  من   يهود 
ال�سجناء هوؤلء  اأحد   �ساهدين 
 واأنا انحت قنبلة، فطلبها مني
يومني بعد  اإياها،   فاأعطيته 
 طلبوين للتحقيق فقال يل مدير
ال�سجناء تعطي  كيف   ال�سجن: 
 اليهود جم�سمات قنابل واأ�سياء
 حتري�سية، هل تريد تنظيمهم ،
 اتهموين مبحاولة تعليم ال�سجناء
والعنف، الثوري  العمل   اليهود 
يف و�سعوين  ذلك  اإثر   وعلى 
علم وقد  اأيام   3 مدة   زنزانة 
 الأ�رسى مبا حدث يل فا�رسب
 ال�سجن وارجعوا وجبات طعام.
 من جتاربي يف ال�سجن ت�سميم
الفنية، الأ�سكال  ذات   الرباويز 
�سممت املرات  اإحدى   ويف 
على ر�سالة  كتبت  ثم   بروازاً، 
للقائد موجهة  قما�ص   قطعة 
الر�سالة وخبئت  عمار   اأبو 
الزيارات واأثناء  الربواز،   داخل 
اإر�ساله  هّربت الربواز  وطلبت 
وبالفعل عمار،  اأبو   للقائد 
الر�سالة الربواز وو�سلت   و�سل 
نقلت حيث  عمار  اأبو   للقائد 
الأ�رسى حتيات  الر�سالة   يف 
 و�رسحت له واقعنا يف ال�سجن.

يف يل  دخل   1980 العام   يف 
اأثناء �رسي  ب�سكل   ال�سجن 
به كامريا  الزيارات قلم �سغري 
 ،كان هذا القلم  من القائد اأبو
 جهاد خليل الوزير ، حيث طلب
�سجن داخل  من  �سور   مني 
التقطت وبالفعل  ال�سبع،   بئر 
اإرجاع ومت  ال�سور   ع�رسات 
ح�سل الذي  جهاد  لأبو   القلم 
بر�سالة وبعث  ال�سور   على 
هذه على  ال�سجن  يف   �سكر يل 
 ال�سور وهذا الإجناز. يف �سجن
، الهروب  حاولت  ال�سبع   بئر 
من حديد  من�سارة   فا�سرتيت 
وقمت اليهود  ال�سجناء   اأحد 
ويف  ، ال�سباك  حديد   بق�ص 
قاموا  ، الهروب  تنفيذ   ليلة 
فيبدوا اآخر  ق�سم  اإىل   بنقلنا 
فلو املو�سوع،  اكت�سفوا   اأنهم 
عدد لهرب  العملية   جنحت 
تلك يف  الأ�رسى  من   كبري 
تعر�ست ال�سجن  يف   العملية. 
مع خا�سة  الطبي   لالإهمال 
تعر�ست التي  الإ�سابة   اآثار 
عالج اأطلب  عندما  كنت   لها، 
 يعطوين فقط امل�سكنات، يدي
�سبه باإعاقة  م�سابة   اليمنى 
 تامة حتى يومنا هذا. يف �سجن
اأمني م�سئول  عملت   ال�سبع 
 ملدة 3 �سنوات، اأي�سا ا�ستلمت
اأمانة ال�سندوق كنا نتبع  مهمة 
امل�ستحقات توزيع  يف   العدالة 
بالأ�رسى نهتم  كنا   ،  املالية 
هنا اأهل  لهم  يوجد  ل   اللذين 
اأ�رسى الدول  يف فل�سطني مثل 

.العربية اأو الأجنبية

الع�سفور

 من الق�س�ص الطريفة يف �سجن
برتبية قمت  اأنني  ال�سبع   بئر 
َكرُب، اأن  اإىل  �سغري   ع�سفور 
، حقيقة وا�سقيه  اأطعمه   كنت 
 كان ع�سفوراً غريباً، ذا �سوت
اأُ�سّفر عندما  كنت   ،  مميز 
 عليه يح�رس فوراً، ويقف على
منده�ساً اجلميع  كان   كتفي، 

يوم ويف   ، الع�سفور  هذا   من 
 من الأيام هجم هذا الع�سفور
اإ�رسائيلي �رسطي   على 
اإثر على  عينه،   يف   ونقره 
ال�سجن �رسطة  جاءت   ذلك 
اإن لهم  قلت  الع�سفور،   تريد 
اخلارج يف  طائر   الع�سفور 
 فطلبوا اأن اأُ�سّفر واأُنادي عليه
ثم فرف�ست،  يح�رس   حتى 
يل ووجه  ال�سجن  مدير   جاء 
 تهمة، وهي: اأنني قمت برتبية
 ع�سفور يف ال�سجن وعلّمته اأن
 ينقر اأي �سخ�ص يلب�ص مالب�ص
 ذات اللون الزيتي، اأي مالب�ص
 اجلي�ص،  كما اتهموا الع�سفور
من ر�سائل  لنقل  و�سيلة   باأنه 
هذه فرف�ست  ل�سجن   �سجن 
ال�سجن مرة  التهم. عاد مدير 
 اأخرى وقال اإنه يريد الع�سفور
ع�سافري يعطيني  اأن   مقابل 
فرف�ست، منه  بدلً   كناري 
يف الع�سفور  اأُخبيء   كنت 
تخبئته على  واأحر�ص   كرتونة 
وال�رسطة اجلنود  اأعني   عن 
اإحدى ويف  الأيام،  ومرت    ، 
ال�سجن اجلنود  اقتحم   الليايل 
 واأطلقوا الغاز وو�سلوا لغرفتي
الع�سفور اأخذوا  الفور   وعلى 
 وغادروا فقمت بال�رساخ على
اأنتم  : وقلت  ال�سجن   مدير 
تقتحمون لأنكم  رجال   ل�ستم 
من الغاز  وت�رسبون   ال�سجن 
النهاية يف  ع�سفور..   اأجل 
و�سور مراحل  ال�سجن   اأقول 
فيه متنوعة،  حياتية   وجتارب 
 الأمل واملعاناة والعذاب، وفيه
والوحدة وال�سرب   ال�سمود 
مرحلة هو  ال�سجن   والرتابط، 
ال�سعب يعي�سها   حياتية 
الن�سال اإطار  يف   الفل�سطيني 
نحو الفل�سطيني   والكفاح 
 حتقيق الأهداف الفل�سطينية،
 كل التحية لالأ�رسى املحررين
يف لالأ�رسى  التحية  كل   ، 
التحرر لهم  ونتمنى   ال�سجون 

 .واحلرية يف القريب العاجل

يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب الأ�سرى، حيث ين�سر بحلقة هذا 
الأ�سبوع جتربة الأ�سري املحرر علي اخلالدي من خميم الربيج و�سط قطاع غزة.

جتربة الأ�صري املحرر علي اخلالدي فى ال�صجون ال�صهيونية 
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االحتالل يوا�سل احتجاز )27 قا�سراً( مبعتقل "الدامون" بظروف ماأ�ساوية

 هيئة الأ�صرى توثق �صهادة جديدة ملعتقل قا�صر 
تعر�ض للعزل وال�صرب بال رحمة يف "الدامون"

وثقت هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين يف تقرير �سادر عنها اليوم ، �سهادة القا�سر نهاد 
دار عي�سى )17 عامًا( من بلدة كفر عني ق�ساء رام اهلل، وهو اأحد االأ�سرى االأ�سبال 

الذين جرى نقلهم من معتقل "عوفر" اإىل "الدامون".

ق.ف

عي�سى دار  الفتى   واأو�سح 
 ملحامية الهيئة تفا�سيل التنكيل
بوح�سية يف عليه  واالعتداء   به 
" م�سرياً:  "الدامون"   معتقل 
اأيام  10 بحوايل  نقلنا  بعد   باأنه 
اقتحم "الدامون"،  معتقل   اإىل 
اليماز غرفتي  اأفراد من وحدة 
)الرب�ش( عن  اأحدهم   و�سحبني 
بوح�سية ب�رضبي  البقية   وقام 
اأحد قام  ثم  ومن   وتك�سريي، 
 اجلنود باالم�ساك براأ�سي واأخذ
قيدوا ثم  باحلائط،   ي�رضبه 
واأم�سكني اخللف  اإىل   يدي 
من واأخرجوين  اآخرين   اثنني 
مل الطريق  وطوال   الق�سم، 
حلظة، �رضبي  عن   يتوقفوا 
االنتظار غرفة  اإىل   اأدخلوين 
حمزة االأ�سري  اأدخلوا  ثم   ومن 

زهران، عمار  واالأ�سري   البو 
بال ب�رضبنا  ا�ستمروا   وهناك 
من �ساعتني  وبعد   رحمة، 
 التنكيل املتوا�سل اأح�رضوا لكل
 منا حذائه حيث كنا ُحفاه، ومن
 ثم نقلونا اإىل البو�سطة واأخذونا
ت�سلمون". �سجن  زنازين  اىل 
عي�سى: دار  ال�سبل   واأكمل 
واحد كل  البداية   " و�سعونا يف 
و�سعونا ثم  ومن  زنزانة،   يف 
 جميعاً يف زنزانة واحدة، بقيت
12 زهران  عمار  واالأ�سري   اأنا 
اأما معاقبني،  الزنزانة  يف   يوم 
 حمزة البو فبعد 5 اأيام اأرجعوه
واأ�ساف الدامون" .  �سجن   اىل 
تواجدنا خالل   " عي�سى:   دار 
غطاء اأعطونا   بالزنازين، 
من يقي  ال  وقذر جداً،   خفيف 
كانت الطعام  ووجبات   الربد، 
�سيئة، وبنوعية  قليلة   بكميات 

 وبعد 12 يوم اأرجعوين اأنا وعمار
الدامون �سجن  اإىل   زهران 
 واأخربونا باأننا معاقبني بذريعة
 ممار�سة التحري�ش بني �سفوف
 القا�رضين، واأننا حمرومني من
اأ�سهر".  4 ملدة  االأهل  زيارة 
اأن بتقريرها  الهيئة   ولفتت 
 اإدارة �سجون االحتالل ال زالت
 حتتجز منذ اأكرث من �سهر )27(
باأو�ساع "الدامون"  يف   قا�رضاً 
فال للغاية،  كارثية   اعتقالية 
يقبعون االأ�سبال  االأ�رضى   يزال 
 بق�سم ال ي�سلح للحياة االآدمية،
باأمرا�ش اأُ�سيبوا  منهم   وكثري 
نتيجة والر�سح   االنفلونزا 
ال�سجن وظروف  ال�سديد   للربد 
من معاناتهم  عن  عدا   ال�سيئة، 
 اأو�ساع نف�سية غاية يف ال�سعوبة،
تكرتث ال  املعتقل   واإدارة 
من نوع  اأي  لهم  تقدم  وال   لهم 

 العالج، كما اأنها توا�سل تعنتها
واملتمثل ملطلبهم   ورف�سها 
"عوفر"، معتقل  اإىل   باإعادتهم 
االأ�رضى من  ملمثلني   وال�سماح 
حياتيهم اأمور  باإدارة   البالغني 

الهيئة وطالبت  املعتقل.   داخل 
املجتمع موؤ�س�سات   جمدداً 
االإن�سان وحقوق   الدويل 
وعاجل فوري  ب�سكل   بالتدخل 
�سيا�سة ووقف  حل   اليجاد 

 التنكيل التي تُرتكب بحق هوؤالء
�سهر، من  اأكرث  منذ   القا�رضين 
 يف ظل اال�ستفراد الفا�سح بهم
 من قبل اإدارة ال�سجون وقواتها

.القمعية

االأ�رضى �سوؤون  هيئة   ر�سدت 
 واملحررين يف تقرير �سادر عنها،
خندقجي حليمة  االأ�سرية   اإفادة 
�سودان دير  بلدة  من  عاماً(   45( 
تروي والتي  اهلل،  رام   ق�ساء 
للتعذيب تعر�سها  تفا�سيل   فيها 
داخل معها  التحقيق   خالل 
الهيئة ونقلت  االحتالل.   زنازين 
باأكملها االإفادة  حماميتها،   عرب 
باأنه م�سرية  خندقجي،   لالأ�سرية 
االأ�سرية  خالل اعتقال   جرى 
نقلها ومت  بالطريق،   تواجدها 
توقيف مركز  اإىل  بعد   فيما 
معها، للتحقيق   "امل�سكوبية" 
تفتي�ساً تفتي�سها  جرى   وهناك 
مت ثم  ومن  البداية  يف   عارياً 
ال�ستجوابها. الزنازين  اإىل   نقلها 
 واأو�سحت خندقجي: " باأن جوالت

ل�ساعات كانت   التحقيق معها 
م�سبوحة وهي  ق�ستها   طويلة 
وخالل �سغري،  كر�سي   على 
املحققون يتوقف  مل   ا�ستجوابها 
واهانتها وجهها  يف  ال�رضاخ   عن 
عدا امل�سبات،  باأقذر   و�ستمها 
بالزنازين باالبقاء  تهديدها   عن 
على الجبارها  طفلها   وباعتقال 

االعرتاف بالتهم املوجه �سدها".
ا�ستجوابها "خالل   واأ�سافت: 
مرتني احلائط  على  �سبحها   مت 
 وذلك بتكبيل يديها وقدميها بقيود
 مثبتة باحلائط، كما ومت حرمانها
باال�سافة للحمام،  الدخول   من 
منها"، وال�سخرية  اال�ستهزاء   اإىل 
اأيام  9 خندقجي  االأ�سرية   بقيت 

خاللها معها  حقق   بامل�سكوبية 
اإىل بعدها  نقلت  ثم  حمقق،   13 
" خندقجي:   "الدامون".ولفتت 
كانت التي  الزنازين  ظروف   باأن 
كانت التحقيق  طوال  بها   حُتتجز 
للعي�ش  غاية يف الق�سوة وال ت�سلح 
وباردة �سيقة  فالزنزانة   االآدمي، 
 جداً، حيطانها ا�سمنتية خ�سنة من
والفر�سة عليها،  االتكاء   ال�سعب 
 رقيقة بدون غطاء وبدون و�سادة،
ومزعج �ساعة   24 م�سعل   وال�سوء 
ذو )املرحا�ش(  واحلمام   للنظر، 
االأ�سرية باأن  كريهة".يذكر   رائحة 
 خندقجي اأم لثالثة اأبناء وال زالت
حالياً وتعاين  االآن،  حتى   موقوفة 
 من اأوجاع حادة يف الظهر واالأيدي
 واالأرجل ب�سبب ما تعر�ست له من

    .تعذيب و�سبح خالل ا�ستجوابها

الأ�صرية حليمة خندقجي "�صبحوين على احلائط 
ل�صاعات طويلة وهددوين باإبقائي بالزنازين"

االحتالل قوات   اعتقلت 
املا�سية الليلة   االإ�رضائيلي 
مواطنني ع�رضة   ، اليوم   وفجر 
بينهم ال�سفة  من  االأقل   على 
ت�سليم ذلك  رافق   �سيدة، 
من اآخر  لعدد   بالغات 
داخل وتخريب   املواطنني، 
اإن االأ�سري  نادي  وقال   املنازل. 
 خم�سة مواطنني جرى اعتقالهم
وهم: وبلداتها  القد�ش   من 
زكريا وحممد  عليان،   وديع 
بلدة  العي�ساوية من   عليان 
وعبد �سابقان،  اأ�سريان   وهما 
بلدة من  العبا�سي  ح�سني   اهلل 
اأحمد اإىل  باالإ�سافة   �سلوان، 
من �سميحة  اأبو  اإبراهيم   �سالح 
ب�سه بهيج  وعلي  عناتا،   بلدة 

اخلليل ومن  العيزرية.   من 
رمياح ال�سيدة  االحتالل   اعتقل 
 حممد �سلطان ) 25 عاماً( وهي
عام من  العمر  يبلغ  لطفل   اأم 
اعتقال جرى   ون�سف،  فيما 
 ل�سقيقني من بلدة بيت رميا ق�ساء
الرمياوي، وهما: اآدم  اهلل   رام 
اإىل يُ�ساف  اأجمد.   و�سقيقة 
راأفت ال�سابق  االأ�سري   املعتقلني 
 جميل عبد الرحمن نا�سيف )54
نادر ورامز   عاماً( من طولكرم، 
بلدة من  عاماً(   22( فار�ش   اأبو 
يُ�سار �سلفيت.  ق�ساء   ديرا�ستيا 
اعتقلت االحتالل  قوات  اأن   اإىل 
 اأم�ش �ستة مواطنني على االأقل
 من ال�سفة، بينهم اأربعة فتية من

.القد�ش واخلليل وبيت حلم

نادي االأ�سري الفل�سطينى
قوات الحتالل تعتقل ع�صرة 

مواطنني على الأقل من ال�صفة 
بينهم �صيدة
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عي�سة ق.

�سهلة  تكون  لن  املهمة  اأن  رغم 
ال  الذي  الرتتيب  متذيل  اأمام 
اأو و�سع قدم  الفوز  له �سوى  خيار 
ي�سعى  بينما  الثانية،  الرابطة  يف 
االرتقاء  على  القبائل  �سبيبة 
عندما  الرتتيب  جدول  لو�سافة 
يف  ال�سلف،  جمعية  ت�ست�سيف 
تدارك  خاللها  تعول  مباراة 
تعرثها يف اجلولة املن�رصمة على 
القواعد اأمام بارادو، يف املقابل، 
يتنقل وفاق �سطيف ملالقاة جنم 
بال�سقوط،  املهددين  ثالث  مقرة 

ب�سعار موا�سلة ن�سوة االنت�سارات 
مدار  على  ينهزم  مل  الذي  وهو 
رغم  التوايل،  على  لقاءات  ت�سع 
لن  االأ�سود«  »الن�رص  ت�سكيلة  اأن 
املتناول  يف  مناف�س  اأمام  تكون 
للتم�سك  الفوز  على  يركز  والذي 

بحظوظه يف البقاء.
 20 ملعب  �سيكون  املقابل،  يف 
القمة  يف  مباراة  حمط  اأوت 
جتمع ناديي اأهلي برج بوعريريج 
خاللها  ت�سعى  ق�سنطينة،  و�سباب 
االحتفاظ  اإىل  »الكابا«  ت�سكيلة 
ثالثي  واالبتعاد عن  كامال  بالزاد 
»ال�سيا�سي«  يعول  بينما  املوؤخرة، 

اإيجابية  بنتيجة  العودة  على 
ت�ساعده لالقرتاب من »البوديوم«، 
فر�سة  وهران متلك  مولودية  اأما 
مراقبة  من  مقربة  على  البقاء 
ت�ست�سيف  عندما  االأوىل  االأدوار 
يالقي  بينما  مليلة،  عني  جمعية 
�سبيبة  ال�سيف  بارادو  نادي 
على  للتاأكيد  مواجهة  يف  ال�ساورة 
لالرتقاء  الفوز  وك�سب  �سحوته 
اإىل منت�سف جدول الرتتيب، فيما 
مباراة  داي  ح�سني  ن�رص  يلعب 
الفر�سة اخلرية للتم�سك بحظوظ 
عندما  النخبة  دوري  يف  البقاء 

يالقي ال�سيف احتاد بلعبا�س.

برنامج املباريات
15:00 احتاد ب�سكرة / �سباب 

بلوزداد
         جنم مقرة / وفاق �سطيف
16:00 ن�رص ح�سني داي / احتاد 

بلعبا�س
         نادي بارادو / �سبيبة 

ال�ساورة
         �سبيبة القبائل / جمعية 

ال�سلف
17:00 مولودية وهران / جمعية 

عني مليلة
17:45 اأهلي برج بوعريريج / 

�سباب ق�سنطينة

جتري م�ساء اليوم مباريات اجلولة 19 من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي �سوف تكون مبتورة من الديربي رقم واحد 
يف اجلزائر والذي يجمع اجلارين احتاد العا�سمة ومولودية اجلزائر، وتعرف جولة اليوم التنقل الثاين للرائد �سباب 

بلوزداد اإىل مدينة ب�سكرة ملواجهة الحتاد املحلي يف اأقل من 10 اأيام، اأين ي�سعى املت�سدر على العودة بنتيجة اإيجابية 
وجتاوز اإق�ساء ال�سيدة الكاأ�س اأمام نف�س الفريق من اأجل البتعاد يف ال�سدارة وتعميق الفارق عن اأقرب املالحقني

اجلولة 19 للرابطة املحرتفة الأوىل

د الو�ضافةالرائد يف دورية نحو ب�ضكرة القمة  بالربج والكناري يرت�ضّ

ك�سف اخلطوط العري�سة مل�سروع »�سريبور« مع احتاد العا�سمة

جلول: غايتنا اإ�ضعاد الأن�ضار وجاهزون 
للعمل مع الالعبني القدامى

ل�رصكة  العام  الرئي�س املدير  قّدم 
باملوانئ  املخت�سة  »�سريبور« 
العري�سة  اخلطوط  جلول  عا�سور 
�رصكته  به  جاءت  الذي  للم�رصوع 
بعدما  العا�سمة  على فريق احتاد 
اجل  من  االأخ�رص  ال�سوء  تلقت 
�رصاء اأغلبية اأ�سهم النادي وخالفة 
ل�ساحبها   »ETRHB« �رصكة 
القابع  حداد  علي  االأعمال  رجل 
ن�سط  ال�سجن، حيث  اأ�سوار  خلف 
اأم�س  اأول  م�ساء  جلول  عا�سور 
ندوة �سحافية يف فندق االأورا�سي 
امل�ساريع  اأهم  اإىل  خالله  وتطرق 
جت�سيدها  على  يعمل  �سوف  التي 
الإخراجه  العا�سمي  الندي  مع 
يتخبط  التي  االإدارية  االأزمة  من 
املن�رصم،  العام  �سائفة  منذ  فيها 
والذي ك�سف خالل تن�سيط الندوة 
الرئي�سي  الهدف  اأن  ال�سحافية 
و�سع مركز تكوين على املقايي�س 
االنطالق  مت  والذي  العاملية 
عني  حي  م�ستوى  على  بناءه  يف 
الفريق قطعة  اأين مت منح  البنيان 

مركز  جت�سيد  اأجل  من  ار�س 
التكوين على خلفية دفرت ال�رصوط 
االنطالق  مت  الذي  لالحرتاف 
حيث   ،2010 العام  جت�سيده  يف 
عمالقة  �سا�سة  عرب  التو�سيح  مت 
الندوة  احت�سنت  التي  القاعة  يف 
من  عدد  بح�سور  ال�سحافية 
يف  لالحتاد  القدامى  الالعبني 
�سورة رحيم، عمور وزغدود �سورا 
ملركز التكوين الذي يعمل م�سوؤولو 
جت�سيده،  على  »�سريبور«  �رصكة 
جلول  عا�سور  اأن  جانب  على 
ال�سحافية  الندوة  �سياق  ك�سف يف 

انهم تقدموا على ال�سلطات العليا 
امللعبني  اأحد  اال�ستفادة  بطلب 
يف  بناوؤهما  يتم  اللذان  اجلديدين 
مبلعبي  االأمر  ويتعلق  العا�سمة 
املعني  اأن  رغم  والدويرة،  براقي 
ا�ستفادة  يف  رغبته  عن  ك�سف 
رد  انتظار  يف  براقي  ملعب  من 
ال�سلطات املعنية ي�سيف. وك�سف 
مع  للعمل  جاهز  اأنه  املعني 
الالعبني القدامى للنادي من اأجل 
منح اإ�سافة قوية عرب ت�سكيل اإدارة 
قوية قادرة على فر�س منطقها يف 
امل�سهد الكروي املحلي والقاري.
املتحدث  اأو�سح  ذلك  جانب  اإىل 
النادي  حتديث  على  يعملون  اأنهم 
العا�سمة  احتاد  الأن�سار  اجلديد 
�سهر  قبل  بجاهزيته  وعد  والذين 
رم�سان نهاية �سهر اأفريل املقبل، 
اإىل  اأي�سا  ي�سعون  اأنهم  مو�سحا 
يجمع  خا�س  متحف  اإن�ساء 
النادي  حققها  التي  االإجنازات 
العا�سمي على مدار تاريخه، وخلق 
قطب جتاري موجه على و�سع كل 

التي  التجارية  باملواد  يتعلق  ما 
كالمه  واختتم  النادي،  اإىل  ترمز 
اأن�سار  اإ�سعاد  اإىل  ي�ستهدف  انه 
واالأ�سود  االأحمر  اللونني  وع�ساق 
ي�ستحقه  ما  اأف�سل  لهم  وتقدمي 

الفريق.

زواري يغيب عن الديربي 
ب�سبب ال�سابة

يف املقابل، يوا�سل اأ�سبال املدرب 
بالل دزيري التح�سريات اخلا�سة 
اأمام  املقرر  العا�سمي  بالديربي 
والذي  اجلزائر  مولودية  اجلار 
 5 ملعب  على  الغد  اإىل  تاأجيله  مت 
وتنظيمية،  اأمنية  لظروف  جويلية 
تعرف  �سوف  ال�سدد  هذا  ويف 
غياب  »�سو�سطارة«  اأبناء  ت�سكيلة 
املهاجم عبد الكرمي زواري الذي 
خارج  جتعله  �سوف  اإ�سابة  لقى 
ح�سابات املدرب دزيري مبنا�سبة 

هذا الديربي.
عي�سة ق. 

للرابطة  ال�سدارة  اأندية  جتد 
اأمام  نف�سها  الثانية  املحرتفة 
مهمة �سعبة اليوم من اأجل احلفاظ 
اأنها  املقدمة يف ظل  مراكز  على 
القواعد  خارج  باللعب  معنية 
حل�ساب اجلولة 20، ولهذا الغر�س 
اأمام  املدية  اأوملبي  الرائد  فاإن 
عندما  املخاطر  حمفوفة  مهمة 
تاجنانت  دفاع  ملالقاة  يتنقل 
البقاء،  اأجل  من  ي�سارع  الذي 
مهمة  اأمام  الناديني  �سيكون  حيث 
اأبناء  �سعي  خالل  من  متباينة، 
بنتيجة  العودة  على  »التيطري« 
اإيجابية، بينما ال ميلك »الديارتي« 
االحتفاظ  �سوى  اآخر  خيارا 
القواعد  داخل  الثالث  بالنقاط 
لالبتعاد عن منطقة اخلطر، بينما 
تلم�سان  وداد  الو�سيف  �سيكون 
اأمام مواجهة ديربي الغرب عندما 
يالقي اجلريح جمعية وهران الذي 
�سقط ب�سدا�سية كاملة يف خرجته 
اأنباء  وفر�سة  بو�سعادة،  اأمل  امام 
اللعب  اجل  من  ثمينة  »الزيانيني« 
على الفوز وترقب �سقط االأوملبي 
معا،  ال�سدارة  تقا�سم  اجل  من 
الثالث  املركز  �ساحب  يجد  فيما 
�سفرية  اأمام  نف�سه  االأربعاء  اأمل 
جمعية  يالقي  عندما  معقدة 
نحو  بثبات  يتقدم  الذي  اخلروب 

اأندية املقدمة ويراقب ال�سعود.

نف�سه  �سكيكدة  �سبيبة  بدوره  يجد 
اأمام فر�سة ثمينة من اجل االلتحاق 
اأندية  تعرث  حال  يف  بالبوديوم 
ال�سيف  ي�ستقبل  عندما  املقدمة، 
املهددين  ثالث  بجاية  �سبيبة 
ورقة  للعب  منه  �سعيا  بال�سقوط، 
جهته،  من  املو�سم،  هذا  ال�سعود 
جتديد  على  عنابة  احتاد  يعول 
تغيب  التي  االنت�سارات  معانقة 
التوايل،  على  جوالت  ثالث  عنه 
مولودية  ي�ستقبل  عندما  وذلك 
العلمة، بينما يلعب مولودية بجاية 
واحتاد احلرا�س اأوراقهما االأخرية 
عندما  بالبقاء  التم�سك  اأجل  من 
و�رصيع  اأرزيو  اأوملبي  ي�ستقبالن 

غليزان على التوايل.

برنامج املباريات
�سبيبة �سكيكدة / �سبيبة بجاية
جمعية وهران / وداد تلم�سان 

دون جمهور
احتاد احلرا�س / اأوملبي ارزيو
احتاد عنابة / مولودية العلمة 

دون جمهور
جمعية اخلروب / اأمل االأربعاء
دفاع تاجنانت / اأوملبي املدية
مولودية �سعيدة / اأمل بو�سعادة
مولودية بجاية / �رصيع غليزان

اللقاءات جتري ابتداء من ال�ساعة 
15:00

التابعة  االن�سباط  جلنة  اأق�ست 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
العام لفريق وفاق �سطيف  املدير 
كاملة  اأ�سهر  ثالث  حلفاية  فهد 
قيمتها  مالية  بقيمة  وغّرمته 
االجتماع  بعد  �سنتيم  مليون   20
اأم�س،  اأول  اأع�ساوؤها  عقده  الذي 
املدير  ا�ستبعاد  قّرروا  والذين 
الفرتة  خالل  الوفاق  ل�رصكة  العام 
املقبلة من دخول اأر�سية امليدان 
وغرف تغيري املالب�س على خلفية 
حكم  �سده  رفعه  الذي  التقرير 
اإليا�س  ق�سنطينة  �سباب  مواجهة 
حل�ساب  جرت  التي  بوكوا�سة 
مناف�سة  من  النهائي  ثمن  الدور 
تاأهلت  وعرفت  اجلمهورية  كاأ�س 
ربع  الدور  اإىل  ال�سطايفي  النادي 
حلفاية  اتهام  مت  حيث  النهائي، 
بالتوجه نحو احلكم ما بني �سوطي 
املقابلة بخدمة م�سلحة املناف�س 
والعمل  الر�سوة  تلقي  خالل  من 

خالل  من  الوفاق  تك�سري  على 
اال�ستفزازية  التحكيمية  قراراته 
عن  العقوبة  ترفع  ولن  ح�سبه، 
ماي  �سهر  نهاية  �سوى  حلفاية 
نهاية  تعرف  �سوف  والتي  املقبل 

البطولة الوطنية.
من  كبريا  ت�سامنا  حلفاية  وتلّقى 
»الكحلة«  ت�سكيلة  اأن�سار  طرف 
الذين وقفوا معه واعتربوا العقوبة 
مبالغا فيها يف ظل وجود م�سوؤولني 
ح�سبهم  اأخطر  بامور  �رصحوا 
مبثل  عقوبات  يتلقوا  اأن  دون 
الرابطة  واتهموا  املبالغة،  هذه 
بكونها تهدف اإىل �رصب ا�ستقرار 
االإيجابية  نتائجه  وتوقيف  النادي 
لعب  يف  قوية  عودة  �سجل  بعدما 
�سواء  املو�سم  هذا  االأوىل  االأدوار 
كاأ�س  اأو  الوطنية  البطولة  يف 
عند  �سيئة  بداية  بعد  اجلمهورية، 

انطالق املو�سم الكروي اجلاري.
عي�سة ق.

اجلولة 20 من الرابطة املحرتفة الثانية

اأندية البوديوم يف تنقالت �ضعبة 
د عن قرب و�ضكيكدة ترت�ضّ

املدير العام لوفاق �سطيف تلقى ت�سامنا من طرف 
اأن�سار الفريق

اإق�ضاء حلفاية 3 اأ�ضهر 
ب�ضبب بوكوا�ضة
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تفّقد اأول اأم�س وزير ال�شباب 
خالدي  علي  �شيد  والريا�شة 
ملعب 5 جويلية الأّوملبي من 
خالل اإقدامه رفقة عدد من 
على  الو�شية  الوزارة  اإطارة 
فجائية  تفقدية  زيارة  اإجراء 
الوقوف  اأجل  من  مللعب 
التي  الأ�شغال  جاهزية  على 
جرت عليه خالل فرتة غلقه 
اأ�شهر  ثالثة  دامت  التي 
و�شع  اإعادة  اأجل  من  كاملة 
تدهور  بعد  جديد  ب�شاط 
الطبيعي، وكان  الع�شب  حالة 
عا�شمي  ديربي  اأول  اأقيم 
بعد  الأوملبي  امللعب  على 
املن�رصم  الثنني  جاهزيته 
عندما جرت مقابلة اجلارين 

ون�رص  بلوزداد  �شباب 
اجلولة  �شمن  داي  ح�شني 
املحرتفة  الرابطة  من   18
النادي  بفوز  وانتهت  الأوىل 
وقف  حيث  البلوزدادي، 
الوزير على جاهزية امللعب 
يف  الأول  الديربي  لحت�شان 
يلعب  �شوف  والذي  اجلزائر 
احتاد  اجلارين  ويجمع  غدا 
اجلزائر  ومولودية  العا�شمة 
من   19 اجلولة  حل�شاب 
البطولة الوطنية، حيث وقف 
التي  امللعب  اأر�شية  على 
اأف�شل  كانت تبدو رائعة ويف 
مقابلة  ا�شتقبال  من  حلة 
قوية بني فريقني عودانا على 
كل  يف  الإثارة  يف  قمة  لقاء 

موعد كروي يجمعهما.
املكلف  الوزير  وا�شتغل 
بالدنا  يف  بالريا�شة 
اين  الفر�شة،  با�شتغالل 
احلديث  من  جانب  له  كان 

من  والعمال  املوظفني  اإىل 
ظروف  على  التعرف  اأجل 
العا�شمي  للديربي  التح�شري 

من كافة جوانبه.
عي�سة ق.

عي�سة ق.

ت�رصيحات  خالل  مدوار  واأو�شح 
لها  �شبق  الندية  اأن  اأم�س  اإذاعية 
�شابقة  ولي�شت  �شابقا  التاأجيل 
هي الأوىل من نوعها من طرفهم، 
اجتماع  لها  كان  الفرق  اأن  م�شيفا 
والريا�شة،  لل�شباب  الأ�شبق  الوزير 
للوزارة  العام  الأمني  معه  وحتدث 
الأمور  ت�شوية  اأن  لهم  اأكد  والذي 
�شوف تكون مثلما هو متفق عليه يف 
اجتماع �شابق اأي الأربعاء املقبل، 
ا�شتباق  عدم  على  مدوار  واأ�رّص 
الأحداث، خا�شة واأن ال�شتحداث 
رئي�س  بانتخاب  بالدنا  يف  الواقع 
اأول  وزير  وتعيني  جديد  جمهورية 
�شوف يعطي مع مرور الوقت الدور 

لكرة القدم، م�شيفا اأن الأندية لها 
على  احل�شول  طلب  يف  احلق 
التحلي  عليها  لكن  للدعم  �رصكات 
بالتعقل  اإياهم  طالبا  بال�شرب، 
لأي  تفاديا  عادية  ب�شورة  واللعب 
باعتبار  م�شتقبلية،  انزلقات 
ولي�س  باأكملها  ولية  ميثلون  اأنهم 
مدوا  و�شدد  فح�شب،  اأنف�شهم 
�شارمة  تكون  �شوف  القوانني  ران 
خيار  جت�شد  التي  الأندية  على 
املقاطعة ولن يكون هناك ت�شامح 
نقاط من  –خ�شم ثالث  الأمر  يف 

الر�شيد يف حال عدم اللعب-.
�شهرة  حتدث  اأنه  مدوار  وك�شف 
�شبيبة  رئي�س  رفقة  اأم�س  اول 
اأعلن  والذي  القبائل �رصيف مالل 
جولة  تاأجيل  قرار  م�شاندته  عدم 

اليوم،  املقررة  الوطنية  البطولة 
مو�شحا اأنه ي�شاند من جانب اآخر 
�رصكات  امتالك  يف  الفرق  حق 
املايل  الدعم  متنحها  وطنية 
النار  املتحدث  وفتح  الالزم، 
الرابطة  اأندية  روؤ�شاء  بع�س  على 
املحرتفة الثانية عندما اأ�شار اأنهم 
لتفادي  املقاطعة  وراء  يختفون 
وعدوهم  الذين  اأن�شارهم  غ�شب 
يلعبون  وهم  ال�شعود  على  باللعب 
ان  م�شيفا  البقاء،  على  حاليا 
جتعلهم  وم�شالح  �شيقة  ح�شابات 
اللعب  وتاأجيل  املقاطعة  مع خيار 
الوقت،  ك�شب  اأجل  من  لأ�شبوع 
وك�شف املعني اأن الرابطة وجدت 
غياب  مل�شكل  املوؤقت  احلل 
على  اأقدمت  عندما  الإجازات 

اإر�شال وثائق لالأندية حتمل �شورة 
جتاوز  اأجل  من  وهويته  الالعب 
املياه  عودة  انتظار  يف  املع�شلة 

اإىل جماريها.

اأ�ستغرب تدخل حللو يف 
مقاطعة الأندية املحرتفة 

الثانية!

يف  الكروية  الهيئة  رئي�س  انتقد 
بالدنا الناطق الر�شمي لنادي ن�رص 
عندما  حللو،  مراد  داي  ح�شني 
تواجد  �شبب  حول  الت�شاوؤل  طرح 
الرابطة  اأندية  اجتماع  يف  املعني 
با�شتالم  وتكفله  الثانية  املحرتفة 
اإجازات لعبيها من اأجل ت�شليمها 
اإىل الرابطة، مو�شحا اأن الن�رصية 
متلك  ل  وهي  اليوم  تلعب  �شوف 

يف  لي�شوا  اأنهم  واأو�شح  �رصكة، 
احللول  عن  البحث  وعليه  حرب 

عو�س �شب الزيت يف النار.

تاأجيل الديربي ب�سبب 
احلراك حتمي وما يحدث 

للحكام غري منطقي
ا�شتطرد مدوار اأن التجاوزات التي 
يعرفها احلكام يف خمتلف الأق�شام 
ان  مو�شحا  متاما،  مقبولة  غري 
الأندية  على  امل�شوؤولني  بع�س 
يف  واعرتف  الوقت،  جتاوزهم 
على  را�س  غري  انه  اآخر  �شياق 
�شلك  عليه  ي�شري  الذي  العمل 
اإىل  ال�شفلى  الأق�شام  من  التحكيم 
يف  مدوار  وعاد  النخبة،  بطولة 
حول  احلديث  اإىل  منف�شل  �شياق 

العا�شمة  احتاد  ديربي  تاأجيل 
�شدد  عندما  اجلزائر  ومولودية 
اأن تزامن موعد اللقاء مع الذكرى 
جعل  ال�شعبي  للحراك  الأوىل 
التاأجيل 48 �شاعة عن موعده اأمرا 
اإقامة  تاريخ  اأن  واأو�شح  حتميا، 
الكاأ�س املمتازة بني فريقي احتاد 
�شوف  بلوزداد  و�شباب  العا�شمة 
يكون يف الفاحت ماي املقبل ب�شهرة 
عا�شمني،  ناديني  بني  رم�شانية 
اأن تلعب املواجهة  ومتنى املعني 
ا�شتفادة  اأجل  من  اجلزائر  خارج 
اأ�شاف  بينما  ماليا،  الفريقني 
املكتب  اأع�شاء  على  اقرتح  اأنه 
كاأ�س  نهائي  مباراة  لعب  الفدرايل 
يف  القادم  ماي   30 اجلمهورية يف 

انتظار تر�شيم املوعد ح�شبه.

�سّدد اأن القوانني وا�سحة يف حال املقاطعة

مدوار: اجل�لة 20 لن ت�ؤجل وبع�ض 
الروؤ�ضاء يختبئ�ن خلف املقاطعة

كاأ�س ال�سوبر يف 1 ماي واقرتحت 30 ماي لإجراء نهائي كاأ�س اجلمهورية

حتّدى رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار الأندية التي نادت مبقاطعة 
البطولة الوطنية املقررة اليوم برابطتيها الأوىل والثانية، اأين �سدد اأن جميع لقاءات اجلولتني 

املقرر مثلما مت  الثانية �سوف جتري يف موعدها  الرابطة  الرابطة املحرتفة الأوىل و20 من  19 من 
ت�سطريه يف الربجمة اخلا�سة مبقابالت البطولة الوطنية، ورف�س اأي حديث حول التاأجيل مثلما 

يطالبونه من خالل الجتماع الذي عقدوه فيما بينهم الأربعاء املن�سرم يف اأحد فنادق العا�سمة

تفقد الأر�سية وخمتلف املرافق قبل ديربي احتاد العا�سمة ومولودية اجلزائر

خالدي يتفقد ملعب 5 ج�يلية يف زيارة مفاجئة
بعدما انتقد تفاعله مع هزمية النادي الباري�سي 

اأمام دورمتوند

ديل�ر يفتخر على م�ضجع للبي 
اأ�ض جي بلقب »الكان«

الدويل  الالعب  يتقّبل  مل 
ديلور  اأنديه  اجلزائري 
له  وجهها  التي  النتقادات 
اأحد م�شجعي نادي باري�س 
الفرن�شي،  جرمان  �شان 
تفاعل  اأغ�شبه  والذي 
مع هزمية  مهاجم اخل�رص 
اأمام  الباري�شي  النادي 
بوري�شيا دورمتوند الأملاين 
الدور  ذهاب  طباراة  يف 
م�شابقة  من  النهائي  ثمن 
اأوروبا،  ابطال  رابطة 
غّرد  ال�شدد  هذا  ويف 
اأ�س  »البي  ت�شكيلة  م�شّجع 
التوا�شل  موقع  عرب  جي« 
اأنه  »تويرت«  الجتماعي 
من ال�شهل لالعب احلديث 
ل  وهو  ال�شا�شة  خلف 

ميلك اأي دقيقة يف تاريخه 
الأبطال،  برابطة  م�شاركة 
الأمر  ديلور  ميرر  ومل 
بعدما جاء رده قا�شيا على 
الرد  خالل  من  املعني، 
ولكن«  »نعم،  بعبارة:  عليه 
مرفقة  افجابة  كانت  اأين 

املحرتف  الالعب  ب�شورة 
الفرن�شي  مونبلييه  رفقة 
اإفريقيا،  كاأ�س  يحمل  وهو 
التتويج  اأن  منه  اإ�شارة  يف 
منه  اأف�شل  القاري  بالتاج 

لعب دوري اأبطال اأوروبا.
ع.ق.

ثنائيته رفقة اأكرم عفيف الأف�سل يف تاريخ الكرة القطرية

الحتاد الآ�ضي�ي يق�ضي ب�جناح �ضهرين 
من دوري الأبطال

الدويل  الالعب  تلقى 
اجلزائري عقوبة قا�شية من 
طرف الحتاد الآ�شيوي لكرة 
ملدة  اأق�شاه  والذي  القدم 
�شهرين من خو�س املناف�شة 
ال�شد  ناديه  رفقة  القارية 
التي  العقوبة  القطري، وهي 
اإدارة  اأم�س  اأول  ك�شفتها 
اأكدت  ولتي  الأخري  النادي 
القارية  الكروية  الهيئة  اأن 
من  اخل�رص  مهاجم  حرمت 

اأبطاا  دوري  يف  امل�شاركة 
كاملني  �شهرين  ملدة  اآ�شيا 
التي مت  التقرير  على خلفية 
حكم  طرف  من  �شده  رفعه 
املو�شم  لعبها  التي  املقابلة 
اأمام  ال�شد  نادي  املن�رصم 
والتي جاء  ال�شعودي  الأهلي 
خاللها اتهامه بالتعدي على 
�شيغيب  اأين  لفظيا،  احلكم 
عن  بوجناح  ذلك  اإثر  على 
»الزعيم«  ت�شكيلة  مواجهتي 

�شمن  الإماراتي  العني  اأمام 
اجلولتني الثالثة والرابعة من 
املناف�شة  جمموعات  دور 
واملربجمتان  القارية، 
واأفريل  مار�س  �شهر  بداية 
ي�شجل  بينما  القادمني، 
ال�شد  �شفوف  على  عودته 
ال�شعودي  الن�رص  لقاء  يف 
حل�شاب اجلولة اخلام�شة وما 

قبل اخلرية من املناف�شة.
الإعالم  اختار  املقابل،  يف 

بوجناح  الثنائي  القطري 
وزميله القطري اكرم عفيف 
تاريخ  يف  ثنائي  اأف�شل 
بالنظر  القطرية،  الكرة 
الذي  والتنا�شق  لالن�شجام 
ي�شجله الالعبان على اأر�شية 
اللذان  وهما  امليدان، 
التهديفية  الفر�س  ي�شنعان 
يخو�شانها  مباراة  كل  يف 

معا.
عي�سة ق.

ا�ضتالم 22 م�ضبحا �ضبه اأوملبي 
خالل 2020 بالعا�ضمة

اأعلن وايل اجلزائر العا�شمة 
قطاع  اأن  �رصفة  يو�شف 
بالولية  والريا�شة  ال�شباب 
�شيتدعم مبجموع 22 م�شبح 
الجناز  قيد  اأوملبي  �شبه 
اجلارية،  ال�شنة  خالل 
واأو�شح ال�شيد �رصفة خالل 
لور�شات  تفقدية  زيارة 
من�شاآت  اجناز  م�شاريع 

والأ�شغال  الريا�شة  قطاع 
على  والرتبوية  العمومية 
الإدارية  املقاطعة  م�شتوى 
العا�شمة  اأن  البي�شاء  للدار 
خالل  تدريجيا  �شتتدعم 
 22 بزهاء  اجلارية  ال�شنة 
من  اأوملبي  �شبه  م�شبح 
ترقية  امل�شاهمة يف  �شاأنها 
وقد  الريا�شة  هذه  وتطوير 

تقدر  ميزانية  لها  ر�شدت 
واأبرز  دينار،  مليار   8 مببلغ 
الكامل  بال�شتالم  اأنه 
اجلديدة،  امل�شابح  لهذه 
�شريتفع عدد هذه املن�شاآت 
الريا�شية اإىل 41 م�شبح �شبه 
ت�شجيل  اأوملبي ف�شال على 
كل  لتغطية  م�شاريع جديدة 

ق.ر.الأحياء.



ك�سف الربازيلي كا�سيمريو العب 
و�سط ريال مدريد، عن رغبته يف 
اأن ين�سم مواطنه نيمار دا �سيلفا 
اإىل  جريمان  �سان  باري�س  جنم 
النادي امللكي، وقال كا�سيمريو، 
�سحيفة  اأبرزتها  ت�رصيحات  يف 
اأن  »اأردت  االإ�سبانية:  »ماركا« 

مدريد،  ريال  اإىل  نيمار  ياأتي 
يوم  كل  معه  اأحتدث  اإنني 
رائع«،  العب  اإنه  تقريبًا. 
املف�سلة  »البطولة  واأ�ساف: 
يظهر  الدوري  املو�سم،  هذا 
االأداء  يف  الفريق  ات�ساق  مدى 
على مدار العام، حيث اإننا نلعب 
يتم  عندما  لكن  اأ�سبوع،  كل  يف 
يف  االأبطال  دوري  ن�سيد  �سماع 
الربنابيو تكون مدريد خمتلفة«، 
الفوز  »اأف�سل  كا�سيمريو:  وتابع 
وعن  اأوروبا«،  اأبطال  بدوري 
الت�سكيل  الدائم يف  تواجده  �رص 
يتعلق  »االأمر  قال:  االأ�سا�سي، 

بعدة اأ�سياء مثل العمل واملوهبة 
اأعتقد  ولكنني  والتوا�سع، 
ال�سبب  هو  ال�ساق  العمل  اأن 
تعمل  عندما  الأنه  الرئي�سي، 
هو  والعمل  نتائج،  على  حت�سل 
�رص قوتي«، واأردف: »اأعتقد اأننا 
جميًعا مهمون يف الفريق، يلعب 
ولكننا  االآخر،  من  اأكرث  البع�س 
جميعا مهمون يف ريال مدريد«، 
اأوديجارد،  بتاألق  يتعلق  وفيما 
يوؤمن  كان  مدريد  »ريال  زاد: 
به دائًما والالعب يقدم مو�سًما 
رائًعا، علي اأن اأهنئه الأنه يعي�س 

عاًما ال ي�سدق«.

االأملاين  ت�رصيحات  اأثارت 
الفني  املدير  كلوب  يورغن 
غ�سب  االإجنليزي  لليفربول 
مدريد  اأتلتيكو  جنوم 
قد  اأتلتيكو  وكان  االإ�سباين، 
جنح يف اإ�سقاط الريدز بهدف 
املا�سي،  الثالثاء  رد،  دون 

دوري  نهائي  ثمن  ذهاب  يف 
ملعب  على  اأوروبا  اأبطال 
ووفًقا  ميرتوبوليتانو،  واندا 
فاإن  ميل،  الديلي  ل�سحيفة 
يعجبوا  مل  اأتلتيكو  العبي 
بت�رصيحات كلوب الذي قال 
اإن مهاجمه ال�سنغايل �ساديو 
لال�ستفزاز  تعر�س  ماين، 
على  الإجباره  والتمثيل 
واحل�سول  االأخطاء  ارتكاب 
اأن  على بطاقة �سفراء، قبل 
ال�سوطني،  بني  ا�ستبداله  يتم 
انتقد املبالغة  اأن كلوب  كما 
جانب  من  االحتفاالت  يف 

اأتلتيكو  والعبي  جماهري 
مدريد عقب املباراة، قائاًل 
ومل  فقط،   0-1 النتيجة  اإن 
 5 بفارق  املواجهة  يح�سموا 
ال�سحيفة  واأ�سارت  اأهداف، 
اإىل اأن جنوم اأتلتيكو فوجئوا 
م�سددين  كلوب،  ب�سكاوى 
ومدرب  العبي  اأن  على 
يتمتعوا  اأن  يجب  ليفربول 
الهزمية  عند  باللطف 
الق�سور  على  فقط  ويركزوا 

واالأخطاء لديهم.

اأعلن نادي بر�سلونة االإ�سباين 
اأول ام�س تعاقده مع املهاجم 
برايثويت  مارتن  الدمناركي 
ليغاني�س،  نادي  من  قادماً 
واأ�سدر النادي الكتالوين بياناً 
على موقعه الر�سمي قال فيه : 
»وقع الالعب مارتن برايثويت 

على عقد مع النادي حتى 30 
جزائي  وب�رصط   2024 جوان 
واأعلن  يورو«،  مليون   300 بلغ 
دفع  اأنه  الكتالوين  النادي 
البالغ  اجلزائي  ال�رصط  قيمة 
تعاقد  لك�رص  يورو  مليون   18
برايثويت مع فريقه ليغاني�س، 

تاأتي هذه اخلطوة بعد ح�سول 
بر�سلونة على ال�سوء االأخ�رص 
من الرابطة االإ�سبانية الإجراء 
التعاقد خارج فرتة االنتقاالت 
الفرن�سي  جنمه  لغياب  نظراً 
عثمان دميبيلي ملدة 6 اأ�سهر 

ب�سبب االإ�سابة.

املركز  على  ال�رصاع  ي�سهد 
اإىل  املوؤهل  االأخري  الرابع 
اأوروبا مواجهة  اأبطال  دوري 
الدوري  يف  اليوم  نارية 
يلتقي  عندما  االإجنليزي 
وتوتنهام  ت�سيل�سي  اجلاران 
»�ستامفورد  ملعب  على 
املرحلة  افتتاح  يف  بريدج« 
مباراة  املرحلة  وت�سهد   ،27
نارية اأخرى بني لي�سرت �سيتي 
مان�س�سرت  و�سيفه  الثالث 
ياأمل  فيما  الو�سيف،  �سيتي 
بتخطي  املت�سدر  ليفربول 
املهدد  هام  و�ست  م�سيفه 
بالهبوط غدا، ليقطع خطوة 
�سمنه  لقب  نحو  جديدة 
على  ال�رصاع  يبدو  منطقياً، 
ظّل  يف  قوياً  الرابع  املركز 
نقطة   41 ت�سيل�سي  تناف�س 
وتوتنهام 40 و�سيفيلد يونايتد 
 ،38 يونايتد  ومان�س�سرت   39
جوزيه  الربتغايل  وي�سطدم 
توتنهام  مدرب  مورينيو 
ت�سيل�سي  ال�سابق  بفريقه 

الذي دربه على فرتتني وقاده 
اإىل لقب الدوري ثالث مرات، 
�ساحب  ت�سيل�سي  مير  حيث 
مدربه  مع  القوية  البداية 
اجلديد فرانك المبارد بفرتة 
�سعبة مل يحرز فيها اأي فوز 
اآخرها  مباريات،  اأربع  يف 
مان�س�سرت  اأمام  خ�سارته 
يونايتد 0-2 على اأر�سه. دفع 
االأخرية  االآونة  يف  توتنهام 
هجومه  جنمي  اإ�سابة  ثمن 
هداف مونديال 2018 هاري 
اجلنوبي  والكوري  كاين 
ظّل  ويف  مني،  هيونغ  �سون 
ملدرب  اخليارات  نق�س 
واإنرت  االإ�سباين  مدريد  ريال 
يونايتد  ومان�س�سرت  االإيطايل 
الهجومي  العبء  �سابقاً، يقع 
على الربازيلي لوكا�س مورا، 
بريغفاين  �ستيفن  الهولندي 

وديلي اآيل.
واإيفرتون  اأر�سنال  يبدو  وال   
على  املناف�سة  عن  بعيدين 
برغم  االأوروبية،  املراكز 

العريقني  الفريقني  احتالل 
والعا�رص  التا�سع  املركزين 
وقد  اليوم،  لقائهما  قبل 
املركز  على  ال�رصاع  يكون 
اخلام�س هاماً هذا املو�سم، 
�سيتي  مان�س�سرت  ف�سل  بحال 
ا�ستبعاده  قرار  با�ستئناف 
امل�سابقات  عن  �سنتني 
خمالفته  ب�سبب  االأوروبية 
املايل  اللعب  قواعد 
اإيفرتون  ويبتعد  النظيف، 
توتنهام  عن  نقاط  اأربع 
يف  جناحه  بعد  اخلام�س 
دون  مباريات  خم�س  خو�س 
على  توالياً  وفوزين  خ�سارة 

واتفورد وكري�ستال باال�س.
على  الفوز  و�سيكون 
موؤ�رصاً  اأر�سنال  اأر�س 
فريق  واأّن  خ�سو�ساً  قوياً، 
من  خارج  »املدفعجية« 
فوز كبري على نيوكا�سل 0-4 
يتعر�س  ومل  الدوري،  يف 
اال�سباين  املدرب  فريق 
حّل  الذي  اأرتيتا  ميكل 

املقال  مواطنه  من  بدالً 
خ�سارة  الأية  اإميري،  اأوناي 
يف  مباريات  �ست  اآخر  يف 
بعد  على  ويقف  الدوري، 
ايفرتون  من  فقط  نقطتني 
الثامن. وولفرهامبتون 

�سيتي،  مان�س�سرت  ويخو�س 
اآخر  يف  اللقب  حامل 
الثانية  مباراته  مو�سمني، 
باإبعاده  ال�سادم  القرار  بعد 
االأوروبية  امل�سابقات  عن 
ل�سنتني، فبعد تخطيه و�ست 
مباراة  يف  االأربعاء  هام 
لي�سرت  على  يحّل  موؤجلة 
عنه  يتخلف  الذي  �سيتي 
باأربع نقاط، ويف ظل انعدام 
يف  منطقياً  �سيتي  اآمال 
عر�سه،  عن  ليفربول  اإنزال 
�سيكون عقل فريق املدرب 
غوارديوال  بيب  االإ�سباين 
مدريد  ريال  مواجهة  يف 
االإ�سباين االأ�سبوع املقبل يف 

دوري االأبطال.

االإيطايل  ميالن  انرت  حقق 
م�سيفه  على  الفوز 
رازغراد  لودوغوريت�س 
البلغاري 2-0 يف ذهاب الدور 
م�سابقة  من  ع�رص  ال�ساد�س 
و�سجل  االأوروبي،  الدوري 
كل من الدمناركي كري�ستيان 
اإريك�سون والبلجيكي روميلو 
لوكاكو من ركلة جزاء هديف 
الفريق االإيطايل، وتلقى انرت 
بخ�سارته  موجعة  �رصبة 
يف   2-1 روما  الزيو  اأمام 
الدوري  من   24 اجلولة 
مركز  عن  ليتنازل  االإيطايل 
العا�سمة  لفريق  الو�سافة 
نقاط   3 ويبتعد  االإيطالية 
جوفنتو�س.   املت�سدر  عن 
يونايتد  مان�س�سرت  اأفلت 
م�سيفه  فخ  من  االإجنليزي 
كلوب بروج البلجيكي بانتزاع 
تعادل يخدم م�سلحته نظرياً 
الفريق  بادر  ملثله،  بهدف 
املحلّي بافتتاح النتيجة منذ 
النيجريي  عرب   15 الدقيقة 
اأّن  بيد  ديني�س  اإميانويل 
مار�سيال  اأنطوين  الفرن�سي 
الكّفة  معادلة  من  متّكن 
مطلع  احلمر«  »لل�سياطني 

الدقيقة 
اكتفى  اأخرى  جهة  من   ،36
بتعادل  االإ�سباين  اإ�سبيلية 
خمّيب 1-1 على اأر�س كلوج 
اأر�سنال  حقق  الروماين.  
االإجنليزي الفوز على م�سيفه 
 ،0-1 اليوناين  اأوليمبياكو�س 
اأر�سنال  انتظر  اثينا،  ويف 
حتى الدقيقة 81 لي�سجل له 
الك�سندر  الفرن�سي  مهاجمه 
املباراة  هدف  الكازيت 
م�سرتكة  لعبة  بعد  الوحيد 
اميرييك  بيار  الغابوين  بني 
�ساكا،  وبوكايو  اأوباميانغ 
ويف مباراة اأخرى، عاد بازل 
كبري  بانت�سار  ال�سوي�رصي 
نيقو�سيا  اأبويل  اأر�س  من 

جهته،  من   ،0-3 القرب�سي 
الفوز  ليفركوزن  باير  حقق 
الربتغايل  بورتو  �سيفه  على 
رينجرز  حقق  بينما   ،1  -2
اال�سكتلندي فوزاً �سعبا وغري 
�سبورتنغ  �سيفه  على  حا�سم 
 ،2-3 الربتغايل  براغا 
االأملاين  فولف�سبورغ  وتغلب 
 ،1-2 ال�سويدي  ماملو  على 
ولفرهامبتون  حقق  فيما 
على  كبرياً  فوزاً  االإجنليزي 
 ،0-4 اال�سباين  ا�سبانيول 
الربتغايل  النجم  وفر�س 
جنماً  نف�سه  جوتا  ديوغو 
ثالثية  بت�سجيله  للمباراة 
فوز  غاىل  »الذئاب«  ليقود 

�ساحق على ا�سبانيول.

فوزاً  االإيطايل  روما  حقق 
جينت  �سيفه  على  �سئياًل 
رّد،  دون  بهدف  البلجيكي 
من  املعار  االإ�سباين  �سّجل 
كارلي�س  بر�سلونة  نادي 
املباراة  هدف  برييز 
 ،13 الدقيقة  يف  الوحيد 
فقد  الهولندي  األكمار  اأما 
اأر�سه  على  الهزمية  تفادى 
انتزع  عندما  ال�سك  اأمام 
من   1-1 متاأخراً  تعادالً 
وتعادل  النم�ساوي،  الفريق 
مع  الدمنركي  كوبنهاغن 
�سيفه �سيلتيك اال�سكتلندي 
ا�سبيلية  حقق  فيما   ،1-1
اأمام   1-1 متاأخرا  تعادال 
الروماين،  كلوج  م�سيفه 
ا�ستخدام  املباراة  و�سهدت 
بالفيديو  امل�ساعدة  تقنية 
هذه  يف  االأوىل  للمرة 
حقق  بينما  امل�سابقة، 
مميزة  نتيجة  خيتايف 
اأجاك�س  �سيفه  باإ�سقاطه 
نظيفة،  بثنائية  اأم�سرتدام 
خيتايف  هديف  �سجل 
ديفر�سون  الربازيليان 
 37 الدقيقتني  يف  وكينيدي 

و3+90.
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الدوري الأوروبي

انرت يتجاوز لودوغوريت�س واملان 
يونايتد ينجو من فخ بروج

ت�ضيل�ضي وتوتنهام يف �ضراع املركز الرابع

بر�ضلونة يتعاقد مع الدمناركي برايثويت

الربتغال تواجه �ضلوفينيا ومالطا وديًا

كا�ضيمريو: اأردت ان�ضمام نيمار لريال مدريد

كلوب يثري غ�ضب جنوم اأتلتيكو مدريد

اأعلن االحتاد الربتغايل لكرة 
الوطني  منتخبه  باأن  القدم 
للدفاع  ا�ستعداداته  �سينهي 
يف  الأوروبا  بطال  لقبه  عن 
املقبلة  القارية  الكاأ�س 
دولة  من  اأكرث  يف  املقررة 
اإىل  جوان   12 من  اأوروبية 
12 جويلية املقبلني، بخو�س 
�سلوفينيا  �سد  مباراتني 
املنتخب  و�سيتوجه  ومالطا، 
ليوبليانا  اإىل  الربتغايل 
 31 يف  �سلوفينيا  ملواجهة 
املئوية  الذكرى  يف  ماي 
ال�سلوفيني  االحتاد  لتاأ�سي�س 
 9 مالطا يف  ي�ستقبل  اأن  قبل 

جوان. كما يخو�س املنتخب 
�سد  ودية  مباراة  الربتغايل 
واندا  ملعب  على  اإ�سبانيا 
العا�سمة  يف  مرتوبوليتانو 
وي�سارك  مدريد،  االإ�سبانية 
بقيادة  الربتغايل  املنتخب 
رونالدو  كري�ستيانو  جنمه 
تقام  دولية  بدورة  ذلك  قبل 
مار�س  اأواخر  قطر  يف 
بلجيكا  يواجه  حيث  املقبل 
العاملي  الت�سنيف  مت�سدرة 
يف 27 منه، وكرواتيا و�سيفة 
مونديال رو�سيا 2018 يف 30 
القطرية  العا�سمة  يف  منه 
يف  وي�سارك  الدوحة، 

منتخب  اأي�سا  الدورة  هذه 
القرعة  اأن  يذكر  �سوي�رصا. 
اأوقعت الربتغال يف جمموعة 
القارية  النهائيات  يف  �سعبة 
اإىل جانب فرن�سا بطلة العامل 
مبونديال  املتوجة  واأملانيا 
منتخب  اإىل  باالإ�سافة   2014

اآخر �سيحدد الحقا.
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من طرف منتدى الفن والإبداع املغربي

تتويج الإماراتية هدى الدهماين �سفريًة لل�سالم بالوطن العربي
تّوج منتدى الفن والإبداع املغربي، الأكادميية الإماراتية هدى الدهماين 
نائبة رئي�س جمعية الفجرية الجتماعية الثقافية، بلقب »�سفرية ال�سالم 

بالوطن العربي« لعام 2020، تقديراً ملا تبذله من جهود واأن�سطة تتعلق بالعمل 
الإن�ساين ون�سر روح الت�سامح والعدالة وال�سالم.

وكالت

انعقاد  هام�ش  على  وذلك 
الـ�ساد�سة  الدورة  فعاليات 
لل�سباب  الوطني  للمهرجان 
مكنا�ش  مدينة  يف  املبدع 
واأعربت  املغربية.  باململكة 
�سعادتها  الدهماين عن  هدى 
اعتربته  الذي  التكرمي  بهذا 
تكرمياً لكل اإماراتي واإماراتية 
الدولة  قيادة  ظل  يف  يعي�ش 
بدور  اآمنت  التي  الر�سيدة 
وكر�ست  الإماراتية  املراأة 
دورها  لإبراز  كبرياً  جهداً 

يف  الريادية  اأفكارها  وتبني 
املجالت كافة، مثمنًة جهود 
رئي�سة الحتاد الن�سائي العام 
ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�ش 
رئي�سة  الأ�رسية  التنمية 
للأمومة  الأعلى  املجل�ش 
الإمارات«،  »اأم  والطفولة 
مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
الإماراتية  للمراأة  ودعمها 
وهو  املجالت،  جميع  يف 
املراأة  متكني  يف  �ساهم  ما 
الإماراتية والرتقاء مب�ستواها 
ودفعها  امليادين  خمتلف  يف 
اإىل الطليعة بني ن�ساء العامل.

وقالت الدهماين: »هذا اللقب 
على  األقت  كبرية  م�سوؤولية 
قيادة  اأعاهد  لكنني  عاتقي، 
العامل  و�سعوب  الإمارات 
اأكون خري �سفرية  العربي باأن 
لل�سلم، و�ساأعمل على اإي�سال 
لكل  واملحبة  ال�سلم  ر�سالة 
اأمثل  واأن  العامل،  �سعوب 
متثيل  خري  الإمارات  دولة 
املحلية  املحافل  جميع  يف 
والإقليمية للم�ساهمة يف ن�رس 
ونبذ  وال�سلم  الت�سامح  قيم 

العنف والكراهية«.
الفجرية  جمعية  وكانت 

بدولة  الثقافية  الجتماعية 
�سيف  حلت  قد  الإمارات 
احلالية  الدورة  على  �رسف 
الذي  املغربي  للمهرجان 
انعقد حتت �سعار: »القت�ساد 
للتنمية  رافعة  الجتماعي.. 
�ساركت  حيث  ال�ساملة«، 
بفاعلية يف برنامج املهرجان 
ندوات  على  ا�ستمل  الذي 
عناوين  تناولت  فكرية، 
»القفطان  مثل  متنوعة 
املغربي واقع واأفاق«، »فنون 
منوذجاً«،  امللحون  القول 
يف  متنوعة  ور�ش  عن  ف�سًل 

»التكوين يف الفن الت�سكيلي«، 
و«ت�سميم الأزياء التقليدية«.

على  الربنامج  احتوى  كما 
القفطان  ملنتجات  معر�ش 
الت�سكيلية  والفنون  املغربي 
الفوتوغرافية،  وال�سور 

و�سهرات  �سعرية  واأم�سيات 
ملكة  بتتويج  تختتم  فنية 
 ،2020 الأطل�ش  جمال 
اأزياء  عرو�ش  اإىل  بالإ�سافة 
جمموعة  وتكرمي  تقليدية، 
الثقافية  الفعاليات  من 

تتويج  مع  باملغرب  والفنية 
العمل املتميز مل�سممة اأزياء 
وذلك  اأ�سيل،  مغربي  قفطان 
ل�سخ�سيات  وازن  بح�سور 
وفنية  وثقافية  وطنية 

و�سينمائية.

اجلزيرة  معهد  يطلق 
للإعلم بال�رساكة مع جامعة 
قطر ومنظمة الأمم املتحدة 
والثقافة  والعلم  للرتبية 
كليات  منتدى  )اليون�سكو(، 
العربي  العامل  يف  ال�سحافة 
 23 اإىل   21 من  الفرتة  خلل 

مار�ش القادم يف الدوحة.
جمع  اإىل  املعهد  وي�سعى 
ال�سحافة  كليات  عمداء 
و�سحفيني  اإعلم  واأ�ساتذة 
العامل  يف  �سحافة  وطلبة 
واحدة  طاولة  على  العربي 
ملناق�سة التوجهات اجلديدة 

يف مهنة ال�سحافة.
هذا  خلل  من  ي�سعى  كما 
من�سة  تاأ�سي�ش  اإىل  املنتدى 

والتجارب  اخلربات  لتبادل 
يف  النجاح  ق�س�ش  واإبراز 
وت�سجيع  املناهج،  تطوير 
ومواكبة  العلمي  البحث 
الإنتاج  يف  التقني  التطور 
علوم  تدري�ش  ويف  ال�سحفي 

ال�سحافة.
ويهدف املنتدى اإىل النفتاح 
احلديثة  التوجهات  على 
ومتكني  ال�سحافة  مهنة  يف 
العبور  اأدوات  من  الطلبة 
اإىل  اإ�سافة  امل�ستقبل،  اإىل 
التي  املبادرات  اأبرز  حتديد 
تطوير  يف  ت�ساهم  اأن  ميكن 
التدري�ش يف كليات ال�سحافة 
التوجهات  العربية مبا يلئم 
تعزيز  عن  ف�سل  احلديثة، 

ومعاهد  كليات  بني  التوا�سل 
العربي،  العامل  يف  ال�سحافة 
ب�ساأن  دائم  حوار  واإطلق 
والتكيف  الراهنة  التحديات 

مع امل�ستقبل.
املنتدى  هذا  حماور  ومن   
التقنيات  على  نظرة   :
والأ�ساليب اجلديدة يف مهنة 
الواقع  )تقنية  ال�سحافة 
الفرتا�سي، �سحافة الهاتف 
من  التحقق  املحمول، 
البيانات(/  الأخبار، �سحافة 
ناجحة  مبادرات  ا�ستعرا�ش 
موؤ�س�سات  يف  وملهمة 
وعاملية/  عربية  اأكادميية 
وقيمة  حجم  على  نظرة 
اخلا�ش  العربي  املحتوى 

وم�سادر  ال�سحافة  مبهنة 
منها  ي�ستقي  التي  املعرفة 
كليات  دور  ال�سحافة/  طلبة 
ال�سحافة يف تاأطري التحولت 
م�ستوى  على  اجلديدة 
التدري�ش  واأ�ساليب  املناهج 
اأدوات  من  الطلبة  لتمكني 
مناق�سة   / اجلديد  الإعلم 
التحديات التي تواجه كليات 
العربي  العامل  يف  ال�سحافة 
التطوير  على  وقدرتها 
واملواكبة. ويت�سمن املنتدى 
ندوات عمل وور�سا تدريبية، 
لل�سرتاك  متاح  والت�سجيل 
حتى  املنتدى  اأعمال  يف 

الأول من مار�ش 2020.
وكالت

خالل الفرتة من 21 اإىل 23 مار�س القادم يف الدوحة

معهد اجلزيرة لالإعالم يطلق منتدى كليات ال�سحافة 
يف العامل العربي

»اأ�سامة«  جملة  احتفلت 
العامة  الهيئة  عن  ال�سادرة 
بعيدها  للكتاب  ال�سورية 
بعدد  واخلم�سني  احلادي 
على  نقلة  �سهد  جديد 
م�ستوى ال�سكل الفني واللغة 
الب�رسية املقدمة للأطفال.

العدد اجلديد  ومتيز غلف 
ب�رسي  لوغو  باإ�سافة 
ل�سخ�سية اأ�سامة كما اأبدعها 
الفنان الراحل ممتاز البحرة 
العنوان  خط  �سكل  وتغيري 
الرئي�سي والر�سوم املرافقة 
اخلا�سة  العلوية  للرتوي�سات 
ال�سفحات  واأرقام  بالأبواب 
من  بنوع  الطفل  يح�ش  لكي 

التغيري يف جملته.
واحتوى العدد الذي يخرجه 
من  عددا  علي  ال�سيخ  هيثم 
الق�س�ش منها “بائع الكتب” 
كتبها اأحمد حممد اأبو رحاب 
احلناوي  �سمارا  ور�سمتها 
ترجمتها  الي�سم”  و”اأوراق 
مي  ور�سمتها  كاتبة  كاتبة 
كتبتها  و”بحر”  حلواين 
ور�سمتها  اإبراهيم  اأميمة 

�سحى اخلطيب.
اأما ال�سيناريوهات امل�سورة 
“البن  منها  العدد  ف�سم 
اأنور  �سامر  كتبه  الآيل” 
عبد  ور�سمه  ال�سمايل 
و”هدية  رجولة  الوهاب 

حممد  رنا  كتبته  العيد” 
عي�سى  مادلني  ور�سمته 
“ق�رس  ومعامل  واأ�سدقاء 
حاج  رامز  كتبه  العظم” 
ح�سني وت�سوير ح�سام وهب 
و”املقطوعة الأخرية” كتبه 
عبد الهادي �سعلن ور�سمته 

رنا قويدر.
يف  ال�سويكي  رامه  وكتبت 
�سغرية”  “مواهب  باب 
يف  واعدتني  موهبتني  عن 
“فكر  باب  و�سم  التمثيل 
الفقرات  من  عدداً  معنا” 
دمية  اإعداد  من  امل�سلية 
لأحمد  والر�سوم  اإبراهيم 

حاج اأحمد.

فكانت  العدد  كلمة  اأما 
واأ�سامة  عاماً   51“ بعنوان 
حترير  رئي�ش  كتبها  معكم” 
بريقدار  قحطان  املجلة 
ح�سني  حاج  رامز  ور�سمها 
ق�سيدة  العدد  ق�سائد  ومن 
لل�ساعر  املطر”  “حبات 
ر�سمتها  حامد  حممود 
دعاء الزهريي. وكانت لوحة 
رائد  للفنان  العدد  غلف 
اإىل  ترمز  وهي  القطناين 
بالأر�ش  والت�سبث  املقاومة 
ق�سيدة  الغلف  وعلى 
بريقدار  قحطان  لل�ساعر 

بعنوان “يف درب الن�رس”.
وكالت 

ال�سادرة عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب

جملة »اأ�سامة« حتتفي بعيدها بنقلة على م�ستوى 
ال�سكل واللغة الب�سرية

عن  »البحث  كتاب  يرثي 
املتاعب«، للكاتب وال�سحايف 
برهومة،  مو�سى  الدكتور 
الإعلمية  والثقافة  املكتبة 
لطلبة  العربية وميثل مرجعاً 
بي  وحمحُ والإعلم،  ال�سحافة 
الذي  فالكتاب  املهنة.  هذه 
الدار  عن  اأخرياً،  �سدر 
والتوزيع  للن�رس  الأهلية 
خم�سة  يف  وجاء  بعّمان، 
الفنون  يتناول:  اإذ  ف�سول، 

ال�سحافية باأنواعها كافة.
ويتحدث املوؤلف يف الكتاب، 
العنوان  كتابة  مهارات  عن 
)املان�سيت(،  ال�سحايف 
والتعليق  ال�سور  و�رسح 
عليها، ف�سًل عن �سبط اللغة 
اإيراد  خلل  من  ال�سحافية، 
الأ�سا�سية  الرتقيم  علمات 

يف الكتابة.
الأخرى  بالف�سول  ويحكي 
للإذاعة  الكتابة  عن 

واأخلقيات  والتلفزيون، 
و»فوبيا  و�سوابطه،  الإعلم 
من  ذلك  الإعلم«..وغري 
برهومة  اأن  يذكر  امل�سائل. 
يف  للإعلم  اأ�ستاذاً  يعمل 
بدبي،  الأمريكية  اجلامعة 
وما زال ي�ستغل يف ال�سحافة 
التي انطلقت خطواته الأوىل 

يف بلطها عام 1985.
وكالت 

للكاتب وال�سحايف الدكتور مو�سى برهومة

»البحث عن املتاعب« فنون وقوالب �سحفية

»درا�سات  مركز  عن  �سدر 
الطبعة  العربية«  الوحدة 
الثالثة من كتاب نقد الرتاث 

للدكتور عبد الإله بلقزيز.
اجلزء  هو  الرتاث«  »نقد 
»العرب  م�رسوع  من  الثالث 
واحلداثة«. اهتّم هذا الكتاب 
امل�سادر   ع�رسات  بقراءة 
والدرا�سات  الكتب  من 
يزيد  ما  خلل  اأحُِلّفْت  التي 

يف  اأعوام  وع�رسة  مئة  على 
والدرا�سات  الرتاث  مو�سوع 
الثقافة  نطاق  الإ�سلمية يف 
فرح  كتاب  منذ  العربية، 
ابن ر�سد  فل�سفة  ون عن  اأنْطحُ

حتى اليوم. 
نقد  ومنه  الرتاث،  نقد  اإن 
فاعليات  من  جزء  العقل، 
احلداثة، ومن تاريخها. ولعلّه 
قد يكون الأهّم يف فاعلياتها 

تلك، لأنه يحُطِلعنا على معدل 
منظومته،  عن  انف�سالها 
واإقامتها منظوَمتها اخلا�سة. 
فيها  ترى  التي  املراآة  اإّنه 
ملمَح  �سورتَها:  احلداثةحُ 
بّد  ل  كان  لذلك  وق�سمات. 
من و�سع هذا الكتاب ملعرفة 
جبهة اأخرى من جبهاِت عمل 

احلداثة يف الفكر العربي.
 وكالت 

عن مركز »درا�سات الوحدة العربية«

�سدور الطبعة الثالثة لكتاب »نقد الرتاث« 
للدكتور عبد الإله بلقزيز

ال�سارقة  معهد  رئي�ش  افتتح 
العزيز  عبد  الدكتور  للرتاث، 
اأم�ش،  اأول  م�ساء  امل�سلم، 
تراث  اأ�سبوع  فعاليات 
اأندوني�سيا، يف مركز فعاليات 
»البيت  الثقايف  الرتاث 

الغربي« يف قلب ال�سارقة.
التي  الفعاليات  وت�ستمر 
ينظمها املعهد �سمن برنامج 
اأ�سابيع الرتاث العاملي حتت 
يف  العامل  »تراث  �سعار 

ال�سارقة« خلم�سة اأيام.
العزيز  عبد  الدكتور  وقال 
�سعداء  »نحن  امل�سلم: 
�سمن  اأندوني�سيا  با�ست�سافة 
الرتاث  اأ�سابيع  برنامج 
العاملي حيث �سيم�سي زوار 
قلب ال�سارقة وع�ساق الرتاث 
جمموعة  مع  اأيام  خم�سة 
الأن�سطة  من  متنوعة 

والربامج«.
القن�سل  قال  جانبه،  من 

العامة  القن�سلية  يف  العام 
الأندوني�سية يف دبي، ر�سوان 
اأ�سابيع  »برنامج  ح�سن: 
بال�سارقة  العاملي  الرتاث 
لعر�ش  مهمة  حمطة  ي�سكل 
ومكونات  عنا�رس  خمتلف 
ميثل  كما  العريق،  تراثنا 
لأ�سدقائنا  حيوية  فر�سة 
كثب  عن  للتعرف  العرب، 

على تراث بلدنا«.
 وكالت 

ت�ستمر الفعاليات 5 اأيام

انطالق اأ�سبوع الرتاث الأندوني�سي يف قلب ال�سارقة
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وكاالت

لونوفيل  جملة  مع  مقابلة  ويف 
مبنا�سبة  الفرن�سية  اأوب�رسفاتور 
يتحدث  الأخري،  كتابه  �سدور 
اأ�ستاذ  وهو   )1957( مبيمبي 
للدرا�سات  مركز  ورئي�س  جامعي 
عن  بجوهان�سبورغ  جامعة  يف 
ما�سي  لقراءة  امل�سمم  مفهومه 
م�ستقبل  وا�ست�رساف  وحا�رس 

الإن�سانية.
الأفريقي  املفكر  هذا  ويرى 
الدرا�سة  بني  مزج  الذي  املن�ساأ 
اجلامعي  والتدري�س  فرن�سا  يف 
اأك�سبه  املتحدة، مما  الوليات  يف 
التقليدي  الطرح  اأن  عامليا،  بعدا 
الهوية  مثل  كبرية  لإ�سكالت 
اإىل  الدميقراطيات  وانزلق 
على  املتزايد  والعنف  ال�سلطوية 
الطبقات اله�سة والهجرة والتعاي�س 
مع املحيط احلي، ي�سعب درا�سته 

يف اإطار اخت�سا�س علمي واحد.
للكون،  اجلديدة  قراءته  ولدعم 
القت�سادي  مع  مبيمبي  اأقام  فقد 
�سار  فيلوين  ال�سنغايل  والكاتب 
العا�سمة  يف  فكرية  ور�سات 
 ،2016 عام  منذ  دكار  ال�سنغالية 
للحياة  مهما  ملتقى  لتكون 

الفكرية.

جمتمعات اال�ستعمار

وانطالقا من درا�ساته للمجتمعات 
يف  ال�ستعمار  من  اخلارجة 
اأفريقيا، وكيف مار�ست ال�سلطات 
اإنه  مبيمبي  قال  عليها،  عنفها 
لي�ست  الظاهرة  هذه  اأن  لحظ 
ما  بقدر  القارة،  هذه  من  نابعة 
قبل  من  ا�ستخدامها  نتاج  هي 
نظام  لدرا�سة  كمخترب  ال�ستعمار 

اآخر لال�ستغالل اأكرث �رسا�سة.

اأما اليوم، فريى املفكر الكامريوين 
اأخرى  مرة  تغري  ال�سياق  اأن 
بالدخول يف ع�رس احلا�سوب الذي 
ال�ستعمارية  الآليات  اإىل  اأ�ساف 
التقليدية، اآلية جديدة اأكرث �رسا�سة 
وراء  هي خمفية  ما  بقدر  وعنفا، 

تطبيقات حا�سوبية افرتا�سية.
من  "التوح�س"  مفهوم  ولد  وقد 
املتزايد  العنف  ظاهرة  رحم 
جمالت  يف  بالتقدم  املدعوم 
وظاهرة  ال�سطناعي  الذكاء 
وهو  املدمر،  املناخي  التغري 
بطريقة  ي�سمح  اإجرائي  مفهوم 

ديناميكية بتف�سري ت�سدع العامل.

مظاهر التوح�ش

ويتجلى مفهوم التوح�س -كما يقول 
اأفريقيا  م�ستوى  على  الكاتب- 
ولكن بطرائق  ال�ستغالل  بتوا�سل 
الآن  حتى  نعرف  مل  اإذ  خمتلفة، 
واملعنوية،  اجل�سدية  الآلم  �سوى 
�سيا�سات  مثل  عناوين  حتت 
املوؤ�س�سات  برعاية  تق�سفية 
النفايات  املالية الدولية، وتخزين 

ال�سامة، وت�سمم البيئات احلية.
-ح�سب  التوح�س  هذا  وترعى 
على  قائمة  فل�سفة  املفكر- 
"الغلبة لالأقوى"، وتتمحور  مفهوم 

حول من يحق له اأن ميلك الأر�س 
التوح�س  فاإن  وبالتايل  عليها،  وما 
يتلخ�س يف التخل�س من الأ�سعف 
الذي ينظر له باأنه ي�سكل عبئا على 
الأر�س وامليزانيات الوطنية، مما 
اأدى اإىل اإعادة توزيع غري متكافئ 

لو�سائل الإنتاج حول العامل.
ترعى  التي  للقوى  بالن�سبة  اأما 
املالية  القوى  فهي  احلركة،  هذه 
الرقمية  بالتكنولوجيا  م�سنودة 
وهي  اجلديدة،  احلروب  واأمناط 
قوى ت�ستهدف اجل�سم والأع�ساب، 
ي�ستهدفها  كان  كما  متاما 

امل�ستعمر قدميا ب�سورة بدائية.
ومن خالل مفهوم التوح�س -يرى 

مثل  ممار�سات  اأن  الكاتب- 
لها  تعد  مل  والعبودية  العن�رسية 
التوح�س  ويف�رس  ذاتها،  الدللت 
مل  الذي  "ال�سيد"  باختفاء  ذلك 
جهة  اأو  �سخ�س  يف  جم�سدا  يعد 
حمددة ميكن التعامل معها، ولكن 
وب�سورة  موجودا  زال  ما  تاأثريه 

اأقوى واأ�سد حيث ل يدري اأحد.
فقد  الهوية،  يخ�س  فيما  اأما 
اأغلب  تناق�س  الكاتب  ك�سف 
الذين  الفرن�سيني،  املثقفني 
عاملية،  لقيم  جهة  من  يدعون 
عن  نف�سه  الوقت  يف  ويدافعون 
الذي  ال�ستعماري  فرن�سا  ما�سي 
بهويات  للقبول  الدعوات  يرف�س 

خمالفة.

نغمة اأمل

فرن�سا  على  اأن  املفكر  ويرى 
التعامل  اأ�ساليبها يف  تغيري  خا�سة 
وذلك  القدمية،  م�ستعمراتها  مع 
الع�سكري  الدعم  عن  بالتوقف 
للدكتاتوريات الدموية واملرت�سية، 
يف  املتج�سدة  التبعية  واإنهاء 
وموؤ�س�سة  الأفريقي  الفرنك 
القواعد  و�سيا�سة  الفرنكوفونية 

الع�سكرية.

اأن  ميكن  عما  ال�سوؤال  وعند 
اأفريقيا،  من  العامل  ي�ستفيده 
هي  القارة  هذه  اإن  املفكر  يقول 
يزورها  من  واإن  الإن�سانية،  مهد 
اأو  ين�سجون  النا�س  معظم  يرى 
ي�سلحون �سيئا ما ك�سيارة اأو حذاء 
يعيدون  وكاأنهم  ممزق،  قما�س  اأو 
اأو  ف�سلها  مت  اأ�سياء  بني  اجلمع 
تعر�ست للتمزق اأو الك�رس، ملمحا 
ترمز  الأعمال  هذه  اأن  فكرة  اإىل 

لفكرة الإ�سالح.
الفكري،  امل�ستوى  على  اأما 
لي�ست  املفكر-  فاأفريقيا -ح�سب 
هي  بل  للموارد،  احتياطي  جمرد 
مكان لالإبداع والقدرات والتفاعل 

مع كل جديد.
بنظرة  مقابلته  الكاتب  ويختم 
اإن  فيها  يقول  للعامل،  تفاوؤلية 
غري  ولكنها  كثرية  الأمل  اأ�سباب 
م�سمونة، واإن الإمكانات متوفرة، 
اإىل  حتتاج  منها  ال�ستفادة  ولكن 
والوحدة،  والتعاون  التفكري  مزيد 
مفكرين  مع  اإليه  ي�سعى  ما  وهذا 
يف  القارة  اأنحاء  جميع  من 
يقيمونها  التي  الفكرية  الور�سات 

بالعا�سمة ال�سنغالية.

املفكر الكامريوين اأ�سيل مبيمبي:

 العامل يدخل ع�صر "التوح�ش" واأفريقيا مهد الإبداع
يف مقاربة جديدة متعددة االخت�سا�سات، يخرج املفكر الكامريوين اأ�سيل مبيمبي )Achille Mbembe( مبفهوم جديد وجامع، يقراأ من خالله الفكر 

والتاريخ الب�سري، اأال وهو "مفهوم التوح�ش".

من بينهم رئي�ش احتاد الكتاب 
اجلزائريني، يو�سف �سقرة

حاكم ال�صارقة ي�صتقبل وفد 
احتاد الكتاب العرب

الأعلى  املجل�س  ع�سو  ا�ستقبل 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سارقة،  حاكم 
القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان 
الدكتور  دارة  يف  اليوم  �سباح 
احتاد  وفد  القا�سمي،  �سلطان 
الكتاب والأدباء العرب، يتقدمهم 
الدكتور عالء  الحتاد،  عام  اأمني 

عبد الهادي.
ورحب حاكم ال�سارقة بوفد احتاد 
اإمارة  يف  العرب  والأدباء  الكتاب 
ال�سارقة، متمنياً لهم دوام النجاح 
املنوطة  مهامهم  يف  والتقدم 
العربية  بالثقافة  النهو�س  لهم يف 

وتفعيل دورها.
العامل  هي  الثقافة  اأن  واأكد 
وتنمية  لتطور  الرئي�سي 
املجتمعات العربية والنهو�س بها 
م�سرياً  امل�ستويات،  على خمتلف 
يف  فاعلية  الأكرث  الأداة  اأنها  اإىل 
توعية املجتمع من خطر الأفكار 

الدخيلة والظالمية.
الوفد  مع  ال�سارقة  حاكم  وبحث 
املتعلقة  املوا�سيع  من  عدداً 
يف  والأدبي  الثقايف  بامل�سهد 
الوطن العربي و�سبل النهو�س به.

احتاد  دور  اإىل  اللقاء  وتطرق 

تبني  يف  العرب  والأدباء  الكتاب 
الق�سايا الثقافية، ودعم املثقفني 
والأدباء العرب ون�رس اإبداعاتهم.

لالحتاد  العام  الأمني  قدم  بدوره 
حلاكم  والمتنان  ال�سكر  جزيل 
من  يوليه  ما  على  ال�سارقة، 
الثقايف  للم�سهد  ومتابعة  اهتمام 
مثمناً  العربي  الوطن  يف  والأدبي 

دعمه لأن�سطة الحتاد.
نائبة  من  كل  اللقاء  وح�رس 
العام  لالحتاد  العام  الأمني 
رئي�سة  العرب  والكتاب  لالأدباء 
واأدباء  كتاب  احتاد  اإدارة  جمل�س 
الإمارات، الهنوف حممد، ورئي�س 
احتاد الكتاب اجلزائريني، يو�سف 

�سقرة.
وكالة اأنباء ال�سعر 

للموؤلف يورغ �سورن�سن

�صدور ترجمة عربية لكتاب  "اإعادة النظر يف النظام العاملي اجلديد"
"عامل  �سل�سلة  كتب  �سمن  �سدر 
"اإعادة  كتاب:  ال�سهرية،  املعرفة" 
النظر يف النظام العاملي اجلديد" 
خلبري العالقات الدولية الدمناركي 
اأ�سامة  وترجمة  �سورن�سن  يورغ 

الغزويل.
الليربالية  الدميقراطيات  متر 
بدرجة  اليوم،  عامل  يف  الكربى، 
على  التاأزم،  من  م�سبوقة  غري 
من  والدويل،  املحلي  امل�ستويني 
من  املر�سودة  املمار�سات  حيث 
املن�سودة.  والغايات  القيم  حيث 
النظام  ظل  اأو�سع  نطاق  وعلى 
اأن�ساأته  الذي  الليربايل،  العاملي 
ودافعت عنه هذه القوى منذ نهاية 
احلرب العاملية الثانية، والذي ظن 

اجلميع اأنه بانتهاء احلرب الباردة 
الدميوقراطية  القوى  مل�سلحة 
و�سل  انت�ساراً  حقق  الليربالية 
التاريخ"،  "نهاية  اإىل  بالإن�سانية 
فوكوياما  فران�سي�س  زعم  كما 
منذ   - النظام  هذا  ظل   ،)1992(
الت�سعينيات، ويف اأوج "�سهر الع�سل 
الليربايل" - مو�سع ت�ساوؤل من قبل 

الليرباليني اأنف�سهم.
ت�ساوؤلت  الكتاب  هذا  يعالج 
حول  املتفائلني  الليرباليني 
والليرباليني  النظام،  م�ستقبل 
من  يحذرون  الذين  املت�سائمني 
الرغم  وعلى  انهياره.  احتمالت 
�سورن�سن  يورغ  الكاتب  اأن  من 
ي�سعى  فاإنه  التفاوؤل،  اإىل  مييل 

قدراً  حقق  وقد   - هذا  كتابه  يف 
 - م�سعاه  يف  النجاح  من  ملمو�ساً 
حتتم  التي  الواحدية  جتاوز  اإىل 
"املتفائلني"  هوؤلء  مع  يكون  اأن 
ليتخذ  "املت�سائمني"؛  اأولئك  اأو 
موقفاً انتقائياً مي�سي به لتو�سيف 
القائم،  العاملي  النظام  مثالب 
العقبات  على  التعرف  يكون  حتى 

بداية للتحرك اإىل الأمام.
الإنتباه  �سورن�سن  يلفت  هكذا 
تطورات  حتكم  ثالثة  �رسوط  اإىل 
ما  هي  تكون  وقد  النظام،  هذا 
"جميع"  ه�سا�سة  م�ستقبله:  يقرر 
على  واملتقدمة  املتخلفة  الدول، 
احلرب  خطر  تراجع  �سواء؛  حد 
"بني" الدول، ومع ت�ساعد احلرب 

ت�ساعد  وهو  الدول،  "داخل" 
يرتبط بظاهرة الإرهاب؛ واأخرياً، 
الراهن،  النظام  يف  القوة  بنية 
الوليات  دور  حول  ومتحورها 
املتحدة التي ل بد لقوتها املادية 
من وجه اجتماعي يتمثل يف تخليق 

واإدامة نظام م�رسوع.
هذه  تاأثري  الكتاب  ويناق�س 
الدويل  النظام  يف  ال�رسوط 
الأمن  هي:  اأربعة  جمالت  يف 
القيم،  واملوؤ�س�سات  والقت�ساد 
ليخل�س اإىل اأننا نعي�س، بالفعل، يف 
نظام ليربايل، لكن هذا النظام مل 
يقارب ما توقعه له الليرباليون من 

�سلمية وتعاونية وتالق. 
 وكاالت 

يوم 24 فيفري2020 بقاملة 

ملتقى وطني حول حياة الرئي�ش الراحل هواري بومدين 
للملتقى  ال11  الطبعة  �ستتناول 
الرئي�س  حياة  حول  الوطني 
املزمع  بومدين  هواري  الراحل 
فرباير   24 يف  بقاملة  تنظيمه 
يف  الهوية  "دور  مو�سوع  اجلاري 
الوطنية  الوحدة  على  احلفاظ 
جلنة  من   به  علم   ما  ح�سب   "
التنظيم. و�سيتم خالل هذا اللقاء 
اأ�سغاله  �ستحت�سن  الذي  الوطني 

القاعة املتعددة الريا�سات ببلدية 
غرب  كلم   30( بومدين  هواري 
الذكرى  اإحياء  مبنا�سبة  قاملة( 
 24( املحروقات  لتاأميم  ال49 
فرباير( اإلقاء عديد املحا�رسات 
جامعيني  اأ�ساتذة  طرف  من 
وخرباء على غرار حممد الأمني 
زغيدي  حل�سن  وحممد  بلغيث 
حممد  القت�سادي  واخلبري 

والإعالمي  ميهوب  بن  ال�رسيف 
به  اأفاد  ملا  وفقا   ، ذراع  علي 
جمعية  رئي�س  بر�ساوي  خمتار 
امل�رسفة  اجلهة  الثقافية  الوئام 
على التنظيم . واأ�ساف املتحدث 
اأن هذه الطبعة كان من املفرت�س 
من  دي�سمرب   27 يوم  تنظيمها 
ال�سنة املنق�سية تزامنا مع اإحياء 
هواري  لرحيل   41 الـ  الذكرى 

للجزائر  رئي�س  ثاين  بومدين 
 27  -  1932 اأوت   23( امل�ستقلة 
تاأجيلها  مت  لكن   )1978 دي�سمرب 
باأن  مبزرا   ، تنظيمية  لأ�سباب 
فيفري  من  ال24  تاريخ  اختيار 
يتزامن اأي�سا مع حمطة تاريخية 
بومدين  هواري  الرئي�س  �سنعها 

وهي تاأميم املحروقات.
وكاالت
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 حتت�سن قاعة املحا�سرات التابعة ملركز الدرا�سات اخللدونية حمطة تيارت يومي 01 و 02 اأفريل 2020 
امللتقى الوطني الأول »الرتاث الالمادي ملنطقة تيارت اآفاق واعدة للبحث الأنرثوبولوجي« املنظم من 

طرف املركز الوطني للبحوث يف ع�سور ماقبل التاريخ علم الإن�سان و التاريخ والذي �سيعرف م�ساركة  
خرباء وجمموعة من الأكادمييني  القادمني من جامعة تيارت ووهران وم�ستغامن وغليزان وتلم�سان 
واإطارات  من CNRPAH القادمني من اجلزائر العا�سمة واأم البواقي وهذا كله من اأجل اإثراء النقا�ش 

حول هذا املو�سوع الهام  بوا�سطة ال�ستماع  لآراء متعددة يف هذه الفعالية الثقافية .
حكيم مالك 

ت�سليط ال�سوء على التاريخ 
العريق واملتنوع لتيارت

الثقايف  الرتاث  اأهمية  وتكت�سي 
يف  والالمادي  املادي  ب�سقيه 
املجتمع  هوية  عن  التعبري 
الرتاث  يعترب  حيث  اجلزائري، 
الالمادي ح�سب ما اأكده منظمو 
جوهريا  عن�رصا  امللتقى  هذا 
والهوية  ال�سخ�سية  تكوين  يف 
املميزة لأي جمموعة اأو جمتمع 
معني، فهو ل يقت�رص على حقل 
اأو  تعبري  هو  بل  بعينه،  قطاع  اأو 
واملهارات  للمعارف  انعكا�س 
جيل  من  تنقل  التي  والعادات 
املجتمع  نف�س  داخل  اآخر  اإىل 
التي  التاريخية  املراحل  عرب 
التطرق  ف�سيتم  ،وعليه  بها  مر 
يف هذا امللتقى اإىل واقع الرتاث 
التي  تيارت  ملنطقة  الالمادي 
بفعل  ومتنوع   عريق  تاريخ  لها 
املتعاقبة  الإن�سانية  احل�سارات 
واحدة  لتكون  اأهلها  ،مما  عليها 
التي  اجلزائرية  املناطق  من 
برتاثها  غني  ثقايف   موروث  لها 
الالمادي  الرتاث  فتثمني  لذا   ،

يف  الروتينية  اجلرد  عملية  عرب 
اآلية  عليه  واملحافظة  ت�سجيله 
ينبغي  ما  وهذا   ، كافية  غري 
املمار�سة  �سياق  يف  درا�سته 
اإىل  تهدف  التي  الأنرثوبولوجية 
واأدوات  العلمي  املنهج  توظيف 
بالك�سف عن الرثاء  بحثية كفيلة 
املتنوع للرتاث الثقايف الالمادي 
على م�ستوى هذه املنطقة ،وعليه 
والتن�سيقي  التكاملي  العمل  فاإن 
عملية  يف  اخلبري  عمل  بني 
الأنرثوبولوجي  والباحث  اجلرد 
و�سعية  عن  يك�سف  الذي  هو 
الذي  الالمادي  الرتاث  وحجم 
كرقعة  تيارت  منطقة  به   تزخر 
اجتماعية  وكمجموعة  جغرافية 
باقي  غرار  على  حتولت  تعي�س 
اجلزائري  املجتمع  مكونات 
يطرح  امللتقى  فهذا  ،وعليه 
املمار�سات  حول  اإ�سكالية  
ذات  والجتماعية  الثقافية 
ال�سلة  بالرتاث الثقايف الالمادي 
طرح  مع  تيارت  مبنطقة 
تطبيق  اإمكانية  حول  ت�ساوؤلت 
لدرا�سة  الأنرثوبولوجي  البحث 
التكامل  اإطار  يف  الرتاث  هذا 
بني عمل الباحث الأنرثوبولوجي 

وخرباء البحث . 

العمل امل�سرتك بني الباحث 
الأنرثوبولوجي وخرباء 

اجلرد للرتاث الالمادي

ولقد حدد امللتقى الوطني الأول 
تيارت  الالمادي ملنطقة  »الرتاث 
اآفاق واعدة للبحث الأنرثوبولوجي 
كالتعريف  الأهداف  من  »جملة 
املجتمع  يف  الالمادي  بالرتاث 
الرتاث  هذا  �سون  مع  اجلزائري 
البحث  جمال  وتو�سيع  الثقايف 
بالرتاث  لالهتمام  الأنرثوبولوجي 
الالمادي  بالرتاث  التعريف  مع 
الرتاث  من  كجزء  تيارت  مبنطقة 
اآفاق  لفتح  اإ�سافة  اجلزائري 
الباحث  بني  امل�سرتك  العمل 
اجلرد  وخرباء  الأنرثوبولوجي 

للرتاث الالمادي.

اإبراز دور الرتاث الالمادي 
يف التنمية املحلية

الثقافية  الفعالية  هذه  وتركز   
تيارت  ولية  �ستحت�سنها  التي 
املحاور  من   جمموعة  على 
الرتاث  يف  واملتمثلة  الأ�سا�سية 
منظور  من  الالمادي  الثقايف 
مع  الأنرثوبولوجية  الطروحات  

الدرا�سة  وطرق  مناهج  اإبراز 
التخ�س�سي  التكامل  جمال  يف 
الأنرثوبولوجي  البحث  بني 
الالمادي   الرتاث  خرباء  وعمل 
الرتاث  على  ال�سوء  ت�سليط  مع  
تيارت  مبنطقة  الالمادي  الثقايف 
والفنون  ال�سفهية  مبمار�ساته 
ال�ستعرا�سات  واأداء  والتقاليد 
ال�سعبية واملمار�سات الجتماعية 
والفنون  والحتفالت  والطقو�س 
التقليدية  واحلرفية  ال�سناعية 
لرموز  التطرق  مع  وغريها 
يف  موؤثرة  مغاربية  و�سخ�سيات 
الرتاث الثقايف الالمادي للمنطقة 
وجاك  خلدون  ابن  راأ�سهم  على 
تخ�سي�س  مع   ، وغريهم  بريك 
الرتاث  م�ساهمة  لأفاق  حمورين  
املحلية،و  التنمية  يف  الالمادي 
ورهانات  الالمادي  الرتاث 
التحولت  ظل  يف  وحتديات 

العاملية . 

م�ساركة وزانة لدكاترة 
وخرباء واإطارات

CNRPAH 

لهذا  التح�سريية  اللجنة  و�سيدير 
مدير  خربو�س  فريد  امللتقى 

املركز الوطني للبحوث يف ع�سور 
و  الإن�سان  علم  التاريخ  ماقبل 
،ويرتاأ�س   CNRPAH التاريخ  
هذه الفعالية الدكتور قدور وملياين 
خالد كمن�سق للملتقى  و�سيرتاأ�س 
الدكتور  للملتقى  العلمية  اللجنة 
هذه  اأع�ساء  ومن  ر�سوان  عبا�س 
كاأحمد  ودكاترة  اأ�ساتذة  اللجنة  
الوطني  املركز  من  نعوم  بن 
التاريخ  للبحوث يف ع�سور ماقبل 
ومايا  التاريخ  و  الإن�سان  علم 
الوطني  املعهد  من  �سعيداين 
للفنون اجلميلة ، اجلزائر وحممد 
تلم�سان   جامعة  من  �سعيدي 
و�سيكوك  من�سور  ومرقومة 
من  بلعربي  القادر  وعبد  قويدر 
وبلغرا�س  م�ستغامن   جامعة 
  CRASC من  الوهاب  عبد 
جامعة  من  مورد  احلاج  ومولي  

من  لزرق  جلول  وبلحاج  وهران  
CNRPAH  تيارت  وويزة قالز 
ونور  اجلزائر    CNRPAH من 
  CNRPAH من  علو  بن  الدين 
القادر   عبد  بغداد  وباي  تلم�سان 
املركز  من  مهدي  وق�سري 
جممج  وفوزي  غليزان  اجلامعي 
  CNRPAH وح�سن طاوطاو من
من  بودواية  ، وخمتار  البواقي  اأم 
الدكتور  وجند  تيارت.  جامعة 
 CNRPAH من   احلاج  يخلف 
التنظيمية  للجنة  رئي�سا  تلم�سان 
اأع�سائه  ومن  امللتقى،  لهذا 
جامعة  من  دادي  حممد  الدكتور 
من  عيمر  والأ�ستاذة خرية  تيارت 
والأ�ستاذ  تيارت   CNRPAH
 CNRPAH من  ع�سام  عادل 
غالية  بن  باهلل  معت�سم  والأ�ستاذ 

من  CNRPAH تيارت.

على هام�ش الحتفالت املخلدة لليوم الدويل للغة الأم  بغرداية، �سي الها�سمي ع�ساد :

مراجعة القانون الإطار ملنظومة الرتبية واإدماج تعليم الأمازيغية
للمحافظة  العام  الأمني  رافع 
ال�سامية لالأمازيغية �سي الها�سمي 
ع�ساد  من اأجل مراجعة القانون 
الإطار ملنظومة الرتبية الوطنية 
الأمازيغية  اللغة  تعليم  واإدماج 
�سمن  اجلزائريني  لعديد 
ملنظومة  ال�ساملة  ال�سيا�سة 

الرتبية يف اجلزائر.
للمحافظة  العام  الأمني  واأو�سح 
ال�سامية لالأمازيغية على هام�س 
لليوم  املخلدة  الحتفالت 
الدويل للغة الأم »  بولية غرداية 
اأن د�سرتة اللغة الأمازيغية ت�سمن 
اإدراج عديد التدابري الرامية اإىل 
ترقية اللغة الأمازيغية ومراجعة 
املواد القانونية ذات العالقة مع 
الأمازيغية«،    « الوطنية  الثوابت 
 04/08 رقم  قانون  منها  �سيما 
املتعلق   )2008 جانفي    23(
للرتبية  التوجيهي  بالقانون 

الوطنية«. 
واأكد ع�ساد اأن الهدف »يكمن يف 
�سمان تناغم قوانني اجلمهورية 
و  لبالدنا  الجتماعي  الواقع  مع 
مبا يتطابق مع الثوابت الوطنية 
املحددة يف الد�ستور، مع اإعطاء 
حركية جديدة للتعليم التدريجي 
الرتاب  جمموع  عرب  لالأمازيغية 

الوطني«.

املكا�سب  امل�سوؤول  ذات  وثمن 
التي حققتها اجلزائر بخ�سو�س 
الأمازيغية  اللغة  تر�سيم ود�سرتة 
التعليم  يف  اإدماجها  وكذا 
يف  موؤكدا  الإعالمي،  وامل�سهد 
ذات الوقت »اأن ترقية اللغة الأم 
بقيم  ال�سباب  حت�سي�س  ت�سهل 
والتعاي�س  والت�سامح  العي�س معا 

اللغوي والأخوة«. 
ال�سامية  املحافظة  اأن  واأ�سار 
اأداء  على  ت�سهر  لالأمازيغية 
بدرا�سة  الأمر  يتعلق  و  مهامها، 
وترقية الأمازيغية طبقا للمر�سوم 
مايو   27 يف  ال�سادر  الرئا�سي 
يحتاج  »الأمر  اأن  لفتا   ،1995
اإىل بذل مزيد من اجلهود لبلوغ 
»منح  يف  يتمثل  الذي  املبتغى 
الثقافة واللغة الأمازيغية املكانة 

ال�رصعية التي ت�ستحقها«. 
اأن  ع�ساد  الها�سمي  �سي  واأكد 
»نتيجة  هو  الأمازيغية  تر�سيم 
فر�ست  طويل  مل�سار  منطقية 
بتحقيق  توج  الذي  و  نف�سها 
ج�سدته  الذي  التقدم  من  مزيد 
القانونية  املجالت  يف  الدولة 
والد�ستورية«، معتربا ذلك »عمل 
مفيد موحد و قوي الذي ي�سمح 
بتعزيز اجلمهورية اجلديدة وبناء 
دولة ع�رصية وذات �سيادة، ثرية 

يف تنوعها وقادرة على حتمل كل 
ما خلفه الأجداد من موروث«.

ال�سامية  املحافظة  اأن  واأو�سح 
موا�سلة  تعتزم  لالأمازيغية 
وتعميق جتربتها الرثية بالتعاون 
ال�رصكاء  خمتلف  مع  الوثيق 
وال�سبكات  الوزارية  والدوائر 
من  املدين  واملجتمع  اجلامعية 
اأجل الو�سول اإىل اإ�سفاء الطابع 
و�سمان  لالأمازيغية  الجتماعي 
الرتاب  جمموع  عرب  اإ�سعاعها 

الوطني دون اأي ا�ستثناء.
موؤهلة  املحافظة  اأن  واأ�سار 
يف  الأخذ  يف  بفعالية  للم�ساركة 
الإ�سكاليات  ومعاجلة  العتبار 
والتقنية  والعلمية  التنظيمية 
البنية  خالل  من  املكت�سبة 
كافة  مع  واقرتاح  الد�ستورية 
التدابري  املعنية  الأطراف 
لرفع  املنا�سبة  والإجراءات 

التحدي.
باليوم  الحتفال  اأعلن  وقد 
امل�سادف  الأم  للغة  الدويل 
ليوم 21 فيفري من كل �سنة من 
للرتبية  الأممية  املنظمة  قبل 
اليون�سكو(   ( والثقافة  والعلوم 
اختارت  وقد   .2000 �سنة  منذ 
لالأمازيغية  ال�سامية  املحافظة 
هذه ال�سنة ولية غرداية لتنظيم 

تظاهرات ثقافية وعلمية لإحياء 
الدولية  الثقافية  املنا�سبة  هذه 
الأمم  منظمة  لها  اختارت  التي 
املتحدة �سعار »لغات بال حدود« 
الن�سيج  ممثلي  مب�ساركة  ذلك  و 
وجامعيني  الوطني  املجتمعي 
ال�سلطات  واأي�سا  وباحثني 
الأمم  هياكل  وممثلي  الولئية 

املتحدة باجلزائر .
التي  الحتفالت  تلك  وتطمح 
اإىل  يومني  مدار  على  تتوا�سل 
تثمني اللغات الأم املتحدث بها 
ور�سات  خالل  من  اجلزائر  يف 
وعرو�س  واأغاين  مو�سوعاتية 
�سعرية  وكتابات  م�رصحية 
الذين  امل�ساركني  ومنتجات 
يرتدون اللبا�س التقليدي املميز 

لكل مناطقهم الأ�سلية.
وذكر م�سوؤولو املحافظة ال�سامية 
العامة  اجلمعية  اأن  لالأمازيغية 
لالأمم املتحدة كانت قد اأعلنت 
2019 �سنة دولية للغات الأ�سلية 
بهدف املحافظة وتثمني واإعادة 

اإحياء اللغات املتحدث بها.
بهذه  املحافظة  و�ستكرم 
املنا�سبة عبد اهلل نوح اأول دكتور 
يف الل�سانيات الأمازيغية مبنطقة 

ميزاب )غرداية(.
وكالت 

التعريف بالرتاث الالمادي ملنطقة تيارت  
يف ملتقى وطني اأول �سينظم يومي 01 و02 اأفريل 2020

للمخرج نور الدين زروقي

م�ساركة الفيلم اجلزائري »�سيناب�س« 
يف مهرجان الأق�سر ال�سينمائي مب�سر  

ي�سارك الفيلم ال�سامت »�سيناب�س« يف 
مب�رص  ال�سينمائي  الأق�رص  مهرجان 
مار�س   12 اىل   6 من  �سيقام  الذي 
املقبل،  ح�سب ما ك�سف عنه خمرج 

هذا العمل نور الدين زروقي.
اأن  زروقي  الدين  نور  واأو�سح 
موؤ�س�سة  انتجته  الذي  »�سيناب�س« 
العديد  مع  �سيتناف�س  ال�سباب  �سينما 
الذي  املهرجان  هذا  يف  الأفالم  من 
امل�سابقة  منها  م�سابقات  عدة  ي�سم 
التي  وتلك  الطويل  للفيلم  الدولية 

تخ�س الأفالم الإفريقية وغريها.
و تدور ق�سة هذا الفيلم حول �سلوكات 
والناجتة عن  لركاب حافلة  متناق�سة 
مما  بينهم  الإيجابي  التوا�سل  عدم 
عن  خاطئة  اأفكار  تكوين  اإىل  يوؤدي 

بع�سهم البع�س.
ي�سعى  اأنه  املخرج  ذات  اأ�ساف  و 
مهرجان  يف  جائزة  افتكاك  اىل 

التذكري  مع  ال�سينمائي  الأق�رص 
باجلائزة  فاز  »�سيناب�س«  فيلم  اأن 
الدويل  نواك�سوط  ملهرجان  الدولية 
)موريتانيا( يف �سهر نوفمرب املا�سي.

ال�سباب  �سينما  موؤ�س�سة  وتعكف 
من  جمموعة  اإجناز  على  لتيارت 
تاريخ  حول  وثائقي  منها  امل�ساريع 
بعد«  »لي�س  بعنوان  وفيلم  تيارت 
الذي   « فعل  »ردة  ال�سينمائي  والفيلم 
�رصع يف اإنتاجه خالل الفرتة الأخرية، 

وفق نف�س امل�سدر.
ر�سيد  اإىل  امل�ساريع  هذه  وت�ساف 
والوثائقية  ال�سينمائية  الأعمال  من 
منها الوثائقي »حتت ال�سماء اجلزائر« 
ال�سهيد  الفنان  م�سرية  يروي  الذي 
ال�سهيد  حول  ووثائقي  معا�سي  علي 
»م�سرية  بعنوان  واآخر  حمداين  عدة 

�سعب« و«الآخرون« وغريها.
 وكالت 
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كيف ي�صاعد النوم على قهر املر�ض؟

النوم، لأن اجل�سم  للمر�سى بعد  ال�سحية  يالحظ كثريون حت�ّسن احلالة 
العدوى  النوم، ما يجعلها حتارب  اأثناء  "يعيد برجمة" اخلاليا املناعية 
بفعالية اأكرب. وت�سري لوت�سيانا بي�سيدوف�سكي من جامعة توبنغن الأملانية 
 ،Journal of Experimental Medicine يف مقال ن�رشته جملة 
على  فعلها  ورد  التائية  اخلاليا  عمل  فعالية  من  يرفع  "النوم  اأن  اإىل 
اإذا ما اأخذنا بالعتبار  خمتلف التهديدات، وهذه خا�سية مهمة للغاية، 
النوم املنت�رشة على نطاق وا�سع حاليا، وكذلك امل�سكالت  ا�سطرابات 

التي ت�سببها مثل الكتئاب والإجهاد".
ووفقا للعلماء، فاإن الدماغ والنظام الهرموين للج�سم ينتج دائما نوعني من 
الإ�سارات، منها نوع يجرب اجل�سم على النوم والآخر مينعه من النوم. وتوؤثر 
ليال وال�ستيقاظ  النوم  الإ�سارات على قدرتنا يف  التقلبات يف قوة هذه 
�سباحا، واأي خلل يف هذا يوؤدي اإىل الأرق اأو اإىل النوم القهري. واكت�سف 
العلماء يف ال�سنوات الأخرية تاأثري هذه الإ�سارات لي�س فقط على الرغبة 
يف النوم، واإمنا اأي�سا يف عمل خمتلف نظم خاليا اجل�سم. فمثال، يرتبط 
ا�سطراب النوم مبر�س األزهامير و�سيخوخة جميع خاليا اجل�سم وغريها 
من امل�سكالت، حيث اكت�سف الفريق العلمي الذي تراأ�سه بي�سيدوف�سكي 
اأن النوم يوؤثر على عمل اجل�سم وعلى قدرة اخلاليا التائية، امل�سوؤولة عن 

املناعة، يف التعرف على اخلاليا امل�سابة وقتلها.
اأن  �سنوات   10 حوايل  قبل  اكت�سفوا  العلماء  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر 
اجل�سم يفرز نوعني من الإ�سارات التي توؤثر على اخلاليا التائية، بع�سها 
حتفز خاليا املناعة والبع�س الآخر يحّد من عملها. وملعرفة كيفية تاأثري 
تعود لأ�سخا�س  الدم  الباحثون وحللوا عينات من  الإ�سارات، جمع  هذه 
م�سابني بفريو�س م�سخم للخاليا، حيث لحظوا اأن كمية املكونات التي 
جتربة  اأجروا  ذلك،  وبعد  النوم.  خالل  تنخف�س  املناعة  خاليا  تقمع 
ق�ّسموا فيها املتطوعني امل�سابني اإىل جمموعتني، �سمحوا لأفراد الأوىل 
بالنوم يف النهار ومنعوا اأفراد الثانية، ليتو�سلوا اإىل اأن منظومة املناعة 

لدى الذين ناموا يف النهار حت�سنت ب�سورة ملحوظة. 

تنظيف الأنف بالإ�صبع قد يت�صبب 
باأمرا�ض قاتلة

اخلرباء،  يو�سي 
والآباء  الأمهات 
اخلطوات  باتخاذ 
حلماية  الالزمة 
من  اأطفالهم 
الإ�سابة بالأمرا�س 
كل  مل�سا ا و
بني  ومن  ال�سحية. 
اخلطوات  هذه 
من  الأطفال  منع 

اأنوفهم  تنظيف 
باأ�سابعهم، فبالإ�سافة اإىل اأنها عادة حمرجة، تقول الأبحاث اجلديدة 
باأ�رشار  الإ�سابة  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  بالأ�سابع  الأنف  تنظيف  باأن 
باللتهابات  تت�سبب  قد  خطرة  بكترييا  انت�سار  ب�سبب  عديدة  �سحية 

رئوية حادة.
واأظهرت درا�سة حديثة ن�رشت يف املجلة الأوروبية للجهاز التنف�سي، 
اأن الإ�سابة باللتهاب الرئوي ميكن اأن يحدث من خالل الت�سال بني 

الأنف والأيدي عند تعر�سها للبكترييا.
كما وجد الباحثون باأن البكرتيا تنتقل من اليدين اإىل الأنف �سواء كانت 
الف�سالت الأنفية رطبة اأو جافة، وعن طريق اإدخال الإ�سبع يف الأنف 
�سبباً  يعد  الرئوي  اللتهاب  اأن  من  العلماء  ويحذر  باليدين  فركه  اأو 
باأنه  الإح�سائيات  تقول  العامل، حيث  اأنحاء  للوفاة يف جميع  رئي�سياً 

م�سوؤول عن 1.3 مليون حالة وفاة بني الأطفال دون �سن اخلام�سة.
ملنع  اتباعها  ميكن  التي  الب�سيطة  الن�سائح  بع�س  الباحثون  واأورد 
الناجمة عن تنظيف الأنف بالإ�سبع، كاحلفاظ على  البكرتيا  انت�سار 
نظافة اأيدي الأطفال، وتنظيف الألعاب التي ي�ستخدمونها على الدوام، 
اإ�سافة اإىل تطهري الأ�سطح التي يالم�سها الأطفال باملعقمات، وفقاً 

ملا نقلت �سحيفة مريور الربيطانية.

جامعة  علماء  اكت�سف 
الأمريكية،  لويل  ما�سات�سو�ست�س 
الأحما�س  الأطفال  تناول  اأن 
 3- اأوميغا  امل�سبعة  غري  الدهنية 
يخف�س  منتظمة،  دورية  ب�سورة 
م�ستوى الإجهاد والعدوانية لديهم 
اأن  العلماء  درا�سة  نتائج  وبينت 
يتناولون  الذين  الأطفال  �سلوك 
مقارنة  هدوءا  اأكرث  اأوميغا-3 
باأقرانهم، ما ينعك�س اإيجابيا على 

اجلهاز الع�سبي لوالديهم.

ال�سلوك  يرتبط  للخرباء،  ووفقا 
الإجرامي  وحتى  العدواين 
ويفرت�س  بيولوجية.  بعوامل 
يف  النق�س  تعوي�س  اأن  العلماء 
الأحما�س ال�رشورية ي�سمح مبنع 
املجتمع.  يف  العدواين  ال�سلوك 
ي�سبب  اأن  لالإجهاد  »ميكن  كما 
توؤدي  فيزيولوجية  تغريات 
وال�سلوك  العدوانية  زيادة  اإىل 
اأوميغا-3  املت�رشع«وحت�سن 
والذاكرة،  والنتباه  الدماغ  عمل 

املاأكولت  م�سادرها  اأف�سل  ومن 
درا�سات  نتائج  واأكدت  البحرية 
الأحما�س  تناول  اأن  �سابقة 
والأ�سماك  امل�سبعة  الدهنية غري 
واملواد الغذائية الغنية باأوميغا-3 

يخف�س من معدل الوفيات.
اأجراها  درا�سة  نتائج  ك�سفت 
مقبل،  كيفان  الربوفي�سور، 
الأمرية  م�ست�سفى  مركز  حل�ساب 
 6 ال�سعر  �سبغ  اأن  غري�س، 
خطر  من  يزيد  ال�سنة  يف  مرات 

بن�سبة  الثدي،  ب�رشطان  الإ�سابة 
14%وعقب درا�سته ملفات الن�ساء 
امل�سابات ب�رشطان الثدي، ن�سح 
الأف�سل  »من  قائال:  الربوفي�سور 
عند �سبغ ال�سعر ا�ستخدام و�سائل 
كمية من  اأقل  ومواد حتتوي على 
اأن  اأجل  من  العطرية،  الأمينات 
واجللد  ال�سعر  يف  تاأثريها  يكون 
اأقل ما ميكن. كما ل ين�سح ب�سبغ 
 3-2 كل  مرة  من  اأكرث  ال�سعر 

اأ�سهر«.

اكت�صاف بروتني ينقذ الأجنة من املوت داخل الرحم
جامعة  يف  باحثون  اكت�سف 
كاليفورنيا، لو�س اأجنلي�س، بروتيناً 
ينقذ  قد  امل�سيمة  داخل  يوجد 
الرحم  داخل  املوت  من  اجلنني 
با�سم  يُعرف  النمو،  اإعاقة  نتيجة 
يوؤدي  حيث   ،»humanin«
تف�سل  عندما  امل�سيمة  وظيفة 
الغذائية  املواد  بتمرير  دورها  يف 
لنموه  الكافيني  والدم  والأك�سجني 

ب�سكل طبيعي.
واأو�سح الباحثون اأن هذا الربوتني 
الكربوهيدرات  تك�سري  يف  ي�ساعد 
اإىل  الغذائية  املواد  واإر�سال 
داخل  اجلنني  وع�سالت  اأع�ساء 
الرحم، كما يلعب دور »اآلية دفاع« 
بـ«الإجهاد  يُ�سمى  ملا  م�سادة 
التاأك�سدي«، و)هو جزء من عملية 
حرة  جذور  خاللها  تُطلق  الأي�س 
خالياه(،  تدمر  قد  اجل�سم  داخل 
�سحي  غري  حياة  منط  عن  ناجت 

وال�سمنة  والتلوث  التدخني  مثل 
�سلباً  يوؤثر  قد  ما  التغذية،  و�سوء 

على عمل امل�سيمة.

دور امل�سيمة

بامت�سا�س  امل�سيمة  وتقوم 
والدم  والأك�سجني  املغذيات 
لنموه،  للجنني  ونقلها  الأم  من 
املواد  من  نهائياً  والتخل�س 
من  الكربون  اأك�سيد  وثاين  ال�سارة 
والعك�س  ال�رشي،  احلبل  خالل 
�سحيح عند ف�سل عمل امل�سيمة، 
ب�سكل  اجلنني  منو  يعيق  حيث 
نتيجة  الرحم،  داخل  طبيعي 
حرمانه من املغذيات، ما يت�سبب 
يف موت اخلاليا و�سغر حجمه عن 

الطبيعي اأثناء احلمل. 

الهرمون »املُنقذ«

م�ستوى  بقيا�س  الباحثون  وقام 
من  ماأخوذة  عينات  من  الربوتني 
رحم 22 اأم اللواتي عانني من ف�سل 
عمل امل�سيمة اأثناء احلمل وولدة 
الطبيعي  من  اأقل  بوزن  اأطفالهن 
ومقارنتهن باأمهات ولدن اأطفالهن 

بوزن طبيعي.
م�ستوى  ارتفاع  الباحثون  ووجد 

ب�سكل   »humanin« هرمون 
ملحوظ داخل م�سامي الأجنة الأقل 
وزناً مقارنة باأولئك بوزن طبيعي، 
ما يعني اأن الهرمون قد يلعب دور 
اإىل  املغذيات  لإح�سار  »امُلنقذ« 
ب�سكل  يحتاجها  عندما  اجلنني 
�سمان  على  ي�ساعد  مما  عاجل، 
حلني  طبيعي  وب�سكل  حياً  بقائه 

ولدته.

اكت�صاف مادة غذائية تخف�ض الإجهاد والعدوانية

العناوين  »كورونا«  فريو�س  يت�سدر 
مل  هذا  لكن  لالأخبار،  الرئي�سية 
ي�سغل العلماء عن مو�سم الإنفلونزا 

الذي اأكدوا باأنه يزداد »غرابة«.
ال�سحيون  امل�سوؤولون  وي�ستعد 
الأمريكيون ملوجة ثانية من مو�سم 
العام،  هذا  خالل  ال�ستاء،  اإنفلونزا 
مع ظهور �ساللة ثانية من فريو�سات 
من  الأول  املو�سم  وبداأ  الإنفلونزا 
اإىل   2019 دي�سمرب  يف  الإنفلونزا 
ال�ساللة  بظهور   ،2020 يناير  اأوائل 
الإنفلونزا  لفريو�س  الرئي�سية 
واملعروفة  ما،  نوعا  املنت�رشة 
والتي  )ب(،  اإنفلونزا  فريو�س  با�سم 
نهاية  اقرتاب  مع  تظهر  ما  عادة 
ن�رشه  �سابق  لتقرير  وفقا  املو�سم، 
خلق  ما  �ساين�س«،  »ليف  موقع 
مو�سما ثانيا من الإنفلونزا ت�سيطر 
اإنفلونزا )اأ(،  عليه �ساللت فريو�س 
اأخرى  بذروة  ينذر  ما  بالتايل  وهذا 
ل  وعادة،  الإنفلونزا.  ن�ساط  يف 
اإنفلونزا )ب(، عددا  ي�سبب فريو�س 
ب�ساللت  اأكرب من احلالت مقارنة 
يف  )املتمثلة  تلك  )اأ(،  اإنفلونزا 
 ،H3N2 و   H1N1 فريو�سات 
الطيور  باإنفلونزا  املرتبطة 
واإنفلونزا اخلنازير(. و�سجل م�سوؤولو 
 H1N1 ن�ساط  ارتفاعا يف  ال�سحة 
املعروفة  املتحدة،  الوليات  يف 
بيانات  بح�سب  اخلنازير،  باإنفلونزا 
ما  الأمرا�س،  على  ال�سيطرة  مركز 
ب�سبب  الطبيب  زيارة  ن�سبة  من  زاد 
 %6.6 من  الإنفلونزا  ي�سبه  مر�س 
الأ�سبوع  يف  الزيارات  جميع  من 

جميع  من   %6.8 اإىل  املا�سي، 
والغريب  الأ�سبوع  هذا  الزيارات 
الإ�سابة  اأغلب حالت  اأن  الأمر  يف 
بالإنفلونزا يف الوقت احلايل، �سببها 
�ساللة من الفريو�س املعروف با�سم 
اإنفلونزا )ب(، وهو اأمر غري ماألوف 
اإىل حد كبري، حيث اأنه عادة ما يبداأ 
 H1N1 مر�سم الإنفلونزا ب�ساللت
الإنفلونزا  فريو�س  �سمن   H3N2و
)ب( يف  الإنفلونزا  بينما تظهر  )اأ(، 
يف  الإنفلونزا،  مو�سم  من  النهاية 
الربيع. وقال الدكتور ويليام �سافرن، 
يف  املعدية  الأمرا�س  اخت�سا�سي 

نا�سفيل،  يف  فاندربيلت  جامعة 
يكون  »رمبا  دي«:  اإم  »ويب  ملوقع 
التوايل،  على  الثاين  للعام  لدينا، 
مو�سم غري م�سبوق من الإنفلونزا«، 
غري  �سيطرة  هناك  اأن  مو�سحا 
وت�سري   . )ب(  لإنفلونزا  معهودة 
احلايل  املو�سم  ب�ساأن  التقديرات 
ما  هناك  اأن  اإىل  الإنفلونزا،  من 
يقدر بنحو 26 مليون حالة مر�سية 
 250 بينها  املتحدة،  الوليات  يف 
األف حالة يف امل�ست�سفيات و14 األف 
وفقا  الإنفلونزا،  ب�سبب  وفاة  حالة 
الأمرا�س.  على  ال�سيطرة  ملركز 

التهديد  عن  امل�سوؤولون  ويتحدث 
يف  »كورونا«  لفريو�س  املحتمل 
الدكتورة  مثل  املتحدة،  الوليات 
املركز  مدير  مي�سونري،  نان�سي 
اجلهاز  واأمرا�س  للتح�سني  الوطني 
على  ال�سيطرة  مركز  يف  التنف�سي 
موؤمتر  يف  منها  والوقاية  الأمرا�س 
اجلميع  اأذّكر  اأن  »اأريد  �سحفي: 
لالأنفلونزا  احلقيقي  بالتهديد 
املو�سمية«. م�سرية اإىل اأنه مع زيادة 
يعني  فقد  )اأ(،  فريو�سات  ن�ساط 
�سيمتد  الإنفلونزا  مو�سم  اأن  ذلك 

لفرتة اأطول من املعتاد.

موجة ثانية من مو�صم اإنفلونزا ال�صتاء
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قيل عن بع�ض ال�صاحلات وال�صاحلني, 
وهم على فرا�ض املوت, قال لها ابنها: 
هذا,  يكفي  له:  قالت  لنا,  اهلل  �صفاك 
اأريد اهلل,  الدنيا, زهقت منها,  اأريد  ال 
كان  اإذا  فاالإن�صان  ثابت,  �صيء  هذا 
اهلل  لقاء  وم�صتقيماً, متنى  عمله طيباً, 

عز وجل.
ميزة,  له  جداً,  �صالح  حمل  له  رجل 
التربعات  جللب  جلنة  عليه  دخلت  ما 
افتح  ال�صندوق,  هذا  لها:  وقال  اإال 
اأخذت,  كم  تعلمني  ت�صاء, وال  ما  وخذ 
يقول  اأن  له  ي�صمح  ال  طبيعته,  هكذا 
م�صجداً,  عّمر  ت�صاء,  ما  خذ  كم؟  له: 
له اأعمال طيبة, يحب اخلري, �صار معه 
اإىل بلد بعيد  ورم خبيث بالدم, وذهب 
ورجع, الق�صة طويلة لكن ملخ�صها: يف 
رفع  التلفون,  رن  هواتف,  عدة  البيت 
اأجله  اأن  ي�صمع  ابنه, هو  رّد  ال�صماعة, 
اأبيك  مع  له:  قال  يومني,  بعد  ينتهي 
�صديقه-,  يل  رواها  الق�صة   - يومان, 
ثالثة  قبل  منتهياً,  نف�صه  عرف  ملا 
اأن  منه  طلب  و  ب�صديقه  ات�صل  اأيام 
قال  م�صتورد-  هو  عنده–  اإىل  ياأتي 
تتابع  ثمنها,  مدفوع  ال�صفقة  هذه  له: 

اأرباحها  وتعطي  وتبيعها,  ا�صتريادها, 
الأوالدي, هذه ال�صفقة مل يدفع ثمنها, 

األغها, وقل لهم: ال�صخ�ض �صيموت.
وكل  ال�صفقات,  بكل  تعليمات  اأعطاه   
خالل  الذمم,  وكل  امل�صتودعات, 
عالقاته  كل  اأنهى  ثالث,  اأو  �صاعتني 
كل  ا�صتدعى  الثاين  اليوم  يف  املالية, 
وبناته,  واأ�صهاره,  واأوالده,  اأقربائه, 
بال�صام  له  الثالث  اليوم  يف  وودعهم, 
�صوريا-,  خارج  -االآن  م�صهور,  �صيخ 
غ�صل نف�صه بيده, وجل�ض على ال�رسير, 
ملدة  مولداً  له  وعملوا  ال�صيخ,  وجاء 
بال�صبط  بالهاتف  جاء  ومثلما  �صاعة, 

تويف ال�صاعة الواحدة ون�صف تقريباً. 
 يقول يل �صديقه الذي وكله بتجارته: 
اأنا مل اأر اإن�صاناً تلقى نباأ املوت برحابة 
�صدر, قال له: يا اأبو فالن اأنا انتهيت, 

احلمد هلل.
 عمله الطيب جعله يحب لقاء اهلل عز 
لك  يكون  اأن  النقطة  هنا  هذه  وجل, 

عمل. 
اأهاًل و�صهاًل,  تعال معنا,  لو قيل لك:   
فاملقيا�ض  ال�صاعة  هذه  منتظر  اأنا 
لي�ض اأثناء احلياة حتب املوت, ال, هذا 

الكالم لي�ض واقعياً, ال�صيء الواقعي كل 
اإن املوؤمن  واحد منا يحب احلياة, بل 
غري  يحبها  ما  اأ�صعاف  احلياة  يحب 

املوؤمن, ملاذا؟ الأن اهلل عز وجل اأقامه 
تقدم,  يزداد, يف  والعمل  �صالح,  بعمل 
فكل اإن�صان يحب احلياة, وهذا ال�صيء 

الواقعي؛ لكن وهو على فرا�ض املوت, 
يف  مقامه  راأى  االأخري,  النزع  يف  وهو 

اجلنة, فقال: مرحباً بلقاء اهلل.

عمل �مل�ؤمن �لطيب يجعله يحب لقاء �هلل عز وجل 

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعف�ه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما االأخالق احلميدة واالآداب ال�رسيفة فجميعها 

كانت خلق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على 
االنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �صهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
,ويقول النبي عن نف�صه )اأدبني ربي فاأح�صن تاأديبي( 

, ويف ذلك قول عائ�صة اأم املوؤمنني ر�صي اهلل عنها 
حني �صئلت: كيف كان خلق ر�صول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�صلة خري يف القرءان هي 

يف ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
وقالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف و�صف خلقه 

اأي�صاً:«مل يكن ر�صول اهلل فاح�صاً وال متفح�صاً وال 
يجزي ال�صيئة ال�صيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت: ما 
انتقم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لنف�صه اإال اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه: 
كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �صيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�صافه �صلى 

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

اِهِلنَي{ )االأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْض َعِن اجْلَ
فما من حليم اإال عرفت له زلة اأما نبينا االأعظم 

عليه ال�صالة وال�صالم فكان ال يزيد مع كرثة االإيذاء 
اإال �صرباً, ومع اإ�رساف اجلاهل اإال حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�صالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ال يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�صحابه 

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

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

وروى اأن�ض بن مالك ر�صي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وعليه برد غليظ 
احلا�صية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �صديدة 

حتى اأثرت حا�صية الربد يف �صفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ال حتمل يل من مالك وال من 

مال اأبيك!!!
ف�صكت عليه ال�صالة وال�صالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب, فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �صلى اهلل عليه و�صلم.

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

نقي�صه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله,  الزم  يف 
ا�صتقراء  خالل  من  اأننا  اإال  اآخر«,  دليل 
كتب ال�صافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�صيوطي: »القاعدة الثانية 
م�صتحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رسة 
اأما  حت�صى«  تكاد  ال  جدا  كثرية  فروعها 

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

كاف لبيان عدم االنفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها االأخوة, قد ال ينتبه االإن�صان اإىل بع�ض امل�صطلحات �صمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�صجم مع 

الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها, الق�صاء الربيطاين ياأخذون ع�رسة من 
الطريق يعر�صون عليهم جرمية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة, االإن�صان له فطرة �صليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �صيء تعرفه فطرتك ال�صليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�ض واالإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض, لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة, يعني ما اأمرك اهلل ب�صيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له, وما 

نهاك عن �صيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�صان معروفاً, و�صمي ال�صيء الذي تاأباه 
الفطر ال�صليمة منكراً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

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

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�صن لكن يف االأمراء اأح�صن, واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن, وال�صخاء ح�صن 

لكن يف االأغنياء اأح�صن, وال�صرب ح�صن لكن يف الفقراء اأح�صن, والتوبة ح�صن لكن يف ال�صباب اأح�صن. 
يعني ال�صاب األزم ما يلزمه التوبة, واملراأة األزم ما يلزمها احلياء, والغني األزم ما يلزمه ال�صخاء, والفقري 

األزم ما يلزمه ال�صرب, واالأمري األزم ما يلزمه العدل, ورد:
اأحب ثالثاً, وحبي لثالث اأ�صد, اأحب الطائعني, وحبي لل�صاب الطائع اأ�صد, اأحب املتوا�صعني, وحبي 
للغني املتوا�صع اأ�صد, اأحب الكرماء, وحبي للفقري الكرمي اأ�صد, واأبغ�ض ثالثاً, وبغ�صي لثالث اأ�صد, 
اأبغ�ض الع�صاة, وبغ�صي لل�صيخ العا�صي اأ�صد, اأبغ�ض املتكربين, وبغ�صي للفقري املتكرب اأ�صد, اأبغ�ض 

البخالء, وبغ�صي للغني البخيل اأ�صد. 
فاحلياء من االإميان, واإذا مل ت�صتِح فا�صنع ما �صئت على معنيني: اإن مل ت�صتِح فال خري فيك, واإن مل 

ت�صتِح من اهلل فافعل ما �صئت وال تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َواَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َصِبيِل اهلَلّ

�صورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم, لذلك االإ�صالم 
و�صطي.
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فني
املطربة التون�شية لطيفة تطرح »حب 

بيغري مالمح«
لطيفة،  التون�شية  املطربة  طرحت 
اأغنيتها اجلديدة »حب بيغري مالمح«، 
وهي من كلمات واأحلان اإ�شالم �شربي. 
وطرحت لطيفة، اأخرياً عدداً من اأغاين 
قريبا،  املقرر طرحه  اجلديد  األبومها 
و«مابكرهو�ش«  واحدة«،  »اأقوى  منها 
واحدة«،  »اأقوى  اجلديد  األبومها  من 

عرب قناتها الر�شمية على االنرتنت .
وكانت لطيفة انتهت من ت�شجيل جميع اأغاين األبومها »اأقوى واحدة«، 
وامللحنني  ال�شعراء  من  كبري  عدد  مع  بها  تعاونت  اأغنية   14 وي�شم 
واملوزعني من اأجيال خمتلفة، ومن اأبرزهم اأمين بهجت قمر، ووليد 
وحممدي،  �شعيد  وح�شام  �شربي،  واإ�شالم  ومونتي،  ومدين،  �شعد، 

وحممود اأنور، اإ�شافة اإىل مهند�ش ال�شوت يا�رش اأنور.
هما  كليب؛  الفيديو  بطريقة  االألبوم  من  اأغنيتني  لطيفة  �شورت 
اأغاٍن من االألبوم تباعاً خالل  »�شاغلني« و«يف االأحالم«، و�شيتم طرح 
كل  مع  والتوا�شل  واجلراأة  بالتجديد  يت�شم  والذي  املقبلة،  الفرتة 

االأجيال.

كرمي عبد العزيز �شيف �شرف يف فيلم 
اأحمد فهمي اجلديد

  
»ال�شقوط  فيلم  منتجو  يتفاو�ش 
اأحمد  للمخرج  �شو�شن«  حلم  يف 
مع  فهمي،  اأحمد  وبطولة  اجلندي، 
�شيف  للظهور  العزيز،  عبد  كرمي 
يف  عر�شه  املقرر  الفيلم  يف  �رشف 

مو�شم عيد االأ�شحى هذا العام.
اإن  الفيلم،  داخل  من  م�شدر  وقال 
املفاو�شات  يف  �شيتدخل  فهمي 
الإقناع عبد العزيز، بحكم ال�شداقة الوطيدة التي تربطهما، م�شيفاً اأن 
اأكرم ح�شني انتهى من ت�شوير م�شاهده �شيف �رشف يف الفيلم والتي 

تدور يف الع�رش الروماين، وفق االأحداث.
العلمي،  واخليال  الفانتازيا  نوع  من  الفيلم  اأن  اإيل  امل�شدر  واأ�شار 

وتنطلق اأحداثه من االألفية احلالية لتعود اإىل ع�شور واأزمنة �شابقة.
فوؤاد،  وبيومي  اجلليل،  عبد  وعمرو  روبي،  الفيلم  بطولة  وي�شارك يف 
وحممد ثروت، وخالد اأنور، ومايان ال�شيد، وهو من تاأليف اأمين وتار.

حممد هنيدي يرف�س الدعاية لـ 
»الفار�س والأمرية«

  
املتحركة  ال�شور  فيلم  منتجي  م�شوؤويل  غ�شب  هنيدي  حممد  اأثار 
امل�رشي »الفار�ش واالأمرية« بعد رف�شه الدعاية للفيلم الذي يُ�شارك 

يف بطولته عرب ح�شاباته على مواقع التوا�شل االجتماعي.
وقال م�شدر من داخل الفيلم، اإن هنيدي ال يعري اهتماماً للعمل رغم اأنه 
اأول فيلم م�رشي من نوعه، ومل يح�رش عر�شه العاملي االأول يف الدورة 
املا�شية مبهرجان اجلونة ال�شينمائي التي �شهدت تكرميه، م�شيفاً اأنه 

رف�ش ح�شور العر�ش اخلا�ش للفيلم منذ اأيام يف القاهرة.
غامن،  �شمري  دنيا  واالأمرية«  »الفار�ش  بطولة  يف  باأ�شواتهم  وي�شارك 
ومدحت  اأبوزهرة،  الرحمن  وعبد  كامل،  وعبلة  الكدواين،  وماجد 
�شالح، والراحلني اأمينة رزق، و�شعيد �شالح، وهو من �شيناريو واإخراج 

ب�شري الديك.

اأمينة خليل بطلة م�شل�شل اجتاه عك�شي
اأمينة خليل بطولة م�شل�شل جديد يحمل ا�شم »اجتاه  تخو�ش الفنانة 
يف  العمل  اأحداث  وتدور  املقبل،  رم�شان  �شهر  يف  للعر�ش  عك�شي« 
15 حلقة تكتبها مرمي نعوم ، وتخرجها مرمي اأبو عوف، وي�شارك يف 
البطولة هاين عادل وعمر ال�شعيد و�شريين ر�شا وهالة �شدقي وعدد 
م�شاهده  اأول  ت�شوير  يف  البدء  واملقرر  ال�شباب  الفنانني  من  اآخر 

االأ�شبوع املقبل.

فاز مغني الراب دايف  اأول اأم�ش  
بريطاين«  األبوم  »اأف�شل  بجائزة 
من  االأربعني  الدورة  يف  الرئي�شية 
جوائز »بريت اأواردز« املو�شيقية، 
رئي�ش  النتقاد  الفر�شة  وا�شتغل 
بوري�ش  الربيطاين  الوزراء 
بـ«عن�رشي  ونعته  جون�شون، 

حقيقي«.
املو�شيقية  اجلوائز  هذه  وكافاأت 
االأمريكية  املغنية  الربيطانية 
اأف�شل  اختريت  التي  اآيلي�ش  بيلي 

فنانة عاملية.
لفنان  »�شايكودراما«  األبوم  وتغلب 
الراب املولود يف حي بريك�شتون 
اللندين، على املر�شحني االآخرين 
يف الفئة، وهم املغني اال�شكتلندي 
�شتايلز  وهاري  كابالدي،  لوي�ش 
دايرك�شن«  »وان  فرقة  ،ع�شو 
�شتورمزي،  الراب  ال�شابق ومغني 

ف�شاًل عن مايكل كيوانوكا.
اأغنية  ال�شهرة  يف  املغني  واأدى 
»بالك« الرئي�شية يف االألبوم الفائز 
على م�رشح اأ�شود بالكامل فيه اآلة 
له  احل�شور  ووقف  وحيدة،  بيانو 

ت�شفيقاً.

كلمات  االأغنية  اإىل  واأ�شاف 
اإن  احلقيقة  »يف  منها  جديدة 
حقيقي«  عن�رشي  وزرائنا  رئي�ش 
احلكومة  رئي�ش  اإىل  اإ�شارة  يف 

الربيطانية بوري�ش جون�شون.
ال�شحافة  على  اأي�شاً  وحمل 
الربيطانية ب�شبب طريقة تعاملها 
االأمري  زوجة  ماركل  ميغن  مع 

هاري، الأنها خال�شية.
جائزة  نال  اأن  لدايف  و�شبق 
عن  العريقة  برايز«  »مركوري 
االألبوم نف�شه يف �شبتمرباملا�شي.

وهو يغو�ش عربه يف هوية ال�شود 
ويندد بالعن�رشية املوؤ�ش�شاتية.

اأما جائزة اأف�شل فنان يف �شفوف 
ن�شيب  من  فكانت  الرجال 

�شتورمزي.
وكان اال�شكتلندي لوي�ش كابالدي 
يف  جائزتني  ح�شد  الذي  الوحيد 
االأم�شية هما اأف�شل فنان جديد، 
يو  »�شاموان  عن  اأغنية  واأف�شل 

لوفد«.
ومل ت�شهد تر�شحيات هذه اجلوائز 
جدل  اأي  الربيطانية  املو�شيقية 
عدد  فاق  اإذ  العن�رشية  ب�شبب 

زمالئهم  عدد  ال�شود،  الفنانني 
الرت�شيحات  اأن  اإال  البي�ش. 
تر�شح  ومل  الرجال،  عليها  طغى 
األبوم  اأف�شل  فئتي  يف  امراأة  اأي 
يتناف�ش  اللتني  فرقة  واأف�شل 
جائزة  ونالت  اجلن�شان.  فيهما 
اأف�شل فرقة »فاولز« متفوقة على 
»كولدبالي«. وكانت الرتقب كبرياً 
اآيلي�ش،  بيلي  االأمريكية  لل�شابة 
غرامي  جوائز  على  هيمنت  التي 
املو�شيقية االأمريكية هذه ال�شنة. 
عاماً   18 البالغة  ال�شابة  واأدت 

داي«  تو  تامي  »نو  االأوىل  للمرة 
االأخري  للجزء  الر�شمية  االأغنية 

من مغامرات جيم�ش بوند.
جائزة  على  اآيلي�ش  وح�شلت 
م�شيدة  عاملية،  فنانة  اأف�شل 
واأريانا  ليزو،  مبناف�شاتها  كثرياً 
والنا  كابيلو،  وكاميال  غراندي، 

ديل ريي.
نالت  بريطانيا،  �شعيد  وعلى 
الربيطانية  االإ�شبانية  الفنانة 
اأف�شل  جائزة  عاماً   23 مايبل 

فنانة.

دايف يفوز بـ »اأف�شل األبوم بريطاين« وبيلي 
اإيلي�س باأف�شل فنانة عاملية

»نرج�س ع« وثائقي عن احلراك 
اجلزائري يف برلينايل  باأملانيا2020

الطويل  الوثائقي  الفيلم  يعر�ش 
حياة  يف  يوم   .. ع  »نرج�ش 
للمخرج  جزائرية«  متظاهرة 
الربازيلي من اأ�شل جزائري كرمي 
ملهرجان  ال70  الدورة  يف  عينوز 
برلني ال�شينمائي الدويل )برلينايل( 
فعالياتها   افتتحت  التي  باأملانيا 
اأول اأم�ش وفقا للموقع االإلكرتوين 
للمهرجان. وتناول هذا العمل الذي 
قدم  عر�شه العاملي االأول �شمن 
التناف�شية-  غري  »بانوراما«  فئة 
من  للجزائريني  ال�شلمي  احلراك 
ب�شوارع  متظاهرة  يوميات  خالل 

اجلزائر العا�شمة.  
احتفي  –الذي  احلراك  وانطلق 
يف  االأول-  بعامه  اجلمعة  يوم 
تر�شح  راف�شا   2019 فيفري    22
العزيز  عبد  ال�شابق  الرئي�ش 
خام�شة  رئا�شية  لعهدة  بوتفليقة 
ال�شعبية  االإرادة  بتكري�ش  ومطالبا 
واإر�شاء اأ�ش�ش الدميقراطية ودولة 

القانون وحماربة الف�شاد.
و�شيقدم فيلم »نرج�ش ع« -ومدته 
اإنتاج جزائري  80 دقيقة وهو من 
فرن�شي-  قطري  برازيلي  اأملاين 
من  اأخرى  وثائقيات  جانب  اإىل 
خمتلف بلدان العامل. واأجنز عينوز 

يف  الربازيل  مواليد  من  -وهو 
1966- اأكرث من 15 عمال �شينمائيا 
بينها »حياة خفية« الذي توج العام 
ما«  »نظرة  بجائزة  املا�شي 
مبهرجان كان ال�شينمائي بفرن�شا. 

-الذي   2020 برلينايل  ويعرف 
الفاحت  غاية  اإىل  فعالياته  ت�شتمر 
فيلما   18 تناف�ش  املقبل-  مار�ش 
على خمتلف جوائز الدب الذهبي 
برلني  مهرجان  ويعترب  والف�شي. 

تاأ�ش�ش  -الذي  الدويل  ال�شينمائي 
اللقاءات  اأهم  بني  من   -1951 يف 
بعد  لل�شينما  املخ�ش�شة  الدولية 
)فرن�شا(  كان  ومهرجان  هولييود 

واملو�شرتا )البندقية( باإيطاليا.
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فورد Focus حتذر من ال�سري يف االجتاه اخلاطئ

اأ�ستون مارتن تطلق اأيقونتها DBS Superleggera الفاخرة

جتهيز  عن  فورد  �رشكة  �أعلنت 
�سيارتها Focus �جلديدة، �لتي 
تنتمي لفئة �ملوديالت �ملدجمة، 
من  للتحذير  جديدة  بوظيفة 

�ل�سري يف �الجتاه �خلاطئ.
�إىل  �الأمريكية  �ل�رشكة  و�أ�سارت 
�أن �سيارتها �جلديدة تعتمد على 
تقنية متطورة ت�ساعد على منع 
�لطرق  �النحر�ف �خلاطئ على 
على  ت�ستند  و�لتي  �ل�رشيعة، 
نظام فورد �حلايل للتعرف على 
ي�ستخدم  كما  �ملرور،  �إ�سار�ت 
م  نظا

�لنظام  معلومات  �ملالحة 
 GPS �ملو�قع  لتحديد  �لعاملي 
موقع  على  �لتعرف  �أجل  من 

�ل�سيارة.
و�أو�سحت �رشكة فورد �أن كامري� 
على  تتعرف  �الأمامي  �لزجاج 
حدود  مثل  �ملرور  �إ�سار�ت 
�ل�رشعة، و�لتي يتم عر�سها على 
�سا�سة  �أو  �لقيادة  لوحة  �سا�سة 
و�إذ�  �الختيارية   Head-up
لعالمتي  �ل�سيارة  قائد  �جتاز 
جانبي  على  �ملرور"  "ممنوع 
يق  طر

فاإن  �رشيع،  لطريق  موؤدي 
�ل�سيارة تقوم بتنبيه قائدها عن 
طريق وظيفة �لتحذير �جلديدة؛ 
عالمة  بعر�ض  �لنظام  ويقوم 

وبيان  حمر�ء  حظر 
�جتاه  من  "حتقق 
 . " ل�سري �

ىل  �إ و

�جلديدة  �لوظيفة  هذه  جانب 
 Focus فورد  �سيارة  تزخر 
�أنظمة  من  بالعديد  �جلديدة 
م�ساعد  مثل  �مل�ساعدة  �لقيادة 
م�ساعد  �أو  �ال�سطر�ري  �لكبح 

�ملناورة.

�أ�ستون  �رشكة  �أعلنت     
�أيقونتها  �إطالق  عن  مارتن 
 DBS Superleggera
�ملوديل  عر�ض  لرتث  �لفاخرة 

.Vanquish
�لربيطانية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
�جلديدة  �لكوبيه  �سيارتها  �أن 
�ألياف  من  بثوب  تكت�سي 
�لكربون ويبد�أ �سعرها من 274 

�ألف و 995 يورو.
ومتتاز �ل�سيارة �لفاخرة مبقاعد 
2+2، وينب�ض بد�خلها حمرك 

لرت،  2ر5  حجمية  ب�سعة   V12
�ملزدوج  �لرتبو  حمرك  ويز�أر 
كيلوو�ت/725   533 بقوة 
ح�سان، مع عزم دور�ن �أق�سى 
وبف�سل  مرت.  نيوتن   900 يبلغ 
�لهائلة  �حل�سانية  �لقوة  هذه 
مارتن  �أ�ستون  �سيارة  تنطلق 
حتى  �لثبات  من  �جلديدة 
�رشعة 100 كلم/�ض يف غ�سون 
�رشعتها  وت�سل  ثانية   3.4
كلم/�ض،   340 �إىل  �لق�سوى 
�ملو��سفات  ن�رشة  وتن�ض 

�لفنية على �أن معدل ��ستهالك 
لرت/100   12.3 يبلغ  �لوقود 
يعادل 285 جم/ ما  كلم، وهو 
�أك�سيد  ثاين  �نبعاثات  من  كلم 
�لكربون، وبينما طورت �ل�رشكة 
بنف�سها،  �ملحرك  �لربيطانية 
�رشكة  مع  تعاونت  فاإنها 
ملر�سيد�ض  �لتابعة   AMG
�الأنظمة  تطوير  �أجل  من 
�ل�سوبر  ل�سيارتها  �الإلكرتونية 
ولذلك  �جلديدة،  ريا�سية 
موديالت  مع  ت�سابه  يظهر 

يتعلق  فيما  �الأملانية  �ل�رشكة 
�لرقمية  �لعد�د�ت  بلوحة 
و�لرتفيه  �ملعلومات  ونظام 
على  �ملركبة  �للم�ض  ولوحة 

�لنفق �الأو�سط.

مر�سيد�س GLE 2020 تظهر 
بتمويهات خفيفة مع اقرتاب تد�سينها

�ال�سبوع  دبليو  �إم  بي  ك�سفت 
�جليل   X5 عن  �ملا�سي 
على  ح�سلنا  و�ليوم  �لر�بع، 
مناف�ستها  على  نظرة  �أف�سل 
 GLE مر�سيد�ض  �لرئي�سية 
جيل  �أي�سا  �سيد�سن  و�لتي 
جديد كليا منها  ر�سد �لنموذج 
�أملانيا،  لل�سيارة يف  �الإنتاجي 
�لفاخرة مل  �ل�سانعة  �أن  ومبا 
متويهها  عناء  نف�سها  تكبد 
فذلك يعني �أن �لتد�سني �سيتم 

خالل �الأ�سابيع �ملقبلة.
�لفيديو  مقطع  �أن  �سحيح 
�الأمامية  و�جهتها  يك�سف  ال 
حيث  كاٍف  ذلك  �أن  �إال 
�سابقا   2020  GLE ظهرت 

على  وبناًء  خفيفة  بتمويهات 
�إن�ساء  مت  �لتج�س�سية  �ل�سور 
�خللفية  �فرت��سي،  ت�سميم 
�ل�سابق  عن  ر�سيقة  تبدو 
نحيلة  �خللفية  و�مل�سابيح 
معدين،  �رشيط  بينها  ي�سل 
فهي  �الأمامية  �لو�جهة  �أما 
م�ستوحاة من CLS مب�سابيح 
�أمامية LED وفتحات تهوية 
خطوط  مع  عدو�نية  �سفلية 
قوية على غطاء �ملحرك، يف 
حني متتلك �جلو�نب جتعد�ت 
�إليها مل�سة مهيبة مع  ت�سيف 
من  �أعر�ض  عجالت  �أقو��ض 

�ل�سابق.

 SUV افخم  كولينان  روي�س  رولز  عن  معلومات   5

روي�ض  رولز  �نتظار  وقت  �نتهى 
�أطلقت  �أن  بعد  �أخري�ً  كولينان 
 SUV �أول  �لربيطانية  �لعالمة 
فخامة  م�ستويات  مع  بها  خا�سة 
طر�ز  على  ت�ستند  و�لتي  فائقة، 
ن�ستك�سف  �سوف  و�ليوم  فانتوم، 
فريدة  مميز�ت  خم�سة  �أهم  معاً 

يف كولينان �جلديدة كلياً.
منط الطرق الوعرة

يفتقد نظام �لدفع �لرباعي �لد�ئم 
�لنطاق  ترو�ض  جمموعة  �إىل 
رولز  حلت  ولكن  �ملنخف�ض، 
روي�ض هذه �مل�سكلة من خالل زر 
 ”Everywhere“ ��سم  يحمل 
بال�سغط  �ل�سائق  يقوم  و�لذي 
�لطرق  يف  �لقيادة  عند  عليه 
حو��سيب  تبد�أ  وعنده  �لوعرة، 
�أنظمة �لتعليق  كولينان يف تعديل 
لتحقيق  �لقيادة  ظروف  ح�سب 
�لر�حة، خا�سة  �أق�سى م�ستويات 

و�أن كولينان متتلك عمق �الجتياز 
ما  �ل�رشيحة،  هذه  يف  كرب  �الأ
بف�سل  ملليمرت   540 �إىل  ي�سل 
�ملتكيف،  �لهو�ئي  �لتعليق  نظام 
يف  �مل�ستخدم   V12 وحمرك 
فانتوم �سعة 6.75 لرت وبقوة 563 
ح�سان و 850 نيوتن.مرت من عزم 
قطر  قدرة  يعني  ما  �لدور�ن، 

هائلة.
جتربة ركوب �سحرية

معمارية  مع   2019 كولينان  تاأتي 
يف  �مل�ستخدمة  �لكامل  �لهيكل 
فانتوم، وبينما يقوم نظام �لتعليق 
فريد  ب�سكل  ت�سميمه  مت  �لذي 
لتحمل �لطرقات �لعادية و�لوعرة، 
تقول رولز روي�ض �أن ما ت�سفه �أنه 
“جتربة ركوب �لب�ساط �ل�سحري” 
�سيتم �حلفاظ عليها مهما تغريت 
وهذ�  �ملحيطة،  �لطرق  ظروف 
على  �لقادر  �لتعليق  نظام  بف�سل 

�الرتفاع و�النخفا�ض مع �حلفاظ 
على �سال�سة �لركوب.

حاجز زجاجي

حاجز  بو�سع  روي�ض  رولز  قامت 
من  �لثاين  �ل�سف  خلف  زجاجي 
�ملقاعد لف�سل �ملقعدين يف �خللف 
متعة ب�سكل كامل، ما  عن حقيبة �الأ
تربة  مينع و�سول �لهو�ء �ملحمل باالأ
و�إزعاجهم،  �لركاب  �إىل  �ملزعجة 
�خلارجية  �لطق�ض  �أجو�ء  توؤثر  فلن 
على ركاب �ملقاعد �خللفية �لقابلة 
لالنحناء، كما ميكن �ختيار �حل�سول 
منق�سم  طويل  و�حد  مقعد  على 
�لعملية  زيادة  يف  �لرغبة  حالة  يف 

و�لتخلي عن قليل من �لرفاهية.
وحدات الرتفيه

�ال�ستفادة  زيادة  يف  �لرغبة  حال 
ميكن  كولينان،   SUV م�ساحة  من 
يطالبو�  �أن  روي�ض  رولز  لعمالء 

متعة كي تكون  بتخ�سي�ض حقيبة �الأ
�لن�ساطات،  من  كبري  لعدد  منا�سبة 
�ل�سيد،  معد�ت  يت�سمن  مبا 
�جلليد،  على  و�لتزلج  �لت�سوير، 
على  على  جميعاً  �ستحتوي  و�لتي 

درج ذو حمرك يفتح عند �حلاجة.

ا�سم م�ستوحى من اأملا�سة
رولز  من   SUV �أول  ت�سمية  مت 
و�لتي  كولينان،  مبا�سة  تيمناً  روي�ض 
تعترب �أكرب ما�سة �كت�سافها يف �لعامل 
حتى يومنا هذ�، بعد �لتنقيب عنها 
بوزن   1905 عام  �أفريقيا  جنوب  يف 
 3،106.75 يعادل  ما  621،35 جر�م 
يبلغ  تقديري  �سعر  مع  قري�ط، 
قطع  مت  �سعودي،  ريال  مليار   1.5
عام  �سغرية  ما�سات   9 �إىل  �ملا�سة 
�مللكية  �لعائالت  لتح�سل   ،1908
منها،  قطع  ب�سع  على  �لعامل  حول 
�إىل  �الآن  �أكرب قطعتني  تنتمي  حيث 

�لتاج �لربيطاين.   

ني�سان ليف تظهر مع
 بطارية كبرية

ر�سدت ني�سان ليف �لن�سخة 
كيلوو�ط   60 بطارية  ذ�ت 
كان  و�لتي  مرة  الأول 
منذ  �لعمالء  بها  يطالب 
�نطلقت  عندما  �سنو�ت 
�لثاين  �جليل   2019 ليف 
كانت  �ملا�سي،  بالعام 
�ليابانية  �ل�سيار�ت  �سانعة 
ال تز�ل تطّور ن�سختها ذ�ت 
�لبطارية �لكبرية، لذ� قررت 
تاأجيلها �إىل موديل  وهو ما 
كان قر�ر� �سائبا حيث �أنها 

تدعم �ل�سحن �ل�رشيع.
لدينا  �ملتوفرة  ليف  �سورة 
بو��سطة  ن�رشت  قد  هنا 
�ل�سحن  حمطات  �سانعة 
 EVTEC �ل�سوي�رشية 
مبعدل  �سحنها  يتم  وكان 
�سعف  �أي  كيلوو�ط،   102
 ،2019 موديل  يقدمه  ما 

ياباين،  تقرير  وح�سب 
 215 قوتها  �ل�سيارة  �ستكون 
�ساحن  مع  وتاأتي  ح�سان 
توفر  وبطارية  كيلوو�ط   22
يكفي قطع  قد  �سحن  مدى 
�سي�ساهم  ما  كيلومرت،   500
بكل تاأكيد يف �الإقبال عليها 
�لطر�ز�ت  �إىل  و�النتقال 

�لكهربائية.
�إطالق  ومنذ  �أنه  يذكر 
�جلديدة   2020 ليف  ني�سان 
�سهدت  باالأ�سو�ق،  كليا 
طلبا  �لكهربائية  �ل�سيارة 
لدرجة  �لعامل  حول  مرتفعا 
�ليابانية  �ل�سيار�ت  �سانعة 
تلبية  على  قادرة  تكن  مل 
تبيع  كانت  حيث  �لطلب 
ن�سخة منها كل 12 دقيقة يف 

�أوروبا وحدها.
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 Huawei �رشكة  طورت 
ال�شينية، نظام ت�شغيل خا�ص بها، 
ليكون بديال عن نظامي الت�شغيل 
 ،Windowsو  Android
 South China ح�شبما اأكدت

.Morning Post
يف  الرائدة  ال�رشكة  بداأت  وقد 
ال�شني،  يف  الذكية  الهواتف  بيع 
اخلا�ص  الت�شغيل  نظام  بتطوير 
بها يف عام 2012، بعد اأن �رشعت 
الواليات املتحدة باإجراء حتقيق 
ال�شينية   ZTE �رشكة  حق  يف 
االت�شاالت  معدات  لت�شنيع 
ومنعت  والال�شلكية،  ال�شلكية 

الحقا من ا�شتخدام التكنولوجيا 
االأمريكية يف منتجاتها.

 South China واأو�شحت 
العمل  اأن   Morning Post
على نظام الت�شغيل الذي �شيكون 
االأجهزة  من  كل  يف  متاحا 
�شطح  واأجهزة  املحمولة 
»ال�شيناريو  حالة  يف  املكتب، 
االأ�شواأ« وهو اأن تفر�ص الواليات 
�شد  كانت  كما  عليها،  املتحدة 

.ZTE
جتدر االإ�شارة اإىل اأن النظام الذي 
تطويره،  من   Huawei متكنت 
اأ�شواأ بكثري من Android، من 

الوقت  ويف  اخل�شائ�ص.  حيث 
اأنها  ال�رشكة  اإدارة  توؤكد  نف�شه، 
يف  النظام  الإطالق  تخطط  ال 

التقنيات  ا�شتخدام  كان  حال 
االأمريكية متاحا.
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معيار جديد لبطاقة الذاكرة SD لزيادة �سرعة نقل البيانات

معياراً   SD جمعية  و�شعت 
 SD الذاكرة  لبطاقات  جديداً 
نقل  �رشعة  لزيادة  اخلارجية 
اأن  اجلمعية  واأو�شحت  البيانات 
يوفر  اجلديد   7.0  SD املعيار 
يعمل  حيث  عمليتني،  وظيفتني 
معيار SD Express مع واجهة 
وي�شاعد   NVMe و   PCIe
على ت�رشيع وترية عمل بطاقات 

الذاكرة.

 SD وظيفة  اأن  على  عالوة 
Ultra Capacity، واملعروفة 
تعمل   ،SDUC با�شم  اخت�شارا 
من الناحية النظرية على تو�شيع 
 128 اإىل   2 من  الذاكرة  �شعة 
تريابايت وتعمل بطاقات الذاكرة 
ويبلغ   UHS-II مبعيار  احلالية 
 312 بها  البيانات  نقل  معدل 
ميغابايت يف الثانية، يف حني تبلغ 
املعيار  يف  البيانات  نقل  �رشعة 

UHS-III املقبل ما ي�شل اإىل 
624 ميغابايت يف الثانية، وبالتايل 
فاإن معيار SD Express، الذي 
نقل  �رشعة  يزيد  اأخرياً،  اعتمد 
 985 اإىل  اأخرى  مرة  البيانات 

ميغابايت يف الثانية.
وتهدف هذه الزيادة يف ال�رشعة 
اإىل ت�شغيل التطبيقات امل�شتقبلية 
مثل مقاطع الفيديو 8K يف و�شع 
 5G نقل  وعمليات   RAW

والت�شغيل باحلركة البطيئة للغاية 
اأو مقاطع الفيديو 360 درجة.

معيار  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 
مع  يتوافق   SD Express
املتوقع  ومن  ال�شابقة،  املعايري 
البداية  طرح املعيار اجلديد يف 
و   SDUC الذاكرة  بطاقات  مع 
SDXC و SDHC، غري اأنه مل 
يتحدد بعد موعد طرح املنتجات 
االأوىل املزودة باملعيار اجلديد.

مايكرو�سوفت تتعاون مع �سوين 
يف الألعاب ال�سحابية

اأعلنت �رشكتا مايكرو�شوفت و�شوين – املتناف�شتني يف 
جمال االألعاب منذ فرتة طويلة – عن �رشاكة غري عادية، 

مما ي�شمح للخ�شمني بالعمل �شوًيا لتح�شني منتجات 
بع�شهما البع�ص يف جمال االألعاب القائمة على ال�شحابة.

و�شت�شتك�شف ال�رشكتان التطوير امل�شرتك للحلول 
ال�شحابية امل�شتقبلية يف خدمة اأزور Azure ال�شحابية 

لدعم األعابهما وبث املحتوى، كما �شتعمل خدمة 
مايكرو�شوفت ال�شحابية اأزور على ت�شغيل خدمات 

االألعاب وبث املحتوى احلالية من �شوين يف امل�شتقبل.
وتتعلق ال�رشاكة باإن�شاء تقنيات �شحابية وذكاء ا�شطناعي 

جديدة من خالل ا�شتخدام نظام احلو�شبة ال�شحابية 
اأزور، و�شتعمل ال�رشكتان على تطوير حلول �شحابية 

جديدة تُفيد خدمات االألعاب والرتفيه.
ا  وتو�شح مايكرو�شوفت اأن هذه اجلهود �شتت�شمن اأي�شً
اإن�شاء من�شات تطوير اأف�شل ملجتمع �شناع املحتوى، 

وتخطط كل من �شوين ومايكرو�شوفت الإقامة �رشاكة يف 
اخلدمات امل�شتقبلية التي ت�شتهدف املبدعني وجمتمع 
االألعاب. وتقول ال�رشكتان: اإنهما �شت�شاركان معلومات 

اإ�شافية عند توفرها، لكن ال�رشاكة تعني اأن مايكرو�شوفت 
و�شوين �شتتعاونان يف االألعاب ال�شحابية.

ويُعد هذا التعاون �شفقة كبرية جًدا ملايكرو�شوفت 
و�شوين، وخ�شارة كبرية ملناف�ص مايكرو�شوفت ال�شحابي 
الرئي�شي، اأمازون، كما يعني اأن غوغل، مناف�ص االألعاب 

اجلديد ملايكرو�شوفت و�شوين، �شتفقد ا�شت�شافة خدمات 
�شوين ال�شحابية.

�سبكة الإنرتنت ال�سيف
�شبكة  اإىل  الو�شول  يف  الرغبة  وعند 
فعندئذ  املنزلية،  ال�شبكة  دون  االإنرتنت 
ب�شبكة  الذكي  التلفزيون  تخ�شي�ص  ميكن 
خدمات  تعمل  احلالة  هذه  ويف  ال�شيف، 
تثبيت  ويتم  االإنرتنت،  �شبكة  من  البث 
ت�شغيل  ويتعذر  الفريموير،  حتديثات 
املحتويات من وحدات التخزين ال�شبكية 
NAS، اإذا مل تكن يف �شبكة ال�شيف اأي�شاً، 
وتتمثل ميزة �شبكة ال�شيف يف عدم تعر�ص 
بال�شبكة  االأخرى  االإلكرتونية  االأجهزة 

واالأكواد  بالفريو�شات  لالإ�شابة  املنزلية 
الذكي  التلفزيون  تعر�ص  ما  اإذا  اخلبيثة، 

لهجوم اأو اخرتاق بوا�شطة الفريو�شات.
اإمكانية  الراوتر  اأجهزة  بع�ص  وتتيح 
الويب،  مواقع  بع�ص  اإىل  الو�شول  فلرتة 
اأن  التحكم، غري  يتيح املزيد من  وهو ما 
العناية  اأن  اإىل  اأ�شارت  االأملانية  املجلة 
عملية  تعترب  ال�شوداء  القوائم  هذه  مبثل 
اأن الفلرت يكون  مرهقة للغاية، ف�شال عن 
املتوفرة  اخليارات  �شمن  ومن  �شغريا، 

اأي�شا ا�شتعمال فلرت Pi-hole بحوا�شيب 
.Raspberry Pi

ميكن  التي  القوائم،  من  الكثري  وهناك 
امل�شتخدم.  احتياجات  ح�شب  موائمتها 
يتعني  اأنه  االأملانية  املجلة  واأ�شافت 
الوقت  بع�ص  تخ�شي�ص  امل�شتخدم  على 
البيانات  تدفق  يف  التحكم  عملية  الإجراء 
مع  تف�شيلي،  ب�شكل  الذكي  بالتلفزيون 
اإ�شافة فلرت مواقع الويب بحر�ص، حتى ال 

يتم حظر بع�ص اخلدمات املطلوبة.

خوذا اآبل بتقنيات »8K« للواقع 
الفرتا�سي

اأنها  مرات  عدة  اآبل  ذكرت 
للواقع  خوذ  تطوير  على  تعمل 
لكن  واملعزز،  االفرتا�شي 
موؤخرا  اأكدت  مطلعة  م�شادر 
 »VR« اأن ال�رشكة �شتطلق خوذ

.»8K« فريدة مزودة بتقنيات
عن   »CNET« موقع  ونقل 
ال�رشكة  اأن  اآبل  يف  م�شدر 
اخلوذ  هذه  الإطالق  تتح�رش 
عام 2021، حيث من املفرت�ص 
التعامل  على  قادرة  تكون  اأن 
الذكية  االأجهزة  من  العديد  مع 

.Ios العاملة بنظام
اخلوذ  هذه  ميزات  اأهم  ومن 
�شتزود  اأنها  هو  للم�شدر،  وفقا 
بدقة  منف�شلتني  ب�شا�شتني 

»8K«، ومعالج ر�شوميات متطور 
الواقعية  من  قدر  اأكرب  �شيوفر 
ثالثية  والفيديوهات  ال�شور  يف 

االأبعاد.
للواقع   »Oculus Rift« خوذة 
الواقع  خوذ  االفرتا�شياأ�شهر 

االفرتا�شي لعام 2019
كما من املفرت�ص اأن تخلو هذه 
اخلارجية  االأ�شالك  من  اخلوذ 
كما هو احلال يف اخلوذ احلالية، 
لتت�شل مع جهاز خارجي �شغري 
ال�شلكيا  اخل�رش  على  يثبت 
متطورة  معاجلات  ويحوي 
 Fusion  Apple A11(
اأو   845  Snapdragon اأو 

.)970 Kirini

»Huawei« تطور نظام ت�سغيل خا�ص بها بديال
 »Android« و  »Windows« عن 

اأمازون امل�شنعة مل�شاعدات  اأكدت �رشكة 
اإليها  �شت�شيف  اأنها  ال�شوتية   »Alexa«
على  االأطفال  مل�شاعدة  جديدة  ميزات 

تعلم اللباقة واآداب احلديث.
الكثري  اأن  اإىل  ال�رشكة  يف  اخلرباء  وي�شري 
ال�شنوات  يف  ي�شتكون  باتوا  االآباء  من 
االأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها 

اأطفالهم، وخ�شو�شا عند ا�شتعمال االأوامر 
ال�شوتية للتوا�شل مع االأجهزة الذكية، لذا 
لربجميات  جديد  حتديث  اإطالق  قرروا 
 ،»Alexa« املنزيل  ال�شوتي  م�شاعدهم 
يتبع  عندما  فقط  امل�شتخدم  اأوامر  تنفذ 
»من  كـ  معينة  بعبارات  طلبه  اأو  �شوؤاله 
ف�شلك« و«�شكرا«، وبالتايل �شيعتاد االأطفال 

مع الوقت على احلديث اللبق.
التحديث  فاإن  امليزات  لتلك  وباالإ�شافة 
اال�شتجابة  من   »Alexa« �شيمنع  اجلديد 
نابية،  بعبارات  تلّفظ  حال  يف  للم�شتخدم 
ليحظر  يربجموه  اأن  لالآباء  ميكن  كما 
التي حتوي  االأغنيات  �شماع  االأطفال  على 

عبارات غري الئقة.

م�ساعد »Alexa« ال�سوتي ي�ساعد الأطفال على تعلم اآداب احلديث!

تقني



حممد �شبلي

جغال  بلعيد  الدكتور  وتطرق 
املدر�سة  من  الفرن�سية  بالغة 
يف  بوزيعة  للأ�ساتذة  العليا 
نائب  راأ�سها  التي  اجلل�سة 
)اأحمد  الدكتور  الربملاين 
املغربي  الن�ص  اإىل   - �سعلل( 
مابني  التجن�ص  واإ�سكالية 
واأ�سار   والإ�ستمرارية  القطيعة 
الأدبية  الأجنا�ص  تداخل  اإن 
اأ�سبح اأمرا واقعا، وحقيقة ثابتة 
واجتاها فنيا را�سخا، ،ويف ذات 
بلعريي  الأ�ستاذ  تدخل  ال�سياق 

بني  ما  العلقة  حول  بلقا�سم 
ال�سرية الذاتية والرواية 

تدخلت  اأخرى  جهة  ومن 

من  حل�سن  �سهرزاد  الدكتورة 
جامعة الأغواط ثلثية اجلزائر 
وثلثية �سمال عند حممد ديب 

كتابات وجودية بكتابات خمتلفة 
الدكتور  تدخل  اآخر  �سياق  ،ويف 
الإجنليزية   وبالغة  �سبلي  نور 
درا�سة  حول  تيارت  جامعة  من 
حتليلية لرواية �سجر ال�سف�ساف 
الأردنية  للكاتبة  ليبكي 
الربيطانية فادية فقري على �سوء 
املقاربة التاريخية اجلديدة هذا 
الوطني  امللتقى   رئي�ص  واأكد 
امللتقى  اأن  بلمختار   ه�سام 
يهدف.اإىل و�سع �سورة لظاهرة 
الأدب  يف  الأجنا�ص  التداخل 
تناوله  خلل  ومن  اجلزائري 

بالغات خمتلفة .
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مع�شكر

تالميذ بلدية ها�سم 
يقطعون الطريق

 اأقدم الع�رشات من التلميذ الذين يدر�سون  
ببلدية  والثانوي  املتو�سط  بامل�ستويني 
قطع  على  الأ�سبوع  نهاية  مبع�سكر  الها�سم 
الطريق الرابط بني بلديتهم  وبلدية �سيدي 
النقل  غياب  على  احتجاجا  بلمختار  قادة  

املدر�سي .
النريان  باإ�رشام  املحتجون  قام  وقد  هذا 
باحلجارة  الطريق  وقطع  املتاري�ص  يف 
ال�سيارات  مرور  راف�سني  والأخ�ساب  
لل�سلطات  الكاذبة  الوعود  على  احتجاجا 
بعدما   ، املدر�سي  النقل  بتوفري  املحلية 
بلوغ  اجل  من  ل�ساعات   ال�سري  اأرهقهم 
موؤ�س�ساتهم ، وطالب املحتجون بتدخل وايل 
الولية للوقوف عن كثب على معاناتهم  اليوم 
، ورغم ا�ستفادة الولية موؤخرا على  كوطة 
من حافلت النقل املدر�سي لكن منطقتهم  
ي�سهل  الذي  النقل  من  حتظى  بحقها  مل 
موؤ�س�ساتهم  وحتقيق  بلوغ  التلميذ  على 
 ، النجاح  و�سمان  التعليم  الفر�ص يف  تكافوؤ 
هذا وقد ا�ستمر قطع الطريق طيلة �سبيحة 
يوم اخلمي�ص قبل تدخل م�سالح البلدية التي 

وعدت بحل الإ�سكال  ب�سفة نهائية .
حممد بن ترار

ب�شبب »كورونا«

�سنة �سعبة تنتظر 
�سركات الطريان  

الدويل  اجلوي  النقل  لحتاد  العام  املدير 
اليوم  خلل  يتحدث  جونياك  دي  األك�سندر 
الهيئة  حذرت  جنيف  يف  للإعلم  العاملي 
اأن  من   ،IATA اجلوي  للنقل  الدولية 
ي�سببه  الذي  ال�سفر،  على  الطلب  انخفا�ص 
تف�سي فريو�ص »كورونا«، قد يكلف �رشكات 

النقل العاملية غاليا.
على  الطلب  انخفا�ص  اأن  الهيئة،  وتتوقع 
قد  القاتل،  الفريو�ص  تف�سي  ظل  يف  ال�سفر 
يكبد �رشكات النقل اجلوي العاملية ع�رشات 

املليارات من الدولرات.
واأ�سارت الهيئة، اإىل اأن �رشكات الطريان يف 
اآ�سيا واملحيط الهادئ �ستكون الأكرث ت�رشرا، 
من  دولر  مليار   28 يقارب  ما  تخ�رش  وقد 
عائداتها هذا العام، فيما �سترتاجع مبيعات 
مليار   1.5 بنحو  الأخرى  الطريان  �رشكات 

دولر.
ووفقا لـIATA فاإن تف�سي »كورونا« �سيوؤدي 
اإىل تقليل حركة امللحة العاملية بنحو %5، 
ويعترب هذا النخفا�ص الأول من نوعه منذ 

الأزمة املالية العاملية يف 2008.

الوطنية حلماية  الهيئة  اأعلنت رئي�سة 
اأنها   « »مرمي �رشيف  الطفولة  وترقية 
حول  مف�سل  تقريرا  قريبا  �سرتفع 
لرئي�ص  اجلزائر  يف  الطفولة  واقع 
اجلمهورية يت�سمن كل ما يخ�ص هذه 
حقوق  اتفاقية  تنفيذ  ومدى  الفئة 
خلل  املتحدثة  و�سددت  الطفل 
اإ�رشافها اأول اأم�ص بديوان موؤ�س�سات 
افتتاح  على  البويرة  مبدينة  ال�سباب 
ندوة فكرية حول » م�ساهمة الطفل يف 
الثورة التحريرية » اأن حماية الطفولة 
خطت  وبلدنا  اجلميع  م�سوؤولية 
اجلانب  هذا  يف  متقدمة  مراحل 
لكن هناك بع�ص الظواهر ال�سلبية ل 
تزال تنخر الطفولة كالت�سول وعمالة 
الأطفال والت�رشب املدر�سي وغريها 
ا�ستقبال  عن  ال�سياق  ذات  كا�سفة يف 
ال�سنة   »1111« الأخ�رش  الرقم 

 550 مت�ص  اإخطارا   320 الفارطة 
التعنيف وال�ستغلل  طفل يف جانب 
تكثيف  ي�ستدعي  ما  املعاملة  و�سوء 
ملحاربة  اجلميع  طرف  من  اجلهود 
هذه الظواهر الدخيلة على املجتمع 
اجلزائري املحافظ ، وقالت ال�سيدة 
اأول  كانت  البويرة  ولية  اأن  �رشيف 
مكثفة  لزيارات  ال�سنة  هذه  بوابة 
اجل  من  الوطن  وليات  ملختلف 
الوقوف ميدانيا عن و�سعية الطفولة 
والتكفل بها يف املوؤ�س�سات واملراكز 
رئي�سة  وقامت   هذا   ، بها  اخلا�سة 
مركز  بزيارة  الطفولة  حماية  هيئة 
ا�ستقبال  ومدر�سة  امل�سعفة  الطفولة 
البويرة  مبدينة  التوحد  اأطفال 
التكفل  اجل  من  تعليمات  واأعطت 

اجليد بهذه الفئة .
اأح�شن مرزوق

مرمي �شريف من البويرة

�سرنفع تقريرا حول واقع 
الطفولة للرئي�س 

ي�شني بوغازي   

اأنها   يبدو  واأخلقيات  ديتولوجيات  تخٌم  من 
�سعيفة جدا اأمام حتديات ممنهجة  مبا يثري 
الأ�سئلة   غرابة  ورغم   ؟  غريبة  اأ�سئلة  حولها 
الأخلقيات ب�سدى ل  و  الديتولوجبا  ف�سهرة 

يفنى ، وكاأنها  من �سّنو اأيامنا  نف�سها ؟
لطاملا  �رشقي   عامل  منت�سبي  من  كنت  اإذ 

عبثت بها  ديتولوجيا واأخلقيات لأنه ل�سبب 
ب�سيط  جمرد عامل �رشقي يقوم اأول ما يقوم  
بحنينيات  اإرث من روحانيات واعرتاف  على 
الإرث  ذاك  عرفانيات  من  �سديد  وتقدي�ص 
التي  الأ�سياء  ذات  هي  رمبا  كثرية  واأ�سياء 
�سببت ماآ�سينا  كلها  املجتمعة معا واملتفرقة  

بح�ساب الأزمنة وتوايل الليل والنهار ؟
تَخٌم  لو  ن�سعف بت�رشف مرة اأمام ما جتليه 
فوق  واإعلءات   و  مثل  العامرة   اأحوالهما 
الواقعية ! لو ن�سف ، �سياأخذنا  دون اأدنى ريب  
�سعفنا اإىل مهاوى ومهالك ل ترحم  ! وعندها 

ي�سري احلال اأعظم خطورة والتهديد اأكرب من 
العامل  واأخلقيات  ديتولوجيات  كل  ترك   اأن 
 ، معا  اإرثهما  اأن  الكربى   امل�سكلة  جانبا!!  
هو من  اأ�سحي يحا�رش يف اأزمنتنا املتاأخرة 
هذه من  بيده زمام �سطوة ، ومن بيده �سلطة 
وما   ، النا�ص  ي�سو�ص  ما  اإ�سداٍر  ،و�رشعية  
وعند   ، واأيامهم  وحوائجهم   �سوؤونهم  يحمى 
هذه  التكاليف  تغدو ديتولوجيات واأخلقيات 
وكاأنها متخلفة جدا،اإذ تقف يف اأحايني كثرية  
اإ�سدارها  لزاما  كان  قرارات  يثبط   حاجزا  
،واإجراءات كان �رشوريا مبا�رشة تنفيذها ، و 

واأ�سماء   ، تقال  اإن  يجب  كان  اأ�سياء جارحة  
ترتك  اأن  ل  ؟  تن�رش  ان  يجب  كان  قارحة 
الأحوال  تهيم  خبط ع�سواء  بل �سابط ول 
رقيب .  لقد راود بهتان عظيم  ا�ستياء اأعظم  
من وراء ديتولوجيات واأخلقيات حالت دون 
اأ�سحى  بهتان  ذاك  اأن  قدما،رغم  امل�سي 
البقاء  واأن   ! والل�سان  واليد  الوجه  معروف 
املظهري  بتعريفه  الأخلقي  الإرث  قيد 
يوقظنا ذات  ، �سوف  بكنهه اجلوهري  ولي�ص 
فظاعات   ، واأنكي  اأب�سع   فظاعات  على  نوم 
اأكرب بكثري لو اأن  �رشيعة من بيده زمام الأمر 

تفطنت  منذ الوهلة الأوىل،فتحرك عند  بروز  
موؤ�رشات قلئل وظلل  ظهور الرتياب  .

زمام  �سيمة  ،تلك  وعزم  بحزم  تتحرك  اأن 
بهتان  بكل  تلقى   واأن   ، �سنانه  وراأ�ص  الأمر 
زمن  واقعية  فتلك   ، جانبا  ومثاليات حاملة  
يلوح خطرا �سرتمي   ، فعند ما  جديد  يطلع 
كل تلك املواثيق فرادى وزرافات ، وعند اول 
منعطف  بطريق  الختباء من  �رشر حمدق 
بل  واأخلقيات  ديتولوجيات  تغدو  عندها    !
معنى ، بل جمرد �سموات عوامل  ما�سي يقفز 

كل مرة  ليم�سك جلام القافلة .

روؤى 

انخفا�ض اأ�شعار النفط 
تنامي املخاوف على 

الطلب ب�سبب »كورونا«
انخف�ست اأ�سعار النفط، اأم�ص اجلمعة، باأكرث 
من 1% مع تنامي املخاوف ب�ساأن الطلب على 
انت�سار  فيه  يزداد  الذي  الوقت،  يف  الوقود 
خارج  »كورونا«  بفريو�ص  الإ�سابة  مر�ص 
 %1.1 بن�سبة  »برنت«  خام  وتراجع  ال�سني. 
ال�ساعة  بحلول  للربميل،  دولر   58.67 اإىل 
تراجع  بينما  غرينت�ص،  بتوقيت   07:03
اخلام الأمريكي بن�سبة 1% اإىل 53.34 دولر 
للربميل. واأ�سبحت رابع اأكرب مدينة يف كوريا 
الفريو�ص،  لنت�سار  نقطة  اأحدث  اجلنوبية 
ال�سكان  ولزم  املارة  من  ال�سوارع  خلت  اإذ 

منازلهم بعد عدوى اأ�سابت الع�رشات.
الركود  و�سك  على  واليابان  و�سنغافورة 
و�سيكون الوباء حمل تركيز كبري يف املحادثات 
خلل اجتماع وزراء مالية جمموعة الع�رشين 

يف مطلع الأ�سبوع القادم.

وزير التجارة يك�شف

400 بلدية مل ت�ستفد 
من احلليب املدعم

اأكد وزير التجارة، كمال رزيق عرب �سفحته 
كان  »مهما  اأنه  الفاي�سبوك،  على  الر�سمية، 
فوق  القانون  للملبنة  املالك  ال�سخ�ص 
هو  بينهم،  امل�سرتك  والقا�سم  اجلميع، 
ال�سعر،  حيث  من  �سواء  القانون،  احرتام 
يريدون  ل  من  مهددا  املنتوج«،  جودة  اأو 
القانون،  واحرتام  ال�سف،  يف  الدخول 

ف�ستخ�سع له بقوة الدولة.
خلله،  ذلك  للوزير،  من�سور  بعد  هذا  ياأتي 
اأن م�سالح وزارة التجارة، قد اكت�سفت ملبنة 
ت�ستغل يف احلليب املدعم  بغيلزان،  خا�سة 
وغري مدعم منذ �سنوات دون اعتماد �سحي، 
ب�سفة غري قانونية. كما قدم الوزير اعتذارا 
وزارة  اكت�سفت  اأن  بعد  اجلزائري،  لل�سعب 
معلومات  ملنظومة  اإن�سائها  بعد  التجارة، 
توزيع احلليب، باأن حوايل 400 بلدية مل تكن 
مدرجة اأ�سل، يف قائمة البلديات امل�ستفادة 

من توزيع احلليب املدعم.
مرمي خمي�شة                                         

لولية  الأمن  م�سالح  �سجلت 
عدد  يف  انخفا�سا  البليدة 
املالية  و  القت�سادية  اجلرائم 
 2019 �سنة  خلل  امل�سجلة 
حيث مت اإح�ساء 517 مقابل 660 
ق�سية خلل ال�سنة التي �سبقتها، 
الأمن  رئي�ص  ذكره  ح�سبما 

الولئي عميد 
اأول لل�رشطة عز الدين طمني.

اأن  واأو�سح رئي�ص الأمن الولئي 
»�سنة 2019 �سجلت انخفا�سا من 
القت�سادية  اجلرائم  عدد  حيث 
بفارق  امل�سجلة  املالية  و 
ال�سنة  من  اأقل  ق�سية   143
بف�سل  ذلك  و  �سبقتها،  التي 
املجهودات اجلبارة املبذولة من 
طرف م�سالح الأمن يف مكافحة 

خمتلف اأ�سكال اجلرمية«.

لولية  الولئية  ال�سلطات  ك�سفت 
قد  م�ساحلها  اأن  متو�سنت  عني 
يتجاوز  ماليا  غلفا  خ�س�ست 
ال116مليار �سنتيم  من اجل تاأهيل 
بالولية  واإقامة  الطرقات  �سبكة 
الطرق  حلماية  فنية  من�ساآت   3
الولية  ب�رشق  الفي�سانات  من 
مت  تكليف  مديرية  حيث   ،
مبراقبة  العمومية  الأ�سغال 
الذي  امل�رشوع  هذا  هذا  جت�سيد 
الت�سامن  �سندوق  متويله  من  يتم 

وال�سمان للجماعات املحلية.
وي�سمن  امل�رشوع  اإعادة  هذا 
العتبار وتاأهيل 100 كلم من �سبكة 

لها  خ�س�ص  البلدية  التي  الطرق 
دج،من جهة  مليون   740 يعادل  ما 
مبلغ  420  ر�سد  مت  فقد  اأخرى 
بتاأهيل  التكفل  مليون دج من اجل 
الولئية،  الطرق  من  كلم   45
والتي  ت�سمل مقاطع هامة مبحاور 
الولية والتي عرفت تدهورا نتيجة 
التاأهيل  وغياب  الطبيعية  العوامل 
خلق  اجل  ومن   ، طويلة  مدة  منذ 
توزيع  مت  فقد  التنمية  يف  توازن 
الولية  على  بلديات  امل�ساريع 
بن�سبة متباينة ح�سب الحتياجات 

امل�سجلة يف هذا الإطار. 
 حممد بن ترار

البليدة 

انخفا�س اجلرائم االقت�سادية 
و املالية 

عني متو�شنت

116 مليار �سنتيم  لتهيئة 
الطرقات 

اإيليزي 

جتهيز 26 بئرا رعويا 

عنٌي حمراء !

اأفق

وعي ا�ستثنائي
وداد احلاج

البحثية  تلتفت املوؤ�س�سات  اأن  الأوان  اآن 
نحو احلراك ،قراءة و حتليل للخطاب،ما 
هذه  معاجلة  من  اجلامعة  مينع  الذي 
احلالة العامة من الوعي بالتغيري و اأدواته 
،و رفع ذلك يف �سعارات و لوائح مطلبية.
وللنوايا  لنف�سه  احلراك  ترك  يجب  ل 
كحالة  اإليه  النظر  ،وجب  تتنازعه  التي 
اإيجابي  حممول  ذات  ا�ستثنائي  وعي 
باأن  العتقاد  اأمام  الباب  يفتح  ما  ،وهو 
الأمر برمته هو راأ�سمال منا�سب لإجراء 
يحرق  ل  و هادف  وواقعي  �سل�سل  تغيري 

املراحل ول يتجاوز حدود الواقع
خ�سبة  اأر�ص  معريف  كحقل  احلراك 
حتولت  لر�سد  ،و  العلمي  للبحث 
التاأثر..ل  و  التاأثري  حدود  و  املجتمع 
التي  التاريخية  الفر�سة  ت�سييع  يجب 
اجلمعي  الجتماعي  الفعل  هذا  اأتاحها 
للمجتمع  و  لل�سلطة  مواتية  فر�سة  ،هي 

للخروج منت�رشين مرفوعي الراأ�ص  

جامعة تي�شم�شيلت

ملتقى حول التجن�س يف االأدب اجلزائري 
اأكد امل�شاركون يف امللتقي الذي اختتام م�شاء اأول اأم�ض الذي نظمه ق�شم اللغة الفرن�شية بالتن�شيق  مع 

ق�شم اللغة والأدب العربي اأن ظاهرة التداخل بني الأجنا�ض الأدبية ب�شفة عامة هي نتيجة لكون 
الأدب ظاهرة اإن�شانية متطورة بفعل عوامل خارجية وداخلية، وهو عملية اإبداعية والإبداع يك�شر 

احلدود ويكره التقولب �شمن حمددات ثابتة، ومن هنا جاءت هذه الظاهر التي قيل عنها اإنها نوع من 
الرتا�شل اأو التعالق اأو الرتافد اأو التماهي اأو التنافذ اأو التنا�ض الإجنا�شي ما بني الن�شو�ض الأدبية، 

و�شمي الن�ض الناجت عن هذه العملية بالن�ض اجلامع اأو الن�ض املفتوح اأو الن�ض احلر.

بني  من  رعويا  بئرا   26 جتهيز  مت 
باملناطق  املربجمة  الثلثني 
مبعدات  ايليزي  ولية  باإقليم  النائية 
به  اأفادت  ال�سم�سية، ح�سبما  الطاقة 
ويهدف  الفلحية.  امل�سالح  مديرية 
طرف  من  املمول  امل�رشوع   هذا 
ال�سندوق الوطني للتنمية الريفية اإىل 
بئرا منت�رشا عرب خمتلف  جتهيز 30 

مت  حيث  بالولية،  الرعوية  املناطق 
بالطاقة  بئرا   26 جتهيز  الآن  حلد 
اأمينا�ص  عني  بلديات  يف  ال�سم�سية 
واإيليزي وجانت وبرج احلوا�ص، على 
اأن يتم ا�ستكمال جتهيز الآبار الأربعة 
املقبل  مار�ص  �سهر  خلل  املتبقية 
اأحمد  وفق مدير امل�سالح الفلحية 

ابراهيمي.

Yacine-bougha@hotmail.fr



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

