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رئي�ص الوكالة املحلية للت�صغيل02 
بورقلة يو�صف بن �صدقة لـ"الو�صط"

رئي�ص نقابة االأئمة جلول حجيمي

متفائلون باإنهاء االأزمة 
مع الوزارة

االحتاد العام الطالبي احلر يترباأ من حركة حم�ص

نرف�ص اإقحامنا يف احل�ضابات 
احلزبية ال�ضيقة

حتت اإ�صراف �صيدة االأعمال �صعيدة نغزة
انطالق اأ�ضغال اليوم  
املتو�ضطي لالأعمال  
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لقائه  ويف  �صالح  قايد  �أحمد  �لفريق 
باإطار�ت و �أفر�د �لناحية ، حر�ص على 
�لتي  �ال�صتقر�ر  و  �الأمن  بنعمة  �لتذكري 
بف�صل   ، �جلز�ئري  �ل�صعب  بهما  ينعم 
و  �لوطنية  �مل�صاحلة  و  �ل�صلم  ميثاق 
�لتي قدمها  �جل�صام  �لت�صحيات  بف�صل 
�جلي�ص  طليعته  ويف  �جلز�ئري  �ل�صعب 
�أ�صبحت  حيث   ، �ل�صعبي  �لوطني 
�جلز�ئر  يف  �ملنتهجة  �الإ�صرت�تيجية 
�أود   « يدر�ص  ومنوذجا  يحتذى  مثاال 
 ، �لتاأمل  و  بالنظر  جدير  ت�صاوؤل  طرح 
�الأ�صخا�ص  بع�ص  ير�صى  ال  ملاذ�  وهو 
 ، �مل�صتقرة  �جلز�ئر  تزعجهم  بل   ،
بف�صل   ، حتقق  �لذي  �ال�صتقر�ر  هذ� 
مبادرة فخامة �ل�صيد رئي�ص �جلمهورية 
�مل�صاحلة  و  �ل�صلم  ميثاق  يف  �ملتمثلة 
�جلز�ئري  �ل�صعب  زكاه  �لذي  �لوطنية 
�جل�صام  �لت�صحيات  بف�صل  ثم   ، برمته 
بجميع  �جلز�ئري  �ل�صعب  قدمها  �لتي 
ويف  �لوطن،  �أنحاء  كافة  وعرب  فئاته 
طليعته �جلي�ص �لوطني �ل�صعبي .فعودة 
مبثابة  كان  بالدنا  �إىل  �الأمن  و  �ل�صلم 
جهد  لكل  �رضورة  �الأكرث  �ملتطلب 
من جمال  �أكرث  يف  �لثمار  و�عد  تنموي 
�الأمن  فيها  حتقق  �لتي  فاجلز�ئر   .
جز�ئر  هي   ، �ال�صتقر�ر  ربوعها  و�صاد 
نحو  طريقها  �صق  تو��صل  كيف  عرفت 
�لتنموية  �الإجناز�ت  من  �ملزيد  حتقيق 
يف �صتى �ملجاالت ، مبا يف ذلك �ملجال 
�ل�صياحي �لذي عرف �نتعا�صا يتجلى يف 
�حت�صان جنوبنا �لكبري يف هذه �ل�صنو�ت 
مظهر  وهو   ، �ل�صو�ح  الآالف  �الأخرية 
�الأمن  نعمة  مظاهر  من  �لداللة  ثابث 

�ل�صائد يف بالدنا
و �أ�صاف �لفريق قايد �صالح » فال�صعب 
�جلز�ئري �لذي ميثل عمقا ��صرت�تيجيا 
جي�ص  �صليل   ، �ل�صعبي  �لوطني  للجي�ص 

�لتحرير �لوطني ، كان ومنذ �الأزل �صعبا 
طيب �الأعر�ق ، عزيز �لنف�ص ، و �أ�صيل 
�لتي  فاجلز�ئر   ، �لروح  وكرمي  �ملنبت 
بقدر  �لذي  �ل�صعب  هذ�  مثل  �أجنبت 
، هي  �لعريق  �لوطني  بتاريخه  يعتز  ما 
�لذي  �ل�صعب  هذ�  �أجنبت  �لتي  نف�صها 
حتكمه  �لتي  �لقو�نني  بروح  �أي�صا  يعتز 
يف  �ملتمثل  �الأ�صا�صي  قانونه  �أي   ،

�لد�صتور »
�الأمة  �أ�صبال  مدر�صة  �إىل  زيارته  ويف 
و  �صبالت  مع  �لفريق  �لتقى  بوهر�ن 
تقنية  عرب  �لع�رضة  �ملد�ر�ص  �أ�صبال 
�لتحا�رض �ملرئي عن بعد ، حيث تبادل 
�حلديث معهم مطوال ، كما �لقى كلمة 
باحلر�ص  خاللها  من  ذكر  توجيهية 
�للذ�ن  �لكربى  �الأهمية  و  �ل�صديد 
توليهما �لقيادة �لعليا للجي�ص �ل�صعبي 
لهذه �ملد�ر�ص مبا يكفل لها مو��صلة 
مهمتها �لتدري�صية و �لتعليمية �لهادفة 
و  للرتبية  م�صدر�  فعال  لتكون   ،
�لغد  �إطار�ت  لتخريج  ومنبعا  �لتعليم 
�صاأنا  و  م�صتقبال  لهم  �صيكون  �لذين 

�ملالئم  حيزهم  و�صيجدون   ، كبري� 
باأد�ء �ملهام وحتمل  �لذي ي�صمح لهم 
�صفوف  يف  �ملختلفة  �مل�صوؤوليات 

�جلي�ص �لوطني �ل�صعبي .
�ل�صعبي بكل ما  �لوطني  �إن �جلي�ص   «
يحمله من عر�قة ، وبكل ما ميثله من 
ما  وبكل   ، �جلذور  متني  �صعبي  عمق 
يزخر به من قيم وطنية و ثابثة ، جتعل 
لن�صاأة  �ملالئم  و  �ل�صليم  �لو�صط  منه 
وبوتقة   ، �ل�صبالت  و  �الأ�صبال  هوؤالء 
ترتبى من خاللها �لنفو�ص �أكرث فاأكرث 
مو�هب  وت�صقل   ، �لوطن  حب  على 
هذه �لنا�صئة �لو�عدة ، وتتقوى فكريا 
 ، معنويا  وحتى  ومعرفيا  ونف�صيا 
لت�صبح مفخرة ب�رضية حقيقية تتغذى 
بكل  وتندمج  �مل�صلحة  قو�تنا  منها 
�قتد�ر يف �جلهد �ملهني و �لتطويري 
�ملبذول ، في�صبح �صبل �الأم�ص عن�رض� 
�جلي�ص  منظومة  يف  وكفء  ب�رضيا 
�مل�صممة  و  �لعازمة  �ل�صعبي  �لوطني 
كما   ، �ملرغوب  �لنجاح  حتقيق  على 
و�عد�  م�رضوعا  �ليوم  �صبل  ي�صبح 

 ، وذكور�  �إناثا   ، �لغذ  الإطار�ت 
�لقدر�ت  جميعا  بهم  �صتتعزز  �لذين 
�ل�صعبي  �لوطني  للجي�ص  �مل�صتقبلية 
 ، عامة  ب�صفة  للوطن  و  خ�صو�صا 
�لتي  �لطموح  عالية  �لروح  هي  فتلكم 
�ليوم يف ظل توجيهات  تطبع م�صعانا 
ودعم فخامة �ل�صيد رئي�ص �جلمهورية 
 ، �مل�صلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد   ،

وزير �لدفاع �لوطني ».
�لرئي�صية ملر�صى  �لبحرية  وبالقاعدة 
�صّو�ب،  مفتاح  �للو�ء  وبرفقة  �لكبري، 
�لثانية  �لع�صكرية  �لناحية  قائد 
قائد  حويل،  �لعربي  حممد  و�للو�ء 
مر��صم  وبعد  �لبحرية،  �لقو�ت 
ترحم  وقفة  و�لوقوف  �ال�صتقبال 
عاين  �الأطهار،  �ل�صهد�ء  �أرو�ح  على 
�مل�صاريع  خمتلف  كثب  عن  �لفريق 
تطوير  خمطط  �إطار  يف  �ملربجمة 
�لبحرية  �لقاعدة  هذه  وع�رضنة 
على  ميد�نيا  و�طلع  �الإ�صرت�تيجية، 
ليقوم  �ملجال،  هذ�  يف  حتقق  ما 
خمتلف  و��صتعر��ص  بتفتي�ص  بعدها 
�لتحقت  �لتي  �لبحرية  �لوحد�ت 
وي�رضف  �ملنا�صبة،  بهذه  بالقاعدة 
»�لون�رضي�ص«  غو��صتني  تد�صني  على 
�خلدمة  دخلتا  �للتان  و«�لهقار« 
وهناأهم  بطاقمهما،  و�لتقى  حديثا، 
على هذه �الجناز�ت، �لتي حتققت يف 
ظرف وجيز، ومكنت �لقو�ت �لبحرية 
وكافة  �الأخرى  �لقو�ت  غر�ر  على 
مكونات �جلي�ص �لوطني �ل�صعبي، من 
ت�صجيل وثبة نوعية على درب �لتطور 
خاللها  من  ��صتعادت  و�لع�رضنة، 
�لفريق  مكانتها �مل�صتحقة. كما حث 
�لقائمني على ��صتغالل هذه �لو�صائل 
�حلر�ص  وكل  �حلر�ص  على  �لكربى 
على �حلفاظ عليها و�صيانتها �لدورية 
وفقا للمعايري �ملحددة بغية �حلفاظ 
�أعلى  يف  �لعملياتية  جاهزيتها  على 

درجاتها.

يوا�شل الفريق اأحمد قايد �شالح ، نائب وزير الدفاع الوطني ، رئي�س اأركان اجلي�س ال�شعبي زيارته 
اإىل الناحية الع�شكرية الثانية ، يف يومها الرابع على التوايل بتفقد بع�س وحدات القطاع الع�شكري 

لوهران وتد�شني البع�س منها .

الفريق اأحمد قايد �شالح من وهران

 ع�شام بوربيع 

هناك من يزعجه اال�ستقرار يف بالدنا
مدد عهدة بن �شالح يف جمل�س الأمة

 لثالثة �شنوات اأخرى

من خالل بيان للحزب

تعليم عايل

 االإحتاد العام الطالبي احلر يترباأ من حركة حم�س

ال�شيقة يف احل�شابات احلزبية  اإقحامنا   ·       نرف�س 
مظلم نفق  يف  املنظمة لإدخالها  �شد  حتاك  ·       موؤامرة 

الرئي�س بوتفليقة يجدد الثقة 
يف بن �سالح

.    الرئي�س يوقع على قائمة الثلث الرئا�شي يف 
انتظار الإعالن عنها

االأرندي يرحب بتعيني ت�سكيلة 
جممع اللغة االأمازيغية

م�صادر  من   « �لو�صط   « علمت 
�جلمهورية  رئي�ص  �أن  مقربة 
�لثقة  جدد  بوتفليقة  �لعزيز  عبد 
�حلايل  �الأمة  جمل�ص  رئي�ص  يف 
قام  �أن  بعد  �صالح  بن  �لقادر  عبد 
�الأمة  جمل�ص  يف  عهدته  بتمديد 

�ىل ثالثة �صنو�ت �أخرى .
�لقادر  عبد  �أن  م�صادرنا  وقالت 
من�صب  ي�صغل  �لذي  �صالح  بن 
من  ��صتفاد  �الأمة  جمل�ص  رئي�ص 
جمل�ص  يف  �إ�صافية  �صنو�ت  ثالثة 
رئي�ص  له  بتجديدها  قام  �الأمة 
هذ�  ثقة  يوؤكد  ما   ، �جلمهورية 
�الأخري يف �صخ�صية عبد �لقادر بن 

�صالح .
وبعد  جد�  �ملحتمل  من  وبالتايل 
لنب  �أخرى  �صنو�ت  ثالثة  �إ�صافة 
يبقى  �أن  �الأمة،  جمل�ص  يف  �صالح 
�لتي  و  �الأمة،  جمل�ص  رئي�ص  هو 
�جلمهورية  رئي�ص  قيام  بعد  �أتت 
�أع�صاء �لثلث  بالتوقيع على قائمة 
و�لتي  �الأمة  جمل�ص  يف  �لرئا�صي 

�صيعلن عنها قريبا.
بن  �لثقة يف  و�صيكون هذ� جتديد 
�صالح قاطعا للكثري من �الإ�صاعات 
حول �حتمال تويل عدة �صخ�صيات 
عبد  غر�ر  على  �الأمة  ملجل�ص 
�لعزيز بلخادم ، �أو �صعد�ين و عدة 
�أ�صماء �أخرى . حيث من �ملحتمل 
جد� �أن يبقى بن �صالح على ر�أ�ص 
جدد  قد  ماد�م  �الأمة  جمل�ص 
�صنو�ت  لثالثة  فيه  �لثقة  �لرئي�ص 

�أخرى.
 ، �صابقا  �إليه  �أ�رضنا  ومثلما 
عن  �الإعالن  �صيتم  وباملو�ز�ة 
�جلديدة  �لرئا�صي  �لثلث  قائمة 
من  �لكثري  على  �حتوت  و�لتي   ،
 ، 24�صخ�صية  م�صت  �لتغيري�ت 

�صابقون  وزر�ء  بينها  من  و�لتي 
�إ�صافة �إىل بع�ص �ل�صخ�صيات على 
و   ، زبريي  �لطاهر  �لعقيد  غر�ر 
�لقيادي يف �الآفالن �صالح قوجيل 
للعديد  �ل�صخ�صيات  من  غريها  و 
ماتعلق  �صو�ء�   ، �العتبار�ت  من 

بالو�صع �ل�صحي و �ل�صن .
نتائج  كانت   ، �أخرى  جهة  من 
�نتهت  قد  �ل�صينا  �نتخابات 
بتح�صيل حزب جبهة �لتحرير على 
يف  32مقعد  وحت�صيلها  �الأغلبية 
�الأرندي  وح�صول   ، �الأمة  جمل�ص 
�صتبقى  لكن   ، �لثانية  �لرتبة  على 
من  هي  �لرئا�صي  �لثلث  قائمة 
�صتحدد �لوجه �لعام ملجل�ص �الأمة 

.
�الأمة  جمل�ص  �نتخابات  وكانت 
�لعديد من �خلروقات  �صهدت  قد 
�إال   ، بال�صكارة  تعلق  ما  ال�صيما   ،
�أن هذه �ملرة تغلب �حلزب �لعتيد 
حاولت  �لتي  �ل�صكارة  منطق  على 
�لعديد من �ل�صخ�صيات يف �أحز�ب 
عن  �الأمة  جمل�ص  دخول  �أخرى 

طريقها .
�الأ�صماء  من  �لعديد  وكانت 
جمل�ص  رئا�صة  لتويل  مطروحة 
�الأمة على غر�ر عبد �لعزيز بلخادم 
، وكذلك ��صم �لوزير �الأول �الأ�صبق 
و�أي�صا عمار   ، �صالل  �ملالك  عبد 
�أي�صا  تد�ول  مت  كما   ، �صعيد�ين 
��صم رئي�ص �لربملان �ل�صابق �صعيد 
بوحجة لتويل من�صب رئي�ص جمل�ص 
�الأمة . �ال �أن جتديد �لرئي�ص عبد 
�لعزيز بوتفليقة �لثقة يف بن �صالح 
�إ�صارة  �إ�صافية، هو  لثالثة �صنو�ت 
يف  �صالح  بن  ال�صتمر�ر  و��صحة 
يف  ثاين  كرجل  �ملن�صب  هذ� 

�لدولة .

�لوطني  �لتجمع  حزب  رحب 
ت�صكيلة  ب�صدور  �لدميقر�طي 
للغة  �جلز�ئري  �ملجمع 
�لر�صمية  �الأمازيغية باجلريدة 
�أن  م�صري�  �الأخري،  عددها  يف 
�إ�صافية  لبنة  �ملجمع  تاأ�صي�ص 
�إ�صافيا،  مك�صبا  �الأمازيغية  جلعل 
لتعزيز �لوحدة �لوطنية و�إخر�جها 
و�ملز�يد�ت  �ل�رض�عات  حلقة  من 

�ل�صيا�صوية.
�لوطني  �لتجمع  حزب  �عترب 
خالل  �الأم�ص  �لدميقر�طي 
ت�صكيلة  �صدور  �أن  له  بيان 
للغة  �جلز�ئري  �ملجمع 
يف  �لر�صمية  �الأمازيغية باجلريدة 
عددها �الأخري ذلك مبثابة عربون 
وفاء من طرف رئي�ص �جلمهورية، 
ح�صبما  بوتفليقة،  �لعزيز  عبد 

�أن  موؤكد�  للحزب،  بيان  به  �أفاد 
�لهيئة �جلديدة ت�صمن ترقية �للغة 
�الأمازيغية خ�صو�صا بعد تر�صيمها 

يف �لد�صتور.
�الأخري  �لعدد  �أن  �الإ�صارة  وجتدر 
ت�صمن  �لر�صمية،  �جلريدة  من 
مبوجبهما  مت  رئا�صيني  مر�صومني 
�ملجمع  و�أع�صاء  رئي�ص  تعيني 
ووفق  �الأمازيغية،  للغة  �جلز�ئري 
 23 يف  �ملوؤرخ  �لرئا�صي  �ملر�صوم 
دي�صمرب مت تعيني، حممد جالوي، 
للغة  �جلز�ئري  للمجمع  رئي�صا 
�صنو�ت،  �أربعة  ملدة  �الأمازيغية 
�آخر  رئا�صي  مر�صوم  ومبوجب 
تعيني  مت  �لتاريخ  نف�ص  يف  �صدر 
ع�صوية  ل�صغل  �صخ�صية   40
�ملجمع �لذي مت ��صتحد�ثه �ل�صنة 

�ملا�صية.

�حلر  �لطالبي  �لعام  �الإحتاد  فتح 
�لنار على حركة حم�ص، متهما �إياها 
�أجندتها  يف  �الإحتاد  زج  مبحاولة 
لن  �أنه  حمذر�  �ل�صيقة،  �حلزبية 
�ل�صيا�صية،  للمقاي�صات  ملفا  يكون 
باأنها متثل زمرة  مترب�أ منها ومعترب� 
�صيوؤثر  الأمر  حت�رض  م�صترتة  دولية 
و�جلامعة  �لوطن  �إ�صتقر�ر  على 

�جلز�ئرية.
�تهم �الإحتاد �لطالبي �حلر �الأم�ص من 
له حركة حم�ص مبحاولة  بيان  خالل 
�حلزبية  �أجندتها  يف  �إ�صتغاللها 
حتركها  تز�من  و�أن   �صيما  �ل�صيقة 
حمطة  على  �لبلد  �إقبال  مع  هذ�، 
�جلمهورية  تاريخ  يف  مهمة  �صيا�صية 
موؤكد�  �ملقبلة،  �لرئا�صيات  وهي 
جتاريا  �صجال  لي�صت  �ملنظمة  �أنه 
للمقاي�صات  ملفا  تكون  لن  حم�ص  يا 
�لعام  �الإحتاد  وحذر   �ل�صيا�صية، 
�لطالبي �حلر ب�صدة من خالل مكتبه 
�لعام  �الأمني  ر�أ�صه  على  و  �لوطني 
�صالح �لدين دو�جي �لتدخل �ل�صافر 
من قبل حزب �صيا�صي معروف يدعي 
�أر�د  لطاملا  �لذي  و   ، �ملعار�صة 

�حلزبية  �أجند�ته  يف  باملنظمة  �لزج 
�ل�صيقة ، و هذ� من خالل جعل ملف 
لت�صوية  �الإبتز�ز  و  للمناورة  �ملنظمة 
لطاملا  �لتي  جهات  ل�صالح  �ملنظمة 
باإ�صتقر�ر  �مل�صا�ص  على  عملت 
تغريد�ت  تو�صحه  ما  هذ�  و  �لوطن 

وت�رضيحات من�صوبة لقياد�ته.
ويف ذ�ت �ل�صدد، ت�صاءل ذ�ت �مل�صدر 
�لعديد  نطرح  �ملنطلق  هذ�  ومن   «
من �لت�صاوؤالت �لتي ت�صتوجب تدخال 
عاجال ملحا�صبة �ملتورطني بغري حق 
يف حماولة �لزج بهذ� �مللف يف خ�صم 
�لوز�رة  حياد  عدم  و  �لقائم  �ل�رض�ع 
فا�صح  ب�صكل  تورطت  �لتي  �لو�صية 
ت�صتقبل  �أن  يعقل  فهل  �لق�صية،  يف 
�حلزب  من  مدعوم  �صخ�صا  �لوز�رة 
�ملعلوم  بل و على ح�صب ت�رضيح من 
م�صوؤول �حلزب �أنهم �تفقو� مع �لوزير 
للن�صاط  ملنا�صليهم  �لطريق  لفتح 
د�خل �جلامعات باإ�صم �ملنظمة فهل 
حم�ص  يد  يف  �أد�ة  �لوز�رة  �أ�صبحت 
�إ�صتقبال هذ�  �أم ماذ�، وباأي حق يتم 
�ل�صخ�ص �مل�صنود حتى من قبل �أيادي 
�أجنبية وهذ� ما يو�صحه ت�رضيح هذ� 

�مل�صوؤول باحلزب من خالل تغريدته 
عرب �لفاي�صبوك  )�لبيان مرفق ب�صورة 
باحلزب(،  �مل�صوؤول  ت�رضيحات  من 
�لذي جنح  �لتنظيم  هذ�  نت�صاءل عن 
مع  �الإتفاق  لنجاح  فرح  و  تون�ص  يف 
�أين  �إىل  ندري  ال  و  باجلز�ئر  �لوزير 
و  �لدول  باقي  عرب  �لنجاحات  تتجه 
كاأننا �أمام زمرة دولية م�صترتة حت�رض 
و  �لوطن  �إ�صتقر�ر  على  �صيوؤثر  الأمر 
تز�من  خا�صة  و  �جلز�ئرية  �جلامعة 
�لبالد  و  �مل�صبوهة  �لتحركات  هذه 
مهمة  �صيا�صية  حمطة  على  مقدمة 
�لرئا�صيات  هي  �جلمهورية  تاريخ  يف 
يف  �إ�صتباههم  ظل  يف  �ملقبلة 
�لد�عمة  �لدول  حمور  مع  �الإنخر�ط 
للخر�ب و�إثارة �لتوتر�ت �لتي تعي�صها 

�ملنطقة �لعربية .«
�أحقيتنا   »: �مل�صدر  ذ�ت  وتابع 
�ملنظمة  لهذه  لقيادتنا  �لقانونية 
�لت�رضيح  خالل  من  م�صمون  
وز�رة  م�صالح  قبل  من  لنا  �ملمنوح 
�أن  كما   907 رقم  حتت  �لد�خلية 
�لعد�لة �جلز�ئرية �أن�صفتنا من خالل 
�أ�صدر  �لذي  �لدولة  جمل�ص  قر�ر 

فاإن  وعليه  ل�صاحلنا،   نهائيا  حكما 
�ميانا  �حلر  �لطالبي  �لعام  �الحتاد 
�ملوؤ�ص�صني  ر�صالة  مبو��صلة  منه 
كان  �لذي طاملا  �لكبري  �ل�رضح  لهذ� 
�صمام �أمان �جلامعة و �صارك يف بناء 
موؤ�ص�صات �لدولة منذ بد�ية �لتعددية 
و  للدولة  �الأعلى  �ملجل�ص  خالل  من 
قدم �صهد�ء خالل �لع�رضية �ل�صود�ء و 
�نخرط يف م�صرية �مل�صاحلة �لوطنية 
منذ 1999 �ىل غاية �ليوم بكل قناعة 
�ل�صيقة  �حلزبية  عن  بعيد�  ر��صخة 

مغلبا م�صلحة �لوطن قبل كل �صي  .
جميع  �الإحتاد  دعا  �أخرى،  جهة  من 
فتح  �ىل  و�مل�صوؤولة  �حلية  �لقوى 
�ملتورطني  كل  وحما�صبة  حتقيق 
�صد  حتاك  �لتي  �ملوؤ�مرة  هاته  يف 
زجها  �أر�دو�  لطاملا  �لتي  �ملنظمة 
نفق  يف  الدخالها  �لو�صع  هذ�  يف 
و��صتخد�مها  تاأزمي  من خالل  مظلم 
�مل�صا�ص  على  تعمل  جهات  قبل  من 
�لتدخل  �أ�صبح  لذ�  �لوطن،  با�صتقر�ر 
هذه  لوقف  حتمية  �رضورة  �لعاجل 
م�صري  على  �مل�صمومة  �ملفاو�صات 

اإميان لوا�س�ملنظمة.

ع�شام بوربيع

اإميان لوا�س



النقابة الوطنية لالأ�شالك امل�شرتكة

تكتل نقابات الرتبية يبيع مطالب العمال
هاجمت النقابة الوطنية لالأ�شالك امل�شرتكة والعمال املهنيني لقطاع الرتبية الوطنية، اأم�س، اإ�شراب تكتل نقابات 

الرتبية، متهمة هذه الأخرية بالت�شلق على حقوق العمال الب�شطاء، وموؤكدة اأن املت�شبب الرئي�شي يف الو�شعية التي اآل 
لها القطاع ت�شبب فيها تلك التنظيمات بح�شبهم ببيعها حلقوق الأ�شالك امل�شرتكة والعمال املهنيني، داعية فئة الإداريني 

واملخربيني والتقنيني يف الإعالم الآيل والعمال املهنيني واأعوان الوقاية  والوثائقيني واأمناء املحفوظات بتذكر كيف 
بيعت حقوقهم بكوالي�س الوزارة الو�شية من اأجل النفراد  بالرتقيات اخليالية وحت�شني و�شعيتهم املادية  التي ر�شخوها 

بالقانون الأ�شا�شي والنظام التعوي�شي �شنة 2008، قائلة اأن الهدف اليوم هو اعتماد الكنفيدرالية ل غري .

 �شارة بومعزة

النقابات  دعت  ثانية  جهة  من 
الرتبية،  بوزيرة  موؤخرا  املجتمع 
الأمر  ويتعلق  بيانها اخلتامي،  يف 
بالحتادية الوطنية لعمال الرتبية، 
نقابة  الرتبية،  قطاع  اإحتادية 
اأ�ساتذة التعليم الإبتدائي، النقابة 
امل�سرتكة  لالأ�سالك  الوطنية 
لالإ�رساع  املهنيني  والعمال 
اخلا�ص  القانون  ملف  غلق  يف 
 ( املعنية  اجلهات  اىل  وار�ساله 
املالية  ووزارة  العمومي  الوظيف 
للتقليل من معاناة عمال قطاع   )
امل�سري  القرار  واإ�سدار  الرتبية 
املعدل  الجتماعية  للخدمات 
للقرار 01/12 بعد اأن اأنهت اللجنة 
اأكدت  كما  عملها.  امل�سرتكة 
احلقيقي  التكفل  �رسورة  على 
والفعلي بفئة الأ�سالك امل�سرتكة 

باإدماجهم  املهنيني  والعمال 
متكني  وكذلك  الرتبية  قطاع  يف 
من  ال�ستفادة  املخابر  موظفي 
منها  ي�ستفيد  التي  املنح  خمتلف 
اإلغاء  مع  الرتبية،  قطاع  عمال 
رقم  الأمر  من  و22   19 املادتني 
 2006/07/15 يف  املوؤرخ   03/06

املت�سمن القانون الأ�سا�سي العام 
للوظيفة العمومية .

اأما من جانب املنح فراهنت على 
واله�ساب  اجلنوب  منحة  حتيني 
قطاع  م�ستخدمي  لكل  العليا 
تطبيق  يف  وال�رساع  الرتبية، 
 14/266 الرئا�سي  املر�سوم 

املق�سية  الفئات  واإ�سافة 
موظفي  املخابر،  )موظفي 
املدر�سي،  والإر�ساد  التوجيه 
موظفي  الرتبويني،  امل�رسفني 
 ،) القت�سادية  امل�سالح  وعمال 
وكذا التعجيل بو�سع حتت ت�رسف 
مقرات  النقابية  التنظيمات 
لقانون  طبقا  العمل  وو�سائل 
قطاع  اأخالقيات  وميثاق  العمل 
جذريا  النظر  واإعادة  الرتبية، 
الأطوار  لكل  ال�ساعي  يف احلجم 
الأعمال  لكثافة  نظرا  لتقلي�سه 
من  الأ�ستاذ  ولتمكني  الإدارية 
لرفع  والتكوين  اجليد  التح�سري 
الرف�ص  وكذا  التلميذ.  م�ستوى 
املطلق لأي قرار يتعلق باجلانب 
البيداغوجي واملهني دون اإ�رساك 
ممثلي العمال طبقا لقوانني العمل 
الرتبية  قطاع  اأخالقيات  وميثاق 

الوطنية .

رئي�س نقابة الأئمة جلول حجيمي

متفائلون بانهاء الأزمة 
مع الوزارة

حتت اإ�شراف �شيدة الأعمال �شعيدة نغزة

انطالق اأ�شغال اليوم  
املتو�شطي لالأعمال  

.            ح�شور 80 رجل اأعمال من 16 دولة

لنقابة  الوطنية  التن�سيقية  رئي�ص  عرب 
ارتياحه  عن  حجيمي  جلول  الأئمة 
اأعده حممد  الذي  الطاقم  بخ�سو�ص 
مطالبهم  يف  النظر  اأجل  من  عي�سى 
مطلب،   47 يف  واملتمثلة  املطروحة 
مرحبا ب�سيا�سة احلوار والنقا�ص التي 
جاهزيتهم  مبديا  الو�ساية،  انتهجتها 

حلوار جاد وبناء
ات�سال  يف  حجيمي  جلول  رحب 
التي  احلوار  بلغة  »بالو�سط«  ربطه 
اأو  قيد  بدون  الو�ساية  انتهجتها 
�رسط مع ت�سكيل جلنة م�سرتكة لعالج 
كل  وتذليل  املطالب  كل  ودرا�سة 

العقبات لنا للو�سول اىل نتائج مرجوة 
اأن  م�سريا  القطاع،  عن  الغنب  ترفع 
امل�سوؤول الأول يف القطاع قد منحهم 
�سمانات حقيقية بخ�سو�ص املطالب 

املطروحة.
من جانب اأخر، اأكد جلول حجيمي اأن 
التن�سيقية مل تخرج عن اإطار القانون 
مطالب  اأنها  مو�سحا  مطالبها،  يف 
م�رسوعة مو�سوعية وهادئة ومقبولة، 
عن  نخرج  مل  ال�سدد  ذات  يف  قائال 
القانون يف مطالبنا، نحن ل نزيد ول 

نتزايد على الوزارة«.

ينظم الإحتاد املتو�سطي لكنفدراليات 
املوؤ�س�سات بالتعاون مع الكنفيدرالية 
اليوم  اجلزائرية  للموؤ�س�سات  العامة 
اليوم  اجلزائر   الأورا�سي  بفندق 
 « عنوان  حتت  لالأعمال  املتو�سطي 
ال�سغرى  للموؤ�س�سات  الفعال  الدور 
التنمية  بعث  يف  واملتو�سطة 
القت�سادية يف منطقة البحر الأبي�ص 
اإىل  اللقاء  هذا  »،ويهدف  املتو�سط 
و  ال�رساكة  فر�ص  تثمني  و  حتديد 
املوؤ�س�سات  خمتلف  بني  التعاون 
يف  امل�ساركة  املتو�سطة  و  ال�سغرى 

هذه التظاهرة
 كما �سيعرف اللقاء م�ساركة 10 دولة 
املتو�سط  الأبي�ص  البحر  حو�ص  من 
و  اأعمال  رجال  طرف  من  ممثلة 
اأبرزها  العمل  اأرباب  منظمات 
اأكرب  من  تعد  Confidustriaالتي 

 ، اإيطاليا  يف  العمل  اأرباب  منظمات 
و التي ت�سارك يف هذا املنتدى باأكرث 
ين�سطون  اإيطايل  اأعمال  من 10 رجل 
من  خمتلفة  اقت�سادية  قطاعات  يف 
املنتظر يف هذا امللتقى تنظيم اأكرث 
من 911 مقابلة بني خمتلف امل�ساركني 
يدور  حما�رسات   10 اإقامة  مع 
التالية  القطاعات  حول  مو�سوعها 
لبناء و ااأل�سغال العمومية ، الرقمنة ، 
الطاقات املتجددة ، �سناعة ال�سيارات 
�سيح�رس  و   ، امليكانيكية  �سناعة  و 
اللقاء عدة وزارات و موؤ�س�سات الدولة 
 ، اجلزائرية  العمل  اأرباب  ، منظمات 
اأ�سحاب ال�رسكات اخلا�سة ، مديري 
اإىل  بالإ�سافة  العمومية،  املوؤ�س�سات 
امل�ساركة  للبلدان  ال�سفراء  من  عدد 

يف هذا املنتدى.

الأمني العام للمحافظة ال�شامية لالأمازيغية، �شي الها�شمي ع�شاد

مهمتنا ثقيلة و يجمعنا تن�شيق تام مع جممع الأمازيغية 
.          رقم اأخ�شر لال�شتف�شار عن كل ما يتعلق بالأمازيغية

رئي�س الوكالة املحلية للت�شغيل02 بورقلة يو�شف بن �شدقة لـ«الو�شط«

 قمنا ب�شبط قوائم املر�شحني للفح�ص املهني بال�شركات ب�شفافية ونزاهة

للمحافظة  العام  الأمني  اأكد 
ال�سامية لالأمازيغية، �سي الها�سمي 
ع�ساد باجلزائر العا�سمة، اأن ترقية 
حتملها  ثقيلة  مهمة  الأمازيغية 
هيئته  مهام  اأن  موؤكدا  املحافظة، 
تتكامل مع مهام املجمع اجلزائري 
للغة الأمازيغية، م�سيفا اأنها تعرف 
اإىل  بالإ�سافة  تفاعليا،  تن�سيقا 
يت�سمن  قامو�ص  اإن�ساء  اإعالنه 
وو�سع  والهيئات  الوزارات  اأ�سماء 
لتمكني   )66-10( اأخ�رس  رقم 
كل  عن  ال�ستف�سار  من  املواطنني 

ما يتعلق باللغة الأمازيغية.
قال الأمني العام للمحافظة ال�سامية 
ع�ساد،  الها�سمي  �سي  لالأمازيغية 
منتدى  على  �سيفا  حلوله  خالل 
جريدة املجاهد، ع�سية الحتفالت 

اأن  »يناير«  ال�سنة المازيغية  براأ�ص 
واملجمع  املحافظة  بني  العالقة 
اجلزائري للغة المازيغية الذي مت 
الثالثاء، هي  ت�سكيلته  الإعالن عن 
»عالقة تكاملية  وتفاعلية«، م�سريا 
مرافقة  ال�رسوري  »من  اأنه  اىل 
املحافظة  جمهودات  وا�ستكمال 
من  مبجموعة  لالأمازيغية  ال�سامية 

املخت�سني والأكادمييني«.
اإىل  ع�ساد  الها�سمي  �سي  وعاد 
اجلمهورية،  رئي�ص  بدور  التذكري 
قائال اأن جهود الدولة جد بارزة يف 
المازيغية،  والهوية  الرتاث  ترقية 
يف رد منه على بع�ص ال�سد واجلذب 
ال\ي يطفو لل�سطح حول »افتكاك 
م�سريا   ر�سمية«،  كلغة  الأمازيغية 
اأوكلت  التي  الرتقية  مهمة   اأن 

و�سعبة«،  ثقيلة  »مهمة  للمحافظة 
م�سيفا اأن اإن�ساء املجمع الذي هو 
�سي�سمح  واأكادميية،  د�ستورية  هيئة 
يخ�ص  هام  بجانب  ب«التكفل 
ا�ستحداث اللغة  وطريقة كتابتها«.

اأن  ع�ساد  الها�سمي  اأ�ساف  كما 
د�ستور 2016 كر�ص المازيغية  لغة 
ر�سمية، مما يعني تعميم تعليمها يف 
كل الطوار التعليمية، وهذا يتطلب 
يف  النظر  »اإعادة  قال،  -مثلما 
الرتبية،  لقطاع  املنظمة  الن�سو�ص 
�سيما القانون التوجيهي«، م�ستدركا 
وثقافة  لغة  المازيغية  تكري�ص  اأن 
�ساملة«،  »نظرة   يتطلب  وتاريخا 
م�سريا اىل اأن هدف املحافظة هو 
كل  اللغة عرب  هذه  تدري�ص  »تعميم 

املوؤ�س�سات الرتبوية عرب الوطن«.

للمحافظة  العام  الأمني  اأ�ساد  كما 
العديد  طرف  من  املتخذ  بالقرار 
والوزارات  الدولة  موؤ�س�سات  من 
الوثائق  يف  الأمازيغية  ادراج  حول 
الإ�سهارية،  والدعائم  الر�سمية 
لوزارة  الأخرية  بالتعليمة  مذكرا 
كتابة  �رسورة  حول  الداخلية 
المازيغية اأمام واجهات موؤ�س�سات 

الدولة.
املحافظة  اأن  امل�سوؤول  ذات  واأكد 
اأ�سماء  يت�سمن  قامو�سا  اأعدت 
و�سعت  كما  والهيئات،  الوزارات 
لتمكني   )66-10( اأخ�رس  رقما 
كل  عن  ال�ستف�سار  من  املواطنني 

ما يتعلق باللغة الأمازيغية.
�شارة بومعزة 

للت�سغيل  املحلية  الوكالة  رئي�ص  قال 
يو�سف  ورقلة  بولية  باملخادمة   02
القوائم  �سبط  عملية  اأن  �سدقة  بن 
لإجراء  للمر�سحني  الأ�سمية 
بال�رسكات  املهنية  الفحو�سات 
الوطنية النفطية مت �سبطها بطريقة 

�سفافة ونزيهة .
للت�سغيل  املحلية  الوكالة  رئي�ص  اأكد 
�سدقة  بن  يو�سف  بورقلة   02 رقم 
يومية  به  خ�ص  �سحفي  ت�رسيح  يف 
»الو�سط »، اأن طريقة �سبط القوائم 
ال�سمية للعاطلني عن العمل املعنيني 
باجراء الفحو�سات املهنية بال�رسكات 
الوطنية العاملة يف ال�سناعة النفطية 
بورقلة  م�سعود  حا�سي  دائرة  باقليم 

،على غرار موؤ�س�سات خدمات الأبار 
، الأ�سغال يف الأبار وال�رسكة الوطنية 
�سفافة  بطريقة  �سبطها  مت  للتنقيب 
ونزيهة ، من خالل تطبيق مبداأ ح�سب 

الأولويات والمكانات املتاحة .
ذات  حتدث  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
للت�سغيل  املحلية  بالوكالة  الإطار 
وباإ�سهاب كبري ، عن ا�سرتاتيجة عمل 
الوكالة  راأ�ص  على  اجلديد  الوافد 
الولئية للت�سغيل حممد رايق ،خا�سة 
الولئية  البطاقية  بتطهري  تعلق  ما 
،لتفويت الفر�سة على  لطالبي العمل 
عمل  منا�سب  ميلكون  الذين  اأولئك 
الذين  اأوؤلئك  اأو  خا�سة  ب�رسكات 
طريق  عن  قرو�ص  من  ا�ستفادوا 

ميتلكون  من  وحتى  ولكناك  لون�ساج 
�سجالت جتارية .

يو�سف بن  ثانية فقد ذهب  من جهة 
اإىل  معنا  حديثه  معر�ص  يف  �سدقة 
اأبعد من ذلك عندما اأكد اأن ت�سحيح 
م�سار �سوق ال�سغل بولية ورقلة التي 
ال�رسكات  من  هائل  كم  على  حتتوي 
الجنبية  او  الوطنية  �سواء  النفطية 
املجمع  و�ساية  حتت  تعمل  التي 
لن  �سوناطراك  العمالق  النفطي 
من  اجلميع  جهود  بتظافر  الإ  يتاأتى 
مبا  العمل  عن  وعاطلني  م�سوؤولني 
املعاهد  اجلامعات  خريجي  فيهم 
ومرتب�سي  العليا  واملدار�ص  الكربى 

مراكز التكوين املهني والتمهني .

ومعلوم اأن عدد من البطالني املنتمني 
 02 رقم  املحلية  الت�سغيل  لوكالة 
ت�رسيحات  يف  اأكدوا  قد  باملخادمة 
املطلق  دعمهم  عن  معنا  لهم 
اجلبارة  للمجهودات  والالم�رسوط 
الوكالة  رئي�ص  طرف  من  املبذولة 
حلحلة  اأجل  من  �سدقة   بن  يو�سف 
الت�سغيل  ملف  و�سبط  الرتاكمات 
ال�سارم  الإلتزام  طريق  عن  بوكالته 
بتوجيهات وتو�سيات اجلهات املعنية 
واملكلفة بت�سيري هذا امللف ال�سائك 
الذي كاد يف عدد كبري من الوكالت 
اأن  الولية  بلديات  مبختلف  املحلية 

ي�سل لدرجة الإنفالت .
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جل�سة علنية للمجل�ص ال�سعبي الوطني اليوم

ي�ستاأنف املجل�ص ال�سعبي الوطني اليوم اخلمي�ص باجلزائر العا�سمة اأ�سغاله يف جل�سة علنية يخ�س�سها لطرح اأ�سئلة �سفوية خا�سة بعدة 
قطاعات  وزارية ، ح�سب ما جاء اأم�ص الأربعاء يف بيان للمجل�ص واأو�سح ذات البيان اأنه برمج خالل هذه اجلل�سة العلنية للمجل�ص 12 �سوؤال من بينها �سوؤالني )2(موجهني لوزير 
ال�سوؤون الدينية والأوقاف و�سوؤالني اآخرين ) 2( لوزير الثقافة و�سوؤالني )2 ( لوزيرة الت�سامن الوطني وال�رسة وق�سايا املراأة اىل جانب �سوؤالني )2(  لوزير الت�سال و كذا �سوؤالني)2 

( لوزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات واأي�سا �سوؤالني )2(  لوزير العمل والت�سغيل وال�سمان.
//////////////////////////

الوطني  الدرك  م�سالح  متكنت 
الإقليمية  للمجموعة  التابعة 
تفكيك  من  متو�سنت  بعني 
�سبكتني )2( خمت�ستني يف تنظيم 
ال�رسعية  غري  الهجرة  رحالت 
و  الإ�سبانية  ال�سواحل  باجتاه 
اأفرادها، ح�سبما  من   5 توقيف 
ذات  لدى  الأربعاء  اأم�ص  علم 

الهيئة الأمنية.
ال�سبكة  تفكيك  عملية  ومتت 
الأوىل بناء على حتريات ميدانية 
با�رستها م�سالح الدرك الوطني 
للفرقة الإقليمية ببوزجار، حيث 
متكنت من الإيقاع باأفراد �سبكة 
الرحالت  تنظيم  يف  خمت�سة 
 3 من  م�سكلة  بالبحر  ال�رسية 
 20 بني  �سنهم  يرتاوح  عنا�رس 
�سنة و 35 �سنة ينحدرون جميعا 
حيث  متو�سنت،  عني  ولية  من 
مت اإيداعهم احلب�ص الحتياطي 
لبلدية  العقابية  باملوؤ�س�سة 
ق�سائي  باأمر  عدة  بن  �سيدي 
العامرية،  حمكمة  عن  �سادر 
امل�سدر  ذات  اأ�ساف  ح�سبما 
تو�سلت  جهتها  ومن  الأمني 
الإقليمية  الفرقة  عنا�رس 
لبلدية  الوطني  الدرك  مل�سالح 
اأولد بوجمعة من حتديد هوية 

يف  خمت�سة  ثانية  �سبكة  اأفراد 
غري  الهجرة  رحالت  تنظيم 
توقيف  مت  حيث  ال�رسعية، 
يرتاوح  بها  ين�سطان  عن�رسين 
 28 و  �سنة   24 بني  �سنهما 
بعد  �ساأنهما  يف  �سلطت  �سنة، 
العامرية  حمكمة  اأمام  مثولهما 
عقوبة 3 �سنوات حب�سا نافذة و 
األف   300 قدرها  مالية  غرامة 
امل�سدر  لذات  ا�ستنادا  دج، 
موا�سلة  العمليتان  هتان  وتاأتي 
للمجهودات املبذولة من طرف 
بعني  الوطني  الدرك  وحدات 
متو�سنت ملكافحة الهجرة غري 
ال�رسعية، حيث �سبق و اأن نفذت 
الأ�سبوع  غ�سون  مل�سالح  ذات 
�سمحت  مماثلة  لعملية  اجلاري 
يف  خمت�سة  ب�سبكة  بالإطاحة 

تنظيم الهجرة غري 
عرب  تن�سط  كانت  ال�رسعية 
�ساطئي الهالل و العني الواقعني 
ببلدية �سيدي بن عدة و �سواطئ 
)عني  الكيحل  اأولد  بلدية 
 3 توقيف  مت  حيث  متو�سنت(، 
ال�سبكة  هذه  اأفراد  من  عنا�رس 
خمطط  اإف�سال  و  الإجرامية 
�سابا،  ل13  ال�رسية  للهجرة 

مثلما متت الإ�سارة اإليه.

عني متو�شنت 

تفكيك �شبكتني لتنظيم رحالت 
الهجرة غري ال�شرعية 

اإميان لوا�س 



الفيزيولوجي  ال�شبه  واإن  بل 
التحرر  وعقلية  والفكري  والثقايف 
م�شتمرة  املعتدي  �شد  والثورة 
بني  الهجرة  حب  كذلك  و  لليوم، 
والتم�شك  الثقافات  و  الأمكنة 
ومن  الزيتون،  و�شجر  بالأر�ض 
اأ�شل  يف  البحث  اأهمية  تاأتي  ثمة 

الكنعانيني.

يف اأ�صل الأمازيغ

اختلفت الآراء حول اأ�شل الأمازيغ، 
وا�شتد اخلالف موؤخرا بعد ظهرت 
قدمي  ب�رشي  لوجود  اكت�شاف 
الآراء  وجممل  �شطيف،  مبنطقة 

تخت�رش يف مواقف اأربعة هي:  
الأمازيغ  اأ�شل  بان  راأي  يرى 
معطيات  اإىل  ا�شتنادا   ، اأوروبي 
الإن�شان  باأن  توحي  وب�رشية  لغوية 

الأمازيغي من ن�شل الغاليني... 
هم  الأمازيغ  باأن  ثان  راأي   ويرى 
و  الإفريقية،  الأر�ض  هذه  اأبناء 
علم  ك�شوفات  اإىل  البع�ض  ي�شتند 
مفادها  القدمية،  والفنون  الآثار 
يف  اإن�شان  اأول  على  العثور  مت  اأنه 
اأفريقيا،  مناطق  بع�ض  التاريخ يف 
مل  الأمازيغي  فالإن�شان  وبالتايل 
ولكنه  اأفريقيا  �شمال  اإىل  يهاجر 
البداية، ويذهب  منذ  فيها  وجد 
هذه  �شكان  ربط  اإىل  اآخر  اجتاه 
املنطقة بامل�رشق وجزيرة العرب، 
اإىل  هناك  من  نزحوا  اإنهم  حيث 
اأو  حلروب  نتيجة  اأفريقيا  �شمال 

تقلبات مناخية وغريها
الرحمن  عبد  املوؤرخ  مييل  و 
الأمازيغ  اعتبار  اإىل  خلدون  بن 
كنعانيني من ولد كنعان بن حام بن 

نوح عليه ال�شالم،

 ، امل�شاألة  يف  نف�شل  اأن  نريد  ول 
اأنرثوبولوجي  لبحث  حتتاج  فهي 
اجتماعي ثقايف، ولبحوت يف الآثار 

واحلفريات، لكن �شنقدم
عن  واملعلومات  احلقائق  بع�ض   
القارئ  نذّكر  و  الكنعانيني،  تاريخ 
من  جمموعة  باعتماد  الكرمي 

الكتب املتخ�ش�شة،  ومنها 
لظفر  القدمي  فل�شطني  تاريخ 
ميخائيل  خان،  الإ�شالم 
كنعان،  ت�شمية  ن�شطور)اأ�شل 
ترجمة فا�شل جتكر،( ،زياد منى: 

تاريخ 
البا�ض:  ح�شن  القدمية،  فل�شطني 
والغت�شاب  الكنعانية  امليثولوجيا 
احلوراين:  يو�شف  التوراتي، 

جماهل تاريخ الفنيقيني )من 
البريوتي،  �شانخونياتني  خالل 

وفيلون اجلبيلي(،

التاريخي  التجذر  -يف 

الكنعاين:

عندما نبحث يف تاريخ الكنعانييني 
نتجه ملنطقة فل�شطني، و هي اأر�ض 
للب�رشية،  العميق  التاريخ  يف  متتد 
الهجرات  من  الكثري  �شهدت  وقد 
جمالت  واختلفت  واحلروب، 
التفاعل والتوا�شل بني اأبناء الأر�ض 
لقد  املهاجرة.  القادمة  وال�شعوب 
التاريخ  عرب  فل�شطني  )عرفت 
الهجرات  من  �شل�شلة  القدمي 
و�شل�شلة  وال�شامية،  العربية 
والغزوات،  احلروب  من  طويلة 
الإمرباطوريات  من  و�شل�شلة 
واأقامت  بها،  مّرت  التي  الغازية، 
هاجر  فقد  حكمتها،  اأو  فيها 
القبائل  من  عدد  بها  واأقام  اإليها، 

ال�شامية...، وجاء كذلك: 
والبابليون  وامل�رشيون  احلّثيون 
وغزاها  والكلدانيون،  والآ�شوريون 
والرومان،  والفر�ض  اليونانيون 
العرب  الكنعانيون  الأبناء  وحكمها 

الأ�شليون( ،
 ولعل تلك الأزمنة بكل امتداداتها 
ذهنية  يف  اأثرت  قد  احل�شارية 
كما  الفل�شطيني،  الإن�شان  وقيم 
اأ�شهمت يف تنويع م�شادره الثقافية 
امل�شاعر  وتعددت  ال�شعبية، 
الأديان  التقاء  باعتبار  والأفكار 
الواحدة،  الأر�ض  يف  واحل�شارات 
الثقافية  مرجعيته  يحمل  ما  وهو 
التاريخية مع الذاكرة الفل�شطينية، 
)يكاد يكون جلميع الأنبياء والر�شل 
القراآن  يف  ذكرهم  جاء  الذين 
ر  مُيّ فنبٌيّ  بفل�شطني،  �شلة  الكرمي 

بها، ونبُيّ يدعو فيها، ونبٌيّ يدفن 
رفعه  ال�شالم  عليه  وعي�شى  فيها، 
اهلل اإليه منها، وحممد )�ض( اأ�رشى 
ال�شماء  اإىل  به  وُعرج  اإليها،  به 
اأر�ض  تكون  ل  فكيف  منها(. 

الأنبياء وملتقى الأديان؟.
فل�شطني  ال�شامية  ال�شعوب  �شكنت 
منذ القدم، والهجرة الكنعانية هي 
مع  املنطقة،  اإىل  الهجرات  اأقدم 
العلم اأّن الكنعانيني هم )اأحد فروع 
اإىل  جاءوا  قد  الذين  الأموريني 
فل�شطني يف زمن ل يقل عن بداية 
ميالد  �شبقت  التي  الثالثة،  الألف 
امل�شيح، وقد ان�شهروا متاًما، مع 
املهاجرين(.  من  �شبقوهم  من 
بالد  �شاحل  الكنعانيون  واختار 
ال�شام وجنوبها الغربي وفل�شطني. 
فاإن  التاريخي،  املنظور  ومن 

قبيلة  من  والأموريني  الكنعانيني 
كنعان،  بالد  واحدة.وت�شمل  كربى 
)فل�شطني  حاليا  ي�شمى  ما  اأي، 

و�شوريا ولبنان والأردن(.
املوؤكدة  التاريخية  الدلئل  وتاأتي 
من  الفل�شطينيني  هجرة  على 
فقد  العربية،  اجلزيرة  �شبه 
قبائل  وهم  الفل�شطنيون؛  )كان 
اأقاموا  اأ�شول �شامية  اإىل  ينت�شبون 
بني  الفل�شطيني  ال�شاحل  على 
ا  اأَمّ يافا،  و�شمال  واخلليل  غزة 
الكنعانيون الذين نزلوا �شاحل بالد 
القرن  يف  لبنان  جبل  اأمام  ال�شام 
الثاين ع�رش ق. م. با�شم الفينيقيني، 
وم�شب  الكرمل  بني  �شكنوا  فقد 
احل�شون  وبنوا  العا�شي...  نهر 
اإليها،  يلتجئون  والأ�شوار  والقالع 

اأو  الغزاة  بقدوم  ي�شعرون  عندما 
الفاحتني(.

كنعانية،  ح�شارية  هوية  تقدم   
اأبناء  اأن  كما  غريها،  مع  تفاعلت 
�شعوبها )طبعوا فل�شطني بطابعهم 
العامرة،  املدن  واأن�شاأوا  اخلا�ض، 
حتى  اليوم  معظمها  يزال  ل  التي 
اأو  ا�شمها  على  حتافظ  بقيت 
فت حتريًفا ب�شيًطا، مثل اأريحا  حِرّ
حلم  وبيت  واأ�شدود،  ال�شبع  وبئر 
وقد  وغريها...(.  وعكا  ورفح 
غري  اآخرون  عرب  فل�شطني  �شكن 
)م�رش،  بني  اأقاموا  الكنعانيني، 
الذين  وهم  واحلجاز(،  فل�شطني، 
�شحبوا يو�شف بن يعقوب من البئر 
وين�شب  اإخوته،  فيه  األقاه  الذي 
اإليهم النبي �شعيب، اأّما )املعنّيون( 
وا�شتقروا  فل�شطني  نزلوا  فقد 
جنوبها. كما اأ�ّش�شوا )غزة( لتكون 
مركًزا جتارًيا لقوافلهم التجارية، 
واحلقيقة اأّن اإن�شاء املدن ظاهرة 
يف  العرب  الكنعانيون  بها  عرف 
ف�شاء  مدنهم  وكانت  فل�شطني، 
ثقافًيا، وجتارًيا ملختلف العنا�رش 
والأجنبية،  املحلية  احل�شارية 
باأ�شمائها  احتفظت  املدن  وهذه 

حتى اليوم.

يف اخللفية الأ�صطورية 
الكنعانية:

�شاميا،  ا�شما  كنعان  ا�شم  يعد 
تعني  )كيناخو(  كلمة  اأَنّ  قيل  وقد 
يف  الأحمر  الأرجواين  ال�شباغ 
الكلمة  وهذه  الأكادية،  الن�شو�ض 
بالد  اأي  كنعان،  من  م�شتقة  �شفة 
اأو  الغروب،  اأر�ض  اأْو  الأرجوان، 
عبارة  اأن  كما  الغربية،  الأر�ض 
مرتادفتني  جاءتا  و)اأمورو(  كنعان 
ويجمع  العمارنة،  تل  ر�شائل  يف 
كنعان  كلمة  معنى  اأن  املوؤرخون 
ويوؤكد  الأرجوانية،  الأر�ض  هو 
املوؤرخ  هريودوت  باأن  منى  زياد 
كتابه  يف  ي�رش  مل  الغريقي، 
)التاريخ( عندما تكلم عن فل�شطني 

عربانيني  وجود  اإىل  اإ�شارة  اأية 
اإىل  ي�رش  مل  بل  التوراة،  كتاب  اأو 
مملكة داود اأو �شليمان املزعومة، 
مهما كانت هذه الإ�شارة ولو عابرة، 
لوجود  ذكر  اأي  كتابه  يف  يرد  ومل 
هريودوت  لكن  اأور�شليم(،  )هيكل 
املمتدة  املنطقة  على  يطلق 
حدود  اإىل  دم�شق  جنوبي  من 
فل�شطني.  ا�شم  �شيناء،  �شحراء 
تاريخ  اأن  املوؤرخني  بع�ض  ويرى 
يعود  الفل�شطينة  الكنعانية  املدن 
انت�رش  وقد  عام،  اآلف  �شبعة  اإىل 
)12 فرعاً( يف  كنعان، وهم  اأحفاد 
بعال  اأن  ويقال  وفل�شطني،  ال�شام 
ا�شم  ذكر  كما  كنعان،  والد  هو 
كنعان يف ر�شائل تل العمارتة التي 
تعود اإىل القرن اخلام�ض ع�رش قبل 

امليالد).
ا ملختلف  لقد كانت املنطقة اأر�شً
الأ�شاطري، كما اأن اأعياد قيامة اإلله 
كانت  التي  )اأوزير�ض(،  امل�رشي 
حتوي  الكنعانية  جبل  يف  تنظم 
متتد  التي  الأ�شاطري  من  الكثري 
اإىل ح�شارات اأخرى، يقول �شوقي 
تنا�شبت  ما  )بقدر  احلكيم  عبد 
والرتاث  الأ�شاطري  تقاربت  اأو 
اأو  واآ�شور،  لبابل  بعامة  احل�شاري 
ح�شارة ما بني النهرين، بالإ�شافة 
القحطانيني  العرب  ح�شارة  اإىل 
من  جريانهم  وبني  جانب،  من 
حدث  اآخر،  جانب  من  الفر�ض... 
للح�شارتني  بالن�شبة  القدر  نف�ض 
القدمية،  امل�رشية  املجاورتني: 
يف  الفينيقية  الكنعانية  واحل�شارة 

مدن دول ال�شام وفل�شطني(.
المتزاج،  دلئل  بع�ض  هذه 
الآلهة  اإن  بل  فح�شب،  ذلك  ولي�ض 
ظهرت  قد  الفينيقية  الكنعانية 
يف  الأثرية،  البحوث  بع�ض  ح�شب 
حفريات قرطاجية من قبيل الآلهة، 
)اأ�شمون(  والإله  هامان(  )بعل 
)ب�ض(  امل�رشي  والإله  و)اأدوي�ض( 
لقد  اآ�شيا.  وغرب  م�رش  اإله 
احل�شارية  الذاكرة  تعر�شت 
الطم�ض  حماولت  اإىل  الكنعانية 
بقيت  ذلك-  مع  لكن-  والت�شويه، 
الفكر،  ويف  الوجدان  يف  حا�رشة 
ا�شتمرارية  دميومة  خالل  من 
املختلفة،  الرتاثية  املعطيات 
اأي  الهجرات،  ظل  يف  خا�شة 
تغريبة الأ�شاطري الكنعانية )غرب 
املتو�شط(، فقد )نقل الكنعانيون 

معتقداتهم  من  الكثري  القدماء 
وطقو�شهم و�شناعاتهم اإىل البالد 
التي �شافروا اإليها، اأو تاجروا مع 
الإغريقية  ال�شواطئ  على  اأبنائها 
والأوروبية، وبوجه خا�ض اإىل بالد 
الإغريق واأر�ض م�رش القدمية( ، 
الثقايف  التفاعل  وقع  ثم  ومن 
وحتقق اإ�شعاع املوروث الكنعاين، 
التي  التدمري  حماولت  رغم 
ا�شتهدفت الآثار الفنية والفكرية، 
اأخرى  ح�شارات  اإىل  بن�شبها 
املنتميني  حماربة  اأو  )الإغريق(، 
فعل  كما  الكنعانية  الثقافة  اإىل 
هذه  لكن  الأوروبي،  ال�شت�رشاق 
على  وانفتحت  �شعدت،  الثقافة 
الك�شوف  ه  توؤكِدّ ما  وذلك  غريها، 
احلوار  على  توؤِكّد  التي  احلفرية، 
ال�شعوب  مع  )الفينيقي(  الكنعاين 
الأخرى، نتيجة الهجرات ال�شامية 
القدمية. اإّن الأ�شاطري واحلكايات 
ال�شعبية نتاج للمعتقدات ال�شعبية، 
بالكثري  ينب�ض  الكنعاين  والفكر 
اأ�شل  اأ�شاطري  من  انطالًقا  منها، 

الكون،
وهي اأ�شاطري ت�شتح�رش امل�شاهد 
الغريبة التي جتمع الهواء والريح، 
كقاعدة  البي�شة  فكرة  و)جند 
اأ�شا�شية للوجود يف الفكر الكنعاين 
بي�شة  تقليد  ولعّل  التكوين،  عن 
الف�شح ذاته ل يزال يف املمار�شة 
مع هذا العيد منذ ف�شح الكنعانيني 
الذي يعني ولدة الريح من جديد 
اإىل  البي�شة  فتتحول   ، �شنة(  كل 
اأّن  كما  الوجود،  اأ�شل  عن�رش 
وجود  يفرت�شون  ال�شيدونيني 
�شيء،  كل  قبل  وال�شباب  الرغبة 
)امل�شتوى  الهواء  يلد  ومنهما 
)النموذج  والريح  للوعي(  الأعلى 
ينطلق  وهنا   ، للوعي(    احلي 
اأ�شاطري الكنعانيني، يف بدء  بحث 
الأ�شطورة  حت�رش  حيث  التكوين، 
غريه  مثل  الكنعاين  ال�شعب  عند 
ال�شعوب  )كل  لأن  ال�شعوب،  من 
عرفت الأ�شطورة والتقت عندها، 
اأو  حيثما  الإن�شان  تراث  فهي 
اأينما كان، على بعد املكان وعلى 
الإن�شان  يلتقي  الزمان  اختالف 
الأ�شطورة  ن�شيج  عند  بالإن�شان 
ي�شتمد  ومنه  املوّحد،  املت�شابه 
يذكره  ل ميّحي،  الإن�شان عطًرا، 
واملحاكاة  اخللق  على  بقدرته 

والإبداع(

 يوجد راأي يعود بالأمازيغ اإليهم:

د-وليد بوعديلة

تاريـــخ �لكنــــعانيني وتر�ثهم و�أ�ســـاطريهم
 حتتفل اجلزائر بال�صنة الأمازيغية اجلديدة، وتعيد كتابة تاريخ مت�صالح  مع ذاتها  واأمازيغيتها، ولأن اجلزائري يحتاج لعرفة هذا اجلانب 

املجهول من الذاكرة البعيدة املمتدة ملا قبل ميالد امل�صيح، فقد اأردنا التنبيه لبع�ض نقاط ال�صبه  يف التاريخ الكنعاين القدمي ويف اأ�صاطريه 
وموروثة ال�صعبي،بني الإن�صان الأمازيغي والإن�صان الذي �صكن منطقة بالد ال�صام وحتديدا فل�صطني.
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هذه بع�ض دلئل المتزاج، ولي�ض ذلك فح�صب، 

بل اإن الآلهة الكنعانية الفينيقية قد ظهرت 

ح�صب بع�ض البحوث الأثرية، يف حفريات 

قرطاجية من قبيل الآلهة، )بعل هامان( والإله 

)اأ�صمون( و)اأدوي�ض( والإله امل�صري )ب�ض( اإله م�صر 

وغرب اآ�صيا
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والرموز  احلكايات  حت�رض 
املختلفة،  الفينيقية  الكنعانية 
لذلك تتوقف الأبحاث التاريخية 
م�رض،  عند  والأنرثوبولوجية 
احل�ضاري  ال�ضاأن  بحثت  كلّما 
م�ضدًرا  كانت  لأّنها  الكنعاين، 
اأ�ضياًل لهما، فعنها اأخذا الرتاث 
اأفادْت  ثم  اأخرى،  اإ�ضافات  مع 
والرومانية  الأوروبية  احل�ضارة 
مبعارف  يتعلق  فيما  بخا�ضة 
اجلبابرة  وخوارق  الآلهة  عن 
وكما قلنا، اإنه من اأبرز اأ�ضاطري 
املنطقة، تلك املتعلقة باخللق، 
كنعان  ذرية  عن  تتحدث  والتي 
كنعانيا،  بالد  من  جاءت  التي 
وحت�رض يف الأ�ضطورة عالمات 
النور والريح. ويف الإجمال، فاإّن 
اإىل  تنبه  هذه  اخللق  اأ�ضطورة 
يرتكبها  التي  اخلطايا  م�ضاهد 
هجر  اأنه  )منها  ال�ضماء،  اإله 
وحاول  الأر�ض،  اإلهة  زوجته 
هوادة،  وبال  مراًرا  اأبنائها  قتل 
لكن ابنه البكر )اإيل(، ما اإْن بلغ 
الإله  اتخذ  حتى  الرجال،  مبلغ 
الكتابة  اإله  )نحوت(  اأو  )توت( 
–فيما  ال�ضاميون  عرفه  الذي 
جربائل،  املالك  يف  بعد- 
كامتاً لأ�رضاره، ثم اأ�ضعل حروًبا 
طاحنة منذ اإهانته لأّمه الأر�ض، 
ال�ضعوب  اآلهة  اأعظم  و)اإبل( هو 
اللّغات  يف  ومعناه  ال�ضامية، 

ال�ضامية القدرة اأو القوة(...
التجارية  وارتبطت املمار�ضات 
بالآلهة، كما امتزجت  الزراعية 
باملنطقة  والطقو�ض  ال�ضعائر 
ومن  بالبحر،  وخا�ضة  بالطبع، 
وبناء  والتجارة  ال�ضيد  ثمة 
كنعان،  ابن  و)�ضيدون(  املدن، 
عمليات  على  ا�ضمه  اأ�ضل  يدل 
للكنعانيني،  كان  وقد  ال�ضيد، 
اإله  �ضيدا  مدينة  �ضكان 
وي�ضتمر  )�ضيدون(.  ي�ضمى 
الأ�ضاطري  يف  الطبيعة  ح�ضور 
�ضاأن  وهو  الكنعانية،  واملالحم 
كثري من الأ�ضاطري عند خمتلف 
عامل  يتخذ  حيث  ال�ضعوب، 
من  كبرية  م�ضاحات  الطبيعة 

منظور الفكر الأ�ضطوري. 
جمع  فقد  ال�ضياق  هذا  ويف 
بني  الفنيقي  الكنعاين  املوروث 
ال�ضاميون  )اعتربها  النخلة 
عدن(  جنة  يف  احلياة  �ضجرة 
اجلن�ضي  الإخ�ضاب  اآلهة  وبني 
ع�ضرتوت اأو ع�ضتار التي،األهمْت 

ال�ضاعر املنا�رضة، وهي: )اإلهة 
�ضلمية كنعانية، ذات نفوذ كبري 
يف التاريخ القدمي، بجانب بع�ض 
ُذكرت  ال�ضيدونيني،  معبودات 
يف ملحمة كرت الأوغاريتية يف 
حيث  وع�ضتار،  بعل...  ملحمة 
تو�ضف  اأوغاريت،  مالحم  يف 
العدالة  وجمالية  باجلمال 
وخ�ضومه(  البعل  بني  والتوازن 
امليالد  �ضجرة  هي  فالنخلة   ،
�ضعوب  عند  العائلة(  )�ضجرة 
هذه  جند  لذلك  اآ�ضيا،  غرب 
عمليات  بني  تربط  ال�ضعوب 
)التلقيح(  النخيل  اإخ�ضاب 
القيامة  ثم  املوت،  وبني 
وات�ضع  وال�ضتمرار(،  )الولدة 
امليثولوجية  يف  النخلة  ح�ضور 
ولدة  خالل  من  الإغريقية، 
الآلهة )اأبولو( و)نبتون( و)ذيلني( 

حتت نخلة...
التفاعالت  تلك  ونتيجة 

ملختلفة  ا
بني  الواقعة  �ضهدتها  التي 
اأنتجته  وما  والنيل،  الدجلة 
ترتفع  اأن  يجب  اأ�ضاطري،  من 
لبحثها  العلمية  الأ�ضوات 
كان  )اإذا  فـ  منهجًيا،  ودرا�ضتها 
احلامية  ال�ضامية  الثقافة  قوام 
هو الأ�ضطورة والنزوع ال�ضويف، 
تنال  اأن  ينبغي  الأ�ضاطري  فاإن 
املفكر  من  كبرًيا  اهتماًما 
العربي املعا�رض، ولذا ّفاإن مما 
نعرف  اأن  بالأهمية،  جدير  هو 
وكيف  الأ�ضطورة  نف�رض  كيف 
التاريخي،  ب�رضطها  نربطها 
وكيف نراها على ن�ضق ت�ضل�ضلي 
مع حركة الثقافة التي اأطلقتها( 
خالل  من  يتحقق  ما  وهو   ،
الثقافية  الذاكرة  اأر�ضيف  فتح 
ويف  احلفريات  يف  ودرا�ضته 
و�ضائل  خمتلف  ويف  الن�ضو�ض 
ي�ضاعد  فذلك  املعرفة،  نقل 
القيمية  املنظومة  تف�ضري  على 
خا�ضة  الجتماعية،  واملواقف 
باخل�ضب  املتعلقة  الق�ضايا  يف 
واملوت...  احلياة  اأو  واجلذب 
وارتباطاتها باحليوان والنبات اأو 
الإن�ضان والآلهة، كما هو ال�ضاأن 

عندما نبحث يف ح�ضور الطائر 
)فينيق( يف املنطقة، وقد وظفه 
املنا�رضة،  عزالدين  ال�ضاعر 
ري�ضه  اأ�ضطوري،  طائر  وهو 
عندما  براقة،  واألوانه  لمع، 
ع�ًضا  يبني  اأجله،  بدنو  ي�ضعر 
واأع�ضاب  عطرية  نباتات  من 
بعد  و�ضطها  وي�ضتقر  �ضعرية 
يولد  رماده  ومن  يحرقها،  اأّن 
فينيق اآخر ي�ضارع يف اأخذ بقايا 

والده،)
وجند يف الرتاث ال�ضطوري قيم 
احلياة واخل�ضب التي تتجدد يف 
كل ربيع عند ال�ضعوب. اإّن الباحث 
القدمي  الفل�ضطيني  التاريخ  يف 
ومرجعياته  امللحمية  وجوانبه 
اأن  ي�ضتطيع  ل  الأ�ضطورية، 
يغفل تواريخ ومالحم واأ�ضاطري 
فهي  العربية،  املنطقة  �ضعوب 
ت�ضّكل حلقة واحدة، تكاد تكون 
ال�ضري  لأن  متوّحدة ل خمتلفة، 
والق�ض�ض  واملالحم 

التي  والطقو�ض... 
اأن  ميكن  فل�ضطني،  يف  توجد 
من  اأخرى،  مناطق  يف  توجد 
مناطق الرتاث العربي ال�ضامي، 
اجلغرافية  الختالفات  رغم 
البابلي  ال�رضق  بني  واللّهجية 
والعربي   ، )العراق(  الآ�ضوري 
فل�ضطني(  )ال�ضام،  الكنعاين 
واليمن(،  )احلجاز  واجلنوب 
و)ك�ضفت  القدمية،  وم�رض 
الدرا�ضات الأ�ضطورية املقارنة 
اأ�ضطورًيا  اأ�ضا�ًضا  اأّن هناك  عن 
م�ضرتًكا  لهوتًيا  بل  عقائدًيا 
لأغلب هذه ال�ضعوب ال�ضامية منذ 
اأكرث من األفي �ضنة قبل امليالد، 
يف  اأو  النهرين،  بني  فيما  �ضواء 
وفل�ضطني،  وال�ضام  واليمن  مكة 
تهتم  املعرفية  الآفاق  وتلك 
الثقافية،  الأنرثوبولوجية  بها 
كما ينفتح عليها البحث الأدبي 
يف  الأ�ضاطري  يتناول  الذي 
بل  اأنواعه(،  )مبختلف  الأدب 
اإّن تلك الآفاق هي حقل معريف 
والدرا�ضات  الأبحاث  ملختلف 

يف العلوم الإن�ضانية.
امل�ضرتكة  الأ�ضاطري  ومن 

فمع   ، بعل  الإله  اأ�ضطورة 
فل�ضطني  اإىل  ال�ضاميني  جميء 
مقد�ضة  اأماكن  وجود  اكت�ضفوا 
كل  على  فاأطلقوا  كثرية، 
اآبار  اجلبال،  )الأ�ضجار،  منها: 
تّوحد  وقد  بعل،  ا�ضم  املاء...( 
ال�ضومري  الإله  مع  الإله  هذا 
الإله  نف�ضه  وهو  )مردوك( 
مكة،  يف  قري�ض  عند  )هبل( 
على  اأقاموه  قد  العرب  وكان 
اإ�ضارة اإىل ارتباطه  بئر ماء، يف 
)بعل(  ح�رض  وقد  بالإخ�ضاب، 
الكنعانية  ال�ضعرية  املالحم  يف 
اأُغري  وقد  ال�ضماء،  اإله  ب�ضفته 
ال�ضفلي،  العامل  اإىل  بالنزول 
لكنه  ال�ضياطني،  واحتجزته 
يعود  اأن  وا�ضتطاع  قاومهم، 

ثانية اإىل عامله العلوي...
وح�رضت  )بعل(  ح�رض  اإذن 
فولكلورية  وممار�ضات  اأ�ضاطري 
كثرية يف فل�ضطني، تتعلق بالغيب 
والأحالم،  والقدر  والدهر 
اجلن  خرافات  وكذلك 
والرياح،  والعفاريت  وال�ضياطني 
الأوائل،  ال�ضاميون  ن�ضب  وقد 
اجلن  اإىل  الأمور  من  الكثري 
اأمهات  من  الأبناء  انحدار  مثل 
يح�رض  عن�رض  وهو  اأجنبيات، 
العربية  القبائل  بع�ض  عند 
الكنعانيون  ورث  وقد  )جرهم(، 
اأ�ضطورة  ال�ضومريني  عن 
)ميلي(  ال�ضيطانية  العفريتة 
والأماكن  ت�ضكن اخلرائب  وهي 
عند  )ليليث(  وهي  املهجورة، 
الكنعانية  يف  وتعني  البابليني، 
وقد  اأنثى،  ومفردها  )اأناث( 
حتّول اللّفظ اإىل )ليل( و)ليلى(. 
يف  املوجودة  الأ�ضاطري  ومن 
غواية  اأ�ضطورة  املنطقة، 
اأكانت  �ضواء  للمراأة،  ال�ضيطان 
البطل،  زوجة  اأو  الإله  زوجة 
اأ�ضاطري  اأغلب  يف  تتجلّى  وهي 
يف  وقع  كما  ال�ضامية،  اخللق 
عندما  الطوفان،  اأ�ضطورة 
نوح،  بزوجة  ال�ضيطان  ا�ضتعان 
كما اأّن ال�ضيطان و�ضو�ض لمراأة 
العالقة  وت�ضتمر  لوط...  النبّي 
بني املراأة وال�ضيطان كلما تعلّق 
الأوىل.  اخللق  باأ�ضاطري  الأمر 
اإله  )طاووتو(  الكنعانيون  عرف 
احلكمة، وقد ُوجد يف ن�ضو�ض 
)األ(  وهناك  الكنعانية،  )اإيبال( 
حم�ضو�ضة  قوة  كل  ميثل  وهو 
)الأ�ضجار،  الكائنات  خلف 
وُجعل  اجلنوب...(،  الأنهار، 
بالزمن،  ا  خمت�ضً )اأيون( 

واحلقيقة اأن اأ�ضاطري الكنعانيني 
)حيث  الهجرة  عرفت  واآلهتهم 
ذاتها  يف  العربية  العّزى  اإّن 
تقرتن  وهي  الفينيقية،  ع�ضتار 
اأًيا  وتدعى  ال�ضبح،  بنجمة 
�ضهادة  جند  فاإننا  )الزهرة(، 
�ضكل  يف  الت�ضمية  على  مادية 
اإحدى برك راأ�ض العني املثّمنة 
املهاجرون  ان�ضاأ  وقد  ال�ضكل، 
�ضمال  يف  مدينة  ال�ضوريون 

اإفريقيا �ضّموها )عوزي( ، 
)بر�ضفون(،  الآلهة  وللكنعانيني 
البي�ضاء،  الذراع  ذات  وهي 
عند الرومان، هي )برو�رضيني( 
ابنته زو�ض من )دمييرتا( اإلهة 
عند  تو�ضف  ال�ضفلي،  العامل 
وهي  ماتت  بانها  الكنعانيني 

عذراء، واعتربها 
املوتى،  عامل  من  الإغريق 
مع  ال�ضنة  ثلث  مت�ضي  وباأنها 
ال�ضفلي  العامل  يف  )بلوتو( 
الآلهة، وهي متثل  والثلثني مع 
اأّما  الأوغاريتي..  بعل  دور 
الآلهة  اأقدم  من  فهي  )حورا( 
وا�ضمها  الكنعانيني،  عند 
وهي  يعني)البيا�ض(،  بالعربية 
ذراعني  لها  بقرة،  عيني  ذات 
بلون البيا�ض، ذات حذاء ذهبي، 
وكان اأبناء اأرغو�ض يقيمون لها 
طقو�ًضا ُقرب ينبوع )كناتو�ض(، 
حيث يقال اأنها تغت�ضل كل �ضنة 
ويف  عذريتها،  لها  فتعود  فيه، 
ذلك اإ�ضارة اإىل الزواج الإلهي، 
الكنعانيني. كما  املقد�ض عند 
الأطفال  دفن  طقو�ض  حت�رض 
بالإ�ضافة  الكنعانيني،  عند 
الذات  وتعذيب  الت�ضحية  اإىل 

وهي  اخلطايا،  عن  والتكفري 
طقو�ض تتخذ اأبعاداً اأ�ضطورية 

عقائدية، 
بالأنوثة  الكنعانيون  اهتم  كما 
الأُنوثة  �ضلطة  عن  وعربوا 
بامراة فوق ظهر اأ�ضد، وحتمل 
زهرة بيدها ترو�ضه بها، ، وقد 
واعتربوها  )احلّيات(  قّد�ضوا 
رمًزا للخلود والتجدّد ال�ضنوي، 
تبتلع  وهي تتخذ �ضكاًل دائرًيا 
على  للدللة  ذنبها  براأ�ضها 
حت�رض  وهي  الذاتي،  التجّدد 
وال�ضفاء  الطب  ميثولوجيا  يف 
يف كثري من اأ�ضاطري اخللود يف 

احل�ضارات القدمية.
تلك بع�ض الأ�ضاطري الكنعانية، 
خ�ضائ�ضها  تقدمي  حاولنا 
اأ�ضاطري  مع  وتفاعالتها 

الأخرى،  احل�ضارات 
بخا�ضة عند ال�ضعوب ال�ضامية، 
اأ�ضاطري  عند  تتوقف  ومل 
اأخرى،  وق�ض�ض  ومالحم 
لتاأثري  بالن�ضبة  ال�ضاأن  هو  كما 
ال�ضامية،  ال�ضعوب  الطوطم يف 
على  يقف  اأن  للباحث  وميكن 
املو�ضوعات  يف  منها  الكثري 
والكتب املتخ�ض�ضة يف اأ�ضاطري 
القدمية.  احل�ضارات  واآداب 
املدخل  لهذا  اأردنا  لقد 
بع�ض  عند  وقفة  يكون  اأن 
والذاكرة  الأر�ض  خ�ضو�ضيات 
مع فل�ضطني، بخا�ضة ملكانتها 
العربية  واآثارها  الدينية 
احل�ضارات  عند  واأهميتها 

القدمية واحلديثة.
مالحظة: للدرا�سة 
مراجع

اإذن ح�سر )بعل( وح�سرت اأ�ساطري وممار�سات 

فولكلورية كثرية يف فل�سطني، تتعلق بالغيب 

والدهر والقدر والأحالم، وكذلك خرافات 

اجلن وال�سياطني والعفاريت والرياح، وقد ن�سب 

ال�ساميون الأوائل

حت�سر احلكايات والرموز الكنعانية الفينيقية 

املختلفة، لذلك تتوقف الأبحاث التاريخية 

والأنرثوبولوجية عند م�سر، كّلما بحثت ال�ساأن 

احل�ساري الكنعاين، لأّنها كانت م�سدًرا اأ�سياًل لهما



الكتل  خمتلف  من  مر�شحون  رفع 
النتخابات  بالبالد  ال�شيا�شية 
التجديد الن�شفي الأع�شاء جمل�س 
الـ  يف  وقائعها  اأجريت  التي  االأمة 
تقارير   ، املن�رصم  دي�شمرب   29
�شوداء مل�شالح الوزير االأول اأحمد 
ورفع  باالإنحياز  والة  تتهم  اأويحي 
تقارير مغلوط للمجل�س الد�شتوري 
مع ال�رصفع مر�شحون من خمتلف 
الكتل ال�شيا�شية بالبالد النتخابات 
التجديد الن�شفي الأع�شاء جمل�س 
الـ  يف  وقائعها  اأجريت  التي  االأمة 
تقارير   ، املن�رصم  دي�شمرب   29
�شوداء مل�شالح الوزير االأول اأحمد 
ورفع  باالإنحياز  والة  تتهم  اأويحي 
تقارير مغلوط للمجل�س الد�شتوري 
مع ال�شغط على منتخبني حمليني 
حزب  لفائدة  الت�شويت  اأجل  من 

ووالة  وزراء  ا�شتغل  حيث  معني، 
بالوالة احلاليني  �شابقني عالقتهم 
يف  الكا�شح  الفوز  كفة  لرتجيح 
لفائدة  االأخرية  ال�شينا  انتخابات 
الو�شع  ، وهو  كتلة �شيا�شية معينة 
الذي زاد من حدة االحتقان وحالة 
اخلا�رصين  املنتخبني  بني  الت�شنج 
الذين  اأولئك  و  اال�شتحقاق  لهذا 
معينة  جمموعة  بينهم  من  يوجود 
�شوداء  تقارير  حقها  يف  رفعت 
تتهمها  اجلارية  ال�شنة  نهاية  مع 
خمططات  تنفيذ  يف  بالعجز 
العالقة  لتوطيد  الهادفة  احلكومة 
يف  الدخول  و  املنتخبني  مع 
اأعاد  ما  وهو  مبا�رصة  �رصاعات 
اإىل  طويلة  خطوات  التنمية  ملف 

اخللف  .
امل�شادر   ذات  به  اأفادت  وح�شبما 
التقارير  هذه  على  بناءا  فاإنه 
باحلكومة  االأول  الرجل  فاإن 
تقرير  لرفع  يتوجه  اأويحي  اأحمد 

لرئا�شة  الوالة  هوؤالء  عن  مف�شال 
اأنه  علمنا  اذا  خا�شة  اجلمهورية 
من بينهم  03 والة معنيني بالتعديل 
ترجح  حيث  الو�شيك،  احلكومي 

اإعادة  اإمكانية  الفر�شية  هذه 
ابقائهم  �شواء  مهامهم  يف  النظر 
يف منا�شبهم اأو اإنهاء مهامهم وفق 

ما اأفادت به م�شادرنا اخلا�شة .

االأ�شبوع  منت�شف  جتمهرت  
اجلاري ، جمموعة من العاطلني 
الوكالة  مقر  اأمام  العمل  عن 
ببوهراة  للت�شغيل  الوالئية 
على  احتجاجا   ، غرداية  بوالية 
جتاوزات  بوجود  و�شفوه  ما 
وخروقات باجلملة اأغرقت ملف 
اليد العاملة يف م�شتنقع الفو�شى 

.
املحتجني  البطالني  ممثلي  عرب 
اأمام مقر الوكالة الوالئية للت�شغيل 
مع  لهم  ت�رصيح  يف   ، بغرداية 
اأ�شموه  ما  عن  »الو�شط«،  يومية 
ب�شيا�شة التجاهل و الالمباالة من 
طرف م�شوؤويل ملف اليد العاملة 
، بخ�شو�س ما و�شفوه مبطالبهم 
ب�رصورة  املتمثلة  امل�رصوعة 
الوزير  لتعليمة  ال�شارم  التطبيق 
االأول االأ�شبق عبد املالك �شالل 
التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية 
العاملة  النفطية   باملوؤ�ش�شات 
يف  يحز  ومما   ، الوالية  برتاب 
م�شجلني  اأنهم  حمدثونا  نفو�س 
تف�شي  لكن  الت�شغيل  ببطاقية 
املح�شوبية  �شيا�شة  ظاهرة 
عرو�س  ت�رصيف  يف  واملحاباة 
من  متكينهم  دون  حال  العمل 

منا�شب عمل قارة .
اإىل جانب ذلك فقد طالبت اأكرث 

تن�شط  حملية  جمعية   15 من 
حتت لواء جلان املجتمع املدين 
مهتمة  و  اجلمعوية  واحلركة 
التي  بغرداية  العاملة  اليد  مبلف 
 ، تعي�س على وقع �شفيح �شاخن 
ب�رصورة  الوالئية  ال�شلطات  من 
و  اأمني  فتح حتقيق  االإ�رصاع يف 
مالب�شات  لك�شف  معمق  اإداري 
تواطئ وكالة الت�شغيل يف ت�شجيل 
اأ�شخا�س ببطاقية العمل الوالئية 
ال�شمان  انت�شابهم ل�شندوق  رغم 
على  وح�شولهم  االجتماعي 
زاد  ومما   ، قارة  عمل  منا�شب 
الطني بلة ح�شب ذات اجلمعيات 
ترتيب  احرتام  عدم  هو 
امل�شجلني عرب الوكالة و الكارثة 
بع�س  اإخفاء  ح�شبهم  االأكرب 
عرو�س العمل املطروحة و عدم 
االآجال  فوات  بعد  اإال  ا�شهارها 
التام  االخفاء  و  لها  املحددة 
لل�رصكات  التابعة  العمل  لعرو�س 
ال�شباب  بع�س  ادماج  و  الكربى 
املح�شوبية  و  االمتيازات  ذوي 
ب�شهادات  عمل  منا�شب  يف 
حلالة  تاأ�شف  كما  قانونية   غري 
اال�شتقبال الكارثية الأغلب طالبي 
ال�شغل بالوكالة و عدم الرد على 

اهتماماتهم .
�أحمد باحلاج 

ال�شكان  من  الع�رصات  نا�شد 
قبة  االألف  بوالية  القاطنني 
بالوادي اجلهات الو�شية ب�رصورة 
ملف  حول  عاجل  حتقيق  فتح 
قد  و   ، االن�شانية   االعانات 
عائلة  األف    17 نحو  اإ�شتنكرت 
الفقراء  و  املعوزين  �رصيحة  من 
ح�شتها  من  حلرمانهم  بالوالية 
و   ، لهم  مربجمة  كانت  التي 
املخ�ش�شة  باالإعانة  املتعلقة 
لوزارة الت�شامن الوطني و االأ�رصة 
يف  املوجهة  و  املراأة  ق�شايا  و 
الرحل  البدو  لعائالت  االأ�شل 
والرعاة القاطنني ببلديات الطالب 

العربي وبن ق�شة ودوار املاء  .
و قد اإ�شتنكر نحو 46 باملائة من 
�شكان الوادي من فئة ذوي الدخل 
ح�ش�س  من  حرمانهم  املحدود 
لهم  املوجهة  الت�شامن  وزارة 
املا�شة  حاجتهم  من  الرغم  على 
ملحتويات القفة من مواد غذائية 
طالب  كما   ، اأفر�شة  و  اأغطية  و 
العديد منهم يف جممل ت�رصيحات 

» ب�رصورة  »الو�شط   لهم  متفرقة 
يخ�س   فيما  التحقيق  مبا�رصة 
الوطني  الت�شامن  وزارة  اإعانات 
املوجهة لـ17 الف عائلة معوزة و 
فقرية ، و التي مت حرمانهم منها 
بدليل اأنها مل ت�شل اإليهم اإىل غاية 
كتابة هذه االأ�شطر ، ما يوؤكد على 
اأن االعانات  ككل �شنة مل تتجرد 
طرف  من  عليها  االإ�شتيالء  من 
يدخل  يكاد  ال  بحيث   ، املافيا 
�شجل  قد  و  اإال  جديد  مو�شم 
الف�شائح  و  التجاوزات  جملة 
بخ�شو�س االعانات االن�شانية ، و 
هو ما طالب �شكان الوادي ب�شاأنه 
املتورطني  على  اخلناق  بت�شييق 

فيها .
من  جاد  تدخل  اإنتظار  ويف   
الو�شايا الإنت�شال هذه الفئة اله�شة 
الفقر  من  املحلي  املجتمع  من 
البدو  على  لزاما  يبقى  املدقع 
الو�شع  معاي�شة  والرعاة  الرحل 

املزري الأجل غري م�شمى  .
�أحمد باحلاج 

يف اإطار م�شاعي املديرية العامة 
لالأمن الوطني الرامية اىل تاأهيل 
من  الب�رصي  العن�رص  وتثمني 
والرفع  منت�شبيها  تكوين  خالل 
والتكويني  من امل�شتوى املهني 
لديهم ، اأ�رصف رئي�س اأمن والية 
 2019/01/06  : بتاريخ  اأدرار 

على اإنطالق فعاليات اإمتحانات 
بالفوج  االأوىل اخلا�شة  املرحلة 
ال�رصطة  حفاظ  من  الثالث 
اأدرار  والية  الأمن  التابعيني 
وذلك على م�شتوى مقر جامعة 

التكوين املتوا�شل باأدرار.
االمتحانات التي جرت فعالياتها 

يف  تدخل   ، يومني  مدار  على 
التكميلي  التكوين  برنامج  اإطار 
ال�رصطة  بحفاظ  اخلا�س 
الرتقية  من  امل�شتفيدين 
املاليتني  لل�شنتني  اال�شتثنائية 
يف  �شارك  حيث   ،  2017-2016
حافظ   14 االمتحانات  هذه 

يف  خا�شا  تكوينا  تلقوا  �رصطة 
املتعلقة  املجاالت  خمتلف 
واالأمن  الق�شائية  بال�رصطة 
يتيح  الذي  ال�شيئ   ، العمومي 
الرفع من قدراتهم املهنية  لهم 

وتعزيز اأدائهم املهني.
�أحمد باحلاج 

علمت يومية »�لو�صط » من م�صادر موؤكدة ، �أن �لوزير �لأول �أحمد �أويحي   قد تلقى تفا�صيل دقيقة 
عن تورط �أكرث من و�يل ولية غالبيتهم من جنوب �لبالد �لكبري و�لغرب يف قلب مو�زين نتائج 

�نتخابات �لتجديد �لن�صفي لأع�صاء جمل�س �لأمة ل�صالح حزب جبهة �لتحرير �لوطني .

�لنتماء �حلزبي وعالقاتهم مع وزر�ء �صابقني ور�ء فوز �لأفالن  �لكا�صح 

�أحمد باحلاج 

تقارير على طاولة �أويحي تتهم 
والة  بالتالعب بنتائج  �ل�سينا

.        "من بينهم 03 ولة معنيني بالتعديل �حلكومي �لو�صيك "

اأفاد بيان خلية االإعالم واالت�شال 
مبديرية  اخلارجية  والعالقات 
االأمن الوالئي بورقلة ، كانت قد 
ن�شخة  »الو�شط«،  يومية  ت�شلمت 
اأن امل�شلحة الوالئية لالأمن  منه 
خالل  قامت  قد  كانت  العمومي 
عديد  بتامني  املن�رصمة  ال�شنة 
التظاهرات يف خمتلف املجاالت 

مع معاجلة عديد الق�شايا . 
البيان  ذات  به  اأفاد  وح�شبما 
لالأمن  الوالئية  امل�شلحة  فاإن 
قامت  قد   ، بورقلة   العمومي 
بتاأمني  املنق�شية  ال�شنة  خالل 
 90 و  ريا�شية  تظاهرة   889
تظاهرات   07 و  ثقافية  تظاهرة 
نف�س  �شجلت  كما   ، اإقت�شادية 

اإقليم  م�شتوى  على  امل�شالح  
مروري  حادث   373 االإخت�شا�س 
خلف 15 قتيل و305 جريح ، اإىل 
جانب  ذلك فقد مت حترير 1069 
خمالفة   254 و  مرورية  جنحة 
 196 و�شع  مع  جزافية  وغرامة 
�شحب  و    ، باحلظرية  مركبة 

5034 رخ�شة �شياقــة .
اإطار مراقبة املركبات عن   ويف 
طريق نظام القارئ االآيل  قامت 
امل�شلحة الوالئية المن العمومي 
اأين  مركبة   384495 مبراقبة 
مركبة   13 توقيف  عن  ا�شفرت 

حمل بحث .
و حماية  العمران  بخ�شو�س  اأما 
تتعلق  ق�شية    292 �شجلنا  البيئة 

و107  والعمران  البناء  مبجال 
املخالفات  بخ�شو�س  ق�شية 

املتعلقة بالبيئة  .
  اأما يف جمال ال�رصطة اجلوارية 
امل�شالح   ذات  قامت  فقد 
حملة   684 بتنظيم   2018 خالل 
اأزيد  زيارة  و  توعوية  حت�شي�شية 
من 140 موؤ�ش�شة تربوية ملختلف 
االأطوار و تقدمي 18 يد م�شاعدة 
لفائدة الطلبة الباحثني اإىل جانب 
تنظيم 31 عملية اأبواب املفتوحة 
خمتلف  م�شت  اجلمهور  لفائدة 
  08 تنظيم  عن  ف�شال  م�شاحلنا 

دورات ريا�شية .
اخل�رصاء  االأرقام  بخ�شو�س  اأما 
الوطني  لالأمن  العامة  للمديرية 

والية  اأمن  م�شالح  اإ�شتقبلت 
 ،2018 �شنة  خالل  ورقلة 
 ، االأخ�رص48-15  اخلط  عرب 
تقدمي  طلب  مفاده  1229اإت�شال 
عن  تبليغ  و912  امل�شاعدة،  يد 
خط  بخ�شو�س  اأما  جرمية، 
 216 اإ�شتقبال  مت   17 النجدة 
تبليغ   22 و  امل�شاعدة  يد  تقدمي 
عن جرمية ، اأما بخ�شو�س الرقم 
104 اخلا�س بالتبليغ عن حاالت 
اإ�شتقبال  مت  االأطفال  اإختفاء 
 16 تلقي  جانب  اإىل   ، تبليغ   52
امل�شاعدة  يد  لتقدمي  اإت�شال 
االإ�شتعالم  ق�شد  اإت�شال  و56   ،

والتوجيه . 
�أحمد باحلاج 

فيما مت تاأمني 1000 تظاهرة ريا�صية ، ثقافية و �قت�صادية خالل 2018

�إرهاب �لطرقات يح�سد �أرو�ح  15 �سخ�سا 
.       �صحب5000 رخ�صة �صياقة بورقلة

.       292 ق�صية يف جمال �لبناء و�لعمر�ن وتوقيف 13 مركبة حمل بحث

مطالب بتحقيق �لو�يل يف �إخفاء عرو�س 
�لعمل لل�صركات �لكربى 

�لو�دي

 جامعة �لتكوين �ملتو��صل �أدر�ر 

بطالو غرد�ية يحتجون ويطالبون 
باالأولوية يف �لتوظيف 

مطالب بالتحقيق يف �إعانة �لوز�رة 
�خلا�سة بالبدو �لرحل 

.       بلغ عدد �لعائالت حمدودة �لدخل  
باملائة  46

�إنطالق �ملرحلة �الأوىل �خلا�سة بحفاظ �ل�سرطة 
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�إجناز  مت  �أنه  بوعريريج,  برج  و 
حمطة   42 جمموع  من  حمطة   29
مربجمة على م�سار �لطريق �ل�سيار 
�ستدخل  منها  ثالث  غرب  �رشق- 
حيز �خلدمة خالل "�لثالثي �لأول 
توجد  فيما  �جلارية",  �ل�سنة  من 
مرجعا  �لإجناز,  طور  يف  �لباقي 

�سبب �لتاأخر �إىل �سوء 
��ستبد�لها  مت  �لتي  و  �لأر�سيات 
�لرئي�س  وقام  �أخرى  باأر��سي 
بو�سع  لنفطال كذلك  �لعام  �ملدير 
�إجناز  مل�رشوع  �لأ�سا�س  حجر 
قارور�ت  تخزين  و  لتعبئة  مركز 
�لغربي  باملخرج  �لبوتان  غاز 
تخزين  بطاقة  �لولية  لعا�سمة 
مكعب  مرت  �ألف   50 �إىل  ت�سل 
و  �سهر�  بـ12  �إجنازه  �آجال  حددت 
يرتبع على 20 هكتار و�سي�سمح هذ� 
�مل�رشوع �لذي يوفر خمزون �سهر 

بتحويل  �لبوتان  غاز  قارور�ت  من 
قارور�ت  تخزين  و  تعبئة  مركز 
جمانة  بطريق  �لو�قع  �لبوتان  غاز 
تتجاوز  ل  �لذي  �لولية  بعا�سمة 
عن  بعيد�  يومني  تخزينه  طاقة 
وقد  له  �ملحاذي  �ل�سكاين  �لتجمع 

طاقة  �أن  �إىل  �مل�سوؤول  ذ�ت  �أ�سار 
قد  �لوقود  من  �لوطني  �ملخزون 
�رتفعت �إىل 17 يوما بعدما كانت 12 
يوما و �لتي �ستنتقل مع نهاية �ل�سنة 
�جلارية �إىل 27 يوما للو�سول خالل 
تخزين,  يوما   30 �إىل   2020 �سنة 

هذ�  يف  �حلكومة  لربنامج  وفقا 
�ملجال وك�سف ذ�ت �مل�سوؤول عن 
"�سريغاز"  وحد�ت  لإنتاج  م�رشوع 
بال�رش�كة مع موؤ�س�سة �أجنبية و �آخر 
لإجناز وحدة لإنتاج زيوت حمركات 

�ملركبات "قبل نهاية 2020 ". 

�شتكون جميع حمطات اخلدمات لتوزيع الوقود التابعة لنفطال عرب الطريق ال�شيار �شرق-
غرب يف اخلدمة "نهاية 2020", بح�شب ما �شرح به اليوم الأربعاء بربج بوعريريج الرئي�س 
املدير العام لنفطال ر�شيد نديل واأو�شح نديل لدى اإ�شرافه على تد�شني حمطتني للخدمات 

رفقة ال�شلطات املحلية, الأوىل ببلدية املهري على الطريق ال�شيار و اأخرى على الطريق 
الوطني 45 الرابط بني امل�شيلة 

برج بوعريريج

م.�س

حمطات اخلدمات لنفطال عرب الطريق 
ال�سيار حيز اخلدمة  
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الوادي

ق�شنطينة 

�شطيف

املدية 

11 هيكال بيداغوجيا و6 مطاعم مدر�سية جديدة 

جمع اأكرث من 280 
طنا من النفايات 

 تفكيك جمموعة خمت�سة يف 
تزوير االأوراق النقدية 

اإتالف 30 هكتارا من املحا�سيل 
امل�سقية باملياه القذرة

�لنفايات  من  طنا   283 جمع  مت 
و�حد  يوم  يف  �ل�سلبة  و  �ملنزلية 
و��سعة  حملة  �إطار  يف  بق�سنطينة 
�مل�ستوى  على  ��ستهلت  للتنظيف 
�لبيئة  وز�رة  طرف  من  �لوطني 
ما  ح�سب  �ملتجددة,  �لطاقات  و 
�أفاد به رئي�س د�ئرة ق�سنطينة عز 

�لدين عنرتي.
هذه  �أن  �مل�سوؤول  ذ�ت  و�أكد 
طرف  من  تنظم  �لتي  �لعملية 
م�سالح �لولية بالتعاون مع م�سالح 
�لد�ئرة و �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي 
 198 منها جمع  و�حد  يوم  مت ويف 
طنا من �لنفايات �ل�سلبة و 85 طنا 
من �لنفايات �ملنزلية و مكنت هذه 
�حلملة �لتي ��ستهدفت �لعديد من 
�حل�رشي  للقطاع  �لتابعة  �لأحياء 
�لقما�س على غر�ر �أحياء �لريا�س 
�رشكينة  و  بومرزوق  و  �ملنى  و 
 2,8 طالء  ��ستئناف  من   3-  2-1
و  �لطرقات  حو�ف  من  كيلومرت 
�إز�لة �لأع�ساب �لياب�سة بحجم  10 
�مل�ساحات  من  مكعب  مرت  �آلف 

�سجرة   125 تقليم  و  �خل�رش�ء 
ح�سب ما �أ�سافه ذ�ت �مل�سدر .

و�أ�سار عنرتي �أنه مت ت�سخري ما ل 
يقل عن 780 عونا من �ملوؤ�س�سات 
�ل�سناعي و  �لطابع  �لعمومية ذ�ت 
�لتجاري و موؤ�س�سات عمومية عرب 
و  �لعملية  هذه  �ساركت يف  �لولية 
بخ�سو�س �لإمكانات �ملادية فقد 
مت ت�سخري  60 �آلية منها �ساحنات 
ل�سمان  ر�فعات   و  جر�ر�ت  و 
�ل�سري �حل�سن لهذه �لعملية ح�سب 
و�أ�سار  �مل�سدر   ذ�ت  �أو�سحه  ما 
حملة  هذه  �أن  �إىل  �لد�ئرة  رئي�س 
�سبت  يوم  كل  �ستتو��سل  �لتنظيف 
لت�ستهدف  �ملقبلة  �لأ�سهر  يف 
�لتابعة  �ل�سكانية  �لتجمعات  جميع 
�لأخرى  �حل�رشية  للقطاعات 
بامل�ساركة  �لد�ئرة  رئي�س  و�أ�ساد 
هذه  يف  �لأحياء  للجان  "�لفعالة" 
-ح�سبه-  تهدف  و�لتي  �لعملية 
ملدينة  جذ�بة  �سورة  لإعادة 
�أ�سكال  جميع  وحماربة  ق�سنطينة 

�لتلوث.

�ملجموعة  عنا�رش  متكن 
�لإقليمية للدرك �لوطني ب�سطيف 
من تفكيك جمموعة �أ�رش�ر مكونة 
تزوير  يف  خمت�سة  �أفر�د   4 من 
�لأور�ق �لنقدية و حجز 99 ورقة 
�أورو, ح�سب   100 فئة  من  مزورة 
ذ�ت  من  �ل�سبت  �ليوم  علم  ما 

�لهيئة �لنظامية.
و �أو�سح نف�س �مل�سدر �أن ف�سيلة 
�لأبحاث للدرك �لوطني ب�سطيف 
�إليها  و بناء على معلومات وردت 
�إجر�مية  ع�سابة  بوجود  تفيد 
�لرتويج  و  �لتزوير  يف  خمت�سة 
)�أورو(  �ملزورة  �لأجنبية  للعملة 
�سطيف  و  بجاية  بوليتي  تن�سط 

حمكمة  خطة  بو�سع  قامت 
للقب�س 

�لع�سابة مت مبوجبها  �أفر�د  على 
و  فيهم  �مل�ستبه  من   4 توقيف 
حجز 99 ورقة نقدية من فئة 100 
�أورو مزورة و �سيارتني �سياحيتني 
و طابعة �أور�ق و وحدتني مركزتني 
و 3 هو�تف نقالة و 81 ورقة نقدية 
و عتاد متنوع  بالية مزورة  �أخرى 
ي�ستعمل يف تقليد �لأور�ق �لنقدية 
و �أ�ساف �مل�سدر �أنه �سيتم تقدمي 
�أمام  �لق�سية  �ملتورطني يف هذه 
�لق�سائية �ملخت�سة فور  �جلهات 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  ��ستكمال 

�لالزمة. 

هكتار�   30 من  �أكرث  �إتالف  مت 
�لتي  �خل�رش  حما�سيل  من 
طريق  عن  �سقيها  يف  ي�ستبه 
عدة  يف  �ل�سحي  �ل�رشف  مياه 
�إطار  يف  �ملدية  بولية  بلديات 
عن  �ملتنقلة  �لأمر��س  مكافحة 
طريق �ملياه, ح�سبما �أفاد مدير 
و�أ�ساف  �لفالحية.  �مل�سالح 
نذير عربو�س يف �جتماع خ�س�س 
لدر��سة ملف �لأمر��س �ملتنقلة 
�إجر�ء  مت  �أنه  �ملياه  طريق  عن 
�لفرتة  �لإتالف هذه يف  عمليات 
�أوت   28 و   26 بني  ما  �ملمتدة 
�لفارط, حيث م�ست �مل�ستثمر�ت 
�لفالحية �لو�قعة ببلديات كل من 

و�لربو�قية  �ل�سو�قي  و  �لعمارية 
و�ملدية و �سيدي نعمان. وكانت 
�لتي  تلك  �أهمية  �لأكرث  �لعملية 
بلدية  م�ستوى  على  نظمت 
بعد  على  �لو�قعة  �لعمارية, 
مت  حيث  �ملدية,  �رشق  كم   40
�إتالف على �لفور ما ل يقل عن 
�مل�سقية  �لكو�سة  من  هكتار   25
مدير  ي�سيف  �لقذرة,   باملياه 
بالولية,  �لفالحية  �مل�سالح 
و�سع  مت  �أنه  �إىل  �أ�سار  �لذي 
�ملحيطات  منتوجات  �أيام  منذ 
زر�عة  �ملتخ�س�سة يف  �لفالحية 
و  )�لبطيخ  �لقرعيات  و  �خل�رش 

�لدلع( حتت مر�قبة منتظمة.

بولية  �لرتبية  قطاع  تدعم 
من�ساأة   11 عن  يقل  ل  �لو�دي مبا 
خمتلف  يف  جديدة  بيد�غوجية 
مطاعم  و6  �لتعليمية  �لأطو�ر 

مدر�سية �لتي 
بر�سم  �لإ�ستغالل  حيز  �ستدخل 
�لدخول �ملدر�سي �ملقبل 2018/ 
حت�سني  يف  ي�ساهم  مبا    2019
 , للتالميذ  �لتمدر�س  �رشوط 
�لولية  م�سالح  من  علم  ح�سبما 
ويتعلق �لأمر بثمانية )8( جممعات 

�إىل  �لبتد�ئي  بالطور  مدر�سية 
,حيث  وثانوية  متو�سطتني  جانب 
�لرتبوية  �ملنجز�ت  هذه  تتوزع 
عرب خمتلف �أنحاء �لولية, ح�سب 

ذ�ت �مل�سدر. 
 )6( ب�ستة  �لقطاع  �سيتدعم  كما 
مطاعم مدر�سية بالطور �لبتد�ئي 
وثماين )8( �أن�ساف د�خلية موزعة 
�ملتو�سط  �لطورين  بني  بالت�ساوي 
�لربنامج  �إطار  يف  وذلك  و�لثانوي 
خدمات  لتعميم  �مل�سطر  �لوطني 

لفائدة  �ملدر�سي  �لإطعام 
للمو�سم  وحت�سبا  �ملتمدر�سني 
�أطلقت  فقد  �جلديد  �لدر��سي 
لعديد  �لعتبار  �إعادة  �أ�سغال 
�لهياكل �لرتبوية بالولية , بغر�س 
حت�سني �رشوط �لتمدر�س للتالميذ 
كما   , �لتعليمية  �لأطو�ر  ملختلف 

��سارت م�سالح �لولية.
�لتعليمية  �ملر�فق  من  ويتوخى 
�مل�سجل  �لنق�س  تد�رك  �جلديدة 
�ملناطق  ببع�س  �ملجال  هذ�  يف 

من  �لرتبوية  �ملن�ساآت  وتقريب 
�لنائية  باملناطق  �سيما  �لتالميذ 
ظاهرة  من   �لتخفيف  و�أي�سا 
جتدر  بالأق�سام   �لكتظاظ 
�لإ�سارة �أن برنامج �إعادة �لعتبار 
يز�ل  ل  �لرتبوية  للموؤ�س�سات 
�ملد�ر�س  كل  لي�سمل  متو��سال 
لهياكلها  تدهور  من  تعاين  �لتي 
م�سجلة  م�ساريع  �إىل  بالإ�سافة 
لإجناز هياكل تربوية جديدة , كما 

ذكرت م�سالح �لولية.

تي�شم�شيلت 

حملة تطوعية وا�سعة لتنظيف اأحياء و�سوارع املدينة 
و��سعة  تطوعية  حملة  �نطلقت 
مدينة  و�سو�رع  �أحياء  لتنظيف 
تي�سم�سيلت, �لتي تاأتي حتت �سعار 
ح�سبما  �سليمة",  بيئة  �أجل  "من 
للبيئة  �لولئي  �ملدير  به  �أفاد 

بالنيابة.
�لتي  �حلملة  هذه  وت�ستهدف 
�لتنظيف  �إطار حمالت  يف  تندرج 
من  مببادرة  تنظم  �لتي  �لوطنية, 
�ملتجددة  و�لطاقات  �لبيئة  وز�رة 
�ل�سو�رع �لرئي�سية و�لأحياء �لكربى 
"�أول  غر�ر  على  �لولية  لعا�سمة 
و"320  �لعربي"  و"بلوفة  نوفمرب" 

��سافة  م�سكن"  و"119  م�سكن" 
منها   �لعمومية  �ل�ساحات  �ىل 
ح�سبما  "�خلام�س جويلية"  �ساحة 

�أو�سحه �أحمد كتاب.
�لتي  �لعملية,  هذه  وتت�سمن 
�ليوم  م�ساء  غاية  �ىل  �ستتو��سل 
�ملنزلية  �لنفايات  �ز�لة  �جلمعة 
�لياب�سة  و�حل�سائ�س  و�لهامدة 
غ�سل  على  ف�سال  و�لأ�سو�ك 
�لعمومية  و�ل�ساحات  �ل�سو�رع 
�حلملة  هذه  لإجناح  ت�سخري  ومت 
مهمة  وب�رشية  مادية  �إمكانيات 
مب�ساركة مديرية �حلماية �ملدنية 

ووحدتي �لديو�ن �لوطني للتطهري 
وموؤ�س�سة  للمياه  و�جلز�ئرية 
"ون�رشي�س  �حل�رشي  �لتح�سني 
لت�سيري  �لعمومية  و�ملوؤ�س�سة  نت" 
للنفايات  �لتقني  �لردم  مر�كز 

�حل�رشية وم�سالح �لبلدية.
 130 من  �أزيد  جتنيد  مت  كما 
للموؤ�س�سات  تابعني  للنظافة  عون 
جانب  �إىل   �ملذكورة  و�لهيئات 
لرفع  و�ساحنة  �آلية   17 من  �أكرث 
�لهامدة  و�لنفايات  �لقاذور�ت 
و�أبرز  �مل�سوؤول  ذ�ت  وفق   ,
قد  �حلملة  هذه  باأن  كتاب  �ل�سيد 

بلديات  باقي  كذلك  ��ستهدفت 
�جلهود  �سياق  يف  وذلك  �لولية 
�لنقاط  على  للق�ساء  �لر�مية 
�لع�سو�ئية  و�ملفرغات  �ل�سود�ء 
�لتي �سوهت �ملنظر �لعام للمناطق 
هذه  مع  وباملو�ز�ة  �لعمر�نية 
�لعملية مت �إطالق حملة حت�سي�سية 
�لأحياء  وجلان  �ملو�طنني  لتوعية 
للم�ساهمة  �ملحلية  و�جلمعيات 
�لتنظيف  عمليات  يف  بقوة 
للمحافظة  ترمي  �لتي  �لتطوعية 
و�إ�سفاء  و�ملحيط  �لبيئة  على 

منظر جمايل على مدن �لولية.
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من الذاكرة الفل�سطينية...قرية "برقة"
د.رائد ناجي

منذ دخول �لإنتد�ب �لربيطاين �إىل 
فل�ضطيني وهو يحاول ق�ضم �لأر�ض 
�لطريق  ومتهيد  �لفل�ضطينية 
وقد  يهودية،  دولة  لإقامة  لليهود 
�ضيا�ضات  باتباع  بريطانيا  قامت 
�لأر�ض  ل�رسقة  وذلك  �ضتى 
من  �لأر�ض  تفريغ  �و  �لفل�ضطينية 
�لأ�ضليني،  �لفل�ضطينيني  �ل�ضكان 
باه�ضة على  مرة بفر�ض �رس�ئب 
�ملز�رعني من �أجل ترك �أر��ضيهم 
بحجة  �لأر�ض  �غت�ضاب  ومرة 
كثرية،  و�ضيا�ضات  �لعامة،  �ملنفعة 
�ليهودية  �لع�ضابات  دخلت  وملا 

و�لوليات  �لغرب  من  �ملدعومة 
�ليهود  �ضيا�ضة  ��ضتمرت  �ملتحدة 
بالإ�ضتيالء على �لقرى �لفل�ضطينية 
ولكنها �إنتهجت �إ�ضافة �ىل ما �ضبق 
لبث  �ملروعة  �ملجازر  �إرتكاب 
�لفل�ضطينيني  �ضفوف  يف  �لرعب 
وحملهم على ترك �أر��ضيهم للنجاة 
بحياتهم، ومن �لقرى �لتي تعر�ضت 
لهجمات �لع�ضابات �ليهودية قرية 

»برقة«.
جميلة  و�دعة  قرية  برقة  كانت 
يعي�ض معظم �ضكانها على �لزر�عة 
�ملياه  وتو�فر  �أر��ضيها  خل�ضوبة 
�لقمح  زر�عة  وخا�ضة  بكرثة 
و�خل�رسو�ت،  و�ل�ضم�ضم  و�ل�ضعري 
تربية  على  �أهلها  �أي�ضا  و�عتمد 

��ضتغل  وبع�ضهم  �ملو��ضي، 
باحلرف كالنجارة وغريها.

�ل�ضهل  يف  �لو�دعة  قريبتنا  وتقع 
 ، �لو�ضط  �لفل�ضطيني  �ل�ضاحلي 
وعن  كم   7 �لبحر  عن  تبعد  حيث 
و�لتي  كم،   37 حو�يل  غزة  مدينة 
�للمعان،  �و  �لربق  ��ضمها  يعني 
يف  ولج  تاريخ  �جلميلة  ولقريتنا 
�لقدم، فقد رجحت بع�ض �مل�ضادر 
�لتاريخية �نها �قيمت على �نقا�ض 
�ليونانية، وعرفت يف  بركة  مدينة 
»باريكا«،  با�ضم  �لروماين  �لعهد 
بالآثار  قريتنا  تزخر  ولهذ� 
كما  و�ليونية،  �لرومانية  و�لنقو�ض 
بها مقام لأحد �ل�ضاحلني يقال له 
�لنبي »برق« ورمبا من هنا جاءت 

ت�ضمية �لقرية.
حو�يل  برقة  قرية  م�ضاحة  بلغت 
1000م2«،  »�لدومن  دومن   6000
خ�ضبة،  زر�عية  �أر��ض  ومعظمها 
 1948 �ضنة  �ضكانها  عدد  وبلغ 
و�أ�ضهر  ن�ضمة،   1000 حو�يل 
�لقرية  �لتي �ضكنت هذه  �لعائالت 
غزة  من  خ�رسة  �ل  عائلة  هي 
�لذين ملكو� م�ضاحات و��ضعة من 
�لطهر�وي،  عائلة  �لقرية،  �أر�ض 
�ل�ضبطي،  عائلة  �لبلبي�ضي،  عائلة 
ركبة،  �أبو  عائلة  �لهر�ض،  عائلة 
�لأ�ضهل،  وعائلة  ع�ضاف  عائلة 
من  عائالت  �ضكنها  �نه  ويقال 
مثل  مب�رس  �ل�رسقية  حمافظة 
مغربية  وعائالت  ح�ضنني،  عائلة 

مثل عائلة �لد�هودي.
حارتني  �ىل  تنق�ضم  �لقرية  وكانت 
�بو  وحارة  �لدو�هيد  حارة 
قريتنا �جلميلة  ميز  وما  �ضاوي�ض، 
�جو�ء  ي�ضود  كان  �لذي  �لت�ضامح 
يف  �لكل  يعي�ض  كان  حيث  �لقرية، 
وت�ضامح وحمبة رغم وجود  �ضالم 
�نهم  �إل  فل�ضطينية  غري  عائالت 

عا�ضو� بتعاون كبري.
وقف �ضكان �لقرية مثلهم مثل باقي 
عن  للدفاع  �لفل�ضطينية  �لقرى 
�ليهودية،  �لع�ضابات  �ضد  قريتهم 
قريتهم،  عن  بالدفاع  و��ضتماتو� 
و��ضرتكو� مع �لقرى �ملجاورة مثل 
قرية ��ضدود وبيت در��ض يف ن�ضب 
�ليهود،  جنود  ومقاومة  �لكمائن 

ولكن بعد تدفق �ضحنات �ل�ضلحة 
و�لدعم   �ليهودية  �لع�ضابات  على 
�ضقطت  و�لأمريكي،  �لأوروبي 
�لقرية بعد معارك �ضارية مع لو�ء 
و��ضطر   ،1948 ماي  يف  جعفاتي 
غزة  �ىل  �لهجرة  �لقرية  �ضكان 

و�ل�ضفة وخارج فل�ضطني �أي�ضا.
يف  �لقرية  �أر��ض  �ليهود  ��ضتغل 
�نقا�ض  على  �لبناء  ومت  �لزر�عة، 
�ضنة  �ضيتوليم  م�ضتوطنة  �لقرية 
�لقرية  �أهل  معظم  و�أ�ضبح   ،1951
يعي�ضون يف �ل�ضتات، حاملني معهم 
مل  �لذي  و�أملهم  بيوتهم،  مفاتيح 

ياأفل وحلمهم �لذي مل يياأ�ض.

فايز ر�شيد

�لد�خلي  �لعام  �لأمن  وزير  �تخذ 
�مل�ضتقيلة،  �حلكومة  يف  »�لإ�رس�ئيلي« 
موؤمتر  خالل  �أيام،  منذ  �أرد�ن،  جلعاد 
�لأمن  وز�رة  مقر  يف  عقده  �ضحفي 
�لد�خلي بالقد�ض �ملحتلة �ضل�ضلة خطو�ت 
مثل  �لفل�ضطينيني،  �أ�رس�نا  �ضد  عقابية 
وتفكيك  و»حما�ض«،  »فتح«،  �أ�رسى  ف�ضل 
�ملمنوحة  �ل�ضتقاللية  و�إلغاء  �لأق�ضام، 
موحدة.  �أق�ضام  يف  و�ضعهم  و�إعادة  لهم، 
با�ضم  �ملتحدث  مهمة  �إلغاء  تقرر  كما 
مبلغ  وتخفي�ض  �لطهي،  و�إلغاء  �لأق�ضام، 
ود�ئع  جميع  و�إلغاء  لالأ�رسى،  �لكنتينة 
ب�ضكل  لهم  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة  �أمو�ل 
»يديعوت  �ضحيفة  وبح�ضب  نهائي. 
حالة  خلق  يجب  �أرد�ن:  قال  �أحرونوت« 
وهذ�   ..)!( �لإرهاب  وحماربة  �لردع  من 
�أي�ضاً،  �ل�ضجون  د�خل  ي�ضتمر  �أن  يجب 

على حد زعمه.
�إن ما يقارب �ضبعة �آلف معتقل فل�ضطيني، 
و�لأطفال،  و�ل�ضيوخ  �لن�ضاء  بينهم  من 
�ملعتقالت  يف  �لعذ�بات  �أمّر  يقا�ضون 
حمكومون  منهم  وكثريون  �ل�ضهيونية. 

وبع�ضهم  �حلياة(،  )مدى  �ملوؤبد  بال�ضجن 
م�ضجونون منذ ما يزيد على ثالثني عاماً. 
تن�ضب  �لفل�ضطينيني  �لأ�رسى  معركة 
�عتقالهم  ظروف  حت�ضني  على  �أ�ضا�ضاً 
بطريقة  قتلهم  �إىل  تهدف  �لتي  �لقا�ضية 
�لكتظاظ  يعي�ضون  �لبطيء، حيث  �ملوت 
جمالت  يف  �ل�ضعبة  �حلياتية  و�لظروف 
�حلريات، و�لتغذية، وقلة �لعالج، ورد�ءته، 
�لرب�مج  �ضماع  ومنع  �لكتب،  �إدخال  ومنع 
يف �لإذ�عات �ضوى �لأخبار »�لإ�رس�ئيلية«، 
�لف�ضائيات،  م�ضاهدة  من  ومينعونهم 
عليهم.  �جلديدة  �لأدوية  ويجربون 
و�لأدوية  �ل�ضعبة  لظروفهم  ونظر�ً  لذ�، 
باأمر��ض  منهم  كثريون  �أ�ضيب  �ملجّربة 

مزمنة خطرية، وعاهات د�ئمة.
زيار�ت  �لعدو  مينع  كثرية  �أحيان  ويف 
�ضلطات  ت�ضع  �لزيار�ت  ويف  ذويهم. 
�لأ�ضالك �مل�ضبكة  �ل�ضجون حاجزين من 
�لأمر  يزيد،  وما  مرت،  م�ضافة  بينهما 
�ل�ضليم  بالتحقق  للطرفني  ي�ضمح  ل  �لذي 
�لطرق  �أخطر  من  ولعل  �لآخر.  وجه  من 
�ملعتقلني  مع  �لكيان  دويلة  تتبعها  �لتي 
من  نف�ضّياً  حماربتهم  هي  �لفل�ضطينيني 
ميتد  �لذي  �لإد�ري  �لعتقال  خالل 

�ضنو�ت طويلة يف �ل�ضجون، ومنع �لزيار�ت 
عن بع�ضهم �ضهور�ً طويلة، وكذلك �للجوء 
�ملدرو�ضة  �لنف�ضي  �لتعذيب  و�ضائل  �إىل 
�ضدهم من �أطباء �لنف�ض »�لإ�رس�ئيليني«، 
باأمر��ض  �إ�ضابتهم  �إىل  يوؤدي  �لذي  �لأمر 

نف�ضية مزمنة.
لقد �أظهرت �لإح�ضاء�ت �ملتعلقة ب�ضوؤون 
يزيد على مليون  ما  �أن  �لأ�رسى موؤخر�ً، 
�ملحتلة  �لأر��ضي  يف  �لفل�ضطينيني  من 
»�لإ�رس�ئيلية«،  �ل�ضجون  �عتقالهم يف  مت 
�لأمر �لذي يعني �أن كل عائلة فل�ضطينية 
�عتقل منها فرد مت �ضجنه، ومّر بتجربة 

�لعتقال.
ومنذ عام 1967، فاإن 218 �أ�ضري�ً ��ضت�ضهدو� 
يف معتقالت �لعدو: 75 ��ضت�ضهدو� نتيجة 
��ضت�ضهدو�  معتقلني  و7  �لعمد.  �لقتل 
د�خل �ل�ضجون و�ملعتقالت نتيجة �إطالق 
 62 ��ضت�ضهد  فيما  مبا�رسة،  عليهم  �لنار 
�أ�ضري�ً نتيجة �لإهمال �لطبي، و�رتقى 73 

�أ�ضري�ً نتيجة �لتعذيب.
تذّكر  �ل�ضهيونية  �ملعتقالت  �إن 
و�لفا�ضية.  �لنازية  �لعتقال  مبع�ضكر�ت 
ومن �ل�ضجينات �أي�ضاً من جرى �عتقالهن 
يف  ولدتهن  ومتت  �حلمل،  فرت�ت  يف 

عليها  )يطلق  غرفة  يف  قا�ضية  ظروف 
زور�ً ��ضم: م�ضت�ضفى( يف �ل�ضجن ي�رسف 
عليها ممر�ض، و�ملولود يبقى مع �أمه يف 
�أ�رس�نا  حياة  ظروف  هي  هذه  �ل�ضجن. 
دويلة  »�لإ�رس�ئيلية«.  �ملعتقالت  يف 
�جلماعي  �لعقاب  و�ضائل  تقرتف  �لكيان 
�أح�رست  مرة  من  فكم  �ملعتقلني،  بحق 
�حلدود  حر�ض  قو�ت  �ل�ضجون،  �ضلطات 
�ملعتقلني  على  �أفر�دها  يهجم  �لتي 
�مل�ضيلة  و�لقنابل  �لر�ضا�ضة،  بالأ�ضلحة 
ل�ضيء  ل  �لو�ضائل،  من  وغريها  للدموع 
�إل لأن �لأ�رسى يطالبون بتح�ضني ظروف 

�عتقالهم.
دولة  �أنها  تروج  »�إ�رس�ئيل«  �أن  �لغريب 
دميقر�طية، و�لأغرب �أن �لعامل ي�ضدقها، 
�لأ�رسى  ق�ضية  عن  عينيه  يعمي  وهو 
�ل�ضهيونية.  �ملعتقالت  يف  �لفل�ضطينيني 
وخمططاته  وقمعه  �لعدو  عن  ورغماً 
�ملتعددة  وهجماته  �لفا�ضية  و�أ�ضاليبه 
عليهم؛ ��ضتطاع �أ�رس�نا حتويل معتقالتهم 
�إىل مد�ر�ض ن�ضالية ت�ضاهم يف رفع وترية 
وق�ضيتهم  ل�ضعبهم،  و�إخال�ضهم  �نتمائهم 
�لوطنية، فيزد�د �ملعتقل �إمياناً بعد�لتها، 
�ضعبنا  �أهد�ف  حتقيق  على  و�إ�رس�ر�ً 

وتقرير  و�لعودة،  و�لكر�مة،  �حلرية،  يف 
كاملة  �مل�ضتقلة  �لدولة  و�إقامة  �مل�ضري 

�ل�ضيادة.
فاإن  �لفل�ضطيني،  �لنق�ضام  ورغم 
يف  موحدون  �لفل�ضطينيني  �ملعتقلني 
حر�ضهم على حتقيق �لوحدة �لوطنية بني 
�لفل�ضطينية،  �لتنظيمات  لكل  �ملنتمني 
�لعدو  ملخططات  جمابهتهم  يف  �أو 
�إر�دتهم  ك�رس  ي�ضتهدف  �لذي  �ل�ضهيوين 
�لفينة و�لأخرى يلجاأ  �أولً، و�أخري�ً. وبني 
�أ�رس�نا �إىل �ل�ضالح �لوحيد باأيديهم؛ وهو 
�أجل  من  �لطعام  عن  �لإ�رس�ب  �ضالح 
يهودًيّا  �أن  لو  ت�ضورو�  مطالبهم.  حتقيق 
دولة ي�رسب  �أي  �ضجن يف  �أي  يف  و�حد�ً 
ق�ضيته  لكانت  طويلة  فرتة  �لطعام  عن 
جمل�ض  ولتخذ  دولًيّا،  �ضاأناً  �أ�ضبحت 
�رس�حه.  باإطالق  قر�ر�ً  �لدويل  �لأمن 
ويتوجب  مبكيالني.  �لكيل  �ضيا�ضة  �إنها 
�لفل�ضطينيني  �لأ�رسى  ق�ضية  ت�ضبح  �أن 
ق�ضية �ل�ضعب �لفل�ضطيني و�لأمة �لعربية 
�ملعنية  �ملنظمات  تقوم  و�أن  باأ�رسها، 
�لفل�ضطينية و�لعربية بطرح ق�ضيتهم على 
حقوقهم  �أب�ضط  وهذه  �لدولية،  �ل�ضاحة 

علينا.

عقوبات جديدة لأ�سرانا 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الأ�ستاذ : الزغيمي م�سطفى

حم�سر ق�سائي لدى اإخت�سا�س
جمل�س ق�ساء البليدة , حمكمة حجوط

�سارع فتاكة علي , حجوط , ولية تيبازة

حم�سر تكليف بالوفاء للن�سر

نحن الأ�شتاذ: الزغيمي م�شطفى املح�رض الق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء البليدة )حمكمة حجوط( الكائن مكتبه ب�شارع فتاكة علي )قرب املحكمة 
( بلدية حجوط , ولية تيبازة                                                                             املوقع اأدناه

بطريق                                                                                                                                             مقرها  الكائن  احممد  ب�شيدة  مديرها  �شخ�س  يف  املمثلة  فيب  ظهرة  القت�شادية  العمومية  املوؤ�ش�شة  ال�شيد   طلب  على  بناءا  و 
                                                             البحر  بلدية حجاج , ولية م�شتغامن 

و بناءا على ال�شند التنفيذي ال�شادر عن حمكمة �شيدي علي الق�شم التجاري  , بتاريخ : 16 فيفري  2016   , فهر�س رقم : 2016/00351  , رقم اجلدول 
.2015/02016 :

املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادرة بتاريخ : 13فيفري  2017 , حتت رقم :2017/88 .
املتعلق بالعار�س �شده ال�شيد : موؤ�ش�شة افيتاج AVITEDJ            , املمثلة  يف �شخ�س م�شريها ال�شيد بعة احممد     الكائن مقرها بحي فجانة بلدية 

مراد ولية تيبازة 
و بناءا على الأمر املت�شمن اإذن بن�رض م�شمون حم�رض التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء ال�شادر عن ال�شيدة رئي�شة حمكمة حجوط بتاريخ :18دي�شمرب  2018 

, رقم الرتتيب : 2018/01421.
بلغنا و كلفنا ال�شيد : موؤ�ش�شة افيتاج AVITEDJ     , املمثلة يف �شخ�س م�شريها ال�شيد  بعة احممد  الكائن مقرها بحي فجانة بلدية مراد ولية تيبازة 

.
بالوفاء مببلغ الدين املقدر ب : 4.222.226.89دج مقابل قيمة الدين ومبلغ 200.000.00دج ,مقابل التعوي�س عن ال�رضر و مبلغ 3.500.00دج مقابل 
امل�شاريف الق�شائية اي ما جمموعه 4.425.726.89 دج اربعة ماليني واربعة مئة و خم�شة وع�رضون الف و�شبعمائة و�شتة وع�رضون دينار جزائري و ت�شعة 

و ثمانون �شنتيم  ت�شاف اإليها م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية املرتتبة عن ذلك.
و نبهناه باأن له مهلة خم�شة ع�رض)15( يوما كاملة للوفاء ت�رضي ابتداءا من تاريخ ن�رض هذا املح�رض و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية.

املح�سر الق�سائي 

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

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

�سارع عيونة حممد �سرق مقر الدرك الوطني
تيبازة

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

 بناء على طلب بنك الفالحة و التنمية الريفية , وكالة القليعة  رقم 437 �رضكة ذات ا�شهم املمثل من طرف مديره , بوا�شطة املحامي الأ�شتاذ / عمارة
  حممد

الكائن موطنه )ها( احلقيقي ب / 17 �شارع العقيد عمريو�س اجلزائر
الكائن موطنه )ها( احلقيقي ب / 2 �شارع اجلمهورية القليعة ولية تيبازة 

 بناء على املواد  404 اإىل 416  و 612 من ق ا م ا ٬ و بناء على القرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء تيبازة )الغرفة التجارية /البحرية(  بتاريخ : 12/ 06/
 2018 رقم الق�شية  : 01281/ 2018 رقم الفهر�س : 01766/ 2018 و املمهور بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة يف : 20/ 06/ 2018 حتت رقم : 877
 /18 املوؤيد و املعدل للحكم ال�شادر عن حمكمة القليعة )ق�شم التجاري /البحري( بتاريخ : 06/ 03/ 2018 رقم اجلدول : 00259 /18 رقم الفهر�س :

18/ 01364..
  بناء على اإر�شال حما�رض )تبليغ ال�شند التنفيذ+ تكليف بالوفاء+تبليغ التكليف بالوفاء( عن طريق الربيد بر�شالة م�شمنة بتاريخ : 26/ 09/ 2018 حتت رقم
RR 000 794 053 42 ٬بناء على تبليغ املحا�رض عن طريق التعليق مبحكمة الخت�شا�س )القليعة( بتاريخ : 27/ 09/ 2018 ٬بناء على حم�رض تبليغ 
 املحا�رض عن طريق التعليق ببلدية املطلوب )القليعة(  بتاريخ : 27/ 09/ 2018 ٬و بناء على اأمر بن�رض التبليغ الر�شمي  يف جريدة يومية وطنية ال�شادر

  عن ال�شيدة: الفاطمي الزهرة رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ : 11/ 12/ 2018 حتت رقم الرتتيب : 01352 /18
 اأول/نبلغ ال�شيدة/ حبحوب كرمية , الكائن موطنها /: طريق بن عزوز القليعة ولية تيبازة  , بال�شند التنفيذي املذكور اأعاله

 ثانيا/نكلف ال�شيدة/ حبحوب كرمية ٬ الكائن موطنها / الكائن موطنها : طريق بن عزوز القليعة ولية تيبازة  ٬ و نلزمها بالوفاء باأن يدفع للطالب بوا�شطتنا
 و بني اأيدينا املبلغ املحكوم به و املقدر ب : )3182390.66  دج( ثالثة ماليني و مائة و اإثنان و ثمانون األف و ثالثمائة و ت�شعون  دينار جزائري و 66

---------------------------------------------------------- �شنتيم  ٬ بالإ�شافة اإىل م�شاريف التنفيذ و الر�شوم
. ثالثا / اأخطرناه باأن له اأجل )15 يوما( للوفاء ابتداء من تاريخ الن�رض و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية

اإثباتا ملا ذكر اأعاله حررنا هذا املح�رض للعمل مبوجبه قانونا
 املح�سر الق�سائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الأ�ستاذ : الزغيمي م�سطفى

حم�سر ق�سائي لدى اإخت�سا�س
جمل�س ق�ساء البليدة , حمكمة حجوط

�سارع فتاكة علي , حجوط , ولية تيبازة

حم�سر تكليف بالوفاء للن�سر

نحن الأ�ستاذ: الزغيمي م�سطفى املح�سر الق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء البليدة )حمكمة حجوط( الكائن مكتبه ب�سارع فتاكة علي )قرب 
املحكمة ( بلدية حجوط , ولية تيبازة                                                                                                                  املوقع اأدناه

و بناءا على طلب ال�سيد  املوؤ�س�سة العمومية القت�سادية ظهرة فيب املمثلة يف �سخ�س مديرها العام  الكائن مقرها بطريق البحر  بلدية حجاج 
, ولية م�ستغامن 

و بناءا على ال�سند التنفيذي ال�سادر عن حمكمة �سيدي علي الق�سم التجاري  , بتاريخ : 22 جانفي    2018     , فهر�س رقم : 00132/ 2018  , رقم 
اجلدول : 01660/ 2017.

املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة بتاريخ 11نوفمرب 2018  , حتت رقم : 577/ 2018 .
املتعلق بالعار�س �سده مركب تربية الدواجن مزفران كام �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  املمثلة من طرف م�سريها ال�سيد مهني عبد العزيز 

الكائن مقرها مبلتقى الطرق مزفران طريق حجوط �س ب  رقم 303 بلدية القليعة ولية تيبازة 
  30 و بناءا على الأمر املت�سمن اإذن بن�سر م�سمون حم�سر التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ 

دي�سمرب 2018 رقم الرتتيب 01475/ 2018 
بلغنا و كلفنا ال�سيد مركب تربية الدواجن مزفران كام �سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة  , املمثلة من طرف  م�سريها ال�سيد  مهني عبد العزيز 

الكائن مقرها مبلتقى الطرق مزفران طريق حجوط �س ب  رقم 303 بلدية القليعة ولية تيبازة
بالوفاء مببلغ الدين املقدر ب : 30.151.368.00دج مقابل قيمة الدين ومبلغ 300.000.00دج ,مقابل التعوي�س عن ال�سرر و مبلغ 3.500.00دج 
مقابل امل�ساريف الق�سائية اي ما جمموعه 30.454.868.00دج اي ثالثون مليون و اربعمائة و اربعة و خم�سون الف و ثمامنائة و ثمانية و �ستون 

دينار جزائري  ت�ساف اإليها م�ساريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية املرتتبة عن ذلك.
الطرق  بكافة  جربا  عليه  نفذ  اإل  و  املح�سر  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ابتداءا  ت�سري  للوفاء  كاملة  يوما  ع�سر)15(  خم�سة  مهلة  له  باأن  نبهناه  و 

القانونية.
املح�سر الق�سائي 

مكتب الأ�ستاذة   حميدي جناة حنان ,حم�سرة ق�سائية مبحكمة  القليعة
اخت�سا�س   جمل�س ق�ساء تيبازة  الكائن مقرها بطريق فوكة القليعة – ال�سفري- ولية تيبازة

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املادة 412/3 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بناءا على طلب : البنك الوطني اجلزائري وكالة القليعة بوا�سطة الأ�ستاذ حمودة زين الدين
 الكائن مقره)ها( ب : القليعة

 بناءا على ن�س املواد 404 اىل 416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و بناءا على احلكم ال�شادر عن الق�شم التجاري / البحري
مبحكمة القليعة , املوؤرخ يف 06 /02 /2018 , حتت رقم الفهر�س00789/ 2018

 و بناءا على حم�رض تبليغ احلكم احل�شوري عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ  / 2018 و ببلدية املعني بتاريخ 08/ 08/ 2018
الرتتيب , رقم   2018  /12/10 بتاريخ   , القليعة  ال�شادر عن رئي�س حمكمة  تبليغ احلكم بجريدة يومية وطنية  بناءا على الأمر بن�رض   و 

18/ 01363 
 تطبيقا لن�س املادة 412/3 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

 نحن الأ�شتاذة حميدي جناة حنان , املح�رضة الق�شائية مبحكمة القليعة الكائن مقرها بالعنوان املذكور اأعاله نكلف ال�شيد)ة( : زناقي
 نور الدين

  الكائن موطنه )ها( : حي املنظر اجلميل رقم 14 دواودة
 و نعلمه )ها( باأن اأجل الطعن بال�شتئناف حمدد ب�شهر واحد )01( ابتداء من تاريخ التبليغ ادا مت ل�شخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�شتئناف اىل

 �شهرين )02( اإذا مت يف موطنه احلقيقي اأو املختار , طبقا لن�س املادة 336 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
 طبقا للفقرة الرابعة من املادة 412 التي تن�س على اأنه  : » اذا جتاوزت قيمة الإلزام 500.000,00 دج يجب اأن ين�رض م�شمون عقد التبليغ

 » الر�شمي يف جريدة يومية وطنية باإذن من رئي�س املحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ و على نفقة الطالب
حيث ان مبلغ الدين يقدر ب : 4.014.678,45 دج

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

الأ�ستاذ / بختي �سليمان
حم�سر ق�سائي

بدائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة و حماكمه
�سارع عيونة حممد �سرق مقر الدرك الوطني

تيبازة

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

 بناء على طلب بنك الفالحة و التنمية الريفية , وكالة القليعة  رقم 437 �سركة ذات ا�سهم املمثل من طرف مديرها , بوا�شطة املحامي الأ�شتاذ
  / عمارة حممد

الكائن موطنه )ها( احلقيقي ب / 17 �شارع العقيد عمريو�س اجلزائر
الكائن موطنه )ها( احلقيقي ب / 2 �شارع اجلمهورية القليعة ولية تيبازة 

 بناء على املواد  404 اإىل 416  و 612 من ق ا م ا ٬ و بناء على القرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء تيبازة )الغرفة التجارية /البحرية(  بتاريخ : 29/ 05/ 2018
 رقم الق�شية  : 01182/ 2018 رقم الفهر�س : 01568/ 2018 و املمهور بال�شيغة التنفيذية املوؤرخة يف : 13/ 06/ 2018 حتت رقم : 819/18 املوؤيد و

..املعدل للحكم ال�شادر عن حمكمة القليعة )ق�شم التجاري /البحري( بتاريخ : 06/ 03/ 2018 رقم اجلدول : 00258/18 رقم الفهر�س : 01369/18
 RR 000 791 539 42  بناء على اإر�شال حما�رض )تبليغ ال�شند التنفيذ+ تكليف بالوفاء+تبليغ التكليف بالوفاء( عن طريق الربيد بر�شالة م�شمنة حتت رقم
 ٬بناء على تبليغ املحا�رض عن طريق التعليق مبحكمة الخت�شا�س )القليعة( بتاريخ : 10/10/ 2018 ٬بناء على حم�رض تبليغ املحا�رض عن طريق التعليق
 ببلدية املطلوب )فوكة(  بتاريخ : 10/10/ 2018 ٬و بناء على اأمر بن�رض التبليغ بجريدة يومية وطنية ال�شادر عن ال�شيدة: الفاطمي الزهرة رئي�س حمكمة

  القليعة بتاريخ : 11/ 12/ 2018 حتت رقم الرتتيب : 01390 /18
 اأول/نبلغ ال�شيد/ قوطاية نور الدين  , الكائن موطنه/: �شارع الإخوة بولفجار رقم 12 فوكة – تيبازة   , بال�شند التنفيذي املذكور اأعاله

 ثانيا/نكلف ال�شيد/ قوطاية نور الدين  , الكائن موطنه/: �شارع الإخوة بولفجار رقم 12 فوكة – تيبازة   ٬ و نلزمه بالوفاء باأن يدفع للطالب بوا�شطتنا و بني
   اأيدينا املبلغ املحكوم به و املقدر ب : )967170.84( ت�شعمائة و �شبعة و �شتون األف و مائة و �شبعون دينار جزائري و 84 �شنتيم   ٬ بالإ�شافة اإىل م�شاريف

-------------------------------- التنفيذ و الر�شوم
. ثالثا / اأخطرناه باأن له اأجل )15 يوما( للوفاء ابتداء من تاريخ الن�رض و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية

اإثباتا ملا ذكر اأعاله حررنا هذا املح�رض للعمل مبوجبه قانونا
 املح�سر الق�سائي
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الربغوثي.. عائلة تخط تاريخها مبداد املقاومة 
م٫�س

ا�سمها  حفرت  الربغوثي  عائلة 
مبداد  الفل�سطينية  الثورة  بذاكرة 
الدم، عرب �سنوات ممتدة من العطاء 
اأواخر  من  بداأت  والت�سحيات، 
بزناد  املا�سي،  القرن  �سبعينيات 
الأ�سريين عمر الربغوثي و�سقيقه 
)اأبو  الربغوثي  نائل فالأ�سري عمر 
قتل  فدائية،  عملية  نفذ  عا�سف( 
عام  "اإ�رسائيليا"  م�ستوطنا  فيها 
)يعد  نائل،  �سقيقه  رفقة  1978م، 
اإذ  العامل،  �سيا�سي يف  اأ�سري  اأقدم 
اأم�سى 40 عاما بالأ�رس وما يزال(، 
ثم  باملوؤبد،  عليه  وحكم  اعتقل 
خرج من ال�سجن يف املرة الأوىل، 
عام  للأ�رسى  تبادل  �سفقة  بعد 

1985م.
"اأبو  اعتقال  الحتلل  اأعاد 
اأم�سى  عا�سف" عدة مرات، وقد 
عاًما(،   28( يقارب  ما  الأ�رس  يف 

ع�سيبة،  اأيام  عائلته  فيها  عا�ست 
تنقل خللها من �سجن اإىل �سجن، 
وقد اأم�سى )13 عاماً( يف العتقال 
"اأبو عا�سف" يف  الإداري انخرط 
و�ساعد  مبكرا،  الأوىل  النتفا�سة 
مهند�س كتائب الق�سام الأول يحيى 
مّثل  كما  املاأوى،  له  ووفر  عيا�س 
التحقيق  مراكز  يف  احلاين  الأب 
من  اجلميع  اأحبه  وقد  للأ�رسى، 
كافة،  الفل�سطينية  التنظيمات 
لهتمامه وحماولته حل م�سكلت 
به  اأفاد  ما  وفق  به،  املحيطني 
اأ�رسى حمررون، فيما متيز خارج 
الأ�رس بعلقاته املميزة مع جميع 

اأهايل قريته كوبر.

 حا�ضر عريق

عا�سف"  "اأبو  الأب  له  تعر�س  ما 
عزمية  يف  يوؤثر  مل  عاما(،   66(

والتي  املجاهدة،  العائلة  هذه 
املقاومة  طريق  من  اتخذت 
الهدف  اإىل  للو�سول  م�سلكا 
فقد  الكامل،  بالتحرير  الأ�سمى 
ورث البطولة لنجله ال�سهيد �سالح 
"عوفرا"،  عملية  منفذ  الربغوثي 
يد  على  �سهيدا  ارتقى  والذي 
"الإ�رسائيلي"  الحتلل  قوات 
نف�سه  اليوم  دي�سمرب، وهو  يوم 13 
الحتلل  قوات  فيه  اأعادت  الذي 
اعتقاله وجنله عا�سف، وتخ�سعهم 

لظروف اعتقالية قا�سية.
جنله "عا�سم" نال هو الآخر ن�سيبا 
يتهمه  اإذ  واملقاومة،  اجلهاد  من 
الحتلل بتنفيذ عملية اإطلق نار 
اأ�ساف"  "جفعات  م�ستوطنة  قرب 
اأول  كانون   13 اهلل، يف  رام  �رسقي 
جنود  ثلثة  ملقتل  واأدت   ،2018
�ساعات  بعد  وذلك  "اإ�رسائيليني"، 

من اغتيال اأخيه �سالح.

اأ�سواك  من  العائلة  اأ�ساب  ما  كل 
امل�سي  على  اإ�رسارا  زادهم 
عا�سف  فاأبو  املقاومة،  بطريق 
الثائر واملجاهد، و�سقيقه  الرجل 
اأ�سري،  اأقدم  )نائل(  النور  اأبو 

اأم  ال�سابرة  املجاهدة  وزوجته 
)�سهيد  الأبطال  واأبناوؤها  عا�سف 
خالهم  قبلهم  ومن  واأ�سريان(، 
لغزة  املبعد  املحرر  الأ�سري 
ت�رسبوا  الذي  الربغوثي،  جا�رس 

جعلوا  واملقاومة،  البطولة  منه 
من عائلة الربغوثي بو�سلة للجهاد 
واملقاومة والعطاء، ت�رس على اأن 

تقدم لفل�سطني كل غال ونفي�س.

ما زالت عائلة الربغوثي تقدم الت�ضحيات، راف�ضة كل خمططات الإبعاد والعتقال والت�ضييق ال�ضهيونية، فقامو�ضها ل يعرف اإل لغة البذل 
والفداء، واأفرادها يتناف�ضون يف ميادين املقاومة بني �ضهيد واأ�ضري ومبعد ومطارد.. بو�ضلتهم وا�ضحة ل حتيد عن م�ضروع حترير فل�ضطني. 

الأ�صري ابودياك يف و�صع �صحي خطري..
اأفادت هيئة �سوؤون الأ�رسى واملحررين، اأن ما ت�سمى 
"باللجنة الطبية الإ�رسائيلية"، �ستعطي اليوم اخلمي�س 
الو�سع  يخ�س  مبا  النهائية  تو�سياتها   ،2019/1/10
ال�سحي للأ�سري املري�س بال�رسطان �سامي ابو دياك 

)35( عاما، والذي يقبع حاليا يف "معتقل الرملة".
ولفتت الهيئة اأنها تقدمت عرب حماميها بطلب الإفراج 
املبكر عن الأ�سري اأبو دياك من حمافظة جنني، وقد 
ب�سبب  الطلب،  يف  للنظر   2019/2/13 تاريخ  حتدد 
�سوء و�سعه ال�سحي ودخوله مرحلة اخلطر ال�سديد، 
وقد يفارق احلياة يف اأية حلظة نتيجة الإهمال الطبي 

املتعمد.
واأو�سحت، اأن الأ�سري م�ساب بال�رسطان منذ اأكرث من 
ثلثة اأعوام، حيث تعر�س خلطاأ طبي بعد اأن اأُجريت 
له عملية جراحية يف الأمعاء يف اأيلول عام 2015 يف 
ا�ستئ�سال  الإ�رسائيلي حيث مت  "�سوروكا"  م�ست�سفى 
بتداعيات  اأ�سابه  ما  اأمعائه،  من  �سم   70 من  اأكرث 

خطرية يف عدد من اأع�ساء ج�سده احليوية.
الأ�سري  بحق  يزال  ول  جرى  ما  اأن  الهيئة  واعتربت 
املعايري  لكل  يفتقد  وعمل  ب�سعة  جرمية  دياك  اأبو 
وعن  متعمد  ب�سكل  مت  واأنه  والإن�سانية،  الأخلقية 
العملية  مكان  وتلوث  ت�سمم  حلدوث  اأدى  ما  ق�سد، 
اأدخل الأ�سري يف حالة اخلطر ال�سديد منذ 3 �سنوات، 
حمملًة اإدارة م�سلحة ال�سجون امل�سوؤولية الكاملة عن 

حياته.
الظهر  �سيلة  منطقة  من  دياك  اأبو  الأ�سري  اأن  يذكر 
واملحكوم   2002 عام  منذ  واملعتقل  جنني،  ق�ساء 
واأبلغت  عاماً  و)30(  مرات  لثلث  املوؤبد  بال�ّسجن 
اإدارة ال�سجن الأ�رسى اأن الأ�سري اأبو دياك بداأ ج�سده 
اأن  وي�سار  خطري  وو�سعه  الكيماوي  العلج  يرف�س 
الأ�سري ابو دياك و�سقيق الأ�سري �سامر املحكوم اأي�سا 

باملوؤبد.

الربد ينه�ش اأج�صاد الأ�صرى يف مركز 
توقيف "ع�صيون"

جلنة الإفراج املبكر تقرر الإفراج عن 
الأ�صري حنون

معا- نقلت هيئة �سوؤون الأ�رسى واملحررين يف 
تقرير �سدر عنها �سباح  اأم�س الأربعاء، �سكوى 
تت�ساعف  التي  "عت�سيون"  معتقل  اأ�رسى 
الربد  ال�ستاء، حيث  معاناتهم مع دخول ف�سل 
ال�سديد والقار�س ونق�س الأغطية وامللب�س 

ال�ستوية وقلة الرعاية الطبية.
فرارجة،  جاكلني  الهيئة  اأفادت حمامية  حيث 
املعتقل  يف  لهم  زيارتها  عقب  الأ�رسى  حالة 
و�سعبة  ماأ�ساوية  املعتقلني  اأو�ساع  باأن  اأم�س، 
للغاية، واأنها التقت اأ�رسى وهم يرجفون ب�سكل 
ه�ستريي من �سدة الربد، فهم يرتدون ملب�س 
اإدارة  قبل  من  عليهم  توزيعها  خفيفة جدا مت 
من  فيه  حترمهم  الذي  الوقت  يف  املعتقل، 

الأغطية وامللب�س ال�ستوية وو�سائل التدفئة.
الظروف  باأن  الهيئة  واأكد املعتقلون ملحامية 
وا�سح  تدهور  فهناك  حُتتمل،  ل  املعي�سية 
فمعظم  ال�سحية،  الأ�رسى  اأو�ساع  على 
الربد،  ونزلت  النفلونزا  من  يعانون  الأ�رسى 

الربد  ال�سحي جراء  و�سعه  تفاقم  من  وهناك 
�سلهب  اأ�سامة  ال�ساب  الأ�سري  القار�س، كحالة 
الحتلل  عليه جنود  اعتدى  الذى  عاماً(   20(
اليمنى، ومن �سدة  ا�سابته بقدمه  اإىل  اأدى  ما 
الربد انتفخت قدمه ومل تكرتث اإدارة املعتقل 
ال�سعبة كما  ال�سحية  اأي علج حلالته  بتقدمي 
الذي  الطعام  �سوء  من  اأي�ساً  الأ�رسى  ا�ستكى 
يُقدم لهم كماً ونوعاً، فوجبات الطعام التي يتم 
توزيعها عليهم باردة جداً وبكمية قليلة بجودة 
القليل  اإل  يتناولون  ل  الأ�رسى  ومعظم  رديئة، 

منها ل�سد حاجتهم ب�سبب اجلوع ال�سديد.
معتقلت  اإدارة  ا�ستمرار  من  الهيئة  وحذرت 
وفر�س  الأ�رسى،  بحياة  ا�ستهتارها  الحتلل 
والتنكيل  عليهم  ال�سعبة  احلياتية  الظروف 
اليومية،  املعي�سية  تفا�سيلهم  كافة  يف  بهم 
�ساربة بعر�س احلائط مبادئ حقوق الإن�سان 

وبالقوانني واملواثيق الدولية.

�سباح  واملحررين  الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
الثلثاء، باأن ما ت�سمى جلنة الإفراجات املبكرة 
الهيئة  طلب  على  وافقت  "جميدو"  مبعتقل 
املقدم للفراج عن الأ�سري علي حممود حممد 
حنون )22 عاماً( من حمافظة قلقيلية واأو�سحت 
انعقدت  التي  جل�ستها  يف  اللجنة  اأن  الهيئة، 
جمدت  "جميدو"،  معتقل  يف  الثنني  اأم�س  يوم 
النيابة  اإعطاء  قرار الإفراج ملدة 7اأيام، بذريعة 
القرار  على  اإ�ستئناف  لتقدمي  مهلة  الإ�رسائيلية 

من عدمه.

ولفتت الهيئة اأن الأ�سري حنون هو اإحدى احلالت 
املر�سية القابعة يف معتقلت الحتتلل، حيث 
ي�ستكي ال�سري من �رسطاٍن يف الغدد اللمفاوية، 
وكان يتلقى العلج قبل اعتقاله، لكن منذ اأن مت 
اأي  يتلق  "جميدو"، مل  اعتقاله وزجه يف معتقل 

علج حقيقي حلالته ال�سحية.
بتاريخ  اعتقاله  مت  حنون  ال�ساب  باأن  يذكر 
2018/3/12 و�سدر حكماً بحقه بال�سجن الفعلي 
يتم  اأن  املفرت�س  ومن  وكان  �سهراً،   13 ملدة 

اطلق �رساحه بتاريخ 2019/3/14.

ال�ستئناف  العليا  الإ�رسائيلية  املحكمة  ردت 
الأ�سري  بحق  الإداري  العتقال  �سد  املقدم 
املحامي  وذكر  الفاخوري  �سالح  رامي  املقد�سي 
ال�ستئناف  رف�ست  املحكمة  اأن  قطينة  حمزة 
وثبتت العتقال الإداري ملدة 6 اأ�سهر بحق الأ�سري 
بتاريخ  اأ�سدرت  ال�سلح  حمكمة  وكانت  الفاخوري 

عن  بالإفراج  يق�سي  قراًرا  املا�سي  العام   23-12
الفاخوري ب�رسوط، وبعد 5 دقائق �سدر قرار عن 
يق�سي  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س 
الفاخوري  وكان  �سهور   6 ملدة  اإداريا  باعتقاله 
اعتقل بتاريخ 12-15 بعد ن�سب كمني ل�سيارته يف 

حي واد اجلوز بالقد�س املحتلة.

الحتالل يرد ال�صتئناف بحق الأ�صري 
رامي الفاخوري
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حمدونة 

 خطر يداهم الأ�سرى املر�سى يف ال�سجون

واأ�سار د. حمدونة اإىل اتباع �سيا�سة 
الأ�رسى  بحق  الطبي  ال�ستهتار 
ال�سجون  م�سلحة  اإدارة  قبل  من 
 ، املزمنة  الأمرا�ض  ذوي  بحق 
جراحية  لعمليات  يحتاجون  وملن 
للمبادىء  املخالف  الأمر   ،
التي  الأ�رسى  ملعاملة  الأ�سا�سية 
للأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدتها 
على  1990م  و   1979 يف  املتحدة 
التوايل واللواتى اأكدتا على حماية 
الطبية  والرعاية  الأ�رسى  �سحة 
للأ�سخا�ض املحتجزين ، واللواتى 
هذا  يف  خمالفة  اأي  اأن  اعتربتا 
اإىل درجة املعاملة  يرقى  اجلانب 

غري الن�سانية .

كبري  اأن عدد  د. حمدونة  واأو�سح 
ينتظرون  املر�سى  الأ�رسى  من 
لأ�سهر  اأحياناً  العمليات  دور 
اجراءها  وعند   ، ل�سنوات  واأحياناً 
 ، الطبى  ال�ستهتار  من  يعانون 
الأمر الذى راح �سحيته عدد كبري 

من الأ�رسى .
هنالك  اأن  حمدونة  د.  واأ�ساف 
املر�سى  الأ�رسى  على  خطورة 
ب�سبب عدم توفري الرعاية والعناية 
اجراء  يف  والت�سويف   ، ال�سحية 
وعدم   ، اجلراحية  العمليات 
متخ�س�سة  طبية  طواقم  وجود 
اللزمة  الدوية  نق�ض  وب�سبب   ،
الدورية  الطبية  والفحو�سات  بادخال ،  ال�سماح  وعدم   ، للأ�رسى 

الطواقم الطبية من وزارة ال�سحة 
الفل�سطينية .

املوؤ�س�سات  حمدونة  د.  وطالب 
ال�سحة  جمال  يف  العاملة  الدولية 
بانقاذ حياة الفل�سطينيني املر�سى 

واللذين  الإ�رسائيلية  ال�سجون  يف 
عن  يزيد  ما  اإىل  عددهم  و�سل 
من  يعانون  ممن  اأ�سري   )  1500  (
الع�رسات  ومنهم  خمتلفة  اأمرا�ض 
مزمنة  اأمرا�ض  من  يعانى  ممن 
وال�رسطان  والقلب  كالغ�رسوف 
واأمرا�ض  والربو  الكلوي  الف�سل  و 
اأخرى ، واأ�سار اإىل اأهمية ال�سغط 
حترير  اأجل  من  الحتلل  على 
ال�سجون  يف  املر�سى  الأ�رسى 
العبث  من  حياتهم  وانقاذ   ،
وال�ستهتار املتعمد من قبل اإدارة 
ال�رسائيلية  ال�سجون  م�سلحة 
طبية  طواقم  على  لعر�سهم 

متخ�س�سة قبل فوات الأوان .

نا�ضد مدير مركز الأ�ضرى للدرا�ضات د. راأفت حمدونة املوؤ�ض�ضات احلقوقية والن�ضانية وال�ضليب الأحمر الدوىل بال�ضغط على الحتالل لالإطالع على اأحوال 
الأ�ضرى الفل�ضطينيني املر�ضى يف ال�ضجون ال�ضرائيلية خا�ضة ممن يحتاجون للعمليات اجلراحية ال�ضريعة ، ومن هم بق�ضم " مراج " ب�ضجن الرملة ، ملا يقع عليهم 

من خطر ومعاناة نتيجة لالأوجاع والآلم الكبرية .

�سجون ومعتقالت ومراكز توقيف الحتالل
�ضجن “بئر ال�ضبع”

كل  �سجون  اأربعة  يت�سمن  كبري  �سجن  وهو 
واحد منها منف�سل عن الآخر وهي “اوهلي 
كيدار” و”اي�سيل” لل�سجناء الأمنيني، و�سجن 
وهذه  اجلنائيني،  لل�سجناء  واآخر  “ديكل” 

ال�سجون الأربعة تت�سع ملئات املعتقلني.

�ضجن “ع�ضقالن”

كمقر  الربيطاين  النتداب  عهد  يف  اأن�سئ 
ع�سقلن  يف  الربيطاين  اجلي�ض  لقيادة 
الوفود  ل�ستقبال  وك�رسايا  وحميطها 
الربيطانية الر�سمية، وداخل �رسايا ع�سقلن 
حتقيق  كمركز  املبنى  من  جناح  خ�س�ض 

وتوقيف.

املقاومة  وت�ساعد   1967 هزمية  وبعد 
الفل�سطينية وازدياد عدد املعتقلني، اأ�سدرت 
قيادة اجلي�ض الإ�رسائيلي عام 1970 مر�سوًما 

ع�سكرًيا بافتتاح �سجن ع�سقلن املركزي.
بالأ�رسى  تنكيًل  املعتقل  افتتاح  و�سهد 
الفل�سطينيني حيث كانوا ميرون و�سط �سفني 
اإىل غرف  لدرك ال�سجون من البوابة و�سولً 
الهراوات تنهال على  بينما  ال�سجن،  وزنازين 

اأج�سادهم.
ويوجد يف هذا ال�سجن خم�سة اأق�سام بجانب 
خا�ض  جناح  اإىل  اإ�سافة  الزنازين،  ق�سم 
الأ�رسى  مع  للتحقيق  الإ�رسائيلي  بال�ساباك 
�سلطات  وفر�ست  والعرب  الفل�سطينيني 
يف  الأ�رسى  على  الإجباري  العمل  ال�سجن 
ا�ستطاع  باملعتقل،  ملحقة  عمل  ور�ض 
كامل  ب�سكل  العمل  مرافق  مقاطعة  الأ�رسى 

�سواء  الحتجاجات  من  طويلة  �سل�سلة  عرب 
على الحتجاز اأو على اإجبارهم على العمل.

�ضجن “الرملة”

اأن�سئ �رسايا الرملة عام 1934 اإبان النتداب 
دولة  اإعلن  وبعد  فل�سطني،  على  الربيطاين 
اإىل مركز للجي�ض  اإ�رسائيل عام 1948 حتول 
الإ�رسائيلي، ويف عام 1953 مت تخ�سي�ض جزء 
الفل�سطينيني،  للفدائيني  ك�سجن  ال�رسايا  من 
ثم حولت ال�رسايا بكاملها يف عام 1967 اإىل 
اإىل  اإ�سافة  اليهود  للجنائيني  مركزي  �سجن 
ا من منطقة  الأ�رسى الفل�سطينيني وخ�سو�سً

القد�ض.
واأن�سئ م�ست�سفى داخل ال�سجن تابعة ملديرية 
ال�سجون الإ�رسائيلية بهدف معاجلة الأ�رسى، 
تريت�سا”  “نفي  للن�ساء  معتقل  به  اأحلق  كما 
خ�س�ض للأ�سريات الفل�سطينيات واجلنائيات 

الإ�رسائيليات.
خو�ض  يف  �سباًقا  الرملة  �سجن  ويعترب 
الإ�رساب عن الطعام حيث اأعلن الأ�رسى يف 
مطلع عام 1968 اإ�رساًبا مفتوًحا عن الطعام 
العتداء  وقف  الرئي�سي  مطلبهم  وكان 
كانت  التي  الربك�سات  من  ونقلهم  اجل�سدي 
املجاري  وطفو  الأمطار  ملياه  عر�سة 

امل�ستمر.
ويف منت�سف 1968 اأعلنوا اإ�رسابهم الثاين عن 
الدفاتر  هو  الرئي�سي  مطلبهم  وكان  الطعام 
والأقلم ووافقت الإدارة على مطلبهم الذي 
اعترب �سبقاً لأ�رسى الرملة يف هذا اخل�سو�ض 
للحركة  الرئي�سي  املعرب  الرملة  �سجن  ويعد 
و�سع  يتم  ما  عادة  اأنه  حيث  ال�سجون  بني 
الأ�رسى املنقولني من �سجن اإىل اآخر يف هذا 

ال�سجن قبل اإر�سالهم اإىل ال�سجون الأخرى.
�ضجن بيت ليد “كفار يونا”

 ،1968 عام  ال�سجن  هذا  �رسايا  افتتاح  مت 
هذا  ويعترب  يونا”  “قرب  ا�سم  عليه  ويطلق 
اإذ  عليه  املتعارف  باملعنى  معتقًل  ال�سجن 
يقوم بدور حلقة الو�سل بني ال�سجن والتحقيق، 
وقرار  املعتقلني  مع  التحقيق  انتهاء  فبعد 
وتوزيعهم  حتويلهم  يتم  للمحاكمة  تقدميهم 
ال�سجون، ويقع �سجن كفار يونا يف  اإىل بقية 
طولكرم  بني  الطريق  على  ليد  بيت  منطقة 

ونتانيا داخل الكيان الإ�رسائيلي.

معتقل “امل�ضكوبية”
ال�سمايل  الق�سم  يف  امل�سكوبية  �سجن  يقع 
“�ساعة  ي�سمى  القد�ض، �سمن ما  من مدينة 
النتداب  �سلطات  عهد  يف  اأقيم  الرو�سي” 
املركزي،  بال�سجن  يعرف  وكان  الربيطاين 
فيه  يقبع  والعتقال  للتوقيف  وهو خم�س�ض 
خم�س�ض  معتقل  وهو  الأ�رسى  من   50 نحو 
الع�سكري،  والتحقيق  والعتقال  للتوقيف 
فيه  تويف  حيث  امل�سلخ”  “ا�سم  عليه  يطلق 
بيت  من  عكر  اأبو  اهلل  عبد  قا�سم  الأ�سري 
حنينا – القد�ض بتاريخ 1969/6/25م نتيجة 

التعذيب.
�ضجن النقب ال�ضحراوي )اأن�ضار3( 

)بالعربية كت�ضيعوت(

“اأن�سار  با�سم  املعروف  ال�سجن  هذا  افتتح 
من  اأكرث  زاره  حيث   1988 عام  مرة  اأول   ″3
عام  اأغلق  اأن  اإىل  فل�سطيني  معتقل  األف   50
اأحداث  اندلع  مع  افتتاحه  اأعيد  ثم   ،1995

انتفا�سة الأق�سى عام 2000، حيث يقع على 
بعد نحو 180 كم جنوب مدينة القد�ض وعلى 

10 كم �رسق احلدور امل�رسية.
يتكون ال�سجن من ثلثة اق�سام كبرية وهي ” 
كل  ويت�سع  داخلية  اأق�سام   8 من  ويتكون   ” اأ 
 6 اأ�سرًيا ويتكون كل ق�سم من  اإىل 120  ق�سم 
خيام، وق�سم ” ب ” ق�سم الكرافانات )غرف 
بعد   2008 عام  بناءه  مت  حيث  متنقلة(  �سبه 
اإثره  على  ا�ست�سهد  والذي  ال�سجن  حريق 
 4 من  يتكون  حيث  الأ�سقر،  حممد  الأ�سري 
اأي�سا  اأق�سام بينما اجلانب الأخر منه يتكون 
من 4 اأق�سام ولكن يحتوي على خيام، وق�سم 
بناءه  ومت  “الغرف”  بق�سم  ي�سمى  اأو   ” ج   ”
عام 2007، ويت�سع ال�سجن بكافة اأق�سامه اإىل 

قرابة 3500 اأ�سري.
اجلي�ض  قبل  من  يدار  ال�سجن  هذا  وكان 
اإىل   2006 نوفمرب  �سهر  حتى  الإ�رسائيلي 
ال�سجون  م�سلحة  اإىل  الإدارة  نقل  مت  اأن 

الإ�رسائيلية املعروفة بال�سابا�ض.
�ضجن “عوفر”

بيتونيا  اأرا�سي  على  ال�سجن  هذا  اأن�سئ 
غرب مدينة رام اهلل بال�سفة الغربية يف فرتة 
الأ�رسى  عليه  ويطلق  الربيطاين  النتداب 
ا�سم “غوانتانامو” نظًرا ل�سوء الأحوال فيه، 
اأ�سرًيا   30 خيامه  من  خيمة  كل  يف  ويعي�ض 
و�سوء  وامللب�ض  الطعام  نق�ض  من  يعانون 
الرعاية ال�سحية ف�سًل عن انقطاع ال�سجناء 

متاماً عن العامل اخلارجي.
�سجن “جلبوع”

يقع يف �سمال فل�سطني اأُن�ساأ حديًثا باإ�رساف 
 2004 العام  يف  وافتتح  ايرلنديني  خرباء 

بي�سان،  منطقة  يف  �سطة  �سجن  من  بالقرب 
جًدا،  م�سددة  اأمنية  طبيعة  ذو  ال�سجن  ويعد 
ويو�سف باأنه ال�سجن الأ�سد حرا�سة ويحتجز 
يتهمهم  فل�سطينيني  اأ�رسى  فيه  الحتلل 
عمليات  تنفيذ  عن  بامل�سوؤولية  الحتلل 
املحتلة  فل�سطني  اأرا�سي  داخل  ا�ست�سهادية 

عام 1948.
�سجن “تلموند”

خ�سي�سا  ال�سجن  هذا  الحتلل  واأقام 
جنوب  وذلك  واليهود  العرب  من  للأحداث 
بال�سفة  طولكرم  مدينتي  بني  املمتد  اخلط 
على  الإ�رسائيلي  الكيان  يف  ونتانيا  الغربية 

الطريق القدمية املوؤدية اإىل اخل�سرية.
الذكور  للأحداث  اإىل ق�سمني، ق�سم  وينق�سم 
 500 نحو  وي�سم  الإناث،  للأحداث  واآخر 
 300 من  لأكرث  يت�سع  ل  اأنه  من  بالرغم  فتى 
ي�سل  عال  �سور  بال�سجن  ويحيط  �سخ�ض، 
عالية  اأبراج  واأربعة  اأمتار،  لثلثة  ارتفاعه 

للمراقبة.
�ضجن “نفحة”

عن  كلم   100 يبعد  الذي  املعتقل  هذا  يعد 
مدينة  عن  كلم   200 و  ال�سبع  بئر  مدينة 
الإ�رسائيلية  ال�سجون  اأ�سد  من  القد�ض 
ال�سجن خ�سي�سا  ا�ستحدث هذا  ق�سوة، وقد 
يف  املعتقلني  من  الفل�سطينية  للقيادات 
بقية  عن  عزلهم  بغر�ض  ال�سجون  خمتلف 
اأ�سهر الأحداث التي  ال�سجون الأخرى. ومن 
عن  الطويل  الإ�رساب  ال�سجن  هذا  �سهدها 
الطعام الذي نفذه الأ�رسى الفل�سطينيون يوم 
ال�سابع من يوليو/ متوز عام 1980 واأ�سفر عن 

ا�ست�سهاد اثنني منهم.



فتح املدير الريا�شي لفريق �شباب 
على  النار  عليق  �شعيد  بلوزداد 
حممد  للنادي  ال�شابق  الرئي�س 
بوحف�س، اأين اأكد اأنه ال�شبب فيما 
الراهن الذي مير  الو�شع  له  و�شل 
دفع  والذي  البلوزدادي  النادي  به 
العقوبات  خالل  من  غاليا  الثمن 
التي �شلطت عليه يف بداية املو�شم 

ثالث  خ�شم  عرب  اجلاري  الكروي 
عدم  ب�شبب  الر�شيد  من  نقاط 
على  املرتتبة  الديون  ت�شديد 
العالقة  املالية  امل�شتحقات 

لالعبني ال�شابقني للت�شكيلة.
واأو�شح عليق يف ت�رصيحات اإعالمية 
غلى  الفريق  اأدي  بوحف�س  اأن 
الع�شوائية  ال�شيا�شة  ب�شبب  الهاوية 

الفرتة  خالل  ي�شتعملها  كان  التي 
مو�شحا  النادي،  فيها  تراأ�س  التي 
ومن  لل�شباب  اجلديدة  الإدارة  اأن 
والوقوف  درا�شة املعطيات  خالل 
والقرتاب  امللفات  خمتلف  على 
�شيا�شة  للحديث عن  الالعبني  من 
�شباب  اأن  اأيقنت  ال�شابقة  الإدارة 
ت�شيري  �شحية  ذهب  بلوزداد 
ان  م�شريا  ال�شابقني،  امل�شريين 
بحف�س حّطم النادي وتركه يتخبط 
يف وحل امل�شاكل، حيث قال عليق 
اأن العقوبات التي مت ت�شليطها على 
ودفع  عليه  قا�شية  كانت  النادي 
الثمن ب�شبب وقوعه  الفريق وحده 
والإدارة  الكروية  للهيئات  �شحية 

ال�شابقة.
اأبناء  ت�شكيلة  توا�شل  املقابل،  يف 
للداربي  التح�شري  »العقيبة« 
ال�شبت  يجمعه  الذي  العا�شمي 

املقبل باجلار نادي بارادو حل�شاب 
املحرتفة  الرابطة  من   17 اجلولة 
الأوىل، حيث تدرب اأ�شبال املدرب 
اأم�س  �شباح  عمراين  القادر  عبد 
الفندقة  مركز  م�شتوى  على 
ملوا�شلة  البنيان  بعني  والإطعام 
على  الروتو�شات  اآخر  و�شع 
اأم�س  اأول  خا�شت  التي  الت�شكيلة، 
العنا�رص  اأوملبي  اأمام  ودية  مباراة 
لواحد  هدفني  بنتيجة  بها  وفازت 
وبالغ،  عطية  الثنائي  ت�شجيل  من 
الالعب  اإقحام  املباراة  وعرفت 
الإيفواري �شرييل جني�شان كوا�شي 
اخل�شوع  اأجل  من  يتواجد  والذي 
مل  انه  تبني  حيث  التجارب،  اإىل 
ميلك  ول  الفني  الطاقم  يقنع 
لالحتفاظ  ت�شمح  التي  املوؤهالت 

به يف �شفوف التعداد.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

ت�شكيلة  لعبو  ي�شتهدف  حيث 
ت�شييق  اأجل  من  »الكناري« 
وتقلي�شها  الريادة  يف  اخلناق 
جتد  بينما  واحدة،  نقطة  اإىل 
اإلزامية  اأمام  نف�شها  »املوب« 
العودة بنتيجة ايجابية لالبتعاد 
عن منطقة اخلطر. يف املقابل، 
اجلزائر  مولودية  ي�شتقبل 
يف  تاجنانت  دفاع  �شيفه 
العقوبة  ب�شبب  اجلمهور  غياب 
النادي  على جماهري  امل�شلطة 
ي�شتهدف  والذي  العا�شمي، 
على  الثاين  الفوز  حتقيق 
الثمني  النت�شار  بعد  التوايل 
نادي  اأمام  الفارطة  اجلولة  يف 

بالبقاء  له  ي�شمح  الذي  بارادو 
خا�شة  املقدمة  كوكبة  �شمن 
يتواجد  فريقا  يواجه  واأنه 
ومهددا  الرتتيب  موؤخرة  يف 
املناف�شة  و�شتكون  بال�شقوط، 
مع  الثالث  املركز  على  قوية 
تقا�شم  ظل  يف  �شطيف  وفاق 
الفريقان نف�س الرتتيب، خا�شة 
الأ�شود«  »الن�رص  ت�شكيلة  واأن 
ميدانها  على  بدورها  ت�شتقبل 
مليلة،  عني  جمعية  ال�شيف 
تدارك  على  النادي  يعول  اأين 
اأمام  املن�رصمة  اجلولة  هزمية 
�شمن  والبقاء  بلعبا�س  احتاد 
جتري  فيما  املقدمة،  ثالثي 
قمة املوؤخرة بعا�شمة التيطري 
اأوملبي  ي�شت�شيف  عندما 

بلعبا�س  احتاد  ال�شيف  املدية 
ح�شم  حول  حمتدم  �شباق  يف 

النقاط الثالث.

برنامج املباريات:

احتاد   / املدية  اأوملبي 
بلعبا�س ابتداء من 15:00

وفاق �شطيف / جمعية عني 
مليلة ابتداء من 16:00

مولودية   / القبائل  �شبيبة 
بجاية

دفاع   / اجلزائر  مولودية 
تاجنانت

على  يجريان  اللقاءان 
ال�شاعة 18:00

اجلولة 17 للرابط املحرتفة الأوىل

داربي قبائلي بتيزي وزو واملركز 
الثالث يف امليزان

جتري غدا مباريات اجلولة 17 من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي �شوف تكون 
مبتورة من ثالث مواجهات ب�شبب امل�شاركة القارية لأندية �شبيبة ال�شاورة، �شباب 

ق�شنطينة ون�شر ح�شني داي، وتتميز مباريات اجلولة بخو�س قمة الداربي القبائلي 
الذي يجمع فريقي �شبيبة القبائل ومولودية بجاية، اأين يجد و�شيف البطولة 

الوطنية نف�شه يف اأف�شل و�شعية من اأجل حتقيق النت�شار وتقلي�س الفارق جمددا 
عن الرائد احتاد العا�شمة الذي تاأّجلت مباراته اأمام ن�شر ح�شني داي

االحتادية اجلزائرية 
للفرو�سية تعينّ بن 

�سغري مديرا فنيا وطنيا
 

اجلزائرية  الحتادية  عينت 
للفرو�شية التقني اجلزائري اليامني 
املدير  من�شب  يف  �شغري،  بن 
�شاغرا  بقي  الذي  الوطني  الفني 
لعدة �شنوات ، ق�شد ر�شم �شيا�شة 
ريا�شية تتما�شى مع ال�شرتاتيجية 
واأو�شح  الفديرالية،  للهيئة  العامة 
ت�رصيح  يف  ام�س  اأول  �شغري  بن 
 « قائال:  اجلزائرية  الأنباء  لوكالة 
لقد عهد اإيل من�شب املدير الفني 
اجلزائرية  لالحتادية  الوطني 
يف  اول  �شاأ�رصع  للفرو�شية، 
اإعداد  ثم  بالخت�شا�س،  الإحاطة 
اىل  ،يهدف  حمّدد  عمل  خمطط 
باجلزائر،  للفرو�شية  دفع  اإعطاء 
ح�شب متطلبات الفريق امل�شرّي.« 
وتقلد بن �شغري - وهو لعب �شابق 
يف الكرة الطائرة عدة م�شوؤوليات 
�شيما    ، الريا�شي  م�شواره  خالل 
على م�شتوى الحتادية اجلزائرية 
للكرة الطائرة ، حيث  كان مديرا 
املدير  نائب  ثم   ، الوطنية  للفرق 
بالكرة  مكلف  الوطني،  الفني 
الطائرة ال�شاطئية، قبل ان ي�شتقيل 
قلة   « ب�شبب   ،  2018 �شنة  خالل 
العتبار والدعم من طرف  بع�س 

اأع�شاء الهيئة الفديرالية«.
وقال املدير الفني الوطني اجلديد 
العمل  وبا�شتطاعتي  تقني  اأنا   «  :
يف اأي اخت�شا�س ريا�شي . املهم 
التحديات  رفع  على  مقدرتي  هو 
على   اأي�شا  �شاأعمل  الريا�شية. 
جمموع  مع  عملي  يف  التن�شيق 
باملديرية  النا�شطني  التقنيني 
يف  وامل�شاهمة  الوطنية  الفنية 
من  الفديرالية  ال�شيا�شة  ر�شم 
على  جت�شيدها  �شمان  خالل 
النتائج  وتقييم  امليدان   ار�س 
املدير  اولويات  بني  الفنية.«ومن 
وتطوير  التكوين   الوطني،  الفني 
اإحداث  الإطارات،  م�شتوى 
الحتادية  ن�شاطات  يف  التن�شيق 
وم�شاريعها   للفرو�شية  اجلزائرية 
وزارة  توجيهات  مع  الريا�شية 
ال�شباب والريا�شة.وختم بن �شغري 
ظروف  اأجد  اأن  اأمتنى    « قائال: 
عملي  لجناز  ال�رصورية  العمل 
على اأكمل وجه . مهمتي لن تكون 
رئي�س  من  بدعم   لكن   ، �شهلة 
الحتادية واأع�شاء  املكتب الأمور 

�شت�شري على اأح�شن وجه.
ق.ر.

اأبناء العقيبة يوا�شلون التح�شري لال�شام

عليق: �سباب بلوزداد ذهبت �سحية 
الت�سيري الع�سوائي لبوحف�ص

ريال مدريد يبداأ 
التحرك لعودة مورينيو

الإ�شباين  مدريد  ريال  نادي  بداأ 
برييز،  فلورنتينو  رئي�شه  بقيادة 
الربتغايل  عودة  اأجل  من  العمل 
الفريق  لتدريب  مورينيو  جوزيه 
امللكي من جديد.وقالت �شحيفة 
بداأ  مدريد  ريال  اإن  �شن«،  »ذا 
ليكون  مورينيو،  مع  ات�شالته 
الفرتة  خالل  للفريق  مدرًبا 
ال�شلبية  النتائج  ظل  يف  املقبلة، 
�شولري،  �شانتياغو  قيادة  حتت 
اأمام   2-0 اخل�شارة  واآخرها 
ريال  ويحتل  �شو�شييداد،  ريال 
بجدول  اخلام�س  املركز  مدريد، 
بر�شيد  ال�شباين  الدوري  ترتيب 
عن  نقاط   10 بفارق  نقطة،   30
 18 مرور  بعد  بر�شلونة،  املت�شدر 

جولة.
فلورنتينو  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت 
برييز يريد عودة جوزيه مورينيو، 

لتدريب الفريق امللكي مرة اأخرى، 
وتوا�شل مع خورخي مينديز وكيل 
لبحث  الربتغايل،  املدرب  اأعمال 
اإمكانية عودته للعا�شمة الإ�شبانية 
مدريد.واأ�شافت ال�شحيفة »برييز 
ال�شخ�س  هو  مورينيو  اأن  يرى 
اأزمة  حل  على  القادر  الوحيد 
ال�شحيفة  مدريد«.واأ�شارت  ريال 
ل  مورينيو  اأن  اإىل  الربيطانية، 
املادية  اأموره  ت�شوية  يحاول  زال 
حيث  يونايتد،  مان�ش�شرت  مع 
املدرب  يح�شل  اأن  املقرر  من 
جنيه  مليون   15 على  الربتغايل 
اإقالته.ونوهت  بعد  اإ�شرتليني 
مع  الجتماع  طلب  مينديز  اأن 
يونايتد،  مان�ش�شرت  يف  امل�شوؤولني 
اأقرب وقت  امل�شاألة يف  حلل هذه 

ممكن.
وكالت

�شبيبة القبائل / مولودية بجاية

الكناري ي�سعى لت�سييق اخلناق 
بال�سدارة واملوب للتدارك

نوفمرب  اأول  ملعب  يحت�شن 
اجلولة  قمة  وزو  تيزي  مبدينة 
الداربي  اإجراء  تعرف  والتي   17
القبائلي الذي يجمع فريقي �شبيبة 
حيث  بجاية،  ومولودية  القبائل 
اأر�شية  »الكناري«  ت�شكيلة  تدخل 
بعد  مرتفعة  مبعنويات  امليدان 
مدينة  من  ثمني  بانت�شار  عودتها 
املن�رصمة  اجلولة  خالل  ب�شار 
على ح�شاب �شبيبة ال�شاورة والتي 
عن  الفارق  بتقلي�س  لها  �شمحت 
الرائد اإىل اأربع نقاط م�شتغلة تعرثه 
ال�شبيبة  وت�شتغل  القواعد،  خارج 
ت�شتفيد من  واأنها  الفر�شة خا�شة 
عاملي الأر�س واجلمهور من اأجل 
القوية  ا�شتفاقتها  على  التاأكيد 
على  هزميتني  بعد  جاءت  التي 
الذهاب  مرحلة  نهاية  يف  التوايل 
ويدرك  الوطنية،  البطولة  من 
لعبو ال�شبيبة اأن الحتفاظ بالزاد 
�شوف  القبائلي  للداربي  كامال 
ي�شاهم يف م�شاعفة اجلهود لقلب 
اجل  من  بقوة  والتناف�س  الطاولة 
الوطنية،  البطولة  بلقب  التتويج 

بقيادة  الفني  الطاقم  يح�رص  اأين 
من  اأ�شباله  دوما  باتريك  املدرب 
حتقيق  اأجل  من  النواحي  كافة 
انت�شار جديد ا�شتغالل للو�شعبية 

املعنوية التي يتواجدون عليها.
يف املقابل، يتنقل مولودية بجاية 
ي�شتهدف  وهو  وزو  تيزي  اإىل 
رغم  ايجابية  نتيجة  حتقيق 
و�شيف  اأمام  املهمة  �شعوبة 
واأن  خا�شة  الوطنية،  البطولة 
التعرث  بتدارك  مطالب  الفريق 
خالل  ملعبه  على  �شجله  الذي 
اكتفى  عندما  املن�رصمة  اجلولة 
املدية،  اأوملبي  اأمام  بالتعادل 
»املوب«  ت�شكيلة  تهدد  والهزمية 
باللعب على ال�شقوط خا�شة واأنها 
عن  واحدة  بنقطة  �شوى  تبتعد  ل 
ثالث املهددين بال�شقوط وبالتايل 
ما�شوي  الدين  خري  املدرب  فاإن 
اأر�س  على  معقدة  مهمة  تنتظره 
الثقة  ا�شتعادة  اأجل  من  الكناري 
يف  اخلطر  منطقة  عن  والبتعاد 

الرتتيب.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

الفريق يدخل  الغر�ض ف�إن  ولهذا 
مهمته  ت�سهيل  بذهنية  املق�بلة 
من خالل ت�سجيل نتيجة ايج�بية 
انطالقة  حتقيق  على  ت�س�عده 
الق�رية،  املن�ف�سة  يف  موفقة 
الفريق حقق م�سوارا  واأن  خ��سة 
خو�ض  يف  �رشوعه  منذ  ايج�بي� 

جت�وز  الذي  وهو  املن�ف�سة 
وال�س�د�ض  التمهيدي  الدورين 
من  لق�ءيه  يف  ب�لفوز  وع�د  ع�رش 
الق�رة ال�سمراءن الأمر الذي ي�سع 
املو�سم  الت�سكيلة  هدف�  رفق�ء 
�سغط  حتت  عبيد  اأمني  الف�رط 
النت�ئج  موا�سلة  عن  البحث 
اليج�بية من خ�رج الدي�ر وتف�دي 
ا�ستقب�ل  قبل  الهزمية  ت�سجيل 

اجلولة  يف  الكونغويل  م�زميبي 
الثنية املقررة بت�ريخ 19 ج�نفي 

على ملعب ال�سهيد حمالوي.
ويدرك املدرب الفرن�سي ديني�ض 
نتيجة  حتقيق  اأهمية  لف�ن 
ايج�بية يف اول خرجة ب�ملن�ف�سة 
جتربة  ميلك  الذي  وهو  الق�رية 
الأمر  وهو  ال�سمراء  الق�رة  يف 
من  اأ�سب�له  يح�رش  يجعله  الذي 

نتيجة  لتحقيق  النواحي  ك�فة 
ايج�بية ت�س�هم يف تواجد الفريق 
ب�إحدى املراكز املوؤهلة اإىل بلوغ 
�سعوبة  رغم  النه�ئي  ربع  الدور 
جميع  تواجد  ان  اإل  املهمة، 
الالعبني حتت ت�رشفه وج�هزين 
اأ�سهل  مهمته  يجعل  اللق�ء  للعب 
الرتتيب�ت  اآخر  و�سع  اأجل  من 

ملوعد اللق�ء.

النادي الإفريقي / �شباب ق�شنطينة غدا ابتداء من 20:00

ال�سيا�سي ي�سعى اإىل ت�سجيل انطالقة 
موفقة بدور املجموعات

يخو�ض فريق �شباب ق�شنطينة اأول خرجاته يف دور جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا من بوابة ملعب �شو�شة 
عندما تالقي م�شاء الغد النادي الإفريقي �شمن اجلولة الفتتاحية من دور املجموعاتن حيث �شتكون الفر�شة 

امام الت�شكيلة من اجل م�شاعفة اجلهود لت�شجيل نتيجة ايجابية يف اأول خرجة من هذا الدور املتقدم من 
املناف�شة القارية، رغم اإدراك الت�شكيلة �شعوبة املهمة يف مواجهة فريق قوي ويلعب داخل الديار

حل يف املركز الرابع لأف�شل لعب اإفريقي

حمرز �سمن الت�سكيلة املثالية 
الإفريقية للعام 2018

ال�ساموراي ينجو من 
مفاجاأة تركمان�ستان

تواجد الالعب الدويل اجلزائري 
الت�سكيلة  �سمن  حمرز  ري��ض 
 2018 للع�م  الإفريقية  املث�لية 
والتي اخت�ره� الحت�د الإفريقي 
مبن��سبة  اأم�ض  اأول  القدم  لكرة 
الع��سمة  يف  اقيم  الذي  احلفل 
عن  لالإعالن  داك�ر  ال�سنغ�لية 
لعب  اأف�سل  بلقب  املتوج 
والذي  املن�رشم  للع�م  اإفريقي 
حممد  امل�رشي  الالعب  اأحرزه 
التوايل،  على  الث�ين  للع�م  �سالح 
متو�سط  اأنقذ  ال�سدد  هذا  ويف 
ميدان اخل�رش م�ء الوجه للجزائر 
بتواجده �سمن ت�سكيلة اأف�سل 11 
لعب� يف الق�رة ال�سمراء نظري م� 
رفقة  املن�رشم  الع�م  يف  قدموه 
الأ�سلية،  ومنتخب�تهم  اأنديتهم 
التواجد  ا�ستبع�ده عن  بعدم� مت 
املخت�رشة  الق�ئمة  �سمن 
اجل�ئزة  على  املن�ف�ض  للثالثي 
الثالثي  على  اقت�رشت  التي 
�سالح، ال�سنغ�يل م�نيه والغ�بوين 

اأوب�مي�نغ.
رفقة  الق�ئمة  وتواجد حمرز يف 
الأمر  ويتعلق  اآخرين  لعبني   10
داوينز  �س�ن  مرمى  بح�ر�ض 
من  اأوني�نغو  اإفريقي  اجلنوب 

ال�سنغ�يل  الدف�ع  يف  اأوغندا، 
ك�ليدو كوليب�يل ن�بويل الإيط�يل، 
توتنه�م  اأورييه  �سريج  الإيفواري 
بن  مهدي  املغربي  الإجنليزي، 
الإيط�يل،  جوفنتو�ض  عطية 
اإريك ب�يلي م�ن�س�سرت  الإيفواري 
و�سط  يف  الإجنليزي،  يون�يتد 
امليدان ري��ض حمرز م�ن�س�سرت 
�سيتي الإجنليزي، ال�سنغ�يل ن�بي 
الغ�ين  الإجنليزي،  ليفربول  كيت� 
مدريد  اأتلتيكو  ب�رتي  توم��ض 
حممد  الهجوم  ويف  الإ�سب�ين، 
الإجنليزي،  ليفربول  �سالح 
اإميرييك  بي�ر  الغ�بوين 
الإجنليزي،  اأر�سن�ل  اأوب�مي�نغ 
ليفربول  م�نيه  �س�ديو  ال�سنغ�يل 

الإجنليزي.
املحرتف  الالعب  حل  لالإ�س�رة 
يف  �سيتي  م�ن�س�سرت  �سفوف  يف 
لعب  اظف�سل  بج�ئزة  املركز 
على  اأحرز  بعدم�  اإفريقي 
يكن  مل  اأين  نقطة   193 جمموع 
ثالثي  �سمن  التواجد  عن  بعيدا 
وهو  اللقب  على  املتن�ف�ض 
نق�ط  اأربع  بف�رق  ابتعد  الذي 
فقط عن �س�حب املركز الث�لث 

اأوب�مي�نغ.

الي�ب�ين  املنتخب  اليوم  ا�ستهل 
الأمم  ك�أ�ض  بطولة  يف  م�سواره 
يف  ح�لًي�  املق�مة  الآ�سيوية 
على  مثري  ب�نت�س�ر  الإم�رات، 
على   2-3 بنتيجة  تركم�ن�ست�ن 
الأوىل  اجلولة  يف  نهي�ن  اآل  ملعب 
من مب�ري�ت املجموعة ال�س�د�سة، 
اأم�نوف  م�يرات  اأر�سالن  افتتح 
تركم�ن�ست�ن  ملنتخب  الت�سجيل 
املنتخب  رد  ثم   ،26 الدقيقة  يف 
يوي�  �سجلهم�  بهدفني  الي�ب�ين 
و60،   56 الدقيقتني  يف  اأو�س�كو 
الهدف  دوان  ريت�سو  واأ�س�ف 
يف  الي�ب�ين  للمنتخب  الث�لث 
اأحمد  اأن يختتم  الدقيقة 71، قبل 
الث�ين  ب�لهدف  الت�سجيل  اأت�ييف 
الدقيقة  يف  تركم�ن�ست�ن  ملنتخب 
وت�سدر  جزاء،  �رشبة  من   79
املنتخب الي�ب�ين بذلك املجموعة 
بر�سيد 3 نق�ط، يف انتظ�ر نتيجة 
اأم�ض  املب�راة الأخرى التي جرت 
على  وُعم�ن  اأوزبك�ست�ن  منتخبي 

ملعب ال�س�رقة.
لعب  ب�إيق�ع  املب�راة  بداأت 
املنتخب  وفر�ض  متو�سط، 
ال�ستحواذ  يف  تفوقه  الي�ب�ين 
منتخب  اكتفى  بينم�  الكرة،  على 
الدف�عي  ب�لت�أمني  تركم�ن�ست�ن 
مبكرا،  ال�سب�ك  اهتزاز  لتف�دي 
ال�سديد،  الدف�عي  احلذر  ورغم 
ا�ستط�ع املنتخب الي�ب�ين، تهديد 
بفر�سة  تركم�ن�ست�ن  �سب�ك 
تهديفية مبكرة، لكن الدف�ع تع�ون 
مع احل�ر�ض يف اإحب�ط املح�ولة، 
وا�ستع�د املنتخب الي�ب�ين ن�س�طه 
مت��سك  من  ع�نى  لكنه  الهجومي 
ثقته  تعززت  الذي  من�ف�سه،  دف�ع 

املح�ولت  لت�سبح  اأكرب  ب�سكل 
الفريقني،  بني  �سج�ل  الهجومية 
اأر�سالن  افتتح   26 الدقيقة  ويف 
الت�سجيل لرتكم�ن�ست�ن حيث تلقى 
�سدد  ثم  مينج�زوف،  من  متريرة 
�س�روخية من خ�رج حدود منطقة 
داخل  اإىل  اجلزاء وجدت طريقه� 
ال�سب�ك، وح�ول املنتخب الي�ب�ين 
و�رشع�ن  هدوئه،  على  احلف�ظ 
م� ا�ستع�د تفوقه الهجومي وقدم 
منتخب  لكن  حم�ولة  من  اأكرث 
اإىل  تركيزه  حول  تركم�ن�ست�ن 

اجل�نب الدف�عي.
ويف ال�سوط الث�ين، كثف املنتخب 
ال�ستحواذ  على  تركيزه  الي�ب�ين 
على الكرة، و�سغط على من�ف�سه 
وجد  لكنه  التع�دل،  عن  بحًث� 
داخل  اإىل  التوغل  يف  �سعوبة 
منطقة اجلزاء، واأدرك املنتخب 
الدقيقة  يف  التع�دل  الي�ب�ين، 
اأو�س�كو  يوي�  تلقى  حيث   ،56
داخل  ه�راجوت�سي  من  عر�سية 
برباعة  وراوغ  اجلزاء،  منطقة 
داخل  اإىل  بقوة  الكرة  �سدد  ثم 
ال�سب�ك معلن� تع�دل الي�ب�ن، ويف 
املنتخب  ا�ستغل   ،60 الدقيقة 
ف�دح�  دف�عي�  خط�أ  الي�ب�ين 
الهدف  لي�سيف  من�ف�سه  من 
الي�ب�ين  املنتخب  ووا�سل  الث�ين، 
اأ�س�ف  حتى  الهجومية  �سحوته 
منتخب  ورف�ض  الث�لث،  الهدف 
ووا�سل  ال�ست�سالم  تركم�ن�ست�ن، 
يف  الف�رق  قل�ض  حتى  حم�ولته 
على  ح�سل  عندم�   79 الدقيقة 
اأحمد  منه�  �سجل  جزاء  �رشبة 

اأت�ييف الهدف الث�ين لبالده.
وكالت

بلعطوي ميني النف�ض بتاأهيل اجلدد يف 
�شفوف احلمراوة

تنازل امل�ساهمني عن اأكرث من 
67% من الأ�سهم اإىل اإيبورك

 
وافق اأغلبية الأع�س�ء امل�س�همني يف ال�رشكة الري��سية ملولودية 
اأ�سهمهم  من  الأقل  على   %67 قيمته  مب�  التن�زل  على  وهران 
»ايربوك«  للمحروق�ت  البحري  للنقل  الوطنية  ال�رشكة  لف�ئدة 
م�  ح�سب  الن�دي،  يف  احلكم  مق�ليد  ا�ستالم  له�  يت�سنى  حتى 
واأكرب  للمولودية  ال�س�بق  الرئي�ض  اأم�ض يو�سف جب�ري  اأعلن عنه 
اأن يعقد اليوم اجتم�ع ح��سم بني الأع�س�ء  امل�س�همني، وينتظر 
><اإيربوك<<،  �رشكة  وم�سوؤويل  املولودية  يف  امل�س�همني 
للف�سل يف اآخر التف��سيل املتعلقة ب�رشاء ال�رشكة التي تعد اأحد 
فروع ><�سون�طراك<<، لأغلبية اأ�سهم ال�رشكة التج�رية للن�دي 
الأحد  وقع�  قد  الطرف�ن  وك�ن  امل�سدر،  نف�ض  وفق  الوهراين 
وايل  طرف  من  حثيثة  م�س�ع  بعد  �رشاكة  عقد  على  املن�رشم 
الأن�س�ر  من  كبرية  من جمموع�ت  بطلب  �رشيفي  مولود  وهران 
الذين انتقدوا طريقة  ت�سيري فريقهم املحبوب والتي حرمته من 

التتويج ب�أي لقب منذ �سنة 1996.
وعلى �سعيد اآخر، ق�ل مدرب املولودية عمر بلعطوي اأنه ي�أمل 
يف ت�أهيل الالعبني  اجلدد الذين تدعمت بهم ت�سكيلته خالل فرتة 
التحويالت ال�ستوية احل�لية وعددهم  اأربعة يف اأقرب وقت ممكن، 
خلفية  على  النتداب�ت  من  ممنوعة  املولودية  اإدارة  تزال  ول 
ديونه� جت�ه لعبني ومدربني �س�بقني جل�أوا اإىل جلنة املن�زع�ت 
دين�ر  مليون   44 الديون  هذه   بلغت  حيث  حقوقهم،  ل�سرتج�ع 
الالعبني  ت�أهيل  لأجل  احل�يل  ج�نفي   15 قبل  ت�سديده�  ويتعني 
اجلدد، وتدعم ><احلمراوة<< ب�لالعبني حممدي احت�د البليدة 
والإيفواري فيفي�ن اآ�سيي وبن عم�رة وعواج، هذين الأخريين ع�دا 
اإىل الدي�ر بعد جتربة ق�دت الأول اإىل احت�د احلرا�ض والث�ين اإىل 

عدة اأندية من الرابطة الأوىل اآخره� �سبيبة ال�س�ورة.
اأغلبهم  لعبني  �ستة  مغ�درة  ال�ستوية  التحويالت  فرتة  و�سهدت 
من الرك�ئز يف الت�سكيلة الوهرانية ويتعلق الأمر بكل من بوعزة، 
بو�س�ر، زيري حم�ر، يطو، بالل  وامل�يل كوجو وت�سبب هذه الهجرة 
اجلم�عية يف تعقيد اأمور املدرب يف املب�راة الأوىل من مرحلة 
العودة التي خ�رشه� اأبن�ء الب�هية اأم�م اأهلي برج بوعريريج رغم 

اأن  املب�راة اأقيمت مبلعب حم�يد مقرة ويف غي�ب اجلمهور.
وكالت

اأهلي بنغازي الليبي / ن�شر ح�شني داي 
غدا ابتداء من 17:00

الن�سرية تبحث عن ن�سف 
تاأ�سرية دور املجموعات

الليبي  الأهلي  على  �سيف�  داي  ح�سني  ن�رش  فريق  غدا  من�ف�سة يحّل  ال�س�د�ض ع�رش مكرر من  الدور  مب�راة ذه�ب  التي جتري اأر�سية امليدان وهو يعول على حتقيق نتيجة ايج�بية ت�س�هم يف ك�أ�ض الك�ف والتي جتري يف تون�ض، حيث يدخل ممثل اجلزائر مبن��سبة  الذه�ب  الهمة خالل مب�راة  ت�سهيل  الن�رشية م�س�عدته على  يجعل  الذي  الأمر  وهو  اأ�سبوع،  بعد  الوطن  ار�ض  الهدف تلعب اللق�ء ب�أكرث جدية من اأجل تف�دي ال�سقوط يف فخ الهزمية يف  حتقيق  يف  مهمته�  ت�سهيل  على  ت�س�عده�  ل  نتيجة  املن�ف�سة اأو  يف  املجموع�ت  دور  اإىل  الت�أهل  خالل  من  امل�سطر 
من خالل الق�رية. مرتفعة  تون�ض مبعنوي�ت  اإىل  الن�رشية  لعبو  لك�أ�ض ويتنقل  مكرر  ع�رش  ال�س�د�ض  الدور  اإىل  ت�ريخي  ت�أهل  ان من اأجل موا�سلة حتقيق النت�ئج اليج�بية يف املن�ف�سة الق�رية الك�ف، الأمر الذي يجعلهم يلعبون اللق�ء وهم يف اأف�سل ح�لتهم حتقيقهم  رغم  ال�سمراء،  الق�رة  يف  الأندية  اأف�سل  �سمن  وتف�دي بنغ�زي الليبي والذي لن يكون �سهل املن�ل اأم�م اأ�سب�ل املدرب املهمة لن تكون �سهلة يف ظل التجربة الق�رية التي ميلكه� اأهلي والتواجد  بحذر  املق�بلة  اأطوار  مع  ب�لتع�مل  املط�لبني  تلقي �سب�كهم لهدف ب�كرا، اإىل ج�نب اللعب بطريقة ت�سمح لهم ل�س�ت 

مبب�غتة الأهلي الليبي من اأجل الو�سول اإىل �سب�كه.
عي�شة ق.
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توتنهام يتقّدم على ت�سيل�سي ذهابًا
النهائي  ن�صف  الدور  دون مقابل يف ذهاب  بهدف  ت�صيل�صي  توتنهام على �صيفه  فاز 
مل�صابقة كاأ�س رابطة الأندية الإجنليزية املحرتفة الذي اأقيم اأول ام�س على ملعب 
جزاء  ركلة  من   26 الدقيقة  يف  الوحيد  املباراة  هدف  كاين  هاري  و�صجل  وميبلي، 
اإياباً  الفريقان  ويلتقي  الفيديو،  تقنية  اإىل  العودة  بعد  اأوليفر  مايكل  احت�صبها احلكم 
اأ�صبوعني يف 22 من ال�صهر احلايل يف �صتامفورد بريدج.، ويتعني على ت�صيل�صي  بعد 
الفوز بفارق هدفني بغ�س النظر عن النتيجة، لأن نظام فارق الأهداف ل يطبق يف 
هذا الدور من البطولة يف املو�صم احلايل، علما باأنه يف حال ت�صاوى الفريقان اأهدافا 
يف نهاية مباراة الإياب، �صيخو�صان ركالت الرتجيح مبا�رشة من دون اللجوء اإىل وقت 
اأف�صل هداف يف تاريخ توتنهام بر�صيد 160 هدفا يف 243  اإ�صايف، وبات كاين رابع 
مع  اللقب  حامل  �صيتي  مان�ص�صرت  الأربعاء  الآخر  النهائي  ن�صف  يف  ويلتقي  مباراة، 
وميبلي يف  ملعب  على  �صباط/فرباير   24 النهائية يف  املباراة  وتقام  البيون،  بورتون 

لندن.

هيغواين ير�سل موراتا اإىل الليغا
ب�صم املهاجم  املنتظرة  ال�صفقة  الإعالن عن  الإجنليزي من  ت�صيل�صي  نادي  اقرتب 
ال�صتوية  النتقالت  فرتة  خالل  الإيطايل  ميالن  جنم  هيغواين  غونزالو  الأرجنتيني 
اإىل اتفاق مع  "�صن" الربيطانية تو�صل الدويل الأرجنتيني  اجلارية، واأكدت �صحيفة 
النادي اللندين لالنتقال اإليه خالل �صهر جانفي اجلاري، واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اإمكانية 
الإعالن عن ال�صفقة ب�صكل ر�صمي اأم�صما يعني �صماح البلوز للمهاجم الإ�صباين األفارو 
موراتا بالرحيل، واأفادت ال�صحيفة باأن ت�صيل�صي قرر املوافقة على اإعارة موراتا لنادي 
األف جنيه  اإ�صبيلية الإ�صباين، لإف�صاح املجال لو�صول هيغواين الذي �صيتقا�صى 140 
اإ�صرتليني اأ�صبوعًيا. وياأتي هذا التفاق يف ظل اإعارة هيغواين للرو�صونريي ملدة مو�صم 
من جوفنتو�س الإيطايل، لكن عدم �صعور الالعب بالراحة يف ميالن دفعه للتفكري يف 

الرحيل.

بر�سلونة يعلن ان�سمام الفرن�سي توديبو
الإ�صباين  بر�صلونة  �صفوف  اإىل  توديبو  كلري  جان  الفرن�صي  تولوز  مدافع  �صين�صم 
اأم�س  اأول  اأعلن  كما  احلايل  فريقه  مع  عقده  انتهاء  لدى  احلايل  املو�صم  نهاية  يف 
مباريات يف   10 �صوى  عاما   19 البالغ  ال�صاب  املدافع  يخ�س  ومل  الكاتالوين،  النادي 
اأوت  تولوز يف  له مع  اأول مباراة ر�صمية  الدوري املحلي خالل املو�صم احلايل منذ 
املا�صي، وقال بيان �صادر عن مت�صدر الدوري الإ�صباين باأن بر�صلونة تو�صل اإىل اتفاق 
الأول جويلية 2019،  النادي يف  اإىل  لالنتقال  توديبو  كلري  الفرن�صي جان  الالعب  مع 
واأ�صاف: "ينتهي عقد الالعب مع تولوز يف 30 جوان وبالتايل �صين�صم من دون مقابل 
مادي"، م�صريا اإىل اأن هذا الالعب املوهوب بعمر 19 فقط ياأتي اإىل بر�صلونة كاأحد 
اأوروبا يف مركزه، وين�صم توديبو اإىل مواطنيه يف خط  اأف�صل الالعبني الواعدين يف 
دفاع بر�صلونة �صامويل اأومتيتي وكليمان لنغليه، ويعاين بر�صلونة حاليا يف هذا اخلط 

يف ظل اإ�صابة اأومتيتي والبلجيكي توما�س فرمايلني. 

غوارديوال يحدد موقفه من بقاء كومباين
حدد الإ�صباين بيب غوارديول املدير 
الإجنليزي  �صيتي  ملان�ص�صرت  الفني 
مدافع  بقاء  اإمكانية  من  موقفه 
كومباين،  فين�صنت  البلجيكي  الفريق 
ويف ت�رشيحات اأبرزتها �صبكة "�صكاي 
اإذا  عما  غوارديول  �ُصئل  �صبورت�س"، 
واأجاب  كومباين،  بقاء  يرغب يف  كان 
املدرب "اأود ذلك، اإنه قائدنا واأم�صى 
هنا نحو 11 عاًما"، واأ�صاف: "م�صكلة 
الإ�صابات  هي  الوحيدة  كومباين 

اجل�صدية، فقط اإميرييك لبورت يلعب بقدمه الي�رشى اأف�صل من املدافع البلجيكي"، 
وتابع: "كومباين مميز ولديه �صخ�صية رائعة ورغبة كبرية يف الفوز، اإنه ل يُ�صدق ومن 

اأف�صل املدافعني الذين راأيتهم على الإطالق".
واأ�صار غوارديول اإىل اإمكانية م�صاركة كيفني دي بروين واإلكاي جوندوجان اأمام بريتن 
األبيون، اليوم الأربعاء، يف اإطار كاأ�س رابطة املحرتفني.ويعتقد جوارديول اأن فريقه 
قادر على القتال يف كافة املناف�صات التي ي�صارك فيها بقوله "اإذا كان اجلميع لئقني 

وغري م�صابني، فيمكننا اأن نتعامل جيًدا مع الأمر"

�سالح يتوج بجائزة اأف�سل العب اإفريقي
حممد  امل�رشي  الدويل  تّوج 
�صالح جنم ليفربول الإجنليزي 
بجائزة اأف�صل لعب يف اأفريقيا 
على  الثانية  للمرة   2018 لعام 
ال�صنغايل  التوايل، متفوقاً على 
بيار  والغابوين  مانيه  �صاديو 
و�صبق  اأوباميانغ،  اإميرييك 
 26 البالغ  امل�رشي  للمهاجم 
عاماً اأن توج هذا العام بجائزة 
"بي  الربيطانية  الإذاعة  هيئة 
يف  لعب  لأف�صل  �صي"  بي 
تتويجه  وجاء  اأي�صاً،  اإفريقيا 
حل�صول  م�صادفا  اأم�س  اأول 

ب�صبب عدم جاهزيتها، وذلك  البطولة  التي �صحبت منها  للكامريون  اأفريقيا 2019 خلفاً  اأمم  كاأ�س  ا�صت�صافة  بالده على حق 
بتفوقها على جنوب اأفريقيا، وقال �صالح بعد تتويجه اإثر ت�صلمه اجلائزة من رئي�س ليبرييا وجنم بالده ال�صابق جورج ويا: "ل 
اأ�صدق باأنه مر عام على اإحرازي اجلائزة، كما قلت دائماً، هذه اجلائزة هامة جداً بالن�صبة يل، اأنا اأع�صقها وكنت اأحلم بها منذ 
ال�صغر، اأنا فخور باإحرازها مرتني. اأهديها اإىل عائلتي، زمالئي، اجلماهري اإىل كل من �صاعدين لأ�صل اإىل هنا"، وختم: "اأتوجه 

بال�صكر لأبناء وطني م�رش، واأهدي هذه اجلائزة اإىل وطني م�رش".
وبعد اأن اأ�صبح العام املا�صي اأول م�رشي ينال هذه اجلائزة منذ بدء منحها بال�صكل احلايل عام 1992، والثاين على الإطالق بعد 
حممود اخلطيب الذي نالها عام 1983 حني كانت تنظمها جملة "فران�س فوتبول" الفرن�صية من 1970 حتى 1994 حقق �صالح 

اجناز اأن يكون اأول لعب من �صمال القارة ينال اجلائزة مرتني متتاليتني.
وح�صلت على جائزة اأف�صل لعبة اجلنوب اإفريقية كري�صتينا تيمبي كاتالنا، جائزة اأف�صل لعب واعد املغربي اأ�رشف حكيمي، 
جائزة اأف�صل رئي�س احتاد كرة قدم، فوزي لقجع رئي�س الحتاد املغربي، جائزة اأف�صل مدرب مدرب منتخب املغرب اإيريف 
رونار للمرة الثالثة يف م�صريته، جائزة اأف�صل مدربة مدربة منتخب جنوب اإفريقيا ديزيري اإيلي�س، جائزة اأف�صل منتخب رجال 
ح�صاب  على  نيجرييا  منتخب   - �صيدات  منتخب  اأف�صل  جائزة  واأوغندا،  مدغ�صقر  منتخبي  ح�صاب  على  موريتانيا  منتخب 

منتخبي جنوب اإفريقيا والكامريون.

ت�ضكيلة �أف�ضل 11 العبًا يف �إفريقيا
حر��ضة �ملرمى: ديني�س ما�صيندي اأونيانغو اأوغندا ماملودي �صنداونز اجلنوب اإفريقي

�لدفاع: كاليدو كوليبايل ال�صنغال/نابويل الإيطايل، �صريج اأورييه  كوت ديفوار توتنهام الإجنليزي، مهدي بن عطية املغرب 
جوفنتو�س الإيطايل، اإريك بايلي كوت ديفوار مان�ص�صرت يونايتد الإجنليزي.

�لو�ضط: ريا�س حمرز اجلزائر مان�ص�صرت �صيتي الإجنليزي، نابي كيتا ال�صنغال ليفربول الإجنليزي، توما�س بارتي غانا اأتلتيكو 
مدريد الإ�صباين.

�لهجوم: حممد �صالح م�رش ليفربول الإجنليزي، بيار اإميرييك اأوباميانغ الغابون اأر�صنال الإجنليزي، �صاديو مانيه ال�صنغال 
ليفربول الإجنليزي.

�صولري  �صانتياغو  الأرجنتيني  طالب 
الإ�صباين  مدريد  ريال  مدرب 
ال�صتعانة  طريقة  حول  باإي�صاحات 
بتقنية امل�صاعدة بالفيديو يف التحكيم 
املباراة  يف  ح�صل  الذي  اجلدل  بعد 
املن�رشم  الأحد  فريقه  التي خ�رشها 
�صد  اأر�صه  على  املحلي  الدوري  يف 
ريال �صو�صييداد 0-2، و�صدد �صولري 
الدور  ذهاب  يف  ليغاني�س  لقاء  ع�صية 
اإ�صبانيا:  كاأ�س  مل�صابقة  النهائي  ثمن 
كانت  اإن  القواعد،  و�صوح  "�رشورة 
نف�صه  النوع  يف  دائماً  وا�صحة وتطبق 
فذلك  والقرارات،  احلركات  من 
ي�صاعد اجلميع على الفهم من لعبني، 

�صحافيني وم�صجعني"، واأقر �صولري: 
عمل   طريقة  اأفهم  ل  "كم�صجع 
من  �صولري  موقف  وجاء   ،"VAR
هذه التقنية على خلفية ما ح�صل يف 
مباراة الأحد حني كان فريقه متخلفا 
اإذ تغا�صى احلكم  0-1 بني جماهريه، 
النادي  بها  طالب  جزاء  ركلة  عن 
امللكي يف ال�صوط الثاين دون الحتكام 
اإىل الفيديو، وكان �صولري غا�صباً من 
يحت�صب  األ  قرر  الذي  احلكم  قرار 
الوا�صح  الحتكاك  رغم  اجلزاء  ركلة 
بني حار�س ريال �صو�صييداد واملهاجم 
فيني�صيو�س  مدريد  لريال  الربازيلي 
جونيور، ومل يحتكم حتى للفيديو لأن 

الطاقم التحكيمي املوجود يف غرفة 
التحكم مل ينبهه اأي�صا لوجود خطاأ يف 

منطقة اجلزاء.
الويلزي  �صولري  فريق  عن  ويغيب 
غاريث بايل ب�صبب متدد ع�صلي حرمه 
الأحد  مباراة  يف  اأي�صاً  امل�صاركة  من 
الدويل ملعبها قبل  التي غادر اجلناح 
اأثار جدلً  ما  نهايتها  على  دقائق   10
�صوؤال  على  ورداً  العالم،  و�صائل  يف 
بايل،  ت�رشف  من  موقفه  بخ�صو�س 
نحلها  اأمور  "اإنها  �صولري:  قال 

داخلياً".

VAR سوالري يطالب تو�سيح طريقة اال�ستعانة بتقنية�

رونالدو: �ساأعود للمنتخب الربتغايل يف 2019
عودته  قرب  عن  الإيطايل  جوفنتو�س  نادي  جنم  رونالدو  كري�صتيانو  الربتغايل  اأخرى يف املالعب". ويت�صدر كري�صتيانو رونالدو، بي اجلميع يف تورينو بطريقة رائعة"، وتابع الدون الربتغايل: "ل اأعرف متى �صتنتهي م�صريتي الكروية، ولكنني بخري ان�صمامه لل�صيدة العجوز ال�صيف املا�صي، قادًما من ريال مدريد اأو�صح رونالدو: "لقد رحب املنتخب الوطني لفرتة ق�صرية، ولكني �صاأعود اإليه جمدًدا يف العام احلايل 2019". وعن يف رو�صيا، وقال رونالدو يف ت�رشيحات ن�رشتها �صحيفة مريور: "القرار ال�صائب كان ترك ملنتخب بالده، بعد غيابه عن �صفوفه منذ ختام نهائيات كاأ�س العامل ال�صيف املا�صي حتدث  ل�صنوات  "اأريد ال�صتمرار  الكالت�صيو بر�صيد 53 نقطة بفارق 9 نقاط عن الو�صيف نابويل.جدول ترتيب هدايف الدوري الإيطايل هذا املو�صم بر�صيد 14 هدًفا، كما يت�صدر ناديه جوفنتو�س جدول ترتيب الآن"، وختم رونالدو حديثه بقوله: 
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مقاربة غري متاأنية

املثقف وال�سيا�سي .. 
و�ساية اأم انفالت ..

على الدوام كانت عالقة املثقفني بال�سلطات ال�سيا�سية حتكمها معايري مركبة و�سائكة ومزدوجة وملتب�سة 
يف جوهرها وباطنها، ويف اأوجهها املتباينة وم�ستوياتها املتعددة. اإذ اأن قطاع املثقفني ي�سهد تنوعا قزحيًا 
وانتماءات متعار�سة. فتجد املثقف الذي يقف بجانب ال�سلطة احلاكمة ويربر �سرعيتها، وي�ستميت يف 

الدفاع عن قرارات ومواقف ال�سلطة ال�سيا�سية، ويغايل يف جتميل �سور الطغاة. وهناك مثقف من نوع اآخر 
ينتقد النظام ال�سيا�سي ويدافع عن م�سالح ال�سعوب ويتبنى مطالبها. وبينهما جند اأنواع ومناذج متعددة من 

املثقفني، املثقف املنا�سل واحلزبي واملحايد وامل�سامل وامل�ست�سار واملداهن. املثقف املو�سوعي، املثقف املدجن، 
املثقف احلامل، املثقف امل�سروع، املثقف النتهازي، املثقف النموذج.

ح�سن العا�سي /كاتب و�سحفي 
فل�سطيني مقيم يف الدامنرك

يف مفهوم املثقف

فيه  ما  كل  هو  اللغة  يف  الثقايف 
للذوق  وتهذيب  للذهن  ا�ستنارة 
الإن�سان.  عند  النقد  ملكة  وتنمية 
واملثقف يف الدللت ال�سطالحية 
اإىل  ي�سعى  اجتماعي  ناقد  هو 
وو�سع  وحتليلها  الظواهر  حتديد 
امل�سكالت  ملعاجلة  ت�سورات 
بهدف الو�سول اإىل جمتمع اأف�سل. 
اإن حتديد دللة مفهوم املثقف ما 
ل�سعوبة  نظراً  تباين  مو�سع  زالت 
بدقة.  و�سبطه  املفهوم  ح�رص 
اإذا كانت غالبية التعريفات منحت 
ي�ستغل  من  لكل  املثقف  �سفة 
اإنتاجاً  عموماً  الثقافة  جمال  يف 
ون�رصاً وترويجاً وا�ستهالكاً، خا�سة 

املجتمعات  �سهدت  اأن  بعد 
الب�رصية تطوراً كبرياً.

املثقف هو كل من ينتمي اإىل 
�رصيحة اأهل الفكر واملعرفة. 
والفنون  لالأدب  املنتجني  هم 
ميكن  ول  والفل�سفة،  والعلوم 
من  قطاع  يف  ح�رصهم 
والعلماء  وال�سحفيني  الكّتاب 
اإذ  والإعالميني.  والفنانني 
عقول  اأنهم  املثقفني  يعترب 
الأمم النرّية على مدى التاريخ 
حيث  احلية.  و�سمائرها 

يف  الوعي  ن�رص  خاللهم  من  يتم 
معاين  تتج�سد  وبهم  املجتمعات 
والعدالة  وامل�ساواة  احلرية  وقيم 
الجتماعية وامل�ساركة ال�سيا�سية. 
يف  ينخرط  من  اأول  هم  املثقفني 
وحماولة  العام  ال�ساأن  مراقبة 
ق�سايا  wاإثارة  عرب  ت�سويبه 
املجتمع التي ت�سغل النا�س وتت�سل 
الوطني،  ال�سعيد  مب�سائرهم على 
بهموم  اأي�ساً  املن�سغلني  وهم 
الب�رصية حيث يت�سابك املحلي مع 
العاملي يف  مع  والوطني  الإقليمي 
متعنت  اإن  ال�سغري،  الكوكب  هذا 
التي  البليغة  الأدوار  يف  جيداً 
ي�سطلع بها املثقفون لتيقنت اأنهم 
واأخالقية  فكرية  �سلطة  اأ�سحاب 
مواجهات  يف  ت�سعهم  وجمتمعية 
ال�سلطة  اأ�سحاب  مع  متوا�سلة 

ال�سيا�سية.
تعني  الثقافة  كانت  التاريخ  عرب 
الدين  اأو  الفل�سفة  اأو  احلكمة 
هم  املثقفني  وكان  اأحياناً، 
احلكماء او الفال�سفة اأو الأنبياء اأو 
وال�سالطني  امللوك  وكان  الأدباء. 
لأولدهم  يختارون  م�سى  فيما 
معلمني مثقفني ومربيني يعلمونهم 
والفنون  العلوم  اأنواع  خمتلف 
قادة  بعد  فيما  لي�سبحوا  والآداب 

امل�ستقبل.
التعابري  من  املثقف  مفهوم 
حتديد  ي�سعب  حيث  ال�سائكة، 
تعريف واإطار وحيد له. وقد تبلور 
التا�سع  القرن  يف  املفهوم  هذا 
اإىل  الدعوات  خالل  من  ع�رص 
تب�رص  م�ستقبلية  ت�سورات  و�سع 
بولدة نظام جديد يف رو�سيا عرب 
هي  التي  »الأنتلجن�سيا«  م�سطلح 

يف الأ�سل كلمة بولندية.

امل�سطلح  هذا  ظهور  منذ   
اأول  املنت�رص  مبعناه  -املثقف- 
على   1894 العام  باري�س  يف  مرة 
على  بالنفي  حكم  اإ�سدار  اأثر 
بالتج�س�س  اتهم  فرن�سي  �سابط 
ل�سالح اأملانيا، وتدخل الراأي العام 
تخفيف  اإىل  اأدى  التي  ق�سيته  يف 
طراأت  احلني  ذلك  منذ  احلكم، 
كثرية  تغريات  املفهوم  هذا  على 
اأحياناً  و�ساقت  اأحياناً  ات�سعت 
واملكان  املرحلة  ح�سب  اأخرى 
باملفهوم،  املحيطة  والظروف 
ذكر الدكتور حممد عابد اجلابري 
ويعمل  يفكر  اإن�سان  املثقف  اأن 
واأفكار  معطيات  خالل  من  بعقله 
لها مرجعية يدور فيها وينطلق من 

خاللها يف اأعماله واأفكاره.
غرام�سي  الإيطايل  املفكر  و�ساغ 

املثقف  عن  ال�سهري  مفهومه 
خالل  من  ال�سجن  يف  الع�سوي 
وطرح  ال�سجن.  دفاتر  كتاب 
�سعيد  ادوارد  املعروف  املفكر 
اإذا  املثقفني  تعريف  حول  اأ�سئلته 
فئة  اأو  الكرثة  بالغة  فئة  كانوا  ما 

�سئيلة العدد ومنتقون بعناية.
الع�سور  مر  على  الثابت  لكن 
والأفكار  النظرية  ارتباط  ان 
ومنا�رصة  واملمار�سة،  باملواقف 
لقيم  والنت�سار  امل�سطهدين 
اأهم  من  هي  واحلرية  العدالة 

�سفات املثقف اأينما وجد.
موقع املثقف

و�سوتها.  الأمة  �سمري  املثقف 
للوعي  انعكا�س  هي  الثقافة  اإن 
املوؤ�رصات  واأحد  الجتماعي، 
وتطور  تقدم  مدى  على  املهمة 
املجتمعات الب�رصية. ولأن املثقف 
ي�ساهم يف التنوير 
اإنتاجه  خالل  من 
وهو  واإبداعاته، 
ي�سارك  بذلك 
على  التاأثري  يف 
املجتمع وحتديد 
بهذا  خياراته. 
اإن  املفهوم 
املثقف هو فاعل 

�سيا�سي بامتياز.
اإن كانت ال�سيا�سة 
البالد  �سوؤون  اإدارة  طريقة  هي 
مبعناها  الثقافة  فاإن  والعباد، 
رئي�سي  حمرك  اأهم  هي  ال�سامل 
هذه  اأدوات  اأبرز  وهي  للمجتمع، 
ل  املثقف  فاإن  وبالتايل  الإدارة، 
ميكن اأن يكون خارج هذه املعادلة 
لرتباطه الوثيق بال�سمري اجلمعي، 
ول ميكن اأن يكون لإبداع املثقف 
اأية معان ول اية مفاعيل اإن اختار 
احليوي  املجال  خارج  يكون  اأن 
من  بالرغم  ملجتمعه،  ال�سيا�سي 
اأن يتكّيف  اأن ال�سيا�سي ي�سعى اإىل 
املثقف والإنتاج الثقايف الإبداعي 
لنظامه  خدمة  توجهاته  مع 

القائم.
البلدان  يف  املثقفني  اأن  بظني 
و�سيا�سياً  اقت�ساديا  املتطورة 
الختيار  برفاهية  ينعمون 

والنخراط اأكرث كثرياً من املثقفني 
يف البلدان النامية. ثم اأن املثقف 
يتحمل  وجد  اأينما  امل�سهور 
مما  اأقرانه  بقية  من  اأكرب  اأعباء 
اإىل مالحقة  عر�سة  الأكرث  يجعله 
الأجهزة الأمنية التابعة لل�سيا�سي، 
مبثابة  ال�سهرة  هذه  تكون  اأن  اأو 
ع�سف  من  يحميه  للمثقف  درع 

ال�سيا�سي يف بلدان اأخرى.
لأنه  فهذا  املثقف  تهمي�س  مت  اإن 
اأدواته  ا�ستنباط  من  يتمكن  مل 
الثقافية التي جتعل منه قادراً على 
ن�ستطيع  ورمبا  والتغيري،  التاأثري 
لي�سوا  كبار  �سا�سة  اإيجاد  ب�سهولة 
مبدعني، لكن من ال�سعوبة اأن جتد 
مثقفاً عظيماً دون اأن يكون �سيا�سياً 
باجلاحظ  مروراً  �سقراط  منذ 
وت�سوم�سكي  �سعيد  ادوارد  اإىل 

من  اآلف  بينهما  وما 
كانوا  الذين  املبدعني 
ال�ساأن  يف  فاعلني 
باأ�سلوبه  كل  ال�سيا�سي 

واأدواته.
املثقفني  بع�س 
جممل  مع  ي�ستبكون 
ال�ساخنة  الق�سايا 

اأن  يف�سل  وبع�سهم  ملجتمعاتهم، 
والبع�س  الظل،  يف  خاماًل  يكون 
ل  لكن  حيادي،  اأنه  يظن  الآخر 
بوهم  املثقف  ي�ساب  ان  يجب 
بالق�سايا  يتعلق  فيما  احلياد 
الأوطان  ومب�سالح  الكربى 
من  مثقفاً  راأيتم  واأن  وال�سعوب. 
هذا النوع فكونوا على ثقة اإما اأنه 
اأنه  اأو  ومقدرته،  �ساأنه  يدرك  ل 
النهائية  امل�سارات  ات�ساح  ينتظر 
كي يح�سل على رزقه وح�سته من 
الكعكة. وهذا اأ�سواأ اأنواع املثقفني 
الرمال  راأ�سه يف  ي�سع  الذي  وهو 
ليخرجه بعد مرور العا�سفة. فما 
هي فائدة الإنتاج الإبداعي لهوؤلء 
اإذ مل تكن هموم العباد والبالد يف 

اأهم اأولوياتهم؟
موقع ال�سيا�سي

اإدارة  فن  هي  ال�سيا�سة  اإن 

خالل  من  والدول  النا�س  م�سالح 
امل�رصة.  ودرء  املنفعة  جلب 
الواقع  ذات  مع  يتعامل  ال�سيا�سي 
لكن  الثقايف،  معه  يتعامل  الذي 
العمل  يف  ينخرط  ال�سيا�سي 
يتعامل  املثقف  بينما  اليومي 
الكلي  مع  وامل�ستقبل،  الواقع  مع 

واجلزئي يف ذات الوقت.
جدلية ومتالزمة و�رصورية، قائمة 
عالقة  هي  املنفعة،  تبادل  على 
وجود  فال  بال�سيا�سة،  الثقافة 
من  كل  اإن  الآخر.  دون  لأحدهما 
يف  ي�ستثمران  والثقافة  ال�سيا�سة 
يف  ت�ستثمر  فالثقافة  بع�سهما، 
بع�س  حتقيق  بهدف  ال�سيا�سة 
وال�سيا�سة  العامة،  املكا�سب 
مترير  لأجل  الثقافة  يف  ت�ستثمر 
ومواقف  �سيا�سية  خطابات 

ال�سيا�سي   – وكالهما  حمددة. 
واملثقف – يجتهدان يف �سعيهما 
لقنوات  جدوى  الأكرث  للتوظيف 
يتقدم  قد  بينهما.  فيما  العالقة 
اأحدهما على ح�ساب الآخر، وقد 

حتدث قطيعة موؤقتة بينهما
اأداًءا  اأن هناك  اأن نالحظ  ينبغي 
�سمن  وموؤ�س�ساً  منظماً  �سيا�سياً 
وفعاًل  وهيئات،  واأحزاب  اأطر 
يرتبط  ل  حراً  منفلتاً  �سيا�سياً 
باأية منظومة. ول بد من التفريق 
ال�سيا�سي وال�سيا�سي  بني املثقف 
ال�سيا�سية  املمار�سة  اإن  املثقف. 
اجلماعة  روؤية  تفر�س  املنظمة 
ومفاهيم احلزب ب�سكل م�سبق، يف 
حني اأن الفعل ال�سيا�سي امل�ستقل 
فهو ل يتقيد باأية مواثيق حزبية. 
فاعاًل  يكون  املثقف  اأن  وبظني 
بقدر ابتعاده من احلزبية وحترره 
واملواقف  الأيديولوجيا  من 

واملفاهيم التي تفر�سها الأحزاب 
اأع�ساءها.  على  عادة  ال�سيا�سية 
العربي  الو�سع  يف  خا�سة 
نحو  دربه  بعد  يتلم�س  مل  الذي 
اأن  اإذ  احلقيقية،  الدميقراطية 
-على  �سدرها  ي�سيق  الأحزاب 
فكري  بنيوي  اإطار  اعتبارها 
املخالفة  الآراء  على   – �سيا�سي 
م�ساحة  تقلي�س  اإىل  يوؤدي  مما 
املثقف  يحتاجها  التي  احلرية 
واملبدع لالإنتاج الثقايف والفكري، 
ويحا�رص  قدرتهما،  من  وي�سل 
كل  وهم  وخيالهما،  افكارهما 
يح�سل  ما  اأن  اإذ  ميلكانه.  ما 
غالباً يف العامل العربي اأن يقوم 
على  املثقف  باإجبار  ال�سيا�سي 
التم�سك مبوقف ما دون تغيري، 
وهذا ل يتالءم مع دور املثقف. 
من  العديد  هناك 
الأمثلة ملثقفني عرباً 
انخرطوا يف الأحزاب 
 – وحتولوا  ال�سيا�سية 
اإىل  اهلل-  �سبحان  يا 
الأحزاب.  لهذه  اأبواق 
وحتى ل ي�ساء فهمنا، 
ندعوا  ل  هنا  نحن 
عن  متاماً  املثقف  يبتعد  اأن 
يظل  اأن  عليه  لكن  الأحزاب، 
حمافظاً على ا�ستقالليته وحرية 
الأ�سلم  الو�سيلة  لأنهما  تفكريه 
وذاكرته  خميلته  لتحري�س 
من  ميكنه  ومما  وب�سريته، 
امل�ساركة ال�سيا�سية عرب اإنتاجه 
اأو  الفني  اأو  الأدبي  الإبداعي 
يحمل  اأن  الذي ميكن  الفل�سفي 
�سورة  يف  ال�سيا�سية  املواقف 
التي  ال�سياقات  عن  خمتلفة 
ميار�س فيها ال�سيا�سي ن�ساطه. 
وهكذا ميكن للمثقف اأن ميتلك 
من  متكنه  التي  املقدرة  تلك 
مكوناته،  بكافة  الواقع  مقاربة 
فيظهر موقفه ال�سيا�سي – عرب 
اإنتاجه - وا�سحاً معرباً عن روؤية 
�سيا�سية �سمن ارتباطها وتاأثرها 
والقت�سادي  بالجتماعي 

والأخالقي والثقايف.

ال�سيا�سي مهتم ب�سكل مبا�سر يف حتويل 
اإنتاج املثقف وت�سوراته وافكاره اإىل واقع 
معا�س ما اأمكن ذلك، وهنا ينخرط بع�س 

املثقفني يف الن�ساط ال�سيا�سي املبا�سر، 
والبع�س يحجم عن ذلك.

اإن املثقف ميار�س دوره عرب اإنتاجه 
الإبداعي املختلف، وعرب هذا الإنتاج 
فاإن املثقف يعرب عن روؤيته للعامل كما 

يراه، وهو بهذا يكون عاك�سًا للواقع 
املعا�س لكن دور املثقف ل يتوقف 

عند هذه احلدود، اإذ عليه اأن يقدم 
تف�سري وحتليل فكري وفل�سفي واإن�ساين 

واجتماعي للواقع، و�سبل تطويره 
وتقدمه.
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 يف احتفال ر�سمي بـ«يناير« كعيد وطني

اجلزائر تت�صالح مع تاريخها ...
.    الأديب رابح خدو�سي: »يناير« له رمزية ودللة ثقافية وح�سارية وتاريخية للمجتمع اجلزائري

.    الكاتب والناقد جمال �سعداوي: بعيدا عن الفلكور...الأمازيغية روؤية اجتماعية ون�سق ثقايف
العربية  هويتنا  ومالمح  الأمازيغي  تاريخنا  ربط  علينا  كحول:  �سالح  والروائي  والقا�س  ال�ساعر      .

لرن�سم وجًها جميال

اجلزائر حتتفي بحلول ال�سنة الأمازيغية 2969 – 2019 »يناير«  وتعد هذه املنا�سبة عظيمة 
والتي مت تر�سيمها كعيد وطني يحتفل بها يف 48  ولية  مثله مثل باقي الأعياد الدينية 

والوطنية الأخرى وبالتايل فلقد اأرادت يومية » الو�سط« ت�سليط ال�سوء على هذا العيد الوطني  
ملا  له  من رمزية تاريخية متجذرة يف عمق التاريخ حيث اأدىل يف هذا ال�ستطالع جمموعة من 

املبدعني براأيهم حول »يناير« الذي يحتفي به يف 12 جانفي من كل �سنة   .

  حكيم مالك 

جمال  والناقد  الكاتب   
عن  بعيدا  �سعداوي: 
الفلكور...الأمازيغية روؤية 

اجتماعية ون�سق ثقايف

جمال  والناقد  الكاتب  اأكد 
به  ت�رصيحه خ�ص  �سعداوي  يف 
»الو�سط » نحن اليوم اأمام حتدي 
الثقافة  مع  التعامل  يف  كبري 
يف  يتمثل  الذي  و  الأمازيغية 
تخلي�ص هذه الق�سية من النظرة 
التي  الفلكلورية  املمار�سة  و 
الأ�سا�سي  املكون  هذا  اختزلت 
منها  جعلت  و  اجلزائرية  للهوية 
مفرغة  �سكلية  م�ساألة  جمرد 
الإرث  اأن  حني  يف  املحتوى 
اآلف  مدار  على  و  الأمازيغي 
تاريخيا  تراكما  حقق  ال�سنني 
قبل  ما  اإىل  جذوره  متتد  نوعيا 
الر�سومات  و  النقو�ص  و  التاريخ 
اجلدارية يف الطا�سيلي دليل قاطع 
اأنتج الإن�سان يف  على ذلك حيث 
الف�ساء الأمازيغي قيما اإن�سانية و 
اأن�ساقا اجتماعية و مادة معرفية 
و روؤى اإبداعية هي البنية ال�سلبة 
اإثراء  يف  الأمازيغ  مل�ساهمة 
بدء  متعاقبة  ح�سارات  عدة 
باحل�سارة امل�رصية ثم الفينيقية 
العربية  احل�سارة  و  والرومانية 
الأوربية  النه�سة  و  الإ�سالمية 
البحر  �سفاف  على  خا�سة 
الأبي�ص املتو�سط و جعلت منهم 
اليجابي �سمن  التنوع  من  جزءا 
اإىل  اإ�سافة  الن�سانية،  اجلماعة 
ا�ستقاللية  على  حمافظتهم 
من  �سونها  و  الأمازيغية  الثقافة 

الذوبان و الندثار.

النماذج الإن�سانية وفحول 
الأمازيغ

ح�سب  الأمازيغ  قدم  ولقد 
�سعداوي  مناذج اإن�سانية �ساهمت 
و بجد يف الكفاح من اأجل احلرية 
و حق الوجود  تينهينان اأو نا�سبة 
قاهرة  ال�سحراء  ملكة  اخليام  
الإقليد�ص  ما�سيني�سا   ، الغزاة 
الكربى  حربه  �سعار  و  الأعظم 
يوغرطة   ، لالأفارقة  اإفريقيا 

الذائعة  مقولته  و  الفذ  القائد 
ملن  للبيع  مدينة  روما   « ال�سيت 
منوذجا  الثاين  يوبا  و   « ي�سرتيها 
حمند  �سي   ، املعرفة  ل�سلطة 
اأو  ال�سعراء  اأمقران  اأوحمند 
عي�سى   ، الأمازيغ  هومريو�ص 
 ، منقالت  اآيت   ، اجلرموين 
 ، بايل  عثمان   ، لونا�ص  معطوب 
الثورة  و  املقاومة  ن�ساء  و  رجال 
�سدا  هوؤلء  لكل   ، التحريرية 
خالدا بني اجلبال حيث  اآن الأوان 
اأن نلج اإىل هذا املخزون الإن�ساين 
باأدوات  و  املعرفة  بوابة  من 
لنقدم  علمية  كفاءات  و  منهجية 
الثقافة الأمازيغية كمادة معرفية 
عالقته  يف  لالإن�سان  كروؤية  و 
و  الجتماعية  و  الطبيعية  بيئته 
تفاعالته مع خمتلف اجلماعات 

و الف�ساءات الأخرى .

التدوين هو الرهان 
الأول يف حت�سيل الرتاث 

الأمازيغي

 وقال جمال �سعداوي اإن التدوين 
حت�سيل  يف  الأول  الرهان  هو 
و  حتقيقه  و  الأمازيغي  الرتاث 
ي�سمل  اأن  على  و حتليله  درا�سته 
و  الجتماعية  البنية  و  التاريخ 
الإبداع الفكري و املعريف الفني 
على  الغبار  اإزاحة  فيجب  وعليه 
يف  الأمازيغ  العلماء  اإ�سهامات 
الأمة  ع�سور  و  عهود  خمتلف 
طبع  واإعادة  بهم  التعريف  و 
البحث  ت�سليط �سوء  و  موؤلفاتهم 

و التمحي�ص عليها.

املبادرات  تعميم  علينا   
و  كالتويزة  القت�سادية 
التما�سك  لتحقيق  الوزيعة 

والتكافل الجتماعي 

اأنه  املتحدث   ذات  واأ�ساف    
علينا اأن تثمني الروؤية الجتماعية 
الأمازيغية  �سمن الأولويات التي 
لأجل  و  عليها  ال�ستغال  يجب 
توظيفها اليوم من خالل اإعطائها 
و  الجتماعية   الو�ساطة  دور 
 « لـ  يكون  اأن  نفكر  اأن  علينا  منه 
و  القبائل  منطقة  يف  ثاجماعت 
بني  منطقة  يف  العزابة  جمل�ص 
عقال  اأمناء  جمل�ص  و  ميزاب 
الأعيان  جمال�ص  و  الطوارق  
ا�ست�ساريا  دورا  املدن  باقي  يف  
البلدي  ال�سعبي  للمجل�ص  ملزما  
و الولئي لأجل حتديد الأولويات 

التي تتالءم و  القرارات  و نوعية 
امل�ساهمة  و  املنطقة  متطلبات 
امل�ستع�سية  امل�سكالت  حل  يف 
اجلماعية  اخلالفات  ت�سيري  و 
يجدر  كما  البناء،  احلوار  عرب 
املبادرات  تعميم  على  العمل 
الوزيعة  و  كالتويزة  القت�سادية 
ملا لها من دور يف حفظ متا�سك 
قيم  احياء  و  املحلي  املجتمع 
الت�سامن و التكافل الجتماعي .

الثقافة الأمازيغية اأنتجت 
اأ�سكال فنية متميزة

�سعدواي  الكاتب  �سلط   ولقد  
الأمازيغية  الثقافة  على  ال�سوء 
روافد  عدة  �سمن  اأنتجت   التي 
اأ�سكال  فنية ن�سو�سا و طبوعا و 
فنية متميزة حتتاج اإىل اإظهارها 
كربى  ملتقيات  يف  بلورتها  و 
نتمكن  حتى  علمية  �سيغة  ذات 
املعرفية  عتباتها  اإبراز  من 
التاريخ  ح�سور  نعزز  اأن  ويجب 
الأمازيغي يف املناهج الرتبوية و 
املبدعني  اإىل حث  كذلك  نتوجه 
اأعمالهم  يف  عليه  ال�ستغال  على 
و  رواية  و  ق�سة  و  �سعرا  الأدبية 
لذلك   م�ستقلة  جوائز  ا�ستحداث 
على  اجلهد  تركيز  وجب  حيث 
 ، » م�رصحيات  الفنية  الإنتاجات 
اأفالم �سنيمائية ، اأ�رصطة وثائقية 
ت�سكيلي  ، فن  اأعمال مو�سيقية   ،
»  للتعبري بروؤية جمالية عن هذه 
ما  و  العميقة  الن�سانية  التجربة 
تت�سمنه من خ�سو�سية يف الكفاح 
و  اأحالم  الن�سال لأجل حتقيق  و 
�رصاع  بوؤرة  يف  ولد  اإن�سان  اآمال 
م�ستمر و حرب من اأجل احلرية 

ل تتوقف  .

اإن كتابة تاريخ اأي اأمة 
ل يكون بدء اإل بلغتها 

الأ�سلية

جمال  والناقد  الكاتب  وقال   
اأمة  اأي  تاريخ  كتابة  اإن  �سعدواي 
ل يكون بدء اإل بلغتها الأ�سلية و 
ال�سعب  الرهان  اللغة  ت�سكل  لذا 
التعجيل يف حت�سيله  يجب  الذي 
ولدت  التي  احلروف  خالل  من 
معانيها  وولدت  اللغة   هذه  بها 
التيفيناغ  تعترب  عليه  و  الأوىل 
احلرف املثلى لتطوير هذه اللغة 
 ، ا�ستقالليتها  على  احلفاظ  و 
كما للرتجمة دور هاما يف �سمان 
مع  الأخرى  ال�سعوب  تفاعل 

خمرجات الثقافة الأمازيغية .

اإرث ثقايف مليء  الأمازيغية 
بالأبطال 

جمال  الكاتب   اعترب   كما   
الأمازيغية  الثقافة  اأن  �سعداوي 
هي ملحمة اإن�سانية ملمار�سة حق 
الوجود و ن�سق  اجتماعي و ثقايف 
النماذج  و  بالأبطال  مليء  اإرث  و 
الإن�سانية احلاملة للواء املثل هي 
للحياة  الكربى  الق�سة  من  جزء 
هذا  كل  يف  هي  منه  و  الإن�سانية 
اأعمق و اأدق من �سكالنية الفلكلور 
و اأكرب و اأ�سخم من ق�سة �س�سناق 
لوحدها    ، داعيا جمال �سعداوي 
الرتبوية  و  الثقافية  املوؤ�س�سات 
اجلهود  تن�سيق  اإىل  الأكادميية  و 
يف  الأ�سا�سية  اللبنة  هذه  لإعطاء 
الوجودي  حقها  اجلزائري  البيت 
نف�سه  ين�سف  مل  فمن  املعريف  و 

لي�ص اأهال لإن�ساف غريه .

خدو�سي:  رابح  الأديب 
ودللة  رمزية  »له  »يناير 
ثقافية وح�سارية وتاريخية 

للمجتمع اجلزائري

خدو�سي  رابح  الأديب  وحتدث 
الثقافة  عن   « »الو�سط  ليومية 
املوروث  يف  يوجد  وما  املحلية 
واملخيال ال�سعبي  عندنا ويرى اأن 
كثقافة  »عندنا  بـ«يناير  الحتفاء 
على  ال�سوء  �سلط  حيث  حملية 
منطقة الأطل�ص البليدي  قائال اأن 
»يناير«كان وليزال حمطة تاريخية 
باملوا�سم  ارتباط  لها  �سنوية 
به  الحتفال  يتم  حيث  الفالحية  
العائالت  تنتظره  والفرح واملرح  
ول  الأخرى  الأعياد  كبقية 
ال�سيا�سي  بالبعد  ليناير  عالقة 

والإيديولوجي اأو العرقي.

البعد  على  قوي  موؤ�سر  يناير 
واجليو�سيا�سي  احل�ساري 

ملنطقة املغرب الكبري

 اأما بالن�سبة ليناير كعيد وطني هو 
له رمزية ودللة ثقافية وح�سارية 
اجلزائري  للمجتمع  وتاريخية 
على  قويا  موؤ�رصا  يعد  اأنه  بحيث 
واجليو�سيا�سي  احل�ساري  البعد 

ملنطقة املغرب الكبري وما ي�سمى 
اإن  الأمازيغي  باملغرب  قدميا 
�سحت الت�سمية حيث هناك اأقوال 
هنا  ومن  املو�سوع  هذا  حول 
بني  موحد  كعامل  نعتربه  فنحن 
حمطة  وهو  اجلزائري   ال�سعب 
للفرح توحد ول تفنت  كغريها من  
الأعياد الدينية والوطنية بعيدا عن 
اإيديولوجية  مبحمولت  �سحنها 
فهذا  وبالتايل  وعرقية  و�سيا�سية 
كله ل يخدم اجلزائر ول م�ستقبلها 

.

هناك تكامل لغوي بني 
العربية والأمازيغية

كما اعترب خدو�سي اأن اللغة العربية 
منذ  �سقيقتان  هما  والأمازيغية 
تعاي�ص  وهناك  الإ�سالمي  الفتح 
لغوي بينهما ومل حتدث حادثة يف 
التاريخ اأنه وقع �رصاع بني اللغتني 
يف  يتعاي�سان  مكمالن  هما  بل 
هي  العربية  اللغة  باعتبار  �سالم 
احلنيف  الإ�سالمي  للدين  حاملة 
الكرمي«  »القراآن  اهلل  لكتاب 
للرتاث  احلاملة  الأمازيغية  واللغة 
املحلي الكلي بتعدداته وتنوعاته، 
هو  بينهما  التكامل  وبالتايل 
يبدو  وبالتايل  وقوة  ثراء  م�سدر 
يل اأن الإ�سكال لي�ص يف ال�سقيقتني 
اأن  حيث  والأمازيغية  العربية 
الأمازيغية  الألفاظ  من  الكثري 
هي اأ�سلها عربي ح�سب الل�سانيني 
الإ�سكال  اأن  ،  قائال  واملخت�سني 
التي  الأجنبية   اللغات  يف  يكمن 
حتاول  اأن تتدخل بني ال�سقيقتني 

لتحتل مكان اإحداهما .   

والروائي  والقا�س  ال�ساعر 
ربط  علينا   «  : كحول  �سالح 
ومالمح  الأمازيغي  تاريخنا 
وجًها  لرن�سم  العربية  هويتنا 

جميال«

 

والروائي  والقا�ص  ال�ساعر  قال 
»الو�سط  ليومية  كحول  �سالح 
كلّما  نفتحُه  باٌب  الأمازيغية٬   «
مبقدور  �سار  حيث   ف�سلنا  
حجم  اإدراك  العاقل  َقبل  اجلاهل 
وحالُنا  نعي�سه،  ِبتنا  الذي  البوؤ�ص 
فر اأو قبِله  يعود بنا اإىل نقطة ال�سّ

كلّما بحثنا عّنا ومن نحن. فنكون 
البع�ُص  وياأبى  �سئنا   متى  عرًبا 
وياأبى  �سئنا  متى  اأمازيًغا  ونكون 
كّل  بعد  �رِصنا  وكاأننا   البع�ُص، 
هذه ال�سنني اأو�سياء على اأجدادنا 
وتاريخنا حيث ت�ساءل قائال كيف 
عليه  نحن  ما  اإىل  احلاُل  بنا  بلغ 
ننتعلُه  �رصنا  بوؤ�ص  واأي  اليوم؟! 
بحًثا عن طريٍق يو�سلنا اإىل حيث 
نقبُع فا�سلني ؟! اإىل حيث املا�سي 
ولي�ص امل�ستقبل، اإىل حيث لن نغري 
�سيئا من تاريخنا وتاركني ما وجب 
التغيري فيه. نحن اليوم يف �سفينة 
عربية  اأبينا،  اأم  �سئنا  واحدة، 
اأّن  اأو  اأمازيغًيا  اأو �رصاعها  لوحها 
اأ�سلها  نعرف  ل  قبيلة  من  ربانها 
من ف�سلها، املهم اأن علَمها الذي 
يرفرف عالًيا علم اجلزائر،اإنه قد 
اأي  عن  النب�ص  ترك  موعد  حان 
والبحث  التفكري  عن  يلهينا  �سيء 
عن طريق الو�سول اإىل امل�ستقبل 
ولي�ص العودة اإىل ما�ص مل نكن نحن 
تْرك  فيه،  ا�ستُ�رِصنا  ول  ّناعه  �سُ
وبالتايل  ل  ن�سِ اأن  لأَجل  هذا  كّل 
من  مبعرثةٌ  اأَجزاءٌ  اليوم  فاأمامنا 
قارِب هوّيتنا ومالمح غِدنا، وَجب 
علينا جمعها واإل�ساقها ببع�ٍص كي 
م�سريا   ، الأمان  بّر  اإىل  يو�سلنا 
ول�ست  اأمازيغيا  ل�ست  اأنا  كحول 
الآخر  يريده  ما  ول�ست  عربيا 
حيث  جزائرًيا  لأ�سري  اأكونه  اأن 
البحث  م�ساألَة  مّدة  منذ  تركُت 
الآخر،  وعقل  املا�سي  يف  عّني 
احلا�رص  يف  اإيجادين  حماوًل 
وامل�ستقبل، غري اأين ل�ست وحدي 
مطمئنا  لأكون  القارب  هذا  يف 
على �سالمته من تفكري البع�ص يف 
غرق  قد  تاريخ  عن  بحثا  اإغراقه 
كّل  نرتك  دعونا  ،وبالتايل  اأ�سال 
بع�سنا،  ن�سالح  اأن  ونحاول  هذا 
اأن  يف  حقه  مّنا  جزء  كّل  ونعطي 
يوؤدي  اأن  غري  من  يريد  ما  يكون 
كن  القارب.  يثقب  اأو  الآخرين 
وكرّب  اأمازيغيا  كن  اأو  وهلّل  عربيا 
بب�ساطة  ولكن كن  �سئته  اأو كن ما 
من  الأخرون  يعرف  كي  جزائريا 
الأمازيغي  تاريخنا  اإّن  وعليه  اأنت 
موؤكٌد وكذا مالمح هويتنا العربية 
نربطهما  اأن  ي�رصنا  ولن  موؤكدةٌ، 
لنا  جميال  وجًها  لرن�سم  ببع�ص 
اإيجاد  �رصورة  اأمام  اليوم  ونحن 
والنجاة،  الفرح  وَمواِطن  روابط 
وهنائنا  فرحنا  فَو  �سَ تعّكروا  فال 
لنبكي  ما�سينا  البحث عن  ب�سوؤال 

ونغرق.
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الكاتب بلقا�سم مغزو�سن يفتح قلبه ليومية "الو�سط "

اللغة الأمازيغية تراث وثقافة و هوية 
فتح الكاتب واملرتجم  اجلزائري بلقا�سم مغزو�سن قلبه  يف هذا احلوار اخلا�س  مع يومية "الو�سط " الذي تتزامن منا�سبته مع  الحتفاء 

بحلول ال�سنة الأمازيغية 2019-2969 يناير كعيد وطني ،  والذي  تطرق فيه  مل�سائل  عديدة تعنى  باللغة الأمازيغية والرتاث الأمازيغي  
والرتجمة واأكادميية اللغة الأمازيغية  حيث قدم جمموعة من احللول لرتقية اللغة  الأمازيغية  وتطويرها وانت�سارها يف اجلزائر، 

مع العلم اأن هذا  املبدع  حائز على اجلائزة الأوىل لعلي معا�سي للمبدعني ال�سباب لرئي�س اجلمهورية �سنة 2011، وجائزة الطاهر وطار 
للرواية �سنة 2017  ويكتب  بـ 3 لغات واملتمثلة  يف اللغة الأمازيغية و العربية و الإجنليزية ولقد وقع اآخر اأعماله "موؤبن املحرو�سة يوؤذن يف 

فلوران�سا" يف  معر�س اجلزائر الدويل للكتاب  �سيال 23 يف العام املا�سي 2018 والذي �سدر عن املوؤ�س�سة الوطنية لالت�سال والن�سر "اأناب" .

حاوره : حكيم مالك 

.    بعد تر�سيم الأمازيغية 
هو  ما   ، وطنية  كلغة 
القيام به   الواجب  العمل  
اللغة  لن�سر وتعميم هذه 

لدى اأفراد املجتمع ؟

الذي  د�سرتتها  نثمن  اأوال 
طوال  ن�ساالت  بعد  متخ�ض 
اأنا�ض نزهاء امنوا  من طرف 
بق�سيتهم العادلة التي تخ�ض 
الفرد  هوية  من  مهما  بُعدا 
مغاربي  ف�ساء  يف  اجلزائري 
االإرادة  االإ�سالم.  به  عَرّ
ال�سيا�سية هي حجر االأ�سا�ض 
ال  اإجباريا  تدري�سها  لتعميم 
اللغة  مثل  مثلها  اختياريا، 
االأمازيغية  اللغة  العربية. 
احتوى  لغوي  وعاء  هي 
املحلية  اللهجات  خمتلف 
هناك  قامو�سها.  اأثْرت  التي 
ال  ميتة  لغة  اأنها  يعتقد  من 
ولكن  هذا،  ع�رصنا  تواكب 
اإمكانية  لهم  ات�سحت  ملا 
الالتيني  باحلرف  كتابتها 
يفرتي  كما  الفرن�سي  )ولي�ض 
املتع�سبني   الطاعنني  بع�ض 
االفريقي  ال�سمال  عربية  يف 
ال  مَب�رصٍق  ،املت�سدقني 
املغرب  بعربية  يعرتف 
وارتبكوا  عقوا  �سُ  ، الكبري!( 
الإ�سعافها  عليها  فتحاملوا 
ُقدما.  م�سيها  وعرقلة 
بل  يكفي،  ال  وحده  التدري�ض 
باآالف  ال�ساحة  اإثراء  يجب 

الكتب باللغة االأمازيغية. 

جلنة  تن�سيب  بعد      .
اللغة  اأكادميية 

الدور  هو  ما  الأمازيغية 
املنوط بها لتطويرها؟

اأمتنى  بحث.  علمي  دورها 
م�سهود  كفاءات  ت�سم  اأن 
ُترك  ال  اأكادمييا،  لها 
النزعة  �سوى  اأع�ساءها 
بعيدا  والبيداغوجية،  العلمية 
والت�سيي�ض  االأدجلة  عن 
والتعومي  وال�سنطجة 
جدا  و�رصوري  والتقزمي. 
االأكادمييني  فقظ  ت�سم  اأن 
الذين يتقنون اإحدى اللهجات 
تواجد  فائدة  ما  االأمازيغية. 
يف  جمل  وال  له  ناقة  ال  مْن 
االأمازيغية.  اللغة  حماور 
�سمان  االأكادميية  ا�ستقاللية 

لنجاحها.

.    ما راأيك حول اجلدل 
اختيار  حول  القائم 
به  �ستكتب  الذي  اخلط 

هذه اللغة؟

هذا جدل بزنطي عقيم يغذيه 
اأنا�ض . اأوال، اللغة هي الل�سان 
يعترب  الذي  احلرف  قبل 
ر�سما! احلرف الالتيني قطع 
قرن من  كبرية طيلة  اأ�سواطا 
الزمن. فبهذا احلرف مت اإنتاج 
االآالف من الكتب يف خمتلف 
واالأدبية  العلمية  املجاالت 
احلرف  اأوؤكد  واالأكادميية. 
املئات من  منه  نهلت  التيني 
كما  فرن�سيا  ولي�ض  اللغات، 
اأنتج  ماذا  اجلهال.  يدعي 
غري  العربي  احلرف  دعاة 
من  االفرتا�سية؟  الفقاعات 
احلرف  اأن  االعتقاد  اخلطاأ 
جميع  على  يحتوي  العربي 
فهناك  االأمازيغية،  احلروف 

�ستة حروف ناق�سة! وبالعربية 
تطرح م�سكلة ت�سكيل الكلمات 
دين  اجلمل.  يثقل  قد  الذي 
واحدة.  لغة  يعني،  ال  واحد 
احلرف الالتيني �سبق احلرف 
اإفريقيا  �سمال  اإىل  العربي 
تعرب  هل  ال�سنني.  مبئات 
االأتراك!  اأو  االأندنو�سيون 
اأما حرف التيفيناغ نفتخر به 
كاإرث ثقايف يجب املحافظة 
مواكبة  ميكن  ال  لكنه  عليه، 
علوم الع�رص احلديث. عمليا، 
حظا  اأكرث  الالتيني  احلرف 
االأمازيغية  اللغة  انت�سار  من 

وتطويرها.

املنتظر  اجلديد  ما      .
الثقافية  اجلمعيات  من 

الن�سطة يف هذا املجال ؟

ان  اجلمعيات  هذه  على 
الكتابة  تنمية  بكيفية  تهتم 
الن�رص  جمال  يف  االأمازيغية 

والتوزيع. ال غري.
ت�سول  عن  تبتعد  اأن  يجب 
ل�سمان  الدولة  اإعانات 

ا�ستقالليتها ونزاهتها.

الراهن  التطور  مع 
هل  االت�سال  لتكنولوجيات 
ت�ساير  اأن  لالأمازيغية  ميكن 

الع�رص وكيف يتم ذلك ؟
نعم. كما قلت �سابقا، احلرف 
الالتيني دفع لتطور االأمازيغية 
كيف؟  املجاالت.  �ستى  يف 
الرتجمة  طريق  عن  ح�سنا، 
الن�رص  زخم  انتظار  مثال، يف 
فيه  ما  كل  ترجمة  واالإبداع. 
ورقيا  االأمازيغية  للغة  منفعة 
قنوات  اإن�ساء  وافرتا�سيا. 

تلفزيونية  مو�سوعاتية باللغة 
القراءة  ت�سجيع  االأمازيغية. 

بها. 

ال�سبل  وماهي      .
اللغة  لرتقية  املثلى 

الأمازيغية؟

االإرادة ال�سيا�سية. يجب اأن ال 
دائما   االأمازيغية  اللغة  تكون 
لغة تت �سطوة جهات همها 
واحتقارها.  طم�سها  الوحيد 
ترقيتها  يف  البدء  يجب  مثال، 
ميدانيا يف املناطق التي تتكلم 
بها كانطالقة منوذجية. ثم من 
ي�رصع  التجارب،  تلك  خالل 
تدريجيا. ال يجب  تعميمها  يف 
الوقوع يف نف�ض اخلطاأ عندما 
غري  ال�سامل  التعريب  انتهج 
باأهل  اال�ستعانة  املدرو�ض. 
خريطة  لر�سم  االخت�سا�ض 
التدرج  اإذن،  تلك.  الطريق 
اأهداف  وو�سع  ترقيتها  يف 

وا�سحة.

حتقيق  يتم  كيف      .
يف  اللغوي  التعاي�س 

اجلزائر؟

النعرات  اإثارة  عن  باالبتعاد 
االآخر  تقبل  اجلهوية. 
تر�سانة  و�سع  وحماورته. 
ت�سول  من  ملعاقبة  قانونية 
اأو لهجة  اأي لغة  نف�سه بازدراء 
االعتبار  اإعادة  جزائرية. 
فكرة  تقبل  الثقافة.  ملفهوم 
م�ستعرب  اإفريقيا  �سمال  اأن 
بني  اخللط  عدم  باالإ�سالم. 
واللغة. تت اال�ستعمار  الدين 
فكيف  اجلزائريون،  تعاي�ض 
م�ستقلة  جزائر  يف  يفعلون  ال 

حرة؟ 

بني  الرتجمة  عن  حدثنا 
والأمازيغية  العربية 
مبادئ  تعزيز  يف  ودورها 

املواطنة اللغوية؟

 ، بالرتجمة  تهتم  االأمم  كل 
فاالأمازيغية  وعليه   بلدنا  عدا 
ع�سارات  ترتجم  اأن  يجب 
والعلمية.  الفكرية  اجلهود 
ال  �سحري  ج�رص  الرتجمة 
ت�سقطه اهتزازات اأولئك الذين 
العكرة.  املياه  يف  ي�سطادون 
اللغة ماهي اإال و�سيلة للتوا�سل 

وتبادل االأفكار ومتنية االإن�سان. 
لكن  اأكفاء،  مرتجمون  هناك 
لي�ض باملجان. اأ�سجع الرتجمة 
ال  غثاء  ترجمة  ال  االنتقائية. 
العلوم  ينفع. االهتمام برتجمة 

ثم االأدب االإن�ساين.

الكاتب بلقا�سم مغزو�سن 
يف �سطور....

مغزو�سن  بلقا�سم  الكاتب  ولد 
بقرية   1979 اأكتوبر   18 يف 
تيزي  بوالية  حم�سي  اآيت 
جامعة  خريج  وهو  وزو 
باجلزائر  والتكنولوجيا  العلوم 
تخ�س�ض علم الوراثة اجلزئية ، 
ن�رص باللغة االإجنليزية روايتني 
وديوانا �سعريا ، وبالعربية رواية 
ت�سبه غرناطة  » املحرو�سة ال 
االأمازيغية  باللغة  ورواية   ،  «
علي   « جائزتي  على  ح�سل   ،
ال�سباب  للمبدعني  معا�سي 
و   2011  ، اجلمهورية  لرئي�ض 
وطار  الطاهر  جائزة  ح�سد 
�سنة  العربية  باللغة  للرواية 
 « الرواية  هذه  عن   2017
يف  يوؤذن  املحرو�سة  موؤبن 

فلورن�سا.



�أمل جديد ملر�سى باركن�سون
غر�سة  اخرتاع  من  العلماء  متكن 
لإ�سارات  »ت�ستمع«  جديدة  ذكية 
اأن ت�ساعد يف عالج  الدماغ ميكن 
الأمرا�ض  من  وغريه  ال�رصع 

الع�سبية، مثل مر�ض باركن�سون.

التحفيز الع�صبي

ي�ستخدم الأطباء التحفيز الع�سبي 
والأمرا�ض  ال�سطرابات  لعالج 
مبا  بالدماغ،  املرتبطة  املختلفة 
ال�سكتة  واآثار  ال�رصع،  ذلك  يف 
الكتئاب.  وحتى  الدماغية، 
ا�ستخدام  العالج  هذا  يت�سمن 
نب�سات  تر�سل  خا�سة  اأجهزة 
كهربائية للتحكم يف ن�ساط الدماغ 

واجلهاز الع�سبي املركزي.
بع�ض  يف  الأطباء  ي�ستخدم 
لتح�سني  التقنية  هذه  الأحيان 
وهي  باركن�سون،  مر�ض  اأعرا�ض 
التوازن  على  توؤثر  ع�سبية  حالة 
احلركة،  على  والقدرة  اجل�سدي، 

وتن�سيق حركة الأطراف.
التنبيه  اأجهزة  تزال  ل  ذلك،  ومع 
لعالج  حالياً  املتوفرة  الع�سبية 
الع�سبية غري قادرة على  احلالت 
حتفيز ن�ساط الدماغ وت�سجيله يف 
الوقت. ويف �سوء ذلك، قام  نف�ض 
كاليفورنيا  جامعة  من  اأخ�سائيون 
ع�سبي  حتفيز  جهاز  بتطوير 
جديد ومتطور لتحقيق ذلك. ومن 
اأن ي�سمح اجلهاز اجلديد  املمكن 
ومر�ض  ال�رصع،  عالج  بتح�سني 

باركن�سون، واأمرا �ض اأخرى.
اأطلق فريق البحث على هذا اجلهاز 
يق�سد  والذي   ،»WAND« ا�سم 
الال�سلكي  الع�سبي  »اجلهاز  به 
ال�سناعية«.  املواد  من  اخلايل 
وحدتي  على   WAND يحتوي 
حتكم �سغريين، تتحكم كل منهما 

بـ 64 اإلكرتود يف الدماغ.

ميكن لهذا اجلهاز مراقبة الن�ساط 
الدماغ وتعلم كيفية  الكهربائي يف 
الطبيعية  غري  الإ�سارات  حتديد 
اأو  نوبة  وجود  اإىل  ت�سري  التي 
بعد   WAND لـ  ميكن  هزات. 
تعديل  على  امل�ساعدة  ذلك 
الدماغ  يف  الكهربائية  الإ�سارات 
الأحداث  هذه  مثل  حدوث  ملنع 

والأعرا�ض.
احلالية  الأجهزة  عك�ض  على 
ت�سجيل  ميكنها  ل  التي  امل�سابهة 
من  اإل  الكهربائي  الن�ساط 
لـ  ميكن  الدماغ،  يف  نقاط  ثماين 
 128 من  الن�ساط  تتبع   WAND

قناة خمتلفة.
فعالية من حيث تكلفة 

العالج ومدته

البحث  ورقة  يف  الباحثون  اأ�سار 
 Nature جملة  ن�رصتها  التي 
 ،Biomedical Engineering
 WAND ي�ساعد  اأن  ميكن  اأنه 
حت�سني  على  امل�ستقبل   يف 
يعانون  الذين  الأ�سخا�ض  حياة 
الأمرا�ض  اأو  ال�رصع  نوبات  من 

املتوقع  ومن  املختلفة.  الع�سبية 
يف  الكبري  النخفا�ض  يوؤدي  اأن 
حت�سن  اإىل  ومدته  العالج  تكلفة 

كبري يف النتائج.

اختبار اجلهاز اجلديد

 WAND البحث  فريق  اخترب 
م�ستخدمني  حيواين،  منوذج  يف 
كيف  لإظهار  القرود  من  نوعاً 
على  التعرف  للجهاز  ميكن 
اإىل  توؤدي  التي  الدماغ  اإ�سارات 
القيام بحركات ذراع معينة وكيف 
ميكن اأن يعمل بعد ذلك على تلك 

الإ�سارات نف�سها.
من  املزروعة  الأجهزة  ومتكنت 
الع�سبية  الإ�سارات  عن  الك�سف 
يف  الذراع  حركات  تقابل  التي 
هذه  حتديد  ومبجرد  القرود. 
باإر�سال  الأجهزة  قامت  الأمناط، 
حركات  توؤخر  كهربائية  اإ�سارات 

الذراع.

 WAND الن�صاط املزدوج لـ
ميكن اأن يعزز العالج

�رصح الباحثون اأن اأجهزة التحفيز 
الع�سبي املتوفرة حالياً غري قادرة 
على اكت�ساف الإ�سارات الكهربائية 
تعديل  اأثناء  الدماغ  يف  املميزة 
اأن  اإىل  واأ�ساروا  الإ�سارات.  هذه 
يطلقها  التي  الكهربائية  النب�سات 
»تخفي«  الع�سبي  التحفيز  جهاز 
مما  الأ�سلية،  الدماغ  اإ�سارات 
لالكت�ساف ويف  قابلة  يجعلها غري 
احلالية  العالجات  تعزيز  �سبيل 
التحفيز  اأجهزة  با�ستخدام 
باركن�سون  ملر�ض  الع�سبي 
من  متنوعة  وجمموعة  وال�رصع 
الع�سبية، من املهم  ال�سطرابات 
الع�سبية  الت�سجيالت  اإجراء  جداً 

والتحفيز يف وقت واحد.
الع�سبية  الأجهزة  عك�ض  على 
 WAND الأخرى، تتميز اأجهزة
ودارات  نوعه  من  فريد  بت�سميم 
على  قادرة  خم�س�سة  مدجمة 
الكهربائية  الإ�سارات  ت�سجيل 
يف  الدماغ  ير�سلها  التي  الدقيقة 
الوقت الذي تقوم به اأي�ساً باإر�سال 
الإ�سارات  لت�سحيح  اأقوى  نب�سات 

اخلاطئة.

�سحةاخلمي�س 10  جانفي  2019  املوافـق  ل05 جمادى الأول 1440هـ 18
 بع�ض فو�ئد للبطيخ
 �لأحمر تغري �سحتك

عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�سديدة 
حلرارة ال�سيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 

معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�سحوق، فهي �رصورية 
ومفيدة لحتوائها على ن�سبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني 

В، كما اأن زيت البذور مفيد لتح�سني ال�سعر ون�سارة اجللد، 
وي�ستخدم يف الزيوت اخلا�سة بالأطفال، فهو غني بالعنا�رص 

املعدنية والفيتامينات والأحما�ض الزيتية املختلفة التي ت�سلح 
للجلد وللوقاية من النوبات القلبية واجللطة الدماغية.

ع�صري البطيخ الأحمر

يعترب اأف�سل �رصاب قبل التدريبات البدنية القا�سية، لحتوائه 
على الأحما�ض الأمينية التي ت�ساعد على تخفيف الأمل 

الع�سلي بعد التدريب، حيث اأثبتت نتائج درا�سات اأجريت على 
الريا�سيني اأن احلم�ض الأميني �سيرتولني- L ال�رصوري للحياة، 

متوفر بن�سبة عالية يف البطيخ الأحمر، وهو احلم�ض الذي 
يخفف اأمل الع�سالت الناجت عن التدريبات القا�سية، وكذلك 

ي�ساعد يف عودة نب�سات القلب اإىل معدلتها الطبيعية.

�صبغة الليكوبني

البطيخ الأحمر غني ب�سبغة الليكوبني التي تعطي البطيخ 
لونه الأحمر اأو الوردي، وهي ذاتها التي متنح الطماطم لونها 

الأحمر، لذلك فاإن تناول البطيخ مينح اجل�سم القدرة على 
احل�سول على الليكوبني ب�سهولة، دون احلاجة اإىل معاجلته 

مثلما يحدث يف الليكوبني من الطماطم. وتقي هذه ال�سبغة من 
اأمرا�ض ال�سكري وم�ساعفات اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 

وحت�سن املناعة.

م�صادات الأك�صدة

يحتوي البطيخ اإىل جانب �سبغات الليكوبني وال�سرتولني على 
م�سادات اأك�سدة كحم�ض الأ�سكوربيك وبيتا كاروتني، اللذين 

يقلالن من ال�رصر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�سارة الناجمة 
عن التفاعالت املختلفة داخل ج�سم الإن�سان.

م�صتودع املعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ الأحمر 30 �سعرة 
 ،Dو Cو Bو A حرارية، وحتتوي هذه الفاكهة على فيتامينات

وعنا�رص البوتا�سيوم والف�سفور والزنك واحلديد وغريها اإىل 
جانب احتواء البطيخ على 92% من املاء.

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�سكالت عديدة تعاين منها املراأة 
احلامل، مثل غثيان ال�سباح، واحلمو�سة والت�سنجات الع�سلية، 

لذلك فاإن تناول قدح من ع�سري البطيخ الأحمر يف ال�سباح 
يكفي للتخفيف من اآثار تلك الأعرا�ض.

 خطر غري متوقع للت�سوير
 بالرنني �ملغناطي�سي!

اأن  قويا  التي تخلق حقال مغناطي�سيا  الت�سوير املقطعي  ميكن لأجهزة 
الأ�سنان،  يف  الف�سية  الزئبقية  للح�سوات  ال�سامة  املكونات  اأحد  حترر 
باحثون من  اأجراها  درا�سة  نتائج  Radiology موؤخرا،  ون�رصت جملة 
كميات  حترر  الف�سية  احل�سوات  باأن  تفيد  الرتكية،  كرييكايل  جامعة 
بالرنني  املقطعي  الت�سوير  لعملية  تعر�سها  عقب  الزئبق،  من  كبرية 
من  اجلديدة  الأجيال  على  خا�ض  ب�سكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�سي. 
اأجهزة الت�سوير املقطعي بالرنني املغناطي�سي، القادرة على خلق جمال 
اأن يحرر املعدن ال�سام، ما  مغناطي�سي قوي، تبلغ قوته 7 ت�سال، ميكنه 
قد ي�سبب ت�سمما خطريا، وتو�سل الباحثون الأتراك اإىل هذه النتائج بعد 
اأ�سنان وح�سوات زئبقية  �سل�سلة جتارب على ت�ساميم لتجويف الفم فيه 
تبلغ  اأجهزة  الت�ساميم  هذه  اختربت يف  ا�سطناعي، حيث  ولعاب  ف�سية 

قوتها 1.5 و7 ت�سال.

علماء رو�ض يبتكرون عالجا للربو ل مثيل له يف �لعامل

جناح �لتحفيز �لكهربي للذ�كرة �أثناء �لنوم

دواء  رو�سيا  من  علماء  ابتكر 
حجب  ميكنه  الربو  لعالج 
للمر�ض  الرئي�سة  الآليات  اإحدى 
وتفيد  يعاين منه املاليني  الذي 
باأن علماء  »اإيزفي�ستيا«  �سحيفة 
للوكالة  التابع  املناعة  معهد 
البيولوجية،  الطبية  الفدرالية 
ي�سمح  م�ستح�رصا  ابتكروا 
نوبات  من  بالتخل�ض  للمر�سى 
الختناق. وي�سري العلماء اإىل اأن 
هذا الدواء يوؤثر يف �سبب ظهور 

املر�ض ول يكافح اأعرا�سه.

جميع  بنجاح  الدواء  واجتاز 
ال�رصيرية،  قبل  ما  الختبارات 
اختباره  من  العلماء  اأثبت  وقد 
اأن  املخربية،  الفئران  على 
يوؤدي  امل�ستح�رص  ا�ستن�ساق 
حجم  يف  كبري  انخفا�ض  اإىل 
وقال  الق�سبات  ن�سيج  التهاب 
خايتوف،  مو�سى  املعهد،  مدير 
على  املادة  هذه  ابتكار  اإن 
يحجب  اجلزيئي  امل�ستوى 
يف  »املذنب«  الربوتني  اإنتاج 
الذي  »الإنرتلوكني-4«،  التهاب 

ي�سبب تطور اأمرا�ض احل�سا�سية 
الربوفي�سور،  قال  جانبه،  من 
من  جون�سون،  �سيبا�ستيان 
ت�رصيح  يف  امللكية  لندن  كلية 
لل�سحيفة، اإن الوليات املتحدة 
بحوثا  جتريان  وبريطانيا 
ودرا�سات يف هذا املجال اأي�سا، 
متكنوا  رو�سيا  علماء  اأن  بيد 
»الإنرتلوكني-4«  اأن  اإثبات  من 
تطور  يف  رئي�سا  دورا  يلعب 
اأما  التنف�سية،  املمرات  التهاب 
فيودوروفا،  اأولغا  الربوفي�سورة، 

احل�سا�سية  اأمرا�ض  اأخ�سائية 
ل  »الدواء  اإن  فقالت  واملناعة، 

مثيل له يف العامل«.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�سطة اأقطاب كهربائية ب�سيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�سن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�سعة باجتاه 
التو�سل اإىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�ساحب 

بع�ض الأمرا�ض الع�سبية مثل ال�سلل الرّعا�ض )باركن�سون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�سوعات ال�ساخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�ساب 

خالل ال�سنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�سها. وبح�سب دورية 
نيورو�ساين�ض، اأم�سى امل�ساركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�سعوا 
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�سّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.



على  بحثنا  الكرمي  ر�سولنا  يكتف  مل 
فقط،  واأدائها  ال�سالة  على  املواظبة 
موعدها  يف  اأدائها  على  حثنا  واإمنا 
اأن  العبد  من  فيكره  تاأجيلها،  وعدم 
يوؤجل �سالته بغري عذر، كما يكره منه 
احلياة  اأمور  من  �ساغل  عنها  ي�سغله  اأن 
�سالته  يجعل  اأن  العبد  فعلى  الدنيا، 
اأعماله واأن يعطيها الأولوية  يف مقدمة 
عذر  هنالك  يكن  مل  ما  �سيء  كل  على 
قاهر مينعه من اأدائها يف وقتها. ولأداء 
ال�سالة يف وقتها ف�سل كبري كما بني لنا 
ر�سولنا الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم ومن 
ال�سالة يف وقتها  اإقامة  الأف�سال:  هذه 
من اأحب الأعمال اإىل اهلل، فعن عبد اهلل 
بن م�سعود ر�سي اهلل عنه اأنه �ساأل ر�سول 
اأحب  عن  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى  اهلل- 
على  ال�سالة  فقال:«  اهلل  اإىل  الأعمال 
الوالدين،  بر  قال:  اأي؟  قال  ثم  وقتها، 
اأي: قال: اجلهاد يف �سبيل اهلل«  ثم قال 
ومل يفر�ض اهلل �سبحانه وتعاىل ال�سلوات 

عبثا  هذه  مواعيدها  يف  اخلم�ض 
وحا�ساه، واإمنا كانت له حكمة من ذلك 
فينبغي على املوؤمن اأن يتحرى ال�سالة 
يف وقتها. اإقامة ال�سالة يف وقتها يبعث 
على الطماأنينة وال�سعور بالراحة، ففيها 
يكون العبد اأقرب ما يكون اإىل اهلل تعاىل، 
وكان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ياأمر 
لل�سالة  بالأذان  عنه  اهلل  ر�سي  بالل 
ال�سالة على  يا بالل.  اأرحنا بها  قائال: 
املخل�ض،  املوؤمن  �سمات  من  وقتها 
الذي ي�ستاق لربه في�رسع م�ستجيبا اإليه 
كلما �سمع النداء والأذان، واهلل �سبحانه 
وتعاىل يحب املوؤمن املخل�ض الذي كلما 
تقرب اإليه زاده اهلل قربا منه، واأنزل عليه 
من ال�سكينة والطماأنينة ما يريح به قلبه 
النجاح  ال�سباب  اأهم  من  همه.  ويكفيه 
والتوفيق يف الرزق والعمل احلر�ض على 
الذي  فاملوؤمن  وقتها،  يف  ال�سالة  اأداء 
يحر�ض �سالته يف وقتها يوفقه اهلل يف 
الرزق  ا�سباب  هى  ما  له  ويي�رس  عمله 

الدرا�سات  بع�ض  اأ�سارت  والتوفيق. 
تعود  وقتها  ال�سالة يف  اأن  اإىل  احلديثة 
وتنظم  والفائدة،  بالنفع  اجل�سم  على 

اجل�سم،  يف  البيولوجية  ال�ساعة  عمل 
الأدرينالني يف  اإفراز هرمون  كما تنظم 
اجل�سم تبعا لأوقات ال�سلوات املختلفة، 

يف  الع�سبي  اجلهاز  عمل  اأي�سا  وتنظم 
والتوتر  ال�سغط  من  وتخفف  اجل�سم 

وال�سعور بال�سيق.

ف�صل ال�صالة على وقتها 
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احلج:
قد يح�سب الإن�سان اأن ال�سفر اإىل البقاع 

املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب 
من فرائ�ض الإ�سالم على بع�ض اأتباعه 

يح�سبه الإن�سان رحلة جمردة
عن املعاين اخللقية، ومثال ملا قد حتتويه 

الأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َض  ُجّ اأَ�ْسُهٌر َمّ خطاأ }احْلَ

َجّ َفاَل َرَفَث َولَ ُف�ُسوَق َولَ ِجَداَل  ِفيِهَنّ احْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه اهلّلُ  يِف احْلَ

اِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن يَا  ُدواْ َفاإَِنّ َخرْيَ الَزّ َوتََزَوّ
اأُْوِل الأَلْبَاِب{

هذا العر�ض املجمل لبع�ض العبادات التي 
هي اأركان الإ�سالم، ن�ستبني منه متانة 
الأوا�رس التي تربط الدين باملقا�سد 

واحِلَكم. اإنها عبادات متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف 
واملق�سد. فال�سالة وال�سيام والزكاة واحلج، 
وما �سابه هذه الطاعات من تعاليم الإ�سالم، 
هي مدارج الكمال املن�سود، وروافد التطهر 

الذي ي�سون احلياة ويعلى �ساأنها، ولهذه 
ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�ساأ 

عنها- اأعطيت منزلة كبرية يف دين اهلل. فاإذا 
ى  مل ي�ستفد املرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�ض �سلته فقد هوى.

ورمبا قدر الطفل على حماكاة اأفعال 
ال�سالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن املمثل 
من اإظهار اخل�سوع وت�سنع اأهم املنا�سك.. 
لكن هذا وذاك ل يغنيان �سيئا عن �سالمة 

اليقني، ونبالة املق�سد.
واحلكم على مقدار الف�سل وروعة ال�سلوك 

يرجع اإىل م�سار ل يخطئ، وهو اخللق 
العاىل!

ال�صالة الواجبة:
عندما اأمر اهلل بها اأَبَان احلكمة من اإقامتها 

فقال تعال: }اتُْل َما اأُوِحَي اإِلَيَْك ِمَن 
اَلَة تَنَْهى َعِن  اَلَة اإَِنّ ال�سَّ الِْكتَاِب َواأَِقِم ال�سَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ اأَْكرَبُ َواهلَلّ الَْفْح�َساء َوامْلُنَكِر َولَِذْكُر اهلَلّ
نَُعوَن{)2( فالإبعاد عن الرذائل، والتطهري  تَ�سْ

من �سوء القول و�سوء العمل هو حقيقة 
ال�سالة.

العالقة بني ال�صيام والدعاء
اآيات ال�سيام جاء عقبها ذكُر الدعاء 
َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي  �َساأَلََك  َواإَِذا   {
َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الَدّ َدْعَوَة  اأُِجيُب  َقِريٌب 
لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُواْ  ِل  َفلْيَ�ْستَِجيبُواْ 
قال   ]186  : البقرة  يَْر�ُسُدوَن{] 

بع�ض املف�رسين : )) ويف هذه الآية 
اإمياءٌ اإىل اأن ال�سائم مرجو الإجابة ، 
واإىل اأن �سهر رم�سان مرجوة دعواته 
، واإىل م�رسوعية الدعاء عند انتهاء 
التحرير   [  )) رم�سان  من  يوم  كل 

تعاىل  واهلل   ]179/2 والتنوير 
يغ�سب اإذا مل ي�ساأل قال النبي عليه 
ال�سالة وال�سالم )) من مل ي�ساأل اهلل 
يغ�سب عليه (( ] رواه اأحمد 442/2 

والرتمذي 3373 [ .

العفو عن اخلطاأ والن�صيان يف الفروع
َب  ْو �رَسِ اِئٌم َفاأََكَل اأَ ولقد عفي اهلل يف الفروع عن اخلطاأ والن�سيان فال حرج علي من ن�سي اأو اأخطاأ فيه »َمْن نَ�ِسَى َوُهَو �سَ

َطاأَ َوالِنّ�ْسيَاَن َوَما ا�ْستُْكِرُهوا َعلَيِْه« ِتى اخْلَ اَوَز َعْن اأَُمّ َ َتَ ُ َو�َسَقاهُ«)10( و�سيامه �سحيح »اإَِنّ اهلَلّ ا اأَْطَعَمُه اهلَلّ َ مَنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �سَ

الإميان املزور
فلي�ست العربة يف اجلوع والعط�ض اإمنا العربة يف املقا�سد واملعاين واأ�سول ال�رسيعة ومل يعف الإ�سالم عن اخلطاأ فيها اأو 
ن�سيانها لأنها يجب اأن تختلط بلحمه وت�سيل مع دمه يف عروقه ينب�ض بها قلبه. ويف هذا يقول ربنا تبارك ا�سمه:}اأََراأَيَْت 

اَلِتِهْم  ِلنَّي* الَِّذيَن ُهْم َعْن �سَ �ْسِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�سَ يِن* َفَذِلَك الَِّذي يَُدُعّ الْيَِتيَم* َوَل يَُح�ُضّ َعلَى َطَعاِم امْلِ ُب ِبالِدّ الَِّذي يَُكِذّ
�َساُهوَن* الَِّذيَن ُهْم يَُراءُوَن* َومَيْنَُعوَن امْلَاُعوَن{ عالمة املكذبني بيوم الدين �سوء خلقهم مع اهلل بداية بالإهمال يف حقه 

ال�سالة ومل يتوجهوا اإليه بالإخال�ض يف العبادة فراحوا يراوؤون النا�ض، و�سوء خلقهم مع النا�ض نهاية فينهر اليتيم ول 
يتمثل اأخالق الدين التي دعت اإل التكافل واملحبة والراأفة، فمنع خريه عن النا�ض )َومَيْنَُعوَن امْلَاُعوَن(

ح�صول التقوى
والتقوى غاية الأمر، وجماع اخلري، وو�سية اهلل لالأولني والآخرين، وال�سوم فر�سة عظمى للتزود من التقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�سور مري�سا مل يذهب اإل طبيب اأو ذهب ولكن مل يتناول الدواء اأو تناوله علي غري ما اأو�سي به الطبيب؟! فهذا يعد 
من ال�سفهاء. فعندما ي�سبح هُمّ امل�سلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �سكلية دون اللتفات اإل مقا�سدها ودون اإحداث 

تغيري يف اأخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، ول يجد حالوة الإميان، وتد انف�ساما يف �سخ�سية بع�ض امل�سلمني، فقد تده 
ى ال�سدق، ويُ�سيء معاملة  ا كثري ال�سالة وال�سيام واحلج والعتمار، ويف الوقت نف�سه ل يُوؤمَتَن علي �سيء، ول يتَحَرّ �سخ�سً

الآخرين، وتده قليل ال�سرب عند البالء؛ فهو اإذا مل يتغري بعبادته ومل ي�ستفد من اأدائها.

حمفزات خارجية
اأولً : اجتماع كافة امل�سلمني على �سيام هذا ال�سهر والعبادة فيه، وهو ما يحفز امل�سلم لال�ستمرار يف العبادة ويدفعه 
نحو تغيري �سلوكه وعادته. ثانياً : تغري ال�سلوك من حيث الطعام وال�رساب والعبادة، و�سبط النف�ض والتحكم بها، ليكون 
امل�سلم هو من يتحكم بنف�سه ل �سهواته. ثالثاً : تالزم اأداء العبادات وا�ستمرارها ما بني �سحور و�سيام و�سالة وفطور 
وقيام وتهجد طوال ال�سهر دون انقطاع، فامل�سلم طوال هذه املدة يف تكامل لأنواع خمتلفة من العبادات مما ي�ساعد 

على ال�ستمرار يف الطاعة. رابعاً : ال�سلوك الإيجابي اجلماعي من خالل التزام امل�سلمني بحفظ األ�سنتهم وجوارحهم 
مما يحفز على روح الألفة واملحبة وي�ساعد على التغيري. اإن كل ما يف الكون يتغري يف رم�سان، وهذه املحفزات ينبغي 
للم�سلم اأن ي�ست�سعرها ويتعاي�ض يف اأجوائها لكي يبداأ معها التغيري، التغيري الإيجابي الذي ي�ستمر مع امل�سلم ول ينقطع 

حتى بعد رم�سان.
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

جنوم هوليوود ينتقدون 
جائزة اأو�شكار اجلديدة 
لـ«اأف�شل فيلم جماهريي«

قرار  هوليوود  يف  االأمريكية  ال�شينما  جنوم  ا�شتقبل 
اأو�شكار  املتحركة،  ال�شور  وعلوم  فنون  اأكادميية 
ا�شتحداث جائزة جديدة الأف�شل فيلم ناجح جماهرييا 

بانتقادات وا�شعة.
اجلائزة  عن  االأربعاء  اأعلنت  قد  االأكادميية  وكانت 
النمر  مثل  اأفالم  اأمام  الباب  تفتح  قد  التي  اجلديدة، 
للح�شول  مايا، وغريها  ماما  م�شتحيلة،  االأ�شود، مهمة 
القادم  االأو�شكار  توزيع  اجلائزة، خالل حفل  تلك  على 
يف فرباير املقبل وغرد املمثل االأمريكي روب لو، جنم 
ماتت  ال�شينما  »�شناعة  قائال:  وينغ،  وي�شت  م�شل�شل 

اليوم«.
لكنها  �شنوات،  عدة  منذ  معتلة  كانت  »لقد  واأ�شاف: 
بقيت على قيد احلياة، بفعل التتابع واأعمدتها الرئي�شية 
والتكامل الراأ�شي«ومل يكن لو النجم الوحيد الذي انتقد 
»اأخريا  ريخرت:  اأندي  والكاتب  املمثل  وقال  اخلطوة 
�شتمنح جائزة االأو�شكار على اأ�شا�ش اجلماهريية، ومن 
ثم لن تبقى تالل االأموال الرديئة ح�شيلة �شباك التذاكر 
اأن ا�شتحداث  بالذكر  وحيدة بعد االآن«لكن من اجلدير 
ولي�ش  التلفزيون،  جماهري  االعتبار  يف  اأخذ  اجلائزة 

املمثلني.
خالل  االأو�شكار  حفل  م�شاهدي  اأرقام  وانخف�شت 
ال�شنوات االأخرية، ما دفع ال�شحفي بري�ش مورغان اإىل 
كتابة قائمة من املقرتحات ،يف �شحيفة ديلي ميل، من 
اأجل زيادة االإقبال على م�شاهدة احلفل واقرتح مورغان 
احلفل،  وقت  واخت�شار  ال�شيا�شية،  اخلطابات  حظر 
للمر�شحني  مبا�رشة  الهواء  على  تبث  التي  والعرو�ش 
جلائزة اأف�شل اأغنية وغريها. واالأهم اأن مورغان اقرتح 
هي  �شورة  اأف�شل  جلائزة  املر�شحة  االأفالم  تكون  اأن 
وي�شاهدونها  النا�ش  عامة  اإليها  يذهب  التي  االأفالم 
لكن  الغام�شة  العناوين  ذات  االأفالم  ولي�ش  بالفعل، 
تفنيد  اإىل  �شارعوا  هوليود  من  �شينمائيون وجنوم  نقاد 
االأخطاء، التي يرونها يف ا�شتحداث الفئة اجلديدة من 

جائزة اأو�شكار.

بعد ثالثني عاما من اإنتاجه… فيلم »هيذرز« يعود للعر�س 

اللوفر اأبو ظبي: عر�س اأثمن لوحة يف التاريخ لـليوناردو دافينت�شي يف ال�شرق االأو�شط

عندما عر�س فيلم الكوميديا ال�شوداء »هيذرز« قبل ثالثة عقود مل يحقق جناحا �شاحقا يف �شباك التذاكر لكن الفيلم، الذي يدور 
حول ق�شة اأربع مراهقات يف املدر�شة الثانوية، حقق ما هو اأف�شل .. اإذ اأ�شبح فيلما كال�شيكيا عن الثقافة الأمريكية يف الثمانينيات.

لدور  الفيلم  �شيعود  واالآن 
العر�ش. وعلى الرغم من اأنه 
عن فرتة مل تكن فيها هواتف 
لكن  اإنرتنت  وال  حممولة 
خمرجه مايكل ليمان يقول اإن 
مو�شوعه عن فتيات املدر�شة 
الثانوية ال يزال مواكبا للواقع 
لرويرتز  ليمان  ،وقال  اليوم، 
اأن  اإىل  يعود  ذلك  اأن  »اأعتقد 
حياة  يف  العنف  م�شكالت 
�شهدته  وما  املراهقني 
املدار�ش الثانوية من اأحداث 
مطروحة  ق�شايا  زالت  ما 

للنقا�ش اليوم. الفيلم له �شلة 
قائال  االآن«وتابع  بالواقع 
»مراهقو اليوم… �شيده�شون 
من اأزياء واأ�شاليب الثمانينيات 
ذلك  يف  االأمور  ومنطق 
الع�رش« م�شيفا اأنه مل يهدف 
جناح  حتقيق  اإىل  االأ�شل  من 
يف �شباك التذاكر تدور ق�شة 
�شديقات  اأربع  حول  الفيلم 
الثانوية  املدر�شة  يف  ثريات 
هيذر  منهن  ثالث  تدعى 
من  النابعة  اأفعالهن  وتت�شبب 
عواقب  يف  املراهقة  طي�ش 

فالك  ليزان  وقالت  كارثية 
هيذر  دور  ج�شدت  التي 
مكنامارا يف الفيلم: »االأجواء 
كانت  الت�شوير  موقع  يف 
فيه..  عملوا  من  كل  رائعة.. 
وكنا  منه  الهدف  اأدركنا  كلنا 
هناك«وبعد  بوجودنا  �شعداء 
الفيلم �شعد جنم ممثلني فيه 
وكري�شتيان  رايدر  وينونا  هما 
جنوم  من  واأ�شبحا  �شالتر 
هوليوود. كما �شاهم الفيلم يف 
�شهرة م�رشحية غنائية حملت 

ذات اال�شم.    

ريت�شارد غري ي�شبح اأبا للمرة الثانية يف عامه الـ69!

اللوفر  متحف  اإدارة  اأعلنت 
اأول  نيتها عر�ش  اأبو ظبي عن 
دافينت�شي«  »ليوناردو  لـ  لوحة 
وهي  االأو�شط،  ال�رشق  يف 
باأغلى  بيعت  التي  التحفة 
العاملي،  الفن  تاريخ  يف  �شعر 
دوالر  مليون   450 اإىل  و�شل 
اإن  املتحف  وقال  اأمريكي.  
 »Salvator Mundi« لوحة 
التي يتجاوز عمرها 500 عام، 
ال�رشق  يف  مرة  الأول  �شتعر�ش 

االأو�شط، بحلول �شهر �شبتمرب 
.2018

بتاريخها  اللوحة  تتميز  كما 
وكذلك  القيا�شي،  و�شعرها 
عمالقة  اأهم  يعد  الذي  فنانها 
ت�شور  وهي  العاملي،  الفن 
عن  وعرب  امل�شيح.  جمازيا 
اأبو  مديرية  رئي�ش  احلدث 
ظبي للثقافة وال�شياحة، حممد 
خليفة املبارك، قائال: »اللوحة 
جت�شد توجه ومهمة اللوفر اأبو 

واالنفتاح..  الت�شامح  يف  ظبي 
اللوحة مبهمة ملدة  وبعد بقاء 
هدية  اليوم  نقدمها  طويلة، 

للعامل ونرحب بالزوار من كافة 
هذه  جمال  لي�شاهدوا  اأنحائه 

التحفة الفنية«.

ذكر موقع »ABC.es« اأن األك�شاندرا �شيلفا، زوجة 
املمثل ال�شهري، ريت�شارد غري، تنتظر مولودا جديدا 

واأ�شار املوقع اإىل اأن املمثل املعروف كان على عالقة 
مع �شيلفا لـ4 �شنوات، وتكللت تلك العالقة بالزواج يف 
اأبريل الفائت، واالآن �شي�شبح ريت�شارد اأبا يف عمر 69 

عاما.
ولد ريت�شارد غري يف اأوت 1949، وبداأ م�شريته الفنية 

بالعزف على بع�ش االأدوات املو�شيقية، ليتخرج بعدها 
يف كلية »North Syracuse Central« يف 1967. 

وعام 1975، بداأ بتمثيل بع�ش االأدوار الثانوية يف 
االأفالم، لكن جنوميته بداأت ت�شطع بعد دور البطولة 

الذي اأداه يف فيلم »American Gigolo« عام 1980.
ويعترب زواج الفنان من األك�شاندرا �شيلفا، الثالث له، 

فقد كان متزوجا �شابقا من الفنانة، �شيندي كروفورد، 
واملمثلة وعار�شة االأزياء، كاري لويل ولديه منها ابن 

عمره 18 عاما.

مايكل جاك�شون يعود يف األبوم لدرايك
بعد حواىل عقد على وفاته، يعود 
اإىل عامل  مايكل جاك�شون جمدداً 
االأخري  االألبوم  يف  املو�شيقى 
الذي  درايك  الكندي  للمغني 
ا�شم  حتت  اجلمعة  اأم�ش  �شدر 

»�شكوربني«.
ملك  �شوت  على  التعرف  وي�شهل 
ماتر  »دونت  اأغنية  يف  البوب 

خام�ش  يف  املندرجة  مي«  تو 
يُنتظر  كان  الذي  درايك  األبومات 
بحما�شة كبرية. ومل يك�شف درايك 
االأغنية،  اإعداد هذه  تفا�شيل  عن 
غري اأن مايكل جاك�شون ترك قبل 
غري  االأعمال  من  عددا  وفاته 

املكتملة.
�شجلها  مقطوعة  اإىل  فباال�شتناد 

اأ�شدر  البوب،  ملك  اال�شتوديو  يف 
 2014 �شنة  مترباليك  جا�شنت 
غود«  �شو  فلت  نيفر  »لوف  اأغنية 
ب�شوت  �شوته  فيها  ميتزج  التي 

ملك البوب.
وقد �شدر األبوم »�شكوربني« غداة 
مايكل  والد  جاك�شون،  جو  وفاة 
جاك�شون  »ذي  فرقة  اأ�ش�ش  الذي 

5« عندما كان اأوالده �شغاراً.
وكان درايك الذي باتت اأعماله من 
ال�شنوات االأخرية  االأكرث مبيعاً يف 
قد ك�شف يف مقابلة العام املا�شي 
له.  قدوة  �شكل  البوب  ملك  اأن 
ويحافظ درايك يف األبومه اجلديد 
هذا الذي يت�شمن 25 اأغنية، على 

اأ�شلوب الراب املطعم بالبوب.
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امل�سي على  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  ت�ساعد  مقاعد  ت�ستعر�ض  تويوتا 

للتنقل  تويوتا  موؤ�س�سة  قامت 
مناذج   5 عن  بالك�سف  اليوم 
املتحركة  للمقاعد  اختبارية 
النهائية  الت�سفيات  �سمن 
مل�سابقتها التي عقدتها مبعر�ض 
 2019 امل�ستهلك  اإلكرتونيات 
دجمها  ميكن  اأجهزة  عن  بحثاً 
ب�سال�سة بحياة الأ�سخا�ض الذين 
مر�سية  م�سكالت  من  يعانون 
بالن�سف ال�سفلي من اأج�سادهم، 
ا�ستخدامها �سهل ومريح  ليكون 
ا�ستقاللية  مدى  زيادة  مع 
الأفراد وقدرتهم على امل�ساركة 

يف احلياة اليومية.
ا�سم  منوذج  اأول  يحمل 
تقدميه  مت  والذي   Evowalk

 Evolution �رشكة  قبل  من 
حيث  الأمريكية،   Devices
يتم  �سوار  هيئة  على  ياأتي 
تركيبه حول اأرجل امل�ستخدمني  
ملراقبة  م�ست�سعرات  وي�ستخدم 
الع�سالت  وحتفيز  امل�سي 
مل�ساعدة ال�سخ�ض على امل�سي 

دون تعب.
بت�سميم  الثاين  اجلهاز  اأما 
من   Quix فهو  اأي�ساً،  اأمريكي 
 ،IHMC & Myolyn رشكة�
هيئة هيكل خارجي ميكن  على 
�رشيعاً  امل�سي  من  امل�ستخدم 

ب�سكل ثابت وو�سع راأ�سي.
�ساركت اأي�ساً �رشكة ايتالديزاين 
ال�سيارات  لت�سميمات  ال�سهرية 

 Moby جهاز  عرب  الإيطالية 
من�سة  هيئة  على  ياأتي  الذي 
تدور  حيث  عجالت،  ذات 
فكرتها على اأن تكون متوفرة يف 
الأماكن العامة وميكن تاأجريها 
لفرتة  الهاتف  على  تطبيق  عرب 

حمددة.
 Ultralight مقعد  عن  اأما 
من  املتحرك   Wheelchair
حتديث  فهو   Phoenix Ai
ا�ستخدام  احلالية عرب  للمقاعد 
األياف الكربون خفيفة الوزن مع 
متيزه بذكاء ا�سطناعي يغري من 
كي  با�ستمرار  اجلاذبية  مركز 
به  يقوم  الذي  الن�ساط  ينا�سب 
ال�سعور  من  للتخل�ض  ال�سخ�ض 

ال�سيء بالهتزازات.
واأخرياً نرى Qolo الذي طوره 
ت�سوكوبا  جامعة  من  فريق 
هيكل  هيئة  على  اليابانية 
عجالت،  على  يرتكز  خارجي 
مبا ي�سمح للم�ستخدم باجللو�ض 

اأو الوقوف.
الذين  امل�ساركني  كافة  ح�سل 
النهائية  املرحلة  لهذه  و�سلوا 
 1.87( دولر  األف   500 على 
تطوير  ل�ستكمال  ريال(  مليون 
الإعالن  �سيتم  بينما  مناذجهم، 
كي   2020 عام  يف  الفائز  عن 
قدرها  جائزة  على  يح�سل 
مليون دولر )3.75 مليون ريال( 

حينها.

الند روفر تعلن اإلغاء رجن 
روفر اإيفوك كوبيه

اأعلنت لند روفر عن وقف اإنتاج 
الثالثة  اإ�سدار  اإيفوك  روفر  رجن 
من  اأ�سهر  عقب  عامليا  اأبواب 
وقفه يف الوليات املتحدة، معللة 
ويُذكر  عليها،  الطلب  ب�سعف 
واخلم�سة  الك�سف  اإ�سداري  ان 
و�سعهما  على  �سي�ستمران  اأبواب 

احلايل.
اأننا  القرار  من  وا�سحا  ويبدو 
يف  اأبواب  الثالثة  ن�سخة  نرى  لن 
والتي  اإيفوك،  من  القادم  اجليل 
يف  بالفعل  روفر  لند  بداأت 
تطويره جديا، مع احتمال تد�سينه 
يف  لل�سيارات  باري�ض  معر�ض  يف 

�سرتتكز  القادمة  اإيفوك  اأكتوبر. 
للموديل   D8 من�سة  نف�ض  على 
عجالت  بقاعدة  ولكن  احلايل، 
اأو�سع  م�ساحة  لتوفري  اأطول 
للمق�سورة، ومن املتوقع ا�ستلهام 
الت�سميم اخلارجي من رجن روفر 
فيالر، خا�سة يف املقدمة ح�سبما 

راأيناه يف ال�سور التج�س�سية.
الدفع الأمامي �سيكون قيا�سيا يف 
توفري  مع  الأ�سا�سية،  املوديالت 
الدفع الرباعي لالإ�سدارات الأكرث 
قوة للت�ساري�ض الوعرة، مع قدوم 
ن�سخة هجينة بالقاب�ض الكهربائي 

لحقا يف عمر املوديل.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

دودج ت�سارجر 2019 تظهر الأول مرة اأثناء االختبار

ميكنها  ل  ال�سينية  ال�رشكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ض ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رشكة  باأن  ال�سينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ض،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل الإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ض  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

موديالت  ح�سول  املرتقب  من 
حتديثات  على  وت�سالنجر  ت�سارجر 
لذلك  دودج  تلميح  ح�سب  قريبا 
موؤخرا.. وقد ظهرت �سور جت�س�سية 
القادم  ت�سارجر  ملوديل  جديدة 
حمدودة  تغيريات  عن  تك�سف 

لل�سيارة الع�سلية.
“�سكات”  لن�سخة  هي  ال�سور 
بنف�ض  ت�سارجر،  لدودج  الأ�سا�سية 
الأمامية  وامل�سابيح  املقدمة 
ال�سابق،  للموديل  املحرك  وغطاء 
رئي�سي،  واحد  باختالف  ولكن 
فتحات الهواء، والتي مت و�سع اثنتني 
�سبكة  من  العلوي  اجلزء  يف  منها 

الأمامية  امل�سابيح  بجوار  التهوية 
لإعطاء ت�سارجر مظهرا اأكرث جراءة 

ولو ب�سكل حمدود لعام 2019.
العجالت جديدة كليا لهذا الإ�سدار 
حمدودة  تغيريت  مع  املوديل،  من 
وبع�ض  الكربوين  اخللفي  للجناح 
املوديل  �سارة  على  التعديالت 
اأ�سفل  تقع  التحديثات مع ذلك  اأهم 
غطاء املحرك لأداء ال�سيارة، لرفع 
قوتها من امل�ستوى احلايل عند 485 
ح�سان، ويُذكر اأن دودج تنوي اإجراء 
حتديثات �ساملة لالأداء واملحركات 

يف موديل 2020.

بوغاتي فريون مقلدة غري 
مكتملة معرو�سة للبيع 

 بي اإم دبليو تبني
 م�سنعا يف رو�سيا

�سريون  بوجاتي  ا�ستبدال  رغم 
فريون،  لطراز  �رشع  والأ حدث  الأ
من  واحدة  تعترب  مازالت  اأنها  اإل 
اأف�سل ال�سوبركارز التي مت �سنعها 
طالق، ولهذا ال�سبب تعترب  على الإ
ن�سخة  �سنع  يتم  كي  منا�سبة  الآن 

مقلدة منها.
بناء  للغاية  ال�سعب  من  بالطبع، 
فريون  لطراز  مطابقة  ن�سخة 
رجل  قام  ولكن،  معقول،  ب�سعر 
ن�سخة  بطرح  اأفيتو  با�سم  رو�سي 
والتي  فريون،  من  مكتملة  ن�سف 
 6 �سعة  حمرك  حتمل  اأنها  يقول 
معدل  مع  1،000 ح�سان  بقوة  لرت 
هذه  اأن  اإل  فقط،  كلم   100 �سري 
التفا�سيل م�سكوك يف م�سداقيتها 

بن�سبة كبرية جداً بالطبع.
كبري  مبلغ  اأفيتو،  اإعالن  ح�سب 
حمرك  مع  مقلدة  ن�سخة  مقابل 
كانت  لو  حتى  مام،  الأ يف  مثبت 
توجد  فال  ح�سان،   1،000 بقوة 
اأية  دون  ذلك  من  للتاأكد  طريقة 

اختبارات معتمدة.
فريون  تختلف  بالطبع، 
عن  جذرياً  اختالفاً  �سوبر�سبورت 
تاأتي  فهي  املقلدة،  الن�سخة  هذه 
التريبو  رباعي   W16 حمرك  مع 
بقوة 1،180 ح�سان و 1،500 نيوتن.

معدل  مع  الدوران،  عزم  من  مرت 
كلم/�ساعة   100 اإىل   0 من  ت�سارع 
ق�سوى  و�رشعة  ثانية   2.5 خالل 

ت�سل اإىل 415 كلم/�ساعة.

دبليو  اإم  بي  �رشكة  اأعلنت 
م�سنع  بناء  نيتها  عن  الأملانية 
جديد لها على الأرا�سي الرو�سية 
كالينينغراد  مدينة  عمدة  وقال 
الرو�سية اأنطون األيخانوف: "من 
املنتظر اأن ت�ستحدث �رشكة بي 
الأملانية م�سنعا جيدا  دبليو  اإم 
اأن  لها يف رو�سيا، ومن املرجح 
و�سيتم  كالينينغراد،  يف  يفتتح 
من  النماذج  اأحدث  اإنتاج  فيه 
يتعلق  ما  يف  ال�سيارات"اأما 
�سينتجها  التي  باملركبات 
يتم  اأن  املنتظر  فمن  امل�سنع، 
�سيدان من  �سيارات  ت�سنيع  فيه 
اإم دبليو،  الفئة 3 و5 و7 من بي 
ف�سال عن �سيارات كرو�ض اأوفر 

."Х5"و "Х3" من الفئتني

النتهاء  يتم  اأن  املفرت�ض  ومن 
من بناء امل�سنع يف فرتة ترتاوح 
ما بني عامني اإىل عامني ون�سف، 
من  الثاين  الن�سف  من  اعتبارا 

العام اجلاري.
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معر�ض  فعاليات  �ضمن 
امل�ضتهلك  الكرتونيات 
ال�ض  يف   2019  CES
فيغا�ض، قالت تويرت باأنها 
برنامج  اختبار  �ضتبداأ 
والتفاعل  املحادثات 
تويرت  م�ضتخدمي  بني 
كانت  حيث  عام،  ب�ضكل 
تلك  تخترب  ال�رشكة 
انفرادي  ب�ضكل  املزايا 
لعدد  �ضتطلقها  اأنها  اإال 
من امل�ضتخدمني الإبداء 

اآرائهم.
با�ضم  متحدث  واأجرى 
موقع  مع  لقاء  تويرت 
Engadget يف معر�ض 
امل�ضتهلك،  الكرتونيات 
من  الفكرة  اأن  وقال 
الربنامج اجلديد تهدف 
املحتوى  تنظيم  اإىل 
وجعل  ال�ضبكة  على 
يتفاعلون  امل�ضتخدمني 
من متابعيهم، مثل ميزة 
جديدة  ميزة  اختبار 

عالمة  واإ�ضافة  للردود 
لالأ�ضخا�ض  مت�ضل 
على  املتواجدين 

ال�ضبكة.
اجلدير بالذكر اأن عملية 
اختبار التحديث اجلديد 
االأ�ضابيع  خالل  �ضتبداأ 
بح�ضب  القادمة  القليلة 
و�ضيكون  ال�رشكة،  تعبري 
اأي م�ضتخدم قادًرا على 
لهذا  االن�ضمام  طلب 
�ضيتم  لكن  االختبار، 

يف  اآالف  ب�ضعة  اختيار 
النهاية للمهمة، وبالطبع، 
فاإن امل�ضتخدمني الذين 
�ضيتوجب  اختيارهم  مت 
راأيهم  اإ�ضفاء  عليهم 
التعليقات  وار�ضال 
املزايا  حول  لل�رشكة 
اجلديدة يف حال اأحبوها 
اأم ال، اأو حتى ابداء راأيهم 

حول حت�ضينها.

املت�صّفح اجلديد Jio على 
اأندرويد يقّدم حًل �صريًعا 

ونظيًفا لت�صّفح االنرتنت
  

اأحدث   Jio تطبيق 
الويب  مت�ضّفحات 
قوقل  متجر  على  من 
يعلم  واجلميع  بالي، 
يف  تطول  القائمة  اأن 
يف  حيث  املجال،  هذا 
مل�ضنا  االأخرية  االآونة 
من  به  باأ�ض  ال  عدد 
املت�ضفحات  تطبيقات 
قليلة  باأحجام  تاأتي 
هذا  منها  للغاية، 

ونظيًفا  �رشيًعا  حاًل  اأندرويد  كم�ضتخدم  لك  يُقّدم  الذي  املت�ضّفح، 
لت�ضّفح االنرتنت.

فقط،  ميغابايت   4.8 بحجم  ياأتي  اأنه  املت�ضّفح  هذا  ومن مميزات 
بكافة  االأخبار  اأحدث  لك  تعر�ض  التي  الرئي�ضية  الواجهة  وهناك 
وحماذاة  الطلب،  ح�ضب  الن�ض  حجم  تعديل  خيارات  مع  اأ�ضكالها، 
باالأخبار يّقدم لك مت�ضّفح Jio مقاطع فيديو ح�ضب الذوق، بطريقة 

.UC م�ضابهة للمت�ضّفح الغني عن التعريف
ومن على الواجهة الرئي�ضية للمت�ضّفح �ضتاُلحظ وجود عالمات تبويب 
افرتا�ضية لبع�ض مواقع الويب ال�ضهرية، ف�ضاًل عن وجود �رشيط بحث 
يدعم البحث الن�ضي والبحث ال�ضوتي، مع دعمه لفتح عالمات تبويب 
اأدعها  التي  املميزات  اخلفي، وغريها من  الت�ضّفح  وو�ضع  متعددة، 
 Jio Browser مت�ضّفح  حتميل  ميكنك  اأخرًيا  بنف�ضك،  لتكت�ضفها 
يدعم  اأن  على  بالي،  قوقل  متجر  على  من  وكامل  جماين  ب�ضكل 

اأندرويد 5.0 فاأحدث.
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للمحادثات والتفاعل بني امل�ستخدمني

تويرت �صتبداأ اختبار مزايا جديدة 
 »8K« اآبل تطلق خوذا بتقنيات

للواقع االفرتا�صي
مرات  عدة  اآبل  ذكرت 
تطوير  على  تعمل  اأنها 
االفرتا�ضي  للواقع  خوذ 
م�ضادر  لكن  واملعزز، 
اأن  موؤخرا  اأكدت  مطلعة 
خوذ  �ضتطلق  ال�رشكة 
مزودة  فريدة   »VR«

.»8K« بتقنيات
 »CNET« موقع  ونقل 
اأن  اآبل  يف  م�ضدر  عن 
الإطالق  تتح�رش  ال�رشكة 
 ،2020 عام  اخلوذ  هذه 
اأن  املفرت�ض  من  حيث 
التعامل  على  قادرة  تكون 
االأجهزة  من  العديد  مع 
بنظام  العاملة  الذكية 

.Ios
هذه  ميزات  اأهم  ومن 
للم�ضدر،  وفقا  اخلوذ 
ب�ضا�ضتني  �ضتزود  اأنها  هو 
 ،»8K« بدقة  منف�ضلتني 
ر�ضوميات  ومعالج 
قدر  اأكرب  �ضيوفر  متطور 
ال�ضور  يف  الواقعية  من 

ثالثية  والفيديوهات 
االأبعاد.

 »Oculus Rift« خوذة 
االفرتا�ضياأ�ضهر  للواقع 
االفرتا�ضي  الواقع  خوذ 

لعام 2018
كما من املفرت�ض اأن تخلو 
االأ�ضالك  من  اخلوذ  هذه 

احلال  هو  كما  اخلارجية 
يف اخلوذ احلالية، لتت�ضل 
�ضغري  خارجي  جهاز  مع 
يثبت على اخل�رش ال�ضلكيا 
ويحوي معاجلات متطورة 
 Fusion Apple A11(
 845  Snapdragon اأو 

.)970 Kirini اأو

 �صناب �صات يطلق 
نظارات ذكية مميزة

اأعلن القائمون على تطبيق �ضناب 
�ضات ال�ضهري اإطالق اجليل الثاين 
 »Spectacles« نظارات  من 

الذكية.
 »Spectacles V2« و�ضممت 
�ضم�ضية  نظارات  �ضكل  على 
عادية بهيكل اأنيق وع�رشي مقاوم 
�ضغرية  بكامريات  ومزود  للماء، 

ت�ضاعد  اجلانبني  على 
التقاط  على  امل�ضتخدم 
والفيديوهات  ال�ضور 
عالية الدقة، باالإ�ضافة اإىل 
للم�ضتخدم  توفر  داخلية  بطارية 
اأو  للت�ضوير  النظارة  ا�ضتعمال 
لعدة  الفيديوهات  م�ضاهدة 
�ضاعات. اأما ما تبدو اأنها عد�ضات 
الواقع  يف  فهي  النظارة،  هذه 
عر�ض  ميكنها  متطورة  �ضا�ضات 

اأو  ما ت�ضوره الكامريات مبا�رشة، 
املوجودة يف  الفيديوهات  عر�ض 
الهاتف اأو اجلهاز الذكي بعد و�ضله 

بالنظارة عرب �ضبكة البلوتوث.
يف  حاليا  النظارة  هذه  وتتوفر 
الواليات  يف   »Snap« متاجر 
املتحدة وبريطانيا وكندا وفرن�ضا 
ومن  دوالر،   129.99 ب�ضعر 
دولة   13 يف  تظهر  اأن  املنتظر 

اأخرى

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�صبوقة لتعديل ال�صور

 »NVIDIA« طور املربجمون يف �رشكة
ت�ضاعد  فريدة  رقمية  خوارزميات 
االأجزاء  وا�ضرتجاع  ال�ضور  تعديل  على 
عمل  طريقة  وتختلف  منها.  املفقودة 
برامج  عمل  اأ�ضلوب  عن  التقنية  هذه 
التعديل االأخرى، فخوارزمياتها ال ت�ضعى 

ال�ضورة  من  املفقود  املكان  عن  للبحث 
بها،  مللئه  منه  القريبة  االألوان  وحتديد 
بل تعتمد على الذكاء اال�ضطناعي لتعاين 
ال�ضورة ب�ضكل كامل وتخمن ما ميكن اأن 
كما  ومتلوؤه.  املفقود  اجلزء  مكان  يكون 
مع  التعامل  اخلوارزميات  لهذه  ميكن 

وحتدد  الوجوه  على  حتتوي  التي  ال�ضور 
اأ�ضكال عيون  وانتقاء  العيون مثال،  �ضكل 
مبا  االأ�ضلية  وا�ضتبدال  منها  قريبة 
الذي  االأمر  الوجه،  �ضكل  مع  يتنا�ضب 
يجعل منها برجميات مميزة للم�ضورين، 
وللذين يعدلون ال�ضور للمجالت واملواقع 

مت�صفح Brave ياأتي ب�صكل �صبيه 
بكروم مع عدة اإ�صافات

تطور مت�ضفح Brave ب�ضكل كبري موؤخرا، حيث 
اأن م�رشوع العمل جاء �رشيعا ومت تطوير املت�ضفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �ضهور، ثم اآندرويد قبل 
الكمبيوتر  الأجهزة  وبعدها قدمته  ون�ضف،  �ضهر 
اأن  ويبدو  ولينك�ض.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  برامج  ملناف�ضة  احلديث  املت�ضفح 
وفايرفوك�ض، حيث اأن الن�ضخة اجلديدة منه تاأتي 
ب�ضكل مميز و�ضبيه مبت�ضفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نواة  على  بريف  اأو   Brave مت�ضفح 
للربجمة  مفتوح  م�ضدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذاته الذي بنت عليه مت�ضفحها 
واجهة  على  االأخري  التحديث  واحتوى  كروم. 
مطورة عن ال�ضابق واأ�ضبح باإمكان امل�ضتخدمني 
االأعلى  يف  ظاهر  ب�ضكل  التبويب  عالمات  روؤية 
املت�ضفح  اأن  كما  كروم،  قوقل  احلال  هو  كما 
اأ�ضبح اأ�رشع من ال�ضابق، ومن املفرت�ض اأن يكون 
حممي ب�ضكل اأكرب وذلك ب�ضبب ترابطه املبا�رش 

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�ضفح بريف ياأتي مع اإ�ضافة حلجب االإعالنات 
�ضببا  كانت  والتي  بها،  التحكم  املزعجة- ميكن 
رئي�ضيا يف �ضهرة املت�ضفح يف وقت ق�ضري. يُذكر 
اأن مت�ضفح بريف هو اأحد م�ضاريع املطور الكبري 
“جافا  الربجمة  لغة  مبتكر  وهو  ايت�ض،  بريندان 
موؤ�ض�ضي  اأحد  اأنه  كما   ،JavaScript ”ضكربت�
موزيال  مت�ضفح  تطوير  عن  امل�ضئولة  موزيال 

فايرفوك�ض ال�ضهري.



الزيارة  الإعالمية خالل  الأ�رسة  واطلعت 
الوحدات  ملديرية  الرئي�سة  املهام  على 
املراقبة  ل�سيما  الوطني،  لالأمن  اجلوية 
يف  وامل�ساهمة  املرور  حلركة  اجلوية 
الوطنية  الريا�سية  التظاهرات  تاأمني 
والثقافية الكربى بوا�سطة كامريات عالية 
الدقة املثبة عرب مروحيات الأمن الوطني 
والتن�سيق مع خمتلف امل�سالح العملياتية.
تعريف  اأجل  من  خا�سة،  الزيارة  وكانت 
العام  الراأي  وتنوير  الإعالمية  الأ�رسة 
 »SPEEDO« اجلديد  بالنظام  الوطني 
الوطني،  الأمن  به مروحيات  الذي زودت 
املركبات  �رسعة  من حتديد  الذي ميكن 
الأمن  �رسطة  م�سالح  اإىل  ونقلها  اآنيا، 
يف  الالزمة  الإجراءات  لتخاذ  العمومي 
حينها، بخ�سو�ص خمالفي قانون املرور، 

اأو املتورطني يف حوادث �سري.
كما �سي�سمح هذا النظام من تعزيز اجلهود 
التي تبذلها املديرية العامة لالأمن الوطني 

يف جمال ال�سالمة املرورية، عرب خمتلف 
دعم  اإىل  بالإ�سافة  والطرقات،  ال�سوارع 
فعالية تدخل القوات العاملة يف امليدان.

م.�س

يف اإطار حماربة ال�سرعة املفرطة للمركبات:

الوحدات اجلوية للأمن الوطني تطلق 
»SPEEDO« النظام اجلديد

برجمت املديرية العامة لالأمن الوطني زيارة ميدانية لفائدة �سحفيي و�سائل الإعالم 
الوطنية، خ�ست بها الوحدة اجلوية لالأمن الوطني باجلزائر العا�سمة �سبيحة يوم الأربعاء 

�سرعة  لقيا�س  اجلديد  بالنظام  التعريف  هو  املرة  هذه  منها  والغر�س   ،2019 جانفي   09
املركبات »SPEEDO«، عرب مروحيات الأمن الوطني.

ُعرث بحوزته على 3 �سجريات

اأمن العا�صمة يوقف 
زارع قنب هندي مبنزله
اأوقفت م�سالح اأمن ولية اجلزائر، 
ق�سية  يف  فيه،  م�ستبه  �سخ�ص 
بطريقة  الهندي  القنب  زراعة 
حيث  املتاجرة،  مع  �رسعية  غري 
اأكيا�ص   )03( على  بحوزته  عرث 
على  حتتوي  �سغرية  بال�ستيكية 
القنب  نوع  من  خمّدر  ع�سبة 

الهندي. 
املقاطعة  اأمن  م�سالح  قامت 
مراقبة  اأثناء  لبوزريعة،  الإدارية 
�سيارة �سياحية، بتوقيف م�ستبه فيه 
ُعرث بداخل �سيارته بعد اخ�ساعها 
على  القانونية،  املراقبة  لعملية 
بال�ستيكية  اأكيا�ص   )03( ثالثة 
�سغرية حتتوي على ع�سبة خمّدر 
ليتم  الهندي،  القنب  نوع  من 
مقر  اىل  حتويله  ذلك  اثر  على 
امل�ستبه  معه،  للتحقيق  الأمن 
وا�ستهالكه  بحيازته  اعرتف  فيه 
ما  بان  اعرتف  كما  للمخدرات، 
بط بحوزته، يعّد ملكه قد اقتناه  �سُ
من عند �سخ�ص جمهول، نافيا ان 
تكون له �سلة باملتاجرة يف القنب 
اذن  على  احل�سول  بعد  الهندي، 
بتفتي�ص منزل امل�ستبه فيه، عرثت 
اإناء مزروع  ال�رسطة على  عنا�رس 
�سجرية  وجذور  خمّدرة  نبتة  به 
فيه  امل�ستبه  مبواجهة  اأخرى، 
مبختلف الدلئل، اعرتف ب�رسائه 
قام  حيث  ال�سعبة،  بالعملة  للنبتة 

بزراعتها على �سبيل التجربة.
الإجراءات  جميع  ا�ستيفاء  بعد 
بها، مّت عر�ص  القانونية املعمول 
وكيل  ال�سيد  على  فيه  امل�ستبه 
اجلمهورية املخت�ص اإقليميا، حيث 

اأمر باإيداعه احلب�ص املوؤقت.

غرداية 

ت�صجيل ثلث بوؤر لطاعون 
املجرتات ال�صغرية

الحتفال بال�سنة المازيغية »يناير«

تظاهرة دولية للحتفال بيناير يف بومردا�س

م�ستغامن

توقع اإنتاج اأزيد من مليون قنطار من احلم�صيات 
غيليزان  

�صم 06 بلديات للجزائرية للمياه

ق�سنطينة

ور�صة لتعليم الأطفال اخلط الأمازيغي 

مت ت�سجيل ثالث بوؤر لطاعون املجرتات 
ال�سغرية موؤخرا مبنطقتني بولية غرداية، 
امل�سالح  م�سوؤول   به  �رسح  ح�سبما 
قد جرى  و  الفالحية، م�سطفى جكبوب 
املجرتات  لطاعون  احلالت  هذه  تاأكيد 
ال�سغرية اأو«طاعون الأغنام« والتي ظهرت 

حتديدا ببلديتي بريان )حالتان( والقرارة 
العينات املاأخوذة من  اإثر  )حالة واحدة( 
املرجعي  املخرب  57  حيوانا من طرف 
الذي  جكبوب  اأو�سح  كما  البيطري، 
املا�سية  من  راأ�سا    47 نفوق  عن  ك�سف 

واإتالفها.

مبنا�سبة  بومردا�ص  ولية  م�سالح  �سطرت 
»يناير«  الأمازيغية  بال�سنة  الحتفال 
�سنة،  كل  من  جانفي   12 ل  وامل�سادف 
خالل  خمتلفة  برامج  يومني  مدار  وعلى 
اإ�سارة  �ستعطى  حيث  التظاهرة  هذه 
بلديات،  بعدة  جوارية  مالعب  انطالق 

ون�ساطات  بحفالت  التظاهرة  اإحياء  مع 
خمتلفة من اأن�سطة ثقافية وريا�سية وذلك 
بعدة  جانفي   10 اخلمي�ص  غدا  من  بداية 

بلديات كالثنية و�سوق الأحد وعمال.
 يف ذات ال�سياق ت�ستعد جمعية تيزة  بالتن�سيق 
مع مديرية الثقافة ، بلدية عمال ، مديرية 

ال�سياحة  مديرية  الريا�سة،  و  ال�سباب 
الطلق  الهواء  ، رابطة   infocom ،رابطة 
تنظيم  من  التقليدية،  ال�سناعة  غرفة   ،
ومب�ساركة  املنا�سبة  بهذه  كبرية  تظاهرة 
اأين  و املغرب   ليبيا  و  تون�ص  دول  كل من 
�ستكون فيها عدة ور�سات ريا�سية وثقافية، 

منها �سباق العدو،  ا�ستعرا�سات يف الفنون 
القتالية، ا�ستعرا�ص قافلة اللبا�ص التقليدي 
املوروث  ومعر�ص  الوطني،  الأمازيغي 
و  التقليدية  وال�سناعة  التقليدي  ال�سعبي 
املنتوجات  من  عينات  وعر�ص  احلرفية، 

الريفية  .

تتوقع مديرية امل�سالح الفالحية بولية 
م�ستغامن اإنتاج مليون و 134 األف قنطار 
من خمتلف اأنواع احلم�سيات خالل حملة 
 ،2019-2018 الفالحي  للمو�سم  اجلني 
ومت�ص  الهيئة،  هذه  من  علم  ح�سبما 
حملة اجلني التي انطلقت �سهر دي�سمرب 
املا�سي و تتوا�سل اإىل غاية �سهر مار�ص 
املقبل، ح�سب م�سلحة تنظيم الإنتاج و 
مقدرة  اإجمالية  م�ساحة  التقني،  الدعم 
و  بوقريات  مبناطق  هكتار   4556 ب 

ما�رسة و حا�سي مما�ص و عني النوي�سي 
و اأو�سح رئي�ص مكتب الري ميلود بولوفة 
يف ت�رسيح اأن »عملية اجلني م�ست حلد 
من  املائة  يف   34  ( هكتار   1541 الآن 
باإنتاج  �سمح  مما  الإجمالية(  امل�ساحة 
اأنواع  خمتلف  من  قنطار   418400 قدره 
احلم�سيات و مردودية بلغت 271 قنطار 
يف الهكتار«ومت اإىل غاية اليوم اإنتاج 158 
األف قنطار من الكليمونتني )85 يف املائة 

من امل�ساحة املنتجة( .

للمياه  اجلزائرية  وحدة  م�سالح  ك�سفت 
الديو بولية غليزان عن �سم 06 بلديات 
اجل  من  للمياه  اجلزائرية  م�سالح  اىل 
عدد  تكون  بلديات   06 وب�سم  ت�سيريها 
م�سالح  قبل  من  امل�سرية  البلديات 
اجلزائرية للمياه 37 بلدية من جمموع 38 
بلدية امل�سكلة لقليم ولية غليزان لت�سل 
ن�سبة التغطية 99 باملائة فيما تبقى بلدية 
م�سالح  اىل  �سمها  يتم  �سوف  واحدة 
الديو مع افاق 2020 ويتعلق المر ببلدية 

واريزان  بلدية  ان  العلم  ال�سكالة مع  حد 
م�سالح  طرف  من  �سريت  وان  �سبق 
اجلزائرية للمياه ال ان عملية الت�سيري مل 
احتجاجات  موجة  وتبعتها  طويال  تعمر 
بغلق  الخري  يف  لتنتهي  البلدية  ل�سكان 
املائية  العدادات  ا�سرتجاع  مع  الوكالة 
والتي  للمياه  اجلزائرية  مركز  مل�سالح 
الــ:1700 عدادا ح�سب  يزيد عددها عن 

عدد امل�سرتكني.
غيليزان:�س احلاج

ور�سة  تنظيم  الأربعاء  اأم�ص  بعد ظهر  مت 
للخط  الأولية  املبادئ  الأطفال  لتعليم 
الرئي�سية  العمومية  باملكتبة  الأمازيغي 
مبنا�سبة  بق�سنطينة  نطور«  »م�سطفى 
الحتفال براأ�ص ال�سنة الأمازيغية اجلديدة 
2969 امل�سادف ل12 جانفي من كل �سنة 

يف اأجواء من البهجة و الفرح.
عديد  جتمع  ف�سول  و  اهتمام  بكل  و 

 9 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  الأطفال 
اأحمد  بينهم  من  كان  الذين  و  �سنة   14 و 
حول  نائلة،  و  دلل  و  يا�سمني  و  اأمينة  و 
من�سط الور�سة من اأجل كتابة اأوىل حروف 
اللغة الأمازيغية و حتى و اإن اختلفت اأداة 
الكتابة اإل اأن الأطفال جتاوبوا مع الور�سة 
اأف�سل  خط  منهم  واحد  كل  حاول  و 

احلروف بغية حت�سني الأداء و التميز.
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طهران تعلق على 
»ا�صتقالة« ظريف

الإيرانية  الرئا�سة  مكتب  رئي�ص  نفى 
حممود واعظي ما اأ�سيع عن ا�ستقالة وزير 
اخلارجية حممد جواد ظريف، موؤكدا اأن 
واأع�ساء  رئي�ص اجلمهورية ح�سن روحاين 

احلكومة يدعمون ظريف بقوة.
ختام  يف  الأربعاء  اأم�ص  واعظي  وقال 
اإن ظريف هو  اجتماع لأع�ساء احلكومة، 
اأحد وزراء اخلارجية الناجحني جدا الذي 
اأو  طهران  يف  الدوام  على  جاهدا  »يعمل 
خمتلف  يف  ومهماته  زياراته  خالل 
لرئي�ص  اأنه »من املقربني  الدول«، موؤكدا 
تزامن  واعظي  اجلمهورية«،ت�رسيح 
العالقات  يف  جديدة  اأزمة  اندلع  مع 
التي  الأوروبي،  الحتاد  ودول  اإيران  بني 
املخابرات  على  عقوبات  اأم�ص  فر�ست 
الإيرانية على خلفية ما و�سفه الأوروبيون 
معار�سني  بحق  اغتيالت  لتنفيذ  بتاآمرها 

اإيرانيني يف اأوروبا.

�صليماين يرفع التحدي
رفع الالعب الدويل اجلزائري اإ�سالم �سليماين 
ال�ساحب  الوجه  بعد  خا�سة  ب�سورة  التحدي 
الذي ظهر به خالل الن�سف الأول من املو�سم 
مع  بالإعارة  عقده  اأنهى  اجلاري  الكروي 
اأنه  �سليماين  وقال  الرتكي،  ب�سكتا�ص  ناديه 
الثاين  الن�سف  يف  بقوة  بالعودة  اجلمهور  يعد 
الت�سجيل  اإىل  العودة  خالل  من  املو�سم  من 

ومعانقة ال�سباك جمددا.

اأبل تقل�س خطة اإنتاج 
هواتف اآيفون 

اأم�ص  الآ�سيوية  ريفيو  نيكي  دورية  قالت 
الأربعاء اإن اأبل، التي قل�ست توقعات مبيعاتها 
الإنتاج  خف�ست  املا�سي،  الأ�سبوع  الف�سلية 
نحو  اآيفون  هاتف  من  طرز  لثالثة  املخطط 
ع�رسة باملائة لالأ�سهر الثالثة بني يناير كانون 
النادر  التوقعات  خف�ص  كان  ومار�ص  الثاين 
ك�سف عن �سعف الطلب على اآيفون يف ال�سني، 
حيث  العامل،  يف  الذكية  للهواتف  �سوق  اأكرب 
يتاأثر القت�ساد املتباطئ باحلرب التجارية مع 
الوليات املتحدة ويقول الكثري من املحللني 
وامل�ستهلكني اإن اأ�سعار هواتف اآيفون اجلديدة 

مغال فيها.
اأبل  اإن  نقال عن م�سادر مطلعة  نيكي  وقالت 
املا�سي  ال�سهر  اأواخر  مورديها  من  طلبت 
لهواتفها  املخطط  من  اأقل  وحدات  اإنتاج 
وتن.اآر  ماك�ص  وتن.ا�ص  تن.اك�ص  طراز  من 
واأ�سافت نيكي اأن الطلب اأُر�سل قبل اإعالن اأبل 
عن خف�ص توقعاتها. واأوقدت التوقعات الأكرث 
ت�ساوؤما ب�ساأن املبيعات، والتي عزتها اأبل اإىل 
بيع  ال�سني، �رسارة عمليات  الطلب يف  �سعف 

وا�سعة يف اأ�سواق الأ�سهم العاملية.
اأن  ال�سوق  لأبحاث  كانالي�ص  �رسكة  وتقدر 
باملئة   12 انخف�ست  ال�سني  اإىل  ال�سحنات 
العام املا�سي وتتوقع تراجع �سحنات الهواتف 
الذكية يف 2019 بن�سبة ثالثة باملئة اأخرى اإىل 
ما يقل عن 400 مليون هاتف للمرة الأوىل منذ 

.2014

ا�صتئناف رحلت القطار 
اإىل البليدة والعفرون

احلديدية  ال�سكة  عرب  الرحالت  ا�ستاأنفت 
عادية  ب�سفة  والعفرون  البليدة  ولية  باجتاه 
تنطلق  الرحالت  كانت  بعدما  اأم�ص  �سبيحة 
من حمطة بني مراد، وذلك ب�سبب اإقدام عدد 
من املتظاهرين على اإغالق ال�سكة احلديدية 
اأين  باحتجاجات،  القيام  على  الأقدام  ب�سبب 
اأعلنت ال�رسكة الوطنية لل�سكك احلديدية عودة 

ال�سريبالقطار نحو البليدة ب�سورة عادية.

ا�سالم رخيلة
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