
حذروا من دفعهم مبخطط ت�صعيدي
امل�شاعدون وامل�شرفون 

يتهمون بن غربيط 

وزير املجاهدين الطيب زيتوين من والية تيزي وزو

حتديد هوية جماجم 31 
�شهيدا بفرن�شا

بع�ض املنظمات حاولت ابتزاز اجلزائر

ق�شية الالجئني باجلنوب
 "خمطط عدواين �شقط يف املاء"

انهيار �شخري بني املرادية
 و بئر مراد راي�س بالعا�شمة 

معاذ بو�صارب خالل لقائه ب�صيناتورات االأفالن اجلدد

اجلزائر مازالت بحاجة اإىل الرئي�س بوتفليقة

مطالب بالتحقيق يف م�صري ميزانيات
 4 هيئات ر�صمية

2300 موؤ�ش�شة 
تربوية دون تدفئة 

اإدراج موظفني  �صمن قائمة م�صابقة التوظيف بالرتامواي

الوكالة املحلية للت�شغيل رقم 01 بورقلة يف قلب ف�شيحة مدوية
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وزير ال�صوؤون الدينية حممد عي�صى :

كتابة تف�شري القراآن 
الكرمي للغة الأمازيغية  

باخلط العربي
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Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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للجي�ش  مفارز  قامت 
اثر  على  ال�شعبي  الوطني 
التي  اجلوية  التقلبات 
كثيف  ت�شاقط  �شاحبها 
على  بالتدخل  للثلوج 
املعزولة  املناطق  م�شتوى 
امل�شالك  من  العديد  لفتح 
والطرق املقطوعة بت�شخري 
الب�شرية  الإمكانيات 
واملادية الالزمة, ح�شب ما 
اأفاد به بيان لوزارة الدفاع 

الوطني.
اأنه  امل�شدر  ذات  واأو�شح 
اجلوية  للتقلبات  »تبعا 

املناطق  تعرفها  التي 
ال�شمالية للوطن امل�شحوبة 
للثلوج,  كثيف  بت�شاقط 
لتعليمات  وتنفيذا 
الفريق, نائب وزير الدفاع 
اأركان  رئي�ش  الوطني, 
ال�شعبي,  الوطني  اجلي�ش 
للجي�ش  مفارز  تدخلت 
على  ال�شعبي  الوطني 
املعزولة  املناطق  م�شتوى 
امل�شالك  من  العديد  لفتح 
منذ  املقطوعة  والطرق 
بت�شخري  الأوىل  ال�شاعات 
الب�شرية  الإمكانيات 

واملادية الالزمة«.
»قامت  الإطار,  هذا  ويف 
الوطني  للجي�ش  مفارز 
ولية  من  بكل  ال�شعبي 
)الناحية  البليدة 
الوىل(  الع�شكرية 
مبنطقة ال�شريعة, البويرة 
الع�شكرية  )الناحية 
م�شتوى  على  الأوىل( 
اخلمي�ش  و�شوق  اجلباحية 
)الناحية  جيجل  وبولية 
الع�شكرية اخلام�شة(, على 
م�شتوى خناق اجلمعة, بئر 
بفتح  والكبابة,  الغزالة 

الطرقات وامل�شالك وتقدمي 
مما  للمواطنني,  امل�شاعدة 
باملرور  حركة  بعودة  �شمح 

ب�شفة عادية«.
وحدات  اأن  البيان  واأكد 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش 

»تبقى على اأهبة ال�شتعداد 
للتدخل ال�شريع كلما دعت 

ال�شرورة لذلك«.

اجلي�ش الوطني ال�شعبي 

تدخل لفتح طرق مقطوعة على 
م�ستوى املناطق املعزولة 

ق�شنطينة

تلم�شان

املديرية العامة لالأمن الوطني 

م�شجد عمر ين اخلطاب  جيجل

على اثر التقلبات اجلوية الخرية

معاجلة 121 حمورا طرقيا مبختلف اأنواعه 

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

 اإلغاء الرحالت ب�سطيف و ق�سنطينة
 ب�سبب  الأحوال اجلوية 

ال�سطراب يوؤجل 
الرحالت اجلوية 

30 بوؤرة لوباء املجرتات 
ال�سغرية واحلمى القالعية 

ندوة حول جهود حماربة العنف
 يف املالعب

م�سيحي يعتنق الإ�سالم 
اجلوية  الأحوال  رداءة  خلفت 
بق�سنطينة ت�أجيل كل الرحالت 
اجلوية، من واإىل مط�ر، حممد 
وذلك  بق�سنطينة،  بو�سي�ف، 

الذي  اجلوي  الإ�سطراب  اإثر 
ب�ملن�طق  كثيفة  ثلوج�  خلف 
وي�ستمر  والو�سطى  ال�رشقية 

لغ�ية الآن.

 30 ت�سجيل  تلم�س�ن  بولية  مت 
ال�سغرية  لوب�ء املجرتات  بوؤرة 
لدى  القالعية  احلمى  و  
اليوم  علم  ح�سبم�  املوا�سي، 

ال�سبت لدى املديرية 
و  الفالحية  للم�س�لح  الولئية 
الولئية  املفت�سية  رئي�س  ذكر 
املديرية،  بذات  للبيطرة 
داهور جم�ل، اأن هذه البوؤر مت 
ت�سجيله� عرب 20 بلدية خ��سة 

من  عين�ت  اأخذ  بعد  اجلنوبية 
اإر�س�له�  و  اله�لكة  املوا�سي 
للمخرب اجلهوي ب�لولية حيث 
تبني ب�سفة موؤكدة وجود مر�س 
ط�عون  و  القالعية  احلمى 
م�سريا  ال�سغرية،  املجرتات 
يف  ت�سبب  الأخري  هذا  اأن  اإىل 
املجرتات  من   1.077 هالك 
دي�سمرب   27 بني  م�  ال�سغرية 

امل��سي و 8 ج�نفي اجل�ري.

�سهد م�سجد عمر بن اخلط�ب 
الأ�سبوع  نه�يىة  مبدينة جيجل 
امل��سي ، اإ�سه�ر �س�ب م�سيحي 
يدعى  فرن�سية  جن�سية  من 
ليونيل لوتيثوي اإ�سالمه واإعالنه 
على  الإ�سالمي  الدين  اعتن�ق 

بوطغ�ن  الدين  خري  ال�سيخ  يد 
اأين لقنه كيفية  نطق ال�سه�دتني 
امل�سلني،  تكبريات   و�سط 
احلنيف  للدين  اجلديد  الوافد 
حممد  اإ�سم  لنف�سه  اأخت�ر 

لقم�ن. 

طرقي�  حمورا   121 مع�جلة  مت 
اإثر  على  اأنواعه  مبختلف 
التي  الأخرية  اجلوية  التقلب�ت 
ح�سبم�  ولي�ت،  عدة  ت�سهده� 
م�سوؤول  ال�سبت   اأم�س  اأكده 
و  العمومية  الأ�سغ�ل  بوزارة 

النقل.
للهي�كل  الع�م  املدير  ح�سب  و 
بوزارة الأ�سغ�ل العمومية و النقل، 
بوعالم �سطيبي، فمن 10 اىل 11 
الوزارة   ق�مت  اجل�ري،  ين�ير 
طرقي�  حمورا   121 مبع�جلة 

وطنية،  )طرق  اأنواعه  مبختلف 
طريق �سي�ر �رشق-غرب خ��سة 
�سطيف  جزئي�  و  بويرة  �سطر 
م�ستوى  على  الطرق�ت  وبع�س 
املدية(  و  وزو  تيزي  ولي�ت  
ال�سطراب�ت  هذه  اثر  على  و 

و  اأمط�ر  من  امل�سجلة  اجلوية 
ثلوج كثيفة، ب��رشت اأم�س ال�سبت 
على  املركزية  املت�بعة  خلية 
م�ستوى وزارة الأ�سغ�ل العمومية 
ح�لة  ملت�بعة  اأ�سغ�له�  النقل  و 

الطرق�ت.

للخطوط   الرحالت  اإلغ�ء  مت 
اجلوية اجلزائرية ذه�ب� و اإي�ب� 
على م�ستوى مط�ري �سطيف و 
ق�سنطينة ب�سبب �سوء الأحوال 
مط�ري  يف  ال�س�ئدة  اجلوية  

ه�تني الوليتني، ح�سبم� اأعلنت 
ال�رشكة  ال�سبت  اأم�س  عنه 
يف  اجلوية  للخطوط  الوطنية 
بي�ن له�  »تبع� لالأحوال اجلوية 
ال�س�ئدة على م�ستوى مط�ري 

)ثلوج،  �سطيف  و  ق�سنطينة 
جليد، م�س�كل متعلقة بو�سوح 
املت�بعة  خلية  ف�إن  الروؤية(، 
اخلطوط  ل�رشكة  العملي�تية 
اجلوية اجلزائرية اأعلنت اإلغ�ء 

اإي�ب�  و  ذه�ب�  الرحالت  جميع 
على م�ستوى ه�ذين املط�رين 
و ذلك اإىل حني حت�سن الأحوال 

اجلوية«، يو�سح ذات البي�ن.

»ديالم« يثري فتنة بر�سم كاريكاتوري عن�سري
يف  ك�ريك�توري  ر�سم  اأث�ر 
ب�للغة  الن�طقة  ليربتي  جريدة 
اجلزائريني  ا�ستي�ء  الفرن�سية 
غ�سب  موجة  خالل  من 
ومن�سورات م�ستنكرة يف مواقع 

التوا�سل الإجتم�عي.
ر�سم  يف  ديالم  علي  وج�سد 
ترحيل  ح�دثة  ك�ريك�توري 
احلدود  يف  عرب  مه�جرين 
اجلزائر  خ�رج  اإىل  اجلنوبية 
يحمل  �سخ�س  ر�سم  من خالل 
“اإن  فيه  يقول  اأم�زيغية،  راية 

قرن�”   14 مت�أخرا  ج�ء  القرار 
وا�سحة  عن�رشية  اإ�س�رة  يف 
الإ�سالمية  الفتوح�ت  اإىل 
�سم�ل  اإىل  العرب  ق�دت  التي 
التوا�سل  مواقع  اإفريقي�، 
هجوم�  �سنت  الجتم�عي 
ديالم  علي  الك�ريك�توري  على 
وحتري�س�  عن�رشي�  واعتربته 
الوطن  هذا  اأبن�ء  تق�سيم  على 
كم� ط�لب  مبختلف من�طقهم، 
البع�س الآخر العدالة ب�لتدخل، 
تزرع  التي  الق�س�ي�  هذه  يف 

هذا  الوطن،  اأبن�ء  بني  الفتنة 
�سخ�سي�ت  لعدة  اأي�س�  و�سبق 
حم�ولة  ال�سي��سية  الطبقة  يف 
الوطن،  اأبن�ء  بني  البلبلة  زرع 
عن  للن�ئب  اأي�س�  �سبق  حيث 
ولية بومردا�س نعيمة �س�حلي 
اأم�زيغ  على  ب�لتهجم  اأي�س� 
اأي�س�  ه�جم  كم�  اجلزائر، 
جم�ل  ملكة  اجلزائريني  بع�س 
خديجة   2019 يف  اجلزائر 
هوجم  اأن  و�سبق  حمو  بن 
على  مرموري  ال�سي�حة  وزير 

كوزير  تعينه  بعد  ب�رشته  لون 
للقط�ع.

ب�ت  التي  العن�رشية  موجة 
هدفه�  النخبة  بع�س  ينتحله� 
اأبن�ء  على  الت�سوي�س  دائم� 
دائم�  منهم  حم�ولة  الوطن، 
الت�سكيك يف هوية اأبن�ء اجلزائر، 
الو�سع  ظل  يف  خ�سو�س� 
ترك  والذي  اله�س  ال�سي��سي 
الأ�سخ��س  هوؤلء  ملثل  الفراغ 

ب�لظهور يف ال�س�حة.
اإ.ر

الأمن  منتدى  يحت�سن 
 13 الأحد  اليوم  الوطني، 
من  بداية   2019 ج�نفي 
�سب�ح�،  الت��سعة  ال�س�عة 
ندوة اإعالمية مبقر مديرية 
ب�ملحمدية  العمومي  الأمن 
مو�سوع  حول  )اجلزائر(، 
الع�مة  املديرية  »جهود 
حم�ربة  يف  الوطني  لالأمن 
املالعب«،  يف  العنف 
و�س�ئل  خمتلف  بح�سور 

هذه  و�سين�سط  الإعالم 
ال�سيد  الإعالمية  الندوة 
العمومي،  الأمن  مدير 
ن�يلي  ال�رشطة  مراقب 
�سيقدم  حيث  عي�سى، 
التدابري  ملجمل  عر�س� 
من  املتخذة  والجراءات 
قبل املديرية الع�مة لالأمن 
الوطني، لت�أمني التظ�هرات 
الري��سية عرب خمتلف ربوع 

الوطن.

ال�سفري  زوجة  ن�رشت 
له�  �سورا  الأمريكي 
القب�ئلي  التقليدي  ب�للب��س 
مهنئة  ال�س�وي،  وكذا 
براأ�س  اجلزائر  ال�سعب 
ك�تبة«  الأم�زيغية،  ال�سنة 
اأنه�  ق�ئلة  اأم�ز«،  اأ�سق��س 

بج�ية  من  اللب��سني  اقتنت 
تعك�س  �سورة  يف  وب�تنة، 
ال�سف�رة  اطالع  مدى 
حول  وبحوثه�  الأمريكية 
به�  يزاولون  التي  املنطقة 

ن�س�طهم الديبلوم��سي..

زوجة ال�سفري الأمريكي 
باللبا�سني القبائلي وال�ساوي

ر.ه



معاذ بو�سارب خالل لقائه ب�سيناتورات الأفالن اجلدد

اجلزائر مازالت بحاجة اإىل الرئي�س بوتفليقة
�سرح املن�سق الوطني لالأفالن معاذ بو�سارب اأن اجلزائر مازالت يف حاجة اإىل رئي�س اجلمهورية عبد 
العزيز بوتفليقة مثلما الآفالن مازالت يف حاجة اإليه ، م�سيفا اأنه يف غ�سون 10اأيام اأو اأ�سبوع �سيتم 

حتديد تاريخ املوؤمتر ال�ستثنائي للحزب لكن تبقى الرئا�سيات هي اأولوياتهم الآن .

ع�سام بوربيع 

هام�ش  على  بو�شارب  معاذ  وقال 
ا�شتقباله اأم�ش لأع�شاء جمل�ش الأمة 
الأخرية  النتخابات  يف  الفائزين 
اأن  بالعا�شمة  الأورا�شي  بفندق 
الأحقية و الأولوية يف الآفالن �شتكون 
للمنا�شلني العقائديني الذين يوؤمنون 
بالأفالن كحزب ، و ذلك على خلفية 
ماقام به بع�ش املنتخبني الأفالنيني 
اأحزاب  مر�شحي  على  بالت�شويت 
اأخرى ، معاذ بو�شارب وخالل كلمته 
اأمام ال�شيناتورات الأفالنيني اجلدد 
اأحقية الآفالن بهذا الفوز  اأكد على 
، لأنه فوز جاء نتيجة ت�شافر اجلميع 
ال�شامن  هو  الآفالن  اأن  م�شيفا   ،
يف  الدميقراطي  للتوجه  احلقيقي 
الأ�شيل  امل�شاند  وهو   ، اجلزائر 
يف  ال�رصيح  ال�شتثمار  اأجل  من 
العزيز  عبد  الرئي�ش  برنامج  تطبيق 

بوتفليقة .
لأع�شاء  متوجها  بو�شارب  وقال 
تعلموا  اأن  عليكم   " الأمة  جمل�ش 
مل  حزبنا  يف  و�شعت  التي  الثقة  اأن 

تاأتي من فراغ ، هذه الثقة نابعة من 
ال�شعب الذي يرى اأن جبهة التحرير 
 ، اجلزائر  يف  الأمان  �شمام  هي 
معقبا اأنه علينا اأن نكون �شفا واحدا 
رئي�ش  يتخذها  التي  القرارات  اإزاء 
بو�شارب  ذكر  اأن  ،وبعد  اجلمهورية 
العزيز  عبد  الرئي�ش  منجزات  باأهم 
الوعود  للجميع  ، وحتقيقه  بوتفليقة 
التي كان قطعها من اأجل اإعادة هيبة 
واإعادة   ، الفتنة  نار  وقطع   ، الدولة 
 ، الدولية  املحافل  اإىل  اجلزائر 
عرج   ، الت�شعينات  يف  عنته  بعدما 
ال�شعبي  اجلي�ش  دور  على  كذلك 
ينبغي  الذي  الدور  الذي  الوطني 
اأ�شاف  ، و  على اجلميع النحناء له 
بو�شارب اأن جمل�ش الأمة هو �شمام 
الأمام بالن�شبة لكل العمل الت�رصيعي 
، رادا بذلك على بع�ش الأل�شنة التي 
 " اأنه  الآفالن  مر�شحي  ا�شتهدفت 
من يتكلم عن مر�شحي و مرت�شحات 
 " بكري  ينو�ش  لزملوا  الأفالن 
اأن  لل�شيناتورات  املتحدث  ،وقال 
منتهيا   ، جانبكم  اإىل  احلزب  قيادة 
اإىل اأنه " �شنبقى ومازلنا م�شتمرين 

مع برنامج فخامة رئي�ش اجلمهورية 
لأننا  بل  اعتباطا  هذا  نقول  ول   ،
و   ، الرجل  هذا  عظمة  يف  واثقون 

الو�شول بالبالد اإىل بر الأمان .
بو�شارب  اعترب   ، اأخرى  جهة  من 
كامل  له  اجلمهورية  رئي�ش  اأن 
اأع�شاء  اختيار  يف  ال�شالحيات 
الثلث الرئا�شي ، وي�شع الثقة فيمن 

ي�شاء لي�شل اإىل رئا�شة جمل�ش الأمة 
اأغلب  اأم�ش  لقاء  ، وهذا قد ح�رص 
الأفالنيون  الأمة  جمل�ش  اأع�شاء 
النتخابات  يف  الفائزين  اجلدد 
الأفالن  حققت  اأين   ، الأخرية 
املرت�شحني  باقي  على  باهرا  فوزا 
على  حت�شلت  حيث   ، الآخرين 

33ولية .

حممد عي�سى ي�سدد :

اليوجد خطاب متطرف يف امل�ساجد اجلزائرية 
.          تر�سيم  يناير و�سع حدا ل�ستغالل الثوابت لت�ستيت ال�سفوف 

.          كتابة تف�سري القراآن الكرمي للغة الأمازيغية  باخلط العربي

�شدد وزير ال�شوؤون الدينية والأوقاف 
بحاجة  ل�شنا  باأننا  عي�شى  حممد 
عن  خاطئة  مفاهيم  اإ�شترياد  اإىل 
الإ�شالم متزقنا ، موؤكدا باأن �شمال 
اإفريقيا له اأبنا اأ�شاءوا  العامل بعدما 
ت�شبعو بالو�شطية،مثمنا قرار تر�شيم 
اللغة الأمازيغية و جعلها لغة ر�شمية 
د�شتورية، معتربا  اأن بذلك اجلزائر  
و  تاريخها  و  نف�شها  مع  ت�شاحلت 
اإنتماوؤها وو�شعت حدا لكل من يريد 
لإ�شعاف  الثوابت  هذه  ا�شتغالل 
ت�شتيت  و  جمعه  متزيق  و  الوطن 

�شفوفه.  

الإ�ستالم  التقني جلامع 
اجلزائر يف غ�سون �سهر جانفي  

خالل  الأم�ش  عي�شى  حممد  ك�شف 
تف�شري  اأول  عن  الإعالن  ندوة 
الأمازيغية   باللغة  الكرمي  للقراأن 
التقني جلامع اجلزائر   الإ�شتالم  اأن 
�شيكون يف يف غ�شون �شهر جانفي، 
مو�شحا اأن ق�شية تد�شينه لي�شت من 
�شالحية  من  بل  الو�شاية  �شالحية 
اأن  مو�شحا  اجلمهورية،  رئي�ش 
جترييا  كان  التيندي  الأذان  م�شاألة 

لأنه هو من كان متاحا للتقنني 

الأئمة معتدلون يف خطابهم 
بقناعتهم و لي�س بفر�س 

الإدارة عليهم 

ليوجد  اأنه  عي�شى  حممد  و�شدد 
امل�شاجد  يف  متطرف  خطاب 
يف  الأئمة  اأن  موؤكدا  اجلزائرية، 

اجلزائر معتدلون و�شطيون خطابهم 
بفر�ش  لي�ش  و  قناعتهم  على  بناء 
اأن اجلزائر  الإدارة عليهم، مو�شحا 
البلد الوحيد الذي ليفر�ش اخلطاب 
على الإمام بل يدبجه بنف�شه، حتى 
حينما يكون اخلطاب موحد فيقرتح 
كما  خطبته  يدبج  اأن  الإمام  على 

يريد و اأن يخدم تلك الق�شية. 
الأئمة،   مع  احلوار  فتح  وبخ�شو�ش 
اإن  القطاع  يف  الأول  امل�شوؤول  قال 
بداأت  قد  الأئمة  مع  احلوار  اأبواب 
و  لدرا�شة  ثم تخ�شي�ش جلان  حيث 
مناق�شة 47 مطالب املطروحة على 
الأجر،   ، الدينية  املرجعية  غرار 
اللجان  هذه  خالل  ومن   ، الهندام 
يتم  جل�شة  كل  ويف  جل�شات  �شتعقد 
مناق�شة مو�شوع يتفق عليه تقرتحه 

النقابة و يناق�ش و يرفع للوزير"،
اإعترب وزير ال�شوؤون الدينية والأوقاف 
اللغة  تر�شيم  اأن  عي�شى   حممد 
جانب  اإىل  ر�شمية  كلغة  الأمازيغية 
اللغة العربية من قبل الدولة اجلزائر 
من  ال�شجاع،  املوقف  مبثابة  هي 
اإىل  الأمازيغي  البعد  جعل  خالل 
الإ�شالمي  و  العربي  البعد  جانب 
 ، الأهمية  من  امل�شتوى  نف�ش  يف 
ويف ذات ال�شدد،  اأ�شاف املتحدث 
"اأن جعل اجلزائر يوم وطني و عطلة 
له  اأ�شيف  الأجر  مدفوعة  ر�شمية 
د�شرتتها  و  الأمازيغية  اللغة  تر�شيم 
قد  العربية،  اللغة  جانب  اإىل 
تاريخها  مع  و  نف�شها  مع  ت�شاحلت 
لكل  حدا  وو�شعت   ، اإنتماءها  ومع 
من يريد اإ�شتخدام الثوابت لت�شتيت 

"،وثمن  الوطن  اإ�شعاف  و  ال�شفوف 
اجلزائرية  الدولة  ر�شادة  املتحدث 
مع  امل�شاحلة  و  الإعرتاف  يف 
اللغة  اأن برت�شيمها  ، م�شريا  التاريخ 
وطني  يوم  يناير  جعل  و  الأمازيغية 
ر�شمي تقف اليوم يف بعدها العربي 
تنوع  التنوع  هذا  لتجد  الإ�شالمي  و 

قوة .

   ميزانية لطبع  كتاب تف�سري 
القراآن باللغة الأمازيغية 

من جهة اأخرى، وبخ�شو�ش طبع اأول 
كتاب لتف�شري القراآن الكرمي  باللغة 
الأمازيغية، اأ�شاد امل�شوؤول الأول يف 
حمند  حاج  ال�شيح  بجهود  القطاع 
تف�شري  اأول  ميالد  الطيب يف  حمند 
الأمازيغية،  باللغة  الكرمي  للقراآن 
�شيكون  العطاء  هذا  اأن  م�شريا 
مثمرا مييز اجلزائر و تاريخها حيث 
للقراآن  تف�شري  اأول  للعامل  �شيعطي 
مكتوب  الأمازيغية  باللغة  الكرمي 
عن  ،معلنا  القوي  العربي  باخلط 
تخ�شي�ش مبزانية لطبع كتاب تف�شري 

القراآن باللغة الأمازيغية. 

ا�ستهداف الو�سول اإىل 100 
األف ن�سخة 

الوطنية  اجلمعية  رئي�ش  جهته  من 
للتنمية املحلية و امل�شتدامة وي�رص 
توزيع  و  طبع  اأن  اأعلن  الغني  عبد 
باللغة  الكرمي  للقراأن  تف�شري  اأول 
فكري  ن�شاط  اأول  هو  الأمازيغية 
ال�شنة،  هذه  يف  للجمعية  علمي  و 
مو�شحا اأنه عبارة عن م�رصوع وقفي 

ليباع و يوزع جمانا، مفيدا اأنه حلد 
يف  ن�شخة  اآلف   10 و  طبع  ثم  الآن 
الو�شول  هو  الهدف  و  فقط  اأ�شبوع 

اإىل 100 األف ن�شخة. 
اأن  ال�شدد،  قال املتحدث  يف ذات 
الكرمي  القراآن  تف�شري  كتابة  �شبب  
العربي  باخلط  الأمازيغية   للغة 
اللغة  يتقن  جزائري  مليون   35 لأن 

العربية و يعرفون حروفها.
"الهدف  الغني  عبد  وي�رص  واأ�شاف 
الباب  فتح  امل�رصوع  هذا  من 
للم�شاهمة يف عمل اخلري و ال�شدقة 
املجتمع  فئات  كافة  اأمام  اجلارية 
وهو  تعاىل  اهلل  لكتاب  خدمة  وذلك 
من  العبد  به  يتقرب  ما  اأ�شمى  من 
يف  الثواب  و  الأجر  حت�شيل  و  ربه 
يف  للم�شاهمة  التحفيز   ، احلياة 
ماله  و  فائدة  له  ملا  الكتاب  طبع 
من ف�شل،  اإثراء املكتبة الإ�شالمية 
باأول مرجع يف تف�شري القراآن الكرمي 
بالأمازيغية على امل�شتوى الوطني و 
املغرب العربي �شمال اإفريقيا وكذا 

اجلالية املغاربية يف املهجر. 
الرتجمة  �شاحب  اأو�شح  حني  يف 
الطيب،  حمند  حمند  ال�شيخ 
العربي،  احلرف  اإختيار  بخ�شو�ش 
عدة  على  جاء   اخليار  هذا  اأن 
لكتابة  تف�شيله  منها  اإعتباراتها 
لغني  القراأن وكذا  التف�شري بحروف 
اللغة الغربية مقارنة مع باقي اللغات 
بعدما ذكر اأن التيفناغ ل يتقن قراأته 
اجلميع  واحلرف الالتيني ينق�شه 14 

حرف كاملة لي�شتعمل يف التف�شري.
اإميان لوا�س 
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اإىل   موؤخرا  اإيليزي  وايل  يتعر�ش 
من  طرف  من  متوا�شلة  �شغوط 
باأ�شحاب  حملية  م�شادر  �شمتهم 
و  مقاولني  و  �شيقة  م�شالح 
يف  ف�شلوا  الذين  مرت�شحني 
انتخابات ال�شينا الأخرية ،و ذكرت 
الأطراف  هذه  اأن  امل�شادر  ذات 
تريد ا�شتن�شاخ  ماوقع يف امل�شيلة 

و ماوقع لوايل امل�شيلة 
على   " الو�شط   " حت�شلت  وقد 
ولية  طرف  من  تو�شيحي  بيان 
اأنه    " فيه  جاء  الذي  و  ايليزي 
الأخرية  الحتجاجات  اإثر  على 
على  ايليزي  مدينة  �شهدتها  التي 
خلفية ن�رص قائمة ال�شكن العمومي 
الإيجاري ببلدية اليزي يوم الأحد 
نتائج  2018ون�رص  30دي�شمرب 
اأع�شاء  ن�شف  جتديد  انتخابات 
جمل�ش الأمة يوم اجلمعة 4جانفي 
الولية  وايل  يت�رصف   ،2019
الالزمة  التو�شيحات  بتقدمي 
لت�شحيح  املحلي  العام  للراأي 
الإ�شاعات  و  املغالطات  بع�ش 
املغر�شة التي مت اإطالقها لتغليط 
اإبعاده عن احلقيقة  و  العام  الراأي 
ل  اأغرا�ش  لتحقيق  ا�شتغالله  و 
ان�شغالته  و  لق�شاياه  ب�شلة  متت 

احلقيقية .
و اأ�شاف البيان " اأول ، بخ�شو�ش 
اأع�شاء  ن�شف  جتديد  انتخابات 
وطنية  عملية  فهي  الأمة  جمل�ش 
توفري  اإل  فيها  للوايل  دخل  ل 
ويعلن  لإجرائها  املادية  ال�رصوط 
الد�شتوري  نتائجها املجل�ش  على 
القائمة  بخ�شو�ش   ، وثانيا   ،

ال�شكن  من  للم�شتفيدين  املوؤقتة 
العمومي الإيجاري "الجتماعي " 
ح�شة 120م�شكن فقد مت اإعدادها 
من طرف جلنة الدائرة و بح�شور 
البلدي  ال�شعبي  املجل�ش  رئي�ش 
ومت  بها  املعمول  للقوانني  طبقا 
املحتجني  من  جمموعة  ا�شتقبال 
ال�شتماع  ومت  الوايل  مبكتب 
لتقدمي  توجيههم  و  لن�شغالتهم 
الطعون املوؤ�ش�شة لدرا�شتها لحقا 
بكل عناية يف اإطار اللجنة الولئية 
ملحدودية  ونظرا   ، للطعون 
من  بطلب  و  املوزعة  احل�شة 
رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي مت 
تبليغ ح�شة اإ�شافية للجنة الدائرة 
امل�شبق  التخ�شي�ش  اإطار  يف 
العاجل حيث  القريب  لتوزيعها يف 
الالزمة  التوجيهات  اإعطاء  مت 
الأحياء  كل  لتغطية  الدائرة  للجنة 
و التكفل بالعائالت الأكرث ت�رصرا 

طبقا للقانون " .
و اأخريا ينتهي البيان " ثالثا ، اأما 
املغر�شة  الإ�شاعات  بخ�شو�ش 
بع�ش  طرف  من  ن�رصها  مت  التي 
و  الولية  هيئة  حول  الأطراف 
خللق  الولئي  ال�شعبي  املجل�ش 
البلبلة و الالا�شتقرار بالولية فاإن 
الإ�شاعات  هذه  كل  يفند  الوايل 
نفيا قاطعا ويوؤكد اعتزازه بخدمة 
الولية ومواطنيها و اأعيانها الذين 
امتنان  و  فخر  بكل  يحرتمهم 
هذه  تبعات  م�شوؤولية  ويحمل   ،

الإ�شاعات لأ�شحابها .
ع�سام بوربيع

اإيليزي

جهات تريد ا�ستن�ساخ �سيناريو 
وايل امل�سيلة

.   حديث عن �سغوط ميار�سها مقاولون و �سيا�سيون

جانفي   10 اخلمي�ش  اليوم  اأكد 
الطيب  املجاهدين  وزير   2019
عملية  اأن  اجلزائري  زيتوين 
املقاومة  جماجم  ا�شرتجاع 
اجلزائري  والأر�شيف  الوطنية 
تقدما  تعرف  فرن�شا  من 
التعرف  اأنه مت  اإىل  معتربا،م�شريا 
�شهداء  من   31 جماجم  على 
يف  املوجودة  الوطنية  املقاومة 
اأ�شاف  متحف الإن�شان بباري�ش و 
براأ�ش  الحتفالت  ع�شية  الوزير 
يتم  اأنه  يناير  المازيغية  ال�شنة 
حاليا ال�شتغال على اأربعة ملفات 
اإىل  م�شريا  وفرن�شا،  اجلزائر  بني 
معتربا  تقدما  يعرفان  ملفني  اأن 
املالية  وزارة  اأيدي  بني  واحد 
 " واأو�شح  بالتعوي�شات  اخلا�ش 
با�شرتجاع  يتعلق  الأول  امللف 

جماجم �شهداء املقاومة الوطنية 
الإن�شان  متحف  يف  املوجودة 
من  ح�شنة  نية  وهناك  بباري�ش 
فرن�شا لإعادة هذه اجلماجم بدليل 
الذي  الفرن�شي  الرئي�ش  ت�رصيح 
اأن فرن�شا �شتعيد هذه  اأكد خالله 
القول  وميكن  للجزائر  اجلماجم 
تنقلت  بحيث  انطلقت  العملية  اإن 
للتعرف  باري�ش  اإىل  جلنة خمت�شة 
على  تعرفت  وقد  اجلماجم،  على 
املقاومة  �شهداء  من   31 جماجم 
املهمة   �شعوبة  رغم  الوطنية 
لأنها  م�شتمرة  تزال  ل  والعملية 
لإمتامها  الوقت  بع�ش  تتطلب 
الفرن�شي  اجلانب  من  خ�شو�شا 
عرب  العملية  لتقنني  ي�شعى  الذي 

قانون خا�ش.
ح- كرمي

وزير املجاهدين الطيب زيتوين من ولية 
تيزي وزو

حتديد هوية جماجم 31 
�سهيدا بفرن�سا

الوة
ري ع

ت/ ب�س
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الوطنية  التن�سيقية  اتهمت 
الرتبويني  وامل�رشفني  للم�ساعدين 
بنق�ض  الوطنية  الرتبية  وزارة 
من  بها  التزمت  التي  وعودها 
خالل  الر�سمية  املحا�رش  خالل 
اللقاءات الثنائية التي تق�سي بحل 
كل امل�ساكل والعراقيل التي مت�ٌضّ 
موؤكدين  ل�سلكهم،  املهني  امل�سار 
رفيعة  ر�سمية  �سمانات   تلقيهم 
التن�سيقية  امل�ستوى لأخذ مطالب 
حممل اجلد، بداية من اإعادة النظر 
اخلا�ض،  الأ�سا�سي  القانون  يف 
نق�ست  الو�ساية  اأن  موؤكدين 
احللول  اأن  معتربين  عهودهـا، 
التي متت طبعتها �سفة الرجتالية 
متت  ل  التي  العرجاء  واحللول 
واملهني،  امليداين  للواقع  ب�سلة 
حجم  عاظم  ذلك  اأن  مو�سحة 
حمذرين  فئتهم،  و�سط  الحتقان 
من انتفا�سة اإدارية  تربوية ي�سعب 
اخلطرية  وماآلتها  نتائجها  ح�رش 
كامل  الرتبوي، حملني  ال�سلم  على 

امل�سوؤولية للوزارة نظرا للفروقات 
املكر�سة بني اأ�سالك الرتبية.

الرتبية  وزيرة  التن�سيقية  وذكرت 
احلقيبة  توليها  عند  بوعودها 
الّت�سوية  من  اأجل  العمل  الوزارية 

امل�ساعدين  مللف  النهائية 
يخدم  مبا  الرتبويني  وامل�رشفني 
اأن  قائلني  املهني،  م�سارهم 
احلقيقة فيما بعد جاءت �سادمة، 
اجلدية  بعدم  اإياها  متهمني 

�سيا�سة  وانتهاج  و"ال�سدق"، 
على  موؤكدين  والهروب،  الت�سويف 
الن�سالية  ال�سبل  وبكل  بقوة  ردهم 
لتكتل  دعمهم  معلنني  املتاحة، 
الرتبية  لقطاع  امٌل�ستقلة  النقابات 

الوطنية ودخول اإ�رشاب 21 جانفي 
مديريات  اأمام  جانفي   22 ووقفة 
الوطنية  النقابة  لواء  الرتبية حتت 

لعّمال الرتبية "اأ�سنتيو".
يف  مطالبها  التن�سيقية  و�سجلت 
وٌمقرتحـات  م�سمون  عن  الك�سف 
ة  اخلا�سّ امل�سرتكة  اللجنة 
والإّطالع  الأ�سا�سي  بالقانون 
لالإثراء  الّتعديل  م�رشوع  على 
العاّمة  املديرية  اإىل  اإحالته  قبل 
للوظيفة العمومّية ووزارة املالّية   
الّنهائية  ولّت�سوية  فيه،  للّنظر 
ٌم�ساعد  للزوال  الآيلني  مللف 
وٌم�ساعد رئي�سي للرتبية بتمكينهم 
القاعدية  تبة  الٌرّ اإىل  الرتقية  من 
الّتحويل  اآلية  وفق  الرتبية  م�رشف 
وكذا  املالية.  للمنا�سب  التلقائي 
-14 الّرئا�سي  املر�سوم  تطبيق 
امل�سار  يخدم  مبا  وتفعيله   266
واملـٌ�رشفني  للٌم�ساعدين  املهني 
الرّتبويني يف اإطار اإعادة الّنظر يف 
ووفقا  اخلا�ض  الأ�سا�سي  القانون 
ت�سنيف  واإعادة  الإدماج  لآلية 
نف  ال�سّ يف  الرتبية  م�رشف  رتبة 

 07 رقم  الّتعليمة  اأحكام  11 �سمن 
املوؤرخة يف 29 دي�سمرب 2007.

تثمني  �رشورة  على  ركزوا  كما 
من  اجلامعّية حلامليها  ال�ّسهادات 
الرتبويني  امل�ساعدين وامل�رشفني 
املوؤرخة   04 رقم  التعليمة  بتفعيل 
ال�سادرة  نوفمرب2017   30 يف 
للوظيفة  العاّمة  املديرية  عن 
رخ�ض  وا�ست�سدار  العمومية. 
املـ�ساعدين  ل�سالح  ا�ستثنائية 
اأ�سوة  الرّتبويني  واملـٌ�رشفني 
اأخرى  واأ�سالك  الّتعليم  باأ�سالك 
تب  الٌرّ اإىل  الرتقية  من  لتمكينهم 
الأعلى على �سوء ا�ستحالة حتقيق 
لوجود  املنظور  الأمد  يف  الرتقية 
الفعلية  اخلدمة  القانوين:  العائق 
ال�رشط  هذا  ا�ستيفاء  وعدم 
خربة  للمعنيني، وتثمني  بالّن�سبة 
املدجمني  الرتبويني  امل�رشفني 
مكرر8   84 املادة  اأحكام  وفق 
ترقيتهم  متت  الذين  وامل�رشفني 

وفق اأحكام املادة 84 مكرر5.

حذروا من دفعهم مبخطط ت�سعيدي يهدد ال�سلم الرتبوي

�سارة بومعزة

امل�ساعدون وامل�سرفون يتهمون بن غربيط 
اتهمت التن�سيقية الوطنية للم�ساعدين وامل�سرفني الرتبويني نورية بن غربيط مبمار�سة الت�سويف يف حقهم والرتاجع عن وعودها ال�سابقة اجتاه فئتهم، 

معلنني ان�سمامهم لإ�سراب تكتل نقابات الرتبية يف 21 ووقفة 22 جانفي، متداركني اأن الإ�سراب مل ولن يردع الوزارة لكنه يبقى ر�سالة حتذيرية ملا هو 
اآت وعلى الوزارة قراءتها كونها وا�سحة وحتقيق املطالب املرفوعة، حمذرين من دفعهم للت�سعيد ب�سكل �سي�سع ال�سلم الرتبوي على املحك.

مطالب بالتحقيق يف م�سري ميزانيات 4 هيئات ر�سمية

2300 موؤ�س�سة تربوية دون تدفئة 
�سنوات  10 خالل  8000 مليار  خ�س�ست  الرتبية  •        وزارة 

اجلزائرية  الرابطة  ك�سفت 
للدفاع عن حقوق الإن�سان، عن 
رقم 2300 موؤ�س�سة تربوية دون 
الوطني،  امل�ستوى  على  تدفئة 
التدفئة  اأجهزة  اإىل  بالإ�سافة 
ال�سالمة  ملعايري  مطابق  غري 
حتقيق  بفتح  مطالبة  والأمن، 
يف ماآل امليزانيات املخ�س�سة 
للتدفئة من طرف وزارة الرتبية 
ال�سعبي  واملجل�ض  والت�سامن، 
اإىل البلديات  الولئي بالإ�سافة 

بالن�سبة للمدار�ض البتدائية.
اجلزائرية  الرباطة  عادت 
الإن�سان  حقوق  عن  للدفاع 
لفتح ملف التدفئة على م�ستوى 
تقريرها  معنونة  املدار�ض، 
تالميذ  بـ"  اخل�سو�ض  هذا  يف 
على  تربيد  غرف  يف  يدر�سون 
م�ستوى املئات من املوؤ�س�سات 
حيث  اجلزائر،  يف  التعليمية 
التدفئة  غياب  اأن  اأو�سحت 
بات  املدار�ض  من  الكثري  عن 
ي�سكو  وظاهرة  هاج�سا  ي�سكل 
بداية  كل  ومع  التالميذ،  منها 
جعل  و�سع  ال�ستاء،  ف�سل 
مع  التالميذ  يعانون  مئات 
الثاين  الف�سل  دخول  بداية 
من  العديد  للدرا�سة  يف 
الوطني،  قطر  عرب  املدار�ض 
مع  النائية  املناطق  يف  خا�سة 
وا�سفة  الأخرية،  الربد  موجة 
الأق�سام   حّول  باأنه  الو�سع 
يتجمد  ثالجات  اإىل  الدرا�سية 
داخلها التالميذ دون وجود اأي 

نوع من اأنواع التدفئة.

هكذا  اأن  الرابطة  واأكدت 
تلقي  يف  حقهم  يعيق  و�سع 
تقارير  اإىل  م�ستندة  التعليم، 
اأزيد  رقم  اإىل  الولئية  مكابتها 
دون  تربوية  موؤ�س�سة   2300 من 
اأ�سود  الو�سع  اأن  تدفئة، موؤكدة 
املدار�ض  م�ستوى  على  خا�سة 
روؤ�ساء  متهمة  البتدائية، 
دورهم  عن  بالتخلي  البلديات 
كونهم  جتاهها  بهم  املنوط 
رفقة  ت�سيريها،  عن  م�سوؤولون 
املقت�سدين ومدراء املدار�ض.

النقائ�ض:  راأ�ض  على  وجاءت 
النوافذ امله�سمة على  م�ستوى 
الأق�سام، ووجود �سفائح  بع�ض 
مع  الأ�سطح،  يف  ترانزيت  من 
بع�ض  يف  الأ�سقف  ان�سقاق 
بع�ض  اأن  عن  ناهيك  الأق�سام، 
مطابق  غري  التدفئة  اأجهزة 
والأمن،  ال�سالمة  ملعايري 
قدمية  بع�سها  اأن  لها  ي�ساف 
ول ت�سلح للتدفئة، و�سط غياب 
لعدم  الأجهزة  لأغلب  ال�سيانة 
ال�سيانة،  يف  املخت�سني  وجود 
وانعدام مادة املازوت يف بع�ض 
الغاز  ربط  وعدم  الأوقات، 
الطبيعي باملرافق اجلديدة.   

وطالب املكتب الوطني للرابطة 
واملحلية  املركزية  ال�سلطات 
ال�رشوط  كل  توفري  ب�رشورة 
ناجح  متدر�ض  من  متكن  التي 
للتالميذ يف ف�سل ال�ستاء  على  
يف  م�سكلة  التدفئة  راأ�سها 
حتقيق  لفتح  داعية  املدار�ض، 
الأموال  وجهة  ملعرفة  معمق  

املر�سودة   وامليزانيات  
الرتبوية  املوؤ�س�سات  لربط 
كل  رغم  اأنه  بالتدفئة، قائلة 
الأغلفة والإعانات  املالية التي  
املركزية  ال�سلطات  وجهتها  
والولئية للبلديات ق�سد تزويد 
"دار  اأن  اإل  بالتدفئة  املدار�ض 
 ،" حالها   على  بقيت  لقمان 
ولزالت اأزيد من  2300موؤ�س�سة 
تربوية عرب القطر الوطني تعاين 
من غياب و�سائل التدفئة ،وهو 
بامليزانية  مقارنة  مرتفع  رقم 

والأموال الباهظة املر�سودة.
"اأين  مت�سائال  املكتب  وتابع 
املر�سودة  الأموال  تذهب 
يف  التدفئة  لتوفري  �سنويا 
؟"، عائدا  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
املايل  الغالف  اإىل  بال�سورة 
الرتبية  وزارة  خ�س�سته  الذي 
الوطني،  م�ستوى  على  للتدفئة 
والذي فاق اأكرث من 8000  مليار 
الأخرية،  �سنوات   10 يف  �سنتيم 
معتربة  ميزانية  اإىل  بالإ�سافة 
الولئي  ال�سعبي  للمجل�ض 
التدفئة  لأجهزة  خم�س�سة 
الت�سامن  وزارة  ميزانية  وكذا 
داعية  البلديات،  ميزانيات  مع 
ال�سلطات  اإ�رشاع  ل�رشورة 
املركزية واملحلية  اإىل �رشورة 
الدرا�سة  قاعات  كافة  جتهيز 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  بجميع 
بو�سائل  الوطني  الرتاب  عرب 
اإ�سالح  مع  التدفئة  وجتهيزات 

املعطلة منها.
�سارة بومعزة 

على خلفية اإدراج موظفني  �سمن قائمة م�سابقة التوظيف بالرتامواي

الوكالة املحلية للت�سغيل رقم 01 بورقلة 
يف قلب ف�سيحة مدوية

 .       الوايل تعهد باملتابعة الق�سائية لكل من يثبت تورطه 
العاطلني  اأ�سوات  تعالت 
حملية  وجمعية  العمل  عن 
ال�سغل  مبلف  مهتمة 
املطالبة  اأجل  من   ، بورقلة 
اأمني  حتقيق  فتح  ب�رشورة 
اأ�سماء  يف  معمق  اإداري  و 
موظفني مبوؤ�س�سات عمومية 
اإدراجهم  مت  واقت�سادية 
املحلية  الوكالة  طرف  من 
للت�سغيل رقم 01 بحي �سيدي 
قائمة  �سمن  القادر  عبد 
باإجراء  املعنية  الأ�سماء 
ب�رشكة  التوظيف  م�سابقة 

ترامواي ورقلة .
العاطلني  ع�رشات  طالبت    
يف  ورقلة  بولية  العمل  عن 
"الو�سط  يومية  لهم  ت�رشيح 
املعنية  ال�سلطات  من   ،"
الولية  وايل  راأ�سها  وعلى 
عبد القادر جالوي و رئي�ض 
للت�سغيل  الولئية  الوكالة 
حممد رايق ب�رشورة التدخل 
لفتح حتقيق معمق  العاجل  
الف�سيحة  مالب�سات  يف 
على  اهتزت  التي  املدوية 
املحلية  الوكالة  وقعها 
للت�سغيل رقم 01 بحي �سيدي 
وذلك  بورقلة   القادر  عبد 
موظفني  اإدراج  خلفية   على 

ال�سمان  ل�سندوق  منت�سبني 
�سمن  بالولية  الجتماعي 
للعاطلني  الأ�سمية  القوائم 
باإجراء  املعنيني  العمل  عن 
املهنية  الفحو�سات 
ورقلة  برتامواي  للتوظيف 
يتنافى  الذي  الأمر  وهو   ،
والتعليمات  الأليات  مع 
لرئي�ض  �سبق  التي  ال�سارمة 
للت�سغيل  الولئية  الوكالة 
من  بها  الإدلء  رايق  حممد 
على  امل�ستمر  تاأكيده  خالل 
البطاقية  تطهري  �رشورة 
وت�سفيتها  للعمل  الولئية 
املوظفني   من  كامل  ب�سكل 
من  امل�ستفيدين  وكذا 
اأجهزة دعم وت�سغيل ال�سباب 
والوكالة الولئية للتاأمني على 

البطالة .
تعهد  فقد  ثانية  جهة  من 
ورقلة  بولية  الأول  الرجل 
ب�سفته  جالوي  القادر  عبد 
على  الأول  امل�سوؤول 
باملتابعة  التنفيذية   الهيئة 
موظف  كل  �سد  الق�سائية 
ي�ستبه  العاملة  اليد  مبلف 
مبنا�سب  التالعب  يف  �سلته 
العمل باملوؤ�س�سات العمومية 
املوجهة  والقت�سادية 

الأوىل  بالدرجة  لفائدة 
لطالبي ال�سغل باملنطقة مبا 
و  اجلامعات   فيهم خريجي 
واملدار�ض  الكربى  املعاهد 
التكوين  ومرتب�سي  العليا 
كما   ، التمهني  و  املهني 
على  الأول  امل�سوؤول  �سدد 
بالولية  التنفيذية  الهيئة 
اجلهات  الزام  �رشورة  على 
املكلفة بت�سيري ملف ال�سغل 
لتعليمة  ال�سارم  بالتطبيق 
ملنح  الرامية  احلكومية 
لفائدة  التوظيف  اأولوية 
البطالني املحليني باملنطقة 
مظاهر  لتف�سي  حد  وو�سع 
لبطالني  املبا�رش  التوظيف 
من خارج الولية دون املرور 

املحلية  الوكالت  على 
للت�سغيل  .

الوكالة  بان  بالذكر  جدير 
 01 رقم  للت�سغيل  املحلية 
القادر  عبد  �سيدي  بحي 
بورقلة تعي�ض يوميا على وقع 
الحتجاجات  من  �سل�سلة 
ب�سبب  البطالني  طرف  من 
ذات  م�سوؤويل  جتاهل 
ناهيك   ، ملطالبهم  املرفق 
املحاباة  �سيا�سة  انتهاج  عن 
حتديد  يف  واملح�سوبية 
للبطالني  الأ�سمية  القوائم 
املهنية  الفحو�سات  لإجراء 
املوؤ�س�سات  مبختلف 

العمومية واخلا�سة .
اأحمد باحلاج 

الوة
ري ع
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ع�ضال ح�ضرية

العي�ش  �سبل  كل  لهم  ووفرت   
وفق  تبني  م�ؤخرا  لكن  الكرمي، 
اأن  جزائرية  ا�ستخبارتية  تقارير 
امل�سلحة  التنظيمات  مقاتلي 
احلر".  ال�س�ري  ب�س�ريا"اجلي�ش 
بج�ازات  اجلزائر  دخ�ل  حاول 
جعلت  مزورة  وتاأ�سريات  �سفر 
تدفع  اجلزائر  يق�ل:"اإن  البع�ش 
اإقليمية  مللفات  م�اقفها  ثمن 
البع�ش  يق�ل  بينما  ودولية" 

نية  الأخر"هناك 
ل�ستحداث  خبيثة 
اأمنة  ممرات 
الإرهابيني  لنقل 
ه�  و ، " ئر ا للجز
عدواين  خمطط 
�سقط  انه  يبدو 
ل�حدات  املاء  يف 

احلدود  على  املرابطة  اجلي�ش 
وا�ستنفار  يقظة  حالة  يف  كانت 
حدودها  على   2011 عام  منذ 

امللتهبة .

اللواء املتقاعد عبد العزيز 
جماهد:

املقاربة اجلزائرية رائدة 
اأثبتت جدارتها

العزيز  الل�اء املتقاعد عبد  اأكد 
م�قف  بخ�س��ش  جماهد، 
القا�سي  اجلزائرية  ال�سلطات 
ال�س�رين  الالجئني  بدخ�ل 
جن�ب ال�طن باأنه اأح�سن م�قف 
الرغم  اجلزائر،على  اتخذته 
اأخر وه�  ينق�سه م�قف  انه  من 
الأم�ر  ت�سمية  جذور  ت��سيح 
مب�سمياتها وان ل ننظر مبنظار 
فقط  املت�سللة  العنا�رص  ح�رص 
التباحث يف م�سالة من  بل يجب 
وقال"  املخطط؟،  هذا  وراء 

ل  اأن  يف  تنح�رص  امل�سكلة  اإن 
�سيق  اأفق  لدينا  يك�ن  اأن  يجب 
نظر  ق�رص  لدينا  يك�ن  ل  وان 
�سطحية  مقاربة  لدينا  يك�ن  ول 
�س�ريا  اأن  ال�سدد   يف  واأ�ساف 
من  العائدين  لجئيها  ت�ستقبل 
من  وتركيا..لبد  ،لبنان  الأردن 
ال�ستف�سار يف اأمرهم فاإذا كان�ا 
لل�سلطة  ومعار�سني  مناه�سني 
ال�س�رية ملاذا مل يلجاأوا غاىل من 
كان يدعمهم وي�جههم..كل هذا 
ال�سلطة  جتعل   ال�ستف�سارات 
حكما  عليهم  حتكم  اجلزائرية 

قاطعا بان ن�اياهم خبيثة،جعلت 
اجلزائر ت�سمي الأم�ر مب�سمياتها 
اجلزائر  دخل�ا  ه�ؤلء  اأن  وقالت 
متنع  مزورة  �سفر  بج�ازات 
ولأول  اجلزائري  للرتاب  ت�سللهم 
مرة مت و�سع ممرات اأمنة لنقلهم 
التي  حلب  يف  ال�رصاع  ب�ؤر  من 
تعترب القاعدة اخللفية املعروفة 
يف بع�ش البلدان العربية بالتنظيم 
ال�س�ري  اجلي�ش  وه�  الإرهابي 

احلر .  

اأحمد �ضوتري:
اجلزائر لي�ضت لقمة �ضائغة

العربي  البعث  حزب  رئي�ش 
اأحمد  املعتمد  غري  ال�سرتاكي 
تعليقه  على  �س�نرتي،بخ�س��ش 
م�قف  اجلزائر،اأكد اأن اجلزائر 

لي�ست �سهلة ول ي�ستهان بها
ذات املتحدث قال كنا نتمنى اأن 
واأن  واحدة  العرب  اأر�ش  تك�ن 

يتنقل فيها امل�اطن العربي بكل 
ذلك  بتحقيق  ن�ؤمن  ونحن  حرية 
ويف  اليمن  يف  م�ستقبال،ال��سع 
غري  و�س�ريا   وليبيا  فل�سطني 
كبرية  �رصاعات  وفيه  م�ستقر 
هي  النزوح  ق�سية  ،وبالتايل 
بهذه  حالة خا�سة  ولي�ست  واردة 
ت�تر  العامل حال  وبكل  الأقطاب 

الأو�ساع الأمنية .
تاريخية  نبذة  اإىل  تطرق  كما 
اجلزائر  بني  للعالقات  بالن�سبة 
و�س�ريا وقال يف ال�سدد"ل نن�سى 
ا�ستقبلنا وقت الأمري عبد القادر 
ث�رة  املقراين  وخالل  
بلغ عدد  واأ�سار،   "1871
�س�ريا  يف  اجلزائريني 
بني 800وملي�ن جزائري 
لالجئ وكان الأمري عبد 
كل  على  اأمريا  القادر 
ن  لبنا ، يا ر �س� ( م ل�سا ا
وفل�سطني(،واملعروف 
يف  تتدخل   ل  اجلزائر  اأن 
تعرف  ما  وه�  البلدان  �س�ؤون 
وان  اجلزائرية  الدبل�ما�سية  به 
وا�سحا  م�قفها  كان  اجلزائر 
الدول  بجامعة  �س�ريا  جتاه 
�سيادة   واحرتام  ودعم  العربية 
انفجر  عندما  ولذلك  الدول 
واحلراك  �س�ريا  يف  ال��سع 
اجلزائر  الكبري،�سلت  ال�سعبي 
على  وحمافظة  حمايدة  
�س�ريا  مع  الطبيعية  العالقات 
ال�سعبي  احلراك  تهاجم  ومل 

بجميع  ف�سائله .
اأي  حق  فمن  الأمني  ال��سع  اأما 
تراه  ما  وتتخذ  به  تهتم  اأن  دولة 
الأجندة  اأن  وخا�سة  منا�سبا، 
وانهيار   90 عام  بعد  الغربية 
ثم  ومن  ال�س�فياتي  الحتاد 
املتحدة  ال�ليات  ا�ستفردت 
حتكي  بداأت  الدولية  بالعالقات 
بال�طن  جديد  م�ساريع  عن 
العربي على غرار تغيري الت�سمية 

من وطن اأو عامل عربي اإىل "�رصق 
اإفريقيا" وه� ما  اأو�سط و�سمال 
ي�ستهدف اله�ية العربية للمنطقة 
الغرب  ل�زراء خارجية   واأوعزوا 
باعتماد م�سطلح ال�رصق الأو�سط 
كم�سطلحات  اإفريقيا  و�سمال 
وزارتهم  يف  جديدة  �سيا�سية 
�رصب  يعترب  ما  وه�  اخلارجية 
ت�رصيح  على حد  العربية  لله�ية 
احمد �س�نرتي،خالل ت�رصيحاته 

القن�ات  باإحدى 
اخلا�سة،وم�سالة اإعادة  
خريطة  ال�طن العربي 
اإعادة تفكيكها واإعادة 
ما  اإطار  يف  تركيبها 
ب�سفقة  األن  يعرف 
القرن وه� األن معلن، 
وفق  تركيبه  اإعادة 

اجليد  الدويل  النظام  متطلبات 
على اأ�س�ش عرقية وظائفية حتى 
يذوب الكيان ال�سهي�ين يف هذا  
هذا  يف  الطائفي  العن�رصي 

املحيط وبالتايل

�ضمري �ضطوف املتحدث 
با�ضم الالجئني ال�ضورين 

باجلزائر:
من حق اجلزائر اأخذ 

احتياطاتها

املتحدث  �سط�ف  �سمري 
ال�س�رين  الالجئني  با�سم 
ح�سيلة  عن  باجلزائر،ك�سف 
عرب  املت�سللني  الالجئني 
بع�ش  اجلن�بية  احلدود 
بينهم  ال�س�ريني،من  الالجئني 
و4�سف  من�سقني  2�سباط 
كان�ا  بي�ساء  �سباط4خ�ذات 
ن�بل  جائزة  لنيل  مر�سحني 
ارتباط  لهم  كان  لل�سالم  
واأنهم  احلر  ال�س�ري  باجلي�ش 
بعد 57ي�م من احتجازهم اأعلن 
عن اأمرهم من خالل ت�رصيبات 

من  للخارج  اإي�سالها  مت  �س�تية 
امل�ساحلات  اإطار  يف  القنيطرة 
التي جرت بني نظام وب�سمانات 
طالبية  م�ساحلات  مع  رو�سية 
نقل  و�سائل  يف  ترحيلهم  مت 
ومن  �س�ريا  �سمال  اإىل  برية 
لأن  البع�ش منهم  ت�سلل�ا  هناك 
الأغلبية مدنيني ي�سيف،�سط�ف 
�رصعية،واأن  غري  بطرق  ت�سلل�ا 
املت�اجدين  �س�ري  األف  ال50 

يف اجلزائر جاوؤوا قبل2015،واأن 
اخلا�سة  اإجراءاتها  لها  الفيزا 
تاأخذ  اأن  اجلزائر  حق  ومن 
ه�ية  بخ�س��ش  احتياطاتها 
ال�س�رين الالجئني عرب احلدود 
اجلزائرية،البالغ عددهم لالجئ 
و11 يف  42�س�ري يف مترنا�ست 
اأدرار، ي�ساف اإليهم70ميني و55 
بتاأ�سريات  و�سل�ا  فل�سطيني 
مزورة اأو بدونها وج�ازات �سفر 
قدم�ا  اأنهم  م��سحا  �س�دانية 
لغنيطر  وريف  دم�سق  ريف  من 
الآمر  ويقت�رص  منهم  البع�ش 
النظام  عن  من�سقني  ب�سابطني 
اجلي�ش  يف  و�سارك�ا  ال�س�ري 

ال�س�ري احلر .
اجلالية   با�سم  املتحدث 
باجلزائر  املقيمة  ال�س�رية 
بخ�س��ش  �سط�ف،نفى  �سمري 
اجلزائرية  ال�سلطات  م�قف 
الذي كان حازما و�سمى الأم�ر 
ه�ؤلء  اأن  وقالت  مب�سمياتها 
اأجندة،نفى  لهم  الالجئني 
للجزائر  الت�رصيح  انت�ساب هذا 
وباأن  تقرير وزارة الداخلية اأكد 

ت�سللت  �س�رية  عنا�رص  ب�ج�د 
بطريقة غري �رصعية و مل تثبت 
عليهم  اأي �سبهة  اأمنية، وانه ل� 
ثبتت عليهم  ال�سبهة الأمنية، ل 
اإرجاعهم  ولي�ش  احتجازهم  مت 
ن�ساطهم  ملزاولة  ال�سحراء  اإىل 

الإرهابي.
اأّمن  الذي  الطرف  وبخ�س��ش 
النيجريية  للحدود  ال��س�ل  لهم 
م�سارهم  اتخذوا  اأنهم  اأو�سح 
اإىل  دم�سق  من 
ال�س�ري  ال�سمال 
تركيا  اإىل  ومنه 
تهريب  ع�سابات 
على  وكثرية  وا�سحة 
الرتكية  الأرا�سي 
باأنه  لهم  �س�روا 
النزول  با�ستطاعتهم 
اإىل ا�سبانيا بكل �سه�لة �سطنب�ل 
مايل  اخلرط�م  وال�س�دان 
اأما  لل�س�رين  بالن�سبة  اجلزائر 
واليمنيني  للفل�سطينني  بالن�سبة 
عن  معهم  اأتفاعل  كنت  عندما 
اأنهم  تبني  الإي�اء  مبركز  اجل� 

جاءوا عن طريق م�ريتانيا .
فرتة  التحقيقات  ..وا�ستمرت 
وعر�س�ا  الت�ا�سل  ومت  ط�يلة 
يهاجرون  دولة   اختيار  عليهم 
بالن�سبة  دول   8 بني  من  اإليها 
للخيار الأول، دم�سق واخلرط�م 
مباك�  اإىل  باإرجاعهم  يق�م�ن 
ومن  وا�سطمب�ل  النيجر  وت�ساد 
اخليارات الثانية،ومل يتاأمن ذلك 
ثارت  بعدما  وتخ�ف�ا،ل�سيما 
ال�سجة الإعالمية على اجلزائر، 
�سحفية  ملتقيات  ن�سطت  ومنه 
اأن  ميكن  ل  باأنه  �رصحت  كنت 
اإىل  بت�سليمهم  اجلزائر  تق�م 
يك�ن  اأن  دم�سق،نافيا  نظام 
من  مقربني  الالجئ�ن  ه�ؤلء 
احلر،بالرغم  ال�س�ري  اجلي�ش 
الأمنية  التقارير  ثب�ت  من 

اجلزائرية اأنهم كذلك.

الأحد  13  جانفي  2019  املوافـق  ل08 جمادى الأول 1440هـ 24 �ساعة5
بع�ض املنظمات حاولت ال�ضتثمار يف امللف لبتزاز اجلزائر

ق�سية الالجئني باجلنوب "خمطط عدواين �سقط يف املاء"
ك�ضرت اجلزائر ال�ضمت حول ملف كان اإىل وقت قريب يف خانة الطبوهات، من خالل اإحباطها مناورات لأجهزة ا�ضتخباراتية عربية 

وغربية، حاولت اأن جتعل من اجلزائر ممرا ملقاتلني عائدين من بوؤر ال�ضراع يف العامل العربي. ومنه جتدر الإ�ضارة اإىل قرارات ال�ضلطات 
اجلزائرية منعت دخول رعايا من �ضوريا،اليمن وال�ضودان عرب احلدود اجلنوبية للجزائر، و هو القرار املثري للجدل اإقليميا،عربيا ودوليا 

واجلدير بالذكر اأي�ضا، اإىل اأن هوؤلء حاولوا  الت�ضلل للرتاب الوطني بطريقة غري �ضرعية، ل�ضيما اأن اجلزائر قد ا�ضت�ضافت عند هبوب رياح 
الربيع العربي ما يقارب حوايل 50الف رعية �ضوري،

تبني وفق تقارير ا�ضتخبارتية 
جزائرية اأن مقاتلو التنظيمات امل�ضلحة 

ب�ضوريا"اجلي�ض ال�ضوري احلر". 
حاول دخول اجلزائر بجوازات �ضفر 

وتاأ�ضريات مزورة

اجلزائر كان موقفها وا�ضحا جتاه �ضوريا 
بجامعة الدول العربية ودعم واحرتام 

�ضيادة  الدول ولذالك عندما انفجر 
الو�ضع يف �ضوريا واحلراك ال�ضعبي 

الكبري،�ضلت اجلزائر حمايدة



 علمت يومية »الو�صط » من م�صادر 
مطلعة اأن رئا�صة اجلمهورية تلقت 
الأو�صاع  عن  مف�صال  تقريرا 
ب�صبب  ايليزي  بولية  املحتقنة 
اجلهاز  بني  احلا�صل  الإن�صداد 
ال�صعبي  املجل�س  و  التنفيذي 
البالد  فيه  متر  وقت  يف   ، الولئي 
ع�صري  وخما�س  ح�صا�صة  بظروف 
ي�صعب التكهن بنتائجه ،حيث كادت 
يحمد  ل  ما  اىل  تتطور  اأن  الأمور 
اخلمي�س  اإىل  الأربعاء  ليلة  عقباه 
من الأ�صبوع املن�رصم ب�صبب ار�صال 
بالولية  الأمن  مل�صالح  ت�صخري 
تق�صي مبنع املنتخبني من الدخول 
وذلك   « »الطا�صيلي  الولية  لإقامة 
حت�صبا لدورة ال�صتثنائية املنتظرة 
،حيث  املن�رصم  الأ�صبوع  نهاية 
�صتف�صل الرئا�صة يف ال�رصاع القائم 
الفر�صية  وترجح  الطرفني  بني 
�صت�رصب  الرئا�صة  اأن  الواردة  
وايل  مهام  باإنهاء  حديد  من  بيد 
الأحداث  جتاوزته  الذي  الولية 
الوزير  بتعليمة  تقييده  عدم  ب�صبب 
اأويحي املوجهة لولة  الأول اأحمد 
الأخري  اللقاء  خالل  اجلمهورية 
والرامية  باحلكومة  جمعهم  الذي 
ال�صعب  ممثلي  مع  اجليد  لتن�صيق 

البناء  احلوار  قنوات  معهم  وفتح 
حت�صبا  الأو�صاع  تهدئة  اإطار   يف 
يتم  مل  التي  الرئا�صية  لالنتخابات 

حتديدها موعدها بعد .
اإلينا  الواردة  الأ�صداء  وح�صبما 
يعد  بايليزي  الأول  الرجل  فاإن 
اأ�صبح  بعدما   ، الأخرية  ايامه 
البليدة  وليتي  �صيناريو  تكرار 
وامل�صيلة واردة ب�صبب عدم قدرته 
املتاأجج  الو�صع  يف  التحكم  على 

واملحتقن حمليا .
بيان  اأفاد  فقد  ثانية  جهة  من 
للمجل�س ال�صعبي الولئي بايليزي ، 

كانت قد ت�صلمت يومية »الو�صط » 
ن�صخة منه اأن ما يجري يف �صوارع 
واحتقان  غليان  من  الولية  مقر 
جمموعة  اىل  تعود  اأمني  وانفالت 
الذي  والإن�صداد  الرتاكمات  من 
ال�صعبي  املجل�س  اليه  و�صل 
وعلى  التنفيذي  اجلهاز  و  الولئي 
قائمة  ،وكذا  الولية  وايل  راأ�صه 
ال�صنة  نهاية  عنها  املنفرج  ال�صكن 
متاأخرة  �صاعة  ويف  املن�رصمة 
ت�صهده �صوارع  ان ما  و   ، الليل  من 
وانزلقات  احتجاجات  من  الولية 
املواطنني  بني  م�صادات  و  اأمنية 

اأيام  ثالثة  ملدة  الأمن  ورجال 
البيان  ذات  ي�صيف  دفعنا  ما  وهو 
اإ�صتقبال  و    العاجل  التدخل  اإىل 
املتظاهرين والتحاور معهم ، حيث 
تو�صل املجل�س ال�صعبي الولئي اإىل 
اإتفاق  يق�صي بتهدئة الأو�صاع ملدة 
ثالثة اأيام فقط ، تعقد من خاللها 
 15 املواد  ح�صب  عادية  دورة غري 
لدرا�صة  الولية  قانون  من   17 و 
اجلميع  يتفاجاأ  اأن  قبل   ، الأو�صاع 
يقول  اأ�صبح  الذي  الوايل  مبرا�صلة 
املجل�س  هيئة  يهدد  البيان  نف�س 
الإ�رصار  حالة  يف  الولئي  ال�صعبي 
على عقد دورة ا�صتثنائية مبرا�صلة 
جاء يف طياتها »اأن الوايل مينع على 
ال�صعبي  املجل�س  اأع�صاء  ال�صادة 
امل�صاعدة  الو�صائل  كل  الولئي 
اأح�صن  يف  الدورة  اإنعقاد  على 
اإيواء   و  اإطعام  و  نقل  الظروف من 
تكفله  حق  الأ�صل  يف  هو  »الذي 
اجلزائرية  للجمهورية  القوانني 

مبوجب مداولة .
البيان  ذهب  فقد  ذلك  جانب  اإىل  
هيئة  اأعلى  ثاين  عن  ال�صادر 
عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل  بالولية 
اأكد اأن البيان ال�صادر عن ال�صفحة 
ما  الولية  وايل  لديوان  الر�صمية 
العام وتغطية  للراأي  اإل ت�صليل  هو 

حلقائق يعلمها العام واخلا�س .

اجلنوب  مر�صى   ا�صتح�صن 
ال�صحية  اخلدمات  ال�رصقي 
عادة  عيادة  من  املقدمة  النوعية 
الكائن مقرها بحي الن�رص بورقلة 
والتي ي�رصف على ت�صيريها طاقم 
كمال  الدكتور  بقيادة   كفئ  طبي 

عبازي .
ال�رصقي  اجلنوب  مر�صى  ثمن 
ايليزي   ، ، غرداية  ورقلة  بوليات 
والوادي يف ت�رصيح لهم مع يومية 
الطبية  اخلدمات   ،« »الو�صط 
بعا�صمة  عادة  بعيادة  املقدمة 
التي  الأخرية  هذه   ، الواحات 
ظلت  التي  املعاناة  حجم  اأنهت 
على  بظاللها  تلقي  ل�صنوات 
يوميات املر�صى ، خا�صة ما تعلق 
ملعظم  الطبية  املناوبة  بتوفري 
 ، العام  كالطب  الخت�صا�صات 
، الذن والن�صاء  الأنف ، احلنجرة 
والتوليد ،ناهيك عن توفر خمتلف 
 24 مدار  على  الطبية  التحاليل 
مت�صل  �صياق  ويف   ، �صا   24 على 

على  املتحدثني  ذات  اأجمع  فقد 
يف  مكنت  املذكورة  العيادة  اأن 
خدمات  توفري  من  قيا�صي  ظرف 
�صكان  تطلعات  مع  تتما�صى  طبية 
اخل�صو�س  وجه  على  ورقلة  ولية 
وهو   ، عامة  ال�رصقي  اجلنوب  و 
كبري يف  ب�صكل  �صاهم  الذي  الأمر 
ال�صحي  للقطاع  التوازن  اإعادة 

رغم طابعه اخلا�س .
وايل  اأكد   فقد  ثانية  جهة  من 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة  ولية 
ب�صفته امل�صوؤول الأول على الهيئة 
ا�رصافه  هام�س  على  التنفيذية 
على تد�صني عيادة عادة يف الفاحت 
من نوفمرب العام  املن�رصم ، على 
ا�صتعداد م�صاحله يف تقدمي كافة 
ال�صعوبات  وتذليل  الت�صهيالت 
لفائدة جميع امل�صتثمرين الراغبني 
يف الولوج لعامل الإ�صتثمار بالقطاع 
املركزية  بالعا�صمة  ال�صحي 

للجنوب ال�رصقي .
�أحمد باحلاج 

لأمن  ال�رصطة  م�صالح   قامت 
احل�رصي  الأمن  يف  ممثلة  الولية 
الأول  من توقيف �صخ�صني يبلغان 
من العمر )19 و 20 �صنة ( متورطني  
اأ�رصار  جماعة  تكوين  ق�صية  يف 
بالتعدد  ال�رصقة  ارتكاب  لغر�س 
الغري  مللك  العمدي  التحطيم  مع 

،العود و الت�رصيح الكاذب.
تقدم  اإىل  تعود  الق�صية   حيثيات 
ال�رصطة  م�صالح  اإىل  ال�صحية 
ق�صد تقييد �صكوى نتيجة تعر�صه 
طرف  من  تهقارت  لل�رصقة بحي 
و  طريقه  اعرت�صوا  اأ�صخا�س 
�صلبه  و  مركبته  بتحطيم  قاموا 
هذا  اثر  على   ، النقال  هاتفه 

بتكثيف  ال�رصطة  م�صالح  قامت 
�صالفا  املذكور  باحلي  الدوريات 
و كذا ا�صتغالل املعلومات الواردة 
للفاعلني  ليتو�صلوا  الق�صية  حول 
الذين مت اإيقافهما و حتويلهما اإىل 
الإجراءات  اإمتام  اأجل  من  املقر 
القانونية ، بعد ا�صتكمال التحقيق 
امل�صتبه  تقدمي  مت  الق�صية،  يف 
الق�صائية  اجلهات  اأمام  فيهما 
املخت�صة التي اأ�صدرت يف حقهما 
منها  باأربعة )04( �صنوات  حكما  
نافذا   حب�صا  �صنوات  ثالثة )03(  
وغرامة مالية قدرها ع�رصون األف 

دينار جزائري  )20.000 دج(.
�أحمد باحلاج 

بلغ �ل�ضر�ع بني و�يل �لوالية باإيليزي عي�ضى بوحلية و�ملنتخبني ذروته ، ب�ضبب �لقب�ضة 
�حلديدية بني �لطرفني ، حيث تدر�س �لرئا�ضة عدة فر�ضيات �الأقرب منها �إنهاء مهام 

�لو�يل �لذي دخل يف �ضر�ع مع ممثلي �ل�ضعب بوالية حدودية وهو ما يتنافى مع توجيهات 
�حلكومة ملمثليها بكافة واليات �لوطن .

 �لرئا�ضة �ضتف�ضل يف م�ضريه �ل�ضاعات �لقادمة 

�أحمد باحلاج 

 قب�ضة حديدية بني وايل 
اإيليزي و املنتخبني 

.       مطالب بالتحقيق يف منع �ملنتخبني من دخول �إقامة �لوالية �لطا�ضيلي

تبذلها  التي  املجهودات  اإطار  يف 
ورقلة،  ولية  باأمن  ال�رصطة  م�صالح 
احل�رصية  اجلرائم  مكافحة  اأجل  من 
على  املحافظة   ، اأنواعها  ب�صتى 
املال  و  واملمتلكات  الأ�صخا�س 
ال�رصطة  م�صالح  عاجلت  العام  فقد 
العمومي  الأمن  م�صالح   ، الق�صائية 
عدة   2018 �صهر دي�صمرب ل�صنة  خالل 

ق�صايا . 
الت�صال  و  العالم  خللية  بيان  اأفاد 
بولية  الولئي  الأمن  مبديرية 
يومية  ت�صلمت  قد  كانت   ، ورقلة 
م�صالح  اأن   ، منه  ن�صخة   « »الو�صط 
�صهر  خالل  الق�صائية  ال�رصطة 
تتعلق  دي�صمرب 2018 ، 11 ق�صية 
ال�صيء  �صد  اجلنح  و  باجلنايات  
 15 وتقدمي  توقيف  مت  العمومي 
�صخ�صا، منها 04 ق�صايا تتعلق بحمل 
�صالح حمظور تورط فيها 04 اأ�صخا�س 
�صدر  الق�صائية  اجلهات  اأمام  قدموا 
�صد  �صخ�صني امر ايداع فيما ا�صتفاد  
�صخ�صني من الفراج املوؤقت، اإ�صافة  
جمعية  بتكوين  تتعلق  واحدة   ق�صية 

تورط  املجرمني  وم�صاعدة  اأ�رصار 
فيها �صخ�صني قدما اأمام العدالة اأين 

�صدر �صدهما اأمر اإيداع.
اجلنح  و  اجلنايات  بخ�صو�س   اأما 
فقد   ، املمتلكات  و  الأموال  �صد 
الق�صائية  ال�رصطة  م�صالح  عاجلت 
 ، ، 38 ق�صية   2018 دي�صمرب  �صهر 
حيث مت توقيف و تقدمي 39 �صخ�صا ، 
منها  24 ق�صية تتعلق بال�رصقة تورط 
 03 �صد  22 �صخ�صا  �صدر  فيها 
ا�صتفاد   ، اإيداع  اأمر  اأ�صخا�س 
فيما   ، موؤقت  اإفراج  من  �صخ�صني 
اإ�صتدعاء  من  الآخرين   ا�صتفاد 

بتحطيم  تتعلق  10 ق�صايا  مبا�رص،  
�صخ�صا   12 فيها  تورط  الغري  ملك 
قدموا اأمام العدالة اأين ا�صتفادوا من 
، 02 ق�صيتني  مبا�رص  ا�صتدعاء 
املزور  وا�صتعمال  بالتزوير  تتعلقان 
اأمام  قدما  فيهما  �صخ�صني  تورط 
العدالة ، و  ق�صيتني تتعلقان بالن�صب 
اأ�صخا�س  فيهما 03  تورط  والحتيال 

قدموا اأمام اجلهات الق�صائية .
-3/ اجلنايات و اجلنح �صد الأفراد : 
م�صالح  عاجلت  فقد  ثانية  جهة  من 
ورقلة  ولية  باأمن  الق�صائية  ال�رصطة 
�صهر دي�صمرب  2018 ،41 ق�صية تتعلق 

باجلنايات واجلنح �صد الأفراد  تورط 
فيها 79�صخ�صا، منها  ق�صيتني تتعلقان 
بالقتل العمد تورط فيها 03 اأ�صخا�س 
اأين  الق�صائية  اجلهات  اأمام  قدموا 
اإيداع،  18 ق�صية  اأمر  �صدهم  �صدر 
فيها  تورط  و اجلرح   بال�رصب  تتعلق 
اجلهات  اأمام  قدموا  28 �صخ�صا 
اأحكام  �صدهم  �صدر  الق�صائية 
ق�صائية خمتلفة،  ق�صية و احدة تتعلق 
فيها �صخ�س  تورط  وال�صتم  بال�صب 
وكذا  مبا�رص،  ا�صتدعاء  من  اإ�صتفاد 
تورط  بالتهديد  تتعلق  ق�صايا   03
فيها 04 اأ�صخا�س، )01( ق�صية تتعلق 
 04 فيها  تورط  منزل  حرمة  بانتهاك 
قدموا اأمام العدالة اأين و�صعوا حتت 
الرقابة الق�صائية،اإ�صافة لـ 03 ق�صايا 
خا�صة  ق�صايا   08 ، بالتهديد  متعلقة 
الدعارة  و  الف�صق  على  بالتحري�س 
عقب اإ�صتيفاء كافة اإجراءات التحقيق 
ق�صائية  ملفات  اإجناز  مت  القانونية 
تقدميهم  و  املتورطني  �صد  جزائية 

اأمام اجلهات الق�صائية املخت�صة.
�أحمد باحلاج 

م�ضالح �أمن والية ورقلة 

معاجلة 90 ق�ضية خالل دي�ضمرب ل�ضنة 2018 

�ملناوبة و�لتحاليل �لطبية م�ضمونة
 24 على 24 �ضا 

�ضرطة مترن��ضت 

مر�ضى اجلنوب ي�ضتح�ضنون 
اخلدمات ال�ضحية بعيادة 

عادة بورقلة

توقيف �ضخ�ضني يف ق�ضية تكوين 
جماعة اأ�ضرار
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حيث خرج ه�ؤالء يف م�سرية جابت 
بع�ض �س�ارع �سعيدة معربين عن 
امل�س�ؤولني  جتاهل  من  تذمرهم 
عن القطاع التدخل حلل م�ساكلهم 
منذ  �ساغية  اآذانا  تلقى  مل  التي 
احلايل  الدرا�سي  امل��سم  بداية 
االإقامة  من  اإقامتهم  تغيري  بعد 
العزيز  عبد  مزوين  اجلامعية 
�رسير   3000 ا�ستيعاب  بطاقة 
االإقامة احلالية 2000 �رسير  اإىل 
م�ساكل  تعاين  اأ�سحت  التي  و 
داخل  التدفئة  نق�ض  منها  جمة 
ال�جبات  ن�عية  تدين  و  الغرف 
يف  التاأخر  اإىل  اإ�سافة  قلتها  و 
التي  و  التمدر�ض  منحة  �رسف 
ول�ج  اإىل  اإ�سافة  انتظارها  طال 
اأ�سحى  مما  للإقامات  الغرباء 
كما  اأمنهم  على  خطرا  ي�سكل 
حدث م�ؤخرا يف �سجار بني طلبة 
اأجانب و جمم�عة من الغرباء و 
بع�ض  و  عامل  بني  �سجار  اأي�سا 
ذات  اأن  االإ�سارة  ، جتدر  الغرباء 

مدوية  ف�سيحة  عرفت  االإقامة 
كمية  حجز  يف  متثلت  م�ؤخرا 
معتربة من حل�م االأبقار الفا�سدة 
يف ق�سية ال زالت قيد التحقيق من 
العدالة،كما ينتظر ممثل�ا  طرف 
ا�ستقبالهم  املحتج�ن  الطلبة 
من طرف وايل ال�الية ل�ح �سيف 
و  ان�سغاالتهم  لطرح  االإ�سلم 
ت�ؤرقهم  باتت  التي  م�ساكلهم 

مزاولة  اأمام  حاجزا  تقف  و 
اأبدى العديد منهم  اأين  درا�ستهم 
الدرا�سة  مقاعد  ترك  يف  رغبته 
اإذا ا�ستمرت هاته املعاناة حيث 
رئي�ض  مع  لقاظ  لل��سط  كان 
املكتب ال�الئي للت�سامن ال�طني 
الطلبي بجامعة �سعيدة �سماطي 
ن�رالدين الذي عرب لنا عن ثقته 
بحل�ل  للخروج  ال�الية  وايل  يف 

يتخبط  التي  للم�ساكل  نهائية 
ظروفهم  مراعاة  و  الطلبة  فيها 
اأب�اب  فتح  و  االإجتماعية  
احل�ار اأمام ممثلي التنظيمات و 
التعليمات  االأحرار و هي  الطلبة 
يف  ال�الية  وايل  اأعطاها  التي 
م�س�ؤويل  مع  ال�سابقة  اجتماعاته 
و  الطلبة  مطالب  لتبني  القطاع 

العمال على حد �س�اء.

اإحتج يف �شاعة متاأخرة من ليلة اأم�س الع�شرات من الطلبة اجلامعيني املقيمني باحلي اجلامعي 
اأحمد مدغري ب�شعيدة مطالبني ال�شلطات الولئية و على راأ�شها وايل الولية لوح �شيف الإ�شالم 

اإن�شافهم والتدخل حلل الكم الهائل من امل�شاكل الجتماعية التي باتوا يتخبطون فيها 

�شعيدة

خلدون.ع

تدهور االأو�ضاع االجتماعية داخل 
االإقامات اجلامعية
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الوادي

عني البي�شاء اأم البواقي 

تيزي وزو

ق�شنطينة 

 ت�ضدير 20 طنا من البطاط�س عرب ميناء 
اجلزائر نحو فرن�ضا 

هالك �ضخ�س واإ�ضابة 
ثالثة اآخرين يف انفجار 

قارورتي غاز 

الثلوج تغلق طرقات و ت�ضل 
احلركة وزو

موؤ�ض�ضتان تربويتان حيز 
اخلدمة ببلدية اخلروب  

ثلثة  اأ�سيب  و  �سخ�ض  هلك 
اخلمي�ض  اأم�ض  م�ساء  اآخرون 
لغاز  قارورتني  انفجار  جراء 
التجارية  املحلت  باأحد  الب�تان 

غري امل�ستغلة 
عني  مبدينة  فار�ض  حنايف  بنهج 
البي�ساء )26 كلم �رسق اأم الب�اقي( 
ح�سبما علم من املديرية املحلية 
ذات  اأو�سح  و  املدنية  للحماية 
االنفجار  حادث  باأن  امل�سدر 
خلف وفاة رجل يف العقد ال�ساد�ض 
من العمر و جرح اآخر يبلغ 49 �سنة 

فيما اأ�سيب اثنان اآخران )16 و 22 
الثانية  الدرجة  من  بحروق  �سنة( 
و  ال�جه  و  اليدين  م�ست�ى  على 
و  املت�فى  ال�سخ�ض  نقل  مت  قد 
م�ست�سفى  اإىل  الثلثة  امل�سابني 
من  البي�ساء  بعني  زرداين  �سالح 
الثان�ية  ال�حدة  عنا�رس  قبل 
لذات  التابعة  املدنية  للحماية 
و  امل�سدر  لذات  وفقا  الدائرة 
االأمن  م�سالح  جهتها  من  فتحت 
يف  حتقيقا  اإقليميا  املخت�سة 

احلادث لك�سف اأ�سبابه.

للثل�ج   الكثيف  الت�ساقط  �سبب 
غلق  يف  وزو  تيزي  والية  على 
واملحاور  الطرقات  من  العديد 
الرئي�سية بعدة مناطق اأين �ٌسلت 
ال�طني  بالطريق  املرور  حركة 
بلديتي  بني  الرابط   33 رقم 
االأ�سنام ب�الية الب�يرة، و وا�سيف 
بتيزي وزو على م�ست�ى تيكجدة 
ناهيك عن الطريق ال�طني رقم 
15 الرابط بني واليتي تيزي وزو 
على م�ست�ى منطقة فخ تريوردة 
بالطريق  اأما  اإفرح�نان  ببلدية 
بني  الرابط   26 رقم  ال�طني 
والية بجاية وتيزي وزو فالثل�ج 
باملكان  الطريق  اأغلقت 
امل�سمى فج ال�سلطة ببجاية و 
الطريق ال�الئي رقم 258 ما بني 

بالقلعة  املغلق  و  اأكرو  و  ازف�ن 
ما   251 رقم  ال�الئي  الطريق  و 
)بجاية(  اأوزالقن  و  ب�زقان  بني 
اأعايل  م�ست�ى  على  املغلق  و 
ب�بحري و الطريق ال�الئي رقم 9 
على م�ست�ى اأعايل مزقن ببلدية 
لبقية  بالن�سبة  اأما  اومال�  ايل�ال 
مغلقة  كانت  التي  الطرقات 
على  املرور  حركة  اأمام  اأم�ض 
 12 رقم  ال�طني  الطريق  غرار 
مت   71 رقم  ال�طني  الطريق  و 
اإزالة  عمليات  بف�سل  فتحهم 
الثل�ج التي قامت بها اجلماعات 
املحلية و م�سالح ال�الية و فرق 
جتندت  التي  ال�طني  الدرك 

مل�اجهة ال��سع .
ح- كرمي

م�ؤ�س�ستان  اخلدمة  حيز  دخلت 
االبتدائي  الط�رين  يف  ترب�يتان 
اخلروب  ببلدية  املت��سط  و 
"ق�سنطينة" عقب انق�ساء العطلة 
من  علم  ما  ح�سب  ال�ست�ية 

املديرية ال�الئية للرتبية.
ويف ت�رسيح اأو�سح رئي�ض م�سلحة 
الربجمة و املتابعة بذات املديرية، 
يتعلق  االأمر  باأن  �سي�ان،  خمل�ف 
�ستحمل  جديدة  مت��سطة  بفتح 
ا�سم "ال�سهيد عق�ن عبد املجيد" 
ما�سيني�سا  احل�رسي  بالقطب 
 8 اإجناز  مبدة  ق�سما   19 ت�سم 
بحي  ابتدائية  مبدر�سة  و  اأ�سهر 
اجل�ارية  بال�حدة  م�سكن   3250
علي  اجلديدة  باملدينة   20 رقم 
ا�سم  عليها  اأطلق  التي  و  منجلي 
"ها�سمي اأوتيلي" بطاقة ا�ستيعاب 
الدوام  بنظام  تعمل  تلميذ   480

 8 ظرف  يف  اإجنازها  مت  ال�احد 
باأنه  امل�س�ؤول  ذات  واأفاد  اأ�سهر، 
املدر�سي  الدخ�ل  "خلل  ينتظر 
بالقطب  ا�ستلم  املقبل" 
ابتدائيات   5 ما�سين�سيا  احل�رسي 
 "2" ثان�يتني  و  مت��سطات   4 و 
يف  ذلك  و  االإجناز  ط�ر  يف  كلها 
الت�زيع  عمليات  م�اكبة  اإطار 
التدريجية لل�سكنات اجلديدة كما 
امل�س�ؤول-  ذات  -ح�سب  ينتظر 
املدر�سي  الدخ�ل  خلل  ا�ستلم 
منجلي  علي  مبدينة  القادم 
ثان�يات  ثلث  و   )2( مت��سطتني 
"واحدة بال�حدة اجل�ارية رقم 16 
و اثنتني بال�حدة اجل�ارية رقم 20 
"، م�سددا على اأهمية هذه الهياكل 
االكتظاظ  تخفيف  يف  التعليمية 

بهاتني املنطقتني العمرانيتني.

مت �سحن 20 طنا من البطاط�ض 
خليفة  حا�سي  ببلدية  حاوية  يف 
م�جهة  ال�ادي(  �رسق  كلم   30(
اإىل الت�سدير عرب ميناء اجلزائر 

العا�سمة نح� فرن�سا.
اإطار  يف  الت�سدير  عملية  وتاأتي 
التج�سيد امليداين لل�سرتاتيجية 
الغرفة  طرف  من  امل�سطرة 
ترمي  التي  بال�ادي  الفلحية 
اأ�س�اق جديدة خارجية  اإىل فتح 
ل�سد  ال�طني  الزراعي  للمنت�ج 
الفائ�ض من جهة ولتفعيل حركية 
ثروة  وخلق  ال�طني  االقت�ساد 

املحروقات،  قطاع  خارج  بديلة 
الغرفة،  رئي�ض  اأو�سح  كما 
ذات  واأ�سار  حامد  غمام  بكار 
ت�سدير  عملية  اأن  املتحدث 
البطاط�ض، االأوىل من ن�عها هذا 
مهام  اأول�يات  من  تعد  امل��سم، 
ويتمثل  الفلحية  الغرفة  جهاز 
بني  ال��ساطة  دور  لعب  يف  ذلك 
الفلح �ساحب املنت�ج الزراعي 
امل�سدر  االقت�سادي  واملتعامل 
ت�س�يقي  عر�ض  خلل  من 

للإنتاج الفلحي.
املتعامل  اأكد  جهته  ومن 

م�ؤ�س�سة  �ساحب  االقت�سادي 
بجاوي  اللطيف  عبد  الت�سدير 
اأن هذه ال�سحنة هي االأوىل على 
امل��سم  هذا  خلل  ت�سل  اأن 
 500 اإىل  اأ�سهر(  )ثلثة  الزراعي 
طن من البطاط�ض وذلك يف اإطار 
متعاملني  بني  املربمة  االتفاقية 

اأجانب من دولة فرن�سا.
الفلحية  الغرفة  رئي�ض  وذكر 
ات�سال  يف  م�ساحله  اأن  بال�ادي 
املتعاملني  من  عدد  مع  دائم 
اأ�س�اق  لفتح  االقت�ساديني 
جديدة خارجية لت�س�يق املنت�ج 

اأوربا  دول  يف  ال�طني  الزراعي 
الغرفة  اإطار م�ساهمة  واآ�سيا يف 
االقت�ساد  تن�يع  م�ساعي  يف 

ال�طني.
ال�سحنة  اأن  االإ�سارة  جتدر 
ا�ستفادت من الت�سميع اجلمركي 
بح�س�ر  ال�سحن  مكان  يف 
اجلمارك  اإدارة  واأع�ان  اإطارات 
اإطار  يف  وذلك  اجلزائرية 
�سيا�ستها لتح�سني ن�عية اخلدمة 
ت�سهيل  يف  املتمثلة  العم�مية 
االإجراءات اجلمركية للمتعاملني 

االقت�ساديني )امل�سدرين(. 

غليزان بعدما حتولت اإىل �شكنات اجتماعية

قاعة عالج مغلقة منذ ع�ضرية بدوار اأوالد 
زكري مبديونة

التزال ق�سية قاعة العلج التي مت 
اال�ستيلء عليها بدوار اأوالد زكري 
غليزان  والية  يف  مدي�نة  ببلدية 
من طرف جمم�عة من امل�اطنني 
اأين مت حت�يلها اإىل جممع �سكني 
واأ�سبحت الي�م حماطة بال�سفائح 
�سابه  وما  واالأل�اح  احلديدية 
بقيت  التي  الق�سية  وهي  ذلك 
مطروحة منذ ع�رسية رغم جميع 

ال�سكان  واحتجاجات  التحركات 
وال تزال معها الهيئات املعنية اأو 
ت�رسب  البلدية  م�سالح  باالأحرى 
الق�سية  هذه  جتاه  مطبقا  �سمتا 
الدوار  �سكان  من  العديد  ح�سب 
وتذمرهم  ا�ستيائهم  ابدوا  الذين 
ال�سديدين نتيجة تده�ر االأو�ساع 
ال�سهيد  علج  قاعة  بقاء  بفعل 
وجه  يف  مغلقة  الطيب  خل�ف 

على  اأرغم�ا  الذين  ال�سكان 
ال�سحية  باملراكز  اال�ستنجاد 
البلدية  مركز  من  بكل  املجاورة 
زنطي�ض  بني  بلدية  اأو  مدي�نة 
ع�رسات  ال�سكان  يقطع  اأين 
طبي  الإجراء فح�ض  الكيل�مرتات 
يكلفهم الكثري وهذا اإذا ما اأخذنا 
عامل امل�سافة التي تربط الدوار 
فاإن  وعليه  ال�سحية  بامل�سالح 

وايل  على  اآمالهم  يعلق�ن  ال�سكان 
اإعادة  اأجل  من  التدخل  ال�الية 
الدوار  �ساكنة  اأمام  القاعة  فتح 
قرارات  جت�سيد  اجل  من  وهذا 
اجلمه�رية  رئي�ض  وتعليمات 
من  ال�سحة  تقريب  اإىل  الرامية 
ل�سان  على  جاء  كما  اأو  امل�اطن 

العديد منهم.
غليزان:�س  احلاج
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معادلة اخلربة واخليال:

كيف ميكن ا�ست�سراف امل�ستقبل 
لدعم �سيا�سات الدول؟

امل�ستقبل  مركز   / عر�ض 
الدرا�سات  و  للأبحاث 

املتقدمة

والظواهر  التحديات  تزايد  مع 
وال�سيا�سية  واالجتماعية  االأمنية 
وحدها،  الدول  لي�س  تهدد  التي 
من  ذاته،  الدويل  النظام  ولكن 
الب�رشية،  والهجرة  املناخ،  تغري 
اجلن�سني،  بني  وامل�ساواة 
وغريها؛  الرقمية،  والتكنولوجيا 
اإىل  والكتاب  الباحثون  ين�رشف 
مواجهتها  كيفية  يف  التفكري 
احللول  لتقدمي  امل�ستقبل،  يف 
والبدائل ل�سناع القرار، اأو اإخبارهم 
التي  امل�ستقبلية  بالظواهر 
�سيتوجب عليهم مواجهتها. وكثري 
من قيادات بع�س الدول املتقدمة 
التي  امل�ستقبلية  االأفكار  تتبنى 
واالأكادمييون  يطرحها املفكرون 
فعلية  �سيا�ساٍت  اإىل  وترتجمها 

وفعالة على اأر�س الواقع. 
اأهمية  تربز  االإطار،  هذا  ويف 
م�ستقبل؟«،  »اأي  املعنون  الكتاب 
جمموعٍة  من  يتاألف  والذي 
تقدم  التي  املقاالت  من  متباينة 
الت�سورات والتحليالت  جملًة من 
اأو  ال�سيا�سية،  �سواء  امل�ستقبلية، 
والتي  البيئية،  اأو  التكنولوجية، 
من  عدٍد  يف  منها  كل  ن�رش  �سبق 
الدولية.  والدوريات  املجالت 
مقااًل،   21 الكتاب  ي�سم  وعليه، 
والباحثني.  املوؤلفني  من  لكوكبٍة 
حول  جوهره  يف  الكتاب  ويدور 
الق�سايا امل�ستقبلية املهمة  اأبرز 
خالل  الدول  �ستواجهها  التي 

ال�سنوات القادمة.

روؤيتان مت�ساربتان:

امل�ستقبلية  التنبوؤات  تنه�س 
مت�ساربتني؛  روؤيتني  على 
وثانيهما  مت�سائمة،  اأوالهما 
يتوقع  لالأوىل،  ووفًقا  متفائلة. 
واالأوبئة،  االأمرا�س  انت�سار 
وغرق  البحار،  من�سوب  وارتفاع 
معدالت  وتزايد  املحا�سيل، 
الهجرة الب�رشية، واإغالق احلدود 
وتهديد  الدول،  بني  القومية 
اإطار  ويف  البيولوجي.  التنوع 
ويتوقع  التفاوؤل،  ي�سود  الثانية، 
التكنولوجية  االبتكارات  تزايد 
على  العلمية،  واالكت�سافات 
والرفاهية  التقدم  يحقق  نحٍو 

لالإن�سانية.
الروؤيتني  عن  النظر  وب�رشف 
امل�ستقبل  يعد  ال�سابقتني، 
كان  �سواء  ب�رشية،  �سناعة 
يف  �سك  وال  االأ�سوا.  اأو  لالأف�سل 
وكافة  بينه  املرتقب  الت�سادم 
وال�سيا�سية،  االأخالقية،  الق�سايا 
والثقافية. وهو ما يدعو للت�ساوؤل 

اجلينوم  درا�سات  اأخالقية  عن 
التي  املدن  وطبيعة  الب�رشي، 
ظل  يف  م�ستقباًل  اإن�ساوؤها  يجب 
تدهور ال�سواحل وتاآكل ال�سواطئ، 
وكيفية ا�ستخدام املواد الطبيعية 
اأ�سواق  اإدارة  واآليات  املتاحة، 
واال�ستفادة  الف�سائي  التعدين 
منها، وغريها. وتتطلب كافة تلك 
نحو  خطواٍت  اتخاذ  الت�ساوؤالت 
م�ستقبل يعود بالنفع على الب�رشية 
بدوره  يتطلب  ما  وهو  جمعاء، 
احتماالت  وا�ستك�ساف  تخيل 
من  ممكن  قدٍر  باأكرب  امل�ستقبل 

الدقة.
ويرتبط ذلك مبا يُ�سمى »املعارك 
التخيلية«، واإعمال اخليال العلمي 
امل�ستقبلية،  اخلرائط  لر�سم 
�سيا�ساٍت  اإىل  لرتجمتها  متهيًدا 
كما  الواقع.  اأر�س  على  فعلية 
الروؤى  خمتلف  ا�ستك�ساف  اأن 
يُلقي  اأن  �ساأنه  من  امل�ستقبلية 
واالآمال  االهتمامات  على  ال�سوء 

امل�سرتكة.

التغريات البيئية:

تنه�س اأطروحة »رو�س اأندر�سون« 
يف مقاله املعنون »مرحبًا بكم يف 
على  احلديث«  الع�رش  حديقة 
من  بامل�ستقبل  التنبوؤ  اإمكانية 
وبت�سليط  املا�سي.  اإحياء  خالل 
املناخية،  التغريات  على  ال�سوء 
جادل باأن مواجهة تلك التغريات 
�سمات  على  الوقوف  تتطلب 
اجلليدي  الع�رش  وخ�سائ�س 

االأخري.
النظام  على  الرتكيز  من  وبداًل 
»�سارة  جادلت  باأكمله،  البيئي 
للم�ستقبل  النظر  باأن  ال�سكو« 
طبيعة  يف  النظر  اإعادة  يتطلب 
الت�ساوؤل  يتحتم  ولذا،  االأ�سياء. 
وم�سريها،  م�سادرها،  عن 
ذلك  على  م�ستدلًة  و�سريورتها، 
من  الكرا�سي  �سناعة  بكيفية 
لها،  ووفًقا  ال�سغرية.  االأ�سجار 
يعني اإعادة ت�سكيل العامل االإميان 
االأمد،  طويلة  م�ستقبلية  بخطٍط 
توؤثر بدورها يف اخلطط الراهنة. 
فمثاًل، توؤثر املجتمعات احلديثة 
على  امل�ستحدثة  واملزارع 
الأحٍد  ميكن  ال  بطرٍق  امل�ستقبل 

التنبوؤ بها.
اإك�سو  »رو�س  مقال  وي�ستك�سف 
البيئة  ت�سيطر  كيف  اآدمز« 
على  اأج�سادنا،  على  املحيطة 
نحٍو يقيد االحتماالت ال�سيا�سية، 
ويربز طبيعة املباين واملدن بطرٍق 
ال�سوء  ي�سلط  ما  وهو  مبتكرة. 
اجلديدة  املفاهيم  اأحد  على 
املعماريني  بني  برزت  التي 
وهو  اأال  املدن،  وخمططي 
ذلك  وي�سلط  املرونة«.  »هند�سة 

املفهوم ال�سوء على كيفية اإيجاد 
ال�سواحل  حلماية  حديثة  طرق 
خالل  من  للخطر،  املعر�سة 
ال�سناعية.  واملوانع  احلواجز 
وهو ما يعني اأن الكيفية التي تتم 
املناخية،  التغريات  مواجهة  بها 
بطرٍق  امل�ستقبل  بدورها  ت�سكل 

غري متوقعة.
»اأوليفيا  ال�سياق ذاته، ت�سلط  ويف 
املعنون  مقالها  يف  روزاين«، 
على  ال�سوء  االأمواج«،  »ك�رش 
امل�ستقبلي  التفكري  تداعيات 
احلا�رش،  ا�ستقرار  زعزعة  على 
باالأمن  زائٍف  اإح�سا�ٍس  وخلق 
الدرا�سات  اأن  ذلك  وال�سيطرة. 
ومن�سوب  لالأمواج  املتعمقة 
على  املناخية  والتغريات  البحار 
االعتقاد  تُعزز  قد  املثال،  �سبيل 
باملعرفة  باالإملام  الزائف 
مما  الطبيعة،  على  وال�سيطرة 
يوؤثر بدوره يف الكيفية التي تواجه 

بها تلك التغريات.

التطورات التكنولوجية:

املقال  يف  فيني«  »اإد  يجادل 
التنبوؤات  تغري  »كيف  املعنون 
امل�ستقبل؟« باأن التكنولوجيا التي 
نتفاعل معها كل يوم تغريرّ الطريقة 
امل�ستقبل.  مع  بها  نتعامل  التي 
البحث  ذلك مبحرك  على  ويُدلل 
اأ�ستونيا  حالة  وتدلل  »جوجل«. 
الهائل  التكنولوجي  التقدم  على 
االفرتا�سية،  احلكومة  يف  ممثاًل 
واالأمن  االإلكرتوين،  والت�سويت 
اجلماعي، واملواطنة بال حدود، 
الرقمية.  ال�سحية  وال�سجالت 
ففي مقاله »اأ�ستونيا.. اجلمهورية 
باأن  هيلر«  »ناثان  دفع  الرقمية«، 
نظاًما  اعتمدت  اأ�ستونيا  حكومة 
يوفر االأموال والوقت من ناحية، 
جيو�سيا�سية  ا�سرتاتيجية  ويطبق 
فاإذا  اأخرى.  ناحيٍة  من  متقدمة 
رو�سيا  بني  احلرب  اندلعت 
املثال، ويف  �سبيل  واأ�ستونيا على 
التكنولوجي  التقدم  ذلك  ظل 
الهائل، ا�ستطاعت االأخرية »اإدارة 

الدولة عن بعد«.
ال�سني،  ميل يف   2500 بعد  وعلى 
التكنولوجيا يف اجتاهٍ  مت توظيف 
معاك�س حلالة اأ�ستونيا. فقد طبقت 
ملراقبة  �سارًما  نظاًما  ال�سني 
كافة حتركات املواطنني. وهو ما 
خلُ�ست اإليه »ميجا راجاجوباالن« 
يف درا�ستها املعنونة »هذا هو ما 
يف  البولي�سية  الدولة  عليه  تبدو 
ا«.  حًقرّ والع�رشين  احلادي  القرن 
وتك�سف فيها عن طرق االحتجاز 
التكنولوجيات  ت�ستخدمها  التي 
وحماية  مراقبة  يف  اجلديدة 
مما  يومًيرّا،  االأويغورية  االأقلية 
على  الدولة  �سيطرة  من  ي�سخم 

امل�سطهدة  االأقليات  اإحدى 
النظام  هذا  ويجد  بالفعل. 
املتحدة  الواليات  يف  اأوا�رشه 
البطاقات  بالفعل  تراقب  التي 
االئتمانية، وامل�سرتيات اخلا�سة، 
ملختلف  الطبية  واالحتياجات 
حمكٍم  نظاٍم  ظل  يف  املواطنني 

من الرقابة االإلكرتونية.
يف  �سمايلي«  »لورين  وتت�ساءل 
ما  »�سخ�س  املعنون  مقالها 
عندما  يحدث  ماذا  يراقبني: 
الآبائنا  التقنية  بالرعاية  ن�سمح 
ال�سن  كبار  موقع  عن  امل�سنني«، 
ت�ستخدم  وهل  التكنولوجيا،  من 
حياتهم  لتح�سني  اأم  ملراقبتهم 
البارزة  االأمثلة  ومن  املعي�سية؟. 
التكنولوجيا  ا�ستخدام  على 
تقنيات  ال�سن  كبار  حياة  لتح�سني 
التحكم يف الذاكرة. ففي »م�ستقبل 
التذكر«، تت�ساءل »را�سيل ريديرر« 
التقنيات  تلك  م�ستقبل  عن 

واملتحكمني بها.

م�ستقبل النيوليربالية:

الذي  »ما  املعنون  املقال  يف 
حلقة  النيوليربالية:  �سيقتل 
حاول  م�سريها؟«،  حول  نقا�سية 
ذلك  على  االإجابة  موؤلفني  عدة 
الت�ساوؤل؛ فافرت�س »براي�س كوفر« 
وطاأة  حتت  النيوليربالية  انهيار 
اأزمة الرعاية ال�سحية، ويق�سد بها 
تلبية  على  املواطنني  قدرة  عدم 
املتزايدة،  ال�سحية  احتياجاتهم 
اأو رعاية اأبنائهم املر�سى اأو كبار 
ال�سن، بفعل الظروف االقت�سادية 
»بول  راأى  بينما  ال�سائدة. 
النيوليربالية �ستنتهي  اأن  ما�سون« 
القومية  ونهو�س  العوملة  بنهاية 
ذاته،  الوقت  ويف  االقت�سادية. 
الدخل  باأن  بارنز«  »بيرت  جادل 
�ساأنه  من  العاملي  االأ�سا�سي 
اقت�سادٍي  منوذٍج  اإىل  يقود  اأن 

واجتماعٍي جديد. 
جامبل«  »جويل  وت�سري 
ال�سعبوية  اال�ستجابات  اإىل 
اليمني،  �سعود  فمع  للنيوليربالية؛ 
متمردة.  بدوٍل  ال�سعبوية  تنذر 
ومع �سعود الي�سار، ميكن للنزعة 
الرثوة  توزيع  اإعادة  ال�سعبوية 
اأن  ذلك  �سامل،  ب�سكٍل  وال�سلطة 
اإىل  ي�سبه  النيوليربالية  �سعود 
الطبيعية.  القوانني  كبرٍي  حِدرّ 
فوفًقا للتجارب التاريخية، تنتهي 
بها  ينتفي  التي  املجتمعات 
نهاية  يف  للرثوة  العادل  التوزيع 
املطاف اإىل االنهيار االقت�سادي 
اختالف  على  واالجتماعي 
اإجمااًل  يب�رش  ما  وهو  اأ�سكاله. 
معه  ت�سمد  ال   ، ه�ٍسرّ مب�ستقبٍل 
وال�سيا�سية  االقت�سادية  الهياكل 
م�ساألة  تتوقف  ثم،  ومن  الراهنة. 

متى؟  على  ال�سامل  االإ�سالح 
وكيف؟ ولي�س ملاذا؟.

االإ�سالحات،  تلك  بني  ومن 
مقاله  يف  روجرز«  »بري�سن  يركز 
يف  االأ�سا�سي  »الدخل  املعنون 
االإ�سالح  على  عادل«  جمتمٍع 
الطبقي، ا�ستجابًة للفقر املتزايد، 
يف  لل�سناعة  املتزايدة  وامليكنة 
ذلك  ففي  العامل.  اأنحاء  جميع 
اإىل  احلاجة  تتزايد  ال�سياق، 
الهياكل  يُعزز  الذي  املنتج  العمل 
من  والروؤ�ساء  للعمال  الراأ�سمالية 
يتطلب  ما  وهو  امليكنة،  خالل 
�سيا�ساٍت جادة ملواجهته، وجعل 

امل�ستقبل اأف�سل.

الطريق للم�ستقبل:

اأن  بالن�سفيلد«  »باتريك  اأو�سح 
الطريق  هو  املا�سي  اإىل  النظر 
وجادل  امل�ستقبل.  لروؤية  الوحيد 
يف  امل�سلح  العنف  معاجلة  باأن 
�سبيل  على  املتحدة  الواليات 
طوياًل  البحث  يتطلب  املثال 
وبقوة يف العالقات املتداخلة بني 
الع�سكرية  والنزعة  الراأ�سمالية 
يكمن  ال  له،  ووفًقا  االأمريكية. 
تخيالتنا  يف  الق�سية  جوهر 
ت�سفر  كيف  ولكن  امل�ستقبلية، 
تراث  التخيالت عن جتاهل  تلك 

ما�سينا وواقع حا�رشنا.

مقاله  يف  نايت«  »�سام  ويوؤكد 
لندن:  ج�رش  »انهيار  املعنون 
التي  لالأيام  ال�رشية  اخلطة 
�رشورة  على  امللكة«  وفاة  تلي 

واإتاحة  القدمية،  الهياكل  ترك 
املجال لظهور اأ�سكاٍل جديدة من 
ال�سيا�سات املعا�رشة. م�سرًيا اإىل 
اأن الهياكل القدمية للبريوقراطية 
اإىل  تتقدم  واال�ستعمار  التاريخية 

امل�ستقبل بخطى ثابتة.
يف  يوكنافيت�س«  »ليديا  وتتطلع 
مقالها املعنون »الذاكرة املدنية: 
امل�ستقبل الن�سوي« اإىل االأمام، يف 
حماولة الإلقاء ال�سوء على م�ستقبل 
م�ستقبل  عن  فت�ساءلت  الن�سوية. 
املتحدة،  الواليات  يف  املراأة 
يف  النظر  بدوره  يتطلب  ما  وهو 
املعا�رشة.  واأو�ساعها  تاريخها، 
»وليدة  توؤكد  ذاته،  ال�سياق  ويف 
تدوين  اأهمية  على  اإمياري�سا« 
املا�سي وامل�ستقبل، فالتفكري يف 
املا�سي �رشورة لروؤية امل�ستقبل. 
هو  بل  خطًيرّا،  لي�س  فالتاريخ 
دائري وكروي. كما اأنه يتواجد يف 

عدة اأماكن يف وقٍت واحد.
جاذبية  �رش  يكمن  وختاًما، 
وعدم  الغمو�س  يف  امل�ستقبل 
اليقني الذي يكتنفه. هذا الغمو�س 
وتقوي�سه  منه  احلد  ميكن 
احلياتية،  التجارب  خالل  من 
واملعا�رشة  التاريخية  واخلربات 
االجتماعي،  واخليال  جانب،  من 
من  القائمة  ال�سيا�سية  والهياكل 
جانٍب اآخر. ودون حتديد حقائق 
بامل�ساكل  االعرتاف  ودون  اليوم، 
القائمة اأو االإمكانات املتاحة، لن 
يكون امل�ستقبل عاداًل اأو اإن�سانًيرّا، 
اأو  عليه،  ال�سيطرة  ت�سهل  ولن 
اإىل  املجهول  دوائر  من  اخلروج 

املعلوم.
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اإعالن باإعداد �سهادة احليازة

 طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 املت�ضمن التوجيه
  العقاري املعدل واملتمم فان ال�ضيد : قراوي عمرو بن ب�ضري املولود بتاريخ
بلدية عمر  قد وال�ضاكن بعمر مركز  البويرة  08 /1971 بعمر والية   / 02 
 قدم ملف للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن طريق احليازة والتقادم املك�ضب ,
 طالبا اثبات هذه امللكية بتحرير �ضهادة اعرتاف مبلكيته للعقار االتي تعييينه
 : قطعة ار�ض �ضاحلة للبناء باملكان امل�ضمى القراريب قرية القراريب بلدية
مربع مرت   250,00 االجمالية  م�ضاحتها  البويرة   والية  القادرية    عمرودائرة 

: ويحدها من
ال�سمال :  باقي ملكية قراوي عمرو اجلنوب : ممر م�ضرتك بدون خمرج

ال�سرق  : ملكية بوزايدي احمد بن طيب
الغرب :  ملكية �ضعياين نعيم

حكم باحلجر
يف غيابيا  ابتدائيا  علنيا  االأ�رسة  �ضوؤون  ق�ضايا  يف  ف�ضلها  حال  املحكمة   حكمت 
 ال�ضكل : قبول دعوى االرجاع بعد اخلربة.يف املو�ضوع : افراغ احلكم ال�ضادر قبل
 الف�ضل يف املو�ضوع عن ق�ضم �ضوؤون اال�رسة بتاريخ 2018/06/17 فهر�ض رقم
الطبيبة اخلبرية  من طرف  املنجزة  على اخلربة  امل�ضادقة  وبح�ضبه   2255/18 
2018/08/02 بتاريخ  املحكمة  �ضبط  امانة  لدى  املودعة  ميينة  م�ضتورة   بن 
 حتت رقم 2018/1490 و بالنتيجة احلكم باحلجر على املرجع �ضده عفار علي
ببلدية حيزر البيه حممد و المه زواقي عديدي  1938/05/13 بتاريخ   املولود 
القانونية و  االدارية  �ضوؤونه  لرعاية  عليه  مقدمة  املرجعة حمادي جوهر   وتعيني 
 و املالية مع امر �ضباط احلالة املدنية بالتاأ�ضري مبنطوق هذا احلكم على هام�ض
 عقد ميالد املحجور عليه ح�ضب االخت�ضا�ض و ب�ضعي من النيابة . حتميل املرجعة
 امل�ضاريف الق�ضائية املقدرة بـ 900 دينار جزائري . بذا �ضدر احلكم و اف�ضح به
 جهارا باجلل�ضة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اعاله و ل�ضحته ام�ضيت الن�ضخة

. اال�ضلية من طرف الرئي�ضة و امني ال�ضبط

حكم باحلجر
ح�ضوريا ابتدائيا  علنيا  االأ�رسة  �ضوؤون  ق�ضايا  يف  ف�ضلها  حال  املحكمة   حكمت 
 يف ال�ضكل : قبول اإعادة ال�ضري يف الدعوى بعد اإجنازاخلربة.يف املو�ضوع : افراغ
بتاريخ احلال  ملحكمة  اال�رسة  �ضوؤون  ق�ضم  عن  املو�ضوع  يف  الف�ضل  قبل   احلكم 
امل�ضمى على  احلجر  توقيع  وبالنتيجة   17/1287 رقم  فهر�ض   2017/07/09 
1998/04/10 بتاريخ  املولود     عكو�ض  وم�ضعودة  رابح  ابن  عادل   بلطر�ض 
 ببقادرية والية البويرة احلامل ل�ضهادة امليالد رقم 82 وتعيني والدته امل�ضماة عكو�ض
 م�ضعودة ابنة رم�ضان املولودة بتاريخ 06 / 01 / 1957 بعمر والية البويرة مقدما
 عليه لرعاية �ضوؤونه واحللول حمله امام الهيئات االدارية واملالية والق�ضائية , مع
 االمر بن�رس هذا احلكم لالإعالم والتاأ�ضري به على هام�ض �ضهادة ميالده االأ�ضلية
 , حتميل املدعية بامل�ضاريف الق�ضائية . بذا �ضدرهذا احلكم و اف�ضح به جهرا
 يف اليوم وال�ضهر وال�ضنة املذكورين اأعاله و وقع على اأ�ضله كل من القا�ضية واأمني

 ق�ضم ال�ضبط
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رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين اللواء قدري اأبو بكر

اإرادة االأ�سرى تغلبت على كل اإجراءات االحتالل
م٫�س

جاء ذلك خالل حفل ت�سليم اللواء 
اجلامعة  رئي�س  ونائب  بكر  اأبو 
جامعة  يف  الأكادميية  لل�سوؤون 
حممد  الدكتور  الوطنية  النجاح 
لذوي  احلقوق  �سهادة  العملة 
الأ�سري عزمي نفاع، من حمافطة 
 ،2015 عام  منذ  واملعتقل  جنني 
عاماً  بع�رشين  عليه  واملحكوم 
�سجن  يف  حالياً  واملوجود 
اجللبوع، والذي اأكمل دار�سته يف 

احلقوق من خلف الق�سبان.
فخره  عن  بكر  اأبو  اللواء  وعرب 
ولذويه  له  وقدم  نفاع،  بالأ�سري 
ومتنى  التخرج،  مبنا�سبة  التهاين 
يُكمل  واأن  العاجل،  الإفراج  له 
طموحه يف اإكمال درا�سته العليا، 
الذي عمل  املكان  يكون يف  واأن 

من اأجله، ومتناه بعيدا عن قيود 
الإحتالل واأدواته الب�سعة.

اأن  اإىل  بكر  اأبو  اللواء  واأ�سار 

من  واملئات  الع�رشات  هناك 
املحررين  والأ�رشى  الأ�رشى 
بدرا�ستهم  املحتل  قهروا  الذي 

وتخرجهم من اجلامعات، واليوم 
ال�سجون تعج باحلالت امل�رشفة 
يُكملون  الذين  الأ�رشى  من 

تعليمهم يف درجتي البكالوريو�س 
غرفهم  داخل  من  واملاج�ستري 
الظالم،  �سجون  يف  وزنازينهم 
العملة  الدكتور  اأ�ساد  جانبه  من 
امللتحقني  واملحررين  بالأ�رشى 
موؤكداً  الوطنية،  النجاح  بجامعة 
للجامعة  فخر  حالة  عزمي  اأن 
ذلك  على  وحافظ  واأبنائها، 
قبل  يُقدمه  كان  الذي  الجتهاد 
عليه  تبقى  ما  واأكمل  اإعتقاله، 
من متطلبات تخ�س�سه، وها هو 
اليوم يتخرج من اجلامعة، ونُ�سلم 
اأن  التي من حقهم  ذويه �سهادته 

يتفاخروا بها.
ا�ستعداد  عن  العملة  واأعرب 
التعاون  اأ�سكال  لكل  اجلامعة 
كل  تذليل  �سبيل  يف  الهيئة  مع 
تقف  التي  والعقبات  ال�سعوبات 
وحمررينا  اأ�رشانا  اإرادة  اأمام 

اإكمال م�سريتهم  وطموحاتهم يف 
احلفل  ختام  ويف  التعليمية، 
الذي نُظم يف قاعة الجتماعات 
�سلم  اجلامعة،  لرئي�س  الرئي�سية 
العملة  والدكتور  بكر  اأبو  اللواء 
احلقوق  يف  البكالوريو�س  �سهادة 
ومت  وذويه،  نفاع  الأ�سري  لوالد 
كما  التذكارية،  ال�سور  التقاط 
قامت عائلة الأ�سري نفاع بتكرمي 
على  والقائمني  واجلامعة  الهيئة 
متابعة امل�سرية التعليمية فيهما.

ذوي  ت�سليم  مت  اأنه  اىل  ي�سار 
جنلهم  �سهادة  نفاع  الأ�سري 
الثوري  املجل�س  ع�سو  بح�سور 
واأمني  حويل  جمال  فتح  حلركة 
جهاد  نابل�س  يف  فتح  حركة  �رش 
رم�سان، ووفد من الهيئة وعمداء 
القانون  واأ�ساتذة  النجاح  جامعة 

فيها واأ�رشى حمررين.

قال رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين اللواء قدري اأبو بكر، اإن اإرادة الأ�سرى تغلبت على كل اإجراءات الحتالل للنيل من عزميتهم وقتل 
طموحاتهم، من خالل العقوبات املقننة التي ُتفر�س عليهم، والتي �سملت كل جمالت حياتهم وعلى راأ�سها حماربة امل�سرية التعليمية لالأ�سرى من خالل 

و�سع املعوقات وم�سادرة الكتب واملراجع واأدوات القرطا�سية وحرمانهم من اإمتام تعليمهم والتحاقهم باجلامعات.

االأ�سرية اإ�سراء جعابي�ص تعاين اأو�ساعا 
�سحية �سعبة جدًا

اأن  والأ�رشى  لل�سهداء  القد�س  مهجة  موؤ�س�سة  اأكدت 
من  عاًما(   35( جعابي�س  جميل  ريا�س  اإ�رشاء  الأ�سرية 
�سعبة  �سحية  اأو�ساًعا  تعاين  املحتلة،  القد�س  مدينة 
�سجون  اإدارة م�سلحة  ي�سمى  ما  واإهمال  و�سط جتاهل 
الحتالل الإ�رشائيلي بتقدمي اأي عالج حقيقي وجذري 

حلالتها ال�سحية.
و�سلت  ر�سالة  يف  جعابي�س  اإ�رشاء  الأ�سرية  واأفادت 
ت�سنجات  من  تعاين  اأنها  عنها،  ن�سخًة  القد�س"  "مهجة 
واأ�سفل  بالأيدي  واآلم �سديدة  باجل�سم مع وجع �سديد، 
ومن  والأطراف،  والأقدام  والأيدي  واملفا�سل  الرقبة 
�سديدة  ورغبة  الكتئاب  من  وتعاين  باجل�سم،  ت�سنجات 

يف البكاء. 
يوجد  ل  احلروق  واآثار  جل�سمها  بالن�سبة  اأنه  واأ�سافت 
اأي حت�سن مع اأنها ت�ستخدم الدواء، حيث اأعطوها دواًء 
النوم،  من  ومينعها  ال�سديد  ال�سداع  لها  ي�سبب  جديًدا 
منها،  تعاين  التي  الآلم  اأجل  من  م�سكنات  تتناول  وهي 
لكن اأ�سبح ج�سمها ل ي�ستجيب من كرثة امل�سكنات، واأن 
الدواء جعلها تن�سى ما يحدث يف الوقت احلا�رش وتتذكر 

املا�سي فقط. 
من  طبيب  اإدخال  ب�رشورة  جعابي�س  الأ�سرية  وطالبت 

تخدم  ل  ال�سجن  عيادة  لأن  اأ�سنانها،  لعالج  اخلارج 
و�سعها ول تقدم لها العالج الالزم، واأنها بحاجة لإجراء 

عمليات جراحية لإزالة اآثار احلروق.
واأ�سارت مهجة القد�س اإىل اأن قوات الحتالل اعتقلت 
ووجهت  2015/10/11م،  بتاريخ  جعابي�س  الأ�سري 
خالل  من  يهود  وقتل  عملية  تنفيذ  حماولة  تهمة  لها 
تفجري اأنبوبة غاز داخل �سيارتها اأثناء توجهها للقد�س، 
جائًرا  حكًما  بالقد�س  الإ�رشائيلية  املحكمة  واأ�سدرت 
عالية  مالية  وغرامة  عاًما   )11( الفعلي  بال�سجن  عليها 
)50( األف �سيكل، واأو�سحت اأن الأ�سرية جعابي�س اأ�سيبت 
يوم اعتقالها نتيجة انفجار اأنبوبة الغاز باإ�سابات �سديدة، 
تعر�ست  التي  والإ�سابة  ال�سحي  و�سعها  ورغم خطورة 
لها، واأدت اإىل حروق يف اأكرث من 60% من ج�سدها، وبرت 
معها  تعاملت  الحتالل  �سلطات  اأن  اإل  يديها،  اأ�سابع 

كاإرهابية ومل تقدم العالج الالزم لها يف حينه.
وبينت اأنها تعاين اليوم من اآثار احلروق يف وجهها واأنحاء 
للتخل�س من  ج�سمها، وهي حتتاج لرحلة عالج طويلة، 
اأوجاعها التي باتت ل تفارقها، اإل وهي نائمة مب�ساعدة 
املهدئات يف ال�سجن الذي ل تتلقى فيه الرعاية ال�سحية 

الالزمة. 

االأ�سري عا�سم الربغوثي يتعر�ص 
لتحقيٍق قا�ٍص ومكثف 

نقل والدة معتقل �سيا�سي للم�ست�سفى 
بعد تردي �سحتها ب�سبب اإ�سرابها

عا�سم  الأ�سري  اأن  الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  قال 
الربغوثي )33 عاماً( من بلدة كوبر يتعر�س لتحقيٍق 
قا�ٍس ومكثف يف زنازين معتقل "امل�سكوبية"وبني 
يتوا�سل  التحقيق  اأن  احل�سيم  ماأمون  املحامي 
يف  �ساعة   20 من  لأكرث  الربغوثي  الأ�سري  مع 
ات�سح  النوم، كما  يرافق ذلك حرمانه من  اليوم، 
اليوم،  له  عقدت  التي  التمديد  جل�سة  من خالل 
لفتاً اإىل اأن املحكمة الع�سكرية يف "امل�سكوبية" 
التحقيق  ل�ستكمال  يوماً  لـ)12(  اعتقاله  مددت 
معه، كما جتدد اأمر منعه من لقاء املحامي كما 

البالغ  حممد  �سقيقه  اعتقال  املحكمة  ومددت 
من العمر )17 عاماً( خم�سة اأيام للتحقيق، علماً 
عاماً(،   66( الربغوثي  عمر  الأ�سري  والدهم  اأن 
زال رهن العتقال  الثالث عا�سف ما  و�سقيقهم 
�سقيقهم  ا�ست�سهاد  عن  الحتالل  اإعالن  منذ 
الرابع �سالح الربغوثي يف تاريخ الثاين ع�رش من 

دي�سمرب 2018.
اأعلنت عن اعتقال  وكانت �سلطات الحتالل قد 
يف  �سخيدم  اأبو  بلدة  من  يومني،  قبل  عا�سم 

حمافظة  رام اهلل والبرية.

يا�رش  م�ست�سفى  اإىل  �سيا�سي  معتقل  والدة  نقلت   
تردي  بعد  الغربية  ال�سفة  �سمال  ب�سلفيت  عرفات 
"اأم  الفتا�س  خديجة  عائلة  وقالت  ال�سحي  و�سعها 
اأيام  ثالثة  منذ   الطعام  عن  م�رشبة  اإنها  ن�سال" 
احتجاجا على اعتقال ابنها مراد لدى امن ال�سلطة 

الفل�سطينية واأو�سحت عائلتها اأنها تتلقى الآن الرعاية 
الطبية يف م�ست�سفى �سلفيت حيث بدا التعب وا�سحا 
اإىل  ولفتت عائلتها  تعاين من اجلفاف  وبداأت  عليها 
اأنها كانت تنوي القيام بوقفة اعت�سام احتجاجية يف 

�سلفيت اليوم لكنها تاأجلت ب�سبب حالتها ال�سحية.

اأ�سدرت املحكمة املركزية يف القد�س املحتلة، 
بحق الأ�سري املقد�سي حممد جمال ر�سده )30 
القد�س  يف  �سعفاط  خميم  �سكان  من  عاماً( 
الفعلي ملدة 11 عاماً،  بال�سجن  املحتلة حكماً 

بعد اإدانته بالتخطيط لغتيال "نتنياهو ".
اأفاد باأن قوات الحتالل  مكتب اإعالم الأ�رشى 
"ر�سده"  منزل   ،2018/4/17 بتاريخ  اقتحمت 
بالكامل  بتفتي�سه  وقامت  حما�رشته  بعد 
وحطمت حمتوياته وقامت باعتقاله بعد تقييد 
يف  التحقيق  اإىل  ونقلته  عينيه،  وع�سب  يديه 
مركز امل�سكوبية، حيث تعر�س للتعذيب القا�سي 
خالل التحقيق الذى ا�ستمر �سهرين وبني اإعالم 
وح�سب ما ن�رش  "ال�ساباك"  باأن جهاز  الأ�رشى 
يف و�سائل الإعالم العربية اتهم الأ�سري "ر�سده" 

عمليات  تنفيذ  اإىل  تهدف  كانت  خلية  بقيادة 
نوعية من بينها اغتيال رئي�س الوزراء ال�سهيوين 
يف  الحتالل  بلدية  ورئي�س  نتنياهو"  "بنيامني 

القد�س "نري بركات".
الحتالل  اإدعاء  ح�سب  "ر�سده"  خطط  كذلك 
الأمريكية  للقن�سلية  تابعة  ا�ستهداف مباين  اإىل 
الأهداف  معلومات عن  واأنه جمع  القد�س،  يف 
من  تعليمات  على  بناء  التي خطط ملهاجمتها 
نا�سط يف �سوريا ، واأن اأجهزة الحتالل اأحبطت 
حمكمة  اأ�سدرت  وقد  باعتقاله   املخطط 
الحتالل بحقه حكماً بال�سجن الفعلي ملدة 11 
عاماً، ويقبع حالياً يف �سجن نفحة ال�سحراوي، 
علماً باأنه اعتقل �سابقاً واأم�سى عدة �سنوات يف 

ال�سجون .

االحتالل يحكم على االأ�سري حممد 
ر�سده بال�سجن ملدة 11 عامًا
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هيئة الأ�سرى

 �إد�رة �ل�سجون متاطل يف تقدمي �لعالج لـ 3 �أ�سرى

وك�شفت الهيئة يف تقرير لها، عن 
يف  تقبع  مر�شية  حاالت  ثالث 
عدة �شجون اإ�رسائيلية، ومن بينها 
حالة االأ�شري ال�شاب �شيف البدو 
ال�شويكة  )20 عاماً( من �شاحية 
يعاين  والذي  طولكرم،  ق�شاء 
جرى  وقد  ال�شكري  مر�ض  من 
اعتقاله موؤخراً وزجه يف معتقل 
ا�شتجوابه يف  "جميدو"، وخالل 
حيث  "اجللمة"،  توقيف  مركز 
قا�ض،  لتحقيق  ال�شاب  خ�شع 
ونتيجة ل�شوء االأو�شاع االعتقالية 
احتجازه  اأثناء  منها  عانى  التي 
تدهورت حالته  الزنازين،  داخل 

ثم  ومن  بالتقيوؤ  وبداأ  ال�شحية 
ا�شتفاق  وعندما  وعيه،  فقد 
االأ�شري وجد نف�شه بوحدة العناية 
"العفولة"،  م�شفى  يف  املكثفة 
من  الرغم  على  اأنه  واأ�شاف 
واآالمه،  ال�شحي  و�شعه  �شوء 
بامل�شفى  تواجده  خالل  اأنه  اإال 
كان مقيد اليدين والقدمني على 
اأ�شبوع  بقى  امل�شفى،  �رسير 
بامل�شفى ومن ثم جرى نقله اإىل 
ذياب  االأ�شري  عن  "جميدو"،اأما 
بلدة �شفا  )28 عاماً( من  نا�رس 
من  يعاين  فهو  اهلل،  رام  ق�شاء 
�شاء  وقد  ظهره،  يف  دي�شكات 

اعتقاله  عقب  ال�شحي  و�شعه 
وهو  "اإي�شل"،  معتقل  يف  وزجه 

لو�شعه  اإىل عناية فائقة  بحاجة 
ال�شحي ال�شعب.

يف حني مير االأ�شري �شامي احلاج 
رميا  بيت  بلدة  من  عاماً(   28(

�شحي  بو�شع  اهلل،  رام  ق�شاء 
ي�شتكي  فهو  ال�شعوبة،  يف  غاية 
اإثر  الي�رسى  بعينه  م�شاكل  من 
اعتقاله،  قبل  لها  تعر�ض  اإ�شابة 
وقد تفاقم و�شعه ال�شحي نتيجة 
بحالته  االكرتاث  وعدم  اهماله 
فقدان  اإىل  اأدى  مما  ال�شحية، 
يعاين  واأ�شبح  العني  بتلك  نظره 
اليمنى،  بعينه  م�شاكل  من  اأي�شاً 
باأ�رسع  حتويله  اإىل  بحاجة  وهو 
عيون  طبيب  اإىل  كن  ميمُ ما 
خمت�ض، لكن اإدارة النقب متاطل 
الفحو�شات  الإجراء  بتحويله 

وتلقي العالج.

 قالت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين، اإن اإدارة معتقالت الحتالل تتعمد انتهاج اأ�ساليب ال�ستهتار الطبي بحق الأ�سرى املر�سى، خا�سة ذوي الأمرا�ض املزمنة 
وممن يعي�سون اأو�ساعًا �سحية �سعبة للغاية، وذلك بهدف تعري�ض الأ�سري للموت البطيء دون مراعاة للقوانني والأعراف الدولية والقواعد الإن�سانية والأخالق 

املهنية التي حتكم مهنة الطب.

من معتقل �سيا�سي اإىل اآخر 

يف ذكرى ��ست�سهاد �ملقاوم با�سل �لأعرج
بقلم الأ�سري/ اإ�سالم حامد

العزيز با�شل انق�شى عام مذ دخلت  اأخي 
ال�شماء  ا�شتقبلتك  اخلالدين،  �شجل 
منك،  خجاًل  ال�شم�ض  وتوهجت  بالفرحة، 
وخ�شعت  تالألوؤًا،  بك  الكواكب  وازدانت 
لفراقك  عيوننا  فبكت  حمبًة،  لك  القلوب 
من  اإلينا  الناظر  واأنت  تركتنا  �شهيد،  يا 
العداء،  واإيانا  نا�شبوك  من  مع  �شمائك، 
حاولوا  ثم  االأ�شفاد،  يديك  يف  وجعلوا 
هام�ض  اإىل  التاريِخ  قلب  من  اإخراجك 
�شالحك  ر�شا�شات  ف�شاحت  اجلبناء، 
بيننا  مكان  ال  اأن  التاريخ  فروح  مزلزلًة، 
كلماتك  ب�شيف  ال�شهداء  �شيد  يا  للعمالء، 

لل�شم�ض  ومددت  لل�شالكني،  ال�شبل  اأنرت 
الكون  فتوقف  الغافلني،  لعيون  طريقاً 
اأجمعني  اخلالئق  انتبهت  حتى  للحظٍة، 
باأن  الظاملني،  وجوه  يف  قلتها  حٍق  لكلمة 
ب�شواعد  فل�شطني، وحتريرها  تاج  القد�ض 
املجاهدين، دمانا فداًء لها، فقلت وفعلت 
للعاملني،  نربا�ًشا  اأ�شبحت  �شهيد، حتى  يا 
التي  ال�شهادة  بذور  عن  حدثيني  اأر�ضمُ  يا 
هل  عليها؟  حنوتي  هل  فيكي،  زرعت 
�شقيتها برحيق �شهٍد تقطر من بني كلمات 
االنت�شار؟ �شميها اإليك، ف�شجر الزيتون ال 
رها االأحرار، يا اأر�ضمُ  ينبت اإال يف اأر�ٍض عَمّ
اأقبلي منا ال�شهداء، والفظي حطام اأ�شماء 
هل  اهللِ"  "رام  ويا  للغرباء،  طهرك  باعوا 

الليِل، وا�شتيقظت بال  ن�شيت �شهيَد جوف 
ال�شهيد  خا�شها  حربا  �شهدت  هل  �شباح، 
اأخاه ينجده  بال �رساخ؟ نظر �شهيدنا لعل 

يف بال�شالح!!
لكن 

خلف  رئي�شِه  بيت  اأمام  منتبًها  االأخمُ  يقف 
املرتا�ض، يقظا م�رسئب احلوا�ض، ح�شا�ض، 
مل ي�شمع �شوت �شهيدنا، فلقد خا�ض نباله 
الرئي�ض يف ِخدرِه وحر�ض  بال �شياح، ينام 
لعل  حمرابِه،  يف  ميوت  و�شعب  بابِه،  على 
فيا  ال�شباح،  �شم�ض  باإ�رساقة  يبداأ  يومه 
ويا  ال�شماء،  ع�شافري  ويا  ال�شباح،  �شم�ض 
ن�شيم الهواء، ال تلومونا �شوؤالكم فلقد مات 

�شهيدنا والدمع نواح ..

"اخليول امل�رسجة
كما  فر�شان  الفر�شان  هل  لكن  �شهلت 

كانوا.. غدا؟
واملهاميز التي حتملها االأقدام .. غا�شت 

يف القلوب!
..و�شيوف ثلمت!

فقد ا�شتاأجرها النخا�ض.. حتمي هودجه!
و�شيوف قنعت اأن تتدىل عند اال�شتعرا�ض 

.. زينة.. وحمائل
حملتها يف دياجي الليل اأ�شالع املقا�شل

ودفنا نبلها املقهور يف عام البكاء
�شبح الفر�شان ما زال على وجه املدينة ..

�شامتا ياأتي اإذا جاء امل�شاء
�شامتا ينف�ض اأطراَف الرداء

وميد اجل�شدا!
فيمد اخلوف يف الليل يدا

يف  ي�رسي  االأكفان،  يحمل  مي�شي،  ثم 
الدروب!

يحمل االأكفان اأثواب ركوب!
واملهارميز التي حتملها االأقدام .. غا�شت 

يف القلوب"
معابد  وهدمت  الظالم،  كوؤو�ض  ك�رست 

اليهود وبقيت �شامدا فينا ال متوت
با�شل االأعرج

بقلم االأ�شري اإ�شالم حامد
من معتقل بري ال�شبع اإي�شل

)هذه جزء من ق�شيدة الع�شاء االأخري الأمل 
دنقل(

عليه  باأ�شرٍي حمكوٌم  ترتبط  اأن  لفتاٍة  كيف 
تع�شق  كيف   ، تنتهي  ال  التي  باملوؤبدات 
قلبه املاأ�شور داخل قف�ٍض حديدّي ال تعلم 
متى ينفك هذا احلديد ومتى ينتقالن من 
حريٍة  يف  الزوجية  ع�ض  اإىل  االأ�رس  ع�ض 
يعي�ض  معزوٍل  الأ�شرٍي  وكيف  واأمان  و�شالم 
من  بفتاة  يرتبط  اأن  �شغرية  زنزانٍة  داخل 
وتعي�ض  اآخر  ب�شخ�ض  ترتبط  اأن  املمكن 
يعلم  واأنه  وترقب  انتظار وحمن  دون  معه 
ها وهي ترى  اأنه �شوف يظلممُ بارتباطه بها 
فيه حريتها و�شعادتها .. ترى غفران زامل 
من  املحررة  واالأ�شرية  الثالثينية  الفتاة 
زنازين االحتالل ال�شهيوين اأن ح�شن �شالمة 
االأربعيني ابن مدينة خان يون�ض واملحكوم 
عليه بع�رسات املوؤبدات اأنه كان على مدار 

�شنوات طويلة وقبل دخولها االأ�رس ميثل لها 
احللم الذي تتوق اإىل حتقيقه ، كانت ترى 
فيه كل �شفات ال�شخ�ض الذي تود االرتباط 
االأحكام  كل هذه  اأن  يقني  على  واأنها   ، به 
اإىل زوال واأن موعده مع الفرج قريب واأنها 
 "  : تعاىل  اهلل  قول  يتجلى  هنا  به  �شتلتقي 
فيه  اهلل  ويجعل  �شيئا  تكرهوا  اأن  وع�شى 
باعتقال  اخلري  هذا  كان   ،  " كثريا  خرياً 
مبثابة  كان  الأنه  الق�شبان  خلف  غفران 
القدر املحتوم الرتباطها بفار�ض اأحالمها 
بح�شن  ارتباطها  �شالمة  ح�شن  وملهمها 
ل�شنوات  تعي�شه  الذي  احللم  مبثابة  كان 
كان  احللم  هذا  لكن  اعتقالها  قبل  طويلة 
قّدر  اأن  اإىل   ، بامل�شتحيل  اأ�شبه  حينها  يف 
االإ�رسائيلية  ال�شجون  يف  االعتقال  لها  اهلل 

باالأ�شرية املحررة  التقت  وخالل اعتقالها 
بابن عمها  ارتبطت  والتي  التميمي  اأحالم 
االأ�شري املحرر نزار التميمي داخل �شجون 
اأبلغتها مبحبتها لالرتباط  االحتالل والتي 
و�شلت  حينها  يف  �شالمة  ح�شن  باالأ�شري 
من  املعتقل  داخل  �شالمة  حل�شن  ر�شالة 
اأحالم التميمي تقول فيها : "هل باالإمكان 
لك �رسيكة  اأختار  باأن  ن�شيب  يكون يل  اأن 
اأ�شحاب  اأن  تعترب  كانت  الأنها  ؟  حياتك" 
زواجهم  يكون  اأن  يجب  العالية  املوؤبدات 
غري تقليدي وكان ما لها اأن األّفت بني قلبني 
اأ�شريين خلف الق�شبان مل ميانع ح�شن بعد 
يخفي  ومل  الر�شالة  فحوى  من  ا�شتغرابه 
اأن  ا�شتعدت  التي  الفتاة  بهذه  اعجابه 
خلف  �شنوات  منذ  موجود  باأ�شري  ترتبط 

ذلك  وزاد  ال�شائكه  واالأ�شالك  الق�شبان 
زالت  ما  فتاة  هناك  واأن  الفكرة  بروعه 
على  فوافق  به  االرتباط  وتفكر  تذكره 
�رسيكة حياته التي تقدمت خلطبته بنف�شها 
الر�شائل  وتبادال  والليايل  االأيام  ومّرت 
اجلميلة داخل االأ�شوار والتي حتمل احلب 
واحلياة  الفريدة  واملعاين  الكبرية  وال�شوق 
اللقاء  اأمل  على  كالهما  ليعي�ض  اجلديدة 
حلياتهما  التفا�شيل  الأدق  خططا  فقد   ،
�شيكون غدا مير  اللقاء  وكاأن  وم�شتقبلهما 
ومل  ارتباطهما  علي  �شنوات  �شبعة  اليوم 
ارتباطهما  اأن مت  تلتِق غفران بح�شن منذ 
داخل ال�شجن ومل تره اإال من خالل ال�شور 
خرجت   . زنزانته  داخل  من  ت�شلها  التى 
قلبها  خلفها  وتركت  املعتقل  من  غفران 

�شاحات  به يف  تلتقي  اأن  اأمل  االأ�شري على 
اأ�شوار  خارج  حياتهما  معاً  ليعي�شا  احلرية 
ر�شماه وهما  وليحققا ما  ال�شوداء  ال�شجن 
اإىل  املحنة  حتويل  يتجلى  هنا  بداخله 
التي  االأرواح  هذه  زواج  خالل  من  منحة 
 ، ال�شماء  ال�شجون  داخل  املوت  لها  كمُتب 
يحياها  التي  العذابات  و  املعاناة  حتولت 
االأبطال خلف الق�شبان .. من �شجٍن و عزل 
، وتعذيب يف اأقبية التحقيق ، وحرمان من 
جديدة  حياة  اإىل  احلياة  مقومات  اأب�شط 
ولو  االأ�شري  يعي�ض  اأن  خاللها  من  ممكن 
�شنع  هنا  اأحب  من  مع  والقلب  بالروح 
االأ�شريان حباً واأماًل و�شل اإىل حد الهذيان 
.. فن�شيا معه ال�شجن وال�شجان يعي�ض اليوم 

الكثري من اأمثال ح�شن وغفران 

ُحب خلف �لق�سبان



اأعلن الحتاد الأوروبي لكرة القدم 
الأف�ضل  الت�ضكيلة  عن  »اليويفا« 
ت�ضويت  ح�ضب   ،2018 لعام 
الر�ضمي  موقعه  على  اجلماهري 
مودريت�ش،  لوكا  الكرواتي  وجاء 
مدريد،  ريال  نادي  األعاب  �ضانع 

بح�ضوله  الت�ضويت،  �ضدارة  يف 
من  باملئة   68.5 ن�ضبة  على 
الربتغايل  النجم  وحل  الأ�ضوات، 
املركز  يف  رونالدو  كري�ضتيانو 
الثاين بن�ضبة 64.3 باملئة، تاركا 
املركز الثالث لغرميه الأرجنتيني 

ليونيل مي�ضي )63.7 باملئة(.
�ضمت  التي  الت�ضكيلة  ت�ضمل  ومل 
11 لعبا امل�رصي حممد �ضالح، 
اأف�ضل  بجائزة  موؤخرا  املتوج 
على  الثاين  للعام  اإفريقي  لعب 
التوايل، والنجم الربازيلي نيمار دا 

�ضيلفا، اأغلى لعب يف تاريخ كرة 
»اليويفا«  ت�ضكيلة  وجاءت  القدم 
ح�ضب   2018 لعام  لعب  لأف�ضل 

ت�ضويت اجلماهري كالتايل:
الأملاين  املرمى:  حرا�ضة  يف 

اأندري تري �ضتيغن
الربازيلي  الدفاع:  خط  يف 
فريغيل  والهولندي  مار�ضيلو- 
رافائيل  والفرن�ضي  دايك-  فان 
�ضريجيو  والإ�ضباين  فاران- 

رامو�ش.
لوكا  الكرواتي  الو�ضط:  خط  يف 
نغولو  والفرن�ضي  مودريت�ش- 
كانتي- والبلجيكي اإدين هازارد.

الربتغايل  الهجوم:  خط  يف 
كري�ضتيانو رونالدو- والأرجنتيني 
ليونيل مي�ضي- والفرن�ضي كيليان 

مبابي.

ق.ر 

الهدف  ><ال�ضبيبة<<  و�ضجلت 
الالعب  بف�ضل  اللقاء  يف  الوحيد 
حمرون يف الدقيقة ال16 من عمر 
النتيجة،  وبهذه  الأول.  ال�ضوط 
يف  تواجدها  القبائل  �ضبيبة  تعزز 
نقطة   32 بر�ضيد  الثانية  املرتبة 
احتاد  الرائد  عن  الفارق  مقل�ضة 
اجلزائر )33 نقطة( والذي �ضيواجه 
ن�رص  اجلار  املقبل،  الثالثاء  يوم 
جتمد  جهتها،  ومن  داي  ح�ضني 
النقطة  يف  بجاية  مولودية  ر�ضيد 

ال19 مكتفية باملرتبة العا�رصة.
اأكدت  فقد  اجلزائر،  مولودية  اأما 
اليجابية  ونتائجها  ديناميكيتها 
منذ انطالق مرحلة العودة بعد اأن 
تاجنانت  دفاع  بال�ضيف  اأطاحت 
)4-1( مبلعب 5 جويلية رغم غياب 
العقوبة امل�ضلطة  اجلمهور ب�ضبب 
قبل  من  العا�ضمي  النادي  على 
القدم.  لكرة  املحرتفة  الرابطة 
و�ضجلت اأهداف ><املولودية<< 
بف�ضل الالعب �ضويبع )د28، د88(، 
)د69(،  وبوردمي  )د61(  حدو�ش 

بينما قل�ش ال�ضيوف النتيجة عرب 
الالعب �ضاعي )د85(.  

مولودية  دعمت  النتيجة،  وبهده 
موؤقتا،  الثالثة  مرتبتها  اجلزائر 
><الدفاع<<  قل�ش  بينما 
جتمد  بعد  البقاء  يف  حظوظه 
 17 ب  ال15  املرتبة  يف  ر�ضيده 
وقت  يف  جرى  لقاء  نويف  نقطة 
فريق  فاز  اليوم،  نهار  من  �ضابق 
اأوملبي املدية على احتاد بلعبا�ش 
)2-0( مبلعب امام اليا�ش باملدية  
بف�ضل الالعبني �ضامر )د26( و بن 

عالم )75د �ش ج(. 
املدية  اأبناء  �ضجله  الذي  الفوز 
اإىل  الرتقاء  من  ميكنهم  اليوم، 
املرتبة  حمتلني  الرتتيب  و�ضط 
الوقت  يف  نقطة،   21 بر�ضيد  ال8 
بلعبا�ش  احتاد  فيه  يتواجد  الذي 
مولودية  مبعية   ال11  املرتبة  يف 
واأهلي  مليلة  عني  جمعية  وهران، 
هذه  ،ومتيزت  بوعريريج  برج 
وفاق  مقابلة  بتاأجيل  اجلولة 
التي  �ضطيف - جمعية عني مليلة 
اأم�ش  اأول  م�ضاء  مربجمة  كانت 
 1945 ماي   8 مبلعب  اجلمعة، 

)�ضطيف( اإىل موعد لحق، ب�ضبب 
�ضوء الأحول اجلوية  حيث ا�ضطر 
ب�ضبب  املباراة  تاأجيل  اىل  احلكم 
اأر�ضية  التي غطت  الكثيفة  الثلوج 

امللعب. 
ا�ضتقبل  اجلولة،  هذه  وحل�ضاب 
بلوزداد  �ضباب  الرتتيب  متذيل 
ال�ضبت  اأم�ش  بارادو  نادي  اجلار 
اخلطاأ  اأ�ضحى  اأين  )00ر16( 
><ال�ضباب<<الذي  على  ممنوعا 
ح�ضد  على  جمربا  �ضيكون 
�ضيما  ميدانه،  على  النت�ضارات 
رف�ضت  الريا�ضية  املحكمة  واأن 
اإعادة نقاطه الثالث التي خ�ضمت 

من ر�ضيده مع بداية املو�ضم.
وتتوا�ضل هذه اجلولة يوم الثالثاء 
اإجراء  �ضتعرف  والتي  املقبل 
احتاد  بني  العا�ضمي  الداربي 
كذا  و  داي  ون�رص ح�ضني  اجلزائر 
اأهلي   - ق�ضنطينة  �ضباب  مباراة 
برج بوعريريج. و�ضيختتم الأ�ضبوع 
ال17 من الرابطة الوىل مبواجهة 
مولودية وهران اأمام ال�ضيف �ضبيبة 

ال�ضاورة يوم الثالثاء 22 جانفي.

 �ضبيبة القبائل تفوز بالداربي وت�ضيق الرابطة الأوىل موبيلي�س/اجلولة ال17/
اخلناق على الرائد احتاد اجلزائر

فازت �ضبيبة القبائل بالداربي القبائلي الذي جمعها ب�ضيفها مولودية بجاية )1-0( 
حل�ضاب اجلولة ال17 من بطولة الرابطة املحرتفة الوىل لكرة القدم »موبيلي�س«, 

يف الوقت الذي اأطاحت فيه مولودية اجلزائر بدفاع تاجنانت )4-1(.

غوارديوال يتهم 
مدرب ليفربول بتعمد 

اخلروج من الكاأ�س

بيب  الإ�ضباين  اأملح 
الفني  املدير  غوارديول، 
اإىل  �ضيتي،  مان�ض�ضرت  لفريق 
تعمد املدرب الأملاين يورغن 
ليفربول  فريقه  خروج  كلوب 
الحتاد  كاأ�ش  م�ضابقة  من 
وقال  القدم  لكرة  الإجنليزي 
يف�ضل  اإنه  غوارديول  بيب 
بطولت عن   4 املناف�ضة يف 
ليفربول  مثل  منها  اخلروج 
من  مبكرا  الريدز  وخرج 
كاأ�ش  مل�ضابقة  الرابع  الدور 
يد  على  الجنليزي،  الحتاد 
اإثر  وولفرهامبتون  م�ضيفه 
اأمامه بهدف مقابل  هزميته 
التي  املباراة  يف  هدفني، 
الثنني  يوم  بينهما،  جرت 

املا�ضي.
على  كلوب  يورغن  ورد 
مان�ض�ضرت  مدرب  ت�رصيحات 
اأي�ضا   يف�ضل  باأنه  �ضيتي، 
بطولت،   4 يف  املناف�ضة 
ال�ضحفي،  املوؤمتر  وذلك يف 
مواجهة  ع�ضية  عقده  الذي 
�ضمن  برايتون،  م�ضيفه 
ليغ  الربميري  من   22 اجلولة 
مباراة  لعب  عن  كلوب  وقال 
هو  »هذا  اأ�ضبوعيا:  واحدة 
وهذا  اأف�ضله،  الذي  الرمت 
اخلروج  تعمدنا  اأننا  يعني  ل 
واجهنا  فنحن  الكاأ�ش،  من 
ثم  ملعبنا  على  ت�ضيل�ضي 
باخلارج،  وولفرهامبتون 
تغيريات  اإجراء  علينا  وكان 

ملواجهة قوة املباريات«.

ت�ضكيلة جماهري »اليويفا« االأف�ضل يف العام 2018

جنم بر�ضلوين �ضابق 
ينتقل اإىل موناكو

خط  لعب  اأن  وكالت،  ذكرت 
�ضي�ضك  الإ�ضباين  الو�ضط 
انتقاله  �ضفقة  اأمت  فابريغا�ش 
الإنكليزي  ت�ضيل�ضي  نادي  من 
نادي  �ضفوف  اإىل  القدم،  لكرة 
موناكو الفرن�ضي وقالت الوكالة 
امللف  من  مقربا  م�ضدرا  اأن 
فابريغا�ش  �ضي�ضك  توقيع  اأكد 
موا�ضم  ثالثة  ملدة  عقد  على 
بعد  وذلك  املو�ضم،  ون�ضف 
ال�ضفقة  تفا�ضيل  على  التفاق 
الأ�ضبوع  ملوناكو  زيارته  خالل 
للفح�ش  واخل�ضوع  املا�ضي، 

الطبي.
واأ�ضار امل�ضدر اإىل اأن ت�ضيل�ضي 

مايل  بدل  اأي  على  يح�ضل  لن 
مقابل النتقال، با�ضتثناء مبالغ 
الدويل  الالعب  باأداء،  مرتبطة 
 31 العمر  من  والبالغ  ال�ضابق 
امللعب  اأر�ش  على  عاما، 
وي�ضعى  اجلديد  فريقه  مع 
بلقب  توج  الذي  موناكو،  فريق 
املو�ضم  يف  الفرن�ضي  الدوري 
الأوىل منذ  للمرة  2017، وذلك 
�ضفوفه  تعزيز  اإىل  عاما،   17
اإىل  الهبوط  خطر  لتفادي 
يحتل  حيث  الثانية،  الدرجة 
قبل  ع�رص  التا�ضع  املركز 
الثامنة  املرحلة  بعد  الأخري، 

ع�رصة من الدوري.

اأول تعليق ملورينيو على اإمكانية 
عودته لتدريب ريال مدريد

الربتغايل جوزيه  خرج املدرب 
على  وعلق  �ضمته،  عن  مرينيو 
اأحد  بتدريب  ربطته  �ضائعات 
ريال  مثل  الأوروبية  الأندية 
وبنفيكا،  ميالن،  واإنرت  مدريد، 
تدريب  من  موؤخرا  اإقالته  بعد 

مان�ض�ضرت يونايتد.
ت�رصيحات  يف  مورينيو  وقال 
 Football« موقع  نقلها 
Espana«: »ل اأفكر يف العودة 
على  )لالإ�رصاف  الربتغال  اإىل 
لي�ش  هذا  بنفيكا(،  تدريب 
خيارا بالن�ضبة يل«وتابع املدرب 
الذي فقد الكثري من ملعانه يف 
الفرتة الأخرية: »العودة لتدريب 
ميالن  اإنرت  اأو  مدريد  ريال 
بالن�ضبة  كبريا  �رصفا  �ضتكون 
اأو  املدرب  يعود  عندما  يل، 
فهذا  ما،  فريق  اإىل  الالعب 
اإيجابي يف  بعمل  قام  اأنه  يعني 
بذلك  و�ضعرت  ال�ضابقة،  فرتته 
على  لالإ�رصاف  عدت  عندما 

»لدي  مورينيو:  ت�ضيل�ضي«وتابع 
ال�ضرتخاء،  يف  احلق  الآن 
ما  وحتليل  وتقييم  والنتظار، 
عاي�ضته خالل ال�ضنوات القليلة 
من  اأمتكن  لكي  املا�ضية، 
للمرحلة  وال�ضتعداد  التفكري 

القادمة من م�ضريتي«.
على  الإ�رصاف  ملورينيو  و�ضبق 
الأندية  من  جمموعة  تدريب 
ت�ضيل�ضي  اأبرزها،  الأوروبية، 
مدريد،  وريال  منا�ضبتني،  يف 
مان�ض�ضرت  وكان  ميالن،  واإنرت 
مورينيو  حمطات  اآخر  يونايتد 
خالل  الفريق  وقاد  التدريبية، 
بكاأ�ش  للفوز  ون�ضف،  مو�ضمني 
وكاأ�ش  الإجنليزي،  ال�ضوبر 
ولقب  الإجنليزية،  الرابطة 
م�ضابقة الدوري الأوروبي، قبل 
اأن يقال من من�ضبه يف الـ18 من 
تراجع  بعد  املا�ضي،  ال�ضهر 
هذا  احلمر«  »ال�ضياطني  نتائج 

املو�ضم حمليا وقاريا.
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الوحيد,  اللقاء  هدف  و�سجل 
 ,)88( الدقيقة  يف  بلخري  حممد 
وبالتايل,  ق�سنطينة  اأبناء  لفائدة 
�سدارة  ق�سنطينة  �سباب  يحتل 
 3( الثالثة  املجموعة  ترتيب 
ال�ساورة,  �سبيبة  و�ستلعب  نقاط(, 
ممثل اجلزائر الثاين يف املناف�سة 

القارية

ت�صريحات
والالعبني  املدربني  ت�رصيحات 
�سباب  حققه  الذي  الفوز  بعد 
اأم�س  اأم�س  اأول  م�ساء  ق�سنطينة 
اجلمعة بامللعب االوملبي ب�سو�سة 
النادي  التون�سي  نظريه  اأمام 
مقابل  هدف  بنتيجة  االإفريقي 
من  االأوىل  اجلولة  حل�ساب  �سفر 

مناف�سات املجموعة الثالثة لكا�س 
رابطة اأبطال افريقيا لكرة القدم.

)مدرب  الفان  --ديني�س 
�صباب ق�صنطينة( :

« 
اأجل  من  �سو�سة  اىل  الفريق جاء   
الفوز  �سبب  الفوز.  نقاط  ك�سب 
التي  الهجومية  النزعة  اإىل  يرجع 

متيز بها اأداء الفريق وكذلك 
والظهور  املجموعة  روح 
بدور  مباراة  اأول  يف  جيد  ب�سكل 
املباراة  يف  املجموعات.الفوز 
امام  الباب  يفتح  قد  االفتتاحية 
النادي للتاأهل لالأدوار القادمة من 

املناف�سة االفريقية.«.

)و�صط  جياليل  بن  قدور 
ميدان �صباب ق�صنطينة( :

�سد  �سعبة  كانت جد  املقابلة   «  
اجلزاء  االفريقي.�رصبة  النادي 
االفريقي  النادي  اأهدرها  التي 
اأعد  اللقاء.  يف  منعرجا  مثلت 
تنقل  الذي  اجلزائري  اجلمهور 
امللعب  اىل  غفرية  باأعداد 
الفريق  لت�سجيع  ب�سو�سة  االأوملبي 
ديناميكية  على  باملحافظة 

االنت�سارات خالل اجلوالت 
القادمة.«.

--�صهاب الليلي )مدرب النادي 
االفريقي( :

الهزمية  رغم  الالعبون جنحوا   «  
يف ت�سييق امل�ساحات اأمام الفريق 
املناف�س ال�سيما بو�سط امليدان . 
الهدف امل�سجل يف �سباك النادي 
االأخرية  الدقائق  يف  االفريقي 
الرتكيز وحر�س  نتيجة �سياع  كان 

فر�س  تدارك  على  الالعبني 
خا�سة  اأهدروها  التي  الت�سجيل 
بعد اإهدار يا�سني ال�سماخي �رصبة 
النادي  الثاين.  ال�سوط  يف  جزاء 
وهو  املقابلة  خا�س  االفريقي 
يعاين من كرثة الغيابات التي طالت 
تقريبا.الالعبون  اخلطوط  كل 
يف  الهزمية  مرارة  رغم  قادرون 
عن  الدفاع  على  املقابلة  هذه 
حظوظ الفريق والعودة باالنت�سار 
يف املقابالت القادمة ال�سيما مع 
غرار  على  الالعبني  بع�س  عودة 

املنوبي احلداد.«.
--اأحمد خيليل )و�صط ميدان 

االفريقي( :

الفريق  خل�سارة  اأتاأ�سف   "  
بدائية.  اأخطاء  ب�سبب  القا�سية 
قادم  يف  االأخطاء  هذه  �سنتدارك 

املقابالت."

رابطة اأبطال اإفريقيا

�صب�ب ق�صنطينية ي�صنع املف�ج�أة يف تون�س
تفوق �صباب ق�صنطينة على م�صيفه النادي االإفريقي التون�صي, بنتيجة )1-0(, ال�صوط االأول )0-0(, �صهرة 

اجلمعة, مبلعب االأوملبي ملدينة �صو�صة )تون�س(, حل�صاب اجلولة االأوىل عن املجموعة الثالثة من دور 
املجموعات لرابطة اأبطال اإفريقيا لكرة القدم.

الثلوج توؤجل مب�راة وف�ق 
�صطيف وعني مليلة

العقم الهجومي مع�صلة 
�صب�ب بلوزداد

اأوملبي املدية يتغلب 
على بلعب��س

�سطيف  وفاق  مباراة  تاأجلت 
دوري  يف  مليلة,  عني  وجمعية 
اجلزائري,  االأوىل  الدرجة 
ملعب  يف  الثلوج  تراكم  ب�سبب 
اللقاء  حكم  وقرر  املباراة 
�سوء  »ب�سبب  املباراة  اإلغاء 
للثلوج  ونظرا  اجلوية  االأحوال 
اأر�سية  غطت  التي  الكثيفة 
الكبرية  اجلهود  امللعب«ورغم 

التي بذلها عمال امللعب الإزالة 
اأعاقت  كثافتها  اأن  اإال  الثلوج, 
متثل  وقد  املباراة  انطالق 
تهديدا ل�سالمة الالعبني فتقرر 
تاأجيل املباراة اإىل موعد يحدد 
�سطيف  وفاق  ويحتل  الحقا 
املركز الثالث بر�سيد 24 نقطة 
من 16 مباراة, مقابل 18 نقطة 

ملناف�سه �ساحب املركز 13.

بلوزداد  �سباب  مدرب  حذر 
من  عمراين,  القادر  عبد 
قبل  بارادو,  اأتلتيك  خطورة 
جرت  التي  الفريقني  مواجهة 
الـ17  اجلولة  اإطار  يف  اأم�س, 
وقال  اجلزائري  الدوري  من 
لالإذاعة  ت�رصيح  يف  عمراين 
عني  اأمام  »تعادلنا  الوطنية: 
كان  املا�سية  اجلولة  يف  مليلة 
متفوقني  كنا  الأننا  جدا  قا�سيا 
الكثري من  واأهدرنا  النتيجة  يف 
الفر�س ثم دفعنا الثمن غاليا يف 
الدقائق االأخرية«و�سدد عمراين 
بارادو  اأمام  الفوز  على �رصورة 
اأمام  املخيب  التعادل  وتدارك 
عني مليلة يف اجلولة املا�سية.

على  نعمل  »�سوف  واأ�ساف: 
يف  الهجومي  اأدائنا  حت�سني 
الدوري,  من  املقبلة  اجلوالت 
املهاجم  وجود  مع  خا�سة 
اأ�ساع  الذي  عطية  ال�ساب 
عني  اأمام  الفر�س  من  الكثري 
اأن  ندرك  »نحن  مليلة«واأردف: 
�ستكون  بارادو  اأمام  مباراتنا 
�سعبة الأنهم يطبقون كرة جميلة, 
وقد اأعجبت كثريا باآدائهم اأمام 
اجلولة  يف  اجلزائر  مولودية 
مع  »لكننا  املا�سية«واختتم: 
اأمامهم  املباراة  �سندخل  ذلك 
النقاط  وحتقيق  الفوز  بنية 
على  احلفاظ  اأجل  من  الثالث 

حظوظ الفريق يف البقاء«.

على  املدية  اأوملبي  تغلب 
 ,)0/2( بلعبا�س  احتاد  �سيفه 
اجلولة  مباريات  افتتاح  يف 
املحرتفني  دوري  من  الـ17, 
اأوملبي  ورفع  اجلزائري 
املدية ر�سيده اإىل 21 نقطة, 
يف  الثامن,  للمركز  لريتقي 

احتاد  ر�سيد  توقف  حني 
يف  نقطة,   18 عند  بلعبا�س, 
عبد  و�سجل  الـ14  املركز 
احلكيم �سامر, وجمال بلعالم 
من ركلة جزاء, هديف اأوملبي 
 25 الدقيقتني  يف  املدية, 

و75, على الرتتيب.

يف مقارنة من نوع اآخر

اأرق�م »مرعبة« لرون�لدو و«جيدة« 
ملي�صي و�صالح

احلايل  الوقت  يف  القدم  كرة  قطبي  بني  املقارنة  تتوقف  ال 
رونالدو,  كري�ستيانو  والربتغايل  مي�سي,  ليونيل  االأرجنتيني, 
باأف�سلية جنمهم املحبوب  يت�سبث ع�ساق كال الالعبني  حيث 

على االآخر.
فبعد اأن بينت املقارنات ال�سابقة بني اإجنازات واألقاب مي�سي 
هو  النجمني  بني  التكافوؤ  اأن  والفردية,  اجلماعية  ورونالدو 
�سيد املوقف, جاء الدور ملقارنة من نوع اآخر, وهي مقارنة 
عدد املرات التي تعر�س فيها كل من الربتغايل واالأرجنتيني 
عنها  غاب  التي  املباريات  وعدد  م�سريتهما,  طيلة  لالإ�سابة 
بداعي االإ�سابة فقد غاب مي�سي �ساحب الـ31 عاما عن 103 
باملئة  اإ�سابات خمتلفة, وهو ما ميثل 12.7  ب�سبب  مباريات 
من جمموع املباريات التي خا�سها الالعب طيلة م�سريته, اأما 
ا�سطر  فقد  بعامني,  االأرجنتيني  غرميه  يكرب  الذي  رونالدو 
ميثل  ما  وهو  فقط,  مباراة   48 عن  االإ�سابة  بداعي  للغياب 
ن�سبة 4.98 باملئة من جمموع املباريات التي لعبها »الدون« 

طيلة م�سريته احلافلة.
اأما امل�رصي حممد �سالح )26 عاما(, الذي بات يقارع ويناف�س 
الثنائي االأرجنتيني والربتغايل,  فلم يلعب يف 12 مباراة ب�سبب 
املباريات  ن�سبة 2.85 % من جمموع  ما ميثل  االإ�سابة, وهو 
التي خا�سها حتى االآن يف م�سواره الكروي اإح�سائيات النجوم 
على  لرونالدو,  طفيفة  اأف�سلية  مع  جيدة,  باملجمل  الثالثة 

اعتبار اأنه خا�س مباريات اأكرث من مي�سي و�سالح.

ن�صر ح�صني داي ينهزم اأم�م 
اأهلي بنغ�زي 

بالعا�سمة خطف اأهلي بنغازي الليبي, فوًزا ثميًنا من ن�رص ح�سني داي )0-1(,  زوينت  ال�ساذيل  ملعب  على  اأقيمت  التي  املباراة  االأهلي الثمني جاء يف الدقيقة اخلام�سة من الوقت بدل ال�سائع, التون�سية, بذهاب دور الـ32 مكرر بالكونفيدرالية االإفريقية هدف يف 
اأكرث بوا�سطة املدافع املخ�رصم جربيل البقرماوي. واأ�ساع  املباراة,  اأوقات  اأغلب  على  بنغازي  اأهلي  التقدم بعد ت�سديدة قوية من خارج املنطقة, لكن كرته ابتعدت ت�سيد اللقاء منذ الدقيقة 14, وكاد بوبكر بوعقيلة ت�سجيل هدف من فر�سة اأكيدة اأمام مرمى مناف�سه اجلزائري وبداأ ممثل ليبيا و�سيطر 

تلقى عن مرمى بو�سوفة. اأن  بعد  االأهلي  من  جديًدا  تهديًدا   ,16 الدقيقة  ال�سامخ العبيدي, كرة عر�سية حاول من خاللها مغالطة حار�س و�سهدت 
�سم�س ويف الدقيقة 22, �سدد ال�سامخ العبيدي, كرة قوية لكن كرته علت مرمى الفريق اجلزائري, لكن االأخري جنح يف الت�سدي لها. حراق  كاد   ,35 الدقيقة  ويف  داي,  ح�سني  ن�رص  لكن كرته �ساعت بطريقة عار�سة  لن�رص ح�سني داي,  ي�سجل  اأن  الدين, 

االأهلي وبداأت الفر�س احلقيقية يف ال�سوط الثاين, عند الدقيقة 56, عرب غريبة, لينتهي ال�سوط االأول بالتعادل ال�سلبي. لكن حار�س  قوية  بت�سديدة  �سويطر,  داي,  ن�رص العب ح�سني  مدافع  كاد   ,69 الدقيقة  ويف  ركنية  اإىل  حولها  رزق  من ح�سني داي, مغالطة حار�س مرماه, بعد مل�سه لكرة بالراأ�س لكن جواد  اخلام�سة  الدقيقة  ويف  املنا�سب,  املكان  يف  كان  هدف احلار�س  خطف  يف  البقرماوي,  جربيل  جنح  ال�سائع,  بدل  الوقت 
الفوز الثمني, بعد اأن ا�ستثمر كرة ثابتة.
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بر�ضلونة يح�ضم موقفه من �ضم جنم 
البوند�ضليغا يف جانفي

ك�شف تقرير �شحفي اإ�شباين، عن موقف بر�شلونة من التعاقد مع ال�رصبي لوكا يوفيت�ش، مهاجم 
اآينرتاخت فرانفكورت، يف النتقالت ال�شتوية احلالية وقالت �شحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�شبانية 

املقربة من بر�شلونة، اإن البلوجرانا ل يفكر يف التعاقد مع يوفيت�ش يف جانفي اجلاري.
 وميلك ال�رصبي �شاحب الـ21 عاًما 12 هدًفا ويرتبع على عر�ش �شدارة هدايف البوند�شليجا مع 
اأخرى يف الدوري الأوروبي  اأهداف  اأنه ميلك 5  األكا�شري مهاجم بورو�شيا دورمتوند، كما  باكو 
واأو�شحت ال�شحيفة الكتالونية اأن بر�شلونة يرى اأن لوكا يوفيت�ش، مازال �شغريا على القيام بنقلة 
بحث  مع  ال�شاب  الالعب  يراقب  �شوف  الكتالوين  النادي  باأن  وختمت  حاليا  م�شواره  يف  كبرية 

اإمكانية �شمه لتدعيم هجوم الفريق يف فرتة النتقالت ال�شيفية املقبلة.
ي�شار اإىل اأن بر�شلونة يبحث عن مهاجم للتعاقد معه خالل فرتة النتقالت ال�شتوية احلالية، وذلك 

لتعوي�ش رحيل منري احلدادي لإ�شبيلية، وجتهيز بديل مميز للوي�ش �شواريز، مهاجم البار�شا.

اأموال مان�ض�ضرت يونايتد ال تغري 
رئي�س توتنهام

قرر دانييل ليفي، رئي�ش توتنهام، رف�ش عر�ش مان�ش�شرت يونايتد، مهما كانت املغريات املادية 
التي �شيعر�شها ال�شياطني احلمر وقالت �شحيفة »ذا �شن« الربيطانية، اإن ليفي اأبلغ جمل�ش اإدارة 
ال�شبريز باأنه لن يتخلى عن مدربه الأرجنتيني ماوري�شيو بوكيتينو ملان�ش�شرت يونايتد، حتى واإن 
دفع النادي الأحمر 50 مليون اإ�شرتليني، اأو اأكرث ويتطلع مان�ش�شرت يونايتد للتعاقد مع بوكيتينو 

ال�شيف املقبل، ليخلف املدرب املوؤقت اأوىل جونار �شول�شكاير.
وما زال بوكيتينو ميلك عقًدا لـ4 �شنوات مع توتنهام بقيمة 34 مليون اإ�شرتليني، ومييل مان�ش�شرت 
احلمر  ال�شياطني  ويدرك  اللندين  النادي  لإغراء  مليونا،   16 واإ�شافة  املبلغ  لدفع هذا  يونايتد 
ف�شل  حال  البدلء،  من  قائمة  بتح�شري  وبداأوا  املقبل،  ال�شيف  بوكيتينو  مع  التعاقد  �شعوبة 

ا�شتقطابه.
مع  الأخري  اأن جتديد عقده  �شابقة  اأكد يف ت�رصيحات  ولكنه  اأعمال،  وكيل  بوكيتينو  ول ميلك 

توتنهام مل يكن �شعبًا.

�ضحف فرن�ضا تربز �ضفقة فابريجا�س 
و�ضرخ ني�س

ركزت ال�شحف الفرن�شية ال�شادرة اأم�ش ال�شبت، ال�شوء على مناف�شات اجلولة 20 من بطولة 
الدوري، اإ�شافة اإىل �شفقة انتقال �شي�شك فابريجا�ش اإىل �شفوف موناكو.

وكتبت �شحيفة ليكيب »ال�شكوك م�شتمرة« يف و�شفها لتعرث اأوملبيك ليون جمددا بالتعادل مع 
ا�شتقالة رئي�ش  واأ�شافت »�رصخ يف ني�ش« قبل مواجهة بوردو تعليقا على  �شيفه رمي�ش 1-1 
نادي ني�ش واملدير الريا�شي كما زفت اأي�شا خرب ان�شمام فابريغا�ش اإىل موناكو، قبل اللقاء 
توخيل  »و�شائل  عن  تقريرها  باريزيان  لو  �شحيفة  واأبرزت  مار�شيليا  اأوملبيك  �شد  املرتقب 

للتعامل مع اأزمة بي اإ�ش جي«.
اأما جملة فران�ش فوتبول فاأ�شارت عرب موقعها الإلكرتوين »ليون ما زال حمبطا بتعرثه اأمام 
رمي�ش.. وبيبي وليل يعربان كان ب�شهولة«بينما اأبرزت �شحيفة بروفان�ش ر�شالة فلوران توفان 
جنم اأوملبيك مار�شيليا ملديره الفني رودي جار�شيا: »املدرب لن ي�شري وحده« معربا عن ثقته 

يف جتاوز اأزمة النتائج.

فيدرر

 3 العبني �ضاهموا يف تطور م�ضريتي
الأول  امل�شنف  ديوكوفيت�ش،  نوفاك  ال�رصبي  م�شاهمة  فيدرر،  روجر  ال�شوي�رصي  النجم  اأكد 
عاملًيا، يف تطور م�شتواه، وذلك بعدما لعبا 47 مباراة من قبل، معظمها يف املواعيد الكربى 

من بطولت الغراند �شالم والأ�شاتذة والبطولة اخلتامية للمو�شم.
ويتفوق ديوكوفيت�ش يف املواجهات املبا�رصة )25- 22( على فيدرر، وحقق ال�رصبي الفوز يف 
اآخر 4 مباريات، بينما يعود اآخر انت�شار لفيدرر على ديوكوفيت�ش اإىل دور املجموعات للبطولة 
اخلتامية يف عام 2015، وذلك ح�شبما نقل موقع »tennisworldusa«وقال فيدرر: »حتداين 
ديوكوفيت�ش مرات كثرية، وواجهته يف قمة م�شتوا،ه يف الوقت الذي كان ل يقهر فيه تقريبًا، 
الثنان  »نحن  ال�شوي�رصي:  بالإحباط«واأ�شاف  اأ�شعر  ل  اأن  هو  الأهم  الأمر  كان  وبالن�شبة يل 
نتمتع باأ�شلوب لعب هجومي، وبالتايل هناك نقاط هجومية كثرية يف مبارياتنا وهذا ما اأحبه 
يف مواجهتنا«وتابع: »اأعتقد اأن ديوكوفيت�ش اإىل جانب رافائيل نادال وليتون هيويت، �شاهموا 

يف تطور م�شتواي«.

جنوب اإفريقيا تهدد برد قا�س على 
منح م�ضر تنظيم كان 2019

ما زالت اأ�شداء اخل�شارة القا�شية جلنوب اإفريقيا، اأمام م�رص يف �شباق تنظيم كاأ�ش اأمم اإفريقيا 2019، تلقي بظاللها، حيث 
هدد م�شئولو جنوب اإفريقيا برد قا�ش، موؤكدين اأن نتيجة الت�شويت مل تكن نزيهة، ومل تكن ال�شدمة اجلنوب اإفريقية، ب�شبب 
اخل�شارة، ولكن كانت لفارق الأ�شوات الكبري، حيث ح�شدت م�رص 16 �شوًتا، مقابل �شوت واحد جلنوب اإفريقيا، عقب �شحب 

البطولة من الكامريون للبطء يف التجهيزات.
وك�شف الرئي�ش التنفيذي لحتاد جنوب اإفريقيا، را�شيل بول، ملوقع �شحيفة »جيم ليف«، العديد من الكوالي�ش التي حدثت 
يف اجتماع اللجنة التنفيذية بالحتاد الإفريقي، لختيار الدولة املنظمة واأكد اأن كاف مل ير�شل اأي فريق تفتي�ش اإىل جنوب 
اإفريقيا، كما اأن ال�رصكة التي اختارها لتقييم الو�شع، مل تطلب اأي تف�شريات اأو تو�شيحات، وقيمت الو�شع عن بعد وكاأنها غري 

مهتمة، وكاأن الأمور حم�شومة.
وقال را�شيل اإنه بعث بر�شالة مل�شئويل كاف، للتاأكيد اأن وفد جنوب اإفريقيا مل يخطر بتغيري موعد الت�شويت من يوم 9 اإىل 8 
جانفياجلاري واأو�شح اأن احتاد جنوب اإفريقيا كان يرتب لإر�شال وفد حكومي �شخم يوم 9، »لكن امل�رصيني كانوا متواجدين 
معاقبتهم  اأراد  كاف  اأن  اإفريقيا،  احتاد جنوب  م�شئولو  �شببه«ويرى  كاف  يحدد  الذي مل  املوعد  بتغيري  ويعلمون  باأيام  قبلها 
على الت�شويت �شد املغرب ل�شت�شافة مونديال 2026، ومنح �شوتهم ل�شالح امللف الأمريكي ال�شمايل، واأ�شاروا اإىل اأن ذلك 
ت�شبب يف »حتالف م�رصي مغربي ملنح القاهرة تنظيم كان 2019، ودعم ذلك التكتل العربي داخل كاف برعاية رئي�ش الحتاد 

الإفريقي«.
الدولة  القانونية �شد كاف يف طريقة اختيار  باأنهم يحتفظون بكامل حقوقهم  اإفريقيا،  التنفيذي لحتاد جنوب  ونوه املدير 

املنظمة لكان 2019.

مع  بالتعاقد  قراًرا  بر�شلونة  اتخذ 
وتعوي�ش  الفريق،  لتدعيم  مهاجم 
اإىل  احلدادي  منري  الإ�شباين  رحيل 
خيارات  بر�شلونة  ويدر�ش  اإ�شبيلية 
منخف�شة التكلفة لإكمال الفريق، الذي 
ا من املهاجم الحتياطي  بات منقو�شً
منري احلدادي، حيث رحل اأم�ش ب�شكل 

ر�شمي اإىل اإ�شبيلية.
الإ�شبانية  »�شبورت«  �شحيفة  وقالت 
البلوجرانا  اإن  بر�شلونة،  من  املقربة 
املهاجم  مع  التوقيع  اإمكانية  يدر�ش 
�شاحب  اإيجالو،  اأوديون  النيجريي 
لنادي  حالًيا  يلعب  والذي  عاًما،  الـ29 

ت�شاجنت�شون ياتاي ال�شيني.
الفريق  لي�ش  بر�شلونة  اأن  واأو�شحت 
اإيغالو،  ب�شم  يرغب  الذي  الوحيد 
اإجنليزية لالعب  فهناك عدة عرو�ش 
النيجريي، اخلبري باأجواء الربميريليغ، 
واتفورد،  بقمي�ش  خالله  تاألق  حيث 
اأو   4 البار�شا  ويدر�ش  �شابق  وقت  يف 
الفريق قادًرا  اأخرى، يكون  6 خيارات 
�شبيل  على  اأحدها  مع  التعاقد  على 

املدافع  مع  حدث  مثلما  الإعارة، 
موريلو، وميلك بر�شلونة روؤية وا�شحة 
للمهاجم الذي �شين�شم للفريق، فيجب 
اأوروبية  جتربة  خا�ش  قد  يكون  اأن 
مع  التكيف  يف  اأقل  وقًتا  ي�شتغرق  كي 
الفريق، ومت طرح ا�شم موراتا مهاجم 
ثمنه  ب�شبب  رف�شه  مت  لكن  ت�شيل�شي، 

الباهظ.
اخليارات  اأبرز  من  فهو  اإيغالو  اأما 

هبط  فريقه  واأن  خا�شة  املر�شحة، 
عن  الالعب  ويبحث  الثانية،  للدرجة 

العودة اإىل اأوروبا.
مع  �شابقة  جتربة  اإيجالو  وخا�ش 
 130 فيها  لعب  الإ�شباين،  غرناطة 
�شجل  امل�شابقات  خمتلف  يف  مباراة 
فيها 36 هدًفا، كما اأنه �شارك يف كاأ�ش 
وميلك  نيجرييا،  منتخب  مع  العامل 

خربة دولية منا�شبة.

رحيل احلدادي يوجه اأنظار بر�ضلونة �ضوب �ضفقة اإفريقية
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مقاربات

ف�شل ال�شتاء والأدب العربي
ماذا يفعل ال�ستاء فينا؟! يجعلنا اأكرث رقة وجماًل وقربًا ممن نحبهم، ويجعلنا اأكرث �ساعرية ورومان�سية، على الرغم من عدم اجتاه البع�ض لهذا 

املنحى اإل اأن ف�سل ال�ستاء يف الأدب العربي ارتبط يف الكثري الغالب بازدياد التعبري عن احلب والرومان�سية تارة، وتارة اأخرى بالتعبري عن اخلوف 
والوح�سة، اأو بو�سف حال الفقراء يف ف�سل ال�ستاء، وقد تغنى بال�ستاء اأكرب ال�سعراء العرب منذ الع�سر اجلاهلي اإىل الع�سر احلديث ، نعر�ض هنا 

بع�سًا من اأجمل ما قيل يف ال�ستاء واملطر.
و�شف ال�شتاء واملطر

ال�شهرية  القي�س  امروؤ  معلقة  يف 
التي مطلعها ” ِقَفا نَبِْك ِمْن ِذْكَرى 
بَْيَ  الِلَّوى  ِب�ِشْقِط  وَمنِْزِل،  َحِبيٍب 
ُخوِل َفَحْوَمِل” قال فيها وا�شفاً  الَدّ

ال�شتاء واملطر.
ـُه  َوِميْ�شَ اأُِريَْك  بَْرقاً  تََرى  اِح  اأ�شَ

َكلَْمـِع اليََديِْن يِف َحِبٍيّ ُمَكلَّـِل
َراِهـٍب  اِبيُْح  َم�شَ اأَْو  �َشنَاهُ  يءُ  يُ�شِ

بَاِل امُلَفتَّـِل ِليْـَط ِبالُذّ اأََماَل ال�َشّ

ال�شتاء والتغزل يف املحبوبة

نورد،  احلديث  الع�رص  يف  اأما 
تزار  ال�شاعر  ق�شيدة  من  مقطع 
للتدفئة  و�شيلة  ال   ” بعنوان  قباين 
اإذ و�شف نف�شه  اأحبك”،  اأن  �شوى 
وحبه  كتقلباته  ال�شتاء  بف�شل 
ملحبوبته،  العا�شف  املجنون 

فقال:
واأنا اأي�شاً اأريُد اأْن اأكوَن يف ِع�شقي 

�شتائياً، وانقالبياً، وعا�شفاً

يُزعجني  وال  الثلُج،  يقلقني  ال 
ِح�شاُر ال�شقيِع

وحيناً  بال�ِشعر،  اأقاوُمه؛ حيناً  فاأنا 
باحلِبّ

فلي�َس عندي و�شيلٌة اأخرى للتدفئة، 
�شوى اأْن اأحبَِّك

ال�شتاء واخلوف والعزلة

اأما نحى ال�شاعر امل�رصي �شالح 
التالية  ق�شيدته  يف  ال�شبور،  عبد 
اإىل اخلوف من العزلة واخلوف يف 

ال�شتاء، فقال:
ينبئني �ِشتاءُ هذا العام، اأنَّني اأموُت 
ذاَت  مثلُّه،  �شتاِء  ذاَت  َوحدي/ 

�شتاْء
داخلي  اأَنّ  العاِم  هذا  �شتاءُ  ينبئني 

مرجتٌف بردا
قد  اخلريف،  منذ  ميٌت  قلبي  واأَنّ 
ذوى حي ذوْت، اأوُل اأوراِق ال�شجر

ثم هوى حي هوْت، اأوُل قطرٍة ِمن 
املطر

و اأَنّ كَلّ ليلٍة باردٍة تزيدهُ بُعدا، يف 
باطن احلجر

حبهم لل�شتاء واملطر

ال�شعراء العرب طاملا  اأن  و�شنجد 
كما  بال�شقيا  املحبوب  لدار  دعوا 
اأر�شهم  يجوب  اأن  اإىل  الغيم  دعوا 
العميم  اخلري  من  مكنونها  ملا يف 
احلبيب  ديار  ب�شقيا  الدعاء  ففي 

يقول امروؤ القي�س..
بها  �شطت  حيث  هند  دار  �شقى 
الرباب  داين  الذرى  احم   .. النوى 

ثخي.
العرب  داأب  للمطر  حبهم  ولكرثة 
باأ�شمائه  اأبنائهم  ت�شمية  على 
ي�شمون..  كانوا  فمثاًل  املختلفة 
�شموا..  كما  وهتان  ومزنة  مطر 
وغيثاً  ال�شماء  ماء  بن  املنذر 
العربي  ولع  ذلك  وداللة  وغياثاً 
وكذلك  ا�شمه  وم�شتقات  بالغيث 

ب�شحائب خريه.

لل�سحفية الرتكية واإزغى با�ساران

»وا�سنطن بو�ست«

�شدور كتاب " تركيا والنزاع على 
ال�شرق الأو�شط" 

 تخ�شي�ص �شفحة ملقالت 
مرتجمة للغة العربية

كتاب  ال�شاقى  دار  عن  �شدر 
ال�رصق  على  والنزاع  تركيا   «
الرتكية  لل�شحفية  االأو�شط« 
واإزغى با�شاران وفيه، ت�شاءلت 
ملاذا اأعلنت تركيا احلرب على 
انهارت  وملاذا  للغرب؟  حلفاٍء 

عملية ال�شالم مع االأكراد؟
تقع  تركيا  اإن  الكتاب  ويقول 

على خّط املواجهة فى احلرب 
وال�رصق  �شوريا  ت�شتنزف  التى 
االأو�شط. فالدور الذى ت�شطلع 
الذى  ال�رصاع  ب�شبب  معقٌد  به 

طال اأمده.
عالقة  اأّن  كيف  الكتاب  يظهر 
جوهر  هى  باالأكراد  تركيا 
وكيف  االأو�شط،  ال�رصق  اأزمة 

اإحالل  اأردوغان فى  اإخفاق  اأّن 
ال�شالم هو مفتاح فهم االأحداث 
با�شاران  واإزغى  الراهنة 
�شحفيٌة تركيٌة حّققت �شهرتها 
الكردي،  ال�رصاع  بتغطية 
الرتكية  بال�شوؤون  �شٌة  متخ�شّ
الدوىل  ال�شعيد  على  ومعروفٌة 

وذات خربٍة اإعالميٍة وا�شعة.

»وا�شنطن  �شحيفة  اأعلنت 
بو�شت« االأمريكية، اأنها �شتن�رص 
االإنرتنت  على  موقعها  يف 
تت�شمن  العربية  باللغة  �شفحة 
ومقاالت  الفتتاحيات  ترجمات 
للقراء  تتيح  راأي،  وموا�شيع 
العرب االطالع والتعليق عليها، 
هذه  اأن  ال�شحيفة،  واأو�شحت 
مدى  »تو�شيع  �شتتيح  ال�شفحة 
وا�شنطن  �شحيفة  و�شول 
جميع  يف  القراء  اإىل  بو�شت 
اأنحاء العامل«، وتن�رص »ترجمات 

للن�شو�س  امل�شتوى«  رفيعة 
الناطق  باجلمهور  ال�شلة  »ذات 

باللغة العربية«.
ال�شفحة  هذه  اأن  واأ�شافت 
من  لكتاب  مقاالت  �شتت�شمن 
خ�شو�شا  العامل،  اأنحاء  جميع 
و�شمال  االأو�شط  ال�رصق  من 
اإفريقيا. وكان ق�شم »الراأي« يف 
»وا�شنطن بو�شت« اخترب ترجمة 
املقاالت، اإىل لغات اأخرى، منها 

االإ�شبانية والرتكية والفار�شية.
امل�شوؤول  هيات،  فرد  وكتب 

»وا�شنطن  يف  االفتتاحيات  عن 
ال�شفحة  »هذه  اأن  بو�شت«، 
القراء  من  ملزيد  �شت�شهل 
جمانية  تعليقات  اإىل  الو�شول 
وم�شتقلة حول موا�شيع �شيا�شية 
من  اكرث  عليهم  توؤثر  وثقافية، 
هذه  اأهمية  اأن  �شواها«وختم، 
اخلطوة »باتت اأكرث و�شوحا منذ 
خا�شقجي  جمال  زميلنا  مقتل 
بو�شوح احلاجة  يرى  كان  الذي 

اإىل مثل هذا املنتدى«.

�شدور رواية "عذراء املونت�شريات" 
�شدر حديًثا عن دار ال�شعيد للن�رص والتوزيع رواية حتت عنوان »عذراء املونت�شريات« للكاتبة واالإعالمية ق�شواء 
اخلالىل، ويعترب هذا العمل هو اأول االأعمال االأدبية للكاتبة، والتى �شت�شارك بها خالل الدورة الذهبية ملعر�س 
رومان�شى  اإطار  يف  الرواية  اأحداث  تدور  احلاىل   جانفي   22 فى  انطالقه  املقرر  للكتاب،  الدوىل  القاهرة 
يدور  حوار  من  يخل  ال  روحانى  �شق  اإىل  املونت�شريات«  بـ«عذراء  االإطار  هذا  من  الكاتبة  وتعرج  اجتماعى 
اأرهقتك كثريا  بي البطلة ونف�شها واختارت الكاتبة جزء من احلوار كغالف لنهاية روايتها »�شاحمينى الأنني 
وحملتك ما ال تطيقي فاأذيتك اأكرث، �شاحمينى الأنى نق�شت كل عهودى معك بل وحنثت ميينا اأنك �شتكوني 
تلك النف�س املرفهة املقدمة على كل ما يليك، حتى انني ن�شحت هوؤالء البائ�شي مثلي مبا عجزت عنه اأمامك 

، فلتغفري يل اأيتها املتما�شكة يف قاع الركام«.

�شدور كتاب "اأزمة العامل احلديث"
 لـ "رينيه جينو"

�شدر عن مركز مناء للبحوث كتاب �شدر عن مركز مناء للبحوث كتاب »اأزمة العامل احلديث » لـ رينيه جينو 
عليه  وعلق  له  وقدم  للعربية  نقله  رينيه جينو  لـ   « العامل احلديث  »اأزمة  كتاب  للبحوث  �شدر عن مركز مناء 

الدكتور اأ�شامة �شفيع ال�شيد.
الكتاب يناق�س مو�شوعات متعلقة للرتاث، حيث يقول »اإّن جدلية الرتاث، احلداثة اأوجدت تيارات خمتلفة �شواء 
اأكانت يف الغرب اأم يف العامل اال�شالمي، فهناك من انحاز اإىل الرتاث وهناك من انحاز اإىل احلداثة، وحاول 

البع�س التوفيق بينهما واإن كان على ح�شاب طرف دون اآخر«.
اأ�شلم يف م�رص  انتخبه لنف�شه بعدما  ـ اال�شم الذي  الواحد يحيى  اأو عبد  ـ 1951(  ويُعترب رينيه جينون )1886 
عام 1930م ودخل يف الطريقة ال�شاذلية ـ رائد الدعوة املتحم�شة يف الرجوع اإىل الرتاث والتم�شك باملدر�شة 

التقليدية يف الغرب.

283 مليون دولر..دخل اأغلى 
كّتاب العامل

و�شع خرباء جملة فورب�س قائمة ت�شم اأعلى الكّتاب دخال يف العامل، حيث بلغ جمموع اأجورهم لهذا العام 283 
مليون دوالر وت�شدر القائمة التي �شمت 11 كاتبا، املوؤلف جيم�س باتر�شون، الذي ولد يف اأمريكا عام 1947، 
وهو اأحد اأف�شل الكتاب يف العامل، وتعد موؤلفاته االأكرث مبيعا. األف العديد من ال�شال�شل امل�شهورة يف العقد 
املا�شي كـ “نادي قتل الن�شاء” وروايتي “األيك�س كرو�س” و”اجلولة الق�شوى”.  وح�شل باتر�شون على دخل بلغ 

86 مليون دوالر من مبيعات هذا العام فقط.
يف   1965 عام  الكاتبة  ولدت  رولينغ.  جوان  املا�شي،  العام  يف  دخال  االأعلى  الكاتبة  الثاين  املركز  واحتلت 
بريطانيا، وهي روائية وكاتبة �شيناريو ومنتجة اأفالم وا�شتهرت رولينغ بتاأليفها �شل�شلة روايات “هاري بوتر”، 
التي فازت من خاللها بالعديد من اجلوائز. وح�شلت هذا العام من خالل مبيعات كتبها على 41 مليون دوالر 
وجاء الكاتب �شتيفن كينغ، الذي ولد يف الواليات املتحدة عام 1947، يف املرتبة الثالثة، وا�شتهر برواياته التي 

ت�شنف �شمن اآداب الرعب.
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للموؤلف: ريت�شارد ج. اإيفانز

البحث عن القوة )ال�سلطة - النفوذ(: 
اأوروبا 1815 - 1914

عا�س رديارد كبلنغ بني عامي 1865 و1936، ودخل قامو�س التاريخ حتت م�شّمى فادح ال�شلبية 
وهو »�شاعر ال�شتعمار«، وقد ن�شاأ وعا�س ردحًا طوياًل من العمر يف اأ�شقاع الهند، يوم كانت 

الهند خا�شعة لربيطانيا.
وكالت

حيث كانوا على مر عقود يطلقون 
دّرة  »الهند  و�صف  الهند  على 
التاج الربيطاين«، ومن هنا ذاعت 
طاملا  التي  كبلنغ  رديارد  مقولة 
رددها، ونفذها �صدنة اال�صتعمار 
فاحكمي  »اأال  وهي  الربيطاين 
على  و�صودي  بريطانيا..  يا 
كانت  اأن  وال�صبب  االأمم«،  �صائر 
بريطانيا �صّباقة، ب�صهادة التاريخ 
اأرا�صي  ا�صتعمار  اإىل  احلديث، 
مواردها  وا�صتغالل  ال�صعوب 

وال�صيطرة على �صكانها.
بريطانيا  تكن  مل  اأنه  واحلق 
وحدها متفّردة يف هذا امل�صلك، 
وكانت قد بداأته مع اإن�صائها اأول 
كمقدمة  ومنظم  موؤ�ص�صي  كيان 

لتلك ال�صيطرة اال�صتعمارية.
 ،1600 يف  حتديداً  ذلك  وكان 
»�رشكة  والدة  به  يوؤرخون  الذي 
كانت  التي  ال�رشقية«  الهند 
مبثابة اإرها�ص للمد اال�صتعماري 
م�صاحات  �صمل  الذي  االأوروبي، 
وخا�صة  املعمورة  من  �صا�صعة 
اآ�صيا  �رشقي  جنوب  اأقطار  من 
وحتى االأقطار الواقعة يف �رشقي 

�صبه اجلزيرة العربية.
هذه الظاهرة التي ج�ّصدت حركة 

االأوروبي  اال�صتعماري  املد 
باهتمامات  ت�صتاأثر  ظلت  التي 
املوؤرخني واملحللني ال�صيا�صيني، 
ومن  طويلة،  �صنني  مدى  على 
الربوفي�صور  االإجنليزي  هوؤالء 
التاريخ  اأ�صتاذ  اإيفانز،  ريت�صارد 
كامربدج  جامعة  يف  احلديث 
الربيطانية، الذي اأ�صدر، اأخرياً، 
كتابه »البحث عن القوة )ال�صلطة 
- النفوذ(: اأوروبا 1815 ـ 1914«.

االإطاللة  من  القارئ  ويالحظ 
الذي  العنوان،  هذا  على  االأوىل 
القوة  معاين  طياته  يف  يحمل 
املوؤلف  اأن  والنفوذ،  وال�صلطة 
بو�صفه   ،1815 عام  اأوالً  يعتمد 
بونابرت،  نابليون  هزمية  عام 
فيما  البونابرتي،  الع�رش  وختام 
الذي   1914 عام  ثانياً  يعتمد 
اندالع  معروف  هو  كما  �صهد، 

نريان احلرب العاملية االأوىل.
الذي  الزمني  القرن  مدار  وعلى 
عامي  بني  املوؤلف  اعتمده 
اأوىل  ي�صجل  فهو  و1914،   1815
تفيد  التي  العلمية  مالحظاته 
التي  االأوروبية  القوى  باجتاه 
فرغت، ابتداء من حروب القائد 
بونابرت  نابليون  الفرن�صي 
مرحلة  اإنهاء  اإىل  وهزميته، 

حاالت احلرب داخل اأوروبا.
ومن ثم توجيه االأفكار وال�صيا�صات 
اأي�صاً  واالأطماع  واالإمكانات، 
االأوروبية،  احلدود  خارج  اإىل 
القريب  ال�رشق  �صاحات  نحو 
نحو  التو�صع  اإىل  تطلعاً  والبعيد، 
مناطق النفوذ، وطمعاً يف ثروات 

االأقطار وال�صعوب ال�رشقية.
فيها  ير�صد  الثانية،  املالحظة 
البحث  ظاهرة  تطور  املوؤلف، 
عن النفوذ والرثوة، ال من جانب 
يف  يبذلها  كان  متناثرة  جهود 
املا�صي اأفراد مغامرون اأو حتى 
التطلعات  حتركها  جماعات 
واالأطماع، بل يتحدث عن حتول 
عمليات  اإىل  النفوذ  مد  حاالت 
تقوم  موؤ�ص�صية،  وجهود  منظمة 
اأكرث  الر�صمية يف  بها احلكومات 

من بلد اأوروبي.
اأهداف،  عن  ت�صدر  كانت  وقد 
و�صوالً  بدورها،  موؤ�ص�صية 
وت�صخيم  املكا�صب  جني  اإىل 
ال�صيا�صي  النفوذ  وزيادة  الرثوات 
والدبلوما�صي لتلك الدول، ومنها 
�صعارات  عن  ي�صدر  كان  ما 
ما  نحو  على  والقومية  الوطنية 
كان يتغّنى به �صاعر االإمرباطورية 
يلقب  كان  الذي  كبلنغ،  رديارد 
اأملحنا  كما  اال�صتعمار،  ب�صاعر 

اإىل ذلك يف البداية.
يف ال�صياق نف�صه، يعرتف املوؤلف، 
االإمربيالية  النزعة  اأن  كيف 
لها  تعزيزاً  وجدت  االأوروبية، 
اأن  اأوروبا  ا�صتطاعت  ما  بف�صل 

تنجزه من اأوجه التقدم العلمي.
االبتكار  جماالت  يف  وخا�صة 
بتطوير  �صواء  واالخرتاع 
وحتديث �صبل النقل البحري، اأو 
الربقي  االت�صال  و�صائل  بتثوير 
عند منت�صف القرن التا�صع ع�رش 
اأو التوا�صل الهاتفي، ناهيك عن 
الكهرباء،  طاقة  اإىل  التو�صل 
دخلت  التي  ال�صيارة  اإىل  و�صوالً 
اأوروبا  يف  وخا�صة  النا�ص،  حياة 

مع مطلع القرن الع�رشين.
ملّياً  املوؤلف  طروحات  وتتوقف 
ما  بقدر  بالذات،  اإجنلرتا  عند 
الت�صدي الأطماع  كانت رائدة يف 
نابليون بونابرت، ثم بقدر ريادتها 
اأي�صاً يف كونها م�صدراً الإبداعات 
يف  اأو  العلم  ميدان  يف  حتققت 
جمال ال�صيا�صة، ف�صاًل عن كونها 
البلد الذي �صهد اإبداعات ال تزال 
بقدر  املثقفني،  وجدان  حية يف 
�صفوف  تت�صدر  لكي  م�صارعتها 

اأوروبا التي تدفعها اأطماعها.
التما�ص  بني  تراوحت  وقد 
الطمع  وبني  ال�صيا�صي،  النفوذ 

يف موارد �صعوب اآ�صيا واأفريقيا، 
ترتاوح  كانت  التي  املوارد  وهي 
والبهارات  التوابل  بني  بدورها 
واملا�ص  الذهب  اإىل  الهند،  يف 
النحا�ص  اإىل  اأفريقيا،  غرب  يف 
يف  العالية  االأر�ص  وحما�صيل 

�رشق القارة ال�صمراء.
الكتاب  يقدم  النهج،  هذا  وعلى 
مادة متنوعة يف اأ�صولها ومتكاملة 
يف �صيغتها النهائية، تربز اهتمام 
وماآالت  بدايات  ي  بتق�صّ املوؤلف 
ال�صلطة،  عن  االأوروبي  البحث 

القوة، النفوذ واملكا�صب اأي�صاً.
فيها  تتالقى  االأن�صجة  وهذه 
ال�صيا�صية  اخليوط  خمتلف 
واالجتماعية  والدبلوما�صية 
والهند�صية  بل  والثقافية 
والتي  والعلمية،  واالقت�صادية 
اأمام  ي�صيء  م�صعل  مبثابة  ظلت 
القرار،  و�صانع  ال�صيا�صة،  رجل 

فهم  لرت�صخ  الطريق،  جنبات 
يتجلى  ملا  واأو�صع،  عمقاً  اأكرث 
الواحد  القرن  هذا  بدايات  مع 
خمططات  من  والع�رشين 
واقت�صادية،  �صيا�صية  وحتركات 
واأمريكا  اأوروبا  دول  عن  ت�صدر 

ورو�صيا.
اأن  نتبني  اإجمالية،  �صورة  ويف 
حمطات  اإىل  بنا  ي�صافر  الكتاب 
تاريخية متنوعة، يبحث معها يف 
والتفا�صيل،  اخلفايا  من  الكثري 
من  الكثري  ا�صتنتاج  على  ويركز 
طموحات  تو�صح  التي  اخلفايا 
البواكري،  منذ  كامنة،  ا�صتعمارية 
هذا  يف  كثرية..وهو  دول  لدى 
معا�رشا  دليال  ميثل  التوجه 
حا�رشنا  ق�صايا  �صوئه  يف  نفهم 

ون�صت�رشف امل�صتقبل.

في�صل  امللك  جائزة  اأعلنت 
اأ�صماء  ال�صعودية  يف  العاملية 
احلادية  دورتها  يف  الفائزين 
واالأربعني والتي ذهبت اإىل �صبعة 
اأكادمييان عربيان  بينهم  فائزين 

من املغرب، وم�رش.
اللغة  فرع  يف  باجلائزة  وفاز 
العربية واالأدب، ومو�صوعه لهذا 
وحتديات  العربية  »اللغة  العام 
العايل  عبد  املغربي  الع�رش«، 
يف  االأ�صتاذ  ودغريي  حممد 
االإن�صانية  والعلوم  االآداب  كلية 
يف  اخلام�ص  حممد  بجامعة 
حممود  وامل�رشي  الرباط، 
كلية  يف  االأ�صتاذ  حجازي  فهمي 

االآداب بجامعة القاهرة.
عبد  للجائزة  العام  االأمني  وقال 
م�صوغات  يف  ال�صبيل  العزيز 
اجلائزة  »ُمنحت  االختيار: 
حممد  العايل  عبد  للدكتور 
االأ�صالة  منها  ملربرات  ودغريي 

اأعماله  من  كثري  يف  واالبتكار 
اللغة  عن  ودفاعه  العلمية، 
العربية يف مواجهة الدعوات اإىل 
اإحالل اللهجات العامية واللغات 

االأجنبية حمل اللغة العربية«.
»للدكتور  ُمنحت  اأنها  واأ�صاف 
نظري  حجازي  فهمي  حممود 
جهوده العلمية الرائدة يف الدر�ص 
عن  ودفاعه  العربي،  اللغوي 
ق�صايا اللغة العربية، وت�صخ�صيه 
اللغة  تواجه  التي  للتحديات 

العربية يف الع�رش احلا�رش«.
ويف فرع اجلائزة خلدمة االإ�صالم 
العاملية  اأفريقيا  جامعة  فازت 
يف  جهودها  »نظري  ال�صودان  يف 
اأحكامه  وتعليم  االإ�صالم  خدمة 
اأفريقيا  يف  العربية  اللغة  ون�رش 
ما وراء ال�صحراء«، بينما ُحجبت 
الدرا�صات  فرع  يف  اجلائزة 
االإ�صالمية، والتي كان مو�صوعها 
هذا العام »الدرا�صات يف مقا�صد 

ا�صتيفاء  »لعدم  وذلك  ال�رشيعة«، 
معايري  املر�صحة  االأعمال 

الفوز«.
ويف فرع الطب، ومو�صوعه لهذا 
العام »بيولوجية ه�صا�صة العظام«، 
االأمريكيان  اجلائزة  تقا�صم 
االأ�صتاذ  اأول�صن  رينو  بيورن 
تايتل  و�صتيفن  هارفارد  بجامعة 
وا�صنطن  جامعة  يف  االأ�صتاذ  مب 

يف �صانت لوي�ص.
ومو�صوعه  العلوم،  فرع  ويف 
تقا�صم  »الكيمياء«،  العام  لهذا 
األن جوزيف  االأمريكيان  اجلائزة 
بارد االأ�صتاذ يف جامعة تك�صا�ص 
وجان فر�صيت االأ�صتاذ يف جامعة 

امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية.
الفي�صل  خالد  االأمري  وقال 
موؤمتر  يف  اجلائزة  هيئة  رئي�ص 
الريا�ص  فنادق  باأحد  �صحايف 
اجلائزة  »هذه  االأربعاء:  اأم�ص 
يف  اأهمها  اأمور،  بعدة  متيزت 

الرت�صيح،  يف  احليادية،  نظري 
ويف االقرتاع، ويف االختيار، ويف 

الدرا�صة كذلك«.
واأ�صاف »اأ�صبحت م�رشب املثل 
االأمر  العاملية،  اجلوائز  بني 
الذي ي�رشف كل من ينت�صب لهذه 

اجلائزة يف هذا البلد العظيم«.
في�صل  امللك  موؤ�ص�صة  واأطلقت 
ُمنحت  التي  اجلائزة  اخلريية 
ملكافاأة   1979 يف  االأوىل  للمرة 
على  واملوؤ�ص�صات  االأفراد 
فروع   5 يف  الفردية  اإجنازاتهم 
واالأدب،  العربية  اللغة  هي 
والدرا�صات  االإ�صالم،  وخدمة 

االإ�صالمية، والطب والعلوم.
فرع  كل  يف  اجلائزة  قيمة  وتبلغ 
األف   200 )نحو  ريال  األف   750
بالت�صاوي  املبلغ  ويوزع   دوالر(، 
من  اأكرث  كانوا  اإذا  الفائزين  بني 

واحد.
وكالت

تتويج مغربي وم�سري بجائزة امللك في�سل العاملية 
يف اللغة العربية والأدب

ع�رشة  ال�صابعة  الدورة  تنطلق 
لل�صعر  ال�صارقة  مهرجان  من 
دائرة  تنظمه  الذي  العربي 
رعاية  حتت  بال�صارقة  الثقافة 
حاكم  االأعلى  املجل�ص  ع�صو 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صارقة، 
القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
اليوم   من 13 اإىلغاية  18جانفي  

اجلاري.
ويقام احلدث يف ق�رش الثقافة 
عدة  من  �صاعراً   42 مب�صاركة 
اأن�صطة  وتتخلله  عربية  دول 

ثقافية متنوعة.
�صخ�صيات  املهرجان   ويكرم 
ال�صارقة  جائزة  �صمن  �صعرية 
يف  اأثرها  لها  العربي  لل�صعر 
العربية،  االإبداعية  ال�صاحة 
اجلائزة  من  الدورة  هذه  ويف 
يكرم  التا�صعة  الدورة  وهي 

�صعريتني  قامتني  املهرجان 
وهما  االإبداعية،  ال�صاحة  اأثرتا 
ال�صاعر امل�رشي حممد حممد 
�صيف  واالإماراتي  ال�صهاوي 

حممد �صعيد املري.
مواليد  من  ال�صهاوي  وال�صاعر 
1940 �صدرت له دواوين �صعرية 
متعددة نذكر منها »ثورة ال�صعر« 
يف  و«م�صافر  لل�صعر«  و«قلت 
الطوفان«، فيما نال العديد من 

اجلوائز.
مواليد  من  املري  وال�صاعر 
1962 وهو �صاعر وقا�ص وكاتب 
ال�صعرية  اأعماله  من  واإعالمي 
و«العناقيد«  »االأغاريد« 
الثقايف  امل�صهدين  وي�صاهم يف 
دولة  م�صتوى  على  واالإعالمي 

االإمارات والعامل العربي.
 وكالت 

انطالق مهرجان ال�سارقة 
لل�سعر العربي اليوم 
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ا�ستح�سار الثقافة الأمازيغية �سينمائيا 
كجزء من الحتفالت بال�سنة  الأمازيغية  اجلديدة2969 ،  خ�س�ص املركز اجلزائري لل�سينما )CAC( برناجما غنيا  وثريا من جميع ال�سينما اجلزائرية غرف 
الدلئل عرب خمتلف مناطق  الوطن وعليه فلقد مت تنظيمه  بالتعاون مع �سركائه ،  املركز اجلزائري لتطوير ال�سينما CADC و  الوكالة اجلزائرية للإ�سعاع 

الثقايف ، AARC و  املركز الوطني لل�سينما وال�سمعي الب�سري  CNCA خلل اأ�سبوع واحد  فلقد انطلقت فعالياتها  من 10 اإىل 17  جانفي 2019   و�سيتم من خللها 
تقدمي  العديد من الأفلم ال�سينمائية الأمازيغية اجلزائرية  التي ت�ستح�سر الثقافة  الأمازيغية  والتي �ستعر�ص يف اجلزائر العا�سمة وتيزي وزو وبجاية، 

وهران، تلم�سان، عنابة، �سيدي بلعبا�ص و�سوق اأهرا�ص.

 حكيم مالك 

عرو�ص روائع �سينمائية 
لبلقا�سم حجاج وتكرمي 

املطرب الراحل �سليمان عازم

»وتتمثل هذه الأفالم »التل املن�سي« 
لبوقرموح ، » جبل باية »  و«ما�ساهو« 
بلقا�سم  الكبري  ال�سينمائي  للمخرج 
التي  الثالثة  الأفالم  من  و  حجاج 
اأنحاء  جميع  يف  ن�رشها  �سيتم 
  »Mimizrane«   امل�سارح مع فيلم
للمخرج علي موزاوي و فيلم اأرزقي 
الب�سري » للمخرج ال�سينمائي  جمال  
بن ددو�ش » الذي يروي  من خالله 
ملحمة البطل اأرزقي الب�سري مبنطقة 
اجلزائر  ولية  ب   1894 يف  القبائل 
باقة  خ�س�ست  حني  يف  العا�سمة، 
متنوعة من الأفالم يف هذا الأ�سبوع 
يف  كل من وليتي  تيزي وزو وبجاية ، 
اأين �سيتم فيها عر�ش اأفالم  اأبرزها 
حجاج،  لبلقا�سم  ن�سومر«  »فاظمة 
ت�ساكي  لإبراهيم   »Ayrouwen«
والفيلم الق�سري »عاهدتك » للمخرج 
�ست�ست�سيف  كما  يارقي   حممد 
�سينماتيك بجاية  عرو�سا �سينمائية 
تكرميا   مو�سيقيا  فنيا  وحفال 
الراحل   الكبري  القبائلي  للمطرب 

الفنان  مب�ساركة   عازم  �سليمان  
يا�سني  زواوي واإخراج توفيق غالتي  
مع عر�ش »التل املن�سي«  مب�ساركة   
بجاية  لولية  املحليني  امل�سوؤولني 
يف  عر�ش  كما  بيناير  الحتفال  يف 
 «  Ayrouwen« فيلم  ر  بجاية 
بح�سور  ت�ساكي   اإبراهيم  للمخرج 

م�سمم الفيلم  اأرزقي العربي .

ا�ستذكار ال�سيخ احل�سناوي يف 
فيلم �سينمائي

ولقد مت  يف ولية  تيزي وزو الحتفاء  
بيناير من املكتبة ال�سينمائية  حيث 
لأروع  بالفرجة  اجلمهور  �سيحظى  
 ، الأ�سبوع  الأمازيغية طوال  الأفالم 
مع اأف�سل �سفراء ال�سينما الأمازيغية 
بوقرموح ، وبلقا�سم حجاج ، ومدور. 
عر�ش  الربجمة   ذلك  اإىل  اأ�سف 
اجلزائر«،  يف  يحدث    « وثائقي: 
وهو ما يك�سف عن �سناعة الأفالم 
وفيلم   باية«   »جبل  و   « ما�ساهو   «
عنوان  ويحمل  با�سا  وثائقي جلمال 
 IZEMULEN N IGRAREN
»  لأ�سامة راي  و«ال�سيخ احل�سناوي«  
العربي  الرزاق  عبد  للمخرج 
»لغة  الوثائقي   والفيلم  ال�رشيف  
زهرة«  للمخرجة ال�سينمائية فاطمة 

على  ال�سوء  ي�سلط  الذي  �سي�ساين 
القبائل  ملنطقة  ال�سفوية   التقاليد 
خمتلف  يف   عر�سه  �سيتم  والذي 
العا�سمة  باجلزائر  ال�سينما  قاعات 
كما �سيعر�ش اأي�سا يف  وليتي بجاية 

ووهران. 

متحف ال�سينما اجلزائرية 
حتتفي بيناير 2969

اجلزائرية    ال�سينما  متحف  ويحتفي 
مع   ، يناير2969   اجلديدة  بال�سنة 
الأفالم  فيه  تعر�ش  يومي  برنامج  
فيلمني  عر�ش  مت  حيث  ال�سينمائية 
اجلزائر   ب�سينماتيك  اأمازيغيني  
روتني  تك�رش  اأن  ا�ستطاعت  والتي 
تنظيمها  ومت  الأ�سبوع  نهاية  عطلة 
اجلزائرية  الوكالة  مع   بال�رشاكة 
لالإ�سعاع الثقايف واملركز اجلزائري 
لتطوير ال�سينما  حيث مت عر�ش اأحد 
املخرج  بها   ا�ستهر  التي  الأفالم 
حجاج  بلقا�سم  املبدع  ال�سينمائي 
واملتمثلة يف فيلم  »فاظمة ن�سومر 
حممد  للمخرج  ق�سري  فيلم  و   «
املركز  وقام   »عاهدتك«   يارقي 
فيلم  بربجمة  لل�سينما  اجلزائري 
الفرانكو  للمخرج  الأ�سفر«  »البيت 
لعر�سه    « حكار  عمور  جزائري  

العا�سق  اجلزائري  اجلمهور  اأمام 
للفن ال�سابع وفيلم فاطمة ال�سي�ساين 

الوثائقي باللغة الزهراء.
 

عر�ص اأبرز الأفلم 
الأمازيغية الناجحة

الربنامج  هذا  �سي�ستمر  كما 

بحلول  يحتفي  الذي  ال�سينمائي 
 -2969 يناير  الأمازيغية  ال�سنة 
يف  الأ�سبوع  مدار  على     2019
اجلزائري  املركز  قاعات  جميع 
الأفالم  برجمة  مع  لل�سينما 
الوثائقية  الروائية الطويلة والأفالم 
�ستربز  والتي   الق�سرية  والأفالم 
كما  الأمازيغية  الثقافة  ثراء  مدى 

موعد  على  اجلزائري  اجلمهور  اأن 
�سنعت  باأفالم  لال�ستمتاع   مبا�رش 
والتي  والدويل  الوطني  جناحها 
التظاهرات  من  العديد  يف  �ساركت 
العربية  ال�سينمائية  واملهرجانات 
ما  العاملية وهذا  واملغاربية وحتى 
يظهر اأن اجلزائر لها ثقافة متنوعة  

جديرة بالحتفاء .    

يوم  ميهوبي  الدين  عز  الثقافة  وزير  اأكد 
»الثقافة  اأن  مترنا�ست  بولية  ال�سبت 
غاية  يف  مكا�سب  حققت  الأمازيغية 

الأهمية ينبغي املحافظة عليها«.
واأو�سح  ميهوبي لدى اإ�رشافه على افتتاح 
الرتاث  »تثمني  حول  دوىل  ملتقى  اأ�سغال 
احلاج  اجلامعي  باملركز  الالمادي« 
اأن »الثقافة  اآق اأخموك بتمرنا�ست  مو�سى 
مكا�سب  حققت  تنوعاتها  بكل  الأمازيغية 
يف غاية الأهمية يف اجلزائر ينبغي تثمينها 
العناية  بف�سل  وذلك  عليها،  واملحافظة 
الكبرية التي يوليها رئي�ش اجلمهورية،عبد 
وذلك  الثقافة  لهذه  بوتفليقة  العزيز 
ل�سنة  الد�ستوري  التعديل  من  انطالقا 
تكون  اأن  من  لالأمازيغية  مكن  الذي   2016

لغة وطنية ر�سمية«.
القرارات  ان  ميهوبي  الدين  عز  واأ�ساف 
اجلمهورية  رئي�ش  اتخذها  التي  التاريخية 
لرتقية الثقافة الأمازيغية من بينها تر�سيم 
يناير عيدا وطنيا ر�سميا وعطلة مدفوعة 
للغة  اجلزائرية  الأكادميية  واإن�ساء  الأجر، 
يف  بارزة  حمطات  �سكلت  الأمازيغية، 
م�سار تثمني وترقية الثقافة الأمازيغية يف 
�سقيها اللغوي والرتاثي، ومكنتها من تعزيز 

مكانتها كهوية ور�سيد ثقايف وطني.
واأكد باملنا�سبة اأن اجلزائر التي تعد اأر�ش 
احل�سارات والثقافة، قد مت بها ويف فرتة 
�سمن  تراثية  عنا�رش  عدة  اإدراج  قيا�سية 
خريطة الرتاث العاملي على غرار »اأهليل« 
»عيد  و  »الإمزاد«  و  تيميمون«  و«اأ�سبوع 
ونظام   ، التلم�سانية  و«ال�سدة«  ال�سبيبة« 
حيث  الفقارة،  طريق  عن  املياه  تق�سيم 

يف  وافر  بن�سيب  اجلنوب  مناطق  حظيت 
هذه العملية ملا تزخر به من موروث ثقايف 

متنوع.
ال�سياحية  الوكالت  الوزير  دعا  اأن  وبعد 
للقيام »مبهمة ثقافية« من خالل  املحلية 
نتائج  اأن   اأكد  والآثار،  للمواقع  الرتويج 
الأبحاث الأخرية تربز اأن اجلزائر تعد مهد 
التي  الأبحاث  وهي  الب�رشية،  احل�سارة 
�سطيف(،   ( بو�رشيط  عني  مبنطقة  جرت 
تلك  �ستكون  حيث  اأخرى،  مناطق  ويف 
خم�س�سة  مواقع  اأ�ساف،  كما  املناطق، 

للبحث لفائدة الباحثني.

تكثيف  على  اأي�سا  الثقافة  وزير  حث  كما 
لإبراز  املناطق  بتلك  الإعالمي  الإهتمام 
مكانة اجلزائر احل�سارية الإن�سانية، موؤكدا 
اأنه �سيتم دعم كل الباحثني من خالل فتح 

ور�سات عرب الرتاب الوطني.
الذي  اللقاء  هذا  يف  امل�ساركون  ويتناول 
تتوا�سل اأ�سغاله على مدار يومني مو�سوعات 
ذات �سلة بتثمني املوروث الثقايف املادي 
تتناول  مداخالت  خالل  من  والالمادي، 
والأدوات  الأمازيغي  اللغوي  الرتاث 
على  املحافظة  من  متكن  التي  واملناهج 
الرتاث الأمازيغي، وحول املوروث الثقايف 
واملوروث  ال�سفهية،  والتقاليد  الل�ساين 
املكتوب من خالل املخطوطات ) منطقة 
توات(، والرتاث الغنائي ال�سويف يف �سمال 

اإفريقيا، ح�سب املنظمني .
اأ�سغال هذا امللتقى الدويل الذي  وين�سط 
ينظمه املركز الوطني للبحوث يف ع�سور 
الإن�سان والتاريخ   التاريخ ويف علم  ما قبل 

من  وخمت�سون  واأكادمييون  باحثون 
ومن  اجلزائر  من  بحث  ومراكز  جامعات 

اخلارج. 
رفقة  الثقافة  وزير  ح�رش  ذلك  وقبل 
على  الرتحم  مرا�سم  الولئية  ال�سلطات 
مبدينة  ال�سهداء  مبقربة  ال�سهداء  اأرواح 
مترنا�ست، ويد�سن جدارية تربز احل�سارة 

القدمية ملنطقة الأهقار.
باإ�رشافه  الزيارة  هذه  ميهوبي  ويوا�سل 
»يناير«  الوطني  بالعيد  الإحتفالت  على 
الوفد  ويطلع  بتمرنا�ست.   الثقافة  بدار 
متنوعة  اأن�سطة  على  باملنا�سبة  الوزاري 
تقام بقاعة دا�سني، وقرية تراثية مب�ساركة 
الرتاث  تنوع  مدى  تربز  قطاعات  عدة 

الأمازيغي وثراءه.
والفنية  الثقافية  الأن�سطة  هذه  وتنظم 
الأمازيغي  الرتاث  اأ�سبوع  �سمن  املتنوعة 
الذي تتوا�سل فعالياته ب�ساحة اأول نوفمرب 

1954 و�سط مدينة مترنا�ست.
ق.ث 

ميهوبي :

 الثقافة الأمازيغية حققت مكا�سب يف غاية الأهمية 
جمموعات  الوهراين  اجلمهور  يكت�سف 
الثقايف  املوروث  تربز  متحفية 
يوم  د�سن  معر�ش  من خالل  المازيغي 
 « الوطني  العمومي  باملتحف  ال�سبت 
اأحمد زبانة » بوهران مبنا�سبة الحتفال 

براأ�ش ال�سنة  الأمازيغية 2969.
يتوا�سل  الذي  املعر�ش  هذا  يت�سمن  و 
31 جانفي  اجلاري جمموعة  غاية  اىل 
يني  بني  ملنطقة  القبائلية  احللي  من 
و  بالدقة  تتميز  التي  وزو(  تزي  )ولية 
عر�ش  على  ترتبع  جعلها  مما  اجلمال 
ذكرته  ح�سبما  التقليدية  ال�سناعات 
و  البيداغوجيا  و  التن�سيط  ق�سم  رئي�سة 

الور�سات بذات املتحف.
تاريخ  عبق  عرب  الزائر  ي�سافر  كما 
التحف  على  ليتعرف  الفخار  �سناعة 
الفخارية الأمازيغية التي توؤرخ اىل هذا 
حتتفظ  التي  اليدوية  احلرف  من  النوع 
»اأحمد  مبحتف  التنوغرافيا  قاعة  بها 
فن  تطور  مدى  تعك�ش  التي  و  زبانة« 
احلقب  خمتلف  عرب  المازيغي  الفخار 
نادية  ال�سيدة  اأ�سافت  كما  التاريخية 

بلعادل.
كما يكت�سف حمبو عامل املتاحف بع�ش 
التي  الرائعة  التارقية  املتحفية  القطع 
املتحفية  املوؤ�س�سة  واجهات  تزين 
هذا  اأ�سالة  عن  تنم  التي  و  املذكورة 

املوروث الثقايف المازيغي ال�سارب يف 
اأعماق تاريخ اجلزائر كما اأ�سري اليه.

عر�ش  مت  التظاهرة  هذه  مبنا�سبة  و 
جمموعات فخارية  مت ت�سميمها باأيادي 
التالميذ و مت تزيينها بالرموز الرببرية 
خالل ور�سة بيداغوجية لتعليم الطفال 
موؤخرا  نظمت  الفخار  �سناعة  حول 
وفاء  ا�رشاف  حتت  ذلك  و  باملتحف 
اأورم�سان من�سطة مبتحف »اأحمد زبانة 

.«
الكتب  من  جمموعة  عر�ش  يتم  كما 
املوؤ�س�سة  مكتبة  رفوف  بها  تزخر 
عدة  تتناول  و  زبانة«  »اأحمذ  املتحفية 
الأمازيغية  بالثقافة  �سلة  لها  موا�سيع 
احلكايات  تربز  ملحقات  عر�ش  كذا  و 
يناير  اإحياء  و طرق  الأمازيغية  ال�سعبية 
لوحة  تقدمي  على  عالوة  الوطن  عرب 
مكتوب عليها املتحف العمومي الوطني 

»اأحمد زبانة« باحلرف التيفناغ.
و اجلدير بالذكر ي�سارك متحف »اأحمد 
زبانة« اأي�سا بعدة اأن�سطة مقامة مبتحف 
الفن املعا�رش و احلديث )مامو( يف اطار 
التي  المازيغية  ال�سنة  براأ�ش  الحتفال 
�ساهمت يف تنظيمها عدة قطاعات منها 
مديريتا الثقافة و ال�سباب و الريا�سة و 

كذا  اجلمعية الثقافية »نوميديا«.
ق.ث 

 احتفال براأ�ص ال�سنة الأمازيغية: 

متحف "اأحمد زبانة" يربز الكنوز 
املتحفية الأمازيغية



ال�سعور بالتعب عند اال�ستيقاظ قد 
يكون عالمة على مر�ض خطري!

حذر خرباء من اأن ال�شعور بالتعب 
واالكتئاب عند اال�شتيقاظ ميكن اأن 
يكون عالمة مبكرة على االإ�شابة 
باخلرف، كما اأن ليلة النوم ال�شيئة 
ملر�ض  حمراء  خطر  عالمة  تعد 
االختبارات  واأظهرت  األزهامير، 
نوما  ينامون  ال  الذين  االأفراد  اأن 
عميقا، لديهم م�شتويات اأعلى من 
الدماغ،  يف  ال�شام  »تاو«  بروتني 
ملر�ض  املميزة  ال�شمة  وهي 
�شيوعا  االأكرث  ال�شكل  األزهامير، 

من اخلرف.
لو�شي،  بريندان  الدكتور  وقال 
�شانت  يف  وا�شنطن  جامعة  من 
نوم  كيفية  »قيا�ض  اإن  لوي�ض، 
جمدية  طريقة  يكون  قد  النا�ض 
األزهامير،  مر�ض  عن  للك�شف 
م�شاكل  تطور  بدء  عند  اأو  قبل 
الذاكرة والتفكري«وحتدث تغريات 
مر�ض  بدء  اإىل  توؤدي  الدماغ  يف 
وقبل  و�شمت.  ببطء  األزهامير، 
عامني من ظهور عالمات فقدان 
الذاكرة واالرتباك، تبداأ الربوتينات 
ال�شامة بجمع اللويحات يف الدماغ. 
وتبداأ جتمعات هذه الربوتينات يف 
الرئي�شة  االأجزاء  لتتبدد  الظهور، 
النقطة،  هذه  وعند  الدماغ،  من 
اإظهار عالمات ال  النا�ض يف  يبداأ 

لب�ض فيها على تدهور الدماغ.
اأنحاء  جميع  يف  العلماء  ويعمل 
على  العثور  حماولة  على  العامل 
طريقة لتتبع مر�ض األزهامير، قبل 

الدماغية،  التغريات  هذه  حدوث 
مراحله  يف  املر�ض  يف  للتحكم 
الدكتور  فريق  ويعتقد  املبكرة. 
يكون اخلطوة  النوم قد  اأن  لو�شي 

االأوىل.
ودر�ض الباحثون حالة 119 �شخ�شا 
اأكرث، معظمهم  اأو  ال�شتني  يف �شن 
يعانوا  ومل  طبيعيني  كانوا   )%80(
الن�شبة  معاناة  مع  اخلرف،  من 
املتبقية )20%( من �شعف ب�شيط 
يف  امل�شاركني  نوم  الفريق  وتتبع 
مع  اأ�شبوع،  مدار  على  منازلهم 
الدماغية،  املوجة  قراءات  اأخذ 
اجل�شد  حتركات  اإىل  باالإ�شافة 
م�شتويات  بقيا�ض  الباحثون  وقام 
بروتينات اأميلويد وتاو يف الدماغ، 

من  ال�شائل  عينات  با�شتخدام 
النتائج  ووجدت  ال�شوكي  احلبل 
 Science« جملة  يف  املن�شورة 
 ،»Translational Medicine
كانت  النهار  اأثناء  القيلولة  اأن 
من  اأعلى  مب�شتويات  مرتبطة 
بروتينات تاو، ما يوحي باأن النوم 
النهار،  اأثناء  الزائد  املتقطع 
االإ�شابة  احتمال  زيادة  على  يدل 

باخلرف.

النتائج  اأن  الدرا�شة  واأو�شحت 
اأن  ميكن  امل�شتقبلية،  املماثلة 
النوم  ر�شد  �رضورة  اإىل  ت�شري 
وقت  يف  األزهامير  مر�ض  لك�شف 

مبكر.

الدكتورة  نف�شه، قالت  الوقت  ويف 
اأبحاث  مركز  من  فيب�ض،  لورا 
هذه  اإن  بريطانيا،  يف  األزهامير 
كان  اإذا  ما  تخربنا  ال  النتائج 
التغريات،  �شبب  هو  النوم  �شوء 
البالغني  اأدمغة  على  طراأت  التي 

امل�شابني باخلرف.
بيكيت،  جيم�ض  الدكتور  ووافق 
جمعية  يف  االأبحاث  ق�شم  رئي�ض 
األزهامير، على هذا القول مو�شحا 
اأنه »من ال�شابق الأوانه القول ما اإذا 
نومنا  تغيري عادات  كانت حماولة 
قد توؤثر على تطور اخلرف. ولكن 
هناك اأدلة جيدة على اأن الن�شاط 
اأن  ميكن  ال�شحي  واالأكل  البدين 

يقلل من املخاطر«.

�سحةالأحد  13  جانفي  2019  املوافـق  ل08 جمادى الأول 1440هـ 18

داء االأرق

تطوير دواء فموي بداًل من حقن االأن�سولني

هو داء ي�شيب االإن�شان، واالأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�شتمراره 
تدهور  ي�شبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�شدية،  النف�شية  ال�شحة 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  واالأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
االأرق  اأ�شباب  ت�شببهتختلف 
الآخر،  �شخ�ض  من  وعالجاته 
�شعوبة  االأ�شباب  هذه  ومن 
املتكرر  اال�شتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و اال�شتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�شباح، ولالأرق  يف 
االأرق  وهو  العابر  االأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�شتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�شابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  االأرق  هو 
االأنواع  من  تعقيدا  االأنواع 
املزمن  االأرق  وينتج  االأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�شمية  االإ�شطرابات  منها 
االأ�شباب  ،واأكرث  النف�شية  اأو 
لالأرق  امل�شببة  ال�شائعة 

املزمن هي الكاآبة

هل من املمكن اأن ي�شتغني مري�ض ال�شكري عن حقن االأن�شولني وا�شتبدالها يف 
حبوب فموية؟ اإليك ما وجدته هذه الدرا�شة العلمية، ك�شفت نتائج درا�شة ن�رضت 

يف املجلة العلمية )PNAS( اأنه من املمكن اأن يتم ا�شتبدال حقن االأن�شولني 
ملر�شى ال�شكري من النوع االأول، بحبوب فموية لذات الهدف، االإ�شابة مبر�ض 

ال�شكري من النوع االأول تعني اأن اجلهاز املناعي يف اجل�شم يقوم مبهاجمة 
اخلاليا التي تقوم باإنتاج هرمون االأن�شولني يف البنكريا�ض، امل�شوؤول عن تنظيم 
م�شتويات ال�شكر يف الدم. جدير بالذكر اأن عدم ال�شيطرة على املر�ض واإدراته 

من �شاأنه اأن ت�شبب م�شاعفات �شحية خطرية. ي�شتخدم مر�شى ال�شكري من 
النوع االأول حقن االأن�شولني لل�شيطرة على م�شتويات ال�شكر يف الدم، اإال اأن هذه 

الطريقة تعد مرهقة ومتعبة للمر�شى، لذا جلاأ الباحثون للبحث عن طريقة 
اأخرى غري احلقن. ياأمل الباحثون يف تطوير اأدوية فموية لالأن�شولني، اإال اأن 

العائق اأمام هذا يكمن يف تلف هرمون االأن�شولني يف حال تفاعله مع اأحما�ض 
املعدة، لذا يعملون االآن على تطوير غطاء لهذه احلبوب الفموية ت�شاعد يف 

عدم ف�شادها.
موؤخراً، متكن الباحثون من القائمون على   احلالية من تطوير حبوب فموية 

معقدة الرتكيب، م�شممة لتحمي االن�شولني من االأحما�ض املعوية واالأنزميات 
املتواجدة يف االأمعاء الدقيقة. هذا الدواء الفموي اجلديد �شيقوم بالتحلل 

يف االأمعاء الدقيقة فقط، حتى ي�شل اإىل جمرى الدم. واأفاد الباحثون اأن 
هذا الدواء الفموي �شهل التح�شري و�شيكون اأكرث فاعلية من الناحية املادية، 
باالإمكان تخزينه ملدة �شهرين تقريباً يف درجة حرارة الغرفة  واأكد الباحثون 
اأن اخلطوة التالية االن هي القيام بتجارب علمية على احليوانات للتاأكد من 

فعالية وماأمونية هذا الدواء. 

درا�سة جديدة.... زيت 
ال�سمك ال يحمي القلب

بحث جديد يفاجئ اجلميع يلغي االعتقادات ال�شابقة حول 
التاأثريات االإيجابية على القلب التي حتملها حبوب زيت 

ال�شمك والتي ت�شتخدم من قبل املاليني، ويجب اأن توؤخذ 
نتيجة هذا البحث على حممل اجلد.

وجدت الدرا�شة اأن مكمالت زيت ال�شمك الغذائية الغنية 
باالأوميغا 3 التي يتناولها املاليني من النا�ض يف جميع اأنحاء 

العامل للحفاظ على �شحة القلب والدماغ:
لن ت�شاعد على العي�ض لفرتة اأطول.

قد تخف�ض م�شتويات الكولي�شرتول الوقائي.
حتدث »فرق �شئيل« اأو »ال فرق« يف حاالت الوفاة املبكرة.

مل يكن لدى التقرير اأدلة كافية للنظر يف ما اإذا كانت االأ�شماك 
الزيتية نف�شها مفيدة، لكن دهون اأوميغا 3 التي حتتوي عليها 
والتي توؤخذ كمكمل غذائي مثل زيت كبد �شمك القد مل تكن 

لها فوائد.
يبدو اأن االأوميغا 3 التي تكون من م�شدر نباتي والتي توجد يف 
زيوت البذور واملك�رضات مثل بذور اللفت اأو اجلوز لها فوائد 

طفيفة للغاية يف حاالت عدم انتظام �رضبات القلب.
يف حني اأن هذه الدهون �شاعدت يف تقليل بع�ض الدهون يف 
الدم اإال اأنه مت اإلغاء فوائد تخفي�ض الدهون الثالثية ال�شارة 

من خالل خف�شها للربوتني الدهني العايل الكثافة النافع 
.)HDL(

يجب اأن توؤخذ النتائج على حممل اجلد ب�شبب وجود ق�شايا 
مماثلة مع الفيتامينات، حيث كان لتناول املكمالت الغذائية 

ب�شكل زائد ملحاكاة تاأثري النظام الغذائي �شحي اآثار �شارة يف 
ال�شحة.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية 
 اأعرا�ض ا�سطراب نق�ض

 االنتباه وفرط الن�ساط ؟
تو�شلت درا�شة جديدة اإىل اأن املراهقني الذين ي�شتخدمون 

اأجهزتهم عدة مرات يف اليوم كانوا اأكرث عر�شة لالإ�شابة 
با�شطراب نق�ض االنتباه/ فرط الن�شاط )ADHD( خالل 

العامني املقبلني.
ال تثبت النتائج اأن و�شائل االإعالم الرقمية هي امل�شوؤولة 

عن ذلك فهناك العديد من العوامل االأخرى التي قد توؤثر 
على احتمالية اإبالغ املراهقني عن اأعرا�ض ا�شطراب نق�ض 

االنتباه/ فرط الن�شاط، مثل:
دخل االأ�رضة ما اإذا كان االأطفال يعانون من اأعرا�ض االكتئاب

التدخني
ا�شتخدام املخدرات �رضب الكحول

مل يكن من ال�شهل قيا�ض مدى تاأثري الوالدين على اأطفالهم، قد 
يكون بع�ض املراهقني الذين مل ي�شتخدموا هواتفهم با�شتمرار 
لديهم قواعد �شارمة يف املنزل اأو اأن االأباء ي�شجعون اأطفالهم 

على القيام بن�شاط اإيجابي يعزز منوهم العقلي.
تختلف تكنولوجيا الهاتف املحمول عن التلفاز اأو اأي الو�شائل 
الرقمية االأخرى ب�شبب اإمكانية التوا�شل امل�شتمر وامل�شاركة 

امل�شتمرة على مدار اليوم.
قد يواجه االأطفال م�شاكل يف ال�شرب اأو التعامل مع التاأخري 

ب�شبب اعتيادهم على التحفيز امل�شتمر. باالإ�شافة اإىل ذلك اأنه 
عادة عندما ت�شتخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذا قد يعاين 

البع�ض عندما يحني الوقت للرتكيز على �شيء واحد فقط.
ا�شتملت الدرا�شة على ما يقرب من 2600 طالب يف املدار�ض 
الثانوية مل يكونوا م�شخ�شني با�شطراب نق�ض االنتباه/ فرط 
الن�شاط يف البداية، واأكمل الطالب ا�شتبيانات كل �شتة اأ�شهر 
ملدة عامني ت�شاأل عن اأي اأعرا�ض ا�شطراب نق�ض االنتباه/ 

فرط الن�شاط.
وجدت الدرا�شة اأنه لكل ن�شاط رقمي اإ�شايف ميار�شه الطفل 
يف كل يوم، اإن احتماالت االإ�شابة باأعرا�ض ا�شطراب نق�ض 

االنتباه/ فرط الن�شاط ترتفع بن�شبة %10.
مل يحاول الباحثون ت�شخي�ض ا�شطراب فرط احلركة ونق�ض 
االنتباه ب�شكل ر�شمي؛ بل قد �شاألوا فقط عن االأعرا�ض. من 
املحتمل اأن بع�ض م�شكالت االأطفال تعك�ض م�شكالت اأخرى 

غري ا�شطراب نق�ض االنتباه/ فرط الن�شاط، مثل احلرمان من 
النوم لوقت طويل جًدا ب�شبب االن�شغال باجلهاز.



ا َذَهبُواْ ِبِه َواأَْجَمُعواْ  قوله تعاىل : }َفلََمّ
ِبّ َواأَْوَحيْنَا اإِلَيِْه  اأَن يَْجَعلُوهُ ِف َغيَابَِة اْلُ
لَتُنَِبّئَنَُّهم ِباأَْمِرِهْم َهـَذا َوُهْم الَ يَ�ْشُعُروَن 

{ يو�شف:15
�شبحانه  اهلل  من  الوحي  هذا  فكان 
–عليه  يو�شف  قلب  لتثبيت  وتعاىل 
ظلم  الأنه  خاطره؛  ولرب  ال�شالم- 
يحتاج  واملظلوم  اأخوته  من  واأوذي 
جرب  لنا  �رشع  لذلك  خاطر،  جرب  اإىل 

اخلواطر املنك�رشة.
َفَر�َض  الَِّذي  }اإَِنّ   : تعاىل  قوله  ومثله 
ُقل  َمَعاٍد  اإِىَل  َك  لََراُدّ الُْقْراآَن  َعلَيَْك 
ِبّي اأَْعلَُم َمن َجاء ِبالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِف  َرّ

ِبنٍي {الق�ش�ض:85 اَلٍل ُمّ �شَ
الذي  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
اأُخرج  ون�شاأ  فيها  ولد  التي  مكة  اأحب 
املوقف  هذا  ف  فاحتاج  ظلما،  منها 
�شيء  اإىل  االأليم  الفراق  وهذا  ال�شعب 
من املوا�شاة وال�شرب، فاأنزل اهلل تعاىل 
اأن الذي فر�ض  له قراآن موؤكد بق�شم؛ 

واأمرك  ر�شوال  واأر�شلك  القراآن  عليك 
بتبليغ �رشعه �شريدك اإىل موطنك مكة 
عزيزا منت�رشا وهذا ما ح�شل، ومثله 
يُْعِطيَك  }َولَ�َشْوَف   : تعاىل  قوله  اأي�شاً 

ى{ ال�شحى: َربَُّك َفَتْ�شَ
وانظر لروعة العطاء امل�شتمر ف هذه 
االآية حتى ي�شل بامل�شلم حلالة الر�شا، 
مهموم  كل  اإىل  ر�شالة  االآية  فهذه 
احلاجة،  ل�شاحب  وت�شلية  ومغموم، 
وفرج لكل من وقع ببالء وفتنة؛ اأن اهلل 

يجرب كل قلب  لاأ اإليه ب�شدق.
النبَيّ  اأَنّ  م�شلم  �شحيح  ف  ورد  وقد 
عَزّ  اهللِ  و�شلََّم تال قوَل  عليِه  اهللُ  �شلَّى 
لَلَْن  وجَلّ ف اإبراهيَم : } َرِبّ اإِنَُّهَنّ اأَ�شْ
َكِثرًيا ِمَن النَّا�ِض َفَمْن تَِبَعِني َفاإِنَُّه ِمِنّي 
  } َرِحيٌم  َغُفوٌر  َفاإِنََّك  اِن  َع�شَ َوَمْن 

اإبراهيم :36
}اإِْن   : ال�شالم  عليه  عي�شى  وقال 
لَُهْم  تَْغِفْر  َواإِْن  ِعبَاُدَك  َفاإِنَُّهْم  بُْهْم  تَُعِذّ
املائدة:  ِكيم{  احْلَ الَْعِزيُز  اأَنَْت  َفاإِنََّك 

تي  اأَُمّ  ! اللهَمّ  وقال  يديِه  )فرفَع   118
يا   : وجَلّ  عَزّ  اهللُ  فقال   . وبكى  تي  اأَُمّ
وربَُّك   – حممٍد،  اإىل  اذهب   ! جربيُل 

اأعلُم -، ف�َشلُه ما يُبكيَك ؟ فاأتاهُ جربيُل 
وال�شالُم ف�َشاألُه. فاأخربهُ  عليِه ال�شالةُ 
ر�شوُل اهللِ �شلَّى اهللُ عليِه و�شلََّم مبا قاَل 

 ! يا جربيُل   : اهللُ  فقال   . اأعلُم  وهو   .
اذهْب اإىل حممٍد فقْل : اإنَّا �شُن�شيَك 

تَك وال نَ�ُشوءَُك . ف اأَُمّ

ما يوؤ�س�س جلرب اخلواطر يف القراآن الكرمي:
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 النوم وفاة موؤقتة
 و املوت نوم اأبدي :
 اأيها االأخوة ، تعلَّمنا من درو�ض الدين اأن 

ل اأن يقراأ اآية  االإن�شان اإذا اأوى اإىل فرا�شه يُف�شَّ
الكر�شي ، وقد ذكر النبي عليه ال�شالة و ال�شالم 

ف بع�ض اأحاديثه ال�رشيفة اأنها اأعظم اآية ف 
القراآن الكرمي ، و نظراً اإىل اأن االإن�شان كان 

ى  اإذا نام توّفى اهلل نف�شه ، قال تعاىل: اهلل يَتََوَفّ
ااْلأَنُْف�َض ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْ َتُْت ِف َمنَاِمَها 

]�شورة الزمر: 42[  فالنوم وفاة موؤقتة ، و 
ى ااْلأَنُْف�َض  املوت نوم اأبدي ، قال تعاىل: اهلل يَتََوَفّ

ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْ َتُْت ِف َمنَاِمَها ]�شورة 
الزمر: 42[  فاالإن�شان حينما ينام يفقد 

الوعي ، و يفقد ات�شاله بالعال اخلارجي ، يا 
ترى هناك عدو ، هناك ح�رشة ، هناك اأفعى 

، هناك م�شكلة ، هناك حريق ، هناك �شارق ، 
فاالإن�شان حينما ياأوي اإىل فرا�شه يتلو قوله تعاىل 

ُيّ الَْقيُّوُم ]�شورة البقرة  ُ اَل اإِلََه اإِاَلّ ُهَو احْلَ : اهلَلّ
: 255[  اأردت اأن تكون هذه ال�شورة حمور 

هذا الدر�ض ال على اأنه در�ض تف�شري ، بل على 
اأنه توجيه نبوي كرمي ، من فقه الرجل اأنه اإذا 
اأوى اإىل فرا�شه يقراأ هذه ال�شورة اأو يقراأ هذه 

االآية التي �شميت باآية الكر�شي ، وهي من اأعظم 
القراآن الكرمي .

 العبادات معللة
 مب�سالح اخللق :

اأيها االأخوة االأكارم، ال زلنا ف مو�شوٍع يت�شل اأ�شد 
االت�شال بـ: »�شبل الو�شول وعالمات القبول« اأال وهو 

اخل�شوع.
 العبادات كالزكاة معللة مب�شالح اخللق وقد بينت ف 
اللقاء ال�شابق اأن هناك عبادات كما قال عنها االإمام 
ال�شافعي: معللٌة مب�شالح اخللق، واأن هناك طقو�شاً 

من �شمات الديانات الو�شعية االأر�شية، الطقو�ض 
حركاٌت، و�شكناٌت، واإمياءاٌت، وتتماٌت ال معنى 

لها، بينما العبادات معللة مب�شالح اخللق ﴿ ُخْذ ِمْن 
يِهْم ﴿ ] �شورة التوبة  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ اأَْمَواِلِهْم �شَ
االآية : 103[  ﴿ يا اأَيَُّها الَِّذيَن اآََمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم 

يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ ال�شِ
] �شورة البقرة [

التوبة واال�ستغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

واال�شتغفار ف اآيات عديدة، و�شور 
خمتلفة، وبيان ف�شل اهلل - �شبحانه - ف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�شتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�شالم - فع�شى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�شيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �شاأن كل الب�رش، يذنبون �شاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�شتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�شيطان، 

ويرحم االإن�شان.
وف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�شمل جموَع التائبني ب�شدق واإخال�ض، 
ولوالها لفَقَد االإن�شان االأمل ف رحمة 

اهلل، وا�شتمراأ الذنوب، وظل �شائًرا 
ف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه االأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
وف ذلك قنوط وياأ�ٌض من رحمة اهلل، 

ال ير�شاهم اهلل، ومن ثم كانت االآية 
الامعة، وهي قوله - تعاىل -: ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِشِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 
واال�شتغفار التي تهُبّ منها ن�شمات 

رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 
االأمل ف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 

بل واإبدال الذنوب ح�شنات للتائبني 
ال�شادقني ف توبتهم؛ اإِاَلّ َمْن تَاَب َواآََمَن 

 ُ ُل اهلَلّ ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َوَعِمَل َعَماًل �شَ
ُ َغُفوًرا َرِحيًما  �َشِيّئَاِتِهْم َح�َشنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ

]الفرقان: 70.

العبادات معللة مب�سالح اخللق :

ح�سن الظن وح�سن العمل
 

اأيها الأخوة الأكارم، ل زلنا يف 
مو�صوٍع يت�صل اأ�صد الت�صال بـ: 

القبول"  وعالمات  الو�صول  "�صبل 
األ وهو اخل�صوع.

 العبادات كالزكاة معللة مب�صالح 
اخللق وقد بينت يف اللقاء ال�صابق 

اأن هناك عبادات كما قال عنها 
الإمام ال�صافعي: معللٌة مب�صالح 

اخللق، واأن هناك طقو�صًا من 
�صمات الديانات الو�صعية 

الأر�صية، الطقو�س حركاٌت، 
و�صكناٌت، واإمياءاٌت، ومتتماٌت ل 
معنى لها، بينما العبادات معللة 
مب�صالح اخللق ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم 

يِهْم ] �صورة  ُرُهْم َوُتَزِكّ َدَقًة ُتَطِهّ �صَ
َها اَلِّذيَن  التوبة الآية : 103  يا اأَُيّ

َياُم َكَما ُكِتَب  ّ اآََمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�صِ
ُقوَن   َعَلى اَلِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتّ

] البقرة  ] �صورة 

على اأن ح�صن الظن يجب اأن ي�صاحبه ح�صن 
العمل فيحدد امل�صلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�صعي ويب�صر طريقه  وي�صري م�صتعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�صاعي للمجد �صيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �صاق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�صرب  فاإن اأ�صاب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�صر موا�صع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�صحيح و�صلوك ال�صبل لها اإذا ق�صد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�صاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�صل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�صبة الف�صل اإىل غري اهلل عز وجل



عيلبون  قرية  ابن  الفنان  اأ�صدر 
جديدة  اغنية  زريق  فادي  ال�صاب 
من كلماته واأحلانه بعنوان »�صو ما 
ك«. يذكر اأن فادي قد �صارك يف  بِدّ
برنامج »ذا فوي�س« ال�صنة املا�صية، 
بعد  له  االوىل  هي  االغنية  وهذه 

م�صاركته بـ«ذا فوي�س«.

يُ�صار اىل ان فادي ابن الـ 25 عاما 
قد ولد وترعرع يف عيلبون، التحق 
وهو  البالد.  خارج  الطب  لدرا�صة 
كان  منذ  القيتارة  الة  على  عازف 

ابن الثانية ع�رش. 
االغاين  نوع  ان  ذكره  اجلدير  ومن 
ي�رش  فادي  ولكن  غربي،  هو  هذا 

والكلمات  النوع  هذا  بني  ميزج  ان 
العربية حتى يدخلها اىل جمتمعنا.

ويف حديث مع زريق قال: » درا�صة 
امامي  عائقا  تكن  ولن  مل  الطب 
للمو�صيقى  الوقت  لتخ�صي�س 
اغنيتي  تنال  ان  امتنى  والفن، 

اعجاب امل�صتمعني«.
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عمر خريت يتاألق يف حفله 
بال�شعودية

امل�رشي،  املو�صيقار  اأحيا 
عمر خريت، حفاًل مو�صيقياً 
العربية  اململكة  يف 
اأم�س  م�صاء  ال�صعودية، 
فاعليات  �صمن  اجلمعة، 
طنطورة«  »�صتاء  مهرجان 

مبحافظة العال.
من  عدداً  خريت  وقدم 
املو�صيقية،  مقطوعاته 
حلوة«  حاجة  »فيها  اأبرزها 
عقلك«،  من  بالك  و«خلي 
القادر«  عبد  و«اخلواجة 
فاطمة«  على  القب�س  وليلة 
املقطوعات  من  وغريها 

التي اأثارت تفاعاًل من احل�صور.
يذكر اأن احلفل ح�رشه كوكبة من جنوم الفن امل�رشي، اأبرزهم ح�صني 
فهمي وعمرو �صعد وهالة �صدقي وم�صطفى خاطر وماجدة زكي واإلهام 

عبد البديع وغريهم من النجوم.

افتتاح الدورة الـ11 ملهرجان 
امل�شرح العربي بالقاهرة

   
�صهد امل�رشح الكبري بدار االأوبرا امل�رشية بالقاهرة، م�صاء اخلمي�س، 
الهيئة  تنظمه  الذي  العربي،  امل�رشح  ملهرجان   11 الـ  الدورة  افتتاح 
الثقافة امل�رشية، وي�صتمر حتى  العربية للم�رشح، بالتعاون مع وزارة 

16 يناير )كانون الثاين( اجلاري، مب�صاركة 27 عر�صاً م�رشحياً.
الكاتب  للم�رشح،  العربية  للهيئة  العام  االأمني  املهرجان  وافتتح 
وزيرة  بتكرمي  قام  الذي  اهلل،  عبد  اإ�صماعيل  االإماراتي،  امل�رشحي 

الثقافة امل�رشية اإينا�س عبد الدامي.
كلمة  واأعقبه  املهرجان،  افتتاح  يف  كلمة  اهلل،  عبد  اإ�صماعيل  واألقى 
للوزيرة اإينا�س عبد الدامي رحبت فيها بكل احل�صور من امل�رشحيني 
الفنان اجلزائري  التي قدمها  العربي  العرب، ثم كانت كلمة امل�رشح 
�صيد اأحمد، الذي نال تكرمياً من الهيئة العربية للم�رشح، يف ح�صور 

400 م�رشحي عربي واأكرث من 250 م�رشحياً م�رشياً وعربياً.
منهم:  م�رشحياً،  وكاتباً  فناناً   25 االفتتاح،  خالل  املهرجان،  وكرم 
اأيوب،  �صميحة  عبدالغفور،  اأ�رشف  غامن،  �صمري  الفخراين،  يحيى 
نعيمة  اأحمد،  �صمري  الدكتور  عبدالعزيز،  �صمرية  املر�صدي،  �صهري 
عجمي، الدكتورة جناة علي، الدكتور نبيل منيب، ر�صوان توفيق، جالل 
وعزت  اخلويل،  فهمي  الع�صفوري،  �صمري  �صافع،  ثناء   ، ال�رشقاوي 

العاليلي.

اأملانيا تعيد حتفة 
تاريخية �شرقها النازيون

املقاوم  عائلة  اإىل  م�رشوقة  فنية  حتفة  االأملانية  احلكومة  اأعادت 
لالحتالل  املناه�صني  القادة  اأ�صهر  اأحد  ماندل،  جورج  الفرن�صي، 

النازي لفرن�صا اإبان احلرب العاملية الثانية.
الفنان  اأخرجها  ثمينة  زيتية  لوحة  عن  عبارة  امل�صرتدة  والتحفة 
الفرن�صي، توما�س كوتور، يف القرن التا�صع ع�رش، بينما تعود ملكيتها 
اجتياحهم  مع  منزله  النازيون من  ي�رشقها  اأن  قبل  احلقيقية ملاندل، 
لفرن�صا عام 1940. يف حني توىل متحف »جو دو بوم« الفرن�صي مهمة 

متابعة الق�صية التي تكللت با�صرتجاع التحفة.
الأول مرة، يف عام 2012، من  اللوحة  التعرف على  ومتكن خرباء من 
خالل ر�صد عيب فيها لطاملا متيزت به عن باقي اللوحات امل�صابهة، 

حيث عرث عليها �صمن جمموعة فنية تعود لتاجر اأملاين بارز.
مونيكا  الفرن�صية،  الثقافة  وزيرة  �رشحت  اخلرب،  على  تعليقها  ويف 
اللوحة وهي تعود الأ�صحابها  »اأنا �صعيدة جدا لروؤية  غروتريز، قائلة: 

ال�رشعيني«.

ت�شالح فلة اجلزائرية ولطيفة التون�شية 
بعد قطيعة �شنوات طويلة

»Daredevil« 100 األف توقيع ال�شرتجاع

خالل ح�صورها حفل ميالد اإحدى �صديقاتها يف بريوت، بادرت الفنانة هيفاء وهبي اإىل م�صاحلة 
الفنانتني لطيفة التون�صية  وفلة اجلزائرية اللتني كانتا اأي�صًا من بني املدعوين اإىل احلفل.

فلة  اجلزائرية  املطربة  وقامت   
م�صاحلتها  على  بالتعليق  عباب�صة 
فنانتني  »م�صاحلة  لطيفة  بالفنانة 
من بلدين �صقيقني تون�س واجلزائر 

من طرف املالك هيفاء وهبي«.
ال�صنوات  �صهدت  قد  وكانت 
املا�صية خالفات بني فلة ولطيفة، 
حيث اتهمت فلة زميلتها اأكرث من 
يف  �صجنها  وراء  تقف  باأنها  مرة 
اأما  ون�صف،  عام  ملدة  م�رش 
باأنها  اأخرياً  فلة  فو�صفت  لطيفة 
�صاحبة �صخ�صية غري متزنة واأنها 

تتفادى احلديث عنها.

�شعد ملجرد يحتفي بتخطي اأغنيته »املعلم« حاجز الـ 700 مليون م�شاهدة

يف  كبرية  حملة  نا�صطون  اأ�ص�س 
اأ�صموها  املتحدة،  الواليات 
ومتكنوا   ،»Save Daredevil«
من جمع اأكرث من 100 األف توقيع 
يف حماولة الإعادة تفعيل امل�صل�صل 

على �صبكة »نيتفليك�س«.
عقب  مبا�رشة  احلملة  وتاأ�ص�صت 
عدم  نيتها  »نيتفليك�س«  اإعالن 
جتديد م�صل�صل الدراما والت�صويق، 
»Daredevil«، وذلك بعد عر�س 

العلم  مع  منه،  متتالية  موا�صم   3
بني  عاليا  تقييم  م�صتوى  نال  اأنه 

امل�صاهدين، و�صل اإىل %98.
ويحكي امل�صل�صل الهوليوودي الذي 
اأنتج بالتعاون مع �رشكة »مارفيل«، 
نتيجة  ب�رشه  فقد  طفل  ق�صة 
احلادث  اأن  اإال  كيميائي،  ت�رشب 
خارقة  واإمكانيات  حوا�س  اأعطاه 
اأي�صا، يف حني قرر اأن ي�صتخدمها 

يف حتقيق العدالة.

احتفل النجم املغربي �صعد ملجرد بتخطي اغنيته »املعلم« حاجز الـ 700 
ال�صور  موقع  على  ح�صابه  عرب  كتبه  بتعليق  �صكر  حيث  م�صاهدة،  مليون 

ال�صهري كل من �صاهم يف اجناح هذا العمل.
اأغنية  ودعم  ابتكار  �صارك يف  لكل من  والتقدير  ال�صكر  »كل  وقال ملجرد: 
عاملية  اأرقاما  وبف�صل جمهوداتكم حقق  اهلل  بف�صل  الذي  )املعلم(  وكليب 
م�رشفة لبلدنا ولنا كعرب ب�صفة عامة، جمهورنا احلبيب اأينما كنتم اعلموا 
اأبادلكم هذا  اأكن لكم كل االحرتام والتقدير و�صاأظل دائما مب�صيئة اهلل  اأين 

احلب والوفاء ، 700 مليون ح�صن مني لكم«.
وكان �صعد قد اطلق كليب »املعلم« يف ماي 2015 ، حيث حقق خالله �صهرة 
وا�صعة جداً امتدت على كافة االرا�صي العربية. وبات ا�صمه بالتداول ب�صكل 

كبري منذ طرح هذه االغنية التي �صكلت ظاهرة يف وقتها.
اآخر اعمال �صعد ملجرد، اغنية »بدك ايه«، وهي الن�صخة العربية لالغنية 
الهندية BINTE DILللمغني  ARIJIT SINGH والتي مت عر�صها يف 
فيلم PADMAAVAT . االأغنية وقع ن�صختها العربية جالل احلمداوي، ا�صافة اىل االنتاج املو�صيقي. و�صورها »ملجرد« حتت اإدارة املخرج األك�صندر 

دا �صيلفا.
طرح �صعد الكليب على قناته الر�صمية عرب موقع الفيديوهات ال�صهري، حيث تخطى العمل حاجز الـ 14 ماليني م�صاهدة منذ طرحها يف 17 دي�صمرب الفائت.

ك« الفنان فادي زريق يطلق اأول عمل له بعنوان »�شو ما بِدّ
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ال�سيارات من  جديدا  جيال  تطلق  "�سوبارو" 

عن  �سوبارو  �رشكة  �أعلنت 
جديدة  مناذج  �إطالق  نيتها 
 "Forester" �سيار�ت  من 
�ل�سهرية   "Impreza"و
�سيارة  �أول  و�ست�سنع 
بهيكل   "Forester STI"
كرو�س �أوفر، وعجالت مبقا�س 

هجينة  وحمركات  بو�سة،   19
و�حدة  طاقة،  وحدتي  ت�سم 
تعمل بالبنزين وتولد عزم 145 
ح�سانا، و�أخرى كهربائية تولد 

عزم 14 ح�سانا.
ف�ستاأتي  �لد�خل،  من  �أما 
 7 لـ  تت�سع  بقمرة  �ملركبة  هذه 

�أنظمة  باأحدث  مزودة  ركاب، 
�ملولتيميديا و�سا�ستني تعمالن 
متطورة  و�أنظمة  باللم�س، 
�ل�سائق  لأو�مر  ت�ستجيب 
�أمامي  وزجاج  �ل�سوتية، 
يظهر بيانات �أنظمة �ملالحة، 

وبيانات �ل�رشعة.

�لثانية،  �ملركبة  وتاأتي 
بهيكل   "Impreza STI"
�سقف  مييزه  �أنيق،  هات�سباك 
�لزجاج،  من  بالكامل  م�سنوع 
 156 فبعزم  حمركها  �أما 
فيها  �ل�رشعة  وعلبة  ح�سانا، 

�أوتوماتيكية بـ 7 مر�حل.

مر�سيد�س GLE 2019 تظهر 
بتمويهات خفيفة مع اقرتاب تد�سينها

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

�سيتم خالل �لأ�سابيع �ملقبلة.
ل  �لفيديو  مقطع  �أن  �سحيح 
�أن  �إل  �لأمامية  و�جهتها  يك�سف 
 GLE ظهرت  حيث  كاٍف  ذلك 

خفيفة  بتمويهات  �سابقا   2019
�لتج�س�سية  �ل�سور  على  وبناًء 
�فرت��سي،  ت�سميم  �إن�ساء  مت 
�خللفية تبدو ر�سيقة عن �ل�سابق 
نحيلة  �خللفية  و�مل�سابيح 
�أما  معدين،  �رشيط  بينها  ي�سل 
�لو�جهة �لأمامية فهي م�ستوحاة 
�أمامية  مب�سابيح   CLS من 
�سفلية  تهوية  وفتحات   LED
على  قوية  خطوط  مع  عدو�نية 
�ملحرك، يف حني متتلك  غطاء 
�إليها  ت�سيف  جتعد�ت  �جلو�نب 
مل�سة مهيبة مع �أقو��س عجالت 

�أعر�س من �ل�سابق.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية من 
�سيارة "نيفا" الرو�سية

"�أوتوفاز"  �رشكة  ك�سفت 
حفظ  مناور�ت  �أثناء  �لرو�سية 
�لبيالرو�سية  �لرو�سية  �ل�سالم 
مطورة  ع�سكرية  مناذج  عن 
عن  ف�سال  "نيفا"،  ل�سيارة 
�خلفيفة  �لدفع  رباعية 
�ل�سيارة  �ختبار  ،ومت  "باغي" 
و�ت�سح  �لوعرة،  �لأر��سي  يف 
فيها  �ل�سري  على  قادرة  �أنها 
كاملدرعات �ملجنزرة وعربات 

"بي �إم بي".
قو�ت  يف  �ملقدم  وقال 
�أناتويل  �خلا�سة،  �ملظليني 
�لع�سكرية  "نيفا"  �إن  ليبيد، 
للدعم  خم�س�سة  �ملطورة 
�أن  وميكن  للم�ساة،  �لناري 
�أو  قنابل  قاذف  فيها  ين�سب 
ملم،   7.62 عيار  من  ر�سا�س 

"كورد" �لثقيل. كما  �أو ر�سا�س 
مدفع  لنقل  ��ستخد�مها  ميكن 
هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت 
و�لأر�س  قعرها  بني  �مل�سافة 

مقارنة بالنماذج �ملدنية.
و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" 
ع�سكرية  �سيار�ت   4 �سلمت 
وحد�ت  �إىل  "نيفا"  طر�ز  من 
يف  �ملر�بطة  �خلا�سة  �لقو�ت 
يف  �سولنيت�سنوغور�سك  مدينة 

�سو�حي مو�سكو.
"باغي"  �لدفع  رباعية  �أما 
للتدخل  �سيارة  فهي  �خلفيفة، 
وزنها  و�ل�ستطالع،  �ل�رشيع 
و�رشعتها  كيلوغر�ما   750
يف  �ل�ساعة  يف  كيلومرت   100
�لأر��سي �لوعرة حيث ت�ستهلك 

12-15 لرت� من �لوقود.

قاعدة ب�سيطة حل�ساب م�سافة الأمان اأثناء القيادة
لل�سالمة  �لأملاين  �ملجل�س  �أفاد 
م�سافة  باأن   )DVR( �لطرق  على 
�سيارتني  بني  �لفا�سلة  �لأمان 
ت�سري�ن بال�رشعة نف�سها، حتت�سب 
�لثانيتني".  "قاعدة  طريق  عن 
هذه  �أن  �لأملان  �خلرب�ء  و�أو�سح 
�مل�سافة  عن  عبارة  هي  �لقاعدة 
�ملقطوعة يف غ�سون ثانيتني، حيث 
كعالمة  ثابتة  نقطة  مالحظة  يتم 
�ملركبة  بها  متر  �سجرة  �أو  طريق 
"و�حد  �لعد  يبد�أ  ثم  �لأمامية، 

وع�رشون، �ثنان وع�رشون"و�إذ� مت 
�لثابتة  �لنقطة  هذه  �إىل  �لو�سول 
يف �أقل من ثانيتني، كانت �مل�سافة 
�لفا�سلة ق�سرية جد�ً. وملزيد من 
�لأمان على �لطرق �ل�رشيعة �أو يف 
�خلرب�ء  ين�سح  �ل�سيئ،  �لطق�س 
م�سافة  على  باحلفاظ  �لأملان 
�لثالث  قاعدة  باتباع  �أكرب  �أمان 
مع  �لتكيف  ميكن  فبذلك  ثو�ين، 
�ملتقدمة  �ملركبة  �رشعة  تغري�ت 

ب�سهولة.

"Active Cylinder" كيف توفر تكنولوجيا 
 يف ا�ستهالك ال�سيارات للوقود؟

ت�سعى كربى �ل�رشكات و�لعالمات �لتجارية �لعاملية لإمد�د 
�سيار�تها بكل جديد يف جمال تكنولوجيا حمركات �لحرت�ق 

�لد�خلي، ذلك بهدف تقدمي �أف�سل �أد�ء ممكن �أثناء �ل�سري باأقل 
معدل من ��ستهالك �لوقود.

وبات �أمر خف�س معدلت ��ستهالك �لوقود �لأحفوري يف �ل�سنو�ت 
�لأخرية ق�سية ر�أي عام عاملي، خا�سة يف ظل ظاهرة �لحتبا�س 

�حلر�ري و�رتفاع معدلت تلوث بيئة كوكب �لأر�س مل�ستويات 
 "Active Cylinder Control" خطرة  وتعد تكنولوجيا

و�ملعروفة �خت�ساًر� بـ"ACC" من �لبتكار�ت �لتي باتت كثري من 
�ل�رشكات تعتمد عليها للو�سول �إىل �حلد �لأق�سى من �لتوفري يف 
��ستهالك �لوقود وتتلخ�س فكرة �لـ"ACC" يف �إمكانية �لتحكم 
بعدد �ل�سطو�نات �لعاملة د�خل �ملحرك، حيث ميكن بو��سطة 

هذه �لتقنية غلق عدد من �ل�سطو�ناتفي ظروف �لقيادة �لتي 
ل ت�ستدعي �إىل �لكثري من �لعزم ب�سكل تلقائي ويف حال كان ��ستهالك �ملحرك �ملكون من 4 �سلندر�ت "��سطو�نات" 7 لرت�ت من 

�لوقود لكل 100 كم، فاإن غلق ��سطو�نتني عند عدم �حلاجة للطاقة �لكاملة يحد من �ل�ستهالك بن�سبة قد ت�سل �إىل %32.
وخرجت تكنولوجيا "ACC" �إىل �لنور للمرة �لأوىل عرب �رشكة د�ميلر �إيه جي يف عام 2001 ، و�أتاحت �ل�رشكة �لأملانية حينها 

ل�سائقي �سيار�ت مر�سيد�س بنز CL600 وS600 �إمكانية �لتحكم يف قوة �ملحركات ويف وقت لحق من عام 2002 �أعلنت كل من 
جرن�ل موتورز �لأمريكية وهوند� �ليابانية عن تقنيات م�سابهة قادرة على تعطيل جزء من �ملحرك يف حالت �ل�سري �لعتيادية، ذلك 
قبل �أن تنت�رش بني غالبية �رشكات �ل�سيار�ت �لعاملية. ومن �أبرز �ل�سيار�ت �ملزودة بنظام "Active Cylinder Control" �ملتاحة 

كودياك 2019 و�سيات ليون 2018 وفولك�س �مل�رشي، �سكود� يف �سوق �ل�سيار�ت 
فاجن با�سات 2018.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف 
العامل "�سينية".. 

 Karlmann" ل�سينية �سيارة� IAT Design ستعر�ست �رشكة��
King" �لتي �سنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 
�أن  "CarAndBike" �ملتخ�س�س يف �ملحركات،  وبح�سب موقع 
�أكرث ما يلفت �لنتباه يف هذه �ل�سيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�سمم 
بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�سنوع من مزيج 

من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�سلب.
وي�سمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 �أ�سطو�نات، 
بقوة  نقالت،   8 �أوتوماتيك من  بناقل حركة  لرت مرتبط  �سعة 7.0 
400 ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل �إيل 160 كيلو مرت 
/ �س. وتتميز �ل�سيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد 
جلدية فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة �لأفالم، ملحقة بـ 20 
مكرب �سوت، بالإ�سافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�ساخنة، 
�ملغطاة  �لكوؤو�س  و�أماكن خم�س�سة حلفظ  �لقهوة،  ل�سنع  وماكينة 
قوية  خزينة  على  �ل�سيارة  حتتوي  كما  �لذهب.  من  رقيقة  بطبقة 
من  وعدد  �لإ�ساءة  �لتحكم يف  عالية، وميكن  �أمان  بو�سائل  مزودة 

�ملهام �لأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية.
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م�ستخدمو  تلقى 
حتذيرات  »في�سبوك« 
خادعة  ر�سالة  لتجاهل 
�سبكة  عرب  تنت�رش 
كـ  االجتماعي  التوا�سل 
اله�سيم«وتقول  يف  »النار 
اإن  اخلادعة  الر�سالة 
يقرتب،  النهائي  املوعد 
�سي�سبح  جتاوزه  مت  واإذا 
للعامة  متاحا  ن�رشته  »ما 
غدا«، مبا يف ذلك ال�سور 
والر�سائل  واملعلومات 

وت�سجعك  اخلا�سة 
الفريو�سية«  »اخلدعة 
على ن�سخ ول�سق الر�سالة 
ال�سخ�سي،  ح�سابك  يف 
اإىل  و�سولها  من  للتاأكد 

اأ�سدقائك وعائلتك.
الر�سالة:  يف  اأي�سا  وجاء 
البيان  تن�رش  مل  »اإذا 
االأقل،  على  واحدة  مرة 
�سمنيا  ذلك  ف�سي�سمح 
�سورك،  با�ستخدام 
املعلومات  اإىل  باالإ�سافة 

الواردة يف حتديثات حالة 
ال�سخ�سي«ولكن  امللف 
اإنها  تقول  التحذيرات 
يوجد  وال  خادعة  ر�سالة 
يُقال  كما  نهائي  موعد 
حتذيرا  ذلك  ويعك�س 
عندما  انت�رش  خادعا 
كيانا  في�سبوك  اأ�سبح 
عام  يف  عاما  متداوال 
الوقت،  ذلك  ويف   .2012
في�سبوك:  �رشكة  قالت 
تنت�رش  �سائعة  »هناك 

يقوم  في�سبوك  اإن  وتقول 
مبلكية  يتعلق  بتغيري 
امل�ستخدمني  معلومات 
يُن�رش  الذي  املحتوى  اأو 

على املوقع«.
»هذا  ال�رشكة:  واأ�سافت 
ي�ستخدم  فرد  اأي  خطاأ، 
ويتحكم  ميلك  في�سبوك 
واملعلومات  املحتوى  يف 
هو  كما  ين�رشها،  التي 

مذكور يف �سيا�ستنا. 
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م�صتخدمي »في�صبوك«!

�أبل و�صام�صونغ ت�صويان خالفًا قدميًا 

 

حول بر�ءة �خرت�ع �آي فون
قررت اأبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف اآي فون، 
بح�سب ما اأفادت م�سادر االأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �سفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�سية يف مايو )اأيار( املا�سي على �سام�سونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دوالر لن�سخها تفا�سيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�سية الفدرالية 
لو�سي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�سوية 

الق�سية ... وبالتايل فان كل االإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�سحة اأن املجموعتني تعدالن عن التقدم ب�سكاوى جديدة يف هذا 

ال�سدد.
واأ�سدرت اأبل ت�رشيحاً يف ماي املا�سي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�سل حماية العمل 

ال�ساق واالبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�ست �سام�سونغ التعليق على 
االتفاق.

يف 2011 ك�سبت اأبل ق�سية اأوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دوالر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ستاأنفت احلكم.
وو�سل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الواليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رش الت�سميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة االأرباح 
التي جنتها من ت�سميم الهاتف الذكي مو�سع اخلالف اأو ق�سم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث براءات اخرتاع الأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً ال�سكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على ال�سا�سة.

�صركة هو�وي تعمل على هاتف ذكي 
خم�ص�ص لاللعاب

مثل  مناف�سني  عند  الكبري  التطور  ظل  يف 
�ساومي و ا�سو�س ف�ساًل عن هاتف ريزر يبدو 
اأن هاتف Honor Play الذي اأطلقته هواوي 
قبل ا�سابيع مل يعد كافياً لذلك قررت ال�رشكة 
قوة  اأكرث  بهاتف  اجلديد  ال�سوق  هذا  دخول 

و�رشا�سة كما تقول التقارير .
تعمل  هواوي  �رشكة  فاإن  امل�سدر  وبح�سب 
قوي  بعتاد  لالألعاب  خم�س�س  هاتف  على 
لهواتف  قوياً  مناف�ساً  �سيكون  مبتكرة  ومزايا 

ف�ساًل  االأ�سواق   يف  حالياً  املوجودة  االألعاب 
ح�سور  من  هواوي  �ستعزز  القوي  العتاد  عن 
على  ت�ساعد  ر�سمية  مبلحقات  الهاتف  هذا 
منح امل�ستخدمني جتربة لعب غامرة بالرتفية 
الهاتف  التلميح عن هوية هذه امللحقات  دون 
�سيتم الك�سف عنه هذا العام رمبا اذا �سدقت 
هواوي  هاتف  ب�سحبة  �سيكون  التوقعات 
املنتظر ميت 20 والذي �سيتم الك�سف عنه يف 

الربع االأخري من ال�سنة كما جرت العادة.

قريبًا.. »حمادثات م�صّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  الر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل 
داخل  االأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�سم 
تطبيق تويرت الأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  االأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�سيج الأبل، بل يختار امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�س  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني االآخر التي 

تريد اإجراء درد�سة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�سالة ن�سية �رشاً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

 لينكد�إن تطلق فيديو 
�ملحتوى �لإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعمال  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

االإعالين و�سفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى االإعالين 
القرار  �سناع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  االأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن امل�سّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�سويقية 

لفيديو املحتوى االإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�س�س  خالل 

�سمن �سياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  االرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �سفحتها اخلا�سة على 

ال�سبكة.
ي�سار اإىل اأن فيديو �سفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 االأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

�أبل ت�صتبدل هو�تف �آي فون �إك�ص �ملعطوبة
اأر�سلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين حتدد من خاللها ما يجب 

عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�سكالت تتعلق بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم 
االختبار اأوالً ملعرفة اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب 

ا�ستبدال الهاتف باآخر جديد. ويبدو اأن اإ�سالح الكامريا اخللفية حلل م�ساكل »في�س 
اآي دي« اأمر غري متوقع، اإال اأن العديد من امل�ستخدمني الحظوا اأنه عند ف�سل 

الكامريا اخللفية، تف�سل تقنية »في�س اآي دي« اأي�ساً يف العمل ب�سكل �سحيح.

نظارة �أوكولو�ص غو �جلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�ساكل نظارات الواقع االفرتا�سي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل االفرتا�سية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�سة بات�سال �سبكة WLAN الال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�سرية، باالإ�سافة اإىل ربط اجلهاز بح�ساب اأوكولو�س ب�سبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�سل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�سور واملحتويات االأخرى اإىل نظارة الواقع االفرتا�سي.

وميكن للم�ستخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�ستعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية، حتى ال 
ت�سطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع االفرتا�سي.



ت�رصيح  يف  الرحمن  عبد  رحماين  اأكد  و 
ال�سابعة  ال�ساعة  حدود  يف  ت�سجيل  مت  اأنه 
م�ساءا من اأول اأم�س اجلمعة حادث »انهيار 
م�ستوى  على  مرتا   30 علو  من  �سخري« 
مراد  بئر  و  املرادية  بني  الرابط  الطريق 
ال�سهيد  مقام  قبيل حمول  و حتديدا  راي�س 
ما  املرور,  حلركة  اليمنى  اجلهة  على 
يف  متثلت  فورية  اإجراءات  اتخاذ  ا�ستدعى 
غلق الطريق و و�سع انحراف باجتاه اجل�رص 
حركة  ل�سمان  االنهيار,  ملوقع  املحاذي 
مرورية عادية و �رصع على اثر هذا االنهيار 
يف اأ�سغال اجناز »جدار ال�سند املوؤقت« لفتح 

حركة 
اأخرى, و ذلك يف  املرور ب�سفة جزئية مرة 
جتنيد  مت  فيما  املقبلني,  اليومني  غ�سون 
اعوان املديرية اىل جانب م�سالح الوالية و 
الوزارة و م�سالح االمن يف امليدان ل�سمان 
االأ�سغال و تنظيم حركة املرور على م�ستوى 
ذات املحور و قال املتحدث اأن اتخاذ مثل 
هذه االإجراءات »اال�ستعجالية » ياأتي �سمن 
تدابري ال�سالمة ال�رصورية حلماية م�ستعملي 
الطرقات و جتنبا لوقوع اأي حوادث و تدخل 

بالعا�سمة  العمومية  اال�سغال  عمال مديرية 
ليلة اجلمعة اإىل ال�سبت بنحو 20 موقعا من 
اجل �سمان �سيولة حركة املرور بعد ارتفاع 
الت�ساقط  جراء  بالطرقات  املياه  ن�سبة 
جل  اأن  رحماين  قال  و   , لالأمطار  الغزير 
ال�رصيعة  الطرق  عرب  كانت  التدخالت  تلك 
ال�سيار �رصق و  الطريق  على غرار الطريق 
اجلنوبي بن عكنون باجتاه الدار البي�ساء , و 

مت ت�سخري نحو  200 عامل ليلة اأم�س ل�سمان 
املداومة و التدخل يف الوقت املنا�سب من 
اجل فتح الطرقات و امت�سا�س املياه و فتح 
البالوعات يف حال اقت�سى االأمر ذلك , كما  
يتم ت�سخري 1000 عامل تابعني للمديرية عرب 
ن�رصيات  الوالية خالل فرتة   بلديات  جميع 
الوطني  املركز  ي�سدرها  التي  اخلا�سة 

لالأر�ساد اجلوية , ي�سيف رحماين.

م.�س

انهيار �صخري بني املرادية و بئر مراد راي�س بالعا�صمة 

فتح جزئي للطريق يف خالل
 اليومني املقبلني  

�صيعاد فتح الطريق الرابط بني املرادية و بئر مراد راي�س باجلزائر العا�صمة جزئيا اأمام حركة 
املرور يف غ�صون اليومني املقبلني  , بعد اأن مت و�صع انحراف جانبي لهذا املحور اثر االنهيار ال�صخري 

الذي �صجل ع�صية اأول اأم�س اجلمعة قبيل حمول مقام ال�صهيد ب�صبب الت�صاقط الغزير للأمطار, 
ح�صبما علم اأم�س ال�صبت عن املدير الوالئي للأ�صغال العمومية .

�صحيفة »نيويورك تاميز«

»FBI« حقق فيما 
اإذا كان ترامب يعمل 

حل�ساب رو�سيا

تاميز«  »نيويورك  �سحيفة  قالت 
الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  اإن 
)FBI( فتح حتقيقا عام  االأمريكي 
ما  حتديد  خالله  من  حاول   2017
دونالد  االأمريكي,  الرئي�س  كان  اإذا 
رو�سيا!  حل�ساب  يعمل  ترامب 
عن  تاميز«  »نيويورك  ونقلت 
حتقيق  اأن  حتددها,  مل  م�سادر 
التحقيق,  يف  ب�رصعة  دمج  املكتب 
اخلا�س,  املدعي  يجريه  الذي 
بوجود  �سبهات  حول  مولر,  روبرت 
حملة  وفريق  مو�سكو  بني  تواطوؤ 
عام  الرئا�سية  لالنتخابات  ترامب 
2016 واأو�سحت ال�سحيفة اأن مكتب 
فتح حتقيقه  الفيدرايل  التحقيقات 
كومي  جيم�س  مديره  اإقالة  بعد 

بقرار من ترامب يف مايو 2017.
كان  التحقيق  اإن  امل�سادر,  وقالت 
و�سق  جت�س�سي  �سق  من  يتاألف 
املتعلق  ال�سق  اأن  مو�سحة  جنائي, 
حتديد  هدفه  التج�س�س  مبكافحة 
اأو  عمدا  عمل  ترامب  كان  اإذا  ما 
عن غري ق�سد حل�ساب مو�سكو, اأما 
ال�سق اجلنائي فيتعلق باإقالة كومي 
اإنه  قالت  التي  ال�سحيفة,  ح�سب 
التحقيقات  كانت  اإذا  ما  يعرف  مل 
املتعلقة مب�ساألة التج�س�س م�ستمرة 

حتى االآن.

كاأ�س اجلزائر موبيلي�س

موبيلي�س ترعى حفل قرعة مناف�سات الدورين 
الثمـن و الربع نهائي 

�صطيف

اأوريدو تنظم احتفاليات ال�سنة الأمازيغية اجلديدة
�صعيدة

م�سري غام�س لقائمة التجزئات العقارية 

»لكاأ�س  االأول  ال�رصيك  موبيلي�س 
مرا�سيم  ,يرعى  موبيلي�س«  اجلزائر 
حفل قرعة �سحب مناف�سات الدورين 
الـثمن و الـربع نهائي لكاأ�س اجلزائر 
 ,2019/2018 اأكابر  �سنف  موبيلي�س 
االإحتادية  مع  بال�رصاكة  املنظم 
التلفزيون  و  القدم  لكرة  اجلزائرية 

جانفي   13 االأحد  غدا  اجلزائري, 
و  للفندقة  العليا  باملدر�سة    2019

املطاعم بـ عني البنيان باجلزائر.  
كبرية  مبتابعة  يحظى  ,الذي  احلفل 
�سوف  اجلزائري,  اجلمهور  من 
التلفزيون  على  املبا�رص  على  ينقل 
ال�ساعة  من  اإبتداًءا  اجلزائري 

ممثلني  ح�سور  و�سيعرف   ,18:30
موبيلي�س  موؤ�س�سة  من  و  الفاف  عن 
,وممثلي االأندية املتاأهلة ,ف�ساًل عن 
ال�سخ�سيات الريا�سية و االإعالمية. 

متواجد  ,�سيكون  موبيلي�س  �سعار 
التي   16 الـ  االأندية  قم�سان  على 
والدفاع  الكاأ�س  مغامرة  �ستوا�سل 

عن ح�سو�سها يف الو�سول اإىل الدور 
الن�سف نهائي تتمنى موبيلي�س حظ 
لهذا  املتاأهلة  االأندية  موفق جلميع 
باإعتبارها  مكانتها  وتوؤكد  الدور, 
و  الوطنية  للريا�سة  الويف  ال�رصيك 

كرة القدم على اخل�سو�س.

احتفاليات  اإىل   Ooredoo تنظّم 
»يناير  اجلديدة  االمازيغية  ال�سنة 
ر�سمي  ك�رصيك  وتُ�سارك   »2969
قبل  من  املنظمة  لالحتفاليات 
وزارة ال�سباب والريا�سة من 10 اإىل 
12 جانفي 2019 يف والية �سطيف 
لفخامة  ال�سامية  الرعاية  حتت 
اجلمهورية,ال�سيدعبد  رئي�س 
االحتفال  يهدف  العزيزبوتفليقة 
اإىل  اجلديدة  االأمازيغية  بال�سنة 
برثاء  اجلزائري  ال�سباب  تعريف 
خمتلف  وتقاليد  عادات  تنوع  و 
»اأنا  �سعار  حتت  الوطن   مناطق 
وفخورباأمازيغيتي«,هذا  جزائري 
كل  يف  يقام  الذي  احلدث 
الثقافة,املتنزه  دار  من 
مواقع  ويف  الرتفيهي,مركزالت�سوق 
�سطيف,ي�سهد  والية  من  خمتلفة 
 48 من  م�سارك   1500 ح�سور 

الفلكلورية  الفرق  من  وعدد  والية 
ونحوخم�سني فناًنا جزائرًيا.

االحتفاليات,ا�ستمتع  هذه  خالل 
الزائرون بعر�س »ملحمة يّناير« التي 
تروي تاريخ االحتفال بحلول ال�سنة 
االأمازيغية,والتمتع ب�سوق يّنايرالذي 
يعر�س خمتلف املنتجات املحلية 
يّنايرالكبري  ع�ساء  يف  وامل�ساركة 
�سخ�س   3000 اأكرثمن  جمع  الذي 
يف   Ooredoo م�ساركة  تتمثل 

يقوم  بف�ساءئني  التظاهرة  هذه 
Ooredooل البيع  م�ست�سارو 
واحللول  العرو�س  خمتلف  بتقدم 

التكنولوجية للزائرين.
االأوىل  الطبعة  هذه  خالل  من 
 Ooredoo لالحتفال بيناير, تغتنم
احلدث  هذا  لدعم  املنا�سبة  هذه 
االأن�سطة  خمتلف  وت�سجع  الثقايف 
التي تهدف اإىل تثمني الرثاء الثقايف 

للجزائر.

عرب العديد من مواطني بلدية �سعيدة 
التجزئات  طلبات  اأ�سحاب  خا�سة 
�سخطهم  و  تذمرهم  عن  العقارية 
الوالئية  ال�سلطات  جتاهل  جراء 
عن  االإفراج  هو  و  الرئي�سي  ملطلبهم 
اأم�س  اإحتج  حيث  النهائية  القائمة 
�سعيدة  والية  مقر  اأمام  منهم  العديد 
م�سري  يكتنف  الذي  للغمو�س  نظرا 
جلنة  لتماطل  نظرا  اأي�سا  و  ملفاتهم 
و  ملفاتهم  درا�سة  يف  �سعيدة  بلدية 
للم�ستفيدين  االإ�سمية  القائمة  اإعداد 
رغم  العقارية  التجزئات  قطع  من 
تلقيهم وعدا من وايل الوالية بتحويل 
العملية مل�سالح الدائرة بعدما اأعطى 
امللفات  لدرا�سة  الهيئة  لذات  مهلة 
الق�سية  اأن  اإال  املا�سية  ال�سنة  الآخر 
االأمور على  و ظلت  تراوح مكانها  مل 
امللفات  اأ�سحاب  ا�سطر  اأين  حالها 
نظرا  اأخرى  مرة  لل�سارع  للخروج 

للم�سري املجهول الذي تعرفه العملية 
التي  ت�ساوؤلهم حول م�سري ملفاتهم  و 
جتاوزت 4 �سنوات عن تاريخ ايداعها 
�سيف  لوح  الوالية  وايل  مطالبني 
االإ�سالم باإيجاد حل لهم بعدما �سدت 
حما�سبة  و  املنافذ  جميع  اأمامهم 
اأن  يذكر   , التاأخر  املت�سببني يف هذا 
 22 يقارب  املودعة  امللفات  عدد 
جتزئة   1500 يفوق  ال  ما  مقابل  األفا 

عقارية. 
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بني 10 اإىل 12 جانفي 2019

اإرهاب الطريق 
يح�سد اأرواح 

8 اأ�سخا�س
جانفي   12 اإىل   10 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
ال�ساعة  على  اأم�س  �سبيحة  غاية  اإىل  و   2019
االأخرية(  �ساعة   48 خالل  )اأي  �سباحا  الثامنة 
�سجلت وحدات احلماية املدنية 5266 تدخل يف 
عــدة مناطق خمتلفة من الوطن وهذا على اإثر 
تلقي مكاملات اال�ستغـاثة من  طرف املواطنني, 
هذه التدخالت �سملت خمتلف جماالت اأن�سطة 
احلماية املدنية �سواء املتعلقة بحوادث املرور, 
اإخمــاد  ال�سحي  االإجالء  املنزلية,  احلوادث 

احلرائق و االأجهزة االأمنية...الخ.
على هذا النحو �سجلت عدة حوادث مرور منها 
اأ�سخا�س   08 وفاة  يف  ت�سببت  دموية  االأكرث   11
بجروح  اآخرين   27 اإ�سابة  و  احلوادث  مكان  يف 

متفاوتة اخلطورة

طائرة رو�سية  
تده�س اخلرباء 

الأمريكيني
مارك  االأمريكي,  الع�سكري  اخلبري  اأكد 
يبي�سكوبو�س, اأن طائرة »اإيل-112« هي اأف�سل 
و�سائل النقل واأهمها يف اجلي�س الرو�سي وجاء 
 The National« �سحيفة  ن�رصته  مقال  يف 
تعد  الطائرة  تلك  اأن  االأمريكية   »Interest
القدمية  النماذج  ال�ستبدال  االأمثل  ال�سبيل 
اأ�سطول  يف  و«اإن-26«  »اإن-24«  طائرتي  من 

طائرات النقل الرو�سية.
اأما حمرك التوربني الغازي الرو�سي من �سناعة 
�رصكة »كليموف« للمحركات, والذي ت�ستخدمه 
تقييم  على  فح�سل  »اإيل-112«,  النقل  طائرة 
خا�س من قبل اخلرباء الع�سكريني االأمريكيني 
تتزود  الرو�سية  الطائرة  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
حتميها  التي  »بريزيدنت-اإ�س«  مبنظومة 
جملة  وكانت  املوجهة  ال�سواريخ  خطر  من 
�سابق  وقت  يف  و�سفت  قد  الرو�سية  »اليف« 
طائرة »اإيل-112« باأنها �ساحنة القرن احلادي 
والع�رصين, م�سرية اإىل اأنها ميكن اأن تنتج بن�سخ 
حملية  ركاب  كطائرة  ذلك  يف  مبا  خمتلفة, 
خفيفة. وقالت اإن اأول دفعة من تلك ال�ساحنة 
مدى  يبلغ  طائرة   37-35 �ستت�سمن  الطائرة 

عملها 2400-2500 كيلومرت.

وفاة اإحدى اأ�سهر 
»BBC« مذيعات الـ

توفيت مذيعة قناة الـ »BBC« الربيطانية, ديانا 
ناهز  عمر  عن  مان�س�سرت  مدينة  يف  اأوك�سبريي, 
موؤخرا  اأ�سابها  مفاجئ  مر�س  عقب  عاما,   51
بداأت  عندما  مرة  الأول  اأوك�سبريي  وا�ستهرت 
 ,»1  Radio« اإذاعة  عرب  راديو  كمذيعة  تعمل 
اإىل جانب االإعالميني   ,»BBC« الـ التابعة لهيئة 
وبعد  رايت  و�ستيف  مايو  �سيمون  ال�سهريين, 
اأ�سبحت  اجلوية,  االأر�ساد  علم  يف  تخ�س�سها 
اأوك�سبريي يف عام 1994, مقدمة الن�رصات اجلوية 
يف ق�سم »North West« من »BBC«, وبعدها 
 North West Current« برنامج  مقدمة 

.»Affairs
اإيان  امل�سور,  زميلها  من  اأوك�سبريي  تزوجت 
هيندل, واأجنبت منه طفلني, يف حني التقته اأول 
تتح�رص  كانت  عندما  مان�س�سرت  مدينة  يف  مرة 
هو  �سباحي,  تلفزيوين  برنامج  يف  للم�ساركة 
From Manchester«وحتدث   8:15  The«
املهنية  موهبتها  عن  الراحلة  االإعالمية  زمالء 
كما عربوا  للحياة,  حبها  ومدى  ظلها  خفة  وعن 
عن �سدمتهم الكبرية ل�سماع هذا اخلرب املفجع.
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