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مدراء و�سائل الإعالم يف �سيافة تبون
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet
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Mises en application des logiciels
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Montage video
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Pao, opérateur de saisie
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Ecole  Avenir succès

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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اأ�سعار حليب الأكيا�ص املدعمة

الق�ضاء على امل�ضاربة يف "ظرف اأ�ضبوع" 
�سديقي يوؤكد خالل تن�سيبه جلنة اإعداد املقرتحات

 الأفالن ي�ضاند التعديل الد�ضتوري 
خرباء يوؤكدون يف ندوة نظمها الأف�سيو

قانون املالية احلايل جاء يف ظروف اإ�ضتثنائية 
غ�سب اجتماعي بتلم�سان واحتجاجات عارمة

غلق بلديتي البويهي وباب الع�ضة 
خالل اإيداع ملفات الدماج

وزارة الت�ضغيل حتمل املدراء الولئيني امل�ضوؤولية

  .         اجلزائر فرن�ضا و اخلروج من النفق 
  .          علي زاوي :اجلزائر مر�ضحة لحتواء الأزمة الليبية  
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وزير خارجيتها ينهي زيارته للجزائر با�ستقباله من طرف تبون

باري�ض حترتم اجلزائر وت�ضغى لكلمتها  
�ص3

يف م�سريتهم ال49 بالعا�سمة
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املنتجة �سمرية حاج جيالين:

 فيلم« اأحمد باي« العمل الوحيد 
الذي اأجنز يف وقته

والد بن رحمة ينتقل اإىل 
الرفيق الأعلى
                                                                    

انتقل والد الالعب الدويل اجلزائري �سعيد بن رحمة اإىل جوار 
اخل�رض  العب  تلقى  اأين  املنية،  اأم�س  اأول  وافته  بعدما  ربه 
املحرتف يف �سفوف نادي برينتفورد النا�سط يف الدرجة االأوىل 
االإجنليزية خرب وفاة والده يف فرن�سا اأين تقطن عائلته ال�سغرية، 
التوا�سل  موقع  عرب  والديه  رفقة  له  �سورة  الالعب  ن�رض  اأين 

االجتماعي »تويرت« وكتب »اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

خالدي يهنئ املنتخب 
الوطني لكرة اليد  

وزير  طرف  من  تهنئة  رجال  اليد  لكرة  الوطني  املنتخب  تلّقى 
ال�سباب والريا�سة �سيد علي خالدي بعد التاأهل الذي حققه اإىل 
الدور ن�سف النهائي من مناف�سة كاأ�س اإفريقيا اجلارية يف تون�س، 
والذي تاأّهل على اإثره اإىل بطولة العامل املقررة يف العام 2021 يف 
م�رض، اأين حّيا الروح الوطنية التي متّيزت بها العنا�رض الوطنية 
والتي قامت بالدفاع بقوة عن االألوان الوطنية وجنحت يف اإعادة 

بريق الكرة ال�سغرية اجلزائرية.

اأ�سعار حليب الأكيا�س املدعمة

الق�ساء على امل�ساربة يف 
»ظرف اأ�سبوع« 

اأكد وزير التجارة، كمال 
الثالثاء  اأم�س  رزيق، 
دائرته  اأن  بالبليدة 
الق�ساء  الوزارية ب�سدد 
امل�ساربة  م�سكل  على 
حليب  اأ�سعار  يف 
املدعمة  االأكيا�س 
اأ�سبوع  ظرف  يف  وذلك 

على  اإ�رضافه  هام�س  على  لل�سحافة  ت�رضيح  يف  الوزير  واأو�سح 
افتتاح اأ�سغال يوم درا�سي حول »قانون املالية 2020«، اأن م�ساحله 
»تويل اأهمية بالغة للق�ساء على م�سكل امل�ساربة يف اأ�سعار حليب 
االأكيا�س املدعمة، التي يدفع ثمنها املواطن الب�سيط، و ذلك يف 
كخطوة  ف�سلت  الوزارة  اأن  رزيق  واأ�ساف  واحد«.  اأ�سبوع  اآجال 
اأوىل اتخاذ اأ�سلوب التح�سي�س اجتاه بع�س التجار الذين يتعمدون 
تعليمات  اإعطاء  كما مت  اأكيا�س احلليب املدعمة  �سعر  الرفع يف 
االإجراءات  بتطبيق  الوطني  امل�ستوى  على  التجارة  مدراء  لكافة 
الوزارة  اأن  اإىل  ثانية، م�سريا  العقابية يف حق املخالفني كخطوة 
»لن تت�ساهل مع كل تاجر ت�سول له نف�سه بيع كي�س احلليب املدعم 
ال�سياق  ابتداء من االأ�سبوع القادم.« ويف هذا  ب�سعر يفوق 25 دج 
كي�س  ببيع  يقوم  تاجر  اأي  عن  التبليغ  اإىل  املواطنني  الوزير  دعا 
من  هذا  و  املقنن،  ال�سعر  وهو   25 يفوق  ب�سعر  املدعم  احلليب 
خالل مرا�سلته عرب بريده االإلكرتوين، م�سريا اإىل اأن فرق املراقبة 
ال�سباح  �ساعات  منذ  وهذا  دورياتها  من  االأخرى  هي  �ستكثف 
»بع�س  بها  يقوم  التي  التجاوزات  خمتلف  على  للوقوف  االأوىل 
التجار الذين هم بدورهم �سحايا لبع�س املوزعني«، يقول الوزير. 
ويف هذا ال�سدد اأكد  رزيق اأن كميات احلليب املنتجة يف الوقت 
اإىل  الواردة  للمعلومات  وفقا  الوطنية  االحتياجات  تغطي  الراهن 
م�ساحله، اإال اأنه اأكد اأن الوزارة و بالتن�سيق مع وزارة الفالحة لن 
تردد يف اتخاذ االإجراءات الكفيلة للرفع من حجم االإنتاج يف حالة 

ت�سجيل اأي نق�س.

ال�سلف 

ترميم و تاأهيل ثالث م�ست�سفيات 
�ست�ستفيد ثالث م�ست�سفيات بال�سلف من عملية ترميم واإعادة تاأهيل 
يف امل�ستقبل القريب، ح�سبما علم اأم�س الثالثاء لدى املدير املحلي 
للقطاع وك�سف �سيد اأحمد دكوكة عن ا�ستفادة ثالث م�ست�سفيات من 
عمليات الرتميم واإعادة التاأهيل بغالف مايل يقدر بزهاء 300 مليون 
دينار باالإ�سافة اإىل مبلغ اإ�سايف يقدر ب 180 مليون دينار لتجهزيها 

مبختلف االأجهزة والو�سائل.
قاملة

احتجاجات بعد ن�سر قائمة ال�سكن
قاملة  ببلدية  االإيجاري  العمومي  ال�سكن  طالبي  من  الع�رضات  نظم 
الذين مل ترد اأ�سماوؤهم �سمن قائمة امل�ستفيدين من 2000 وحدة من 
ذات ال�سيغة و التي مت ن�رضها فجر اأم�س الثالثاء حركات احتجاجية 
اأمام مقري كل من دائرة و والية قاملة، ح�سب ما لوحظ. و يف حديث 
القائمة  يف  النظر  باإعادة  »يطالبون  باأنهم  املحتجني  عديد  اأفاد 
غاية  اإىل  االحتجاجية  حركتهم  »موا�سلة  موؤكدين  عنها«  املعلن 

اإ�سماع ان�سغاالتهم لل�سلطات الوالئية.«

املنتجة  ر�سميا    اأعلنت 
اجلزائرية  ال�سبكة  ورئي�سة 
ال�سينما  يف  املهنيات  للن�ساء 
حاج  والتلفزيون، �سمرية 
 على  من�سور   يف  جيالين 

�سفحتها الر�سمية بالفي�سبوك 
الفيلم  باي«  »اأحمد  فيلم  ان 
وقته  يف  اأجنز  الذي  الوحيد 
كما اأعلنت عليه عند انطالقة 
فيلم  اأن  م�سرية  الت�سوير، 

كل  �سورت  باي«  »اأحمد 
ديكوراته باجلزائر و�سنعت كل 
قطع املالب�س )�سنوات 1820-
خمت�سني  طرف   من   )1859
كما   ، اجلزائر  ويف  جزائريني 

اأنها  املتحدثة  ذات  ك�سفت 
كل  القادمة  االأيام  يف  �ستقدم 
املعلومات للراأي العام حتى ال 
يخطاأ ، موؤكدة اأن ن�سخة  هذا 
م�ستوى  على  موجودة  العمل 

لتطوير  اجلزائري  املركز 
CADC باعتبارها  ال�سينما 

لهذا  املنتجة  هي اجلهة 
الفيلم.

خبر في 
صورة

مت العثور على جثة طالب جامعي 
التعفن  من  متقدمة  حالة  يف 
اجلامعية  باالإقامة  غرفته  يف 
تا�سو�ست 4 بوالية جيجل حيث 
ال�سديق  يدر�س بجامعة حممد 
بن يحيى بجيجل �سعبة علوم و 
برج  بلدية  من  ينحدر  تقنيات 
من  يبلغ  و  الوالية  بذات  الطهر 

�سنة. وعرث على هذه  العمر 26 
اجلثة بعد تلقي عنا�رض احلماية 
اأم�س  ليلة  الت�سال  املدنية 
االثنني اإىل الثالثاء يفيد بانبعاث 
غرف  اإحدى  من  كريهة  رائحة 
 4 تا�سو�ست  اجلامعية  االإقامة 
حيث  املكان  لعني  التنقل  مت 
و هي يف  اجلثة  على  العثور  مت 

ليتم  التعفن  من  متقدمة  حالة 
نقلها اإىل م�سلحة حفظ اجلثث 
بن  ال�سديق  حممد  مب�ست�سفى 
مت  الوالية. و  بعا�سمة  يحيى 
على الفور فتح حتقيق من طرف 
م�سالح االأمن ملعرفة مالب�سات 

هذه احلادثة .
ب.ع

العثور على جثة طالب جامعي يف حالة تعفن بجيجل

و�سع قف�س للنفايات 
البال�ستيكية يف  مدينة 

عني البي�ساء 

اجتمعت الفروع النقابية لال�ساتذة واملوظفني 
لالحتاد  امل�سالح،التابعة  واأعوان  االداريني 
رف�س  عن  اجلزائريني،للتعبري  للعمال  العام 
تخ�سي�س  باجلامعة،مثل  املمار�سات  بع�س 

مدخل وحيد مهرتىء وغلق املدخل الثاين ،مع 
واالإ�سمنتية،وانت�سار  احلديدية  املتاري�س  كرثة 
فتح  اجلامعي،وعدم  باحلرم  ال�سالة  الكالب 
بيان  ن�رض  ،وقد  الراحة  وف�ساءات  م�ساحات 

بالدخول  املطالب،والتهديد  يو�سح  م�سرتك 
يف حركة احتجاجية يف حال عدم تفاعل مدير 
امل�رضوعة،لتح�سني  املطالب  مع  اجلامعة 

حميط اجلامعة.

احتجاج اأ�ساتذة وموظفي جامعة �سكيكدة

حكيم مالك 

و ب

ببني �سليمان، ولية املدية

تفكيك �سبكة تتاجر 
بقطع اأثرية

الدرك  عنا�رض  متكن 
والية  �سليمان،  ببني  الوطني، 
تفكيك  من  املدية/ن.ع.1، 
يف  تن�سط  اإجرامية  �سبكة 
خمتلفة  اأثرية  بقطع  املتاجرة 
ال�سيما عرب الف�ساء ال�سيرباين. 

العملية مكنت من توقيف )05( 
 )01( �سيف  و�سبط  اأ�سخا�س 
نقدية  قطعة  و)293(  اأثري 
اإىل احلقبة  تعود  اأثرية  معدنية 
التواجد  وفرتة  الرومانية 

االإ�سباين باجلزائر.



زيارة �إيف لودريون يف توقيت ح�سا�س

 اجلزائر فرن�سا و اخلروج من النفق امل�سدود
��ستقبل رئي�س �جلمهورية, عبد �ملجيد تبون, �أم�س �لثالثاء باجلز�ئر �لعا�سمة, وزير �ل�سوؤون 

�خلارجية  �لفرن�سي, جون �إيف لودريون �لذي يقوم بزيارة عمل �ىل �جلز�ئر. 

م.خمي�سة

رئا�سة  مبقر  اللقاء  جرى  و  
مدير  بح�سور  اجلمهورية 
نور  اجلمهورية,  رئا�سة  ديوان 
ال�سوؤون  وزير  و  عيادي,  الدين 
و  بوقدوم  �سربي  اخلارجية, 
لالت�سال  امل�ست�سار  الوزير 
رئا�سة  با�سم  الر�سمي  الناطق 
حمند  بلعيد  اجلمهورية, 

املرافق  الوفد  و  اأو�سعيد 
الفرن�سية  الدبلوما�سية  لرئي�س 
اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  كان  و 
من  اأجرى  قد  بوقدوم  �سربي 

قبل حمادثات مع لودريون.
التي  املحادثات  �سكلت  كما 
ال�سوؤون  وزارة  مبقر  جرت 
للوزيرين  فر�سة  اخلارجية 
لدرا�سة »و�سع عالقات التعاون 
و�سائل  و  �سبل  و  البلدين  بني 

الإطار,  نف�س  تعزيزها«يف 
تطرق بوقدوم و لودريون ب�سكل 
»معمق« اإىل الق�سايا القليمية 
الهتمام  »ذات  والدولية 
يف  الو�سع  خا�سة  امل�سرتك« 

ليبيا ومايل. 
�سربي  اخلارجية,  وزير  كان  و 
نظريه  التقى  ,قد  بوقادوم 
الفرن�سي جان ايفل ودريان يف 
اجلزائر,  اإىل  عمل  زيارة  اإطار 

حيث انطلقت حمادثات ثنائية 
مبا�رشة بني اجلانبني.

حماور  عدة  على  اللقاء  وركز 
ملف  راأ�سها  على  اأ�سا�سية 
تنقل  وحرية  الوطنية  الذاكرة 
اإىل  بالإ�سافة  الأ�سخا�س, 
الدينية  ال�سعائر  ممار�سة 
الدبلوما�سية  والق�سايا 
تخ�سي�س  مع  الكربى, 
باري�س,  م�سجد  حول  حديث 

طريق  عن  اجلزائر  و�سددت 
�رشورة  على  خارجيتها  وزير 
فرن�سا,  وبني  بينها  التن�سيق 
الق�سايا  كربى  يخ�س  فيما 
الق�سيتني  غرار  على  الدولية 
مع  متا�سيا  واملالية,  الليبية 
تعليمات رئي�س اجلمهورية عبد 

املجيد تبون, و وزيره الأول.
بني  اللقاء  برنامج  ت�سمن  كما 
ت�رشيع  على  التفاق  الطرفني, 

القت�سادي  التعاون  اآليات 
باملوازاة  ال�سناعة,  وخا�سة 
ال�رشوع  على  التفاق  مع 
اللجنة  للقاء  التح�سري  يف 
امل�ستوى  رفيعة  احلكومية, 
الوزير  منا�سفة  يرتاأ�سها  التي 
ونظريه  اجلزائري  الأول 
�ستتوا�سل  باملقابل  الفرن�سي, 
على  ال�سيا�سية  امل�ساورات 
م�ستوى الأمانة العامة لوزارتي 

اخلارجية.
الطرفان  تطرق  اإىل  بالإ�سافة 
اإىل ملف التاأ�سرية وحرية تنقل 
مطلبا  كان  والذي  الأفراد, 
على  التاأكيد  مت  اأين  جزائري, 
امللف,  هذا  معاجلة  �رشورة 
التاأ�سرية  اإجراءات  وت�سهيل 
عالقات  مع  يتنا�سب  ما  وفق 

البلدين.
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وزير خارجيتها ينهي زيارته للجز�ئر با�ستقباله من طرف تبون

باري�س حترتم اجلزائر وت�سغى لكلمتها  

�خلبري �لأمني و�لعقيد �ملتقاعد �لعربي �سريف

م�ستقبل عالقاتنا مرتبط بكاريزما 
رئي�س اجلمهورية

الفرن�سي جان  وزير اخلارجية  انهى 
للجزائر  الأوىل  زيارته  لودريان  اإيف 
ال�سعبي  احلراك  انطالق  منذ 
لر�سالة  بنقله  الفارط  فيفري  يف 
اكدت  التي  لبالده  العليا  ال�سلطات 
وال�سغاء  للجزائر  فرن�سا  احرتام 
اىل مواقفه يف ملفات وق�سايا دولية 
وعلى  الليبي  امللف  مقدمتها  يف 
عالقات  بناء  ميكن  الأ�سا�س  هذا 
تنائية قوية كما جاء على ل�سان وزير 

خارجيتها
فرن�سا  خارجية  لوزير  زيارة  اأول  يف 
احلراك  انطالق  عقب  اجلزائر  اىل 
ال�سعبي الذي اأ�سقط م�رشوع العهدة 
عبد  املخلوع  للرئي�س  اخلام�سة 
بدعم  كانت  والتي  بوتفليقة  العزيز 
من فرن�سا التي كانت حتظى ببع�س 
القت�سادية ماجعل احلراك  املزايا 
باحداث  �رشاحة  يطالب  ال�سعبي 
قطيعة اأو اإعادة النظر مع العالقات 
ال�سلطات  ام�س  بعثت  الفرن�سية 
خارجية  وزير  ل�سان  على  الفرن�سية 
الذي حل باجلزائر بر�سائل �سيا�سية 
تربز مدى تغيري يف العالقات الثنائية 
اجلزائر  اىل  ونظرتها  البلدين  بني 
الفرن�سي  امل�سوؤول  �رشح  حيث 
اجلمهورية  رئي�س  التقى  الذي 
بوقادوم  �سربي  اخلارجية  ووزير 

التي  اجلزائر  اىل  ت�سغى  بالده  ان 
ال�سديدة  مواقفها  وحترمت  حترتمها 
الدولية  الق�سايا وامللفات  يف عديد 
الأ�سا�س  ليبيا وعلى هذا  ازمة  منها 
اجلزائر   مع  �ستقييم  بالده  ان  اأكد 
اأن  اعرتف  كما  قوية  جد  عالقة 
�سلم  و  توازن  قوة  تعد  اجلزائر 
تتم�سك بحزم باحرتام �سيادة الدول 
واحلوار ال�سيا�سي لذلك  فيما يخ�س 
الأحداث الدولية الراهنة وعلى وجه 
القليمية,  الأحداث  اخل�سو�س 
قال   كما  فرن�سا  و  اجلزائر  �ست�سهر 
فيما  ل�سيما  جهودهما  تن�سيق  على 
وقف  لإقرار  الليبي  بالنزاع  يتعلق 
وا�ستئناف  م�ستدمي  النار  لإطالق 
احلوار ال�سيا�سي , موؤكدا اأن البلدين 
تتوا�سل  حتى  �سويا  �سيتحركان 
خالل  مبا�رشتها  متت  التي  اجلهود 
ندوة برلني التي �سارك فيها الرئي�س 
املجتمع  واأقنع  تبون  املجيد  عبد 
القائمة  اجلزائر  مبقاربة  الدويل 
مع  ال�سيا�سي  احلوار  اعتماد  على 
التدخل  ورف�س  الأطراف  جميع 
�سيجريان  كما  الأجنبي  الع�سكري 
ح�سبه  تقييما مل�ساألة ال�ساحل على 
اأ�سا�س الهدف امل�سرتك املتمثل يف 

الأمن ومكافحة الإرهاب
اأ�ساد  الثنائي,  التعاون  وبخ�سو�س 
عنه  عربرّ  الذي  بالطموح  لودريون 

عبد  ال�سيد  اجلمهورية,  رئي�س 
املجيد تبون لإحداث اإ�سالح عميق 
دولة  اإقامة  واإعادة  اجلزائر  يف 
وتنويع  وبعث  واحلريات  القانون 
عربرّ  التي  للتطلعات  طبقا  القت�ساد 
التزامه  وكذا  اجلزائريون  عنها 
احلوار  روح  اإطار  يف  البالد  بقيادة 
اإبداء  من  اجلزائريني  كافة  لتمكني 
الإ�سالحات  هذه  ب�ساأن  اآرائهم 
ينجح  اأن  يف  اأمله  عن  عن  معربا 
واأن  املهمة  هذه  يف  تبون  الرئي�س 
ال�سالحات  هذه  تطبيق  يف�سي 
اإىل جناح اجلزائر و اأكد التزام بلده 
عالقاتها  جديدةيف  مرحلة  بفتح 
اأن  اإىل  م�سريا  اجلزائر,  مع  الثنائية 
البلدين يت�ساطران الإرادة يف تفعيل 
مبادلتهما على اأعلى م�ستوى بهدف 
جميع  يف  جديدة  ديناميكية  بعث 

قطاعات التعاون
وتكون فرن�سا قد �سعت من خالل هذه 
الزيارة اىل املحافظة على م�ساحلها 
وان  ل�سيما  باجلزائر  القت�سادية 
عبد  للرئي�س  القت�سادي  الربنامج 
املجال  ويفتح  طموح  تبون  املجيد 
وتعزيز  الوطني  ال�سثتمار  لت�سجيع 
والناجعة  الناجحة  الدولية  ال�رشاكة 
موارد  على  حفاظا  التكاليف  باأقل 

اخلزينة العمومية
باية ع 

اأكد العقيد املتقاعد العربي �رشيف, 
يف ت�رشيح خ�س به جريدة »الو�سط« 
الفرن�سية  اخلارجية  زيارة  وزير  اأن 
يف هذا الوقت, كانت متوقعة للم�سي 
قدما يف العالقات الثنائية بني البلدين, 
والرجوع  القائم  الو�سع  حلحلة  ق�سد 
اإىل   وفرن�سا  اجلزائر  بني  العالقات 
امل�سرتكة  امل�سالح  بحكم  طبيعيتها, 
املطروح  ال�سوؤال  لكن  البلدين,  بني 
اجلزائر  �ستدافع  كيف  هو  ح�سبه, 
عن مواقفها وم�ساحلها, هل يف اإطار 
اجلزائرية- العالقات  ر�سم  اإعادة 
على  امل�سي  اأو  جديد  من  الفرن�سية 

نف�س طريق العالقات ال�سابقة.
الوقت  يف  اأنه  الأمني  اخلبري  وك�سف 
بكاريزمة  مرتبط  �سيء  كل  الراهن, 
رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون, 

اإن كان يريد اأن تكون للجزائر مواقف 
م�ساحلها  عن  وتدافع  حا�سمة, 
تابعة  �ستبقى  كانت  اإن  اأو  ب�رشا�سة, 
مثلما كانت �سابقا يف عهد بوتفليقة, 
ما  على  متوقف  �سيء  كل  اأن  م�سريا 
بخ�سو�س  اأما  وحده.  الرئي�س  ميليه 
التطرق للملفات العالقة بني البلدين, 
هذا  اأن  املتحدث,  ذات  اأو�سح  فقد 
الأمر لي�س بال�سيء اجلديد, فلطاملا 
كان �سابقا عبارة عن كالم ا�ستهالكي, 
مل تتبعه خطوات ملمو�سة على اأر�س 
اجلزائري  ال�سعب  اأن  م�سريا  الواقع, 
مل يعد يقتنع بلغة اخلطاب املع�سول, 
جت�سيده  �سيتم  مبا  اقتناعه  مثل 
�سي�سفر  كان  اإن  انتظار  يف  حقيقة, 
من  تقنية,  جلان  اإن�ساء  عن  اللقاء 
على  التفاو�س  واإعادة  تقييم  اأجل 

الكربى  وامل�سائل  النقاط  من  الكثري 
العالقة بني البلدين, وبالتايل �ستعقبها 
لقاءات واجتماعات ملناق�سة امللفات 
يف  الرماد  لذر  زيارة  جمرد  اأم  بعمق 
العيون, يف حماولة ل�ستباق الأحداث, 
لكي ت�رشف فرن�سا وتتحكم عن بعد, 
يف موقف اجلزائر من امللفني الليبي 

واملايل.
مرمي خمي�سة

�خلبري �لأمني علي ز�وي

اجلزائر مر�سحة بقوة لحتواء الأزمة الليبية 
امللف  يف  الأمني  املخت�س  قال 
خالل  زاوي  علي  واملايل  الليبي 
حديثه مع »الو�سط«, اأن الهدنة  يف 
لرتاجع  جمال  ول  خمرتقة  ليبيا 
الآن, فحل الق�سية الليبية يعترب يف 
يد اجلزائر والأمم املتحدة, خا�سة 
اأزمتهم  اأن الليبيني رف�سوا ان حتل 
ويريدون  اأوروبية,  اأرا�سي  على 
 , �سواء  عربية  اأر�س  على  حتل  اأن 
م�رش اأو اجلزائر, ومن املرجح يف 
اجلزائر  تكون  اأن  الراهن,  الوقت 
واإيواء  لحت�سان  وبقوة  املر�سحة 
اإىل  للو�سول  الليبي-الليبي,  احلوار 
ت�سكيل  اإىل  يهدف  �سيا�سي,  حل 
املرحلة  ت�سري  توافقية  حكومة 
مثلما  ال�سقيق,  البلد  يف  النتقالية 
املاليني,  الفرقاء  مع  �سابقا  فعلت 
ي�سو�س  يزال  ل  املغرب  اأن  رغم 
على الو�ساطة اجلزائرية يف �سمال 

املايل.
يكمن  الآن  احلل  اأن  زاوي  ك�سف 
مفاو�سات  طاولة  اإىل  العودة  يف 
جتمع كل الفرقاء, مع جلب الطرف 
وهم  الأغلبية  ميثل  الذي  الثالث 

�سيوخ قبائل ليبيا الأ�رشاف, منوها 
اأول  الفزان  قبائل  رئي�س  ذكره  ملا 
ب�سلطات  يعرتف  ل  باأنه  اأم�س, 
حفرت واحلل يكمن ح�سبه يف قبائل 
م�سريا  الأغلبية,  متثل  التي  ليبيا 
ف�سل  �سبب  اأن  الوقت,  ذات  يف 
موؤمتر برلني, يف احتواء الو�سع هو 
املعادلة  الطرف من  ا�ستبعاد هذا 
وعدم دعوته للم�ساهمة يف حلها.  

كما اأف�سح ذات املتحدث اأن العامل 
ي�سهد عودة الدبلوما�سية اجلزائرية 
يف  مكانتها  وا�ستعادة  للواجهة, 
ال�ساحة الدولية, وهذا الأمر يظهر 

اأي  لدرء  بو�سوح يف �سعي اجلزائر 
التدخل الع�سكري يف ليبيا الذي ان 
ال�سمراء,  بالقارة  �سيع�سف  حدث 
الع�سكري  التن�سيق  اإىل  بالإ�سافة 
مع  لي�س  اجلزائر,  مع  العامل  لدول 
م�ساهمتها  اإطار  يف  فقط,  فرن�سا 
منطقة  يف  الإرهاب  مكافحة  يف 

ال�ساحل.
اأما فيما يخ�س امللف املايل فقد 
الأو�ساع  اأن  الأمني  اخلبري  �رشح 
وجزر,  مد  بني  حالها  على  لزالت 
علق  باملقابل  بالدماء,  مثقل 
ا�سطدام  على  املتحدث  ذات 
الطائرتني موؤخرا يف مايل, معتربا 
مت  قد  املعنيتان  املروحتني  اأن 
من  جو,  اأر�س  ب�ساروخ  ق�سفهما, 
طرف تنظيم داع�س الإرهابي التي 
يرتاأ�سه عدنان اأبو وليد ال�سحراوي, 
كا�سفا يف نف�س الوقت, اإىل التحاق 
اأعداد كبرية من الإرهابيني بقاعدة 
منطقة  يف  املوجودة  داع�س 
ال�ساحل, وم�سريا اأن الأيام القادمة 

�ستكون جد حرجة يف املايل.
مرمي خمي�سة

�أنهار �لدم يف مو�جهة ح�سابات �ملال و �لقت�ساد

واجب الذاكرة اأكرب من امل�سالح الظرفية
ريا�س بن و�دن/ �إعالمي 
جز�ئري مقيم يف �لرنويج

طيلة  اجلزائري  لل�سعب  حدث  ما  اإن 
 132 دام  الذي  الفرن�سي  الحتالل 
الأحوال  من  حال  باأي  ميكن  ل  �سنًة 
منثورا  هباء  يذهب  اأن  اأو  ين�سى  اأن 
لأنه حق من حقوق الأمة اجلزائرية, 
واحلق ل ميكن التنازل عليه ولو اأراد 
جانبًا  ليم�س  جتزئته  اأو  ذلك  البع�س 
جترمي  ملف  اعتقادي  يف  اآخر,  دون 
من  فعلته  وما  الفرن�سي  ال�ستدمار 
جرائم يف حق ال�سعب اجلزائري حان 
على  النقاط  و�سع  اأجل  من  الوقت 
ن�سابها,  الأمور يف  و و�سع  احلروف, 
بعد  امللف  هذا  �سهد  وقد  خا�سة 
يف  اجلمهورية  رئا�سة  ماكرون  تويل 
تقدما  ماي2017,  �سهر  يف  الفرن�سية 
اعرتف  عندما  ملحوظا,  ما  نوًعا 
اإىل  ودعا  اجلزائر  بهذه  �سمنيا 
تطوير العالقات اجلزائرية الفرن�سية 
ال�ستعمار  جترمي  ملف  فاأكرث.  اأكرث 
هو  ال�سخ�سي  راأيي  يف  الفرن�سي 
حدث  منه  اأكرث  �سيا�سي  خالف 
بجرائمها  فرن�سا  فاعرتاف  تاريخي, 
متار�سها  التي  الو�سايا  عنها  �سيزيل 
اجلانب  من  خا�سة  اجلزائريني  على 
الثقايف, يك�رش هيبتها, ويظهرها اأمام 
ا�ستجابت  باأنها  الدويل  العام  الراأي 
م�ستعمراتها,  اأهم  لإحدى  �ساغرة 
امللف  هذا  اأمامها  �سيفتح  اأنها  كما 
اأمام العديد من امل�ستعمرات الأخرى 

خا�سة يف اإفريقيا, خا�سة التعوي�سات 
على التي �ستطالب بها هذه الدول اإثر 
املاآ�سي التي حلت بها منذ تلك الفرتة 
اجلزائري  وامللف  اليوم,  غاية  اإىل 
فجرائم  امللفات,  اأعقد  من  يعترب 
اجلزائري  ال�سعب  على  فرن�سا 
من  بداية  جدا,  وفظيعة  فظيعة 
كاليدونيا  اإىل  هجرتهم  الذين  اأولئك 
ماي  من  الثامن  وجمازر  اجلديدة 
اجلنوب,  يف  النووية  والتجارب   1945
وما  التحرير,  حرب  فرتة  وخالل 
والقرى  والأرياف  ال�سجون  يف  فعلته 
ولهذا  عزل.  اأفراد  على  واملدا�رش 
�سجاعة  اإىل  اعتقادي  يف  يحتاج  فهو 
من طرف الدولة اجلزائرية ملناق�سة 
ر�سميا  وبالتايل املطالبة  هذا امللف 
بالعرتاف  الفرن�سية  ال�سلطات  من 
به, وكذلك �سجاعة من طرف الدولة 
باإعادة  وذلك  اآثاره,  وقبول  الفرن�سية 
حمتجًزا  يزال  ما  الذي  الأر�سيف 
عنها, واإعادة جماجم ال�سهداء الذين 
تتاجر بهم يف متاحفها. واإذا مت هذا 
�ستعود  الفائدة  اعتقادي  يف  الأمر, 
�سفحات  و�ستفتح  الدولتني,  على 
الأ�سود  التاريخ  عن  بعيدة  جديدة 
وقلب �سفحة املا�سي دون متزيقها, 
اقت�سادية  �رشكات  يف  الدخول  وكذا 
دون  رابح,  فيها  الكل  اأخرى  وجتارية 
باجلروح  املمزوجة  املا�سي  عقدة 
والآلم والكراهية. اإن ما �سي�سلح بني 
ت�سوية  هو  والفرن�سيني  اجلزائريني 
والعتذار  ال�ستعمار  جترمي  ملف 

اإعادة  وكذا  فرن�سا  من  الر�سمي 
ذاكرة  فرن�سا,  �رشقتها  التي  الذاكرة 
الأر�سيف وجماجم ال�سهداء والوثائق 
وامللفات الر�سمية لفرتة احلكم الرتكي 
نف�سها  ت�ساأل فرن�سا  ولو  يف اجلزائر, 
م�ستوى  يف  تعرفه  الذي  التعرث  لهذا 
واجلزائريني  باجلزائر  عالقتها 
املهاجرة  اجلزائرية  باجلالية  وكذا 
اعرتافها  عدم  باأن  لعلمت  فرن�سا  يف 
بل  الرئي�سي,  ال�سبب  هو  بجرائمها 
اجليل  اأغلبية  اإتقان  عدم  وحتى 
الفرن�سية  والثقافة  للغة  ال�ساعدة 
هذا  يحملها  التي  الكراهية  �سببه 
فعلته  ما  ب�سبب  وذلك  لفرن�سا  اجليل 
يف اآبائهم واأجدادهم واإ�رشارها على 
ال�سخ�سي  راأيي  يف  العرتاف.  عدم 
لبد من اإنهاء هذا املو�سوع والتفكري 
البلدين, فال ميكن لأحد  يف م�سلحة 
لكن  لت�سحيحه  املا�سي  يعيد  اأن 
العراقيل  من  الكثري  نزيل  اأن  ميكننا 
اأمام  تقف  التي  والعرثات  والأحقاد 
عن  والعتذار  بالعرتاف  ال�سعبني 
ال�سلطات  م�سوؤولية  والآن  حدث,  ما 
وكبرية جدا, خا�سة  كبرية  اجلزائرية 
ما  فرتة  جديدة,  فرتة  نعي�س  ونحن 
بعد الع�سابة مل تكن جادة يف ت�سيريها 
اجلزائر,  لل�سعب  الهامة  للملفات 
ما ميكن  واأهم  �سيء,  كل  قبل  ويبقى 
اأن جنرم به ال�ستعمار هو اأن يتحدث 
الر�سمية,  بالغة  اجلزائري  امل�سوؤول 
فهذا اأح�سن ما ميكن تقدميه لل�سهداء 

وجلزائر ال�ستقالل.
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التي  للطلبة  ال48  امل�سرية  ويف 
الرئي�سية  ال�سوارع  كالعادة  جابت 
�ساحة  من  انطالقا  للعا�سمة, 
لهذه  رمز  اأ�سبحت  التي  ال�سهداء 
حراكهم  يف  املجتمع  من  الفئة 
الأ�سبوع , جدد الطلبة واملواطنني 
مت�سكهم  اإليهم  ان�سموا  الذين 
مبطلب اإر�ساء دولة احلق والقانون 
احلراك  معتقلي  �رساح  واإطالق 
رفع  الوطن  كما  وليات  كافة  يف 
جمموعة  ت�سم  لفتات  الطلبة 
اعتربوها  التي  املطالب  من 
دولة  لإر�ساء  بداية  ونقطة  اأولوية 
احلريات  فيها  حترتم  دميقراطية 
م�سدر  ال�سعب  فيها  ويكون 

لل�سلطة.
التي  القرتاحات  �سمن   ومن 
تقلي�ص  الالفتة,  يف  الطلبة  دونها 
�سالحيات رئي�ص اجلمهورية رغم 
اأن رئي�ص اجلمهورية قد تنازل عن 

اجتماع  اأخر  يف  �سالحياته  بع�ص 
الفارط  ال�سبت  الوزراء  جمل�ص 
املطالبة  وكذا  الأول  للوزير 
النتخابات  قانون  مبراجعة 
املنتخبة  املجال�ص  كل  وحل 

اإىل  بغرفتيه  الربملان  من  بدءا 
وكذا  البلدية  املجال�ص  غاية 
�رسورة  اإىل  الولية  وبالإ�سافة 
والإعالمي,  ال�سيا�سي  النفتاح 
وطنية  ور�سات  فتح  الطلبة  اقرتح 
ت�سارك فيها كل الأطياف لدرا�سة 
لتحقيق  ال�سعبي  احلراك  مطالب 
مع  تفاو�سي  دميقراطي  انتقال 

كافة اأطراف املجتمع .
يف  الطلبة  حمل  فقد  لالإ�سارة 
الرايات  وكالعادة  امل�سرية  هذه 
الوطنية بكثافة بالإ�سافة اإىل �سور 
ال�سهداء منهم �سور جلماعة ال22 
التحريرية  الثورة  فجرت  التي 
الثورة  �سهيد  الطالب  و�سورة 

التحريرية  عبد الرحمان طالب .

الطلبة يطالبون بحل الربملان و البلديات
خرج املئات من طلبة خمتلف اجلامعات واملعاهد الوطنية يف م�صرية جديدة باجلزائر العا�صمة 

للمطالبة باإر�صاء دولة اأ�صا�صها العدل والقانون وكذا لإطالق �صراح م�صاجني احلراك ال�صعبي الذي 
انطلق يف 22 فيفري الفارط كما طالبوا بحل املجال�س ال�صعبية املنتخبة يف مقدمتها الربملان وباقي 

املجال�س الولئية واملحلية

 كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد 
املدينة  و  العمران  و  ال�سكن  وزير 
باتخاذ جملة من الإجراءات ملواجهة 
يف  اخلفية  و  البارزة  العيوب  ظاهرة 
اجناز العديد من امل�ساكن امل�سلمة 
ت�سكل  فتئت  ما  التي  و  للم�ستفيدين 
ح�سبما  �ساغليها  حياة  على  خطرا 

اأفاد به بيان مل�سالح الوزير الأول.
هذه  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
التوافق  عدم  حالت  و  العيوب 
باتت  الجناز  اخلفية يف  و  الظاهرة 
�سمة العديد من امل�ساكن امل�ستلمة 

رغم  امل�ستفيدين  اإىل  امل�سلمة  و 
والنقائ�ص  العيوب  هذه  متثله  ما 
و  �ساغليها  بحياة  اأخطار حتدق  من 
ل  املثال  �سبيل  -على  البيان  اأ�سار 
احل�رس- اإىل الت�سدعات التي حدثت 
عمومي  م�سكن   200 حي  م�ستوى 
اإيجاري مبدينة عني ال�سفراء بولية 
غري  الو�سعية  هذه  النعامة . واأمام 
امل�سدر - كلف  ي�سيف   - مقبولة 
جراد  العزيز  عبد  الأول  الوزير 
املدينة  و  العمران  و  ال�سكن  وزير 
باتخاذ العديد من الجراءات تتمثل 

م�سكلة  تقنية  جلنة  ا�ستحداث  يف 
هيئات  عن  الأوائل  امل�سوؤولني  من 
للبناء )CTC( و  التقنية  املراقبة 
و  لل�سكن  الوطني  املخرب 
الوطني  املركز  البناء LNHC(( و 
املتكاملة  الأبحاث  و  للدرا�سات 
املركز  للبناء )CNERIR( و 
هند�سة  يف  املطبق  للبحث  الوطني 
الزلزل )CGS( لتتكفل  مقاومة 
كذا  و  العلل  حالت  اأ�سباب  بتحديد 
خمتلف  م�سوؤوليات  م�ستوى  حتديد 
اللجنة  املتدخلني كما �ستقرتح هذه 

ت�رسف  حتت  �ستو�سع  التي  التقنية 
اإطار  يف  الوطني  الدرك  م�سالح 
ال�ستعجالية  حتقيقاتها, التدابري 
للتدخل على م�ستوى البناءات املعنية 
الأول  الوزير  اأمر  البيان, و  ي�سيف 
اأي�سا بالعمل على اإجراء حتقيق على 
من  الوطني  الدرك  م�سالح  م�ستوى 
و  متدخل  كل  م�سوؤولية  اأجل حتديد 
التحفظية  التاأديبية  التدابري  اتخاذ 
نتائج  انتظار  يف  امل�سوؤولني  �سد 
حتقيقات  و  التقنية  اللجنة  اأ�سغال 

الدرك الوطني

تكليف الدرك الوطني لتحديد امل�صوؤوليات

احلكومة تقر اإجراءات ملواجهة عيوب االجناز ال�سكنات

وزارة ال�صحة

اللجوء اإىل �سركات احلرا�سة 
اخلا�سة �سيكون ا�ستثناء 

�رسكات  خدمات  اإىل  اللجوء  �سيتم 
حماية  ل�سمان  اخلا�سة  احلرا�سة 
وامل�ستخدمني  ال�سحية  املن�ساآت 
عند  و  ا�ستثنائي  ب�سكل 
القت�ساء, ح�سب ما ك�سف عنه م�سدر 
من وزارة ال�سحة و ال�سكان و اإ�سالح 
امل�ست�سفيات و كان رئي�ص اجلمهورية, 
خالل  تطرق  قد  تبون  املجيد  عبد 
اأ�سغال جمل�ص الوزراء املنعقد موؤخرا 
لظاهرة العنف �سد ممار�سي ال�سحة 
اإذ حث على اتخاذ  يف امل�ست�سفيات, 
اإجراءات مبا فيها التعاقد مع �رسكات 
املن�ساآت  حماية  ل�سمان  خا�سة 
اأمر  كما  وامل�ستخدمني  ال�سحية 
خمطط  باعتماد  اجلمهورية  رئي�ص 

مع  القطيعة  اإحداث  و  ا�ستعجايل 
املمار�سات ال�سابقة يف قطاع ال�سحة 
ال�سحة  اأكدت وزارة  ال�سياق,  يف هذا 
املوؤ�س�سات  و  امل�ستخدمني  اأمن  اأن 
الخت�سا�ص  �سمن  يقع  ال�ست�سفائية 
اللجوء  اأن  م�سرية   , للدولة  احل�رسي 
اخلا�سة  ال�رسكات  خدمات  اىل 
املعتمدة يف هذا املجال �سيتم ب�سكل 
ا�ستثنائي و عند القت�ساء وهذا طبقا 
للت�رسيع املعمول به. و ت�سكل ظاهرة 
العنف داخل املوؤ�س�سات ال�ست�سفائية 
ل�سيما م�سالح الإ�ستعجالت و بع�ص 
يف  كبريا  ان�سغال  ال�سحية  الهياكل 
الو�سط املهني ح�سب املمار�سني يف 

هذا القطاع.

البويرة

اأ�ساتذة االبتدائي يوا�سلون
 �سل املدار�س

وا�سل اأم�ص لليوم الثاين على التوايل 
بولية  البتدائي  الطور  اأ�ساتذة 
العمل   عن  اأيام   3 اإ�رساب  البويرة 
الحتجاجية  حلركتهم  ا�ستمرارا 
اأكتوبر  �سهر  مطلع  منذ  املتوا�سلة 
من ال�سنة الفارطة التي رفعوا خاللها 
الو�ساية  اىل  املطالب  من  جملة 
الفئة  لهذه  الوطنية  التن�سيقية  عرب 
املحتجون  ال�سياق  يف  جدد  حيث   ,
على  الكبري  وعزمهم  اإ�رسارهم 
وال�سمود  الحتجاج  لغة  موا�سلة 
كافة  حتقيق  غاية  اإىل  ق�سيتهم  يف 
يف  تعد  والتي  امل�رسوعة  مطالبهم 
م�سلحة التلميذ واملدر�سة اجلزائرية 
الوزير اجلديد �رسورة  مطالبني من 
�سدد  كما  معهم,  مبا�رس  حوار  فتح 

املطلق  رف�سهم  عن  املتحدثون 
اأي جهة  نقابي  متثيلهم حتت غطاء 
لركوب  الو�سعية  ا�ستغالل  تريد 
موجة حركتهم , هذا ورفع الأ�ساتذة 
لزميلهم  وقع  ما  ت�ستنكر  لفتات 
الأ�ستاذ » ح.م« الذي تعر�ص ح�سبهم 
طرف  من  الإداري  والتع�سف  للظلم 
مديرية الرتبية التي �ستحيل املعني 
على املجل�ص التاأديبي اليوم الأربعاء 
22 جانفي اجلاري يف قرار اعتربوه 
غري قانوين لقي ا�ستنكارا وا�سعا من 
التعليم  الأ�ساتذة  تن�سيقيات  عدة 
البتدائي عرب وليات الوطن معلنني 
مع  املطلق  وت�سامنهم  م�ساندتهم 

هذا الأ�ستاذ .
 اأح�صن مرزوق

القن�صل الفرن�صي العام يف اجلزائر مارك �صيديي

مواعيد التاأ�سرية يف48 �ساعة
 لبع�س اجلزائريني

يف  العام  الفرن�سي  القن�سل  قال 
�سلطات  اأن  �سيديي  مارك  اجلزائر 
بالده اعتمدت ت�سهيالت جديدة  يف 
منحها التاأ�سرية للجزائريني, بح�سب 
ما اأعلن عنه , القن�سل العام لفرن�سا 

يف اجلزائر اليوم الثالثاء.
�سيء  »كل  الإخباري  املوقع  نقل 
ت�ستهدف  اخلطوة  اإن  اجلزائر«  عن 
الأ�سخا�ص الذي لهم عالقات ثنائية 
على  ح�سولهم  ت�سهيل  اأجل  من 
التاأ�سرية يف وقت ق�سري جدا, موؤكدا 
اأولئك  يعني  بدايته  يف  الإجراء  اأن 
الذين لهم �رساكة مع فرن�سا, واأي�سا 

يف املجالني القت�سادي, والثقايف.
على  التوقيع  مت  اأنه  القن�سل  ويوؤكد 
و�رسكات  موؤ�س�سات  مع  �رساكة   131
مواعيد  على  باحل�سول  لهم  ت�سمح 

خالل 48 �ساعة ل�سالح موظفيهم.
اإىل  امل�سدر  ذات  ي�سري  كما 
اجلزائريني  من  اأخرى  فئة  وجود 
خالل  الإجراءات  هذه  ت�ستهدفهم 
 ,2020 ل�سنة  امل�سطرة  الأهداف 
التاأ�سرية  على  حت�سلوا  الذين  وهم 
اأن  على  املا�سيتني,  ال�سنتني  خالل 
يكون الرد عليهم يف فرتة ترتاوح بني 

10 و15 يوم.
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رزيق  كمال  التجارة,  ك�سف وزير 
اأم�ص الثالثاء بالبليدة عن التح�سري 
تت�سمن  وطنية  بطاقية  لإعداد 
قائمة املنتجات امل�سنعة باجلزائر 
املنتجات  لئحة  ل�سبط  متهيدا 

املرخ�سة لال�سترياد.
لدى  رزيق  كمال  اأو�سح  الوزير  و 
يوم  اأ�سغال  افتتاح  على  اإ�رسافه 
املالية 2020,  »قانون  حول  درا�سي 
يف  �ستعمل  الوزارية  دائرته  » اأن 
النتهاء  على  ممكن  وقت  اأقرب 

تت�سمن  وطنية  بطاقية  اإعداد  من 
وطنيا  امل�سنعة  املنتجات  قائمة 
منها  الفالحية  اأو  ال�سناعية  �سواء 
و  التقليدية  ال�سناعات  حتى  و 
حد  و�سع  بهدف  اخلدماتية  كذا 
اأ�ساف  الع�سوائي و  لال�سترياد 
حت�سي  الوطنية  ال�سوق  اأن  الوزير 
ع�رسات الآلف من اأنواع املنتجات 
الأمر  امل�سنعة وطنيا غري معروفة 
وطنية  قائمة  و�سع  ي�ستلزم  الذي 
�سوف  اأنه  اإىل  م�سريا  بها  خا�سة 

يتم اإ�رساك ال�سناعيني و املتعاملني 
امل�سعى  هذا  يف  القت�ساديني 
الإ�ستعجالية  باخلطوة  و�سفه  الذي 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  لربنامج 
يف  و  املندرجة  تبون  املجيد 
للوزارة  الأ�سا�سي  الربنامج  اإطار 
لت�سجيع الت�سدير و اقتحام الأ�سواق 
اأكد  ال�ساأن,  هذا  يف  اخلارجية و 
ت�سنيعه  يتم  منتج  اأي  اأن  امل�سوؤول 
باجلزائر �سوف مينع من ال�سترياد 
م�ستقبال با�ستثناء يف حالة اإن كانت 

الكميات ل تغطي احتياجات ال�سوق 
اخلطوة  هذه  ترمي  و  الوطنية 
حماية  اإىل  املتحدث  لذات  وفقا 
مقابل  القانونية  بالطرق  امل�سنعني 
يخ�ص  فيما  بالتزاماتهم  ايفائهم 
املنتج  �سعر  نف�ص  على  املحافظة 
النوعية  و  الإنتاج  كميات  كذا  و 
الإحتكار  تفادي  و  �سواء  حد  على 
امل�ستهلك  حماية  كون  امل�ساربة  و 
تعد من اأهم اأولويات وزارة التجارة 

اجلزائر

حت�صريا ملنع ت�صديرها

اإعداد قائمة املنتجات امل�سنعة وطنيا

حلزب  بالنيابة  العام  الأمني  ك�سف 
علي  الوطني,  التحرير  جبهة 
احلزب  ا�ستعداد  الثالثاء  �سديقي, 
اخلرباء  مع  للم�ساركة  العتيد 
الد�ستور  تعديل  جلنة  القانونني  يف 
املجيد  عبد  الرئي�ص  طرحه  التي 
تبون موؤكدا اأن هذا التعديل يكت�سي 
متطلبات  مع  ويتجاوب  اأهمية كربى 
اإىل  اإ�سارة  يف  الأخرية  املجتمع 

مطالب احلراك ال�سعبي

وقال �سديقي يف ت�رسيحات �سحفية 
م�ستوى  على  جلنة  تن�سيبه  خالل 
جبهة التحرير الوطني مكلفة باإعداد 
املراجعة  ب�ساأن  حزبه   مقرتحات  
اأن  بحيدر  احلزب  مبقر  الد�ستورية 
مبراجعة  اجلمهورية  رئي�ص  قرار 
مهمة  للغاية  عملية  هي  الد�ستور 
لبناء جمهورية  الزاوية  لكونه حجرة 
اأن  اأ�ساف  كما  جديدة,  خا�سة 
لكل  جت�سيد  اإل  هو  ما  القرار  هذا 

احلملة  خالل  قدمها  التي  الوعود 
باأن  املتحدث   النتخابية واأ�سار 
اجلزائر مقبلة على مراجعة د�ستورية 
جديد,  د�ستور  تاأ�سي�ص  ولي�ص 
اأو�سح  مراجعة  كما  هي  م�سيفا  و 
تكت�سي اأهمية كبرية لعدة اعتبارات, 
بالتغريات  املرتبطة  تلك  �سيما 
تعرفها  التي  العميقة  ال�سيا�سية 
ال�ساحة, والد�ستور جاء للتجاوب مع 
اخ�ساع  املجتمع وب�ساأن  متطلبات 

�سعبي  ل�ستفتاء  الد�ستور  م�سودة 
لالأفالن  بالنيابة  العام  الأمني  يرى 
ال�سيادة  لتكري�ص  �رسورية  اخلطوة 
للعدالة الجتماعية  ال�سعبية ومنفذا 
وجدد الرجل الأول يف احلزب العتيد 
ا�ستعداد ت�سكيلته ال�سيا�سية للم�ساركة 
يف امل�ساورات مع جلنة اخلرباء التي 
ويرتاأ�سها  اجلمهورية  رئي�ص  �سكلها 

الربوفي�سور اأحمد لعرابة.
باية ع

�صديقي يوؤكد خالل تن�صيبه جلنة اإعداد املقرتحات

 االأفالن ي�ساند التعديل الد�ستوري 

التعليم  ا�ساتذة  ع�رسات  نظم 
على  الثالثاء  اأم�ص  البتدائي 
م�ستوى ملحقة وزارة الرتبية الوطنية 
بالعنا�رس )اجلزائر العا�سمة( جتمعا 
يعد الثالث من نوعه منذ بداية ال�سنة 
مطالبهم  على  »التاأكيد  اجل  من 
الجتماعية و املهنية« و »الدعوة اإىل 
فتح حوار«. و اأو�سح هوؤلء الأ�ساتذة 
الذين جاء بع�سهم من وليات اأخرى 
من الوطن, اأنهم �سيوا�سلون حركتهم 
الحتجاجية اإذا مل يتم فتح حوار مع 
ممثل  اأكد  ال�سدد,  هذا  يف  الو�ساية 
التعليم  لأ�ساتذة  الوطنية  التن�سيقية 
البتدائي مو�سى �سليماين يف ت�رسيح 
الأ�سبوع  خالل  مرا�سلة  وجهنا  »اننا 
طلبنا  الرتبية  وزارة  اإىل  املا�سي 
فيها ا�ستقبالنا من اجل احلديث عن 

ان�سغالتنا اإل اأننا مل نتلقى حتى الآن 
اأي رد«.

يطالبون  الأ�ساتذة  فان  للتذكري 
من  الربامج  »مراجعة  ب  خا�سة 
اأجل حت�سني نوعية التعليم و تخفيف 
توحيد  و  التلميذ  حمفظة  ثقل  من 
بتثمني  وذلك  الت�سنيف  معايري 
ملبداأ  �سمانا  العلمية  ال�سهادات 
اأجور  مراجعة  وكذا  الفر�ص  تكافوؤ 
لتح�سني  البتدائي  الطور  اأ�ساتذة 
هوؤلء  يطالب  ال�رسائية«كما  قدرتهم 
ال�ساعي  احلجم  ب«تخفي�ص  اأي�سا 
اأ�ستاذ  لرتبة  الآلية  الرتقية  واحلق يف 
اأ�ستاذ  ولرتبة  �سنوات   5 كل  رئي�سي 
مكون كل 10 �سنوات  ف�سال عن احلق 
مهنة  اإدراج  عرب  الن�سبي  التقاعد  يف 

التعليم �سمن قائمة املهن ال�ساقة«.

اعت�صام اأ�صاتذة التعليم البتدائي

املحتجون يدعون اإىل فتح حوار  

باية ع 

باية ع  
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فهمت تعليمة  وزارة التعليم العايل 
فيها  دعت  التي  العلمي  البحث  و 
قانونية  من  التاأكد  �رضورة  اإىل 
الطالبية  اجلمعيات  طلبات 
و  التجمعات  و  الأن�شطة  لتنظيم 
على  ذلك  يقت�رض  اأن  على  ال�شهر 
�شواها  دون  املعتمدة  اجلمعيات 
على اأن الأخرية تريد قطع الطريق 
اأمام ال�شتغالليني الذين ل ميلكون 

العتمادات القانونية.
املنظمات  بع�ض  ممثلو  قال   و 
ليومية  حديثهم  يف  الطالبية 
الوزارة  تعليمة  اأن  اأم�ض  الو�شط 
اأن�شطة  غربلة  هدفها  و  قانونية 

اجلمعيات .
الأمني العام لالحتاد الوطني 

للطلبة اجلزائريني:
القرار قانوين وجاء ملحاربة 

ال�ستغالليني

لالحتاد  العام  الأمني  و�شف 
عبد  اجلزائريني  للطلبة  الوطني 
اللطيف بو�شياف تعليمة الو�شاية 
بالعادية و �شمن القانون و اأو�شح 
ك�شف  و  مراقبة  منها  الغاية  اأن 
تنظيم  يدعون  الذين  امل�شتغلني 
ن�شاطات حتت رعاية و يف الأخري  
ذات  اأكد  اآخر  �شياق  يف  و 
اإعطاء  �رضورة  على  املتحدث 
واأن  احلقيقية،  مكانتها  اجلامعة 

املرحلة  خالل  اأدوراها  توؤدي 
القادمة وباخل�شو�ض �شمن تعديل 
وجوب  على  اأكد  الد�شتور كما 
د�شرتة العديد من القوانني ل�شالح 

اجلامعة لتوؤدي مهامها بفعالية
نائب الأمني العام للتجمع الوطني 

للطلبة اجلزائريني الأحرار:
دون  ال�شامل  باحلوار  نرحب 

اإق�شاء
الأمني  نائب  قال  جانبه   من 
للطلبة  الوطني  للتجمع  العام 
علي�شة  نذير  الأحرار  اجلزائريني 
بدعوة  رحب  و  قانوين  القرار  اأن 
احلوار و�شدد ذات املتحدث على 
اأن يكون �شامال دون اإق�شاء و مع 
جميع املنظمات ال�رضعية م�شريا 

انها تعترب �شوت الطالب.
الأ�شا�شي  مطلبهم  بخ�شو�ض  و 
وزارة  اإن�شاء  اأنه  قال  املرحلة  يف 
اخلدمات  باإ�شالح  مكلفة  منتدبة 
عن  م�شتقلة  تكون  اجلامعية 
مت  التي  تلك  مثل   الوزارة، 

ا�شتحداثها بعديد الوزارات.
على  للق�شاء  جاء  القرار 
يرى  اأخرى  جهة  من  املمار�شات 
جاءت  املرا�شلة  اأن  مراقبون 
التي  املمار�شات  على  للق�شاء 
ال�شنوات  خيمت على اجلامعة يف 
الأخرية ،من خالل ا�شتغالل عدد 
ومنا�شبهم  لنفوذهم  الطلبة  من 

لب�شط  الطالبية  التنظيمات  يف 
واجلامعة  الإدارة  على  نفوذهم 
اللجوء  وكذا  التهديدات  بوا�شطة 
اإىل الإ�رضابات التي ت�شل اإىل حد 
الغلق و البتزاز مل�شالح �شخ�شية 

.
والبحث  التعليم  وزارة  �شددت  و 
التاأكد  �رضورة  على  العلمي 
اجلمعيات  طلبات  قانونية  من 
اأو  اأن�شطة  لتنظيم  الطالبية 
يقت�رض  اأن  على  جتمعات وال�شهر 
املعتمد  اجلمعيات  على  ذلك 
يجدد  اأن  قبل  �شواها،  دون 
ق�شوى  اأهمية  اإبالء  على  التاأكيد 
لتطبيق مذكرته التي �شيكون مدى 
من  وتقييم  متابعة  حمل  تطبيقها 

طرف امل�شالح املخولة
ال�رضكاء  كافة  دعت  كما 
التنظيمات  من  الجتماعيني 
الطالبية  واجلمعيات  النقابية 
م�شعى  دعم  اإىل  املعتمدة 
التكفل  اأجل  من  والت�شاور  احلوار 
اأنها  يف  امل�رضوعة  باملطالب 
املوؤ�ش�شة  ا�شتقرار  وحتقيق 

اجلامعية و�شمان تطورها .
وقال الوزير يف الإر�شالية املر�شلة 
مدراء  اىل   2020-04 رقم  حتت 
ومدير  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
»اإن احلوار  اخلدمات الجتماعية 
والت�شاور مع ال�رضكاء الجتماعيني 

من التنظيمات النقابية واجلمعيات 
مبثابة  يعد  املعتمدة،  الطالبية 
القطاع  يحر�ض  الذي  امل�شعى 
مف�شلة  كاآلية  اعتماده  على 
التي  الن�شغالت  للتكفل مبختلف 
اجلامعية  الأ�رضة  ممثلو  يطرحها 

والعلمية«.
�شيتور  الدين  �شم�ض  طالب  كما 
م�شوؤولية املحليني باحلر�ض ب�شفة 
دائمة على اأن تتم عمليات الت�شاور 
مع ال�رضكاء يف كنف احرتام الأطر 
املعمول  والتنظيمية  القانونية 
بها، ل�شيما ما تعلق منها باعتماد 
واجلمعيات  النقابية  التنظيمات 

الطالبية ذات ال�شلة.
التعليم  وزارة  ولالإ�شارة  تعرتف 
العايل عن بع�رضة تنظيمات طالبية 
قانونية  ب�شفة  للن�شاط  معتمدة 
للطلبة  الوطني  الحتاد  يف  ممثلة 
للطلبة  العام  اجلزائريني والحتاد 
الوطنية  الرابطة  اجلزائريني 
من  التحالف  اجلزائريني  للطلبة 
،الت�شامن  الطالبي  التجديد  اأجل 
الوطني الطالبي املنظمة الوطنية 
احلركة  اجلزائريني،  للطلبة 
اجلزائريني،  للطلبة  الوطنية 
الأحرار  الطلبة اجلزائريني  جتمع 
و  احلر  الطالبي  العام  والحتاد 

الت�شامن  الوطني  الطالبي .
ف.ن�سرين 

اإميان لوا�س

اليقظة ال�سريبية  يف 
ال�سدا�سي الأول ال�سنة 

2020

اخلبريالإقت�شادي  اعترب 
باأن  بن خالفة  الرحمان  عبد 
يف  جاء   2022 املالية  قانون 
م�شريا  اإ�شتثنائية،   ظروف 
ت�شمن  اإجرائي  قانون  باأنه 
بالن�شبة  جديدة  اإجراءات 
النمط  تغيري  املوؤ�ش�شات،و  

ال�رضيبي .
اأ�شار عبد الرحمان بن  خالفة 
  2020 املالية  قانون  باأن 
ال�شيا�شات  �شلب  يف  وقع  
باإجراءات  ياأتي  العمومية،  
ال�شيا�شات  هذه  تطبيق 
وحتفيز الن�شاط القت�شادي، 
املتحدث  اأ�شار  ح�شن  يف 
ثم هند�شته يف  القانون   باأن 
ومرحلة  ا�شتثنائية  ظروف 
البالد  تعي�شها  كانت  انتقالية 
التو�شيات  املتحدث  ،وثمن 

اجتماع  بها  خرج  التي 
يف  خا�شة  الوزراء  جمل�ض 
اأين  القت�شادي،  اجلانب 
اإيجابية  انعكا�شات  توقع 
للقرارات  و الإجراءات التي 

ثم اتخاذها. 
و�شدد املتحدث على �رضورة  
يقظة  هناك    تكون  اأن 
املوؤ�ش�شات  داخل  �رضيبية 
ال�شنة  الأول  ال�شدا�شي  يف  
يف  للوقوع  تفاديا  احلالية  
اأن  املتحدث  وتوقع  الف�شل  
تكون �شنة 2020 �شنة اإيجابية 
بال�شنوات  مقارنة  خمتلفة  و 
بعد  خا�شة  املا�شية،  
اجلديد  احلكومة  الت�شكيل 
من  �شخ�شيات  ت�شمن  الذي 

النخبة .

اإعادة النظر يف قانون 
املالية ل�سنة  2020

الربوفي�شورزغدار  جهته  من 
قانون  باأن   اأ�شار  اأحمد، 
املالية 2020 جاء يف ظروف 

تعي�شها  كانت  �شعبة  �شيا�شة 
اإقت�شادية   اأزمة   و  البالد،  
خانقة ، م�شددا على �رضورة  
الإ�شالحات  وترية  التعجيل 
اأ�شبحت  التي  القت�شادية 
�رضورية لتفادي تفاقم احلالة 

القت�شادية الراهنة .
ع�شو  و  الربوفي�شور  �شدد 
بالربملان  املالية  اللجنة 
�رضورة  على  زغداراأحمد 
اإعادة النظر يف قانون املالية 
باأن  معتربا    ،2020 ل�شنة 
مرحلة  وفق يف  جاء  القانون 
عا�شتها  �شعبة  �شيا�شية 
من  خرجنا   « قائال  البالد، 
اإىل  ذاهبون  و  �شيا�شة  اأزمة 
من  لبد  اقت�شاد،  م�رضوع 
اإعادة النظر يف هذا القانون 

من اأجل اإنعا�ض اقت�شادي«.
و تطرق املتحدث اإىل ال�شياق 
القت�شادي الكلي خالل �شنة 
عدم   « باأن   لفتا   ،2019
املحروقات  �شوق  اإ�شتقرار 
الإقت�شاد  ه�شا�شة  اإىل  اأدى  
الريع  على  تعتمد  التي  ات 

م�شادر  على  بذلك  النفطي 
اخلارجي،الأمر  التمويل 
حتمية  اإ�شتوجب  الذي 
اإىل  وتنويعها  تطويرها 
م�شتدامة  متويل  م�شادر 
املحروقات،  قطاع  خارج 
العاملي  القت�شادي  الو�شع 
عزز  قد   2019 مالئم  الغري 
الروؤية الإقت�شادية للموؤ�ش�شة 
توا�شل  باحتمال  الدولية 
امل�شدرة  للدول  الحتالل 
ظل  يف  خ�شو�شا  للبرتول 
على  ال�شغوطات  تفاقم 
والغمو�ض  العاملية  التجارة 
ال�شائد على ماآلت الربيك�شت 

الأوروبي 
على  املتحدث  و�شدد 
وترية  يف   التعجيل  �رضورة  
الإ�شالحات القت�شادية التي 
لتفادي  �رضورية  اأ�شبحت 
القت�شادية  احلالة  تفاقم 
الو�شعية  ت�شحيح  الراهنة،  
هيكلة  اإعادة  املالية، 
يف  التحكم   ، القت�شاد 

التحديات الطاقوية. 

التدابري  بخ�شو�ض  و 
املالية،  لقانون  الت�رضيعية 
تهدف   « املتحدث  قال 
الت�رضيعية املدرجة  التدابري 
املالية،تن�شيق  قانون  يف 
الإجراءات  تب�شيط  و 
الوعاء  تو�شيع  ال�رضيبية، 
اإيرادات  وحت�شني  ال�رضيبي 
اجلماعات  و  الدولة  ميزانية 
واردات  ،التحكم يف  املحلية 

ال�شلع واخلدمات 
الجتماعي  الت�شامن 
الإخ�شاع  �رضوط  ،مراجعة 
ال�شثمار  ال�رضيبي،ترقية 
اخلارجي  التمويل  وتاأطري 
الفعالية  و  البيئة  ،حماية 

الطاقوية 

قانون املالية 2020 عمود 
اأ�سا�سي يف اأركان الت�سيري

روؤ�شاء  منتدى  اعتربمندوب 
تيبازة  لولية  املوؤ�ش�شات 
باأن  معمر  �رضاندي  جالل 
 2020 ل�شنة  املالية  قانون 

يعد عمودا اأ�شا�شيا يف اأركان 
الت�شيري من خالل اأثاره التي 
هامني  م�شتويني  على  تربز 
املواطن  هما  كبريين  و 
اجلزائري و ما تعلق بالقدرة 
املتعامل  و  له،  ال�رضائية 
اإىل  ال�شاعي  القت�شادي 
القت�شادية  التنمية  اإحداث 

احلقيقية خدمة للجزائر .
باأن  �رضاندي  جالل  واأكد 
اجلديدة  بحلته  املنتدى 
لكل  الأكرب  الرفيق  �شيكون 
اجلمهورية  خدمة  يريد  من 
متعاملني  من  اجلديدة 
خدمة  وطلبة،  اقت�شاديني 
للمتعامل القت�شادي من جهة 
من جهة  اجلامعي  للطالب  و 
اأخرى لن�شب يف اإناء واحد و 
الوطني  القت�شاد  خدمة  هو 

يف اجلمهورية اجلديدة. 
ن�شعى   « املتحدث  واأ�شاف 
الأيام  هذه  خالل  من 
منتدى  ت�شكيل  اإىل  الدرا�شية 
بالكفاءات  حا�شنة  جامعة  و 
ال�شابة و املتكونة اأكادمييا و 

ميدانيا لرنافق بذلك ال�شباب 
عامل  يف  مبا�رضة  لينغم�ض 
جامعة  واأن  حا�شلة  ال�شغل 
دار  لها  اهلل  عبد  مر�شلي 

للمقاولتية«.

انفتاح اأكرث للجامعة على 
القت�ساد و التنمية

بدوره رئي�ض املركز اجلامعي 
تيبازة عثمان خللف باأن اليوم 
الدرا�شي جاء جت�شيدا لدعوة 
عبد  اجلمهورية  رئي�ض 
املوؤ�ش�شات  تبون  املجيد 
اأكرث  لالنفتاح  اجلامعية 
القت�شاد  عامل  على  فاأكرث 
اجلامعة  وجعل   ، التنمية  و 
الكفاءات  الكربى  احلا�شنة 
كل  مع  التعاون  و  بالتن�شيق 
املوؤ�ش�شات  خا�شة  الأطراف 
خدمة  بهدف  القت�شادية،  
دجمه  اأجل  من  الطالب 
مبا�رضة يف العامل القت�شادي 
الذي يبني القت�شادي للدولة 

و ينميه. 

خرباء يوؤكدون يف ندوة نظمها الأف�سيو

قانون �ملالية �حلايل جاء يف ظروف �إ�ستثنائية 
.       بن خالفة: املوؤ�س�سات مطالبة  باليقظة ال�سريبية   

.       زغدار : لبد من اإعادة النظر يف القانون 

نظم منتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات اأم�س بالتن�سيق مع  املركز اجلامعي  تيبازة مر�سلي عبد اهلل   يوم درا�سي حول 
قانون املالية 2020 حتت عنوان » قانون املالية 2020 و اأثره على املوؤ�س�سات القت�سادية«، بح�سور عدد من 

الأ�ساتذة و اإطارات وزارة املالية الذي �سلطوا  ال�سوء من خالل مداخلتهم اإىل  على هذا القانون  �سرح 
وتبيني اأثاره  و اأهم ماجاء به و اأثره على املتعاملني القت�ساديني، واإ�سراك الطالب اجلامعي يف هذا النقا�س.  

ممثلو الطلبة بخ�سو�س التحقق من اعتماد املنظمات 

 تعليمة �لوزير قانونية و هدفها �سد �ال�ستغالليني
تلم�شان  مدينة  عا�شت 
غ�شب  وقع  اأم�ض على  نهار 
البلديات  مت  من  �شكاين  بالعديد 
ال�شكان  اإىل  خروج  خاللها 
 ، غ�شبهم  عن  للتعبري  ال�شارع 
البلديات  اإغالق  مواقع  مت  حيث 
ال�شكك  خط  والطرقات  وحتى 

احلديدية مل ي�شلم.
لدائرة  البويهي التابعة  بلدية  ففي 
جنوب  اأق�شى  اجلياليل  �شيدي 
�شكان  اأقدم  غرب  تلم�شان 
البلدية  ن�شاط  �شكل  على  البلدية 
احتجاجا على نهب العقار  ال�شهبي 
بارونان  قبل  من  فيه  ،والبزن�شة 
البلدية  رئي�ض  مقربة  من 
املحتجون  اأ�شار  الذي  وجمل�شه 
يتعمدون  اإثارة   الفنت  اأنهم 
العقار  ال�شهبي  ا�شتغالل  ل�شمان 
 298 من  اأكرث  نهب  مت  حيث   ،
 ، ال�شهبية  هكتار  من  الأرا�شي 
حتقيق  جلان  باإيفاد  طالبو  حيث 
الو�شع  هذا  على  للوقوف  وزارة 
الذي يتكرر �شنويا يف بلدية فقرية 

من ناحية التنمية.
غرب  �شمال  اأق�شى  الع�شة  وبباب 
من  تلم�شان اأقدم  الع�رضات 
البلدية  مقر  غلق  على  ال�شكان 
نواب  على  اإقالة اأحد  احتجاجا 
لظروف  البلدي  املجل�ض  رئي�ض 
جمهولة ، حيث لقي م�شاندة كربى 

من املواطنني الذين دعموه  بحكم 
وحمبوب  حميدة  اأخالق  ذو  اأنه 
لدى ال�شكان ،من جهة اأخرى احتج 
�شكان بلدية عني فزة 10 كلم �رضق 
تلم�شان  ومنع القطار من التحرك 
احلديدية  ال�شكة  مقر  بفعل  غلق 
وايل  املدينة  مطالبني  تعرب  التي 
بالتدخل  العليا  وال�شلطات  الولية 
ليزال  اأخرى  ناحية  من   ، بغية 
كلم   30 ملود  �شيدبي  قرية  �شكان 
يف  م�شتمرين  �شمال  تلم�شان 
 22 رقم  الوطنني  الطريقني  قطع 
تلم�شان  بني  ما  احلركة  و35  ومنع 
يف  بحقهم  مطالبني  ووهران 
ال�شكن  بعد الوعود التي قدمها لهم 
موجة  يواجه  الذي  الدائرة  رئي�ض 
�شكان  املدينة  كافة  من  غ�شب 
 80 تعي�ض  اأخرى  ناحية  من   ،
املدار�ض  بوجبات  من  باملائة 
باردة  بالإ�شافة اإىل غياب التدفئة 
�شبق  التي  الثانويات  يف  خا�شة 
لتالميذ كل من ثانوية داود حممد 
هواري  وثانوية  بالرم�شي  اجلبلي 
مبقاطعة  العبديل  ب�شيدي  بومدين 
وتنظيم  احتجاجات  الدرا�شة 
جل  تعرف  هذا  من  ،اأكرث  عارمة 
النفايات  رفع  يف  اأزمة  البلدية 
اأغلب  حتولت  املنزلية  حيث 

الأحياء اإىل مزابل متفرقة.
 حممد بن ترار

غ�سب اجتماعي بتلم�سان 
واحتجاجات عارمة

غلق بلديتي �لبويهي وباب 
�لع�سة و�سل �لطرقات 



اح�سن خال�ص

�أن  �أدرك  قد  تبون  �لرئي�س  ويكون 
مع  �ل�سلطة  تو��سل  يف  �لتفريط 
يف  �لإعالم  و�سائل  عرب  �ملو�طنني 
�لأزمة حيث  �أ�سباب  من  كان  �ل�سابق 

و��سعا  �ملجال  ترك  قد 
مو�زية  �ت�سال  قنو�ت  لربوز 
ما  وهو  �لر�سمية،  للقنو�ت 
��ستنتاجات  وفق  �لأزمة  عمق 
�إليها �لرئي�س  يكون قد خل�س 
حماطا،  كان  و�أنه  ل�سيما 
خالل حملته �لنتخابية بفريق 
يف  جتربة  له  �ل�سحافيني  من 

�حلقل �لإعالمي، فقد كان يتكون من 
�سحافيني �سارو� ي�ستغلون �ليوم حول 
بالت�سال  �ملكلف  �مل�ست�سار  �لوزير 

حممد �ل�سعيد.
�لرئا�سي  �ن�سجام �خلطاب   ول�سمان 
�ملوجه لال�ستهالك �لعام، فقد حر�س 
تبون منذ �لبد�ية، على �سبط قنو�ت 
�إي�سال هذ� �خلطاب فجعل من وكالة 
�حل�رصية  �لقناة  �جلز�ئرية  �لأنباء 
لن�رص بيانات �لرئا�سة وحر�س بنف�سه 
�ل�سحافة ب�سكل دوري  على خماطبة 
بال  ي�سغل  مبا  �لعام  �لر�أي  لتنوير 
د�خليا  �ل�ساعة  ق�سايا  من  �لرئي�س 

وخارجيا.
للرئي�س  �جلديد  �لأ�سلوب  هو  هذ� 
بعد  �ل�ساحة،  �إىل  �أعاد  �لذي  تبون، 
�لرئي�س  �أكرث من 29 �سنة، ما قام به 
�لذي  جديد  بن  �ل�ساذيل  �لأ�سبق 
�إىل  �ملكتوبة  �لإعالم  و�سائل  جمع 

و�لوحيد  �لعمومي  �لتلفزيون  جانب 
عن  عنها  عرب  حلقة  يف  �آنذ�ك 
مو�قفه و�ن�سغالته ع�سية �لنتخابات 

�لربملانية لعام 1991.
وياأتي هذ� �لهتمام لي�ساف �إىل ور�سة 
�إ�سالح قطاع �لإعالم �لتي �أعلن عنها 

وهي  بلحيمر.  عمار  �لقطاع  وزير 
�ملتابعون  �إليها  ينظر  �لتي  �لور�سة 
�نطالقا  لي�س  و�لت�ساوؤم،  �لريبة  بعني 
من �سعف �لثقة يف �لتز�مات �حلكومة 
و�لت�سيب  �لت�ستت  حلالة  بل  فح�سب، 
من  �لإعالم  �أ�رصة  عليها  توجد  �لتي 

نا�رصين و�سحافيني وتقنيني.
ومن هنا فاإن �أول �سوؤ�ل يجب �أن جتيب 
عنه ور�سة �لإ�سالح هذه هو: ما �لذي 
للتعديالت  كلي  تطبيق  من  مينع  كان 
�جلوهرية �لتي جاءت يف قانون 2012، 
فبعد مرور ما يقرب من 8 �سنو�ت مل 
�سلطة  �إن�ساء  من  �ل�سلطات  تتمكن 
�سبط �ل�سحافة �ملكتوبة ول جمل�س 
�كتفت  بل  �ل�سحافة  مهنة  �أخالقيات 
باإن�ساء �سلطة �سبط �ل�سمعي �لب�رصي 
قنو�ت  قنو�ت  على  �سلطة   ل  �لتي 
مكاتب  �جلز�ئر  يف  �تخذت  �أجنبية 
ملر��سلني حتولت ب�رصعة �إىل مقر�ت 

كاملة لتلك �لقنو�ت.
ما  فهم  لنحاول  تبون  �إىل  �لآن  لنعد 
وهو  للمو�طنني  وتبليغه  باله  ي�سغل 
مع  دورية  لقاء�ت  بعقد  �لتزم  �لذي 
�للقاء�ت  و�سائل �لإعالم ووفى، وهي 
حقيبة  تقلد  يوم  بها  يقم  مل  �لتي 
ملا  حتى  ول  �لت�سال  وز�رة 
و�لعمر�ن  لل�سكن  وزير�  كان 
�سديق  يعترب  ظل  �أنه  مع 
لهم  و�أفرد  �ل�سحافيني 
برنامج  يف  خا�سة  ح�س�سا 

عدل �ل�سكني لعام 2013.
ق�سايا كثرية �إذن ت�سغل بال 
تبون: بد�ية �حلو�ر �ل�سيا�سي 
وقو�نني  �لد�ستور  تعديل  ور�سة  وفتح 
و�لإعالم وهي  و�لنتخابات  �لأحز�ب 
تطرح  منذ عقود  �لتي ظلت  �لقو�نني 
�ل�سيا�سية  �لإ�سالحات  �سياق  يف 
�إعادة  هّم  �إليها  ي�ساف  رئي�س.  لكل 
�ل�سكة  �إىل  �لقت�سادية  �لتنمية  قطار 

�ملنظومة  و�إ�سالح 
ية  د قت�سا ل �
دون  و�لعمل 
جديد  من  �لوقوع 
�ملديونية  فخ  يف 
ي�ساف  �خلارجية، 
�ملو�سوع  �إليها 
�لعزيز على تبون وهو 
�لأمو�ل  ��سرتجاع 

�لف�ساد  مكافحة  ومو��سلة  �ملنهوبة 
وحماورته  �حلر�ك  من  و�لقرت�ب 
و�لطريق  �لر�أي  معتقلي  وم�سري 
�لأ�رصع ملحو �آثار �لأزمة �لتي دخلت 

فرب�ير  حر�ك  باندلع  �لبالد  فيها 
2019. وها هي �لن�سغالت �لإقليمية 
تعود بعد �سبات ديبلوما�سي كاد يغيب 

�جلز�ئر عن �ل�ساحة �لدولية.
هذه  �لإعالم  و�سائل  مدر�ء  �سي�ستمع 
�ملرة �إىل �ن�سغالت �لرئي�س ليبلغوها 

على  تعودو�  �لذين  وهم  �لعام  للر�أي 
من  ترفع  ما  عادة  �لن�سغالت  �أن 
ما  قليال  و  �ل�سلطة  �إىل  �ملو�طنني 
�ل�سلطة  من  تنزل  
�ملو�طنني.  �إىل 
فهل �سي�ستمع تبون 
�أ�رصة  لن�سغالت 
وهي  �لإعالم 
�ليوم  تعي�س  �لتي 
من  مزريا  و�سعا 
�جلو�نب  جميع 
�نعك�س �سلبا على 
�أد�ئها و��ستقاللها 
وهل  لالأحد�ث؟  �ملو�سوعي  وتناولها 
مبقدور روؤ�ساء �ملوؤ�س�سات �لإعالمية 
�إليه  ت�سبو  ما  �إي�سال  ومدر�ئها 

�أف�سل  و�سع  من  �جلز�ئر  �ل�سحافة 
ومناخ �أن�سب لأد�ء �خلدمة �لإعالمية 

مبا ي�سمن حق �ملو�طن يف �لإعالم؟
ي�سلح  لن  �لإعالم  و�سع  �أن  �لأكيد 
رئي�س  مع  �للقاء  هذ�  كان  ولو  بلقاء 
عن  موروث  و�سع  فهو  �جلمهورية 
�لتي  و�ملتتالية  �لعديدة  �لأزمات 
�لإعالم  ر�فق  فقد  �لبلد،  بها  مر 
لت�سعينيات  �لأمني  �لو�سع  �جلز�ئري 
و�سعا  عاي�س  كما  �ملا�سي  �لقرن 
�لألفني  �سنو�ت  بد�ية  يف  جديد� 
�خلو��س  �ملعلنني  مال  فيه  �سيطر 
وطبعه  �لإعالم  و�سائل  توجهات  على 
حوله  يدندن  و�حد  �جتاه  ذو  خطاب 
�لإ�سهار  �سوط  حتت  �ل�سحافيون 

�لعمومي.

الأربعاء 22 جانفي  2020  املوافـق  ل   27 جمادى الأول 1441ه 6

خالل اإيداع ملفات الدماج

و�لعمل  �لت�سغيل  مدير  وجهت 
مر��سلة  �لجتماعي  و�ل�سمان 
�لت�سغيل  مديريات  �إىل  �سديدة 
من  �لتحقق  بالوليات  بغية 
لإدماج  �ل�سمية  �لقو�ئم 
�ل�سهادة  ملعايري  �ل�سباب  وفقا 
�لفعلي  �لعمل  �سنو�ت  وكذ� 
�لت�سغيل  قبل  ما  عقود  �سمن 
�ل�سكاوي  كرثة  عقب  وذلك 
�لتجاوز�ت  من  �لعديد  ووجود 
�لوليات  جمال�س  �سجلها  �لتي 
عاتقته  در��سة  على  يقع  �لذي 
مطابقة  و�لتاأكد  من  �مللفات 
�لكم  وكذ�  لالخت�سا�س  �ل�سهادة 
�لفعلي من �سنو�ت �لعمل ل�سمان 

�لإدماج �ملهني.

مقربة  من  م�سادر  و�أكدت  هذ� 
على  وقفت  �أنها  �لت�سغيل  وز�رة 
م�ستوى  دون  �سباب  ملفات 
عملي مت دجمهم يف خانة �أعون 

 ، بالبلدية  و�ملت�رصفني  �لإد�رة 
�ل�سهاد�ت  �أ�سحاب  �أن  حني  يف 
�سمن  بع�سهم  ت�سنيف  مت 
�خلدمات  متعدد  عون  رتبة 

بالعديد  �خللل  خلق  ما  وهو 
تدخل  ��ستدعى  �لوليات  من 
للوقوف  �ملالية  �لرقابة  مكتب 
�لو�سع  و�لتحقق  حقيقة  على 
مطابقتها  �مللفات  ومدى  من 
�سددت  وقد  هذ�   ، لالإدماج 
على  �ملدر�ء  �لت�سغيل  وز�رة 
بدقة  �مللفات  مر�قبة  ب�رصورة 
على  �لوقوف  �أ�سارت  كما   ،
�لعقود  �زدو�جية  ��ستعمال  دون 
ي�ستغلون  كانو�  �لذين  بالن�سبة 
�لجتماعية  �سمن  �ل�سبكة 
و�إحلاقهم  طويلة  ل�سنو�ت 
�لت�سغيل  حلماية  مبديرية 

حقوقهم وتوظيفهم .
حممد بن ترار

وزارة الت�سغيل حتمل املديرين ال�الئيني امل�س�ؤولية
.     جتاوزات تتعلق بال�سهادات ومدة العمل

ح�سب اآخر اأرقام الديوان الوطني لالإح�سائيات

حظرية اجلزائر تتجاوز 6 
ملي�ن �سيارة

لالإح�ساء،  �لوطني  �لديو�ن  ك�سف 
�جلز�ئر  يف  �ل�سيار�ت  حظرية  �أن 
مركبة  مليون   6.4 من  �أكرث  بلغت 
 255538 ت�سجيل  مع   ،2018 �سنة 
من  �أكرث  مقابل  جديدة،  �سيارة 
6.1 مليون �سيارة يف 2017، بزيادة 

�سنوية قدرها 4 يف �ملائة.
وبلغت �حلظرية �لوطنية لل�سيار�ت 
عام  نهاية  يف  �سيارة   6418212
�سيارة  بـ 6162542  2018، مقارنة 
بذلك  م�سجلة   ،2017 نهاية  يف 
�أي  وحدة،   255670 قدرها  زيادة 
�ملائة �أما  يف   4.15 يقارب  ما 

فيما يخ�س �لرتقيم، عرفت عملية 
�ل�سيار�ت  ترقيم  و�إعادة  ترقيم 
 0.03 بن�سبة  �نخفا�سا طفيفا 
لي�سبح   2018 �سنة  �ملائة  يف 
مبا يف  وحدة   1563898 �ملجموع 
ذلك 255.538 �سيارة جديدة، �أي 
بزيادة 45 يف �ملائة مقارنة ب�سنة 
2017 كما مت �إجر�ء معظم عمليات 
خالل  �جلديدة  �ل�سيار�ت  ترقيم 
�ملرجعية،  �ل�سنة  �لثاين من  �لربع 
�أي 155400 �سيارة مقابل 100138 
وحدة خالل �لن�سف �لأول من عام 

. 2018

خلفا ل�سليم رابحي  

عمار بخ��ش مديرا عاما للتلفزي�ن اجلزائري
�لإعالمي  تعيني   �أم�س  مت 
مدير�  بخو�س  عمار  �جلز�ئري 
عاما للتلفزيون �لعمومي �جلز�ئري 

من قبل رئا�سة �جلمهورية  خلفا 
ل�سليم ر�بحي  �لذي �أنهيت مهامه  
قبل �أيام.   ولقد �سبق لبخو�س �أن 

يف  �لأخبار  مدير  من�سب  �سغل 
مرتني  على  �جلز�ئري  �لتلفزيون 
90 -91 و93-94   ، كما �أنه عمل 

م�ست�سار� مكلفا يف جمل�س �لأمة 
منذ تاأ�سي�سه حتى ماي 2016   .

باية ع ح.م

�جلمهورية  رئي�س  يلتقي 
عبد�ملجيد تبون �ليوم  مدر�ء 
�لإعالمية  بع�س �ملوؤ�س�سات  
�ملعنية  �ملوؤ�س�سات  وهذه 
�لعمومي،  �لتلفزيون   : باللقاء 

 ، �حلياة  قناة  �لبالد،  قناة 
يومية �ملجاهد، يومية �خلرب، 
لو  �ليومي،  �ل�رصوق  يومية 
كوتيد�يان  د�جلريي،  �سو�ر 

دور�ن.

جت�سيدا لوعوده يف احلملة النتخابية

رئي�ش اجلمه�رية يلتقي
 وفدا اإعالميا

24 �ساعة
مدراء و�سائل الإعالم يف �سيافة تبون

ما يهم امل�اطن وما ي�سغل بال الرئي�ش
وهو يبا�سر �سل�سلة من اللقاءات مع مدراء و�سائل الإعالم املكتوبة واملرئية امل�سموعة اأكد الرئي�ص عبد املجيد تبون الأولوية التي منحها لعملية الت�سال كاأ�سلوب من 

اأ�ساليب احلكامة يف عهدته الرئا�سية، فف�سال عن كونه ن�سب م�ست�سارا لديه مكلفا بالت�سال فقد منح وزارة الت�سال مهمة النطق با�سم جمل�ص احلكومة.

ياأتي هذا الهتمام لي�ساف اإىل ور�سة اإ�سالح 
قطاع الإعالم التي اأعلن عنها وزير القطاع عمار 
بلحيمر. وهي الور�سة التي ينظر اإليها املتابعون 
بعني الريبة والت�ساوؤم، لي�ص انطالقا من �سعف 
الثقة يف التزامات احلكومة فح�سب، بل حلالة 

الت�ستت والت�سيب التي توجد عليها اأ�سرة الإعالم

�سي�ستمع مدراء و�سائل الإعالم هذه 
املرة اإىل ان�سغالت الرئي�ص ليبلغوها 
للراأي العام وهم الذين تعودوا على 

اأن الن�سغالت عادة ما ترفع من 
املواطنني اإىل ال�سلطة

وة
ال

 ع
ري

ب�س
ير 

�سو
ت
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جناة ،ح   

و لو اأن هذه الن�ضبة عرفت انخفا�ضا 
حم�ضو�ضا يف ال�ضنوات الأخرية ، و 
اإن تعددت اأ�ضباب توافد الزوار اإىل 
الالئق  الإيواء  فجانب   ، الفنادق 
يعد من �ضمن النقاط التي يركزون 
املادية  قدراتهم  مبختلف  عليها 
من  تتفنن  التي  الفنادق  تلك   ،
مبختلف  الزبون  ك�ضب  يف  جهتها 
على  لهم  تقدمها  التي  اخلدمات 

مدار ال�ضنوات  .
و يف �ضياق اآخر ، غزت تلك الفنادق 
يف الآونة الأخرية حركات م�ضبوهة 
ورقلة  وليات  من  ماألوفة  غري 
الوادي   ، غرداية   ، مترنا�ضت   ،
اإ�ضتهالك  غرار  على   ، وب�ضكرة 
الكحولية  امل�رشوبات  ترويج  و  
بداخلها ، و هو ما بات يتذمر منه 
الفنادق  لتلك  املجاورين  ال�ضكان 
 ، الوليات  تراب  على  املتوزعة 
قبل حدوث  ذلك  طالبوا مبنع  اأين 
اأن  خ�ضية   ، عقباه  يحمد  ل  ما 
اأكبادهم  ينعك�س ذلك على فلذات 

الكحولية  للم�رشوبات  باإقتنائهم   ،
م�رشوبات  من  حتولت  بعدما 
م�رشوبات  اإىل  اإقتنائها  ي�ضعب 
يف  الراغبني  فيكفي  املنال  �ضهلة 
اقتناء امل�رشوبات الكحولية و من 
خمتلف فئاتهم العمرية التقدم اإىل 
الفنادق املتواجدة برتاب الوليات 
له  اإ�ضتدت  ما  هو  و   ، املذكورة  
طالبوا  الذين  ال�ضكان  خماوف 
يف  يدها  بو�ضع  الأمنية  اجلهات 

رقابة  بفر�س  ذلك  و   ، املو�ضوع 
الفنادق  جميع  على  م�ضددة  اأمنية 
، مع التكثيف من الدوريات الأمنية 
، فيما حفز غياب الرادع القانوين 
الظواهر  بع�س  ا�ضتفحال  اإىل 
 ، كالطفيليات  امل�ضينة  الأخالقية 
الفنادق  تلك  ا�ضتغالل  غرار  على 
اإىل  حتولت  و   ، الدعارة  ملمار�ضة 
اأثار  ما  هو  و   ، لها  منا�ضب  وكر 
ال�ضكان  من  الع�رشات  اإ�ضتياء 

 ، الفنادق  تلك  بجوار  القاطنني 
املتعفن  الو�ضع  اأجربهم  الذين 
�ضكناهم  مقر  حتويل  اإىل  العالق 
لتجنب   ، الفنادق  بعيدة  اأحياء  اإىل 
تخد�س  التي  الف�ضق  مظاهر  كل 
حيائهم ، مت�ضائلني عن �رش ال�ضمت 
الذي  الو�ضع  اإجتاه  املمنهج 
املحافظة  الوليات   هاته  �ضوه 
وتقاليدها  عادتها  عن  واملعروفة 

ال�ضاربة يف عمق التاريخ .

يف  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
نهاية  ، متكنت  احل�رشي  الو�ضط 
الأمن  م�ضالح  املنق�ضي  الأ�ضبوع 
اأدرار  باأمن ولية  الثاين  احل�رشي 
من توقيف �ضخ�ضني يف عقدهما 
يف  متورطني  العمر  من  الثالث 
ق�ضايا �رشقة طالت ثالث حمالت 

جتارية كائنة بعا�ضمة الولية.
اأفاد بيان خللية العالم والت�ضال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
ت�ضلمت  قد  كانت  اأدرار  ولية 
اأن  منه  ن�ضخة  »الو�ضط«  يومية 
اإثر  على  تعود  الق�ضية  حيثيات 
تقدم مواطنني اإثنني اأمام م�ضالح 
الأمن احل�رشي الثاين ق�ضد تقييد 
تعر�س  بخ�ضو�س  ر�ضمية  �ضكوى 
من  لل�رشقة  التجارية  حمالهما 
بذلك  م�ضتهدفني  جمهولني  قبل 
لتبا�رش عنا�رش   ، مبلغا من املال 
حترياتها  الق�ضائية  ال�ضبطية 
م�ضالح  مع  بالتن�ضيق  امليدانية 

حيث   ، الثالث  احل�رشي  المن 
حتديد  عن  ذلك  نتائج  اأ�ضفرت 
وتوقيفهما  فيهما  امل�ضتبه  هوية 
بعدما قاما ب�رشقة مماثلة ملحل 
مقر  اإىل  وحتويلهم  اأخر  جتاري 
ن�ضب  مبا  ومواجهتهم  امل�ضلحة 

اإليهم من وقائع.
جميع  اإ�ضتكمال  بعد 
التحقيق  اإجراءات 
الأطراف  البتدائي و تقدمي 
م  ما اأ  1 6 /0 1 /2 0 2 0  : يخ ر بتا
لدى  اجلمهورية  ال�ضيد وكيل 
مللف  اأحالته  و  اأدرار  حمكمة 
اإجراءات  مبوجب  الق�ضية 
على  مبا�رشة  الفوري  املثول 
، �ضدر يف حق املتهمني  اجلل�ضة 
باإدانتهم  يق�ضي  ق�ضائي  حكم 
مع  نافذة  ب�ضنة )01( حب�س 
مقدرة  مالية  وغرامة  الإيداع 

بـ 100.000 دج.
�شيخ مدقن 

يف اإطار مكافحة اجلرائم املا�ضة 
وال�ضحة  الوطني  بالقت�ضاد 
عنا�رش فرقة  متكنت   ، العامة 
بامل�ضلحة  التحري  و  البحث 
اأمن  الق�ضائية  لل�رشطة  الولئية 
كمية  حجز  من  مترنا�ضت  ولية 
ال�ضيدلنية  املواد  من  معتربة 
بال�ضحة  العامة  امل�رشة 
طريق  عن  امل�ضتوردة 
بحوايل  كميتها  التهريب بلغت 
الف  وع�رشين  �ضتمائة  و  مليون 
�ضيدلين  قر�س   )1.620.000(

م�رش بال�ضحة.
العالم  خللية  بيان   اأفاد 
العامة  والعالقات  والت�ضال 
 ، مترنا�ضت  ولية  اأمن  مبديرية 
كانت قد ت�ضلمت يومية«الو�ضط« 

ن�ضخة منه ، اأن حيثيات الق�ضية 
تعود اإىل ورود معلومات لعنا�رش 
مقطورة  وجود  عن  الفرقة 
 ، الكبري  احلجم  من  �ضاحنة 
مركونة على جانب الطريق بحي 
عني  اىل  التنقل  ليتم   ، �ضورو 
املكان من طرف مالح ال�رشطة 
، بعد التفتي�س الأمني للمقطورة 
معتربة  كمية  على  بداخلها  عرث 
اجنبية  �ضيدلنية   اأقرا�س  من 
طريق  عن  وم�ضتوردة  املن�ضاأ 
الإجمايل  بلغ عددها   ، التهريب 
1.620.000 قر�س ، مت حجزها 
اىل  املقطورة  رفقة  حتويلها  و 
الإجراءات  لإمتام  ال�رشطة  مقر 

القانونية. 
�شيخ مدقن 

ال�ضنة اجلارية  بداية  متكنت منذ 
وحلد كتابة هاته الأ�ضطر م�ضالح 
مكافحة  يف  املتخ�ض�ضة  الأمن 
غري  والهجرة  املنظمة  اجلرمية 
الكبري  جنوب  بوليات  ال�رشعية 
 ، مترنا�ضت   ، ورقلة  غرار  على 
 ، غرداية   ، الأغواط   ، ب�ضكرة 
واعتقال  توقيف  ب�ضار من  اأدرار، 
يحملون  افريقي  رعية   22
جن�ضيات لدول مايل ، الكامريون ، 
ال�ضينغال ، الغابون و�ضاحل العاج 
الأمنية  للمقرات  حتويلهم  ليتم 

ا�ضتكمال  وبعد  الوطني  للدرك 
مت  معهم  القانونية  الإجراءات 
اجلمهورية  وكالء  على  احالتهم 
اأين  اخت�ضا�ضه  اقليم  ح�ضب  كل 
موقوفة   ب�ضنة  اجلميع  اإدانة  مت 
منهم  واحد  كل  تغرمي  مع  النفاذ 
قبل  جزائري  دينار  األف   48 بـ 
القانونية  الإجراءات  ا�ضتكمال 
بلدانهم  نحو  لرتحيلهم  معهم 
غري  الإقامة  بتهمة  الأ�ضلية 

ال�رشعية بالرتاب الوطني .
جناة ،ح 

تعرف وليات اجلنوب ال�شرقي  انت�شارا معتربا للفنادق ، و التي كانت و ل زالت املكان املف�شل للذين 
يق�شدون هاته الوليات  من مناطق بعيدة من اأجل ق�شاء حاجياتهم ، على غرار رجال الأعمال و املقاولني 

اإىل جانب ال�شياح كذلك .

حتولت مرتعا ملمار�شة الدعارة وترويج امل�شروبات الكحولية

فنادق واليات اجلنوب ال�شرقي 
بعيدة عن الرقابة االأمنية

اجلنوبية  مترنا�ضت  ولية  تغزو 
الغري  الإ�ضتيالء  اأو  النهب  ظاهرة 
ما  هذا   ، العقار  على  �رشعي 
مناطق  و  اأحياء  جل  يف  يالحظ 
الإ�ضتيالء  اليوم  بات  اأين   ، الولية 
بطرق  ال�ضاغرة  امل�ضاحات  على 
لدى  املنال  �ضهل  �رشعية  غري 
الكثريين  ، و ذلك يف ظل ال�ضمت 
الذي  و   ، الظاهرة  املمنهج حيال 
باأنه  لل�ضاأن  املتتبعني  و�ضفه 
على   مبا�رشة  بطريقة  حتفيز 
اأكرث  اإ�ضتفحال الظاهرة مبعدلت 
ذاته  الو�ضع   ، الراهن  الو�ضع  من 

اإمتالك  على  اأي�ضا  غريهم  حفز 
م�ضاحة من الوعاء العقاري و ذلك 
 . القانون  غفلة  احلال يف  بطبيعة 
نا�ضد العديد من ممثلي اجلمعيات 
و  بتمرنا�ضت  الفاعلة  املحلية 
عني  �ضالح يف حديثهم مع يومية 
على  الأول  امل�ضوؤول  »الو�ضط« 
بولية  التنفيذي  اجلهاز  راأ�س 
مترنا�ضت بالتدخل العاجل لك�ضف 
بفتح  كذلك  التعجيل  و   ، امل�ضتور 
حتقيق يف ا�ضتيالء ا�ضحاب املال 
حوايل  عن  يزيد  ما  على  والنفوذ 
80 هكتار من عقار املنفعة العامة 

العموم  يف  املوجه  الأخري  هذا   ،
عمومية  م�ضاريع  اجناز  اإطار  يف 
القطاعات  من  هائلة  ثلة  لفائدة 
الرتبية  قطاع  من  كل  غرار  على 
والريا�ضة   وال�ضباب  ال�ضحة  و كذا 
الأوعية  كذلك  جانب  اإىل 
الجتماعية   والتجزئات  ال�ضكنية 
قد  و   ، املدعمة  وغري  املدعمة 
عني  �ضكان  من  الع�رشات  �رشح 
متفرقة  ت�رشيحات  يف  �ضالح 
امل�ضكل  »الو�ضط«باأن  يومية  لهم 
 ، عليهم  بال�ضلب  اإنعك�س  القائم 
امليدان  يف  بوادره  اإت�ضحت  اأين 

على   – ال�ضكان   اأرغم  اأن  بعد   ،
خارج  التو�ضع  على    - قولهم  حد 
جانب  اإىل    . العمرانية  الأن�ضجة 
مللف  متابعون  ت�ضاءل  فقد  ذلك 
العقار بالولية احلدودية املذكورة 
خلف  تقف  التي  الأ�ضباب  عن   ،
العقار  نهب  ملف  جدولة  عدم 
من  العديد  تاأخر  يف  �ضاهم  الذي 
اأ�ضغال  �ضمن  التنموية  امل�ضاريع 
ال�ضتثنائية  و  العادية  الدورات 
يف  الولئي  ال�ضعبي  للمجل�س 

ال�ضنوات الع�رشين املا�ضية .
 جناة ،ح

احلطيبة  منطقة  فالحو  ي�ضكو 
الفالحية  املناطق  من  وهي 
بلدية  جنوب  املتواجدة  اخل�ضبة 
عدة  من  تاجموت  بالغواط 
نقائ�س و �ضعوبات تواجه حياتهم 
الإن�ضغالت  هذه  ومن  اليومية 
،عدم الإ�ضتفادة من عقود امللكية 
امل�ضالك  اإنعدام  ،و  لأرا�ضيهم 
التغطية  الريفية ،اىل جانب غياب 
و  يومياتهم  حولت  ال�ضحية  التي 
لياليهم اىل جحيم ل يطاق ل�ضيما 
احلالت  تلك  ي�ضادفون  حينما 

عن  يعجزون  التي  الإ�ضتعجالية 
�ضعوبة  ظل  ،يف  بها  التكفل 
و�ضائل  النقل  وقلة  امل�ضالك 
من  اإ�ضتياءهم  اإبداء  جانب  ،اىل 
الطرقات  حالة  ،من  اخرى  جهة 
�ضاعة  تتحول  التي  املت�ضدعة 
و  حفر  اىل  المطار  ت�ضاقط 
م�ضتنقعات مائية ي�ضعب اإجتيازها  
الطفال  قبل  من  باخل�ضو�س 
النقل  من  بدورهم  ،املحرومني 
اأثاره  ما  اأهم  من  ،ولعل  املدر�ضي 
هوؤلء الذين وجهوا ا�ضابع الإتهام 

للمنتخبني املحليني ،الذين تعاقبوا 
منطقتهم  �ضوؤون  ت�ضيري  على 
املعزولة ،بعدما و�ضفوهم بناكري 
اجلميل الذين ي�ضعون فقط من اجل 
حمالتهم  خالل  م�ضاحلهم  ق�ضاء 
من  جملة   ، املع�ضولة  الإنتخابية 
النقائ�س التي يرونها جد �رشورية 
يف حت�ضني منطهم املعي�ضي و من 
ذلك متكني منطقتهم الإ�ضتفادة من 
قاعة عالج ،اأو م�ضلحة اإ�ضت�ضفائية 
عقود  م�ضكلة  يف  النظر  ،و  قريبة 
امللكية لأرا�ضيهم ،التي ظلت على 

و  النداءات  كل  من  بالرغم  حالها 
الوعود  تقابلها  ،التي  املرا�ضالت 
مطالبتهم   غرار  ،على  الزائفة 
لل�رشب  ال�ضاحلة  باملياه  بالتزود 
،يف  حقيقية  معاناة  كبدتهم  ،التي 

التنقل اىل اأماكن بعيدة .
انتظار تدخل جاد من طرف  ويف 
القادر  عبد  الغواط  ولية  وايل 
�ضاكنة  على  لزاما  يبقى  برادعي 
املزري  الو�ضع  معاي�ضة  احلطيبة 

لأجل غري م�ضمى .
�شالح ،ب 

 كانت خم�ش�شة مل�شاريع عمومية جلملة من القطاعات

حرموا من عقود ملكية الأر�ض وانعدام امل�شالك وال�شحة 

مافيا العقار بتمرنا�شت ت�شتويل على العقار

غنب وتهمي�ش وحلول موؤجلة  ل�شكان احلطيبة باالأغواط  

يف اإطار حماربة اجلرمية يف الو�شط احل�شري 

�شرطة مترنا�شت 

منذ حلول ال�شنة  اجلارية 

اأمن اأدرار ي�شع حدا ل�شارقي 
املحالت التجارية

حجز 1.620.000 
قر�ش �شيدالين م�شر بال�شحة

توقيف واعتقال 22 رعية 
افريقي باجلنوب 

اأخبار اجلنوب
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يف  العربية   "13" القناة  وذكرت 
"ال�شاباك"  جهاز  اأن  لها،  تقرير 
حركة  ت�شعيد  من  متخوف 
قمة  انعقاد  خالل  "حما�س"، 
خالل  العامل  وقادة  زعماء 
القد�س  مدينة  يف  القريبة  الأيام 
اأن  العربية،  القناة  واأو�شحت 
اأن  تزعم  "ال�شاباك"  تقديرات 
الت�شعيد  اإثارة  قررت  "حما�س" 
ما  خلفية  على  "اإ�رسائيل"  مع 
عالقة  تفاهمات  احلركة  اعتربته 
حول التهدئة طويلة الأمد، وحول 
اأمام  القوة  اظهارها  يف  الرغبة 
"اإ�رسائيل"،وزعمت اأن "ال�شاباك" 
يفح�س اإذا ما كانت "حما�س" هي 
من تقف وراء الهجمات بالبالونات 
التي حتمل متفجرات، من خالل 
التي  البالونات  اإر�شال  م�شاعفة 
املناطق  جتاه  متفجرات  حتمل 

املحيطة يف قطاع غزة.
وك�شفت اأن جي�س الحتالل ي�شتعد 
احلديدية،  القبة  ن�رس  خالل  من 
اأن  مو�شحة  اأخرى"،  وو�شائل 
لعملية  ي�شتعد  ال�شاباك  "جهاز 
اأمنية هي الأكرب يف تاريخه، والتي 
�شت�شمل تعبئة كاملة للوحدة 730، 
وحدة الأمن ال�شخ�شية، من اأجل 
الذين  العامل  زعماء  جميع  تاأمني 
مع  "اإ�رسائيل"،  اإىل  �شي�شلون 
يف  الأمني  التوتر  ت�شاعد  توقع 

الأيام القريبة.
ال�شتعدادات  الحتالل  ويجري 
ما  ل�شت�شافة  و�شاق  قدم  على 

الهولوكو�شت  "منتدى  ي�شمى 
العاملي  "اليوم  مبنا�شبة  الدويل" 
هذا  �شيحتفل  والذي  للمحرقة"، 
لتحرير  الـ75  بالذكرى  العام 
�شيعقد  والذي  او�شفيتز،  مع�شكر 
يف  واخلمي�س  الأربعاء  يومي 

متحف "ياد فا�شيم".
و�شيح�رس العديد من قادة العامل 
ومن  املحتلة،  فل�شطني  اإىل 
الأمريكي  الرئي�س  نائب  اأبرزهم 
الرو�شي  والرئي�س  بين�س،  مايك 
العهد  وويل   ، بوتني  فالدميري 
واأربعة  ت�شارلز،  الأمري  الربيطاين 
ال�شباين فيليب  ملوك هم امللك 
ال�شاد�س، وامللك الهولندي فيليم 
فيليب  بلجيكا  وملك  الك�شندر، 
انري  الكبري  لوك�شمبورغ  ودوق 
وهو من�شب موازي مللك، اإ�شافة 

 46 ونحو  العامل  قادة  26 من  اإىل 
�شيا�شيا اآخرين.

حما�س ُتعّلق على ت�صريحات 
رئي�س ال�صاباك الإ�صرائيلي

 
على  )حما�س(،  حركة  علقت 
ال�شاباك  جهاز  قائد  ت�رسيحات 
باإحباط  املتعلقة  الإ�رسائيلي، 
عام  خالل  فل�شطينية  عمليات 
2019 املا�شي وقال الناطق با�شم 
ت�رسيح  يف  قا�شم  حازم  احلركة، 
“حديث  )في�شبوك(:  عرب  له 
ال�شاباك  جهاز  قائد  ي�شمى  ما 
اأمنية  حتديات  عن  ال�شهيوين 
ال�شهيوين  الكيان  واجهت  كبرية 
ت�شاعد  يوؤكد   ،2019 عام  خالل 
م�شاحاته”  وتو�شع  املقاوم  الفعل 

على  ذلك  “يدلل  قا�شم:  واأ�شاف 
جماهري  لدى  املتعاظم  الإ�رسار 
�شعبنا ملوا�شلة ن�شاله حتى حتقيق 
عن  الحتالل  بطرد  اأهدافه، 
وعا�شمتها  دولته،  واإقامة  اأر�شه، 
جهاز  رئي�س  اأن  يذكر،  القد�س” 
نداف  الإ�رسائيلي،  )ال�شاباك( 
اأكرث  اإحباط  اإنه مت  اأرغمان، قال: 
من 560 هجوًما كبرياً خالل العام 

املا�شي.
عن  )معاريف(  �شحيفة  ونقلت 
اأرغمان قوله: “كان العام املا�شي 
مليًئا بالتحديات الأمنية يف جميع 
لقد  فيها،  نعمل  التي  ال�شاحات، 
منها  كبرياً،  هجوًما   560 اأحبطنا 
10 عمليات تفجريية، 4 حماولت 
هجوم   300 من  واأكرث  خطف، 

اإطالق نار”.

حممد  املحرر  الأ�شري  تويف 
من  �شاعات  بعد  ارميالت 
مهدي  �شقيقه  ا�شت�شهاد 
طبية  م�شادر  واأعلنت  ارميالت 
وفاة املحرر ارميالت بعد اإجراء 
اأ�شبوع،  قبل  مفتوح  قلب  عملية 
بانفجار  �شقيقه  ا�شته�شد  فيما 

احلدود  قرب  نا�شفة  عبوة 
ال�رسقية لرفح.

اأفرج  ارميالت  الأ�شري  اأن  يذكر 
الحتالل  �شلطات  قبل  من  عنه 
يف الثالث ع�رس من �شهر اب للعام 
2009 بعد ق�شائه عام ون�شف يف 

�شجون الحتالل.

الأ�رسى  �شوؤون  هيئة  قالت 
املر�شى  الأ�رسى  اإن  واملحررين، 
"م�شفى  ت�شمى  فيما  القابعني 
 12 عددهم  والبالغ  الرملة"  �شجن 
�شحية  ظروف  من  يعانون  اأ�شرياً، 
وال�شعوبة،  ال�شوء  بالغة  واعتقالية 
بفعل  البطيء  املوت  ويواجهون 
�شيا�شة الإهمال الطبي املتعمد من 
واإدارة  الإ�رسائيلية  ال�شلطات  قبل 
�شجونها. وذكرت الهيئة اأن الأ�رسى 
هم  يف"الرملة"  القابعني  املر�شى 
كل: خالد �شاوي�س ومن�شور موقدة 
الأقرع  وناه�س  رداد  ومعت�شم 
م�شطفى  ورامي  �شالح  و�شالح 
و�شامر  زيد وحممد �شباغ  وجمال 
واحمد  ال�شاوي�س  وكتيبة  العربيد 
اإ�شافة  زهران،  واحمد  �شعاده 
يقومون  اآخرين  اأ�رسى  اأربعة  اىل 
كل  وهم  بهم  والهتمام  برعايتهم 
و�شامر  ر�شوان  اإياد  الأ�شري  من 
اأبو دياك وعليان عمور واأحمد ابو 

خ�شري.
هناك  املر�شى  ان  الهيئة،  واأكدت 
الطبي  القتل  �شيا�شة  من  يعانون 
اخلدمات  انعدام  حيث  املتعمد، 
ت�شخي�س  وعدم  وال�شحية،  الطبية 
احلالت املر�شية، وانعدام تقدمي 
لهم،  الالزمة  والأدوية  العالجات 
العالج  على  الأ�رسى  وم�شاومة 

وتقدمي امل�شكنات واملنومات.
القابعة  املر�شية  احلالت  يذكر 
ب�شحن الرملة الأ�شعب يف ال�شجون، 
بالر�شا�س  امل�شابون  فهناك 
واملعاقون وامل�شلولون وامل�شابون 
باأمرا�س واأورام خبيثة يعانون منذ 
يف  الأمرا�س  تفاقم  من  �شنوات 
الإهمال  �شيا�شة  ومن  اأج�شامهم 
يف  املماطلة  ومن  الطبي، 
ال�شتجابة لطلبات الإفراج املبكر 
بها  يتقدم  والتي  �شحية،  لأ�شباب 
الإ�رسائيلية  اللجان  اىل  املحامون 

املخت�شة بهذا ال�شاأن.

ك�صفت و�صائل اإعالم عربية، عن خماوف لدى جهاز الأمن العام الإ�صرائيلي "ال�صاباك" من 
ت�صعيد فل�صطيني من قطاع عزة، بالتزامن مع عقد قمة القادة والزعماء التي ي�صت�صيفها 

الحتالل الإ�صرائيلي يف مدينة القد�س املحتلة، و�صط ا�صتعدادات اأمنية كبرية.

ي�صتعد لأكرب عملية اأمنية..

ق.د

حما�س  ت�صعيد  "ال�صاباك" يخ�صى 
خالل "قمة القادة" بـ"اإ�صرائيل"

رفح

وفاة اأ�صري حمرر بعد يوم واحد 
من ا�صت�صهاد �صقيقه 

12 اأ�صريا مري�صا يواجهون القتل 
البطيء يف "م�صفى الرملة"

الرو�شي  الرئي�س  اأن  خرباء  يرى 
فالدميري بوتني، ي�شعى اإىل البقاء 
فرتته  انتهاء  بعد  ال�شلطة  يف 
بعد  وذلك   ،2024 عام  الرئا�شية 
يق�شي  فجائيا  مقرتحا  تقدميه 
باإجراء تعديالت د�شتورية وتعهد 
بوتني ، بتقدمي تعديالت د�شتورية 
وعر�شها اإىل ا�شتفتاء عام، وذلك 
خالل خطابه ال�شنوي يف اجلمعية 
الحتادية التي تتاألف من جمل�شي 
الدوما )الغرفة ال�شفلى( والحتاد 
احلكومة  وقدمت  العليا(  )الغرفة 
الرو�شية ا�شتقالتها الأربعاء، عقب 
اقرتاح بوتني اإجراء ت�شويت على 
تعديالت د�شتورية من �شاأنها نقل 
ال�شلطة من الرئا�شة اإىل الربملان 

ورئي�س الوزراء.
ا�شتقالة  طلب  على  بوتني  ووافق 
احلكومة وطلب من رئي�س جمل�س 
ميدفيديف،  دميرتي  الوزراء 
رئي�س  نائب  من�شب  ي�شغل  اأن 

البالد  يف  الأمني  املجل�س 
لطلب  ميدفيديف  وا�شتجاب 
لقرار  تاأييده  عن  وعربرّ  بوتني، 
اإن ذلك  ا�شتقالة احلكومة، قائال 
اتخاذ  على  الرئي�س  "ي�شاعد 
النظام  الالزمة"ومينح  القرارات 
)جمل�س  الربملان  اجلديد، 
رئي�س  اختيار  يف  احلق  الدوما( 
اأما  احلكومة؛  واأع�شاء  الوزراء 
يف الوقت احلايل فاإن الرئي�س هو 

من يعنيرّ رئي�س الوزراء.
الأ�شتاذ  يقول  حديث،  ويف 
�شفر،  طانري  اأوكطاي  اجلامعي 
الأو�شط  ال�رسق  جامعة  يف 
ميدفيديف  وجود  اإن  التقنية، 
وبوتني  الوزارء  جمل�س  برئا�شة 
قيودا  "ي�شكل  الدولة  برئا�شة 
�شفر:  طانري  د�شتورية"وي�شيف 
زمني  وجدول  نظام  ببناء  "لكن 
البقاء  بوتني  ي�شتطيع  جديدين، 
التوفيق  خالل  من  ال�شلطة  يف 

اإطار  يف  املختلفة  امل�شالح  بني 
تقوي�س  دون  جديد  موؤ�ش�شي 

قيادته للبالد".
العالقات  اأ�شتاذ  وبح�شب 
الرئي�شي  الهدف  فاإن  الدولية، 
من  املقرتحة  التعديالت  من 
على  املحافظة  هو  بوتني،  قبل 
اأطول  لفرتة  ال�شلطة  حتالفات 
حقي  م�شعود  يرى  بدوره، 
يف  القانون  اأ�شتاذ  جا�شني، 
جامعة يدي تبه، اأن "بوتني يرغب 
ال�شيا�شي مبوجب  اإرثه  مبوا�شلة 
جا�شني:  جديد".وي�شيف  د�شتور 
اإىل  املقرتحة  التعديالت  "ت�شري 
زيادة دور و�شلطة رئي�س الوزراء، 
�شي�شغل  بوتني  اأن  اأرى  لذلك 
 ،2024 يف  الوزراء  رئي�س  من�شب 
فيما �شيت�شلم ميدفيديف من�شب 
اأن  جا�شني  الدولة"ويتوقع  رئي�س 
يوافق ال�شعب الرو�شي على هذه 
"لأنهم  ال�شتفتاء،  يف  التعديالت 

يريدون اأن ي�شتمر حكم بوتني يف 
"التوترات  اإن  امل�شتقبل"ويقول 
اإىل ظهور قومية  اأدت  الغرب  مع 
�شعبية  اأن  واأرى  جديدة،  رو�شية 
خا�شة  مرتفعة  الرو�شي  الرئي�س 

بني فئة ال�شباب".

نظام جديد ي�صبه نظام 
الحتاد ال�صوفييتي

جمل�س  رئي�س  من�شب  وحول 
اأنه  �شفر،  طانري  يرى  الوزراء، 
بدور  اجلديد  النظام  �شيتمتع يف 
تقني اأكرث منه �شيا�شي، مبعنى اأن 
"جمل�س الوزراء �شيعالج امل�شائل 
الرئي�س  يتخذ  بينما  الفنية، 
القرارات  الأمني  واملجل�س 
هذا  اأن  "اأعتقد  الهامة"ويتابع: 
حد  اإىل  ي�شبه  التاأ�شي�شي  الكيان 
كبري النظام ال�شوفييتي، حيث كان 
من�شب رئي�س الوزراء م�شوؤول عن 

ق�شايا اقت�شادية ولي�س �شيا�شية. 
يتعاملون  الوزراء  روؤ�شاء  كان 
والتنمية  املالية  امل�شائل  مع 
مهام  اأي  عن  بعيدا  القت�شادية، 

�شيا�شية اأو اأمنية يف النظام".
الرئي�س  يعمل  "�شوف  ويكمل: 
على  اأمني  جمل�س  ت�شكيل  على 
�شكل مكتب �شيا�شي، ويكون لديه 
كانت يف  التي  لتلك  م�شابهة  بنية 
يعتقد  ولن  ال�شوفييتي.  الحتاد 
مهام  الوزراء  لرئي�س  اأن  اأحد 
طانري  تنفيذية"ويعتقد  �شيا�شية 
�شفر، اأن "بوتني ل يرغب باإعادة 
ال�شوفييتي،  الحتاد  اإىل  احلياة 
نظام  بتطبيق  يرغب  هو  بل 
من  رو�شيا  يف  فاعليته  اأثبت 
يكمن  "الهدف  قبل"وي�شيف: 
الدولة  كيان  ت�شيي�س  عدم  يف 
الوزراء  جمل�س  اأن  اأي  الرو�شية، 
واملجل�س  الفنية،  الق�شايا  يعالج 

الأمني يتخذ القرارات الهامة".

ا�صتنكار غربي

طانري  يقول  ذاته  ال�شياق  يف 
هي  بوتني  نية  اأن  "اأعتقد  �شفر: 
من  رو�شيا  ن  ميكرّ اإطار  ت�شكيل 
ودول  بيالرو�شيا  مثل  دول  �شم 
النظام  �شمن  حمتملة  اأخرى 
اأن تالقي خطوة  اجلديد"ويرجح 
يتم  واأن  غربية،  انتقادات  بوتني 
ت�شاعد على  "ل  اعتبارها خطوة 
رو�شيا"،  يف  الدميقراطية  تعزيز 
ا�شتنكارهم  عن  ون  يعربرّ و�شوف 
رو�شيا  "تقرر  عندما  احلقيقي 
هذا،  املوؤ�ش�شي  الإطار  تو�شيع 
املجاورة"ويتابع  الدول  لي�شمل 
"هنا يكمن اخلطر  طانري �شفر: 
الدول  على  اأن  اأعتقد  احلقيقي. 
حماولت  يف  النظر  الأخرى 
الحتاد  دول  دمج  اإعادة  رو�شيا 
النظام  يف  ال�شابق  ال�شوفييتي 

اجلديد".

يرغب باحلفاظ على اإرثه ال�صيا�صي

هل يبقى بوتني يف ال�صلطة اإىل ما بعد 2024؟ 
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الو�سط:2020/01/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية تامنغ�ست

املقاطعة الإدارية بعني �سالح 
دائرة اإينغر

بلدية اإينغر
م�سلحة التنظيم و ال�سوؤون العامة

مكتب النتخابات و اجلمعيات 
الرقم : 002/م �ش ب /2019

و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية 
 18 يف  امل�ؤرخ   06/12 رقم  القان�ن  من   18 املادة  لأحكام  طبقا 
مت   ، باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل  امل�افق   1433 �صفر 
هذا الي�م 2019/01/21 ، ا�صتالم مذكرة التعديالت امل�ؤرخة يف : 
حم�رض اجتماع اجلمعية العامة بتاريخ 2018/04/05 حتت رقم : 
2018/02 املتعلقة بتغيري ت�صكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية البلدية 

امل�صماة : 
اجلمعية : اأجيال امل�صتقبل لرعاية الطف�لة و ترقية ال�صبيبة

امل�صجلة حتت رقم : 2012/73 بتاريخ : 2012/12/25 
املقيمة ب : بلدية اينغر

يرا�صها ال�صيد )ة( : ال�صقة عبد اهلل 
رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي 

مالحظة : و بالتايل يجب القيام باإجراءات ال�صهار وفقا لأحكام 
املادة : 18 الفقرة 02 من القان�ن ال�صالف الذكر .

ANEP N°:2016001574 الو�سط:2020/01/22

الو�سط:2020/01/22

الو�سط:2020/01/22

الو�سط:2020/01/22

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

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

نحن الأ�صتاذة حميدي جناة حنان ، املح�رضة الق�صائية مبحكمة القليعة الكائن مقرها بالعن�ان املذك�ر اأعاله.
لفائدة : البنك ال�طني اجلزائري وكالة القليعة

الكائن مقره)ها( ب : القليعة 
بناءا على ن�س امل�اد 404 اىل 416 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية و بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة القليعة  الق�صم التجاري 
بتاريخ  التنفيذية امل�صلمة  بال�صيغة  الفهر�س 2018/00789 املمه�ر  بتاريخ 2018/02/06، جدول رقم :2017/06773  رقم   ، البحري   /

2019/08/07 حتت رقم 2019/01395.
بناء على حما�رض تبليغ ال�صند التنفيذي لت�صليم التكليف بال�فاء + التكليف بال�فاء عن طريق الربيد  

و بناءا على حم�رض تبليغ ال�صند التنفيذي +ت�صليم  التكليف بال�فاء املبلغة عن طريق الن�رض مبحكمة القليعة بتاريخ 2019/11/21و ببلدية 
املعني بتاريخ 2019/11/21.

و بناءا على الأمر بن�رض م�صم�ن عقد التبليغ الر�صمي بجريدة ي�مية وطنية ال�صادر عن ال�صيد رئي�س حمكمة القليعة ، بتاريخ 2019/12/23، 
رقم الرتتيب 2019/01616

تطبيقا لن�س املادة 3/412 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية 
نكلف : 

�سد  ال�سيد)ة( : زناقي ن�ر الدين                                   -املنفد عليه-
الكائن موطنه )ها( : حي املنظر اجلميل رقم 14 دواودة 

نلزمه بال�فاء مببلغ الدين الذي ه� يف ذمته وفقا لل�صند التنفيذي املذك�ر بياناته اأعاله بالإ�صافة اإىل امل�صاريف الق�صائية و املقدرة 
اإجمال مببلغ : 4.173.032.01 دج ) اأربعة ماليني و مائة و ثالثة و �صبع�ن األف و اإثنان و ثالث�ن دينار جزائري و 01 �صنتيم (

و اأخطرناه باأن لها اأجل خم�صة ع�رض ي�ما )15 ي�م( كاملة لل�فاء بهذا املبلغ ، و يبداأ �رضيانها من تاريخ الن�رض يف اجلريدة الي�مية و اأنه 
بعد انق�صاء هذا الأجل �ص�ف تتخذ �صده كافة الإجراءات القان�نية التي ت�صمن حق�ق الطالب ل�صيما احلجز على اأم�اله املنق�لة ثم 

العقارية متى واأينما وجدت .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية

الأ�ستاذة معزوز نبيلة
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�ش ق�ساء تيبازة

ال�سراقة  قاو�ش  جتزئة   36
0551.19.61.45

حم�سر تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املادة 412 من ق اإ م و اإ

نحن الأ�صتادة معزوز نبيلة حم�رضة ق�صائية معتمدة لدى جمل�س ق�صاء تيبازة امل�قعة اأدناه و الكائن مقر مكتبها ب 36 جتزئة قاو�س 
ال�رضاقة 

تنفيذا لالأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة املت�صمن الإذن بن�رض تبليغ ر�صمي يف جريدة ي�مية وطنية طبقا ملا يقت�صيه القان�ن على 
اأن يك�ن الن�رض على نفقة الطالب 

TRANSIT PIRAMID : لفائدة
املختار م�طنا له يف دائرة اإخت�صا�س حمكمة التنفيذ ، مبقر مكتبنا الكائن بالعن�ان املن�ه عنه اأعاله 

بناء على ن�صخة من �صهادة عدم الدفع ال�صادرة عن بنك �ص��صيتي جينريال اجلزائر ، وكالة اجلزائر رمز 16 املت�صمنة دفع ال�صيك ال�صادر 
عن EURL WIDED EXPORTATION حتت رقم 5468827 امل�ؤرخ يف : 2017/12/17 

كلفنا عن طريق الن�سر
EURL WIDED EXPORTATION : اإىل

ال�ساكن ب : 03 �صاطئ الغربي حمل رقم اأ �صيدي فرج ، اجلزائر 
بدفعه بني اأيدينا خالل الأجل القان�ين لفائدة الطالبة مقابل ت�صليمها و�صال على الأداء : 

مبلغ قدره : 1.053.543.35 دج ، الذي ميثل مبلغ الدين خارج م�صاريف التنفيذ و مبلغ 81.686.65 دج م�صاريف التنفيذ و احلق�ق 
التنا�صبية و الر�صم على القيمة امل�صافة له 

و نبهناه باأن له اأجل خم�صة ع�رض 15 ي�ما لل�فاء الإرادي ي�رضي من ي�م الن�رض و اإل �صيتم التنفيذ �صده جربا بكافة الطرق القان�نية 
وليكن على علم و حتى ل يجهل

اإثباتا ملا �صبق ذكره حررنا هذا املح�رض لتن�رض ن�صخة منه ب�صحيفة وطنية طبقا للقان�ن .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد احلميد

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة ال�سراقة
اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء تيبازة

الكائن بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01
ال�سراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
) املادة 749-750 من  قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (

املح�سرة الق�سائية  

نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ :ح�صاي�صي عبد احلميد املح�رض الق�صائي لدى اخت�صا�س جمل�س 
ق�صاء تيبازة 

الكائن مكتبنا : بحي 100 م�صكن عمارة E رقم 01 ال�رضاقة
بناء على طلب ال�سيد)ة( : ورثة املرح�م فايدي م�صطفى و هم : حممدي �صمرية القائمة 

يف حقها و حق اإبنها القا�رض فايدي حممد و�صيم 
العنوان : حي 1306 م�صكن عمارة 44 رقم 06 ج�رض ق�صنطينة 

القائم يف حقه )ها( الأ�صتاذ)ة( : في�صل بن عبد املالك      
انتهاء  حلني  ال�رضاقة  حمكمة  اخت�صا�س  بدائرة  )ها(  له  خمتار  م�طنا  مكتبنا  من  متخذة 

اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية 
-�سد : 01(اأبنائه من طليقته الأوىل �صعد الدين ح�صيبة و هم : فايدي حممد ملني 

العنوان : جتزئة امل�صتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 
02( فايدي اإميان  العنوان: جتزئة امل�صتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 

03(فايدي حممد عبد الكرمي العنوان : جتزئة امل�صتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 
04(مطلقته الثانية قبي حفيظة القائمة يف حق ابنتها القا�رضة فايدي دونيا زاد 

العنوان : عدل اأولد فايت عمارة 03 رقم 12
تنفيذا لل�صند التنفيذي املتمثل يف حكم �صادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�صم العقاري بتاريخ 
التنفيذية  بال�صيغة  الفهر�س .17/08911 املمه�ر  17/12/10 رقم اجلدول 17/04411 رقم 

امل�صلمة بتاريخ 2018/08/23 حتت رقم 2018/1558
- بناء على حم�رض تبليغ �صند تنفيذي و حم�رض تكليف بال�فاء و حم�رض تبليغ تكليف بال�فاء 
امل�ؤرخني يف 2018/09/30 �صد كل من : 01(اأبنائه من طليقته الأوىل �صعد الدين ح�صيبة و 

هم : فايدي حممد ملني 
العن�ن : جتزئة امل�صتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 

02( فايدي اإميان  العن�ن : جتزئة امل�صتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 
03(فايدي حممد عبد الكرمي العن�ن : جتزئة امل�صتقبل رقم 193 القرية الفالحية زرالدة 

04(مطلقته الثانية قبي حفيظة القائمة يف حق ابنتها القا�رضة فايدي دونيا زاد 

العن�ان : عدل اأولد فايت عمارة 03 رقم 12
ال�صي�ع مائلة  اأر�صية يف  و عليه نعلن للجمهور عن بيع العقار املتمثل يف :  : قطعة 
�صالة للبناء كائنة و �صط جتمع �صكني �صاغرة ذات �صكل هند�صي رباعي ال�صالع مب�صاحة 
قدرها 252 م2 حتمل رقم 193 يف املخطط اخلا�س بالتجزئة و هي مقتطعة من قطعة اأر�س 

اأكرب منها م�صاحتها 87 ه و 06 اأر 64 �صار حدود هذه القطعة الكلية ن�ردها كمايلي : 
*من ال�صمال : طريق عم�مي عر�صه 6.00 م 

*من اجلن�ب : ملكية خا�صة حتمل رقم 188 ح�صب خمطط التجزئة 
*من ال�رضق : ملكية خا�صة حتمل رقم 192 ح�صب خمطط التجزئة 
*من الغرب : ملكية خا�صة حتمل رقم 194 ح�صب خمطط التجزئة 

دينار  الف  ت�صع�ن  و  �صبعمائة  و  ملي�ن  ع�رضون  دج   20.790.000 قدره  اأ�صا�صي  بثمن 
جزائري 

و ذلك ي�م الأحد 08 مار�س 2020 على ال�صاعة ال�احدة زوال )00H13( مبحكمة ال�رضاقة 
قاعة اجلل�صات 02

حمكمة  �صبط  كتابة  ب�صندوق  يدفع  اأن  املزاد  عليه  الرا�صي  على  يتعني   : البيع  �سروط 
ال�رضاقة الثمن الرا�صي به املزاد و كذا حق�ق الت�صجيل و الر�ص�م و احلق�ق الأخرى الناجتة 
عن ال�صتفادة من املزايدة وفقا للت�رضيعات و املرا�صيم ال�صارية و ي�م الدفع الفعلي و يك�ن 
الر�ص�م امل�صتحقة مب�جب  و  به املزاد و امل�صاريف  الرا�صي  الثمن  بت�صبيق خم�س )5/1( 
�صك م�ؤ�رض عليه باجلل�صة و الباقي يف اأجل ثمانية )08 ( اأيام من تاريخ ر�ص� املزاد و يدفع 
الثمن ب�صك م�صادق عليه حل�صاب اأمانة ال�صبط املحكمة و لن ت�صلم الن�صخة التنفيذية حلكم 
ر�ص� املزاد للم�صتفيد اإل بعد ا�صتظهار و�صل يبقى مرفقا باأ�صل احلكم يثبت ت�صديد كامل 
ثمن ر�ص� املزاد و كذا حق�ق الت�صجيل و الر�ص�م و احلق�ق الأخرى الناجتة عن ال�صتفادة 

من املزايدة مبا فيها حق�ق املح�رض الق�صائي .
مبكتب  الت�صال  البيع  �رضوط  قائمة  على  الطالع  اأو  ال�صحب  او  املعل�مات  من  ملزيد 

املح�رض الق�صائي الكائن بالعن�ان اأعاله اأو برقم الهاتف 07.95.86.97.52
املح�سر الق�سائي 



و�سام زغرب

وينّفذ االحتالل انتهاكات ج�سيمة 
بحّق االأ�رسى االأطفال منذ حلظة 
واحتجازهم،  عليهم  القب�ض  اإلقاء 
وذلك من خالل عمليات اعتقالهم 
�ساعات  يف  منازلهم  من  املنظمة 
مراكز  اإىل  الليل  من  متاأخرة 
التحقيق والتوقيف، واإبقائهم دون 
طويلة  ل�ساعات  �رساب  اأو  طعام 
و�سلت يف بع�ض احلاالت املوّثقة 
واالألفاظ  ال�ستائم  توجيه  ليومني، 
البذيئة اإليهم، تهديدهم وترهيبهم، 
حتت  منهم  االعرتافات  انتزاع 
للتوقيع  دفعهم  والتهديد،  ال�سغط 
باللّغة  املكتوبة  االإفادات  على 
حرمانهم  ترجمتها،  دون  العربية 
ب�رسورة  القانوين  حّقهم  من 
واملحامي  الوالدين  اأحد  ح�سور 
من  ذلك  وغري  الّتحقيق،  خالل 
االأ�ساليب واالنتهاكات. ومنذ العام 
االأ�رسى  ق�سية  �سهدت  2015؛ 
التحوالت،  من  العديد  االأطفال 
من  لعدد  االحتالل  اإقرار  منها 
وتقدمي  العن�رسية  القوانني 

تُ�رسع  التي  القوانني،  م�ساريع 
اإ�سدار اأحكام عالية بحق االأطفال، 
و�سلت يف بع�ض احلاالت اإىل اأكرث 
احلكم  وحتى  �سنوات،  ع�رس  من 
املوؤبد، وكان اآخرهم االأ�سري اأيهم 
�سّباح الذي جتاوز �سن الطفولة يف 
االأ�رس، وحكم عليه االحتالل حني 
كان طفاًل )35( عاماً، وحني جتاوز 
طفولته رفع ُحكمه لل�ّسجن املوؤبد. 
ويطبق االحتالل بحق االأطفال يف 
فيما  الع�سكري،  القانون  ال�سفة 
يف  اال�ستثنائية  اإجراءاته  يُطبق 
على  االإ�رسائيلي  املدين  القانون 
اأطفال القد�ض، كجزء من �سيا�سات 
الت�سنيف التي حُتاول فر�سها على 
الفل�سطينيني، وتر�سيخ التق�سيمات 
االأر�ض،  على  فر�ستها  التي 
املدين  القانون  تُطبق  اأنها  ومع 
القد�ض،  اأطفال  على  االإ�رسائيلي 
فقد و�سل بها االأمر اإىل ا�ستدعاء 
تتجاوز  مل  عائالتهم،  عرب  اأطفال 
كما  �سنوات  اخلم�ض  اأعمارهم 
حيث  العي�ساوية،  بلدة  يف  جرى 
االحتالل  �سلطات  ا�ستدعت 
يونيو2019-  مّتوز/  �سهر  –خالل 

ربيع  حممد  الطفل  والد  من:  كل 
الطفل  ووالد  �سنوات(،   4( عليان 
�سنوات(   6( عبيد  فرا�ض  قي�ض 
يف  العي�سوية  بلدة  من  وكالهما 
بتهمة  معهما  للتحقيق  القد�ض، 
على  احلجارة  الّطفلني  اإلقاء 
ويف  االحتالل،  �رسطة  مركبات 
ا�ستدعت   ،2019 اأوت  من  االأول 
الطفلة  عائلة  االحتالل  �سلطات 
مالك �سدر البالغة )8 �سنوات( من 
حمافظة اخلليل، لغر�ض التحقيق 
اخلطورة  وتكمن  الطفلة،  مع 
اال�ستدعاءات،  هذه  من  احلا�سلة 
عدا عن احل�سول على معلومات، 
باإح�سارهم،  يف مطالبة عائالتهم 
مبا�رساً  م�ساً  يُ�سكل  الذي  االأمر 
واالأبناء،  االآباء  بني  بالعالقة 
ت�ساوؤل  العالقة حمط  تلك  وو�سع 
لدى االأطفال. وال تتوانى �سلطات 
االأطفال  اعتقال  عن  االحتالل 
االأقل خم�ض  على  و�ُسجلت  اإدارياً 
حاالت العتقال اأطفال اإدارياً خالل 
اأحدهم  عن  اأُفرج   ،2019 العام 
االأ�سري ن�سال  ومنهم:  الحقاً، 
عامر من حمافظة جنني، يبلغ من 

واالأ�سري حافظ  )17 عاماً(،  العمر 
من  عاماً(،  زيود )16  اإبراهيم 
واالأ�سري �سليمان  جنني،  حمافظة 
من  عاماً(،  غو�ض )17  اأبو  حممد 
خميم قلنديا، حيث اأُفرج عنه بعد 
عدة �سهور من االعتقال، باالإ�سافة 
 16( قط�ض  �سليمان  الطفل  اإىل 
عاماً( من بلدة عنب يربود، والذي 
اُعتقل يف �سهر دي�سمرب من العام 
ومنذ  اأنه  علماً   ،2019 املن�رسم 
 )30( قرابة  �ُسجلت   ،2015 عام 

حالة اعتقال اإداري لالأطفال. 
�سجون  يف  االأطفال  اأو�ساع 
االحتالل – واأهمية وجود ممثلني 

عنهم من االأ�رسى الكبار
االحتالل،  �سجون  اإدارة  توا�سل 
االأطفال  بحق  العنيفة  اإجراءاتها 
ب�سّتى  وحتاول  ال�سجون،  داخل 
الطرق �سلب ما تبقى من طفولتهم، 
ال�سجون  اإدارة  كانت  اأن  فبعد 
االأ�رسى  االأطفال  بدمج  تقوم 
يف  ف�سلتهم  البالغني؛  اأق�سام  يف 
بداية انتفا�سة االأق�سى يف اأق�سام 
خا�سة يف �سجن "رميونيم" بعيداً 
اأو  متابعة  اأو  اإ�رساف  اأي  عن 

الكبار،  االأ�رسى  قبل  من  عناية 
وكانت هذه املرحلة االأ�سواأ على 
اإدارة  ا�ستفردت  حيث  ق�سيتهم، 
عليهم  وفر�ست  بهم،  ال�سجون 
العنيفة،  اإجراءاتها  من  العديد 
�سلوكهم  على  تلقائياً  انعك�ض  ما 
كانوا  واأنهم  �سيما  ال  وتكوينهم، 
وفردي  مبا�رس  توا�سل  و�سع  يف 
لها  ال�ّسجون، ما ي�سمح  اإدارة  مع 
ببّث اأفكارها و�سيا�ساتها واإرادتها 
وتفريغهم  عقولهم  و�سلب  عليهم 
يف  وذلك  الوطني،  فكرهم  من 
مرحلة تن�سئة ح�ّسا�سة وخطرية. 
ما دفع االأ�رسى يف العام )2010( 
يف  �سجن "عوفر"-وبعد �سنوات 
الن�سال- لفر�ض واقع وحياة  من 
االأطفال  باالأ�رسى  خا�ض  ونظام 
لالإ�رساف عليهم، واإدارة حياتهم، 
يف  حتّول  اإحداث  من  ومتّكنوا 
الق�سية عرب فر�ض وجود ممثلني 
عنهم على غرار الهيئات التمثيلية 
وهي  الكبار،  باالأ�رسى  ة  اخلا�سّ
اإدارية ابتكرها االأ�رسى  منظومة 
موّحدين  البقاء  من  متّكنهم 
جلان  فتمّكنت  ال�سّجان.  اأمام 

الكبار  االأ�رسى  من  عليها  مّتفق 
واالعتناء  االأطفال  احت�سان  من 
�سوؤون  وتنظيم  وحمايتهم،  بهم، 
اليومية،  حياتهم  ومتطلبات 
و�سبط وتوجيه �سلوكهم، والدفاع 
�سجون  اإدارة  اأمام  حقوقهم  عن 
االحتالل، وو�سع برنامج تعليمي 
تربوي تثقيفي لكل امل�ستويات، 
الثانوية  وحتى  االأمية  حمو  من 
�سجون  اإدارة  وقامت  العامة. 
كانون   13 بتاريخ  االحتالل 
 )34( بنقل   2020 يناير  الثاين/ 
"عوفر"  �سجن  من  طفاًل  اأ�سرياً 
ال�سماح  دون  "الدامون"  اإىل 
ال�ّسماح  اأو  ملمثليهم مبرافقتهم، 
لهم هناك، وذلك  بوجود ممثلني 
هذه  لفر�ض  اأولية  خطوة  يف 
اأق�سام  جميع  على  ال�ّسيا�سة 
االأ�رسى االأطفال يف ال�سجون، اإاّل 
اأن احلركة االأ�سرية واجهت ذلك 
بالّرف�ض واخلطوات الّت�سعيدية، 
االحتالل  �سجون  باإدارة  دفع  ما 
االأ�رسى  الإرادة  للّر�سوخ 
وجود  على  املبدئية  واملوافقة 

ممثلني يف "الدامون". 

ينتهج الحتالل الإ�سرائيلي �سيا�سة اعتقال الأطفال الفل�سطينيني، كجزء اأ�سا�سي من بنيته العنيفة واأدواتها، 
يحاول من خاللها �سلب طفولتهم، وتهديد م�سريهم وم�ستقبلهم، ول تختلف اأدواته العنيفة امل�ستخدمة بحق 
الأطفال يف م�ستواها عن اأدواته بحق املعتقلني الكبار، وتبداأ هذه الإجراءات منذ حلظة العتقال الأوىل لهم 

حتى احتجازهم يف ال�سجون. ومنذ عام 2015 وحتى نهاية عام 2019 اعتقل الحتالل نحو )6700( طفل، وكانت 
الن�سبة الأعلى لعتقال الأطفال يف القد�س، فيما ت�سدرت بع�س البلدات التي ُت�سكل نقطة متا�س مع جنود 

الحتالل امل�سهد يف اعتقال الأطفال، يذكر منها بلدات )العي�ساوية، بيت اأمر، بيت فجار، تقوع، دير نظام، كفر 
قدوم، وخميم العروب(.

ورقة حقائق

اعتقال الأطفال الق�صر نهج و�صيا�صة �صهيونية 
.    اإجمايل الأطفال املعتقلني يف �سجون الحتالل قرابة 200 طفل )عوفر، الدامون، جمدو(

.   عدد حالت اعتقال الأطفال منذ عام 2015 اأكرث من 6700 طفل
.   الأطفال املعتقلون اإداريًا اأربعة اأطفال

.   حالت اعتقال الأطفال اإداريًا منذ عام 2015  قرابة )30( حالة
.   اعتقال الأطفال نهج و�سيا�سة..الحتالل يعتقل قرابة )200( طفل
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اأن  فل�سطني،  اأ�رسي  مركز  اأكد 
العام  خالل  وا�سل  االحتالل 
اجلديد �سيا�سة االعتقاالت التي 
والتي  �سعبنا  اأبناء  بحق  ينفذها 
مالزما  يومياً  حدثا  اأ�سبحت 
ر�سد  حيث  الفل�سطيني،  لل�سعب 
اعتقال منذ  )200( حالة  املركز 
الناطق  اجلاري.  العام  بداية 
االإعالمي للمركز الباحث ريا�ض 
االعتقاالت  اأن  اأو�سح  اال�سقر، 
لل�سعب  ا�ستنزافاً   اأ�سحت 
اأدوات  من  واأداة  الفل�سطيني، 
االحتالل  اليها  يلجاأ  التي  القمع 

ملحاربته، والتاأثري على مقاومته، 
حيث تطال كل �رسائح املجتمع 
الفل�سطيني، بحيث ال متر �ساعة 
خاللها  االحتالل  وينفذ  اال 
املواطنني  الأحد  اعتقال  عملية 
اأن  اىل  االأ�سقر  واأ�سار  اأكرث.  اأو 
طفاًل   )21( �سملت  االعتقاالت 
ع�رس  الثامنة  دون  ما  قا�رساً 
الطفل  اأ�سغرهم   اأعمارهم  من 
)13عاًما(  قلبني"  اأبو  "حممد 
بلدة  يف  العامود  راأ�ض  حْي  من 
بينما  املحتلّة،  بالقد�ض  �سلوان 
"ح�سني  اجلريح  الفتى  اعتقلت 

بيت حلم،  من  )17عاًما(  يون�ض" 
عقب اإطالق النار عليه، واإ�سابته 
اأدى  الركبة،  اأ�سفل  ناري  بعيار 
زراعة  ومتت  العظم،  يف  لك�رس 
يف  امل�سابة  قدمه  يف  براغي 
ت�سيدك".وبني  "�سعاري  م�سفى 
منذ  االعتقاالت  باأن  االأ�سقر 
ن�ساء   )7( �سملت  العام   بداية 
وفتيات فل�سطينيات غالبيتهن مت 
اعتقالهم من القد�ض، يف حميط 
املبارك،  االأق�سى  امل�سجد 
�سيدة  االحتالل  اعتقل  فيما 
من  االأخري  �سهرها  يف  حامل 

مدنية قلقيلية مع زوجها، واأُفرج 
ل�ساعات  التحقيق  بعد  عنها 
�سيكل.  األف   20 بقيمة  بكفالة 
الطالبة  االعتقاالت  وطالت 
"ريان  البوليتكنك  جامعة  يف 
من  عاما(   21( حلتم"  اأبو  جمال 
عد  اخلليل  غرب  ترقوميا  بلدة 
كذلك  عائلتها،  منزل  مداهمة 
 24  " عبيد  هاين  "اأماين  الفتاة 
على  الدهي�سة  خميم  من  عاماً، 
"حاجز 300" �سمال بيت حلم، و 
املقد�سية "�سناء الرجبي"  وهي 
الرجبي"  "عمار  االأ�سري  والدة 

اأعوام  ل�ستة  بال�سجن  املحكوم 
خمابرات  ا�ستدعت  فيما   ،
 " املقد�سية  الفتاة  االحتالل 
واأفاد  للتحقيق.  ناب"   اأبو  اآية 
 6 اعتقل  االحتالل  بان  االأ�سقر 
منذ  غزة  قطاع  من  مواطنني 
منهم  اثنني  اجلاري  العام  بداية 
بيت  معرب  على  اعتقالهم  مت 
املواطن  وهما  ايرز  حانون/ 
"وليد م�سطفى �سامل" )43 عاًما( 
اأثناء مغادرة القطاع متوجها  اىل 
والتاجر  لل�سفر،  االأردن  ج�رس 
 38( القرا"  املالك  عبد  "�سالح 

عاًما(، عند توجه اإىل معرب بيت 
حانون بغر�ض مقابلة املخابرات 
باحتجازه  وقامت  االإ�رسائيلية 
�سجن  توقيف  ملركز  واقتادته 
�سبان   4 اعتقلت  فيما  ع�سقالن، 
بحجة اجتيازهم ال�سياج الفا�سل 
�سمال قطاع غزة. وكان اأي�سا من 
"ريا�ض  املواطن  املعتقلني  بني 
فادي"   " وجنله  ر�سايدة"  اأحمد 
وكذلك    ، حلم  بيت  مدينة  من 
�سالمة  واياد  بالل   " ال�سقيقني 
ق�ساء  ف�سايل  قرية  من  عبيات" 

اأريحا.

اأ�سرى فل�سطني

200 حالة اعتقال منذ بداية 2020
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تنديدا بجرائم  الحتالل بحق الأ�سرى الأطفال 

وقفة ت�صامنية اأمام ال�صليب 
الأحمر يف اخلليل 

تقرير/ �سادر نادي 
الأ�سري الفل�سطيني

ظروفا  يواجهون  حيث 
اجلديدة  الأق�سام  يف  قا�سية 
املعزولة عن العامل اخلارجي 
الأدنى  للحد  تفتقر  والتي 
اليومية  احلياة  مقومات  من 
والتي  العتقال  غرف  داخل 
الإجراءات  من  بجملة  متثلت 
الأجهزة  �سحب  منها 
�سديد  ونق�ص  الكهربائية 
ظل  يف  ال�ستوية  الأغطية  يف 
توفري  وعدم  ال�سديد  الربد 
عنهم  ومتنع  ال�ساخنة  املياه 
يف  و�سارك  الكنتني  اأموال 
الت�سامنية  فعاليات  الوقفة 
وذوي  املحافظة 
ممثل  دعنا  الأ�رسى  وقي�ص 
وجلنة  اخلليل  حمافظ  عن 
فتح  وحركة  الأ�رسى   اأهايل 
و�سمال  اخلليل  و�سط  اإقليم 
اخلليل  حيث رفعت اليافطات 
التي تندد بجرمية ال�ستفراد 
�سمن  الأطفال  بالأ�رسى 
خمطط مدرو�ص هو النيل من 
اجمد  كلمة  ويف   ... اإرادتهم 
الأ�سري  نادي  مدير  النجار 
حمافظة  يف  الفل�سطيني 
باإجراءات  منددا  اخلليل 
بحق  الإجرامية  الحتالل 
ومطالبا  الأطفال  الأ�رسى 
الدولية  احلماية  بتوفري 
الدويل  القانون  وفق  لهم 
ووفق  جنيف  واتفاقيات 
اتفاقية حقوق الطفل الدولية 
اإر�سال  �رسورة  على  وم�سددا 
من  حقائق  جلنة  تق�سي 
لالطالع  الدولية  املوؤ�س�سات 
النتهاكات  على  كثب  عن 
بحقهم  متار�ص  التي  اليومية 

م�ستوى  اىل  ترتقي  والتي 
ل�سباط  الدولية  املالحقة 
اإدارة ال�سجون على اأجراءتهم 
الأ�رسى  بحق  التنكيلية 
اإدارة  وكانت  الأطفال . 
قدمت  قد  الحتالل  �سجون 
املمثلني  اأحد  بنقل  مقرتحاً 
يتم  "عوفر" بحيث  من �سجن 
يف  تواجده  مدة  يف  التحكم 
الأطفال  ق�سم  داخل  النهار 
اإىل  اإعادته  ويتم  الأ�رسى، 
لياًل،  البالغني  الأ�رسى  غرف 
الأ�رسى  اعتربه  الذي  الأمر 
لال�ستفراد  خمطط  بداية 
و�سلب  الأ�رسى،  الأطفال  يف 
الأ�رسى  ُمنجزات  اأهم  اأحد 
خا�ساً  نظاماً  اأر�ست  التي 
الأ�رسى،  الأطفال  حلياة 
تنظيم  على  وم�ساعدتهم 
واعترب  العتقالية.  حياتهم 
الأطفال  اعتقال  اأن  النجار 
قوات  ِقبل  من  الفل�سطينيني 
خرقاً  الإ�رسائيلي  الحتالل 
واملواثيق  للقوانني  فا�سحاً 

اخلا�سة  والتفاقيات  الدولية 
الطفل،  حقوق  بحماية 
الطفل  اتفاقية  وخ�سو�ساً 
هذا  ان  موؤكدا   )16( املادة 
يف  الوحيد  يُعترب  الكيان 
الأطفال  يُحاكم  الذي  العامل 
املحاكم  يف  الفل�سطينيني 
الرغم  على  وذلك  الع�سكرية، 
الدولية  التفاقيات  اأن  من 
وحتديداً  الإن�سان،  حلقوق 
الطفل،  حقوق  اتفاقية 
�رسورة  على  �سّددت  التي 
لالأطفال  احلماية  توفري 
اأن  الأطفال  النجار  واأو�سح 
لكّل  الأ�رسى  يتعر�سون 
والنتهاكات  التعذيب  اأ�سكال 
القوانني  لأب�سط  املخالفة 
حلظة  منذ  الإن�سانية، 
اإىل  و�سولهم  وحتى  العتقال 
التحقيق،  اأو  التوقيف  مراكز 
ومن هذه النتهاكات: حتطيم 
عمليات  اأثناء  البيوت  اأبواب 
الكالب  وا�ستخدام  القتحام، 
يف اإجراء التفتي�ص مّما يُرهب 

الأطفال  وو�سع  الأطفال، 
التفتي�ص للمنزل  خالل عملية 
يف  �ساعات،  ت�ستمر  التي 
ف�سل  خالل  ال�سديد  الربد 
ال�ستاء، وتقييد الطفل الأ�سري 
عليه  والعتداء  والديه،  اأمام 
العتقال،  فور  بال�رسب 
اإىل  النقل  عملية  وخالل 
ليزال  التحقيق.حيث  مراكز 
220 طفل معتقلني يف �سجون 
الحتالل .. ويف كلمة اإبراهيم 
�سوؤون  هيئة  مدير  جناجرة 
اعتقال  �سيا�سة  الأ�رسى  اأن 
كارثية  اأبعاد  ترتك  الأطفال 
نف�سية  ناحية  من  عليهم 
العتقالت  وان  وتربوية، 
وتعر�ص  القا�سية  واملعاملة 
جائرة  ملحاكمات  الأطفال 
تخالف اتفاقية حقوق الطفل 
الإن�سانية  ال�رسائع  وكافة 
ب�رسورة  جناجرة  وطالبة   ..
التحرك على كل امل�ستويات 
اجلرمية  هذه  لف�سح 
اللجنة  ودعت  امل�ستمرة، 

الأحمر  لل�سليب  الدولية 
احلقوقية  املوؤ�س�سات  وكافة 
حتمل  اإىل  والإن�سانية، 
جتاه  الكاملة  م�سوؤولياتها 
ال�سعب الفل�سطيني واأطفاله. 
واكد �سمري ح�سان رئي�ص جلنة 
اأهايل ال�رسى يف اخلليل اإىل 
اأن الأطفال الأ�رسى يف �سجن 
"عوفر" يتعّر�سون حلملة قمع 
الحتالل  ويرف�ص  ممنهجة، 
توفري احتياجاتهم الأ�سا�سية، 
للنوم  فر�سات  توفري  وخا�سة 
مالب�ص  وكذلك  واأغطية، 
الكتظاظ  واأّدى  داخلية.. 
م�ساعفه  اإىل  الكبري  والعدد 
معاناة الأطفال، وخلق نق�ص 
احتياجات  كّل  يف  �سديد 
م�ستلزمات  وكّل  احلياة، 
الأ�رسى، حتى الب�سيطة منها. 
والعدد  الكتظاظ  ونتيجة 
الع�رسات  يجد  ل  الكبري 
الأطفال  الأ�رسى  هوؤلء  من 
اإن�ساين،  ب�سكل  للنوم  اأماكن 
وي�سطّرون للنوم على الأر�ص 
اأمرا�ص  من  ت�سّببه  ما  رغم 
ومعاناة. ولكن ل يوجد بديل 
اآخر اأمامهم. ويف كلمة ريا�ص 
العاملية  احلركة  عن  عرار 
الطفال  اإن  عن  للدفاع 
يد  على  القا�رسين  اعتقال 
حتول  الحتالل  �سلطات 
وعقاب  يومية  ظاهره  اإىل 
ب�سكل  ي�ستهدف  جماعي 
الفل�سطينية،  الطفولة  متعمد 
توفري  يتطلب  الذي  الأمر 
لهم. واأ�سار اإىل  دولية  حماية 
وجود حوايل 185 طفال دون 
�سجون  داخل  عاما   18 �سن 
 ،2019 عام  يف  الحتالل 
للعنف  تعر�سوا  طفال  و83 

اجل�سدي.

هيئة الأ�سرى 

تكرمي املحرر ال�صوري �صدقي 
املقت مبنا�صبة الفراج عنه 

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  من  وفد  كرم 
املحرر  اأم�ص،  يوم  واملحررين 
مبنا�سبة  املقت  �سدقي  ال�سوري 
الفراج عنه من �سجون الحتالل بعد 
اعتقال دام خم�ص �سنوات. وقد نُظمت 
يف  املقت  املحرر  للقاء  الزيارة  هذه 
رئي�ص  من  بتكليف  املحتل،  اجلولن 
هيئة �سوؤون الأ�رسى واملحررين اللواء 
قدري اأبو بكر ووكيل الهيئة عبد القادر 
وفد  منح  اللقاء  وخالل  اخلطيب. 
واملحررين  الأ�رسى  هيئة  درع  الهيئة 
للمحرر املقت، متمنني الفرج العاجل 
اأقبية  من  البوا�سل  اأ�رسانا  جلميع 
الحتالل. كما ونقل وفد الهيئة ر�سالة 
الوكيل  وعطوفة  بكر  اأبو  اللواء  من 
اخلطيب، يهنئون من خاللها املحرر 

�سدقي املقت مبنا�سبة الفراج عنه، 
ق�سية  اأولوية  على  فيها  وي�سددون 
واحلكومة  القيادة  لدى  الأ�رسى 
ال�سعب  اأبناء  وجلميع  الفل�سطينية 
ال�سجون.  تبي�ص  حتى  الفل�سطيني 
قد  كانت  الحتالل  قوات  باأن  يذكر 
املقت  �سدقي  ال�سوري  عن  اأفرجت 
اجلاري  ال�سهر  من  العا�رس  بتاريخ 
من معتقل "النقب" اإىل م�سقط راأ�سه 
اجلولن، واأم�سى قبل ذلك )27 عاماً( 
يف معتقالت الحتالل واأُفرج عنه عام 
الحتالل  �سلطات  واأعادت   ،2012
اعتقاله جمدداً عام 2015 بعد اقتحام 
منزله يف جمدل �سم�ص، لي�سل جمموع 
الإ�رسائيلية  ال�سجون  داخل  ق�ساه  ما 

32 عاماً.  

الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  اعتقلت 
 )15( الثنني  فجر  املا�سية  الليلة 
حمررون  بينهم  ال�سفة  من  مواطناً 
الأ�سري:  نادي  وقال  وجنله.  واأب 
اعتقالهم  جرى  مواطنني  اأربعة  اإن 
اخلليل  يف  وبلدات  اأنحاء  عدة  من 
�سجون  يف  �سابقاً  اأم�سى  اأ�سري  بينهم 
اإبراهيم  وهم:  عاماً   )14( الحتالل 
ق�سى  �سابق  اأ�سري  وهو  عطية  خليل 
)14( عاماً، واأن�ص اإبراهيم �سديد )23 
عاماً( كذلك اأ�سري �سابق ق�سى ثالث 
�سنوات يف العتقال الإداري، وخا�ص 
اإ�سافة  ملرتني،  الطعام  عن  اإ�رساباً 
ومهند  دباب�سة،  مو�سى  �سامر  اإىل 
اأبو عرب مل�ص. كما اعتقل الحتالل 
اأربعة مواطنني من رام اهلل وهم: اأمري 

وحممد  �رسيف،  وليث  ظاهر،  اأبو 
من  وجميعهم  �سخيدم  اأبو  �سهيل 
بلدة اأبو �سخيدم، وحممد �سربي من 
خميم اجللزون. ومن بلدة بيت فجار 
ال�سيخ،  علي  اأحمد  الحتالل  اعتقل 
 16( طقاطقة  اأحمد  اأمري  والفتى 
ثوابتة  ذياب  اهلل  عبد  والفتى  عاماً(، 
)16 عاماً(، علماً اأن ح�سيلة اعتقالت 
بلدة بيت فجار خالل اأ�سبوعني قرابة 
ملواطنني  اعتقال  جرى  فيما   .)15(
قلقيلية  ق�ساء  جيو�ص  بلدة  من 
وهما: حممود عبد احلميد اخلطيب 
عاماً(.   18( راأفت  وجنله  عاماً(،   52(
كرم  املواطن  املعتقلني  اإىل  يُ�ساف 
وحممد  الرام،  بلدة  من  القدومي 

العروم من بلدة العيزرية. 

نادي الأ�سري

قوات الحتالل تعتقل )15( مواطنًا 
من ال�صفة بينهم حمررون واأب وجنله

تنديدا باإجراءات اإدارة �سجون الحتالل بحق الأ�سرى الأطفال القابعني يف �سجون الحتالل والبالغ 
عددهم 220 'طفال موزعني على عدة �سجون ويتعر�سون للقمع والتنكيل اليومي �سمن خمطط ي�ستهدفهم 
نظم نادي الأ�سري الفل�سطيني يف حمافظة اخلليل وبال�سراكة مع هيئة �سوؤون الأ�سرى وجلنة اأهايل الأ�سرى 

واحلركة العاملية للدفاع عن الأطفال والقوى الوطنية وقفة ت�سامنية اأمام ال�سليب الأحمر الدويل يف 
اخلليل رف�سا لكل الإجراءات التع�سفية التي متار�س بحقهم والتي ا�ستهدفتهم بعمليات تنقل من �سجن 

عوفر الحتاليل اإىل �سجن الدامون 

 قوات القمع تقتحم ق�صمي )10( و)11( يف �صجن "عوفر"
التابعة  القمع  قوات  اقتحمت 
ق�سمي  الحتالل  �سجون  لإدارة 
"عوفر"،  �سجن  يف  و)11(   )10(
عما  اأخرى  تفا�سيل  دون 
حتى  الأق�سام  داخل  يجري 

اإن  الأ�سري  نادي  وقال  الآن.  
والّيماز،  "املت�سادا  وحدات 
ال�ساعة  منذ  متواجدة  ودرور"، 
اخلام�سة فجراً يف ال�سجن، واأن 
ت�سود  ال�سديد  التوتر  من  حالة 

نادي  وحّمل  الأق�سام.  كافة 
الحتالل  �سجون  اإدارة  الأ�سري 
الأ�رسى  م�سري  عن  امل�سوؤولية 
�سهد  والذي  "عوفر"،  �سجن  يف 
 ،2019 املن�رسم  العام  خالل 

اأكرث  منذ  القمع  عمليات  اأعنف 
من ع�رس �سنوات، خاللها اأُ�سيب 
الع�رسات من الأ�رسى. يُ�سار اإىل 
"عوفر"  الأ�رسى يف �سجن  عدد 

قرابة )1200( اأ�سري. 

هيئة الأ�سرى

اإدارة ال�صجون متنع دخول ممثلي 
الأ�صرى لأق�صام القا�صرين

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  قالت 
"الدامون"  اإدارة �سجن  واملحررين، اأن 
اإىل  الأ�رسى  ممثلي  دخول  منعت 
واأعلنت  القا�رسين،  الأ�رسى  اأق�سام 
ال�سيا�سة  تلك  بتعميم  توّجهها  عن 
على اأق�سام القا�رسين يف كاّفة �سجون 
اأن  الأ�رسى  هيئة  وبّينت  الحتالل. 
اإدارة �سجون الحتالل كانت قد نقلت 
الأ�سريين مو�سى حامد وحممد دل�ص 
من  رياحي  و�سالح  "عوفر"  �سجن  من 
وذلك  "الدامون"؛  اإىل  "جمدو"  �سجن 
بعد �سغوطات مار�سها الأ�رسى يف كاّفة 
ال�سجون لفر�ص وجود متثيل اإداري من 
الأ�رسى الكبار لدى )34( اأ�سرياً قا�رساً 
من  ال�سجون  اإدارة  نقلتهم  قد  كانت 

"عوفر" اإىل "الدامون" بدون ممثليهم؛ 
لعّدة  بالّدخول  لهم  �سمحت  اأنها  اإّل 
القا�رسين وبّث  لتهدئة  للق�سم  �ساعات 
الأ�رسى،  مطالب  مع  التجاوب  اإ�ساعة 
ومن ثّم اأعلنت عن نّيتها باإرجاع الأ�رسى 
الثالثة اإىل �سجونهم، واإبقاء احلال على 
ولفتت  بدون ممثلني.  اأي  عليه،  هو  ما 
اأن القا�رسين املنقولني اإىل  الهيئة اإىل 
�سعبة،  ظروف  يف  يعي�سون  "الدامون" 
الأ�سا�سية،  للحاجيات  تفتقر  غرف  يف 
وكانت قّوات القمع قد اقتحمت الق�سم 
واعتدت عليهم بال�رّسب، كما اأن اإدارة 
زيارة  اأمام  العراقيل  ت�سع  ال�ّسجن 
حمامي الهيئة لهم منذ نقلهم بتاريخ 13 

جانفي+ اجلاري.
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عي�شة ق.

جتميد  يتعلق  فيما  خا�صة 
والذي  للنادي  البنكي  احل�صاب 
الأجور  ت�صوية  من  الإدارة  حرم 
يدينون  والذين  لالعبني  ال�صهرية 
العالقة  املالية  مب�صتحقاتهم 
لالعبني  املن�رصم  املو�صم  منذ 
القدامى، اأين جاء التعادل لي�صمح 
لالحتاد ت�صجيل اللقاء الرابع على 
ثالث  منها  هزمية  دون  التوايل 
انت�صارات على التوايل يف البطولة 
اجلمهورية،  وكاأ�س  الوطنية 
والذي �صمح للت�صكيلة التواجد يف 
الذهاب  مرحلة  واإنهاء  البوديوم 
املركز  يف  الوطنية  البطولة  من 
�صبيبة  رفقة  منا�صفة  الثالث 
امل�صاكل  كافة  متحّدين  القبائل، 
و�صعوها  والتي  ت�صادفهم  التي 
ت�رصيف  على  ويعملون  جانبا 
الأ�صار  واإفراح  لفريق  األوانا 
واأوفيا  املوعد  يف  كانوا  الذين 
الديار  خارج  تنقالته  يف  للفريق 
اأو ملعب عمر حمادي ببولوغني، 
احلفاظ  الفريق  يوا�صل  وبالتايل 
على  التناف�س  يف  حظوظه  على 
الثاين  للمو�صم  باللقب  الحتفاظ 
على التوايل، حيث يبتعدون بثالث 

نقاط عن الو�صافة وخم�س نقاط 
عن املت�صدر �صباب بلوزداد.

اأبناء  ت�صكيلة  قائد  وتاألق 
حممد  واحلار�س  »�صو�صطارة« 
ت�صدى  بعدما  ومامو�س  امني 
كان  والتي  اللقاء  يف  جزاء  لركلة 
للفريق  اأعراب  احلكم  اأعلنها 
املحلي، حيث تواجد يف املكان 
بن  املهاجم  اأمام  الكرة  واأبعد 
تفاديه  لزمالئه  �صمح  قابلية 
الهزمية، وهي ركلة اجلزاء الثالث 
عرين  حار�س  لها  يت�صدى  التي 
منذ  املن�رصم  املو�صم  بطل 
بعدما  اجلاري،  املو�صم  انطالق 
مباراتي  يف  فعلها  اأن  له  �صبق 
داي  ون�رص ح�صني  �صطيف  وفاق 

والتي كانت حا�صمة. 

دزيري: الرابطة وجلنة 
الن�شباط اأخلطا اأوراقي 

ومفتاح عاد من ال�شلف

النار  العا�صمة  فتح مدرب احتاد 
لكرة  املحرتفة  لرابطة  على 
ب�صبب  الن�صباط  وجلنة  القدم 
يف  بها  تعاملت  التي  الطريقة 
مفتاح  ربيع  لعبه  ا�صتدعاء 
جلنة  اأمام  المتثال  اأجل  من 

اول  مقررا  كان  الذي  الن�صباط 
غري  اللقطة  بخ�صو�س  اأم�س 
الريا�صية التي قام بها نحو لعب 
�صبيبة القبائل حمزة بانوح والتي 
ا�صتدعائه  يف  الهيئة  اعتمدت 
باعتبار  الفيديو  لقطات  على 
التي  الكال�صيكو  مباراة  حكم  اأن 
جرت نهاية الأ�صبوع املن�رصم مل 
ي�رص اإليها يف تقرير املباراة، ويف 
يف  دزيري  ا�صتغرب  ال�صدد  هذا 
الت�رصيحات الإعالمية التي اأدىل 
جمعية  مقابلة  نهاية  عقب  بها 
اإر�صال  يف  التاأخر  عن  ال�صلف 
ال�صتدعاء لالعب والرابطة تعلم 
خارج  مبواجهة  الحتاد  التزام 
اأنه  ال�صلف، مو�صحا  اأمام  الديار 
ظل  يف  هكذا  التعامل  العار  من 
لعبا   18 �صم  بتعداد  تنقل  اأنه 
التي  الأ�صا�صية  الت�صكيلة  وو�صع 
املواجهة  بخو�س  معنية  كانت 
ال�صلف  من  مفتاح  يعود  اأن  قبل 
جل�صة  حل�صور  العا�صمة  نحو 
وا�صتطرد  اأقواله،  اإىل  ال�صتماع 
به  قامت  الذي  الت�رصف  اأن 
اللجنة اأخلط اأوراقه وجعله يدخل 
املباراة بتعداد 17 لعبا، م�صيفا 
اأن اللجنة كان لديها الوقت الكايف 
اإىل  ال�صتدعاء  توجيه  اأجل  من 

نف�س  يف  امتثل  الذي  الالعب، 
اللقاء  رفقاءه  لعب  الذي  اليوم 

املتاأخر اأمام جمعية ال�صلف.
اإق�شاء مفتاح 3 مباريات ولقاء 

دون جمهور 

جلنة  اأعلنت  منف�صل،  �صياق  يف 
عقوبة  ت�صليط  الن�صباط 
لالعب  باريات  ثالث  الإق�صاء 
غري  اللقطة  بعد  مفتاح  ربيع 
نحو لعب  بها  قام  التي  ريا�صية 
�صبيبة القبائل حمزة بانوح، حيث 
وتبقت  اأم�س  اأول  الأوىل  ا�صتنفذ 
اإثرهما  على  يغيب  مباراتني  له 
مرحل  من  مواجهتني  اأول  يف 
الإياب اأمام وفاق �صطيف و�صباب 
مبنا�صبة  العودة  قبل  ق�صنطينة 
عندما  اجلمهورية  كاأ�س  لقاء 
جمعية  العا�صمي  النادي  يالقي 
املقبل  فيفري   13 يف  وهران 
حل�صاب الدور ال�صاد�س ع�رص من 
جمهور  عوقب  بينما  املناف�صة، 
ب�صبب  واحدة  مباراة  الحتاد 
الألعاب  لإ�صعال  الثالث  الإنذار 
اأ�صبال  �صيلعب  حيث  النارية، 
لقاء �صباب  املدرب دزيري بالل 
ق�صنطينة مبنا�صبة اجلولة 17 من 

البطولة الوطنية بدون جمهور.

جنح فريق احتاد العا�شمة يف حتقيق تعادل اإيجابي اأمام جمعية ال�شلف يف مباراة موؤجلة عن اجلولة 13 
من الرابطة املحرتفة لكرة القدم، اأين جنح النادي العا�شمي يف تفادي الهزمية وقدم مباراة اأغلبها يف 

الدفاع مع عدد من الفر�س التهديفية التي ف�شل رفقة الالعب اأمين حميو�س يف ا�شتغاللها،  حيث اأكدت 
ت�شكيلة النادي العا�شمي حت�شنها من اجلانب املعنوي بعد فرتة �شعبة مرت بها قبل انطالق املو�شم الكروي 

املن�شرم ب�شبب العراقيل الإدارية التي �شادفتها

احتاد العا�ضمة يوا�ضل اال�ضتفاقة زمامو�س ويت�شدى لركلة اجلزاء الثالثة هذا املو�شم
وي�ضيق اخلناق على ال�ضدارة

تعايل الأ�شوات املنادية باإقالة مالل من
 رئا�شة الفريق

الكناري ي�ضتعيد التوازن 
وينهي الذهاب يف البوديوم

القبائل  �صبيبة  فريق  ا�صتعاد 
هزمية  وجتاوز  جمددا  التوازن 
احتاد  اأمام  ملن�رصم  اللقاء 
الثمني  النت�صار  عقب  العا�صمة، 
الذي �صجله اأول اأم�س على ح�صاب 
مولودية وهران �صمن ت�صوية اللقاء 
املتاأخر عن اجلولة 13 من البطولة 
النادي  ا�صرتجع  حيث  الوطنية، 
القبائلي �صكة النت�صارات جمددا 
دعم  التي  الثالث  بالنقاط  وفاز 
باإنهاء  له  و�صمحت  الر�صيد  بها 
يف  املناف�صة  من  الذهاب  مرحلة 
موا�صلة  وبالتايل  الثالث،  املركز 
على  بقوة  التناف�س  يف  حظوظه 
الأدوار الأوىل هذا املو�صم واللعب 
على اللقب فيما تبقى من الن�صف 
وكان  الوطنية،  للبطولة  الثاين 
نال  ميكيدا�س  ال�صابق  املدافع 
الذي قدمه يف  الأداء  الثناء عقب 
اأ�صا�صيا  لعب  الذي  وهو  املقابلة 
الذي  بوعلي  تيزي  زميله  وعو�س 
قدم  حيث  الإ�صابة،  من  يعاين 
خالل  من  امل�صتوى  يف  مباراة 
التدخالت املوفقة اأمام مهاجمي 
يف  لعب  الذي  وهو  »احلمراوة« 

اأن  ي�صتبعد  ول  الدفاع  حمور 
يوا�صل يف الت�صكيلة الأ�صا�صية اإىل 
واأنه  خا�صة  املو�صم،  نهاية  غاية 
لت�صكيلة  وموفق  اإيجابي  ا�صتثمار 
من  ا�صتقدم  الذي  وهو  »الكناري« 
فرتة  خالل  الفرن�صية  البطولة 
املن�رصمة  ال�صيفية  التحويالت 

ويقطن يف كندا.
النادي  رئي�س  فتح  املقابل،  يف 
اأبواب  مالل  �رصيف  القبائلي 
بعدما  نف�صه،  على  النتقادات 
له  �صوتيني  ت�صجيلني  تداول 
اأ�صحاب  اأحد  ب�صتم  يقوم  وهو 
ال�صفحات الفاي�صبوكية التي تتابع 
حيث  باري�س،  من  الفريق  اأخبار 
�صهد الفيديو تلفظ مالل بعبارات 
خاد�صة للحياء وكالم فاح�س نحو 
من  جعله  الذي  وهو  ال�صخ�س 
نف�صه قبلة لفتح النار عليه، و�صط 
على  من�صبه  من  باإقالته  مطالب 
القبائل  �صبيبة  اإدارة  را�س جمل�س 
وهو الذي ل ي�صتحق رئا�صة فريق 
اأكرب  �صاحب  ال�صبيبة  مثل  عريق 
اجلزائر  يف  التتويجات  من  عدد 

حمليا وقاريا.

الأمل ي�شتقبل اأوىل مبارياته مبلعبه هذا ال�شبت اأمام اأوملبي ارزيو

جلنة معاينة املالعب تعاين ملعب بو�ضعادة
املحرتفة  الرابطة  اأّهلت 
ملعب  ر�صميا  القدم  لكرة 
عبد  خمتار  ال�صهيد  بو�صعادة 
يكون  �صوف  والذي  اللطيف 
اإثره  فريق الأمل املحلي على 
مبارياته  ا�صتقبال  على  قادرا 
الثانية  املحرتفة  الرابطة  يف 
امللعب،  على  عادية  ب�صفة 
فيه  اللعب  منه  حرم  بعدما 
الكروي  املو�صم  انطالق  منذ 

ال�صدد تنقل  احلايل، ويف هذا 
جلنة  من  اأع�صاء  اأم�س  اأول 
معاينة املالعب التابعة للهيئة 
الكروية من اأجل الوقوف على 
و�صعتها  التي  التحفظات  رفع 
�صابق  وقت  يف  زيارتها  عند 
وقبل انطالق املو�صم اجلاري، 
التعديالت  على  وقفت  حيث 
امللعب  على  اإحداثها  مت  التي 
امللعب  اأر�صية  م�صتوى  على 

املالب�س،  تغيري  وغرف 
ال�صوء  اإثره  على  ومنحته 
امللعب  ا�صتقبال  من  الأخ�رص 
بعدما  عادية  ب�صفة  للقاءات 
و�صعتها  التي  التحفظات  رفع 
العام  من  �صابق  وقت  يف 
ت�صتقبل  و�صوف  املن�رصم. 
اأول  بو�صعادة  اأمل  ت�صكيلة 
نهاية  املو�صم  هذا  املباريات 
تواجه  عندما  الأ�صبوع  هذا 

املقبل  ال�صبت  اأرزيو  اأوملبي 
مرحلة  جولت  لأوىل  حت�صبا 
املحرتفة  الرابطة  من  الإياب 
ي�صجل  �صوف  حيث  الثانية، 
ح�صورهم  الفريق  اأن�صار 
يف  بقوة  يكونوا  اأن  واملتوقع 
املدرجات وهم الذين ا�صتاقوا 
لروؤية ناديهم على ملعبه بعدما 
كان ي�صتقبل مناف�صيه يف ملعب 

امل�صيلة.

بطولة اإفريقيا للدراجات على امل�شمار

املنتخب الوطني يختتم 
املناف�ضة بر�ضيد 15 ميدالية

الوطني  الوطني  املنتخب  عاد 
للدراجات اناث و ذكور اأول اأم�س 
، وهو يحمل يف  الوطن  ار�س  اىل 
يتمثل يف  م�رصفا   ح�صادا  جعبته 
15 ميدالية يف املجموع، منها اأربع 
ذهبيات و �صت ف�صيات وبرونزيات، 
بعد م�صاركته يف البطولة الفريقية 
امل�صمار  على  الدراجات  ل�صباق 
م�صاء  ال�صتار  عليها  ا�صدل  التي 
واثرى  بالقاهرة،  املن�رصم  الأحد 
املنتخب اجلزائري للدراجاتالذي 
بعد  ميدالية   11 حوزته  يف  كان 
ر�صيده  الثالث  اليوم  مناف�صات 
اجلولة  يف  ميداليات  بثالث 
الخرية التي جرت م�صاء الأحمد 
حويلي  ن�رصين  وتاألقت  املن�رصم، 

ميداليتني  ملجموع  باإحرازها 
ذهبية  الأويل  الأخري  اليوم  خالل 
و  و�صطيات  مرت  ال500  �صباق  يف 
اومنيوم  �صباق  يف  ف�صية  الثانية  
الثالثة  كانت املدالية  و  500 مرت، 
من معدن الف�صة من اجناز الدراج 
 1 م�صافة  على  �صا�صان  اخل�صيب 
كم نخبة رجال، فيما كانت الرابعة 
من ن�صيب يا�صني �صعالل .ون�صطت 
الطبعة ال�صاد�صة للبطولة الفريقية 
للدراجات على امل�صمار من قبل 
12 دولة وهي اجلزائر، م�رص البلد 
ال�صي�صل،  املغرب،  ليبيا،  املنظم، 
بوركينافا�صو،  بوروندي،  كينيا، 
جنوب  ال�صودان،  ديفوار،  كوت 

افريقيا ونيجرييا. ق.ر.ع.ق.

عي�شة ق.
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وفاق  فريق  اإدارة  تراجعت 
مع  التعاقد  عن  �سطيف 
الالعب الدويل الزامبي بريان 
مويال الذي ين�سط يف �سفوف 
األتا�ش  رهيندورف  نادي 
النم�ساوي، والذي كان التحق 
مبقر ترب�ش الوفد ال�سطايفي 
التوقيع  اجل  من  ا�سبانيا  يف 
معه  االتفاق  بعد  العقد  على 
على بنود العقد، حيث طلبت 
يف  املتواجدة  الوفاق  بعثة 
اخل�سوع  الالعب  من  ا�سبانيا 
من  الطبية  الفحو�سات  اإىل 
اأجل التاأكد من �سالمته وعدم 

اأن  اإال  اإ�سابة  اأي  معاناته من 
واأ�رص  االأمر  رف�ش  املعني 
على التوقيع دون اخل�سوع اإىل 
اأي فحو�سات وهو االأمر الذي 
عّطل ال�سفقة وجعلها تف�سل، 
حيث تخوف امل�سوؤولون على 
معاناة  اإمكانية  من  الفريق 
اإ�سابة  من  الزامبي  املهاجم 
مع  م�سواره  على  توؤثر  قد 
وعاد  ال�سطايفي،  الفريق 
زامبيا  بالده  اإىل  الالعب 
حيث �سيوقع هناك رفقة احد 
البطولة  يف  النا�سطة  االأندية 

املحلية.

يف �سياق اآخر، اندمج الالعب 
التدريبات  بو�سوف يف  طالل 
املدرب  لت�سكيلة  اجلماعية 
نبيل الكوكي ويتدرب ب�سورة 
بعدما  زمالئه  مع  عادية 
الطبية  الك�سوفات  تثبت  مل 
�سعبة،  اإ�سابة  من  معاناته 
حيث �سيكون الالعب جاهزا 
املقابلة  خو�ش  اأجل  من 
برنامج  يف  الثانية  الودية 
ت�سكيلة »الن�رص االأ�سود« الذي 
التح�سريي  ترب�سه  يخو�ش 
من  الثاين  الن�سف  النطالق 
اجلاري  الكروي  املو�سم 

يالقي  عندما  ا�سبانيا،  يف 
كلوج  فريق  املقبل  اجلمعة 
اأخرى،  جهة  من  الروماين، 
فرحاين،  الرباعي  يقوم 
يحي  وبن  دغموم  بو�سوف، 
انتهاء  بعد  اإ�سايف  بعمل 
اجل  من  التدريبية  احل�س�ش 
الذي  الفادح  النق�ش  جتاوز 
م�ستوى  على  منه  يعانون 
وي�سرتجعون  البدنية  اللياقة 
وقت  باأ�رصع  اإمكانياتهم 
االإياب  مرحلة  انطالق  قبل 

للبطولة الوطنية. 
عي�شة ق.

الدويل  الالعب  ر�سميا  التحق 
م�سلوب  وليد  اجلزائري 
واختار  اخلليجي  بالدوري 
االحرتاف يف �سفوف نادي اأم 
وقع يف  الذي  القطري  �سالل 
�سفوفه اأول اأم�ش عقدا ميتد 
اإىل غاية نهاية املو�سم الكروي 
�سفوف  من  قادما  اجلاري 
الفرن�سي،  الن�ش  فريقه 
نادي  اإدارة  تعاقد  جاء  حيث 
بحثا  م�سلوب  مع  �سالل  ام 
العبها  يعو�ش  العب  عن 
كان  الذي  ماجنو  الربازيلي 
تعّر�ش اإىل االإ�سابة يف مباراة 

 12 اجلولة  �سمن  الريان  اأمام 
حيث  قطر،  جنوم  دوري  من 
العب  ثالث  م�سلوب  اأ�سبح 
اأجنبي يف �سفوف الفريق بعد 
التعاقد مع كل من االأرجنتيني 
راوؤول ب�سريو والبو�سني اأني�ش 
بوبيك واجلزائري اأيوب عزي 
مولودية  فريق  من  امل�ستقدم 
املركاتو  خالل  اجلزائر 
لي�سبح  احلايل،  ال�ستوي 
العبني  ميلك  �سالل  اأم  نادي 

جزائريني اثنني.
النادي  اأن  م�سادر  وك�سفت 
القطري ي�ستهدف التعاقد مع 

ويتعلق  جزائري  العب  ثالث 
بقائد مولودية اجلزائر  االأمر 
امل�ستهدف  دبكة  بن  �سفيان 
القطري  النادي  اإدارة  من 
والتي ترغب يف احل�سول على 
يرتبط  الذي  وهو  خدماته 

العا�سمي  النادي  مع  بعقد 
الكروي  املو�سم  نهاية  اإىل 
اجلاري، وميلك بندا ي�سمح له 
بالرحيل يف حال و�سله عر�ش 

االحرتاف خارج الوطن.
ع.ق.

عي�شة ق.

متو�سط  جعل  االأمر  هذا 
الوطني  املنتخب  ميدان 
�سوق  يف  اأ�سهمه  ترتفع 

االنتقاالت، بعدما عرف كيف 
يح�سن م�ستواه ويوؤكد م�ستواه 
وامكانياته، عقب بداية �سعبة 
لكنه  بالتعداد  االلتحاق  عند 
جعلت  ال�سلبية  النتائج  توايل 

العب اإمبويل االإيطايل ال�سابق 
وي�سبح  فر�سته  على  يح�سل 
ركيزة اأ�سا�سية وجزء ال يتجزاأ 
الأ�سحاب  احلايل  التعداد  من 

اللونني االأحمر واالأ�سود.

تقارير  ذكرت  الغر�ش  ولهذا 
اأ�سهم  اأن  اإيطالية  اإعالمية 
بن نا�رص يف �سوق االنتقاالت 
مبا  مقارنة  كثريا  ارتفعت 
التحق  عندما  عليه  كانت 

بداية  االإيطايل  بالفريق 
املو�سم اجلاري، حيث ك�سفت 
له يف �سوق  القيمة املالية  اأن 
حتويالت الالعبني عرب العامل 
اأ�سبحت  بعدما  ت�ساعفت 

اأورو،  مليون   30 قيمته  ما 
الالعب  التحق  كان  بعدما 
 16 قيمته  مبا  امليالن  اإىل 
التعاقد  عند  اأورو  مليون 
ويف  املو�سم،  بداية  قبل  معه 

الريتم  نف�ش  وا�سل على  حال 
املالية  قيمته  وامل�ستوى فغن 
االرتفاع،  يف  توا�سل  �سوف 
العبي  اأح�سن  احد  لي�سبح 

و�سط امليدان عرب العامل.

اأ�شحى ركيزة اأ�شا�شية يف �شفوف ت�شكيلة »اللومباردي«

قيمة بن نا�ضر تت�ضاعف يف �ضوق 
�لتحويالت بقيمة 30 مليون �أورو

يتاألق الالعب الدويل اجلزائري اإ�شماعيل بن نا�شر من مباراة اإىل اأخرى منذ التحاقه ب�شفوف نادي 
امليالن الإيطايل خالل فرتة التحويالت ال�شيفية املنق�شية، وهو الذي اأ�شحى يلفت اإليه النتباه 
وي�شبح حمل املعاينة واملتابعة من طرف املخت�شني يف �شوؤون الكرة الإيطالية، خا�شة واأنه ترك 

ب�شمته منذ اأوىل اللقاءات التي خا�شها باألوان النادي » اللومباردي« ومنها انطلق يف التم�شك مبكانته 
يف الت�شكيلة الأ�شا�شية وهو ما حدث خالل الأ�شهر املا�شية بعدما اأ�شبح ركيزة اأ�شا�شية ل ي�شتغنى 

عنها يف الفريق ويدخل اأ�شا�شيا يف كل مباراة يلعبها امليالن

لدويل  الالعب  اجتاز  
طالب  بن  نبيل  اجلزائري 
الطبي  الفح�ش  اأم�ش 
انتظار  نيوكا�سل، يف  بنادي 
االأخرية  اللم�سات  و�سع 
للدوري  عودته  �سفقة  على 
قادما  املمتاز،  االإجنليزي 
االأملاين،  �سالكه  نادي  من 

واأكد موقع »فوت مريكاتو« 
الدويل  اأن  الفرن�سي 
اجلزائري اجتاز الفحو�سات 
لالن�سمام  الالزمة،  الطبية 
بعد  االإجنليزي،  النادي  اإىل 
اتفاقه على كافة التفا�سيل 
اإدارة  مع  ال�سخ�سية 
املوقع،  واأ�سار  نيوكا�سل، 
االإجنليزي  النادي  اأن  اإىل 
يكون قد اأعلن اأم�ش تعاقده 
مع الالعب اجلزائري على 
اأ�سهر،   6 ملدة  اإعارة  �سكل 
قبل  ال�رصاء  خيار  تت�سمن 

 10 بقيمة  املو�سم  نهاية 
بن  ويطمح  يورو،  مليون 
طالب لبعث م�سواره الكروي 
نادي  بوابة  عرب  جديد  من 
عن  عجزه  بعد  نيوكا�سل، 
رفقة  اأ�سا�سية  مكانة  حجز 
ب�سبب  االأملاين،  ناديه 
معاناته من كرثة االإ�سابات، 
طالب  بن  نبيل  واخترب 
االإجنليزي  الدوري  اأجواء 
األوان  من قبل عندما حمل 
عن  يرحل  اأن  قبل  توتنهام 

ال�سبريز يف 2016.

يكون النادي الإجنليزي اأعلن اأم�س ان�شمامه اإىل �شفوفه مع 
خيار �شراء العقد

بن طالب يجتاز �لفح�ص �لطبي 
مع نيوكا�ضل

اإدارة النادي القطري ت�شتهدف اأي�شا بن دبكة

م�ضلوب يتعاقد مع �أّم �ضالل �إىل نهاية �ملو�ضم

بو�شوف يندمج يف التدريبات اجلماعية وجاهز اأمام كلوج الروماين

�إد�رة وفاق �ضطيف ترت�جع عن �لتعاقد مع �لز�مبي مويال

اأعلن نادي الرتجي التون�سي 
اإمتام  ام�ش  اأول  م�ساء 
�سفقة التعاقد مع املهاجم 
الرحمان  عبد  اجلزائري 
نادي  من  قادما  مزيان 
العني االإماراتي، �سمن فرتة 
االنتقاالت ال�ستوية، واجتاز 
مزيان، يف وقت �سابق الأول 
قبل  الطبي  الفح�ش  اأم�ش 

النادي  مع  عقدا  يوقع  اأن 
اأعوام  ثالثة  ملدة  التون�سي 
جوان  غاية  اإىل  اأي  ون�سف 
العني  نادي  وكان   ،2024
اأعلن، ال�سبت  االإماراتي قد 
اإىل  مزيان  رحيل  املا�سي 
اإطار  يف  التون�سي،  الرتجي 
اجلاري،  ال�ستوي  املريكاتو 
عرب  بيان  يف  النادي  وذكر 

بيع  يعلن  »العني  تويرت: 
اجلزائري  الالعب  بطاقة 
عبد الرحمن مزيان للرتجي 
ويتمنى  التون�سي،  الريا�سي 
له النجاح والتوفيق مع ناديه 
قد  مزيان  وكان  اجلديد«، 
قادما من  العني،  اإىل  ان�سم 
�سيف  يف  العا�سمة  احتاد 

عام 2019.

مزيان يتعاقد ر�ضميا رفقة 
�لرتجي �إىل 2024

ق.ر.

بالن�سبة  املعطيات  تغرّيت 
غامن  فوؤاد  الالعب  لوجهة 
االنتقال  نحو  يتوجه  الذي 
بلوزداد  �سباب  فريق  اإىل 
كان يف مفاو�سات مع  بعدما 
برج  واأهلي  العا�سمي  النادي 
االنتقال  اأجل  من  بوعريريج 
حت�سبا  الفريقني  اأحد  اإىل 
ال�ستوية  التحويالت  ملرحلة 

العب  ك�سف  حيث  احلالية، 
بجاية عرب ح�سابه يف  �سبيبة 
نحو  توجهه  عن  اأن�ستغرام 
العا�سمة من اأجل االنتهاء من 
اإجراءات االنتقال ر�سميا اإىل 
البلوزدادي،  النادي  �سفوف 
عقب االنتهاء من املفاو�سات 
حول  واالتفاق  الطرفني  بني 
املتعلقة  التفا�سيل  كافة 

الالعب  تعاقد  اأين  بالعقد، 
البطولة  مت�سدر  مع  ر�سميا 
االأمور  اأنهى  بعدما  الوطنية 
مادار  �رصكة  م�سوؤويل  مع 
الفريق  اأ�سهم  اأغلبية  مالكة 
وهو الذي ح�سب م�سادر من 
النادي وقع عقدا ميتد ثالثة 
العب  واأنه  خا�سة  موا�سم، 
العطاء  على  وقادر  �ساب 

خالل الفرتة املقبلة، و�سوف 
اآخر  غامن  مع  التعاقد  يكون 
ال�ستوي  املركاتو  �سفقات 
بعدما  البلوزدادي  للفريق 
تعاقدت  اأن  لالإدارة  �سبق 
زرارة  توفيق  الثنائي  رفقة 
على  وتغلق  �سويبع  واأمني 

اإثرها قائمة اال�ستقدامات.
عي�شة ق.

التحق بزرارة و�شويبع واأغلق ال�شتقدامات باملركاتو ال�شتوي

غامن يتعاقد رفقة �ضباب بلوزد�د 3 مو��ضم

�لوز�ين: �حلكام متادو� يف 
�لتعدي على مولودية وهر�ن

العام  املدير  الوزاين  �رصيف  طاهر  �سي  عرب 
حكم  من  ا�ستيائه  عن  وهران،  مولودية  لنادي 
مباراة فريقه �سد نادي �سبيبة القبائل اول اأم�ش 
الوزاين  و�سدد   ،0-1 االأخري  بفوز  انتهت  التي 
يف ت�رصيحات اإعالمية على اأنه لن يتوقف عن 
انتقاد احلكام اإىل اأن يتح�سل على حق املولودية، 
حكام  لدينا  دام  ما  واأعيدها،  »قلتها  وتابع: 
لن  املباريات،  نتائج  على  التاأثري  ي�ساهمون يف 
يتطور الدوري اجلزائري مهما حدث«، ووا�سل: 

»ال اأعلم ملاذا نعاين يف كل مباراة من التحكيم، 
لكننا كنا  القبائل،  اأمام �سبيبة  لن نربر هزميتنا 
بعد  التعادل  بنقطة  العودة  االأقل  على  ن�ستحق 
له  كان  احلكم  اأن  غري  �رصعيا،  هدفا  ت�سجيلنا 
راأي اآخر«، وختم: »يجب اأن يتدخل امل�سوؤولون 
اأن  يعقل  التجاوزات، فال  لو�سع حد ملثل هذه 
نتعر�ش للظلم يف كل املباريات ونبقى مكتويف 
االأيدي، �رصاحة اأخ�سى اأن ته�سم حقوقنا حتى 

ق.ر.لو اعتمدنا تقنية الفار«.

ق.ر.



مدريد  ريال  اليوم  ي�ستعد 
اأونيوني�ستا�س  ملواجهة 
مناف�سات  �سمن  �ساالمنكا 

ومن  اإ�سبانيا،  ملك  كاأ�س 
زيدان  مينح  اأن  املتوقع 
الفر�سة خالل تلك املباراة 
الذين  البدالء  لالعبني 
خربات  بع�سهم  يحمل 
�سحيفة  وبح�سب  كبرية، 
»موندو ديبتيفو« االإ�سبانية، 
وخامي�س  بيل  غاريث  فاإن 
الريال  �سيقودان  رودريغيز 
يف مباراة �ساالمنكا، خا�سة 
مباراة  يف  غيابهما  بعد 
بالليغا،  االأخرية  اإ�سبيلية 

االأدوار  مباريات  وتعد 
اإ�سبانيا،  كاأ�س  يف  االأوىل 
الفرق  لبدالء  اختبار  مبثابة 
�سعف  ظل  يف  الكبرية، 
املحتمل  ومن  املناف�سني، 
ا منح  اأن ت�سهد املباراة اأي�سً
الفر�سة لالعبني مثل نات�سو 
واأودريوزوال،  دياز  وماريانو 
من  قريبًا  بات  الذي 
بلد  مباراة  يف  امل�ساركة 
الإيقاف  الليغا  يف  الوليد 

كارفاخال.

�سحفية  تقارير  ك�سفت 
رغبة  عن  اأم�س  اإ�سبانية 
خط  تدعيم  يف  بر�سلونة 
للوي�س  بديل  ب�سم  هجومه 
فرتة  يف  امل�ساب،  �سواريز 
االنتقاالت ال�ستوية اجلارية، 
عملية  �سواريز  واأجرى 
�ستبعده  بالركبة  جراحية 
عن املالعب ملدة 4 اأ�سهر، 
مو�سمه  انتهاء  يعني  ما 
وبح�سب  البار�سا،  مع 
ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة 
اال�سم  فاإن  االإ�سبانية، 
�سواريز  لتعوي�س  املر�سح 
اإميريك  بيري  الغابوين  هو 
اأر�سنال،  مهاجم  اأوباميانغ 
االإجنليزي  الدوري  هداف 

يف املو�سم املا�سي بر�سيد 
مع  بالت�ساوي  هدفا   22
حممد  ليفربول  جنمي 

�سالح و�ساديو ماين.
اأوباميانغ  عقد  وينتهي 
اأر�سنال  مع  عاًما   30 البالغ 
املقبل،  املو�سم  بانق�ساء 
الذي  العدد  النق�س  اأن  اإال 
هذا  يف  الغانرز  منه  يعاين 
الفريق  وموقف  املركز، 
املو�سم،  هذا  بالربميريليغ 
اإمتام  اإمكانية  ي�سعب  رمبا 
ال�سهر  خالل  ال�سفقة 
اجلاري، ووفًقا للتقرير فاإن 
بتقدمي  مطالب  بر�سلونة 
الآاأ�سنال،  يقاوم  ال  عر�س 
يف  ال�سفقة  ح�سم  اأجل  من 

و�ستكون  اجلاري،  جانفي 
رغبة الالعب حا�سمة ب�سكل 
كبري جتاه العر�س الكتالوين، 
الرحيل  طلبه  حالة  ففي 
موقف  يف  اأر�سنال  �سيكون 
ي�سطر  ورمبا  للغاية  حرج 

النادي اللندين للموافقة.

اإجنليزي  �سحفي  تقرير  ك�سف 
ليفربول  نادي  رف�س  عن 
خدمات  عن  التخلي  فكرة 
�ساكريي،  �سريدان  ال�سوي�رسي 
ال�ستوية  االنتقاالت  �سوق  خالل 
اجلارية، وبح�سب �سبكة »�سكاي 
روما  فاإن  االإيطالية،  �سبورت�س« 
والذي  �ساكريي  �سم  يف  يرغب 
على  الريدز  انت�سار  عن  غاب 
بالربميريليغ؛  يونايتد  مان�س�سرت 
ال�ساق  ربطة  يف  اإ�سابته  ب�سبب 
رحيله،  يرف�س  ليفربول  لكن 

يبحث  »روما  ال�سبكة:  واأ�سافت 
عن جناح جديد، وهدفهم �سو�سو 
ا مع  جناح ميالن الذي لعب اأي�سً

ليفربول �سابًقا، لكن الرو�سونريي 
يرغب يف بيعه ب�سكل نهائي بدال 
»ميالن  وتابعت:  االإعارة«،  من 

�سفقة  اإبرام  على  يحر�س 
ورمبا  اأوندير  ت�سمل  تبادلية 
اأن  ميكن  الذي  خي�سو�س،  خوان 
رومانيويل  الألي�سا  بديال  يكون 
وان�سم  لثيو هرينانديز«.  وبديال 
�ساكريي اإىل �سفوف ليفربول يف 
من  انتقل  بعدما   ،2018 �سيف 
بلغت  �سفقة  يف  �سيتي  �ستوك 
اإال  يورو،  مليون   14.7 قيمتها 
يف  البدالء  لدكة  حبي�ًسا  ظل  اأنه 
ليفربول حتت قيادة يورغن كلوب 

املدير الفني للريدز.

جنم  اإنيي�ستا  اأندري�س  علق 
كوبي  وفي�سيل  ال�سابق  بر�سلونة 
رحيل  على  احلايل،  الياباين 
تدريب  عن  فالفريدي  اإرن�ستو 
الفريق الكتالوين وموقف ت�سايف 
وقال  البار�سا،  عر�س  من 
نقلتها  ت�رسيحات  يف  اإنيي�ستا 
ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة 
املدربني  »جميع  االإ�سبانية: 
املواقف،  هذه  ملثل  يتعر�سون 
فقد تقرر رحيله بهذه الطريقة، 
وناأمل اأن يكون القرار يف �سالح 
اإنيي�ستا  واأ�ساف  لرب�سلونة«، 
بر�سلونة  تدريبات  ح�رس  الذي 
فالفريدي:  قيادة  االأخرية حتت 
يكن  ومل  يوم،  اأف�سل  يكن  »مل 
يوًما مريًحا الأحد«، وعن توقعه 
�سيتني،  مع  البار�سا  مل�ستقبل 
جيد  مدرب  اأنه  »اأعتقد  قال: 

جًدا، وميكنه حتقيق طموحات 
وتابع:  النادي«،  داخل  اجلميع 
اأحب  ال  اأنني  من  الرغم  »على 
الأنني  اللعب،  الأ�سلوب  التطرق 
عندما  مو�سوعًيا  اأكون  ال 
اأنني  اإال  بر�سلونة،  عن  اأحتدث 
عن  خمتلًفا  فريًقا  اأرى  زلت  ال 
�ستكون هناك حلظات  الباقني، 
وعلق  �سيئة«.  واأخرى  جيدة 
ت�سايف  رف�س  على  اإنيي�ستا 
و�سط  يف  بر�سلونة  تدريب 
املو�سم، قائاًل: »نتحدث كثرًيا، 
بيننا  دارت  االأخرية  االأيام  ويف 
يكن  »مل  واأكد:  ا«،  اأي�سً حمادثة 
اأو  ال  يقول  اأن  عليه  ال�سهل  من 
الذي  الو�سع  يعرف  الكل  نعم، 
يتواجد فيه، لكن ت�سايف �سينتهي 
الأن  بر�سلونة،  يف  االأمر  به 
الأنديتهم«،  يعودون  هوؤالء  مثل 

اإىل  اأعود  اأن  »اأود  واأكمل: 
بر�سلونة يف امل�ستقبل لكن واأنا 
موؤهل لذلك، لي�س ب�سبب ما كنت 
عليه يف املا�سي، فاأنا اأ�سعر اأن 
اأعطاين  وقد  منزيل  هو  هذا 
اأن  اأمتنى  اأنني  لدرجة  الكثري 
اأكون هنا يوًما ما للم�ساهمة يف 
�سيء ما«، وفيما يتعلق بعالقته 
مع بارتوميو، قال: »عالقتي به 
مل  اأننا  من  الرغم  على  جيدة، 
لقد  طويلة،  فرتة  منذ  نتحدث 
املا�سي  ال�سيف  بر�سلونة  جاء 
وكان حدًثا هائاًل«.  اليابان  اإىل 
نيمار،  عودة  اإمكانية  وعن 
قال: »حتدثت معه موؤخًرا، الأن 
�سان  باري�س  قمي�س  اأراد  ابني 
يف  ذلك  فعلنا  كما  جريمان، 
اأ�سيب  عندما  اأخرى  منا�سبات 
و�سدد:  املثال«،  �سبيل  على 

الالعبني  اأف�سل  من  واحد  »هو 
يف العامل و�ستمثل عودته اأهمية 
كبرية للفريق، لكن عليك اأن ترى 
اأواًل ما اإذا كان ذلك �رسورًيا اأم 
ال، وهذا يجب اأن يقرره النادي«، 
قال:  غريزمان،  بخ�سو�س  اأما 
�سيقدم  متاًما،  منا�سب  »هو 
بر�سلونة،  مع  رائعة  م�ستويات 
الذين  الالعبني  نوعية  من  فهو 

يجيدون مع اأي طريقة لعب«.

جنم  مبابي  كيليان  الفرن�سي  اأكد 
مواطنه  اأن  جريمان  �سان  باري�س 
الفني  املدير  زيدان  الدين  زين 
مثله  هو  مدريد،  لريال  احلايل 
وقال  طفال،  كان  اأن  منذ  االأعلى 
نقلتها  ت�رسيحات  يف  مبابي 
االإ�سبانية:  »ماركا«  �سحيفة 
مررت  لقد  ح�سًنا  »قدوتي، 
مثلي  كان  وكطفل  مبراحل، 
طفال  كنت  واإذا  زيدان،  االأعلى 
بالتاأكيد  االأعلى  فمثلك  وفرن�سًيا 
زيدان  واأبدى  هو«،  �سيكون 
اإعجابه يف الكثري من املنا�سبات 
كيليان  ال�ساب  الفرن�سي  بالنجم 
مبابي، وحتدثت تقارير عن رغبة 
ريال مدريد يف �سم مبابي خالل 
مبابي:  املقبل.واأ�ساف  ال�سيف 
»بعد ذلك كان كري�ستيانو رونالدو، 
والذي حظيت مبواجهته، وكذلك 
لطريقة  نظًرا  الربازيليني  النجوم 
اأترك  اأن  »اأريد  وتابع:  لعبهم«، 
ب�سمتي بعملي، ور�سالة يف تاريخ 
كرة القدم«. ك�سف مهاجم باري�س 
باأّنه  مبابي  كيليان  جريمان  �سان 
ثالثية  باإحراز  العام  هذا  يحلم 
اأوروبا  اأوروبا، كاأ�س  اأبطال  دوري 
ناديه  مع  االأوملبية  واالألعاب 
ومنتخب بالده، وجاء كالم مبابي 
اخلريية  موؤ�س�سته  افتتاح  خالل 
ترتاوح  طفاًل   98 ت�سم  التي 
وياأتون  �سنة  و16   9 بني  اأعمارهم 

خمتلفة  اجتماعية  اأو�ساط  من 
لي�ساعدهم على حتقيق اأحالمهم، 
لعام  حلمه  هو  عّما  �سوؤال  ويف 
العامل عام 2018  2020 قال بطل 
ثالثية  »اإحراز  بالده  منتخب  مع 
دوري اأبطال اأوروبا وكاأ�س اأوروبا 
واالألعاب االأوملبية، �سيكون االأمر 
هذا  »يبدو  واأ�ساف  به«،  باأ�س  ال 
الوقت  يف  املنال  �سعب  االأمر 
جاهداً  �ساأحاول  لكني  احلايل 
حتقيق هذا احللم، �ساأ�سعر بفخر 
كبري اإذا جنحت يف امل�ساهمة يف 
�سان  لباري�سي  لقب  اأول  اإحراز 
اأوروبا  اأبطال  دوري  يف  جريمان 
بالدي  م�ساعدة  يف  واال�ستمرار 

على موا�سلة االنت�سارات«.

األوان  عن  الدفاع  اإمكانية  وعن 
كرة  م�سابقة  يف  بالده  منتخب 
االأوملبية  االألعاب  دورة  يف  القدم 
املقررة ال�سيف املقبل يف طوكيو 
ما بني 23 جويلية اىل 8 اأوت املقبل 
دورة  يف  »امل�ساركة  مبابي  قال 
اأ�سيطر  ال  اأمر  االأوملبية  االألعاب 
الذهاب  اأود  عليه، بطبيعة احلال 
لكن اإذا قّرر النادي الذي األعب له 
فلن  بامل�ساركة  يل  ال�سماح  عدم 
اأذهب اإىل املواجهة«، و�سي�سارك 
اأوروبا  كاأ�س  يف  اأي�ساً  مبابي 
املقررة يف اأكرث من دولة اأوروبية 
جويلية،   12 اإىل  جوان   12 من 
الراحة  اإىل  اخللود  ي�ستطيع  ولن 
االأوملبية  االألعاب  وبني  بينها 

اأّن  كما  جداً،  قليلة  الأيام  �سوى 
م�ساركته االأوملبية �ستجعله يغيب 
�سان  �سفوف  اإىل  االن�سمام  عن 
اأوىل  �سيخو�س  الذي  جريمان 
يف  املحلي  الدوري  يف  مبارياته 
عني  يف  اأخذنا  واإذا  اأوت،  الفاحت 
يف  يذهب  اأن  �رسورة  االعتبار 
فاإنه  اأ�سابيع  لثالثة  اأقله  اإجازة 
فريقه  �سفوف  اإىل  يعود  ال  قد 
يذكر   ،2020 �سبتمرب  �سهر  قبل 
مرارا  املديح  كال  زيدان  اأن 
جنما  اأنه  واأكد  ملبابي،  وتكرارا 
مما  باهًرا،  م�ستقبال  ينتظره 
التكهنات حول اقرتابه من  اأ�سعل 
ارتداء قمي�س املرينغي يف الفرتة 

املقبلة.
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مبابي: زيد�ن قدوتي �لأوىل و�أحلم بالثالثية

�إنيي�ضتا: بر�ضلونة ماز�ل خمتلًفا وهذ� �ضرط عودة نيمار

ليفربول يغلق باب �لكالت�ضيو �أمام �ضاكريي

بر�ضلونة ي�ضتقر على �ضم هد�ف �لربميرليغ

بيل وخامي�س يقود�ن �لريال يف 
مو�جهة �لكاأ�س

رئي�س ر�بطة �لليغا يرف�س �لنظام �جلديد 
ملونديال �لأندية

حذر خافيري تيبا�س رئي�س رابطة الدوري االإ�سباين من اأن اإطالق 
العامل  لكاأ�س  واملو�سعة  املعدلة  للن�سخة  الدويل  االحتاد 

لالأندية يف 2021 رمبا يلحق ال�رسر بامل�سابقات املحلية، 
وقرر الفيفا بقيادة رئي�سه جياين اإنفانتينو، تغيري نظام كاأ�س 
العامل لالأندية ال�سنوي بدءا من العام املقبل لتقام مب�ساركة 
 7 من  بدال   2021 وجويلية  جوان  يف  ال�سني  يف  فريقا   24

مرة  لالأندية  العامل  لكاأ�س  اجلديدة  الن�سخة  و�ستقام  فرق، 
واحدة كل اأربع �سنوات، رغم اأن تيبا�س يعتقد اأن فيفا املدعوم 

وقال  عامني،  كل  امل�سابقة  اإقامة  �سيحاول  الكبرية،  االأندية  من 
لدينا تيبا�س لل�سحفيني يف لندن خالل حفل اإطالق حمطة الرابطة التلفزيونية:  »كان 

لدينا دخيل قد  واالآن  القارات،  وباقي  اأوروبا  الدوري املختلفة يف  التوازن بني م�سابقات 
يت�سبب يف ت�سويه التوازن«، واأ�ساف: »من املفرت�س اأن يكون فيفا جهة رقابية لكنه بدال من 
تن�سيق جداول املباريات وتنظيم كاأ�س العامل، يتحدث عن اإقامة كاأ�س العامل لالأندية كل 
عامني، هذا �سيغري الو�سع الراهن، ال ميكن اأن ندع هذا االأمر يحدث«.ومل يعلن فيفا عن 
االإيرادات القادمة من النظام اجلديد لكاأ�س العامل لالأندية، رغم اأن اإنفانتينو اأكد اأنه تلقى 
اأن فيفا مل ي�سع  تيبا�س يعتقد  للم�سابقة، لكن  التجارية  للح�سول على احلقوق  9 عرو�س 
يف اعتباره االأثر الذي �سترتكه اجلوائز املالية للم�سابقة على ت�سويه التوازن التناف�سي يف 
م�سابقات الدوري املحلية، وقال تيبا�س »يتحدث فيفا عن توزيع االإيرادات لكنه مل يناق�س 
االأثر الذي ميكن اأن يحدث على دول خمتلفة«، واأ�ساف »دعونا نتخيل ح�سول فريقني من 
االأرجنتني -من املتوقع م�ساركة بوكا جونيورز وريفر بليت- على 40 اأو 50 مليون دوالر من 

امل�سابقة، هذا �سيرتك اأثرا كبريا على امل�سابقة املحلية هناك«.



»ليلى والعر�ش »مبديرية اخلدمات اجلامعية �سكيكدة

مونولوغ عن حرية املراأة من اأداء طالبة جامعية
مونولوغ الذي  تعكف  على انتاجه  يف االآونة االخرية  االقامة اجلامعية  للبنات احلدائق 3  يف مديرية اخلدمات اجلامعية �سكيكدة ، ياأتي كما علمت 

جريدة »الو�سط » �سمن التح�سريات خلو�ش ت�سفيات املهرجان اجلامعي للمونولوغ املنتظر اأواخر �سهر فيفري املقبل مبدينة الوادي باجلنوب اجلزائري 
ومببادرة من اإدارة االقامة .

وكاالت

�رصاع  يف  يغو�ص  »مونولوجا« 
ومكانتها  حريتها  اجل  من  املراأة 
واإثبات ذاتها، اإذ يروى ق�صة امراأة 
و�صبابها  �صباها  منذ  تعر�صت 
زواجا  وهزات  واليتم  للأمية 
ترملت  ثم  العر�ص  من  مفرو�صا 
تتجاوز  مل  هي  �صبي  يداها  وبني 
قررت  كيف  ثم  عاما.  الع�رصين 
الت�صدي لواقعها الظامل من خلل 

�صارت  للعمل  كخروجها  قرارات 
لتعول نف�صها، ثم قرارها مبوا�صلة 
التعليم اإىل اأن حت�صلت على �صهادة 

لي�صان�ص واأ�صبحت اأ�صتاذة تاريخ.
تروي  اإجماال  املونولوج  ق�صة 
�صاعرية  وبلغة  م�رصحي  بقالب 
ي�صني  زميلنا  املبدع  قام  رائعة، 
باإعطائها  الن�ص  كاتب  بوغازي 

بعد رائعا مبقاطه �صاعرية.
يف انتظار نتائج ت�صفيات املونولوغ 
جتدر  امل�صاركة،   2020 اجلامعي 

اال�صارة اأن اإدارة االإقامة اجلامعية 
الن�صاطات  م�صلحة  خلل  من 
الثقافية وم�صاهمة اإطارات االقامة 
مبا وفره من و�صائل �صمعي ب�رصي 
قد اأعطوا دفعا لكي يخرج العمل 

يف اأحلى حلة . 
و�صال   « الطالبة  فاإن  للتذكري 
هي  فيزياء  ثانية  �صنة    « اليزيد 
باملونولوج  ليلي  دور  ج�صدت  من 
ورمبا    ، كبريا  اإعجابا  واأبدت   ،
املهمة  االأ�صماء  بني  من  �صتكون 

م�صتقبل يف عامل  االأداء امل�رصحي 
الن�صوي على وجه  و املونولوغي  

التحديد .
�صمن  تدخل  املبادرة  هذه  اإن 
مبا  اجلامعية  اخلدمات  �صلب 
وترفيهي  ثقايف  ن�صاط  من  ميثله 
من  مبادرة  هي  و  م�رصحي،  و 
عادي  ن�صاط  تغدو  اأن  ال�رصوري 
يف باالإقامات اجلامعية م�صتقبل، 
فحظ موقف لفريق مونولوج »ليلي 

والعر�ص«.
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من اأملانيا اإىل رام اهلل.. اأعمال 
الت�سكيلية �سوزان حجاب

جاك  املقد�صي  الفنان  ياأمل 
تعريف  يف  ينجح  اأن  بر�صكيان، 
فنانة  باأعمال  اجلمهور 
فل�صطينية لها جتربتها ومتيزها، 
االأ�صواء  عن  بعيدة  بقت  لكنها 
عقود  اأربعة  عن  يزيد  ما  طيلة 

من الر�صم.
افتتاح  خلل  بر�صكيان  وقال 
حجاب  �صوزان  الفنانة  معر�ص 
عبد  موؤ�ص�صة  يف  عاماً(   78(
املح�صن قطان يف رام اهلل م�صاء 
معرفتي  بداية  »كانت  ال�صبت، 
ويف  الت�صعينات  مطلع  ب�صوزان 
يف  معر�صاً  لها  اأقمت   97 العام 

القد�ص«.
هذه  حماولتي  »لكن  واأ�صاف 
اإعطائها من�صة  كانت فا�صلة يف 
الفني  امل�صهد  يف  وم�صاحة 
الظروف  ب�صبب  ذلك  كان  ورمبا 

يف تلك املرحلة«.
التي  اأملانيا  يف  �صوزان  وتعي�ص 
الفنون  لدرا�صة  اإليها  �صافرت 
ع�رص،  التا�صعة  �صن  يف  وهي 
اأ�رصة  من  �صوزان  وتنحدر 
مدينة  من  هاجرت  فل�صطينية 
االإ�صكندرية  اإىل   1948 عام  يافا 
من  ال�صاد�صة  يف  كانت  حيث 
اأنه  بر�صكيان  واأو�صح  عمرها. 
اأن يكون عنوان املعر�ص  اختار 
اللوحات  الأن  )ا�صتعادي(، 
امل�صرية  متثل  فيه  املعرو�صة 
يزيد  ما  على  ل�صوزان  الفنية 
»رغم  وقال  عقود.  اأربعة  عن 
متكنت  املحدودة  االإمكانيات 
املجموعة  هذه  اإح�صار  من 
اأملانيا  من  الفنية  اللوحات  من 
والتي  خم�صني  تقريباً  وعددها 
ال�صبعينات  منت�صف  من  تبداأ 

لغاية العام املا�صي«.
اإىل  مق�صم  »املعر�ص  واأ�صاف 
تتناول  جمموعة  كل  جمموعات 
مو�صوعاً معيناً وتعك�ص املرحلة 

التي عا�صتها �صوزان«.

»تل الزعرت«

حتمل  بلوحة  املعر�ص  ويبداأ 
تظهر  الزعرت(  )تل  عنوان 
تتكئ  فل�صطينية،  �صيدة  فيها 
باليد  وحتمل  بيد  االأر�ص  على 
ر�صم  ر�صا�صاً،  �صلحاً  االأخرى 
عليه علم فل�صطني واأ�صفله وجه 
يف  ا�صتخدمته  اأخرى،  �صيدة 

كتابة كلمة تل الزعرت.
اأن يتنقل  وميكن لزائر املعر�ص 
االأعمال  من  جمموعة  بني 
تتحدث  والتي  خمتلفة  باأحجام 
واحلرية  واملراأة  الرحيل  عن 

واجل�صد.
الرحيل

متابعة  لزائريه  املعر�ص  ويتيح 
خم�ص  مدته  م�صوراً  ت�صجيًل 
بر�صكيان  بني  ملقابلة  دقائق 
يف  املتوا�صع  بيتها  يف  و�صوزان 
فرانكفورت باأملانيا تتحدث فيه 

عن جتربتها الفنية.
عليها  بدا  وقد  �صوزان  وتقول 
التعب مع تقدمها يف ال�صن خلل 
يف  االأهم  هو  »الرحيل  املقابلة 
اأعمايل، كلها تتوقف على الرحيل 

اإىل االأمل الذي نتمناه«.
وت�صف �صوزان جتربتها يف لبنان 
�صنوات  ب�صع  فيه  عا�صت  الذي 
باأنها كانت »مرة« واأن االأمل هو 

الذي اأنقذها.
حديثها  خلل  احلياة  وت�صبه 

ال  مب�صعد  عمودية  لوحة  عن 
ما�صية  »احلياة  وتقول  يتوقف 
يتوقف«،  ال  الذي  امل�صعد  مثل 
هي  املرة  »احلقيقة  اإن  وتقول 

ر�صم الواقع«.
ويرى بر�صكيان اأن اأعمال �صوزان 
االأ�صماء  من  الكثري  عن  تقل  ال 
يف  امل�صهورة  الفل�صطينية 
�صليمان  مثل  الت�صكيلية  الفنون 
�صموط  واإ�صماعيل  من�صور 
»لو  وقال  وغريهم.  عناين  ونبيل 
اأتيحت  كما  الفر�صة  لها  اأتيحت 
اإنتاجاً  لها  لراأينا  اآخرين  لفنانني 
واأو�صح  اأو�صع«،  و�صهرة  اأكرب 
هذا  يف  قدم  ما  اأن  بر�صكيان 
من  ب�صيط  جزء  وهو  املعر�ص، 
يف  ذاتيه  بجهود  مت  اأعمالها، 
بيتها.  يف  املتوا�صع  مر�صمها 
املعر�ص  يف  »ت�صاهدون  وقال 
الفنية  اللوحات  من  جمموعة 
املركبة اإىل جانب بع�صها لت�صكل 
فيما بينها لوحة واحدة هذا الأنه 
لوحة  لر�صم  مكان  لديها  لي�ص 
كبرية مرة واحدة فكانت تق�صمها 

اإىل لوحات وبعد ذلك جتمعها«.
يف  �صوزان  حديث  من  ويت�صح 
اأن  باملعر�ص  املذاعة  املقابلة 
اأعمالها الفنية،  لديها فل�صفة يف 
املراأة  عن  تتحدث  عندما 
الدين،  اأو  احلرية  اأو  والرجل 
الر�صومات  ت�صتخدم  اأنها  كما 
لوحاتها  يف  الرموز  اأو  املبا�رصة 
املعر�ص  وي�صتمر  الفنية. 
املعمل  موؤ�ص�صة  تقيمه  الذي 
عبد  وموؤ�ص�صة  املعا�رص  للفن 
من  الثاين  حتى  قطان  املح�صن 

اأفريل القادم.
وكاالت 

�سرف  الثقافية” �سيف  “العوي�س 
مهرجان اجلبل الثقايف بالفجرية

الفجرية  جمعية  كرمت 
الثقافية،موؤ�ص�صة  االجتماعية 
العوي�ص  علي  بن  �صلطان 
�صيف  حلت  التي  الثقافية 
الدورة  فعاليات  على  �رصف 
الثانية ملهرجان اجلبل الثقايف 
والذي ُعقد حتت �صعار “حوار 
الطبيعة واالإن�صان” حيث ت�صلم 
�صعادة الدكتور �صليمان مو�صى 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  اجلا�صم 
تكرميية  اأمناء املوؤ�ص�صة درعاً 
بن  اهلل  عبد  ال�صيخ  له  قدمها 

حمد بن �صيف ال�رصقي.
وكانت فعاليات مهرجان اجلبل 
الفجرية،  يف  الثاين  الثقايف 
و17   16 يومي  عقدت  قد 
�صعار  حتت  اجلاري  جانفي 
واالإن�صان”،  الطبيعة  “حوار 
الفجرية  تنظمه جمعية  والذي 
بالتعاون  الثقافية  االجتماعية 
مع مركز الفجرية للمغامرات، 
حتت رعاية �صمو ال�صيخ حممد 
عهد  ويل  ال�رصقي  حمد  بن 
حديقة  يف  وذلك  الفجرية، 

املغامرات بالفجرية.
ال�صيخ  االفتتاح  حفل  ح�رص 
�صيف  بن  حمد  بن  عبداهلل 
بن  �صعيد  وال�صيخ  ال�رصقي 
غرفة  رئي�ص  ال�رصقي  �رصور 
الفجرية  و�صناعة  جتارة 
و�صعادة خالد الظنحاين رئي�ص 
االجتماعية  الفجرية  جمعية 
�صعيد  و�صعادة  الثقافية 

الفجرية  املعمري مدير مركز 
للمغامرات و�صليمة املزروعي 
ولفيف  املهرجان،  مديرة 
واالإعلميني  املثقفني  من 
خلل  ومت  الفجرية.  واأهايل 
االفتتاح تكرمي ال�صاعر الراحل 
حمل  “الذي  ال�صايغ  حبيب 
 ، املهرجان”  �صخ�صية  لقب 
ال�صايغ،  ح�صن  جنله  بح�صور 
االإماراتي  املفكر  قدم  ثم 
ورقة  احل�صن،  يو�صف  الدكتور 
حبيب  حياة  تناولت  عمل 
واجنازاته  و�صريته  ال�صايغ 
قراأت  كما  والثقافية،  االأدبية 
ال�صاعرة الهنوف حممد رئي�صة 
االإمارات  واأدباء  كتاب  احتاد 
للحتاد  العام  االأمني  نائب 
العرب  والكتاب  للأدباء  العام 

جمموعة من ق�صائد ال�صايغ.
الثقافية  الفعاليات  وا�صتملت 
عر�ص  على  للمهرجان، 
قدمها  “�صداأ”  مل�رصحية 
الفجرية  دبا  جمعية  م�رصح 
من  وهي  والفنون؛  للثقافة 
را�صد  عبداهلل  اأحمد  تاأليف 
القحومي،  اإبراهيم  واإخراج 
اأمين  التمثيل  يف  و�صارك 
اخلدمي، وعبداهلل علي اخلدمي. 
تنوعت  �صعرية  قراءات  ثم 
والوجدانية،  الوطنية  بني  ما 
اأحمد  ال�صعراء:  مب�صاركة 
حمدة  نور،  حممود  الع�صم، 
عبداهلل  جنار،  جمانة  خمي�ص، 

يف  الهندي  وال�صاعر  الهامور، 
رافقتها  داموداران،  يف  تي 
�رصقية  مو�صيقية  اإيقاعات 
جويل  الهندي  العازف  اأحياها 

فيليب.
فكرية  ندوة  اأقيمت  كما 
يف  املكان  “جتليات  بعنوان 
مب�صاركة  االإبداعية”  الكتابة 
ونا�رص  نوري  �صاكر  الدكتور 
وحممد  الفل�صي  وكلثم  عراق 
واأدارتها  املرزوقي،  ح�صن 
تناول خللها  �صلمى احلفيتي، 
املكان  “ح�صور  املتحدثون 
العربية،  الرواية  يف  وجتلياته 
التجارب  اإغناء  يف  ودوره 

االإبداعية”.
ركناً  املهرجان  وخ�ص�ص 
ما  واأبرز  االإماراتي  للرتاث 
االإماراتية  البيئة  يحاكي 
عر�ص  على  علوة  االأ�صيلة، 
املاأكوالت الرتاثية التي ت�صتهر 
اإ�صافة  االإمارات.  دولة  بها 
تفاعلية  ور�ص  تنظيم  اإىل 
وتزيني  الفخار  �صناعة  يف 
املداخن قدمها �صعيد ال�صحي 
وور�صة  اليماحي،  وحليمة 
اإ�رصاف  حتت  العربي  للخط 
احلمادي،  علي  اخلطاط 
البورتريه  للوحات  ومعر�ص 

للفنان حممد جا�صم.
وعلى هام�ص املهرجان، نظم 
للمغامرات  الفجرية  مركز 
مثل:  متنوعة  ترفيهية  فقرات 

التي  اجلبال  ت�صلق  ريا�صة 
الفتية  من  جمموعة  نفذها 
اجلمهور،  اعجاب  نالت  والتي 
الرماية  ريا�صة  عن  ف�صًل 

بال�صهم.
املهرجان  مديرة  واأو�صحت 
اأن مهرجان  املزروعي  �صليمة 
اجلبل يف ن�صخته الثانية يتميز 
بتنوع فقراته الفنية التي ت�صمل 
والفلكلوري،  ال�صعبي  الغناء 
واالأدبية  ال�صعرية  واالأم�صيات 
التي حتاكي الرتاث االإماراتي، 
باأهمية  التذكري  اإىل  باالإ�صافة 
اجلبلية  الفجرية  مناطق 
طبيعتها  جمال  وا�صتعرا�ص 

وجبالها املتميزة.
املعمري يف  �صعيد  اأكد  بدوره 
له خلل املهرجان على  كلمة 
وزوار  اأهايل  تعريف  اأهمية 
مناطقها  على  الفجرية  اإمارة 
معاملها  واإبراز  الطبيعية 
تنظيم  خلل  من  ال�صياحية 
وم�صاركة  الدورية  االأن�صطة 
جميع  يف  وال�صيوف  االأهايل 
االأن�صطة التي ينفذها املركز، 
اللحمدود  الدعم  اإىل  م�صرياً 
الفجرية  مركز  يلقاه  الذي 
ال�صيخ  �صمو  من  للمغامرات 
حممد  بن  حمد  بن  حممد 
الفجرية  عهد  ويل  ال�رصقي 
يف  الكبري  الف�صل  له  والذي 

جناح فعاليات املركز.
 وكاالت

نغمات اأنثوية.. معر�س فردي للت�سكيلية 
�سو�سن حاج اإبراهيم

معر�ص  اأنثوية”  “نغمات 
الت�صكيلية  للفنانة  ت�صكيلي 
روحه  اإبراهيم  حاج  �صو�صن 
ال�صفاء  واألوانه  املراأة 
قاعة  ا�صت�صافته  وال�صكينة 
الثقايف  املركز  يف  املعار�ص 

العربي بالعدوي.
يقارب  ما  املعر�ص  وت�صمن 
50 لوحة متعددة املو�صوعات 
التي  املراأة  جوهرها  ليكون 
بطريقة  بع�صها  يف  ظهرت 

اأخرى  وبلوحات  مبا�رصة 
اأما  عمقها  يف  موجودة 
�صو�صن  اتبعته  الذي  االأ�صلوب 

فهو التعبريي والتجريدي.
اختيارها  اأن  �صو�صن  وبينت 
الأنها  اأنثوية”  “نغمات  ا�صم 
باالآلة  اأ�صبه  اللوحة  تعترب 
الفنان  يعطيها  املو�صيقية 
خا�صة  بجمالية  لونية  �رصبات 
احلانا  تعطي  املو�صيقا  فكما 
قد  فاللون  هادئة  اأو  �صاخبة 

يكون باردا اأو حارا.
مل  اأنها  اإىل  �صو�صن  ولفتت 
تخرت عناوين للوحات معر�صها 
خيال  اأمام  املجال  لترتك 
املتلقي مع اأنها اأ�صافت بع�ص 
لتعطيه  ال�صغرية عليها  الرموز 
اللوحة  تف�صري  على  القدرة 
احلالية  جتربتها  اأن  مو�صحة 
وحتديدا ما بعد احلرب تتجه 
اإىل الهدوء وال�صعادة على غرار 
�صنوات  خلل  عليه  كانت  ما 

احلرب القا�صية.
اإبراهيم  حاج  �صو�صن  والفنانة 
خريجة   1961 مواليد  من 
الفن  ودر�صت  االقت�صاد  كلية 
يف  خا�صة  درا�صة  الت�صكيلي 
للفنون  ا�صماعيل  اأدهم  مركز 
من  العديد  ولها  الت�صكيلية 
وعدة  الفردية  املعار�ص 
م�صاركات يف معار�ص جماعية 

خارج �صورية.
وكاالت 

انطلقت اأم�ص من م�رصح �صاطئ 
الراحة باأبوظبي، خام�ص حلقات 
الذي  املليون،  �صاعر  برنامج 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  تنظمه 
والرتاثية  الثقافية  والربامج 
اإطار  يف  وذلك  اأبوظبي،  يف 
الهادفة  الثقافية  ا�صرتاتيجيتها 
االهتمام  وتعزيز  الرتاث  ل�صون 

باالأدب وال�صعر العربي، مب�صاركة 
6 �صعراء من الكويت، وال�صعودية، 

والبحرين، و�صوريا.
جدعان  بن  اأحمد  وتناف�ص 
واأحمد  الكويت،  من  العازمي 
ال�صعودية،  من  البلوي  عايد  بن 
�صوريا،  من  ال�رصيقي  وحممد 
من  العنزي  ب�صري  وحممد 

البحرين، وحممد بن جنر الذيابي 
اجلبعاء  ومطلق  ال�صعودية،  من 
الدوي�ص من ال�صعودية، يف تقدمي 
اأع�صاء  اأمام  ال�صعرية  ن�صو�صهم 
جلنة التحكيم املوؤلفة من االأ�صتاذ 
�صلطان العميمي، والدكتور غ�صان 

احل�صن وال�صاعر حمد ال�صعيد.
وكاالت 

من الكويت، وال�سعودية، والبحرين، و�سوريا

6 �سعراء يف خام�س حلقات 
»�ساعر املليون« 



ملجم�عة م�ؤلفني

ملاذا يهاجر ال�شباب العربي؟ بحوث 
يف اإ�شكاليات الهجرة وامل�شتقبل

وكاالت 

القطع  من  �صفحة   912( الكتاب  يتاألف 
تقدمي  من  ومفهر�ًصا(،  موثًقا  الو�صط، 
بعنوان "هجرات ال�صباب العربي يف عامل 
دياين،  مراد  الكتاب  حمرر  كتبه  متغري"، 
وثلثة وع�رشين ف�صًل موزعة على �صبعة 

اأق�صام.

الهجرة الن�س�ية العربية

الن�صوية  "الهجرة  الأول،  الق�صم  يتكون 
الف�صل  يف  ف�صول.  ثلثة  من  العربية"، 
اإىل  والهجرة  العربية  "الفتاة  الأول، 
الفهم"،  يف  حماولة  املوعودة:  اجلّنات 
الهجرة  ظاهرة  التايب  عائ�صة  تتناول 
�صواء  العربية،  للفتاة  امل�رشوعة  غري 
والنزاع  التوتر  بوؤر  نحو  اأم  اأوروبا  نحو 
والتنظيمات  اجلماعات  اإىل  والن�صمام 
جتتهد  نظرية  زاوية  معتمدًة  املتطرفة، 
متعددة  باعتبارها  الظاهرة  مقاربة  يف 
ومفككًة  العوامل،  ومتنوعة  الأ�صباب 
اعتبارها  من  انطلًقا  املو�صوع  عنا�رش 

ظاهرة اجتماعية كلية.
"هجرة  بـ  املعنون  الثاين  الف�صل  ويف 
الكفاءات الن�صوية اللبنانية للعمل: ظاهرة 
تتناول ماريز يون�س 15 حالة  م�صتجدة"، 
ملهاِجرات لبنانيات يعملن يف دول اخلليج 
عّينة  بو�صفهن  اختيارهن  جرى  العربي، 
كرة  عينة  اأ�صلوب  با�صتخدام  احتمالية 
ال�صتعانة  خلل  من  اأو  ال�صبكية،  الثلج 
باأ�صدقاء و�صديقات. ولأن عدد احلالت 
تقت�رش  قليل،  ا�صتهدافها  جرى  التي 
هذه  اإىل  التعرف  على  الدرا�صة  حدود 
اأبعادها  عن  والك�صف  اجلديدة  الظاهرة 
والتمايز بني احلالت؛  فيها،  التنوع  وعن 
اأعمق  لدرا�صة  توؤ�ص�س  اأن  اأمل  على 
بداية،  اللبناين  امل�صتوى  على  واأ�صمل 
وعلى امل�صتوى العربي يف مرحلة لحقة.
يف حني تقول مرمي احل�صباين يف الف�صل 
والتنقل  الجتماعي  "النوع  الثالث، 
التعليمي:  بامل�صتوى  بالرتقاء  املرتبط 
والأكادمييات  الأكادمييني  جتارب 
هجرة  ب�صاأن  البحوث  اإن  اللبنانيني"، 
الطلب والطالبات مل تزل نادرة عموًما، 
الجتماعي  النوع  بعلقة  واملتعلقة 
مل  للطلب  الدولية  الهجرة  دات  مبحِدّ
العلمية  الدرا�صات  عن  متاًما  غائبة  تزل 
العربية،  املنطقة  تناولت  التي  النادرة 
هذه  �صد  على  الدرا�صة  هذه  يف  فتعمل 
ال�صوؤال:  عن  الإجابة  مبحاولة  الثغرة، 
قرار  يف  الجتماعي  النوع  يوؤثر  "كيف 
املرتبط  اللبنانيني  الأكادمييني  انتقال 

بالرتقاء بامل�صتوى التعليمي؟".

التقييد االأوروبي واليقينية 
امل�ستقبل

القوانني  "بني  الثاين،  الق�صم  يت�صمن 
الأوروبية التقييدية وليقينية امل�صتقبل"، 
يف  اخل�صاين  حممد  يرى  ف�صول.  اأربعة 
العرب  ال�صباب  "هجرة  الرابع،  الف�صل 
نقدية  قراءة  الأوروبي:  الحتاد  دول  اإىل 

اأن  للهجرة"،  الأوروبية  ال�صيا�صة  يف 
الوجهة  ميّثل  الذي  الأوروبي،  الحتاد 
حكامة  يواجه  العرب،  لل�صباب  الرئي�صة 
كي  اإبرازها  على  يعمل  بتناق�صات  تت�صم 
يبني العوامل املفرت�س اأن حتفز اعتماد 
ملقاربة  تخ�صع  جديدة  اأوروبية  �صيا�صة 
املعنيني:  للفاعلني  الربح"  "ثلثية 
والدول  املوفدة،  والدول  املهاجر، 
هذه  حتليل  على  ويعمل  امل�صتقبلة. 
ما  ت�صاوؤلت:  اأربعة  الإ�صكالية من خلل 
اأبعادها امل�صتقبلية  الظاهرة؟ وما  حجم 
من خلل الدرا�صات املتوافرة يف بع�س 
الدول العربية؟ وما اأهم حماور ال�صيا�صة 
الأوروبية يف جمال الهجرة؟ وما العوامل 
ال�صيا�صة  هذه  تناق�صات  تربز  التي 
�صيا�صة  اعتماد  وتفر�س  ونواق�صها، 

اأوروبية جديدة للهجرة؟

يف  قروي  �رشحان  ب�صري  ي�صلط  بينما 
الهجرة  "قوانني  اخلام�س،  الف�صل 
الأوروبي  الحتاد  دول  يف  النتقائية 
ال�صوء  العرب"،  املهاجرين  يف  واآثارها 
والأ�ص�س  النتقائية،  الهجرة  على مفهوم 
الحتاد  دول  يف  عليها  تقوم  التي 
ال�صباب  واقع  عن  والك�صف  الأوروبي، 
ي�صمى  ما  ا  خ�صو�صً املهاجرين،  العرب 
يف  الهجرة  هذه  واأثر  الأدمغة،  هجرة 
يقّيم  كما  الأدمغة.  امل�صّدرة هذه  الدول 
الوطنية  وال�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات 
ا�صتنزاف  ظاهرة  مواجهة  يف  العربية 
عن  اأهمية  يقل  ل  الذي  الب�رشي  املورد 
ا�صتنزاف الرثوات واملوارد، بل هو اأخطر 

منها.
عي�صات  وو�صيلة  عن�رش  العيا�صي  ويعالج 
وراء  "ال�صعي  ال�صاد�س،  الف�صل  يف 
امل�صتقبل املفقود: ملاذا يهاجر الطلب 
ملاذا  منها:  عدة،  م�صائل  اجلزائريون؟" 
اإىل  بالهجرة  اجلامعيون  الطلب  يغامر 
امل�رشوع/  ما  وجمهولة؟  بعيدة  عوامل 
احللم الذي ي�صعون اإىل حتقيقه يف املهجر 
بعد اأن ا�صتع�صى عليهم ذلك يف بلدهم؟ 
لهم؟  ا�صتقطاًبا  الأكرث  الوجهات  وما 
امليعاد  اأر�س  يت�صورون  وكيف  وملاذا؟ 
يت�صورون  وكيف  نحوها؟  يغامرون  التي 
اأمل يف عودتهم  اأيوجد  فيها؟  م�صتقبلهم 
يوًما ما اإىل الوطن اأم اأنهم يقطعون تذكرة 

باجتاه واحد نحو املجهول؟
الطلبية  "الهجرة  ال�صابع  الف�صل  اأما يف 
ودوافع  املوؤ�ص�صاتية  الرهانات  بني 
اجلزائريون  الطلب  الدوليني:  الطلب 
يف فرن�صا اأمنوذًجا"، فتتتبع �صهيلة اإدري�س 
ديناميات الهجرة واإعادة ت�صكيلها، واإظهار 
والقت�صادية  القانونية  ال�صغوطات  اآثار 
م�صار  يف  امل�صت�صيفة  للدول  والإدارية 
احل�صبان  يف  اآخذًة  املهاجر،  الطالب 
املعرفة،  لقت�صاد  العاملي  ال�صياق 
للبلدان  والت�رشيعية  القانونية  والإطارات 
وكذا  الدوليني،  للطلب  امل�صت�صيفة 
الأو�صاع القت�صادية والجتماعية للبلدان 
الأ�صلية للحركة الأكادميية نحو اخلارج. 
كما ت�صعى اإىل الك�صف عن بع�س اجلوانب 

هجرة  بني  العلقة  لإ�صكالية  املنرية 
الطلب،  وبالتحديد  العرب،  ال�صباب 
الجتماعي  ال�صتقرار  ه�صا�صة  وم�صائل 

وال�صيا�صي والقت�صادي فيها.

واقع الهجرة اإىل اأوروبا اإعالمًيا

يف الق�صم الثالث، "درا�صات يف واقع الهجرة 
اأوروبا ومقارباتها الإعلمية"، ثلثة  اإىل 
ف�صول. يف الف�صل الثامن، "�صباب اجليل 
الثالث للهجرة يف بلجيكا - هويات تائهة 
بورغراوت  حالة حي  درا�صة  ومت�صدعة: 
�صعدي  حممد  ينطلق  اأنفر�س"،  مبدينة 
والتهمي�س  الفقر  ظواهر  اأن  فر�صية  من 
وحتى  والتمييز،  الإق�صاء  و�صيا�صات 
لدى  ال�صائدة  الإ�صلمية  الدينية  الثقافة 
لتف�صري  تكفي  ل  بورغراوت  حي  �صكان 
اندماجهم  وتعرث  التمردية  نزعتهم 
�صهلة  فري�صة  اإىل  وحتّولهم  الجتماعي 
ينبغي  بل  الدينيني،  املتطرفني  اأيدي  يف 
العنيف  الهوياتي  التمزق  نحو  التوجه 
الذي يعي�صونه، وبحثهم عن املعنى ونوع 

من الأمان الهوياتي.
ويف الف�صل التا�صع، "الهجرة املغربية اإىل 
فرن�صا )1912-1974(: اأّي موقٍع لل�صباب"، 
يتناول خالد اأوع�صو هجرة املغاربة نحو 
بو�صفها  املعا�رشة،  فرن�صا، يف املرحلة 
باملجال،  الإن�صان  علقة  مظاهر  اأحد 
حددت  كيف  مركزية:  اإ�صكالية  معاجًلا 
بالعوامل  املغرب  علقة  ال�صباب  هجرة 

ا؟ الغربية عموًما وفرن�صا خ�صو�صً
ال�صباب  "�صورة  العا�رش،  الف�صل  ويف 
الأملانية:  ال�صحافة  يف  اللجئني  العرب 
زهري  يجيب  �صبيغل"،  دير  جملة  مثال 
�صوكاح عن الت�صاوؤلت الآتية: كيف تنظر 
ال�صحافة الأملانية والأوروبية اإىل الهجرة 
احلالية؟ وهل تختلف نظرتها اإىل اللجئ 
التي  النمطية  النظرة  ال�صاب عن  العربي 
تن�صجها منذ عقود عن املهاجر الأجنبي 
ا؟ وهل  عموًما واملهاجر العربي خ�صو�صً
هذه ال�صورة احلالية ل تعدو اأن تندرج يف 
عربي  هو  ما  كل  ب�صاأن  ال�صائدة  النظرة 
واإ�صلمي؟ وهل ميكن احلديث عن �صور 
متعددة؟ وهل �صحافة هذه الدول ت�صاهم 
وحيدة  منطية  �صورة  �صنع  اإعادة  يف 

للجئ العربي لعتبارات اأيديولوجية؟
الهبة الدمي�غرافية والتنمية

الهبة  وعود  "بني  الرابع،  الق�صم  ي�صتمل 
ال�صيا�صات  واإخفاقات  الدميوغرافية 
اأربعة ف�صول. يف الف�صل  التنموية"، على 
يف  الدميوغرافية  "الهبة  ع�رش،  احلادي 
موقوتة؟  قنبلة  اأم  نعمة  العربي:  الوطن 
اإبراهيم  يحلل  اأمنوذًجا"،  املغرب 
ال�صكانية يف املغرب  الدينامية  املر�صيد 
الدميوغرافية  الهبة  ظهور  يف  واأثرها 
يحاول  كما  الثالثة.  الألفية  بداية  يف 
املوؤ�رشات  خمتلف  جتاوب  مدى  فهم 
هذه  مع  والجتماعية  القت�صادية 
ال�صوؤال  طارًحا  ال�صتثنائية،  الظاهرة 
الهبة  ظهور  اعتبار  هل ميكن  املحوري: 
الدميوغرافية يف املغرب نعمًة اأم نقمة؟

يف حني يقي�س حممد اأبو عزيزة يف الف�صل 
الثاين ع�رش، "مدى التوافق بني خمرجات 
التعليم و�صوق العمل واأثره يف قرار الهجرة 
بني ال�صباب يف م�رش"، حجم عدم تطابق 
التعليم - الوظيفة بني ال�صباب بالطريقة 
العمل  �صوق  �صياق  تلئم  التي  املنا�صبة 
امل�رشية؛ ويقدم تقومًيا كّمًيا لتاأثري عدم 
تطابق التعليم - الوظيفة يف قرار الهجرة 

بني ال�صباب.
"الهجرة  ع�رش،  الثالث  الف�صل  ويف 
اخلارج:  اإىل  املغاربة  لل�صباب  املعا�رشة 
التنمية"،  ووهم  القت�صادي  الواقع  بني 
على  ال�صوء  ت�صليط  عونة  خديجة  تروم 
يف  للخارج  املغرب  تبعية  ا�صتمرار 
الديناميات  وحتليل  الهجرة،  ظاهرة 
اخلارجية  للهجرة  ال�صو�صيو-اقت�صادية 
املنهج  معتمدًة  الوطني،  امل�صتوى  على 
يف  للحوادث  والتحليلي  ال�صتقرائي 
الظاهرة املدرو�صة وو�صفها، ولعلقاتها 

املجالية والجتماعية املت�صّعبة.
اأما الف�صل الرابع ع�رش، "هجرة ال�صباب 
درا�صة  املندجمة:  التنمية  و�صيا�صات 
حول �صباب مدينة خريبكة يف املغرب"، 
فيوؤ�ص�س فيه �صالح الن�صاط فر�صية بحثه 
ال�صباب  هجرة  �صيولة  من  احلَدّ  اأن  على 
حتتاج اإىل �صيا�صات عامة ناظمة لرتجمة 
القت�صادية  التنميتني  يف  ال�صباب  حّق 
وبرامج  اإجراءات  واإىل  والجتماعية، 
املال  راأ�س  تثمني  على  تعمل  وخطط 
اللمادي لل�صباب، وا�صتثمار مقّدراته، يف 
يف  الكامل  اندماجه  �رشوط  حتقيق  اأفق 

البناءين القت�صادي والجتماعي.
ال�اقع والفر�ص والتهديدات

"درا�صات  اخلام�س،  الق�صم  يت�صمن 
والفر�س  الواقع  يف  �صو�صيولوجية 
الف�صل  يف  ف�صول.  ثلثة  والتهديدات"، 
اخلام�س ع�رش، "ال�صباب املغاربيون بني 
الهجرة:  ال�صتبعاد الجتماعي وتطلعات 
مقارنة  �صو�صيو-اإمبرييقية  مقاربة 
الهادي  يحلل  واملغرب"،  اجلزائر  بني 
ال�صتبعاد  بني  الطردية  العلقة  بوو�صمة 
الهجرة،  وظاهرة  لل�صباب  الجتماعي 
حيث تبدو العلقة �صببية مبا�رشة بينهما؛ 
ظاهرة  من  الهجرة  متغري  يتغّذى  اإذ 
اإليها.  موؤّدًيا  �صببًا  يبدو  الذي  ال�صتبعاد 
اأو  �صببًا  ذاتها  الهجرة  تبدو  املقابل،  يف 
عامًل اأو حتى نتيجًة مف�صية بدورها اإىل 

ظاهرة ال�صتبعاد.
"ال�صباب  ع�رش،  ال�صاد�س  الف�صل  ويف 
مقاربة  املغرب:  يف  "احلريك"  وظاهرة 
البحريي  زهري  يحاول  �صو�صيولوجية"، 
غري  الهجرة  اأ�صباب  على  الوقوف 
اأوروبا،  نحو  املغاربة  لل�صباب  النظامية 
اإطار  يف  وانعكا�صاتها  متظهراتها  وعلى 
ظاهرة  ت�صميته  على  يُ�صطلح  بات  ما 
من  اليوم  اأ�صبحت  بو�صفها  "احلريك"، 
ت�صتدعي  التي  ال�صو�صيولوجية  الظواهر 

تعميق الدرا�صة والتحليل.
"الهجرة  ع�رش،  ال�صابع  الف�صل  ويف 
الثقافية  التعددية  بني  اخلارجية 

نظرية  مقاربة  الجتماعي:  والتما�صك 
هاين  يدر�س  والتهديدات"،  للفر�س 
الثقافية،  التعددية  عبده  خمي�س 
اإحدى  بو�صفها  اإرها�صاتها  عن  ويك�صف 
ت�صتعني  الدول  بداأت  التي  ال�صيا�صات 
على  وت�صّجعهم  املهاجرين  لتجذب  بها 
يتناول  وكذلك  وال�صتيطان،  ال�صفر 
ال�صياق البنائي الذي اأدى اإىل اإعادة النظر 
العتماد  وتراجع  ال�صيا�صات،  تلك  يف 
اأ�صبحت  كونها  الدول؛  بع�س  يف  عليها 
متّثل تهديًدا للدولة القومية )الدولة التي 
ا للتما�صك  ت�صتقبل املهاجرين(، وتقوي�صً

الجتماعي.

وع�د الهجرة العائدة

الهجرة  "وعود  ال�صاد�س،  الق�صم  يحتوي 
العائدة واحلّد من نزيف هجرة الكفاءات"، 
الثامن  الف�صل  يف  ف�صول.  ثلثة  على 
العرب:  لل�صباب  العائدة  "الهجرة  ع�رش، 
الإدماج"،  و�صيا�صة  الواقع  اإ�صكاليات 
الهجرة  مو�صوع  �صكريب  اآ�صيا  تعر�س 
العائدة انطلًقا من الواقع الراهن، ومن 
الإ�صكاليات التي تواجه ال�صباب العائدين 
وا�صرتاتيجياته  اإدماجهم  واآليات  طوًعا، 
من  منطلقة  اجلزائري،  املجتمع  يف 
اجلزائريون  ال�صباب  يعاين  فر�صيتني: 
الجتماعي  الإدماج  م�صكلت  العائدون 
الإدماج  �صيا�صة  تتخذ  ومل  والقت�صادي، 
�صبيل  يف  اللزمة  التدابري  اجلزائرية 

اإدماج العائدين.

هجرة الكفاءات اجلزائرية: درا�سة 
يف جه�د احلّد من نزيفها واإ�سراكها 

يف التنمية ال�طنية

التا�صع  الف�صل  يف  مباركية  منري  ويبحث 
ع�رش، "هجرة الكفاءات اجلزائرية: درا�صة 
واإ�رشاكها يف  نزيفها  من  احلّد  يف جهود 
التنمية الوطنية"، يف ف�صل م�صاعي اإقناع 
بالعودة  اجلزائرية  الوطنية  الكفاءات 
ق�صور اجلهود  اإىل  اإ�صافًة  اجلزائر،  اإىل 
يف  اإخفاقها  اأو  اجلزائرية  وال�صيا�صات 
وتفعيل  الكفاءات  هجرة  مع  التعامل 
ب�صاأن  الأ�صئلة  طارًحا  التنموي،  دورها 
اأو  عامة  �صيا�صة  يجعل  اأن  ميكن  ما 
حتدث  اأو  تف�صل،  اجلهود  من  جمموعة 

اأثًرا عك�صًيا.
الف�صل  يف  ظريف  �صاكر  يقدم  حني  يف 
اجلزائرية  الكفاءات  "هجرة  الع�رشين، 
يف  درا�صة   :)2015–1991( اخلارج  اإىل 
متاأنية  قراءًة  والنعكا�صات"،  الأ�صباب 
ا  لكيفية توظيف هجرة العقول، خ�صو�صً
هذا  ب�صاأن  كثرية  معارف  تطور  بعد 
التوجه نحو  املو�صوع، والتي تركز على 
العودة  اأو  معريف،  �صتات  �صبكات  تكوين 
اإذا  املهرة  للمهاجرين  الفعلية  املادية 
لل�صتفادة  املواتية  الأو�صاع  توافرت 

منهم وال�صتثمار فيهم.

الهجرة الفل�سطينية والهجرة 
اخلليجية

الهجرة  "يف  ال�صابع،  الق�صم  يف 

الفل�صطينية والهجرة اإىل بلدان اخلليج"، 
يف  دريدي  حممد  يركز  ف�صول.  ثلثة 
"هجرة  والع�رشين،  احلادي  الف�صل 
ال�صباب الفل�صطينيني اإىل اخلارج: الواقع 
هجرة  ظاهرة  على  بحثَه  والرغبة"، 
حماور  خلل  من  الفل�صطينيني  ال�صباب 
عدة، اأهمها حجم هذه الظاهرة عموًما، 
ا،  الفل�صطينيني خ�صو�صً ال�صباب  وهجرة 
اإىل  املهاجرين  ال�صباب  وخ�صائ�س 
اخلارج وحتليلها، وعدد ال�صباب الراغبني 
الرغبة،  هذه  اإىل  والدافع  الهجرة  يف 
والجتماعية  القت�صادية  العوامل  واأهم 
التي توؤثر يف الرغبة والتفكري يف الهجرة 

عند ال�صباب.
الثاين  الف�صل  يف  العلي  حمود  ويدر�س 
الفل�صطينيون  "ال�صباب  والع�رشين، 
العي�س  ق�صوة  بني  لبنان:  يف  اللجئون 
والهجرة القا�صية"، اإ�صكالية العلقة بني 
امل�صاركتني  فر�س  وه�صا�صة  الت�صغيل 
�صيا�صة  بفعل  وال�صيا�صية  الجتماعية 
الدولة اللبنانية الت�صلّطية، وبفعل ه�صا�صة 
الأمن الفردي واجلماعي و�صعف التيقن 
هجرة  اإىل  يوؤدي  ما  ا،  اأي�صً بامل�صتقبل 
اإطار  الهجرة يف  دوافع  ويحلل  ال�صباب. 
والأمني  القت�صادي  احلاليني  الواقَعني 
اإىل  ا�صتناًدا  لبنان،  يف  للفل�صطينيني 

املنهجني الو�صفي والتف�صريي.
الف�صل  اأبو زيد يف  اأحمد  واأخرًيا، يختم 
الثالث والع�رشين، "جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربي: حتديات الهجرة واخللل 
ال�صكاين وال�صتقرار ال�صيا�صي"، بالبحث 
الدميوغرايف  التغري  بني  العلقة  يف 
جمل�س  دول  يف  ال�صيا�صي  وال�صتقرار 
خلل  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 
ثورات  اندلع  اأعقبت  التي  الفرتة 
 ،2011 عام  بدايات  يف  العربي  الربيع 
ال�صكاين  التغري  بني  العلقة  بتحليل 
الداخلي،  وال�صتقرار  الوطنية  والهوية 
ال�صكان  توزيع  يف  التغري  باأن  جمادًل 
دول  ال�صكاين املحلي يف  الهرم  وتركيب 
هو  الثابت(  )املتغري  التعاون  جمل�س 
الأمن  بتهديد  ارتباًطا  العوامل  اأ�صّد 
عندما  ا  خ�صو�صً الوطنينَي،  وال�صتقرار 
الإثني،  التنوع  مثل  مبتغريات  يقرتن 
والهجرة الدولية، والتحول الدميقراطي 

وال�رشاعات الإقليمية )املتغري التابع(.

امل�ساهم�ن يف الكتاب

التايب،  عائ�صة  )حمرر(  دياين  مراد 
حممد  احل�صباين،  مرمي  يون�س،  ماريز 
اخل�صاين، ب�صري �رشحان قروي، العيا�صي 
اإدري�س،  �صهيلة  عي�صات،  و�صيلة  عن�رش، 
زهري  اأوع�صو،  خالد  �صعدي،  حممد 
اأبو  حممد  املر�صيد،  اإبراهيم  �صوكاح، 
الن�صاط،  �صالح  عونة،  خديجة  عزيزة، 
هاين  البحريي،  زهري  بوو�صمة،  الهادي 
منري  �صكريب،  اآ�صيا  عبده،  خمي�س 
دريدي،  حممد  ظريف،  �صاكر  مباركية، 

حمود العلي، اأحمد اأبو زيد.
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�سدر عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب ملاذا يهاجر ال�سباب العربي؟ بح�ث 
يف اإ�سكاليات الهجرة وامل�ستقبل، وه� ي�سّم بني دّفتيه بح�ًثا منتقاة قّدمت �سمن حم�ر "ال�سباب 

العربي: الهجرة وامل�ستقبل"، يف امل�ؤمتر ال�ساد�ص للعل�م االجتماعية واالإن�سانية الذي عقده 
املركز يف الفرتة 18-20 اآذار/ مار�ص 2017 يف الدوحة. وتناق�ص البح�ث التي ي�سمها الكتاب 

�س�ؤال الهجرة الذي يكت�سي اأهميًة خا�سة يف ال�سياق العربي املعا�سر، وال �سّيما من جهة ارتباطه 
بفئٍة عمرية - اجتماعية متّثل قلبه الناب�ص ورهانه االأ�سا�سي لرفع التحديات امل�ستقبلية 

التنم�ية والتحّررية؛ اإذ ازدادت هجرات ال�سباب العربي يف االأزمنة احلديثة، واأ�سحت اإ�سكاليًة 
حقيقية يف حميط متغري ومع�مل وم��س�م على نحٍ� متزايٍد بالنزاعات وال�سراعات، اإ�سافًة اإىل 
اأّن الهجرة متّثل العامل الثالث من ع�امل النم� ال�سكاين، اإىل جانب ال�الدات وال�فيات، وه� ما 

ا بالن�سبة اإىل البلدان امل�ستقبلة. يجعل درا�ستها ذات اأهمية اأي�سً
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يف »ليايل الواحات للموندرام املغاربي« من 01 اإىل 04 فيفري 2020

تكرمي الناقدة امل�صرحية جميلة م�صطفى الزقاي بورقلة
 �صتحظى الدكتورة والناقدة امل�صرحية جميلة م�صطفى الزقاي بتكرمي من طرف جمعية ركح الواحات الثقافية بورقلة، يف تظاهرة »ليايل 

الواحات للمونودرام املغاربي« التي حتمل �صعار » ورقلة عا�صمة املوندرام » والتي �صتنظم فعاليتها من 01 اإىل 04 فيفري 2020    والتي خ�ص�صت 
للمرحوم يو�صف بكو�ش،  وتاأتي هذه املبادرة التكرميية عرفانا ملا قدمته هذه املبدعة للفن الرابع  فلقد �صاهمت يف التعريف باإبداعات امل�صرح 

وال�صينما اجلزائرية يف خمتلف البلدان العربية . 

حكيم مالك 

الزقاي »للو�صط« :« 
ا�صتقبلت فكرة التكرمي 

بكثري من التاأثر«

الربوفي�سور  وجهت  ولقد   
ت�رصيحها  يف  الزقاي 
وتقدير  �سكر  ر�سالة  لـ«الو�سط« 
على  املبدعني  ورقلة  ل�سباب 
هذا  يف  لتكرميها  اختيارها 
ا�ستنادا  الهام  امل�رصحي  اللقاء 
واجلانب  امل�رصح  مع  مل�سارها 
والعربي  اجلزائري  الثقايف 
ا�ستقبلت  اأنها  موؤكدة   ، اأي�سا 
فكرة التكرمي بكثري من التاأثر ، 
متمنية لهم دوام التاألق والنجاح 

.

العمل على تن�صيط اجلانب 
الثقايف يف جنوبنا الكبري 

الناقدة  هذه  ورف�ست 
م�رصح  نقد  يف  املتخ�س�سة 
�سيفة  جمرد  تكون  اأن  الطفل، 
يف  اأية تظاهرة ثقافية ، ولهذا  
وتدقيق  تر�سيخ   ف�ستحاول 
مع  املوندراما«   « م�سطلح 
ر�سد اأنواعه يف »ليايل الواحات 
بورقلة   « املغاربي  للموندرام 
اجلانب  تن�سيط  بهدف  ،وهذا  
يعد  الذي  جنوبنا  يف  الثقايف 
نب�ض اجلزائر  ، حيث  اأن فنانو 
يف  امل�رصح  ميار�سون  اجلنوب 

ويتحدون  جدا   �سعبة  ظروف 
م�ساعدات  بدون  العوائق  كل 
القبعة  »�ساأنزع  قائلة   ، مادية 
اأمام ن�سالهم وكفاحهم ليمار�سوا 
هذا الفن اجلميل الذي يعد هو 

احلياة« .

التقرب من الفنانني 
اجلزائريني اجتماعيا 

وثقافيا

كتاب  �ساحبة  واأو�سحت  
امل�رصح«  عنقاء  “�سونيا 
هذه  يف  جتمع  اأن  فكرت  اأنها 
التي  امل�رصحية  التظاهرة  
املتعة  ورقلة  والية  �ستحت�سنها 
مع االإفادة لتقرب منهم م�ساريع 
للفنون  الوطني  املجل�ض 
به   ع�سوة  تعد  الذي  واالآداب 
احل�سول  كيفية  لهم  تو�سح  كي 
الفنية«  الهوية  »البطاقة  على 
تتعلق  التي  وامل�ستجدات 
اطالعهم  مع   ، البطاقة  بهذه 
لهذه  املرافقة  حقوقهم  على 
تعريفهم  اإىل  اإ�سافة   ، البطاقة 
بن�ساط  هذا املجل�ض  واملتمثل 
بتح�سري قانون الفنان الذي مت 
القوانني  درا�سة  يف  البدء   فيه 
حماولة  يف  عربيا  املوجودة 
هوؤالء  من  لالقرتاب  منها  
فيما  نب�سهم  لتج�ض  ال�سباب 
يتعلق بامل�ستحقات التي يطلبها 
�سمن  لتدرجها  اجلنوب  فنانو 
ب�سياغة   املكلفة  اللجنة  هذه 

بالفنان  اخلا�ض  القانون  هذا 
رفقة  فيها  ع�سو  هي  والتي   ،
ال�سعيد  والناقد  القا�ض  كل من 
بالربجمة   واملكلفة  زرقة  بن 
و�سخ�سيات  رزايق  نبيلة 
اللجنة  هذه  يف  ت�سارك  اأخرى 
الثانية  اللجنة  اإىل  اإ�سافة 
من  التقرب  اإىل  �ست�سعى  والتي 
لتلم  وثقافيا  اجتماعيا  الفنانني 
باملثبطات والعوائق التي يعاين 
ونف�سيا  اجتماعيا  الفنان  منها 

وغري ذلك.  

م�صرية اإبداعية حافلة 
بالإجنازات

الزقاي  م�سطفى  جميلة  وتعد 
النقد  يف  دكتورة  و  اأ�ستاذة 
امل�رصحي  وال�سينمائي واالأدبي  
�سهادة  على  حا�سلة  هي 
اأكتوبر1980ثانوية  البكالوريا: 
 – بلعبا�ض(  )�سيدي  النجاح 
 1986 جوان  اللي�سان�ض:  �سهادة 
و�سهادة  ال�سانية  وهران  جامعة 
»االإبداع  تخ�س�ض  املاج�ستري، 
ال�سيناريو«-�سينما  وكتابة 
 2002 مار�ض   16  : الطفل- 
ال�سينمائي  ًباالإبداع  مو�سومة 
اجلزائر-درا�سة  يف  للطفل 
“ح�سن  بتقدير  حتليلية- 
 19 املناق�سة  وعالمة  جدا” 
دكتوراه،”  �سهادة  و   20 من 
الطفل”:  م�رصح  نقد  تخ�س�ض 
مو�سومة   ،  2009 جانفي   26

امل�رصح  يف  امل�سهد  بـ:«�سعرية 
وبتقدير  املغاربي«  الطفويل 
اللجنة  تهنئة  مع  جدا  م�رّصف 
ولها  العمل.  بن�رص  وتو�سيتها 
العربي  االأدب  يف  دولة  دكتوراه 
بدءا من جوان 2010 من جامعة 
موؤهلة  وهران)اأ�ستاذة  ال�سانية 
ولها   . العربي(  االأدب  �سعبة  يف 
االأقدمية العامة يف التعليم منذ 
املجل�ض  رئي�ض   وهي   1984
واالأدب  اللغة   ملعهد  العلمي  
العربي بجامعة تيبازة  باجلزائر  
باملجل�ض  ع�سو  هي  وحاليا  
  ، واالآداب   للفنون  الوطني 
ولقد  اأ�رصفت  الربوفي�سور على 
اللي�سان�ض  الكثري من  مذكرات 
واملاج�ستري   واملا�سرت  
وهران  بجامعات   والدكتوراه  
و�ساركت  وتيبازة  وم�ستغامن 
املهرجانات   من  الكثري  يف 
واالأيام  العلمية   وامللتقيات 
والدولية  الوطنية  الدرا�سية  
خمرب  من  اأكرث  يف  ع�سو  فهي 
منظم  وع�سو  بحث  وم�ساريع  
من  للكثري  العلمية  باللجان 
والندوات  العلمية  امللتقيات 
جلنة  وع�سو  ورئي�ض  الدولية  
وطنية  مبهرجانات  التحكيم 
م�رصوع  �ساحبة  فهي   ، ودولية 
 « بـ  مو�سوم  ل.م.د   ما�سرت 
النقد امل�رصحي » بق�سم الفنون 
 ، وهران  بجامعة  الدرامية 
ورئي�ض ع�سو يف اللجان العلمية  
والدويل  الوطني  للمهرجانني 

يف  وع�سو  املحرتف   للم�رصح 
جلنة م�سابقة التاأليف امل�رصحي 
الهيئة  تنظمها  التي  العربي 
الكبار  فئة  للم�رصح  العربية 
جلنة  يف  مقرر  وع�سو   2012
 « مب�سابقة  اخلا�سة  التحكيم 
التاأليف امل�رصحي« ، »  الذكرى 
اجلزائر  ال�ستقالل  اخلم�سني 
وع�سو   2012 جويلية   – »ماي 
يف اللجنة العليا لـ » عام املراأة 
بالهيئة  العربي«  امل�رصح  يف 
بال�سارقة  للم�رصح  العربية 
   ،2013 غاية  اإىل   2011 نوفمرب 
امل�رصح  خرباء  من  اأي�سا  وتعد 
بلجنة  وع�سو  املدر�سي  
وتطوير  وتنمية  م�رصوع  متابعة 
الذي  املدر�سي  امل�رصح 
للم�رصح  العربية  الهيئة  تتبناه  

�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  برعاية 
اإىل   2014 القا�سمي  حممد 
بلجنة  ع�سو   فهي  اليوم   غاية 
اخلا�سة   واملتابعة  التن�سيق  
الثورة   امل�رصح،  كتاب«  باإ�سدار 
امللتقى  لوقائع   وااللتزام«  
العلمي  الذي جرت فعاليته فيما 
بني 31 نوفمرب و03 اأكتوبر2012  
م�ساهم  ع�سو  وهي   ، ببجاية 
التدريبية  احل�س�ض  �سري  يف 
الطلبة  بتح�سري  اخلا�سة 
امل�ساركني يف ت�سفيات البطولة 
ملناظرات  الثانية  الدولية 
التي  العربية  باللغة  اجلامعات 
بقطر  بالدوحة  املركز  ينظمها 
خالل الفرتة 11/11/ 2012 اإىل 
بلجنة  ع�سو    ،  2013 12اأفريل 
اجلزائري  امل�رصحي   التاأليف 

حممد  الدكتور  املفكر  جلائزة 
من  بتنظيم  �سنب  اأبي   بن 
مديرية  الثقافة باملدية خالل 
حمكم  وع�سو   2013  /  11
ملجالت وطنية ودولية ، كما اأن 
للم�رصح  تكتب   املبدعة   هذه 
من   الكثري  ولديها  وال�سينما  
املن�سورة  النقدية  املقاالت 
مبجالت وطنية ودولية حمكمة 
من�سورة  وكتب  حمكمة  وغري 
ال�سينمائي  النقد  جمال  يف 
 . والرتجمة  وامل�رصحي 
اجلزائر  معر�ض  يف  و�ساركت 
بكتاب   24 �سيال  للكتاب  الدويل 
عنقاء  “�سونيا  عنوان  حمل 
امل�رصح« ال�سادر عن دار الوطن 

اليوم يف 2019 .

من  االأوىل  الن�سخة  كرمت 
املقاومة  اأفالم  اأ�سبوع 
والتحرير خالل حفل افتتاحها 
املجاهدة  بتون�ض  اأم�ض  اأول 
بوحريد،  جميلة  اجلزائرية 
ودور  ولدورها  لها  تقديرا 
يف  عموما  اجلزائرية  املراأة 
الفرن�سي  اال�ستعمار  مقاومة 
هذه  يف  وت�سارك  لبالدها. 
التظاهرة  من  االأوىل  الطبعة 
املكتبة  بها  بادرت  التي 
ال�سينمائية التون�سية بال�رصاكة 
للفنون  اللبنانية  اجلمعية  مع 
الثقافة  مدينة  حتت�سنها  التي 
تون�ض  من  اأفالم  بتون�ض 
ولبنان  و�سوريا  واجلزائر 

وفل�سطني واإيران وم�رص.
الذي  االفتتاح  حفل  وعرف 
ح�سور  الثقافة  مبدينة  جرى 
وجوه ثقافية و ن�سالية تون�سية 
التون�سي  الفنان  بينها  من 
لكاتب  و  بو�سناق  لطفي 
عبد  الفل�سطيني  ال�سحفي 
وتهدف   . عطوان   الباري 

تتوا�سل  التي  التظاهرة  هذه 
اجلاري  جانفي    26 لغاية 
»ت�سليط  اإىل  منظميها  ح�سب 
املقاومة  فعل  على  ال�سوء 
املحتلة  لل�سعوب  تنت�رص  التي 
الق�سية  مقدمتها  ويف 
»واإظهار  كذا  و  الفل�سطينية« 
واالنتهاكات  العدو  وح�سية 
اإليها  تعر�ست  التي  املختلفة 
واأبرز  املحتلة«.  املناطق 
�سهرة  يف  املتدخلني  بع�ض 
احلدث  اأهمية  االفتتاح 
الفل�سطينية  للق�سية  بالن�سبة 
االأحداث  ظل  يف  »غيبت  التي 
الدول  بع�ض  يف  اجلارية 
موؤكدين  ح�سبهم،  العربية« 

الثقافة  ان  اخرى  جهة  من 
هي التي توحد العرب. وافتتح 
»دم�سق حلب«  ال�سوري  الفيلم 
للمخرج  با�سل اخلطيب اأ�سبوع 
والتحرير.  املقاومة  اأفالم 
ويوؤدي اأدوار البطولة يف الفيلم 
و�سباح  حلام  دريد  املمثلون 
مرجتي  و�سكران  جزائري 
حنا  وكندا  امل�رصي  و�سلمى 
وتدور  املنعم عمايري.  وعبد 
انطوائي  رجل  حول  اأحداثه 
يعي�ض يف دم�سق، و بقيت ابنته 
حتت احل�سار يف منطقة حلب 
يف  احلرب  انعكا�سات  فهو 

�سوريا على حياة النا�ض«.
وكالت 

�سم العدد الثاين وال�سبعون من 
الف�سلية  العلمي  اخليال  جملة 
الثقافة  وزارة  عن  ال�سادرة 
واأبحاثاً  درا�سات  ال�سورية 
مقاالت  اإىل  اإ�سافة  علمية 
وامل�ستقبل  الف�ساء  علوم  يف 

وق�س�ض خيال علمي.
التي  العدد  افتتاحية  وحتدثت 
الدكتور  التحرير  رئي�ض  كتبها 
)يف  بعنوان  عمران  طالب 
م�سهد كوين مثري( عن اإمكانية 
امل�ستقبل  يف  االإن�سان  قيام 
كواكب  على  بالهبوط 

املجموعة ال�سم�سية.
العلمي  اخليال  ق�س�ض  ومن 
)كائن  العدد  �سمها  التي 
ي�ستوطن احللم( للدكتور طالب 
اأ�سعد  مها  وترجمت  عمران 
)وادي  بعنوان  ق�ستني  مرزة 
العمل  اأثناء  و)يف  العناكب( 
ترجمت هال  بينما  اجلراحي( 
تهطل  )�سوف  احلالق  �سحادة 

االأمطار(.
العرب  ح�سارة  باب  و�سم 
)ح�سن  منها  عدة  درا�سات 
املخرتع  ال�سوري..  الرماح 

املن�سي( للدكتور عمار حممد 
للدكتور  الفلك(  و)علم  النهار 
الي�سار  وكتبت  جبيلي  هيثم 
�سيمون حاجوج عن )اأثر النتاج 
اأوروبا(  ال�سوري يف  احل�ساري 
االآثار  تاريخ  يف  و)حمطات 
عمريت(  يف  مهم  اكت�ساف 

لرامز حو�ض.
امل�ستقبل  علوم  باب  وتطرق 
ال�سم�سية  الطاقة  اإىل 
علي  للدكتور  وا�ستخداماتها 
ماري  وترجمت  مو�سى  ح�سن 
)تكنولوجيا  بعنوان  زينو مقاالً 

تعمل  كيف  ت�سدق..  ال 
حمطات الذرة(.

الذي  ال�سهر  كتاب  وا�ستعر�ض 
مب�سع  )حتت  بعنوان  جاء 
االإنكليزي  للكاتب  اجلراح( 
)هربرت جورج ويلز( اأحد رواد 
حكاية  العلمي  اخليال  اأدب 
باالكتئاب  م�ساب  مري�ض 
�سدره  يف  �سيق  من  ويعاين 
عملية  اإجراء  االأطباء  فيقرر 
ذلك  قبل  يغفو  لكنه  جراحية 
وتتغري  والبعث  باملوت  فيحلم 

روؤيته للوجود.

يف عددها 72

العلمي اخليال  جملة  وا�صتخداماتها" جديد  ال�صم�صية  "الطاقة 

ك�سف ع�سو املجل�ض االأعلى 
للغة العربية عبداهلل روينة عن 
تغطية مو�سوعة اجلزائر التي 
يعكف عليها املجل�ض االأعلى 
جماال   15 لـ  العربية  للغة 
و�سيا�سيا  وثقافيا  تاريخيا 
عزم  موؤكدا  جزائريا، 
املو�سوعة  اإ�سدار  املجل�ض 

يف الو�سائط الرقمية والورقية 
و�سمن اقرا�ض م�سغوطة.

هام�ض  على  روينة  وك�سف 
املو�سعة  اللجنة  اجتماع 
اجلزائر(؛  )مو�سوعة  لهياأة 
العام،  التقرير  لعر�ض 
اأن خرباء  لالإذاعة اجلزائرية 
على  حاليا  يعكفون  املجل�ض 

ت�سل  التي  االأعمال  حتكيم 
جماال   15 وتغطي  املجل�ض 
واجلغرافيا  التاريخ  يف 
والرتاث  واالعالم  وال�سيا�سة 
م�سيفا  املادي،  ب�سقيه 
املخت�سني  م�ساهمات  ان 
 3000 اىل   800 من  تت�سكل 
اأالف كلمة متر على جلنة من 

وتعديله  لت�سحيحه  اخلرباء 
العلمية  ال�سبغة  واإ�سفاء 
يف  تو�سع  ان  قبل  عليها 
م�سيفا  االلكرتونية،  املن�سة 
ان املجل�ض يتعهد بطبع هذه 
اإىل  اإ�سافة  ورقيا  االأعمال 

الو�سائط االلكرتونية.
وكالت

ح�صب ما ك�صفه عبد اهلل روينة

املجل�س الأعلى للغة العربية يعتزم "اإ�صدار مو�صوعة اجلزائر" 
ورقيا والكرتونيا

تقديرا لدورها ودور املراأة اجلزائرية عموما يف مقاومة 
ال�صتعمار الفرن�صي

تكرمي املجاهدة جميلة بوحريد يف افتتاح اأ�صبوع 
اأفالم املقاومة والتحرير بتون�س

 وكالت 
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ما عالقة معجون الأ�سنان مبر�ض 

ال�سكري من النوع الثاين؟
تو�شلت درا�شة حديثة اإىل اأن مادة كيميائية �شائعة حتول املواد الغذائية 
اأن ت�شبب  اإىل اللون الأبي�ض، ميكن  والأدوية ومعجون الأ�شنان والورق 

م�شاعفات خطرية ملر�شى ال�شكري من النوع الثاين.
الغذائية  وا�شع يف املواد  التيتانيوم على نطاق  اأك�شيد  ثاين  وي�شتخدم 
اأنه  العلماء وجدوا  ولكن  البي�شاء،  التجميل خل�شائ�شه  وم�شتح�رضات 

ي�شكل بلورات يف البنكريا�ض لدى مر�شى ال�شكري.
ويحتوي اجل�شم عادة على الكثري من الأمالح واملركبات من العنا�رض 
املعدنية مثل ال�شوديوم والبوتا�شيوم والكال�شيوم واحلديد واملغني�شيوم، 
اأو  الكوبالت  مثل  الأخرى  املعدنية  العنا�رض  من  اأقل  كميات  وكذلك 

املوليبدينوم ولكن لي�ض من التيتانيوم.
وت�شري الدرا�شة التي اأجرتها جامعة تك�شا�ض اإىل اأن الأ�شخا�ض الذين ل 
يعانون من مر�ض ال�شكري ل ميلكون هذه املادة الكيميائية يف اجل�شم، 
يوميا  والأ�شياء امل�شتخدمة  اإىل وجود �شلة بني احلالة  ي�شري  ما  وهو 
منت�شف  يف  وا�شع  نطاق  على  التيتانيوم  اأك�شيد  ثاين  ا�شتخدام  وبداأ 
الر�شا�ض  القائمة على  ال�شامة  ال�شبغات  ليحل مكان  الع�رضين  القرن 

يف الأدوات املنزلية مثل الطالء والبال�شتيك.
ويقول العلماء منذ �شتينيات القرن املا�شي، اإن اأربعة ماليني طن من 
هذه املادة الكيميائية تنتج كل عام، ومنذ ال�شبعينيات، ت�شاعفت حالت 

ال�شكري من النوع الثاين مبعدل 4 مرات.
ي�شكل  اأن  ميكن  البي�شاء،  ال�شبغة  »ا�شتخدام  اإن  اخلرباء،  اأحد  وقال 
هذا  الثاين«وي�شتخدم  النوع  من  ال�شكري  مر�ض  انت�شار  يف  عامال 
العامل  اأنحاء  ال�شائعة يف جميع  العنا�رض  اإىل  ال�شبغة  لإ�شافة  املعدن 
والطالء  والورق  واملاكياج  والبال�شتيك  الأ�شنان  معجون  ذلك  يف  مبا 

واحلبوب واملواد الغذائية.
ويقول العلماء يف جامعة تك�شا�ض اإن جزيئات هذه املادة ت�شكل بلورات 
يف البنكريا�ض، لدى امل�شابني بالنوع الثاين من داء ال�شكري ولكن لي�ض 

لدى اأولئك الذين ل يعانون من املر�ض.

اإثارة  طريق  عن  بالبنكريا�ض  ت�رض  قد  اجل�شيمات  اأن  العلماء  ويقرتح 
ويقتل  اللتهاب  ي�شبب  ما  البي�شاء،  الدم  خاليا  من  مناعية  ا�شتجابة 

اخلاليا ال�شليمة يف الع�شو.

 التخلي عن تناول اللحوم 
مينع ثلث الوفيات املبكرة

اأعلن علماء جامعة هارفرد عن اإمكانية منع ثلث الوفيات املبكرة التي 
حتدث يف العامل، اإذا تخلى الب�رض عن اللحوم التي يتناولونها.

باإمكان  فقط،  املتحدة  الوليات  يف  اأنه  هارفرد  جامعة  علماء  واأكد 
التغذية النباتية منع حدوث مليون حالة وفاة مبكرة. ومعظم النا�ض ل 
يقيمون فائدة احلميات النباتية، مع اأن العلماء اأثبتوا �شابقا اأن التغذية 
على  حتتوي  ل  لأنها  املزمنة،  الأمرا�ض  خطر  كثريا  تقل�ض  النباتية 
اأمرا�ض القلب والأوعية  زيوت م�شبعة وكولي�شرتول، وهي مواد ت�شبب 

الدموية.
الواقية  العنا�رض  من  عالية  ن�شب  النباتية حتتوي على  اأن احلمية  كما 
الفوليك  وحم�ض  والألياف   Eو  C فيتامينات  فيها  مبا  الأمرا�ض  من 

والبوتا�شيوم واملغني�شيوم ومركبات كيميائية مفيدة اأخرى.

ت�سعون يف املئة من الب�سر 
يتن�سقون هواء ملوثا

ال�شحة  منظمة  اأطلقت 
اأن  اليوم حتذيرا، من  العاملية، 
اأكرث من 90 يف املئة من �شكان 
ملوثا،  هواء  يتن�شقون  العامل، 
عن  م�شوؤول  التلوث  اأن  معلنة 
�شبعة ماليني حالة وفاة �شنويا. 
»يف  بيان،  يف  املنظمة،  وقالت 
بقيت  الأخرية  ال�شت  ال�شنوات 

م�شتويات التلوث يف الهواء الطلق مرتفعة وم�شتقرة ن�شبيا مع تراجعها 
 9« اأن  الأممية،  املنظمة  واأمريكا«،واأو�شحت  اأوروبا  مناطق  بع�ض  يف 
يتن�شقون هواء يحوي م�شتويات عالية  العامل  كل 10 يف  اأ�شخا�ض من 
من امللوثات«، وهو الرقم نف�شه الذي ظهر يف التقرير الأخري ملنظمة 
ال�شحة العاملية قبل �شنتني. وتعتمد اإح�شائيات املنظمة على نوعية 
الهواء امل�شجلة يف اأكرث من 4300 مدينة يف 108 بلدان اأي اأكرث باألف 

مدينة مقارنة بالتقرير الأخري.

�سحة

»البكترييا اخلارقة« تقاوم املطهرات 
الكحولية وتنذر باخلطر

»البكترييا  اإن  العلماء  قال 
للم�شادات  املقاومة  اخلارقة« 
ت�شبب  اأن  ميكن  التي  احليوية 
التهابات خطرية يف امل�شت�شفيات 
اأكرث مقاومة ملطهرات  اأ�شبحت 
على  املعتمدة  واملعقمات  اليد 
اإىل  الباحثون  وتو�شل  الكحول 
هذه النتائج املثرية للقلق خالل 
»املوجة  حول  اأجروه  بحث 
املقاومة  البكترييا  من  اجلديدة 
يف  احليوية«،  للم�شادات 
حيث  الأ�شرتالية،  امل�شت�شفيات 
متزايدا  خطرا  ت�شكل  اأ�شبحت 
ال�شتخدام  من  الرغم  على 

الوا�شع النطاق ملطهرات اليد.
وركز فريق البحث على جمموعة 
املعروفة  املعوية  البكترييا  من 
با�شم »املكورات املعوية«، وهي 
اأنحاء  جميع  يف  متنامية  م�شكلة 
ب�شكل  مقاومة  لأنها  العامل، 
امل�شادات  لالأدوية حتى  متزايد 
عقار  مثل  الأحدث  احليوية 
الفريق  »فانكوماي�شني«واخترب 
املاأخوذة  البكترييا  عينات 
الأ�شرتالية  امل�شت�شفيات  من 
ووجدوا  عاما،   19 مدى  على 
يف  حمددة  جينية  تغيريات 
املقاومة  »املعوية  البكترييا 
كانت  حيث  للفانكومي�شني«، 
مقاومة  اإظهار  على  قادرة 
النتائج  ون�رضت  للعقار.  متزايدة 
دورية  يف  اإليها  التو�شل  مت  التي 
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»املعوية  للبكترييا  وميكن 
اأن  للفانكومي�شني«  املقاومة 
امل�شالك  يف  التهابات  ت�شبب 
واملجرى  واجلروح  البولية 

الدموي، ي�شعب عالجها.
ا�شتمر  اإذا  فاإنه  للباحثني،  ووفقا 
هذا النهج فلن تكون امل�شت�شفيات 
قادرة على العتماد على التدابري 
العدوى بني  انت�شار  احلالية ملنع 

ل  الذين  واملر�شى  ال�شن  كبار 
اإطار  ويف  مكافحتها  ي�شتطيعون 
اجلهود املبذولة للت�شدي لظهور 
للم�شادات  املقاومة  البكترييا 
امل�شت�شفيات  يف  احليوية 
املقاومة  »املعوية  مثل 
 ،»MRSA»و للفانكومي�شني« 
الذهبية  العنقودية  املكورات  اأو 
تبنت  للميثي�شيلني،  املقاومة 
جميع  يف  ال�شحية  املوؤ�ش�شات 
منت�شف  منذ  العامل،  اأنحاء 

�شحية  خطوات   ،2000 عام 
الكحول  هالم  تت�شمن  �شارمة، 
املطهر. و�شاعد ذلك يف خف�ض 
مثل  ال�شائعة  البكترييا  معدلت 
»MRSA« التي تت�شبب يف اآلف 
الوفيات �شنويا، اإل اأن النتائج مل 
تكن مماثلة يف ما يتعلق بالبكترييا 
املعوية املقاومة للفانكومي�شني، 
وهو ما دفع الباحثني اإىل التحقيق 
يف احتمال مقاومتها للكحوليات 

املطهرة.

ما الفرق بني البي�ض البني والأبي�ض؟
يعترب بي�ض الدجاج غذاء منوذجيا 
لالإن�شان، لأنه يحتوي على بروتني 
�شهل اله�شم وفيتامينات خمتلفة 
يحتاجها  كيميائية  وعنا�رض 
البي�ض  نختار  ولكن كيف  اجل�شم 
الذي يجلب للج�شم اأق�شى فائدة 
ممكنة من دون اأ�رضار؟ لقد تعود 
على  البي�ض  على متييز  الإن�شان 
يوؤكد  فالبع�ض  اللون.  اأ�شا�ض 
من  فائدة  اأكرث  البني  البي�ض  اأن 
البع�ض  يوؤكد  حني  يف  الأبي�ض، 
اخلرباء  اأما  ذلك.  عك�ض  الآخر 
البي�ض  ق�رضة  لون  اإن  فيقولون 

يعتمد على نوع الدجاج.
فمثال، يعطينا الدجاج ذو الري�ض 
بي�شا  اللون  فاحت  اأو  الأبي�ض 
اأنواع  بقية  تنتج  حني  يف  اأبي�ض، 
بنيا  بي�شا  ملون  بري�ض  الدجاج 
بدرجات متفاوتة، اأما لون �شفار 

تاأكله  ما  على  فيعتمد  البي�ض 
غذاوؤها  احتوى  فاإذا  الدجاجة، 
الكاروتني،  من  عالية  ن�شبة  على 
فاإن �شفار البي�ض يكون قريبا من 

اللون الربتقايل.
ال�شوق،  من  البي�ض  �رضاء  وعند 
النتباه  �شيء  كل  قبل  يجب 
وال�شالحية  الإنتاج  تاريخ  اإىل 
الت�شققات  لأن  الق�رضة،  و�شالمة 
ما  للبكترييا،  مدخال  ت�شكل 
تاريخ  قبل  تلفها  اإىل  يوؤدي 
يجب  كما  �شالحيتها.  انتهاء 
بعيدا  الثالجة  يف  البي�ض  حفظ 
ويف�شل  الأخرى،  املواد  عن 
للتخل�ض  ال�شتخدام،  قبل  غ�شله 
مثل  املجهرية  الأحياء  من 
احلافظة  واملواد  ال�شاملونيال 
الق�رضة  �شطح  على  املوجودة 

اخلارجي.

فوائد غري متوقعة لرقائق البطاطا
قدم اأخ�شائيو التغذية الربيطانيون 
ت�شاعد  التي  بالأغذية  قائمة 
بالراحة  الإح�شا�ض  على  الإن�شان 
قائمة  ميل  ديلي  �شحيفة  ون�رضت 
والتي  ال�شحي،  للطعام  اخلرباء 
امل�شوية  الأ�شماك  ت�شمنت 
ورقائق  وال�شلطات،  واخل�رضوات 
وال�شوكولتة،  املحمرة  البطاطا 
التي منعها الأخ�شائيون ملر�شاهم 
الأخ�شائيون  ونوه  طويلة.  لفرتة 

التقليل  يجب  التي  الأطعمة  اإىل 
فائقة  كالأغذية  ا�شتهالكها  من 
والنقانق  البيتزا  مثل  املعاجلة 
واملعلبات،  وال�شمن  واخلبز 
حافظة  مواد  على  لحتوائها 
ذلك  ومع  �شالحيتها  مدة  تطيل 
وفقا  املعلبة،  اخل�رضوات  فاإن 
اأكرث  من  هي  الربيطانيني،  للعلماء 
لأنها  لل�شحة،  فائدة  املنتجات 
تعري�شها لأي  ختمت وخزنت دون 

لقائمة املنتجات  واأ�شيف  ت�شنيع. 
امل�شوي  ال�شمك  املفيدة  الغذائية 
وخبز  ال�شل�شات  اأنواع  وبع�ض 
النخالة واخلبز اخلايل من اخلمرية 
وكذلك ال�شوكولتة. وت�شمنت قائمة 
املواد الغذائية املفيدة، على غري 
املعلبة  البطاطا  رقائق  العادة، 
املتاجر،  خمتلف  يف  تباع  التي 
من  بحاجته  الإن�شان  متد  لأنها 
لكن  اليومية.  احلرارية  ال�شعرات 

اخلرباء ين�شحون بعدم الإفراط يف 
والأمالح  بالدهون  لغناها  تناولها 
اإخراجها من اجل�شم.  التي ي�شعب 
وال�شوكولتة  الب�شكويت  ويبقى 
احتوائهما  بف�شل  لل�شحة  الأف�شل 
غلوكان  بيتا  من  كبرية  كمية  على 
والذي  اجل�شم،  ملناعة  املفيد 
يف  الكولي�شرتول  مب�شتوى  يتحكم 
املناعي  اجلهاز  وين�شط  الدم، 

اأثناء املر�ض. 
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�ل�سيدة خديجة – ر�سي �هلل عنها ...  وفاء بال حدود
�سلم  و  عليه  اهلل  �سلى  اهلل   ر�سول  كان 
يزال  فال  دوًما،  ويذكرها  اإليها،  يحن 
يذكر ف�سائلها حتى تغار اإحدى زوجاته، 
وكان يكرم �سويحبات خديجة، فاإذا ذبح 
اأو طبخ اأهدى اإليهن، اإكراًما لها. وهي يف 
قربها !  واإذا ذكَرها ذاكُرها يف ح�رضة 
ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – اإذا 
لها،  يرق   – و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   – به 
ويذكرها، وي�ستغفر لها، ويذكر ف�سائلها 
حديثة،  عليه  يقطع  عار�ٌض  ياأتيه  حتى 
حتْوُل   – عائ�سة  ك�سجرة   – و�سجرة 
احلديث  وبني  اهلل  ر�سول  بني  بغريتها 
يح�سل،  العك�ض  اأن  بيد  خديجة،  عن 
خديجة  من  ونالت  عائ�سة  غارت  فاإذا 
فقالت:  �رضتها  من  املراأة  تنال  كما 

 ،« منها  اهلل بخري  اأبدلك  قد   ! » عجوٌز 
يف  اهلل  ر�سول  فيزيد  بلة،  الطينة  زادت 
ف�سلها  عن  احلديث  من  ويكرث  ذكرها 
تاأتيه  احلال حتى  وي�ستمر   ، واأكرث  اأكرث 
عن  احلديث  تقطع  �سارفة  اأو  عادية 
ف�سل خديجة ! ويوم بدر ] يف رم�سان 2 
هـ [، جاءت كل ع�سرية تفتدي اأ�رضها 
الَْعا�ِض  اأبو  وكان  امل�سلمني،  نُيوب  من 
بِْن الّرِبيِع - زوج زينب – بني الأ�سارى، 
بنت  وبني  بينه  فرق  قد  الإ�سالم  وكان 
 ،- و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   – اهلل  ر�سول 
واأرادت زينب – الوفية بنت الوفية – اأن 
تنقذ زوجها من الأ�رض، علها تَرد له يًدا 
من اأياديه البي�ساء، اأو ي�رضح اهلل �سدره 
لالإ�سالم .  وبينا النا�ُض يتوافدون على 

النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم – كل ٌيدفع 
الفداء لقاء قب�ض اأ�سريه؛ اإذ بعثت زينب 
و�سلم  �سلى اهلل عليه   – اهلل  بنت ر�سول 
- يف فداء اأبي العا�ض مباٍل وبعثت فيه 
بقالدة خلديجة، كانت اأَدخلتها بها على 
اأبي العا�ض .  وجيء باملال والقالدة اإىل 
 ،  - و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   – اهلل  ر�سول 
عينا  وقعت  فلما  العا�ض،  اأبي  لإطالق 
ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – على 
�َسِديَدًة،  ِرّقًة  لََها  َرّق  خديجة،  قالدة 
اإْن   «  :  - اأ�سحابه  ي�ست�سمح   – َوَقاَل 
َوتَُرّدوا   ، اأَ�ِسرَيَها  لََها  تُْطِلُقوا  اأَْن  َراأَيْتُْم 
َعلَيَْها َمالََها ، َفاْفَعلُوا » َفَقالُوا : نََعْم يَا 
َر�ُسوَل اهلّلِ . ففعلوا ] ابن ه�سام 652/1 

) بت�رضف ( [

نيات ينبغي ��ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �سحيح م�سلم عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 
يف احلديث القد�سي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�سنة فاأنا اكتبها له ح�سنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�سهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�سادقة من جميع الذنوب ال�سالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�سهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�سالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�سب اأكرب قدر ممكن من احل�سنات يف 
هذا ال�سهر ففيه ت�ساعف الأجور والثواب .
5. نية ت�سحيح ال�سلوك واخللق واملعاملة 

احل�سنة جلميع النا�ض .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رضه بني النا�ض 

م�ستغاًل روحانية هذا ال�سهر .
7. نية و�سع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �ساأله الن�سيحة 

، فقال له عليك بخم�ض :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�ض .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �رضح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�سة ر�سا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�سممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�سك طاب..
و الثانية : لول اأن �رضح �سدرك بالو�سال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�سغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�سيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �سَ
و اخلام�سة : ر�سي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رضته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ض ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ض...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�سكرك..

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�ستغفار يف اآيات عديدة، و�سور 
خمتلفة، وبيان ف�سل اهلل - �سبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�ستغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رض جميًعا اآدم - عليه 
ال�سالم - فع�سى اأمر ربه، باإغواٍء 

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

وهذا هو �ساأن كل الب�رض، يذنبون �ساعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ستغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�سيطان، 

ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�سمل جموَع التائبني ب�سدق واإخال�ض، 
ولولها لفَقَد الإن�سان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�ستمراأ الذنوب، وظل �سائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

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

ل ير�ساهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْضَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�ستغفار التي تهُبّ منها ن�سمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�سنات للتائبني 
ال�سادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �سَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َسِيّئَاِتِهْم َح�َسنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

يهود ي�سهدون 
بنبوة نبينا �سلى 
�هلل عليه و�سلم

حممد  نبينا  نبوة  ب�سدق  اليهود  �سِهدت 
�سلى اهلل عليه و�سلم  قال اهلل عز وجل : 
ٌق  ِدّ ُم�سَ ْن ِعنِد اهلّلِ  ِمّ ِكتَاٌب  ا َجاءُهْم  َومَلَّ  (
َا َمَعُهْم َوَكانُواْ ِمن َقبُْل يَ�ْستَْفِتُحوَن َعلَى  مِلّ
ا َعَرُفواْ َكَفُرواْ  ا َجاءُهم َمّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َفلََمّ

ِبِه َفلَْعنَُة اهلَلّ َعلَى الَْكاِفِريَن (
اأن�ض ر�سي اهلل عنه قال : كان غالم  عن 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  يهودي يخدم 
فمر�ض ، فاأتاه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
يعوده فقعد عند راأ�سه فقال له : اأ�سلم . 

فنظر اإىل اأبيه وهو عنده ، فقال له : اأطع 
اأبا القا�سم �سلى اهلل عليه و�سلم ، فاأ�ْسلََم 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وهو  ، فخرج 
اأنقذه من النار .  يقول : احلمد هلل الذي 

رواه البخاري .
اأبا  يُطيع  اأن  ابنه  اأمـر  اليهودي  فهذا 
القا�سم ، مما يدّل على اأنه يعلم يف قرارة 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  نبوة  ب�سدق  نف�سه 

و�سلم .

دخل ل�ض ي�رضق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سمال فلم يجد �سيئا 

�سوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�سطار فال تخرج اإل ب�سئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 
قالت له : يا م�سكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �سيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سالته وجد 

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر 

ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته �ساجدا ... فلما 
اأنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رضى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا 

ل�سنيعها 
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رضها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك 

قربناه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

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

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

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

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل

�أقو�ل غري �مل�سلمني حول �سخ�ص �لنبي �سلى �هلل عليه و �سلم
)وا�سنجتون  الأمريكي  امل�ست�رضق   يقول    
واأعظم  النبيني  خامت  حممد  »كان  اإيرفنج(: 
الر�سل الذين بعثهم اهلل تعاىل ليدعوا النا�ض 

اإىل عبادة اهلل«.
ويقول : الربوفي�سور يو�سيودي كوزان ـ مدير 
)اأعظم حدث يف حياتي هو  مر�سد طوكيو: 

درا�سة  حممد  اهلل  ر�سول  حياة  در�ست  اأنني 
وافية، واأدركت ما فيها من عظمة وخلود(.

د.هانز  ال�سوي�رضي  الالهوت  عامل  ويقول   
كوجن : )ـ بحثت يف التاريخ عن مثل اأعلى لهذا 
حممد  العربي  النبي  يف  فوجدته  الإن�سان، 

�سلى اهلل عليه و�سلم(.



نريو،  دي  روبرت  املمثل  ح�صل 
يف  ال�صينما  ممثلي  اأف�صل  اأحد 
ممثلي  نقابة  جائزة  على  جيله، 
جممل  على  له  تكرمياً  ال�صا�صة 
املنا�صبة  هذه  وانتهز  اأعماله، 
لتوجيه انتقاد غري مبا�رش للرئي�س 

دونالد ترامب.
امل�رشح  خ�صبة  اإىل  �صعوده  وبعد 
م�صاء اأم�س االأحد ال�صتالم اجلائزة 
احلا�رشين،  من  حفاوة  و�صط 
ترامب  الرئي�س  نريو  دي  هاجم 
باال�صم،  يذكره  اأن  دون  جمدداً، 
يف  حماكمة  الرئي�س  يواجه  حيث 
جمل�س ال�صيوخ هذا االأ�صبوع تتعلق 
ال�صلطة  ا�صتغالل  اإ�صاءة  باتهامات 

وت�صليل الكونغر�س.
�صواب  »هناك  نريو:  دي  وقال 
وهناك خطاأ، وهناك منطق �صليم 
وهناك اإ�صاءة ا�صتغالل �صلطة، واأنا 
كمواطن اأملك احلق مثل غريي...

للتعبري عن راأيي«.

ب�صبب  اأعلى  �صوتاً  »اأملك  وتابع 
راأيت  كلما  و�صاأ�صتخدمه  مكانتي 
ال�صلطة،  ال�صتغالل  �صافرة  اإ�صاءة 

وهذا كل ما ميكنني قوله الليلة«.
الذين  لزمالئه  ال�صكر  وجه  ثم 
على  له  تكرميا  اجلائزة  منحوه 

جممل اأعماله وت�صلم اجلائزة.
عاماً   76 نريو،  دي  اأن  ورغم 
املنا�صبات  يف  الكالم  بقلة  ا�صتهر 
ال�صديد  واحلر�س  عادة،  العامة 
ال�صخ�صية،  حياته  خ�صو�صية  على 
فاإنه ُعرف باأنه اأحد اأهم منتقدي 

ترامب خارج الدوائر ال�صيا�صية.
�صديدة  انتقادات  وجه   2018 ويف 
جوائز  حفل  بث  اأثناء  لرتامب 

اأحد  من  مبا�رشة  الهواء  توين على 
نريو  دي  وكان  برودواي،  م�صارح 

مقدم احلفل.
فيها  و�صف  بتغريدة  ترامب  ورد 

املمثل بـ »�صخ�س تافه للغاية«.
ح�صل  نريو  دي  روبرت  اأن  يُذكر 
على اجلائزة التي متنح �صنوياً، بعد 
اأفالم  بطولة  فيها  لعب  عاماً   50
بل«  و«ريجنغ  دير هانرت«  »ذا  منها 
اأفالم  �صل�صلة  من  الثاين  واجلزء 
العراب، اإ�صافة اإىل اأفالم كوميدية 

منها »ميت ذا برينت�س«.
ولعب  مرتني  اأو�صكار  بجائزة  وفاز 
الأو�صكار  املر�صح  الفيلم  بطولة 

هذا العام، »ذي اأير�س مان«.
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اإميلي بالنت تنتظر رد فعل اجلمهور 
على فيلهما اجلديد

فعل  رد  بالنت  اإميلي  النجمة  تنتظر 
الرعب  لفيلم  الثاين  اجلزء  حول  اجلمهور 
عر�صه  املقرر   ،«  A Quiet Place«
الفرتة  خالل  ال�صينمائية  العر�س  بدور 
تقارير  عرب  اإميلي،  وقالت  املقبلة. 
اإعالمية، »اآمل اأن يكون العمل نقلة نوعية 
احتاجت  حكايته  اأن  ال�صيما  م�صواري،  يف 
الكثري من اجلهد واملثابرة، كما اأن العمل 

ي�صم جنوما كبارا«.
واأكدت اأن ال�صعادة تغمرها، الأن العمل من اإخراج زوجها جون كرا�صين�صكي، 

مبينة ان »حتقيق اإيرادات كبرية يف بلدي يعني اأن اأبناء بلدي يدعمونني«.
وكانت تقارير اإعالمية ن�رشت اأن الفيلم ا�صتطاع ت�صجيل اأعلى اإيرادات لفيلم 
الذي  العمل  وهو  دوالر،  مليارات   9 املتحدة، حيث حقق  اململكة  رعب يف 
تدور اأحداثه مبزرعة هادئة ت�صكنها اأ�رشة �صغرية، لكنها تتعر�س لرعب كبري، 

بعد هجوم االأ�صباح والكائنات املخيفة عليهم .
كرا�صين�صكي،  جون  العمل  خمرج  يوؤدي  بينما  االأم،  دور  بالنت  وجت�صد 
وامل�صارك يف الفيلم، دور زوجها، الذي ال يهتم بامل�صاعر، وي�صع دوما ن�صب 

عينيه حماية عائلته واحلفاظ عليهم، ويتنا�صى دوما معاناته.
و�صمن هذا ال�صياق، طرحت �رشكة االإنتاج ال�صينمائي االأمريكية »باراماونت« 

االإعالن الرتويجي االأول للجزء الثاين املنتظر عرب االنرتنت .
اأن االإعالن حقق ن�صبة م�صاهدة تخطت الن�صف مليون يف  وذكرت التقارير 
اأقل من يوم على طرحه، بعد اأن طرح املمثل واملخرج جون كرا�صين�صكي، 
الذي ج�صد دور البطولة يف اجلزء االأول الذي انتهى بوفاته، اللقطات االأوىل 

من اجلزء، م�صيفة اأن اللقطات ظهرت بها النجمة اإميلي.

النجمة هايلي 
�شتاينفيلد تعود 
للغناء بعد غياب

�صتاينفيلد  هايلي  ال�صابة  النجمة  عادت 
العمل  عن  غياب  بعد  جديد،  من  للغناء 
باملو�صيقى طوال عام 2019، الن�صغالها بت�صوير اأحدث م�صل�صالتها.ون�رشت 
وهي   ،2020 عام  خالل  �صتطرحها  اأغنية  اأول  ا�صم  بها  تعلن  �صورة  هايلي 

.»wrong direction«
وطرحت هايلي االأغنية اجلديدة عرب قناتها الر�صمية، وحققت يف اليوم االأول 

من طرحها ن�صبة م�صاهدات تخطت 100 األف م�صاهدة.

الفنان الكوميدي بول �شودري يقيم 
اأول عر�س يف الإمارات   

االأو�صط«  ال�رشق  اأبيل  »بني  اأعلنت منظمة 
عر�س  تقدمي  عن   ، لها  بيان  يف  اخلريية، 
للكوميدي العاملي ال�صهري بول �صودري، يف 
االإمارات  دولة  اإىل  له  ح�رشي  ح�صور  اأول 
العر�س  �صمن  وذلك  املتحدة،  العربية 
الذي يقام حتت عنوان »الكوميديا من اأجل 

.)a-Cause-4-Comedy( »ق�صية
عر�صه  لتقدمي  �صودري  بول  وي�صتعد 
)كانون  يناير  و27   26 خالل  الكوميدي 

الثاين( 2020 يف دبي على م�رشح فوك�س �صينما �صينيبليك�س غراند حياة، ويوم 
28 يناير 2020 يف اجلامعة االأمريكية يف ال�صارقة.

وتقام العرو�س بهدف تقدمي الدعم لربنامج التعليم يف جنوب اإفريقيا والذي 
اأطلقته منظمة »بني اأبيل«.

اأنه  وبول �صودري فنان وممثل بريطاين حائز على العديد من اجلوائز، كما 
اأول كوميدي بريطاين اآ�صيوي يقدم عر�صاً بتذاكر مباعة بالكامل على م�رشح 

وميلبي الذي يت�صع حل�صور 10 اآالف �صخ�س.
اإىل رقم قيا�صي مع  الدولة، كان �صودري قد و�صل  الثالثة يف  وخالل جولته 
اأي�صاً  التي �صملت  العرو�س  بالكامل خالل  بتذاكر مباعة  اإقامة 150 عر�س 
اأ�صرتاليا ونيوزيلندا، كما حاز �صودري كذلك على لقب اأكرث عر�س كوميدي 
متت م�صاهدته على من�صة اأمازون برامي من خالل عر�صه ال�صهري عاملياً: 
ليكيون،  مينا  العر�س،  يف  �صودري  بول  جانب  اإىل  وي�صارك   .Live Innit
جوائز  على  حائزة  فنانة  وهي  للفنون،  دبوميدي  لتجمع  املوؤ�ص�س  ال�رشيك 

وكوميدية وم�صممة رق�صات،وتنحدر من مدينة نيويورك.

جثمان الفنانة لبنى بلقا�شمي يوارى 
الرثى مبقربة بوزوران بباتنة

امل�رشحية  الفنانة  جثمان  ووري 
امل�رشحية  العرو�س   اأزياء  وم�صممة 
مهيبة  جنازة  يف  الرثى  بلقا�صمي  لبنى 
بوزوران  مبقربة   اأم�س  اأول  م�صاء  

مبدينة باتنة م�صقط راأ�صها.
االأخري  مثواها  اإىل  الفقيدة  رافق  وقد 
جمع غفري من املواطنني يف مقدمتهم 
اأفراد  عائلتها وفنانون ومثقفو املنطقة 
لباتنة  اجلهوي  امل�رشح  اأ�رشة  وخا�صة 
الذي �صهد  ميالدها كفنانة وكم�صممة 
اأزياء عرو�س م�رشحية . قبل ذلك تنقل 
ال�صاحة  يف  املرحومة  وزمالء  فنانون 
الوطن  واليات  وبع�س  حمليا  الفنية 
اأفوراج  بارك  بحي  عائلتها  منزل  اإىل 
الأفراد   العزاء  واجب  لتقدمي  باملدينة 

عائلتها وخا�صة والدتها و�صقيقها .
وخا�صة  الفنية  االأ�رشة  وكانت 
بتاأثر  تلقت  بباتنة قد  امل�رشحية منها 
الفنانة  نباأ وفاة هذه  االأحد  اأم�س  بالغ 
يف حادث املرور الذي وقع ليلة ال�صبت 

اإىل االأحد  با�صطيل بوادي �صوف .
و قد عرب بع�س الفنانني من بينهم نوال 
م�صعودي وكذا رمزي قجة الذي تعامل  
�صنوات عن حب  ومنذ  معها عن قرب 
الأب  ع�صامية  كانت  التي  املرحومة 

الفنون وتفانيها  يف عملها �صواء يف اأداء 
اأدوارها امل�رشحية اأو يف ت�صميم اأزياء 

�صخ�صيات العرو�س  امل�رشحية .
الراحلة  جمع  فني  عمل  اآخر  وكان 
ح�صب  اجلهوي  باتنة  م�رشح  باأ�رشة 
»رهني«  عر�س  النوي   جمال  مديره 

و�صارك  بوزيد  �صوقي  اأخرجه  الذي 
املنظم  العربي  امل�رشح  مهرجان  يف 
16جانفي  اإىل   10 من  الفرتة  يف  
�صممت  حيث  )االأردن(  بعمان  اجلاري 
التي  وللفقيدة   . امل�رشحية  مالب�س 
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�صنة عديد االأعمال التي كان من بينها 
»التحدي« مع  و  �صيبة  للح�صن  »العقد« 
و«اأمغار   بروال  ريا�س  الكوريغرايف 
ثامنوكالث« اأو )�صيخ العقال( مع رمزي 
خارج  اأخرى  اأعمال  جانب  اإىل  قجة 

الوالية.

جيجي حديد : والدتي قدوتي يف احلياة
حر�صت عار�صة االأزياء جيجي حديد 
والدتها  ميالد  بعيد  االحتفال  على 
طريقتها  على  فو�صرت(  )يوالندا 
من  �صور  جمموعة  بن�رش  اخلا�صة، 
الكلمات  وبع�س  معاً،  ذكرياتهما 
املوؤثرة التيجمعتهما. ون�رشت جيجي 
لوالدتها  ال�صور  من  كبرية  جمموعة 
بها،  تهتم  التي  احليوانات  بع�س  مع 
ذكرياتهما  دوالب  من  ال�صور  وبع�س 
بع�س  �صفاف  وعلى  طفولتها  اأثناء 
من�صورها  دعمت  كما  ال�صواطئ، 
ببع�س ال�صور من الفرتة االأخرية لها 

مع والدتها و�صقيقتها بيال.
املوؤثرة  ر�صالتها  يف  حديد  وقالت 

ميالد  عيد  لك  »اأمتنى  لوالدتها: 
�صعيدا، وعاما مليئا بال�صحة اجليدة، 
وو�صفتها  املغامرات«،  من  والعديد 
»ي�رشفني  م�صيفة:  الذهبية،  باالأم 
امراأة  من  اأتعلم  اأن  ويحالفني احلظ 
ما  دائماً  قدوتي.  فاأنِت  مثلك، 
عام.  كل  اأكرث  وتلهميني  تفاجئيني 
و�صكراً  احلياة،  قيد  على  لِك  �صكراً 
طوال  قدمتها  التي  الهدايا  على 

ال�صنوات املا�صية«.
لوالدتها  بحبها  جيجي  وا�صتهرت 
املنا�صبات  يف  وم�صاركتها 
االجتماعية، معتربة اأن والدتها �صبب 
و�صقيقتها  هي  وتفوقها  جناحها 

بيال.
ورثت جيجي لون ال�صحنة، والعينني، 
العار�صة  والدتها  عن  وال�صعر 
ال�صابقة يوالندا فو�صرت، وورثت عنها 
الب�صيط  وذوقها  القوام  ر�صاقة  اأي�صاً 

والع�رشي يف جمال اختيار االأزياء.
وكانت جيجي العار�صة االأكرث جماال 
ولوجها  منذ  رائعة  اأ�صداء  حققت 
العار�صة  وح�صدت  االأزياء،  عامل 
عار�صة  »اأف�صل  لقب  احل�صناء 
جوائز  توزيع  حفل  يف  عامليا« 
املو�صة الربيطانية لعام 2016، الذي 
اأقيم يف لندن. وحينها، تبارت جيجي 
مع  احلفل  يف  اللقب  على  للح�صول 

االأزياء  عار�صة  ال�صغرى  �صقيقتها 
وادوا  جيرن  وكيندال  بيال،  احل�صناء 
ديليفني  وكارا  مونتريو  ولين�صي  ابواه 

وهايلي بالدوين وغريهن.

روبرت دي نريو يهاجم ترامب عند ت�شلمه 
جائزة نقابة ممثلي ال�شا�شة



جمالها  حت�سني  يف  مازدا  ت�ستمر 
تقدمي  مع  با�ستمرار،  و�سورتها 
والأف�سل  كلياً  اجلديدة   3 مازدا 
من كل جانب من املوديل ال�سابق، 
وحتديث مازدا 6 وCX-5 كرو�س 
عن  ال�رشكة  اأعلنت  والآن  اوفر، 
�سلندرات   6 حمرك  بناء  عزمها 
مازدا  اأن  يعني  هذا  م�ستقيمة. 
دبليو  ام  وبي  لودي  �ستن�سم 
وجاكوار ومر�سيد�س بنز يف اإعادة 
ي�ستهر  والذي  للمحرك،  اإحيائهم 
وتوفري  معه  التعامل  ب�سعوبة 
مق�سورة  يف  له  منا�سبة  م�ساحة 

املحرك.
نظام  تقدمي  مازدا  تنوي  كما 
ومن�سة  جديد  خمفف  هجني 
دفع  ونظام  الكهربائية  لل�سيارات 
رباعي متطور جديد ورمبا الأهم 
كبرية  �سيارة جديدة  كل هذا،  من 
احلجم، وكله جزء من توجه مازدا 
التقنيات  من  القادم  اجليل  نحو 
وال�سيارات. من املتوقع اأن مازدا 6 
القادمة �ستكون اأول موديل يح�سل 
�سلندرات  ال�ست  حمرك  على 
ال�رشكة،  جمال  �سمن  اجلديد 
فيجن  ل�سيارة  م�سابه  بت�سميم 

�سورها  املرفقة  املده�سة  كوبيه 
�سعر  ارتفاع  يعني  ما  بالأ�سفل، 
للفئة  ال�سوق  ال�سيارة ومرتبتها يف 

الفاخرة مع توجيهها ملناف�سة بي 
ومر�سيد�س  الثالثة  الفئة  دبليو  ام 

C-Class مبا�رشة.

�سياراتالأربعاء 22 جانفي  2020  املوافـق  ل   27 جمادى الأول 1441ه 21

هيونداي تو�سان N الين 
الريا�سية تك�سف نف�سها ر�سميًا

الريا�سية   N Line ن�سخ  عقب طرح 
العام  فا�ستباك   i30 و   i30 ملوديالت 
لإعطاء  هيونداي  تتجهز  املا�سي، 
التعديالت  من  املغرية  احلزمة  هذه 
تو�سان،  الأوىل،  للمرة   SUV ل�سيارة 
والتي �ستحظى مبظهر اأكرث جراءة مع 

حتديثات خفيفة يف الداخلية كذلك.
وتتعدى التغيريات التي ح�سلت عليها 
قامت  حيث  ال�سكلي،  اجلانب  تو�سان 
ونظام  التوجيه  بتعديل  هيونداي 
اأمتع،  قيادة  جتربة  لتوفري  التعليق 
ثباتاً  اأكرث  النواب�س  اأ�سبحت  حيث 
مع  اخللف،  يف  و%5  الأمام  يف   %8 بـ 
اأكرث  التوجيه  تعديالت برجمية جلعل 

ا�ستجابة.
لين   N تو�سان  هيونداي  وتاأتي 
مع  كبري،  اأ�سود  اإن�س   19 بجنوط 
اأغطية  يف  الغامق  ال�سواد  ا�ستمرار 
مع  ال�سقف،  وجناح  اجلانبية  املرايا 
خ�سي�ساً  امل�سدات  ت�سميم  اإعادة 
التغيريات  يف  ون�ستمر  الن�سخة.  لهذه 

نهارية   LED م�سابيح  ت�سمل  التي 
ريا�سية  مقاعد  مع  لل�سيارة  خا�سة 
وتخييط  اأف�سل  جانبي  بدعم  اأمامية 
املق�سورة  يف  وهناك  هنا  اأحمر 
لتمييزها  املقاعد  على   N و�سعارات 

عن تو�سان العادية.
لين   N موديالت  مع  احلال  هو  كما 
لقوة  حتديثات  اأي  توجد  ل  الأخرى، 
املحركات، التي ت�سمل وحدة برتولية 
�سعة 1.6 لرت بقوة 174 ح�سان وديزل 
1.6 لرت بقوة 134 ح�سان وديزل اآخر 
2.0 لرت بقوة 182 ح�سان، اإما بنظام 
او رباعي، مع جري يدوي  اأمامي  دفع 
مزدوج  اوتوماتيكي  اأو  �رشعات  ب�ست 

ب�سبع �رشعات.
القوة  من  املزيد  يف  الراغبني  لهوؤلء 
الكاملة   N لن�سخة  النتظار  عليهم 
لتو�سان، والتي تناقلت الإ�ساعات عنها 
لي�س  ولكن  ح�سان،   340 بقوة  موؤخراً 
ال�سيارة قبل عامني  روؤية  من املتوقع 

من الآن.

من   اآخر  جيال  تطلق  "تويوتا" 
الهيدروجينية �سياراتها 

الأمريكية  "تويوتا  �رشكة  اأعلنت 
اأنها �ستطلق قريبا جيال ثانيا من 
�سيدانها الهيدروجينية. اأما اجليل 
الثالث لل�سيارة ف�سيطرح يف ال�سوق 

خالل 10 اأعوام قادمة.
توقعاتها  "تويوتا"  وقدمت 
البيئية  ال�سيارات  م�ستقبل  ب�ساأن 
حمل  حتل  اأن  �ساأنها  من  التي 
ملحركات  امل�ستخدمة  ال�سيارات 

توقع  كما  الداخلي.  الحرتاق 
�سعر  بتخفي�س  ال�رشكة  خرباء 
وتبيع  بعد.  فيما  ال�سيارات  تلك 
يف  احلا�رش  الوقت  يف  "تويوتا" 
الداخلية  اليابانية  ال�سيارات  �سوق 
الهيدروجينية   "Mirai" �سيدان 
و800  األفا   65 �سعرها  يبلغ  التي 
اإن  اليابانيون  قال  فيما  دولر. 
لتلك  والثالث  الثاين  اجليلني  �سعر 

و�سيكون  �سينخف�س.  ال�سيارة 
ال�سيارات  باإمكان مقارنتها ب�سعر 
�سوق  تباع حاليا يف  التي  الهجينة 
رئي�س  العاملية.وقال  ال�سيارات 
مكتب مبيعات "تويوتا" يف اأوروبا، 
مات هار�سون، يف حديث اأدىل به 
اإن  نيوز"  "اأوتومتتيف  ل�سحيفة 
الهجينة   "Prius" �سيارة  �سعر 
اإطالقها عام 1997  انخف�س منذ 

ال�رشكة  باعت  70%.فيما  بن�سبة 
)مبا  اأوروبا  يف  ال�سحيفة  ح�سب 
مليون  ن�سف  نحو  رو�سيا(  فيها 
�سيارة هجينة ت�سكل ح�ستها %46 
لل�سيارات  العاملية  املبيعات  من 
اأن  "تويوتا"  وتتوقع  الهجينة. 
ترتفع عما قريب ح�سة �سياراتها 
الأوروبية  املبيعات  يف  الهجينة 

اإىل %60.

مازدا �ست�سنع حمركات 6 �سلندر م�ستقيمة و�سيارة 
C-Class تناف�س مر�سيد�س

معلومات تهمك عن �سيفروليه 
كمارو 2020

من  احلايل  اجليل  تد�سني  رغم 
كمارو يف 2016، اإل اأن �سيفروليه 
م�ستمر  ب�سكل  بتحديثها  ت�ستمر 
منذ وقتها، وهو ما ينطبق كذلك 
ح�سل  الذي   2020 موديل  على 
مع  للناقل  جديد  خيار  على 
حمرك V6 بجانب عدة حتديثات 
لكم  نعر�س  و�سوف  ت�سميمية، 
اليوم 6 نقاط ينبغي معرفتها عن 

املوديل اجلديد.
حمرك V8 ب�سعر اأرخ�ص

تاأتي كمارو LT1 اجلديدة كخيار 
و الأدنى   1LT فئات  بني  ممتاز 
�سعرها  اأن  حيث  الأعلى،   SS
يجعلها    34،995 من  يبداأ  الذي 
اأرخ�س كمارو مبحرك V8 �سعة 
6.2 لرت بقوة 455 ح�سان، خا�سة 
بفارق �سعر يبلغ 3،000 عن كمارو 
1SS موديل 2019، كما اأنها تاأتي 
 SS فئة  حمرك  غطاء  نف�س  مع 
مل�سات  عدة  مع  الهواء  منفذ  ذو 

.LT خارجية م�ستعارة من فئة

ناقل اأوتوماتيكي 10 �سرعات 
V6 مع حمرك

الأوتوماتيكي  الناقل  اإتاحة  بعد 
10 �رشعات بالفئات ذات حمرك 
نف�س  �سيفروليه  اأتاحت   ،V8
الفئات  مع  كخيار  املميز  الناقل 

ذات حمرك V6 �سعة 3.6 لرت.
SS مظهر جديد لفئة

جديد  مظهر   SS كمارو  تتبنى 
ت�سميم  على  يعتمد  ملقدمتها 
الختباري  �سوك  كمارو  منوذج 

�سيما  مبعر�س  ظهر  الذي 
املا�سي مع و�سع �سعار �سيفروليه 
الفا�سل  من  بدلً  ال�سبك  باأعلى 
الو�سطي الذي اأ�سحى بنف�س لون 

الهيكل.
توفري اللون الأخ�سر

لتوفر فورد مو�ستنج باللون  نظراً 
طرح  �سيفروليه  قررت  الأخ�رش، 
اخليار ذاته با�سم اأخ�رش الراليات 
لكمارو يف 2020، وهو ما يعد ا�سم 
يف  متاحاً  كان  عندما  ذاته  اللون 

اأول اأجيال كمارو.

اإتاحة اجلناح اخللفي 
ومقاعد ريكارو الريا�سية 

بفئات اأكرث
كان اجلناح اخللفي متوفراً �سابقاً 
اأنه  اإل  فقط،   RS حزمة  مع 
بفئات  اأي�ساً  متوفراً  اأ�سبح  الآن 
كانت مقاعد  وLT، يف حني   LS
فقط  متوفرة  الريا�سية  ريكارو 
الآن  ولكنها �سارت   ،1LE بفئات 
توفري  بجانب   ،LT على  متاحة 
واأحزمة  الأملنيوم  الدوا�سات 

الأمان احلمراء بكافة الفئات.
م�سابيح خلفية مظللة 

وخيار ملكاب�ص مكابح ملونة

و  LS فئات  ح�سلت  وقد  هذا 
م�سابيح  خيار  على  اأي�ساً   LT
خلفية مظللة بجانب خيار مكابح 
بفئات  برتقالية  اأو  مكابح حمراء 
LT وLT1 وSS اإىل جانب �سعار 
الأ�سود  باللون  �سيفروليه املطلي 

.LT بفئة

تويوتا الندكروزر بقاعدة عجالت طويلة 
لندكروزر  تويوتا  من  احلايل  اجليل  ُد�سن 
من  الكثري  على  ح�سوله  ورغم   ،2007 يف 

اأ�سواق  لعدة  املختلفة  والن�سخ  التحديثات 
حول العامل منذ وقتها، اإل اأنها ظلت 

تغيريات  دون  هي  كما  اإجمالً 
ال�ستعداد  يتم  فيما  كبرية، 

حالياً ل�ستبدالها.
تويوتا  اأن  التقارير  ت�سري 
ت�ستعد لتد�سني اجليل اجلديد 

عام  بنهاية  لندكروزر  من 
�سلم  اإطار  ا�ستخدام  مع    2020

يف  امل�سممني  ولكن  حديدي، 
موؤخراً  قرروا  الرو�سي   Kolesa.ru موقع 
الـ �سكل  عن  ت�سور  تعطينا  تخيلية  �سور  �سنع 
ال�سانعة  قررت  حالة  يف  الأيقونية   SUV
قاعدة  ذات  خا�سة  ن�سخة  اإطالق  اليابانية 

عجالت طويلة من موديلها احلايل.
اآخر  على  التخيلية  ال�سور  ت�ستند 

ت  يثا حتد
نرى  ولهذا  لندكروزر، 

اأمامية  اأكرث مع واجهة  اأمامية �سل�سة  م�سابيح 
معدلة كثرياً، فيما نرى باخللف اأبواب اأطول مع 
يذكرنا  اجلانبي  املظهر  جتعل  ممتدة  خلفية 
اجلزء  زيادة  مع   ،QX80 انفينيتي  بطراز 
توازن  من  يزيد  ب�سكل  اخللفي 

بجانب   SUVالـ
اإ�سافة �سف ثالث 

من املقاعد.
وي�سري  هذا 
مل�سممني  ا
اأن  اإىل 
هم  ر ت�سو
ه  لهذ
لن�سخة  ا
اأنها  هي 
مع  �ستاأتي 
ديزل   V8 حمرك 
لرت   4.5 �سعة 
الأ�سواق  ببع�س  املتاح 
نظام  توفري  مع  نيوتن.مرت،   650 دوران  بعزم 
خم�س�س  ومكيف  خلفي  معلوماتي  ترفيه 
من  واحدة  لتكون  املقاعد  من  الثالث  لل�سف 
على  ورحابة  راحة  الأكرث   SUVالـ �سيارات 

الإطالق.
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�كت�شاف �أكرث من 100 برجمية خبيثة 

WinRAR ت�شتغل ثغرة

تطبيق  من  حا�سب  يخلو  ال 
وفتح  ل�سغط  ال�سهري   WinRar
ال�سهر  ويف  امل�سغوطة،  امللفات 
كانت  فيه  ثغرة  اكت�سفت  املا�سي 
الإطالقه  االأول  اليوم  منذ  موجودة 
ن�رش  للقرا�سنة  تتيح  عاماً   20 قبل 
اأجهزة  يف  اخلبيثة  برجمياتهم 
ال�رشكة  وعملت  امل�ستخدمني، 
هذا  لكن  االأمنية،  الثغرة  �سد  على 
الثانية من  انت�سار املوجة  مل مينع 
�رشكة  ك�سفت  اخلبيثة.  الربجميات 
مرة،  اأول  الثغرة   Check Point
ي�ستخدم  كيف  اليوم  و�رشحت 
خالل  من  الربنامج  القرا�سنة 
اإعطاء الحقته لربجمياتهم اخلبيثة 
بالتايل عندما يتم فتح تلك امللفات 
وفك �سغطها يتم ن�رش الربجميات 

يتم  اأنه  واأو�سحت  تلقائياً.  اخلبيثة 
تن�سيب الربجميات اخلبيثة يف جملد 
مع  ت�سغيلها  ليتم  التلقائي  الت�سغيل 
بدون  للحا�سب  ت�سغيل  عملية  كل 
عند  اأنه  امل�سكلة  امل�ستخدم  علم 
قد  القرا�سنة  كان  الثغرة  اكت�ساف 
ل�ساحلهم  با�ستغاللها  بالفعل  بداأو 
قر�سنة  حمالت  �سن  مت  حيث 
جمع  ت�ستهدف  دويل  م�ستوى  على 
واليوم  ا�ستخباراتية  معلومات 
لالأمن  مكايف  �رشكة  اكت�سفت 
 100 من  اأكرث  هناك  اأن  واحلماية 
ميكن  خبيثة  وبرحمية  طريقة 
باالإ�ستفادة  ا�ستخدامها  للقرا�سنة 
من اخللل االأمني الذي كان موجوداً 
ي�ستهدف  واأغلبها   WinRAR يف 

الواليات املتحدة.

عالمات �الخرت�ق
هاتفك �لذكي

تعر�ض  اكت�ساف  للم�ستخدم  ميكن 
االإ�سابة  اأو  لالخرتاق  الذكي  هاتفه 
مالحظة  خالل  من  بالفريو�سات 
فاتورة  ارتفاع  مثل  العالمات  بع�ض 
الهاتف اأو زيادة ا�ستهالك البيانات اأو 
�سحنة البطارية اأو ظهور حركات غري 
معتادة يف �سندوق الربيد اأو احل�ساب 

البنكي اأو ح�ساب بطاقة االئتمان.
اأندرويد  هواتف  مل�ستخدمي  ميكن 
مكافحة  تطبيقات  عن  اال�ستغناء 
الفريو�سات يف كثري من االأحيان، من 
خالل االقت�سار على متجر تطبيقات 
التحديثات  وتثبيت  بالي  غوغل 
يظل  احلالة  هذه  ففي  بانتظام، 

الهاتف موؤمناً ب�سورة جيدة.

خا�ض  برنامج  غوغل  �رشكة  ولدى 
متجر  يف  الفريو�سات  ملكافحة 
 Play برنامج  وهو  اأال  التطبيقات، 
من  بالتحقق  يقوم  الذي   ،Protect
جميع التطبيقات، ويعر�ض التنبيهات، 
عالوة على اأنه يقوم باإزالة التطبيقات 

اإذا لزم االأمر.

مايكرو�شوفت ُتعلن عن �ملز�يا 
لتطبيقاتها �أوفي�س

ك�سفت �رشكة مايكرو�سوفت النقاب عن جميع امليزات اجلديدة 
على  من   ”Office“ اأوفي�ض  تطبيقات  اإىل  اإ�سافتها  تعتزم  التي 
تاريخ  تاأكيد  يتم  اأنه مل  الرغم من  اأندرويد،  وعلى  ت�سغيل  نظام 
وامليزات  التح�سينات  قائمة  اأن  اإال  االآن،  حتى  حمدد  اإ�سدار 

اجلديدة القادمة يف ال�سهر املقبل �ستكون جيدة.
و   Word و   Outlook تطبيق  من  كٍل  ح�سلت  حيث 
PowerPoint على عدد مت�ساوي من التغيريات، وقبل الدخول 
اختبار هذه  بالفعل  اأنه ميكنك  اإىل  االإ�سارة  التفا�سيل، جتدر  يف 
امليزات اجلديدة اإذا كنت ت�ستخدم Office Inside عن طريق 

تنزيل التطبيقات اجلديدة عرب متجر قوقل بالي.

تطبيقات مكافحة �لفريو�شات لهو�تف 
�أندرويد .. �شرورية �أم ال؟

املزودة  الذكية  للهواتف  تتوفر 
اأندرويد  بنظام الت�سغيل غوغل 
تطبيقات ملكافحة الفريو�سات 
.. فهل هذه التطبيقات �رشورية 
اأم ال؟ قال جورج اأوفرمان، من 
جملة »كمبيوتر بيلد« االأملانية، 
املزودة  الذكية  الهواتف  اإن 

اأكرث  اأندرويد  غوغل  بنظام 
القر�سنة  لهجمات  عر�سة 
باالأجهزة  مقارنة  االإلكرتونية 
اجلوالة املزودة بنظام اأبل »اآي 
اأو اإ�ض«، نظراً الأن هذا النظام 
وانت�ساراً.  �سيوعاً  االأكرث  يعترب 
»يتم  قائاًل:  اأوفرمان  واأو�سح 

ب�سكل  اأبل  هواتف  حتديث 
حتديث  اأما  وبانتظام،  مركزي 
يختلف  فاإنه  اأندرويد  هواتف 
املنتجة  ال�رشكات  باختالف 
تقوم  قد  وبالتايل  لالأجهزة«. 
االأمان  باإتاحة حتديثات  �رشكة 
ب�سكل  منتجاتها  يف  املهمة 

االأخرى،  ال�رشكات  عن  مبكر 
اإمداد  يتم  اأنه  على  عالوة 
اأجهزة اأبل اجلوالة بالتحديثات 
مقارنة  اأطول  لفرتة  اجلديدة 
ما  وهو  اأندرويد،  مبوديالت 
الثغرات  ظهور  اإىل  يوؤدي  قد 

االأمنية.

هاتفك هو�وي؟.. هذه �لن�شائح تهمك
م�ستخدمو  يقلق  اأن  داع  هناك  لي�ض 
من  اللوحية  االأجهزة  اأو  الذكية  الهواتف 
ع�سية  بني  العمل  عن  اأجهزتهم  توقف 
و�سحاها، حيث اأكدت غوغل اأنه ال يزال 
متجر  اإىل  الو�سول  امل�ستخدم  باإمكان 
التطبيقات بالن�سبة لالأجهزة، التي تنتجها 

هواوي اأو ال�رشكة التابعة لها هونور.
من  امل�ستخدم  �سيتمكن  وبالتايل 

املهمة  التطبيقات  بخدمات  اال�ستفادة 
.Gmailو Google Maps مثل

يف  اال�ستمرار  للم�ستخدم  ميكن  كما 
اال�ستفادة من وظائف االأمان، التي تندرج 

.Play Protect حتت م�سطلح
و�رشحت هواوي باأن التحديثات االأمنية 
لنظام اأندرويد �ست�ستمر، نظراً الأن نظام 

الت�سغيل نف�سه مفتوح امل�سدر.

واالرتباط  التعلق  عدم  يف  يرغب  وَمن 
اللجوء  ميكنه  غوغل،  متجر  بتطبيقات 
اإىل متاجر بديلة مثل F-Droid، والذي 
يقدم تطبيقات جمانية مفتوحة امل�سدر. 
اأمازون  اأي�ساً  اجليدة  امل�سادر  ومن 
APKMirror. وموقع   Appstore
مبطوري  اخلا�سة  واملواقع   com

التطبيقات اأنف�سهم.

الر�سمية  االأنباء  وكالة  ذكرت 
يف كوريا اجلنوبية »يونيهاب«، 
تطور  �سام�سونغ  �رشكة  اأن 
من  فريدا  ذكيا  هاتفا 
الكامريات  فيه  تقع  نوعه، 
الهاتف. �سا�سة  اأ�سفل 
الر�سمية،  الوكالة  وبح�سب 
من  اجلديد  الهاتف  فاإن 
ب�سا�سة  �سيكون  �سام�سونغ 
له  االأمامية  الواجهة  تغطي 
امل�ساحات  اإلغاء  مع  متاما، 
يف  املوجودة  ال�سغرية 

التي  احلالية،  الهواتف 
حتتوي على فتحات عد�سات 
االإعالن  وجاء  الكامريات. 
بعد اأقل من �سهر من اإطالق 
اجلنوبية  الكورية  ال�رشكة 
الذي  للطي،  القابل  هاتفها 
ثمنه  ب�سبب  بانتقادات  قوبل 
املحتمل  ومن  املرتفع. 
يرى  اأن  قبل  عامان  مير  اأن 
»ال�سا�سة  امل�ستهلكون هاتف 
الكاملة«، ذلك اأن تطوير مثل 
وقتا  ي�ستغرق  اأجهزة  هكذا 

رئي�ض  نائب  وقال  طويال. 
للبحث  �سام�سونغ  جمموعة 
اإن  بيونغ،  يانغ  والتطوير، 

�ستكون  اجلديدة  الكامريا 
لن  ذلك  ومع  مرئية،  غري 

تتاأثر وظائفها وقدراتها.

�شام�شونغ تطور هاتفا بكامري�ت خفية
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24
ات�صاالت اجلزائر

م�شابقة »م�شاريع القمة 
العاملية ملجتمع املعلومات«

�سارعوا للت�سويت على امل�ساريع الوطنية اخلم�سة 
العاملية  القمة  »م�ساريع  م�سابقة  يف  امل�ساركة 

ملجتمع املعلومات 2020«
على  للت�سويت  اأجل  اآخر  اأن  علما  نحيطكم 
امل�ساريع الوطنية اخلم�سة التي طّورها مهند�سون 
امل�سابقة  يف  �سي�ساركون  جزائريون  وباحثون 
العاملية ال�سهرية »م�ساريع القمة العاملية ملجتمع 

املعلومات 2020« حدد بيوم 24 جانفي 2020.
و يف هذا ال�سدد، ندعو كافة اجلزائريني لدعمها 
ذلك  و  امل�ساريع  هذه  على  الت�سويت  خالل  من 
وهذا  م�رّشفة  مرتبة  احتالل  من  اجلزائر  لتمكني 

قبل الـ 24 جانفي 2020.
للت�سويت على امل�ساريع اخلم�سة، ما عليكم �سوى 

اتباع اخلطوات التالية :
https://  : التايل  الرابط  اإىل  الدخول   -)1
wsis/stocktaking//www.itu.int/net4

start#2020/Prizes
2(- ت�سجيل الدخول كم�ستخدم جديد.

مت  الذي  اجلديد  احل�ساب  اإىل  الدخول   -)3
اإن�ساوؤه.

امل�سجلة  اخلم�سة  امل�ساريع  اأحد  اختيار   -)4
ملجتمع  العاملية  القمة  »م�ساريع  م�سابقة  يف 

املعلومات 2020«
 « ا�سم  يحمل  الذي  امل�رشوع   :  7 الفئة    *
 Geographic information system for
طرف  من  املقدم   ،»territory planning

ات�ساالت اجلزائر ؛
 Open « الفئة 6 : امل�رشوع الذي يحمل ا�سم  *
من  املقدم   »  low cost SDN/SD-WAN
للهاتف  )ات�ساالت اجلزائر  طرف �رشكة موبيلي�س 

املحمول(.
 « ا�سم  يحمل  الذي  امل�رشوع   :  5 الفئة    *
 Algerian Information Security
الربيد  وزارة  طرف  من  املقدم   »  Guideline
دعم  وموؤ�س�سة  والال�سلكية  ال�سلكية  واملوا�سالت 

تطوير الرقمنة ؛
ا�سم  يحمل  الذي  امل�رشوع   :  2 الفئة    *
 Frequencies Authorization  «
 Management and Invoicing System
واملوا�سالت  الربيد  وزارة  طرف  من  املقدم   »
ال�سلكية والال�سلكية وموؤ�س�سة دعم تطوير الرقمنة 

؛
 Algerian « الفئة 1 : امل�رشوع الذي يحمل ا�سم  *
« املقدم من طرف وزارة   Investment Map

ال�سناعة واملناجم ؛
ات�صاالت اجلزائر
مديرية االت�صال

االأمن احل�صري االأول بالوادي

القب�ض على منتهك
 حرمة م�شجد  

متكن عنا�رش االأمن احل�رشي االأول بالوادي يف 
وقت وجيز من توقيف �ساب ع�رشيني ينحدر 
حرمة  النتهاكه  الواليــة،  بلديات  اإحد  من 
جتهيزاته،  بع�س  على  بال�سطو  وقام  م�سجد 
ال�رشطة  م�سالح  تلقي  عقب  جاءت  العملية 
ملعلومات تفيد بوقوع �رشقة من داخل م�سجد 
حتريتها  لتبا�رش  الوالية  بعا�سمة  الكائن 
اجلرم  مقرتف  عن  التعرف  عن  اأ�سفرت  التي 
وتوقيفه وبعد ا�ستكمال اإجراءات التحقيق مت 
اإعداد ملف ق�سائي يف حقه قدم مبوجبه اأمام 

اجلهات الق�سائية املخت�سة اإقليميا. 

حممد بن ترار

اأحد  نعوم   بن  مو�سى  يعرف 
املوؤ�س�سات  اأكرب  موؤ�س�سي 
اجلزائري   بالغرب  االإعالمية 
»الراي   غرار  على  االأ�سبوعية 
وديكتيف »  وجريدتني يوميتني 
 « والراأي  دوا�ست   »لوجورنال 
الق�سايا  تعالج  كانت  والتي 
 ، واالجتماعية  ال�سيا�سية 
اإىل  الراأي  جريدة  وو�سلت 
�سدى كبري يف الفرتة  املمتدة 
مت  اأين  و2003    1996 بني 
بعد  اأوت  �سهر  توقيفها  

بن  على   للمر�سح  م�ساندتها 
املر�سح  ح�ساب  على  فلي�س 

من  بوتفليقة   العزيز  عبد 
طالب  �سهرية  افتتاحية  خالل 

فيها بوتفليقة  بالرحيل  حتت 
التعي�س  بال�سعب  »راأفة  عنوان 
املقال  وهو   « يارئي�س  اإرحل 
توقيف  يف  �سببا  كان  الذي  
نعوم   بن  قاد   كما   ، املجمع 
حربا  االإعالمي  وجممعه 
�رشو�سا �سد الف�ساد ودخل يف 
حرب مع مدير االأمن لوهران  
كلفته   العقار   وبارونات 
فيه  اأ�سيب  والذي  ال�سجن  
عنه  االإفراج  وبعد  باملر�س 
للعي�س هناك  اختار  مر�سيليا 
منه  مقربني  وح�سب  هناك   ،
مبقربة  �ست�سيع  جنازته  فاإن 

الدار البي�ساء بوهران .

الرجل الذي قال ال للعهدة الثانية لبوتفليقة

مدير جريدة الراأي  الإعالمي
 اأحمد بن نعوم  يف ذمة اهلل

املركز اجلهوي ملكافحة ال�صرطان ب�صيدي بلعبا�س

نحو فتح م�شلحتني جديدتني قريبا 
يف ظل نق�س املواقف بامل�صيلة 

ال�شكان ي�شتكون الركن 
الع�شوائي ال�شيارات

�صيدي بلعبا�س

حجز اأكرث من 2 كلغ من
 الكيف املعالج 

مادة  ومنتجو  فالحو  نا�سد 
�رشق  االأ�سنام  ب�سهل  البطاطا 
الفالحة  وزير  البويرة  والية 
ق�سيتهم  يف  �سخ�سيا  التدخل 
خالل  وا�سعا  جدال  اأثارت  التي 
تكبدهم  بعد  االأخرية  االآونة 
عن  وعجزهم  فادحة  خ�سائر 
الوفري  منتوجهم  وتخزين  ت�سويق 
بهم  اأدى  ما  ال�سعبة  هذه  يف 
ال�سيار  الطريق  بقطع  االحتجاج 
كميات  بوا�سطة  غرب   - �رشق 
م�ساهد  يف  البطاطا  من  هائلة 
من  وا�سعا  ا�ستنكار  نالت  خمزية 

تاأ�سفوا  الذين  املواطنني  طرف 
حد  على  املهزلة  هذه  على 
الب�سيط  املواطن  مادام  و�سفهم 
من  املادة  هذه  يقتني  يزال  ال 
 60 عن  تقل  ال  باأ�سعار  االأ�سواق 
هذا   ، االأحوال  اأح�سن  يف  دج 
فيما حمل مدير الفالحة بالوالية 
امل�سوؤولية لهوؤالء املنتجني الذين 
مل يحرتموا دفرت ال�رشوط كونهم 
البطاطا  غر�س  على  اأقدموا 
عو�س  لال�ستهالك  املوجهة 

البطاطا املخ�س�سة للبذور .
اأح�صن مرزوق

بعد رميهم البطاطا يف الطريق

فالحو البويرة ينا�شدون وزير 
الفالحة للتدخل

 تويف م�صاء اأول اأم�س االإعالمي اأحمد بن نعوم  موؤ�ص�س جممع الراأي واملعروف اإعالميا با�صم 
مو�صى بن  نعوم ، عن عمر يناهز ال72 �صنة  مبقر �صكناه يف مر�صيليا  بعد مر�س ع�صال .

ظالله   
ي�صني بوغازي

ال   ، وخميفة  مبهمة  ظالال  تعود  ان  تلبث  ال 
نف�سه  االن�سان  �سنع  من  ظالال  تعود  ان  تلبث 
بدايات   منذ   واخافت   ارعبت   فلطاملا   ،
االدراك  االوىل اىل ما تال  ازمنة االن�سان  تلك 
الغائر  اىل ما بعد  ، من قبل  للقيا�س  القابلة  
القرنو�سطية واالأنوار واحلداثة املتاأخرة ، كلها 

ازمنة االن�سان التي  غلفته  بظالل مرعبة يف 
جوهر ما �ساير  م�سريته  ،وفى  كل ما تتجلى  

من �سنائعه الرهيبة .
هي  باقية مل تتحول ، فهي ظالله  وقد ت�سادفك 
اينما كنت ، رمبا ال تابه لها كثريا لكنها موجودة 
،ومتوفرة   تنتظر  طلباته ، فمتي اريدها   ان 
تتجلى فهي �ستتجلى �رشيعا ، هي يف كل زمان 
، وهي كل االزمنة ، فال يخلو ابدا زمن االن�سان  
من تواجد تلك الظالل  التي ترعب وتخيف ؟ 
رمبا االن�سان االول مل تكن تعني له  �سيئا كبريا 

، فهو  مل  يكن  منهمكا  يف مقامات �رشاع على 
مقامات  منهمكا  يف  كان   ما  بقدر   ، �سطوة  
�رشاع على بقاء ،لكن االن�سان الذي  تال  اولئك 
فقد   ، ومقا�سات  بروؤى  كليا  اختلفت  االوائل  
رمبا    ، االولني   عن  متاما  خمتلف   ا�سحى   
يوؤرخ  له  منذ ان ركب بحرا �ساخبا ، او حمل  
بارودا قاتال  اأو اقام   مدنا وعمرانا ، هوؤالء 
اجلدد اخذت معهم  ظاللهم  املخيفة ت�سري 
اأ�سد واعظم ، بل غدت تتجال بني  حني واآخر 
وغارات  وا�ساطيل  وغزو   حروب  بتجليات 

وجمازر ، فبقدر ما تقدمت  االيام  بقدر ما 
زاد   ع�سقه  ل�سطوة و�سالح  وزادت رغبته  يف 
ا�ستك�ساف عوامل اخرى ، بعيدة او قريبة فال 

يهم مادام يحمل ظالله املخيفة .
 ، يريده  ملا  الرنج�سي  اال�ستيعاب  ذاك  منذ 
ينفد   ،فبداأ  قاتلة  حقا  ت�سري  اخذت ظالله  
و�سايا ظالله   ، ف�رشع   يف ابدات واغتياالت 
وموؤامرات ، وفكر  يف احتكارات وا�ستيالءات  
واجتماعيا  و�سناعيا  ماليا  ظلما  عزز   و   ،
يف   تخيف   التى  ظالله  واطلق    ، وحربيا 

جماالت  قانونا  �سار اخلوف عينه ، وبقي  اىل 
االآن  قانون حياة  . لقد بات االن�سان  متجاوزا 
لغريزته  االوىل  يف البقاء ، فا�ستخلفها بغريزة 
ا�رش  بكثري هي غريزة ال�سيطرة ، وزاد  عليها 
غرائزه االخرى  ، قتل واحتيال وتاآمر ، ظلم 
مبني بهتان ، ثم غرائز اخرى متثلت را�سا يف 
�سارت  ، وعلى  دروبه    ثروة وجاه  اكت�ساب  
من ع�رش   ، ومنو  بتح�رش  تغطيتها  وا�ستطاع 
اىل ع�رش  زاد بط�سه وا�ستدت ظالله ، القاتلة 

التي ا�سطنعها  على عينه .

روؤى 

مدينة  �سوارع  خمتلف  تعرف 
وعارمة  كبرية  فو�سى   ، امل�سيلة 
لل�سيارات،  حظائر  غياب  نتيجة 
حيث اأبدى ال�سكان تذمرهم الكبري 
ت�سهده  الذي  الكبري  النق�س  من 
مواقف  يخ�س  فيما  الوالية، 
ال�سيارات، التي عو�ستها املواقف 
ب  ي�سمى  ما  ،اأو  ال�رشعية  غري 
ال�سلطات  نظر  حتت  »الباركينغ« 
�ساكنا  حترك  مل  التي  العمومية 
جهة  ومن  امل�سكل،  هذا  حلل 
املواطنون  هوؤالء  ي�ستكي  اأخرى 
ركن  مواقف  وجود  م�سكل  ،من 

من  العديد  يحر�سها  ع�سوائية 
ال�سباب يف خمتلف ال�سوارع ،واأزقة 
يوؤرق  اأ�سحى  والذي  االأحياء 
املواطنني ،عندما يق�سون �ساعات 
لركن  مكان  عن  البحث  يف  طويلة 
اىل  اللجوء  بات  ومنه  �سياراتهم، 
الركن يف اأماكن ممنوعة واالأر�سفة 
ال�سوارع  وزوايا  بامل�ساة  اخلا�سة 
احلل الوحيد بالن�سبة لهوؤالء الذي 
للمارة  املتاعب  من  الكثري  �سبب 
الذين ا�سطر بع�سهم اإىل ال�سري يف 

و�سط الطريق .
عبدالبا�صط بديار

باأمن  ال�رشطة  عنا�رش  متكنت 
بلعبا�س(  )�سيدي  �سفيزف  دائرة 
�سبكة  تفكيك  من  االثنني  اأم�س 
املتاجرة  يف  تخت�س  اإجرامية 
باملخدرات يف عملية اأ�سفرت عن 
حجز 2،1 كلغ من الكيف املعالج 
لدى  الثالثاء  اأم�س  علم  ح�سبما 
لذات  واالت�سال  االإعالم  خلية 
ذات  واأو�سح  االأمني  اجلهاز 
اإىل  تعود  الق�سية  اأن  امل�سدر 

ا�ستغالل الفرقة املتنقلة لل�رشطة 
ملعلومات  ب�سفيزف  الق�سائية 
حترتف  �سبكة  وجود  مفادها 
مت  حيث  باملخدرات  االجتار 
واإطالق  الق�سية  يف  حتقيق  فتح 
امل�ستبه  حتركات  حول  حتريات 
تفتي�س  وبعد  توقيفهم  قبل  فيهم 
م�ساكنهم مت حجز كميات متفاوتة 
املعالج(  )الكيف  املخدرات  من 

قدر وزنها االإجمايل بـ 2،1 كلغ.

اجلهوي  املركز  �سيتعزز 
ب�سيدي  ال�رشطان  ملكافحة 
الثالثي  غ�سون  يف  بلعبا�س 
االأول لل�سنة اجلارية مب�سلحتني 
خاللهما  من  يتم  جديدتني 

مبر�سى  التكفل  عملية  تدعيم 
مراحل  كافة  عرب  ال�رشطان 
العالج ح�سبما علم اأم�س االأحد 
بن  طلحة  املركز  مدير  لدى 

عودة.

اأفق

خماطر النزلق يف 
ليبيا قائمة...

وداد احلاج

بني  ليبيا  يف  التوتر  تفكيك  يتاأرجح 
عربت  ما  تفاوؤال  اأكرثها  عديدة  احتماالت 
اأطرافا  ،لكن  برلني  و  مو�سكو  ندوتا  عنه 
حتما  جهدها  �سرتكز  امللف  يف  ت�ستثمر 
على الثغرات التي حملها البيان ال�سادر عن 
تعمل  التي  االأطراف  نف�س  برلني،هي  ندوة 
امل�ستحيل يف اخلفاء للتمكني ملخططاتها 
التي  و  عربية  دولة  من  اأكرث  يف  التدمريية 
تعمل كجبهة واحدة بال كلل اأو ملل للتمكني 
للكيان ال�سهيوين من اخرتاق اأكرث من دولة و 
ك�رش العزلة التاريخية التي يعاين منها هذا 

الورم ال�رشطاين
بني  العجيب  التداخل  هذا  و�سط  يف 
الكثري  بذل  اجلزائر  �سيكون على  امل�سالح 
حلماية  الر�سمية  االأطر  خارج  اجلهد  من 
الو�سع يف ليبيا من مزيد من االنهيارات و 

التمكني للخيار ال�سلمي.
الوثيقة موؤمتر برلني ب�ساأن ليبيا، غاب عنها 
وال  القتالية،  االأعمال  لوقف  زمني  جدول 
تت�سمن اأية اآلية ملراقبة االأعمال امل�سلحة 
الدول  �سد  عقوبات  اأية  فر�س  حتى  وال 
التي تقوم بتوفري ال�سالح و املال لالأطراف 
املجاميع  مقدمتها  ويف  املت�سارعة 

امل�سلحة التي تاأمتر باأوامر خليفة حفرت.
تبيان  �سوى  تت�سمن  مل  برلني  وثيقة 
مل�سارات عامة يجب �سلوكها لتحقيق ال�سلم 
و االأمن يف ليبيا ال�سقيقة ،و �سنحتاج جلهد 
ا�ستثنائي لتحديد االآليات امليدانية لتحقيق 
الهدف و ما يعنيه ذلك من مت�سك كل طرف 
االأحوال  اأح�سن  ويف  اخلا�سة  بتف�سرياته 

التمرت�س وراء لوائح مطلبية تعجيزية.
مل  ما  حا�سمة  �ستكون  القادمة  االأيام 
اأن  �ساأنها  من  �سارة  غري  مفاجاآت  حتدث 
تهدم املعبد على من فيه،وهو ما ال نتمناه 

لالأ�سقاء يف بلد عمر املختار.

اجللفة

حجز 15 األف قنطار من 
مادة القمح اللني 

اجللفة  بوالية  الوطني  الدرك  م�سالح  متكنت 
زهاء  حجز  من  املن�رشمة،  ال�سنة  خالل 
15.736 قنطارا من مادة القمح اللني )الفرينة( 
كانت موجهة ال�ستغاللها يف ت�سمني املوا�سي، 
قيادة  من  الثالثاء  اأم�س  علم  ما  ح�سب 
املجموعة الوالئية . و اأو�سح ذات امل�سدر اأن 
تندرج يف  التي  اللني  القمح  مادة  عملية حجز 
االقت�ساد  تنخر  التي  الظاهرة  مكافحة  اإطار 
الوطني من خالل توجيه هذه املادة املدعمة 
لها  املخ�س�سة  احلقيقية  وجهتها  غري  عن 
�سجل  تدخال   78 عرب  متت  املطاحن،  لفائدة 
على  للوالية  اجلنوبية  املنطقة  يف  غالبها 
م�ستوى كل من بلديات م�سعد و في�س البطمة 

و االإدري�سية.

يف اأروقة االأمم املتحدة

تقارب بني دم�شق 
والريا�ض 

ذكرت �سحيفة »الوطن« اأن مندوب �سوريا الدائم 
يف  �سارك  اجلعفري،  ب�سار  املتحدة  االأمم  يف 
حفل خا�س تلبية لدعوة من مندوب ال�سعودية 
يف االأمم املتحدة عبد اهلل بن يحيى املعلمي، 
ونقلت عن م�سادر دبلوما�سية غربية متابعة يف 
�سارك يف حفل خا�س  اجلعفري  اأن  نيويورك، 
اأقيم على �رشف وزير الدولة ال�سعودي فهد بن 
ال�سعودية  لرئا�سة  حت�سريا  املبارك،  اهلل  عبد 

لالجتماع القادم ملجموعة الع�رشين.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

