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حركة جمتمع ال�سلم  :

تعديل الد�شتور اأولوية وطنية ملحة
تقرير اإيكونومي�ست الربيطانية ل�سنة 2019

هذا م� تغري يف اجلزائر بعد �شقوط بوتفليقة
مدير الوقاية بوزارة ال�سحة يوؤكد

تدابري ملواجهة خطر فريو�س كورون�
�سراعات عرو�سية و�سوء ت�سيري 

بلدي�ت جنوب تلم�ش�ن تعي�س اأحلك اأي�مه� 
قوى البديل الدميقراطي  

احلل يف الذه�ب ملوؤمتر وطني ج�مع

  .         املخزن األغى زي�رة مم�ثلة للرئي�س الرتكي  

العالقات الثنائية والأزمة الليبية يف املوعد

زي�رة اأردوغ�ن للجزائر تثري غ�شب الرب�ط
�ص3

تي�سم�سيلت 
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مدير الوقاية بوزارة ال�صحة يوؤكد

تدابري ملواجهة اأي طارئ مرتبط بفريو�س كورونا

ت�سدي عاملي ملبوحلي
مبوحلي  وهاب  راي�س  اجلزائري  الدويل  احلار�س  يوا�صل 
رفقة  بها  يقوم  التي  القوية  الت�صديات  خالل  من  التاألق 
خالل  جمددا  تكرر  الذي  ال�صيناريو  وهو  االتفاق،  ناديه 
الدوري  حل�صاب  والن�رص  االتفاق  خا�صها  التي  املواجهة 
ال�صعودي للمحرتفني، اأين قام حار�س عرين اخل�رص بت�صد 
عاملي من خالل الوقوف وجها لوجه اأمام الت�صديدة القوية 
ذلك  اإثر  اأمرابط وحرمه على  الدين  نور  لالعب املغربي 

من ت�صجيل هدف جميل.

كنزة مر�سلي تت�سدر 
التوندون�س املغاربي

تت�صدر الفنانة اجلزائرية ال�صابة كنزة مر�صلي التوندون�س 
»كانت  بعنوان  اجلديدة  اأغنيتها  طرحت  بعدما  املغاربي 
اإخراج  من  كليب  فيديو  �صكل  على  جاءت  والتي  باينة«، 
يف  االأغنية  تواجدت  اأين  �رصحان،  عادل  اللبناين  املخرج 
�صدارة االأغاين امل�صموعة عرب موقع »اليوتوب« يف بالدنا، 
عن  مغايرة  جديدة  بفكرة  جاءت  والتي  واملغرب،  تون�س 

كليب اأغنيتها ال�صابقة »الكازا دامور«.

نقرين بتب�صة

ثالثة حرا�س لتاأمني موقع 
الف�سيف�ساء املكت�سفة

به  اكت�صفت  الذي  االأثري  لتاأمني املوقع  مت توظيف 3 حرا�س 
لبلدية  اإقليميا  التابعة  تيفا�س  مبنطقة  الف�صيف�صائية  اللوحة 
نقرين )165 كلم جنوب تب�صة(، ح�صب ما اأفاد به املدير الوالئي 
للديوان الوطني لت�صيري وا�صتغالل املمتلكات الثقافية املحمية، 
لطفي عز الدين واأو�صح ذات امل�صوؤول اأن هذه العملية تهدف 
اإىل تاأمني موقع االكت�صاف االأثري، حيث مت وباأمر من املدير 
العام للديوان توظيف 3 حرا�س يعملون باملناوبة حلماية اللوحة 

الف�صيف�صائية من اأي عمليات تخريب اأو �رصقة حمتملة.
كما �صيتم »يف غ�صون االأ�صبوع اجلاري« وبالتن�صيق مع املجل�س 
البلدي لذات اجلماعة املحلية ت�صييج حميط املوقع  ال�صعبي 
م�صريا  املتحدث،  ذات  عنه  ك�صف  ما  ح�صب  حمايته  بغر�س 
اإىل اأن الديوان ا�صتلم معدات �صيانة وتنظيف خا�صة باملواقع 

االأثرية �صت�صتخدم  حلماية و�صيانة هذه االآثار.

الرئي�س تبون ي�ستقبل 
عميد م�سجد باري�س

رئي�س  اإ�صتقبل 
عبد  اجلمهورية، 
عميد  تبون،  املجيد 
م�صجد باري�س، �صم�س 
الذي  حفيز   الدين 
على  موؤخرا  ن�صب 
املوؤ�ص�صة  هذه  راأ�س 
لدليل  خلفا  الدينية 

باري�س،  م�صجد  لعميد  تبون  الرئي�س  ا�صتقبال  بكر،وياأتي  اأبو 
�صم�س الدين حفيز، يومني بعد لقائه بوزير اخلارجية الفرن�صي 

لودريان ماي�صري.

خن�صلة

توقيف عن�سر دعم 
لالرهابيني

للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
بالتن�صيق  ال�صعبي  الوطني 
مع م�صالح االأمن الوطني، 
للجماعات  دعم  عن�رص 
بخن�صلة/ االإرهابية 

اأوقف  حني  يف  ن.ع.5، 
عنا�رص الدرك الوطني يف 

عمليات خمتلفة بكل من تيارت/ن.ع.2 و تيزي وزو/ن.ع.1 واأم 
بنادق �صيد  ثمانية  اأ�صخا�س وحجزوا  �صبعة   ، البواقي/ن.ع.5 

وكمية من اخلراطي�س واأغرا�س اأخرى«، .

وترقية  الوقاية  مدير  اأكد 
ال�صحة بوزارة ال�صحة وال�صكان 
الدكتور  واإ�صالح امل�صت�صفيات، 
اأنه قد مت توجيه  جمال فورار، 
تعليمات لل�صلك الطبي ملواجهة 
اأي طارئ بعد ظهور نوع جديد 

من فريو�س كورونا يف ال�صني.
واأكد ذات امل�صوؤول  اأن اجلزائر 
منظومة  �صغلت  اأن  وبعد 
الأي  للت�صدي  واالإنذار  الرت�صد 
ذات  باالأوبئة  خا�س  طارئ 

قدمت  حيث  الوا�صع  االنت�صار 
لتعزيز  االأطباء  جلميع  تعليمات 
عند  باحلاالت  والتكفل  الوقاية 
الو�صع  تتابع  كما  ظهورها، 
املنظمة  تعليمات  وتنتظر 
غرار  على  لل�صحة،  العاملية 
حالة  يف  العامل،  دول  بقية 
انت�صار الوباء لتن�صيب كامريات 
حرارية على م�صتوى املطارات 
الوطنية. واأو�صح الدكتور فورار، 
اأنه حتى االآن مل تعط املنظمة 

العاملية لل�صحة اأي تعليمات اأو 
االقت�صاديني  للمتعاملني  اإنذار 
وال امل�صافرين بخ�صو�س ظهور 
فريو�س كورونا بال�صني، موؤخرا، 
حتذر من خاللها من تهديدات 
للعامل وذكر  اأن  الفريو�س 
دول  بقية  غرار  على  اجلزائر 
اأن واجهت  العامل، قد �صبق لها 
املتعلقة  االأو�صاع  هذه  مثل 
ذات  الفريو�صات  مبواجهة 
كفريو�س  الوا�صع،  االنت�صار 

خالل  ظهر  الذي  كورونا 
باالإ�صافة  املا�صية  ال�صنوات 
من  وذلك  ايبوال  فريو�س  اإىل 
املنظومة  تن�صيب  خالل 
هذه  مبثل  اخلا�صة  الوطنية 
االأوبئة وكذا  تن�صيب املنظومة 
واالإنذار حيث  للرت�صد  الوطنية 
تعيد تفعيلها يف حالة ظهور اأي 

طارئ جديد.
فريو�س  انت�صار  ثان  لالإ�صارة 
كورونا خارج ال�صني، ومت االإبالغ 

اإ�صابات يف كوريا اجلنوبية  عن 
املتحدة  والواليات  واليابان 
اكت�صفت حاالت  وتايالندا، كما 

بالعدوى  اإ�صابتها  يف  ي�صتبه 
كونغ  وهونغ  �صنغافورة  يف 

واأ�صرتاليا.

خبر في 
صورة

الفرتة  خالل  البي�صاء  اللحوم  ت�صهد 
طرف  من  وا�صعا  اإقباال  االأخرية 
االنهيار  بعد  البويرة  والية  مواطني 
اأ�صعارها  الذي �صهدته  غري امل�صبوق 
التي و�صلت حدود 120 دج للكيلوغرام 
املنت�رصة  االأ�صواق  بع�س  يف  الواحد 

وقفت  ما  وهو  الوالية  تراب  عرب 
عليه يومية » الو�صط » باأحد االأ�صواق 
املواطنني  ح�صود  فيه  تهافت  الذي 
االأ�صعار  باأقل  الدجاج  اقتناء  على 
ذات  يف  ومتنوا  لنا  به  �رصحوا  كما 
االأ�صعار على  ت�صتقر هذه  ان  ال�صياق 

هذه احلال يف قادم االأيام حتى يتمكن 
اللحوم  تناول  من  الب�صيط  املواطن 
كانت  اأن  بعد  �صهولة  بكل  البي�صاء 
�صبيال  اإليها  ا�صتطاع  ال�صابق ملن  يف 
على حد تعبريهم ، كما لقي الدجاج 
»املحمر » ذات االإقبال الوا�صع بعد اأن 

الواحد  للدجاج  دج   300 �صعره  و�صل 
واجلامعة  الثانويات  طلبة  اأن  حتى 
هذا  اقتناء  االأيام  هذه  خالل  ف�صلوا 
النوع وتناوله جماعات يف الف�صاءات 
مبدينة  العامة   واحلدائق  املفتوحة 

البويرة .

بعد انهيار اأ�صعارها

اإقبال وا�سع على اللحوم البي�ساء بالبويرة

الوطني  للجي�س  مفرزة  �صبطت 
احلدودية  ونيف  ببني  ال�صعبي، 
من  قنطارين  عن  يربو  ما  )ب�صار(، 
اأفادت  ما  ح�صب  املعالج،  الكيف 

اأم�س  الوطني،  الدفاع  وزارة  به 
ال�صبت، يف بيان لها. و اأو�صح البيان 
اإطار حماربة اجلرمية  ><يف  و  اأنه 
العمليات  �صياق  ويف  املنظمة 

املتوا�صلة الهادفة الإف�صال حماوالت 
االجتار باملخدرات ببالدنا، �صبطت 
مفرزة للجي�س الوطني ال�صعبي، يوم 
من  كبرية  كمية   ،2020 جانفي   24

و  بقنطارين  تقدر  املعالج  الكيف 
دورية  اإثر  وذلك  كيلوغرامات،   )07(
ونيف  بني  مبنطقة  وتفتي�س  بحث 

احلدودية، بوالية ب�صار/ن.ع.3«.

بب�صار

�سبط ما يفوق قنطارين من الكيف املعالج 

تي�صم�صيلت 

فتح مكتبة تعنى بالرتاث الإ�سالمي-الأمازيغي 
احلاج  علي  �صيدي  زاوية  تعتزم 
برج  ببلدية  »املقطع«  مبنطقة 
فتح  تي�صم�صيلت(  )والية  بونعامة 
بالرتاث  تعنى  مبقرها  مكتبة  قريبا 
باجلزائر،  االإ�صالمي-االأمازيغي 
ح�صبما اأفاد به �صيخ الزاوية. واأو�صح 
حفل  هام�س  على  بودينار،  حممد 

االأمازيغي- التاريخ  اأيام  افتتاح 
اأم�س  �صهرة  اجلزائري  االإ�صالمي 
اأن  املذكورة،  الزاوية  مبقر  اجلمعة 
ف�صاء  مبثابة  �صتكون  املكتبة  هذه 
الرتاث  والباحثني يف  للمهتمني  يوفر 
ببالدنا  االإ�صالمي-االأمازيغي 
واملو�صوعات  الكتب  من  جمموعة 

اإطار  يف  املكتبة  هذه  فتح  ويندرج 
الرامية  املذكورة  الزاوية  م�صاعي 
لنف�س الغبار عن الرتاث االإ�صالمي-
االأمازيغي ببالدنا وكذا تثمني واإبراز 
وفق  اجلزائرية،  االإ�صالمية  الثقافة 
حفل  متيز  ولالإ�صارة  امل�صدر.  ذات 
االأمازيغي- التاريخ  اأيام  افتتاح 

املنظمة  اجلزائري  االإ�صالمي 
علي  �صيدي  زاوية  من  مببادرة 
تقدمي  »املقطع«  مبنطقة  احلاج 
اأداء  من  دينية  وابتهاالت  مدائح 
طلبة الزاوية وتقدمي حما�رصة حول 
الرثاء التاريخي االأمازيغي االإ�صالمي 

ببالدنا من قبل �صيخ نف�س الزاوية.

اأح�صن مرزوق

باية ع  

تغري لون »حمام الزواوي« بعد 
الهزة الأر�صية التي �صهدتها  

وليتي جيجل و ميلة



العالقات الثنائية والأزمة الليبية يف املوعد

زيارة اأردوغان للجزائر 
تثري غ�ضب الرباط

.      املخزن األغى زيارة مماثلة للرئي�س الرتكي

يبدو اأن الرباط غريرا�ضية عن الزيارة التي يقوم بها اليوم اإىل اجلزائر الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، فقد اأقدمت اململكة على اإلغاء زيارة للرئي�س 
الرتكي اإىل املغرب هذه الأيام �ضمن جولة اأفريقية تنطلق منه اإىل ال�ضينغال ثم غامبيا تعبريا عن امتعا�ضها من اإدراج اجلزائر يف اللحظة الأخرية كمحطة 
اأوىل، بدل املغرب، �ضمن برنامج اأردوغان الإفريقي. وهو اخليار الذي اأملته التطورات الأخرية يف امللف الليبي ل�ضيما واأن �ضيف اجلزائر ياأتي بعد دعوة 

ر�ضمية من الرئي�س تبون قبل اأ�ضبوعني، اأكدها لقاء الرئي�ضني على هام�س ندوة برلني، فما الذي جعل الرئي�س الرتكي يغري وجهة زيارته نحو اجلزائر دون 
اأن ياأبه ل�ضطكاك اأ�ضنان العاهل املغربي؟ 

اح�ضن خال�س 

تركيا  مع  اجلزائر  تقيم 
بداأت  متميزة  عالقات 
منذ  منتظما  منوا  تعرف 
العالقات  وهي   2014 عام 
التي تريدها اأنقرة واجلزائر 
�شاملة وقابلة للتو�شع لت�شمل 
انطالقا  املجاالت  جميع 
ميتلكان  البلدين  اأن  من 
اإىل  ميتد  م�شرتكا  تاريخا 
الوجود  من  قرون  ثالثة 
وقد  باجلزائر.  العثماين 
اإقامة  على  الطرفان  تعاهد 
االحرتام  ي�شودها  عالقات 
املتبادل وتقوم على الت�شاور 
قد  التي  امل�شائل  يف  حتى 
عميق  اختالف  حمل  تعترب 
�شياق  يف  النظر  وجهات  يف 
م�شتقر  غري  اإقليمي  و�شع 
احلال  هو  مثل  ومتوتر 
هذه  الليبي  للملف  بالن�شبة 

االأيام.

 2014 منذ  تركيا  تدخر  وال 
اأي جهد الإ�شافة لبنة جديدة 
اإىل العالقات الثنائية ال�شيما 
التجاري  التبادل  جمال  يف 
وترقية اال�شتثمارات الرتكية 
منها  وعيا  اجلزائر  يف 
الكبري  اجلزائري  باالإقبال 
على ال�رشيك الرتكي واإدراكا 
التي  امل�شافة  للقيمة  منها 
العامل  يقدمها  اأن  ميكن 
بني  والثقايف  التاريخي 

البلدين. 
زيارة  كانت  هنا  ومن 
اجلزائر  اإىل  اأردوغان 
 2018 عام  من  فرباير  يف 
برتقية  كبرية  وعودا  حتمل 
اأعلى  اإىل  الثنائية  العالقات 
م�شتوياتها باعتماد الواقعية 
تطويرها  يف  والرباغماتية 
الزيارة  تلك  �شمحت  فقد 
االأتراك  االأعمال  لرجال 
التي  املزايا  على  باالطالع 
اال�شتثمار  قوانني  توفرها 

ا�شتعداد  وعلى  اجلزائر  يف 
اجلزائريني  االأعمال  رجال 
الإطالق �رشاكات مع الطرف 
الرتكي، ال�شيما واأن اجلزائر 
 800 من  اأكرث  حت�شي 
فيها  ت�شتغل  تركية  موؤ�ش�شة 
الرتكي  الرئي�س  اأن  حد  اإىل 
اال�شتقرار  بجزيرة  و�شفها 
يف  واالقت�شادي  ال�شيا�شي 

البحر املتو�شط واإفريقيا.
هذا املناخ الذي �شمح لرتكيا 
باأن ت�شبح، يف ظرف ق�شري، 
امل�شتثمر االأجنبي االأول يف 
اجلزائر فقد اأح�شت الوكالة 
اال�شتثمار  لرتقية  الوطنية 
اأجنز  م�رشوعا   138 حوايل 
ال�شناعة  جماالت  يف  منها 
 23 واخلدمات  والبناء 
مليار   74 بقيمة  م�رشوعا 
امل�شاريع  هذه  واأبرز  دينار 
وال�شلب  احلديد  م�شنع 
الن�شيج  وم�شنع  بوهران 

بغيليزان.

زيارة بطموحات جديدة

طموحها  تركيا  تخفي  وال 
احلر  للتبادل  اتفاق  اإبرام  يف 
بني البلدين وهو ما عرب عنه 
االأتراك، غري  رجال االأعمال 
اأن زيارة اأردوغان هذه املرة، 
اخلا�س  الو�شع  اأثارها  واإن 
اأنها  اإال  ليبيا،  به  متر  الذي 
اأكرث  ت�شور  و�شع  اإىل  تطمح 
التي  العوائق  يتجاوز  طموحا 
اجلزائر  مرور  من  ن�شاأت 
بفرتة حتول �شيا�شي اأثر على 
ال�شيما  فيها،  االأعمال  مناخ 
من  اأ�رشف  ممن  كثريا  واأن 
اللقاءات  على  اجلزائريني 
الرتكي  الطرف  مع  ال�شابقة 
ال�شجون  يف  اليوم  يتواجدون 

بتهم الف�شاد. 
بالن�شبة  يفت  مل  االأوان  لكن 
ال�شتئناف  الرتكي  للجانب 
والواعدة  املتميزة  العالقات 
التي بداأت بل اإعطائها نف�شا 

يتج�شد  ما  وهو  جديدا، 
املجل�س  اإن�شاء  خالل  من 
اال�شرتاتيجي  للتعاون  االأعلى 
كاإطار  الرتكي  اجلزائري 
والتعاون  ال�شيا�شي  للت�شاور 
العالقات  يبعد  االقت�شادي 
االرجتالية  عن  البلدين  بني 
العالقات  ويرقي  والظرفية 
اإىل �شف ال�رشاكة اال�شتثنائية 
ال�رشاكة  اتفاقات  ويثمن 
التفاهم  ومذكرات  والتعاون 
املربمة يف قطاعات الطاقة 
والتعليم  وال�شياحة  والفالحة 
والعالقات  والثقافة  العايل 

اخلارجية. 

حمك الأزمة الليبية 

الطرفني  تباحث  اأن  ويبدو 
مبنا�شبة  الليبية  االأزمة 
اختبارا  يعد  الزيارة  هذه 
البلدين  قدرة  ملدى  حقيقيا 
بني  اخلالفات  جتاوز  على 

االأزمة  مقاربة  يف  الطرفني 
موقف  كان  واإن  وحلها. 
الرتكي  التدخل  من  اجلزائر 
ما،  حد  اإىل  فاترا  �شوريا  يف 
ال  ليبيا  يف  تدخلها  اأن  اإال 
ت�شهر  اأن  دون  مير  اأن  ميكن 
نظام.  نقطة  ب�شاأنه  اجلزائر 
ملف  يتمتع  ما  فبقدر  لذا 
بروؤية  الثنائية  العالقات 
الليبية  االأزمة  فاإن  وا�شحة 
من  كبريا  جهدا  تتطلب 
ال�شعوبات  لتذليل  الطرفني 
القنوات  تنجح  مل  ما  وهو 
يف  املفتوحة  الدبلوما�شية 

اإجنازه اإىل حد االآن. 
يف  حقها  على  تركيا  وت�رش 
ليبيا  يف  ع�شكريا  التدخل 
وبني  بينها  اتفاق  �شمن 
حكومة ال�رشاج حلمايتها من 
حفرت  خليفة  قوات  هجمات 
رف�شها  اجلزائر  توؤكد  بينما 
يف  اأجنبي  تدخل  الأي  التام 
اأكدته  ما  وهو  املنطقة 

اجلوار  دول  اجتماع  مبنا�شبة 
)اجلزائر،  باجلزائر  الليبي 
الت�شاد،  م�رش،  تون�س، 
النيجز( غري  ال�شودان، مايل، 
اأن اجلزائر ال متانع م�شاركة 
الت�شوية  جهود   يف  تركيا 
اأن  ليبيا ب�رشط  ال�شيا�شية يف 
اأي  اجلهود  هذه  ت�شتثني  ال 
الليبية  االأطراف  من  طرف 
للنظام  التابعة  فيها  مبا 
عن  مبمثلني  مرورا  ال�شابق 
واملاري�شال  طربق  حكومة 
حفرت وهو ما ال يبدو الظرف 
اأنقرة  واأن  ال�شيما  له  منا�شبا 
من  واعد  اتفاق  يربطها 
مع  االقت�شادية  الناحية 
لها  ولي�س  ال�رشاج  حكومة 
احلكم  دور  للعلب  ا�شتعداد 
الذي تتمتع به اجلزائر بحكم 
االحرتام الذي حتظى به لدى 
الداخلية  االأطراف  جميع 
واخلارجية املرتبطة باالأزمة 

الليبية.
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تقرير اإيكونومي�ضت الربيطانية ل�ضنة 2019

هذا ما تغري يف اجلزائر بعد 
�ضقوط بوتفليقة

اأدرج التقرير ال�شنوي الذي تعده 
الربيطانية،  اإيكونومي�شت  جملة 
و  الدميقراطية  واقع  عن 
امل�شتوى  على  موؤ�رشاتها 
خانة  يف  اجلزائر  العاملي، 
الهجينة،  النظم  الدميقراطية 
النظم  خانة  يف  كانت  بعدما 
اإثر  على  وذلك  اال�شتبدادية 
العزيز  عبد  الرئي�س  ا�شتقالة 
م�رشوع  و�شقوط  بوتفليقة 
وح�شب   . اخلام�شة  العهدة 
اجلزائر  التقرير، متكنت  ذات 
يف  العاملي  ترتيبها  حت�شني  من 
املركز  واحتلت  الت�شنيف،  هذا 
بلدا   167 بني  من  عامليا،   113
الدميقراطية،  ت�شنيف  �شملها 
 126 املرتبة  من  انتقلت  حيث 
مع  املا�شي  العام  احتلتها  التي 
ت�شجيل حت�شن كذلك يف ت�شنيف 
من  انتقل  الذي  حكمها،  نظام 
اإىل   2018 �شنة  يف  اال�شتبدادي 
هجني  حاليا، وذلك بعد ا�شتقالة 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س 
م�رشوع  و�شقوط  املا�شي  العام 
دافع  الذي  اخلام�شة  العهدة 

واأ�شقطه  الفا�شد  حميطه  عنه 
احلراك ال�شعبي الذي انطلق يف 

22 فيفري الفارط
ويو�شح تقرير وحدة اال�شتخبارات 
الربيطانية  االقت�شادية 
عامليا  »اإيكونومي�شت«  الرائدة 
واالأبحاث  اال�شت�شارة  يف 
مبعية  اجلزائر  اأن  والتحليالت 
متكنت  االإفريقية  البلدان  عديد 
موؤ�رش  يف  موقعها  حت�شني  من 
للعام  العاملي  الدميقراطية 
نقطة  2019 حيث حت�شلت على 
ترتيبها  ورفعت  بـ4.01،  نهائية 
جمموع  من  عامليا   113 اإىل 
�شملها  العامل  يف  بلدا   167

من  كذلك  التح�شني  مع  امل�شح، 
الذي  احلكم،  يف  نظامها  طبيعة 
اال�شتبدادي  النظام  من  انتقل 
اإىل  ال�شابقة  الت�شنيفات  يف 
الت�شنيف  الهجني  يف  النظام 
م�شريا   2019 بالعام  اخلا�س 
تنقيط  �شجلت  اجلزائر  اأن  اإىل 
العملية  موؤ�رش  يف  نقطة  بـ3.08 
و2.86  والتعددية،  االنتخابية 
احلكومة  اأداء  موؤ�رش  يف  نقطة 
موؤ�رش  يف  بـ5.00  تنقيط 
والثقافة  ال�شيا�شية  امل�شاركة 
يف  بـ4.12  وتنقيط  ال�شيا�شية، 

موؤ�رش احلريات املدنية.
باية ع 

�ضفري اجلزائر برتكيا يوؤكد

العالقات الثنائية �ضرتتقي اإىل م�ضتوى ا�ضرتاتيجي
لدى  اجلزائر  �شفري  اأكد 
تركيا  مراد عجابي، اأن زيارة 
طيب  رجب  الرتكي،  الرئي�س 
حتمل  اجلزائر  اإىل  اأردوغان 
لنقل  وتهدف  تاريخية  اأهمية 
م�شتوى  اإىل  الثنائية  العالقات 
اإقدام  متوقعا  ا�شرتاتيجي، 
على  الزيارة  خالل  الطرفان 
يخ�س  فيما  مهمة  خطوات 
االقت�شادية.  العالقات  تطوير 
حوار  اجلزائر يف  �شفري  وقال 

مع الوكالة الرتكية اأنا�شول اأن 
املعلن  الهدف  تدعم  اجلزائر 
من قبل الرئي�س الرتكي رجب 
الطيب اأردوغان القا�شي  برفع 
 5 اإىل  التجاري  التبادل  حجم 
نف�س  يف  م�شيفا  دوالر،  مليار 
تهدف  اجلزائر  اأن  ال�شدد:  
للو�شول اإىل هذا الرقم خالل 
االأرقام  الأن  اجلاري،  العام 
التبادل  احلالية ال تليق بحجم 
التجاري بني البلدين الكبريين 

�شيتم   اأنه  اال  املتحدث  واأفاد 
توقيع اتفاقيات جتارية جديدة 
خالل  واجلزائر،  اأنقرة  بني 
االقت�شادية  اللجنة  اجتماع 
يف  عقده  املزمع  املختلطة 
الفرتة املقبلة. يذكر اأن زيارة 
هي  اجلزائر  اإىل  اأردوغان 
االأوىل من نوعها لرئي�س دولة 
منذ اعتالء تبون ق�رش رئا�شة 
دي�شمرب   12 يف  اجلمهورية 
الفارط ويعول على هذه الزيارة 

التي جاءت بدعوة من الرئي�س 
دفع  يف  كبريا  اأمال  اجلزائري 
القائمة  ال�شيا�شية  احللول 
جميع  مابني  احلوار  على 
ومنع  الليبية  االأزمة  اأطراف 
الع�شكري  االأجنبي  التدخل 
اىل  باالإ�شافة  البلد  هذا  يف 
التجارية  املبادالت  تطوير 
اجلزائر  بني  واالقت�شادية 

وتركيا
 ع.ب

اكد عبد الهادي احلويج وزير 
الدويل  والتعاون  اخلارجية 
املوؤقتة  الليبية  للحكومة 
عن  حفرت  للم�شري  املوالية 
يف  لالنخراط  ا�شتعداده 
اجلزائر  تقودها  مبادرة  اأي 
الإيجاد  فيها  جزءا  تكون  اأو 
لالأزمة  ونهائي  �شلمي  حل 

الليبية.
وعرب ممثل حكومة جناح حفرت 
يف ت�رشيحات لل�شحافة  عن 
نظري  للجزائر  العميق  �شكره 

رغبتها واجلهود التي تقدمها 
الليبية  االأزمة  حل  اأجل  من 
قائم على  و�شلمي  دائم  بحل 
احلوار كما عربرّ املتحدث عن 
االإرادة التي حتذو امل�شوؤولني 
الليبيني لال�شتفادة من جتربة 
قانون  يخ�س  فيما  اجلزائر 
الع�رشية  بعد  الوئام املدين 
عن  حديثه  ويف  ال�شوداء 
الليبية،  االأزمة  تفا�شييل 
�رشورة  على  احلويج  �شدد 
الليبية  االأزمة  ت�شخي�س 

اأمنية  اأزمة  يراها  التي 
اإىل  داعيا  �شيا�شية،  ولي�شت 
�رشورة بذل جهود ملعاجلة 
مليون   21 انت�شار  ق�شية 
�رشعية  غري  �شالح  قطعة 

يف ليبيا.
اخلارجية  وزير  وك�شف 
املوؤقتة  الليبية  للحكومة 
مع  دائم  توا�شل  على  اأنهم 
اخلارجية اجلزائرية بقيادة 
بوقادوم  �شربي  الوزير  
وبخ�شو�س، االأخبار التي مت 

تداولها، حول فرار امل�شري 
اجتماع  من  حفرت  خليفة 
اأن  احلويج  اأو�شح  رو�شيا، 
اأي  يوقع  مل  حفرت  امل�شري 
الأنه  مو�شكو  يف  اتفاقية 
لي�شت  »م�شكلتنا  قال  كما 
فو�شى  بل  يحكم  من  يف 
ال�شالح »، موؤكدا اأن ال�شالم 
يوجد  وال  ال�شجعان  ي�شنعه 
اأي  م�شكلة يف الذهاب نحو 

ال�شالم.
باية ع 

 ليجاد حل لالأزمة الليبية  

حفرت يوؤكد ا�ضتعداده لالنخراط يف مبادرة اجلزائر



قطاعي الرتبية والتكوين املهني
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حممد بن ترار

املعطيات  واأ�شارت   هذا 
تنفيذا  جاءت  العملية  اأن 
لتعليمات الرئي�س عبد املجيد 
نبون الذي طالب برد االعتبار 
والتكوين  الرتبية  لقطاعي 
الرتبية  ففي قطاع  ن  املهني 
للربامج  االعتبار  رد  �شيتم 
الب�رشي  والتكوين  الرتبوية 
وفقا  نوعي  تعليم  ل�شمان 
ي�شهدها  للتطورات  التي 
 ، الغوغاء  عن  العامل  بعيدا 
ت�شكيل  عملية  جتري  حيث 
املخت�شني  من  من  جلان 
الربامج  مراجعة  اجل 
املاليري  ا�شتهلكت  التي 
ي�شاحبها  نتيجة  كما  دون 
بع�س  اجناز  يف  حتقيقات 

وتكلفتها  املدر�شية  الكتب 
جتري  اأخر  جانب  من   ،
توظيف  عن  للبحث  عملية 
االأدب  والرتبية  يف  خمت�شني 
 ، تكوين  نوعي  ل�شمان 
اأ�شحاب  توظيف  �شيتم  كما 
يف  الت�شغيل  قبل  ما  عقود 
ل�شمان  االبتدائية  املدار�س 
الال�شفية  باالإعمال  التكفل 
ال�شاحات  يف  كاحلرا�شة 
على  واملطاعم  وال�شهر 
وهذا  ن  التالميذ  �شالمة 
على  ال�شغط  لتخفيف 
�شيح�شون  املعلمني  الذين 

بتكفل خا�س .
اأما يف جمال التكوين املهني 
خمت�شة  جلان  فقد  تبا�رش 
يف  يوجد  درا�شة  ما  يف 
املهني  التكوين  موؤ�ش�شات 

 ، العمل  ب�شوق  ومقارنتها 
املنتظر  ربط  من  حيث 
مع  التكوين  موؤ�ش�شات 
ليكون  العمومية  املوؤ�ش�شات 
يف  تدعيم  فعاال  دورا  لها 
العاملة  باليد  املوؤ�ش�شات 

ور�شات  فتح  املخت�شة  مع 
التكوين  موؤ�ش�شات  داخل 
تكون  اأن  يجب  التي  املهني 
االقت�شاد  فاعلية  لدعم  اأكرث 
 ، فيه  الوطني  وامل�شاهمة 
موؤ�ش�شات  ينتظر  دعم  حيث 

ولوازم  بعتاد  املهني  التكوين 
الطلبة  متناول  يف  لو�شعها 
تكوين  ن   ل�شما واملكونني  
توظيف  �شيتم  كما  ن  نوعي 
مهنيني  ل�شمان  خمت�شني 
وعدم  التطبيقي  التكوين 
االعتماد على التكوين النظري 
فح�شب  خا�شة وان موؤ�ش�شات 
تكون  املهني �شارت  التكوين 
ب�شفة  لكن  ال�شباب  مئات 
ميلكون   ، فقط  نظرية 
ف  حلر ا ن   و د ت   ا د ل�شها ا
الدولة  جعل  الذي  االأمر   ،
تفكر يف العمل على ا�شرتجاع 
جمد احلرفة من خالل اإعادة 
النظر يف املنظومة التكوينية 
وربطها ب�شوق العمل لدعمها 
يف  للم�شاهمة  مبخت�شني 

تطور االإنتاج ونوعيته .

جلان لإعادة حتديث برامج باأمر 
من الرئي�س تبون

.      التدعيم  باأطر خمت�صة وفقا لتقارير اللجان املن�صبة
ك�صفت م�صادر مقربة من وزارتي الرتبية الوطني والتكوين املهنيني  اأن الوزارتني قد با�صرت يف عملية   ت�صكيل 

جلان من اجل اإعادة  حتديث برامج القطاعني وفقا ل�صيا�صة الدولة وذلك بعدما تبني اأن برامج القطاعني اأ�صبحت 
غري فعالة ول عالقة لها بالتنمية من جانب اآخر �صيتم فتح منا�صب توظيف جديدة وفقا لالخت�صا�صات وتفادي 

اإغراق القطاعني  بتخ�ص�صات غري مطلوبة خا�صة يف قطاع  الرتبية والتي اأظهرت عدم جناعتها .

حركة جمتمع ال�صلم  :

تعديل الد�ستور اأولوية وطنية ملحة
احلوار اجلاد الطريق مليالد عهد جديد

الوطني  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  اأكد 
حلركة حم�س عبد القادر �شماري باأن 
مراجعة الد�شتور اأولوية وطنية ملحة 
من اأجل تغيري طبيعة النظام ال�شيا�شي 
و�شمان احلريات االأ�شا�شية دون قيد 
يحفظ  ومبا  ال�شلطات  بني  والف�شل 
عن  اجلزائري  ال�شعب  و�شيادة  هوية 

طريق اال�شتفتاء احلر والنزيه.
من خالل  �شماري  القادر  عبد  اعترب 
بيان الجتماع جمل�س ال�شورى الوطني 
احلوار  باأن  الرابعة  العادية  دورته  يف 
واجلامع  اجلاد  ال�شفاف  الوطني 
الوحيد  والطريق  االأ�شلوب احل�شاري 
ال�شعبي  احلراك  مطالب  لتج�شيد 
م�شريا  جديد،  عهد  مليالد  وفر�شة 
�شمانة  ال�شلمي  ال�شعبي  احلراك  باأن 

ال�شيا�شية  االإ�شالحات  لتحقيق 
من  القوة  ميزان  لتعديل  ومرافقتها 
اإجراءات  اأجل جزائر جديدة واتخاذ 
الوطني  احلوار  باأن  �شدد  اأين  تهدئة، 
االأطراف  كل  بني  واجلامع  اجلاد 
والقوى  ال�شيا�شية  والت�شكيالت 
مدين  وجمتمع  منظمات  من  الفاعلة 
يعد االأ�شلوب الوحيد لتج�شيد مطالب 
احلراك ال�شعبي واخلروج بالبالد اإىل 
بر االأمان وحذرت حم�س من خطورة 
اأ�ش�س  على  الكراهية  خطاب  تنامي 
جهوية وثقافية وكل اأ�شكال التطرف، 
الوحدة  مقومات  تثمني  اإىل  داعيا 
الوطنية وتعزيز قيم الت�شامح واحرتام 

االآخر.
�رشورة  على  امل�شدر  ذات   و�شدد 

الناظمة  للقوانني  توافقية  �شياغة 
مناخا  يوفر  مبا  ال�شيا�شية  للحياة 
ال�شيادة  يعيد  ونزيها  �شفافا  �شيا�شيا 
�شور  جمل�س  ودعا  حني  يف  لل�شعب، 
و�شع  التعجيل يف  اإىل �رشورة  حم�س 
جميع  مب�شاهمة  اقت�شادية  روؤية 
ال�رشكاء الفاعلني الإخراج اجلزائر من 
التبعية للريع وحتقيق الرفاه للمواطنني 
القادمة،  لالأجيال  احلقوق  و�شمان 
مربزا على �رشورة اأن تتخذ احلكومة 
التدابري وال�شيا�شات الالزمة للحفاظ 
للمواطن  ال�رشائية  القدرة  على 
وحماية الفئات اله�شة و�شمان العي�س 
اجلبهة  متا�شك  يقوي  مبا  الكرمي 
مالئمة  اأكرث  فر�شا  ويوفر  الداخلية 

ملواجهة التهديدات اخلارجية

تلعبه  الذي  الدور  املجل�س  وثمن 
الديبلوما�شية اجلزائرية، داعيا اإياها 
للم  الرامية  م�شاعيها  موا�شلة  اإىل 
ويج�شد  ال�شقيق  الليبي  ال�شعب  �شمل 
م�شامني احلل ال�شيا�شي للحفاظ على 

وحدة ليبيا وا�شتقرارها. 11
املف�شوح  باالنحياز  املجل�س  وندد 
الغا�شب  ال�شهيوين  الكيان  اإىل  للغرب 
باملحرقة  ي�شمى  ما  ذكرى  يف 
امل�شلطة  اليومية  اجلرائم  متجاهال 
من  االأعزل  الفل�شطيني  ال�شعب  على 
خالل العدوان واال�شتيطان يف مقابل 
االأنظمة  بع�س  من  وتواطوؤ  تخاذل 
العربية ويدعو اأحرار العامل ملوا�شلة 

الدعم والن�رشة لل�شعب الفل�شطيني.
اإميان لوا�س

الدميقراطي  البديل  قوى  اقرتحت 
العديد االإفراج الفوري عن املعتقلني 
والتخلي  الراأي  و�شجناء  ال�شيا�شيني 
عن جميع التهم املوجهة لهم وكذلك 
اإزالة  وكذلك  القانوين،  االعتبار  رد 
احلقوق  تعرت�س  التي  العقبات  جميع 
حل  اإىل  الو�شول  اأجل  من  واحلريات 
وعر�شت  ال�شيا�شية  لالزمة  ال�شلمي 
القيم  الدميقراطي  البديل  قوى 
تنا�شل  التي  ال�شيا�شية  واملبادئ 
املدنية  الدولة  غرار  على  اأجلها  من 
الف�شل  واالجتماعية،  والدميقراطية 

والتوازن بني ال�شلطات، اال�شتقالل.
الدميقراطي  البديل  قوى  وقدمت 
من  للخروج  املقرتحات  من  العديد 

الفوري  االإفراج  راأ�شها  على  االأزمة، 
و�شجناء  ال�شيا�شيني  املعتقلني  عن 
التهم  جميع  عن  والتخلي  الراأي 
االعتبار  رد  وكذلك  لهم  املوجهة 
دميقراطي  م�شار  القانوين، فتح 
ال�شيادة  ممار�شة  ي�شمن  حقيقي 
و  ال�شيا�شي  التنظيم  حرية  الكاملة، 
االقت�شادي  و  الثقايف  و  االجتماعي 
النقابات،  و  اجلمعيات  تكوين  و 
تفوق  ل�شالح  الدولة  تاأ�شي�س  اإعادة 
الدولة  �شمان  املنتخبة،  املوؤ�ش�شات 
و  الثقافية  و  االجتماعية  حلقوق 
للمواطنني،  االأ�شا�شية  االقت�شادية 
املوارد  على  ال�شعبية  ال�شيادة 
الطبيعية لالأمة تكري�س دور الدولة يف 

ت�شيري التنمية الوطنية الن�شال الدائم 
االأر�شية  اقرتحت  كما  الف�شاد  �شد 
عقد موؤمتر وطني �شيجمع كل القوى 
فرتة  ويناق�س  املجتمع  يف  النا�شطة 
والقواعد  الدميقراطي  االنتقال 
التوافقية والطرق واملواعيد النهائية 

لالنتقال وامل�شار التاأ�شي�شي ال�شيد.
الدميقراطي  البديل  قوى  طالبت 
اإىل  الرامية  التدابري  جميع  باإنهاء 
بيع الرثوة الوطنية مع االإلغاء الفوري 
واإلغاء  بها،  املتعلقة  القوانني  جلميع 
قوانني االأحزاب واجلمعيات واالإعالم 
للق�شاء  الفعلي  واال�شتقالل  احلالية، 
الفردية  احلريات  جميع  تكري�س 
واجلماعية، النقابية وتكوين اجلمعيات 

و  وال�شحافة  التعبري  حرية  وال�شيما 
و  التظاهر  و  التجمع  كذلك احلق يف 
عقد  االأر�شية  واقرتحت  االإ�رشاب. 
القوى  كل  �شيجمع  وطني  موؤمتر 
فرتة  ويناق�س  املجتمع  يف  النا�شطة 
والقواعد  الدميقراطي  االنتقال 
التوافقية والطرق واملواعيد النهائية 

لالنتقال وامل�شار التاأ�شي�شي ال�شيد.
يف حني تبنت قوى البديل الدميقراطي 
فكرة القطيعة مع النظام عرب تنظيم 
قادرة  دميقراطية  انتقالية  فرتة 
امل�رشوعة  التطلعات  تلبية  على 
للتاأ�شي�س  لل�شعب اجلزائري، وتكر�س 

التوافقي لعملية تاأ�شي�شية.
اإميان لوا�س

قوى البديل الدميقراطي  

احلل يف الذهاب ملوؤمتر وطني جامع

املكلف بالت�صال جلبهة امل�صتقبل »للو�صط«

ل م�سكلة حت�سيل ترخي�س 
عقد املجل�س الوطني

.    املجل�س �صينعقد يومي 8 و9   فيفري بفندق الريا�س
.   نرحب بخطوة تعديل الد�صتور و�صنقدم العديد 

من املقرتحات

جلبهة  باالت�شال  املكلف  ك�شف 
امل�شتقبل روؤوف معمري باأن املجل�س 
الوطني للحزب �شينعقد يومي الثامن 
بفندق  املقبل  التا�شع  فيفري  و 
يف  معمري  روؤوف  كذب  الريا�س. 
»الو�شط« كل ما مت  به  ت�رشيح خ�س 
تداوله بخ�شو�س عدم ح�شول احلزب 
الوطني،  لعقد جمل�شه  ترخي�س  على 
للحزب  الوطني  املجل�س  باأن  كا�شفا 
و 9 فيفري املقبل  يومي 8  �شينعقد  

بفندق الريا�س.
املتحدث  قال  مت�شل،  �شياق  ويف 
على  ح�شولنا  مينع  ما  يوجد  ال   «
الرتخي�س، الأنها دورة عادية للمجل�س 
الوطني، يف القانون االأ�شا�شي للحزب، 
ينعقد املجل�س الوطني مرة كل �شنة 
و الرتخي�س ميكنك طلبه حتى ثالثة 

اأيام قبل الن�شاط«.
جلبهة  باالت�شال  املكلف  واأفاد 
الدورة  باأن  معمري  روؤوف  امل�شتقبل 
فيها  �شيقدم  الوطني  للمجل�س  عادية 
الن�شاطات،  ح�شيلة  الوطني  املكتب 
مل�شتجدات  التطرق  �شيتم  كما 

ال�شاحة ال�شيا�شية
رئي�س  بخطوة  معمري  روؤوف  ورحب 
بفتح  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
خالل  من  الد�شتور  تعديل  ور�شة 
الدكتور  يرتاأ�شها  خرباء  جلنة  ت�شكيل 
جبهة  باأن  موؤكدا  لعرابة،  اأحمد 
الطرح  هذا  مع  جتاوبت  امل�شتقبل 
املقرتحات  من  العددي  �شتقدم  و 
التعديل  هذا  ي�شملها  اأن  يجب  التي 

ال�شتيعاب مطالب ال�شاحة .
اإميان لوا�س

رئي�س حزب الكرامة بالنيابة حممد داوي يوؤكد:

حل املجال�س املنتخبة �سرورة حتمية 
ل�سرتجاع ثقة ال�سعب

بالنيابة  الكرامة  حزب  رئي�س  قال 
يرف�س جملة  ،اأن حزبه  داوي  حممد 
الوطني على  بناء االقت�شاد  وتف�شيال 
عديد  عن  حتدث  كما   ، ال�شخري 
املواطن  بال  ت�شغل  التي  النقاط 
اجلزائري . اأكد رئي�س حزب الكرامة 
هام�س  على  داوي  حممد  بالنيابة 
ال�شحافة  ندوة �شحفية ن�شطها بدار 
املرحوم عبد احلميد جناح بورقلة ، 
اأن حزبه �شد فكرة فتح ملف ا�شتغالل 
ذات  يف  موؤكدا   ، ال�شخري  الغاز 
ال�شدد اأن قانون املحروقات الذي مت 
االنتقالية  املرحلة  نهاية  يف  اعداده 
عبد  ال�شابق  الدولة  رئي�س  برئا�شة 
القادر بن �شالح  مت د�س فيه ا�شتغالل 

الغاز ال�شخري .
»الو�شط«،  ليومية  �شوؤال  رده عن  ويف 
اخلارجية  وزير  زيارة  �شلة  حول 
التي  للجزائر  االأخرية  الفرن�شية 
اجلمهورية  رئي�س  ت�رشيح  اعقبها 
ال�شخري  الغاز  ا�شتغالل  ب�رشورة 
بالنيابة  الكرامة  حزب  رئي�س  قال   ،
ت�رشيبات  هناك  اأن  داوي  حممد 
ت�شتعد  فرن�شية  اإمكانيات  اإعداد  عن 
باجلزائر  ال�شخري  الغاز  ال�شتك�شاف 

رف�شا  مرفو�س  اأ�شال  هو  والذي 
املتحدة  الواليات  بدولتي  قاطعا 

االأمريكية و فرن�شا .
وعلى �شعيد اأخر فقد �شدد داوي يف 
خ�شم ت�رشيحه على �رشورة االإ�رشاع 
�شواء  املنتخبة  املجال�س  حل  يف 
ال�شعبية  واملجال�س  كالبلديات  حمليا 
ال�شعبي  املجل�س  وحتى  الوالئية 
يف  م�شيفا   ، االأمة  وجمل�س  الوطني 
املجال�س  غالبية  اأن  ال�شدد  ذات 
املنتخبة مبختلف واليات اجلمهورية 
بنيت على التزوير وهو ما يوؤكد جليا 
على اأنها مل تبنى على االإرادة ال�شعبية 

ح�شب قولها .
من جهة ثانية اأو�شح حممد داوي اأن 
باجلزائر  ال�شلمي  ال�شعبي  احلراك 
الكثري  حقق  باملبارك  و�شفه  الذي 
العدالة  حرر  بعدما  املطالب  من 
 ، املف�شدين  و  الف�شاد  ملفات  ،وفتح 
العهدة  ايقاف  ناهيك عن جناحه يف 
اخلام�شة واجها�س التمديد ، م�شيفا 
االنتخابات  اأن  ال�شدد  ذات  يف 
اجلزائر  اأخرجت  االأخرية  الرئا�شية 

من عنق الزجاجة ولو موؤقتا .
جناة .ع

رئي�س حزب التجديد اجلزائري 

ا�ستعادة ثقة املواطنني اأولوية الأولويات
اجلزائري  التجديد  رئي�س حزب  اأكد 
كمال بن �شامل اأم�س ال�شبت باجلزائر 
العا�شمة عن ا�شتعداد حزبه للم�شاركة 
وال�شعي  اجلديدة  اجلزائر  ت�شييد  يف 

الإعادة الثقة للجزائريني.
على  له  ت�رشيح  �شامل يف  بن  واأو�شح 
هام�س لقاء للمجل�س الوطني للحزب 
ب�شيدي  لل�شباب  الدويل  باملركز 
على  باأنه  العا�شمة(  )اجلزائر  فرج 
اجلزائر  بناء  يف  للم�شاهمة  ا�شتعداد 
اإعادة  اأجل  من  والعمل  اجلديدة 
ال�شباب،  خا�شة  للجزائريني  الثقة 
رئي�س  االنخراط يف م�رشوع  ثم  ومن 
دعاء  الذي  باحلوار  بدءا  اجلمهورية 

اإليه.  
يهم  ما  بان  االإطار  هذا  يف  وذكر 
اجلزائر  بناء  هو  ال�شيا�شية  ت�شكيلته 
واملوؤ�ش�شات  القانون  اجلديدة،«دولة 
اجلزائريني  لكل  الفر�س  ومنح 
والق�شاء  اإق�شاء  بدون  واجلزائريات 

على الف�شاد«.
احلزبي  امل�شوؤول  نف�س  اأ�شار  كما 
يف  انخرطوا  املواطنني  اأن  اإىل 
خا�شة  اجلمهورية  رئي�س  م�رشوع 
مهمة  ل«�شخ�شيات  ا�شتقباله  بعد 
الوطني  العام  الراأي  لدى  وحمرتمة 
كانت مهم�شة«، مما جعلهم »يلم�شون 
�شدق النوايا من اأجل التغيري الفعلي« 
لي�شت  اجلزائر  م�شكلة  بان  معتربا 
يف  تتمثل  بل  اقت�شادية  اأو  مالية 
الكفاءات  وتهمي�س  الثقة  »غياب 
جلب  على  القادرة  ال�شخ�شيات  و 

االإ�شافة للوطن«.
حزب  اأن  ال�شياق  هذا  يف  واأ�شاف 
التح�شري  ب�شدد  اجلزائري  التجديد 

الأر�شية عمل ت�شارك 
و�شباب  اإطارات  من  النخب  كل  فيها 
احلراك وتنظيمات �شيا�شية وجمتمع 
وحلول  اقرتاحات  لتقدمي  مدين 

منا�شبة لق�شايا ال�شباب.
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مرمي خمي�سة

�سنقطع روؤو�س الع�سابات 
التي ا�ستوطنت وزارة 

التجارة
التجارة  وزير  اأم�س،  افتتح، 
خالل  كلمته  رزيق  كمال 
لإطارات  الوطني  امللتقى 
وزارة  اأن  التجارة،  وزارة 
اليوم  من  �ستعمل  التجارة 
و�ساعدا على معاجلة الأزمة، 
منوها اأن زمن جماراة الأزمة 
قد انتهى، مربزا اأن حماربة 
اخلبز،  ثم  احلليب،  ع�سابة 
على  فالفرينة  ال�سميد،  ثم 
القطاع  اأولويات  من  التوايل 

يف الوقت الراهن.
اجلزائرية  وكالة  مبقر  و 
اخلارجية،  التجارة  لرتقية 
علق  العا�سمة،  باجلزائر 
اأزمة  على  �ساخرا  الوزير 
املواد ال�ستهالكية املدعمة، 
وزير  ل�ست  اأنا  قائال:« 
احلليب واخلبز«، هناك اأمور 
بالإ�رشاف  اأعنى  بكثري  اأهم 
فائدة  »ما  م�سيفا  عليها، 
الوزارة اإن  كانت ل ت�ستطيع 
من  املحدد  �سعر  فر�س 
الدولة يف هذه املواد«،  قبل 
من  اأنه  الوزير  �رشح  حيث 
املنتجات  كل  ف�ساعدا  الآن 

�ستباع  الدولة  من  املدعمة 
بال�سعر املحدد لها.

ويف هذا ال�سياق، حذر رزيق 
من  كل  ،باأن  املتجاوزين 
ال�سف،  يف  الدخول  يرف�س 
باعتبار  انتظاره،  يف  العدالة 
ال�سبيل  هي  القانون  قوة  اأن 
جميع  على  للق�ساء  الوحيد 
ا�ستوطنت  التي  الع�سابات 

وزارتي التجارة والفالحة.

اإن�ساء منظومة معلوماتية 
خا�سة بقطاع التجارة

باملنا�سبة،  الوزير  اأبدى  كما 
لوزارة  اأن  كيف  ا�ستغرابه 
اأن  التجارة  وزارة  بحجم 
دقيقة  معلومات  متلك  ل 
مادة  توزيع  عن  ومف�سلة 
الإ�سكالية  حني  يف  احلليب، 
يذهب  اأين  هي  املطروحة 
حليب  كي�س  مليون   4.7
يوميا، يف ظل النق�س الفادح 
الأ�سواق،  يف  املادة  له\ه 
احتمال  اإىل  رزيق  حيث ملح 
اأن تكون هناك، متاجرة غري 
من  احلليب  ببودرة  �رشعية 
اإنتاج  عن  امل�سوؤولني  قبل 

هذه املادة الغذائية.
اأعطى  ال�سدد،  نف�س  يف 
اأ�سبوع،  مهلة  الوزير 
لإطارات واملدراء اجلهويني 

التجارة،  لقطاع  والولئيني 
مف�سلة  معلومات  لعطاءه 
بداية  املو�سوع،  عن 
الولئيني  املوزعني  بقائمة 
بعدد  نهاية  التجزئة،  وجتار 
كل  على  املوزعة  الأكيا�س 

تاجر ب�سيط.  
يف �سياق مت�سل، ك�سف وزير 
التجارة كمال رزيق اأن الوزارة 
يف �سدد التح�سري ملنظومة 
تفر�س  مبوجبها  معلوماتية، 
اجلميع،  على  قوانينها 
كل  القانون  بقوة  وتعاقب 
حتدي  نف�سه،  له  �سولت  من 

الدولة.
ذات  اأكد  اأخرى،  جهة  من 
�سيعمل  اأنه  على  املتحدث 
القيمة  اإعادة  على  �سخ�سيا، 
الروحية ل�سهر رم�سان ك�سهر 
ولي�س  واملغفرة،  لرحمة 
وانتهاز  ال�رشيع  للربح  �سهر 
ب�رشيح  قائال  الفر�سة، 
يف  مربح�س  يل   « العبارة: 
11 �سهر ما ي�سنا�س رم�سان 
 ،« �سهر  يف  يربحوا  با�س 
دعا  ذلك،  مع  باملوازاة 
واإطارات  مدراء  كل  الوزير 
القطر  م�ستوى  على  الوزارة 
الوطني، اأن يكونوا على قدر 
امل�سوؤولية  ،من خالل العمل 

يف  جهودهم  لتكثيف  �سويا 
لذات  حتقيق  الف�سيل  �سهر 

امل�سعى.
اإ�سالح املنظومة 

الت�سريعية اخلا�سة 
بوزارة التجارة

اعترب رزيق اأنه يجب اإنقا�س 
القانونية  الن�سو�س  هذه 
اأمكن  ما  وتعديل  وحتيني 
منها، بغية اإ�سالح املنظومة 
التجارة  لوزارة  الت�رشيعية 
اأن كرثة القوانني  ككل، نظرا 
التجارية، جتعل ولوج البع�س 
ماآربهم  لتحقيق  بينها 
ممكنا،  اأمرا  ال�سخ�سية 
يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  ما 

ا�ستفحال البريوقراطية.
ذكر  ال�سياق،  نف�س  ويف 
مبقر  كلمته  خالل  رزيق 
لرتقية  اجلزائرية  وكالة 
باجلزائر  اخلارجية  التجارة 
العا�سمة، اأنه قد كلف ال�سيد 
كل  جلمع  جلنة  باإن�ساء  بكري 
خا�سة  القانونية  الن�سو�س 
بقطاع التجارة دون ا�ستثناء، 
الوزير  طالب  وباملقابل 
الوزارة  واإطارات  مدراء 
املو�سوع  يف  راأيهم  باإبداء 
وتقدمي مقرتحات بديلة، اإن 

اأمكن.

رزيق يوجه اآخر اإنذار 
للملبنات

اللقاء  خالل  الوزير  علق 
وزارة  لإطارات  الوطني 
بيع  ظاهرة  على  التجارة، 
التاجر لكي�س من اللنب ب�سفة 
الذي  للمواطن  اإجبارية 
ي�سرتي كي�س من حليب، حيث 
يعترب  هذا  اأن  رزيق  �سدد 
التي  للملبنات  اإنذار  اآخر 
ملوزعي  اإجباريا  اللنب  تبيع 
حذر  حيث  احلليب،  اأكيا�س 
�سيقوم  اأنه  املتحدث  ذات 
ملبنة  لأي  النهائي  بالغلق 
الأفعال  هاته  بتطبيق  تقوم 
بالإ�سافة   ، قانونية،  الغري 
حيث  ال�سلع.  تلك  حجز  اإىل 
يتوانى  لن  اأنه  الوزير  اأق�سم 
�سلعة  وحجز  ملبنة  غلق  يف 
التجار املوزعني امل�ساهمني 
يف هذه اجلرمية القت�سادية، 
ملبنة   117 ي�سمل  وهذا 

معتمدة يف البالد.
باملنا�سبة،  رزيق  ك�سف  كما 
اأنه قد رفع للوزير الأول عبد 
اعتماد  طلب  جراد،  العزيز 
ملبنة  لـ92  والرتخي�س 
نوع من  بهدف خلق  خا�سة، 

امليدان،  التناف�سية، يف هذا 
لتقدمي منتوجات ذات جودة 

للم�ستهلكني ، ب�سعر مغري.
اأن  بعد  اأنه  الوزير  واأف�سح 
يتم �سبط والتحكم يف توزيع 
بالأ�سعار  املدعمة  املواد 
الدولة،  قبل  من  املحددة 
معركة  لك�سب  �سيذهب 
اجلودة،  معركة  وهي  اأخرى 
مربزا اأن 31 مار�س اجلاري، 
على  للق�ساء  اأجل  اآخر  هو 
الغذائية  املواد  م�ساكل 
خبز،  حليب،  من  املدعمة 

�سميد، وفرينة
ما عدا القراآن كل �سيء 

قابل للتعديل

اللقاء  خالل  الوزير  و�رشح 
اإن�ساء  �سيتم  اأنه  الوطني، 
مهمتها  وزارية،  عمل  ور�سة 
التفاقيات  يف  النظر  اإعادة 
الدول  مع  الثنائية،  التجارية 
واملنظمات،  املجاورة 
ي�سب  ل  اتفاق  اأي  لإيقاف 
يف م�سلحة اجلزائر، وفائدة 
�سوق  اأن  خا�سة  �سعبها، 
مبوؤ�رش  مربوطة  الدولية 
املتبادل، وهذا غائب  الربح 
نهائيا يف معامالتنا التجارية 

اأكد  املجحفة،كما  الدولية 
باملقابل،  �سيتم  اأنه  رزيق 
م�رشوع  اأي  على  الإبقاء 

مربح.
املتحدث،  ذات  اأف�سح  كما 
عمل  ور�سات   10 هناك  اأن 

قد �سطرت لهذا الغر�س.
خطة عمل لتاأطري 
التجارة اخلارجية 

اجلزائرية

من جهته، قال وزير املنتدب 
عي�سى  اخلارجية  للتجارة 
بكاي اأن هناك خطة م�سطرة 
اخلارجية،  التجارة  لتاأطري 
اآفاق برنامج الإنعا�س  �سمن 
وعد  الذي  القت�سادي، 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  به 
يف  لتحكم  تبون،  املجيد 
ه�سا�سة القت�ساد اجلزائري، 
من خالل اإيجاد بدائل للريع 
اقت�ساد  وخلق  النفطي 
لن  والذي  ومبتكر،  متنوع 
اإطار  يف  اإل  ح�سبه،  يتم 
لكل  �سامل  ت�ساركي  م�سعى 
الوزارة،  واإطارات  املدراء 
ال�رشكاء  اإىل  بالإ�سافة 
مبا  واملهنيني  الجتماعيني 

فيهم امل�ستهلكني.

وزير التجارة كمال رزيق

هناك ع�سابات  تب�سط نفوذها على القطاع
  

التجارة •       اإن�ساء منظومة معلوماتية خا�سة بقطاع 
للملبنات اإنذار  اآخر          •

للتعديل والتغيري �سيء قابل  كل  القراآن  عدا  •       ما 

ك�سف وزير التجارة كمال رزيق، اأم�س، اأن تطوير وع�سرنة القطاع، يف ظل النفتاح 
القت�سادي، يكون بالعمل امليداين فقط، ولي�س باخلطابات الرنانة، حيث توعد الوزير 

مبنا�سبة، اأنه �سيقطع روؤو�س الع�سابات التي ا�ستوطنت وزارة التجارة، م�ستعينا مبنظومة 
معلوماتية مرافقة لل�سلطات الرقابية لقمع الغ�س، و كا�سفا يف ذات الوقت، اأن زمن جماراة 

الأزمة انتهى ، اأن اجلزائر اجلديدة اليوم، دخلت عهد املجابهة وال�سرب بيد من حديد، لكل 
من �سولت له نف�سه ارتكاب جرائم اقت�سادية بحق املواطن الب�سيط، �ستف�سل الإجراءات 

ال�ستعجالية م�ستقبال يف ذلك.

وزير التجارة كمال رزيق يعد :

�سنق�سي على اأزمة احلليب هذا الأ�سبوع 
رزيق،  كمال  التجارة،  وزير  وعد 
على  �ستق�سي  م�ساحله  اأن  ام�س، 
م�سكلتي الندرة وال�سعر يف احلليب، 
اإن�ساء  خالل  من  اأ�سبوع  ظرف  يف 
قاعدة بيانات اإلكرتونية، قائال“من 
وجربوتها  الدولة  يخترب  اأن  يريد 

عليه اأن ينتظر اأ�سبوعا”.
�سحفية  ندوة  خالل  الوزير  وتعهد 
وطني  لقاء  هام�س  على  عقدها 
جمع اإطارات قطاعه مبقر الوكالة 
اخلارجية  التجارة  لرتقية  الوطنية 
اأم�س  بالعا�سمة   )ALGEX(
يف  الكاملة  م�سوؤوليته  بتح  يتحمل 
يتعلق  ما  يف  يح�سل  ما  مواجهات 

باأزمة احلليب .
رزيق  اأعطي  ال�سياق  ذات   ويف 
املوزعني  متنع  مل�ساحله  تعليمات 
احلليب  غري  منتوج  اأي  حتميل  من 
حتميلها  من  هم  املدعم  وحذر 
 م�سددا باأن اأي موزع ت�سبط �ساحنة 

حجز  �سيتم  احلليب  بغري  حمملة 
�سلعته.

كما توّعد وزير التجارة، كمال رزيق، 
بالعمل قدما من اأجل  الق�ساء على 
مافيا امل�ساربة والحتكار ولوبيات 
»بودرة  غرار  على  املدعمة  مواد 
احلليب« و« الفرينة« قائال اإن عهد 
الع�سابة  لهذه  حديد  من  ال�رشب 

قد بداأ يف قطاع التجارة.
�سيعمل  اأنه  الوزير  ذات  وقال 
الطريق  قطع  اأجل  من  جاهدا 
قطاع  يف  املتوغلة  الع�سابة  اأمام 
ومافيا  لوبيهات  فيها  مبا  التجارة، 
املدعمة  ال�ستهالكية  املواد 
قائال  وال�سميد،  والفرينة  كاحلليب 
بيد  �ست�رشب  الوزارية  »دائرته  اأن 
روؤو�س  قطع  اأجل  من  حديد  من 
يف  �سيم�سح  مما  الع�سابة،  هذه 
يف  والتوازن  ال�ستقرار  اإعادة 
احلليب  املادة  والت�سويق  التوزيع 

املدّعم يف الأ�سواق.
وقال الوزير انه بعد احلليب �سياأتي 
ال�سميد  ثم  اخلبز  مادة  على  الدور 
ال�سلع  هذه  كل  اأن  حيث  والفرينة، 
املدعمة �ستباع ب�سعر الدولة، دون 
املقّننة«.  الت�سعرية  يف  زيادة  اأي 
لالأزمة  »املجاراة  اأن  واأ�ساف 
احلليب  ع�سابة  بتغلغل  �سمحت 
اأكرث، ونحن لن جناريها هذه املرة، 
جميع  ونقطع  عليها،  �سنق�سي  بل 
اإنتاج  املعقول  روؤو�سها،  فمن 
4.7 مليون كي�س من احلليب ثم ل 
وخاطب  ال�سوق«.  يف  احلليب  جند 
قائال  واأو�سح  قطاعه  اإطارات 
»التحدي كبري، واأمامكم عمل كبري 
ومن يريد الوقوف معي وقفة رجل، 
فليبقى معي ومن يرى نف�سه خائف 
اأن�سحه  فاأنا  الع�سابة،  هذه  من 

مبغادرة القطار«.
اأن  رزيق  اأعترب  ال�سياق  ذات  ويف 

»قطاع التجارة بداأ م�سارا جديدا يف 
قطار جديد”، وقال “اإن القطار لن 
الق�ساء على جميع  اإل بعد  يتوقف 
يف  ا�ستوطنت  التي  الع�سابة،  فروع 

القطاع التجاري .
واأبرز رزيق اأن »ملفات كثرية �سيتم 
الآخر،  توىل  الواحد  اإليها  التطرق 
احلليب،  مبلف  �ستكون  والبداية 
اخلبز  ملف  على  الدور  �سياأتي  ثم 

وملفات اأخرى«.
اأن يخترب  و�سدد قائال   »من يريد 
اأ�سبوع  بعد  ف�سرياها  الدولة،  قوة 
من الآن، �سواء كان تاجرا اأو موزعا 
�سريى  لكن  اهدد،  ل  اأنا  للحليب 
هوؤلء  مع  �سنتعامل  كيف  اجلميع 

املخالفني للقوانني«

ملف ا�سترياد ال�سيارات 
امل�ستعملة

وبخ�سو�س ملف ا�سترياد ال�سيارات 

 )03( ثالث  من  لأقل  امل�ستعملة 
اأن  التجارة  وزير  اأو�سح  �سنوات، 
»احلكومة ل تريد اأن تكون اجلزائر 
امل�ستعملة  لل�سيارات  مزبلة 
الأجنبية، قائال: »�سحيح اأن قانون 
املالية ل�سنة 2020 ن�س على مر�سوم 
و�رشوط  طريقة  يحدد  تنظيمي 
اأقل  ال�سيارات  ا�سترياد  وكيفيات 
من 3 �سنوات، لكن نريد اأخذ وقتنا 

نريد  ل  لأننا  املو�سوع،  هذا  يف 
مزبلة  جمرد  اجلزائر  تكون  اأن 

لل�سيارات امل�ستعملة الأجنبية«.
اخلا�سة  »الإجراءات  اأن  واأ�ساف 
عنها  الك�سف  �سيتم  املر�سوم  بهذا 
طريقة  حتديد  خالل  من  قريبا، 
ا  ال�سيارات  مطابقة  مراقبة 
امل�ستعملة التي �سيتم ا�ستريادها«.
ف.ن�سرين
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و �أو�شح �لدكتور فوزي بن �أ�شنهو 
�أن �ملخطط �ال�شتعجايل �لو�جب 
�حلو�مل  بالن�شاء  للتكفل  و�شعه 
تعزيز  حول«  يتمحور  �أن  يجب 
�شبكة �لتكفل باملر�أة �حلامل عند 
��شتقبال  رف�ض  عدم  و  �لوالدة, 
و  �لوالدة  قبيل  �حلو�مل  �لن�شاء 

مطابقة كل مر�فق طب 
حيث  من  للمقايي�ض  �لتوليد 
و   �لب�رشية  �ملو�رد  و  �ملقر�ت 
�لتجهيز�ت«.وبعد �أن �أكد �لدكتور 
بن �أ�شنهو على �أهمية �ل�شهر على 
�أن  �إىل  �أ�شار  �لدعائم  كل  و�شع 
هذ� �ملخطط �ال�شتعجايل يجب 
»تطوير  على  كذلك  يرتكز  �أن 
م�شالح  بني  �لوالية  يف  �لتن�شيق 
ما  �لتن�شيق  و  �ملختلفة  �الأمومة 
على  �ملفت�شيات  و  �لواليات  بني 
�ل�شعيد �ملحلي ق�شد تقييم مدى 
�حلفاظ  كذ�  و  �ل�شبكة  تطبيق 
الأجل  �مل�شتخدمني  �لتز�م  على 
�لقطاع  �إ�رش�ك  و  �ل�شبكة  تعزيز 

�حلر فيها«.
وبخ�شو�ض �إجالء �ملر�شى, قال 
مري�ض  �جالء  �أن  �مل�شوؤول  ذ�ت 
�أخرى  �إىل  �شحية  موؤ�ش�شة  من 
�شجل  على  »بالت�شجيل  مرهون 
�ال�شعافات و �لتكفل باملري�ض و 
حت�شريه بغية �جالئه  و �لت�شجيل 
وملء  �الإجالء  �شجالت  على 
�أن  يجب  �لتي  �ملتابعة  ورقة 
مل�شلحة   وت�شلم  �ملري�ض  تر�فق 
�ال�شتقبال«, مربز� يف هذ� �ل�شدد 
و�لتفتي�ض  �ملر�قبة  عمليات  �أن 
»ينبغي تعزيزها من طرف مدير 
�ل�شحة و �ل�شكان بغية �لتاأكد من 

مدى تنفيذ هذه �لتعليمة و�أخذ �أو 
�قرت�ح تد�بري �شد �ملق�رشين«. 

م�شالح  يف  �لتكفل  ب�شاأن  و 
�لدكتور  و�شف  �ال�شتعجاالت, 
هاته  �لتنظيم  �إعادة  �أ�شنهو  بن 
»باالأولوية  تعزيزها  و  �مل�شالح 
باملر�فقة  حتظى  �أن  يجب  �لتي 
على  �أي�شا  �شدد  و  �ل�رشورية«. 
�أهمية �عادة تنظيم �ال�شتعجالت 

و تعزيزها بالو�شائل �لب�رشية و 
�ملادية �لكافية و تعزيز �ملر�قبة 
و �لتفتي�شات«, مو�شحا �أن »جلان 
�ملد�ومات و �ال�شتعجاالت يجب 
�لتكفل  يتم  و�أن  عملية  تكون  �أن 
�أي�شا  تكون  �أن  و  بتو�شياتها 
�ال�شعافات  �شيار�ت  حظرية 

عملية«. 

اإعادة النظر يف مناخ العمل
 

�إىل  �أ�شنهو  بن  �لدكتور  دعا  كما 
ظروف  حت�شني  على  »�ل�شهر 
لفرق  بالن�شبة  خا�شة  �لعمل 
�أمن  و�شمان  �لليلية  �ملناوبات 
�ىل  و  �ل�شحة  قطاع  مهنيي 

�الأحر�ر  �ملمار�شني  ��رش�ك 
�طار  يف  �لليلية  �ملناوبات  يف 
لالخت�شا�شات  بالن�شبة  �تفاقية 
يف  وقال  نق�شا«.  ت�شجل  �لتي 
و  مر�فق  »قائمة  �أن  �ل�شدد  هذ� 
)�لقطاع  �لليلية  �ملناوبة  م�شالح 
�لعام و �خلا�ض(  يجب �أن حتظى 
تخفيف  بهدف  و  و��شع«.  بن�رش 
و  �ال�شتعجاالت  على  �ل�شغط 
�لعياد�ت  نحو  �لتوجه  ت�شجيع 
مدير  �قرتح  �خلدمات  �ملتعددة 
�ملر�فق �جلو�رية بوز�رة �ل�شحة, 
الأجل  طبي  فح�ض  �أليات  و�شع 
�ل�رشورية  غري  �لتنقالت  تفادي 
نحو  �ال�شتعجاالت وكذ� �حلر�ض 
عمل  مو�قيت  �حرت�م  على 
على  �ملخت�شني  �ملمار�شني 
�ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات  م�شتوى  
تعزيز  على  عالوة  �جلو�رية 
بخدمات  �ال�شتعانة  ن�شاط  
خارجية فيما يخ�ض �لفحو�شات 

�لطبية �ملتخ�ش�شة طيلة �ليوم.
و يف جمال �شري �ملر�فق و تنظيم 
�لدكتور  �أكد  �لعالج,  عر�ض 
تنظيم  �أهمية  على  �أ�شنهو  بن 

ت�شمح  »بطريقة   �لعالج  عر�ض 
�شحة  حلاجيات  باال�شتجابة 
�ل�شكان و مكافحة  �لفروقات  و 
للمو�طن  �جليد   �لتكفل  �شمان 
و  ��شتقباله  ح�شن  على  بال�شهر 
�لتكفل  على  و  �ملر�فق  نظافة 
على  �ل�شهر  و  باملر�شى  �جليد 
على  و  عمل  مو�قيت  �حرت�م 
مردودية خمتلف �مل�شالح و كذ� 
�ملنا�شبة  �ملالب�ض  �رتد�ء  على 
على  �ل�شياق,  نف�ض  يف  �شدد  و 
تنظيم   �عادة  و  تعزيز  �رشورة  

�لو�شائل بح�شب �حلاجيات 
�لعطل  و  �لتغيب  مكافحة  و 
تكييف  يف  �لتو�طوؤ  و  �ملر�شية 
يتعلق  فيما  عمل.و  منا�شب 
�ملر�فق  قدر�ت  بتعزيز 
�ملن�شاآت  و  �جلو�رية  �ل�شحية 
وز�رة  ممثل  �أبرز  �ال�شت�شفائية, 
و  تنظيم  »حت�شني  �أهمية  �ل�شحة 
�شري خمتلف  �ملر�فق و �خلدمات 
�لعالجات على  �شبكة   تنظيم  و  
�شعيد  على  و  �ملحلي  �مل�شتوى 
�ملناطق«, مو�شحا �أنه يجب على 
�مل�شالح �لتقنية )�لت�شوير �لطبي 
و �ملخرب( »�أن تكون عملية ب�شفة 
�أخر  �شعيد  على  و  م�شتمرة«. 
�ملنتجات  ت�شيري  يخ�ض  فيما  و 
�ل�شحة,  جتهيز�ت  و  �ل�شيدالنية 
�أنه  �ىل  �أ�شنهو  بن  �لدكتور  �أ�شار 
وفرة  على  »�ل�شهر  �ملهم  من 
�ملنتجات �ل�شيدالنية و �للقاحات 
�ملو�د  و  �لطبية  �ملحاليل  و 
و  �لطبية  �لتجهيز�ت  و  �لكا�شفة 
�لت�شيري �جليد  �ل�شهر على   على 
للمنتجات �ل�شيدالنية و كذ� على 
�الأدوية  م�شار  متابعة  حت�شني 

�لتجهيز�ت �لطبية«. 

تدابري عملية للتكفل بالن�ساء احلوامل
.     اإعادة تنظيم وتدعيم  م�سالح ال�ستعجالت 

يتطلب املخطط ال�ستعجايل للتكفل مب�سالح ال�ستعجالت و بالن�ساء احلوامل الذي دعا اإليه رئي�س 
اجلمهورية, عبد املجيد تبون, خالل جمل�س الوزراء الأخري, »جتند كل الفاعلني و يجب اأن يتمحور حول 

تعزيز ال�ستعجالت و اعادة تنظيمها من حيث الو�سائل ب�سرية و املادية الكافية«, ح�سب مدير املرافق 
اجلوارية بوزارة ال�سحة و ال�سكان و ا�سالح امل�ست�سفيات. 

منهم اأربعة موجودين يف حالة فرار باخلارج

التحقيق مع ع�سرات املوثقني يف ملفات 
�سركات  م�سبوهة

م�شالح  �أن  مطلعة  م�شادر   ك�شفت 
با�رشت  �لوطني  قد  �لدرك 
�لع�رش�ت من  حتقيقات معمقة مع 
�ملوثقني  بتهمة �لتزوير و��شتعمال 
غري  ب�شهاد�ت  �ملزور  و�الإدالء 
على  قيامهم  خلفية  �شحيحة  على 
للع�رش�ت  �أ�شا�شية  �أقامة  قو�نني 
برجال  �خلا�شة  �ل�رشكات  من 
نهب  يف  ت�شببت  �الأعمال  و�لتي 
�خلزينة  من  من  �ملاليري  �ملئات 
�أنها  تبني  �لعمومية  بوثائق 
من  �ملئات  �إىل  باالإ�شافة  مزورة 
�لتي  و�ال�شتري�د  �رشكات  �لت�شدير 
�ملاليري من  تهريب  من  متكنت 
بتو�طوؤ  �إىل �خلارج  �الأمو�ل  روؤو�ض 

فروع بنوك �أجنبية باخلارج.
هذ� و�أ�شارت �مل�شادر �لتي �أوردت 
موثقني   04 فر�ر  تاأكد  �نه  �خلرب 
�لذي  باجلرم  لعلمهم  �خلارج  �ىل 
من  �لع�رش�ت  �أن  حني  يف  �أقاموه 
�مللفات  �أقامو�  �الآخرين  �ملوثقني 
�إن  �ملتهمني  بحكم  نية  ح�شن  عن 
 , ر�شمية  �أنها  تبدو  وثائق  قدمو� 
من بينها 30 موؤ�ش�شة خا�شة برجل 
يزيد  حد�د  وما  علي  �الإعمال 
لطحكوت  و10  موؤ�ش�شة   40 عن 
�لغاين  عبد  �للو�ء  الأبناء  موؤ�ش�شات 
قر�بة  على  و�أ�رشته ناهيك  �لهامل 
باالإخوة  خا�شة  موؤ�ش�شة  �ل60 
ت�شببت  وعائلتهم  و�لتي  كونيناف 

�لبنوك  �لعام من  �ملال  نهب  يف 
ر�أ�شمال  رفع  مت  بعدما  خا�شة   ,
وفقا  ن�شاطها  وتو�شيع  �ملوؤ�ش�شات 
يعد  ما  �ملال  وهو  حلاجة  رجال 
من  ,�أكرث  �لقانون  على  حتايال 
�ل�رشكات  هذه  �إن  تبني  فقد  هذ� 
للت�شدير  كربى  فروعا  �أن�شاأت 
�الأمر  وهو  �لوهمي  و�ال�شتري�د 
لتهريب  خ�شبا  خلق  طريقا  �لذي 
�إىل �خلارج  عن طريق  �لعام  �ملال 
لو�شائل  وهمية  ��شتري�د  عمليات 
�الإنتاج و�لتي مل تتم  ما خلق م�شاكل 
�لدولة  و�ملو�نئ  خلزينة  كربى 
�ملنتجات  بحاويات  �متالأت  �لتي 
�لفا�شدة و�ملقلدة و�لرمل و�حل�شى 

�لتي جلبت  مقابل تهريب �ملاليري 
�لبنوك  فروع  من  �لعديد  قبل  من 
بنك  الهوزينغ  تتقدمها  فرع 
�أن  �ملعطيات  و�أ�شارت  هذ�   ,
من  نوعني  �لتحقيقات  ت�شتمل 
علم  على  من  كان  منهم  �ملوثقني 
وحترير  بتزوير  بامللف  وقامو� 
و�لتاأ�شي�ض  مثل  �لت�شجيل  عقود 
�ملوثقني �الأربعة �لفارين �إىل �خلارج 
عنا�رش  �شحايا  هم  وموثقني   ,
�ل�شبكة , حيث مت ��شتعمالهم بحيل 
قانونية  ما يجعلهم �شحايا و�شهود 
�لن�شب  تخ�ض  كربى  ملفات  يف 
�الأمو�ل  روؤو�ض  وتهريب  و�الحتيال 

�إىل �خلارج .

�سراعات عرو�سية و�سوء ت�سيري 

بلديات جنوب تلم�سان تعي�ش 
اأحلك اأيامها 

حتقيقات الف�ساد تهدد اميارها

�ملنطقة  بلديات  تعي�ض 
على  تلم�شان  لوالية  �جلنوبية 
و�الحتجاجات  �ل�رش�عات  وقع 
نهاية  منذ  �لق�شائية  و�ملتابعات 
�لنز�عات  بفعل  �ملن�رشم  �الأ�شبوع 
�لعرو�شية و�مل�شالح �ل�شيقة  بحكم 
من  �لع�رش�ت  حتوي  �ملنطقة  �أن 
�لعرو�ض �مل�شتقرة باملنطقة حول 
�ملو�لني  وم�شالح  �لرعي  �أر��شي 
�أ�شل  من  بلديات   04 تعرف  حيث 
�جلنوبية  للمنطقة  مكونة   05
م�شاكل كربى . ففي بلدية �لبويهي 
�أوالد  �أقدمت جمموعة من عر�ض 
دحمان  �حلاج  رئا�شة  حتت  نهار 
بن عبد �هلل على غلق مقر �لبلدية 
�حتجاجا على  دعم رئي�ض �لبلدية 
لل�شهوب  �لع�شو�ئي  �حلرث  لعملية 
هكتار  �ل300  قر�بة   م�شت  و�لتي 
من قبل �أحد بارونات �لعقار�ل�شهبي 
فتح  �ملحتجون  رف�ض  حيث 
�لبلدية �إالباإيفاد جلنة حتقيق , من 
جانب �آخر يخ�شع  م�شوؤولو بلدية 
تلم�شان  جنوب   �أق�شى  �لعري�شة 
�إىل حتقيقات معمقة من قبل جلنة 

والئية  يف ق�شايا خمتلفة تتقدمها  
ق�شايا �لت�شيري منذ 2006 و �لعديد 
��شتفادت منها  �لتي  من �مل�شاريع 
�لبلدي  �ملذبح  يتقدمها  �لبلدية  
�ملنجزة  �الآبار  حمركات  و�ختفاء 
�ل�شامية  �ملحافظة  �إطار  يف 
ملف  على  زيادة  �ل�شهوب  لتطوير 
نهب �لعقار وقطع �ل�شد �الأخ�رش, 
وب�شبدو  �أقدم 17 ع�شو� من بلدية 
�شبدو �لتي تعد �كرب بلديات جنوب 
�شد  عري�شة  توقيع  على  تلم�شان 
�ل�شلطات   يطالبون  �لبلدية  رئي�ض 
حتقيق  لفتح  بالتدخل  �لوالئية 
�لذي  �الن�شد�د  �أ�شباب  يف  معمق 
و�مل�شاريع   �لت�شيري  ب�شوء  يتعلق 
�لتي  مكتملة  و�لغري  �ملغ�شو�شة 
للتحقيق  تدخال خا�شا   ت�شتوجب 
�أن  فيبدو  �لقور  بلدية  يف  ,ـاأما 
�لعد�لة  حدود  �ىل  تطورت  �الأمور 
لدى  �لتحقيق  قا�شي  با�رش  بعدما 
مع  حتقيقاته  �لرم�شي  حمكمة  
رئي�ض �لبلدية �ل�شابق وجمل�شه  يف 
�نتظار �إحالة �مللف على �لعد�لة.

حممد بن ترار

اأمهلهم  15 يوما قبل الدخول يف اجراءات 
قانونية ردعية

اأ�سغال 400م�سكن من �سيغة 
عدل بالغزوات

.     وايل تلم�سان يوبخ �سركة �سينية  
بن  علي  تلم�شان  والية  و�يل  �شدد 
قادته  �لتي  �لزيارة  خالل  يعي�ض  
من  م�شكن   400 م�رشوع  �إىل 
�عمر  �شيدي  بحي  عدل   �شيغة 
�إمتام  �رشورة  على  �لغزو�ت  
من   يوما    15 �جل  يف  �مل�رشوع  
�ملقبل  مار�ض  �شهر  توزيعه  �جل 
تقاع�ض  من   غ�شبه  عن  معرب� 
باجناز  �ملكلفة  �ل�شينية  �ملقاولة 
�مل�شوؤولني  هذ� �مل�رشوع  موبخا 

�ملكلفني باملر�قبة .
 400 ح�شة  م�رشوع  ويعد   هذ� 
بحي  »عدل«  �شيغة  من  م�شكن 
�مل�شاريع  �كرب  �أعمر«من  �شيدي 
�لتي   تاأخرت عن �لت�شليم �ملربمج 

منت�شف  و�ملحدد  �التفاقية  يف 
�ل�شنة  من  �لقادم  فيفري  �شهر 
�مل�رشوع   �نطلق   حيث  �جلارية, 
�أو�خر 2016 وم�شها توقف موؤقت 
جمدد�  لتنطلق  �ملو�يل  �لعام  يف 
 130 من  باأزيد  قدر  مايل  بغالف 
بخطى  ت�شري  بقيت  لكن  دج  مليار 
حدود  يف  اليز�ل  حيث  �ل�شلحفاة 
وباأ�شغال  فقط   باملائة  �ل72 
يوبخ  �لو�يل   جعل  ما  رديئة 
ويطالب  �مل�رشوع  على  �لقائمني  
�آجال  و  �لنوعية  باحرت�م  �ملقاولة 
تكون  لن  �لتي  �الأ�شغال   �نتهاء 

قريبا  ح�شب �ل�شري �لثقيل .
 حممد بن ترار

غلق الطريق الوطني رقم 22  بالرم�سي

م�سالح الدرك توقف 19 �سخ�سا 
�لوطني  �لدرك  م�شالح  �أوقفت 
�شابا متورطا   19 بتلم�شان 
�لطريقني  �لوطنني  غلق  يف 
�شيدي  و22  بقرية   35 رقم 
�لرم�شي  لبلدية  ميلود �لتابعة 
تلم�شان  بعدما  �شمال  كلم   25
مطالب  من  �لطريق  غلق  حتول 
قر�شنة  �إىل عملية  �جتماعية 
بني  ما  دفع  �إىل  ودفعهم  �ملارة 
دج  لل�شماح  و2500  �ل2000 
و�أن  خا�شة  ليال,  باملرور  لهم 
كما   , �رشعية  غري  مطالبهم 
ت�شببو� يف �العتد�ء على  مو�طن 
و�الأ�شلحة  مبركبتني  ومطاردته 
بعدما  منزله  غاية  �إىل  �لبي�شاء 

رف�ض دفع �ل�رشيبة  �الأمر �لذي 
�لوطني  �لدرك  م�شالح  جعل 
�عتقاالت  حملة  تتدخل وتبا�رش 
حد�ئق  و�شط  �الأغلبية  فر  فيما 
�لربتقال و�لرمان يف حني مت فتح 
حتقيق معمق مع �ملوقوفني بعد 
فح �لطريقني �أمام �ملارة و�إنهاء 
كان  �أيام  كاملة   04 كابو�ض  د�م 
قطع  �إىل  ي�شطرون  �ل�شكان 
م�شافات طويلة جد� للو�شول �إىل 
مدينة �لرم�شي �لتي تعد حمور� 
منع  مت  كما  �أ�شا�شيا باملنطقة 
�لتمدر�ض  من  قرى   07 تالميذ 

ملدة 04 �أيام كاملة .
حممد بن ترار حممد بن ترار
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جناة ،ح   

لفعاليات  اجلهوي  املن�سق  نا�سد 
املجتمع املدين باجلنوب ال�رشقي 
بن عيوة يف ت�رشيح �سحفي  علي 
خ�س به يومية "الو�سط "،  رئي�س 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
جراد  العزيز  عبد  الأول  والوزير 
واجلماعات  الداخلية  ووزير 
العاجل  التدخل  ب�رشورة  املحلية 
والوادي  ب�سكرة  واليي  لتقدمي 
لتقدمي  القانونية  اأمام امل�ساءلت 
التي  الأ�سباب  حول  تو�سيحات 
املربر  غري  تاأخرهما  خلف  تقف 
ال�سوداء  النقاط  على  الق�ساء  يف 
ودعمه   03 رقم  الوطني  بالطريق 
التخفيف  بهدف   ، بجهة مزدوجة 
املرعب  التزايد  معدلت  من 
لرهاب الطرقات  خا�سة ما تعلق 
باملجزرة املرورية التي خلفت يف 
اليام القليلة 12 قتيال و 40 جريح 

تعر�سوا ل�سابات خمتلفة .
ذهب   فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
حديثه  معر�س  يف  عيوة  بن  علي 
معنا اىل اأبعد من ذلك م�سدد على 
�رشورة ا�سناد عملية تاأهيل و دعم 

بطريق   03 رقم  الوطني  الطريق 
اأجنبية  و  وطنية  ل�رشكة  مزدوج 
من  املزيد  تفعيل  على  العمل  مع 
ل�سمان  واملتابعة  الرقابة  اأدوات 
للمعايري  وفق  الجناز  عملية 
بها  املعمول  والقانونية  التقنية 
وفق  الت�سليم  باجال  اللتزام  مع 
دفاتر  يف  عليه  من�سو�س  هو  ما 
كابو�س  انهاء  بهدف  ال�رشوط 
املوت احلقيقي الذي بات يرتب�س 

مب�ستعملي الطريق املذكور .
عديد  طالبت  فقد  ومعلوم 
الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
ال�رشقي   البالد  جنوب  بوليات 
من اجلهات املعنية ، و على راأ�سها 
الوزارة الو�سية املتمثلة يف وزارة 
بالتن�سيق  و   ، العمومية  الأ�سغال 
كل  لوليات  اجلمهورية  ولة  مع  
و  الوادي   ، ورقلة   ، غرداية  من  
ولية  اقل  بدرجة  و   ، ايليزي  كذا 

وفتح  التدخل  ب�رشورة  الأغواط 
املالية  امليزانية  يف  حتقيق 
مليار   278 ب  قيمتها  املقدرة 
دينار و املر�سودة خالل ال�سنوات 
ل�سبكة  العتبار  لإعادة  الأخرية 
لكابو�س  حتولت  التي  الطرقات 
من  الطرقات  ملرتادي  حقيقي 
ملختلف  الناقلون  و  امل�سافرين 

الب�سائع .

يف اإطار مكافحة اجلرمية و بناءا 
مفادها  موؤكدة  معلومات  على 
الأ�سخا�س  من  جمموعة  تواجد 
برتويج  تقوم  فيهم  امل�ستبه 
اأدرار  مقلدة مبدينة  نقدية  اأوراق 
املحالت  الأ�سواق  م�ستوى  على 
بعد  البنزين  حمطات  و  التجارية 
مت  ال�ستعالمي  العمل  تفعيل 
ال�سبكة  هذه  عنا�رش  احد  توقيف 
عدد  على  بحوزته  عرث  حيث 
النقدية  الأوراق  من  به  باأ�س  ل 
املزورة من فئة 2000 دج التحقيق 
مع امل�ستبه به اعرتف انه ين�سط 
خمت�سة  اإجرامية  �سبكة  �سمن 
عليه  النقدية   الأوراق  تزوير  يف 
مكنت  حمكمة  خطة  و�سع  مت 

ال�سبكة  عنا�رش  باقي  توقيف  من 
فيهم  م�ستبه  اأربعة  من  املكونة 
 65 و   33 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 
ورقة   1541 حجز  مت  حيث  �سنة 
نقدية من فئة 2000 د ج مزورة اأي 
مبلغ مايل قدره 3.082.000 د ج 

اأمام  تقدميهم  مت  الذكر  ال�سالفي 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
اأمام  امللف  اإحالة  بعد  اأدرار 
قا�سي التحقيق اأمر باإيداع عنا�رش 
ال�سبكة احلب�س املوؤقت عن ق�سية 
تكوين جمعية اأ�رشار ق�سد ارتكاب 
جناية اإ�سدار و توزيع و بيع اأوراق 
نقدية مقلدة ذات �سعر قانوين يف 

الإقليم اجلزائري .
حمادة العربي 

املن�رشم  الأ�سبوع  نهاية  متكنت   
اجلزائرية  اجلمارك  م�سالح 
حر�س  وحدات  مع  وبالتن�سيق 
تيمياوين  مبنطقة  احلدود 
باجي  برج  الإدارية  باملقاطعة 
 ، اأدرار  لولية  التابعة  خمتار 
الوقود  من  لرت   2899 حجز  من 
�رشي  خمزن  داخل   عليها  عرث 
ل�سواحل  املتاخمة  بال�سحراء 

مدينة كيدال املالية  ، ليتم حتويل 
املحجوزات ملقر مفتي�سية اأق�سام 
اجلمارك اجلزائرية فيما با�رشت 
عملية  امل�سرتكة  الأمن  قوات 
لالأودية  النطاق  وا�سعة  مت�سيط 
اجلناة  اأثار  عن  بحثا  الرعوية 
ح�سب  والهوية  العدد  جمهويل 

املعلومات املتاحة .
 �صالح ،ب 

الأخريين  اليومني  يف  متكنت 
يف  املتخ�س�سة  الأمن  م�سالح 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
والهجرة الغري �رشعية ، من توقيف 
جن�سيات  من  اأفارقة  رعايا    04
مالية ونيجريية وكامريونية بدائرة 
اأثناء  و  الأغواط  بولية  اأفلو 
الإقليمية  الكتيبة  مل�سالح  نقلهم 
اجلهوية  بالقيادة  الوطني  للدرك 

ل�ستكمال   ، ورقلة  بولية  الرابعة 
اأن  تبني  معهم  الأمنية  التحقيقات 
وثائق  اأي  ميلكون  ل  املوقوفني 
اإقامتهم  �رشعية  تثبت  ر�سمية 
وكيل  ال�سيد  اأمام  عر�سهم  واأثناء 
اجلمهورية بالناحية املذكورة اأمر 
القانونية  الإجراءات  با�ستكمال 

للطرد من الرتاب الوطني .
�صالح ،ب 

حمة  �سليماين  حي  �سكان  ي�سكو 
التابعة  الروي�سات  ببلدية  العيد 
التجار  خملفات  من  ورقلة  لولية 
الفو�سوي  بال�سوق  ال�رشعيني  غري 

وهو ما بات يعكر �سفو يومياتهم .
ال�سوق  من  املت�رشرين  نا�سد 
الفو�سوي بحي �سليماين حمة العيد 
يف  الروي�سات  لبلدية  اإداريا  التابع 
"، وايل  "الو�سط  حديثهم مع يومية 
الولية بورقلة اأبوبكر ال�سديق بو�ستة 
الهيئة  على  الأول  امل�سوؤول  ب�سفته 
العاجل  التدخل  ب�رشورة  التنفيذية 
لدى كل من رئي�سي الدائرة والبلدية 
اأ�سموه   ملا  حد  و�سع  اجل  من 
باملظاهر ال�سلبية الناجمة عن ترك 

عند  ملخلفاتهم  الفو�سويني  التجار 
م�ساء  كل  �سلعهم  بيع  من  النتهاء 
املت�رشرين  نفو�س  يف  يحز  ومما   ،
القائم هو جلاأوا بع�س  من امل�سكل 
على  للتبول  املت�سوقني  و  التجار 
عن  اأجنر  مما  م�ساكنهم  جدران 
ذلك انبعاث روائح كريهة ت�سمئز لها 
امل�ساحنات  عن  ناهيك   ، الأنف�س 
بالكالم  والتفوه  وال�سجارات 
جاد  تدخل  انتظار  ويف  الفاح�س. 
من طرف الرجل الأول بولية ورقلة 
يبقى لزاما على �سكان حي �سليماين 
حمة العيد ببلدية الروي�سات معاي�سة 

الو�سع املتاأزم لأجل غري م�سمى.
جناة ،ح   

فتح املن�صق اجلهوي لفعاليات املجتمع املدين باجلنوب ال�صرقي علي بن عيوة ، النار على واليي الوادي 
وب�صكرة وحملها م�صوؤولية تبعات التماطل والتاأخر غري املربر يف ا�صتكمال اأ�صغال ازدواجية الطريق 

الوطني رقم 03 الذي �صجل الأ�صبوع املن�صرم ولل�صنة الثانية تواليا .

املن�صق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب ال�صرقي:

والي� الوادي وب�سكرة يتحمالن ت�أخر 
ازدواجية الطريق الوطني رقم 03

طالب م�ستعملي الطريق الرابط 
بني قرية غر�س �سيدي بوغفالة 
ببلدية اأنقو�سة  و عا�سمة الولية  
املحلية  ال�سلطات  ،من  ورقلة 
ب�رشورة التدخل العاجل لإعادة 
املهرتئة  للو�سعية  العتبار 

للطريق .
�سكان  من  الع�رشات  نا�سد 
بوغفالة  �سيدي  غر�س  قرية 
 ، الفالحني  فئة  منهم  خا�سة 
مع  لهم  متفرقة  ت�رشيحات  يف 

ورقلة  ولية  وايل   " "الو�سط 
العاجل  التدخل  ب�رشورة 
انقو�سة  دائرة  م�سالح  لدى 
لالأ�سغال  الولئية  واملديرية 
العمومية ، من اأجل اإزالة الرمال 
الطريق  طول  على  املرتاكمة 
حقيقي  لكابو�س  حتول  الذي 
ح�سب حمدثونا ، الذين بدورهم 
لهجة  من  بالت�سعيد  توعدوا 
الحتجاجات يف حالة ما مل جتد 
وكان    ، �ساغية  اأذانا  مطالبهم 

ال�سلطات  را�سلوا  قد  حمدثونا 
املحلية  واملجال�س  الولئية  
لهم  برجمة  اأجل  من  املنتخبة 
على  للوقوف   ميدانية  زيارة 
يكابدوها   التي  املعانات  حجم 
الناقلون واملتنقلون عرب الطريق 
املذكور نتيجة الرتفاع املخيف 
م�ستوى  على  املرور  حلوادث 
اأ�سبحت  بعدما  القرية  مدخل 

الرمال تغطي الطريق املعبد .
�سكان  من  الع�رشات  ووجد 

بوغفالة  غر�س  �سيدي  ناحية  
بيع  على  مرغمني  اأنف�سهم   ،
واقتناء  ال�سياحية   مركباتهم 
حتى  الدفع  رباعية  �سيارات 
، خا�سة  التحرك ّ ي�سهل عليهم  
ما تعلق بحالت اجالء املر�سى 
حرجة  و�سعية  يف  املوجودين 
احل�رش  ل  املثال  �سبيل  ،وعلى 
الن�ساء احلوامل الالتي عادة ما 

تلدن على قارعة الطريق . 
�صالح ،ب

ال�سموع  بحي  القاطنون  ي�ستكي  
ببلدية مترنا�ست ،  وكذا م�ستعملي 
من  اجلهة  بذات  املار  الطريق 
الطرقات  �سبكة  مع�سلة  اهرتاء 
واملطبات  احلفر  متلئها  التي 
عدم  كذا  و  الت�سققات  وكرثة 
الذي  الأمر   ، الأر�سفة  تر�سيف 
�سالمة  على  خطرا  ي�سكل  بات 
حد  على  واملواطنني  ال�سائقني 
�سوى ، كما ت�سبب يف وقوع حوادث 

ا�سطدام  جراء  مميتة  مرور 
الدرجات النارية باملركبات .

القاطنني  ال�سكان  من  عدد  اأبدى 
امتعا�سهم   ، الناحية  ذات 
نتيجة  ال�سديدين  وتذمرهم 
وانعدام  الطرقات  �سبكة  اهرتاء 
حجم  من  زاد  ما  ،و  الأر�سفة 
معاناتهم  التزام ال�سلطات املعنية 
ال�سمت حيال املو�سوع املتعفن و 
و�سفوها  التي  ملطالبهم  جتاهلها 

بامل�رشوعة ، رغم عديد ال�سكاوي 
املحلية  وجهوها  لل�سلطات  التي 
يف وقت �سابق ، و ما اأثار حفيظتهم 
اإق�ساء  حيهم  من م�ساريع التنمية 
امل�سجلة بالبلدية اأو على م�ستوى 
الوقت  يف   ، القطاعية   امل�ساريع 
الذي ا�ستفاد من العملية املناطق 

والأحياء املجاورة .
اأكرث من  ويف مو�سوع مت�سل فقد 
اأن امل�سكل  متحدث يف املو�سوع 

 ، يومياتهم   �سفو  عكر  القائم 
الكارثية  الو�سعية  نتيجة  وذلك 
من  تعاين  التي  الطرقات  ل�سبكة 
الهرتاء و كرثة احلفر و املطبات 
، بالإ�سافة اإىل تخوف املواطنني 
و  العيون  باأمرا�س  اإ�سابتهم  من 
الغبار  تطاير  ب�سبب  احل�سا�سية 
تر�سيف  عدم  جراء  الأتربة  و 

الأر�سفة .
�صالح ،ب 

طالبوا بتدخل ال�صلطات لإزالة الرمال املرتاكمة 

حي ال�صموع بتمرنا�صت 

م�ستعملي طريق قرية �سيدي بوغف�لة وورقلة م�ست�ءون 

من اهرتاء الطرق�ت و انعدام الأر�سفة

اأمن ولية ادرار 

تيمياوين بادرار  

اأفلو بالغواط 

و�صط مطالب ب�صن حملة �صد التجار الفو�صويني 

تفكيك جمعية اأ�سرار متخ�س�سة يف 
ترويج  الأوراق النقدية املزورة 

�سبط وا�سرتج�ع  2899 لرت من الوقود 

توقيف 04 رع�ي� اف�رقة بتهمة الق�مة 
الغري �سرعية 

 �سك�ن حي �سليم�ين حمة العيد 
ب�لروي�س�ت ي�سكون من ال�سوق الفو�سوي 

اأخب�ر اجلنوب



الإ�رسائيلي  الع�سكري  اخلبري  قال 
رون بن ي�ساي، اإن القمة املرتقبة 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  بني 
نتنياهو  ترامب من جهة وبنيامني 
اأخرى  جهة  من  غانت�س  وبيني 
حت�سريا لإعالن �سفقة القرن، من 
�ساأنها ت�سعيد الو�سع امليداين يف 
قطاع  يف  الفل�سطينية،  الأرا�سي 

غزة وال�سفة الغربية والأردن.
على  مقاله  يف  ي�ساي  بن  واأ�ساف 
�سحيفة يديعوت اأحرونوت، اأن اأي 
اجلانب  اأحادية  �سيا�سية  خطوات 
على  �ستعمل  »اإ�رسائيل«  جهة  من 
لع�رسات  القائم  الو�سع  جتميد 
»اإ�رسائيل«  على  ويجب  ال�سنني، 
لتوجهات  ا�ستدراجها  يتم  األ 
ذروة  يف  لأنها  املتحدة،  الوليات 
كل  اأن  يعني  انتخابية، مما  عملية 
مل�سلحة  هو  ال�سائد  احلوار  هذا 

نتنياهو وترامب فقط.
باأن  للقول  الإ�سارة مهمة  اأن  واأكد 
ال�رساع  حلل  الأمريكية  اخلطة 
هي  الإ�رسائيلي  الفل�سطيني 
النظر  وجهة  من  اإيجابي  تطور 
الإ�رسائيلية، لكن دون املبالغة يف 
القرن«  »�سفقة  اأن  رغم  اأهميتها، 
متنح »اإ�رسائيل« ال�رسعية للتم�سك 
التي  الفل�سطينية  بالأرا�سي 
احتلتها يف حرب الأيام ال�ستة عام 

مع  العالقة  يعطي  اأن  دون   ،1967
ال�ستقرار  من  حالة  الفل�سطينيني 

ال�سيا�سي.
الفل�سطينيني  اأن  اإىل  واأ�سار 
واملجتمع  ال�سفقة،  �سريف�سون 
على  موافقته  مينحها  لن  الدويل 
العربية  الدول  اأن  كما  الفور، 
الغطاء  تعطيها  لن  والإ�سالمية 
الالزم، ومن ثم فاإن �سفقة القرن 
مع  متوافقة  ت�سويات  تقدم  لن 
امل�سالح الفل�سطينية والإ�رسائيلية 
على  اإجنازها  �سيقت�رس  بل  معا، 
اجلانبني،  جتعل  ت�سوية  اإعطاء 
والإ�رسائيلي،  الفل�سطيني 
من  طويلة  فرتة  معها  يتعاي�سان 

الزمن، لي�س اأكرث.
تنجح  لأن  جمال  ل  اأنه  واأو�سح 
بني  ال�سالم  بجلب  القرن  �سفقة 

يف  تنجح  لن  اإنها  بل  ال�سعبني، 
الفرتة  يف  بينهما  تعاي�س  اإيجاد 
قررت  حال  يف  ولكن  القادمة، 
من  ال�سفقة  تنفيذ  »اإ�رسائيل« 
منها،  اأجزاء  اأو  واحد،  جانب 
الوقائع  من  كثريا  تغري  لن  فاإنها 
على  �ستعمل  واإمنا  الأر�س،  على 
جتميد الو�سع القائم يف الأرا�سي 
الفل�سطينية فرتة طويلة من الزمن، 
ورمبا تعمل على تاأبيد هذا الو�سع 

حتى اإ�سعار اآخر.
الأق�سى  الو�سع  اأن  واأ�ساف 
�سفقة  اإعالن  عنه  �سي�سفر  الذي 
اإ�رسائيل  تقوم  اأن  هو  القرن، 
الفل�سطينيني،  مع  باإدارة �رساعها 
وت�سويته،  اإنهائه،  العمل على  دون 
ولكن  البعيد،  املدى  على  ل�سيما 
عدم  »اإ�رسائيل«  قررت  حال  يف 

اأو تنفيذ  القيام بخطوات اأحادية، 
معنية  لي�ست  لأنها  كلها،  ال�سفقة 
بعك�س  فل�سطينية،  دولة  باإقامة 
رغبة الفل�سطينيني، لكنها قد تقرر 
تنفيذ بع�س اأجزائها، مما يحظى 
احللبة  اأو�ساط  غالبية  مبوافقة 

ال�سيا�سية احلزبية الإ�رسائيلية.
�سفقة  اأجزاء  بع�س  اأن  واأكد 
الأردن،  غور  �سم  ت�سمل  القرن 
وامل�ستوطنات اليهودية يف ال�سفة 
الغربية، فيما �سنبقى يف حالة من 
الفل�سطينيني،  مع  الو�سع  اإدارة 
ت�سعيد  من  حالة  يف  والنتقال 
غزة،  قطاع  يف  مرة  ت�سعيد،  اإىل 
متاما  الغربية،  ال�سفة  يف  واأخرى 

كما هو الو�سع القائم.
حلركة  بالن�سبة  اإنه  بالقول  وختم 
�سفقة  يف  ترى  فهي  حما�س، 
الإجنيلي  التيار  من  خطوة  القرن 
املتحدة،  الوليات  يف  امل�سيحي 
الإ�رسائيلي،  اليمني  مع  بالتعاون 
لالإ�سالم،  مناوئة  خطة  وتعتربها 
وت�سكل حتديا لها، مما يجعل من 
لإبرام  حاليا  جارية  خطوات  اأي 
ت�سوية مع احلركة يف غزة تقرتب 
اإعالن  قرب  ب�سبب  ال�سفر،  من 

»�سفقة القرن«.
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البنود  اأول هذه  اأن  القناة  واأفادت 
لل�سلطة  �سيطرة  وجود  عدم  هو 
الفل�سطينية على احلدود، و�ستكون 
كاملة  اإ�رسائيلية  �سيطرة  هناك 
على القد�س، بدعوى اأنها �ستكون 
وفر�س  »اإ�رسائيل«،  عا�سمة 
على  الكاملة  الإ�رسائيلية  ال�سيادة 
ال�سفة الغربية، مبا فيها املنطقة 
املتطلبات  على  واملوافقة   ،C
واأوردت  كافة  الإ�رسائيلية  الأمنية 
الفل�سطينيني  اأن  العربية  القناة 
عليهم اأن يقبلوا بـ4 �رسوط لإقامة 

دولتهم، وهي:
دولًة  بـ«اإ�رسائيل«  العرتاف   -1

يهودية.
2- نزع ال�سالح يف قطاع غزة.
3- نزع �سالح حركة حما�س.

عا�سمة  بالقد�س  العرتاف   -4
لـ«اإ�رسائيل«.

و�سبق اأن اأعلن الرئي�س الأمريكي 

يخطط  اأنه   ، ترمب،  دونالد 
يف  »ال�سالم«  خطة  عن  للك�سف 
القرن«،  »�سفقة  الأو�سط  ال�رسق 
قبل زيارة رئي�س حكومة الحتالل 
وا�سنطن،  اإىل  نتنياهو  بنيامني 
ترمب  وقال  املقبل   الثالثاء 
قبل  ما  مرحلة  »يف  لل�سحفيني: 
رمبا  نتنياهو(.  مع  )الجتماع 

قبل  ال�سالم(  خطة  )عن  �سنعلن 
ذلك بوقت ق�سري«.

وا�سنطن  »خطة  ترمب:  واأ�ساف 
الأو�سط خطة  ال�رسق  لل�سالم يف 
فعل  رد  اأن  اإىل  م�سريا  عظيمة«، 
الفل�سطينيني على اخلطة قد يكون 
اإيجابية  لكنها  البداية،  يف  �سلبيا 
من  العديد  ولديهم  لهم  بالن�سبة 

املزايا للقيام بها، ح�سب و�سفه.
ويف وقت �سابق، اأعلن مايك بن�س، 
نائب الرئي�س الأمريكي، اأن ترمب 
نتنياهو  بنيامني  اإىل  دعوة  وجه 
وبيني غانت�س، رئي�س حزب »اأزرق 
الأبي�س  البيت  لزيارة  اأبي�س«، 
بـ«�سفقة  يعرف  ما  ملناق�سة 

القرن«.

ك�سفت قناة عربية النقاب عن تفا�سيل خطرية ملبادئ اأو بنود اخلطة الأمريكية لـ«ال�سالم« يف 
ال�سرق الأو�سط، املعروفة با�سم »�سفقة القرن«وذكرت القناة 12 العربية بنوًدا خطرية ملا ي�سمى 

»ب�سفقة القرن« التي تعتزم الإدارة الأمريكية ن�سر حمتواها خالل ال�ساعات القليلة املقبلة، ورمبا 
قبل يوم الثالثاء القادم، وهو ما اأعلنه الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب، م�ساء اأم�س.

�سمن »�سفقة القرن«

ق.د

�شروط �أمريكية »خطرية« 
لإقامة دولة فل�شطينية 

خبري اإ�سرائيلي يك�سف

�إعالن »�شفقة �لقرن« �شيوؤدي لت�شعيد �لو�شع �مليد�ين

»يديعوت« تك�سف..

عقبتان و�شعتهما حما�س �أمام 
»�إ�شر�ئيل«.. تعرف عليهما

يديعوت  ل�سحيفة  املحلل  قال 
في�سمان  األيك�س  العربية  اأحرونوت 
املوؤ�س�سة  ت�سغالن  كانتا  اأن عقبتني 
اأمام  عقبة  وت�سكالن  الأمنية، 
التو�سل اإىل تفاهمات لوقف اإطالق 
اإزالتهما  مت  واأنه  حما�س  مع  النار 
وقف  وهي  الأوىل  قوله،  ح�سب 
احلدود،  على  العودة  م�سريات 
�رسايا  القيادي يف  ال�سهيد  واغتيال 

القد�س بهاء اأبو العطا.
الفل�سطينية  الف�سائل  وكانت    
ترتيبات  عن  موؤخراً  اأعلنت  قد 
واأعلنت  العودة،  م�سرية  بخ�سو�س 
مار�س  �سهر  نهاية  ا�ستئنافها  عن 

القادم.  
واغتالت اإ�رسائيل القيادي يف الذراع 
اأبو  الإ�سالمي  للجهاد  الع�سكري 
اأ�سفر  غزة،  يف  منزله  داخل  العطا 
عن ا�ست�سهاده وزوجته واإ�سابة عدد 
في�سمان  املحلل  ،ويتابع  اأبنائه  من 
مع  التفاهمات  ملف  يف  حديثه 
تعتقد  ل  حما�س  اإن  قائاًل  حما�س 
للتو�سل  اإ�رسائيل جادة وجاهزة  اأن 
اإىل ترتيبات، واأنه عند اغتيال اللواء 
قا�سم  الإيراين  الثوري  احلر�س  يف 
باأن  حما�س  تفكر  كانت  �سليماين، 
با�رستا حملة  واإ�رسائيل قد  اأمريكا 
اغتيالت عاملية، لذلك اختفى قادة 
حما�س وعلى راأ�سهم القيادي البارز 

يحيى ال�سنوار.
واأ�ساف اأن قدرات حما�س الع�سكرية 
خا�سة   2014 عام  بعد  تطورت 
والتجهيزات  الأنفاق،  جمال  يف 

الدفاعية فوق الأر�س.
ل�سحيفة  الع�سكري  املحلل  وعلق 
على  العربية  اأحرونوت  يديعوت 
جرافات  باإدخال  اإ�رسائيل  �سماح 
اأن  كا�سفاً  غزة،  قطاع  اإىل  كبرية 
هو  الت�سهيالت  هذه  على  وافق  من 
مئري  القومي  الأمن  جمل�س  رئي�س 

بن �سبات.  
قررت  التي  اخلم�سة  اجلرافات 
بناًء  جاءت  غزة  قطاع  اإىل  اإدخالها 
وذلك  البيئة  �سلطة  من  طلب  على 
ت�رسيف  م�سكلة  حل  يف  للم�ساعدة 
الذي  الوقت  يف  المطار،  مياه 
يف  �سح  من  غزة  قطاع  منه  يعاين 
هذا  يف  امل�ستخدمة  الإمكانيات 

ال�ساأن.  
وت�ساءل األيك�س في�سمان عن موقف 
وزير اجلي�س نفتايل بينت عن اإدخال 
القطاع  اإىل  ال�سخمة  اجلرافات 
دخول  ب�سمت  ي�سمح  اإنه  قائال 
القطاع،  اإىل  الثقيلة  احلفر  اأدوات 
كان  الذي  �سبات  بن  من  ومبوافقة 
املنطقة  يف  ال�ساباك  ملف  يراأ�س 
اجلنوبية قبل اأربع �سنوات، وكان من 
الراف�سني لإدخال هذه املعدات.      

�سحيفة اإ�سرائيلية تك�سف..

لهذه �لأ�شباب تعد »�شفقة �لقرن« 
هدية كبرية لنتنياهو

اإىل  »اإ�رسائيلية«،  �سحيفة  اأ�سارت 
وليته  املنتهية  احلكومة  رئي�س  اأن 
القرن«،  تلقى »هدية  نتنياهو  بنيامني 
عقب اإعالن الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب قراره ن�رس خطته لل�سالم التي 

يطلق عليها »�سفقة القرن«.
وتناولت �سحيفة »اجلروزاليم بو�ست« 
الإعالن  من  جتعل  التي  الأ�سباب 
�سخ�سي  اإنقاذ  مبنزلة  ال�سفقة  عن 
اجلارية  التطورات  ظل  يف  لنتنياهو، 
له  املوجهة  التهامات  بخ�سو�س 
الإقبال على اجلولة  بالف�ساد، وكذلك 
الثالثة من انتخابات الكني�ست، وقالت 
هدية  نتنياهو  »تلقى  ال�سحيفة: 
الرئي�س  نائب  دعاه  عندما  القرن 
حزب  زعيم  ومعه  بين�س،  مايك 
»اأزرق اأبي�س« بيني غانت�س اإىل البيت 
الأبي�س لإجراء حمادثات يوم الثالثاء 
التي طال  ال�سالم  املقبل حول خطة 
»�سفقة  با�سم  واملعروفة  انتظارها، 

القرن«.
اأ�سباب،  لعدة  هدية  »اأنها  واأو�سحت 
الكني�ست  يجري  اأن  املقرر  من  اأول، 
على  م�سرييا  ت�سويتا  الثالثاء  يوم 
طلب نتنياهو باحل�سانة من املحاكمة 
بالر�سوة  املزعومة  جرائمه  ب�سبب 
الثقة«وت�ساءلت:  وانتهاك  والحتيال 
عن  الآن  اأبي�س«  »اأزرق  يرتاجع  »هل 
القمة  ب�سبب  اجلل�سة  عقد  طلب 
�سيتم�سك  اإنه  اأم  وا�سنطن،  يف 

ب�سالحه؟«.
�سيكون  احلالتني،  كلتا  »يف  وتابعت: 
يحدث  مبا  ال�سعب  قبل  من  اهتمام 
يحدث  ما  على  ولي�س  وا�سنطن  يف 
يف الكني�ست، فهناك، من املتوقع اأن 
وفريق  ترامب  دونالد  الرئي�س  يقدم 

كو�سرن  جاريد  �سهره  بقيادة  ال�سالم 
تفا�سيل اخلطة اإىل نتنياهو وغانت�س، 
الأردن  الطريق ل�سم غور  ثم ميهدان 

ورمبا اأكرث«.
ولفتت اإىل »اأنها هدية لأنه على الرغم 
من دعوة غانت�س، اإل اأن نائب الرئي�س 
الدعوة  اأن  اإىل  اأ�سار  بن�س  الأمريكي 
نتنياهو،  طلب  على  بناء  توجيهها  مت 
وبعبارة اأخرى، نتنياهو يبدو كاأنه قائد 
األعابا  يوؤدي  زعيما  ولي�س  حقيقي، 
الأمر  يتعلق  عندما  �سغرية  �سيا�سية 
ا�سرتاتيجية مثل  اأهمية  مب�سائل ذات 

خطة ترامب لل�سالم«.
ال�سحيفة  راأت  فقد  ذلك،  على  وبناء 
�سعب،  موقف  يف  »غانت�س  اأن 
هي  غريزته  �ستكون  ناحية،  فمن 
يف  دورا  يوؤدي  ملاذا  الدعوة،  رف�س 
ال�سيا�سة  يف  اجلميع  نتنياهو؟  لعبة 
الإ�رسائيلية، وخا�سة يف حزب الليكود 
لي�س  نتنياهو  اأن  يعرفون  له،  التابع 

�سيا�سيا كرميا«.
يف  يحدث  اأن  ميكن  »ماذا  وقالت: 
اليوم  مار�س،   3 يف  احلالة؟  هذه 
نتنياهو  يعرف  لالنتخابات.  التايل 
اأن فر�س اليمني يف الفوز بـ61 مقعدا 
عالية،  لي�ست  املقبلة  النتخابات  يف 
ائتالف  لت�سكيل  الوحيدة  وفر�سته 
ت�سكيل  يوافق على  هي جعل غانت�س 

حكومة وحدة«.
واأ�سافت: »الأمريكيون هم ال�سما�رسة. 
ال�سادات  واأنور  بيغن  مناحيم  جمعوا 
 ،1979 عام  يف  الأبي�س  البيت  يف 
ويا�رس عرفات  رابني  اإ�سحق  وجمعوا 
 ،2020 عام  يف  والآن،   1993 عام  يف 
�سيكونون قد جمعوا نتنياهو وغانت�س 

يف املكتب البي�ساوي«.



�إ�شهارالأحد 26   جانفي  2020  املوافـق  ل 01 جمادى الثاين  1441ه 9

تعزية
نا�صر  احلاج  تلقى  والأ�صى  احلزن  ببالغ 
هدان نباأ وفاة املغفور له باذن اهلل رابح 
اثر  �صنة   56 يناهز  عمر  عن  حميدي 
�صكتة قلبية وهو يقود قافلة م�صاعدات 
هذا  اثر  وعلى  اجلنوب  نحو  اإن�صانية 
الرحمة  للفيد  ندعو  اجللل  امل�صاب 
جنانه  ف�صيح  اهلل  يرزقه  وان  واملفغرة 

وان يلهم ذويه جميل ال�صرب وال�صلوان 
" راجعون  اليه  وان  هلل  " انا 
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Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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ق.ع

م�ست�سلمة  ل�سخ�سيات  وحتويلهم 
ال�سيئة  االعتقال  وظروف  للواقع 
االأطر  �رضب  على  والعمل   ،
ون�رض  اأو�ساطهم،  يف  التنظيمية 
و�سائل  وا�ستخدام  االإ�ساعات، 
والعمل  اإن�سانية،  وغري  ردعية 
 ، الفكري  الت�سوي�ش  تعزيز  على 
الفو�سى  واإثارة  االأحداث  وافتعال 
احلركة  قدرة  قنيطة  بينهم. وبَينّ 
 - االأ�سرية  الفل�سطينية  الوطنية 
املادية وعرب  اإمكانياتها  قلة  رغم 
بعدد  توجت  م�ستمرة  ن�ساالت 
خطوات  وعرب  ال�سهداء  من  كبري 
مع  ومن�سجمة  حكيمة  ن�سالية 
وبالو�سائل   ، واملتطلبات  الواقع 
وباحلوارات  والعنيفة،  ال�سلمية 
وترجيع  واملواجهة  واالإ�رضابات 

القالع  بي  الوجبات،  والتوا�سل 
واملعتقالت،  لل�سجون  االأخرى 
الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  ومع 
ومع  اخلارج  والدولية يف  والعربية 

اإجنازات  حتقق  اأن  اجلماهري« 
اإدارة  حماوالت  وتقو�ش  كبرية 
احلقوق  وحققت  ال�سجون  ، 
 ، واالن�سانية  االأ�سا�سية 

كرامة  على  احلفاظ  وا�ستطاعت 
قنيطة  . واأ�ساف  وذويهم  االأ�رضى 
اأن االأ�رضى بالكثري من الت�سحيات 
اإىل  التجربة  �سعف  من  انتقلوا 
البدايات  ومن  والقيادة،  اخلربة 
ال�سعبة اإىل االإعداد والريادة، ومن 
واالأمن،  احلماية  اإىل  اال�ستهداف 
اإعداد  اإىل  الكادر  غياب  ومن 
مرحلة  من  االنتقال  ومت  القادة، 
وفقدان  العفوية  من  اأف�سل،  اإىل 
الذات  بناء  مرحلة  اإىل  االتزان، 
التنظيمي  التكوين  مرحلة  واإىل   ،
اإىل  التنظيمية،  البنى  وماأ�س�سة 
ال�سلطة  و�سيادة  البناء  مرحلة 
الن�سال  مرحلة  اإىل  التنظيمية، 
واملخا�ش  والن�سج  ال�سامل 
والكرامة  والعزة  واالنت�سار 
وحتقيق معادلة الرعب مع طواقم 

اإدارة م�سلحة ال�سجون .

اأكد الأ�ستاذ مدير عام وحدة الرقابة الداخلية يف هيئة �س�ؤون الأ�سرى واملحررين يف املحافظات 
اجلن�بية الأ�ستاذ ح�سن قنيطة خالل مقابلة تلفزي�نية على » فل�سطني الي�م » الي�م اخلمي�س 

اأن اإدارة م�سلحة ال�سج�ن ال�سرائيلية من خالل ع�سرات املمار�سات غري القان�نية املخالفة 
لالتفاقيات وامل�اثيق الدولية حتاول قتل الروح الن�سالية لالأ�سرى الفل�سطينيني

مدير عام وحدة الرقابة الداخلية الأ�ستاذ ح�سن قنيطة 

اإ�سادة بدور احلركة الفل�سطينية 
الأ�سرية ودورها الن�ساىل 
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االأ�رضى  مركز  مدير   اأ�سار 
للدرا�سات الدكتور راأفت حمدونة 
ما  بحق  االن�سانية  اجلرمية  اإىل 
فل�سطينى  طفل   37 من  يقارب 
الزيارات  ممن  من  ذويهم  منع 
اإىل  عوفر  معتقل  من  نقلهم  مت 
�سجن الدامون بظروف ماأ�ساوية 
و�سعبة دون ا�سطحاب ممتلكاتهم 
من  واحتياجاتهم  ومالب�سهم 
قا�سية  ق�سم  وبظروف  االأغطية 
 ، احلياتية  النواحي  كل  من 
حقوق  التفاقية  املخالف  االأمر 
اجلمعية  اأقرتها  التي  الطفل 
عام  املتحدة  لالأمم  العامة 

1959م، والتي تن�ش على حماية 
احلياة    ( وحقوقهم يف  االأطفال 
، والتعليم ، والغذاء ، وال�سحة ، 
، والهوية ، وحق احلرية  واملياه 
، واحلماية ( . ودعا د. حمدونة 
املوؤ�س�سات الدولية وعلى راأ�سها 
الدوىل  االأحمر  ال�سليب  منظمة 
لتطبيق  االحتالل  على  بال�سغط 
االتفاق بانتظام برنامج الزيارات 
لكل االأ�رضى واملعتقلي ، معترباً 
كفلته  لالأ�سري  حق  الزيارة  اأن 
وخا�سة  الدولية  االتفاقيات 
والرابعة  الثالثة  جنيف  اتفاقتى 
االأ�رضى  اأن  . واأ�سار د. حمدونة 

واملعتقلي �سابقاً حققوا بالكثري 
وال�سهداء ظروف  الن�ساالت  من 
باالإ�سافة   ، منتظمة  زيارات 
ودخول   ، اخلا�سة  للزيارات 
 ، الثانية  الدرجة  من  االأقرباء 
واإدخال االأطفال اآخر ربع �ساعة 
من الزيارة ، واإدخال احتياجات 
واأحذية  مالب�ش  من  االأ�رضى 
االحتياجات  وبع�ش  واأغطية 
حمدونة  د.  . وقال  الغذائية 
تعرقل  االحتالل  �سلطات  اأن 
اأهاىل االأ�رضى واملعتقلي  زيارة 
االإذالل  �سيا�سة  ومتار�ش   ،
على  العائالت  بحق  واالهانة 

وبوابات  واحلواجز  املعابر 
 ، اأبنائهم  زيارة  خالل  ال�سجون 
لبع�سهم  الت�ساريح  منح  ومتنع 
الزيارات  من  اأ�رضى  ومتنع   ،
وطالب  االإ�رضاب  اتفاق  رغم 
واملوؤ�س�سات  االعالم  و�سائل 
احلقوقية واالن�سانية » املحلية 
بال�سغط  والدولية  والعربية 
مطالب  لتنفيذ  االحتالل  على 
راأ�سها  وعلى  االأ�رضى  اإ�رضاب 
من  وحذر   ، الزيارات  انتظام 
واخلروق  االنتهاكات  ا�ستمرار 
والأدنى  الدولية  لالتفاقيات 

مفاهيم حقوق االن�سان .

مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الدكت�ر راأفت حمدونة

منع زيارة الأ�سرى الأطفال انتهاك لكل الأعراف الدولية

االأ�رضى  �سوؤون  هيئة  اأكنّدت 
قمع  قونّات  باأن  واملحررين 
االأ�رضى  غرف  اقتحمت  جون  ال�سنّ
ونقلتهم   ، »ع�سقالن«،  �سجن  يف 
من الق�سم )4( اإىل الق�سم )3( بعد 
قمعهم، ومل ت�سمح لهم با�سحطاب 

خ�سية  ال�سنّ واأغرا�سهم  حاجياتهم 
معهم. ولفتت هيئة االأ�رضى اإىل اأن 
�سعنّدت  االحتالل  �سجون  اإدارة 
العنيفة  االقتحامات  وترية  من 
لغرف االأ�رضى خالل العام 2019، 
عاء  بادنّ  ،2020 العام  بداية  وحتنّى 

اآخرها  وكان  التفتي�سات،  اإجراء 
ذتها  رة التي نفنّ االقتحامات املتكرنّ
الح  بال�سنّ جة  املدجنّ القمع  قونّات 
ل�سجن  البولي�سية،  والكالب 
نحو  نقل  تبعها  والتي  »رميون«، 
دين  )100( اأ�سري اإىل »نفحه«، جمرنّ

ونقل  ال�سخ�سية،  اأغرا�سهم  من 
التنظيمية  الهيئة  من  ممثليهم 
االنفرادي  والعزل  التحقيق  اإىل 
ة �سجون. ي�سار  وتوزيعهم على عدنّ
اإىل اأن نحو )50( اأ�سرياً يقبعون يف 

�سجن »ع�سقالن«.

قوات القمع تقتحم غرف الأ�سرى يف »ع�سقالن«

االأ�رضى  �سوؤون  هيئة  رئي�ش  قال 
بكر،  اأبو  قدري  اللواء  واملحررين 
االحتالل  حكومة  اأن  اخلمي�ش، 
االإ�رضائيلي ما زالت تالحق االأطفال 
القا�رضين ب�سكل ممنهج وهمجي، 
حيث اعتقلت خالل العام 2019 ما 
واأن  قا�رضاً،  طفاًل   889 عن  يزيد 
موا ب�سكاوى  90% من االأطفال تقدنّ
عن تعر�سهم لنوع اأو اأكرث من اأنواع 
التعذيب والتنكيل خالل اعتقالهم، 
وحماكمتهم بطريقة جائرة، ف�سال 
عما يتعر�سون له حاليا من عمليات 
قمع ونقل اإىل �سجن الدامون بعيدا 
عن ممثليهم من االأ�رضى البالغي. 
وقال اأبو بكر، اأن 34 طفال قا�رضا 
�سجن  يف   )1( ق�سم  اىل  نقلهم  مت 
قبل  عوفر  �سجن  من  الدامون 
مهجور  ق�سم  وهو  اأ�سبوعي، 
باحل�رضات  مليء  �سني  منذ 
للحياة  ي�سلح  وال  وال�رضا�سري، 
ال�سم�ش  اأ�سعة  تدخله  ال  االآدمية، 
وال الهواء، مكون من خم�ش غرف 
�سغرية، 3 منها ال يوجد فيها نوافذ، 
وجدرانها مهرتئة ورطبة، عدا عن 
للغاية،  الكريهة  الق�سم  رائحة 
الزيارات  ف�سال عن حرمانهم من 
ماح ملمثليهم  والكانتينا، ودون ال�سنّ
مبرافقتهم.  الكبار  االأ�رضى  من 

تقوم  »اإ�رضائيل  واأ�ساف: 
ومتطرفة  عن�رضية  مبمار�سات 
الفل�سطينيي  االأ�رضى  بحق 
اتفاقية  تخالف  ب�سورة  االأطفال، 
واملبادئ  العاملية  الطفل  حقوق 
وعلى  االإن�سان،  حلقوق  االأ�سا�سية 
املجتمع الدويل وموؤ�س�سات حقوق 
فوري  ب�سكل  التدخل  االإن�سان 
التي  اجلرمية  تلك  لوقف  وعاجل 
ظل  يف  القا�رضين  بحق  ترتكب 
قبل  من  بهم  الفا�سح  اال�ستفراد 
القمعية«. وقواتها  ال�سجون  اإدارة 
خالل  جاءت  بكر،  اأبو  اأقوال 
لالأ�سري  الهيئة،  من  ووفد  زيارته 
من حمافظة  �سلهب  علي  املحرر 
اعتقال  بعد  حترر  والذي  اخلليل 
دام 18 عاما يف �سجون االحتالل، 
من  قي�سية  علي  املحرر  واالأ�سري 
دام  اعتقال  بعد  الظاهرية  مدينة 
17 عاما. كما زار اأبو بكر والوفد، 
دندي�ش  عالء  املحرر  االأ�سري 
يعترب  والذي  اخلليل،  مدينة  من 
على  احلر�ش  يف  فرديا  منوذجا 
�سمودهم  ودعم  االأ�رضى  ق�سية 
العمل  ودائم  عائالتهم،  و�سمود 
والتي  امل�سوؤولة  الوطنية  لالأفعال 
وانتماء  و�سدق  وعي  عن  تعرب 

للق�سية.

رئي�س هيئة �س�ؤون الأ�سرى واملحررين 
الل�اء قدري اأب� بكر

املجتمع الدويل مطالب بالتدخل 
الفوري لوقف �سيا�سة التنكيل 

بالأ�سرى القا�سرين

االأ�رضى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
العليا  املحكمة  باأن  واملحررين، 
اال�ستئناف  رف�ست  لالحتالل 
الهيئة �سد قرار  به  مت  الذي تقدنّ
وما  املركزية  االحتالل  حمكمة 
اح  ال�رضنّ اإطالق  بـلجنة  ى  ت�سمنّ
فوؤاد  االأ�سري امل�سننّ  برف�ش مثول 
للمثول  عاماً(،   81( ال�سوبكي 
واأو�سحت  النّلجنة.  اأمام  جمدداً 
الهيئة اأن املحكمة العليا ادنّعت اأن 
يختلف  املركزية  املحكمة  »قرار 
عن ال�رضوط التي يفر�سها القانون 
اح،  للمثول اأمام جلنة اإطالق ال�رضنّ
م�ساألة  اإىل  ترقى  ال  الق�سية  واأن 
بتقدمي  ت�سمح  مبدئية  قانونية 
املحكمة  قرار  على  ا�ستئناف 
حمكمة  املركزية«.وكانت 
قراراً  اأ�سدرت  قد  االحتالل 
برف�ش   ،2019 نوفمرب   20 بتاريخ 

طلب اإعادة النظر يف اإطالق �رضاح 
مت به  ال�سوبكي الذي تقدنّ االأ�سري 
ق�سيته  »خطورة  عية  مدنّ الهيئة؛ 
مت  فتقدنّ الننّدم«،  اإبدائه  وعدم 
القرار  على  با�ستئناف  الهيئة 
بتاريخ 5 دي�سمرب 2019، علماً اأنها 
عنه يف  االإفراج  رف�ست  قد  كانت 
 .2017 عام  ة«  املدنّ »ثلثي  حمكمة 
ال�سوبكي،  فوؤاد  االأ�سري  اأن  يذكر 
االأ�رضى  اأكرب  وهو  غزة،  من 
�سلطات  اعتقلته  قد  وكانت  �سننّاً، 
االحتالل عام 2006، وحكمت عليه 
يعاين  وهو  عاماً،  لـ)17(  جن  بال�سنّ
اأمرا�ش  ة  عدنّ ومن  ال�رضطان  من 
وكان  والعيون،  واملعدة  القلب  يف 
باأنه  له  زيارة  اآخر  يف  �رضنّح  قد 
الو�سع  ل  على حتمنّ قادراً  يعد  »مل 
ظروف  يف  يعي�سه  الذي  ال�سحي 

جن ال�سعبة«. ال�سنّ

�سد قرار رف�س الإفراج املبّكر عن الأ�سري ال�س�بكي

حمكمة الحتالل ترف�ض 
ال�ستئناف املقّدم 
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جتربة الأ�سري املحرر حممد لباده
ع.ف

لباده  حممد  املحرر  الأ�سري 
�سرية ن�سالية 

عبد  حممد  املحرر  الأ�سري 
الرزاق ح�سن لباده من مواليد 
احلادي  يف  نابل�س  مدينة 
عام  حزيران  �سهر  ع�رش 
وثمانون  و�ستة  وت�سعمئة  األف 
قبل  التا�سع  ال�سف  اأنهى   ,
مكونة  عائلة  من   , الإعتقال 
وثالث  اأ�سقاء  ثالث  من 
�سقيقات الوالد متويف والوادة 
يف  يعمل   , احلياة  قيد  على 
يف  وال�ساي  القهوة  توزيع 
املدينة . يف ال�سابع والع�رشين 
األفان  عام  حزيران  �سهر  من 
البلدة  داخل  كنا  بينما  و�ستة 
متت  نابل�س  يف  القدمية 
جنود  قبل  من  حما�رشتنا 
بداأنا  بحيث   , الإحتالل 
ملنزل  منزل  من  بالتحرك 
احلبلة  اإىل حارة  و�سلنا  حتى 
بحيث اإختبئنا داخل مكان يف 
اجلنود  قام  عندها   , احلارة 
بهدم املكان املتواجدين فيه 
واقتحامه باجليبات الع�سكرية 
مت   , البولي�سية  الكالب  مع 
وتكميم  وتقييدنا  اإعتقالنا 
داخل  وو�سعنا  اأعيننا 

مع  الع�سكرية  اجليبات 
واإقتيادنا  البولي�سية  الكالب 
للتحقيق  حوارة  مع�سكر  اإىل 
الأويل . يف مع�سكر حوارة مت 
الطبية  العيادة  على  عر�سنا 
كاإجراء �سكلي ومن ثم حتقيق 
 , اهلك   , ا�سمك   ( ميداين 
عنوانك ...الخ ( , مكثنا عدة 
�ساعات يف حوارة داخل غرف 
التوقيف ال�سيقة التي يتواجد 
فيها عدد كبري من املعتقلني 
مراكز  اإىل  نقلهم  باإنتظار 
و�سعونا   , الكبيرية  التحقيق 
نقلنا  ومت  بي�ساء  داخل عربة 
اإىل مركز بيتاح تكفا للتحقيق 
. يف بيتاح تكفا قاموا باأخذ ما 
�سخ�سية  اأغرا�س  من  منلك 
العيادة  على  عر�سونا  واأي�سا 
حتى يتم التاأكد من خلونا من 
تناوب يف   , مزمن  مر�س  اأي 
اأكرث من حمقق لكل  التحقيق 
يهدد  من  منهم  اأ�سلوبه  منهم 
ي�رشخ  من  ومنهم  ويتوعد 
بطريقة  ويتعامل  وي�ستم 
لطيف  هو  من  ومنهم  �سيئة 
نريد  نحن  لك  يقول  بحيث 
تعذيبك  نريد  ول  م�سلحتك 
واأذكر  ونريد منك امل�ساعدة 
عامو�س  »هرت�سل  منهم 
والكابنت ديدي« . يف التحقيق 

على  ال�سبح  طريقة  كانت 
للتعذيب  و�سيلة  اأهم  املقعد 
مكيفات  ت�سغيل  واأي�سا 
األأ�سري  على  مبا�رشة  الهواء 
مع  �ساخنة  وتارة  باردة  تارة 
التوجيه نحو الراأ�س بحيث ما 
اأن ينتهي التحقيق حتى يكون 
اأمل  من  للوعي  فاقد  الأ�سري 
الراأ�س , مكثت داخل زنازين 
 , ون�سف  �سهر  تكفا  بيتاح 
غرف  اإىل  اأر�سلوين  بحيث 
اجللمه  �سجن  يف  الع�سافري 
مع اأنهم خربوين باأن التحقيق 
�سري�سلوين  واأنهم  اإنتهى  معي 
غرف  يف   , املعتقل  اإىل 
معتقلني  وجدت  الع�سافري 
بطريقة  عاملوين  حمرتمني 
اأطعموين  بحيث  ممتازة 
وحذروين  �سجائر  واعطوين 
واأنا  �سيء  اأي  اأقول  اأن  من 
كل  وقلت  بهم  وثقت  لالأ�سف 
اإىل  اأعادوين  عندها  لدًي  ما 
التحقيق  واأكملوا  تكفا  بيتاح 
الإعرتاف  ملف  على  ووقعت 
�سجن  اإىل  نقلي  مت  بعدها   .
ي�سمى  ما  وهناك   , جمدو 
يتم  بحيث  العاري  التفتي�س 
املعتقلني  مالب�س  كافة  خلع 
اأمام بع�سهم البع�س وتفتي�سنا 
ومهينة  مذلة  بطريقة 

�سلمونا  بعدها   , لالإن�سانية 
)اللبا�س  ال�سابا�س  مالب�س 
وفرزنا   ) لالأ�رشى  املوحد 
على الأق�سام , يف تلك الفرتة 
ال�سجون  داخل  الو�سع  كان 
الإ�رشائيلية �سعب للغاية حيث 
الغرف  داخل  اإكتظاظ  كان 
كانت  حيث  كانتني  يوجد  ول 
لالأ�رشى  التحويالت  ممنوعة 
الطعام  ياأتينا  كان  بحيث   ,
�سئيلة  وبكميات  نا�سج  غري 
الوجبات  ت�سليح  نحاول  وكنا 
اإبتالعها فقط  حتى ن�ستطيع 
ل�سد الرمق , كان هناك اإثني 
ع�رش غرفة بها مئة وع�رشين 
اأ�سري مبعدل اإثني ع�رش اأ�سري 
ن�سع  كنا  بحيث  الغرفة  يف 
وتناوب  الأر�س  فر�سات على 
و�سع  واأي�سا   . عليها  للنوم 
للغاية  �سعب  كان  احلمامات 
املوجود  الهائل  العدد  ب�سبب 
اإدارة  كانت   . املعتقل  داخل 
الأمر  ت�سعيب  حتاول  جمدو 
�سعب  هو  مما  اأكرث  علينا 
بحيث كنا نثور عليهم ونرجع 
الفورة  ونرف�س  الوجبات 
ل  ولكن  الطعام  عن  ون�رشب 
ق�سم  يف   . تنادي  ملن  حياة 
جمدو  �سجن  داخل  خم�سة 
اأحد  عن  الدفاع  حاولت 

الأ�رشى بحيث كان وقع عليه 
ظلم من الإدارة بو�سعه داخل 
وع�رشين  واحد  ملدة  العزل 
اإىل  بنقلي  عقابي  فكان  يوماَ 
والأ�سواأ  ال�سيء  املعبار  ق�سم 
مع  هناك  مكثت  جمدو  من 
طولكرم  مدينة  من  اأخواين 
اإىل  اإعادتي  متت  بعدها   .
تنقالتي  �سل�سلة  لتبداأ  جمدو 
�سامل  يف  املحكمة  واإىل  من 
اأ�سعب  التنقل  كان  حيث   ,
التنقل  لإن  لالأ�سري  عقوبة 
طويلة  �ساعات  ياأخذ  كان 
بالبو�سطة  ي�سمى  ما  داخل 
 . حكاية  لوحدها  وهذة 
مقاعد  بها  حديدية  عربة 
حديدية ل �سيانة بها اأي اأن 
الأ�سري خالل �سعوده ونزوله 
يتعر�س للخد�س من املقاعد 
وهي باردة جدا �ستاء وحارة 
الدفاع  جدا �سيفا . حمامي 
احللبي  حممد  كان  خا�ستي 
عر�ست  حماكمة  اأول  ويف 
وحكموين  ق�ساة  ثالث  على 
عدة  وبعد  عاماَ  ع�رشين 
بني  ما  وتنقالت  حماكمات 
الإتفاق  مت  و�سامل  جمدو 
واملحكمة  املحامي  بني 
النهائي  واحلكم  �سفقة  على 
بعد  عامِا  ع�رش  اإثني  كان 

البو�سطة  داخل  رحلة عذاب 
اللعينة ا�ستمرت ثالث اأعوام 
جمدو  داخل  مكثت   . ونيف 
نقلي  مت  اأعوام  اأربع  تقريبِا 
يف  النقب  �سجن  اإىل  بعدها 
اجلنوب و�سعوين داخل ق�سم 
ثمانية, ويف تلك الفرتة جائنا 
»بوردر«  اأ�سمه  لل�سجن  مدير 
كان قد طلب النقل اإىل �سجن 
الأ�رشى  من  لينتقم  النقب 
وحدات  باإدخال  بداأ  وفعال 
ووحدات  واملت�سادا  الفاروز 
»الكيرت«  ال�سجن  اإدارة 
جلميع  بالدخول  واأمرهم 
وتخريب  وتفتي�س  الأق�سام 
 . والأق�سام  واخليام  الغرف 
داخل  خراباَ  يعيثون  كانوا 
الأق�سام , مع اأن هناك اإتفاق 
بعدم  والأ�رشى  الإدارة  بني 
الثانية  بعد  الغرف  اإقتحام 
اأخلوا  ولكنهم  لياَل  ع�رش 
بالدخول  واأخذوا  بالإتفاق 
والعبث  الأوقات  بكافة 

بالغرف . عندها قمنا ب�سل�سلة 
بالطرق  فبداأنا  ت�سعيدات 
واإزعاجهم  الأبواب  على 
الوجبات  ترجيع  واأي�ساَ 
ورف�س الفورة وعدم التعامل 
نهائيِا مع الإدارة حتى اأخذنا 
باأكرث  قمنا   . حقوقنا  كافة 
حقوقنا  لنيل  اإ�رشاب  من 
امل�سلوبة ولكننا ح�سلنا على 
. يف  ي�سري من مطالبنا  جزء 
بتقدمي  قمت  النقب  �سجن 
الثانوية  �سهادة  اإمتحان 
بنجاح  واجتزتها  العامة 
�سجن  يف  �ساوي�س  كنت   .
وجودي  فرتة  طوال  النقب 
الت�سعة  يقارب  ما  اأي  هناك 
كانت  الأهل  زيارات  اأعوام. 
ال�سابع  يف   . عام  كل  مرتني 
حزيران  �سهر  والع�رشين 
مت  ع�رش  وت�سعة  األفان  عام 
املعتقالت  من  حتريري 
اإىل  ورجوعي  الإ�رشائيلية 

احلياة الطبيعية . 

يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب الأ�سرى ، حيث ين�سر بحلقة هذا الأ�سبوع 
جتربة الأ�سري املحرر حممد لباده من مدينة نابل�س .

بقلم/ عبد النا�سر عوين 
فروانة

 
من  والع�رشين  الثامن  يف 
اأفريل عام2004, ن�رشت �سبكة 
يكية  مر لأ ا  C B S ن  يو تلفز
وهم  اأمريكيني  جلنود  �سوراً 
اأ�رشى  بتعذيب  يتلذذون 
باآلمهم  وي�ستمتعون  عراقيني 
فا�سحة  اأو�ساع  يف  وهم 
»اأبو  �سجن  داخل  و�سادمة 
العا�سمة  غرب  غريب« 
ويلتقطون  بغداد,  العراقية 
التذكارية  ال�سور  بجانبهم 
والأ�رشى بهذه احلالة ال�ساذة, 
»الن�رش«  باإ�سارات  ويلوحون 
وكاأنهم ميار�سون عماًل بطولياً 
ذلك  على  وتعقيباً  ا�ستثنائيا. 
ن�رشت يل »ال�سحف واملواقع 
الفرتة  ذات  يف  اللكرتونية« 
الحتالل  بعنوان:  مقالة 
وفل�سطني,  العراق  يف  واحد 
حظ  »اأنه حل�سن  فيها:   قلت 
�سور  اأن  العراقيني  الأ�رشى 
تعذيبهم قد ت�رشبت اإىل خارج 

ال�سجة  فاأحدثت  ال�سجن, 
غ�سباً,  العامل  وا�ست�ساط 
املوؤ�س�سات احلقوقية  ت  وعربرّ
والإن�سانية, باأ�سد العبارات عن 
واإدانتها  وا�ستنكارها  �سجبها 
ال�سور,  تلك  ولول  ملا حدث. 
ملا �سمعنا من يُدين وي�ستنكر. 
�سجون  يف  اأ�رشانا  اأما 
الإ�رشائيلي  فلم  الحتالل 
لهم  �سوراً  يلتقط  من  جند 
اأو  م�سابهة,  اأو�ساع  يف  وهم 
واملوت  التحقيق  اأقبية  يف 
يالحقهم, فين�رشها, اأمال باأن 
وتدفع  املفعول  ذات  حُتدث 
لتخاذ  الدولية  املوؤ�س�سات 
وخطوات  جادة  مواقف 
التعذيب,  لوقف  عملية 
امل�رشرّع  واملميت,  القا�سي 
التحقيق  غرف  يف  قانونا 
الإ�رشائيلية.  ال�سجون  واأروقة 
�سور  من  راأيناه  ما  ان 
»�سجن  يف  عراقيني  لأ�رشى 
مثلها,  حدث  غريب«,  اأبو 
�سجون  يف  منها  واأب�سع  بل 
الإ�رشائيلي, وقد  الحتالل 
هذا  و�سفنا  اأن  للبع�س  يُخيل 

�سبب  كان  ورمبا  فيه,  مبالغ 
واقت�سار  ال�سورة  غياب  ذلك 
الروايات  على  الإثبات  دلئل 
تقدمها  التي  وال�سهادات, 
اإ�رشار  ظل  يف  ال�سحايا, 
تُبقي  اأن  على  الحتالل  دولة 
اأمام  مغلقة  �سجونها  اأبواب 
واملنظمات  العالم  و�سائل 
موؤ�س�سات  وممثلي  الدولية 
ع�ست  الإن�سان«.لقد  حقوق 
وا�ستمعت  مريرة,  جتارب 
ب�ساعة  روت  األيمة  ل�سهادات 
جتارب  وقراأت  التعذيب, 
جمرد  اأو  ت�سورها  ميكن  ل 
التي  تلك  حدوثها,  تخيل 
والفتيات  الن�ساء  األ�سن  وثقتها 
واجلرحى  وال�سيوخ  والأطفال 
على  وا  مررّ الذين  وامل�سابني 
ال�سجون الإ�رشائيلية, وامتلكوا 
تعر�سوا  عما  احلديث  جراأة 
البكاء  يف  له, فانفجروا 
له  تعر�سوا  ما  ي�سفون  وهم 
وكان  اعتقالهم,  فرتات  خالل 
حديثهم يفي�س بالأمل واملرارة 
ولعل  معاناتهم.  حجم  عن 
ت�رشبت  التي  املوؤملة  ال�سور 

قبل اأيام لالأ�سري الفل�سطيني/ 
 51( حنات�سة  حممد  وليد 
القا�سي  التعذيب  واآثار  عاما( 
من  غي�س  هي  ج�سده,  على 
اأنها تُظهر جزءا  في�س, حيث 
ُمور�س  ما  ب�ساعة  من  ب�سيطاً 
»حنات�سة«  الأ�سري  بحق 
عرابيد«  »�سامر  قبله  ومن 
ال�سعبية  اجلبهة  يف  ورفاقهم 
ال�سهور  خالل  اعتقلوا  الذين 
مُيار�س  وما  املا�سية,  القليلة 
ُكرث  اآخرين  بحق  تعذيب  من 
والأ�سريات,  الأ�رشى  من 
ت�رشبت  التي  ال�سور  فتلك 
واأب�سع منها ما زالت مطبوعة 
خميلتنا,  ويف  اأج�سادنا  على 
على  اأي�ساً  راأيناها  ولقد 
زلنا  وما  غرينا,  اآلف  اأج�ساد 
تكرار  عن  ون�سمع  ن�ساهدها 
يف  ُكرث  اآخرين  مع  حدوثها 
�سجون الحتالل الإ�رشائيلي. 
اإن تاأمال متمعنا يف ممار�سات 
املخابرات  جهاز  حمققي 
)ال�ساباك(,  الإ�رشائيلي 
باأنهم  تظن  اأن  تو�سك  يجعلك 
لأن هذا احلجم  ب�رشاً,  لي�سوا 

التي  الق�سوة,  من  الهائل 
وحني  وجوههم,  على  تظهر 
وهم  ويت�ساحكون  ي�ستمتعون 
�سحاياهم  عذابات  يراقبون 
وجعهم  �رشخات  وي�سمعون 
بذلك  ويتباهون  واأملهم, 
تعتقد  يجعلك  بينهم,  فيما 
امُل�رشبة  ال�سور  ان  ذلك. 
حنات�سة«,  »وليد  لالأ�سري 
من  الكثريين  لأذهان  اأعادت 
من  العديد  الفل�سطينيني 
وما  معهم  حدث  ما  وقائع 
خالل  تعذيب  من  له  تعر�سوا 
لأن  ودفعتنا  �سجنهم,  فرتات 
و�سري ثالثة  اأ�سماء  ن�ستح�رش 
فل�سطينياً  ا�سريا  و�سبعني 
ا�ست�سهدوا يف اأقبية التحقيق, 
1967. بالإ�سافة  العام  منذ 
توفوا  اآخرين  اىل ع�رشات 
ال�سجن  من  خروجهم  بعد 
من  له  تعر�سوا  مبا  متاأثرين 
اعتقالهم,  فرتة  خالل  تعذيب 
اإ�سابة  اأي�ساً  اإليهم  ويُ�ساف 
اإح�ساوؤهم  يتم  مل  كبري  عدد 
خرجوا  الذين  الأ�رشى  من 
واملعتقالت  ال�سجون  من 

اآمل  لذا  م�ستدمية.  بعاهات 
ال�سور  تلك  ت�ستحوذ  اأن 
اهتمام  من  ت�ستحقه  ما  على 
واعالمي,  وقانوين  حقوقي 
لأجل  العمل  ويُفرت�س  بل 
الأ�سري  تخ�س  ل  لأنها  لذلك 
»وليد« فقط, وامنا هي ق�سية 
على  مررّ  من  كل  تخ�س  عامة 
وتعر�س  الإ�رشائيلية  ال�سجون 
تعر�س  من  وكل  للتعذيب, 
�سكل  بحقه  ُمور�س  لالعتقال 
التعذيب  ا�سكال  من  اأكرث  اأو 
النف�سي, فما  اأو  اجل�سدي 
قرابة  بني  فل�سطيني, من  من 
بتجربة  مواطن َمروا  مليون 
مرارة  ذاق  وقد  اإل  العتقال, 
التعذيب, اجل�سدي اأو النف�سي, 
نهجاً  اأ�سحى التعذيب  فلقد 
و  موؤ�س�سيًة  وممار�سًة  اأ�سا�سياً 
جزءاً ثابتاً يف املعاملة اليومية 
يف  الفل�سطينيني  للمعتقلني 
اإطار  يف  الحتالل  �سجون 
تقل  ر�سمية. فال  �سيا�سة 
�سجون  يف  اعتقلت  اأين  يل 
مل  و ئيلي  ا �رش ل ا ل  حتال ل ا
وقد  ُعذبت  اأين  اأو  اأَُعَذب, 

التعذيب  اآثار  فارقتني 
و�سوره دون رجعة, فالتعذيب 
الزمن.  بفعل  ينتهي  ل  اأمل, 
�سجون  يف  »التعذيب«  ويظل 
الحتالل يُ�سكل انتهاكا خطرياً 
وجرماً  الإن�سان,  حلقوق 
واأن  الإن�سانية,  بحق  فظيعاً 
عار  و�سمة  يُعترب  ا�ستمراره  
على جبني احل�سارة الع�رشية 
املن�سودة  والدميقراطية 
وان  املاأمول,  وال�سالم 
ا�ستمرار ال�سمت الدويل جتاه 
جرائم التعذيب بحق الأ�رشى 
الفل�سطينيني,  واملعتقلني 
واملحا�سبة  امل�سائلة  وغياب 
اأركان  الدولية �سجع  والعدالة 
النظام يف دولة الحتالل على 
التمادي يف ارتكاب املزيد من 
هوؤلء,  بحق  التعذيب  جرائم 
الكثريين  حياة  يعر�س  مما 
منهم خلطر املوت اأو ال�سابة 
النف�سية  و  اجل�سدية  بالإعاقة 
لغياب  ثمناً  احل�سية,  اأو 

»العدالة الدولية«.

وح�سية الحتالل يف تعذيب الأ�سرى.. حنات�سة منوذجًا
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عي�شة ق.

اأين �ضمن النادي املغربي مرافقة 
داونز  �ضن  ماميلودي  املت�ضدر 
ربع  الدور  اإىل  اإفريقي  اجلنوب 
النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية، 
الوقوف  يف  العا�ضمة  احتاد  ف�ضل 
وجها لوجه اأمام ت�ضكيلة الوداد رغم 
القوية  والإرادة  الكبرية  العزمية 
اأبناء  التي تنقل بها لعبو ت�ضكيلة 
يف  �ضقطوا  والذين  »�ضو�ضطارة« 
عدة اأخطاء دفاعية فادحة خالل 
ال�ضوط الأول كلفتهم غاليا، تلقت 
على اإثرها �ضباك احلار�س حممد 
قبل  كاملة،  ثالثية  زمامو�س  اأمني 
ان ينجح املدافع ربيع مفتاح من 
الثاين  ال�ضوط  يف  النتيجة  تقلي�س 
من  ركنية  عقب  راأ�ضية  بف�ضل 
وعاد  زواري،  الكرمي  عبد  زميله 
رغم  اخليبة  اأذيال  يجر  الفريق 

كانت معلقة عليهم من  الآمال  اأن 
اجل التم�ضك باحلظوظ منه اأجل 
التاأهل اإل اأن الأمور مل تكن مثلما 
الأحمر  اللونني  ع�ضاق  يريده  كان 

والأ�ضود.
يف  خرياوي  الالعب  رفقاء  وقع 
كلفتهم  فادحة  دفاعية  اأخطاء 
ثالثة اأهداف يف غ�ضون 45 دقيقة 
اخلط  لعبو  ظهر  اأين  الأوىل، 
يف  ونق�س  الثقة  بعدم  اخللفي 
الرتكيز والغياب يف املراقبة، جعل 
الأخطاء  ي�ضتغلون  الوداد  لعبو 
اإىل  الو�ضول  اجل  من  الفادحة 
املرمى، قبل اأن يرتاجع امل�ضتوى 
يف ال�ضوط الثاين، ومل يفلح خاللها 
ت�ضجيل  يف  �ضوى  الحتاد  لعبو 
من  كايف  غري  كان  وحيد،  هدف 
والفوز  النتيجة  يف  العودة  اأجل 
يف  اآمالهم  على  احلفاظ  اأجل  من 
تاأ�ضريتي  اإحدى  على  التناف�س 

التاأّهل يف املناف�ضة القارية.
يف  دزيري  بالل  املدرب  يوا�ضل 
التي  اخليارات  ببع�س  التم�ضك 
طرف  من  لذعا  انتقادا  تواجه 
على  ي�رص  الذي  وهو  الأن�ضار 
الأي�رص  الظهري  يف  الثقة  و�ضع 
الالعب  وترك  �رصيفي  ر�ضوان 
دكة  على  خماي�ضية  ال�ضاب 
دخل  ذلك  جانب  اإىل  الحتياط، 
العار�ضة  على  الأول  امل�ضوؤول 
بخطة  العا�ضمي  للنادي  الفنية 
لعبني  ثالثة  اإقحام  عرب  دفاعية 
يف و�ضط امليدان يتعلق الأمر بكل 
من كودري، بن خليفة وحمرة، هذا 
الرتكاز  نف�ضه يف  يجد  ل  الأخري 
حمور  يف  اأف�ضل  مردودا  ويقدم 
اللعب  فر�ضة  فّوت  حيث  الدفاع، 
بخطة هجومية من خالل الدخول 
ولعب  ال�ضرتجاع  يف  بالعبني 
هجومي اإ�ضايف عرب العتماد على 

اأن  جانب  اإىل  حمودة،  بن  بالل 
العتماد على الالعب الليبي موؤيد 
الأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  يف  الاليف 
اأن  باعتبار  جتاوزه،  ممكن  كان 
اإ�ضابة  من  موؤخرا  عائد  املعني 
ومل ي�ضرتجع بعد اإمكانياته الفنية، 
والتحق متاأخرا بالوفد بعد رف�س 
الأرا�ضي  لدخول  التاأ�ضرية  منحه 

املغربية.
من جهة اأخرى، عاد رفقاء الالعب 
ار�س  اإىل  حمرة  الرحيم  عبد 
عرب  اأم�س  نهار  منت�ضف  الوطن 
طائرة نحو مطار هواري بومدين 
منحطة  وكانوا مبعنويات  الدويل، 
املناف�ضة  من  الإق�ضاء  ظل  يف 
على  حاليا  يركزون  اأين  القارية، 
املناف�ضة املحلية، من خالل لعب 
البطولة الوطنية وكاأ�س اجلمهورية 
الأوىل  الأدوار  لعب  على  والعمل 

هذا املو�ضم.

غادر فريق احتاد العا�شمة ر�شميا مناف�شة رابطة اأبطال اإفريقيا بعد الهزمية التي تلقاها اأمام نادي الوداد 
البي�شاوي املغربي خالل املقابلة التي جمعت الفريقني �شهرة اأول اأم�س على ملعب »حممد اخلام�س« 
مبدينة الدار البي�شاء اأين انتهت بثالثية لهدف حل�شاب اجلولة اخلام�شة وما قبل الأخرية من دور 

جمموعات املناف�شة القارية، وهي اخل�شارة التي عّجلت باإق�شاء النادي العا�شمي من امل�شابقة القارية 
وانتهاء املغامرة قبل جولة واحدة على نهاية هذا الدور

احتاد العا�ضمة يوّدع رابطة الختيارات التكتيكية لدزيري تفتح عليه بوابة النتقادات
الأبطال �الدفاع يطرح الت�ضا�ؤل

دزيري: الهدف الأ�ل 
للوداد اأربك الالعبني

احتاد  مدرب  دزيري  بالل  هناأ 
بتاأهله  املغربي  الوداد  اجلزائر 
اأبطال  دوري  نهائي  ربع  اإىل 
فريقه  على  فوزه  بعد  اإفريقيا 
دور  من  اخلام�ضة  اجلولة  يف 
املجموعات، وقال دزيري، خالل 
املباراة:  بعد  ال�ضحفي  املوؤمتر 
كانت  املجموعة  يف  »و�ضعيتنا 
اللقاء، يف ظل حاجتنا  �ضعبة قبل 
املتبقيتني،  املباراتني  يف  للفوز 
من  واأُق�ضينا  الأ�ضف خ�رصنا  ومع 
املناف�ضة، و�ضرنكز على امل�ضابقة 
»التجربة  ووا�ضل:  املحلية«، 
بع�ضهم  لالعبني،  مفيدة  كانت 
مرة،  لأول  الأبطال  دوري  خا�س 
بحاجة  ال�ضباب  الالعبون  هوؤلء 
»لعبنا  وتابع:  وامل�ضاندة«،  للدعم 
ق�ضرية،  متتالية يف فرتة  مباريات 
غيابات،  اأي�ضا  هناك  كانت 
بعد  الإ�ضابة  من  عاد  من  وهناك 

»بداأنا  واأ�ضاف:  طويل«،  غياب 
املباراة ب�ضكل جيد وكنا ال�ضباقني 
تلقى  دقائق   7 بعد  لكن  للتهديد، 
مرمانا هدفا، اأربك الالعبني قبل 
اآخرين  هدفني  الوداد  ي�ضجل  اأن 
لنا،  اأتيحت  التي  الفر�س  رغم 
الثاين  ال�ضوط  يف  اأ�ضلوبنا  غرينا 
لكن  اأداوؤنا، �ضجلنا هدفا  وحت�ضن 

مل يكن كافيا«.

الالعبون ا�شتفادوا اأم�س من راحة و�شاهدوا 
فالن�شيا وبر�شلونة من امل�شتايا

�فاق �ضطيف يختتم �دياته 
بفوز اأمام كلوج الر�ماين

اختتم فريق وفاق �ضطيف مبارياته 
الودية بفوز يف اللقاء الذي جمعه 
كلوج  بنادي  اأم�س  اأول  م�ضاء 
بهدف  النت�ضار  بعد  الروماين 
قندو�ضي  الالعب  �ضجله  وحيد 
اللقاء،  نهاية  على  �ضاعة  ربع  قبل 
حيث ا�ضتغل املدرب نبيل الكوكي 
العمل  موا�ضلة  عن  بحثا  الفر�ضة 
جيدا  الت�ضكيلة  واإعداد  اجلدي 
الثاين  الن�ضف  لنطالق  حت�ضبا 
اأين  املقبل،  الكروي  املو�ضم  من 
مرحلة  جولت  اأول  يخو�ضون 
الوطنية  البطولة  من  الإياب 
العا�ضمة  احتاد  نادي  با�ضتقبال 
جّرب  اأين  املقبل،  الأ�ضبوع 
على  للوقوف  الالعبني  من  عددا 
مدى  على  والتعرف  جاهزيتهم 
الذي  العمل  لربنامج  ال�ضتجابة 
قاموا به على مدار فرتة الرتب�س 

يف  يجرونه  الذي  التح�ضريي 
ا�ضبانيا. يف �ضياق اآخر منح الطاقم 
الأ�ضود«  »الن�رص  ت�ضكيلة  الفني 
اخللود  اأجل  من  اأم�س،  راحة  يوم 
حيث  وال�ضرتجاع،  الراحة  اإىل 
اإىل  دغموم  الالعب  رفقاء  تنقل 
املباراة  وح�رصوا  فالن�ضيا  مدينة 
اأمام  فالن�ضيا  نادي  خا�ضها  التي 
»امل�ضتايا«  ملعب  على  بر�ضلونة 
حل�ضاب الدوري ال�ضباين، قبل اأن 
يعودوا اليوم جمددا اإىل التدريبات 
ويخو�ضون ح�ضة تدريبية مع عمل 
قبل  الع�ضالت  تقوية  قاعة  يف 
بعد  الوطن  ار�س  اإىل  غدا  العودة 
اأيام من الرتب�س،  اختتام فرتة 10 
وا�ضتئناف العمل جمددا يف اأر�س 
الوطن لو�ضع اآخر الروتو�ضات قبل 

مقابلة احتاد العا�ضمة.
عي�شة ق.

اأفرزت اجلمعية العامة ال�ضثتثنائية 
على  اجلزائرية  الأوملبية  للجنة 
جدد  اأع�ضاء  خم�ضة  انتخاب 
اإق�ضاء  بعد  التنفيذي  للمكتب 
خم�ضة اأع�ضاء �ضابقني وفقا للوائح 
اللجنة  بها  ت�ضري  التي  الأ�ضا�ضية 
�ضهدت  حيث  اجلزائرية،  الأوملبية 
للمكتب  الن�ضفية  النتخابات 
اإىل  اأع�ضاء  �ضبعة  تقدم  التنفيذي 
مبقعد  الفوز  اأجل  من  الرت�ضيح 
و�ضهدت  التنفيذي  املكتب  يف 
النتخابات منح اأغلب لأ�ضوات اإىل 
الأمر  يتعلق  حيث  اأع�ضاء،  خم�ضة 
بكل من عبد املجيد بوعود رئي�س 
للتجديف  اجلزائرية  الحتادية 
على  ح�ضل  والذي  كياك  والكانوي 
بلغ  اأ�ضوات  بعدد  الأول  املركز 
بوعريفي  رابح  �ضوتا،   64 جمموع 

لكرة  اجلزائرية  الحتادية  رئي�س 
م�ضطفى  �ضوتا،  مبجموع61  ال�ضلة 
ملو�ضي رئي�س الحتادية اجلزائرية 
للكرة الطائرة مبجموع اأ�ضوات قدره 
رئي�س  عالوة  بن  يزيد  �ضوتا،   46
للتايكواندو  اجلزائرية  الحتادية 
الرزاق  وعبد  �ضوتا   46 مبجوع 
اجلزائرية  الحتادية  رئي�س  لزرق 
حيث  ع�ضوا،   39 مبجموع  للرماية 
جرت عملية جتديد جزئي للمكتب 
عبد  من  كل  اإق�ضاء  بعد  التنفيذي 
الحتادية  رئي�س  برناوي  الروؤوف 
ال�ضباب  ووزير  للمبارزة  اجلزائرية 
حممدحكيم  �ضابقا،  والريا�ضة 
بوغادو رئي�س الحتادية اجلزائرية 
لل�ضباحة، العربي عبد الالوي رئي�س 
الأثقال  لرفع  اجلزائرية  الحتادية 
احتادية  رئي�س  �ضعدي  ونبيل 

املالكمة �ضابقّا.
�ضهدت اأ�ضغال اجلمعية ال�ضتثنائية 
»للكوا« تواجد الن�ضاب القانوين من 
عادية،  ب�ضورة  الأ�ضغال  عقد  اأجل 
ح�ضور  ت�ضجيل  خالل  من  وذلك 
جمموع  من  ع�ضوا   50 جمموع 
احتادية   16 بينهم  من  ع�ضوا   87
اأوملبية من جمموع 25 احتادية، اأين 
اأقدم  حيث  مكتمال،  الن�ضاب  كان 

اجلزائرية  الريا�ضية  الهيئة  رئي�س 
م�ضطفى برياف على تكرمي الوزير 
ال�ضابق �ضيد علي لبيب قبل انطالق 
اأ�ضغال اجلمعية ال�ضتثنائية، و�ضوف 
تعرف الكوا برجمة جمعيتها العامة 
اأين  اجلاري  العام  خالل  العادية 
التعديالت  من  عددا  اإجراء  ت�ضهد 

على اللوائح التي ت�ضري بها.
عي�شة ق.

جرت باكتمال الن�شاب القانوين و�شهدت تكرمي برياف للبيب

الكوا تنتخب 5 اأع�ضاء جدد للمكتب التنفيذي

ق.ر.

دورة تروبيكال »اأمي�شا بونغو« للدراجات

فوز رقيقي باملرحلة اخلام�ضة
يو�ضف  اجلزائري  الدراج  فاز 
رقيقي، ب�ضباق املرحلة  اخلام�ضة 
بونغو«  امي�ضا  »تروبيكال   لدورة  
جرت  التي  بالغابون  للدراجات 
لومبارين  مدينتي  بني  وقائعها 
يف  كم،   82 م�ضافة  على  وبيفون 
اجلزائري  فيه  حل  الذي  الوقت 
واأنهى  ثانيا،  حمزة  يو�ضف  الآخر 
1�ضا  ظرف  يف  ال�ضباق  اجلزائري 
مواطنه  على  متفوقا  01ثا،  45د 
اإميانويل  والفرن�ضي  يو�ضف حمزة 
اأنهى ال�ضباق بنف�س  مورين اللذان 
ن�رص عرب  بيان  وجاء يف  التوقيت، 
الدراج  انتظر  املناف�ضة:  موقع 
الفوز  قبل  اأعوام  �ضتة  اجلزائري 
ي�ضيطر  كان  الذي  املرحلة  بهذه 
نهاية  يف  ينهزم  اأن  قبل  عليها 
املطاف. اليوم، متكن من حتقيق 
يف  ال�ضباق  على  وال�ضيطرة  الفوز 

طبعته 15.
اجلزائري  يرتقي  الفوز،  وبهذا 
الرتتيب  يف  الرابعة  املرتبة  اإىل 
متاأخرا  00ثا  45د  16�ضا  العام 
تي�ضفازيون  ناتنال  الإيريرتي  عن 
16�ضا  الأ�ضفر  القمي�س  �ضاحب 
44د 50ثا، بينما يتواجد اجلزائري 
الآخر عزالدين لعقاب يف املرتبة 
وجرى  12ثا،  45د  16�ضا  العا�رصة 
ال�ضاد�ضة  املرحلة   �ضباق  اأم�س 
على  مغلق  م�ضار  يف  جانتيل  ببور 
الطبعة  وتعرف  كم،   130 م�ضافة 
بونغو«  امي�ضا  ل«تروبيكال   15
منهم  دراجا   90 م�ضاركة  بالغابون 
6  جزائريني وهم يو�ضف رقيقي، 
يا�ضني،  حمزة  لعقاب،  الدين  عز 
الرحمان  عبد   �ضعيدي،  ن�ضيم 

من�ضوري و ا�ضامة �ضبالوي.
ق.ر.
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الدويل  الالعب  يقرتب 
اجلزائري يا�سني بن زية نحو 
اللعب يف  اإىل  العودة جمددا 
الذي  وهو  الفرن�سي  الدوري 
فريقه  يغادر  اأن  ي�ستبعد  ال 
احلايل اأوملبياكو�س اليوناين، 
على  زية  بن  �سيكون  حيث 
جمددا  اللعب  مع  موعد 
املركاتو  خالل  فرن�سا  يف 
بوابة  من  احلايل  ال�ستوي 
اأعربت  بعدما  ديجون،  نادي 
اهتمامها  االأخري  اإدارة 

اإنهاء  يف  ورغبتها  بالالعب 
املركاتو  معه خالل  التعاقد 
هذا  ويف  احلايل،  ال�ستوي 
نادي  رئي�س  ك�سف  ال�سدد 
يف  ديلكورت  اأوليفر  ديجون 
االإعالم  تناقلها  ت�رصيحات 
اإدارته  اإهتمام  اأن  الفرن�سي 
ليل  لفريق  ال�سابق  بالالعب 
فرتة  اإىل  تعود  الفرن�سي 
ظل  يف  خا�سة  �سابقة، 
�سابقة  منا�سبات  معاينته يف 
يدخل  جعله  الذي  االأمر 

يف  وقال  االهتمام،  دائرة 
هذا ال�سدد اأن اإدارة ديجون 
تفاو�س نظريتها اوملبياكو�س 
من  اال�ستفادة  اجل  من 
�سكل  على  زية  بن  خدمات 
املو�سم  نهاية  اإىل  اإعارة 
وا�ستطرد  اجلاري،  الكروي 
على  وافق  زية  بن  اأن 
ب�سبب  ديجون  اإىل  االن�سمام 
اللعب  فر�سة  منحه  عدم 
اأوملبياكو�س،  كثريا مع ناديه 
�سوى  اأمامهم  لي�س  وبالتايل 

الو�سول على اتفاق اأي�سا من 
نادي ليل الذي ميلك عقد بن 
زية والذي انتقل اإىل الدوري 

اليوناين على �سكل اإعارة.
ومتّنى رئي�س ديجون االنتهاء 
التعاقد  اإمتام  تفا�سيل  من 
هذا  يف  وقال  زية،  بن  مع 
اأنه يرغب يف تر�سيم  ال�سدد 
بديجون  زية  لنب  االلتحاق 
هذا  من  الثالثاء  اأو  االثنني 

االأ�سبوع على اأق�سى تقدير.
عي�شة ق.

عاد الالعب الدويل اجلزائري 
اإ�سماعيل بن نا�رص رفقة ناديه 
من  ثمني  بفوز  اأ�سي  ميالن 
النقل الذي قادهم �سهرة اأول 
امل�سيف  مواجهة  اإىل  ام�س 
بري�سيا حل�ساب اجلولة 21 من 
الدوري االإيطايل، حيث انتهت 
امليالن  بانت�سار  املواجهة 
ت�سجيل  من  نظيف  بهدف 
الالعب الديل ريبيت�س قبل 20 
املواجهة،  نهاية  على  دقيقة 
ميدان  متو�سط  و�سجل 
الت�سكيلة  يف  دخوله  اخل�رص 
عليه  تعّود  مثلما  االأ�سا�سية 
خالل املباريات االأخرية، اأين 
اأ�سبح العب ركيزة يف ت�سكيلة 
جميع  ويلعب  »اللومباردي« 
وقدم  اأ�سا�سيا،  املقابالت 

بري�سيا،  اأمام  موّفقة  مباراة 
وح�سد  االإبهار  وا�سل  حيث 
على  االإيجابية  التعليقات 
يقدمها  التي  اللعب  طريقة 
ويف  امليدان،  اأر�سية  على 
نا�رص  بن  قدم  ال�سدد  هذا 
له  وكانت  متريرات  ثالث 
وفق  ناجحة  مراوغات   6
ولعب  املواجهة.  اإح�سائيات 
اأين  اأ�سا�سيا  اللقاء  نا�رص  بن 
كاملة  دقيقة  الت�سعني  خا�س 
مدرب  فيه  و�سع  بعدما 
الثقة  »الرو�سونريي«  ت�سكيلة 
و�ساحب  ال�ساب  العبه  يف 
كاأ�س  اأف�سل العب يف  جائزة 
اإفريقيا لالأمم االأخرية، حيث 
وا�سل اللعنة التي تطارده من 
التي  االإنذارات  توايل  خالل 

اأ�سهر  كان  الذي  يتلقاها وهو 
يف وجهه حكم بري�سيا البطاقة 
العب  وتلقى  ال�سفراء. 
طرف  من  االإ�سادة  اخل�رص 
االأوكراين  امليالن  اأ�سطورة 
اأن  اعرتف  بعدما  �سيف�سنكو 
الالعب اكت�ساف امليالن هذا 
يقدمه  ما  على  بناء  املو�سم 
من اإمكانيات وما يك�سفه اأمام 

كروية  موؤهالت  من  العامل 
ت�سمح لع اللعب مع فريق كبري 
واأو�سح  عاملي،  م�ستوى  ويف 
اللعب  اإىل  مييل  الالعب  ان 
الذي  االأمر  وهو  بخ�سونة 
الرتكيز من  �سوف يكون عليه 
مو�سحا  عنه،  التخلي  اأجل 
يقدمها  التي  الن�سيحة  اأنها 

لالعب.

عي�شة ق.

وداد  نادي  يتم�سك  اأين 
من  قائمة  باآماله  بوفاريك 
مولوديةا  عقبة  جتاوز  اأجل 
ح�سابه  على  والتاأهل  جلزائر 
من  النهائي  ثمن  الدور  اإىل 
والتي  اجلمهورية،  كاأ�س 

�سغط  دون  لعبها  يف  يرغب 
بعيدا  الذهاب  اأجل  من 
ت�سكيلة  واأن  خا�سة  فيها، 
عاملي  من  ت�ستفيد  الوداد 
والالعبون  واجلمهور  االأر�س 
�سنع  يف  قوية  رغبة  ميلكون 
املولودية يف  وجتاوز  احلدث 
على  �سعبة  �ستكون  مباراة 

الوداد الذي ال ميلك التجربة 
الذي  وهو  باملناف�س  مقارنة 
من   32 الدور  يف  اأق�سى  كان 
احتاد  ملعبه  على  املناف�سة 
يتنقل  املقابل،  يف  وهران. 
اإىل  اجلزائر  مولودية  اليوم 
عن  بحثا  بوفاريك  مدينة 
العودة اإىل الديار بتاأ�سرية ثمن 

اجلمهورية،  لكاأ�س  النهائي 
وموا�سلة غمار املناف�سة التي 
التتويج  يف  االأن�سار  يرغب 
نهاية  واالحتفال  باللقب 
اأين  املو�سم الكروي اجلاري، 
�سيكون اأ�سبال املدرب حممد 
توخي  اإلزامية  اأمام  خمازين 
الأي  تفاديا  واحليطة  احلذر 

وتفادي  �سارة،  غري  مفاجاأة 
كاد  اأين   32 الدور  �سيناريو 
املناف�سة  من  يخرج  الفريق 
بعد حتقيقه فوزا �سعبا على 
مقرن  اأوملبي  اأمام  ميدانه 
اللجوء  بعد  لهدف  بهدفني 

على الوقت االإ�سايف.
املدرب  قام  الغر�س  ولهذا 

من  اأ�سباله  بتح�سري  خمازين 
لتفادي  حت�سبا  النواحي  كافة 
وجتاوز  مفاجئ،  �سيناريو  اأي 
وفاق  اأمام  اللقاء  هزمية 
�سطيف، من اأجل تفادي دخل 
الذي يحتم  االأمر  فرتة فراغ، 
فريد  احلار�س  زمالء  على 
ودون  بجدية  اللعب  �سعال 

املناف�س  واحرتام  ت�رصع 
الدور  بلوغ  بتاأ�سرية  للعودة 
و�ست�سهد  النهائي،  ثمن 
املواجهة غياب ثمانية العبني 
االأمر  ويتعلق  اأطوارها  عن 
بن  عالتي،  املوؤذن،  من  بكل 
علجية، مقراين، عبد الالوي، 

ربيعي، نقا�س وعالتي.

وداد بوفاريك / مولودية اجلزائر

�أبناء بوفاريك ي�ضعون للمفاجاأة 
و�لعميد لتفادي �ل�ضقوط يف �لفخ

يلتقي مولودية اجلزائر م�شاء اليوم مع نادي بوفاريك على ملعب الأخري �شمن ت�شوية املباراة 
املوؤجلة عن الدور ال�شاد�س ع�شر من مناف�شة كاأ�س اجلمهورية، يف مواجهة يح�شب لها األف ح�شاب، 
خا�شة يف ظل عن�شر املفاجاأة املعروف عنه يف مناف�شة ال�شيدة الكاأ�س، ولهذا الغر�س يدخل نادي 
بوفاريك اللقاء بحثا عن اإحداث املفاجاأة القوية واإخراج النادي العا�شمي �شاحب الرقم القيا�شي 

لعدد الألقاب يف املناف�شة منا�شفة مع فريقي احتاد العا�شمة ووفاق �شطيف

قال حممد ميخازين مدرب 
اإن فريقه  مولودية اجلزائر 
اأمام  �سعبة  مباراة  تنتظره 
وداد بوفاريك املقررة اليوم 
واأو�سح  اجلزائر،  كاأ�س  يف 
املوؤمتر  خالل  ميخازين، 
ال�سحفي الذي عقده اأم�س 
قبل للمباراة: »وداد بوفاريك 
خ�سم عنيد، ميتلك العبني 
التفاو�س  ويجيد  مميزين، 
واأ�ساف:  ميدانه«،  داخل 
واقعي،  فريق  »بوفاريك 
الفرق  مع  التعامل  يح�سن 
دفاعا  ميتلك  كما  الكبرية، 
اأ�سحاب  والعبني  قويا 
خربة، لذلك علينا اأن نكون 
فر�س  ونحاول  منتبهني، 

البداية،  منذ  لعبنا  طريقة 
دون  التاأهل  نحقق  حتى 
بقوله:  واأمت  مفاجاآت«، 
حت�سري  على  عملنا  »لقد 
االأ�سبوع،  طيلة  الالعبني 
خا�سة من الناحية النف�سية، 

نعلم اأن بوفاريك مل يخ�رص 
اأن  يجب  ال  لكن  مدة،  منذ 
نن�سى اأننا مولودية اجلزائر، 
من  مبارياتنا  كل  ونخو�س 

اأجل الفوز«.
ق.ر.

خمازين: علينا توخي �ملفاجاأة 
لكننا �ملولودية و�ضنلعب للتاأهل

�شيف�شنكو ي�شيد بالالعب وينتقد ميله للعب بخ�شونة

بن نا�ضر يعود بالفوز مع �مليالن من بري�ضيا

رئي�س ديجون ك�شف مفاو�شات التعاقد معه على �شكل اإعارة

بن زية يقرتب من �لعودة �إىل �لدوري �لفرن�ضي

الدويل  الالعب  �سّجل 
�سليماين  اإ�سالم  اجلزائري 
الالعبني  قائمة  عن  غيابه 
املعنيني باللقاء الذي خا�سه 
�سهرة اأم�س ناديه موناكو اأمام 
ال�سيف �سرتا�سبورغ حل�ساب 
مل  حيث  الفرن�سي،  الدوري 
االإمارة  نادي  مدرب  يوجه 
الفرن�سية مورينو الدعوة اإىل 
مهاجم املنتخب الوطني من 
وبرر  املقابلة،  خو�س  اأجل 

معاناة  اإىل  االأمر  الفريق 
التي  االإ�سابة  من  الالعب 
االأ�سبوع  خالل  تلقاها  كان 
املن�رصم والتي جعلته يغيب 
اين  الكاأ�س،  مباراة  عن 
اأي  موناكو  نادي  مينح  مل 
االإ�سابة  بخ�سو�س  تفا�سيل 
اأو  �سليماين  منها  يعاين  التي 
عن  تطاله  التي  الغياب  مدة 

املناف�سة.
عن  اأخبار  عدة  وترّددت 

ال�سابق  الالعب  اقرتاب 
الربتغايل  ل�سبونة  ل�سبورتينغ 
جمعية  نادي  وخريج 
االأجواء  تغيري  من  ال�رصاقة 
االنتقاالت  فرتة  خالل 
ومغادرة  احلالية  ال�ستوية 
موناكو بعدما اأ�سبح الالعب 
احتياطيا منذ قدوم املدرب 
اجلديد، رغم البداية القوية 
اإال  »الليغ1«  يف  قدمها  التي 
بعد  له  ي�سفع  مل  ذلك  اأن 
بها،  مر  التي  الفراغ  فرتة 
مرتبطا  يتواجد  الذي  وهو 
يف  للعب  االنتقال  باإمكانية 
املمتاز  االإجنليزي  الدوري 
الذي  االهتمام  ظل  يف 
فريقي  طرف  من  يالقيه 
يونايتد  ومان�س�سرت  توتنهام 

اللذان يهتمان با�ستقدامه.
عي�شة ق.

اإدارة موناكو ك�شفت تلقيه الإ�شابة الأ�شبوع املن�شرم

�ضليماين يغيب �أمام �ضرت��ضبورغ 
ب�ضبب �لإ�ضابة

�ختيار بلعزري حكم يف بطولة �أ�ضرت�ليا �ملفتوحة للتن�س
اختري احلكم الدويل اجلزائري 
ال�سارة  حامل  بلعزري  ن�سيم 
يف  خط  كحكم  الربونزية 
املفتوحة  اأ�سرتاليا  بطولة 
حاليا  اجلارية   2020 للتن�س 
تعترب  والتي  ملبورن  مبدينة 
�سالم  الغراند  بطوالت  من 

علم  ح�سبما  الكربى،  االأربع 
اجلزائرية  االحتادية  من 
الهيئة  واأ�سافت  للتن�س، 
الفدرالية يف بيان: ><ومعلوم 
املتعود  بجاية  مدينة  ابن  اأن 
التظاهرات،  هذه  مثل  على 
االألعاب  يف  ح�سوره  �سي�سجل 

االأوملبية 2020 املربجمة يف 
عقب  اليابانية  طوكيو  مدينة 
االحتادية  قبل  من  اختياره 
باالإ�سافة  للتن�س<<.  الدولية 
اأي�سا  �سيح�رص  ذلك،  اإىل 
احلكم اجلزائري كاأ�س ديف�س 
مار�س  �سهر  يف  املربجمة 

املقبل باملغرب ح�سب نف�س 
اجلزائري  اأن  امل�سدر.يذكر 
اأي�سا  ح�سوره  �سجل  قد 
االألعاب  من   12 الن�سخة  يف 
االفريقية، التي جرت وقائعها 
املا�سي  اأوت   31 اإىل   23 من 

باملغرب.

عي�شة ق.

ق.ر.



مدريد  �أتلتيكو  خ�ص�ص 
ل�صفقة  �صخمة  ميز�نية 
مهاجم  كافاين  �إدين�صون 
�لتي  جريمان،  �صان  باري�ص 
هذ�  عقدها  ي�صتهدف 
�إذ�عة  ك�صفت  فقد  �ل�صتاء، 
�لإ�صبانية  كوبي«  »كادينا 
�لنادي  �إد�رة  �أن  �م�ص  �أول 
�ملدريدي �صتدفع 80 مليون 
�نتقال  قيمة  ت�صمل  يورو 
ر�تبه  �إىل  �إ�صافة  �لالعب، 
على مد�ر مو�صمني ون�صف، 
يوقع  �أن  �ملنتظر  ومن 

مع  �لأوروغو�ياين  �ملهاجم 
�لروخيبالنكو�ص ميتد ل�صيف 
�إىل  �لإذ�عة  و�أ�صارت   ،2022
�لتفاوؤل  من  حالة  هناك  �أن 
�ل�صديد لدى �أتلتيكو مدريد، 
�إغالق  قبل  �ل�صفقة  بح�صم 
�ل�صتوية  �لنتقالت  باب 
كافاين  �أن  خا�صة  �جلارية، 
للمدرب  ق�صوى  �أولوية  يعد 
دييغو �صيميوين، ولفتت �أي�صا 
�إىل �أن كافاين يتقا�صى حاليا 
ر�تبا �صنويا، قيمته 17 مليون 
يورو، لكنه �صينخف�ص �إىل 14 

�أتلتيكو  �صفوف  يف  مليونا 
بني  �لتفاق  بح�صب  مدريد، 

�لالعب و�لنادي �لإ�صباين.

�أودريوزول  �ألفارو  �أعرب 
لعب ريال مدريد، �ملنتقل 
يف جانفي �جلاري �إىل بايرن 
�ملو�صم،  نهاية  حتى  ميونخ 
عن  �لإعارة،  �صبيل  على 
باللعب  �لطاغية  �صعادته 
وقال  �لبافاري،  للنادي 
�ملوؤمتر  خالل  �أودريوزول 
»�إنه  لتقدميه:  �ل�صحفي 
ل�رشف يل �أن �أكون جزًء� من 
ناد بعظمة بايرن، فهو فريق 
تاريخي، ن�صاأت و�أنا �أ�صاهده 
�لنت�صار�ت«،  يحقق 
�إىل  تاأتي  »عندما  و�أ�صاف: 
ميكنك  ل  هذ�،  مثل  ناٍد 
ريال  يف  كنت  �لتفكري، 
و�صلني  وعندما  مدريد 
�أفكر  مل  بايرن،  عر�ص 

بايرن  »يف  و�أكد:  حلظة«، 
تياغو  �لإ�صبانيان  يتو�جد 
مارتينيز،  وخايف  �ألكانتار 
�لذي  كوتينيو  �إىل  بالإ�صافة 
ب�صكل  �لإ�صبانية  يتحدث 
�لأول  �نطباعي  كان  مثايل، 
يف غرفة �ملالب�ص ممتاًز�«، 
كرو�ص  »�أخربين  وتابع: 

هنا  �لعمل  بيئة  �أن  بالفعل 
متكنت  وقد  جًد�،  جيدة 
�صخ�صًيا«،  ذلك  روؤية  من 
وقًتا  ق�صيت  »لقد  و�أمت: 
وحتدثنا  �ملدرب  مع  ر�ئًعا 
جميع  �إىل  وقدمني  قلياًل، 
�أين  �أعتقد  �ملوظفني، 

�صاأق�صي وقًتا ر�ئًعا هنا«.

لإثارة  توتنهام  نادي  عاد 
�إمكانية  حول  �ل�صكوك 
�لويلزي  �لنجم  مغادرة 
ريال  �صفوف  بيل  غاريث 

�ملريكاتو  خالل  مدريد، 
ون�رش  �جلاري،  �ل�صتوي 
لتوتنهام  �لر�صمي  �حل�صاب 
»�إن�صتغر�م«  �صبكة  على 
�ملميزة  �لأهد�ف  �أحد 
�ل�صبريز،  بقمي�ص  لبيل 
�لثانية  �لو�قعة  هي  وهذه 
حل�صاب توتنهام، بعد �أن قام 
�أيام،  ذ�ته قبل ثالثة  بالأمر 
»ماركا«  ل�صحيفة  ووفًقا 
�لفيديو  فاإن  �لإ�صبانية، 

�لأخري �أعاد �إثارة �ل�صائعات 
يف �ملريكاتو، وجعل �جلميع 
يتحدث عن �ل�صفقة مبو�قع 
يذكر  �لجتماعي.  �لتو��صل 
موؤخًر�  نفى  بيل  وكيل  �أن 
�لنجم  رحيل  �إمكانية 
مدريد  ريال  عن  �لويلزي 
وهي  �لإعارة،  �صبيل  على 
تقدم  �لذي  �لعر�ص  �صيغة 
به توتنهام ل�صتعادة �لالعب 

وفقا لتقارير �إ�صبانية.

�لنقاط  نزيف  ني�ص  و��صل 
ب�صقوطه يف فخ �لتعادل �مام 
�م�ص  �أول   1-1 رين  �صيفه 
�ملرحلة  �فتتاح  يف  �جلمعة 
�لفرن�صي  �لدوري  من   21
طريقه  يف  ني�ص  وكان  يف، 
�إىل حتقيق فوزه �لتا�صع هذ� 
�ملو�صم عندما تقدم بهدف 

كا�صرب  �لدمناركي  للدويل 
يف  جنح  رين  لكن  دولربغ، 
�لدقيقة  يف  �لتعادل  �إدر�ك 
تاي،  فالفيان  بو��صطة   81
على  �لثاين  �لتعادل  وهو 
يف  و�لثالث  لني�ص  �لتو�يل 
�لأخرية  �لأربع  مبارياته 
�ملو�صم  هذ�  و�خلام�ص 

و�حدة  بنقطة  فاكتفى 
يف   29 �إىل  ر�صيده  بها  رفع 
عزز  فيما  �لعا�رش،  �ملركز 
رين موقعه يف �ملركز �لثالث 
بر�صيد 37 نقطة بفارق �أربع 
�لثاين  مر�صيليا  خلف  نقاط 
�أم�ص  ��صت�صاف  و�لذي 

�أجنيه.

دورمتوند  بورو�صيا  حلق 
�أم�صية  يف  ميونيخ  ببايرن 
لنجمه  جديد�  تاألقا  �صهدت 
عادل  �لو�عد،  �لرنويجي 
مناف�صه  دورمتوند  بورو�صيا 
بايرن ميونيخ بالنقاط بفوزه 
كولن  �صيفه  على  �لكبري 
للدويل  ثنائية  بينها   1-5

�إرلينغ  �لو�عد  �لرنويجي 
»�صيغنال  ملعب  على  هالند 
�فتتاح  يف  بارك«  �إيدونا 
�لدوري  من   19 �ملرحلة 
�لربتغايل  و�صجل  �لأملاين، 
وماركو  غرييرو  ر�فاييل 
جايدون  و�لإجنليزي  روي�ص 
ثنائية  وهالند  �صان�صو 
دورمتوند،  بورو�صيا  �أهد�ف 
فيما �صجل مارك �أوث هدف 
غلته  �صان�صو  ورفع  كولن، 
هدفا،   11 �إىل  �ملو�صم  هذ� 
دورمتوند  بورو�صيا  و�رشب 
و�حد،  بحجر  ع�صفورين 
تو�ليا  �لثاين  فوزه  فحقق 
�لثالث  �ملركز  �ىل  و�صعد 
بفارق  نقطة   36 بر�صيد 

�لأهد�ف خلف بايرن ميونيخ 
يف  �صالكه  ي�صت�صيف  �لذي 
وبفارق  �أم�ص،  �ملرحلة  قمة 
ليبزيغ  خلف  نقاط  �أربع 
�صيفا  حل  و�لذي  �ملت�صدر 
فر�نكفورت  �ينرت�خت  على 
بورو�صيا  فرمل  كما  �أي�صا، 
�صيفه  �صحوة  دورمتوند 
�خلام�ص  �لفوز  من  وحرمه 
هذ�  و�ل�صابع  �لتو�يل  على 
�خل�صارة  به  فاأحلق  �ملو�صم 
 20 عند  ر�صيده  فتجمد   11

نقطة يف �ملركز 13.
لو�صيان  �ل�صوي�رشي  و�أبقى 
بورو�صيا  مدرب  فافر 
�لهد�ف  على  دورمتوند 
�مللتحق  هالند  �لو�عد 

بول  ريد  من  حديثا 
�لنم�صاوي  �صال�صبورغ 
على  �لبدلء  مقاعد  على 
�أمام  �لأوىل  �ملبار�ة  غر�ر 
�أوغ�صبورغ عندما نزل بديال 
و�صجل له ثالثية يف ع�رشين 
دقيقة، قلبت تاأخره 1-3 �ىل 
فوز كبري 5-3، ودخل هالند 
يف �لدقيقة 65 مكان �لدويل 
هاز�ر،  ثورغان  �لبلجيكي 
بعد  �ل�صباك  هز  يف  وجنح 
هدفا  �أ�صاف  ثم  دقيقة   12
من  دقائق  ثالث  قبل  ثانيا 
نهاية �ملبار�ة ر�فعا غلته �إىل 
مبار�تني  يف  �أهد�ف  خم�صة 

مع فريقه �جلديد.

�أعمال  وكيل  ر�يول  مينو  �أعاد 
مان�ص�صرت  جنم  بوغبا  بول 
�لفرن�صي  �لنجم  ربط  يونايتد 
بالعودة �إىل �صفوف جوفنتو�ص، 
ت�رشيحات  يف  ر�يول  وقال 
�أبرزها موقع كالت�صيو مريكاتو: 
جوفنتو�ص،  �إىل  بوغبا  »عودة 
يحلمو�  �أن  �ليويف  ع�صاق  على 
ذلك  تفعل  مل  �إذ�  لأنك  بذلك، 
ل  »�أنا  و�أ�صاف  ميت«،  فاأنت 
على  ولكن  �لأحالم،  يف  �أعمل 
�خليار�ت  لتخاذ  �لو�قع  �أر�ص 

�لآن  لعمالئي،  �ل�صحيحة 
لتحديد  �ملنا�صب  �لوقت  لي�ص 
»عودة  وتابع  بوغبا«،  م�صتقبل 
ميالن،  �إىل  �إبر�هيموفيت�ص 
بذل ق�صارى جهده  يحاول  �إنه 
من �أجل �لفريق. �آمل �أل تنتهي 
م�صريته، ولكن �إذ� �نتهت فعليه 
�أعظم  �أحد  يف  بذلك  �لقيام 

�لفرق باأوروبا«.
مدى  �أعرف  »ل  وو��صل: 
�لعودة  قر�ر  قبل  �إبر�  تفكري 
مليالن، لكنه ح�صل على �لوقت 

�لطبيعي للتفاو�ص، ويف �لنهاية 
ير�م«،  ما  على  �لأمور  �صارت 
ل  ميالن،  »م�رشوع  و�أكمل: 
�أن  �أعتقد  ل  لأنني  ذلك،  �أحب 
�لذي  �لرو�صونريي  هو  هذ� 
�أنه  �أعتقد  ل  �لعامل،  يعرفه 
�لفريق �لذي يحلم به مالديني 
�أن  حتى  �أعتقد  ل  وبوبان، 
ميالن  �أن هذ�  يفكر يف  �إليوت 
�حلقيقي«، و�أردف: »مل �أحتدث 
�أو مع �لآخرين،  مع جازيدي�ص 
ميالن  هو  هذ�  كان  �إذ�  ولكن 

يجب علي �أن �أن�صحهم باإيجاد 
وقت  �أقرب  يف  ي�صرتيه  من 
زلت  »ما  و��صتطرد:  ممكن«، 
�مل�صجعني  �عتذ�ر  �أنتظر 
ب�صبب  هددوين  �لذين 
دوناروما، ثم �صارت �لأمور يف 
�لنادي كما قلت �صابًقا، ولكني 
ل �أريد �إثارة �أي �صجة«، و�أمت: 
جوفنتو�ص،  يعجب  »دوناروما 
يعني  فهذ�  يعجبهم  مل  �إذ� 
كرة  عن  �صيًئا  يفهمون  ل  �أنهم 

�لقدم«.                  

لعب �ملهاجم �لبديل �لكرو�تي 
�أنتي ريبيت�ص دور �ملنقذ مرة 
ميالن  فريقه  بقيادة  جديدة 
�ىل �لفوز على م�صيفه بري�صيا 
�فتتاح �ملرحلة  1-0�صفر يف 
�لإيطايل،  �لدوري  من   21
�صجل ريبيت�ص �لهدف �لوحيد 
يف �لدقيقة 71، بعد 13 دقيقة 
للربتغايل  بديال  نزوله  من 
ريبيت�ص  وكان  لياو،  ر�فايل 
�ملرحلة  يف  ثنائية  �صجل 
�ىل  ميالن  وقاد  �ملا�صية 
�ودينيزي  �صيفه  على  �لفوز 
3-2، وهو �لفوز �لثالث تو�ليا 
�ل�صويدي  عودة  منذ  مليالن، 
�إبر�هيموفيت�ص  زلتان 
ر�بع  يف  �للومباردي  للفريق 
ع�رش  معه  ليحقق  له،  مبار�ة 
رفع  ممكنة،   12 من  نقاط 
نقطة   31 �إىل  ر�صيده  ميالن 
موؤقتا  �ل�صاد�ص  �ملركز  يف 
مباريات  ��صتكمال  بانتظار 
جتمد  حني  يف  �ملرحلة، 
ر�صيد بري�صيا عند 15 نقطة 
�لأخري،  قبل   19 �ملركز  يف 

بعد تعر�صه للخ�صارة �لر�بعة 
يف �آخر �صت مباريات، ويدين 
ميالن �أي�صا بفوزه �ىل حار�ص 
جانلويجي  �لدويل  مرماه 
»جيجي« دوناروما �لذي �أنقذ 
فر�صة  من  �أكرث  من  �صباكه 
حمققة. وكانت �أوىل �لفر�ص 
�جلز�ئري  �لدويل  طريق  عن 
�إ�صماعيل بن نا�رش بت�صديدة 
مرت  �ملنطقة  م�صارف  من 
بجو�ر �لقائم �لأمين للحار�ص 
يورونني،  جي�صي  �لفنلندي 
�جلهة  من  لياو  توغل  ثم 
�ليمنى ومرر كرة عر�صية �إىل 

�رتقى  �لذي  �إبر�هيموفيت�ص 
بر�أ�ص  فارتطمت  بر�أ�صه  لها 
خو�ن  �لفنزويلي  �ملد�فع 
وكانت  ت�صان�صيلور  كارلو�ص 
لكن  �ملرمى  �ىل  طريقها  يف 
�أبعدها �ىل  �حلار�ص يورونني 
�لقائد  وكاد  تثمر،  مل  ركنية 
�أن مينح  توريغرو�صا  �إرني�صتو 
من  بر�أ�صية  لربي�صيا  �لتقدم 
دوناروما  لكن  قريبة  م�صافة 
و�أ�صاع  برب�عة،  لها  ت�صدى 
�صهلة  فر�صة  �إبر�هيموفيت�ص 
بعدما �صدد من د�خل �ملربع 
�خل�صبات  عن  بعيد�  �ل�صغري 

توريغرو�صا  و�هدر  �لثالث، 
�أمام  من  فر�صة  بدوره 
�ملرمى بت�صديدة »�أكروباتية« 
�مللعب  خارج  �إىل  ذهبت 
»جيجي«،  من  تدخل  بعد 
�أخرى  مرة  دوناروما  وتفوق 
�صاروخية  ت�صديدة  بابعاده 
ركنية،  �إىل  لتوريغرو�صا 
وحاول �لرتكي هاكان جالهان 
رتابة هجوم  يك�رش  �أن  �أوغلو 
خارج  من  بت�صديدة  �ل�صيوف 
�ملنطقة بجو�ر �لقائم، وجاء 
»�إيرب�«  �صنع  عندما  �لفرج 
هدف ميالن بتمريرة عر�صية 
�أحدثت  �ملنطقة،  د�خل  من 
وتهياأت  �ملرمى  �أمام  دربكة 
�صددها  �لذي  ريبيت�ص  �أمام 
يف �ملرمى من م�صافة قريبة، 
�لفرن�صي  �لعار�صة  وحرمت 
ثان  هدف  من  هرنانديز  تيو 
خلف  من  ر�ئع  جمهود  بعد 
حدود  �إىل  �مللعب  منت�صف 
كرة  و�صدد  �جلز�ء  منطقة 

قوية �رتطمت بالعار�صة.
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�ضحوة ميالن تتوا�ضل بالكالت�ضيو

رايوال ُيعيد حلم جوفنتو�س ب�ضاأن بوغبا

دورمتوند وهاالند ي�ضربان جمددًا

ني�س يوا�ضل اإهدار النقاط

توتنهام يغازل بيل جمددا

اأودريوزول:

 مل اأتردد حلظة يف قبول عر�س بايرن

كافاين ي�ضحي من اأجل اأتلتيكو مدريد



ر�أي 

لوال الفل�سفة ...ما كان هناك 
وجود للإن�سان

كثري من �لنا�س يحتقرون �لفل�سفة �إىل درجة �لإ�ستخفاف بها.ويعتربون كل من نطق بلفظها كاأنه جتاوز 
�خلطوط �حلمر�ء وخرج عن �لو�قع �ملعهود..وقد ُوجدت فيما م�سى عبارة �سهرية وهي تلك �لقائلة)من 

متنطق تزندق( لأن �لفل�سفة د�ئما و�أبد� كانت يف ن�سرة �ملنطق وغايتها �لأوىل و�لأخرية هي حتقيق ذلك.. 

  بقلم: �ل�ساعر و�لناقد 
�لأدبي جمال ن�سر �هلل

اجلميع  ربط  هنا  ومن 
لأن  ؟   بالتمنطق  التفل�سف 
غاية الفل�سفة لي�ست الدخول 
بل  واخلرافة  الأوهام  يف 
والعقالنية  الأ�سياء  حقائق 
.لكن وكما قيل يف الأدبيات 
العامة فاإن  هدف الفل�سفة 
على  الق�ساء  هو  كذلك 
يف  والظالمية  الأوهام 
الإن�سان.لأن مبتغاها  تفكري 
هو �سالمته يف اأن يعي�ش بني 
بال�سالم  مليئة  حياة  كنف 
عن  والطماأنينة...زيادة 
كثري  يف  الفل�سفة  فاإن  هذا 
عن  تدافع  حمطاتها  من 
ولو  حتى  واحلوار  اخلري 

على  مبنيا  الأخري  هذا  كان 
ال�رصاعات ،لكن النتيجة يف 
نهاية املطاف هي الو�سول 
اأحد  قال  احلقيقة.وقد  اإىل 
باأنها  الفل�سفة  عن  الكتاب 
هي العقل الذي ي�سعى عرب 
التفكري املنطقي والعقالين 
لفهم واقعنا.وكل ذلك حتت 
الأ�سئلة  ن�سوغ  )كيف  �سعار 
بحيث  عنها(  جنيب  وكيف 
اأ�سئلة  عدة  الفل�سفة  تطرح 
واملعرفة  وال�رص  اخلري  عن 
والعلم  واملر�ش  واجلهل 
وتخلف و�سمن هذه الأ�سئلة 
مرفقة  اأدوات  ت�سطحبها 
اإقحام  يف  تتمثل  واآليات 
التناق�سات.وكل املوجودات 
املحاطة بحياة النا�ش وهم 
وبالخت�سار  يعي�سونها.. 

تريد  الفل�سفة  املفيد 
الوعي  لبو�ش  تلب�ش  اأن 
بعده.  النقدي  الوعي  ثم 
املتناق�سات  وت�ستح�رص 
على  والتباينات..تطرحها 
ت�رصيحا  وت�رصحها  الطاولة 
عن  بعيدا  كله  وهذا  دقيقا 
التي  الأكادميية  التعريفات 
يحفظها  اجلميع  فتئ  ما 

على  الدرا�سة  مقاعد  على 
هي  الفل�سفة  اأن  اأ�سا�ش 
من  وم�سابهها  احلكمة  حب 
وخمت�رصة  جاهزة  تعاريف 
الأمور  اجلوهر  يف  .لكن 
ذلك... من  اأو�سع  تبدو 
امل�سمار  هذا  يف  وديدننا 
النظرة  اإبعاد  نحاول  اأن  هو 
ممن  الغالبية  لدى  ال�سيئة 

الفل�سفة  ميقتون  لزالوا 
يحاول  وا�سع  كف�ساء 
والكيفيات  الطرق  ب�ستى 
الأ�سياء  ماهية  اإىل  الو�سول 
كان ذلك  يف  �سواء  ودورها 
غيابها. يف  اأو  ح�سورها 
حتى  امللحة  احلاجة  وهي 
التي  النادرة  العملة  ل نقول 
اكت�سابها  الفرد  على  وجب 
بها  حتى ي�ستطيع  والت�سلح 
ك�سب مفاتيح النجاح...التي 
مناحي  �ستى  يف  ي�ستعملها 
لول  التفكريية...لأنه  حياته 
الفل�سفة ملا و�سل العامل ملا 
تقدمت  اأو  الآن  اإليه  و�سل 
هذا  على  وحازت  الأمم 
القدر العال من الجنازات.. 
بف�سل  ذلك  كل  ان  اأن  اأي 

ال�سوؤال الفل�سفي.
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عن د�ر �ألكا للن�سر

�سدور رواية »ثلثون يومًا« 
للبلجيكية اأنلي�س فريبكه

�سدرت عن دار األكا للن�رص، 
للكاتبة  يوماً  ثالثون  رواية 
فريبكه  اأنلي�ش  البلجيكية 
والتي تعد من اأبرز الأ�سوات 

الن�سائية يف اأوروبا.
هذه الرواية حتولت اإىل فيلم 
بوردفيك  جائزة  على  حاز 
لأف�سل فيلم روائي، وفازت 
  NRC Book بجائزة   
باللغة  رواية  لأف�سل 
 Opzij وجائزة  الهولندية، 
لالأدب، ومتت ترجمتها اإىل 

اأكرث من 24 لغة.
يف  فريبكه  اأنلي�ش  تتناول 

مبهارتها  هذه  روايتها 
املو�سوعات  املعروفة 
وراهنية:  ح�سا�سية،  الأكرث 
اخلداع،  الكراهية،  احلب، 
العنف، ومو�سوع العن�رصية. 
الأهم  روايتها  ومنها 
املكتوبة  يوماً«  »ثالثون 
بلغة �ساعرية متدفقة ت�سف 
بي�ساء  اأوروبية  امراأة  غرام 
مهاجر  وهو  باألفون�سو، 
اأوروبا  اإىل  ي�سل  اأ�سود، 
لت�سليح  املدينة  يف  كعامل 
الأغرا�ش املنزلية، فت�سف 
املذهل  بلونه  �سغفها 

وج�سده القوي. ومن خالل 
اىل  ن�سل  العالقة  هذه 
التي  الأوروبية  املجتمعات 
والكراهية،  بال�رصاع  تت�سبع 
واخليانات  واملوؤامرات، 
والأ�رصار،  الزوجية، 
غري  والأحالم  والرغبات 
الرواية  تنتهي  املتوقعة. 
العن�رصية  ب�سبب  مباأ�ساة 
لنا  تك�سف  والكراهية، 
فريبكه روؤيتها لأوروبا التي 
تتهاوى ح�سارتها اإىل القاع 

والنهاية املحتومة.
 وكالة �أنباء �ل�سعر 

ال�سيخ زايد.. حمطات و�سور يف ال�سحافة 
العربية” مبعر�س القاهرة للكتاب

ال�سحفي  الكاتب  �سارك 
اأم�ش  اأول  ال�سنهوري،  عادل 
“ال�سيخ  كتاب  مناق�سة  يف 
يف  و�سور  حمطات  زايد، 
وذلك  العربية”،  ال�سحافة 
مبعر�ش  اأبوظبي  جناح  يف 
يف  للكتاب  الدويل  القاهرة 
ع�رصا.  الثالثة  ال�ساعة  متام 
من  كل  الندوة  يف  وي�سارك 
وعماد  الدرمكي،  جمعة 
�سعيد  ويقدمها  ح�سني، 
الن�رص  اإدارة  مدير  حمدان، 
وال�سياحة  الثقافة  دائرة  يف 

– اأبوظبي.
اأهميته  ي�ستمد  والكتاب 
كتب  ما  لكل  توثيقه  من 
�سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  عن 
ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل 
من  املمتدة  الفرتة  خالل 
اأول  وهو   ،1978 اإىل   1959
عمل ير�سد كل ما كتب عن 
امل�سيئة  وامل�سرية  ال�سرية 
يف  زايد  لل�سيخ  وامل�ستنرية 
العربية  ال�سحف  خمتلف 
واأهميته  الفرتة،  هذه  خالل 
تكمن يف اأنه يقدم معلومات 
�سخ�سيات  بها  اأدلت  دقيقة 
بالتوثيق  مهتمة  جمتمعية 
قد  قدموه  وما  والر�سد، 
عند  جمتمعاً  يتوفر  ل 
املوؤ�س�سات الر�سمية املعنية 
وتاريخ  والأر�سفة  بالتوثيق 

املنطقة.
وي�سار اإىل اأن معر�ش القاهرة 
حتي  ي�ستمر  للكتاب  الدويل 

وقد  املقبل،  فيفري   4 يوم 
يف  الأجنحة  عدد  بلغت 
 86 بزيادة   808 املعر�ش 
النا�رصين  وعدد  جناًحا، 
الر�سمية امل�رصية  واجلهات 
ن�رص  دار   900 والأجنبية 
ن�رص  دار   153 بزيادة  وجهة 
املا�سي،  العام  عن  وجهة 
امل�رصيني  النا�رصين  وعدد 
وعدد  ن�رص،  دار   398
كتاب  امل�رصيني  النا�رصين 
الأطفال 75 دار ن�رص، وعدد 
كتاب  امل�رصيني  النا�رصين 
اإ�سالمي تراث 121 دار ن�رص، 
الأزبكية  �سور  مكتبات  عدد 
كتاب  النا�رصين  وعدد   ،41
�سوتي واللكرتوين 7، وعدد 
القدرات  ذوي  امل�ساركني 
النا�رصين  عدد  اخلا�سة، 
وبذلك  نا�رًصا،   255 العرب 
 900 الإجمايل  العدد  يكون 
التوكيالت  وعدد  ن�رص،  دار 
99 توكياًل، وعدد امل�ساركني 
يف الفاعليات 3502 م�سارك، 
دولة   38 امل�ساركة  والدول 

دورة  عن  دول  ثالث  بزيادة 
العام  يف  الذهبي  اليوبيل 

املا�سي.
�سخ�سية  زايد  ال�سيخ 
حمدان  جمال  املعر�ش 
يف  1928م  فيفري   4 يف  ولد 
اأ�رصة  يف  القليوبية  حمافظة 
تنتهى اإىل قبيلة )بنى حمدان( 
العربية، وح�سل على ال�سهادة 
البتدائية عام 1939، وحفظ 
القراآن الكرمي على يد والده 
وتالوته،  جتويده  وكذلك 
التوفيقية  والتحق باملدر�سة 
على  وح�سل  الثانوية 
 ،1943 عام  الثقافة  �سهادة 
التوجيهية  على  ح�سل  ثم 
ان�سم   ،1944 عام  الثانوية 
بق�سم  التدري�ش  هيئة  اإىل 
الآداب  كلية  يف  اجلغرافيا 
ُرّقى  ثم  القاهرة،  جامعة 
واأ�سدر يف  م�ساعداً،  اأ�ستاذاً 
كتبه  باجلامعة  تواجده  فرتة 

الثالثة الأوىل.
يف  حمدان  جمال  وتخرج 
تعيينه  كليته عام 1948، ومت 

اأوفدته  ثم  بها،  معيداً 
اإىل  بعثة  يف  اجلامعة 
واألف   ،1949 �سنة  بريطانيا 
بحثاً  و79  كتاباً   29 نحو 
كتاب  مقدمتها  يف  ومقالة 
الذي  م�رص”  “�سخ�سية 
عام  وفى   ،1967 �سنة  تن�رص 
“اليهود  كتابه  اأ�سدر   1967
اأثبت  والذى  اأنرثوبولوجياً”، 
املعا�رصين  اليهود  اأن  فيه 
ينتمون  اأنهم  يدعون  الذين 
هم  لي�سوا  فل�سطني  اإىل 
خرجوا  الذين  اليهود  اأحفاد 
من فل�سطني. وتعترب درا�سته 
يف  درا�سة  م�رص:  “�سخ�سية 
اأهم  عبقرية املكان” اإحدى 
عن  اجلغرافية  الدرا�سات 
“حمدان”  مزج  حيث  م�رص 
اجلغرافية  بني  درا�سته  يف 
وعلوم  وال�سيا�سة  والتاريخ 
وتطبيقية  واإن�سانية  طبيعية 

اأخرى.
على  حمدان  جمال  وح�سل 
يف  الت�سجيعية  الدول  جائزة 
جائزة  الجتماعية،  العلوم 
العلوم  يف  التقديرية  الدولة 
1986م،  �سنة  الجتماعية 
من  العلمي  التقدم  وجائزة 
 ،1959 1992م،  الكويت 
و�سام  على  ح�سل  وكذلك 
العلوم من الطبقة الأوىل عن 
“�سخ�سية م�رص” عام  كتابه 
يف  ورحل   ،1988 ـ  1411هـ 

عام 1993.
وكالة �أنباء �ل�سعر 

الرو�سي  الرئي�ش  عني 
 21 يف  بوتني  فالدميري 
اأولغا   ،2020 جانفي 
جديدة  وزيرة  لوبيموفا 
للثقافة يف حكومة ميخائيل 

مي�سو�ستني.
ميدين�سكي  فالدميري  وكان 
منذ  املن�سب  هذا  ي�سغل 
حكومة  يف   2012 عام 

دميرتي مدفيديف.
يف  لوبيموفا  اأولغا  ولدت 
 1980 عام  دي�سمرب   31

يف   2007 عام  وتخرجت 
مبعهد  امل�رصح  فن  كلية 
احلكومي   »غيتي�ش« 

مبو�سكو.
مرا�سلة  عملت  ذلك  وقبل 
للتلفزيون  الثالثة  القناة  يف 
لربنامج  ومقدمة  الرو�سي 
من  وغريه  »الأرثوذك�ش« 
يف  »تي  قناة  يف  الربامج 

ت�سي« لتلفزيون مو�سكو.
تقدمي    2010 عام  وتولت 
وحتليلي  اأخباري  برنامج 

يف قناة »كولتورا« )الثقافة( 
للتلفزيون الرو�سي، ثم تولت 
الربامج  اإدارة    2016 عام 
يف  والتنويرية  الجتماعية 
للتلفزيون  الأوىل  القناة 
يف  و�ساركت  الرو�سي. 
 80 عن  يزيد  ما  اإنتاج 
تلفزيونيا  وثائقيا  فيلما 
 2018 عام  جانفي  ويف    .
لإدارة  رئي�سة  تعيينها  مت 
الثقافة  وزارة  يف  ال�سينما  

الرو�سية.

من هي اأولغا لوبيموفا وزيرة 
الثقافة الرو�سية اجلديدة ؟

وكالت 

الأدب  يف  الرموز  تتعدد 
والعربي  عموماً  العاملي 
هو  املكان  ولعل  خ�سو�ساً 
الرمز الأكرث وجوداً ملا له 
من دللت واإ�سارات مادية 
على  وتاأثريات  ومعنوية 
الأدبي  العمل  �سخو�ش 

وبالتايل على املتلقي.
هايل  الدكتور  ويعالج 
كتابه  يف  الطالب  حممد 
يف  اجل�سور  “ف�ساءات 
رمزاً  العربية”  الرواية 
املكان  رموز  من  واحداً 
وهو )اجل�رص( مقدماً لكتابه 
م�سطلحي  بني  بتمييز 
حيث  والف�ساء  املكان 
الف�ساء الروائي هو )احليز 
تتمظهر  الذي  الزمكاين( 
والأ�سياء  ال�سخ�سيات  فيه 
تبعاً  بالأحداث  متلب�سة 
ونوعية  الكاتب  لروؤية 

اجلن�ش الأدبي واملكان.
الطالب  الدكتور  ويتطرق 
يف  اجل�سور  رمز  اإىل 
كدللة  العاملي  ال�رصد 
الب�رصية  الآلم  على 
الإن�ساين  امل�سري  و�سوؤال 
م�ستعر�ساً روايات اتخذت 
دللياً  رمزاً  اجل�سور  من 
امللعون(  )اجل�رص  مثل  لها 

الثلجي( و)ج�رص  و)اجل�رص 
اجل�سور  ليدخل  اأرتا( 
�سعراً  العربي  الأدب  يف 

وم�رصحاً ورواية.
ويبحث الطالب يف اجل�رص 
الدرامي وج�رص الهاوية من 
خالل رواية الزلزال وثنائية 
احل�سور والغياب يف رواية 
ذاكرة اجل�سد ثم يبحث يف 
اجل�رص امل�سظي والهام�ش 
اجل�سور  هم�ش  رواية  يف 
واجل�رص التنا�سي يف رواية 
عنجريني  ل�سهيب  اجل�رص 
ليختم كتابه برموز اجل�رص 
العنوان  د�سائ�ش  يف 
ال�رصدي.  باملنت  وعالقته 
عن  ال�سادر  الكتاب  يقع 
ال�سورية  العامة  الهيئة 
�سفحة   287 يف  للكتاب 
املتو�سط.  القطع  من 
رئي�ش  الطالب  واملوؤلف 
ق�سم اللغة العربية بجامعة 
البعث حا�سل على دكتوراه 
يف اللغويات التطبيقية وله 
من املوؤلفات قراءة الن�ش 
وت�سكياًل  لغة  ال�سعري 
ال�سعرية  الوم�سة  وق�سيدة 
الدولة  جائزة  على  وحائز 

الت�سجيعية لعام 2017.
وكالت 

�ل�سادر عن �لهيئة �لعامة �ل�سورية للكتاب 

الدكتور هايل حممد يعالج ف�ساءات 
اجل�سور يف الرواية العربية



للموؤلف لوي هرني

والنماذج" التحليل  "الدميوغرافيا: 

وكاالت 

عمق مقّومات التحليل 
الدميوغرايف

ال يكتفي امل�ؤلف يف هذا الكتاب 
الدميغرافيا  بعلم  بالتعريف 
واأدواته وم��ش�عاته، بل ير�شد 
القارئ اإىل عمق مقّ�مات التحليل 
كل  يف  كا�شًفا  الدمي�غرايف، 
خط�ة عن مدى التداخالت بني 
خمتلف الظ�اهر الدمي�غرافية 
املتعلقة  واالآليات  والطرائق 
على  التداخالت،  هذه  بتفكيك 
�ش�رة  اإىل  الت��شل  يتيح  نح� 
حتليلية �شليمة للمعطى العددي، 
ال��شفية  القراءات  ويتجاوز 

التب�شيطية للرقم االإح�شائي.

حتليل نتائج تعداد ال�سكان 
العام

�شفحات   506( الكتاب  يتاألف 
م�ثًقا  ال��شط،  بالقطع 
ي�شمل  ق�شمني؛  من  ومفهر�ًشا( 
الق�شم االأول، املعن�ن "التحليل 
وع�رشة  مقدمة  الدمي�غرايف"، 
االأول،  الف�شل  يعر�ض  ف�ش�ل. 
ال�شكان  تعداد  نتائج  "حتليل 
التعداد  لنتائج  حتلياًل  العام"، 
العام لل�شكان، اأو بكلمات اأخرى 
درا�شة حالة ال�شكان، مع تناول 
البيانات  ودالالت  امل�شادر 
ونقدها، وحتليلها مبتغري واحد 
متغريات  وثالثة  ومتغريين 
ف�شاًل  ا،  اأي�شً اأكرث  ومتغريات 
تف�شري هذه  م�شكلة  عن عر�ض 
البيانات. ويتناول الف�شل الثاين 
ال�شكان  حلركّية  م�َجز  "حتليل 
تق�ميي  عام  امتداد  على 
البيانات  دالالت  واحد"، 
ويطرح  ونقدها،  وم�شادرها 
م�شكالت التف�شري التي ي�شتلزم 
اإذ  عمًقا؛  اأكرث  معارف  حلّها 
يق�ل امل�ؤلف: "وهدفنا من ذلك 

تنبيه القارئ اإىل خط�رة ال�شعي 
لتقدمي تف�شريات مت�رشعة جًدا 
كفايتها،  بعدم  تت�شم  لبيانات 
االنت�شار  وا�شعة  نزعة  وهي 
يف  نحّفزه  اأن  اآملني  وال�شي�ع، 
يف  الذهاب  على  ذاته  ال�قت 
ه�  ما  اإىل  التحليلية  معارفه 
اأما  االأولية".  املبادئ  من  اأبعد 
يف  "عم�ميات  الثالث،  الف�شل 
حتليل الظ�اهر الدمي�غرافية"، 
عن  عامة  معل�مات  فيقدم 
اخلا�شة  امل�ؤ�رشات  اختيار 
الدمي�غرافية،  بالظ�اهر 
والتحليل الط�الين الذي يُ�شّمى 
االأف�اج"،  يف  "التحليل  ا  اأي�شً
الذي  املقطعي  والتحليل 
املراحل  يف  "التحليل  يُ�شّمى 
القائم  التحليل  وه�  الزمنية"، 
على درا�شة م�شاهدات م�شجلة 
اأو  واحد  تق�ميي  عام  خالل 
اأي  حمددة،  فرتة  امتداد  على 
ت�شم  امل�شاهدات  هذه  اإّن 
اأفراًدا ينتم�ن اإىل اأف�اٍج متن�ع، 
"خمطط  امل�ؤلف  يتناول  كما 

لك�شي�ض".

زواجية وخ�سوبة

الف�شل  يف  امل�ؤلف  يتناول 
بعن�ان  ورد  الذي  الرابع، 
الزواجية،  ظاهرة  "الزواجية"، 
بالزيجات  يتعلق  ما  يف  �ش�اء 
الرابطة  بانف�شام  اأو  االأوىل، 
بالزواج  اأو  الزواج(،  )انف�شام 
"مبا  يق�ل:  اإذ  جديد؛  من 
ظاهرة  درا�شة  باالإمكان  اأنه 
االكتفاء  خالل  من  الزواجية 
كمعّبٍ  االأول  الزواج  بدرا�شة 
فاإن  هنا(،  خيارنا  )وه�  عنها 
�شيعاجلها  الذي  الف�شل  هذا 
اأمن�ذًجا  ال�شدد  هذا  يف  مُيثل 
اأ�شلًيا للتحليل الط�الين املبني 
على وقائع غري متجددة". ويف 
بعن�ان  وه�  اخلام�ض،  الف�شل 
امل�ؤلف  ي�شع  "اخل�ش�بة"، 

درا�شة "جميع مراتب االأم�مة" 
االهتمام  مركز  يف  جمتمعًة 
يجعل  الذي  "االأمر  االأكب، 
اأ�شلًيا  اأمن�ذًجا  الف�شل  هذا 
على  املبنية  الظ�اهر  لدرا�شة 
الف�شل  اأما  متجددة".  وقائع 
اأخرى  "ج�انب  ال�شاد�ض، 
االأ�رشة"،  باخل�ش�بة:  متعلقة 
يف  للبحث  امل�ؤلف  فيخ�ش�شه 
جمم�عة  ب��شفها  االأ�رشة، 
واأبناء.  زوجني  من  م�ؤلفة 
وك�نها وحدة اإح�شائية معقدة، 
من نافل الق�ل اإنها تت�قف على 

اخل�ش�بة والزواج.

وفيات وتنقل وحركية 
دميوغرافية

يعالج امل�ؤلف يف الف�شل ال�شابع، 
والرتكيب  التحليل  "مقارنات: 
املقطعي  التحليَل  مقطعًيا"، 
للزواجية واخل�ش�بة، فيُعنى بكل 
ما يتعلق بهذا الن�ع من التحليل، 
ال�فيات.  ظاهرة  با�شتثناء 
كان  اأنه  اإىل  امل�ؤلف  ي�شري  كما 
التحليل  معاجلة  املمكن  من 
الزواجية  لظاهرتَي  املقطعي 
الرابع  الف�شلنَي  يف  واخل�ش�بة 
الدرا�شة  اأن  "اإال  واخلام�ض، 
يف  �شتت�جه  كانت  املقطعية 
على  الرتكيز  نح�  احلالة  هذه 
املتعلقة  والظروف  االأو�شاع 
اأكرث منها  بالظ�اهر املدرو�شة 
خ�شائ�شها  يف  البحث  نح� 
امل�ؤلف،  يعالج  ثم  املعمقة". 
بعن�ان  وه�  الثامن،  الف�شل  يف 
"ال�فيات"، ظاهرَة ال�فيات من 
اأن  باعتبار  مقطعي،  منظ�ر 
الغالب  ه�  املقطعي  التحليل 
التحليلي.  املجال  هذا  يف 
"التنقل  التا�شع،  الف�شل  ويف 
والهجرات"، يتداخل يف الكتاب 
املقطعي  التحليل  اأمن�َذجا 
ما  وه�  الط�الين،  والتحليل 
حا�شمة  حدود  و�شع  يجعل 

اإىل  بالن�شبة  �شعبًا  اأمًرا  بينهما 
احلراك  حتليل  عند  امل�ؤلف؛ 
اجلغرايف، ووجهات املهاجرين، 
يدر�ض  ثم  العائدة.  والهجرات 
العا�رش،  الف�شل  يف  امل�ؤلف 
لل�شكان"،  الطبيعية  "احلركية 
من  تنتج  التي  ال�شكان  حركية 
هذا  ويف  ال�شابقة.  الظ�اهر 
الف�شل ي�شتخدم اأول مرة مفه�م 
كما  ال�شايف"،  التكاثر  "معدل 
يخ�ش�ض م�شاحة كبرية، ن�شبًيا، 
ال�شكان  خ�شائ�ض  يف  للبحث 
ال�شكاين.  الثبات  وحاالت 
وبح�شب امل�ؤلف، ت�شمح معرفة 
بع�ض  بتجنب  اخل�شائ�ض  هذه 
االأخطاء اجل�شيمة يف التحليل.

مناذج تطور ال�سكان

يتاألف الق�شم الثاين من الكتاب، 
من  "النماذج"،  بعن�ان  وه� 
ففي  ف�ش�ل.  وخم�شة  مقدمة 
)اأول  ع�رش  احلادي  الف�شل 
"مناذج  الثاين(،  الق�شم  ف�ش�ل 
تط�ر ال�شكان"، ال يعالج امل�ؤلف 
جميع النماذج من هذا الن�ع، بل 
يكتفي بنظرية ل�تكا والتط�رات 
الالحقة لها، نظًرا اإىل اأهميتها، 
من دون الدخ�ل يف تف�شيالت، 
اجل�انب  بع�ض  اإىل  اإ�شافًة 
املجتمعات  ب�شكان  املتعلقة 
ثابتة،  بخ�ش�بة  تت�شم  التي 
واملجتمعات التي تت�شم برتكيب 
امل�ؤلف  ويتناول  ثابت.  عمري 
من  ع�رش  الثاين  الف�شل  يف 
االأ�رشة  تاأ�شي�ض  "مناذج  كتابه، 
عم�ميات،  الزواج:  من  بدًءا 
احتماليات  احلمل"،  احتمال 
على  تناوله  �ًشا  م�ؤ�ِشّ احلمل، 
واأن  اأن احلمل حدٌث ع�ش�ائي، 
يف  بال�رشورة  يت�شبب  حمل  كل 
منع حدوث حمٍل جديد خالل 
اأّن  عن  ف�شاًل  الزمن،  من  فرتة 
اإجناب  اإىل  ي�ؤدي  ال  حمل  كل 
حاالت  ت�جد  واأنه  حي،  م�ل�د 

تلي  التي  تلك  م�ؤقت غري  عقم 
اأنه من املمكن اأن  احلمل، كما 
ب�شفة  عقيمني  الزوجان  يك�ن 
ي�شبح  واأن  الزواج،  منذ  نهائية 
اأزواٌج اآخرون عقيمني بعد الزواج 
خالل مدة تط�ل اأو تق�رش، واأن 
ي�شبح�ا عقيمني ب��ش�ل املراأة 
اإىل �شن اخلم�شني عاًما، اإ�شافًة 
يتدخل  قد  االإن�شان  اأن  اإىل 
خف�ض  بغر�ض  مبا�رًشا  تدخاًل 

اخل�ش�بة.

مناذج الزواجية

يعالج امل�ؤلف يف الف�شل الثالث 
االأ�رشة  تاأ�شي�ض  "مناذج  ع�رش، 
عم�ميات،  الزواج:  من  بدًءا 
وفيات االأجنة واحتمال احلمل"، 
وفيات  باأثر  مرتبطة  م�شكالت 
ويح�شب  اخل�ش�بة،  يف  االأجّنة 
امل�افق  االأجّنة  وفيات  ت�زيع 
للنماذج، وحاالت احلمل املتعلق 
باالأطفال الذين �شي�لدون اأحياًء، 
بني  الفا�شلة  الفرتة  ومت��شط 
الزواج واحلمل االأول. ثم يتناول 
امل�ؤلف يف الف�شل الرابع ع�رش، 
بدًءا  االأ�رشة  تاأ�شي�ض  "مناذج 
ال�الدات،  جممل  الزواج:  من 
تباينات فرتة  الع�امل"،  وجميع 
�شمن  احلمل  حاالت  اإيقاف 
وحاالت  ال�الدات،  جممل 
احلمل وال�الدات االأوىل بح�شب 
املرتبة، والعدد النهائي الأفراد 
اخلام�ض  الف�شل  ويف  لالأ�رشة. 
ع�رش، "مناذج الزواجية"، يقدم 
النظر  وجهات  بع�ض  امل�ؤلف 

الزواجية  مناذج  تخ�ض  التي 
على  املجمل(  يف  )الزيجات 
وكحلقات  ع�ش�ائي،  نح� 
انتقالية،  وكحلقات  مكتِملة، 
الع�ش�ائية،  العزوبة  عن  ف�شاًل 
اختالل  من  الناجتة  والعزوبة 
الت�ازن، وزيجات اأبناء العم�مة 

واخل�ؤولة.
وم�ؤرخ  دمي�غرايف  هرني  ل�ي 
فرن�شي يعتبه بع�شهم م�ؤ�ش�ض 
�شغل  التاريخية.  الدمي�غرافيا 
لالحتاد  العام  االأمني  من�شب 
ال�شكانية  للدرا�شات  الدويل 
-1957(   UIESPالعلمية
معهد  يف  دّر�ض  كما   ،)1961
باري�ض  بجامعة  الدمي�غرافيا 
IDUP ويف مدر�شة الدرا�شات 
االجتماعية  العل�م  يف  العليا 
عّدة،  ج�ائز  حاز   .EHESS
االأمريكية  الرابطة  جائزة  منها 
 ،)1977 )عام   PPA لل�شكان 
واجلائزة االأوىل لالحتاد الدويل 
العلمية  ال�شكانية  للدرا�شات 

UIESP )عام 1991(.
باحثة  �رشيقي  مدى  ترجمة: 
اأ�شتاذ  وظيفة  ت�شغل  �ش�رية. 
م�شاعد يف ق�شم علم االجتماع 
االإن�شانية  والعل�م  االآداب  بكلية 
ال�ش�رية.  ت�رشين  جامعة  يف 
الدكت�راه  �شهادة  على  حا�شلة 
جامعة  من  الدمي�غرافيا  يف 
الرابعة(  )ب�ردو  م�نت�شكي� 
بح�ث  عدة  لها  الفرن�شية. 
التحليل  جماالت  يف  من�ش�رة 
والدمي�غرافيا  الدمي�غرايف 

االجتماعية.

ثقافةاالأحد 26   جانفي  2020  املوافـق  ل 01 جمادى الثاين  1441ه 16

�سدر عن �سل�سلة "ترجمان" يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب الدميوغرافيا: 
 Démographie: التحليل والنماذج، وهو من ترجمة الباحثة مدى �سريقي لكتاب لوي هرني
الدميوغرايف  التحليل  جمال  يف  الكل�سيكية  املوؤلفات  اأهم  من  وُيعد   ،analyse et modèles

واأدواته وتطبيقاته.

بقلم مليكة ها�سمي

اأحد،  على  حكرا  لي�شت  الكتابة 
بها،  اهلل  حبانا  م�هبة  هي  بل 
به مبحظ  اأ�شبنا  ه��ض  رمبا  اأو 
�شخ�ض  كل  وقناعتنا،  اإرادتنا 
كاتب  روح  بداخله  يك�ن  قد  منا 
متميز ، لكنه قد اليدرك ذلك ، 
اأو يتاأخر يف معرفته، فيعمل على 
اإبراز ما جاد به قلمه وقريحته، 
وينال من التعليقات املجاملة ما 

اأنه  فيخال  روحه،  وعاء  يفي�ض 
كاتب باأمت معنى الكلمة، لي�ا�شل 
التي  ال�ترية  نف�ض  على  دربه 
�شقلها  حماولة  دون  بها  انطلق 
وتط�يرها، وهنا تقع امل�ش�ؤولية 
الكاتب  اأولهم   ، البع�ض  على 
الذي  الكبري  االأديب  ثم  نف�شه 
وم�شاعدته  لت�جيهه  ي�شعى  ال 
يخدم  مبا  وتقييمه  وم�شاندته 
ويرثي ال�شاحة االأدبية والثقافية، 
باالإ�شافة اإىل الناقد الذي اأ�شبح 

بناءة  انتقادات  يقدم  ال  اأحيانا 
االإع�جاج  ذلك  اإ�شالح  باإمكانها 
اأن  مرة  يحدث  لكن  وت�ش�يبه، 
املبتدئ  الكاتب  ذلك  ي�شارح 
و�رشورة  م�شت�اه  بحقيقة 
و جمالية  لغته  اإثراء  على  العمل 
و  ذلك  من  في�شدم  ن�ش��شه، 
ت�د  غرية  �شعلة  جمرد  يعتبه 
الذي  املتقد  الغرور  ذلك  حرق 
يحتفي به، فيتع�شب لذلك الراأي 
ويكمل  �شاحبه  كالم  يحذف  و 

بالفج�ات  مثقل  وه�  م�شاره 
عنها  يك�شف  ما  �رشعان  التي 
ال�شتار بعدما يطلع على كتابات 
وهنا  كتاباته،  مع  ويقارنها  غريه 
تبداأ ال�شدمة اأو ماي�شمى اأحيانا 
الكاتب  ليقرر  االأدبي،  باالنهيار 
الطريق  م�ا�شلة  وعدم  الت�قف 
م�شت�اه،  بحقيقة  اقتنع  بعدما 
االأقالم  دفن  مرحلة  تبداأ  وهنا 
تقبل  ترف�ض  التي  ال�شاعدة 
احلقيقة واخلروج من ال�هم الذي 

اعتادت عليه، و عدم تقبل فكرة 
اأنه يجب تط�ير مهارات الكتابة 
امل�هبة  على  تعتمد  ال  التي 
لذا  لها،  امتداد  هي  بل   ، فقط 
فكل �شخ�ض ولج ال�شاحة االأدبية 
�شارت  مما  كبريا  جزءا  يتحمل 
الرتويج  ظل  حاليا، يف  به  تزخم 
بع�ض  على  وطغيانها  للرداءة 
تفتقد  �شارت  التي  الن�ش��ض 
بع�ض  حت�ل  كذا  و  جلماليتها، 
الكتاب  اعتبار  اإىل  الن�رش  دور 

وتدر  وت�شرتى  تباع  �شلعة  جمرد 
اأ�شحابها،  على  االأم�ال  بع�ض 
طبع  على  منها  احلر�ض  دون 
يعمل على  و  القراءة  ي�شتحق  ما 
اإثراء الركح الثقايف بكل اأجنا�شه 
�شيظل جمبا  كاتب  كل  االأدبية، 
بالقراءة  مهاراته  تط�ير  على 
وتقبل  اخلبة  بذوي  واالحتكاك 
بتلك  االغرتار  وعدم  اآرائهم 
يتخبط  جتعله  التي  املجامالت 

يف وهم جارف ال فائدة منه.

الأقالم ال�صاعدة...بني احلقيقة والوهم
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يت�سمن مقاربات ون�سو�ص يف م�سرح الطفل 

�سدور »اأبعد من �سماء« الكتاب الثامن للناقد 
امل�سرحي يا�سني �سليماين 

 �سدر هذا الأ�سبوع عن دار �سوؤال للن�سر والتوزيع باجلزائر الكتاب الثامن للموؤلف يف النقد امل�سرحي يا�سني �سليماين بعنوان »اأبعد من �سماء: مقاربات ون�سو�ص يف 
م�سرح الطفل«  ،ولقد  خ�س�ص  �سليماين يف موؤلفه اجلديد لدرا�سة ن�سو�ص وعرو�ص م�سرحية موجهة للطفل يف اجلزائر ومناذج من العامل اأتبعه بن�سني مرتجمني 

للأطفال من امل�سرح الفرن�سي،  ولقد اأ�سرف  �سليماين على  كتابني جماعيني �ساركت فيهما نخبة من الباحثني من اجلامعات اجلزائرية والعربية.  

حكيم مالك 

م�سرح الطفل ...مده�ص 
ومنفتح على الروعة 

والقيمة واجلمال

وح�سبم� ج�ء يف التقدمي ف�إّن 
يح�ول  الذي  الطفل  م�رسح 
الكت�ب مق�ربة بع�ض ق�س�ي�ه 
على  منفتح  مده�ض  م�رسح 
واجلم�ل  والقيمة  الروعة 
املك�نة  من  ب�لرغم  وهو 
الكربى التي ي�ستحقه� وح�جة 
واالجتم�عية  النف�سية  الطفل 
يف  اإليه  يُنظر  مظلوم،  اإليه 
على  االأحي�ن  من  الكثري 
م�رسح  بعد  ث�نية  درجة  اأنه 
وا�سح�  هذا  ويبدو  الكب�ر، 
الذي  الكبري  اال�ست�سه�ل  من 
قبل  من  املج�ل  هذا  يالقيه 
كت�به وخمرجيه من جهة ومن 
اإق�س�ئه عن البحث االأك�دميي 

الر�سني ب�ل�سكل املر�سي من 
جت�وزن�  اإذا  هذا  ث�نية.  جهة 
نقطة مركزية يف عالقة النقد 
االإق�س�ء  وهي  ككل  ب�مل�رسح 
امل�رسحية  للفنون  املبدئي 
يروم  بحثي  اهتم�م  اأي  من 
االنتب�ه اإىل املمكن�ت الفكرية 
فن�ن  يقدمه�  التي  والفنية 

امل�رسح �سمن عمله.

الكاتب والناقد امل�سرحي 
يا�سني �سليماين يف �سطور 

...

ق�سم  ب�حث،  �سليم�ين  ي��سني 
بج�معة  الدرامية  الفنون 
 «  : الفردية  وهران1 من كتبه 
اأن� امللك اأتيت« )م�رسحيت�ن( 
 /2012 اجلزائر  في�رسا،  دار 
مق�رب�ت  واملدى:  العني 
يف  الوعي  الأ�سئلة  �سي�قية 
الفكر الهيوم�ين، دار �سهرزاد، 

عم�ن، االأردن، 2016/  

)نقد  م�ستقيمة  غري  خطوط 
التنوير،  دار  م�رسحي(، 
�سوؤال   /2016 اجلزائر، 
الدرام�: من اأنطولوجي� الفعل 
دار  التلقي،  ا�ستطيق�  اإىل 
�سهرزاد، عّم�ن، االأردن2017/ 
لذة  والعالم�ت:  الق�رئ 
والق�رئ  الن�ض-العر�ض 
امل�ستك�سف، دار نور حوران، 
 /2018 ط1،  �سورية،  دم�سق، 
...مق�رب�ت  والظالل«  »النور 
نقدية يف الظ�هرة امل�رسحية 
دار  عن   2019 �سنة  ال�س�در 
االأي�م االأردنية . ولقد �س�رك 
جم�عية  اأعم�ل  يف  �سليم�ين 
عن  ال�سوؤال   : يف  واملتمثلة 
والنقد  الت�أ�سي�ض  يف  الهوية: 
اإ�رساف: د ب�سري  وامل�ستقبل، 
االختالف،  من�سورات  ربوح، 
اجلزائر-بريوت،  �س�ف،  دار 
والت�ريخ،  املقد�ض   /2016
ود.  د.ب�سريربوح  اإ�رساف: 

احل�ج دواق، موؤ�س�سة موؤمنون 
املغرب،  الرب�ط،  بال حدود، 
الفال�سفة  مو�سوعة   /2017
اإ�رساف:  املع��رسين،  العرب 
عطية،  احلليم  عبد  اأحمد 
ملتقى الفال�سفة العرب، ط1، 
2017/ اأهواء ب�رت ومغ�مرات 
حممد  اإ�رساف  الب�رتية، 
االختالف- من�سورات  بك�ي، 
اجلزائر،  �سف�ف،  من�سورات 
جتديد   /2017 ط1،  بريوت، 
اإ�رساف:  الديني،  العقل 
دار  علي.  ال�سيد  د.غي�س�ن 
م�رس،  الق�هرة،  نيوبوك، 
هذا  اأ�رسف  ولقد   .2018
كتب  على  امل�رسحي  الن�قد 
امل�رسح  جنون  جم�عية: 
نقدية  مق�رب�ت  وجن�ئنه: 
بود�سي�سة.  اأحمد  م�رسح  يف 
اجلديد،  اجل�معي  الن�رس  دار 
الفن- تلغيم   /2017 اجلزائر 
دار نور حوران-دم�سق 2019. 

والدرا�س�ت  البحوث  ومن 
االأنثوية  االأن�   : نذكر  حمّكمة 
االأزمة  ب�أ�سئلة  املفخخة 
الهوي�تية من خالل م�رسحية 
بوي�ض،  ملحمـد  »الرهينة« 
م�سب�ح  ديوجني  جملة 
لق�سم  العلمية  املجلة  الفكر: 
الفل�سفة، كلية االآداب، ج�معة 

جويلية   م�رس،  الق�هرة، 
الق�سية  جتلي�ت   /2015
الفل�سطينية يف م�رسح األفريد 
فرج. جملة ف�س�ءات امل�رسح، 
امل�رسح  اأر�سفة  خمرب 
الفنون  ق�سم  اجلزائري، 
وهران،  ج�معة  الدرامية، 
 /2015 نوفمرب   ،06 العدد 

االأ�سطوري:  النقد  اجت�ه�ت 
واملع��رسة،  الرتاث  جملة 
جديد،  بن  ال�س�ديل  ج�معة 
جويلية   ،2 العدد  الط�رف، 
يف  اأ�سبوعي  عمود  له   /2018
ب�سحيفة«  امل�رسحي  النقد 
اجلمهورية »كل ثالث�ء بعنوان 

»تي�ترو ي��سني«.

الديوان الوطني لت�سيري وا�ستغلل املمتلكات الثقافية املحمية ين�سب:

عمار عزوزة ونذير زايد واأكرم عالق اأعوان اأمن وحرا�سة 
للمنطقة الأثرية تيفا�ش بنقرين

عزوزة   عم�ر  تن�سيب  مت 
عالق  واأكرم  زايد  ونذير 
حرا�سة  و  اأمن  ك�أعوان 
تيف��ض   االأثرية  للمنطقة 
لطفي  قبل  من  بنقرين 
دائرة  ،مدير  الدين  عز 
املمتلك�ت الثق�فية املحمية 
واإ�رساف  ب�أمر  تب�سة  لوالية 
املدير الع�م للديوان الوطني 
لت�سيري وا�ستغالل املمتلك�ت 
وكذلك  املحمية  الثق�فية 
واجلرد   احلفظ  مدير  
ب�لديوان حيث اأعلنوا وعزموا 
يف احلني  على ت�سييج وتهيئة 
املنطقة ب�لتن�سيق مع رئي�ض 

البلدية.

ال�سلطات املحلية توفر 
كامل الظروف امللئمة 

على مدار ال�ساعة 
ميدانيا واإداريا

اجلمعية  اأ�س�دت   ولقد    
ال�سي�حة  الإحي�ء  البلدية 
واملح�فظة  والرتاث 
نقرين  واالآث�ر  البيئة  على 
االإ�س�دة  مع   ، مبجهودات 
الثق�فة   مدير  بدور  اأي�س� 
بتوفريه التنقل  ب�سكل يومي 
اإىل نقرين رغم بعد امل�س�فة 
واإخال�ض  بتف�ين  والعمل 

واهتم�مه وحر�سه الت�م  على 
اأث�ر نقرين،  وكم� وجهت حتية 
ملهران خبري االآث�ر مبديرية 
الثق�فة وحتية خ��سة لعلم�ء 
تعب  تكبدوا  الذين  االآث�ر 
الع��سمة  من  ال�سفر  وم�س�ق 
مبه�مهم  للقي�م  نقرين  اإىل 
كم�ل  ك�لدكتور  ال�س�قة  
اآث�ر ون�ئب مدير  مداد ع�مل 
يف  للبحث  الوطني  املركز 
اإلي��ض  الدكتور  و  االآث�ر  علم 
خمت�ض  اآث�ر  ع�مل  عريفي 
يف الف�سيف�س�ء منذ 20�سنة و 

الدكتورة ليلى ال�سيخ .

ن�سر الوعي لدى املواطن 
جتاه الآثار 

اجلمعية  هذه   ثمنت  ولقد 
حت�سلت  الذي  البي�ن  ح�سب 
ن�سخة  على  »الو�سط«  يومية 
بلدية  رئي�ض  دور  منه  
اجلموعي  رم�س�ين  نقرين 
الك�مل   ودوره  بواجبه  للقي�م 
الهيئ�ت  جميع  ب�عرتاف 
لتقدمي لهم جميع الت�سهيالت 
ك�مل  توفري  على  والعمل 
الظروف املالئمة  على مدار 
مع  واإداري�   ميداني�  ال�س�عة 
اإخراج  لعدم  ب�إحل�ح   تدخله 
خ�رج  االأوىل  الف�سيف�س�ء 

م�سوؤولية  وحتمل  البلدية 
البلدية  مقر  يف  حفظه� 
حني  يف  لنقرين   واإرج�عه� 
نقله� ملخرب الرتميم مبح�رس 
ر�سمي وت�أكيده  ال�سديد لفتح 
البلدة  م�ستوى  على  متحف 
اجلمعية   هذه  اأ�س�دت  كم�   ،
بدوره يف الوقوف و االإ�رسار 
يخ�ض  عمل  من��سب  لفتح 
التع�ون  وكذلك  اجل�نب  هذا 
مع   دائم  ب�سكل  والتن�سيق 
اأهدافه�  لتحقيق  اجلمعية 
جميع  جت�وب  تثمني  ومت    ،
للمب�درة  نقرين  مواطني 
به�  ق�مت  التي  التح�سي�سية 
ن�سط�ئه�  بجميع   اجلمعية 
من  ف�لهدف  وم�س�نديه� 
لدى  الوعي  ن�رس  خالله� هو 
املواطن جت�ه االآث�ر واإعط�ء 
وابراز  له�  ال�سورة احلقيقية 
ال  التي  الت�ريخية  قيمته� 
ي�ستدل  والتي  بثمن  تقدر 
من  العديد  تع�قب  عن  به� 
نقرين  على  احل�س�رات 
على  اللث�م  ام�طة  وكذلك 

عمقه� الت�ريخي.

العمل على اإحياء 
ال�سياحة والرتاث 

واملحافظة على الآثار 
بنقرين

البلدية  اجلمعية  وتتحلى 
والرتاث  ال�سي�حة  الإحي�ء 
البيئة  على  واملح�فظة 
ب�الإ�رسار  نقرين  واالآث�ر 
نقرين  خدمة  يف  والعزمية 
عموم�  والوطن  ب�خل�سو�ض 
اأهدافه�   جميع  حتقق  حتى 
وحتمل هذه اجلمعية  �سع�ر« 
ب�لعمل«  فهي  القول  ن�سقط 
قدم�  وم��سية  تعمل ج�هدة 
والتي   « ال�سي�حة  »اإحي�ء  يف 
عرفت  اجلمعية  بف�سل 
حم�سو�س�  انتع��س�  نقرين 
يف  املج�ل  هذا  يخ�ض 
االآونة االأخرية اإ�س�فة الإحي�ء 
ب�لدرجة  ،واملتمثل  الرتاث 
ق�رس  ترميم  يف  االأوىل 
القدمية«  ،«البالد  نقرين 
ترميم  مت  اأن   بعد  ب�لك�مل 
»التوتة«  ال�سم�يل  املدخل 
وغريه�  الرئي�سي   والزق�ق 
امل�سجد  لرتميم  و�سوال 
اأن هذه اجلمعية  ،  كم�  كلي� 
 « البيئة   على  املح�فظة   «
كعملية ت�سجري منطقة البالد 
على  و«احلف�ظ  القدمية 
اكت�س�ف  ك�لتبليغ عن  االآث�ر« 
الف�سيف�س�ء  من  قطعتني 
وت�سليمه�  عليهم�  واحلف�ظ 
اأن  قبل  املخت�سة  اجله�ت 
املخربني  اأيدي  تط�له� 

الت�سدي  مع  االآث�ر   ون�هبي 
امل�سبوهة  احلفري�ت  جلميع 
الغري مرخ�سة  والتبليغ عنه� 
فورا عند اكت�س�فه�  ، كم� اأن 
هذه اجلمعية ت�سعى لت�أ�سي�ض 
متحف خ��ض بت�ريخ وتراث 
فجر  من  نقرين  منطقة 
مع   ح��رسن�   اإىل  الت�ريخ 
واأي�م  علمية  ندوات  اإق�مة 

درا�سية.
اكت�س�ف  مت  فلقد  وللتذكري 
جديدة  ف�سيف�س�ئية  لوحة 
بنقرين  تيف��ض  مبنطقة 
اأر�سية  على  عب�رة  وهي 
تقرير  ح�سب  روم�ين  حم�م 
وج�ء  املع�ينة  بعد  اخلرباء 
بالغ  اإثر  االكت�س�ف  هذا 
يوم  و،ج(  ال�سيد)  قدمه 
للجمعية   2020//01//20
االكت�س�ف   يف  دوم�  ال�سب�قة 
ون�ض هذا البالغ على وجود 
مزرعته  يف  حديثة  حفري�ت 
اأب�نت على اإثره� ك�سف هذه 
وبدوره�  االأثرية   القطعة 
ب�إخط�ر  ق�مت  اجلمعية  
واملعنية  املخت�سة  اجله�ت 
،حيث   2020//01//21 يوم 
هذه  الفور  على  ب�درت 
االإجراءات  ب�تخ�ذ  اجله�ت 

الالزمة.
 حكيم مالك 

يف دورته التا�سعة باملغرب  

تنظيم املهرجان املغاربي للفيلم 
بوجدة يف 30 ماي 2020

مغرب  �سيني  جمعية  اأعلنت 
التنظيمية  اللجنة  اأن  وجدة، 
للفيلم،  املغ�ربي  للمهرج�ن 
ب�سدد و�سع اللم�س�ت االأخرية 
 9 الن�سخة  برن�مج  على 
تنظيمه�  املزمع  للمهرج�ن، 
و3-2-1   م�ي   31-30 اأي�م 
�سع�ر:  حتت   ،2020 جوان 
ال�سنيم�  بوابة  ال�رسق  »جهة 
اجلهة  ودعت  املغ�ربية«. 
املنظمة للدورة الت��سعة لهذا 
جمهور  ال�سينم�ئي  املهرج�ن 
جهة ال�رسق لدعم دورة 2020  
ب�لفن  االرتق�ء  اأجل  وهذا من 
ال�س�بع يف اجلهة، وفق �رسوط 
والعمق  واالحرتاف،  املهنية 
البعد  ذو  والتميز،  الثق�يف 
عليه  تقوم  الذي  الفل�سفي 

موؤ�س�سة املهرج�ن.
�سيني  جمعية  فتحت  ولقد   
اأم�م  الب�ب  وجدة  مغرب 
ال�سينم�ئيني  املخرجني 
يف  للم�س�ركة  املغ�ربيني 
الق�سرية  االأفالم  م�س�بقتي 

الدورة،   هذه  يف  والطويلة 
موؤكدة يف البي�ن الذي حت�سلت 
ن�سخة  على  »الو�سط«  يومية 
�سيظل  امل�س�ركة  ب�ب  اأن  منه 
�سهر  نه�ية  غ�ية  اإىل  مفتوح� 
عن  هذا  وي�أتي    2020 اأفريل 
طريق ملء املطبوع املتواجد 
على  اجلمعية  �سفحة  على 
امل�س�ركة  لت�أكيد  الفي�سبوك 
واإر�س�له اإىل الربيد االإلكرتوين 
@cinemaghreb2020
gmail.com    ، كم� هنئت 
لهذا  املنظمة  اجلمعية  هذه 
املغ�ربي   ال�سينم�ئي  احلدث 
املوعد  هذا  على  اجلمهور 
وتتالقح  تلتقي  اجلم�يل حيث 
ثق�ف�ت من �ستى بلدان الع�مل 
مع امل�س�همة يف ارتق�ئه �سنة 
تف�عل  بوا�سطة  اأخرى  بعد 
والداعمني  الوا�سع  اجلمهور 
و�سيوف  واأ�سدق�ء  وال�رسك�ء 
املغ�ربي  املهرج�ن  هذا 

للفيلم .
حكيم مالك 
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هل ي�ؤثر وقت تناولك الع�صاء 
على خطر اإ�صابتك بال�صرطان؟

وفًقا لدرا�سة جديدة قد يوؤثر توقيت تناول اآخر وجبة يف اليوم على خطر 
الإ�سابة ببع�ض اأنواع ال�رسطان وجد الباحثون اأن تناول الع�ساء قبل التا�سعة 
م�ساء، اأو ترك �ساعتني على الأقل بني تناول الع�ساء ووقت النوم ميكن اأن 
يقلل من خطر الإ�سابة ب�رسطان الثدي و�رسطان الربو�ستات بن�سبة %20.

اإيقاع  اأهمية القيام بدرا�سات تقيم تاأثري  ت�سلط النتائج ال�سوء على مدى 
ال�ساعة البيولوجية على النظام الغذائي واحتمالية الإ�سابة بال�رسطان.

مت التو�سل اإىل وجود ن�سبة مماثلة لنخفا�ض خطر الإ�سابة بال�رسطان لدى 
الأ�سخا�ض الذين ياأكلون قبل ال�ساعة 9 م�ساء عند مقارنتها بالأ�سخا�ض 

الذين تناولوا الطعام بعد ال�ساعة العا�رسة م�ساًء.
الوقاية من  تو�سيات  تغريات على  �ستكون هناك  نتائجهم،  تاأكد  يف حال 

ال�رسطان والتي �ستاأخذ يف العتبار توقيت الوجبات.
زيادة الوزن عامل خطر معروف للعديد من اأنواع ال�رسطان، مبا يف ذلك 

�رسطان الثدي والأ�سكال العدوانية ل�رسطان الربو�ستاتا.

عوامل الق�سور يف الدرا�سة

هناك العديد من القيود امللحوظة يف هذه الدرا�سة، مبا يف ذلك:
حقيقة اأنها تظهر وجود ارتباط، ولي�ض عالقة �سبب وتاأثري.

اأن الدرا�سة متت عرب ا�ستبيان، وهو اأمر يفتح املجال للخطاأ.
هناك عوامل اأخرى ميكن اأن توؤثر على خطر الإ�سابة بال�رسطان، ومدى 
تاأثري توقيت الع�ساء على خطر ال�سابة بال�رسطان اأمر غام�سة ن�سبًيا ل 
ينبغي على الأ�سخا�ض الذين لديهم تاريخ عائلي من الإ�سابة بال�رسطان 
كل  اجلد.  حممل  على  الأمر  هذا  ياأخذوا  اأن  الأخرى  اخلطر  عوامل  اأو 
ما ميكن التو�سية به حالًيا وحتى يتم اإجراء درا�سات م�ستقبلية هو تناول 

الطعام يف وقت مبكر اأي قبل وقت النوم بنحو �ساعتني.
يجب اأن يهتم النا�ض اأكرث مبا ياأكلون بدًل من الوقت الذي ياأكلون فيه اليوم 

ملنع ال�رسطان.
ميكن للنا�ض اتخاذ خيارات وا�سحة ب�ساأن نظامهم الغذائي مما يقلل من 
خطر الإ�سابة بال�رسطان، حيث ارتبط زيادة تناول الفواكه واخل�رسوات 

مع انخفا�ض معدلت ال�رسطان.

خطر حقيقي يرتب�ص مبن 
ي�صعرون مبرارة القه�ة!

مبرارة  ي�سعر  الذي  اأن  بن�سلفانيا  ولية  جامعة  من  علماء  اأكد 
لالإ�سابة  عر�سة  اأكرث  الداكنة،  وال�سوكولتة  والقهوة  الربوكلي 
على  املواد  هذه  وحتتوي  بها  ي�سعر  ل  مبن  مقارنة  بال�رسطان 
الذي   »phenylthiocarbamide« تيوكارباميد  فينيل  مركب 
مينحها املذاق املر، ويختلف النا�ض يف قدرتهم على الإح�سا�ض 
به، مع العلم اأن القدرة على ال�سعور بطعم هذا املركب قد تنتقل 
وراثيا وتابع الباحثون على مدى 20 �سنة احلالة ال�سحية لـ 5500 
الن�ساء  اأن  العلماء  وا�ستنتج  عاما.   60 فوق  عمرهن  بريطانية 
ي�سنب  ما  نادرا  املركب  هذا  بطعم  نهائيا  ي�سعرن  ل  اللواتي 
اإ�سابة من �سعرن باملرارة  بال�رسطان، والعك�ض �سحيح، فخطر 
خفيفة  مرارة  تذوقن  اللواتي  اأما   ،%58 بن�سبة  ارتفع  بال�رسطان 
فكن اأكرث عر�سة للمر�ض بن�سبة 40% مقارنة بالذين ل ي�سعرون 

بها نهائيا.
ل  املرارة،  بطعم  ي�سعرون  الذين  النا�ض  اأن  العلماء  ويفرت�ض 
مواد  على  املحتوية  الداكنة  وال�سوكولتة  الربوكلي  يتناولون 
م�سادة لالأك�سدة ومواد اأخرى م�سادة لل�رسطان، لذلك هم اأكرث 

عر�سة لالإ�سابة باملر�ض.

ما تاأثري الأرز البني على 
ال�صكر يف الدم؟

اأو الأرز غري املق�سور من الأطعمة التي ت�ساعد على الوقاية  الأرز البني 
من مر�ض ال�سكري، وعلى �سبط احلالة عند الإ�سابة. ن�سبة ال�سكر بالدم 
الدموية،  الدورة  بوا�سطة  توزيعه  يتم  الذي  اجللكوز  مقيا�ض ملقدار  هي 
ويدخل اجللوكوز اإىل الدم ب�رسعة وبكمية كبرية عند اأكل الن�سويات، فيفرز 
البنكريا�ض الأن�سولني ل�سبط ن�سبة ال�سكر، فاإذا مل ي�ستطع اجل�سم �سبط 
ال�سكر بنف�سه يكون عليك اأن ت�سبطه باختيار الأطعمة املنا�سبة والتحكم 
الكربوهيدرات  من  وغريه  الأبي�ض  من  بدلً  البني  الأرز  اأكل  الكمية.  يف 
الكوب  باملائة يحتوي  بن�سبة 16  بال�سكري  الإ�سابة  يقلل خطر  الب�سيطة 
من  ويوجد 30 غراماً  �سعرة حرارية،  البني على 150  الأرز  املطبوخ من 
الكربوهيدرات يف هذا املقدار، ويعادل هذا املقدار ح�ستني من الأطعمة 
ملري�ض  ال�سحية  الطعام  قائمة  تت�سمنها  التي  الكربوهيدرات  قليلة 
ال�سكري )احل�سة الواحدة 15 غراماً(. اأي اأن اختيار مري�ض ال�سكري حل�سة 
مقدارها كوب من الأرز البني املطبوخ لي�ض مثالياً، ويجب اأن يقابله تقليل 

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

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

الكربوهيدرات الب�سيطة يقلل خطر الإ�سابة بال�سكري بن�سبة 16 باملائة.

دواء جديد »قيد التجارب«.. ملعاجلة �صرطان الكبد
اأنه  دويل  بحث  فريق  اأعلن 
اأن  ميكن  جديداً  دواء  طور 
على  �رسطان_الكبد  يعالج 
نحو اأكرث فاعلية من العالجات 
احلالية وطور باحثون يف معهد 
وجامعة  لل�رسطان  �سنغافورة 
بالتعاون  الوطنية،  �سنغافورة 
للن�ساء،  بريغهام  م�ست�سفى  مع 
هارفارد  بجامعة  الطب  وكلية 
ون�رسوا  الدواء،  الأمريكية، 
نتائج اأبحاثهم يف العدد الأخري 
 Proceedings of من دورية 
 the National Academy
كما  العلمية.   of Sciences
بروتينا  در�سوا  اأنهم  اأو�سحوا 
وهو   ،)SALL4( ي�سمى 
على  الورم  بنمو  متعلق  بروتني 
عالمة  باعتباره  وا�سع،  نطاق 
لأدوية  وهدفاً  ت�سخي�سية 
و�رسطانات  الكبد  �رسطان 
الرئة  �رسطان  مثل  اأخرى، 

و�رسطان الدم واكت�سف الفريق 
مع  يعمل  الربوتني  هذا  اأن 
 )NuRD( ي�سمى  اآخر  بروتني 
يوؤدي  قوي  حتالف  لت�سكيل 
الإ�سابة  وانت�سار  تطور  اإىل 
�رسطان  ومنها  بال�رسطانات، 
الكبد. كذلك اأ�سار اإىل اأن الدواء 
طور  يف  يزال  ل  الذي  اجلديد 
التجارب، ويعمل على ا�ستهداف 
ومنعهما  الربوتينني  هذين 
موت  وبالتايل  الحتاد،  من 
وخف�ض   ال�رسطانية،  اخلاليا 
الدواء  تناول  يتم  عندما  اأنه 
اجلديد مع عقار »�سورافينيب« 
دواء  وهو   ،Sorafenib
يُ�ستعمل لعالج �رسطان اخلاليا 
من  يقلل  اأن  ميكن  الكبدية، 
اأف�سل  ب�سورة  الكبد  اأورام  منو 
مت  اإذا  »�سورافينيب«  عقار  من 
الباحثون  وقال  منفرداً  تناوله 
الباب  يفتح  اجلديد  العقار  اإن 

اأمام تطوير عقاقري اأكرث فاعلية 
اآثار  مع  الكبد  �رسطان  لعالج 
جانبية اأقل، لفتني اإىل اأن هذا 
مهمة   اآثار  له  املثري  الكت�ساف 
الكبدية، بالإ�سافة اإىل جمموعة 
ال�سلبة  ال�رسطانات  من  وا�سعة 
وبح�سب  اخلبيثة  والأورام 
الأمريكية  الوطنية  اللجنة 
اأكرث  فاإن  ال�رسطان،  ملكافحة 
من  جديدة  حالة  األف   40 من 

�رسطان الكبد �سيتم ت�سخي�سها 
يف الوليات املتحدة خالل عام 
اخلطر  عوامل  وت�سمل   .2018
عدوى  الكبد  ل�رسطان  امل�سببة 
الوبائي   الكبد  التهاب  فريو�ض 
باأمرا�ض  والإ�سابة  الكحولية، 
الكحولية  غري  الدهنية  الكبد 
ال�سكري  مبر�ض  املرتبطة 

والبدانة. 

الدوخة عند ال�ق�ف قد تزيد خطر الإ�صابة باخلرف
الأ�سخا�ض الذين يف منت�سف العمر 

وي�سعرون بالدوار عند الوقوف من و�سعية 
ال�ستلقاء قد يكونون اأكرث عر�سة لالإ�سابة 
باخلرف اأو ال�سكتة الدماغية يف امل�ستقبل.

ال�سعور بالدوخة هو ب�سبب حدوث 
انخفا�ض مفاجئ يف �سغط الدم، 

والذي يعرف با�سم انخفا�ض �سغط 
 orthostatic( الدم النت�سابي

hypotension- OH( كان امل�ساركني 
الذين يعانون من انخفا�ض �سغط الدم 
النت�سابي اأكرث عر�سة خلطر الإ�سابة 

باخلرف اأو الإ�سابة ب�سكتة دماغية.
انخفا�ض �سغط الدم النت�سابي ارتبط 

�سابًقا باأمرا�ض القلب، لذا قد يكون 
قيا�ض انخفا�ض �سغط الدم النت�سابي 

يف منت�سف العمر و�سيلة جديدة لتحديد 
الأ�سخا�ض الذين يحتاجون اإىل مراقبة 

دقيقة لأعرا�ض اخلرف اأو ال�سكتة 
الدماغية.

هناك حاجة للقيام باملزيد من الدرا�سات 
لتو�سيح اأ�سباب هذا الرتباط وكذلك لو�سع 

من ا�سرتاتيجيات الوقاية املمكنة.
اأحد القيود على الدرا�سة هو اأن امل�ساركني 

مت اختبارهم لنخفا�ض �سغط الدم 
النت�سابي فقط اأثناء الفح�ض الأويل، 

لذلك قد ل يعك�ض اأي تغيري يف �سغط الدم 
مبرور الوقت.

خالل الدرا�سة
9.1% من امل�ساركني اأ�سيبوا باخلرف 

و7.1% اأ�سيبوا ال�سكتة الدماغية الإقفارية.
12.5% من امل�ساركني امل�سابني بانخفا�ض 
�سغط الدم النت�سابي وقت اإجراء الفح�ض 

الأويل اأ�سيبوا باخلرف و15.2% اأ�سيبوا 
ب�سكتة دماغية.

هذه الدرا�سة ت�سري اإىل اأن انخفا�ض �سغط 
الدم هو اأحد عوامل اخلطر املحتملة 

لال�سابة باخلرف لدى بع�ض النا�ض.
تو�سي جمعية ال�سكتة الدماغية بفح�ض 

�سغط الدم بانتظام، والتاأكد من التحدث 
اإىل الطبيب اإذا تغري اأي �سيء اأو واجه 

املري�ض قلقاً من اأي �سيء.

ما �صر قيمة احلرارة الطبيعية جل�صم الإن�صان؟
نعلم منذ طفولتنا اأن حرارة اجل�سم 
املثالية هي 36.6 درجة مئوية، واأن 
اأي تغري يف هذه الدرجة يعد دليال 
مل  لكننا  ما،  مبر�ض  الإ�سابة  على 
نفكر يوما يف ال�رس وراء تلك القيمة 

للحرارة.
ال�ساأن،  بهذا  نظريتان  وهناك 
جتيب كل منهما على هذا الت�ساوؤل 

جزئيا:

- النظرية املائية

الكائنات  جميع  اأن  على  وتن�ض 
احلية على كوكب الأر�ض تتكون من 
املادة  وهو  املاء،  من   %80 حوايل 
الكائنات  بحرارة  حتتفظ  التي 
فاملحيط  اأي�سا،  والأر�ض  احلية 
الهادئ مثال يولّد اأكرب كمية حرارة 

على كوكب الأر�ض.
الطبيعية  احلرارة  تعد  »ملاذا 
مئوية،  درجة   36.6 لأج�سامنا 
ولي�ست 20 درجة مئوية على �سبيل 

املثال؟«
لكن املاء بدوره لي�ض مادة ب�سيطة 
اأن  مبعنى  الأول،  للوهلة  يبدو  كما 
ب�رسعة  ترتفع  املاء  حرارة  درجة 

مئوية،   42-36 درجتي  بني  اأكرب 
على  احلية  الكائنات  لذلك حتافظ 

درجة حرارتها يف هذه احلدود.
من  النظرية  هذه  اأ�سحاب  يوؤكد 
اأن  على  والفيزياء  الأحياء  علماء 
ال�سبب  كانت   36.6 احلرارة  درجة 
من  احلية  الكائنات  لبقاء  الرئي�سي 
احلياة  قيد  على  احلار  الدم  ذوات 
يكمن جوهر  يومنا هذا. حيث  اإىل 

الأمر يف اأن مليارات من م�ستعمرات 
على  متطفلة  تعي�ض  الفطريات 
والزواحف  الربمائية  احليوانات 

والنباتات والب�رس وغريهم.
ميكن  فال  معروف،  هو  وكما 
احلياة  قيد  على  البقاء  للفطريات 
اجل�سم  حرارة  درجة  ارتفاع  عند 
درجة   36 حرارة  درجة  من  اأكرث 

مئوية.

فاإن  النظريتني،  من  الرغم  وعلى 
ثابتة،  لي�ست  اجل�سم  حرارة  درجة 
املختلفة  الأوقات  خالل  وتتغري 
من اليوم، فتبلغ درجة حرارة بع�ض 
على  الباكر،  ال�سباح  يف  الأج�سام 
مئوية،  درجة   35.8 املثال،  �سبيل 
بينما ت�سل يف امل�ساء اإىل 37 درجة 

مئوية، وذلك اأمر طبيعي متاما. 
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�حلياة ل ت�سلح �إل بالإميان باليوم �لآخر 
�أرى  ))�إِنيّ  و�ل�سالم:  �ل�سالة  عليه  يقول 
ِت  �أَطيّ تَ�ْسَمُعوَن،  َما ال  َو�أ�ْسَمُع  تََرْوَن،  ما ال 
، – عندما حتمل  ماء، وُحَقيّ لَها �أْن تَِئَطيّ �ل�َسيّ
�لد�بة  على  و  د�بة،  على  �سديد�ً  حماًل 
ق�سب من خ�سب، �حلمولة �ل�سديدة جتعل 
هذ� �لق�سب مثل قف�ص من خ�سب، يُ�سدر 
�ل�سماء  �أطت  معنى:  هذ�  معينة،  �أ�سو�تاً 
ُع قدم،  َمو�سِ فيها  تئط-، ما  �أن  لها  وحق 
َو��سٌع َجبهتُه �َساِجد�ً هلل، و�هلل لو  َملٌَك  �إِال 
َولَبََكيْتُْم  َقلياًل،  لَ�سِحكتُْم  �أعلَُم  َما  تَعلَُموَن 
�لُفُر�ِص،  على  ِبالِنيّ�ساِء  ْذُت  تَلََذيّ وما  َكثري�، 
ُعَد�ِت – �إىل �لطرقات-،  َرْجتُْم �إِىل �ل�ُسيّ َوَلَ
و�هلل  بالدعاء–،   – تعاىل  �هلل  �إىل  جتاأرون 
]�أخرجه  ُد((   تُع�سَ �َسَجَرةٌ  �أَِنيّ  لََوِدْدُت 
�أبي ذر �لغفاري[  �حلياة  �لرتمذي عن 
دون �إميان بيوم �آخر ت�سبح غابة ياأكل فيها 

�لقوي �ل�سعيف
مكلفة،  غري  �سجرة،  �إن�ساناً،  كان  ما 
�ل�سماو�ت  له  �سخرت  مكلف،  فاالإن�سان 
فكر�ً،  �أعطي  عقاًل،  �أُعطي  و�الأر�ص؛ 
�أعطي منطقاً، �أعطي زوجة، �أعطي ولد�ً، 
�الأطعمة  من  منوعة  �أنو�ع  بيتاً،  �أعطي 

خلقت له خ�سي�ساً، ولن يحا�سب!؟ 
لذلك: �حلياة ال ت�سلح �إال باالإميان باليوم 
�الآخر، �حلياة كلها، و�الأر�ص من دون هذ� 
يف  وت�سمعون  ترون  و�لذي  غابة،  �الإميان 
�أطر�ف �لدنيا؛ قوي ياأكل �ل�سعيف، �سعب 
ميوت من �جلوع، �سعب ميوت من �لتخمة، 
قوى م�سيطرة، قوى منهارة، هذه حياة من 
باليوم  �الإميان  �أغفلنا  فاإذ�  �آخر،  يوم  دون 
�أ�سبحنا يف غابة، و�حلياة ال تطاق  �الآخر 
باليوم  �الإن�سان  يوؤمن  عندما  �أما  فيها، 
�الآخر ياأخذ حقه، ويخاف من �هلل عز وجل 
�أن ياأخذ لرية و�حدة ال حتل له، لن ت�ستقيم 
�حلياة �إال باليوم �الآخر، وهذ� �الإميان ثان 
�أكرب ركن باالإميان، �أن توؤمن �أن �هلل موجود، 

و�سيحا�سب. 
و�أنت مع �إن�سان من جن�سك، من �سنك، �إذ� 
وقدرته  يطولك،  وعلمه  منك،  �أقوى  كان 
�أن  م�ستحيل  �إطالقاً،  تع�سيه  لن  تطولك، 
يطولك،  علمه  منطقي،  بتفكري  تع�سيه 
�إذ�  فكيف  تع�سيه،  لن  قب�سته،  يف  و�أنت 
هوؤالء  وكل  وجل  عز  �هلل  قب�سة  يف  كنت 

�لعباد عباده؟

�أ�سول مذهب مالك
بنى عليها  �لتي  �أ�سوله  مل يدون مالك 
�أ�سا�سها  على  و��ستخرج  مذهبه، 
و�لتي  ��ستخرجها،  �لتي  �لفروع  �حكام 
بقيودها،  �ال�ستنباط  يف  نف�سه  قيد 
يكن  ومل  معا�رصه،  حنيفة  كاأبي  وكان 
كتلميذه �ل�سافعي �لذي دون �أ�سوله يف 
�لبو�عث  وذكر  و�سبطها،  �ال�ستنباط 

�لتي بعثته على �عتبارها، ومقامها من 
يذكر  مل  و�إن  مالكا،  ولكن  �ال�ستدالل، 
�أ�سار  �لفقهية ال�ستنباطه، قد  �الأ�سول 
وم�سائله  فتاويه  بع�ص  بتدوين  �إليها 
مت�سل،  ب�سند  �مل�سندة  و�الحاديث 
و�إن  و�لبالغات،  و�ملر�سلة  و�ملنقطعة 
مل يكن قد و�سح �ملنهاج، ود�فع عنه، 

�الأخذ  على  بعثته  �لتي  �لبو�عث  وبني 
فاملوطاأ  �سو�ه،  دون  �إليه  و�الجتاه  به، 
ذلك  بعد  وقام  ذلك.  على  دليل  خري 
علماء �ملذهب بح�رص �أ�سول �ملذهب 
تو�سعا  ذلك  يف  وتو�سعو�  بل  وترتيبها، 
�أكرث  مالك  مذهب  �عتبار  �إىل  �أدى 

�ملذ�هب �أ�سوال. 

�آيات �لقر�آن و قو�نينه و�سننه 
لة يف �سرية �لنبِيّ  متمِثّ

 �إًذ� �أنا �أمتنى عليكم ال �أن تكون هذه �الحد�ُث 
بها،  نتبارك  ق�س�ساً  �أو  تُروى،  ممتعة  ق�س�ساً 
ال،  �ل�سالم،  و  �ل�سالة  عليه  نبِييّنا  ق�سة  باأنها 
�الأمر �أخطر بكثري، هذ� �لذي جاء يف �ل�سرية 
 - �ل�سرية  �أي  �لكرمي-  للقر�آن  تطبيٌق  در�ٌص 
ِه�َساٍم  بِْن  �َسْعِد  َعْن  عائ�سة  �ل�سيدة  تقل  �أمل 
ُخلُِق  َعْن  يِني  ْخرِبِ �أَ َفُقلُْت:  َعاِئ�َسَة  لُْت  �َساأَ َقاَل: 
 (( فقالت:   َو�َسلَيّم؟  َعلَيِْه   ُ �هلَليّ لَيّى  �سَ  ِ �هلَليّ َر�ُسوِل 
] �لبخاري َعْن �َسْعِد بِْن  �لُْقْر�آَن ((   َكاَن ُخلُُقُه 
ِه�َساٍم[  �إًذ� �لقر�آُن متلٌويّ و م�ساهد، م�ساهد 
جتاوز�ً:  بع�ُسهم  قال  لذلك   ، �لنبِييّ �سرية  يف 
�لنبُييّ عليه �ل�سالة و �ل�سالم قر�آن مي�سي، فكُليّ 
�لقر�آن، و كل �سنن  �لقر�آن، و كل قو�نني  �آيات 
�ل�سالة  عليه  �لنبِييّ  �سرية  يف  متمِثيّلة  �لقر�آن 
هذ�  من  ��ستنباط  �أول  نحن  �إًذ�  �ل�سالم،  و 
�ملوقف كفار قري�ص و زعماء قري�ص، �لرجال 
و  بل  بلدهم،  يف  نافٌذ  �أمرهم  �لذين  �الأقوياء 
رو� و �أخذو�  يف �جلزيرة �لعربية �جتمعو� و قَريّ
�حتياطات ودبَيّرو� و �ئتمرو�، قال تعاىل:  �إِنَيُّهْم 
�لطارق:  ] �سورة  َكيْد�ً   َو�أَِكيُد   * َكيْد�ً  يَِكيُدوَن 
�لب�رص و بني كيد  15-16[  و�ستان بني كيد 
خالق �لب�رص، و �ستان بني كيد �ملخلوق و كيد 
كيد  بني  و  �ل�سعيف  كيد  بني  �ستان  و  �لالق، 
�لقوي، �ستان بني كيد �جلاهل و بني كيد �لعامِل، 
�ستان بني كيد �حلادث و بني كيد �لقدير، فاإذ� 
كنت مع �هلل كان �هلل معك، كان �هللُ معك، و �إذ� 
كان �هللُ معك فمن عليك؟ و �إذ� كان �هلل عليك 
فمن معك؟ هذ� در�ٌص يجب �أن تطِبيّقه كَليّ يوم، 
��سُعر د�ئماً �أنك �إذ� وقعت يف ظرٍف حرج بني 
و يحنق  �أن تطيع �هلل عز وجل و تغ�سب زيد�ً 
دك زيد و يلِويّح لك زيد مبا  عليك زيٌد و يتوَعيّ
وقعت يف ظرف حرج  �إذ�  عنده من عقوبات، 
بني �أن تطيع �هلل عز وجل و�أن تغ�سب خملوقاً، 
فاعلم  خالقاً،  تغ�سب  و  خملوقاً  تطيع  �أن  �أو 
علَم �ليقني �أنك �إذ� �أطعَت �هلل عز وجل منعك 
من خ�سومك، الأنهم يف قب�سته، وحركاتهم يف 
على  تكتب  �أن  ممكن  عنده،  كيدهم  و  علمه، 
ورقة �سيئاً بعد فرتة ب�سيطة ي�سل �إىل خ�سمك 
ما يف �لورقة، قال تعاىل:  َوَقْد َمَكُرو� َمْكَرُهْم 

ِ َمْكُرُهْم  ] �سورة �إبر�هيم: 46 [ َوِعنَْد �هلَليّ
 �أي وهم ميكرون مكرهم عند �هلل عز وجل، 

هذ� �سيء فوق طاقة �لب�رص.

�لنوم وفاة موؤقتة و �ملوت نوم �أبدي :
ل �أن يقر�أ �آية �لكر�سي ، وقد ذكر �لنبي   �أيها �الأخوة ، تعلَيّمنا من درو�ص �لدين �أن �الإن�سان �إذ� �أوى �إىل فر��سه يُف�سَيّ

عليه �ل�سالة و �ل�سالم يف بع�ص �حاديثه �ل�رصيفة �أنها �أعظم �آية يف �لقر�آن �لكرمي ، و نظر�ً �إىل �أن �الإن�سان كان 
ى �اْلأَنُْف�َص ِحنَي َمْوِتَها َو�لَيِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها  ]�سورة �لزمر: 42[   ى �هلل نف�سه ، قال تعاىل: �هلل يَتََوَفيّ �إذ� نام توفيّ

فالنوم وفاة موؤقتة ، و �ملوت نوم �أبدي ، قال تعاىل:
ى �اْلأَنُْف�َص ِحنَي َمْوِتَها َو�لَيِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها ]�سورة �لزمر: 42[  فاالإن�سان حينما ينام يفقد �لوعي ،  �هلل يَتََوَفيّ
و يفقد �ت�ساله بالعامل �لارجي ، يا ترى هناك عدو ، هناك ح�رصة ، هناك �أفعى ، هناك م�سكلة ، هناك حريق 
ُييّ �لَْقيُيّوُم ]�سورة �لبقرة :  ُ اَل �إِلََه �إِاَليّ ُهَو �حْلَ ، هناك �سارق ، فاالإن�سان حينما ياأوي �إىل فر��سه يتلو قوله تعاىل : �هلَليّ

255[  �أردت �أن تكون هذه �ل�سورة حمور هذ� �لدر�ص ال على �أنه در�ص تف�سري ، بل على �أنه توجيه نبوي كرمي ، من 
فقه �لرجل �أنه �إذ� �أوى �إىل فر��سه يقر�أ هذه �ل�سورة �أو يقر�أ هذه �الآية �لتي �سميت باآية �لكر�سي ، وهي من �أعظم 

�لقر�آن �لكرمي .

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 �أيها �الأخوة ، »�هلل« َمن ؟ قال بع�ص �لعلماء : َعلٌَم على �لذ�ت ، وقال بع�سهم : علَم على و�جب �لوجود ، كلمة علم �أي ��سم ، و عندنا يف �للغة 

��سم �لعلم ، علَم على و�جب �لوجود ، �أن يف �لكون و�جب وجود و ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل �أن يكون �جلزء �أكرب من �لكل ، 
ي�ستحيل �أن يكون �البن �أكرب من �أبيه ، هذه �أ�سياء م�ستحيلة ، �أما �الأ�سياء �ملمكنة ما �سوى �هلل فممكن ، ممكن �أن يكون وممكن �أالَيّ يكون ، و�إذ� 

كان على ما هو �أو على غري ما هو ، �أما و�جب �لوجود فال بد من وجوده �إنه �هلل ، فكلمة » �هلل » علم على و�جب �لوجود ، و�هلل �ساحب �الأ�سماء 
�حل�سنى كلها ، ُجمعت �الأ�سماء �حل�سنى كلها يف » �هلل » فاإذ� قلت يا �هلل ، �أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُييّ ، �إذ� قلت : يا 
�هلل �الأ�سماء �حل�سنى جمتمعة يف لفظ �جلاللة ، �لذي هو علم على �لذ�ت ، �أو علم على و�جب �لوجود ، هل �سمعتم يف �الأر�ص كلها �أن جهة 

ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها » �هلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً �ملوؤمنون بد�فع من �إميانهم و تعظيم ربهم ، �أما �لكفار و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�، 
�إنهم يعلمون يف �أعماقهم �أن �هلل �سينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�ص �أ�سياًل ، �لكفر و �الإحلاد �سطحي ، هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�سهدون �أن �هلل 

ِكنَي ]�سورة �الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴾ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم﴾ ]�سورة  ِ َرِبيّنَا َما ُكنَيّا ُم�رْصِ موجود :  مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إِاَليّ �أَْن َقالُو� َو�هلَليّ
�الأنعام: 24[

�ل�سدقات �أ�سا�سها حمبة �هلل عز وجل 
باملنا�سبة: �لزكاة فر�ص، �لزكاة مثل �ل�رصيبة، �إذ� دفعت �رصيبة هل يعطونك و�سام �رصف يف �لدولة؟ ال، �رصيبة، �أما لو 
قدمت لهم بناء م�ستو�سف كهدية، ميكن �أن يعملو� �حتفاالً يقدرونك فيه، �أما �ل�رصيبة فمن دون تقدير الأنها �رصيبة، 

فاهلل عز وجل قال: َو�آَتَى �مْلَاَل َعلَى ُحِبيِّه َذِوي �لُْقْربَى َو�لْيَتَاَمى َو�مْلَ�َساِكنَي  ]�سورة �لبقرة �الآية:177[
�لزكاة  �لزكاة غري و�آتى �ملال على حبه،  �إيتاء  �لبقرة �الآية:177[ معنى  ]�سورة  َكاَة  �لَزيّ َو�آَتَى  اَلَة  �ل�سَيّ َو�أََقاَم   دققو�: 
فر�ص، �أما �ملال فدفع، هناك عقوبات، �أما �ل�سدقات فاأ�سا�سها حمبة �هلل عز وجل: َو�آَتَى �مْلَاَل َعلَى ُحِبيّه ]�سورة �لبقرة 

�الآية:177[ �إما على حب �ملال، �أو على حب �هلل عز وجل، كالهما �سحيح �ملعنى.



حالة  �سعيد  �سمرية  الديفا  تعي�ش 
الفرتة  خالل  الفني  الن�ساط  من 
حلقاتها  ت�سجيل  فاأثناء  احلالية؛ 
�سمن  الأول  املو�سم  يف  الأوىل 

برنامج اكت�ساف املواهب الغنائية 
حتل  التي   the voice senior
جوار  اإىل  حتكيم  جلنة  ع�سو  به 
�سم�ش الأغنية اللبنانية جنوى كرم 
توا�سل  زين،  وملحم  �ساكر  وهاين 
واإطالق  الغنائية  حفالتها  اإحياء 

اأعمالها اجلديدة.
اجلديدة  اأغنيتها  حّققت  اأن  بعد   
ن�سبة م�ساهدة عالية فور  »هليلة« 
اجلديد،  العام  بداية  مع  طرحها 
اجلديدة  اأغنيتها  الديفا  طرحت 
ترت  قّدمتها  »هي«  عنوان  وحتمل 
يحمل  مغربي  مل�سل�سل  غنائياً 

نف�ش ال�سم .

اإىل  لل�سفر  �سعيد  �سمرية  ت�ستعد 
املقبل  ال�سهر  بداية  املغرب 
ومن  هناك،  زفاف  حفل  لإحياء 
املقرر اأن تتعاون جمدداً مع اجلهة 
املنتجة مل�سل�سل »هي« التي غّنت 
وفور  اأيام،  قبل  به  اخلا�ش  الترت 
ن�رش �سمرية الأغنية، حققت ن�سبة 
اجلمهور  وطالبها  عالية  م�ساهدة 
النوعية  هذه  من  املزيد  بتقدمي 
املغربية  الغنائية  الأعمال  من 

خالل الفرتة املقبلة.
�سعيد  �سمرية  اأحيت  ذلك،  اإىل 
�سمن  دبي  يف  الغنائي  حفلها 
the voice tour  يف  حفالت  

لفتة  رفعت  التي  ووك  �سيتي 
عنها،  الإعالن  فور  العدد  كامل 
ل�سوء  مرة  من  اأكرث  تاأجيلها  بعد 

الأحوال اجلوية.
احلفل  اأثناء  اجلمهور  وفوجئ 
بعد  الكهربائي  التيار  بانقطاع 
التي  اأغنياتها  اأوىل  �سمرية  اإنهاء 
افتتحت بها حفلها لفرتة ق�سرية، 
ال�سيطرة  يف  �سعيد  جنحت  ولكن 
اجلمهور  وانتظر  املوقف  على 
حلني عودة التيار الكهربائي، حيث 
وا�سلت �سمرية فقرتها و�سط حب 
اجلمهور الذي التزم ال�سمت نهائياً 

حلني عودتها اإىل الغناء جمدداً .

فنيالأحد 26   جانفي  2020  املوافـق  ل 01 جمادى الثاين  1441ه 20

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار 

با�ستور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�سط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة لترد 
اإىل ا�سحابها �سواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�سوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

»بابل« .. م�شل�شل تركي جديد قيد 
التحقيق بزعم »الرتويج« لالإرهاب

فتحت ال�سلطات الرتكية حتقيقا يف م�سل�سل درامي جديد من بطولة 
املمثل الرتكي ال�سهري خالد اأرغنيت�ش، بزعم »الرتويج لالإرهاب« وفقا 

  .Birgün ملا ذكرته �سحيفة
ويركز  م�سل�سل »بابل«، الذي انطلق عر�سه يوم اجلمعة 17 يناير، على 
اأقيل من عمله ومت جتميد ح�ساباته امل�رشفية،  اأ�ستاذ جامعي  حياة 
ومنع من ال�سفر ومغادرة البالد، ويتطلع لبدء حياة جديدة من خالل 
حماولة دخول الوليات املتحدة بطريقة غري �رشعية، وفقا ملا ذكره 

موقع »اأحوال« الرتكي. 
املدنية  اخلدمة  يف  العاملني  اإىل  وا�سح  ب�سكل  امل�سل�سل  وي�سري 
املف�سولني من وظائفهم مبوجب مرا�سيم رئا�سية من قانون الطوارئ، 
�سدرت يف العامني املا�سيني يف اأعقاب حماولة النقالب الفا�سلة يف 

تركيا عام 2016.
واأقالت احلكومة الرتكية عقب تلك الأحداث و اأوقفت عن العمل، اأكرث 
ت�سنيفها  وقع  بجماعات  ب�سبب عالقاتهم  عام  موظف  األف   150 من 

بالإرهابية.
وعقب عر�ش احللقة الأوىل من امل�سل�سل، اأثري من حوله جدل كبري، 
لإحدى  بالرتويج  الدرامي  العمل  امل�ساهدين  من  كبري  عدد  واتهم 
يف  الإرهابية  املنظمات  قائمة  على  املوجودة  ال�سيا�سية  اجلماعات 

تركيا، وهو بالتايل ما دفع ال�سلطات الرتكية لفتح حتقيق بالأمر.

رغم اعتزالها: اأمل حجازي ت�شاند 
�شعب لبنان يف احتجاجاته

رغم اأنها غابت عن ال�ساحة الفنية 
الغنائية، اإل اأن الفنانة  اأمل حجازي  
وحمبيها  �سعبها  عن  تغب  مل 
تخ�سها  بق�سايا  وامل�ساركة 
الذي لطاملا  لبنان،  وتخ�ش �سعب 
اأحبها واأحاطها مبحبته. فعدا عن 
تقدميها الأنا�سيد الدينية يف وقتها 
ما  بكل  اأمل  ت�سارك  املنا�سب، 
لديها من حما�سة وثورة بانتفا�سة 
بت�رشيحاتها  جريئة  وهي  لبنان 

على �سوت عاٍل اأمام متابعيها .
ومن بع�ش التعابري التي تت�سارك بها معهم، كتبت حجازي: »زعماوؤكم 
اأجد  ...  مل  لهم  �ساجدون  لأنكم  ترونهم هكذا  ولكنكم  كباراً!!  لي�سوا 

اأقبح من �سخ�ش �سحقه الفقر وهو يدافع عن زعيٍم �سارق!!«
هذا ومل تغب اأمل عن دعم زميالتها والتعبري عن حمبتها فقد دعمت 

نان�سي عجرم باأزمتها الخرية ومن قبل اإلي�سا وغريهما.

منة عرفة تثري اجلدل بظهورها مع 
املمثل علي غزلن

الكاتب  مع  بظهورها  اجلدل  عرفة   امل�رشية  منة  املمثلة  اأثارت 
واملمثل امل�رشي  علي غزلن ، يف اأكرث من منا�سبة �سوياً خالل الفرتة 
الأخرية. ون�رش غزلن �سورة له مع منة وعلّق: »اأف�سل �سيء حدث يل 
على الإطالق«، الأمر الذي اعتقده البع�ش اأنهما ارتبطا، يف حني مل 

ي�رّشح اأي منهما عن املو�سوع.
من   ،»6 »�رشيط  فيلم  يف  �رشف  �سيفة  ت�سارك  عرفة  منة  اأن  يُذكر 
اأنور، تارا عماد، وحممد ال�رشنوبي، من  بطولة خالد ال�ساوي، خالد 

تاأليف حممود حمدان، واإخراج حممد �سالمة.

مبنا�سبة الذكرى الـ 64 مليالده

تكرمي وترحم على روح املطرب 
معطوب لونا�س بتيزي وزو

لونا�ش  معطوب  موؤ�س�سة  نظمت 
يوم اجلمعة بقرية تاوريرت مو�سى 
تيزي  جنوب  حممود  اآيت  ببلدية 
وزو حفل تكرمي و ترحم على روح 
الذي  املرحوم  املطرب  الفنان 
مبنا�سبة  ا�سمه  املوؤ�س�سة  حتمل 
ال 64 مليالده. و متيزت  الذكرى 
من  مواطنني  بح�سور  املنا�سبة 
لتكرمي  البالد جاوؤوا  اأنحاء  جميع 
على  ورد  باقة  بو�سع  املرحوم 
قربه  و يف مكان اغتياله من طرف 
بوعنان  »بتال  اإرهابية  جمموعة 
تيزي  من  املوؤدي  الطريق  »على 
 .1998 جوان   25 يف  لقريته  وزو 
مقولة  املوؤ�س�سة  اقتب�ست  لقد  و 
»املتمرد«  عنوان  حتت  كتابه  من 
»هناك  هي:   ،1996 يف  ال�سادر 
�سيء اقوى من املوت ، هو ح�سور 
كتبت  الحياء«،  ذاكرة  يف  املوتى 
معطوب  موؤ�س�سة  مبقر  لفتة  يف 
املطرب  بفكر  للتذكري  لونا�ش 

معطوب  كر�ش  و  املرحوم. 
امللتزم  ال�سعبي  املغني  لونا�ش، 
الدميقراطية  معركة  عن  بالدفاع 
و  اف�سل  »جزائر  اأجل  من 
فنه  و  حياته   ، دميقراطية كربى« 
للدفاع عن البعد المازيغي للهوية 
الوطنية و الدميقراطية و احلرية 
و جميع الق�سايا العادلة. و اأ�سيب 
لونا�ش بجروح بليغة خالل احداث 
و  باأفكاره  وت�سدى   ،1988 اأكتوبر 

فنه لالإرهاب الذي �رشب اجلزائر 
�سهدتها  التي  الغتيالت  اأدان  و 
الع�رشية ال�سوداء.   و يف م�ساء 25 
املرحوم  اختطف   1994 �سبتمرب 
»تاخوخت  امل�سمى  املكان  يف 
طرف  من  وزو  تيزي  »جنوب 
جمموعة اإرهابية ثم اطلق �رشاحه 
و  �سغط  حتت  اأ�سبوعني  عقب 
اختطافه  عقب  �سعبي  جتند 
خ�سو�سا يف م�سقط راأ�سه. يعترب 

غنائية  ملجموعة  موؤلفا  لونا�ش 
الفني  م�سواره  نتاج  كانت  كبرية 
مازال  الذي  و  �سنة   30 دام  الذي 
تاأديتها  الفنانون  يعيد  اليوم  حلد 
و  احزانه  و  م�سريته  تعك�ش  لأنها 
و  منا�سل  و  فنان  و  كرجل  حياته 

جزائري.
جوائز  عدة  على  الفنان  ح�سل  و 
كندا  و  اأوروبا  يف  م�سواره  خالل 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  و 
من  و  الإرهاب  �سد  بفنه  وكافح 
احلريات  و  الدميقراطية  اأجل 
اأجل  من  و  الالئكية  و  الفردية 

اجلزائر اإىل غاية اغتياله.
اأي�سا  نظم  املنا�سبة،  بنف�ش  و 
اأعمال  و  حياة  يروي  معر�ش 
دار  بهو  م�ستوى  على  املطرب 
مببادرة  معمري«  »مولود  الثقافة 
و  للثقافة  املحلية  املديرية  من 
معطوب  موؤ�س�سة  مع  بالتن�سيق 

لونا�ش.

»نتفليك�س« تخ�شر يف اأمريكا ولكن حتقق 
اأرباحًا باأكرث من %50

الأمريكية  الرتفيه  من�سة  اأعلنت 
عام  يف  حققت  اأنها  »نتفليك�ش« 
و866  ملياراً  بلغت  اأرباحاً   2019
مقارنة   %54 بزيادة  دولر،  مليون 
املن�سة  دخل  وبلغ  ال�سابق.  بالعام 
لو�ش  من  تتخذ  التي  الرقمية 
مقراً  كاليفورنيا  بولية  جاتو�ش 
ودي�سمرب  جانفي  �سهري  بني  لها، 
من العام املا�سي، 20 مليار و156 
مليون دولر، بزيادة 27٫8% مقارنة 
»نتفليك�ش«  حققت  حني  بـ2018 
مليون  و794  مليار   15 بلغ  دخاًل 

دولر.

التي  ال�رشكة  اأن  من  الرغم  وعلى 
�سجلت  ها�ستينغز  ريد  يقودها 
الأ�سهر  يف  عام  ب�سكل  منواً 
معدل  انخف�ش  املا�سية،  الـ12 
�سوقني  يف  اجلدد  امل�سرتكني 
يف  للمن�سة:  بالن�سبة  رئي�سيني 
الوليات  ويف  الالتينية،  اأمريكا 
اأمريكا  ففي  وكندا.  املتحدة 
امل�سرتكني  عدد  بلغ  الالتينية، 
ماليني  خم�سة   ،2019 يف  اجلدد 
العام  يف  ماليني  ب�ستة  مقارنة 
عدد  انخف�ش  حني  يف  ال�سابق، 
والوليات  كندا  يف  اجلدد  العمالء 

املتحدة اإىل اأقل من الن�سف.
وب�سكل عام، ا�ستقدمت »نتفليك�ش« 
يف  جديداً  م�سرتكاً  مليون   27٫8
ماليني  الـ28٫6  من  )اأقل   2019
عدد  اإجمايل  لي�سل   )2018 يف 

على  مليون   167 اإىل  امل�سرتكني 
�سوقي  باأن  علماً  العامل،  م�ستوى 
الأو�سط-اإفريقيا،  اأوروبا-ال�رشق 
كانا  الهادئ،  واآ�سيا-املحيط 

دافعني رئي�سيني للنمو.

�شمرية �شعيد يف حالة ن�شاط غري عادّية!
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 اأول تفا�سيل عن مر�سيد�س 
2021 القادم  اجليل   SL

يف   SL مر�سيد�س  اعتادت 
جمال  قمة  اعتالء  املا�سي 
يف  ولكن  الأملانية،  العالمة 
املوديل  خ�رس  الأخرية  الآونة 
قرارات  ب�سبب  بريقه  بع�س 
موديالت  وطرح  غريبة  ت�سميم 
اإثارة لالهتمام مثل  جديدة اأكرث 
اأدى  ما  رود�سرت،   AMG GT
املوديل  مبيعات  انخفا�س  اإىل 

على مدار الأعوام الأخرية.
والآن تاأمل مر�سيد�س بعك�س هذا 
الجتاه عرب تقدمي موديل جديد 
كليا لـ SL يف 2021.. حيث بداأت 
ال�سيارة  بتطوير  بالفعل  ال�رسكة 
اجلديدة بجوار اجليل القادم من 
AMG GT، واملرتقب قدومه 

يف 2022.
اإىل  املمتدة  اأ�سولها  بف�سل 
القادم  اجليل  �سيحظى   AMG
ريا�سية  اأكرث  بت�سميم   SL من 
على  كبري  برتكيز  �سابقه  من 
لتخفيف  الهيلكة  يف  الألومنيوم 

دفع  نظام  اإىل  بالإ�سافة  الوزن، 
مفعلة،  ثبات  وق�سبان  خلفي 
نظام  الغالب  يف  �سرنى  كما 
رباعي  ونظام دفع  تعليق هوائي 
اختياري،  ب�سكل   4MATIC
من  املزيد  نحو  الجتاه  رغم 
الر�ساقة والريا�سية، من املتوقع 
بقاعدة  اجلديد  املوديل  قدوم 
عجالت اأطول ومقعدين خلفيني، 
املحركات  خيارات  وبينما 
اأ�سارت  حاليا،  موؤكدة  غري  تظل 
تقارير اأخرية اإىل نية مر�سيد�س 
توفري عدة مولدات طاقة هجينة 
ب�ست  لرت   3.0 حمرك  ت�سمل 
 435 بقوة  م�ستقيمة  �سلندرات 
مزدوج  تريبو   V8 واآخر  ح�سان 
�سعة 4.0 لرت بقوة 522 ح�سان اأو 
612 ح�سان ح�سب الن�سخة، كما 
بالقاب�س  ن�سخة هجينة  نرى  قد 
 800 اإجمالية  بقوة  الكهربائي 
738 رطل- دوران  وعزم  ح�سان 

قدم.

كيا تعلن عن ا�ستدعاء ن�سف مليون �سيارة 
ب�ســــــــبب عــــــــــطل يف الو�سائد الهوائية

لأكرث  ا�ستدعاء  كيا  �رسكة  اأ�سدرت 
الوليات  يف  �سيارة  األف   500 من 
عطل  ب�سبب  الأمريكية  املتحدة 
على  وذلك   ، الهوائية  الو�سادة  يف 
الهيئات  قبل  من  �سغوطات  اإثر 
بعد  القرار  هذا  وجاء  الفدرالية. 
اأربع �سنوات من ق�سية ورد فيها ا�سم 
ال�سانع الكوري ، وجاء يف مالب�سات 
الق�سية اأن الو�سائد الهوائية مل تفتح 
 ، ت�سادم  حادث  يف  متوقع  هو  كما 
ال�رسكة قالت يف ذلك احلني  اأن  اإل 
اأنها حققت يف امل�ساألة ومل جتد اأن 

عملية ال�ستدعاء �رسورية .
بهذا  الكورية  ال�رسكة  واحتفظت 
املا�سية  ال�سنوات  خالل  املوقف 
هونداي  قامت �رسكة  بعدما  وحتى 
)املاكة لعالمة Kia( با�ستدعاء 580 
األف مركبة يف وقت �سابق من هذا 
وهي   ، امل�سكلة  نف�س  ب�سبب  العام 
التحكم  وحدة  يف  كهربائي  عطل 
يف  يت�سبب  قد  الهوائية  بالو�سائد 
عدم فتح الو�سائد الهوائية الأمامية 
، وهو ما قد يزيد من خطر تعر�س 
ل  املوت  حتى  اأو  لالإ�سابة  الركاب 

قدر اهلل يف حال وقوع احلوادث .
لة  كا و

تتدخل  الفيدرالية   NHTSA
وجترب كيا على ال�ستدعاء

قررت   ،  2018 مار�س  �سهر  يف    
الوكالة الوطنية للحفاظ على الأمن 
تبداأ  اأن   NHTSA الطرقات  على 
بالتحقيق يف تقارير عن 4 وفيات و 6 
اإ�سابات نتجت عن 6 حوادث ت�سادم 
 Kiaتعر�ست لها �سيارات هونداي و
ومل تفتح فيها الو�سائد الهوائية ، ويف 
ذلك الوقت كانت �رسكة هونداي قد 
اأعلنت بالفعل عن ا�ستدعاء ما يزيد 
موديل  من  �سيارة  األف   150 على 
2011 ب�سبب عطل كهربائي يف وحدة 
التحكم بالو�سائد الهوائية مينعها من 
النطالق عند وقوع احلوادث  ، ثم 
و�سعت من عملية ال�ستدعاء لتطال 
580 األف مركبة . وبالطبع فقد دفع 
هذا بوكالة NHTSA اإىل التحقق 
و   2012 موديل   Kia �سيارات  من 
باأن  لأن هنالك احتمال  اأي�ساً   2013
نف�س  ا�ستخدمت  قد  ال�رسكة  تكون 
الهوائية  بالو�سائد  التحكم  وحدة 
حيث   ، هونداي  ا�ستخدمتها  التي 
من  كبرية  ح�سة  هونداي  متتلك 
Kia وغالبا ما  �رسكة 
ل  د تتبا

والت�ساميم  القطع  نف�س  ال�رسكتان 
مقاومة  على  اأ�رست   Kia اأن  اإل   .
ت�ساميم  اأن  وقالت  ال�ستدعاء 

�سياراتها خمتلفة
لقاءات  عدة  وبعد  ماي  �سهر  ويف 
�رسكة  يف  املوظفني  كبار  بني 
توجهت  الفيدرالية  والوكالة   Kia
NHTSA بطلب ر�سمي اإىل �رسكة 
Kia وهو ما مل ت�ستطع كيا جتاهله 
فاأجرت عملية ال�ستدعاء ال�سخمة 
ال�سيارات  ت�سمل   اوبيتما   كيا  هذه 
املوديالت  ال�ستدعاء  طالها  التي 
 2010 موديل  فورتي  كيا    : التالية 
يف  �سرياتو  با�سم  )وتعرف   2013  –

موديل  كوبيه  فورتي  كيا  منطقتنا( 
2010 2013 كيا اوبتيما 2013-2011

كيا اوبتيما هايربد 2011 – 2012
)وتعرف   2012-2011 �سيدونا  كيا 

با�سم  كارنيفال يف منطقتنا(
وبني �سيارات هونداي و Kia  ي�سل 
�سيارة  مليون   1.1 قرابة  اإىل  العدد 
مت ا�ستدعاوؤها ب�سبب هذه امل�سكلة 
مر�سح  والعدد  الهوائية  الو�سائد  يف 
للزيادة ، وحتى اللحظة ل متتلك كيا 
لهذه امل�سكلة ولكن ال�رسكة  عالجاً 
اإ�سالح  على  جاهدة  تعمل  الكورية 
اأنظمة امان  هذا اخللل اخلطري يف 

ال�سيارة .

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9 مليار دوالر يف لوت�س 
ملناف�سة بور�س وفرياري

لوت�س  اأعلنت  اأعوام،  منذ 
ب�سياراتها  املعروفة  الربيطانية 
خطط  عن  الفاخرة  الريا�سية 
جديدة،  موديالت  ثمانية  لطرح 
ولكن مل يتحقق ذلك ب�سبب �سعف 
كل  ولكن  اآنذاك،  ال�رسكة  موارد 
ذلك تغري مع �رساء جيلي حل�سة 

متحكمة من لوت�س. جيلي ال�سينية 
ل�ستثمار  خطط  عن  اأعلنت 
يف  الأقل  على  دولر  مليار   1.9
ال�رسكة  اإحياء  لإعادة  لوت�س 
يف  معروف  “ا�سم  اإىل  وحتويلها 
بور�س  ملناف�سة  الفخامة  عامل 
وفرياري”، و�سيتم اإنفاق املال يف 

وبناء  جديد  مهند�س   200 تعيني 
م�سنع ومركز ت�سميم وابتكار.

التجربة  تكرار  يف  ترغب  جيلي 
عقب  فولفو،  مع  الناجحة 
يف  دولر  مليار   11 ا�ستثمارها 
وحتويلها  ال�سويدية  ال�سانعة 
ل�سم لمع يف جمالها مبوديالت 

رائجة يف اأوروبا وحول العامل.
ملوديالت  روؤيتنا  املتوقع  من 
العامني  يف  لوت�س  من  جديدة 
بع�س  اإ�سارة  مع  القادمني، 
كرو�س  �سيارتي  لتطوير  التقارير 
اإم  بي  ملناف�سة  جديدتني  اأوفر 

.X6و X4 دبليو

هكذا ت�ستطيع اإيقاف �سيارتك 
باأ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ

ال�سائقني مواقف  يواجه  اأحياناً 
�سعبة اأثناء القيادة، ومنها خطر 
التعر�س للت�سادم نتيجة القيادة 
يُت�ساءل  وهنا  عالية،  ب�رسعات 
لإيقاف  طريقة  اأف�سل  عن 
م�سافة،  اأق�رس  يف  ال�سيارة 
وهذا ما �سوف نتحدث عنه يف 

ال�سطور التالية.

حالة قيادة �سيارة يدوية:

يف  عالية  ب�رسعة  القيادة  عند 
وتعر�ست  اليدوية،  ال�سيارة 
عليك  يجب  ال�سطدام،  خلطر 
بكل  املكابح  على  ال�سغط 
حتى  قدمك  ترفع  ول  قوتك، 
تتوقف ال�سيارة، مع عدم ال�سغط 
على دوا�سة “الدبرياج”، حتى ل 
حترر ال�سيارة من قيود الرتو�س 
التوقف  على  ي�ساعدك  ما  وهو 

على  وال�سيطرة  اأ�رسع  ب�سورة 
ال�سيارة.

حالة قيادة �سيارة 
اأوتوماتيك:

على  ال�سغط  اأي�سا  هنا  يجب 
ول  قوتك،  بكل   ABS مكابح 
تتوقف  حتى  قدمك  ترفع 
من  القرتاب  عدم  مع  ال�سيارة 

القري الأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب الإم�ساك 
مبقود ال�سيارة بكلتا اليدين حتى 
ال�سيارة  ال�سيطرة على  ت�ستطيع 
من النحراف والرتنح، مع عدم 
الذي  النظر على اجل�سم  تثبيت 
به،  لالإ�سطدام  معر�س  اأنت 
الذي ترغب  اإىل الجتاه  وانظر 
اإليه  ب�سيارتك  تبتعد  اأن  يف 

لتفادي الت�سادم بهذا اجل�سم.

اجلديدة �سيارتها  عن  النقاب  تك�سف  ماكالرين 

النقاب  ماكالرين  �رسكة  ك�سفت 
اجلديدة،   600LT اأيقونتها  عن 
 Sport ل�سل�سلة  تنتمي  التي 

.Series
الربيطانية  ال�رسكة  واأو�سحت 
اجلديدة   600LT ال�سيارة  اأن 

�سباقات  �سيارة  من  م�ستوحاة 
 GTR الأ�سطورية   1 الفورمول 
اأ�سا�س  على  وتقوم   ،Longtail

الأيقونة 570 الكوبيه.
600LT اجلديدة  ال�سيارة  وتعتمد 
 V8 تربو  حمرك  �سواعد  على 

 441 بقوة  يزاأر  لرت  8ر3  �سعة 
كيلووات/600 ح�سان، يف حني يبلغ 
نيوتن   620 الأق�سى  الدوران  عزم 
الهائلة  القوة  هذه  وبف�سل  مرت 
اجلديدة   600LT ال�سيارة  تنطلق 
من الثبات اإىل �رسعة 100 كلم/�س 

يف  تقريبا،  ثوان   3 من  اأقل  يف 
الق�سوى على  تقف �رسعتها  حني 
املقرر  ومن  كلم/�س   330 اأعتاب 
اأيقونتها  ماكالرين  تطلق  اأن 
بالأ�سواق ب�سعر  600LT اجلديدة 

يبداأ من 230 األف يورو.
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اآبل تطلق خوذا 
بتقنيات »8K« للواقع 

االفرتا�ضي
على  تعمل  �أنها  مر�ت  عدة  �آبل  ذكرت 
تطوير خوذ للو�قع �الفرت��ضي و�ملعزز، 
�أن  موؤخر�  �أكدت  مطلعة  م�ضادر  لكن 
فريدة   »VR« خوذ  �ضتطلق  �ل�رشكة 
موقع  ونقل   .»8K« بتقنيات  مزودة 
»CNET« عن م�ضدر يف �آبل �أن �ل�رشكة 
تتح�رش الإطالق هذه �خلوذ عام 2020، 
حيث من �ملفرت�ض �أن تكون قادرة على 

�لذكية  �الأجهزة  من  �لعديد  مع  �لتعامل 
ميز�ت  �أهم  ومن   .Ios بنظام  �لعاملة 
�أنها  هو  للم�ضدر،  وفقا  �خلوذ  هذه 
 ،»8K« ضتزود ب�ضا�ضتني منف�ضلتني بدقة�
�أكرب  �ضيوفر  متطور  ر�ضوميات  ومعالج 
قدر من �لو�قعية يف �ل�ضور و�لفيديوهات 

ثالثية �الأبعاد.
للو�قع   »Oculus Rift« خوذة 

�الفرت��ضياأ�ضهر خوذ �لو�قع �الفرت��ضي 
تخلو  �أن  �ملفرت�ض  من  كما   2020 لعام 
هذه �خلوذ من �الأ�ضالك �خلارجية كما 
لتت�ضل  �حلالية،  �خلوذ  يف  �حلال  هو 
على  يثبت  �ضغري  خارجي  جهاز  مع 
معاجلات  ويحوي  ال�ضلكيا  �خل�رش 
�أو   Fusion  Apple A11( متطورة 
.)970 Kirini 845 �أو Snapdragon

هواتف �ضام�ضونغ تعاين 
من ثغرة »ُمرعبة«

   
�أ�ضحاب هو�تف �ضام�ضونغ �لذكية  �لتقارير بتعر�ض عدد قليل من  تفيد 
مل�ضاكل يف �أجهزتهم، مبا يف ذلك �لنماذج �الأحدث مثل غاالك�ضي نوت 8 
وغاالك�ضي �إ�ض 9، �إذ قامت هذه �لهو�تف باإر�ضال �ل�ضور �ملخزنة �ضمن 
�إىل  �ل�ضور  �إر�ضال  �إمكانية  �إن  من  وبالرغم  �الت�ضال،  �إىل جهات  �جلهاز 
ولكن  �لذكي،  للهاتف  �الأ�ضا�ضية  �لوظائف  �إحدى  مبثابة  تعد  �الآخرين 
ب�ضكل  �ل�ضور  �إر�ضال  يف  للهاتف  �لن�ضية  �لر�ضائل  تطبيق  يبد�أ  عندما 

ع�ضو�ئي دون معرفة �ضاحب �جلهاز، فاإن �الأمر ي�ضبح كابو�ضاً.
 Samsung �ضام�ضونغ  ر�ضائل  تطبيق  من  تنبع  �مل�ضكلة  �أن  ويبدو 
هو�تف  �أجهزة  على  �الفرت��ضي  �ملر��ضلة  تطبيق  وهو   ،Messages
غاالك�ضي �خلا�ضة بال�رشكة �لكورية �جلنوبية، حيث ت�ضري �لتقارير �لقليلة 
يقوم  �أن  دون  �لر�ضائل  باإر�ضال  تقوم  �لهو�تف  �أن  �إىل  �خلطاأ  هذ�  حول 
بعد عدد  �أثر لوجود ر�ضالة �ضادرة، ولي�ض و��ضحاً  �أي  �لتطبيق بت�ضجيل 
�الأ�ضخا�ض �لذين تعر�ضو� ملثل هذ� �لنوع من �مل�ضاكل، و�لذي يعد مبثابة 

�نتهاك كبري للخ�ضو�ضية.
خاطئ  ب�ضكل  �لتطبيق  ويعتمد  للم�ضكلة،  حاًل  بعد  �ل�رشكة  تقرتح  ومل 
�الأجهزة  على  �ملخزنة  �ل�ضور  �إر�ضال  على  حتديدها  يتم  مل  والأ�ضباب 
�إىل جهات �الت�ضال ب�ضكل ع�ضو�ئي عرب �لر�ضائل �لق�ضرية، حتى �أن �أحد 
�مل�ضتخدمني يدعي �أنه بدالً من �إر�ضال �ضورة و�حدة، فاإن �لتطبيق �أر�ضل 

معر�ض �ل�ضور بالكامل �إىل جهة �الت�ضال.
يقوم  عندما  �أنه  هو  �خلطاأ  بهذ�  يتعلق  فيما  رعباً  �الأكرث  �جلزء  ويعترب 
تطبيق �ضام�ضوجن باإر�ضال ر�ضائل �إىل �أ�ضخا�ض �آخرين، فاإنه ال يرتك �أي 
دليل على �أنه قد فعل ذلك، مما يعني �أن �لنا�ض قد ال يعرفون �أن �ضورهم 
قد مت �إر�ضالها حتى يح�ضلو� على رد من �مل�ضتلم حول �ل�ضور �لع�ضو�ئية 
ت�ضجل  �ملحمول  �لهاتف  �ضبكات  م�ضغلي  �ضجالت  لكن  �إليهم،  �ملر�ضلة 
�أذونات  �إلغاء  �حلايل  �لوقت  يف  �ضام�ضوجن  هو�تف  ملالكي  وميكن  ذلك، 

تطبيق Samsung Message ملنعه من �لو�ضول �إىل ملفات �جلهاز.

�أ�ضار �ملربمج »john wu« يف تغريدة 
له على تويرت، �إىل �أنه قادر على �خرت�ق 
تتح�رش  �لتي   »Android Q« ن�ضخة 

غوغل الإطالقها لالأجهزة �لذكية.
�لتي  �ل�ضورة  يف  �ملربمج  و�أو�ضح 
بتثبيت  قام  �أنه  �لتغريدة  على  ن�رشها 
 »root« مع ميزة »Magisk« برجميات
لنظام  �لتجريبية  �لن�ضخ  �إحدى  على 
من  متكن  �أنه  �أي   ،»Android Q«

�لو�ضول �إىل »جذور« برجميات �لنظام، 
قد  »�خرت�قا«  �لربجمة  لغة  يف  يعد  ما 

ميكن من �لو�ضول �إىل �لبيانات.
قبل  من  �لت�رشيحات  هذه  وتاأتي 
فيه  تخترب  �لذي  �لوقت  يف  �ملربمج 
نظام  من  �جلديدة  �لن�ضخة  »غوغل« 
 Android( �لذكية  �الأجهزة  ت�ضغيل 
ر�ضميا  عنها  لالإعالن  وتتح�رش   ،)Q
�لذي   »Google I/O  « موؤمتر  خالل 

�ضيعقد، .
 Android« به  ياأتي  قد  ما  �أبرز  ومن 
»�خللفيات  ميزة  هو  لالأجهزة،   »Q
�إ�ضاءة  معدل  من  �ضتقلل  �لتي  �لليلية« 
خلفية �ل�ضا�ضة يف �لليل، �أو �أثناء �لتو�جد 
يف مكان مظلم، ما �ضيقلل من ��ضتهالك 
�لطاقة يف �الأجهزة، ف�ضال عن �إمكانية 
تق�ضيم �ل�ضا�ضة للعمل مع �أكرث من تطبيق 

يف وقت و�حد.

»Android Q« اخرتاق

ال تقت�رش �حتياجات �مل�ضتخدم 
م�ضتند�ت  عر�ض  على  �لعادي 
يحتاج  قد  �إنه  بل  فقط،   PDF
��ضتكمال  �إىل  �الأحيان  بع�ض  يف 
ملء �خلانات يف ملف PDF �أو 
ت�ضغريه  �أو  �مللف  حجم  تكبري 
�إىل ملف �ضورة  �أو حتى حتويله 
JPG، �أو ت�ضحيح خطاأ يف ملف 
عدة  دمج  �أو  تق�ضيمه  �أو   PDF
ملفات PDF يف م�ضتند و�حد،.

هذه  تنفيذ  يف  �لرغبة  وعند 
ي�ضطدم  ما  غالبا  �ملتطلبات 
�ملدفوعة  بالرب�مج  �مل�ضتخدم 
برنامج  لتثبيت  ي�ضطر  �أنه  �أو 
�ل�ضابقة  �ملهام  من  مهمة  لكل 
�لويب  خدمة  ولكن  غريها  �أو 
تتيح   smallpdf.com
ت�ضجيل  بدون  للم�ضتخدم 
حتميل  �إمكانية  �لدخول 
تعديلها  �ملر�د   PDF ملفات 

�إجر�ء  ويتم  �ملت�ضفح،  يف 
�لتعديالت على �أجهزة �ل�ضريفر 
تنزيل  يتم  ذلك  وبعد  ثو�ن،  يف 
توفر  كما  �أخرى،  مرة  �مللفات 
حتويل  �إمكانية  �أي�ضا  �خلدمة 
و�إز�لة   Powerpoint ملفات 
من  �ملرور  بكلمات  �حلماية 

.PDF ملفات
وعلى �لرغم من �أن هذه �خلدمة 
رغب  �إذ�  �أنه  �إال  جمانية، 

من  �أكرث  تعديل  يف  �مل�ضتخدم 
فاإنه  �ضاعة،  خالل  م�ضتندين 
يف  �لدخول  ت�ضجيل  عليه  يتعني 
و�أكدت  ��ضرت�ك.  ودفع  �خلدمة 
�ضيا�ضة  يف  �ل�ضوي�رشية  �ل�رشكة 
�أنها  بها  �خلا�ضة  �خل�ضو�ضية 
حمتويات  �أية  بقر�ءة  تقوم  ال 
وال يتم ن�ضخها �أو تخزينها، ويتم 
�إز�لة جميع �مل�ضتند�ت �ملعدلة 

بعد �ضاعة و�حدة.

غوغل �ضتتيح قريبًا خيار م�ضح خدمة تتيح التعديل على م�ضتندات PDF ب�ضكل جماين
�ضجل الن�ضاطات ال�ضخ�ضي 

للم�ضتخدمني تلقائيًا

جد�ً  مهمة  تعترب  خطوة  يف 
للم�ضتخدمني وتعني مببد�أ �خل�ضو�ضية 
لهم قالت �رشكة غوغل على �نها �ضتوفر 
لبيانات  �لتلقائي  �مل�ضح  يتيح  خيار�ً 
�لتي  ن�ضاطاتهم  و�ضجل  �مل�ضتخدمني 
�ملوقع  لبيانات  وت�ضل  جمعها  يتم 
د�ئم  ب�ضكل  وحتفظها  ؛  الأجهزتهم 
لها  �مل�ضتخدم  م�ضح  عدم  حال  يف 
�ضتوفر  حيث  ودوري،  يدوي  ب�ضكل 
مبدة  خيارين  �لتلقائي  �مل�ضح  ميزة 
�الأول  �لن�ضاطات؛  �ضجل  زمنية حلذف 
بعد  و�الأخر  �أ�ضهر  ثالثة  بفرتة  حمدد 
يظهر  �أن  �ملتوقع  ومن  �ضهر�ً.   18
�خليار لدى �مل�ضتخدمني يف ح�ضابات 
غوغل �ضو�ء يف �لهو�تف �و عرب �لويب 
عربت  حيث  �لقادمة،  �الأ�ضابيع  خالل 
ميكن  مبدئية  خطوة  هذه  �أن  �ل�رشكة 

خيار�ت  توفري  يف  عليها  �لبناء  يتم  �أن 
على  �حلفاظ  تتبنى  م�ضتقبلية  �أخرى 
و�جلدير  �مل�ضتخدمني.  خ�ضو�ضية 
ترعى  �لتقنية  �ل�رشكات  �أن  بالذكر 
�هتماماً يف �الأونة �الأخرية يف �حلفاظ 
وتوفري  �مل�ضتخدمني  بيانات  على 
من  حتميهم  �أن  �ضاأنها  من  خيار�ت 
تعر�ض  حال  يف  بياناتهم  ��ضتغالل 
ح�ضاباتهم للقر�ضنة �أو ت�رشيب بيانات 
وبالتايل  معني،  فني  خلل  �أو  عر�ضي 
لغر�مات  نف�ضها  �ل�رشكة  تعري�ض 
بحماية  �ملخت�ضة  �جلهات  من  مالية 
ميكن  لذ�  �مل�ضتخدمني،  خ�ضو�ضيات 
�عتبار عمل غوغل هذ� قادم من مبد�أ 
ت�ضديد  ظل  يف  �ملتبادلة  �مل�ضلحة 
و�ل�ضبكات  �ل�رشكات  على  �لرقابة 

�الجتماعية موؤخر�ً.

ن�ضخة الويب ل�ضكايب اأ�ضبحت قائمة بذاتها يف
 مت�ضفحي غوغل كروم واإيدج

م�ضتخدمي  من  كنت  �إذ�    
فيمكنك  �لويب  بن�ضخة  �ضكايب 
خ�ضائ�ض  بكافة  �لتمتع  �الآن 
�لدخول  عرب  �الت�ضال  برنامج 
من مت�ضفح جوجل كروم �أو �إيدج 
�لويب  ن�ضخة  �أ�ضبحت  حيث 
بذ�تها  قائمة  ل�ضكايب  �ملحدثة 
حاجة  دون  �ملت�ضفحني  لكال 
�مل�ضتخدم لالعتماد على تطبيق 
مكاملات  الإجر�ء  �ملكتب  �ضطح 

�ضبيل  على  �جلودة  عالية  فيديو 
�ملثال.

حيث ميكن �الآن �لتمتع بامليز�ت 
على  حكر�ً  كان  �لتي  �الأخرى 
مكاملات  كاإجر�ء  �لتطبيق 
كذلك   HD ب�ضيغة  �لفيديو 
باالإ�ضافة  �ملكاملات  ت�ضجيل 
�لتح�ضينات  من  �لعديد  الإحلاق 
يف  �مل�ضتخدم  و�جهة  على 
�ضكايب �لويب لتكون �أكرث �ضهولة 

�ملختلفة  �ملهمات  �أد�ء  يف 
يرغب  �لتي  لالأو�مر  و�لو�ضول 

�مل�ضتخدم بتنفيذها.
�الإ�ضافات �ملح�ضنة  ومن �ضمن 
جديدة  تنبيه  لوحة  وجود 
خم�ض�ض  مكان  يف  لالإ�ضعار�ت 
ب�ضكل  �لتبيهات  متابعة  تتيح 
ن�ضخة  تزويد  مت  كما  دوري، 
للو�ضائط  با�ضتديو  هذه  �ضكايب 
�ل�ضور و�لرو�بط وغريها  يحوي 

من �ملو�د �ملر�ضلة �الأخرى �لتي 
يتم تبادلها مع �الأ�ضدقاء؛ بحيث 
�أ�ضهل  �لنافذة و�ضول  توفر هذه 
و�أ�رشع يف حالة رغبة �مل�ضتخدم 
�لتي  �ملو�د  من  �أي  عن  �لبحث 
هذه  توفر  كما  بار�ضالها،  قام 
�لبحث  خا�ضية  �أي�ضاً  �لن�ضخة 
لفقرة  للو�ضول  �ملحادثة  يف 
�مل�ضتخدم  يود  معني  مقطع  �أو 

مر�جعته
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اأ�ضحاب النقل احل�ضري  
يف اإ�ضراب مفتوح 

احل�رضي  النقل  �سيارات  اأ�سحاب  دخل 
ب�سبب  مفتوح  اإ�رضاب  يف  اجللفة  ببلدية 
ن�ساطهم  تعرقل  اأ�سبحت  عديدة  م�ساكل 
حتى  ت�سلح  ال  التي  الطرق  اهرتاء  منها 
بعد  _ح�سبهم_  باالأرجل  عليها  ال�سري 
اخلا�سة  املوؤ�س�سات  طرف  من  تقدميها 
تكلف  مل  والتي  املياه  �سبكة  باإعادة 
املقاوالت املعنية باالأ�سغال نف�سها باإعادة 

هيكلتها واإ�سالحها .
بوخالفة م�صطفى

تيارت

غر�س 3 اآلف �ضجرية 
من ال�ضنوبر احللبي 

اأم�س  قامت حمافظة الغابات لوالية تيارت 
اآالف �سجرية من ال�سنوبر  ال�سبت بغر�س 3 
م�رضع  )بلدية  بخدة  �سد  مبحيط  احللبي 
للت�سجري  الوطنية  احلملة  اإطار  يف  ال�سفا( 
»�سجرة لكل مواطن«, ح�سبما اأفاد به رئي�س 
بذات  واحليوانات  النباتات  حماية  م�سلحة 

الهيئة.

بني م�صو�س العا�صمة 

وفاة امراأة اختناقا 
بغاز اأحادي الكربون 

اأدى ت�رضب غاز اأحادي الكربون )مونوك�سيد 
اإىل  ال�سبت  اأم�س  ماء  �سخان  من  الكربون( 
�سنة   58 العمر  تبلغ من  اختناقا  امراأة  وفاة 
باجلزائر  م�سو�س  بني  بلدية  م�ستوى  على 
اأول  املالزم  به  اأفاد  ما  ح�سب  العا�سمة, 
لدى  باالإعالم  املكلف  اهلل   خلف  بن  خالد 

مديرية احلماية املدنية للوالية.

النعامة

حجز 7 اأطنان و 725 
كلغ من الكيف 

من7  اأكرث  الوطني  الدرك  م�سالح  حجزت 
اأطنان و 725 كلغ من الكيف املعالج بوالية 
به  اأفاد  ح�سبما   2019 �سنة  خالل  النعامة 
االإقليمية  املجموعة  قائد  ال�سبت  اأم�س 
عبد  �سواكر  املقدم  االأمني  ال�سلك  لذات 

الغني.
الدرك  وحدات  الأن  امل�سئول  نف�س  واأبرز 
قد  بالوالية  احلدود  حر�س  وفرق  الوطني 
عاجلت ال�سنة املا�سية 17 ق�سية ت�سنف يف 
اإطار االإجرام املنظم وتتعلق بتهريب و نقل 
و االإجتار باملخدرات مما مكن من توقيف 
 5 تفكيك  و  �سخ�س   20 ل  احلب�س  واإيداع 
من  النوع  هذا  يف  خمت�سة  خطرية  �سبكات 

اجلرمية.

حممد بن ترار

التحقيقات التي  وكانت  هذا 
الفرقة  با�رضتها م�سالح 
الأمن  والية  واملالية  االقت�سادية 
تورط  ك�سفت  بلعبا�س  �سيدي 
املدير و اإطاراته يف اإبرام �سفقات 
�سيدي  م�سبوهة  لتموين  اأقامات 
اأن  تبني  و�سط  حيث  بلعبا�س 
فيها  حترتم  مل  ال�سفقات  اأغلب 
لل�سفقات  القوانني  املنظمة 
ا�ستكمال  العمومية  وبعد 
امللف  اإحالة  مت  التحقيقات 
قا�سي  العدالة  اأين  دقق  على 
تخ�س  التي  التهم  يف  التحقيق 

واملعامالت  ومت  االإطارات 
حمكمة  على  امللف  اإحالة 
اإقناع  اجلنح بعد ف�سل الدفاع يف 

وجه  ء   نتفا با م   التها ا غرفة  
اخلدمات  مدير  �سد  الدعوى 
امللف  لتطالب  يف  واإطاراته 

�سجن  �سنوات   04 بعقوبة  النيابة 
نافدة و500الف دج يف حق مدير 
�سنوات  و03  اجلامعية  اخلدمات 
دج  األف  نافذة  و500  حب�س 
نافذة  للممونني  و�سنتني  غرامة 
األف  نافذة  و500  حب�س 
كل من  نافذة يف حق  دج  غرامة 
ال�سفقات  مبديرية  جلنة  رئي�س 
انتظار  يف   , وكاتبه  اخلدمات 
االأ�سبوع  خالل  باحلكم  النطق 
الوقت  يف  هذا  يحدث   , املقبل 
�سابقة  مديرة  اإدانة  مت  الذي 
بالر�سوة  وحب�سها  والتحقيق  ال 
من  العديد  يف  م�ستمر  يزال 

االإقامة  لنف�س الغر�س.

ملف اخلدمات اجلامعية ب�صيدي بلعبا�س

املدير واإطارين  وممونني 
مهددين باأحكام ثقيلة

الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق االن�صان

وفاة الرئي�س هواري قدور
البويرة

وعدة لفائدة نزلء دار العجزة

العامة  الوطنية  االإذاعة  اأكدت 
وزير  اأن   NPR االأمريكية 
خارجية الواليات املتحدة, مايك 
اإعالمية  بوجه  �رضخ  بومبيو, 
الئقة  غري  عبارات  م�ستخدما 
اأ�سئلة حول  اإليه  توجيهها  ب�سبب 
وتطرقت  االأوكرانية«  »الق�سية 
 All Things برنامج  مذيعة 
لويز  ماري   ,Considered
بومبيو  مع  مقابلة  يف  كيلي, 
اجلمعة,  اأم�س   NPR ن�رضتها 
اإىل ال�سيا�سات ال�رضية التي يقال 
ترامب  دونالد  الرئي�س  اإدارة  اإن 
متار�سها يف اأوكرانيا, مبا يف ذلك 
�سفرية  على  املزعوم  التج�س�س 
ماري  حينئذ,  املتحدة  الواليات 
معار�ستها  ب�سبب  يوفانوفيت�س, 
اإجبار  االأبي�س  البيت  ملحاوالت 

حتقيق  فتح  على  كييف  حكومة 
الدميقراطي  املر�سح  مع 
الرئا�سة  انتخابات  يف  املحتمل 
بايدن  جو  املقبلة  االأمريكية 

وجنله هانرت.
االأ�سئلة  اأن  اإىل   NPR واأ�سارت 
يف  جاءت  باأوكرانيا  املتعلقة 
ختام املقابلة التي جرت يف مقر 
بومبيو  قام  ثم  اخلارجية,  وزارة 
ا�ستمرت  واألقى يف �سمت نظرة 
االإعالمية.  اإىل  ثوان  لعدة 
يف  م�ساعدا  اأن  االإذاعة  واأكدت 
عقب  دعا  االأمريكية  اخلارجية 
معي�سة  غرفة  اإىل  كيلي  املقابلة 
الوزارة  مقر  يف  ببومبيو  خا�سة 
�رضخ  حيث  ت�سجيل,  جهاز  دون 
با�ستخدام عبارات  الوزير  عليها 

غري الئقة متكررة.

NPR االإذاعة الوطنية العامة االأمريكية

بومبيو ا�ضتخدم عبارات بذيئة
 �ضد مذيعة 

 طالبت النيابة العامة ملحكمة �صيدي بلعبا�س بت�صليط عقوبات ترتاوح بني العامني واالأربعة �صنوات 
حب�س نافذة يف حق مدير للخدمات اجلامعية و�صط و اأطارت مديريته وممونني  بتهمة اإبرام �صفقات 

م�صبوهة وخمالفة للت�صريع .

بدائٌل     
ي�صني بوغازي

نٌ�ستغرُق يف اأحاينِي كثرية يف قوالِب من  التزام 
وقواعِد وعادات , فنُم�سك بها مت�سك غريقا 
بق�سِة ,فال نريُد تنازُل عنها رغم ق�سورها يف 
منعطفات تاريخيِة اأو اإن�سانية ,اأين تغدو تلك  
اأمام  ت�ٌسمد  فال    , باليٌة  والعادات  القواعد 

تطورا ومل ت�ستطع تكيفا ومتطلبات طارئة .

ال  وكاأننا   , كثرية متاما  اأحايني  يف  ن�ستغرق  
احلياة  ودوران  االأيام  اأن  ,رغم  بدائال  منلك 
على  نعجز  ما  البدائل  من  يعطينا   , يوم  كل 
بعد  تطلع  بدائل   , فقط  واإدراكه  ا�ستيعابه 
حولنا  حيوات  وفى  الوقِت  من  ومدُد  جتارب 
البدائل   منطق  حبي�سة  كانت  بدورها  وهي   ,
تغدو  اأن  ,قبل  اأبدية  اأنها  ظننا  التي  االأوىل 

ع�سية على التكيف والتجديد .
بعدما  جانبا  فرتكناه  م�رضا  غدا  قوال  رمبا 
كانت  حركة  ورمبا   , وقبول  �سدى  له  كان 
,ورمبا  ا�ستهجانا  تثري  وغدت  اإعجابا  تلقى 

واأ�سخا�س  وبرامج  خطط  اأعظم  مبقا�سات 
يثريون  ال  جميعا  اأ�سحبوا  وعالقات  واأمكنة 
تكرار.  يف  تكرارا  غدوا  الأنهم  �سيئا  فينا  
فاأدخلوا اأيامنا كلها  يف اآلة من تكرار واإعادة 
فقدت معهما ما كان يرجتى ,وغدت بال فائدة 
وال تدفع اإىل اأفق  واأحالم ,عندها  فقط تغدو 
بحاجة اإىل اأن ترفع من على اأكتافنا , وترتك 
هي   , جديدة  بدائل  مكانها  لنجل�س   , جانبا 
جديدة  االأقل  على  لكنها   كان  مما  �سيء 
مقا�سات  مقاومة  تعيد  اأن  قابلة   ,وحديثة 

االيام  املنتظرة .

يف  متلك   ,وهي  وقواعد  عادات  ت�ستغرقنا 
�سميم �سريها اعقاب ليل ونهار بدائل اأخرى 
, لكننا  م�ستغرقون ون�رض اإ�رضارا غريبا على 
اأوىل  مقا�سات   , قدمية  مقا�سات  قيد  البقاء 
رغم البدائل ممكنة , رمبا تنتظر  باأنفع واأكرث 
باالآمال واحلياة مما كانت منذ قليل  اإ�رضاقا 

ت�سوقنا  ب�سال�سل  كما ال�سجناء.
يف  ن�ستغرق  حني   اأننا   , غرابة  االأكرث  لكن 
يتجلى   , وعادات  وقواعد  التزام  من  قوالب 
ذاك اال�ستغراق بر�سى ال يفهم  , فرتاه دائما 
عادات  جتاه  و�سحري  غامر  بحنني  ي�سكننا 

وقواعد , وكاأنها هي الطى تعيد ترتيب اأيامنا 
دون  احلياة  اأر�سفة  فوق  ومرورنا   واأحالمنا 
غريها من معطيات احلياة , علماء نف�سانيني 
اإذ  يرحم   ال  طاغيا  وهو   , احلنني  اأنه  قالوا 
ي�رضب , وي�ستغل �سد اأعمارنا  واالأمكنة اإىل 
فيملئنا   , واالمكنة  اعمارنا  روح  يغدو   اأن  
بهتاتا وعادات �سيئة ,وهي  من تقاوٌم  بدائُل 
رهينة  بالبقاء  تر�سى  وهي   , ممكنة  جديدةُ 
ما�س احكمت اأبوابه , ما�ِس  ي�ستلذ كثريا يف 

�سنع متائم  �سحرا  �سد اأحالمناُ .

روؤى 

العجزة  دار  اأم�س  احت�سنت 
ت�سامنيا  ن�ساطا  البويرة  مبدينة 
هناك  املقيمني  امل�سنني  مع 
اجلمعيتان  عليه  اأ�رضفت 
 « و   « اخلري  اأجل  من  »املبادرة 
ال�سالم الوالئية » اأين مت حت�سري 
يف  متمثلة  تقليدية  غذاء  ماأدبة 
اأع�ساء  عليها  اأ�سفى  الك�سك�سي 
اجلمعيتان وجمع ال�سيوف اأجواء 
الفرحة يف  اأدخلت  بهيجة  عائلية 
املجتمع  من  الفئة  هذه  قلوب 
العائلي  اجلو  غربة  تعي�س  التي 

ق�ست  اأبناء  ت�رضفات  ب�سبب 
ويف   , ب�سريتهم  وعمت  قلوبهم 
هذه  اأن  املنظمون  اأكد  ال�سياق 
بل  االأخرية  تكون  لن  املبادرة 
دوريا  النزالء  هوؤالء  �سيتفقدون 
ت�سامنية  ومبادرات  بن�ساطات 
داعني  االأيام  قادم  يف  اأخرى 
العون  يد  ملد  املح�سنني  جميع 
هذه  مثل  يف  بامل�ساهمة  لهم 
الفئات  مع  الت�سامنية  الن�ساطات 
املجتمع  يف  واملحتاجة  اله�سة 

اجلزائري .

الرابطة  رئي�س  ال�سبت,  تويف 
حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية 
بعد  قدور,  هواري  االن�سان, 
األزمه  ع�سال  مر�س  من  معاناة 
الفقيد,  مدة ;وكان  منذ  الفرا�س 

املا�سي,  ماي  �سهر  �سلّم  قد 
رئا�سة الرابطة لنب �سيخ احل�سني 
يف  للمكوث  موؤقتا  الدين  �سياء 
راحة, بعد اإجراء عملية جراحية 

ب�سبب ورم يف احلنجرة.

اأفق

يف انتظار معركة
 ال�ضكر و الزيت

وداد احلاج

التجارة  اأم�س وزير  اأطلقها  التي  الت�رضيحات 
�سورة  لالأذهان  اأعادت  رزيق   كمال  الدكتور 
زميله ال�سابق بختي بلعايب كالهما اأراد فتح 
يف  تع�س�س  التي  املافيا  مع  علنية  مواجهة 
دواليب القطاع و هي متلك املعلومة و املال 
و كثريا من املتواطئني ,ال ندري حلد اللحظة 
مدى اال�ستعداد النف�سي الذي ت�سلح به الوزير 
اجلديد حل�سم ال�رضاع وهو الذي يدرك جيدا 
تكون  لن  الدبورو  ع�س  يف  يده  اأدخل  قد  اأنه 
العتبارات  �سلفا  حم�سومة  املواجهة  نتيجة 
ين�سلح  و  النوايا  ت�سدق  اأن  نتمناه  ما  كثرية. 
احلال و اأن يتخل�س القطاع من هيمنة جمموعة 
االأخالق  و  ال�سمري  عدميي  و  الفا�سدين  من 
ل�سنوات  اجلزائريني  رقاب  الذين حتكموا يف 
عديدة و مل يتغريوا مع كل الهزات و التحوالت 
التي عرفتها البالد. قد ياأتي اليوم الذي نكون 
التحقيق  اإىل  العدالة  لدعوة  م�سطرين  فيه 
القطاع  على  تعاقبوا  الذين  الوزراء  اأغلب  مع 
نتيجة تواطئهم و عدم حتملهم مل�سوؤوليتهم و 
بال اأدى �سك فاإن قطاع التجارة يخفي الكثري 
�ستن�سينا  التي  ال�سوداء  امللفات  و  االألغاز  من 
ملف الف�ساد يف تركيب ال�سيارات و البنوك,..
�سخ�سيا اأمتنى اأن تتحرك العدالة للتحقيق يف 
ملف املافيا التي �سيطرت على قطاع احلليب 
ملف  اإىل  معركته  اجلديد  الوزير  ينقل  اأن  و 
بع�س  متكن  يكف  و  الزيت  و  ال�سكر  اإحتكار 
نتيجة  اإمرباطوريات  بناء  من  االأعمال  رجال 
املرتبطة  املواد  من  لكثري  ظامل  احتكار 

مبعي�سة املواطن الب�سيط 

�صحيفة

احلكومة ال�ضعودية تريد 
�ضراء نادي نيوكا�ضل

اإن  جورنال«,  �سرتيت  »وول  �سحيفة  قالت 
اإجنليزي �سهري  ناد  ال�سعودية تتفاو�س ل�رضاء 
تقرير  يف  ال�سحيفة  واأ�سافت  القدم,  لكرة 
ال�سيادي  اأن �سندوق الرثوة  ال�سبت,  اأم�س  لها 
نادي  ل�رضاء  مفاو�سات  يف  دخل  ال�سعودي 
نيوكا�سل يونايتد االإجنليزي لكرة القدم, مقابل 
445 مليون دوالر, موؤكدة على اأن ال�سفقة قد 
ت�ستغرق اأياما اأو اأ�سابيع. يذكر اأن ملكية نادي 
الـ14 يف جدول  نيوكا�سل, الذي يحتل املركز 
ترتيب الدوري االإجنليزي املمتاز, تعود حاليا 
اآ�سلي, الذي  لرجل االأعمال الربيطاين, مايك 
 134 مقابل   ,2007 عام  يف  الفريق  ا�سرتى 

مليون جنيه ا�سرتليني.

تويوتا تبني »مدينة 
امل�ضتقبل«!

يف  م�ساركتها  خالل  تويوتا  �رضكة  اأعلنت 
امل�ساهمة  نيتها  عن   2020  CES معر�س 
امل�ستقبل«  »مدينة  بـ  ي�سمى  ما  تطوير  يف 
�ست�سيد  التي   Woven City املتطورة 
اأن  اإىل  ال�رضكة  يف  اخلرباء  واأ�سار  اليابان  يف 
�ستكون مبثابة مكان   Woven City مدينة 
تطوير  على  القادرين  املتفرغني  للباحثني 
التحكم  تقنيات  مثل  احلديثة,  التكنولوجيا 
والذكاء  الذكية  املنازل  وتقنيات  بالروبوتات, 
اأ�سياء  اإىل  التقنيات  هذه  وحتويل  ال�سناعي, 
و�ست�سم  اليومي.  عاملنا  يف  منها  ي�ستفاد 
مدينة Woven City وفقا للمعلومات عدة 
اأنواع من ال�سوارع, �سوارع خم�س�سة للمركبات 
التنقل  ملركبات  خم�س�سة  و�سوارع  ال�رضيعة, 
الدراجات  مثل  ال�رضعة  منخف�سة  ال�سخ�سية 

وال�سكوتر, و�سوارع خا�سة بامل�ساة.

عمل  ور�سة  يف  م�ساركون  اأكد 
وطني  خمطط  »تطوير  حول 
ا�سرتاتيجي للبحث واالبتكار يف 
الدقيقة«  االإلكرتونيات  جمال 
اأم�س  اأ�سغالها  افتتحت  التي 
»جياليل  بجامعة  ال�سبت 
على  بلعبا�س  ب�سيدي  الياب�س« 
بني  ما  التعاون  تعزيز  �رضورة 
الباحثني واالأكادمييني واملهنيني 
من  الدقيقة  االإلكرتونيات  يف 
اأجل تطوير هذا املجال احليوي 
االقت�ساد  بتعزيز  ي�سمح  مبا 

الوطني.
هذا  يف  املتدخلون  و�سدد 
اأ�ساتذة  من  العلمي  اللقاء 
وطنية  وكفاءات  جامعيني 
يف  البالد  خارج  تن�سط  واأخرى 
اأهمية  على  االإلكرتونيك  جمال 
العلمي  البحث  من  اال�ستفادة 
تطوير  اأجل  من  واالأكادميي 
الدقيقة   االإلكرتونيات  جمال 
هذا  يف  اال�ستثمار  لتعزيز 
القيمة  حتقيق  ومنه  التخ�س�س 

امل�سافة لالقت�ساد الوطني .

�صيدي بلعبا�س

ور�ضة حول تطوير الإلكرتونيات 
الدقيقة 

اأح�صن مرزوق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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