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حتت رئا�سة وزير الدفاع الوطني

اإن�ساء منظومة وطنية لأمن املعلوماتية 

اأحمد اأحمد ي�سرب 
النتقادات عر�ض احلائط

�رضب رئي�س االحتاد االإفريقي لكرة القدم اأحمد اأحمد االنتقادات 
التي طالت تنظيم بطولة اإفريقيا داخل القاعة يف مدينة العيون 
احت�ضنت  التي  املدينة  زار  بعدما  احلائط،  ال�ضحراوية عر�س 
فعاليات املناف�ضة منذ اأول اأم�س، عندما حّل باملدينة رفقة بعثة 
الكاف يف مقدمتهم رئي�س اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم 
فوزي لقجع، حيث مت اإ�ضناد تنظيم املناف�ضة القارية اإىل املغرب 
والتي اختارت العيون من اأجل خو�س املناف�ضة وهي التي تراها 
دالئل  لديه  واالأمر  مغربية،  م�ضتعمرة  املدينة  اأن  رغم  مغربية 

�ضيا�ضية اأكرث منها ريا�ضية.

راديوز تكرم فقيد الإعالم 
بن نعوم

 
اجلزائري  االإعالم  فقيد  تكرمي  على  »راديوز«  جمعية  اأقدمت 
العام«، حيث جرى  »الراأي  العام ملجمع  نعوم املدير  بن  اأحمد 
الوطني  للمنتخب  القدامى  الالعبني  من  عدد  بح�ضور  التكرمي 
ومولودية وهران اإىل جانب عدد من اأفراد عائلة املرحوم، والذي 

مت احلديث عن خ�ضاله وم�ضريته املهنية يف مهنة املتاعب.

وزارة الأ�سغال العمومية والنقل

ن�سر املناق�سات واملنح 
املوؤقت لل�سفقات عرب املوقع 

اللكرتوين
ك�ضفت وزارة االأ�ضغال العمومية والنقل، اأم�س، يف بيان لها، اأنه �ضيتم 
ن�رض اإعالنات املناق�ضات واإعالنات املنح املوؤقت ل�ضفقات االأ�ضغال 
العمومية والنقل، وكذا جميع االإعالنات املتعلقة بهذا القطاع، عرب 
HYPERLINK »http:// الرابط:   عرب  االلكرتوين،  موقعها 
www.mtpt.gov.dz/« \t »_blank« www.mtpt.gov.

.dz
اخلدمات  ع�رضنة  اإطار  يف  يندرج  هذا  فان  الوزارة،  بيان  وح�ضب 
وتب�ضيط اإجراءات االإدارية لفائدة املتعاملني االقت�ضاديني املعنيني 

بن�ضاطات قطاع االأ�ضغال العمومية والنقل.
مرمي خمي�سة

�سكيكيدة

الطبيب حمقور واملري�ض 
مت�سرر 

 
حممد  مب�ضت�ضفى  يعملون  العمومية،الذين  ال�ضحة  م�ضتخدمو  نظم 
العمل  لظروف  ال�ضعب  للواقع  احتجاحية،رف�ضا  وقفة  دندان 
الطبيب  بني  املتبادلة  املعاناة  عن  معرب  كبري  باملوؤ�ض�ضة،،وب�ضعار 
تاأخرت  اجلديد،الذي  اال�ضعجاالت  ق�ضم  فتح  انتظار  واملري�س،يف 
رتو�ضات  اال  منه  تبق  ومل  جاهز  االدارة،فهو  تد�ضينه،وح�ضب  فرتة 
�ضغرية مع جتهيزه،وامليزانية متوفرة،فهل ي�ضارع وزير ال�ضحة حلل 

م�ضاكل القطاع بعزابة؟
وليد ب

اأول بلد عربي ي�سجل اإ�سابة 
بفريو�ض كورونا

اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع االإماراتية، اأم�س، يف بيان لها، 
من  الأ�ضخا�س  اجلديد،  كورونا  بفريو�س  اإ�ضابة  حالة  ت�ضخي�س  عن 

عائلة واحدة قادمني من مدينة ووهان ال�ضينية.
للم�ضابني  ال�ضحية  احلالة  اأن  البيان،  ذات  يف  الوزارة،  واأو�ضحت 
االإجراءات  اتخذت  اأنها  موؤكدة  الطبية،  مالحظة  وحتت  م�ضتقرة 
االحرتازية ال�رضورية وفقا لتو�ضيات منظمة ال�ضحة العاملية، م�ضرية 

اأن الوزارة تتابع الو�ضع عن كثب مبا ي�ضمن �ضحة و�ضالمة اجلميع.
مرمي خمي�سة

 

جيجل

هزة اأر�سية ب�سدة 3,1 درجة 
ري�ضرت  �ضلم  على  درجة   3،1 �ضدتها  بلغت  اأر�ضية  هزة  �ضجلت 
بوالية  االأربعاء  اأم�س  �ضباح  من  دقيقة  و20  ال11  ال�ضاعة  على 
جيجل، ح�ضب بيان ملركز البحث يف علم الفلك والفيزياء الفلكية 
على  قد حدد  الهزة  مركز  اأن  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح  واجليوفيزياء 

بعد 3 كلم جنوب العوانة بنف�س الوالية.

املر�ضوم  اجلمهورية  رئي�س  وقع 
باإن�ضاء  اخلا�س  الرئا�ضي 
االأنظمة  الأمن  وطنية  منظومة 
الدولة  املعلوماتية وهي  اأداة 
حتت  املعلوماتية  اأمن  جمال  يف 
الوطني  الدفاع  وزير  رئا�ضة 
املنظومة ح�ضب  هذه  وت�ضكل 
بها  خا�س  مر�ضوم  مات�ضمنه 
اجلريدة  من  عدد  اأخر  يف  ن�رض 

التنظيمي  الر�ضمية  االإطار 
اإعداد   على  ي�رضف  الذي 
الأمن  الوطنية   االإ�ضرتاتيجية 
االأنظمة املعلوماتية وت�ضمل هذه 
الأمن  وطنيا  جمل�ضا  املنظومة 
االأنظمة املعلوماتية، وهو مكلف 
الوطنية  االإ�ضرتاتيجية  باإعداد 
وتوجيهها،   عليها  واملوافقة 
يتوفر  املجل�س  مهام   وملمار�ضة 

على الهياكل التابع لوزارة الدفاع 
الوطني كما تت�ضكل املنظومة من 
م�ضلحة ت�ضمى وكالة اأمن االأنظمة 
بتن�ضيق  املعلوماتية  وتكلف 
املنظومة  اإ�ضرتاتيجية  تنفيذ 
الوطنية الأمن املعلوماتية ويراأ�س 
االأنظمة  الأمن  الوطني  املجل�س 
الوطني  الدفاع  وزير  املعلوماتية 
اأو ممثل عنه، كما يت�ضكل اأي�ضا من 

ممثل عن رئا�ضة اجلمهورية ممثل 
ال�ضوؤون  وزير   االأول،  الوزير  عن 
ووزير   الداخلية  اخلارجيةووزير 
وزراء   اإىل   باالإ�ضافة  املالية،  
التعليم  و  االإت�ضاالت  الطاقة 
اإمكانية  اإىل  باالإ�ضافة  العايل، 
االإ�ضتعانة باأن �ضخ�س اأو موؤ�ض�ضة 
املنظومة  هذه  وتكلف  وطنية 
باإجراء حتقيقات يف حالة حدوث 

هجمات الكرتونية، باالإ�ضافة اإىل 
تقييم و جمع املعطيات، و تقدمي 
العمومية،  للهيئات  امل�ضورة 

باالإ�ضافة اإىل مهام اأخرى متعلقة 
للموؤ�ض�ضات  االإلكرتوين  باالأمن 

العمومية.

خبر في 
صورة

مبدينة  الن�ضيم  بفندق  اأم�س  مت 
اجلديد  الوايل  تن�ضيب  البويرة 
عياط  »لكحل  البويرة  اىل  الوافد 
احتفالية  يف   « ال�ضالم  عبد 
املدنية  ال�ضلطات  ح�رضتها 
واالأ�رضة  واملنتخبني  والع�ضكرية 
املجتمع  وممثلي  االإعالمية 
التن�ضيب  عملية  وجرت   ، املدين 

الكلمة  �ضنعتها  موؤثرة  اأجواء  يف 
»م�ضطفى  الوايل  تالها  التي 
ليماين » املحول اإىل والية �ضيدي 
االأخرية  احلركة  خالل  بلعبا�س 
اجلمهورية  رئي�س  اأجراها  التي 
عبد املجيد تبون » حيث عرب عن 
�ضكره العميق ل�ضكان البويرة الذين 
خالل  واحرتامه  مودته  ك�ضبوا 

الوالية  لهذه  ومتنى  خدمته  فرتة 
لتحقيق  والتنمية  االزدهار  كل 
جهته  ومن   . مواطنيها  طموحات 
الوافد اجلديد الذي ا�ضتغل  اأبدى 
لوالية  العام  االأمني  من�ضب  يف 
اجلهود  لبذل  ا�ضتعداده  �ضكيكدة 
رفقة املنتخبني وال�ضلطات ليكون 
يف م�ضتوى تطلعات ال�ضكان الذين 

يف  خا�ضة  الكثري  منه  ينتظرون 
االأ�رضة  ، كما خ�س  التنمية  جمال 
هام�س  على  بت�رضيح  االإعالمية 
 3 هناك  اأن  فيه  اأكد  االحتفالية 
مهنة  باأ�ضحاب  �ضتجمعه  عنا�رض 
واالإخال�س  النية  وهي  املتعب 

وال�رضاحة .
اأح�سن مرزوق

البويرة

تن�سيب الوايل اجلديد يف حفل خا�ض

ي�ضارك اأ�ضاتذة باحثون وجامعيون 
من جامعات عربية من »االإمارات ، 
تون�س ،« يف اأ�ضغال امللتقى الدويل 
و�ضائل  »القيمة يف  حول  ال�ضاد�س 
ينظمه  الذي  امللتقى   « االإعالم 
الدرا�ضات  خمترب  ال�ضاد�س  للعام 
وحتليل  واالإعالمية  االت�ضالية 
احلميد  عبد  جلامعة  اخلطاب 
ي�ضارك  مب�ضتغامن  بادي�س  بن 
من  جامعيون  اأ�ضاتذة  اأي�ضا  فيه 
 ، العا�ضمة  »اجلزائر  جامعات 
 ، غليزان   ، م�ضتغامن   ، وهران 
�ضطيف » وقد اأ�ضار مدير املخترب 
اجلامعي الدكتور العربي بوعمامة 
»الو�ضط  معه  اأجرته  ات�ضال  يف 
من  عدد  يناق�س  امللتقى  اأن   «

االأكادميية  البحثية  االإ�ضكاليات 
الهامة امل�ضتجدة يف حقل االإعالم 
»الطرح  تعزيز  منهم  واالت�ضال 
االإعالمي  التنظري  يف   « القيمي 
التي  امللتقى  طبعات  اأن  معتربا 
�ضنوات  خم�س  مدار  على  نظمت 
واأ�ض�ضت  وهامة  ناجحة  كانت 
»االإعالم  ملدر�ضة  مل�ضار 
مب�ضتغامن » منوها يف ذات ال�ضياق 
باأداء العديد من الباحثني يف حقل 
رافعوا  الذين  واالت�ضال  االإعالم 
يف  القيمية  »احلتمية  نظرية  عن 
عرب  وي�ضارك   « االإعالم  و�ضائل 
�ضاحب   « »ال�ضكايب  عرب  ماخلة 
يف  القيمية  »احلتمية  نظرية 
و�ضائل االإعالم » الربفي�ضور »عزي 

عبد الرحمان » ويتوا�ضل امللتقى 
ومن  يوميني  مدار  على  الدويل 
هامة  بتو�ضيات  يتوج  اأن  املنتظر 
العايل  التعليم  وزارة  اإىل  ترفع 
والبحث العلمي واىل وزارة االت�ضال  
وعدد من الهيئات االأكادميية وقال 

من�ضق  بوعمامة  العربي  االأ�ضتاذ 
اأن  ال�ضاد�ضة  طبعته  يف  امللتقى 
للملتقى  املداخالت  من  العديد 
ال�ضاد�س الدويل �ضتطبع وتن�رض يف 

موؤلف جماعي.
 م. اأمني

ينظمه خمرب العالم والت�سال بجامعة م�ستغامن

ملتقى دويل حول "القيمة يف و�سائل الإعالم" 

 باية ع 



اخلبري االقت�سادي مهماه بوزيان »للو�سط« :

هذه حقيقة م�شروعي 
ديزارتيك و الغاز ال�شخري

.       كنت من اأن�سار م�سروع  ديزرتيك وتراجعت
.      االأمن الطاقوي للجزائر مهدد يف هذه احلاالت

.      �سرورة تثمني القطاع املنجمي

�سدد اخلبري الطاقوي مهماه بوزيان االأم�س خالل حلوله �سيفا على فروم جريدة الو�سط على اأنه  الخيار اأمام اجلزائر اأمام ا�ستغالل الغاز ال�سخري تفاديا 
للوقوع يف العوز الطاقوي، حمذرا من خمطط يحاك �سد اجلزائر لال�ستحواذ على الطاقة احليوية ، داعيا اإىل اإعادة النظر يف قانون اال�ستثمار وحتيينه 

ال�ستقطاب ال�سركات االأجنبية لال�ستثمار يف ال�سوق اجلزائري
 اإميان لوا�س

مهماه  الطاقوي  اخلبري  فتح 
م�رشوع  على  اأم�س  بوزيان 
باأنه  اعرتف  اأين  ديزارتيك، 
مع البداية كان من اأن�صار هذا 
امل�رشوع لأنه اآنذاك كان يجهل 
خلفياته، م�صريا باأنه تخلى عن 
عندما  امل�رشوع  هذا  تاأييد 
اكت�صف باأن اأفكاره قائمة على 
وقف النمو عند الدول النامية.

باأن  بوزيان  مهماه  واأو�صح 
ي�صعى  ديزرتيك  م�رشوع 
من  الهام  اجلزء  ت�صدير  اإىل 
م�صريا  اأوروبا،  اإىل  الكهرباء 
باأن اأن م�رشوع ديزرتك ت�صمن 
امليالد  حلظة  اندثاره  بذور 
نظرية  وهي  روما  نادي  يف 
كولونيالية مبنية على املجتمع 

املدين.
اأ�صاف املتحدث »من  يتحدث 
ل  ديزرتك  م�رشوع  عن 
خلفياته  ول  ماهيته  يعرف 
على  القائمني  اأطروحات  ول 
العديد  اأن  موؤكدا  تنفيذه، 
الفكرة  عن  املتحدثني  من 
مل  ديزرتك  عن  واملدافعني 
الطالع  عناء  اأنف�صهم  يكلفوا 
التي  الوثيقة  الأر�صية  على 

توؤ�ص�س له«.
م�رشوع  باأن  املتحدث  واأ�صار 

يف  م�رشوع  هو  ديزرتيك 
الطاقات املتجددة، يحقق 15 
اأوروبا  احتياجات  من  باملئة 
اجلزائر  الطاقوي،  املجال  يف 
امل�رشوع  متويل  يف  ت�صاهم 
مليار   432 تكلفته  تقدر  الذي 

دولر«.
باأن  بوزيان  مهماه  واأكد 
عوائد  اأي  له  لي�س  امل�رشوع 
العددي  اأن  كما  اقت�صادية، 
هذا  يف  اخلفية  الأمور  من 
ل  بانه  مربزا  امل�رشوع، 
ناحية  من  ل  اجلزائر  ينفع 
اأو من ناحية العوائد  التوظيف ّ

القت�صادية
على  املتحدث  و�صدد 
منظور  بعث  �رشورة 
التكنولوجيا  لتوطيد  جديد 
والطاقات  الطبيعية 
باأنه  من  م�صريا   ، املتجددة 
يف  التفكري  الأح�صن  للجميع 
اجلزائر  بني  ثنائية  م�صاريع 
والتي  الأوروبي  والحتاد 
اجلزائرية  املقاربة  ت�صتوعب 

ال�صاملة مللف التعاون .
بوزيان  الطاقوي  اخلبري  ودعا 
املجموعة  فواعل  كل  مهماه، 
البقاء  عدم  اإىل  الوطنية 
واأطروحات  مقرتحات  �صجناء 
م�رشوع  ذلك  يف  مبا  الآخرين، 
من  اأنه  م�صددا  ديزرتك، 

الواجب كنخبة توجيه الهتمام 
الوطني اإىل املقرتحات البناءة 
تقوم  تنمية م�صتدامة،  لتحقيق 
املتجددة،  الطاقات  على 
الوطنية  املوارد  كل  لها  وتعباأ 
لتج�صيد  وتقنية  ومالية  ب�رشية 
لالأمة  امل�رشوعة  الطموحات 

اجلزائرية

الخيار للجزائر غري 
ا�ستغالل الغاز ال�سخري

 
مهماه  الطاقوي  اخلبري  اأكد 
مع  اأو  �صد  لي�س  بانه  بوزيان 
ال�صخري،  الغاز  ا�صتغالل 
اإل  للجزائر  خيار  ل  باأن  لفتا 
الغاز  ا�صتغالل  اإىل  الذهاب 
الأمن  على  للحفاظ  ال�صخري 

الطاقوي .
كل  باأن  بوزيان  مهماه  اأكد 
اجلزائر  باأن  ت�صري  املعطيات 
الأمن  فقد  حتدي  اأمام 
الطاقوي، اأين �صدد باأن الرهان 
هو �رشورة النتقال الطاقوي، 
اإىل �رشورة فتح املجال  داعيا 
خمزونها  ل�صتغالل  للجزائر 
ال�صخري،  الغاز  من  الهائل 
املرتبة  حتتل  اأنها  باعتبار 
يعادل  ما  اأي  عامليا،  الثالثة 
الحتياطي  من  باملائة   10
القابل  ال�صخري  للغاز  العاملي 

لال�صرتجاع.
اإىل  بوزيان،  مهماه  دعا   ،
تعمل  �صوناطراك  �رشكة  ترك 
بحرية ل�صمان الأمن الطاقوي 
اأثبت  اإذا  خا�صة  للجزائر 
عن  بديلة  م�صادر  هناك  باأن 
التقليدية  ،ل�صمان  امل�صادر 
الوطني  القت�صاد  اإمداد 
معتربا  ال�صعبة،  العملة  مبوارد 
بان لخيار للجزائر اإل الذهاب 
ال�صخري  ا�صتغالل  الغاز  اإىل 
للحفاظ الأمن الطاقوي لتجنب 

الوقوع يف العوز .

الغاز ال�سخري ال ي�سكل 
اأي خطر اأو �سرر على 

البيئة

الغاز  بان  بوزيان  مهماه  اأكد 
خطر  اأي  ي�صكل  ل  ال�صخري 
واملياه  البيئة  على  �رشر  اأو 
ما حدث  باأن  م�صريا  اجلوفية، 
املجاورة  لالآبار  تلويت  من 
لأماكن الت�صقيق  هو راجع اإىل 
م�صددا   ، املراجعة  خملفات 
هذا  معاجلة  �رشورة  على 
ميكن  ل  باأنه  مربزا   ، اخللل 
التكنولوجي  الت�صقيق  جترمي 
هذه  اأن  يثبت  مل   « قائال   ،
طبقات  لوثت  التقنية  العملية 
بل   ، البار  و  اجلوفية  املياه 

لتلك  امل�صرتجعة  املخلفات 
يف  �صاهمت  من  هي  العمليات 

هذه املمار�صات الهام�صية »
عرب  مت�صل،  �صياق   ويف 
من  اأ�صفه  عن  املتحدث 
املغالطات  هذه  لكل  الرتويج 
ال�صتغالل،  تعرقل عملية  التي 
خا�صة واأنه منذ �صنة 2015 اإىل 
رهيب  تطور  حدث  هذا  يومنا 
الت�صقيق  بعمليات  يتعلق  فيما 
هذه  ل�صتغالل  الهيدروليكي 

الرثوة.

البد من اعادة النظر يف 
قانون اال�ستثمار وحتيينه

قانون  باأن  بوزيان  مهماه  واأكد 
من  العديد  له  املحروقات 
م�صددا  يكفي،  ل  لكنه  املزايا 
اإعادة  اإىل  �رشورة  على 
ال�صتثمار  قانون  يف  النظر 
ال�رشكات  ل�صتقطاب  وحتيينه 
ال�صوق  يف  لال�صتثمار  الأجنبية 
فتح  من  ولبد  اجلزائري، 
للموارد  ال�صتثمار  املجال 
القيمة  لتحقيق  املنجمية 

امل�صافة .

هناك خمطط يحاك �سد 
اجلزائر لال�ستحواذ على 

الطاقة احليوية  

مهماه  الطاقوي  اخلبري  حذر 
الأممي  التهديد  من  بوزيان 
اإعترب  اأين   ، احليوي  للمورد 
الذي  الأممي  باأن  املقرتح 
املائي  احلو�س  دعا  لو�صع 
�صطح  حتت  املمتد  الكبري 
اجلزائرية  حتت  الأرا�صي 
بحجة  منع   ، الأممية  احلماية 
ال�صلطات اجلزائرية من تلويث 
هذا املخزون العاملي من املاء 
الرثوة  ل�صلب  العذب  تدخل 
املائية ،  م�صددا على �رشورة 

ا�صتغالل املياه اجلوفية.
» خطوة  بوزيان  واأ�صار مهماه 
ملوردنا  الأممي  التهديد 
راأ�س  على  اجلزائر   ، احليوي 
اإجهاد  �صتعاين  التي  الدولة 
،م�صيفا   2025 �صنة  يف  مائي 
عن  الكثريون  غفل  »رمبا 
غري  اأوروبية  منظمات  م�صعى 
املجال  يف  ون�صطاء  حكومية 
�صنة  وحقوقيون،  البيئي 
اأممي  مقرتح  لتقدمي   ،2015
الكبري  املائي  احلو�س  لو�صع 
الأرا�صي  �صطح  حتت  املمتد 
احلماية  حتت  اجلزائرية 
الأممية، بحجة منع ال�صلطات 
هذا  تلويث  من  اجلزائرية 
املاء  من  العاملي  املخزون 
ت�صود  العط�س  وحالة  العذب، 
ت�صنيفه  حقهم  فمن  العامل، 

باأن  عاملي ..،  ان�صاين  كمورد 
باأنف�صنا  الإ�رشار  اإمكانية 
»التدخل  غطاء  حتت  قائمة، 
اأن  بالإمكان  الذي  الإن�صاين« 
ميار�س حتت غطاء معايري ما 
بعد 1990 والتي ت�صمل �رشعية 
التدخل حلماية موارد طبيعية 
بحتة ..،  اإن�صانية  لأغرا�س 
مرافعات  ت�صاعد  مع  اإنه 
»خزان  حماية  ل�صالح  البع�س 
الرتاب  حتت  العذب«  البحر 
فهي  نُبلها،  مع  اجلزائري، 
ل�رشعنة  داخلياً  دعماً  ت�صكل 
ثروتنا  ل�صلبنا  الأممي  التدخل 

املائية ..«
ال�صيارات،  ملف  وبخ�صو�س 
على  بوزيان  مهماه  اقرتح 
اإن�صاء  اجلزائرية  احلكومة 
ل�صترياد  عمومية  �رشكة 
�صوق  باأن  م�صريا  ال�صيارات، 
من  العديد  يعاين  ال�صيارات 
الأ�صعار  غرار  على  امل�صاكل 

والتنظيم.
وقال املتحدث » اأنا اأعود اإىل 
لل�صوق،  الناظمة  الدولة  فكرة 
حظرية  �صوق  يف  خلل  هناك 
ال�صيارات قدمية، على الدولة 
�رشكة  تن�صاأ  و  تتدخل  اأن 
عمومية اخت�صا�صها العالمة ، 

ال�صالمة، و دفرت ال�رشوط .«
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جذب" قوة  املحروقات  "قانون 
الطاقوي  واخلبري  الدكتور  اأ�صاد 
بقانون  بوزيان،اأم�س،  مهماه 
حمروقات اجلديد، قائال: »اإن قانون 
ن�صو�صه،  حيث  من  اجلودة  بهذه 
�صتمكننا من حتقيق جاذبية قانونية، 
التي  الأجنبية  لل�رشكات  بالن�صبة 
يف  الرائدة  التكنولوجيات  متتلك 
فيها  مبا  الطاقوية،  احلقول  ميدان 
واملحروقات  التقليدية  املحروقات 

البحرية وغريها.
نزوله  خالل  اخلبري،  اأكد  حني،  يف 
�صيفا يف منتدى جريدة »الو�صط«، اأن 
يكفي  ل  اجلديد  املحروقات  قانون 
لوحده، بل يجب تدعيمه، عن طريق 
مناخ  خللق  ال�صتثمار،  قانون  حتيني 
باملنا�صبة،  مثمنا  لال�صتثمار،  مالئم 
اآيت  ال�صناعة، فرحات  وزير  ت�رشيح 
بني  من  اأن  فيه،  اأعلن  الذي  علي، 
الأولويات الوزارة هي مراجعة قانون 

ال�صتثمار وفتح املجال ل�صتثمار.
قانون  �صن  اأن  بوزيان  اأو�صح  حيث 
مت  التي  اجلودة  بنف�س  ال�صتثمار، 
يفتح  املحروقات،  قانون  �صن  فيها 
لال�صتثمار،  م�رشاعيه  على  املجال 
وتثمني مواردنا املنجمية ككل، ق�صد 

خلق القيمة القت�صادية امل�صافة.
على  اأن  املتحدث،  ذات  دعا  كما 
احلرية،  من  هام�س  فتح  احلكومة، 
راأ�صها  على  الوطنية  ال�رشكات  اأمام 
البحث  حيث  من  �صونطراك، 

متتد  بديلة  طاقوية  م�صادر  عن 
ال�رشكاء  تنويع  مع  القادمة،  لالأجيال 
الطاقوي،  جمال  يف  القت�صاديني 
القت�صادي  بال�رشيك  الكتفاء  وعدم 
تعلق  فيما  خ�صو�صا  الرو�صي، 

با�صتغالل الغاز ال�صخري.
املخت�س  �صدد  اأخرى،  جهة  من 
�رشورة  على  الطاقوي،  امللف  يف 
تخلي  خالل  من  الطاقوي،  النتقال 
مواردها  ت�صويق  عن  �صونطراك 
تكنولوجيات  و�رشاء  اخلام،  النفطية 
التحويلية  ال�صناعات  »ترقية 
البيرتوكيميائية«، بدل من ذلك، وهو 
من  م�صتقبال  �صيعفينا  الذي  الأمر 
�رشاء  نتيجة  �صخمة،  مالية  اأعباء 
تلك املوارد حمولة، ب�صعر م�صاعف، 
�صورتها  يف  لهم  ببيعها  قمنا  بعدما 

اخلام، ب�صعر اأدنى.
باملقابل، اأفاد �صيف منتدى«الو�صط«، 
لي�س �رشطا  اأن توفر املوارد املالية 
العلمي،  البحث  على  لالعتماد 
اجلانب  بهذا  الهتمام  اأن  معتربا 
اأولويات  من  يكون  اأن  املفرو�س  من 
جوانب  ثالث  يف  خ�صو�صا  الدولة، 
الأمن  الطاقوي،  الأمن  وهي  مهمة، 
اأن  العلم  مع  الغذائي،  الأمن  �صحي، 

الأمن الطاقوي، يوفر الثنتني معا.
على  اأن  ذكر  مت�صل،  �صياق  ويف 
املخت�صني واخلرباء تنوير الراأي العام 
ملجابهة  الإعالمية،  الف�صاءات  عرب 

ملواردنا  الأممي  التهديد  خطورة 
احليوية، التي تعترب �صكل من اأ�صكال 
الذي  اجلديد،  وال�صتعمار  الهيمنة 
احلكومات،  فوق  بهيئات  ي�صتعني 
كغطاء لال�صتحواذ على هذه املوارد. 
الطاقة،  وزير  كان  ال�صدد،  هذا  ويف 
اأم�س،  �رشح،  قد  عرقاب،  حممد 
�صيك�صف  احلكومة  خمطط  اأن 
وا�صحة  روؤية  �صيقدم  عنه  قريبا 
اإ�صرتاتيجية  بخ�صو�س  للجزائريني، 
خا�صة  الطاقة،  قطاع  يف  الدولة 
الغاز  ا�صتغالل  مبو�صوع  يتعلق  فيما 
املتجددة.  يف  والطاقات  ال�صخري 
الدكتور  اأن  الإ�صارة  جتدر  الأخري، 
خالل  ملح  قد  بوزيان،  مهماه 
املنتدى، عن وجود خمطط جهنمي 
لال�صتحواذ على احتياطاتنا احليوية، 
ت�صوقها  ا�صرتاتيجيات،  وفق  ممنهج 
الدرا�صات  ومكاتب  البحث  مراكز 
لكي  ويوني�صيف،  كاليوني�صكو  الدولية 
تقدمها  التي  املعطيات  مع  نتعاطى 
خللق  وقودا،  وجتعلنا  كم�صلمات، 
عن  العاملية  الطاقوية  ال�رشاعات 
واأكادمييا،  معرفيا  ا�صقاطنا  طريق 
باأفكار  الأذهان  ح�صو  خالل  من 
»خطة  ي�صمى  ما  اإطار  يف  مغلوطة، 
املوارد  لو�صع  املوارد«،  دبلوما�صية 
رعاية  حتت  النامي  للعامل  احليوية 

اأممية.
مرمي خمي�سة

علميا ال خطر من ا�شتغالل الغاز ال�شخري 
مهماه  الطاقوي  اخلبري  جدد 
بوزيان مرافعته على ا�صتغالل الغاز 
و�صمانا  موردا  باعتباره  ال�صخري 
بالعملة  الوطني  لقت�صاد  لإمداد 

ال�صعبة.
ا�صت�صافته  خالل  مهماه  اأو�صح  و 
تطرق  انه  الو�صط   يومية  مبنتدى 
مغالطات  هنالك  ان  اإىل   2015 يف 
ب�صان ملف الغاز ال�صخرى و�صماتها 
للغاز  ال�صبعة  بـالأ�صاطرياأنذاك 
الغاز  اأن ل�صتغالل  ال�صخري م�صريا 
لالقت�صاد  �رشورة  هو  ال�صخري 
اأن  الوقت  ذات  يف  موؤكدا   ، الوطني 
“كل ما يقال عن الآثار ال�صلبية التي 
اأ�صا�س  ل  ال�صخري  الغاز  عن  تنجم 
واعترب  العلمية  ال�صحة  من  لها 
طرف  من  افرتا�صات  و  اأوهام  اأنها 
و  التموقعات  بغر�س  اأجنبية  جهات 

ال�رشاعات الإ�صرتاتيجية .
الدولية  املعطيات  ان  مهماه  وقال 
لثالث  اجلزائر  امتالك  عن  تتحدث 
ال�صخري،  للغز  عاملي  احتياطي 
اجلزائر  تعزيز  على  وجب  لذلك 
ال�صاحة  على  طاقوية  كقوة  موقعها 

الدولية.
و اأبرز اخلبري القت�صادي اأن مكامن 
اجلزائر املحتملة من الغاز ال�صخري 
ت�صل اإىل 27 األف مليار مكرت مكعب 
اأ�صعاف   10 وهي  الأقل،  على 

الآن  املوؤكدة  اجلزائر  احتياطي 
احتياطي  كثالث  الطبيعي  الغاز  من 
من  كل  بعد  ال�صخري  للغاز  عاملي 

ال�صني ال�صعبية والأرجنتني.
�رشورة  اإىل  املتحدث  ذات  �صدد  و 
و  موؤ�ص�صة  علمية  دلئل  اعتماد 
الغاز  اأ�رشار  اأن  للحديث  براهني 
املجال  نرتك  ل  لكي  ال�صخري 
لتدخالت اخنبية م�صريا اإىل  التقارير 
الغري  الب�رشية  املمار�صات  على 
للحاجات  التهديدات  و  امل�صوؤولة  
القارة  م�صتوى  على  الإن�صانية 
طرف  منظمات  من  الإفريقية 
يف  ون�صطاء  حكومية  غري  اأوروبية 
لتقدمي  وحقوقيني،  البيئي  املجال 
لو�صع احلو�س املائي  اأممي  مقرتح 
الكبري املمتد حتت �صطح الأرا�صي 

اجلزائرية حتت احلماية الأممية .
ا�صتغالل  اأن  بوزيان،  مهماه  اأكد  و 
الغاز ال�صخري، ل ي�صكل اأي خطر اأو 
�رشر على البيئة واملياه اجلوفية، يف 
حال ما مت احرتام جملة من املعايري 

والتقنيات  .
الغاز  الطاقوي  اخلبري  اأ�صاف  و 
اإىل  للولوج  بابا  لنا  �صيفتح  ال�صخري 
الأ�صواق الدولية لكي ل نبقى رهائن 
الأوروبية  ال�صوق  و  اخلام  املواد 
اأن  موؤكدا  املتو�صطة  العقود  و 
الأمن  لنا  يحقق  الغاز  ا�صتغالل 

القدرة  و  ال�صتقاللية  و  الطاقوي 
يف  الطاقوية  الدبلوما�صية  ممار�صة 

الأ�صواق العاملية.
و افرت�س مهماه انه يف حالة ما قمنا 
باجناز ع�رش ما ا�صتخرجته الوليات 
املتحدة فان ما ن�صتخدمه من املياه 
باأي  توؤثر  ولن  �صئيلة  ن�صبة  �صيمثل 

�صكل �صلبي.
قال  الكيميائية  للمواد  بالن�صبة  و 
الكيمياوية  املواد  اأن  الأكادميي 
م�صريا  م�رشة  غري  امل�صتعملة 
املواد  بني  من  الطعام  ملح  اأن  اإىل 
اأن نوعية  اأ�صاف  امل�صتعملة و 
ال�صخر التي نتعامل معه ل ت�صتدعي 
اأنه  واعترب  م�رشة  مواد  ا�صتعمال 
للمهند�صني  املجال  ترك  يجب 
للقيام  ب�صوناطراك  املخت�صني 
اخلبري  قال  اأخرى  جهة  من  بذلك. 
الطاقوي اأن م�صكل ترجمة  اأدى هو 
اأن  مو�صحا  خاطئ  فهم  اإىل  كذلك 
اأوحت  الهيدروليكي«  »التك�صري  كلمة 
اإىل ت�صور باأنه �صيتم تك�صري ال�صخور 
مبا  الأر�س،  طبقات  حتت  الكامنة 
�صيولد انهيارات اأر�صية وزلزل، لكن 
بعملية �صطحية  القيام  احلقيقة هي 
ول  لل�صخور  ك�رش  اي  حتدث  ول 
امل�صتويات  اإىل  للت�صقيقات  متدد 

الر�صوبية الأعلى .
ف.ن�سرين

وة
ال

 ع
ري

ب�س
ر: 

وي
�س

ت



املكلف مبهمة بالرئا�شة حممد لعقاب يك�شف

24 �ساعةاخلمي�س  30   جانفي  2020  املوافـق  ل 05 جمادى الثاين  1441ه 4

باية ع  

و�أو�ضح لعقاب  خالل ندوة 
فيها عمل  �ضحفية عر�ض 
مبر�جعة  �ملكلفة  �للجنة 
�للجنة  باأن هذه  �لد�ضتور، 
�لتي ير�أ�ضها حممد لعر�بة 
وتدر�ض  تعمل  ز�لت  ال 
�ملقدمة  �ملقرتحات 
بتعديل  يتعلق  فيما  لها 
يخ�ض  وفيما  �لد�ضتور 
لطرح  �ملحددة  �الأجندة 
على  �ملعدل  �لد�ضتور 
قال  �ل�ضعبي،  �ال�ضتفتاء 
�الأمر  هذ�  �أن  �ملتحدث 
�أكد  �لتي  باملدة  مرتبط 
�جلمهورية  رئي�ض  عليها 
و�لتي  تبون،  �ملجيد  عبد 
م�ضدد�  �أ�ضهر  بـ3  حددت 
باأن جلنة  �ل�ضياق  يف نف�ض 

�ضهرين  لديها  �خلرب�ء 
ثم  �القرت�حات،  تدر�ض 
�ضهر  ملدة  �لنقا�ض  ترتك 
�مل�ضودة  تطرح  عندما 
على �لر�أي �لعام، وبعد كل 

على  �مل�ضادقة  يتم  هذ� 
�ضتعر�ض  �لتي  �مل�ضودة 
ثم  ومن  �لربملان  على 
 ، �ل�ضعبي  �ال�ضتتفتاء 
�الأحز�ب  م�ضاركة  وب�ضاأن 

�لنقا�ض  يف  �ل�ضيا�ضية 
�أو�ضح  �لد�ضتور  حول 
يف  باملهمة  �ملكلف 
لها  باأن  �جلمهورية  رئا�ضة 
لكون  بها،  �خلا�ض  �ل�ضق 

ملا  نظرة  لديه  حزب  كل 
ويُقدم  يُعدل  �أن  يجب 
هذ�  كل  و�ضيكون  للجنة، 
على  �مل�ضودة  تطرح  ملا 
�أنه  مربز�  �لعام  �لر�أي 
�أي�ضا  كل  �إ�رش�ك  �ضيتم 
�ملجتمع  يف  فئات 
�لد�ضتور  �لتعديل  عملية 
نظرة،  لديه  �لطبيب   ،
�جلامعيون،  �الأ�ضاتذة 
من  و�لعديد  �ملعلمون 
ما  وهو  �الأخرى  �لفئات 
ح�ضب  �لعملية  هذه  ي�ضهل 
نف�ض �مل�ضوؤول ويف �الأخري 
برئا�ضة  �مل�ضوؤول  �أ�ضار 
�لكثري  باأن  �جلمهورية 
بها  �ملعمول  �لقو�نني  من 
بعد  تعديلها  �ضيتم  حاليا 
تعديل  ور�ضة  �النتهاء  من 

�لد�ضتور.

جلنة تعديـــــل الد�ستــــــور 
�ست�ســـاور  اجلميـــع

 ك�شف املكلف مبهمة  برئا�شة اجلمهورية، حممد لعقاب، اأن جلنة اخلرباء املكلفة بتعديل الد�شتور 
تدر�س االقرتاحات حول هذا امل�شروع يف حدود �شهرين من الزمن على اأن تفتح بعد ذلك  باب امل�شاورات 

بهدف  �شن د�شتور حممي من التعديالت وذو توافق وطني كبري يف ال�شنوات القادمة.

ينظم �ضاحب مبادرة �ضناعة �لغد  
ب�ضري م�ضيطفى هذ� �ل�ضبت �حلفل 
�ل�ضنوي للمبادرة وهو �حلفل �لذي 
�لوزر�ء  فيه  يح�رش  كبري�  يريده 
�لذين  �الإعالم  ورجال  و�ل�ضفر�ء 
�ضيكرم منهم من ر�فق ن�ضاطها يف 
يختلف  ال  قد  �الأخرية.  �ل�ضنو�ت 
�الحتفاالت  عن  �حلفل  هذ� 
�جلمعيات  تنظمها  �لتي  �ملعهودة 
حيث  من  �لر�ضمية  و�لهيئات 
فهو  �أي�ضا  �مل�ضمون  ويف  �ل�ضكل 
يت�ضمن وفق �لربنامج �لذي �أر�ضله 
�الإعالم  لو�ضائل  �ملبادرة  �ضاحب 
وو�ضالت  وتكرميات  كلمات 
�ضمن  وفنية  فكرية  وعرو�ض 

عملية ت�ضويقية ماألوفة.
�ملنتدب  �لوزير  جلوء  ويثري 
و�ال�ضت�رش�ف  باالإح�ضاء  �ملكلف 
و�لفلكلوري  �الحتفايل  �لطابع  �إىل 
�لت�ضاوؤل لغر�بة �ملوقف، يف �إحدى 
و�رش�مة  جدية  �الأكرث  �ملجاالت 
رو�د  ينزوي  ما  فعادة  وخمربية، 
يتاأملون  ركن  يف  �لغد  يف  �لتفكري 
�ضيء  كل  ويح�ضون  ويتمعنون 
قبل  ويتوقعون  في�ضتنبطون  عدد� 
�أن يقرتحو� �خلطط و�حللول. بل 
�إىل  ذلك  من  �أبعد  �لت�ضاوؤل  ميتد 
ين�ضئ  �لرجل  جعل  �لذي  �لد�فع 
لدى  �متد�د  لها  وطنية  جمعية 
تعنى  باخلارج  �جلز�ئرية  �جلالية 
ب�ضناعة �لغد، �ضناعة �لغد ولي�ض 
يوؤكد،  ظل  كما  �لغد،  يف  �لتفكري 
�ملا�ضي  �إال  يوجد  ال  نظره  ففي 
تاريخية  �ضريورة  يف  و�مل�ضتقبل 

حمركها �لغد فاالأمم �حلية تعي�ض 
�لغد بدل �أن تفكر فيه.

هذه هي �لفل�ضفة �لتي تقوم عليها 
نوعها  من  �لفريدة  �ملبادرة  هذه 
�إىل  �لغد  �ضناعة  حولت  �لتي 
تنتج  تربوية  �جتماعية  ممار�ضة 
ت�ضور�ت ذهنية جديدة يف جمتمع 
مقد�ضا،  �رتباطا  مبا�ضيه  مرتبط 
�لدر��ضية  �ملناهج  كافة  �أن  �إذ 
�رتباط  على  جمتمعنا  يف  تقوم 
كان  كلما  �لذي  باملا�ضي  �لوجود 
�لزمن  يف  وبعيد�  وعتيقا  عريقا 
كلما �أعطى ل�ضاحبة �أكرث مربر�ت 
�حلو�ر  جتد  لذ�  متانة  �لوجود 
�ملجتمعي عندنا ينزع �إىل �لبحث 
منها  بد�أ  نقطة  �أقدم  حتديد  عن 
�ضياق  يف  �ملنطقة  هذه  �إن�ضان 
�لبحث عن �ل�رشعيات يف �ملا�ضي 
بدل �لبحث عنها يف طرح �ل�ضوؤ�ل 
�الأهم وهو �إىل �أين نحن ذ�هبون؟ 

�أننا جند من بيننا من يعيب  حتى 
�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  على 
ميتد  عريقا  تاريخا  متلك  ال  �أنها 
على  هي  تعيب  بينما  �لقدم  يف 
بالقارة  وت�ضفها  قدمها  �أوروبا 
بلد�نا هي  �آ�ضيا جند  �لعجوز ويف 
متلك  ال  دولة  �ضكل  يف  م�ضانع 
تلك  �إال  �لتاريخي  �لر�ضيد  من 
جتنيد  فيها  قررت  �لتي  �للحظة 
وفق  �لنهو�ض  �أجل  من  طاقاتها 
وال  �إليها  و�ضلت  دقيقة  �أهد�ف 
تز�ل تطمح يف �ملزيد يف عامل ال 
�إال باملنتجني. تقوم فكرة  يعرتف 
�ضناعة �لغد �إذن على ثورة ذهنية 

�لفرد  �جرت�ر  بني  �لقطيعة  ت�ضكل 
و�إخفاقات  �إجناز�ت  و�ملجتمع 
�أهد�ف  �ضياغة  وبني  �ملا�ضي 
تنموية على جميع �مل�ضتويات تكون 
م�ضبوطة  و�قعية  باآجال  مرتبطة 
علمية  ح�ضابات  �أ�ضا�ض  على 
�أفقي  كمفهوم  �ليقظة  على  تقوم 
ين�ضحب على �ملجاالت �ل�ضيا�ضية 
و�لرتبوية  و�لثقافية  و�القت�ضادية 
هم  ال  نخبة  ت�ضكيل  �إىل  ويرمي 
�الإقالع.   �إمكانيات  تر�ضد  �إال  لها 
وبهذ� تخرج مبادرة »�ضناعة �لغد« 
�لعلمية  �ملخابر  من  �ال�ضت�رش�ف 
وجتعله  �ملجتمع  �إىل  �ملعزولة 
متاما  �لنا�ض  بني  تقا�ضما  �الأكرث 
باأن  يوم  ذ�ت  ديكارت  قال  كما 
تقا�ضما  �الأكرث  �لقومي هو  �لتفكري 
 le bon sens est la( بني �لنا�ض
 chose la mieux partagée
هذ�  وياأتي   .)entre les gens
قطاع  نزوع  مع  ليتالءم  �لتوجه 
�الهتمام  �إىل  �ل�ضباب  من  كبري 
مبجتمع �ملعرفة وتطوير توظيف 
و�الت�ضال  �الإعالم  تكنولوجيات 
�لتي  �ملعلومات  ثورة  ومو�كبة 
تطلع  �ليوم يف ظل  �لعامل  يعي�ضها 
�إىل �إيجاد ت�ضنيف �أف�ضل للجز�ئر 
�لتي  �لت�ضنيفات  بدل  �لبلد�ن  بني 
ت�ضعها يف ذيل �لرتتيب يف جماالت 
�جلامعات  و�إنتاج  �الأعمال  مناخ 
�لنمو  وم�ضتويات  �لعلمي  و�لبحث 
�ضناعة  حتويل  ويعد  �القت�ضادي. 
طموحا  وطنية  ريا�ضة  �إىل  �لغد 
�الأكرب  هو  بلد،  يف  م�رشوعا 

موقعا  يحتل  �إفريقيا،  يف  م�ضاحة 
��ضرت�تيجيا ويتمتع برثو�ت ب�رشية 
تز�ل  ال  كامنة  و�إمكانات  وباطنية 
ومبن�ضاآت  �خلام  �ملادة  و�ضع  يف 
مالئمة  حتتية  وبنية  قاعدية 
رهيب،  تنموي  �إقالع  الإحد�ث 
ي�ضاف �إليها جمتمع �ضيا�ضي جديد 
�لطامح  �ل�ضعبي  �حلر�ك  ميثله 
نحو  و�ل�ضل�ض  �ل�ضلمي  للتغيري 

�إن�ضاء دولة موؤ�ض�ضات حديثة. 
�إفريقية مل مي�ض  وبلد�ن  ال  كيف 
�إال  �مل�ضتعمر  من  حتررها  على 
عا�ض  بع�ضها  �أن  بل  قليلة  عقود 
�أهلية  حروبا  قليلة  �ضنو�ت  منذ 
يف  �لفور  على  دخلت  مدمرة، 
معركة �القت�ضاد �ملعريف و�ملدينة 
من  �لرقمنة  عامل  ووجلت  �لذكية 
نخبة  تقودها  بلد�ن  �لو��ضع،  بابه 
�ل�رشعيات  من  تخل�ضت  �ضابة 
�لعلم  وجعلت  و�لعقيمة  �لبائدة 
و�ملعرفة �ملعيار �الأوحد للرت�تبية 
ال  عو�ئق  ثمة  لكن  �الجتماعية. 
وحتول  �جلز�ئر  �أمام  تقف  تز�ل 
�ملنحى  هذ�  �ضمن  توجهها  دون 
�لنخب  من  جانبا  �أن  �أهمها 
�لفكرية و�ل�ضيا�ضية �ضقط يف لعبة 
�ال�ضتقطاب �الإيديولوجي �ملرتبط 
�أ�ضا�ضا بعنا�رش �لهوية �لتي يبحث 
من خاللها عن �رشعيات ما�ضوية 
بدل بناء �رشعيات جديدة منبثقة 
�لت�ضور�ت �مل�ضتقبلية وكيفية  عن 
�إجناز �الإن�ضان �جلز�ئري �ملرتبط 

باالألفية �لثالثة. 
اح�شن خال�س     

املبادرة تقيم حفلها ال�شنوي هذا ال�شبت

�سناعة الغد على اأنقا�ض �سرعيات املا�سي

مامل يكن ا�شتفتاء حول التعديل الد�شتوري

االأفاالن يعقد موؤمتر 
ال 11 يف جوان القادم 

حلزب  بالنيابة  �لعام  ك�ضف  �الأمني 
علي  �لوطني،  �لتحرير  جبهة 
�ضيعقد  �لعتيد  �حلزب  �ن  �ضديقي 
موؤمتره   �حلادي ع�رش �ضهر  جو�ن 
على  يطر�أ  مل  حال  �لقادم  يف 
�ل�ضاحة �لوطنية ��ضتحقاقات مهمة 
م�رشوع  على  �ال�ضتفتاء  غر�ر  على 
رئي�ض  فتحه  �لد�ضتور �لتي  تعديل 

�جلمهورية عبد �ملجيد تبون
وك�ضف علي �ضديقي �أن قيادة حزب 
يف  �رشعت  �لوطني  �لتحرير  جبهة 
�لقادم،  حت�ضري�ت خا�ضة باملوؤمتر 
�لقادم  �الأ�ضبوع  �ضيتم  خالل  حيث 
�ملحافظات  الأمناء  تعليمة  توجيه 
�ملنا�ضلني  �إح�ضاء  يف  لل�رشوع 
مندوبي  الإنتخاب  ��ضتعد�د�  
�ىل  �لواليات م�ضري�  يف  �ملوؤمتر 
�ضهر  يكون  قد  �ملوؤمتر  هذ�  �أن 

برجمة  عدم  حال  يف  �لقادم  جو�ن 
بتعديل  يتعلق  هام  ��ضتحقاق 
بتعني  ور�ضته  فتحت  �لذي  �لد�ضتور 
جلنة �خلرب�ء بقيادة لعر�بة مربز� يف 
�لنهائي يف  �لف�ضل  �ل�ضياق �أن  نف�ض 
تاريخ عقد �ملوؤمتر يبقى بيد �للجنة 
�لظروف  �ضرت�عي  �لتي  �ملركزية 
�ل�ضاحة  تعرفها  �لتي  و�مل�ضتجد�ت 
�ل�ضيا�ضية . كما ك�ضف علي �ضديقي 
جلنة  �إعد�د  على  يعكف  حزبه  �أن 
�لد�ضتوري  �لتعديل  حول  مقرتحات 
�إطار�ت  من  مكونة  من خالل جلنة 
تقدم  �أن  ينتظر  حيث  �لقانون  يف 
�للجنة عملها للمكتب �ل�ضيا�ضي من 
عليها  و�مل�ضادقة  فيه  �لنظر  �جل 
يف  �مل�ضاور�ت  للجنة  تقدميها  قبل 
�لطبقة  مبقرتحات  �خذها  حال 

�ل�ضيا�ضية

باأجندة مكثفة وامللف الليبي يف ال�شدارة

الرئي�ض التون�سي يحل
باجلزائر االأحد القادم 

يقوم �لرئي�ض �لتون�ضي قي�ض �ضعيد 
�إىل  بزيارة  هام  وز�ري  وفد  رفقة 
لبحث  �ملقبل،  �الأحد  �جلز�ئر،  
�لبلدين  بني  �لثنائية  �لعالقات 
�الأزمة  ملف  تطور�ت  ودر��ضة 
من  �أكرث  �لبلدين  تهم  �لتي  �لليبية 
�لتي  لر�بطة �جلو�ر  غريهم نظر� 

جتمعهما مع ليبيا .
للرئي�ض  �الأوىل  �لزيارة  هذه  وتعد 
�لتون�ضي �إىل �جلز�ئر بعد �نتخابه 
قبل 3 �أ�ضهر رئي�ضا للبالد كما تعد 
عبد  �جلز�ئري  للرئي�ض  �الأوىل 
حر�ك  يقود  �لذي  تبون  �ملجيد 
دبلوما�ضي �ضاهم يف عودة �جلز�ئر 
وفر�ض  �لدولية  �ل�ضاحة  �إىل 
عن  �لليبية  �الأزمة  حلل  مقاربتها 
جميع  بني  �ل�ضلمي  �حلو�ر  طريق 
�لتدخل  جتنب  مع  �لنز�ع  �طر�ف 
من  يزيد  ملا  �الأجنبي  �لع�ضكري 
ن�ضاطا  وي�رشعن  �لو�ضع  تعقيد�ت 
هذ�  وعلى  �الإرهابية  �جلماعات 
�أبرز  ليبيا  �زمة  �ضتكون  �الأ�ضا�ض 

�لرئي�ضان  ي�رشحها  �لتي  �مللفات 
مع  خا�ضة  �الأول  لقائهما  يف 
هذه  عرفتها  �لتي  �لتطور�ت 
يف  �جلز�ئر  حترك  بعد  �لق�ضية 
�نعقاد  وكذ�  �الجتاهات  جميع 
�لطرح  �أيد  �لذي  برلني  موؤمتر 

و�ملقاربة �جلز�ئرية .
�الآخر  هو  �القت�ضادي  �مللف 
�لرئي�ض  زيارة  يف  بقوة  حا�رش 
بدليل  �جلز�ئر  �ىل  �لتون�ضي 
يدر�ض  هام  وز�ري  لوفد  مر�فقته 
فر�ض  �جلز�ئري  نظريه  مع 
و�لتعاون  و�ل�رش�كة  �ال�ضتثمار 
�جلديدة بني �لبلدين بهدف تعزيز 
جماالت  يف  �لعالقات  وتطوير 
و�ل�ضناعة  �لتجارة  خا�ضة  عدة 
�الإنتاج  جمال  يف  و�ملبادالت 
تن�ضيط  جانب  �إىل  �لزر�عي هذ� 
من  �لبلدين  بني  �لربية  �حلدود 
�جل دفع عجلة �لنمو ل�ضكان هذ� 

�ل�رشيط �حلدودي
باية ع  

عطار ب 
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حممد بن ترار

تبني وجود  �أخرى  جهة   من 
كبرية  و�حتيال  ن�صب  عملية 
كبري�  �رص�عا  �إىل �ندالع  �أدت 
يف  �لتاأخر  نتيجة  �ملكتتبني  مع 
 ، جهة  من  و�لتوزيع  �الجناز 
و�لنقائ�ص  �ال�صغال   يف  و�لغ�ص 
بتو�طوؤ  و�الحتيال  و�لن�صب 
عينتهم  �ملكتتبني �لذين  ممثلي 
�إبعاد  نف�صها  �أجل  من  �الإد�رة 
�الأخطاء  م�صوؤولية  حتمل  عن 
بني  ما  د�خلي  �رص�ع  وخلق 
�لعديد  يف  قررو  �لدين  �ملكتتبني 
منهم  �لثقة  من  �لواليات  �صحب 
على  عارمة  �حتجاجات  وتنظيم 
عملية �لغ�ص بالعديد من �لواليات 
كلفت  �أنها  تبني  �لتي  �إميو  �رصكة 
تقم  مل  �مل�صرتكة �لتي  باالأ�صغال 
�ملكتتبني يف  دفع  �لذي  بها �الأمر 
20 والية �إىل  رفع دعاوي ق�صائية 

�صدها .
كبري  تبني  تاأخر  �أخرى  جهة   من 
والية  ففي  �لغ�ص  مع  �الأ�صغال  يف 

وهر�ن ك�صفت  عملية توزيع كوطة 
حيث  عدل   لوكالة  م�صكن   2500
�صجل تخ�ص تاأخر �الأ�صغال ونق�ص 
�أغلبها مع �لن�صب و�الحتيال على 
كافة  دفعو�  �لذين  �ملو�طنني 
��صطر �ل�صكنات  كما مت حرمانهم  
بع�ص  مع  بالتو�طوؤ  مو�قعهم  من 
�أنف�صهم  ن�صبو�  �لذي  �ملكتتبني 
حتقيق  بغية   للمكتتبني  ممثلني 
جتاوز�ت  على  و�لت�صرت  ماأربهم  

�لوكالة.
مبوقع  عدل  مكتتبو�  و�أكد  هذ� 
مر��صلة  يف  بوهر�ن  �ل�صانية 
�لو�صط  تلقت  �ل�صكن  وزير  �إىل 
�صيبا�رصون  �أنهم  منها  ن�صخة 
عارمة ووقفات  �حتجاجات 
�العتبار  برد  �صلمية للمطالبة 
تعر�صو�  تبني   �أنهم  بعدما  لهم 
قبل  كبرية  من  ن�صب  عملية  �إىل 
�صكنات  �صلمتهم  �لتي  عدل  وكالة 
، حتتوى على عيوب  مكتملة  غري 
�أ�صغال  خا�صة  �الجناز  يف  كبرية 
�لبالط ونوعيته و�الأبو�ب و�لنو�فذ 
�لعيوب  من  غريها  �إىل  و�ملالط  

�لتي ال ميكن  �ل�صكوت عنها ، كما 
ربطها  يتم  مل  �صكناتهم  �أن  تبني 
غر�ر  على  �حليوية   بال�صبكات 
حيث   ، �لطبيعي  و�لغاز  �لكهرباء 
يدخلون  �أنف�صهم  �ملكتتبون  وجد 
مع   ، �ل�صموع  �صوء  حتت  بيوتهم 
�للهث ور�ء قارور�ت غاز �لبوتان ، 
م�صريين �أنهم دفعو� ما عليهم من 
حقوق ليفاجئو� ب�صكنات ناق�صة .

من جانب �آخر خلقت عملية  مو�قع 
�رص�عات  بتلم�صان  عدل  �صكنات 
و�لفرق  �ملكتتبني  بني  ما  كبرية 
�تهموها  و�لتي  كانت متثلهم  �لتي 
بالتاآمر عليهم مقابل �حل�صول على 
�متياز�ت يف �ختيار �أح�صن �ملو�قع 
 ، �ملكتتبني  باقي  ح�صاب  على 
ليعلنو� �صحب �لثقة من ممثليهم   
�ملكتئبون  �أجتمع  وقد  ،هد� 
من  بتلم�صان  عدل  وكالة  مبقر 
�الأ�صخا�ص  من  �لثقة  �صحب  �أجل 
ممثلني  نف�صهم  ين�صبون  �لذين 
�أنهم  تبني  بعدما  �ملكتتبني   على 
�نتهازيون همهم �لوحيد م�صاحلهم  
م�صاحلهم   على  �لت�صابق  من 

�ملمتازة  �ملو�قع  �ختيار  من 
و  غرف  �الأربع  ذ�ت  و�ل�صكنات 
�ال�صتفادة  يف  ملفاتهم  ت�صبيق 
 ، �ملكتتبني  باقي  ح�صاب  على 
�ملحتجني  �ملكتتبون  و�أ�صار  هذ� 
�إىل �رصورة �حرت�م  تاريخ و�أرقام 
هذ�   ، �ملو�قع  الختيار  �الكتتاب 
�لذين  �ملكتتبني  �حتجاج  وجاء 
على  ��صتولو�  ممثليهم  �أ�صارو�  �أن 
�ل�صمت   مقابل  �ل�صقق  �أح�صن 

على �لنقائ�ص .
من جانب �آخر تبني �أن ح�صة  800 
ب�صيدي  عدل  �صكنات  م�صكن  من 
 ، للمقايي�ص  مطابقة  بلعبا�ص غري 
�لتنازل  على  ممثليهم  حملو�  كما 
تقدمي  مقابل  �لنقائ�ص  على 
�ختيار  على  و�لعمل  ملفاتهم 
باقي  دون   ، �جليدة  �ملو�قع 
�أمو�لهم  دفعو�  �لذين  �ملكتتبني  
ناق�صة  �صكنات  ��صتالم   مقابل 
��صتعملت  مكتملة  و�أخرى   وغري 
فيها  مو�د بناء من �لدرجة �لثانية 
 ، �لنو�فذ   ، �الأبو�ب  خا�صة    ،
،�صنابري  �ملطاعم  جتهيز�ت 

يعرف  فيما   .... �لبالط  �ملياه، 
فادحا  تاأخر�  م�صكن   1500 موقع 
�ملقايي�ص  وبنف�ص  �الجناز   يف 
متو�صنت �أ�صار  عني  .  وبوالية 
تعر�صو�  باأنهم  �ملكتتبون 
�كت�صاف  خلفية  على  �إىل  �صدمة 
�ل�صكنات  يف  كربى  جتاوز�ت  
من  موؤخر�  عليهم  وزعت  �لتي 
تاأخر جاوز  بعد  �ل�صكن  وزير  قبل 
�ل�صكن   �أن   �صنو�ت  وتبني  �ل10 
�ملوزع  عليهم غري مطابق ملا هو 
��صتلموها  �لتي  �لعقود  موجود يف 
ما  �ملوقع  �و  �مل�صاحة  يف  �صو�ء 
يجعلهم يف م�صكل عوي�ص ي�صعب 
حله ، هذ� وقد �أ�صار �مل�صتفيدون 
�ل300  عن  يزيد  ما  دفعو�   �أنهم 
يقفو�  قبل  �صنو�ت   10 منذ  مليون 
بد�ية  كبرية   ن�صب  عملية  على 
منها  �رصقو�  �لتي  �مل�صاحة    من 
�أنهم  مربع حيث  20 مرت  من  �أكرث 
دفعو� مقابل م�صاحة 95مرت مربع  
 75 م�صاحة   با�صتالمهم  ليفاجئو� 
مرت مربع ، من جانب �آخر ، �صف 
�لطو�بق   يف  �ملو�قع  ذلك   �إىل 

ب06  مقامة  �لعمارة  �أن  حيث 
دفعو�  مو�طنني  �أن  كما   ، طو�بق 
�لثالث  �لطابق  يف  ليكونو�  مبالغ 
وفقا  عقد  على  وحت�صلو�  مثال  
لدلك يف حني  وجدو م�صاكنهم يف 
�لطابق �لر�بع ، هذ� ي�صاف  �إىل  
نوعية �الأ�صغال �لد�خلية بد�ية من 
�جلدر�ن �لتي مت تلبي�صها باجلب�ص 
زيادة   �ال�صمنت   مالط  عو�ص 
على  ��صتعمال  �لبالط من  نوعية 
جانب  من   ، �صيئة  و�أ�صغال  رديئة 
�آخر مت ��صتعمال �أدو�ت  تر�صي�ص  
من نوعية رديئة ومركبة بطرق غري 
مالئمة  وكذ� �الأبو�ب و �لنو�فذ ، 
عك�ص �التفاق   �لذي كان على �ن 
�أن  ،  موؤكدين   جيدة  مبو�د   تتم  
ترميم   �إىل  حتتاج  �مل�صاكن  هذه 
مليون   �ل100  عن  تزيد  مببالغ 
�صاحلة  لل�صكن ،وحدث  لتكون 
فيه  �صمتت  �لذي  �لوقت  يف  ذلك 
�ل�صكان مقابل مز�يا  جلنة ممثلي 
هذه  �أن  تبني  كما  عليها،  حت�صلو� 
�لواليات  بكل  �لنقائ�ص  التختلف 

.

  م�سداقية وكالة عدل على املحك
 ك�شفت اللجان التي اأوفدتها وزارة ال�شكن اإىل ال�شكنات  املنجزة من وكالة عدل  اإىل وجود جتاوزات كربى 

وغ�س يف الأ�شغال والن�شب والحتيال التي راح �شحيتها مواطنون  بالعديد من الوليات يف مقدمتها 
مدينة جيجل التي ك�شف الزلزال الأخري �شوء الأ�شغال من خالل  ميل بع�س العمارات  التي �شارت 

مهددة  بال�شقوط  نتيجة �شعف الأ�شا�شات و�شوء الأ�شغال ، بالإ�شافة اإىل  اختيار مواقع غري �شاحلة للبناء 
ما اأدى اإىل انهيارات متكررة لالأتربة وانزلق كبري.

 ك�صفت م�صادر رفيعة �مل�صتوى �أن 
مع   �نطلقت  قد  معمقة  حتقيقات 
�الأجنبية  �ل�رصكات  من  �لع�رص�ت 
م�صاريع هامة  باجناز  �ملكلفة 
�صبيل  �إىل  حولتها  و�لتي  باجلز�ئر 
و�غت�صاب  �لعام  �ملال  لنهب 
�ملو�طنني  من  �لعقارية  �حلقوق 
�إىل تقدمي م�صاريع  باالإ�صافة   ،
مغ�صو�صة و�لن�صب على �جلز�ئر يف 
�لعاملة �صمن خمطط حركية  �ليد 
�ل�رصكات  من  بدعم  ،وذلك  �لعمل 
جز�ئر  �إىل  �أدخلتها  �لتي  �ملناولة 
عنا�رص  من  قبل  ت�صري  و�لتي 

�لع�صابة  .

�شركات �شينية يف عني 
الإع�شار 

و�أ�صارت  �ملعطيات  هذ� 
�صي  �ر  �ل�صينية«�صي  �أن  �ل�رصكة 
من  �صق  �أكرب  �أجنزت  �لتي   « �صي 
تكون  �ل�صيار  وفروعها  �لطريق 
على  ن�صبا  �ل�رصكات  �أكرب  �إحدى 
��صتعملت  �أنها  �جلز�ئر  حيث 
�أجناز  �أجل  من  �حتيالية  طرقا 
�لطريق  من  �لغربي  �جلزء 
و�صمان  �لتكاليف  باأقل  �ل�صيار 
مع  تعاقدت  حيث   ، �الأرباح  �كرب 
للعمل  و�آالت  �صاحنات   �أ�صحاب 
�الأجر  ن�صف  لهم  تدفع  �أن  قبل 
دون  جز�ئريني  عماال  وظفت  كما 
كما  زهيدة  باأجور  و�آخرين  تاأمني 
��صتعملت نفوذها يف �ل�صيطرة على 
�أمالك �لغري من �أر��صي ومنتجات 
�أجناز �لطريق دون  و��صتعمالها يف 
�ملعازيز  منطقة  ففي  تعوي�ص 

�لتابعة لبلدية حمام بوغر�رة  غرب 
�ل�صينية  �ل�رصكة  قامت  تلم�صان 
جز�ئري  مو�طن  �أر�ص  بنهب 
وجود  بفعل  حمجرة  �إىل  وحولتها 
�ملمتازة  �لنوعية  من  �حلجارة  
حتولت  �صخ�ص  �أي  �إعالم  وبدون 
�إىل حمجرة   �أر�صية هذ� �ملو�طن 
باحل�صى  �ل�صيار  �لطريق  لتزويد 
�ل�رصكة  حتولت  ما  و�رصعان 
للمحاجر  مناف�صة   �إىل  �ل�صينية 
�حل�صى  تبيع  و�صارت  �خلا�صة 
وبدون  تناف�صية   باأ�صعار  �مل�صلوب 
�الأر�ص  حيث  �أ�صحاب  تعوي�ص 
�ل�رصكة  �أكدت  م�صادر ر�صمية  �أن 
�حل�صى  من  ��صتفادت   �ل�صينية 
�ل�صيار  �لطريق  الإن�صاء  جمانا 
م�صوؤولو  حقق  كما  غرب  �رصق 
�ل�رصكة �أرباحا كبرية من خالل بيع 
�حل�صى ل�رصكات �أخرى وللخو��ص  
ل�صاحب  و�حد  مليما  دفع  دون 
�جلز�ئرية  للدولة  وال  �الأر�ص 
�رص�ئب  فر�ص  �صاأنها   من  �لتي 
�حل�صى  موؤ�ص�صات  م�صتغلي  على 
و�ملقالع و�ملحاجر ،وحتى �صكاوي 
طريقا  تعرف  مل  �الأر�ص  �صاحب 
�أطر�ف  وجود  نتيجة  للتنفيذ 
يف  و�أدخلتها  �لعملية  يف  �صككت 
خالل  من  �لعمومية  �ملنفعة  �إطار 

ت�صليل �لعد�لة ومنح
�أمالك  لنهب  �أجنبية  ل�رصكة  �حلق 
يكفلها  جز�ئريني  مو�طنني 
�أخرى  قامت  جهة  ،من  �لقانون 
على  باال�صتيالء  �ل�رصكة  ذ�ت 
�أر�ص فالحية ملو�طن من منطقة 
�لوطن  وحولتها  مغنية  غرب 
خ�صائر  خلق  ما  للرتبة   مقلع  �إىل 

�أن  حيث  تعوي�ص  دون  بها  فادحة 
�الأطنان  �أالف  ��صتغلت  �ل�رصكة 
�لطريق  لردم  �لبي�صاء  �الأتربة  من 
�صاحبها  تعوي�ص  �ل�صيار دون 
بعدما  �لفالحية  �أر�صه  فقد  �لذي 
حفر�  �إىل  �ل�صينية  �الآالت  حولتها 
مدينة  ففي  هذ�  من  �أكرث  كبرية ، 
�ملوؤ�ص�صة  ذ�ت  قامت  �لغزو�ت 
�لغري  ونهبها  �أر��صي  با�صتعمال 
ويف   ، للقانون  خمالفا  يعد  ما 
جمال �لعمل  قامت بتوظيف عمال 
حترتم  ومل  فو�صوي  ب�صكل  �صينني 
�لقانون ،�صف �إىل ذلك �أنها عطلت 
�أكرب  �الأرباح  لتحقيق  �مل�صاريع 
�أخلته كعتاد  قبل بيع عتادها �لذي 
غيار  كقطع  �رص�ئب  بدون  �جناز 
حتايل  �أكرب  عملية  يعترب  ما  وهو 

على �جلمارك �جلز�ئرية .

�شركة ايطالية  تغ�س يف 
الأ�شغال وتن�شب على العمال 

�ل�رصكة  تعترب 
كلفت  �اليطالية  كوندوث  �لتي 
باجناز خط �ل�صكة �حلديدية  و�دي 
�كرب  �أحدى  تلم�صان  تليالت  ـ 
�جلز�ئر من  على  ن�صبا  �ل�رصكات 
خالل توظيف �لعمال  باأجور زهيدة 
و�ل�صاحنات  �ملركبات  و��صتئجار 
عليها  ما  دفع  دون  مو�طنني  من 
�لتوقف عن  �أعلنت  ديون حتى  من 
�مل�رصوع ،  هذ� وقد ك�صف �لعمال 
يف  �لغ�ص  عملية  على  وقفو�  �أنهم 
باقل  �لت�صليح  وتعوي�ص  �الإ�صغال 
يهدد  بانهيار  ما  وهو  حجما 
�مل�رصوع ، �لذي ��صتغل �اليطاليون 
كل �لطرق  لتاأخريه �كرب مدة ممكنة 

ل�صمان �لربح بعدما ��صتباحو� جهود 
�لتي  �ملو�طنني  �لعمال  و�ر�صي 
�إىل  باالإ�صافة   ، �مل�رصوع  بها  مير 
و�صائل �الإنتاج �لتي مت �لبزن�صة بها 
خا�صة �ال�صمنت  و�حلديد �مل�صلح 
ذلك  �إىل  و�لرمل  ، �صف  و�حل�صى 
�أخر  �لذي  �الأمر  �الأخرى  �ملو�د 
�صنو�ت   03 فاقت  �مل�رصوع  ملدة 
ـ،  نهائية  يتوقف  ب�صفة  �ن  قبل 
حيث �أن �لتحقيقات  �صت�صتمل نوع 
�خلر�صانة �مل�صلحة  وطريقة ت�صيري 
�لتدقيق  �إىل  �ملوؤ�ص�صة  باالإ�صافة 
�ملو�طنني  خا�صة  يف  �صكاوي 
ومدخلها  تلم�صان  ب�رصق 
�ل�رصقي  �لذي مت نهب �أر�صه ، كما 
�إتالف حما�صيل �ملو�طنني وتغيري 
مت  �لتي  �لفالحية  �الأر��صي  منط 
حتويل �لعديد منها �إىل �ر�ص جرد�ء 
بفعل �أ�صغال �حلفر  و نهب �الأتربة 
دون  وتركها جرد�ء  منها  و�حل�صى 
تعوي�ص يف �لوقت �لذي تتلقى هذه 
�لتي  مقابال  عن  �ملو�د  �ل�رصكات 
جهة  من   . �لردم  ت�صتعملها  يف 
�أخرى قامت �رصكات تركية وهندية 
بتلم�صان  �مل�صاحات  بع�ص  بنهب 
وغليز�ن  وتي�صم�صيلت  وتيارت 
لكنها �قل �رصر من �صابقتها بحكم 
�أنها  عملت يف �أر��صي جبلية  ، لكن 
و�لنهب  �لغ�ص�ص  عملية  يف  تتالقى 
�لدولة  و�لتي  بقانون  �ملباالة  دون 
كانت تلقى  دعما من �لع�صابة  �لتي 
كانت تربطها معها عقود �ملناولة، 
هذ� ومن �صاأن �لتحقيقات �أن جتر 
�مل�صوؤولني  وممثلي  من  �لعديد 

هذه �ل�رصكات �إىل �لعد�لة .
حممد بن ترار

نهب ا اأمالك املواطنني ، واكل حقوق العمال 

مبا�سرة التحقيق يف جتاوزات ال�سركات الأجنبية
ك�صف مر�قب �ل�رصطة مدير �الأمن 
توقيف  عن  نايلي،  عي�صى  �لعمومي 
�جلن�صيات  خمتلف  من  �أجنبيا   223
�صاركو� يف م�صري�ت �حلر�ك �ل�صعبي 
�صو�ء بح�صن نية �أو الأغر��ص �أخرى 
ومت  �أغلبيتهم  �رص�ح  �إطالق  ومت 
�آخرين  �إحالة 10  طرد 24 منهم مع 
مر�قب  و�أو�صح   . �لق�صاء  على 
ندوة  يف  نايلي  عي�صى  �ل�رصطة 
وتقومي  لتقييم  خ�ص�صت  �صحفية 
�لعمومي  �الأمن  مديرية  ن�صاطات 
قامت  م�صاحله  �أن   ،  2019 ل 
بكل  �ل�صعبية  �مل�صري�ت  بتاأمني 
�لعالية  و�خلربة  و�لكفاءة  �حرت�فية 
�ل�رصطة  عنا�رص  بها  متيزت  �لتي 
باأنه  ليفيد  �ملتظاهرين  حلماية 
من  �أجنبيا   223 توقيف  خاللها  مت 
د�خل  ت�صللو�  �جلن�صيات  خمتلف 
�مل�صري�ت �ل�صعبية �صو�ء بح�صن نية 
مدير  و�أ�صاف  �أخرى  الأغر��ص  �أو 
�الأمن �لعمومي يف هذ� �الإطار باأنه 
�ملوقوفني  �أغلبية  �رص�ح  �إطالق  مت 
من �الأجانب فيما مت طرد 24 منهم 
و  �لق�صاء  على  �آخرين   10 و�إحالة 
�أ�صار نايلي خالل تقدميه للح�صيلة 
لالأمن  �لعامة  �ملديرية  �أن  �إىل 
�لتحديات  رفع  على  د�أبت  �لوطني 
�الأحد�ث على  �الأمنية ملو�جهة كل 
بها  متيزت  �لتي  �أنو�عها  �ختالف 
�ل�صنة �لفارطة، بحنكتها و جتربتها 
�لتحليل  على  فيها  تر�هن  �لتي 
و  �مل�صجلة  للن�صاطات  �الإح�صائي 
�ملعلومات �ملعاجلة و ربطها بحال 
�ل�صائد«م�صري�  �ملحيط  متغري�ت 

يف  �حلنكة  على  بناء  ذلك  �أن  �إىل 
و  �لتاأطري  يف  �حلكمة  و  �لت�صيري 
�ليقظة  مقومات  على  �العتماد 
ال�صت�رص�ف  �ال�صتباقية  �الأمنية 
�الأمنية يف  بلوغ مر�فع �جلودة  نحو 
و  �حلريات  و  �حلقوق  �حرت�م  ظل 
�لعام  �لنظام  على  �حلفاظ  �صمان 
�لبيئة  �ملخالفات  يخ�ص  وفيما 
�مل�صالح  ذ�ت  �أح�صت  و�لعمر�ن، 
�لفرتة  ذ�ت  خالل  خمالفة   34  370
لل�صنة  بالن�صبة  �نخفا�صا  م�صجلة 
يقدر ب ب 3876 خمالفة  �ملا�صية 
تتعلق  �أرقاما  �مل�صوؤول  ذ�ت  قدم  و 
بالبناء�ت �لتي ال تتوفر على رخ�صة 
حالة،   14816 عددها  بلغ  �لتي  و 
�إجر�ء  �ل�صدد  هذ�  يف  تقرر  حيث 
11722 عملية هدم، وعن �لتدخالت 
بغاز  �الختناق  بحاالت  �خلا�صة 
عنا�رص  قامت  �لكربون،  �أوك�صيد 
مع  �صخ�ص   2944 باإنقاذ  �الأمن 
ت�صجيل 177 وفاة �أي بزيادة تقدر ب 
و�أ�صاد  37 �صخ�صا مقارنة ب 2018 
عنا�رص  بدور  �ل�رصطة  مر�قب 
�ملالعب  تامني  �لعمومي يف  �الأمن 
�لوطنية  �لريا�صية  و�ملباريات 
خالل  مت  �أنه  �إىل  م�صري�  و�لدولية 
كرة  يف  مبار�ة   1785 ت�صجيل   2019
�لقدم وتامني �أزيد من 4 ماليني و99 
�ألف منا�رص وذلك بت�صخري 476 �ألف 
ظاهرة  بان  موؤكد�   ، �رصطيا  و476 
تر�جعت  قد  �ملالعب  يف  �لعنف 
خالل �ل�صنة �ملا�صية .بف�صل جهود 
على  للحفاظ  �ل�رصطة  عنا�رص 

�الأمن.

مت طرد 24 منهم واإحالة 10 على الق�شاء

توقيف 223 اأجنبي �سارك يف 
م�سريات احلراك 

باية ع 



اخلمي�س  30   جانفي  2020  املوافـق  ل 05 جمادى الثاين  1441ه 24 �ساعة6

�صانع  ت�رصف  جاء  بال�صك 
لي�س  الأمريكي  القرار 
موقفه  من  مدفوعا  فقط 
للكيان  الداعم  ال�صرتاتيجي 
بدافع  فقط  ولي�س  ال�صهيوين، 
ال�صيطرة  يف  الكربى  م�صاحله 
واملمرات،  النفط  منابع  على 
ولكن  موقفه  يف  الثابت  فهذا 
خالل  من  جاء  اجلديد  التطور 
من  املنطقة  عليه  ملا  القراءة 
على  وانهيارات  وفو�صى  ت�صتت 
الأقل ظاهريا.. و هذا ما يفيد 
تاأخره يف الإعالن عن هذا  باأن 
املوقف ما كان ال ل�صبب انتظار 

توفري املناخ الإقليمي له.. 
لوي�س  برنارد  م�رصوع  يكن  مل 
اليهودي  امل�صت�رصق  »املفكر 
الربيطاين » حول م�صتقبل الوطن 
للبنتاغون  املقدم  و  العربي 
الإعالن  �صوى  الأمريكي 
ال�صيا�صة  تطور  عن  اجلديد 

العربي  الوطن  جتاه  الأمريكية 
�رصق  لت�صكيل  ومغربا  م�رصقا 
باإ�صقاط  مير  جديد  اأو�صط 
اثنيا  وتق�صيمها  الوطنية  الدولة 
و�صناعة دائرة املوت والقتتال 

الداخلي. 
كانت النتائج ال�رصيعة تلك التي 
الوطن  دول  من  بالعديد  حلت 
ال�صيا�صة  لوا�صع  مغرية  العربي 

 . . يكية مر لأ ا
�صقط  فلقد 
وهو  العراق 
بر�صم التق�صيم 
ئفي  لطا ا
 ، قي لعر ا و
�صورية  وغرقت 
من  بحر  يف 
واملوت  التدمري 

بني  ليبيا  متزقت  و  والقتل، 
اخلارجية،  الولءات  و  اجلهات 
اليمن  ودخل  ال�صودان،  وانق�صم 
ومتت  جمنونة..  حرب  يف 
املحمومة  وال�صتقطابات 

املنطقة..  ثروات  ل�صتنزاف 
القت�صادي  التخبط  ان  كما 
يلف  وال�صيا�صي  والأمني 
فقدت  التي  العربية  املنطقة 
اأمام  التما�صك  على  القدرة 
وانهار  اجلديدة..  التحديات 
العالقة  غواية  اأمام  بع�صها 
ا�صتقراره..  ل�صمان  باإ�رصائيل 
كبرية  خطوة  من  لبد  فكان 

فكانت  النت�صارات  لرت�صيم 
�صفقة القرن.

اإىل حد  هذا �صحيح يف ظاهره 
جزئية  معطيات  ولكنها  كبري 
متاما..  وموؤقتة  وخادعة 
اأعتى  واجه  العراق  ان  ف�صحيح 
احلق  انه  اإل  ع�صكرية  حملة 
وهاهو  فادحة  خ�صائر  باأمريكا 
حراكه يتجه نحو تكري�س الدولة 
اأفغان�صتان  فعلت  كما  الوطنية 
باجليو�س الأمريكية التي تبحث 
و�صحيح  للهروب،  و�صيلة  بكل 
ب�صورية  حلق  كبري  اأذى  اإن 
ف�صل  �صقوطها  م�رصوع  لكن 
ال�رصق  زحف  اأوقفت  انها  كما 
حرب  وبعد  اجلديد..  اأو�صط 
اليمنيون  يبدو  اليمن  يف  ب�صعة 
جدية  م�صى  وقت  اأي  من  اكرث 
بعد  الوطنية  دولتهم  ل�صتعادة 
ان ف�صلت الأطراف الإقليمية يف 
كما  مزاجها،  على  مين  �صناعة 
�صتجد  اجلوار  ودول  الإقليم  ان 
لآمنها  اإنقاذا  ليبيا  اإنقاذ  يف 

القومي..
الوليات  تواجه  اأخرى  من جهة 
من  اأكرث  الأمريكية  املتحدة 
متنوعة  اأ�صعدة  على  حتدي 
والأمني  وال�صيا�صي  القت�صادي 
مواجهة  ويف  وال�صرتاتيجي 
وحماولت  ال�صيني  الزحف 
اإىل  للعودة  الدءوبة  رو�صيا 
اأن  بعد  الدويل  امل�رصح 
الأمنية  موؤ�ص�صاتها  رممت 
بالإ�صافة  والإ�صرتاتيجية.. 
الداخلية  املديونية  حجم  اإىل 
اخلزانة  ترهق  التي  واخلارجية 
عن  الإدارة  وتكبل  الأمريكية 

التحرك حلروب جديدة..
ل اغفل دور امل�صاألة ال�صخ�صية 

يواجه  حيث  ترمب  اإعالن  يف 
ا�صتخدام  و�صوء  بالف�صاد  تهما 
لك�صب  توجهه  فكان  من�صبه 
املوقف الإ�رصائيلي جملة احد 
الهجمة  حدة  لتك�صري  و�صائله 

عليه وك�صب اللوبيات اليهودية.
ترمب  يطلق  الظروف  هذه  يف 
ت�رصيحاته حول ت�صوية تاريخية 
ل  والتي  الفل�صطينية  للق�صية 
العدوان  ل�صجل  ت�صيف 
عن  متيزا  الأمريكي 
م�صرية النحياز املطلق 
ال�صهيوين  للكيان 
وماليا  وامنيا  �صيا�صيا 
الكيان  اأ�صبح  بحيث 
ل  جزءا  ال�صهيوين 
امل�رصوع  من  يتجزاأ 

الأمريكي الكوين..
ولي�س من فر�صة جناح ولو جزئي 
الفل�صطينيون  اأبدى  اإذا  اإل  لها 
اعالن  فرغم  قبول  اأو  تفهما 
موافقتها  العربية  الإمارات 
للفل�صطينيني  م�رص  ودعوة 
ورغم  الرف�س  قبل  يرتيثوا  ان 
مواقف بع�س الدول العربية غري 
الوا�صح اإل اأن الأمر اكرب كثريا من 
قدرة احد للدفاع عنه فالقد�س 
الذي  الأمر  التال�صي  دائرة  يف 
وجه  جبهات جديدة يف  �صيفتح 
حتالفاتها  بع�س  مت�س  اأمريكا 
ال�صعيد  وعلى  املنطقة..  يف 

اأ�رصع  الدويل 
العام  الأمني 
املتحدة  لالأمم 
املبادرة  برف�صه 
كما  الأمريكية 
العديد  اإدانتها 
املنظمات  من 
والأمر  الدولية.. 

نف�صه تكرر من قبل 
الدول  ومعظم  وال�صني  رو�صيا 
�صعيد  على  وحتى  الأوربية.. 
الكوجنر�س الأمريكي وجتمعات 
اأ�رصع  فلقد  اأمريكا  يف  يهودية 
هذه  برف�صهم  املتحدثون 
من  العديد  يبتعد  ومل  ال�صيغة 

والأمنية  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات 
هذه  اعتبار  عن  ال�صهيونية 
املبادرة و�صفة خطرية لنفجار 

امني كبري يف املنطقة.
اأما الو�صع الفل�صطيني الر�صمي 
بال  فهو  والف�صائلي  وال�صعبي 
�صك يعاين اأزماته املتعددة بدءا 
بالنق�صام ال�صيا�صي الذي اأ�صهم 
اجلهد  تبديد  يف  كبري  ب�صكل 
منفردة  غزة  واأوقع  الفل�صطيني 
واحل�صار  احلرب  طائلة  حتت 
لال�صتيطان  العنان  واأطلق 
وتهويد  ال�صفة  اأرا�صي  يف 

القد�س..
اأن  اإليه  الإ�صارة  ينبغي  ومما 
ال�صيا�صي  امل�صتوى  اقتناع 
بجدوى  الفل�صطيني  الر�صمي 
وبح�رص  بل  ال�صيا�صية  العملية 
اأفقد  اإطارها  يف  الكفاح 
اأوراق  من  كثريا  الفل�صطينيني 
تف�صيخ  يف  اأ�صهم  انه  كما  القوة 
الفل�صطينية  الداخلية  اجلبهة 
الأمريكي  القرار  �صانع  وو�صع 
هذا املعطى ن�صب عينيه وظن 
ان كل �صيء على ما يرام يف ظل 
الفل�صطينية  ال�صلطة  اإ�رصار 
العمل  على  القت�صار  على 
بل  والدبلوما�صي  ال�صيا�صي 

الأمريكان  مع  الأمني  والتعاون 
الأمني  التن�صيق  على  وحر�صها 

مع الحتالل..
وهنا من جديد يتفاجاأ الأمريكان 
بقدرة ال�صعب الفل�صطيني على 
ودفعها  قياداته  على  ال�صغط 

لتخاذ  اللحظات  هذه  مثل  يف 
ومقاومة  رف�صا  نف�صه  املوقف 
امل�صا�س  من  حماولة  لأي 
بالقد�س والدولة وحق الالجئني 
يف  ما جتلى  وهذا  العودة..  يف 
كان  التي  الأوىل  اللحظات 
روؤيته  يعلن  الأمريكي  الرئي�س 
األف املتظاهرين  حيث اندفع 
الغربية  وال�صفة  غزة  قطاع  يف 
لبنان  يف  اللجوء  وخميمات 
الوطني  العمل  قيادات  ولتجد 
نف�صها يف قلب املظاهرات ويف 
دائرة املوقف ال�صعبي احلا�صم 

الراف�س لل�صفقة العدوانية.
املعطيات الوهمية واحل�صابات 
اخلاطئة هي التي �صنعت املناخ 
وفريقه  ترمب  لتورط  املالئم 
يحلها  ل  معقدة  م�صاألة  يف 
اخلطط  ول  الورق  على  احلرب 
بل  ال�صتعرا�س   ول  والأحالم 
ول ال�صالح وال�صواريخ واحل�صار  
واإ�رصائيل  اأمريكا  جربت  فلقد 
والقتل  الفتك  اأدوات  بكل 
ع�رصات  وخالل  واملجازر 
ال�صنني باجلملة وقامت بت�رصيد 
اإىل  الفل�صطيني  ال�صعب  ن�صف 
مل  ذلك  الوطن..ورغم  خارج 
ي�صت�صلم ال�صعب ومل يخرج منه 
من ي�صتطيع التنازل 
ثوابته  من  اأي  عن 
ما  وهذا  الوطنية 
تاأكيده  اإىل  عاد 
اأبومازن يف خطابه 
حيث  الأخري 
ثوابت  ان  قال: 
الوطني  املجل�س 
عقد  الذي  الفل�صطيني 
تنازل  ل   1988 �صنة  باجلزائر 
هنا  من  منها..  حرف  اأي  عن 
الإعالن  ن�صتطيع  بال�صبط 
الأمريكي  املقرتح  ف�صل  عن 
فل�صطني  لن  ذلك  بو�صوح 
املقد�س  فيه  يتداخل  ق�صية 
واجلغرافيا  بال�صرتاتيجي 
ال�رصاع  وعناوين  بالدميغرافيا 
والإرث  بل  كلها  احل�صاري 
التاريخي بني الغرب وال�رصق.. 
بلورة  الوثيقة  هذه  فجاءت 
متهور  معادي  طرف  لنظرية 
اخلديعة..  مل�صتوى  ترقى  ل 
اإىل  �صي�صيفها  الذي  الأمر 
واملقرتحات  املبادرات  عديد 
�صجل  يف  الفا�صلة  وامل�صاريع 

املنطقة ال�صيا�صي.

قريبا من الهدوء والتعقل وبعيدا عن االنفعاالت نفتح االأفق اأمام النظر والتاأمل ال�شتك�شاف 
املعطيات التي دفعت رئي�س الواليات املتحدة االأمريكية للت�شريح ال�شيا�شي املو�شوم ب�شفقة 

القرن بخ�شو�س الق�شية الفل�شطينية واىل اأي مدى �شيكون ملاآلها التحقق؟ ما الذي دفع 
الرئي�س االأمريكي اىل القول«على العرب والفل�شطينيني ان يعتذروا عن حربهم على اإ�شرائيل 
�شنة 1948«؟ وما هي حقيقة املعطيات التي ا�شتند اإليها؟ ويف املقابل ما �شمانات الفل�شطينيني 

والعرب لتجاوز هذا التحدي؟ نطرح هذه االأ�شئلة لكي نتمكن من تقدمي ا�شت�شراف علمي 
مل�شتقبل العملية ال�شيا�شية برمتها.  

�شفقة ترمب

�شالح عو�س

خطوة كبرية لرتتيبات اإ�سرتاتيجية يف املنطقة ولكن؟

ومما ينبغي االإ�شارة اإليه اأن اقتناع 
امل�شتوى ال�شيا�شي الر�شمي الفل�شطيني 
بجدوى العملية ال�شيا�شية بل وبح�شر 
الكفاح يف اإطارها اأفقد الفل�شطينيني 

كثريا من اأوراق القوة

بال�شك جاء ت�شرف �شانع القرار 
االأمريكي لي�س فقط مدفوعا من موقفه 
اال�شرتاتيجي الداعم للكيان ال�شهيوين، 
ولي�س فقط بدافع م�شاحله الكربى يف 
ال�شيطرة على منابع النفط واملمرات،
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نظري جمهوداته يف التكفل بان�سغاالت طالبي العمل

حمادة العربي 

اجلمعيات  ممثلو  حذر 
بواليات  الفاعلة  املحلية 
غرداية   ، الوادي   ، ورقلة 
 ، ،ب�سكرة  مترنا�ست   ،
تيندوف   ، ،ب�سار  اأدرار 
ت�رصيح  يف   ، واالغواط 
من  مع«الو�سط«  لهم 
الوخيمة  العواقب  مغبة 
ما  عن  تنجر  قد  التي 
االلتفاف  ب�سيا�سة  و�سفوه 
هاته  �ساكنة  مطلب  على 
يف  واملتمثلة  الواليات 
الطرقات  دعم  �رصورة 
التي  الطويلة  الوطنية 
�رصق،  بواليات  تربطها 
الوطن  و�سمال  غرب 
يفوق  ملا  تاهيل  بعمليات 
مع  �سوداء  88970نقطة 
مزدوجة  بجهات  دعمها 
احلركية  من  للتخفيف 
ثم  ومن  عليها  الكثيفة 
اأ�سموه  مما  التقليل 
باالرتفاع املقلق ملعدالت 
املميتة  املرور  حوادث 
فقد  مت�سل  �سياق  ويف   ،
ما  ب�سدة  هوؤالء  ا�ستنكر 
�سيا�سة  بانتهاج  اأ�سموه 

املفا�سلة يف توزيع م�ساريع 
الطرقات  وتعبيد  تاأهيل 
�رصق  جهات  بني  الوطنية 
مع  الوطن  وغرب  �سمال   ،

واليات اجلنوب .
فقد  ثانية  جهة  من 
املكتب  رئي�س  ذهب 
الوطنية  للمنظمة  الوالئي 
وترقية  وال�سغل  لل�سباب 
لوالية مترنا�ست  املواطنة 
ت�رصيح  يف  ال�سقة  اأحمد 
يومية  به  خ�س  �سحفي 

من  اأبعد  »اإىل  »الو�سط 
حافالت  اأن   موؤكدا  ذلك 
نوع  من  امل�سافرين  نقل 
حتى  ت�ستعمل  ال   « »هيقر 
لها  امل�سنعة  الدول  يف 
من  اأكرث  يطرح  وهو 
عن  ا�ستفهام  عالمات 
تقف  التي  االأطراف  هوية 
مثل  بعمل  ال�سماح  خلف 
احلافالت  من  النوع  هذا 
الثاين  ال�سبب  تعترب  التي 
الرقم  يف  الطرقات  بعد 

املرور  حلوادث  املرعب 
املميتة .

ومعلوم فقد تعالت اأ�سوات 
ال�سالفة  الواليات  �ساكنة 
ب�رصورة  املنا�سدة   الذكر 
و  تاأهيل  عملية  اإ�سناد 
الوطنية  الطرقات  دعم 
واليات  بني  الرابطة 
الوطن  وباقي   ، اجلنوب 
بجهات  مزدوجة ل�رصكات  
العمل  اأجنبية مع  و  وطنية 
من  املزيد  تفعيل  على 

واملتابعة  الرقابة  اأدوات 
االجناز  عملية  ل�سمان 
التقنية  للمعايري  وفق 
بها  املعمول  والقانونية 
مع االلتزام باآجال الت�سليم 
من�سو�س  هو  ما  وفق 
ال�رصوط  دفاتر  يف  عليه 
كابو�س  انهاء  بهدف 
املوت احلقيقي الذي بات 
يرتب�س مب�ستعملي الطريق 

املذكور .

جمعيات تطالب اإنهاء املفا�ضلة يف اإجناز الطرقات
.    حافالت »هيقر » ال ت�ستعمل حتى يف دول �سنعها

اأجمع ممثلو اجلمعيات املحلية الفاعلة اأن واليات اجلنوب املت�سرر االأكرب من االرتفاع املرعب 
الإرهاب الطرقات مطالبني رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون باإنهاء ما اأ�سموه ب�سيا�سة 

املفا�سلة يف منح م�ساريع الطرقات بني واليات ال�سمال وال�سرق والغرب مع اجلنوب .

نتيجة ظهور بوادر كوارث بيئية

التفريغ الع�ضوائي للمقاوالت يهدد 
�ضكان اأحياء باملغري بالوادي

حي الزياينة ببلدية الروي�سات بورقلة  

�ضكان ي�ضكون من االإق�ضاء والتهمي�ش

على  االأخرية  االآونة  يف  حتولت 
والية  غرب  املغري  مدينة  م�ستوى 
ال�سكنية  الوادي  املجمعات 
اجلنوبية  خا�سة  احلدودية 
ع�سوائية  مفرغة  ،   اإىل  منها 
االأتربة  و  احلجارة  نتيجة   تفريغ 
االأ�سمنتية وكل خملفات ا�سغال  من 
طرف عديد املقاوالت و الورا�سات 

العمومية و اخلا�سة.
غري مبالني   بقوانني التفريغ ، التي 
بعد  على  رميها  وجوب  على  حتث 
اأقل  ال�سكنات على  حوايل 2 كم من 
جمموعة  ت�رصيح  ح�سب  تقدير.و 
ليومية  االأحياء  هذه  قاطني  من 
هذا  و�سفوا  »  الذين  »الو�سط 
ميت  وال  ح�ساري  بالغري  االإجراء 

باي �سلة باالأخالق .
يهدد  بيئي  هاج�س  اإىل  حيث حتول 
الذي  الغبار  تطاير  جراء  حياتهم 
يت�رصب بدوره عرب النوافذ و االأبواب 
ال�سكان،خا�سة  ليزعج  املداخل  و 
التنف�س  ب�سيق  امل�سابني  املر�سى 
االأطفال  و  ال�سن  كبار  و  الربو  و 

الر�سع.
الو�سع  من  يزيد  الذي  ال�سيء  و 
من  املت�رصرين  ح�سب   ، خطورة 
امل�سكل القائم هو جتمع احل�رصات 
ال�سكنات  اأن هذه  و  ال�سامة، خا�سة 
الرملية  احلدودية  للمناطق  حماذية 

اأكوام  بها  وتختلط  تتجمع  التي 
اإىل مرتع  لتتحول بعدها   ، احلجارة 
عن  ،  ناهيك  الثعابني  و  للعقارب 
وال�سالة  املت�رصدة  الكالب  جتمع 
على  خطرا  ت�سكل  اأ�سحت  التي 
 ، ال�سكان  وحركية  هوؤالء  ن�ساط 
�سعوبات  يجدون  مرة  كل  يف  حيث 
الليل  و  يف  خا�سة  التنقل  يف  كبرية 
تفر�س عليهم حظرا للتجول اإ�سافة 
و  النامو�س  حل�رصات  جلبها  اإىل 
ت�سبب  التي  الطائرة  احل�رصات 
اأمرا�سا جلدية متنوعة و احل�سا�سية 

و اأمرا�س اأخرى.
و ح�سب نف�س ذات املتحدثني  ليومية 
حرم  الو�سع  هذا  »اأن  »الو�سط 
عن  الرتفيه  و  اللعب  من  االأطفال 
ال�سيء  ال�سكنات  خارج  اأنف�سهم 
الذي يدفعهم ملخاطر هم يف غنى 
ينا�سد  االأو�ساع  هده  ونتيجة  عنها 
ال�سكان املت�رصرون من هدا الو�سع 
هدا  يف  النظر  املخت�سة  اجلهات 
االأمر يف اقرب  االآجال. ويف انتظار 
الوالئية  ال�سلطات  طرف  من  جاد 
لردع  املغري  االإدارية  باملقاطعة 
لزاما  يبقى  جتاوزات  هكذا  مثل 
على املت�رصرين من امل�سكل القائم 
غري  الأجل  املزري  الو�سع  معاي�سة 

م�سمى .
�سالح،ب

ببلدية  الزياينة  حي  يفتقر 
ورقلة  لوالية  التابعة  الروي�سات 
ال�رصورية  اخلدمات  الأدنى   ،
�سمان  اأجل  من   ، امل�رصوطة 
املحلي  للمواطن  الكرمي  العي�س 
يتخبطون  ال�سكان  جعل  ما  وهو   ،
يف م�ستنقع اأالمية والتخلف .  عرب 
عدد من �سكان الزياينة بالعا�سمة 
 ، ال�رصقي  باجلنوب  املركزية 
يومية  مع  لهم  ت�رصيحات  يف 
ا�ستيائهم وتذمرهم  »الو�سط« عن 
التهمي�س  حالة  من    ، ال�سديدين 
ال�سلطات  من طرف  متناهية  الال 
قولهم  حد  على  العاجزة  املحلية 
التنموي  الركود  طال�سم  فك  عن 
املواطن  كاهل  اأثقلت  التي   ،
املحلي ، خ�سو�سا ما تعلق ب�سبكة 
يف  املوجودة  الداخلية  الطرق 
با�ستمرار.  ومما  مهرتئة  و�سعية 
التجاهل  حمدثونا  �سخط  اثار 
االأ�سعدة  جميع  وعلى  امل�ستمر 
ملطالبهم التي قال عنها حمدثينا 
اأن الزمن قد جتاوزها خ�سو�سا ما 
املفقودة،  العمومية  باالإنارة  تعلق 
وهو ما �ساهم يف تكاثر احل�رصات 

ال�سارة يف ف�سل ال�سيف ، هذا دون 
احلديث عن ارتفاع ن�ساط مروجي 
االجتماعية  االآفات  و  املخدرات 
باال�سافة لعمليات ال�سطو وال�رصقة 
التي تطال يوميا املارة و ال�سيارات 
وامل�ساكن .  وهو ما دفع بع�رصات 
العام  ملنا�سدة  املدير  ال�سحايا 
التدخل  ب�رصورة  الوطني  لالأمن 
الفوري من اأجل اجناز وحدة اأمنية 
يف قلب احلي . و يف �سياق مت�سل 
الذين  العمل  عن  العاطلني  قال 
 ، احلي  �سوارع  بجميع  �سادفنهم 
،اأن غياب  يف خ�سم حديثهم معنا 
اأ�سموه  منا�سب العمل وتوا�سل ما 
واالإق�ساء  والتهمي�س  باحلقرة 
املجاالت  جميع  من  املمنهج 
بغالبيتهم ملمار�سة  ، دفع  احليوية 
اأن�سطة خمالفة للقانون . كما هدد 
حمدثونا يف نف�س الوقت باخلروج 
غ�سبهم  جام  عن  والتعبري  لل�سارع 
االجتماعية  حالتهم  اإليه  اآلت  مما 
املتدهورة  املعي�سية  وو�سعيتهم 
من  حذرت  ما  وهو   ، با�ستمرار 

خطورته اجلهات الو�سية .
�سالح ،ب

اليومني  يف  متكنت 
االأمن  م�سالح  االأخريين  
مكافحة  يف  املتخ�س�سة 
ال�رصعية  غري  الهجرة 
املنظمة  واجلرمية 
االإدارية  املقاطعة  باإقليم 

بب�سكرة  جالل  اأوالد 
 03 واعتقال  توقيف  من 
يحملون  اأفارقة  رعايا 
لدولتي  خمتلفة  جن�سيات 
العاج  و�ساحل  الت�ساد 
املوقوفني  حتويل  ليتم 

للدرك  االأمنية  للم�سلحة 
اجناز  وبعد  الوطني 
�سدهم  ق�سائية  ملفات 
اإحالتهم على  مت مبوجبها 
لدى  اجلمهورية  وكيل 
 ، جالل  اأوالد  حمكمة 

�سنة  اجلميع  اإدانة  اأين مت 
مع  النفاذ  موقوفة  �سجنا 
بـ  منهم  واحد  كل  تغرمي 
جزائري  دينار  األف   48
اإجراءات  ا�ستكمال  قبل 
ترحيلهم للمعابر احلدودية 

بلدانهم  نحو  ثم  ومن 
االإقامة  بتهمة  االأ�سلية 
للرتاب  ال�رصعية  غري 
الوطني ح�سب املعلومات 

املتوفرة .
�سالح ،ب

 اأوالد جالل بب�سكرة

توقيف واعتقال 03 رعايا اأفارقة بتهمة االإقامة غري ال�ضرعية 

اأعلنت عديد اجلمعيات 
الفاعلة  املحلية 
دعمها  عن  بتمرنا�ست 
والالم�رصوط  املطلق 
لرئي�س امللحقة املحلية 
للت�سغيل بعا�سمة الوالية 
جمهوداته  نظري   ،
ال�سهر  يف  اجلبارة 
احل�سن  ال�سري  على  
وهو  العمومي  للمرفق 
االرقام  لغة  ترتجمه  ما 
والعرو�س  املنا�سب  يف 
والرتاجع الكبري بل الكلي 
للحركات االحتجاجية .

ل�سوق  املتتبعني  اأجمع 
 ، بتمرنا�ست  ال�سغل 

نوعية  نقلة  وجود  على 
طرف  من  القطاع  يف 
رئي�س امللحقة املحلية 
بعا�سمة  للت�سغيل 
علي  دادو  االأهقار 
يف   ، الرحمان  عبد 
ال�سارم  التنفيذ  اإطار 
املديرية  للتعليمات 
الوطنية  للوكالة  العامة 
وتوجيهات  للت�سغيل 
الهيئة التنفيذية بالوالية 
لغة  توؤكده  ما  وهو 
تن�سيب  مت  اأين  االأرقام 
طالب   260 من  اأكرث 
عمل  منا�سب  يف  عمل 
 400 من  اأكرث  وجلب 

من  واأكرث  عمل  عر�س 
ميدانية  زيارات   150
تن�سيط  مع  للموؤ�س�سات 
احلمالت  من  العديد 
لتقنيات  التح�س�سية 
وهذا  العمل  عن  البحث 
على  اإيجابا  انعك�س  ما 
امللحقة بحيث مل ت�سهد 
خالل الثالث االأ�سهر وال 

حركة احتجاجية.
قطاع  اأن  ومعلوم 
مترنا�ست  بوالية  ال�سغل 
الفرتة  خالل  يعرف 
نوعية  نقلت  املذكورة 
التزامات  مع  تتما�سى 
وال�سلطات  احلكومة 

اأولوية  مبنح  املركزية 
اأبناء  لفائدة  التوظيف 
تطبيق  �رصط  املنطقة 
االأولويات  ح�سب  مبداأ 

واالإمكانات املتاحة 
فقد  ذلك  جانب  اإىل 
طالب ممثلي اجلمعيات 
املحلية الفاعلة املهتمة 
مبلف اليد العاملة بوالية 
املعروفة  مترنا�ست 
من  االأهقار  بعا�سمة 
و  بالوالية  القرار  �سناع 
والت�سغيل  العمل  وزارة 
االجتماعي  وال�سمان 
الوطنية  والوكالة 
توفري  ب�رصورة  للت�سغيل 

اجليدة  الظروف  كافة 
لتمكني  واملالئمة 
رئي�س امللحقة املحلية 
للت�سغيل بتمرنا�ست دادو 
تاأدية  من  علي  حممد 
اأح�سن  ظروف عمله يف 
اذا  خا�سة  االحوال 
اجماع  هناك  اأن  علمنا 
كبري عليه بعدما جنح يف 
طالبي  احتقان  احتواء 
العمل مبا فيهم خريجي 
املعاهد  اجلامعات 
العليا  املدار�س  الكربى 
ومرتب�سي مراكز التكوين 

املهني والتمهني .
جناة ،ح

دعم مطلق لرئي�ش ملحقة الت�ضغيل بتمرنا�ضت
.    اأرقام ومعطيات كفيلة الإ�سكات امل�سككني
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ق.د

اأما املوقف الأردين، فبدا خجاًل يف 
والتظاهرات  ال�شعبية  ال�شغوط  ظل 

التي جرت تزامناً مع الإعالن.
 هذا امل�شهد لقى اإ�شادة من ترامب 
مرة،  من  اأكرث  احلفل  يف  ونتنياهو 
فيما دعا الأخري باقي الدول العربية 
ت�شفيق  ظهر  كما  بهم،  لاللتحاق 
اأثناء احلفل اأكرث من  ال�شفراء العرب 
مرة، ول �شيما عندما ذكر ترامب قتل 
قائد فيلق القد�س يف احلر�س الثوري 
البيان  ويف  �شليماين.  قا�شم  الإيراين 
بجهود  »الإ�شادة  جاءت  ال�شعودي، 
اإىل  والدعوة  الأمريكي«،  الرئي�س 
بني  لل�شالم  مبا�رشة  مفاو�شات  »بدء 
والإ�رشائيلي  الفل�شطيني  اجلانبني 
الوليات املتحدة«. كما  حتت رعاية 
اأعلن اأن امللك �شلمان ات�شل بعبا�س، 
يتغري  لن  اأن موقف اململكة  له  واأكد 
بد  ل  لكن  الفل�شطينية،  الق�شية  من 
والعادل  ال�شامل  ال�شالم  حتقيق  من 
لأن ال�شالم خيار ا�شرتاتيجي. موقف 
�شبيه عربت عنه اخلارجية امل�رشية 
التي  لة  املتوا�شِ اجلهود  قّدرت  التي 
اأجل  من  الأمريكية  الإدارة  تبذلها 
وعادل  �شامل  �شالم  اإىل  التو�شل 
يف  يُ�شهم  مبا  الفل�شطينية،  للق�شية 

بال�رشق  والأمن  ال�شتقرار  دعم 
الفل�شطيني  ال�رشاع  الأو�شط، وينهي 
الطرفني  داعية  الإ�رشائيلي،  ــــ 
للروؤية  متاأنية  درا�شة  اإىل  املعنيني 
والوقوف  ال�شالم،  لتحقيق  الأمريكية 
على كل اأبعادها، وفتح قنوات احلوار 
برعاية  املفاو�شات  ل�شتئناف 
اأمريكية. مواقُف اأخرى �شبيهة اأعربت 
بتن�شيق  ي�شي  مبا  الإمارات  عنها 
ثالثي، فيما قالت اخلارجية القطرية 
اإنها تقدر امل�شاعي الأمريكية لإيجاد 
باإطار  كانت  طاملا  لل�رشاع...  حلول 

الثناء  وبرغم  الدولية.  ال�رشعية 
عبد  الأردن،  ملك  على  الأمريكي 
الأمريكية،  لدعمه اخلطة  الثاين،  اهلل 
ال�شفدي  اأمين  اخلارجية  وزير  علق 
فل�شطينية عا�شمتها  دولة  اإقامة  باأن 
القد�س ال�رشقية وفق حل الدولتني هو 
م�شرياً  و�شامل،  عادل  ل�شالم  اأ�شا�س 
»هي  العليا  اململكة  م�شالح  اأن  اإىل 
التي حتكم تعاملها مع كل املبادرات 
التبعات  من  نحذر  والطروحات... 
اأحادية  اإجراءات  لأي  اخلطرية 
حقائق  فر�س  ت�شتهدف  اإ�رشائيلية 

وتو�شعة  الأرا�شي  �شم  مثل  جديدة، 
امل�شتوطنات... وانتهاك املقد�شات 
ال�شفري  اأعلن  ذلك،  مع  القد�س.   يف 
وهو  القاهرة،  لدى  الفل�شطيني 
لدى جامعة  الدائم  فل�شطني  مندوب 
اأن  اللوح،  دياب  العربية،  الدول 
لعقد  ر�شمي  بطلب  تقدمت  ال�شلطة 
اجلامعة  ملجل�س  عادية  غري  دورة 
بح�شور  الوزاري،  امل�شتوى  على 
عبا�س، م�شرياً اإىل اأن الجتماع مقرر 
بالغ  »و�شيكون  املقبل،  ال�شبت  عقده 

الأهمية«.

اأبرز الردود العربية الداعمة لـ"�صفقة القرن"
برزت العديد من املوافقة العربية العامة على "�صفقة القرن"، ول �صيما من دول اخلليج، ال�صعودية وقطر والإمارات 

والبحرين وعُمان، علمًا باأن الدول الثالث الأخرية اأر�صلت وفوداً للم�صاركة يف حفل اإعالن ال�صفقة )ال�صفري الإماراتي 
يو�صف العتيبة، وال�صفري البحريني عبد اهلل اآل خليفة، و�صفرية ُعمان حنينية �صلطان املغريية(، ثم رحبت الريا�س 

والدوحة ومعهما القاهرة، باخلطة الأمريكية مع تباين يف بع�س ال�صتدراكات، ودعوة للفل�صطينيني اإىل درا�صتها.

بنيامني  الحتالل  حكومة  رئي�س 
الثالثاء،  م�شاء  يعلن  نتنياهو، 
وفق  الفل�شطينية،  العا�شمة  اأن 
اأبو  يف  �شتكون  القرن"،  "�شفقة 
املحتلة  القد�س  �رشقي  دي�س، 
�شيادتها  "اإ�رشائيل"  و�شتفر�س 
بال�شفة  امل�شتوطنات  كل  على 
ت�شويت  بعد  املحتلة،  الغربية 
هذه  على  املرتقب  حكومتها 
نتنياهو،  وبح�شور  الأحد  اخلطوة، 
دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  ك�شف 
الرئي�شية  اخلطوط  عن  ترمب 
بال�رشق  للت�شوية  خلطته املزعومة 
اإقامة  تت�شمن  والتي  الأو�شط، 
اأرخبيل  �شكل  على  فل�شطينية  دولة 
القد�س  من  اأجزاء  "يف  عا�شمتها 
القد�س  مدينة  وجعل  ال�رشقية"، 

عا�شمة غري مق�شمة لـ"اإ�رشائيل".
على  ترمب،  ن�رشها  ووفق خريطة 
خطته  عن  اإعالنه  عقب  "تويرت" 
الفل�شطينية  الدولة  تظهر  الثالثاء، 
"اأرخبيل"،  �شكل  على  امل�شتقبلية 
يف  امل�شتوطنات  انت�شار  ظل  يف 
اأرجاء ال�شفة الغربية املحتلة، منذ 
اإعالم  و�شائل  ون�رشت   1967 عام 
اإ�رشائيلية، بينها �شحيفتا "يديعوت 
اأحرونوت" و"معاريف"، بع�س بنود 
الفل�شطينيون  اأجمع  التي  اخلطة، 

على رف�شها.

اأبرز بنود اخلطة:

تتجاوز  ل  )م�شاحتها  دي�س  اأبو   –
دولة  عا�شمة  مربعة(  كيلومرتات   4

فل�شطينية م�شتقبلية.
فورا  الإ�رشائيلية  ال�شيادة  فر�س   –
ال�شفة  اأرا�شي  من  باملائة   30 على 

الغربية، مبا فيها غور الأردن.
– "تفكيك" �شالح حركة حما�س يف 
قطاع غزة، واإعالنها منطقة منزوعة 

ال�شالح.
بالعرتاف  الفل�شطينيني  اإلزام   –

باإ�رشائيل "دولة يهودية".
– لن يتم اإخراج اأي اإ�رشائيلي من اأية 

م�شتوطنة.
موحدة  عا�شمة  القد�س   –

لإ�رشائيل.
الفا�شل  اجلدار  خارج  هو  ما  كل   –
اأرا�ٍس  هو  القد�س  يف  )العن�رشي( 

فل�شطينية.
الالجئني خارج حدود  حل ق�شية   –

"اإ�رشائيل".
الالجئني  عودة  لحقا  ميكن   –
الدولة  اأرا�شي  اإىل  الفل�شطينني 

الفل�شطينية.
– اإقامة �شندوق لتعوي�س الالجئني.

�شد  بالعمل  الفل�شطينيني  اإلزام   –
"الإرهاب" ووقف "التحري�س".

بني  للربط  واأنفاق  طرق  �شق   –

ال�شفة الغربية وقطاع غزة يف الدولة 
الفل�شطينية.

امل�شتوطنات  يف  البناء  وقف   –
يتم  �شنوات   4 انتقالية  فرتة  خالل 
الدولة  اإقامة  على  التفاو�س  خاللها 

الفل�شطينية.
الدولة  يف  م�شاريع  اإقامة   –
دولر،  مليار   50 بقيمة  الفل�شطينية 

بتمويل من دول خليجية.
القائم  الو�شع  على  احلفاظ   –
بـ"القد�س  املقد�شة  املناطق  يف 

ال�رشقية".
يف  مناطق  الفل�شطينيني  منح   –
�شحراء النقب يتم �شمها اإىل الدولة 

الفل�شطينية.

ماذا �صتجني "اإ�صرائيل"؟

– اإلغاء الإدارة الع�شكرية املفرو�شة 
على امل�شتوطنني.

يف  البناء  قيود  كل  اإلغاء   –
امل�شتوطنات لحقا.

– فر�س ال�شيادة الإ�رشائيلية على 30 
باملائة من اأرا�شي ال�شفة الغربية.

املتحدة  الوليات  متنحه  الذي  ما 
لـ"اإ�رشائيل"؟

– املوافقة على فر�س ال�شيادة على 
امل�شتوطنات.

�شد  قرار  كل  ينتظر  "فيتو"   –

"اإ�رشائيل" يف جمل�س الأمن الدويل.
– اعرتاف )جديد( بالقد�س املوحدة 

عا�شمة لـ"اإ�رشائيل".
الالجئني  عودة  حق  اإ�شقاط   –

الفل�شطينيني.

 �صروط اإقامة
 دولة فل�صطينية:

– تفكيك �شالح حما�س.
منزوعة  منطقة  غزة  اإعالن   –

ال�شالح.
– التنازل عن حق عودة الالجئني.

“دولة  باإ�رشائيل  العرتاف   –
يهودية” .

اجلديدة  باحلدود  العرتاف   –
لإ�رشائيل.

املوحدة  بالقد�س  العرتاف   –
عا�شمة لإ�رشائيل.

– وقف دفع خم�ش�شات مالية لأ�رش 
ال�شهداء والأ�رشى.

املناهج  يف  “التحري�س”  وقف   –
الدرا�شية الفل�شطينية.

من  تتاألف  خطته  اأن  ترمب  واأعلن 
جلنة  ت�شكيل  و�شيتم  �شحفة،   80
م�شرتكة لتحويلها اإىل خطة تف�شيلية، 
املبا�رش  للتفاو�س  اأ�شا�شا  و�شتكون 

بني الفل�شطينيني والإ�رشائيليني.

عبا�س

�صرند على "�صفعة القرن" ب�صفعات 
و�صنغري الدور الوظيفي لل�صلطة

.   "اتفاق مع هنية على لقاء بغزة"

دولة "اأرخبيل" فل�صطينية عا�صمتها اأبو دي�س "

 تعرف على بنود ال�صفقة امل�صوؤومة

عبا�س،  حممود  ال�شلطة  رئي�س  اأكد 
القيادة  واأن  للبيع،  لي�شت  القد�س  اأن 
ال�شفقة  هذه  �شد  �شتقف  الفل�شطينية 
التي �شتزول وتف�شل، واأن القيادة �شتبداأ 
باإجراءات تغيري الدور الوظيفي لل�شلطة 
املجل�شني  لقرارات  تنفيذا  الوطنية 
عبا�س،  وقال  واملركزي.  الوطني 
الفل�شطينية،  القيادة  اجتماع  خالل 
الأمريكي  الرئي�س  اإعالن  اأعقاب  يف 
امل�شماه  لل�شالم  ترامب خطته  دونالد 
ترامب  للثنائي  اأقول  القرن(:  )�شفقة 
مهما  متر،  لن  �شفقتكم  اإن  ونتنياهو 
ن�شمع  ل  "نحن  الرئي�س:  وقال  فعلتم. 
ومتم�شكون  نقبلها  ول  ترامب،  اأوامر 
نُغري  اأن  علينا  الوطنية..  بالثوابت 
الفل�شطينية،  لل�شلطة  الوظيفي  الدور 
الف�شائل  كل  ح�رشت  ح�رش  واليوم 
ال�شعبية،  واجلبهة  واجلهاد،  "حما�س، 
اجلميع  تداعى  واملبادرة"  وال�شاعقة، 
اإ�شماعيل  ال�شيد  بي  وات�شل  وح�رش، 
ونتجاوز  بع�شنا  مع  و�شنجل�س  هنية، 
الوطنية  الوحدة  على  ونلتقي  ال�شغائر 
فتح  على  واتفقنا  الفل�شطينية، 
عبا�س  وو�شف  فوًرا.  جديدة  �شفحة 

واأن  الع�رش،  ب�شفعة  ترامب  �شفقة 
ال�شرتاتيجية الفل�شطينية، ترتكز على 
انهاء الحتالل، و�شتبداأ القيادة باتخاذ 
هذه  يف  "اأتوجه  م�شيًفا:  الجراءات، 
الفل�شطيني  للكل  احلا�شمة  اللحظات 
الوحدة  وتعميق  ال�شفوف  لر�س 
الوطنية". واعترب اأن �شفقة القرن هي 
و�شنعيد  امل�شوؤوم،  بلفور  لوعد  نهاية 
امل�شتقبل،  يف  �شفعات  القرن  �شفقة 
لدولة  عا�شمة  القد�س  غري  نقبل  ولن 
رف�شنا  "نحن  واأ�شاف:  فل�شطني. 
موقفنا  وكان  البداية  من  ال�شفقة 
النتظار..  رف�شنا  عندما  �شحيحا 
ونحن ل�شنا �شعبًا اإرهابًيا ومل نكن يوًما 
الإرهاب  نُحارب  بل  اإرهابًيا،  �شعبًا 
مبفاو�شات  وملتزمون  ال�شالم،  ونريد 
خم�س  ومعها  الدولية،  الرباعية  وفق 
اأ�شا�س  هو  وهذا  معهم،  دول  �شت  اأو 
املفاو�شات ولي�س �شفقة القرن". وعن 
النتخابات الفل�شطينية، قال اإنه ملتزم 
الغربية،  ال�شفة  باجراء النتخابات يف 
وقطاع غزة، ويف قلب القد�س تر�شًحا 
�شعب  الفل�شطيني  وال�شعب  وانتخاًبا، 

دميقراطي يُوؤمن بالتعددية.

اأمريكيون  نواب  القرن"..  "كارثة 
ينددون ب�صفقة ترامب

يف  دميقراطيون  اأع�شاء  ندد 
الكونغر�س الأمريكي ب�شفقة الرئي�س 
اأنها  واأكدوا  للت�شوية،  ترامب  دونالد 
ال�شالم،  حتقيق  على  ت�شاعد  لن 
القرن  كارثة  باأنها  اأحدهم  وو�شفها 
الدميقراطي  ال�شيناتور  و�شف  فقد 
فان  كري�س  ال�شيوخ  جمل�س  يف 
كارثة  باأنها  القرن  �شفقة  هولن، 
تغريدة  يف  هولن  فان  وقال  القرن 
�شد  اخلطة  هذه  اإن  تويرت  على 
مزيد  اإىل  �شوى  توؤدي  ولن  ال�شالم، 
اأن  واأ�شاف  وال�رشاع.  النق�شام  من 
اإ�رشاك  دون  ال�شالم  اإحالل  ادعاء 
اإ�شارة  -يف  ال�رشاع  اأطراف  اأحد 
خدعة  مبثابة  الفل�شطينيني-  اإىل 
�شيا�شية تقّو�س فر�شة حقيقية حلل 
ال�شيناتور  انتقد  من جهته،  الدولتني 
اخلطة  �شاندرز  بريين  الدميقراطي 
اأنها  موؤكدا  املقبولة،  بغري  وو�شفها 
ا�شتمرار ال�رشاع  اإىل  توؤدي �شوى  لن 
على  تغريدة  يف  �شاندرز  واأ�شاف 
قبولها  ميكن  �شفقة  اأي  اأن  تويرت 
الدويل  القانون  مع  تت�شق  اأن  بد  ل 
النائبة  اأما  املتحدة  الأمم  وقرارات 
النواب  مبجل�س  الدميقراطية 
الرئي�س  خطة  فو�شفت  عمر  اإلهان 
الأمريكي لت�شوية ال�رشاع الفل�شطيني 
واملاكرة  باملخزية  الإ�رشائيلي 

واملناه�شة لل�شالم. كما قالت النائبة 
ر�شيدة طليب اإن ما اأعلن اليوم عبثي 
ول جدوى منه، وخمالف لكل قرارات 

الأمم املتحدة وال�رشعية الدولية.
الدميقراطي  ال�شيناتور  قال  بدوره، 
اأبلغ جاريد كو�شرن  اإنه  كري�س مرييف 
وال�شفري  ترامب،  م�شت�شاري  كبري 
باأن  وا�شنطن،  لدى  الإ�رشائيلي 
تراجعا عن  ت�شكل  اخلطة املقرتحة 
�شيا�شة اأمريكية ا�شتمرت عقودا اإزاء 
اأن  مرييف  واأ�شاف  الأو�شط.  ال�رشق 
عليها  التفاو�س  يتم  مل  اخلطة  هذه 
لذا  الإ�رشائيليني،  �شوى  اأحد  مع 
اإطالقا.  لل�شالم  خطة  لي�شت  فهي 
ال�شيناتور  قالت  ال�شياق،  ويف 
اإن  وارن  اإليزابيث  الدميقراطية 
ال�شفة  ل�شم  تثبيتا  اإل  لي�شت  اخلطة 
اأي فر�شة  اأنها ل توفر  الغربية، كما 
وكان  حقيقية  فل�شطينية  لدولة 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
بح�شور  ر�شميا  اأم�س  م�شاء  ك�شف 
بنيامني  الإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�س 
نتنياهو عن خطته التي ت�شع �رشوطا 
على  فل�شطينية  دولة  لقيام  م�شددة 
وقطاع  الغربية  ال�شفة  من  اأجزاء 
غزة، ومن دون القد�س املحتلة التي 
تقول الوثيقة اإنها عا�شمة "اإ�رشائيل" 

وغري قابلة للتجزئة.
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الو�سط:2020/01/30

الو�سط:2020/01/30
اجلمهـوريـة اجلـزائريـة الدميــقراطيـة ال�سعبية

ال�سركة املدنية للمح�سريــن الق�سائييـــــــــــــــــــن 
اأ/ �سيف اهلل ر�سيـــــــــــد، اأ/ بو�سماحة حممــــــــــــــــــد 

حم�ســــــــرين ق�سائيني معتمــــــدين لـدى حمكمـــــــــة 
بئرمرادراي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 
الهــــــــــــاتــــــــف 023.37.76.23 /023.37.76.32 

scp_boudif@yahoo.fr
اإعــالن عن بيـــــع منـــاب قـــــا�سر

باملزاد العلني
املادة 750-749 من قانـون الإجـراءات املدنية والإدارية

 نحـن الأ�ضتـاذ/ �ضيف اهلل ر�ضيد حم�رش ق�ضائي  لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائـر �رشيك يف ال�رشكة املدنيـة املهنيــة 
املذكـورة اأعاله و الوا�ضـع ختمه و توقيعــه اأدناه.

لفائدة/ال�ضيدة قاديري اأمال اأرملة قاديري يف حق ابنتها القا�رش قاديري جازية مالك و املت�رشف نيابة عنهما ال�ضيد قاديري يو�ضف مبوجب وكالة 
خا�ضة حمررة من طرف ال�ضتاذ �ضايب حممد-موثق ببئرمراد راي�س- بتاريــــخ2015/08/13. ال�ضاكـن بحـي غابـة ديكــار03 رقم91 دايل ابراهيم اجلزائر.
بنـــاء على/ قائمة �ضــروط البيـع املودعة لدى حمكمة بئر مراد راي�س و املـوؤ�ضـر عليـها  بتاريـخ 2019/07/10  حتـت رقـــم :5404 و ذلــك ق�ضــد البيـع 
بـاملـزاد العلـــني نعلن للجمهور باأنــه �ضيــ�رشع فـي البـيــع باملـزاد العـلــني ملنـاب القا�رش قاديري جازية مالك 69120/2448 جـزء فـي ال�ضيوع من قطعة 

اأر�س م�ضيدة عليها بناية �ضكنية  ل�ضالـح اأعلى و اآخـر مزايد يوم 2020/03/12 عـــلى ال�ضــاعة الواحدة زوال )13:00�ضا(  مبحكمـة بئر مراد راي�س .
التعييــن :حقوق عقارية متمثلة يف  69120/2448 جزء يف ال�ضيوع من قطعة اأر�س م�ضيدة عليها بناية �ضكنية  كائنة ببلدية البيار، ولية اجلزائر، �ضارع 
يحي �رشيف عبد العزيز، حتمل رقم09/07 تقــدر م�ضاحتها ب282م2 ت�ضكل جمموعة ملكية 43  ق�ضم05 من خمطط م�ضح  الرا�ضي.مببلــغ اإفتتــاحي 
يقــدر بـ  1.774.433.82دج)مليون و �ضبعمائة و اربعة و �ضبعون الف و اربعمائة و ثالثة وثالثون دينار جزائري و اثنان و ثمانون �ضنتيم( �رشوط البيــع/ 
اإ�ضافة اإىل ال�رشوط الواردة يف قائمة �رشوط البيع املودعة لدى كتابة �ضبـط املحكمـة تـــحـــت رقــــم 5404  فـاإن الـرا�ضــي عليـه املـزاد يتحمــل الأعبـــاء 
القـانونية مبا فيها دفع حال اإنعقــــاد اجلل�ضة 5/1 من الثمـن وامل�ضاريـــف و الر�ضوم امل�ضتحقــة و يدفــع املبلـغ الباقـي يف اأجــل 08 اأيـــام املواليـــة لر�ضو 
اأو بديــــوان  املح�ضــر  املـزاد.فعــلى اجلمهـور الـراغــب يف املــزايـدة الإطالع على قائمة �رشوط البيع لدى كتابـــــــة �ضبط حمكمة ببئر مراد راي�س   
الق�ضائي الكـائن مكـــتبــه بالعنـوان املـذكـور اأعــاله.وعليه/ا�ضتنادا ملقت�ضيات املادة 749- 750 من قانون الجراءات املدنية والدارية قمنا بتعليق هذا 

املح�رش بجريدة يومية وطنية.  

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

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

ال�سراقة   قاو�س  جتزئة   36
حم�سر تبليغ ر�سمي حلكم عن طريق الن�سر 

املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�ضتاذة معزوز نبيلة حم�رشة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا ب36 جتزئة 
قاو�س ال�رشاقة  

تنفيذا لالأمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة القليعة  بتاريخ 2020/01/20 ،فهر�س رقم 20/00092 املت�ضمن الذن بن�رش تبليغ ر�ضمي 
يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على ان يكون الن�رش على نفقة الطالب.

لفائدة : ال�ضيدة مولهم �رشيفة 
ال�ضاكن ب : 05 �ضالح با�ضا ح�ضني داي

بناءا احلكم ال�ضادر عن حمكمة القليعة ، الق�ضم املدين ، بتاريخ 2019/07/10 فهر�س رقم 19/03737
كلفنا عن طريق الن�رش:

�ضد : ال�ضيدة �ضيبان نعيمة 
ال�ضاكن ب : 16 �ضارع بوعالم �رش�ضايل الدويرة 

بن�رش م�ضمون احلكم ال�ضادر عن حمكمة القليعة ، الق�ضم املدين ، بتاريخ 2019/07/10 فهر�س رقم 19/03737 
و ليكن على علم و حتى ل يجهل :

اثباتا ملا �ضبق ذكره    حررنا هذا املح�رش لتن�رش منه ن�ضخة منه ب�ضحيفة وطنية طبقا للقانون
املح�سرة الق�سائية 

الو�سط:2020/01/30

الو�سط:2020/01/30

الو�سط:2020/01/30

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني
الأ�ستاذة / اإحدان ح�سيبة و الأ�ستاذة /با�سا حبيبة 

حم�سرتني ق�سائيتني لدى حمكمة الرويبة اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية
طبقا لن�س املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ضتاذة / احدان ح�ضيبة حم�رشة ق�ضائية معتمدة لدى حمكمة الرويبة اإخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر �رشيكة يف ال�رشكة املدنية املهنية املذكورة اأعاله ، الكائن مقر 
مكتبها ب : 79 �ضارع اأول نوفمرب الرويبة اجلزائر 

الوا�ضعة ختمها و املوقعة اأدناه 
بناء على طلب ال�ضيد)ة( : زرارة �ضباح 

ال�ضاكن )ة( ب : املرجة القدمية الرويبة 
بعد الإطالع على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

* بناء على ال�ضند التنفيذي ) احلكم ( ال�ضادر عن حمكمة الرويبة ، ق�ضم / �ضوؤون الأ�رشة ، بتاريخ : 2015/01/13
رقم الفهر�س : 2015/00286 ، رقم اجلدول : 2014/06892 املمهور بال�ضيغة التنفيذية بتاريخ : 2016/10/16 حتت رقم : 2016/1707 .

* بناء على الأمر ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة الرويبة يف : 2020/01/02 رقم الرتتيب : 19/4266 
كلفنا ال�ضيد)ة( جيلي يا�ضني 

ال�ضاكن )ة( ب : املتواجد يف بيتزيرياla mama  املقابلة موقف احلافالت بديار اخلم�س املحمدية اجلزائر – باأن ينفذ حمتوى ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�ضي 
يف منطوقه ب : 

» احلكم باإ�ضناد ح�ضانة و ولية البنت لينا مالك لوالدتها املدعية على نفقة اأبيها مببلغ �ضهري قدره : 5000 دج خم�ضة الف دينار ي�رشي من تاريخ ولدتها يف 2014/08/14 لغاية 
30 اأفريل 2019 اأي : 5000 دج x 56 دج �ضهرا +18 يوم = 282.900 دج اإىل �ضقوطها �رشعا اأو �ضدور حكم خمالف .

اإلزام املدعي عليه باأن يوفر لها بيت مالئم لتمار�س فيه احل�ضانة اأو دفع لها بدل اإيجار �ضهري مببلغ 7000 دج �ضبعة الف دينار جزائري ي�رشي من تاريخ النطق باحلكم احلايل 
املوافق ل : 2015/01/13 و ي�ضتمر اإىل غاية 30 اأفريل 2019 / 7000 دجx 51 �ضهرا +19 يوم = 361.290 دج اإىل �ضقوط احل�ضانة �رشعا ، و اأن يدفع لها مبلغ 60.000 دج �ضتون 
التنا�ضبية  التنفيذ و احلقوق  اإىل م�ضاريف  الواجب دفعه : 704.490 دج بالإ�ضافة  الق�ضائية املبالغة 300 دج . املجموع  النفا�س و امل�ضاريف  الو�ضع و  الف دينار م�ضاريف 

للمح�رش الق�ضائي )حت�ضب عند الدفع ( 
اإل �ضيلزم بجميع الطرق  اإبتداء من تاريخ ن�رش هذا املح�رش يف جريدة يومية وطنية و  باأن له )ها( مهلة )15( خم�ضة ع�رش يوما للوفاء ت�رشي  اأعلمناه)ها(   و نبهناه )ها( و 

القانونية للتنفيذ اجلربي 
و لكي ل يجهل ما تقدم

وبيانا ملا تقدم بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة اأ�ضلية من هذا املح�رش للمخاطب وفقا ملا ن�س عليه القانون  

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
ال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عمارة 05E  رقم 02 ال�سراقة 

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 
املادة 412 من ق.اإ.م واإ

نحن ال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية مبجل�س ق�ساء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�سراقة القائمة بالتبليغ و 
التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة/ البنك الوطني اجلزائري ، �رشكة م�ضاهمة وكالة ا�ضطاوايل رمز 440 املمثلة من طرف مديرها 
العنوان : �ضارع مالل اأحمد ا�ضطاوايل 

�سد /املوؤ�ض�ضة امل�ضغرة الفردية لأ�ضغال البناء ، املمثلة من طرف رئي�ضتها ال�ضيدة : حميان �ضامية  
العنوان ب : 01 طريق جياليل اأحمد ا�ضطاوايل – اجلزائر  

بناءا ال�ضند التنفيذي املتمثل يف القرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء البليدة ، الغرفة التجارية / البحرية   ، جل�ضة : 12/05/08 رقم فهر�س رقم 
:12/02495 رقم الق�ضية : 12/01128 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2012/05/22 ، حتت رقم : 12/723 املوؤيد و املعدل للحكم 

ال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة ، الق�ضم : التجاري / البحري بتاريخ 2011/11/21 ، فهر�س رقم : 11/04986 ، جدول رقم : 2011/03239
بناءا على الإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/01/22 ، رقم الرتتيب 

2020/349 :
الوطني  البنك  لفائدة  اعاله  املذكور  التنفيذي  لل�ضند  بالوفاء  التكليف  حم�رش  يف  املتمثل  الر�ضمي  التبليغ  عقد  م�ضمون  بن�رش  نقوم  وعليه 
اجلزائري ، �رشكة م�ضاهمة وكالة ا�ضطاوايل رمز 440 املمثلة من طرف مديرها �ضد : املوؤ�ض�ضة امل�ضغرة الفردية لأ�ضغال البناء ، املمثلة من 

طرف رئي�ضتها ال�ضيدة : حميان �ضامية  
و اإلزامها بدفع مبلغ : 2.067.540،94 دج 

و الذي ميثل مبلغ الدين و التعوي�س + م�ضاريف املح�رش الق�ضائي 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
ال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عمارة 05E  رقم 02 ال�سراقة 

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 
املادة 412 من ق.اإ.م واإ

نحن ال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية مبجل�س ق�ساء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�سراقة القائمة بالتبليغ و 
التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة/ بنك التنمية املحلية  BDL ، �رشكة م�ضاهمة 
الكائن مقره ب : 05 �ضارع قا�ضي عمار ا�ضطاوايل ولية اجلزائر 

�سد /موؤ�ض�ضة ال�ضخ�س الوحيد و ذات امل�ضوؤولية املحدودة امل�ضماة »اأم.ا.ا.تي بي للنقل و البرتول و م�ضتقاته
EURL /MAATB TRANSPORT DERIVES PETROLIERS

مقرها : حي 134 م�ضكن بو�ضاوي ، ق�ضم 06 اجلزء 106 عمارة ا 07 ط 02 رقم 06 ال�رشاقة   
بناءا ال�ضند التنفيذي املتمثل يف عقد الرهن الر�ضمي ، املحرر من طرف الأ�ضتاذة اأحلو كهينة – موثقة بال�رشاقة حي 250 م�ضكن عمارة اأ 3 رقم 2 ال�رشاقة ، 
بتاريخ : 2014/02/19 رقم الفهر�س : 2014/92 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية املقيد باملحافظة العقارية بق�رش البخاري بتاريخ : 2014/03/04 ، اإيداع حجم 

10 ، رقم 1184 جملد 3 ، رقم 205.
بناءا على الإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/01/22 ، رقم الرتتيب : 2020/348

 BDL املحلية   التنمية  بنك  لفائدة  اعاله  املذكور  التنفيذي  لل�ضند  بالوفاء  التكليف  حم�رش  يف  املتمثل  الر�ضمي  التبليغ  عقد  م�ضمون  بن�رش  نقوم  وعليه 
 EURL /MAATB م�ضتقاته  و  البرتول  و  للنقل  بي  »اأم.ا.ا.تي  امل�ضماة  املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  و  الوحيد  ال�ضخ�س  موؤ�ض�ضة   : �ضد  م�ضاهمة  �رشكة   ،

TRANSPORT DERIVES PETROLIERS
و اإلزامها بدفع مبلغ : 40.880.300 دج 

و الذي ميثل قيمة التعوي�س + م�ضاريف املح�رش الق�ضائي 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

اخلتـم    املح�سر الق�سائي
الو�سط:2020/01/30

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
اجللفة يف : 27 جانفي 2020

ولية اجللفة 
مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 

م�سلحة التنظيم العام 
مكتب النتخابات و اجلمعيات

رقم : 02/م ت �س ع /م ت ع/م ج اأ /2020

و�سل ا�سهاري لتجديد جمعية
طبقا لأحكام املادة 08 من القانون رقم 12 – 06 املوؤرخ يف 
12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت جتديد اجلمعية 
املراأة  لرتقية  العمل  و  العلم  الولئية  اجلمعية   : امل�ضماة 

باجللفة .
الكائن مقرها : مكتب ال�ضكنات �ضابقا بالقرب من �ضونلغاز 

حي الأمري عبد القادر مب�ضعد 
طابعها: اجتماعي

جمال ن�ضاطها : ولئي
برئا�ضة ال�ضيد )ة( : بلخريي الربحية

املولود )ة( بتاريخ : 1965/06/02 مب�ضعد 
ال�ضاكن )ة( : حي بن براهيم حممد بن احل�ضاين مب�ضعد  

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger

Lundi 20 mai 2019 Le Chiffre d’Affaires10
PUB

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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تقرير: م�ؤ�ض�ضة ال�ضمري 
لرعاية الأ�ضري وحق�ق 

الأن�ضان

املعتقل جميل درعاوي/ 40 عاماً
بتاريخ  درعاوي  جميل  اعتُقل 
2019/11/12 بعد اأن اقتحمت قوات 
خراباً،  فيه  وعاثت  منزله  االحتالل 
حيث قامت القوة بتحطيم حمتويات 
املنزل ونزع البالط ومتزيق املقاعد، 
كما وجرى تفتي�شه تفتي�شاً عارياً يف 
املنزل،  اقتحام  من  االأوىل  اللحظة 
ونّكلت القوة بزوجته وطفلتاه، وجرى 
اإىل  نقله  قبل  ميدانياً  معه  التحقيق 
قبع  حيث  امل�شكوبية  حتقيق  مركز 
ملا يقارب ال 45 يوماً تعر�ض خاللها 
التعذيب اجل�شدي. عند  اأنوع  الأب�شع 
للفح�ض  خ�شع  للم�شكوبية  و�شوله 
الروتيني واأطلع الطبيب على  الطبي 
اأنه يعاين من "الدي�شك" يف 4 فقرات 
مع  الع�شكري  التحقيق  بداأ  بظهره. 
ملدة  ا�شتمر  والذي  مبا�رشة  جميل 
8 اأيام، حيث تعر�ض لل�رشب ال�شديد 
عليه  وانهال  اأر�شاً  اأُ�شِقط  اأن  بعد 
بال�رشب  حمققني   10 عن  يزيد  ما 
للخلف،  اليدين  مقيد  وهو  املربح 
على  ومتوا�شلة  قوية  لكمات  وتلقى 
ال�شعور  يفقد  باأن  ت�شببت  وجهه 
فّكه  اأن  و�شعر  الوجه  منطقة  بكامل 
املحقق  ليكمل  موقعه،  من  حترك 
بقوة  وحتريكه  فمه  مب�شك  تعذيبه 
موقعه.  من  اإزاحته  مت  اأنه  ل�شمان 
ا�شتمر ال�رشب ال�شديد ملا يزيد عن 
االأر�ض  على  ملقى  وهو  ال�شاعتني 
واأثناء  فّكه،  يف  كبري  باأمل  وي�شعر 
باإلقاء  املحققني  يقوم  كان  ال�رشب 
وج�شده  وجهه  على  البارد  املاء 
املالب�ض  �شوى  يلب�ض  ال  اأ�شاًل  وهو 
"الفانيال"  االأعلى  من  الداخلية 
�شعره  من  به  باالإم�شاك  وقاموا 

االأر�ض  على  ملقى  وهو  وج�شده 
غرفة  اأرجاء  كافة  يف  و�شحطه 
املحققني  وو�شع  كما  التحقيق، 
�شل�شلة  ب�شكل طويل على ظهره  على 
على  واألقوه  الفقري  العامود  طول 
بطنه  على  حمقق  وجل�ض  االأر�ض 
ال�شل�شلة  بتحريك  اآخر  حمقق  وبداأ 
�شديداً يف الظهر حيث  اأملاً  لتُحِدث 
ما  وهو  "الدي�شك"  من  يعاين  اأنه 
عليه  لل�شغط  املحققني  ا�شتخدمه 
الو�شعية  لهذه  ونتيجة  اأكرب،  ب�شكٍل 
اأ�شبح جميل غري قادر على الوقوف. 
على  ال�شديد  لل�شغط  وتعر�ض  كما 
املحققني  وكان  كتفيه  وعلى  رقبته 
على  لل�شغط  ركبهم  ي�شتخدمون 
رقبته، وتعر�ض يف جولة من جوالت 
التحقيق ل�رشبة قوية على راأ�شه وال 
متت  ال�رشبة  هل  التمييز  ي�شتطيع 
املحقق  يد  با�شتخدام  اأم  باأداة 
وفقد  اأر�شاً  اأ�شقطته  ال�رشبة  وهذه 
بعدها القدرة على الكالم اأو النظر، 
وتدريجياً بداأ يرى بعينه الي�رشى اأما 
العني اليمنى فهو حتى هذه اللحظة 
كما  خاللها.  من  النظر  ي�شتطيع  ال 
جرى  اأنه  جميل  املعتقل  وذكر 
اإطفاء ال�شجائر بج�شده عند منطقة 
ال�شاعد من الداخل واخلارج. ا�شتمر 
املحققني با�شتخدام هذه االأ�شاليب 
بحق جميل ملدة 8 اأيام ب�شكل متكرر 
على الرغم من اأنه يعاين من خلع يف 
الظهر  يف  �شديدة  اآالم  ومن  الفّك 
هذه  وبعد  اجل�شم،  اأنحاء  وكافة 
عني  هدا�شا  مل�شت�شفى  نُقل  االأيام 
اأعادوا  وفّكه.  راأ�شه  لت�شوير  كارم 
ل�شاعات  املتوا�شل  للتحقيق  جميل 
اأو  النوم  من  خاللها  حرم  طويلة 
اأنه تبني بعد  الراحة على الرغم من 
الفح�ض اأنه يعاين من خلع يف الفك. 
ما زال املعتقل جميل يعاين من اآثار 
له  تعر�ض  الذي  ال�شديد  التعذيب 

يعاين من  التحقيق، حيث  اأثناء فرتة 
اآالم  اإىل  باالإ�شافة  ج�شده،  يف  رّجة 
ي�شتطيع  ال  فهو  الظهر  يف  �شديدة 
اآالم  اإىل  النوم على ظهره، باالإ�شافة 
يف الرقبة وعدم قدرته على حتريكها 
اآالم  من  اأي�شاً  يعاين  الي�شار،  جلهة 
ومن  الذقن،  من  اليمنى  اجلهة  يف 
للروؤية يف عينه  غبا�ض وعدم و�شوح 
االحتالل  �شطات  اأن  يذكر  اليمنى. 
ال زالت متنع عائلة جميل من اإدخال 
نظاراته الطبية التي كان ي�شتخدمها 

قبل اعتقاله.

املعتقل وليد حنات�ضة/ 51 عامًا
بتاريخ  حنات�شة  وليد  اعتقل 
2019/10/3 من قبل قوات االحتالل 
منزله،  وتخريب  عليه  االعتداء  بعد 
امل�شكوبية  حتقيق  ملركز  ونقل 
ع�شكرياً  معه  التحقيق  بداأ  حيث 
وليد  تعّر�ض  و�شوله.  حلظة  منذ 
خالل  ال�شديد  اجل�شدي  للتعذيب 
اجلولة  بدء  وقبل  التحقيق،  جوالت 
قيا�ض  وجرى  للعيادة  نقل  االأوىل 
بداأت  ثم  ومن  والنب�ض  ال�شغط 
جوالت التحقيق على �شكل مناوبات 
8 �شاعات يف كل جولة، وكان يتم نقله 
للعيادة يومياً مل�شادقة الطبيب على 
اأنه ميكن ا�شتمرار التحقيق الع�شكري 
معه، على الرغم من اأنه كان يعاين من 
اأوجاع عديدة يف كافة اأنحاء اجل�شد 
ورغم العالمات التي كانت بارزة على 
ي�شادق  كان  الطبيب  اأن  اإال  ج�شده 
جيدة  الفحو�شات  نتائج  اأن  على 
قام  معه.  التحقيق  ا�شتكمال  وميكن 
على  ب�شدة  وليد  ب�رشب  املحققني 
ل�شقوطه  اأدى  مما  واالأرجل  الوجه 
وا�شتكمال  رفعه  ليتم  عديدة،  مرات 
ال�رشب  يتم  كان  جمدداً،  ال�رشب 
العينني،  مغمى  وهو  الوجه  على 
على  ال�شديد  ال�رشب  اإىل  باالإ�شافة 
االأ�شابع،  روؤو�ض  خالل  من  ال�شدر 
على  ب�شدة  وليد  �رشب  مت  كما 
املحققني،  وركب  بقدمي  االأرجل 
خمتلفة  باأ�شاليب  �شبحه  وجرى 
كال�شبح على الطاولة]7[، وال�شبح 
اإىل  باالإ�شافة  احلائط]8[،  على 
االأر�ض]9[،  على  ال�شبح  و�شعية 
جميع  املوزة]10[ويف  وو�شعية 
املعتقل  يعاين  كان  الو�شعيات  هذه 
فيقوم  املتكرر  االإغماء  حالة  من 
وجهه  على  املاء  ب�شكب  املحققني 
كما  واعياً.  الإبقائه  ج�شده  وعلى 
اأ�شلوب  وليد  املعتقل  مع  ا�شتخدم 
باأيدي  والراأ�ض  اللحية  �شعر  نتف 

النزيف  له  �شبب  مما  املحققني، 
ومقدمة  الرقبة  على  وكدمات 
الع�شكري  التحقيق  ا�شتمر  الراأ�ض. 
يقارب  ملا  اعتقاله  منذ  وليد  مع 
ا�شرتاحة  فرتات  ت�شمنت  يوماً،   12
وجبات  لتناول  وفقط  جداً  قليلة 
بغرفة  يتناولها  كان  التي  الطعام 
التحقيق ولي�ض بالزنزانة، كما واأعاد 
مع  الع�شكري  التحقيق  املحققني 
وليد ملرتني اإ�شافيتني، تخللها نف�ض 
الفرتة  هذه  كل  وخالل  االأ�شاليب، 
على  ال�شري  على  يقوى  ال  وليد  كان 
اأو  للمحكمة  نقله  يتم  فكان  قدميه، 
التحقيق  مركز  داخل  الغرف  بني 
عندما  متحرك.  كر�شي  خالل  من 
كان  معه  الع�شكري  التحقيق  اأنهوا 
متوا�شل  ب�شكٍل  معه  التحقيق  يتم 
التعذيب  اإن  جداً.  طويلة  ول�شاعات 
وليد  بحق  مور�ض  الذي  اجل�شدي 
على  وكدمات  وعالمات  اآثار  ترك 
هذه  حتى  وهو  ج�شده،  اأنحاء  كافة 
اللحظة ي�شعر باأمل �شديد يف رجليه، 
الوح�شي  التعذيب  اآثار  من  ويعاين 
 63 مدار  على  بحقه  مور�ض  الذي 
منعه  تخللها  التحقيق  من  يوماً 
يوماً،   45 ملدة  حماميه  لقاء  من 
مي�ض  ابنته  اعتقال  اإىل  باالإ�شافة 
امل�شكوبية  حتقيق  ملركز  ونقلها 

لل�شغط عليه.
                     

املعتقل عبد الرازق فراج/ 
عامًا  57

بتاريخ  فراج  الرازق  عبد  اعتُقل 
اعتقال  اأمر  و�شدر   2019/9/27
وبعد  اأ�شهر،   6 ملدة  بحقه  اإداري 

رهن  ال�شهر  يقارب  ما  ق�شائه 
حتويله  جرى  االإداري،  االعتقال 
بتاريخ 2019/10/23 ملركز حتقيق 
قا�ٍض  لتحقيٍق  ليخ�شع  امل�شكوبية، 
ملا يزيد عن 40 يوماً، تخلله تعذيب 
ج�شدي ونف�شي �شديدين، حيث بداأ 
متوا�شل  وب�شكٍل  مبا�رشة  التحقيق 
االأ�شبوع  يف  النوم  من  خالله  حرم 
اإال  راحة  ودون  التحقيق  من  االأول 
لتناول وجبات الطعام، ويف االأ�شبوع 
الثاين بداأ التحقيق الع�شكري الذي 
�شديدين،  و�رشب  تعذيب  ت�شمن 
املعتقل  اأن  املحققني  اأقّر  حيث 
عبد الرازق هو اأول حالة منذ العام 
2002 يواجه فيها معتقل بهذا العمر 
بداأ املحققني  الع�شكري.  التحقيق 
املعتقل  ب�شفع  التحقيق  جوالت 
اإىل  باالإ�شافة  الوجه،  على  ب�شدة 
والوجنتني  الرقبة  على  ال�شغط 
ب�شدة باأ�شابع املحققني مما �شبب 
اأدت  �شديدة  واآالم  الوجه  انتفاخ 
ل�شعوبة يف االأكل. كما وتعر�ض عبد 
الرازق لل�رشب ال�شديد على ال�شدر 
مقيد  وهو  اأر�شاً  دفعه  خالل  من 

اليدين للخلف ويجل�ض حمقق على 
ويبداأ  ال�شدر  االأرجل وحمقق على 
وحمققني  ال�شدر  على  بال�شغط 
اخلدين  على  ي�رشبون  اآخرين 
ب�شكل عنيف، كما وا�شتخدم بحقه 
مع  احلائط  على  الوقوف  اأ�شلوب 
واأ�شلوب  الركبتني]11[،  ثني 
)بالطة  حمدد  مربع  يف  القرمزة 
على  واحتجاجاً  حمددة(]12[. 
املعتقل  له  تعر�ض  الذي  التعذيب 
يف  الدخول  قرر  الرازق،  عبد 
اإ�رشاب عن الطعام والدواء ملدة 3 
حتى  الع�شكري  التحقيق  اأثناء  اأيام 
يتم وقف كافة اأ�شكال التعذيب، اإال 
اأن هذا االإ�رشاب مل مينع حمققي 
التعذيب  ا�شتكمال  من  االحتالل 
االحتالل  �شلطات  اأن  يذكر  بحقه. 
قامت باعتقال وديع االبن االأ�شغر 
وحولته ملركز حتقيق  الرازق  لعبد 
ال�شغط  بهدف  وذلك  امل�شكوبية 
عليه اأثناء فرتة التحقيق الع�شكري، 
عبد  ي�شاهد  اأن  على  حيث عمدت 
خالل  مرة  من  الأكرث  ابنه  الرازق 

تلك الفرتة.

بداأت �ضلطات الحتالل مبمار�ضة التعذيب بحق املعتقلني الفل�ضطينيني منذ احتاللها لفل�ضطني، وا�ضتخدمت اأ�ضاليب عدة يف تعذيب املعتقلني نف�ضيًا وج�ضديًا، 
كالهّز العنيف، وال�ضبح على الكر�ضي ال�ضغري، وو�ضع الكي�س على الراأ�س، وامل��ضيقى ال�ضاخبة، واخلزانة، وقلع الأظافر، وغريها من الأ�ضاليب الفظيعة التي 

مار�ضها حمقق� الحتالل لنتزاع العرتافات من املعتقلني الفل�ضطينيني لي�ضقط )73( �ضهيد يف زنازين التحقيق منذ العام 1967 نتيجة للتعذيب الذي تعر�ض�ا 
له خالل فرتة التحقيق.

التعذيب املمنهج يف مراكز التحقيق الإ�ضرائيلية

حاالت التعذيب يف مركز حتقيق امل�سكوبية
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...
املعتقل اعرتاف 

الرمياوي/ 44 عامًا
بتاريخ  اعرتاف  اعتُقل 
بحقه  و�صدر   2019/9/23
اأمر اعتقال اإداري ل 6 اأ�صهر، 
حتديداً  �صهر  مرور  وبعد 
نُقل   2019/10/23 بتاريخ 
امل�صكوبية  حتقيق  ملركز 
حيث تعر�ض للتعذيب النف�صي 
يزيد  ملا  ال�صديد  واجل�صدي 
عن 40 يوماً. بداأ التحقيق مع 
اعرتاف مبا�رشة بعد و�صوله 
تعر�ض  حيث  للم�صكوبية 
لتحقيق متوا�صل مع حرمان 
اأول  يف  والراحة  النوم  من 
بداأ  الثالث  اليوم  ويف  يومني، 
عر�صوا  الع�صكري،  التحقيق 
للمعتقل  فيديو  خالله  له 
داخل  وهو  عربيد  �صامر 
امل�صفى مغمى عليه وهددوه 
احلد،  هذا  اإىل  بتعذيبه 
ال�صبح  لو�صعيات  وتعر�ض 
كاملوزة]13[  املختلفة 
وال�صبح على احلائط]14[، 
مرة  من  اأكرث  للعيادة  ونقل 
نتيجة  متحرك  كر�صي  على 
ال�صديد  والتعذيب  لل�رشب 
كانت  له، حيث  تعر�ض  الذي 
من  ويعاين  منتفخة  قدميه 
الظهر،  يف  �صديد  وجع 
بالوريد  اأمالح  له  وو�صعوا 
وتعر�ض  مرات،  لثالثة 
للتحقيق الع�صكري على مدار 
يفقد  لأن  اأدت  خمتلفة  اأيام 

التوازن والقدرة على ال�صري.

املعتقل ق�سام برغوثي/ 
عامًا  26

من  برغوثي  ق�صام  اعتُقل 
 2019/8/26 بتاريخ  منزله 
وحدات  داهمته  اأن  بعد 
واعتدت  اخلا�صة  الحتالل 
وبا�صتخدام  بال�رشب  عليه 
حيث  البولي�صية،  الكالب 
بيده  وع�صه  الكلب  هاجمه 
التنا�صلية  واأع�صائه  وقدمه 
وبداأ  نزيف،  له  و�صبب 
يف  ميدانياً  معه  التحقيق 
املنزل قبل اعتقاله، ثم جرى 
هدا�صا  م�صت�صفى  اإىل  نقله 
بتقطيب  وقاموا  العي�صوية 
مبا�رشة  لينقلوه  جرحه 
امل�صكوبية  حتقيق  ملركز 
الذي تعر�ض فيه ل�صتى اأنواع 
واجل�صدي  النف�صي  التعذيب 
 80 يقارب  ملا  ال�صديدين 
يوماً. بداأ التحقيق الع�صكري 
الثاين من  اليوم  مع ق�صام يف 
اعتقاله، وُهدد باعتقال كافة 
اأفراد عائلته واأ�صدقائه وهو 
ما ح�صل فعاًل حيث اعتقلت 
والدته  الحتالل  قوات 
واأخ�صعتهما  كرمل  و�صقيقه 
امل�صكوبية،  يف  للتحقيق 
للتحقيق  والده  وا�صتدعت 
التعذيب  اإطار  ويف  اأي�صاً. 
بحقه،  مور�ض  الذي  النف�صي 
جعله  على  املحققني  عمد 

ي�صاهد عائلته اأثناء التحقيق، 
وعمدوا على ا�صماعه اأ�صوات 
ملعتقالت  و�رشاخ  �رشب 
تعر�ض  اآخرين.  ومعتقلني 
ال�صديد  لل�رشب  ق�صام 
وتعمد  التحقيق،  فرتة  اأثناء 
مكان  على  املحققني �رشبه 
به  ت�صببت  الذي  اجلرح 
اعتقاله،  اأثناء  الكلب  ع�صة 
اجلرح  فتح  اإىل  اأدى  ما  وهو 
ونزفه، كما وعانى من انتفاخ 
وا�صتمر  القدمني  يف  كبري 
طويلة،  لفرتة  النتفاخ  هذا 
كدمات  ظهور  اإىل  بالإ�صافة 
كافة  على  ال�رشب  واآثار 
اأع�صاء ج�صده. كما وا�صتخدم 
معه ال�صبح بو�صعيات عديدة 
على  ال�صفع  يتخللها  كان 
العنيف،  وال�رشب  الوجه 
بحمله  يقوم املحققني  وكان 
من �صعر حليته مما ت�صبب يف 
جروح وتقرحات على الرقبة 
ق�صام  وُمنع  كما  والوجنتني. 
من ا�صتخدام احلمام لفرتات 
التحقيق  فرتة  اأثناء  طويلة 
حاجته  لق�صاء  ا�صطره  مما 

وهو على كر�صي التحقيق.

املعتقل يزن مغام�س/ 
عامًا  26

بتاريخ  مغام�ض  يزن  اعتُقل 
منزله،  من   2019/9/11
الحتالل  قوات  وقامت 
نقله،  اأثناء  عليه  بالعتداء 
ونقل ملركز حتقيق امل�صكوبية 
نف�صي  لتعذيب  تعر�ض  حيث 
وج�صدي �صديدين ملا يقارب 
ال�صهرين، حيث كان التحقيق 
�صاعة،   23  – متوا�صل ل 22 
واحدة  نوم/راحة  �صاعة  اأي 
الأيام  يف  خا�صة  اليوم،  يف 
التحقيق  بداأ  ثم  الأوىل، 
 15 ال  اليوم  يف  الع�صكري 
خالله  تعر�ض  التحقيق،  من 
لل�رشب ال�صديد على الوجه، 
على  ال�رشب  اإىل  بالإ�صافة 

ركب  خالل  من  الفخذين 
املحققني، وتعر�ض لو�صعيات 
كو�صعية  املختلفة  ال�صبح 
كان  املوزة]15[وعندما 
املحققني  يقوم  كان  ي�صقط 
بهذه  �صبحه  ويعيدون  برفعه 
الو�صعية وذلك لفرتات طويلة 
اإىل  بالآ�صافة  ومتكررة، 
القرف�صاء،  لو�صعية  تعر�صه 
من  والدته  اعتقال  مت  كما 
املنزل ونُقلت ملركز حتقيق 
احتُجزت  حيث  امل�صكوبية 
ا�صتجوابها،  لغر�ض  ل�صاعات 
جعله  على  املحققني  وعمد 
التحقيق  ي�صاهدها يف غرف 
عليه.  ال�صغط  بهدف  وذلك 
خمتلفة  بو�صعيات  ال�صبح  اإن 
�صببت  يزن  لها  تعر�ض  التي 
البطن،  يف  �صديدة  اآلما  له 
يف  �صديد  اأمل  اإىل  بالإ�صافة 
زال  ما  وهو  الظهر،  اأ�صفل 
يف  اآلم  من  يعاين  الآن  حتى 
الذي  للتعذيب  نتيجة  الظهر 

مور�ض بحقه.

املعتقلة مي�س اأبو غو�س/ 
عامًا  23

من  اأبو غو�ض  مي�ض  اعتُقلت 
 ،2019/8/29 بتاريخ  منزلها 
بعدد  منزلها  اقتحام  بعد 
والكالب  اجلنود  من  كبري 
تفتي�ض  مت  حيث  البولي�صية، 
وم�صادرة  املنزل  وتخريب 
وهواتف  حا�صوب  اأجهزة 
بوح�صية  نقلها  ومت  متنقلة، 
ثم  ومن  الع�صكرية  للجيبات 
الع�صكري  قلنديا  حاجز  اإىل 
حيث جرت حماولة تفتي�صها 
تفتي�صاً عارياً وعندما رف�صت 
مت تهديدها بتفتي�صها بالقوة 
ومت  كما  اجلنود،  قبل  من 
ب�صتى  و�صتمها  بها  التنكيل 
اإىل  بالإ�صافة  العبارات 
بالغت�صاب.  تهديدها 
حتقيق  مركز  اإىل  نُقلت 
�صهدت  حيث  امل�صكوبية 
واجل�صدي  النف�صي  التعذيب 
عن  تزيد  ملدة  القا�صي 
التحقيق  كان  حيث  ال�صهر، 
طويلة  ل�صاعات  معها  يجري 
مع  متوا�صل  وب�صكٍل  جداً 
والراحة،  النوم  من  حرمانها 
باعتقال  تهديدها  مت  كما 
واإبعادها  عائلتها  اأفراد 
اإىل  بالإ�صافة  البالد  خارج 
مرًة  منزلها  بهدم  تهديدها 
اأخرى]16[، ومت ا�صتخدام 
من  ال�صخ�صية  معلوماتها 
على  وح�صاباتها  هاتفها 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
عليها،  وال�صغط  لتهديدها 
ك�صف  جلهاز  واأخ�صعوها 
كما  مرة،  من  لأكرث  الكذب 
�صقيقها  باعتقال  وقاموا 

ومقابلتها  �صليمان  الأ�صغر 
التحقيق،  فرتة  اأثناء  معه 
ووالدتها  والدها  وا�صتدعوا 
للتحقيق وقابلوها معهم وكل 
عليها.  ال�صغط  بهدف  ذلك 
التعذيب  من  مي�ض  عانت 
حيث  ال�صديد  اجل�صدي 
الع�صكري  للتحقيق  خ�صعت 
ملدة ثالثة اأيام تخلله ال�صفع 
على  واملتوا�صل  ال�صديد 
العينني،  مغمية  وهي  الوجه 
�صبحها  اإىل  بالإ�صافة 
كو�صعية  خمتلفة  بو�صعيات 
وو�صعية  املوزة]17[ 
ال�صبح على احلائط]18[، 
على  ال�صبح  وو�صعية 
بالإ�صافة  الطاولة]19[ 
اإىل و�صعية الكر�صي الوهمي، 
وتكررت هذه الو�صعيات على 
ونتيجة  اأيام،  ثالثة  مدار 
لتقييد اليدين والرجلني اأثناء 
يدي  تعر�صت  الو�صعيات، 
واأرجل مي�ض للنزيف من �صّدة 
تقييدهما بالقيود احلديدية.  
على  املحققني  وعمد  كما 
�رشاخ  اأ�صوات  مي�ض  اإ�صماع 
يف  اآخرين  ملعتقلني  و�رشب 
نف�صياً  لإرهاقها  التحقيق 
وال�صغط عليها. حرمت مي�ض 
اأثناء فرتة التحقيق الع�صكري 
ال�صحية  الحتياجات  من 
من  حرمت  حيث  اخلا�صة، 
تتلق  ومل  ال�صحية  الفوط 
اليوم،  طوال  واحدة  �صوى 
بال�صتحمام  لها  ي�صمح  ومل 
اإل  احلمام  ا�صتخدام  اأو 
وبناًء  املحققني  من  باإذن 
انتهاء  بعد  رغبتهم.  على 
مي�ض  نُقلت  التحقيق،  فرتة 
وقدمت  الدامون  ل�صجن 
تت�صمن  اتهام  لئحة  بحقها 
م�صاركتها يف اأن�صطة طالبية 

والتن�صيق ملخيم �صيفي.
املعتقل نظام امطري/ 

عامًا  22

امطري  نظام  اعتقل 
من   2019/9/25 بتاريخ 
الحتالل  قوات  قبل 
اقتحام  بعد  اخلا�صة 
حمتوياته  وحتطيم  �صكنه 
قبل  من  عليه  والعتداء 
والقوات  البولي�صية  الكالب 
اخلا�صة، وجرى نقله ملركز 
حيث  امل�صكوبية  حتقيق 
اجل�صدي  للتعذيب  تعر�ض 
 )40( يقارب  ملا  والنف�صي 
املحققني  كان  حيث  يوماً، 
يقومون بالب�صق على وجهه، 
باأيديهم  حليته  �صعر  ونتف 
بالإ�صافة  �صعرة،  �صعرة 
و�رشبه  ب�صدة  �صفعه  اإىل 
من  ومنع  كما  الوجه.  على 

لفرتات  احلمام  ا�صتخدام 
ي�صتطع  يكن  ومل  طويلة، 
ي�صعون  كانوا  لأنهم  الأكل 
معدودة  لدقائق  الطعام 
ومن ثم يقومون ب�صحبه قبل 
وا�صتخدموا  كما  ينهيه،  اأن 
من  خمتلفة  اأ�صاليب  معه 
باإيقافه  قاموا  ال�صبح، حيث 
ون�صف  قائم  ن�صف  ب�صكل 
املحققني  واأحد  جال�ض، 
اأكتافه،  على  ي�صغط  كان 
وكان املحقق ي�رشبه بركبته 
على الفخذ بقوة، ومن �صدة 
قاموا  الأرجل  على  ال�رشب 
كر�صي  على  للزنزانة  بنقله 
يقوى  يعد  مل  لأنه  متحرك 

على احلركة.
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عي�شة ق.

للنادي  القارية  املغامرة  وانتهاء 
الدور  اإىل  التاأهل  يف  الف�شل  بعد 
ربع النهائي، حيث اجتمع اآالف من 
حمبي الفريق من خمتلف الواليات 
من  وزو  تيزي  ملدينة  املجاورة 
ال�شبيبة  و�شعية  عن  احلديث  اأّجل 
هذا  بها  متر  لتي  ال�شعبة  والفرتة 
من  اأق�شيت  التي  وهي  املو�شم، 
ويتعلق  املو�شم  هذا  مناف�شتني 
اإفريقيا  اأبطال  برابطة  االأمر 
وكاأ�س اجلمهورية، االأخرية ودعها 
الدور  من  حمرون  الالعب  رفقاء 

اأين  اأمام جمعية عني مليلة،  االأول 
»الكناري«  ت�شكيلة  ع�شاق  ي�رص 
رحيل  اأجل  من  ال�شغط  على 
مالل واأع�شاء االإدارة الذي اأ�شبح 
اجلماهري،  طرف  من  مرفو�شا 
خا�شة واأنه املتهم االأول بالو�شعية 
ال�شعبة التي مير بها الفريق خالل 
الفرتة احلالية وت�شييع اللعب على 
االألقاب هذا املو�شم والتخلف عن 
الوعود التي اأطلقها بداية املو�شم 
يناف�س  بقي  واأنه  خا�شة  اجلاري، 
والذي  الوطنية  البطولة  لقب  على 
�شيكون اللعب على اأدوارها االأوىل 
اأندية  عدة  تواجد  ظل  يف  �شعبا 

�شدارتها  يف  التتويج  على  تلعب 
والو�شيف  بلوزداد  �شباب  الرائد 
ذلك  جانب  اإىل  اجلزائر،  مولودية 
برحيل  اأي�شا  االأن�شار  يطالب 
والذي  الهاوي  النادي  اأع�شاء 
والبحث  الفريق  بعرقلة  يتهمونهم 
اأين  ال�شخ�شية،  م�شاحلهم  عن 
النادي  تركيبة  حل  على  ي�رصون 
مرا�شلة  توجيه  خالل  من  الهاوي 
اإىل مدير ال�شباب والريا�شة لتيزي 
وزو وفتح راأ�س مال ال�رصكة من اأجل 
تقدم امل�شتثمرين ل�رصاء االأ�شهم. 
االحتاد  عنّي  منف�شل،  مو�شوع  يف 
االإفريقي لكرة القدم طاقم حتكيم 

الديربي  مباراة  اأجل  من  م�رصي 
�شبيبة  يجمع  الذي  املغاربي 
ال�شبت  التون�شي  والرتجي  القبائل 
نوفمرب  اأول  ملعب  على  املقبل 
بتيزي وزو حل�شاب اجلولة االأخرية 
اأبطال  رابطة  جمموعات  دور  من 
اإفريقيا، حيث يقود احلكم الدويل 
اللقاء مب�شاعدة  اأمني حممد علي 
مواطنه اأحمد طلب توفيق ويو�شف 
هذه  تكون  و�شوف  البو�شاطي، 
وذلك  للفريقني،  �شكلية  املواجهة 
اإىل  التاأهل  الرتجي  �شمن  بعدما 
اأق�شي  بينما  النهائي  ربع  الدور 

»الكناري« من امل�شابقة القارية.

قام اأن�شار فريق �شبيبة القبائل بوقفة احتجاجية م�شاء اأول اأم�س اأمام ملعب اأول نوفمرب بتيزي وزو �شعيا منهم اإىل 
ال�شغط من اأجل رحيل رئي�س الفريق �شريف مالل، والذي اأ�شبح مرفو�شا من طرف جماهري النادي القبائلي ب�شبب 

الت�شيري الذي يقوده مع الفريق والذي اأدى اإىل نتائج عك�شية وم�شوار �شيئ هذا املو�شم، بعدما اأ�شحى مالل يتواجد يف 
فم املدفع خا�شة عقب اخل�شارة املذلة التي عادت بها الت�شكيلة من الكونغو اأمام فيتا كلوب برباعية لهدف والتي عّجلت 

باإق�شاء النادي القبائلي من دور جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا

اأن�ضار الكناري يقفون وقفة اإىل جانب املطالبة بحل تركيبة النادي الهاوي وفتح راأ�س مال ال�شركة
احتجاجية لرحيل مالل

ا�شتنجدت باملح�شر البدين للرديف لاللتحاق بالطاقم الفني

اإدارة وفاق �ضطيف ترا�ضل الفاف 
لإعفاء بو�ضوف من ترب�ص اخل�ضر

�شطيف  وفاق  فريق  اإدارة  را�شلت 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
طالل  العبها  اإعفاء  طلب  اأجل  من 
املنتخب  ترب�س  من  بو�شوف 
الوطني لفئة اقل من 20 عاما الذي 
ا�شتدعي للم�شاركة فيه على م�شتوى 
الوطنية  املنتخبات  حت�شري  مركز 
حت�شريا  وذلك  مو�شى،  �شيدي  يف 
كاأ�س  مناف�شة  غلى  الوطنية  للنخبة 
الفئة  لنف�س  للمنتخبات  العرب 
و5  فيفري   17 فرتة  خالل  املقررة 
مار�س املقبل، ويف هذا ال�شدد فغن 
لالعبها  ال�شماح  تريد  الوفاق  اإدارة 
الطاقم  ت�رصف  حتت  البقاء  ال�شاب 
التح�شري  اأجل  من  للفريق  الفني 
اأ�شبال  يلعبها  التي  القادمة  للمقابلة 
اأمام  الكوكي  نبيل  التون�شي  املدرب 
العا�شمة والتي تندرج للجولة  احتاد 
اإياب البطولة  االفتتاحية من مرحلة 
الالعب  لقيمة  نظرا  وذلك  الوطنية، 
يف �شفوف التعداد وهو الذي اأ�شبح 
بف�شل  ملو�شم  هذا  االأن�شار  مدلل 
منذ  بها  ظهر  التي  امل�شتويات 

انطالقه.
الرئي�س  اإدارة  قررت  املقابلن  يف 
الفني  الطاقم  تدعيم  حلفاية  فهد 

يعمل  ثاين  بدين  مبح�رص  للتعداد 
التون�شي  البدين  اإىل جانب املح�رص 
على  بناء  وذلك  الغطا�شي،  قي�س 
الكوكي، حيث مت  طلب من املدرب 
لفريق  البدين  باملح�رص  اال�شتنجاد 
اأجل  من  حمدة  �شفيان  الرديف 
العمل مع بقية اأع�شاء الطاقم الفني، 
ب�شفة  املعني  يعمل  �شوف  حيث 
التون�شي وهو  موؤقتة رفقة املح�رص 
ح�شة  منذ  مهامه  يف  انطلق  الذي 
اال�شتئناف التي جرت اأم�س اإىل غاية 

التعاقد مع حم�رص اآخر.
عي�شة ق.

ا�شتعاد الالعب زكريا بن �شاعة 
عافيته وتعافى من االإ�شابة التي 
املا�شية  الفرتة  خالل  تلقاها 
ودفعته اإىل الغياب عن املباريات 
العا�شمة، حيث  ناديه احتاد  مع 
مقابلة  خالل  �شاعة  بن  اأ�شيب 
اإفريقي  اجلنوب  دونز  �شان 
رابطة  جمموعات  دور  �شمن 
اأ�شبوعني  وابتعد  اإفريقيا  اأبطال 
عن  خاللها  غاب  املناف�شة  عن 
مقابلتي جمعية ال�شلف يف ت�شوية 
رزنامة مباريات البطولة الوطنية 
يف  املغربي  البي�شاوي  والوداد 
اأين  املنق�شي،  االأ�شبوع  نهاية 
العا�شمي  النادي  مهاجم  تلقى 
طرف  من  االأخ�رص  ال�شوء 
العودة  اأجل  من  الطبي  الطاقم 
ومداعبة  اللعب  اإىل  جمددا 
�شوف  الذي  االأمر  وهو  الكرة، 
يف  دزيري  بالل  املدرب  يريح 
ظل افتقاره اإىل احللول الهجومية 
ب�شبب النق�س العددي يف العبي 
امل�شتبعد  ومن  االأمامي،  اخلط 
اللقاء  يف  �شاعة  بن  ي�شارك  اأن 

اأبناء  ت�شكيلة  له  ت�شتعد  الذي 
تتوجه  حيث  »�شو�شطارة«، 
املعطيات نحو اإقدام امل�شوؤول 
االأول على العار�شة الفنية من 
عودته  وتفادي  اإراحته،  اأجل 
لعدم  اللعب  اإىل  ال�رصيعة 
حدوث اأي نتائج عك�شية مثلما 
املن�رصم  املو�شم  معه  حدث 
ا�شطّر على اإّثرها اإىل االبتعاد 
عن امليادين �شتة اأ�شهر كاملة، 
اأين ينتظر اأن ي�شجل بن �شاعة 
جمددا  املناف�شة  اإىل  عودته 
�شطيف  وفاق  لقاء  من  ابتداء 
فيفري  الرابع  يف  املقرر 
من   16 اجلولة  �شمن  املقبل 

البطولة الوطنية، من اأجل خالفة 
املعاقب  حميو�س  اأمين  زميله 
ولن يكون معنيا ب�شفرية �شطيف 
امل�شلطة  االآلية  العقوبة  ب�شبب 
االحتجاج  اإنذار  ب�شبب  عليه 

على احلكم.
رفقاء  يعول  مت�شل،  �شياق  يف 
بن خليفة على  الطاهر  الالعب 
بيرتو  ملقابلة  جيدا  التح�شري 

التحق  الذي  االأنغويل  اتلتيكو 
اأجل  من  الوطن  باأر�س  اأم�س 
ال�شبت  املقرر  للقاء  اال�شتعداد 
يف  اأوت   20 ملعب  على  املقبل 
يف  يح�رصون  حيث  العا�شمة، 
ببولوغني  حمادي  عمر  ملعبهم 
اأف�شل  يف  التواجد  اجل  من 
جاهزية بحثا عن انت�شار �شكلي 
باعتبار اأن النادي العا�شمي ودع 
هزمية  عقب  القارية  املناف�شة 

الوداد  اأمام  املن�رصمة  اجلولة 
والتعرف  املغربي،  البي�شاوي 
النهائي  ربع  اإىل  املتاأهلني  على 
املغربي  بالفريق  االأمر  ويتعلق 
اجلنوب  دونز  �شان  وماميلودي 
العبو  يعول  حيث  اإفريقي، 
الفوز  ت�شجيل  على  االحتاد 
من  الدور  هذا  يف  لهم  الوحيد 

رابطة اأبطال اإفريقيا.
عي�شة ق.

وفد بيرتو اأتلتيكو التحق اأم�س باأر�س الوطن

بن �ضاعة يتعافى وعودته مرتقبة اأمام وفاق �ضطيف

اليد  لكرة  الوطني  املنتخب  ي�شتهل 
رجال الذي احتل املرتبة الثالثة خالل 
التي   2020 لالأمم  افريقيا  كاأ�س  يف 
جرت بتون�س خالل الفرتة من 16 اإىل 
26 جانفي املن�رصم الدورة التاأهيلية 
ما  املقررة  بطوكيو  الأوملبياد2020 
بني 24 جويلية اإىل 9 اأوت �شد منتخب 
املقبل،  اأفريل   17 بتاريخ  �شلوفينيا 
اأفريل   18 يف  ال�شويد  مواجهة  قبل 
من   19 يوم  املنظم  البلد  اأملانيا  ثم 
التي  الدورة  هذه  ال�شهر، عقب  نف�س 
م�شغرة  بطولة  �شكل  على  �شتجري 
الأوملبياد  االأوالن  املنتخبان  يتاأهل 
قد  اأملانيا  كانت  و  طوكيو-2020، 
مونديال  يف  الرابع  املركز  احتلت 
�شلوفينيا  منتخبا  جاء  بينما   ،2019
املركزين  يف  التوايل  على  وال�شويد 
اأوروبا  بطولة  يف  واخلام�س  الرابع 

الفرتة  نف�س  و �شتجري خالل   .2020
تاأهيليتان  دورتان  اأفريل   19 اإىل   17
ت�شم  بالرنويج  االأوىل  جتري  اأخريان 
منتخبات الرنويج والربازيل وال�شيلي و 
كوريا اجلنوبية، والثانية بفرن�شا ت�شم 
وكرواتيا  تون�س  و  فرن�شا  منتخبات 
منتخبان  يتاأهل  اأن  على  الربتغال  و 
طوكيو  ملوعد  جمموعة  كل  عن 
امل�شاركة  املنتخبات  جمموع  لي�شل 
منتخبا.   12 بطوكيو   2020 دورة  يف 
الأوملبياد  االآن  حتى  تاأهلت  للتذكري، 
اليابان  هي   و  منتخبات  �شتة  طوكيو 
البلد املنظم، الدامنارك بطل العامل 
 ،2020 اأوروبا  بطلة  اإ�شبانيا   ،2019
م�رص بطلة اإفريقيا 2020، االأرجنتني 
بطل اأمريكا 2019 والبحرين املتاأهلة 

عن منطقة اآ�شيا.
ق.ر.

توج املنتخب الوطني للمالكمة رجال 
بطال عربيا بعد ح�شده ملجموع 12 
ثالث  ذهبيات،  خم�س  منها  ميدالية 
ختام  يف  برونزيات  واأربع  ف�شيات 
لالأ�شبال  العربية  البطولة  مناف�شة 
ذكور املنظمة من 23 اإىل 29 جانفي 
بالكويت، فمن جمموع ثمانية مالكمني 
املوعد  نهائيات  بلغوا  جزائريني 
نيل  من  اجلزائر  ممثلو  متكن  العربي 
خم�شة ميداليات ذهبية وثالث ف�شيات 
االأول  املركز  يف  املناف�شات  وانهوا 
الو�شيفة  م�رص  اأمام   الفرق  ح�شب 
و�شوريا �شاحب املرتبة الثالثة، وكانت 
اجناز  من  النفي�س  املعدن  ميداليات 
يف  لكع�س  �شلطان  املالكمني  من  كل 

كغ،   50 مهني  بن  يو�شف  كغ،   48 وزن 
عبد  كغ،   52 لعم�س  الرحمان  عبد 
القادر �شاملي 54 كغ وعبد القادر بن 
عي�شى 56 كغ، فيما نال كل من حممد 
مروان تواتي 60 كغ(، حممد بن �شوت 
63 كغ وا�شامة كانوين 75 كغ ميداليات 
ف�شية. واكتفى املالكمون  فوؤاد عي�س 
حممد  كغ،   66 ح�شني  امين  كغ،   80
بالربونزية  خليفة  واني�س  كغ   70 كيرب 
لكل واحد، و�شارك يف البطولة العربية 
املنتخب  من  مالكما   13 جمموع 
الطاقم  بقيادة  ذكور  لالأ�شبال  الوطني 
و  ك�شيدة  ابراهيم  من  املتكون  الفني 

ابراهيم حمدا�س.
ق.ر.

�شمن دورة تاأهيلية ملوعد طوكيو عن كرة اليد

املنتخب الوطني ي�ضتهل ت�ضفيات 
الأوملبياد اأمام �ضلوفينيا 

البطولة العربية للمالكمة اأ�شبال

تتويج اجلزائر باللقب مبجموع 12 ميدالية
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اأق�صي الالعب الدويل اجلزائري 
ك�أ�س  من�ف�صة  من  ديلور  اأنديه 
تعر�س  لتي  الهزمية  بعد  فرن�ص� 
اأم�م  مونبلييه  ن�ديه  رفقة  له� 
فريق بلفور الن��صط يف البطولة 
الفريق  �صجل  حيث  اله�وية، 

رفق�ء  واأق�صى  املف�ج�أة  اله�وي 
مه�جم املنتخب الوطني بف�صل 
ركالت الرتجيح التي انتهت 4-5 
الأ�صلي  التوقيت  انتهى  بعدم� 
ال�صلبي،  ب�لتع�دل  والإ�ص�يف 
ديلور  دخول  املب�راة  و�صهدت 

اأ�ص��صي� اأين لعب جميع اأطواره� 
اإىل  مونبلييه  قي�دة  يف  وف�صل 
ك�أ�س  من�ف�صة  من  املقبل  الدور 
وان احلظ خ�نة  فرن�ص�، خ��صة 
اأجل  من  دقيقة   120 مدار  على 
املن�ف�س،  مرمى  اإىل  الو�صول 

التي  التهديفية  الفر�س  رغم 
�رضبت  الذي  وهو  له،  اأتيحت 
مرتني  على  العمود  يف  الكرة 
اأحدهم� خالل الدقيقة الأخرية 

من الوقت الإ�ص�يف.
ع.ق.

اقرتب الالعب اجلزائري نوفل 
لن�دي  الأي�رض  الظهري  خ��صف 
خو�س  داي،من  ح�صني  ن�رض 
الدوري  يف  احرتافية  جتربة 
خ��صف  اأن  وعلم   الفرن�صي، 
اتف�ق مع م�صوؤويل  اإىل  تو�صل 
الفرن�صي،  بوردو  ن�دي 
فرتة  خالل  ب�نتق�له  يق�صي 

مق�بل  احل�لية  التحويالت 
قيمة 300 األف يورو م� يع�دل 
حوايل 6 ملي�ر �صنتيم، ويطمح 
اإىل مغ�درة  خ��صف منذ فرتة 
اأ�صوار الن�دي الع��صمي ب�صبب 
مير  التي  ال�صعبة  الو�صعية 
املو�صم،  انطالق  منذ  به� 
ح�صوله  عدم  اإىل  اإ�ص�فة 

الع�لقة  م�صتحق�ته  على 
اأن  املرتقب  ومن  فرتة،  منذ 
�صنة خالل   22 ينتقل �ص�حب 
الق�دمة،  القليلة  ال�ص�ع�ت 
اأجل الجتم�ع  اإىل فرن�ص� من 
مب�صوؤويل بوردو والتف�ق على 

بقية تف��صيل العقد.
ق.ر.

الدويل  الالعب  ّت�أهل 
بن  اإ�صم�عيل  اجلزائري 
ن�صف  الدور  اإىل  ن��رض 
ك�أ�س  ملن�ف�صة  النه�ئي 
املثري  الفوز  بعد  اإيط�لي� 
امليالن  رفقة  حققه  الذي 
تورينو  ن�دي  ح�ص�ب  على 
النه�ئي  ربع  الدور  حل�ص�ب 
جرت  التي  املن�ف�صة  من 
حيث  اأم�س،  اأول  مب�راته� 
 2-4 بنتيجة  اللق�ء  انتهى 
الوقت  اإىل  الذه�ب  بعد 
امليالن  ت�أهل  اأين  الإ�ص�يف، 
التي  الرميونت�دا  بف�صل 
ال�صيف  واأن  خ��صة  حققه� 
ك�ن متقدم� عليه يف لنتيجة 
على مرتني يف الدقيقتني 35 

ومتكن  املواجهة  من  و71 
اأ�صح�ب الأر�س من التعديل 
و90،   12 الدقيقتني  خالل 
قبل ان ينتف�صوا يف ال�صوطني 
الإ�ص�فيني من خالل ت�صجيل 
يف  والرابع  الث�لث  الهدفني 
ولعب  و109،   106 الدقيقتني 
اخل�رض  ميدان  متو�صط 
اأ�ص��صي� حيث خ��س الت�صعني 
بن  و�صيالقي  ك�ملة،  دقيقة 
املربع  ن��رض جوفنتو�س يف 
اأين  املن�ف�صة  من  الذهبي 
الربتغ�يل  النجم  يواجه 
كري�صتي�نو رون�لدو يف مب�راة 

قوية للن�دي »اللومب�ردي«.
اآخر، ع�قبت جلنة  يف �صي�ق 
الن�صب�ط لالحت�د الإيط�يل 

لكرة القدم بن ن��رض ب�لغي�ب 
عن مق�بلة واحدة بعد تراكم 
ن�ل  الذي  وهو  البط�ق�ت 
انطالق  منذ  اإنذارات   10
اجل�ري،  الكروي  املو�صم 
حيث �صيكون ب�لت�يل الالعب 
غ�ئب� عن لق�ء اجلولة املقبلة 
اأم�م  اليط�يل  الدوري  من 
تلعب  التي  فريون�  هيال�س 
يف  احل�لني  الأ�صبوع  نه�ية 
بن  ي�صجل  �صوف  املق�بل، 
يف  وم�ص�ركته  عودته  ن��رض 
ديربي »الغ�صب« الذي يجمع 
اأم�م  »الرو�صونريي«  ت�صكيلة 
حل�ص�ب  ميالن  انتري  اجل�ر 

اجلولة 23 من »الك�لت�صيو«.
عي�شة ق.

الدويل  الالعب  اأهدى 
باليلي  يو�صف  اجلزائري 
اأهلي جدة  ن�ديه  اإىل  الت�أهل 
دور  بلوغ  اأجل  من  ال�صعودي 
دوري  من�ف�صة  جمموع�ت 
الذي  الفوز  اآ�صي� بعد  اأبط�ل 
اأم�س على  اأول  �صهرة  حققه 
ا�صتقالل  ال�صيف  ح�ص�ب 
دو�صنيه من ط�ج�ك�صت�ن، يف 
املق�بل، تلقى مواطنه ي��صني 
ق��صية  هزمية  براهيمي 
القطري  الري�ن  ن�ديه  مع 
ا�صتقالل  ال�صيف  اأم�م 
يودع  جعلته  الإيراين  طهران 
يف  ويف�صل  ب�كرا  املن�ف�صة 
ويف  املجموع�ت،  دور  بلوغ 
باليلي  ق�د  ال�صدد  هذا 
دور  اإىل  ال�صعودي  الأهلي 

الهدف  بف�صل  املجموع�ت 
الوحيد الذي �صجله يف اللق�ء 
اأم�م من�ف�صه من ط�جك�صت�ن 
والذي  الإق�ص�ئي،  الدور  يف 
جزاء  ركلة  عرب  توقيعه  ج�ء 
من  الأخرية  الدقيقة  يف 
اأجل  من  ك�في�  ك�ن  املق�بلة 
اإىل  ال�صعودي  الن�دي  قي�دة 
امل�ص�بقة  من  املوايل  الدور 
قدم  باليلي  وك�ن  الآ�صيوية، 
الت�صعني  طيلة  رائع�  اأداء 
الالعبني  اأبرز  وظهر  دقيقة 
وهو  امليدان،  اأر�صية  فوق 
ت�صجيل  فر�صة  �صيع  الذي 
وجد  عندم�  ع�ملي  هديف 
اأم�م  لوجه  وجه�  نف�صه 
ح�ر�س الن�دي الط�جك�صت�ين 
وح�ول رفع الكرة فوق راأ�صه 

قليال  ع�لية  ك�نت  اأنه�  اإل 
العلي�  ال�صبكة  اإىل  وذهبت 
مل  املق�بل،  للمرمى.يف 
لعب  زمالء  احلظ  ي�صعف 
براهيمي  ي��صني  اخل�رض 
الإق�ص�ئي  الدور  عبور  يف 
والت�أهل اإىل دور املجموع�ت 
بعد  الآ�صيوية  املن�ف�صة  من 
الهزمية الق��صية التي تعر�س 
اأم�م  الري�ن  ن�ديه  رفقة  له� 
طهران  ا�صتقالل  ال�صيف 
عليه  ف�ز  والذي  الإيراين 
بخم��صية  الري�ن  مبلعبه 
الن�دي  غ�در  اأين  نظيفة، 
املن�ف�صة بطريقة خمزية يف 
منتظرة  الغري  الهزمية  ظل 
�صجلوه�  التي  لنتيجة  بتلك 
على ملعبهم، يف مواجهة ك�ن 

الوطنية  الت�صكيلة  مه�جم 
عن  البعد  كل  خالله�  بعيدا 
عنه،  املعروف  م�صتواه 
يف  ت�صبب  ك�ن  الذي  وهو 
اخل�ص�رة الق��صية خ��صة واأن 
الزائر  للفريق  الث�ين  الهدف 
 40 مرور  بعد  �صجلوه  الذي 
اللق�ء  انطالق  على  دقيقة 
خالل  من  فيه  ت�صبب  ك�ن 
و�صط  يف  للكرة  ت�صييعه 
املن�ف�س  ا�صتغله�  امليدان، 
وطرح  والت�صجيل،  لل�صعود 
اأداء براهيمي اأم�م ا�صتقالل 
وعالم�ت  الت�ص�وؤل  طهران 
�صيع  واأنه  خ��صة  ال�صتفه�م 
عددا كبريا من الكرات طيلة 

اأطوار املب�راة.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

ال�صدد تتوجه �رضكة  ويف هذا 
اأغلبية  م�لكة  �صون�طراك 
اتخ�ذ  نحو  الن�دي  ا�صهم 
ت�ريخ  يف  م�صريية  قرارات 
املقبلة،  الفرتة  خالل  الفريق 
ر�صمي  �صيء  ل  اأنه  ورغم 
اإل  الأ�صطر  هذه  كت�بة  حلد 

الن�دي  داخل  من  م�ص�در  اأن 
قرار  عن  ك�صفت  الع��صمي 
ال�رضكة البرتولية بتجميد مه�م 
اجلديد  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
والذي  اأمل��س  الن��رض  عبد 
القليلة  الأي�م  تعيينه خالل  مت 
من  منعته  حيث  امل��صية، 
الفريق  يخ�س  قرار  اأي  اتخ�ذ 
تو�صيح  حني  اإىل  م�صتقبال 

الع��صمي،  الن�دي  يف  الأمور 
تتوجه  الأمور  اأن  يبدو  حيث 
�رضكة  م�صوؤويل  خرج  نحو 
جديدة،  بقرارات  �صون�طراك 
ف�إن   امل�ص�در  نف�س  وح�صب 
املعنيني يفكرون يف الن�صح�ب 
وامتالك  الفريق  ت�صيري  من 
بدور  والكتف�ء  الأ�صهم  اأغلب 
للمولودية،  الرئي�صي  املمول 

اإىل  مبهمة  الأمور  وتبقى 
الأبي�س  اخليط  انق�ص�ع  حني 
وات�ص�ح الو�صعية خالل الفرتة 

املقبلة.
الالعب  يوا�صل  املق�بل،  يف 
التمرد  ج�بو  املوؤمن  عبد 
وهو  التدريب�ت  عن  والغي�ب 
اأول  الذي �صجل عدم ح�صوره 
اأم�س لث�ين ح�صة تدريبية على 

التوايل بعدم� غ�ب عن ح�صتي 
املن�رضمني،  والثالث�ء  الثنني 
اأين ي�رض ابن مدجينة �صطيف 
ت�رضيحه  اأوراق  ت�صلك  على 
�صفوف  عن  نه�ئي�  والرحيل 
ان�صم  التي  »العميد«  ت�صكيلة 
امل��صية  ال�ص�ئفة  خالل  اإليه� 
وهو  �صطيف،  وف�ق  ق�دم� من 
الذي ك�ن غ�ب اأي�ص� عن عدد 

من احل�ص�س التدريبية لالأ�صبوع 
املن�رضم التي �صبقت مواجهة 
املق�بل،  يف  بوف�ريك،  وداد 
فريد  احل�ر�س  بدوره  يوا�صل 
التدريب�ت  عن  غي�به  �صع�ل 
اللعب  على  وي�رض  الآخوؤ  هو 
على  بعدم� حت�صل  اخلليج  يف 
�صعودي  ن�دي  من  عر�س 
خالل  اإليه  النتق�ل  اأجل  من 

املرك�تو ال�صتوي احل�يل، وهو 
لزميله  ب�لن�صبة  الأمر  نف�س 
الذي  حراق  الدين  �صم�س 
ح�رض ح�صة اأول اأم�س مرتدي� 
ب�صبب  وغ�دره�  املدين  الزي 
هو  وميلك  الزك�م  من  مع�ن�ته 
لكنه  �صعودي�  عر�ص�  الآخر 
ك�صف تف�صيله موا�صلة املو�صم 

مع املولودية.

جابو و�شعال يوا�شالن الغياب عن التدريبات وحراق يرف�س عر�شا �شعوديا

�ضوناطر�ك جتمد �ضالحيات �أملا�س 
وتفكر يف �لتحول مموال رئي�ضيا

مير فريق مولودية اجلزائر بو�شعية حرجة خالل الفرتة الأخرية وهو الذي ي�شيع 
الأهداف التي حددها قبل انطالق املو�شم الكروي اجلاري الواحد تلو الآخر، وذلك عقب 

الإق�شاء من مناف�شة كاأ�س اجلمهورية بعد الهزمية التي تلقوها اأمام وداد بوفاريك يف 
مفاجاأة الدور ال�شاد�س ع�شر للمناف�شة، اإىل جانب ت�شييع اللقب ال�شتوي و�شدارة مرحلة 

ذهاب البطولة الوطنية وو�شع قدم خارج مناف�شة البطولة العربية لالندية عقب الهزمية 
املرة داخل القواعد اأمام الرجاء البي�شاوي املغربي

�صّجل الالعب الدويل اجلزائري 
اإىل  عودته  ف�ر�س  حممد 
يف  واندمج  جمددا  التدريب�ت 
لفريقه  اجلم�عية  التدريب�ت 
التع�يف  بعد  الإيط�يل  �صب�ل 
التي ك�ن  من الإ�ص�بة اخلطرية 
الرب�ط  م�صتوى  على  تلق�ه� 
تلّقى  حيث  ب�لركبة،  ال�صليبي 
للمنتخب  الأي�رض  الظهري 
من  الأخ�رض  ال�صوء  الوطني 
اأجل  من  لن�ديه  الطبي  الط�قم 
ع�دية  ب�صورة  التم�رين  مع�ودة 
بحث� عن ا�صتع�دة لي�قته البدنية 
والعودة  الفنية  والإمك�ني�ت 
تدريجي� اإىل م�صتواه حتى يتمكن 
وهو  املن�ف�صة  اإىل  العودة  من 
الذي يعتمد عليه كثريا الط�قم 
ج�نب  على  �صب�ل  لن�دي  الفني 

الن�خب الوطني جم�ل بلم��صي 
من�ف�صة  عودته  �صتكون  الذي 
بن  رامي  مواطنه  مع  قوية 
اأ�ص��صي� يف  اللعب  �صبعيني على 
اخل�رض.  لكتيبة  الأي�رض  الرواق 
ديلو  »كوريريي  جريدة  ك�صفت 
عودة  اأن  الإيط�لية  �صبورت« 
يف  جمددا  اللعب  اإىل  ف�ر�س 
تكون  �صوف  الإيط�يل  الدوري 

قريبة بن�ء على مدى ا�صتج�بته 
على برن�مج العمل الذي �صطره 
له الط�قم الفني ب�لتن�صيق رفقة 
على  وعودته  البدين،  املح�رض 
مداعبة الكرة وخو�س املن�ف�صة 
لن  الإيط�يل  ب�لدوري  الر�صمية 

تطول ح�صب نف�س امل�صدر.
عي�شة ق.

فار�س يندمج يف �لتدريبات 
�جلماعية ل�ضبال �اليطايل

براهيمي �شقط بخما�شية باأداء اأثار الت�شاوؤلت

باليلي يقود �الأهلي �ل�ضعودي �إىل جمموعات 
دوري �أبطال �آ�ضيا 

ديلور يق�ضى من كاأ�س فرن�ضا

خا�ضف يقرتب من �الن�ضمام �إىل بوردو

�شيالقي كري�شتيانو يف املربع الذهبي

بن نا�ضر يقود �مليالن �إىل ن�ضف نهائي 
كاأ�س �إيطاليا



ثاين  �سيتي  مان�س�سرت  مّدد 
الدوري الإجنليزي املمتاز عقد 
فرناندينيو  الربازيلي  لعبه 
ذكر  ما  بح�سب  واحدة  �سنة 
الالعب  عقد  وكان  اأم�س،  اأول 
مع  �سينتهي  عاماً   34 البالغ 
لكنه  اجلاري،  املو�سم  ختام 
اململوك  النادي  مع  �سريتبط 
مبوجب   2021 حتى  اإماراتياً 
العقد اجلديد، وكان فرناندينيو 
اأتلتيكو  مع  م�سريته  بداأ  الذي 

اأحد  الربازيلي،  باراناين�سي 
اإىل  قدومه  منذ  �سيتي  ركائز 
من   2013 عام  »الحتاد«  ملعب 
الأوكراين  دونيت�سك  �ساختار 
مقابل 39 مليون دولر اأمريكي.

الدفاعي  الو�سط  لعب  قال 
قلب  مركز  اأي�ساً  �سغل  الذي 
يف  الإ�سابات  لتغطية  الدفاع 
الإ�سباين  املدرب  ت�سكيلة 
اأف�سل  »هذه  غوارديول:  بيب 
يف  ا�ستمتعت  لقد  الأخبار، 

اأتوقع  مل  �سيتي،  مع  ثانية  كل 
مع  مماثلة  رائعة  عالقة  بناء 
النادي واجلماهري، لكن هذا ما 
يوم«،  كل  يف  ممنت  واأنا  ح�سل، 
 53 �ساحب  فرناندينيو  واأحرز 
بالده  مع  املتّوج  دولية  مباراة 
لقب   ،2019 اأمريكا  كوبا  بلقب 
الدوري الإجنليزي ثالث مرات 
ولكنه غاب عن  »�سيتيزنز«،  مع 
املا�سية  ال�سنة  الكاأ�س  نهائي 

ب�سبب الإ�سابة.

و�سع رئي�س الحتاد الأملاين لكرة 
ال�سغوطات  كيلر  فريت�س  القدم 
املنتخب  مدرب  على  مبكراً 
مطالبته  خالل  من  لوف  يواكيم 
ن�سف  الدور  املان�سافت  ببلوغ 
النهائي على الأقل يف كاأ�س اأوروبا 
يورو  مناف�سات  وتدور   ،2020
2020 من 12 جوان اإىل 12 جويلية 
املقبلني يف اأكرث من بلد اأوروبي، 
هام�س  على  كيلر  كالم  وجاء 
بذكرى  الأملاين  الحتاد  احتفال 
تاأ�سي�سه  على  عاماً   120 مرور 
وقال  ليبزيغ،  يف  اأقيم  حفل  يف 
يكون  لن  ويواكيم  علينا  »يتعني 
الدور  بلوغ  ذلك،  ب�سماع  �سعيداً 

ن�سف النهائي ورمبا حتى املباراة 
خرجت  اأملانيا  وكانت  النهائية«. 
بخفي  كبرية  بطولة  اآخر  من 
يف  املجموعات  دور  يف  حنني 
وقد   ،2018 عام  رو�سيا  مونديال 
القارية  النهائيات  قرعة  اأوقعتها 
يف جمموعة �سعبة �سمت فرن�سا 
بطلة العامل والربتغال بطلة اأوروبا 
اآخر يحدد  اإىل منتخب  بالإ�سافة 
»مناف�سونا  كيلر:  واأ�ساف  لحقا، 
جداً  اأقوياء  املجموعات  دور  يف 
الآونة  يف  فريقنا  قدمه  ما  لكن 
لكي  الأ�سباب  يعطيني  الأخرية 
اأكون متفائال«، ويرتبط لوف الذي 
الأملاين  املنتخب  على  ي�رشف 

حتى  ميتد  بعقد   2006 عام  منذ 
عام 2022، لكن ت�رشيحاته �سابها 
احلذر يف ما يتعلق بحظوظ فريقه 
يف  املقررة  القارية  النهائيات  يف 
ال�سيف  اأوروبية  دولة  من  اأكرث 
لي�س  فريقه  اأن  م�سرياً  املقبل 
املر�سحة  املنتخبات  �سمن  من 

لإحراز اللقب.

ك�سف تقرير �سحفي كتالوين اأم�س 
باقرتاب  تفيد  اإ�سارة جديدة  عن 
كافاين  اإدين�سون  الأوروغواياين 
جريمان،  �سان  باري�س  مهاجم 
اأتلتيكو  ل�سفوف  النتقال  من 
املريكاتو  نهاية  قبل  مدريد 
�سحيفة  وبح�سب  ال�ستوي، 
كافاين  فاإن  ديبورتيفو«،  »موندو 
الفريق  يف  زمالءه  بالفعل  ودع 

عن  رحيله  يوؤكد  ما  الباري�سي، 
كافاين  وي�ستعد  الأمراء،  حديقة 
لل�سفر اإىل مدريد خالل ال�ساعات 
القليلة املقبلة، من اأجل اللتحاق 
الذي  الروخيبالنكو�س  بتدريبات 
اأمام  مدريد  لديربي  ي�ستعد 
ويتواجد  املقبل.  ال�سبت  الريال 
مدريد  يف  كافاين  و�سقيق  وكيل 
لالتفاق  املا�سي،  الثنني  منذ 

يف  ال�سخ�سية  البنود  كافة  على 
موقف  اأن  التقرير  واأ�سار  العقد، 
يف  بالرغبة  جًدا،  وا�سح  الالعب 
دييغو  قيادة املدرب  اللعب حتت 
�سيميوين، وكان اأتلتيكو مدريد قد 
رفع عر�سه موؤخًرا من 5 ماليني 
يورو اإىل 15 مليونا، وذلك رغم اأن 
عقد جنم نابويل ال�سابق �سينتهي 

يف جوان املقبل.

�سول�سكاير  جونار  اأويل  قال 
اإن  يونايتد،  مان�س�سرت  مدرب 
لعب الو�سط بول بوغبا يرغب 
اإىل املالعب،  ب�سدة يف العودة 
م�سكلة يف  معاناته من  يف ظل 
جلراحة  اخل�سوع  بعد  الكاحل 
الالعب  و�سارك  ال�سهر،  هذا 
البالغ عمره 26 عاما، يف ثماين 
مباريات فقط يف كل امل�سابقات 
هذا املو�سم، حيث غاب ثالثة 
اأن يخ�سع جلراحة،  اأ�سهر قبل 
لل�سحفيني،  �سول�سكاير  وقال 
قبل مواجهة م�سيفه مان�س�سرت 
الأندية  رابطة  كاأ�س  يف  �سيتي 
اإذ  اأم�س  املحرتفة  الإجنليزية 
يحاول يونايتد تعوي�س خ�سارته 
3-1 ذهابا: »ق�سى بول مو�سما 

�سيئا ب�سبب الإ�سابة، وهو لديه 
للعب  العودة  يف  �سديدة  رغبة 
»من  واأ�ساف  القدم«،  كرة 
زمني  جدول  و�سع  ال�سعب 
هو  املدى،  طويلة  لالإ�سابات 
الوجود  ويحب  اللعب  يحب 
واأردف:  اأي�سا«،  التدريبات  يف 
من  بامللل  �سعر  لعبا  »اأرى 
كان  ما  دائما  بول  الإ�سابات، 
لعبا من طراز رفيع، لي�س لدي 
�سي�ستمتع  اأنه  يف  �سكوك  اأي 
واأكد  العودة«.  عند  باللعب 
يونايتد  اأن  الرنويجي  املدرب 
نيمانيا  دخل يف مفاو�سات مع 
ماتيت�س لعب الو�سط، لتمديد 
عقده ملا بعد املو�سم اجلاري، 
لعب  فرنانديز  برونو  ويبدو 

اللتحاق  من  قريبا  الو�سط، 
بيونايتد، وذكرت �سبكة »�سكاي 
تو�سل  النادي  اأن  �سبورت�س«، 
ل�سبونة  �سبورتنغ  مع  لتفاق 
مليون   68 الالعب مقابل  ل�سم 
يعادل  ما  اإ�سرتليني  جنيه 

89.38 مليون دولر.

الرتكي  الو�سط  لعب  اأنقذ 
فريقه  اأوغلو  ت�سالهان  هاكان 
هدفني  بت�سجيله  ميالن 
حا�سمني وقيادته اإىل الفوز على 
�سيفه تورينو 4-2 بعد التمديد 
اإيطاليا،  كاأ�س  نهائي  ربع  يف 
وكان تورينو يف طريقه لتحقيق 
مفاجاأة بعد تقدمه 2-1 بهديف 
بيد  برمير،  الربازيلي  مدافعه 
اأن البديل ت�سالهان اأوغلو عادل 
وفر�س  القاتلة  اللحظات  يف 
�سوطني اإ�سافيني �سهدا ت�سجيله 
ويلتقي  الثالث،  القدم  هدف 
النهائي ذهاب  ميالن يف ن�سف 
واياب نادي حوفنتو�س ال�ساعي 
القيا�سي  رقمه  تعزيز  اإىل 
باللقب  والفوز  امل�سابقة  يف 
بلغ  جوفنتو�س  وكان   ،14 للمرة 
الأ�سبوع  بفوزه  النهائي  ن�سف 
روما  �سيفه  على  املا�سي 
3-1، ليلحق بنابويل الذي جرد 
بالفوز  اللقب  من  روما  لزيو 
بني  الفائز  و�سيواجه   0-1 عليه 
تواجها  اللذين  وفيورنتينا  اإنرت 

اأم�س.
بعد  املباراة  تورينو  وخا�س 
خ�سارته املذلة يف الدوري على 
فيما   ،7-0 اأتالنتا  اأمام  اأر�سه 
لتحقيقه  منت�سياً  ميالن  لعبها 
اأربعة انت�سارات توالياً يف خمتلف 
انطالق  وقبل  امل�سابقات، 

املواجهة ُعر�س �رشيط فيديو 
ال�سلة  كرة  لأ�سطورة  تكرميي 
الذي  براينت  كوبي  الأمريكية 
املن�رشم  الأحد  م�رشعه  لقي 
وكان  طائرة  حتطم  حادث  يف 
وح�سل  مليالن،  كبرياً  م�سجعاً 
اأنتي  الكرواتي  املهاجم 
يف  اأ�سا�سي  موقع  على  ريبتي�س 
بيويل  �ستيفانو  ت�سكيلة املدرب 
اأهداف  ثالثة  ت�سجيله  بعد 
وكاد  الدوري،  يف  مباراتني  يف 
قبل  دقائق  خم�س  بعد  ي�سجل 
تدخل الكامريوين نيكول نكولو، 
بونافنتورا  جاكومو  وافتتح 
اللقب  حامل  مليالن،  الت�سجيل 
خم�س مرات على غرار تورينو 
ريبيت�س  من  عر�سية  بتمريرة 
�سالفاتوري  احلار�س  �سباك  يف 
الدفاع  قلب  لكن  �سرييغو، 
الربازيلي برمير فاجاأ امل�سيف 
الفر�سة  من  الأرقام  وعادل 
بعد  لتورينو،  الأوىل  احلقيقية 
فريدي  �سيموين  مع  ورد  اأخذ 
يف  قريبة  م�سافة  من  وكرة 
�سباك الدويل جيجي دوناروما، 
عاماً   22 البالغ  برمير  وتابع 
ملعب  جماهري  و�سدم  تاألقه 
من  ثان  بهدف  �سريو  �سان 
املنطقة  باب  على  راأ�سية  كرة 
تعزيز  بيويل  حاول  ال�سغرى، 
املخ�رشم  بال�سويدي  �سفوفه 

الرتكي  اإبراهيموفيت�س،  زلتان 
هاكان ت�سالهان اأوغلو والربتغايل 
ال�ساب رافايل لياو فانتظر حتى 
بدل  الوقت  من  الأوىل  الدقيقة 
ت�سالهان  عرب  للمعادلة  ال�سائع 
اأوغلو بت�سديدة قوية من حدود 
الدفاع،  من  ارتدت  املنطقة 
زلتان  اأهدر  بدقيقتني  بعدها 
بعد  على  الفوز  هدف  فر�سة 
فوق  الكرة  اأطاح  عندما  مرتين 

العار�سة بغرابة.
يف الوقت الإ�سايف �سغط ميالن 
راهناً،  الدوري  ترتيب  ثامن 
خطرية  فر�سة  �سرييغو  و�سد 
�سرييغو  حمل  اأوغلو،  لت�سالهان 
تورينو على كتفيه ومنع الظهري 

من  هرنانديز  ثيو  الفرن�سي 
خطرتني،  مبحاولتني  الت�سجيل 
ر�سخ  املخ�رشم  احلار�س  لكن 
الذي  اأوغلو  لت�سالهان  اأخرياً 
و�سجل  جمدداً  ميالن  اأنقذ 
الهدف الثالث بت�سديدة ي�سارية 
جميلة من زاوية �سيقة، وق�سى 
زلتان القادم بعقد ل�ستة اأ�سهر 
قابل للتجديد �سنة واحدة، على 
اآمال تورينو بالعودة اإىل النتيجة 
رحلته  الثاين يف  هدفه  م�سجاًل 
الثانية مع ميالن بعد الأوىل بني 
اإحرازه  و�سهدت  و2012   2010
عام  الدوري  يف  الأخري  اللقب 
الكرة  لياو  له  بعدما هياأ   ،2011

على طبق من ف�سة.

و�سجل  املحمدي  اأحمد  مّرر 
الذي  الثاين  الهدف  تريزيغيه 
لأ�ستون  والتاأهل  الفوز  منح 
لي�سرت  ح�ساب  على  فيال 
�سيتي 2-1 اأول اأم�س يف اإياب 
الرابطة  كاأ�س  نهائي  ن�سف 
تريزيغيه  ودخل  الإجنليزية، 
يف الدقيقة 77 واملحمدي يف 
الدقيقة 84 فرفع الأخري كرة 
الأول  باجتاه  متقنة  عر�سية 
الطاير  على  بي�رشاه  ليتابعها 
الدقيقة  يف  ال�سباك  داخل 
الثالثة من الوقت بدل ال�سائع 
التاأهل  بطاقة  فريقه  ليمنح 
للمرة  النهائية  املباراة  اإىل 
وكان  تاريخه،  يف  التا�سعة 
مات  عرب  تقدم  فيال  اأ�ستون 
النيجريي  وعادل  تاغارت 
للي�سرت  اإيهيانات�سو  كيلي�سي 
�سيتي، ويلتقي اأ�ستون فيال يف 
النهائي الفائز من دربي مدينة 
مان�س�سرت بني �سيتي ويونايتد 
علماً باأن الأول هزم الثاين يف 
عقر داره 3-1 وتواجها اأم�س 

اإياباً على ملعب الحتاد.
املباراة  �سيتي  لي�سرت  بداأ 
فر�س  ثالث  و�سنع  بقوة 
اثنتان منها عن طريق جيم�س 

لالإ�سباين  واأخرى  مادي�سون 
اأيوزي برييز لكن حار�س فيال 
كان  نايالند  اأوريان  الرنوجي 
للمحاولت الثالث باملر�ساد، 
ثمن  لي�سرت  دفع  ما  و�رشعان 
عندما  الفر�س  هذه  اإ�ساعة 
مرتدة  بهجمة  فيال  قام 
�رشيعة و�سلت فيها الكرة اإىل 
مررها  الذي  غريلي�س  جاك 
تارغات  مات  باجتاه  ذكية 
بي�رشاه  قوية  الأخري  ليطلقها 
الدمناركي  �سباك  داخل 
فيال  وكاد  �سمايكل،  كا�سرب 
عندما  الثاين  الهدف  ي�سجل 
اأنور  املغربي  الهولندي  �سدد 

الغازي كرة قوية من ركلة حرة 
العار�سة  فوق  مرت  مبا�رشة 
ومرة  قليلة،  ب�سنتمرتات 
اأ�ستون  حار�س  تدخل  جديدة 
املباراة  جنوم  اأحد  فيال 
للت�سدي ملحاولة �سانع العاب 
لي�سرت البلجيكي يوري تيليمانز 
فابعد الكرة باأطراف اأ�سابعه 

لرتتطم بالعار�سة وتخرج.
يف ال�سوط الثاين دخل فاردي 
الدقيقة  يف  برييز  من  بدلً 
من  اأن�سط  لي�سرت  فكان   57
يف  وجنح  الهجومية  الناحية 
مهاجمه  عرب  التعادل  اإدراك 
اإيهيانات�سو  كيلي�سي  النيجريي 

و�سلته  كرة  ا�ستغل  الذي 
ليتابعها  البعيد  القائم  عند 
وللمفارقة  ال�سباك،  داخل 
ت�سجيل  يف  اإيهيانات�سو  جنح 
متريرتني  مع  اأهداف   6
حا�سمتني يف اآخر 5 مواجهات 
بينها هدف  فيال  اأ�ستون  �سد 
لكن  اأي�ساً،  الذهاب  مباراة 
للثنائي  كانت  الأخرية  الكلمة 
الثالثة  الدقيقة  يف  امل�رشي 
من الوقت ال�سائع عندما رفع 
القائم  عند  الكرة  املحمدي 
تريزيغيه  ليتابعها  البعيد 
املرتب�س اأمام املرمى بي�رشاه 

بعيداً عن متناول �سمايكل.
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اأ�ضتون فيال يتاأهل اإىل نهائي كاأ�س الرابطة

ميالن يبلغ ن�ضف نهائي كاأ�س اإيطاليا

�ضول�ضكاير: بوغبا �ضئم الإ�ضابات

كافاين يودع زمالءه يف البي اأ�س جي

مان�ض�ضرت �ضيتي ميدد عقد فرناندينيو

اأملانيا ت�ضتهدف بلوغ ن�ضف نهائي يورو 2020



للدكتورح�سني ال�سوداين

اأثر فردينان دي �سو�سري يف البحث اللغوي العربي
�سدر عن �سل�سلة »درا�سات معجمية ول�سانية« يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب ح�سني ال�سوداين اأثر فردينان دي �سو�سري يف البحث 

اللغوي العربي - التلقي العربي لل�سانيات، ويدر�س فيه موؤلفه اأثر دي �سو�سري يف البحث اللغوي العربي من منطلق اأّن درو�سه يف الل�سانيات مبنزلة كتاب 
�سيبويه يف النحو العربي. واأتاح هذا اخليار املنهجي درا�سة التلّقي يف كليته انطلًقا من فح�س جمهرّي لكيفيات متثل دقائقه، فزاوج البحث بني م�ستويني 
ل  فّح�س الداخلي لأْوُجه متُثّ من ال�ستقراء؛ جعل الأّول للإملام بامللب�سات التي هّياأت لّطلع الدار�سني العرب على النظريات والأفكار، وجعل الثاين للَتّ

الدار�سني للنظريات و�سياقات توظيفهم لها وكيفيات عْر�سهم لأ�س�سها.

 وكالت 

�صفحة   344( الكتاب  يتاألف 
موثًقا  الو�صط،  بالقطع 
بقلم  تقدمي  من  ومفهر�ًصا( 
عبد ال�صالم امل�صّدي، ومقدمة 

و�صبعة ف�صول وخامتة عامة.

دي �سو�سري بعد مئة عام

الف�صل  يكون  اأن  املوؤلف  اأراد 
فردينان  »درو�س  الأول، 
عام«،  مئة  بعد  �صو�صري  دي 
تاأطريًيا، فجعله لر�صم خريطة 
زمنية ملا بعد ظهور �صو�صري، 
وفق ت�صور تاأليفي حل�صيلة قرن 
بعد  الل�صانية  الدرا�صات  من 
ظهور درو�س �صو�صري، متناوًل 
متعلًّما  �صو�صري  دي  فردينان 
التطّورية،  الدرا�صات  قرن  يف 
من  ومنتقاًل  وباحًثا،  ومدّر�ًصا 
يف  واأثره  العامل،  اإىل  اجلامعة 

البحث اللغوي.
ويرى ال�صوداين اأن �صو�صري »واإن 
مل يكن اللغوي الوحيد الأوحد 
اإىل ما  الذي اهتدى يف زمانه 
مفاهيم،  من  درو�صه  يف  ورد 
يجعل  اأن  ا�صتطاع  فاإنه 
املعاين  هذه  من  غريه،  قبل 
دقيًقا  فخًما  نظاًما  والأفكار، 
من�صجم الأطراف بعيد الغور، 
ذلك  كل  يف  �صو�صري  فاأبدى 
املفاهيم  تو�صيح  على  قدرة 
املعاين  وتركيب  الغام�صة 
املنف�صلة املتباعدة والتوفيق 

بني النظريات املتنافية«.

ن�سوئية املعرفة اللغوية 
واكت�ساف �سو�سري

يف الف�صل الثاين، »من ن�صوئية 
العربية  اللغوية  املعرفة 
اكت�صاف  اإىل  املعا�رصة 
ينظر  �صو�صري«،  دي  فردينان 
التي  املالب�صات  يف  ال�صوداين 
مهدت لندراج اآراء �صو�صري يف 
البحوث اللغوية العربية، باحًثا 
ال�صابقة  اللحظات  خالل  من 
�صبب  عن  �صو�صري  لكت�صاف 

تاأخر الهتمام باآرائه.
معطيات  اأن  املوؤلف  يجد 
عديدة ت�صافرت لتوؤخر اّطالع 
�صو�صري؛  اآراء  على  العرب 
التبعية  يف  امل�رصق  يف  تتمثل 
اللغوي  البحث  اإىل ما �صاد يف 
»اأما  الأملانية،  اجلامعة  يف 
واقع  فاإن  العربي  املغرب  يف 
اكت�صاف  اأرجاأ  ال�صتعمار 
تاأ�صي�س  حني  اإىل  �صو�صري 
ومل  ال�صتقالل.  بعد  اجلامعة 
العربية  اللغوية  البحوث  تُعلن 
�رصيحة  �صو�صريية  مرجعية 
اخلام�س  العقد  خالل  اإّل 
رغم  الع�رصين،  القرن  من 

الجتاهات  على  الّطالع  اأّن 
مبكًرا  مّت  احلديثة  الل�صانية 
يف ال�رصق خا�صة. وجرى هذا 
الندراج يف البحث اللغوي مّلا 
امل�رصية  اجلامعة  انفتحت 
غري  اآخر  جامعي  و�صط  على 
ذلك  وكان  الأملاين،  القطب 
مّمن  الأوىل  البعثة  عادت  ملا 
جامعة  يف  اللغة  علوم  در�صوا 

لندن«.

و�سفية البحوث اللغوية 
العربية املعا�سرة

الف�صل  ال�صوداين  خ�ص�س 
البحوث  يف  »الو�صفية  الثالث، 
املعا�رصة«،  العربية  اللغوية 
تبلور  مالب�صات  ل�صتقراء 
مقاربات و�صفية عربية نا�صئة 
اأو  حديثة  ل�صانية  بخلفية 
منهجية  تخلقات  عن  ناجمة 
اإن  املوؤلف  يقول  ذاتية. 
تاأ�صي�س موقع �رصيح ل�صو�صري 
العربية  اللغوية  �صمن البحوث 
من  عاد  مّلا  فعلًيّا  اإمنا حتقق 
اأوروبية،  مدار�س  يف  تتلمذوا 
ومل يكن هوؤلء متفرغني يف كل 
احلالت للبحث اللغوي، واإمنا 
راوحت اهتمامات بع�صهم بني 

علم الجتماع والنقد الأدبي.
ح�صور  اأّن  املوؤلف  ويرى 
ترجمت  مّلا  تنامى  �صو�صري 
كتب ومقالت ل�صانية تدين له 
مبرجعيتها، »لكن هذه الو�صاطة 
الرتجمة  يف  جت�صدت  التي 
تبعتان:  لها  كانت  التتلمذ  اأو 
اآراء  من  اْحتُِفَي  اأنه  الأوىل 
خم�صو�صة  ب�صياقات  �صو�صري 
نظر  وجهة  يه  تَْقتَ�صِ ما  هي 
الباحث، ومنوذج ذلك هو علي 
عبد الواحد وايف. واأما التبعة 
الثانية فتم�س اجلانب الزماين 
العرب  اللغويني  انفتاح  من 
املعا�رصة،  الل�صانيات  على 
عملية  ي�رّصت  واإن  والو�صاطة، 
الّطالع على املعرفة، تك�صف 
عن تاأّخر الت�صال بها، كما اأن 
هذه الو�صاطة تقيم من التبعية 
من  ميّرر  ل  �صياًجا  املعرفية 
العلم اإل ما ي�صمح به الو�صيط 

اأو ما اّطلع عليه«.

من �سو�سري اإىل املبحث 
الأ�سلوبي

يف الف�صل الرابع، »من اكت�صاف 
فردينان دي �صو�صري اإىل ن�صاأة 
يبحث  الأ�صلوبي«،  املبحث 
التي  املعطيات  يف  املوؤلف 
عميق  وعي  لتحقيق  هياأت 
لل�صانيات  النظرية  باملقومات 
اأواخر  خالل  ال�صو�صريية 
الع�رصين  القرن  �صتينيات 
خالل  ففي  و�صبعينياته. 

ت�صافرت  العقدين،  هذين 
نقلة  خللق  عدة  معطيات 
نوعية يف وعي اللغويني العرب 
اأبرز  ال�صو�صريية.  بالل�صانيات 
انخراط  املعطيات  هذه 
البحث  يف  العربي  املغرب 
اللغويني  واّطالع  الل�صاين، 
الل�صانيات  على  امل�رصق  يف 
الأنكلو�صك�صونية؛ اإذ »اجتمعت 
مالب�صات عدة جعلت اللغويني 
اّطالًعا  اأوفر  املغرب  يف 
واأعمق  �صو�صري،  اآراء  على 
اّطالع  اأن  كما  بها،  تب�رّصًا 
على  امل�رصق  يف  اللغويني 
الأنكلو�صك�صونية  اللغويات 
بكيفيات خمتلفة على  اأحالهم 
بحوث  تنتظم  التي  ال�صريورة 
يعقد  بع�صهم  فانربى  اللغة؛ 
املقومات  بني  املقارنات 
�صو�صري  لل�صانيات  النظرية 
التاأ�صي�صية  واملنطلقات 

للتيارات الل�صانية الالحقة«.
»ن�صتجلي  ال�صوداين:  ويقول 
التاأ�صي�س  يف  املحاورة  اأثر 
العميق  املعريف  للوعي 
ال�صو�صريية  بالل�صانيات 
املعطيات  اأثر  ن�صجل  كما 
الجتماعية الثقافية يف توفري 
لكن  املعرفة.  هجرة  قنوات 
ال�صو�صريية،  للنظرية  يظل 
واملعطى  املحاورة  اأثر  فوق 
ثراء  الثقايف،  الجتماعي 
معريف هو ما اأدى اإىل زواجها 
بحقول معرفية جماورة؛ فكان 
مباحث  ن�صاأة  ذلك  ن�صل  من 
ت�رصبت  واإن  التي،  كالأ�صلوبية 
اآراء �صو�صري وا�صتثمرتها، فقد 
كانت ذات دور مهّم يف تقدمي 
على  ال�صو�صريية  الل�صانيات 
نحو مت�صق هو ما ل ي�صتنتجه 
البحوث  يف  احل�صيف  املتابع 

اللغوية نف�صها«.

الوعي بالل�سانيات 
ال�سو�سريية

»تبلور  اخلام�س،  الف�صل  يف 
الوعي بالل�صانيات ال�صو�صريية 
تقدمًيا  تقدميها  اإىل  وال�صعي 
يف  ال�صوداين  يتبّحر  مّت�صًقا«، 
من  املمتدة  الفرتة  درا�صة 
اإىل  الأ�صلوبي  املبحث  ن�صاأة 
العربية  الرتجمات  ظهور 
�صو�صري،  لدرو�س  اخلم�س 
تتويًجا  الفرتة  هذه  وتُعترب 
تعددت  اإذ  ال�صابقة؛  للمراحل 
اللغويني  تعامل  اأوجه  خاللها 
العرب مع اآراء �صو�صري تقدمًيا 

وتوظيًفا وُماَورة.
اّطالع  اأّن  ال�صوداين  ويرى 
�صو�صري  على  العرب  الباحثني 
ت�صاعدي  نحو  على  مّت 
العقدين  اأن  فنجد  ملحوظ، 
القرن  من  والعا�رص  التا�صع 

الهتمام  اأوج  �صهدا  الع�رصين 
وهو  ال�صو�صريية.  بالل�صانيات 
بالتحاق  تف�صريه  ميكن  اأمر 
بالبحث  العربي  املغرب 
دوله  ا�صتقالل  بعد  الل�صاين 
وبع�س  اجلامعات  وتاأ�صي�س 
مراكز البحث فيها، وقد اأتاحت 
اخللفية الثقافية الفرنكوفونية 
للباحثني اأن يكون انفتاحهم يف 
املغرب العربي على الل�صانيات 
بلغتها  مبا�رصة  ال�صو�صريية 
الذي  وبالتطور  الفرن�صية؛ 
الل�صانية  الدرا�صات  �صهدته 
�صيما  ل  العربي،  امل�رصق  يف 
للرواد.  الالحق  اجليل  لدى 
الع�رصين،  القرن  اأواخر  ويف 
بالل�صانيات  الهتمام  عاد  ما 
يف  منح�رًصا  ال�صو�صريية 
التقدمي والعر�س، بل اأ�صبحت 
اآراء �صو�صري ومفاهيمه خلفية 
نظرية  واأداة  الرتاث  لقراءة 
اللغوية،  الظواهر  ملعاجلة 
مكتفية  البحوث  عادت  وما 
ما  منها  اأُجنز  اإذ  بالعر�س، 
ال�صو�صريي  الدر�س  يناق�س 
والأ�صول  اخللفيات  حيث  من 

ودرجة اجلّدة.

درو�س �سو�سري واإ�سكاليات 
الرتجمة

»ترجمة  ال�صاد�س،  الف�صل  يف 
�صو�صري  دي  فردينان  درو�س 
واإ�صكالية امل�صطلح الل�صاين«، 
يقول املوؤلف اإن اأهم ما يخل�س 
اجلهاز  تداول  ر�صد  من  اإليه 
يف  ال�صو�صريي  امل�صطلحي 
هو  العربية  اللغوية  البحوث 
وعي  يف  احلا�صل  التنامي 
املعا�رصين  العرب  اللغويني 
ال�صو�صريي.  بامل�صطلح 
م�صتوى  يف  حا�صل  تناٍم  وهو 
الوعي باملفهوم من جهة، ويف 
من  التوليدية  الأداة  م�صتوى 

جهة اأخرى.
التنامي  هذا  ال�صوداين  ويعّد 
التوليدية  الأداة  تطور  ح�صيلة 
اللغويون  بها  يبا�رص  التي 
لفظه  يف  الل�صاين  امل�صطلح 
عند  �صاع  »فقد  الدخيل؛ 
القرن  اأوا�صط  يف  اللغويني 
بالتعريب  يتو�ّصل  اأن  الع�رصين 
تو�ّصل  وهو  توليدية،  اأداة 
جمانبة  من  احلذُر  خلفيته 
لذلك  الأجنبي،  الداّل  مدلول 
جند من اللغويني، نحو ح�ّصان 
يحر�س  من  وب�رص،  وال�صعران 
الفرن�صي  اللفظ  اإيراد  على 
العربي.  اللفظ  جانب  اإىل 
تخُل  مل  الفرتة  هذه  اأن  على 
من ماولت لرتكيز مقابالت 
الل�صانية  للدواّل  عربية 
الوافدة، ولكنها ماولت رمبا 
الأمانة  على  احلر�س  اأبطاأها 

من  اخل�صية  اأو  املعرفية 
التبا�صها بالرتاث القومي«.

الجتاه  اأن  ال�صوداين  ويرى 
العربي  املقابل  نحو  الوا�صح 
ال�صعي  بواكري  انبثقت  بداأ ملا 
اإىل ترجمة درو�س �صو�صري؛ اإذ 
اإن اخللفية املبا�رصة لبدء هذا 
ل�صاين  وعي  ترّكز  هي  ال�صعي 
التما�صك.  من  درجة  على 
امل�صطلح  ق�صية  جمعنا  واإن 
الل�صاين اإىل اإ�صكالية الرتجمة، 
م�رصوع  يف  ذلك  �صهر  »اأمكن 
ترجمة لدرو�س �صو�صري حتقق 
وهو  املعرفية.  الدقة  �رصوط 
م�رصوع ل يكتمل ما مل حتقق 
املعريف  التدقيق  �صوابط 

القاطع يف علم الرتجمة«.

نيو-�سو�سرييات

والأخري،  ال�صابع  الف�صل  يف 
اجلديدة«،  »ال�صو�صرييات 
التلقي  ال�صوداين  يدر�س 
مطلع  يف  ل�صو�صري  العربي 
والع�رصين،  احلادي  القرن 
ات�صمت  التي  الفرتة  يف  اأي 
العلمية  الأو�صاط  باحتفال 
�صو�صري  وفاة  مبئوية  العاملية 
ثم مئوية ظهور كتابه، وتزامن 
ذلك مع ظهور جمموعة اأخرى 

من بحوث �صو�صري.
مراجعة  اإن  املوؤلف  ويقول 
يف  ل�صو�صري،  العربي  التلّقي 
القرن  من  الأّولني  العقدين 

احلايل، حتيلنا اإىل معطيات ل 
جتعلنا نرى يف البحوث اللغوية 
يف  ب�صو�صري  املتعلقة  العربية 
هذه الفرتة �صوى اأربع �صمات: 
ل  العربي  الباحث  الأوىل، 
الدر�س  مع  يتعامل  يزال 
فيها  عجلى،  بنظرة  الل�صاين 
عن  ي�رصف  ما  الت�رصع  من 
والثانية،  والنقد؛  ال�صتثمار 
الأو�صاط  يف  التن�صيق  غياب 
ما  رغم  العربية  البحثية 
اإمكانيات  من  متاًحا  اأ�صبح 
والثالثة،  والتوا�صل؛  الت�صبيك 
املدر�صي  التقدمي  غلبة 
تطوير  دون  من  �صو�صري  لآراء 
هذا  يف  والالفت  حقيقي، 
اجلانب اأن كثرًيا من الكتابات 
تبلغ درجة من الت�صطيح جتعلها 
جتانب ما يراه �صو�صري فعلًيا؛ 
والرابعة، البحوث يكّرر بع�صها 
الالحق  اتهام  فحتى  ا،  بع�صً
والق�صور  بالتق�صري  لل�صابق 
من  ا  اأي�صً هو  �صو�صري  فهم  يف 
املتكرر، على اأّن نواحَي مهمة 
لو حتققت لتوافرت نواة �صلبة 
اللغوي  البحث  يف  للتجديد 

العربي.
على  حا�صل  ال�صوداين  ح�صني 
اجلامعة  من  التربيز  درجة 
يف  الدكتوراه  وعلى  التون�صية 
ال�رصف  بدرجة  الل�صانيات 
الأوىل، وعلى �صهادة الدرا�صات 
املعمقة مبالحظة جيد جًدا؛ 
ع�صو فريق البحث يف »حتليل 

»نحو  خمرب  يف  ثم  اخلطاب« 
التداول«  وبالغة  اخلطاب 
اأ�صتاذ  تون�س؛  منوبة  بجامعة 
العايل  باملعهد  اللغة  علوم 
بتون�س  الإن�صانية  للعلوم 
الفرتا�صية.  تون�س  وبجامعة 
يف  البحوث  من  العديد  اأجنز 
م�صاركات  وله  الل�صانيات، 
يف  اللغة  علوم  يف  علمية 
جامعات عربية وغربية؛ رئي�س 
الرتجمة  ميزان  جملة  حترير 
الوطني  املركز  عن  ال�صادرة 
وُمراجع  بتون�س،  للرتجمة 
العديد من من�صورات املركز. 
علَمي  بتطبيقات  اهتمام  له 
وال�صيميائيات  الل�صانيات 
انطالًقا من ر�صائل ماج�صتري 
اأ�رصف عليها وبحوث اأجنزها 
الإ�صارات  لغة  �صياق  يف 
خبري  خطة  �صغل  والرتجمة. 
لغوّي مبعجم الدوحة التاريخي 
عام  من  ابتداء  العربية  للّغة 
اأ�صول  كتاب  له  �صدر   .2014
العرب  عند  الدليل  التفكري 
جائزة  على  ح�صل   .)2017(
لل�صانيات  ال�صارقة   - الألك�صو 
الأوىل(.  )املرتبة   2018 لعام 
لل�صانيات  اأ�صتاًذا  الآن  يعمل 
للدرا�صات  الدوحة  مبعهد 

العليا.
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الكاتبة الواعدة " هيبة تايدة " يف حوار "للو�سط" 

فرا�ضة الليل .. ر�ضائل �ضد 
الظلم والظالم

حاورها: اأح�سن مرزوق

نف�سك  قدمي  بداية 
للقراء؟

�صحاريج  منطقة  ابنة  تايدة  هيبة 
اللغة  اأ�صتاذة  البويرة  بوالية 
 ، املتو�صط  بالطور  الفرن�صية 
الفرن�صية  باللغة  االأدب  اأكتب 
االدبي  واالإبداع  للحرف  عا�صقة 
ر�صيدي  يف  وال�صغف  الهو�س  حد 
وديوان  رواية  عملني  االآن  حلد 

�صعري .

يف  رحلتك  بداأت  متى 
عامل الكتابة الأدبية ؟

منذ  االأدبية  الكتابة  عام  وجلت 
ال�صغر حيث كنت اأخرب�س ن�صو�صا 
اإعجاب  لقيت  وال�صعر  الق�صة  يف 
الذي  االمر  قراأها  من  كل  وثناء 
زادتني ت�صجيعا وعزمية ملوا�صلة 

الدرب يف هذا املجال دون انقطاع 
اأعمايل  اإخراج  يف  حلمي  لتحقيق 
لدي  الكتابة  فباخت�صار  النور  اىل 

حياة و�صغف .

ملن تقرئني؟

اأنا �صغوفة جدا باملطالعة خا�صة 
واالإجنليزية  الفرن�صية  باللغتني 
بودلري  و�صارل  فرالن  بول  مثل 

واإميل ديكن�صون وغريهم .

حمتوى  عن  حدثينا 
رواية "رق�سة مع القدر " ؟

الرواية تدور حول ق�صة اجتماعية 
اجلزائري  املجتمع  واقع  حتاكي 
واعراف  تقاليد  متيزه  الذي 
وهو  املراأة  حرية  اأحيانا  تقيد 
اجلامعية  الفتاة  ق�صة  ج�صدته  ما 
"حواء " اليتيمة االأب التي غرقت 
القا�صية  طفولتها  ذكريات  يف 
جمعها  الذي  احلب  وحرقة 

ب�صديق اأخيها ما جعلها تئن و�صط 
تناق�صات رهيبة .

الإ�سدار  عن  وماذا 
اجلديد ديوان " فرا�سة الليل 

" ؟

�صعري  ديوان   " الليل  "فرا�صة 
تافات  دار  عن  موؤخرا  �صادر 
�صعريا  ن�صا   60 يحوي  ببجاية 
املوا�صيع  �صتى  على  تتوزع 
على  واالإن�صانية  االجتماعية 
والطبيعة  احلياة  يف  التاأمل  غرار 
اأي�صا  وتعرب  االإن�صانية  وامل�صاعر 
عن رف�س اخلوف واجلهل والظلم 

والظالم.

فكرة  جاءت  كيف 
اإىل  الرواية  من  النتقال 

ال�سعر؟

اأنني  مبا  انتقاال  ذلك  اأعترب  ال 

اأكتبهما منذ بداياتي االأوىل ، فكما 
التي  اأ�صلوبها وخ�صائ�صها  للرواية 
لل�رسد واحلكي  اأو�صع  متنح ف�صاء 
طبعه  لل�صعر  اأي�صا  طويل  بنف�س 
اأخت�رس  يجعلني  الذي  اخلا�س 
ق�صائد  عرب  ما  وهواج�س  اأفكارا 
�صعرية ال اأقولها يف الرواية املهم 
يف  للقارئ  ر�صالتي  ت�صل  اأن  لدي 

قالب اأدبي �صعرا كان اأو نرثا .

ماهي اأهم م�ساركاتك يف 
التظاهرات الأدبية ؟

عدة  يف  امل�صاركة  يل  �صبق 
منها  واأدبية  ثقافية  تظاهرات 
مرات   3 للكتاب  الدويل  ال�صالون 
وجل�صات  و2017  و2016   2015
مدينة  من  بكل  لروايتي  توقيع 
بوجيمة  الكتاب  و معر�س  البويرة 
موؤمتر  يف  �صاركت  ،كما  وبوزقان 

اأدبي باأوقا�س يف بجاية .

ما راأيك يف امل�سهد الأدبي 
باجلزائر وماذا تنتظرين من 

وزيرة الثقافة اجلديدة؟

طاقات  ب�صعود  جدا  متفائلة  اأنا 
اإبداعية �صابة برهنت عن جدارتها 
رغم ان اجلزائر ت�صتحق اأن تزدهر 
لتنوعها  اجلانب  هذا  يف  اكرث 
ور�صالتي  واللغوي  الثقايف  وثرائها 
اإعادة  على  العمل  للم�صوؤولني 
االعتبار للثقافة اجلادة واالهتمام 
باملبدعني وم�صاعدة املواهب يف 

كل الفنون .
ترجمة  يف  تفكرين  هل 
العربية  اإىل  اأعمالك 

والأمازيغية؟

هذا  يف  اأفكر  ال  حاليا  �رساحة 
اإذا  �صعيدة  �صاأكون  لكن  االأمر 

حظيت اأعمايل بالرتجمة من اأهل 
االخت�صا�س.

م�ساريع  من  هل 
م�ستقبلية؟

اأكيد هناك م�صاريع يف االأفق اأولها 
رواية �صاأتركها مفاجاأة للقراء اإىل 

جانب اأعمال اأخرى .

للقراء  اأخرية  كلمة 
وللجريدة؟

اجلديد  ديواين  ينال  اأن  اأرجو 
كثريا  واأ�صكر  القراء  اإعجاب 
االهتمام  على   " "الو�صط  جريدة 
واملبدعني  الكتاب  وت�صجيعها 
النجاح  دوام  لها  واأمتنى 

واال�صتمرارية.
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�سيفتنا على �سفحات جريدة " الو�سط" هي " هيبة تايدة " كاتبة واعدة باللغة الفرن�سية تع�سق 
احلرف حد النخاع د�سنت م�سريتها الأدبية برواية " رق�سة مع القدر " ال�سادرة �سنة 2015 والتي 
لقيت رواجا وا�سعا خالل عر�سها يف التظاهرات الأدبية وال�سالون الدويل للكتاب ، هاهي تعود 
هذه ال�سنة لتتحف املكتبات بديوان �سعري املو�سوم "فرا�سة الليل " ال�سادر عن دار تافات ببجاية 
والذي يحمل يف طياته ن�سو�سا حتاكي ق�سايا اجتماعية واإن�سانية يف قالب اأدبي رائع ، تابعوا معنا 

هذا احلوار ال�سيق مع ابنة البويرة ...

من  املتزايدة  احلالة  ظل  يف 
التي  ات  باملتغريرّ االهتمام 
االإعالم  �صكل  على  طراأت 
خالل العقدين االأخريين، يقدم 
ال�صبع  عارف  رفعت  الدكتور 
اجلديد«  »االإعالم  كتابه  يف 
تاأ�صياًل علمياً  ال�صادر حديثاً، 
ظل  يف  الع�رس،  هذا  الإعالم 
ما ي�صهده العامل من تقدم يف 
و�صائل االت�صاالت التي قاربت 
بني اأطراف العامل اجلغرافية، 
باأكمله  العامل  اأ�صبح  حتى 

مبثابة قرية اإلكرتونية.
حاول  �صفحة،   381 نحو  يف 
متكاملة  روؤية  و�صع  ال�صبع 
حيث  من  اجلديد،  لالإعالم 
للمفهوم،  النظري  التاأ�صيل 
االإعالم  ومداخل  ونظريات 
اجلديد، باالإ�صافة اإىل فل�صفته 
تاأثري  اإىل  لينتقل  واأهدافه، 
تكنولوجيا االإعالم اجلديد يف 
و�صائل االت�صال ويف اجلمهور، 
اأ�صتاذ االإعالم  يف حني ي�صلط 
من  االإنرتنت،  على  ال�صوء 
اإىل  و�صوالً  تطوره  اإىل  ن�صاأته 
و�صعه الراهن وعالقة ال�صباب 
بال�صبكة  والدميقراطية 
دعم  يف  ودورها  العنكبوتية، 

عملية التحول الدميقراطي.

املدونات الإلكرتونية

اأي�صاً ا�صتعر�س الكاتب اأمناط 
بداية  االإنرتنت  على  التدوين 
االإلكرتونية،  املدونات  من 
ون�صاأتها  تاريخها  اأو�صح  التي 
ال�صيا�صي،  وتاأثريها  وتطورها 
ال�صبكات  مواقع  جميء  حتى 
حاول  التي  االجتماعية، 
الكاتب اأن يوؤطرها يف تعريفات 
اأبرز خدماتها  نظرية، �صارحاً 
اإىل  اأي�صاً  وتطرق  ومميزاتها، 
ودورها  االأمنية،  خماطرها 
الذي  اجلانب  وهو  ال�صيا�صي، 
ز عليه ال�صبع يف �رسوحاته  ركرّ
والذي  ال�صيا�صي،  التاأثري  عن 
ثورات  بنموذج  فيه  ا�صتعان 
وخا�صة  العربي،  الربيع 
والع�رسين  اخلام�س  ثورتي 
يونيو  من  والثالثني  يناير  من 

امل�رسيتني.
الكاتب موا�صفات  تناول  فيما 
اإطار  يف  االإعالمي  ومهارات 
اجلديد«،  »االإعالم  مفهوم 
املهن  جميع  من  ي�صمله  مبا 
مذيعني  من  والوظائف، 
من  وغريها  ر  وم�صورّ ين،  ومعدرّ
عليها  تقوم  التي  الوظائف، 
اجلديد،  االإعالم  �صناعة 
بطرح  الكتاب  اختتم  فيما 
التخطيط  ا�صرتاتيجية 
روؤية  لالإعالم اجلديد، وا�صعاً 

االإعالم  خلريجي  م�صتقبلية 
و�صع  جانب  اإىل  اجلديد، 
ال�رسف  مليثاق  كامل  ت�صور 

االإعالمي اجلديد.
الإعالم الرتبوي تاأ�سيله 

وحت�سيله

ال�صبع  عارف  رفعت  الدكتور 
العديد  له  اإعالم،  اأ�صتاذ  هو 
جمال  يف  املوؤلفات  من 
»االإعالم  منها  االإعالم، 
وحت�صيله«،  تاأ�صيله  الرتبوي 
االعالم  يف  يبحث  الذي 
كليات  بني  والعالقة  الرتبوي 
الرتبية النوعية وا�صرتاتيجيات 
والتخطيط  الرتبوي  االعالم 
االعالم  ونظرية  واملوؤ�ص�صات 
ملكونات  ويعر�س  الرتبوي، 
وموا�صفات  الرتبوي  االعالم 
الرتبوي  االعالمي  ومهارات 
الرتبويني  االعالميني  وتدريب 
الرتبوي  االعالم  وعالقة 

واملجتمع.

الإذاعة النوعية واإنتاج 
الربامج الإذاعية

عارف  رفعت  الدكتور  ويبحث 
»االإذاعة  كتابه  يف  ال�صبع 
الربامج  واإنتاج  النوعية 
االإذاعية«، الذي يعد االأول من 

النظري  التاأ�صيل  على  نوعه 
املتخ�ص�صة  النوعية  لالإذاعة 
وتعاريف  مفاهيم  وي�صتحدث 
جديدة،  واأهداف  وفل�صفه 
الدين  يف  جاء  ملا  وفقا 
النبوية  وال�صنة  االإ�صالمي 
ي�صاف  م�صتقل  كعلم  ال�رسيفة 
االأخرى  االت�صال  علوم  اإىل 
والأول مرة يتم و�صع التو�صيف 
العمل  فريق  ملهام  العلمي 
موا�صفات  ويحدد  االإذاعي 
العاملني  وواجبات  ومهارات 
وتدريب  وتاأهيل  واإعداد 
ي�صمل على  العاملني فيه، كما 
والتقنية  االإذاعية  الهند�صة 
تعمل  التي  اجلديدة  الرقمية 

بها االإذاعة النوعية.
عدة  يقدم  »اخلرب«  كتابه  ويف 
اخلرب  تاأ�صيل  حول  ف�صول 
التليفزيوين  واخلرب  االإذاعي 
واخلرب  ال�صحفي  واخلرب 
يف  جاء  ملا  وفقا  ال�صينمائي 
النبوية  وال�صنة  الكرمي  القراآن 
على  ويحتوي  ال�رسيفة، 
التاأ�صيل النظري الذي ي�صتمل 
على تعاريف اخلرب ومفاهيمه 
وم�صادره  واأهدافه  وفل�صفته 
ومهارات  حتريره  وطرق 
واأخالقيات  فيه  العاملني 
بالعلوم  اخلرب  وعالقة  اخلرب 

االأخرى.

تاأليف الدكتور رفعت عارف
املفتوحة الف�ضاءات  ع�ضر  يف  علمي  تاأ�ضيل  اجلديد"..  "الإعالم 

جامعة  معهد  ي�صتعد 
اأبوظبي  نيويورك 
ندوة  اأول  ال�صت�صافة 
وي�صرتمان  ملارييت  عامة 
جامعة  رئي�س  كنائب 
وع�صو  اأبوظبي  نيويورك 
يوم  وذلك  التدري�س،  هيئة 
االأربعاء متام ال�صاعة 5:30 

م�صاء.
وي�صرتمان،  و�صتناق�س 
الهولندي،  للفن  كموؤرخة 
بروز الليمون كعن�رس مميز 
يف لوحات الطبيعة ال�صامتة 
الهولندية يف القرن ال�صابع 

ع�رس.
وتتناول الندوة حتت عنوان 
الطبيعة  فن  يف  "الليمون 
بروز  الهولندي"،  ال�صامتة 
ثمرة الليمون يف علم النبات 
والتجارة  والفن  والب�صتنة 
الع�رس  اأوائل  فرتة  خالل 
حيث  اأوروبا؛  يف  احلديث 
ال�صوء  وي�صرتمان  �صت�صلط 
الكامنة  الفنية  القيمة  على 
الطبيعة  فنرّانو  اختيار  يف 
ال�صامتة الهولندية الليمون 
كاأيقونة متثرّل بهجة ب�رسية 

لعدة قرون.
يف  وي�صرتمان  عملت  وقد 

موؤ�ص�صة "ميلون فاوندي�صن" 
منذ 2010، و�صغلت من�صب 
التنفيذي  الرئي�س  نائب 
واالأبحاث  الربامج  ل�صوؤون 
و�صاهمت   ،2016 منذ 
عملها  خالل  وي�صرتمان 
يف هذا املن�صب يف اإطالق 
بدرا�صة  معنية  مبادراٍت 
االإن�صانية  العلوم  قيمة 
والفنون الليربالية والرتويج 
الكليرّات  دور  وتعزيز  لها، 
وت�صجيع  املجتمعيرّة، 
واجلهود  املبادرات 
العايل،  التعليم  الإ�صالح 
باحلفاظ  االلتزام  وجتديد 
على الرتاث الثقايف يف �صترّى 
اأنحاء العامل، باالإ�صافة اإىل 
والفنانني  العلماء  دعم 

�صني للخطر. امُلعررّ
موؤ�ص�صة  يف  عملها  وخالل 
تولرّت  فاوندي�صن"،  "ميلون 
جهود  قيادة  وي�صرتمان 
تهدف  رائدة  ومبادرات 
يف  التنوع  تعزيز  اإىل 
كما  االأمريكية،  املتاحف 
كتبت مقاالت عديدة حول 
والعلوم  الليرباليرّة  الفنون 

االإن�صانية والتعليم العايل.
اإىل  ان�صمامها  وقبل 

املوؤ�ص�صة، كانت وي�صرتمان 
التدري�س  هيئة  يف  ع�صواً 
حيث  نيويورك،  بجامعة 
من�صب  البداية  يف  تولرّت 
مدير معهد الفنون اجلميلة 
ثم  نيويورك،  جامعة  يف 
عميد  اأول  من�صب  �صغلت 
اأبوظبي،  نيويورك  جلامعة 
فريق  باختيار  قامت  حيث 
و�صاركت يف  االأويل،  العمل 
التدري�صية،  الهيئة  تاأ�صي�س 
امل�صاعدة  اإىل  باالإ�صافة 
املناهج  ت�صكيل  على 
معهد  واإطالق  الدرا�صية، 
اأبوظبي،  نيويورك  جامعة 
اإيجابية  عالقات  وبناء 
ومثمرة مع جمتمع اأبوظبي، 
الكثري من  ف�صاًل عن تويل 

املهام االأخرى.
جامعة  اإىل  جميئها  وقبل 
كانت  نيويورك عام 2002، 
من�صب  تتوىلرّ  وي�صرتمان 
ملعهد  امل�صاعد  املدير 
للفنون؛ كما عملت  كالرك 
كاأ�صتاذة  و2001   1995 بني 
وبروف�صورة  م�صاعدة 
يف  الفن  لتاريخ  م�صاركة 

جامعة روجترز.
وكالت

املوؤرخة الفنية مارييت وي�ضرتمان 
ُتلقي ندوة عامة باأبوظبي

وكالت 



حاورها: حكيم مالك 
 

فيلمك  بف�ضل  تاألقت       
القتلُة  ي�ضنع  هل   « بـ  املو�ضوم 
هذا  ق�ضة  هي  الدواء؟«،فما 
ال�ضيا�ضي  الإن�ضاين/  ال�ضريط 
وما  ؟  العامل  يف  �ضيته  ذاع  الذي 
الذي  الوثائقي  هذا  حكاية  اأ�ضل 
»اجلزيرة  عر�ضت  ما  اأجنح  كان 

الوثائقية »؟

و�أكرب خمرب  �لبنتاغون  موؤ�مرة بني  هي 
�أدوية يف �لكيان �ل�صهيوين ووزر�ء �صحة 
با�صتور  معهد  يف  �مل�صوؤولني  وبع�ض 
جتارب  باإجر�ء  قامو�  حيث  تون�ض  من 
نائية  منطقة  من  �أطفال  على  �رسيرية 
يف تون�ض يف خرق و��صح للقانون وهذه 
من  جنود  منها  �صي�صتفيد  �لتجارب 
�جلي�ض �لأمريكي �لذين �أ�صيبو� مبر�ض 
�لعر�ق...طرحنا  »�للي�صمانيا« يف حرب 
�لقتلة  ي�صنع  »هل  فيلم  يف  �ملو�صوع 
�لدو�ء؟« وك�صفنا كل �ملالب�صات بالأدلة 
�لذين  �لوزر�ء  من  وباعرت�ف  �لد�مغة 
وبعد  تورطهم  يفيد  ما  بكل  و�جهناهم 
قبل  من  �لفيلم  م�صد�قية  يف  �لت�صكيك 
�ملحكمة  قر�ر  جاء  �لفا�صدين  بع�ض 
بعدم  حكم  لي�صدر  للعمل  �ملن�صف 

قانونية هذه �لتجارب.

الفيلم  هذا  مو�ضوع  هل       
للدول  حقيقيا  تهديدا  ي�ضكل 

العربية؟

�لذي  �لعربي  لالنبطاح  ترجمة  لأنه 
مو�صوع  يف  تتاأملني  فعندما  نعي�صه 
لأو�مر  �ن�صياع  عن  عبارة  وهو  �لفيلم 
قانونهم  ي�صمح  ل  �لذين  �لأمريكان 
باإجر�ء جتارب على جنودهم لذلك متت 
فقرية  منطقة   �أطفال يف  على  جتربته 
يف تون�ض رغم �أن �لقانون �لتون�صي �أي�صا 
و�لدو�ء  �لق�رس  على  �لتجارب  مينع 
نتحدث  هنا  ��رس�ئيلي  �صنع  من  كان 
�لعامل  يف  �مل�صيطرة  �لقوة  مر�كز  عن 
يف  �لقر�ر  �أ�صحاب  جمار�ة  وكيفية 
لأو�مرهم  و�ن�صياعهم  �لعربية  �لدول 
�لبقاء على ر�أ�ض  و�ر�صاءهم لهم �ملهم 
من  مي�ض  �لأمر  كان  لو  حتى  �ل�صلطة 
هيبة �لدولة ومن حياة �طفالها ...لذلك 
�صيبقى فيلم »هل ي�صنع �لقتلة �لدو�ء؟« 
�لنقطة �ل�صود�ء يف حياة كل �ملتاآمرين 
و�إن  حتى  �لق�صية  هذه  و�ملتورطني يف 

مل يعاقبو� قانونيا.  

الولدة  »القطيع«       
يزال  ل  اآخر  اإبداع  القي�ضرية 
تاأخر  �ضبب  فما  النور،  ينتظر 
عر�ضه ،رغم اأنه من الأعمال التي 
الأكرث  ال�ضيناريو  ح�ضب  تبدو 
العربية  املجتمعات  بواقع  ارتباطا 
وبني ال�ضيا�ضة والفن خيط رفيع ؟

�لدو�ء؟«  �لقتلة  ي�صنع  »هل  فيلمي  بعد 
تريثت وترددت كثري� للقيام بعمل جديد 
لأن �جلميع �أ�صبح ينتظر �لفيلم �ملقبل 
لإميان بن ح�صني وينتظر �صيئا يف حجم 
هذ� �لفيلم �إىل �أن �قرتح عليا »�لقطيع« 
�لبيت  من  ت�رسيب  عن  عبارة  وهو 
وزعماء  لقادة  مهم  لجتماع  �لأبي�ض 
�صيتم  ل�صخ�صيات  مهمة  �أ�صماء  فيه 

�لبد�ية  منذ  ذلك  من  و�أكرث  �غتيالهم 
حتم�صت للفكرة وبعد �لتثبت من �صحة 
�لت�صجيل �ت�صلت باملنتج وو�فقت على 
�لعمل وبد�أت فيه يف �رسية تامة حر�صا 
مني ومن �ملنتج �لذي �أ�رس �أن �أقوم به 
كامال خارج تون�ض حتى عملية �ملونتاج 
وبقية �أطو�ر �لعمل قمت بها يف �خلارج 
مانعا �أي �أحد من �لفريق مبن فيهم �أنا 
�لتو��صل �أو �إر�صال �أي �صيء عرب �لربيد 
بل  �أعار�ض  مل  �لبد�ية  يف  �للكرتوين، 
�رسية  على  �ل�صديد  بحر�صه  �أعجبت 
يكون  �أن  على  �تفقنا  ذلك  بعد  �لعمل 
ثم  دي�صمرب  �صهر  بد�ية  �لأول  �لعر�ض 
تاأجل مرة و�ثنان وثالثة وعندما �أ�صاأله 
كان يجيب هناك �صغوطات كبرية بعدها 
و�صيعر�ض  �لحلاح  عدم  مني  طلب 
�لآن  و�إىل  �ملنا�صب  �لوقت  يف  �لفيلم 

�أنتظر هذ� �لوقت �ملنا�صب...

ت�ضتفزي  اأن  ا�ضتطعت        
اأ�ضحاب القرار مبزجك املتحكم يف 
الق�ضايا ال�ضيا�ضية ب�ضقلها يف اإبداع 
العراقيل  فماهي  رائع،  �ضينمائي 
على  ال�ضتمرار  يف  تواجهك  التي 

هذا النهج املميز؟

 �أكيد �أن مثل هذه �ملو��صيع ل يحبذها 
تك�صف  فاإن  وغريهم  �لقر�ر  �أ�صحاب 
�صيء  هو  ف�صادهم  وتعري  حقيقتهم 
مرفو�ض بالن�صبة �إليهم وم�صتعدون لأي 
�صيء لعدم عر�صها مثال يف فيلمي �لأخري 
بعد �أن ف�صلو� يف �إغر�ئي بطرق خمتلفة 
�لفا�صدين  �لإعالميني  بع�ض  جندو� 
وكنت  �لعام  �لر�أي  وملغالطة  لت�صويهي 
�أن�صفني  �أن  �إىل  مبفردي  �أو�جههم 
�لق�صاء وجاء �حلكم كال�رسبة �لكا�رسة 
لهم جميعا...هذ� �إىل جانب �لتهديد�ت 
من  و�لعر�قيل  يوميا  �أتلقاها  كنت  �لتي 
نوع تعطيل بع�ض �لجر�ء�ت �ل�صخ�صية 
هلل  �حلمد  ولكن  وغريه  �ل�صفر  كجو�ز 
يهابه  �صعب  فيه  بلد  �إىل  �أنتمي  �أنني 
يف  فنحن  �صلطة  �أعلى  من  �مل�صوؤولني 
تون�ض وبعد �لثورة �أ�صبح لل�صعب كلمته  
و�لنت�صار  �لظلم  ردع  على  وقدرته 
للمظلوم وهذ� مك�صب كبري لنا فبتعليق 
فيه  تك�صف  �لفاي�صبوك  على  ب�صيط 
�إىل  �جلميع  يقف  تع�صفية  ممار�صات 
ر�أي  ق�صية  �لق�صية  وت�صبح  جانبك 
عام وتنت�رس يف �لأخري و�حلمد هلل هذ� 
�لفرت�ت  تلك  كثري� يف  �صاعدين  �ل�صيء 
حتى  للعر�قيل  بالن�صبة  �ل�صعبة...�أما 
�إن وجدت فاأنا �أجتاوزها عموما هناك 
ل  حتى  تخلقها  �أن  يجب  عديدة  طرق 
وعرقلتهم  ممار�صاتهم  �صجينة  تبقى 
بها  �أوؤمن  ر�صالة  ولدي  خمرجة  ...�أنا 
�إميانا كبري� وبا�صتثناء �ملوت لن �أ�صمح 
لأي �صيء �أو �أي �أحد مهما كان �أن يقف 
يف  حتقيقه  �أريد  ما  ويعرقل  �أمامي 

جمايل باإذن �هلل.

على  اختيارك  وقع  ملاذا       
الأعمال الوثائقية ال�ضتق�ضائية؟ 
فما هي مكانتها يف الوطن العربي؟

�قتناع  هو  ما  بقدر  �ختيار  لي�ض  هو 
ففي  �لف�صاد  وتعرية  �حلقائق  بك�صف 
لأفكارك  ترجمة  هو  عمل  �أي  �لنهاية 
و�أنا  بها  توؤمن  �لتي  و�لأ�صياء  ومبادئك 
و�حلمد هلل ت�صتهويني ومنذ طفولتي هذه 

�لتوجهات �أتذكر عندما كنت يف �أملانيا 
�أين كان و�لدي ديبلوما�صي �صابق هناك، 
حينها مل �أكن �أجتاوز �لـ 7 �صنو�ت كانو� 
ي�صاألونني �ل�صوؤ�ل �لروتيني ماذ� تريدين 
�أن ت�صبحي عندما تكربين ؟  وبكل بر�ءة 
كنت �أجيب �أريد �أن �أحرر فل�صطني،  يف 
�لإجابة،  هذه  معنى  �أدرك  مل  �لبد�ية 
�لإخر�ج  مبيد�ن  ��صتغلت  وعندما  �لآن 
�إثارتها  �أريد  �لتي  �ملو��صيع  ومل�صت 
�لعديدة  �ملقرتحات  رغم  وعر�صها 
�لتي كنت �أتلقاها لكن حر�صي بالت�صبث 
�حلقيقي  �ملعنى  �أدركت  �لتوجه  بهذ� 
بكل  �أقولها  كنت  �لتي  �لربيئة  لإجابتي 
جترد وهي حترير فل�صطني ،وفل�صطني 
وترجمة  �لق�صايا  �أم  هي  يل  بالن�صبة 
فينا  �ملزروعة  �لقيمة  �ملبادئ  جلميع 
ملوقع  �لأزل....وبالن�صبة  منذ  كعرب 
�لأفالم �ل�صتق�صائية يف �لوطن �لعربي 
عادية  �أفعال  كردود  جاء  بع�صها  �لآن 
تعتيم  من  نعانيه  كنا  ملا  �لثور�ت،  بعد 
�جلميع  �أمام  و�قعنا  نقل  من  وخوف 
منعا  �ل�صابق ممنوع  يف  �أنه  يعلم  فكلنا 
معينة   مو��صيع  �أو طرح  �لقرت�ب  تاما 
هذه  جاءت  �ملا�صية  �لفرتة  يف  لذلك 
بعد  ولكن  بكرثة  �لأفالم  من  �لنوعية 
وعدنا  �حلما�صة  هذه  تر�جعت  ذلك 
يف  مزروعة  لالأ�صف  �لتي  �لرد�ءة  �إىل 
...�أظن  �ل�صتثناء�ت  بع�ض  مع  عقولنا 
وبني  بيننا  لز�لت  عربي  ك�صعب  �أننا 
�إىل  ونحتاج  �أ�صو�ط  �لطرح  يف  �لرقي 
وتكوين  تاأهيل  و�إعادة  �لعقل  يف  ثورة 
�لرقي �ملعني  لبلوغ م�صتوى من  فكري 

يف �لأعمال .

تخاطب  الأعمال  هذه  هل        
العقل اأم ال�ضمري العربي؟

لالأ�صف  لكنهما  متو�زيان  خطان  هما 
جل  يف  �ل�صاأن  وهكذ�  �أبد�  يلتقيا  لن 
�لأعمال �لتي قمت بها فما يقبله �لعقل 
مبو�فقة  يحظى  �أن  بال�رسورة  لي�ض 
�أطرحه  وما  �صحيح  و�لعك�ض  �ل�صمري 
يف �أفالمي قد ي�صتوعبه �لعقل ولكن من 
�صمري  مي�ض  �أو  ي�صحي  �أن  �مل�صتحيل 
�لفا�صد و�لظامل �ل من رحم ربي وعلى 
يتقبله كالهما يوما ما �صاأ�رس  �أن  �أمل 
�أوؤمن  مما  نابعة  باأعمال  �أقوم  �أن  على 

به .

»اجلزيرة  قناتا  كانت       
اأر�ضية  »القطرية و«البي بي �ضي« 
اأعمالك  جعل  يف  �ضاهمت  خ�ضبة 
العربي،  امل�ضاهد  لدى  النور  ترى 

فما ال�ضر وراء هذا الختيار؟

�جلزيرة«  ف�صل«  �أنكر  �أن  �أ�صتطيع  ل 
على �ميان بن ح�صني فما �نا عليه �ليوم 
و�حلمد هلل هو بف�صل �هلل �أول ثم مهنيتي 
و�جلزيرة يف وقت كان كبار �ملخرجني 
يف  حينها  كنت  معها  بالتعامل  يحلمون 
بد�يتي �منت بي وقدمت يل �مل�صاعدة 
�أنني  حني  يف  كمخرجة  عليا  ور�هنت 
تون�ض،  بلدي  من  دعم  �أي  �أجد  مل 
طو�ل  �لقناة  لهذه  مدينة  �صاأبقى  لذلك 
�أتعامل  مل  و�إن  حتى  �ملهنية  م�صريتي 
�جلاحد  �لنوع  من  ل�صت  جمدد�  معها 
�صي  بي  »للبي  بالن�صبة  للجميل  و�لناكر 
»تعاملي معها جاء بعد �أن �رسب ��صمي 
يل  جيدة  جد�  �إ�صافة  وهي  كمخرجة 
�مل�صتوى  يف  د�ئما  �أكون  �أن  و�أمتنى 

�ملطلوب.

     حدثينا عن املخاطر التي 
واجهتك يف بلدك »تون�س« ب�ضبب 

اأعمالك ال�ضتق�ضائية؟

خماطر  هناك  تكن  مل  �إن  �صدقني 
لعتربت نف�صي نكرة بالعك�ض �ملخاطر 
وت�صميمي  �إ�رس�ري  من  تزيد  من  هي 
ويف  به  �أقوم  مبا  قدما  �مل�صي  على 
�ملثمرة  �ل�صجرة  �إل  حتذف  ل  �لأخري 
كلما  و�لعر�قيل  �ملخاطر  ز�دت  وكلما 
ل  لذلك   ... و�أكرث  �أكرث  ��رس�ري  ز�د 
هي  بل  باملخاطر  ت�صميتها  ميكنني 
ل  فاأنا  �إذ�  لإميان  �لر�صمي  �لد�عم 
وبالتايل  �ملنو�ل  هذ�  على  �أ�صنفها 

فهي غري موجودة بالن�صبة يل.

ال�ضيا�ضية  املوا�ضيع       
اأعمالك،  جل  يف  بقوة  حا�ضرة 
هل  ؟  ترى  يا  تعك�ضه  الذي  فما 
بن  اإميان  لذات  حتقيق  هي 
التي  لأفكارها  وانت�ضار  ح�ضني 
تود جت�ضيدها على اأر�س الواقع؟

نعي�صه فال�صيا�صة  �لذي  تعك�ض و�قعنا 
كل  للمجتمع  �ليومي  �خلبز  هي 

حتى  بال�صيا�صة  مرتبطة  تفا�صيلنا 
�رس�  �أخفيك  ول  �لب�صيطة  �جلزئيات 
�أعترب نف�صي تعمقت  �إىل �لآن ل  �أنني 
�نتظر  �ل�صيا�صة  يف  �أفالمي  يف  جيد� 
و�صرتى  �هلل  �صاء  �إن  �ملقبلة  �أعمايل 
�ملو�صوع...من  هذ�  �صاأطرح  كيف 
ناحية �أخرى �إميان بن ح�صني �لإن�صانة 
بعيدة متاما عن �ملخرجة فالعديد من 
�أعمايل  ي�صاهدون  �لذين  �لأ�صخا�ض 
عندما يقابلوين ل ي�صدقون �أنني نف�ض 
تلك  �أخرجت  �لتي  �ل�صخ�صية  تلك 
�لأفالم �أنا يا �صيدي �أترجم بالكامري� 
و�قع �أليم نعي�صه و�قع �صوهه �لنتهازي 
و�لظامل و�مل�صتبد و�لقوي ووو...و�قع 
وي�صتغل  و�ل�صعيف  �لفقري  فيه  يهزم 
يزور  ...و�قع  و�ملظلوم  �ملهزوم  فيه 
فيه �لتاريخ على ح�صب �أهو�ء �لزعماء 
تدر�ض  وهمية  بطولت  فيه  وت�صنع 
هذه  ..كل  �ل�صنني  مدى  على  لأولدنا 
�ل�صياء �صاأد�فع عنها يف �أفالمي بكل 
ذلك  كلفني  ومهما  قوة  من  �أوتيت  ما 
ول �أدعي يف ذلك �لبطولة �أنا خمرجة 
غريي  وبني  بيني  �لفرق  لكن  عادية 
�أنني �أوؤمن باأن �ل�صينما ر�صالة قبل �أن 

تكون �صهرة �أو نقود .

     هل كان والدك الداعم 
عامل  يف  بدايتك  يف  لك  الوحيد 

ال�ضينما؟

يبقى  مل  �هلل  رحمه  و�لدي  لالأ�صف 
لي�صاهدين خمرجة، فقد تويف و�أنا يف 
�صن �صغرية ولكنه زرع فيا �أ�صياء منذ 
طفولتي هي ركيزة مهمة �أعتمد عليها 
عامة  حياتي  ويف  خا�صة  مهنتي  يف 
وحتى �إن مل يكن حا�رس� �ليوم وي�صهد 
�آخر  �إىل  ملهمي  �صيبقى  تربيته  ثمرة 

يوم يف حياتي.

    هل لأعمالك اجلادة دور 
بارز يف انت�ضارك على امل�ضتويني 

العربي والعاملي؟

حقيقة ل �أعترب نف�صي منت�رسة عامليا، 
�هلل  باإذن  و�صاأكون  لذلك  �أطمح  لكنني 
بالن�صبة  عاملية...  خمرجة  قريبا 
فعال  �أطرحها،  �لتي  �جلادة  لالأعمال 
كبري يف و�صويل يف  دور  لها  تكون  قد 

كمخرجة  ��صمي  و�إثبات  ق�صري  وقت 
مل  فاملتلقي  عربيا  وزنها  لها 
و�لتجارية  �لتافهة  �ملو��صيع  من 
متثله  �لتي  �ملو��صيع  و�أ�صبحت 
��صتح�صانا  تالقي  من  هي  ومت�صه 
�أخطط  مل  �أنني  �أخفيك  ل  لديه 
لهذ� يف �لبد�ية لكن، كما قلت �صابقا 
�إمياين بقيمة ما �أقوم به هو من جعل 
لدي م�صد�قية وثقة لدى �مل�صاهد.

      فيم تتمثل م�ضاريعك 
امل�ضتقبلية؟

�لأخرية  �للم�صات  على  �لآن  �أعمل 
�لطويل  �لرو�ئي  فيلمي  ل�صيناريو 
�هلل  �صاء  �إن  �صاأبد�أ  و�لذي  �لأول 
هو  �ملقبل  رم�صان  بعد  ت�صويره 
يف  ف�صلت  حقيقية  ما  نوعا  ق�صة 
نظر�  وثائقي  فيلم  يف  طرحها 
خلطورة �ملو�صوع فحولتها �إىل فيلم 
نهاية  جاهز�  �صيكون  طويل  رو�ئي 
هذه �ل�صنة �إن �صاء �هلل ، وعليه قررت 
�صيكون  �لدر�ما  �إىل  قليال  �أجته  �أن 
تركيزي �أكرث على �لأفالم �ل�صينمائية 
�لرو�ئية �أو �مل�صل�صالت دون �لبتعاد 

طبعا عن توجهاتي �لتي �أوؤمن بها.

للقراء  اأخرية  كلمة        
الرائعة  اأعمالك  وع�ضاق 
وجلريدة« الو�ضط« اجلزائرية؟

�جلز�ئري  و�ل�صعب  �حلبيبة  �جلز�ئر 
وع�صق  حب  ق�صة  و�ملنا�صل  �لقوي 
ميكن  ل  �لتون�صي  �ل�صعب  وبني  بينه 
لهذ�  �لأ�صطر،  بع�ض  يف  ترجمته 
فال�صعب �لر�قي �لذي تابعت موؤخر� 
�حلرة  �لكلمة  نحو  �لر�قية  حتركاته 
جد  فاأنا   ، معينة  �صيا�صة  وتغيري 
رقيك  ود�م  دمت  �أقول  به  فخورة 
�أنني  �أعدكم  �أعمايل  يتابع  ...ملن 
�صاأو��صل على نف�ض �ملنو�ل و�صتكون 
كامريتي د�ئما حرة منا�رسة للق�صايا 
�لعربية، و�أمتنى �أن �أكون عند ح�صن 
جريدة  جميعا...و�أ�صكر  ظنكم 
�لتي  �مل�صاحة  هذه  »على  »�لو�صط 
متمنية  بها على �صفحتها،  �رسفتني 

لها مزيد� من �لتوفيق و�لتقدم.
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انفردت يومية »الو�ضط« بحوار ح�ضري مع املخرجة ال�ضينمائية التون�ضية اإميان بن ح�ضني  التي  ن�ضاأت وترعرعت يف اأملانيا  حيث كان والدها  ديبلوما�ضيا �ضابقا هناك ،وجند يف 
ر�ضيدها العديد من الأعمال الوثائقية  التي بثت يف القنوات العربية   مثل  قناة » البي بي �ضي »  ولقد اأنتجت  قناة » اجلزيرة الوثائقية » فيلما لها بعنوان  »هل ي�ضنع القتلُة 
الدواء؟  فاأثار هذا العمل الفريد من نوعه  جدل وا�ضعا  يف الو�ضط الإعالمي التون�ضي والعربي والذي ذاع �ضيته يف العامل ،فك�ضفت من خالله امل�ضتور عما خفي من مالب�ضات 
التجارب الطبية املخالفة للقانون والأخالق يف تون�س، وما رافقها من ف�ضاد اأو تغافل حكومي، حتت غطاء مايل و�ضناعي اأجنبي للتجارب التي مت تطبيقها ،فال�ضيء الالفت من 
خالل جل اأعمالها  هو طرحها للموا�ضيع ال�ضيا�ضية ،فلقد دعت  من خالل هذا اللقاء ال�ضيق اإىل ثورة يف العقل واإعادة تاأهيل وتكوين فكري لبلوغ م�ضتوى من الرقي ،كما اأنها 

ك�ضفت لنا  عن فيلمها اجلديد املو�ضوم بـ »القطيع« ،  اأين وعدت هذه املبدعة متابعي اأعمالها بالقول :«�ضتكون كامريتي دائما حرة منا�ضرة للق�ضايا العربية«.

املخرجة ال�ضينمائية التون�ضية اإميان بن ح�ضني ح�ضريا لـ"الو�ضط"

�ضتظل كامريتي حرة منا�ضرة للق�ضايا العربية
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حبة دواء متنع  و�صول 

ال�صكر اإىل الدم
   

الأمعاء  من  اجللوكوز  عبور  يقلل  جديداً  عالجاً  باحثون  ابتكر 
الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج الأولية لتجارب ا�ستخدامه على 
بن�سبة 50  للجلوكوز  ا�ستجابة اجل�سم  تقليل  احليوانات جناحه يف 
باملائة. وتعترب هذه الطريقة من العالجات التي ل تتطلب حقن 
مري�ض ال�سكري، ويف الوقت نف�سه حتقق فعالية كبرية حبة الدواء 
اجلديدة تقلل ا�ستجالل�سكر اإىل الن�سف ويقوم العالج بطالء جدار 
الدم،  اإىل  اله�سمي  اجلهاز  من  ال�سكر  امت�سا�ض  لإعاقة  الأمعاء 

.LuCI :وي�سار اإىل العالج بحروف خمت�رصة هي
مادة  بامت�سا�ض  الأمعاء  وتقوم  �سكل حبوب،  على  الدواء  ويتوفر 
الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب 

الطالء بعد ب�سع �ساعات من ابتالعه.
عن  ماتريال«  »نات�سيورال  دورية  ن�رصته  الذي  التقرير  وبح�سب 
الدواء اجلديد ميكن ملري�ض ال�سكري تناول حبة الدواء قبل الأكل 
لطالء جدار معدته ومنع عبور ن�سف ال�سكريات التي تناولها اإىل 
جامعة  من  باحثون  ابتكرها  التي  الطريقة  هذه  وت�ساعد  الدم 
هارفارد حتت اإ�رصاف الربوفي�سور علي ترافكويل مر�سى ال�سكري 
الذين يعانون من �سعف ا�ستجابة الإن�سولني، وحتميهم من ارتفاع 
م�ستوى ال�سكر بالدم ب�سكل كبري ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد 
بدياًل جلراحات ت�سغري املعدة التي يتم اللجوء اإليها كعالج حلالت 

البدانة.

اأداة على الإنرتنت تك�صف خطر 
اإ�صابة الن�صاء مبر�ض قاتل!

طورت جمعية »Ovarian Cancer Action« اأداة جديدة 
املخاطر  فهم  على  الن�ساء  اآلف  مل�ساعدة  الإنرتنت  على 

املوروثة لالإ�سابة ب�رصطان املبي�ض.
حول  الأ�سئلة  من  �سل�سلة  الن�ساء  على  الأداة  هذه  وتطرح 
لديهن.  اخلطر  م�ستوى  لتحديد  عائالتهن،  وتاريخ  �سحتهن 
وقالت اجلمعية اإن اأكرث من األف امراأة �سنويا ي�سنب ب�رصطان 
املبي�ض ب�سبب اجلينات املوروثة، وميكن ت�سخي�سه يف وقت 

�سابق يف حال ُعرفت خماطره.
على  الإنرتنت  عرب  الوراثية  املخاطر  اأداة  ا�ستخدام  وميكن 
كان  اإذا  ما  امل�ستخدمني حول  �سوؤال  يتم  الرابط، حيث  هذا 
اجلينية  للطفرة  اإيجابي  فح�ض  العائلة  يف  �سخ�ض  اأي  لدى 
الوراثية  ال�رصطان  متالزمة  اأو   BRCA2 اأو   BRCA1

.)Lynch syndrome(
عر�سة  اأكرث   BRCA بطفرات جني  امل�سابات  الن�ساء  وتعد 
لالإ�سابة ب�رصطان املبي�ض، ولديهن اأي�سا خطر اأعلى لالإ�سابة 
 BRCA2 لطفرة  احلامالت  الن�ساء  وتعاين  الثدي.  ب�رصطان 
من خطر الإ�سابة ب�رصطان املبي�ض بن�سبة 20%، بينما تواجه 
اجلمعية  ح�سب   ،%40 بن�سبة  خماطر   BRCA1 لديها  من 

اخلريية.

علماء يحذرون من بكترييا 
ثالثية الأخطار!

من  اأمريكيون  علماء  ك�سف 
امل�سادات  مقاومة  مركز 
موؤمتر  يف  اإميوري،  احليوية 
لعلم  الأمريكية  اجلمعية 
الأحياء الدقيقة، عن ميكروب 
 Klebsiella« من  جديد 
امل�سبب   »pneumoniae 

ال�ساللة  هذه  اأن  اإىل  العلماء  واأ�سار  الرئوي.  التهاب  ملر�ض 
لأنها  الب�رصية  ثالثيا على  تهديدا  تعد  البكترييا  اجلديدة من 
اأ�سا�سيني من امل�سادات احليوية، وعلى وجه  مقاومة لنوعني 
كاربابينيم،  جمموعة  من  احليوية  امل�سادات  كل  اخل�سو�ض 
ولأنها قوية للغاية و�رصيعة النتقال من �سخ�ض اإىل اآخر. ومت 
امليكروبية  ال�ساللة  هذه  انت�سار  عن  �سابق  وقت  يف  الك�سف 
اخلطرية يف اأحد م�ست�سفيات ال�سني عام 2016، وكتبت عنها 
اأن  اآنذاك جملة »Lancet Infectious Diseases«. ومع 
درا�سة املر�ض الذي اأ�ساب اأمريكية ب�سبب هذه امليكروبات 
م�ستمرة، اإل اأن العلماء لي�سوا را�سني عن البيانات التي تو�سلوا 
اإليها ب�ساأن هذا امليكروب اجلديد، ب�سبب قدرته املذهلة على 
الأمرا�ض  ازدياد  من  اأي�سا  العلماء  وحذر  ال�رصيع،  النت�سار 
الرئوية يف امل�ستقبل ودعوا زمالءهم الباحثني يف هذا املجال 

ملراقبة البكترييا اجلديدة عن كثب ون�رص كل جديد عنها.

الن�صاء اأكرث عر�صة لالإ�صابة بـ األزهامير 
ما  مدى  وعلى  اخلرباء،  يزال  ل 
الزمن  من  عقدين  من  يقرب 
اللواتي يحملن  الن�ساء  اأن  يعتقدون 
من   ε4 النمط  ن�سخ  من  عدداً 
»اأبوليبوبروتني«  امل�سمى  اجلني 
اأكرب لالإ�سابة مبر�ض  لديهن خطر 
الرجال  باإ�سابة  مقارنة  األزهامير 
الذين يحملون نف�ض العدد من ن�سخ 
املوقع  نقله  ملا  وفقاً  اجلني،  ذلك 

الطبي »يونيفادي�ض« 
الدرا�سة  نتائج  يف  ذلك  جاء  وقد 
اأجراها  التي  التجميعية   التحليلية 
يف  وا�سنطن  جامعة  من  باحثون 
نف�ض  عدد  يف  املن�سورة  �سياتل، 
ال�سهر من جملة »جاما نيورولوجي«، 
حدوث  اإمكانية  اأو�سحت  التي 
فقط  ولكن  الن�ساء  عند  املر�ض 

الدرا�سة  و�سملت  اأ�سغر.  �سن  يف 
التحليلية مراجعة 27 درا�سة بحثية 
م�ستقلة يف ال�سبكة التفاعلية لرابطة 
األزهامير العاملية، مع بيانات عما 
مت  م�سارك.   58000 من  يقرب 
لالإ�سابة  الأرجحية  الن�سب  ح�ساب 
الإدراك  �سعف  موؤ�رصات  بوا�سطة 
املعتدل ومر�ض األزهامير عند كٍلّ 
الأمناط  عرب  والن�ساء  الرجال  من 

.)APOE( الوراثية
الدرا�سة  هذه  يف  الباحثون  وي�سري 
الكامنة  املحتملة  الآليات  اأن  اإىل 
اإ�سابة  بني  الختالفات  هذه  وراء 
تكون  قد  باملر�ض  اجلن�سني 
الف�سيولوجية  بالتغريات  مرتبطة 
املرتبطة بانقطاع الطمث وفقدان 
عند  لحقاً  الإ�سرتوجني  هرمون 

العالج يف  بتقدمي  واأو�سوا  الن�ساء. 
وقت مبكر للن�ساء خ�سو�ساً لأولئك 

 ε4 اجليني  النمط  يحملن  الالتي 
.»E اأبوليبوبروتني«

اآلية جديدة يف عالج األزهامير واخلرف!

عمر الدماغ يرتبط ب�صعورك ب�صنك

طور علماء خمترب �ستانفورد الوطني يف اأمريكا 
الذاكرة  ا�ستعادة  على  ي�ساعد  جديدا  عالجا 

بعد احلوادث ويعالج مر�سى األزهامير.
بالك�سف عن  العالج اجلديدة  وتتلخ�ض تقنية 
املناطق املت�رصرة يف الدماغ، جراء احلوادث 
بتخطيط  املختلفة،  الع�سبية  الأمرا�ض  اأو 
الدماغ  و�سل  عرب  جديد  نوع  من  كهربائي 

باأقطاب كهربائية ت�سخ اإليه �سحنات معينة.
الأقطاب  خالل  من  التحفيز  و�سيحدد 
والتي  الدماغ،  يف  �سعفا  الأكرث  املناطق 
تعري�سها  بعد  ن�ساطها  وت�ستعيد  �ستعالج 
وت�ساعد  موجهة  كهرومغناطي�سية  لنب�سات 
عمل  حتفيز  على  اجلديدة  التقنية  هذه 
الع�سبية  الو�سالت  ت�سكيل  اإعادة  بعد  الدماغ 

اأن  العلماء  يف املناطق امل�سابة منه، ويعتقد 
عالج  كبري  حد  اإىل  �ستب�سط  الطريقة  هذه 
الكثري من الأمرا�ض احلديثة كاألزهامير وداء 
باركن�سون واخلرف باأ�سكاله املتعددة، ف�سال 
ال�سري  حوادث  جراء  الدماغ  اإ�سابات  عن 

وغريها من الكوارث.  

واإن  يزال �سابا، حتى  باأنه ل  ي�سعر  الذي  ال�سخ�ض  اأن دماغ  ك�سفت درا�سة حديثة 
تقدم به العمر، ي�سيخ ببطء ويتمتع بخ�سائ�ض حيوية اأكرث �سبابا من عمره احلقيقي. 
تعودنا على اأن التقدم يف العمر يحدث مب�ساحبة �سل�سلة من العمليات البيولوجية 
غري العك�سية والتي ت�سيب اأجهزة اجل�سم فت�سبب �سيخوخته، مبا يف ذلك �سيخوخة 
الدماغ. لكن التقدم يف العمر ل يبدو وا�سحا على كل الب�رص بنف�ض الطريقة، فالعمر 
»الذاتي« )كيفما ي�سعر الإن�سان بعمره( يختلف من اإن�سان لآخر، وهنا يطرح ال�سوؤال: 
هل ميثل العمر الذاتي املعدل احلقيقي ل�سيخوخة الدماغ؟ توؤكد الدرا�سات اجلديدة 
اأجراها علماء من جامعة �سيئول بكوريا اجلنوبية، على اأن الأ�سخا�ض الذين  التي 
ي�سعرون اأنف�سهم �سبابا، يظهرون بالفعل دلئل اأقل على �سيخوخة الدماغ، مقارنة 

بالأ�سخا�ض الذين ي�سعرون بعمرهم البيولوجي احلقيقي اأو اأكرب.

طريقة جديدة للتعايف بعد ال�صكتة الدماغية
جامعة  من  علماء  تو�سل 
 »Anglia Ruskin«
طريقة  لكت�ساف  الربيطانية 
مل�ساعدة  وب�سيطة  فعالة 
بعد  التعايف  على  املر�سى 

ال�سكتة الدماغية.
ويف مقابلة مع ال�سحافة قال 
العلماء: »بعد درا�سات مطولة 
اأجريناها على اآلف املر�سى 
اأعرا�ض  من  يعانون  الذين 
الدماغية،  ال�سكتة  بعد  ما 
باأن  تفيد  نتائج  اإىل  تو�سلنا 
العزف على الآلت الإيقاعية 
ال�سنوج  اأو  الطبول  كقرع 
الأ�سخا�ض  هوؤلء  ي�ساعد 
الآثار  من  التعايف  على 
اجللطات،  تلك  ترتكها  التي 
اجلزئي،  اأو  الن�سفي  كال�سلل 
بع�ض  يف  احلركة  بطء  اأو 
جل�ستني  اأن  وتبني  الأطراف، 
يقلالن  اأ�سبوعيا  العزف  من 
ب�سكل كبري من ال�سطرابات 
الناجمة عن �سوء تدفق الدم 
عند  اجل�سم  اأجزاء  بع�ض  يف 

هوؤلء املر�سى«.

»نعتقد  قائلني:  واأ�سافوا 
الناجمة  الأ�سوات  اأن  اأي�سا 
ت�ساعد  الآلت  تلك  عن 
مر�سى ال�سكتة الدماغية على 
ا�ستعادة تركيزهم واملهارات 
باأعمالهم  للقيام  املطلوبة 
كاحلركة  الب�سيطة  اليومية 
املالب�ض  وارتداء  وامل�سي 
باأنف�سهم وما اإىل ذلك. وتوؤثر 
الناجمة  الأ�سوات  اهتزازات 

على  الإيقاعية  الآلت  عن 
امل�سوؤولة  الدماغ  اأجزاء 
وت�ساعدها  احلركة،  عن 
اإىل  الإ�سارات  اإر�سال  على 
نتيجة  املت�رصرة  الأطراف 

اجللطات«.
اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
ال�سكتة الدماغية اأو ما تعرف 
باجللطة الدماغية، هي عبارة 
نق�ض تدّفق الدم وتغذيته اإىل 

والذي  الدماغ  اأجزاء  اأحد 
يف  اخلاليا  موت  اإىل  يوؤدي 
ما  وغالبا  املنطقة،  تلك 
كال�سلل  باأعرا�ض  تت�سبب 
وتق�سم  اجلزئي،  اأو  الن�سفي 
اإىل نوعني: ال�سكتة الدماغية 
ب�سبب  وهي  الإقفارية، 
وال�سكتة  الدم،  تدفق  نق�ض 
الدماغية النزفية، وتنجم عن 

النزيف الدماغي.
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�حلب يف �هلل  يف �أحاديثه �سلى �هلل عليه و�سلم
يف  املواالة   : االإميان  عرى  اأوثق   (  *
اهلل  يف  واحلب   , اهلل  يف  واملعاداة  اهلل 
) �صحيح    ) اهلل عز وجل  والبغ�ض يف 

اجلامع 2539(
واملراد باحلب يف اهلل اأي الأجله وب�صببه 
, ال لغر�ض اآخر كميل اأو اإح�صان , ففي 
مبعنى الالم املعرب به يف رواية اأخرى 
. لكن ]يف[ هنا اأبلغ , اأي احلب يف 
والذين   { تعاىل  كقوله  ووجهه  جهته 
 } �صبلنا  لنهدينهم  فينا  جاهدوا 
اأجلنا  ومن  حقنا  يف  اأي  العنكبوت69 

ولوجهنا خال�صاً 
حالوة  وجد  فيه  كن  من  ثالث   (  *
اأحب  ور�صوله  اهلل  يكون  اأن   : االإميان 
املرء  يحب  واأن   , �صواهما  مما  اإليه 
اأن يعود يف  , واأن يكره  اإال هلل  ال يحبه 
الكفر كما يكره اأن يلقى يف النار (  رواه 

البخاري 6941
قال القا�صي : املحبة ميل النف�ض اإىل 
ال�صيء لكمال فيه , والعبد اإذا علم اأن 
الكمال احلقيقي لي�ض اإال هلل واأن كل ما 
من  فهو  اأو غريه  نف�صه  كماالً يف  يراه 

اإال هلل  يكن حبه  وباهلل مل  اهلل  واإىل  اهلل 
طاعته  اإرادة  يقت�صي  وذلك   , اهلل  ويف 
الطاعة  باإرادة  املحبة  ف�رست  فلذا   ,
وا�صتلزمت اإتباع ر�صوله �صلى اهلل عليه 

و�صلم 
ال  يوم  ظله  يف  اهلل  يظلهم  �صبعة   (  *
ورجالن حتابا يف   ...... ظله  اإال  ظل 
اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه ....... (  

رواه البخاري1423 وم�صلم
اهلل  يف  احلب  اإال  االإ�صالم  دين  وما 
له  بد  ال  القلب  الأن   , اهلل  يف  والبغ�ض 
من التعلق مبحبوب , ومن مل يكن اهللهّ 
اأن  بد  فال  ومعبوده  حمبوبه  له  وحده 
ال�رسك  هو  وذلك   , لغريه  قلبه  يتعبد 
املبني , فمن ثم كان احلب يف اهللهّ هو 
ملا  العزيز  امراأة  اأن  ترى  اأال   , الدين 
مع  كان  ما  منها  كان  م�رسكة  كانت 
اأخل�ض  ويو�صف ملا   , زوج  ذات  كونها 
احلب يف اهللهّ وهللهّ جنا من ذلك مع كونه 
�صاباً عزباً مملوكاً قال اهللهّ تعاىل } قل 
يحببكم  فاتبعوين  اهللهّ  حتبون  كنتم  اإن 

اهللهّ { اآل عمران 31

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كاف لبيان عدم االنفراد.

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

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

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

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

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �صورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدهّ
يُن الَْقِيهُّم )30(  ِ َذِلَك الِدهّ لِْق اهلَلهّ ِ الَهِّتي َفَطَر النَهّا�َض َعلَيَْها اَل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلهّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدهّ

﴾

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

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

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

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

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

�صورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم, لذلك االإ�صالم 
و�صطي.



الفنان  ي�رسا  الفنانة  اعتربت 
�صاحب  زكي  اأحمد  الراحل 
كان  لأنه  ال�صتثنائية،  املوهبة 
»موؤخرة  بـ  التمثيل  على  قادراً 

راأ�صه«، بح�صب قولها.

تكرميها  ندوة  يف  ي�رسا  وقالت 
للكتاب،  الدويل  القاهرة  مبعر�ض 
زكي  اأحمد  رافقت  اإنها  الإثنني، 
ورافقتها حينها  يف حمنة مر�صه، 

الفنانة ال�صورية رغدة.

امل�صاركة  رف�صت  اأنها  واأعلنت 
ب�صبب  يعقوبيان«  »عمارة  فيلم  يف 
تزد  مل  التي  الدور  م�صاحة  �صغر 
مل  اأنها  حيث  م�صاهد،  خم�صة  ع 
ال�صيناريو  على  اطلعت  قد  تكن 
بعد  عليه  وافقت  لكنها  حينها، 
بال�صخ�صية  والتقت  الن�ض،  قراءة 
احلقيقية التي ج�صدتها يف الفيلم.
عادل  الفنان  اأن  ي�رسا  واأكدت 
م�صرية  عاملية،  �صخ�صية  اإمام 
الوليات  يف  الأنظار  خطفه  اإىل 
�صفره  عند  الأمريكية  املتحدة 
موؤكدة  هناك،  للعر�ض  الفيلم  مع 
الو�صط  يف  املمثلني  اأقرب  اأنه 
الفنانة  اإىل قلبها. وحتدثت  الفني 
الراحل  بالفنان  عالقتها  عن 

اإنها  قالت  الدين، حيث  عالء ويل 
بنباأ  ب�صدمة حلظة علمها  �صعرت 
اأنها  اإىل  م�صرية  العيد،  يف  وفاته 
كانت تبخره على خ�صبة امل�رسح، 
ودائمة اجللو�ض معه حتى ال�صاعة 
6 �صباحاً. وك�صفت ي�رسا تفا�صيل 
عمر  الراحل  الفنان  مع  تعاقدها 
ولعب  »�صحك  فيلم  يف  ال�رسيف 
وجد وحب« بحكم اإنتاجها للفيلم، 
فقالت اإنه تعامل معها كابنته وقال 
عادل  اأجر  منك  هاخد  »م�ض  لها 
اإمام ب�ض هاخد اأجر اأحمد زكي«.

وكرم رئي�ض معر�ض القاهرة الديل 
الفنانة  للكتاب، هيثم احلاج علي، 
الناقدة  الندوة  واأدارت  ي�رسا، 

ال�صينمائية عال ال�صافعي.
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

حكم ب�شجن اأحمد الفي�شاوي عامًا   

ق�صت حمكمة م�رسية بحب�ض اأحمد الفي�صاوي عاماً يف دعوى �صده 
بالمتناع عن تنفيذ اأحكام نفقات واأجور.

وا�صتمل احلكم على اإلزام الفي�صاوي ب�صداد كفالة مالية بـ 2000 جنيه 
م�رسي، وتغرميه 500 جنيه م�رسي، ودفعه 20001 جنيه، على �صبيل 

التعوي�ض املدين املوؤقت.
يذكر اأن اأحمد الفي�صاوي يتابع حالياً اأ�صداء فيلمه اجلديد »يوم وليلة«، 
البطولة  وي�صاركه  والعربية،  امل�رسية  ال�صينما  دور  يف  يعر�ض  الذي 
اإخراج  ودرة، وخالد �رسحان، وهو من  النبوي، وحنان مطاوع،  خالد 

اأمين مكرم.

5 فيفري .. موعد انطالق عرو�س 
»عالء الدين« يف القاهرة   

املنتجة  �صو«  »كايرو  ك�صفت 
مل�رسحية »عالء الدين« للمخرج 
الفنان  وبطولة  الهواري،  جمدي 
العرو�ض  انطالق  عز،  اأحمد 
يف  امل�رسحية  اجلماهريية 
املقبل،  فيفري   6 يوم  القاهرة 
كافة  من  النتهاء  بعد  وذلك 
اخلا�صة  الفنية  التجهيزات 

بالعمل.
يف  �صو«،  »كايرو  اإدارة  واأعلنت 
التذاكر �صتكون متاحة  اأن  بيان، 

للجمهور عرب اأكرث من و�صيلة، منها اأحد مواقع احلجز علي النرتنت 
اأو من خالل الهاتف، وكذلك عن طريق احلجز املبا�رس، لفتة اإىل اأن 
العرو�ض �ُصتقام على م�رسح »كايرو �صو« مبدينة ال�صاد�ض من اأكتوبر.

باململكة  الرتفيهي  الريا�ض  مو�صم  يف  �صاركت  امل�رسحية  وكانت 
العربية ال�صعودية، وحقق العر�ض جناحاً كبرياً وقت عر�صها.

ه�صام  ثروت،  حممد  عماد،  تارا  امل�رسحية  بطولة  يف  وي�صارك 
اإ�صماعيل، �صامي مغاوري، اإ�صالم اإبراهيم وحممد جمعة.

اأحمد فلوك�س: اأ�شور م�شهدًا واحدًا بـ 
  »�شيف اهلل« يف 7 اأيام

مل  اإنه  فلوك�ض،  اأحمد  الفنان  قال 
املخرج  لرغبة  ال�صتجابة  يف  يرتدد 
روؤوف عبدالعزيز بالظهور يف م�صهد 
»�صيف  اأحداث م�صل�صل  واحد �صمن 
الذاتية  ال�صرية  يتناول  الذي  اهلل«، 
واملقرر  الوليد،  بن  خالد  لل�صحابي 

عر�صه يف رم�صان املقبل.
جت�صيده  اأن  فلوك�ض،  واأ�صاف 
ابي  ابن  جعفر  ال�صحابي  ل�صخ�صية 
لراية  رافعاً  موؤتة وظل  ا�صت�صهد يف غزوة  والذي  كبري،  طالب �رسف 
الإ�صالم حتى وفاته، م�صرياً اإىل اأنه �صيطري اإىل الأردن، مطلع ال�صهر 
املقبل، و�ُصي�صور امل�صهد يف 7 اأيام لأنه يدور يف اإطار موقعة طاحنة، 

بح�صب قوله.
وي�صارك يف بطولة »�صيف اهلل« عمرو يو�صف و�صو�صن بدر وبيومي فوؤاد 

ويو�صف �صعبان واأحمد فوؤاد �صليم وكوكبة من النجوم.

�شماح �شعد جزائرية تفوز باأح�شن اخرتاع 
يف الأكادميية العربية لالبتكار لعام 2020

�صعد،  �صماح  اجلزائرية،  فازت 
العربية  الأكادميية  م�صابقة  يف 
لالبتكار لعام 2020، التي تنظم 

بالعا�صمة القطرية الدوحة.
التي  اجلزائرية،  املخرتعة 
بابتكار خا�ض ملر�صى  �صاركت 
متكون  فريق  رفقة  ال�صكري، 
دول،  عدة  من  م�صاركني  من 
وكانت تقود الفريق، جنحت يف 
اختاروا  الذين  املمولني  اإقناع 
ابتكارهم املتعلق بنظام مدمج 
خا�ض مبر�صى ال�صكري، ي�صمح 
عن  املري�ض  مبراقبة  للطبيب 
رقمية،  اأر�صية  بوا�صطة  بعد 
بعد عدة جولت بامل�صت�صفيات 

القطرية لعر�ض الخرتاع.
و�صارك يف امل�صابقة خمرتعون 
من ع�رس بلدان: تون�ض، املغرب، 
�صلطنة  الأردن،  قطر،  م�رس، 
تركيا  فرن�صا،  فل�صطني،  عمان، 

والهند.
وا�صتلمت املخرتعة اجلزائرية، 
رفقة  اجلائزة  �صعد،  �صماح 

�صفري  بح�صور  الخرتاع،  فريق 
م�صطفى  قطر،  يف  اجلزائر 
بعد  لها  نظم  الذي  بوطورة، 

ذلك حفل تكرمي مبقر ال�صفارة 
الدبلوما�صي  الطاقم  بح�صور 

اجلزائري بالدوحة.

»باد بويز فور ليف« يحتفظ ب�شدارة اإيرادات ال�شينما يف اأمريكا ال�شمالية
املغامرات  فيلم  احتفظ 
ليف«  فور  بويز  »باد  الكوميدي 
�صل�صلة  من  اجلديد  اجلزء  وهو 
الثاين  لالأ�صبوع  بويز«  »باد  اأفالم 
يف  ال�صينما  اإيرادات  ب�صدارة 
اأمريكا ال�صمالية يف مطلع الأ�صبوع 
والفيلم  دولر.  مليون   34 حمققاً 
بطولة ويل �صميث ومارتن لورن�ض 
اإخراج  ومن  هادجنز  وفاني�صا 
عادل العربي وبالل فالح. و�صعد 
من   »1917« احلربي  الدراما  فيلم 
الثاين  املركز  اإىل  الثالث  املركز 
هذا الأ�صبوع م�صجاًل 15٫8 مليون 
دولر. والفيلم بطولة دين-ت�صارلز 
واأندي  ماكاي  وجورج  ت�صامبان 

اأبولو ومن اإخراج �صام منديز.
املغامرات  فيلم  وتراجع 
املركز  من  )دوليتل(  الكوميدي 
م�صجاًل  الثالث  املركز  اإل  الثاين 
والفيلم  دولر.  مليون   12٫5
جونيور  داوين  روبرت  بطولة 
�صني  ومايكل  باندرا�ض  وانتونيو 
واإميا طوم�صون ورامي مالك ومن 

اإخراج �صتيفن جاجان.
واجلرمية  احلركة  فيلم  وجاء 

)ذا  املحرتمون«  »ال�صادة  اجلديد 
جنتيلمن« يف املركز الرابع حمققا 
دولر.  مليون   11 بلغت  اإيرادات 
ماكدوي  ماثيو  بطولة  والفيلم 
جولدينج  وهرني  هودام  وت�صاريل 

ومي�صيل دوكريي ومن اإخراج جاي 
ريت�صي.

واملغامرة  احلركة  فيلم  وتراجع 
التايل«  امل�صتوى  »جوماجني: 
)جوماجني: ذا نيك�صت ليفيل( من 

املركز الرابع اإىل املركز اخلام�ض 
م�صجاًل 7٫9 مليون دولر. والفيلم 
وكيفن  جون�صون  دوين  بطولة 
هارت وجاك بالك وكارين جيالن 

ومن اإخراج جيك كا�صدين.

ي�شرا تك�شف اأ�شرارًا عن حياتها من ندوتها مبعر�س الكتاب
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اأوتالندر"... "ميت�سوبي�سي 
القمة على  البقاء  ل�سمان  حت�سينات   

من  »�أوتالندر«  �ل�سيارة  تعترب 
�أهم  من  طر�ز  يف  ميت�سوبي�سي 
�سيار�ت �لقطاع �لرباعي �لريا�سي 
خارجي  ب�سحن  هايربد  نوع  من 
لها  و�أ�سافت  مبيعا.  و�أكرثها 
على  تعديالت  �لعام  هذ�  �ل�رشكة 
�لت�سميم و�لإجناز و�لأمان ونوعية 
بع�ض  �إىل  بالإ�سافة  �لقيادة، 

مل�سات �لتجهيز �لفاخر.
بلغت  �جلاري  �لعام  بد�ية  ويف 
�لطر�ز  هذ�  من  �ل�رشكة  مبيعات 
مائة �ألف �سيارة يف �أوروبا وحدها، 
�لقطاع  يف  �ملناف�سة  زيادة  ومع 
مبيعا  �لأكرث  »�أوتالندر« هي  تظل 
على  �سنو�ت  لثالث  قطاعها  يف 
�لتي  �لتح�سينات  من  �لتو�يل. 
�لعام  هذ�  �ل�سيارة  على  دخلت 
�إي  »�إل  نوع  من  جديدة  �إ�ساءة 
دي« وتغيري يف ت�سميم �ل�سد�مات 
فيها  �ملت�سمنة  �ل�سباب  و�أ�سو�ء 

كما  بو�سة.   18 بقيا�ض  وعجالت 
جديد�  حمركا  �ل�سيارة  �كت�سبت 
قدرة  يف  زيادة  مع  لرت   2.4 �سعة 
�ملائة  يف   15 بن�سبة  �لبطاريات 
�لكهربائية  �ملحركات  وقدرة 
مع  �ملائة  يف   10 بن�سبة  �خللفية 
�خلارجي  �ل�سحن  نظام  تعديل 

ليكون �أكرث كفاءة.
�لتحكم  قدرة  كذلك  وحت�سنت 
و�سعيتي  يف  خ�سو�سا  �لدفع  يف 
�إىل  بالإ�سافة  و�لرمال  �لثلوج 
وز�دت  �لريا�سية.  �لقيادة 
��ستخد�م  بف�سل  �جل�سم  �سالبة 
نظام  وتغري  �ملتقدمة،  �للحامات 
�لر�حة  من  مزيد  لإتاحة  �لتعليق 
�أ�سلوب  تعدل  كما  �لنطالق  يف 
�لريا�سية  �لو�سعية  يف  �لقيادة 
وتعزز  �لديناميكية.  من  ملزيد 
�أمامية  باأقر��ض  �ملكابح  �إجناز 
يحملها  �لتي  تلك  �أكرب حجما من 

�جليل �ل�سابق لل�سيارة.
ح�سلت  �لأمان،  جو�نب  ويف 
يف  جنوم  خم�ض  على  �ل�سيارة 
�لأوروبية  �ل�سالمة  �ختبار�ت 
لالأمان.  �لق�سوى  �لدرجة  وهي 
وهي حتمل كامري� للروؤية �خللفية 
حميطة  كامري�  مع  �لتقهقر  �أثناء 
من  وحتذير  �ل�سيارة  جو�نب  لكل 
وتعمل  �خللفي.  �لعر�سي  �ملرور 
نظم �لإ�ساءة و�مل�ّساحات �لأمامية 
�لظالم  حلول  مع  �أوتوماتيكيا 
حتمل  وهي  �ملطر.  �سقوط  �أو 
يد  ومكابح  هو�ئية  و�سائد  �سبع 
و�أنظمة  نهارية  و�أ�سو�ء  �إلكرتونية 
�ل�سري  حارة  مغادرة  من  حتذير 
جانبي  على  �لعمياء  �لنقاط  ومن 
�ل�سيارة، ونظام كروز �لذكي متغري 

�ل�رشعة.
ت�سميم  تغيري  مت  �لد�خل،  ويف 
لدعم  بحو�ف  �لأمامية  �ملقاعد 

�أو  �لوعرية  �لقيادة  �أثناء  �جلو�نب 
�ل�رشيعة على �ملنحنيات. وخف�ست 
�ل�رشكة من درجة �ل�سو�ساء د�خل 
�سوت  على  بتعديالت  �ل�سيارة 
�ملحرك وحت�سني تخميد �سو�ساء 
�ل�رشكة  وغريت  �ل�سيارة.  حماور 
من نظام نقل �ل�رشعة مع �إ�سافة 
و�أ�سافت  �لريا�سية.  للقيادة  زر 
�خللفية  للمقاعد  تكييف  منافذ 
�لد�خلي  �لتجهيز  من  وح�سنت 

بلم�سات باللون �لأ�سود.
�سيارة  يريد  من  تنا�سب  وهي 
ي�سطر  ل  حيث  ريا�سية  رباعية 
عن  �لتخلي  �إىل  »�أوتالندر«  مع 
�لقطاع،  يف  متاحة  مميز�ت 
كل  يف  جيدة  �لد�خلية  فامل�ساحة 
م�ساحة  �إىل  بالإ�سافة  �ملقاعد 
�ملتو�سط  �حلجم  فوق  �سحن 
مع  خ�سو�سا  �لقطاع  يف  �ل�سائد 

طي �ملقاعد �خللفية.

»فولفو« تتعاون مع »بايدو« ال�سينية لإنتاج 
�سيارة ذاتية القيادة

يف �إعالن م�سرتك يف �ل�سني، 
�تفقت �رشكة فولفو مع �رشكة 
�لعمالقة  �ل�سينية  بايدو 
على  �لإنرتنت  خلدمات 
�إنتاج �سيار�ت كهربائية ذ�تية 
�لر�بع  �مل�ستوى  من  �لقيادة 
خدمات  يف  ل�ستخد�مها 
ل�سيار�ت  تاك�سي«  »روبو 

�لأجرة ذ�تية �لقيادة.
توقيع  فولفو  ل�رشكة  و�سبق 
�تفاق مماثل مع �رشكة »�أوبر« 
من  �سيارة  �ألف   24 لتوفري 
لتكون   »90 �سي  »�إك�ض  طر�ز 

ذ�تية  لل�سيار�ت  �أ�سطول  �أول 
�لقيادة من �ل�رشكة. وتخطط 
�ل�سيار�ت  ت�سكل  لكي  فولفو 
ذ�تية �لقيادة ن�سبة �لثلث من 
�إجمايل مبيعاتها بحلول عام 
بايدو  �رشكة  وتعتمد   2025
على برنامج �إلكرتوين للقيادة 
وهو  »�أبوللو«  ��سمه  �لذ�تية 
»تي�سال«  لنظامي  مناف�ض 
وتتيح  �أمريكا.  يف  و»و�ميو« 
�ل�رشكة �ل�سينية هذ� �لنظام 
�لر�غبة  �ل�سيار�ت  ل�رشكات 
�رشكة  ومنها  ��ستخد�مه،  يف 

وقعت  �لتي  دبليو«  �إم  »بي 
�ل�رشكة  مع  تفاهم  مذكرة 

�رشكة  تقوم  كما  �ل�سينية. 
نظام  على  باختبار�ت  فورد 

�لذ�تية  للقيادة  »�أبوللو« 
ل�ستخد�مه يف �ل�سني.

هيونداي ت�ستعر�ض اأفخم 
�سياراتها رباعية الدفع

هيوند�ي  ��ستعر�ست 
 2-HDC" �سيارة  موؤخر� 
Grandmaster" �لتي �ست�سبح 
�أفخم �سيار�تها �ملخ�س�سة للطرق 
�أن  �ل�سيارة  لهذ  ويتوقع  �لوعرة. 
تلقى  و�أن  �ملقبل  �لعام  تطرح 
لت�سميمها  نظر�  كبرية  رو�جا 
�سيار�ت  بني  يجمع  �لذي  �ملميز 
رباعية  وكاديالك  روفر  ر�جن 
مييز  ما  و�أهم  �لكبرية  �لدفع 
�لف�سي  �ل�سبك  هو  �ملركبة  هذه 

ويتد�خل  مقدمتها  يزين  �لذي 
غريب  ب�سكل  �مل�سابيح  مع 
�مل�سابيح  عن  ف�سال  وع�رشي، 
طويل  ب�سكل  �ملمتدة  �خللفية 
على �لو�جهة �خللفية، بالإ�سافة 
قمرتها  يف  و��سعة  م�ساحة  �إىل 
لـ 7 ركاب. ومن �ملفرت�ض  تت�سع 
�ل�سيارة مبحركات  تزود هذه  �أن 
قادرة  �أ�سطو�نات  و8   6 بـ  جبارة 
�أو  ح�سان   400 عزم  توليد  على 

�أكرث.

العميل اإر�ساء  م�ستوى  يف  ال�سيارات  �سركات  “درا�سة” ترتيب 
من �لطبيعي �أن تتاأثر معظم جو�نب 
�لت�سال  و�سائل  بثورة  �حلياة 
�جلديدة، ول تعد عملية �رش�ء �سيارة 
��ستثناء لهذه �لقاعدة، حيث وجدت 
 J.D. Power �أجرتها  در��سة 
بيع  وكالة  بني  �لتو��سل  حت�سن  �أن 
�إىل  يوؤدي  �لعمالء  وبني  �ل�سيار�ت 
�رتياحهم  معدل  يف  و��سح  فرق 
ور�ساهم عن �لتجربة �لتي ل تكون 

�سهلة يف �أغلب �لأوقات.
 10 باأف�سل  قائمة  �لدر��سة  و�سعت 
حيث  من  فخمة  �سيار�ت  �سانعي 

يف  بور�ض  لتاأتي  �لعمالء  ر�سا 
تليها  نقطة   828 بـ  �لأعلى  �ملرتبة 
�نفينيتي 824 نقطة ثم لكز�ض 823 
روميو  و�لفا  فولفو  وجاءت  نقطة، 
يف �ملتو�سط، ثم �حتلت جيني�سي�ض 

�ملركز �لأخري بـ 736 نقطة فقط.
�ل�سيار�ت  ل�سانعي  بالن�سبة  �أما 
جي   ،798 بـ  ميني  فجاءت  �لعادية 
�م �سي 797، بويك 782 يف �ملقدمة 
من حيث �أف�سل جتارب �رش�ء بينما 

جاءت ميت�سوبي�سي بـ 755، جيب، 
749، كيا 737.

�لأمناط  بع�ض  �لدر��سة  بينت 
و�لبيع،  �ل�رش�ء  �سلوك  يف  �لكامنة 
و�ل�رشكات  �لوكالت  �أن  تبني  فمثال 
�لتي تتيح خدمة �لعمالء من خالل 
نقاط  حتقق  �ل�رشيعة  �لر�سائل 
على  تقت�رش  �لتي  تلك  من  �أعلى 
كذلك  فقط،  �لتليفونية  �ملكاملات 
جتري  �لتي  �لوكالت  �أن  �ت�سح 
�لذي  -�لأمر  �لعميل  مع  تو��سال 
يف  يحدث 

بعد  �ل�رش�ء-  عمليات  من   %79
�أرقاما  �أي�سا  حتقق  �ل�رش�ء  عملية 

�أعلى مبا ي�سل �إىل 38 نقطة.
 J.D. وقد �رشح كري�ض �ساتون من
�أن  �لوكالت  على  باأن   Power
�لعمالء  من  �جلديد  �جليل  جتاري 
�لربيد  ل�ستخد�م  مييل  �لذي 
�لإلكرتوين كو�سيلة تو��سل �أ�سا�سية، 
و�أن هذه هي �لطريقة �لأهم لتحقيق 

ر�ساه.

موديل خا�ض من باجاين 
زوندا بـ 15 مليون يورو

ك�سفت �رشكة باجاين عن �ملوديل 
 "HP Barchetta" �خلا�ض 
و�لذي   ،Zonda �أيقونتها  من 
ن�سخ   3 على  �إنتاجه  يقت�رش 

فقط ب�سعر 15 مليون يورو.
�لإيطالية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
ريا�سية  �ل�سوبر  �ل�سيارة  �أن 
�سو�عد  على  تعتمد  �جلديدة 
حمرك �سحب طبيعي مكون من 
12 �أ�سطو�نة V12 �سعة 7.3 لرت 
ويز�أر بقوة 760 ح�سان، وتت�سافر 
جهوده مع ناقل حركة يدوي من 
6 �رشعات. ومل تك�سف �ل�رشكة 

قيم  �أو  �لأد�ء  بعد عن معدلت 
�ل�سعيد  وعلى  �ل�ستهالك. 
�ملوديل  يخطف  �لت�سميمي، 
 "HP Barchetta" �خلا�ض 
ثوب  خالل  من  �إليه  �لأنظار 
و�لزجاج  و�لتيتانيوم  �لكربون 
�لأمامي �لق�سري وكذلك �لنو�فذ 
بالإ�سافة  �لق�سرية،  �جلانبية 
�إىل �ملقاعد �لريا�سية �ملك�سوة 
بنقو�ض  يزد�ن  جلدي  بفر�ض 
قيا�ض  جنوط  مع  �لكاروهات، 
بو�سة  و21  �أماماً  بو�سة   20

خلفاً.

 "Pajero Sport" كيف �ستظهر
القادمة من ميت�سوبي�سي؟

ب�سوؤون  مهتمة  مو�قع  �رّشبت 
�ل�سيار�ت بع�ض �ملعلومات و�ل�سور 
عن "Pajero Sport" �ملنتظرة 
من ميت�سوبي�سي و�ستتميز �ملركبة 
كال�سيكية  �أكرث  بت�سميم  �جلديدة 
�حلالية،   "Pajero Sport" من 
و�أ�سو�ء  كبرية،  �أمامية  وو�جهة 
مميزة  �سباب  و�أ�سو�ء  �أ�سيق، 
�ملوجودة  بتلك  �سبيهة  �ل�سكل 
رباعية  دبليو  �إم  بي  �سيار�ت  يف 
�لدفع �لأخرية كما من �ملتوقع �أن 
بنظام و�سائط  تزود هذه �ملركبة 

 Mitsubishi" جديد  متعددة 
�أمان  و�أنظمة   ،"Connect
دفع  ونظام  متطورة،  وتعليق 
رباعي لتمكينها من �جتياز �أ�سعب 

�لطرق و�أكرثها وعورة.
باملحرك،  يتعلق  فيما  �أما 
�أنو�ع   3 بـ  �ل�سيارة  هذه  ف�ستزود 
 3.0 ب�سعة  بنزين  �ملحركات:  من 
ب�سعة  ديزل  وحمركي  لرت�ت، 
و220   209 وعزم  لرت  و2.5   2.4
ح�سانا، بالإ�سافة �إىل علب �رشعة 

�أوتوماتيكية بـ 6 مر�حل.
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م�ستخدميها  �آبل  �رشكة  حذرت 
من عملية �حتيال ت�سمى »خدعة 
ب�سمة �لإ�سبع«، ت�ستخدم �ملا�سح 
�لأ�سابع  لب�سمات  �ل�سوئي 
و�لذي   »Apple Touch ID«
و�آيباد.  �آيفون  �أجهزة  عل  يتوفر 
و�أبلغ عن هذه �خلدعة لأول مرة 
موقع  عرب  م�ستخدم  بو��سطة 
»ل  كتب:  و�لذي   ،»Reddit«
�إنه  �لتطبيق،  بتنزيل هذ�  تقومو� 
بالب�سمة  �حتيال  ي�ستخدم عملية 
 100 قدرها  ر�سوم  لتح�سيل 

دولر«.
�ملعني  �لتطبيق  ويدعى 
و�لذي   »Fitness Balance«
للتنزيل عرب  �لآن  متوفر�  يعد  مل 
متجر »�آب �ستور«، بعد �أن حذفته 
بالإ�سافة  متجرها،  من  �آبل 
تقوم  �أخرى  تطبيقات  عدة  �إىل 

باخلدعة نف�سها.
ويعمل �لتطبيق على تتبع �ل�سعر�ت 
للم�ستخدم  ويتيح  �حلر�رية، 
م�سح  طريق  عن  بياناته  تاأمني 
قفل  ولإغالق  �لإ�سبع،  ب�سمة 
يقوم  �ل�سخ�سية،  �ملعلومات 
على  �إ�سبعه  باإبقاء  �مل�ستخدم 
 Touch« �ل�سوئي  �ملا�سح 
يف  ولكن  ثو�ن،   10 ملدة   ،»ID

تظهر  �لعملية،  هذه  منت�سف 
دولر،   100 بدفع  تطالبك  نافذة 
عن  �لدفع  على  �ملو�فقة  وتتم 
علم  دون  �لب�سمة  ما�سح  طريق 
جزء  بذلك  وي�سحب  �مل�ستخدم، 
�أو  �مل�رشيف  ر�سيده  من  كبري 
ويبدو  �لتطبيقات،  متجر  ر�سيد 
�لتطبيق من  باإز�لة  �آبل قامت  �أن 
�لفور،  على  �لإلكرتوين  متجرها 
�لنوع  ب�سدة هذ�  �أنها متنع  حيث 
من �ل�سلوك وحذرت �آبل مطوري 
�ملزيفة،  �لتطبيقات  هذه  مثل 

من �أنه يف حال مت رفع �أحد هذه 
�لتطبيقات �ملخادعة على متجر 
�إز�لة  يتم  ف�سوف  �ستور«،  »�آب 
�ملتجر  من  تطبيقاتهم  جميع 
برنامج �ملطورين.  وطردهم من 
�لتطبيقات  جميع  مر�جعة  وتتم 
�لتي ت�سق طريقها �إىل متجر »�آب 
يف  ولكن  �آبل.  بو��سطة  �ستور« 
ملطّوري  ميكن  �لأحيان،  بع�ض 
ميز�ت  عرب  �لت�سلل  �لرب�مج 
وعلى  تطبيقاتهم.  يف  خمادعة 
د�ئما  �لأف�سل  من  �لنحو،  هذ� 

توخي �حلذر �إذ� كانت �لتطبيقات 
مثل  مريبة،  �أ�ساليب  ت�ستخدم 
على  �إ�سبعك  بو�سع  مطالبتك 
 »Touch ID« �لب�سمة  ما�سح 
لفرتة طويلة، وجتدر �لإ�سارة �إىل 
�ستكون  هذه  �خلد�ع  عملية  �أن 
�أ�سعب بكثري على �أجهزة »�آيفون 
�أو  �آر«  �إك�ض  »�آيفون  �أو  �إك�ض« 
كل  لأن  ذلك  �إ�ض«،  �إك�ض  »�آيفون 
تقنية  ت�ستخدم  �لهو�تف  تلك 
مب�سح  تقوم  �لتي   ،»Face ID«

وجهك للتحقق من هويتك.
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كروم �سيتيح للم�ستخدم منع 
تتبعه عرب الكوكيز

موؤمترها  يف  غوغل  ك�سفت    
للمطورين عن طريقة جديدة 
مت�سفح  مل�ستخدمي  تتيح 
قبل  من  تتبعهم  تقييد  كروم 

�ملعلنني عرب �لكوكيز.
�لتحديثات �جلديدة  ومبوجب 
للم�ستخدم  �ستتيح  غوغل  فاإن 
�لكوكيز  ملفات  كل  مبعرفة 
وتوفر  جهازه  على  �ملخزنة 
�أي منها. ومل  له خيار حلجب 
تك�سف غوغل بعد عن تفا�سيل 

�آلية �لعمل و�لو�جهة �لتي �ستوفرها يف �ملت�سفح، لكنها �أكدت �أنها خطوة جديدة يف 
حماية كروم خل�سو�سية م�ستخدميه ولالأ�سف ل يعتمد �ملعلنني على �لكوكيز فقط 
يف تتبع �مل�ستخدمني، لذ� فاإن غوغل �ستخفف من مقد�ر �ملعلومات �لتي ير�سلها 

�ملت�سفح للمعلنني وذلك من �أجل حماربة طرق �لتتبع �لأخرى.
�حتياجاتهم  تر�عي  �لتي  �لإعالنات  يف�سلون  �مل�ستخدمني  فاإن  غوغل  بح�سب 
وعلى  �لإعالنات  بتلك  بالتحكم  �خليار  لديهم  كان  �إن  فقط  لكن  و�هتماماتهم، 
م�ستوى عايل من �ل�سفافية. وعلى ذكر �ل�سفافية، فاإن �ل�رشكة قدمت �إ�سافة مفتوحة 
�مل�سدر ملختلف �ملت�سفحات تقوم باإخبار �مل�ستخدم �إن كان هناك جهات و�سيطة 
تتعامل مع �لإعالنات �لتي تقدمها غوغل عرب �سبكتها �لعالنية. و�ستوفر غوغل 
�إتاحة نظام و�جهة برجمية وت�سجع  �لإ�سافة قريباً على خمتلف �ملت�سفحات مع 
باقي �ل�سبكات �لإعالنية �لإن�سمام �إليها للو�سول �إىل م�ستوى جديد من �ل�سفافية 
�لعربية من  باللغة   AWS �ل�سحابية  �أمازون تطلق موقع خدمتها  مع �مل�ستخدم. 
�أجل �ملزيد من �لتو�سع و�لنت�سار ودعم �لتقنيني �لعرب، �أعلنت �أمازون عن �إطالق 
�للغة �لعربية ملوقع خدماتها �ل�سحابية AWS، لتتيح للم�ستخدمني �لعرب �لإطالع 
�أمازون  مع خطة  هذ�  ياأتي  �لأم.  بلغتهم  لل�رشكة  �ل�سحابية  �ملنتجات  مئات  على 
لإتاحة خمدمات AWS يف �لبحرين �سمن �ل�رشق �لأو�سط لت�ساف �إىل 61 منطقة 
�ملوقع  �لعامل.  منطقة جغر�فية حول   20 �أمازون خمدماتها يف  فيها  ت�سع  �أخرى 
لي�ض معّرباً بالكامل، لكنه على مايبدو قيد �لعمل لتعريب �سفحاته �لد�خلية، �إل �أن 

�لو�جهة �لرئي�سية �لتي تعر�ض منتجات �ل�رشكة مبختلف ت�سنيفاتها معربة.
ت�رشح  �لتي  �لد�خلية  و�سفحاته  موقعها  كامل  وتعريب  �أمازون  ت�رشع  �أن  ناأمل 
تقدمه من خدمات  ما  �لإطالع على  لتب�سط عملية  �لت�سعري  �أو طريقة  �ملنتجات 

�أو �رش�ئها.

احذر »ب�سمة اآيفون« التي ت�سلبك اأموالك!

�أمن  يف  خرب�ء  عدد 
�لطرق  بع�ض  �ملعلومات 
عليها  يعتمد  �لتي  و�لأدو�ت 
لخرت�ق  �لإنرتنت  قر��سنة 
�لإلكرتونية  �لآخرين  �أجهزة 

و�لحتيال عليهم.

االحتيال:

�لإنرتنت  قر��سنة  يلجاأ 
�إىل  �لأحيان  من  �لكثري  يف 
ر�سائل  �إر�سال  �لحتيال، عرب 
�إىل �لنا�ض تبدو وكاأنها مر�سلة 
من �ملوقع �لذين ي�ستخدمونه 
على �لإنرتنت، ويطلبون فيها 
بيانات  �إدخال  �ل�سخ�ض  من 
وكلمة  �لإلكرتونية  ح�سابه 
معينة،  رو�بط  عرب  �لدخول 
�مل�ستخدم  قيام  حال  ويف 
بتلك �خلطوة يح�سل �لهاكرز 
على تلك �لبيانات، وي�ستغلونها 
�لإلكرتوين  �حل�ساب  لخرت�ق 
�لتي  �لبيانات  على  و�حل�سول 

يريدون.

الربجميات اخلبيثة:

على  �لهاكرز  يعتمد 
�لإلكرتونية  �لربجميات 
عرب  ير�سلونها  �لتي  �خلبيثة 
�أجهزة  لخرت�ق  �لإنرتنت 
�سحاياهم، ولهذه �لربجميات 
�لعديد من �لأ�سكال و�لأنو�ع، 
تتج�س�ض  فريو�سات  فمنها 
ت�رش  �أن  دون  �لأجهزة  على 
عمل  يعطل  ما  ومنها  بها، 

�لأجهزة كليا �أو جزئيا.

االبتزاز:

�إىل  �لإنرتنت  قر��سنة  ير�سل 
�أحيانا  �سحاياهم  �أجهزة 
بر�مج تدعى »بر�مج �لفدية«، 
برجميات  عن  عبارة  وهي 
خبيثة تخرتق �لأجهزة، وتعطل 
وتطلب  موؤقت،  ب�سكل  عملها 
حتويل  �جلهاز  �ساحب  من 
�ملخرتق  �إىل  مالية  مبالغ 

باإعادة  �لأخري  يقوم  �أن  لقاء 
�لطبيعي،  و�سعه  �إىل  �جلهاز 
�لخرت�ق  برنامج  طريق  عن 
�لنا�ض  ي�ستكي  نف�سه. وكذلك 
ت�سيب  �لتي  �لأعطال  من 
هو�تفهم جر�ء تعر�سها للماء، 
حيث ت�سل ن�سبة من عانو� من 
تلك �مل�سكلة �إىل 26%، و%22 
�أي�سا  �لهو�تف  مالكي  من 
بطارية  ل�ستبد�ل  ��سطرو� 
و�حدة.  ملرة  ولو  هاتفهم 
�أي�سا،  �ل�سائعة  ومن �مل�ساكل 
ت�سري  حيث  �لهو�تف،  �سياع 

 %40 من  �أكرث  �أن  �إىل  �لأرقام 
هاتفهم  �أ�ساعو�  �لنا�ض  من 
ملرة  ولو  جيبهم  من  وقع  �أو 
ينتبهو�.  �أن  دون  و�حدة 
يعاين  �لتي  �مل�ساكل  و�أكرث 
وفقا  �لهو�تف  مقتنو  منها 
66%من  لالإح�سائيات  
�لأمريكيني على �سبيل �ملثال 
�لأقل  على  ولو ملرة  تعر�سو� 
ونحو  هاتفهم،  �سا�سة  لك�رش 
بخد�ض  قامو�  �أي�سا   %27
و��سطرو�  �لهاتف  �سا�سة 

ل�ستبد�لها.

»Nimb«.. خامت ذكي 
قد ينقذ حياة املاليني! 

�لرو�سية   »Nimb« �رشكة  ��ستعر�ست 
خامتها �لذكي �ملخ�س�ض لإنقاذ �ساحبه 
يف �ملو�قف �خلطرة و�سمم هذ� �خلامت 

�لنا�ض  متكن  و�سيلة  ليكون 
يف  �مل�ساعدة  طلب  من 
يتعر�سون  �لتي  �ملو�قف 
عندما  �أو  للخطر،  فيها 
م�ساعدة  �إىل  يحتاجون 
م�سمموه  وزوده  طبية، 
مت�سال  ليكون  خا�سة  �إر�سال  باأجهزة 
دوما بال�سبكات �خللوية، و�أ�سافو� له زر� 

عليه،  بال�سغط  �مل�ستخدم  يقوم  عندما 
ير�سل �خلامت �إ�سارة �إىل مر�كز �ل�رشطة 

و�لإ�سعاف ليح�رشو� للم�ساعدة.
ويحوي هذ� �خلامت بطارية تكفي �أجهزته 
لتعمل �أ�سبوعا كامال، كما ميكن ل�ساحبه 
تعقب مكانه يف حال فقد�نه عرب تطبيق 

.»GPS« خا�ض يعمل مع منظومات

ما الطرق التي يتبعها الهاكرز ال�سطياد �سحيتهم؟

تلقت �رشكة �آبل بالغا من �لق�ساء 
�لأمريكي يعلمها بدعوى مرفوعة 
 iPhone« سدها ب�سبب هو�تف�
X«ووفقا للجهات �ملدعية، فاإن 
فيما  م�ستخدميها  خدعت  »�آبل 
يتعلق باملو��سفات �لتي �رشحت 
 ،iPhone X هو�تف  عن  بها 
�سا�سات  حجم  �أن  �دعت  حيث 
بو�سة،   5.8 هو  �لهو�تف  هذه 
 5.6875 �لو�قع  يف  ي�سكل  بينما 

بو�سة«.
�ملدعية  �جلهات  �أ�سارت  كما 
م�ستخدميها  �سللت  »�آبل  �أن  �إىل 
عر�ض  دقة  �أن  �أكدت  عندما 

ت�ساوي  �لأجهزة  هذه  �سا�سات 
هي  بينما  بيك�سل،   1125/2436
�أقل من ذلك. كما �أن �سطوع هذه 
�ل�سا�سات لي�ض كما و�سفته �أثناء 

ت�سويقها لتلك �لأجهزة«.
�لأوىل  �لدعوى  هذه  تعد  ول 
ت�سليل  ب�سبب  �آبل  تو�جهها  �لتي 
تعر�ست  فقد  �مل�ستخدمني، 
�لأخرى  �لدعاوى  من  للعديد 
زبائنها  عن  �إخفائها  ب�سبب 
لبطاريات  �حلقيقية  �ملو��سفات 
�لفعلية،  �أو مدة عملها  �لهو�تف، 
وكذلك ت�سليل �لنا�ض فيما يتعلق 

باإبطاء عمل �أجهزتها عمد�.

الق�ساء االأمريكي يحاكم »اآبل« 
!»iPhone X« ب�سبب
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اآبل تطور حا�سبا 24
مكتبيا غري م�سبوق

اخرتاع  لرباءة  طلب  عن  م�ؤخرا  اآبل  ك�شفت 
له  ي�شبق  مل  مكتبي  حا�شب  لتط�ير  تهدف 
 Patently مل�قع  وتبعا   قبل  من  مثيل 
يف  �شياأتي  اجلديد  احلا�شب  فاإن   Apple
ال�شكل، يجمع �شمنه  هيكل زجاجي منحني 
الت��شيل  ومنافذ  املفاتيح  ول�حة  ال�شا�شة 
وباقي الأجزاء الأخرى ويعتقد بع�ص اخلرباء 
اأن اجلهاز �شيك�ن من اأكرث اأجهزة الكمبي�تر 
على  �شيحت�ي  هيكله  ك�ن  العامل  يف  غرابة 
كمية كبرية من الزجاج  املق�ى مل ت�شتخدم 
الآخر  وال�شيء  قبل  من  احل�ا�شب  يف 
ل�حات  ه�  احلا�شب  هذا  يف  للنظر  امللفت 
جانبي  على  �شتت��شع  التي   touchpad الـ 
ل�حة املفاتيح اللم�شية، والتي �شتك�ن جزءا 

من الهيكل الزجاجي اأي�شا.
هذا  ح�ل  ر�شمية  بت�رصيحات  اآبل  تدل  ومل 
 Electronic  اجلهاز الذي قد يحمل ا�شم
 Device with Glass Housing
Member، لكن بع�ص اخلرباء يت�قع�ن اأن 
يبقى جمرد من�ذج مل�رصوع حا�شب م�شتقبلي 

ي�شم اخلائ�ص املذك�رة �شابقا.

امل�سيلة

تن�سيب "نزيهة لعرج" 
قائدا جديدا

 للدرك الوطني
العقيد«  تن�شيب   ، امل�شيلة  ب�لية  اأم�ص  مت 
خلفا  للدرك  جديدا  قائدا  العرج«  نزيهة 
اأ�رصف  قد  و   ، اجلياليل  عديلة  للمقدم 
مبقر  جرت  التي  التن�شيب،  مرا�شيم  على 
عبد  بلطر�ص  ال�لئية،العقيد  املجم�عة 
القادر قائد القيادة اجله�ية  للدرك ال�طني 
بح�ش�ر وايل ولية امل�شيلة ، ال�شيخ العرجا، 
ال�لئية لالأمن ورئي�ص  اللجنة  اأع�شاء  رفقة 
اطارات  وكذا  ال�لئي  ال�شعبي  املجل�ص 
و  ال�حدات  قادة  و  ال�طني  الدرك  قيادة 
الدرك  جمم�عة  قائد  تنتظر  و  الكتائب، 
ال�طني اجلديد الكثري من التحديات،ب�لية 
ب�شتى  الإجرام  على  للق�شاء  امل�شيلة، 
اأن�اعه واأ�شكاله ، وكذا العمل على التقلي�ص 
خملفاتها  من  واحلد  املرور  ح�ادث  من 

املاأ�شاوية اجتماعيا.
عبدالبا�سط بديار

بومردا�س

انقطاع املاء ال�سروب 
بالثنية اليوم

تعرف عملية تزويد ال�شاكنة باملياه ال�رصوب 
ب�مردا�ص  ب�رصق  الثنية  بلدية  م�شت�ى  على 
»انقطاعا« يف  اخلمي�ص  غد  ي�م  من  ابتداء 
الت�زيع ب�شبب اأ�شغال على م�شت�ى قناة اجلر 
الأربعاء  الي�م  به  اأفاد  ح�شبما  الرئي�شية، 
للمياه  اجلزائرية  م�ؤ�ش�شة  من  م�شدر 
الإعالم  بخلية  املكلفة  واأو�شحت  بال�لية. 
ت�رصيح،  يف  اأمال  زي�ي  امل�ؤ�ش�شة،  بنف�ص 
التزويد  عملية  يف  املذك�ر  »النقطاع«  باأن 
باملياه ال�رصوب، الذي �شيدوم ي�مني اأو اأكرث 
متا�شيا مع تقدم الأ�شغال، ناجم عن »اأ�شغال 
املم�نة  الرئي�شية  اجلر  قناة  م�شار  تغيري 
للبلدية باملياه ،ب�شبب الأ�رصار التي اأ�شابتها 

جراء انزلقات الرتبة«.
مع�سكر 

توقيف مدير فرع ديوان 
الأرا�سي الفالحية

اأوقف عنا�رص ال�رصطة الق�شائية اأول  اأم�ص 
الفرع املحلي ل�لية مع�شكر  الثالثاء مدير 
للدي�ان ال�طني لالأرا�شي الفالحية متلب�شا 
الأربعاء من  الي�م  بتلقي ر�ش�ة ح�شبما علم 
م�شدر اأمني وح�شب نف�ص امل�شدر فقد مت 
العدالة  اأمام  وتقدميه  فيه  امل�شتبه  ت�قيف 
اأنه  م�شيفا   ، الحتياطي  احلب�ص  اأودع  اأين 
�شد  امل�اطنني  اأحد  بها  تقدم  �شك�ى  بعد 
امل�ق�ف  متهما اإياه بطلب ر�ش�ة مت و�شع 
ت�ش�ير  بعد  ال�رصطة  عنا�رص  مع  له  كمني 
وه�  فيه  امل�شتبه  و�شبط  املالية  الأوراق 
ب�شدد تلقي هذه النق�د وقد مت فتح حتقيق 
معمق يف الق�شية من قبل عنا�رص ال�رصطة 

الق�شائية.

م.ن 

اأو�شحت  ال�شدد،  هذا  ويف 
بتعديل  قامت  باأنها  ال�شلطة 
لن�شاط  املنظم  ال�رصوط  دفرت 
لالإنرتنت  النفاذ  خدمة  ت�فري 
»ت�قيع  مت  حيث   ،2017 �شنة  يف 
دفرت ال�رصوط املعدل من طرف 
خلدمة  امل�فرين  املتعاملني 
املتعامل  بينهم  من  النرتنت 
 »ICOSNET اإيك�زنات 
للق�انني  »المتثال  بهدف  وذلك 
فيما  بها  املعم�ل  والتنظيمات 
الروابط  با�شتخدام  يتعلق 

الال�شلكية الكهربائية«.
جتديد  طلبات  درا�شة  وعقب 
اإىل  النفاذ  لت�فري  الرتاخي�ص 
خمتلف  من  املقدمة  الإنرتنت 
اإىل  ال�شلطة  عمدت  املتعاملني، 

مع  الرتاخي�ص  تلك  »مطابقة 
اجلديدة«،  التنظيمية  الأحكام 
»جتديد  ا�شرتطت  حيث 
الروابط  بتح�يل  الرتاخي�ص 
�شلكية  و�شالت  اإىل  الرادي�ية 
املذك�ر  ال�رصوط  لدفرت  طبقا 

اأعاله«.
ذات  --ي�شيف  ال�شياق  هذا  ويف 
امل�شدر-- »متت دع�ة املتعامل 

ترخي�ص  يحمل  الذي  اإيك�زنات 
لالإنرتنت  النفاذ  خدمة  ت�فري 
ال�شارية  لالأحكام  لالمتثال   FAI
اأ�شهر   )3( ثالثة  اأجل  ومنحته 
2019«كما  اأكت�بر   29 من  ابتداء 
متت دع�ته اأي�شا يف اإطار �شمان 
»اإبالغ  اىل  اخلدمة  ا�شتمرارية 
اجلديدة  ال��شعية  بهذه  زبائنه 
املتعامل  م�شالح  من  والتقرب 

الن�ع  هذا  لت�فري  قان�نا  امل�ؤهل 
بالأنرتنت«وذكرت  الت�شال  من 
»اإن�شاء  باأن  ال�شبط  �شلطة 
الال�شلكية  ذلك  يف  مبا  ال�شبكات 
الكهربائية،يخ�شع لنظام الرخ�ص 

وفًقا للت�رصيع املعم�ل به«.
وباملنا�شبة، دعت �شلطة ال�شبط 
الزبائن الذين كان�ا حمل انقطاع 
خدمات الأنرتنت اإىل »التقرب من 
املتعاملني املذك�رين يف القائمة 
امل�ج�دة على امل�قع الإلكرتوين 
www.arpce.( ل�شلطة ال�شبط
مبا�رصًة  طلب  اإر�شال  اأو   )dz
العن�ان  على  ال�شبط  �شلطة  اإىل 
services@arpce. الإلكرتوين 
من  اأخرى،  و�شيلة  باأي  اأو   ،dz
امل�ؤهلة  م�شاحلها  متكني  اأجل 
من مرافقتهم يف الإجراءات التي 

�شيتخذونها«.

�سلطة �سبط الربيد واملوا�سالت الإلكرتونية 

تو�سيحات حول انقطاع بع�س خدمات الت�سالت  

ال�شيا�شي  املكتب  ع�ش�  اأكد 
حلركة »حما�ص« خليل احلية، اأن 
حركته تثمن م�قف رئي�ص ال�شلطة 
الف�شائل  بدع�ته  عبا�ص  حمم�د 
الي�م  اهلل م�شاء  رام  لالجتماع يف 
لبحث م�اجهة �شفقة القرن وقال 
جماهريية  م�شرية  خالل  احلية 
ل�شفقة  ومناه�شة  غا�شبة 
الي�م  للجميع نحن  »نق�ل  القرن: 
م�حدون حتت علمنا الفل�شطيني 
و�شعبنا  القرن،  �شفقة  لإ�شقاط 
وجه  ويف  امللّمات،  عند  م�حد 
وث�رة  واحدة  كبندقية  الحتالل 
»هذا  احلية:  واحدة«واأ�شاف 
امل�شهد ال�ح�دي ه� اأول م�شمار 
ويظن  القرن،  �شفقة  نع�ص  يف 
من  غفلة  يف  ميكن  اأنه  ترامب 
تنهي  �شفقة  ميرر  اأن  التاريخ 
ميرر  واأن  الفل�شطينية،  الق�شية 
اإجراءات ميكن من خاللها �شطب 

حق الع�دة، اأو يلتهم اأر�شنا«.

كل  يف  لإخ�تنا  »نق�ل  وتابع: 
الف�شائل، نحن يف حما�ص اأيدينا 
يف  وجماهرينا  وبنادقنا  ودماوؤنا 
لإ�شقاط  ومعه  �شعبنا  مقدمة 
الأخ  دع�ة  ونثمن  القرن،  �شفقة 
لكل  الي�م  هذا  م�شاء  مازن  اأب� 
ال�شفة  يف  والفعاليات  الف�شائل 
الدع�ة،  هذه  نثمن  الغربية، 
وكل  نحن  و�ش�ح:  بكل  ونق�ل 

الف�شائل م�شارك�ن فيها«.
ولفت اإىل اأنه »اآن الأوان لأخينا اأب� 
مازن ليحمل الراية وي�حد �شعبنا 
الحتالل  ون�اجه  معك  ونقاتل 
بالنار  يلعب  فالحتالل  معك، 
وحق  القد�ص  من  اقرتب  وكلما 

الع�دة واأر�شنا اقرتبت نهايته«.
والف�شائل  حما�ص  اأن  واأكد 
بكل  القرن  �شفقة  »�شنقاوم 
م�حدون  ونحن  منلك،  ما 
العربية  الأمتني  ونطالب  �شّدها، 

والإ�شالمية برف�شها«.

حول مواجهة »�سفقة القرن«..

حما�س توجه ر�سالة قوية لعبا�س.. 
هذه فحواها

قدمت �سلطة �سبط الربيد واملوا�سالت الإلكرتونية, اأم�س الربعاء, تو�سيحات حول تداول بع�س 
املعلومات اخلا�سة بانقطاع بع�س خدمات الت�سالت الإلكرتونية التي يوفرها املتعامل »اإيكوزنات«, 
م�سرية اإىل اأنها عمدت اىل مطابقة طلبات جتديد الرتاخي�س لتوفري النفاذ اإىل الإنرتنت املقدمة من 

خمتلف املتعاملني مع الأحكام التنظيمية اجلديدة.

ترمب!؟    
ي�سني بوغازي

ي�مه  منذ  م�شه�را  يغدو  اأن  وقبل  ترمب 
الأول يف بيته الأبي�ص،رمبا كان م�شه�را قبل 
على  ي��شم  اأن  هنالك،وقبل  رئي�شا  جل��شه 
اأنه  على   ، كلها  الأمريكية   اجلادات  امتداد 
رئي�شا م�شتعجال ،طائ�شا  وا�شتفزازي ، متاما 
قارات  الكربى يف  وم�شاريعه  كفكره وجتارته 

الدنيا !
رئي�شا  جل��شه  كان   ، هذا  كل  قبل  ترمب 
الأ�شياء   جميع  �شيجعل  جل��ص  انه  وا�شحا 
وجميع   ، عنه  قرارات  وجميع   ، ح�له  من 
والأخرى  القت�شادية  و  ال�شيا�شية  ت�ش�راته 
املثرية للجدل ، كلها �شت�شري و�شتح�شب  فق 
اأفكار   خ�شم   وفى  والفجائية  ال�شتعجال 
م�شتجلبة من دغمائيات  الأ�شط�رة  وق�ش�ص 
الأعاجيب ، تلك التي كفى الإن�شان الع�رصي 
على  ت�شديقها ، فال ي�ؤمن بها اأحدا رمبا  �ش�ى 
ترمب وب�شعة  جمرمني  كبارا هنالك   على 

�ش�اطئ كيان �رص مطلق ، يريدونه  لهم فقط  
اأنقا�ص   ، يريدونه لهم فقط  جنة على  دولة 
الأنرثوب�ل�جيا  هنالك   ، وطرد  ق�شف  و  قتل 
واجلغرافيا   والتاريخ  فل�شطني  انه   تق�ل 
ال�شعرية  والدواوين  ال�شماوية  والكتب 
ذاك  اأنتجه  ما  ،وجميع   والأفالم  والروايات 
�شيناء  يتخم�ن   كان�ا  عمن  الإن�شاين  الت�اتر 
القدمية  من قبائل كنعان الفل�شطينيني ،رمبا 
اإل ترمب وج�قة  اأنها فل�شطني  كلهم يق�ل�ن 

�شهي�نيني اأطل�شيني وخ�نة ؟
 ، ي�مه  منذ  م�شه�را  يغدو   اأن  وقبل  ترمب 

اأن يغدو م�شه�را فيما تال من  انه فكر  يبدو 
اأيام تراأ�شه ، فاأراد اأن  ينهى كل �شيء  دفعة 
واحدة يف ع�رصه ، وكاأنه قرر يف اأعماق نف�شه 
امل�شطربة اأن ل يرتك ملن ياأتي بعده ف�شحة  
ليلعب   �شيقة   حلقة  ول   ، للمناورة   ممكنة 
تدمي  بق�شايا  اأمريكية   �شيا�شية  األعيب 
حربا  نهاية  منذ  عالقة  تزال  ما   ، الأفئدة 
عاملية ثانية اإىل �شاعة  م�ش�دة وثيقته وكيان 
ال�رص املطلق  �شد فل�شطني  م�شريا و�شعبا .

اإن حب �شهرة ورغبة  ظه�ر عند ترمب، قد 
ميزته مبا ا�شتغل عليه بغرائبية عجيبة ، فال 

تراه يكل ،بل تراه فقط يثري ا�شمئزازا و�شخط 
واحتقانات  هنا  اأزمات  يثري   ؟  حل  حيثما 
 ، عنده  للعقل  واحدة   �شانحة  فال   ، هنالك 
والٌك�ب�ي  ال��شرتن  وكل �شيء قيد ه�اه  من 
، مما اأورثه جن�نا ل تغفله الأعني دفع بعلماء 
لكنه  باملجن�ن!؟  ب��شفه  عقلية  اأمرا�ص 
اأغدق  على �شعبه  رخاء ورفاهية ، واأفرحهم 
حاربه   لقد   ، العاملني  على  وتكربه  بعنجهية 
كلهم  واأولهم العرب ، لكنهم يلعب�نه مبداهنة 
، يف  وانتظار م�ازين  جديدة  ممكنة  وتقية 

عامل جديد بزوغه .

روؤى 

الوادي 

ت�سدير 300 طن من 
البطاط�س نحو اإ�سبانيا 

�شيتم ت�شدير 300 طن من حم�ش�ل البطاط�ص 
الثالثي  اإ�شبانيا خالل  نح�  ال�ادي  من ولية 
ا�شتفيد  ح�شبما   ، اجلارية  ال�شنة  من  الأول 
و�شت�شحن  الفالحة  غرفة  من  الأربعاء  اأم�ص 
بلدية حا�شي  البطاط�ص من  الكمية من  هذه 
برا  ال�لية(  عا�شمة  �رصق  كلم   30( خليفة 
ميناء اجلزائر  نح�  11 حاوية  نح�  على منت 
العا�شمة لت�شديرها اإىل ا�شبانيا ، كما اأو�شح 
عملية  وتاأتي  للغرفة  الإدارة  جمل�ص  ع�ش� 
الربنامج امل�شطر  اإطار جت�شيد  الت�شدير يف 
حا�شي  لدائرة  الفالحية  التعاونية  طرف  من 
ت�شدير  عملية  تفعيل  اإىل  الرامي  خليفة 
املنتجات الزراعية املحلية، وه� ما من �شاأنه 
الإقت�شاد  م�شادر  وتن�يع  دعم  ي�شاهم يف  اأن 
ال�طني من خالل البحث عن اأ�ش�اق خارجية 
جديدة ومبا ي�شاعد اأي�شا على جتاوز م�شكل 
الفائ�ص يف اإنتاج هذا املح�ش�ل ، مثلما �رصح 

ال�شيد الطاهر لعبيدي.

بكل من باتنة وخن�سلة 
وغليزان

القب�س على ثالثة 
عنا�سر دعم لالرهابيني

اإطار مكافحة الإرهاب وبف�شل ا�شتغالل  يف 
ال�طني  للجي�ص  مفارز  اأوقفت  املعل�مات، 
ال�شعبي بالتن�شيق مع م�شالح الأمن ال�طني، 
عنا�رص   )03( ثالثة   ،2020 جانفي   28 ي�م 
باتنة  من  بكل  الإرهابية  للجماعات  دعم 

وخن�شلة/ن.ع.5 وغليزان/ن.ع.2.

لت�زيع  اأعلنت ال�رصكة اجلزائرية 
بيان  يف  اأم�ص،  والغاز،  الكهرباء 
لها، اأن التزويد بالتيار الكهربائي 
 31 اجلمعة  ي�م  تذبذبا  �شيعرف 
امل�شدر  واأو�شح  جانفي اجلاري 
ذاته، اأن هذا التذبذب �شي�شجل، 
ل�شبكة  ال�شيانة  اأ�شغال  ب�شبب 
ال�شغط  عالية  الكهرباء  نقل 

التي �شينجزها م�شري �شبكة نقل 
الكهرباء كما خل�ص بيان ال�رصكة، 
اإىل اأن مديرية الت�زيع للحرا�ص، 
لالإزعاج  زبائنها  لدى  تعتذر 
النقطاع،  هذا  ي�شببه  الذي 
وت�شع الرقم 3303 حتت ت�رصف 
�شاعة   24 مدار  على  امل�اطنني 

والأيام.

مبنى  اأمام  اأم�ص  اأول  م�شاء  احتج 
من  الع�رصات  الرتبية  مديرية 
منط�ين  الرتبية  قطاع  عمال 
النقابي  التكتل  مظلة  حتت 
الرتبية  لقطاع  امل�شتقلة  للنقابات 
و  اأ�شاتذة  من  تي�شم�شيلت  ل�لية 
ترب�بني  وم�شاعدين  م�شت�شارين 
بالأو�شاع  منددين  مدراء  وحتى 
اإليها  اآل  التي  واملتكررة  الراهنة 
تي�شم�شيلت  ل�لية  الرتبية  قطاع 
الذي  الحتجاجي  البيان  وح�شب 
فاإن  منه  ن�شخة  البالد  ت�شلمت 
بحالة  ينذر  الذي  خطري  ال��شع 
جراء  والت�شادم  ال�شتقرار  
طرف  املنتهجة.من  ال�شيا�شات 
ويف  القطاع  عن  امل�ش�ؤولني 
مقدمتها ا�شتنكار اخلرق الفا�شح 
والتعليمات  اجلمه�رية  لق�انني 

ال�زارية يف ق�شية ت�قيف الأ�شاتذة 
جمال�ص  عقد  »ن.ت«وكرثة 
القطاع  وم�ظفي  لعمال  التاأديبية 
والقرارات الرجتالية املتخذة يف 
م�شت�ى  عل  الت�شيري  و�ش�ء  حقهم 
العمل  على  والت�شييق  املديرية 
اإيجاد  ب�رصورة  مطالبني  النقابي 
اإ�شتعجالية  وزارية  حتقيق  جلنة 
التجاوزات  يف  احلقائق  لتق�شي 
نقابات  اإ�رصاك  مع  املذك�رة 
و�رصورة  التحقيق  يف  التكتل 
اإدماج الأ�شتاذة ن.ت. يف من�شبها 
احلايل وكذا رحيل املديرة وذلك 
تع�شفية  قرارات  لتخاذها  نتيجة 
ال�قفة  هاته  اأن  بذكر  واجلدير 
الحتجاجية ثانية من اأمام مديرية 

الرتبية ل�لية تي�شم�شيلت .
حممد �سبلي

غدااجلمعة برغاية

 انقطاع جزئي للتيار الكهربائي

تكتل النقابات امل�ستقلة لقطاع الرتبية بتي�سم�سيلت 

العمال يحتجون ب�سبب ظروف العمل
للجي�ص  م�شرتكة  مفارز  اأوقفت 
ال�طني ال�شعبي، ثالثة )03( جتار 
�شخمة  كمية  و�شبطت  خمدرات 
من الكيف املعالج تقدر بـ)283،4( 

فيما  بالنعامة/ن.ع.2،  كيل�غرام 
مت ت�قيف تاجري )02( خمدرات 
نف�ص  كيل�غرام   )50( بح�زتهما 

املادة بتيبازة/ن.ع.1.

النعامة

 �سبط 283 كلغ من الكيف

مرمي خمي�سة



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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