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للمطالبة بحقوقه التي جتاوزت 100 مليار �سنتيم

35 مقاوال يقا�سون وزارة الثقافة ووالية تلم�سان  
منحته قر�سا بقيمة 2.6 مليار دينار 

احلكومة تتدخل الإنقاذ العمالق "اأونيام"
رئي�ص حركة حم�ص عبد الرزاق مقري :

ا�ستغالل ملف الهوية لن�سر الفتنة
هي الرابعة على التوايل

خمت�سون ي�سرحون للو�سط وديعة اجلزائر لتون�س
حمافظ بنك اجلزائر

احتياطي النقد االأجنبي بلغ 62 مليار دوالر 

يف اإطار اإجراءات التهدئة

نحو اإ�سدار  عفو رئا�سي عن امل�سجونني
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للمطالبة بحقوقه التي جتاوزت 100 مليار �سنتيم

35 مقاوال يقا�سون وزارة الثقافة 
ووالية تلم�سان  

غوارديوال يعاتب حمرز وزمالوؤه
 كان الالعب الد�يل اجلزائري ريا�ض حمرز �زمال�ؤه من نادي 
مدرب  طرف  من  العتاب  حمل  الإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت 
اإعالمية بريطانية  الفريق بيب غوارديول، حيث ك�سفت تقارير 
اأن املدرب ال�سباين بقي مدة تقارب ن�سف �ساعة داخل غرف 
تغيري املالب�ض �اأمطر اأ�سباله بوابل من اللوم عقب الهزمية التي 
منوا بها اأمام توتنهام اأ�ل اأم�ض �سمن مناف�سة الد�ري الإجنليزي 

املمتاز.

بارادو فّوت دخول التاريخ
الأبواب �هو  اأ��سع  التاريخ من  باراد� فر�سة دخول  نادي  �سّيع 
الد�ر  اإىل  التاريخي  التاأهل  اأدنى من  اأ�  الذي كان قاب قو�سني 
ربع النهائي ملناف�سة كاأ�ض الكاف التي �دعها النادي العا�سمي 
من د�ر املجموعات يف اأ�ل م�ساركة قارية للفريق منذ تاأ�سي�سه 
منت�سف الت�سعينيات، حيث مل يكن الفوز العري�ض الذي عاد به 
بعد  كافيا  املغرب  من  ت�سالو  برتغايل  الفرانكو  املدرب  اأ�سبال 

النت�سار الذي �سجله اإينيمبا النيجريي من كوت ديفوار

تبون ي�ستقبل وزير
 اخلارجية املايل

رئي�ض  ا�ستقبل 
اجلمهورية، عبد املجيد 
باجلزائر  الثنني  تبون، 
ال�سوؤ�ن  �زير  العا�سمة، 
�التعا�ن  اخلارجية 
تييبيلي  املايل،  الد�يل 
جرى  �قد  درامي 
رئا�سة  مبقر  ال�ستقبال 
بح�سور  اجلمهورية 

مدير الديوان برئا�سة اجلمهورية، نور الدين عيادي، ��زير ال�سوؤ�ن 
ع.باخلارجية، �سربي بوقاد�م.

بكل من تيبازة و�سيدي بلعبا�س

تدمري قنبلتني تقليديتي 
ال�سنع

فيفري   02 يوم  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ض  مفارز  �دمرت  ك�سفت 
2020، قنبلتني )02( تقليديتي ال�سنع بكل من تيبازة/ن.ع.1 ��سيدي 

بلعبا�ض/ن.ع.2.

بتيارت و غيليزان

حجز ثالث طائرات بدون طيار
 )02( تاجري  بغليزان/ن.ع.2،  الوطني،  الدرك  عنا�رص  اأ�قف 
خمدرات بحوزتهما )8،6( كيلوغرامات من الكيف املعالج، فيما مت 
من  بكل  �سيد  بنادق   )04(� طيار  بد�ن  طائرات   )03( ثالث  �سبط 

تيارت �تلم�سان/ن.ع.2.

 
احلظرية التكنولوجية �سيدي عبد اهلل

لقاء دويل حول تكنولوجيا 
اجليل ال5 

�ستكون اآخر امل�ستجدات � التطورات احلا�سلة يف تكنولوجيا اجليل 
باحلظرية  اخلمي�ض   � الأربعاء  يومي  �سينظم  د�يل  لقاء  حمور  ال5 
التكنولوجية �سيدي عبد اهلل باجلزائر العا�سمة ،� يهدف هذا اللقاء 
الذي تنظمه الوكالة الوطنية لرتقية احلظائر التكنولوجية � تطويرها 
بتكنولوجيات  التح�سي�ض   � بالرتقية  املتعلقة  مهامها  اإطار  يف 
التطورات   � امل�ستجدات  »اأخر  اإبراز  اإىل  الت�سال   � الإعالم 
الوكالة.   لدى  علم  ما  اخلام�ض«، ح�سب  اجليل  بتكنولوجيا  املتعلقة 
 � الد�ليني   � الوطنيني  التظاهرة م�ساركة عديد اخلرباء  �ستعرف   �
الت�سال   � الإعالم  تكنولوجيات  الفاعلة يف جمال  الأطراف  جميع 
 � النقال  الهاتف  متعاملي   � ال�سبط  �سلطات  �سيما  ل  اجلزائر،  يف 
املتعاملني ال�سناعيني � الباحثني � كذا ال�رصكات النا�سئة � حاملي 

امل�ساريع. 

اأن  ق�سائية  ك�سفت  م�سادر 
تلم�سان  مدينة  من  مقا�لة   35
�خارجها  قد رفعت دعوى تعوي�ض 
��ايل  الثقافة  �زارة  من  كل  �سد 
�لية تلم�سان اأمام جمل�ض الد�لة 
مببلغ يزيد عن ال100 مليار �سنتيم 
ت�سديد حقوقها  على خلفية عدم 
التي  الرتميم  اأ�سغال  عن  الناجتة 
الأثرية  بها  للمواقع  قاموا 
ا  حت�سري يقة   لعر ا ء   حيا لأ ا �
لتظاهرة تلم�سان عا�سمة الثقافة 
�اأ�سارت  .  هذا  ال�سىلمية 

امللف  املقربة  من  املعطيات 
جلاأ�  قد  املقا�لت  اأ�سحاب  اأن 
على  خلفية  الد�لة  جمل�ض  اإىل 
اكت�ساف اأن مقا�لت اأخرى تلقت 
اأنهم  العمل يف حني  د�ن  اأموالهم 
كاملة  د�ن  مالية  مبالغ  تركوا 
تعوي�ض ، �الأكرث من ذلك  تبني اأن 
ال�سفقات التي جرت مع املقا�لت 
قانون  على  املر�ر  د�ن  كانت 
ال�سفقات بفعل عن�رص ال�ستعجال 
اأ�سهر  تلم�سان  ي�سود  كان  الذي 
تلم�سان  تظاهرة  قبل  انطالق 

الإ�سالمية  الثقافة  عا�سمة 
املعطيات  �اأ�سارت  ،  هذا 
تلقت  التي  املقا�لت  اأن  الأ�لية 
امل�ساريع اختلفت املبالغ املدان 
اإل   ، لأخرى  مقا�لة  من  بها 
جتا�زت  القيمة الإجمالية  اأن 
�كان الوزراء  �سنتيم  مليار  ال100 
الثقافة  على  �زارة  املتعاقبني 
باإيجاد  قد ا�ستقبلوهم ��عد�هم 
للوزيرتني  بالن�سبة  حل �سواء 
تومي اأ� لعبيدي اأ� ميهوبي ،�كان 
تقاريره قد  جمل�ض املحا�سبة يف 

الذي  اندلع  امل�سكل  على  �قف 
تومي  مابني  خليدة  ال�رصاع  اثر 
للثقافة  �زيرة  ت�سغل  كانت  التي 
كان  الذي  الوهاب  عبد  �نوري 
الذي  الأمر  �هو  لتلم�سان  �اليا 
تلم�سان  تظاهرة  ن�ساطات  عرقل 

عا�سمة الثقافة الإ�سالمية.
املقا�لون اإىل  جاء  �قد  هذا 
اإجراءات  من  خوفا  العدالة 
�سنوات   08 مر�ر  بعد  التقادم 
الق�سية   �التي  على  كاملة 
انطالق  مع  تزامنا  جاءت 

امللف  من  هذا  يف  حتقيقات 
لوجود  الق�سائية  ال�سلطات  قبل 
ت�سيري  يف  كربى  جتا�زات 
تظاهرة تلم�سان عا�سمة الثقافة 

يف  املاليري  الإ�سالمية  �نهب 
�ت�سخيم  م�سبوهة  �سفقات 

الفواتري .
حممد بن ترار

خبر في 
صورة

مديرية  مقر  الثنني  اأم�ض  �سهد 
من  موجة  بالبويرة  الرتبية 
من  كل  طرف  من  الحتجاجات 
�املتو�سطات  الثانويات  مديري 
�فئة املقت�سدين �اأ�ساتذة الطور 
بالو�سعية  للتنديد  البتدائي 
املرتدية التي اآل اإليها القطاع على 
ال�سنوات ،  حد ��سفهم مع مر�ر 
مدير�  ال�سياق  يف  ندد  حيث 
بحادثة  �املتو�سطات  الثانويات 

التي  �اللفظي  العتداء اجل�سدي 
مدير  زميلهم  من  كل  لها  تعر�ض 
ثانوية » بلقا�سمي علي » ب�سحاريج 
املوؤ�س�سة  بذات  مقت�سدة  رفقة 
يزا�ل  كان  مقا�ل  طرف  من 
�بعد  الثانوية  يف  التهيئة  اأ�سغال 
املدير  مع  منا��سات  يف  دخوله 
اإنقاذه من  انهال عليه �رصبا �مت 
طرف التالميذ يف ��سط ال�ساحة 
الذين  زمالئه  ت�رصيحات  ح�سب 

اعترب�ا احلادثة مبثابة اإهانة لهم 
داخل  ��سابقة  خطرية  �خطوة 
مطالبني  تربوية  موؤ�س�سة  حرم 
جميع اجلهات املعنية �امل�سوؤ�لة 
اتخاذ الإجراءات الالزمة يف هذه 
الق�سية ،�من جهتهم عاد اأ�ساتذة 
اثنني  يوم  ككل  البتدائي  الطور 
اأمام مقر املديرية  �قفة  لتنظيم 
اأيام   3 ل  باإ�رصاب  متبوعة 
الحتجاجية  حلركتهم  توا�سال 

منذ 4 اأ�سهر د�ن ظهور اأي بوادر 
�سيذهب  التي  الأزمة  لنفراج 
تذبذب  ب�سبب  التالميذ  �سحيتها 
 ، الطريقة  بهذه  الدرا�سة  �سري 
حيث نا�سد مرة اأخرى املحتجون 
مبا�رص  حوار  بفتح  القطاع  �زير 
ال�رصعي  املمثل  تن�سيقيتهم  مع 
ح�سب  الفئة  لهذه  الوحيد 

ت�رصيحاتهم .
اأح�سن مرزوق

ذكرت �زارة التجارة يف بيان لها 
الوزير  ديوان  اأن  الثنني  اأم�ض 
هو »امل�سدر الوحيد« لأي بيان 
ر�سمي اأ� معلومة تخ�سها � اأن 
معلومة �سادرة خارج هذا  اأي 
الإطار تعد »باطلة � ل اأ�سا�ض 
يف  جاء   � ال�سحة«.  من  لها 
العام  للراأي  »تنويرا  انه  البيان 
� لإبعاد اأية مغالطة اأ� لب�ض � 
 � اإ�سفاء امل�سداقية  اجل  من 
�زارة  تعلم  للمعلومة،  املهنية 

الإعالم   ��سائل  كافة  التجارة 
هو  التجارة  �زير  ديوان  اأن 
بيان  لأي  الوحيد  امل�سدر 
اأ�ساف  معلومة«�  اأ�  ر�سمي 
نف�ض امل�سدر: »غري ذلك تعد 
اأ�سا�ض  ل   � باطلة  املعلومة 
لها من ال�سحة«� تابع البيان:« 
ترجو �زارة التجارة من الأ�رصة 
م�سدر  من  التاأكد  الإعالمية 
املعلومة ال�سالف الذكر تفاديا 
للوقوع يف خطاأ نقل معلومات 

ال�سفة   انتحال   � مغلوطة 
يبقى  القانون«�  يجرمه  الذي 
البيان،  ي�سيف  الوزير،  ديوان 

 � ال�ساعة  »مفتوحا على مدار 
طيلة اأيام الأ�سبوع من اأجل اأي 

توا�سل«.

احتجاج املدريرين واملقت�سدين والأ�ساتذة

قطاع الرتبية بالبويرة على �سفيح �ساخن

وزارة التجارة توؤكد 

»امل�سدر الوحيد« الأي معلومة تخ�سها هو ديوان الوزير 



رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق مقري :

نحذر من ا�شتغالل ملف الهوية لن�شر الفتنة
.    نبارك قرارا  اإيداع 150 مليون دوالر يف البنك املركزي التون�سي  

.    م�ستقبل اجلزائر يف التكتل مع تركيا
.    التبعية لفرن�سا دمرت االقت�ساد الوطني

ك�سف رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق باأنه حلد االآن مل يتلقى اأي دعوة بخ�سو�س امل�ساورات التي با�سرها الرئي�س مع عدد من االأحزاب ال�سيا�سية و 
ال�سخ�سيات الوطني يف اإطار التعديل الد�ستوري، يف حني عرب ا�ستعداده للحوار يف حالة ثم ا�ستدعائه خا�سة اأن اجلزائر متجهة نحو �سفحة جديدة و 

قطيعة مع النظام ال�سابق .

اإميان لوا�س

�أم�س  مقري  �لرز�ق  عبد  رد 
على كل مامت تد�وله بخ�صو�س 
من  حم�س  حركة  �إق�صاء 
با�رشها  �لتي  �مل�صاور�ت 
�لرئي�س عبد �ملجيد تبون ب�صبب 
مقاطعتها للرئا�صيات �ملا�صية، 
قائال :«عدم ��صتدعائنا للحو�ر 
لنا  عقاب  لي�س  �لآن  حلد 
�ملا�صية،  �لرئا�صيات  قاطعنا 
مل  م�صار  �مل�صاور�ت  مز�ل 
م�صرتكة  �إر�دة  هناك  ينتهي 
لنا يف حالة مل  ،ول حرج  بيننا 
نرحب  نحن  ��صتدعائنا،  يتم 
�صفحة  يف  �لدخول  و  باحلو�ر 
�أننا  متجهون  خا�صة  جديدة 

نحو و�صع جديد ».
بطريقة  يتعلق  فيما  �أما 
باأن  �عترب مقري  �مل�صاور�ت، 
�أن  يهم  ل  طريقة �مل�صاور�ت 
تكون ثنائية �أو جماعية، �لعربة 
�حلو�ر،  هذ�  �صدق  يف  تكون 
�جلماعي  �حلو�ر  مع  نحن 
عن  يف  للبحث  و�لثنائي 

�مل�صلحة �لوطنية.

امللف الليبي �سّرع من 
زيارة قي�س للجزائر

على  مقري  �لرز�ق  عبد  علق 
قي�س  تون�س  رئي�س  زيارة 
زيارته  بان  معترب�  للجز�ئر، 
�صبق  �أنه  خا�صة  متوقعة  كانت 
�صيزوره  بلد  �أول  باأن  قال  و�أن 
بان �مللف  هو �جلز�ئر، مربز� 

�لليبي �رشع من هذه �لزيارة.  
حم�س  حركة  رئي�س  �عترب  و 
زيارة  باأن  مقري  �لرز�ق  عبد 
�لرئي�س �لتون�صي للجز�ئر كانت 
�ملنطقة  �أن  خا�صة   ، متوقعة 
�لأحد�ث  من  �لعديد  تعرف 
 ، �حلدود  على  و�ملخاطر 
م�صري� بان �لزيارة كانت ناجحة 

و نتائجها �إيجابية
مقري  �لرز�ق  عبد  وقال 
هذه  �رشع  �لليبي  باأن  �مللف 
�لزيارة، خا�صة �أنهما يتطابقان 
�ل�صيا�صية �خلارجية، مربز�  يف 
حول  متحورت  �لزيار�ت  باأن 
و  �خلارجية  �ل�صيا�صة  ملفي 
�لقت�صادي،  �لتعاون  و  �لتبادل 
�مللف  »  بخ�صو�س  قائال 
مع  لبيا  تتفق  �خلارجي 

�جلز�ئر باأن حل  �لأزمة �لليبية 
بني  �للبيبني  �صلمي  �أن  يجب 
بني �لأ�صقاء �لليبيني ،بعيد� عن 

�لتدخل �لأجنبي

نبارك قرارا  �سخ 150 
دوالر يف البنك املركزي 

التون�سي  
بارك رئي�س حركة حم�س عبد 
�لرز�ق مقري ما قام به رئي�س 
تون�س  مب�صاندة  �جلمهورية 
و�صخ 150 مليون دولر يف �لبنك 
باأن  �لتون�صي، معترب�  �ملركزي 
يف  وهي  �إيجابية  �صفقة  ذلك 

�صالح �جلز�ئر.
مقري  �لرز�ق  عد  وقال 
بقر�ر  �صخ  ونرحب  »نبارك 
�ملركزي  �لبنك  يف  دولر   150
�صبق و�أن  قد  �لتون�صي ،نحن 
طالبنا بهذ� يف وقت مبكر بعد 
�لثورة �لتون�صية  مل�صاندة تون�س 
، لذلك نعترب باأنها �صفقة ر�بحة 
حترك  �لقت�صاد  و  فنجاح   ،
�صالح  يف  �لتون�صي  �صيكون 
،فهي  �جلز�ئري  �لقت�صاد 
لي�صت هبة ، �أمو�ل و�صعت من 
�لتون�صية  �لعملة  ��صتقر�ر  �أجل 

�لتون�صي  �لقت�صاد  و�صمان 
�صالمة  باأن  نفهم  �أن  ،يجب 
�قت�صاد �لتون�صي له �نعكا�صات 
�لقت�صاد  على  �إيجابيات 
�جلز�ئري فهما  منطقة و�حدة 
فكرة  فروح   ، و�حد  و�صعب 
�صيا�صي  قر�ر  �لعربي  �ملغرب 

من �أجل �لتعاون �لقت�صادي.
�رشورة  على  �ملتحدث  و�صدد 
�ملقاربة  يف  �لنظر  �إعادة 
�لبلدين،  بني  �لقت�صادية 
يجب  �لتي  �ملقاربة   « م�صري� 
تبنيها  يجب  �أن  يتم  �أن 
�لقت�صادي  نحو  تتجه 
�حلقيقي  على  جميع 
و  �لفالحة  �مل�صتويات 
و  �ملوؤ�ص�صات  بناء  �ل�صناعة،ل 
على  تنمية  و  �ل�رشكات  �إن�صاء 
�لندماج  لتحقيق   ، �حلدود 

�لقت�صادي بعيد� عن �لريع ».
 

م�ستقبل اجلزائر يف 
التكتل مع تركيا

لتكتل  �لرز�ق مقري  ر�فع عبد 
من  عدد  و  تركيا  �جلز�ئرمع 
�إطار  يف  �ملتطورة  �لدول 

�لقت�صادي،  �لتعاون  و  �لتبادل 
هي  باأنه  �جلز�ئر  م�صري� 
ل  و  عقيدتها  على  حمافظة 
�لد�خلية  �ل�صوؤون  يف  تتدخل 
�أن  حتافظ  ميكن  للدول،  ل 
مع  تتعاون  على  م�صاحلها 
�لدخول  �لأخرى  دون  �لدول 

يف �لتكتالت .
م�صلحة  باأن  مقري  و�صدد 
�لتكتالت يف  �جلز�ئر يف تنويع 
�إطار �لتبادل و �لتعاون، م�صري� 
و  تركيا  تكون  �أن  يجب  باأنه 
�ل�صني و �لدول �ملتطورة  هي 

حمور هذ� �لجتاه  
م�صلحتنا  �ملتحدث  و�أكد 
لفرن�صا  �لتبعية  يف  لي�صت 
و�أفقرت  �لقت�صاد  دمرت 
»�جلز�ئر  �جلز�ئر، قائال 
مبا  فرن�صا  على  ت�صغط  مل 
�ل�صابقني  �مل�صوؤولني  يلزم، 
و  تف�صلية،  �أعطوها  ميزة 
جعلو�  �لقت�صاد  �لوطني 
و  �لفرن�صية  بالإر�دة  مرهون 
ت�صتغل  خري�ت  فرن�صا  كانت 
يقومو�  مل  فهم   ، �جلز�ئر 
،فم�صتقبل  بو�جبهم 
بهذ�  �لعالقات  مربوط 

�لتاريخي   على  �لر�صيد 
تعو�س  ،  و  �أن  تعتذر  فرن�صا 
م�صوؤوليتها  و�أن  تتحمل 

�لتاريخية ».
 

ندين مواقف  بع�س الدول 
العربية من �سفقة القرن

عن  مقري   �لرز�ق  عبد  عرب 
مدينا  �لقرن،  ل�صفقة  رف�صه 
�لعربية  �لدولة  بع�س  مو�قف 
من ذلك ، �أين �صدد باأن حترير 
�ل�صهيوين  �لكيان  من  فل�صكني 
لن يحل �صيا�صيا ، و �إمنا �لق�صية 
بالطريقة  حتل  على  �أن  يجب 
�لتوجه  خالل  �جلز�ئرية،  من 
ل  و  �مل�صلح  �لكفاح  نحو  �إىل 
حل و خطاب يفهمه �مل�صتعمر 

�صوى �لكفاح �مل�صلح ،
�لتي  �لتعديالت  بخ�صو�س  �أما 
�لد�صتور  ي�صملها  �أن  يجب 
�جلديد ، قال مقري » يجب �أن 
�لد�صتور  �جلديد   على  يكون 
على  لي�س  و  �جلز�ئر  مقا�س 
مقا�س �لروؤ�صاء �لتي يحكمونها، 
�خل�صو�س،  بهذ�  جلنة  �صكلنا 
�صيكون  وطنية  ندوة  �صنعقد 

 ، و��صحة من خاللها  روؤية  لنا 
�لربملاين  �لنظام  �لتوجه  يجب 
،يجب  �لنظام  تغيري طبيعة  و   ،
�أن تنبثق من �لأغلبية �لربملاين 
�أ�صو�ته  �ل�صعب  يجد  حتى 
متثله،  �إ�صالح  حكومة  تكون 
تطويره  و  �لنتخابات  قانون 
مبا ي�صمن  نز�هة �لنتخابات ، 
�لنتخابي  �لتزوير  �لتوقف عن 
،  م�صيفا  �لق�صاء  ��صتقاللية   ،
بان  �لإ�صكال  �لإ�صارة  »ويجدر 
�إمنا  يف  و  �لن�صو�س  يف  لي�س 
على  �لدو�س  و  تطبيقها  عدم 

�لد�صاتري«

 ملف الهوية مطية لزرع 
الفتنة

قال  �لهوية،  ملف  بخ�صو�س   
ملف  فتح  لنريد   « مقري 
حيث  من  ملح�صومة  �لهوية 
�لن�صو�س، فهناك من يريد �أن 
ي�صتغل هذه �مللف لإ�صعال نار 
�يديلوجية  قوى  هناك  �لفتنة، 
وتيار�ت  بال�صيا�صية،  عالقة  ل 
�لعلمانية ذ�ت تطرف خيايل و 
غريب تريد �ل�صتثمار يف هذ� 

�مللف ».
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لفعاليات  �جلهوي  �ملن�صق  ثمن 
�ملجتمع �ملدين باجلنوب �ل�رشقي 
رئي�س  قر�ر�ت  عيوة  بن  علي 
�ملجيد  عبد  �ل�صيد  �جلمهورية 
حملته  برنامج  من  �ملنبثقة  تبون 
يلم�صها  بات  و�لتي  �لنتخابية 
وليات  خمتلف  عرب  �ملو�طن 

�جلمهورية على �أر�س �لو�قع .
لفعاليات  �جلهوي  �ملن�صق  �أكد 
�ملجتمع �ملدين باجلنوب �ل�رشقي 
علي بن عيوة يف ت�رشيح خ�صنا به 
�أن جمهود�ت رئي�س �جلمهورية   ،
لبناء  �لهادفة  تبون  �ملجيد  عبد 
�إل  ينكرها  ل  جديدة  جمهورية 
، خا�صة ما تعلق مبطالب  جاحد 
�حلر�ك �ل�صلمي �ل�صعبي باجلز�ئر 
�ليجابية  �لنتائج  �أبرز  ومن   ،
�ملج�صدة على �ر�س �لو�قع �إعادة 
�لتي  �لوطنية  لالإطار�ت  �لعتبار 
حكم  فرتة  طيلة  للظلم  تعر�صت 
�صامية  منا�صب  مبنحها  �لع�صابة 
�لطاقم  �صمن  �صو�ء  �لدولة  يف 
�لدبلوما�صي  �ل�صلك  �أو  �حلكومي 
مت  �لتي  �لولة  حركة  يف  وكذ� 
�إجر�وؤها يف �لأيام �لقليلة �ملا�صية 
. �إىل جانب ذلك فقد ك�صف علي 
�ملتخذة  �أن �خلطو�ت   ، بن عيوة 
رئي�س �جلمهورية عبد  من طرف 
بدقة  در��صتها  مت  تبون  �ملجيد 

جلنة  بت�صكيل  تعلق  ما  خا�صة 
خرب�ء لفتح ور�صات عديدة متهيد 
بعيد�  جديد  د�صتور  ل�صتحد�ث 
ذلك  �أكد  مثلما  �ملقا�س  لغة  عن 

يف خرجته �لإعالمية �لأخرية .
فلم  �لدويل  �ل�صعيد  وعلى 
�لثقل  عودة  �ملتحدث  ينكر نف�س 
للو�جهة  �جلز�ئري  �لدبلوما�صي 
�جلز�ئر على  وقوف  �نطالقا من 
�لإخوة  جميع  مع  و�حدة  م�صافة 
بخيار  متم�صكا  يف ليبيا  �لفرقاء 
لغة  بتغليب  �لقا�صي  �جلز�ئر 
�لقوة  �أ�صكال  جميع  على  �حلو�ر 
�لأطماع  �أمام  �لطريق  لقطع 
وثرو�ت  خري�ت  يف  �لأجنبية 
ليبيا ، مرور� بامل�صاركة  �ل�صقيقة 
�جلمهورية  لرئي�س  �ل�صخ�صية 
وزير �لدفاع و�لقائد �لعام �لأعلى 
للقو�ت �مل�صلحة يف �جتماع برلني 
�لليبية  لالزمة  حلول  عن  للبحث 
و�صول �إىل ��صتقبال وزر�ء وروؤ�صاء 
�صورة  يف  بامللف  �صلة  لهم  دول 
رئي�س تركيا وتون�س �إ�صافة لوزير 

خارجية دولة م�رش وفرن�صا .
فاإن  �ثنان  عليه  يختلف  ل  ومما 
حتركات �لرئي�س �جلديد للجز�ئر 
وز�رة  ملقر  زيارة  عن  �أثمرت 
تعهد�ت  وتقدميه  �لوطني  �لدفاع 
�لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  تطوير 

لوحدة  و�لأخري  �لأول  �حلامي 
و�صالمة �لرت�ب �لوطني .

ذهب  فقد  �أخر  �صعيد  وعلى 
�جلهوي  �ملن�صق  علي  عيوة  بن 
باجلنوب  �ملدين  للمجتمع 
�ل�رشقي يف خ�صم حديثه معنا �إىل 
�لو�ثق من نف�صه باأن  �لتاأكيد بلغة 
�لعد�لة  جهاز  و��صتقاللية  حترر 
مو��صلة  يف  حمال  ل  �صي�صاهم 
�لقا�صي  �جلمهورية  رئي�س 
�حلثيثة  م�صاعيه  يف  للبالد  �لأول 
ملحاربة �لف�صاد و�ملف�صدين ومن 
ثم ��صرتجاع �لأمو�ل �ملنهوبة يف 
زمن �ختطاف �لدولة طيلة ع�رشية 

كاملة من �لإرهاب �لإد�ري  .
ومل يتوقف حمدثنا عند هذ� �حلد 
بل رفع �لتما�س لرئي�س �جلمهورية 
ل�رشكات  �لتحقيق  بلجنة  مطالب 
�ل�صناعة  يف  �لعاملة  �لوطنية 
و�إد�ريا  �منيا  للتحقيق  �لنفطية 
مع بع�س �مل�صوؤولني �لذين حولو� 
من  �لأعظم  �ل�صو�د  رزق  م�صدر 
وعلى  خا�صة،  مللكية  �جلز�ئريني 
�صبيل �ملثال ل �حل�رش �لت�صخيم 
�ملبالغ فيه لكر�ء �لعتاد و �لتوظيف 
على  �ملرور  دون  لعمال  �ملبا�رش 

�لطرق �لقانونية .
�سالح،ب 

املن�سق اجلهوي لفعاليات املجتمع املدين باجلنوب ال�سرقي علي بن عيوة :

هذا ما ننتظره من رئي�س اجلمهورية 
.    رد االعتبار لالإطارات الذين ظلمتهم الع�سابة

.    تطوير وع�سرنة اجلي�س �سفعة للم�سككني
.    تلبية معظم مطالب احلراك 

.    التحقيق مع امل�سوؤولني الذين حولوا ال�سركات
 النفطية مللكية خا�سة »

�إيد�ع  �جلمهورية  رئي�س  �إعالن  �أثار 
�ملركزي  بالبنك  دولر  مليون   150
�لت�صاوؤلت حول  من  �لعديد  �لتون�صي 
فاأكد   ، و�صياقه  �لأخري  هذ�  طبيعة 
خمت�صون و خرب�ء يف حديثهم ليومية 
لتون�س  قدمت  �جلز�ئر  �أن  �لو�صط 
�أن  مو�صحني  هبة  ولي�صت  وديعة 
�لتون�صية  �لبنوك  يف  �صت�صخ  �لوديعة 
و يتم �إرجاعها يف مدة �أق�صاها ع�رش 
�أن  �أكدو�  ،كما  فو�ئد  ،وبدون  �صنو�ت 
�لقر�ر ياأتي يف �إطار تعزيز �لعالقات 
�لدولتني  بني  �لت�صامن  وروح  �لأخوية 
ت�صعى  �جلز�ئر  �أن  و  �ل�صقيقتني، 
��صتد�نة  على  تون�س  ح�صول  لت�صهيل 

خارجية .

اخلبري االقت�سادي هادف عبد 
الرحمان

قرار ت�سامني و يجب اال�سادة به 

قال �مل�صت�صار يف �لتنمية �لقت�صادية 
�لتجارة  لغرفة  �ل�صابق  �لرئي�س  و 
منه  �أكرث  �صيا�صة  قر�ءة  له  �أن  قر�ر 
�خلطوة  �أن  �إىل  م�صري�  �قت�صادية، 
دورها  بلعب  للجز�ئر  �صت�صمح 
�لإخوة  �لطبيعي  �جتاه  �ملحوري  و 
و �لأ�صقاء �لتون�صيني يف هذه �ملرحلة 
�لقت�صاد  بها  مير  �حلرجة  �لتي 

�لتون�صي،
 و�أ�صاف �أن �جلز�ئر تريد �لوقوف �إىل 
دعمها  و  �لتون�صية  �ل�صلطات  جانب 
بغيت متكينها من �حل�صول على �إعانة 
بقيمة  وديعة  و�صع  خالل  من  مالية 
150 مليون دولر لدى �لبنك �ملركزي 

�لتون�صي. 
و �أ�صار هادف �أن هذ� �لإجر�ء �صوف 

ميكن �ل�صلطات �ملالية يف تون�س من 
��صتعماله ك�صمان من �لبنك �ملركزي 
�للجوء  �أر�د  �إذ�  ما  حالة  �لتون�صي يف 
�إىل �ل�صتد�نة. و يرى ذ�ت �خلبري �أن 
به  �لإ�صادة  يجب  و  ت�صامني  �لقر�ر 
قر�ء�ت  يف  �خلو�س  �إىل  د�عي  ل  و 
عقيمة و غري م�صوؤولة.كما �أكد هادف 
�أن �لقر�ر من �صاأنه تعزيز �ل�رش�كة بني 
�لبلدين مربز� �نه �صوف يدفع �لدولتني 
�ل�رش�كة  م�صتوى  رفع  �إىل  �ل�صعي  �إىل 
�لقت�صادية  من حيث �لنوعية لت�صمل 
جمال �ل�صتثمار  يف بع�س �لقطاعات 
�لتحويلية،  �ل�صناعات  غر�ر  على 
و�جللود  �لن�صيج  �صناعة  و  �ل�صياحة 
�صوف  �لإجر�ء  هادف  هذ�  و�أكد 
يف  لالقت�صاديني  �إدماج  �أكرث  ي�صمح 

�إطار �حتاد مغاربي �أكرث فعالية.

اخلبري القانوين اإ�سماعيل خلف 
اهلل:

اجلزائر حتمي تون�س من 
االبتزاز اخلارجي 

�أن  �لقانوين  �ل�صاأن  يف  �لباحث  يعتقد 
�لوديعة عبارة عن حماولة من �جلز�ئر 
عر�صة  تون�س  �ل�صقيقة  ترتك  ل  لكي 
ونحن منر  �خلارجي خا�صة  لالإبتز�ز 

باأزمة ليبية معقدة.
وقال �ملحلل �ل�صيا�صي �إ�صماعيل خلف 
�هلل يف حديثه مع جريدة �لو�صط  �أن 
�جلز�ئر قدمت لتون�س وديعة ولي�صت 
هبة ميكن �صحبها يف �أي وقت ،و �إنها 
�صمان متهد لقر�س جديد �صت�صتفيد 
منه تون�س  م�صري� �أن �جلز�ئر ت�صاعى 
�لقر�س  على  تون�س  ح�صول  لت�صهيل 
و  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  ت�صرتط  حيث 

�صمان  مبلغ  وجود  �ملقر�صة  �لبلد�ن 
بالعملة �ل�صعبة .

وقال �ن �لخرييدخل يف �إطار تعزيز 
�لت�صامن  وروح  �لأخوية  �لعالقات 
�أن  �ل�صقيقيقتني،موؤكد�  �لدولتني  بني 
هذه �لوديعة تُعاد �إىل �لبنك �ملركزي 
 10 �أق�صاها  مدة  بعد  �جلز�ئري 

�صنو�ت بدون فو�ئد.

مدير عام التمويل بالبنك 
التون�سي املركزي:

هذه رابع وديعة نتلقاها من 
اجلزائر 

و�ملدفوعات  �لتمويل  عام  قال مدير 
�ملركزي  بالبنك  �خلارجية 
لإذ�عة  ل�صود  �لكرمي  �لتون�صي،  عبد 
�لوديعة  �أن  �لتون�صية،  »موز�ييك« 
»�صت�صهم يف دعم �لحتياطي �لأجنبي 
ل�صوق  �كرب  �صيولة  وتوفري  للبنك، 

�ل�رشف �لد�خلية بني �لبنوك«.
�لوديعة  �أن  �ملتحدث  ذ�ت  وذكر 
�لتون�صي،  �ملركزي  للبنك  �ملمنوحة 
�جلز�ئر  �أن  م�صري�  �لر�بعة،  هي 
منحت  تون�س وديعة �صنة 2011 بقيمة 
50 مليون دولر مت ت�صديدها على 10 

�صنو�ت ب�صفر فائدة«.
�لثانية  �لوديعة  �أن  ل�صود  �أ�صاف  و 
كانت يف 2014 بقيمة 100 مليون دولر 
�إىل  �إ�صافة  نف�صها،  �ملالية  بال�رشوط 
وديعة ثالثة منحت لتون�س يف 2015«، 
مرجحا  �لتون�صي؛  �مل�صوؤول  بح�صب 
�خلا�صة  �ملالية  �ل�رشوط  تكون  �أن 
بالوديعة �لر�بعة 150 مليون دولر هي 

نف�صها.
ف.ن�سرين

هي الرابعة على التوايل

خمت�شون ي�شرحون للو�شط وديعة اجلزائر لتون�س
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باية ع 

وجاء يف بيان لوزارة الدفاع الوطني 
تنفيذ  مدى  متابعة  اإطار  يف  اأنه 
القتايل  التح�ضري  �ضنة  برنامج 
وحدات  كافة  عرب   2020/2019
ال�ضعبي وعرب كافة  الوطني  اجلي�ش 
اللّواء  �رشع  الع�ضكرية،  النواحي 
اأركان  رئي�ش  �ضنڤريحة  ال�ضعيد 
بالنيابة  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ش 
وحدات  اإىل  وتفتي�ش  عمل  بزيارة 
ال�ضاد�ضة  الع�ضكرية  الناحية 
تراأ�ش  لقاء  حيث  بتمرنا�ضت 
توجيهيا مبقر قيادة الناحية، والتقى 
بالإطارات والأفراد، بح�ضور ممثلي 
خمتلف الأ�ضالك الأمنية، اأين األقى 
حر�ش  فيها  اكد  توجيهية  كلمة 
تعزيز  موا�ضلة  على  العليا  القيادة 
قدرات قوام املعركة للجي�ش الوطني 
الرفع  متطلبات  وتاأمني  ال�ضعبي، 
حت�ضني  ي�ضمن  مبا  جاهزيته،  من 
والقتايل،  العملياتي  الأداء  وترقية 
خدمة  ومكوناته،  ت�ضكيالته  لكافة 

لأقدام  وتثبيتا  اجلزائر،  مل�ضلحة 
العزم  العاقدين  الأوفياء،  اأبنائها 
على مواجهة اأي تهديد، مهما كانت 
من  انه  م�ضيفا  م�ضدره  اأو  طبيعته 
بح�ضا�ضية  ال�ضديد  اإمياننا  »منطلق 
هذه املهام املوكلة للجي�ش الوطني 
على  وحر�ضنا  بل  ووعينا،  ال�ضعبي، 
وجه،  اأكمل  على  بها  الوفاء  حتمية 
يف  »كــل  اليوم  يدعو  الواجب  فاإن 
�ضالحياته  وحدود  عمله  موقع 

املوا�ضلة  اإىل  م�ضوؤولياته،  ونطاق 
يف  والعقالنية،  واملنهجية  الدائمة 
وتوجيهات  رئي�ش  ودعم  قيادة  ظل 
للقوات  الأعلى  القائد  اجلمهورية، 
الوطني،  الدفاع  وزير  امل�ضلحة 
الذي  واملتكامل  ال�ضامل  للمجهود 
املرحلة  ظل  اجلي�ش  يف  به  يقوم 
لإ�ضرتاتيجية  وفقا  اجلديدة، 
وبعيدة  متب�رشة  وروؤية  مدرو�ضة 

النظر.

و اغتنم  اللواء هذه املنا�ضبة حلث 
ال�ضاد�ضة،  الع�ضكرية  الناحية  اأفراد 
املناطق  على  املرابطني  ل�ضيما 
يف  ما  كل  بذل  على  احلدودية، 
اأي  واإف�ضال  �ضد  اأجل  من  و�ضعهم 
�ضالمة  تهدد  اأن  ميكنها  حماولة، 
الوطنية  ب�ضيادتها  ومت�ش  بالدنا 
حميطنا  يعي�ضه  ما  اأن  موؤكدا 
اأحداث  من  برمته،  اجلغرايف 
يجري  وما  متالحقة،  وم�ضتجدات 
الوطنية  حدودنا  كافة  مبحاذاة 
من  اأ�ضا�ضيا  باعثا  ي�ضكل  املديدة، 
وم�ضاعفة  احليطة،  زيادة  بواعث 
احلذر وتكثيف كل موجبات اليقظة، 
فظاهرة الالاإ�ضتقرار، التي ي�ضهدها 
والبعيد—ي�ضيفى  القريب  حميطنا 
على  خطر  اأي  ت�ضكل  –«لن  اللواء 
اجلزائر  اأر�ش  لأن  الوطني،  ترابنا 
تبقى دائما واأبدا، حمفوظة ب�ضواعد 
اأبنائها املرابطني على كل �ضرب من 
ترابها » كما دعا اأفراد هذه الناحية 
وطنهم  ظن  ح�ضن  ليكونوا  عند 

و�ضعبهم وجي�ضهم

اجلي�ش متفطن لكل التهديدات يف الإقليم
اأكد رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�سعبي بالنيابة اللواء �سعيد �سنقريحة االثنني من مترنا�ست اأن ظاهرة 
الال�ستقرار التي متيز املحيط القريب والبعيد عن اجلزائر لن ت�سكل اأي خطر على الرتاب الوطني بف�سل 

�سواعد اأبنائها املرابطني  غري انه دعا اأفراد الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة، ال�سيما املرابطني على املناطق 
احلدودية، على بذل كل ما يف و�سعهم من اأجل �سد واإف�سال اأي حماولة، ميكنها اأن تهدد �سالمة الرتاب 

الوطني و ومت�ش ب�سيادة اجلزائر .

اجلوية  اخلطوط  �رشكة  قررت 
رحالتها  جميع  تعليق  اجلزائرية 
نحو ال�ضني كاإجراء وقائي موؤقت 
»كورونا«  فريو�ش  تف�ضي  ب�ضبب 
اأم�ش  به  �رشح  ح�ضبما  اجلديد 
با�ضم  الر�ضمي  الناطق  الثنني 
اأو�ضح  و  اأندل�ضي.  اأمني  ال�رشكة 
تعليق  قرار  اأن  امل�ضوؤول  ذات 
الوطنية  ال�رشكة  رحالت  جميع 
اإطار  يف«  يدخل  ال�ضني  نحو 
املوؤقتة«  الوقائية  الإجراءات 
التي  الرحالت  عدد  اأن  م�ضيفا 
من  اجلزائرية  اجلوية  توؤمنها 
هي  )ال�ضني(  بكني  نحو  اجلزائر 

رحلتني يف الأ�ضبوع .

تعليق  اأن  ال�ضاأن  هذا  يف  اأفاد  و 
نحو  اجلزائرية  اجلوية  رحالت 
هذه الوجهة  يرتكز على اجلانب 
فريو�ش  من  الوقاية  اأي  ال�ضحي 
كورونا خا�ضة بعد اإعالن منظمة 
ال�ضحة العاملية اخلمي�ش الفارط 
بات  اجلديد  كورونا  فريو�ش  اأن 
ي�ضكل حالة طوارئ �ضحية دولية. 
قد  اجلزائرية  اجلوية  كانت  و 
على  وقائية  اإجراءات  اتخذت 
الطريان  �رشكات  جميع  غرار 
الدولية من خالل توفري جمموعة 
لدى  ال�ضحية  امل�ضتلزمات  من 
م�ضتخدمي الطريان العاملني على 
املناطق  اإىل  املتوجهة  الرحالت 

التي ظهر فيها الفريو�ش و تتكون 
و  قفازات  من  امل�ضتلزمات  هذه 

اأقنعة و عباءات خا�ضة.
الطائرة  بتنظيف  القيام  يتم  كما 

قبل الإقالع و بعد الهبوط.
خالل  جديد  اإجراء  اتخاذ   ومت 
اجلزائر،  نحو  العودة  رحالت 
حيث انه يف حالة مالحظة طاقم 
لهذا  اأعرا�ش  وجود  الطائرة 
امل�ضافرين  احد  لدى  املر�ش 
املتابعة  خلية  اإبالغ  »يتم  فانه 
اإر�ضال  اجل  من  تلقائي  ب�ضكل 
الطائرة  باب  اأمام  طبي  فريق 
للتكفل الفوري بامل�ضافر امل�ضتبه 

باإ�ضابته باملر�ش«.

التابعة  الطائرة  عادت  قد  و 
اجلزائرية  اجلوية  للخطوط 
ووهان  مقاطعة  من  القادمة 
ال�ضينية اإىل اأر�ش الوطن اأم�ش يف 
على  وكان  النهار  منت�ضف  حدود 
متنها 60 رعية جزائرية وتون�ضيني 
وياأتي  وموريتانيني.  وليبيني 
رئي�ش  من  باأمر  الإجراء  هذا 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
جزائريني  رعايا  باإجالء  القا�ضي 
وتون�ضيني وليبيني وموريتانيني من 
ا�ضتجابة  ال�ضينية  ووهان  مدينة 
حماية  و  بلدانهم  �ضلطات  لطلب 
فريو�ش  انت�ضار  بعد  ل�ضحتهم 

كورونا بهذه املقاطعة.

اجلوية اجلزائرية

 تعليق جميع الرحالت اإىل ال�سني كاإجراء وقائي 

اجلمهورية  رئي�ش  يعلن  اأن  يرتقب 
رئا�ضي  عفو  تبون،عن  املجيد  عبد 
امل�ضاجني  وغري  امل�ضاجني  ي�ضمل 

املحكوم عليهم نهائيا.
و ذلك ح�ضب تعليمة من وزارة العدل 
اإىل النواب العامون والق�ضاة و مدراء 
مر�ضوم  تخ�ش  العقابية  املوؤ�ض�ضات 
العفو  اإجراءات  يت�ضمن  رئا�ضي 
م�ضاورات  عقب  اخلطوة  ،وتاأتي 
اأطراف  عدة  مع  اجلمهورية  رئي�ش 
عانت  و�ضخ�ضيات  جتربة  واأ�ضحاب 
حيث  �ضابق،  وقت  يف  الإق�ضاء  من 
اإىل  دعت  التي  و  براأيها  الأخذ  يتم 
تاأتي  التي  اإطالق �رشاح املعتقلني و 
�ضمن الإجراءات التي قد ت�ضاهم يف 

اإر�ضاء الثقة والتهدئة.

حرمت   قد  كانت  لالإ�ضارة  و 
طبقا  املحددة  ال�ضالحيات  
للجمهورية  املوؤقت  للد�ضتورالرئي�ش 
اجلزائرية  عبد القادر بن �ضالح ، من 
ال�ضجناء  ل�ضالح  رئا�ضي  عفو  اإجراء 

املحكومني باأحكام نهائية.

املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف
قرارات العفو  احتواء للغ�سب و 

االحتقان 

حممد  ال�ضيا�ضي  املحلل  قال 
الو�ضط  ليومية  حديثه  يف  بو�ضياف 
متر  اجلزائر  اأن  املوؤكد  من  اأنه 
بظروف جد �ضعبة وحتتاج اإىل تعزيز 
خواطر  وجرب  الداخلية،  اجلبهة 
الذين  اجلزائريني  من  الكثريين  

يتطلعون اإىل مزيد من احلرية، حتى 
ال�ضحيحة،  التقديرات  خانتهم  وان 
للو�ضع  اعتبار  كثري  يعريوا  مل  اأو 
الأمني والتهديدات املت�ضاعدة على 

امل�ضتوى الإقليمي والدويل.
و يعتقد املحلل ال�ضيا�ضي اأن قرارات 
من  لكثري  احتواء  مبثابة  هي  العفو 
الباب  وفتح  والغ�ضب،  الحتقان 
منهجية  من  املتذمرين  اأمام  وا�ضع 
ال�ضلطة  تعتمدها  التي  الإ�ضالح 
العفو  اأن  املتحدث  ذات  اأ�ضاف  و 
لإدماج  جديد  نف�ش  طالق  هوا 
اجلميع وانخراطهم يف معركة البناء 
عازمة  اأنها  يبدوا  التي  اجلديدة 
وتتاألف قلوب  اأحدا  األ تق�ضي  على 
و  جديدة   جزائر  اجل  من  اجلميع 

اإطالق  اأن  بو�ضياف  حممد  يرى 
�ضانه  من  الراأي  �ضجناء  �رشاح 
والتطبيع  احلراك  مطالب  تهذيب 
التي  والعدالة  ديناميكية احلرية  مع 
ين�ضدها ال�ضعب  كما اأن امتداد العفو 
بامل�ضالة  عالقة  له  من  بع�ش  اإىل 
التنمية  حيث  من  القت�ضادية 
الرئي�ش  يتحمله  مهر  هو  والت�ضغيل 
من اجل ا�ضتدراك اخل�ضائر الكبرية 
انطالق  منذ  القطاع  يعرفها  التي 
احلراك ، وحماولة للتعوي�ش وتامني 
وتن�ضيط  تكر�ضت  قد  مكت�ضبات 
نحو  الطريق  تعرف  بداأت  حلركة 
ي�ضتفيد  من  وعلى  والنمو،  الإنتاج 

منها اأن يقدر ذلك ويثمنه .
ف.ن�سرين

يف اإطار اإجراءات التهدئة

نحو اإ�سدار  عفو رئا�سي عن امل�سجونني

حمافظ بنك اجلزائر

احتياطي النقد الأجنبي بلغ
 62 مليار دولر 

من  اجلزائر  احتياطي  تراجع 
دولر  مليار   62 اإىل  ال�ضعبة  العملة 
حاليا، ح�ضب ما اأعلنه اأم�ش الثنني 
حمافظ بنك اجلزائر اأمين بن عبد 
الرحمان، مطمئنا اأن هذا امل�ضتوى 

من الحتياطي »جيد«.  
و �رشح حمافظ بنك اجلزائر، عقب 
البنوك  روؤ�ضاء  مع  ت�ضاوري  اجتماع 
املالية  ال�ضاحة  يف  تن�ضط  التي 
من  دولر  مليار   62 »لدينا  قائال: 
م�ضتوى  هو  و  ال�رشف  احتياطات 

جيد«. 

بلغ   ،2019 اأفريل  نهاية  مع  و 
العملة  من  اجلزائر  احتياطي 
مقابل  دولر  مليار  6ر72  ال�ضعبة 
نهاية  2018 و 33ر97  88ر79 مليار 
توقع  و   2017 نهاية  دولر  مليار 
قانون املالية ل�ضنة 2019 انخفا�ش 
مليار   62 اىل  ال�رشف  احتياطي 
بينما  املن�رشم  العام  نهاية  دولر 
تقل�ش  ل2020  املالية  قانون  يتوقع 
مليار  6ر51  اىل  الحتياطي  هذا 

دولر مع نهاية العام اجلاري.

منحته قر�سا بقيمة 2.6 مليار دينار 

احلكومة تتدخل لإنقاذ 
العمالق »اأونيام«

الوطنية  املوؤ�ض�ضة  احلكومة  منحت 
املنزلية  الأجهزة  ل�ضناعات 
مليار   1.1 بقيمة  قر�ش  )اأونيام( 
املالية  اأزمتها  ملواجهة  وذلك  دج، 
نتيجة  لأن�ضطتها  التقني  والتوقف 
التي  تعرفها  هذه املتاعب املالية 
ال�ضناعات  يف  الوطنية  املوؤ�ض�ضة 
منحها  تقرر  فيما  الكهرومنزلية 
يف  دينار  مليار   1.5 اأخر  قر�ش 

القريب العاجل .
عن  الإفراج  احلكومة  قررت  وقد 
موؤ�ض�ضة  طلبتها  التي  القرو�ش 
للمدير  اجتماع  خالل  »اأونيام« 
ال�ضناعة  وزير  مع  للموؤ�ض�ضة  العام 
واملناجم ليلة اأم�ش حيث تلقى البنك 
الإفراج  اأجل  تعليمات من  الوطني  
اأول  اإ�ضدار  مت  حيث  القرو�ش  عن 
وهو  دينار   مليار   1.1 بقيمة  مبلغ 

»اأونيام«  ي�ضاعد  الذي  القر�ش 
امل�ضتعجلة  احتياجاتها  تلبية  على 
م�ضانعها   متوين  يف  واملتمثلة 
برتكيب  اخلا�ضة  الأولية  باملواد 
ال�رشورية  الكهرومنزلية  الأجهزة 
املوؤ�ض�ضة  هذه  ن�ضاط  ل�ضتئناف 
الإنتاج  ن�ضاط  �ضيما  ل  الوطنية، 
ال�ضنوات  يف  ركودا  عرف  الذي 
كانت  وقت  يف  الأخرية  القليلة 
وامتيازات  مزايا  متنح  الدولة  فيه 
ل�رشكات اأجنبية ا�ضثتمرت باجلزائر 

او ل�رشكات خا�ضة .
بقيمة   اأخر  قر�ش  منح  تقرر  كما 
ح�ضاب  يف  ي�ضب   1.5 بقيمة 
�ضمان  اأجل  من  قريبا  املوؤ�ض�ضة 
على  واحلفاظ  ن�ضاطها  �ضريورة 

منا�ضب العمل.
 عطار باية 

املديرية العامة لالأمن الوطني

 تنظيم يوم توعوي حول كورونا
لالأمن  العامة  املديرية  نظمت 
الحتياط  مبجموعة  الوطني 
والتدخل لالأمن الوطني بالقبة  يوما 
تكوينيا وتوعويا حول فريو�ش كورونا 
من  مع خرباء وخمت�ضني  بالتن�ضيق 
واإ�ضالح  وال�ضكان  ال�ضحة  وزارة 
العاملية  واملنظمة  امل�ضت�ضفيات 

لل�ضحة.
وقد ح�رش فعاليات اليوم الإعالمي 
اأخ�ضائيون  اأطباء  والتكويني 
مبختلف  العاملني  وعامون 
الوطني،  الأمن  م�ضت�ضفيات 
املراكز الطبية والجتماعية لالأمن 
الوطني املنت�رشة عرب كامل الرتاب 
من  واأخ�ضائيني  خرباء  الوطني، 

واإ�ضالح  وال�ضكان  ال�ضحة  وزارة 
املنظمة  وممثلي  امل�ضت�ضفيات 
باجلزائروت�ضمن   لل�ضحة  العاملية 
التعريف  التكويني  اليوم  برنامج 
الذي  للفريو�ش  والدقيق  العلمي 
اإىل  العامل،  بلدان  من  العديد  م�ش 
وجمالت  النت�ضار  طرق  جانب 
من  والوقاية  والتح�ضي�ش  التوعية 
كما  العدوى،  الكثيف  الوباء  هذا 
عدد  حول  اإح�ضائيات  تقدمي  مت 
امل�ضابني والوفيات عرب العامل ومن 
التو�ضيات التي خرج بها امل�ضاركون 
الحرتازية  التدابري  تعزيز  �رشورة 

وتكثيف عمليات التوعية الوقائية.
باية ع 

م�ست�سفى القطار 
عدم اإ�سابة الرعايا ال�سينني

 بالكورونا
اأجريت  التي  التحاليل  اأظهرت 
على  املتواجدين  ال�ضينيني  للرعايا 
م�ضتوى م�ضت�ضفى القطار بالعا�ضمة 

عدم اإ�ضابتهم بفريو�ش كورونا.
واأحدث نقل الرعايا الليلة ال�ضابقة، 
مل�ضلحة الإ�ضتعجالت بامل�ضت�ضفى 
ليلة الأحد اإىل الثنني طوارئ كبرية 
ال�ضتباه  نتيجة  الطبي  الطاقم  لدى 
اخلطري  بالفريو�ش  باإ�ضابتهم 

خا�ضة وان امل�ضابون ظهرت عليهم 
اأعرا�ش حمى �ضديدة  ما خلق حالة 
قا�ضدى  لدى  �ضديدين  وذعر  توتر 
حيث  املتخ�ض�ش  امل�ضت�ضفى  هذا 
واأقاربهم  املر�ضى  من  العديد  فر 
من الزوار من املكان خوفا من نقل 
العدوى التي باتت تهدد جميع دول 

العامل لرتباطها اقت�ضاديا بال�ضني
 باية ع  
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طرف  من  املتبعة  ال�سيا�سة  اأن  اإال 
ب�سار  حممد  طاهري  جامعة  اإدارة 
امُلتبع  الوزارة  م�سعى  مع  تتنافى 
االإطار،  هذا  يف  عليه  واملن�سو�ص 
تقوم مبمار�سة �سغوطات  اأنها  حيث 
النقابية  التنظيمات  على  ُمنهجة 
العديد  ب�سل  قامت  وقد  املعتمدة 
التي متثل  النقابات خا�سة منها  من 
اأ�ساتذة  بذلك  جمردتاً  االأ�ساتذة 
نقابي،  متثيل  اأي  من  ب�سار  جامعة 

نذكر من هذه املمار�سات:
 جتميد ن�ساط الفرع النقابي الأ�ساتذة 
 )SNEU/UGTA( ب�سار  جامعة 
الفرع  اأ�سدره  البيان  على  فعل  كرد 
يعترب  والذي   2018 �سبتمرب   13 يف 
اآخر بيان ي�سدر عنه والذي ندد فيه 
مدير  طرف  من  املتبعة  بالطريقة 
اجلامعة يف الت�سيري ال�سيما بانتداب 
على  القطاع  خارج  من  موظفني 
اأ�سا�ص  على  ال  املح�سوبية  اأ�سا�ص 
بانتداب  قام  فقد  والنزاهة.  الكفاءة 
العمومية  اخلزينة  من  موظف 
للجامعة  العام  االأمني  من�سب  لتويل 
ات�ساالت  من  اآخر  مبوظف  وكذلك 
اجلزائر لتويل من�سب رئي�ص م�سلحة 
تعترب  حيث  للجامعة،  امل�ستخدمني 
الناب�ص  القلب  املنا�سب  هذه 
للجامعة رغم اأن جامعة ب�سار تزخر 

واأقدمية  وخربة  كفاءة  ذات  بطاقات 
اإدارية ومعرفة دقيقة لواقع اجلامعة 
اجلامعة  اأن  كما  م�ساربها،  مبختلف 
هذه  لتكوين  طائلة  اأمواالً  �رصفت 
ترب�سات  عرب  االإدارية  االإطارات 

داخل وخارج الوطن.
على  بال�سغط  امل�سوؤول  ذات  قام  و 
الوطني  للمجل�ص  ب�سار  جامعة  فرع 
 )CNES( العايل  التعليم  الأ�ساتذة 
يف  جماعية  ا�ستقالة  �سهد  الذي 
بيان  اآخر  االآونة االأخرية بعد �سدور 
ا�ستنكر  والذي   2019 ماي   16 يف  له 
والطلبة  االأ�ساتذة  جرجرة  فيه 

اأروقة املحاكم  والعمال يف  الباحثني 
اجلامعي  باحلرم  ق�سايا �رصقات  يف 
اأحداث  االأخري  بيانه  يف  فاأعتربها 
اإليها جامعة  اآلت  ا�ستثنائية وخطرية 
ت�سيري  يف  االإدارة  ف�سل  جراء  ب�سار 
طالت  التي  املتتالية  ال�رصقات  اأزمة 
واملخابر  البحث  خمابر  املخازن، 

البيداغوجية للجامعة.
الوالئي  املكتب  ن�ساط  �سل  حني  يف 
للنقابة الوطنية امل�ستقلة مل�ستخدمي 
 )S.N.A.P.E.S( العايل  التعليم 
وذلك بعد تن�سيب املكتب من طرف 
الرئي�ص الوطني للنقابة يف 14 اأكتوبر 

ا�ستقبال  املدير  رف�ص  كما   .2019
وا�ستالم  الوالئي  املكتب  اأع�ساء 
الوالئي  املكتب  تن�سيب  حم�رص 
وبا�رص بال�سغط على اأع�ساء املكتب 
منهم  لبع�ص  واالإق�ساء  بالت�سييق 
فتح  يف  املكتب  ف�سل  اإىل  اأدى  ما 
وان�سحاب  باجلامعة  للنقابة  فروع 
بع�ص املنخرطني وعزوف االأ�ساتذة 
النقابة  يف  االنخراط  عن  والعمال 

خوفا من انتقام االإدارة منهم.
التي  ال�سكوى  موقعوا  يتهم  و 
جامعة  اإدارة  الو�سط  بها  تو�سلت 
اأي  قمع  يف  نفودها  با�ستعمال  ب�سار 

ل�سيا�ستها  رف�سه  عن  يُعرب  موظف 
واإحالته  العمل  عن  بتوقيفه  وذلك 
احرتام  دون  التاأديبي  املجل�ص  اإىل 
اخلا�سة  القانونية  االإجراءات 
حدث  ما  وهو  العمومية  بالوظيفة 
الو�سط  ن�رصت  العمال  من  لبع�ص 
مقاال يف ق�سيتهم يف 26 اأبريل 2019 
بعنوان »مدير جامعة ب�سار يحتج على 
االحتجاج بتوقيف العمال املحتجني«، 
باإيقاف  االإدارة  خروقات  وجتاوزت 
تبليغهم  للعمال دون  ال�سهري  الراتب 
للموظفة  حدث  كما  التوقيف  بقرار 
لنا م�سادرنا  ذكرته  ما  �ص. ن. وهو 
جهة  من  ب�سار.و  جامعة  داخل  من 
اأخرى قامت اإدارة اجلامعة بتن�سيب 
فرعني لكل من االإحتاد العام للعمال 
والنقابة   )UGTA( اجلزائريني 
مل�ستخدمي  امل�ستقلة  الوطنية 
 )SNAPAP( العمومية  االإدارة 
امل�ستكون  عنها  يقول  بطريقة  
رئي�ص  اأن  حيث  ال�رصعية  بناق�سة 
فرع  UGTA ي�سغل من�سب رئي�ص 
م�سلحة االأمن بجامعة ب�سار ورئي�ص 
فرع SNAPAP ي�سغل من�سب عون 
اأع�ساء هاتني  وجميع  باجلامعة  اأمن 
اأمن باجلامعة.  اأعوان  النقابيتني هم 
ي�ستعمل  ب�سار  جامعة  مدير  اإن 
على  ال�سغط  يف  النقابتني  هاتني 
لعون  حدث  ما  وهو  يخالفه  من  كل 
رف�سه  عند  باجلامعة  اخلزينة  اأمني 

فتعر�ص  م�سبوهة  �سفقات  لتمرير 
اإىل حما�رصة مكتبه من طرف بع�ص 
باإعاز  النقابتني  هاتني  اأع�ساء  من 
مقال  يف  �سدر  ما  وهو  املدير،  من 
بعنوان   2020 يناير   15 يف  للو�سط 
�سفقات  يف  بالتحقيق  »مطالب 
حممد  طاهري  جامعة   - م�سبوهة 

بب�سار«.
والبائدة  البالية  املمار�سات  هذه  اإن 
وا�سحة  م�ستقبلية  لروؤية  تفتقد 
التعليم  وزارة  لتعليمات  وخمالفة 
تن�ص  التي  العلمي  والبحث  العايل 
والت�ساور م�سعى  لغة احلوار  اأن  على 
يحر�ص القطاع على اعتمادها كاآلية 
االن�سغاالت  للتكفل مبختلف  مف�سلة 
التي يطرحها مثلو االأ�رصة اجلامعية 
اأدائها  وحت�سني  تطورها  و�سمان 
وتكري�ص منط حوكمة جامعية ترتكز 

على امل�ساركة.
باجلامعة،  م�سادرنا  ح�سب  وعلى 
ب�سار  بجامعة  احلالية  الو�سعية  فاإن 
تدعو للقلق جراء االإق�ساء والتهمي�ص 
انتفا�سة  باحتمال  وتنبئ  والغنب 
بجميع  اجلامعية  لالأ�رصة  عارمة 
اأطيافها، و مع الغياب التام للنقابات 
بجامعة ب�سار والتي من �ساأنها تاأطري 
االإدارة  مع  والتفاو�ص  االحتجاجات 
توؤدي  التي  االن�سداد  حالة  �ستحدث 
اأو  اأعلى  مل�ستويات  الت�سعيد  اإىل 

االإنفالت.

يتوا�شل م�شل�شل اال�شطرابات التي تع�شف بجامعة ب�شار ب�شبب توتر عالقات العمل بني االإدارة و ال�شركاء االجتماعيني  على عك�س ما تن�س عليه توجيهات اجلهات 
الو�شية  حيث اأنه وجت�شيدا لربنامج احلكومة اأمرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مدراء املوؤ�ش�شات اجلامعية عرب تعليمة موقعة من طرف الوزير �شم�س الدين 

�شيتور، اطلعت ><الو�شط<< على ن�شخة منها، بفتح عمليات الت�شاور واحلوار مع ال�شركاء االجتماعيني من التنظيمات النقابية واجلمعيات الطالبية املعتمدة.

اتهامات بالتزوير يف نتائج الدكتوراه 

جلنة حتقيق اإىل كلية 
العلوم االقت�شادية 

بجامعة بلعبا�س

كلية  من  مقربة  م�سادر  ك�سفت 
التجارية  والعلوم  االقت�ساد 
بجامعة  جياليل الياب�ص ب�سيدي 
بلعبا�ص ، عن نزول جلنة وزارية 
بع�ص  يف  التحقيق  اجل  من 
وزارة  تكون  التي  التجاوزات 
التعليم العايل والبحث العلمي قد 

تلقت ب�ساأنها تقارير  ور�سائل .
هذا وجاءت اللجنة املوفدة من 
قبل وزير التعليم العايل والبحث 
�سيتور  الدين  العلمي  �سم�ص 
الدكتوراه  نتائج  يف  للتدقيق 
بعدما تلقت الوزارة ر�سالة تفيد 
اأن  جلنة االإ�رصاف على الدكتوراه 

باإجناح  وقامت  حيادية  تكن  مل 
املح�سوبني  االأ�سخا�ص  اأحد 
تلقت  الوزارة  كما   ، عليها 
تزوير  حول  عملية  الر�سائل 
من  وغريها  اإدارية  وثائق 
وراء  كانت  التي  امل�ساكل 
الكلية  وغلق  الطلب  احتجاجات 
وا�ستمع  هذا   ، مرة  من  الأكرث 
الكلية  اإىل عميد  اللجنة  عنا�رص 
على  االأر�سيف  دون  واطلعت 
مل  حيث   ، نتائج  تذكر  اأية 
التحقيق  تك�سف م�سادرنا نتائج 

حلد االآن .
حممد بن ترار

النقابة الوطنية للم�شرفني وامل�شاعدين الرتبويني  

نطالب باإ�شراكنا يف تعديل القانون االأ�شا�شي 
�سددت النقابة الوطنية للم�رصفني 
الرتبويني على  وامل�ساعدين 
املطروحة  مبطالبها  مت�سكها 
الو�ساية، موؤكدا  طاولة  على 
يف  اإ�رصاكها  �رصورة  على 
االأ�سا�سي  القانون  تعديل  اإثراء 
للمطالب  ت�سقيف  وال  اخلا�ص 
على  والعمل  القادم  االإدماج  يف 
القانونية  الن�سو�ص  ا�ستثمار 
وامل�رصفني  امل�ساعدين  الإن�ساف 

الرتبويني .
للم�رصفني  نددت النقابة الوطنية 
من  الرتبويني  وامل�ساعدين 
الوطني  املجل�ص  خالل دورة 
للم�رصفني  الوطنية  للنقابة 
الرتبويني ب�سيا�سة  وامل�ساعدين 
تنتهجها  التي  التجاهل  ال�سمت و 
الو�ساية اأمام املطالب املطروحة، 
قطاع  باأن  ا�ستقرار  موؤكدة 
العادلة  بالّت�سوية  مرهون  الرتبية 
امل�ساعدين  مللف  واملن�سفة 

وامل�رصفني الرتبويني.
�رصورة  على  النقابة  اأكدت  و 
اخلا�ص  االأ�سا�سي  القانون  اإثراء 
لالأ�سالك  املنتمني  باملوظفني 
الوطنية، م�سريا  بالرتبية  اخلا�سة 
باأنه يجب اأن يكون ت�ساركيا توافقيا 

عادال ومن�سفا لكّل االأ�سالك.
ورفعت النقابة الوطنية للم�رصفني 

الرتبويني   العددي  وامل�ساعدين 
من املطالب ، على غرار  اإلزامّية 
االآيلني  مللف  النهائية  الّت�سوية 
الرتبية  م�ساعدي  �سلك  للّزوال 
القاعدّية  تبة  الٌرّ من  ومتكينهم 
�سدور  قبل  الرتبية  م�رصف 
القانون االأ�سا�سي اخلا�ص اجلديد  
اخلارجي  التوظيف  وجتميـــد 
النهائية  الت�سوية  حني  اإىل 
ٌرخ�ص  ،ا�ست�سدار  امللف  لهذا 
امٌل�ساعدين  لفائدة  ا�ستثنائية 
اإىل  للرّتقية  الرّتبويني  وامٌل�رصفني 
اأحّقيتهم  فيها  مبا  االأعلى  الّرتب 
امٌل�ساركة يف ٌم�سابقة الرّتقية اإىل 
ٌرتبة م�ست�سار الرتبية وتخ�سي�ص  
معتربة  �سنوية  مالية  منا�سب 
االأخرى  االأ�سالك  غرار  على 
 -14 الرئا�سي  املر�سوم  ،تطبيق 
امل�سار  يخدم  مبا  وتفعيله   266
وامل�رصفني  للم�ساعدين  املهني 
االعتبار  بعني  واالأخذ  الرتبويني 
االإدماج  يف  ال�سلك  خ�سو�سية 
القادم ،تثمني ال�سهادات اجلامعية 
مل�ساعدي  املهنية  واخلربة 
وم�رصيف الرتبية واّتخاذها كمعيار 
االأ�سا�سي  القانون  يف  لالإدماج 
الوزارة  تدخل  ،�رصورة  اجلديد 
امٌلمار�سة  للّتع�سفات  حد  لو�سع 
وامل�رصفني  امل�ساعدين  حق  يف 

الرتبويني باإ�سدار من�سور تنظيمي 
يحّدد املهام بدّقة ،�رصورة تفعيل 
باال�ستخالف  املتعلّقة  املنا�سري 
�سلكي  رتب  يف  من�سب   على  
الرتبويني  ومل�رصفني  امل�ساعدين 
طويلة  –عطلة  اأمومة  )عطلة 
...اإلخ  املر�سية  –العطل  املدى 
من  ال�ساعي  احلجم  تقلي�ص   ،)
متا�سيا  �ساعة   28 اإىل  �ساعة   36
وانطواء  املهنة  خ�سو�سية  مع 
عدد منها على �سغوطات خا�سة 
الرتبويني   امٌل�رصفني  اإن�ساف   ،
 2012 جوان   03 بعد  امٌلتكونني 
اإىل  ترقيتهم  مقّررات  وتغيري 
تاريخ  من  ابتداء  اإدماج  ٌمقررات 
لال�ستفادة    2012 جوان   03
تعديل  امل�ستحدثة،  الرتب  من 
رقم  الوزاري   املن�سور  اأحكام 
81 املوؤرخ يف  17 �سبتمرب 2014 
و�رصوط  كيفيات  يحدد  والذي 
اال�ستفادة من ال�سكن االجتماعي 
املخ�س�ص  الوظيفي  العمومي 
�سلكي  لي�سمل   اجلنوب  لواليات 
امل�ساعدين وامل�رصفني الرتبويني 
التعوي�ص  م�ستحقات  ،توحيد 
املايل جلميع االأ�سالك امل�ساركة 
االمتحانات  وتاأطري  تنظيم  يف 
التكوينية  والدورات  وامل�سابقات 

.

و دعت الّنقابة الوطنية للم�رصفني 
وامل�ساعدين الرتبويني وبو�سفها  
اإىل  الوزارة  اجتماعي  �رصيك 
بامللفات  اجلاد  الّتكفل  �رصورة 
التقاعد  يف  احلق   يف  املتمثلة 
�رصط  دون  وامل�سبق  الّن�سبي 
املعاهد  ا�ستـرجاع   ، ال�سن 
عملها  ح�رص  وعدم  التكنولوجية 
فقط  البيداغوجي  التكوين  يف 
وانتهاج  كذلك،  واالإداري  بل 
اإن�ساء  يف  حكيمة  تربوية  �سيا�سة 
اأ�سالك  لتكوين  العليا  املدار�ص  
التعليم وموظفي الرتبية الوطنية، 
منحة  من  اال�ستفادة  تعميــم 
موظفي  جميع  على  االمتياز 
واله�ساب  اجلنوب  واليات 
على  املنطقة  منحة  وحتيني 
اجلديد  الرئي�سي  االأجر  اأ�سا�ص 
�سنة  منذ  املعتمد  ذلك  بدل 
مراكز  فتح  على  العمــل   ،  1989
الواليات  جميع  يف  العمل  طب 
التنظيمية  الن�سو�ص  حتيني  و 
للّتكفل االأمثل ب�سحايا االأمرا�ص 
،اإعــادة  العمل  وحوادث  املهنية 
طرح ملف اخلدمات االجتماعية 
بروؤية  للخروج  واالإثراء  للنقا�ص 
وعملية   تخدم  اإ�سرتاتيجية 

عمال وموظفي القطاع .
اإميان لوا�س 



الوالئية  ال�سلطات   ك�سفت 
الوايل  لوالية  تلم�سان اأن 
مرموري  اجلديد  تلم�سان 
دعم  اإعادة  قرر  اأمومن  قد 
الذي  الربنامج  اال�ستثماري 
�سابقه  والذي  عهد  يف  تعطل 
تهيئة  املناطق  يخ�ص 
كربى  �سمن  احلدودية  كاأولية 
م�رشوع ما بعد التهريب ل�سمان 
باأكرث  االجتماعي  التكفل 
تعي�ص  ن�سمة   200الف  من 
الغربي   احلدودي  بال�رشيط 
موزعة على 05دوائر والتي ظل 
التهريب  من   يقتاتون  �سكانها 
بفعل  منابعه  جتفيف  قبل 
خمطط مكافحة التهريب الذي 
اأطلقته م�سالح وزارة الداخلية 
بداية من 2016/01/25  والذي 
مكن من  الق�ساء على كل منابع 

التهريب .
ال�سلطات  اأ�سارت  و   هذا 
الوالئية عن تخ�سي�ص 29 مليار 
�سنتيم من اجل النهو�ص بتنمية 
اخلم�سة  الدوائراحلدودية 
من  بوابة  اجلزائر  التي  تعد 
االأمر  ويتعلق  الغربية  اجلهة 
 ، مهيدي  بن  مر�سى  بدوائر 
مغنية ، باب الع�سة بني بو�سعيد 

وقد  ،هذا  اجلياليل  و�سيدي 
بعد  درا�سة  العملية  جاءت 
ال�سكان  حلاجيات  دقيقة 
املناطق  التي  بهذه  ال�رشورية 
 200 عن  �سكانها  عدد  يزيد 
األف ن�سمة  لتج�سيدها يف اإطار 
االحتياجات ذات االأولوية وعلى 
وت�سمل  املتو�سط  ،  املدى 
عمليات  تهيئة  الطرق  واإعادة 
ال�ساحلة  قنوات  املياه  مد 
حمطة  ف�سل  بعد  لل�رشب 
الثالثة  ب�سوق  املياه  ت�سفية 
اإىل  نزل م�ستوى اجنازها  التي 
و�سارت  مكعب  مرت   60 حدود 
باالإ�سافة   ، بالتوقف  مهددة 
والغاز  ال�سحي  ال�رشف  اإىل 
لتح�سني  والكهرباء  الطبيعي 
البيئة املعي�سية جلميع مواطني 

املنطقة  الغربية .
اإطار  يف  ياأتي  الدعم  هذا 
اجلزائرية  الدولة  جهود 
املناطق  بتنمية  للنهو�ص 
�سمام  احلدودية  ب�سفتها 
�سل  يف  للجزائر  االأمان 
التي  املختلفة  الهجمات 
حمو  بغية  وكذا  تهددها  ، 
الق�ساء  الذي مت  التهريب  اأثار 
الال  خمطط  مبوجب  عليه 

/2016/01  والذي   25 مغنية 
واأ�سبح   ، التهريب  على  ق�سى 
اليوم على الدولة بعث م�ساريع 
يف  باملنطقة  تنموية  للنهو�ص 
وذلك  التهريب  بعد  ما  مرحلة 
مناطق   03 جت�سيد  خالل  من 
�سناعية بكل من مغنية وال�سواين 
وبني بو�سعيد ، ودعم املحيط 
اإقامة  وكذا   ، ملغنية  امل�سقي 
للزجاج   للزيوت  واآخر   م�سنع 
بال�سواين و�سوق للجملة  ل�سمان 
من  ممكن  عدد  كبري  توظيف 
جنحت  ،بعدما  العاملة  اليد 
ما  عمال  عقود  توظيف  يف 
اأفاق  وفتح   ، الت�سغيل  قبل 
الفالحي  خا�سة  اال�ستثمار 
دعم  عملية  يف  االنطالق  بعد 
الري  مبياه  امل�سقي   املحيط 
بوغرارة  �سد  من  انطالقا 
ال�سواين   �سد  ا�ستغالل  واإعادة 
الثمانينات  منذ  املهمل 
امل�سقي  املحيط  لتو�سيع 
ل�سمان   700هكتار  وهذا  اإىل 
ب�سد  للفالحة  االعتبار  رد 
رائدا  ظل  الذي  وا�سني  بني 
وخمتلف  البطاطا  اإنتاج  يف 
الغربية  باملنطقة  اخل�رشوات 
مت  اآخر  جانب  من   ، للوطن 

لتكون  املوا�سي  تربية  دعم 
هذا   ، التهريب  عن  بديال 
املعي�سية  احلياة  حت�سني  ومن 
،جند  ت�سجيل  للمواطن 
ع�رشات امل�ساريع ال�سكنية من 
ارتباط  ل�سمان  برامج خمتلفة 
وحتقيق  بالريف  املواطن 
على  الداين  زيادة  االكتفاء 
ال�سكان  من  باملائة   90 ربط 
هذه املناطق بالغاز بعد تعميم 
بالكهرباء   واملاء  ربطها 
ال�رشوب  وهذا ل�سمان احلفاظ 

املعي�سي  امل�ستوى  على 
من   ، الغربية  احلدود  ل�سكان 
جتري  عملية  اأخرى  جانب 
الغربية  املنطقة  ربط  اإعادة 
بعد  لل�رشب  ال�سالح  باملاء 
مياه  حتلية  تعطل  حمطة 
البحر ب�سوق الثالثة وذلك بعد 
حتاول  التي  وزارة  جلنة  نزول 
عملية  االإمكان  ت�رشيع  قدر 
على  والق�ساء  املحطة  ت�سليح 

العط�ص قبل دخول ال�سيف  .
 حممد بن ترار

الثالثاء 04 فيفري   2020  املوافـق  ل 10 جمادى الثاين  1441ه 6
 وزارة الفالحة

حممد بن ترار

م�سادرنا  واأكدت  هذا 
الفالحة  تكون  وزارة  اأن 
�سوداء  تقارير  تلقت  قد 
تدعيم  �سعب  عن  �سوء 
املنتجات  بع�ص  تطوير 
التي فقدتها اجلزائر، وعلى 
على  الفواكه  بع�ص  راأ�سها 
بكل  احلوام�ص  غرارعم 
 ، املحمدية   ، م�رشغني  من 
والبليدوة  وبوفاريك  �سلف 
التقارير  اأكدت  ،  حيث 
املحمدية  اأن  برتقال  اإىل 
من  وم�رشغني  اختفى 
اإنتاج  اأن  حني  يف  ال�سوق 
وخا�سة  متيجة  �سهول 
تقل�ص  قد  و�سلف  بوفاريك 
الدعم  نق�ص  كثريا  نتيجة 
وجتديد  التكوين  وغياب 
�رشفته  ما  رغم  احلقول 
الدولة من مبالغ كربى ، حيث 
خا�سة  جلنة  ت�سكيل  يتم 
للتكفل بهذا امللف وا�ستعادة 

مب�رشغني  الكليمونتني  جمد 
و�سلف  املحمدية  وبرتقال 
ت�سكيل  مت  كما   ، وبوفاريك 
جلنة لدعم  اإنتاج العنب بكل 
من املدية وبومردا�ص وعني 
دعم  على  زيادة   ، متو�سنت 
اإنتاج اخلوخ  والكرز والربقوق 
واإنتاج  العليا  باله�ساب 

بنقاو�ص  وامل�سم�ص  التفاح 
اأجل  �سمان  ، ومن  والبليدة 
ومقامة   الفائ�ص  االإنتاج 
خمطط  ال  مت  اإدراج  فقد 
الع�سائر  حياء  م�سانع 
اأغلقها  واملربى  التي 
اأويحيى والتي جتاوز عددها 
ناحية  من   ، م�سنع  ال80 

لدعم  درا�سة  جتري  اأخرى 
واإقامة  الزيتون  زراعة 
احلديثة  وم�سانع  املعا�رش 
واأن  هذه  خا�سة  الت�سبري 
كبريا  تطورا  عرفت  ال�سعبة 
اأنحاء  كافة  وتو�سعت  يف 
دائرة  تعمل  كما   ، الوطن 
التمور على دعم اإنتاج  متور 

اأنواعها  مبختلف  اجلزائر 
اأ�سا�سيات  اأحد  اأنها  بحكم 
لكرثة  الرثوة  نتيجة  اأنتاج 
مت  كما   ، عليها  الطلب 
ل�سعبتي  اإعطاء  اأهمية كربى 
لتحقيق  واللحوم  احلليب 
التطور ورفع االإنتاج  االكتفاء 
الذاتي ، يف حني جتري الوزارة 
اخل�رشوات  الإنتاج  درا�سة 
ت�سديرها  على  والعمل 
خا�سة تلك التي القت رواجا 
الب�سل  غرار  على  كبريا 
وحماولة  ربط  والبطاطا 
خللق  واجلنوب  ال�سمال 
طريق  عن  اقت�سادي  تكامل 
النقل  واملعدات  توفري 
والتجهيزات وخمازن التربيد 
واأ�سارت  الدرا�سات  هذا   ،
ت�سعى  ة  اأن  الدول  االأولية 
مايل  غالف  تخ�سي�ص  اإىل 
اجل  النهو�ص  هام  من 
اإحدى  لتكون  بالفالحة 

اأعمدة االقت�ساد الوطني .

اجتماعات دورية لل�شعب الفالحية 
للوقوف على امل�شاكل

.    دعم جديد ال�صتعادة جمد اأ�صناف معينة
ك�صفت م�صادر مقربة من وزارة الفالحة ، اأن وزير الفالحة قد طلب التعجيل بعقد  اجتماعات 

طارئة  لدوائر ال�صعب  الفالحية من اأجل  البحث عن امل�صاكل التي تعي�صها  الفالحة والعمل على 
ا�صتعادة الن�صاط الفالحي ودعمه بطريقة مبا�صرة ليكون بديال اقت�صاديا هاما  وتوقيف الدعم 
الع�صوائي الذي خ�ص�صت له املاليري لكن الع�صابة هي من ا�صتفادت منه  على ح�صاب الفالحني .

تلم�صان

29 مليار للنهو�ض بالتنمية باملناطق احلدودية  

اجلزائرية  ال�رشكة  جنحت 
نظام  تطوير  يف   بيرتوجال 
غاز  معدات  لرتكيب  مبتكر 
البرتول املميع وقود �سريغاز 
م�ستوى  على  ال�سيارات  على 
وحدتها الواقعة بوالية باتنة، 
حتويل  من  �سيُمكن  مما 
غاز  ا�ستعمال  اإىل  �سيارة 
البرتول املميع وقود يف اقل 

من �ساعة.
لها  بيان  يف  ال�رشكة  اأكدت 
اأن هذا النظام اجلديد الذي 
اأُطلقت عليه ت�سمية الرتكيب 
اأبتكره فريق  الذي  و  الذكي  
ل�رشكة  التطوير  و  البحث 
بيرتوجال �سيمكن من تركيب 
املميع  البرتول  غاز  معدات 
وقود بطريقة “اأكرث فعالية و 
اأن  اإىل  اأكرث �رشعة”، م�سرية 
اأوتوماتيكية  اآلية  هو  الناقل 
ال�سيارات  نقل  من  متكن 
على  و  متوا�سلة  بطريقة 
دقيق  مب�سار  تركيب  �سل�سلة 
تركيب معدات غاز  من اجل 
الوقود  ذلك  املميع،  البرتول 
النظيف الذي م�سدره تكرير 
النفط واأو�سح البيان اأن هذه 
منطق  من  امل�ستلهمة  االآلية 
ال�سيارات  تركيب  �سل�سلة 

�ستُمكن من حتويل ال�سيارة يف 
اأقل من �ساعة، اأي ربح خم�ص 
بالطريقة  مقارنة  �ساعات 
م�سيفا  �سابقا،  امل�ستعملة 
مت�ساوية  املراحل  اآجال  اأن 
لكل من�سب و التوازن يتم من 
خالل حتليالت �رشيعة يقوم 
بح�سابها مهند�سو و خمت�سو 
ربح  اإىل  وباالإ�سافة  ال�رشكة 
الوقت، فاإن هذه التكنولوجية 
خدمة  ت�سمن  اجلديدة 
بحيث  نوعية،  ذات  ناجعة 
ي�سهل امل�سار عملية التحويل 
بف�سل  مثالية  نوعية  يوفر  و 
ملراقبة  فعال  جد  نظام 
النوعية واأكدت بيرتوجال اأن 
يقلل  و�سعه  الذي مت  النظام 

اخلطاأ بل يلغيه نهائيا
اأن  ال�رشكة  ذات  وذكرت 
ا�ستهالك غاز البرتول املميع 
بيئية  امتيازات  عدة  ي�سمن 
ي�سمح  بحيث  واقت�سادية، 
اأوك�سيد  انبعاثات  بتخفي�ص 
اأوك�سيد  وثاين  االآزوت 
واملحروقات  الكربون 
واجلزيئات عالوة على �سعره 
الذي يقل بال�سعف عن �سعر 

الوقود.
ب.ع

تركيب معدات �صريغاز ال�صيارات

�شركة بيرتوجال  تطور 
نظام مبتكر 

امل�صيلة 

ممار�شات غري م�شروعة يف 
بيع احلليب 

يف  احلليب  موزعو  يكتف  مل 
عدة مناطق من والية امل�سيلة  
اقتناء  على  الزبون  باإجبار 
البقر عند �رشاء حليب  حليب 
الغربة املدعم ،ب�سيغة كي�سني 
مقابل  املقنن  احلليب  من 
كي�ص من حليب البقر و هو ما 
�سوق  بعقلية  املواطنني  �سبهه 
الثمانينات   �سنوات  يف  الفالح 
مرة  املوزعون  ليتحالف   ،
و  التجزئة  جتار  مع  اأخرى 
من  اأخر  منطق  يفر�سون 
خالل رفع �سعر جميع االأنواع 
دج   60 اإىل  البقر  حليب  من 
كل  خ�سائ�ص  اختالف  رغم 
نوع ،و هو ما يجهله الكثري من 
اأن  يعتقدون  الذين  املواطنني 
نوع  هو  املوزع   البقر  حليب 
اإىل  عادة  ينتبهون  ال  و  واحد 
وجود اختالف كبري من حيث 
يف  املتواجدة  الزبدة  كمية 

اللرت الواحد من كل نوع.
حاليا   تنتج  احل�سنة   فملبنة 
منها  احلليب  من  اأنواع  اأربع 
من  امل�ستورد  الغربة  حليب 
يفر�ص  و  مقنن  هو  و  اخلارج 
الواحد  للكي�ص  دج   25 بــ  بيعه 
طرف  من  مدعم  باعتباره 
اأنواع  اإىل  باالإ�سافة   ، الدولة 
الذي  البقر  حليب  من  اأخرى 
ليتم  الفالحني  من  جمعه  يتم 
و  اأنواع   03 اإىل  ت�سكيله  اإعادة 
الزبدة  املنزوع  احلليب  هي 
كليا،  حيث تنزع زبدة احلليب 
اأنواع من  ل�سناعة  يف امل�سنع 
هو  الثاين  النوع  و   ، االأجبان  

جزئيا  الزبدة  منزوع  حليب 
به  الزبدة  ن�سبة  تكون  حيث 
15 غ /لرت و  النوع الثالث هو 
حليب كامل الد�سم حيث تقدر 
غرام/   28 بــــ  الزبدة  ن�سبة 
، لكن كل  لرت على اقل تقدير 
اختالف  رغم  و  االأنواع  هذه 
ال�سعر  بنف�ص  تباع  املكونات 

للزبائن بـ 60 دج للرت الواحد.
االأنواع  هذه  �سعر  ملعرفة  و 
بامل�سنع  ات�سلنا �سبيحة اليوم 
مت  اأين  امل�ستهلكني  مب�سلحة 
اختالف  هناك   اأن  التاكيد 
يف مكونات هذه االأنواع  و اأن 
االأ�سعار على م�ستوى امل�سنع 
احلليب   لكي�ص  دج   32 هي 
،و 38 دج  الزبدة كليا  املنزوع 
للحليب املنزوع الزبدة جزئيا 
و 42 دج للحليب كامل الد�سم 
، و اأ�ساف املكلف بامل�سلحة 
يف    دخل  له  لي�ص  امل�سنع  ان 
 ، للزبائن  البيع  اأ�سعار  حتديد 
التجارة  مديرية  م�سالح  اأما 
فر�ص  ميكنها  ال  انه  فاأكدت 
البقرة  حليب  على  اأ�سعار 
الذي   املقنن  احلليب  عك�ص  
يفر�ص �سعره ب 25 دج ، لكن  
لقلتهم  نظرا  املوزعني  قيام 
التجار  و  التوزيع   واحتكارهم 
البقرة  حليب  �رشاء  بفر�ص 
يعترب  املقنن  احلليب  مع 
ممار�سة جتارية غري م�رشوعة 
يعاقب عليها القانون ، و على 
يف  �سكاوي  تقدمي  املواطنني 
اأخذها  �سيتم  و  ال�ساأن  هذا 

هواري ببعني االعتبار  .
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اح�سن خال�ص      

�أن  نحاول  ونحن  لكن، 
�حلر�ك  من  نقرتب 
جو�نبه  يف  قر�ءة  باإجر�ء 
منا�ص  ال  فاإنه  �ملتعددة، 
�لدور  عند  �لتوقف  من 
�أركان  رئي�ص  لعبه  �لذي 
�ل�شعبي  �لوطني  �جلي�ص 
�لدفاع  وزير  ونائب 
�إز�ء  �شالح  قايد  �حمد 
�حلر�ك وهو دور حموري 
وح�شا�ص ال ميكن �الإملام 
وقد  و�حدة  حلقة  يف  به 
�ملقام  هذ�  ي�شطرنا 
يف  جمدد�  �لعودة  �إىل 
�لوقفة  وهي  قادمة  حلقة 
�أربعينية  مع  تتز�من  �لتي 

وفاته. 
�أ�شد  من  �شالح  قايد  كان 
حر�شا  �لع�شكريني  �لقادة 
على �ال�شتقر�ر �ل�شيا�شي. 
مل  �الأخرية  �للحظة  و�إىل 

يكن يرى هذ� �ال�شتقر�ر 
�لنظام  ��شتمر�ر  �إال يف 
�نتقال  �شمان  �أو 
د�خل  لل�شلطة  �شل�ص 
�ل�شيا�شية  �ملنظومة 
�حلاكمة يف حالة وفاة 
�أو  بوتفليقة  �لرئي�ص 
�ن�شحابه من �ل�شلطة 
طو�عية. لقد ت�شدى 

مقرتح  الأي  بحزم  �لرجل 
ي�رسب للر�أي �لعام يت�شمن 
�لثقة  �شحب  �إمكانية 
�لوطني  �لدفاع  وزير  من 
فقد  بوتفليقة  �لرئي�ص 
�أن  توؤكد  بيانات  �أ�شدر 

�ل�شعبي  �لوطني  �جلي�ص 
�لد�شتورية  مبهامه  ملتزم 
�إال  �الأو�مر  يتلقى  ال  و�أنه 
�جلمهورية  رئي�ص  من 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
�لدفاع  ووزير  �مل�شلحة 
�عتاد  �لتي  �لعبارة  وهي 
�لرئي�ص  لو�شف  عليها 
خطاباته  يف  بوتفليقة 
�ملتتالية مبنا�شبة زيار�ته 
�لع�شكرية.  �لنو�حي  �إىل 
ظل  �لتي  �خلطابات  تلك 
برنامج  �أن  فيها  يوؤكد 
تطوير �لقدر�ت �لع�شكرية 
لقو�تنا �مل�شلحة هو تنفيذ 
لتوجيهات �لرئي�ص قبل �أن 
"�لقايد"  حديث  يتوقف 
�الأخري يف بد�ية  عن هذ� 
�ملا�شي  �لعام  من  مار�ص 
�ملر�قبون  ف�رسه  ما  وهو 
باأنه ��شتعد�د لفك �رتباط 
قيادة �جلي�ص به، ال �شيما 

�حلر�ك  �أن  �إدر�كها  بعد 
على  عازم  �ل�شعبي 
ذ�ته  �لنهج  يف  �ال�شتمر�ر 
وقد تبني �أن مئات �الآالف 
�لذين خرجو� يف م�شري�ت 
فئة  يكونو�  مل  �شخمة 

معزولة "مغرر بها".
"�لقايد"  يتوقف  ومل 
بد�  فقد  �حلد  هذ�  عند 
�الأمر  �أخذ  على  عازما 
بجد و�لتعبري عن �لعالقة 
�ل�شعب  "بني  �لقائمة 
و�شعبه"  و�جلي�ص  وجي�شه 
هدفهما  �أن  �إىل  و�الإ�شارة 
�ل�شعار  على  رد�  و�حد 
�ل�شعب  "�جلي�ص  �لقائل 
مالأ  �لذي  خاوة"  خاوة 
�الأ�شابيع  يف  �ل�شو�رع 
�ندالع  تلت  �لتي  �الأوىل 

�حلر�ك.
�لتي  �خلطابات  كانت 
�لزيار�ت  مبنا�شبة  يلقيها 
�أ�شبوع  كل  بها  يقوم  �لتي 
�لع�شكرية  �لنو�حي  �إىل 
ت�شدر  �لتي  و�لبيانات 
�لوطني  �لدفاع  وز�رة  عن 
�لذي  �حل�رسي  �ملنرب 
�الأركان  رئي�ص  منه  يعرب 
موقف  عن 
من  �جلي�ص 
ت  � ر لتطو �
عة  ر ملت�شا �
كان  �لتي 
ها  ز يفر
 . ك � حلر �
�عتبار  وميكن 
�شالح  قايد 
ل�شخ�شية  �
تو��شال  �الأكرث  �لع�شكرية 
�لوطني  �لعام  �لر�أي  مع 
�أخرج  بل  �ال�شتقالل  منذ 
من  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة 
�لكربى"  "�ل�شاكتة  و�شع 
�أ�شبوعيا  تقليد�  و�أر�شى 

يف  �لعام  �لر�أي  جعل 
�نتظار �جلديد �لذي ياأتي 
به خطابه كل ثالثاء عقب 
م�شري�ت �جلمعة، يف �شكل 
للمو�قف  وتبادل  حو�ر 
وجي�شه"،  �ل�شعب  "بني 
�حلو�ر �لذي �لتزم �لهدوء 
�أحيانا و��شتحال �إىل جدل 

�أحيانا �أخرى.
يديل  �أن  ويحدث 
متممة  بخطابات 
للت�شحيح  �أو  للتو�شيح 
عندما  يومني  �أو  يوم  بعد 

ردود  �الأ�شد�ء  له  تبني 
�أفعال ممتع�شة من بع�ص 
�ل�شابق  خطابه  جو�نب 
من  طلب  و�أن  وحدث 
�جلز�ئرية  �الأنباء  وكالة 
�لعمومي  و�لتلفزيون 
مثرية  مقاطع  حذف 
للجدل، يخ�شى �أن يحدث 

فهمها ��شطر�بات. 
ت�سعيد �سد الع�سابة

من  �لثاين  �لن�شف  يف 
فك  تاأكد  مار�ص،  �شهر 
موؤ�ش�شتي  بني  �الرتباط 
فقد  و�لرئا�شة.  �جلي�ص 
يف  �الأركان  رئي�ص  جهر 
مار�ص   26 يف  له  خطاب 
�إىل  �لذهاب  ب�رسورة 
لالأزمة  د�شتوري  حل 
�مل�شري�ت  خلقتها  �لتي 
�ل�شعبية �ل�شلمية �ملطالبة 

"قبل  �شيا�شية  بتغيري�ت 
�أن ت�شتغل من قبل �أطر�ف 
معادية يف �لد�خل و�خلارج 
و�لتي  �ل�شيئة  �لنو�يا  ذ�ت 
تلجاأ �إىل �لقيام مبناور�ت 
زعزعة  بهدف  م�شبوهة 
حيث مل  �لبالد"  ��شتقر�ر 
�الأن�شب،  �حلل  يرى  يكن 

من  بالرغم 
دعو�ت �لطبقة 
�إىل  �ل�شيا�شية 
مرحلة  فتح 
�إال  �نتقالية، 
تطبيق  يف 
 102 �ملادة 
من �لد�شتور 
تفتح  �لتي 

�شغور  الإعالن  �ملجال 
مبعاينة  �لرئي�ص  من�شب 
�لد�شتوري  �ملجل�ص 
�أو  مهامه  �أد�ء  ��شتحالة 
��شتقالته  عن  �الإعالن 
�أحكام  تنفيذ  يليها 

�لد�شتور. 
�لرئي�ص  �شقيق  ��شتقبل 
حوله  ومن  بوتفليقة 

�الأركان  رئي�ص  خطاب 
حرب  �إعالن  �أنه  على 
يف  يدخل  جعله  ما  وهو 
حتركات ��شتباقية �رسيعة 
�لو�شع  �حتو�ء  �أجل  من 
�جتماعات  يف  ودخل 
�شملت رئي�شي �ملخابر�ت 
و�الأمينة  و�لقائم  �ل�شابق 
من  �لعمال  حلزب  �لعامة 
�أجل �لت�شدي ملا �عتربوه 
�جلي�ص  لقيادة  خمططا 
�لرئي�ص  على  لالنقالب 
على  و�قرتحو�  بوتفليقة 

مرحلة  قيادة  زرو�ل 
�لعر�ص  لتج�شيد  �نتقالية 
بوتفليقة  به  تقدم  �لذي 
للعهدة  تر�شحه  عند 
قيادة  �أن  غري  �خلام�شة. 
لتلك  وقفت  �جلي�ص 
باملر�شاد  �ملوؤ�مر�ت 
حتذيريا  بيانا  و�أ�شدرت 

مغبة  من  مار�ص   30 يوم 
هذ�  على  �ال�شتمر�ر 
تفعيل  طائلة  حتت  �لنهج 

�لقانون. 
�ملو�لية  �الأيام  كانت  لقد 
حبلى  �لبيان  لذلك 
كانت  �لتي  بالتطور�ت 
كل  على  �جلز�ئر  تر�شح 
ب�شهادة  �إذ  �الحتماالت، 

خالد نز�ر كان �للجوء �إىل 
للم�شري�ت  وح�شي  قمع 
"�حللول"  �أحد  �ل�شعبية 
طاولة  على  �ملطروحة 
�الأركان  رئي�ص  �إقالة  بعد 
�أنه  حتى  �شالح  قايد 
قد  تكون  بيانا  باأن  �شاع 
�إىل  �لرئا�شة  �أر�شلته 
ذلك  الإعالن  �لتلفزيون 
�شيار�ت  جعل  ما  وهو 
متالأ  �لدفاع  لوز�رة  تابعة 
�شارع �ل�شهد�ء قرب مبنى 
�لتلفزيون وتر�شل �إنذ�ر�ت 
�إيقاع  من  وحتذير�ت 
عدم  من  و�شع  يف  �لبلد 
جاء  �أن  �إىل  �ال�شتقر�ر 
�أفريل   2 يف  �حل�شم  يوم 
بعقد �جتماع و��شع �أقامه 
قياد�ت  كبار  مع  "�لقايد" 
�ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية مبقر 
وز�رة �لدفاع متخ�ص عنه 
بيان �شديد �للهجة ودعوة 
�إىل �لتطبيق �لفوري للمادة 
102 من �لد�شتور وهو ما 
مت فعال با�شتقالة �لرئي�ص 
�لبالد  قيادة  بوتفليقة من 
�لرئي�ص  قبل  من  وتوليها 
بن  �لقادر  عبد  �النتقايل 

�شالح.
�أركان  �أف�شل رئي�ص  وبهذ� 
�جلي�ص نهائيا كل م�شاعي 
�ملحيطة  "�لع�شابة" 
بوتفليقة  بالرئي�ص 
خمرج  �إيجاد  �أجل  من 
�ال�شتمر�ر،  لها  ي�شمن 
�لتي  �مل�شاعي  وهي 
تر�شحه  باإعالن  بد�أت 
ومرت  خام�شة  لعهدة 
�لرئا�شي  بالبيان 
مار�ص  لـ11 
�ألغى  �لذي 
ت  با نتخا ال �
�لرئا�شية و�أعلن 
�لعهدة  متديد 
�أن  قبل  �لر�بعة 
ورقة  يف  تفكر 
�الأ�شبق  �لرئي�ص 
�ليامني زرو�ل. مل يكن ما 
�الأوىل  �ملعركة  �إال  �شبق 
خا�شها  طويلة  حرب  يف 
�حمد  �الأركان  رئي�ص 
قيادة  ومعه  �شالح  قايد 
معارك  لتبد�أ  �جلي�ص 
�ملجال  �شنفتح  �أخرى 
لتناولها يف �ملقال �لقادم 

فانتظرونا. 

قايد �سالح..ع�سكري يف قلب احلراك 
نحر�ص دائما على اأن نكون �سادقني مع القراء وملتزمني بحد اأدنى من التناول املو�سوعي للم�سائل 
ال�سيا�سية ال�سائكة التي �سارت ترافق اجلزائريني والتي زادت حدتها منذ بدء احلراك ال�سعبي. 

لكننا نعرتف بال�سعوبة ال�سديدة وامل�سوؤولية املتعاظمة ملا يتعلق بتناول م�سرية ال�سخ�سيات وتتعاظم 
امل�سوؤولية اأكرث عندما نت�سدى للكتابة عن �سخ�سية احمد قايد �سالح، الرجل الذي اأثار اجلدل واأ�سال 
احلرب طيلة العام املا�سي، وهو اجلدل الذي توا�سل بعد وفاته، اإذ بقدر ما اكت�سب الكثري من املتعاطفني 
الذين جت�سموا املتاعب وال�سعاب ملرافقته اإىل مثواه الأخري فقد اأن�ساأ حوله خ�سومات ومواقف مت�سنجة.

اأف�سل رئي�ص اأركان 
اجلي�ص نهائيا كل م�ساعي 

"الع�سابة" املحيطة 
بالرئي�ص بوتفليقة من

 اأجل اإيجاد خمرج ي�سمن 
لها ال�ستمرار

كان قايد �سالح من اأ�سد 
القادة الع�سكريني حر�سا على 

ال�ستقرار ال�سيا�سي.
 واإىل اللحظة الأخرية مل يكن 

يرى هذا ال�ستقرار اإل يف 
ا�ستمرار النظام
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املهني  التكوين  اأ�ستاذ  طالب 
فرخي  املدعو  فالحة  تخ�س�ص 
لوزير  موجهة  �سكوى  يف  حممد 
 ، املهنيني  التكوين  و  التعليم 
كانت قد ت�سلمت يومية »الو�سط« 
ن�سخة منها ، اأين دعاه اإىل �رضورة 
التدخل ال�سخ�سي للتكفل مبطلبه 
امل�رضوع ، موؤكدا اأنه ي�ستغل يف هذا 
املن�سب منذ �سنة   2014ومرت�سم 
حيث يقوم بواجبه املهني اليومي 
مر�سية  عطلة  ياأخذ  اأن  قبل   ،
الفاك�ص  عرب  باإر�سالها  ويقوم 
 ، لإخبارهم  باملوؤ�س�سة  اخلا�ص 
املر�سية  للعطلة  ق�سائه  وعند 
طلب  اأين  املوؤ�س�سة  اإىل  عاد 

املهني  التكوين  مركز  مدير  منه 
التابعة  بانقو�سة  ال�سيخ  معزوزي 
العطلة  هذه  تقدمي  ورقلة  لولية 
املر�سية م�سادق عليها من طرف 
ال�سمان الجتماعي فاأخرب املعني 
املدير اأنه قام بهذا الواجب لكنه 
اأنه غري منت�سب ل�سندوق  اكت�سف 
فقامت  الجتماعي  ال�سمان 
واملرور  با�ستف�سارين  الإدارة 
اأمام املجل�ص التاأديبي وملا ذهب 
اخلا�ص   2 رقم  الدفع  مركز  اإىل 
مل  ورقلة  الجتماعي  بال�سمان 
املوؤمنني  �سمن  فعال  ا�سمه  يجد 
اإىل العمل اإىل يومنا  اأن دخل  منذ 
هذا ، حيث مت تقدمي �سهادة عدم 

النت�ساب له .
اإىل جانب ذلك فقد طالب املت�رضر 
من امل�سكل القائم حتركا �سخ�سيا 

اجل  القطاع من  وزير  وفوريا من 
حمايته من ت�سلط الإدارة يف حقه ، 
وهو ما يتنافى مع  تو�سيات رئي�ص 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

التهدئة  اأ�سلوب  بانتهاج  القا�سية 
بعيد عن لغة التع�سف الإداري وما 
ينجر عنها من احتقان يف �سفوف 

العمال .

ال�سالة  الكالب  انت�سار  اأن  يبدو 
فقط  مقت�رضا  يعد  مل  بالأحياء 
غرار  العريقة  على  الأحياء  على 
ال�سوف ،  وحي  بودواية  حي 
لتفر�ص  ذلك  الأمر  جتاوز  بل 
منطقها حتى يف الأحياء اجلديدة 
 ، املداغ  و  اجلميل  املنظر  كحي 
وقد عرفت هذه الظاهرة انت�سارا 
فيه  تلعب  الذي  الوقت  يف  كبريا 
املتفرج  دور  املعنية  ال�سلطات 
ا�ستياء  اأثار  ما  وهو  ذلك  حيال 
وتذمر العديد من املواطنني، وهو 
»الو�سط«  يومية  عليه  وقفت  ما 
التي  ال�ستطالعية  جولتها  خالل 
على  الأحياء  بع�ص  اإىل  قادتها 

م�ستوى بلدية بريان .
الكالب  انت�سار  ظاهرة  اأ�سبحت 
ال�سالة توؤرق الكثري من املواطنني 
بريان  مدينة  باأحياء  القاطنني 
حتملها  التي  لالأمرا�ص  نظرا 
اأ�سبحت  فقد  الأخرية،  هذه 
على  حقيقيا  خطرا  ت�سّكل 
املواطنني خ�سو�سا الأطفال، يف 
ال�سلطات  فيه  تلعب  الذي  الوقت 
ذلك  حيال  املتفرج  دور  املحلية 
ممن  الكثري  عنه  عرّب  ما  وهو 
خالل   « الو�سط   « بهم  التقت 
فاملتجول  ال�ستطالعية،  جولتها 

الفرتات  اأو  الباكر  ال�سباح  يف 
يالحظ   ، الليلية  امل�سائية 
ال�سالة  للكالب  الكبري  النت�سار 
القمامة  حاويات  اأمام  خ�سو�سا 
املواطنني  من  العديد  جعل  ما   ،
بعدة  تقدمهم  ورغم  لهم،  فري�سة 
اأن  اإل  املعنية،  للجهات  �سكاوى 
هذه الأخرية مل حترك �ساكنا اإزاء 
الأمنية  اجلهات  اأن  بحجة  الأمر 
بالذخرية  تزويدهم  عن  توقفت 
�سنوات  منذ  الالزمة ل�سطيادها 
اأجمع  ما  وهو  البلدي،  احلر�ص 

عليه بع�ص ال�سكان.
 ومن جهته ، يوؤكد بع�ص خمت�سون 
لـ » الو�سط »  من اأخطار الكالب 
هذه  انت�سار  ومدى  ال�سالة 
الأحياء  من  العديد  يف  الظاهرة 
من   ، بريان  يف  العريقة  ال�سكنية 
ينتقل  الذي  الكلب،  داء  اأمرا�ص  
عن  اإما  الب�رض  اإىل  احليوان  من 
طريق الع�ص ، يف هذا ال�سدد اأكد 
�سكان بريان اأنهم ينتظرون الدور 
الهام التي تلعبه  ال�سلطات املعنية 
يف حماربة ظاهرة انت�سار الكالب 
التي  باملخاطر  والتوعية  ال�سالة 
ت�سّكلها هذه احليوانات على حياة 
الإن�سان يف الأو�ساط ال�سكنية.    
جناة ،ح

و524،   747 حيي  �سكان  يعاين 
املن�ساأ  ال�سمالية  بالواحات 
ثمانينيات  بداية  منذ  جميعها 
الولية  بعا�سمة  املا�سي  القرن 
الإنارة  انعدام  من   ، الأغواط 
متثل  اأ�سبحت  التي  العمومية 
اإ�سافة  اإليهم،  بالن�سبة  هاج�سا 
ظالم  يف  احليني  دخول  اإىل 
جعل  ما  م�ساء،  كل  مع  دام�ص 
�سكانهما يعي�سون يف عزلة تامة. 
احليني  �سكان  من  العديد  اأبدى 
ا�ستياءهم من ال�سلطات املحلية 
التي تتبع معهم �سيا�سة التهمي�ص 
تاأخر  خالل  من  والالمبالة، 
�سبكة  حتديث  م�رضوعي  اإجناز 
الكهرباء وا�ستبدال الأعمدة مما 
اإدخال احليني يف ظالم  اأدى اإىل 
دام�ص منذ وقت طويل ، ما حرم 
ال�سبح  �سالة  اأداء  من  امل�سلني 
من  الظالم  ب�سبب  امل�سجد  يف 
للكالب  املكثف  والنت�سار  جهة 
الأمور  اأولياء  عمد  كما  ال�سالة، 
الدرا�سة  عن  اأبناهم  توقيف  اإىل 
حفظ  وموا�سلة  الكتاتيب  يف 

القراآن الكرمي كعادتهم.
احلال ذاته بالن�سبة حلي املقدر 
لبلدية  اجلنوبية  املنطقة  يف 
الإنارة  نق�ص  من  الأغواط 
�سيانة  انعدام  ب�سبب  العمومية 

مّدة  منذ  املعّطلة  النور  اأعمدة 
طويلة، بالإ�سافة اإىل عدم تثبيت 
النقاط  �سمن  جديدة  اأعمدة 
اأو  انعدامها،  من  تعاين  التي 
باآخر،  اأو  ب�سبب  بع�سها  تك�رض 
الأمر الذي اأدخل احلي يف ظالم 
املتحدثني  ذات  واأ�ساف  حالك، 
اأتاح للع�سابات  اأن هذا اجلو قد 
وكذا ال�سباب املنحرفني من ذوي 
ن�ساطاتهم  ال�سوابق من ممار�سة 
الإجرامية بكل راحة، على غرار 
اأو  املنازل  ال�سطو على  عمليات 
وال�رضقة  الإعتداءات  ظاهرة 
م�ستوى  على  بكرثة  املنت�رضة 
ذات  واأ�ساف  املظلمة،  الأحياء 
م�سالك  بع�ص  اأن  املتحّدثني 
من  الكثري  وقوع  تعرف  احلي 
ب�سبب  املرورية  احلوادث 
انعدام الإنارة العمومّية.  وعليه، 
يطالب �سكان الأحياء اآنفة الذكر 
يف  الإ�رضاع  املعنية  ال�سلطات 
ربط اأحيائهم بالإنارة العمومية، 
تزويد املعّطلة منها  اإىل  اإ�سافة 
اجلّيد،  النوع  من  مب�سابيح 
لتجّنب تعّطلها من جديد، ناهيك 
من  الأمن  بتوفري  مطالبتهم  عن 
خالل دوريات فرق الأمن خا�سة 

يف الفرتة  الليلية . 
�صالح ، ب

فجر فرخي حممد اأ�صتاذ التكوين املهني تخ�ص�ص فالحة مبركز التكوين املهني معزوزي ال�صيخ 
ببلدية اأنقو�صة بوالية ورقلة ، ف�صيحة من العيار الثقيل  بعدما اكت�صف اأنه غري موؤمن اجتماعيا .

مركز التكوين املهني معزوزي ال�صيخ اأنقو�صة بورقلة 

حمادة العربي  

اأ�شتاذ تكوين مهني يكت�شف اأنه 
غري موؤمن لع�شر �شنوات 

لل�ساأن  املتتبعني  ت�ساءل عديد 
الولية  بعا�سمة  املحلي 
مترنا�ست ، عن الأطراف التي 
والت�سيب  الإهمال  خلف  تقف 
فيالتان  له  تعر�ست  الذي 
بتمرنا�ست  تاف�سيت  بحي 
ملمار�سة  مرتعا  حولهما  مما 
وتعاطي  والرذيلة  الف�سق 
مبختلف  الجتماعية  الآفات 

اأنواعها و اأ�سكالها .
طالب الع�رضات من �سكان ولية 
مترنا�ست من وزيري الداخلية 

واجلماعات املحلية و الطاقة 
حتقيق  جلنة  ايفاد  ب�رضورة 
على  للوقوف  امل�ستوى  عالية 
للمال  ال�سارخ  التبديد  حجم 
ل  املثال  �سبيل  وعلى  العام 
تاف�سيت  حي  فيالتي  احل�رض 
تابعتني  مترنا�ست  ببلدية 
مبحاذاة  �سونلغاز  مل�سالح 
التابعة  الوظيفية  ال�سكنات 
ملديرية الرتبية ودار الرحمة و 
التي تعر�ست للتخريب و�رضقة 
الأبواب ، وهو ما جعلها ملجاأ 

الرذيلة  ممار�سة  مف�سال 
وترويج  وتعاطي  والف�سق 
مبختلف  الجتماعية  الآفات 
اأ�سكالها و اأنواعها و�سط �سمت 
الرقابة  مل�سالح  مفهوم  غري 
لعب  ف�سلت  التي  واملتابعة 
ال�رضب  عو�ص  املتفرج  دور 
ت�سول  من  كل  حديد  من  بيد 
له نف�سه التعدي على املرافق 
التي  الدولة  ملمتلكات  التابعة 
لتبقى  معتربة  اأموال  التهمت 

جمرد هيكل بدون روح .

مدير  اأكد  ثانية  جهة  من 
للكهرباء  التوزيع  امتياز 
 ، بالنيابة   بتمرنا�ست  والغاز 
يومية  به  خ�ص  ت�رضيح  يف 
»الو�سط«، اأنه بناءا على تقرير 
لوايل  الأمن  م�سالح  رفعته 
اإتخذت  فقد  مترنا�ست  ولية 
الالزمة  الإجراءات  م�ساحله 

لحتواء امل�سكل القائم 
�صالح ،ب

اجلرائم  مكافحة  اإطار  يف 
اأنواعها ل �سيما ما تعلق  ب�ستى 
الجتار  و  بال�ستهالك  منها 
و  باملخدرات    امل�رضوع  غري 
متكنت  العقلية،  املوؤثرات 
الإجرام  قمع  فرقة  عنا�رض 
الولئية  للم�سلحة  التابعة 
ولية  باأمن  الق�سائية  لل�رضطة 
تندوف على اإثر معلومات موؤكدة 
وردت اإليهم ، من توقيف �سيارة 
اأجرة بها �سخ�سني م�ستبه فيهما 
ق�سد  املركبة  توقيف  بعد   ،
ال�سائق  مرافق  لذ  تفتي�سها 
يف  جمهولة  وجهة  اإىل  بالفرار 
احلني قام برمي كي�ص بال�ستيكي 
املخدرات  من  كمية  بحوزته 
)كيف معالج( مقدرة )594.4 غ( 

على �سكل ثالث �سفائح ، مهيئة 
الفئة  اأو�ساط  يف  للبيع  لعر�سها 
ولية  م�ستوى  على  ال�سبابية 
تندوف مع �سائق �سيارة الأجرة 
�سنة  مواليد  من  )د.د(  باملدعو 
1997 ، التحقيق مفتوح من اأجل 

امل�ستبه  هوية  حتديد  اأجل  من 
فيه الفار ، �سيتم تقدمي ال�سائق 
اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  اأمام 
لدى حمكمة تندوف وفق اإجراء 
ا�ستفـاء  بعد  و  الفوري  املثول 

الإجراءات القانونية الالزمة.

خللية  بيان  به  اأفاد  وح�سبما 
والعالقات  والت�سال  العالم 
ولية  اأمن  مبديرية  العامة 
ت�سلمت  قد  كانت  تيندوف 
منه  ن�سخة  »الو�سط«  يومية 
النوعية  الأمنية  العملية   فاإن 
تندرج يف اطار التطبيق ال�سارم 
العامة  املديرية  ملخطط 
باإنزال  القا�سي  الوطني  لالأمن 
الجتماعي  الأمن  ت�سكيالت 
الإجرام  بوؤر  لتطويق  للميدان 
املواطن  ليبقى  اأنواعه   ب�ستى 
و  الأمن  حتقيق  اأ�سا�ص  دوما 
الت�سدي  و  املجتمع  يف  الأمان 
بف�سل  الجتماعية  الآفات  لكل 
املعادلة  يف  م�ساركته  و  تعاونه 

الأمنية. 

حي تاف�صيت بتمرنا�صت

اأمن والية تيندوف 

فيالتان تابعتان ل�شونلغاز تتحوالن اإىل مرتع للممنوعات
.    مدير امتياز التوزيع للكهرباء والغاز اأكد اتخاذ االإجراءات الالزمة

االإطاحة ب�شخ�شني بحوزتهما 594.4غ من املخدرات 

بريان والية غرداية

حيا 747 و524 باالأغواط  

الكالب ال�شالة ترهب �شكان 
مدينة بريان بغرداية

هاج�س الظالم  يوؤزم يوميات 
املواطنني 

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

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

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

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و حم�سر تكليف بالوفاء  عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد : 612و 613و 412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�رضاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�سيد)ة( : بويزان توفيق 
ال�ساكن)ة(  ب : م�ضتة الدخلة بلدية �ضلغوم العيد والية ميلة 

متخذا من مكتبنا موطنا خمتارا لها بدائرة اإخت�ضا�س حمكمة ال�رضاقة طبقا لن�س املادة 613 من ق اإ م اإ
-�سد : ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة ليكيا ان�ضات SARL LIKIA INSHAAT ممثلة يف �ضخ�س م�ضريها 

الكائن مقرها ب : حي اأول قطعة رقم 77 الطابق رقم 01 بابا ح�ضن اجلزائر 
بتاريخ  امل�ضلمة  التنفيذية  بال�ضيغة  املمهور   19/4542 رقم  فهر�س   19/04497 الرتتيب  رقم   2019/10/24 بتاريخ  ال�رضاقة  حمكمة  رئي�س  عن  �ضادر  اأمر  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�ضند  على  -بناء 

2019/12/19
-بناءا على حم�رض التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 

حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ 2019/12/24  
-بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي املوؤرخ يف  2019/12/24

-بناءا على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/12/24 
-بناءا على و�ضل اإر�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة رقم 780 006

-بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2020/01/08
- بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2020/01/08

بناء على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2020/01/29 حتت رقم 466 ، ياأذن بن�رض 
م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/12/24 

املت�ضمن ما يلي  )).... ناأمر املطلوبة ال�رضكة  ذات امل�ضوؤولية املحدودة ليكيا ان�ضات SARL LIKIA INSHAAT ممثلة يف �ضخ�س م�ضريها الكائن مقرها ب : حي اأول قطعة رقم 77 الطابق 
رقم 01 بابا ح�ضن اجلزائر 

للطالب بويزان توفيق ال�ضاكن)ة(  ب : م�ضتة الدخلة بلدية �ضلغوم العيد والية ميلة  مبلغ الدين املقدر ب )4.119.354.34 دج ( مع تبليغ املدين باأن له احلق يف االعرتا�س يف هذا االأمر خالل 15 يوم 
من يوم التبليغ عمال بن�س املادة 308 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية .....((                                   

-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ التبليغ الر�ضمي و اإال �ضي�رضع يف تنفيذ  ال�ضند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .
املح�سر الق�سائي 

الأ�ستاذ : قا�سمي احل�سني اأحمد فتح اهلل
حم�سر ق�سائي بال�سراقة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

ال�سراقة قاو�س  �سارع   17
حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر املادة 412 /04 من ق اإ م اإ

لفائدة : عيد معمر ال�ضاكن ب�ضارع حممد بلعربي رقم 10 براقي اجلزائر
تنفيذا للحكم النهائي ال�ضادر عن حمكمة احلرا�س ق�ضم اجلنح بتاريخ : 2019/01/15 رقم الفهر�س 

: 19/00384 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة يف : 2019/09/26 حتت رقم 2019/169 
فيه حيث مت  املعني  الوجود املحرر يف 2019/10/21 ال�ضتحالة خماطبة  بناء على حم�رض عدم 
التبليغ عن طريق الربيد املو�ضى به اأي�ضا عن طريق التعليق باملحكمة يف 2019/11/27  و بالبلدية 

يف 2019/12/01 
بناء على االأمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ 2020/01/06 حتت رقم 00018 االإذن فيه 

بن�رض هذا التكليف بالوفاء عن طريق احدى اجلرائد الوطنية 
وعليه كلفنا : هواري ر�ضوان ال�ضاكن بحي تعاونية م�ضطفى رقم 20 ال�ضويدانية بدفع مبلغ ال�ضيك 
املقدر ب : 12.000.000 دج و تعوي�س قدره : 500.000 دج باالإ�ضافة اىل م�ضاريف التنفيذ ب : 
6760 دج و مبلغ : 383.180.00 دج ميثل ن�ضبة املح�رض و هذا يف اأجل 15 يوما من تاريخ ن�رض هذا 

االإعالن يف اجلريدة و يف حالة الرف�س يحرر حم�رض امتناع طبقا للقانون .
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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  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

ANEP N°:  2016002557 الو�سط:2020/02/04

الو�سط:2020/02/04

مكتب الأ�ستاذ بلخ�سر يحي حم�سر ق�سائي لدى 
جمل�س ق�ساء الأغواط

حي الوئام الأغواط
حم�سر تبليغ التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر 

املادة 612-412 ق اإ م اإ
بطلب من ال�سيد : دادي عدون حمو بن عمر 

الق�ضم  بريان  حمكمة  عن  ال�ضادر  احلكم  على  بناءا 
 18/00232  : فهر�س   18/10/16 يف  املوؤرخ  املدين 
التنفيذية  بال�ضيغة  ممهور   18/00152  : رقم  الق�ضية 
بن  حمو  عدون  دادي   : لفائدة   2019/03/24 بتاريخ 
عمر �ضد ال�ضيد : بن مويزة علي بن �ضليمان املت�ضمن 

ت�ضديد مبالغ جمموعة : 652.041.35 دج 
بناءا على حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق 

التعليق بالبلدية و املحكمة بتاريخ : 2019/09/11
االأغواط  حمكمة  رئي�س  عن  ال�ضادر  االأمر  على  بناءا 
بن�رض  القا�ضي   19/01262 رقم   2019/11/26 بتاريخ 
التكليف  حم�رض  تبليغ  ملح�رض  الر�ضمي  التبليغ  عقد 

بالوفاء بجريدة يومية وطنية .



بقلم: اأحمد طه الغندور

يواكب  اأن  الغريب  من  لي�س 
الر�سمي  اجلزائري  املوقف 
وال�سعبي املوقف الفل�سطيني 
لهذه  الراف�س  ال�سامل 
"ال�سفقة" كما جاء يف البيان 
اخلارجية  وزارة  ال�سادر عن 
اأالف  واأ�سوات  اجلزائرية، 
االأحرار من جماهري اجلزائر 
الهاتفني �سد "�سفقة القرن"، 
وموؤكدين باأن " القد�س خطاً 
اأحمر" واأن " القد�س قد�سنا 
وفل�سطني ق�سيتنا "، و�سددوا 
على اأهمية الوحدة الوطنية، 
فاأي كلمات ميكن لها اأن تقدم 
لهذا  والتقدير  ال�سكر  اآيات 
الذي  البطل،  االأبي  ال�سعب 
ردحاً  الثورة  غمار  خا�س 
حريته  نال  حتى  الزمن  من 
ودحر االحتالل، فلله ُدُرك يا 
جزائر االأحرار، التي نطقت 
الفل�سطيني،  احلق  ب�سوت 
 " واأفكار  م�ساعر  والم�ست 
اأ�رسانا البوا�سل يف معتقالت 
كان  ملاذا  "!ولكن  االحتالل 
النداء  هذا  نطلق  اأن  علينا 
حلماية االأ�رسي الفل�سطينيني 
األي�ست  القرن"؟  "�سفقة  من 
روؤية  هي  "ال�سفقة"  هذه 
اأجل  من  واالزدهار  "لل�سالم 

الفل�سطينيني؟

اإذن ملاذا علينا اأن 
نحمي الأ�سرى منها؟

من املوؤكد اأن اأف�سل طريقة 
تكون  ال�سفقة؛  على  للحكم 
بنودها  ا�ستنطاق  خالل  من 
ب�سكل  عليها  نحكم  حتى 
دقيق، فهل نظرت "ال�سفقة" 
"؟نعم  االأ�رسى   " ق�سية  يف 
هذه  "ال�سفقة"  ناق�ست 
"الق�سم  بنود  �سمن  الق�سية 
اخلام�س ع�رس" من "اخلطة" 
"ال�سجناء"،  م�سمى  حتت 
�سجناء  ق�سمني؛  وهم 
اإ�سارة  اإداريني، يف  ومعتقلني 
الفل�سطينيني،  االأ�رسى  اإىل 
فلم  "اأ�سري"  كلمة  اأما 
يف  اإال  االتفاقية  ت�ستخدمها 
حق "املقاتلني االإ�رسائيليني" 
 " قب�سة  يف  وقعوا  الذين 
 " الفل�سطينية  املقاومة 
االإ�رسائيلي  العدوان  اأثناء 
وزيادة  الفل�سطينيني،  على 
لهم  والتقدير  التبجيل  يف 
يف  ورد  لفظاً  ا�ستخدموا 
االأ�رس  عن  متحدثاً  االإجنيل 
لليهود!  البابلي  وال�سبي 
احلرية  مقاتل  الفل�سطيني، 
بل  �سجني  هو  الراأي  واأ�سري 

واملحارب  اي�ساً،  واإرهابي 
املعتدي هو "البطل االأ�سري"، 
ال�سالم  ثقافة  اأجمل  ما  اهلل 
اخلطة!  بها  تنطق  التي 
اأن  لتعلن  اخلطة  ومت�سي 
"اتفاق  يف  موؤقتاً  كان  ما 
يف  دائماً  اأ�سبح  اأو�سلو" 
"�سفقة القرن" لذلك ال عفو 
"يده  ملن  �رساح  اإطالق  وال 
الإرتكاب  بالدماء"  ملطخة 
اأو  القتل  حماولة  اأو  القتل 
اإذا  وخا�سه  الإرتكابه  تاأمر 
باالإرهاب،  و�سفه  مت  ما 
"يحملون  ملن  اإ�سافة 
ـ  االإ�رسائيلية"  اجلن�سية 
الداخل  من  فل�سطيني  اأي 
من  غريهم  اأما  املحتل. 
"ال�سجناء بن�س  اأو  ـ  االأ�رسى 
اخلطة ـ �سيتم االإفراج عنهم 
عدة  وفق  تاأهيلهم  واإعادة 
على   " اأن؛  اأهمها  �رسوط 
كل �سجني يُفرج عنه اأن يوقع 
فر�س  بتعزيز  تعهد  على 
االإ�رسائيليني  بني  التعاي�س 
والفل�سطينيني، واأن يت�رسفوا 
التعاي�س.  جت�سد  بطريقة 
الذين  ال�سجناء  �سيظل  بينما 
هذا  على  التوقيع  يرف�سون 
م�سجونني".وكما  التعهد 
ن�ست االتفاقية على اأنه "لن 
�سجناء  �رساح  اإطالق  يتم 

حمتجزين  اأو  فل�سطينيني 
الق�سم  لهذا  وفًقا  اإداريني 
"االأ�رسى  جميع  يُعاد  مل  اإذا 
رفاتهم  اأو  االإ�رسائيليني" 
يتوقف  "الكيان".ومل  اإىل 
االأمر عند هذا احلد؛ حيث 
على  حر�ست  "ال�سفقة"  اأن 
االأ�رسى  على  احلرب  اإعالن 
يف  اليومية  حياتهم  يف 
وعلى  االحتالل"  "معتقالت 
معيل  ال  التي  اأ�رسهم  اأفراد 
الثاين  "الق�سم  فجاء  لها، 
اخلطة،  من  والع�رسون" 
خالل  "ال�سلوك  واملعنون: 
التفاو�س" لين�س: "يجب على 
منظمة التحرير الفل�سطينية 

وال�سلطة الفل�سطينية:
حماولة  اأي  عن  االمتناع   .1
منظمة  اأي  اإىل  لالن�سمام 
"دولة  موافقة  دون  دولية 

اإ�رسائيل"؛
اإجراء،  اأي  تتخذ  ال   .2
جميع  تنق�س  و�سوف 
�سد  املعلقة،  االإجراءات 
والواليات  اإ�رسائيل"  "دولة 

املتحدة واأي من 
املحكمة  اأمام  مواطنيهما 
وحمكمة  الدولية  اجلنائية 
وجميع  الدولية  العدل 

املحاكم االأخرى؛
اإجراء  اأي  اتخاذ  عدم   .3

اإ�رسائيلي"  "مواطن  اأي  �سد 
لدى  اأمريكي"  "مواطن  اأو 
االنرتبول اأو اأي نظام قانوين 

غري اإ�رسائيلي اأو اأمريكي.
االإجراءات  جميع  اتخاذ   .4
الرواتب  دفع  الإنهاء  الالزمة 
الذين  "لالإرهابيني"  فوراً 
يف  عقوبات  يق�سون 
االإ�رسائيلية"،  "ال�سجون 
وكذلك لعائالت "االإرهابيني" 
)اإجماالً،  املتوفني 
ال�سجناء  "مدفوعات 
برامج  وتطوير  وال�سهداء( 
لتوفري  ورفاهية  اإن�سانية 
والدعم  االأ�سا�سية  اخلدمات 

املحتاجني  للفل�سطينيني 
ارتكاب  اإىل  ت�ستند  ال  التي 
بهدف  اإرهابية.  اأعمال 
املعمول  القوانني  تغيري 
مع  تتما�سى  بطريقة  بها، 
املتحدة،  الواليات  قوانني 
والتوقف عن دفع مدفوعات 
بالكامل  وال�سهداء  ال�سجناء 
ال�سالم  اتفاقية  توقيع  وقت 

االإ�رسائيلية الفل�سطينية؛
5. وزيادة تطوير املوؤ�س�سات 

الالزمة "للحكم الذاتي".
"�سفقة  اإن  نقول  ختاماً؛ 
هي  ما  املزعومة  القرن" 
"اليمني  ملطالب  �سدى  اإال 

االإ�رسائيلي املتطرف" الذي 
مبا  الدويل،  القانون  يرف�س 
االإن�سان،  حقوق  قواعد  فيه 
االإن�ساين  الدويل  والقانون 
"املدنيني  يحمي  الذي 
ويتنكر  االحتالل"،  حتت 
للعدالة الدولية التي ت�سعى " 
 " الدولية  اجلنائية  املحكمة 
اإىل فر�سها وحمايتها، لذلك 
العمل  علينا  الواجب  من 
اأ�رسانا   " عن  دفاعاً  يومياً 
نقل  واالإ�رساع يف   " البوا�سل 
الق�ساء  اإىل  العادلة  ق�سيتهم 
الدويل؛ قبل اأن ي�سود ال�سالم 

بـ "نكهة �سفقة القرن"!

منذ ال�ساعات الأوىل لالإعالن عن "�سفقة القرن"، قام الأ�سرى الفل�سطينيون برف�سها ـ جملة وتف�سيال ـ يف موقف مبدئي وجماعي من 
طرفهم، لأنها مت�س بالثوابت واحلقوق الفل�سطينية امل�سروعة، وحر�سوا على الإعالن م�سددين؛ على اأن "مواجهة ال�سفقة امللعونة غري 
ممكنة من دون حتقيق الوحدة الوطنية الفل�سطينية ودعم املقاومة".كما دعا الأ�سرى اجلماهري للم�ساركة احلا�سدة والوا�سعة يف كافة 
الفعاليات وامل�سريات الغا�سبة الراف�سة لل�سفقة، بالإ�سافة اإىل ت�سكيل اأو�سع حالة التفاف جماهريي يف كافة اأماكن الوجود الفل�سطيني 

وتكثيف التغطية الإعالمية الداعية اإىل رف�س "ال�سفقة".

حماية الأ�صرى الفل�صطينيني من "�صفقة القرن"

الثالثاء 04 فيفري   2020  املوافـق  ل 10 جمادى الثاين  1441ه 10

م�صطفى العكاوي: فلن�صح باحلياة ل بال�صرف
بقلم /عبد النا�سـر 

عوين فروانـة
 

�سعار  خيانة"  "االعرتاف 
رفعته اجلبهة ال�سعبية لتحرير 
ثالثة  من  اأكرث  منذ  فل�سطني 
عقود، فاأدرجته �سمن اأدبياتها 
ورددته  الداخلية،  ون�رساتها 
و�سمعناه  مراراً،  قياداتها 
كثرياً  واأع�سائها  رفاقها  من 
داخل ال�سجون وخارجها. ومل 
ال�سعار،  برفع  اجلبهة  تكتِف 
يف  عملياً  واقعاً  ترجمته  بل 
�سهدنا  ولقد  التحقيق،  اأقبية 
اإجراءات عقابية  يف ال�سجون 
العديد  بحق  تقع  �سارمة، 
اجلبهاوية  القيادات  من 
ال�سعار،  بهذا  اأخلت  التي 

ذوي  من  كان  بع�سهم  اإن  بل 
التنظيم  يف  العليا  املراتب 
حتول  الوقت  ومع  واحلزب. 
ممار�سة  اإىل  ال�سعار  هذا 
ثقايف  وا�سا�سي  م�ستمرة، 
اجلبهة  اأ�س�ست  هكذا  را�سخ. 
املواجهة  لفل�سفة  ال�سعبية 
فعززت  الق�سبان،  خلف 
اأقبية  يف  ال�سمود  ثقافة  من 
اأن  احلق  ملن  واإنه  التحقيق. 
ومن  بذلك.  للجبهة  نعرتف 
اأ�س�سته،  مبا  تفخر  اأن  حقها 
من  رفاقها  قدمه  ومبا 
اأ�سحى  حُتتذى. هكذا  مناذج 
التحقيق  اأقبية  يف  ال�سمود 
اجلبهة  رفاق  لدى  قاعدة 
فل�سطني.  لتحرير  ال�سعبية 
االعرتاف  اعتبار  مت  حيث 

وغري  مربر  غري  "ا�ستثناء، 
اأن  البد  كان  وهكذا  مقبول. 
تدفع اجلبهة ثمن هذا ال�سعار 
ال�سهداء  فيقع  والتطبيق، 
تعذيبهم  خالل  �سفوفها،  يف 
من  وكان  التحقيق.  اأقبية  يف 
االأ�سري  ال�سهيد  هوؤالء  اأبرز 

"م�سطفى العكاوي".
العكاوي،  اهلل  عبد  "م�سطفى 
املحتلة،  القد�س  مدينة  ابن 
واحد من الذين انتموا للثـورة 
فتتلمذ  اأظافره،  نعومة  منذ 
الثورة،  عمالقة  اأيدي  على 
"احلكيم"  مدر�سة  يف  ودر�س 
جامعات  من  وتخرج 
التعلم  فاأح�سن  ال�سجون، 
لغة  واأجاد  املمار�سة،  واأتقن 
املواجهة يف غياهب ال�سجون 

وانت�رس  املعتمة،  وزنازينها 
على  اللحظات  اأ�سعب  يف 
ال�سجان. �سمد م�سطفى ومل 
مور�س  ما  كل  رغم  يعرتف، 
التعذيب،  �سنوف  من  بحقه 
على  اال�ست�سهاد،  ل  وف�سّ
قيد  على  ويبقى  يعرتف  اأن 
حيا  وبقّي  فا�ست�سهد  احلياة. 
ويف  اجلبهة،  يف  رفاقه  بني 
يف  فخلد  �سعبه.  اأبناء  قلوب 
اإذ  والرفاق،  فل�سطني  �سمري 
ج�ّسد مقولة املنا�سل االأممي 
الت�سيكي "يوليو�س فوت�سيك": 
الت�سحية  من  بد  وال  كان  اذا 
الأجل الوطن، فلن�سح باحلياة 

ولي�س ال�رسف.
"م�سطفى  ال�سهيد  ولد 
عام  القد�س،  يف  العكاوي" 

ابن   ولديه  متزوج   ،1957
ا�سمه "عبد اهلل". واعتقل من 
قبل عدة مرات. من منزله يف 
مدينة  �سمال  الربيد  �ساحية 
القد�س. ويف الثاين والع�رسين 
عام  ثاين/يناير  كانون  من 
املرة  م�سطفى  اعتقل   1992
هي  حملة  اإطار  يف  االأخرية، 
الأع�ساء  واالأو�سع  االأ�رس�س 
ال�سعبية.  اجلبهة  وقيادات 
ت�سلح.  قد  م�سطفى  كان 
بعدالة  �سعوره  جانب  اإىل 
ق�سيته. باإملام كامل باأ�ساليب 
ذلك يف  كل  ف�ّسخر  التحقيق، 
من  بذلك  ومتكن  معركته، 
اخلا�سة،  ملحمته  ت�سطري 
الفل�سطيني  ال�سعب  وملحمة 
عامة، ملحمة االنت�سار، فنال 

�سجن  زنازين  يف  ال�سهادة 
اخلليل، يف الرابع من �سباط/
فرباير من العام ذاته. ف�سان 
�رسفه و�رسف اجلبهة ال�سعبية 
يف  فل�سطني.  واإنني  و�رسف 
هذه املنا�سبة الأجدد دعوتي 
الفل�سطينية،  الف�سائل  لكافة 
ثقافتها  يف  النظر  باإعادة 
وبراجمها التعبوية، لال�ستفادة 
من جتارب ال�سمود ال�سابقة، 
مبا يوؤ�س�س ملنظومة متكاملة 
الن�سال  ثقافة  بني  ما  جتمع 
واال�ست�سهاد واالعتقال يف اآن 
واحد، مع الرتكيز على اأهمية 
ال�سمود يف اأقبية التحقيق يف 
حال االعتقال، ملا لذلك من 
تكفل  ملحة  وطنية  �رسورة 
املعلومات  على  احلفاظ 

وعدم  املنا�سل  التي ميتلكها 
املقاومة  باأ�رسار  البوح 
ال�سك  ورموزها.  وف�سائلها 
اأن  كما  ممكن،  ال�سمود  بان 
متوفرة،  االنت�سار  احتماالت 
خ�سو�ساً مع هذه املئات من 
التجارب الفردية واجلماعية، 
هنا،  تُ�سجل  اأن  ميكن  التي 
مناذج  مبجموعها  وت�سكل 
امل�سقول  فاملنا�سل  رائعة. 
التحقيق،  جتربة  خو�س  قبل 
اأقبية  يف  ال�سمود  ميكنه 

التحقيق. 
لل�سهيد  واإكبار  اجالل   حتية 
العكاوي يف  االأ�سري م�سطفى 
ذكرى ا�ست�سهاده، ومتر قوافل 
اإما  القبور و  اإىل  اإما  االأبطال 

اإىل ال�سجون
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�صفقة القرن – �صفقة العار – لن متر 

بيان �سادر عن الأ�سرى يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي

ق.ف

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

وطاملا قلوبنا تنب�ض بالع�شق 
للحرية واال�شتقالل وال�شيادة 
وطننا  من  ذرة  كل  على 
احلبيب. اأيها االأحبة والغيارى، 
ونحن نتمر�ض واإياكم ومعكم 
دفاعاً  جنب،  اإىل  جنباً  وبكم 
باحلرية  امل�رشوع  حقنا  عن 
االحتالل  نري  من  واالنعتاق 
درب  يف  ون�شرب  البغي�ض، 
قالعنا،  يف  ال�شوكة،  ذات 
املقيت. تطالعنا  االأ�رش  يف 
اال�شتكبار  االأخبار حول هذا 
املتغطر�ض،  االأمريكي 
اال�شتيطاين  ال�رشطان  وهذا 
احلبيب،  وطننا  يف  املتمدد 
العاملي  ال�شمت  ظل  ويف 

الر�شمي  والتواطوؤ  املريب، 
وتطالعنا  كما  العربي، 
ال�شجانني  اعتداءات  اأخبار 
اأخواتنا  على  املتتابعة، 
�شعبنا،  حرائر  االأ�شريات 
وماجدات الع�رش، ال�شيما يف 
�شهر  من  االأخريين  اليومني 
كذلك  و   .2020 الثاين  كانون 
بحق  املتوا�شلة  االعتداءات 
اأ�شبالنا، رواد مدر�شة الن�شال 
والت�شحية م�شتقباًل، وموا�شم 
احل�شاد االآتية ن�رشاً و فرحاً 
ومواكب  ون�شاالً،  وع�شقاً 
اأماًل  واملظفرين  الفاحتني 
يتم  حيث  وانت�شاراً،  وب�رشاً 
حرمانهم من اأب�شط حقوقهم 
كل  يف  امل�رشوعة  االإن�شانية 
االعتقالية،  حياتهم  مناحي 
يف  احلرمان  هذا  وي�شمل 
ظل الربد ال�شديد، االأغطية، 

واالألب�شة،  ال�شاخن  واحلمام 
من  حرمانهم  واالأخطر 
ذوي  من  لهم  ممثلني  وجود 
حياتهم  لتنظيم  اخلربة 
ذلك  ويرافق  وحمايتهم. 
العاري  والتفتي�ض  ال�رشب 
والتهديد والوعيد وحماوالت 
اإن  واالإ�شقاط،  االبتزاز 
العدوانية  االإجراءات  هذه 
االحتالل  �شجون  اإدارة  من 
املاجدات  اأ�شرياتنا  بحق 
نقف  لن  االأبطال،  واأ�شبالنا 
احلركة  يف  نحن  اأمامها 
االأيدي،  مكتويف  االأ�شرية 
ونحن  االإرادة،  وم�شلويل 
واأكمل  ا�شتعداد  اأمت  على 
واإننا  لن�رشتهم.  اجلهوزية 
الوطنية  مبوؤ�ش�شاتنا  نهيب 
و�شلطتنا وف�شائلنا وكل اأبناء 
�شعبنا و�شخ�شياته ومنا�شليه 

معنا  للتكاتف  و�رشائحه، 
للدفاع عن اأ�شرياتنا واأ�شبالنا 
وعن حقوقنا يف االأ�رش، بُغية 
نغ�شب  واأن  بكرامة،  العي�ض 
لالأق�شى وامل�رشى واالأ�رشى، 
املاجدات  الأخواتنا  فاإن 
يف  حق  االأبطال  واأ�شبالنا 
كواهلنا  وواجب على  رقابنا، 
ندع  اأال  واأمانة يف �شمائرنا، 
ال�شجون وا�شتخباراتها  اإدارة 
علينا  ونحن  بهم،  ت�شتفرد 
عنهم  الدفاع  م�شوؤولية 
وحتقيق احلياة الكرمية لهم، 
ووعدنا  عهدنا  على  ونحن 
يف  ق�شيتهم  جنعل  باأن 
الكفاحي،  م�رشوعنا  �شلب 
اأولوياتنا،  �شلم  راأ�ض  وعلى 
ل�شون  برناجمنا  �شميم  ويف 
كرامتهم  و�شيانة  حقوقهم 
الأ�شبالنا  احلرية  وحمايتهم. 

امل�شتقبل  عدة  االأبطال، 
الوطني،  امل�رشوع  وحماة 
ل�شعبنا  واحلرية  والتحية 

�شيُ�شقط  الذي  الفل�شطيني 
�شفقة العار ال حمالة.

�شهدائنا  الأرواح  التحية 

واحلرية  جلرحانا  وال�شفاء 
الأ�رشى احلرية

اإخوانكم يف احلركة الأ�صرية

يا جماهري �صعبنا الفل�صطيني املعطاء واملنتمي لالأق�صى وامل�صرى والأ�صرى والواجب 
املقد�س. اأيها املحافظون على الثوابت الرا�صخة والقاب�صون على جمر املقد�صات، والتي 
ُت�صتهدف �صباح م�صاء، بغية تق�صيمها زمانيًا و مكانيًا. اأيها الراف�صون ل�صفقة القرن / 
العار والتي لن متر طاملا اأن عروقنا بحب القد�س ال�صريف ت�صيل، ويتدفق فيها الدم 

القاين، واملتوثب لالن�صكاب يف كل حلظة، فداء لالأق�صى واملقد�صات.

الأ�صري الفتى حممد عبد اجلابر اأحد الأ�صرى الأطفال يف "الدامون" 

التهاب يف �سمام القلب
عبد  حممد  الفتى  يُعاين 
من  عاماً(   17( اجلابر 
بلدة حزما، من التهاب يف 
القلب وهو بحاجة  �شمام 
وعناية  �شحية،  ملتابعة 
من  حلمايته  خا�شة  طبية 
اأية اأمرا�ض، غري اأن اإدارة 
�شجون االحتالل حتتجزه 
اإىل  "الدامون"  �شجن  يف 
يف  طفاًل   )30( جانب 
ظروف قا�شية وماأ�شاوية. 
اإن  االأ�شري  نادي  وقال 
معتقل  اجلابر  عبد  الفتى 
 ،2019 26 مار�ض  منذ 
ووفقاً  موقوفاً،  يزال  وما 
لوالدته فاإن التعب والهزال 
بديا وا�شحني على مالمح 
جنلها يف جل�شة املحكمة 
التي ُعقدت له يوم االأربعاء 
تتمكن  ومل  املا�شي، 
كون  عليه  االطمئنان  من 
العائالت  متنع  املحكمة 
اأبنائها  مع  احلديث 

االأ�رشى. ونا�شدت والدته 
وعلى  املخت�شة  اجلهات 
االأحمر  ال�شليب  راأ�شها 
اأجل  من  اجلاد،  بالتدخل 
ورفاقه  جنلها  اإنقاذ 
لعمليات  يتعر�شون  الذين 
واأكد  ممنهجة.  تنكيل 
حوارات  اأن  االأ�شري  نادي 
مكثفة جتري بني االأ�رشى 
االحتالل،  �شجون  واإدارة 
حد  لو�شع  حماولة  يف 
االأطفال  االأ�رشى  ملاأ�شاة 
"الدامون"،  �شجن  يف 
من  جمدداً  وحذر  كما 
يف  احتجازهم  ا�شتمرار 
وماأ�شاوية  قا�شية  ظروف 
وهو  ممثلني  وجود  دون 
الذي  االأخطر  االأمر 
وكانت  م�شريهم.  يُهدد 
االحتالل  �شجون  اإدارة 
طفاًل   )34( نقلت  قد 
اإىل  "عوفر"  �شجن  من 
تاريخ  يف  "الدامون" 

جانفي  من  ع�رش  الثالث 
ممثليهم،  دون  املن�رشم 
ال  ق�شم  يف  واحتجزتهم 
االآدمي،  للعي�ض  ي�شلح 
اعتداءات  ذلك  رافق 
القمع  قوات  نفذتها 
مدار  على  املتواجدة 
عدا  الق�شم،  يف  ال�شاعة 
عن قذارة الق�شم وانت�شار 
وال�رشا�شري  احل�رشات 
ومعاناتهم  فيه،  والفئران 
مع  القار�ض،  الربد  من 
و�شائل  من  اأي  انعدام 
احلاد  والنق�ض  التدفئة، 
واالأغطية،  املالب�ض  يف 
و�شوء الطعام املقدم لهم 
وا�شطرارهم  ونوعاً،  كماً 
الرائحة  ذو  املاء  ل�رشب 
غالبية  الكريهة. ويُعاين 
ال�شعال  من  االأطفال 
انعدام  ب�شبب  ال�شديد 
ال�شحية  الظروف 
اأنهم  كما  الق�شم،  يف 

بجانب  للنوم  ي�شطرون 
بع�شهم البع�ض يف حماولة 
بالدفء،  ل�شعورهم 
لفتح  ا�شطر  وبع�شهم 
داخلها،  للنوم  الفر�شات 
احلمامات  اأن  كما 
وي�شطرون  مك�شوفة 
الفر�شات  ال�شتخدام 
ك�شتائر عند ا�شتخدامها. 
من  عدداً  اأن  اإىل  يُ�شار 
االأطفال تعر�شوا للتهديد، 
وال�رشب، والعزل يف االأيام 
االأوىل على نقلهم، ومنهم 
معتقل  اإىل  نقلهم  جرى 
"اجللمة" بعد احتجاجهم 
املاأ�شاوية  االأو�شاع  على 
ورف�شهم  الق�شم،  يف 
علماً  ممثلني.  دون  البقاء 
يف  يعتقل  االحتالل  اأن 
 )200( قرابة  �شجونه 
طفل موزعني على �شجون 
و"الدامون"  "عوفر"، 

و"جميدو". 

مواجهة جديدة بني الأ�سريات واإدارة 
�سجن "الدامون"

اإدارة  اإن  االأ�شري،  نادي  قال 
فر�شت  "الدامون"  �شجن 
عقوبات  االأ�شريات  على 
الكهربائيات  منهن  و�شحبت 
من  املزيد  بفر�ض  وهددت 
بحقهن.  التنكيلية  االإجراءات 
بيان  االأ�شري يف  نادي  واأو�شح 
له، اليوم ال�شبت، اأن املواجهة 
اإدارة  طلبت  اأن  بعد  بداأت 
االأ�شرية  باإخراج  ال�شجن 
غرفة  اإىل  ح�شيمة  جيهان 
تقف  ال  اأنها  بذريعة  االإدارة، 
رف�شن  االأ�شريات  لكن  للعدد، 
و�شعها  ب�شبب  اإخراجها 
اإدارة  اأن  واأ�شاف  ال�شحي. 
ال�شجن اأعلنت حالة الطوارئ، 
يف الوقت الذي كان فيه عدد 
�شاحة  االأ�شريات يف  من  كبري 
بحدوث  ت�شبب  ما  الفورة، 
عدد  واإ�شابة  بينهن  تدافع 
علماً  ب�شيطة،  بخدو�ض  منهن 
عام  منذ  ُمعتقلة  ح�شيمة  اأن 
 4 بال�ّشجن  وحمكومة   2016
�شنوات. وكانت االأ�شريات قد 

الطعام  من  وجبتني  اأرجعن 
االعتقال  لظروف  رف�شاً 
يواجهنها،  التي  القا�شية 
وكذلك االأطفال يف "الدامون".
وياأتي هذا الت�شعيد يف الوقت 
اإدارة  فيه  توا�شل  الذي 
يف  باالأطفال  التنكيل  ال�شجن 
من  وحرمانهم  "الدامون" 
االإن�شانية  حقوقهم  اأب�شط 
واحتجازهم يف ق�شم ال ي�شلح 
فيه  تنعدم  االآدمي  للعي�ض 
وتنت�رش  ال�شحية،  ال�رشوط 
وال�رشا�شري،  الفئران  فيه 
و�شائل  من  اأي  تتوفر  وال 
االأغطية  وكذلك  التدفئة، 
عمليات  عن  عدا  واملالب�ض، 
املتوا�شلة  والتنكيل  القمع 
على مدار ال�شاعة، وحرمانهم 
وعزلهم  العائلة،  زيارة  من 
وتزويدهم  االأ�رشى،  بقية  عن 
الطعام  يُ�شبه  ال  بطعام 
االأ�رشى  و�شف  ح�شب 
االأ�شري  نادي  االأطفال. وحذر 
جمدداً من خطورة التحوالت 

معتقالت  اإدارة  حتاول  التي 
االحتالل فر�شها، ال �شيما يف 
ق�شية االأطفال، حيث توا�شل 
حاّطة  ظروف  يف  احتجازهم 
منتهكة  االإن�شانية  بالكرامة 
الدولية  املعايري  كافة  بذلك 
حلقوق الطفولة. وحّمل اإدارة 
الكاملة  امل�شوؤولية  ال�شجون 
عن م�شري االأ�شريات واالأ�رشى 
"الدامون"،  يف  االأطفال 
الدولية  املوؤ�ش�شات  مطالباً 
العاجل  التدخل  ب�رشورة 
وعلى  ملعاناتهم،  حد  لو�شع 
راأ�شهم منظمة االأمم املتحدة 
"اليوني�شف".يُ�شار  للطفولة 
يقبعن  اأ�شرية   )41( اأن  اإىل 
 )4( بينهن  "الدامون"  يف 
عدد  بينما  اإدارياً،  معتقالت 
نقلهم  جرى  الذين  االأطفال 
اإليه )31( طفاًل، علماً اأن ق�شم 
ي�شم  ال�شجن  نف�ض  يف  اآخر 
القد�ض  من  االأطفال  االأ�رشى 
وعددهم اأكرث من )60( طفاًل. 
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عي�شة ق.

ك�أ�س  نه�ئي  ثمن  �إىل  وت�أهلو� 
يجعل  �لذي  �لأمر  �جلمهورية، 
رفق�ء �لالعب بو�صوف يف معنوي�ت 
مرتفعة ت�صعهم يف �أف�صل �لظروف 
و�لحتف�ظ  �لأهم  حتقيق  �أجل  من 
�لقو�عد خ��صة  �لثالث يف  ب�لنق�ط 
و�أنهم ي�صتفيدون من ع�ملي �لأر�س 
يكون  �صوف  و�لذي  و�جلمهور، 
�نت�ص�ر  �إ�ص�فة  �أجل  من  فر�صتهم 
بجدول  �لرتق�ء  يف  ي�ص�هم  جديد 
�ملركز  �إىل  و�ل�صعود  �لرتتيب 
للن�دي  ي�صمح  �لذي  �خل�م�س 

�لأدو�ر  لعب  مر�قبة  �ل�صط�يفي 
�لأوىل عن قرب وتقلي�س �لف�رق عن 
»�لبوديوم«، يف ظل مت�صك �ملحليني 
ب�لتن�ف�س بقوة على �للقب �أو �صم�ن 
ق�رية  م�ص�ركة  �إىل  موؤهل  مركز 

�ملو�صم �ملقبل.
من  عدد�  �ملو�جهة  تعرف  و�صوق 
�لتون�صي  لت�صكيلة �ملدرب  �لغي�ب�ت 
نبيل �لكوكي من خالل عدم تو�جد 
�ملع�قب،  جحنيط  �أكرم  �لق�ئد 
�جل�هزية،  لعدم  يحي  وبن  فرح�ين 
يع�ني�ن  �لذ�ن  ور�صو�ين  بوقلمونة 
�لإ�ص�بة، يف �ملق�بل، ي�صجل �لالعب 
بعد  �ملن�ف�صة  �إىل  عودته  قندو�صي 

�لتي  �لإ�ص�بة  من  لل�صف�ء  �لتم�ثل 
ك�ن يع�ين منه�.

�لع��صمة  �حت�د  يتنقل  �ملق�بل،  يف 
بحث�  �لعلي�  �له�ص�ب  ع��صمة  �إىل 
�صعي�  �إيج�بية،  بنتيجة  �لعودة  عن 
ت�صجيل  �إىل  �لع��صمي  �لن�دي  من 
�لوطنية من  �لبطولة  بد�ية قوية يف 
خالل �فتت�ح مرحلة �لإي�ب بنتيجة 
�لإق�ص�ء  عقب  �ملعنوي�ت  ترفع 
�إفريقي�  �أبط�ل  ر�بطة  من�ف�صة  من 
�ملن�ف�صة  �إىل  �لهتم�م  وحتويل 
�لق�رية، �لتي ي�صعى �لحت�د خالله� 
على لعب �لأدو�ر �لأوىل هذ� �ملو�صم 
�أحرزه  �لذي  �للقب  على  و�لدف�ع 

�ملدرب  ويعول  �لف�رط،  �ملو�صم 
�لإره�ق  جت�وز  على  دزيري  بالل 
يف  �أ�صب�له  منه  يع�ين  �لذي  و�لتعب 
ظل �لربجمة �ملكثفة �لتي يو�جهه� 
و�للعب  �ملت�أخرة  �للق�ء�ت  بت�صوية 
و�لق�ري،  �ملحلي  �ل�صعيدين  على 
ب�لرغبة  �صوى  ي�رصح  ل  �لذي  وهو 
يف �لعودة ب�لنق�ط �لثالث من مدينة 
هزمية  ��صتغالل  �أجل  من  �صطيف 
و�للتح�ق  �جلز�ئر  مولودية  �جل�ر 
�إىل  �صعي�  من��صفة،  ب�لو�ص�فة 

ت�صييق �خلن�ق يف �صب�ق �للقب.

يحت�شن ملعب الثامن ماي القمة املنتظرة م�شاء اليوم بني فريقي وفاق �شطيف واحتاد العا�شمة حل�شاب اللقاء املوؤجل 
عن اجلولة 16 من الرابطة املحرتفة الأوىل، والتي �شوف ت�شهد الإثارة على اأر�شية امللعب يف ظل بحث كل فريق عن 
الفوز وتدعيم الر�شيد يف جدول الرتتيب، يدخل لعبو الوفاق امللعب �شعيا منهم على التاأكيد على ال�شتفاقة التي 
يتواجدون عليها وهم الذين عادوا بقوة يف املواجهات الأخرية، جنحوا على اإثر ذلك يف حتقيق ثالث انت�شارات على 

التوايل يف اجلولت الأخرية من مرحلة الذهاب

واأبناء �ضو�ضطارة يرت�ضدون الو�ضافةالن�ضر االأ�ضود ملوا�ضلة اال�ضتفاقة وفاق �شطيف / احتاد العا�شمة اليوم ابتداء من 17:00

انت�شار اإينيمبا يف كوت ديفوار حرمه من بلوغ ربع النهائي

بارادو يفوز باأغادير وي�ضيع تاأهال تاريخيا يف كاأ�س الكاف
خرج ن�دي ب�ر�دو ب�رصف و�أق�صي 
رغم  �لك�ف  ك�أ�س  من�ف�صة  من 
من  به  ع�د  �لذي  �لعري�س  �لفوز 
�ملغرب على ح�ص�ب ن�دي ح�صنية 
حل�ص�ب  نظيفة  بثالثية  �أغ�دير 
�لدولة �ل�ص�د�صة و�لأخرية من دور 

�لق�رية،  �ملن�ف�صة  جمموع�ت 
ك�في�  �لنت�ص�ر  يكن  مل  حيث 
�ملن�ف�صة  يف  �جلز�ئر  ملمثل 
ربع  �لدور  بلوغ  �أجل  من  �لق�رية 
�أول  يف  �لت�ريخ  ودخول  �لنه�ئي 
ب�ر�دو  م�صو�ر  يف  ق�رية  م�ص�ركة 

منذ ت�أ�صي�صه منت�صف �لت�صعيني�ت، 
�صجله  �لذي  �لفوز  بعد  وذلك 
�لت�أ�صرية  على  �ملب��رصة  من�ف�صه 
�لنيجريي  �إينيمب�  ن�دي  �لث�نية 
من  ب�نت�ص�ر  بدوره  ع�د  �لذي 
�ص�ن  ح�ص�ب  على  ديفور�  كوت 

بيدرو �لذي ك�ن �أق�صي قبل هذه 
�لفريق  فّوت  وب�لت�يل  �جلولة، 
�ل�ص�ب �لتو�جد رفقة كب�ر �لق�رة 
من  �ملتقدم  �لدور  يف  �ل�صمر�ء 

م�ص�بقة ك�أ�س �لك�ف.
ع.ق.

�لقب�ئل  �صبيبة  فريق  �إد�رة  ر�ّصمت 
ي�من  �لتون�صي  �ملدرب  ��صتقد�م 
وخالفة  �لفنية  ب�لع�ر�صة  �لزلف�ين 
�ملدرب �لفرن�صي هيربت فيلود �لذي 
�ملن�رصمة  �لفرتة  �إق�لته خالل  متت 
�لكال�صيكو  يف  �لهزمية  عقب  وذلك 
جرت  حيث  �لع��صمة،  �حت�د  �أم�م 
�لتع�قد  عملية  مر��صيم  �أم�س  �أول 
�لقب�ئلي  للن�دي  مع �ملدرب �جلديد 
و�لذي ح�رص �إىل مقر �لفريق يف ملعب 
ج�نب  �إىل  وزو  بتيزي  نوفمرب  �أول 
وجرت  مالل  �رصيف  �ل�صبيبة  رئي�س 
خالله عملية توقيع �لعقد معه و�لذي 
تقدميه  �عو�م، حيث مت  ثالثة  ميتد 
وهو  �لإعالم،  و�ص�ئل  �إىل  بعده� 
»�لكن�ري«  ت�صكيلة  �أن�ص�ر  وعد  �لذي 
ب�لتن�ف�س على لقب �لبطولة �لوطنية 

�إد�رة  �تفق مع  �آخر جولة، حيث  �إىل 
هذ�  نه�ية  بلقب  �لتتويج  على  مالل 
من�صة  �صعود  �إىل  و�لعودة  �ملو�صم 
�لزلف�ين  و�أو�صح  جديد.  من  �لتتويج 
�لث�لث  �ل�صبيبة يف �ملركز  تو�جد  �أن 
يجعل �ملق�بالت �ملقبلة من �لبطولة 
فيه�  �لفوز  ك�أ�س  لق�ء�ت  مبث�بة 
فكرة  ميلك  �نه  م�صيف�  �رصوري، 
ع�ينه  �لذي  �لقب�ئلي  �لن�دي  عن 
�إفريقي�  �أبط�ل  ر�بطة  من�ف�صة  يف 
معرفته  ج�نب  على  لعبيه  ويعرف 
�صوف  �لذي  �لأمر  �لوطنية  ب�لبطولة 
ي�ص�عده على �لقي�م مبه�مه يف �أف�صل 
�لظروف، يف ظل �مل�رصوع �لري��صي 
�لذي وجده من طرف �إد�رة �لرئي�س 
مالل ي�صيف. و�رصع �ملدرب �ل�ص�بق 
�أن  �صبق  �لذي  �لعم�ين  ظف�ر  لن�دي 

و�جه مولودية �جلز�ئر و�أق�صي �أم�مه 
يف �لبطولة �لعربية لالأندية �أم�س يف 
حيث  »�لكن�ري«،  ت�صكيلة  مع  �لعمل 
مع  تدريبية  ح�صة  �أول  على  �أ�رصف 
فريقه �جلديد، �أين حت�رّص �لت�صكيلة 
د�ي  ح�صني  ن�رص  مق�بلة  خلو�س 

من   16 �جلولة  �صمن  غد�  �ملقررة 
�لبطولة �لوطنية، ومل يعرف م�صتقبل 
�ملدرب �مل�ص�عد مر�د كعروف على 
م�صتوى �لع�ر�صة �لفنية يف �نتظ�ر �أن 

يتحدد �لأمر خالل �لفرتة �ملقبلة.
عي�شة ق.

وعد اأن�شار الكناري بالتناف�س بلقب البطولة الوطنية

م االلتحاق بالعار�ضة الفنية ل�ضبيبة القبائل الزلفاين ير�ضّ

�جلز�ئرية  �لحت�دية  رئي�س  �رصح 
�أن  �ليوم  �صب�ح  ر�بح  للم�ص�رعة 
يف  �لوطنية  �ملنتخب�ت  م�ص�ركة 
�لبطولة �لإفريقية �أ�صب�ل، �أو��صط، 
�أك�بر و�صيد�ت �ملقررة من 4 �ىل 
9 فيفري �ملقبل، ت�صتهدف حتقيق 
ب�لطبعة  مق�رنة  �أح�صن  نت�ئج 
ب�حلم�م�ت  �ملنظمة  �مل��صية 
�ملن�ف�صة  ومبن��صبة  تون�س،  يف 
�لحت�دية  تنظمه�  �لتي  �لإفريقية 
�مل�صرتكة  للم�ص�رعة  �جلز�ئرية 
حو�يل  منهم  فرد   480 �صيح�رص 
400 م�ص�رع ميثلون 24 بلد� موعد 
�جلز�ئر يف �لخت�ص��ص�ت �لثالثة 
�غريقية-روم�نية،  م�ص�رعة 
�صب�ح  و�رصح  ون�صوية،  حرة 
�لوطنية  �ملنظمة  منتدى  خالل 
�لري��صيني �جلز�ئريني  لل�صحفيني 
�ملح��رص�ت  بق�عة  �ملنظم 
حممد  �لوملبي  للمركب 
من  �ملتوخى  »�لهدف  بو�صي�ف: 
م�ص�ركة �ملنتخب�ت �جلز�ئرية يف 
ت�رصيف  هو  �لفريقية  �لبطولة 
�للو�ن �لوطنية وهذ� بح�صور 24 
بلد�، وهو م� ميثل رقم� قي��صي� يف 
حم�ولة  مع  �ملو�عيد،  هذه  مثل 
�فتك�ك �كرب عدد من �مليد�لي�ت 
من  �أقوي�ء  من�ف�صني  تو�جد  رغم 
نن�صى  �ن  دون  وتون�س،  م�رص 

�صيد�ت نيجريي�«.
م�ص�ركته�  دولة   24 �أكدت  وك�نت 
يف �لبطولة �لفريقية هي: نيجريي� 
�ل�صود�ن  م�ص�رع�،   21 جمموع 
�فريقي�  جمهورية  م�ص�رعني،   7
�لو�صطى 09 م�ص�رعني، م�رص 73 
3 م�ص�رعني،  م�ص�رع�، مدغ�صقر 

�ملغرب 37 م�ص�رع�، كوت ديفو�ر 
م�ص�رعني،   8 ن�ميبي�  م�ص�رع�،   6
تون�س 57 م�ص�رع، جنوب �فريقي� 
39 م�ص�رع، غيني� بي�ص�و 5 م�ص�رع، 
 12 �ل�صينغ�ل  و�حد،  م�ص�رع  غ�ن� 
م�ص�رعني،   6 �صري�ليون  م�ص�رع، 
�ثنني،  م�ص�رعني  بوروندي 
كيني�  و�حد،  م�ص�رع  بوركين�ف��صو 
م�ص�رعني  �لبنني  م�ص�رعني،   04
�ثنني،  م�ص�رعني  �نغول  �ثنني،، 
غيني� م�ص�رعني �ثنني، �لك�مريون 
 3 �لكونغو   �ثنني،  م�ص�رعني 
م�ص�رعني،   3 وليبريي�  م�ص�رعني 
بوفد  ح��رصة  �جلز�ئر  و�صتكون 
�لفئ�ت:  كل  يف  ري��صي�   90 ي�صم 
 ،10 �صبالت  م�ص�رع�،   20 ��صب�ل 
�ك�بر   ،10 و�صطي�ت   ،20 �و��صط 

20 وكربي�ت 10(.
�لفدر�لية  �لهيئة  رئي�س  �أ�ص�ر  و 
�لحت�دية  �ن  �ملن��صبة  بهذه 
جندت كل �لو�ص�ئل ل�صم�ن تنظيم 
يف �مل�صتوى مبدي� ت�أ�صفه ب�ملق�بل 
قبل  من  ل�صيم�  �لدعم،  لنق�س 
�لأ�صبق  �لري��صة  و  �ل�صب�ب  وزير 
�جلز�ئرية  �لحت�دية  حرم  �لذي 
يقدر  م�يل  غالف  من  للم�ص�رعة 
ك�ن  �صنتيم  ملي�ر   1.3 بقيمة 
موجه� لتنظيم �حلدث �لري��صي«، 
و�أ�ص�ف �صب�ح : »وفرن� كل �لو�ص�ئل 
من  �ل�رصورية  و�لب�رصية  �مل�دية 
�جل منح �مل�ص�رعني �جلز�ئريني 
تنظيم  عرب  �لتح�صري�ت،  �أح�صن 
وحت�صري  جتمع  مبركز  ترب�ص�ت 
�لفرق �لوطنية ب�ل�صويد�نية و�ي�ص� 

روم�ني�، بلغ�ري� و�ملجر«.
ق.ر.

عني حممد دحم�ين ن�ئب �لرئي�س 
�لأول لالحت�دية �جلز�ئرية للتن�س 
�لري��صة  �ل�صب�ب و  من قبل وز�رة 
خلف�  ب�لني�بة  رئي�س  من�صب  يف 
لبوعالم ح�ج علي �لذي ك�ن ي�صغل 
قبل  من  تعيينه  بعد  �لوظيفة  هذه 
�ول  �ل�ص�بق ح�صب م� علم  �لوزير 
وق�ل  ب�لأمر،  �ملعني  لدى  �أم�س 
للوزير  �صكري  »�أوجه   : دحم�ين 
در�س  �لذي  خ�لدي  علي  �صيد 
�ملكتب  قبل  من  �ملقدم  �لطعن 
�لوز�رة،  م�صتوى  على  �لفدر�يل 
من  علي  ح�ج  تعيني  قر�ر  عقب 
�صليم  روؤوف  �ل�ص�بق  �لوزير  قبل 
برن�وي، و �حر�س هن� على �لت�أكيد 
�ن تن�صيب ح�ج علي ك�ن �أمر� غري 
ق�نوين لأنه ك�ن ع�صو� يف �ملكتب 
رئي�س، وهو �ملن�صب  ن�ئب  ولي�س 
�أكتوبر 2019،   3 لغ�ية  �صغله  �لذي 
خالل  فيه  خلفته  �لذي  �لت�ريخ 

�جتم�ع �ملكتب �لفدر�يل«.
�ملكتب  من  �أع�ص�ء  خم�صة  وك�ن 
�لوزير  ر��صلو�  قد  �لفدر�يل 
ج�نفي ملن�رصم   7 بت�ريخ  خ�لدي 
ملالق�ته، بعدم� رف�صو� �لعرت�ف 
بتن�صيب ح�ج علي من قبل �لوزير 
�ل�ص�بق برن�وي �لذي ع�قب موؤقت� 
حممد  �لتن�س  �حت�دية  رئي�س 

و�أو�صح  �لت�صيري،  ل�صوء  ب�صعد 
متت  »عندم�  �ملتحدث:  ذ�ت 
مع�قبة ب�صعد موؤقت�، عقد �ملكتب 
يوم  ��صتثن�ئي�  �جتم�ع�  �لفدر�يل 
خالله  مت  �ملن�رصم،  دي�صمرب   26
تعييني يف من�صب �لرئي�س ب�لني�بة 
تن�س عليه �مل�دة 17 من  وفق م� 
تف�جئن�  لكنن�  �لد�خلي،  �لق�نون 
ليلغى  بتعيني ح�ج علي،  ذلك  بعد 
قبل  من  �تخذ  �لذي  �لقر�ر  بذلك 
�ملكتب �لفدر�يل وفق �ل�صالحي�ت 
�ملتحدث  حر�س  و  له«،  �ملخولة 
يبقى  علي  »ح�ج  �لت�أكيد:  على 
�صيء  �ي  لدين�  لي�س  و  لن�  زميال 
�لتي  �لطريقة  لكن  �صخ�صه  �صد 
و  ف�ج�أتن�  �ملن�صب  يف  به�  عني 
�لوز�رة  لدى  طعن  لتقدمي  دفعتن� 

�لو�صية«.

حت�شبا لبطولة اإفريقيا للم�شارعة

�ضباح: نطمح لتحقيق نتائج 
اأح�ضن من الطبعة املا�ضية

الحتادية اجلزائرية للتن�س

تعيني دحماين يف من�ضب
 رئي�س بالنيابة

ق.ر.
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الدويل  الالعب  يتوّجه 
�سليماين  اإ�سالم  اجلزائري 
املناف�سة  اإىل  للعودة 
الت�سكيلة  يف  وامل�ساركة 
موناكو  لفريقه  الأ�سا�سية 
التي  الأخرية  التعرثات  بعد 
�سجلها زمالئه والذين حققوا 
يف  التوايل  على  هزائم  اأربع 
غيابه بعدما مت ا�ستبعاده من 
خيارات الطاقم الفني للفريق، 
�سحيفة  اأم�س  ك�سفت  اأين 
»ليكيب« الفرن�سية اأن املدرب 
نحو  يتوجه  مورينو  ال�سباين 
اإعادة ترتيب اأوراق النادي من 
على  تغيريات  اإحداث  خالل 
الت�سكيلة خالل الفرتة املقبلة 
مهاجم  اإعادة  خالل  من 
خياراته  اإىل  جمددا  اخل�رض 

يجد  الذي مل  وهو  الأ�سا�سية 
لراأ�س  ا�ستبعاده  منذ  نف�سه 
عن  الوطني  املنتخب  حربة 

الت�سكيلة الأ�سا�سية.
ال�سابق  املدرب  يتوجه  حيث 
للمنتخب ال�سباين اإىل اإحداث 
تعديالت على خطته التكتيكية 
مهاجم  على  تعتمد  والتي 
التون�سي  وهو  وحيد  �رضيح 
يجد  مل  الذي  يدر  بن  و�سام 
ي�سكل  الذي كان  معامله وهو 
�سليماين  مع  مثاليا  ثنائيا 
اجلاري  املو�سم  بداية  منذ 
ال�سابق  املدرب  قيادة  حتت 
جاردمي،  ليوناردو  الربتغايل 
التي  امل�ستجدات  ت�سع  حيث 
نادي  ت�سكيلة  بنتائج  تع�سف 
املدرب  الفرن�سية  الإمارة 

وهو  ماأزق،  اأمام  ال�سباين 
على  مرغما  اأ�سحى  الذي 
اأجل  من  البدائل  عن  البحث 
�سكة  اإىل  جمددا  العودة 

النت�سارات.
ال�سلبية  النتائج  �سل�سلة  وتاأتي 
�سليماين  �سالح  يف  ملوناكو 
اإىل  جمددا  العودة  اأجل  من 

الوا�سع  الباب  من  الأ�سواء 
ا�ستبعد  كان  الذي  وهو 
للمدرب  فنية  خيارات  ب�سبب 
مورينو اإىل جانب اأن الالعب 
مارتينز  جيل�سون  الربتغايل 
بعد  ثقيلة  بعقوبة  مهدد 
الأخرية  املباراة  يف  اعتدائه 

على احلكم.

لكرة  الوطني  املنتخب  تاأهل 
القدم لأقل من 20 �سنة اإناث 
الثاين  الت�سفوي  الدور  اىل 
للفئة  العامل  لكاأ�س  املوؤهل 
اإثر فوزه على جنوب ال�سودان 
الأول  ال�سوط   ،0-4 بنتيجة 
التي  املباراة  خالل   0-3
مبلعب  اأم�س  اأول  جمعتهما 
باجلزائر   1955 اأوت   20
العا�سمة حل�ساب اإياب الدور 

و�سجل  الأول،  الت�سفوي 
كل  »اخُل�رضيات«  اأهداف 
هدفني  نفيد�سة  خديجة  من 
يف الدقيقتني 4 و54 ون�سيمة 
واإكرام  الدقيقة 30  بختي يف 

بختي يف الدقيقة 34.
فزن  قد  اجلزائريات  وكانت 
جرى  الذي  الذهاب  لقاء  يف 
كامبال  الوغندية  بالعا�سمة 
اللقاء  خالل   0-5 بنتيجة 

�سهر  املنتخبني  جمع  الذي 
جانفي الفارط، وبهذا ي�رضب 
يف  موعدا  الوطني  املنتخب 
الدور الت�سفوي الثاين موعدا 
املتاأهل  املغربي  نظريه  مع 
ومعلوم  م�رض،  ح�ساب  على 
العامل  كاأ�س  نهائيات  اأن 
املقبل  اأوت  �سهر  �ستجرى 

بكل من كو�ستاريكا وبنما.
ق.ر.

ني�س  نادي  مدرب  عرّب 
فيريا  باتريك  الفرن�سي 
اأ�سحى  التي  بامل�ستويات 
الدويل  لعبه  يقدمها 
بوداوي  ه�سام  اجلزائري 
من  يتاألق  اأ�سبح  الذي  وهو 
مباراة لأخرى ويتطور ب�سفة 
حداثة  ظل  يف  تدريجية 
الفرن�سي  بالدوري  التحاقه 
املا�سية  ال�سائفة  كان  الذي 
بارادو،  نادي  من  قادما 
الفرن�سي  الدويل  اأ�ساد  حيث 
كاأ�س  بلقبي  واملتوج  ال�سابق 
و2000   1998 واأوروبا  العامل 
على التوايل كثريا باإمكانيات 
قدم  اأنه  وقال  ال�ساب  لعبه 
مباراة رائعة، ومل يخف فيريا 
ال�رضيع  بالتطور  تفاجئه 
وامللحوظ لبن مدينة ب�سار 
وهو الذي مل يتجاوز التحاقه 
ا�ستطاع  اأ�سهر  �ستة  بالفريق 
كثريا  ال�ستفادة  خاللها 

املو�سوعة  الإمكانيات  من 
التطور  يف  واأخذ  اأمامه 
الناحية  من  خا�سة  تدريجيا 
واأو�سح  والتقنية،  الفنية 
فيريا يف هذا اخل�سو�س اأنه 
تفاجاأ للن�سج التكتيكي الذي 
اأبانه بوداوي على امل�ستطيل 
الأخ�رض الأمر الذي ينعك�س 
بالإيجاب على مردود الفريق 
على  اأجله  من  ي�سنعه  وما 

امليدان.
النتباه  لفت  بوداوي  وكان 

الفنيني  حديث  اإىل  وحتول 
فرن�سا،  يف  الإعالم  و�سائل 
بعدما قاد ني�س اإىل النت�سار 
جمعته  التي  املقابلة  خالل 
امام  اأم�س  اأول  اأم�سية 
اجلولة  �سمن  ليون  اأوملبيك 
22 من دوري الدرجة الأوىل 
الفرن�سية ، حيث بداأ بوداوي 
رفقة  اأ�سا�سيا  املقابلة 
اأن  قبل  اأونا�س،  اآدم  مواطنه 
حمراء  بطاقة  الأخري  يتلقى 
اأحد  مع  م�ساجرته  ب�سبب 

نهاية  قبل  اخل�سم  لعبي 
ال�سوط الأول من اللقاء وترك 

فريقه منقو�سا عدديا.
يف  باللعب  بوداوي  وبرز 
اأمين  جناح  جديد  من�سب 
بعدما تعّود على الن�ساط يف 
و�سط امليدان ال�سرتجاعي 
الهجومية  نزعته  اأن  على 
على  فيريا  باملدرب  دفعت 
لبوداوي  املن�سب  تغيري 
والذي كان عند ح�سن الظن، 
افتتاح  يف  �ساهم  بعدما 
بعد  الت�سجيل  باب  فريقه 
مرور 22 دقيقة على انطالق 
اللقاء بف�سل جلبه ركلة جزاء 
عرقلته  ومتت  توغل  عندما 
اإىل  دولبريغ  زميله  حولها 
اإىل  يعود  اأن  قبل  هدف، 
الربوز من خالل منح متريرة 
جاء   63 الدقيقة  حا�سمة يف 

منها الهدف الثاين لني�س.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

عّمق فيغويل النتيجة قبل اأن 
لكن  الفارق،  الزوار  يقل�س 
الأخري جنح يف قتل املواجهة 
ال�سائع من خالل  الوقت  يف 
توقيع الهدف الرابع، ومتكن 
الهدف  ت�سجيل  من  فيغويل 

رقم 950 لناديه غالتا�رضاي 
احلايل  مدربه  قيادة  حتت 
يف  يوا�سل  اأين  تريمي،  فاحت 
لفت النتباه نحوه وي�رض على 
الحتفاظ  اإىل  فريقه  قيادة 
الذي  الرتكي  الدوري  بلقب 

اأحرزه املو�سم املن�رضم.
ميدان  متو�سط  وي�رض 

على  الوطنية  الت�سكيلة 
ناديه  حظوظ  عن  الدفاع 
التتويج  اأجل  من  قوة  بكل 
نهاية  الرتكي  الدوري  بلقب 
الذي  وهو  املو�سم،  هذا 
عن  نقاط  خم�س  تف�سله 
�سيفا�س  نادي  املت�سدر 
برنامج  يف  زال  ول  �سبور، 

املناف�سة خو�س 14 مقابلة، 
فيغويل  رفقاء  فاإن  وبالتايل 
يف  حظوظهم  كافة  يلعبون 
اأجل  من  املقبلة  اجلولت 
احل�سول على فر�سة الدفاع 
عن لقبهم، يف ظل النتفا�سة 
التي يحققونها خالل الفرتة 
حققوا  الذين  وهم  الأخرية 

التوايل  على  انت�سارات  اأربع 
من  املن�رضمة  اجلولت  يف 

املناف�سة.
نادي غرونوبل  واأ�ساد خريج 
الفرن�سي مبدربه فاحت تريمي 
باملدرب  و�سفه  عندما 
غالتا�رضاي،  يف  الأ�سطورة 

بالعمل  �سعيد  اأنه  واأو�سح 
الثقة  ظل  يف  خا�سة  معه 
الذي  الأمر  بينهما  املتبادلة 
نحو  اإيجابيا  دفعا  مينحه 
امل�ستوى،  يف  ليكون  الأمام 
امل�ستويات  اأف�سل  ويقدم 
على اأر�سية امليدان، واأ�ساف 

فيغويل يف ت�رضيحات نقلتها 
اأن  تركية  اإعالمية  تقارير 
ما  يعمل  �سوف  التعداد 
بطل  ليكون  يقود  حتى  عليه 
هذا  نهاية  الرتكي  الدوري 

املو�سم.

و�شف مدربه فاحت تريمي باأ�شطورة غاالتا�شراي

فيغويل يوا�ضل التاألق بثنائية 
وي�ضر على التتويج باللقب

قاد الالعب الدويل اجلزائري �شفيان فيغويل فريقه غاالتا�شراي اإىل حتقيق الفوز خالل املقابلة 
التي جمعته اأول اأم�س بال�شيف قي�شري �شبور حل�شاب اجلولة 20 من الدوري الرتكي املمتاز، 

حيث �شاهم متو�شط ميدان اخل�شر يف االنت�شار العري�س الذي حققه فريقه على ملعبه 
برباعية لهدف، وذلك من خالل ت�شجيل هدفني يف اللقاء، عرب منح االأمان على ناديه عرب 

توقيع الهدفني الثالث والرابع يف الدقيقتني 64 و90، بعدما كان فريقه متقدما بثنائية نظيفة 

الن�رض  نادي  اإدارة  تقّدمت 
�سد  ب�سكوى  ال�سعودي 
املدرب اجلزائري نور الدين 
على  ي�رضف  لذي  زكري 
العار�سة الفنية لفريق �سمك 
من  املتكرر  التطاول  بحجة 
هذا  ويف  نحوها،  الأخري 
املركز  رئي�س  اأعلن  ال�سياق 
لنادي  ال�سابق  الإعالمي 
زنانة  بن  اهلل  عبد  الن�رض 
ح�سابه  على  تغريدة  عرب 
ال�سخ�سي يف موقع التوا�سل 
اإدارة  اأن  »تويرت«  الجتماعي 
�سكوى  برفع  قامت  النادي 
ب�سبب  �سمك  مدرب  �سد 
بها  قام  التي  الت�رضفات 
الفريق  وفد  اأع�ساء  نحو 

جمعت  التي  املقابلة  خالل 
الدوري  حل�ساب  الناديني 
من  للمحرتفني،  ال�سعودي 
باأفعال  بالقيام  اتهامه  خالل 
والب�سق  ال�ستم  عرب  خملة 
غري  الأمور  من  وغريها 
املقبولة ح�سب ن�س ال�سكوى 
الن�رض  اإدارة  اأودعتها  التي 
جلنة  طاولة  م�ستوى  على 
لالحتاد  التابعة  الن�سباط 

ال�سعودي لكرة القدم.
وتتوجه الأمور للت�ساعد بني 
الن�رض، خا�سة  واإدارة  زكري 
لفريق  ال�سابق  املدرب  واأن 
ومولودية  �سطيف  وفاق 
ت�رضيحات  اأطلق  اجلزائر 
املناف�س  الفريق  على  نارية 

بعد نهاية اللقاء الذي عرف 
اأمام  للتعادل  الن�رض  اإدراك 
ال�سائع  الوقت  يف  �سمك 
من املقابلة، وقال حينها اأن 
عليه  الفوز  ميكنه  ل  الن�رض 
فح�سب،  اجلزاء  بركالت  اإل 
ولهذا الأمر فاإن اإدارة �سمك 
اإىل  باللجوء  بدورها  هددت 
توا�سلت  حال  يف  الق�ساء 
بن  املدرب  �سد  النتهاكات 
الفريق  اإدارة  واأكدت  زكري، 
الأفراد  بتقييد  قامت  اأنها 
الذين يتمحورون حول الأمر 
حمامي  اإىل  مكلفا  وقدمت 
اأي  اإىل  لال�ستعداد  الفريق 
امل�ستقبل  خالل  خطوة 

القريب.

نظريتها �شمك تهدد باللجوء على الق�شاء يف حالة جتاوزات �شده

اإدارة الن�ضر تودع �ضكوى �ضد زكري 
بلجنة االن�ضباط

قاد ني�س اإىل الفوز بتمريرة حا�شمة واحل�شول على ركلة جزاء

فيريا: فاجئني الن�ضج التكتيكي لبوداوي 
وم�ضتواه يتطور تدريجيا

توايل النتائج ال�شلبية جاءت يف م�شلحته

ح للعودة اإىل الت�ضكيلة االأ�ضا�ضية ملوناكو �ضليماين مر�ضّ

حل�شاب ت�شفيات كاأ�س العامل الأقل من 20 �شنة
اجلزائر تتاأهل اىل الدور الثاين

 وتالقي املغرب

فاتي يتفوق على ثالثي ريال مدريد
مهاجم  فاتي،  اأن�سو  تاألق 
بعدما  ال�ساب،  بر�سلونة 
�سعب  لفوز  فريقه  قاد 
 1-2 بنتيجة  ليفانتي  على 
من   22 اجلولة  مبناف�سات 
هديف  فاتي  الليغا.و�سجل 
وبات  املباراة،  يف  بر�سلونة 
الليجا  اأ�سغر لعب يف تاريخ 
يُ�سجل ثنائية. وذكرت �سحيفة 
بعد  فاتي  اأن  »�سبورت«، 

ليفانتي،  �سباك  يف  اأهدافه 
و�سل اإىل الهدف رقم 4 له يف 
هذا  الإ�سباين  الدوري  بطولة 
جنم  اأن  املو�سم.واأو�سحت 
بر�سلونة ال�ساب يتفوق على 3 
لعبني من ريال مدريد، وهم 
رودريغو  جونيور،  فين�سيو�س 
حيث  يوفيت�س،  ولوكا  �سيلفا 
 4 جمتمعا  الثالثي  �سجل 
فاتي  اأن  اإىل  ولفتت  اأهداف، 

مباراة   13 يف  اأهدافه  اأحرز 
لعب،  دقيقة   582 وخالل 
فين�سيو�س هدفا  بينما �سجل 
و672  مباراة   18 يف  واحدا 
�سجل  فيما  لعب،  دقيقة 
ا  اأي�سً واحدا  هدفا  يوفيت�س 
دقيقة  و389  مباراة   21 يف 
رودريغو  اأحرز  بينما  لعب، 
و666  مباراة   16 يف  هدفني 

عي�شة ق.دقيقة لعب. ق.ر.

عي�شة ق.



لوكاكو يقود اإنرت ميالن اإىل االنت�صارات
�سان  باري�س  مباراة  �سهدت 
والتي  مونبلييه  اأمام  جريمان 
حديقة  ملعب  على  اأقيمت 
حالة  املن�رصم  ال�سبت  الأمراء 
كيليان  بني  والتوتر  الع�سبية  من 
الباري�سي  الفريق  جنم  مبابي 
وقرر  توخيل،  توما�س  ومدربه 
توخيل ا�ستبدال مبابي يف ال�سوط 

الثاين، يف قرار مل يعجب كيليان 
اإثره غا�سبًا ليحاول  وخرج على 
البتعاد عن توخيل عندما حاول 
والتحدث  به  الإم�ساك  املدرب 
»لو  ل�سحيفة  ووفًقا  معه، 
باريزيان«، فاإن ليوناردو املدير 
الريا�سي لباري�س عقد اجتماعا 
وتوخيل،  مبابي  بني  اأم�س  اأول 

يف حماولة لتهدئة الأو�ساع بعد 
الثنائي  بني  اأثري  الذي  اجلدل 
خالل مباراة مونبلييه، واأ�سارت 
ال�سحيفة اأن ليوناردو اأراد عودة 
مبابي  بني  جماريها  اإىل  املياه 
حالة  الجتماع  و�سهد  وتوخيل، 
من الهدوء املطلق بني الطرفني 

رغم العالقة املتوترة.

جوزيه  توتنهام  مدرب  اأكد 
الفوز  بعد  �سعادته  مورينيو 
الذي حققه فريقه على حامل 
يف  �سيتي  مان�س�سرت  اللقب 
الدوري  من   25 اجلولة  ختام 
وقال  املمتاز،  الإجنليزي 
لهيئة  ت�رصيحات  يف  مورينيو 
بي  »بي  الربيطانية  الإذاعة 
اللقاء:  انتهاء  عقب  �سي« 
التي  الفرق  بع�س  تعادل  »مع 
املنطقة  يف  معنا  تتواجد 
كان  الرتتيب،  �سلم  على  ذاتها 
بالنقاط  نفوز  اأن  للغاية  مهما 
ن�سع  »مازلنا  وتابع:  الثالث«، 

الرابع،  املركز  على  اأعيننا 
فيها  نعرف  كنا  مباراة  اإنها 
قوة املناف�س، تريد الفوز لكن 
اأنا  كذلك،  اخل�سارة  ميكنك 
واأبدى  ال�سبان«،  من  م�رصور 
قيام  مورينيو ده�سته من عدم 
مان�س�سرت  لعب  بطرد  احلكم 
الذي  �سرتلينغ  رحيم  �سيتي 
م�سرتكة  كرة  يف  بعنف  تدخل 
قال:  ذلك  وعن  اأيل،  ديلي  مع 
ميكنه  فريند  كيفن  »وحده 
هناك  تكن  مل  ملاذا  تف�سري 
الفر�سة  لديه  حمراء،  بطاقة 
جمددا«،  اللقطة  مل�ساهدة 
املمكن  من  »كان  وا�سرت�سل: 
اللقاء،  جمرى  القرار  يغري  اأن 
ممتعة،  مباراة  تكون  لن  رمبا 
على  عدديا  يتفوق  فريق 
�سيح�سل  �ساعة  ملدة  الآخر 
اأنها  اأعتقد  الأف�سلية،  على 
بطاقة حمراء«.   ت�ستحق  كانت 
�سعادته  مورينيو  واأبدى 
بريجوين  �ستيفن  لت�سجيل 
مع  الأوىل  مباراته  يف  هدفا 

الأبي�س،  اللندين  الفريق 
الأف�سل  الطريقة  »اإنها  وقال: 
ن�سعه  مل  النادي،  اإىل  للقدوم 
يف  معه  وقعنا  ال�سغط،  حتت 
وقت �سابق من الأ�سبوع، لذلك 
ح�سلنا على فر�سة لإ�رصاكه يف 
التمارين والتحدث معه«، وعن 
اجلديد،  لعبه  مميزات  اأبرز 
للغاية  ذكي  »بريجوين  قال: 
اأمام  ديارنا  يف  ومتوا�سع، 
هدفا  ت�سجل  اأن  اللقب  حامل 
لي�س  عادي،  غري  اأمرا  يعد 
بالن�سبة  اأف�سل  هو  ما  هناك 
خا�سة  نكهة  وللفوز  اإليه«، 
حتقق  لأنه  ملورينيو،  بالن�سبة 
مدرب  التقليدي  غرميه  على 
جو�سيب  �سيتي  مان�س�سرت 
قال:  ذلك  وحول  غوارديول، 
على  نح�سل  اأن  ُمر�ٍس  »اأمر 
كنا  مباراة  يف  الثالث  النقاط 
ندرك اأنها �سعبة، لدي م�ساعر 
تخيله  ميكنك  مما  اأف�سل 
 3 معا  عملنا  لقد  بيب،  جتاه 

�سنوات«.

انتهت قمة املرحلة 22 من الدوري 
و�سيفه  بوردو  بني  الفرن�سي 
اأوملبيك مر�سيليا بالتعادل ال�سلبي 
الثاين  التعادل  وهو  اأهداف،  دون 
والثالث  ملر�سيليا  التوايل  على 
الأخرية،  اخلم�س  مبارياته  يف 
وبني  بينه  الفارق  اإعادة  فف�سل يف 
املت�سدر  جريمان  �سان  باري�س 
وحامل اللقب اإىل 10 نقاط فات�سع 
لي�سبح 12 نقطة  فيما رفع بوردو 
اإىل  و�سعد  نقطة   30 اإىل  ر�سيده 
الأهداف  بفارق  العا�رص  املركز 
اللذين  واأجنيه  �سرتا�سبورغ  اأمام 
كما  اأر�سهما،  على  ال�سبت  خ�رصا 
بات الفارق بني مر�سيليا ومالحقه 
رين �ساحب املركز الثالث 3 نقاط 
�سيفه  على  رين  فوز  عقب  فقط 
اجلمعة  املرحلة  افتتاح  يف  نانت 
من  العتبار  ني�س  رّد  املن�رصم. 
من  وحرمه  ليون  اأوملبيك  �سيفه 
الرابع عندما  اإىل املركز  الرتقاء 
تغلب عليه 2-1 على ملعب »األيانز 
بفوزه  ني�س  ويدين  ريفيريا«، 
الدمناركي  الدويل  مهاجمه  اإىل 
كا�سرب دولربغ املن�سم اإىل �سفوفه 

من  قادماً  املا�سي  ال�سيف 
اإذ  الهولندي،  اأم�سرتدام  اأجاك�س 
الدقيقتني  يف  الفوز  ثنائية  �سجل 
اجلديد  الوافد  و�سجل  و63،   33
الدويل  ليون  �سفوف  اإىل  اأي�سا 
اإيكامبي  توكو  كارل  الكامريوين 
الإ�سباين  فياريال  من  القادم 
الهدف  املا�سي،  ال�سهر  مطلع 
 ،45 الدقيقة  يف  لل�سيوف  الوحيد 
مبكرة  موجعة  �رصبة  ليون  وتلقى 
فرناندو  الربازيلي  مدافعه  بطرد 
لعرقلته   22 الدقيقة  يف  مار�سال 
طريقه  يف  كان  عندما  بوداوي 
لالنفراد باملرمى، قبل اأن يت�ساوى 
امللعب  اأر�سية  على  الفريقان 
الوقت  من  ال�ساد�سة  الدقيقة  يف 
بطرد  الأول  ال�سوط  من  ال�سائع 
اجلزائري  الدويل  ني�س  مهاجم 
مع  ل�ستباكه  اأونا�س  اآدم  الآخر 
مار�سيلو،  الربازيلي  ليون  مدافع 
امللعب  على  �سقط  ني�س  وكان 
يف  اخلمي�س  ذاتها  وبالنتيجة  ذاته 
كاأ�س  النهائي مل�سابقة  الدور ثمن 
لني�س  التا�سع  الفوز  وهو  فرن�سا، 
اإىل 32  هذا املو�سم، رفع ر�سيده 

الثامن  املركز  اإىل  و�سعد  نقطة 
بفارق الأهداف خلف ران�س وليون 
ال�ساد�س  املركز  اإىل  تراجع  الذي 
الثامنة  بخ�سارته  ُمني  بعدما 
فوزين  بعد  والأوىل  املو�سم  هذا 
ماتز  وا�سل  جانبه،  من  متتاليني. 
�سنغالية على  بنكهة  بفوز  �سحوته 
�سيفه �سانت اإتيان 3-1، وهو الفوز 
الثالث على التوايل ملاتز وال�ساد�س 
واحداً  هذا املو�سم، فقفز مركزاً 
نقطة،   26 بر�سيد   16 واأ�سبح 
فيما عاد �سانت اإتيان اإىل الهزائم 
يف  منها  متتالية  اأربعاً  اأوقف  التي 
نيم  على  بفوزه  املا�سية  املرحلة 
2-1، فمني بخ�سارته العا�رصة هذا 
 15 املركز  اإىل  وتراجع  املو�سم 

بفارق نقطتني اأمام ماتز.

مع  النقاط  فارق  بر�سلونة  اأعاد 
 3 اإىل  مدريد  ريال  املت�سدر 
الواعد  جنمه  تاألق  بف�سل  نقاط 
اأن�سو فاتي الذي قاد الفريق للفوز 
على �سيفه ليفانتي 2-1 اول اأم�س 
22 من  املرحلة  مناف�سات  �سمن 
ملعب  على  الإ�سباين،  الدوري 
بر�سلونة  ثنائية  وقع  نو«،  »كامب 
 30 الدقيقتني  يف  فاتي  اليافع 
�ساحرتني  متريرتني  بف�سل  و32 
مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  للنجم 
حني  يف  هدفاً،   14 الليغا  هّداف 
روبن  الوحيد  ليفانتي  هدف  دّون 
رو�سينا، بهذه الثنائية، ب�سم فاتي 
حيث  تاريخي  قيا�سي  رقم  على 
و94  عاماً   17 عمر  يف  اأ�سبح 
ثنائية  ي�سّجل  لعب  اأ�سغر  يوماً 
بر�سلونة  ورفع  الليغا،  تاريخ  يف 
ر�سيده اإىل 46 نقطة، اأّما ليفانتي 
فقد توقف ر�سيده عند 26 نقطة 

يف املركز 13.
الثالث  مركزه  عن  اإ�سبيلية  تنازل 
على  الفائز  خيتايف  مل�سلحة 
يف  ب�سقوطه   ،0-2 بيلباو  اأر�س 
 ،1-1 �سيفه  اأمام  التعادل  فخ 
ونتائجه  �سحوته  خيتايف  وتابع 
امللفتة بتحقيق فوزه الثالث على 
متتاليتني،  خ�سارتني  بعد  التوايل 
الثماين  مبارياته  يف  وال�ساد�س 
الأخرية عندما عمق جراح م�سيفه 

اأتلتيك بلباو بثنائية نظيفة، وح�سم 
�ساحله  يف  الأول  ال�سوط  خيتايف 
داميان  لالأوروغوياين  بهدف 
واأ�ساف   ،36 الدقيقة  يف  �سواريز 
الثاين  ال�سوط  مطلع  ثانيا  هدفا 
لها خاميي  انربى  جزاء  ركلة  من 
 39 اإىل  ر�سيده  رفع  بنجاح،  ماتا 
نقطة قافزا من املركز اخلام�س 
اأتلتيكو  مع  يتقا�سمه  كان  الذي 
اأمام  الدربي  خ�رص  الذي  مدريد 

الثالث  املركز  اإىل  مدريد  ريال 
ا�سبيلية  اأمام  الأهداف  بفارق 
اأمام  التعادل  فخ  يف  �سقط  الذي 
بهدف  األفي�س  ديبورتيفو  �سيفه 
مني  املقابل،  يف  هدف،  مقابل 
اخلام�سة  بخ�سارته  بيلباو  اأتلتيك 
هذا املو�سم فتجمد ر�سيده عند 

31 نقطة يف املركز التا�سع.
ليغاني�س  قلب  اأخرى،  مباراة  ويف 
الذين  �سيوفه  على  الطاولة 
عرب  الت�سجيل  اإىل  �سباقني  كانوا 
األك�سندر  ال�سويدي  املهاجم 
فاأدرك   ،20 الدقيقة  يف  اإ�سحاق 
الثاين  ال�سوط  مطلع  التعادل 
اأومريو  كينيث  النيجريي  بوا�سطة 
هدف  يخطف  اأن  قبل   ،)49(
من  الرابعة  الدقيقة  يف  الفوز 
الوقت ال�سائع عن طريق اأو�سكار 
رودريغيث، لريتقي اإىل املركز 18 

بر�سيد 18 نقطة. 

�رصب البلجيكي روميلو لوكاكو 
من   22 املرحلة  يف  بقوة 
اإنرت  واأعاد  الإيطايل  الدوري 
اإىل  اإنرت  وعاد  الو�سافة،  اإىل 
ثالثة  بعد  النت�سارات  �سكة 
على  بفوزه  متتالية  تعادلت 
م�سيفه اأودينيزي 2-0 بثنائية 
اإنرت  مدرب  وبداأ  لوكاكو، 
اللقاء با�رصاك  اأنتونيو كونتي 

الإجنليزي  اجلديد  الثالثي 
والدمناركي  يونغ  اآ�سلي 
كري�ستيان اإريك�سن والنيجريي 
اأ�سا�سيني  موزي�س  فيكتور 
للمرة الأوىل بعد قدومهم من 
وتوتنهام  يونايتد  مان�س�سرت 
مل  لكنهم  توالياً،  وت�سل�سي 
يقدموا �سيئاً يذكر يف ال�سوط 
الأول الذي دانت فيه الأف�سلية 

تغيري  اأّي  دون  من  لأودينيزي 
قبل  نهايته،  حتى  النتيجة  يف 
يف  ال�سيوف  اأداء  يتح�سن  اأن 
بداية الثاين و�سولً اإىل افتتاح 
الت�سجيل يف الدقيقة 64 عرب 
الكرة  و�سلته  الذي  لوكاكو 
على اجلهة اليمنى من نيكولو 
بني  من  ف�سددها  باريال، 
�ساقي املدافع واإىل ال�سباك، 

مهاجم  اأ�ساف  ما  و�رصعان 
الإجنليزي  يونايتد  مان�س�سرت 
ركلة  من  الثاين  هدفه  �سابقاً 
جزاء انتزعها البديل الت�سيلي 
من  �سان�سي�س  األك�سي�س 
احلار�س، معيداً اإنرت للو�سافة 
وبفارق  نقطة   51 بر�سيد 
جوفنتو�س  عن  نقاط  ثالث 

املت�سدر.

اختباره  يف  مورينيو  جنح 
اأمام  القدمي«  »اجلديد 
فريقه  وقاد  غوارديول 
حامل  على  للفوز  توتنهام  
قفز  �سيتي،  مان�س�سرت  اللقب 
اخلام�س  املركز  اإىل  توتنهام 
�سيفه  ا�سطاد  بعدما 
�سمن   0-2 �سيتي  مان�س�سرت 
م�سابقة  من   25 املرحلة 
املمتاز،  الإجنليزي  الدوري 
من  للكثري  توتنهام  واحتاج 
قبل  احلظ  وبع�س  ال�سرب 
الثالث،  بالنقاط  الظفر 
لوري�س  الفرن�سي  ت�سدى 
الأملاين  نفذها  جزاء  لركلة 
مينح  اأن  قبل  غوندوغان 
الهدف  برغوين  الهولندي 
ومن  توتنهام  ل�سالح  الأول 
اجلنوبي  الكوري  ي�سيف  ثم 
وا�ستفاد  الثاين،  �سون 
الأوكراين  طرد  من  توتنهام 
الإنذار  تلقيه  اإثر  زينت�سنكو 
احلالة  وهي  الثاين  الأ�سفر 
املباراة  جمرى  غرّيت  التي 
توتنهام  ر�سيد  و�سار  كلياً، 

نقاط  اأربع  بفارق  نقطة   37
فيما  الرابع  ت�سيل�سي  عن 
عند  اخلا�رص  ر�سيد  توقف 
الثاين  املركز  يف  نقطة   51
بفارق 22 نقطة عن ليفربول 
اأمام  اأر�سنال  تعّث  املت�سدر. 
الأوىل  للمرة  برينلي  م�سيفه 
وذلك   ،2009 اأواخر  منذ 
ليكتفي  �سلباً،  معه  بالتعادل 
الإ�سباين  املدرب  فريق 
للمرحلة  بنقطة  اأرتيتا  ميكل 
الرابعة توالياً، وبدت الفر�سة 
اأر�سنال  اأمام  متاماً  مالئمة 

التعادلت  لعنة  من  للتخل�س 
وحتقيق فوزه الثاين فقط يف 
مراحل، مبواجهته  ت�سع  اآخر 
الفوز  طعم  يذق  مل  فريقاً 
اأّي  يف  اللندين  الفريق  على 
ال�سابقة   11 املواجهات  من 
الدوري  يف  جمعتهما  التي 
»املدفعجية«  لكن  املمتاز. 
ف�سلوا يف حتقيق فوزهم على 
بذلك  ليحققوا  مناف�سيهم 
تاريخهم  يف  نتيجة  اأ�سواأ 
النت�سارات  عدد  حيث  من 
انت�سارات   6 مرحلة   25 بعد 

عاجزاً  اأر�سنال  وبدا  فقط، 
�سباك  اإىل  الو�سول  عن 
لي�سرت  اأ�سقط  الذي  م�سيفه 
يف  يونايتد  ومان�س�سرت  �سيتي 
وذلك  املا�سيتني،  املرحلتني 
ا�ستعادته  من  الرغم  على 
الغابوين  الهداف  خدمات 
من  اأوباميانغ  اإميريك  بيار 
الإيقاف لثالث مباريات، ورفع 
اأر�سنال ر�سيده اإىل 31 نقطة 
بفارق  العا�رص  املركز  يف 
�ساوثهامبتون  اأمام  الأهداف 

ونيوكا�سل وبرينلي.
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توتنهام ي�صعق املان �صيتي ويبعده عن اللقب

»الكتالوين« يتخطى ليفانتي بتاألق فاتي

قمة بوردو ومر�صيليا تنتهي بتعادل اأبي�ض

مورينيو: م�صاعري جتاه غوارديوال ال تو�صف

اجتماع ثالثي لتهدئة التوتر بني مبابي وتوخيل



للم�ؤلف تي�سري خلف

جتربة الكاتبة هنا ك�سباين كوراين 1896-1892
�سدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب تي�سري خلف احلركة الن�سائية املبكرة يف �س�ريا 

العثمانية: جتربة الكاتبة هنا ك�سباين ك�راين 1892-1896، يتناول فيه جتربة ك�راين التي ت�ساهم درا�ستها يف 
تعميق وعينا بب�اكري ن�س�ء احلركة الن�س�ية يف امل�سرق العربي، واالجتاهات الفكرية والفل�سفية التي اأثرت فيها. 

فهذه التجربة متدنا مبادة غنية عن حالة نادرة من حاالت التفاعل واملثاقفة بني ال�سرق والغرب.

وكاالت

 156( الكتاب  هذا  يتاألف 
�سفحة بالقطع الو�سط، موثًقا 
ومفهر�ًسا( من مقدمة عن َهنا 
االجتماعية  وبيئتها  كوراين 

والثقافية، وثالثة ف�سول.

يف م�ؤمتر �سيكاغ� الن�سائي 
االأول

»موؤمتر  االأول،  الف�سل  يف 
يعر�ض  الن�سائي«،  �سيكاغو 
ك�سباين  َهنا  حل�سور  خلف 
فهي  املوؤمتر.  هذا  يف  كوراين 
حني األقت فيه خطابها ال�سهري 
يف عام 1893، اقتحمت جمتمع 
بف�سل  بقوة  االأمريكي  النخبة 
واألفاظها  املوؤثرة  كلماتها 
وزيها  البليغة  االإنكليزية 
وحتولت  املميز،  ال�رشقي 
�رشيًعا جنمة يف �سحافة العامل 
يف  مميزة  و�سيفة  اجلديد، 
الربجوازية،  الطبقة  �سالونات 
يف  حمرتفة  ة  وحما�رشرِ
املنتديات االأدبية واالجتماعية 
ال�رشق  عوامل  عن  للحديث 
وتقاليده،  وعاداته  املبهمة، 

واأو�ساع ن�سائه ورجاله.

يكتب  لذلك،  وتو�سيًحا 
ت َهنا كوراين يف  املوؤلف: »عربرّ
ر�سالة اإىل �سديقتها هند نوفل، 
’الفتاة‘،  جملة  حترير  رئي�سة 
موقَف  ال�سديد  ا�ستغرابها  عن 
اللواتي  االأمريكيات  الن�ساء 

من  االأوىل  بالدرجة  يتمتعن 
اقتناعهن  عدم  ب�سبب  التقدم، 
’مبا ق�سم املوىل لهن‘، بح�سب 
ر�سالتها  وانتقدت يف  تعبريها. 
اأمريكا  ن�ساء  ’داأب  ته  �سمرّ ما 
على منازعة الرجل على اإدارة 
اأمور ال�سيا�سة، وتويل املنا�سب 
’ل�ست  وقالت:  االإدارية‘. 
االأطماع  هذه  على  بحامدتهن 
ي�سو�ض  ا  ممرّ هذا  الأن  الكربى، 
ويخرب  العمومية،  الراحة 
البيتية،  ال�سعادة  �سيء  كل  فوق 
القناعة مبقامهن  بهن  فاالأَوىل 
يف  مقدرتهن  وبذل  الرفيع 
ن�سل غريهن من بنات جن�سهن 
اللواتي قد حكم الزمان عليهن 

بالذل والهوان‘».
لكن، مهما يكن من اأمر بقاء َهنا 
املتحدة  الواليات  يف  كوراين 
الن�ساء  موؤمتر  اختتام  بعد 
�سيكاغو،  ومعر�ض  العاملي 
يظهر  بداأ  مهًما  حتواًل  فاإن 
حقوق  ب�ساأن  تفكريها  على 
ال�سيا�سية،  وامل�ساركة  املراأة 
كما تدل ت�رشيحاتها لل�سحافة 
ومن  بح�سب خلف.  االأمريكية، 
كان  التحول  هذا  اأن  املوؤكد 
ب�سبب ارتباطها ب�سداقة وثيقة 
تَُعدرّ  كانت  اأمريكية  �سيدة  مع 
اأ�سهر داعية اإىل حق املراأة يف 

الت�سويت.

يف بلد العم �سام

يتحدث خلف، يف الف�سل الثاين، 
العم  »خطيبة حمرتفة يف بالد 

كوراين  ارتباط  عن  �سام«، 
املوؤمتر  فعاليات  اأثناء  يف 
ب�سداقة  العاملي  الن�سائي 
متينة مع �سيدة اأمريكية، كانت 
حترير  رموز  اأبرز  من  تَُعدرّ 
الت�سويت  حق  ابة  وعررّ املراأة، 
املتحدة،  الواليات  يف  للن�ساء 
�سيوول.  رايت  ماي  تدعى 
االأثر  اأبلغ  ال�سداقة  لهذه  وكان 
التي  الفكرية  التحوالت  يف 
الفرتة  يف  كوراين،  على  طراأت 
املعر�ض  نهاية  اأعقبت  التي 
للندوات  وكان  الكولومبي. 
والنقا�سات  واملحا�رشات 
اآنذاك اأثر بالغ يف �سقل اأفكار 
لكن  املرحلة،  هذه  يف  كوراين 
ال ميكن اإغفال تاأثري اجلل�سات 
ماي  تنظمها  كانت  التي 
منزلهما  يف  وزوجها  �سيوول 
يف اإنديانابولي�ض، حيث اأم�ست 
�سيافتهما،  يف  ثميًنا  وقًتا  َهنا 
ولعل  ر�سائلها.  يف  قالت  كما 
بني  ال�سداقة  هذه  نتائج  اأبرز 
كوراين  َهنا  تر�سيح  ال�سيدتني 
ال�سنوي  املوؤمتر  يف  للم�ساركة 
الـ 26 حلق املراأة يف الت�سويت 

يف عام 1894.
ويف هذا ال�سياق، يقول املوؤلف: 
اأن  بعد  كوراين،  َهنا  »اأ�سبحت 
املنتديات  اأهم  ا�ست�سافتها 
تغيب  ال  �سيفة  النيويوركية، 
اإذ  االأمريكية؛  ال�سحافة  عن 
ال�سحف  كربيات  ت�سابقت 
لكتابة  االأمريكية  واملجالت 
واإجراء  ن�ساطاتها،  عن  تقارير 
مزينة  كلها  معها،  مقابالت 

ترتدي  وهي  ال�سهري،  بر�سمها 
وهو  املميز«،  ال�رشقي  زيها 
األقت  حني  ارتدته  الذي  الزي 
موؤمتر  يف  ال�سهري  خطابها 

�سيكاغو الن�سائي.
 ،1894 عام  »م�سى  ي�سيف: 
وَهنا كوراين توا�سل النجاح يف 
حمرتفة،  خطيبًة  النجاح  اإثر 
جمتمع  جنمات  من  وجنمة 
تكاد  ال  االأمريكي،  النخبة 
من  الدعوات  لتلبية  وقًتا  جتد 
التي  واجلمعيات  املنتديات، 
باتت تنهال عليها من كل حدب 
و�سوب. وميكن القول اإن حتواًل 
خالل  عليها  طراأ  كبرًيا  فكرًيا 
اأكرث  اأ�سبحت  اإذ  العام؛  هذا 
اإىل  االنتقاد  توجيه  يف  جراأة 
املجتمع الذكوري يف امل�رشق، 
الفتيات،  جتهيل  عن  امل�سوؤول 
يف  املراأة  تنتقد  عادت  وما 
حما�رشاتها االأخرية ملطالبتها 
تنادي  اأ�سبحت  بل  بحقوقها، 
احلقوق  يف  بامل�ساواة  علًنا 
ال  كانت  ذلك  ومع  ال�سيا�سية، 
يف  االإيجابية  النواحي  تغفل 
تتوانى  وال  ال�رشقي،  املجتمع 
املجتمع  مادية  انتقاد  عن 

االأمريكي«.

قتلها ال�سّل

الف�سل  يف  خلف،  حديث  جاء 
والعودة«،  »املر�ض  الثالث، 
ي َهنا كوراين درو�ًسا يف  عن تلقرّ
الهوائية،  الدراجة  ركوب  تعلم 
ُع�سيرّة  عدوى  التقاطها  وعن 

منت  على  واإبحارها  ال�سل، 
لتزور  »نيويورك«  ال�سفينة 
باري�ض  يف  االأ�سدقاء  بع�ض 
تذهب  اأن  قبل  واالإ�سكندرية 
اإىل م�سقط راأ�سها قرب بريوت 
اإىل  تعود  اأن  على  �سورية،  يف 
االأمريكية  املتحدة  الواليات 
للح�سول  �سحتها  حت�سن  فور 

على اجلن�سية االأمريكية.
ويف هذا ال�سياق، يوؤكد املوؤلف 
اإىل  كوراين  عودة  بعد  اأنه 
بريوت، وعلى الرغم من حالتها 
 26 يف  األقت  فقد  ال�سحية، 
بعنوان  حما�رشة   ،1896 ماي 
يف  وتاأثريه  احلديث  »التمدن 
ال�رشق«، حتدثت فيها باإ�سهاب 
والتمدن  احل�سارة  مالمح  عن 
ومنه  القدمي،  التاريخ  يف 
التاريخ العربي االإ�سالمي، ويف 
اأبناء  داعيًة  املعا�رش،  العامل 
من  �ساملة  نه�سة  اإىل  وطنها 
جتارب  على  االطالع  خالل 
اأن  وبعد  االأخرى.  ال�سعوب 
العارفة  باملراأة  اأ�سادت 
ال  الذي  التاأثري  ذات  العاملة، 
مدنًيا  الب�رشية  ترقية  يف  يحُدرّ 
اإىل  مواطناتها  دعت  ومعنوًيا، 
اأخذ زمام املبادرة؛ اإذ ي�ستحيل 
الرجل  جماراة  املراأة  على 
مل  اإن  واالآداب  العلم  �سبق  يف 
وتطرق  نف�سها،  على  تعورّل 
قالت،  كما  بيمينها،  اجلد  باب 
عنهم  ا�ستهر  كما  »الرجال  الأن 
بال�سيادة،  اأنف�سهم  يوؤْثرون 
ويخت�سون ذواتهم بكمال العقل 
على  فهم  والدربة،  واحلكمة 

الكون،  �سالطني  يعتقدون  ما 
واأ�سحاب احلكم املطلق الذي 
اإليه  اأن تخ�سع له وتنقاد  يجب 
من  واملراأة  ا،  طًررّ املخلوقات 

اجلملة«.
كفر  يف  كوراين  هنا  توفيت 
متاأثرة  �سيما يف 6 ماي 1898، 
باإ�سابتها بداء ال�سل. طار خرب 
وفاتها اإىل ال�سحافة االأمريكية 
التي تناولته بكثري من التاأ�سف، 
التي  ال�سورية  بهذه  رة  مذكرّ
الواليات  �سالونات  اقتحمت 
اأو�سع  من  ومنتدياتها  املتحدة 
ن�ساء  نخبة  و�سادقت  اأبوابها، 

املجتمع االأمريكي.
وروائي  كاتب  خلف  تي�سري 
فل�سطيني،  اأ�سل  من  �سوري 
در�ض ال�سحافة يف كلية االآداب 
حمرًرا  وعمل  دم�سق،  بجامعة 
عربية،  ودوريات  �سحف  يف 
مركز  يف  متفرًغا  وباحًثا 
دم�سق،  يف  للدرا�سات  ال�رشق 

اأورينت  تنفيذًيا ملركز  ومديًرا 
فيجن للبحوث يف دبي، ومدير 
حترير يف مركز ال�رشق للبحوث 
من  الكثري  له  �سدر  دبي.  يف 
»دليل  منها:  املوؤلفات، 
و«�سورة  الفل�سطيني«،  الفيلم 
اجلغرايف  الرتاث  يف  اجلوالن 
)جغرافيا  االإ�سالمي«  العربي 
عثمانية  و«وثائق  تاريخية(، 
و«الكتاب  اجلوالن«،  حول 
اأحمد  بن  للح�سن  العزيزي 
وحتقيق(،  )جمع  املهلبي« 
و«كني�سة العرب املن�سية: اأديرة 
واجلوالن  لبنان  يف  الغ�سا�سنة 
ال�رشيانية  و«الرواية  ودم�سق«، 
االإ�سالمية«،  للفتوحات 
»موفيوال«،  روايات  اإىل  اإ�سافة 
الفال�سفة«،  و«مذبحة 

و«ع�سافري داروين«.
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مديريات الثقافة واأ�سئلة الثقايف ؟
ي�سني ب�غازي

يليق  ثقافيا  ح�سورا  نب�رش  بالكاد 
الثقافة  مديريات  حتمله   كانت  مبا 
اأثر، وهي مديريات منت�رشة عرب  من 
،الأنها  اأقول  بالكاد   ، كلها  الواليات  
الثقافية  احلياة  حقيقة  يف  تكن  مل 
مبفهومها املحلي الداخلي  موجودة  
 ، حقيقة  حملية  ثقافية  �سناعة   يف 
وكوادرها  ال�ساهقة  البنايات  فربغم 
املديريات   تلك  غدت   التي  الكثرية 
ما  ورغم   ، تاأ�سي�سها   منذ   ت�سمها 
تال من دعم جتهيزي وتقني وقانوين 
تلت  التي  الق�سرية  احلقب  يف  لها 
بل   ، متاما  غائبة  فهي  تاأ�سي�سها، 
وتتق�سد الغياب يف اأحايني كثرية لكي 

ال تتعرى اأمام الثقايف ومثقفني ؟
الثقافة   مديريات  تاأ�سي�ض  فكرة  
كانت بنوايا �سادقة ، اإذ كلفت باإثراء 
جانب  اإىل  الر�سمي  الثقايف  واإبقاء  
داخلية  بواليات  املحلي   الثقايف 
واأخرى بعيدة  ق�سية عن مركز احلياة 
الثقافية الوحيد يف تاريخ اجلزائر، اآال 
وهو العا�سمة ! وتلك م�سيبة الثقايف 

الكربى عندنا .
لكن ما بني املهام القانونية وح�سورها 

بني  ما  كما   فارق  يوجد    ، الواقعي 
اأن  االأنكي   بل   ، واالأر�ض  ال�سماء 
تاريخية  الثقافة يف فرتات  مديريات 
من تواجدها ، وهي ما تزال موجود  
ت�سيريي  اإدارية  وهياكل  كمديريات  
تابع لوزارة الثقافة ، اقول يف فرتات 
�سلبية   اأدورا  لعبت   مهمة   تاريخية  
كفاءات  و  مبواهب  الدفع  يف  متاما 
ثقافية مبختلف امل�سارب والهواج�ض، 
ومرورا  وروائيني  �سعراء  من  ابتداءا 
ومطربني  ومو�سيقيني  مب�رشحيني 
وق�سا�سيني  بر�ساميني  انتهاءا  ولي�ض 
و ما اىل جميع اال�سكال االخرى التي 
الثقايف  والن�سيج  االمكنة  ت�سكل زخم 
واالغنية  ال�سعبي  �سعراء  املحلي من 
االأخرى  االأ�سالة   ومظاهر  البدوية 
كالفرو�سية يف هواة االأزياء التقليدية 
فداحة  من   ، ح�رشه  ميكن  ال  وكثري 
تلك  من  املقرتف  الثقايف  اجلرم 

املديريات جتاه هوؤالء جميعا ؟!
ال  حتى   ، �سلبيا  دورا  كان  اأقول 
كالقول  اأخرى  مرادفات  اوظف 
اإىل  للمواهب  املتق�سد  بالدفع 
من  وكتقليل   ، التهمي�ض  اأر�سفة  
ياأتي   التي  والفنية  االإبداعية  القيمة 
يحملها اأولئك املواهب اإىل مديريات 

احلقب  وفى  تاأ�سي�سها  غداة  الثقافة 
وال�سنوات التي كانت زمن الع�سابة ، 
ما كان  وحقيقة ما جرى  كان فظيعا 
! وكنت �ساهدا ثقافيا على ما كان ، 
فلي�ض فقط ال يرحب بهم ، بل  كان 
باأ�ساليب تكرهية   يحط من مواهبهم 
باأولئك   تدفع  ومبعامالت  متق�سدة  
الذين  ال�سباب  واملبدعني  املواهب 
اإىل  فائ�سة  م�ساعرا  فيهم   جتي�ض 
فال   ، الثقايف  باالإحباط  االإح�سا�ض 
املديريات  تلك  اإىل  القدوم  يكررون 
طاردة  مديريات  كانت  اأبدا،لقد 
 ، اأبدا  لهم  جالبة  تكن  ومل  للمواهب 
وكانت عاجزة على م�سايرة تطورات 
الثقايف اجلزائري  وال اأقول العاملي  ، 
فعدم الكفاءة كانت عمودا فقريا بتلك 
املديريات ، ال اأغلب العاملني فيها مل 
ياأت بهم ع�سق الثقايف ورغبات دعمه 
، بل جاءت  بهم  �سدف  البحث على  
بالن�سبية  �سيء  كل  وانتهى   ، وظيفة 
لهم ، فكان على �سبيل املثال �سعراء 
ومثقفيها   وكتابها  الداخلية  الواليات 
يجدون حرجا كبريا وهم يتعاملون مع 
الكوادر  ؟  وكوادرها  املديريات  تلك 
ا�سماء  حتى  تعرف  تكن  مل  التي 
�سعراء وكتاب و فنانني الواليات التي 

 ! الثقايف  �ساأنها  على  م�سوؤويل  هم 
اأن  وامل�سكلة   !! هذا  عجبا  األي�ض 
ال   ، بعيد  من  جلب  للثقافة  مديرا 
عني  اأين  املحلي  بالثقايف  له  عالقة 
مثقفي  من  اأحدا  يعرف  ،فال  مديرا 
مب�سلحة  م�سوؤوال   ،والن  الوالية 
يهتم  ال  الثقافة   ال�سوؤون  و  االبداع 
تعنيه  ال   فهو   ، الثقايف  بجهد  ا�سال 
من قريب وال  من بعيد ا�سماء وقيمة 
واملبدعني  والكتاب  املثقفني  اولئك 
املر�سية  العالقات  هذه  وعلى   ،
العمل   يف  املديريات  تلك  ا�ستمرت 
بني قو�سني ، كان عمال �سوريا فقط 
، فلم تكن لها عالقة مبا�رشة بالثقايف  
املحلي ا�سال ، بل كانت ت�سيري اموال 
الثقايف  عن جهالة ملن ال ي�ستحقونه 
عدوة  الثقافة  مديريات  كانت  لقد   ،
ملثقفي الداخل ، اإن مل اأكن متجاوزا 

يف التعبري.
كانت  املديريات  تلك  اأن  وامل�سكلة  
حتت ت�رشفها مراكز اأخرى للثقافة ، 
فكانت على ذات الن�سق تعني على راأ�ض 
تلك املراكز من ق�سور و دور للثقافة 
يحبون   وال  لهم   عالقة  ال  اإداريني 
اأحدهم  يل  قال  مرة   ، الثقايف  كثريا 
، اإنه  مل يعرف  فئة اأكرث اكتئابا من 

هوؤالء الذين يدعون مثقفني و�سعراء 
حينها  وكان   ، هذا  يل  قال  ؟  وكتاب 
م�سوؤوال على قطاع الثقافة يف اإحدي  
لقد   . جدا  الق�سية  الداخل  واليات 
عبثنا بالثقايف عبث  لي�ض له تعريف 
حتى هذه االأيام اجلديدة ، التي يبدو 
اأن الثقايف اأ�سحى مهما الإعادة النظر 
 ، واأعتقد  ؟  وتقويته  وت�رشيحه   ، فيه 
ميكر  اأن  يجب  املاأمول  الثقايف  اأن 
اأوىل  هو  ، م�سار  اأوال عرب م�سارين  
اإعادة  يجب  التي  الثقافة   مديريات 
ومدراها  عملها  اأ�ساليب  يف  النظر 
 ، الكتاب  الثاين  وامل�سار   ، وكوادرها 
من  وان�سحابهم  تفككهم  لعب  الذين 
احلياة الثقافية دورا حمفزا لكي تظل 
هناك   فلي�ض   ، ال�سياع  قيد  االأو�ساع 
من ي�ساأل مديريات الثقافة عما تفعل 
املوازية  القوى  باملقابل  ف�ساعت  ؟ 
بواليات  املديريات  لتلك  ثقافيا 
الداخل ، والي�سري  الذي يدور يف فلك 
الكتاب  احتاد  من  املديريات   تلك 
اأ�سحت  الثقافية  اجلزائريني وحمنته 
دون  هذا  اقول   ، للجميع  معروفة  

تعميم  طبعا .
لقد اأف�سدت ، فيما اأعتقده مديريات 
من  الثقايف  مناحي   جميع  الثقافة 

اإىل  �سعر  اإىل  م�رشح  اإىل  مو�سيقي 
ق�سد  بدون  رمبا!او  بق�سد   ، فنون 
التى  الراهنة  احلالة  لكن  اأدري!؟   ال 
الثقايف برهان �ساطع  ا�سحى عليها  
على �سوء ما ارتكب بحق املثقفني  ، 
اإدارة  وت�سورا وت�سيريا ، فمنذ عقودا 
وعقودا مل متنحنا  على �سبيل املثال 
اأو  ر�ساما  اأو  فنانا  الثقافة  مديريات 
على  كاآية  اليه  الرجوع  ميكن  روائيا 
فمديريات   ، الثقايف  االخال�ض  نية 
اجلزائر  رقعة  امتداد  على  الثقافة 
اجلغرافية ، اأقول مل متنحنا مبفهوم  
رزين  يعتمد عليه ، ولي�ض من خالل 
مبادرات ال تغني وال ت�سمن من جوع 
الثقافة �سيء ، ما اأعرفه  �سخ�سيا  ، 
ح�سورا  اأثبثت  التي  االأ�سماء  جل  اأن 
جاءت   اإبداعيا   و  مو�سيقيا  ثقافيا 
وم�سابقات  اخلليج  قنوات  من  كلها  
يحدث   ، اخلليج  وجوائز  اخلليح 
هذا بال خجل ، وال حياء من  مدراء  
ورواتب   ميزانيات  تلتهم  مديريات 
ثقايف  دون طائل  ، من  قارة   بلد  يف 
ميكن اأن مي�سح  عرق  ما ارتكب بحق 
االأجيال التي اأكلتها احلرقة  وفداحة 

عدم الكفاءة .
يتبع ...



عن كتابه :"التحليل املو�شوعاتي للخطاب ال�شعري "

تتويج يو�سف وغلي�سي بجائزة البابطني 
للإبداع يف نقد ال�سعر بالكويت

حكيم مالك

وغلي�سي  يو�سف  الأ�ستاذ  وكتب 
جائزة  على  ح�سوله  مبنا�سبة 
بنعمته  الذي  هلل  احلمد  البابطني 
جائزة  بعد  ال�ساحلات...  تتم 
 ،)2009 )�سنة  للكتاب  زايد  ال�سيخ 
)التحليل  كتابي  اآخر،  رباين  وبتوفيق 
ال�سعري(  للخطاب  املو�سوعاتي 
يف  للإبداع  البابطني  بجائزة  يتوج 
د.  الأردين  مع  )منا�سفة  ال�سعر  نقد 
تفوز  وحني  ،م�سيفا  الزعبي(  اأحمد 
بها  الفوز  اإىل  �سبقك  التي  باجلائزة 
الع�سماوي،  زكي  حممد   : اأمثال 
ال�سحرتي  اللطيف  عبد  وم�سطفى 
ورجاء  اأبولو(،  اأقطاب جماعة  )اأحد 
نا�سف، و�سلح  النقا�ش، وم�سطفى 
املطلب،  عبد  وحممد  ف�سل، 
لوؤلوؤة،  الواحد  وعبد  فتوح،  وحممد 
عي�سى،  وفوزي  دروي�ش،  واأحمد 
من  وغريهم  قطو�ش،...  وب�سام 
ل  فاإنك  املعا�رص،  النقد  اأهرامات 
وت�سكره  ت�سبح خلالقك  اأن  اإل  متلك 
اللهم  النهار...  واأطراف  الليل  اآناء 
ال�سكر كله، لك  لك احلمد كله، ولك 
اإذا  احلمد  ولك  تر�سى  حتى  احلمد 
الر�سى...  بعد  احلمد  ولك  ر�سيت 
)والدتي  ال�سغرية  لأ�رصتي  و�سكرا 
اخلفاء يف  جنود  واأولدي(؛  وزوجتي 
ملحمة الفوز العظيم.. و كذلك �سكرا 

لكيدهم  كان  الذين  يو�سف(  )اإخوة  لـ 
ملا  متاما  معاك�ش  مفعول  الفظيع 
اأول  هلل  واحلمد  يتوقعون!  كانوا 

واآخرا...

بن دودة :هنيئا لوغلي�شي بهذا 
الإجناز الثقايف

اأعربت  وغلي�سي  تتويج  اإثر  وعلى 
عن  دودة،  بن  مليكة  الثقافة  وزيرة 
فائق اعتزازها بهذا الإجناز الثقايف 
الذي يعك�ش امل�ستوى العايل للنخب 
من  اجلزائر  به  تزخر  وما  الثقافية 
مرة  كل  ت�سجل  والتي  مبهرة  قدرات 
يف  ب�سماتها  واأبنائها  بناتها  بف�سل 
لتعك�ش  والمتياز  التاألق  �سجلت 
الثقافة  بها  حتظى  التي  املكانة 
العربي   ال�سعيد  على  اجلزائرية 
اأن ينال الدكتور  وبالتايل  فل  غرابة 
يو�سف وغلي�سي هذا التتويج امل�ستحق 
قبل  من  افتك  اأن  له  �سبق  الذي  وهو 
 )1995( الكويتية  ال�سباح  �سعاد  جائزة 
اآل  العيد  حممد  مهرجان  جائزة  و 
خليفة )1992( و جائزة بختي بن عودة 
النقدية )1996( و جائزة احتاد الكتاب 
�سعري  خمطوط  لأح�سن  اجلزائريني 
)2000( وجائزة مفدي زكريا ال�سعرية 
املغاربية )2005( وغريها من اجلوائز 

فهنيئا له وللثقافة اجلزائرية. 
الإبحار يف دروب ال�شعر وعوامل 

الأدب  والنقد املعا�شر

وكاتب  دكتور  وغلي�سي  ويو�سف 
الأدبي  النقد  واأ�ستاذ  جزائري  وناقد 
ومناهجه بجامعة ق�سنطينة 1،ورئي�ش 
واللغة  الآداب  لق�سم  العلمية  اللجنة 
العربية من اإ�سداراته النقدية :"النقد 
2002،ويف  املعا�رص"  اجلزائري 
بعنوان  كتاب  له  �سدر  ال�سنة  نف�ش 
املالك  عبد  عند  النقدي  "اخلطاب 
النقد  يف  حما�رصات  مرتا�ش/" 
له  و�سدر   /2005 املعا�رص"  الأدبي 
يف  واملتمثلة  كتب   3  ،2007 �سنة  يف 
مناهج   "/ وال�رصديات"  "ال�سعريات 
النقد الأدبي"/" التحليل املو�سوعاتي 

فعل  املنهج  ال�سعري- كلم  للخطاب 
 "/2008" التاأنيث  خطاب   "/ الكلم" 
يف ظلل الن�سو�ش"2009/"لغة ال�سعر 
،اإ�سافة   2017" املعا�رص  اجلزائري 
لكتاب اآخر �سدر يف نف�ش ال�سنة" على 

م�سارف الن�ش".

التحليل املو�شوعاتي للخطاب 
ال�شعري

بجائزة  توج   قد  وغلي�سي  اأن  كما 
يف  ال�سعر   نقد  يف  للإبداع  البابطني 
الأخري  كتابه  عن  بالكويت   17 دورته 
املو�سوعاتي  التحليل  ب"  املو�سوم 
ثوابت  يف  بحث  ال�سعري...  للخطاب 

وحماولت  العربية،  وحتولته  املنهج 
للن�رص  ج�سور  عن  ال�سادر  لتطبيقه، 
الكتاب  ويعرف  باجلزائر  والتوزيع 
التبا�سا  املناهج  اأكرث  نقدي  مبنهج 
واأقلها  املعرفة،  على  وا�ستع�ساء 
انطلقا  العربي،  النقد  يف  ا�ستعمال 
الأ�سلية. املرجعية  مظانه  من 
اأهم  والنقد  بالتحليل  وي�ستعر�ش 
املو�سوعاتية،  النقدية  املمار�سات 
ثم ي�سعى اإىل ت�سغيل املنهج من خلل 
ن�سو�ش  على  �سخ�سية  تطبيقات 
�سعرية للفيتوري ودروي�ش وال�سائحي.

دار ج�شور للن�شر والتوزيع تهناأ 
وغلي�شي

دار   مدير  مهيدي  بن  الأ�ستاذ  وعرب 
ج�سور للن�رص والتوزيع اجلزائرية  عن 
وهو  غمرته  التي  الكبرية   �سعادته  
من  املوؤلفني  اأ�ساتذتنا  جناح  يتابع  
اأ�رصة  دار ج�سور حيث يزف لنا خرب 
وغلي�سي  يو�سف  الربوفي�سور  ح�سول 
ق�سنطينة  بجامعة  الأ�ستاذ املحا�رص 
البابطني للبداع يف نقد  على جائزة 
التحليل  كتابه"  عن  ال�سعر..العربية 
ال�سعري"  للخطاب  املو�سوعاتي 
منا  ...ولكم  مربوك  األف  ..فاألف 
�سائلني  والتربيكات  التهاين  اأجمل 
املوىل عزوجل  دوام النجاح والتميز 

والتاألق.
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توج الدكتور يو�شف وغلي�شي ، باإحدى جوائز موؤ�ش�شة عبدالعزيز �شعود البابطني الثقافية بالكويت، يف دورتها الـ17 لالإبداع ال�شعري عن كتابه " 
التحليل املو�شوعي واخلطاب ال�شعري" يف جمال النقد ال�شعري.

ذ. حممد الوردا�شي/ املغرب

معظِم  يف  ين�رُص  ما  لكّل  املتاأمَل  اإّن 
بالذهول  �سي�ساُب  املغربية،  اجلرائِد 
املوا�سيِع  تلك  من  وال�سمئزاز 
املن�سوراِت  مَن  فكثرٌي  والأخبار؛ 
والفكِر  الثقافِة  مل�ستوى  يرقى  ل 
وبهذه  ميكن،  ل  كما  املطلوبني، 
ن�ست�سَفّ  اأن  املزرية،  املهزلِة 
للفكر  ووا�سحا  منريا  م�ستقبل 
لكون  هذا  ويعزى  بلدنا،  يف  والثقافة 
كّل  عن  �سفحا  �ساربًة  اجلرائد  هذه 
خمالفٍة  اأفكاٍر  اأو  اإبداعية،  حماولة 
لإيديولوجيتها. ومن هنا، اأجدين اأمام 
على  طرحته  قد  كنُت  مزعج،  �سوؤاٍل 
نف�سي منذ �سنة: ما طبيعُة حمتوياِت 
واأق�سُد اجلرائَد   ، الإعلمِيّ اخلطاِب 
الغايُة  وما  املغرب؟  يف  بالأ�سا�ش، 
و�سط غ�سيل  الكلمِة  مكانُة  وما  منه؟ 

ال�سيا�سة والتفاهة والف�سيحة؟

قيمٍة،  حْكَم  اأ�سدَر  اأن  هنا  اأريد  ل 
خلل  ومن  ولكني،  اأعمم.  اأن  ول 
اجلرائد،  معظم  لأخبار  متابعتي 
هذه  اإن  للقول  م�سطرا  اأجدين 
بع�ُش  ت�سبها  التي  املحتوياِت 
اجلرائِد املغربية على روؤو�سنا �سباَح 
الثقافة  م�ستوى  اإىل  ترقى  ل  م�ساَء، 
احلايل.  وقتنا  يف  املغربيني،  والفكر 
العربيُة �ساهدةٌ على مكانة  واجلرائُد 
الفكر املغربي يف خمتلف املجالت 
ولكنك  والجتماعية.  الإن�سانية 
اجلرائد،  بع�َش  تت�سفح  اأن  مبجرد 
واإمنا  للفكر،  كبريا  حيزا  جتد  لن 
روتينية  بافتتاحية  اجلريدةُ  ت�سفعك 
تتقن  كما  �سيئا  تتقن  ل  بحيث  مملة، 
تنفر  يجعلك  ما  والتكراَر،  الجرتاَر 
نفورا �سديدا من متابعة ما يوجد يف 
حتتُلّ  فال�سيا�سُة  الأخرى.  ال�سفحات 
الأ�سِد من هذه اجلرائد، وعن  ح�سَة 
اأي �سيا�سة نتحدث؟ حتى واإْن حاولت 

جتد  فلن  اخلطاباِت،  تلك  حتليَل 
ل  ترويجيًة،  ت�سويقيًة  كونها  من  اأكرَث 
يحرتمون  الذين  املثقفني  لفئة  ُه  تُوَجّ
اأنف�َسهم ومبادَئهم، واإمنا لفئٍة عري�سٍة 
تقراأ  ل  والتي  املغربي،  ال�سعب  من 
واإمنا  كبريٍة،  ب�سعوبٍة  اإل  تكتب  ول 
التي  ال�سيا�سيني  �سور  بت�سفح  تكتفي 
حتى  م�ست�ساغٍة  وغرَي  مكرورًة،  باتت 
لدى هذه الفئِة الوا�سعِة من املجتمع. 
الغاية من  ومن ثم، فاإننا نت�ساءُل عن 
اأغلبُها  يعد  والتي  املحتويات،  هذه 
وجرائم  لل�سيا�سيني،  ُموؤ�سفًة  ف�سائَح 
عظيمًة  غايًة  جتد  ولن  املجتمع. 
والت�سليِة حتى  التلهيِة  �سوى  حُمرتمًة 
تاأزمي  اإىل  تهدف  اأنها  كما  حني، 
مما  اأكرَث  والثقايِفّ  الفكرِيّ  الو�سِع 
تخدمه. ف�سًل عن كوِنها، واإىل جانب 
حتييِد  اإىل  تهدف  ُم�سمرٍة،  غاياٍت 
امل�ساكِل  عِن  املغربي  العاِمّ  الراأِي 
يعي�سها  التي  احلقيقيِة  والأو�ساع 

حد  على  والثقافُة  والفكُر  املواطُن 
�سواء.

حيث  والهزيل،  ال�سيا�سِيّ  هيمنَة  اإن 
يحتل الكاريكاتري ربَع اجلريدة، ف�سل 
و)الفنانني(  ال�سيا�سيني  ف�سائِح  عن 
التي ل تنتهي، مل ترتك جمال للكلمة 
الت�سلية  وجباِل  التفاهِة  تلِل  بني 
التي  املري�سِة  النفو�ِش  عن  والرتويِح 
قتلها التمني. فاأن ين�رَص مقاٌل فكرٌيّ 
من  النوِع  هذا  يف  مثل،   ، فل�سفٌيّ
اإخ�ساِعه  بعَد  اإل  يتّم  لن  اجلرائد، 
نفعيٍة  اأيديولوجيٍة  لرقابة  و�ساحِبه 
�سخ�سيِة  يف  يبحثون  حيث  بامتياز. 
هل  يعرفوا  حتى  املقال،  �ساحِب 
ينتمي  التي  اجلهُة  وما  ما،  انتماءٌ  لُه 
م�ساحَلهم  املقاُل  يخدُم  وهل  اإليها، 
كُلّ هذه  اأم ل؟  ال�سيا�سيَة  هُم  واأغرا�سَ
يجيبوا  اأن  قبل  يت�ساءلونها  اأ�سئلٌة 
معلقا  يرتكوه  اأو  املقال،  �ساحَب 
النتظار  ومعاناِة  الرف�ِش  حرقِة  بني 

ال�سطوِر  هذه  كاتُب  ولي�ش  الرتيب، 
كان  فلئن  املهزلِة.  هذه  من  �ساملاً 
هم وم�ساحَلهم،  اأغرا�سَ مقالُك يخدم 
مَن  الأوىل  ال�سفحاِت  يف  ين�رُص  فاإنه 
لذلك،  خلفا  كان  واإن  اجلريدة، 
والتهمي�ُش  الإهماُل  هو  م�سرَيهُ  فاإن 

والإق�ساءُ لي�ش اإل.
حمتوياِت  اإن  فنقوُل  نعوُد  وبعُد، 
تخدُم  ل  املغربيِة  اجلرائِد  معظِم 
تخدُم  مما  اأكرَث  والفكَر  الوعَي 
ل  اأنها  كما  ها،  واأغرا�سَ م�ساحَلها 
اأكرَث  ت�سجعها،  ول  بالكفاءة  حتتفُل 
ف�سل  والدناءَة،  التفاهَة  تبجُل  مما 
عن كوِنها ل تخدُم الإبداَع والتجديَد 
والتكراَر  الجرتاَر  حتت�سُن  ما  بقدر 
و�رصَب.  الدهُر  عليه  اأكل  ما  وتلويَك 
هذا اإىل جانب كوِنها تزيُد يف ت�سييِق 
وحتارُب   ، احلِرّ الفكِر  على  اخلناِق 
اأ�سحابَُه بالإهماِل َوالتهمي�ش، وهذا، 
بلًة، بحيث  لعمري، ما �سيزيد الطنَي 

اإنه يعمُق اجلرَح املندمَل الذي يعاين 
�سنوات،  منذ  املغربُيّ  ال�سعُب  اأمَلُه 
والفراِر  الأميِة  تنامي  جرُح  وهو  األ 
وهموِم  وق�سايا  م�ساكِل  معاجلِة  من 

املجتمِع املغربِيّ احلقيقيِة. 
اإّن الدوَر املنوَط باجلرائِد يف البلدان 
التي تخدُم الفكَر والثقافَة، هو الرفُع 
واملبدعني،  املفكرين  �ساأن  من 
الت�سجيِع  طريق  عن  بيدهم  والأخُذ 
بالتفاهِة  نحاربَهم  اأن  ل  والتنويه، 
اخل�سي�سَة  م�ساحَلنا  ونغِلَّب  والدناءة، 
امل�سالِح  على  واحلزبيَة  الفرديَة 
اأين  كما  والإن�سانيِة.  الجتماعيِة 
�ساغيًة،  اآذانا  ر�سالتي  اأن جتد  اأرجو 
واأن تعلم اجلرائُد القليلُة التي حترتُم 
اإن  �سيلحقها،  الداَء  هذا  اأن  نف�َسها 
املحتوياِت  هذه  ملثِل  تت�سَدّ  مل 
والتكراِر  التقليِد  تر�سيِخ  اإىل  الآفلة 
والجرتاِر يف نفو�ِش النخبِة القليلِة يف 

. املجتمِع املغربِيّ

والدناءِة" التفاهِة  زمِن  يف  الكلمِة  "اأزمُة 

وزيرة  لدى  الدولة  كاتب  ي�رصع   
بال�سناعة  املكلف  الثقافة 
ال�سينمائية يو�سف �سحريي  بتنظيم 
لل�ستماع  لل�سينما  وطنية  جل�سات 
الفاعلني  اأهم  اقرتاحات  اإىل 
وال�سناعة  بالفن  واملهتمني 

احللول  اإيجاد  بغر�ش  ال�سينمائية 
القطاع  بهذا  للنهو�ش  املنا�سبة 
الثقافة  ترقية  يف  دوره  وتفعيل 
القت�سادية.  والتنمية  الوطنية 
بق�رص  اجلل�سات   هذه  و�ستعقد 
باجلزائر  زكريا  مفدي  الثقافة 

اللقاءات  اأن   هذه  ،كما  العا�سمة 
املتتالية  �ستعرف ح�سور خمتلف 
الأطراف املعنية، حيث �سيتم من 
الإ�سكاليات  بحث جممل  خللها  
املتعلقة بالإنتاج والتمويل والتوزيع 
ما  وهذا  وال�ستثمار  والتكوين 

اأهمية  يويل  الدولة  كاتب  اأن  يوؤكد 
للت�ساور واحلوار يف اأن ي�سارك كل 
لإثراء  اللقاءات  هذه  املهتمني يف 
ور�سم  والقرتاحات  الت�سورات 
الن�ساط  بع�ش  لإعادة  عمل  خطة 

ال�سينمائي   .

غالواي  مدينة  ا�ستهلت 
بتحولها   2020 عام  الأيرلندية 
الأوروبية  للثقافة  عا�سمة  اإىل 
من  عاماً  لتبداأ  ال�سبت، 
الأحداث واملعار�ش التي تركز 
الطبيعية  واملناظر  اللغة  على 
من  بذلك  وتتحول  والهجرة، 
اإىل  الإقليمية  ال�سيد  قرية 

مركز ثقايف اأوروبي.

عوا�سم  مبادرة  تطوير  ومت 
للحتاد  الأوروبية  الثقافة 
الأوروبي عام 1985، وفازت بها 
اأكرث من 50 مدينة عرب التكتل 
منذ ذلك احلني. ويهدف ذلك 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  الربنامج 
اأوروبا،  الثقايف يف  التنوع  على 
وتعزيز ال�سعور لدى الأوروبيني 
ثقافية  منطقة  اإىل  بالنتماء 

الثقافة  وم�ساعدة  م�سرتكة 
التنمية  يف  الإ�سهام  على 

احل�رصية.
للربنامج  اختيار مدينتني  ويتم 
الدول  من  واحدة  عام،  كل 
الحتاد  يف  القدامى  الأع�ساء 
الأوروبي واأخرى من الأع�ساء 

اجلدد.
 وكالت 

مببادرة من كاتب الدولة املكلف بال�شناعة ال�شينماتوغرافية، يو�شف �شحريي

اإطلق  جل�سات وطنية لل�سينما بق�سر الثقافة مفدي 
زكريا بالعا�سمة

غالواي الأيرلندية عا�سمة للثقافة الأوروبية

حكيم مالك



حكيم مالك 

توجيه الطلبة الباحثني 
ما�سرت ودكتوراه اإىل الدرا�سات 

النقدية اجلزائرية

ويف ذات ال�سياق فلقد  مت اقرتاح 
الحقا  امللتقى  هذا  ترقية  
دويل،  اأو  مغاربي  ملتقى  اإىل 
اأ�سعار  من  يقدم  ما  جمع  مع 
واأعمال نقدية يف كتاب وت�سجيع 
الطلبة الباحثني ما�سرت ودكتوراه 
وتوجيههم اإىل الدرا�سات النقدية 
اإن�ساء  العمل على  اجلزائرية مع 
 ( لل�سعراء  ت�سجيعية  جائزة 
خالل  ت�سلم   الطلبة  املواهب( 

اأ�سغال امللتقى .    
ال�ساعر عزوز عقيل  ي�سنع 

احلدث بق�سيدة »فاطمة«

الوطني  امللتقى  هذا  اأن  كما 
فيفري  2و3  يومي  انعقد  قد 
من  كبري  عدد  وجمع   2020
واالأ�ساتذة  ال�سعراء  ال�سيوف  
النقدية  بالدرا�سات  املهتمني 
هذا  اأ�سغال  توا�سلت  ،ولقد 
�سعرية   بقراءات  الثاين  امللتقى 
هز  الذي  عقيل  عزوز  لل�ساعر 
الكربى  املحا�رضات  قاعة 
 « االآ�رضة  ال�سعرية  بق�سيدته 
ال�ساعر  م�ساركة   مع   « فاطمة 
وال�ساعر فاحت  الدين  طيبي  نور 
عمري  الطاهر  وال�ساعر  عالق 
وال�ساعر حممد توامي وال�ساعرة 
فاحتة معمري وال�ساعرة فاطمة 
�سعالل وال�ساعرة فاطمة الزهراء 
بوكتاب وال�ساعر ح�سني عربو�س 
وال�ساعرة فهيمة الطويل وغريهم 
يف  �ساركوا  الذين  ال�سعراء  من 

هذا امللتقى .

تقدمي مداخالت نقدية

كما مت تقدمي يف امللتقى الوطني  
ال�ّسعر اجلزائرّي  : �رضدّية  حول 
اجلمايّل  احل�ّس  من  املعا�رض 
جمموعة  ويّف  ال�سّ احل�ّس  اإىل 
من  النقدية  املداخالت  من  
حورية  عتو  بن  الدكتورة  طرف 
من جامعة خمي�س مليانة بوالية 
اإميان  والدكتورة  الدفلى  عني 
الع�سي  والدكتور حممد عمارين 
والدكتورة ليلى قا�سحي والدكتور 

خالد تواتي . 
الدكتورة اآمنة بلعلى تغو�ص

 يف دروب �سعر الت�سوف 
وت�سوف ال�سعر 

والدكتورة  االأ�ستاذة  اأكدت  كما   
تقدميها  خالل  بلعلى  اآمنة 
امللتقى   هذا  يف  قيمة  ملداخلة 

حتت عنوان »  الت�سوف وال�سعر 
�سعر   .. ا�ستئناف  اأم  متاثل 
اأن  ال�سعر«   وت�سوف  الت�سوف 
قدميا  ا�ستعان  قد  الت�سوف 
الف�ساء  فيه  وجد  الأنه  بال�سعر 
ات�ساع  ياأوي  اأن  ي�ستطيع  الذي 
ولذلك   ، العبارة  و�سيق   ، الروؤية 
مو�سوعه  الغزل  �سعر  من  اأخذ  
اإىل  يعيد   اليوم  ال�سعر  وهاهو   ،
الت�سوف  دينه ، في�ستعني ال�سعراء 
الكتابة  يف  ال�سوفية  بالتجربة 
واالأحوال   املقامات  ووظفوا   ،
وغريها  واخلمرة  املراأة  ورموز 
التقوى  لبا�س  لل�سعر  ليعيدوا   ،
 ، الت�سوف  �سواأة  به  وارى  الذي 
�سخ�سية  من  جتريده   مت  حني 
املتج�سدة   ، االإميانية  العرفانية 
و�سطحاته  ومعانيه  اإ�سارته  يف 
على  وهوانهم  اأ�سحابه  ووجد 
بهذا  االأدوار  تبادل  ولعل  النا�س 
واحدة  م�سلمة  يوؤكد  ال�سكل 
والت�سوف  ال�سعر   اأن  هي    ،
وهو  واحد  منبع  من  ينطقان 
اأن  غري   ، للكون  املثالية  الروؤية 
هذه النظرة املثالية  لي�ست على 
حال واحدة ، يف جتليها �سعرا اأو 
نرثا ، فقد جتددت يف كل حني ، 
لتعطي للت�سوف �سفته االأ�سا�سية 
التي هي  التجدد امل�ستمر ، كما 
اأنها �سبغت الت�سوف ب�سبغة الال 
حتديد الذي دلت عليه تعريفاته 
ومتايز   ، واملختلفة  الكثرية 
اأعالمه  حتى عد جتربة فردية 
وال   ، اأخرى  ت�سبه  اأن  ميكن  ال 
جتربة  بكونها  تو�سم  اأن  ميكن 
�سوفية  اإال اإذا  تذوقها �ساحبها 
بطريقته اخلا�سة ، ومن هنا نقراأ 
والنفري  واحلالج  الب�سطامي 
وابن القار�س والعفيف التلم�ساين 
لن�سل اإىل االأمري عبد القادر دون 
اأن نوؤكد اأن الواحد منهم قد كرر 
الثاين ، فهي جتارب تت�سكل عند 
كل واحد منهم بهوية جديدة .  

عبد اهلل الع�سي قدم 
روؤية جديدة لعالقة ال�سعر 

بالت�سوف

عبد  ال�ساعر  اأن  بلعلى  واأ�سارت 
من  واحدا   ميثل  الع�سي  اهلل 
ال�سعراء اجلزائريني الذين عربوا 
اجلديدة  الروؤية  م�ستوى  عن 
 ، بالت�سوف  ال�سعر  لعالقة 
ال�سعر  ت�سوف  بذلك  جم�سدا 
اإىل  الق�سيدة  تتحول  عندما  اأي 
الت�سوف  يكون  اأن  دون  ت�سوف 
علينا  وتفر�س   ، مو�سوعا 
كقيمة  ال�سويف  البعد  ا�ستح�سار 
مطلقة  وكمفهوم فل�سفي للذات 
وعالقتها بالوجود وكحالة روحية 

تفي�س  على ق�سائده وت�سبغ لغته 
اختيار  تعمدنا   ولهذا   ، و�سوره 
ق�سيدة من ديوانه الثاين يطوف 
 « لبيك   « ق�سيدة  هي  باالأ�سماء 
رحلته  ال�ساعر  فيها  ي�سف  التي 
تاأدية   وطريقة   ، احلج  اإىل 
كنا   واإذا  املعروفة  املنا�سك 
و�سف  لي�س  الق�سد  اأن  نفرت�س 
رحلة احلج واإمنا  املراهنة على 
البعد ال�سويف فيها فاأين يتمو�سع 
؟  الق�سيدة  هذه  يف  الت�سوف 
موؤكدة ذات املتحدثة اأن ال�ساعر 
وجدانية  طاقة  مو�سوعه  يحمل 

وفكرية 
احلداثة ال�ّسعرّية عند 

عبد اهلل  حّمادي بني اّللغة 
الّروؤيوية  والتجربة ال�سوفّية

زواري  ر�سا  االأ�ستاذ   و�سجل  
 – ب   – ق�سم  حما�رض  اأ�ستاذ 
بوالية   التب�سي   العربي  جامعة 
امللتقى  يف  م�ساركته   تب�سة 
ال�ّسعر  �رضدّية   : حول  الوطني  
احل�ّس  من  املعا�رض  اجلزائرّي 
ويّف   ال�سّ احل�ّس  اإىل  اجلمايّل 
مبداخلة حتت عنوان  :  احلداثة 
ال�ّسعرّية عند عبد اهلل  حّمادي بني 
الّلغة الّروؤيوية  والتجربة ال�سوفّية  
اأنه  منذ البدايات االأوىل،  قائال 
ومع ظهور املوؤلّف الّنقدي لعبد 
اهلل حّمادي« ال�ّسعرّية العربّية بني 
االإتباع واالبتداع«، حاول اأن ي�سع 
اأنه  تاأكيده  رغم  تعريفا،  لل�ّسعر 
يبدو  اأ�رضارا،  بديع، يحمل  كالم 
اأخرى  اأحيانا  و  �سهال  اأحيانا 
غام�سا،يُن�َسج باإحكام، وذلك من 
نعلم  كما  ال�ّسعر   « قوله:  خالل 
ي�ستقيم بكالم بديع، ولفظ رفيع، 
مباراته  عن  اخلواطر  تعجز 
عن  اأحيانا  االأفهام  وتق�رض 

ومراعاة  معاناة  بعد  اإاّل  اإدراكه 
يجي�س  فيا�س  وهج  الأّنه  ل�رّضه، 
وال  تكلّف،  وال  تع�ّسف  غري  عن 
حمكم  ان�سجام  يف  تعجرف 
اأحيانا  ياأتي  فة،  وال�سّ الّطبع 
بالّرمز  اأحيانا  وي�سحن  �سهال، 
املبهم الّذي لي�س من ال�رّضورّي 
يكتفي  بل  القول  بحّد  يُف�رّض  اأن 
كما  والّتحا�س«،  باالإيحاء  فيه 
ال�ّسعر  اأّن  »حّمادي«  يوؤّكد 
على  وثورة  للعادة  وخرق  جتاوز 
املاألوف، وحماولة م�ستمّرة لهدم 
�سعرّي  ن�ّس  وت�سكيل   االحتذاء 
جتلّياته  اأبهى  يف   « الأّنه  جديد، 
هو  املتاألّف،  امل�سّفى  الكالم 
م�ستمّرة  وحماولة  للعادة،  خرق 
العمل  لهدم االحتذاء وقد جرى 
ال�ّسعراء  قبل  من  ممار�ساته  يف 
اإّنه  حّية،  الع�سا  قلب  جمرى 
بوا�سطة  لل�ّسكون  جديد  ت�سكيل 
الكلمات« ، ومما ورد يف ديوانه« 
»ماهية  حول  وال�ّسكني«   الربزخ 
ال�ّسعر  عن  اأقول  ماذا  ال�ّسعر« 
اأهو �سحر اإيحائّي يحتوي ال�ّسيء 
جمالّية  ح�سا�سّية  هو  اأم  و�سّده 
مغايرة للماألوف ومرادفة للخلق 
اإّنه يف  �سابق؟؟  منوال  على غري 
امل�سّفى  الكالم  جتلّياته  اأبهى 
للعادة  خرق  وهو  املتاألّق، 
وحماولة م�ستمّرة لهدم االحتذاء 
وقد جرى العمل يف ممار�سته من 
الع�سا  ال�ّسعراء جمرى قلب  قبل 
لل�ّسكون  ت�سكيل جديد  اإّنه  حّية، 
ومن  الكلمات...«   بوا�سطة 
املداخلة  هذه  تروم  ذلك،  اأجل 
مقاربة دواوين عبد اهلل حّمادي،  
احلداثة  عن  الك�سف  حماوال 
حّمادي  اهلل   عبد  عند  ال�ّسعرّية 
والتجربة  الّروؤيوية   الّلغة  بني 

ال�ّسعرّية  احلداثة  ال�سوفّية. 
الّروؤيوية  الّلغة  بني  احلّمادّية 
الرتاثّية  ال�سخ�سيات  وا�ستدعاء 
احلّمادّية  ال�ّسعرّية  احلداثة  و 
اال�ست�رضافّية   الّروؤيوية  الّلغة  و 
وحتليل  درا�سة  خالل  ومن 
ن�سو�س عبد اهلل حّمادي خل�سنا  
اإىل اأن الكتابة ال�ّسعرية احلداثّية 
الّتقليد  احلّمادّية تخّط حل�سون 
دائم  ونبذ  م�ستمّر  وجتاوز 
 ، امل�ستقبل  ا�ست�رضاف  و  للعادة 
احلّمادّية  ال�ّسعرّية  اللغة  اأّن  كما 
برزخ  اإّنها  للكون  روؤيا  هي 
الكائنات ومّتحي يف  فيه  تتوّحد 
بني  واحلدود  الفوا�سل  جالله 
لكنه  كلّي  اإدراك  و  املوجودات، 
الوجود، واإحالة العامل اإىل �سعر، 
جديدة  �سورة  خللق  اأداة  اإّنها 
للعامل القدمي .     قّدم عبد اهلل 
حّمادي من خالل  ديوان » حتّزب 
�سوفّية  اأجواء  ليلى«   يا  الع�سق 
رمزّية اأعطت ليلى ظالال اأخرى، 
ب�سيطة  حّب  ة  ق�سّ كانت  بعدما 
فا�ستخدمها   رمزا،  ا�ستحالت 

كمعادل فّني وتنا�سّي يف �سعره.

وفّية احلّمادّية التجربة ال�سّ

الربزخ   « ديوان  حفل  كما   
وال�سكني »  ح�سب زواري بتكثيف 
ه اإىل  داليل، �سعى من خالل ن�سّ
خلق روؤيا عامل جديد... ، يتحّول 
ن�سو�س  اإىل  الّن�ّس  مبوجبها 
وعدد  والّدالالت  باملعاين  حبلى 
بف�سل  الّتاأويالت  من  يح�سى  ال 
ال�سّياغّية  خ�سائ�سها  يف  ما 
اإبداعّية..  خاّلقة  كثافة  من 
احلّمادّية   وفّية  ال�سّ فالتجربة 
لديه  اخللق  خ�سوبة  من  تنبثق 
ي�سري  حيث  الّتعايل،  فل�سفة  من 

يحمل  الأّنه  مقّد�سا؛  الّن�ّس 
قوامها  �سوفّية  جتربة  وهج 
واالإ�رضاق...يعترب  الك�سف 
مقّد�سا،  �سيئا  ال�ّسعرّية  الكتابة 
كما  حرمته،  تُدا�س  اأن  يجب  ال 
بالّن�س  اأ�سبه  هي  الق�سيدة  اأّن 
املقّد�س الّذي ال يجوز مل�سه اإال 

من كان مطهرا...
الّن�سو�ص ال�ّسعرّية  احلّمادية 
وهج لتجربة �سوفّية تنّم عن 

روؤيا العامل

ق�سم  حما�رض  اأ�ستاذ  اأكد  كما   
العربي  جامعة  العربي  االأدب 
حّمادي«    « اأن   بتب�سة   التب�سي 
للمعرفة  كرمز  البوح  اختار 
يف  جنده  ما  وهذا  الك�سفية، 
 ،« الهوى  عن  اأنطق   « عنوان 
فهو  البوح،  هي  الّنطق  داللة 
الّروحاين  العامل  عن  يك�سف 
منه  للّتقرب  دائما  ي�سعى  والّذي 
خالل  من  يتبني  و   ومعانقته، 
احلّمادية  ال�ّسعرّية   الّن�سو�س 
تنّم  �سوفّية  جتربة  وهج  اأّنها 
متعالية  جتربة  العامل،  روؤيا  عن 
غمامة  �سهوة  املطلق،  مع 
هاربة  حلظة  الّريح،  ت�سكنها 
�سعي  و  واملكا�سفة  البوح  من 
ملعانقة العامل الّروحايّن، األق من 
زواري  ر�سا  مو�سحا   ، الّتجلي 
خالل  من  حّمادي  اهلل  عبد  اإن 
طائر  مع  ه  وتنا�سّ ا�ستح�ساره 
عن  اأنطق   « ديوان  يف  ال�سيمرغ 
و�سوال  بالغالف  بداية    « الهوى 
ال�ّسلوك  اإىل  يرمز  املنت  اإىل 
الغالف  يف  لتنه�س   « ويّف،  ال�سّ
ويّف الوله ب�رّض احلرف  �سورة ال�سّ
ي�ستثمرها  وعالمة   – والرمز   -
االإن�سانّية  هوّيته  ليوؤّكد  ويّف  ال�سّ

يف عامل يعّج بالّزيف.
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ويّف ، الذي نظم من طرف خمرب اخلطاب ال�سويف يف اللغة والأدب   عر اجلزائرّي املعا�سر من احل�ّص اجلمايّل اإىل احل�ّص ال�سّ  خرج امللتقى الوطني » �سردّية ال�سّ
بجامعة اجلزائر 2 اأبو القا�سم �سعد اهلل  ببوزريعة بالعا�سمة يومي 2 و3 فيفري 2020  بجملة من التو�سيات التي نتجت عن رئي�ص اللجنة الدكتور عبد اهلل 

الع�سي وع�سوية الدكتور حممد طيبي وال�ساعر ح�سني عربو�ص والأ�ستاذ الدكتور  عمار بن زايد والأ�ستاذ م�سري بن خليفة وال�ساعر بوزيد حرز اهلل وال�ساعر 
اأحمد عبد الكرمي، وقد تقرر تر�سيم هذا امللتقى �سنويا كملتقى وطني حتت عنوان » امللتقى الوطني لل�سعر اجلزائري .

مع اإن�ساء جائزة ت�سجيعية لل�سعراء ) املواهب(

تر�شيم "امللتقى الوطني  لل�شعر اجلزائري" 
�شنويا بجامعة اجلزائر 2 
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انت�صار الفريو�س خارج 

ال�صني مثري للقلق
�أدهانوم  تيدرو�س  �لعاملية  �ل�صحة  ملنظمة  �لعام  �ملدير  �أن  �لكاتبة  �أوردت 
�نت�صار  �أن  �لأ�صبوع  هذ�  بجنيف  لل�صحفيني  حديث  يف  ذكر  غيربي�صو�س 
�لفريو�س بني �لنا�س خارج �ل�صني مثري للقلق. ونوه باأن »�ل�صبب �لرئي�صي لهذ� 
�لإعالن لي�س ب�صبب ما يحدث يف �ل�صني بل ب�صبب ما يحدث يف دول �أخرى«. 
و�أ�صاف �أن »�ل�صاغل �لأكرب بالن�صبة لنا يكمن يف �إمكانية �نت�صار هذ� �لفريو�س 
للتعامل  �مل�صتعدة  وغري  �ل�صحية  �لأنظمة  �صعف  من  تعاين  �لتي  �لدول  يف 
معه. �إن هذ� �لإعالن لي�س دعوة �إىل عدم �لثقة بال�صني، بل على �لعك�س من 
ذلك، ما ز�لت منظمة �ل�صحة �لعاملية تثق بقدرة �ل�صني على �ل�صيطرة على 
تف�صي �لفريو�س«. ونوهت �لكاتبة باأنه على �لرغم من �أن �لعديد من �رشكات 
�لتي  �لتجارية  �إىل �ل�صني -�إىل جانب �ملوؤ�ص�صات  �ألغت رحالت  �لطري�ن قد 
علقت خدماتها موؤقتا يف �ملئات من �ملحالت �لتجارية على غر�ر �صتاربك�س 
وماكدونالدز- فاإن �لدكتور تيدرو�س قال �إن منظمة �ل�صحة �لعاملية ل تو�صي 

بفر�س قيود على �ل�صفر �أو �لتجارة مع �ل�صني.

ما هو الفريو�س الذي ي�صبب 
املر�س يف ووهان؟

�إنه فريو�س كورونا جديد - �أحد �أفر�د عائلة �لفريو�س �لتاجي �لذي 
فقد   ، �لأخرى  �لتاجية  �لفريو�صات  مثل  قبل.  من  مو�جهته  يتم  مل 
يت�صوقون  �أو  يعملون  �إما  �مل�صابني  من  �لعديد  �حليو�نات.  من  جاء 
ب�صكل متكرر يف �صوق �جلملة للماأكولت �لبحرية يف هو�نان يف و�صط 
و�ملذبوحة  �حلية  �حليو�نات  ا  �أي�صً باعت  �لتي   ، �ل�صينية  �ملدينة 
حديًثا. �لفريو�صات �جلديدة و�ملزعجة عادة ما تن�صاأ يف �حليو�نات 

�مل�صيفة. �لإيبول و�لإنفلونز� �أمثلة �أخرى.

ما هي فريو�صات كورونا الأخرى؟
�جلهاز  ومتالزمة  )�صار�س(  �لوخيمة  �حلادة  �لتنف�صي  �جلهاز  متالزمة 
�لتنف�صي يف �ل�رشق �لأو�صط )Mers( �صببها فريو�صات كورونا �لتي جاءت 
من �حليو�نات. على �لرغم من �أنه يعتقد �أن مر�س �ملريز ينتقل �إىل �لب�رش 
من �جلمل )�جلمل �لعربي( ، �إل �أن �مل�صيفني �لأ�صليني لكال فريو�صي كورونا 
رمبا كانا خفافي�س. يف عام 2002 ، �نت�رش مر�س �صار�س بدون رقابة فعلًيا 
�إىل 37 دولة ، مما ت�صبب يف حالة من �لذعر �لعاملي ، و�أ�صاب �أكرث من 8000 
من  ب�صهولة  ينتقلون  �لدرن  مر�صى  �أن  ويبدو   .750 من  �أكرث  وقتل  �صخ�س 
�أ�صفر عن مقتل 35 ٪ من  �إن�صان ، ولكن لديهم فتك �أكرب ، مما  �إن�صان �إىل 

حو�يل 2500 �صخ�س �لذين �أ�صيبو�.

ما هي الأعرا�س الناجمة عن 
الفريو�س التاجي ووهان؟

�أ�صيبو�  �أولئك �لذين  �أن  �لتقارير  �لفريو�س ي�صبب �للتهاب �لرئوي ، وتفيد 
�حلالت  يف  �لتنف�س.  و�صعوبات  و�حلمى  �ل�صعال  من  يعانون  باملر�س 
�للتهاب  هو  هذ�  لأن  �لأع�صاء.  يف  ف�صل  هناك  يكون  �أن  ميكن  �ل�صديدة 
�لأدوية �مل�صادة  ، و�مل�صاد�ت �حليوية ل جدوى منها.  �لفريو�صي  �لرئوي 
�لأ�صخا�س  �إدخال  �إذ� مت  تنجح.  لن  �لأنفلونز�  لدينا �صد  �لتي  للفريو�صات 
�إىل �مل�صت�صفى ، فقد يح�صلون على دعم لرئتيهم و�أع�صائهم �لأخرى وكذلك 
�ل�صو�ئل. يعتمد �ل�صفاء على قوة جهاز �ملناعة لديهم. كثري من �لذين ماتو� 

كانو� بالفعل يف حالة �صحية �صيئة.

 ما مدى قلق اخلرباء؟

كانت هناك خماوف من �نت�صار �لفريو�س �لتاجي خالل عطلة �لعام �لقمري 
�جلديد �لتي ��صتمرت �أ�صبوًعا ، و�لتي بد�أت يف 24 يناير ، عندما كان ماليني 
�ل�صينيني ي�صافرون �إىل بالدهم لالحتفال ، ولكن مت �إلغاء �لحتفالت �إىل حد 
كبري ، ووهان ومدن �صينية �أخرى يف هوبى �ملقاطعة يف تاأمني. يف �لوقت 
�حلايل ، يبدو �أن �لأ�صخا�س �لذين يعانون من حالة �صحية �صيئة هم �لأكرث 
ا للخطر ، كما هو �حلال د�ئًما مع �لإ�صابة بالإنفلونز�، م�صدر �لقلق  تعر�صً
�أن بع�س �لأ�صخا�س يعانون من  �لرئي�صي هو مدى �صدة �لأعر��س - يبدو 
مر�س خفيف فقط بينما يعاين �آخرون من مر�س �صديد. هذ� يجعل �لأمر 
�نتقاله.  لالأ�صخا�س �مل�صابني ومدى  �لعدد �حلقيقي  لتحديد  �أكرث �صعوبة 
�إذ� كان  و�لقلق حول ما  �نت�صار �ملر�س  �ل�صلطات حري�صة على وقف  لكن 

�لفريو�س ميكن �أن ي�صبح �أكرث قوة مما يبدو حتى �لآن.

هل يجب اأن اأذهب اإىل الطبيب اإذا كان 
لدي �صعال ؟

ما مل تكن قد �صافرت موؤخًر� �إىل �ل�صني �أو كنت على �ت�صال ب�صخ�س 
برد  �أو  �صعال  �أعر��س  �أي  عالج  عليك  فيجب   ، بالفريو�س  م�صاب 
ب�صكل طبيعي. و NHS ين�صح �أن لي�صت هناك حاجة لزيارة �لطبيب 
لل�صعال �إل �إذ� كان م�صتمر� �أو كنت تو�جه �أعر��س �أخرى مثل �أمل يف 
�ل�صدر، �صعوبة يف �لتنف�س �أو كنت ت�صعر بتوعك �صديد جد� عموما.

عالج ناجح لأحد �صحايا فريو�س كورونا
عاجلو�  �إنهم  تايلند  يف  �أطباء  قال 
كورونا  فريو�س  مر�صى  �أحد  بنجاح 
�مل�صادة  �لعقاقري  من  مبزيج 
يف  جاء  ملا  وفقا  وذلك  للفريو�صات، 
�إحاطة �أم�س �لأحد من وز�رة �ل�صحة 

نقلها موقع �صي �إن �إن.
كرياجن�صاك  �لدكتور  وقال 
يف  طبيب  -وهو  �أتيبورنو�نيت�س 
�إنه  بانكوك-  يف  ر�جافيث  م�صت�صفى 
عالج مري�صة م�صابة بالفريو�س كانت 
حالتها �صديدة، نُقلت �إىل �مل�صت�صفى 
مدينة  من  قادمة  �ملا�صي   29 يوم 

ووهان بال�صني.
�ملري�صة  عالج  �أنه  �لدكتور  و�رشح 
-وهي �مر�أة م�صنة تبلغ من �لعمر 71 
عاما- مبزيج من �لأدوية �مل�صتخدمة 
�ملناعة  نق�س  فريو�س  عالج  يف 
�صبق  �إنها  وقال  و�لإنفلونز�،  �لب�رشية 
للفريو�س،  م�صادة  باأدوية  �أن عوجلت 
�إذ  للغاية،  مر�صية  �لنتيجة  وكانت 
خالل  كبرية  ب�رشعة  حالتها  حت�صنت 
نتيجة  �أن  �لدكتور  �أكد  كما  �صاعة   48
من  �أي�صا  تغريت  �لفريو�س  فح�س 
كونها �إيجابية )�أي �أن �ملري�س يحمل 
�لفريو�س  )�أن  �صلبية  �إىل  �لفريو�س( 

خالل  موجود�(  يعد  ومل  �ختفى 
�مل�صوؤولون  وقال  �أي�صا  �صاعة   48
�أحدث  �إن  �ل�صحفي  �ملوؤمتر  يف 
�أي  �أنه ل يوجد  �أظهر  �ختبار معملي 
�لتنف�صي  �جلهاز  يف  للفريو�س  �أثر 

للمري�صة. 
عقار  هي:  ��صتخدمت  �لتي  و�لأدوية 
 ،)oseltamivir( �لأو�صيلتاميفري 
ي�صتخدم  لالإنفلونز�  م�صاد  دو�ء  وهو 
�ملتالزمة  كورونا  فريو�س  لعالج 

�لأو�صط  �ل�رشق  يف  �لتنف�صية 
دو�ء  �إىل  بالإ�صافة   ،)MERS(
وريتونافري   )lopinavir( لوبينافري 
)ritonavir(، وهي عالجات لالإيدز 
وبد�أ تف�صي فريو�س كورونا يف مدينة 
ووهان باإقليم هوبي و�صط �ل�صني يف 

دي�صمرب �ملا�صي.
وقالت �للجنة �لوطنية لل�صحة �إن عدد 
 361 �إىل  �رتفع  �ل�صني  يف  �لوفيات 
حتى �أم�س �لأحد، بزيادة 57 حالة عن 

�لإ�صابات  عدد  وز�د  �ل�صابق،  �ليوم 
لي�صل   2829 بو�قع  �ملوؤكدة  �جلديدة 
�إ�صابات،  �إىل 17205  �لإجمايل  �لعدد 
مع  عزلة  حالة  يف  ووهان  تز�ل  ول 
�ل�صفر  على  �صديدة  قيود  فر�س 
�إ�صابة   171 عن  �لإبالغ  وجرى  �إليها 
�أخرى على �لأقل يف �أكرث من ع�رشين 
�لوليات  بينها  �أخرى،  ومنطقة  دولة 
�ملتحدة و�ليابان وتايلند وهونغ كونغ 

وبريطانيا.

الفريو�س التاجي، وماذا يعني كورونا؟ 
للمر�كز  وفقا  �أنه  �لكاتبة  ذكرت 
�لأمر��س  على  لل�صيطرة  �لأمريكية 
و�لوقاية منها، تعد �لفريو�صات �لتاجية 
تنتج  �لتي  �لفريو�صات  من  جمموعة 
�لإنفلونز�،  لأعر��س  م�صابهة  �أعر��صا 
ميكن �أن ترت�وح �لأعر��س بني �لر�صح 
و�حلمى،  �حللق  و�لتهاب  و�ل�صعال 
�إىل  �أي�صا  �حلالة  تتطور  �أن  ميكن  كما 
باأن  �لكاتبة  و�أفادت  رئوي.  �لتهاب 
��صمه  على  ح�صل  كورونا  فريو�س 
�لتاج  تعني  �لتي  »كورونا«  كلمة  من 
�لفريو�س  ويتميز  �لالتينية.  باللغة 
على  �لنتوء�ت  من  ب�صل�صلة  �لتاجي 

ولهذ�  بالتاج،  �صبيها  جتعله  �صطحه 
وت�صمل  �ل�صم.  بذلك  �صمي  �ل�صبب 
�لأخرى  �لتاجية �ملعروفة  �لفريو�صات 
�لوخيمة  �حلادة  �لتنف�صية  �ملتالزمة 
مبتالزمة  �ملرتبط  كورونا  وفريو�س 
�لو�قع،  يف  �لتنف�صية.  �لأو�صط  �ل�رشق 
�لتنف�صية  ملتالزمة  �نت�صار  �أول  كان 
�حلادة �لوخيمة يف �ل�صني بني نوفمرب 
�أ�صابت  و�لتي   2003 جويلية  و   2002
 17 يف   774 منهم  قتل  �صخ�صا،   8098
دولة. يف �ملقابل، ظهر فريو�س كورونا 
�لأو�صط  �ل�رشق  مبتالزمة  �ملرتبط 
عام  بال�صعودية  مرة  لأول  �لتنف�صية 

�إىل  �حلني  ذلك  منذ  و�نت�رش   2012
يف  مبا  �لأخرى،  �لبلد�ن  من  �لعديد 

ذلك �لوليات �ملتحدة.
�مل�صابني  �أغلب  �أن  �لكاتبة  وذكرت 
مبتالزمة  �ملرتبط  كورونا  بفريو�س 
من  يعانون  �لتنف�صية  �لأو�صط  �ل�رشق 
ذلك  يف  مبا  حادة،  تنف�صية  �أمر��س 
�حلمى و�ل�صعال و�صيق �لتنف�س. ويذكر 

�أن �لعديد منهم قد مات.
ريان،  مايك  �لدكتور  قال  جهته،  من 
�ل�صحية  �لطو�رئ  بر�مج  رئي�س 
�ل�صني  �إن  �لعاملية،  �ل�صحة  مبنظمة 
»تركز ب�صدة« على وقف تف�صي فريو�س 

منعطف  يف  »نحن  و�أ�صاف  كورونا. 
ل  �أنه  ونعتقد  �حلدث.  هذ�  من  مهم 
�نتقال  �صل�صلة  وقف  بالإمكان  يز�ل 

هذه �لعدوى«.
»تتخذ  �ل�صني،  �أن  �إىل  م�صري�  وتابع 
ما  مو�جهة  يف  ��صتثنائية  �إجر�ء�ت 
وح�صب  عادي«.  غري  حتديا  ي�صكل 
�لدكتور ريان، وهو من �أقدم �ملحاربني 
وباء  ذلك  يف  مبا  �لأمر��س  لتف�صي 
�لوخيمة  �حلادة  �لتنف�صية  �ملتالزمة 
�إيبول يف غرب  وكذلك تف�صي فريو�س 
�أفريقيا، ظل فريو�س كورونا »م�صتقر� 

ب�صكل ملحوظ«.

يو��صل فريو�س كورونا �لنت�صار ب�رشعة 
يف جميع �أنحاء �لعامل، مما دفع منظمة 
�ل�صحة �لعاملية �إىل �لإعالن عن حالة 
ولكن  �لعامة  لل�صحة  دولية  طو�رئ 

ملاذ� يطلق عليه هذ� �ل�صم؟
�صحيفة  ن�رشته  �لذي  تقريرها  يف 
»�إك�صربي�س« �لربيطانية، قالت �لكاتبة، 
كورونا قد  �إن فريو�س  لود،  جيورجينا 

خلق فزعا يف جميع �أنحاء �لعامل حيث 
�ل�صني  �إىل  �ل�صفر  من  �لبلد�ن  حتذر 
وحتذر منظمة �ل�صحة �لعاملية من �أن 
»�لعامل باأ�رشه ينبغي �أن يكون يف حالة 
�أعلنت  �لر�هن،  �لوقت  ويف  تاأهب«. 
حالة  عن  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة 

طو�رئ �صحية عاملية.
عن  �لأحد  �ليوم  �لفلبني  و�أعلنت 

ت�صجيل �أول حالة وفاة بفريو�س كورونا 
�صيني  رجل  �أنه  �إىل  م�صرية  �جلديد، 
تلفزيون  وذكر  ووهان،  مدينة  من 
�ل�صني �ملركزي �ليوم �لأحد نقال عن 
جلنة �ل�صحة �لوطنية، �أن عدد وفيات 
فريو�س كورونا �جلديد د�خل �لبالد بلغ 
304 حالت بنهاية �أم�س �ل�صبت، وذلك 

بزيادة 45 حالة عن �ليوم �ل�صابق.

�جلديدة  �لوفيات  كل حالت  و�صجلت 
يف �إقليم هوبي بوؤرة �نت�صار �لفريو�س، 
عن  �لإقليم  عا�صمة  ووهان  و�أعلنت 
وفاة 32 �صخ�صا بالفريو�س وو�صل عدد 
�لإ�صابات �ملوؤكدة بالفريو�س يف �أنحاء 
�صخ�صا،   2590 �إىل  �ل�صبت  يوم  �ل�صني 
لالإ�صابات  �لإجمايل  �لعدد  لي�صجل 

14500 حالة حتى �لآن.

من اأين مت اختيار ا�صم كورونا؟

�ل�صني  خارج  �لفريو�س  �نت�صار  ل. 
غري  تطور�ً  لي�س  ولكنه  �لقلق  يثري 
متوقع. �إنه يزيد من �حتمال �أن تعلن 
�لفا�صية  �أن  �لعاملية  منظمة �ل�صحة 
حالة طو�رئ �صحية عامة تثري قلًقا 
يف  �لرئي�صية  �لق�صايا  تتمثل  دولًيا. 
�لتاجي  �لفريو�س  هذ�  �نتقال  مدى 

ن�صبة  هي  وما  �لنا�س  بني  �جلديد 
بهم  وينتهي  �صديد  مبر�س  �لإ�صابة 
ما  غالبًا  �مل�صت�صفى.  يف  �ملطاف 
يكون للفريو�صات �لتي تنت�رش ب�صهولة 

تاأثري �أكرث �عتد�ًل.
�ل�صحية  �لرعاية  عمال  يتعر�س  قد 
غري  ب�صكل  �صادفو�  �إذ�  للخطر 

باأعر��س  م�صاًبا  ا  �صخ�صً متوقع 
�إىل منطقة مت�رشرة.  تنف�صية �صافر 
�لفريو�س  �أن  يبدو   ، عام  ب�صكل 
 ، ب�صدة  �ل�صن  كبار  ي�صيب  �لتاجي 
مع وجود حالت قليلة عند �لأطفال 
�لتاجية  �لفريو�صات  معظم  ت�صيب 
يف  �لب�رش.  لي�س  ولكن   ، �حليو�نات 

و�حد  يتطور  �أن  ميكن   ، �مل�صتقبل 
�أو �أكرث من

�لأخرى  �لتاجية  �لفريو�صات  هذه 
كما حدث يف   ، �لب�رش  على  وينت�رش 
�ملا�صي. ما زلنا ل نفهم ملاذ� فقط 
بع�س �لفريو�صات �لتاجية قادرة على 

�إ�صابة �لنا�س

هل يجب علينا الذعر؟

�لفريو�س  خطورة  مدى  بعد  نعرف  ل 
�أن  �إىل  نعرف  ولن   ، �جلديد  �لتاجي 
�إن  �لبيانات.  من  �ملزيد  �إدخال  يتم 
من  حالة   170 عددها  �لبالغ  �لوفيات 
عنها  �لإبالغ  مت  حالة   7،700 حو�يل 
تعني �أن معدل �لوفيات يبلغ حو�يل ٪2. 
ومع ذلك ، من �ملحتمل �أن يكون هذ� 
�ملحتمل  من  لأن  فيه  مبالًغا  تقديًر� 
�أكرب من �لأ�صخا�س قد  �أن يكون عدد 

يعانو�  مل  ولكنهم  بالفريو�س  �أ�صيبو� 
�لكايف  بالقدر  �ل�صديدة  �لأعر��س  من 
مل  وبالتايل   ، بامل�صت�صفى  لاللتحاق 
يكون  ما  عادة   ، للمقارنة  عدهم.  يتم 
معدل �لوفيات �لناجمة عن �لأنفلونز� 
�أنها  ويعتقد   ٪  1 من  �أقل  �ملو�صمية 
ت�صبب حو�يل 400000 حالة وفاةكل عام 
على م�صتوى �لعامل. �صار�س كان معدل 
�لوفيات �أكرث من 10 ٪. مفتاح �آخر غري 

�لعلماء  على  يجب  و�لذي   ، معروف 
يف  و�صوحا  �أكرث  فكرة  على  �حل�صول 
�نت�صار  مدى  هو   ، �ملقبلة  �لأ�صابيع 
فريو�س كورونا. �لفرق �حلا�صم هو �أنه 
لقاح  ، ل يوجد  �لأنفلونز�  على عك�س 
يعني  مما   ، �جلديد  كورونا  لفريو�س 
�أنه من �لأ�صعب على �لفئات �ل�صكانية 
�أولئك �لذين  �أو  �ل�صعيفة - كبار �ل�صن 
يعانون من م�صاكل يف �جلهاز �لتنف�صي 

غ�صل  �أنف�صهم.  حماية   - �ملناعة  �أو 
�صعرت  �إذ�  �لآخرين  وجتنب  �ليدين 
�إحدى  تتمثل  مهمان.  �أمر�ن  بتوعك 
على  �حل�صول  يف  �ملعقولة  �خلطو�ت 
لقاح �لأنفلونز� ، مما يقلل �لعبء على 
تف�صي  حتول  �إذ�  �ل�صحية  �خلدمات 

�ملر�س �إىل وباء �أو�صع.

ملاذا هذا اأ�صواأ من الأنفلونزا العادية؟
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ف�سل قر�ءة وحفظ �سورة �لبقرة
له  البقرة وتعّهدها باحلفظ واملتابعة  املداومة على قراءة �سورة 
ة  اأجر كبري، وف�سل عظيم، كما اأّن لبع�ض الآيات فيها مكانة خا�سّ
يف الف�سل، ومن ذلك ما ياأتي: جاء يف احلديث اأّن النبّي -�سلّى اهلل 
البقرة،  ل�سورة  حفظه  ب�سبب  اأ�سحابه  اأحد  ا�ستعمل  و�سلّم-  عليه 
اهللِ  ر�سوُل  )ا�ستعملَني  عنه:  اهلل  ر�سي  العا�ض  اأبي  بن  عثمان  قال 
من  عليه  وفُدوا  الذين  ال�ستَِّة  اأ�سغُر  واأنا  و�سلََّم-  عليِه  اهللُ  -�سلَّى 
اإَنّ  يا ر�سوَل اهللِ  البقرِة، فقلُت:  اأّن كنُت قراأُت �سورَة  ثقيٍف وذلك 
القراآَن ينفلُت مِنّي؛ فو�سع يَده على �سدري، وقال: يا �سيطاُن اخُرْج 
حابة  ال�سّ وكان  حفَظه(،  اأريُد  �سيًئا  ن�سيُت  فما  عثماَن،  �سدِر  من 
الكرام يعرفون ف�سل حفظ �سورة البقرة؛ فكانوا يُقّدمون اأ�سحابها 
الآخذين بها، فقد قال اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه: )وكاَن الرجُل 
اإذا قراأَ البقرَة واآَل عمراَن جَدّ فينَا، يعني َعُظَم(. حدث يوم حنني 
حابة عن ر�سول اهلل -�سلّى اهلل عليه و�سلّم- بعد اأْن  ِفرار بع�ض ال�سّ
باغتهم العدّو، فاأمر ر�سول اهلل -�سلّى اهلل عليه و�سلّم- العبا�ض بن 
ويف  البقرة(،  �سورة  اأ�سحاب  )يا  فقال:  يناديهم؛  اأْن  املطلب  عبد 
ذلك اإ�سارة اإىل اأّنه ل ينبغي ملن اأكرمه اهلل -تعاىل- بحفظ �سورة 
البقرة اأْن ينْك�َض اأو يتاأّخر عن مواجهة العدّو، وعن القتال يف �سبيل 
ُ عليِه  اهلل تعاىل، فقد جاء عن عنبة بن فرقد: )راأى النَّبُيّ -�سلَّى اهلَلّ
ولَّوا  حنَي  ُحننَْيٍ،  يوَم  كاَن  هذا  واأظُنّ  راً،  تاأُخّ اأ�سحاِبِه  يف  و�سلََّم- 
َطُهم  مدبريَن، اأمَر العبَّا�َض َفناداهم: يا اأ�سحاَب �سورة البقرِة وين�ِسّ

بذِلَك، فجعلوا يُقِبلوَن من كِلّ وجٍه(.

�لوالية متفاوتة بح�سب 
�إميان �لعبد وتقو�ه

الولية متفاوتة بح�سب اإميان العبد وتقواه 
، فكل موؤمن له ن�سيب من ولية اهلل وحمبته 
وقربه ، ولكن هذا الن�سيب يتفاوت بح�سب 

الأعمال ال�ساحلة البدنية والقلبية التي يتقرب 
بها اإىل اهلل ، وعليه ميكن تق�سيم درجات 

الولية اإىل ثالث درجات :
1- درجة الظامل لنف�سه : وهو املوؤمن العا�سي 

، فهذا له من الولية بقدر اإميانه واأعماله 
ال�ساحلة .

2- املقت�سد : وهو املوؤمن الذي يحافظ على 
اأوامر اهلل ، ويجتنب معا�سيه ، ولكنه ل يجتهد 
يف اأداء النوافل : وهذا اأعلى درجة يف الولية 

من �سابقه .
3- ال�سابق باخلريات : وهو الذي ياأتي بالنوافل 

مع الفرائ�ض ، ويبلغ بالعبادات القلبية هلل عز 
وجل مبالغ عالية ، فهذا يف درجات الولية 

العالية .
ثم ل �سك اأن النبوة هي اأعلى واأرقى درجات 

الولية هلل عز وجل .
قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية – كما يف »جمموع 

الفتاوى« )6/10( – :
» النا�ض على ثالث درجات : ظامل لنف�سه ، 

ومقت�سد ، و�سابق باخلريات . 
فالظامل لنف�سه : العا�سي برتك ماأمور اأو فعل 

حمظور . 
واملقت�سد : املوؤدي الواجبات والتارك 

املحرمات . 
وال�سابق باخلريات : املتقرب مبا يقدر عليه 
من فعل واجب وم�ستحب ، والتارك للمحرم 

واملكروه . 
واإن كان كل من املقت�سد وال�سابق قد يكون 
له ذنوب متحى عنه : اإما بتوبة - واهلل يحب 
التوابني ويحب املتطهرين - واإما بح�سنات 

ماحية ، واإما مب�سائب مكفرة ، واإما بغري ذلك 
. وكل من ال�سنفني املقت�سدين وال�سابقني من 

اأولياء اهلل الذين ذكرهم يف كتابه بقوله : 
) األ اإن اأولياء اهلل ل خوف عليهم ول هم 

يحزنون . الذين اآمنوا وكانوا يتقون ( ، فحد 
اأولياء اهلل هم : املوؤمنون املتقون .

�لطريق �الآمن �أن تعرف �هلل من خالل خلقه 
من  اهلل  مبعرفة  بداأ  اإذا  الإن�سان  لذلك 
اأن  من  له  واأ�سلم  اأاأمن  خلقه  خالل 
يتعرف اإىل اهلل من خالل اأفعاله، اجعل 
معرفة اهلل من خالل اأفعاله، يف املرحلة 
الثالثة اعرف اهلل من قراآنه، من كالمه، 
اعرف اهلل من خلقه، اإن عرفت اهلل من 
خلقه، ومن كالمه، ميكنك اأن تعرف اهلل 
تف�رس  اأن  الإمكانية  عندك  اأفعاله،  من 
جتد  فقد  باأفعاله  تبداأ  اأن  اأما  اأفعاله، 
مقهورة،  �سعوباً  جتد  قد  جماعات، 

و�سعوباً ظاملة، قد جتد م�سائب كبرية 
من  في�سانات،  من  زلزل،  من  جداً؛ 

براكني، من اإتالف حما�سيل.
هناك ق�س�ض من دون تعليل كثرية جداً، 
اأن تعللها تكون قد  اإن رويتها دون  هذه 

اأ�ساأت الظن باهلل عز وجل.
الطريق  يف  الإن�سان  مي�سي  اأن  العربة 
ول  اهلل  خملوقات  يف  تفكروا  الآمن، 
يف  مت�سي  فتهلكوا،  ذاته  يف  تفكروا 
من  اهلل  تعرف  اأن  الآمن،  الطريق 

َماَواِت  ال�َسّ َخلِْق  اإَِنّ يِف  خالل خلقه:  ﴿ 
َلآَيَاٍت  َوالنََّهاِر  اللَّيِْل  َواْخِتاَلِف  َواْلأَْر�ِض 
َ ِقيَاماً  ِلأُوِل اْلأَلْبَاِب *الَِّذيَن يَْذُكُروَن اهلَلّ
ُروَن يِف َخلِْق  َوُقُعوداً َوَعلَى ُجنُوِبِهْم َويَتََفَكّ
َما َخلَْقَت َهَذا  َربَّنَا  ْر�ِض  َواْلأَ َماَواِت  ال�َسّ

بَاِطاًل �ُسبَْحانََك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر﴿
 ]�سورة اآل عمران الآية:191-190[

الُْقْراآََن  يَتََدبَُّروَن  ﴿اأََفاَل  الثان:  الطريق 
حممد  ]�سورة  اأَْقَفالَُها﴿  ُقلُوٍب  َعلَى  اأَْم 

الآية:24[

على �ملوؤمن �أن تغلب رحمته غ�سبه 
اأيها الأخوة، النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اخللق: اإن رحمتي �سبقت غ�سبي، فهو 

مكتوب عنده فوق العر�ض((  ] اأخرجه البخاري وم�سلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  املوؤمن ال�سادق يجب اأن تغلب 
رحمته غ�سبه واأنا اأقول: واملوؤمن ال�سادق يتخلق بهذا الكمال، يجب اأن تغلب رحمته غ�سبه.

َمَواِت والأر�ِض مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �سلمان ر�سي اهلل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإَِنّ اهللَ َخلََق يوَم َخلََق ال�َسّ
َماِء والأر�ِض ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأي تغطي ما بني ال�سماء والأر�ض. رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َسّ
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف الأر�ِض َرحمة، فبها تَعِطُف الَواِلدةُ على َولَِدها، والَوْح�ُض والطرُي بع�ُسها على بع�ض، َفاإِذا كان يوُم 
الِقياَمِة اأَكَملََها ِبهذِه الرحمة ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأو�سح مثل قلب الأم، اإن�سانة تريد لبنها 

كل �سعادة، تعرى من اأجله، جتوع من اأجله، ت�سحي بالغال والرخي�ض من اأجله، ول تنتظر منه �سيئاً، هذه الأم.

من هم �الأولياء ، وما هي درجاتهم؟
اأولياء اهلل – بكل و�سوح واخت�سار – هم اأهل الإميان والتقوى ، الذين يراقبون اهلل تعاىل يف جميع �سوؤونهم ، فيلتزمون 

اأوامره ، ويجتنبون نواهيه . 
يَاِة  ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن . الَِّذيَن اآَمنُوا َوَكانُوا يَتَُّقوَن . لَُهْم الْبُ�رْسَى يِف احْلَ قال اهلل تعاىل : ) اأَل اإَِنّ اأَْوِليَاَء اهلَلّ

ِ َذِلَك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم ( يون�ض/62-64 ،قال احلافظ ابن كثري رحمه اهلل يف  نْيَا َويِف اْلآِخَرِة َل تَبِْديَل ِلَكِلَماِت اهلَلّ الُدّ
»تف�سري القراآن العظيم« )278/4( :

» يخرب تعاىل اأن اأولياءه هم الذين اآمنوا وكانوا يتقون ، كما ف�رسهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان هلل وليا : اأنه ) ل 
َخْوٌف َعلَيِْهْم ( فيما ي�ستقبلون من اأهوال القيامة ، ) َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما وراءهم يف الدنيا .

وقال عبد اهلل بن م�سعود ، وابن عبا�ض ، وغري واحد من ال�سلف : اأولياء اهلل الذين اإذا ُروؤوا ُذِكر اهلل . وقد ورد هذا يف 
حديث مرفوع .

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه ، قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : ) اإن من عباد اهلل عبادا يغبطهم الأنبياء 
وال�سهداء . قيل : من هم يا ر�سول اهلل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابوا يف اهلل من غري اأموال ول اأن�ساب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ل يخافون اإذا خاف النا�ض ، ول يحزنون اإذا حزن النا�ض . ثم قراأ : ) اأَل اإَِنّ 

ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( رواه اأبو داود باإ�سناد جيد – و�سححه الألبان يف »ال�سل�سلة ال�سحيحة«  اأَْوِليَاَء اهلَلّ
)1369/7( - » انتهى باخت�سار وت�رسف ي�سري . 



اللبنانية،  الفنانة  حتل 
 7 يف  الرومي،  ماجدة 
اجلاري، يف حفل  فيفري 
فعاليات  �ضمن  خا�ص 
من  التا�ضعة  الن�ضخة 
اأبوظبي  مو�ضيقى  مو�ضم 
الذي   ،2020 الكال�ضيكية 

الثقافة  دائرة  تنظمه 
وال�ضياحة – اأبوظبي.

تقدمي  من  املو�ضم  وجاء 
 28 من   ،du Live
فيفري   7 وحتى  جانفي 
�ضيق  بربنامج   ، اجلاري 
من الأم�ضيات املو�ضيقية 

حتتفي  التي  املميزة 
كال�ضيكية  مبختارات 
لأملع  اأداء  مع  وتقليدية، 
النجوم وفرق الأورك�ضرتا 
مقدمتهم  ويف  العاملية، 
ماجدة  اللبنانية  النجمة 

الرومي.
الرومي  ماجدة  وت�ضتهر 
وقدرتها  �ضوتها  بنقاوة 
بني  النتقال  على 
املو�ضيقية  الطبقات 
ودقيق،  �ضل�ص  ب�ضكٍل 
حيث �ضتختتم بحفلها يف 
»ميدان دو« بجزيرة يا�ص 

فعاليات املو�ضم.
ماجدة  �ضهرة  وتتجاوز 
العامل  حدود  الرومي 

العاملية،  نحو  العربي 
مرموقة  مكانة  حتتل  اإذ 
املو�ضيقى  �ضاحة  يف 
العاملية،  الكال�ضيكية 
خالل  حققتها  والتي 
وقٍت ق�ضرٍي بعد اكت�ضاف 
 16 �ضن  يف  موهبتها 
م�ضريتها  لتنطلق  عاماً، 
اأغاين  اأ�ضهر  اإ�ضدار  يف 
العربية  املو�ضيقى 

الكال�ضيكية والع�رصية.
دو«  »ميدان  وي�ضت�ضيف 
الثقايف  املجّمع  وم�رصح 
احلفالت  اأبوظبي،  يف 
برنامج  على  املدرجة 
�ضهدت  والتي  املو�ضم، 
من  لكٍل  ممّيزاً  ح�ضوراً 

الفرن�ضي  البيانو  عازف 
واأورك�ضرتا  فراي،  ديفيد 
ال�ضمفونية،  هامبورغ 
الفرن�ضية  البيانو  وعازفة 
واملوهبة  ل�ضال،  دو  ليز 
�ضناء  ال�ضابة  امل�رصية 

نبيل.
مو�ضم  يحتفي  كما 
اأبوظبي  مو�ضيقى 
 2020 الكال�ضيكية 
 250 الـ  ال�ضنوية  بالذكرى 
ملحن  اأعظم  مليالد 
التاريخ،  عرفه  اأملاين 
بيتهوفن،  فان  لودفيج 
حفٍل  خالل  من  وذلك 
اإرثه  على  ال�ضوء  ي�ضلط 

املو�ضيقي اخلالد.

يا�ضمني  الفنانة  توا�ضل 
م�ضاهد  ت�ضوير  عبدالعزيز 
»ونحب  اجلديد  م�ضل�ضلها 
للمخرج م�ضطفى  ليه«  تاين 
يف  عر�ضه  واملقرر  فكري، 
اأن  وعلم  املقبل.  رم�ضان 

يا�ضمني جت�ضد دور اأم لطفل 
والده،  عن  انف�ضالها  بعد 
�رصيف  الفنان  دوره  ويوؤدي 
خالفات  اإثر  وذلك  منري، 
اإىل  ت�ضل  بينهما  �ضديدة 
بعقدة  ي�ضيبها  ما  الطالق، 

من تكرار جتربة الزواج مرة 
اأخرى، وتتواىل الأحداث.

وي�ضارك يف بطولة امل�ضل�ضل 
اختيار  وجاري  فهمي  كرمي 
تاأليف  من  الأبطال،  باقي 

عمرو حممود يا�ضني.
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تعرف اإىل اأ�شباب معاناة اأحمد عز 
واأحمد فهمي يف ماليزيا

بعد  اأيام،  قبل  القاهرة،  اإيل  فهمي  واأحمد  عز  اأحمد  الفنانان  عاد 
انتهائهما من ت�ضوير امل�ضاهد الأخرية لفيلمهما اجلديد »العارف«، 

املقرر عر�ضه يف مو�ضم عيد الفطر ال�ضينمائي.
انخفا�ص  من  عانيا  وفهمي  عز  اإن  الفيلم،  داخل  من  م�ضدر  وقال 
ن�ضبة الرطوبة يف ماليزيا، ف�ضاًل عن �ضوء الوجبات الغذائية هناك، 
اأن  م�ضيفاً  الت�ضوير،  فرتة  طيلة  امُلعلبة  املواد  علي  اعتمدا  حيث 
كاملة  �ضاعات   6 اإىل  ي�ضل  الذي  وماليزيا  التوقيت بني م�رص  فارق 
اأثر على ال�ضاعة البيولوجية لهما، حيث افتقدا تركيزهما يف كثري من 

الأحيان، بح�ضب قوله.
وي�ضارك يف بطولة »العارف« حممود حميدة وم�ضطفى خاطر وركني 
�ضعد وكارمن ب�ضيب�ص، من تاأليف حممد �ضيد ب�ضري واإخراج اأحمد 

عالء.

 فتحي عبد الوهاب اإعالمي
 يف »القاهرة كابول«

عبد  فتحي  الفنان  يجري 
مكثفة  حت�ضريات  الوهاب 
لدوره يف م�ضل�ضل »القاهرة 
ح�ضام  للمخرج  كابول« 
يف  عر�ضه  واملقرر  علي، 

رم�ضان املقبل.
الوهاب  عبد  اأن  وعلم  
اإعالمي  دور  يج�ضد 
ف�ضائية،  حمطة  يف  كبري 
وطيدة  �ضداقة  وجتمعه 
ال�ضاوي  خالد  بالثنائي 

واإرهابي،  خمابرات  �ضابط  دوري  يج�ضدا  اللذين  لطفي،  وطارق 
بح�ضب الأحداث، وذلك انطالقاً من عالقة اجلرية التي جمعتهم يف 
طفولتهم و�ضبابهم يف بناية �ضكنية مبنطقة ال�ضيدة زينب يف القاهرة، 

وتتوايل الأحداث.
نبيل احللفاوي وحنان مطاوع  كابول«  »القاهرة  بطولة  وي�ضارك يف 

وجاري اختيار باقي الأبطال، من تاأليف عبد الرحيم كمال.

العر�س الأول يف الإمارات.. اأم�شية 
لأربعة عازفني على البيانو

عر�ص  يف  املو�ضيقي،  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  برنامج  �ضمن  انطلق 
اأول يف الإمارات، اأم�ضية عزف على البيانو، عرب عر�ص اإبداعي لأربعة 

عازفني، ، يف القاعة الزرقاء يف اجلامعة 
»اأبا�ضيوناتا«،  الأ�ضطورية  بيتهوفن  �ضوناتا  املو�ضيقي  احلفل  وقدم 
عن  ف�ضاًل  ديبو�ضي،  لكلود  بريلود�ص«  »اإمياجيناري  من  ومقطوعات 
»مي�ضوجيو�ص  عر�ص  من  واملختارة  الأثريية  هريب�ص«  »ذا  اإيقاعات 
اإرميو�ص« للمو�ضيقي اليوناين ال�ضهري جورج كومينداكي�ص، والتي تُعزف 

للمرة الأوىل يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
و�ضهد عزف مقطوعة »�ضباني�ص راب�ضودي« لفرانز لي�ضت، واإبداع اأربعة 
عازفني ملقطوعة ويلربج »فانتا�ضي اأون ثيمز« من اأوبرا »كارمن« التي 
األفها جورج بيزيه با�ضتخدام اآلتي بيانو. ويف اأم�ضية عزف منفرد على 
البيانو حل يواني�ص بوتامو�ضي�ص، اإ�ضافة اإىل العازفني ال�ضيوف، اإليزابيث 

هان وماثيو كويل وكري�ضتو�ص بالت�ضورا�ص.

اأبرز الفائزين يف حفل البافتا 2020
اأ�ضدل ال�ضتار على فعاليات حفل 
الـ73،  الن�ضخة  جوائز  توزيع 
لالأفالم  الربيطانية  لالأكادميية 
م�رصح  على  اأقيم  والذي  بافتا 

األربت امللكي يف لندن.
 1917 الدراما  فيلم  وت�ضدر 
بـ  القائمة  ميندز  �ضام  للمخرج 
الكوري  الفيلم  وح�ضد  جوائز،   7
 Parasite »بارا�ضيت«  اجلنوبي 
اأجنبي،  فيلم  اأف�ضل  جائزتي 

واأف�ضل �ضيناريو اأ�ضلي.
فينيك�ص  خواكني  النجم  وفاز 
عن  رئي�ضي  ممثل  اأف�ضل  بجائزة 
وح�ضدت  اجلوكر،  فيلم  يف  دوره 
جائزة  زيلويجر،  رينيه  النجمة 
فيلم  عن  رئي�ضية  ممثلة  اأف�ضل 
كان  اجلوكر  اأن  ورغم   .»Judy«
يهيمن على البافتا بـ 11 تر�ضيحاً، 
وفاز  التوقعات  خالف  اأنه  اإل 
بجائزتني فقط بينما ح�ضد فيلم 
»1917« على 7 جوائز من اأ�ضل 9 

تر�ضيحات.
»الأيرلندي«  فيلم  ح�ضول  ورغم 
من  �ضكور�ضيزي  مارتن  للمخرج 
 10 على  نتفليك�ص  �رصكة  اإنتاج 
اأنه  اإىل  البافتا  يف  تر�ضيحات 
خالف التوقعات اأي�ضاً، وخرج من 

احلفل خاوي الوفا�ص.
ح�ضدها  التي  ال�ضبعة  اجلوائز 

فيلم 1917
1- اأف�ضل فيلم 

2- اأف�ضل فيلم بريطاين
3- اأف�ضل خمرج: �ضام ميندز 

4- اأف�ضل �ضوت
5- اأف�ضل موؤثرات ب�رصية

6- اأف�ضل ت�ضوير �ضينمائي
7- اأف�ضل ت�ضميم اإنتاج

التي  الأخرى  اجلوائز  يلي  وفيما 
يف  الفائزين  باقي  على  توزعت 

جوائز بافتا 2020
خواكني  رئي�ضي:  ممثل  اأف�ضل 

فينيك�ص
اأف�ضل مو�ضيقى ت�ضويرية: اجلوكر 

 JOKER
اأف�ضل ممثلة م�ضاعدة: لورا ديرن 

Marriage Story عن فيلم
رينيه  رئي�ضية:  ممثلة  اأف�ضل 

Judy زيلويجر عن فيلم
بارا�ضيت  اأجنبي:  فيلم  اأف�ضل 

PARASITE
بيت  براد  م�ضاعد:  ممثل  اأف�ضل 
 Once Upon a“ فيلم  عن 

”Time in Hollywood
ال�ضما  اإىل  وثائقي:  فيلم  اأف�ضل 

FOR SAMA
متحركة:  ر�ضوم  فيلم  اأف�ضل 

KLAUS كالو�ص
اجلوكر   :Casting اأف�ضل 

Joker
اأو  لكاتب  الأول  العمل  جائزة 
مارك  بريطاين:  منتج  اأو  خمرج 

”Bait“ جينكن عن فيلم
اأف�ضل جنم �ضاعد: مايكل وارد

اأ�ضلي:   �ضيناريو  اأف�ضل 
PARASITE

 JOJO مقتب�ص:  �ضيناريو  اأف�ضل 
RABBIT

 FORD V مونتاج:  اأف�ضل 
FERRARI

 LITTLE اأزياء:  ت�ضميم  اأف�ضل 
 WOMEN

و�ضعر:  مكياج  اأف�ضل 
BOMBSHELL

ق�ضري:  بريطاين  فيلم  اأف�ضل 
 LEARNING TO
 SKATEBOARD IN A

WARZONE
متحركة  ر�ضوم  فيلم  اأف�ضل 
 GRANDAD :بريطاين ق�ضري

WAS A ROMANTIC

ماجدة الرومي يف »مو�شيقى اأبوظبي 
الكال�شيكية« 7 فيفري اجلاري 

�شريف منري ُي�شبب عقدة ليا�شمني عبدالعزيز يف رم�شان 2020



والعالمات  ال�رشكات  كربى  ت�سعى 
التجارية العاملية لإمداد �سياراتها بكل 
حمركات  تكنولوجيا  جمال  يف  جديد 
الحرتاق الداخلي، ذلك بهدف تقدمي 
باأقل  ال�سري  اأثناء  ممكن  اأداء  اأف�سل 

معدل من ا�ستهالك الوقود.
ا�ستهالك  معدلت  خف�ض  اأمر  وبات 

الوقود الأحفوري يف ال�سنوات الأخرية 
ق�سية راأي عام عاملي، خا�سة يف ظل 
وارتفاع  احلراري  الحتبا�ض  ظاهرة 
الأر�ض  كوكب  بيئة  تلوث  معدلت 
تكنولوجيا  وتعد  خطرة   مل�ستويات 
 "Active Cylinder Control"

 "ACC"بـ اخت�ساًرا  واملعروفة 

من  كثري  باتت  التي  البتكارات  من 
للو�سول  عليها  تعتمد  ال�رشكات 
يف  التوفري  من  الأق�سى  احلد  اإىل 
فكرة  وتتلخ�ض  الوقود  ا�ستهالك 
بعدد  التحكم  اإمكانية  يف   "ACC"الـ
املحرك،  داخل  العاملة  ال�سطوانات 
التقنية  هذه  بوا�سطة  ميكن  حيث 
غلق عدد من ال�سطواناتفي ظروف 
الكثري  اإىل  ت�ستدعي  ل  التي  القيادة 
حال  ويف  تلقائي  ب�سكل  العزم  من 
املكون  املحرك  ا�ستهالك  كان 
 7 "ا�سطوانات"  �سلندرات   4 من 
فاإن  كم،   100 لكل  الوقود  لرتات من 
احلاجة  عدم  عند  ا�سطوانتني  غلق 
للطاقة الكاملة يحد من ال�ستهالك 

بن�سبة قد ت�سل اإىل %32.
وخرجت تكنولوجيا "ACC" اإىل النور 

ة  للمر

جي  اإيه  داميلر  �رشكة  عرب  الأوىل 
ال�رشكة  واأتاحت   ،  2001 عام  يف 
�سيارات  ل�سائقي  حينها  الأملانية 
 S600و  CL600 بنز  مر�سيد�ض 
املحركات  قوة  يف  التحكم  اإمكانية 
ويف وقت لحق من عام 2002 اأعلنت 
الأمريكية  موتورز  جرنال  من  كل 
وهوندا اليابانية عن تقنيات م�سابهة 
قادرة على تعطيل جزء من املحرك 
ذلك  العتيادية،  ال�سري  حالت  يف 
�رشكات  غالبية  بني  تنت�رش  اأن  قبل 
اأبرز  ومن  العاملية.  ال�سيارات 
 Active" بنظام  املزودة  ال�سيارات 
املتاحة   "Cylinder Control
يف �سوق ال�سيارات امل�رشي، �سكودا 
كودياك و�سيات ليون وفولك�ض فاجن 

با�سات.
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�سوبارو تعرتف بتزييف بيانات 
كفاءة ا�ستهالك الوقود 

موظفيها  باأن  �سوبارو  اعرتفت 
ا�ستهالك  كفاءة  اأرقام  زيفوا 
الكربونية  والنبعاثات  الوقود 
مطول..  حتقيق  عقب  ل�سياراتها 
اأن  على  ال�رشكة  اأ�رشت  ولكن 
�سيارة   903 على  اأثرت  الأخطاء 
دي�سمرب  بني  �سنعهم  مت  فح�سب 
مل  وبينما   ،2017 ونوفمرب   2012
متعلقة  بيانات  اأي  �سوبارو  جتد 
لإثبات  الالزمة  القيا�ض  مبعدات 
اأ�سارت   ،2012 قبل  التزييف 
“احتمالية  اإىل  اليابانية  ال�رشكة 
التالعب  عمليات  لبدء  مرتفعة 
والنبعاثات  الوقود  بكفاءة 
اأن  يبدو   .”2002 منذ  الكربونية 
وامل�رشفني  امل�سانع  مفت�سي 
امل�سادر  هم  فيها  العمليات  على 
التزييف، حيث  لعمليات  الرئي�سية 
اأ�رشت �سوبارو اأن الإدارة العليا مل 
تعلم بهذه التغيريات غري القانونية 

للبيانات ومل تاأمر بها.

الأ�سباب  اأن  �سوبارو  وتعتقد 
امل�سانع  موظفي  لقيام  الرئي�سية 
بتزييف البيانات هو �سغط الإدارة 
العليا علهم لتح�سني معدلت كفاءة 
والنبعاثات  الوقود  ا�ستهالك 
تتما�سى  التي مل  ال�سيارات  لبع�ض 

مع املقايي�ض الالزمة اآنذاك.
التدريب  اأن  تعتقد  اأي�سا  �سوبارو 
الداخلية  والقوانني  املالئم  غري 
رئي�سي  ب�سكل  �سببت  ال�سعيفة 
اأي�سا يف عمليات التزييف.. ويُذكر 
باأن  عمالئها  طماأنت  ال�رشكة  اأن 
يكن  مل  حدث  الذي  التزييف 
ا�ستدعاء  اأي  تتطلب  التي  بال�سدة 
�سوبارو  اأكدت  ولكن  ل�سياراتها، 
حممل  على  الأمر  اأخذها  على 
اجلدية ومعاقبتها للم�سوؤولني عنه، 
مع تعبريها عن “كامل اأ�سفها عن 
�سببته  الذي  والإزعاج  امل�ساكل 
�رشكائنا،  لعمالئنا،  امل�سكلة 

وم�ساهمينا”. 

ترتيب �سركات ال�سيارات يف م�ستوى اإر�ساء العميل
جوانب  معظم  تتاأثر  اأن  الطبيعي  من 
الت�سال  و�سائل  بثورة  احلياة 
اجلديدة، ول تعد عملية �رشاء �سيارة 
وجدت  حيث  القاعدة،  لهذه  ا�ستثناء 
 J.D. Power اأجرتها  درا�سة 
بيع  وكالة  بني  التوا�سل  حت�سن  اأن 
ال�سيارات وبني العمالء يوؤدي اإىل فرق 
ور�ساهم  ارتياحهم  معدل  يف  وا�سح 
يف  �سهلة  تكون  ل  التي  التجربة  عن 

اأغلب الأوقات.
 10 باأف�سل  قائمة  الدرا�سة  و�سعت 
�سانعي �سيارات فخمة من حيث ر�سا 
العمالء لتاأتي بور�ض يف املرتبة الأعلى 
بـ 828 نقطة تليها انفينيتي 824 نقطة 
فولفو  وجاءت  نقطة،   823 لكز�ض  ثم 
والفا روميو يف املتو�سط، ثم احتلت 

 736 بـ  الأخري  املركز  جيني�سي�ض 
نقطة فقط.

اأما بالن�سبة ل�سانعي ال�سيارات العادية 
فجاءت ميني بـ 798، جي ام �سي 797، 
حيث  من  املقدمة  يف   782 بويك 
جاءت  بينما  �رشاء  جتارب  اأف�سل 
كيا   ،749 جيب،   ،755 بـ  ميت�سوبي�سي 

.737
بينت الدرا�سة بع�ض الأمناط الكامنة 
تبني  فمثال  والبيع،  ال�رشاء  �سلوك  يف 
تتيح  التي  وال�رشكات  الوكالت  اأن 
الر�سائل  خالل  من  العمالء  خدمة 
من  اأعلى  نقاط  حتقق  ال�رشيعة 
املكاملات  على  تقت�رش  التي  تلك 
اأن  ات�سح  كذلك  فقط،  التليفونية 
مع  توا�سال  جتري  التي  الوكالت 

 %79 يف  يحدث  الذي  -الأمر  العميل 
عملية  بعد  ال�رشاء-  عمليات  من 
اأعلى مبا  اأرقاما  اأي�سا  ال�رشاء حتقق 

ي�سل اإىل 38 نقطة.
 J.D. من  �ساتون  كري�ض  �رشح  وقد 

Power باأن على الوكالت اأن جتاري 
الذي  العمالء  من  اجلديد  اجليل 
الإلكرتوين  الربيد  ل�ستخدام  مييل 
كو�سيلة توا�سل اأ�سا�سية، واأن هذه هي 

الطريقة الأهم لتحقيق ر�ساه.

ال�سيارات من  جديدا  جيال  تطلق  "�سوبارو" 

عن  �سوبارو  �رشكة  اأعلنت 
جديدة  مناذج  اإطالق  نيتها 
 "Forester" �سيارات  من 
ال�سهرية   "Impreza"و
�سيارة  اأول  و�ست�سنع 
بهيكل   "Forester STI"
كرو�ض اأوفر، وعجالت مبقا�ض 

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

عزم 14 ح�سانا.
ف�ستاأتي  الداخل،  من  اأما 
 7 لـ  تت�سع  بقمرة  املركبة  هذه 

اأنظمة  باأحدث  مزودة  ركاب، 
املولتيميديا و�سا�ستني تعمالن 
متطورة  واأنظمة  باللم�ض، 
ال�سائق  لأوامر  ت�ستجيب 
اأمامي  وزجاج  ال�سوتية، 
يظهر بيانات اأنظمة املالحة، 

وبيانات ال�رشعة.

الثانية،  املركبة  وتاأتي 
بهيكل   "Impreza STI"
�سقف  مييزه  اأنيق،  هات�سباك 
الزجاج،  من  بالكامل  م�سنوع 
 156 فبعزم  حمركها  اأما 
فيها  ال�رشعة  وعلبة  ح�سانا، 

اأوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

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

مازدا 

امل�ستقبل بيد حمركات االحرتاق 
الداخلية   ال الكهربائية؟

الكهربائية  املحركات  تُعد 
من  بالبيئة  للغاية  �رشراً  اأقلل 
الحرتاق  على  املعتمدة  تلك 
يعتمد  هذا  ولكن  الداخلي، 
التي  الكهرباء  توليد  على طرق 
تعمل بها يف املقام الأول، وهو 
ما  لآخر،  بلد  من  يختلف  ما 
اأن حمركات  يجعل مازدا تقرر 
�ستكون  الداخلي  الحرتاق 
اأف�سل يف تقليل ن�سبة انبعاثات 
مقارنة  الكربون  اأك�سيد  ثاين 
كما  وذلك  الكهربائية،  بتلك 

اأعلنت بحديث �سحفي اأخري.
جملة  مع  حديث  لقاء  خالل 
�سمن  العاملية   CarAdvice
فعاليات معر�ض لو�ض اأجنلو�ض 
املا�سي، قال ايت�سريو هريو�سيه، 
لق�سم  التنفيذي  املدير 
مازدا،  يف  املحركات  تطوير 
�سوف  اليابانية  ال�سانعة  اأن 
ت�ستمر يف توجهها للرتكيز على 
والحرتاق  البنزين  حمركات 

وذلك  رئي�سي،  ب�سكل  الداخلي 
توليد  طرق  لختالف  نظراً 
حيث  العامل،  حول  الكهرباء 
الكهربائية  املحركات  �ستكون 
التي  بالدول  اأف�سل فقط  خيار 
عرب  الكهرباء  توليد  على  تقوم 
نظراً  ولكن  نظيفة،  م�سادر 
الدول  من  الأكرب  العدد  لكون 
نظيفة  يعتمد طرق غري  مازال 
ولهذا  الكهرباء،  بتوليد  متاماً 
الحرتاق  حمركات  �ستكون 
اأف�سل  خيار  املطورة  الداخلي 
اأن  هريو�سيه  اأ�ساف  كما  لها. 
حمركات البنزين احلديثة ميكن 
تطويرها اأكرث كي تزداد كفائتها 
بن�سبة 30% عما هي عليه الآن، 
كما �سيتم التوجه لحقاً لتطوير 
مماثل  ب�سكل  الديزل  حمركات 
اأي�ساً، حيث اأن هذه املحركات 
تلك  من  اأقل  انبعاثات  تنتج 
�سيارات  يف  بالبنزين  العاملة 

SUV ال�سخمة.
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دحالن ُيعيد ترتيب اأوراقه

تقدير موقف

ق.د

الإطار، و�سمن م�ساعيه  ويف هذا 
اأن�ساأ  النقابية،  اأطره  لتاأ�سي�س 
مركزياً  مكتباً  اأخرياً  دحالن 
"املكتب  غرار  على  ل�سحافّييه 
فيما  فتح"،  ل�سحافّيي  احلركي 
م�ؤ�س�سات  اإن�ساء  على  يعمل 
اإعالمية يف قطاع غزة، مقابل منع 
عبا�س ن�ساطه يف ال�سفة املحتلة.

العمل  مع  اجله�د  تلك  وترتافق 
"عني  م�ؤمتر  اإحياء  اإعادة  على 
على  الثانية،  بن�سخته  ال�سخنة" 
طاقات  ا�ستهداف  فيه  يجري  اأن 
تق�ل  كما  وحق�قية،  اإعالمية 
وعلى  التيار  من  مقّربة  م�سادر 
يظهر  ل  دحالن  اأن  من  الرغم 
لقاءات  ملثل  الرتتيب  يف  مبا�رشة 
كهذه، اإل اأن القائمني عليها وج�هٌ 
وكانت  تياره،  من  بقربها  معروفة 
م�ؤمترات  يف  النقا�س  ت�سّدرت 

�سبيهة.

يعّدون  اإنهم  ه�ؤلء  ويق�ل   
وخمّيمات  دورات  ل�ست�سافة 
اأخرى يف م�رش بعد امل�ؤمتر، وذلك 
على  الرتكيز  اإىل  الت�ّجه  ظّل  يف 
واحلق�قي،  الإعالمي  اجلانبني 
حتديداً،  ال�سباب  فئة  وا�ستهداف 
ي�سهدها  اجتماعات مكثفة  و�سط 

اإعالن  منذ  "الإ�سالحي"  التيار 
اإجراء  نيته  ال�سلطة  رئي�س 

النتخابات.
ين�ي  ما  كّل  يخرج  ل  وبالطبع، 
رعاية  عن  م�رش  يف  فعله  دحالن 
يف  رعت  التي  هناك،  ال�سلطات 
الق�مي  املركز  عرب  �سابق،  وقت 

لدرا�سات ال�رشق الأو�سط القريب 
من جهاز املخابرات، م�ؤمتر "عني 
ال�سخنة" الأول، الذي اأثار حفيظة 

ال�سلطة.
وتت�ازى هذه الرعاية، التي تقت�سي 
ت�سهيل و�س�ل الع�رشات من ال�سبان 
دخ�ل  مع  وا�ست�سافتهم،  الغّزيني 
لدور  الرتويج  خّط  على  مبا�رش 
مروان  »الفتحاوي«  للقيادي  اأكرب 
خ�سم  اإىل  حتّ�ل  الذي  الربغ�ثي، 

اآخر لعبا�س.
ي�ستكي  ال�سياق،  هذا  ويف   
من  عبا�س  من  مقّرب�ن  م�س�ؤول�ن 
م�قف "الرباعية العربية" )م�رش، 
البحرين(  الإمارات،  ال�سع�دية، 
"�سفقة  اأطرافها  دعم  التي 
يرون  َمن  اأنف�سهم  وهم  القرن"، 
يف دحالن رجل املرحلة املقبلة. 
ومن هنا، يُفهم جزء من الأ�سباب 
على  م�رّشة  "فتح"  جتعل  التي 
زيارة غزة وع�دة العمل على ملف 

امل�ساحلة.

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

فقط  واحٍد  �سهٍر  قبل  اأم�س  بداأ 
الثالثة،  الت�رشيعية  النتخابات  من 
رئي�س احلك�مة الإ�رشائيلية بنيامني 
لأوغندا  ر�سميًة  زيارًة  نتنياه� 
اأن  اإل  فقط،  واحداً  ي�ماً  ت�ستمر 
�سيا�سية  باأنها  و�سفت  التي  لزيارته 
وجديدة،  قدمية  عديدة  اأهدافاً 
بالنتخابات  جميعها  ترتبط  لكنها 
الزيارة،  ت�قيت  اأقلها جلهة  ح�رشاً، 
حيث يعمد نتنياه� اإىل ا�ستخدام كل 
اأنها  يظن  والتي  لديه،  التي  الأوراق 
املعركة  يف  خلدمته  وناجحة  ق�ية 
النتخابية احلا�سمة القادمة، خا�سة 
العام الأخرية  الراأي  بعد ا�ستبيانات 
اإثر اإعالن الرئي�س الأمريكي دونالد 
التي  القرن،  �سفقة  عن  ترامب 
اجلرنالت  حزب  تف�ق  اإىل  اأ�سارت 
"اأزرق اأبي�س" بزعامة بيني غانت�س 
على حزب الليك�د احلاكم مبا ل يقل 
عن اأربعة مقاعد نيابية، وهي نتائج 

ترعب نتنياه� وتخيفه.
ي�سيعه  وقٌت  نتنياه�  لدى  لي�س 
التي  احل�سا�سة  امللفات  غري  يف 
النتخابية،  املعركة  يف  تخدمه 
�سبعٌة  هي  اأمامه  املتبقية  فاملهلة 
قرر  غري،  ل  فقط  ي�ماً  وع�رشون 
لزيارة  منها  ي�ماً  يخ�س�س  اأن 
ال�رشية  التفاقيات  واإمتام  اأوغندا، 

اآلف  ا�ستيعابها  ل�سمان  معها، 
جلاأوا  الذين  الأفارقة،  املهاجرين 
من  هرباً  ال�سهي�ين  الكيان  اإىل 
لل�سالمة  واملعارك، وطلباً  احلروب 
والأمان، اأو �سعياً للرزق والعمل، اإل 
اأن قطاعاٍت كبرية من امل�ست�طنني 
بهم  الإ�رشائيليني رف�ستهم و�ساقت 
عليهم  الت�سييق  اإىل  وعمدت  ذرعاً، 
اأن  واملطالبة بطردهم، خا�سًة بعد 
تبني اأن اأعداداً غري قليلٍة منهم هم 
من م�سلمي دول اأفريقيا ومن عرب 

ال�س�دان وت�ساد.
وارتفاع  الظاهرة  هذه  تنامي  اأمام 
اأ�س�ات املتدينني اليه�د والأحزاب 
الق�مية املتطرفة، قرر نتنياه� بعد 
البحث  الإ�رشائيلي  الق�ساء  تدخل 
عن و�سيلة للتخل�س من املهاجرين 
الأفارقة، مبا ير�سي ناخبيه ويحقق 
م�ست�طنيه،  اأ�س�ات  من  املزيد  له 
حق�ق  جلان  حفيظة  يثري  ل  ومبا 
املتحدة  الأمم  يف  الإن�سان 
الإ�رشائيلية،  احلق�قية  واملنظمات 
على  وت�رش  طردهم،  تعار�س  التي 
ومتكينهم  الالجئني،  �سفة  منحهم 
الكيان،  يف  الكرمي  العي�س  من 
عليهم  الت�سييق  عن  التام  والت�قف 
النظر  بغ�س  طردهم،  وحماولة 
تتهياأ  حتى  ودينهم،  جن�سيتهم  عن 
املكان  لختيار  حرًة  فر�سة  لهم 

املنا�سب لإقامتهم.
اإقناع  يف  جنح  قد  نتنياه�  اأن  يبدو 

با�ستيعاب  الأوغندية  احلك�مة 
املهاجرين الأفارقة، مقابل مع�ناٍت 
وم�ساعداٍت ماليٍة وع�سكريٍة واأمنيٍة، 
ومائية،  زراعية  خرباٍت  ونقل 
و�سناعية  اإليكرتونية  وتقنياٍت 
كبرٍي  بجانٍب  وتخ�سي�سها  جديدة، 
التي  والأبحاث  املعل�مات  من 
من  عليها  الإ�رشائيلي�ن  يح�سل 
اأقمار "عام��س" الف�سائية امل�جهة 
هذه  ت�ستطيع  حيث  اأفريقيا،  اإىل 
للتج�س�س  املخ�س�سة  الأقمار 
تقدمي  العلمي،  البحث  واأعمال 
ف�ساًل  الت�سالت،  لقطاع  خدمات 
ومراقبة  تتبع  يف  امل�ساهمة  عن 
واملنظمات  الإرهابية  املجم�عات 
وهي  املتطرفة،  "الإ�سالمية" 
الق�سايا واحلاجات التي تتطلع اإليها 
العديد من الدول الأفريقية الفقرية، 
ورواندا  وب�رندي  اأوغندا  ومنها 
الإ�رشائيلية،  بالعرو�س  قبل�ا  الذين 

وا�ستعدوا للتعاطي الإيجابي معها.
ويربم  مهمته  نتنياه�  يتم  الي�م 
لريحل  اأوغندا  مع  النهائي  اتفاقه 
القادمة  القليلة  الأيام  خالل  اإليها 
راأ�سه،  ي�سدع�ن  اأنهم  يعتقد  ما 
اأمن  على  وي�ؤثرون  �سعبه،  ويقلق�ن 
�سفقته  ثمن  ينتظر  ل  لكنه  كيانه، 
لقب�س  يتطلع  بل  اأوغندا فقط،  من 
الثمن اأ�س�اتاً جديدًة ت�سب ل�ساحله 
النتخابات  �سناديق  يف  وحزبه 
بالفعل،  يت�قعه  ما  وه�  القادمة، 

ط�يٍل  ي�ٍم  يف  ليفرط  كان  ما  واإل 
يف زمٍن ح�سا�ٍس جداً، يغيب فيه من 
جديد عن تل اأبيب، التي ت�ستعر فيها 
حرب  طب�ل  فيها  وتدق  املعركة، 
املناف�سة ال�رش�سة، يف ظل اإ�سارات 
الف�سل التي تزداد وعالمات الهزمية 

التي تت�سع.
مما  �سيء  نتنياه�  يجدي  لن 
ال�سفارة  نقل  فال  ل�ساحله،  يظنه 
والعرتاف  القد�س  اإىل  الأمريكية 
لكيانه،  م�حدًة  اأبديًة  عا�سمًة  بها 
الأوىل،  النتخابات  يف  نفعته  قد 
اجل�لن  �سم  عن  الإعالن  ول 
عليها  الإ�رشائيلية  ال�سيادة  وب�سط 
الثانية،  النتخابات  يف  نفعه  قد 
التي  القرن  �سفقة  اأن  اأظن  ول 
نفذ  ول�  حتى  متريرها،  ي�ستحيل 
وب�سط  الأغ�ار  ف�سم  بن�دها  بع�س 
ال�سفة،  م�ست�طنات  على  �سيادته 
الأفارقة  املهاجرين  بيع  �سفقة  اأو 
اأخرى  اأفريقية  ودول  اأوغندا  اإىل 
�ستنفعه يف النتخابات الثالثة، التي 
حلياته  اخلامتة  له،  الأخرية  اأظنها 
اإىل  نتيجتها  وامل�ؤدية  ال�سيا�سية، 
ق��س املحكمة وب�ابة ال�سجن، ولكن 
ترامب  معه  بيده  ياأخذ  اأن  ع�ساه 
ويرحال �س�يًة، فريتاح العامل منهما 
يف  لهما  يع�د  ول  ب�ائقهما،  وياأمن 
دنيانا وج�ٌد اأو اأثر، فهما قرينا ال�رش 
خريهما  يرجى  ل  ال�سيطان،  وقرنا 

ول ياأمن اأحٌد �رشهما.

 �شراع وراثة عبا�س ي�شتعل 
من جديد يف ال�شلطة

نتنياهو يبيع املهاجرين الأفارقة

على رغم ان�سغال ال�ساحة الفل�سطينية باإعالن االإدارة االأمريكية "�سفقة القرن"، اإال اأن �سراع وراثة 
رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س ال يزال م�ستعاًل، وال �سيما لدى غرميه املف�سول من حركة "فتح" حممد 

دحالن، الذي ي�سابق الزمن يف ترتيب و�سع تياره امل�سمى "االإ�سالحي".

تقدير موقف

فل�شطينيو48.. يف عني العا�شفة 
الإ�شرائيلية والأمريكية 

ف�ر الإعالن عن �سفقة القرن، 
خالل  من   ،48 فل�سطيني�  عرب 
يف  ون�ابهم  النقابية  جتمعاتهم 
ال�سعبية،  وفعالياتهم  الكني�ست 
عن غ�سبهم من ال�سفقة، لأنها 
الآلف  ل�ج�د  تهديًدا  ت�سكل 
املناطق  يف  الفل�سطينيني  من 
وم�ؤكدين   ،1948 عام  املحتلة 
"�سفقة  اأن  ذاته  ال�قت  يف 

الرتان�سفري لن متر".
ل يرتدد فل�سطيني� 48 يف التاأكيد 
ل�سفقة  ال�ساملة  معار�ستهم  اأن 
اأ�سا�سي  بند  يف  ترتكز  القرن، 
اأرا�ٍس  تبادل  باإمكانية  يتمثل 
و�سكان بني ال�سلطة الفل�سطينية 
وادي  منطقة  يف  و"اإ�رشائيل" 
ا�ستجلب  مما  بالنقب،  عارة 
فل�سطينية  عربية  فعل  ردود 
اأنهم  لالإعالن  دفعتهم  غا�سبة، 
التي  العن�رشية  �سيحارب�ن 
ما  بكل  ال�سفقة  هذه  تت�سمنها 
وا�سًحا  بات  و�سائل  من  لديهم 
بفل�سطينيي  اخلا�س  البند  اأن 
يف  ي�سعى  القرن  ب�سفقة   48
ال�سم  خطة  لتنفيذ  الأ�سا�س 
وتعطي  بحقهم،  والرتان�سفري 
اجلن�سية  لنزع  الأخ�رش  ال�س�ء 
الآلف  مئات  من  الإ�رشائيلية 
من  العرب  الفل�سطينيني  من 

�سكان منطقة املثلث.
القرن  �سفقة  يف  ال�ارد  البند 
وهي  املثلث،  بلدات  اأن  يعترب 
كفر قرع وعرعرة وباقة الغربية 
والطيبة  وقلن�س�ة  الفحم  واأم 
برا  وكفر  والطرية  قا�سم  وكفر 
ذات  كلها  وهي  وجلج�لية، 
كانت  فل�سطيني  �سكاين  ت�اجد 
النف�ذ  اإىل  �ستع�د  الأ�سا�س  يف 
وقف  مفاو�سات  الأردين خالل 
عام  حرب  عقب  النار  اإطالق 
الأمر  نهاية  يف  لكن   ،1948
"اإ�رشائيل"  ل�سالح  �سمها  مت 

لأ�سباب ع�سكرية يف حينه.
اأن  عن  تتحدث  القرن  �سفقة 
خالل  من  احتمالية  هناك 
الفل�سطيني  اجلانبني  م�افقة 

اإعادة  يتم  باأن  والإ�رشائيلي، 
بعد  "اإ�رشائيل"  حدود  تر�سيم 
اإىل  العربية  البلدات  هذه  نقل 
الدولة الفل�سطينية امل�ستقبلية، 
على اأن يتم منح اأهلها احلق�ق 
ال�سلطة  لدى  ال�اردة  املدنية 

الفل�سطينية.
ال�سم  خطة  اأن  العلم  مع 
اأعلنها  التي  والرتان�سفري 
�سمًنا  تفرت�س  وترمب  نتنياه� 
�سحب اجلن�سية الإ�رشائيلية من 
منطقة  اأن  مع   ،48 فل�سطينيي 
مئات  فيها  يعي�س  املثلث 
العرب  امل�اطنني  من  الآلف 
م�سقط  وهي  والفل�سطينيني، 
راأ�سهم، ولذلك فاإن فل�سطينيي 
48 بات�ا ي�سعرون اأنهم يف خطر 
الأ�سلي  م�طنهم  يف  حقيقي 
احلك�مة  هذه  م�اجهة  يف 
كل  ت�سري  اخلطرية  الإ�رشائيلية 
اأن �سفقة  امليدانية  املعطيات 
خطة  اأمام  اأننا  تعني  القرن 
وغري  خطرية  اجلانب،  اأحادية 
اليمني  اأحالم  تداعب  �رشعية 
الإ�رشائيلي املتطرف امل�سيحي 
نظام  واإقامة  لل�سم  ال�ساعي 
العن�رشي-الأبارتهايد،  الف�سل 
لأن جتاهل الفل�سطينيني �سكان 
واعتبارهم  الأ�سليني،  الأر�س 
اأنها  تعني  م�ج�دين،  غري 

فا�سلة اأ�سا�سا.
�ستزيد فقط من  القرن  �سفقة 
ال�سارع  يف  الغ�سب  معدلت 
"اإ�رشائيل"،  داخل  الفل�سطيني 
من  العنف  دورة  جتدد  وقد 
جديد، لأنها يف حقيقتها لي�ست 
خطة �سالم، اإمنا خمطط حرب، 
ونظام  الحتالل  لتاأبيد  ت�سعى 
الأبارتهايد، ول تخدم امل�سالح 
م�سالح  واإمنا  الفل�سطينية، 
الدول  وزعماء  امل�ست�طنني 
املناطق  وحت�يل  الفا�سدة، 
املحتلة اإىل مناطق عادية وفق 

القان�ن الإ�رشائيلي.
الدكتور عدنان اأبو عامر

الراأي" "معتقلو 

 ال�شعودية حتّول معتقلني 
فل�شطينيني للمحاكمة

الراأي"  "معتقلي  ح�ساب  ك�سف 
ال�سع�دية  ال�سلطات  اأن  عرب ت�يرت 
قررت حت�يل معتقلني فل�سطينيني 
واأو�سح  املحاكمة،  اإىل  لديها 
من  اأنه  متتابعة،  تغريدات  عرب 
اأن تعقد جل�سات حماكمة  املقرر 
املعتقلني  من  �سخ�سية  لـ14 
الفل�سطينيني والأردنيني يف �سجن 
خالل  وذلك  بال�سع�دية،  ذهبان 

الأيام املقبلة.
من  فاإن  الراأي؛  ملعتقلي  ووفًقا 
املحكمة  �ست�جهها  التي  التهم 
املقاومة  "دعم  للمعتقلني، 
الأعمال  يف  وال�سعي  الفل�سطينية، 

اخلريية".

وبنّي وفق معل�مات خا�سة، اأن من 
حت�يلها  �سيتم  التي  ال�سخ�سيات 
العالقات  م�س�ؤول  للمحاكمة، 
ال�سع�دية  واململكة  حما�س  بني 
هاين  وجنله  اخل�رشي  حممد 
الراأي"  "معتقلي  و�سدد  اخل�رشي 
اأ�سماه  ما  ل�ستمرار  رف�سه  على 
ال�رشية  املحاكمات  "مهزلة 
عن  بالإفراج  مطالبًا  اجلائرة"، 
قيد  دون  ف�ًرا  املعتقلني  جميع 
اململكة  وتعتقل  م�سبق  �رشط  اأو 
اخل�رشي،  �سه�ر  منذ  ال�سع�دية 
و�ساطات  عن  احلديث  بالرغم 
ومراعاة  عنه،  لالإفراج  ودع�ات 

حالته ال�سحية و�سنه.

دويل



باية ع 

الرتبية  وزير  قدمه  عر�ض  وعقب 
�شّدد   قطاعه  واقع  حول  الوطنية 
�رضورة  على  اجلمهورية  رئي�ض 
اإبعاد املدر�شة عن ال�شيا�شة، وعلى 
منع الإجتماعات غري البيداغوجية 
يف املدار�ض، حّتى تبقى املدر�شة 
اأن  موؤكدا  فقط  والتعليم  للرتبية 
بل  جتارب،  حقل  لي�شت  مدر�شتنا 
اأن تكون مدر�شة ب�شخ�شيتها  يجب 
جمتمعا  نبني  ل  حتى  اجلزائرية، 
اأمر   كما  بجذوره  ال�شلة  مقطوع 
املناهج  تغيري  بعدم  الرئي�ض 
ال�شنة  خالل  الدرا�شية  والربامج 
�شري  يف  خلل  لأي  تفاديا  اجلارية، 
على  و�شدد  البيداغوجية،  العملية 
الإبتدائي متا�شيا  من  بدء  الرقمنة 
و�رضورة  الع�رض،  متطلبات  مع 
اأجل  ومن  التلقني  بطرق  الإهتمام 
وثقل  الدرا�شية،  الربامج  تخفيف 
املحفظة، طلب  الرئي�ض بالإعداد 
اأو مدر�شة منوذجية  لق�شم  الفوري 
البيداغوجية  الأدوات  ل�شتعمال 
التغيري  على  و�شدد  التكنولوجية 
الرئي�ض  واأمر   العمق  ويف  الفعلي 
يف  ال�شاخنة  الوجبات  بتوفري 
يف  وخ�شو�شا  املدر�شية  املطاعم 
املناطق الريفية ل �شيما يف ف�شل 
ال�شتاء، و�شوف تتحمل الدولة ت�شيري 
البلديات  يف  الإبتدائية  املدار�ض 
الفقرية كما دعا اىل اعتماد احلوار 
جهة  من  الجتماعي   ال�رضيك  مع 

اأخرى
اأو�شح  املهني   التكوين  قطاع  ويف 
اجلزائر  اأن  اجلمهورية  رئي�ض 
الرفع  يف  عمالقة  ا�شواطا  قطعت 
املهني،  التكوين  تخ�ش�شات  من 

مواد  اإدخال  �رضورة  على  ملحا 
التنمية  ع�رضنة  �شمن  جديدة 
الإقت�شاد  احتياجات  مع  وتتما�شى 
الإ�شطناعي  الذكاء  مثل  الوطني، 
مزيدا  وطلب  ال�شم�شية  والطاقة 
املهنية  للبكالوريا  الدرا�شة  من 
حتى تكون اإ�شافة نوعية ملنظومة 
بكالوريا  باإن�شاء  وجه  ثم  التكوين، 
جمال  يف  الفراغ  ل�شد  فنية 
وال�شناعة  عامة،  الثقايف  الإنتاج 
فيها  ملا  خا�شة  ال�شينماتوغرافية 
و�شد  الإقت�شاد  على  عائدات  من 

الأبواب يف وجه الغزو الثقايف.
ملف  حول  تدخله  وخالل   
واقت�شاد  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 
اجلمهورية  رئي�ض  اأكد  املعرفة  
قاطرة  هي  املوؤ�ش�شات  وزارة  باأن 
اإىل  داعيا  اجلديد،  القت�شاد 
خا�ض  معر�ض  تنظيم  يف  الإ�رضاع 
وال�شغرية  النا�شئة  باملوؤ�ش�شات 
ال�شباب  اأن  واأو�شح  واملتو�شطة، 
يحتاج اإىل اأ�شياء ملمو�شة حيث  اأمر  
خا�ض  �شندوق،  باإن�شاء  الرئي�ض 
ال�شباب  ل�شالح  م�شاريع  بتج�شيد 
كما  وجه  رئي�ض اجلمهورية وزير 
ال�شباب والريا�شة بالإبقاء على دور 
ال�شباب مفتوحة وعدم غلق اأبوابها 
كل  داعيا  الإداري  التوقيت  بعد 
احلا�شنات  دور  لعب  اإىل  الوزارات 
توؤ�ش�ض  بيداغوجية  هيئة  اإطار  يف 
اإ�رضاف  حتت  وزارات  عدة   بني 
الو�شول  اأجل  من  الأول،  الوزير 
اإىل تكامل اأكرب بني القطاعات  مع 

املوؤ�ش�شات ال�شغرية والنا�شئة.

تبون ياأمر احلكومة باحلرب 
على الف�شاد واالنفاق امل�شبوه

الداخلية  وزير  عر�ض  وعقب   

والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
برنامج  حول  عر�شني،  العمرانية، 
تنموي ا�شتعجايل متعدد القطاعات 
املعي�شية  الظروف  لتح�شني 
اأمن  حول  والثاين  للمواطنني، 
اجلمهورية  رئي�ض  اأمر  الطرقات 
بتحويل الربامج البلدية للتنمية التي 
مل تُنجز بعُد ل�شالح احتياجات �شكان 
احلرب  واإعالن  احلقيقية،  البلدية 
امل�شبوه،  والإنفاق  التبذير  على 
الكربى  الر�شوة  مبحاربة  اأمر  كما 
الو�شائل  وبكل  بقوة،  وال�شغرى 
باإيجاد  احلكومة  امر  كما  القانونية 
حّتى  املعزولة  الظل  للمناطق  حل 
من  ال�رضورية  اخلدمات  لها  توفر 
وحث   وطرق،  وكهرباء  �رضوب  ماء 
اإجراء  وجوب  على  الولة  الرئي�ض 
التي  الظل  ملناطق  �شامل  م�شح 
املواطنون املحرومون  فيها  يعي�ض 
مواطن  بوجود  يقبل  لن  انه  موؤكدا 
درجة  واآخر من  الأوىل  الدرجة  من 
متتد  اأن  يجب  بل  ثالثة،  اأو  ثانية 
ثمار التنمية اإىل جميع اجلهات واإىل 
الرئي�ض  جميع املواطنني كما اعلن 
بني  اجتماع  عقد  عن  باملنا�شبة  
فيفري  منت�شف  واحلكومة  الولة 

القادم وفيما يتعلق باأمن الطرقات،  
بت�شديد  اجلمهورية  رئي�ض  اأمر 
مع  بالتن�شيق  ال�شارمة  الإجراءات 
وزارة العدل �شد ال�شلوك الإجرامي 
يف ال�شياقة وخا�شة بالن�شبة لو�شائل 
ووجه  واملدر�شي،  اجلماعي  النقل 
الع�رضية  الو�شائل  با�شتعمال 
وحث  بعد  عن  ال�رضعة  ملراقبة 
الردع  مرحلة  اإىل  الإنتقال  على 
على  للحفاظ  للغرامات  امل�شاعف 
الرئي�ض  اأمر  كما  الب�رضية  الأرواح 
وتفقد  ال�رضيعة،  الطرق  باإ�شاءة 
كما   منتظم  ب�شكل  الطرق،  اإ�شارات 
الإجراءات  باتخاذ  الرئي�ض   طلب 
�شلوك  لتجرمي  الالزمة  القانونية 
العمومي  النقل  حافالت  �شائقي 
يف  يت�شببون  الذين  واملدر�شي 
ناجم  ب�رضي  خطاأ  ب�شبب  �شحايا 
عن الإهمال اأو التهور الالم�شوؤولية، 
الإجراءات  ت�شمل  اأن  يجب  كما 
امل�شتخدمني الذين وظفوا ال�شائقني 
النف�شية  �شحتهم  من  التاأكد  قبل 
والعقلية، وم�شارهم املهني، وطلب 
باملنا�شبة من وزارة ال�شوؤون الدينية 
طريق  عن  التح�شي�ض  يف  امل�شاركة 

امل�شاجد والأئمة. 
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الكاتب يو�سف وغلي�سي 

..اأو ال�سعود يف التاريخ
قلم د،وليد بوعديلة

توا�شلت انت�شارات الن�ض البداعي والعلمي 
والربوف�شور  الكاتب  عربيا،بفوز  اجلزائري 
يو�شف وغلي�شي بجائزة نقد ال�شعر،ملوؤ�ش�شة 
بالكويت،يف  البابطني  �شعود  العزيز  عبد 
ال�شعري،عن  لالبداع  ع�رض  ال�شابعة  الدورة 
املو�شوعاتي  التحليل  الهام«  النقدي  كتابه 

للخطاب ال�شعري«.
والكتاب قراءة نقدية مهمة تك�شف خ�شائ�ض 
ال�شعراء  بع�ض  عند  ال�شعري  اخلطاب 
املو�شوعاتي  بالنقد  تعرف  العرب،كما 

وا�شوله ومفاهيمه ....
�رضف  اأن  وغلي�شي  لالأ�شتاذ  �شبق  وقد 
على  بح�شوله  �شنوات  اجلزائر،قبل 
كتابه  للكتاب،عن  زايد  ال�شيخ  جائزة 
ب«اإ�شكالية  عربيا،واملو�شوم  املهم 
العربي  النقدي  اخلطاب  يف  امل�شطلح 
كتبا  ن�رض  قد  انه  اجلديد«،�شنة2009،كما 
عديدة،اأفادت القاري العربي،يف الدرا�شات 
النقدية،مثل  املناهج  املتعددة  الأدبية 
:اخلطاب النقدي عند مالك مرتا�ض،النقد 
املعا�رض،ال�شعريات  اجلزائري 
اجلزائري  ال�شعر  وال�رضديات،لغة 

املعا�رض....
وحق للثقافة اجلزائرية اأن تفرح مع الدكتور 
اأن  العايل  التعليم  لوزارة  وغلي�شي،وحق 
الن�شط،  اجلامعي  الباحث  بهذا  تت�رضف 
بجامعة  واللغات  الآداب  بكلية  اأ�شتاذ  وهو 
وزارة  قدمت  هل  ندري  ول�شنا  ق�شنطينة، 
ولأ�رضة  للدكتور  التهاين  العايل  التعليم 
العربي عرب اجلامعات  والأدب  اللغة  اأق�شام 
اجلزائرية. وهكذا ياأتي العرتاف دائما من 
والباحث  والكاتب  املبدع  اخلارج،مبقدرة 
اجلودة  وتقدمي  التفوق  اجلزائري،على 
وغلي�شي  يو�شف  والتميز،في�شعد  والعمق 
والعربي  اجلزائري  التاريخ  معارج  يف 
والدويل،ويرقى نحو ف�شاءات النجاح والتفرد 
النجاح  اأخبار  بقراءة  يكتفي  غريه  ،ليبقى 
عرب ال�شحافة ومواقع التوا�شل الجتماعي، 
وال�شاعر  للربوف�شور  التهاين  ليقدم  ورمبا 
اأبو  التون�شي  ال�شاعر  قالها  يو�شف...وقد 
يريد  ل  من  و�شف  ال�شابي،عندما  القا�شم 
ارتقاء اأعايل اجلبال ،بالبقاء اأبد الدهر بني 

احلفر..؟!.
ويوجد الفرق الكبري بني من ي�شعد يف التاريخ 
ومن ي�شقط يف اجلغرافيا،والأكيد اأن جزائرنا 
تريد الكثري من اأخبار الأمل و الفرح والنجاح 
والإبداع،لتجاوز الكثري من انتكا�شات وهزائم 
املا�شي،  يف  والثقافة  والقت�شاد  ال�شيا�شة 
ورمبا هذه بركة من بركات احلراك ال�شلمي 
يو�شف على طريق  �شري  بركة  احل�شاري..اأو 
الأ�شتاذ  واملعريف  الروحي  ووالده  �شيخه 
مربوك  مرتا�ض.  امللك  عبد  الدكتور 
من  ومزيدا  وغلي�شي  يو�شف  للربوف�شور 
جمدها  اجلزائرية  الثقافة  النجاح،ولتوا�شل 
حول  الطاقات  كل  وتاألقها،ولتلتقي  وروعتها 
و�شائل  اجلزائري،ملنحه  والباحث  املبدع 
الوزارات  مهمة  ودوليا،وهي  عربيا  النجاح 
الثقايف  والإنتاج  بالثقافة  تتكفل  التي 
من  هو  ما  ال�شينمائية،وكل  وال�شناعات 

جمالت اجلمال والإبداع.

�شيخ مدقن

البطولة  يف  اجلزائر  اأبطال  حظي 
الإفريقية لالأوملبياد اخلا�ض مب�رض 
املنتمني للمركز النف�شي البيداغوجي 
با�شتقبال  ذهنيا  املعاقني  لالأطفال 
ال�شلطات  طرف  من  كبري  ر�شمي 
ح�شد  من  متكنوا  بعدما  الولئية 
ميدالية   19 جمموع  من  ميدالية   13
اأبطال  وجد  اجلزائر .  ح�شدتها 
الحتياجات  لذوي  العزمية  نادي 
ا�شتقبالهم  يف  بتمرنا�شت  اخلا�شة 
مبطار اأقنار الدويل بعا�شمة الأهقار 
الولئية  ال�شلطات  ا�شتقبالهم  يف 

دومي  الولية  وايل  راأ�شها  وعلى 
ال�شعبي  املجل�ض  رئي�ض  و  اجلياليل 

وع�شو  املغيلي  الوندري  الولئي 
وذلك  حمادوا  خايف  الأمة  جمل�ض 

النتائج  على  لهم  وتكرمي  اعرتافا 
البطولة  يف  املحققة  ايجابية  اجلد 
التي  اخلا�ض  لالأوملبياد  الإفريقية 
مت اإجراوؤها موؤخرا يف عا�شمة م�رض 
ح�شد  فقد  الأرقام  القاهرة ، وبلغة 
اأبناء الأهقار 13 ميدالية من بينها 03 
ذهبيات و 07 ف�شيات و 03 برونزيات، 
على  للقائمني  وقوي  �رضيح  رد  يف 
بالبالد عامة وولية  الريا�شة  �شوؤون 
مترنا�شت على وجه اخل�شو�ض على 
قدرتهم يف رفع الراية الوطنية عاليا 
والدولية  الإفريقية  املحافل  يف 
مبزيد  اجلديدة  اجلزائر  وت�رضيف 

من الألقاب والتتويجات .

ح�شدو 13 ميدالية يف االأوملبياد اخلا�ص مب�شر

ا�ستقبال تاريخي من  �سلطات  مترنا�ست لأبطال اجلزائر

   
ي�شني بوغازي

ملاذا ال�شني دائما تاأتي مت�شدرة غرائب العامل 
وعجائبه ؟ وملاذا هي دائما مثرية يف جتليات 
ملكية  ب�شاللت  عامر  فتاريخها  ؟  تنتهى  ل 
�شامخ   وعمرانها   ، عظام  بق�ش�ض  واأباطرة 
�شجري  بخزف  ومنازلها  العظيم  ب�شورها 
،وثقافاتها متالطمة  بني  �شفاف  النا�ض فال 

تنتهى ، وتكنولوجياتها  مبقا�شات ع�رض حديث 
اأ�شحى مرعبة  !

فلقد �شكلت ال�شني على امتداد  تاريخها اأ�شياء 
اأمرا�ض  وهاهي   ، راأ�شا  بها  ارتبطت  كثرية 
مدمرة  فجاأة  تظهر  قاتلة  وفريو�شات  حديثة 
اأن  تلبث  ل  ثم   ، منها  العامل  بخراب  ومب�رضة 

تختفى �رضيعا  فال يعود لها ذكر؟
ولعله ت�شاوؤل  يليق بتكاثف  ظاهرة الفريو�شات 
واأمرا�ض معدية  قاتلة  وخطرية تظهر بال�شني 
،  فمنها ظهر فريو�ض  القنية والخرى  ما بني 
ع�شافري  واأنفلونزا  الول  وكرونا  �شار�ض 

يتهدد   ، اأ�شد  قاتل  فريو�ض  ،وهاهو  وخنازير 
!؟  اجلديد  كرونا  ا�شمه  العامل  بوابات  على 
يف  ويقتل  ال�شني  من  يظهر  اخرى  مرة  هاهو 
ال�شني ، وهي دائما ما تثري  هكذا  خماوف ! 
فلماذا يا ترى ال�شني دائما حتت طوائل  قاتلة 
اأمرا�ض و�رضطانات وفريو�شات ل  من  �شاللة 
اإذ   ، فيه  يختلف  ل  ال�شوؤال  جواب  اإن  ؟  ترحم 
يف  تكن  مل  القاتلة  الفريو�شات  تلك  جميع  اأن 
هي  ،ول  ب�رضية   �شناعة  من  اليام  من  يوم 
يحلو  كما  بحرية  كائنات  اأو  تالقحات حيوانية 
؟!   تو�شيفه منذ زمن  الغربي امل�شلل  لالإعالم 

فخرباء عدوى الأمرا�ض القاتلة يوؤكدون اأن تلك 
انتاجات خمابر علمية  لي�شت �شوى   العاهات  
تعنى بتطوير اأ�شلحة اأخرى ، رمبا تخترب هنالك 
على ب�رض �شينيني اأول ! واملخابر هي من ركبت 
الذي  والأخري   ، كلها  الفريو�شات  تلكم  واأف�شت 
منتجا  اإل  ،لي�ض  والعامل  يوهان  ب�شكان  يفتك 
ثم   ! حتديدا  جنهلها   لأغرا�ض  �شنع  خمربيا 
اأطلق يف بيئة دائما ما تكون ال�شني ماأهلة لهكذا  
اختيارات لكثافة الإن�شان وزخم احلياة  هنالك ، 
فريو�شا اف�شي لختباره  قليال ،ثم �شيعلنون عن 

لقاح  عالجه بعد روع �شنى ؟

ذات  املخابر  تلكم  املقا�شات  بهذه  اأهي 
بفريو�شات  ترمى  من  هي  املريبة  ال�شناعات 
اأهي  ؟  الب�رض  على  ال�شني  من  واملوت  الروع 
عن  غفلة  يف  نف�شها  ال�شني  يف  رمبا   خمابر 
منتفعني   ل�شالح  ا�شياء  تخترب   ، ال�شيني  القائم 
نرى   ل  فلماذا  ؟  العامل  ببقية  مرتب�شني 
و�شغرية يف  راقية   دول  فريو�شات مبجتمعات 
اأوربا ، وملاذا ول مرة فعلت ذاك خارج  النطاق 
حني  م�شت�شعفني   األن  ؟  �شابهه  وما  ال�شيني 
حمل  هنالك   ،هم  ترحم  ل  الن�شان  كثافة 

الر�شا�ض واجلوع وكورنا جديدة  .

روؤى 

حادث الطعن يف لندن

»داع�ش« يعلن 
م�سوؤوليته 

الثنني،  اأم�ض  الإرهابي،  »داع�ض«  تنظيم  اأعلن 
يوم  لندن  جنوب  يف  وقع  هجوم  عن  م�شوؤوليته 
،واأعلنت  »رويرتز«  نقلت  ما  وفق  الأحد،  اأم�ض 
�شخ�شني  اإ�شابة  الأحد  الربيطانية  ال�رضطة 
للت�شوق  �شارع  يف  ب�شكني  »اإرهابي«  باعتداء 
مقتل  موؤكدة  لندن،  جنوب  �شكنية  منطقة  يف 
امل�شتبه  اأن  يف  ثقة  على  اإنها  وقالت  املهاجم. 
به بتنفيذ هجوم جنوب لندن هو »�شودي�ض اأمان« 
الذي اأطلق �رضاحه من ال�شجن يف الآونة الأخرية، 
بعدما ق�شى فرتة �شجن ب�شبب »جرائم اإرهابية«.

القطب اجلامعي بالبويرة

طلبة العلوم التطبيقية 
يحتجون على املا�سرت

التطبيقية  والعلوم  العلوم  كلية  طلبة  ام�ض  دخل 
بالقطب اجلامعي »اكلي حمند اأوحلاج » بالبويرة 
اأبواب  وغلق  الدرا�شة  عن  مفتوح  اإ�رضاب  يف 
باملا�شرت  الت�شجيل  يف  بحقهم  للمطالبة  الكلية 
بعد اإق�شاء وحرمان كثري الطلبة من ذلك القرار 
الذي و�شفوه باملجحف وغري املنطقي ح�شبهم ، 
واأ�شاف الطلبة املحتجون اأن هذا الو�شع املزري 
م�شتقبلهم  على  يق�شي  جمهول  نفق  يف  و�شعهم 
الدرا�شي وحتقيق طموحاتهم يف متابعة درا�شات 
التخ�ش�شات  جميع  يف  الطلبة  من  كغريهم  عليا 
اأن  ال�شياق  ذات  يف  موؤكدين   ، الوطن  وجامعات 
بع�ض  يف  الأ�شاتذة  تاأطري  توفر  عدم  ذريعة 
اخت�شا�ض  من  بل  م�شكلتهم  لي�شت  التخ�ش�شات 
الإدارة والوزارة الو�شية يف �شمان التاأطري الكايف 
جلميع التخ�ش�شات ، ومن جهتها برجمت الإدارة 

لقاء مع ممثلي الطلبة للنظر يف هذه الق�شية .
اأح�شن مرزوق

القاتل ال�سيني !   

اأفق

خطر املداخلة 
الليبيني على اجلزائر

وداد احلاج

تواجه جهود اجلزائر يف امللف الليبي عقبات 
ميدانية وجب النتباه لها و عدم اإغفالها لأي 
�شبب كان،ويف مقدمتها خطر بع�ض التيارات 
و  تدمري  يف  هوادة  بال  تعمل  التي  الدينية 
ال�شباب  من  وا�شع  قطاع  لدى  الوعي  تنميط 
الليبي وميتد خطرها اأي�شا نحو بع�ض ال�شباب 
اجلزائريني اأق�شد ب�شكل جلي التيار املدخلي 
الذي وفر الغطاء الديني جلهود ميلي�شيا اللواء 
املتقاعد خليفة حفرتالذي ينفذ ما يطلب منه 
من الإمارات و القاهرة الريا�ض و هذا طبعا 
خدمة لأجندة دولية ترعاها اأجهزة خمابرات 

لدول كربى حترك بيادقها من وراء �شتار
منظومة  زرع  من  التيار  هذا  متكن  كيف 
منت�رضا  فتجده  مت�شابكة  و  معقدة  اإعالمية 
عرب كل من�شات التوا�شل الجتماعي و ميلك 
التي  التلفزية  و  الإذاعية  املحطات  ع�رضات 
الأنرتنت  عرب  و  ال�شناعية  الأقمار  عرب  تبث 
توفر  وهي  خيالية  برواتب  الآلف  توظف  و 
و  حفرت  ميلي�شيا  عرابي  تروق  التي  الفتوى 
اإىل  ذلك  الأمر  تعدى  و  ،بل  فلك  يف  دار  من 
النخراط يف العمل امل�شلح عرب ظهور كيانات 
قتالية يف مقدمتها ما ي�شمى بكتيبة التوحيد 
الكتيبة  و  عزالدين  الرتهوين  بقيادة  ال�شلفية 
بدون  امليار  اأ�رضف  قودها   التي  ال�شلفية 
الورفلي  حممود  ال�شهري  املجرم  نن�شى  اأن 
كثري  له  املدمر  التيار  هذا  دوليا  املطلوب 
حدود  يتجاوز  اجلزائر خطره  الإتباع يف  من 
الوطن و بالتايل وجب اللتفات لهذا الأمر من 
التيار  لهذا  الإعالمية  املنظومة  قدرة  بوابة 

من ا�شتقطاب �شحايا جدد يف اجلزائر.
علينا اأن ندرك اأن اخلطر الذي يتهدد اجلزائر 
يف اأمنها القومي ل يكمن يف ن�شاط املجاميع 
اجلماعات  و  ال�شالح  حركة  ويف  امل�شلحة 
املحدق  اخلطر  يف  اأي�شا  ولكن  الرهابية 
�شد  و  �شيانتها  و  الداخلية  الفكرية  بجهتنا 

الثغرات فيها.

اجتماع بني احلكومة والوالة منت�شف فيفري القادم

تبون يطالب بابعاد املدر�سة عن ال�سيا�سة 
اأمر رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون االثنني  احلكومة  بتعزيز االإجراءات الوقائية من فريو�ص 

كورونا  يف كل منافذ البالد م�شددا يف نف�ص ال�شياق على �شرورة ابعاد املدر�شة عن ال�شيا�شية كما دعا 
احلكومة باإعالن احلرب على التبذير والف�شاد واالنفاق امل�شبوه واعلن عن تنظيم اجتماع بني احلكومة 

والوالية منت�شف �شهر فيفري اجلاري



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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