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اجلزائر لي�ست يف و�سعية ا�ستنفار  اأو اإجهاد مائي 

باليلي يح�سم القمة اجلزائرية 
اأمام مبوحلي

ح�سم الالعب الدويل اجلزائري يو�سف باليلي القمة اجلزائرية 
اأم�س مبواطنه احلار�س راي�س وهاب مبوحلي  اأول  التي جمعته 
خالل مقابلة اأهلي جدة واالتفاق حل�ساب كاأ�س خادم احلرمني 
والتي فاز بها مهاجم اخل�رض الذي جنح يف قلب الطاولة عندما 
اإىل االأهلي م�سجال هدفني يف  الفوز والتاأهل  دخل بديال ومنح 

مرمى حار�س الت�سكيلة الوطنية.

الفاف تعيد احل�سابات حول معايري 
االحرتاف

بناءا  جديدة  معايري  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  و�سعت 
البطولة  باللعب يف  له  وال�سماح  على ت�سنيف كل فريق حمرتف 
املحرتفة وذلك خالل القرار الذي متت امل�سادقة عليه خالل 
اجتماع املكتب الفدرايل والذي را�سل االندية املعنية بخ�سو�س 
اإعالمها مبلف الوثائق ال�رضورية التي تر�سل �سمن ملف من اأجل 
اعتماد الفريق حمرتفا يف ظل التعديالت التي تعرفها البطولة 

الوطنية ابتداء من املو�سم الكروي املقبل 2021/2020.

رئي�س جلنة وكالء اأ�سواق 
اخل�سر والفواكه يف ذمة اهلل

والفواكه،  اخل�رض  اأ�سواق  لوكالء  الوطنية  اللجنة  رئي�س  اأم�س،  اأول  تويف، 
بالعا�سمة  اجلمعة،  �سالة  بعد  اأم�س،  ودفن  العائلي،  ببيته  جمرب،  حممد 
ويعترب الفقيد، من ال�سخ�سيات الوطنية، التي تعامل معها جل وزراء التجارة 
يف الوطن، باالإ�سافة اأنه �سارك يف الثورة التحريرية، كجندي وهو يف مقتبل 
"الو�سط"، باأخل�س تعازيها  العمر ويف هذا امل�ساب باجللل تتقدم جريدة 

لعائلة الفقيد، راجني من املوىل عز الوجل، اأن يتغمده برحمته الوا�سعة.
مرمي خمي�سة

اجلزائر ت�سارك يف لقاء 
اإفريقيا 2020 بباري�س

املخ�س�س  بباري�س،   ،2020 اإفريقيا  لقاء  اأ�سغال  يف  اأم�س،  اجلزائر،  �ساركت 
يف  احلرة  "التجارة  مو�سوع  حول  اللقاء  خ�س�س  اإفريقيا  يف  للم�ستثمرين 
والتجارة،  ال�سناعة  التحديات؟"، والذي نظمته كل من غرفة  اإفريقيا، ماهي 
"باري�س اإيل دوفران�س"، وكذا املجل�س الفرن�سي للم�ستثمرين يف اإفريقيا، وكذا 
املراقب التجاري الدويل ويهدف اللقاء اإىل اإلغاء الر�سوم اجلمركية بحوايل 90 
باملائة من الب�سائع املتداولة، يف منطقة التجارة احلرة باإفريقيا، وكذا تقلي�س 

احلواجز غري اجلمركية، يف اإطار تو�سيع اال�ستثمارات يف القارة ال�سمراء.
م.خ

لقاء افريقيا 2020 بفرن�سا

اجلزائر ت�سارك ملناق�سة 
ال�سوق احلرة بالقارة ال�سمراء

 ت�سارك اجلزائر، يف اأ�سغال لقاء اإفريقيا 2020 املخ�س�س للم�ستثمرين يف اإفريقيا، 
بباري�س حيث يخ�س�س ملو�سوع التجارة احلرة يف اإفريقيا، ما هي التحديات التي 
دوفران�س  اإيل  باري�س  والتجارة  ال�سناعة  غرفة  من  كل  تنظمه  والذي   ، تواجهها 
الدويل.  التجاري  املراقب  وكذا  اإفريقيا  يف  للم�ستثمرين  الفرن�سي  املجل�س  وكذا 
القارة  باال�ستثمار يف  اإن�سغاالت امل�ستثمرين املهتمني  اإىل عديد  اللقاء  و�سيتطرق 
التنفيذ ملنطقة التجارة احلرة يف القارة  ال�سمراء، ال�سيما فيما تعلق بدخول حيز 
ال�سمراء كما �سيكون اللقاء فر�سة لتناول االأهمية االإ�سرتاجتية التي �سيج�سدها هذا 
امل�رضوع يف اإفريقيا، وكذا النتيجة التي من �ساأنها اأن يحققها يف تو�سيع اال�ستثمارات 
يف القارة االإفريقية هذا وتهدف منطقة التجارة احلرة يف اإفريقيا اإىل اإلغاء الر�سوم 
اجلمركية بنحو حوايل 90 باملائة من الب�سائع املتداولة، وكذا تقلي�س احلواجز غري 

جمركية وحترير اخلدمات بني دول القارة.
باية ع 

تب�سة 

احتجاج مكتتبي �سكنات )عدل( 
تب�سة  بوالية  )عدل(  باالإيجار  البيع  ب�سيغة  ال�سكن  مكتتبي  الع�رضات من  نظم 
وقفة احتجاجية اأمام مقر مديرية البناء و التعمري مطالبني  بـ"ال�رضوع الفوري" 
التهيئة اخلارجية ل�سكنات موقع بوحلاف الدير، ح�سب ما لوحظ.  اأ�سغال  يف 
الدير  بوحلاف  ملوقع  اخلارجية  التهيئة  يف  بـ"التعجيل  املتظاهرون  وطالب 
ربط  و  الطرقات  تعبيد  غرار  على  )عدل(  ب�سيغة  �سكنا   3240 يحت�سن  الذي 
ال�سكنات ب�سبكات مياه ال�رضب و الكهرباء و الغاز الطبيعي و ال�رضف ال�سحي."  
اأن  الوالئية ملكتتبي )عدل(، ها�سم م�سعي،  و�رضح باملنا�سبة رئي�س اجلمعية 
"عدم ال�رضوع اإىل حد االآن يف اإجناز اأ�سغال التهيئة اخلارجية للموقع من �ساأنه 
اأن يعطل  عملية توزيع 1500 �سكن للمكتتبني خالل ال�سدا�سي االأول من 
ال�سنة اجلارية"، كما وعد به وزير ال�سكن و العمران و املدينة �سابقا و 

�سلطات الوالية.

اأرزقي   املائية،  املوارد  وزير  اأ�سار 
باجلزائر  اخلمي�س  اليوم  براقي، 
يف  لي�ست  اجلزائر  اأن  العا�سمة، 

و�سعية ا�ستنفار اأو اإجهاد 
ت�ساقط  نق�س  من  بالرغم  مائي 
الوطن يف هذا  ي�سهده  الذي  االأمطار 
�سوؤال  على  رده  يف  ال�ستويو  الف�سل 
هام�س  على  �سحفية  ندوة  خالل 
التحديات   « عنوان  درا�سي حتت  يوم 
العمومية  اخلدمة  لقطاع  اجلديدة 
اأن  الوزير  اأفاد   ،« املدن  يف  للمياه 
نق�س ت�ساقط االأمطار يف هذه الفرتة 

اأمرا  لي�س  الوطن  عرب  ال�سنة  من 
 ، ال�ساأن  هذا  يف  م�سيفا  ا�ستثنائيا، 
ابتداء من  القيام بح�سيلة،  ينبغي  اأنه 
فرتة  وهي  اأبريل  و  مار�س  �سهري 
تتميز منذ عديد ال�سنوات باأكرب معدل 

هطول لالأمطار.
و ا�سرت�سل الوزير يقول »يالحظ منذ 
اأكرب  ت�سجيل  ع�رضيتني،  اىل  ع�رضية 
معدل هطول اأمطار يف �سهري مار�س 
و اأبريل، حيث ال ميكن لنا احلكم على 
الفرتة   هاته  من  ابتداء  اال  الو�سع، 
اأن الوطن ال يواجه  القادمة«، م�سيفا 

اأ�سار الوزير  عجزا يف جمال املياه.و 
عرب  ال�سدود  امتالء  ن�سبة  اأن  اىل 
مو�سحا  باملائة،   63 جتاوزت  الوطن 
للمواطن  املوجهة  املياه  معظم  اأن 
لي�س  و  اجلوفية  املياه  من  م�ستمدة 
من ال�سدودو اأبرز امل�سوؤول ذاته عمل 
الوزارية  دائرته  به  تقوم  التي  الوقاية 
املاء  يف  ندرة  مواجهة  دون  للحيلولة 
كان  مثلما  القادمة،  ال�سنوات  خالل 
ال�سيد  2001.وتطرق  �سنة  يف  االأمر 
الذي  التقييمي  العمل  اىل  براقي 

تنجزه الوزارة الأجل �سمان وفرة 

املاء ال�رضوب ل�سهر رم�سان و حت�سبا 
�سعيد  على  اجلاريةو  ال�سنة  ل�سائفة 
الرفع  اأن  براقي  ال�سيد  جدد  اأخر، 
من �سعر املاء يف اجلزائر »غري وارد 
االأن«، مو�سحا اأن برنامج قطاع املاء 
العمومية  اخلدمة  حت�سني  اىل  يهدف 
هاته و ترقيتها اىل م�ستوى عال، �سيما 
متوا�سل  و  يومي  تزويد  خالل  من 
عن  االأول  امل�سوؤول  طماأن  باملاءو 
القطاع يقول »يتمحور برنامج قطاعنا 
حول االرادة على  �سمان ح�سول كافة 

املواطنني على املاء«. 

خبر في 
صورة

الكهرباء  توزيع  مديرية  اأعلنت 
لل�رضكة  التابعة  لبولوغني 
و  الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية 
عدة  عن  �سونلغاز(  )فرع  الغاز 
انقطاعات يف التزويد بالكهرباء 
فرباير   16 اإىل   10 من  مربجمة 
فايت  اأوالد  و  بوزريعة  ببلديتي 
اأ�سغال  ب�سبب  اجلزائر(  )غرب 

�سيانة املحطات الكهربائية.
و جاء يف بيان لل�رضكة اأن عملية 
�ستعرف  بالكهرباء  التموين 
فرباير   10 االثنني  يوم  انقطاعا 

ببوزريعة  16�سا  اإىل  9�سا  من 
باأحياء القرية 2 و املقام اجلميل 
�سارع   2 و  االأمل  جمعية  و 
اقبال و اخلطوط اجلوية  حممد 

الفرن�سية و جتزئة با�سوليي.
فان  امل�سدر  ذات  ح�سب  و 
البلدية �ستعرف انقطاعا اآخر يف 
فرباير   11 الثالثاء  يوم  الكهرباء 
اإىل 16�سا على م�ستوى  من 9�سا 
املركز التجاري و حي علي رملي 
�سي�سجل  فايت  اأوالد  ببلدية  و 
بالكهرباء  التزويد  يف  ا�سطراب 

9�سا  من  فرباير   11 الثالثاء  يوم 
طريق  م�ستوى  على  16�سا  اإىل 
بلدية  و  وا�ست  قرية  و  بو�ساوي 
اأي�سا  املقرر  من  فايت  اأوالد 
الكهرباء  يف  انقطاع  ت�سجيل 
9�سا  االأربعاء 12 فرباير من  يوم 
تعاونية  م�ستوى  على  16�سا  اإىل 
الواقعني  كناب  حي  و  ال�سعادة 

بنف�س البلدية.
انقطاع  ت�سجيل  املنتظر  من  و 
يوم  الكهربائي  التيار  يف  اآخر 
اخلمي�س 13 فرباير على م�ستوى 

و  م�سكن   72 الزيتون  اقامة 
تعاونيتي املرجان و املر�سى من 
9�سا اإىل 16�سا و اأ�ساف البيان اأن 
حي 103 م�سكن و �سارع مدر�سة 
االأطباء  تعاونية  و  بوب�سيلة 

�ستعرف 
االأحد  يوم  الكهرباء  انقطاعا يف 
16�سا  اإىل  9�سا  من  فرباير   16
الكهرباء  توزيع  مديرية  ت�سع  و 
حتت   3303 الرقم  لبولوغني 
ت�رضف زبائنها على مدار 24�سا  

طوال اأيام االأ�سبوع. 

 13 اإىل   10 من  تنظيم  �سيتم 
املعار�س  بق�رض  املقبل  فرباير 
بالعا�سمة الطبعة الثالثة ملعر�س 
املتجددة  الطاقات  و  الكهرباء 
على  ال�سوء  �سي�سلط  الذي 
ح�سب  الطاقة"،  "توفري  مو�سوع 

ما اأعلنه منظمو ال�سالون.
الذي  املعر�س،  �سي�ست�سيف  و 
"اأدفيزيون  �رضكة  تنظمه 

من  عار�سا   100 اأجلزائر"،  
بينهم �سانعو  الكهرباء من  جمال 
�رضكات  اأ�سحاب  و  املعدات 
موردون  و  موزعون  و  الرتكيب 
من  الثالثة  الطبعة  �ست�سلط  و 
مو�سوع  على  ال�سوء  ال�سالون 

"توفري الطاقة" بحيث 
�ستجمع بني جمموعة من حمرتيف 
اأجل تبادل و اقرتاح  القطاع  من 

حلول مبتكرة يف جمال الكهرباء و 
الطاقات املتجددة و �سيتم تنظيم 
ور�سات  املعر�س  هام�س  على 
عمل و حما�رضات ي�رضف عليها 
و   املجال  هذا  يف  املتخ�س�سون 
بهدف حت�سني الطاقة الكهربائية 
�ست�سمح  املتجددة،  والطاقة 
ال�سوء  بت�سليط  الطبعة  هذه 
اإنتاج  يف  االبتكارات  اأحدث  على 

الطاقة ونقلها وتوزيعها وتخزينها 
املتجددة   الطاقات  على  كذا  و 
ال�سم�سية و تلك املتعلقة بالرياح  
والقيا�س   االختبار  ومعدات 
ومعدات  اأدوات  على  واأخريا 
ال�سالمة الكهربائية و قد �سهدت 
الطبعة الفارطة لل�سالون م�ساركة 
 10000 و  عار�س   120 من  اأزيد 

زائرا  اأغلبهم من املحرتفني. 

ببوزريعة و اأوالد فايت

انقطاع يف الكهرباء من 10 اإىل 16 فرباير 

من 10 اىل 13 فرباير بالعا�سمة

الطبعة الثالثة ملعر�س الكهرباء و الطاقات املتجددة  
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يف اجتماع جمل�ص الوزراء الذي خ�ص�ص ملخطط عملها

الرئي�س يحدد معامل الطريق حلكومة جراد
.      رقمنة احلياة االقت�صادية وتدعيم حرية التظاهر وال�صحافة

.      حتفيزات �صريبية ت�صاهم يف امت�صا�ص البطالة
.      االهتمام باملجتمع املدين، وتنظيمه

دعا  رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون احلكومة اإىل الرتكيز على التوزيع العادل واملت�صاوي للتنمية على امل�صتوى الوطني، وت�صجيع اأرباب العمل القادرين 
على خلق منا�صب ال�صغل، بتحفيزات �صريبية ت�صاهم يف امت�صا�ص البطالة، م�صددا على �صرورة االهتمام باملجتمع املدين، وتنظيمه يف جمعيات تعتمد دون 

تباطوؤ ويت�صمن خمطط عمل احلكومة الذي �صينزل اإىل الربملان الثالثاء القادم العديد من امل�صاريع االقت�صادية وال�صيا�صية واالجتماعية منها رقمنة احلياة 
االقت�صادية تدعيم حرية التظاهر وال�صحافة وكذا بناء مركز ملكافحة ال�صرطان باجللفة وغريها من امل�صاريع

باية ع 

وخالل كلمته يف اأ�شغال اجتماع 
جمل�س الوزراء اال�شتثنائي الذي 
خ�ش�س للم�شادقة على خمطط 
رئي�س  طلب   احلكومة  عمل 
اجلمهورية من احلكومة الرتكيز 
واملت�شاوي  العادل  التوزيع  على 
الوطني،  امل�شتوى  على  للتنمية 
القادرين  العمل  اأرباب  وت�شجيع 
ال�شغل،  منا�شب  خلق  على 
على  حتثهم  �رضيبية  بتحفيزات 
امل�شاهمة يف امت�شا�س البطالة 
كما  دعا الرئي�س اإىل اإعادة النظر 
بالتعجيل  ال�رضائب  يف منظومة 
اإىل  ذلك  ميتد  واأن  برقمنتها، 
اإدارة اجلمارك، للتخل�س من اآفة 
التهرب ال�رضيبي والتهريب التي 
وتغذي  الوطني  االقت�شاد  تنخر 
وتزيد  الفا�شدة،  املمار�شات 
لعائدات املحروقات  تبعيتنا  يف 
على  اجلمهورية  رئي�س  واألح 
�رضورة اإعطاء االأولوية املطلقة 
الوطنية،  االأولية  املواد  لتحويل 
بدل ت�شديرها ب�شفة تلقائية يف 
�شكلها اخلام، نظرا للدور الذي 
ومنا�شب  الرثوة  خلق  يف  تلعبه 
ال�شياق   هذا  يف  موؤكدا  ال�شغل 
اأي  لت�شجيع  الدولة  ا�شتعداد 
م�رضوع يف ال�شناعات التحويلية 

 90 اإىل  ت�شل  قد  متويل  بن�شبة 
يف  االأولوية  واإعطاء  باملائة  
لهذا  ال�شناعي  العقار  منح 
امل�رضوع  وجدد الرئي�س دعوته 
�رضورة  اإىل  املخت�شني  للوزراء 
ا�شترياد  على  الرقابة  ت�شديد 
املواد املغ�شو�شة بو�شع خمابر 
يف  التقنيات  متعددة  ع�رضية 
جودة  ملراقبة  البالد،  منافذ 
والتاأكد  امل�شتوردة،  املواد 
�شيما  وال  �شالحيتها،  من 
اأو  لال�شتهالك  املوجهة  تلك 
البناء،  قطاع  يف  اال�شتعمال 
مبنع  التجارة  وزير  اأمر  كما 
وبهذه  اجلافة  اللحوم  ا�شترياد 
الرئي�س  اأبدى   املنا�شبة  
بع�س  دقة  ب�شاأن عدم  مالحظة 
امليدان  يف  املتداولة  االأرقام 
االقت�شادي، واأكد باأن االقت�شاد 
واإمنا  التقديرات،  على  يقوم  ال 
وطلب  دقيقة،  اإح�شائيات  على 
االإعداد  املخت�س  الوزير  من 
�شامل  اإح�شاء  لعملية  الفوري 
�شيا�شة  تبنى  حتى  لل�شكان 
اأ�ش�س  على  الوطني  التخطيط 
على  ي�شاعد  مما  �شحيحة 
اال�شتهالك  حجم  معرفة 
ن�شتطيع  وبذلك  يوميا،  الوطني 
ووارداتنا  ا�شتهالكنا  تكييف 
كما  احلقيقية،  حاجياتنا  وفق 

تفاعلية  �شبكة  باإن�شاء  وجه 
عرب  متتد  لالإح�شائيات 
من  الوطني  الرتاب  جمموع 
املخت�شة  الوزارة  اإىل  البلدية 
عملية  لت�شهيل  باالإح�شاء 
تطرق  ثم  االقت�شاد  يف  التحكم 
منظومة  اإىل  اجلمهورية  رئي�س 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
املخت�س  الوزير  من  فطلب 
املنظومة  لهذه  مراجعة عميقة 
االجتماعية  جوانبها  يف 
تتكيف  حتى  والبيداغوجية، 
وتراعي  الع�رض،  متطلبات  مع 
الزيادة ال�شكانية ال�شاغطة على 

اإمكانات الدولة.
اجلهاز  الرئي�س  دعا  كما 
االهتمام  من  للمزيد  التنفيذي  
مب�شاعدته  املدين،  باملجتمع 
جمعيات  يف  تنظيمه  على 
ت�شكل  الأنها  تباطوؤ،  دون  تعتمد 
كما  والتنمية،  التطور  بوتقة 
اخلريية  االأعمال  بت�شجيع  اأمر 
باعتبارها  التطوعية،  واالأعمال 
رافدا مهما يحث على املناف�شة 
وتقوية  الت�شامن  على  ال�شلمية 

اللحمة الوطنية.
يذكر اأن خمطط عمل احلكومة،  
التزامات   من  مرجعيته  ي�شتمد 
قطعه  الذي  اجلمهورية  رئي�س 
خالل حملته االنتخابية االأخرية 

اال�شتعجال  �رضورة  يربز  و 
باعتماد مراجعة عميقة الأمناط 
قواعد  وا�شتنباط  احلكامة 
جديدة الإجناح �شيا�شات التنمية 
تفاعلية، وذلك  ديناميكية  وخلق 
اأبرزها  اآليات  عدة  خالل  من 
االنتخابات،  نظام  اإ�شالح 
لالإ�شالح  مبتكرة  اآليات  وتفعيل 
وطماأنة  وال�رضيبي،  املايل 
االأكرث  االقت�شاديني  املتعاملني 
غري  االختيارات  من  ت�رضرا 
ت�شيري  جمال  يف  املالئمة 
�شوؤون االقت�شاد، كما يركز هذا 
التجديد  ثالوث  على  املخطط 
االأمن  على  القائم  االقت�شادي 
الطاقوي  واالنتقال  الغذائي 
كذلك  الرقمي،  واالقت�شاد 
خمطط  وفق  احلكومة،  ت�شهر 
خريطة  و�شع  على  عملها، 
وطنية لال�شتثمار بفتح ف�شاءات 
جديدة للعقار ال�شناعي ال�شيما 
يويل  كما  واجلنوب  اله�شاب  يف 
كبرية  اأهمية  املخطط  هذا 
واالجتماعية،  الب�رضية  للتنمية 
الإ�شالح  متكامل  برنامج  بف�شل 
وتقومي منظومة الرتبية والتعليم 
العلمي والتكوين  العايل والبحث 
والتعليم املهنيني، وتطوير قطاع 
ال�شحة والثقافة، ودعم الريا�شة 
خمتلف  يف  البدنية  والرتبية 

رفع  �شيا�شة  واعتماد  اأطوارها، 
للمواطن،  ال�رضائية  القدرة 
والتكفل بالفئات اله�شة، واإعطاء 
من  اال�شتفادة  يف  االأولوية 
املحدود،  الدخل  لذوي  ال�شكن 
املعزولة  باملناطق  واالهتمام 
اخلدمات  فيها  تتوفر  ال  التي 

االأ�شا�شية.

التزام ب�صمان حرية 
التظاهر وتدعيم ال�صحافة

القانون  دولة  تعزيز  اإطار  ويف 
الدميقراطية  املمار�شة  وترقية 
احلكومة  �شتعمل  احلقيقية، 
االجتماع  حرية  �شمان  على 
وتدعيم  ال�شلمي  والتظاهر 
االإعالم  وو�شائل  ال�شحافة 
ظل  يف  ن�شاطها  ملمار�شة 
والتزام  واالحرتافية  احلرية 
املهنة،  واأخالقيات  امل�شوؤولية 
ن�شاط  تقنني  على  ت�شهر  كما 
واالإ�شهار  االلكرتونية  ال�شحافة 
على  احلكومة   تعمل   كما 
من  التي  الظروف  كل  توفري 
تبواأ  من  املراأة  متكني  �شاأنها 
ال�شيا�شية  ال�شاحة  يف  مكانتها 
وحتقيق  امل�شوؤولية،  ومواقع 
اأخرى  جهة  ومن  ا�شتقالليتها، 
الكربى  االأولوية  ال�شباب  ي�شكل 

احلكومة،  عمل  خمطط  يف 
خمطط  حمور  �شيكون  بحيث 
 ،2024-2020 خما�شي  وطني 
لكي يتمكن من االإ�شهام بفعالية 
اجلمهورية  بناء  م�شار  يف 
اجلديدة يف كل املجاالت كذلك 
احلكومة  عمل  خمطط  يعتمد 
و�شابقة  ن�شطة  خارجية  �شيا�شة 
اأكرث  دبلوما�شية  تنتهج  التاأثري، 
االقت�شادي  املجال  يف  فعالية 
والثقايف، ومتنح االأولوية للحوار 
تويل  كما  النزاعات،  حل  يف 
ف�شال  الإفريقيا،  خا�شة  عناية 
عن االهتمام باجلالية اجلزائرية 
م�شار  يف  واإ�رضاكها  اخلارج  يف 

التجديد الوطني.

تعزيز احرتافية اجلي�ص 
وتطوير ال�صناعات 

الع�صكرية

والدفاع  االأمن  جمال  ويف 
الوطنيني، تعكف احلكومة حتت 
اجلمهورية  ارئي�س  اإ�رضاف 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
على  الوطني،  الدفاع  وزير 
وتعزيز  الع�رضنة  جهود  تكثيف 
ال�شناعة  وتطوير  االحرتافية 
يف  قدراتها  وتنمية  الع�شكرية 
حتى  ال�شيرباين،  الدفاع  جمال 

دائمة  جاهزية  على  تكون 
اخلارجية،  التهديدات  ملواجهة 
وموا�شلة حماربة فلول االإرهاب 
واجلرمية املنظمة، واال�شتمرار 
يف امل�شاهمة الفعالة يف التكفل 
املواطنني  ل�شالح  الطبي 
يف  ال�شيما  املعزولة  باملناطق 

اله�شاب واجلنوب.

اإن�صاء مركز ا�صت�صفائي �صد 
ال�صرطان باجللفة

اأعطى   االأ�شغال،  ختام  ويف 
وزير  اإىل  تعليمات  الرئي�س 
واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة 
يف  فورا  بال�رضوع  امل�شت�شفيات 
لت�شجيل  ال�رضورية  الدرا�شات 
ا�شت�شفائي  اإن�شاء مركز  م�رضوع 
�شد ال�رضطان يف والية اجللفة، 
اإجناز  يف  ي�رضع  باأن  واأمر 
ال�شنة  نهاية  قبل  املركز  هذا 
الوزير  من  طلب  كما  اجلارية، 
االإعداد  على  ال�شهر  االأول 
اجليد لتنظيم اللقاء املرتقب يف 
ال�شهر  من  الثاين  الن�شف  بداية 
والوالة،  احلكومة  بني  اجلاري، 
وبح�شور روؤ�شاء الدوائر وروؤ�شاء 
الوالئية  ال�شعبية  املجال�س 
ال�شعبية  املجال�س  وروؤ�شاء 

البلدية يف عوا�شم الواليات .
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جملة اجلي�ص يف عددها االأخري :

التم�سك بالد�ستور اأنقذ الدولة من االنهيار
اأكدت املوؤ�ش�شة الع�شكرية على موا�شلة 
للجي�س  الدفاعية  القدرات  تطوير 
ال�شيادة  عن  للدفاع  الوطني  ال�شعبي 
التي  الظروف  اأن  اإىل  م�شرية  الوطنية 
اال�شتمرار  تلزمنا  املنطقة  ت�شهدها 
احلماية  يكفل  مبا  التطوير  نهج  على 

لبالدنا و حدودها ال�شا�شعة .
العدد  افتتاحية  يف  املوؤ�ش�شة،  واأبرزت 
الدفاع  اأن  ال�شهرية  جملتها  من  االأخري 
الظروف  مثل  يف  الوطنية  �شيادتنا  عن 
يقت�شي  منطقتنا  تعي�شها  التي  الراهنة 
القدرات  تطوير  نهج  على  اال�شتمرار 
ال�شعبي  الوطني  للجي�س  الدفاعية 
الراهنة  االأمنية  التحديات  مع  للتكيف 
وحدودنا  بالدنا  حماية  يكفل  ،مبا 
كانت  مهما  تهديد  كل  من  ال�شا�شعة 
طبيعته وم�شدره وردع بكل قوة كل من 
ترابنا  بحرمة  امل�شا�س  نف�شه  له  ت�شول 

الوطني.
النتائج  اأن  اإىل  »اجلي�س«،   ولفتت جملة 
الوحدات  هذه  حتققها  التي  الباهرة 
ويقظة  القتالية  جاهزيتها  يوميا،تثبت 
اأفرادها الإحباط كل حماولة من �شاأنها 

امل�شا�س با�شتقرار البالد .
كما �شددت ذات املجلة ،على اأن الواقع 
يثبت اأن الرفع من اجلاهزية القتالية التي 
ت�شتدعي تظافر اجلهود واملزاوجة بني 
،ومنظومة  والتاأهيلي  التعليمي  اجلانب 
املوكل  امليداين  واجلانب  التكوين 
للجي�س  منح  القتالية  التح�شري  لربامج 
الوطني ال�شعبي، دفعا يف جمال التحكم 
العلمية  واملعارف  الع�شكرية  العلوم  يف 
على  قادرا  يجعله  ،مما  والتكنولوجية 

ي�شهدها  التي  التطورات  مع  التكيف 
املجال العملياتي والقتايل.

املوؤ�ش�شة  اأكدت  اآخر  جانب  من 
بالد�شتور  التم�شك  اأن  على   ، الع�شكرية 
جنب البالد الوقوع يف خمطط ا�شتهدف 
الدولة الوطنية واحلراك املبارك اأ�شقط 

الع�شابة.
ويف ذات ال�شدد اعترب رئي�س اجلمهورية 
وزير  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
اإّن  تبون،  املجيد  عبد  الوطني،  الدفاع 
جي�س  �شليل  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س 
ويالت  من  الوطن  اأنقذ  قد  التحرير 
ملاأ�شاة  والعودة  الوطنية  الدولة  �شقوط 

الت�شعينات.
خالل  خطابه  يف  تبون  الرئي�س  واأكد 
يف  ن�رض  الوطني  الدفاع  لوزارة  زيارته 
على  اجلي�س،  جملة  من  االأخري  العدد 
العودة  من  البالد  اأخرج  اجلي�س  اأن 
خططت  كما  الت�شعينات  ماأ�شاة  اإىل 
اجلي�س  اأن  كما  والدمار،  ال�رض  قوى  له 
احل�رضية  م�شرياته  يف  ال�شعب  حمى 

واحل�شارية الباهرة.
كما اأ�شاف الرئي�س اأن احلراك املبارك 
اأ�شقط الع�شابة و التي اأو�شلت البالد اإىل 
الرذالة  و الرداءة و�شلب اإرادة ال�شعب و 
خرياته التي اأنعم اهلل عليه به، م�شريا اإىل 
اأن اجلي�س الوطني ال�شعبي اأو�شل البالد 
اإىل لرب االأمان بانتخابات حرة و نزيهة، 
ال�شعب  “جي�س  ال�شعبي  ال�شعار  حتت 
اخلال�س  �شكره  موجها  خاوة”،  خاوة 
الوطني  االإجناز  هذا  على  للجي�س 

الد�شتوري الدميقراطي.
االأمنية  التحديات  مواجهة  على  و�شدد 

اجلوار  بدول  واملت�شارعة  امل�شتجدة 
وتعزيز  بع�شها  ت�شهده  الذي  والتوتر 

ت�شكيالت قوام املعركة .
تاأمني كافة احلدود  اأن  و ذكرت املجلة 
الوطنية مع دول اجلوار، يتم بتجهيزات 
اال�شتطالع  جمال  ذلك  يف  متطورة،مبا 
من  ميكن  مبا  االإلكرتونية  واحلرب 
مهما  تهديد  اأي  عن  املبكر  الك�شف 
اأن  اإىل  م�شرية  وم�شدره  نوعه  كان 
احلديث عن ت�شكيالت القوات امل�شلحة 
اجلزائرية املنت�رضة على طول ال�رضيط 
لالإ�شادة  حتما  ،يدفعها  احلدودي 
اجلزائر  يحملون  الذين  الرجال  بهوؤالء 
طبيعية  يواجهون  ظروفا  و  قلوبهم  يف 

قا�شية يف �شبيل الوطن والدفاع عنه.
اجلي�س  اأركان  رئي�س  اكد  جانبه   من 
عزم  �شنڤريحة  اللواء  بالنيابة  ال�شعبي 
هذه  ظل  ،يف  الوطني  الدفاع  وزارة 
اأ�ش�س  تر�شيخ  على  اجلديدة  املرحلة 
كافة  ،بني  واملن�شجم  املن�شق  العمل 
مكونات اجلي�س الوطني ال�شعبي ،وح�شد 

كل الطاقات والقدرات«.
و�شدد ذات امل�شوؤول على موا�شلة العمل 
باإخال�س منقطع النظري وبجهود مثابرة 
االأمن  موجبات  اإر�شاء  يف  لال�شتمرار 
الوطني  الرتاب  كامل  وال�شكينة،عرب 
الواعدة  االأ�شواط  من  املزيد  وقطع 
كافة  يف  الع�شكرية  قدراتنا  تطوير  ،يف 
املجاالت واالأ�شعدة مبا ميكننا من بناء 
�شمان  على  قادر  وع�رضي  قوي  جي�س 
واحلفاظ  الوطني  الرتاب  و�شالمة  اأمن 

على ال�شيادة الوطنية .
ف.ن�صرين

رئي�ص اجلمهورية يوؤكد

التعديل الد�ستوري يكر�س املواجهة مع الف�ساد
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  اأكد 
�شي�شمح  الد�شتوري  التعديل  اأن  تبون، 
الف�شاد  ملكافحة  قانونية  اآليات  باتخاذ 
ب�شفة  املمكنة  القانونية  الو�شائل  بكل 
�شليمة  بيئة  لتاأ�شي�س  وم�شتمرة  دائمة 
من اآفة الف�شاد حا�شنة ملناف�شة �رضيفة 
وحم�شنة  امل�شوؤولية  بروح  مدفوعة 

بالقيم واالأخالق الفا�شلة.
م�شت�شاره  عنه  نيابة  األقاها  كلمة  ويف 
بلعيد اأحمند اأو�شعيد يف ق�رض االأمم قال 
الذي  القانونية  موؤمتر احلماية  تبون يف 
نظمته نقابة حمامي العا�شمة اإن جهاز 
العدالة يناط به يف هذا ال�شياق احلماية 
حتى  لال�شتثمار  والق�شائية  القانونية 
االأفراد  حقوق  حماية  يف  فعاال  يكون 

واملوؤ�ش�شات وت�شوية النزاعات بال�رضعة 
دون  ال�شيد  القانون  اإطار  يف  املطلوبة 
املالئمة  البيئة  تتوفر  وبذلك  �شواه 
اال�شتثمار  يف  االأعمال  رجال  لت�شجيع 
الوطن  جهات  ويف  القطاعات  كل  يف 
العدالة  مكانة  يعزز  اأن  ذلك  �شاأن  ومن 
بينها  الثقة  ج�شور  ويقوي  املجتمع  يف 
ال�شباب  وي�شجع  االأعمال  رجال  وبني 
االقت�شادية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  نحو 
بف�شل  واملتو�شطة  وال�شغرية  النا�شئة 
الرئي�س  ي�شيف  الع�رض  تكنولوجيات 
اأنه  اجلمهورية  رئي�س  واأ�شار  تبون. 
والق�شائية  القانونية  احلماية  �شاأن  من 
جلب  تعزز  اأن  االأجنبي  واال�شتثمار 
مبا  االأجانب  امل�شتثمرين   وا�شتقطاب 

واملعرفة  التكنولوجيا  نقل  على  ي�شاعد 
ثانية  كمرحلة  وتوطينها  اأوىل  كمرحلة 
ع�رضات  وقعت  بالدنا  واأن  خا�شة 
االزدواج  متنع  التي  �شواء  االتفاقيات 
موؤكدا   اال�شتثمارات  وحماية  ال�رضيبي 
باأن حماية االإ�شتمثار االأجنبي م�شمونة 
عديد  اإىل  بالدنا  ان�شمام  خالل  من 
واإىل  ال�شلة  ذات  الدولية  االإتفاقيات 
االتفاقيات الثنائية املوقعة مع اأكرث من 
50 دولة و�شدد املتحدث باأن اال�شتثمار 
ت�شتدعي  د�شتوريا  املكر�شة  والتجارة 
�شالح  يف  والرتقية  احلماية  من  املزيد 
بعني  �شياأخذ  ما  وهو  الوطني  االقت�شاد 

االعتبار يف التعديل الد�شتوري املقبل.
 باية ع

فيما يرد الوزير االأول وي�صادق النواب يوم اخلمي�ص القادم

الربملان يناق�س خمطط عمل احلكومة الثالثاء القادم
الوطني،  ال�شعبي  املجل�س  ي�شتاأنف 
بجل�شات  القادم  الثالثاء  اأ�شغاله 
العامة  للمناق�شة  �شتخ�ش�س  علنية 
حول خمطط عمل احلكومة وت�شتمر 
الذي  القادم   اخلمي�س  يوم  غاية  اإىل 
�شيكون موعدا للوزير االأول للرد على 
للت�شويت على  وكذا  النواب  تدخالت 
ما  ح�شب  احلكومة،  عمل  خمطط 

اأورده بيان للغرفة ال�شفلى للربملان.
اأو�شح امل�شدر ذاته اأن اجتماع مكتب 
اجلدول  ل�شبط  خ�ش�س  املجل�س، 
املخ�ش�شة  العلنية  للجل�شات  الزمني 
عمل  خمطط  حول  العامة  للمناق�شة 

ا�شتئنافها  تقرر  حيث  احلكومة، 
يوم  غاية  اإىل  الثالثاء  يوم  من  ابتداء 
اخلمي�س ، الذي �شيكون موعدا للوزير 
االأول للرد على تدخالت النواب وكذا 
الت�شويت على خمطط عمل احلكومة 
الوزراء  جمل�س  عليه  �شادق  الذي 
اأم�س االأول برئا�شة رئي�س اجلمهورية 
و كذا تقرير جلنة  تبون  عبد املجيد 
ال�شوؤون القانونية واالإدارية واحلريات 
عن اإثبات ع�شوية نائب جديد واأ�شاف 
البيان اأنه بعد الت�رضيح ب�شغور مقعد 
املكتب  در�س  الوفاة،  ب�شبب  نائب 
مبنا�شبة  درا�شي  يوم  لتنظيم  طلبا 

اإىل  للمراأة،  العاملي  باليوم  االحتفال 
جانب درا�شة طلب لل�شعبة الربملانية 
اجلزائرية ملجل�س ال�شورى املغاربي 
الذكرى  يوم برملاين مبنا�شبة  لتنظيم 
ال31 لتاأ�شي�س احتاد املغرب العربي، 
كما مت النظر يف مذكرة قدمتها جلنة 
واجلالية  والتعاون  اخلارجية  ال�شوؤون 
مع  الثنائي  التعاون  تفعيل  تخ�س 
�شادق  كما   الدول  بع�س  برملانات 
العامة  التعليمة  على  املجل�س  مكتب 
االإدارية  امل�شالح  تنظيم  املت�شمنة 
وحتديد  الوطني  ال�شعبي  للمجل�س 

مهامها.
باية ع 
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هذه هي القوانني التي �سيطالها 
التعديل الد�ستوري املقبل

.   العدالة مطالبة باحلماية القانونية والق�سائية لال�ستثمار

رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون يوؤكد

مرمي خمي�سة

ياأتي هذا يف ر�سالة رئي�س اجلمهورية، 
التي قراأها نيابة عنه، الناطق الر�سمي، 
اأو�سعيد،  بلعيد  حمند  الرئا�سة،  با�سم 
�سخ�سيا،  احل�سور  عليه  تعذر  اأن  بعد 
قائمة،  كانت  �سابقة  ارتباطات  ب�سبب 

عند تلقيه الدعوة.

منوذج اقت�سادي جديد لتنويع 
النمو واقت�ساد املعرفة

املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  اأعلن 
اقت�سادي  منوذج  اإطالق  عن  تبون، 
النمو واقت�ساد املعرفة،  لتنويع  جديد، 
ق�سد حت�سني مناخ اال�ستثمار، ولتكثيف 
ياأتي  املحروقات،  خارج  ال�سادرات 
وا�سحة،  قانونية  قواعد  وفق  هذا 
ت�ساعد على بعث الثقة من جديد، بني 

املتعاملني وامل�ستثمرين والدولة.
االأجنبي،  اال�ستثمار  عن  حديثه  ويف 
اأكد الرئي�س تبون، اأن تعديل املنظومة 
الت�رشيعية، �سيعزز ا�ستقطاب االأجانب، 
التكنولوجيا  نقل  على  للم�ساعدة 
وتوطينها  اأوىل،  كمرحلة  واملعرفة، 

كمرحلة ثانية.
يف نف�س ال�سياق، ذكر رئي�س اجلمهورية 
اال�ستثمارات  حلماية  اجلزائر،  اأن 
االتفاقيات،  ع�رشات  وقعت  االأجنبية، 
مع 50 دولة، منوها اأن حرية اال�ستثمار 
والتجارة مكر�س د�ستوريا، ما ي�ستدعي 

املزيد من احلماية والرتقية.  

هذه هي القوانني التي �سيطالها 
التعديل الد�ستوري املقبل

اأكد رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
يف ر�سالته، املوجهة اإىل امل�ساركني يف 
والق�سائية  القانونية  احلماية  ملتقى 
الد�ستوري  التعديل  اأن  لال�ستثمار، 

املقبل، �سينظر ويراجع عديد القوانني، 
لتب�سيط  التجاري،  القانون  بينها  من 
االقت�سادية،  املوؤ�س�سات  اإن�ساء  �رشوط 
املوؤ�س�سات  لتلك  وقائي  نظام  وو�سع 
التي تعرف م�ساكل و�سعوبات، وتدعيم 
اجلبهات الق�سائية،  الفا�سلة يف املادة 
العن�رش  تخ�س�س  طريق  عن  التجارية، 
املدين،  القانون  مراجعة  كذا  الب�رشي، 
واالإدارية،  املدنية  االإجراءات  وقانون 
االقت�ساد  تطور  مع  متا�سيا  وتكييفها 
الوطني، للم�ساهمة يف خلق مناخ مالئم 
�سالحيات  للعدالة  يعطي  لالأعمال، 
على  االقت�سادي،  املجال  يف  اأو�سع، 
حماية  وهو  امللتقى  مو�سوع  راأ�سها 

اال�ستثمار.
حماية  املقبل،  التعديل  و�سي�سمل 
اإىل  باالإ�سافة  االأجنبي،  اال�ستثمار 
الف�ساد،  قانونية ملكافحة  اآليات  اتخاذ 
دائمة  ب�سفة  املمكنة،  الو�سائل  بكل 
وم�ستمرة، تاأ�س�س م�ستقبال لبيئة �رشيفة 
اأ�سكاله،  �سليمة، خالية من الف�ساد بكل 

حم�سنة باالأخالق والقيم الفا�سلة .
باملنا�سبة،  تبون  الرئي�س  ودعا 
القانونية  احلماية  اإىل  العدالة  جهاز 
فعاال  ليكون  لال�ستثمار،  والق�سائية 
واملوؤ�س�سات  االأفراد  حقوق  حماية  يف 
االقت�سادية، وت�سوية النزاعات بال�رشعة 
اإطار القانون ال�سيد دون  املطلوبة، يف 

مع  القوانني  تكييف  خالل  من  �سواه، 
لت�سجيع  اجلديدة،  املرحلة  متطلبات 
رجال االأعمال على اال�ستثمار يف �سائر 
القطاعات، م�سريا - رئي�س اجلمهورية 
-، اأن من بني املحاور التي يتطرق اإليها 
القادم،  الد�ستوري  التعديل  م�رشوع 
واإعادة  ال�سلطات  بني  الف�سل  م�ساألة 
اإ�سالح  اإدخال  اإىل  باالإ�سافة  توازنها، 
�سامل على قطاع العدالة، بهدف تعزيز 
ا�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية، باعتبارها 
والعدل  احلق  ركائز  من  ركيزة  اأهم 
والقانون، يف ظل ممار�سة دميقراطية، 
يف  �رشيك  باأنه  املواطن،  فيها  ي�سعر 
مب�سري  ومعني  ال�سيا�سي  القرار  �سنع 

بالده.

تعزيز دور املحامي واملوثق 
واملح�سر الق�سائي مهنيا

بدور  اجلمهورية،  رئي�س  اأ�ساد  كما 
املحامي ك�رشيك اأخر للعدالة، باعتباره 
م�رشوعه  مدة  طوال  امل�ستثمر  يرافق 
الوقت،  ذات  يف  موؤكدا  اال�ستثماري، 
العدالة،  للجهاز  العميقة  املراجعة  اأن 
اإجراءات  ت�سحبها  مل  ما  ناق�سة  تبقى 
لتعزيز مهنة املوثق، ووظيفة املح�رش 
باملزايدة،  البيع  وحمافظ  الق�سائي، 

واخلبري القانوين. 

تبون  الرئي�س  ذكر  اأخرى،  جهة  من 
العرب  اخلرباء  من  جلنة  كلف  اأنه 
واملخت�سني اجلزائريني، ل�سياغة اأفكار 
العميق  الد�ستوري  التعديل  واقرتاحات 
الد�ستور  م�سودة  اأن  منوها  املرتقب، 
واإطراء  مبناق�سة  �ستحظى  اجلديد، 
من قبل االأحزاب ال�سيا�سية، واملجتمع 
املدين، واملنظمات الطالبية واملهنية 
والنقابية، وخمتلف الفاعلني يف ال�ساحة 
عر�س  قبل  الربملان  وكذلك  الوطنية، 
منه  عمال  ال�سعبي،  لال�ستفتاء  ال�رشوع 
اأطلقاها  التي  بوعوده،  الوفاء  على 
خالل حملته االنتخابية، والتي مبوجبها 
رئي�سا  واختاره  ال�سعب  عليه  �سادق 

للجمهورية.
للتذكري، فقد �سارك يف ملتقى احلماية 
الذي  لال�ستثمار،  والق�سائية  القانونية 
اجلاري،  فيفري   8 و  الـ7  يومي  نظم 
للموؤ�س�سات  العامة  الكنفدرالية  رئي�سة 
حمامي  منظمة  مبعية  اجلزائرية، 
الدويل  االحتاد  مع  بالتعاون  اجلزائر، 
نظمت  حيث  العرب،  للمحامني 
ال�سامية  الرعاية  حتت  التظاهرة، 
تبون،  لرئي�س اجلمهورية، عبد املجيد 

بفندق ال�سرياطون، نادي ال�سنوبر.
اأ�سا�سية  موا�سيع  حول  اللقاء،  ومتحور 
وبحث   ،2020 املالية  بقانون  مت�سلة 
جانب  اإىل  اال�ستثمار،  ت�سجيع  اآليات 
 ،49 و   51 اال�ستثمار  قاعدة  اإلغاء  تاأثري 
ف�سال عن �سمانات اال�ستثمار وحمايته 
مداخلة  االأوىل،  اجلل�سة  �سهدت  حيث 
ترقية  مو�سوع  حول  نغزة،  ال�سيدة 
�سهدت  حني،  يف  اال�ستثمار  وحماية 
اجلل�سة الثانية، مناق�سة االإطار القانوين 
والتمويل  االإ�سالمية،  للم�رشفية 
اال�ستثمار،  لرتقية  كو�سيلة  اخلارجي، 

اإ�سافة اإىل التحكيم والو�ساطة.

اأبرز رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأم�س، اأنه �سيعمل على تكثيف اجلهود، لإر�ساء اأ�س�س اجلمهورية 
اجلديدة، القائمة على قواعد دائمة ل تتاأثر بزوال الرجال، حماية منه للبالد، من الف�ساد والنحراف 
ال�ستبدادي، ب�سفة نهائية، معتربا اأن �سعيه لتحقيق اإ�سالح �سامل يف جهاز العدالة، يعد تكري�سا ملبداأ 

الدميقراطية احلقة، القائمة على الف�سل الفعلي بني ال�سلطات، حلماية حقوق وحريات املواطن، ما �سي�سعره باأنه 
�سريك يف �سنع القرار ال�سيا�سي، ومعني فعليا مب�سري بالده.

رف�سها الق�ساة وهددوا بالت�سعيد

زغماتي يلغي مذكرة للمفت�سية العامة
االأ�سبوع  العدل  نهاية  وزارة  اأنهت 
الوطنية  النقابة  بني  القائم  اجلل 
ق�سية  بفعل  العامة   واملف�سية  للق�ساة 
من  الق�سائية  االأحكام  على  التعليق 
وجهت  التي  العامة  قبل املفت�سية 
تت�سمن  املجال�س   روؤ�ساء  مرا�سلة  اإىل 
املطالبة بالتبليغ عن اخلروق القانونية 
 ، زمالئهم  فيا  يقع  التي  يف االأحكام 
االأحكام   بع�س  اأن  تبني  بعدما   خا�سة 
وهي  القانونية  االأ�س�س  فيها   تنعدم 
الق�ساة  نقابة  حركت  التي  املرا�سلة 
هدد  والتي  قانونية   غري  واعتربها 
اإىل  الق�ساة  واإعادة  القطاع  بتفجري 
اللهجة  �سديد  رد  خالل  االحتجاج من 
تتدخل  الوزارة  جعل  ما  االأ�سبوع  نهاية 
من  مم�ساة  مبرا�سلة  املرا�سلة   وتلي 
وزير  من  بار  للوزارة  العام  قبل االأمني 

العدل بلقا�سم زغماتي  .
وجهها  التي  املرا�سلة  وكانت  هذا 
الق�سائية  املجال�س  اإىل  العام  املفت�س 
بع�س  خروق  عن  بالتبليغ  فيها  يطالب 
املفت�سية  عليها  اطلعت  التي   االأحكام 
املواطنني  بع�س  �سكاوي  خالل  من 
االأ�سا�س  اإىل  تنعدم  اأنها  اأكدت  والتي  
االلتزام  اإىل  الق�ساة  داعية   ، القانوين 
بالقوانني بحكم اأن هذه االأحكام ت�سدر 
،وبالتايل  اجلزائري  ال�سعب  با�سم 
الذين  الق�ساة  على  التبليغ  ي�ستوجب 

القانونية  االأ�س�س  من  جمردة  اأحكاما 
نقابة  اأثارت  التي  املرا�سلة  وهي   ،
هذه  فحوى  اأن  اعتربت  والتي   الق�ساة 
والد�ستور  للقانون  خمالف  املرا�سلة 
بحكم اأن املفت�س العام  راح يعلق على 
يجرمه  وهو عمل  الق�سائية  االأحكام 
الق�ساة  نقاب  اتهمت  كما   ، القانون 
املفت�س العام  الذي يعترب موظفا لدى 
ال�سلطة  بالتدخل يف عمل  العدل  وزارة 
الليل  عدالة  اإعادة  وحماولة  الق�سائية 
على  اجلزائر  تعمل  التي  والهاتف 
الف�ساد  حماكمة  خالل  من  جتاوزها 
للموؤ�س�سة   اإ�ساءة  مرا�سلته   معتربة   ،
بحكم   �سدها  وحتري�س  الق�سائية 
و�سعه رقم فاك�س للتبليغ  على االأحكام  
بني  حديدية  قب�سة  اأثار  الذي  االأمر 
الق�ساة واملفت�س العام نهاية االأ�سبوع .

العدل  وزارة  مرا�سلة  جاءت  وقد  هذا 
للوزارة  العام  االأمني  املم�ساة من قبل  
العام  املفت�س  مذكرة  باإلغاء  وا�سحة  
انطلقت  اأنها  رغم  اجلدل  اأثارت  التي 
اجل  ومن  لكن   ، ملمو�سة  حقائق  من 
التاأويالت  عن  الق�سائية  ال�سلطة  اإبعاد 
فيه  يتم  الذي  الظرف  هذا  يف  خا�سة 
مت  الف�ساد   وق�سايا  الع�سابة   متابعة 
رد  انتظار  يف  املذكرة  باإلغاء  العمل  

املفت�س العام يف الق�سية
حممد بن ترار

البيع الرتويجي و مراقبة �سبكات التوزيع

وزارة التجارة تواجه جنون الأ�سعار يف رم�سان
عن  رزيق  كمال  التجارة  وزير  ك�سف 
ل�سهر  التح�سري  اإطار  اإجراءات ،يف  عدة 
القطاع  تنظيم  بهدف  اأخرى  و  رم�سان، 

والنهو�س به   .
رزيق،  كمال  التجارة  وزير  �رشح  قد  و 
يف هذا االإطار بعدة اإجراءات مثل البيع 
الرتويجي خالل �سهر رم�سان املبارك و 
كذا ت�سديد الرقابة على �سبكات التوزيع 
و اإعداد بطاقية خا�سة باملنتجات ذات 
حاجيات  ملعرفة  الوا�سع  اال�ستهالك 
هوام�س  تنا�سب  على  العمل  و  ال�سوق 
التوزيع  اإىل  للمتعاملني من االإنتاج  الربح 

و�سوال اإىل التجزئة .
الوطنية  ات�سال مع رئي�س اجلمعّية  و يف 
للتجار و احلرفيني بولنوار احلاج الطاهر 
،اأّكد اأن وزير التجارة خالل اجتماعه منذ 
اأيام مع ممثلي منظمات حماية امل�ستهلك 
و املنتجني و كذا اجلمعيات املهنية قرر 

اتخاذ جمموعة من االإجراءات.
االإجراءات  اأن  املتحدث  ذات  واأو�سح 
�سهر  خالل  التموين  �سمان  اإىل  تهدف 
ا�ستقرار  كذا  ،و  املبارك  رم�سان 

عام  بالقطاع  ب�سكل  والنهو�س  االأ�سعار 
اأمام  العقبات  اأهم  اأّن  بولنوار  اأ�ساف  ،و 
يف  الكبري  النق�س  هو  االأ�سعار  ا�ستقرار 
ثقافة  غياب  و  اجلوارية  االأ�سواق  عدد 
اال�ستهالك عند املواطن و كذلك انت�سار 

ال�سوق املوازية.
بولنوار  قال  التفا�سلي  البيع  وبخ�سو�س 
اأن هدف البيع التفا�سلي و البيع الرتويجي 
هو اإ�سفاء �سفافية على التوزيع و متكني 
املواطن من اقتناء منتجات باأ�سعار اأقل 
على  املنتجني  ت�سجيع  يف  ي�ساهم  كما 

حت�سني نوعية منتجاتهم .
بال�سوق  اخلا�سة  للبطاقية  بالن�سبة  و 
للتجار  الوطنية  اجلمعّية  رئي�س  اعترب 
قدر  اكرب  و�سيلة جلمع  اأنها  احلرفيني  و 
من املعلومات عن وجهة املواد الغذائية 
�سواء  املتعاملني  عدد  و  خا�سة  االأولية 
�سبكة  اأو  االنتاج  �سبكة  م�ستوى  على 
ال�سوق  حاجات  يك�سف  مبا  التوزيع 
لال�سترياد  اجلزائر  حاجات  و  احلقيقية 
حماربة  و  وقته  يف  خلل  اأي  معاجلة  ،و 

االحتكار و امل�ساربة.

�رشوعهم  عن  رزيق  �رشح  قد  وكان 
�سيتم  التي  وطنية  بطاقة  اإعداد  يف 
اأ�سهر بثالث لغات  الـ6  ا�ستكمالها خالل 
بكل  ،خا�سة  واجنليزية  وفرن�سية  عربية 
ما يتم اإنتاجه باجلزائر يف عدة قطاعات 
�سواء فالحة و�سناعة وجتارة وال�سناعة 
واخلدمات  البحري  وال�سيد  التقليدية 
البطاقية  هذه  من  الهدف  اأن  ،م�سيفا 
بقدراتنا  اخلا�سة  املعلومات  كل  معرفة 

االنتاجية.

حل اأزمة احلليب نهائيا

التزام  رزيق  كمال  التجارة  وزير  اأكد 
من  نهائيا  احلليب  اأزمة  بحل  قطاعه 
خالل اقرتاح ت�سقيف هام�س الربح على 
الوزارة االأوىل ومعاقبة كل املت�سببني يف 
اجلمهورية  لقوانني  وفقا  امل�سكل  هذا 
متعهدا بالق�ساء على كل حماوالت �رشقة 
بودرة احلليب وحتويلها وباأن احلليب لن 

يباع اإال بـ25 دينار.
اإذاعة  ا�ست�سافته  لدى  رزيق  كمال  وقال 

االأ�سباب  معرفة  “باأن  الدولية  اجلزائر 
احلقيقية لهذا امل�سكل كانت بعد لقاءات 
يف  والفاعلني  امل�سوؤولني  خمتلف  مع 
الغمو�س  بك�سف  قمنا  حيث  امليدان 
بعد حت�سلنا على  اأمور خا�سة  عن عدة 
بتوزيع  اخلا�سة  املعلوماتية  املنظومة 
قبل  من  جتاوزات  وجود  ات�سح  احلليب 
تقوم  التي  واخلا�سة  العمومية  امللبنات 
والفوترة  امل�رشوط  بالبيع  ي�سمى  مبا 
ال  الذين  املوزعني  وكذا  القانونية  غري 

يحرتمون ورقة الطريق.
على  بناء  انه  ال�سياق  ذات  يف  واأ�ساف 
على  الوزير  اقرتحنا  املعطيات  هذه 
االأول ت�سقيف هام�س الربح  وننتظر رده 
واأبدينا ا�ستعدادنا لتحمل الفارق املقدر 
�سنوات مربزا   3 دينار ملدة  مليار  بـ3.2 
من  املعلوماتية  املنظومة  ح�سب  انه 
املفرو�س اأن تقوم امللبنات بانتاج  142 
 4.7 يقارب  ما  اأي  حليب  كي�س  مليون 
جند  ذلك  ورغم  اليوم  يف  كي�س  مليون 
دينار  بـ35  ويباع  احلليب  ندرة يف  هناك 

وهذا اأمر مرفو�س متاما .

يف انتظار ا�ستكمال التحقيقات يف 03 
ملفات اأخرى 

اإيداع الوزيرال�سابق عبد احلميد 
متار احلب�س املوؤقت 

املحكمة  لدى  املحقق  امل�ست�سار  اأمر 
العليا نهار اأول اأم�س باإيداع وايل م�ستغامن 
ال�سابق ووزير ال�سكن حميد متار احلب�س 
نهب  احلرا�س  بتهمة  املوؤقت  ب�سجن 
 ، الف�ساد  ق�سايا  من  والعديد  العقار 
ق�سيتني  ح�سبما  له يف  توجيهها  التي مت 
تبقى  حني  يف  العليا،  املحكمة  من  علم 
ق�سيتني اأخرى تنتظر اال�ستكمال لالإحالة 

على التحقيق .
النيابة  قبل  طمار من  حميد  ويتابع  هذا 
 11 م�ستغامن  رفقة  حمكمة  العامة  لدى 
اإطارا و14 �سخ�سا معنويا  و09 اأ�سخا�س 
عاديني يف ق�سايا  اإبرام �سفقات م�سبوهة 
ق�سيتني  منف�سلتني  الت�سيري،يف  و�سوء 
لوالية  العامة  النيابة  فيهما  اأبلغت  والتي 
املحكمة  لدى  العام  م�ستغامن النائب 
اأنها  ذات  بحكم  فيها  العليا  للتحقيق 
طابع جزائي، حيث مت التحقيق يف الق�سية 
احلب�س  مبوجبها  اإيداعه  مت  التي  االأوىل 
ب�سوء  املتعلقة  الثانية  الق�سية  وتبقت 
ا�ستغالل وظيفته ملا كان واليا على  والية 
م�ستغامن ولي�س كوزير لل�سكن  والتي يتابع 
معه فيها  ما يزيد عن 33 اإطار و�سخ�س 
عموما  الق�سية  املتعلقة  يف  معنوي 
الأبناء  ومنحه  العمومي  العقار  نهب  يف 

ك�رشيبة  املزي  امل�سوؤولني  بالدينار 
اإىل  وزارة  امل�سوؤولية  ت�سلق  من  مكنته 

ال�سكن دون عناء .
امللفات  اأن  امل�سادر  ذات  واأكدت 
طابع  ذات  التحقيق كلها  املوجودة  قيد 
جزائي منها الق�سية االوىل التي منح فيها 
خم�س�سة  لتو�سع  للدولة  اأرا�سي ملك 
�سياحية  مبناطق  ال�سياحي 
لال�ستثمار  موجهة  اإ�سرتاتيجية  كانت 
م�سوؤولني ورجال  اأبناء  ال�سياحي  لفائدة 
مكنته  من  التي  ال�سفقة  اإعمال  وهي 
الثانية  الق�سية  اأما  الوزير،  بلوغ  من�سب 
»مو�ستالنذ«  املالهي  مبدينة  فتتعلق 
قبل  من  منها  وا�سعة  اأجزاء  نهبت  والتي 
عولت  التي  املدينة  العقار وهي  مافيا 
عليها الدولة يف حتريك دواليب  ال�سياحة 

مبدينة م�ستغامن 
يف حني تبقى  الق�سية الثالثة التي التزال 
يف طريق االإجراءات والتي تخ�س عقارات 
�سياحية كربى مبدن  هامة بالوالية والتي 
وذويه  الوايل  لفائدة  مقربيه  نهبها 
ومدير  العام  من اأمينه  حتذيره  رغم 

ال�سياحة  ومدير اأمالك الدولة .
حممد بن ترار

من موظفني ب�سطاء اإىل  الرثاء الفاح�س

حتقيقات حول ثروة رجال اأعمال جدد
حتقيقات  الوطني  الدرك  قيادة  با�رشت 
االأعمال  من رجال  العديد  مع  معمقة 
خالل  الفاح�س  الرثاء  عليهم  ظهر  الذين 
�سلوعهم  تبني  بعدما  االأخرية  الع�رشية 
اأموال  العام وتبي�س  العال  يف عملية نهب 
ليلة و�سحايا  يف  الع�سابة  والتحول 
كانوا  ذي اأموال وجاه  بعدما  اإىل رجال 

جتارا ب�سطاء اأو موظفي لدى الدولة .
اأعمال  لرجل  اأول  �سخ�سية  وتعد   هذا 
من جنوب تلم�سان حم�سوب على  املدير 
عبد  الوطني  اللواء  لالأمن  ال�سابق  العام 
الغني هامل  والذي ا�ستقر بوهران  حيث 
باإحدى  ب�سيط  موظف  جمرد  من  حتول 
نائية  منطقة  يف  البنوك  الواقعة 
ميلك  ملياردير  بوهران  اإىل  بتلم�سان 
والطحني  بوهران  م�سانع  للزفت 
من  وفنادق  وحظرية   ، وتلم�سان 
مراكز  اإىل  باالإ�سافة  الفاخرة  ال�سيارات 
نهب  بعدما  وهران  اأحياء  باأرقى  جتارية 

العديد  من القطع االأر�سية وحت�سل على 
ا�سبانيا  اإىل  وهربها  البنوك  اأموال  من 
ي�سملها  قد  بنكية    ح�سابات  ميلك  اأين 
املجال�س  يف  ابنه  ولج  كما   ، التحقيق 
يف  ف�سل  بعدما  تلم�سان  بوالية  املنتخبة 
ي�سمل  حني  يف   ،  2012 �سنة  هو  بلوغها 
الذي  م�ستغامن  والية  من  تاجر  التحقيق 
يف  ب�سيط  حمل  من  اكرث  ميلك  يكن  مل 
النائية  املناطق  باإحدى  منطقة  معزولة 
ليتحول   ، م�ستغامن  من  مدينة  القريبة 
ميلك  ميلياردير  اإىل  و�سحاها  ليلة  يف 
مواقع  ووهران  ويف  عقارات  مب�ستغامن 
ناهيك  اال�سبانية  باأملرييا  واأخرى  راقية 
وبالعملتني  البنوك  يف  ح�سابات  عن 
ح�ساب حظرية  دون   ، واالأجنبية  الوطنية 
يف  ميلكها  �سار  التي  الفارهة  ال�سيارات 

ظرف وجيز .
حممد بن ترار

ف.ن�سرين 
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ويقول عنه الدكتور بوزيان مهماه » 
وم�سوؤولية  ثقة  بكل  القول  اأ�ستطيع 
وجترد من الذاتية باأن توفيق حكار 
اجلزائرية يف  املدر�سة  مفخرة  هو 
هذه  عن  قيل  مهما  اأطوارها،  كل 
من  »اإطار  بـ  َف  ُو�سِ واإن  املدر�سة، 
اأنه  القول  فيمكنني  العلبة”  داخل 
ومثابر  وفعال  ون�سط  مفكر  عن�رص 
وطنية  كموؤ�س�سة  العلبة  هذه  داخل 
هو  بل  البلد،  اقت�ساد  كامل  تُغذي 
كلها يف خدمة  حياته  نذر  »�سخ�ص 
ومكٌر�ص  لها  ملتزم  �سوناطراك، 
ب�سهادة من  اأجلها«  كلها من  حلياته 

عرفه يف حياته املهنية ..
التن�سيب،  ملرا�سم  تروؤ�سه  خالل  و 
عرقاب  حممد  الطاقة،  وزير  هناأ 
على  اجلديد  العام  املدير  الرئي�ص 
م�سيدا  املن�سب  هذا  اعتالئه 
م�ساره  لها  ي�سهد  التي  بكفاءته 
املهني الرثي يف جمال املحروقات 
�سوناطراك  جممع  م�ستوى  وعلى 

رغم اأن عمره ال يتجاوز 49 عاما.
كما رحب الوزير بتن�سيب �ساب على 
اأن  راأ�ص جممع �سوناطراك، موؤكدا 
حكار  اجلمهورية   رئي�ص  اختيار 
كرئي�ص مدير عام ل�سوناطراك هي 
مبثابة ر�سالة لل�سباب اجلزائريني و 
الرتكيز  خالل  من  االأمل  اإعطائهم 

على معيار اخلربة و الكفاءة .
لل�سحافة  �سوؤال  عن  رده  يف  و 
عدم  »مل�سالة  البع�ص  طرح  حول 
اإدارة  م�ستوى  على  اال�ستقرار 
�سوناطراك من خالل تغيري الروؤ�ساء 
املدراء العامون يف فرتات وجيزة«، 
قال عرقاب انه »يف م�سار ال�رصكات 
الإ�سفاء  التغيريات  حتدث مثل هذه 
تبعا  الت�سيري  طريقة  يف  اجلديد 

لالإ�سرتاتيجية املحددة  ».
اأن  ال�ساأن  هذا  يف  واأ�ساف 
اإ�سرتاتيجية �سوناطراك ترتكز على 
بهدف  املحروقات  ا�ستغالل  زيادة 
اال�ستغال  جانب  اإىل  االإنتاج  زيادة 
املحروقات  حتويل  جمال  يف  اأكرث 
خلق  و  الوطني  االإنتاج  من  للرفع 

فر�ص عمل كثرية.
عرقاب  اأو�سح  ال�سياق،  ذات  يف 
مهمتني  له  �سوناطراك  جممع  اأن 
كبريتني تتمثل يف تثمني املحروقات 
اإن�ساء  و خلق فر�ص عمل جديدة و 
�رصكات �سغرية لكي تدعم االقت�ساد 
الوطني و كذلك امل�ساركة الفعالة يف 

االنتقال الطاقوي.
االأجانب  ال�رصكاء  لثقة  بالن�سبة  و 
املدير  الرئي�ص  تغيري  مع  خا�سة 
الوزير  قال  ل�سوناطراك،  العام 
اأنه  منطلق  من  موجودة  »الثقة  ان 
باعتبار  كبري«   تغيري  يحدث  مل 
نائب  من�سب  ي�سغل  كان  حكار  اأن 

االأعمال  تطوير  عن  م�سوؤول  رئي�ص 
الوطنية  بال�رصكة  والت�سويق 
�سوناطراك و كان دائما يف الواجهة 

يف التعامل مع ال�رصكاء االأجانب. 
عر�ص الرئي�ص املدير العام اجلديد 
باجلزائر  حكار  توفيق  ل�سوناطراك 
العري�سة  اخلطوط  العا�سمة 
التزام  مربزا  املجمع  عمل  خلطة 
االقت�سادي  بدورها  �سوناطراك 
القيادي بهدف خلق القيمة امل�سافة 

و تنويع االقت�ساد الوطني. 
مبنا�سبة  له  كلمة  يف  حكار  قال  و 
تن�سيبه على راأ�ص جممع �سوناطراك 
ل�سوناطراك  االأ�سا�سية  املهمة  اأن« 
ال�سوق  احتياجات  توفري  هو 
التطور  يف  وامل�ساهمة  الوطنية 
للبالد  االجتماعي  و  االقت�سادي 
�سوناطراك  م�سوؤولية  تعد  لهذا  و 
كبرية و ح�سا�سة ت�ستوجب التجديد 
املجموعة  ل�سالح  لقوتنا  امل�ستمر 
جتديد  خالل  من  �سواء  الوطنية 
تثمينه  و  تاأهيليه  و  الب�رصي  املورد 
و العناية امل�ستمرة به اأو فيما يتعلق 
بتجديد احتياطاتنا من املحروقات 
التي تعرف تراجعا من �سنة الأخرى 

.
و ح�سب ذات امل�سوؤول فاإن الرهان 
االأول يتمثل يف العن�رص الب�رصي من 
تعزيز  و  تثمينه  على  العمل  خالل 
االت�سال داخل  و �سال�سة  العالقات 

املواهب  تثمني  جانب  اإىل  املجمع 
و  التكوين  منظومة   ترقية  و 

تطويرها.
اأما الرهان الثاين الذي حدده حكار 
فيتمثل يف االرتقاء ب�سوناطراك اإىل 
و  عامليا  الريادة  و  حمليا  االمتياز 
اأن ت�سبح �سوناطراك »مرجعا دوليا 
االلتزام  و  املحروقات  جمال  يف  
القيادي  االقت�سادي   الدور  برتقية 
امل�ساهمة  خالل  من  ل�سوناطراك 
مبواردها و مواهبها يف خلق القيمة 
بدء  متنوع  اقت�ساد  بناء  و  امل�سافة 
تعزيز  و  املجمع  ان�سطة  ترقية  من 
اىل  املنبع  من  ال�سناعية  �سال�سله 
و  بن�رص  موارده  تثمني  و  امل�سب 
و  البرتوكيماوية  ال�سناعات  تطوير 

التحويلية«.
فانه  الثالث  للرهان  بالن�سبة  و 
يف  التو�سع  على  بالعمل  يتعلق 
و  اال�ستك�ساف  و  البحث  نطاقات 
ف�سائنا  كل  يف  عملياتها  م�ساعفة 
عليه  ي�ستمل  مبا  الوطني  اجلغرايف 
الياب�سة  حتت  طاقوية  مكامن  من 
ما  هذا  »و  واعدة  بحرية  اأماكن  اأو 
�سيمكن، ي�سيف ذات امل�سوؤول ، من 
»اإعادة تقييم و مراجعة  احتياطاتنا 
الو�سول  و  منها  الرفع  و  املوؤكدة 
تطرقة  لدى  ،و  م�ساعفتها«  اإىل 
اعترب  اجلديد،  املحروقات  لقانون 
الت�رصيعي   االإطار  هذا  اأن  حكار 

يتوخى  بحيث  متكامال  و  من�سجما 
القيمة  خلق  و  املطلوبة  اجلاذبية 
الوقت   »حان  انه  م�سيفا  امل�سافة، 
الوطني  املنجمي  ف�سائنا  لتثمني 
و  رقابة  حتت  التزام  بكل  و�سنعمل 
املتمثلة  و  الدولة  �سلطة  مرافقة 
يف املوؤ�س�سات و الهيئات التي عزز 

موقعها القانون اجلديد.« 
الوفاء  يف  الرابع  الرهان  ويتمثل 
ال�سوق  جتاه  �سوناطراك  بالتزامات 
املتزايدة  حاجاتها  لتلبية  الوطنية 
»دون اغفال االلتزامات مع الزبائن 
العقود  وفق  لتموينهم  االأجانب 
احلفاظ  من  �سيمكننا  مبا  املربمة 
دوليا خا�سة  التقليدية  اأ�سواقنا  عل 
فيما يتعلق بالغاز الطبيعي و الولوج 

اإىل اأ�سواق جديدة«.
هذا  اأن  اخل�سو�ص  بهذا  اأو�سح  و 
كبريا  »جهدا  ي�ستوجب  الرهان 
بعمل  مدعوما  يكون  ان  ينبغي  و 
تكاليف  خلف�ص  دقيق  و  متوا�سل 
اعداد  و  اال�ستغالل  و  االنتاج 
مبا  جودة  ذات  التطوير  خمططات 
يقلل من تكليف االجناز و اآجاله«.  

�سوناطراك  �ستحر�ص  وح�سبه، 
توفري  م�سعى  يف  حزم  و  بفعالية 
من  م�ستخل�سة  مواد  و  منتجات 
عالية  و  م�سافة  قيمة  ذات  اخلام 
هذه  ا�سترياد  من  باحلد  ت�سمح 
املواد مبا �سيوفر للبلد موارد هامة 

ن�سيج  خلق  و  ال�سعبة  العملة  من 
�سناعي وطني متطور  .

و تقلد حكار الذي يبلغ من العمر 49 
�سنة عدة منا�سب هامة يف القطاع 
مدير  رئي�ص  نائب  اآخرها  البرتويل 
عام جممع �سوناطراك م�سوؤوال على 

تطوير االأعمال و الت�سويق.
املهني  م�ساره  خالل  عمل  كما 
و  اخلربة  اأك�سبته  جماالت  عدة  يف 
دراية فنية عالية خا�سة فيما يتعلق 
باملفاو�سات الجناز م�ساريع �سناعية 
لتثمني  البيرتوكيماويات  جمال  يف 
و  املحروقات  من  الوطنية  املوارد 
ترقية املجال املنجمي الوطني اإىل 
جانب م�ساهمته يف و�سع املخطط 
يف  و  ل�سوناطراك  اال�سرتاتيجي 
للم�ساريع  التقنية  الدرا�سات  اإعداد 
اال�ستثمارية ل�سوناطراك و التفاو�ص 
املنازعات   اإدارة  و  العقود  على 
وكانت له م�ساهمة فعالة يف تقدمي 
اجلديد  املحروقات  قانون  �رصح  و 
الذي �سادق عليه الربملان بغرفتيه 

نوفمرب الفارط.
يذكر اأن حكار متح�سل على �سهادة 
البيئة  و  الطاقة  اقت�ساد  يف  ما�سرت 
ماتي  انريكو  العليا  املدر�سة  من 
الوطني  املعهد  خريج  و  باإيطاليا 
للمحروقات و الكيمياء ببومردا�ص و 
دولة  مهند�ص  �سهادة  على  متح�سل 

تخ�س�ص االقت�ساد البرتويل. 

 ك�سفت م�سادر مقربة  من وايل والية 
تلم�سان اأمومن مرموري اأنه �سيبا�رص 
درا�سة بع�ص امللفات اخلا�سة بروؤ�ساء 
البلديات املتورطني يف ق�سايا ف�ساد 
حيث  وجنوبا  الوالية  مقر  يف  خا�سة 
عن  ثقيلني  ملفني  ورث  انه  يتداول 
والذي  يعي�ص  بن  علي  ال�سابق  الوايل 
اأن  قبل  بتوقيفهما   قرارا  ي�سدر  كان 
ي�سدر قرار احلركة الذي اأنقذهما اإال 

اأن امللف بقي مفتوحا.
بلدية  رئي�ص  من  بكل  يتعلق  االأمر 

تقيال  ملفا  ان  يبدو  الذي  تلم�سان 
موجود على طاولة الوايل يخ�ص �سوء 
الت�سيري وال�سفقات امل�سبوهة  والذي 
يحمل و�سفا جزائيا خا�سة  ما تعلق 
ب�سفقة  مكتب الدرا�سات اخلا�ص به  
يف   ، يراأ�سها  التي  بالبلدية  وعالقته 
ببلدية  خا�ص  الثاين  امللف  اأن  حني 
والذي  الوالية  جنوب  كلم   40 �سبدو 
17ع�سوا  قبل  من  الثقة  منه  �سحبت 
الذين ام�سوا الئحة  ب�سكاوي خمتلفة 
مت  والتي  ف�ساد   ق�سايا  ت�سمنت 

ال�سابق  تلم�سان  وايل  على  اإحالتها 
علي بن يعي�ص  املنتهية عهدته والذي  
كان  انه  منه  مقربة  م�سادر  اأ�سارت 
�سياأمر بتوقيف رئي�سي بلديتي �سبدو 
 ، احلركة  حترمه  اأن   قبل  وتلم�سان 
الذي  خليفته  اإىل  امللف  مرر  التي 
وان  خا�سة  جيدا  امللفني  يدر�ص 
اأميار   04 توقيف  عرفت  تلم�سان 
ومتابعة  بلدية   03جمال�ص  وجتميد 

زهاء40 رئي�ص بلدية بتهمة  الف�ساد.
حممد بن ترار

امل�ستوى  رفيعة  اأمنية  م�سادر  ك�سف 
اأن اأمرا بالقب�ص �سدر يف حق رئي�ص 
بوهران  من  الكبري  املر�سى  بلدية 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  قبل 
تورطه  على خلفية  �سوف  وادي 
ال�سيارات  لتهريب  دولية  �سبكة  �سمن 
تبني  بعدما   ، اجلزائر  اإىل  الفاخرة 
بقيد  مر�سيد�ص  �سيارة  ببيع  قام  اأنه 
وادي  من  �سحيح  الأ�سخا�ص  غري 
ع�سابة  �سمن  ورد   بعدما  �سوف 
وتزوير  ال�سيارات  لتهريب  دولية 

الذي  امللف  القاعدية  وهو  ملفاتها 
حتقق فيه ال�سلطات الق�سائية بوادي 
يوجه  املنتظر اأن  من  والتي   ، �سوف 
تنفيذ  املتهم على خلفية  اإليها املري 
لذات  �سبق  . هذا  وقد  بالقب�ص  اأمر 
حقه  يف  �سدر  اأن  البلدية  رئي�ص 
يف  نافذة  �سجن  �سنوات  ب03  حكما 
يف  املزور  وا�ستعمال  التزوير  ق�سية 
يجعله  ما  وهو  ملركبة  قاعدي  ملف 
م�سبوقا يف الق�سية  ومتابعا يف ق�سية 
دولية  للتزوير  �سبكة  اإىل  االن�سمام 

الراقية  لل�سيارات  املزور  وا�ستعمال 
جانب  من   ، اأوروبا  من  امل�رصوقة 
باإيداع  التحقيق  قا�سي  اأمر  اآخر 
ونائبه  مو�سى  عمي  بلدية  مري 
بعد  املوؤقت  احلب�ص  ومقاولني  رهن 
ف�ساد  وهي  ق�سايا   10 يف  تورطهم 
م�سالح  فيها  حققت  التي  الق�سية 
اال�ستماع  فيها  ومت  الوطني  الدرك 
ملا يزيد عن 70 �سخ�ص من منتخبني 

وموظفني  ومقاولني بالبلدية .
حممد بن ترار

ا، و كان ي�سغل  قرر رئي�س اجلمهورية و�سع الثقة يف توفيق حكار رئي�سًا مديرا عاما ملجمع �سوناطراك وهو ابن املوؤ�س�سة الوطنية �سوناطراك تكويًنا وم�سارا مهنًيّ
من�سب نائب الرئي�س املدير العام مكلفًا بالأعمال والتطوير، و قاد منظور التجديد والتطوير الداخلي للموؤ�س�سة من خالل »منوذج الأعمال التجارية اجلديد«، كما 
اأ�سرف على هند�سة خمطط اإعادة بعث وتطوير ال�سناعات البرتوكيماوية )البويل بروبيالن باأرزيو وهران، ومبنطقة جيهان الرتكية يف اإطار ال�سراكة، والغازات 

ال�سناعية الهامة( ، كما اأنه قاد بنجاح فوج العمل الذي جرى تكليفه باإعداد م�سروع قانون املحروقات اجلديد ..

الرئي�س تبون يعني �سابا على راأ�سها

م.ب  

اأربعة رهانات عاجلة للمدير العام 
اجلديد ل�سوناطراك

.       امل�سوؤول اجلديد هو مهند�س اإعادة بعث وتطوير ال�سناعات البرتوكيماوية

الفالحي  االإنتاج   �سبط  مدير  اأكد 
باجلزائر  خروبي،  حممد  وتطويره، 
العا�سمة، اأن وزارة الفالحة و التنمية 
دعم  و  ملرافقة  م�ستعدة  الريفية 
ال�سناعية  الطماطم  ت�سدير  عمليات 

من خالل تدابري حتفيزية و منح.
و يف كلمة األقاها اأمام مهنيي القطاع 
خالل لقاء وطني حول �سعبة الطماطم، 
قال خروبي اأن وزارة الفالحة م�ستعدة 
ت�سدير  عمليات  مرافقة  و  لدعم 
منح  خالل  من  ال�سناعية  الطماطم 

يتم تخ�سي�سها  ملتعاملي ال�سعبة.
اإىل املح�سول  اأ�سار ذات امل�سوؤول  و 
الوفري الذي مت ت�سجيله خالل ال�سنوات 
من  املبذولة  اجلهود  بف�سل  االأخرية 
داعيا  املتدخلني،  خمتلف  طرف 
اأنف�سهم  تنظيم  اإىل  ال�سعبة  مهنيي 
انتهاز  و  فالحية  تعاونيات  اإطار  يف 
الفر�سة املمنوحة من خالل الت�سدير 

و هذا من اجل ولوج ال�سوق الدولية.
مبقر  نظم  الذي  اللقاء  هذا  خالل  و 
املهن  املتعدد  الوطني  الديوان 
)اونيالف(، قال خروبي »يجب التفكري 
و هذا  ال�سعبة  لهذه  اأح�سن  تنظيم  يف 
من خالل اإن�ساء تعاونيات فالحية من 

�ساأنها الدفاع عن م�سالح املهنة بغية 
امل�سطرة  االأهداف  �سمن  تندرج  اأن 
من طرف وزارة الفالحة. �سيتم قريبا 
ي�سم حتفيزات  برنامج مرافقة  و�سع 

و منح للت�سدير«.
كما تطرق ذات امل�سوؤول اإىل متويالت 
للمتعاملني  منحها  �سيتم  قرو�ص  و 
الذين يتمكنون من ك�سب رهان ت�سدير 
الطماطم ال�سناعية، مو�سحا اأن هذا 
الدعم ي�سم ت�سهيالت من اجل اقتناء 
الف�ساءات  لتح�سني  التقطري  نظام 

امل�سقية.
و يف اإطار هذا اجلهاز، اأ�ساف خروبي 
بالقول انه �سيتم اإر�سال طلب دعم من 
ال�سادرات  لرتقية  اخلا�ص  ال�سندوق 

بهدف تغطية تكاليف النقل.
و بخ�سو�ص ح�سيلة االنتاج و التحويل 
 ،2019-2018 �سنة  خالل  املنجزة 
اإنتاج  اأنه مت  اإىل  امل�سوؤول  ذات  اأ�سار 
الرتكيز  ذات  الطماطم  من  طن   141
 2019 �سنة  ت�سديرها  مت  امل�ساعف 
�سنة  خالل  فقط  طن   40 مقابل 

.2018
تنمية  مدير  دعا  املنطلق،  هذا  ومن 
ال�سعبة  مهنيي  الفالحية  املنتجات 

للت�سدير،  �سنوي  برنامج  ت�سطري  اإىل 
»وا�سعة«  اإمكانيات  يوجد  اأنه  معتربا 
�سيما  ال  عنها  املعرب  الطلبات  لتلبية 

ال�سوقني الليبي وال�سعودي.
متيز   2019/2018 »مو�سم  اأن  واأكد 
باإنتاج  اإنتاجية جيد �سمحت  مب�ستوى 

ي�سمح بوفرة كبرية للتحويل«.
بهذه  عر�ست  التي  احل�سيلة  وح�سب 
االإجمايل  احلجم  فان  املنا�سبة 
الطازجة  ال�سناعية  للطماطم  لالإنتاج 
بارتفاع  اأي  قنطار   16.503.498 بلغ 
يقدر ب 7 يف املائة مقارنة باملو�سم 
املن�رصم )15.406.655 قنطار( منها 
اأكرث من 8 ماليني قنطار مت حتويلها 
)8.252.465 قنطار( اأي 50 يف املائة 

من االنتاج االجمايل.
املردودية  متو�سط  وبخ�سو�ص 
يف  قنطار   666 بلغ  فقد  املحققة، 
املائة  يف  ب2  ارتفاع  اأي  الهكتار 
)4ر650  املن�رصمة  بال�سنة  مقارنة 
اأن  حني  يف  الهكتار(  يف  قنطار 
الزراعة  لهذه  املخ�س�سة  امل�ساحة 
 5 بارتفاع  هكتار   24.820 بلغت  قد 
املا�سي  باملو�سم  مقارنة  املائة  يف 

)23.689 هكتار(.

توجه لإن�ساء تعاونيات فالحية

دعم جديد لعمليات ت�سدير 
الطماطم ال�سناعية

ورثهما عن �سابقه 

اإيداع مري عمي مو�سى ونائبه احلب�س املوؤقت بغليزان

ملفا رئي�سي بلديتي تلم�سان و�سبدو على طاولة الوايل 

اأمر بالقب�ض يف حق مري  املر�سى بوهران  
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ت�سا�ؤالت البد منها

اح�سن خال�ص      

ال بد من ا�ستفزاز الوعي 
اجلمعي الوطني من اأجل 
هذا  م�ستقبل  يف  التفكري 
التحرري  الثوري  امل�سار 
ا�ستطاع  الذي  واملقاوم 
دون  كامل  لعام  التوا�سل 
مما  بالرغم  انقطاع، 
من  الطريق  يف  عرفه 
فرز وما فعلته فيه بع�ض 
وما  اخلارجية  املوؤثرات 
دفع اإليه هو من م�سارات 
منتظرة.  تكن  مل  وماآالت 
تزال  ال  اأ�سئلة  وهناك 
توؤرق الفاعلني واملهتمني 
االأطراف  وجميع 
من  باحلراك  املحيطة 
وحتى  واأحزاب  �سلطة 
متابع  دويل  جمتمع 
لتطورات احلياة ال�سيا�سية 
واالقت�سادية يف اجلزائر، 

عنها  واالإجابة 
تكتمل  مل 

بعد.
ل  تد
ت  ال وؤ لت�سا ا
تكون  التي 
تدفقت  قد 
ذهن  على 
واحد  كل 

النقا�ض  وحلقات  منا، 
تقام هنا وهناك يف  التي 
البيوت والقاعات واملنابر 
التوا�سل  مواقع  وعلى 
و�ساحات  االجتماعي 
اجلمعة والثالثاء، على اأن 
هناك عزما جماعيا لدى 
وخا�سته  احلراك  اأهل 
الإجراء فح�ض مو�سوعي 
يجعل  وعقالين  ودقيق 

اإىل  مليا  ينظر  احلراك 
املراآة،  خالل  من  نف�سه 
االنفعاالت،  عن  بعيدا 
يرى  اأن  االأوان  اآن  فقد 
احلراك نف�سه بعد اأن راآه 

من حولَه مبا يكفي. 
اإذن،  عديدة،  ت�ساوؤالت 
احلراك  اأهل  على  يتعني 
يطرحوها  اأن  وخا�سته 
النقا�ض  جمال  ويفتحوا 
العميق ب�ساأنها من منطلق 
يف  احلراك  ا�ستمرار  اأن 
الزمن لي�ض غاية يف ذاته 
اإمنا العربة يف التاأثري الذي 
يحدثه يف مراحل تفاعله 
املوؤيد  املحيط  مع 
وال�سامت  واملعار�ض 
اجلديدة  والغايات 
ي�سبو  التي  واملتجددة 
املرحلة.  هذه  يف  اإليها 
اجلزائريون  ميتلك  هل 
متفقا  جامعا  مفهوما 

واأهدافه؟  للحراك  عليه 
وهل ثمة فرق بني احلراك 
والثورة؟ وهل هناك اتفاق 
كان  اإن  ا�ستمراره  على 
توقفه  اأو  ي�ستمر  اأن  البد 
يتوقف؟  اأن  البد  كان  اإن 
احلراك  يزال  ال  وهل 
القوية  الدوافع  ميتلك 
لال�ستمرار اإىل اأبعد نقطة 
له عرب الزمن؟ وهل ميلك 
النَف�ض الالزم لذلك؟ وهل 

يزال يحتفظ مبربرات  ال 
انطلق  التي  ذاتها  وجوده 
العام  من  فرباير  يف  بها 
كتب  هل  ثم  املا�سي؟ 
النمط  على  يبقي  اأن  له 
الذي ال يزال عليه االآن اأم 
وي�ستحدث  يبدع  اأن  عليه 
من  جديدة  اأمناطا 
والثوري  احلركي  الن�ساط 
دون  وفعالية  تاأثريا  اأكرث 
االأ�ساليب  يف  يفرط  اأن 
جنحت  التي  املعتادة 
�سامدا  عليه  االإبقاء  يف 
معادالت  يف  مهما  ورقما 
وهل  املطروحة؟  التغيري 
يوا�سل احلراك يف طريق 
على  التلقائي  االنكما�ض 
اأتباعه  وتقلي�ض  ذاته 
النا�سطني  من  �سفوة  اإىل 
النَف�ض  ذوي  العازمني 
الطويل مع موا�سلة ادعاء 
اجلزائري  ال�سعب  متثيل 
اأم  برمته 
اإىل  يعيد 
فئات  بيته 
ي�سة  عر
قد  كانت 
 ، ته هجر
طال  اأن  بعد 
ثمراته  قطف 
مل�ستعجلة  ا
التعامل  جتربة  واختارت 
ال�سلطة  اأجندات  مع 
اأو  انتهازية  عن  االأخرية 
باإمكانية  ظن  ح�سن  عن 
اأدوات  على  احل�سول 

التغيري النافذة؟
واأخرى،  الت�ساوؤالت  هذه 
اإىل  تتحول  ما  بقدر 
املتابعني  لدى  فر�سيات 
والدار�سني فهي هواج�ض 
جماعة  اأو  فرد  كل  لدى 

انتمى  اأو حزب  تنظيم  اأو 
يوم  اأول  من  احلراك  اإىل 
اللحظة  هذه  غاية  اإىل 
عامه  فيها  يودع  التي 
اأهل  يقبل  هل  االأول. 
اأن  وخا�سته  احلراك 
ثورة؟  بن�سف  يكتفوا 
حتمل  اأن  يقبلون  وهل 
تقليدية  نخبٌة  اأفكاَره 
و�سخ�سيات  اأحزاب  من 
ومنظمات متفرقة تدعي 
بالكاد  �سلطة  لدى  متثيله 
تبحث لنف�سها عن �رشعية 
اأن  عليهم  اأن  اأم  متينة؟ 
متثيال  الأنف�سهم  يجدوا 
وجاهزا  متينا  »�رشعيا« 
يف  ال�سلطة  مع  للتفاو�ض 
وهل  املنا�سب؟  الوقت 
احلراك  اأهل  ينا�سل 
تغيري  اأجل  من  وخا�سته 
النظام اأم يطالبون النظام 
بالتغيري؟ اأ�سئلة ال تنتهي، 
ب�ساأنها  يوجد  ال  بع�سها 
االآخر  وبع�سها  جاهز  رد 
رد  على  ب�ساأنها  يتفق  ال 
بع�سها  اأن  ثم  واحد، 
بعد  يطرح  مل  االآخر 
بع�ض  وا�سع.  نطاق  على 
ا�سطدم  االأ�سئلة  هذه 
وبع�سها  احلراك  بها 
اإحدى  يف  ينتظره  االآخر 
و�سيظل  املنعرجات 
يراوح مكانه اإذا مل يقدم 
الوافية  االإجابات  ب�ساأنها 
�سهد  لقد  عليها.  املتفق 
من  كامال  عاما  اجلميع 
املدح  طيلته  نال  حراك 
�سدرت  القدح،  نال  كما 
الكتب  من  املئات  ب�ساأنه 

الدنيا  اأقام  واملن�سورات، 
و�سغل  يقعدها  ومل 
حلظات  وعرف  النا�ض 
ال�سعف  وحلظات  الذروة 
على  حافظ  والرتاجع، 
اإىل  بالنظر  مثالية  �سلمية 
حجم احل�سود التي جمعها 
وال�ساحات،  ال�سوارع  يف 
يف الداخل واخلارج. لكن 

له  يت�سن  مل 
اأن يرى نف�سه 
�ض  ر ميا و
نقدا  عليها 
ويطرح  ذاتيا 

عليها 
�سئلة  الأ ا
ى  لكرب ا

التي  تلك  مثل  وال�سغرى 
املقام.  نطرحها يف هذا 
وعي  كلحظة  فاحلراك 
رف�ض  ب�رشورة  جمعي 
وتغيريه  القائم  الو�سع 
وحتقيق  للتقدم  مدعو 
يربح  واأن  جديدة  قفزة 
جديدة  تاأثري  م�ساحات 
له  ما  بني  مييز  اأن  بعد 

حركية  الأن  لغريه  وما 
التغيري  نحو  املجتمع 
ملراحل  تراكمية  عملية 
الدميقراطي  الن�سال  من 
التعددي القائم منذ ن�سوء 
�سد  الوطنية  احلركة 
اإىل  اال�ستعماري  النظام 
هو  واحلراك  هذا،  يومنا 
جتمع  التي  ال�ساحة  هذه 

على  الن�ساالت  اليوم 
ومناهجها  م�ساربها  تعدد 
اجلغرافية  ومنابعها 
ميكن  فال  واالجتماعية. 
اإذا  ناجح  حراك  ت�سور 
احتكار  على  م�ساره  بنى 
حركيات  واإق�ساء  الن�سال 
ال  كما  ال�سابقة  التغيري 
ي�سد  حراك  ت�سور  ميكن 

اأبوابه اأمام وافدين جدد اأو 
افتقارهم  بحجة  »تائبني« 
كما  التاريخية.  لل�رشعية 
للتاأثري  اأن يطمح  ال ميكنه 
اإذا  التاريخ  جمرى  على 
كان حراكا فئويا اأو موؤدجلا 
جغرافيا  منح�رشا  اأو 
املدن  يف  وعمرانيا 
الكربى، فعليه اأن ي�سرتجع 
امل�ساحات التي 
خ�رشها واأن ال 
�سربا  يرتك 
للثورات  واحدا 
وال  امل�سادة. 
احلراك  يغرن 
الذي  الزخم 
املواقع  تعرفه 
زخم  فهو  االفرتا�سية، 
حقائق  عن  م�سلل  زائف 
يدرك  اأن  عليه  االأر�ض. 
هي  اجلديدة  املعركة  اأن 
اجتماعي  وعي  معركة 
لي�ض بالقطيعة مع النظام 
اأمناط  مع  بل  القائم 
على  املوروثة  ال�سلوك 

جميع امل�ستويات. 

احلــــــــَراك يف عـــــــني احِلـــــــــــراك
ال تهدف �سل�سلة املقاالت التي نكتبها حول احلراك اإىل تقدمي ح�سيلة �سنوية عن 

اإجنازاته �اإخفاقاته �ال البحث عن اأحكام معيارية �قيمية حول جناحه اأ� ف�سله �ال 
حتى اإىل ت�سنيفه قبل تو�سيفه، اإمنا الهدف هو امل�ساهمة املتوا�سعة يف عملية ا�ستفزازية 

�طنية البد اأن ي�سارك فيها جميع املثقفني مهما اختلفت ر�ؤاهم �تنوعت م�ساربهم.

هل ينا�سل اأهل احلراك �خا�سته 
من اأجل تغيري النظام اأم يطالبون 
النظام بالتغيري؟ اأ�سئلة ال تنتهي، 

بع�سها ال يوجد ب�ساأنها رد جاهز 
�بع�سها االآخر ال يتفق ب�ساأنها

يتعني على اأهل احلراك 
�خا�سته اأن يطرحوها �يفتحوا 
جمال النقا�ص العميق ب�ساأنها من 

منطلق اأن ا�ستمرار احلراك يف 
الزمن لي�ص غاية يف ذاته
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�أبوبكر  �لوالية  و�يل  كالم  وجاء 
�ل�سديق بو�ستة ب�سفته �مل�سوؤول 
 ، �لتنفيذية  �لهيئة  على  �الأول 
من  عدد  عن  �حلديث  �سياق  يف 
�ل�ساأن  يف  �ملطروحة  �مللفات 
�لعقار  ملف   منها  �ملحلي 
هذ�  يف  �حلا�سلة  و�لرت�كمات 
يف  �لو�يل  �رصح  حيث   ، �مللف 
هذ� �ل�سدد �أنه لن ي�سمح بعرقلة 
ما  خا�سة  م�رصوع  �أي  جت�سيد 
تعلق باملر�فق �ل�سحية و�لرتبوية 
، وقال �لرجل �الأول بوالية ورقلة  
�أن �مل�ست�سفى �جلامعي ترتيباته 
وهو  �ل�سحيح  �لطريق  يف  ت�سري 
�ملتعلقة  �الإجر�ء�ت  رهن  �الآن 
من  �لعرو�ض  �لتقييم  بعملية 
مفند�   ، �لدر��سات  مكاتب  قبل 
تر�خي  حول  له  �لرتويج  يتم  ما 
متابعة  يف  و�ل�سلطات  �الإد�رة 

هذ� �مل�رصوع �لهام.
�أن  �مل�سوؤول  ذ�ت  �أو�سح  كما 
معاجلة م�ساكل ملف �لعقار ، تتم 
عري   ، به  �ملعمول  �لقانون  وفق 
�ملمار�سات  لبع�ض  تاأ�سف  �أنه 
�ملو�طنني  بع�ض  عن  �ل�سادرة 
بع�ض  الجناز  عرقلتهم  ب�سبب 

�ملر�فق ، منها م�رصوع 60 �رصير 
ببلدية �لروي�سات ، �أين �أكد �لو�يل 
�أن �لقانون هو �لفي�سل يف هكذ� 
حاالت ، م�سيفا �أنه كل من لديه 
بامل�ستند�ت  يثبته  �أن  عليه  حق 
�أي  وعرب �لعد�لة �لتي تف�سل يف 
باملقابل  �لو�يل  و�سدد   . نز�ع 
على �أن �لدولة �ست�رصب بيد من 
، م�سري�  �لعقار  حديد مع مافيا 
�إىل �نه لن يتو�نى يف �للجوء �إىل 
بر�مج  لتنفيذ  �لعمومية  �لقوة 

تظلم  ال  �لدولة  و�أن   ، �لتنمية 
بالقوة  �أمالكه  ب�سلب  �ملو�طن 
ي�سبطها  �مل�ساألة  هذه  كون   ،

قانون و��سح . 
حديثا   ، �لو�يل  تدخل  وت�سمن 
تعهد  �لذي   ، �لت�سغيل  ملف  عن 
يف  و�لنز�هة  �ل�سفافية  بفر�ض 
موؤكد�   ، �لعمل  عرو�ض  معاجلة 
ملدر�ء  تعليمات  �أعطى  �أنه 
لل�رصكات  �لب�رصية  �ملو�رد 
�لبرتولية ، باحرت�م �لقانون يف ما 

�ملهنية  �لفحو�ض  باجر�ء  يتعلق 
نتائج  عن  �لك�سف  يف  و�ال�رص�ع 
�لفحو�ض ، ويف �سياق مت�سل فقد 
ذلك  من  �أبعد  �إىل  �لو�يل  ذهب 
موؤكد�  �أنه لن ي�سمح باأي جتاوز 
 ، �لت�سغيل  ملف  يف  تالعب  �أو 
�اللتز�م  �ملعنية  �جلهات  وعلى 
�ل�سادرة  �الخرية  بالتعليمة 
و�ملتعلقة  �لو�سية  �لوز�رة  عن  

مبعاجلة عرو�ض �لعمل .

ي�سهد �لقطاع �ل�سحي على م�ستوى 
كبري�  تو��سعا  مترن��ست   والية 
�ل�سمال  يف  نظري�ته  مع  مقارنة 
قبل  من  �ملقدمة  �خلدمات  يف 
من  �أنو�عها  باختالف  �ملن�سات 
وحد�ت �لعالج �إىل �لعياد�ت �لطبية 
�خلدمات  �ملنت�رصة يف  �ملتعددة 
�أنحاء �لوالية على غر�ر بلدية عني 

�مقل  وعا�سمة �لوالية .
لي�ض  عديدة  نقائ�ض  ت�سهد  و�لتي 
هذ� يف مدينة عني �مقل  فح�سب 
بل كل منطقة �لوالية باالإ�سافة �ىل 
هذ� نق�ض �مل�سالح �لطبية كطب 
وعدم  باال�سعة  و�لك�سف  �لعيون 
و�نعد�م  �لوالدة  �أجنحة  جاهزية 
على  �جلب�ض  و�سع  خدمة  كذلك 
�الأخرى  �لتقنيات  وبع�ض  �لك�سور 
فيها  يت�ساءل  و�سعية  يف  �لنادرة 
�الإمكانات  ظل  يف  �ملو�طنون 
و  �لوالية  م�ستوى  على  �ملوجودة 
توفري  �ملخت�سة  �جلهات  باإمكان 
لتخفيف  �لطبية  �ملتطلبات  
بعيدة  م�سافات  على  �لتنقالت 

هده  ونتيجة  للمر�سى  بالن�سبة 
�لقطاع  �إليها  �أل  �لتي  �الأو�ساع 
�ل�سكان  �غلب  جعلت  �ل�سحي 
باالأع�ساب  �لتد�وي  �إىل  يلجاأون 
يف  خا�سة  �لطبيعية  و�خللطات 
�إىل  �أدى  و  �مل�ستع�سية  �الأمر��ض 
ظهور وحد�ت بيع �مل�ستح�رص�ت 
�جلاهزة يف �الأ�سو�ق لتخفيف نوع 
ظل  يف  �ملر�سى  معاناة  من  ما 
�سكان  الأغلب  �ملعي�سية  �حلالة 

�ملنطقة .
ونتيجة هده �لنقائ�ض على م�ستوى 
�لقطاع �ل�سحي باملنطقة يطالب 
�ملعنية  �جلهات  من  �ل�سكان 
بغية  �لطبية  �خلدمات  كل  توفري 
�ليومية  �لتنقالت  على  �لق�ساء 
�لبعيدة  للمناطق  بالن�سبة  خا�سة 
وتوفري  �لوالية  عا�سمة  عن 
م�ستوى  على  طبية  �خت�سا�سات 
معاناة  كذلك  لتخفيف  �لوالية 

�لتنقل �إىل �لواليات �ملجاورة.
�سالح ،ب

 متكنت �الأ�سبوع �ملن�رصم  قو�ت 
�لو�دي،  والية  باأمن  �ل�رصطة 
من  معتربة  جد  كمية  حجز  من 
منت  على  �لكحولية،  �مل�رصوبات 
 20 وزن  ذ�ت  مقطورة  �ساحنة 

طنا. 
وح�سبما �أفادت به م�سادر يومية 
�لعملية  فاإن  �ملطلعة  »�لو�سط« 
معلومات  ��ستغالل  بعد  جاءت 
كمية  �إدخال  مبحاولة  �أفادت 
�لكحولية  �مل�رصوبات  من  معترب 
على  مت  �لوالية،  عا�سمة  �إىل 
�إعد�د خطة حمكمة، عن  �إثرها 
�لرئي�سية  طريق �سد كل �ملنافذ 
للوالية، وتكثيف عملية �ملر�قبة، 
�مل�ستبه  �ل�ساحنة  تر�سد  ليتم 
ميكانيكية  دورية  قبل  من  فيها 
بامل�سلحة  �ل�رصطة  لعنا�رص 
ليتم  �لعمومي،  لالأمن  �لوالئية 
و�سائقها،  �ل�ساحنة  توقيف 
مر�قبة  لعملية  و�إخ�ساعها 
جد  كمية  �سبطت  �أين  دقيقة، 
معتربة من �مل�رصوبات �لكحولية 

�الأنو�ع  و�الأحجام،  خمتلف  من 
 21422 بـ  �إجماال  و�ملقدرة 
كانت  �ملحجوزة  �لكمية  وحدة، 
�ل�ساحنة،  باإحكام  د�خل  مموهة 
بقارور�ت  تغطيتها  طريق  عن 

�ملياه �ملعدنية. 
بعد ��ستكمال �إجر�ء�ت �لتحقيق 
ملف  �إعد�د  مت  �لق�سية،  يف 
تقدميه  مت  و   للمتورط  ق�سائي 
�لق�سائية �ملخت�سة  �إىل �جلهات 

�إقليميا.
�لعملية  �أن  �مل�سادر  ذ�ت  وقالت 
�ملذكورة  �لنوعية  �الأمنية 
�ل�سارم  �لتطبيق  �إطار  يف  تندرج 
�الأمنية  �ل�سلطات  ملخططات 
لتطويق  �لهادفة  بالبالد  �لعليا 
مروجي  على  �خلناق  وت�سديد 
ب�ستى  �لكحولية  �مل�رصوبات 
�أن  علمنا  �إذ�  خا�سة  �أنو�عها 
بالتز�يد  �قرتن  �لرعب  تف�سيها 

�ملقلق ملعدالت جر�ئم �لقتل .
�سالح ،ب

ك�سف وايل ولية ورقلة اأبوبكر ال�سديق بو�ستة خالل الدورة الأخرية للمجل�س ال�سعبي 
الولئي ، اأنه لن يتوانى يف اللجوء اإىل توظيف القوة العمومية لردع املعتدين على عقار 

ومعرقلي جت�سيد املرافق العمومية ، م�سريا اإىل اأن الدولة لن تظلم املواطن وت�سلبه حقه يف 
حال حيازته على وثائق ر�سمية بخ�سو�س العقار الذي ميتلكه .

وايل ورقلة يف اختتام دورة املجل�س ال�سعبي الولئي :

حمادة العربي 

توظيف القوة العمومية لتج�شيد امل�شاريع 

يعرف �الإنت�سار �لع�سو�ئي للجمال 
على م�ستوى �لطرقات �لرئي�سية 
�ملوؤدية ملختلف جهات و واليات 
�لوطن �جلنوبية من بو�بة ورقلة 
ما   ، مذهال  �إرتفاعا  خا�سة  
م�ستغلي  و  �ل�سائقني  حياة  جعل 
حيث   ، خطر  يف  �لطرقات  تلك 
�رصح �أحد �سائقي حافالت نقل 
ب�سدد  كان  �لذي  و  �مل�سافرين 
مترن��ست  والية  �إىل  �لذهاب 
طبيعة  �أن  �لو�دي  من  قادمة 
ب�سبب  �ملخاطر  حمفوفة  عمله 
من  للع�رص�ت  �ملفاجئ  �خلروج 
�الإبل على حافة �لطرقات و �لتي 
مع  معاناتهم  حجم  من  �أ�سافت 

و    . �ملهرتئة  �لطرقات  و�سعية 
قد �أكد �ملتحدث ذ�ته من خالل 
ت�رصيح �أدىل به ليومية »�لو�سط«  
�أنه و على غر�ر مرتادي �لطريق 
باأقل  �مل�سكل  جتاوز  يحاولون 
�خل�سائر ، حيث تلقى تلك �الإبل 
حتفها على حافة و و�سط �لطريق 
عند فقد�ن �سيطرة �ل�سائق على 
�سلة  ذي  �سياق  يف  و   . �لو�سع 
�ل�سطر  عرب  فقد   ، باملو�سوع 
�جلهات  و  �ل�سائقني  من  �الآخر 
�لفالحة  قطاع  عن  �مل�سوؤولة 
تاأ�سفهم  و  ��ستيائهم  عن  �أي�سا 
من  �لع�رص�ت  لهالك  �ل�سديد 
�أ�سار  ، فيما  �الإبل �سنويا  روؤو�ض 

�ملتتبعني لل�ساأن على �أن �الأرقام 
ظل  يف  �أكرث  لالإرتفاع  مر�سحة 
دون  من   ، �لعو�مل  نف�ض  وجود 
�ملو�سوع  يف  جهة  �أي  حترك 
عن  �لكثريين  ت�ساءل  فيما   ،
�أن  من  بالرغم  �ملمنهج  �ل�سمت 
خا�سة  و   ، جد�  خطري  �لو�سع 
من  متتد  عو�قبه  باأن  علمنا  �إذ� 
�إىل  هائلة  حيو�نية  ثروة  هالك 
�الأرو�ح  من  �لع�رص�ت  هالك 
�قرتح  قد  و   ، كذلك  �لب�رصية 
نقاط  عدة  �لطرقات  م�ستعملي 
نذكر  �لقائم  للم�سكل  حد  لو�سع 
منها على �سبيل �لذكر ال �حل�رص 
حافتي  على  عازل  �سياج  و�سع 

حائال  ذلك  يكون  كي  �لطريق 
لالإبل �أثناء قطع �لطريق ، و ذلك 
�إىل  �ل�سياج  طول  ميتد  �أن  على 
ب�سع كيلومرت�ت ح�سب �مل�سافة 
و �الأماكن �لتي تتو�جد فيها تلك 
يف  �لتي  و   ، �لطرقات  يف  �الإبل 
�لغالب ما تكون مبينة بالالفتات 
تنبه  �إىل  ت�سري  �لتي  �ملرورية 
�ل�سائقني بخروج قطيع �الإبل ، و 
�إىل حني جت�سيد ذلك تبقى حياة 
مرهونة  معا  �الإبل  و  �ملو�طنني 
�لطرفني  حلماية  عازل  ب�سياج 

من حو�دث �سري مميتة .
جناة ،ح

�لع�سو�ئي  �لركن  ظاهرة  �أثارت 
�ملتفاقمة ببلدية حا�سي م�سعود 
�لو�قعة على بعد حو�يل 80  كلم 
�سخط   ، ورقلة  والية  مقر  عن 
�سعبي ، نتيجة �ل�سمت �ملطبق 

من طرف �الإد�رة �لو�سية .
نا�سد �لع�رص�ت من �سكان �الأحياء 

بوالية  م�سعود  بحا�سي  �ل�سعبية 
م�سكن    36 غر�ر  على   ، ورقلة 
معر�ض  يف   ، م�سكن    1850 و 
 ،« يومية«�لو�سط  مع  حديثهم 
بالتحرك  �الأمنية  �ل�سلطات 
�لتي  �لفو�سى  الحتو�ء  �لعاجل 
�لبرتول  عا�سمة  فيها  تغرق  

�لركن  ظاهرة  تفاقم  نتيجة 
ما  وهو  للمركبات،  �لع�سو�ئي 
�أرجعه حمدثنا لتفاوت �الأدو�ت 
حمدثونا  حملها  �لتي  �لرقابية 
 ، �لقائم  �مل�سكل  م�سوؤولية 
تطوير  على  تاأثريه  مدى  وما 
و�لتجارية  �لعمر�نية  �الأمناط 

من  �الأخر  �لبع�ض  وقال    .
�أن   ، �ملحلي  لل�ساأن  �ملتتبعني 
لتنظيم   �لردعية  �الأدو�ت  غياب 
م�سعود  بحا�سي  �لنقل  قطاع 
�نت�سار  �سلبي يف  وب�سكل  �ساهم 

�حلظائر �لع�سو�ئية .
جناة ، ح

ملنع الإبل من التجاوز الع�سوائي يف  الطرقات الرئي�سية بجنوب البالد   

يف وقت تلعب فيه امل�سالح املعنية دور املتفرج 

حياة الإبل و املواطنني مرهونة ب�شياج عازل 

ظاهرة الركن الع�شوائي للمركبات تتف�شى بحا�شي م�شعود 

يف ظل نق�س العتاد الطبي والخت�سا�سني بتمرنا�ست  

الوادي 

تردي اخلدمات ال�شحية يجرب 
ال�شكان على التداوي بالأع�شاب 

حجز اأزيد من 21 األف 
قارورة خمر
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خربة »�سار�س«:

 اإميان فخري

ملاذا ووهان؟

مت اإبالغ مكتب منظمة ال�صحة 
 31 يف  ال�صني،  يف  العاملية 
 27 بوجود   ،2019 دي�صمرب 
الرئوي  بااللتهاب  م�صابة  حالة 
يف  جمهول  فريو�س  نتيجة 
هوبي  مبقاطعة  ووهان  مدينة 
يف و�صط ال�صني. ويف 1 جانفي 
2020، قامت ال�صلطات ال�صينية 
باإغالق �صوق هوانان للماأكوالت 
احلية  احليوانات  وبيع  البحرية 
والذي  املدينة،  نف�س  يف 
ال�صينية  ال�صلطات  اكت�صفت 
الفريو�س  هذا  لتف�صي  بوؤرة  اأنه 
فريو�س  ي  �ُصِمّ الذي  اجلديد 
جانفي   9 ويف  ال�صيني.  كورونا 
حالة  اأول  عن  االإبالغ  مت 
الفريو�س  ب�صبب  حتدث  وفاة 

اجلديد.
اإىل  اأ�صابع االتهام  اأ�صارت  وقد 
اأن �صوق هوانان لبيع احليوانات 
كان  ووهان  مدينة  يف  احلية 
املر�س  انتقال  وراء  ال�صبب 
اإىل  امل�صابة  احليوانات  من 
كافة  ارتبطت  حيث  الب�رش، 
بهذا  للمر�س  االأوىل  احلاالت 
ال�صوق. واأ�صار عدٌد من العلماء 
هذا  ت�صابه  نتيجة  اأنه  اإىل 
فريو�س  مع  اجلديد  الفريو�س 
�صار�س الذي يُ�صيب اخلفافي�س 
والثعابني، فمن املمكن اأن تكون 
�صوربة اخلفافي�س اأو اأكل حلوم 
الثعابني اأحد اأهم اأ�صباب انتقال 

املر�س اإىل الب�رش.
بع�س  ت�صري  املقابل،  يف 
التحليالت اإىل اأن خمترب ووهان 
البيولوجية  لل�صالمة  الوطني 
 Wuhan National(
 )Biosafety Laboratory
الذي يقع على بعد 20 ميالاً من 
انتقال  �صبب  هو  هوانان،  �صوق 
اجلديد،  الفريو�س  وتف�صي 
املخترب  هذا  افتتاح  مت  وقد 
 2017 عام  ووهان  مدينة  يف 
ال�صار�س  فريو�صات  لدرا�صة 
ومت  احليوانات،  على  واالإيبوال 
معايري  ليلبي  املخترب  بناء 
لل�صالمة   )4-BSL( امل�صتوى 
ملجابهة  وذلك  البيولوجية، 
املخاطر  من  م�صتوى  اأعلى 
عدد  حّذر  ولكن  البيولوجية. 
من  االأمريكيني  العلماء  من 
واأكدوا  املخترب،  هذا  افتتاح 
لت�رشب  كبرية  فر�صة  هناك  اأن 
اأي من الفريو�صات التي تخ�صع 
للدرا�صة وحتورها، وا�صت�صهدوا 
�صار�س  فريو�س  ت�رشب  بواقعة 
عام  ال�صينية  املختربات  من 
اإجراء  اأثناء  وذلك   2004

درا�صات عليه.
اأن  العلماء  بع�س  يعتقد  لذا 
ت�رشب  يكون  قد  الفريو�س 
بع�س  اإىل  ووهان  خمترب  من 
هوانان  �صوق  يف  احليوانات 
اإىل  انتقل  واأنه  ما،  ب�صكٍل 
حلوم  ا�صتهالك  ب�صبب  الب�رش 

اخلفافي�س اأو الثعابني. 

اأزمات مماثلة:

االأول  الفريو�س  كورونا  يُعد  ال 
ثم  ال�صني  يف  اأوالاً  يظهر  الذي 
ينت�رش اإىل عدد من دول العامل. 
ال�صني  كانت   ،2002 عام  ففي 
وانت�صار  لظهور  ا  مركزاً ا  اأي�صاً
يف   »SARS« �صار�س  فريو�س 
بداية  وكانت  اآخر.  ا  بلداً  26
لفريو�س  م�صابهة  �صار�س 
بداأ  حيث  اجلديد،  كورونا 
ا يف اأ�صواق  ظهور ال�صار�س اأي�صاً
ال�صني،  يف  احلية  احليوانات 
يُ�صيب  فريو�س  اأنه  ويعتقد 
اخلفافي�س التي بدورها اأ�صابت 
قطط الزباد التي يتم بيعها يف 
يف  احلية  احليوانات  اأ�صواق 

ال�صني وياأكلها ال�صينيون.
ال�صار�س  اأن  من  الرغم  وعلى 
لنف�س  ينتميان  وكورونا 
اأن  اإال  الفريو�صية؛  ال�صاللة 
كورونا  عن  يختلف  ال�صار�س 
اأعرا�س  فتتمثل  اأعرا�صه،  يف 
يف  بدايته-  -يف  ال�صار�س 
واالرتفاع  املو�صمية  االإنفلونزا 
الطفيف بدرجة احلرارة، واآالم 
بع�س  يف  واالإ�صهال  الع�صالت 
حمى  اإىل  وتتطور  االأحيان، 
تتمثل  حني  يف  رئوي.  والتهاب 
اأعرا�س كورونا يف ارتفاع درجة 
جاف،  �صعال  يليها  احلرارة، 
ت�صل  التنف�س  يف  �صعوبة  ثم 
والف�صل  الرئوي  االلتهاب  اإىل 
اأن  هو  االأخطر  ولكن  الكلوي. 
كورونا  فريو�س  ح�صانة  فرتة 
اإىل  يوم  من  ترتاوح  اجلديد 
ُمْعٍد  الفريو�س  واأن  ا،  يوماً  14
ما  وهو  احل�صانة،  فرتة  خالل 
مل يحدث مع فريو�س ال�صار�س، 
كورونا  فريو�س  اأن  يعني  مما 
واأكرث  واأخطر  اأ�صد  اجلديد 
قدرة على التحور واالنت�صار من 
وزير  اأكده  ما  وهذا  ال�صار�س، 

ال�صحة ال�صيني .
ا للقارة  وقد مّثل ال�صار�س كابو�صاً
االآ�صيوية، حيث اأ�صاب اأكرث من 
8000 �صخ�س وراح �صحيته نحو 
االقت�صاد  وكلف  �صخ�س،   800
العاملي ما بني 40 مليار دوالر 
 2،8 وخ�رش  دوالر  مليار  و60 
ب�صبب  وظائفهم  �صيني  مليون 
انخفا�س اال�صتثمارات واإغالق 

ال�رشكات االأجنبية .

تداعيات حملية 
ودولية:

جهدها  ق�صارى  بكني  تبذل 
الفريو�س  هذا  على  لل�صيطرة 
وعدم حتوله لوباء عاملي، لي�س 
�صورتها  على  للحفاظ  فقط 
الدويل  اللوم  وجتّنب  العاملية، 
ولكن  الوباء،  انت�صار  حيال 
النظام  ر�صيد  تعزيز  اأجل  من 
احلايل، فاأي ف�صل يف اإدارة هذه 
له مردود �صلبي  االأزمة �صيكون 
بينج«  جني  »�صي  نظام  على 
الذي عمد اإىل تركيز ال�صلطات 
ب�صكل كبري يف يده منذ قدومه 
وبالتايل  ال�صلطة،  �صدة  اإىل 
ف�صالاً  �صيُعترب  اإخفاق  اأي  فاإن 
�صخ�صياًّا له، و�صتكون له عواقب 
الق�صري  املدى  على  وخيمة 
النظام  يف  الثقة  فقدان  من 
احلايل، وعلى املدى املتو�صط 
فقدان  ذلك  �صيُعزز  والطويل 
النظام  عمل  اآليات  يف  الثقة 
ال�صيني ككل، مما قد يوؤثر على 
ا�صتمرارية وا�صتقراره. ويف هذا 
االإطار، ميكن االإ�صارة اإىل اأبرز 
على  كورونا  فريو�س  تداعيات 
واالإقليمي  املحلي  امل�صتوى 

وذلك فيما يلي:
تك�صف  اقت�صادي:  تراجع   -1
ال�صينية  ال�صنة  ن�صاط  بيانات 
الرتاجع،  مدى  عن  اجلديدة 
ففي اليوم االأول من العطلة كان 
 ٪41،6 بن�صبة  انخفا�س  هناك 
يف الرحالت اجلوية، وانخفا�س 
بن�صبة 45،5٪ يف ال�صفر بال�صكك 
بن�صبة  وانخفا�س  احلديدية، 
الطرق  على  ال�صفر  يف   ٪25
ال�رشكات  اأن  الربية، ف�صالاً عن 
الواليات  من  تتخذ  التي 
ولها  ا  مقراًّ االأمريكية  املتحدة 
فروع يف ال�صني بداأت يف اتخاذ 
لتقلي�س  احرتازية  اإجراءات 
عملياتها يف ال�صني، فتم اإغالق 
ديزين الند يف �صنجهاي وهوجن 
كوجن، كما مت اإغالق �صتار بك�س 
جانب  اإىل  هوبي،  مقاطعة  يف 
موتورز  جرنال  �رشكة  قيام 
املوظفني  على  قيود  بفر�س 
علق  كما  ال�صني،  اإىل  لل�صفر 
ال�صهري  ماكدونالدز  مطعم 

اأعماله يف ال�صني.
كان  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
مدينة  ت�صجل  اأن  املتوقع  من 
اقت�صادي  منو  معدل  ووهان 
 2020 عام  يف   ٪7،8 اإىل  ي�صل 
احلكومة  لتقديرات  ا  وفقاً
كانت  اأنها  يعني  مما  املحلية، 
ركيزة  الفريو�س-  انت�صار  -قبل 
االقت�صاد  منو  لزيادة  اأ�صا�صية 
من  والذي  الراكد،  ال�صيني 

املتوقع اأن ينمو بن�صبة 6٪ فقط 
ا الأرقام احلكومة  هذا العام وفقاً
منو  اأ�صعف  وهو  املركزية، 
ا   عاماً  29 منذ  لل�صني  اقت�صادي 

 .
�صهدت  اإقليمية:  تاأثريات   -2
ا  حاداًّ ا  تراجعاً العاملية  االأ�صواق 
يف 27 يناير اجلاري ب�صبب قلق 
االنت�صار  ب�صاأن  امل�صتثمرين 
خارج  كورونا  لفريو�س  ال�رشيع 
اأ�صهم  انخف�صت  كما   ، ال�صني 
تايالند  يف  ال�صياحة  �رشكات 
ال�صني  حظرت  حيث  واليابان 
توجه مواطنيها جلوالت �صياحية 
الحتواء انت�صار الفريو�س. ومن 
االقت�صاد  يتاأثر  اأن  املتوقع 
بهذه  ب�صدة  ال�صنغافوري 
االأزمة، حيث ي�صكل املواطنون 
من  ح�صة  اأكرب  ال�صينيون 
ال�صائحني يف �صنغافورة، و�رشح 
باأن  ال�صنغافوري  التجارة  وزير 
حكومة �صنغافورة تدر�س اتخاذ 
ال�صياحة  قطاع  لدعم  تدابري 
انت�صار  ب�صبب  ت�رشر  الذي 

الفريو�س .

توظيف خربة »�سار�س«:

حتدياًا  �صار�س  فريو�س  �صّكل 
�صحية  كاأزمة  لل�صني  كبرياًا 
وّجهت  وقد  �صيا�صية،  واأزمة 
العاملية  ال�صحة  منظمة 
لل�صني  ا  انتقاداً  )WHO(
انفتاحها  عدم  ب�صبب  اآنذاك 
بعدم  واتهمتها  كاٍف،  ب�صكل 
ال�صفافية حيال معدالت انت�صار 
وجود  عدم  وكذلك  الفريو�س، 
املر�س  ملكافحة  كاٍف  تن�صيق 
عالج  ومراكز  م�صت�صفيات  بني 
على  �صلباًا  اأّثر  مما  الفريو�س، 
ذلك  يف  الدولية  ال�صني  �صورة 

الوقت.

من  لال�صتفادة  بكني  و�صعت 
حيث  ال�صار�س،  مكافحة  خربة 
»�صي  ال�صيني  الرئي�س  قام 
اأن  عن  باالإعالن  بينج«  جني 
ينت�رش  اجلديد  كورونا  فريو�س 
خطري،  الو�صع  واأن  ب�رشعة، 
الإثبات  منه  حماولة  يف  وذلك 
تعاملها  يف  ال�صني  �صفافية 
جلنة  ت�صكيل  ومت  االأزمة،  مع 
مركزية ملجابهة هذا املر�س. 
يف  �صينيون  م�صوؤولون  اأّكد  كما 
احلزب ال�صيوعي اأن من �صيثبت 
اإخفاوؤه اأية معلومات حول هذا 
خطاأ  ارتكب  �صيكون  الفريو�س 
بال�صعب  العار  واأحلق  ا،  فادحاً

ال�صيني واحلزب ال�صيوعي .
ا  وا�صتمراراً ال�صياق،  هذا  ويف 
نقد  اأي  جتنَب  ال�صني  ملحاولة 
باتخاذ  ال�صني  قامت  دويل، 
للحجر  الق�صوى  التدابري 
بعزل  قامت  حيث  ال�صحي، 
عن  كامل  ب�صكل  ووهان  مدينة 
كافة  واأوقفت  ال�صني،  �صائر 
ووهان،  واإىل  من  النقل  و�صائل 
منظمة  تطلبه  مل  ما  وهو 
ال�صحة العاملية، ولكن يبدو اأن 
ال�صني ت�صعى الحتواء الفريو�س 
وجتنب توجيه اأي لوم دويل لها 
قد يوؤثر على �صورتها ومكانتها 
العادات  واأن  خا�صة  العاملية، 
ووهان  مدينة  يف  الغذائية 
هذا  لظهور  االأول  امُلاَلم  هي 

املر�س. 

ال�صنة  احتفاالت  اإلغاء  مت  كما 
من  للحد  اجلديدة  ال�صينية 
احتمالية  وتقليل  التجمعات 
انت�صار الفريو�س، وقامت ال�صني 
الرحالت  من  العديد  بتعليق 
الداخلية واخلارجية يف ال�صني، 
الرحالت  من  العديد  واإلغاء 
ال�صياحية من واإىل ال�صني للحد 

وقامت  املر�س،  انت�صار  من 
الوطنية  واللجنة  املالية  وزارة 
مليار   60،33 بتقدمي  لل�صحة 
دوالر(  مليارات   8،74( يوان 
الفريو�س  احتواء  للم�صاعدة يف 
.  ومن اجلدير بالذكر اأن تف�صي 
مر�س �صار�س يف ال�صابق كان له 
ببذل  ال�صني  قيام  يف  كبري  دور 
لتغيري  املجهودات  من  العديد 
حيث  الطبي،  نظامها  وحت�صني 
يف  احلكومي  االإنفاق  ارتفع 
جمال ال�صحة، واأن�صاأت احلكومة 
االإنرتنت  على  مركزياًّا  ا  نظاماً
وامل�صت�صفيات  العيادات  يربط 
ويُتيح  البالد،  اأنحاء  جميع  يف 
فور  احلاالت  عن  االإبالغ  لهم 
اآليات  تعزيز  ومت  االإ�صابة، 
للتاأكد  الطوارئ  ق�صم  مراقبة 
من اأن اأي مري�س ي�صكو من اأي 
عر�س مت�صل باجلهاز التنف�صي 
وهذا  بال�صار�س.  ا  مري�صاً لي�س 
ال�صحة  مكتب  رئي�س  اأكده  ما 
كوجن  هوجن  بجامعة  العامة 
يناير   24 يف  ليوجن«  »جابرييل 
اجلدول  اأن  اأكد  حيث   ،2020
الزمني جلمع املعلومات ومتييز 
واالإبالغ  املر�صية  االأعرا�س 
قد  م�صابة  حاالت  اأي  عن 
حت�صن اإىل حد كبري منذ اندالع 
يف  �رّشح  كما  �صار�س.  مر�س 
�صابق  وقت  يف  �صحفي  موؤمتر 
عمله  ي�صتغرق  كان  »ما  باأن 
فريو�س  مكافحة  خالل  ا  �صهوراً
�صار�س، �صار االآن يتم عمله يف 

غ�صون اأ�صابيع اأو اأيام«.  
بع�س  اأن  من  الرغم  وعلى 
ال�صني  اأن  اأكدوا  اخلرباء 
ا  ا�صتعداداً اأكرث  اأ�صبحت 
كورونا  فريو�س  ملكافحة 
على  بقدرتها  مقارنة  اجلديد، 
الذي  �صار�س  فريو�س  مكافحة 
ا، اإال اأن اأزمة  ظهر منذ 17 عاماً

فريو�س كورونا اأثبتت اأن ال�صني 
اخلا�س  الدر�س  من  ت�صتفد  مل 
ب�صفافية نقل املعلومات ب�صكل 
اأقر  حيث  ينبغي،  كما  كامل 
عمدة مدينة ووهان باأن املدينة 
مل تن�رش معلومات عن الفريو�س 
اإىل  واأملح  الوقت املنا�صب،  يف 
يف  املركزية  ال�صلطات  اأن 
بكني هي التي منعت ذلك، اإذن 
اعرتفت  تكون  رمبا  فال�صني 
االآن بحجم امل�صكلة، ولكن ذلك 
بداأ  اأن  بعد  متاأخر  ب�صكل  جاء 
كبرية  بدرجة  الفريو�س  ينت�رش 

ي�صعب اإخفاوؤها.
اإجراءات  اأن  اإىل  باالإ�صافة 
قوية  تكن  مل  ال�صحي  احلجر 
مبا فيه الكفاية منذ بداية ظهور 
عمدة  �رشح  فلقد  املر�س، 
الرغم  على  باأنه  ا  اأي�صاً ووهان 
ا  عدداً ت�صع  االآن  ال�صني  اأن  من 
احلجر  يف  ال�صينيني  من  كبرياًا 
تام يف  ب�صكل  ال�صحي معزولني 
يعد  والذي  �صينية،  مدن  عدة 
اأكرب تدخل من نوعه يف التاريخ؛ 
اإال اأنه يف اإطار احتفاالت ال�صنة 
ما  غادر  اجلديدة  ال�صينية 
من  �صيني  ماليني   5 يقارب 
ووهان اإىل مناطق متعددة قبل 
فر�س احلجر ال�صحي، مما قد 
ب�صكل  الفريو�س  انت�صار  يعزز 

�رشيع  .
الفريو�س  انت�صار  يثري  ا،  ختاماً
بهذا  وخارجها  ال�صني  داخل 
ال�صكل ال�رشيع القلق، وحتى لو 
فمن  الفريو�س  هذا  احتواء  مت 
غري امل�صتبعد اأن يظهر فريو�س 
احليوانات  اأ�صواق  من  جديد 
من  والتي  ال�صني،  يف  احلية 
الوا�صح اأنه منذ اندالع فريو�س 
ال�صار�س عام 2002 ال ت�صتطيع 
لرقابة  تُخ�صعها  اأن  احلكومة 

�صحية �صارمة.

كيف تدير ال�شني اأزمة انت�شار فريو�س كورونا؟
على الرغم من اأن االنت�سار ال�سريع لفريو�س »كورونا« اأثار حالة من القلق العاملي، اإال اأن اخلربات املرتاكمة لبكني يف التعامل مع اأوبئة مماثلة مثل 
هت لها �سابًقا والتي اأّثرت على �سورتها على امل�ستوى الدويل،  نها من اإدارة االأزمة ب�سكل خمتلف هذه املرة ملواجهة االنتقادات التي ُوِجّ »�سار�س« مَكّ

حيث قامت بّكني باالإعالن ب�سفافية عن عدد احلاالت امل�سابة، و�سعت التخاذ التدابري الالزمة ملواجهة الفريو�س ب�سكل �سريع؛ اإال اأن البع�س وّجه اإليها 
انتقادات، م�سريين اإىل اأن بكني قامت باإخفاء انت�سار الفريو�س لفرتة طويلة، ومل تقم باإ�سدار بيانات تت�سم بال�سفافية عنه اإال بعد اأن اأ�سبح غري قابل 

لالإخفاء. وميكن القول اإن مدى فعالية اإدارة االأزمة احلالية قد مُيّثل فر�سة لبكني لتح�سني �سورتها و�سمعتها على امل�ستوى الدويل.

دويل
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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الو�سط:2020/02/08 الو�سط:2020/02/08

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
تاريخ   20/00399 الفهر�س:  رقم   19/04039 اجلدول:  رقم 

احلكم: 2020/01/21
علنيا  الأ�رسة  �ش�ؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 
يف  ال�شري  اإعادة  دع�ى  قب�ل  ال�شكل:   يف  ح�ش�ريا.  ابتدائيا 
فيه  الف�شل  قبل  ال�شادر  احلكم  اإفراغ  امل��ش�ع:  يف  الق�شية. 
فهر�س  رقم  حتت   2019/11/12 بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن 
اخلربة  تقرير  على  بامل�شادقة  احلكم  ثم  ومن   19/03626
اأمانة  لدى  امل�دعة  عامر  �شعيداين  اخلبري  طرف  من  املعدة 
�شبط املحكمة بتاريخ 2019/11/26 حتت رقم الفهر�س 409. 
اأول: احلجر على املرجع �شده �ش�اعدية  الأمر ب:  وبالنتيجة 
نا�رس امل�ل�د بتاريخ: 2000/09/24 ولية اجللفة لأبيه بايزيد 
�ش�اعدية  املرجع  والده  تعيني  ثانيا:  فطيمة.  �ش�اعدية  ولأمه 
يلتزم  اأن  على  �ش�ؤونها  وت�شيري  لرعايته  عليه  كمقدم  بايزيد 
ال�اردة  الت�رسفات  باأحد  قيامه  حالة  يف  املحكمة  با�شتئذان 
يف ن�س املادة 88 من قان�ن الأ�رسة. رابعا: اأمر �شابط احلالة 
ميالد  عقد  �شهادة  على  بذلك  بالتاأ�شري  املخت�س  املدنية 
وعلنيا  جهرا  به  واأف�شح  احلكم  �شدر  بذا  عليه.  املحج�ر 

بالتاريخ املذك�ر اأعاله، وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

دائرة : حا�سي الرمل
بلدية : حا�سي الرمل 

رقم : 04 /2019

و�سل اإيداع ملف
جتديد جمعية بلدية

عام  �شفر   18 يف  امل�ؤرخ   06/12 رقم  القان�ن  مبقت�شى 
يناير 2012 و املتعلق باجلمعيات ،  1433 امل�افق ل 12 
مت هذا الي�م : 2019/12/25 اإيداع  ملف جتديد جمعية 

ذات �شبغة بلدية : 
ت�شمية اجلمعية : جمعية اجليل اجلديد للفن�ن احلديثة

حا�شي   – بليل  اجلديدة  املدينة   : الجتماعي  املقر 
الرمل 

امل�دع : ب�غفالة �شليمان
ال�ظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية 

مالحظة : 
- يجب القيام ب�شكليات الإ�شهار تطبيقا لن�س املادة 18 

من القان�ن املذك�ر اأعاله 



ق.ف

املعبار..معاناة 
مزدوجة

الأ�سري املحرر حممد كرمي، 
وبقية  معاناته  عن  حتدث 
ي�سمى  ما  داخل  الأ�رسى 
باملعبار، مو�سحاً اأن املعبار 
فيه  يتم  النتظار  ق�سم  هو 
بع�ض  من  الأ�رسى  جتميع 
�سباحا  وجتهيزهم  ال�سجون 
اأو  املحكمة  على  للعر�ض 

م�ست�سفى �سجن الرملة.
يف  كرمي  الأ�سري  ويقول 
حديث لـ"الراأي": اإن املعبار 
يفتقد  عذاب  بق�سم  اأ�سبه 
لأدنى �رسوط احلياة، تتواجد 
فيه فر�سات واأبرا�ض رديئة"، 
تخت  باأنه  الرب�ض  وا�سفا 
طابقني  من  مكون  حديدي 

ومثبت باأر�سية الزنزانة.
الزنزانة  تلك  يف  "ويتواجد 
عدداً  املعبار"  ال�سغرية" 
الأ�رسى، ويف حال  كبرياً من 

للأ�سري  م�ساحة  وجود  عدم 
للنوم  ي�سطر  الرب�ض،  على 
يقول  الزنزانة"،  اأر�ض  على 
حديثه  يف  ويو�سح  كرمي 
الأ�رسى  من  وكغريه  اأنه 
�سجون  داخل  الفل�سطينيني 
من  بالكثري  مَروا  الحتلل، 
املعاناة داخل املعبار، حتى 
فل�سطيني  اأ�سري  يبق  مل  اأنه 
اإل تذوق تلك املعاناة اأي�سا.

كرمي،  اعتقال  فرتة  وخلل 
ال�سجون  من  بالعديد  مر 
من خلل العزل يف املعبار، 
فتنقل ما بني �سجن ع�سقلن 
ونفحة  واي�سل  ال�سبع  وبئر 
ورميون و�سجن نفحة وتتعدد 
معاناة الأ�رسى الفل�سطينيني 
الحتلل،  �سجون  داخل 
التي  الأمرا�ض  بكرثة  �سواء 
بالإهمال  اأو  لها،  يتعر�سون 
واأي�سا  املتعمد،  الطبي 
التهوية،  وعدم  �سيقة  غرفة 
والتجارب الطبية، والتحقيق 
كذلك  والتعذيب،  والقمع 
وتعري�سهم  الأ�رسى  �رسب 

للغاز امل�سيل للدموع وغريها 
من األوان العذابات الأخرى.

حمطة انتظار

من جهته يقول مدير الإعلم 
واملحررين  الأ�رسى  بوزارة 
اإن  عبده،":  ا�سلم  بغزة 
رقابي  اإجراء  هي  املعبار 
ق�سم  وهو  الأ�سري،  على 
جتميع  فيه  يتم  عزل 
توقيف  حمطة  اأي  الأ�رسى 
نقلهم  حلني  موؤقت  وانتظار 
اأو  املحكمة  او  العيادة  اىل 
امل�ست�سفى، حيث يتم نقلهم 

بعربة البو�سطة".
حديث  يف  عبده  وي�سيف 
املعبار  اإن  لـ"الراأي": 
مقومات  اأدنى  اىل  يفتقد 
فيه  يتعر�ض  حيث  احلياة، 
اأ�ساليب  من  للكثري  الأ�رسى 
واملعاناة  والتنكيل  التعذيب 

املختلفة".
ال�سجون  فاإن  ذكره  ما  ووفق 
موزعة، وتقريبا كل �سجن فيه 

الأ�رسى  لتجميع  عزل  ق�سم 
من كافة ال�سجون، حيث يتم 
�ساعة   48 لـ  الأ�رسى  جتميع 
يف بع�ض الأحيان الأمر الذي 
يزيد معاناتهم خا�سة يف ظل 
الربد ال�سديد واأجواء ال�ستاء 

و�سيق املكان.

البو�سطة..عذاب اآخر

هنا، حيث  الأمر  يتوقف  ول 
بعد احتجاز وجتميع الأ�رسى 
داخل ما ي�سمى باملعبار، يتم 
نقلهم بعربة البو�سطة، وهي 
حديدي  �سندوق  عن  عبارة 
من  م�سنوعة  حمتوياته  كل 
كتلة  عن  عبارة  اأي  احلديد، 
من اللهب، وتوؤثر على �سحة 
الأ�سري وتت�سبب يف م�ساعفة 
الأ�رسى  وخا�سة  معاناته، 

املر�سى.
وخلل عملية نقل الأ�سري من 
�سجن لآخر، يتعر�ض الأ�رسى 
ل�ستى اأنواع التعذيب النف�سي، 
حيث تقييد الدين والقدمني، 

التهوية  وجود  وعدم 
املنا�سبة و�سيق يف التنف�ض، 
كما  احلرارة،  درجة  وارتفاع 
ل توجد ا�سرتاحة ول يوجد 
احلاجة،  لق�ساء  حمام  اأي�سا 
حيث ميكث الأ�سري اأكرث من 

12 �ساعة خلل عملية النقل 
وقد ت�سل اإىل 24 �ساعة.

�سجون  اأن  بالذكر  جدير 
الحتلل يتواجد فيها 5700 
يتوزعون  فل�سطيني،  اأ�سري 
ومع�سكرا  �سجنا   22 على 

بني  ومن  توقيف،  ومركز 
و250  امراأة،   47 الأ�رسى 
و500  نواب،  و6  طفل، 
معتقل اإداريا، و700 مري�ض، 
من  حمرومون  وجميعهم 

اأب�سط حقوقهم الإن�سانية.

اأبرا�ض حديدية مثبتة باالأر�ض وفر�سات نوم جلدية رديئة ومت�سخة ال عالقة لها بالنظافة، داخل غرفة ال ت�سلح حتى الحتجاز 
احليوانات بداخلها، ي�سرب فيها الربد ال�سديد عظام روادها دون رحمة من قبل حمتل غا�سب �سلب منهم حريتهم..هذه كلها عناوين 
ب�سيطة من معاناة االأ�سرى الفل�سطينيني داخل ما  ي�سمى بالـ"معبار"واملعبار هو غرفة فيها اأبرا�ض من احلديد مثبتة باأر�سية الغرفة، 

تفتقد اإىل اأدنى مقومات احلياة، مليئة باحل�سرات، وت�ستخدمها م�سلحة �سجون االحتالل لتجميع االأ�سرى، وهي مرحلة انتظار قبل نقلهم 
اإىل العيادة الع�سكرية اأو املحكمة اأو امل�ست�سفى.

ح�شرات زنزانة  داخل  للأ�شرى  عذاب  "املعبار"..رحلة 
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و�سط جتربرّ االحتالل

الأ�شريات مبواجهة  �شارية  حربًا  "الدامون" ي�شهد 
هناك  من  ي�سلنا  �سوت  ل 
املظاريف  بع�ض  �سوى 
للفتح  ي�سلح  بل�سق  املغلقة 
�سوت  ل  ال�سّجان،  قبل  من 
بالقيود  املكبلت  للأ�سريات 
احلديدية، ل �سوت ي�سل اإلينا 
منذ �سنوات م�ست عليهن وهن 
يقبعن خلف الق�سبان كاملعتاد 
اأو كما اعتدنا نحن على ذلك، 
ب�سع  �سوى  ي�سل  �سوت  ل 
مرجتفة  باأ�سابع  كتبت  �سطور 
دون  عظامهن  ينه�ض  برد  من 

اإن�ساف.
نعتربها  التي  الأيام  خلل 
اأخباراً  �سماعنا  على  اعتيادية 
عن  واعتيادية  مهمة  غري 
�سجون  داخل  الأ�سريات  حياة 
بك�رس  هن  يقمن  الحتلل، 
وترية  ورفع  احلياة  روتني 
ورف�ض  والعرتا�ض  الحتجاج 

عليهن  يفر�ض  الذي  الواقع 
والكبح من كل  والقمع  الهيمنة 
خلف  الكرمية  احلياة  معاين 
عقوبات  الفولذية  الق�سبان 
واقتحامات  ومداهمات 
يفرت�ض  لأوقات  وانتهاكات 
م�سا�ض،  دون  لهن  تكن  اأن 
الأخرية  الآونة  يف  ت�ساعدت 
وتطورت ظروفها اإىل اأن فّجر 
م�ساندة  دون  الأ�سريات  �سرب 

كما اأقدمن عليها دون خوف.
وجه  على  الأ�سريات  انفجار 
التحديد يف �سجن الدامون يف 
ين�سف  ل  الذي  �سجانها  وجه 
طفلها الذي ل يتجاوز الأعوام 
ف�سغريها  حياته،  من  الأوىل 
الزنازين  داخل  ولد  الذي 
الباحات  له  تت�سع  ل  املعتمة 
للرك�ض  الأ�رسة  بني  الفارغة 
تكون  لأن  ت�سلح  حتى  ول 

ليطلق  باهية  �سماء  الأ�سقف 
اإن  البائ�سة  �سحكاته  الطفل 

ا�ستطاع.
يقبعن  اأ�سرية  واأربعني  واحدا 
اأربعة  بينهن  "الدامون"  يف 
عدد  بينما  اإدارياً،  معتقلت 
نقلهم  جرى  الذين  الأطفال 
طفًل،  وثلثني  واحداً  اإليه 
نف�ض  يف  اآخر  ق�سم  اأن  علماً 
ال�سجن ي�سم الأ�رسى الأطفال 
اأكرث من  القد�ض وعددهم  من 

�ستون طفًل.

ال ت�سلح للعي�ض االآدمي

وزارة  وكيل  املدهون  بهاء 
اإثر  على  واملحررين  ال�رسى 
طالب  ال�سجون،  من  رود  ما 
الدويل  املجتمع  منظمات 
املراأة  حقوق  عن  املدافعة 

احلقوقية  واملوؤ�س�سات 
متابعة  ب�رسورة  الإن�سانية 
اأو�ساع الأ�سريات الفل�سطينيات 
يف �سجون الحتلل وممار�سة 
الحتلل  دولة  على  ال�سغط 
لو�سع حد ملعاناتهن امل�ستمرة 
واإنهائها ب�سكل فوري وعاجل.

�رسورة  اإىل  املدهون  ودعا 
الأ�سريات  معاناة  انهاء 
املتواجدات يف �سجن الدامون 
عقوبات  عليهن  فر�ست  والتي 
الكهربائيات،  منهن  و�سحبت 
الدامون  ادارة  وهددت 
الإجراءات  بفر�ض املزيد من 
الوقت  يف  بحقهن،  التنكيلية 
الذي توا�سل فيه اإدارة ال�سجن 
التنكيل بالأطفال يف "الدامون" 
وحرمانهم من اأب�سط حقوقهم 
يف  واحتجازهم  الإن�سانية 
ظروف ل ت�سلح للعي�ض الآدمي 

ال�رسوط  كافة  فيها  وتنعدم 
ال�سحية والن�سانية.

اإدارة  باأن  املدهون،  واأو�سح 
اأعلنت  الدامون  يف  ال�سجن 
تواجد  اأثناء  الطوارئ  حالة 
الفورة،  �ساحة  يف  الأ�سريات 
ال�سجانني  بني  �سدام  وحدث 
ال�سدام  وهذا  والأ�سريات، 
واملواجهة وحالة التوتر بداأت 
ال�سجن  اإدارة  طلبت  اأن  بعد 
اليوم  ذات  من  �سابق  وقت  يف 
جيهان  الأ�سرية  باإخراج 
الإدارة،  غرفة  اإىل  ح�سيمة 
بذريعة اأنها ل تقف للعدد، لكن 
اإخراجها  رف�سن  الأ�سريات 
علماً  ال�سحي،  و�سعها  ب�سبب 
عام  منذ  ُمعتقلة  ح�سيمة  اأن 
 4 بال�ّسجن  وحمكومة   2016

�سنوات.
يف  يتورع  ل  الحتلل 

التعذيب  اأنواع  اأق�سى  ممار�سة 
بحق  القمعية  واملمار�سات 
بني  يتعر�سن  الأ�سريات، حيث 
اعتداءات  اإىل  والآخر  احلني 
بالإيذاء  �سواء  وح�سية 
اأو  للحياء  اخلاد�ض  اللفظي 
ما  هذا  اجل�سدي،  العتداء 
بامل�سا�ض  املدهون  منه  حذر 

بالأ�سريات.

يف وجه ال�سجان

من جانبه قال نادي الأ�سري،اإن 
اإدارة �سجن "الدامون" فر�ست 
عقوبات  الأ�سريات  على 
الكهربائيات  منهن  و�سحبت 
املزيد  بفر�ض  وهددت 
التنكيلية  الإجراءات  من 
الأ�سري  نادي  ولفت  بحقهن 
اأن  بعد  بداأت  املواجهة  اأن 

باإخراج  ال�سجن  اإدارة  طلبت 
اإىل  ح�سيمة  جيهان  الأ�سرية 
ل  اأنها  بذريعة  الإدارة،  غرفة 
الأ�سريات  لكن  للعدد،  تقف 
ب�سبب  اإخراجها  رف�سن 
اأن  واأ�ساف  ال�سحي.  و�سعها 
حالة  اأعلنت  ال�سجن  اإدارة 
الطوارئ، يف الوقت الذي كان 
الأ�سريات  من  كبري  عدد  فيه 
ت�سبب  ما  الفورة،  �ساحة  يف 
واإ�سابة  بينهن  تدافع  بحدوث 
ب�سيطة،  بخدو�ض  منهن  عدد 
منذ  ُمعتقلة  ح�سيمة  اأن  علماً 
بال�ّسجن  وحمكومة   2016 عام 

4 �سنوات.
اأرجعن  قد  الأ�سريات  وكانت 
رف�ساً  الطعام  من  وجبتني 
لظروف العتقال القا�سية التي 
الأطفال يف  يواجهنها، وكذلك 

"الدامون".
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يي اأ�سرى غيّبهم االحتالل  النطف املحررة تحُ
�سنني يف مدافن االأحياء

ق.د

جعلت حياتنا 
خمتلفة

الأ�سري  �سالم نزال زوجة 
من  نزال  علي  الأردين 
بطفلها  رزقت  قلقيلية 
�رشيف من نطف حمررة، 
يزور  �رشيف  واأ�سبح 

والده .
النطف   "  : نزال  تقول 
حياتنا  جعلت  املحررة 
اعتقال  فقبل  خمتلفة 
ثالث  لدي  كان  زوجي 
جميعا  حلمنا  وكان  بنات 
اأن يكون لدينا ولد، وعند 
عليه  واحلكم  العتقال 
طار  عاماً   21 بال�سجن 
من  جت�سد  اأنه  اإل  احللم 
النطف  خالل  من  جديد 
لبناتي  واأ�سبح  املحررة 
حمطة  �سكل  اخ،  الثالث 
ويف  جميعا  لنا  �سعادة 
الأ�سري  زوجي  املقدمة 
اعتقل  الذي  نزال  علي 
يف  وعائلته   2006 عام 
يف  واأولدي  واأنا  الأردن 

بيتنا يف قلقيلية".

هدية ربانية

من  مراعبة  هدى 
الأ�سري  زوجة  قلقيلية 
الذي  الواوي،  اأ�رشف 
من  وهو  اعتقاله  اأعيد 
وفاء  �سفقة  حمرري 
" اأجنبت   : الأحرار تقول 
النطف  خالل  من 
هذا  وكان  املحررة، 
رغم  ربانية  هدية  مبثابة 
واإجراءات  والأ�رش  القيد 
فالحتالل  الحتالل، 
منع  اعتقالهم  من  اأراد 
واندثار  لذريتهم،  وجود 
الرد  فكان  اأ�سمائهم، 
التي  النطف  بهذه 
وحاول  ال�سجان،  قهرت 

التدابري  كل  يفر�ض  اأن 
فانت�رشت  ملنعها  املنية 
باإرادة قوية واإ�رشار على 
اإىل  النظر  دون  احلياة، 
وجربوته  ال�سجان  �سطوة 

."

حتد وب�سرى

وليد  الأديب  املحرر 
عن  يتحدث  الهوديل 
دقة  وليد  الأ�سري  م�سهد 
قائال :" الفرحة ل ت�سعه  
العائلي،  وحميطه  الآن 
فكل �سنوات الأ�رش ذابت 
وهذه  التحدي  هذا  اأمام 
هناك   يعد  فلم  الب�رشى، 
�سنوات  على  تاأثري  اأي 
ال�سجن الطويلة، فالأ�رشى 
ينجبون واأولدهم يكربون 
عاجزاً  يقف  وال�سجان   ،
الكرامة  هذه  اأمام 
واملعركة غري املتكافئة، 
اأن  الأ�رشى  حق  فمن 
وعائلة،  اأولد  لهم  يكون 
اخليالية  املوؤبد  و�سنوات 
اأ�سري  متنع  مل  ال�سوئية 
وهذا   ، الإجناب  من  
ي�سجله  حقيقي  انت�سار 
الأ�رشى  يف كل يوم، فهذه 

النطف املحررة اأ�سبحت 
ولي�ست  دراجة  ظاهرة 
ملرة  وقع  عابراً  حدثاً 
بل   ، وبال�سدفة  واحدة 
�سدر  لأ�رشى  تقليد  هو 
لعدة  اأحكاماً   بحقهم 

اآلف من ال�سنوات ".

ال�سيد وم�سروع 
الإجناب

)اأم  �سوي�ض  اإخال�ض 
الأ�سري  زوجة  اهلل(  عبد 
ال�سيد  عبا�ض  املهند�ض 
طولكرم،  مدينة  من 
موؤبدا   45 واملحكوم 
تقول:  عاما  وخم�سني 
عبا�ض  الأ�سري  زوجي 
فكرة  �ساحب  ال�سيد 
الإجناب خلف الق�سبان، 
وهل هي نبوؤة قد حتققت 
ولزوجته  وليد  لالأ�سري 
�سناء دقة، فكل �سيء مت 
اخلطبة  الق�سبان  خلف 
هو  وهذا  وامليالد، 

التحدي احلقيقي.

ميالد وعدم اللقاء

نافع   اإميان  املحررة 

نائل  الأ�سري  زوجة 
الربغوثي من قرية كوبر 
ق�ساء رام اهلل ، الذي دخل 
عامه العتقايل الأربعني 
 ": تقول  الق�سبان  خلف 
مل  لأبوين  ميالد  الطفلة 
 ، ال�سجن  خارج  يلتقيا  
فاخلطبة وهو يف ال�سجن 
ميالد  للطفلة  وامليالد 
فهناك  ال�سجن،  يف  وهو 
ميالد  لروؤية  فرحة 
ال�سم�ض وبكاء لأن  اأ�سعة 
والدها يف �سجن هدارمي 
والزوجة  عاماً،   35 منذ 
من  ممنوعة  �سناء 
و�ستمنع  زوجها،  زيارة 
من  اأي�ساً  ميالد  الطفلة 
معايريهم  ح�سب  الزيارة 
ولدت  لأنها   ، العن�رشية 
واأنا  حمررة،  نطف  من 
اأقدم  وكزوجة  كمحررة 
اأ�سري اأبارك لالأ�سري وليد  
تكون  اأن  وع�سى  مبيالد 
ميالداً للحرية عن قريب  

ولزوجته �سناء  ".

انت�سار على ال�سجان

د.  الإعالمي  املحرر 
مدير  وردة  اأبو  اأمني 

الإعالمي  اأ�سداء  موقع 
�سجل  دقة  وليد  يقول:" 
النطف  هذه  انت�ساراً 
دليل  وهذا  املحررة، 
والإجماع  التوافق  على 
الفل�سطيني على م�ساندة 
الأ�رشى يف كل املجالت 
"واأ�ساف:"  والأ�سعدة 
خالل جتربة الأ�رش التي 
العديد  وثقت  ع�ستها، 
يقوم  التي  املواقف  من 
اأجل  من  بها  الأ�رشى 
اثبات وجودهم وكان من 
�سمنها النطف املحررة، 
يف  جت�سده  التي  والأثر 
حياة عائالتهم وزوجاتهم 

."
 35 فبعد  �سجانه،  على 
ينجح  الأ�رش،  من  عاماً 
له  وهذا  بالإجناب، 
دللت قوية لدى ال�سعب 
باأ�رشه،  الفل�سطيني 
موؤ�س�سات  وهناك 
وجمعيات �سلطت ال�سوء 
الأ�رشى  واإرادة  قوة  على 
يف تكوين اأ�رشة لهم، وقد 
�سدر من هيئات اإ�سالمية 
عليا فتاوى �رشعية توؤكد 
حق الأ�سري بالإجناب من 

خالل.

م�سهد الفرحة يف وجوه عائلة الأ�سري وليد دقة من الداخل الفل�سطيني عام 48، خففت من وجع اأ�سر ا�ستمر 35 عاما، 
فامل�ساعر كانت حتاكي ميالدا جديدا لالأ�سري وليد دقة املحروم من عبق احلرية منذ 35 عاما املولودة ميالد حملت 
ا�سما يطابق الواقع، فهو ميالد فجر جديد لالأ�سري وليد دقة الذي طاملا حلم اأن يكون اأبا لطفل ما يزيد عن 70 طفاًل 

ولدوا من خالل النطف املحررة ولي�ست املهربة كما يحب اأن يطلق عليها اأ�سحابها، فهي حتررت من ال�سجن لت�ستقر يف 
رحم الزوجات لتكون نواة لأمل قريب يلوح بالأفق.

540 اأ�سرًيا ب�سجون االحتالل يق�سون 
اأحكاًما بال�سجن املوؤبد

الأ�رشى،  ب�سوؤون  املخت�ض  قال   
 )540( اإن  فروانة،  النا�رش  عبد 
�سجون  يف  فل�سطينيا  اأ�سرياً 
يق�سون  الإ�رشائيلي  الحتالل 
)مدى  املوؤبد  بال�سجن  اأحكاماً 
ملرات  اأو  واحدة  ملرة  احلياة( 

عدة.
واأ�ساف فروانة يف بيان �سحفي، 
اأنه وح�سب تقرير ادارة ال�سجون 
كافة  ير�سد  والذي  الإ�رشائيلية 
ذات  الإح�سائية  املعطيات 
اأول/ كانون   31 حتى  العالقة 
جمموعه  ما  فاإن  دي�سمرب2019، 
اإجمايل  بني  من  اأ�سريا،   )2922(
يف  القابعني  واملعتقلني  الأ�رشى 
الإ�رشائيلي  الحتالل  �سجون 
خم�سة  عددهم  يقارب  والذين 
اأحكاما  بحقهم  �سدر  قد  اآلف، 
بال�سجن الفعلي لفرتات متفاوتة، 
بينهم )61( طفال ترتاوح اأعمارهم 

ما بني 14-18 عاماً.
الأ�رشى  اإىل  "بالإ�سافة  وتابع: 
املوؤبد  بال�سجن  املحكومني 
والذين بلغ عددهم )540( اأ�سريا، 
اأ�سريا كان قد  فاإنه يوجد )497( 
بال�سجن  اأحكاماً  بحقهم  �سدر 
�سنة  ع�رشين  من  لأكرث  الفعلي 
اأ�سريا  و)338(  موؤبد،  من  واأقل 
يق�سون احكاما بال�سجن لفرتات 

ترتاوح ما بني 15-20 �سنة"وذكر 
فروانة، اأنه يوجد من بني الأ�رشى 
املحكومني )201( اأ�سريا يق�سون 
ترتاوح  لفرتات  بال�سجن  اأحكاما 
ما بني 10-15 �سنة، و)362( اأ�سريا 
ما  ترتاوح  اأحكاما  بحقهم  �سدر 
اأنه  واأو�سح  �سنوات   10-5 بني 
اإدارة  تقرير  يف  ورد  ما  وح�سب 
ال�سجون الإ�رشائيلية، فاإن )984( 
الأ�رشى  اإجمايل  بني  من  اأ�سريا 
اأحكاما  يق�سون  املحكومني 
خمتلفة  لفرتات  الفعلي  بال�سجن 

تقل عن اخلم�ض �سنوات.
الق�ساء  اأن  على  فروانة  واأكد 
الظلم  قوامه  الإ�رشائيلي 
حياة  هدم  و�رشعنة  والقهر، 
الفل�سطيني،  ال�سعب  وم�ستقبل 
مل  الإ�رشائيلية  املحاكم  واأن 
وهي  وعادلة  نزيهة  يوما  تكن 
الحتالل  اأدوات  من  اأداة 
كما  وقا�سية،  تع�سفية  واأحكامها 
مواطنني  حماكمة  لها  يجوز  ول 
املحتل،  يقاومون  فل�سطينيني 
فهذه املقاومة و�سيلة م�رشوعة، 
اأجازتها كافة املواثيق والأعراف 
الدولية، وتندرج يف �سياق م�سرية 
ال�سعب  يخو�سها  طويلة  كفاحية 
احلرية  اأجل  من  الفل�سطيني 

وال�ستقالل.

الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  قالت 
الأ�رشى  اإن  الأحد:  واملحررين، 
ت�سمى  فيما  القابعني  املر�سى 
والبالغ  الرملة"  �سجن  "م�سفى 
من  يعانون  اأ�سرياً،   12 عددهم 
بالغة  واعتقاليه  �سحية  ظروف 
ال�سوء وال�سعوبة، ويواجهون املوت 
الإهمال  �سيا�سة  بفعل  البطيء 
الطبي املتعمد من قبل ال�سلطات 
�سجونها.  واإدارة  الإ�رشائيلية، 
وذكرت الهيئة يف ت�رشيح �سحفي 
يف  القابعني  املر�سى  الأ�رشى  اأن 
�ساوي�ض  خالد  كل:  هم  )الرملة( 
رداد  ومعت�سم  موقدة  ومن�سور 
�سالح  و�سالح  الأقرع  وناه�ض 
زيد  وجمال  م�سطفى  ورامي 
العربيد  و�سامر  �سباغ  وحممد 
�سعادة  واأحمد  ال�ساوي�ض  وكتيبة 
اأربعة  اإىل  اإ�سافة  زهران،  واأحمد 
برعايتهم  يقمون  اأخرين  اأ�رشى 
والهتمام بهم وهم كل من الأ�سري 
دياك  اأبو  و�سامر  ر�سوان  اإياد 

اأبو خ�سري.  واأحمد  عمور  وعليان 
واأكدت الهيئة، اأن املر�سى هناك 
الطبي  القتل  �سيا�سة  من  يعانون 
اخلدمات  انعدام  حيث  املتعمد، 
الطبية وال�سحية، وعدم ت�سخي�ض 
احلالت املر�سية، وانعدام تقدمي 
لهم،  الالزمة  والأدوية  العالجات 
العالج،  على  الأ�رشى  وم�ساومة 

وتقدمي امل�سكنات واملنومات.
املر�سية  احلالت  اأن  يذكر، 
الأ�سعب  )الرملة(  ب�سحن  القابعة 
امل�سابون  فهناك  ال�سجون،  يف 
بالر�سا�ض واملعاقون وامل�سلولون 
واأورام  باأمرا�ض  وامل�سابون 
من  �سنوات  منذ  يعانون  خبيثة، 
اأج�سامهم،  يف  الأمرا�ض  تفاقم 
الطبي،  الإهمال  �سيا�سة  ومن 
لطلبات  ال�ستجابة  يف  واملماطلة 
�سحية،  لأ�سباب  املبكر  الإفراج 
اإىل  املحامون  بها  يتقدم  والتي 
املخت�سة  الإ�رشائيلية  اللجان 

بهذا ال�ساأن.

هيئة الأ�سرى

12 اأ�سريًا مري�سًا يواجهون القتل 
الطبي البطيء مب�ست�سفى 
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عي�سة ق.

يف ظل رغبة جنم مقرة االحتفاظ 
للخروج  بالزاد كامال �سعيا منهم 
الذين  وهم  اخلطر  منطقة  من 
املهددين  ثالث  يتواجدون 
ي�سعى  املقابل  يف  بال�سقوط، 
تخطي  اإىل  العا�سمة  احتاد 
اأمام  لها  تعر�ض  التي  الهزمية 
ال�سعي  خالل  من  �سطيف  وفاق 
كامال  الزاد  على  احلفاظ  وراء 
الر�سيد  وتدعيم  القواعد  داخل 
وت�سييق  بالو�سافة  لاللتحاق 
االأدوار  لعب  اأجل  من  اخلناق 
اأن  رغم  املو�سم،  هذا  االأوىل 
اأمام  �سهلة  تكون  لن  املهمة 

ت�سكيلة »ال�سيا�سي« التي تعول على 
ا�ستغالل لعب اللقاء بدون �سغط 
اجلمهور ب�سبب لعقوبة امل�سلطة 
اأجل  من  العا�سمي  النادي  على 
ت�سجيل نتيجة اإيجابية ت�ساعدهم 
الرتتيب  جدول  يف  االرتقاء  على 
املقدمة.  كوكبة  من  واالقرتاب 
بينما �سوف تكون قمة املباريات 
عرب  زبانة  اأحمد  ملعب  من 
لوفاق  وهران  مولودية  ا�ستقبال 
�سطيف، اين يعول كل فريق على 
غري  ال  الفوز  حتقيق  اإىل  ال�سعي 
من اأجل االقرتاب من »البوديوم«، 
يتواجدان  الفريقني  واأن  خا�سة 
عودة  بعد  معنويات  اأف�سل  يف 
ديربي  من  بانت�سار  »احلمراوة« 

الغرب اأمام احتاد بلعبا�ض، بينما 
اأمام  »الكحلة«  ت�سكيلة  انت�رصت 
جوالت  اأوىل  يف  العا�سمة  احتاد 
املقابل،  يف  االإياب،  مرحلة 
يحت�سن ملعب 20 اأوت بالعا�سمة 
بني  تدور  التي  املوؤخرة  قمة 
ن�رص ح�سني داي وجمعية ال�سلف 

ملزم  فريق  كل  خاللها  و�سيكون 
باللعب على الفوز ال غري، خا�سة 
بديل  ال  التي  للن�رصية  بالن�سبة 
لها عن االنت�سار يف ملعبها بحثا 
اأمام  اخلطر  منطقة  مغادرة  عن 
ت�سكيلة ترف�ض العودة اإىل ثالثي 

املوؤخرة.

يواجه رائد البطولة الوطنية فريق �سباب بلوزداد تنقال حمفوف املخاطر اإىل خارج القواعد عندما يالقي امل�سيف 
جنم مقرة لذي ي�سارع على حتقيق لبقاء وتفادي ال�سقوط يف اأول مو�سم بدوري الكبار، حيث يجد النادي العا�سمي 
نف�سه اأمام ماأمورية �سعبة من اأجل العودة بالنقاط الثالث خا�سة واأن التحدي �سوف يكون خا�سا اأمام الالعبني من 

اأجل �سمان احلفاظ على االنفراد بال�سدارة وتو�سيع الفارق وتفادي حلاق املطاردين 

القمة يف زبانة والرائد يف تنقل اجلولة 17 للرابطة املحرتفة االأوىل
حمفوف املخاطر

مولودية وهران / وفاق �سطيف

احلمراوة ملوا�ضلة النطالقة القوية والن�ضر الأ�ضود للتاأكيد

اّتهمه بعرقلته يف رفع راأ�س املال واحل�سول على اأغلبية االأ�سهم

بن حمادي ينتقد رما�س وي�ضتقبل من جمل�س الإدارة

ي�سعى فريق مولودية وهران على اإحراز 
النقاط الثالث عندما يلتقي اأم�سية اليوم 
قوية  مواجهة  يف  �سطيف  وفاق  فريق 
عودة  ت�سجيل  اإىل  ي�سعيان  ناديني  بني 
لعب  على  والتناف�ض  املناف�سة  يف  قوية 
االأدوار االأوىل هذا املو�سم، حيث يدخل 
اأر�سية  م�رصي  ب�سري  املدرب  اأ�سبال 
احلفاظ  اأجل  من  زبانة  اأحمد  ملعبهم 
االنطالقة  وتاأكيد  باأر�سيتهم  الزاد  على 
االإياب عندما متكنوا  القوية يف مرحلة 

احتاد  اأمام  الغرب  ديربي  ح�سم  من 
بلعبا�ض ل�ساحلهم وعادوا بفوز ثمني من 
خارج الديار جعلهم يرفعون �سهيتهم من 
اأجل الدخول بقوة يف �رصاع لعب االأدوار 
املو�سم  قارية  م�ساركة  و�سمان  االأوىل 
اأهمية  الالعبون  يدرك  حيث  املقبل، 
قفزة  يحقق  الذي  بال�سيف  االإطاحة 
االنت�سارات  يف  قوية  وعودة  النتائج  يف 
باللقاءات االأخرية من املناف�سة املحلية، 
ولهذا الغر�ض يعول املدرب م�رصي على 

ودعم  الأ�سباله  العالية  املعنويات  الروح 
من  بقوة  يتنقل  اأن  املنتظر  اجلمهور 
واالقرتاب  الثالث  النقاط  ح�سد  اأجل 
ي�سافر  املقابل،  يف  »البوديوم«.  من 
الغرب  عا�سمة  نحو  �سطيف  وفاق 
�سل�سلة  موا�سلة  عن  بحثا  اجلزائري 
خم�ض  �سجل  والذي  االإيجابية  النتائج 
انت�سارات متتالية و�سجل عودة قوية يف 
بعدما جنح يف حتقيق  الوطنية  البطولة 
نبيل  التون�سي  قيادة املدرب  وثبة حتت 

الكوكي وحقق ثورة يف النتائج، �ساهمت 
يف عودة ت�سكيلة »الن�رص االأ�سود« بقوة يف 
الرتتيب اأين ميلك فر�سة ثمينة من اأجل 
وت�سييق  املقدمة  ثالثي  من  االقرتاب 
منه  �سعيا  البوديوم  اأندية  على  اخلناق 
املو�سم  هذا  كاملة  حظوظه  لعب  يف 
االأوىل  االأدوار  على  التناف�ض  اأجل  من 
و�سمان اإنهاء املو�سم يف اإحدى املراكز 

الثالث.
عي�سة ق.

قّرر رئي�ض فريق اأهلي برج بوعريريج 
من  االن�سحاب  حمادي  بن  اأني�ض 
عقب  ر�سمية  ب�سفة  الفريق  رئا�سة 
التي  بلعبا�ض  احتاد  مقابلة  نهاية 
من   17 اجلولة  حل�ساب  اليوم  جتري 
اأين ك�سف  االأوىل،  الرابطة املحرتفة 
بن حمادي اأول اأم�ض خالل عقد ندوة 
رئا�سة  من  االن�سحاب  اأن  �سحافية 
بالدرجة  تعود  الربايجي  الفريق 
االأوىل اإىل رف�ض رئي�ض النادي الهاوي 

حوا�ض رما�ض فتح راأ�ض مال ال�رصكة 
اأنه  اأو�سح  حيث  للنادي،  الريا�سية 
اإقناع  اأجل  من  الطرق  ب�ستى  عمل 
فتح  اأجل  من  الهاوي  النادي  رئي�ض 
حمادي  بن  ح�سة  ورفع  املال  راأ�ض 
اإىل اأكرث من 50% من اأ�سهم الفريق اإال 
واأنه  خا�سة  م�سعاه،  يف  ينجح  مل  اأنه 
يرف�ض العمل يف ظل الظروف احلالية 
رما�ض  ورف�ض  عليها،  يتواجد  التي 
اأغلبية  �ساحب  باعتباره  جاء  االأمر 

رئي�ض  باعتباره  النادي  يف  اأ�سهم 
النادي الهاوي. واأو�سح املتحدث اأنه 
يرف�ض العمل يف ظل الظروف القائمة 
 %72 ن�سبة  الهاوي  النادي  ميلك  اأين 
من اأ�سهم الفريق وال يقوم بامل�ساركة 
جلب  خالل  من  الفريق  ت�سيري  يف 
رغم  عليه  عاتقها  يقع  التي  االأموال 
اأ�سهم  من  كبرية  ح�سة  ميلك  ال  اأنه 
اأهلي  اأن  وا�ستطرد  »الكابا«،  ت�سكيلة 
اإىل  بال�سقوط  مهدد  بوعريريج  برج 

البطولة الهاوية ب�سبب اإفال�ض ال�رصكة 
عاتقها  على  حتمل  والتي  الريا�سية 
ديون كبرية تبلغ قيمتها 4 مليون دوالر، 
العمل على  اأنه قّرر موا�سلة  واأ�ساف 
احتاد  مقابلة  غاية  اإىل  الفريق  را�ض 
راتب  بت�سديد  ويقوم خاللها  بلعبا�ض 
يف  وعدهم  مثلما  لالعبني  �سهرين 
وقت �سابق قبل تقدمي اال�ستقالة غدا 

اإىل جمل�ض االإدارة.
ع.ق.

العا�سمة  احتاد  فريق  ي�ستهدف 
لقاء  هزمية  وتعوي�ض  التدارك 
العودة  خالل  من  �سطيف،  وفاق 
جمددا  االنت�سارات  �سكة  اإىل 
اليوم  اأم�سية  ي�ستقبل  عندما 
على  ق�سنطينة  �سباب  ال�سيف 
ببولوغني  حمادي  عمر  ملعبه 
من  يدعم  فوز  ت�سجيل  عن  بحثا 
خالله الر�سيد، خا�سة واأن النادي 
من  ثمينة  فر�سة  ميلك  العا�سمي 
الثاين  املركز  اإىل  ال�سعود  اأجل 
مولودية  فريقي  رفقة  منا�سفة 
اجلزائر و�سبيبة القبائل، وموا�سلة 
لعب احلظوظ ب�ساأن التناف�ض على 
االأدوار االأوىل يف البطولة الوطنية 
احلفاظ  على  اللعب  �سعوبة  رغم 
على لقب املو�سم املن�رصم، اإال اإن 
النادي العا�سمي ي�سعى اإىل جتاوز 
تواجهه  التي  االإدارية  العراقيل 
االنت�سارات  اإىل  العودة  اأجل  من 
نتيجة  عن  بحثا  وال�سعي  جمددا 
اإيجابية تعيد الثقة لالأن�سار الذين 
هزمية  عقب  اجلميع  على  ثاروا 
االإدارة  وحملوا  �سطيف  وفاق 

يتواجد  التي  الو�سعية  م�سوؤولية 
عليها التعداد خا�سة بعد االإق�ساء 
يف مناف�سة رابطة اأبطال اإفريقيا، 
اإىل  العا�سمي  النادي  ي�سعى  اأين 
املحلية  املناف�سة  على  الرتكيز 
من خالل التناف�ض على مناف�ستي 
البطولة الوطنية وكاأ�ض اجلمهورية، 
اأين يعول املدرب بالل دزيري على 
�سعيا  التغيريات  من  عدد  اإحداث 
منه على اإحراز الزاد كامال وعدم 
ت�سييع اأي نقطة داخل الديار من 

اأجل حتقيق الهدف املن�سود.
يف املقابل، يعول �سباب ق�سنطينة 
على  والعمل  التحدي  رفع  على 
تنقله  من  اإيجابية  بنتيجة  العودة 
تدعيم  اجل  من  العا�سمة  اإىل 
الر�سيد وتفادي ال�سقوط يف تعرث 
الرتتيب،  يعقد و�سعيته يف جدول 
اأين يعول العبو ت�سكيلة »ال�سيا�سي« 
جمهور  دون  اللعب  ا�ستغالل  على 
من  اجلماهريي  ال�سغط  وغياب 

اأجل ت�سجيل نتيجة اإيجابية.
عي�سة ق.

احتاد  فريق  مدرب  ا�ستقال 
من  يعي�ض  القادر  عبد  بلعبا�ض 
على راأ�ض العار�سة الفنية لفريق 
مفاجئ  ب�سكل  بلعبا�ض  احتاد 
موعد  على  �ساعة   48 وقبل 
مقابلة اأهلي برج بوعريريج اأين 
ينتظر الت�سكيلة تنقل �سعب من 
املقررة  املواجهة  خو�ض  اأجل 
من   17 اجلولة  حل�ساب  اليوم 
قدم  حيث  الوطنية،  البطولة 
يعي�ض اأول اأم�ض اال�ستقالة مربرا 
اخلطوة اإىل االنتقادات الالذعة 
خ�سارة  عقب  واجهته  التي 
ديربي الغرب التي �سجلها نهاية 
االأ�سبوع املنق�سي اأمام مولودية 
يعي�ض  واجه  حيث  وهران، 
الفرتة  خالل  كبرية  �سغوطات 
يف  الرتاجع  ب�سبب  املن�رصمة 
نتائج ت�سكيلة »املكرة«، وغياب 
واالإمكانيات  العمل  ظروف 
املتاحة، خا�سة اإذا علمنا اأزمة 
منها  ي�ستكي  التي  امل�ستحقات 
الالعبون والتي اأثرت كثريا على 

اجلانب املعنوي للتعداد، االأمر 
الظروف  يواجه  جعله  الذي 
االإدارة  دعم  عن  بعيدا  بعزلة 
لوحده  ي�سارع  تركته  التي 
امل�ساكل لتي يعاين منها الفريق 
الكروي  املو�سم  انطالق  منذ 
االإدارة  وافقت  حيث  اجلاري، 
و�رصعت  يعي�ض  ا�ستقالة  على 
يف البحث عن مدرب جديد من 
له وموا�سلة  تعيينه خليفة  اأجل 
املو�سم  من  تبقى  فيما  العمل 
يوا�سل  حيث  احلايل،  الكروي 
توايل  �سل�سلة  بلعبا�ض  احتاد 
الفنية  عار�سته  على  املدربني 
مدرب  رابع  يعي�ض  وان  خا�سة 
قبله  مر  بعدما  املو�سم  هذا 
ر�سيد  اإفتي�سان،  يون�ض  من  كل 
خواكني  واال�سباين  بوعراطة 

لوبيز مارتينيز.
ع.ق.

احتاد العا�سمة / �سباب ق�سنطينة

الحتاد للتدارك وال�ضيا�ضي 
يرفع التحدي

االإدارة وافقت عليها و�سرعت يف البحث عن خليفته

يعي�س ي�ضتقيل من تدريب 
احتاد بلعبا�س

برنامج املباريات
ن�رص ح�سني داي / جمعية ال�سلف

جنم مقرة / �سباب بلوزداد
اأهلي برج بوعريريج / احتاد بلعبا�ض

اللقاءات جتري ابتداء من 15:00
احتاد العا�سمة / �سباب ق�سنطينة دون جمهور

اللقاء يجري على ال�ساعة 16:00
�سبيبة ال�ساورة / جمعية عني مليلة ابتداء من 17:00

مولودية وهران / وفاق �سطيف ابتداء من 17:45
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ك�شف املدير الفني الوطني 
مدرب  اأن  �شفيق  عامر 
التون�شي  القبائل  �شبيبة 
ميلك  ال  الزلفاين  معني 
على  التواجد  يف  احلق 
للنادي  االحتياط  مقعد 
مقابلة  من  ابتداء  القبائلي 
ت�شكيلة  تخو�شها  التي  الغد 
القواعد  خارج  »الكناري« 
عني  جمعية  امل�شيف  اأمام 
 17 اجلولة  حل�شاب  مليلة 
والتي  الوطنية  البطولة  من 
حيث  جمهور،  دون  تلعب 
اأم�س  �شفيق  عامر  اأو�شح 
للإذاعة  ت�رصيحات  يف 
االحتادية  لوائح  اأن  الوطنية 
ال  القدم  لكرة  اجلزائرية 

الزلفاين  للمدرب  ت�شمح 
ال�شبيبة  مواجهات  بت�شيري 
من مقعد البدالء بحكم عدم 
امتلكه ال�شهادات التدريبية 
بالتدريب يف  له  ت�شمح  التي 
البطولة الوطنية، اأين اأ�شاف 
لنادي  ال�شابق  املدرب  اأن 
�شهادة  ميلك  العماين  ظفار 
كاف  �شنف  من  تدريب 
العمل  ال ميكنه  والتي  »ب«، 
املحرتفة  البطولة  يف  بها 
املدربني  ت�شرتط على  التي 
كاف  �شهادة  على  التح�شل 
على  االإ�رصاف  اجل  من  »اأ« 
حمرتفة،  اأندية  تدريب 
اأن  ال�شدد  هذا  يف  مو�شحا 
ملزمون  االأجانب  املدربني 

�شهادات  على  باحل�شول 
�شهادة  اأو  »اأ«  كاف  تدريب 
االأوروبي  من طرف االحتاد 

العار�شة  تويل  اأجل  من 
يف  نا�شط  لفريق  الفنية 

البطولة املحرتفة.

بطولة  من   18 اجلولة  تقرتح 
املقررة  الثانية  الرابطة 
حملية  مقابلت  ثلث  اليوم 
الذي  الوقت  يف  واعدة، 
املطاردون  فيه  �شيحاول 
الرائد  عن  الفارق  تقلي�س 
الذي �شيكون  اوملبي املدية 
�شفرية  مع  موعد  على 
تقوده  باملخاطر  حمفوفة 
املولودية  لتحدي  بجاية  اىل 
للجولة  وخلفا  املحلية، 
اوملبي  �شيكون  ال�شابقة، 
املدية املت�شدر مبجموع 35 
نقطة، يف مهمة �شعبة عندما 
مولودية  على  �شيفا  ينزل 
بجاية املركز 14 التي تدرك 
الرابطة  يف  البقاء  ان  جيدا 
الثانية مير حتما عرب حتقيق 
الفريق  بقواعدها،  الفوز 
البجاوي الذي يقوده الثنائي 
ديدين ماروك - مراد وردي 
اليوم  مواجهة  �شيلعب خلل 
يف  االأخرية  اأوراقه  اإحدى 
�شتكون  حيث  البقاء،  م�شعى 
كتيبة  اأمام  �شعبة  مهمة  له 
التي  حجار  �رصيف  املدرب 
على  احلفاظ  اىل  ت�شعى 
تف�شلها  التي  االأمان  م�شافة 

املبا�رصين  امللحقني  على 
كذلك  هم  �شيكونون  الذين 
خارج  �شعبة  اختبارات  يف 
وداد  و�شيقوم  القواعد، 
بثاين  الثاين  املركز  تلم�شان 
حيث  التوايل،  على  تنقل 
املرة  هذه  الرحال  �شيحط 
�شيتحدى  التي  ببو�شعادة 
هدفه  و  املحلي  االأمل  بها 
ذلك  بعد  اأخر  تعرث  جتنب 
امل�شجل يف اجلولة املا�شية 

باخلروب.
الفريق  �شي�شعى  جهته،  من 
من  املحروم  البو�شعادي 
خدمات جنمه املهاجم دريفل 
مقابلت،  بثلث  املعاقب 
الثلث  بالنقاط  الفوز  اإىل 
ن�شبيا  بعيد  والبقاء يف مركز 
اأما  عن منطقة االهتزازات، 
املركز  غليزان  �رصيع  فريق 
الثالث ف�شيكون هو االآخر يف 
احتاد  مبيدان  �شعبة  مهمة 
الذي   16 املركز  احلرا�س 
يرغب يف اال�شتثمار بطريقة 
الثمني  التعادل  يف  ايجابية 
االربعاء  من  به  عاد  الذي 
ثم  ومن  املن�رصم  االأ�شبوع 
وقد  البقاء،  يف  اآماله  تعزيز 

جيدا  �شليماين  املدرب  اعد 
املقابلة  بهذه  للفوز  العبيه 
يرغب  ثقيل  �شيف  جتاوز  و 
نتيجة  حتقيق  يف  االأخر  هو 
ايجابية ي�شقط بها ح�شابات 
من  املبا�رصين،  امللحقني 
االأربعاء  اأمل  �شيكون  جهته، 
املركز الثالث على موعد مع 
باملخاطر  حمفوفة  �شفرية 
�شيلقي  اأين  عنابة،  اإىل 
املركز  املحلي  االحتاد 
يوؤمن  يزال  ال  والذي  ال�شابع 
ال�شعود،  بحظوظه يف �شباق 
العنابي  الفريق  ان  علما 
معروف  بجمهوره  املدعوم 
االمر  قواعده،  داخل  بقوته 
اىل  الزوار  �شيدفع  الذي 
الهجمات  على  االعتماد 
بنتيجة  للعودة  املعاك�شة 

ايجابية.
الفر�شة  �شتكون  باملقابل، 
�شبيبة  لفريق  �شانحة 
من  �شحوته  لتاأكيد  �شكيكدة 
�شيفه  عقبة  جتاوز  خلل 
ان  خا�شة  العلمة  مولودية 
�شيكونون  »رو�شيكادا«  اأبناء 
تعرث  و  الفوز  حال  -يف 
م�شتفيد  اأكرب  امللحقني- 

فريق  لكن  اجلولة،  هذه  من 
املتعرث  العلمة  مولودية 
الذهاب  مقابلة  يف  مبيدانه 
خو�س  نف�شه  على  يقبل  لن 
و  ال�شحية  ثوب  يف  املقابلة 
�شي�شعى هو االآخر اإىل العودة 

بنتيجة ايجابية.
ال�شاعي  الفريق  موقع  ومن 
ال�شعود  دوما لتحقيق هدف 
يف  وهران  جمعية  �شتكون 
عند  ن�شبيا  ي�شرية  مهمة 
�شبيبة  ل�شيفها  ا�شتقبالها 
الوهراين  فالفريق  بجاية، 
يف  متاأهل  يزال  ال  الذي 
�شيحر�س  اجلمهورية،  كاأ�س 
على تاأكيد النتيجة االيجابية 
اجلولة  يف  بها  عاد  التي 
ورغم  ارزيو،  من  املا�شية 
ابناء  فاإن  املعطيات،  هذه 
جددوا  الذين  فورايا«  »ميا 
من  االنت�شارات  مع  العهد 
بوابة امل بو�شعادة، �شي�شعون 
الفوز  حتقيق  اىل  كذلك  هم 
مهمة  التوايل يف  على  الثاين 
اأ�شحاب  امام  �شعبة  تبدو 

االر�س.
ق.ر.

ق.ر.

كان  املناف�س  اأن  واأردف 
قويا ومل يكن �شهل املتناول، 
يدركون  كانوا  واأنهم  خا�شة 
�شيواجهون  اأنهم  اللقاء  قبل 

من  ي�شعى  عنيدا  مناف�شا 
نتيجة  اإىل حتقيق  مواجهتهم 
بوجناح  اإيجابية.وا�شتطرد 
ي�شّوبون  �شوف  زملئه  اأن 
املقبلة  الفرتة  الرتكيز خلل 
ال�شعودي  الن�رص  على مقابلة 

م�شابقة  �شمن  يلعبونها  التي 
حيث  اآ�شيا،  اأبطال  دوري 
التح�شري  يف  ثقلهم  ي�شعون 
عليها وهي التي جتري خلل 
مو�شحا  املقبل،  االأ�شبوع 
تقدمي  على  يعولون  اأنهم 

النادي  اأمام  قوية  مباراة 
حتقيق  اأجل  من  ال�شعودي 

نتيجة اإيجابية.
على  التاألق  بوجناح  وا�شل 
قاد  عند  القطرية  امللعب 
النهائي  ربع  الدور  اإىل  ال�شد 

من مناف�شة كاأ�س االأمري بعد 
الفوز الثمني الذي حققه امام 
اخلريطيات بنتيجة 3 -1 على 

ملعب الدحيل، اأين �شاهم ابن 
االنت�شار  يف  وهران  مدينة 
والتاأهل بف�شل توقيعه هدفني 

يف اللقاء خلل الدقيقتني 26 
ال�شد  كانت خربة  و82، حيث 

يف �شاحله اأمام املناف�س.

�سجل ثنائية وقاد ال�سد للتاأهل اإىل ربع نهائي كاأ�س الأمري

بوجناح: واجهنا مناف�ضا عنيد و�ضرنكز
 على الن�ضر ال�ضعودي

عبرّ الالعب الدويل اجلزائري بغداد بوجناح عن ارتياحه عقب الفوز الثمني الذي حققه فريقه 
ال�سد يف مناف�سة كاأ�س اأمري قطر اأين تاأهلوا اإىل الدور ربع النهائي على ح�ساب نادي اخلريطيات، 

حيث اأبان مهاجم املنتخب الوطني عن م�ستويات مقبولة وهو الذي قاد ت�سكيلة »الزعيم« اإىل 
التاأهل بف�سل ت�سجيله هدفني يف مرمى املناف�س، وقال يف هذا ال�سدد اأن اجلميع يف الت�سكيلة قدم 

مباراة كبرية ومتكن خالل ذلك من العبور بالفريق اإىل اأدوار متقدمة من مناف�سة كاأ�س الأمري

يف ت�سريح حول الت�سريحات النارية بني برياف وبرناوي

خالدي: جتاوز اخلالفات ال�ضخ�ضية �ضروري 
لتغليب م�ضلحة الريا�ضة

اجلولة 17 من الرابطة املحرتفة الثانية

دون تقلي�ص الفارق عن الرائد املالحقون يرت�ضّ

ب�سبب عدم امتالكه �سهادة تدريب كاف »اأ«

عامر �ضفيق: الزلفاين ال ميكنه اجللو�ص يف دكة احتياط �ضبيبة القبائل

دخوله احتياطيا قلب الطاولة لأهلي جدة يف الدوري ال�سعودي

باليلي يقود رميونتادا تاريخية اأمام مبوحلي
الدويل  اللعب  اأطاح 
بليلي  يو�شف  اجلزائري 
يف  وزميله  مبواطنه 
راي�س  الوطني  املنتخب 
خلل  مبوحلي  وهاب 
خا�شها  التي  املقابلة 
واالتفاق  جدة  اأهلي 
حل�شاب  اأم�س  اأول  م�شاء 
الدوري  من   17 اجلولة 
للمحرتفني،  ال�شعودي 
حيث قلب بليلي الطاولة 
وحقق  املناف�شة  على 
عندما  تاريخية  رميونتادا 
ال�شوط  يف  بديل  دخل 
مدرب  ف�شل  بعدما  الثاين 
االأهلي اإراحته وعدم الزج 
العائد  وهو  اأ�شا�شيا  به 
يكون  اأن  قبل  اإ�شابة،  من 
دخوله اإيجابيا على زملئه 
يف  متاأخرين  كانوا  الذين 
بثنائية  مبلعبهم  النتيجة 
حار�س  ل�شالح  رد  دون 

عرين اخل�رص، لكن مهاجم 
له  كان  الوطنية  الت�شكيلة 
منح  يف  وجنح  اآخر،  كلم 
بف�شل  التقدم الأهلي جدة 
من  الثلثية  يف  م�شاهمته 
خلل ت�شجيل هدفني ومنح 
متريرة حا�شمة، اأين كانت 
مدينة  ابن  مبنح  البداية 
حا�شمة  متريرة  وهران 
زملئه  الأحد  خمالفة  من 
قبل  النتيجة،  قل�س  الذي 
عرب  النتيجة  يعدل  اأن 

بنف�شه  جلبها  جزاء  ركلة 
تدخل  اإىل  تعر�شه  عقب 
توىل  العمليات  منطقة  يف 
مواجهة  يف  تنفيذها 
بنجاح،  و�شددها  مبوحلي 
اإىل  جمددا  يعود  اأن  قبل 
ثانية  جزاء  ركلة  ت�شجيل 
زملئه  اأحد  اأحرزها 
االأخرى  هي  و�شددها 

بنداح اأي�شا. 
عي�سة ق.

ال�شباب  وزير  طالب 
علي  �شيد  والريا�شة 
اجلميع  من  خالدي 
بالهدوء  التحلي  �رصورة 
العامة  امل�شلحة  وتغليب 
�شعيا  ال�شخ�شية  على 
م�شلحة  عن  البحث  اإىل 
التي  اجلزائرية  الريا�شة 

ريا�شية  تنتظرها مواعيد 
الفرتة  خلل  هامة 
اأن خالدي  املقبلة، ورغم 
خلل ت�رصيحات اأدىل بها 
ح�شوره  خلل  اأم�س  اأول 
البطولة  انطلق  حلفل 
للم�شارعة  االإفريقية 
حر�شة  قاعة  يف  اجلارية 

رف�س  بالعا�شمة  ح�شان 
اخللفات  على  التعليق 
وال�رصاع القائم بني رئي�س 
اللجنة االأوملبية اجلزائرية 
والوزير  برياف  م�شطفى 
ال�شابق لل�شباب والريا�شة 
برناوي  الروؤوف  عبد 
للعمل  االأخلقيات  بحكم 
من  متنعه  التي  احلكومي 
التطرق اإىل املو�شوع، اإال 
وجه  مت�شل  �شياق  يف  اأنه 
الفاعلني  جميع  اإىل  نداءا 
اإىل  الريا�شية  املنومة  يف 
العامة  امل�شلحة  تغليب 
اجلزائرية  للريا�شة 
احل�شابات  كل  وتفادي 
جميع  بني  ال�شيقة 
تتبادل  التي  االأطراف 

االتهامات.
ع.ق.



جوفنتو�س  نادي  يعمل 
عقد  جتديد  على  الإيطايل 
باولو  الأرجنتيني  جنمه 
عقده  ينتهي  والذي  ديبال، 
وذكرت   ،2022 �صيف  يف 
اأن  �صبورت«،  »توتو  �صحيفة 
خطوات  �صيبداأ  جوفنتو�س 
ديبال  باولو  عقد  جتديد 
القليلة املقبلة،  خالل الأيام 

اأن باولو ديبال طلب  ونوهت 
ماليني   10 على  احل�صول 
يورو �صايف كراتب �صنوي يف 
واأ�صافت  الواحد،  املو�صم 
ال�صيدة  اإدارة  اأن  ال�صحيفة 
احلفاظ  يف  ترغب  العجوز 
على اجلوهرة ديبال، خا�صة 
واأنه يعد من اأف�صل الالعبني 
ونوهت  العجوز،  القارة  يف 

عقد  ميكنهما  الطرفني  اأن 
اجتماعات حا�صمة يف اأقرب 
وقت بوا�صطة خورخي اأنتون 
�صديق عائلة ديبال، والرجل 
املفاو�صات  يف  الرئي�صي 
باأن  وختمت  الالعب،  مع 
لتوقيع  يخطط  جوفنتو�س 
ديبال  باولو  مع  جديد  عقد 

حتى �صيف عام 2025.

الو�صط  لعب  ا�صتبعد 
بوغبا  بول  الدويل  الفرن�صي 
مان�ص�صرت  فريقه  مع�صكر  من 
يونايتد الإجنليزي يف اإ�صبانيا، 
برناجمه  موا�صلة  اأجل  من 
التاأهيلي عقب تعر�صه جلراحة 
يف الكاحل، و�صيبقى بوغبا يف 

مان�ص�صرت رفقة زميله �صكوت 
يوا�صل  حيث  ماكتوميناي، 
الالعبان العالج حت�صبا لقرب 
الفريق،  ل�صفوف  عودتهما 
ومنح مان�ص�صرت راحة لالعبني 
من مع�صكره الذي �صينطلق يف 
ماربيا الإ�صبانية اليزذوم علما 

اإيجالو  اجلديد  الوافد  باأن 
ومل  باملع�صكر،  �صيلحق 
مباراة  اأي  يف  بوغبا  ي�صارك 
منذ  يونايتد  مان�ص�صرت  مع 
لكنه  املا�صي،  ال�صهر  مطلع 
مبباراة  باللحاق  نف�صه  ميني 

ت�صيل�صي 17 فيفري اجلاري.

ي�صعى مان�ص�صرت �صيتي بطل 
اإىل  املا�صيني  املو�صمني 
والتم�صك  توازنه  ا�صتعادة 
يتواجه  حني  بالو�صافة 
هام  و�صت  �صيفه  مع  اليوم 
يف املرحلة 26 من الدوري 
الإجنليزي، وتقام يف عطلة 
نهاية الأ�صبوع اأربع مباريات 
فقط من اأجل ال�صماح للفرق 
التقاط اأنفا�صها بعد ازدحام 
الدوري  مباريات  رزنامة 
والكاأ�س وكاأ�س الرابطة من 
وراأ�س  امليالد  عيدي  فرتة 
و�صتكون  الآن،  حتى  ال�صنة 
اأمام  بالتايل  قائمة  الفر�صة 
لي�صرت  عن  لالبتعاد  �صيتي 
ينتظر  الذي  الثالث  �صيتي 
حتى اجلمعة املقبل خلو�س 
املرحلة  هذه  يف  مباراته 
ال�صعب  م�صيفه  �صد 
ولفرهامبتون، ويدخل فريق 
جو�صيب  الإ�صباين  املدرب 
الأمل  فقد  الذي  غوارديول 
يف نيل اللقب للمو�صم الثالث 
 22 بفارق  بتخلفه  توالياً 
نقطة عن ليفربول املت�صدر 
يف  مباراته  يخو�س  الذي 
هذه املرحلة ال�صبت املقبل 
�صيتي،  نوريت�س  ب�صيافة 
على  هام  وو�صت  لقاءه 
خلفية هزميتني على التوايل 
�صد جاره و�صيفه مان�ص�صرت 
يونايتد 0-1 يف ن�صف نهائي 
اأن  دون  من  الرابطة  كاأ�س 
اإىل  التاأهل  من  ذلك  مينعه 
 ،1-3 ذهاباً  لفوزه  النهائي 
يف   2-0 توتنهام  وم�صيفه 

وترتدي  املا�صية،  املرحلة 
مباراة الغد �صد و�صت هام، 
18بعد  املركز  يف  القابع 
اأّي فوز يف  ف�صله يف حتقيق 
املا�صية،  اخلم�س  املراحل 
اأهمية م�صاعفة ل�صيتي الذي 
�صتريلينغ  رحيم  عنه  يغيب 
مدعو  لأنه  الإ�صابة،  ب�صبب 
بالذات  لي�صرت  مواجهة  اإىل 
يف املرحلة املقبلة، ل�صيما 
نقطتني  بفارق  يتقدم  اأنه 

فقط عن الأخري.
املعنويات  من  الرغم  وعلى 
الفارق  جراء  املتدنية 
ليفربول  وبني  بينه  الهائل 
نقطة   18 اإىل  يحتاج  الذي 
املتبقية   13 املباريات  من 
منذ  الأول  لقبه  حل�صم  له 
1990 بغ�س النظر عن نتائج 
�صيكون  لي�صرت  اأو  �صيتي 
مر�صحني  الـ«�صيتيزين�س« 
على  التام  تفوقهم  لتاأكيد 
الأعوام  يف  هام  و�صت 
فوزهم  وحتقيق  الأخرية 
الفريق  على  توالياً  التا�صع 

اللندين يف جميع امل�صابقات 
ويدرك غوارديول اأّن ل وقت 
لأّن  الرتاخي  اأو  للتخاذل 
فريقه يدخل يف فرتة هامة 
اأنه،  اإذ  املو�صم،  من  جداً 
لي�صرت،  مع  مواجهته  وبعد 
اإ�صبانيا  اإىل  لل�صفر  مدعو 
الإ�صباين  مدريد  ريال  للقاء 
�صمن  احلايل  ال�صهر   26 يف 
دوري  نهائي  ثمن  ذهاب 
تزال  اأوروبا.ول  اأبطال 
اأمام  اأي�صاً  قائمة  الفر�صة 
الكاأ�س  لقب  لحراز  �صيتي 
يف  يتواجه  حيث  املحلية 
مع  النهائي  ثمن  الدور 
ون�صداي  �صيفيلد  م�صيفه 
يف الرابع من ال�صهر املقبل، 
اليوم   26 املرحلة  وتفتتح 
مبباراتي اإيفرتون وكري�صتال 
بال�س ثم برايتون وواتفورد، 
�صيفيلد  غدا  يلتقي  اأن  على 

يونايتد وبورمنوث.

اإ�صباين  �صحفي  تقرير  اأكد 
بيل  غاريث  الويلزي  اأم�صاأن 
وا�صل  مدريد،  ريال  جنم 
ت�صري  التي  بت�رصفاته  القيام 
اإىل عدم اكرتاثه كثرًيا بنتائج 
مدريد  ريال  وكان  امللكي، 
قد خ�رص على اأر�صه وو�صط 
اأمام   4-3 بنتيجة  جماهريه 
ليودع  اأم�س  اأول  �صو�صييداد 

اإ�صبانيا  ملك  كاأ�س  امللكي 
ووفًقا  النهائي،  ربع  دور  من 
ل�صحيفة »ماركا« فاإن غاريث 
قائمة  من  امل�صتبعد  بيل 
يف  حا�رًصا  كان  املباراة، 
برنابيو،  �صانتياجو  ملعب 
قبل  اللقاء  غادر  اأنه  اإل 
واأ�صارت  �صاعة،  بربع  نهايته 
املباراة  نتيجة  اأن  ال�صحيفة 

ريال  تاأخر  اإىل  ت�صري  كانت 
مدريد 1-4 اإل اأن بيل اختار 
انتظار  وعدم  املغادرة 
للعودة،  زمالئه  حماولت 
الهدفني  ي�صاهد  مل  وبالتايل 
للمرينغي،  والثالث  الثاين 
اأن  اعتاد  بيل  اأن  واأو�صحت 
مدريد  ريال  مباريات  يغادر 
ي�صارك،  ل  عندما  مبكًرا 

وهذا مل ي�صاعد على اإ�صالح 
بجماهري  املتوترة  عالقته 
ال�صحيفة  واأنهت  املرينغي، 
بيل  اأن  بالتاأكيد  تقريرها 
مباريات   4 ق�صى  الذي 
ت�صكيلة  خارج  متتالية 
الفريق، ل يبدو اأنه �صي�صتعيد 
مكانه يف ريال مدريد ب�صكل 

�رصيع.

اأمام م�صيفه  بر�صلونة  انهزم 
ام�س  اأول   1-0 بلباو  اأتلتيك 
ملك  كاأ�س  نهائي  ربع  يف 
الالعب  و�صجل  ا�صبانيا، 
الهدف  ويليام�س  اإينياكي 
يف  املباراة  يف  الوحيد 
الدقيقة 93، وحلق بلباو بكل 
من غرناطة وريال �صو�صييداد 
ن�صف  اإىل  ومرياندي�س 
وملعب  امل�صابقة،  نهائي 
بر�صلونة  خرج  مامي�س  �صان 
الأكرث تتويجاً بهذه امل�صابقة 
الأخرية  الن�صخة  وو�صيف 
بلباو،  يد  على  حنني  بخفي 
فوزه  بالتايل  اتلتيك  وكرر 
على الفريق الكاتالوين بعد ان 
هزمه يف الدوري املحلي يف 
مدرب  وقرر  املا�صي،  اأوت 
بر�صلونة كيكي �صيتيني و�صع 
انطوان  الفرن�صي  املهاجم 
غريزمان على دكة الالعبني 
ال�صاب  واأ�رصك  الحتياطيني 
منه،  بدلً  فاتي  اأن�صو 
املباراة  بر�صلونة  وخا�س 
بعد  داخلية  م�صاكل  و�صط 
الريا�صي  املدير  انتقاد 
اريك  الفرن�صي  النادي  يف 
اإىل  واأ�صار  الالعبني  ابيدال 
را�صياً  يكن  مل  بع�صهم  اأن 
ارن�صتو  ال�صابق  املدرب  عن 
مبا  يعملون  ول  فالفريدي 
يقال  اأن  قبل  الكفاية  فيه 
�صيتيني  ويحل  من�صبه  من 
ال�صهر  منت�صف  منه  بدلً 

املا�صي.
ورد عليه قائد الفريق مي�صي 
بالقول »يتعني على امل�صوؤولني 
اأن  الريا�صية  الدارة  يف 
اأي�صاً  م�صوؤولياتهم  يتحملوا 
يتخذونها«،  التي  والقرارات 
الكاتالوين  الفريق  يعاين  كما 
من اإ�صابات ل�صيما يف خط 
الأوروغوياين  بغياب  الهجوم 
خ�صع  الذي  �صواريز  لوي�س 
ركبته  يف  جراحية  لعملية 
و�صيغيب  املا�صي  ال�صهر 

املقبل،  ماي  منت�صف  حتى 
دميبيلي  عثمان  والفرن�صي 
الذي �صيخ�صع بدوره لعملية 
جراحية يف 11 احلايل لإ�صابة 
بتمزق ع�صلي حاد يف الفخذ 
حتى  الرجح  على  �صيبعده 

نهاية املو�صم احلايل.
الدور  من  مدريد  ريال  خرج 
ربع النهائي من م�صابقة كاأ�س 
ا�صبانيا لكرة القدم بخ�صارته 
على ملعبه �صانتياغو برنابيو 
 ،4-3 �صو�صييداد  ريال  اأمام 
البا�صكي  الفريق  وتقدم 
بهدف وحيد يف نهاية ال�صوط 
الأول �صجله الرنوجي مارتن 
ريال  من  املعار  اأوديغارد 
اأن  قبل  بالذات،  مدريد 
ال�صاب  ال�صويدي  ي�صيف 
هدفني  ايزاك  الك�صندر 
ميكل  وينهي  �رصيعني 
الأهداف  مهرجان  مورينو 
ريال  اأهداف  اأما  لفريقه، 
فوات  بعد  فجاءت  مدريد 
طريق  عن  تقريباً  الوان 
ومواطنه  مار�صيلو  الربازيلي 
ريال  وبات  ونات�صو،  رودريغ 
ثالث  �صاحب  �صو�صييداد 
مفاجاأة يف هذا الدور بعد ان 
اللقب  حامل  فالن�صيا  افتتح 
ربع النهائي بتوديع امل�صابقة 
غرناطة  اأمام  خ�صارته  بعد 
1-2 الثالثاء املن�رصم، ليلحق 
به فياريال الأربعاء ب�صقوطه 

من  مرياندي�س  م�صيفه  اأمام 
فيما   ،4-2 الثانية  الدرجة 
اأكمل اأتلتيك بلباو املفاجاآت 
بهدف  بر�صلونة  باإخراجه 

نظيف.
الدين  زين  الفرن�صي  اختار 
مدريد  ريال  مدرب  زيدان 
ال�صيء  بع�س  معدلة  ت�صكيلة 
فبالإ�صافة  املباراة،  خلو�س 
ادين  البلجيكي  غياب  اإىل 
غاريث  والويلزي  هازار 
زيدان  فاإن  امل�صابني،  بايل 
احلار�س  من  كل  ا�صتبعد 
الدويل البلجيكي تيبو كورتوا 
كارفاخال  دانيال  والالعبني 
فاران  رافاييل  والفرن�صي 
فيما  كا�صيمريو،  والربازيلي 
ظل الكرواتي لوكا مودريت�س 
عام  العامل  يف  لعب  اأف�صل 
الحتياط  دكة  على   2018
الثاين،  ال�صوط  بداية  حتى 
الهدف الأول جاء بعد �صل�صلة 
حار�س  بداأها  متريرات 
اإىل  و�صولها  حتى  املرمى 
على  من  �صدد  الذي  ايزاك 
اجلزاء،  منطقة  م�صارف 
الفرن�صي  احلار�س  ف�صدها 
اإىل  لرتتد  اأريول  األفون�س 
ريال  من  املعار  اأوديغارد 
مدريد ف�صددها بني �صاقيه، 
ي�صجل  اأن  اأوديغار  وكاد 
ت�صديدته  لكن  الثاين  الهدف 

مل تكن دقيقة )31(.

ريال  �صباك  ايزاك  وهز 
اأكروباتية  حركة  بعد  مدريد 
جميلة و�صع فيها الكرة بعيدا 
عن متناول رايول معززا تقدم 
اأ�صاف  ما  و�رصعان  فريقه، 
لفريقه  الثالث  ذاته  الالعب 
بت�صديدة على ميني احلار�س 
)58(.وقل�س مار�صيلو الفارق 
واحدة  دقيقة  من  اأقل  بعد 
ووجه  قريبة،  ت�صديدة  من 
على  الرحمة  طلقة  مورينو 
ريال مدريد بت�صجيله الهدف 
الرابع من ت�صديدة من م�صافة 
قريبة م�صتفيدا من التمريرة 
وقل�س  ليزاك،  العر�صية 
هدفني  اإىل  الفارق  رودريغو 
بت�صجيله الثاين للمريينغي يف 
حار�صه،  من  الفارغ  املرمى 
قد  فيني�صيو�س  كان  بعدما 
فردي  جمهود  اإثر  �صحبه 
الهدف  ينفع  ومل  رائع، 
نات�صو  �صجله  الذي  الثالث 
من ت�صديدة من حدود نقطة 
الثالثة  الدقيقة  يف  اجلزاء 
�صائع  عن  بدل  الوقت  من 
توديع  من  فريقه  منع  من 
احلكم  امل�صابقة.وطرد 
اأندوين  �صو�صييداد  لعب 
البطاقة  لنيله  غورو�صابيل 

ال�صفراء الثانية.      

ريا�ضة دوليةاجلمعة  07  ال�سبت 08  فيفري   2020  املوافـق  ل 14 جمادى الثاين  1441ه 14

اإق�ضاء الريال والبار�ضا من كاأ�س امللك

بيل ي�ضر على اإغ�ضاب ريال مدريد

املان �ضيتي يبحث عن ا�ضتعادة التوازن والتم�ضك بالو�ضافة

بوغبا يف�ضل يف اللحاق مبع�ضكر مان�ض�ضرت

جوفنتو�س يتحرك لتح�ضني ديباال
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للكاتب عزمي ب�سارة

يف الإجابة عن �شوؤال: ما ال�شعبوية؟
يف اإجابة عن �سوؤال ُيطرح بكرثة يف الأعوام الأخرية، �سدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب مهّم ي�سرح فيه موؤلفه عزمي ب�سارة 

ظاهرة ال�سعبوية و�سياقاتها التاريخية؛ فقد اأ�سبح من ال�سروري �سرح جذور الظاهرة وماهيتها وتدقيق املفهوم، ول �سيما بعد اأن راج ا�ستخدام امل�سطلح 
اإعلمًيا يف و�سف حركات ميينية ن�ساأت وانت�سرت خارج الأحزاب املعروفة، ويف و�سف �سيا�سيني جدد برزوا و�سعدوا من خارج املنظومات احلزبية يف 

اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية.

وكالت 

ينفرد هذا الكتاب باالنطالق 
الدميقراطية  نظرية  من 
بني  وبالف�صل  وبنيتها، 
يف  ال�صعبوية  ظاهرة 
يُظهر  اإذ  الدميقراطيات؛ 
نحو  على  بو�صوح  متّيزها 
ودرجاتها  حلدودها  مبنّي 
من جهة، وحالها يف البلدان 
ال�صلطوية  االأنظمة  ذات 
فيها  التمييز  ي�صعب  التي 
يف  وال�صعبي  ال�صعبوي  بني 
يناق�ش  كما  املعار�صة. 
ال�صعبوية  م�صادر  الكتاب 
الدميقراطي  اخلطاب  يف 
نف�صه، ويف التوترات البنيوية 
ووجود  للدميقراطية، 
يف  ال�صعبوية  من  درجات 
الرئي�صة  االأحزاب  خطاب 
الثقافية  وامل�صادر  ذاتها، 
ية  د قت�صا ا - �صيو ل�صو ا و

للمزاج ال�صيا�صي ال�صعبوي.

ال�سعبوية والأزمة 
الدائمة للدميقراطية

 216( الكتاب  هذا  يتاألف 
ال�صغري،  بالقطع  �صفحة 
اأربعة  من  ومفهر�ًصا(  موثًقا 

ف�صول.
االأول،  الف�صل  يف 
الدائمة  واالأزمة  »ال�صعبوية 
ب�صارة  يرى  للدميقراطية«، 
بها  متُرّ  اأزمًة  يُعُدّ  ما  اأن 
الليربالية  الدميقراطية 
ظاهرة  لي�ش  املعا�رصة 
بل هو من جتليات  جديدة، 
للدميقراطية  دائمة  اأزمة 
يف ظروف جديدة. وبح�صب 
عنا�رص  تتمثل  املوؤلف، 
بثالثة  الدائمة  االأزمة  هذه 
توترات بنيوية: التوتر االأهم 
الدميقراطي  البعد  بني  هو 
ال�صعبية  بامل�صاركة  املتعلق 
افرتا�ش  على  القائمة 
بني  االأخالقية  امل�صاواة 
امل�صاواة  وافرتا�ش  الب�رص، 
متييز  على  القدرة  يف 
م�صلحتهم، التي تقوم عليها 
بينهم،  ال�صيا�صية  امل�صاواة 
حقهم  ا  اأي�صً عليها  ويقوم 
وبني  م�صريهم،  تقرير  يف 
يقوم  الذي  الليربايل  البعد 
املتمثلة  احلرية  مبداأ  على 
باحلقوق واحلريات املدنية، 
االإن�صان  حرية  و�صون 
اخلا�صة  وملكيته  وكرامته 
ويتعلق  الدولة،  تع�ّصف  من 
الدولة.  �صلطات  بتحديد 
داخل  الثاين فهو  التوتر  اأّما 
ذاته  الدميقراطي  البعد 

ال�صعب  حكم  فكرة  بني 
و�رصورة  جهة،  من  لذاته 
املجتمعات  يف  متثيله 
قوى  عرب  واملركبة  الكبرية 
ونخب  منظمة  �صيا�صية 
املهمات  تتوىل  �صيا�صية 
عرب  الدولة  الإدارة  املعقدة 
من  البريوقراطي،  جهازها 
التوتر  واأّما  اأخرى.  جهة 
الثالث فهو بني مبداأ التمثيل 
يقود  الذي  باالنتخابات 
باأغلبية  قرارات  اتخاذ  اإىل 
املنتخبني،  ال�صعب  ممثلي 
االأغلبية  باأ�صوات ممثلي  اأو 
قوى  ووجود  ناحية،  من 
منتخبة  غري  وموؤ�ص�صات 
القرار،  �صنع  يف  تاأثري  ذات 
عرقلته  وحتى  تعديله،  اأو 
الق�صائي  اجلهاز  مثل 
البريوقراطية  واالأجهزة 
املختلفة للدولة، من ناحية 

اأخرى.
اإ�صافًة اإىل ذلك، يجد ب�صارة 
الثقة  عدم  حالة  تفاقم  اأن 
باالأحزاب يف الدميقراطيات 
وتزايد  والنامية،  املتطورة 
يف  ال�صخ�صي  العن�رص  وزن 
دور  وت�صاعد  ال�صيا�صة، 
وو�صائل  املرئي  االإعالم 
كلّها  ال�صبكية،  االت�صال 
�صعود  اإىل  توؤدي  عوامل 
اأو  حزبيني  غري  �صيا�صيني 
واآخر،  حزب  بني  متنقلني 
النجومية،  على  يعتمدون 
االإعالمية  والدمياغوجيا 
ت�صلُّل  اإىل  اإ�صافًة  وغريها، 
اإىل  فا�صدين  اأعمال  رجال 
نظر  يف  لكنهم  ال�صيا�صة، 
الأنهم  موؤهلون  اجلمهور 
خارج  ثروتهم  جمعوا 
املنظومة ال�صيا�صية، والأنهم 
كما  الب�صطاء،  لغة  يتكلمون 
ينجذب اإليها جنوم الريا�صة 
ب�صارة،  وبح�صب  وال�صينما. 
ال�صيا�صي  �صعبوية  تنبع  ال 
هنا من انتمائه اإىل ال�صعب، 
ال�صعب  لغة  تكلّمه  من  »بل 
خالل  من  م�صتواها  وتنزيل 
لغة  يتكلم  ال  الأنه  ذلك، 
بل  احلقيقة،  يف  ال�صعب 
يت�صَوّرها،  كما  ال�صارع  لغة 
تكري�صها  يجري  وكما 
وال�صيا�صة.  االإعالم  يف 
الهاوي  ال�صيا�صي  فيربز 
العالقات  على  امُلعتِمد 
 ]...[ والنجومية  العامة 
كبري  اإ�رصار  اإىل  يوؤدي  ما 
الدميقراطية.  باملوؤ�ص�صات 
يف  هوؤالء  ينجح  ال  وطبًعا، 
يعّمقون  بل  الثقة،  اإعادة 
باملوؤ�ص�صات  الثقة  عدم 

الدميقراطية«.

ال�سعبوية: اخلطاب 
واملزاج والأيديولوجيا

الثاين،  الف�صل  يف 
اخلطاب  »ال�صعبوية: 
واالأيديولوجيا«،  واملزاج 
ال�صعبوية  اأن  ب�صارة  يرى 
االأحزاب  ت�صتهدف 
االإعالمية  واملوؤ�ص�صات 
ال�صلطة  مراقبة  وموؤ�ص�صات 
الو�صول  وهدفها  و�صبطها، 
�صعبوية  دميقراطية  اإىل 
احلكومة  ل�صكل  ا�صم  هي 
الذي  اجلديد  التمثيلية 
يقوم على العالقة املبا�رصة 
الذي  واملجتمع  القائد  بني 
ده القائد بو�صفه �صعبًا  يحِدّ
حمًقا وطيبًا دائًما. وبح�صبه، 
ال ميّثل ال�صيا�صيون يف هذه 
املرحلة اأحزاًبا اأو جماعاٍت 
يتحولون  ما  بقدر  منظمة 
يوؤدون  اأي  ممثلني؛  اإىل 
اأدواًرا، ويبحثون عن �رصوخ 
اجتماعية ال�صتغاللها خارج 

االنق�صامات احلزبية.
ن�صهد  اأننا  ب�صارة  يجد 
االجتماعي  التطور  جتاوز 
بتق�صيم  املتمثل  ال�صيا�صي 
تق�صيمات  اإىل  وميني  ي�صار 
اأخرى ميكن اأن نطلق عليها 
»ي�صار« و«ميني« �رصَط تغيري 
داللة امل�صطلحات؛ فـ »ثمة 
حالًيّا  كبرية  تقاطعات 
ي�صاًرا  ي�صمى  كان  ما  بني 
ال�صلبي  املوقف  يف  ومييًنا 
موؤ�ص�صات  ومن  العوملة  من 
ومن  الدميقراطية  الدولة 
والليربالية،  االأحزاب 
اأحد  اأّن  ويرى  وغريها«. 
بني  ال�صعبوية  جمع  م�صادر 
»الف�صخ  هو  والي�صار  اليمني 

الليربالية  بني  النيوليربايل 
االجتماعية  واحلقوق 
اأجنزت  التي  واالقت�صادية 
الرفاه،  دولة  مرحلة  خالل 
ويف الوقت ذاته بروز ظاهرة 
العودة اإىل الهويات املحلية 
واالإثنية يف مواجهة العوملة 
اأدى  الف�صخ  وهذا   ]...[
اإىل تراجع الطبقة الو�صطى 
من  وا�صعة  فئات  وت�رّصر 
العاملية،  والتجارة  العوملة 
اال�صتثمارات  تدفق  وحرية 
اأرخ�ش يف  عمالة  بحًثا عن 
بعد  فيها  تتحقق  مل  بلدان 
وحقوق  نقابية  منجزات 

عمالية«.
على  �رصًرا  ب�صارة  يرى  وال 
تبّني  من  الدميقراطية 
م�صاواتًيا  خطاًبا  الي�صار 
مبداأ  يكون  حني  �صعبوًيا 
احلرية متجلًيا يف احلريات 
قد تر�ّصخ يف الدميقراطيات 
يوؤذيها  فال  التاريخية، 
عليها.  ت�صديده  عدم  كثرًيا 
هذا  اأّن  ذلك  اإىل  وي�صاف 
النوع من الي�صار �رصعان ما 
قرًبا  اأكرث  �صيا�صات  يتبنى 
التي  املركزية  التيارات  من 
اإىل  ي�صل  اإن  ما  حكمت، 

احلكم.

عدم الثقة باملوؤ�س�سات 
الدميقراطية

الف�صل  يف  ب�صارة  يناق�ش 
م�صاألة  »يف  الثالث، 
باملوؤ�ص�صات  الثقة  عدم 
مو�صوع  الدميقراطية«، 
باملوؤ�ص�صات  الثقة  عدم 
واالغرتاب  الدميقراطية 
احتمال  م�صاألة  ويثري  عنها، 

ال�صعبوي  املد  يو�صل  اأن 
قد  احلكم،  اإىل  �صيا�صيني 
مبنجزات  �رصًرا  يلحقون 
الليربالية،  الدميقراطية 
املوؤ�ص�صات  ا�صتنفار  »لكّن 
وال�صحافة  الدميقراطية 
املجتمع  من  وا�صعة  وفئات 
منجزات  حلماية  االأمريكي 
مواجهة  يف  الدميقراطية 
مثاًل  ترامب  �صعبوية 
قادة  اأن  كما  للعيان.  وا�صح 
�صعبويني ميينيني اآخرين يف 
ي�صككون  ال  الغربية  اأوروبا 
الدميقراطي،  النظام  يف 
منجزات  على  ي�رصون  بل 
املراأة  حقوق  مثل  ليربالية 
بع�ش  يف  املثليني  )وحقوق 
واأ�صبحوا  احلاالت(، 
املنجزات  هذه  ي�صّورون 
اخل�صو�صية  �صمن  كاأنها 
االإثنية  وحتى  الثقافية، 
عنها  الدفاع  يجب  التي 
املهاجرين  مواجهة  يف 
يهددونها  الذين  امل�صلمني 

بح�صب ادعائهم«.
اأن  ب�صارة  يرى 
يف  الوليدة  الدميقراطيات 
ن�صوة  بعد  النامية،  الدولة 
اإ�صقاط  يف  ثورة  جناح 
واال�صتب�صار  �صلطوي،  نظام 
يف  اأو  الدميقراطية،  بقدوم 
اإذا  فيما  التفاوؤل  ظروف 
اإىل  املوؤدي  االإ�صالح  جنح 
الدميقراطية،  اإىل  االنتقال 
فيها  تنت�رص  ما  غالبًا 
وعدم  اخليبات  من  »حالة 
االرتياح ال�صعبي من النظام 
الدول  يف  الدميقراطي 
اأن  وامل�صكلة  النامية. 
املواطنني يف هذه الدولة مل 
يعتادوا التمييز بني احلكومة 
ينذر  ما  ال�صيا�صي،  والنظام 
بتحول النقمة على احلكومة 

اإىل موقف من النظام«.
يف  ب�صارة،  يتطرق  كما 
م�صاألة  اإىل  الف�صل،  هذا 
اأداء املوؤ�ص�صات  الر�صا عن 
النظام  من  واملوقف 
تون�ش  يف  الدميقراطي 
ما  »ثمة  يقول:  اإذ  وم�رص؛ 
موقف  من  تعلّمه  ميكن 
النظام  من  امل�رصيني 
الرغم  على  الدميقراطي 
االنتقال  عملية  ف�صل  من 
ما  وثمة  وطنهم،  يف  اإليه 
عند  منه  اال�صتفادة  ميكن 
حتليل موقف التون�صيني من 
اأداء املوؤ�ص�صات واالأحزاب، 
وخطورة ال�صعبوية يف مرحلة 

تر�صيخ الدميقراطية«.

جاذبية النظام 

الدميقراطي

»هل  الرابع،  الف�صل  يف 
الدميقراطي  النظام  فقد 
ب�صارة  يقول  جاذبيته؟«، 
ال�صعبوية  اأن  الوهم  اإن 
اأدوات  ت�صتخدم  اليمينية 
مقابل  يف  العقالنية 
االأحزاب التقليدية الي�صارية 
واليمينية والنخب ال�صيا�صية 
هو  بعقالنيتها  متتاز  التي 
القوى  واإن  �صائع،  خطاأ 
املعزولة �صعبًيا يف ع�رصنا، 
املارك�صي  الي�صار  مثل 
التي  اأو  التقليدي،  اللينيني 
ثقافية  تيارات  اإىل  حتولت 
باأنها  نف�صها  توهم  نخبوية، 
تراجعها  واأّن  عقالنية، 
�صعبًيا �صببه عقالنيتها، واأن 
احلّل هو العودة اإىل ال�رصاع 
خماطبة  عرب  الهيمنة  على 
العواطف وغريها من و�صائل 
مع  ال�صعبوية،  اال�صرتاتيجية 
اأنها مل ترتدد يف املا�صي يف 
التعبوية،  الو�صائل  ا�صتخدام 
اأيديولوجيا  غيبيات  وتوظيف 
واحلتميات  اخلال�ش 
التاريخية والنهايات ال�صعيدة 
ب�صعبية  حتظى  كانت  حينما 
وحني  العاملة.  الطبقة  داخل 
انتقدت  القوى،  هذه  �صعفت 
االأيديولوجيا  اأن  على  نف�صها 
غري  والتم�صك  وغيبياتها 
من  منعتها  بها،  العقالين 
يف  التطورات  ا�صتيعاب 
احلديث،  ال�صناعي  املجتمع 
اإىل املنهج  العودة  واحلل هو 

العقالين.
ب�صارة  يتفق  ال  النهاية،  يف 
اإن  القائل  اال�صتنتاج  مع 
الليربالية  الدميقراطيات 
على  بناًء  اأفول  حالة  يف 
جتلب  التي  املعطيات 
ارتفاع  على  لال�صتدالل 
يف  والتعليم  الدخل  م�صتوى 
توؤ�رص  فهذه  �صلطوية«،  دول 
اإىل ر�صوخ االأنظمة ال�صلطوية 
ال�صوؤال  لكن  وا�صتقرارها. 
حول  يطرح  اأن  يجب  الذي 
املتطورة  ال�صلطوية  الدول 
من  ينطلق  اأن  يفرت�ش  ال 
اأزمة  ي�صكل  التطور  هذا  اأن 
متى  بل  للدميقراطية، 
نقي�ش  العوامل  هذه  تنجب 
احتمال  هو  وما  ال�صلطوية؟ 
اإىل  االأنظمة  هذه  انتقال 
تو�صع  ب�صبب  الدميقراطية 
وانت�صار  الو�صطى  الطبقة 
اإىل  احلاجة  ومعهما  التعليم 
عنه  والتعبري  الراأي  حرية 

والرغبة يف امل�صاركة؟
العام  املدير  ب�صارة  عزمي 

لالأبحاث  العربي  للمركز 
وع�صو  ال�صيا�صات،  ودرا�صة 
املركز.  يف  االإدارة  جمل�ش 
معروف،  وكاتب  باحث  وهو 
نُ�رصت له عدة كتب وموؤلفات 
يف الفكر ال�صيا�صي، والنظرية 
االجتماعية، والفل�صفة. عمل 
والدرا�صات  للفل�صفة  اأ�صتاًذا 
بريزيت  جامعة  يف  الثقافية 
و1996.   1986 عامْي  بني 
مراكز  تاأ�صي�ش  يف  و�صاهم 
منها:  فل�صطني،  يف  بحثية 
املوؤ�ص�صة الفل�صطينية لدرا�صة 
)مواطن(،  الدميقراطية 
الكرمل  مدى  ومركز 
االجتماعية  للدرا�صات 
عام  يف  ا�صطر  التطبيقية. 
2007 اإىل اخلروج اإىل املنفى 
بعد مالحقته اإ�رصائيلًيا بتهٍم 

اأمنية.
ب�صارة  عزمي  الدكتور  ن�رص 
والدرا�صات  االأوراق  مئات 
علمية  دوريات  يف  والبحوث 
اأبرز  ومن  خمتلفة،  بلغات 
املدين:  »املجتمع  موؤلفاته: 
امل�صاألة  »يف  نقدية«؛  درا�صة 
لبيان  مقدمة  العربية: 
»من  عربي«؛  دميقراطي 
الدولة حتى �صارون«؛  يهودية 
�صياق  يف  والعلمانية  »الدين 
ثالثة  يف  )جزاآن  تاريخي« 
جملدات(؛ »يف الثورة والقابلية 
يف  عربًيا  تكون  »اأن  للثورة«؛ 
وال�صيا�صة:  »اجلي�ش  اأيامنا«؛ 
ومناذج  نظرية  اإ�صكاليات 
احلرية«؛  يف  »مقالة  عربية«؛ 
»الطائفة، الطائفية، الطوائف 
عن  االإجابة  »يف  املتخيلة«؛ 
�صوؤال: ما ال�صلفية؟«؛ »تنظيم 
الدولة املكنى ’داع�ش‘: اإطار 
يف  نقدية  وم�صاهمة  عام 
كتٌب  ومنها  الظاهرة«،  فهم 
اأ�صبحت مرجعيًة يف جمالها.

تاأريخًيا  عماًل  اأجنز  كما 
للثورات  وتوثيقًيا  حتليلًيا 
يف  اندلعت  التي  العربية 
ثالثة  يف  ون�رصه   ،2011 عام 
التون�صية  »الثورة  هي:  كتب 
درب  و«�صورية  املجيدة«؛ 
حماولة  احلرية:  نحو  االآالم 
و«ثورة  الراهن«؛  التاريخ  يف 
م�رص« )يف جملدين(. وتناولت 
الثورة  اأ�صباب  املوؤلفات  هذه 
البلدان،  تلك  يف  ومراحلها 
�صمن  مرجعيًة  مادًة  وتعد 
الراهن؛  بالتاريخ  يُعرف  ما 
ملا احتوته من توثيق و�رصد 
لهذه  اليومية  للتفا�صيل 
حتليلي  بعٍد  مع  الثورات 
يربط ال�صياقات االجتماعية 
واالقت�صادية وال�صيا�صية لكل 

ثورة فيما بينها.
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للموؤلف عبد الرحمن ال�سهبندر 

الق�ضايا االجتماعية الكربى يف العامل العربي
�سدر عن �سل�سلة »طي الذاكرة« يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب عبد الرحمن 
ال�سهبندر الق�سايا االجتماعية الكربى يف العامل العربي، يف طبعة ثانية بعد اأن �سدرت الطبعة 

االأوىل يف القاهرة يف عام 1936.
وكاالت 

�صفحة   320( الكتاب  هذا 
موثًقا  الو�صط،  بالقطع 
تقدمٍي  بح�صب  ومفهر�ًصا( 
كتبه �صقر اأبو فخر، درا�صات 
ن�رش  ال�صهبندر  كان  معمقة 
معظمها يف جملة املقتطف 
 1934 عامي  بني  القاهرية 
فيها جمموعة  عالج  و1935، 
احليوية  املو�صوعات  من 
العرب  املفكرون  كان  التي 
بالبحث  اآنذاك  لها  يت�صّدون 
املدنية،  مثل  والتفّكر؛ 
وم�صري  والرجل،  واملراأة 
الأ�رشة ال�رشقية، وال�صيوعية 
والأ�رشة، والدولة، واحلكومة 
واملذاهب  والرعية، 
احلكم  واأ�صكال  ال�صيا�صية، 
الكمالية،  واحلركة  ال�صالح، 
اأو  الوطني  والندماج 
والوطنية،  التجان�س، 
الأمة،  ووحدة  والزعامة، 
والثقافة،  والدين  والثورة، 
الديني،  ال�صعور  واأ�صل 

الأخالقية  والنه�صة  والدين 
احلديثة.

التحرير والبناء

تلك  جميع  يندرج 
روؤية  �صياق  يف  املو�صوعات 
ال�صهبندر اإىل م�صتقبل العامل 
العربي، والتي ميكن اإيجازها 
البالد  حترير  حمورين:  يف 
العربية من ال�صتعمار، وبناء 

الدولة احلديثة املتجان�صة.
ق�صية  ال�صهبندر  جعل 
وال�صلطنة،  اخلالفة 
»حكومة  فكرة  على  عالوة 
القاهرين« وم�صاألة التجان�س 
يف  الجتماعي(  )الندماج 
بوؤرة بحوثه ومقالته وخطبه، 
التنبيه  على  دائًما  وتوفر 
اخلالفة  ف�صل  مزايا  اإىل 
يردد  وكان  ال�صلطنة،  عن 
’اخلالفة‘  ِبـ  �ُصمي  »ما  اأّن 
مل  )ع�صور(  اأع�صار  منذ 
مذمومة  �صلطنة  �صوى  يكن 

�رشًعا.  مردودة  وحكومة 
ِبـ  ي�صّمون  كانوا  الذين  واأن 
غري  يكونوا  مل  »اخللفاء« 

امللوك وال�صالطني«.

هذا  يف  ال�صهبندر،  وق�ّصم 
احلكم  املعرفة،  من  احلقل 
ال�صكل  هي:  اأ�صكال،  خم�صة 
الدميقراطي؛  الع�صامي 
العظامي  وال�صكل 
ال�صتبدادي  الأر�صتقراطي 
وال�صورى  الأوتوقراطي؛ 
النقابي ال�صيوعي الالوطني؛ 
يف  املتطرف  والفا�ص�صتي 
امل�صتبد  وال�صكل  الوطنية؛ 
ما  وهو  النرّي،  اأو  العادل 
ول  للحكم  مالئًما  اعتربه 
غريه،  مالئم  �صكل  يوجد 
البالد  يف  به  يب�رش  وراح 
ال�صام  يف  بالتحديد  العربية، 

والعراق.

من املحيط اإىل 
املحيط

مقدمة  يف  ال�صهبندر  يقول 
ق�صدنا  من  »لي�س  الكتاب: 
املقالت  هذه  تتناول  اأن 
التي ن�رشناها تباًعا يف جملة 
الق�صايا  جميع  املقتطف 
يف  الكربى  الجتماعية 
اأكرث  فهذه  العربي؛  العامل 
مهما  جملة  تتناولها  اأن  من 
ح�صبنا  بل  �صدرها،  ات�صع 
هذه  منها  بالذكر  نخ�س  اأن 
التي  الرئي�صية  املو�صوعات 
عاجلناها ب�صيٍء من الإي�صاح 
لو  اإليه  لنحتاج  نكن  مل  رمبا 
اقت�رشنا على الكتابة مل�رش 
مثاًل.  للعراق  اأو  ل�صورية  اأو 
مت�صٌع  العربي  والعامل  اأّما 
املحيط  من  ميتد  ف�صيح 
اأنواًعا  ويحوي  املحيط  اإىل 
يف  املتفاوتة  الرتبية  من 
من  بَدّ  فال  الدرجات، 
التفاوت  هذا  مالحظة 
بتقدمي ال�رشوح والإي�صاحات 
اإىل  الإ�صارة  مع  ال�رشورية، 
مثل هذه الق�صايا عند الأمم 

الأخرى«.
وي�صيف: »يف احلق اأن �صهولة 
الأر�س  �صعوب  بني  الت�صال 
بني  امل�صافات  وتقريب 
بني  المتزاج  و�صدة  القارات 
امل�صالح  وارتباط  الثقافات 
بني املمالك، كل ذلك �صينهنه 
من غرب الذين يزعمون اأنهم 
ا كّذب من  خلقوا خلًقا خا�صًّ
و�صيجعل  الن�ّصابون،  بعده 
يف  الجتماعية  الق�صايا 
مت�صابهة  الب�رشي  املجتمع 
متقاربة،  معاجلتها  وطرق 
لأن الإن�صان بالًغا ما بلغ من 
ة تابع يف  التاأثر ببيئِته اخلا�صّ
اجتماعية  لقواعد  تدّرجِه 
جتارب  من  م�صتقاة  عامة 
واختبارات متماثلة يف جميع 

الأفراد واجلماعات«.
عبد الرحمن ال�صهبندر ولد يف 
دم�صق يف عام 1879، وتخرج 
ال�صورية  الإجنيلية  الكلية  يف 
الأمريكية  )اجلامعة  ببريوت 
لحًقا(، وعمل اأ�صتاًذا للطب 
عاد  نف�صها.  اجلامعة  يف 

 ،1908 عام  يف  دم�صق  اإىل 
�صد  ال�صيا�صي  ن�صاله  وبداأ 
الطورانيني الأتراك يف �صبيل 
ن�صاله  تابع  ثم  بلده،  حرية 
الفرن�صي  الحتالل  �صد 
ل�صورية، ونُفي و�ُصجن مراٍت 
اأحد  ال�صهبندر  يُعترب  كثرية. 
يف  العرب  املتنورين  اأبرز 
الزعماء  واأحد  ال�صام،  بالد 
ال�صورية  للثورة  الكبار 

قادها  التي   )1925( الكربى 
اأ�ص�س  الأطر�س.  �صلطان 
 1925 عام  يف  ال�صعب  حزب 
الفرتة  املنفى يف  وعا�س يف 
انح�صار  بعد   1937-1926
عاد  حني  ال�صورية،  الثورة 
م�صريته  ليتابع  دم�صق  اإىل 
ال�صيا�صية، فاغتيل يف عيادته 

يف عام 1940.

ق�ضايا ثقافية وفكرية ملّحة يف ختام 
فعاليات م�ؤمتر” فكر17 

من تاأليف نبيل عناين

كتاب »اخلروج اإىل الن�ر«.. اإ�ضدار جديد عن 
»م�ؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية«

ال�صنوي  املوؤمتر  اأ�صدل 
العربي  الفكر  ملوؤ�ص�صة 
على  ال�صتار  “فكر″17، 
نُظم  الذي   ، اأعماله 
امللك  مركز  مع  بال�رشاكة 
العاملي  الثقايف  عبدالعزيز 
)اإثراء( يف مدينة الظهران، 
و�صط ح�صور مكّثف ورفيع 
املفكرين  من  امل�صتوى 
وال�صيا�صيني  واملثقفني 

واملبدعني .
ال�صمو  �صاحب  واأو�صح 
خالد  الأمري  امللكي 
موؤ�ص�صة  رئي�س  الفي�صل 
اإ�رشاقة  اأن  العربي  الفكر 
اإن�صان  لكل  فخر  هي  اإثراء 
مبن  “نعتز  وقال  �صعودي، 
هذا  واأدار  و�صاهم  فّكر 
نوعه،  من  الفريد  احلدث 
حياتنا  املوؤمتر  اأثرى  حيث 
الذي  بالجتاه  ي�صري  كونه 
والثقافة  بالفكر  يرتقي 
ال�صعودية اإىل م�صتوى العامل 
اململكة  اأن  موؤكدا  الأول”، 
�صتبقى  ال�صعودية  العربية 
تنزل،  ولن  الأول  بالعامل 
و�صرتتفع وترتقي بكتاب اهلل 
و�صنة نبيه، لرتقاء الإن�صان 
باملراتب  العربي  بالفكر 

الأوىل .

املديرة  قالت  جهتها  من 
املراأة  ملنظمة  العامة 
فاديا  الدكتورة  العربية 
من�صة  اإثراء  “اإن  كيوان 
واملفكرين  املثقفني  جتمع 
من جميع اأنحاء العامل، ولها 
املفكرين،  جلمع  رائد  دور 
الثقافية  الق�صايا  طرح  يف 
عند  هاج�صا  ت�صّكل  التي 
ال�صعوب العربية، فهي منارة 
العامل العربي، وت�صعى جميع 
الدول اأن ت�صكل توا�صال مع 
املن�صات التي تهتم بق�صايا 

العامل العربي “.
العام  املدير  اأ�صار  بدوره 
العربي  الفكر  ملوؤ�ص�صة 
العويط  هرني  الربوفي�صور 
يهدف  م�رشوع  كل  اأن  اإىل 
هو  ال�صباب  اإ�رشاك  اإىل 
ومعترب،  مقّدر  م�رشوع 
امللك  مركز  به  يقوم  وما 
العاملي  الثقايف  عبدالعزيز 
بيئة  توفري  يف  )اإثراء( 
�صمن  وم�صاعدة،  حا�صنة 
فعاليته والربامج والأن�صطة 
التي يقدمها له وعمل فريد 
يف  ا�صتطاع  حيث  مميز، 
مدة وجيزة اأن يحقق كل ما 
ال�صباب  ي�رشك  واأن  حققه، 
الواعد  امل�صتقبل  بناء  يف 

باملواهب والطاقات والفكر 
اخلاّلق .

يف  املغربي  الباحث  وذكر 
ال�صيا�صية  الأنرثوبولوجيا 
مركز  اأن  املعزوز  حممد 
الثقايف  عبدالعزيز  امللك 
دوًرا  يلعب  )اإثراء(  العاملي 
اإطار  تعزيز  يف  جوهرًيا 
واحت�صانه  العربي،  الفكر 
الفكر  موؤ�ص�صة  ملوؤمتر 
اإّل  ماهو  “فكر17”  العربي 
خللق  الأفكار  ودفع  لإثراء 
التي  التحديات  مع  توازن 
العربي  الوطن  يواجهها 
ال�صيا�صي  امل�صتوى  على 
والثقايف،  والقت�صادي 
به  يقوم  ما  اأن  مو�صًحا 
يف  اإ�صهامه  من  املركز 
تطوير م�صتقبل ال�صباب من 
خالل الربامج التي يقدمها، 
ي�صهم يف تعزيز القيم ووعي 
العربي  العامل  جممتعات 
هم  الذين  ال�صباب  باأهمية 
وعد الغد وبناء امل�صتقبل .

البحوث  مركز  مدير  واأبان 
موؤ�ص�صة  يف  والدرا�صات 
اأحمد  العربي  الفكر 
اأ�صهم  اإثراء  اأن  فرحات، 
باأن  اإميانه  خالل  من 
�رشٌح  العربي  للفكر  يكون 

املجالت  جميع  يف  متعدٌد 
وما  والإبداعية،  الثقافية 
يقرتحه من مبادرات فكرية 
اإل  هو  ما  وم�صتقبلية،  اآنية 
اأن  يجب  جديدة  م�صرية 
م�صتوى  على  منها  يُ�صتفاد 
واملبدعني  املفكرين 
والإعالميني،  وال�صعراء 
جتمع  ح�رشية  وجهة  كونه 
بني طاقات ومواهب العامل 

العربي.
مركز  اأن  بالذكر  اجلدير 
الثقايف  العزيز  عبد  امللك 
اأحد  “اإثراء”  العاملي 
اأرامكو  مبادرات  اأهم 
لرعاية  املوجهة  ال�صعودية 
املعرفة  ون�رش  الإبداع 
الثقايف  التوا�صل  وتعزيز 
خالل  من  واحل�صاري، 
الربامج الثقافية والإبداعية 
العام،  طوال  يقدمها  التي 
ثقافية  وجهة  يعد  حيث 
اإىل  تهدف  الأبعاد  متعددة 
يف  رّوادها  وحتفيز  اإلهام 
والفنون  العلوم  جمالت 
والبتكار، ومتكني املواهب 
تقدم  واإبراز  الوطنية 
امل�صتوى  على  اململكة 

العاملي .
 وكالة اأنباء ال�سعر 

»موؤ�ص�صة  عن  حديثاً  �صدر 
الفل�صطينية«  الدرا�صات 
النور«،  اإىل  »اخلروج  كتاب 
عناين،  نبيل  تاأليف  من 
الن�س  مراجعة  وجاءت 

وحتريره عرب رنا عناين.
والكتاب عبارة عن مذكرات 
مع  تتمف�صل  التي  الكاتب 
وحكايات  تاريخي  �رشد 
كفنان  عمره  طوال  عا�صها 
دور  �صاحب  ت�صكيلي 
وتاأثري على حميطه، ح�صب 

املوؤ�ص�صة.
الريف  يف  عناين  نبيل  وولد 
اأربعينات  يف  الفل�صطيني 
عندما  املا�صي،  القرن 
عند  تقف  فل�صطني  كانت 
م�صريي،  طرق  مفرتق 
اأو�صاعاً  عائلته  مع  وعا�س 
و�صيا�صية �صعبة،  اجتماعية 
�صاقاً طريقه يف الفن، على 
الرغم من ال�صعاب، يف جو 
وال�صطراب  الفقر  عّمه 
فيه  ي�صكل  ومل  ال�صيا�صي، 
طريقاً  ول  اأولوية  الفن 

منطقياً نحو امل�صتقبل.
النكبة  نبيل  وعا�رش 
والنك�صة، واأ�ص�س مع زمالئه 
الت�صكيليني  الفنانني  رابطة 
ال�صبعينات  الفل�صطينيني يف 
الكبري  الأثر  لها  كان  التي 

احلركة  مالمح  ت�صكيل  يف 
الفل�صطينية  الت�صكيلية 
الفن  كان  حيث  احلالية، 
عناين  نبيل  اإىل  بالن�صبة 
لالحتالل  وحتدياً  ن�صالً 

وتثبيتاً للهوية الفل�صطينية.
النتفا�صة  فرتة  وخالل 
بع�س  مع  انطلق  الأوىل، 
ف�صاءات  اإىل  زمالئه 
التي  والإبداع  التجريب 
الالحقة  الأجيال  يف  اأثرت 
الفل�صطينيني  الفنانني  من 
جاءت  هنا  ومن  ال�صباب، 
مذكرات نبيل عناين �صاهداً 
التحولت  من  جوانب  على 
املجتمع  على  طراأت  التي 
العقود  خالل  الفل�صطيني 
ت�رشد  وهي  املا�صية، 
من  كثري  خالل  من  التاريخ 
التي  ال�صخ�صية  الق�ص�س 

تروى بروح من الدعابة.
اأحد  عناين  نبيل  ويعترب 
الفنية  احلركة  موؤ�ص�صي 

الفل�صطينية  الت�صكيلية 
ح�صوله  بعد  املعا�رشة، 
على درجة البكالوريو�س يف 
جامعة  من  اجلميلة  الفنون 
�صنة  م�رش  يف  الإ�صكندرية 
فل�صطني  اإىل  عاد   ،1969
اأول معر�س �صخ�صي  واأقام 

له يف القد�س �صنة 1972.
عر�س  احلني  ذلك  ومنذ 
من  كبري  عدد  يف  اأعماله 
والعربية  الأوروبية  الدول 
يتميز  واليابان.  واأمريكا 
با�صتخدام  عناين  اأ�صلوب 
اأعماله  يف  املحلية  املواد 
واحِلّنة  اجللد  مثل  الفنية، 
والأ�صباغ الطبيعية، وح�صل 
على اجلائزة الوطنية الأوىل 
�صنة  الب�رشية  الفنون  يف 
1997. وكان له دور مهم يف 
الدولية  الأكادميية  تاأ�صي�س 

للفنون يف فل�صطني.
وكاالت



حكيم مالك 

االنفتاح على التجارب 
النقدية التجديدية

  وقدمت الروائية واملرتجمة 
هذا  يف  بو�شارب   اأمل 
مداخلة  الوطني   امللتقى 
الكتابة  يف  جتربتها  حول« 
ت�رشفت  اأنها  ،موؤكدة   «
بالتواجد  بني اأ�شاتذة باحثون 
خمتلف  من  وازنون  ونقاد 
يف  اجلزائرية  اجلامعات 
تناول  الذي  الوطني  امللتقى 
�شكر  مع  ال�رشدي   متنها 
عميق وعرفان وحمبة جلامعة 
تيبازة ، رئي�شا ، اأ�شاتذة ، طلبة 
خفاء  وجنود  اإداري  طاقم   ،
،ووجهت �شكر خا�ص وحمبة 
م�شطفى  للدكتور  كبرية 
�شدا�ص رئي�ص امللتقى وطلبة 
الدكتوراه الذين ن�شطوا ور�شة 
الرئي�شية  للجل�شات  موازية 
املبدعة  هذه  معربة   ،
مبدينة  املقيمة  اجلزائرية 
تورينو الإيطالية عن �شعادتها 
بالنقا�ص معهم والنفتاح على 
التجديدية  النقدية  جتاربهم 
دمتم  والمتنان  التقدير  كل 

فخر اجلامعة اجلزائرية .

ق�صة »املتمردة« الأمل 
بو�صارب يف دائرة ال�صوء

والدكتورة  الأ�شتاذة  وتراأ�شت 
الزقاي  م�شطفى  جميلة  
الأوىل  العلمية  اجلل�شة 
عماري  كان  التي   والدكتور  
و�شارك    ، لها  مقررا  مالك 
ب�شري  والدكتور  الأ�شتاذ  
اجلزائر  جامعة  من  �شعدوين 
الكولونيالية   « مداخلة   2
واأثرها على دول العامل الثالث 

والدكتور    الأ�شتاذ  و�شجل   ،
معهد  مدير   مقران  يو�شف 
من  العربي   والأدب  اللغة 
يف  م�شاركته  تيبازة  جامعة 
بـ  الوطني  امللتقى  هذا 
املنت  يف  الكينونة  اأ�شئلة    «
من  بو�شارب  لأمل  ال�رشدي 
ثورت)هن(  اأق�شو�شة  خالل 
» ومت  التطرق لدرا�شة التابع 
بو�شارب  لأمل  ق�ش�ص  يف 
اإبراهيم  الدكتور  طرف  من 
تيبازة  جامعة  من  بوخالفة 
م�شطفى  الدكتور  وتناول 
 « اجلامعة   نف�ص  من  بوخال 
ق�شة  الكولونيالية  براديغم 
بو�شارب  لأمل  »املتمردة« 
�شامية  الدكتورة  وقدمت 
اللغة  وترقية  م ت    ( قديري 
مداخلة  ،اجلزائر(  العربية 
يف  احلجاجية   الآليات    «
اخلطاب الكولونيايل يف ق�شة« 

املتمردة« لأمل بو�شارب .

قراءة يف رواية »ثابت 
الظلمة »

ميلود  الدكتور  وتراأ�ص    
قردان  اجلل�شة الثانية  رفقة   
حريزي   فايزة  اجلل�شة  مقرر 
�شحوة  عن  احلديث  اأين  مت 
ق�شة  يف  الكتابة  واأفق  التابع 
املتمردة« لأمل بو�شارب  يف 
بن  كمال  للدكتور   مداخلة 
و  اجللفة  جامعة   من  عطية 
من  بعبي�ص  مرمي  الدكتورة 
و�شلطت   ، جيجل  جامعة 
�شعاد  والدكتورة  الأ�شتاذة 
�رشيف من جامعة تي�شم�شيلت 
الكتابة  اإ�شكالية  ال�شوء  على 
الروائية ما بعد الكولونيالية ، 
وقدم الدكتور توفيق �شابو من 
جامعة البليدة » ال�شتعمارية 
العامل  اأن�شقة  من  اجلديدة 

الأوليغار�شية«  احلكومة  اإىل 
قراءة يف رواية »ثابت الظلمة 
»  و�شارك الدكتورعبد القادر 
تيبازة  جامعة  من  مهداوي  
�شيافة  �شد  بالنيوكونيالية  
تفكيكية  قراءة  دريدا  جاك 
 ، بو�شارب  اأمل  ق�شة  يف 
اأمنوذجا،  املتمردة«   « ق�شة 
الأدب  تداعيات  تقدمي  مت  و 
وعي  بزن�شة  عرب  الأ�شود 
املتمردة«  ق�شة   ، احلرب« 
طرف   من  بو�شارب   لأمل 
من  مودع  علجية  الدكتورة 
وتخللتها   ، تيبازة  جامعة 
قراءات �شعرية  للدكتور عبد 

القادر مهداوي.

تداوليات اخلطاب يف 
»�صكرات جنمة« 

 وتوىل رئا�شة اجلل�شة العلمية 
 « الوطني  للملتقى  الثالثة 
يف  النيوكولونيالية  جتليات 
اأمل بو�شارب«  الدكتور  �رشد 
والدكتورة  عموري   ال�شعيد 
ثالث    اهلل  عبد  بن  من�شورية  
،فلقد  اجلل�شة  لهذه  كمقرر 
قدمت  الدكتورة ن�شرية عالك 
مداخلة  تيبازة  جامعة  من 
قيمة  حول » جدليات ح�شور 
بالدونية  ال�شعور   يف  الآخر 
لأمل  ال�رشدي  امل�رشوع  يف 
بو�شارب ، و �شاركت الدكتورة 
جامعة  من  بركاهم  تريعة 
»تداوليات   بـ  اجلزائر2  
اخلطاب يف �شكرات  جنمة«  
�شابر  الدكتور  ك�شف  و   ،
حرابي من جامعة اجلزائر 2  
عن مكنونات » ال�رشد وال�رشد 
الن�شوية  الكتابة  يف  امل�شاد 
لأمل  املتمردة«   « اجلزائرية 
كما  اأمنوذجا،   بو�شارب 
�شارك الدكتور لزرق بلعبا�ص 

 « بـ   ، بومردا�ص  جامعة  من 
ق�ش�ص  يف  التاأويل  تدوالية 

اأمل بو�شارب »  .

اأمل بو�صارب يف الف�صاء 
االفرتا�صي

امللتقى  هذا  يف  واأقيمت   
احت�شنه  الذي  الوطني 
املركز اجلامعي مر�شلي عبد 
علمية  ور�شة    ، بتيبازة  اهلل  
الثالثة بقاعة  موازية للجل�شة 
املحا�رشات  لقاعة  جماورة 
الكربى وتراأ�شت هذه اجلل�شة 
الدكتورة نادية �شعودين و كان 
لها   مقررا  جزيري  اإ�شماعيل 
اأين تناول  الأ�شتاذ اإ�شماعيل 
تيبازة  جامعة  من  هيد�ص 
اخلطاب  يف  التابع  �شورة   «
 « ق�شة  يف  الكولونيايل 
 ، بو�شارب  لأمل   « املتمردة 
يف   ، اجلل�شة   هذه  وعرفت 
حني قدم   الأ�شتاذ م�شطفى 
تيبازة  جامعة  من  بوقفطان 
اأمل  اأعمال  يف  »قراءة 
بو�شارب« ، وتوقفت الدكتورة  
جامعة  من  عقون  نادية 
املركز  ثنائية   « عند  تيبازة  
ثابت   « رواية  يف  والهام�ص 
بو�شارب،   لأمل   « الظلمة 
ر�شيد جميل   الأ�شتاذ  وغا�ص 
بنية   « يف  البليدة  جامعة  من 
يف  الكولونيايل  اخلطاب 
الأبعاد  الظلمة«  ثابت  رواية 
والجتماعية«   الفل�شفية 
اأ�شماء  الأ�شتاذة  واختارت 
اأن  تيبازة(   جامعة   ( تيفورة 
عرب   امللتقى  هذا  يف  تطل 
مداخلة حول »  اأمل بو�شارب  
الف�شاء الفرتا�شي قراءة  يف 
واملحادثات   التعليقات  يف 
، يف  الفي�شبوك  النقدية على 
حني  تراأ�ص اجلل�شة اخلتامية 

الأ�شتاذ   امللتقى  لهذا 
والدكتور  نور الدين ال�شد .                      

الكاتبة واملرتجمة 
اجلزائرية اأمل بو�صارب يف 

�صطور ....

اأمل بو�شارب كاتبة ومرتجمة 
مواليد  من  جزائرية، 
يف  مقيمة  �شوريا،  ـ  دم�شق 
وتكتب  باإيطاليا،  تورينو 
والإيطالية.  العربية  باللغتني 
الرتجمة  ق�شم  من  تخرجت 
ح�شلت  اجلزائر،  بجامعة 
الرتجمة  يف  ماج�شتري  على 
حيث   ،2008 عام  التحريرية 
ما  النظريات  يف  تخ�ش�شت 
الرتجمة  يف  البنيوية  بعد 
غاياتري  اأعمال  خالل  من 
�شاكرافورتي �شبيفاك. عملت 
يف اجلزائر قبل انتقالها اإىل 
اإيطاليا، يف ال�شلك الأكادميي 
�شغلت  حيث  والإعالمي، 
ق�شم  يف  اأ�شتاذة  من�شب 
باملدر�شة  الإجنليزية  اللغة 

وعلوم  اآداب  لالأ�شاتذة  العليا 
وهناك  ببوزريعة،  ان�شانية 
والأدب  احل�شارة  در�شت 
والل�شانيات  الأمريكيني 
على  واأ�رشفت  التطبيقية. 
احتاد  يف  الثقايف  الن�شاط 
الكتاب اجلزائريني بالعا�شمة 
رئي�شة  وعملت   ،2013 عام 
الأدبية  اأقالم  »جملة  حترير 
الكتاب  احتاد  عن  »ال�شادرة 
 .2014 غاية  اإىل  اجلزائريني 
»مزغنة  جائزة  على  ح�شلت 
 2013 عام  الأدبي«  لالإبداع 
»الر�شالة  م�رشحية  عن 
عام  لها  واأُنتج  اخل�رشاء«، 
بعنوان  م�رشحي  عمل   2012
البطولة«.  هام�ص  »على 
 2014 عام  لها  �شدر 
عن  ق�ش�شية  جمموعة 
»عليها  ال�شهاب  من�شورات 
نف�ص  وعن  ع�رش«،  ثالثة 
»�شكرات   2015 عام  الدار 
لدى  اعتربت  التي  جنمة« 
يف  مف�شلية  رواية  �شدورها 
اجلزائري،  البولي�شي  الأدب 

 2018 عام  الظلمة«  و«ثابت 
�شدورها  فور  و�شلت  والتي 
من  الق�شرية  القائمة  اإىل 
م�شاكرة«.  »ميينة  جائزة 
�شدر  اأناب،  من�شورات  وعن 
كل  »من  لليافعني  رواية  لها 
العديد  يف  �شاركت  قلبي«.  
يف  الأدبية  امللتقيات  من 
العربي،  والعامل  اجلزائر 
فارقة  عالمة  كتاباتها  وتعد 
يف الأدب اجلزائري والعربي 
اأمناط  يف  تخو�ص  حيث 
م�شتهلكة.  غري  �رشدية 
يف   2018 عام  لها  �شدر 
اإيطاليا ترجمة لعملها الفائز 
لالأدب  الدويل  باملهرجان 
 ،2008 عام  ال�شباب  وكتاب 
يف  اأ�رشفت  »الرائحة«. 
متعددة  ور�شات  على  تورينو 
الرتجمة  يف  الثقافات 
املوجهة  البداعية  والكتابة 
موؤخرا  ون�رشت  للفتيان، 
العربية  باللغة  ترجمات 
للعديد من الكتاب الإيطاليني 

يف ال�شعر والق�شة.
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  نظم اأول اأم�س املركز اجلامعي مر�صلي عبد اهلل ومعهد اللغة واالأدب العربي بتيبازة بالتن�صيق مع خمرب املمار�صات الثقافية التعليمية والتعلمية 
يف اجلزائر، ملتقى وطنيا » جتليات النيوكولونيالية يف �صرد اأمل بو�صارب« ولقد  وعرفت هذه التظاهرة   التي احت�صنتها قاعة املحا�صرات الكربى 

وح�صرها مدير اجلامعة ، االأ�صتاذ عثمان خللف ، ورئي�س هذا امللتقى  م�صطفى �صدا�س ، فلقد مت االحتفاء بهذه الكاتبة اجلزائرية املقيمة باإيطاليا 
والتي  �صرفت االأدب اجلزائري عامليا  فبف�صل اإبداعاتها االأدبية التي جتاوزت احلدود اجلغرافية قدمت قيمة م�صافة للأدب العربي  ،لتوؤكد مرة اأخرى  

للعامل اأن اجلزائر خزان ثقايف واإبداعي منقطع النظري .

    يف ملتقى وطني حول »جتليات النيوكولونيالية الذي تناول متنها ال�صردي 

جامعة تيبازة حتتفي بالتجربة الإبداعية لأمل بو�شارب

 يف الطبعة االأوىل بالوادي 

تتويج »اأنا كارمن« كاأح�شن عر�ض يف املهرجان الدويل للمونودراما الن�شائي
»اأنا  املونودرامي  العر�ص  توج   
الفني  البيت  لفرقة  كارمن« 
اأح�شن  بجائزة  اأم�ص  ليلة  مب�رش 
عر�ص يف فعاليات الطبعة الأوىل 
للمونودراما  الدويل  للمهرجان 
الن�شائي الذي اختتمت �شهرة اأول 

اأم�ص  بالوادي.
وافتك هذا العر�ص املونودرامي 
و�شينوغرافيا  واأداء  تاأليف  من 
اإبراهيم  �شماء  املمثلة  واإخراج 
جلنة  تقرير  ح�شب  »جدارة«،  بـ 
عر�ص  اأح�شن  جائزة  التحكيم، 
لالإبداع امل�رشحي املونودرامي.

وتناول هذا العر�ص الذي قدم يف 

قالب غنائي ا�شتعرا�شي كوميدي 
بني  املزج  على  العمل  واعتمد 
وبني  مو�شيقية عاملية  معزوفات 
اأمين  للفنان  مو�شيقية  مقاطع 
املختلفة  البحث  طرائق  خياط، 
معاين  عن  )كارمن(  اأنثى  لكل 
متغري  عامل  يف  واحلرية  احلب 
و�رشائع  واأعرف  تقاليد  تواجهه 

لقوانني و�شعية واأخرى اإلهية.
لتعاونية  الثانية  اجلائزة  وعادت 
عن  ب�شطيف  الثقافية  »اأني�ص« 
العر�ص املونودرامي »اأهات« من 
امل�رشحية  املمثلة  الفنانة  اأداء 
واإخراج  وتاأليف  هيلدة«  »اأمرية 

مونولوج  وهو  كعوان،  العمري 
دور  خالل  من  تطرق  كوميدي 
وذات  عان�ص  قابلة  وهي  »حدة« 
�شخ�شية قوية تعمل بدار الولدة، 
اإىل معاناة املراأة يف دور الولدة 
العاملة يف  املراأة  معاناة  وكذلك 

جمتمع رجويل.
اإىل  الثالثة  اجلائرة  وعادت 
للم�رشح  التمثيلي  النجم  جمعية 
العر�ص  عن  )تون�ص(  بقف�شة 
من  يوم«  »ذات  املونودرامي 
امل�رشحية عواطف  املمثلة  اأداء 
املجتمع  تعاطي  تناول  مبارك، 
مع مفهوم واأدوات ><ال�شو�شيال 

ميديا<<.
التحكيم  جلنة  جائزة  وقدمت 
واأبي�ص<<  ><اأ�شود  اإىل جمعية 
العر�ص  عن  )املغرب(  للم�رشح 

املونودرامي »�شبعة ن�شاء«.
و�شارك على مدار اأربعة )4( اأيام 
برنامج  فقرات  تفعيل  يف  كاملة 
الطابع  ذات  التظاهرة  هذه 
يف  تن�شط  فرقة   11 امل�رشحي 
جمال م�رشح )مونودراما( قادمة 
)فل�شطني  دول   )9( ت�شعة  من 
وم�رش وتون�ص والعراق واملغرب 
وليبيا و�شوريا واإ�شبانيا واجلزائر 

البلد املنظم(.

الثقافية  التظاهرة  هذه  وتخللت 
املرحومة«  ا�شم  حملت  التي 
)ممثلة  اجلزائرية  �شونيا« 
وخمرجة م�رشحية وافتها املنية 
يف 13 ماي 2018( ثالثة ور�شات 
املهتمني  اإىل  موجهة  تكوينية 
امل�رشحي  املونودراما  بفن 
وكتابة  والتمثيل  )ال�شينوغرافيا 

املونودرام(.
املهرجان  برنامج  ت�شمن  كما 
الن�شائي  للمونودراما  الدويل 
»امل�رشح  �شعار  له  اختري  الذي 
اأربعة  الواقع«،  يرتجم  اإبداع   ...
على  اأكادميية  حما�رشات   )4(

املونودراما   بفن  مبا�رشة  �شلة 
م�رشح  يف  التون�شية  )التجربة 
املراأة وجتربة املرحومة �شونيا 
والن�ص  اجلزائري  امل�رشح  يف 
والتجربة  واملعاجلة  ال�رشد  بني 

الليبية يف م�رشح املراأة(.
من  الأوىل  الن�شخة  اأن  يذكر 
للمونودراما  الدويل  املهرجان 
 )2020 فيفري  )الوادي:5-2 
الثقافة  دار  احت�شنته  والذي 
من  العمودي،  الأمني  حممد 
لالإبداع  ال�شتار  جمعية  تنظيم 

امل�رشحي.
 وكاالت   
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اإجه�د العمل يزيد احتم�لت الإ�ص�بة ب�أمرا�ض القلب 
اجلمعة  بريطانيا  يف  علماء  قال   
وال�ضغوط  العمل  يف  الإجهاد  اإن 
احتمالت  تزيد  له  امل�ضاحبة 
الإ�ضابة باأمرا�ض القلب وال�ضكري.

اأن  لندن  كلية  يف  باحثون  وك�ضف 
على  �ضلبا  توؤثر  العمل  �ضغوط 
يف  الكيميائية  )التغيريات  الأي�ض 
الطاقة(،  توؤمن  التي  احلية  اخلاليا 
ما يوؤدي اإىل اأعرا�ض ت�ضمل ارتفاع 
�ضغط الدم وم�ضتويات الكول�ضتريول 
الوزن  اإىل  اإ�ضافة  الدم  يف  وال�ضكر 

الزائد.
وقال الباحث بالكلية تاراين ت�ضاندول 
اإن درا�ضة اأجريت على اأكرث من 10 
اآلف موظف مدين بريطاين اأظهرت 
اأنه كلما زاد الإجهاد يف العمل كلما 
زادت احتمالت الإ�ضابة بالأعرا�ض 
باأمرا�ض  الإ�ضابة  اإىل  املوؤدية 
العلماء  ودر�ض  وال�ضكري  القلب 
املوظفني  لدى  الإجهاد  معدلت 
ال�ضنوات  مدى  على  املدنيني 
اأي�ضا  و�ضجلوا  املا�ضية،  الع�رشين 

مثل  احلياة  باأ�ضلوب  عوامل خا�ضة 
وعادات  والتدخني  اخلمر  �رشب 
وك�ضفت  الريا�ضة  وممار�ضة  الأكل 
الدرا�ضة اأن الرجال الذين يالزمهم 
لديهم  تت�ضاعف  العمل  الإجهاد يف 

بالأعرا�ض  الإ�ضابة  احتمالت 
اخلطرية،  الأمرا�ض  اإىل  املوؤدية 
اإنهم  قالوا  الذين  اأولئك  مقارنة مع 

ل ي�ضعرون باإجهاد.
الأمرا�ض  هذه  من  وللوقاية 

على  املن�ضورة  الدرا�ضة  اأو�ضت 
الطبية  للدورية  الإلكرتوين  املوقع 
التدريبات  بزيادة  الربيطانية 
والإقالع  الوزن  وخف�ض  الريا�ضية 

عن التدخني.

عالج ال�صوت اأمل للم�ص�بني ب�صرط�ن احلنجرة 
ك�ضفت درا�ضة طبية اأن اخل�ضوع لعالج ال�ضوت على مدار عدة اأ�ضهر قد يح�ضن قدرة ال�ضخ�ض 
على الكالم عقب خ�ضوعه للعالج من الإ�ضابة ب�رشطان احلنجرة يف مراحله املبكرة والذي 
تاأثري  حول  متباينة  نتائج  اإىل  خل�ضت  قد  �ضابقة  اأبحاث  وكانت  ال�ضوتية.  احلبال  على  يوؤثر 
عالج ال�ضوت عقب عالج الأورام التي ت�ضيب احلنجرة. واختار فريق بحثي من املركز الطبي 
جلامعة فريي باأم�ضرتدام املر�ضى ب�ضكل ع�ضوائي ومت تق�ضيمهم اإىل جمموعة تعالج لتح�ضني 
ال�ضوت وجمموعة اأخرى مل تتلق العالج وبالن�ضبة للمجموعة التي تخ�ضع لعالج ال�ضوت فاإن 
املر�ضى فيها خ�ضعوا لأربع وع�رشين جل�ضة على الأكرث مع الأخ�ضائي يف علم التخاطب حيث 

مت الرتكيز على تدريبات ال�ضوت والتنف�ض لتح�ضني جودة ال�ضوت وب�ضكل عام فاإن املر�ضى الذين خ�ضعوا للعالج �ضجلوا املزيد من التح�ضن يف 
اأ�ضواتهم مقارنة باملر�ضى يف املجموعة الأخرى. كما مت ت�ضجيل حت�ضن يف بع�ض املقايي�ض الدالة على جودة ال�ضوت مثل »الت�ضنجات« ال�ضوتية. 

ومن بني 177 مري�ضا اقرتبوا من امل�ضاركة يف تلك الدرا�ضة لحظ الباحثون اأن غالبيتهم رف�ضوا القيام بذلك.

غط�ء يحول اأي اآي فون اإىل �صم�عة طبيب ذكية
ابتكر طالب يف جامعة كولومبيا 
بنيويورك غطاًء فريداً من نوعه 

يُحول اأي هاتف »اآي فون« اإىل �ضماعة 
طبيب ذكية، ُتكن طبيب القلب 
من �ضماع وت�ضجيل نب�ضات قلب 

املري�ض ب�ضكل اأكرث و�ضوحاً ودقة 
من ال�ضماعة التقليدية، بل اأي�ضاً روؤية 

هذه النب�ضات على �ضا�ضة الهاتف. 
ا�ضتغرق عمل هذا الغطاء 5 �ضنوات 

منذ اأن كان عمر الطالب �ضومان 
مولومودي 14 عاماً، الذي ا�ضتوحى 
الفكرة من والده طبيب القلب الذي 
اأخربه �ضعوبة �ضماع نب�ضات القلب 

وت�ضخي�ض م�ضاكله با�ضتخدام 
ال�ضماعة التقليدية، حيث اأن �ضوت 

الرتددات يكون منخف�ضاً جداً وهادئاً، 
ما قد يوؤدي اإىل خطاأ يف الت�ضخي�ض. 

ويبدو الغطاء الذي اأطلق عليه ا�ضم 
»Steth IO« كاأنه غطاء تقليدي، 

لكنه مزود من اخللف بجهاز �ضغري 
لقيا�ض دقات القلب، حيث يعمل كقناة 
تنقل دقات قلب املري�ض واأنفا�ضه اإىل 
ميكروفون الهاتف، ثم تُخزن البيانات 
داخل تطبيق ذكي يحمل نف�ض ال�ضم، 
يعتمد على الذكاء ال�ضطناعي لفهم 
احلالة ال�ضحية للمري�ض، ثم عر�ض 
املعلومات والبيانات املتعلقة بقلب 

املري�ض على �ضكل ر�ضم بياين يظهر 
على �ضا�ضة الهاتف.

درا�صة تك�صف خطورة تن�ول 
الأ�صربين ب�نتظ�م

اأعلن علماء اأن تناول الأ�ضربين ب�ضورة منتظمة يوميا ي�ضاعف خطر 
 Science Daily الإ�ضابة ب�رشطان اجللد لدى الرجال ويفيد موقع
باأن العلماء تو�ضلوا اإىل هذا ال�ضتنتاج بعد حتليلهم حالة 200 األف 
ب�رشطان  اإ�ضابتهم  ت�ضخ�ض  مل  �ضنة،   89-18 اأعمارهم  �ضخ�ض 
واأكرث،  �ضنة  يوميا ملدة  الأ�ضربين  منهم  وتناولت جمموعة  اجللد. 
اأن  وات�ضح  �ضنوات.  خم�ض  عن  تقل  ل  مدة  حالتهم  العلماء  وتابع 
الرجال الذين تناولوا الأ�ضربين ب�ضورة منتظمة ازداد عندهم خطر 
بالآخرين، يف  مقارنة  مرة   1.83 اجللد مبقدار  ب�رشطان  الإ�ضابة 
حني مل يالحظ هذا عند الن�ضاء. ووفقا لراأي الباحثة امل�ضاركة يف 
الدرا�ضة، بياتري�ض ناردون، ميكن تف�ضري هذا باأن ج�ضم الرجل يفرز 

كمية اأقل من اإنزميات احلماية: �ضوبر اأك�ضيد دي�ضميوتاز وكاتالز.

تطبيق ي�ص�عدك على حتديد 
درجة نظ�رتك الطبية

   حتتاج اإىل تبديل نظارتك الطبية دون زيارة الطبيب؟ ميكنك ذلك بف�ضل 
مقا�ض  معرفة  اإىل  حتتاج  لكنك  احلالية،  نظارتك  تفح�ض  جمانية  اأداة 
اأن ت�ضتخدمها يف نظارتك الطبية. واإذا كنت  الدرجات الطبية التي يجب 
اأي نوع من العد�ضات لديك يف  تريد فقط طريقة �رشيعة و�ضهلة ملعرفة 

نظارتك الطبية الآن، فاإليك الطريقة:
•بدايًة عليك فتح مت�ضفحك من خالل احلا�ضب اخلا�ض بك والتوجه اإىل 
www.glassesusa.com/scan. •اأدخل رقم هاتفك اأو عنوان الربيد 
الإلكرتوين اخلا�ض بك لتلقي رابط لتطبيق GlassUSA. •مبجرد تثبيت 
التطبيق على هاتفك الذكي، اتبع الربنامج التعليمي الإر�ضادي. •�ضتحتاج 
على  ال�ضغط  ثم  ال�ضا�ضة،  على  ال�رشيعة  ال�ضتجابة  رمز  م�ضح  اإىل  اأولً 

البطاقة الإئتمانية وم�ضحها �ضوئياً.

اأول جه�ز ذك�ء ا�صطن�عي يك�صف 
عن املر�ض دون م�ص�عدة طبيب

   
طبي  جهاز  اأول  على  الأمريكية  والدواء  الأغذية  اإدارة  �ضادقت 
يعتمد على الذكاء ال�ضطناعي للك�ضف عن املر�ض دون م�ضاعدة 
مم اجلهاز، الذي اأطلق عليه ا�ضم »IDx-DR«، للك�ضف  طبيب و�ضُ
اأكرث من 30  لفقدان الب�رش، الذي ي�ضيب  عن ال�ضبب الأكرث �ضيوعاً 
مليون مري�ض اأمريكي مبر�ض ال�ضكري. وتعتمد فكرة اجلهاز على 
لفح�ضها  املري�ض،  لعني  �ضور  للتقاط  به  مدجمة  ريتينا  كامريا 
وتقييمها بوا�ضطة برنامج ذكاء ا�ضطناعي، للك�ضف عن عالمات اأو 
موؤ�رشات لعتالل ال�ضبكية ال�ضكري، وهي م�ضاعفات ت�ضيب الأوعية 
الدموية الدقيقة ب�ضبب مر�ض ال�ضكري. وبح�ضب ما ورد يف �ضحيفة 
دايلي ميل الربيطانية، اأم�ض الأربعاء، فاإن اجلهاز اأثبت جدارته يف 
الختبارات داخل العيادات وامل�ضت�ضفيات، وتكن من التعرف ب�ضكل 
�ضحيح على املر�ضى امل�ضابني بدرجة اأعلى من املتو�ضط باعتالل 
ال�ضبكية ال�ضكري بن�ضبة 87.4%، واأولئك الذين لديهم م�ضاعفات اأقل 

من املتو�ضط بالإ�ضابة باعتالل ال�ضبكية بن�ضبة %89.5.

برن�مج ذك�ء ا�صطن�عي ي�ص�عد 
على منع حدوث تف�عالت بني 

الأدوية
   

طور فريق من الباحثني الكوريني نظام ذكاء ا�ضطناعي يعتمد على التعلم 
العميق، حيث يتوقع حدوث التفاعالت بني الأدوية، وبالتايل ي�ضاعد على 
جتنب الآثار ال�ضلبية الناجتة عن تناول املري�ض دواءين خمتلفني معاً. هناك 
و�ضائل تقليدية ت�ضتطيع فقط توقع نوع التفاعالت التي حتدث بني الأدوية، 
لكن هذا النظام يتمتع بقدرته على حتديد نوع التفاعل الذي يحدث بني 
واإنتاج  تطوير  عملية  يف  ي�ضاعد  ما  و�ضببه،  بال�ضبط  املختلفة  الأدوية 
الأدوية وتطبيقها ال�رشيري. واأو�ضح الباحثون لدى املعهد الكوري املتقدم 
للعلوم والتكنولوجيا، ، اأنهم اعتمدوا على تكنولوجيا التعلم العميق لتح�ضني 
واخت�ضارها   »deep drug-drug« ا�ضم  اأطلقوا عليه  الذي  النظام  اأداء 
بدقة  لدواء،  دواء  تفاعل   192.284 توقع  النظام يف  »DDI«. وجنح هذا 
عالية بلغت ن�ضبته 92.4%، بح�ضب ما �رشحت به وزارة العلوم وتكنولوجيا 
املعلومات والت�ضالت والتخطيط امل�ضتقبلي الكورية اجلنوبية، ل�ضحيفة 

كوريا هريالد، التي ُتول البحث.
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لة يف �سرية �لنبِيّ  �آيات �لقر�آن و قو�نينه و�سننه متمِثّ
تكون  �أن  ال  عليكم  �أمتنى  �أنا  �إًذ�   
هذه �الأحد�ُث ق�ص�صاً ممتعة تُروى، 
ق�صة  باأنها  بها،  نتبارك  ق�ص�صاً  �أو 
ال،  �ل�صالم،  و  �ل�صالة  عليه  نبِيّنا 
�الأمر �أخطر بكثري، هذ� �لذي جاء 
للقر�آن  تطبيٌق  در�ٌس  �ل�صرية  يف 
تقل  �أمل   - �ل�صرية  �أي  �لكرمي- 
ِه�َصاٍم  بِْن  َعْن �َصْعِد  �ل�صيدة عائ�صة 
يِني  ْخِبِ لُْت َعاِئ�َصَة َفُقلُْت: �أَ َقاَل: �َصاأَ
َعلَيِْه   ُ �لَلّ لَّى  �صَ  ِ �لَلّ َر�ُصوِل  ُخلُِق  َعْن 
ُخلُُقُه  َكاَن   (( فقالت:   َو�َصلَّم؟ 
�لُْقْر�آَن ((  ] �لبخاري َعْن �َصْعِد بِْن 

ِه�َصاٍم[
 �إًذ� �لقر�آُن متلٌوّ و م�صاهد، م�صاهد 

بع�ُصهم  قال  لذلك   ، �لنبِيّ �صرية  يف 
جتاوز�ً: �لنبُيّ عليه �ل�صالة و �ل�صالم 
و  �لقر�آن،  �آيات  فكُلّ  مي�صي،  قر�آن 
كل قو�نني �لقر�آن، و كل �صنن �لقر�آن 
متمِثّلة يف �صرية �لنبِيّ عليه �ل�صالة 
��صتنباط  �أول  نحن  �إًذ�  �ل�صالم،  و 
و  قري�س  كفار  �ملوقف  هذ�  من 
�الأقوياء  �لرجال  قري�س،  زعماء 
بل  بلدهم،  يف  نافٌذ  �أمرهم  �لذين 
و  �جتمعو�  �لعربية  �جلزيرة  يف  و 
رو� و �أخذو� �حتياطات ودبَّرو� و  قَرّ
يَِكيُدوَن  �إِنَُّهْم  تعاىل:   قال  �ئتمرو�، 
َكيْد�ً * َو�أَِكيُد َكيْد�ً  ] �صورة �لطارق: 

16-15

 �لنوم وفاة موؤقتة
 و �ملوت نوم �أبدي :
 �أيها �الأخوة ، تعلَّمنا من درو�س �لدين �أن 

ل �أن يقر�أ �آية  �الإن�صان �إذ� �أوى �إىل فر��صه يُف�صَّ
�لكر�صي ، وقد ذكر �لنبي عليه �ل�صالة و �ل�صالم 

يف بع�س �أحاديثه �ل�رشيفة �أنها �أعظم �آية يف 
�لقر�آن �لكرمي ، و نظر�ً �إىل �أن �الإن�صان كان 

ى  �إذ� نام توّفى �لل نف�صه ، قال تعاىل: �لل يَتََوَفّ
�اْلأَنُْف�َس ِحنَي َمْوِتَها َو�لَِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها 

]�صورة �لزمر: 42[  فالنوم وفاة موؤقتة ، و 
ى �اْلأَنُْف�َس  �ملوت نوم �أبدي ، قال تعاىل: �لل يَتََوَفّ

ِحنَي َمْوِتَها َو�لَِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها ]�صورة 
�لزمر: 42[  فاالإن�صان حينما ينام يفقد 

�لوعي ، و يفقد �ت�صاله بالعامل �خلارجي ، يا 
ترى هناك عدو ، هناك ح�رشة ، هناك �أفعى 

، هناك م�صكلة ، هناك حريق ، هناك �صارق ، 
فاالإن�صان حينما ياأوي �إىل فر��صه يتلو قوله تعاىل 

ُيّ �لَْقيُّوُم ]�صورة �لبقرة  ُ اَل �إِلََه �إِاَلّ ُهَو �ْلَ : �لَلّ
: 255[  �أردت �أن تكون هذه �ل�صورة حمور 

هذ� �لدر�س ال على �أنه در�س تف�صري ، بل على 
�أنه توجيه نبوي كرمي ، من فقه �لرجل �أنه �إذ� 
�أوى �إىل فر��صه يقر�أ هذه �ل�صورة �أو يقر�أ هذه 

�الآية �لتي �صميت باآية �لكر�صي ، وهي من �أعظم 
�لقر�آن �لكرمي .

 �لعباد�ت معللة
 مب�سالح �خللق :

�أيها �الأخوة �الأكارم، ال زلنا يف مو�صوٍع يت�صل �أ�صد 
�الت�صال بـ: »�صبل �لو�صول وعالمات �لقبول« �أال وهو 

�خل�صوع.
 �لعباد�ت كالزكاة معللة مب�صالح �خللق وقد بينت يف 
�للقاء �ل�صابق �أن هناك عباد�ت كما قال عنها �الإمام 
�ل�صافعي: معللٌة مب�صالح �خللق، و�أن هناك طقو�صاً 

من �صمات �لديانات �لو�صعية �الأر�صية، �لطقو�س 
حركاٌت، و�صكناٌت، و�إمياء�ٌت، ومتتماٌت ال معنى 

لها، بينما �لعباد�ت معللة مب�صالح �خللق ﴿ ُخْذ ِمْن 
يِهْم ﴿ ] �صورة �لتوبة  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ �أَْمَو�ِلِهْم �صَ
�الآية : 103[  ﴿ يا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آََمنُو� ُكِتَب َعلَيُْكُم 

يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى �لَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ �ل�صِ
] �صورة �لبقرة [

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

و�ال�صتغفار يف �آيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل �لل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة �لتائبني، ومغفرة ذنوب 
�مل�صتغفرين، ومنذ بد�أ �خلليقة قد 
�أخطاأ �أبو �لب�رش جميًعا �آدم - عليه 
�ل�صالم - فع�صى �أمر ربه، باإغو�ٍء 

من �ل�صيطان �لرجيم، ثم تاب و�أناب، 
فاجتباه �لل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذ� هو �صاأن كل �لب�رش، يذنبون �صاعة 
�لغفلة و�لغو�ية، ثم يجدون باب رحمة 

�لل �أمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل �لل - تعاىل 
- منهم تلك �لتوبَة؛ ليكبت �ل�صيطان، 

ويرحم �الإن�صان.
ويف قبول �لتوبة رحمٌة من �لل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع �لتائبني ب�صدق و�إخال�س، 
ولوالها لفَقَد �الإن�صان �الأمل يف رحمة 

�لل، و��صتمر�أ �لذنوب، وظل �صائًر� 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يو�فيه �الأجل 

�ملحتوم، وهو من رحمة �لل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة �لل، 

ال ير�صاهم �لل، ومن ثم كانت �الآية 
�جلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي �لَِّذيَن �أَ�رْشَُفو� َعلَى �أَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ �إَِنّ �لَلّ اَل تَْقنَُطو� ِمْن َرْحَمِة �لَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا �إِنَُّه ُهَو �لَْغُفوُر �لَرّ �لُذّ
]�لزمر: 53[، وكذلك �آيات �لتوبة 
و�ال�صتغفار �لتي تهُبّ منها ن�صمات 

رحمة �لل بعباده �ملذنبني، فاحتًة باب 
�الأمل يف قبول �لتوبة، وغفر�ن �لذنوب، 

بل و�إبد�ل �لذنوب ح�صنات للتائبني 
�ل�صادقني يف توبتهم؛ �إِاَلّ َمْن تَاَب َو�آََمَن 

 ُ ُل �لَلّ ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ اِلً َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًر� َرِحيًما  �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن �لَلّ

]�لفرقان: 70.

�لعباد�ت معللة مب�سالح �خللق :

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

�جتماع 
�الأ�سماء 
 �حل�سنى 
يف لفظ 

�جلاللة :

�أيها �الأخوة ، »�لل« َمن   
 : �لعلماء  بع�س  قال  ؟ 
وقال   ، �لذ�ت  على  َعلٌَم 
على  علَم   : بع�صهم 
كلمة   ، �لوجود  و�جب 
عندنا  و   ، ��صم  �أي  علم 
يف �للغة ��صم �لعلم ، علَم 
على و�جب �لوجود ، �أن 
يف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�صتحيل 
�أن  م�صتحيل   ، وجود 
من  �أكب  �جلزء  يكون 
�لكل ، ي�صتحيل �أن يكون 
 ، �أبيه  من  �أكب  �البن 
م�صتحيلة  �أ�صياء  هذه 
�ملمكنة  �الأ�صياء  �أما   ،
 ، فممكن  �لل  �صوى  ما 
وممكن  يكون  �أن  ممكن 

�أالَّ يكون ، و�إذ� كان على 
ما  غري  على  �أو  هو  ما 
�لوجود  �أما و�جب   ، هو 
�إنه  وجوده  من  بد  فال 
�لل ، فكلمة » �لل » علم 
 ، �لوجود  و�جب  على 
�الأ�صماء  �صاحب  و�لل 
ُجمعت   ، كلها  �ل�صنى 
كلها  �ل�صنى  �الأ�صماء 

قلت  فاإذ�   « �لل   « يف 
يا  رحيم  يا  �أي   ، �لل  يا 
جبار  يا  غني  يا  قوي 
�إذ�   ، علُيّ  يا  منتقم  يا 
�الأ�صماء  �لل  يا   : قلت 
يف  جمتمعة  �ل�صنى 
لفظ �جلاللة ، �لذي هو 
علم على �لذ�ت ، �أو علم 
على و�جب �لوجود ، هل 

�صمعتم يف �الأر�س كلها �أن 
جهة ت�صتطيع �أن ت�صمي نف�صها 
طبعاً   ، م�صتحيل  ؟  �لل«   «
�إميانهم  من  بد�فع  �ملوؤمنون 
�لكفار  �أما   ، ربهم  تعظيم  و 
و�مللحدون فال يجروؤون على 
هذ�، �إنهم يعلمون يف �أعماقهم 
الأن   ، منهم  �صينتقم  �لل  �أن 
�لكفر   ، �أ�صياًل  لي�س  كفرهم 

يف  هم   ، �صطحي  �الإلاد  و 
ي�صهدون  �أنف�صهم  �أعماق 
تَُكْن  مَلْ   ﴿   : موجود  �لل  �أن 
َرِبّنَا   ِ َو�لَلّ َقالُو�  �أَْن  �إِاَلّ  ِفتْنَتُُهْم 
]�صورة   ﴿ ِكنَي  ُم�رْشِ ُكنَّا  َما 
تعاىل:  �الأنعام: 23[ قال 
َكَذبُو�  َكيَْف  �نُْظْر   ﴿
]�صورة  �أَنُْف�ِصِهْم﴿  َعلَى 

�الأنعام: 24[ 

اأيها االأخوة االأكارم، ال زلنا يف 
مو�سوٍع يت�سل اأ�سد االت�سال بـ: 

القبول"  وعالمات  الو�سول  "�سبل 
اأال وهو اخل�سوع.

 العبادات كالزكاة معللة مب�سالح 
اخللق وقد بينت يف اللقاء ال�سابق 

اأن هناك عبادات كما قال عنها 
االإمام ال�سافعي: معللٌة مب�سالح 

اخللق، واأن هناك طقو�سًا من 
�سمات الديانات الو�سعية 

االأر�سية، الطقو�س حركاٌت، 
و�سكناٌت، واإمياءاٌت، ومتتماٌت ال 
معنى لها، بينما العبادات معللة 
مب�سالح اخللق ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم 

يِهْم ] �سورة  ُرُهْم َوُتَزِكّ َدَقًة ُتَطِهّ �سَ
َها اَلِّذيَن  التوبة االآية : 103  يا اأَُيّ

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

] البقرة  ] �سورة 

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

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

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

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

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

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

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

املدمرة للف�سل واالآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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النقال  :0661.41.25.76  

تامر ح�شني يدخل مو�شوعة 
غيني�س

  
اأبوظبي  يف  مول«  »مارينا  اإدارة  اأعلنت 
ح�شني  تامر  امل�رشي  املغني  دخول 
»اأكرث  القيا�شية  لالأرقام  غيني�ش  مو�شوعة 
فنان ُملهم يف العامل«، وذلك يف االحتفال 
الذي اأول اأم�ش اأبوظبي، بالتزامن مع عام 

الت�شامح واليوم الوطني االإماراتي الـ48.
بدخول  �شعادته  عن  ح�شني  واأعرب 

الذي  العامل،  اأنحاء  بال�شكر جلمهوره من خمتلف  املو�شوعة، وتوجه 
اعتربه الداعم االأول له يف م�شريته الفنية.

اأحمد عز يركب الب�شاط ال�شحري 
بعباءة »عالء الدين«

  
مل�رشحية  املنتجة  اجلهة  اأفرجت 
جمدي  للمخرج  الدين«  »عالء 
اأحمد  الفنان  وبطولة  الهواري، 
الدعائية  املل�شقات  عن  عز، 
�شمن  عر�شها  املقرر  للم�رشحية، 
الرتفيهي  الريا�ش  مو�شم  فعاليات 
ال�شهر  من  الثاين  الن�شف  خالل 

اجلاري.
اأحد املل�شقات، حيث كانا على منت  وت�شدر عز والفنانة تارا عماد 
االأبطال  باقي  الثاين  الدعائي  ال�شحري، فيما �شمل املل�شق  الب�شاط 
ه�شام اإ�شماعيل وحممد ثروت وحممد جمعة و�شامي مغاوري واإ�شالم 

اإبراهيم.
يذكر اأن م�رشحية »عالء الدين« من املقرر طرحها ملدة اأ�شبوع كامل 

يف مو�شم الريا�ش الرتفيهي.

اأحمد فهمي: اأزلت خاليا ُم�شرة 
بجراحة يف املريء

  
طماأن الفنان امل�رشي اأحمد فهمي جمهوره علي حالته ال�شحية، بعد 
اأحد  داخل  اجلمعة،  اأم�ش  املعدة،  مريء  خ�شوعه جلراحة مبنطقة 

امل�شت�شفيات اخلا�شة يف القاهرة.
وقال فهمي، اإنه كان يعاين من االآم مربحة يف منطقة املريء، و�شّخ�ش 
االأطباء حالته على اأنها ارجتاع يف املريء، م�شيفاً اأنه خ�شع ملنظار 
طبي ا�شتجابة لتعليمات االأطباء، ليكت�شف ن�شوء خاليا ُم�رشة كان البد 

من ازالتها، بح�شب قوله.
اأنه  اهتمامهم بحالته، موؤكداً  واأطبائها على  اإدارة امل�شت�شفى  و�شكر 

عاد اإىل منزله ال�شتكمال مراحل عالجه.
اجلديد  مل�شل�شله  بالتح�شري  حالياً  م�شغول  فهمي  اأحمد  اأن  يذكر 
»تيمون وبومبا«، املقرر عر�شه يف رم�شان املقبل، وي�شاركه البطولة 

الفنان اأكرم ح�شني.

حنان مطاوع  توا�شل ت�شوير 
دورها يف م�شل�شل »رحيل زهرة«

  
توا�شل حنان مطاوع ت�شوير دورها يف م�شل�شل »رحيل زهرة« للمخرج 

ح�شني �شالح باأحد ا�شتوديوهات القاهرة.
ومت الك�شف ح�رشياً  عن دور مطاوع يف م�شل�شلها اجلديد، اإذ جت�شد 
دور ال�شعيدية »رحيل«، التي تدخل يف خ�شام ب�شبب ثاأر مع »حمدان«، 

الذي يوؤدي دوره حممد ريا�ش.
ويختطف حمدان ابنة رحيل، ويرميها للذئاب يف منطقة نائية لتلقى 

م�رشعها، لتت�شاعد العداوة بينهما علي مدار االأحداث.
وحممود  عبداجلليل،  عمرو  زهرة«  »رحيل  بطولة  يف  وي�شارك 

عبداملغني، ومنة ف�شايل، واأحمد فوؤاد �شليم.

جل�شات  ال�شاوي  خالد  يعقد 
عبد  ال�شيناري�شت  مع  حت�شريية 
ح�شام  واملخرج  كمال  الرحيم 
علي، لو�شع اللم�شات النهائية عل 
م�شل�شله اجلديد »القاهرة كابول«، 
الذي يتعاون فيه مع طارق لطفي، 
واملقرر  عبدالوهاب،  وفتحي 

عر�شه يف رم�شان هذا العام .
وقال م�شدر، اإن اأحداث امل�شل�شل 
ت�شويقي،  بولي�شي  اإطار  يف  تدور 
التي  االإرهاب  ظاهرة  ويتناول 
العربية،  ا�شت�رشت يف جمتمعاتنا 

اأحداث  يف  التعمق  دون  ولكن 
معينة،  مواقف  تبني  اأو  �شيا�شية 
علي  ح�شام  املخرج  اأن  م�شيفاً 
يف  الت�شوير  �شيبداأ  املقرر  من 

بداية العام اجلديد.
خالد  اأعمال  اآخر  اأن  يذكر 
م�شل�شل  كان  الرم�شانية  ال�شاوي 
مع   ،2017 يف  ودافن�شي«  »هي 

ليلي علوي.

اأعلنت اإدارة م�رشح »كايرو �شو« 
تعاقدها مع الفنان اأحمد مكي 
جديدة  م�رشحية  بطولة  على 
فيها  يظهر  »حزلئوم«  بعنوان 
التي قدمها  نف�شها  بال�شخ�شية 
يف فيلم »ال تراجع وال ا�شت�شالم« 
ال�رشيك  عدة.وقال  اأعوام  قبل 
»كايرو  مل�رشح  املوؤ�ش�ش 
جمدي  واملنتج  املخرج  �شو«، 
�شعيد  اإنه  بيان،  يف  الهواري، 
»حزلئوم«  �شخ�شية  بتقدمي 
اأن  موؤكداً  م�رشحي،  عمل  يف 
ومادة  للغاية  ثرية  ال�شخ�شية 
خ�شبة للكوميديا، وهو ما حتقق 

والتلفزيون  ال�شينما  يف  بالفعل 
من قبل، بح�شب قوله. واأ�شاف 
اأ�شد  من  الأين  حزلئوم  »اخرتت 
الأنها  بال�شخ�شية،  املعجبني 
االبت�شامة  انتزاع  على  قادرة 
وامل�شتويات،  االأعمار  كل  من 
كما قررنا اإ�شناد اإخراج العر�ش 
للمخرج كرمي �شامي، الذي يُعد 
املوهوبني  املخرجني  من 
الفرتة  خالل  والواعدين 

املقبلة«.
»حزلئوم«  بطولة  يف  وي�شارك 
�شالم  وحممد  فوؤاد  بيومي 

وحممد حممود.

اأحمد مكي ُيعيد تقدمي »حزلئوم« على امل�شرح

خالد ال�شاوي يت�شدى لالإرهاب يف »القاهرة كابول«

توم كروز يك�شف الإعالن الأول لفيلم »توب غان 2«
توم  االأمريكي  النجم  ك�شف 
تويرت،  على  ح�شابه  عرب  كروز، 
الر�شمي  االإعالن  عن  النقاب 
االأول لفيلمه املنتظر طرحه يف 
 Top« هذا العام  2020، بعنوان

.»Gun: Maverickٌ
عرب  تغريدة  فى  كروز  اأعلن 
اعتزام  تويرت،  على  �شفحته 
الفيديو  طرح  االإنتاج  �رشكة 
اليوم  للفيلم  النهائي  الرتويجي 
لدقيقتني،  مدته  ت�شل  والذي 
ليقدم للجمهور ملخ�ش ت�شويقي 
يتناولها  التي  االأحداث  عن 
الفيلم والنجوم امل�شاركني فيه.

عودة  الفيلم  اأحداث  وت�شهد 
الطيار  �شخ�شية  لتج�شيد  كروز 
مب�شاركة  مافريك  املحارب 
اأكرث  بعد  تيلر،  مايلز  املمثل 
من 30 عاماً على �شدور الفيلم 
كروز  توم  د�شن  الذي  االأ�شلي، 
الأفالم  عاملي  كنجم  م�شواره 
والذي  واملغامرات،  احلركة 
ت�شدر �شباك التذاكر يف 1986.
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اجلديد اجليل  نيفا"من  "الدا 
االأوروبيني اهتمام  تثري  قد   

قد تثري رباعية الدفع "الدا – 
التي  اجلديد  اجليل  من  نيفا" 
"اأوتوفاز"  �رشكة  حالًيا  تعمل 
ت�صنيعها،  على  الرو�صية 
االأوروبيني  امل�صرتين  اهتمام 
�صناعة  عمالق  رئي�س  وقال 
اإيف  الرو�صية،  ال�صيارات 
كاركاتزاني�س، اإن �رشكته ب�صدد 
على  املحتمل  الطلب  درا�صة 
االأوروبية  البلدان  يف  ال�صيارة 
اأن  كاركاتزاني�س  واأو�صح 

رباعية  اإطالق  تعتزم  �رشكته 
الدفع "الدا – نيفا" من اجليل 
اجلديد بحلول عام 2022. ويف 
حال لقيت ال�صيارة اهتماما يف 
�رشكة  فاإن  االأوروبية  البلدان 
لبحث  م�صتعدة  "اأوتوفاز" 
اإىل  ال�صيارات  توريد  م�صاألة 

تلك البلدان.
وقال كاركاتزاني�س اإن مبيعات 
مل  اأوروبا  يف  "الدا"  �صيارات 
كانت  لو  حتى  اأبًدا،  تتوقف 

اإىل  م�صريا  حمدودة،  باأعداد 
الكال�صيكية  "نيفا"  �صيارة 
اأملانيا  من  كل  يف  تباع  التي 
بريطانيا،  اأما  والنم�صا. 
الرو�صية  ال�رشكة  فا�صطرت 
�صوقها  من  االن�صحاب  اإىل 
�صياراتها  تنا�صب  عدم  ب�صبب 

مع املقايي�س البيئية.
 "  Vision " �صيارة  اأن  يذكر 
ب�صفتها  الرو�صية،  االختبارية 
 – "الدا  من  جديدا  جيال 

يف  عنها  الك�صف  مت  نيفا"، 
لل�صيارات  مو�صكو  معر�س 
حيث  املا�صي،  اأغ�صط�س  يف 
م�صتوى  على  اهتماًما  اأثارت 
اخلرباء االأوروبيني واجلمهور.

�رشكة  يف  اخلرباء  اأن  اإال 
اأعلنوا  الرو�صية  "اأوتوفاز" 
اخلارجي  املظهر  اأن  اآنذاك 
�صتنتج  التي  الدفع  لرباعية 
عما  �صيختلف  دفعات  على 

ك�صف عنه يف املعر�س.

ال�سيارات ذاتية القيادة تغزو �سوارع ال�سني!

�سيارات ذاتية القيادة يف �سوارع مو�سكو

"ووزين"  مدينة  �صكان  تفاجاأ 
ال�صلطات  بقيام  ال�صينية 
جميع  با�صتبدال  املحلية 
يف  العاملة  االأجرة  �صيارات 
القيادة.  ذاتية  باأخرى  املدينة 
الكبري  العدد  هذا  ن�رش  وجاء 
"ووزين"  يف  ال�صيارات  من 
املعر�س  افتتاح  مع  تزامنا 
لتقنيات  اخلام�س  العاملي 
عدد  ح�رشه  والذي  االإنرتنت، 
وامل�صتثمرين  الزوار  من  كبري 
واأ�صحاب �رشكات التكنولوجيا 

من خمتلف بلدان العامل.
اإن  املدينة  �صلطات  وقالت 
ال�صيارات  هذه  يف  التنقل 
جلميع  جمانيا  �صيكون 
خالل  املدينة  يف  املوجودين 
وباالإ�صافة  املعر�س.  فرتة 
ذاتية  ال�صيارات  تقنيات  اإىل 
القيادة، �صت�صتعر�س ال�رشكات 
يف  لديها  ما  اأحدث  ال�صينية 
وخ�صو�صا  التكنولوجيا،  جمال 
من  اخلام�س  اجليل  تقنيات 

."5G" االإنرتنت

قد تظهر يف �صوارع مو�صكو 
�صيارات  املقبل  الربيع 
ذلك  جاء  القيادة..  ذاتية 
حلكومة  قرار  م�رشوع  يف 
ن�رشته  املحلية،  مو�صكو 
القانونية  الوثائق  بوابة 
مو�صكو  لبلدية  التابعة 
"هناك  البوابة:  وذكرت 
جتربة  باإجراء  اقرتاح 
ال�صيارات  ا�صتخدام  على 
الطرق  يف  القيادة  الذاتية 
وجمهورية  مبو�صكو  العامة 
بدًءا  الرو�صية  تتار�صتان 
بـ  وانتهاًء   2020 مار�س  من 
اقرتح  2022"كما  مار�س   1
يقدم  اأن  القرار  م�رشوع 

ال�صيارات،  هذه  م�صتخدمو 
الوزارات  وخرباء  واالإدارات 
التجربة  يف  امل�صاركون 
مو�صكو  حلكومة  تقريرين 

عن �صري التجربة ونتائجها.

جتربة  يف  وي�صارك  هذا 
ال�صيارات  م�رشوع  حتقيق 
الذاتية القيادة كل من، وزارة 
ووزارة  الرو�صية،  الداخلية 
عة  ل�صنا ا

الرو�صية،  والتجارة 
ومنتجي  م�صممي  وجمعية 
منظومة  وم�صتخدمي 
"غلونا�س" الرو�صية للمالحة 
"نامي"  ومركز  الف�صائية، 
وفريق  احلكومي،  العلمي 
بتحقيق  اخلا�س  العمل 
نت"  "اأوتو  العمل  خارطة 
التكنولوجية  للمبادرة 

الوطنية.
�صلطات  اأن  بالذكر  جدير 
�رشوطا  �صتفر�س  مو�صكو 
على  خا�صة  ومتطلبات 
الذاتية  ال�صيارات  اأ�صحاب 

القيادة.

مة فولك�س فاغن جولف كابورليه   تاأتي يف املُقِدّ

اأ�سهر ال�سيارات الن�سائية ذات 
احلجم ال�سغري واملتو�سط

ال�صيارات  قيادة  الن�صاء  ل  تُف�صّ
ال�صيارات  عن  احلجم  �صغرية 
لكل  اأن  ومع  والكبرية،  ال�صخمة 
الغالبية  اأن  اإال  خمالف  قاعدة 
ال�صيارات  تف�صل  الن�صاء  من 
احلجم،  واملتو�صطة  ال�صغرية 
وهو ما فطنت له �رشكات �صناعة 
العامل.فولك�س  حول  ال�صيارات 

فاغن جولف كابورليه:
جولف  فاغن  فولك�س  �صيارة 
احلجم  �صغرية  �صيارة  كابورليه، 
القابل  القما�صي  ب�صقفها  ت�صتهر 
اأكرث  من  واحدة  وهي  للطبي، 
الن�صاء  تف�صلها  التي  ال�صيارات 
فولك�س  جمموعة  العامل،  حول 
فاغن عملت على تطوير ال�صيارة، 

ب�صكل متوا�صل.
هوندا فيت

فهي  ال�صغري،  بحجمها  تتميز   
اإىل  املدن  يف  الطرق  تنا�صب 
مزودة   وهى  درجة،  اأق�صى 
االأول  املحركات،  من  بخيارين 
i-VTEC حمرك 1500 �صي �صي
بقوة  والثاين  اال�صطوانات  رباعي 
مانيوال  بناقل  يت�صل  130 ح�صانا 
اأو  �رشعات   6 من  يدوى  حركة 
فيها  ال�صيارة   ،CVT اأوتوماتك  
لل�صائقة مثل مثبت  نظم م�صاعدة 
�رشعة قابل للمكيف، ومكابح ملنع 
الت�صادم  من  وحتذير  الت�صادم، 
على  احلفاظ  وم�صاعد  االأمامي، 
امل�صار، كما تاأتي ال�صيارة جمهزة 
بكامريا خلفية وبلوتووث وم�صابيح 

اأمامية اأوتوماتيكية وخلفية ليد.
ني�سان ميكرا

ال�صيارات  اأكرث  من  ميكرا  ني�صان 
حبا  ال�صغرية  االأحجام  فئة  من 
حجمها  ورغم  ال�صيارات،  عند 

 2000 �صعة  حمركها  فاإن  ال�صغري 
من  العديد  وفيها  �صي،  �صي 
التي  االأمان  وعنا�رش  املميزات 
تبحث عنها ال�صيدات، ففيها نظام 
الفرامل املانعة لالنغالق، واأكيا�س 
ال�رشقة،  ملنع  اإنذار  هوائية، 
احلركة،  مانع  الفرامل،  م�صاعد 
مقود  للطي،  قابلة  خلفية  مقاعد 
م�صغل   ،aux مدخل  كهربائي،  

اأقرا�س CD،  مكيف يدوي، 
اإم بي 3.ميني 5 دورز

على  ت�صنف  كوبر  ميني  ال�صيارة 
الدرجة  من  ن�صائية  �صيارة  اأنها 
رقيق،  ت�صميم  ذات  فهي  االأوىل، 
قيادة  عجلة  جلد،  بفر�س  تتميز 
راأ�س  م�صاند  بها،  التحكم  ميكن 
كر�صي  ارتفاع  التحكم يف  اأمامية، 
قفل  كهربائي،  زجاج  ال�صائق، 
مركزي لالأبواب، نظام زر ت�صغيل 
فرامل  نظام  املحرك،  اإيقاف   /
�صد  اإميوبليزر  نظام   ،ABS
ال�رشقة، برنامج التوازن االإلكرتوين 
ESP، اإنذار �صد ال�رشقة، النظام 

الذكي لركن ال�صيارة.
كيا بيكانتو

الهات�س  �صيارات  اأكرث  بني  من   
باك مبيعا يف العامل، وفقا لتقارير 
تف�صلها  متخ�ص�صة،  واإح�صائية 
و�صغر  ب�صاطتها  ب�صبب  الن�صاء 
حجمها، وهي من اأنواع ال�صيارات 
ب�صكل  الوقود  توفري  على  القادرة 
ا�صتهالك  باأن  يالحظ  كبري، 
م�صافته  ما  لقطع  للوقود  ال�صيارة 
عبارة  يكون  كيلومرت  اأربعمائة 
فقطـ  الوقود  من  لرت  ع�رشين  عن 
قادرة  باأنها  القيادة  لوحة  ومييز 
واالأ�صوات  ال�صو�صاء  عزل  على 

املزعجة واالأ�صوات املرتفعة.

مر�سيد�س GT R AMG رود�سرت 
املحدودة تك�سف عن نف�سها

لتو�صيع   AMG مر�صيد�س  ت�صتعد 
جمموعة موديالت GT عرب اإ�صافة 
والتي  جديدة،  رود�صرت  ن�صخة 
الكوبيه  من  االأعلى  الفئة  �صتكون 

الريا�صية.
تاأتي مر�صيد�س GT R رود�صرت مع 
الطبقات،  ثالثي  للطي  قابل  �صقف 
االألومنيوم  من  الوزن  خفيف  هيكل 
واملاغن�صيوم والفوالذ، اأغطية مرايا 
جانبية �صوداء المعة، مكاب�س مكابح 

�صفراء وعجالت 19 اأو 20 اإن�س.
للمق�صورة، �صنجد �صا�صة  باالنتقال 
�صا�صة  اإن�س،   12.3 رقمية  عدادات 
من  زخرفات  اإن�س،   10.25 مل�صية 
االأ�صود،  واخل�صب  الكربون  األياف 
 AMG مقاعد  وجود  بجانب 
االأ�صود  نابا  جلد  من  االأداء  عالية 
تربيد  اأنظمة  اإ�صافة  خيارات  مع 
تدفئة  نظام  بجانب  بها،  وتدفئة 

للرقبة عند فتح ال�صقف.
ن�صخة  فتحمل  املحرك،  عن  اأما 
 GT R مولد  نف�س  الرود�صرت 
 4 �صعة   V8 هيئة  على  القيا�صية 
لرت مزدوج التريبو بقوة 585 ح�صان 
حيث  نيوتن.مرت،  و700  اأوروبي 

يت�صل بناقل اأوتوماتيكي 7 �رشعات 
مزدوج القاب�س مع قدرة ت�صارع من 
0 اإىل 100 كم/�س خالل 3.6 ثانية 

قبل بلوغ �رشعة 317 كم الق�صوى.
الك�صف  �صيارات  اأغلب  اأن  ورغم 
اإال  االن�صيابية،  القيادة  على  تركز 
اأن GT R رود�صرت تاأتي مع ت�صميم 
احلركة،  لتاقل  ومثبتات  ديناميكي 
اأنبوب  التيتانيوم،  من  عادم  اأنابيب 
عزم من األياف الكربون، نظام تعليق 
ن�صط  توجيه  للحلبات،  خم�ص�س 
اإغالق  ومعامل  اخللفية،  للعجالت 
اأداء  الأجل  حمدود  اإلكرتوين  خلفي 

عايل.
 AMG GT هذا وتاأتي مر�صيد�س
ديناميكية  حزمة  مع  رود�صرت   R
من  لوح  اإطالة  على  تعمل  متكيفة 
 40 بقدر  لالأ�صفل  الكربون  األياف 
ال�صيارة  تثبيت  من  يزيد  مما  ملم، 
االأمامي  املحور  من  الطريق  على 
 40 قدرها  جاذبة  طاقة  توليد  عرب 
كجم على �رشعة 250 كم/�س، على 
حمدودة  ن�صخة   750 اإنتاج  يتم  اأن 
فقط منها دون االإعالن عن االأ�صعار 

بعد.
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ثورة قادمة يف الهواتف.. كامريات خارقة

  بدقة  غري م�سبوقة

عر�صت �رشكة »�صام�صونغ« �صورا 
بالهواتف  خا�ص  �صور  مل�صت�صعر 
اأكرب  عالية  دقة  يوفر  الذكية 
الأجهزة  توفرها  التي  تلك  من 

املتوفرة يف الأ�صواق.
اأطلقت  الذي  امل�صت�صعر،  ويتيح 
عليه  اجلنوبية  الكورية  ال�رشكة 
 ISOCELL Bright ا�صم 

ميغابك�صل،   64 تبلغ  دقة   ،GW1
وهو الأف�صل من حيث قدرته على 
التقاط املزيد من ال�صوء، وفق ما 

نقل موقع »فريج« التقني.
بهذه  �صورا  امل�صت�صعر  و�صيولد 
بك�صالت  بدمج  العالية  الدقة 
رباعية مع بع�صها البع�ص لت�صبح 
واحدة، كما اأنه �صيكون قادرا على 

فالتر  عن  ناجم  ت�صويه  اأي  اإزالة 
والو�صح  الدقة  الألوان ملزيد من 

يف ال�صور.
تبداأ  اأن  »�صام�صونغ«  وتتوقع 
ب�صكل  امل�صت�صعر  اإنتاج  عمليات 
من  الثاين  الن�صف  يف  جتاري 
يجد  قد  حيث  اجلاري،  العام 
امل�صتهلكون هذه التقنية املبتكرة 

قد  التي  الهواتف  يف  مدجمة 
ال�صنة  اأواخر  ال�رشكة  تطرحها 

احلالية.
وتوفر هواتف عدد من ال�رشكات 
و«هواوي«  »�صام�صونغ«  مثل 
و«اأوبو« و«فيفو« و«�صاومي« حاليا 
 48 دقتها  تبلغ  بكامريات  هواتف 

ميغابك�صل.

»مايكرو�صوفت«  �رشكة  مدير  انتقد 
وقف  اإىل  الداعية  الأخرية  املطالبات 
جلميع  الوجوه«  على  »التعرف  تقنيات  بيع 

احلكومات العاملية.
اإىل  �صميث،  براد  ال�رشكة،  مدير  واأ�صار 
جلاأت  ما  اإذا  »قا�صيا«،  �صيكون  القرار  اأن 
من  احلكومات  ملنع  التقنية  �رشكات 
احل�صول على تقنية »التعرف على الوجوه«، 
حتركات  مراقبة  من  الأخرية  منع  بهدف 
النا�ص واأفعالها يف كل مكان ويف ت�رشيحاته 
حتدث  القت�صادي،  دافو�ص  منتدى  خالل 
التي  احلجة  اأفهم  »ل  قائال:  �صميث 
تطالب جميع ال�رشكات بوقف منح التقنية 
كان«واأتت  �صبب  ولأي  احلكومات  لكافة 
ت�رشيحات �صميث بعد مطالبة 85 منظمة 
وجماعة حقوقية بوقف بيع التقنية ال�صابقة 
للحكومات، يف حني وجهت هذه املنظمات 
»مايكرو�صوفت«  من  لكل  ر�صالتها 
املنظمات  بررت  و«غوغل«كما  و«اأمازون« 
ا�صتخدام  مبخاوف  مطلبها،  احلقوقية 

الوجوه«  على  »التعرف  لتقنية  احلكومات 
احلقوقني  النا�صطني  وتهديد«  »مراقبة  يف 
نف�صه،  ال�صياق  ويف  وغريهم  والالجئني 
حل  يف  ت�صاعد  التقنية  اأن  �صميث  اأ�صاف 
»كالعثور  املعقدة،  الق�صايا  من  عديد 
اأكد  حني  يف  املفقودين«،  الأطفال  على 
التي  القرارات  اأن  احلقوقيون  النا�صطون 
اإذا  فيما  حتدد  اليوم،  ال�رشكات  تتخذها 
»خوف  �صتعي�ص يف  القادمة  الأجيال  كانت 

ا�صرتاكها  حال  يف  واملالحقة  التعقب  من 
لدور  ق�صدها  اأو  احلكومة  �صد  مبظاهرة 
حياة  عي�صها  حال  يف  حتى  اأو  عبادة، 

طبيعية«.
واملثري للجدل اأي�صا، هو اأن املدير �صميث 
خماوف  عن  املا�صي  يف  اأعلن  نف�صه، 
ا�صتخدام التقنية ال�صابقة، مل�صاكل متعلقة 
وحقوق  واخل�صو�صية  العن�رشي  بالتمييز 

الإن�صان. 

»مايكرو�سوفت« تتحدث عن بيع تقنية 
ذكية حلكومات عاملية

بالكبريي تقا�سي تويرت بزعم 
انتهاكها �ست براءات اخرتاع 

قامت �رشكة بالكبريي برفع دعاوي ق�صائية 
�صد من�صة التوا�صل الجتماعي تويرت بزعم 
اإنتهاكها للعدد من براءات الخرتاع اخلا�صة 

بها يف اأنظمة الرتا�صل وتقنيات الإعالنات عرب 
الهواتف وكذلك كتم الإ�صعارات حيث ن�صت 
ال�صكوى على اأن تويرت لتزال تنتهك حقوق 
براءات الخرتاع لبالكبريي يف �صت مناحي 

خمتلفة ومن �صمنها اإن�صاء املن�صة لتطبيقات 
مرا�صلة با�صتخدام ابتكارات بالكبريي وواجهات 

امل�صخدم خا�صتها التي طاملا متيزت بها 
وكانت �صبيل تعزيز جناحها التجاري.

وقد وجهت بالكبريي تهماً م�صابهة العام 
املا�صي لفي�صبوك بزعم انتهاك �صبع براءات 
اخرتاع لها تتعلق بالأمان وامليزات امل�صافة 

لواجهة امل�صتخدم كما حتديثات حالة البطارية 
كذلك اأخرى خا�صة بر�صائل الهاتف يف الألعاب 

واأخرى م�صابهة بق�صية تويرت.
اإل اأن في�صبوك ردت عليها باملثل متهمًة اإياها 

بانتهاك خم�ص من براءاتها حيث ل تزال 
الدعاوي يف قاعات املحاكم للحظة، واجلدير 

بالذكر اأن بالكبريي اأبدت توجهها للجانب 
الربجمي بعد اإيقافها خلط ت�صنيع الهواتف يف 
2016 واإطالق هاتفها KEYone امُل�صنع من 
قبل �رشكة TCL عام 2017 والتي اأعنلت عن 

2019 MWC حتديثه خالل معر�ص

»تويرت« ت�ستعد لإطالق ميزة 
املحادثات عرب تطبيقها

طرق  اختبار  »تويرت«  بداأت 
التغريدات،  لعر�ص  جديدة 
برنامج  من  �صيتم طرحها كجزء 
املقبلة  الأ�صابيع  يف  جتريبي 
التجريبي  الربنامج  و�صيت�صمن 
للمحادثات  جديدة  ميزة 
م�صتخدمي  بني  والتفاعل 
ميزة  اإىل  بالإ�صافة  التطبيق، 
تويرت،  ملمثل  ووفقا  للردود. 
امليزات  هذه  روؤية  ميكن  فاإنه 

اجلديدة اأدنى التغريدات.
عالمة  تويرت  �رشكة  و�صتوفر 
اأ�صماء  بجانب  خ�رشاء 
التجريبيني  امل�صتخدمني 
عرب  ن�صطني  يكونون  عندما 
التطبيق،  وي�صتخدمون  الإنرتنت 
اأو  اإن�صتغرام،  ميزة  غرار  على 
تُعر�ص  التي  احلالة  موؤ�رشات 
بالإنرتنت  املت�صلني  ظهور  عند 
وفقا  الزمني،  خمططهم  على 
لتويرت ويبدو اأن تويرت تاأمل يف اأنه 
من خالل روؤية �صخ�ص ما ن�صط 
اأن  الإنرتنت، فمن املرجح  على 
يف  وتبداأ  لتغريداته  ت�صتجيب 

اإجراء حمادثة معه.
وهناك ميزة اأخرى ميكن طرحها 

 ice« تغريدات  وهي  م�صتقبال 
breaker«، والتي من املفرت�ص 
ت�صاعد يف بدء حمادثة حول  اأن 
مو�صوع حمدد، حيث تتيح اإ�صافة 
امل�صتخدمني  ملفات  اإىل  �صوؤال 
ال�صخ�صية حول مو�صوع يهتمون 
مع  حمادثة  لبدء  كطريقة  به، 
م�صتخدمني اآخرين و�صتبداأ تويرت 
اجلديد  التحديث  اختبار  عملية 
املقبلة،  القليلة  الأ�صابيع  خالل 
طلب  من  اجلميع  و�صيتمكن 
الن�صمام اإىل الن�صخة الختبارية 
ال�رشكة  اأن  اإل  التطبيق،  من 
النهاية  يف  اآلف  ب�صعة  �صتختار 

لإجناز برناجمها التجريبي.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �صبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�صوت  الب�رش  ا�صتعمال  للم�صتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ص�ص  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�صفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �صناع  مع  التوا�صل  للم�صتخدمني 
التي  امل�صرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�صتهلك  يخو�صها 

و�صيتمّكن امل�صّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�صويقية 

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

�صمن �صياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

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

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �صفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �صفحتها اخلا�صة على 

ال�صبكة.
ي�صار اإىل اأن فيديو �صفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�صاء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.



�أح�سن مرزوق
	

ت�رصيح	 يف	 املتحدث	 اأ�شار	
	6071 منح	 مت	 اأنه	 لل�شحافة	
الإدارات	 ملختلف	 اإدماج	 �شهادة	
املوظفون	 اإليها	 ينتمي	 التي	
ب�شفة	 ت�شري	 اإدماجهم	 وعملية	
املنا�شب	 �شغور	 ح�شب	 عادية	
خالل	ال�شنة	املالية	ويحوز	قطاع	
باأزيد	 الأ�شد	 ح�شة	 على	 الرتبية	
�شبق	 والذي	 من�شب	 اآلف	 	3 من	
مل�شوؤوله	اأن	اأعلن	الأ�شبوع	الفارط	
ا�شتالم	 عن	 �شحفية	 ندوة	 يف	

الدرا�شة	 قيد	 توجد	 ملفا	 	3167
ح�شب	 املعنيني	 اإدماج	 ليتم	

املنا�شب	املتوفرة	و�شيعلن	عنها	
يف	حينها	.	هذا	يف	وقت	يتواجد	

حالة	 يف	 املتعاقدين	 اآلف	 فيه	
غليان	واحتقان	ب�شبب	ما	اعتربوه	
واجلهات	 ال�شطات	 متاطل	
املعنية	بهذا	امللف	يف	اإدماجهم	
موجهة	 ر�شالة	 يف	 �شددوا	 حيث	
لوايل	الولية	حت�شلنا	على	ن�شخة	
اإدماجهم	 �رصورة	 على	 منها	
بدون	قيد	اأو	�رصوط	ول	يعرتفون	
املنا�شب«	 »�شغور	 بذريعة	
عن	 ت�رصيحاتهم	 يف	 موؤكدين	
الحتجاجية	 وقفاتهم	 موا�شلة	
مطالبهم	 تتحقق	 حتى	 اأ�شبوعيا	

امل�رصوعة	.
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حي 480 م�سكن بالبويرة

اجلرذان تقا�سم 
ال�سكان حياتهم

ي�شكو	قاطنو	حي	480	م�شكن	مبدينة	البويرة	من	
الو�شعية	الكارثية	واملزرية	التي	يتواجد	عليها	
هذا	احلي	الذي	ل	ي�شدق	زائره	اأنه	ينتمي	اإىل	
عا�شمة	الولية	,	ولعل	اخطر	اأخطر	ما	يعانيه	
ال�رصف	 لقنوات	 املتكرر	 النفجار	 ال�شكان	هو	
الكريهة	 الروائح	 انت�شار	 اإىل	 اأدى	 ما	 ال�شحي	
بيئية	 بطريقة	ل	يتحملها	ب�رص	ما	ينذر	بكارثة	
و�شحية	اإذا	ا�شتمر	احلال	على	ما	عليه	اليوم	ومل	
تتدخل	ال�شلطات	واجلهات	املعنية	لإنقاذهم	من	
اخلطر	املحدق	بهم	,	كما	اأ�شار	ممثلو	ال�شكان	
يف	 ت�شببت	 الو�شعية	 هذه	 اأن	 معنا	 حديثهم	 يف	
انت�شار	اجلرذان	التي	اأ�شحت	تقا�شمهم	العي�ش	
يف	�شققهم	وما	ميكن	اأن	ينجر	عنها	من	اإخطار	
من	 حرمت	 التي	 الأطفال	 فئة	 على	 خا�شة	
ما	 احلي	 هذا	 م�شتوى	 على	 اللعب	 م�شاحات	
لإعادة	 امل�شوؤولني	 من	 جادة	 اإلتفاتة	 ي�شتدعي	
ال�رصف	 قنوات	 اإ�شالح	 خا�شة	 له	 العتبار	

ال�شحي	بطريقة	�شليمة	.
�أح�سن مرزوق

عبد �لعزيز بلعيد :

مكافحة الف�ساد لن تتم 
بالنوايا احل�سنة

بلعيد	 العزيز	 عبد	 امل�شتقبل	 جبهة	 رئي�ش	 ندد	
اإذ	 يطاق	 ل	 حدا	 بلغت	 التي	 الف�شاد	 بظاهرة	
الدويل	 املجتمع	 يف	 اجلزائر	 �شورة	 �شوهت	
بالقت�شاد,	 القالع	 حماولت	 جميع	 وقو�شت	
�شوهت	 والتي	 الدولة	 موؤ�ش�شات	 عرفتها	 التي	
كانت	 و	 الدويل	 املجتمع	 لدى	 اجلزائر	 �شورة	
عائقا	اأمام	الإجراءات	التي	كانت	ترمي	لالإقالع	
الإقت�شادي	على	حد	قوله,	اأين	�شدد	باأن	حماربة	
ل	 و	 ال�شيا�شية	 باخلطابات	 تتم	 لن	 الف�شاد	
العزيز	 عبد	 �شدد	 احل�شنة.	 النوايا	 بالإعالن	عن	
الثانية	 الدورة	 افتتاح	 على	 اإ�رصافه	 خالل	 بلعيد	
العادية	للمجل�ش	الوطني	حلزب	جبهة	امل�شتقبل,	
باأن	حماربة	الف�شاد	ل	يتم	باخلطابات	ال�شيا�شية	
ال�شارم	 بالتطبيق	 بل	 احل�شنة,	 النوايا	 واإعالن	
للقوانني	و	بتفعيل	الأجهزة	املعنية	وعلى	راأ�شها	
موؤ�ش�شة	الق�شاء,	قائال	:«	بالقانون	و	الأخالق	نبني	
جمتمع	قائم	على	العدل	و	الإن�شاف,	يحارب	فيه	
الف�شاد	و	الأفات	و	تعالج	فيه	الظواهر	ال�شلبية	يف	
ال�شنوات	الأخرية,	و	التي	�شوهت	نبل	و	مقا�شد	

تويل	امل�شوؤولية	و	�رصف	�شيانة	الأمانة	»	.
�إميان لو��س 

دورة �للجنة �ملركزية 
وجلنة �ملوؤمتر

االأفاالن اأمام امتحان 
ع�سريجمددا

اأكد	املكتب	ال�شيا�شي	حلزب	جبهة	التحرير	الوطني	
ام�ش	على	�رصورة	العمل	على	توفري	كل	ال�رصوط	
لعقد	واإجناح	دورة	اللجنة	املركزية	وكذلك	تن�شيب	
اللجنة	الوطنية	لتح�شري	املوؤمتر	القادم	للحزب	يف	
وقت	تتقاع�ش	قيادته	على	جت�شيد	ذلك	رغم	تقهر	
احلزب	العتيد	على	كامل	الأ�شعدة	منذ	�شجن	اأمينه	

ب.عالعام	حممد	جميعي	.

اأعده	�شندوق	 راأى	تقرير	مت�شائم	
اخلليج	 دول	 اأن	 الدويل	 النقد	
املالية	 ثرواتها	 جتد	 قد	 العربية	
قد	ا�شتنزفت	بعد	15	عاما,	اإذا	مل	

تكثف	من	اإ�شالحاتها	املالية.
هذا	 الدويل	 النقد	 �شندوق	 وعزا	
ال�شتنتاج	املت�شائم	اإىل	»انخفا�ش	

عائدات	النفط	والغاز«.
يُ�شار	اإىل	اأن	الإنتاج	النفطي	لدول	
ال�شت,	 اخلليجي	 التعاون	 جمل�ش	
املعرو�ش	 خم�ش	 من	 اأكرث	 ميثل	
العاملي,	فيما	تقدر	ثروته	املالية	

ال�شافية	بـ	2	تريليون	دولر.
اخلليج	 دول	 اقت�شاديات	 اأن	 كما	
نتيجة	 ب�شدة	 تاأثرت	 قد	 كانت	
النفط	عامي	2014	 اأ�شعار	 تراجع	

و2015.
الدويل	 النقد	 �شندوق	 ويرى	

اأن	 من	 بالرغم	 اأنه	 تقريره,	 يف	
انخفا�ش	اأ�شعار	النفط	اخلام	ولَّد	
للح�شول	 احلكومات	 على	 �شغطا	
عالوة	 نفطية,	 غري	 اإيرادات	 على	
اإل	 مالية,	 اإ�شالحات	 اإدخال	 على	
اأن	»تاأثري	انخفا�ش	اإيرادات	النفط	
والغاز	مل	يتم	تعوي�شه	بالكامل«.

يف	 الدويل	 النقد	 �شندوق	 وتو�شل	
تقريره	اإىل	اأنه	»يف	املوقف	املايل	
الرثوة	 ا�شتنزاف	 ميكن	 احلايل,	
املالية	احلالية	يف	املنطقة	خالل	

الـ15	�شنة	املقبلة«.
وراأى	هذا	امل�رصف	الدويل,	الذي	
الطلب	 اأن	 اأي�شا	 بوا�شنطن,	 مقره	
العاملي	على	النفط	قد	يبلغ	ذروته	
بحلول	عام	2040	اأو	قبل	ذلك	بكثري	
يف	حالة	وجود	دفعة	تنظيمية	اأقوى	

حلماية	البيئة	وكفاءة	الطاقة.

�سندوق �لنقد �لدويل

دول اخلليج مر�سحة لالإفال�س 
خالل 15 عاما!

   
ي�سني بوغازي

�شطوات	 على	 �شابقة	 ودهور	 اأزمنة	 �رصت	
و	 و�شالطني	 ملوك	 ا�شتم�شكها	 	, متناهية	 ل	
�شلطاين	وعرو�ش	 	كر�شي	 ارتبط	 اإذ	 ؟	 خلفاء	
و	اإمرباطوريات	بال�شيوف	,	و	ب�شفة	ل	ادري	
عرب	 ا�شتثنائي	 ارتباط	 	 رمبا	 	, اكتبها	 كيف	
حلقات	التاريخ		الب�رصي	واأزمنته	,	,لأن	الأ�شل	

كان	يجلب	اأن	ل	يكون	كذلك	؟!
�شالطني	 اإذ	 	, و�شطوة	 وعزم	 بحزم	 ارتبط	
وملوك	وخلفاء		جميعهم		با�شتثناءات	�شئيلة	
جدا	,	ل	ميكن	العبث	معهم	ومعار�شتهم		,اأو	
الت�شدي	لقراراتهم	,	لأن	ذاك	جزاءه		عندهم	
لطاملا	 اأعناق	 و�رصب	 روؤو�ش	 	 قطع	 	 جميعا	
طالت	خ�شوم	ومناوئني	,ولو	كانوا	من		حا�شية	
البطانة	!	اإن	�شورهم		يف	املخيال	الرتاثي	و	
التاريخي		مبا	كتب	وحفظ	,	ظل		هكذا		حماط			
بهالت	من		اإ�شقاطات	تلقيها	ظالل	ال�شيوف	

وحماذيره		�شيال	من	تخويف	وانتقام	.

التي	 ال�شيف	 �شطوة	 احتكار	 اأبلغ	مناذج	 ولعل	
قد	 قريب,	 عربي	 �شيا�شي	 تاريخ	 من	 قراأتها	
امل�رصين	 الأحرار	 ال�شباط	 بثورة	 ارتبطت	
بامللك	 دفع	 	 عندما	 يروى	 اإذ	 	,1952 �شنة	
امل�رصي	فاروق		لرحيل	خارج	م�رص	!يروى	اأن	
حممد	جنيب	كان	ال�شابط	الذي		رافق	امللك		
رافقه	 هل	 اأدري	 ول	 	, القاهرة	 ميناء	 	 اإىل	

لتوديعه	؟	اأو	رافقه	نكاية	يف	رحليه	؟!
الأحرار	 ال�شباط	 اأحد	 جنيب	 حممد	 لكن	
يده		 مد	 	 فاروق	 امللك	 من	 اقرتب	 عندما	
,	وكان	قد	و�شع	خيزرانة		 	 اليمني		م�شافحا	

كانوا	 اين	 الزمن	 ذاك	 	 عادة	 على	 	 ال�شباط	
يحملون	خريزانات		من	لزوم	الهيئة	الع�شكرية	
الي�رص	 دراعه	 ابط	 حتت	 و�شعها	 قد	 كان	 	,
جدا	 	 فاروق	 امللك	 اأغ�شب	 الذي	 الأمر	 	,
قولته	 له	 وقال	 	, �شلوكا	غري	مهدبا	 راآه	 ,	ملا	
امل�شهورة	,	يا	جنيب	,�شع	ع�شاك		ثم	�شافح	
ترفع	يف	 ل	 والع�شي	 ال�شيوف	 ان	 	 تعلم	 األ	 	!

ح�رصة	امللوك	..	
ال�شاءة	 يتق�شد	 يكن	 مل	 رمبا	حممد	جنيب	 	
يعلم	 املوىل	 وحده	 	, يتق�شدها	 كان	 ورمبا	 	,
النيات	؟	لكن	الق�شة	اخت�شارا		كافيا		لأ�شمى	

مبعان	 	, وارتباطاته	 	 ال�شيف	 �شطوة	 جتليات	
حزم	وعزم	و�شكيمة	احلاكم		و�شدته	بوجهيه		
,وال		 ت�شا�ش	دومنا	حزم	وعزم	 الأمم	ل	 ,لأن	
حممد	 �شاكلة	 من	 كثريين	 على	 	 �شن�شتيقظ	
�شطوة	 اأخالقيات	 يعلمون	 ل	 ,ممن	 جنيب	
ال�شيوف	,	ول	مقامات	ومراتب	ورتب	,	فلقد	
�رصت	اأزمنة	ودهور	على	�شطوات	ل	متناهية		
هالته		 وبقدر	 	, ال�شيف	 �شطوة	 ق�ش�ش	 من	
ملوك	 ,عن	 قيمة	 تعاليم	 ملن	 	 قدم	 	 فقد	
و�شالطني	وخلفاء	باأنهم	لي�شوا	اأطياف	هائمة	

,بل	�شيوف		�شاربة	.

روؤى 

�سرعة  Ooredooتبلغ 
6.8 جيغا بايت/ ثانية

�شلطة	 تخ�شي�ش	 بعد	 فقط	 �شاعات	 ب�شع	
اللكرتونية	 والت�شالت	 الربيد	 ال�شبط	
	86-81/76-71 النطاق	 يف	 اأو�شع	 ترددات	
ربط	 يف	 	Ooredoo جنحت	 هرتز,	 جيغا	
قيا�شي	 بتدفق	 امل�شغرة	 باملوجات	 �شبكتها	
بلغ	6.8	جيغا	بايت	يف	الثانية.		بو�شع	حلول	
	Ooredoo مبتكرة,حققت	 تكنولوجية	
م�شاعفة	 خالل	 من	 ا�شتثنائيا	 اأداء	 اجلزائر	
ثالث	مرات	الرقم	القيا�شي	امل�شجل	موؤخرا	

على	رابط	املوا�شالت	احلايل.	
الكرمي	 عبد	 �رصح,	 الن�رص,	 لهذا	 تبعا	
باملوا�شالت	 املكلف	 املدير	 مالب,نائب	
الإجناز	 هذا	 يعك�ش	 	»:Ooredooلدى
التزام	Ooredooيف	و�شع	حلول	تكنولوجية	
جتربة	 اجلزائريني	 منح	 اأجل	 من	 مبتكرة	
يف	 نوعها	 من	 فريدة	 النقالة	 النرتنت	
	SIAE موؤ�ش�شة	 مكنتناتكنولوجية	 اجلزائر.	
من	 	MICROELETTRONICA

حتقيق	هذه	القفزة	التقنية.«
يربز	هذا	الأداء	التكنولوجي	جممل	العمليات	
امللمو�شة	التي	تتخذها	Ooredooاجلزائر	
مع	 التحتية	 بناياتها	 وع�رصنة	 تطوير	 ق�شد	
املتطلبات	 وتلبية	 الزبون	 جتربة	 حت�شني	
يخ�ش	 فيما	 اجلزائرية	 لل�شوق	 املتزايدة	

النرتنت	النقالة.	

الأولية	 التحقيقات	 ك�شفت	
ال�شحة	 م�شالح	 ب�رصتها	 التي	
الأمن	 م�شالح	 قبل	 من	 املدعمة	
م�ش	 الذي	 الت�شمم	 اأن		�شبب	
بغدادي	 مبتو�شطة	 تلميذا	 	35
نهاية	 مبع�شكر	 باملحمدية	 جلول	
الأ�شبوع	يرجع	اإىل	تناولهم		دجاج	

فا�شد	ا.
بغدادي	 متو�شطة	 هذا		وكانت	
�شهدت	 قد	 باملحمدية	 جلول	
م�شاء	يوم	الأربعاء	املن�رصم	حالة	
حالة	 ظهور	 ق�شوى		بعد	 طوارئ	
35		تلميذا	 حوايل	 على	 الت�شمم	
الأرز	 من	 لوجبة	 تناولهم	 بعد	

ودجاج	بينت	التحاليل	على	الطبق	
ال�شاهد	اأنه		فا�شد	,	حيث	مت	نقل	
امل�شابني	على	جناح	ال�رصعة	اإىل	
ال�شت�شفائية		دحاوي	 املوؤ�ش�شة	
الت�شمم	 اأعرا�ش	 ظهور	 بعد	 دحو	
من	اآلم	البطن	والقيء	والإ�شهال	,	
الأمر	الذي	خلق	طوارئ	باملدينة	
الدجاج	 اأن	 تبني	 وقد	 هذا	 	,
امل�شتعمل	فاقد	لل�شالحية	بعدما	
الن�شب	عن	طريق	 كرثت	عمليات	
ا�شتعمال	 اأو	 	, ال�رصية	 املذابح	
يف	 غط�شه	 بعد	 املجمد	 الدجاج	
على	 للمحافظة	 واجلافيل	 املاء	

لونه.

متو�سطة  بغددي جلول باملحمدية 
�سمال مع�سكر

دجاج فا�سد يت�سبب يف ت�سمم 
35 تلميذا

طيٌف و�سيف ! 

�أفق

�سرب اأيوب و 
الف�ساد

ود�د �حلاج

حل�سم  تكفي  ال  �حل�سنة  �لنو�يا 
يف  �لف�ساد  منظومة  مع  �ملو�جهة 
حرب  �إىل  بحاجة  �جلز�ئر،�الأمر 
معاجلة  ذلك  قبل  و  حقيقية 
لن  �حلالة  بطبيعة  و  �الأ�سباب 

يحدث ذلك بني ليلة و �سحاها
�لف�ساد ينمو و ينتع�س يف مناخات 
من  �ساريا  يز�ل  ال  بع�سها  معينة 
بقايا �لعهد �ل�سابق ،و يظل خطرها 
و  جديدة  �أزمات  توليد  يف  قائما 
نخ�سى  و  جديدة  روؤو�س  �إ�سقاط 
روؤو�س  مع  موعد  على  نكون  �أن 
ال  جتعلنا  و  قريبا  �ست�سقط  �أخرى 
هناك  ،هل  يجري  ما  هول  ن�سدق 
قطاع و�حد فقط �سلم من �لف�ساد و 
�ملف�سدين ، �لدولة كانت مهددة يف 
وجودها ،الأن منظومة �لف�ساد كان 
تركيع  هو  ��سرت�تيجي  هدف  لها 
و  لالبتز�ز  �إخ�ساعهم  و  �جلميع 
علينا �أن نت�سلح ب�سرب �أيوب حل�سم 
�لغول  هذ�  مع  نهائيا  �ملو�جهة 
�سنو�ت  منذ  �أنف�سنا  على  �جلاثم 

طويلة

مدير �لت�سغيل بالبويرة يك�سف 

اإدماج 59 متعاقدا يف انتظار البقية
ك�سف مدير �لت�سغيل بالبويرة »نا�سر متناين » �أن م�ساحله �أدجمت حلد �الآن �أزيد من 59 موظفا 
متعاقد� يف �إطار عقود ما قبل �لت�سغيل و�لذين �متو� 8 �سنو�ت خدمة يف منا�سبهم ب�سفة ر�سمية 
وميثلون عدة قطاعات على غر�ر �ملر�قب �ملايل و�ل�سر�ئب وحمافظة �لغابات و�لتجارة وبلديات 

�لرور�وة وبوكر�م وغريها

�لعا�سمة

ملتقى علمي حول �سرطان 
البنكريا�س  

ل�رصطان	 اجلراحي	 العالج	 �شكل	
ورميا	 »مر�شا	 ب�شفته	 البنكريا�ش	
والتهابيا«	مو�شوع	امللتقى	العلمي	
اجلزائرية	 اجلمعية	 نظمته	 الذي	
للجراحة	اليوم	اخلمي�ش	باجلزائر	

العا�شمة.	
واأو�شح	رئي�ش	اجلمعية	اجلزائرية	
كمال	 الربوفي�شور	 للجراحة,	

»عالج	 اأن	 ت�رصيح	 يف	 تباك	 بن	
يف	 يكون	 البنكريا�ش	 �رصطان	
فجراحة	 جراحيا,	 الأ�شا�ش	
البنكريا�ش	قد	تطورت	ب�شكل	كبري	
هذا	 يف	 اإليه	 و�شلنا	 ملا	 بالنظر	
عرب	 املتابعة	 اإن	 مفيدا	 املجال«,	
دائما	 ت�شخ�ش	 ل	 بالأ�شعة	 العالج	

لهذا	النوع	من	ال�رصطان.			

اجلنايات	 حمكمة	 	ق�شت	
يف	 البتدائية		باحلكم		بالإعدام	
حق	حار�ش	بلدي	�شابق	يف	العقد	
جمزرة	 العمر	ارتكب	 من	 الرابع	
يف	حق	اأ�شهاره		حيث	قتل	�شهره	
ابنيه	 �شنة		واأ�شاب	 ال75	 ذو	
خطرية		قبل	 بجروح	 اأخيه	 وابن	
الأ�شبوعني	 فاقت	 ملدة	 الفرار	
بعدها	�شلم	نف�شه	مل�شالح	الدرك	
ا�شتيقظ	 التي	 احلادثة	 	. الوطني	
�شيوخ	 �شبعة	 بلدية	 عليها		�شكان	
35	كلم	�شمال	تلم�شان	بداية	�شهر	

الع�شاء	 �شالة	 2008		قبل	 اأكتوبر	
بدقائق	حيث	اأقدم		حار�ش	بلدي	
حق	 يف	 الرابع	 العقد	 يف	 �شابق	
�شهره	والد	زوجته	ذو	ال75	�شنة		
الذي	اردده	قتيال	بطلق	ناري	من	
وابن	 ابنيه	 اأ�شاب	 كما	 بندقيته		
اأخيه	بجروح	خطرية		ا�شتوجبت		
اإىل	 ال�رصعة	 جناح	 على	 نقلهم	
ل	 حيث	 ال�شتعجالت	 م�شلحة	
نقل	 ا�شتدعت	 غيبوبة	 يزالون	يف	

احدهم	اإىل	وهران	.
حممد بن تر�ر

�جلاين مل يبدي �أي تاأثر 
االإعدام حلار�س بلدي   قتل

 والد زوجته 

حممد بن تر�ر

تنامي العالقات 
التجارية بيت تركيا
 و الكيان ال�سهيوين

بنيامني	 ال�شهيوين	 العدو	 وزراء	 رئي�ش	 اأدىل	
الرئي�ش	 من	 »�شاخرة«	 بت�رصيحات	 نتنياهو	
الرتكي	رجب	طيب	اأردوغان,	م�شريا	اإىل	تنامي	
العالقات	التجارية	بني	الدولتني	رغم	اخلطاب	

العلني	الذي	تعتمده	حكومة	اأنقرة.
ونقلت	�شحيفة	»جريوزاليم	بو�شت«	عن	نتنياهو	
اأثناء	جتمع	انتخابي	حلزبه	»الليكود«	يف	 قوله,	
اإنه	على	ما	يبدو	»اآخر	 مدينة	رعنانا	الأربعاء,	

اإ�رصائيلي	ل	ي�شافر	اإىل	تركيا«.



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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