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املديرية العامة لالمن الوطني 

ا�ستحداث فرقة جهوية ملكافحة الهجرة غري ال�سرعية  

العبو موناكو يرددون »وان تو 
ثري فيفا الجلريي«

دوت عبارة »وان ثو ثري فيفا الجلريي« غرف تغيري مالب�س 
نادي موناكو بعد نهاية املقابلة التي جمعته بفريق اأميان 
العبارة  موناكو  العبو  ردد  اأين  الفرن�سي،  للدوري  حل�ساب 
اجلزائري  الدويل  الالعب  بعد دخول  مبا�رشة  مرات  عدة 
اإ�سالم �سليماين تعبريا عن فرحتهم بعودته القوية وهو الذي 
جنح يف ت�سجيل هدف الفوز باملباراة منح على اإثرها ثالث 

نقاط ثمينة لفريقه.

مدرب الزمو يعتدي على منا�سر
ت�سبب مدرب فريق جمعية وهران �سامل العويف يف مهزلة 
قبل انطالق املواجهة التي خا�سها فريقه اأمام ال�سيف 
املحرتفة  الرابطة  من   18 اجلولة  �سمن  بجاية  �سبيبة 
من  عمنا�رش  على  باالعتداء  قام  عندما  وذلك  الثانية 
فريقه خالل م�سادة كالمية جمعته باالن�سار قبل انطالق 
اللقاء والذين اتهموه بالتواطوؤ مع االإدارة لت�سهيل مهمة 

النادي البجاوي .

البويرة

خرجة فجائية للوايل اإىل 
م�ست�سفى املدينة

قام ليلة اأم�س وايل البويرة اجلديد »لكحل عياط عبد ال�سالم » بزيارة 
فجائية خالل الفرتة الليلية اىل م�ست�سفى »حممد بو�سياف » مبدينة 
ال�سحية  اخلدمات  حقيقة  عن  بالقرب  الوقوف  اأجل  من  البويرة 
املقدمة للمر�سى على م�ستوى هذا املرفق الذي يرتاده يوميا املئات 
من املواطنني باخل�سو�س يف الفرتات الليلية وكثريا ما ا�ستكى البع�س 
من ما ي�سوده من �سلوكات يجب اإعادة النظر فيها واتخاذ مزيد من 
وا�ستقباله  باملري�س  واالعتناء  القانون  لفر�س  ال�سارمة  االإجراءات 
التي  الفو�سى واالإعتداءات املتكررة  باأف�سل الظروف لتجنب وقوع 
يذهب �سحيتها الطواقم الطبية من طرف مرافقي املر�سى ، هذا 
ولقيت هذه املبادرة من طرف الوافد على الوالية ارتياحا من طرف 
ال�سكان الذين طالبوا مبزيد املجهودات يف هذا القطاع الذي يعاين 
عدة م�ساكل ونقائ�س �سواء بعا�سمة الوالية او املناطق التابعة لها .
اأح�سن مرزوق

ق�سنطينة

بركة مائية تبتلع طفال 
باخلروب

مائية  بربكة  ام�س غرقا  م�ساء  �سنة   13 العمر  من  يبلغ   تويف  طفل 
ق�سنطينة  بوالية  اخلروب  ببلدية  نحا�س  عني  احل�رشي  بالقطب 

ح�سبما اأفادت به مديرية احلماية املدنية لذات الوالية
للوحدة  التابعني  املدنية  احلماية  اعوان  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
الثانوية قطو�س اجلمعي ببلدية اخلروب والوحدة الثانوية �سي�ساوي 
�سليمان قد تدخلوا بعني النحا�س اأمام عمارات يف طور االإجناز الأجل 
غريق داخل بركة مائية بعمق 6 اأمتار واأ�سار ذات امل�سدر اأنه قد مت 
نقل ال�سحية اإىل م�ست�سفى اخلروب حيث مت تاأكيد وفاته وقد مت فتح 
حتقيق من طرف امل�سالح االأمنية معنية ملعرفة االأ�سباب احلقيقية 

لهذا احلادث.

ببلدية برج بونعامة ولية تي�سم�سيلت

القاتل ال�سامت يح�سد اأرواح 
3 اأ�سخا�ص 

بدوار  م�رشعهم  واحدة  عائلة  من  اأ�سخا�س   3 ال�سبت  م�ساء  لقي 
متيجة ببلدية برج بونعامة والية تي�سم�سيلت اإثر تعر�سهم لالإختناق 
داخل منزلهم  ح�سبما جاء يف بيان خلية االإعالم مبديرية احلماية 
املدنية بتي�سم�سيلت ، واأ�سار ذات البيان اأنه تدخلت الوحدة الثانوية 
بونعامة  برج  بلدية  متيجة  بدوار   17:55 ال�ساعة  على  بونعامة  برج 
اإثر نداء مفاده اإختناق عائلة جراء ت�رشب غاز املدينة حيث خلف 
اأ�سهر  احلادث 3 �سحايا االأم 29 �سنة والبنت 4 �سنوات ور�سيعة  9 
طرف  من  حتقيق  وفتح  اجلثث  حفظ  م�سلحة  ايل  نقلهم  مت  اأين   ،
امل�سالح املخت�سة لتحديد ظروف ومالب�سات هذه احلادثة االأليمة 
التى  املوؤملة  احلادثة  تي�سم�سيلت  �سكان  اأذهان  اىل  اأعادت  التي 
بنف�س  كاملة  عائلة  وفاة  يف  العيون  بلدية  املا�سية  ال�سنة  �سهدتها 

الطريقة.
حممد �سبلي

لالأمن  العامة  املديرية  با�رشت 
اإجراءات  مبا�رشة  عن  الوطني 
غري  الهجرة  مكافحة  يف  جديدة  
التي  البحر  طريق  عن  ال�رشعية 
بها  ال�سباب  وترمي  اأ�سبحت تهدد 
خالل  من  وذلك  لالأ�سماك  كطعام 
ملحاربة  جهوية  فرقة  ا�ستحداث  
الظاهرة باجلهة الغربية  تتفرع عنها 
فرق خمت�سة بالواليات ال�ساحلية . 
اختريت   التي  اجلهوية  الفرقة  هذه 
حيث  لها  مقرا  متو�سنت  عني 
كل  بني   االختيارات  جتري  �سوف 

بوزجار   اأو  بني �ساف  من منطقتي 
التي حتولت اإىل موقع الإقالع قوافل 
اال�سبانية  ال�سواحل  نحو  احلراقة 
الفرقة  هذه   ، املوت  قوارب  عرب 
التي تتكون من اعوان خمت�سني يف 
اإجراء  مت  التي  الظاهرة  مكافحة 
درا�سات وتكوين دقيق حولها �ستكون 
مهمتها  تتّبع �سبكات تهريب الب�رش 
بركوب  ال�سباب  تغري  �سارت  التي 
وقد    ، الرفاهية  حياة  لبلوغ  البحر 
تفكيك  من  االأمن  عنا�رش  متكنت 
باملناطق  الب�رش  لتهريب  �سبكتني 

القاعدة  ت�سكل  التي  الداخلية  
اخللفية لل�سبكات املتمركزة باملدن 
بواليتي  االأمر  ويتعلق   ، ال�ساحلية 
�سيو�سع  هذا   ، وغليزان  تيارت 
اإىل  املخت�سة  الفرقة  هذه  ن�ساط 
مع  والداخلية   ال�ساحلية   الواليات 
لل�سواحل  املراقبة  عمليات  تطوير 
خالل  من  بها   ال�سباب  وحتركات 
الكامريات  عرب  املراقبة  املراقبة 
جتنيد  م�سدر  اإىل  الو�سول  بغية   ،
احلرقة   بعمليات  للقيام  ال�سباب 
على  الق�ساء  الن   ، دابرها  وقطع 

بالق�ساء  مرتبطا  يبقى  الظاهرة 
التي  الرحالت  تنظيم  �سبكات  على 
فيما  كاملة   امل�سوؤولية  تتحمل 
تعي�سة العائالت جلزائرية من ماآ�سي 
، خا�سة بعد حتويل  ظاهرة احلرقة  
ا�ستثمار  اإىل  �سباب  طي�س  من 
عائلي وهو ما ترتجمه االأرقام التي 
اأكدت  التي  االأمن   م�سالح  تقدمها 
توقيفها 129 حراق �سنة 2019 منها 
عن  ناهيك  وقا�رشان   11اأمراأة 
م�سالح  قبل  من  املوقوفني  املئات 
 ، ال�سواحل  وخفر  الوطني  الدرك 

التي  الفرقة  هذه  �ساأن  ومن  هذا 
با�رشت عملها  واأد ظاهرة الهجرة 
خالل  من  باملنطقة  �رشعية  الغري 
العي�س  يف  ال�سباب  ثقة  ا�سرتجاع 

الذي  االأمر  وهو  الوطن   داخل 
لل�سباب  نف�سية  معاجلة  يتطلب 

وتكفل اجتماعي  للدولة .
حممد بن ترار

خبر في 
صورة

الوطني  الت�سامن  وزيرة  ت�سارك 
كوثر  املراأة،  وق�سايا  واالأ�رشة 
ال39  الدورة  اجتماع  ،يف  كريكو 
حتت  العربية  املراأة  للجنة 
...تنمية  املراأة  �سعار«متكني 
االإقليمي  االجتماع  ويف  املجتمع« 
للجنة  الـ64  للدورة  التح�سريي 
باململكة  املتحدة،  باالأمم  املراأة 

العربية ال�سعودية، ح�سب ما اأفاد به 
يوم ال�سبت بيان للوزارة.

واأو�سح ذات امل�سدر اأن هذه الدورة 
االأولوية  ذات  املوا�سيع  �ستناق�س 
امل�ستدامة  التنمية  اأجندة  حول 
2030، وكذا متكني املراأة والنهو�س 
العربي  امل�ستوى  على  باأو�ساعها 
تعزيز  من  املختلفة،  مبحاورها 

وامل�ساركة  االقت�سادي  التمكني 
املنطقة  يف  للمراأة  ال�سيا�سية 
اأجندة  متابعة  وكذا  العربية، 
اإ�سافة  وال�سالم،  واالأمن  املراأة 
اجلديدة  املبادرات  من  عدد  اإىل 
امل�ستوى  على  اطالقها  �سيتم  التي 
اأخرى،�سيتناول  جهة  االإقليمي من 
التح�سريي  االإقليمي  االجتماع 

باالأمم  املراأة  للجنة  الـ64  للدورة 
املتحدة املوا�سيع املطروحة على 
العام  لهذا  اللجنة  اأعمال  جدول 
والع�رشين  اخلام�سة  »الذكرى  حول 
للخروج  بيجني«،  ومنهاج  الإعالن 
ببيان عربي موحد يتم عر�سه على 
 39 دورته  يف  العربية  املراأة  جلنة 

العتماده.

وزيرة الت�سامن الوطني ت�سارك يف اجتماع اأممي  حول املراأة بال�سعودية

مت بوالية باتنة حجز 205 قطع نقدية 
اأثرية و3 اأوراق نقدية وطنية تاريخية 
وكذا �سالحني ناريني و 17 األف و 121 
وحدة من املفرقعات خمتلفة االأنواع 
و االأحجام يف عمليات متفرقة خالل 
ما  ح�سب   ، االأخرية  �ساعة  ال24 
اأ�ستفيد من خلية االت�سال والعالقات 

والعامة باأمن الوالية حمليا.
هذه  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
فرق  بها  قامت  التي  العمليات 
ال�رشطة الق�سائية باتنة 1 و مكافحة 
االجتار غري امل�رشوع باملخدرات و 
اأي�سا   مكنت  التدخل  و  البحث  كذا 
 12 عيار  خرطو�سة   312 حجز  من 

و16 ملم و8145 علبة �سجائر خمتلفة 
حملي  �سنع  من   واالأنواع  االأحجام 
اأجنبي  »مع�سل«  علبة  و200  واأجنبي 
واأ�سفرت  الفاخر  النوع  من  ال�سنع 
مركبتني  حجز  عن  العمليات  ذات 
و250 وحدة من امل�رشوبات الكحولية 
خمتلفة االأنواع واالأحجام وتوقيف 8 

اأعمارهم بني 27 و  اأ�سخا�س ترتاوح 
العمليات  هذه  تنفيذ  ومت  �سنة.    52
مدينة  اأحياء  من  بعدد  »النوعية« 

باتنة الذي اأ�سار اىل 
اأمام  املوقوفني  تقدمي  �سيتم  اأنه 
االإجراءات  ا�ستكمال  بعد  العدالة 

القانونية . 

باتنة

 حجز 205 قطع نقدية اأثرية و�سالحني ناريني 

 باية ع 

مبحكمة  اجلمهورية  وكيل  اأم�س  قال 
»اإن  بالعا�سمة  احممد  �سيدي 
نحو  قدما  مي�سون  اجلزائريني 
التي  اجلزائر   ، اجلديدة  اجلزائر 
م�ستقبل  و  حر  الق�ساء  فيها  يكون 

يرددون  و  يحملون  اجلزائريني   ،
�سعارات تطالب بق�ساء حر و م�ستقل 
، فلهذا اأنا اأحتمل امل�سوؤولية ب�سفتي 
ممثل احلق العام و اأرف�س التعليمات 
تاأتي من  التي   ، الفوقية  و املذكرات 

ا�ستقاللية  ملبداأ  جت�سيدا  و   ، الفوق 
الق�ساء ، اأطلب تطبيق القانون يف حق 

هوؤالء !!! 
يف  الرباءة  التم�س  العام  احلق  ممثل 
احلراك  ن�سطاء  من  �سخ�سا   19 حق 

وكيل  الأن  نوعها  من  اأوىل  �سابقة  يف 
باأق�سى  يطالب  عادة  اجلمهورية 
العقوبات واالأحكام يف حق املتهمني 

قرار تاريخي مبحكمة �سيدي احممد

وكيل اجلمهورية يلتم�ص الرباءة يف حق 19 �سخ�سا 



رئي�س �جلمهورية من �أدي�س �أبيبا

اجلزائر �ست�ساهم بال هوادة
  يف حل اأزمة ليبيا

  .     مر��صلة �لأمني �لعام �لأممي لتعني مبعوثه لل�صحر�ء �لغربية
�أكد رئي�س �جلمهورية,  عبد �ملجيد تبون, �لأحد باأدي�س �أبيبا �أن �جلز�ئر �صت�صاهم دوما 
وبال هو�دة يف تعزيز �جلهود �لهادفة �إىل حتقيق �ل�صلم و�لأمن يف �إفريقيا جمدد� �لتز�م 

�جلز�ئر بحل �أزمة ليبيا عن طريق ت�صجيع �حلو�ر بني طريف �لنز�ع وك�صف باملنا�صبة عن 
مر��صلته لالأمني �لعام �لأممي من �جل �لإ�صر�ع يف تعيني مبعوثه �خلا�س �إىل �ل�صحر�ء 

�لغربية لت�صريع ت�صوية �آخر م�صتعمر�ت �لقارة �ل�صمر�ء

باية ع 

وقال الرئي�س  تبون, يف كلمته 
الإفريقي,  الحتاد  قمة  خالل 
التي  الناجحة   التجربة  اإن 
منذ  اجلزائر  عا�شتها 
باأن  يقينيا  تعزز  ا�شتقاللها, 
يجب  قارتنا  يف  الأزمات  حل 
ال�شلمي  احلل  على  يقوم  اأن 
وامل�شاحلة  ال�شامل  واحلوار 
الوطنية, دون اأي تدخل اأجنبي 
القناعة  هذه  من  وانطالقا 
�شت�شاهم   اجلزائر   اأن  ك�شف 
تعزيز  يف  هوادة  وبال  دوما 
حتقيق  اإىل  الهادفة  اجلهود 
ال�شلم والآمن يف اإفريقيا, كما 
للمبادرات  دعمها  �شتوا�شل 
النزاعات  ف�س  اإىل  الرامية 
العادلة  الق�شايا  عن  والدفاع 
وتنا�شل  تكافح  التي  لل�شعوب 
حقوقها  ا�شرتجاع  اأجل  من 
يف  حقها  وممار�شة  الأ�شا�شية 
اأهمها  ومن  امل�شري,  تقرير 

الق�شية الفل�شطينية
بتعر�س  الرئي�س  اقر  كما 
ح�شا�شيتها,  ب�شبب  اإفريقيا  
املزعزعة  ال�شدمات  لرتداد 
يف  ال�شتقرار  ت�رضب  التي 

العامل وتطرق يف هذا ال�شدد, 
والتي  ال�شاحل  يف  الأزمة  اإىل 
وتعي�شا  موؤ�شفا  مثال  اعتربها 
�شهد  حيث  الواقع,  لهذا 
دول  يف  اله�س   ال�شتقرار 
يف  مفاجئا  تدهورا  مايل  مثل 
ناهيك  الليبية,  الأزمة  اأعقاب 
هي  تنج  مل  التي  النيجر  عن 
التي  الهجمات  من  الأخرى 
ا�شتهدفت جي�شها, مع ت�شاعد 
التي  الدموية  الهجمات 
يقرتفها الإرهابيون يف بوركينا 
يف  املحاولت  وبع�س  فا�شو 
اأن  موؤكدا  ال�شاحلية  البلدان 
عدم ال�شتقرار اكت�شح منطقة 
من  الرغم  على  ال�شاحل 
بذلتها  التي  ال�شجاعة  اجلهود 

البلدان املعنية
رئي�س  جدد  الإطار,  هذا  ويف 
اجلمهورية التاأكيد على ت�شامن 
البلدان  هذه  مع  اجلزائر 
هذا  من  املت�رضرة  ال�شقيقة 
العنف الهمجي والعبثي, ورحب 
اأي�شا باملبادرات التي اتخذت 
ا�شرتاتيجيات  لتطوير  موؤخرا 
مكافحة الإرهاب يف ال�شاحل, 
�شواء على امل�شتوى الع�شكري 
ال�شيا�شي  ال�شعيد  على  اأو 

والدبلوما�شي  والقت�شادي 
هذه  كل  على  اأنه  مربزا 
اجلزائر  تتوقف  مل  الأ�شعدة, 
م�شاهماتها  تقدمي  عن  اأبدا 
اجلهود  يف  الأ�شكال  املتعددة 
ال�شتقرار  ل�شتتباب  املبذولة 
اإفريقيا  يف  امل�شتدمي 
منطقة  يف  وباخل�شو�س 
�شواء  وال�شحراء,  ال�شاحل 
عرب  اأو  الثنائي  امل�شتوى  على 
اآليات مثل جلنة قيادة الأركان 
وحدة  اأو  امل�شرتكة  العملياتية 
اأن�شئت  التي  الت�شالت   دمج 
عرب  اأو  اجلوار,  بلدان  مع 
للدرا�شات  الإفريقي  املركز 

حول الإرهاب .
رئي�س  اأكد   املنا�شبة  وبهذه 
على  عزمه   اجلمهورية 
قدما  امل�شي  يف  امل�شاهمة 
وامل�شاحلة  ال�شلم  م�شار  يف 
الوطنية يف مايل ورفع العراقيل 
ال�شلم  اتفاق  تنفيذ  تعيق  التي 

املنبثق عن م�شار اجلزائر

دعم  جهود �إنهاء �لأزمة 
�لليبية  

الأزمة  اإىل  تطرقه  ولدى 

الليبية, قال رئي�س اجلمهورية, 
الذي  املاأ�شاوي  الو�شع  اأن 
التي  ال�شقيقة  ليبيا  يف  ي�شود 
تتقا�شم معها اجلزائر حدودا 
م�شرتكا,  وم�شريا  طويلة 
قلق  م�شدر  ي�شكل  يزال  ل 
الليبي  ال�شعب  اأن  م�شيفا 
الويالت  ي�شتحق  ل  ال�شقيق 
وذكر  اليوم  يكابدها  التي 
اخلا�س  اجلزائر  باقرتاح 
بني  احلوار  باحت�شان 
منها  وفاء  الليبيني,  الأ�شقاء 
الدبلوما�شية ووفق  لتقاليدها 
ما مت التاأكيد عليه يف برلني, 
خالل  برازافيل  يف  وموؤخرا 
الفريقي  الحتاد  جلنة  قمة 
ليبيا,  حول  امل�شتوى  رفيعة 
اجلزائر,   اأن  على   م�شددا 
يف  التدخل  وقف  اإىل  تدعو 
اجلهود  بقوة  تدعم  ليبيا, 
القتتال  لإنهاء  امل�شتمرة 
تهيئة  واإىل  دائمة  فيها ب�شفة 
الإخوة  بني  للحوار  الظروف 
هذه  اأن  معتربا  الليبيني, 
التي  الوحيدة  الطريقة  هي 
بو�شعها اإيجاد خمرج لالأزمة, 
البلد  هذا  ي�شبح  ل  حتى 
للمناف�شات  ملعبا  الإفريقي 

بني الدول
يف  تبون  الرئي�س   جدد  كما 
نظرائه  اأمام  كلمته  م�شتهل 
اجلزائر  مت�شك  الأفارقة, 
بالقيم  وامل�شتمر  العميق 
القارية  للمنظمة  املثلى 
وهو  واأهدافها  ومببادئها 
-مثلما  اأ�شوله  يجد  التزام 
البعد  جتذر  مدى  يف  قال- 
املنبثق  للجزائر,  الإفريقي 
اجلغرايف,  موقعها  من 
تاريخها  يف  وامل�شقول 

العتيق
واأعرب تبون, يف كلمته خالل 
عن  الإفريقي,  الحتاد  قمة 
ال�شالم  م�شار  ل�شلوك  اأ�شفه 
الأممي ب�شاأن م�شاألة ال�شحراء 
ا�شتقالة  منذ  الغربية, 
لالأمني  ال�شخ�شي  املبعوث 
ال�شيد  املتحدة,  لالأمم  العام 
»طريقا  كوهلر,  هور�شت 
حمفوفا بالعقبات«, معلنا اأنه 
را�شل »منذ اأيام, الأمني العام 
لت�شجيعه  املتحدة,  لالأمم 
على التعجيل يف تعيني مبعوثه 
اإعادة  ال�شخ�شي وال�رضوع يف 
م�شالة  ت�شوية  م�شار  اإطالق 

ال�شحراء الغربية«.

اأن  تبون  الرئي�س  واأ�شاف 
الغربية  ال�شحراء  م�شاألة 
اإىل  طريقها  بعد  تعرف  مل 
اأن  من  بالرغم  الت�شوية, 
املتحدة   الأمم  منظمة 
طوال,  �شنوات  منذ  »تعكف 
القارية,  منظمتنا  من  بدعم 
خطة  مراحل  تطبيق  على 
لق�شية  املر�شومة  للت�شوية 
املبنية  الغربية  ال�شحراء 
ال�شعب  حق  اأ�شا�س  على 
القابل  غري  ال�شحراوي 

للت�رضف يف تقرير م�شريه«.

مر��صلة �لأمم �ملتحدة  
لتعيني مبعوث لت�صوية 
نز�ع �ل�صحر�ء �لغربية

عن  تبون  الرئي�س  ك�شف 
لالأمم  العام  الأمني  مرا�شلته 
لت�شجيعه  اأيام  منذ  املتحدة 
تعيني  يف  التعجيل  على 
وال�رضوع  ال�شخ�شي  مبعوثه 
يف اإعادة اإطالق م�شار ت�شوية 
الغربية  ال�شحراء  م�شالة 
اإىل  الإطار,  هذا  يف  داعيا  
وبنية  �شادقة  جهود  بذل 
عن  البحث  �شبيل  يف  ح�شنة 

حل لق�شية ت�شفية ال�شتعمار 
الوحيدة التي تبقى معلقة يف 
افريقيا, وهو حل ي�شمن حق 
الثابت  ال�شحراوي  ال�شعب 
خالل  من  م�شريه  تقرير  يف 
تنظيم ا�شتفتاء حر ونزيه مبا 
الحتاد  وقرارات  يتما�شى 
املتحدة  والأمم  الإفريقي 
ذات ال�شلة ويف ذات ال�شياق, 
عرب عن مت�شكه ب�شالبة وثبات 
الداعم  الإفريقي  املوقف 
العادلة  ال�شحراوية  للق�شية 
ت�شفية  م�شار  وا�شتكمال 
بعيدا  اإفريقيا,  ال�شتعمار يف 
ت�شويفية  مناورات  اأية  عن 

وعن �شيا�شة الأمر الواقع
املنا�شبة,  بذات  ونوه 
وكذا  الهامة  بـ«الإجنازات 
لالحتاد  الفعالة  امل�شاهمة 
النزاعات  ف�س  يف  الفريقي 
امل�شتوى  على  ال�شالم  وبناء 
وت�شييد  والإقليمي  القاري 
جماعي  اأمن  منظومة 
الأطر  و�شع  خالل  من 
ال�شلم  لآليات  املوؤ�ش�شاتية 
م�شارات  دفع  بهدف  والأمن 
واإنهاء  ال�شلمية  الت�شوية 

الأزمات
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مع�صلة كن�س خملفات �لع�صابة و غول �لف�صاد

حكومة جراد و حتدي اأخلقة احلياة ال�سيا�سية
عمل  خمطط  م�رضوع  يعتمد 
على  �شيعر�س  الذي  احلكومة, 
الثالثاء  الوطني,  ال�شعبي  املجل�س 
جديد  منط  تبني  على  القادم, 
وال�شفافية,  بال�رضامة  يت�شم  للحكم 
اأمناط  مع  و«يحدث قطيعة جذرية 
اإىل  اأدت  التي  القدمية  احلوكمة 
خطرية«.  وانزلقات  انحرافات 
م�رضوع  يف  احلكومة,  واأكدت 
عليه  �شادق  الذي  عملها  خمطط 
املا�شي,  الوزراء, اخلمي�س  جمل�س 
عزمها على املبادرة مب�رضوع �شامل 
اإىل  �شيف�شي  اجلذرية  لالإ�شالحات 
اإقامة نظام حكم »حديث وع�رضي« 
لتاأ�شي�س  قويا  دعما  �شي�شكل 
هذا  ويرتكز  اجلديدة«.  اجلمهورية 
قطيعة  �شيحدث  »الذي  امل�شعى 
جذرية مع اأمناط احلوكمة القدمية 
التي  اأدت اإىل انحرافات وانزلقات 
يف  حماور  ثالثة  خطرية«,على 
املنظومة  اإ�شالح  مقدمتها 
النتخابات,  لتنظيم  الت�رضيعية 
فور  احلكومة  �شت�شعى  بحيث 
الد�شتورية,  الـمراجعة  من  النتهاء 
اإىل »تكري�س التزام رئي�س اجلمهورية 
النتخابات  تنظيم  جهاز  مبراجعة 
للتعبري  حقيقية  و�شيلة  يجعله  مبا 
ولهذا  ال�شعبية«.  الإرادة  عن 

»تعزيز  احلكومة  تعتزم  الغر�س, 
الوطنية  لل�شلطة  ال�شامل«  الطابع 
حر�شا  لالنتخابات,  الـم�شتقلة  
الدميقراطي  امل�شار  تعزيز  على 
مبادئ   تر�شيخ  خالل  من  للبالد 
حياد وقانونية و�شفافية وم�شداقية 
�شيمكن  كما  النتخابية,  العمليات 
التي  الت�رضيعية  الـمنظومة  اإ�شالح 
تكري�س  من  النتخابات  حتكم 
العملية  هذه   من  الإدارة  ان�شحاب 
الالزمة  الآليات  اإن�شاء  خالل  من 
لهذه  التامة  ال�شتقاللية  ل�شمان 
الت�رضيعية  ال�شلطة  جتاه  ال�شلطة  
�شت�شهر  الق�شائية.كما  وال�شلطة 
املنظومة  تكري�س  على  احلكومة 
الت�رضيعية اجلديدة » بدقة ومواءمة«  
املعايري وال�رضوط الـمطلوبة جلميع 
الـمر�شحني لالنتخابات, وتتعهد باأن 
املنظومة  مراجعة  م�رضوع  ي�شمل  
النظام  حتكم  التي  القانونية 
من  جمموعة  على  النتخابي, 
التدابري تهدف اإىل بروز جيل جديد 
من املنتخبني اأكفاء ونزهاء. وفيما 
تعتزم  العامة,  احلياة  باأخلقة  يتعلق 
الف�شاد  مكافحة  »اإدراج  احلكومة 
بجميع  اأ�شكاله,�شمن �شميم عملية 
اإ�شالح م�شالح الدولة«, وتراهن من 
نزاهة  »�شمان  امل�شعى  هذا  وراء 

الأ�شخا�س  وا�شتقامة  ومو�شوعية 
امل�شوؤوليات  اأعلى  ميار�شون  الذين 
العمومية«.  ال�شلطة  م�شتوى  على 
معركة  خو�س  احلكومة  تعتزم  كما 
والـمحاباة  الف�شاد  �شد  »حازمة« 
هذه  من  و�شتجعل  والـمح�شوبية,  
وحمور  حازما  »التزاما  الـمعركة 
مراجعة  يت�شمن  اأولوية«,  ذا  عمل 
الـمتعلقة  القانونية  الأحكام 
تكييف  اإعادة  الف�شاد,  مبكافحة 
ق�شايا  بع�س  يف  املعاملة  مفهوم 
اأ�شخا�س  فيها  يتورط  التي  الف�شاد 
ت�رضيعية  اأحكام  و�شع  اعتباريون, 
الف�شاد,  عن  الـمبلغني  حماية  ب�شاأن 
الـمالية  العقوبات  مقدار  رفع 
الف�شاد  جرائم  يف  الـمفرو�شة 
جلعلها اأكرث ردعا وت�شديد الأحكام 
الـمتعلقة  والتنظيمية  الت�رضيعية 
مبكافحة تبيي�س الأموال. و�شتتوىل 
جديدة  اآليات  »و�شع  احلكومة 
�شمان  اأجل  من  والرقابة«,  للوقاية 
العموميني  الـم�شوؤولني  نزاهة  
والت�شيري ال�شليم لأموال الدولة, كما 
قانونية  منظومة   لو�شع  تخطط 
و�شامي  احلكومة  لأع�شاء  حتدد 
الـم�شوؤولني يف الدولة, القواعد التي 
الـم�شالح  ت�شارب  »منع  �شاأنها  من  
ذات  اإطار  ويف  العامة«.  احلياة  يف 

»اإتاحة  احلكومة  تعتزم  امل�شعى, 
الـعمومية«  من  البيانات  اإىل  الولوج 
ال�شفافية  من  اأكرب  قدر  توفري  اأجل 
عمل  يف  والفعالية  والـم�شوؤولية 
جانب  اإىل  العـمومية,  ال�شلطات  
و�شع اآليات جديدة ت�شمح للـمجتمع 
كامل  ب�شكل  ب«الـم�شاهمة  الـمدين 
واإ�رضاك  العام  الـملك  بناء  يف 
ال�شلطات  عمل  يف  الـمواطن 
يف  احلكومة  وتدرج  العمومية«. 
واأمناط  تنظيم  اإ�شالح  خمططها, 
كمحور  وفروعها  الدولة  ت�شيري 
جممل  �شي�شمل  والذي  اأولوية  ذي 
الـمركزية  العمومية  الهيئات 
ال�شياق, يعتمد  والـمحلية. ويف هذا 
عدة  على  الإدارة  تنظيم  اإ�شالح 
حماور اأهمها اإعادة تنظيم  وتاأهيل 
للدولة  الرئي�شية  وع�رضنة امل�شالح 
والـموؤ�ش�شات  املركزية  والإدارات 
دعم  اأجهزة  تاأهيل  اإعادة  العامة, 
�شلطات  منها  ول�شيما  احلوكمة, 
كل   دور  حتديد  اإعادة  ال�شبط, 
الدائرة,  )البلدية,  اإقليمي  م�شتوى 
تنظيم  اإعادة  الإدارية(,  الـمقاطعة 
مبا  للدولة  الالمركزية  ال�شبكة  
لأولويات  اأف�شل  ب�شكل  ي�شتجيب 
اإداري  تق�شيم  وو�شع  احلكومة 

جديد .

�لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة يجدد
 دعمه ويوؤكد

اتفاق اجلزائر لل�سلم يف مايل 
حجر الزاوية ال�ستقرار ال�ساحل

املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  اأكد 
اأن  اأبيبا  بادي�س  اأنطونيو غوتريي�س 
عن  املنبثق  مبايل  ال�شالم  اتفاق 
الزاوية  حجر  يعد  اجلزائر  م�شار 
على  موؤكدا  ال�شاحل,  ل�شتقرار 
موا�شلة  على  الأممية  الهيئة  عزم 
عند  غوتريي�س  اأو�شح  و  دعمه. 
الأمن  و  ال�شلم  قمة جمل�س  افتتاح 
و  ال�شاحل  حول  الإفريقي  لالحتاد 
�شتوا�شل  الأممية  الهيئة  ان  ليبيا 
مبايل  ال�شالم  اتفاق  جت�شيد  دعم 
الذي  الزاوية  حجر  يعد  الذي 
يف  ال�شتقرار  يتحقق  لن  بدونه 
الدويل  املنطقة كما دعا املجتمع 
الإرهاب  مكافحة  جهود  دعم  اإىل 
بال�شاحل م�شيفا انه من ال�رضوري 
حكومات  لدعوات  ال�شتجابة 
احتياجاتها  بخ�شو�س  املنطقة 

الأمنية و التنموية.
الأممي  العام  الأمني  يقول  وتابع 
اأبدا  نتمكن  لن  باأننا  نعلم  »نحن 
العنيف  التطرف  على  الق�شاء  من 

تبقى  الأمنية, حيث  باحللول  فقط 
من  للوقاية  و�شيلة  اأف�شل  التنمية 
اأجل ال�شالم« يف اإ�شارة وا�شحة اإىل 
مقاربة اجلزائر التي تعتمدها منذ 
التي  النزاع  اإنهاء  اجل  من  �شنوات 
تتخبط فيه املنطقة منذ �شنوات .

الأممي  خالل  امل�شوؤول  وك�شف 
القمة  انطالق  قبل  �شحفية  ندوة 
الآلية  �شعف  الإفريقية  على 
الإرهاب  دحر  اأجل  من  املطبقة 
يف ال�شاحل, داعيا املجتمع الدويل 
لعمليات  باحلاجة  العرتاف  اإىل 
الإرهاب  ملكافحة  افريقية 
ال�شابع  البند  مدعومة مبهام حتت 
بتمويل  و  الدويل  الأمن  ملجل�س 
م�شمون مب�شاهمات اإلزامية مربزا 
ي�شكل  اإفريقيا  يف  اأن  الإرهاب 
واجب  من  انه  و  �شامال  تهديدا 
الفعلي  الت�شامن  اإظهار  اجلميع 
يف  هي  التي  الإفريقية  البلدان  مع 

مقدمة هذه املعركة.
باية ع  م.�س



خمطط  الداخلية  وزارة  و�ضعت 
احلد  اإىل  يهدف  جديد  مروري 
تنفيذا  الطرقات  اإرهاب  من 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  لتعليمات 
املخطط  ويت�ضمن  تبون  املجيد 
الأول  ا�ضتحداث بطاقية لكل والية 
االأ�ضخا�س  نقل  ت�ضم  �ضائقي 
النقاط  كافة  ر�ضد  وكذا  وال�ضلع 
الطبية  اخلربة  واإلزام  ال�ضوداء 
�ضائقي  توظيف  يف  والنف�ضية 
واإلزام  والب�ضائع  االأ�ضخا�س  نقل 
امل�ضافات  يف  الثاين  ال�ضائق 

البعيدة
املخطط  هذا  ويت�ضمن 
لوزارة  بيان  به  اأفاد  ح�ضبما 
اجلوانب  الداخلية  خمتلف 
املرورية،  بال�ضالمة  املتعلقة 
تنفيذا لتعليمات رئي�س اجلمهورية 
جمل�س  خالل  تبون  املجيد  عبد 
 02 بتاريخ  املنعقد  الوزراء 
ظاهرة  تقلي�س  بهدف  فيفري، 
واأو�ضحت  الطرقات  اإرهاب 
و�ضع  باأنه مت  لها  بيان  الوزارة يف 
حماور،   4 على  يرتكز  خمطط  
القانوين  اجلانب  يت�ضمن  حيث 
واالإداري  جترمي كافة ال�ضلوكيات 
املتاأنية  غري  و  امل�ضوؤولة  غري 
خا�ضة  الطرقات،  م�ضتوى  على 
اجلماعية  النقل  بو�ضائل  تعلق  ما 
ب�ضفة  مع ال�ضحب  املدر�ضية،  و 
حتفظية لرخ�س ا�ضتغالل خطوط 

حوادث  يف  للمت�ضببني  النقل 
املرور.

على  املخطط  نف�س  ويعمل 
والية  لكل  بطاقية  ا�ضتحداث 
ت�ضم كافة �ضائقي نقل االأ�ضخا�س 
حتديد  �ضمان  اأجل  من  وال�ضلع 
يف  منهم  املت�ضببني  ومتابعة 
باالإ�ضافة  املرور،  حوادث 
اإىل اإح�ضاء جميع النقاط ال�ضوداء 
ارتفاع  تعرف  التي  احل�ضا�ضة  و 
وحتيني  املرور،  حوادث  ن�ضبة  يف 
ا�ضكال توظيف ال�ضائقني باال�ضتناد 

اإىل اخلربة و ال�ضحة النف�ضية.
املتخذة  االإجراءات  بني  ومن 
واالإداري  القانوين  املحور  يف 
القانونية  املنظومة  جند حتيني 
جمال  يف  الفاعلة  املوؤ�ض�ضاتية  و 
خالل  من  املرورية  ال�ضالمة 
الردعية،  التدابري  من  جملة 
خا�س  م�رشوع  مع ا�ضتحداث 

بالوقاية املرورية.
وفيما يتعلق بجانب البنية التحتية 
تهيئة  �ضيتم اإعادة  فاإنه  للطرقات 
من  الرفع  و  ال�رشيعة  الطرق 
الطرق  تهيئة  اإعادة  اأ�ضغال  وترية 
احل�ضا�ضة،  املناطق  م�ضتوى  على 
و  ا�ضتحداث  اإىل  باالإ�ضافة 
االأنظمة  التكنولوجية  ا�ضتغالل 
املرورية،  احلركة  مراقبة  يف 
االإنارة  ا�ضتعمال  مع تعميم 
على  الرادار  اأجهزة  و  العمومية 

الطرق.
يف  التفتي�ضي  اجلانب  وب�ضاأن 
�ضيتم  باأنه  البيان  اأكد  الطرقات 
و  املراقبة  عمليات  على  احلفاظ 
مع تعزيز  الطرقات،  يف  التفتي�س 
عمليات  و  املختلطة  الفرق 
�ضبكة  على  املفاجئة  التفتي�س 
اإ�ضافة تكثيف  باأكملها،  الطرقات 
احلديثة  الو�ضائل  ا�ضتخدام  
التقنية  باملراقبة  املرتبطة 
االإلزامي  واال�ضتخدام  لل�ضيارات، 
خطوط  على  الثاين  لل�ضائق 
اللياقة  ل�ضمان  الطويلة  امل�ضافات 
لل�ضائقني  اجليدة  والعقلية  البدنية 
�ضتم  اأنه  اإىل  امل�ضدر  نف�س  واأ�ضار 
اتخاذ اإجراءات يف اجلانب الرتبوي 
احلمالت  تلزم تكثيف  واالإعالمي 
مع التنظيم  الدوري  التح�ضي�ضية، 
امل�ضتوى  على  حت�ضي�ضية  بقوافل 

الوقائية  االأعمال  وتكتيف  الوطني، 
اجلوارية لفائدة م�ضتخدمي الطريق، 
ملرافقة م�ضتخدمي  باالإ�ضافة 
الطريق من خالل حت�ضي�س متقدم 
وكذا  تكثيف  الطرقات  الأخطار 
الأعمال  االإعالمية  احلمالت 
لفائدة  والوقاية  التح�ضي�س 
م�ضتخدمي الطريق، واحلر�س على 
اإطار  يف  اجلمعوية  احلركة  تعبئة 
وامل�ضبقة  الوقائية  اأعمال  تنويع 
املرورية،  ال�ضالمة  جمال  يف 
و  امل�ضاعدة  اأعمال  اإىل  مع اللجوء 
الدعم لفائدة االأ�ضخا�س و عائالت 
ال�ضياق  هذا  ويف  احلوادث  �ضحايا 
بني  �رشاكة  اتفاقيات  توقيع  �ضيتم 
املندوبية الوطنية الأمن الطرقات و 
�ضوناطراك  و رونو من اأجل ت�ضجيع 

اأعمال الوقاية املرورية.
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ح�سور ال�سهود  وطرطاق يرف�ض املثول 
.   بورايو : كل املتهمني ح�سروا جل�سة املحاكمة 

.  اجلرنال توفيق: اأنا اأول من حارب الف�ساد

جمل�س ال�ستئناف الع�سكري بالبليدة

اإميان لوا�س

املحكمة   باأن  االإ�ضارة  وجتدر 
كانت قد ق�ضت بتاريخ 25 �ضبتمرب 
2019، بال�ضجن النافذ 15�ضنة �ضد 
�ضلطة  التاآمر �ضد  بتهمة  االأربعة، 
�ضدرت  اأين  واجلي�س،  الدولة 
ال�ضعيد  �ضد  ح�ضوريا  االأحكام 
زعيمة  حنون  ولويزة  بوتفليقة 
املتقاعد  والفريق  العمال  حزب 
املتقاعد  واللواء  مدين  حممد 

ب�ضري طرطاق

طرطاق يرف�س املثول اأمام 
هيئة املحكمة

االأمنية  االأجهزة  ومن�ضق  رف�س 
اجلرنال املتقاعد عثمان طرطاق 
اأمام هيئة املحكمة  اأم�س املثول 
رغم ح�ضوره، ويجدر االإ�ضارة باأنه 
اأعاد نف�س ال�ضلوك الذي قام به يف 
التي جرت نهاية دي�ضمرب  اجلل�ضة 

املا�ضي، اأين رف�س املثول.
ال�ضباحية  اجلل�ضة  و�ضهدت 
جلهاز  ال�ضابق  للمدير  اال�ضتماع 
الفريق  واال�ضتعالمات  االأمن 
حني  يف  مدين،  حممد  املتقاعد 
عثمان  املتقاعد  اجلرنال  رف�س 
هيئة  اأمام  املثول  اأم�س  طرطاق 

املحكمة رغم ح�ضوره.
ح�ضور عدد من ال�ضهود

من  كل  حماكمة  جل�ضة  و�ضهدت 
حنون،  ولويزة  بوتفليقة،  ال�ضعيد 

مدين  حممد  املتقاعد  والفريق 
ب�ضري  املتقاعد  واللواء  توفيق، 
طرطاق ح�ضور عدد من ال�ضهود، 
االأ�ضبق  العام  االأمني  بينهم  من 
وم�ضت�ضار  العقبي،  حبة  للرئا�ضة 
علي  حممد  ال�ضابق  الرئي�س 
رئي�س  اإىل  باالإ�ضافة  بوغازي 
املجل�س الد�ضتوري �ضابقا الطيب 
القاعة  داخل  موجودون  بلعيز 
ك�ضهود يف الق�ضية، نا�رش بوتفليقة 

�ضقيق ال�ضعيد بوتفليقة.

حمامي الدفاع
توفيق �سرح باأنه اأول من قاد 

حملة �سد الف�ساد

ك�ضف حمامي الدفاع خالد بورايو 
خالل  �رشح  توفيق  اجلرنال  باأن 
املحاكمة  جل�ضة  يف  له  اال�ضتماع 
اأنه اأول من قاد حملة �ضد الف�ضاد، 
ح�رشوا  املتهمني  كل  باأن  م�ضريا 
النظام  رموز  حماكمة  جل�ضة 

ال�ضابق، اإال الب�ضري طرطاق.
خالد  الدفاع  حمامي  واأ�ضاف 
ا�ضتمعت  املحكمة  اأن  باأن  بورايو 
مدين  حممد  اىل  ال�ضباح  يف 

املدعو اجلرنال توفيق.
حزب  من  عدد  اأم�س  نظم  كم 
وقفة  �ضيا�ضيون  ون�ضطاء  العمال 
ت�ضامنية على مقربة من املحكمة 
رفعوا ال  اأين  للمطالبة،  الع�ضكرية 
تطالب  ب�ضعارات  وهتفوا  فتات 
العامة  االأمينة  �رشاح  باإطالق 

حلزب العمال لويزة حنون.

ا�ستاأنفت حمكمة بليدة اأم�س حماكمة كل من املدير ال�سابق جلهاز الأمن وال�ستعالمات الفريق املتقاعد حممد 
مدين، و�سقيق رئي�س اجلمهورية ال�سعيد بوتفليقة، واجلرنال املتقاعد ي�سري طرطاق، والأمينة العامة حلزب 

العمال لويزة حنون، وح�سر اجلل�سة عدد من ال�سهود من بينهم الأمني العام الأ�سبق للرئا�سة حبة العقبي، 
وم�ست�سار الرئي�س ال�سابق حممد علي بوغازي بالإ�سافة اإىل رئي�س املجل�س الد�ستوري �سابقا الطيب بلعيز.

ملحقة وزارة الرتبية بالعا�سمة

وقفة احتجاجية للأ�ساتذة 
املتعاقدين 

اأم�س  متعاقدون،  اأ�ضاتذة  نظم 
اأمام ملحقة وزارة الرتبية  االأحد 
الوطنية باجلزائر العا�ضمة، وقفة 
خاللها  من  جددوا  احتجاجية 
مطالبهم املتعلقة بالتوظيف وفتح 
الرتبية  وزارة  مع  احلوار  اأبواب 
االأ�ضاتذة  وجه  وقد  الوطنية. 
املتعاقدون نداء اإىل وزير الرتبية 
»منحهم  اإىل  اإياه  داعني  الوطنية 
اأجل  من  للقائهم  الفر�ضة 
االإ�ضغاء اإىل ان�ضغاالتهم والبحث 

الطرفني«كما  تر�ضي  حلول  عن 
مطالبهم،  »�رشعية«  على  اأكدوا 
»يتم  اأن  يف  اأملهم  عن  معربني 
اإن�ضافهم عن طريق اإدماجهم يف 
اأو  قيد  دون  ال�ضاغرة  املنا�ضب 
ال�ضياق  ذات  يف  �رشط«و�ضددوا 
على �رشورة »اإعطاء االأولوية يف 
امل�ضتخلفني  لالأ�ضاتذة  التوظيف 
والعودة  املهنية  خربتهم  وتثمني 
عن  التوظيف  منط  اعتماد  اإىل 

طريق ال�ضهادة«.

تنفيذا لتعليمات الرئي�س تبون

خمطط مروري جديد وبطاقية لل�سائقني بكل والية 
.      اإجبارية ال�سائق الثاين يف امل�سافات البعيدة

.       ر�سد النقاط ال�سوداء بالطرقات 

تاأجيل حماكمته اإىل 23 فرباير املقبل

 رف�ض االإفراج املوؤقت عن
 ف�سيل بومالة

مبحكمة  اجلنح  قا�ضي  رف�س 
دفاع  هيئة  طلب  البي�ضاء  الدار 
عن  باالإفراج  القا�ضي  املتهم 
تقدمي  مع  بومالة  املتهم  ف�ضيل 
وكيل  رف�س  ال�ضمانات،اأين  جميع 
اجلمهورية الطلب  ، ورف�ضته هيئة 

املحكمة بعد املداولة القانونية.
اأجل قا�ضي اجلنح مبحكمة الدار 
النا�ضط  حماكمة  اأم�س   البي�ضاء 
ف�ضيل  واالإعالمي  ال�ضيا�ضي 
بومالة لتاريخ 23 فيفري املقبل ، 
بطلب من هيئة املحكمة لالإطالع 
باأن  االإ�ضارة  وجتدر  امللف،  على 
بومالة  يواجه  ف�ضيل  االإعالمي 
الوطنية  بالوحدة  امل�ضا�س  تهم 
�ضاأنها  من  من�ضورات  وتوزيع 

امل�ضا�س بوحدة الرتاب الوطني.

هذه التهمة التي كانت وراء اإيداعه 
ب�ضجن  املوؤقت  احلب�س  رهن 
احلرا�س من قبل قا�ضي التحقيق 
املحكمة  بذات  االأوىل  الغرفة 
بعد   ،2019 �ضبتمرب   19 بتاريخ 
توقيفه مبقر �ضكناه بحي زرهوين 
خمتار باملحمدية �رشق العا�ضمة 

من قبل فرقة البحث والتحري.
واأ�ضار هيئة الدفاع اأن بقاء موكلهم 
رهن احلب�س املوؤقت مدة 5 اأ�ضهر 
بالكافية وطالب باالإفراج عنه كونه 
اأ�ضارت  ميلك جميع ال�ضمانات، و 
ككافة  راأيه  عن  عرب  موكله  اأن 
اأطياف املجتمع الذين خرجوا يف 
�ضوتهم  للرف�س  ال�ضعبي  احلراك 

مطالبني بالتغيري.
اإميان لوا�س

انطالق التحقيق مع ولة ومدرائهم
 يف ق�سايا ف�ساد  

حماكمة 11 وزيرا �سابقا 
االأ�سبوع املقبل

عن   ق�ضائية  م�ضادر  ك�ضفت 
العديد  مع  التحقيقات  مبا�رشة 
اإنهاء  مت  الذين   الوالة  من 
االأخرية  احلكة  مهامهم  خالل 
ق�ضايا  يف  �ضلوعهم  تبني  بعدما 
�ضحب  مت  انه  وتبني   ، ف�ضاد 
جوازات �ضفر بع�ضهم ملنعهم من 
ال�ضفر اإىل  غاية انتهاء التحقيقات 
مع  اأ�ضا�ضا بالتعاون  املرتبطة 
العقار  نهب  يف  واأتباعها  الع�ضابة 
املال  ونهب  وال�ضياحي  الفالحي 
العام واال�ضتفادة من م�ضاريع دون 
اجنازها والتو�ضط لدى البنوك من 
دون  قرو�س  على  احل�ضول  اجل  

�ضمانات .
ذات  اأ�ضارت  اآخر  جانب   من 
التحقيق  ا�ضتمرار  اإىل   امل�ضادر 
العامني  الكتاب  بع�س  ليم�س 
يتقدمهم  االإطارات  وبع�س 
يقفون  الذين  تنفيذيون   مدراء 
بع�س  يتقدمهم  ف�ضاد  ق�ضيا  وراء 
اأ�ضمائهم  اإبعاد  مت  الذي   املدراء 
من ق�ضايا �ضابقة نتيجة لنفوذهم  
منهم  رئي�س ديوان اإحدى الواليات 

الذي ورغم ظهور ا�ضمه يف اإحدى 
الق�ضايا اجلنائية الكبرية اخلا�ضة 
فيها  املتورط  العام  املال  بنهب 
املوجود  االإعمال  رجال  احد 
اأنه  مل  اإال  املوؤقت  احلب�س  رهن 
اإىل  ي�ضاف   ، اليوم  اإىل  يحاكم  
هوؤالء بع�س روؤ�ضاء الدوائر الذين 
ال�ضاعات  يف  احلركة  �ضتم�ضهم 
يف  هذا  يحدث   ، القادمة  القليلة 
الق�ضائية   ال�ضلطات  ظل  حت�ضري 
وع�رشات  وزيرا   11 ملحاكمة 
االإطارات  خالل االأ�ضبوع املقبل  
الغاين  اللواء عبد  بداية من ملف  
عاما  مديرا  �ضغل  اإىل  هامل 
بعده  يرتتب  وما   ، الوطني  لالأمن 
�ضالل  حكومة  وزراء  متابعة  من 
واأويحيى على غرار بوعزقي، ولد 
وعمارة  غول   ، زعالن   ، عبا�س 
الف�ضل  انتظار  يف  يون�س   بن 
اخلا�ضة  احل�ضانة   ق�ضية  يف 
ال�ضابق  العمومية   االأ�ضغال  بوزير 
الربملان  على  واعلي  املطروحة 

.
حممد بن ترار

عطار باية 
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 اختالالت كبرية يف ت�سيري املنظومة ال�سحية
.        تهمي�ش دور خمابر البحث والدرا�سات 

.        وجوب حتيني املنظومة اخلا�سة بال�سمان الجتماعي

رئي�ش نقابة ممار�سي ال�سحة العمومية، اإليا�ش مرابط

مرمي خمي�سة

من جهته، ك�شف مرابط خالل حديثه 
ت�شيري  اأن  »الو�شط«،  جريدة  مع 
املنظومة ال�شحية يف اجلزائر، ي�شهد 
الكثري من االختالالت، منها املتعلقة 
بالتمويل، م�شريا اأن هناك اأغلفة مالية 
تر�شد بالعملة ال�شعبة، ترتاوح بني 30 
تخ�ش�ص  �شنويا،  اأورو  مليون   40 و 
موؤ�ش�شات  مع  املربمة  التفاقيات 
باملر�شى  للتكفل  اأجنبية،  �شحية 
من  حني  يف  اخلارج،  يف  اجلزائريني 
املوارد  هذه  تخ�ش�ص  اأن  االأوىل 
ال�شحية  الهياكل  لدعم  املالية، 
اأو  املتخ�ش�شة،  وامل�شالح  الوطنية، 
اأن  عو�ص  االأدوية،  هذه  مثل  ل�رشاء 
بطرق  انتقاوؤهم  يتم  مر�شى  يتنقل 

ملتوية.
اأن  مرابط  �رشح  ال�شياق،  ذات  يف 
املنظومة ال�شحية اجلزائرية مري�شة، 
ب�شبب غياب منهجية وتخطيط ي�شري 
والق�شري  البعيد  القطاع، على املدى 
وجود  عدم  وبالتايل  واملتو�شط، 
جرد للو�شع القائم، من كل النواحي، 
ال�شحية  املنظومة  تدهور  يف  �شاهم 
امل�شتويات،  جميع  على  بالدنا،  يف 
لذا وجب ت�شطري برنامج عمل، يهتم 
مع  التاأهيلي،  و  التكويني  باجلانب 
ر�شد املوارد املالية ال�رشورية، على 
القاعدية  الثالث:  اخلدمات  م�شتوى 
واملتخ�ش�شة وعالية التخ�ش�ص، عرب 
ال�شحي  لتكفل  الوطني،  الرتاب  كل 

بكل اجلزائريني.
 

تهمي�ص دور خمابر البحث والدرا�شات 
وراء تبعيتنا للخارج

وزارة  اأن  مرابط  الدكتور  تطرق 
ال�شحة، اكتفت باقتناء اأدوية �رشطان 
باأ�شعار  غربية  دول  من  مبتكرة 
مراكز  دعم  عن  وغفلت  باه�شة، 
املحلية،  الطبية  والدرا�شات  البحث 
يف هذا املجال، اإن كان هذا من باب 
من  للوقاية  حتى  اأو  واالبتكار  الدعم 

هذه االأمرا�ص اخلبيثة.
على  اأنه  املتحدث،  ذات  اأف�شح  كما 
امل�شتوى املهني والطبي، من واجب 
ظروف  كل  توفري   ، ال�شحة  وزارة 
اجلزائري،  للمواطن  العالج  وو�شائل 
املوارد  يف  م�شاكل  وجود  حال  ويف 
اأن  يجب  لهذا،  املخ�ش�شة  املالية 
تطرح امل�شاألة على م�شتوى احلكومة 
ورئا�شة اجلمهورية، حلث امل�شوؤولني 
املنظومة  حتتاجه  ما  توفري  على 
عتاد طبي  العموم من  ال�شحية، على 
االأدوية،  و�رشاء  والت�شخي�ص  للعالج 
لتمكني املر�شى ال�رشطان من عالج.

وجوب حتيني قانون ال�سمان 
الجتماعي

نقابة  رئي�ص  دعا  اأخرى،  جهة  من 
ممار�شي ال�شحة العمومية، اإىل وجوب 
حتيني املنظومة اخلا�شة بال�شمان 
االجتماعي، فلحد االآن الزلنا نعمل 
بقوانني 1983 م، بحيث يتم هذا وفق 
مدونتني، مدونة اخلدمات ال�شحية 
االجتماعي  ال�شمان  يقوم  التي 
خا�شة  الثانية  ومدونة  بتعوي�شها، 
والتي  التعوي�ص،  ون�شبة  بقيمة 
بقيت هي نف�شها منذ 37 �شنة، دون 
ي  الطارئ  امل�شتمر  للتغري  مراعاة 

امليدان.
اأن  مرابط  اأبرز  منف�شل،  �شياق  يف 
مرتبط  ال�شحية،  املنظومة  متويل 
للرثوة  اخلالق  الدولة  اقت�شاد  بقوة 
م�شتمرة،  ب�شفة  العمل  ومنا�شب 
االأمر الذي ي�شمح خلزينة العمومية 
ال�رشورية  مالية  املوارد  بر�شد 
اأن  املالحظ،  من  خ�شو�شا  لذلك، 
ت�شهد  الراهن  الوقت  يف  اجلزائر 

الطبيعي  من  لذا  اقت�شادي،  ركود 
اإ�شقاطات مالية يف  اأن تكون هناك 
�شتحول  ال�شحية،  املنظومة  متويل 
دون رفع م�شتوى اخلدمات ال�شحية 

يف البالد.

اإن�ساء جمل�ش اأعلى ملراقبة 
وتقييم خدمات القطاع

ذات  اأعاد  ال�شياق،  نف�ص  يف 
مع  حديثه  مبنا�شبة  املتحدث، 
اإن�شاء هيئة  »الو�شط«، طرح مقرتح 
ال�شحية،  باملنظومة  خا�شة  عليا، 
رئي�ص  برنامج  حتقيق  على  تعمل 
وتقييمه  القطاع،  يف  اجلمهورية 
ال�شحة،  وزارة  طريق  عن  دوريا 
املنظومة  م�شتوى  رفع  اأن  مربزا 
متعلق  اأعلى،  م�شتوى  اإىل  ال�شحية 
فوزارة  ككل،  الدولة  �شيا�شة  بتغري 
بتنفيذ  املكلفة  اجلهة  هي  ال�شحة 
اجلانب،  هذا  يف  احلكومة  برنامج 
عملها  خمطط  بتقييم  تقوم  كما 
على مراحل، اأمام هيئة عليا، تكون 
هي  لل�شحة  اأعلى  جمل�ص  مبثابة 
العمومية،  ال�شحة  ممثلني  نقابة 
والتي اقرتحناها يف النظام ال�شابق، 
املت�شعب،  القطاع  لطبيعة  نظرا 
حبي�ص  بقي  هذا  مقرتحنا  لكن 
اأدراج امل�شوؤولني، الوزراء ال�شابقون 
بهذا  النقابة  معهم  تفاو�شت  الذين 
وراء  اليوم  يقبعون  اخل�شو�ص، 
وراء  كانوا  اأنهم  لدليل  الق�شبان، 
تنامي بوؤر الف�شاد التي طالت قطاع 

ال�شحة.

قال رئي�ش نقابة ممار�سي ال�سحة العمومية، اإليا�ش مرابط، اأن الت�سريح الأخري لوزير ال�سحة كان �سادما، لبع�ش 
اجلزائريني فقط، لأنه مبثابة اعرتاف �سريح عن وجود خلل فعلي، يف �سميم املنظومة ال�سحية اجلزائرية، برر 
ب�سكل اأو باأخر، �سبب تنقل امل�سوؤولني، لعالج اأب�سط م�ساكلهم ال�سحية يف اخلارج، مما يو�سح اأن املنظومة ال�سحية 

يف البالد، تعي�ش واقعا مرا لالأ�سف.

الدرك الوطني بذراع امليزان بتيزي وزو

حتديد هوية �سارقي املنازل 
وتوقيف عدة اأ�سخا�ص

بناء على معلومات واردة، قام اأفراد 
الوطني  للدرك  االإقليمية  الكتيبة 
بفتح  وزو(  )تيزي  امليزان  بذراع 
حتقيق معمق حول وجود جمموعة 
على  بال�شطو  تقوم  االأ�شخا�ص  من 
اأ�شلحة  با�شتعمال  منازل املواطنني 
الوالية،  اإقليم  عرب  وبي�شاء  نارية 
املحققون  الدركيون  متّكن  وقد 
االأ�شخا�ص  بع�ص  هوية  حتديد  من 
ال�شيارات  نوعية  املتورطني وكذلك 
التي يتنقلون بها. حيث قاموا بو�شع 
نقاط مراقبة وحواجز اأمنية متكنوا 
من خاللها من توقيف �شيارتني )02( 
كانوا  اأ�شخا�ص  عّدة  متنهما  على 
متوجهني اإىل قرية قنطيجة ملراقبة 

احد املنازل و�رشقتها.
ال�شيارة  توقيف  مت  ذلك،  اإثر  على 
ثالثة  متنها  على  كان  التي  االأوىل 
مابني  �شنهم  يرتاوح  اأ�شخا�ص   )03(
ق�شائيا  م�شبوقني  �شنة،   40 اإىل   33
يقطنون ببلدية تيزي وزو وبحوزتهم 
بندقيتني م�رشوقتني واحدة م�شخية 

واأخرى لل�شيد، اإ�شافة اإىل عدد من 
اخلراطي�ص واأ�شلحة بي�شاء واأقنعة. 
الثانية  املركبة  متكنت  حني  يف 
بعد  فيما  توقيفها  ليتم  الفرار،  من 
االأمنية  احلواجز  اأحد  م�شتوى  على 
ثالثة  متنها  وعلى  الوطني  للدرك 
ما  �شنهم  يرتاوح  اأ�شخا�ص   )03(
م�شبوقني  وهم  �شنة   41 اإىل   27 بني 
ق�شائيا يف ال�شطو على املنازل.      

اأن  اأثبتت  املعّمقة  التحريات 
ب�شدد  كانوا  املوقوفني  االأ�شخا�ص 
اأحد املنازل، كما  التح�شري ل�رشقة 
تبنّي اأن هذه املجموعة متورطة يف 
بال�شطو  متعلقة  ق�شايا   )07( �شبعة 
املناطق  من  كل  يف  املنازل  على 
التالية اإفلي�شن، فريحة، جبل ميمون 
معاتقة  فريقات،  تقزيرت،  عي�شى، 

ووا�شية. 
مّكن  هذه،  االأ�رشار  جمعية  توقيف 
االإجرامي  للن�شاط  حد  و�شع  من 
الذي كان يعكر هدوء واأمن مواطني 

والية تيزي وزو.

املن�سق اجلهوي للمجتمع املدين
 علي بن عيوة :

الزيارات امليدانية الفجائية 
لوايل ورقلة ك�سف امل�ستور

.       النهو�ش بواقع التنمية بعا�سمة اجلنوب 
ال�سرقي م�سوؤولية اجلميع

لفعاليات  اجلهوي  املن�شق  اأكد 
ال�رشقي  باجلنوب  املدين  املجتمع 
علي بن عيوة ، اأن الزيارات امليدانية 
الفجائية ملختلف الور�شات التنموية 
�شلة  لها  التي  العمومية  واملرافق 
امل�شتور  ك�شفت  املواطن  بيوميات 
اجلهود  ملظافرة  اجلميع  داعيا   ،
التنمية  اأفاق  و  بواقع  للنهو�ص 
بالوالية . قال علي بن عيوة املن�شق 
املدين  املجتمع  لفعاليات  اجلهوي 
باجلنوب ال�رشقي يف ت�رشيح خ�شنا 
به ، اأن اخلرجات امليدانية الفجائية 
الهيئة  على  االأول  للم�شوؤول  املكثفة 
االإمنائية  للور�شات  التنفيذية 
واملرافق العمومية كالهياكل االإدارية 
خمتلف  عرب  والرتبوية  ال�شحية   ،
يف  تندرج   ، الوالية  وبلديات  دوائر 
بتو�شيات  ال�شارم  االلتزام  اإطار 
اإىل  الرامية  بالبالد  العليا  ال�شلطات 
بواليات  القرار  �شناع  نزول  �رشورة 
اجلمهورية للميدان من اأجل الوقوف 
حتول  التي  وعراقيل  م�شببات  على 
، ومن  التنموية  الطفرة  دون حتقيق 
اجلبهة  الن�شغاالت  اال�شتماع  ثم 
خلف  وال�شعي  املحلية  االجتماعية 
ح�شب  مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل 
االأولويات واالإمكانات املتاحة وذلك 
اجلبهة  احتقان  حما�رشة  بهدف 
ال�رشاحة  بلغة  املحلية  االجتماعية 

.

نف�ص  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
للرجل  االأخرية  اخلرجة  املتحدث 
املركزي  للم�شت�شفى  بالوالية  االأول 
ما  وهو  بو�شياف  حممد  بورقلة 
امليدان  الوقوف  من  ح�شبه  مكن 
تتنافى  التي  النقائ�ص  جملة  على 
ال�شحة وال�شكان  مع تو�شيات وزارة 
الرامية  امل�شت�شفيات  واإ�شالح 
يف  املواطن  من  ال�شحة  لتقريب 
يف  �شارمة  قرارات  اتخاذ  انتظار 
الرتاكمات  الحتواء  العاجل  القريب 
القطاع والتي ورثها  امل�شجلة بذات 
والية  وايل  بو�شتة  ال�شديق  اأبوبكر 

ورقلة عن �شابقيه .
اىل جانب ذلك اأو�شح علي بن عيوة 
املجتمع  لفعاليات  اجلهوي  املن�شق 
خ�شم  يف  ال�رشقي  باجلنوب  املدين 
على  املحافظة  اأن   ، معنا  حديثه 
ال�شعي  وكذا  املحققة  املكا�شب 
خلف جتاوز جملة  النقائ�ص مبختلف 
القطاعات كال�شغل ، ال�شحة ، الرتبية 
، ال�شكن ونهب العقار تقت�شي تظافر 
جهود اجلميع لرقي بالوالية مل�شاف 
ملا  بالنظر  وذلك  الكربى  الواليات 
ال�رشقي  اجلنوب  عا�شمة  به  تتمتع 
من مقاومات فالحية و�شناعية من 
التنمية من عنق  اإخراج ملف  �شاأنها 

الزجاجة .
جناة ،ح  وزير التجارة يتعهد بالق�ساء على ال�سوق املوازية نهاية 2020

اإعادة فتح 652 �سوقا جواريا اأولويات القطاع
.     حتيني القانون التجاري �سروري ق�سوى 

.      ا�سترياد املوا�سي اأف�سل من ا�سترياد اللحوم املجمدة
تعهد وزير التجارة كمال رزيق بالق�شاء 
نهاية  املوازية  ال�شوق  على 
الوزارة  باأن  اأولويات  2020 ،  موؤكدا 
اإعادة فتح  اخلما�شي  هذا  خالل 
عرب  موجودة  جواري  �شوق   652
على  �شدد  حني  يف   ، الوطني  الرتاب 
�رشورة تعديل القانون التجاري ملواكبة 
حد  لال�شتثمار على  اجلديدة  النظرة 

قوله .
على �رشورة  االأم�ص  رزيق  كمال  �شدد 
من  املوازية  االأ�شواق  على  الق�شاء 
التجارة  يف  الباعة  هوؤالء  اإدماج  خالل 
ال�رشعية، اأين تعهد  باأن  �شيتم الق�شاء 
يف  نهائيا  ال�شوداء  النقاط  هذه  على 
قال  ذاته،  ال�شياق  يف  2020،و  نهاية 
الوزارة خالل  اأولويات  » من   »: الوزير 
�شوق   652 اإعادة فتح  اخلما�شي  هذا 
الوطني  الرتاب  عرب  موجودة  جواري 
تبقى هذه  اأن  الأنه من غري املعقول   ،
هوؤالء  الإدماج  وذلك  مغلقة  االأ�شواق 
من  االأ�شواق  هذه  يف  الباعة  ال�شباب 
الذي  التجاري  الن�شاط  والأخلقة  جهة 
يعد من اكرب اأهداف رئي�ص اجلمهورية 

عبد املجيد تبون.«
رزيق  كمال  �شدد  اأخرى،  جهة   من 
التجاري  تعديل القانون  �رشورة  على 
اجلديدة  النظرة  ملواكبة  �رشوري 
لال�شتثمار، اأين اعترب باأن هذا التعديل 
يجب اأن  يتما�شى مع النظرة اجلديدة 
واإعطاء  اال�شتثمارات  ال�شتقطاب 
املوؤ�ش�شات  خللق  الكافية  ال�شمانات 
االقت�شادية . وبخ�شو�ص اأبرز اإجراءات 
الوزارة ملراقبة، اأ�شار املوؤول االأول يف 
يف  النظر  اإعادة  �شيتم  باأنه  القطاع 
والتاجر بانتهاج  الوزارة  بني  العالقة 
اإىل  اللجوء  وعدم  ت�شويت  مقاربة 
هناك  �شيكون  حيث  مبا�رشة  الزجر 
يتم  املخالفة  تكررت  و«اإذا  حت�شي�ص، 
م�شريا  �شارمة  عقوبات  حينها  تطبيق 
رقابة«.  عون  اآالف   10 هناك  اأن  اإىل 
تعليمات  باإعطاء  رزيق تاأكيده  وجدد 
جانب  اإىل  والرقابة  للتدخل  �شارمة 
�شهر  يف  التخفي�شات  تعميم  اعتماد 
ال�شلع  على  ا�شتثنائي  ب�شكل  رم�شان 
م�شريا  واالأواين،  واالأحذية  واالألب�شة 
باأنه �شيتم ال�شماح للتجار بالقيام بالبيع 

الرتويجي اأو التفا�شلي الإدخال الفرحة 
كما   « م�شيفا  اجلزائريني،  قلوب  على 
املنتوج  لبيع  معار�ص  تنظيم  �شيتم 
والية   48 م�شتوى  على  فقط،  املحلي 
و«تطبيق  التجارية  الغرف  قبل  من 
املواد  على  االأرباح  ت�شقيف  اإجراء 
ال�رشورة  دعت  اإذا  ا�شتهالكا  االأكرث 

لذلك«.
املتعاملني  من  رزيق  طالب  و 
للت�شدير،  بالتفطن  االقت�شاديني 
ملنتوجاتهم  الدولة  حماية  باأن  م�شريا 
والبحث  بالت�شدير  مرهونة  �شتكون 
بالعملة  االأولية  املواد  جلب  عن 
من  نية  باأن  هناك  م�شددا  ال�شعبة، 
العمومية ملرافقة هذا  ال�شلطات  قبل 
باملائة   50 الدولة  تدعم  العملية حيث 
اأخرى،  جهة  من  النقل.  نفقات  من 
اإعداد  يف  ال�رشوع  عن  رزيق  ك�شف 
خالل  ا�شتكمالها  وطنية �شيتم  بطاقة 
اإنتاجه  يتم  ما  بكل  خا�شة  اأ�شهر  الـ6 
�شواء  قطاعات  عدة  يف  باجلزائر، 
الفالحة وال�شناعة والتجارة وال�شناعة 
التقليدية وال�شيد البحري واخلدمات، 

البطاقية  هذه  من  »الهدف  اأن  م�شيفا 
معرفة كل املعلومات اخلا�شة بقدراتنا 
االنتاجية لتحديد العجز املوجود، كما 
طالبنا من وزارتي الفالحة وال�شناعة-
عملية  يف  االإ�رشاع  الوزير-  ي�شيف 
الو�شم الأنه ال ميكن ت�شدير املنتوجات 
وزير  ك�شف  و�شم .  بدون  اخلارج  اإىل 
التجارة كمال رزيق التفكري يف ا�شترياد 
املوا�شي واالأبقار من دول اجلوار �شواء 
موريتانيا ومايل والنيجر وت�شاد على اأن 
للجانب  مراعاة  باجلنوب  ذبحها  يتم 
اجلنوب  واليات  لتموين  ال�شحي، 

وال�شمال باللحوم
»ال�شماح با�شترياد  الوزير  وقال 
اللحوم  ا�شترياد  من  اأف�شل  املوا�شي 
م�شدرها  نعرف  ال  التي  املجمدة 
وزارة  مع  بالتن�شيق  و�شيتم  جيدا، 
مذابح  اإن�شاء  اإمكانية  درا�شة  الفالحة 
م�شيفا  وتندوف  ومترنا�شت  ادرار  يف 
ت�شامن  اإطار  يف  يدخل  االإجراء  اأن 
اجلزائر مع دول اجلوار ويندرج �شمن 
تعليمات رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد 

اإميان لوا�ش تبون.«
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وهي تعر�ض خمطط عملها 

اح�سن خال�ض      

حتتمل  ال  الطبيعة  والأن 
ف�صنخ�ص�ص  الفراغ، 
يف  نق�صيه  الذي  الوقت 
للحديث  االنتظار  قاعة 
وال�صياق  املحيط  عن 
هذا  فيه  ياأتي  الذي 
اأدق  وبعبارة  املخطط، 
ما هي العوامل الداخلية 
واخلارجية التي ت�صاعده 
مقابل  التج�صيد  على 
ترت�صده  التي  العوامل 

لتعيق بلوغ اأهدافه.
احلديث  وقبل 
هذه  عن 
مل  ا لعو ا
اأن  بنا  يح�صن 
بتجميع  نقوم 
دوافع  بع�ص 
ح  لنجا ا
لية  ملثا ا

حكومة  الأي 
عوامل  وهي  بلد  اأي  يف 
تنتهي  ومت�صعبة  متعددة 
م�صب  يف  النهاية  يف 
واحد. اأول هذه العوامل 
اإذا  احلكومة،  تكون  اأن 
جمهورية،  حكومة  كانت 

االإرادة  عن  نابعة 
عنها  املعرب  ال�صعبية 
بنزاهة و�صفافية من قبل 
واأن  املواطنني  اأغلبية 
ي�صود  دولة  يف  ت�صتغل 
على  ويعلو  القانون  فيها 
واأن  واالأمزجة  االإرادات 
االحرتام  قراراتها  تنال 
بااللتزام  اأن حتظى  قبل 
حتظى  مهابة  دولة  يف 
االأغلبية. وال ميكن  بثقة 
ناجحة  حكومة  ت�صور 
بحوزتها  تكون  اأن  دون 
دائرة  يف  كلها  ال�صلطات 

الد�صتور  لها  يخول  ما 
والقوانني، دون اأن ينق�ص 
�صيء،  �صلطاتها  من 
جمالها  على  يُعتدى  فال 
هي  تعتدي  وال  احليوي 
احليوية  املجاالت  على 

لغريها، اإذ ال ميكن ت�صور 
حدود  خارج  جناح  اأي 
املنوطة.  امل�صوؤوليات 
يرجتى  اأن  ميكن  وال 
غري  حكومة  من  الفالح 
م�صتقلة  وغري  م�صتقرة 
الأع�صائها  قيمة  وال 
على  لها  �صلطة  وال 
تديرها  التي  القطاعات 
تدير  اأن  ميكنها  وال 
والو�صول  التغيري  دفة 
باعتماد  اأهدافها  اإىل 
واالأدوات  املناهج 
والكوادر التي اأدارت بها 

احلكومات 
بقة  ل�صا ا
حها  جنا
الف�صل.  يف 
�صبيل  وال 
مة  حلكو
اإذا  موفقة 
تركيبتها  يف  اعتمدت 
على الوالءات الع�صائرية 
والع�صب  واجلهوية 
واملحاباة بذريعة الوفاء 
يت�صور  ال  اأنه  ثم  والثقة 
حتظى  ال  حكومة  جناح 

الالزم  ال�صيا�صي  بالدعم 
تخ�صع  وال  جانب  من 
املوؤ�ص�صاتية  للرقابة 
وال�صعبية من جانب اآخر 
وال متلك �صيا�صة ات�صالية 
فيها  يلتئم  ومقنعة  ذكية 
بلغة  املحفز  اخلطاب 

واقعية متينة. 
في�ص  من  غي�ص  هذا 
اأن  ينبغي  التي  العوامل 
احلكومة  لتنجح  تتوفر 
يف مهامها. ي�صاف اإليها 
احلالة  يف  تاأتي،  اأنها 
اجلزائرية، �صمن منعرج 
الع�رشية الثانية من هذه 
�صهدت  التي  االألفية 
النظر،  اأعاد  حراكا 
النظري  امل�صتوى  على 
املعايري  يف  االأقل،  على 
اختيار  بها  يتم  التي 
ولو  احلكومي،  الطاقم 
لدور  العام  الت�صور  اأن 
ومكانته  احلكومة  ع�صو 

يف جهاز الدولة وطريقة 
تعيينه ال يزاالن مرتبطني 
ال�صابق  الرئي�ص  بعهد 
بوتفليقة  العزيز  عبد 
حد  اإىل  يثبت  �صيء  وال 
االآن اأي تغيري يف قواعد 
احلكومة  يف  التعيني 
واملنا�صب العليا للدولة، 
وكثرٌي من وزراء احلكومة 
�صمن  كانوا  احلالية 
الفرق احلكومية ال�صابقة 
املكانة  متاما  واأدركوا 
يحتلونها  كانوا  التي 
يف  القرار  مراكز  �صمن 
ال�صابق.  الرئي�ص  عهد 
ذلك  الوزير  كان  لقد 
الذي  ال�صامي  املوظف 
»مي�صح فيه املو�ص« عند 
ا�صمه  يذكر  وال  الف�صل 
النجاح،  حمطات  عند 
دون  ا�صمه  عن  يعلن 

�صمن  علمه 
تغيري  اأي 
مي  حكو
ويظل  جديد 
حتى  ينتظر 
جاأ  يفا
ط  ب�صقو
�صمه  ا

احلكومي  التعديل  يف 
هذه  وبني  املقبل. 
يجتهد  وتلك  اللحظة 
اآيات  ليظهر  الوزير 
اأنعم  ملن  والثناء  الوالء 
بني  من  واختاره  عليه 
انتظروا  الذي  املئات 
ياأ�صف  وال  الباب،  عند 
�صيا�صيا ملغادرته الوزارة 
من  خلوا  من  �صنة  فتلك 

فلو  الوزراء،  من  قبله 
و�صلت  ما  لغريه  دامت 
يظل  يقال.  كما  اإليه 
م�صاء  �صباح  الوزير 
هالمي  بربنامج  يتغنى 
رئي�ص  برنامج  ي�صميه 
اجلمهورية وهو يعلم اأنه 
ح�صاب  اأي  عن  مبناأى 
املن�صب  مغادرته  عند 

اإذا اآوى اإىل ركن �صديد.
هذه  احلكومة  �صتنزل 
زيغوت  ب�صارع  االأيام 
خمطط  حاملة  يو�صف 
قد  نوابا  فتجد  عملها 
طويلة  عطلة  من  عادوا 
تن�صيهم  كادت  االأمد 
اأنهم نواب، جتدهم وقد 
ي�صمعون  وهم  ا�صتاءوا 
يتوعدهم  تبون  الرئي�ص 
ال�صعبي  املجل�ص  بحل 
الن�صف  يف  الوطني 

العام.  هذا  من  الثاين 
اأغلبية  احلكومة  �صتجد 
برملانية فقدت بو�صلتها 
بعد اأن تفرق �صوتها بني 
لالنتخابات  املرت�صحني 
بينما  االأخرية  الرئا�صية 
�صتواجه الكتل الربملانية 
اأن  قبل  ت�صكلت  حكومة 
تبلور برنامج عملها بدل 
برنامج  حول  تت�صكل  اأن 

فهل  حوله،  تلتف  عمل 
قوي  برنامج  عن  نبحث 
عن  نبحث  اأم  حلكومة 

حكومة لربنامج قوي؟ 
عن  احلديث  قبل  لكن، 
احلكومة،  عمل  برنامج 
اإليه  �صناأتي  ما  وهو 
حلقاتنا  يف  بالتف�صيل 
اأن  لنا  يحق  املقبلة، 
فر�ص  هي  ما  نت�صاءل: 
�صتتعر�ص  حكومة  جناح 
مبنا�صبة  عميق  لتغيري 
االنتخابات  خمرجات 
يف  املنتظرة  الربملانية 
وقبل  القادم؟  اخلريف 
اأغلب  يف  �صت�صتغل  ذلك 
من عمرها  لها  تبقى  ما 
�صمن قانون مالية اأعدته 

احلكومة ال�صابقة. 
لقد �صئم املواطنون من 
فقد  والربامج،  اخلطب 
منها  �صمعوا 
اأن  قبل  الكثري 
عورة  تنك�صف 
ال�صلطة ويتبني 
اأن »حاميها هو 
كما  حراميها« 
رهان  يقال. 
اليوم  ال�صلطة 
هو  النجاح  اأرادت  اإن 
وبعث  الثقة  ا�صتعادة 
ال�رشورية  االإ�صارات 
لذلك باالأفعال والقرارات 
املتينة واجلريئة التي ال 
رهانها  الرتاجع،  تقبل 
م�صتقلة  قوية  حكومة 
وتعمل  تعلم  ومن�صجمة 

ما تريد.

ما ال�سبيل اإىل جناح احلكومة؟
ينتظر اأن ي�ستقبل املجل�ض ال�سعبي الوطني هذه الأيام اأع�ساء حكومة عبد العزيز جراد 

لعر�ض خمططها للمناق�سة وامل�سادقة كما ين�ض على ذلك الد�ستور. ولعله من ال�سابق 
لأوانه تناول تفا�سيل هذا املخطط بالتحليل والنقد بينما مل تتوفر بعد املعلومات الكاملة 

لدى الراأي العام عن خطوطه العري�سة.

�ستنزل احلكومة هذه الأيام 
ب�سارع زيغوت يو�سف حاملة 

خمطط عملها فتجد نوابا قد عادوا 
من عطلة طويلة الأمد كادت 

تن�سيهم اأنهم نواب

اإذ ل ميكن ت�سور اأي جناح خارج 
حدود امل�سوؤوليات املنوطة. 

ول ميكن اأن يرجتى الفالح من 
حكومة غري م�ستقرة وغري 

م�ستقلة
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ب�شري  بن  حممد  معمري  طالب 
الفالحية  التعاونية  عن  ممثال 
للخدمات والتموين وعوامل الإنتاج 
بواد ريغ تقرت ، يف �شكوى موجهة 
امل�شوؤول  ب�شفته  الولية  لوايل 
التنفيذية  الهيئة  على  الأول 
ال�شخ�شي  التدخل  ب�رضورة 
عن  البحث  اجل  من   ، والعاجل 
ملا  وم�شتعجلة  جذرية  حلول 
اأ�شموه بالتاأخر غري املربر يف منح 

اعتماد لتعاونيتهم .
يف  اأنهم  هوؤلء  قالقل  يثري  ومما 
ات�شال  تلقوا  قد  املا�شية  ال�شنة 
منهم  وطلبوا  التنظيم  م�شالح  من 
القطاع  مدير  ملقابلة  احل�شور 
اأنه  امل�شتكون  ي�شيف  ولكن   ،
فرتة  وخالل  له  دخولهم  اأثناء 
تفاجاأوا  الدامغة  وبالأدلة  النقا�ش 
»�رضبني  قائال  لهم  مبهاجمته 
كلمة  كتبتم  ملا  جن  �شبعني 
ما  لكن   ،« �شكواكم  يف  عراقيل 
اأثار ا�شتغراب هوؤلء الفالحني هو 

من  عليهم  القطاع  مدير  متادي 
خالل تاأكيده على اأنهم لن يحلموا 
باحل�شول على العتماد ما دام هو 
على راأ�ش املديرية م�شيفا كالما 
احرتاما  لذكره  املقال  ي�شعى  ل 
الت�رضفات  وهي   ، الكرام  لقرائنا 
املتابعون  لها  يجد  مل  التي 
تتنافى  باعتبارها  ا  تف�شري  للملف 
رئي�ش  وتوجيهات  تو�شيات  مع 

جمل�ش  اجتماع  خالل  اجلمهورية 
الوزراء امل�شرتك الأخري وكذا يف 
خرجته الإعالمية التي تعد �شابقة 
تاريخية يف عهد اجلزائر اجلديدة 
، اأين اأكد تبون عبد املجيد قائال 
»زمن التظلم الإداري قد وىل وعلى 
الرتب  مبختلف  امل�شوؤولني  جميع 
للراغبني  الت�شهيالت  كافة  تقدمي 
التزام  وذلك   ،« الأر�ش  يف خدمة 

با�شرتاتيجية عمل الدولة القا�شية 
حد  وو�شع  ال�شعوبات  بتذليل 
لت�شوية  البريوقراطية  للعراقيل 
الفالحني  ومطالب  ان�شغالت 
واملنتجني واملربني لتعزيز وتنويع 
الوطني  القت�شاد  دخل  م�شادر 
لقطاع  التبعية  زمن  انهاء  ثم  ومن 
ا�شعاره  تهاوت  الذي  املحروقات 

يف البور�شات العاملية .

 300 حي  �شكان  موؤخرا  ي�شتكي 
املنتدبة   بالولية  اجلديد  م�شكن 
 ، الوادي  لولية  التابعة  املغري 
من نقائ�ش تنموية عديدة نغ�شت 
عليهم حياتهم وجعلتهم يتخبطون 
يف قلق وغ�شب  كبريين جراء غياب 
م�شتوى  على  احلياة  �رضوريات 
احلي . اأكد  عديد القاطنني بحي 
الإدارية  باملقاطعة  م�شكن   300
املغري بالوادي  ليومية »الو�شط » 
ال�شكنات  اأن  �شديد  غ�شب  و�شط 
تعاين التهمي�ش مند فرتة طويلة ، 
للجهات  املتكررة  النداءات  رغم 
هدا  و�شعية  يف  للنظر  املخت�شة 
احلي،  ومن ابرز ما ي�شتكون منه 
م�شتوى  على  ال�رضب  مياه  غياب 
ال�شكنات  املنازل مند اجناز هده 
وما  كبرية  ورطة  يف  جعلهم  مما 
غياب  الأو�شاع  تعقيد  من  زاد 
هده  تو�شيل  فعدم  الكهرباء،  
العداد  وجعل  بالكهرباء  ال�شكنات 
 ، معاناتهم  من  زاد  الكهربائي 
ال�رضف  قنوات  غياب  اإىل  اإ�شافة 

ال�شحي على م�شتوى احلي .
و�شعية جعلت �شكان احلي يتذمرون 
الأو�شاع  هده  من  ي�شتاوؤون  و 
وطالبو من اجلهات املعنية وعلى 
التدخل  املنتدب   الوايل  راأ�شها 
النفق  العاجل لإخراجهم من هذا 
املظلم والدي يتخبطون فيه مند 
ب�شبكة  احلي  وتو�شيل  زمن طويل 
املياه والكهرباء خا�شة وان اغلب 
لهده  ما�شة  حاجة  يف  ال�شكان 
اأخر  نا�شد  ال�شكنات.  من جانب 
ممثلي ال�شكان وايل ولية الوادي ، 
ب�رضورة برجمة لهم زيارة ميدانية 
للوقوف على اأمهات امل�شاكل التي 
اإرادة  غياب  ظل  يف  يكابدونها 
املعنية  ال�شلطات  من  حقيقية 
القائمة   امل�شاكل  بجملة  للتكفل 
حمدثينا  ل�شان  على  جاء  ح�شبما 
منهم  الآخر  البع�ش  ذهب  الذين 
توعدوا  عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل 
باخلروج لل�شارع يف حالة ما بقيت 

الأمور تراوح مكانها.  
�صالح ،ب 

الولية  موؤخرا  �شباب  ي�شتكي 
الوادي،  ولية  باملغري  املنتدبة 
التي  التجارية  للمحالت  غلق  من 
ت�شغيل  دعم  اإطار  يف  اإقرارها  مت 
�شنوات،واملحاذية  منذ  ال�شباب 
للطريق الوطني رقم 3،  املتواجدة 
اإىل  اإ�شافة  العالية،  حي  يف 
املتواجدة بحي بالرحال مبحاذاة 
احلال  نف�ش  وهو  القدمي،  ال�شوق 
يف  املتواجد  املحالت  على 
بلدية �شيدي خليل، وقرية ان�شيغة 
والتي لزالت مغلقة اإىل حد كتابة 
يتم  مزاولة  ومل  الأ�شطر.  هذه 
من  اأكرث  مرور  رغم  فيها  الن�شاط 
04 �شنوات على ا�شتالمها  خا�شة 
على  ح�شلوا  امل�شتفيدين   اأغلب 
اأزيد  منذ  ال�شتغالل  قرارات 
ح�شب  الأقل  على  �شنوات   06 من 

قولهم.
البطال  ال�شباب  من  الكثري  وعرب 
باملنطقة يف معر�ش حديثهم مع 
ا�شتيائهم  »الو�شط«،عن  يومية 
طريقة  على  ال�شديدين  وتذمرهم 
�شاحبها  التي  املحالت  توزيع 
كثري من الت�شاوؤلت، وعدم درا�شة 
تتبع  عدم  اإىل  اإ�شافة  للملفات، 

الكثري  ا�شتغرب  كما  ا�شتغاللها، 
املحالت،  اإن�شاء  على  منهم 
يف  املاليري،  اإجنازها  على  اأنفق 
اأماكن معزولة وتنعدم بها احلركة 
م�شبقة  درا�شة  وبدون  التجارية، 
وتخطيط، مما �شاهم يف غلقها اأو 
تخريبها وحتول الكثري منها ملالذ 
لحتاللها  واملنحرفني  لل�شكارى 

بدل الهدف املنوط بها.
حاجز  ك�رض  يف  الراغبون  ونا�شد 
الولية  وايل  باجلهة،  البطالة 
املنتدب ، فتح حتقيق معمق حول 
عدم ا�شتغاللها، واإعادة النظر يف 
لإعطاء  بعثها  واإعادة  اإ�شتغاللها، 
املنتدبة،  للولية  احلقيقي  الوجه 
الوطني  للطريق  املحاذية  خا�شة 
وخلق  احلركة  به  يكرث  الذي   3
حماذية  وف�شاءات  اأن�شطة 
جديدة  دفعة  لالإعطاء  جماورة 
تدخل  انتظار  ويف    . ل�شتغاللها 
الو�شية  ال�شلطات  من طرف  جاد 
وامل�شالح املعنية يبقى لزاما على 
الو�شع  معاي�شة  املنطقة  �شباب 

املزري لأجل غري م�شمى .
�صالح،ب

طالب فالحو املقاطعة الإدارية بتقرت وايل ولية ورقلة اأبوبكر ال�صديق بو�صتة ، ب�صرورة التدخل 
ال�صخ�صي من اأجل و�صع حد ملا اأ�صموه بتعنت مدير التنظيم الذي رف�ض ح�صبهم منحهم اعتماد 

التعاونية الفالحية للخدمات والتموين وعوامل الإنتاج بوادي ريغ  تقرت .

رف�ض منح اعتماد لتعاونية الفالحة للخدمات والتموين وعوامل النتاج بتقرت 

حمادة العربي 

مدير التنظيم بورقلة يتحدى قرارات الدولة 

املواطنني   من  العديد  ا�شتكى 
تدين  مترنا�شت  من  ولية  بلديات 
بامللحقات  الإدارية  اخلدمات 
البلدية التابعة لها، وهو ما يتنافى 
الو�شية  ال�شلطات  توجيهات  مع 
القا�شية  املركزية  وتعليمات 

بتقريب الإدارة من املواطن .
املرتددين  املواطنني  طالب  حيث 
الأم  البلدية  �شبابيك  على 
وعني  ادريان  و  و�شور  بتمرنا�شت 
تدخل  واينغر  قزام  وعني  �شالح 
اجلياليل  دومي  الولية  وايل 
على  الإدارية  اخلدمات  لتح�شني 
الإدارية   املحلقات  ذات  م�شتوى 
الت�شيب  بحالة  �شموه  ما  ب�شبب 
حيث  منها،  يعاين  التي  والإهمال 
غياب  من  املواطنني  ي�شتكي 

 ، امللحقات  على  القائمني  وتاأخر 
خمتلف  ا�شتخراج  يعطل  ما  وهو 
اإىل  ويدفعهم  الإدارية،  وثائقهم 
املجاورة،  امللحقات  اإىل  التنقل 
م�شاحلهم  خمتلف  لق�شاء 
امللحقات  هذه  اأن  علما  الإدارية، 
اخلدمات  تقريب  بهدف  اأن�شاأت 
وحت�شني  املواطن  من  الإدارية 
وزارة  م�شاعي  رغم   ، لهم  اخلدمة 
الداخلية واجلماعات املحلية التي 
القطاع  هيكلة  اأجل  من  اتخذتها 
لولة  مبا�رضة  خالل  تعليمات 
الإدارة  تقريب  بهدف  اجلمهورية 
على  العمل  وكذا  املواطن  من 
اجلماعات  لقطاع  الإدارة  ع�رضنة 
منها  تعلق  ما  خا�شة  املحلية  ، 
لتخفيف  املدنية  احلالة  مب�شالح 

وهو   ، م�شاحلها  على  ال�شغط 
يزال  ل  والذي  املطروح  امل�شكل 
قائما اإىل حد كتابة هذه الأ�شطر، 
ف�شال عن حالة الت�شيب والإهمال 
التي ت�شهدها بع�ش م�شالح احلالة 
على  مترنا�شت  بولية  املدنية 
اخلدمات  بخ�شو�ش  العموم  وجه 
املقدمة ، ما يتطلب على القائمني 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  عليها 
الذي  الو�شع  لتدارك  الالزمة 
املواطنني  من  العديد  يوؤرق  بات 
املدنية  ،  احلالة  لوثائق  الطالبني 
والتي غالبا ما يجد املواطن نف�شه 
بني مطرقة الطابوهات الالمتناهية 
و�شندان  املدنية  احلالة  مب�شالح 
الإهمال  تقاع�ش املوظفني وحالة 
ذلك  .  اإىل  عليها  القائمني  لدى 

بالولية  القرار  �شناع  اأعطى  فقد 
تعليمات مبا�رضة و�شارمة  يف وقت 
بلديات  كامل  عرب  لالأميار  �شابق 
من  العديد  خالل  الولية  تراب 
اللقاءات ب�رضورة ال�شتقبال اجليد 
للمواطنني ، وال�شتماع لن�شغالتهم 
والتكفل بها ، كما �شدد على �رضورة 
حت�شني اخلدمات الإدارية وت�شهيل 
ا�شتخراج الوثاق لطالبيها  متوعدا 
يف ذات ال�شياق بتطهري الإدارة على 
و معاقبة  القطاعات  كافة  م�شتوى 
كل املتخاذلني وف�شلهم عن العمل 
يف  تورطهم  ثبوت  حالة  يف  كليا 
املنوطة  الإدارية  املهام  عرقلة 

بهم اجتاه ال�شالح العام .
جناة ،ح

الرتفا�ش«   « منتوج  �شعر  بلغ 
نحو  اإىل  اجلنوب  بوليات 
الواحد،  للكيلوغرام  10000دج 
ي�شود  الذي  املناخ  �شاهم  حيث 
انت�شار  يف  اجلنوبية  الوليات 
الفطريات  هذه  عن  البحث 
عند  املعروفة  ال�شحراوية 
ما  اأو  بـ«الكماأة«  املنطقة  �شكان 
�شعوبة  رغم  بـ«الرتفا�ش«  يعرف 
املهمة و�شط ال�شحراء القاحلة، 
املناطق  من  العديد  تعرف  و 

كبري  عدد  تواجد  ال�شحراوية 
عن  اجلنوب   بحثا  �شباب  من 
ت�شويقها  اأجل  من  املادة  هذه 
اأ�شبح جمع  اأين  باهظة،  باأ�شعار 
على  اأرباحا  يدر  الثمرة  هذه 
تخ�شع  ل  التي  املنطقة  �شباب 
�شعر  بلغ  حيث  �رضيبة،  اإىل 
الكيلو غرام الواحد اإىل 10000دج 
ورقلة  بولية  تعلق  ما  خا�شة 
املركزية  بالعا�شمة  املعروفة 
انه  املثري  و   ، ال�رضقي  للجنوب 

الأ�شواق  يف  اأ�شعاره  غالء  رغم 
مطلوبا  اأ�شبح  اأنه  اإل  املحلية 

بكرثة من قبل امل�شتهلكني.
�صالح ،ب

مترنا�صت

جنوب البالد 

مطالب بتح�سني اخلدمات بامللحقات الإدارية 

10000 دج للكيلوغرام الواحد من الرتفا�س 

املغري بالوادي 

حملوا امل�صوؤولية الكاملة لل�صلطات املحلية  

حي 300 م�سكن ي�ستكي 
نقائ�س تنموية 

بطالواملغري ي�ستكون عدم 
ا�ستغالل املحالت التجارية 
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وتَعترب م�سّودة القرار اجلديد الذي 
عر�س اجلمعة على اأع�ساء جمل�س 
التي  “املبادرة  اأّن  الدويل  الأمن 
طرحتها الوليات املتحدة يف 28 
املعايري  عن  حتيد   2020 جانفي 
دائم  حلّل  دولياً  عليها  املّتفق 
الإ�رسائيلي-الفل�سطيني،  للنزاع 
قرارات  عليها  تن�ّس  والتي 
ال�سلة”  ذات  املتحدة  الأمم 
مل�رسوع  الأوىل  ال�سيغة  وكانت 
الفل�سطينيون  قّدمه  الذي  القرار 
واإندوني�سيا،  تون�س  بوا�سطة 
الع�سوين غري الدائمني يف جمل�س 
جمل�س  اإبداء  تت�سمن  الأمن، 
لأّن  ال�سديد”  “اأ�سفه  الأمن 
“تنتهك  الأمريكية  ال�سالم  خطة 
تخفيف  لكّن  الدويل”  القانون 
حّدة القرار الذي ل يزال يت�سّمن 
يف  الإ�رسائيلي  ال�ستيطان  اإدانة 
املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�سي 
ومن �سمنها �رسقي القد�س ويوؤّكد 
على دعم حّل الدولتني على اأ�سا�س 

حدود العام 1967، ل يجعله مبناأى 
املتحدة  الوليات  ا�ستخدام  من 

حّق النق�س �سّده.
ففي  بر�س"  "فران�س  وح�سب 
م�رسوع  ي�سيف  املعّدلة  �سيغته 
ال�سابقة  الن�سخة  على  القرار 
اأعمال  لكّل  “اإدانة  تت�سّمن  فقرة 
فيها  مبا  املدنيني  �سّد  العنف 
والأعمال  الإرهاب،  اأعمال 

على  والتحري�س  ال�ستفزازية، 
من  وحذفت  والتدمري”  )العنف( 
عقد  اإىل  الدعوة  املعّدل  الن�س 
موؤمتر دويل حول ال�رسق الأو�سط 
“يف اأقرب وقت”، واكتفت الن�سخة 
القرار  م�رسوع  من  اجلديدة 
عليه  من�سو�س  ذلك  باأّن  بالتذكري 
يف قرار �سادر عن الأمم املتحدة 

يف العام 2008.

القرار  م�رسوع  طرح  املقرر  ومن 
اأن  علماً  الثالثاء،  الت�سويت  على 
�سيلقي  عبا�س  حممود  الرئي�س 

كلمة اأمام اأع�ساء املجل�س.
عبا�س  �سيعقد  اجلل�سة  وبعد 
نيويورك  يف  �سحافياً  موؤمتر 
الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  مع 
وفق  اأوملرت،  اإيهود  ال�سابق 
الأمم  يف  الفل�سطينية  للبعثة  بيان 
الفل�سطينيون  ورف�س  املتحدة 
ومنظمة  العربية  الدول  وجامعة 
الرئي�س  خطة  الإ�سالمي  التعاون 
التي  ترمب  دونالد  الأمريكي 
اأعلنها الثالثاء قبل املا�سي والتي 
بالقد�س  العرتاف  على  تن�ّس 
"عا�سمة موحدة لإ�رسائيل"، على 
فل�سطني  لدولة  عا�سمة  تقام  اأن 
دي�س  اأبو  بلدة  يف  امل�ستقبلية 

الواقعة اإىل ال�رسق من القد�س.
�سّم  على  اخلطة  تن�ّس  كذلك 
من  واأكرث  الأردن  غور  "اإ�رسائيل" 
ال�سّفة  يف  تقع  م�ستوطنة   130

الغربية املحتلة.

�ساحب  امللثم  اأطل  اأخرى  مرة 
ر�سالة  ليوجه  احلمراء  الكوفية 
يف  الأ�رسى  جنوده  حول  لالحتالل 
ور�سائل  دللت  حملت  والتي  غزة، 
الناطق  عبيدة،  اأبو  وقال  عديدة 
له:  تغريدة  الق�سام يف  كتائب  با�سم 
العدو  فيه  يرتك  الذي  الوقت  "يف 
يف  للعدوان  اأر�سلهم  الذين  اأ�رساه 
اآبه  2014 غري  عام  منذ  غزة  قطاع 
مب�سريهم املجهول، فاإننا يف كتائب 
اأخفيناها  حقيقة  عن  نعلن  الق�سام 
قطاع  على   2019 ماي  عدوان  منذ 
العمارات  العدو  ق�سف  حني  غزة 

املدنية والأمنية واأماكن اأخرى".

ر�سائل  3

ثالث  حملت  عبيدة  اأبو  تغريدة 
واملحلل  الكاتب  -ح�سب  ر�سائل 
اأولها  الدجني-؛  ح�سام  ال�سيا�سي 
اأنها ر�سالة اإىل املجتمع الإ�رسائيلي 
ازدواجية  ميار�س  نتنياهو  باأن 
املجتمع  مع  التعاطي  يف  معايري 
بكل  يعمل  حني  ففي  ال�سهيوين، 
طاقته لالإفراج عن تاجرة خمدرات 
يتجاهل  الرو�سية  ال�سجون  من 
اأ�رستهم املقاومة من  الذين  جنوده 

ميدان املعركة.
الدجني، يف ت�رسيح خا�س  واأو�سح 
وجهها  التي  الثانية  الر�سالة  اأن 
باأن  "الإ�رسائيلي"  للجي�س  الق�سام 
الق�سف الع�سوائي للمقّرات الأمنية 
يكلف  قد  واملدنية  والع�سكرية 

جنودكم الأ�رسى حياتهم.
الأهم  وهي  الثالثة  الر�سالة  اأما 
موجهة  فهي  الدجني-  -ح�سب 
اأنكم  مفادها  الإ�رسائيلية  للحكومة 
وعلى  اجلنود  ذوي  على  تكذبون 
بادعائكم  وجمتمعكم  جي�سكم 
اإىل  ولفت  غزة  يف  جنودكم  موت 
اأنه  ر�سالة  اإي�سال  يريد  الق�سام  اأن 
يقّدم معلومة عن اجلنود  لأول مرة 
اأحياء  اأنهم  الأ�رسى  "الإ�رسائيليني" 
حتى عدوان ماي2019، الأمر الذي 
يرتك الباب حول م�سريهم مفتوحاً، 
"ال�رسائيلي"  العدوان  بعد  خا�سة 
ملف  يف  الراكدة  املياه  لتحريك 
مع  نتنياهو  فرحة  واإف�سال  اجلنود 
ملا  ال�سهيونية  النتخابات  قرب 
ولقائه  ترمب  مع  �سفقته  حققه يف 

مع الربهان يف اأوغندا.

اجلنود اأحياء!

واملحلل  الكاتب  عّد  جانبه  من 
اإعالن  اأن  الزبدة  ماجد  ال�سيا�سي 
من  عدد  اإ�سابة  عن  الق�سام  كتائب 
غزة  يف  الأ�رسى  الحتالل  جنود 
اأنها  اأبرزها  عّدة؛  اأمور  اإىل  ي�سري 
اإ�سارة من كتائب الق�سام على وجود 
ما  عك�س  وهو  اأحياء،  اأ�رسى  جنود 
اجلنود  اأن  الحتالل  اأعلنته حكومة 
اأرون �ساوؤول  الأ�رسى يف غزة �سيما 

وهدار غولدن قتلى.
الق�سام  اإعالن  اأن  الزبدة   واأو�سح 
الحتالل  حكومة  حتميل  مبنزلة 
م�سئولية م�سري اجلنود الأ�رسى حال 
الق�سف  نتيجة  اأذى  لأي  تعر�سهم 

ال�سهيوين للبنايات املدنية واملواقع 
الذي  الأمر  وهو  غزة،  يف  الأمنية 
خالل  الحتالل  جي�س  عليه  عكف 

جولت الت�سعيد مع غزة.
جتاهل  اإىل  اإ�سارة  اأنه  واأ�ساف 
جنودها  مل�سري  الحتالل  حكومة 
م�ساعيها  اإطار  الأ�رسى يف غزة يف 
تاجرة  عن  لالإفراج  احلثيثة 
خمدرات �سهيونية يف مو�سكو، وهي 
ر�سالة موجهة حتديدا اإىل املجتمع 
الأ�رسى  اجلنود  وعوائل  ال�سهيوين 

يف غزة.
على  تاأكيداً  ياأتي  الإعالن  اأن  واأكد 
اإ�رسار املقاومة على ال�سغط على 
التلويح  حكومة الحتالل من خالل 
نقطة  وهي  ال�رسى،  اجلنود  مبلف 
مواجهة  يف  املقاومة  متلكها  قوة 
ولفت  قوله  وفق  الحتالل،  عدوان 
م�سري  عن  الك�سف  عدم  اأن  اإىل 
اجلنود ال�رسى رغم تاأكيد اإ�سابتهم 
يوؤكد مت�سك املقاومة بعدم الإدلء 
باأي معلومات حول اجلنود الأ�رسى 
التخفيف  يف  ي�سهم  ما  مقابل،  دون 
الحتالل  �سجون  يف  الأ�رسى  عن 
تاأتي  عبيدة  اأبو  ر�سالة  اأن  وتابع 
اإيالئها  على  املقاومة  من  تاأكيداً 
الأ�رسى  بق�سية  كبريا  اهتماما 
اإبراز  على  م�سممة  واأنها  الأبطال، 
مع  �سيما  والإفراج عنهم؛  معاناتهم 
املّدة  يف  �سدهم  الحتالل  ت�سعيد 

الأخرية.
هذه  املقاومة  ن�رس  توقيت  وحول 
يف  ياأتي  اأنه  اإىل  اأ�سار  املعلومات 
الداخلية  التجاذبات  ا�ستداد  �سياق 
انتخابات  اقرتاب  مع  ال�سهيونية 
برملان الحتالل للمرة الثالثة، وهو 
اإىل مزيد من ال�سغط  توقيت يوؤدي 
اتهامات  يواجه  الذي  نتنياهو  على 

عديدة بالف�ساد.

توقيت دقيق

واملحلل  الكاتب  اأكد  ناحيته  من 
اأن  زهري  اأبو  اأحمد  ال�سيا�سي 
هذه  اإر�سال  اختارت  الق�سام  كتائب 
ح�سا�س  وقت  اإطار  يف  الر�سالة 
واأو�سح  ال�سهيوين  للداخل  ودقيق 
خالل  من  يظهر  اأنه  زهري   اأبو 
اختيار املفردات وفحوى وم�سمون 
ويت�رسف  بارع  الق�سام  اأن  الر�سالة 

باحرتافية عالية.
الإ�رسائيلي  ال�سغط  اأن  اإىل  ونّبه 
بق�سف  امل�ستمر  والتهديد 
ل�سفعة  حتول  املدنية  املن�ساآت 
والأمنية  ال�سيا�سية  القيادة  وجه  يف 
الق�سف  اأن  اإىل  لفتاً  الإ�رسائيلية، 
خطرا  ي�سكل  بات  الإ�رسائيلي 
مبا�رسا على م�سري اجلنود وحياتهم 
واأكد اأن اإعالن اأبو عبيدة بات يظهر 
اأن كتائب الق�سام قادرة على التاأثري 
وتتمتع  الإ�رسائيلي  امل�سهد  يف 
عن  تف�سح  وهي  عالية  مب�سداقية 
هذه املعلومة و�سدد على اأن الق�سام 
ملف  يف  عالية  مب�سوؤولية  يت�رسف 
بتحقيق  مرتبطني  لكونهم  اجلنود؛ 
ثمن كبري؛ وهو الإفراج عن الأ�رسى 

الأبطال.

ُحذفت اإدانة خطة الت�سوية الأمريكية امل�سماة "�سفقة القرن" من ن�ّص م�سروع قرار فل�سطيني من 
املقّرر الت�سويت عليه يف جمل�ص الأمن الدويل الثالثاء املقبل، جاء ذلك بعدما اأدخلت تعديالت 

على م�سّودته الأوىل، ح�سب وكالة "فران�ص بر�ص".
ق.د

حذف اإدانة "�شفقة القرن" من م�شروع 
قرار فل�شطيني ملجل�س الأمن

ل�سحيفة  الع�سكري  املحلل  قال 
زيتون  يواآف  اأحرونوت"،  "يديعوت 
تبدو  اأ�سبحت  "اإ�رسائيل"  اإن 
ال�رسق  يف  املنعزلة  كاجلزيرة 
الأو�سط ب�سبب كمية اجلدران التي 

بنيت حول حدودها.
حجم  باأن  ال�سحيفة  واأفادت 
"دولة  بـ  حتيط  التي  اجلدران 
وقد  ومهولة  ا  جًدّ كبرية  اإ�رسائيل" 
بلغت نحو 500 كيلومرت على خمتلف 
غري  "وهذا  بها  املحيطة  احلدود 
العامل"ووجه  دول  يف  م�سبوق 

الحتالل  جي�س  يف  كبري  �سابط 
ل�سيا�سة  اللهجة  �سديدة  انتقادات 
التي  "الدولة  اأن:  موؤكًدا  احلكومة، 
دولة  هي  باجلدران  نف�سها  حتيط 
واأ�سارت  وخوف".  رعب  يف  تعي�س 
الحتالل  جي�س  اأن  اإىل  يديعوت 
يقوم حالًيّا ببناء جدار على احلدود 
بناء  واأنهى  اللبنانية،  الفل�سطينية 
على  كيلومرًتا   60 بطول  جدار 
احلدود مع �سورية، اإ�سافة حلوايل 
الأردنية  احلدود  يف  كيلومرًتا   20
 210 بطول  جدار  بناء  اإىل  ونبهت 

اجلنوبية  احلدود  على  كيلومرتات 
اجلدار  "كذلك  وتابعت:  م�رس  مع 
غزة  قطاع  مع  اجلديد  احلدودي 
الذي �سينتهي بناوؤه يف العام احلايل، 
ا  وجدار حتت الأر�س مع غزة اأي�سً
ملنع حفر الأنفاق، وجدار يف املاء 
عرب  الت�سلل  ملنع  القطاع  �سمال 

البحر".
جي�س  اأن  اإىل  النظر  زيتون  ولفت 
اأي�ساً جدًرا جديدة  يبني  الحتالل 
غالف  م�ستوطنات  �سوارع  حلماية 
غزة من اإطالق ال�سواريخ املوجهة 

يف  "ال�سري  اأن  وبنّي  القطاع  من 
الغربي  بالنقب   )323( رقم  �سارع 
جدران  بني  �سرياً  اأ�سبح  املحتل 
العي�س  ت�سبه  وهي  رملية،  وتالل 
يف  كبري  �سابط  قلعة"و�رّسح  يف 
يديعوت  وفق  الحتالل،  جي�س 
اجلدران  هذه  كل  باأن  اأحرونوت، 
التي تبينها دولة الحتالل جاءت يف 
حماولة لتخفيف �سعور اخلوف لدى 
امل�ستوطنني وا�ستطرد: "ورغم ذلك 
ومعنويا،  نف�سيا  لإ�رسائيل  ت�سيء 

وت�سورها دولة منهارة مرتعبة".

قال الناطق با�سم حركة حما�س فوزي 
حكومة  رئي�س  اإعالن  "اإن  برهوم: 
بدء  عن  نتنياهو  بنيامني  الحتالل 
لر�سم  الإ�رسائيلي  الأمريكي  التعاون 

اخلرائط اجلديدة، ل�سم امل�ستوطنات 
الإ�رسائيلية،  لل�سيادة  الغربية،  بال�سفة 
الإ�رسائيلي  الأمريكي  للعدوان  امتداد 
املزدوج على حقوق �سعبنا الفل�سطيني، 

وعليهم حتمل نتائج وتداعيات ا�ستمرار 
هذا العدوان".

واأكد برهوم يف ت�رسيحات اأم�س الأحد 
اأن " فل�سطني �ستبقى ل�سعبها اأ�سحاب 
ي�ستطيع  ولن  الأر�س  هذه  يف  احلق 
الإ�رسائيلي  الأمريكي  ال�رس  ثنائي 
يغري  اأن  وقوة  هيمنة  من  امتلك  مهما 
ال�سهيوين  والحتالل  الواقع،  هذا 
لنتزاع  م�ستمرة  ومقاومتنا  زوال  اإىل 
تراب  كامل  لتحرير  و�سولً  احلق  هذا 
الفل�سطيني  "�سعبنا  فل�سطني"واأ�ساف 
بقواه احلية ومقاومته البا�سلة لن يرتدد 
املعارك  كل  خو�س  يف  واحدة  حلظة 
اأجل حماية  والأدوات من  ال�سبل  وبكل 

مهما  عنها  والدفاع  التاريخية  حقوقه 
كانت الت�سحيات".

ال�سفة  يف  باأهلنا  برهوم  واأ�ساد 
�سمودهم  على  والقد�س  الغربية 
اأربكت  التي  النوعية  وعملياتهم  ثباتهم 
تكثيف  اإىل  داعًيا  الحتالل،  ح�سابات 
الفعل ال�سعبي واملقاوم وبكافة و�سائله 
خو�س  يف  وال�ستب�سال  واأ�سكاله 

معركتهم املقد�سة.
مطالب  الفل�سطيني  "الكل  وتابع: 
جهوده  لتوحيد  التحرك  ب�رسعة 
وال�ستعداد  والن�سالية  الكفاحية 
ملواجهة هذا اخلطر الداهم واإ�سقاط 

هذه املوؤامرة".

هكذا تعي�س "اإ�شرائيل" بخوف وقلق

اأول تعقيب من حما�س على اإعالن نتنياهو حول اخلرائط

تغريدات الق�شام ب�شاأن اجلنود 
الأ�شرى.. اأي دللة واأي ر�شائل؟!

تقدير موقفطرح م�سروع القرار على الت�سويت الثالثاء

جزيرة منعزلة حتيطها 500 كم من اجلدران
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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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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
حم�سر التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر0673.83.51.03

املواد 412 /4 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بتاريخ �خلام�س من �سهر فيفري �سنة �ألفني و ع�رشون 2020/02/05

نحن �لأ�ستاذ / ن�رش �لدين تيغزة حم�رش ق�سائي مبحكمة �لقليعة ، د�ئرة �خت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة �لكائن مكتبنا بالعنو�ن �ملذكور �أعاله و �ملوقع �أ�سفله .
بطلب من ال�سيد)ة( : �ساحلي مولود

ال�ساكنة ب : �لدويرة ، �جلز�ئر 
�سد ال�سيدة )ة( : �سعد�دو فاحت 

ال�ساكن )ة( ب : حي �ل�رشطة �لكاليتو�س ، ولية �جلز�ئر 
حاليا موقوف باملوؤ�س�سة �لعقابية بالقليعة  

بعد �لإطالع على �ملو�د 613.612 و 625  من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية و عمال باأحكامها 
بناء على �حلكم �ل�سادر عن حمكمة �لقليعة ، ق�سم �جلنح ، بتاريخ 17/10/24 ، حتت رقم �لفهر�س 17/04895 ، رقم �جلدول 17/03316 ، و �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية �مل�سلمة من طرف 
حمكمة �لقليعة ، بتاريخ بتاريخ 2019/05/23 ، حتت رقم 2019/0922 ، �ملوؤيد بالقر�ر �ل�سادر عن جمل�س ق�ساء تيبازة بتاريخ 2018/01/30 ، فهر�س رقم 18/01179 و �ملمهور بال�سيغة 

�لتنفيذية �مل�سلمة من طرف حمكمة �لقليعة ، بتاريخ 2019/12/19 ، حتت رقم 2019/1674 ، و �لقر�ر �ل�سادر عن جمل�س ق�ساء تيبازة ، بتاريخ 2019/04/09 فهر�س رقم 19/03968
بناء على حم�رش عدم وجود �ملحرر من طرف �لأ�ستاذ / بودرو�ز �ليامني ، حم�رش ق�سائي مبحكمة �حلر��س بتاريخ 2019/11/17.

بناء� على حما�رش تبليغ �ل�سند �لتنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم �لتكليف بالوفاء بو��سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم    RR00162714542 مبكتب بريد مدينة �لقليعة بتاريخ 2019/12/29
بناء� على حما�رش تبليغ �ل�سند �لتنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم و�لتكليف بالوفاء  �ملبلغة عن طريق �لتعليق مبحكمة �لقليعة بتاريخ 2020/01/07
بناء� على حما�رش تبليغ �ل�سند �لتنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم �لتكليف بالوفاء   �ملبلغة عن طريق �لتعليق ببلدية �لدويرة   بتاريخ 2020/01/07

و مبوجب �لأمر �ل�سادر عن �ل�سيد رئي�س حمكمة �لقليعة بتاريخ 2020/01/16 ، حتت رقم �لرتتيب : 20/00077 و �لذي يرخ�س للمح�رش �لق�سائي بن�رش م�سمون حم�رش تكليف بالوفاء  على 
�إحدى �جلر�ئد �ليومية  �لوطنية طبقا  لن�س �ملادة 4/412 من ق.�إ.م.�إ

كلفنا �ل�سيد )ة( : �سعد�دو فاحت ، �ل�ساكن )ة( ب : حي �ل�رشطة �لكاليتو�س ، ولية �جلز�ئر ،حاليا موقوف باملوؤ�س�سة �لعقابية بالقليعة   بان ي�سدد بني �أيدينا مبلغ مليونني و ثمانية �لف و خم�سة 
مائة و ع�رشون دينار جز�ئري )2.008.520.00 دج (   و �لذي ميثل مبلغ مقابل �ل�سيك و مبلغ �لتعوي�س على �لأ�رش�ر م�ساف �إليه �أتعاب �لتنفيذ و �حلق �لتنا�سبي  .

و نبهنا �ل�سيد )ة( : �سعد�دو فاحت   ، باأن له �أجل خم�سة ع�رشة )15( يوما للوفاء ي�رشي �بتد�ء� من تاريخ ن�رش م�سمون �لتكليف بالوفاء باجلريدة و �إل نفذ عليه جرب� بكافة �لطرق �لقانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

مكتب الأ�ستاذ بن حادو حممد حم�سر ق�سائي لدى دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجللفة
الكائن مكتبه : �سارع الأمري عبد القادر 146/49 اجللفة الهاتف : 50 22 027 92

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني املادة 748-749-750 من ق. ا. م. و .ا 
نحن  �لأ�ستاذ بن حادو حممد حم�رش ق�سائي لدى د�ئرة �خت�سا�س جمل�س ق�ساء �جللفة �لكائن مكتبه : �سارع 

�لأمري عبد �لقادر 49/146 �جللفة
 و بطلب من �ل�سيد )ة( : خلفاوي ر�بح جمال بن د�ود �ل�ساكن )ة( : بحي �ل�سيخ عامر بريان ولية غرد�ية 

�سد �ل�سيد )ة( : يطو حمجوب بن حممد �ل�ساكن )ة( : ب�سارع �لأمري عبد �لقادر بال�سارف �جللفة 
تنفيذ� ملا جاء يف  �ل�سند �لتنفيذي �ملتمثل يف عقد �عرت�ف بدين حمرر عن مكتب �لتوثيق لالأ�ستاذ : كا�سي 

مو�سى �سليمان بن باأحمد رقم �لفهر�س : 2012/137 بتاريخ : 2018/01/18 و �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية 
بتاريخ   2016/853 رقم  حتت  �جللفة  حمكمة  رئي�س  عن  �ل�سادر  عقار  على  تنفيذي  حجز  �أمر  على  -بناء 

2016/11/10
رئي�س حمكمة  �ملوؤ�رش عليها من طرف  �لبيع رقم 2019/01 فهر�س 2019/17  قائمة �رشوط  �إيد�ع  بناء على 
�جللفة بتاريخ 2019/01/14 و �لتي حددت بها جل�سة �لعرت��سات بتاريخ : 2019/02/11 و مت حتديد جل�سة 

�لبيع باملز�د �لعلني بتاريخ 2019/03/25و بالنتيجة �حلكم ببيع �لعقار�ت �أدناه 
نعلن للجمهور �أنه �سي�رشع يف �لبيع باملز�د �لعلني ل�سالح �أعلى و �أخر مز�يد بعد �إنقا�س �لع�رش �بتد�ء� من �ل�سعر 

�لفتتاحي و �ملقدر لكل قطعة كالتايل : 
بال�سارف  250 قطعة  61 م�ساحته 202 مرت   13 جزء  بالق�سم  بال�سارف  250 قطعة  بتجزئة  �أر�س  01/ قطعة 
بالق�سم 13 جزء 61 م�ساحته 202 ب�سعر �فتتاحي �إجمايل بعد �إنقا�س �لع�رش مببلغ قدره ب : )909.000.00 دج( 

ت�سعمائة و ت�سعة �لف دينار جز�ئري 
�إجمايل  �فتتاحي  ب�سعر  مربع  مرت    245 م�ساحته   160 �جلزء   07 بالق�سم  بال�سارف  �مللعب  بحي  �سكن   /02
بعد �إنقا�س �لع�رش مببلغ قدره )5.512.500.00 دج( خم�سة مليون و خم�سمائة و �ثنا ع�رش �ألف و خم�سمائة 

دينار جز�ئري .
 161 �جلزء   07 بالق�سم  بال�سارف  �ل�سياع  على  �لربع  يف  �ملتمثل  و  �مللعب  بحي  �لكائن  �ل�سكن  يف  03/منابه 
�لع�رش مببلغ قدره : 3.240.000.00 دج  ثالثة  �نقا�س  �فتتاحي �جمايل بعد  م�ساحته 144 مرت مربع ب�سعر 

ماليني و مئتني و �أربعون  �ألف دينار جز�ئري .
�ملوؤجلة  و   2019/10/28 : �ملوؤجلة جلل�سة  و  �ملوؤجلة جلل�سة 2019/09/16  و    2019/06/17 يوم  �ملحدد  و 
زو�ل مبقر حمكمة   )14:00( �لثانية  �ل�ساعة  على   2020/02/17  : �ملوؤجلة جلل�سة  و    2020/01/13  : جلل�سة 

بالدري�سية 
وذلك ل�ستفاء مبلغ �لدين �ملقدر ب : 4.300.000.00 دج بالإ�سافة �ىل �مل�ساريف �لق�سائية .

�رشوط �لبيع : �إ�سافة �ىل �ل�رشوط �لو�ردة يف قائمة �لبيع �مل�سار �إليها �أعاله فعلى �لر��سي عليه �ملز�د يتحمل 
�لأعباء �لقانونية مبا فيها دفع حال �نعقاد �جلل�سة خم�س 5/1 �لثمن و �مل�ساريف و حقوق �ملح�رش و �لر�سوم 
�مل�ستحقة و بدفع �ملبلغ يف �أجل 08 �أيام �ملو�لية لر�سو �ملز�د باأمانة �سبط �ملحكمة فعلى �جلمهور �لر�غب يف 

�ملز�يدة �لطالع على قائمة �رشوط �لبيع مبكتب �ملح�رش �لق�سائي �ملبني �أعاله �أو بكتابة �سبط �ملحكمة .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية : مترنا�ست

املقاطعة الإدارية عني �سالح
دائرة : عني �سالح

بلدية : عني �سالح
م�سلحة التنظيم و ال�سوؤون العامة

مكتب اجلمعيات
الرقم : 02/2020

و�سل اإ�سعار بتجديد املكتب
طبقا لأحكام �ملادة 17 من 12/06 �ملوؤرخ يف 12 جانفي 2012 
�ملتعلق باجلمعيات ورد� على مذكرة �لتعديالت �ملوؤرخة يف 
 2018/76 رقم  حتت   2018/76 رقم  حتت   2018/05/02
�ملحلية  للجمعية  �لتنفيذي  �ملكتب  ت�سكيلة  بتغيري  �ملتعلقة 

�مل�سماة : جمعية فر�سان �لثقافة و �لبد�ع
حتت رقم : 2014/56 بتاريخ 2014/11/04

�ملقيمة : ق�رش �ملر�بطني عني �سالح 
مكتب  جتديد   على  مبو�فقتنا  علما  �أحيطكم  �أن  ي�رشفني 

�جلمعية �لتي يرت�أ�سها �ل�سيد : هدي عز�لدين 
و بالتايل يجب �لقيام باإجر�ء�ت �لإ�سهار وفقا لأحكام �ملادة 

17 �لفقرة 02 �لقانون �سالف �لذكر 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية : الأغواط

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

الرقم : 03/2020
و�سل ت�سجيل الت�سريح

 بتاأ�سي�س جمعية حملية 

�لقانون رقم 12/06 �ملوؤرخ يف 18 �سفر عام  مبقت�سى 
1433 �ملو�فق ل  12 جانفي 2012 �ملتعلق باجلمعيات 
ت�سجيل  و�سل  ت�سليم   2020/01/09  : �ليوم  هذ�  مت 

�لت�رشيح بتاأ�سي�س �جلمعية �لبلدية �مل�سماة : 
لبلدية  �لثقافية لرتقية �ملو�هب �حلرفية  جمعية �لأمل 

حا�سي �لرمل
حا�سي   * �لعيد  �سيادي   * �لثقايف  �ملركز   : مقرها 

�لرمل 
رئي�س �جلمعية : بورحلة حكيمة 

تاريخ و مكان �مليالد : 1968/03/16 �لعفرون �لبليدة 
مالحظة : هذ� �لو�سل �سالح �إىل غاية : 2023/01/08

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

الرقم :11/2020

و�سل الت�سريح بتاأ�سي�س
 جمعية حملية

�سفر   18 يف  �ملوؤرخ   06/12 رقم  �لقانون  مبقت�سى 
باجلمعيات  �ملتعلق  يناير 2012   12 لـ  �ملو�فق   1433
�لت�رشيح  و�سل  ت�سليم   2020-01-28 �ليوم  ، مت هذ� 
�لديني  �لطابع  ذ�ت  �ملحلية  �جلمعية  بتاأ�سي�س 

�مل�سماة :
بالبور  نافع  �لمام  �لقر�أنية  للمدر�سة  �لدينية  �للجنة 

بلدية �نقو�سة
�لكائن مقرها بـ :بحي �لب�سري �لبر�هيمي –�نقو�سة

لرئي�س �جلمعية �ل�سيد : �حممد مريزيق
تاريخ ومكان �مليالد : 05-12-1990 بالبور –�نقو�سة

�لعنو�ن �ل�سخ�سي بحي �لب�سري �لبر�هيمي �نقو�سة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
حم�سر التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر0673.83.51.03

املواد 412/4 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بتاريخ �خلام�س من �سهر فيفري �سنة �ألفني و ع�رشون 2020/02/05

نحن �لأ�ستاذ / ن�رش �لدين تيغزة حم�رش ق�سائي مبحكمة �لقليعة ، د�ئرة �خت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة �لكائن مكتبنا بالعنو�ن �ملذكور �أعاله و �ملوقع �أ�سفله .
بطلب من ال�سيد)ة( : ميلودي عز�لدين 

ال�ساكنة ب : رقم 21 حو�س موزبري ، بلدية �ل�رش�قة 
و �ملتخذة موطنه �ملختار مبكتب �لأ�ستاذ ن�رش�لدين تيغزة ، حم�رش ق�سائي مبحكمة �لقليعة  

بو��سطة �لقائم يف حقه �لأ�ستاذ / جالل �سمري ، حمام 
�سد ال�سيدة )ة( : �سماعلة بوعالم  

ال�ساكن )ة( ب : حي 200 م�سكن برج �لبحري بلدية باب �لزو�ر 
حاليا موقوف باملوؤ�س�سة �لعقابية بالقليعة  

بعد �لإطالع على �ملو�د 613.612 و 625  من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية و عمال باأحكامها 
بناء على �حلكم �ل�سادر عن حمكمة �ل�رش�قة ، ق�سم �جلنح ، بتاريخ 19/07/22، حتت رقم �لفهر�س 19/06810، رقم �جلدول 19/05760، ، �ملوؤيد و �ملعدل  بالقر�ر �ل�سادر عن جمل�س ق�ساء تيبازة 

بتاريخ 19/10/01، فهر�س رقم 19/07947 و �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية �مل�سلمة من طرف جمل�س ق�ساء تيبازة  ، بتاريخ 2019/11/25 ، حتت رقم 2019/1612 ، 
بناء� على حما�رش تبليغ �ل�سند �لتنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم �لتكليف بالوفاء بو��سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم    RR00162033742 مبكتب بريد مدينة �لقليعة بتاريخ 2019/12/17

بناء� على حما�رش تبليغ �ل�سند �لتنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم و�لتكليف بالوفاء  �ملبلغة عن طريق �لتعليق مبحكمة �لقليعة بتاريخ 2020/01/16
بناء� على حما�رش تبليغ �ل�سند �لتنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم �لتكليف بالوفاء   �ملبلغة عن طريق �لتعليق ببلدية �لدويرة   بتاريخ 2020/01/16

و مبوجب �لأمر �ل�سادر عن �ل�سيد رئي�س حمكمة �لقليعة بتاريخ 2020/01/26 ، حتت رقم �لرتتيب : 20/00128 و �لذي يرخ�س للمح�رش �لق�سائي بن�رش م�سمون حم�رش تكليف بالوفاء  على 
�إحدى �جلر�ئد �ليومية  �لوطنية طبقا  لن�س �ملادة 4/412 من ق.�إ.م.�إ

كلفنا ال�سيد )ة( : �سم�علة بوعالم ، �ل�ساكن )ة( ب : حي 200 م�سكن برج �لبحري بلدية باب �لزو�ر ،حاليا موقوف باملوؤ�س�سة �لعقابية بالقليعة   بان ي�سدد بني �أيدينا مبلغ مليونني و ثالثة مائة و ثمانية 
�لف و مائتان و ع�رشون دينار جز�ئري )2.308.220.00 دج ( بالت�سامن   و �لذي ميثل مبلغ مقابل �لدين �ملختل�س و مبلغ �لتعوي�س على �لأ�رش�ر م�ساف �إليه �أتعاب �لتنفيذ و �حلق �لتنا�سبي  .
و نبهنا ال�سيد )ة( : �سماعلة بوعالم، باأن له �أجل خم�سة ع�رشة )15( يوما للوفاء ي�رشي �بتد�ء� من تاريخ ن�رش م�سمون �لتكليف بالوفاء باجلريدة و �إل نفذ عليه جرب� بكافة �لطرق �لقانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�سر التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املواد 412/4 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ �خلام�س من �سهر فيفري �سنة �ألفني و ع�رشون 2020/02/05
نحن الأ�ستاذ / ن�رش �لدين تيغزة حم�رش ق�سائي مبحكمة �لقليعة ، د�ئرة �خت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة �لكائن مكتبنا بالعنو�ن �ملذكور �أعاله و �ملوقع �أ�سفله .

بطلب من ال�سيد)ة( : ميلودي عز�لدين 
ال�ساكنة ب : رقم 21 حو�س موزبري ، بلدية �ل�رش�قة 

و �ملتخذة موطنه �ملختار مبكتب �لأ�ستاذ ن�رش�لدين تيغزة ، حم�رش ق�سائي مبحكمة �لقليعة  
بو��سطة �لقائم يف حقه �لأ�ستاذ / جالل �سمري ، حمام 

DEROBERT AMIN دي روبريت �مني LOIC ANTHONY سد �ل�سيدة )ة( �وليك �نتوين�
ال�ساكن )ة( ب : عمارة 33 رقم 09 حي �ملنظر �جلميل بلدية عني �لبنيان  

حاليا موقوف باملوؤ�س�سة �لعقابية بالقليعة  
بعد �لإطالع على �ملو�د 613.612 و 625  من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية و عمال باأحكامها 

بناء على �حلكم �ل�سادر عن حمكمة �ل�رش�قة ، ق�سم �جلنح ، بتاريخ 19/07/22، حتت رقم �لفهر�س 19/06810، رقم �جلدول 19/05760، ، �ملوؤيد و �ملعدل  بالقر�ر �ل�سادر عن جمل�س ق�ساء تيبازة بتاريخ 
19/10/01، فهر�س رقم 19/07947 و �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية �مل�سلمة من طرف جمل�س ق�ساء تيبازة  ، بتاريخ 2019/11/25 ، حتت رقم 2019/1612 ، 

بناء� على حما�رش تبليغ �ل�سند �لتنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم �لتكليف بالوفاء بو��سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم    RR00162035442 مبكتب بريد مدينة �لقليعة بتاريخ 2019/12/17
بناء� على حما�رش تبليغ �ل�سند �لتنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم و�لتكليف بالوفاء  �ملبلغة عن طريق �لتعليق مبحكمة �لقليعة بتاريخ 2020/01/19
بناء� على حما�رش تبليغ �ل�سند �لتنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم �لتكليف بالوفاء   �ملبلغة عن طريق �لتعليق ببلدية �لدويرة   بتاريخ 2020/01/19

و مبوجب �لأمر �ل�سادر عن �ل�سيد رئي�س حمكمة �لقليعة بتاريخ 2020/01/26 ، حتت رقم �لرتتيب : 20/00127 و �لذي يرخ�س للمح�رش �لق�سائي بن�رش م�سمون حم�رش تكليف بالوفاء  على �إحدى �جلر�ئد 
�ليومية  �لوطنية طبقا  لن�س �ملادة 4/412 من ق.�إ.م.�إ

كلفنا ال�سيد )ة( : �وليك �نتوين LOIC ANTHONY دي روبريت �مني DEROBERT AMIN ، �ل�ساكن )ة( ب : عمارة 33 رقم 09 حي �ملنظر �جلميل بلدية عني �لبنيان  ،حاليا موقوف باملوؤ�س�سة 
�لعقابية بالقليعة   بان ي�سدد بني �أيدينا مبلغ مليونني و ثالثة مائة و ثمانية �لف و مائتان و ع�رشون دينار جز�ئري )2.308.220.00 دج ( بالت�سامن   و �لذي ميثل مبلغ مقابل �لدين �ملختل�س و مبلغ �لتعوي�س 

على �لأ�رش�ر م�ساف �إليه �أتعاب �لتنفيذ و �حلق �لتنا�سبي  .
و نبهنا ال�سيد )ة( : �وليك �نتوين LOIC ANTHONY دي روبريت �مني DEROBERT AMIN، باأن له �أجل خم�سة ع�رشة )15( يوما للوفاء ي�رشي �بتد�ء� من تاريخ ن�رش م�سمون �لتكليف بالوفاء 

باجلريدة و �إل نفذ عليه جرب� بكافة �لطرق �لقانونية .

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

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

حي 100 م�سكن عمارة �س  11 �سقة  رقم 02 الطابق الأر�سي، ال�سراقة 
الإعالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلنيالهاتف : 05.51.48.59.23

املادة 749 من ق اإ م و اإ

SARL MCA en liquidation
Capital social : 2 500 000.00

 Adresse : Cité Béni Thour, wilaya de
Ouargla

Société en liquidation

AVIS DE LIQUIDATION

Conformément à la décision de l’assem-
blée générale extraordinaire qui s’est te-

 nue le 12/11/2019, portant liquidation de la
 SARL MCA siège social : Cité Béni Thour,
wilaya de Ouargla, Maître Boukhari Mo-

 hamed Nasreddine a été désigné comme
 liquidateur et lui a été conféré toutes les
.prérogatives pour la liquidation
Toute personne physique ou morale créan-
cière peut prendre attache avec le liqui-

 dateur dans un délai d’un mois à partir
 de la date de la parution du présent avis
 à l’adresse suivante : 11 Rue Tcherkasky
 (Ex-Rue de Savoie) Annaba, numéro de
téléphone :038 40 21 74

 Le liquidateur

عن  �سادر  حكم  يف  �ملتمثل  �لتنفيذي  �ل�سند  تنفيذ�  �أنه  �أدناه  �ملوقعة  �لق�سائية  �ملح�رشة  تعلن 
يف  �ملوؤرخ   ،  12/00957 رقم  ق�سية   ،  12/03381 رقم  �لفهر�س   ، �ملدين  ق�سم  �ل�رش�قة  حمكمة 

2012/06/20 �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية �مل�سلمة بتاريخ 2013/07/01 ، حتت رقم 13/1050.
بعد �لإطالع على �لأمر باحلجز �لعقاري �ل�سادر عن رئي�س حمكمة �ل�رش�قة بتاريخ 2015/03/26 
رقم �لرتتيب 15/01414 بعد �لإطالع على �لإ�سهار �لعقاري لأمر �حلجز باملحافظة �لعقارية �ملوؤرخ 

يف 2015/05/11  جملد 754 رقم 32 
�لق�سم   ، بالبليدة  �لإد�رية  �ملحكمة  رئي�س  عن  �ل�سادر  �لإ�ستعجايل  �لأمر  على  �لإطالع  بعد 

�ل�ستعجايل ،  �ملوؤرخ يف 2013/12/30 فهر�س رقم 13/03577 ، رقم 13/02670.
بعد �لإطالع على �لقر�ر �ل�سادر عن جمل�س ق�ساء تيبازة ، �لغرفة �لعقارية ، �ملوؤرخ يف 2014/07/06 

، فهر�س رقم 14/01218 رقم �مللف 14/01335.
يف  �ملوؤرخ  بال�رش�قة  �لإ�ستعجايل  �لق�سم  رئي�س  عن  �ل�سادر  �ل�ستعجايل  �لأمر  على  �لإطالع  بعد 

2015/07/08، فهر�س رقم 15/04819 رقم �جلدول 15/04225.
بعد �لإطالع على �إيد�ع حكم ق�سائي لالإ�سهار موؤرخ يف 2014/12/07 فهر�س رقم 2014/691 لدى 

مكتب �لأ�ستاذ فتي�س كمال موثق بئر مر�د ر�ي�س.
�لأمالك  �إد�رة   ، لل�رش�قة  �لعقارية  �ملحافظة  عن  �ل�سادرة  �لعقارية  �ل�سهادة  على  �لإطالع  بعد 

�لوطنية موؤرخة يف 2016/07/16
بتاريخ  لل�رش�قة  �ل�رش�ئب  مديرية  عن  �سادرة  �لعقارية  �ل�رشيبة  م�ستخرج  على  �لإطالع  بعد 

.2015/10/04
بعد�لإطالع على تقرير �خلربة �ملودعة لدى �أمانة �سبط �ملحكمة بتاريخ 2016/06/16 حتت رقم  

2016/0595
بتاريخ  �ل�رش�قة  حمكمة  �سبط  باأمانة  قبلنا  من  �ملعدة  �لبيع  �رشوط  قائمة  �إيد�ع  مت  فقد 
2016/08/15 حتت رقم 2016/06 و �ملوؤ�رش عليها من قبل رئي�س حمكمة �ل�رش�قة و ذلك ب�ساأن بيع 

�لعقار �ملحجوز حجز� عقاريا باملز�د �لعلني .
لفائدة : �ل�سيد حفناوي ر�سيد .

ال�ساكن ب : بو�ساوي �ملركزي RHP   رقم 66 ، �ل�رش�قة .

�سد : ورثة  �ملرحوم �رشيف علي و هم :
زوجته : بلحاج فاطمة بنت حممد ، �ل�ساكنة بحي نز�يل �رشيف )كاملا �سابقا ( رقم 122 �ل�رش�قة 

اأولده : �ل�سيدة �رشيف فريدة ، �ل�ساكنة  بحي بوز�د علي كاملة  �ل�رش�قة
�ل�سيدة �رشيف جهيدة ، �ل�ساكنة  بحي نز�يل �رشيف )كاملا �سابقا( رقم 122 �ل�رش�قة .

�ل�سيدة �رشيف جميلة ، �ل�ساكنة  بحي نز�يل �رشيف )كاملا �سابقا( رقم 122 �ل�رش�قة
�ل�سيدة �رشيف حورية ، �ل�ساكنة  بحي نز�يل �رشيف )كاملا �سابقا( رقم 122 �ل�رش�قة

�ل�سيد �رشيف حممد ، �ل�ساكن  بحي نز�يل �رشيف )كاملا �سابقا( رقم 122 �ل�رش�قة
�ل�سيد �رشيف �أحمد ، �ل�ساكن  بحي نز�يل �رشيف )كاملا �سابقا( رقم 122 �ل�رش�قة

التعيني : 
نز�يل  �ل�رش�قة ولية �جلز�ئر باملكان �مل�سمى �سابقا جتزئة كاملا حي  ببلدية  كائنة  �أر�س  قطعة 
�رشيف م�ساحتها 150 م2 حتمل �لرقم 122 ح�سب خمطط �لتجزئة ، يحدها من �ل�سمال ممر و من 
�ل�رشق قطعة رقم 121 و من �ل�رشق قطعة رقم 117 و من �لغرب �لقطعة رقم 127 ، �ل هذ� �لعقار 
�إىل �ل�سيد �رشيف علي عن طريق �ل�رش�ء مبوجب �لعقد �ملحرر على يد �لأ�ستاذة بن عامر بلري مليكة 
باملحافظة  منه  ن�سخة  �مل�سهرة  و   2010/179 رقم  فهر�س   2010/06/17 و   10 بال�رش�قة  موثقة 

�لعقارية بال�رش�قة بتاريخ 2010/08/15 حجم 474 رقم 41.
�لق�سائي 18.000.000.00 دج  �لبيع قد حدد من قبل �خلبري  للعقار حمل  �ل�سعر �لفتتاحي  و �ن 

ثمانية ع�رش مليون دينار جز�ئري 
و �نه مت حتديد جل�سة �لعرت��سات ليوم �لثالثاء �ملو�فق ل 2016/09/20 مبكتب رئي�س �ملحكمة 

على �ل�ساعة �لعا�رشة �سباحا 10:00 �سباحا 
�جلل�سات  قاعة   2020/03/01 ل  �ملو�فق  �لحد  ليوم  �لعلني  باملز�د  �لبيع  جل�سة  تاأجيل  �نه مت  و 
رقم 02 مبحكمة �ل�رش�قة  على �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحا 09:00  �سباحا .بعد �أن تقرر �إنقا�س 10/1 
دينار  �ألف  مائتان  و  مليون  ع�رش  �ستة  دج   16.200.000.00 �ل�سعر  لي�سبح  �لإفتتاحي  �ل�سعر  من 

جز�ئري .
ملزيد من �ملعلومات يرجى �لت�سال مبكتب �ملح�رشة �لق�سائية بالعنو�ن و �لرقم �ملدون �أعاله . 



بقلم: عي�سى قراقع

امنا اي�سا ت�سمنت ا�ستهدافا 
القانونية  للمكانة  وا�سحاً 
والن�سالية  والأن�سانية 
واملعتقلني  للأ�رسى 
يف  القابعني  الفل�سطينيني 
وذلك  الحتلل  �سجون 
كمجرمني  معهم  بالتعاطي 
وجمرد  وقتلة  وارهابيني 
وملفات  هام�سية  ارقام 
للم�ساومة  تخ�سع  جمزاأة 
ل  ا�سياء  وكاأنهم  والبتزاز 
�سفقة  لها.  ان�سانية  قيمة 
من  حملته  ما  بكل  القرن 
للق�سية  ت�سفوي  خمطط 
فيها  ما  وبكل  الفل�سطينية، 
للقوانني  فظيع  انتهاك  من 
وجت�سيد  والن�سانية  الدولية 
الحتلل  لدولة  وا�سح 
البرتهايد  العن�رسية 
ب�سكل  ت�ستهدف  فاأنها 
املنا�سل  الن�سان  جوهري 
ال�رسى  ن�سالت  بتجرمي 
واجلرحى  وال�سهداء 
ل�سرتاطات  واخ�ساعهم 
وانتقامية  عدائية  ومعايري 
والأيادي  بالقتلة  وو�سمهم 
وامل�سا�س  بالدم  امللطخة 
امل�رسوع  ن�سالهم  ب�رسعية 
ان  للحتلل.  ومقاومتهم 
الناطقة  هي  القرن  �سفقة 
ال�رسائيلية  العقلية  با�سم 
املعادية  و�سيا�ستها  الفا�سية 
حلقوق ال�رسى وللتفاقيات 
جلرائم  غطاء  هي  الدولية، 
الحتلل املتوا�سلة وارهاب 

بحق  الر�سمي  الدولة 
اذا  بال�سجون.  املعتقلني 
اخفاء  تريد  ال�سفقة  كانت 
ال�سعب الفل�سطيني يف معازل 
ملحمهم  على  والق�ساء 
فاأنها  الوطنية،  وتطلعاتهم 
من  ال�رسى  اخفاء  تريد 
ال�سجون  يف  وقربهم  احلياة 
بذلك  وهي  العزل،  وزناين 
احلرية  م�رسوع  ت�ستهدف 
اآلف  ميثله  الذي  والعدالة 
الأ�رسى والأ�سريات القابعني 
�سفقة  ت�سكل  ال�سجون.  يف 
لل�سيا�سة  ا�ستكمالً  القرن 
برزت  التي  ال�رسائيلية 
ب�سكل منهجي بعد اتفاقيات 
او�سلو عام 1993 يف التعامل 
خلل  من  الأ�رسى  مع 
املءات و�رسوط وحمددات 
وتعهدات يخ�سع لها الأ�رسى 
الذين �سيتم الأفراج عنهم يف 
�سلم،  عملية  او  اتفاق  اأي 
التي  ال�سرتاطات  هذه 
ومكان  الأ�سري  بتهمة  ترتبط 
التنظيمي،  وانتماءه  �سكنه 
حتت  الأ�رسى  و�سع  مما 
الأمنية  ال�سرتاطات  رحمة 
حول  ما  وهذا  ال�رسائيلية 
عملية ال�سلم املزعومة اىل 
لزال  وعدوان  قهر  عملية 
اىل  ثمنها  يدفعون  الأ�رسى 
هي  القرن  �سفقة  الآن. 
للممار�سات  عملي  تطبيق 
الأ�رسى  بحق  ال�رسائيلية 
جماعية  اعتقالت  من 
وممار�سة  يومية  واعتداءات 
التعذيب والتنكيل وحرمانهم 

من اب�سط حقوقهم الن�سانية 
انها  وال�سحية،  واملعي�سية 
اآخر اكرث  �سفقة تبني �سجناً 
الفل�سطيني  لل�سعب  ق�سوة 
بل  ال�سجون،  يف  وللأ�رسى 
اجلدران  عدد  تزيد  �سفقة 
امل�سلحة  والأبراج  والأبواب 
�سعبنا  وحتكم  تطوق  التي 
�سفقة  املنا�سلني.  واأ�رسانا 
الر�س  تنهب  التي  القرن 
هيكل  اىل  وحتولها  وتفتتها 
عظمي بل حلم وبل دم هي 
ت�سن  التي  ال�سفقة  نف�سها 
ال�رسى  حقوق  على  حرباً 
حطام  اىل  حتويلهم  بهدف 
اللمتناهي  ال�سجن  زمن  يف 
خلف  املوؤبدات  تلك  يف 
واكرث  البعيدة،  الظلمات 
حافزا  تعطي  ذلك  من 
على  للحتلل  وت�سجيعا 
وانتهكاته  جرائمه  موا�سلة 
ادارية،  اعتقالت  بحقهم، 
انفرادي،  اهمال طبي، عزل 
تعذيب  واعتداءات،  قمع 
هذه  بهم،  والتنكيل  الطفال 
ال�سفقة اكرث من نكبة واكرب 
ال�سياج  انها  حرب،  من 
يف  احتلل  لطول  احلامي 
التاربخ املعا�رس ول�ستعمار 
الكرث  هو  كولونيايل 
منطقة  يف  ووح�سية  طغيانا 
�سفقة  الو�سط.  ال�رسق 
الت�رسيعات  تبارك  القرن 
التي  العدائية  العن�رسية 
بحق  ال�رسائيليون  �رسعها 
الق�رسية  التغذية  ال�رسى، 
ا�ستخدام  امل�رسبني،  بحق 

التعذيب العنيف، هدم منازل 
جثامني  احتجاز  ال�رسى، 
ال�سهداء ال�رسى، عدم تقدمي 
احتجاز  للمر�سى،  العلج 
الفل�سطيني  ال�سعب  اموال 
ال�رسى  اعانة عوائل  بحجة 
واجلرحى،  وال�سهداء 
اعتقال القا�رسين، العتقال 
الحكام  التع�سفي،  الداراي 
املالية  والغرامات  اجلائرة 
الوقت  نف�س  ويف  الباهظة، 
ت�سكل  ال�سفقة  هذه 
والقتلة  للمجرمني  احلامي 
وللم�ستوطنني  ال�رسائيليني 
ارتكبوا  الذين  املتطرفني 
�سد  وجرائم  حرب  جرائم 
�سعبنا  ابناء  بحق  الن�سانية 

الفل�سطيني، هي �سفقة توزع 
اجللدين  على  النيا�سني 
واملجرمني  ال�رسائيليني 
الرئي�س  ان  يبدو  اليهود. 
يعرف  ل  ترامب  المريكي 
الربغوثي ول  من هو مروان 
كرمي  ول  �سعادات  احمد 
ا�رسى  عن  ي�سمع  مل  يون�س، 
فوق  ال�سجن  زمن  حملوا 
مرفوعي  وظلوا  اكتافهم 
ومل  يركعوا  مل  الروؤو�س 
ومل  لل�سجانني  ي�ست�سلموا 
هيمنة  اىل  يوما  يخ�سعوا 
قمعهم  وا�ساليب  املحتلني 
الوح�سية، الوطن يف داخلهم 
انه  �سفقة  ول  عقارا  لي�س 
قال  كما  معا،  وق�سية  حياة 

ال�سوق  دروي�س،هو  حممود 
اىل املوت من اجل ان تعيد 
الوطن  لي�س  والر�س،  احلق 
واحلق  الر�س  ولكنه  ار�سا، 

معا.
الرئي�س المريكي ترامب مل 
ي�سمع ان ال�سري وليد دقة قام 
بالرد على �سفقته بعد عدة 
ايام فقط، انه رد ا�سطوري 
عاما   35 فبعد  متوقع،  غري 
ينجب  الحتلل  �سجون  يف 
ميلد  اجلميلة  طفلته  وليد 
النطف،  تهريب  طريق  عن 
اذا  ر�سالته:  يف  وليد  ليقول 
كانت ال�سفقة ت�سنع الظلم 
النور  هي  فميلد  ل�سعبي، 
ال�سفقة  واحلياة، واذا كانت 

والياأ�س  الحباط  هدفها 
وفر�س المر الواقع بالقوة، 
والمل  الرادة  هي  فميلد 
وامل�ستقبل، ميلد هي وطن 
الدم  نب�س  القادمة،  احلرية 
والعمر  والنخاع  واللحم 
ترامب  كان  واذا  املديد، 
بالموال  ال�سلم  يقي�س 
التجارية  وال�سفقات 
ويقاي�س احلقوق ال�سيا�سىة 
القت�سادية،  بامل�ساريع 
نقي�س  الأ�رسى  نحن  فاأننا 
اج�سادنا  بني  ما  ال�سلم 
من  فينا  ما  بكل  واحلمنا 

ميلد وارواح عنيدة.

املوؤامرة االأمريكية-االأ�سرائيلية التي اأعلن عنها يوم 2020/1/28 حتت ما ي�سمى �سفقة القرن ال ت�ستهدف فقط االر�ض والتاريخ 
واجلغرافيا والهوية الوطنية الفل�سطينية وحق تقرير امل�سري لل�سعب الفل�سطيني.

الأ�سرى يف �سفقة القرن...ازدياد عدد اجلدران والأبراج امل�سلحة

االإثنني  10   فيفري   2020  املوافـق  ل 16 جمادى الثاين  1441ه 10

اأطباء القتل املتعمد فى م�سافى الحتالل ال�سهيونى
الحتلل  �سجون  يف  الطبية  اخلدمات 
علقة  له  لي�س  العنوان  ال�سهيوين 
تتحدث  عندما   ، قطعيا  بامل�سمون 
الطبي  الهمال  ب�سبب  �سهيد   222 عن 
العذاب  مع  حكاية  �سهيد  ولكل  املتعمد 
املري�س  الأ�سري  ا�ست�سهد  وتطول  تطول 
اأن  بعد  دياك،  اأبو  �سامي  بال�رسطان 
اأم�سى 18 �سنة يف ال�سجن، خم�س �سنوات 
اأن  دون  واملوت  املر�س  ي�سارع  منها 
نف�سية،  اأو  طبيٌة  رعايٌة  اأدنى  له  تقدم 
�سبقوه  اآخرين  �سهيًدا   221 اإىل  لين�سم 
نتيجة  �سهيًدا   67 بينهم   ،1967 عام  منذ 
املر�س، وبقيتهم ب�سبب التعذيب اأو القتل 
ينتظر  من  ومنهم  بالر�سا�س.  املبا�رس 
اأخطر  من  ويعترب  رداد  معت�سم  ال�سري 

الحتلل  �سجون  يف  املر�سية  احلالت 
مبر�س  م�ساب  اأنه  حيث  ال�سهيوين، 
�رسطان الأمعاء منذ 10 �سنوات، ويتناول 
م�سكن  بني  يوميا  دواء  حبة   20 من  اأكرث 
يكن  واأوجاعه.مل  اآلآمه  للهرب من  ومنوم 
ولن  املهنية  او  للإن�سانية  مت�سع  حينها 
ال�رسى  عن  احلديث  مادام  مت�سعا  جتد 
عن  عدا   ... والعلج  املر�سية  واحلالت 
للحالت  طبي  ت�سخي�س  يوجد  ل  ذلك 
)ال�رسى(  الكل  يت�سارك  لذلك  املر�سية 
بعلج واحد لغالبية عظمى من الأمرا�س 
"ال�رسطان ، ال�سغط ، اجللطات ، �سمور 
، برت الطراف وهو  ال�سكري   ، الع�سلت 
تطور  وان  الكامول(  عن)حبة  عبارة 
امل�سكنات  من  اكرب  جرعة  املر�س 

من  ولبد   ،  ... املختلفة  باأنواعها 
ال�رسى  الحتلل  م�ساومة  اإىل  الإ�سارة 
ونقلهم  كبري  ب�سكل  العلج  على  املر�سى 
حيث  ال�رسى  نقل  بالبو�سطة)�سيارة 
�سبه  عذاب  رحلة   ) احلديدية  املقاعد 
�سعوبة  رغم  باملهدئات  يومية وعلجهم 
 ، والقدام  الأيدي  مكبلي  وهم  احلالت 
كما ان هناك يف مدفن الحياء م�ست�سفى 
اآخرين  اإىل  بحاجة  حالت  الرملة  �سجن 
حاجاتهم  اأب�سط  ق�ساء  يف  مل�ساعدتهم 
لعلي اأحدثك عن خالد ال�ساوي�س وال�سري 
القدمني والمل وال�رساخ  املوقدي مبتور 
من المل احدثك عن الأ�سري الأقرع وهو 
مقعد  انه  العلم  مع  بيديه  اح�سائه  يحمل 
اكرث  عن  احدثك  كيف  بل  عنهم  احدثك 

من 17 عاما من معاناتهم بهذه احلالة ... 
البازيان  علء  الأ�سري  اأن  الهوديل،  يروي 
قدميه  من  الرملة  معتقل  يف  يُقيد  كان 
ويديه رغم اأنه �رسير، كما اأن الأ�سري اأن�س 
�سحادة اأجريت له عملية ا�ستئ�سال الزائدة 
قّيدوه  اإذ  "بنج"،  تخدير  بدون  الدودية 
و�سقوا  فمه  يف  خ�سبة  وو�سعوا  بكر�سي 
تقييد  الرملة مت  �سجن  عيادة  بطنه. يف 
واأ�ساف،  ويديه  اأ�سري �رسير من قدميه 
قدمية  الكلى  غ�سيل  وماكينات  "معدات 
جًدا تعود اإىل �ستينات و�سبيعنات القرن 
وهي  مرة  مئة  الأ�سري  تقتل  املا�سي، 
�ساهد  ابو خ�رس  وحممد  كليتيه"  تغ�سل 
الرملة  بكليتيه على جرائم م�سلخ �سجن 
اأن  تتخيل  م�ست�سفى  عن  نتحدث  ونحن 

هناك طاقم طبي واأجهزة حديثة واأ�رسة 
ال�سواب  جانب  خيالك  ولكن  مريحة 
وال�رسة  ال�سجان  نف�سه  هو  فالطبيب 
ول   ، طبية  ولي�ست  ا�سمنتية  او  حديدية 
للقطاع  جتارب  حقل  ال�رسى  اأن  نن�سى 
الطبي و�رسكات الأدوية يف الكيان �سواء 
كان على م�ستوى الأطباء او على م�ستوى 
يف  الطبيب  ي�سارك  عندما  الأدوية... 
�رسب الأ�سري مع اجلندي ت�سقط عندها 
وال�سواهد  واملهنية  والأمانة  القيم  كل 
�سعبة  مر�سية  وحالت  �سهداء  كثرية 
�ساهد  الرملة  م�ست�سفى  و�سجن  جدا 

على اإجرام الحتلل ...
اكرم نعيم بني عودة
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يف القد�س

احلب�س املنزيل.. جرمية قّل مثيلها 
ومعاناة ال �شبيه لها

بقلم/عبد النا�صر 
عوين فروانة
رئي�س وحدة 

الدرا�صات والتوثيق يف 
هيئة �صوؤون الأ�صرى

امل�ستوطنون  القد�س:  يف 
ويعتدون  الرجال  يده�سون 
ويحرقون  الن�ساء  على 
النار  ويَطلقون  الأطفال 
القد�س:  يف  الأبرياء.  على 
الحتالل  جي�س  قوات 
تقتحم  بال�سالح  املدججة 
وتَعتقل  الأهايل  بيوت  لياًل 
والأمهات  والأطفال  الرجال 
تعتدي  النهار  والفتيات، ويف 
املقد�سة  الأماكن  على 
ومقار  العامة  واملرافق 
املنظمات الدولية وتَختطف 
وال�سيبة  ال�سباب  داخلها  من 

والنواب والوزراء وغريهم. 
الحتالل  دولة  القد�س:  يف 
الزهور  بعمر  اأطفال  تَهاب 
فهي  م�ستقبلهم،  وتخ�سى 
فل�سطيني  طفل  كل  يف  ترى 
و"قنبلة  مقاومة  م�رشوع 
التحقق  موؤجلة  موقوتة" 
حلني البلوغ، فتُختطفهم من 
واأمهاتهم،  اآبائهم  اأح�سان 
الربيئة،  طفولتهم  وتَ�سلب 
املالذ  اعتقالهم  من  وجتعل 
الأول وهدفا رئي�سيا لقواتها 
دون  بال�سالح،  املدججة 
وتَزج  �سنهم،  ل�سغر  مراعاة 
مظلمة  �سجون  يف  بهم 
وظروف  معتمة  وزنازين 
ال�سجان  وُيار�س  قا�سية، 
اأ�سد  بحقهم  الإ�رشائيلي 
و�سنوف  العذاب  اأنواع 
املحاكم  وتُ�سدر  احلرمان، 
اأحكاماً  بحقهم  الإ�رشائيلية 
الفعلي  بال�سجن  قا�سية 
غرامات  عليهم  وتفر�س 
وجميع  باهظة،  مالية 
الأحكام ال�سادرة بحق اأطفال 
القد�س تكون مقرونة بفر�س 
واأحيانا  مالية،  غرامات 
عن  الإبعاد  اإليها  يُ�ساف 

مكان ال�سكن وبيت العائلة اأو 
بات  وما  املنزلية"  "القامة 
املنزيل.  بـاحلب�س  يُعرف 
وعلمنا  عرفنا  القد�س:  يف 
الإ�رشائيلي-  لالحتالل  اأن 
�سجون  احتلها-  اأن  منذ 
جدرانها  داخل  يَِزُج  عديدة 
الفل�سطينيني  اأقبيتها  ويف 
القد�س. ويف  الذين ي�سكنون 
القد�س: اأدركنا اأن لالحتالل 
تلك  يف  يعملون  �سجانني 
مدججني  وحرا�ساً  ال�سجون 
من  بها  يحيطون  بال�سالح 
لإرهاب  وناحية،  �سوب  كل 
يف  الرعب  وبث  املقد�سيني 
ارادتهم  وحتطيم  نفو�سهم 
على  والتاأثري  ومعنوياتهم 
�سلبية.  ب�سورة  توجهاتهم 
الأحوال  تغريت  القد�س:  يف 
واختلفت  ال�سورة،  وتبدلت 
الإجراءات الإ�رشائيلية جلهة 
والت�سييق،  والتنكيل  القمع 
العتقالت  وترية  وارتفعت 
املقد�سيني  �سفوف  يف 
وا�ستدت  كبري،  ب�سكل 
ق�سوة،  الإ�رشائيلية  ال�سجون 
يف  اأهلنا  معاناة  وت�ساعفت 
م�سبوق،  غري  ب�سكل  القد�س 
التي  ال�سجون  تلك  تعد  ومل 
تفا�سيلها  ونعلم  نعرفها 
على  اقت�ساديا  عبئاً  ت�سكل 
من�سئيها ومن يُديرها، حيث 
الإقامة  نفقات  تكلفة  باتت 
نفقة  على  داخلها  واحلياة 
الفل�سطينيني.  املعتقلني 
تكتف  مل  القد�س:  ويف 
اإليه  اآلت  مبا  الحتالل  دول 
وما  �سجونها  يف  الأو�ساع 
قمع  من  بداخلها  ُتار�سه 
فلجاأت  وحرمان،  وتعذيب 
ال�سجون  مئات  افتتاح  اإىل 
نكن  مل  التي  اجلديدة 
ن�سوئها  نتوقع  ومل  نعرفها 
اليوم  لت�سكل  افتتاحها  اأو 
خطرية  وظاهرة  ظاهرة 
والزدياد  بالت�ساع  اآخذة 
"احلب�س املنزيل".  عنوانها: 
اإذ مل تعد البيوت الآمنة ملكاً 

املقد�سيني،  من  ل�ساكنيها 
اأن  عليهم  يفر�س  حني 
وملن  �سجونا،  منها  يجعلوا 
اأحد  ول  وبناتهم  لأبنائهم  ؟ 
الأربع  وخالل  �سواهم. 
اأ�سدرت  املا�سية  �سنوات 
نحو  الحتالل  �سلطات 
باحلب�س  قرار  خم�سمائة 
العظمى  غالبيتهم  املنزيل 
الأطفال  بحق  كانت 
املقد�سيني، مما جعل مئات 
البيوت �سجونا، وحوّل الآلف 
من الأهايل واأفراد العائالت 
املقد�سية اىل �سجانني على 
وحرا�س  واأحبتهم،  اأبنائهم 
ت�سدر  من  على  ومراقبني 
بحقه  الإ�رشائيلية  املحاكم 
املنزيل.  باحلب�س  حكما 
مركبة  املعاناة  القد�س:  يف 
مع  تتفاقم  وم�ساعفة، 
مرور الأيام وت�ستد مع تعدد 
الإجراءات وق�سوتها، فبعدما 
كان الأهايل يطالبون بحرية 
�سجون  يف  القابعون  اأبنائهم 
فهم  الإ�رشائيلي،  الحتالل 
على  ق�رشا  يُجربون  اليوم 
وخا�سة  اأبنائهم  حب�س 
بيوت  داخل  منهم  الأطفال 
حركتهم،  يُقيدون  العائلة، 
ويتابعون اأن�سطتهم، ويراقبون 
من  وينعونهم  حتركاتهم، 
البيت وجتاوز  تخطي حدود 
للمنزل  اخلارجية  البوابة 
تنفيذاً ل�رشوط الإفراج التي 
املحاكم  عليهم  فر�ستها 
الإ�رشائيلية، وجتنباً لعتقال 
به  والزج  املتعهد  اأو  الكفيل 

املعلومة  ال�سجون  ظلمة  يف 
"التفاق" وبنود  بتهمة خرق 
من  عليه  وّقع  وما  احلكم 
من  نوعان  وهناك  التزام. 
الأول  املنزيل،  احلب�س 
اأكان  �سواًء  ال�سخ�س،  يُلزم 
اأم  رجاًل  فتاة،  اأم  طفاًل 
امراأة، بالبقاء يف بيته وعدم 
مطلق  ب�سكل  منه  اخلروج 
املحددة،  الفرتة  طوال 
والنوع الثاين وهو اأ�سعب من 
الأول يتمثل بفر�س "احلب�س 
ال�سخ�س  على  املنزيل" 
وخا�سة الطفل يف بيت اأحد 
الأ�سدقاء اأو الأقارب البعيدة 
ومنطقة  الأ�رشة  بيت  عن 
العائلة  ي�ستت  مما  �سكناها، 
لديها  القلق  ويزيد من حالة 
العالقة  يف  توترا  ويُحدث 
وا�رشته،  الطفل  بني  ما 
امل�ساكل  من  العديد  ويخلق 
والجتماعية  النف�سية 
وا�رشته،  ال�سخ�س  لدى 
على  خطرا  وي�سكل  كما 
للطفل.  التعليمية  امل�سرية 
املنزيل"  "احلب�س  ويُعترب 
اأخالقياً  ول  تع�سفياً  اإجراًء 
واأحكام  لقواعد  وخمالفًة 
الإن�ساين  الدويل  القانون 
حلقوق  الدويل  والقانون 
الإن�سان. كما وي�سكل عقوبة 
مبجموع  لالأ�رشة  جماعية 
لأن  ت�سطر  التي  اأفرادها 
تَبقى يف حالة ا�ستنفار دائم، 
ابنهم  حماية  على  حري�سة 
جتاوزه  تبعات  خطر  من 
وتلجاأ  املفرو�سة.  لل�رشوط 

هذا  اإىل  الحتالل  �سلطات 
ال�سكل من "احلب�س املنزيل" 
الأطفال  ترويع  بهدف 
الثقة  وفقدانهم  وتخويفهم 
والتاأثري  اأ�رشهم،  باأفراد 
العائلة  اأفراد  توجهات  على 
واأفكارهم  ومعتقداتهم 
مبا  اللتزام  نحو  ودفعهم 
ي�سدر عن �سلطات الحتالل 
قرارات،  من  الإ�رشائيلي 
تخطي  من  اأبنائهم  ومنع 
تلك القرارات ب�سكل مبا�رش 
جتاوز  اأو  مبا�رش،  غري  اأو 
الإ�رشائيلية  الإجراءات 
على  املفرو�سة  امل�سددة 
القاطنني  الفل�سطينيني 
و�سول  املحتلة.  القد�س 
املعلن  غري  الهدف  اإىل 
بالأمر  بقبولهم  واملتمثل 
من  طواعية  ومنعهم  الواقع 
من  �سكل  باأي  امل�ساركة 
اأ�سكال الحتجاجات ال�سلمية 
امل�رشوعة  واملقاومة 
دولة  تريد  هكذا  لالحتالل. 
تَنجح  مل  لكنها  الحتالل، 
ولن تَنجح يف حتقيق ماآربها. 
فالقد�س واأهلها هم تاريخنا 
وذاكرتنا.  وارثنا  وح�سارتنا 
اآمالنا  تتجدد  القد�س  ويف 
وي�رشق  اأحالمنا  وتنبع 
لأي  معنى  ول  م�ستقبلنا، 
ولن  القد�س،  بدون  �سيء 
يف  اأهلنا  يَتحول  باأن  نقبل 
على  �سجانني  اإىل  القد�س 
اأطفالهم، حيث يبقى احلب�س 
مثيلها  قّل  جرية  املنزيل: 

ومعاناة ل �سبيه لها.

يف القد�س: تلك املدينة العتيقة والعريقة ومهد الديانات ال�صماوية، َينتهك فيها الحتالل كل 
القيم واملبادئ والقوانني وُيدن�س امل�صاجد والكنائ�س واملقابر، وَيعتدى على امل�صلني وامل�صليات، 

واملرابطني واملرابطات، وَينتهك حرمة القبور ورفات الأموات كما البيوت والأحياء.

االأ�شريات يف "الدامون" يع�شن 
ظروفًا �شيئة للغاية 

تقرير : وكالة  وطن

منار  املحررة  الأ�سرية  اأكدت   
�سجن  "اإدارة  اأن  ال�سويكي، 
"الدامون" تتعامل ب�سكل �سيء مع 
م�سيفة  الفل�سطينيات،  الأ�سريات 
اأن "التعامل معنا كان �سعبا للغاية، 
وكنا نرف�س وجبات الطعام لأنها 
نح�سل  وحتى  جدا  �سيئة  كانت 

على اب�سط حقوقنا".
حديثها  خالل  ال�سويكي  ولفتت 
الذي  وحرية"  وطن   " لربنامج 
عرب  دولة  الفتاح  عبد  يقدمه 
اأن   ، العالمية  وطن  �سبكة 
�سجن  يف  املعي�سية  الأو�ساع 
ا�سرية  لـ41  للغاية  �سيئة  الدامون 
اأنها  مو�سحة  قا�رش،  فتاة  بينهن 
اإىل  د  فيتامني  نق�س  من  تعاين 
لعدم  اأخريات،  اأ�سريات  جانب 
وجود  ب�سبب  لل�ساحة  خروجهن 
الكامريات التي تخرتق خ�سو�سية 
لحقا  ي�سبب  ما  وهو  ال�سريات، 

اأملاً يف الراأ�س والعظام. 
وحتدث عن و�سع الكهرباء ال�سيء 
يف ال�سجن، والذي ا�سفر عن عدة 
كهربائي  تا�س  ب�سبب  حرائق 
اإىل  ي�سار  لقدمها.  ال�سالك  يف 
مبنى  هو  الدامون"   " �سجن  اأن 
التمديدات  وكذلك  جدا،  قدمي 
وبالية،  قدية  فيه  الكهربائية 
تا�سات  حتدث  ذلك  وب�سبب 
حدوث  يف  تت�سبب  كهربائية 
اأن  يذكر  ال�سجن.   يف  احلرائق 
قا�رشاً  كانت  ال�سويكي  ال�سرية 
يف  واأم�ست  اعتقلت،  عندما 
واأكملت  �سنوات،  اأربع  ال�سجن 
املعتقل حيث  العامة يف  الثانوية 
ويوم   ،%88 معدل  على  ح�سلت 
يف  ايامها  اول  �ستبداأ  ال�سبت 
اجلامعة.  وكانت قوات الحتالل 
حي  يف  �سويكي  اعتقلت  قد 
�سلوان عقب  بلدة  وادي حلوة يف 
مغادرتها املدر�سة يوم 6 دي�سمرب 
حقيبتها  يف  العثور  بزعم   ،2015
ونيتها  �سكني،  على  املدر�سية 
�سياق  ويف  طعن.  عملية  تنفيذ 
�سجن  اإدارة  فر�س  عن  احلديث 
"الدامون" عقوبات على ال�سريات 
الكهربائيات،  منهن  و�سحبها 
من  املزيد  بفر�س  وتهديدها 
الإجراءات التنكيلية بحقهن، قال 
ثائر �رشيتح م�سوؤول ملف الإعالم 
كل  اإن  الأ�رشى،  �سوؤون  هيئة  يف 
يوم ير على ال�رشى وال�سريات 
اجلو  ظل  يف  �سعوبة  اكرث  يكون 
الحتالل  مراعاة  وعدم  البارد، 
وال�رشى  ال�سريات  خل�سو�سية 
القا�رشين، وكل هذه العتداءات 

يف  تاأتي  ال�سجون  اإدارة  قبل  من 
الق�سية  بها  تر  خطرية  مرحلة 
الفل�سطينية واحلركة ال�سرية، ما 

يجعلنا ندق ناقو�س اخلطر.
ال�سريات  "هددت  واأ�ساف، 
يف  احتجاجية  اإجراءات  باتخاذ 
من  ي�ستوجب  ما  وهو  ال�سجون، 
ان  ال�سجون  يف  ال�سرية  احلركة 
وم�ساندة  موازية  بتحركات  تقوم 
ادارة  على  الرهان  لن  لهن، 
وخاطئ  خا�رش  الحتالل  �سجون 
يريد  الحتالل  ان  يعلم  واجلميع 
فقط النتقام من هوؤلء ال�رشى 
من اجل امل�ساومة وفر�س المر 
الواقع." وا�ساف "يجب ان يكون 
يرافقها  م�ساندة  خطوات  هناك 
ت�سامن حقيقي ودعم واأن يتحمل 
م�سوؤولياته،  الفل�سطيني  ال�سارع 
ملا  م�ساهدين  نبقى  ان  فاليعقل 
يح�سل داخل ال�سجون، خا�سة اننا 
منر باأيام خطرية، ويجب ان تكون 
اجلرية."  مب�ستوى  الفعل  ردة 
و�سدد على وجوب ح�سور ق�سية 
واأن  الفعاليات  كل  يف  ال�رشى 
الوطنية  والفعاليات  القيادة  تقوم 
وال�سعبية بحراك جدي، لكي يعلم 
مرحلة  املرحلة  هذه  ان  اجلميع 
بحقوق  وتتعلق  م�سبوقة،  غري 
و�رشيحة  الفل�سطيني  ال�سعب 
منا�سلة قدمت الكثري من عمرها 
ان  وواجبنا  فل�سطني  اجل  من 

نكون على قدر امل�سوؤولية .

الأ�صري وليد دقة يرزق 
بطفلته ميالد

رزق ال�سري وليد دقة، من مدينة 
باقة الغربية واملعتقل من نحو 34 
النطف  عن طريق  بطفلة،  عاما، 

املهربة.
"اأم  �سالمة  اأحمد  �سناء  وقالت 
دقة،  وليد  الأ�سري  زوجة  ميالد" 
فرحة  لهم  �سكلت  "ميالد"  اإن 
بالكلمات  و�سفها  ليكن  عارمة 
راود  حلم  هو  ميالد  ان  خا�سة 
املا�سية،  ال�سنوات  خالل  وليد 
بهذه  اعتزازها  عن  معربة 
اخلطوة ملا ت�سكله من اهمية لنا 
الت�سال  وانقطع  كفل�سطينيني. 
حديثها  اثناء  �سالمة  �سناء  مع 
تواجدها  خالل   ، وطن  مع 
ام  واعتذرت  امل�ست�سفى،  يف 
يف  الت�سال  انقطاع  عن  ميالد 
الربنامج، بعد ورود معلومات لها 
�رشطة  منح  خ�سية  حديثها  اثناء 
ملتطرفني  ت�ساريح  الحتالل 
يهود للتظاهر امام امل�سفى عند 

خروجها من امل�س�ستفى.
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عي�شة ق.

وال  القاع  متذيل  و�صيف  جعلته 
عن  وحيدة  نقطة  �صوى  تف�صله 
الذي  ب�صكرة  احتاد  اأمام  املوؤخرة 
�صبيبة  اأمام  اأم�س  انت�صاره  حال  يف 
اإىل  الن�رصية  تنزل  �صوف  القبائل 
ح�صني  ن�رص  ويدفع  الرتتيب،  ذيل 
طرف  من  الالمباالة  ثمن  داي 
االإدارة وامل�صريين خا�صة بعد اإفراغ 
الذين  اأح�صني العبيها  الت�صكيلة من 
املن�رصم،  املو�صم  القمي�س  حملوا 
اللذان  وزردوم  خا�صف  �صورة  يف 
الدوري  يف  االحرتاف  نحو  غادرا 
التوايل،  على  والتون�صي  الفرن�صي 
فرتة  يعي�س  لعا�صمي  النادي  جعل 
خالل  غاليا  ثمنها  يدفع  فراغ 

االأ�صابيع االأخرية.

جمعية  اأمام  الن�رصية  هزمية  بعد 
ب�صكل  مهددا  الفريق  اأ�صبح  ال�صلف 
كبري لل�صقوط اإىل الرابطة املحرتفة 
حال  يف  املو�صم  هذا  نهاية  الثانية 
عدم اال�صتفاقة �رصيعا، خا�صة وان 
بقية م�صوار املو�صم احلايل �صيكون 
�صعبا ومبارياته ت�صبه لقاءات الكاأ�س 
من  لالأندية  القوي  ال�رصاع  ظل  يف 
اأو  االأوىل  االأدوار  على  اللعب  اأجل 
على  الالعبون  �صيكون  اأين  البقاء، 
موعد مع التناف�س بقوة مع االأندية 
ال�صقوط يف  تفادي  تلعب على  التي 

ظل تو�صع رقعة العدد.

اآيت جودي: الرابطة تكيل 
مبكيالني وهزميتنا اأمام 

ال�شلف منطقية

الدين  عز  الن�رصية  مدرب  انتقد 
اآيت جودي الرابطة املحرتفة لكرة 
مقابلة  تاأجيل  رف�صها  بعد  القدم 
ب�صبب  ال�صلف  وجمعية  الفريق 
مواجهة  يومني  قبل  النادي  خو�س 
�صبيبة  اأمام   16 اجلولة  عن  موؤجلة 
النار  املتحدث  فتح  القبائل، حيث 
على م�صوؤويل الهيئة الكروية الذين 
تاأجيل  الفريق  اإدارة  طلب  رف�صوا 
اأجل منح العبيه فرتة  املقابلة من 
راحة اأطول ت�صمح لهم باال�صرتجاع، 
متهما اإياهم با�صتعمال �صيا�صة الكيل 
التعامل  عدم  خالل  من  مبكيالني 
لعبت  التي  الفرق  بقية  مع  باملثل 
املنق�صي  االأ�صبوع  نهاية  مقابالت 
راحة  يوم  من  ا�صتفادت  والتي 
اجلولة  لقاءها  برجمة  قبل  اإ�صايف 
واعترب  الوطنية،  البطولة  من   17

الت�رصيحات  خالل  جودي  اآيت 
اأم�س  اأول  اأطلقها  التي  االإعالمية 
لها  تعر�س  التي  الهزمية  يعترب  اأنه 
اأ�صباله بثالثية اأمام جمعية ال�صلف 
املكثفة  للربجمة  بالنظر  طبيعية 
وطالب  فريقها،  و�صع  مت  التي 
باملثل  التعامل  الرابطة  م�صوؤويل 
باحرتافية يف  والتعامل  االأندية  مع 
برجمة اللقاءات، خا�صة واأن �صبيبة 
القبائل ا�صتفادت من تاأجيل لقاءها 
التي  وهي  ب�صكرة  احتاد  اأمام 
اأمامهم االأربعاء  خا�صت مواجهتها 
فتح  اأين  فريقه،  عك�س  املن�رصم 
وطالبهم  امل�صوؤولني  على  النار 
حال  يف  ال�صتار  عن  بالك�صف 
التي  الن�رصية  ا�صتهداف  يريدون 
والربجمة  احلكام  اأداء  من  تعاين 

الع�صوائية..

يعي�ش فريق ن�شر ح�شني داي و�شعا �شعبا هذا املو�شم بعد توايل �شل�شلة النتائج ال�شلبية التي يحققها منذ انطالق 
املناف�شة، والتي زادها تعقيدا اخل�شارة اجلديدة التي تكّبدها النادي العا�شمي اأول اأم�ش داخل القواعد اأمام ال�شيف 

جمعية ال�شلف حل�شاب اجلولة 17 من الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث �شقطت الن�شرية بثالثية نظيفة جعلت 
الفريق يغرق اأكرث يف منطقة اخلطر بعدما تلقى الهزمية الثانية على التوايل والثامنة منذ انطالق هذا املو�شم 

الأن�شار يتهمون الإدارة ب�شرب ا�شتقرار الفريق عن ق�شد

الن�ضرية تنهار وتقرتب من جحيم ال�ضقوط 

دزيري يلّمح اإىل الرحيل واجتماع امل�شريين يح�شم م�شتقبله

احتاد العا�ضمة يوا�ضل الغرق والدفاع يتلقى 11 هدفا
ال�صقوط  العا�صمة  احتاد  فريق  وا�صل 
على  تلقاها  التي  املفاجاأة  الهزمية  بعد 
ملعبه عمر حمادي ببولوغني اأمام ال�صيف 
الو�صع  جددت  والتي  ق�صنطينة،  �صباب 
العا�صمي  النادي  الذي مير عليه  ال�صعب 
الذي دخل فرتة فراغ رهيبة ف�صل خاللها 
اجلوالت  مدار  على  فوز  اأي  حتقيق  يف 
الوطنية،  البطولة  من  االأخرية  الثالث 
مرحلة  ببداية  الفوز  حتقيق  يف  وف�صل 
االإياب التي انهزم باأول جولتني منها اأمام 
هذه  ق�صنطينة،  و�صباب  �صطيف  وفاق 
خارج  العا�صمي  الفريق  ت�صع  اخل�صارة 
املو�صم  هذا  االأوىل  االأدوار  لعب  �صباق 
ثمينة  فر�صة  نف�صه  على  فّوت  الذي  وهو 

من اأجل مزاحمة فريقي مولودية اجلزائر 
جلدول  الثاين  املركز  يف  القبائل  و�صبيبة 
نف�صه  الدفاع  خط  و�صع  حيث  الرتتيب، 
ثالثة  تلقى  الذي  وهو  حقيقي  ماأزق  يف 
التوايل  على  الثالثة  للمباراة  اأهداف 
االأخرية  اللقاءات  يف  دفاع  اأ�صعف  جعله 
الوطنية  البطولة  مناف�صتي  باحت�صاب 
منها  اأق�صي  التي  اإفريقيا  اأبطال  ورابطة 
�صباكه  تلقت  حيث  املجموعات،  دور  يف 
التوايل  على  لقاءات  اأربع  يف  هدفا   11
اأهداف  ثالثة  الفريق  �صباك  تلقي  بعد 
�صطيف  وفاق  ق�صنطينة،  �صباب  اأمام 
اأمام  البي�صاوي املغربي وهدفني  والوداد 
اإفريقي.  اجلنوب  دونز  �صان  ماميلودي 

رقعة  دزيري  بالل  املدرب  وا�صل 
االنتقادات �صده بعدما اأ�صحى ي�رص على 
التم�صك بنف�س الت�صكيلة التي يعتمد عليها 
يف املواجهات االأخرية رغم اأنها مل تنجح 
اإ�رصاره  ظل  يف  خا�صة  اال�صتفاقة،  يف 
الثنائي  على  الفر�صة  منح  عدم  على 
برهنا  اأنهما  رغم  حمودة  وبن  خماي�صية 
على اإمكانياتهما وجناح يف االإقناع خالل 
اللقاءات التي لعباها، اإىل جانب اأن دخول 
العبني  بثالثة  »�صو�صطارة«  اأبناء  ت�صكيلة 
يف و�صط امليدان طرح الت�صاوؤالت خا�صة 
واأن الفريق يلعب على ملعبه وكان االأف�صل 
اإ�صايف. يف  االعتماد على العب هجومي 
على  االأول  امل�صوؤول  مّلح  منف�صل،  �صياق 

الرحيل  اإمكانية  لالحتاد  الفنية  العار�صة 
�صل�صلة  توايل  بعد  الفنية  العار�صة  عن 
اأكد يف ت�رصيحات  ال�صلبية، حيث  النتائج 
اإعالمية عقب نهاية لقاء �صباب ق�صنطينة 
بخ�صو�س  قرار  اأي  بعد  يتخذ  مل  اأنه 
م�صتقبله على راأ�س الفريق، و�صوف يح�صم 
بامل�صريين من  االلتقاء  بعد  املو�صوع  يف 
اأجل التطرق اإىل االأمر، اأين يعي�س دزيري 
الذين  االأن�صار  طرف  من  كبريا  �صغطا 
الو�صع  يف  امل�صوؤولية  من  جزءا  يحملونه 
ال�صعب الذي يتواجد عليه االحتاد ب�صبب 

خياراته التكتيكية.
عي�شة ق.

�صّيع الرائد �صباب بلوزداد العودة 
اأول  قاده  الذي  التنقل  من  بالفوز 
اأين مّر  اأم�س ملالقاة جنم مقرة، 
النادي العا�صمي جانبا وكان قاب 
بالزاد  العودة  من  اأدنى  اأو  قو�صني 
لوال هدف  تنقل مقرة،  كامال من 
اأ�صحاب  �صجله  الذي  التعادل 
من  االأخرية  الدقيقة  يف  الديار 
ال�صباب  كان  بعدما  املقابلة، 
متقّدما يف النتيجة بال�صوط الثاين 
من هدف �صجله الالعب �صومانا، 
البلوزدادي  النادي  يعرف  مل  اأين 
يف  التقدم  على  يحافظ  كيف 
يف  كانتا  نقطتني  واأ�صاع  النتيجة 
الفارق  تعميق  اأجل  من  املتناول 
اأقرب املالحقني، ورغم ذلك  عن 

فاإن مت�صدر البطولة الوطنية متكن 
من العودة بتعادل ثمني يتم�صك من 
خطوات  ويوا�صل  بالريادة  خالله 
بلقب  التتويج  على  بقوة  التناف�س 
اللقاء  و�صهد  الوطنية،  البطولة 
جرار  عادل  لالعب  وا�صح  غياب 
هذا  الفتة  ب�صورة  يتاألق  الذي 
مل  والذي  الرائد،  مع  املو�صم 
ي�صارك يف املباراة ب�صبب معاناته 
من االإ�صابة، اأين ترك غيابه نق�صا 
وا�صحا يف التن�صيط الهجومي، ومل 
بناء  يف  وحده  �صعيود  اأمري  ينجح 

اللعب ومباغتة �صباك املناف�س.
ع.ق.

اأق�صي �صبعة م�صارعني جزائريني 
معنيني  م�صارعني   10 من جمموع 
�صمن  اأم�س  اأول  باملناف�صة 
فعاليات اليوم االأول من مناف�صات 
بباري�س  للجيدو  الكربى  البطولة 
وقائعها  اجلارية  ال�صالم«  »غراند 
بالعا�صمة الفرن�صية، ويتعلق االأمر 
وزن  يف  ميكارمي  هاجر  من  بكل 
عي�صاهني  فايزة  كغ،   48 من  اأقل 
)اأقل من 52 كغ، مرمي مو�صى اأقل 
من 52 كغ، ميينة حالطة اأقل من 
من  اأقل  بلقا�صي  اأمينة  كغ،   57
من  اأقل  رباحي  حممد  كغ،   63
اأقل من 66  60 كغ ورباحي بوبكر 
بلقا�صي  امل�صارعة  وكانت  كغ، 
الوحيدة  اجلزائرية  امل�صارعة 
للدور  تاأهلت  التي  ال�صيدات  عند 
الرو�صي  اأمام  فوزها  بعد  الثاين 
داريا دافيدوفا، قبل اأن تنهزم �صد 
يف  اأغبيغنينو  كالري�س  الفرن�صية 
الرجال،  عند  اأما  املوايل،  الدور 
للدور  التاأهل  من  رباحي  متكن 
االأول  اللقاء  يف  فوزه  بعد  الثاين 

من  �صين�صيال  �صان�صو  اإيان  على  
اأمام  ال�صقوط  قبل  ريكا  كو�صتا 

اال�صباين رومان ديانيا برياز.
الثالثة  االأ�صماء  ام�س  ودخلت 
�صمن  املناف�صة  زمام  االأخرية 
فعاليات اليوم الثاين، ويتعلق االأمر 
بكل من عبد الرحمان بن عمادي 
اليا�س  كغ،   90 من  اأقل  وزن  يف 
بويعقوب اأقل من 100 كغ و�صونيا 
واجه  كغ،   78 من  اأكرث  ا�صالح 
االأمريكي  مناف�صه  عمادي  بن 
الذي  الوقت  يف  براون  كولتون 
امل�صارع  بويعقوب  فيه  يالقي 
ومن  كيمريك،  زالتكو  الكرواتي 
الدور  من  اأ�صالح  اأعفيت  جهتها، 
االأول و�صتقابل امل�صارعة �صوفيو 
جورجيا،  من  �صوخمي�صفيلي 
املوعد جمموع  هذا  وي�صارك يف 
عند   407 منهم  ريا�صيا   683
من  ال�صيدات  عند  و276  الرجال 
ح�صورها  �صجلت  دولة   115 اأ�صل 

يف املوعد الريا�صي العاملي.
ق.ر.

غياب جرار ترك فراغا يف التن�شيط الهجومي

�ضباب بلوزداد ي�ضيع الفوز 
وتعميق الفارق يف ال�ضدارة

البطولة الكربى لباري�ش للجيدو

7 م�ضارعني جزائريني 
يودعون املناف�ضة باكرا

اأهلي برج بوعريريج

رما�ض يرفع راية الت�ضعيد ويرف�ض مقرتحات بن حمادي
النادي  رئي�س  رما�س  احلوا�س  اأكد 
رف�صه  بوعريريج  برج  الأهلي  الهاوي 
ح�صة  عن  التنازل  مقرتحات  كافة 
الفريق يف ال�رصكة املحرتفة، م�صددا 
اأي  اأمام  الرحيل مفتوح  باب  اأن  على 
النادي،  م�صلحة  يف  يفكر  ال  �صخ�س 
وكان اأني�س بن حمادي رئي�س جمل�س 

النادي  رئي�س  اتهم  االأهلي،  اإدارة 
امل�صاهمني  م�صاعي  بعرقلة  الهاوي 
املالكة،  ال�رصكة  مال  راأ�س  رفع  يف 
اإىل  الهاوي  النادي  ح�صة  وخف�س 
رما�س  وقال  باملائة.   50 من  اأقل 
اأول  االإعالم  لو�صائل  ت�رصيحات  يف 
اأخون  لن  واأعيدها،  »قلتها  ام�س: 

الربج  اأهلي  راية  اأبيع  ولن  الق�صية 
مهما كان الثمن، خا�صة عندما يتعلق 
االأمر باأ�صخا�س همهم الوحيد، خدمة 
م�صاحلهم ال�صخ�صية«، واأ�صاف: »من 
االآن،  من  بذلك  فليقم  الرحيل  يريد 
مل نرغم اأي �صخ�س على �صخ اأمواله 
يبقى  لنا  بالن�صبة  واالأهم  النادي،  يف 

احلفاظ على م�صالح الفريق واإغالق 
وختم:  االنتهازيني«،  وجه  يف  الباب 
التكفل  على  قادرة  الدولة  اأن  »اأوؤكد 
هذا  م�صاكله،  كانت  مهما  باالأهلي 
كذلك  و�صيظل  الأن�صاره  ملك  الفريق 

مادمت رئي�صا للنادي الهاوي«.
ق.ر.
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الوطني  املنتخب  توج 
للم�صارعة االغريقو رومانية 
خالل  اأم�س  اأول  اأكابر 
البطولة االإفريقية املتوا�صلة 
حممد  البي�صاوية  بالقاعة 
االإفريقي  باللقب  بو�صياف 
 10 بر�صيد  الفرق  ح�صب 
ميداليات منها 6 ذهبيات, 3 
و�صيطر  برونزية,  و  ف�صيات 
اخت�صا�س  على  اجلزائريون 
امل�صارعة االغريقو رومانية 
امل�رصيني  نظرائهم  امام 
ميداليات   8 مبجموع 
ف�صيات  و4  ذهبيات   4
متبوعني بتون�س 8 ميداليات 
برونزيات,  و6  ف�صيتان 

الذهبية  امليداليات  واأحرز 
عبد  من  كل  اجلزائرية 
 55 وزن  يف  فرقات  الكرمي 
جباري  اجلبار  عبد  كغ, 
اوكايل  الكرمي  عبد  كغ,   63
 82 دوال�س  �صوقي  77كغ, 
كغ, ب�صري �صيد عزارة 87 كغ 
اليوم  وكان  جملني,  بو  وادم 
املناف�صات  من  اخلام�س 
ملمثلي  بالن�صبة  موفقا 
كيف  عرفوا  الذين  اجلزائر 
امل�رصيني  عقبة  يتجاوزون 
االأدوار  لعب  على  املعتادين 
االأوىل يف هذا االخت�صا�س, 
ظهر  املرة  هذه  ان  غرب 
زمالء �صيد عزارة بامل�صتوى 

ت�صجيعات  حتت  املنتظر 
بقوة  احلا�رص  اجلمهور 

بالقاعة البي�صوية .
ترتك  مل  جهتهن,  من 
فر�صة  اأي  النيجرييات 
امل�صارعة  يف  ملناف�صاتهن 
ح�صولهن  عقب  الن�صوية 
على 10 ميداليات 5 ذهبيات 
التون�صيات  امام  ف�صيات  و5 
بر�صيد 8 ميداليات ذهبيتان, 
برونزيات,   5 و  ف�صية 
الثالثة  املرتبة  عادت  فيما 
 6 بر�صيد  امل�رصيات  اىل 
ف�صيتان  ذهبية,  ميداليات 
باملقابل  برونزيات,   3 و 
اجلزائر  ممثالت  اكتفت 

ف�صية  فقط  مبيداليتني 
الف�صية  نالت  وبرونزية, 
خ�رصت  التي  حمي�س  امال 
يف النهائي امام نيجريية يف 
فئة 65 كغ, وابت�صام دودو 50 

كغ الربونزية.
اخلام�س  اليوم  وعقب 
باجلزائر  االإفريقية  للبطولة 
امليداليات  ح�صيلة  ترتفع 
 66 جمموع  اإىل  اجلزائرية 
 28 ذهبية,   19 منها  ميدالية 
ف�صية و19 برونزية, وخ�ص�س 
اليوم االأخري من املناف�صات 
اأم�س الخت�صا�س للم�صارعة 

احلرة اأكابر.
ق.ر.

النهائي  التقرير  ك�صف 
اأعدته  الذي  للمراجعات 
االأمينة  �صامورا  فاطمة 
لكرة  الدويل  لالحتاد  العامة 
االإ�رصاف  تولت  التي  القدم 
االإفريقي  االحتاد  على 
االأ�صهر  خالل  القدم  لكرة 
وجود  املا�صية,  ال�صتة 
ج�صيمة  مالية  خمالفات 
املكتب  تخ�س  واختال�صات 
بح�صب  للكاف,  التنفيذي 
تاميز«  »نيويورك  �صحيفة 
�صامورا  وبداأت  االأمريكية, 
�صهر  الكاف  على  اإ�رصافها 
اأوت املن�رصم , لكن االحتاد 
اأنهى عملها مطلع  االإفريقي 
طلب  رغم  ال�صهر,  هذا 
جياين اإنفانتينو رئي�س الفيفا 
تقارير  بح�صب  ا�صتمرارها 
»نيويورك  وقالت  �صحفية, 

�صامورا  مراجعات  اإن  تاميز 
اأثبتت وجود خمالفات مالية 
كبرية, منها ما يتعلق بكيفية 
الدوالرات  ماليني  اإنفاق 
القدم  كرة  اأموال تطوير  من 
الدويل  االحتاد  اأر�صلها  التي 
واأ�صافت  االإفريقي,  لنظريه 
على  ح�صلت  اأنها  ال�صحيفة 
جلنة  تقرير  من  ن�صخة 
اأن  يوؤكد  الذي  املراقبة 
 51 يوازي  ما  حّول  الفيفا 
الكاف, من  اإىل  مليون دوالر 
ذلك  ومنذ   ,2018 اإىل   2015
احلني, مت �رصف حوايل 24 
هذا  من  فقط  دوالر  مليون 
م�صوؤويل  قبل  من  املبلغ 

الكاف.
هناك  اأن  التقرير  وذكر 
اإىل  تفتقر  م�رصوفات 
جعل  ما  وهو  املعلومات, 

حتديد  امل�صتحيل  من 
يف  االأموال  من  امل�صتفيدين 
اأ�صار  كما  احلاالت,  بع�س 
تقريرهم  يف  املراقبون 
اأنهم مل يتمكنوا من مبا�رصة 
الكثري  الأن  بحرية,  عملهم 
موثقة  غري  ال�صجالت  من 
ومت تغيريها يدويا, وبح�صب 
من  تاميز«,  »نيويورك 
التفا�صيل  توؤدي  اأن  املرجح 
املراجعة  عنها  ك�صفت  التي 
اإىل حدوث حتقيقات جديدة 
يف ق�صم االأخالقيات بالفيفا, 
والذي مل يتعامل بعد مع عدد 
من التحقيقات الطويلة, مبا 
اأحمد  مع  التحقيق  ذلك  يف 
الكاف.وقد  رئي�س  اأحمد 
حتى  التعليق  الفيفا  رف�س 

االآن على هذا التقرير.
ال�صلطات  اأن  بالذكر  جدير 

رئي�س  اأوقفت  الفرن�صية, 
املا�صي  جوان  �صهر  الكاف 
اتهامات,  يف  معه  للتحقيق 
�رصكة  مع  التعاقد  منها 
اأحد  يرتاأ�صها  فرن�صية 
معدات  لتوريد  اأ�صدقائه 
القاري,  لالحتاد  ريا�صية 
ا  اأي�صً االتهامات  وت�صمنت 
األف   20 قيمتها  ر�صوة  منح 
احتادات  لروؤ�صاء  دوالر 
اإفريقية, واالإنفاق ببذخ على 
اأموال  من  ال�صيارات  �رصاء 
التحر�س  جانب  اإىل  الكاف 
وتوقفت  املوظفات,  ببع�س 
عن  بالفيفا  االأخالق  جلنة 
امللفات  هذه  يف  التحقيق 
على  اأحمد  موافقة  بعد 
اإ�رصاف �صامورا على االحتاد 

االإفريقي.
ق.ر.

عي�شة ق.

من   24 اجلولة  حل�صاب 
بنتيجة  الفرن�صي  الدوري 
دخل  بعدما  لواحد,  هدفني 
متاأخرا  خاللها  فريقه  وكان 
رد,  دون  بهدف  النتيجة  يف 
�صليماين  دخول  اأن مينح  قبل 
لزمالئه  اأف�صل  اللعب  حرية 
يف اخلط االأمامي وينجح يف 
منه  املرجوة  االإ�صافة  منح 
و�صان  التون�صي  متكن  اأين 
النتيجة  تعديل  من  يدر  بن 

على  دقائق  خم�س  قبل 
قدم  بينما  املواجهة,  نهاية 
زمالئه  اإىل  هدية  �صليماين 
الذي  الهدف  ت�صجيل  عرب 
نقاط  ثالث  اإثره  على  منح 
يف  وذلك  موناكو,  اإىل  ثمينة 
اللقاء  من  ال�صائع  الوقت 
الدويل  ركنية  ا�صتغل  عندما 
�صي�صك  ال�صابق  اال�صباين 
بها  حول  براأ�صية  فابريغا�س 
الكرة نحو �صباك اأميان, جنح 
على اإثرها موناكو يف ت�صجيل 
بعد  التوايل  الثاين على  الفوز 

وعدم  الهزائم  مع  قطعية 
الفوز على مدار اأربع مقابالت 
عني  حي  ابن  ورفع  متتالية, 
اإىل  التهديفية  غلّته  البنيان 
و�صبع  اأهداف  ثمانية  جمموع 

متريرات حا�صمة.

�شليماين: الت�شجيل 
ل  بالراأ�س �شالحي املف�شّ

الدويل  الالعب  عرّب 
�صليماين  اإ�صالم  اجلزائري 
االنت�صار  عقب  ارتياحه  عن 

فريقه  به  عاد  الذي  الثمني 
املناف�س  معقل  من  موناكو 
اأميان, اأين اأكد اأن االأهم كان 
بالزاد  والعودة  الفوز  حتقيق 
كامال من خارج القواعد وهو 
االأمر لذي ي�صاعد التعداد من 
الناحية املعنوية, واأ�صاف يف 
االإعالم  ن�رصها  ت�رصيحات 
بالعودة  �صعيد  اأنه  الفرن�صي 
واللعب  املناف�صة  اإىل  جمددا 
ا�صتعادة  مع  تزامن  والذي 
االنت�صارات,  نغمة  فريقه 
اأن  املتحدث  واأ�صاف 

براأ�صية  �صّجله  ايل  الهدف 
و�صالحه  قوته  م�صدر  يعترب 
املعروف عنه يف الو�صول اإىل 
مو�صحا  املناف�صني,  �صباك 
بالهدف  االحتفال  اأراد  اأنه 
اأميان  اأمام  وقعه  الذي 

بطريقته اخلا�صة.  

مورينو: الروح القتالية 
ل�شليماين متنحنا الدفع 

لنكون اأف�شل  

موناكو  نادي  مدرب  اعرتف 
مورينو بقوة العبه اجلزائري 

عند  للمقابالت  وح�صمه 
امليدان,  اأر�صية  اإىل  الدخول 
حيث اأو�صح املدرب اال�صباين 
اأن  اإعالمية  ت�رصيحات  يف 
اأف�صل  تكون  موناكو  ت�صكيلة 
اأر�صية  على  �صليماين  بوجود 
االأهداف  خالل  من  امليدان 
والتمريرات  ي�صجلها  التي 
زمالئه,  اإىل  مينحها  التي 
كبريا  العبا  منه  جتعل  والتي 
واأردف  املتحدث,  ي�صيف 
اأن  الفرن�صي  النادي  مدرب 
يلعب  التي  القتالية  الروح 

اإدارة  من  املعار  الالعب  بها 
لي�صرت �صيتي االإجنليزي متنح 
القوة ملوناكو وت�صاعده كثريا 
اأر�صية  على  االأف�صل  منح  يف 
املدرب  يرتدد  ومل  امليدان, 
التي  بالثنائية  االإ�صادة  يف 
وبن  �صليماين  الثنائي  جتمع 
االأف�صل  اعتربها  والتي  يدر 
االأف�صلية  ومتنحه  تعداده  يف 
للعب بطريقة اأف�صل وت�صاعد 
الثقة  حيازة  على  الت�صكيلة 
الفوز  اأجل  من  الالزمة 

باملباريات.

بعدما قلب الطاولة بدخوله بديال يف ال�شوط الثاين

�ضليماين يعود اإىل الأ�ضواء 
ويهدي الفوز ملوناكو

رّد الالعب الدويل اجلزائري بطريقته اخلا�شة على التهمي�س الذي يعاين منه مع فريقه 
موناكو حتت اإ�شراف املدرب ال�شباين مورينو الذي حّوله منذ تعيينه على راأ�س العار�شة 

الفنية لنادي الإمارة الفرن�شية خلفا للمدرب املقال الربتغايل ليوناردو جاردمي اإىل مقعد 
الحتياط، حيث قلب مهاجم املنتخب الوطني الطاولة بدخوله يف ال�شوط الثاين وذلك 
ابتداء من الدقيقة 58 للمباراة، اأين منح فريقه فوزا يف الوقت القاتل من خارج الديار 

خالل املقابلة التي خا�شها اأمام اأميان 

ب�شبب تهديد اإع�شار »كيارا« ملدينة مان�ش�شرت

تاأجيل لقاء رفقاء حمرز 
وو�ضت هام

بعد التقرير النهائي الذي ح�شرته الأمينة العامة للفيفا حول م�شاريف الكاف

ف�ضيحة مالية جديدة تهز هيئة اأحمد اأحمد

البطولة الفريقية للم�شارعة اأكابر

تتويج اجلزائر يف امل�ضارعة اغريقيو رومانية

بعدما تعر�س اإىل الطرد املبا�شر يف مواجهته
 ملواطنه فرحات

فيريا يدافع على بوداوي ويرف�ض 
حتميله م�ضوؤولية الهزمية

ني�س  نادي  مدرب  دافع 
الفرن�صي باتريك فيريا عن 
اجلزائري  الدويل  العبه 
ه�صام بوداوي بعد الطرد 
الذي تعّر�س له االأخري يف 
اأول  التي جمعت  املقابلة 
�صمن  بنيم  ناديه  اأم�س 
حيث  الفرن�صي,  الدوري 
الفرن�صي  املدرب  اأو�صح 
لالإعالم  ت�رصيحاته  يف 
نهاية  عقب  الفرن�صي 
متو�صط  اأن  املواجهة 
يتحمل  ال  اخل�رص  ميدان 
التي  الهزمية  م�صوؤولية 
الذي  والطرد  لها  تعر�س 
منعرج  يكن  مل  تلقاه 
اأن  اأو�صح  املقابلة, حيث 
اأخطاء  يف  �صقط  الفريق 
الهزمية  كلّفته  �صاذجة 
ح�صبه,  ي�صتحقها  التي 

و�صع  فيريا  ورف�س 
من  فداء  كب�س  بوداوي 
التي  الهزمية  تربير  اأجل 
�صجلها ني�س اأمام نيم, اأين 
حّمل امل�صوؤولية اإىل جميع 
االأخطاء  ب�صبب  التعداد 
واال�صرتجاع  الدفاعية 
والتي كانت كفيلة من اجل 

تلقي خ�صارة.
تعر�س  قد  بوداوي  وكان 
نال  بعدما  الطرد  اإىل 
بطاقة حمراء مبا�رصة اإثر 
العبي  احد  اإىل  تعر�صه 
املناف�س وقام باعرتا�صه 
يف لقطة احت�صبها احلكم 
الم�س  اأين  خطريا,  خطاأ 
املناف�س  كاحل  بوداوي 
طردا  كلفه  مبا�رصة 
اأر�صية  ومغادرة  مبا�رصا 
امليدان بعد ثالث دقائق 

فقط على انطالق ال�صوط 
بداأ  كان  الذي  وهو  الثاين 
الت�صكيلة  يف  املواجهة 
تاأثر  اين  االأ�صا�صية, 
بعدما ترك  زمالئه كثريا 
العبني  بع�رصة  التعداد 
كامال  �صوطا  يقارب  ملا 
اإثره  على  يتلقون  جعلهم 
والثالث  الثاين  الهدفني 
متعادلني  كانوا  بعدما 
�صبكة  كل  يف  هدف 
على  املقابلة  وخ�رصوا 
ملعبهم بثالثية لهدف اأمام 
زمالء مواطنه زين الدين 
�صارك  الذي  فرحات 
الت�صعني  ولعب  اأ�صا�صيا 
حيث  كاملة,  دقيقة 
حتقيق  على  ي�صارعون 

البقاء يف »الليغ1«.
عي�شة ق.

كان  التي  املباراة  تاأّجلت 
الالعب  رفاق  �صيخو�صها 
ريا�س  اجلزائري  الدويل 
حمرز اأمام و�صت هام على 
حل�صاب  »االحتاد«  ملعب 
الدوري  من   26 اجلولة 
حيث  املمتاز,  االإجنليزي 
اأعلنت اأم�س اإدارة مان�ص�صرت 
على  ح�صابها  عرب  �صيتي 
موقع التوا�صل االجتماعي 

املقابلة  تاأجيل  »تويرت« 
»كيارا«  اإع�صار  ب�صبب 
مان�ص�صرت  مدينة  بلغ  الذي 
اإدارة  دفع  الذي  االأمر 
مع  بالتن�صيق  �صيتي  املان 
االحتاد  على  امل�صوؤولني 
القدم  لكرة  االإجنليزي 
خو�س  بعدم  االلتزام  اإىل 
حفاظا  اأم�س  املواجهة 
العبي  �صالمة  على 

الذين  واالأن�صار  الفريقني 
من  امللعب  اإىل  يتنقلون 
الفريقني,  ت�صجيع  اأجل 
النادي  بيان  يك�صف  ومل 
حتديد  اإىل  االإجنليزي 
تاريخ جديد من اأجل لعب 
املقابلة, اأين ال ي�صتبعد اأن 
اأقرب  يف  املواجهة  تلعب 

وقت من هذا االأ�صبوع.
عي�شة ق.



�رصيحاً  فوزاً  اإيفرتون  حقق 
اأهداف  ثالثة  قوامه  وقوياً 
�ضيفه  على  هدف  مقابل 
افتتاح  يف  باال�س  كري�ضتال 
الدوري  من   26 املرحلة 
وافتتح  املمتاز،  االإجنليزي 
الإيفرتون  الت�ضجيل  برينارد 
اأن  قبل   18 الدقيقة  يف 
بنتيكي  كري�ضتيان  يتعادل 
يف  باال�س  لكري�ضتال 
الدقيقة 51، و�رصيعاً ما جنح 
يف  ري�ضارلي�ضون  الربازيلي 

املقدمة  يف  اإيفرتون  و�ضع 
الهدف  باإحرازه  اأخرى  مرة 
ويف   ،58 الدقيقة  يف  الثاين 
دومينيك  اأحرز   88 الدقيقة 
الهدف  ليوين  كالفريت 
االأر�س،  الأ�ضحاب  الثالث 
هدفه  على  بذلك  موقعاً 
هذا  املمتاز  الدوري  يف   11
اإيفرتون  ورفع  املو�ضم، 
نقطة   36 اإىل  بذلك  ر�ضيده 
فيما  ال�ضابع،  املركز  يف 
جتمد ر�ضيد كري�ضتال باال�س 

املركز  يف  نقطة   30 عند 
تدريب  ا�ضتلم  اأن  ومنذ   ،14
اأن�ضيلوتي تدريب اإيفرتون يف 
جنح  املا�ضي،  دي�ضمرب   26
الكبري  االإيطايل  املدرب 
الفريق  قيادة  يف  قيادة  يف 
الفوز  حتقيق  اإىل  االأزرق 
يف  والتعادل  مباريات   5 يف 
اثنتني مقابل خ�ضارة واحدة، 
املرحلة ح�ضم  نف�س  و�ضمن 
التعادل االإيجابي 1-1 مباراة 

برايتون وواتفورد.

دمييرتي  مر�ضيليا  جنم  قاد 
تعزيز  اإىل  فريقه  باييت 
الفرن�ضي  للدوري  و�ضافته 
تولوز  على  ال�ضعب  بفوزه 
يف  توقيعه  حمل  بهدف 
الدوري  من   24 املرحلة 
مر�ضيليا  رفع  الفرن�ضي، 
الدوري  يف  يخ�رص  مل  الذي 
يقارب  ما  منذ  املحلي 
 49 اإىل  ر�ضيده  اأ�ضهر  ثالثة 
نقطة، يف حني يحلّق باري�س 
واجه  الذي  جريمان  �ضان 
يف  قمة  لقاء  يف  ليون  اأم�س 
ال�ضدارة بفارق 9 نقاط عن 
مني  املقابل  يف  مر�ضيليا، 
تولوز �ضاحب املركز االأخري 
بخ�ضارته 13 يف مبارياته 14 
واأكرث  اأكرث  ليقرتب  االأخرية 
الدرجة  اإىل  الهبوط  من 
تواليا  الثانية  وللمرة  الثانية، 

االأكرب  امل�ضاهم  باييت  كان 
يف فوز فريقه بعد اأن افتتح 
اإىل  طريقه  يف  له  الت�ضجيل 
اإتيان 0-2  الفوز على �ضانت 
وجاء  املا�ضي،  االأربعاء 
ت�ضديدة  من  باييت  هدف 
لولبية �ضكنت الزاوية البعيدة 
حلار�س مرمى تولوز باتي�ضت 
رينيه، و�ضمد دفاع مر�ضيليا 
باأن  علما  الهدف  بعد 
املتو�ضطي  الفريق  مرمى 
منذ  هدف  اأي  يتلق  مل 
اأن  كما  احلايل  العام  مطلع 
يف  اأي�ضا  يخ�رص  مل  الفريق 
خمتلف  يف  مباراة   16 اآخر 
امل�ضابقات، وتنتظر مر�ضيليا 
مباراة قوية �ضد ليون يف ربع 
االأربعاء  فرن�ضا  كاأ�س  نهائي 

املقبل.
يف  هدفني  موناكو  و�ضجل 

االأخرية  اخلم�س  الدقائق 
و�ضام  املتاألق  ثنائيه  بف�ضل 
اإ�ضالم  واجلزائري  يدر  بن 
اأمام  تخلفه  ليقلب  �ضليماين 
تقدم   ،1-2 فوز  اإىل  اأميان 
اأميان امل�ضيف بف�ضل �ضريو 
بن  يدرك  اأن  قبل  غريا�س 
�ضدارته  معززا  التعادل  يدر 
 16 مع  الهدافني  لرتتيب 
�ضليماين  ي�ضقط  ثم  هدفا 
بال�رصبة  االأر�س  اأ�ضحاب 
بدل  الوقت  يف  القا�ضية 
ال�ضائع، و�ضعد موناكو موؤقتا 
 35 مع  اخلام�س  املركز  اإىل 
املباريات  بقية  ويف  نقطة، 
 1-2 ميتز  على  بوردو  فاز 
ونيم على ني�س 3-1 يف حني 
ح�ضم التعادل نتيجة مباراتي 
ورين   3-3 ونانت  ديجون 

وبري�ضت 0-0.

انت�ضاراً  ليفركوزن  باير  حقق 
برو�ضيا  �ضيفه  على  مدوياً 
يف  اأم�س  اأول   3-4 دورمتوند 
الدوري االأملاين،  اجلولة 21 من 
�ضجل كل من كيفن فوالند ثنائية 
والر�س  بايلي  ليون  واجلاميكي 
هوميز  مات�س  دّون  فيما  بيندر، 
واإميري دجان والربتغايل رافايل 
االأ�ضفر،  الفريق  ثالثية  غرييرو 
الثالث  املركز  دورمتوند  يحتل 
فيما  نقطة   39 بر�ضيد  موؤقتاً 
املرتبة  يف  ليفركوزن  ياأتي 
اخلام�ضة بر�ضيد 37 نقطة، وبعد 
دورمتوند  تقدم   ،1-0 تخلفه 
هدفني  تلقى  لكنه   2-3 ثم   1-2
نهاية  يف  ثانية   82 غ�ضون  يف 
اأوىل  ليتعر�س خل�ضارة  املباراة، 
متتالية،  انت�ضارات  ثالثة  بعد 
الذي غاب عنه  دورمتوند  عجز 
روي�س  ماركو  املخ�رصم  قائده 
اللحاق  عن  االإ�ضابة  ب�ضبب 

ببايرن 42 نقطة يف ال�ضدارة.
من  لهاالند  مبكرة  فر�ضة  بعد 
ت�ضديدة قريبة �ضدها احلار�س، 
الت�ضجيل  فوالند  كيفن  افتتح 
مرتدة،  هجمة  من  لليفركوزن 
�رصيعاً  عادل  امل�ضيف  لكن 
املخ�رصم  دفاعه  قلب  براأ�س 
واأعلن  ركنية،  اإثر  هوملز  مات�س 
اإىل  عودته  عن  دجان  اميري 
طريقة  باأجمل  البوند�ضليغا 
بعد  عن  رائعة  ت�ضديدة  من 
املق�س  �ضكنت  مرتا  ثالثني 
مل  ليفركوزن  لكن  االأمين، 
اخرى  بت�ضديدة  وعادل  ي�ضت�ضلم 
املنطقة  منت�ضف  من  لفوالند 
دورمتوند  قدم  معمعة،  بعد 
كرة  ومن  جمياًل  هجومياً  لعباً 
�ضان�ضو  جايدون  بني  متبادلة 
واملغربي اأ�رصف حكيمي اأنهاها 
يف  اأر�ضية  ال�ضاب  االجنليزي 
بعد  األغاه  احلكم  لكن  ال�ضباك 

�ضدد  الفيديو،  بتقنية  اال�ضتعانة 
البديل االأمريكي ال�ضاب جيوفاين 
رينا من مرتدة �ضدها احلار�س 
هراديت�ضكي  لوكا�س  ال�ضلوفاكي 
انفراد  ومن  القائم،  مب�ضاعدة 
ومتريرة  لليفركوزن  �رصيح 
الو�ضط  العب  �ضدد  لفوالند، 
الدويل ال�ضاب كاي هافرت�س يف 
القائم االأمين، بعدها بثوان ومن 
هجمة مقابلة، لعب حكيمي اىل 
الذي  غرييرو  رافايل  الربتغايل 
�ضجل اأر�ضية يف الزاوية اليمنى، 
يف  املعادلة  ليفركوزن  قلب 
عندما  االأخرية  الع�رص  الدقائق 
عادل بايلي بكرة اأر�ضية بعد اأن 
�رصب فوالند الت�ضلل، وبعد ثوان 
متقنة  راأ�ضية  بندر  الر�س  لعب 
بعد  البعيدة  اليمنى  الزاوية  يف 

متريرة من املتاألق بايلي.

نغمة  مدريد  اأتلتيكو  ا�ضتعاد 
ال�ضعب  بفوزه  االنت�ضارات 
بهدف  غرناطة  �ضيفه  على 
دون �ضمن مناف�ضات املرحلة 
االإ�ضباين،  الدوري  من   23
�ضّجل االأرجنتيني اآنخل كوريا 
مع  الوحيد  املباراة  هدف 
مطلع الدقيقة ال�ضاد�ضة، ورفع 
اأتلتيكو ر�ضيده اإىل 39 نقطة يف 
حني  يف  موؤقتاً  الرابع  املركز 
عند  غرناطة  ر�ضيد  جتّمد 
30 نقطة يف املرتبة العا�رصة 
االنت�ضار  وهو  اأي�ضاً،  موؤقتاً 

»للروخيبالنكو�س«  العا�رص 
بعد  املحلية  امل�ضابقة  يف 
وتعادل  خل�ضارتني  تعّر�س  اأن 
اأما  مباريات،  ثالث  اآخر  يف 
غرناطة فقد تكبّد هزميته 11 
احلايل  املو�ضم  انطالق  منذ 

من »الليغا«.  
من جهته، تابع خيتايف الثالث 
الرائعة واأحلق ب�ضيفه  نتائجه 
خ�ضارة  اخلام�س  فالن�ضيا 
الرابع  وبفوزه   ،0-3 قا�ضية 
بفارق  خيتايف  ابتعد  تواليا، 
الرابع  اإ�ضبيلية  عن  نقاط   3

�ضلتا  على  اأم�س  حل  والذي 
وكان  القاع،  و�ضيف  فيغو 
خورخي  املخ�رصم  املهاجم 
مولينا رجل املباراة بت�ضجيله 
الهدفني االأول والثاين واأ�ضاف 
واأ�ضبح  الثالث،  ماتا  خاميي 
اأكرب  ثاين  عاما   37 مولينا 
الثالثة  االألفية  يف  العب 
بعد  الليغا،  يف  ثنائية  ي�ضجل 
يوما  و140  عاما   38 خواكني 
مرمى  يف  بيتي�س  ريال  العب 
املو�ضم. هذا  بلباو  اأتلتيك 
مرة   22 خيتايف  العبو  و�ضدد 

الذي  فالن�ضيا  مرمى  على 
العبني  بع�رصة  املباراة  اأكمل 
األي�ضاندرو  بعد طرد االإيطايل 
فلورنت�ضي )78(، وهو اأكرب رقم 
.2012 منذ  الدوري  يف  لهم 
وبداأ الفريق الواقع يف �ضاحية 
العا�ضمة مدريد يفر�س نف�ضه 
اإىل  للتاأهل  املر�ضحني  كاأحد 
املو�ضم  اأوروبا  اأبطال  دوري 
املقبل.و�ضمن نف�س املرحلة 
ح�ضم التعادل االإيجابي )1-1( 
الوليد  بلد  مباراة  نتيجة 

وفياريال.

جريلي�س  جاك  اتخذ 
اأ�ضتون  و�ضط  العب 
لريال  �ضادًما  قراًرا  فيال 
ب�ضاأن  وبر�ضلونة  مدريد 
املقبل،  املو�ضم  يف  وجهته 
�ضن«  »ذا  ل�ضحيفة  ووفًقا 
جريلي�س  فاإن  الربيطانية، 
يونايتد  مان�ض�ضرت  اأن  يرى 
ال�ضيف  يف  االأوىل  وجهته 
مغادرة  قرر  اإذا  القادم، 
قرار  وجاء  فيال،  اأ�ضتون 

جريلي�س رغم وجود اهتمام 
قوي من قبل قطبي اإ�ضبانيا، 
احتمالية  اإىل  باالإ�ضافة 
يونايتد  مان�ض�ضرت  غياب 
بدوري  امل�ضاركة  عن 
اإىل  واأ�ضارت  اأوروبا،  اأبطال 
 60 �ضيطلب  فيال  اأ�ضتون  اأن 
اإ�ضرتليني للتخلي عن  مليون 
جريلي�س، لكن �ضيزداد موقفه 
التفاو�ضي قوة يف حالة البقاء 
بالدوري االإجنليزي املمتاز، 

اأن  ال�ضحيفة  واأو�ضحت 
يونايتد  مان�ض�ضرت  م�ضوؤويل 
مطاردة  يف  �ضي�ضتمرون 
ف�ضل  لو  حتى  جريلي�س، 
مركز  ح�ضد  يف  الفريق 

موؤهل لدوري االأبطال.
قالت  ال�ضياق،  نف�س  ويف   
�ضحيفة »مريور« الربيطانية، 
على  وافق  جريلي�س  اإن 
لالنتقال  املبدئية  ال�رصوط 
احلمر  ال�ضياطني  اإىل 

املقبل،  املو�ضم  من  بداية 
ال  االآن  حتى  اأنه  واأ�ضافت 
توجد مفاو�ضات ر�ضمية بني 
الناديني، ولكن الالعب اتفق 
راتبه،  على  اليونايتد  مع 
يف  بداأ  جريلي�س  اأن  وذكرت 
مبدينة  منزل  عن  البحث 
الرتداء  حت�ضبًا  مان�ض�ضرت، 
احلمر  ال�ضياطني  قمي�س 

بال�ضيف املقبل.

اأمام  جوفنتو�س  نادي  انهزم 
 2-1 فريونا  هيال�س  م�ضيفه 
من   23 اجلولة  يف  اأم�س  اأول 
الدوري االإيطايل، على ملعب 
مارك اأنتونيو بينتغودي افتتح 
كري�ضتيانو  الربتغايل  النجم 
لفريق  الت�ضجيل  رونالدو 
ال�ضيدة العجوز يف الدقيقة 65 
ثم اأدرك فابيو بوريني التعادل 
الأ�ضحاب االأر�س بالدقيقة 76 
باتزيني  جيامباولو  واأ�ضاف 
جزاء  ركلة  من  الثاين  الهدف 
وتعر�س   ،86 الدقيقة  يف 
الثالثة  للهزمية  جوفنتو�س 
الدوري  يف  املو�ضم  هذا 
تعادالت،  و3  فوزاً   17 مقابل 
و�ضافة  الربتغايل  ويحتل 
 20 بر�ضيد  الدوري  هدايف 
اأهداف   5 وبفارق  هدفاً 
�ضريو  روما  الزيو  جنم  عن 
جوفنتو�س  ويحتل  اإميوبيلي، 
بر�ضيد  اأ«  »ال�ضريي  �ضدارة 
54 نقطة فيما �ضعد هيال�س 
 34 بر�ضيد  ال�ضاد�س  للمركز 

نقطة. 
بداأ جوفنتو�س املباراة بقوة، 
االألباين  فريونا  مدافع  لكن 

افتتح  كومنبوال  مارا�س 
قبل  راأ�ضية،  بكرة  الت�ضجيل 
اللجوء  بعد  احلكم  يلغيه  اأن 
اإىل تقنية الفيديو بعد اأن تبني 
ب�ضنتيمرتات  الالعب  ت�ضلل 
قليلة منت�ضف ال�ضوط االأول، 
ذهبية  فر�ضة  و�ضنحت 
الت�ضجيل  الفتتاح  لرونالدو 
من  مدافًعا  راوغ  عندما 
فريونا داخل املنطقة و�ضدد 
ثم  بالقائم،  لت�ضطدم  الكرة 
من  للربتغايل  راأ�ضية  كرة 
للربازيلي  متقنة  عر�ضية 

اإىل  مرت  كو�ضتا  دوغال�س 
جانب القائم.

يف منت�ضف ال�ضوط الثاين مرر 
االأرجنتيني باولو ديباال الذي 
نزل بدالً من مواطنه غونزالو 
دقائق،  خم�س  قبل  هيغواين 
رونالدو  باجتاه  اأمامية  كرة 
مدافعاً  اليها  �ضبق  الذي 
يتخطاه  ان  قبل  فريونا  من 
بحركة فنية رائعة وي�ضدد كرة 
زاحفة يف ال�ضباك، ثم ارتكب 
جوفنتو�س  و�ضط  العب 
بيانيت�س  مرياليم  البو�ضني 

باجتاه  الكرة  باإرجاع  خطاأ 
دي  ماتيا�س  الهولندي  زميله 
�ضعيفة  كانت  لكنها  ليخت، 
فانتزعها بوريني و�ضدد بعيداً 
عن متناول حار�س جوفنتو�س 
البولندي فويت�ضيك ت�ضيت�ضني، 
اإىل  جمدداً  احلكم  جلاأ  ثم 
من  للتاأكد  الفيديو  تقنية 
مل�س ليوناردو بونوت�ضي الكرة 
ليحت�ضب ركلة جزاء انربى لها 
باتزيني مانحاً النقاط الثالث 
لفريقه و�ضط فرحة ه�ضتريية 

يف املدرجات.
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جوفنتو�س ي�ضقط يف فريونا

اأتلتيكو مدريد ي�ضتعيد نغمة االنت�ضارات

جريلي�س ي�ضدم ريال مدريد وبر�ضلونة

»�ضيناريو جمنون« يطيح ببوري�ضيا دورمتوند

مر�ضيليا يعّزز الو�ضافة بالليغ1

اإيفرتون يوا�ضل التاألق ويوؤكد اأمام كري�ضتال باال�س
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وكالت 

على  بالثناء  الرواية  حظيت 
اإ�صدارها  قبل  وا�صع  نطاق 
اجلاري  جانفي    21 يف 
واختارتها املقدمة ال�صهرية 
اأوبرا وينفري لناديها للكتب، 
فقرات  من  فقرة  وهو 
ت�صلّط  احلواري  برناجمها 
كتب  على  ال�صوء  فيها 
الروائي  وو�صفها  اأعجبتها. 
باأنها  وين�صلو  دون  الأمريكي 
اأزمنتنا،  غ�صب«  »عناقيد 
يف اإ�صارة اإىل رواية »عناقيد 
للروائي  ال�صهرية  الغ�صب« 
�صتاينبيك.  جون  الأمريكي 
الأمريكي  الروائي  وكتب 
الكتاب  عن  كينغ  �صتيفن 
�صخ�ص  اأي  »اأحتدى  يقول: 
ال�صبع  ال�صفحات  يقراأ 
»الرتاب  رواية  من  الأوىل 
الأمريكي« وي�صتطيع التوقف 

عن اإكمالها.«

رواية اإن�صانية �صادقة

ويعود  بدقة  الق�صة حمبوكة 
كونها  اإىل  الباهر  جناحها 
رواية اإن�صانية �صادقة، تروي 
الهاربني  املهاجرين  ماأ�صاة 
احلدود  عرب  بلدانهم  من 
والوليات  املك�صيك  بني 
الرواية  بطلة  املتحدة. 
يهربان  لوكا  وابنها  ليديا 
بعدما  اأكابلكو  مدينة  من 
تابعون  ماأجورون  قتلة  قتل 
كارتيالت املخدرات،  لأحد 
وجميع  ال�صحايف  زوجها 
ب�صبب  اأ�رستها،  اأفراد 
الكارتيالت  جرائم  ف�صحه 
جينني  ت�صور  املك�صيك.  يف 
املك�صيكيني  معاناة  كمنز 
دول  من  اأخرى  و�صخ�صيات 

اأمريكية لتينية خمتلفة. 

معاناة املهاجرين 
املك�صيكيني 

والأمريكيني الالتينيني

يف  كامينز  الكاتبة  ت�صّور 
املهاجرين  معاناة  روايتها 
والأمريكيني  املك�صيكيني 
وهم  الآخرين  الالتينيني 
قطارات  ظهر  على  يعربون 
بنقل  تقوم  مك�صيكية  �صحن 
ومن  احلدود.  اإىل  الب�صائع 

تهريب  مافيات  تقوم  هناك 
اإىل  املهاجرين  بتهريب 

الوليات املتحدة. 
ليديا  معاناة  تكفي  ل 
يف  ورفاقهم  لوكا  واإبنها 
وخماطرة  م�صقات  حتّمل 
قطار  ظهر  على  ال�صفر 
الكارتيالت  مافيات  وخطر 
تخطف  التي  والتهريب 
تغت�صب  اأو  البع�ص  وتقتل 
البع�ص وت�صاوم على فديات 
مع اأهلهم. بل تبداأ معاناتهم 
و�صولهم  بعد  اجلديدة 
املتحدة  الوليات  اإىل 
كمهاجرين  يعي�صون  حيث 
من  خائفني  �رسعيني  غري 

انك�صافهم وترحيلهم.
جدلً  اأثارت  الرواية  لكن 
النقاد  بني  كبريين  ونقداً 
الالتينيني،  والأدباء 
وبخا�صة الكتاب الأمريكيون 
انتقدوا  الذين  املك�صيكيون 
ت�صويرها  ب�صبب  الرواية 
النمطي للمك�صيكيني والربح 
من  �صتحققه  الذي  الكبري 
مباليني  وهو  الكتاب  ن�رس 
تناف�صت  فقد  الدولرات. 
ن�رسها  حقوق  �رساء  على 
يف  اأمريكية  ن�رس  دور  ت�صع 
كما  مفتوح.  علني  مزاد 
اإىل  ترجمتها  حقوق  بيعت 
عاملية  لغة  اأربعني  من  اأكرث 
ومت  العربية،  بينها  من 
فيلم  اإىل  لتحويلها  التعاقد 

�صينمائي.  

الكاتبة جانني كامينز 
من خلفية اأيرلندية 

وبورتوريكية

ما  الرواية  نا�رس  األغى  وقد 
تبقى من جولتها الرتويجية، 
على  خماوف  اإىل  م�صرياً 
الروائية.  الكاتبة  �صالمة 
رئي�ص  ميلر،  بوب  وقال 
ونا�رس »فالتريون بوك�ص«   يف 
بيان: »اأم�صت جانني كامينز 
عمرها  من  �صنوات  خم�ص 
يف كتابة هذا الكتاب بق�صد 
ت�صليط ال�صوء على املاآ�صي 
املهاجرين.  تواجه  التي 
عمل  لأن  باحلزن  ن�صعر 
نية  بح�صن  مت  الذي  اخليال 
اأدى اإىل مثل هذا ال�صغينة.« 
واأ�صاف: »ل�صوء احلظ، اأدت 
خماوفنا ب�صاأن ال�صالمة اإىل 

باإلغاء  �صعب  قرار  اتخاذ 
اجلولة الرتويجية للكتاب«.

الأمريكية  الرواية  قوبلت 
بثناء  كامينز  للكاتبة  الثالثة 
واختريت  الن�رس  قبل  هائل 
لنادي اأوبرا وينفري للكتاب. 
ولكن بعد اإ�صدارها، تعر�ص 
لو�صع  ب�رسعة  لنقد  الكتاب 
عن  اأ�صا�صي  ككتاب  الرواية 

املهاجرين املك�صيكيني. 
رايا،  اأر�صي  جولي�صا  قالت 
ال�رّسي  »حلمي  كتاب  موؤلفة 
»الرتاب  اإن  الأمريكي«، 
جتربتها  متثل  ل  الأمريكي« 
يف  �رسعية  غري  كمهاجرة 
املوؤلف  و�صارك  اأمريكا. 
مراجعة  يف  نَغ  �صيلي�صت 
للمك�صيك  كامينز  ت�صوير 
ب�صكل  دقيقة  »غري  باأنها 
وا�صتنكر  لل�صحك«.  مثري 
اأوبرا  قرار  غاي  روك�صان 

بالرتويج للرواية.
وهي  غوربا،  مرمي  وقالت 
اأمريكية-مك�صيكية،  كاتبة 
ل�صحيفة الغارديان: »اآمل اأن 
يدركون  النا�ص  هذا  يجعل 
الن�رس املحافظ  يكون  كيف 

حقاً«.
وو�صط هذا اجلدل ، وا�صل 
النا�رس الربيطاين »فالتريون 
دعم  وهيدلين«،  بوك�ص 
ميلر  اأن  بدا  لكن  املوؤلفة. 
التي  الأخطاء  على  يتعرف 
يف  وقال  ال�رسكة.  ارتكبتها 
لنا  ينبغي  كان  »ما  بيان: 
رواية  كانت  اأنها  ندعي  اأن 
املهاجرين؛  جتربة  حتدد 
نقول  اأن  لنا  ينبغي  كان  ما 
مهاجراً  كان  جانني  زوج  اإن 
غري موثق بينما مل نحدد اأنه 
الآن  ميكننا  اأيرلندا؛..  من 
اأن نرى مدى عدم ح�صا�صية 
وغريها،  القرارات  تلك 

ونحن نادمون على ذلك«.
عن  كامينز  حتدثت 
الكتاب  كتابة  حول  �صكوكها 
يف  جانفي    22 حدث  يف 
ملدير  وقالت  بالتيمور. 
رامرييز:  خافيري  املكتبة 
خوف،  حلظة  يف  »ع�صت 
ملح�صابتي  بي  الت�صال  من 
تعتقدين  من  قائلني:« 
»ويف  واأ�صافت:  نف�صك؟«. 
الذين  الأ�صخا�ص  النهاية، 
الطريق،  طول  على  قابلتهم 

حتدثت  الذين  واملهاجرون 
الذين  والأ�صخا�ص  اإليهم، 
طريق  يف  اأنف�صهم  و�صعوا 
الأ�صخا�ص  حلماية  اخلطر 
اأظهروا  امل�صت�صعفني، 
ال�صجاعة  تبدو  كيف  يل 
اأتعرف  جعلوين  احلقيقية. 
عندما  بلدي.  جنب  على 
حقاً  حياتهم  النا�ص  ي�صع 
من  خائفني  املحك،  على 
كتابة كتاب �صعرت باجلنب«.

بالدفعات  يتعلق  وفيما 
اأرقام  �صبعة  من  املكونة 
التي قيل اإنها ك�صبتها، قالت 
يف  اأبًدا  اأرغب  »مل  كامينز: 
قدمها  التي  الأموال  رف�ص 
�صيء  مقابل  يف  اأحدهم  يل 
�صنوات  �صبع  ا�صتغرقني 
لأكتبه. اأقر باأن هناك تفاوتاً 
من  حول  املهنة،  يف  هائاًل 
لكتابة  بالهتمام  يحظى 

الكتب«.
لقد قامت كامينز بعدد قليل 
الرتويجية  املظاهر  من 
ولكن  اإ�صداره،  منذ  للكتاب 
القليلة  الأيام  مدار  على 
املا�صية، األغت مكتبة »لفت 
بانك بوك�ص«، ومقرها �صانت 
دار  واألغت  حدثاً  لوي�ص، 
يف  املقابالت  »فالتريون« 
كاليفورنيا.  متاجر  من  عدد 
ت�صتمر  اأن  املقرر  من  وكان 
متت  الذي  كتابها  جولة 
منت�صف  حتى  ب�صدة  ترقيته 
على  اجلاري  فيفري  �صهر 
الأقل ، مع توقف يف كل مكان 
من �صياتل اإىل اأوك�صفورد يف 

ولية م�صي�صيبي.
الآن  »فالتريون«  تخطط 
اإىل فعاليات  لإر�صال الكاتبة 
حيث  املدينة،  قاعة 
»بع�ص  املوؤلفة  اإىل  �صين�صم 
اأثارت  التي  املجموعات 

اعرتا�صات على الكتاب«.
اأعلنت  املا�صي،  الثالثاء 
مع  �صتجتمع  اأنها  اأوبرا 
كامينز و�صيتم بث حمادثتهم 
اخلا�ص  برناجمها  يف 
تي  »اآبل  قناة  على  املقبل 
وقالت   .Apple TV يف« 
من  اأ�صبح  »لقد  وينفري: 
يل  بالن�صبة  الآن  الوا�صح 
املتحم�صة  الآراء  تدفق  من 
هذا  اإن  اأقول  اأن  للغاية، 
وتراً  اأثار  قد  الختيار 
حاجة  وخلق  عاطفياً 

واأكرث  اأعمق  مناق�صة  اإىل 
مو�صوعية«.

الأمريكي  املوؤلف  وكتب 
يف  مقالة  اأوليفا�ص  دانيال 
»ملاذا  بعنوان  »الغارديان« 
من  لتينيون  كّتاب  غ�صب 
الأمريكي«  »الرتاب  رواية 
جلانني كامينز؟«. وقال اإن دار 
الن�رس »فالتريون بوك�ص« قد 
كامينز  رواية  ا�صرتت حقوق 
اأرقام،  �صبعة  مقداره  مببلغ 
الدولرات.  مباليني  اأي 
نوع  »اأي  اأوليفا�ص:  وت�صاءل 
من الكتب الذي يتطلب مثل 
كتاب  الفلكي؟  املبلغ  هذا 
»عناقيد  باعتباره  به  اأُ�صيد 
و«رواية  لع�رسنا«  الغ�صب 
من  لالأمريكيتني«  عظيمة 
حمرتمني  موؤلفني  قبل 
و�صاندرا  وين�صلو  دون  مثل 
�صبب  هل  �صي�صنريو�ص. 
اإنها  ويجيب:  احلبكة؟  ذلك 
وابنها  مك�صيكية  اأم  ق�صة 
ع�صابات  عنف  من  يفران 
وينفري  اأوبرا  املخدرات. 
املوافقة.  ختم  اأعطتها 
تعّرف  التي   - كامينز  كانت 
ولكن مع  بي�صاء  باأنه  نف�صها 
جتل�ص   - بورتوريكية  جدة 

على قمة العامل الأدبي.
هذا  يف  الت�صققات  لكن 
الإح�صا�ص الكبري قد ظهرت 
بالفعل �صكل مراجعة لذعة 
للرواية على الإنرتنت نُ�رست 
يف دي�صمرب )قبل حواىل �صتة 
الر�صمي  الن�رس  من  اأ�صابيع 
الأمريكي«(  االرتاب  لرواية 
من قبل كاتبة موهوبة ا�صمها 
اإن املراجعة  مرييام غوربا. 
فرتة  منذ  اأ�صبحت  التي   -
ونقلت  فريو�صية  طويلة 
املن�صورات  من  العديد  يف 
التي حتظى بالحرتام - مل 
اأو  الغ�صب  من  اأوقية  تدخر 

ال�صمئزاز لهذا الكتاب. 
باأن  غوربا  جادلت  وقد   
بتهمة  مذنبة  كانت  كامينز 
اأعمال  على  »ال�صتيالء 
اأ�صخا�ص  قبل  من  عبقرية 
طبقة  و«و�صعت  ملونني«، 
عليها  املايونيز  من 
لتذوق  م�صت�صاغة  جلعلها 
تغليفها«  و«اإعادة  الرباعم« 
ال�صامل  لال�صتهالك  لهم 

العرقي.
لتينيون  كتاب  وّجه  كما 

باولز  ديفيد  مثل  اآخرين 
واإزمريالدا  بينيا  ودانييل 
األربتو  ولوي�ص  بريموديز 
لرواية  قوية  انتقادات  يوريا 
مراجعة  يف  ترددت  كامينز 
من  ولكن  املبكرة  غوربا 
اخلا�صة  العد�صات  خالل 
بتجاربهم الفردية الالتينية.

يف  ن�رست  اأخرى  مراجعة 
تاميز«  »نيويورك  �صحيفة 
اأدانت  �صيغال  بارول  كتبتها 
�صيغال  لحظت  الرواية. 
احلقيقية  »الإخفاقات  اأن 
لها  ... ل عالقة  الكتاب  يف 
يتعلق  ما  وكل  الكاتبة  بهوية 

بقدراتها كروائية«.
ت�صاعد  مل  بالتاأكيد  كامينز 
تقول:  وكتبت  ق�صيتها. 
نرى  الأحوال،  اأ�صواأ  »يف 
غزاة  كغوغاء  )املهاجرين( 
ي�صتنزفون  جمرمني  اأو 
اأف�صل  ويف  املوارد، 
الأحوال، كتلة �صمراء فقرية 
بال مالمح، ت�رسخ للح�صول 
عتبة  على  امل�صاعدة  على 
بهم  نفكر  ما  نادراً  منزلنا. 

كاأخوة لنا«.
هذا  اأن  اأوليفا�ص  ويرى 
على  م�صيئاً  يعد  »التف�صري« 
امل�صتويات  من  العديد 
مالمح(،  بال  �صمراء  )كتلة 
اأقلها يعك�ص ال�صور النمطية 
التي  املتع�صبة  البغي�صة 
لدعم  ترامب  دونالد  دفعها 
على  كبري  ببناء جدار  وعده 

حدودنا اجلنوبية.
�صوءاً  الأمر  النا�رس  وزاد 
كتاب  جولة  اإلغاء  خالل  من 
اإن  يقول  بيان  مع  كامينز 
ب�صاأن  »خماوف  هناك 
ال�صالمة« و«نعتقد اأنه يوجد 
كامينز  على  حقيقي«  خطر 
وخمتلف بائعي الكتب. وقال 
اأوليفا�ص: »لن اأكون م�صدوماً 
ترامب  دونالد  ا�صت�صهد  اإذا 
مبثل هذا اخلوف يف جتمع 
النتخاب«.  لإعادة  حا�صد 
الكتاب  »نعم،  وي�صيف: 
ولي�ص  غا�صبون.  الالتينيون 
الكتاب  اأن  نعتقد  اأننا  الأمر 

الالتينيني وحدهم هم الذين 
ذات  الكتب  يكتبوا  اأن  يجب 
هذا  ل،  الالتيني.  الطابع 
الذاتية.  بالرقابة  يتعلق  ل 
املوهوب  للكاتب  ميكن 
الذي يقوم بالعمل ال�صاق اأن 
ومقنعة  قوية  موؤلفات  يخلق 
هذا  الأخرى.  الثقافات  عن 
»الرتاب  لكن  الفن.  ي�صمى 
اإنها  فناً.  لي�صت  الأمريكي« 
الالتينيني  للكتاب  اإهانة 
الذين عملوا بالكاد - بع�صهم 
للح�صول   – لعقود  منا 
كبار  من  قليل  انتباه  على 
الكتب،  ومراجعي  النا�رسين 
الكتاب  هوؤلء  كان  بينما 
جمموعة  ببناء  يقومون 
الأخاذ  الأدب  من  وا�صعة 
اجلامعات  تن�رسه  الذي 
يف  امل�صتقلة  واملطبوعات 
مبوازنات  الأحيان  من  كثري 
من  الرغم  وعلى  تق�صفية. 
اأن الأ�صخا�ص الذين يديرون 
احلق  لهم  »فالتريون«  دار 
ل�رساء  اأرقام  �صبعة  دفع  يف 
»الرتاب  مثل  كتاب  ون�رس 
الأمريكي«، فاإنهم ل يتمتعون 
املراجعات  من  باحل�صانة 
والنتقادات  النقدية 

ال�صحيحة.
وهذا هو ال�صبب وراء توقيع 
كتاب  من  كاتباً   90 من  اأكرث 
اآخرين  وكتاب  لتينيني 
اأوبرا  اإىل  مفتوحاً  خطاباً 
اإعادة  منها  يطلبون  وينفري 
رواية  اإدراج  يف  التفكري 
نادي  الأمريكي« يف  »الرتاب 

الكتب ال�صهري.
نحن  »نعم  اأوليفا�ص:  وتابع 
ن�صكت.  لن  لكننا  غا�صبون. 
نحن كتاب لتينيون - بدعم 
من حلفائنا - الذين يقاتلون 
لفرتة طويلة حتى ل يتوقفوا 
الآن. هناك حاجة اإىل تغيري 
الن�رس،  �صناعة  يف  جذري 
يتعلق  فيما  فقط  لي�ص 
ولكن  الالتينيني،  بالكتاب 
املهم�صني  الكتاب  جميع 
مهمة  ق�ص�ص  لديهم  الذين 
حياتهم  على  بناًء  يروونها 

وجتاربهم«.

للكاتبة الأمريكية جانني كامينز

»الرتاب الأمريكي«: رواية عن 
املهاجرين الالتينيني تثري جدًل
 American »ن�صرت الكاتبة الأمريكية جانني كامينز رواية مثرية للجدل بعنوان »الرتاب الأمريكي

Dirt ، تتحدث عن فرار اأم مك�صيكية وابنها ال�صغري اإىل احلدود الأمريكية. ُعّدت الرواية من اأهم واأعمق 
الروايات التي تعالج مو�صوع الهجرة، وبخا�صة هجرة الأمريكيني الالتينيني من جنوب القارة الأمريكية 

اإىل �صمالها، حيث ميثل ذلك ال�صمال احللم مب�صتقبل اأف�صل.
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وكالت

املوؤلفات الكال�سيكية يف علم 
الجتماع القت�سادي

يتاألف هذا  الكتاب  من )636 �صفحة 
ومفهر�ًصا(  موثًقا  الو�صط،  بالقطع 
الف�صل  يف  ويوجد   ف�صًل   12 من 
الكل�صيكية  "املوؤلفات  الأول، 
القت�صادي"،  الجتماع  علم  يف 
يعر�ض �صويدبرغ ما ي�صميه الرتاث 
علم  يف  والناب�ض  الغني  املكتوب 
"الذي  القت�صادي،  الجتماع 
بداأت تبا�صريه تلوح على مقربة من 
وت�صتمر  الع�رشين  القرن  منعطف 
الرتاث  هذ  اأثمر  وقد  اليوم.  حتى 
املفاهيم  من  عدًدا  املكتوب 
اإىل نتائج  اإ�صافًة  والأفكار املفيدة 
مثرية للهتمام". ويرى املوؤلف اأنه 
لإنتاج علم اجتماع اقت�صادي قوي، 
امل�صالح  حتليل  دمج  علينا  "يجب 
اآخر  حتليل  مع  القت�صادية 
وانطلًقا  الجتماعية.  للعلقات 
واحلال  ميكن،  املنظور،  هذا  من 
باعتبارها  املوؤ�ص�صات  فهم  هذه، 
امل�صالح  من  متميزة  ت�صكيلت 
والتي  الجتماعية،  والعلقات 
بحيث  العتيادية  الأهمية  من  لها 
اأعمال  وهناك  القانون.  يفر�صها 
الجتماع  علم  يف  عدة  كل�صيكية 
اأن  �صاأحاول  كما   - القت�صادي 
اأثبت - تت�صارك يف هذه النظرة اإىل 
احلاجة ل�صتخدام مفهوم امل�صلحة 

يف حتليل القت�صاد".
الثاين،  الف�صل  يف  املوؤلف  ويقول 
القت�صادي  الجتماع  "علم 
مميًزا  تقليًدا  ثمة  اإن  املعا�رش"، 
اأ�صفر  القت�صادي،  الجتماع  لعلم 
التي  املوؤلفات  من  �صل�صلة  عن 
من  القت�صادية  امل�صائل  تعالج 
قد  كانت  �صو�صيولوجي،  منظور 
الزمن  من  فرتة  خلل  اأجنزت 
علم  فاإن  ذلك،  ومع  ن�صبًيا.  طويلة 
املكتوب  القت�صادي  الجتماع 
التكامل  ح�صن  ا�صطلًحا  لي�ض 
املوؤلفات  اأن  مبعنى  والئتلف؛ 
توقفت  حيث  من  تنطلق  اللحقة 
مثيلتها الأقدم، "وميكن العثور يف 
ا�صطلح علم الجتماع القت�صادي 
الأفكار  من  وفرة  على  املكتوب 
التي تقرتح كيفية ا�صتخدام مفهوم 
امل�صلحة؛ اإذ يقرتح فيرب اأن هناك 
معنوية/  واأخرى  مادية  م�صالح 
مثالية؛ ويرى غرانوفيرت اأن الأفعال 
من  مبزيج  مدفوعة  القت�صادية 
امل�صالح القت�صادية والجتماعية؛ 
حقل  لكل  اأن  بورديو  يعترب  بينما 

م�صاحله اخلا�صة به".

يف التنظيم القت�سادي

"التنظيم  الثالث،  الف�صل  يف 

اأن  �صويدبرغ  يجد  القت�صادي"، 
ا�صتخدام  يف  معينة  منافع  ثمة 
مفهوم التنظيم القت�صادي باملعنى 
التقليدي، وكذلك باملعنى الوا�صع، 
العام  للتنظيم  مرادًفا  بو�صفه  اأي 
اإمكانية  اإىل  ويذهب  للقت�صاد. 
�صكًل  بو�صفها  الراأ�صمالية  فهم 
القت�صادي  التنظيم  اأ�صكال  من 
بحقيقة  يت�صم  الذي  والجتماعي، 
ولي�ض  اأهدافه،  اأحد  الربح  اأن 
الربح  واأن  وحده؛  ال�صتهلك 
يف  دائًما  ا�صتثماره  يعاد  اأن  ينبغي 
اأن املناطق  اإنتاج جديد. كما يرى 
مثالن  العوملة  وعملية  ال�صناعية 
القت�صادي  التنظيم  اأمثلة  من 
للأدبيات  اأن  كما  الوا�صع.  باملعنى 
املتعلقة باملناطق ال�صناعية اأهمية 

فائقة لعلم الجتماع القت�صادي.
اأما يف الف�صل الرابع، "ال�رشكات"، 
اإنه لإحداث تطوير  فيقول املوؤلف 
اجتماع  علم  يف  ودقيق  واقعي 
علم  تعزيز  يغدو  ال�رشكات، 
الجتماع القت�صادي بطرائق عدة 
لذا  الأهمية؛  من  قدر  على  اأمًرا 
القت�صادي  الجتماع  لعلم  ينبغي 
يف  احلالية  النزعة  يفارق  اأن 
يف  املتمثلة  التنظيمات  نظرية 
التنظيمات  ب�صائر  ال�رشكة  م�صاواة 
الأخرى، "ويف هذا، ثمة حاجة اإىل 
اأف�صل حول ظهور  تاريخية  معرفة 
خمتلف اأنواع ال�رشكات، لي�ض اأقلها 
ال�رشكات العائلية التي اأهملت بغري 
القت�صادي.  حق يف علم الجتماع 
من  املزيد  اإيلء  يجدر  كما 
الهتمام لدور العمل اليومي داخل 
امل�صاألة،  هذه  وحول  ال�رشكات، 
الجتماع  علم  ا�صتخدام  ميكن 
يف  �صائًدا  كان  الذي  ال�صناعي 
الع�رشين،  القرن  خم�صينيات 

كاأمنوذج للمحاكاة".

مقاربات خمتلفة لالأ�سواق
"املقاربات  اخلام�ض،  الف�صل  يف 
وال�صو�صيولوجية  القت�صادية 
�صويدبرغ  يناق�ض  للأ�صواق"، 
الأ�صواق.  حول  خمتلفة  نظريات 
يقول: "كانت عناية علماء الجتماع 
علماء  عناية  من  اأقل  بالأ�صواق 
ملحوظ.  نحو  على  بها  القت�صاد 
ظهرت  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
من  الأ�صواق،  حول  عدة  نظريات 
الأ�صواق  عن  فيرب  فكرة  قبيل 
املبادلة،  يف  مناف�صة  بو�صفها 
وايت،  لهاري�صون   )W)y واأمنوذج 
�صبكات،  بو�صفها  والأ�صواق 
اأن الأ�صواق ميكن �صياغتها  وفكرة 
كما  حقل.  من  كجزء  مفاهيمًيا 
حول  خمتلفة  اأفكار  نوق�صت 
حتدد  اأن  ميكن  التي  الطريقة 
من  وحتلل  خللها  من  الأ�صعار 
بدًءا  �صو�صيولوجية،  نظر  وجهة 
يف  ال�صلطة  دور  حول  فيرب  من 

فكرة  اإىل  و�صوًل  الأ�صعار،  حتديد 
فليغ�صتاين اأن املوؤ�ص�صات التجارية 
حتاول جتنب املناف�صة وت�صعى اإىل 
ا�صتقرار الأ�صعار. ومع ذلك، يبقى 
ثمة عمل وافر ينتظر الإجناز قبل 
اأ�صبح  اإنه  القول  من  نتمكن  اأن 
الأدبيات  من  كافية  طائفة  لدينا 
الأ�صواق، مبا  ال�صو�صيولوجية حول 

فيها تكوين الأ�صعار".
الف�صل  يف  املوؤلف،  ويدعو 
التاريخ"،  يف  "الأ�صواق  ال�صاد�ض، 
اإدخال مفهوم امل�صلحة �صمن  اإىل 
اإي�صاح  اإىل  يعمد  حيث  التحليل، 
املفهوم  لهذا  املحتملة  الر�صانة 
وهو  تاريخية.  مواد  من  مب�صاعدة 
يقول اإن امل�صلحة، باخت�صار، "هي 
العمل  اأ�صواق  يجعل  ما  �صلب  يف 
اأ�صواق  اإىل حد بعيد، عن  خمتلفة، 
الأ�صواق  هي  هذه  لأن  اأخرى، 
ال�صلعة  فيها  تكون  التي  الوحيدة 
املبيعة هي ن�صاط الكائن الب�رشي. 
اأ�صواق  اإن ما يجري الجتار به يف 
العمل يختلف عن الأ�صياء اجلامدة 
يف  مبادلتها  جترى  التي  العادية 
النوع من الجتار  لأن هذا  ال�صوق، 
ن�صج  من  هي  مب�صالح  يتميز 
مع  وروابط  مغايرة،  ذاتية  ذاتها، 
ال�صخ�ض  نظرة  اإن  اآخرين.  اأنا�ض 
يوؤثر  قد  عادًل  ثمًنا  يعترب  ما  اإىل 
الأمر  وكذلك  اإنتاجيته،  على  ا  اأي�صً
بالآخرين".  روابطه  اإىل  بالن�صبة 
على  الأ�صواق  لأمناط  يعر�ض  كما 

مدار التاريخ.

اقت�ساد و�سيا�سة وقانون

"ال�صيا�صة  ال�صابع،  الف�صل  كان 
فيه  يجادل  جماًل  والقت�صاد"، 
علم  اإىل  احلاجة  لإثبات  �صويدبرغ 
ومن  لل�صيا�صة.  اقت�صادي  اجتماع 
النوع  لهذا  ينبغي  التي  الأ�صكال 
من التحليل اتخاذها علم الجتماع 
خمتلف  حول  ودرا�صات  املايل 
توجيه  ال�صيا�صية  القوى  حماولت 
القت�صاد، �صواء من جانب الدولة اأو 
من جانب جماعات امل�صالح. ويرى 
اأنه ميكن تعلم الكثري عن دور الدولة 
يف القت�صاد، من علم القت�صاد ومن 
بالن�صبة  ال�صو�صيولوجية.  الأدبيات 
اإىل  التطرق  جرى  فقد  الأول،  اإىل 
ذي  للعاهل  الثلثة  "الواجبات 
وعلم  �صميث،  لآدم  وفًقا  ال�صيادة" 
جليم�ض  املوؤ�ص�صي  القت�صاد 
النيوكل�صيكية  والنظرية  بوكانان، 
علم  ويف  نورث.  لدوغل�ض  للدولة 
الجتماع، ثمة نظرية الهيمنة لفيرب، 
اإ�صافة اإىل مواد اأخرى حديثة، مثل 
مركزية  حول  فليغ�صتاين  اأفكار 

الدولة يف احلياة القت�صادية.
الف�صل  يف  �صويدبرغ  ويناق�ض 
والقت�صاد"،  "القانون  الثامن، 
جتاهل علماء الجتماع القت�صادي 

دور القانون يف احلياة القت�صادية، 
اإىل  يحتاج  كهذا  اجتاًها  اإن  ويقول 
بعد  ثمة  املعتاد،  "ويف  ت�صحيح، 
القت�صادية،  للظواهر  قانوين 
طبقة  يدخل  اأن  �صاأنه  من  وهذا 
وقد  التحليل.  �صمن  جديدة 
لأجندة  متهيدًيا  خمطًطا  و�صعت 
القت�صادي  الجتماع  بعلم  تتعلق 
موؤ�ص�صات  حول  ترتكز  للقانون، 
واملرياث،  امللكية،  قبيل:  من 
قانونًيا.  فاعًل  بو�صفها  وال�رشكة 
القانون قد  اأن  واأ�صدد على م�صاألة 
يبطئه  اأو  القت�صادي  النمو  يعرقل 
درا�صة  اأن  يجد  كما  ي�رشعه".  اأو 
متقدمة  القت�صاد  وعلم  القانون 
علم  على  اجلوانب  من  كثري  يف 
املتعلق  القت�صادي  الجتماع 
تكون  اأن  تالًيا،  وميكنها،  بالقانون، 
درا�صات  غرار  على  اإلهام  م�صدر 
ويف  واملجتمع  القانون  يف  حمددة 

علم اجتماع القانون.

ثقافة وتنمية وثقة 
وا�ستهالك

"الثقافة  التا�صع،  الف�صل  يف 
يناق�ض  القت�صادية"،  والتنمية 
في�صري  الثقافة؛  مفهوم  �صويدبرغ 
علماء  يعنى  وقت  يف  اأنه  اإىل 
الذاتية  بامل�صلحة  القت�صاد 
ويهملون الثقافة، يفعل بع�ض علماء 
النقي�ض  القت�صادي  الجتماع 
وامل�صالح  الثقافة  لكّن  متاًما. 
لي�صتا نقي�صني، "واإمنا ينتميان مًعا 
يف نوع التحليل الذي اأرى اأنه ينبغي 
اأن  القت�صادي  الجتماع  علم  على 
طرائق  املوؤلف  ويعر�ض  يعززه". 
تثبت  نظرية  �صوغ  لكيفية  خمتلفة 
تتبادلن  وامل�صالح  الثقافة  اأن 
الطريقة  ذلك  يف  مبا  النتماء، 
الفقرة  العثور عليها يف  التي ميكن 
حتويل  عمال  حول  لفيرب  ال�صهرية 
وفًقا  نظره،  ففي  احلديد.  ال�صكك 
امل�صالح  تعمل  الأمنوذج،  لهذا 
على دفع اأفعال النا�ض، بينما تقوم 
الديني(  �صكلها  يف  )ولنقل  الثقافة 

بتزويدهم بالوجهة العامة.
الف�صل  يف  املوؤلف،  ويوا�صل 
والثقة  "الثقافة  العا�رش، 
الثقافة  حتليل  وال�صتهلك"، 
والقت�صاد امتداًدا للف�صل التا�صع. 
اأن نقلة حدثت يف  وقد حاّج ليثبت 
خلل  القت�صادي  الجتماع  علم 
العقود اخلم�صة املا�صية، بدًءا من 
الأ�صا�ض،  يف  الثقافة،  دور  معاجلة 
و�صوًل  القت�صادية،  التنمية  يف 
الثقافة يف احلياة  تفّح�ض دور  اإىل 
وهو  عام.  نحو  على  القت�صادية، 
الثقة،  مثل  ال�صتهلك،  اأن  يرى 
اأنه  حد  اإىل  الثقافة  اإىل  ينتمي 
ويف  النا�ض.  يقّدره  �صيًئا  يج�صد 
ال�صتهلك،  درا�صة  تطورت  حني 

منذ فرتة طويلة، على نحو م�صتقل 
عن علم الجتماع القت�صادي، فقد 
لدجمه  حماولة  لتبذل  الوقت  حان 

يف علم الجتماع القت�صادي.

جندر واقت�ساد واأ�سئلة اأخرى

"اجلندر  الف�صل احلادي ع�رش،  يف 
اإىل  �صويدبرغ  ي�صري  والقت�صاد"، 
على  اجلندر  جتاهل  جرى  اأنه 
الجتماع  علم  يف  وا�صع  نطاق 
الرغم  على  الراهن،  القت�صادي 
العلوم  من خمتلف  باحثني  اأن  من 
�صخمة  مادة  اأنتجوا  الجتماعية 
ميكن ال�صتناد اإليها. ويرى املوؤلف 
اأن علم الجتماع القت�صادي ينبغي 
له معاجلة امل�صاألة املتعلقة بكيفية 
ال�صلة من هذه  دمج الأجزاء ذات 
اأن ي�صار  املادة ال�صخمة. ويقرتح 
الثلث  بالأفكار  العتناء  اإىل 
البارزة:  اأهميتها  اإىل  نظًرا  التالية 
)املرتكز  املنزيل  القت�صاد 
امل�صلحة  توحيد  فكرة  حول 
العائلية(؛ والن�صاء والعمل يف �صوق 
فكرة  حول  مرتكزة  )وهي  العمل 
امل�صتقلة(؛  الن�صائية  امل�صالح 
القت�صاد.  يف  العواطف  ودور 
ينظر  األ  ينبغي  اأنه  اإىل  ويذهب 
اإىل العواطف باعتبارها اأمًرا يعيق 
طرائق عمل القت�صاد العتيادية، 
والتي هي وجهة نظر �صائعة اليوم، 
ولكن باعتبارها جزًءا ل يتجزاأ من 

الفعل القت�صادي.
والأخري،  ع�رش  الثاين  الف�صل  اأما 
"مع�صلة الهرة واأ�صئلة اأخرى موجهة 

القت�صادي"،  الجتماع  علماء  اإىل 
فيه  �صويدبرغ  يطرح  جماًل  فكان 
اإىل  حتتاج  اأ�صا�صية،  اأربًعا  م�صائل 
مناق�صة بح�صب ما يراه مو�صوعات 
القت�صاد  علم  يف  حالًيا،  مهملة، 
اأن  ينبغي  اأنها  "غري  الجتماعي، 
معاجلة  وكيفية  منه،  جزًءا  تكون 
يف  بالنعكا�صية  املتعلقة  امل�صاألة 
مزايا  القت�صادي،  الجتماع  علم 
يف  امل�صلحة  مفهوم  ا�صتخدام 
علم الجتماع القت�صادي وعيوبه، 
الجتماع  علم  مبقدور  دور  واأي 
علًما  بو�صفه  تاأديته  القت�صادي 

لو�صع ال�صيا�صات".
�صويدي  كاتب  �صويدبرغ  ريت�صارد 
الجتماع  علم  يف  متخ�ص�ض 
الجتماع  علم  اأ�صتاذ  القت�صادي. 
الأمريكية،  كورنيل  جامعة  يف 
درا�صة  مركز  يف  م�صارك  ومدير 
اجلامعة  يف  واملجتمع  القت�صاد 
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�سويدبرغ Principles of Economic Sociology )راجعه عمر �سليم التل(. يقول املوؤلف يف مقدمته للكتاب اإن الهدفني الرئي�سني من تاأليفه يتمثالن يف اإدخال 
منظور جديد اإىل علم الجتماع القت�سادي، "اإ�سافًة اإىل ب�سط مفاهيمه الأ�سا�سية، واأفكاره، وا�ستنتاجاته. اإن املنظور اجلديد الذي اأرغب يف تقدميه يركز على 

نطاق هذا املجال املعريف؛ اإذ ينبغي يف علم الجتماع القت�سادي األ يكون اهتمامه حم�سوًرا يف تاأثري العالقات الجتماعية على الأفعال القت�سادية )الذي هو حمل 
ا، واأن ي�سعى ب�سكل اأعم اإىل تثبيت التحليل عند م�ستوى امل�سلحة". عنايته الرئي�سة الآن(، ولكن اأن يجعل امل�سالح حمل عنايته اأي�سً



حكيم مالك 

ترجمة الوم�ضة الفائزة 
اإىل اللغة الإجنليزية ثم 

الأملانية

 ولقد وقعت هذه املبدعة كتابيها 
م�رص  الدنيا  باأم  الفعالية  هذه  يف 
الق�ص�صية  جمموعتها  وحملت 
والتي   « ال�صماء  »فاكهة  عنوان 
طبعت بدار غراب للن�رص والتوزيع 
بـ  مو�صوم  الثاين   موؤلفها  اأما   ،
عبارة  وهو   « قلبي  تغ�صل  »حواء 
بدار  طبع  �صعرية،  وم�صات  عن 
احل�صيني التابعة مللتقى ابن النيل 
الأدبي  ملوؤ�ص�صه الأ�صتاذ ال�صاعر 
هذه  نظم  الذي   عزام  ح�صام 
ترجمت  فلقد  وعليه   ، امل�صابقة 
اللغة  اإىل  الفائزة   الوم�صة  هذه 

ترجمتها  حاليا  ويتم  الإجنليزية 
اللغة  اإىل  امللتقى  هذا  قبل   من 

الأملانية .

خرية بوخاري »للو�ضط »: 
اأ�ضعر بالفخر والعتزاز 

لتمثيل بلدي اجلزائر 
بنب�ض احلرف

الكاتبة اجلزائرية خرية   و قالت  
ليومية  ت�رصيحها   يف  بوخاري 
اأجمل  هناك  لي�س  اأنه  »الو�صط«  
ال�صاعر  اأو  الكاتب  ميثل  اأن  من 
املحافل  يف  رايتها  ويرفع  بالده 
والدولية،  العربية  واملعار�س  
مبثابة  يبقى  الأديب  اأن  موؤكدة 
فكر  حامل  فهو  لبلده  ال�صفري 
،  معربة يف  العربية  وثقافة الأمة 
�صعادتها مب�صاركتها  يف  ذلك عن 

الأدبي  النيل  ابن   ملتقى  م�صابقة 
فازت   بعدما  باأكلها   اأتت  التي 
اأر�س  يف  الأوىل  الوم�صة  بجائزة 
املتحدثة   ذات  م�صرية  الكنانة، 
والعتزاز  بالفخر  ت�صعر  اأنها 
بنب�س  اجلزائر   مثلت   لأنها 
وحامل  �صفري  فالأديب  احلرف، 
و�صفت  فلقد  بلده،   وثقافة  لفكر 
ال�صعرية  الوم�صة  بجائزة  الفائزة 
به  حظيت  الذي  الحتفاء  الأوىل 
من طرف فريق ابن النيل  بالرائع 
واملميز فلقد  تخللته قراءة نقدية 
املو�صومة  ال�صعرية  لوم�صاتها 
قبل  من  قلبي«  تغ�صل  »حواء  بـ  

الدكتور الناقد عادل املوجود.

الكاتبة خرية بوخاري يف 
�ضطور...

 ، جزائرية  كاتبة  بوخاري  خرية 
الأدب  يف  دكتوراه  على  حا�صلة 
ابن  متو�صطة  واأ�صاتذة  العربي 
�صاركت  بلعبا�س،   ب�صيدي  زيدون 
العربية  للغة  دولية  موؤمترات  يف 
ون�رصت  وم�رص  ودبي  ماليزيا  يف 
فلقد  وحملية   دولية  مقالت 
للمجموعة  الأوىل  باجلائزة  فازت 
بكلية  ال�صماء«  »فاكهة  الق�ص�صية 
�صيدي  بجامعة  واللغات  الآداب  
يف  الدفعة  رائدة  وهي  بلعبا�س، 
�صهادة اللي�صان�س تخ�ص�س« حتليل 
ورائدة  الن�س«،  وعلم  اخلطاب 
تخ�ص�س  املا�صرت  يف  الدفعة 
»ال�صعرية العربية يف النقد العربي 
 4 يف  موؤخرا  ونالت   ، القدمي«  
الوم�صة  جائزة    2020 فيفري 
ال�صعرية الأوىل الذي نظمه ملتقى 

ابن النيل الأدبي مب�رص .
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 كرمت موؤخرا الكاتبة اجلزائرية »خرية بوخاري« بدرع ملتقى ابن النيل الأدبي وذلك 
لفوزها يف م�ضابقة جائزة الوم�ضة ال�ضعرية الأوىل مبعر�ض القاهرة الدويل للكتاب 

بجمهورية م�ضر العربية ال�ضقيقة يف دورته 51.

اإثر فوزها بجائزة الوم�ضة ال�ضعرية الأوىل مبعر�ض القاهرة الدويل للكتاب

تكرمي الكاتبة اجلزائرية خرية بوخاري بدرع 
ملتقى ابن النيل الأدبي مب�صر

كهار  ر�صيد  اجلزائري  الكاتب  يتناول  
يف روايته الأخرية »�صي حمند اأوحمند، 
ذلك  وال�صعر«،  البوهيميا  مع  حياتي 
القبائلي  لل�صاعر  ال�صتثنائي  امل�صار 
من  الدافق،  حما�صه  يزال  ل  الذي 
ب�صكل مده�س  واملرن  غ�صب وحمبة، 
يف  م�صتمرا  ال�صدائد،  اأمام  جدا 
مغادرته  بعد  قرن  عن  يزيد  ما  ثنايا 
حمند  »�صي  رواية  فبعد  العامل.  لهذا 
الرياح«  عبثا من  املو�صيقى  اأوحمند،  
ر�صيد  يعود   ،  2006 يف  �صدرت  التي 
روايته  يف   2019 عام  يف  جمددا  كهار 
مع  حياتي  اأوحمند،  حمند  »�صي 
عن  ال�صادرة  والق�صائد«،  البوهيميا 
للتطرق   ،Tafat( »تافات«  الن�رص  دار 
يف 204 �صفحة اإىل احلياة امل�صطربة 
اأوحمند. ذلك  التي عا�صها �صي حمند 
ال�صيت، املولود نحو  ذائع  »البيقوري 
كونه مثقفا، رف�س  والذي رغم   ،1850
تدوين ،بل وحتى اإعادة تكرار الق�صائد 
ال�صاعر  وكان  قبل«.  من  األقاها  التي 
الذي مت�صك بعدم اخلروج عن القاعدة 
اأ�رص على عدم  اأقرها لنف�صه قد  التي 
تدوين هذه الق�صائد بقوله »من �صمعها 

فليكتبها«.
من  ق�صته  يف  الروائي  ويحاول 
القارئ  حت�صي�س  ف�صال،   ع�رصين 
الق�صائد  )وتعني  »الي�صافرا«  بجمالية 
حمند  األقاها  التي  بالأمازيغية( 
اأوحمند، وبهيجان م�صاعره، من خالل 
من  ق�صيدة  اأربعني  حوايل  ترجمة 
بتكييف  الفرن�صية  اللغة  اإىل  ق�صائده 
�صياقها التاريخي، وايالء اهتمام خا�س 
ال�صعري  طابعها  على  احلفاظ  لكيفية 

ي�صرتجع  ال�صاعر،  وبقلم  احل�صا�س. 
والأحداث  الق�صة  خالل  من  الكاتب 
بني  احلميمية  الروابط  تلك  البارزة 
ال�صاعر و�صعبه، وهي روابط جعلت من 
الواحد �صاهدا على ماآ�صي الآخر وعلى 
مواطن �صعفه، متاما مثل نذير اآماله. 
ال�صاعر  يروي  حياته،  لق�صة  وب�رصده 
اإبان  طفولته  هزت  التي  ال�صطرابات 
الن�صف الثاين من القرن التا�صع ع�رص، 
 1857 يف  الفرن�صي  الغزو  من  بدًء 
اغتيال  غاية  واإىل  القبائل،  ملنطقة 
بتهدمي  مرورا  عائلته،  وت�صتيت  والده 
بلدته الأم واملدر�صة التي كان يرتادها 
املرتاكمة  املاآ�صي  فهذه  للدرا�صة. 
كمعار�س  �صخ�صيته  �صتحدد ل حمالة 
للقيم الجتماعية ومتمرد على النظام 
املنحل  العامل  »هذا  خلقه  الذي 
ازدهارا،  اجل�صع  فيه  يزداد  الذي 
مما  النك�صات«،  املغوار  يتجرع  بينما 
كبري.  حد  اإىل  ال�صاعر  ا�صمئزاز  يثري 
تعد  ومل  جذورها  اجتثت  وك�صجرة 
متلك �صيئا، يدرك ال�صاب حمند، الذي 
الهائم  ال�صاعر  »قدر  اأن  حيا«،  »�ٌصلخ 
يناديه«. اإذ ينغم�س ال�صاعر امللعون يف 
اجلنان ال�صطناعية بني املتع وتاأنيب 
ال�صمري: بقوله »الآن وقد �رصت تائها. 
ذلك.  واأتعمد  بل  الذنوب  ف�صاأقرتف 
عنها  انحرفت  طريقك  عرفت  فكلما 
من  القارئ  و�صيكت�صف  واجتنبها«. 
خالل �صي حمند اأوحمند ذلك احلنني 
وال�صداقة  واحلب  الأجداد  لأر�س 
على  عالوة  كذلك  املنفى  اأو  واحلزن 
قارئ  �صي�صهد  كما  املوا�صيع.  عديد 
املاأثور  بالقول  امل�صبعة  »الي�صافرا« 

ال�صاعر  ب�صرية  نفاذ  على  ال�صديد، 
حيال ع�رصه وظروف عائلته املعي�صية 
اخلا�صع  الب�رصي  الكائن  وانحطاط 
اأبدي  وكرّحالة  م�صتوح�س.  لنظام 
�صي  �صد  املهن،   �صغار  من  يقتات 
�صريا  الطويلة  ٍرحاله  اأوحمند  حمند 
على اٌلأقدام من اجلزائر العا�صمة اإىل 
تون�س العا�صمة، حتى وافته املنية يف 
منطقة  م�صت�صفيات  باأحد   1906 عام 
ينحدر منها. وقد حتدى  التي  القبائل 

ال�صاعر املغوار كل املمنوعات يف هذا 
العامل الذي تركه »بقلب يتح�رص ووجه 
ولن  قدري  اأ�صري  يقول،  اأنا  يتداعى. 
يذكرين ان�صان«. وقد �صكلت »اي�صافارا« 
لعديد  مو�صوعا  اأوحمند  حمند  �صي 
املن�صورات يف �صاكلة كل من عمر بن 
فرعون  ومولود   ،)1904( بوليفة  �صعيد 
 ،)1969( معمري  ومولود   ،)1960(

ويون�س عديل )2000( وغريهم.
 وكالت 

تنظم الوكالة اجلزائرية لالإ�صعاع 
و  املخرج  مع  لقاءا  الثقايف 
خمار  موؤن�س  اجلزائري  املنتج 
حول » اآفاق الإنتاج ال�صينمائي يف 
اجلزائر »،  يوم ال�صبت 15 فيفري 
اجلزائر  ب�صينماتيك  اجلاري  
العا�صمة  ابتداء من  ال�صاعة 14 
زوال   بح�صور خمرجني ال�صباب 
للحرف  العايل  املعهد  و طالب 
ال�صمعي  و  امل�رصحية  الفنون  و 
الوطني  املعهد  و  الب�رصي  
املهني  التكوين  يف  املتخ�ص�س 
املعاهد   و  الب�رصي   ال�صمعي 
ال�صماح  بهدف   وهذا  الأخرى 
لهم بتو�صيع وتعميق معارفهم يف 

عامل ال�صينما .
عر�ض الفيلم الروائي 

الق�ضري »العابر الأخري«

عر�س  اللقاء  هذا  و�صيعرف  
»العابر  الق�صري  الروائي  الفيلم 
الأخري«  يليه نقا�س مع املخرج 
�صيتم   كما   ، خمار  موؤن�س 
للفنانة   »اأيام«  كليب  عر�س 
املخرج   لهذا  اجلزائرية    وردة 
املنتج  اجلزائري  الذي  اأ�ص�س 
�رصكة انتاج » �صفينة لالإنتاج« يف 
، كان منتجا م�صاركا  عام 2003 

لعدة اأفالم  منها الفيلم الروائي 
للمخرج   »اخليانة«  الطويل  
و    ،  2004 �صنة  فيوكن  فيليب 
الفيلم الروائي الوثائقي » ينتهي 
يف  و    ، لوثي  �صرييل  لـ   الليل« 
يف  لالإنتاج   مديرا  كان   2006
من  القو�صطو  املو�صيقي  الفيلم 
و يف  بو�صبيعة   تاأليف �صافينز  
عام 2007 ، اأنتج الفيلم الروائي 
الق�صري »حورية«  للمخرج حممد 
اجلائزة  نال   الذي   ، يرغي 
من  الأوىل  الطبعة  يف  الكربى 
للفيلم  الدويل  وهران  مهرجان 
الروائي  الفيلم  اأخرج  العربي، 
�صنة  الأخري«  »العابر  الق�صري 
بجائزة   فاز   الذي   ،  2011
فيلم  لأف�صل  ال�صوداء  اللوؤلوؤة 
اأبو  مهرجان  يف  عربي  ق�صري 
عر�س  فلقد   ، ال�صينمائي  ظبي 
ال�صينما  دور  يف  الفيلم  هذا 
بالوليات  اأجنلو�س   لو�س  يف 
 2011 عام  الأمريكية  املتحدة 
اأو�صكار   برنامج«  خالل   من 
من  تر�صيحه  مت  كما   ،« هوبول 
قبل املوزع الأمريكي  » �صورت 
يف  للم�صاركة   « اإنرتنا�صيونال 

جوائز الأو�صكار.
حكيم مالك

من تنظيم الوكالة اجلزائرية للإ�ضعاع الثقايف

لقاء مع املخرج واملنتج 
موؤن�س خمار حول« اآفاق الإنتاج 

ال�صينمائي يف اجلزائر«

للكاتب اجلزائري ر�ضيد كهار 

�صدور رواية »�صي حمند اأوحمند، حياتي مع 
البوهيميا وال�صعر«
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فح�ص للدم يتنّباأ ب�صرطان الكلى قبل 5 اأعوام من الإ�صابة
قالت نتائج درا�صة جديدة اإن اأحد فحو�صات البول والدم التي يتم 
عملها للكلى ميكن اأن يتنّباأ باإمكانية الإ�صابة ب�رسطان الكلى قبل 

تطّوره بـ 5 اأعوام، وي�صّمى الفح�ص KIM-1، وميكن اأن ينقذ حياة 
كثريين اإذا اأجري يف وقت مبكر وك�صف عن احتمال الإ�صابة بهذا النوع 

من ال�رسطان الذي ي�صعب عالجه.
واأجريت اأبحاث الدرا�صة يف جامعة بريجهام يف ولية ما�صات�صو�صت�ص، 

ونُ�رست يف دورية »كريتيكال كان�رس ري�صري�ص«. واأظهرت النتائج اأن 
هذا الفح�ص ميكن اأن مييز بني من لديهم ال�صتعداد لالإ�صابة ب�رسطان 

الكلى قبل اأن ينمو الورم وبني من لي�ص ليدهم خماطر لالإ�صابة بهذا 
املر�ص وي�صاعد الك�صف املبكر ملخاطر الإ�صابة ب�رسطان الكلى 

على اإنقاذ حياة املر�صى من قب�صة الورم الذي يعترب من اأكرث الأورام 
ت�صبباً يف الوفاة اإذا هاجم، ودعا فريق البحث اإىل اإ�صافة فح�ص الدم 

KIM-1 اإىل طرق تقدير خماطر الإ�صابة ب�رسطان الكلى نظراً لدقة 
نتائجه مقارنة بفحو�صات الـ »�صي تي �صكان«.

 اكت�صاف اأ�صرار جديدة
 لأدوية الكتئاب

اأكد علماء من جامعتي اإي�صت اأجنليا واأ�صتون الربيطانيتني اأن ال�صتعمال 
الطويل مل�صادات الكتئاب يت�صبب باخلرف.

وتو�صل العلماء اإىل تلك النتائج بعد درا�صات ا�صتمرت 9 �صنوات عاينوا 
 65 عن  اأعمارهم  تزيد  �صخ�ص  األف   350 لنحو  الطبية  امللفات  خاللها 
اأدوية  ويتناولون  الكتئاب  باأعرا�ص  م�صابني  كانوا  منهم  األفا   40 �صنة، 

لتح�صني حالتهم النف�صية.
وبعد اأن لحظ العلماء اأن ن�صبة امل�صابني باخلرف كانت اأعلى بكثري عند 
الذين يتعاطون م�صادات الكتئاب، دققوا يف نوعية الأدوية، فتبني اأن ما 
يدعى مب�صادات الكولني هي اأكرث ما يزيد احتمال الإ�صابة باخلرف عند 

تعاطيها على املدى الطويل.

 فح�ص جديد للدم يعتمد 
على �صور الهاتف الذكي

    
طّور باحثون فح�صاً جديداً للدم يعتمد على تقنيات الهاتف الذكي لتوفري 
نتائج �رسيعة بطريقة �صهلة �صواء يف املنزل اأو عيادة الطبيب. وي�صتطيع 
الإنزميات، ويوفر  با�صتخدام  الأج�صام امل�صادة  الفح�ص اجلديد ك�صف 

على املر�صى كبار ال�صن زيارة املخترب.
التي ن�رست تقريراً  وبايواإليكرتونيك�ص«  »بايو�صين�صور�ص  وبح�صب دورية 
Melisa عن  ي�صّمى  الذي  الفح�ص  يغني هذا  الدم اجلديد  عن فح�ص 
زيارة املخترب ويخت�رس وقت الفح�ص. وهو عباره عن جهاز يزن ن�صف 
كغم ويتاألف من �صخان مائي يحت�صن عينات من الدم ويحللها عن طريق 

ال�صور التي يتم التقاطها بهاتف حممول.

اأطعمة وم�صروبات تنّظف الرئة 
من الغبار وال�صموم

الرئتان هما الو�صيط بني الهواء اخلارجي والدورة الدموية للج�صم، وبذلك 
يلعبان دوراً هاماً يف تنقية الهواء وف�صل الأك�صجني واإخراج الغبار. ل�صمان 
قيام الرئتني بوظائفهما، وتقليل متاعب التنف�ص يف مو�صم الربيع احر�ص 
على تناول الأطعمة وامل�رسوبات التي تنظف الرئتني، وت�صفي الأ�رسار 

الناجتة عن دخان ال�صجائر وعادم ال�صيارات والغبار:
اإ�صافة  مع   ، يومياً  العنب  ع�صري  تناول  ال�صموم  من  الرئتني  لتنظيف   *

قطرات من الليمون )احلام�ص( اإليه.
تناول  من  احلد  مع  املاء،  من  املزيد  ا�رسب  رئتيك  �صحة  لتح�صني   *

منتجات الألبان، واللحوم، والذرة، والقمح، وال�صويا.

اإ�صابات الراأ�ص تزيد احتمال 
الإ�صابة باخلرف!

الكدمات  اأو  الإ�صابات  اأن  اإىل  ال�صويدية  اأوميو  تو�صل علماء من جامعة 
يف  باخلرف  اإ�صابته  احتمال  من  ترفع  الإن�صان  راأ�ص  لها  يتعر�ص  التي 

غ�صون مدة ت�صل اإىل 30 �صنة.
قام  الطويل،  املدى  على  املختلفة  الراأ�ص  اإ�صابات  اأخطار  من  وللتاأكد 
علماء من جامعة اأوميو ال�صويدية بدرا�صات حللوا خاللها البيانات الطبية 
على  البالد  م�صايف  يف  وجمعها  ت�صجيلها  مت  �صخ�ص،  مليون   3.3 لنحو 
مدى 40 عاما تقريبا، حيث ركزوا على التاريخ الطبي لهوؤلء الأ�صخا�ص 

والإ�صابات التي تعر�صوا لها وحالة جهازهم الع�صبي.
وبيت نتائج الدرا�صات اأن اإ�صابات الراأ�ص، وخ�صو�صا تلك التي توؤثر على 
املنطقة القحفية يف الدماغ، تزيد من احتمال اخلرف مبعدل ملحوظ، 
كان  الإ�صابة  حدوث  بعد  الأوىل  ال�صنة  يف  باخلرف  الإ�صابة  فاحتمال 
الإ�صابة  الالحقة كان احتمال  الـ 15  ال�صنوات  مرتفعا مبعدل 80%، ويف 
باخلرف نحو 45%، وو�صلت تلك الن�صبة اإىل 25% على مدى ال�صنوات الـ 30 

من تعر�ص النا�ص لتلك الإ�صابات.

 طريقة �صهلة لإنقا�ص
 الوزن يف مكان العمل

 3 فقدان  على  ت�صاعد  جديدة  طريقة  عن  اأمريكيون  علماء  ك�صف 
كيلوغرامات من الوزن الزائد �صنويا اأثناء العمل وقال العلماء اإن التخلي 
عن املقعد يف مكتب العمل مفيد جدا للذين يريدون التخل�ص من وزنهم 
�صت  ق�صاء  ويكفي  الغذائية.  اأنظمتهم  تغيري  اإىل  احلاجة  دون  الزائد، 
�صاعات يوميا بو�صعية الوقوف للح�صول على نتائج مر�صية يف تخفي�ص 

الوزن بح�صب الدرا�صة.

جامعة  علماء  اكت�صف 
مع  الأمريكية  لويزفيل 
علماء اأحياء من الهند اأن 
الرمان يحتوي على مواد 
التهابات  حدوث  متنع 

وت�صاعد  الأمعاء،  يف 
التقرحات  التئام  يف 
احتمال  من  وتخف�ص 

الإ�صابة بال�رسطان.
يقلل  للعلماء،  ووفقا 

الرمان  م�صتخل�ص 
الإ�صابة  خطر  من 
حيث  الأمعاء،  ب�رسطان 
املعوية  البكترييا  اأن 
الإ�صارة  متت�ص جزيئات 
اإىل  وحتولها  النباتية 
مفيدة  اأخرى  مواد 
ت�صاعد يف �صفاء اجل�صم 
ويقول راجبري �صينخ من 
»اأثبتنا  لويزفيل:  جامعة 
الرمان  يف  املواد  اأن 
ت�صاعد اجل�صم يف اإعادة 
بناء احلاجز بني جدران 

الأمعاء وبقية اجل�صم«.
اأن  الباحثون  ويوؤكد 

على  يحتوي  الرمان 
 »urolitina-A« مادة 
بخ�صائ�صها  املعروفة 
امل�صادة  وقوتها 
اختبار  وعند  لالأك�صدة. 
على  الرمان  م�صتخل�ص 
من  خمتلفة  اأع�صاء 
الفئران  ج�صم  اأن�صجة 
اأنه  ات�صح  املخربية، 
الأمعاء  التهاب  يكبح 
الغ�صاء  يف  اإيجابا  ويوؤثر 

املخاطي لها.
اأن  للباحثني  ات�صح  كما 
يوؤثر  الرمان  م�صتخل�ص 
الأمعاء،  م�صتقبالت  يف 

ومن خاللها ين�صط جني 
عن  امل�صوؤول   »NRF2«
اأمام  احلاجز  بناء  اإعادة 
ومينع  الغريبة  املواد 
اللتهابات ويعمل العلماء 
حاليا على ابتكار نظائر 
 »urolitina-A« ملادة 
تكون اأكرث اأمانا وفعالية، 
موجودة  وهي  خا�صة 
م�صتخل�ص  يف  بوفرة 
التي  وهي  الرمان، 
حتمي من تطور �رسطان 
والأمرا�ص  الأمعاء 
عن  الناجتة  الأخرى 

اللتهابات.

م�صتخل�ص الرمان يحمي من �صرطان الأمعاء

ق�صرة الراأ�ص قد ترتبط مبر�ص خطري
فطرا  باأن  جديدة  درا�صة  اأفادت 
اأن  ميكن  الراأ�ص،  بق�رسة  مرتبطا 
الإ�صابة  يف  حا�صما  عامال  يكون 

مبر�ص »كرون« املعوي املزمن.
املال�صيزية  الفطريات  وترتبط 
املوجودة يف الب�رسة الدهنية وفروة 
يف  مبا  جلدية،  بحالت  الراأ�ص، 
ذلك ق�رسة فروة الراأ�ص، واكت�صف 
الباحثون اأن الفطريات، التي توجد 
عادة يف ب�صيالت ال�صعر الب�رسي، 
الغليظة،  الأمعاء  يف  اأي�صا  تكمن 
�صارة  الفطريات  هذه  تعد  ول 
بالن�صبة ملعظمنا، ولكن يبدو اأنها 
ميتلكون  ممن  النا�ص،  بع�ص  لدى 
تركيبة جينية معينة، تزيد من �صوء 
ال�صطرابات املعوية، مثل مر�ص 

.)IBD( التهاب الأمعاء
اأندرهيل،  ديفيد  الدكتور،  وقال 
يف  الدرا�صة  معدي  اأحد 
 »Cedars-Sinai« م�صت�صفى 
باأن  »فوجئنا  اأجنلو�ص:  بلو�ص 
اأكرث  كانت  الفطريات  هذه 
الأن�صجة  �صطوح  على  �صيوعا 
كرون(،  )داء  مر�صى  لدى  املعوية 
الأ�صحاء.  الأفراد  من  اأكرث 
وجود  ارتبط  ذلك،  على  وعالوة 

جني  يف  �صائع  بتغري  املال�صيزيا 
�صد  للمناعة  مهم  باأنه  معروف 
 »IBD« مر�ص  الفطريات«ويتميز 
بالتغريات يف ال�صتجابة املناعية 

للميكروبيوم املعوي.
ويف حني اأن معظم الدرا�صات حول 
البكترييا،  على  تركز  امليكروبيوم 
اأندرهيل،  الدكتور  فريق  فاإن 

يبحث يف وجود الفطريات ودورها 
مبر�ص  الإ�صابة  يف  املحتمل 
جوزيه  الدكتور  وقال  الأمعاء 
فريق  اأع�صاء  اأحد  وهو  ليمون، 
التغيريات  اإن  البحث يف الدرا�صة، 
 M.« مثل  املعوية،  الفطريات  يف 
تكون  اأن  ميكن   ،»restricta
التي  الأعرا�ص،  تفاقم  يف  عامال 

ت�صاهم يف الإ�صابة بالأمرا�ص لدى 
بع�ص مر�صى »داء كرون«واأظهرت 
 Cell« النتائج املن�صورة يف جملة
اأن   ،»Host and Microbe
مرتفعة  كانت   »M. restricta«
احلاملني  »كرون«  مر�صى  لدى 
با�صم  املعروف  الوراثي  للتنوع 

 .»IBD CARD9«

علماء ين�صحون بتناول اللنب لفوائده العظيمة!
التاأثري  اأمريكيون  علماء  بني 
الذي  للنب املخي�ص  الإيجابي 
�صغط  تخفي�ص  على  ي�صاعد 
القلب  مر�صى  لدى  الدم 

والأوعية الدموية.
ووجد علماء جامعة اأوبورن يف 
التوا�صل  اللنب يتيح  اأن  األباما 

والدماغ.  اله�صمية  القناة  بني 
على  ي�صاعد  اللنب  اأن  كما 
البكترييا  توازن  على  احلفاظ 
وقد  اله�صمي  اجلهاز  يف 
اأن  �صابقة  درا�صات  اأظهرت 
اخللل يف م�صتعمرات البكترييا 
يوؤدي  )اجلراثيم(،  الأمعاء  يف 

�صغط  بارتفاع  الإ�صابة  اإىل 
من  كبرية  ن�صبة  لدى  الدم 

النا�ص.
الفئران  على  جتارب  وخالل 
باللنب  تغذيتها  مت  املخربية، 
ملدة 9 اأ�صابيع، لحظ العلماء 
)املرتبطة  ال�صموم  انخفا�ص 

بتدمري اخلاليا( يف اأج�صادها. 
انخفا�ص  اأي�صا  لحظوا  كما 
لديها.  ال�رسياين  الدم  �صغط 
بتناول  الأطباء  ين�صح  لذلك 
لفوائده  املخي�ص  اللنب 
يف  لدوره  وخا�صة  العديدة 

تخفي�ص �صغط الدم.
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ثو�ب �ل�سرب على �ملر�ض و�مل�سيبة 
اإنهّ املر�ض اأو امل�صيبة ، اإبتالء من الَلهّ تعاىل 

يخترب به عباده فمن حمد الَلهّ و �صرب على 
ما اأ�صابه فقد فاز ، و من مل يحمد الَلهّ على 

ر فقد خ�رس و  ما اأ�صابه و �صخط و  ت�صجهّ
هو ناق�ض الإميان لأنهّ الر�صا بالق�صاء و 
ر و  ا الت�صجهّ القدر دليل كمال  الإميان اأمهّ
ر الَلهّ فهو دليل نق�ض  ال�صخط على ما قدهّ

ر الأجر الذي يناله  الإميان و يفقد املت�صجهّ
ا يلحقه الوزر . لو �صرب و ربهّ

قال ر�صول الَلهّ )عجباً لأَمِر امُلوؤِمِن ! اإَنهّ اأَمَرهُ 
ٌ – و لي�ض ذلَك لأحٍد اإلهّ للُموؤِمِن -  ُكلَهُّه َخيرْ
اءُ �َصَكَر فكاَن َخياً لَُه ، و اإنرْ  اإنرْ اأَ�صابَترُْه �رسهّ
رَبَ فَكاَن َخياً لَُه (حديث  اءُ �صَ اأَ�صابَتُه �رسهّ

�صحيح ، رواه م�صلم .
�ض لالإختبار بالعديد من  الن�صان معرهّ

ٍء  الإبتالءات قال تعاىل } ولَنَبرْلَُونَهُّكمرْ ِب�َصيرْ
َواِل  وِع َونَقرْ�ٍض ِمَن الأَمرْ ُ ورِْف َوالرْ َ ِمَن الرْ

اِبِريَن * الَهِّذيَن  ال�صَهّ ِ َوالأَنرُْف�ِض َوالثَهَّمَراِت َوبَ�رِسهّ
ِ َواإِنَهّا اإِلَيرِْه  يبٌَة َقالُوا اإِنَهّالِلَهّ ابَترُْهمرْ ُم�صِ اإَِذا اأَ�صَ

لََواٌت ِمنرْ َرِبهِّهمرْ  َراِجُعوَن * اأُولَِئَك َعلَيرِْهمرْ �صَ
تَُدوَن{ )البقرة :  ُهرْ َمٌة َواأُولَِئَك ُهُم املرْ َوَرحرْ

. )157 - 155
يخربنا الَلهّ تعاىل باأنهّه �صيختربنا ، هل ن�صرب 

على قليل من الوف و الوع ، و فقدان 
بع�ض الأموال و الأهل و نق�ض يف النباتات 

و الزروع و غيها من حوائج الإن�صان . 

فال�صابرون على هذا البالء لهم الأجر من 
الَلهّ . ثم يبني الَلهّ تعاىل من هم ال�صابرون } 
ِ َواإِنَهّا  يبٌَة َقالُوارْ اإِنَهّا لِلهّ �صِ ابَترُْهم ُمهّ الَهِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ

اإِلَيرِْه َراِجعوَن{ اأي اإنهّا عبيد الَلهّ نر�صى ببالئه 
يف ال�رساء و ال�رساء ، و اإنهّا اإليه راجعون يف 
الآخرة ليجازينا .هوؤلء ال�صابرون يغفر لهم 
الَلهّ و يرحمهم و هم  املهتدون اإىل احلق و 

ال�صواب باأنهّهم اإ�صت�صلموا لق�صاء الَلهّ .
)ما من عبد ت�صيبه م�صيبة  قال ر�صول الَلهّ

فيقول اإنهّا لَلهّ و اإنهّا اإليه راجعون ،اللَهّهم 
اأوؤجرين يف م�صيبتي واخلف يل خيا منها 
اإلهّ اأَجَره الَلهّ يف م�صيبته و اأخلف له خياً 

منها (حديث �صحيح ، رواه م�صلم .

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

يف �صحيح م�صلم عن اأبي هريرة ر�صي الل عنه 
يف احلديث القد�صي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�صنة فاأنا اكتبها له ح�صنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�صهر :

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

.3. نية اأن يكون هذا ال�صهر بداية انطالقة 
للخي والعمل ال�صالح واإىل الأبد باإذن الل .

4. نية ك�صب اأكرب قدر ممكن من احل�صنات يف 
هذا ال�صهر ففيه ت�صاعف الأجور والثواب .
5. نية ت�صحيح ال�صلوك واللق واملعاملة 

احل�صنة لميع النا�ض .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رسه بني النا�ض 

م�صتغاًل روحانية هذا ال�صهر .
7. نية و�صع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

والدية بالإلتزام به .

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني بالل و �صاأله الن�صيحة 

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

الثانية �رسح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و الام�صة ر�صا و منح .

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

رائحة الذكر ، ول لنف�صك طاب..
و الثانية : لول اأن �رسح �صدرك بالو�صال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

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

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �صَ
و الام�صة : ر�صي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رسته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ بالم�ض ، 

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

مرحلة �لتفريع
اأ�صله،  على  الفرع  بناء  به  ويق�صد   
وذلك  منه،  حكمه  وا�صتنباط 
املرحلة  املذهب.وهذه  داخل 
الإمام  اأتباع  فيها  ظهر  التي  هي 
بنهجه،  اآخذين  وتالمذته،  مالك 
احلوادث  يف  الإفتاء  وموؤ�ص�صني 

والوقائع بربطها باأ�صوله وقواعده.
تبتدئ هذه املرحلة من نهاية القرن 
الثاين الهجري وت�صتمر اإىل منت�صف 
نفوذ  تو�صع  وفيها  الثالث،  القرن 
اأخرى  جهات  اإىل  وامتد  املذهب، 

كالعراق وم�رس واإفريقية والأندل�ض 
الذين  مالك  الإمام  تالميذ  يد  على 
املدر�صة  اأيديهم  وعلى  بهم  تكونت 
يف  منظرون  لها  واأ�صبح  املالكية، 
املذهب، يفرعون امل�صائل الزئية 
الأحكام  يف  الإمام  اأ�صله  ما  على 
نطاق  على  التدوين  وبداأ  العملية، 

وا�صع.
برواية  الكربى  املدونة  وتعد 
�صحنون عن عبد الرحمن بن القا�صم 
ثم  التفريع،  ملرحلة  الأوىل  النواة 

الل  لعبد  »الوا�صحة«  بعدها  جاءت 
العتبية  ثم  الأندل�ض،  يف  حبيب  بن 
عبد  ابن  وخمت�رس  واملوازية 
ت�صمى  التي  احلكم وغيها... وهي 
املرحلة  هذه  و�صت�صهد  بالأمهات، 
التفريعات  وكرثة  امل�صائل،  ات�صاع 
الأقوال  يف  الختالف  وبروز 
والربط  الوقائع،  وتقدير  والطرق، 
الإجمالية،  الدلئل  وبني  بينها 
ال�صيء الذي ن�صاأت عنه مرحلة ثالثة 

بال�رسورة وهي:

مرحلة �لتطبيق

مرحلة �جلمع و�الخت�سار

مرحلة �لتاأ�سي�ض
قواعد  تاأ�صيل  مرحلة  هي   
يد  على  املذهب  هذا 
�صاحبه مالك بن اأن�ض، الذي 
الطريق  متهيد  على  عمل 
وذلك  بعده،  جاء  ملن 
وتقعيد  الأ�صول  بتاأ�صيل 

القواعد، ور�صم املنهج العام 
الذي �صلكه اأتباعه من بعده، 
الفقه  ماآخذ  اإىل  فاإ�صاراته 
اتخذها  التي  هي  واأ�صوله، 
اأ�صحابه  من  الأ�صول  اأهل 
وقواعد  بها،  اهتدوا  معامل 

بنوا عليها.
اأ�صول املذهب  وهكذا، فاإن 
ملالحظة  تبعا  ا�صتقرائية، 
تالمذة الإمام مالك و طريقة 
اجتهاده، ول �صيما ما ورد يف 
واأحكام،  فتاوى  من  املوطاأ 

وما كان ينقل عنه من اأجوبة، 
فا�صتخل�صوا من كل ذلك ما 
ينبني املذهب عليه. ذلك اأن 
هذه  يحدد  مل  مالكا  الإمام 
الأ�صول بنف�صه بالكيفية التي 

يذكرها الأ�صوليون.

الفقهي  التفريع  دور  اأنتجه  فيما  النظر  مرحلة  وهي   
الوقائع  يف  املناط  حتقيق  يف  والإجتهاد  �صبق،  الذي 

امل�صتجدة.
ومما مييز هذه املرحلة كونها اهتمت بدرا�صة امل�صائل 
اأنتجتها مرحلة التفريع. التي �صمتها مدونات جامعة 
بني خمتلف  املوازنة  على  الع�رس  هذا  فقهاء  فانكب 
ملحقني  بالفروع،  الأ�صول  رابطني  امل�صائل،  تلك 
والإختالف  الإتفاق  مواقع  �صابطني  بال�صبيه،  ال�صبيه 
ال�صابقني. ويف  الفقهاء  املاأثورة عن  الأقوال  تلك  بني 
لي�ض  التي  امل�صائل  يف  يجتهدون  قد  الأحيان  بع�ض 
فيها حكم عن طريق القيا�ض، وذلك باإدراج ذلك احلكم 
حتت الكليات املقررة، والقواعد التي �صبطت. وبذلك 
دخلوا يف مرحلة املالءمة بني ما هو من�صو�ض، وبني 

بروز  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  الديد.  الواقع  يتطلبه  ما 
اختالفات بني املتاأخرين واملتقدمني.

بقوله:  املرحلة  هذه  عا�صور  بن  الفا�صل  لنا  وي�صور 
هذبت  التي  التهاذيب  كتب  الدور  هذا  يف  »وظهرت 
ل�صت  التي  واملخت�رسات  القدمية،  الكتب  بها 
النظر يف  ودقق يف  بها،  التي �رسحت  وال�رسوح  فيها، 
�صور  تقر  والختالف،  التفاق  بيان  لأجل  امل�صائل 
النوازل والفتاوى التي ت�صتمل على الواقعات احلادثة، 
وعلى بيان ما يرى الفقهاء املتاأخرون من رجال دور 
التطبيق من انطباق اأو عدم انطباق لقول من الأقوال 
على  التفريع  دور  من  القدمية  امل�صادر  من  املاأثورة 
تلك الزئية الا�صة. وهذا ما اأكده اأي�صا ابن خلدون 

يف مقدمته..

وهذه املرحلة  جاءت بعد ا�ستقرار 
املناهج، والنظر يف الفروع الفقهية 
تخريجا وتطبيقا وتنقيحا، وما قام 

به اأعالم املذهب من اجتهادات. 
وهكذا ظهر خمت�سر بن �سا�س 

امل�سمى »اجلواهر الثمينة يف مذهب 
عامل املدينة«. وخمت�سر ابن 

احلاجب امل�سمى »بجامع الأمهات«. 
وجاء بعده »خمت�سر ال�سيخ خليل« 
.. وهكذا اأ�سبح املتاأخرون دائرين 

يف فلك املتقدمني، عاكفني على 
ما انتهى اإليهم من اأقاويل من 

تقدمهم، ل يتعدون دائرة ال�سرح 
والإخت�سار..

مرحلة �لتنقيح
 وهي مرحلة تنقيح اأقوال املذهب، واعتبار الدليل الأقوى منها رواية ودراية. واأهم تطور ي�صجل يف 
هذه املرحلة، ظهور حركة نقدية ان�صبت على اأقوال املتقدمني، بق�صد اإخ�صاعها للنقد والتمحي�ض 
بطريقة مغايرة ملا كان �صائدا يف ال�صابق، فجاء يف هذا بنهج جديد يف ميدان نقد الفقه.ومن اأبرز 
الفقهاء الذين تزعموا هذا التيار اللخمي، الذي كان له تاأثي وا�صح فيمن جاء بعده من اأمثال املازري 
وابن ب�صي وابن ر�صد الد وعيا�ض وغيهم ممن �صلك م�صلكه يف طريقة نقد الفقه، فنقحوا ما اأمكنهم 

تنقيحه من امل�صائل، واأولوا بع�ض الروايات حاكمني على �صحة بع�صها، و�صعف البع�ض الآخر..



ليلى علوي تر�أ�س جلنة حتكيم �أول 
  ن�سخة من مهرجان �لبحرين لل�سينما

اختار مهرجان البحرين لل�سينما 
علوي،  ليلى  امل�رصية  املمثلة 
م�سابقة  حتكيم  جلنة  لرئا�سة 
اأول دوراته  الروائية يف  الأفالم 

التي تنطلق يف مار�س املقبل.
وقالت اإدارة املهرجان يف بيان، 
ليلى علوي جاء »ملا  اإن اختيار 
املجال  يف  خربة  من  به  تتمتع 
رئا�ستها  جانب  اإىل  ال�سينمائي 

خليجية  دولية  مهرجانات  يف  التحكيم  جلان  من  للعديد  وع�سويتها 
اإبراهيم  ال�سعودي  املمثل  ع�سويتها  يف  اللجنة  وت�سم  وعربية«. 
الذي  املهرجان  و�سيقام  �سالح.  اأمني  البحريني  والناقد  احل�ساوي، 

ينظمه نادي البحرين لل�سينما يف الفرتة بني 4و 8 مار�س2020 .
م�سابقة  املهرجان  ي�سمل  الروائية  الأفالم  م�سابقة  وبجانب 
املنتج  هم  بحرينيني  ثالثة  ت�سم  الوثائقية،  والأفالم  الطلبة  لأفالم 
وال�سيناري�ست فريد رم�سان، والناقد ح�سن حداد، والأكادميي حممد 
يراأ�س جلنة حتكيمها  التي  التفوق  مركز  م�سابقة  ي�سمل  كما  ال�سيد. 
تفوق  مركز  مديرة  ربيعة  فاطمة  ومعه  الرويعي،  جمعان  املخرج 

ال�ست�ساري للتنمية، واملمثلة اأمينة القفا�س.
البحرين  نادي  لتاأ�سي�س  الأربعني  الذكرى  مع  املهرجان  ويتزامن 

لل�سينما يف 1980.
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جمعية  مهرجان  اإدارة  اأعلنت 
الت�سوير  مدير  برئا�سة  الفيلم 
عبدال�سميع  حممود  ال�سينمائي 
الدورة  بجوائز  الفائزين  اأ�سماء 
اأقيمت  التي  للمهرجان،   46 الـ 

 8 اإىل  جانفي   25 من  الفرتة  يف 
جلنة  وتراأ�س  اجلاري،  فيفري  

حتكيمها الناقد كمال رمزي.
وحاز فيلما »الفيل الأزرق« و«ملا 
من  الأ�سد  ن�سيب  علي  بنتولد« 
اجلوائز، حيث حاز »ملا بنتولد« 
جائزة اأح�سن فيلم، بينما ح�سلت 
الفنانة �سلمى ح�سن على جائزة 
بينما  اأول،  دور  ممثلة  اأح�سن 
�سليمان  حنان  الفنانة  ح�سلت 
دور  ممثلة  اأح�سن  جائزة  على 
تامر  املخرج  ح�سل  بينما  ثاين، 
عزت على جائزة اأح�سن اإخراج، 
�سم�س  نادين  الراحلة  وح�سلت 
�سيناريو،  اأح�سن  جائزة  على 
اأميمة  الفنانة  ح�سلت  بينما 
التقدير  �سهادة  على  ال�سباعي 
من جلنة التحكيم عن دورها يف 

هذا الفيلم.

فقد  الأزرق«  »الفيل  فيلم  اأما 
ح�سل على جائزة اأح�سن مكياج 
واأح�سن  م�سطفى،  لطارق 
مك�ساج �سوت لأحمد اأبو ال�سعد 
بينما ح�سلت ناهد ن�رص اهلل على 
جائزة اأح�سن م�سممة مالب�س ، 
كما ح�سل املو�سيقار ه�سام نزيه 
واخريا  املو�سيقي،  جائزة  على 
حافظ  اأحمد  املونتري  ح�سل 

على جائزة اأح�سن مونتاج.
�سعد  الفنان حممد  بينما ح�سل 
علي جائزة اأح�سن ممثل دور اأول 
عن دوره يف فيلم »الكنز 2«، بينما 
ح�سل الفنان ماجد الكدواين علي 
اخلا�سة  التحكيم  جلنة  جائزة 
»ال�سيف«،  فيلم  يف  دوره  عن 
علي  �سمرة  با�سم  ح�سل  بينما 
ثاين  دور  ممثل  اأح�سن  جائزة 
رزق2«،  »ولد  فيلم  يف  دوره  عن 

اأما مهند�س الديكور علي ح�سام 
فح�سل علي جائزة الديكور عن 
فيلم »ال�سيف« بينما ح�سل مدير 
علي  يو�سف  اأحمد  الت�سوير 
فيم  عن  ت�سوير  اأح�سن  جائزة 
فيلم  ح�سل  فيما  ماآتة«،  »خيال 
اأف�سل  »بني بحرين« علي جائزة 

اأفي�س.
املهرجان  اإدارة  اأعلنت  كما 
اجلمعية  اأع�ساء  جائزة  عن 
ال�ستفتاء  خالل  من  واجلمهور 
العرو�س  بعد  يقام  الذي  اليومي 
للمخرج  فيلم«ال�سيف«  ح�سل 
اأعلي  علي  الباجوري  هادي 
الأ�سوات، و�سيتم توزيع اجلوائز 
املقبل،  ال�سبت  والتكرميات، 
داخل �سينما حممد فريد ب�سارع 

عماد الدين.

»ملا بنتولد« �أف�سل فيلم يف مهرجان جمعية �لفيلم.. 
وحممد �سعد �لأف�سل

�سر�ع �لعمالقة على �أو�سكار �أف�سل خمرج..
 و�سام مينديز �لأوفر حظًا

ورغم اأن هناك عدة اأفالم اأخرجتها 
العام،  يف  جناحاً  حققت  �سيدات 
على  للمناف�سة  اختري  ما  ومنها 
 Little« مثل  فيلم  اأف�سل  اأو�سكار 
فاإن  جريوج،  لغريتا   »Women
عن  �ستغيب  خمرج  اأف�سل  جائزة 
ُر�سحن  �سيدات   5 اأن  علماً  املراأة، 

لهذه اجلائزة يف تاريخ الأو�سكار.
ت�سهد  الن�سائي،  الغياب  عن  وبعيداً 
العام،  هذا  �رص�سة  مناف�سة  اجلائزة 
من  مينديز  �سام  الربيطاين  اأن  رغم 
املر�سحني بقوة للفوز بها عن فيلمه 
»1917« الذي اكت�سح مو�سم اجلوائز 
يزاحمه  كما  الأخرية،  الأ�سهر  يف 
جون  بونغ  اجلنوبي  الكوري  بقوة 
هو، خمرج »Parasite« اأو »طفيلي« 
اأو�سكار  على  بدوره  يناف�س  الذي 

اأف�سل فيلم غري ناطق بالإجنليزية.

مينديز.. رهان ناجح

الإخراج  عامل  مينديز  �سام  اقتحم 
بفيلم   1999 يف  بقوة  ال�سينمائي 
»American Beauty« اأو »جمال 
املجتمع  ي�ستعر�س  الذي  اأمريكي« 
به  وفاز  الأمريكي،  ال�ستهالكي 
واف�سل خمرج  فيلم  اأف�سل  باأو�سكار 
، لي�سبح واحداً من املخرجني ال�ستة 
بالأو�سكار  فازوا  الذين  الوحيدين 
عن اأول عمل روائي طويل لهم، علما 

باأنه مل يفز اأي منهم باأو�سكار ثانية، 
المر الذي قد يتغري الأحد يف حالة 

مينديز.
جوائز  بـ«1917«  مينديز  فاكت�سح 
ونقابة  والبافتا،  غلوب،  الغولدن 
ونقابة  الأمريكية  املنتجني 
يف  فر�سه  يعزز  ما  املخرجني، 
الفوز الأحد املقبل نظرا لأن الفائز 
بجائزة نقابة املخرجني يف ال�سنوات 
اخلم�س املا�سية انت�رص يف الأو�سكار 

اأي�ساً.
ويف »1917« الذي تدور اأحداثه خالل 
احلرب العاملية الأوىل يراهن مينديز 
على اجلانب التقني، اإذ يظهر العمل 

لقطة واحدة  لو كان م�سوراً يف  كما 
طويلة متنح امل�ساهد الإح�سا�س باأن 

الفيلم �سور، دون قطع.
بون جون هو..ظاهرة »طفيلي«

اجلنوبي  الكوري  يعد  مينديز،  بعد 
للفوز  حظاً  الأوفر  هو  جون  بونغ 
العام  مفاجاأة  �ساحب  فهو  باجلائزة 
لنيل  اأي�ساً  يناف�س  الذي  »طفيلي« 
لي�س  اأنه  رغم  فيلم  اأف�سل  اأو�سكار 

بالإجنليزية.
املمكنة  اجلوائز  بكل  فاز  »طفيلي« 
الغولدن  وحتى  كان،  مهرجان  من 
�سبكة  تعر�س  اأن  ويُنتظر  غلوب، 
ق�سرياً  م�سل�ساًل  اأو«  بي  »اإت�س 

م�ستوحى منه.
الكلمة  مبعني  ظاهرة  و«طفيلي« 
اأنواع  عدة  فيه  ميزج  فمخرجه 
ويتنقل برباعة بني الكوميديا ال�سوداء 
والدراما، والإثارة، وهو مر�سح اأي�ساً 

لأو�سكار اأف�سل فيلم اأجنبي.
�سكور�سيزي.. ودر�س جديد

�ساعات  ثالث  نحو  ميتد  اأنه  رغم 
ون�سف وعر�س يف جمموعة خمتارة 
اإنتاج  من  لأنه  ال�سينما،  دور  من 
 The« حظي  »نتفليك�س«،  من�سة 
Irishman« اأو »الرجل الأيرلندي« 
حد  على  واجلمهور  النقاد  باإعجاب 
ال�سواء، ومرة جديدة اأثبت املخ�رصم 

مارتن �سكور�سيزي عبقريته واأعطى 
در�ساً يف الإخراج.

والفيلم كال�سيكي يف مو�سوعه الذي 
يدور حول املافيا، لكن �سكور�سيزي 
نريو،  دي  روبرت  باإظهار  خاطر 
اأ�سغر  بيت�سي،  وجو  بات�سينو،  واآل 
املراحل  يف  عليهم  ليعتمد  �سناً 
التي  لل�سخ�سيات  املختلفة  العمرية 
�سكور�سيزي  وا�ستطاع  يج�سدونها. 
هوؤلء  يف  ما  اأف�سل  يُخرج  اأن 
اآل  ليرت�سح  املخ�رصمني  املمثلني 
بات�سينو وجو بيت�سي لأو�سكار اأف�سل 
ممثل دور ثان، و�سكور�سيزي لأف�سل 
العمل  مناف�سة  عن  ف�ساًل  خمرج، 

على اأو�سكار اأف�سل فيلم.
ويعد هذا تا�سع تر�سيح ل�سكور�سيزي 
اأف�سل  خمتلفة  فئات  يف  لالأو�سكار 
مقتب�س،  �سيناريو  اأف�سل  خمرج، 
بها مرة  اأنه فاز  واأف�سل فيلم، علماً 
عن  خمرج  اأف�سل  فئة  يف  واحدة 
»The Departed« اأو »املغادرون« 

.
تاراناتينو.. وع�سق ال�سينما

الفوز  تارانتينو  لكوينتني  �سبق 
بالأو�سكار ولكن كاتب �سيناريو ولي�س 
 »Pulp Fiction« عن  خمرجاً 
 Django»و رخي�س«  »خيال  اأو 
احلر«  »دجانغو  اأو   »Unchained
ويعد تر�سيحه لأو�سكار اأف�سل خمرج 
 Once Upon a Time in« عن

يف  مرة  »ذات  اأو   »Hollywood
هوليوود« الثالث له يف هذه الفئة.

املر�سحني  من  تارانتينو  يعد  ول 
للفوز باجلائزة عن هذا الفيلم الذي 
ال�ستينيات  ل�سينما  حب  ر�سالة  يعد 
من خالل ثالث �سخ�سيات ج�سدها 
وبراد  كابريو،  دي  ليوناردو  برباعة 
لق�سة  ميكن  روبي،  ومارغوت  بيت، 
مبفردها،  فيلماً  تكون  اأن  منها  كل 
اأف�سل  من  الفيلم،  نهاية  اأن  كما 

النهايات يف تاريخ الفن ال�سابع.
عن  يرت�سح  اأن  كابريو  دي  وا�ستحق 
فيما  ممثل،  اأف�سل  لأو�سكار  اأدائه 
دور  ممثل  لأف�سل  بيت  براد  تر�سح 

ثان.
تود فيليب�س..الأقل حظًا

اأما الأقل حظا للفوز هو تود فيليب�س 
املخرج املعروف باأفالمه التجارية 
مثل  نظر،  وجهة  على  حتتوي  التي 
»�سداع  اأو   ،»The Hangover«
 »Joker« بـ  ا�ستطاع  لكنه  الكحول«، 
يقدم  اأن  عنه  املر�سح  اجلوكر  اأو 

فيلماً م�سوقاً.
ي�ستعر�س  اأن  فيليب�س  وا�ستطاع 
�سخ�سية  تطور  مراحل  برباعة 
اخلري  من  بامتان،  اجلوكر،عدو 
خواكني  ج�سدها  والتي  ال�رص،  اإىل 
ا�ستحق  ا�ستثنائي،  باأداء  فينيك�س 
اأف�سل  لأو�سكار  الرت�سح  بف�سله 

ممثل.

يف حدث نادر ت�سهد جائزة الأو�سكار لأف�سل خمرج مناف�سة �سر�سة بني جمموعة من عمالقة الفن ال�سابع، لكن دون ح�سور ن�سائي. ويتناف�س كوينتني تارانتينو، 
ومارتن �سكور�سيزي، و�سام مينديز، وتود فيليب�س، وبونغ جون هو، على جائزة اأف�سل خمرج يف الن�سخة الـ92 من حفل الأو�سكار الذي يقام الأحد املقبل.
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موديل خا�ص من باجاين زوندا بـ 15 مليون يورو
عن  باجاين  �رشكة  ك�شفت 
 HP" اخلا�ص  املوديل 
Barchetta" من اأيقونتها 
يقت�رش  والذي   ،Zonda
فقط  ن�شخ   3 على  اإنتاجه 

ب�شعر 15 مليون يورو.
ال�رشكة  واأو�شحت 
ال�شيارة  اأن  الإيطالية 
اجلديدة  ريا�شية  ال�شوبر 
تعتمد على �شواعد حمرك 
من  مكون  طبيعي  �شحب 

�شعة   V12 اأ�شطوانة   12
 760 بقوة  ويزاأر  لرت   7.3
جهوده  وتت�شافر  ح�شان، 
من  يدوي  حركة  ناقل  مع 
تك�شف  ومل  �رشعات.   6
معدلت  عن  بعد  ال�رشكة 

الأداء اأو قيم ال�شتهالك.
الت�شميمي،  ال�شعيد  وعلى 
اخلا�ص  املوديل  يخطف 
 "HP Barchetta"
خالل  من  اإليه  الأنظار 

والتيتانيوم  الكربون  ثوب 
الق�شري  الأمامي  والزجاج 
اجلانبية  النوافذ  وكذلك 
بالإ�شافة  الق�شرية، 
الريا�شية  املقاعد  اإىل 
جلدي  بفر�ص  املك�شوة 
يزدان بنقو�ص الكاروهات، 
مع جنوط قيا�ص 20 بو�شة 

بو�شة  و21  اأماماً 
خلفاً.

"ماكان" من  اجلديد  املوديل  تطلق  بور�سه 

النقاب  بور�شه  �رشكة  ك�شفت 
من  اجلديد  املوديل  عن 
التي   ،Macan اأيقونتها 
الأرا�شي  موديالت  لفئة  تنتمي 
املناف�شة  نار  لت�شعل  الوعرة، 
اإم  وبي   GLC مر�شيد�ص  مع 
ال�رشكة  واأو�شحت   X3 دبليو 

اجلديد  املوديل  اأن  الأملانية 
من Macan يتميز من اخلارج 
 LED ك�شافات  خالل  من 
يف  املمتد  الإ�شاءة  و�رشيط 
ال�شيارة، يف حني ميتاز  موؤخرة 
ال�شا�شة  من خالل  الداخل  من 
 11 قيا�ص  الكبرية  اللم�شية 

قيا�شي  ات�شال  مع  بو�شة، 
والرتتيب  الإنرتنت،  ب�شبكة 

اجلديد للكون�شول الأو�شط.
من  الأ�شا�شي  املوديل  ويعتمد 
حمرك  �شواعد  على  ال�شيارة 
 185 بقوة  الأ�شطوانات  رباعي 
كيلووات/252 ح�شان، يف حني 

 Macan S املوديل  يعتمد 
 3.0 �شعة  تربو  حمرك  على 
كيلووات/354   260 وبقوة  لرت 
املوديل  دفع  ويتوىل  ح�شان 
Macan Turbo حمرك تربو 
مزدوج �شعة 2.9 لرت وبقوة 324 

كيلووات/440 ح�شان.

خرافات عن ال�سيارات 
الكهربائية توقف عن ت�سديقها

الكهربائية  ال�شيارات  حظيت 
ال�شنوات  ال�شعبية يف  مبزيد من 
من  العديد  اجتاه  مع  الأخرية، 
ال�رشكات اإىل اإنتاج املزيد منها، 
وتوفر حمطات ال�شحن على نحو 

متزايد يف العديد من الدول.
الجتاه،  هذا  من  الرغم  وعلى 
يزالون  ل  الكثريين  اأن  اإل 
ا�شتخدام  عن  يحجمون 
نتيجة  الكهربائية،  ال�شيارات 
عن  اخلاطئة  املعتقدات  بع�ص 
هذا النوع من ال�شيارات، بح�شب 

�شحيفة "مريور" الربيطانية:
لي�شت  الكهربائية  ال�شيارات   -1

قوية
ال�شيارات  اأن  الكثريون  يعتقد 
قوة  بنف�ص  لي�شت  الكهربائية 
بالبنزين  تعمل  التي  ال�شيارات 
ميكن  الواقع،  ويف  الديزل.  اأو 
توليد  الكهربائية  لل�شيارات 
واأكرث  اأ�رشع  ب�شكل  الطاقة 
التقليدية.  نظريتها  من  قوة 
هذا  على  �شيارة  اأ�رشع  اأن  كما 
الكوكب هي �شيارة كهربائية، مت 
الك�شف عنها يف معر�ص جنيف 

لل�شيارات.
ال�شيارات  بطاريات   -2
 5 كل  لتبديل  حتتاج  الكهربائية 

�شنوات
اأن  للراأي  ا�شتطالع  ك�شف 
�شخ�شاً واحداً من بني كل اأربعة 
اأنهم  يعتقدون   )%23( اأ�شخا�ص 
بطارية  تبديل  اإىل  �شيحتاجون 
خم�ص  بعد  الكهربائية  ال�شيارة 
�شحيحاً،  لي�ص  هذا  �شنوات. 
م�شممة  احلالية  فاملوديالت 
بحيث تدوم البطارية 10 �شنوات 
على الأقل ورمبا 20 �شنة قبل اأن 

حتتاج اإىل ا�شتبدال.

3- ت�شغيل ال�شيارات الكهربائية 
اأكرث تكلفة

يبالغ ال�شائقون يف تقدير تكلفة 
ت�شغيل ال�شيارة الكهربائية بن�شبة 
ميكن  حيث   ،%100 عن  تقل  ل 
الكهربائية  ال�شيارات  تعمل  اأن 
مل�شافة 100 ميل بتكلفة ترتاوح 
بني 5 و 8 دولر، مقارنة بـ 18 اإىل 
230 دولر لل�شيارات العاملة على 

البنزين اأو �شيارات الديزل.
�شيارة  قيادة  ميكن  ل   -4

كهربائية على طريق �رشيع
لدى  اآخر  خاطىء  اعتقاد 
معظم  ت�شمح  حيث  ال�شائقني، 
ال�شيارات  بقيادة  الدول 
الطرقات  على  الكهربائية 
التحتية  البنية  وتوفر  ال�رشيعة، 
وحمطات ال�شحن لهذا الغر�ص.

ال�شيارة  غ�شل  ميكن  ل   -5
الكهربائية يف مغ�شل ال�شيارات

نظراً لرتباط ا�شم هذه ال�شيارة 
بني  العتقاد  ي�شود  بالكهرباء، 
املمكن  غري  من  اأن  الكثريين 
ال�شيارات  مغا�شل  يف  غ�شلها 
اخلرباء  اأن  اإل  التقليدية، 
تنظيفها  بالإمكان  اأن  يوؤكدون 
يف هذه املغا�شل مثل اأي �شيارة 

اأخرى.
ال�شيارة  ا�شتخدام  ينبغي  ل   -6

الكهربائية يف الأجواء املاطرة
يتم اختبار ال�شيارات الكهربائية 
قبل  من  وا�شع  نطاق  على 
وقبل  لها،  امل�شنعة  ال�رشكات 
خالل  من  و�شعها  يتم  بيعها 
املطر،  �شد  الأمان  اختبارات 
مانعة  ال�شحن  اأجهزة  وحتى 
تخ�شع  حيث   - املاء  لت�رشب 
لختبار  ال�شحن  نقاط  جميع 

اأمان �شارم اأي�شاً قبل تثبيتها.
فورد Focus حتذر من ال�سري يف االجتاه اخلاطئ

جتهيز  عن  فورد  �رشكة  اأعلنت 
�شيارتها Focus اجلديدة، التي 
تنتمي لفئة املوديالت املدجمة، 
من  للتحذير  جديدة  بوظيفة 

ال�شري يف الجتاه اخلاطئ.
اإىل  الأمريكية  ال�رشكة  واأ�شارت 
اأن �شيارتها اجلديدة تعتمد على 
منع  على  ت�شاعد  متطورة  تقنية 
الطرق  على  اخلاطئ  النحراف 

على  ت�شتند  والتي  ال�رشيعة، 
نظام فورد احلايل للتعرف على 
ي�شتخدم  كما  املرور،  اإ�شارات 
النظام  معلومات  نظام املالحة 
 GPS املواقع  لتحديد  العاملي 
موقع  على  التعرف  اأجل  من 

ال�شيارة.
واأو�شحت �رشكة فورد اأن كامريا 
على  تتعرف  الأمامي  الزجاج 

حدود  مثل  املرور  اإ�شارات 
ال�رشعة، والتي يتم عر�شها على 
�شا�شة  اأو  القيادة  لوحة  �شا�شة 
واإذا  الختيارية   Head-up
لعالمتي  ال�شيارة  قائد  اجتاز 
جانبي  على  املرور"  "ممنوع 
طريق موؤدي لطريق �رشيع، فاإن 
ال�شيارة تقوم بتنبيه قائدها عن 
طريق وظيفة التحذير اجلديدة؛ 

عالمة  بعر�ص  النظام  ويقوم 
من  "حتقق  وبيان  حمراء  حظر 

اجتاه ال�شري".
الوظيفة  هذه  جانب  واإىل 
فورد  �شيارة  تزخر  اجلديدة 
من  بالعديد  اجلديدة   Focus
مثل  امل�شاعدة  القيادة  اأنظمة 
اأو  ال�شطراري  الكبح  م�شاعد 

م�شاعد املناورة.

بوغاتي فريون مقلدة غري 
مكتملة معرو�سة للبيع 

�شريون  بوجاتي  ا�شتبدال  رغم 
�رشع لطراز فريون،  حدث والأ الأ
واحدة  تعترب  مازالت  اأنها  اإل 
مت  التي  ال�شوبركارز  اأف�شل  من 
ولهذا  طالق،  الإ على  �شنعها 
ال�شبب تعترب الآن منا�شبة كي يتم 

�شنع ن�شخة مقلدة منها.
بناء  للغاية  ال�شعب  من  بالطبع، 
فريون  لطراز  مطابقة  ن�شخة 
رجل  قام  ولكن،  معقول،  ب�شعر 
ن�شخة  اأفيتو بطرح  با�شم  رو�شي 
والتي  ن�شف مكتملة من فريون، 
�شعة  حمرك  حتمل  اأنها  يقول 
مع  ح�شان   1،000 بقوة  لرت   6
اإل  فقط،  كلم   100 �شري  معدل 
يف  م�شكوك  التفا�شيل  هذه  اأن 
جداً  كبرية  بن�شبة  م�شداقيتها 

بالطبع.
كبري  مبلغ  اأفيتو،  اإعالن  ح�شب 
مع حمرك  مقلدة  ن�شخة  مقابل 
كانت  لو  حتى  مام،  الأ يف  مثبت 
توجد  فال  ح�شان،   1،000 بقوة 
اأية  دون  ذلك  من  للتاأكد  طريقة 

اختبارات معتمدة.
فريون  تختلف  بالطبع، 
�شوبر�شبورت اختالفاً جذرياً عن 
هذه الن�شخة املقلدة، فهي تاأتي 
مع حمرك W16 رباعي التريبو 
 1،500 و  ح�شان   1،180 بقوة 
نيوتن.مرت من عزم الدوران، مع 
معدل ت�شارع من 0 اإىل 100 كلم/

و�رشعة  ثانية   2.5 خالل  �شاعة 
كلم/  415 اإىل  ت�شل  ق�شوى 

�شاعة.

كارولينا اجلنوبية

بي اإم دبليو ت�ستعل وهي متوقفة دون �سبب 
وتدمر منزال بالكامل

اإم  بي  اللهب يف  األ�شنة  ا�شتعلت 
تدمري منزل  اإىل  اأدى  ما  دبليو، 
كارولينا  ولية  يف  بالكامل 
اجلنوبية ح�شب و�شائل الإعالم 
التحقيقات  فاإن  الأمريكية، 
هي  ال�شيارة  باأن  بالفعل  اأثبتت 
املت�شبب يف احلريق بالرغم من 
يف  ومركونة  متوقفة  كانت  اأنها 

املراآب.
املدين  الدفاع  وح�شب 

املنزل  مالكة  فاإن  الأمريكي، 
�شيارتها  لأخذ  املراآب  فتحت 
بنريان  لتفاجاأ  بها،  واخلروج 
دبليو  اإم  بي  تلتهم  �شخمة 
يتم  مل  اأنه  العلم  مع  خا�شتها، 

الك�شف عن املوديل.
و�شل  الذي  الوقت  بحلول 
موقع  اإىل  الإطفاء  رجال  فيه 
احلادث، كان غالبية املنزل قد 
احرتق بالفعل واحتاجوا 302.8 

األف لرت مياه قبل اأن يتم اإخماد 
مرة  اأول  هذه  لي�شت  النريان. 
دبليو، حيث  اإم  بي  فيها  حترتق 
تقريرها  يف   ABC ك�شفت 
خالل العام املا�شي عن احرتاق 
ما يزيد عن 40 بي اإم دبليو على 
مدار اآخر 5 �شنوات يف الوليات 

املتحدة.
�شانعة  ا�شتدعت  نوفمرب،  ويف 
مليون   1.4 الأملانية  ال�شيارات 

الفئة  احرتاق  ملخاطر  �شيارة 
 X3و  X5و واخلام�شة  الثالثة 
خالل  بناوؤها  مت  والتي   Z3و
اإىل  يعود  وذلك   2015-2008
عيب يف تو�شيالت مكيف الهواء. 
م�شتمرون  الإطفاء  م�شوؤولو 
حاليا يف التحقيق وقد �رشحوا 
دبليو  اإم  بي  �شوؤال  �شيتم  باأنه 
عّما اإذا كانت ال�شيارة امل�شتعلة 

متورطة يف الإ�شتدعاء اأم ل.
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Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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»�آبل« تطرح دفعة من 
�لهو�تف باأ�ضعار خمف�ضة!

بعد �أن �أكدت وقف بيعها يف �لأ�سو�ق، عادت �آبل لتفاجئ زبائنها 
بطرح كمية من هو�تف »iPhone SE« يف متاجرها و�أ�سار موقع 
»AppleInsider.com« �إىل �أن �آبل طرحت ن�سختني من هذه 
�لهو�تف للبيع عرب متاجرها يف �لوليات �ملتحدة، ن�سخة بذ�كرة 
�أخرى  ون�سخة  دولر�،   259 ب�سعر  غيغابايت،   32 د�خلية  تخزين 
هذه  وجاءت  دولر�   299 ب�سعر  غيغابايت،   128 تخزين  بذ�كرة 
 ،»5s  iPhone« لتي طرحت بها هو�تف� �لهو�تف بهياكل كتلك 
و�سا�سات مبقا�س 4 بو�سات، وما�سح لب�سمات �لأ�سابع، ومعالج 
�أقدمت  �آبل  �أن  �لهو�تف  �سوق  يف  خرب�ء  ويرى   .»Apple A9«
على هذه �خلطوة لإفر�غ م�ستودعاتها من �لهو�تف �لقدمية، و�أن 
 »10- iPhone« خلطوة �لقادمة قد تكون طرح دفعة من هو�تف�

و«iPhone-11« باأ�سعار خمف�سة �أي�سا.

ب�رضورة  �إ�سباين  نف�س  عامل  ن�سح 
�لمتناع عن ن�رض كل خطوة من حياتك 
�لتو��سل  �سبكات  يف  �سورك  وجميع 

�لجتماعي.
وقال خو�سيه �أنطونيو مولينا من جامعة 
لوكالة  �لإ�سبانية يف حديث  كومبلوتن�س 
على  �لإدمان  �إن  �لرو�سية،  نوفو�ستي 
�سبكات �لتو��سل �لجتماعي مل يدرج يف 
جد�  �ل�سعب  من  لأنه  �لأمر��س  قائمة 
وبات  �لإدمان«.  ذلك  درجة  »ح�ساب 
يف  نقا�س  مو�سع  حاليا  �ملو�سوع  هذ� 
ل  لذلك،  �ملخت�سة،  �لعلمية  �لأو�ساط 
ي�ستبعد �أن ي�ساف �لإدمان على �لإنرتنت 
�إىل قائمة �لأمر��س بعد ب�سعة �سنو�ت.

و�أ�ساف مولينا قائال: »يجب �أن يعرتف 
�لإنرتنت(  ��ستخد�م  )مدمن  �لإن�سان 
وهذ�  نف�سه  على  �ل�سيطرة  يفقد  باأنه 
�ملرحلة  هي  وهذه  �سلبية  عو�قب  له 
عليه  يجب  �لتالية،  �ملرحلة  ويف  �أوىل. 
حيث  نف�سه،  على  �ل�سيطرة  كيفية  تعلم 
عليه �أن يفهم كيف ميكنه �حل�سول على 

�لفائدة من هذه �ل�سبكات«.
ووفقا للعامل مولينا، فاإن بع�س �سبكات 
خللق  طريقة  تعد  �لجتماعي  �لتو��سل 
ب�سبب  �لبع�س  يحتاجه  مو�ز،  و�قع 

�ل�سعور بالنق�س.
و�ختتم �لعامل حديثه باأنه »على �لإن�سان 
�إدمانه  ب�سبب  �خلطر  ناقو�س  يدق  �أن 

على �لإنرتنت حاملا ي�سعر باأن هناك ما 
يتدخل يف حياته �ليومية فيمنعه من �لنوم 
مثال، �أو عندما يدرك �ل�سخ�س �أنه بد�أ 
باأنه  ويعتقد  نف�سه  على  �ل�سيطرة  يفقد 
�سي�ستخدم �ل�سبكة ملدة ع�رضين دقيقة 

مثال، ولكنه يبقى فيها �ساعات.
لذلك، يجب �أول �لعرت�ف بهذه م�سكلة، 
وثانيا، عندما تريد عمل �سيء ما، ركز 
ت�ساهد  كنت  �إذ�  فمثال،  فقط.  عليه 
بامل�ساهدة  متتع  �لقدم،  كرة  مبار�ة 
�لذكي  �لهاتف  يف  للبحث  حاجة  ول 
حتاول  ول  ن�رضت،  �لتي  �ملو�د  عن 
بهذه  متتع  �أي  بنف�سك.  �سيء  �أي  ن�رض 

�للحظات«.

خمت�ص يحذر

 ال تن�ضر كل �ضيء يف �ضبكات 
�لتو��ضل �الجتماعي

�سفحة  يف  غوغل  �رضكة  ن�رضت 
�لذكي  مب�ساعدها  �خلا�س  �لدعم 
�مل�ساعد  فهم  د�ئرة  تو�سيع  عن 
نظام  على  �ل�سوتية  لالأو�مر 
جديدة،  بلغات  يف”  تي  “�أندرويد 
�للغة  دعم  �أ�ساف  قوقل  فم�ساعد 
�للغة  �لإيطالية،  �للغة  �لأملانية، 
�للغة  وكذلك  �لرب�زيلية،  �لربتغالية 

�ل�سبانية.

وقد �أ�سبح م�ساعد قوقل على نظام 
لغات   8 يدعم  يف”  تي  “�أندرويد 
يدعم  كان  �أنه  حيث  �لآن،  حتى 
�ليابانية،  �لفرن�سية،  �لإجنليزية، 
دعم  قبل  �سابق  وقٍت  يف  و�لكورية 
�ملجموعة �جلديدة. لكن �مل�ساعد 
�لذي يعمل على �لتلفزيونيات �لذكية 
مل ي�سل بعد �إىل د�ئرة �لت�ساع مثلما 
�لتي  �لذكية  �لهو�تف  مع  �حلال 

تدعم �لأو�مر �ل�سوتية بنحو 19 لغة 
خمتلفة.

�حلديث  جًد�  �لنادر  من  رمبا 
للتلفزيون و�إعطاءه �لأو�مر �ل�سوتية 
لتنفيذها، لكن مبا �أنها �إ�سافة مميزة 
�ل�رضكة  للبع�س، فبالتاأكيد �ست�ستمر 
مع  م�ستوى  �أعلى  لت�سل  بتحديثها 
ب�سكل  �لذكية  �لتلفزيونات  �نت�سار 

هائل خالل �ل�سنو�ت �لقادمة.

م�ضاعد غوغل على نظام �أندرويد تي 
يف ي�ضيف 4 لغات جديدة

تطبيق  �أن  من  �لرغم  على 
موجوًد�  ظل   WhatsApp
دفع  ومع  �سنو�ت،  منذ 
 16 �إىل  ي�سل  ملا  �لفي�سبوك 
مليار دولر �أمريكي للح�سول 
عليه، �إل �أن �ل�رضكة مل حتدد 
�ستجني  �لتي  �لكيفية  بعد 
يف  �لتطبيق.  من  �ملال  بها 
�رض�ء  ميكن  كان  �ل�سابق، 
ملرة   WhatsApp تطبيق 
�إقرت�ح  و�حدة، وبعد ذلك مت 
�لإ�سرت�ك يف �لتطبيق �سنوًيا، 
ولكن يف نهاية �ملطاف �أ�سبح 

�لتطبيق جمانًيا متاًما.
�لعام  يف  �إت�سح  ذلك،  ومع 
لديها  �لفي�سبوك  �أن  �ملا�سي 
�لإعالنات  لعر�س  خطط 
�أكدت  وقد  �لتطبيق،  يف 
ذلك   WhatsApp �رضكة 
�إىل  �لإ�سارة  خالل  من  �لآن 
�إىل  �ست�سل  �لإعالنات  �أن 
يف  بها  �خلا�س  �لتطبيق 
�لك�سف  وقد مت  �لعام 2020. 
 Matt قبل  من  ذلك  عن 
بن�رض  قام  و�لذي   Navarra

مت  تقدميي  عر�س  من  �سور 
 Facebook تقدميه يف قمة

Marketing يف هولند�.
�سدر  �لذي  لالإعالن  ووفقا 
فلن  �ملا�سي،  �لعام  يف 
يف  �إل  �لإعالنات  تظهر 
 ،WhatsApp Status
�لآن يف  متاما كما هو �حلال 
�سبكة  على  �لق�س�س  خا�سية 
�ل�سار  و�خلرب  �إن�ستاجر�م. 
ت�ستخدم  ل  كنت  �إذ�  �أنه  هو 
 WhatsApp Status

كثرًي�، فاإن فر�س ظهور هذه 
�لإعالنات �سئيلة جًد�.

حل�سن �حلظ، فاإن ت�سميم هذه 
متد�خاًل،  لي�س  �لإعالنات 
لذ� يجب �أن تظل قادًر� على 
ما  على  �لتطبيق  �إ�ستخد�م 
ا،  �أي�سً �إنقطاع.  �أي  دون  ير�م 
�ست�سل هذه �لإعالنات فقط 
يف �لعام 2020، لذلك ل يز�ل 
هناك وقت كاٍف لبدء �لبحث 
عن بد�ئل WhatsApp �إذ� 

كان هذ� يزعجك حًقا.

�ضتبد�أ  �الإعالنات  �أن  توؤكد   WhatsApp
بالظهور يف تطبيقها �إبتد�ء من �لعام 2020

ك�سف تقرير جديد عن �أنه ميكن ل�سخ�س ما 
على  �خلا�س  ح�سابك  �إىل  �لدخول  ت�سجيل 
في�سبوك مقابل 9 دولر�ت فقط، �أو �لتغريد 
بدل عنك عرب ح�سابك على تويرت لقاء مقابل 
تفا�سيل  تد�ول  ويتم  بكثري  ذلك  من  �أقل 
من  باأقل  �ملو�قع  لبع�س  �لدخول  ت�سجيل 
 »Ticketmaster« 1.30 دولر، مبا يف ذلك
تتعلق  �لأ�سعار  �أغلى  و«�سكايب«وكانت 
بالتفا�سيل �مل�رضفية �ل�سخ�سية وت�سجيالت 
�لبطاقات �لبنكية، حيث تكلف ما قدره 460 

دولر�.
Top10vpn.« وتاأتي هذه �لأخبار من موقع
�لتد�ول  �أ�سعار  �أحدث  ن�رض  �لذي   ،»com
عرب �سبكة �لإنرتنت �ملظلمة، لبيع �ل�سند�ت 
�مل�رضوقة و�ملعلومات �ل�سخ�سية و�حل�سابات 
�لتي مت �خرت�قها يف كل من �لوليات �ملتحدة 
�أمنية  در��سة  من  كجزء  �ملتحدة،  و�ململكة 
جديدة عرب �لإنرتنت و�أ�سار �ساميون ميغليانو، 
Top10vpn.« يف  �لأبحاث  ق�سم  رئي�س 
للبيانات  �لإلكرتونية  �ل�سوق  �أن  �إىل   ،»com

يف  م�رضوع  غري  مزدهر  »�جتار  �ل�سخ�سية 
�مل�رضوقة«وبينما  �ل�سخ�سية  �ملعلومات 
تكلف »�لهوية �لكاملة عرب �لإنرتنت« ل�سخ�س 
ما، ما ي�سل �إىل 1050 دولر�، تكون معلومات 
باأ�سعار  للبيع  معرو�سة  �لفردية  �حل�سابات 
»نيتفليك�س«  ح�سابات  ت�سجل  حيث  �أقل، 
 10.50 معا،  و«فورتنايت«  »�أوبر«  وبيانات 

دولر. وكانت ح�سابات »تويرت« هي �لأرخ�س، 
�لو�حد،  للح�ساب  دولرين  �سوى  تكلف  ل  �إذ 
على �لرغم من �أنها �سجلت زيادة بن�سبة %28 
»في�سبوك«  و�سهد  �ملا�سي  �لعام  �أ�سعار  عن 
�إل  �لعام،  لهذ�  قيمته  من   %86 بن�سبة  زيادة 
�أنه ما يز�ل يكلف 9 دولر�ت فقط للح�ساب 

�لو�حد.

بكم تباع بياناتك �مل�ضروقة يف 
�الإنرتنت �ملظلم؟



ع ب

امللتقى يهدف  اإىل امل�ساهمة يف 
اجلديدة  اجلمهورية  معامل  ر�سم 
اجلمهورية،  رئي�س  لها  دعا  التي 
اجلامعة  لأ�ساتذة  يت�سنى  حتى  و 
مرافقة  نخبها  بكل  اجلزائرية 
الآراء  اإبداء  وكذا  امل�رشوع 
مهمة   تراها  التي  والتو�سيات 
املحاور  عديد  يتناول  امللتقى 
منها  ما يتعلق بديباجة الد�ستور 
التي  العامة  واملبادئ  وحمتواها 
و  اجلزائري  املجتمع  حتكم 
الأ�سا�سية  واحلريات  احلقوق 
و  وحمايتها  تعزيزها  و�سبل 
تنظيم ال�سلطات الثالث- التوازن 

بالإ�سافة اإلى حماور اأخرى حول 
مبداأ الف�سل، و ا�ستقالل ال�سلطة 
الق�سائية ودورها يف اإر�ساء دولة 
ا�ستقالل  و  والقانون  احلق 
الت�رشيعي  ودوره  الربملان 

والرقابي يف ظل حتولت الدولة 
و الرقابة على د�ستورية القوانني 
وتعزيز دورها يف حماية احلقوق 
واحلريات الأ�سا�سية.و التكري�س 
الد�ستوري لآليات تنظيم ومراقبة 

التا�سع:  املحور  النتخابات 
و�سبل  العامة  احلياة  اأخلقة 
قطاعات  خمتلف  يف  تعزيزها 
واأحكام  وهيئاتها،  الدولة 
الدولية  واللتزامات  الد�ستور 
امللتقى  اإىل  م�سريا  للجزائر 
التو�سيات  من  بجملة  �سيخرج 
الد�ستور  حول  واملقرتحات 
اجلديدة  اجلمهورية  اإطار  يف 
الحتادية  تعقد  .لالإ�سارة 
والبحث  العايل  للتعليم   الوطنية 
امللتقى   هام�س  على  العلمي 
اجتماعا لأمانتها الوطنية والتي 
ت�رشف على  اجتماع  لإطاراتها 
اأكرث  مب�ساركة  ال�رشق  لوليات 

من موؤ�س�سة جامعية  .
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انفراج اأزمة حليب 
الأكيا�س

هذه  خالل  الأكيا�س  حليب  اأزمة  �سهدت 
ولية  م�ستوى  على  تدريجيا  انفراجا  الأيام 
البويرة ، وهذا بعد جملة من الإجراءات التي 
اتخذتها م�سالح مديرية التجارة التي قررت 
اقتناء ما يزيد عن 150 األف لرتا من احلليب 
يوميا من خمتلف امللبنات املتواجدة خارج 
الولية ملواجهة النق�س الذي تعرفه ملبنات 
املنطقة بقادرية الأمر الذي خلف ارتياحا 
الذين عانوا يف  املواطنني  كبريا من طرف 
الآونة الأخرية الأمرين من اأجل توفري هذه 
التجارة  مدير  تاأ�سف  ال�سياق  ويف   ، املادة 
املناطق  يف  التجار  بع�س  من  بدر  ما  على 
وبرج  كاملقراين  اجلنوبية  باجلهة  النائية 
احلليب  اقتناء  رف�سوا  الذين  اأخري�س 
للمواطنني  نداء  باملنا�سبة  موجها  املدعم 
عرب 45 بلدية من التبليغ عن اأي تاجر يقوم 
ببيع احلليب املدعم ب�سعر يفوق 25 دج من 

اجل اتخاذ يف حقه الإجراءات القانونية .
اأح�سن مرزوق

امل�سيلة 

انطالق ثاين دورة 
تكوينه يف لغة الإ�شارة 

لفائدة ال�شرطي
دورة  امل�سيلة  ولية  امن  م�سالح  نظمت 
اخلا�سة  الإ�سارة  لغة  جمال  يف  تكوينية 
املكلفني   ، �رشطي  لفائدة  بال�سم، 
املعاقني  مدر�سة  م�ستوى  على  بال�ستقبال 
الدورة  امل�سيلة، هذه  مدينة  بو�سط  �سمعيا 
التكوينية يتم تنظيمها بالتن�سيق مع مديرية 
 ، امل�سيلة  لولية  الجتماعي  الن�ساط 
�سيتم  اأين  اأ�سبوعني،  طيلة  �ستمتد  بحيث 
كافة  بالرتب�س  املعني  ال�رشطي  تلقني 
يف  وهدا  الإ�سارة  بلغة  اخلا�سة  الأبجديات 
مع خمتلف  اخلارجي  الت�سال  تفعيل  اإطار 
ال�ستقبال  وبهدف حت�سني  املجتمع،  فئات 
ان�سغالت املواطنني خا�سة  والتكفل بكافة 

فئة ال�سم.
عبدالبا�سط بديار 

عني متو�سنت 

تهيئة املنطقة ال�شناعية 
لتمازوغة 

املنطقة  تهيئة  م�رشوع  ا�ستالم  يرتقب 
عني  )ولية  متازوغة  لبلدية  ال�سناعية 
متو�سنت( غ�سون ال�سنة اجلارية، ح�سبما علم 
لدى مديرية الأ�سغال العمومية امل�رشفة على 
متابعة العملية. وي�سجل امل�رشوع ن�سبة تقدم 
يف الأ�سغال تقدر بـ40 باملائة حيث مت النتهاء 
التطهري  �سبكات  اإجناز  يف  »كبري«  جزء  من 
التزود  واأي�سا  الفي�سانات  مياه  وت�رشيف 
مرحلة  يف  البدء  قريبا  ليتم  ال�رشوب  باملاء 
املنطقة  هذه  داخل  الربط  حماور  تعبيد 
ال�سناعية على اأن يتم ا�ستالم امل�رشوع ب�سفة 
اأبرزه  مثلما  اجلارية،  ال�سنة  نهاية  قبل  تامة 

مدير الأ�سغال العمومية، �سعيد �سعيب.

املوؤّرخ  الرئا�سي  للمر�سوم  تنفيذاً 
املت�سمن   ،2020 فيفري   06 يف 
الدين،  نور  قوا�سمية  العميد  تعيني 
الدرك  اأركان  رئي�س  مهام  يف 
عرعار  العميد  اأ�رشف  الوطني، 
عبد الرحمن، قائد الدرك الوطني، 
اأم�س الأحد 09 فيفري 2020، على 
قوا�سمية  العميد  تن�سيب  مرا�سم 
لأركان  رئي�ساً  ب�سفته  الدين  نور 
للعميد  خلفـاً  الوطني،  الدرك 

�رشهود ا�سماعيل.
الوطني  الدرك  قائد  حّث  وقد 
األقاها  التي  الكلمة  خالل  من 
الدرك  اأركانات  املنا�سبة،  بهذه 
الوطني، ممثلني يف روؤ�ساء الهيئات 

املركزية، على طاعة رئي�س اأركان 
تنفيذاً  اجلديد،  الوطني  الدرك 
لقانون اخلدمة يف اجلي�س الوطني 
ال�سعبي، ودعا اجلميع اإىل م�سافرة 
اجلهود والتعاون الوثيق بكل �سدق 
املوكلة  املهام  اأداء  يف  واأمـانة 
ملوؤ�س�سة الدرك الوطني، يف �سبيل 

خدمة الوطن واملواطن.
عبد  عرعار  العميد  ه  توَجّ كمـا 
الرحمن قائد الدرك الوطني بتهانيه 
اإىل العميد قوا�سمية نور الدين، اإثر 
اأركان  رئي�س  من�سب  ر�سمياً  توليه 
التوفيق  له  متمنياً  الوطني،  الدرك 
ِته اجلـديدة، منّوها  والنجاح يف مهَمّ

بقدراته القيادية واملهنية.

�سالح الدرك الوطني

 تن�شيب العميد قوا�شمية نور 
الدين رئي�شًا لالأركان

   
ي�سني بوغازي

 ! بن�سو�س د�ستورية  مكتوبة  اأومن كثريا  ل 
منذ  تراكم  عربيا  جهال  تزيل  اأن  ت�ستطيع  
؟  نف�سه  الد�ستور  فكرة  ،حول  خلت  اأزمنة 
وتقنيات  تربية  بيداغوجية  ت�ساحبه  مل  فما 
تلقني  تلك  الن�سو�س الد�ستورية �سيظل بال 
معنى ؟ لن ازمنة  عربية  قد �سفهت اأفكارا 

 ، اأنا�سا  ، ودمرت حيوات  واأرعبت  عقول   ،
وما تال كان �سهال اأن نرمى  جميع  د�ساترينا  
اإىل اآلة تعطيل والن�سيان ، اإىل اأن غدت  فكرة 
حمادثة  وجمادلة وا�ستدلل مبواد  د�ستورية  
مبناهج  تدري�س  اإعادة  اإىل  بدورها  حتتاج  
على  د�ستور  مواد  فاإلقاء    ! واأكرث  �سدا�سية 
تثري  اأن  ، ميكن  بغري ح�ساب عواقبها  املالأ 
اعتدنا  فقد   ؟  تفعل  مل  متناهي  ل  نكو�س 
على اخت�سار ُمقل  فوق قواعد لغة  دارجة 
ق�سرية جدا ، اأما اأن تنطق  مواد د�ستور بلغة 
هي  فال  كبرية؟  فامل�سكلة   ، ف�سحي  عربية 

، ول  هو  ذاك امل�ستمع  تريد  �ست�سل ملن 
فهو   ؟  معك  حديثه  يف  ي�ستمر  اأن  ير�سى 
اأمام كيان عربي ينطق اللغة  باأنه  �سيكت�سف 
العربية ! وهي بحد  ذاتها  كافية اأن جتعلك  
يناق�سك  ل  وعندها   ، عنده  مرا�سك  �سعب 

اأ�سال !!
على كل حال ، تفعل مواد ال�ستور هذا واأكرث 
مكانها  تاأخذ  النا�س مل  يوميات  وهي يف    ،
منوطة   د�ستور  مواد  تاأخذه   اأن  يجب  الذي 
بتنظيم حقوق و�رشح واجبات �سباحا وم�ساء 

ويف جميع  الف�سول ؟

اأفكارا  اقرتح  اأن  كبرية  يف  �سكنتني حيوية  
املنتظر  ذاك    ، اجلديد  د�ستورنا  مل�سودة 
واحد  لأين  اأفكارا  اأقول   ، قريبا  �سياغته  
د�ستورية  اأفكارا  لهم   اأن  رمبا   يرون  ممن 
اأراهما  فكرتني  و�ساأقرتح    ، النا�س  تنفع 
مهمتني يف منفعة النا�س ،الأوىل  اأن تدر�س 
وحماذيره  مبنافعه  اجلديد  د�ستورنا  مواد 
على  املتو�سط  منذ  مبدار�سنا  وممنوعاته 
د�ستورنا  يت�سمن  اأن  ،والثانية  تقدير  اأدنى  
عبث  من  كد�ستور  حتميه  مادة   ، اجلديد 
! عقدين ل  بعد عقدين متاما  �سياأتي رمبا 

د�ستورنا  يت�سمن  واأن   ، علينا  اهلل  اأعادهما 
يجوز  ل   « مماثل  مبعنى  مادة   اجلديد 
زيادة  اأو  اأو حذف  �سياغة  اإعادة  اأو  تعديل  
، �سواء  الد�ستور مهما كانت املربرات  لهذا 

تاريخية اأو دينية اأو �سيا�سية »
ولأن عبث جراأة بع�سنا على مواد الد�ستور، 
هي من فعلت ما فعلت بنا جميعا ؟ بل العرب  
�سارت  التي  بجراأتنا   اأدراك  وما   ، جميعا  
م�سهورة كونها جزائرية  ل ت�ساهي ؟ جراأة  
بقدر ما كانت هي طاغية ، فهي الآن  مر�سية  

�سد الد�ساتري ، وانتبه لها اأخريا  .

روؤى 

ا�ست�سهاد جندي اأنقذ رفاقه 
من كارثة

تفجري انتحاري �شد ثكنة 
للجي�س  بربج باجي خمتار

اأن  الوطني  الدفاع  وزارة  اأم�س  اأكدت   
انتحاريا فجر �سيارة مفخخة كان على متنها  
�سباحا  دقيقة  وخم�سني  العا�رشة  يف حدود 
باجي  بربج  احلدودية  تيمياوين  مبنطقة 
ال�ساد�سةحيث  الع�سكرية  خمتار/الناحية 
املكلف  الع�سكري  متكن  ك�سفها  فور 
حماولة  اإحباط  من  املدخل  مبراقبة 
بالقوة، غري  امل�سبوهة  املركبة  هذه  دخول 
مت�سببا  مركبته  بتفجري  قام  النتحاري  اأن 
اإثر  وعلى  احلار�س.  اجلندي  ا�ست�سهاد  يف 
ال�سعيد  اللواء  تقدم  اجلبان،  العتداء  هذا 
الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س  �سنقريحة، 
ال�سعبي بالنيابة بخال�س التعازي واملوا�ساة 
منوها  الطيبني،  وذويه  ال�سهيد  لأ�رشة 
املفرزة  اأفراد  بها  حتلى  التي  باليقظة 
ومتكنهم من اإحباط واإف�سال هذه املحاولة 
الإعالمي،  ال�سدى  التي تبحث عن  اليائ�سة 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  قوات  عزم  موؤكدا 
املجرمني  وتعقب  الإرهاب  مكافحة  على 
اأمن  الوطني حفاظا على  عرب كامل الرتاب 

وا�ستقرار البالد.

خبرية اأمريكية 

ا�شتبعاد اكت�شاف لقاح 
�شد »كورونا« قريبا

اأن  الأمريكية  »بن�سلفانيا«  جامعة  اأعلنت 
اجلديد  »كورونا«  فريو�س  �سد  للقاح  التو�سل 
متوقع  هو  مما  بكثري  اأكرث  وقتا  ي�ستغرق  قد 
رئي�سة  بن�سلفانيا،  بجامعة  الأ�ستاذة  وقالت 
 )CIDD( مركز ديناميات الأمرا�س املعدية
�سد  لقاح  اإىل  التو�سل  اإن  ماكغرو،  اإليزابيث 
انت�سار  ملنع  مفيدا  �سيكون  الفريو�س  هذا 
العدوى يف امل�ستقبل وقالت ماكغرو: »بالرغم 
من اأن اللقاح )�سد كورونا( ل يوجد حتى الآن، 
لكن يوجد لقاح �سد مر�س �سار�س )متالزمة 
تنف�سية حادة( الذي ظهر وانت�رش �سنتي 2002-
2003، وميكن ا�ستخدام هذا اللقاح للوقاية من 

فريو�س كورونا اجلديد«.

املرحوم  حي  �سكان  ينا�سد 
ال�سلطات  الطيب  املجاهد عماين 
املحلية وعلى راأ�سهم وايل الولية 
التماطل  ل�سيا�سة  حد  لو�سع 
رئي�س  طرف  من  والالمبالة 
املجل�س البلدي لبلدية اأولد ب�سام 
وح�سب ر�سالة التي اأر�سلها اأ�سحاب 
ال�سكنات لوايل الوايل والتي ت�سلمت 
الو�سط ن�سخة منها حيث ا�ستفادت 
من  1998م  �سنة  ب�سام  اأولد  بلدية 
،وقامت  ت�ساهمي  80�سكن  ح�سة 
ونظر  م�ستحقيها  على  بتوزيعها 
لعدم قيام امل�سالح املعنية بت�سوية 
ال�سكنات  لهذه  القانونية  الو�سعية 
امل�ستفيدين  ببع�س  اأدى  ،مما 

طريق  عن  البيع  اإىل  الأ�سليني 
بالبيع«تنازلت  »اإعرتاف  عقود 
البلدية  م�ستوى  على  اأجريت 
التنظيم  وكالة  2019قامت  ،و�سنة  
بتي�سم�سيلت  والت�سريالعقاري 
من  امل�ستفيدين  كافة  با�ستدعاء 
القانونية  اأو�ساعهم  ت�سوية  اأجل 
بالرف�س  هوؤلء  ي�سطدم  حني  يف 
رغم اأنهم م�سحوبني بالوثائق عقد 
،فاتورة  والتنازل  بالبيع  العرتاف 
واملاء،هذا،وقد  والغاز  الكهرباء 
الأ�سليون  امل�ستفيدون  ا�ستغل 
الفر�سة فقاموا بطلب زيادة مالية 
واإذا مل يدفع فهو مهددون  بطرد 

من منازلهم .

يف ظل متاطل »املري« ببلدية اأوالد ب�سام

�شكان حي عماين الطيب 
يطالبون بتدخل الوايل 

فكرة د�شتور !

اأفق

للبطولة عنوان 
هو اجلي�س

وداد احلاج

اأم�س يف تيمياوين يوؤكد للمرة  ما حدث 
الذي  لليقظة  العايل  امل�ستوى  الألف 
اجلي�س  يف  لإخواننا  ثابتة  �سمة  بات 
الوطني ال�سعبي ،و توؤكد العملية اأن ياأ�س 
عن  تبحث  جعلها  الإرهابية  اجلماعات 

ال�سدى الإعالمي باأي ثمن .
الإرهابي  بالعمل  اأمر  و  خطط  الذي 
اآجال  اأو  عاجال  الثمن  �سيدفع  اجلبان 
،لكنه لن ينجح يف هز ثقتنا بجي�سنا و لن 
يتمكن من زرع اخلوف يف قلوبنا ،ف�سال 
عن ذلك وجب التنبيه اإىل معطى اآخر يف 
غاية الأهمية وهو �رشعة جتاوب وزارة 
مل  حيث  اإعالميا  احلدث  مع  الدفاع 
عرب  اخلرب  تداول  على  طويل  وقت  مير 
الفاي�سبوك حتى اأكدت ذات الهيئة اخلرب 

مغلقة الباب اأمام مروجي الإ�ساعات
احرتايف  م�سار  و  مهني  �سلوك  هو 
ح�سا�سيتها  رغم  املعلومة  تو�سيل  يف 
م�ساعي  جته�س  عمل  لتقاليد  يوؤ�س�س 
اخلوف  �سناعة  يف  الإرهاب  عرابي 

ون�رش الأراجيف.

جامعة حممد بو�سياف بامل�سيلة  

ملتقى علمي حول اإثراء م�شروع تعديل الد�شتور
تنظم االحتادية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي بالتن�سيق مع كلية احلقوق والعلوم 

ال�سيا�سية  بجامعة حممد بو�سياف بامل�سيلة  امللتقى الوطني العلمي  حول حول«اإثراء م�سروع 
تعديل الد�ستور« والذي اختري له �سعار« من اأجل جمهورية جديدة« وذلك يومي 26 و27  

فيفري اجلاري.

للمرة الثانية خالل ثالثة اأيام..

نتنياهو يتوعد ب�شن عدوان 
»�شاحق« على غزة

الحتالل  حكومة  رئي�س  توعد 
الإ�رشائيلي، بنيامني نتنياهو، �سباح 
اأم�س الأحد، ب�سن عدوان ع�سكري 
ونقلت  غزة  قطاع  �سد  جديد 
نتنياهو  عن  العربية   »13 »القناة 
يف  �سيء  كل  عن  اأف�سح  »لن  قوله: 
م�ستعدون  لكننا  الإعالم،  و�سائل 
يف  املنظمات   �سد  �ساحق  لعمل 
حكومة  رئي�س  غزة«وميار�س 

بنيامني  الإ�رشائيلي  الحتالل 
ال�سيا�سية،  العربدة  نظام  نتنياهو، 
الأمريكي  الرئي�س  اإعالن  منذ 
اأ�سبوعني  قبل  ترامب  دونالد 
القرن«فمن  بـ«�سفقة  ي�سمى  ما 
ال�سفة،  م�ستوطنات  ب�سم  قرارات 
اإىل حماولت الإعالن عن �سم غور 
الأردن، و�سول لتكرار التهديد ب�سن 

عدوان على قطاع غزة.

رفعت ملبنة وجمبنة بودواو )�سمال 
اليومي  اإنتاجها  من  بومردا�س( 
�سهر  خالل  املب�سرت  احلليب  من 
مليون   15 اإىل  املنق�سي  جانفي 
لرت  �سهريا مبعدل يرتاوح ما بني 
يوميا،  لرت   500.000 و   400.000
وذلك من اأجل و�سع حد للتذبذب 
ال�سوق،  تعرفه  الذي  العر�س  يف 
لدى  الأحد  اأم�س  علم  ح�سبما 

املديرية املحلية للتجارة واأو�سح 
رابح �سيباين، اإطار بذات املديرية 
املادة  هذه  من  الإنتاج  كمية  باأن 
زيادة  عرفت  املدعمة  الغذائية 
�سهر  خالل  لرت  ماليني   5 بنحو 
بال�سهر  مقارنة  املا�سي  جانفي 
العملية  اأن  اإىل  الذي قبله، م�سريا 
الإنتاج( متوا�سلة مع �سهر  )زيادة 

فرباير اجلاري.

ملبنة بودواو العمومية
 رفع الإنتاج اليومي من 

احلليب املب�شرت

حممد �سبلي 



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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