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يف عددها الأخري

جملة ال�سرطة تكرم »املجاهد الفريق اأحمد قايد �سالح«

براهيمي يتلقى قمي�ص املنتخب 
الفل�سطيني هدية

 
من  خا�صة  هدية  براهيمي  يا�صني  اجلزائري  الدويل  الالعب  تلقى 
�صهب،  اأبو  جهاد  الفل�صطيني  �صبورت«  »بني  بقنوات  الإعالمي  طرف 
والذي قام بن�رش �صورة على ح�صاباته مبواقع التوا�صل الجتماعي وهو 
مينح متو�صط ميدان الت�صكيلة الوطنية قمي�صا للمنتخب الفل�صطيني، 
اجلزائري  ال�صعبني  بني  والعالقة  التالحم  يف  القوة  توؤكد  �صورة  يف 

والفل�صطيني ومنا�رشة اجلزائريني للق�صية الفل�صطينية.

بن رحمة ي�سيد ببوجناح 
يف اإجنلرتا

 
خالل  الفر�صة  رحمة  بن  �صعيد  اجلزائري  الدويل  الالعب  ا�صتغل 
مبواطنه  واأ�صاد  الإجنليزي  لالإعالم  بها  اأدىل  اإعالمية  ت�رشيحات 
وزميله يف املنتخب الوطني بغداد بوجناح، عندما اأكد اأنه لعب ميلك 
بالنظر ملا  ب�صكل عادي،  اأوروبا  باللعب يف  له  ت�صمح  كبرية  اإمكانيات 
يقدمه على اأر�صية امليدان �صواء تعلق الأمر بناديه ال�صد القطري اأو 

املباريات التي يخو�صها مع الت�صكيلة الوطنية.

وزارة التجارة

رقم اأخ�سر للتبليغ عن التجاوزات 
اأعلنت وزارة التجارة، اأم�ص، عن تخ�صي�ص الرقم الأخ�رش: 1020، من اأجل 
التبليغ عن التجاوزات واملمار�صات امل�رشة بامل�صتهلكني ياأتي هذا يف اإطار 
واملمار�صات  الغ�ص،  لقمع  الجتماعية  الرقابة  تفعيل  على  الوزارة،  عمل 

مرمي خمي�سةالغري قانونية، لبع�ص التجار، يف حق امل�صتهلكني.

الوزارة الأوىل توؤكد 

جراد ال ميلك اأي ح�سابات ر�سمية
انه ل ميلك ح�صابات على  العزيز جراد،  اأن  عبد  الأول  الوزير  اأكدت م�صالح 
مواقع التوا�صل الجتماعي  �صواء تعلق الأمر بـفاي�ص بوك اأو باأي و�صيلة توا�صل 
الأوىل يف  الوزارة  واأكدت  تويرت  اأخرى ماعدا �صفحة �صخ�صية على  اجتماعي 
بيان لها اأن الوزير ل ميلك ح�صابات ماعدا احل�صابات املو�صحة اأدناه وجاء يف 
البيان موؤكدة اأنها  تطعن قطعا يف �صحة اأي ح�صاب اآخر مت اإن�صاوؤه دون علمها، 
الإجراءات  كل  اتخاذ  باحلق يف  اأنها حتتفظ  الأول  الوزير  م�صالح  اأبرزت  كما 
القانونية، ل�صيما املتابعات الق�صائية، �صد كل �صخ�ص متورط بارتكاب جنحة 
ال�صتعمال الال�رشعي لال�صم و الوظيفة واأو�صح البيان اأن احل�صابات الر�صمية 
الوزارة  اأي  للهيئة  لتويرت وح�صاب  العزيز جراد، ماعدا  ح�صاب �صخ�صي  لعبد 

ب.عالأوىل  يف موقع توتري وكذا �صفحة للهيئة على الفاي�ص بوك

وهران

اعتداء جماعي لتالميذ على اأ�ستاذة
اهتز قطاع الرتبية بولية وهران، موؤخرا، على وقع توايل حوادث عنف متفرقة 
طالت يف ت�صعيد خطري وخمٍز 5 اأ�صاتذة يف طور التعليم املتو�صط، وهذا من 
طرف تالمذتهم، كان اأ�صدها �رشرا واإيالما �صواء من ناحية ال�رشر اجل�صماين 
اأم املعنوي والنف�صي، ما تعر�صت له اأ�صتاذة مبتو�صطة دحمان اآغا ببلدية �صيدي 
ال�صحمي، عندما تر�صد لها 3 من تالمذتها، وقاموا بتقا�صم الأدوار يف الغدر 
بها والتهجم عليها، ما اأ�صفر عن �رشبها واإ�صابتها بجرح ا�صتهدف وجهها قبل 

جتريدها بالعنف من خمارها، تاركني اإياها تبكي وتئن.

�سندري اجتمع اأم�س بالرئي�س املدير العام 
للمجمع وعقدا ندوة �سحافية

�سركة serport تقرتب من 
�سراء اأ�سهم احتاد العا�سمة

جمع  اأم�ص  �صبيحة  لجتماع  عقدها  عن  العا�صمة  احتاد  فريق  اإدارة  اأعلنت 
ملجمع  العام  املدير  والرئي�ص  �صندري  بوعالم  النادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
»serport« وذلك بهدف �رشاء الأخرية لأغلبية اأ�صهم النادي العا�صمي والذي ل 
يزال مملوكا ل�رشكة »etrhb« التي تعود على �صاحبها رجل الأعمال علي حداد 
الذي يتواجد خلف اأ�صوار ال�صجن ب�صبب ق�صايا ف�صاد متابع على اإثرها ق�صائيا، 
حيث اأو�صحت اإدارة النادي العا�صمي يف بيان على ح�صابها الر�صمي على موقع 
التوا�صل الجتماعي »فاي�صبوك« اأن الجتماع الذي جمع الطرفني الهدف منه 
التقدم يف املفاو�صات ب�صان �رشاء اأغلبية الأ�صهم يف الفريق من اأجل اإخراجه 
والطاقم  الالعبني  معاناة  ظل  بها، يف  يتخبط  التي  الإدارية  الأزمة  ماأزق  من 
الفني من م�صكل امل�صتحقات املالية التي مل يتم ت�صويتها، ب�صبب احلجز على 
احل�صاب البنكي للفريق، ويف هذا ال�صدد اأجرت اإدارة النادي العا�صمي وم�صوؤويل 
ال�رشكة املخت�صة بت�صيري املوانئ م�صاء البارحة ندوة �صحافية من اأجل التطرق 
اإىل كافة التفا�صيل املتعلقة بالجتماع واهم النقاط التي اأف�صى عنها، للتذكري 
وّقعت اإدارة اأبناء »�صو�صطارة« و�رشكة »serport« �صهر دي�صمرب املن�رشم على 

عقد متويل من اأجل م�صاعدة الفريق عرب الدعم املايل.
عي�سة ق.

عددها  يف  ال�رشطة  جملة  كرمت 
الفريق  املجاهد  الأمة  فقيد  الـ145، 
اأحمد قايد �صالح، حتت عنوان »وداعا 
العظيم،  والقائد  ال�صالح،  الأخ  اأيها 
الأ�صو�ص«، مربزة يف نف�ص  اأيها الأ�صد 
ين�صف  اأن  �صاء  قد  القدر  اأن  ال�صدد، 
لل�صعب  وعده  ي�صدق  باأن  الفقيد، 
بعد  ربه،  اإىل جوار  وينتقل  اجلزائري، 

اأن قاد اجلزائر اىل بر الأمان.
عددها،  املجلة  ا�صتهلت  حيث 
مبقتطف من خطاب رئي�ص اجلمهورية 
مرا�صيم  اأثناء   ، تبون  املجيد  عبد 
الدفاع  جمال  يف  فيها:  جاء  تن�صيبه، 
والأمن، �صتوا�صل الدولة تعزيز املهنية 
القتالية،  واجلاهزية  والحرتافية 

العني  والدرك  الأمن  اأ�صالك  معتربا 
ال�صاهرة، على اأمن الأفراد واملمتلكات 
اأن  اإىل  املجلة  وتطرقت  واملجتمع. 
معامل  حدد  قد  اجلمهورية،  رئي�ص 
اجلديدة،  اجلمهورية  ومقومات 
خا�صة اأن ال�صعب �صنع التاريخ جمددا 
اأكد  جهته،  من  ال�صلمي.  بحراكه 
اأوني�صي  الوطني،  لالأمن  العام  املدير 
التن�صيق  تعزيز  �رشورة  على  خليفة، 
والوقاية  للجرمية  للت�صدي  الأمني، 
بدور  املتحدث،  ذات  اأ�صاد  كما  منها، 
ال�صحافة اجلزائرية يف ترقية الإعالم 
ا�صتغالل  ل�رشورة  منوها  الأمني، 
ترقية  يف  املعلوماتية،  الأنظمة 
اخلدمة العمومية. هذا وثمن اأوني�صي، 

خدمة  يف  ال�رشطة  رجال  ت�صحيات 
اإىل  بالإ�صافة  الوطني،  الأمن  موؤ�ص�صة 
و  اأ�ص�صها  و�صع  ال�رشطة يف  متقاعدي 
كتابة تاريخها يف �صياق منف�صل، تعرف 
جديدة،  عهدة  الوطني،  الأمن  م�صالح 
كاأداة  لالأفريبول،  قيادتها  موا�صلة  يف 
الأمنية،  التحديات  مواجهة  يف  فعالة 
باقي  رفقة  العمل  خالل  من  اإفريقيا، 
لتحقيق  اأهدافها،  بلورة  على  الدول، 

الأمن وال�صلم بالقارة ال�صمراء.
ومل تخف املجلة فخرها، بالإجنازات 
اآخر،  التي يحققها ال�صلك من يوم اإىل 
يف �صبيل خدمة الوطن، وتوفري احلماية 
ممتلكاتهم،  على  واحلفاظ  لالآخرين، 
نظرا لكم الأن�صطة املهنية، الريا�صية، 

الثنائية،  واللقاءات  التوا�صلية، 
واملوؤمترات  الوطنية،  والور�صات 
ال�رشطي  �صلك  اأقامها  التي  الدولية، 
باملرتبة  تتويجه  اأبرزها  ولعل  ببالدنا، 
توعوي،  فيلم  اأح�صن  جلائزة  الأوىل، 
العمل  يف  الإن�صان،  حقوق  جمال  يف 
لقادة  الـ43  املوؤمتر  خالل  الأمني، 
اإىل  بالإ�صافة  العرب،  والأمن  ال�رشطة 
لالأمن  الريا�صية  اجلمعية  فرق  ح�صد 

الوطني، مليداليات ذهبية.
العديد  الجنازات  هذه  لقت  يف حني 
اأمنيني  م�صوؤولني  من  النطباعات  من 
من خمتلف البلدان العربية والإفريقية 
وحتى الأوروبية، والتي باركت للجزائر 
اآلية  راأ�ص  على  الثالثة  للمرة  انتخابها 

ممثليها  اأن  جانب  اإىل  »الأفريبول«، 
الأمن  م�صالح  اأن  على  اأجمعوا، 
والثناء،  التحية  كل  ت�صتحق  الوطني، 
فهي التي ت�صغي باإن�صانية وتتدخل بكل 
والوقاية  للحد من اجلرمية  احرتافية، 
الأخري  عددها  املجلة  لتختتم  منها. 

تعزية من املدير  بر�صالة  ل�صنة 2019، 
وفاة  نباأ  اإثر  الوطني،  لالأمن  العام 
املغفور له، نائب وزير الدفاع الوطني، 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�ص  اأركان  رئي�ص 

الفريق اأحمد قايد �صالح.
مرمي خمي�سة

خبر في 
صورة

قرار  متديد  اجلزائرية  احلكومة  قررت 
باملائة     50 بن�صبة  ال�رشائب  خف�ص 
العمومي  القطاع  وعمال  موظفي  لفائدة 
واملوؤ�ص�صات القت�صادية الكربى بكل من 
وليات اإليزي، تندوف، اأدرار ومترنا�صت، 
الذي  اخلطاأ  وت�صحيح  لتدارك  وهذا 
وتنفيذا  اجلديد.  املالية  قانون  ت�صمنه 
لهذا القرار را�صل املدير العام لل�رشائب 
بوزارة املالية م�صوؤويل املوؤ�ص�صات الكربى 

واملدراء الولئيني لل�رشائب للمبا�رشة يف 
اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�صوية و�صعية 
من  كل  يف  النا�صطة  واملوؤ�ص�صات  العمال 
والتي  ادرار، ومترنا�صت،  تندوف،  اإليزي، 
 50 بن�صبة  تخفي�ص  من  ت�صتفيد  كانت 
يف  وطالب  الدخل  �رشائب  على    باملائة 
النا�صطة  الكربى  ال�رشكات  الطار  نف�ص 
اتخاذ  �صيتم  انه  الكبري  اجلنوب  بوليات 
اإجراءات لت�صوية و�صعية العمال وال�رشكات 

النا�صطة بهذه الوليات، تنفيذا للتعليمات 
العام  املدير  واأكد  احلكومة.  من  الواردة 
من   6 املادة  اأن  مرا�صلته،  يف  لل�رشائب 
قانون املالية ل�صنة 2000 التي تن�ص على 
الدخل  على  ال�رشائب  على  تخفي�صات 
للعمال وال�رشكات النا�صطة بهذه الوليات 
الو�صعية يف  �صيتم متديدها وت�صوية هذه 
اإطار قانون املالية التكميلي ل�صنة 2020. 
اأن  ذاته  امل�صوؤول  اأكد  ال�صياق،  ذات  ويف 

بهذا  املعنية  وال�رشكات  العمال  و�صعية 
رجعي  باأثر  و�صعيتهم  ت�صوية  تتم  القرار 
هذا  وياأتي  املن�رشم  جانفي  �صهر  منذ 
نواب  من  را�صل جمموعة  اأن  بعد  القرار 
الربملان عن وليات اجلنوب الوزير الأول 
تخفي�ص  بخ�صو�ص  جراد  العزيز  عبد 
لفائدة  الإجمايل  الدخل  على  ال�رشيبة 
العمال يف  الفئة من  موظفي وعمال هذه 

الوليات اجلنوبية للوطن.

يف اطار ت�سحيح تدابري قانون مالية 2020

احلكومة تقرر خف�ص ال�سرائب على عمال اجلنوب

دعا وزير التجارة، كمال رزيق، اأم�ص، 
املهتمة  اجلمعيات  جميع  ر�صميا 
اتفاقية  لإبرام  املوا�صي،  برتبية 
ال�صوق  لتمويل  ك�صمان  الوزارة،  مع 
الوطنية باللحوم احلمراء، خالل �صهر 
للكيلوغرام  دج   800 ب�صعر  رم�صان، 
هاته  معار�صة  بعد  وذلك  الواحد. 
اجلمعيات لقراره الأخري، املتمثل يف 
التوجه نحو ا�صترياد املوا�صي والأبقار 

من دول ال�صاحل، حيث يتعني عليهم، 
التجارة، يوم  اإىل مقر وزارة  احل�صور 
فيفري  من  لـ18  املوافق  الثالثاء 
زوال،  الثالثة  ال�صاعة  على  اجلاري، 
اأن  رزيق،  وك�صف  التفاقية.  لتوقيع 
الوزارة تتعهد مبوجب هذه التفاقية، 
املهتمة  اجلمعيات  هذه  بحماية 
اأي  ا�صترياد  ومنع  املوا�صي،  برتبية 
مبا  احلمراء،  اللحوم  اأنواع  من  نوع 

يف  البالد،  خارج  من  املجمدة،  فيها 
بتمويل  باملقابل،  هوؤلء  يلتزم  حني 
رم�صان،  �صهر  الوطنية،يف  ال�صوق 

باللحوم احلمراء، ب�صعر 800 دج.
عرب  له،  اآخر  من�صور  يف  رزيق،  وقال 
الفاي�صبوك،  على  الر�صمية  �صفحته 
لنا  اأن  على  يتكلمون  الكثري  »�صمعت 
الوطنية  ال�صوق  متويل  على  القدرة 
باللحوم احلمراء، واأنا �صعيد بذلك«.

دعوة  الوزير:«�صت�صلكم  اأ�صاف  كما 
لنبني  بالفاك�ص،  الوزارة  من  ر�صمية 
لها  حقا  هي  هل  اجلزائري  لل�صعب 
اأمام  فقط  ا�صتعرا�ص  اأم  القدرة 
»اجلزائر  اأن  م�صريا  الكامريات«، 
ولي�ص  بامللمو�ص،  توؤمن  اجلديدة 
�صيكون  لذا  التلفزيونية،  بالوعود 
القنوات  على  منقول  التفاق،  هذا 

التلفزيونية«.

رزيق يدعو املوالني الإبرام اتفاقية مع الوزارة 

قرر جمل�ص الأمة، اأول اأم�ص، يف بيان 
له، ا�صتئناف اجلل�صات العلنية لعر�ص 
ومناق�صة خمطط عمل احلكومة، يوم 
ال�صبت املوافق لـ15 فيفري اجلاري.

لروؤ�صاء  مو�صع  اجتماع  يف  وذلك 

املجموعات الربملانية، جرى برئا�صة 
�صالح  بالنيابة،  الأمة  جمل�ص  رئي�ص 
مت  اأنه  البيان  اأو�صح  حيث  قوجيل. 
�صبط  الأمة،  جمل�ص  اجتماع  خالل 
العلنية  للجل�صات  الزمني  اجلدول 

املخ�ص�صة لعر�ص ومناق�صة خمطط 
عمل احلكومة من اأجل تنفيذ برنامج 
ح�صب  تقرر  كما   . اجلمهورية  رئي�ص 
يوم  املناق�صة،  موا�صلة  البيان،  ذات 
روؤ�صاء  بتدخل  وهذا  املقبل،  الأحد 

بعدها  ياأتي  الربملانية،  املجموعات 
رد الوزير الأول، على تدخالت اأع�صاء 
حول  الالئحة  تالوة  وكذا  املجل�ص، 
وامل�صادقة  احلكومة  عمل  خمطط 

عليها.

جمل�س الأمة

ا�ستئناف اجلل�سات العلنية 

مرمي خمي�سة

عطار ب

مرمي خمي�سة



الوزير الأول يك�شف

قانون مالية تكميلي واإلغاء �ضرائب حكومة بدوي
.       اآيت علي :م�شانع تركيب ال�شيارات ل تقدم �شيئا 

ا�شتاأنفت الغرفة ال�شفلى للربملان برئا�شة �شليمان �شنني اأم�س الثالثاء ن�شاطها با�شتقبال الطاقم احلكومي، الذي 
ناب عنهم الوزير الأول عبد العزيز جراد ليعر�س خمطط عمل احلكومة على نواب مبنى زيغود يو�شف، مقدما 

خالله اأرقاما خميفة عن و�شع القت�شاد الوطني اله�س ب�شبب �شيا�شات اعتمدتها احلكومات ال�شابقة.

اإميان لوا�س 

دعوة النواب الذين 
جمدوا ع�شويتهم 

بالعدول عن قرارهم 

ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  اأكد 
الوطني �شليمان �شنني ال ميكن 
اأن  الوطني  ال�شعبي  للمجل�س 
من  حماولة  اأي  من  ينخرط 
باأمن  للم�شا�س  املحاوالت 
الطاملا  باأنه  م�شريا   ، البالد 
الد�شتوري  اخليار  رافع 
حالة  من  البالد  اأخرج  الذي 
اأوىل  باأن  م�شريا  االإن�شداد، 
اإ�شتمرار  هي  االأولويات 
الدولة و موؤ�ش�شاتها و لو على 
ح�شاب الطموحات ال�شخ�شية 
احل�شابات  و  احلزبية  و 

الظرفية.

االأم�س  �شنني  �شليمان  ورافع 
عمل  م�رشوع  عر�س  خالل 
احلكومة على نواب الربملان، 

رئي�س  اإليه  دعا  الذي  للحوار 
اجلمهورية عبد املجيد تبون، 
ال  اأن  �رشورة  على  �شدد  اأين 
يق�شي للحوار اأحد و اأن تكون 
تنعك�س  التوافقية  خمرجاته 
الد�شتورية  االإ�شالحات  على 

و القانونية و االقت�شادية. 
و�شدد رئي�س املجل�س ال�شعبي 
اجلديد  العهد  اأن  الوطني 
اجلميع  على  يحتم  للجزائر 
االإن�شجام  ظل  يف  العمل 
الواقع  حقائق  جتاوز  وعدم 
و اخلريطة ال�شيا�شية احلالية 
معها،  االإيجابي  بالتعاطي 
مطالب  اجلميع  اأن  موؤكدا 
بالتخلي متاما من املمار�شات 
عرقلت  التي  البالية  القدمية 
و  العزائم  ثبطت  و  للجهود 
التنمية  مبادرات  كل  عطلت 

احلقيقية و التطور اجلاد. 
و اأ�شاف يف ذات ال�شدد :« اإنه 
عهد املكا�شفة و ال�شفافية يف 
القيام  و  التوزيع  ويف  الت�شيري 
بال�شاأن العام، عهد امل�شارحة 

باحلقائق  ال�شعب  م�شارحة 
بعيدا عن ال�شعبوية الزائفة ».

عمل  خمطط  وبخ�شو�س 
احلكومة يعر�س على الربملان 
يحمل  اأنه  �شنني  �شليمان  اأكد 
التي  االأولويات  عناوينه  يف 
وعلى  ال�شعب،  بها  يطالب 
احلكم  منط  جتديد  راأ�شها 
املبنى على ال�شفافية واخلقه 
احلياة اليومية وا�شرتجاع ثقة 
املواطن يف موؤ�ش�شات احلكم 
ا�شاقة  العدالة،  وا�شتقاللية 
املالية  االإ�شالحات  اإىل 
اأن  ميكن  مبا   ، واالقت�شادية 
ولي�س  الرثوة  خلق  يف  ي�شاهم 
خمزون  من  اال�شتنزاف 

اخلزينة العمومية. 
من جهة اأخرى، جدد �شليمان 
�شنني دعمه للتوجه الذي بداأ 
رئي�س اجلمهورية يف حتقيقه 
اإىل  القوية  اجلزائر  عودة  يف 
و  خا�شة  الدولية،  املحافل 
من  اأخرى  مرحلة  نعي�س  اأننا 
مراحل ال�رشاع و التكتالت و 

التهديدات و التحديات ».
قال  مت�شل،  �شياق  ويف 
هو  احلوار   »: املتحدث 
داعيا  الرا�شد،  احلكم  اأ�شا�س 
يف  االنخراط  اإىل  ال�شعب 
وجهات  تقريب  بغية  امل�شعى 
كل  يف  الت�شور  ووحدة  النظر 
بالبالد  تتعلق  التي  امل�شائل 
ان  اعتبار  على  ومب�شتقبلها، 
اجلميع  ويبنيه  للجميع  الوطن 
فيها  ي�شود  دولة  اإطار  يف 
�شلطان القانون وميزان العدل 

–على حد تعبريه-.
و  املجل�س  باأن  �شنني  و�شدد 
املدافعني  من  النواب  اأغلبية 
يف  الد�شتوري  اخليار  عن 
الوقت الذي تردد البع�س، بل 
انخرط يف حمالت الت�شويه و 
وطنية  من  التقليل  و  التثبيط 
البع�س، اأين لفت باأن خيارهم 
اأن  را�شخة  قناعة  على  مبني 
ال حل اإال بالرجوع اإىل ال�شعب 
و اأن االآلية املتاحة و االأقرب 
للمنطق و املطالب بها �شعبيا 

هي اآلية االنتخاب .

باأن  املتحدث  اعترب  و 
ديناميكية  تعرف  اجلزائر 
اأ�شتطاع  اأن  بعد  مميزة 
جتاوز  من  اجلزائري  ال�شعب 
مف�شلية  و  حمورية  حمطة 
يف حياتنا ال�شيا�شية ممثلة يف 
فبعد  الرئا�شية،  االنتخابات 
ما يقارب ال�شهرين تاأكد لدى 
قبل  من  الذي حتفظ  البع�س 
الد�شتورية،  املقاربة  اأن  على 
رغم كل مافيها من حتفظات، 
و  االأ�شلم  الطريق  اأنها  اإال 
يف  تكلفة  االأقل  و  االأقرب 
معاجلة االأزمة ال�شيا�شية التي 

عرفتها البالد. 
للنواب  نداء  �شنني  ووجه 
يف  ن�شاطهم  جمدوا  الذين 
م�شريا  ال�شابقة،  الفرتة 
الذي  الطبيعي  مكانهم   »:
بيننا،  هو  ال�شعب  لهم  اختاره 
لنتمكن جميعا من احلفاظ  و 
على متا�شك اجلبهة الداخلية 

حري�شني  �شنبقى  و  ووحدتها 
العليا  امل�شالح  تغليب  على 
ل�شعبنا و دولتنا مهما اختلفنا، 
و  اجلميع  ت�شع  اجلزائر  الأن 
اليف�شد  الراأي  يف  االختالف 

للود ق�شية. 
وثمن �شليمان �شنني الدور الذي 
لعبته كل القوى و الفاعلني يف 
يف  امل�شاهمة  يف  ال�شاحة 
التاأ�شي�س ملرحلة جديدة من 
راأ�شها  على  و  البالد،  تاريخ 
موؤ�ش�شة اجلي�س الوطني الذي 
�شورة  ر�شم  الف�شل  له  كان 
جلزائر جديدة و غلب منطقة 
اجلمهورية و الثقة يف ال�شعب، 
رافق اال�شتحقاقات الرئا�شية، 
للحراك  مرافقا  يزال  ال  و 
كان  »اجلي�س  قائال   ، ال�شعبي 
نعم املرافق لهذا اال�شتحقاق 

هو  ما  مثل  الكبري  الوطني 
واملرابطة  للت�شحية  مثاال 
االأمن  وحماية  احلدود  على 

واال�شتقرار.« 
»اأن  ذاته  املتحدث  وقال 
خمتلف  ويف  اجلزائريني 
على  تعمل  املوؤ�ش�شات 
مطالب  حتقيق  ا�شتكمال 
ال�شعب التي كانت اأي�شا حمور 
اجلمهورية  رئي�س  انطالقه 
عبد املجيد تبون، من خالل 
واخلطوات  املعلن  برناجمه 
التي  واملثمنة  املطلوبة 
متثلت يف بعث احلوار الوطني 
اأحد،  ال�شامل الذي ال يق�شي 
وان تكون خمرجاته التوافقية 
االإ�شالحات  على  تنعك�س 
والقانونية  الد�شتورية 

واالقت�شادية ». 
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الوزير الأول عبد العزيز جراد : 

احلكومة �ضتطهر الإرث الكارثي للعهد ال�ضابق
جراد  العزيز  عبد  االأول  الوزير  تعهد 
االنطالق  �شتعكف على  باأن احلكومة 
خالل  من  الكارثي  االإرث  تطهري  يف 
الطريق  تهيئ  بعث ممار�شات جديدة 
ال�شيا�شي  التغيري  لبلوغ  ال�شل�س 
واالقت�شادي املن�شود الذي يتطلع اإليه 

ال�شعب.
عر�س  خالل  جراد  العزيز  عبد  قال 
نواب  على  احلكومة  عمل  م�رشوع 
عمل  خمطط  تقدمي  اأن  الربملان 
على  �شنة  ومرور  يتزامن  احلكومة 
الهبة ال�شعبية التاريخية التي عرب من 
طابع  يف  اجلزائري  ال�شعب  خاللها 
�شلمي عن تطلعاته القوية اإىل التغيري 
االجتماعية  والعدالة  والدميقراطية 
الطريق  معبدا  القانون،  دولة  وبناء 
م�شاره  من خالل  اأف�شي  جديد  لعهد 
االنتخابي النزيه اإىل متكني ال�شعب من 

اإختيار رئي�شه بكل حرية و�شفافية.
باأن اجلزائر عرفت  الوزير االأول  ذكر 
كارثيا  ت�شيريا  االأخرية  ال�شنوات  يف 
اإىل  اأدت  ت�شلطية  وممار�شات  للدولة 
نهب ثروات البالد والقيام بعملية هدم 
ممنهج ملوؤ�ش�شاتها االقت�شادية بهدف 
اأف�شت  كما  خرياتها،  على  اال�شتيالء 
ذات املمار�شات اإىل تهمي�س الكفاءات 
الوطنية املخل�شة ، واإىل زعزعة اأ�ش�س 

الدولة مهددة حلمة ال�شعب.
اأن  اإىل  ال�شياق،  ذات  يف  واأ�شار 
دفع  الذي  هو  املرير  الواقع  هذا 
اإىل  فيفري   22 يوم  باجلزائريني 
اإ�شعاف  حماولة  ورف�س  ا�شتنكار 
ال�شعب  اأن  اإىل  م�شريا   ، البالد 
ال�شامل  بالتغيري  يطالب  اجلزائري 
جتاوزها  التي  املوؤ�ش�شات  ملنظومة 
ممار�شات  بروز  يف  ويرغب  الزمن 
حقيقة  ودميقراطية  �شليمة  �شيا�شية 
اقت�شادية  حكامة  اإىل  يطمح  كما   ،
الف�شاد  عن  مناآي  يف  وع�رشية 

واملح�شوبية والت�شليل.

عمل  خمطط  اأن  االأول  الوزير  واأبرز 
احلكومة ي�شكل اخلط التوجيهي للعمل 
والو�شائل  ال�شبل  بر�شمه  احلكومي 
خاللها  من  احلكومة  �شتعكف  التي 
على تنفيذ برنامج الرئي�س واإلتزاماته 
اأن احلكومة �شتنتهج  54، م�شريا على 
مقاربة على املدى الق�شري من خالل 
اإ�شتعجالية  قطاعية  خمططات  تبني 
معي�شة  م�شتوى  حت�شني  يف  �شت�شاهم 
اأن  اإىل  الوزير  لفت  كما  املواطنني، 
املخطط اأعد خمطط عمل احلكومة 
اال�شتجابة  اإىل  يرمي  م�شعى  وفق 
امل�رشوعة  والتطلعات  لالحتياجات 
نهائية  قطيعة  اأحداث  مع  لل�شعب 
يف  البالية  املمار�شات  مع  ونوعية 
واالجتماعية  ال�شيا�شية  احلوكمة 

واالقت�شادية .
اأن احلكومة  العزيز جراد  و�شدد عبد 
تنوى امل�شاهمة الفعالية يف بناء »عقد 
احلكامة  جوانب  كل  ي�شمل  جديد« 
واالجتماعية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 
يف  ال�شعب  ثقة  ا�شرتجاع  بهدف   ،
القطيعة  ور�شم   ، وموؤ�ش�شاته  حكامه 
م�شريا   ، ال�شعب  اإليها  يتطلع  التي 
ال�شعب  بني  الثقة  ا�شرتجاع  اأن  اإىل 
دميقراطية  قياد  عرب  �شيتم  وحكامه 
اأ�شا�شها التداول على ال�شلطة واحرتام 
احلريات الفردية واجلماعية والعدالة 
احلق  دولة  وتر�شيخ  االجتماعية 

والقانون.
فوارق  بال  جمتمع  بناء  �شيتم  كما 
الفر�س  تكافوؤ  للجميع  يكفل  وجمتمع 
يكر�س  دميقراطي  نظام  كنف  يف   ،
�رشعية  وي�شمن  العدالة  ا�شتقالل 

املوؤ�ش�شات.
قال الوزير اأن احلركية ال�شاملة تتبلور 
يف العقد اجلديد الذي جت�شده ثالثية 
الطاقوي  واالنتقال  الب�رشية  التنمية 
واقت�شادي املعرفة والرقمنة، م�شريا 
حترير  اإىل  ي�شبو  العقد  هذا  اأن  اإىل 

احلياة  ميادين  جميع  يف  املبادرات 
ويطمح اإىل بعث نه�شة حقيقة واإحياء 

االأمل لدى ال�شعب
عر�س الوزير االأول عبد العزيز جراد 
واملحاور  العري�شة  اخلطوط  اأبرز 
ت�شمنها خمطط عمل  التي  الرئي�شية 
احلكومة على نواب املجل�س ال�شعبي 
اأين جدد الوزير االأول تاأكيد  الوطني، 
به  تعهد  ما  بكل  االلتزام  حكومته 
اجلزائر  بناء  يف  اجلمهورية  رئي�س 
ماليني  اإليها  يطمح  التي  اجلديدة 

اجلزائريني.
واأكد جراد اأن خمطط عمل احلكومة 
اأعد وفق م�شعى يرمي اإىل اال�شتجابة 
امل�رشوعة  والتطلعات  لالحتياجات 
يف  اجلزائري  ال�شعب  عنها  عرب  التي 
كل ميادين احلياة مع اأحداث القطيعة 

مع ممار�شات النظام ال�شابق.
يطالب  ال�شعب  »اأن  الوزير  وقال 
للمنظومة  ال�شامل  بالتغيري  اليوم 
الزمن  جتوزها  التي  املوؤ�ش�شاتية 
بت�شيريها  اأت�رشف  التي  واحلكومة 
بناء عقد  الفعالة يف  تنوي امل�شاهمة 
احلكامة  جوانب  كل  ي�شمل  جديد 
ال�شيا�شية االجتماعية واالقت�شادية ».

 6 احلكومة  عمل  خمطط  ت�شمن  و 
حماور كربى تتعلق بت�شييد اجلمهورية 
تكري�س  خالل  من  وذلك  اجلديدة 
دميقراطية فعلية مبراجعة املنظومة 
الت�رشيعية املوؤطرة لالنتخابات والتي 
و�رشوطا  قواعدا  م�شتقبال  �شتملي 
التاأثري  من  احلد  اأجل  من  �شارمة 
احلياة  على  القذرة  لالأموال  ال�شلبي 
جديدة  قواعد  وو�شع  ال�شيا�شية، 
احلمالت  متويالت  �شفافية  ت�شمن 
ال�شيا�شية  واالأحزاب  االنتخابية 
جديد  جيل  بروز  وت�شجيع  ومراقبتها 

من املنتخبني.
احلكومة  عمل  خمطط  ت�شمن  كما 
حماور اأخرى تتعلق باالإ�شالح املايل، 

والتنمية  االقت�شادي،  التجديد  وكذا 
ال�شيا�شة  اىل  باالإ�شافة  الب�رشية، 
اخلارجية  وال�شيا�شة  االجتماعية 

واالمن والدفاع الوطني.
اأو�شح الوزير االأول عبد العزيز جراد، 
اقت�شادي  و�شع  تعي�س  اجلزائر  اإن 
اجلديدة  احلكومة  يواجه  �شعب 
يحتم  الظرف  قائال:«ح�شا�شية   ،
الو�شع  حقيقة  على  اطالعكم  علينا 

االقت�شادي واملايل«.
حلايل  املايل  الو�شع  اأن  الوزير  واأكد 
للبالد يبقى ه�شا ومرتبطا ب�شكل كبري 
للمحروقات  العاملية  ال�شوق  بتقلبات 
املتزامن  الرتاجع  اإىل  باالإ�شافة 
الأ�شعار النفط وحلجم �شادرات البالد 
عجز  تفاقم  يف  زاد  املحروقات  من 

امليزانية العمومية .
وتعهد الوزير بالعمل على قدم و�شاق 
ال�شعب  املايل  الو�شع  جتاوز  على 
الذي تعي�شه البالد من خالل النهو�س 
االقت�شادية  القطاعات  مبختلف 

والتجارية.
بالنهو�س  االأول  امل�شوؤول  وتعهد 
مبختلف القطاعات يف الدولة خا�شة 
احل�شا�شة منها على غرار ال�شحة اأين 
اأكد الوزير اأن جهود حكومته �شتن�شب 
يف تقريب ال�شحة من املواطن وتعزيز 
وتدارك  اجلواري  والعالج  الوقاية 
مع  واالجتماعية،  اجلغرافية  الفوارق 
�شمن  نوعية  خدمات  �شمان  توخي 

احرتام كرامة املر�شى.
حكومته  اأن  على  املتحدث  واأكد 
حري�شة كل احلر�س على حل م�شاكل 
من  املواطن  متكني  و�شمان  ال�شكن 
�شكن الئق وفق �شيغة مكيفة من خالل 
ا�شتهداف االأ�رش ذات الدخل ال�شعيف 
ب�شفة اأولوية، كما جدد التزام احلكومة 
الق�شديرية  البيوت  على  كليا  الق�شاء 
مع و�شع نظام مراقبة �شد حماوالت 

انت�شار الظاهرة.

فرحات اآيت علي 

م�ضانع تركيب ال�ضيارات 
ل تقدم �ضيئا 

واملناجم  ال�شناعة  وزير  فتح 
فرحات اأيت علي النار على م�شانع 
يف  تن�شط  التي  ال�شيارات  تركيب 
باالإحتيال  اإياها  متهما  اجلزائر، 
�شيء  اأي  تقدم  ال  باعتبارها 

لالقت�شاد الوطني على حد قوله .
يف  اأم�س  علي  اآيت  فرحات  و�شدد 
هام�س  على  لل�شحافة  ت�رشيح 
ملخطط  االأول  الوزير  عر�س 
ال�شعبي  باملجل�س  احلكومة  عمل 
اإلغاء  �رشورة  على  اليوم،  الوطني 
كل االمتيازات التي قدمت مل�شانع 

�شابق  وقت  يف  ال�شيارات  تركيب 
» هذه  قائال   ، �شيء  تقدم  ال  الأنها 
امل�شانع لن يتم توقيفها و�شتوا�شل 
لهذا  بالت�شنيع  عملها، هي ال تقوم 
التي  االمتيازات  كل  تلغى  اأن  يجب 
ال  الأنها  �شابق  وقت  يف  لها  قدمت 

تقدم �شيء«.
وتابع املتحدث:”الراأي العام يجب 
اأن يكون على علم باأن هذه امل�شانع 
�شناعة  با�شتثناء  �شيء  بكل  تقوم 
ال�شيارات، هي حتتال وال تن�شط يف 

جمال الت�شنيع”.

النائب الربملاين بلخ�شر نعوم

يجب م�ضارحة ال�ضعب 
نعوم  بلخ�رش  الربملاين  النائب  اأكد 
اخليار  دعم  و  �شاند  طاملا  ال  باأنه 
االنتخابي،  امل�شار  و  الد�شتوري 
اأعادت  الرئا�شيات  باأن  م�شريا 
اجلزائر و و�شعت حد حلالة االن�شداد 
الذي عا�شتها ، يف حني فتح النار على 
يجب   « قائال  ال�شابقة،  احلكومات 
احلكومات  باأن  ال�شعب  م�شارحة 
 .« ال�شعبوية  اإىل  اإعادتنا  ال�شابقة 
نعوم  خل�رش  الربملاين  النائب  ترحم 
على روح فقيد اجلزائر القايد �شالح، 
اأين لفت اإىل ن�شاله و مرافقته للحراك 
ال�شعبي، قائال » القايد �شالح نا�شل و 
رافق �شلمية احلراك و اأخرج اجلزائر 
من الظلمات و من املاأزق الذي اأراد 
اجلزائر  واأخرج  االنتهازيني،  بع�س 
االنتخابات  نظم  و  الزجاج  عمق  من 
بع�س  على  نعوم  خل�رش  وفتح     .«
اأطراف  هناك  اأن  اأكد  اأين   ، اجلهات 
ماأزق  يف  اجلزائر  اإدخال  تريد  كانت 

الذي  لقايد �شالح  الفقيد  لوال حكمة 
مت�شك باخليار الد�شتوري.

:« هناك  نعوم  اأخرى، قال  ومن جهة 
كانو  مما  املحللني  و  الن�شطاء  بع�س 
يظنون باأنهم مفاتيح االأزمة، ي�شبون و 
ي�شتمون املوؤ�ش�شات و االأحزاب، اأقول 

لهم ال تخلطو االأمور ».
 39 تعيني  على  نعوم  خل�رش  وت�شائل 
التي  االقت�شادية  االأزمة  رغم  وزيرا 
تعي�شها البالد، قائال« ماهي املعايري 
التي ثم اعتمادها يف اإختيار احلكومة 
، هل هي حكومة كفاءات اأو و الءات ، 
هل هل �شتلجاأ احلكومة اإىل املديونية 
اأو طبع النقود ، هل �شت�شرتجع االأموال 
باأن  املتحدث  وطالب   .« املنهوبة 
اأو   4 احلكومة  برنامج  مناق�شة  متتد 
5 ايام، منتقدا خمطط احلكومة فيما 
يخ�س االأرقام و عرب نعوم عن اأمله يف 
اأن تكون اجلزائر دولة حمورية يلفها 

اجلميع ».
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لويزة  العمال   حزب  زعيمة  ك�شفت  
خروجها  بعد  اأم�س  م�شاء اأول  حنون 
متاأخرة  �شاعة  يف  البليدة  �شجن  من 
من نهار اأول اأم�س عن قرارها بالطعن 
يف قرار جمل�س اال�شتئناف الع�شكري 
الذي اأدانها ب03 �شنوات حب�س منها 
09 اأ�شهر حبي�س نافذة عن تهمة عدم 

التبليغ عن جناية .
احلديدية  املراأة  واأ�شارت    هذا 
اإ�شقاط  اأن  منا�شليها  ي�شميها  كما 
تخ�س  والتي  لها  وجهت  التي  التهم   
والتاآمر  اجلي�س   �شلطة  على  التاأمر 
،اأن  لربائتها  دليل  الدولة  �شلطة  على 
اإدانتها ب09 اأ�شهر حب�س غري مقنع ، 
اأكده دفاعها ،  هذا  وهو االأمر الذي 
�شتوا�شل  اأنها  حنون  لويزة  واأ�شارت 
واملواطنني  دفاعها  ن�شالها  �شاكرة 
وخا�شة  جانبها  اإىل  وقفوا  الذين 

اإطارات حزبها   كما اعتربت  جتند  
الوطنية  ال�شخ�شيات  من  العديد 
وال�شيا�شية للمطالبة باإطالق �رساحها 
تن�شاه  وم�رسف  لن  ايجابي  موقف 
اأبدا  خا�شة واأنها مل ترتكب اأي جناية 

يعاقب عليها القانون .
حممد بن ترار

ا�شتدعاء  الق�شاة  نادي  ا�شتنكر 
وكيل  العدل  لوزارة  العامة  املفت�شية 
اجلمهورية امل�شاعد مبحكمة �شيدي 
اأحممد بلهادي حممد ب�شبب  مرافعته 
الرباءة  واإلتما�شه  العام  احلق  ل�شالح 

لعدد من موقويف احلراك ال�شعبي.
له  بيان  يف  الق�شاة  نادي  واعترب 
تربك  اأنها  العامة  املفت�شية  خطوة 
ال�شلطة  ال�شتقالل  التاأ�شي�س  م�شار 
يف  النزهاء  الق�شاة  ويهدد  الق�شائية 

كما مي�س  واملهني  الد�شتوري  اأمنهم 
يعترب  كما  الد�شتور،  مبقت�شيات 
لعدم  وجديدا  اإ�شافيا  تكري�شا  ذلك 
وهيمنة  الق�شائية  ال�شلطة  ا�شتقاللية 
ال�شلطة التنفيذية على مفا�شل جهاز 
وكيل  به  قام  اأن  ما  موؤكدا  العدالة 
تقدمي  من  امل�شاعد  اجلمهورية 
اإدراجه  ميكن  ال  بالرباءة  التما�س 
كخطاأ مبفهوم املادة 60 من القانون 
لي�س  اأنه  كما  للق�شاء،  االأ�شا�شي 

امل�شاءلة  ت�شتدعي  التي  بال�شابقة 
وا�شت�شهد  العامة،  املفت�شية  اأمام 
اأنظمة ق�شائية  بالتما�شات عرفتها 
النائب  التما�س  منها  دول  عدة  يف 
الغارد  كري�شتني  مواجهة  يف  العام 
مديرة �شندوق النقد الدويل يف ما 

يعرف بق�شية برنار تابي.
ي�شهد  باأنه  الق�شاة  نادي  وك�شف 
جتاوزات عديدة و�شغوطات رهيبة 
وزارية  م�شالح  طرف  من  متعمدة 

حماولة  اأي  وتثبيط  ك�رس  هدفها 
باال�شتقاللية  واملطالبة  للتعبري 
اختزال  مبحاولة  وندد  والكرامة، 
اإليه   املنتمني  من  ال�رسفاء  ن�شال 
يف مطالب مادية كما ندد بالت�شويق 
الق�شاة  هدف  اأن  على  ال�شعبوي 
وا�شتقالليته  الق�شاء  حترير  لي�س 
للت�شامن  اإمكانية  اأي  لتحييد 

ال�شعبي معهم.
باية ع 
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املعزولون بفعل كورونا 
�سي�سرحون االثنني املقبل

.      خمت�شون ي�شرحون عوار�س الفريو�س و كيفية الوقاية منه 

مدير الوقاية وترقية ال�شحة بوزارة ال�شحة 

ف.ن�شرين

واأو�شح فورار، اأنه حتى االآن مل تعط  
املنظمة العاملية لل�شحة اأي تعليمات 
وال  االقت�شاديني  للمتعاملني  اإنذار  اأو 
امل�شافرين ،بخ�شو�س ظهور فريو�س 
كورونا بال�شني  حتذر فيه من خاللها 
من تهديدات الفريو�س للعامل اإال نحو 

املدينة التي اكت�شف بها املر�س.
املنظمة  ممثلة  دعت  جانبها  من 
الدكتورة  باجلزائر  لل�شحة  العاملية 
اإفزاع  عدم  �رسورة  ،على  اأوبراهم 
على  و�شددت  ترهيبهم  و  املواطنني 
ب�شكل  للمواطنني  املعلومة  اإي�شال 
يح�ش�شهم للحذر و الوقاية من املر�س 
،اأن  املتحدثة  ذات  اأو�شحت  ،و 
مكونة  عائلة  من  هو  كورونا  فريو�س 
من اأكرث من 30 فريو�شا، مق�شمة اإىل 
ق�شمني فرعيني، اإذ اكت�شفت الأول مرة 

عام 1965. 
على  توؤثر  الفريو�شات  اأن  واأ�شافت 
والطيور  االأليفة  واحليوانات  االإن�شان 
واملا�شية، كما وميكن لهذا الفريو�س 

التنف�شي  اأن يحدث �رسرا يف اجلهاز 
واجلهاز اله�شمي واجلهاز الع�شبي.

اآخر  اأن  املتحدثة  ذات  وك�شفت 
العاملية  ال�شحة  منظمة  اإح�شاءات 

�شجلت 40554 اإ�شابة يف العامل .
با�شتور  معهد  ممثل  اأكد  تدخله  ويف 
دكتور زروال ،اأن الفرق هو اأن كورونا 
اإىل  بعد  التو�شل  يتم  مل  االآن  حلد 
�شاللة الفريو�س الذي ي�شبه يف بع�س 
الذي  “�شرتا�س”  فريو�س  مكوناته 

ال�رسق  وكورونا   2003 �شنة  ظهر 
وال   2015 �شنة  ظهر  الذي  االأو�شط 
لقاح  اأو  دواء  اأي  االآن  حتى  يوجد 
االأخري  كورونا  االآن  اأما  به  خا�س 

الذي. ظهر 2019 .
،قال  املر�س  انتقال  وبخ�شو�س 
اأو  التنف�س  عرب  ينتقل  انه  زروال 
مرت  عن  تقل  ال  م�شافة  من  العط�س 
اأو يف االأماكن املغلقة، م�شريا اأن مدة 

بقاء الفريو�س هي اأربع �شاعات .

معهد  ،اأن  املتحدث  ذات  واأكد 
الهياكل  جميع  غرار  على  با�شتور 
اتخذت  ال�شحة  لوزارة  التابعة 
والب�رسية،  املادية  االإجراءات  جميع 
احلاالت  عن  الك�شف  يف  لالإ�رساع 
من  حتاليلها  حتويل  املرجح 

امل�شت�شفيات اإىل املعهد.
وزارة  ممثلة  اأكدت  جهتها   من 
،اأن  .�س  حمادي  دكتور  ال�شحة 
طبية  الو�شاية  ن�شبت  فرقة 
م�شتوى  على  جمهزة  ا�شتعجالية 
جمهزة،  واملطارات  املوانئ 
قرب،  عن  امل�شافرين  ملراقبة 
اإ�شاباتها  امل�شتبه  احلاالت  وحتويل 
“كورونا”، على املوؤ�ش�شات  بفريو�س 
معاجلة  يف  املخت�شة  اال�شت�شفائية 
حمادي  واأ�شارت  االأوبئة  هذه  مثل 
الوطنية  املنظومة  تن�شيب  مت  انه 

اخلا�شة مبثل هذه االأوبئة.
و اأو�شحت ذات امل�شوؤول ، اأن تن�شيب 
واالإنذار  للرت�شد  الوطنية  املنظومة 
كان �شنة 2006 ويعاد تفعيلها يف حالة 

ظهور اأي طارئ جديد.

اأكد مدير الوقاية وترقية ال�شحة بوزارة ال�شحة وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات، الدكتور جمال فورار، 
بالعا�شمة اأنه مل يتم ت�شجيل اأية اأعرا�س على القادمني من مدينة يوهان واملقدر عددهم ب31 رعية 

،واأكد ذات املتحدث خالل يوم حت�شي�شي و تكويني لل�شحفيني حول فريو�س »كورونا » اجلديد و الوقاية 
منه اأن القادمني من يوهان الذين يخ�شعون للرقابة �شيغادرون الفندق يوم الثنني املقبل يف حالة عدم 

وجود اأي عار�س وهذا بعد و�شعهم حتت املراقبة ملدة 14 يوم .

حراك الطلبة يف اأ�شبوعه ال51 

جتديد مطلب بناء دولة 
احلق والقانون

جدد اأم�س الثالثاء الطلبة حراكهم 
خالله  جددوا    51 اأ�شبوعه  يف 
موقويف  كافة  �رساح  باإطالق 
والقانون  احلق  دولة  وبناء  احلراك 
الف�شاد  ع�شابة  حماكمة  وموا�شلة 
املهربة  ال�شعب  اأموال  وا�شرتجاع 

اإىل البنوك االأجنبية .
ككل يوم ثالثاء ح�رس الطلبة ومعهم 
ال�شباب  ال�شعب خا�شة  فئات  باقي 
�شكان االأحياء ال�شعبية اإىل ال�شوارع 
االأعالم  رافعني  للعا�شمة  الرئي�شة 
التي  اخلا�شة  و�شعاراتهم  الوطنية 
والقانون  احلق  دولة  ببناء  تطالب 
نهب  يف  تورط  من  كل  وحماكمة 
كما  اجلزائري  ال�شعب  خريات 
يف  باالإ�رساع  ال�شلطة  طالبوا 
اجلزائري  ال�شعب  اأموال  ا�شرتجاع 
ا�شتعادة  ب�رسورة  طالبوا  كما 
مكانتهم يف واجهة احلياة ال�شيا�شية  

باعتبارهم زبدة املجتمع.
وخمتلف  جامعات  طالبة  دعا  كما 

البالد   و�شط  منطقة  معاهد 
االأ�شخا�س  باقي  �رساح  باإطالق 
طبعات  خمتلف  يف  املوقوفني 
يوم  انطلق  الذي  ال�شعبي  احلراك 
اإىل  باالإ�شافة  الفارط  فيفري   22
مطالب بتحرير  وتعهدوا مبوا�شلة 
ثالثاء  يوم  كل  ال�شارع  اإىل  اخلروج 
كلها  مطالبهم  حتقيق  اأجل  من 
جانب  اإىل  ا�شتثناء،  دون  من 
امل�شاركة يف حراك اجلمعة مع كل 

اجلزائريني. 
 ويف الوقت الذي حافظ فيه الطلبة 
وطريقة  حراكهم  توقيت  على 
�شريهم وحتى تعبريهم عن االأحداث 
وعن الق�شايا التي تعي�شها اجلزائر 
حافظت  احلالية،  املرحلة  يف 
على  االأخرى  هي  االأمن  م�شالح 
نف�س اإجراءاتها من خالل وجودها 
وال�شوارع  الطرقات  م�شتوى  على 

الرئي�شية واأماكن �شري الطلبة
 باية ع

ب�شبب مرافعته الأخرية

نادي الق�ساة ي�ستنكرا�ستدعاء وكيل جمهورية �سيدي احممد 

حزب العمال

حنون توؤكد ا�ستئناف للحكم
 ال�سادر �سدها 

ور�شة حول واقع املواقع اللكرتونية بلحيمر 
يك�شف

نحو اإعادة النظر يف 
قانون االإ�سهار 

ك�شف وزير االت�شال، الناطق الر�شمي 
بلحيمر،  الثالثاء،  عمار  للحكومة، 
اأنه �شيتم تنظيم �شل�شلة من الور�شات 
تهدف اإىل مراجعة منظومة االت�شال 
واالأكادمييني  اخلرباء  مب�شاركة 
القطاع،  يف  الفاعلني  وخمتلف 
�شتكون  ور�شة  اأول  اأن  اإىل  م�شريا 
يوم 20 فيفري اجلاري حول املواقع 

االلكرتونية.
لل�شحافة  ت�رسيح  يف  الوزير  قال  و 
باملجل�س  علنية  جل�شة  هام�س  على 
لعر�س  خ�ش�شت  الوطني  ال�شعبي 
ومناق�شة خمطط عمل احلكومة، اأن 
املدر�شة  �شتحت�شنها  االأوىل  الور�شة 
العليا لل�شحافة يوم 20 فرباير اجلاري 
واالأكادمييني  اخلرباء  مب�شاركة 
ملناق�شة  القطاع  يف  والفاعلني 
متعلق  قانون  م�رسوع  م�شمون 
عر�شه  قبل  االإلكرتونية  باملواقع 

اجلهات  قبل  من  امل�شادقة  على 
مت�شل  �شياق  يف  واأو�شح  املخت�شة 
من  عدد  يف  النظر  اإعادة  �شيتم  اأنه 
االإ�شهار  قانون  غرار  على  القوانني، 
الوطني  املجل�س  اأن  اإىل  م�شريا 
�شبط  �شلطة  �شيعو�س  لل�شحافة 
مهمة  �شيتوىل  و  املكتوبة  ال�شحافة 
و  لل�شحفي  املهنية  البطاقة  اعتماد 
االإ�شهار وي�شهر  توزيع  يراقب عملية 
على احرتام اأخالقيات املهنة و�شدد 
وزير االت�شال باملنا�شبة على اأهمية 
املهنيني  يجمع  جاد  حوار  انتهاج 
نقابة  وكذا  واالأكادمييني  واخلرباء 
يف  املتدخلني  جميع  و  ال�شحفيني 
قطاع االت�شال م�شريا اإىل اأن قطاعه 
اأي  تق�شي  ال  جامعة  مقاربة  يتبنى 
ت�شفية  اأية  عن  بعيدا  وهذا  طرف 

ح�شابات.
باية ع 

جددوا احتجاجهم بالبويرة

متعاقدو قطاع الرتبية ي�ستعجلون اإدماجهم
فئة  عمال  من  الع�رسات  اأم�س  احتج 
لقطاع  التابعني  الت�شغيل  قبل  ما  عقود 
الرتبية الوطنية اأمام مقر مديرية الرتبية 
مبدينة البويرة لتجديد مطلب اإدماجهم 
ب�شفة نهائية يف منا�شبهم التي ي�شغلونها 
اأحلوا  حيث  �شنوات   8 من  اأزيد  منذ 
االإدماج  على  لنا  ت�رسيحاتهم  خالل 
تعرقل  قد  معايري  اأو  �رسوط  بدون 
الغمو�س  ي�شودها  التي  العملية  هذه 

الوالية  هذه  يف  االأمور  و�شوح  لعدم 
عك�س باقي واليات الوطن التي تقدمت 
بخطوات كبرية يف هذا اجلانب ، وازداد 
غليان املحتجني بعد عدم متكنهم من 
على  الثالثة  للمرة  الرتبية  مدير  مقابلة 
عا�شمة  خارج  وجوده  بحجة  التوايل 
ا�شتقبالهم  ليتم  عمل  مهمة  يف  الوالية 
الذي  للمديرية  العام  االأمني  من طرف 
للم�شوؤول  ان�شغالهم  باإي�شال  وعدهم 

بعدها  ليتوجهوا   ، القطاع  على  االأول 
يف �شكل م�شرية اىل مقر الوالية لطلب 
الوالئية  ال�شلطات  من  ا�شتف�شارات 
تندد  �شعارات  مرددين  ق�شيتهم  حول 
�شامدون  �شامدون   « منها  بو�شعيتهم 
اأين  وطني  يا  و«   « طالبون  لالإدماج 
حقي يف العمل » و » يا للعار والية بال 
قرار » و« االحتجاج حتى يتم االإدماج » 
التي هددوا من  ال�شعارات  وغريها من 

االحتجاجية  حركتهم  مبوا�شلة  خاللها 
يف قادم االأيام حتى يتم اإدماجهم ب�شفة 
ملدير  �شبق  بالذكر  واجلدير   ، ر�شمية 
الرتبية »مراد بوزيان » اأن ك�شف خالل 
م�شاحله  ا�شتقبال  عن  �شحفية  ندوة 
3167 ملفا تتواجد قيد الدرا�شة و�شيتم 
االإدماج ح�شب توفر املنا�شب ال�شاغرة 

ويعلن عنها يف حينها .
اأح�شن مرزوق

�شربي  اخلارجية،  ال�شوؤون  وزير  اأكد 
اجلزائر  موقف  اأن  باأن  بوقادوم، 
ولي�س  ليبيا  يف  االأ�شقاء  جتاه  وا�شح 
م�شريا   وبنغازي،  طرابل�س  يف  فقط 
من جديد، على اأن ال�شعب الليبي هو 

املخول الوحيد الختيار من ميثله.
على  له  ت�رسيح  يف  بوقادوم،  ونفى 
للمجل�س  العلنية  اجلل�شة  هام�س 
للحكومة  انزعاج  اأي  الوطني  ال�شعبي 
االأخري  لقائه  من  ليبيا  يف  ال�رسعية 

اإن   « قائال  حفرت،  خليفة  بامل�شري 
االأمور �شارت كما ينبغي خالل زيارتي 
اأي  هناك  يكن  ومل  ليبيا  اإىل  االأخرية 
م�شكل«و�شدد املتحدث » ال نفرق بني 
الليبي  وال�شعب  الليبيني  من  طرف  اأي 

التقيت  ميثله،  من  يختار  الذي  هو 
بوزير اخلارجية الليبي، حممد الطاهر 
�شيالة، ومل ي�شجل من طرفه اأي انزعاج 
لقائه  من  ليبيا  يف  ال�رسعية  للحكومة 

موؤخرا بحفرت.«

بوقادوم 

موقف اجلزائر وا�سح جتاه االأ�سقاء يف ليبيا 

اإميان لوا�س
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قراءات يف خمطط عمل احلكومة

اح�سن خال�ص      

احلكومة  عمل  وثيقة  ت�ضع 
الف�ضاد  مكافحة  اجلديدة 
الق�ضوى  اأولوياتها  �ضمن 
اأن  يدركون  حمرريها  ولعل 
امتحان  للف�ضاد  الت�ضدي 
النجاح  به  يرتبط  ع�ضري 
فهو  الأخرى  املجالت  يف 
امتحان الثقة يف موؤ�ض�ضات 

الدولة.
يف  منت�رش  الف�ضاد  اأن  ومع 
العامل كله ول تختلف الدول 
وتعميمه  انت�ضاره  اإل مبدى 
و�ضعف وقوة الرقابة والردع 
يجد  ما  عادة  اأنه  اإل  عليه 
مناخه الذي ينمو فيه منوا 
واحلماية  و�رشيعا  طبيعيا 
الدول  يف  ين�ضدها  التي 
التي يجتمع فيها ال�ضتبداد 
والقت�ضاد  ال�ضيا�ضي 
الدول  هذه  فمثل  الريعي، 

راعية  تعترب 
بامتياز  الف�ضاد 
تظاهرت  واإن 
من  وادعت 
براجمها  خالل 
باأنها  وخطبها 
مكافحة  ت�ضع 
�ضمن  الف�ضاد 
تها  يا لو و اأ

ووعيدها  الق�ضوى 
العقوبات  اأق�ضى  باإنزال 

باملف�ضدين.
الدول  فيه  تفكر  ما  اأول 
الريعية امل�ضتبدة، يف �ضبيل 
رعاية الف�ضاد، اأن ت�ضعه يف 
املواطنني  اأغلب  متناول 
على  حتر�ص  ما  فبقدر 
والت�ضييق  الأفواه  تكميم 
على احلريات فهي حري�ضة 
التعامالت  دمقرطة  على 

امل�ضبوهة اإىل اأق�ضى حد اإذ 
من م�ضلحة كبار املف�ضدين 
اأن يعم الف�ضاد وي�ضبح اأكرث 
فال  النا�ص  بني  اقت�ضاما 
اأحد  على  يده  يرفع  اأحد 

مطالبا باحل�ضاب.
اأوجه  على  الف�ضاد  ويعتمد 
الريعية  الدول  يف  عدة 
الف�ضاد  فهناك  امل�ضتبدة، 
الإداري  والف�ضاد  ال�ضيا�ضي 
الأعمال  قطاع  وف�ضاد 
ميار�ص  اأنه  كما  وغريها، 
بطرق �ضتى وعلى م�ضتويات 
يهم  ما  اأن  اإذ  خمتلفة. 
هو  احلكومات  هذه  مثل 
الجتماعي،  ال�ضلم  �رشاء 
عادل  توزيع  ب�ضمان  لي�ص 
تكافوؤ  برت�ضيخ  ول  للرثوات 
بل  الكفاءات  بني  الفر�ص 
من  كل  على  الريع  بتوزيع 
منظومة  يف  الدخول  قبل 
الف�ضاد الكربى التي ل بديل 

عنها. ولأن حكومات الدول 
تبحث  ل  املف�ضدة  الريعية 
الذي  ال�ضعبي  التاأييد  عن 
عنه،  غنى  نف�ضها يف  تعترب 
عن  لنف�ضها  تبحث  فهي 
�ضبكات  بهم  ت�ضكل  زبائن 
املركزيني  املف�ضدين  من 
يف  ينت�رشون  واملحليني 
الإدارات  بهم  الأر�ص فتعج 
واملوؤ�ض�ضات  العمومية 
العامة  القت�ضادية 

واملوؤ�ض�ضات  واخلا�ضة 
الجتماعية والرتبوية.

�رشطان  الف�ضاد،  هو  هذا 
ينت�رش يف املجتمع ويجري 
فيه جمرى الدم يف اجل�ضد 
ر�ضمية  غري  برعاية 
امل�ضوؤوليات  لأ�ضحاب 
الدولة  يف  والدنيا  العليا 
وغالبا  امل�ضتبدة.  الريعية 
عندما  الف�ضاد  ينتع�ص  ما 
البلدان  هذه  مثل  يف  يتاح 
القنوات  من  نوعني  وجود 
القناة  الريع:  لت�رشيف 
من  املوؤ�ض�ضاتية  الر�ضمية 
و�رشائب  وبنوك  م�ضارف 
والقناة  وجمارك  وتاأمينات 
التي متثل حقيقة التبادلت 
»ال�ضكارة«.  قناة  وهي 
الثنائية  هذه  وت�ضبح 
الر�ضمي  القت�ضاد  بني 
قاعدة  املوازي  والقت�ضاد 
عليها  من�ضو�ص  غري  ثابتة 
�ضبيل  ول 
ر  ا �ضتمر ل
لة  و لد ا
يعية  لر ا
ة  مل�ضتبد ا
باحلر�ص  اإل 
تكري�ضها  على 
من  وحمايتها 

اأي تهديد.
كل  عربت  اجلزائر،  يف 
عن  املتعاقبة  احلكومات 
ملكافحة  احل�ضنة  نواياها 
من  ما  اأنه  غري  الف�ضاد، 
وتطلعنا  اإل  تاأتي  حكومة 
ال�ضخمة  الإجنازات  على 
يف  ال�ضابقة  للحكومات 
الف�ضاد،  رعاية  جمال 
وتنميتها.  قنواته  وتثبيت 
بع�ضا  نذكر  اأن  وميكن 
مثل  القنوات  هذه  من 

العمومية  ال�ضفقات 
والدعم الجتماعي واإقامة 
والتظاهرات،  املهرجانات 
بني  ال�رشاكة  واإقامة 
العمومية  املوؤ�ض�ضات 
جمالت  وهي  واخلا�ضة 
�ضبيل املثال  ذكرناها على 
جمالت  احل�رش،  ل 
على  حكومة  كل  حتر�ص 
على  والإبقاء  رعايتها 
والو�ضوح  ال�ضفافية  غياب 
كان  لقد  ت�ضيريها.  يف 
�رشخة  ال�ضعبي  احلراك 
هذا  وجه  يف  مدوية  وعي 
نظام  يف  املنظم  الف�ضاد 
حررت  �رشخة  فا�ضد. 
اأجهزة الق�ضاء التي حتركت 
املاأ�ضاة  عن  لنا  لتك�ضف 
الأخالقية التي و�ضلت اإليها 
وكادت  اجلزائرية  الدولة 
من  فكان  بها  تع�ضف  اأن 
تداعياتها قطع ما تبقى من 
املواطنني  بني  الثقة  حبال 
وولة  بوزراء  زج  لقد  بها. 
خا�ضة  موؤ�ض�ضات  وروؤ�ضاء 
عملية  �ضمن  ال�ضجون  يف 
ول  بال�ضدمة  عالجية 
تزال ال�ضجون تنتظر وفودا 
التي  الإطارات  من  جديدة 
الف�ضاد  نظام  يف  وجدت 

بلدا اآمنا.
ال�ضيا�ضي  الف�ضاد  ولعل 
الف�ضاد  اأنواع  اأخطر  هو 
يف  اجلزائر  عرفته  الذي 
فقد  الأخرية،  ال�ضنوات 
اإف�ضاد  عملت ال�ضلطة على 
املجتمع ال�ضيا�ضي وجعلت 
ال�ضيا�ضية  املوؤ�ض�ضات  من 

ومرتعا  للرثاء  م�ضدرا 
الربملان  وحولت  للبزن�ضة 
لأ�ضحاب  حممية  اإىل 
وتدخلت  الفا�ضد  املال 
يف  الفا�ضد  املال  دوائر 
تعيني الوزراء والولة وباقي 
امل�ضوؤوليات وع�ض�ص الولء 
على  واجلهوي  الع�ضائري 
تويل امل�ضوؤوليات ال�ضيا�ضية 

التزوير  و�ضار 
ماألوفا  نظاما 
رعاية  حتت 
ب  �ضحا اأ
ذ  لنفو ا

واملال. 
هي  هذه 
التي  البيئة 
فيها  تاأتي 

عمل  خمطط  تو�ضيات 
احلكومة ملكافحة الف�ضاد، 
فيه  ا�ضت�رشى  حميط 
الوعظ  فيه  ينفع  ول  الداء 
والوعود.  الرنانة  واخلطب 
نظام  اإىل  حتولت  بيئة 
دولة.  لنف�ضه  بنى  وف�ضاد 
فكيف ال�ضبيل اإىل مكافحة 

يف  الدولة  وحماية  الف�ضاد 
الوقت ذاته؟ 

يف  احلكومة  تالحظ 
الف�ضاد  اأن  عملها  خمطط 
اأخالقية  غري  كممار�ضة 
يف  ت�ضبب  قانونية  وغري 
لالقت�ضاد  ج�ضيمة  اأ�رشار 
و�ضوه الفعل ال�ضيا�ضي واأدى 
بني  العالقة  تدهور  اإىل 

اأن  قبل  والدولة  املواطن 
تلتزم بالقيام مبعركة حازمة 
واملحاباة  الف�ضاد  �ضد 
واملح�ضوبية. وقد اقرتحت 
الإجراءات  من  جملة 
التي  النقائ�ص  �ضوء  على 
عمليات  خالل  لوحظت 
التي  الف�ضاد  مكافحة 

املا�ضية  ال�ضنة  عرفتها 
وهي التدابري التي �ضت�ضدر 
املنظومة  اإ�ضالح  �ضمن 
املوروثة  القانونية 
ملكافحة الف�ضاد. ومن بني 
وكالة  اإن�ضاء  التدابري  هذه 
وطنية ت�رشف على م�ضادرة 
اخلا�ضعة  الأ�ضول  واإدارة 
وتدابري  الق�ضائية،  للرقابة 
حلماية  اأخرى 
ورفع  املبلغني 
ت  با لعقو ا
على  املالية 
�ص  �ضخا لأ ا
يف  العتباريني 
الف�ضاد  جرائم 
اإلغاء  جانب  اإىل 
الق�ضائي  المتياز 
وغريها من التدابري التقنية 
التي لن جتد لها �ضبيال اإىل 
اإرادة  تتوفر  مل  اإذا  التنفيذ 
تغيري  اإىل  للذهاب  قوية 
�ضامل لنظام احلكامة واإىل 
ولن  للدولة.  كامل  اإ�ضالح 
بنهاية  اإل  الف�ضاد  يذهب 

الريع وال�ضتبداد. 

مكافحة الف�ساد..اأكرب من جمرد تدابري 
نقوم يف هذه احللقة ويف حلقات مقبلة مبحاولة فح�ص ملا ت�سمنته وثيقة برنامج عمل 

احلكومة، انطالقا من اأن هذه الوثيقة، التي جاءت حتت عنوان: »خمطط عمل احلكومة 
لتنفيذ برنامج رئي�ص اجلمهورية«، ل تخرج عن التقاليد املتوارثة التي جتعل عمل 

احلكومة جزءا من برنامج �سامل لرئي�ص اجلمهورية ميتد على طول وليته الرئا�سية، وفق 
املنهج املكر�ص يف الد�ستور احلايل. 

احلراك ال�سعبي �سرخة وعي 
مدوية يف وجه هذا الف�ساد املنظم يف 

نظام فا�سد. �سرخة حررت اأجهزة 
الق�ساء التي حتركت لتك�سف لنا عن 

املاأ�ساة الأخالقية التي و�سلت اإليها 
الدولة

الف�ساد منت�سر يف العامل كله ول 
تختلف الدول اإل مبدى انت�ساره 

وتعميمه و�سعف وقوة الرقابة 
والردع عليه اإل اأنه عادة ما يجد 
مناخه الذي ينمو فيه منوا طبيعيا 

و�سريعا

احللقة الثانية 
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الدكتور حممد بغداد

هوية العنوان
تعامل  على  نقف  عندما 
الديني  امللف  مع  احلكومة 
اإىل  م�ضطرين  اأنف�ضنا  جند 
خمطط  لغة  مع  التعامل 
يف  تعتمدها  التي  العمل 
الديني  امللف  مع  التعاطي 
من  تريده  وما  البالد،  يف 
هذا  من  واأهداف  نتائج 

وهنا  امللف، 
يوؤكد خمطط 
اأن  العمل 
مة  حلكو ا
م  تعتز (
عيم  تد
عد  ا قو
جعية  ملر ا
ينية  لد ا

اأ�ض�ضها،  وتعزيز  الوطنية 
خطاب  ترقية  خالل  من 
ومييزه  يطبعة  ديني 
والإن�ضانية  العتدال 
الجتماعي  والن�ضجام 
ج�س  لها فا ، ) �ضطية لو ا و
يف  القرار  ل�ضانع  الأكرب 
بناء  هو  الديني  امللف 
ت�ضتجيد  دينية  مرجعية 
التي  الكربى  للتحديات 
تواجه املجتمع يف ال�ضنوات 
الأخرية، اإل اأن �ضانع القرار 
وطبيعة  هوية  حدد  قد 
ودورها،  املرجعية  هذه 
والأهداف املراد منها على 
احلالية،  الظروف  الأقل يف 

فجعلها مرجعية ذات هوية 
وطنية وهو ما يجعل �ضانع 
القرار يرف�س كل ما يتجاوز 
الوطنية  الهوية  حدود 

للمرجعية الدينية.
من  الأهداف  ولتحقيق 
ذات  الدينية  املرجعية 
يحدد  الوطنية،  اخلا�ضية 
التي  الأدوات  القرار  �ضانع 
الغاية  حلقيق  ي�ضتخدمها 
ديني  خطاب  يف  ويجعلها 
العتدال  طابع  يحمل 

وي�ضعى  الإن�ضاين  والنف�س 
الن�ضجام  جت�ضيد  اإىل 
ويتميز  الجتماعي 
غريها.  دون  بالو�ضطية 
اإىل  ترتقي  �رشوط  وهي 
ت�ضكل  التي  التكلفة  م�ضتوى 
يجب  الذي  الأهم  التحدي 
لتحمل  ال�ضتعداد  توفر 
الذي  ال�ضقف  وهو  تبعاتها، 
يجب  الذي  احلد  يجعله 

بلوغه يف اأقرب وقت.
ديناميكية الأدوات

القرار  �ضانع  يغفل  ل 
يجب  التي  الأدوات  عند 
يف  يرتدد  فال  ا�ضتعمالها 
يف  حتددها  عن   الإعالن 

 ( احلكومة  عمل  خمطط 
على  احلكومة  �ضت�ضهر  كما 
من  الديني  الن�ضاط  حماية 
و�ضتعكف على  انحراف  اأي 
املن�ضاآت  �ضبكة  تدعيم 
مكانة  تعزيز  ق�ضد  الدينية 
امل�ضجد واملدر�ضة القراآنية 
والزاوية والف�ضاءات الدينية 
بهدف  والثقافية،  والروحية 
ال�ضلمية  الأ�ض�س  متتني 
للمجتمع اجلزائري وتوطيد 
للهيئات  الوطنية  ال�ضبكة 
تتكفل  التي 
الن�ضاط  بت�ضيري 
حيث  الديني، 
جامع  �ضي�ضكل 
اجلديد  اجلزائر 
لال�ضعاع  مركزا 
الروحي والعلمي(.

 اإن �ضبكة املن�ضاآت 
مهمتها  الدينية 
الن�ضاط  حماية  الأ�ضا�ضية 
املخاطر  من  الديني 
النحراف،  من  املتوقعة 
القرار  �ضانع  لغة  وح�ضب 
ل�ضت  املخاطر  هذه  فاإن 
يف  قائمة  بل  متوقعة 
الأيام  مع  وتتزايد  امل�ضهد 
�ضانع  جعل  مما  �رشورها 
املهام  من  يجعلها  القرار 
بها  تقوم  التي  امل�ضتعجلة 
الدينية،  املن�ضاآت  �ضبكة 
وهي املن�ضاآت التي �ضتعمل 
مكانة  تعزيز  على  احلكومة 
امل�ضجد والزاوية واملدر�ضة 
وخمتلف  القراآنية، 

الف�ضاءات الدينية. 

جتاوز العرثات

القرار  �ضانع  تاأكيد  اإن 
القوة  على  الذي  وحر�ضه 
تكوين  مو�ضوع  ميثلها  التي 
التي  والقيادات  الكفاءات 
املن�ضاآت  �ضبكة  نواة  ت�ضكل 
النقطة  وهي  الدينية، 
فيما  �ضكلت  التي  املركزية 
م�ضي اخللل الأهم يف طبيعة 
وكلف  الديني  امللف  عمل 
املجتمع الكثري من التكاليف 
احلكومة  )�ضتبذل  الباهظة 
اأجل  من  ال�رشوري  اجلهد 
تدعيم �ضيا�ضة تكوين الأئمة 
من اأجل �ضمان تاأطري  اأمثل 
للم�ضاجد  الوطنية  لل�ضبكة 
كما  القراآنية،  واملدار�س 
التاأطري  م�ضار  تدعيم  �ضيتم 
اجلالية  لفائدة  الديني 
الوطنية املقيمة يف اخلارج 
التي  العالقة  توطيد  بهدف 
رهان  اإن  بالوطن(.  تربطها 
�ضانع القرار يتجاوز احلدود 
اإىل  لي�ضل  للبالد  التقليدية 
الكربى  القوة  اإدراج  م�ضتوى 
يف  اجلالية  متثلها  التي 

وهي  اخلارج، 
تختلط  التي 
الف�ضاءات  يف 
التي  الدولية 
بالأفكار  تعج 
التي  والتيارات 
و�ضيلة  متثل 
القوى  �رشاع 

يف  الكربى 
العالقات  يف  خطرية  فرتة 

الدولية. 
خمطط  لغة  جلوء  اإن 
نحو  اللغة  اإىل  احلكومة 
على  القرار  �ضانع  تاأكيد 
التي متثلها  الأهمية الكربى 
الف�ضاءات  عبارة  مدلول 
مفهوم  اإليه  ت�ضري  وما 
عناوين  تعنيه  وما  ال�ضبكة، 
والأ�ضالة  الن�ضجام  مثل 
املهم  من  والت�ضامح، جتعل 
يف  الفاعلني  من  نتوقع  اأن 
امل�ضارعة  الثقايف  امل�ضهد 
املنا�ضبة  ا�ضتغالل  اإىل 
تقدمي  نحو  وامل�ضارعة 
منهم  املنتظرة  اخلدمة 

جتاه الوطن واملجتمع. 

م�سافة امل�ساحة

اإن �ضانع القرار يحدد طريف 
حدود م�ضاحة حركة امللف 
عنها  تك�ضف  التي  الديني 
احلكومة  عمل  خمطط  لغة 
تعتزم  كما   ( خالل  من 
الثقافة  ن�رش   على  العمل 
الإ�ضالمية الأ�ضيلة وبث روح 
الت�ضامح واحلوار وامل�ضاركة 
لكل  والت�ضدي  الجتماعية 
والتمييز  التطرف  اأ�ضكال 
اخلطر  اإن  والكراهية(. 
�ضانع  يحدده  الذي  الداهم 
�رشور  يف  يتمثل  القرار 
التمييز  ومكاره  التطرف 
اإن  الكراهية،  وكوارث 
على  القرار  �ضانع  اإعالن 
املتوقعة  املخاطر  حجم 
حتتاج ح�ضب ما تك�ضفه لغة 
تعتمد  مواجهة  املخطط 
الثقافة  طاقة  على  اأ�ضا�ضا 
اأن  يجب  التي  الإ�ضالمية، 
اأ�ضيلة  طبيعة  ذات  تكون 
والعمل على بث روح الت�ضامح 
وتكري�س  احلوار  وكثافة 

امل�ضاركة الجتماعية،

التي  الكربى  املهمة  اإن 
يف  الديني  امللف  يتحملها 
وينتظره  احلايل،  الظرف 
الو�ضول  منه  القرار  �ضانع 
تعيد  التي  احلقبة  تلك  اإىل 
اأ�ضالتها  الإ�ضالمية  للثقافة 
قويا  داعما  �ضكلت  التي 
يف  املجتمع  ل�ضتمرار 
جنبته  التي  وهي  التاريخ، 
احلرجة  اللحظات  خماطر 
التي مر بها، كما اأن التفاعل 
وديناميكية  الجتماعي 
التاريخي  الن�ضهار 
هي  املجتمع،  ملكونات 
التي  الكربى  املهمة 
من  القرار  �ضانع  ينتظرها 
امللف الديني لكي يقوم بها 

يف املرحلة احلالية.  
اأعماق التاأثري

القرار  �ضانع  يرتدد  ل 
طموحاته  عن  التعبري  يف 
امللف  من  ينتظرها  التي 
من�ضاآته،  و�ضبكة  الديني 
طموحاتها  �ضقف  متجاوز 
للم�ضاحة  التقليدية  الأفاق 
اأن  فيعلن  للبالد  اجلغرافية 
تعزيز  على  العمل  )و�ضيتم 
الدينية  املمار�ضات  مكانة 
العريقة للمجتمع اجلزائري 
من اأجل اإحداث تاأثري ديني 
والت�ضامح  العتدال  مييزه 
ون�رش ال�ضلم يف اإفريقيا ويف 

بلدان اأخرى يف العامل(.
 اإن ك�ضف لغة خمطط عمل 
البعد  رهان  على  احلكومة 
مهمة  ر�ضالة  الإفريقي 
تلك  للمخيال اجلمعي  تعيد 
بذلها  التي  اجلبارة  اجلهود 
املغيلي وتراكمة منذ قرون، 
من  الكثري  يف  اأجنزته  وما 
وبلغت  الإفريقية،  العوا�ضم 
م�ضاهمة  يف  الكربى  قمتها 
الكربى  التحريرية  الثورة 
التي األهمت قيادات اإفريقية 
يف  ارتبطت 
تها  كا حر
ية  ر لتحر ا
لقيم  با
مية  ل�ضا ا
ة  ر للثو
ية  ير لتحر ا

املباركة. 
هذا  اإن 
�ضانع  طموح  من  امل�ضتوى 
يف  عنه  يعلن  الذي  القرار، 
احلكومة،  عمل  خمطط 
املهام  من  الكثري  ي�ضع 
�ضتكون  التي  والتكاليف 
كفيلة  القريبة  الأيام 
ا�ضتجابة  مدى  مبعرفة 
الدينية،  املن�ضاآت  �ضبكة 
هذه  هياآت  به  �ضتقوم  وما 
اأن  يبدو  التي  ال�ضبكة 
ظروف  يف  جاءتها  الفر�ضة 
اإىل  �ضانحة  ولكنها  حرجة 

اأبعد الدرجات.  

حدود الآفاق
التحدي  قيا�س  �ضيكون 
الأكرب اأمام مكونات امل�ضهد 

اإدراكها  مبدى  الديني، 
عمل  خمطط  لقامو�س 
توقعاتها  وا�ضتباق  احلكومة 
التحولت  تلك  اإحداث  يف 
وطبيعة  الروؤية  يف  العميقة 
العايل  وامل�ضتوى  املوقع 
تقبل  يف  ال�ضجاعة  من 
الذي  الزمن احلايل،  منطق 
يتجاوز يف معناه يف الع�رش 
اجلغرافية  احلدود  احلايل 
ومن  للبالد،  التقليدية 
الذكي  التعامل  اإكراهاته 
وال�ضتعداد  معطياته  مع 
تكاليفه.  تبعات  لتحمل 
وحقيقية  واقعية  فقراءة 
النطباعية  عن  وبعيدة 
يف  وال�ضتعجال  والعاطفية 
دقيق  وقيا�س  الأمور  تقدير 
باإمكانها  اجلارية،  للتحولت 
الدينية  املوؤ�ض�ضة  متنح  اأن 
من ا�ضتغالل الفر�ضة وانتهاز 
بواجبها  للقيام  ال�ضانحة 
اإىل  وامل�ضارعة  التاريخي، 
بني  بينها  امل�ضافة  تقلي�س 
حققتها  التي  الجنازات 
املوؤ�ض�ضات الدينية يف العامل 
ال�ضري  وقبلها  الإ�ضالمي، 
وما  املجتمع،  مع  باملوازاة 
قوانني  من  التاريخ  يفر�ضه 
اأن  بال�رشورة  لي�س  واأحكام 

تكون مت�ضاحمة دائما.
اجلغرافية  امل�ضاحة  اإن 
عمل  خمطط  ير�ضمها  التي 
الدينية،  للموؤ�ض�ضة  احلكومة 
المتحان  ي�ضكل  اأن  باإمكانه 
الأول لها يف املرحلة الأوىل 
اجلديدة،  اجلزائر  حياة  من 
ذاته،  الوقت  يف  وهو 
هذه  لطبيعة  املتتبع  ميكن 
ا�ضت�رشاف  من  املوؤ�ض�ضة 
الظروف  يف  م�ضتقبلها 
هو  ذلك  من  واأكرث  احلالية، 
احلد الفا�ضل لها يف اإمكانية 
اإ�ضعاف املجتمع مبا ينتظره 
ذلك  يعلن  اأن  دون  منها، 
�رشاحة مما يجعل م�ضتويات 
الذكاء يف هذه املوؤ�ض�ضة، اإذا 
الو�ضع  ا�ضتفراغ  من  متكنت 
املعلن  التطلعات  تلم�س  يف 
عنها يف خمتلف املحطات 
ال�ضاخبة  تلك  فقط  لي�ضت 
من  الأخطر  ولكن  منها، 

ذلك تلك غري املعلنة.

اإن خمطط عمل احلكومة، اأعلن عن قاعدة هويته فاأكد اأنه خمطط ينطلق من )من 
اأجل جمهورية جديدة نابعة من عمق التطلعات ال�سعبية( ، وهي القاعدة التي 

يريد �سانع القرار اأن يجعلها معيارا لطبيعة واأ�سلوب عمله، واملحدد الأ�سا�س الذي 
تنفذ به منهجيته، ويرغب يف روؤية الآخرين من خاللها ل�سلوك عمل احلكومة.  
قد يكون من املفيد تاأمل خمطط عمل احلكومة وروؤيته يف ال�سياق الذي جاء فيه 

والأ�س�س التي انطلق منها، حتى ميكن حت�سيل املراد الذي يريده �سانع القرار 
والهدف الذي يرغب يف الو�سول اإىل حتقيقه، واأول مفاتيح الروؤية يف هذا املخطط 

العنوان الكبري الذي جاء به، والقامو�س امل�ستخدم يف التعبري عن منهجية العمل 
التي �ستعتمدها احلكومة يف امليدان .

خمطط عمل احلكومة 

قراءة يف اأوراق امللف الديني 

اإن تاأكيد �سانع القرار وحر�سه الذي 
على القوة التي ميثلها مو�سوع تكوين 
الكفاءات والقيادات التي ت�سكل نواة 
�سبكة املن�ساآت الدينية، وهي النقطة 

املركزية التي �سكلت فيما م�سي 
اخللل الأهم

عندما نقف على تعامل احلكومة مع 
امللف الديني جند اأنف�سنا م�سطرين 

اإىل التعامل مع لغة خمطط العمل التي 
تعتمدها يف التعاطي مع امللف الديني 

يف البالد
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تقدير موقف

بقلم د.حممد مرواين
اأ�ستاذ جامعي يف 

الإعالم والت�سال  

ال�سباب ل يقتنع 
باخلطاب املوؤطر ...

الباحثني  من  عدد  يعتقد 
االت�صال  يف  اجلامعيني 
ا�صتطلعت  واالإعالم 
و�صحفي"  "كباحث 
ال�صباب  بدرا�صات  مهتم 
اأرائهم اأن الكم الهائل من 
امل�ؤ�ص�صات ال�صبانية التي 
و�صخرتها  الدولة  وفرتها 
ال  اجلزائري  لل�صباب 
الدور  متار�س  اأن  ميكن 
املن�ط بها دون اأن تك�ن 
لها عالقات ات�صال فعالة 
مع اجلمه�ر ال�صباين الذي 
عازفا  االآن  حلد  يبقى 
و�صائل  مع  الت�ا�صل  عن 
التي  التقليدية  االت�صال 

الكثري  تعتمدها 
املرافق  من 
ت  �ص�صا مل�ؤ ا و
�ص�اء  ال�صبانية 
التي  تلك 
خدمات  تقدم 
لتن�صيط  ا

والثقايف  العلمي 
الت�صغيل  اأو  والريا�صي 
فال�صباب  والتك�ين 
منابر  عرب  يت�ا�صل 
واالإعالم  االت�صال 
االجتماعي وه� مت�اجد 
عرب  الزمني  احليز  يف 

وال  االأزرق  الف�صاء 
اأي  يتلقى  اأن  ميكن 
عرب  كال�صيكي  خطاب 
القدمية  االت�صال  و�صائل 
الباحث  االأ�صتاذ  واعترب 
واالإعالم  االت�صال  يف 
العربي ب�عمامة  الدكت�ر 
الت�ا�صل  م�اقع  اأن 
خا�صة  االجتماعي 
قد   " "الفاي�صب�ك  منها 
ات�صال  ف�صاء  اأنتجت 
متاما  مغاير  جديد 
لفائدة  املعتاد  للم�صهد 
قطاع  ويرى  ال�صباب 
االأكرث  ال�صباب  من  وا�صع 
امل�اقع  لهذه  ا�صتخداما 
على  قادر  انه  الت�ا�صلية 
لل�صلطات  ر�صائله  تبليغ 
يف  فاعل  وانه  وللمجتمع 
اأن  دون  العامة  احلياة 
يك�ن هذا ال�صباب مهيكال 
اأو  �صيا�صية  اأحزاب  يف 
اأو  جمع�ية  تنظيمات 
املجتمعي  للتمثيل  منابر 

الدكت�ر  وقال  وال�صيا�صي 
مطالبة  ال�صلطات  اأن 
بفهم هذه اللغة االت�صالية 
التعامل  اإطار  لل�صباب يف 
االت�صالية  و�صائله  مع 
واالقرتاب من اهتماماته 
الت�صيري  طرائق  بتغيري 

ال�صباب  م�ؤ�ص�صات  يف 
عن  اأكرث  واالبتعاد 
الروتينية  العمل  اأ�صاليب 
جتعل  التي  الكال�صيكية 
عن  نف�را  يبدي  ال�صباب 
�صيا�صيات  يف  االنخراط 
عم�مية م�جهة خ�صي�صا 
اجلزائري  لل�صباب 
ال�صاب  االأ�صتاذ  واعترب 
مهدي بلحميتي اأن منابر 
االجتماعي  الت�ا�صل 
الراهن  الق�ت  يف  ت�فر 
اجلزائري  لل�صباب 
متنف�صا هاما للتعبري عن 
اأماله وتطلعاته يف ال�قت 
الذي األغى فيه الفاي�صب�ك 
مفه�م امل�ؤ�ص�صة ال�صبانية 
ا�صتقطاب  من  ومتكن 
الفئة  هذه  من  عدد  اكرب 

الهامة يف املجتمع .

من�سات الت�سال 
احلدثية ت�ستقطب 

ال�سباب ...

حظ  ملال ا و
و�صائط  اأن 
ل  ت�صا ال ا
احلديثة التي 
مها  ي�صتخد
يف  ال�صباب 
العامل  بقاع  خمتلف 
اأتاحت  وكثافة  برباعة 
خارج  الت�اجد  لل�صباب 
امل�ؤ�ص�صات  كيان 
ت�صل  املعل�مة  واأ�صحت 
امل�ؤ�ص�صة  خارج  اإليه 
االت�صالية  ال��صائط  عرب 

يراه  ما  وه�  احلديثة 
اخلرباء  من  العديد 
حت�ال  واملخت�صني 
االت�صال  اآليات  هاما يف 
هذا  اليجد  اإذ  بال�صباب 
من�صات  اإال  ال�صباب 
االجتماعي  الت�ا�صل 
كما  اأفكاره  عن  ليعرب 
اأن هذه امل�اقع اأ�صحت 
املعل�مة  له  ت�فر 
الإقامة  فر�س  له  وتتيح 
مع  اجتماعية  عالقات 
ويبدو  اآخرين  اأفراد 
ال�صباب  م�ؤ�ص�صات  اأن 
التابعة  تلك  �ص�اء 
ال�صباب  لقطاعات 

والتك�ين  والريا�صة 
والت�صغيل  العايل  والتعليم 
من  وا�صعا  قطاعا  جتد 
الف�صاء  عرب  جمه�را 
جعل  الذي  االأمر  االأزرق 
ت�صتثمر  امل�ؤ�ص�صات  هذه 
الت�ا�صل  م�اقع  يف 
وت�صتحدث  االجتماعي 
�صفحات االأمية ملخاطبة 
معه  والت�ا�صل  ال�صباب 
وا�صتقطابه نح� براجمها 
عدد  ويرى  املختلفة 
االإعالم  يف  الباحثني  من 
ال�صباين اأن ت�اجد ال�صباب 
امل�ؤ�ص�صات  كيان  خارج 
من  ميلكه  ما  ور�صيد 
عرب  الت�صله  معل�مات 
املعتادة  االت�صال  قن�ات 
راجع  امل�ؤ�ص�صة  قبل  من 
�صيا�صة  �صعف  اإىل 
على  املنتهجة  االت�صال 
والتي  املحلي  امل�صت�ى 
خماطبة  منها  ين�صد 
وا�صتقطابه  ال�صباب 
يف  واإ�رشاكه  وخدمته 

احلياة العامة

ح�سور ال�سباب يف 
منابر القرار مازال 

حمدودا...

من  عدد  واعترب  هذا 
ال�صاحة  يف  الفاعلني 
ح�ص�ر  اأن  اجلمع�ية 

القرار  منابر  يف  ال�صباب 
وامل�ؤ�ص�صات  ال�صيا�صي 
ال�صيا�صية امل�ؤثرة يف هرم 
حمدودا  مازال  الدولة 
وج�د  فرغم  مقنع  وغري 
ال�صباب  من  معترب  عدد 
املنتخبة  باملجال�س 
اإىل  وال�طنية  املحلية 
يف  ال�صباب  ت�اجد  اأن 
ال�صيا�صية  امل�ؤ�ص�صات 
يف  وتاأثريا  ق�ة  االأكرث 
مازال  الدولة  هيكل 
ن�صاط  يبقى  اإذ  حمدودا 
التنظيمات  يف  ال�صباب 
ثم  املحلية  اجلمع�ية 
ال�طنية هاما ي�ؤهلهم اإىل 
قدراتهم  يف  اال�صتثمار 
حد  على  يجب  اأنه  غري 
اجلمع�ي  القيادي  تعبري 
احلركة  يف  والنا�صط 
احلاج  تاقي  الك�صفية 
الطاقات  هذه  اكت�صاف 
واال�صتثمار  باكرا  ال�صابة 

فعال  ب�صكل  فيها 
دون اإغفال عن�رش 
الذي  التحفيز 
جت�صده  اأن  يجب 
ت  ل�صلطا ا
مية  لعم� ا
ملحلية  ا

ك�صل�ك  واملركزية 
القيادي  واعترب  ر�صمي 
اأن  الك�صفية  احلركة  يف 
ال�صباين  اجلمع�ي  العمل 
كفيل بتك�ين قطاع وا�صع 

من ال�صباب غري انه يجب 
والدعم  التحفيز  �صمان 
واملرافقة التي تقع على 
املحلية  ال�صلطات  عاتق 
وامل�ص�ؤولني ب�جه خا�س 
معتربا اأن اإقحام ال�صباب 
القرار  منظ�مة  يف 
الميكن اأن يتم مبعزل عن 
و�صيا�صة  ر�صمي  ت�جه 
ح�ص�ر  من  تعزز  وطنية 
ال�صباب يف احلياة العامة 
واحلياة امل�ؤ�ص�صاتية وه� 
ال�صباب  اإليه  يحتاج  ما 
يرى  الراهن  ال�قت  يف 
ال�صباب  منى  العديد 
م�ص�ار  اأن  اجلامعي 
يتيح  اجلامعية  الدرا�صة 
والت�ا�صل  التعرف  لهم 
من  العديد  خربات  مع 
اجلامعيني  االأ�صاتذة 
الذين يتك�ن�ن على يدهم 
ال�صباب  من  عدد  اأكد  اإذ 
�صن�ات  يف  يبحث�ن  اأنهم 

الدرا�صة عن تك�ين عايل 
العلمي  مل�صارهم  ن�عي 
ي�ؤهلهم  واجلامعي 
ووظائف  مهام  ال�صتالم 
خاللها  من  يخدم 

احد  لنا  وقال  املجتمع 
يدر�س  اجلامعي  ال�صباب 
االت�صال  عل�م  تخ�ص�س 
انه  مب�صتغامن  واالإعالم 
هذا  يف  طاقات  ميلك 
على  ويعمل  التخ�ص�س 
اإىل  م�صريا  لها  الت�ص�يق 
الدرا�صة  �صن�ات  اأن 
اجلامعية حمطة مف�صلية 
ال�صاب  م�صار  يف  هامة 
العديد  واعترب  الطم�ح 
من ال�صباب اأنهم يرغب�ن 
الطاب�هات  كل  ك�رش  يف 
عن  تتحدث  التي 
ال�صباب  طاقة  حمدودية 
امل�ؤ�ص�صات  ت�صيري  يف 
املجتمع  وخدمة 
ال�صباب  اأن  معتربين 
اجلزائري يتمتع بالطاقة 
الق�ية التي ت�ؤهله خلدمة 
البالد والتك�ين وامتالك 
املهنية  اخلربة  واكت�صاب 
ملحة  و�رشورة  واجب 
عاتق  على  تقع 
طم�ح  �صاب  كل 
ويبدي  جمتهد 
من  العديد 
الذين  ال�صباب 
معهم  ت�ا�صلنا 
تك�ين  يف  رغبة 
طاقتهم وجتديد معارفهم 
الإثبات ما يق�ل�ن اأنه دور 
يجب  املجتمع  يف  هام 
عرب  ال�صباب  ميار�صه  اأن 

خمتلف االأزمنة .

ال�سباب ...حني ترتاجع 
امل�ؤ�س�سة اأمام خطاب املن�سات

رغم ما يقال عن املجهودات التي ي�سفها البع�ض باأنها "جبارة " يف قطاع ال�سباب بذلتها الدولة وال�سلطات العمومية اأبانت الأحداث واحلراك الأخري 
مب�سهد ي�سنع فيه ال�سباب اجلزائري احلدث عن دور هام وفعال ملا ي�سمى مبن�سات "التوا�سل الجتماعي " التي يقبل عليها قطاع وا�سع من ال�سباب 

وي�ستخدمها برباعة على حد تعبري العديد من الباحثني يف الت�سال والإعالم الذين توا�سلنا معهم ويقول عدد من املخت�سني اأن املنظومة الت�سالية 
الر�سمية املوجهة خ�سي�سا لل�سباب اجلزائري مل حتقق عل مدار �سنوات طويلة اأي ا�ستقطاب اأو فعالية الأمر الذي يعزز الطرح القائل بغياب اأي ات�سال 

بني موؤ�س�سات ال�سباب وال�سريحة ال�سبانية التي تتواجد خارج الف�ساء الر�سمي واملوؤ�س�ساتي .

الكم الهائل من املوؤ�س�سات ال�سبانية 
التي وفرتها الدولة و�سخرتها 
لل�سباب اجلزائري ل ميكن اأن 

متار�ض الدور املنوط بها

املالحظ اأن و�سائط الت�سال 
احلديثة التي ي�ستخدمها 

ال�سباب يف خمتلف بقاع العامل 
برباعة وكثافة اأتاحت لل�سباب 

التواجد خارج كيان املوؤ�س�سات
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�صالح عو�ض

اإيران من ال�صاه اإىل 
اخلميني:

يف  وا�ضحا  ال�ضاه  كان  لقد 
بالواليات  الوثيقة  عالقاته 
وبالكيان  االأمريكية  املتحدة 
عالقته  كانت  و  ال�ضهيوين 
�ضعيد  على  التكاملية 
الوظيفة مع الكيان ال�ضهيوين 
بالد  على  كما�ضة  كفكي 
وت�ضاند  والعراق..  ال�ضام 
قوة  اأكرب  كان  -وقد  ال�ضاه 
مع  املنطقة-  يف  ع�ضكرية 
لتعزيز  ال�ضهيوين  الكيان 
�ضمال  االنف�ضالية يف  احلالة 
ال�ضاه  نفوذ  امتد  و  العراق.. 
العربي  اخلليج  اإمارات  اىل 
ايران  ويف  وت�ضيدا..  هيمنة 
من  االأمريكي  احل�ضور  كان 
خالل امل�ضت�ضارين، واالأوربي 
والتغريب  الثقافة  خالل  من 
اعتبار  على  �ضوره  اأجلى  يف 
امل�ضد  هي  اإيران  اأن 
ال�ضيوعي  الدب  ملحاوالت 
ومن  املنطقة  نحو  للتقدم 
هنا اأخذت اإيران اأهميتها يف 

حقبة احلرب الباردة..
ال�ضعب  ثورات  تتوقف  مل 
البهلوي  االإيراين �ضد احلكم 
�ضيا�ضته  ركائز  كل  و�ضد 
طيلة  باالأمريكان  املرتبطة 
علماء  وقاد  ال�ضنني  ع�رشات 
احلراك  ومفكرون  دين 
ال�ضعبي الذي حقق يف نهاية 
ال�ضاحق  انت�ضاره  املطاف 
يف  اخلميني  االإمام  بقيادة 
وكانت   ..1979 فرباير   12

�ضعارات الثورة بال�ضد متاما 
ملا كان عليه احلكم البهلوي 
غدا،  فل�ضطني  �ضعار  فكان 
والوحدة االإ�ضالمية، واملوت 
فوقع  واإ�رشائيل..  الأمريكا 
وامل�ضلمني  العرب  من  ذلك 
والرتحيب  القبول  موقع 
عرفات  زيارة  وكانت 

اأيام  يف  لطهران 
الثورة  انت�ضار 
اإىل  معربا  االأوىل 
و�ضع  مدى  اأي 
ن  لفل�ضطينيو ا
اأملهم  والعرب 
اإيران  على 
للوقوف بجانبهم 
معركتهم  يف 
املقد�ضة ال�ضيما 

�ضبق  الفل�ضطينية  الثورة  وان 
لها ان دربت و�ضاعدت الثوار 

االإيرانيني �ضنوات عديدة.
هوية الثورة االإيرانية: 

اإىل  االإ�ضارة  هنا  املهم  من 
منطوق التاريخ وااليدولوجيا 
الأنهما مهما اختفيا �ضيظهران 
فالثورة  اآخر..  اىل  حني  من 
من  اأكرث  اأن  رغم  االإيرانية 
رافد �ضب يف نهرها اال اأنها 
متتلك خمزونا ثقافيا �ضيعيا 
وهنا ينبغي التاأكيد على عدة 
اخلميني  عليها  ركز  اأفكار 
له  املرافقون  الثورة  وقادة 
عبارة  وهي  عليه  وال�ضابقون 
التقليدية  االأفكار  عن جتاوز 
�رشورة  من  فانطلق  لل�ضيعة 
العدو  ملواجهة  اخلروج 
يف  يكن  مل  وهذا  اخلارجي 
�ضاأنهم  الذين  ال�ضيعة  فكر 
اأن تكون معاركهم داخلية، ثم 

ركز قادة الثورة على �رشورة 
جتاوز الظالل ال�ضلبية لفكرة 
واعتربوا  املهدي  انتظار 
ذلك اأ�ضواأ ما يواجه االإ�ضالم، 
كما اأنهم قدموا تف�ضريا اآخر 
واعتربوا  التقية،  ملعنى 
بو�ضوح ان عدوهم املركزي 
ال�ضهيوين،  الكيان  هو 

ب�رشورة  مناداتهم  وارتفعت 
وجتاوز  االإ�ضالمية  الوحدة 
االأفكار  الطائفية.هذه 
حتديات  واجهت  االأ�ضا�ضية 
حمليا  ومو�ضوعية  ذاتية 

واإقليميا ودوليا..

التحديات الداخلية: 
�ضلفي  �ضيعي  فريق  حترك 
طائفي »احلجتية« بعنف �ضد 
انحرفت  اأنها  معتربا  الثورة 
هذا  وارتكب  الوهابية  نحو 
طالت  عنف  اأعمال  الفريق 
كما  الثورة  قادة  من  العديد 
ان القوى الي�ضارية والعلمانية 
ن�ضطت بكل الو�ضائل مبا فيها 
لتفجريات  امل�ضلح  العنف 
الو�ضول  ميكن  من  كل  وقتل 
اإليه من قيادات الثورة فكان 
كانوا  وقد  خلق  جماهدو 
وحزب  الثورة  يف  �رشكاء 

من  و�ضواهم  ال�ضيوعي  تودة 
تنظيمات �ضيا�ضية وع�ضكرية 
حكم  الإ�ضقاط  بقوة  تن�ضط 
العنف  كاد  ولقد  اخلميني.. 
ب�ضقوط  ينتهي  ان  الداخلي 
الثورة والق�ضاء على قياداتها 
معظم  الثورة  خ�رشت  وبهذا 
القادة  من  االأول  ال�ضف 
فراغ  وح�ضل 
�ضيكون  كبري 
البالغ  االأثر  له 
م�ضرية  على 
فيما  الثورة 

بعد. 
التحديات 
الإقليمية 
والدولية:

العراقي  الرئي�س  وقف 
انت�ضار  بعد  ح�ضني  �ضدام 
اأمام  بقليل  االإيرانية  الثورة 
ميزق  التلفزيون  �ضا�ضات 
بينه  اجلزائر1975«  »اتفاقية 
مبوجبها  والتي  ال�ضاه  وبني 
فيما  احلدود  تر�ضيم  مت 
لهم  ظلما  العراقيون  يعتربه 
ال�ضاه  يتوقف  لكي  به  قبلوا 
يف حينها عن دعم م�ضطفى 
االنف�ضاليني  زعيم  الربزاين 
كانت  العراق..  �ضمال  يف 
يومذاك  العراقيني  ح�ضابات 
متاما  منا�ضب  الوقت  ان 
اإيران  تعم  فو�ضى  ظل  يف 
و  االإيراين  اجلي�س  ومتزق 

الداخلية،  ال�رشاعات 
اخل�ضومة  وتولد 
اإيران  بني  والعداء 
ذلك  كل  واأمريكا.. 
العراقية  بالقيادة  دفع 
قواتها  لتوجيه 
احلدود  باقتحام 
والتوغل  االإيرانية 

ذلك  يف  وجدت  وقد  عميقا 
ت�ضجيعا من عديد من الدول 
اخلليجية  ال�ضيما  العربية 
والعتاد..  باملال  واإمدادا 
يف  املتكرر  اخلطاأ  وكان 
الكربى  الدول  �ضيا�ضات  فهم 
والتي وجدتها فر�ضة مواتية 
واإيران  العراق  الإ�ضعاف 
فتزود  م�ضتمرة  بحرب 
وب�ضكل  العراق  وا�ضح  ب�ضكل 
دول  طريق  عن  اإيران  خفي 
اأمر  افت�ضح  كما  و�ضيطة 
وا�ضتمرت  قيت«..  »اإيران 
احلرب ثمان �ضنوات طاحنة 

واخلراب..  باملرارة  مليئة 
كانت  املدة  هذه  وطيلة 
ت�ضيطن  االأمريكية  االإدارات 
خالل  من  االإيرانية  الثورة 
الذين  املنطقة  يف  حلفائها 
الوعاظ  من  جيو�ضا  حركوا 
ويجرمونها  ال�ضيعة  يكفرون 
االأمريكية  االإدارة  ان  وكما 
اأموال  حتتجز  كانت 
البنوك  يف  املودعة  اإيران 
وقائع  اأ�ضهمت  االأمريكية.. 
ت�ضكيل  يف  القا�ضية  احلرب 
قواعد وعي و�ضلوك من لون 
امل�ضلحة  عليه  تغلب  جديد 
الطائفي  القومية والتح�ض�س 
خالل  من  ذلك  ظهر  و 
متر�ضت  ميدانية  قيادات 
متتلك  واأ�ضبحت  احلرب  يف 
البلد..  يف  االأقوى  املركز 
اأهمية  تظهر  بداأت  وهكذا 
البعد ال�ضيعي والبعد القومي 
للدولة على اعتبار ان طهران 
العامل  يف  ال�ضيعة  عا�ضمة 
اإ�ضرتاتيجية  مهمات  وعليهم 
امل�رشوع  مركز  حلماية 
الثوري اأو حمور املقاومة كما 
موؤخرا  ت�ضميته  على  اتفقوا 
وهكذا ان�ضحب مفهوم االأمة 
اىل  والوحدة  املحور،  اىل 
الكيان  وحماربة  الطائفة، 
حماربة  الى  ال�ضهيوين 
التكفرييني.. وهذا ما يف�رش 
على  اإيران  حتالف  اقت�ضار 
و  عربية  �ضيعية  جمموعات 

الوجود  معتربة  عربية  غري 
حمور  حا�ضنة  ال�ضيعي 
املو�ضوع  اأما  املقاومة 
ال�ضدد  الفل�ضطيني يف هذا 
فهو ا�ضتثناء وله مالب�ضاته.

العدوان الأمريكي على 
العراق: 

جتاه العدوان االأمريكي على 
العراق منذ �ضنة 1991 حتى 
القيادة  اختارت   2003 �ضنة 
احل�ضاب  ت�ضفية  االإيرانية 
كما  العراقي  النظام  مع 
ال�ضيد  و�ضف ذلك املرحوم 

ف�ضل اهلل وقد هياأت قيادات 
 - �ضيعية  عراقية  واأحزاب 
تتنقل بني طهران والعوا�ضم 
احلكم  ال�ضتالم  الغربية- 
النظام  �ضقوط  بعد  فيما 
وكان ذلك بتوافق وا�ضح مع 
الغربيني واالأمريكان.. وبعد 
�ضقوط العراق ا�ضرتكت اإيران 
الفوائد  جني  يف  مبا�رشة 
بدفعها بامللي�ضيات ال�ضيعية 
اإىل  اإيران  يف  ت�ضكلت  التي 
الدبابات  مع  العراق  دخول 
على  واال�ضتيالء  االأمريكية 
برمير  اإدارة  حتت  احلكم 
والقيام  االأمريكي  احلاكم 
باأ�ضواأ عملية تخريب للن�ضيج 
املجتمعي العراقي بتمزيقه 
اأب�ضع  وارتكاب  طائفيا 
الهوية  على  والقتل  اجلرائم 
واقتحام  امل�ضاجد  وتدمري 
اأهلها  وتهجري  املدن 
وتدمري  اجلي�س  وتفكيك 
موؤ�ض�ضات الدولة العراقية.. 
ب�ضكل  اإيران  كانت  لقد 
ذلك  كل  يف  �رشيكا  وا�ضح 
عليه  �ضاكتة  االأقل  على  او 
تريد  اأنها  يكون مربرها  قد 
وحدها  اأمريكا  ترتك  ال  ان 
�ضت�ضمن  واأنها  العراق  يف 
عراقية  قوة  بروز  عدم 
يكون  وقد  لها  خ�ضما  تكون 
م�ضمرة  اأخرى  مربرات  لها 
اقت�ضادية وحدودية.. املهم 
ان تفاهمات عميقة ميدانية 
االأقل  على 
االأمريكان  بني 
ن  ا ير اإ و
�ضاأن  اأحكمت 
ودمرته  العراق 
وال  تدمريا.. 
نن�ضى  ان  ميكن 
الرئي�س  زيارة 
االإيراين جناد للعراق يف ظل 
القيادة  ظنت  برمير..  حكم 
االإيرانية ان على االأمريكان 
فظنوا  لهم  مكافاأة  تقدمي 
ثمن  النووي  االتفاق  ان 
ح�ضلت  لتفاهمات  معترب 
بينهم واالأمريكان يف العراق 
واأفغان�ضتان كما �رشح بذلك 

اأكرث من م�ضئول اإيراين.

اإيران اأمام المتحان 
اجلديد:

جر  يف  االأمريكان  جنح 
جانبية  معارك  اإىل  اإيران 

و�ضورية  واليمن  العراق  يف 
النزف  اأبواب  فتحت  وهنا 
العقوبات  ظل  يف  واالإرهاق 
بعد  امل�ضبوقة  غري 
االتفاق  من  اأمريكا  حتلل 
ال�ضعب  فانفجر    النووي.. 
العراقي حمتقنا من الوجود 
اإيران  ودعم  االإيراين 
احلكومة  يف  للفا�ضدين 
واالأحزاب الطائفية  فحرق 
االإيرانية،  املوؤ�ض�ضات 
فرغم  �ضورية  يف  اأما 
يف  الكبرية  اإيران  م�ضاهمة 
�ضد  ال�ضورية  الدولة  دعم 
اإال  امل�ضلحة  املجموعات 
االآن  الرو�ضي  الوجود  اأن 
التواجد على  ينظم  هو من 
الإيران  ي�ضمح  وال  االأر�س 
املكان  من  باال�ضتفادة 
جر  مت  كما  اال�ضرتاتيجي، 
بعيدا  اللبناين  اهلل  حزب 
الغرق يف  اإىل  فل�ضطني  عن 
�ضد«التكفرييني«،  احلرب 
واليمن لن يكون اأبدا حوثيا 
باأي �ضكل من االأ�ضكال وان 
�ضتعيد  للحل  �ضيغة  اأي 
موقعهم  اإىل  احلوثيني 
وحجمهم وهو لن يكون اأبدا 
مينية  حالة  من  جزءا  اإال 
بعيدة عن املواالة الإيران.. 
انعك�ضت  النتائج  هذه 
االجتماعية  االأو�ضاع  على 
واالقت�ضادية يف اإيران  مما 
قمعه  مت  انفجار  اإىل  دفع 

بقوة.
كلمة ا�صتنتاجية:

جار  م�ضلم  بلد  اإيران  ان 
ح�ضاريا  للعرب  �رشيك 
اإ�ضهامه  وله  وتاريخيا 
العربية  الكبري يف احل�ضارة 
تكون  لن  واإيران  االإ�ضالمية 
ومن  العرب..  عن  بديال 
ال�رشورة فتح احلوار العميق 
عميقة  تفاهمات  الإيجاد 
معها الإيجاد عالقات وطيدة 
وتبادل وتكامل وعدم تركها 
فري�ضة للعدوان االأمريكي.. 
قيام  ي�ضتدعي  هذا  وان 
باملبادرة  وازنة  دول عربية 
لكثري  حد  لو�ضع  اإيران  مع 
املنطقة  يف  االأزمات  من 
التناحرات  من  وللخروج 
بهذا  باجلميع..  ال�ضارة 
فل�ضطني  من  نقرتب 

ونتجنب الكمائن.

وجه طهران املك�صو باأبي�ض الثلج وبرودته يف كل ذات فرباير من كل عام ي�صرتجع هتافات ال�صباب 
وجماهري ال�صعب وهي تقتحم قواعد ال�صاه الع�صكرية لت�صقط نظاما كان هو الأكرث حتالفا مع 
الإدارة الأمريكية والكيان ال�صهيوين.. عوا�صف هبت على الثورة فتعددت اإجاباتها.. اأ�صابت 

حينا وزحزحت عن اليقني اآخر.. اقرتبت من حافة اخلطيئة يف حلظات و�صعدت اىل ذروة 
التعايل يف اأوقات اأخرى.. لها كثري كما يرى البع�ض وعليها كثري كما يرى البع�ض الآخر.. اأرادها 

امل�صلمون �صندهم واأرادها العرب ن�صريهم، ل يرى فيها البع�ض اإل �صيعيتها و ل يف�صر البع�ض 
�صلوكها اإل بفار�صيتها.. فاأين و�صلت بعد العراق و�صورية واليمن واأفغان�صتان والنووي.. ماذا تبقى 

من الثورة؟ اأين هي من فل�صطني و العرب وامل�صلمني؟ هذا ما �صاأحاول الإجابة عليه باخت�صار.

اإيران.. 

اختالط الطائفي والقومي بالأيديولوجي 
وامل�صلحي.. اإىل اأين

عدم بروز قوة عراقية تكون خ�صما 
لها وقد يكون لها مربرات اأخرى 

م�صمرة اقت�صادية وحدودية.. املهم 
ان تفاهمات عميقة ميدانية على 

الأقل بني الأمريكان واإيران

حترك فريق �صيعي �صلفي 
طائفي »احلجتية« بعنف �صد 

الثورة معتربا اأنها انحرفت نحو 
الوهابية

24 �صاعة
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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الو�سط:2020/02/12

الو�سط:2020/02/12

الو�سط:2020/02/12

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني
لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة

للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد
رقم 29حي 60م�سكنا، عي�سات اإيدير

 ال�سراقة – ولية اجلزائر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023(- 10 01 98 0555

اإعلن عن بيع عقاري باملزاد العلني
- املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني
لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة

للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد
رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير، 

ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023 – 01 10 98 0555

اإعلن عن بيع عقاري باملزاد العلني
- املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ

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

اأنه تنفــيذا للأمــر علــى عري�صــة بحجــز تنفيــذي علــى عقــار، ال�صــادر عــن حمكمــة ال�رشاقــة بتاريــخ 2014/07/09، 
الفهــر�س رقـــــــــــــم 2014/2504.

وبنـاء علـى قائمـة �صـروط البيـع العقـاري امل�ؤ�صـر عليهـا بتاريـخ 2017/01/02 حتت رقـم 17/03.
لفـائـدة  : بنـك اخلليـج  اجلزائـر »�رشكـة  م�صاهمـة« – ممثــل فــي �صخــ�س مديــــــره.

الكائن مقره : طريــق ال�رشاقــة، دالــي اإبراهــيم، واليــة اجلزائـــــــر.....................................حاجز.
القائم فـي حقـه واحلا�صـر عنـه وكيلـه االأ�صتــاذ/ ي�ن�صــي �صعيــد، املحامــي لــدى املجلـــ�س.

�صـــد  : ال�صيد/ بــن دحمــان حممــد بــن �صعيــد.
املقـــيم : م�صــارف بلديــة بــن �صــ�د، واليــة ب�مـــــــردا�س.............................حمج�ز عليه.

حاليـــا : رقمي 26، 28 جتزئة ال�صخـرة الكـربى، عـني البنيـان، واليـة اجلزائـر.
تعلن ال�رشكة املدنية املهنية للأ�صتاذين/ حمدي با�صا اأحمد – حممدي مراد، املح�رشين الق�صائيني لدى اخت�صا�س 

حمكمة ال�رشاقة،
عـن انعقاد جل�صة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�صات رقم 02 مبقر حمكمة ال�رشاقة، ي�م 2020/03/01 على 

ال�صاعة ال�احدة )13.00( �صباحا، للعقار املت�صكل اأ�صا�صا من قطعتني اأر�صيتني والذي تعيينه كالتالـــــــي :  
1/- القطعة االأولـى : 

البنيان،  عني  الكربى،  ال�صخرة  جتزئة  امل�صمى  باملكان  ال�اقعة  البنيان،  عني  بلدية  باإقليم  كائنة  اأر�صية  قطعة 
تقارب  منها  اأكرب  اأر�س  قطعة  من  مقتطعة  )156(م2(،  مربعا  وخم�صني مرتا  و�صتة  م�صاحتها مبائة  تقدر  اجلزائر، 
من  تتك�ن  بناية  علها  م�صيد  للتجزئة،  اخل�ص��صي  املخطط  من   ،28 رقم  حتمل  80�س(،  80اآر  )06هـ  م�صاحتها 

-------------------:
- قبـــ� ذو م�صاحـة تقـدر مبائـة وخم�صـة اأمتـار مربعـة و�صتـة د�صيمتـر )105.56م2(.---------

- طابق اأول يت�صكل من اأربع غرف، مطبخ، حمام، ومرحا�س ذو م�صاحة تقدر مبائة وواحد ثلثني مرتا مربعا وع�رش 
د�صيمرت )131.10م2(.-----------------------------------------------------------

- طابق ثان يت�صكل من اأربع غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س و�صطح تقدر م�صاحته تقدر م�صاحته مبائة وواحد ثلثني 
مرتا مربعا وع�رش د�صيمرت )131.10م2(.-----------------------------------------------

وهي حمدودة كالتايل :--------------------------------------------------------
من ال�صمال : القطعة رقم 27  - من اجلن�ب : طريق  - من ال�رشق : القطعة رقم 29   - من الغرب : القطعة رقم 26

2/- القطعة الثانيـة :
عني  الكربى،  ال�صخرة  جتزئة  امل�صمى  باملكان  البنيان،  عني  بلدية  باإقليم  كائنة  للبناء  معدة  عارية  اأر�س  قطعة 
اأكرب منها تقارب  اأر�س  البنيان، اجلزائر، تقدر م�صاحتها مبائة وثمان�ن مرتا مربعا )180(م2(، مقتطعة من قطعة 
من  تتك�ن  بناية  عليها  م�صيد  للتجزئة،  اخل�ص��صي  املخطط  من   ،26 رقم  حتمل  80�س(،  80اآر  )06هـ  م�صاحتها 

-------------------:
- قبـــ� ذي م�صاحة تقدر مبائة وثمانية واأربعني مرتا مربعا و72د�صيمرتا )148.72م2(.----------------

- طابق اأر�صي يت�صكل من ثلث غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س ومراآب ذي م�صاحة تقارب )148.72م2(.-------
- طابق اأول يت�صكل من ثلث غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س وخمزن ذي م�صاحة تقدر مبائة وخم�صة وخم�صني مرتا 

مربعا واثنني وع�رشين د�صيمرتا )155.22م2(.---------------------------------------------
- طابق ثان يت�صكل من ثلث غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س وخمزن تقدر م�صاحته مبائة وخم�صة وخم�صني مرتا 
)155.22م2(.---------------------------------------------- د�صيمرتا  وع�رشين  واثنني  مربعا 

---
وهي حمدودة كالتايل :--------------------------------------------------------

القطعة   : الغرب  القطعة رقم 28   - من   : ال�رشق  القطعة رقم 52   - من اجلن�ب : ممر    - من   : ال�صمال  من 
رقم 24 

مربعا  مرتا  وثلث�ن  و�صتة  ثلثمائة  هي  االأر�صيتني  للقطعتني  االإجمالية  وامل�صاحة 
)336م2(.-------------------

ب�صعـر افتتاحـي مقـدر مببلـغ 126.900.000.00 دج )مائة و�صتة وع�رشين ملي�نا وت�صعمائة األفا دينار جزائري( بعد 
انق�صا الع�رش تنفيذا الأمر املحكمة، م�صاف له حق�ق الت�صجيل وم�صاريف التنفيذ واحلقـ�ق التنا�صبيـة للمح�صــــر.

وعليه فباإمكان  اجلمه�ر الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه االأمر، االإطلع على قائمة �رشوط البيع و�صحب ن�صخة 
منها من كتابة �صبط حمكمة ال�رشاقة، اأو من دي�ان ال�رشكة القائمة بالتنفيذ الكائنة بالعن�ان املذك�ر اأعــــــــــله.

اأن  املزايدة  راغب يف  كل  على  ي�صت�جب  فاإنه  البيع،  �رشوط  بقائمة  املحددة  ال�رشوط  على  زيادة   : البيع  �رشوط 
اأمانـة  ال�صعر االفتتاحي وامل�صاريف والر�ص�م امل�صتحقة حاال، ب�ا�صطة �صـك م�رشفـي حل�صـاب  يقدم خم�س 5/1 

�صبـط املحكمـــة.
املح�ســــر الق�سائـــــي

ANEP N°:  2016003247الو�سط:2020/02/12

بتاريخ احلادي ع�رش من �صهر فيفري �صنة األفني و ع�رشون 2020/02/11
نحن الأ�ستاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�صائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�صا�س 

جمل�س ق�صاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعن�ان املذك�ر اأعله و امل�قع اأ�صفله .
بطلب من ال�سيد)ة( : ال�صيخ بن عبد اهلل بن من�ص�ر

ال�صاكنة ب : حي املقام اجلميل رقم 27 ب�زريعة ، والية اجلزائر  
و املتخذة م�طنه املختار مبكتب االأ�صتاذ ن�رشالدين تيغزة ، حم�رش ق�صائي مبحكمة 

القليعة  
�سد ال�سيدة )ة( : ملك عبد القادر

ال�ساكن )ة( ب : حي الكتيبة الزوبريية ب��صماعيل ، تيبازة 
بعد االإطلع على امل�اد 613.612 و 625  من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية 

و عمل باأحكامها 
بناء على القرار ال�صادر عن جمل�س ق�صاء تيبازة، الغرفة املدنية ، بتاريخ 18/11/19، 
بال�صيغة  املمه�ر  و   ،  ،18/02838 الق�صية  رقم   ،18/03296 الفهر�س  رقم  حتت 
التنفيذية امل�صلمة من طرف جمل�س ق�صاء تيبازة  ، بتاريخ 2019/06/07 ، حتت رقم 

 ، 2019/1018
بناء على حم�رش عدم وج�د املحرر مبعرفتنا بتاريخ 2019/12/10

بال�فاء  التكليف  ت�صليم   ، بال�فاء  تكليف   ، التنفيذي  ال�صند  تبليغ  حما�رش  على  بناءا 

ب�ا�صطة ر�صالة م�صمنة حتت رقم    RR00308214542 مبكتب بريد مدينة القليعة 
بتاريخ 2020/01/26

بال�فاء   والتكليف  ت�صليم   ، بال�فاء  ، تكليف  التنفيذي  ال�صند  تبليغ  بناءا على حما�رش 
املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2020/01/30

بال�فاء    التكليف  ت�صليم   ، بال�فاء  تكليف   ، التنفيذي  ال�صند  تبليغ  حما�رش  على  بناءا 
املبلغة عن طريق التعليق ببلدية ب��صماعيل  بتاريخ 2020/01/30

و مب�جب االأمر ال�صادر عن ال�صيد رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ 2020/02/09 ، حتت 
رقم الرتتيب : 20/00231 و الذي يرخ�س للمح�رش الق�صائي بن�رش م�صم�ن حم�رش 
تكليف بال�فاء  على اإحدى اجلرائد الي�مية  ال�طنية طبقا  لن�س املادة 4/412 من 

ق.اإ.م.اإ
كلفنا ال�صيد )ة( : ملك عبد القادر ، ال�صاكن )ة( ب : حي الكتيبة الزوبريية ب��صماعيل ، 
تيبازة ،   بان ي�صدد بني اأيدينا مبلغ اأربعة ع�رش ملي�ن و ت�صعة مائة و �صبع�ن الف و مائة 
و ع�رشون دينار جزائري )14.970.120.00 دج( و الذي ميثل مبلغ مقابل الدين و مبلغ 

التع�ي�س عن االأ�رشار م�صاف اإليه اأتعاب التنفيذ و احلق التنا�صبي  .
لل�فاء  ي�ما   )15( ع�رشة  خم�صة  اأجل  له  باأن   ، القادر  عبد  ملك  )ة(  ال�صيد  نبهنا  و 
ي�رشي ابتداءا من تاريخ ن�رش م�صم�ن التكليف بال�فاء باجلريدة و اإال نفذ عليه جربا 

بكافة الطرق القان�نية .

بتاريــخ  ال�رشاقــة  حمكمــة  عــن  ال�صــادر  النهائــي  العقــاري  احلكــم  علــى  بنــاء 
2018/01/07، رقـــم اجلـــدول 17/5310، رقــــم  الفهـــــــر�س 18/170.

رقـــــم  2019/03/14، حتــت  بتاريـخ  عليهـا  امل�ؤ�صـر  البيـع   �صـروط  قائمـة  علـى  وبناء 
.19/02

لفائـــدة : ورثة املرح�م �صليمان �صبتي  ابن عبد القادر وهم : 
1- زوجته ال�صيدة عزوز فتيحة بنـت عمــار.

�صبتي  الغاين  عبد  �صليمان،  بن  �صبتي  حممد  �صليمان،  بن  �صبتي  عمر   : اأوالده   -2  
بـن �صليمــان،

 ب�صري فاحت �صبتي بن �صليمان، فريدة �صبتي بنت �صليمـان، ناديـة �صبتي بنـت �صليمــان.
ال�صاكنــني : 27 �صـارع دكـار رحمـ�ن، االأبيـار، واليـة اجلزائــــــــــــــــر.

�صــــد : ال�صيد/ حكيـم �صبتـي بـن �صليمــان.
ال�صاكــن : 25 �صارع م�صع�د ب�دماغ، بلدية ال�رشاقة، والية اجلزائـــــــــــــــــر.

مراد،  حممدي   – اأحمد  با�صا  حمدي  للأ�صتاذين/  املهنية  املدنية  ال�رشكة  تعلن 
املح�رشين الق�صائيني لدى اخت�صا�س حمكمة ال�رشاقة،

حمكمة  مبقر   02 اجلل�صات  بقاعة  العلني  باملزاد  عقاري  بيع  جل�صة  انعقاد  عـن 
االآتي  للعقار  )13.00�صا(،  متاما  ال�احدة  ال�صاعة  على   2020/03/04 ي�م  ال�رشاقة، 

تعيينــــــــــــــــــــــــــــه :
م�صاحة  ذات  اإبراهيم،  دايل  �صارع  ال�رشاقة  ببلدية  كائنة  للبناء  �صاحلة  اأر�س  قطعة 

تقدر بخم�صمائة وخم�صة و�صبعني مرتا مربعا  )575م2( حتمل رقم 25، وهي حمـدودة 
كالتالـي :------------------------------

- مـن ال�صمـال القطعـة رقـم 20      - مـن اجلنـ�ب القطعـة رقـم 30.
- مـن ال�صـرق ملكيـة خا�صــة        - مـن الغـرب  ممـــــــر.

وال�اقع اأن العقار حمل البيع يرتبع على م�صاحة 745م2، التي تف�ق امل�صاحة املذك�رة 
يف عقد امللكية املحددة بـ 575م2، اأي باأكرث من 20/1 امل�صم�ح به، وهي ت�صم بناية 
االأ�صتاذ/ عبد  الق�صائي  اخلبري  تقرير  عل�ي ح�صب  واآخر  اأر�صي  ذات طابق  �صكنية 

املالك براهمـــــــــــــــــــــــــــــــة.
 ب�صعر افتتاحي مقدر مببلغ 121.000.000.00دج )مائة وواحد وع�ص�ن ملي�ن دينار 
جزائري(، م�صاف له حق�ق الت�صجيل وال�صهر وم�صاريف التنفيذ واحلقـ�ق التنا�صبيـة 

للمح�صــــــــــــــــــــــــــر.
وعليه فباإمكان  اجلمه�ر الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه االأمر، االإطلع على 
قائمة �رشوط البيع و�صحب ن�صخة منها من كتابة �صبط حمكمة ال�رشاقة، اأو من دي�ان 

ال�رشكة القائمة بالتنفيذ الكائنة بالعن�ان املذك�ر اأعــــــــــله.
�رشوط البيع : زيادة على ال�رشوط املحددة بقائمة �رشوط البيع، فاإنه ي�صت�جب على 
والر�ص�م  ال�صعر االفتتاحي وامل�صاريف  اأن يقدم خم�س 5/1  كل راغب يف املزايدة 

امل�صتحقة حاال، ب�ا�صطة  �صـك م�رشفـي حل�صـاب اأمانـة �صبـط املحكمـــة.
علق بل�ح اإعلنات قبا�صة ال�رشائب بتاريخ : املح�ســــر الق�سائـــــي



ق. ف

مواطناً   )14( اعتقلت  فيما 
ومن  نابل�س،  حمافظة  من 
 )10( طولكرم  حمافظة 
مواطناً  و)21(  مواطنني، 
اأما  قلقيلية،  حمافظة  من 
فقد  طوبا�س  حمافظة  من 
مواطنني،   )10( اعتقلت 
حمافظة  من  واحد  ومواطنا 
من  مواطناً   )11( �سلفيت، 
بالإ�سافة  اأريحا،  حمافظة 
غزة.  من  مواطنني   )9( اإىل 
الأ�رسى  عدد  بلغ  وبذلك 
يف  الفل�سطينيني  واملعتقلني 
نهاية  حّتى  الحتالل  �سجون 
الثاين  كانون  يناير/  �سهر 
منهم   ،)5000( قرابة   2020
عدد  بلغ  فيما  اأ�سرية،   )42(
قرابة  الأطفال  املعتقلني 
واملعتقلني  طفل،   )200(
وبلغ   ،)450( قرابة  الإداريني 
عدد اأوامر العتقال الإداري 
اإدارياً  اأمراً   )96( ال�سادرة 
و)64(  جديد   )32( بينهم 
�سدرت  لأوامر  جتديدا 

�سابقاً.
 

التعذيب يف مركز 
حتقيق "امل�سكوبية"

الذين  املعتقلون  تعر�س 
حتقيق  مركز  اإىل  نقلهم  مت 
الفرتة  يف  "امل�سكوبية" 
ج�سدي  لتعذيب  الأخرية  
ونف�سي، كما تعددت الأ�ساليب 
معهم،  ا�ستخدموها  التي 
املثال  �سبيل  على  و�سملت 
والتحقيق  العزل  للح�رس:  ل 
وال�رسب  طويلة  لفرتات 
واحلرمان  وال�سبح  املربح 
واحلرمان  النوم،  من 
النظافة  احتياجات  من 
اجلن�سي  والتحر�س  ال�سحية 
والتهديد، بالإ�سافة للتعذيب 
ذلك  ال�سديد مبا يف  النف�سي 
و/اأو  املعتقل  اأهل  ا�ستخدام 
معتقلني اآخرين لل�سغط على 
التهديدات  املعتقل. و�سملت 
تهديدات  امل�ستخدمة 

والغت�ساب  بالإيذاء 
الإقامة  واإلغاء  والتعذيب 

لأهل القد�س.
و�سوء  ال�سديد  التعذيب  اأدى 
له  تعر�س  الذي  املعاملة 
اإ�سابات  اإىل  املعتقلون 
يف  ك�سور  �سملت:  خطرية 
اإغماء  حالت  العظام، 
نزيف  قيء،  للوعي،  وفقدان 
يف اأجزاء خمتلفة من اجل�سم 
واليدين  والفم  مثل)الأنف 
الأع�ساء  ومنطقة  وال�ساقني 
اإىل  بالإ�سافة  التنا�سلية(. 
من  املعتقلون  عانى  ذلك، 
اأجراه  الذي  اخلاطئ  التقييم 
التحقيق،  مراكز  يف  الأطباء 
جميع  يف  ذكروا  والذين 
اأن املعتقلني  احلالت تقريبًا 
ل�ستكمال  ج�سدياً  موؤهلون 
الأدلة  متجاهلني  لتحقيق 
الوا�سحة على التعذيب و�سوء 

حالتهم ال�سحية.

حالة الأ�سري جميل 
درعاوي

تعر�سوا  الذين  الأ�رسى  ومن 
الأ�سري  الوح�سي  للتعذيب 
عاماً(   40( درعاوي  جميل 
تفتي�ساً  تفتي�سه  مت  فقد 
الأوىل  اللحظة  يف  عارياً 
ونّكلت  املنزل،  اقتحام  من 
بزوجته  الحتالل  قوات 
التحقيق  وجرى  وطفلتيه، 
اإىل  نقله  قبل  ميدانياً  معه 
"امل�سكوبية"  حتقيق  مركز 
ال45  يقارب  ملا  قبع  حيث 
لأب�سع  خاللها  تعر�س  يوماً 
اأنوع التعذيب اجل�سدي. عند 
خ�سع  "للم�سكوبية"  و�سوله 
الروتيني  الطبي  للفح�س 
اأنه  على  الطبيب  واأطلع 
 4 يف  "الدي�سك"  من  يعاين 
التحقيق  بظهره. بداأ  فقرات 
مبا�رسة  جميل  مع  الع�سكري 
اأيام،   8 ملدة  ا�ستمر  والذي 
حيث تعر�س لل�رسب ال�سديد 
وانهال  اأر�ساً  اأُ�سِقط  اأن  بعد 
عليه ما يزيد عن 10 حمققني 
مقيد  وهو  املربح  بال�رسب 

اليدين للخلف، وتلقى لكمات 
وجهه  على  ومتوا�سلة  قوية 
ال�سعور  يفقد  باأن  ت�سببت 
و�سعر  الوجه  منطقة  بكامل 
موقعه،  من  حترك  فّكه  اأن 
ليكمل املحقق تعذيبه مب�سك 
ل�سمان  بقوة  وحتريكه  فمه 
موقعه.  من  اإزاحته  مت  اأنه 
ملا  ال�سديد  ال�رسب  ا�ستمر 
وهو  ال�ساعتني  عن  يزيد 
وي�سعر  الأر�س  على  ملقى 
واأثناء  فّكه،  يف  كبري  باأمل 
املحققني  يقوم  كان  ال�رسب 
باإلقاء املاء البارد على وجهه 
يلب�س  ل  اأ�ساًل  وهو  وج�سده 
من  الداخلية  املالب�س  �سوى 
وقاموا  "الفانيال"  الأعلى 
�سعره  من  به  بالإم�ساك 
على  ملقى  وهو  وج�سده 
كافة  يف  و�سحطه  الأر�س 
كما  التحقيق،  غرفة  اأرجاء 
�سل�سلة   املحققون  و�سع 
ب�سكل طويل على ظهره  على 
واألقوه  الفقري  العامود  طول 
حمقق  وجل�س  الأر�س  على 
اآخر  حمقق  وبداأ  بطنه  على 
بتحريك ال�سل�سلة لتُحِدث اأملاً 
اأنه  حيث  الظهر  يف  �سديداً 
ما  وهو  "الدي�سك"  يعاين من 
ا�ستخدمه املحققني لل�سغط 
ونتيجة  اأكرب،  ب�سكٍل  عليه 
جميل  اأ�سبح  الو�سعية  لهذه 
الوقوف. كما  على  قادر  غري 
ال�سديد  لل�سغط  وتعر�س 
على رقبته وعلى كتفيه وكان 
املحققون ي�ستخدمون ركبهم 
لل�سغط على رقبته، وتعر�س 
يف جولة من جولت التحقيق 
ول  راأ�سه  على  قوية  ل�رسبة 
ال�رسبة  هل  التمييز  ي�ستطيع 
با�ستخدام  اأم  باأداة  متت 
ال�رسبة  وهذه  املحقق  يد 
بعدها  وفقد  اأر�ساً  اأ�سقطته 
القدرة على الكالم اأو النظر، 
بعينه  يرى  بداأ  وتدريجياً 
الي�رسى اأما العني اليمنى فهو 
حتى هذه اللحظة ل ي�ستطيع 
النظر من خاللها. كما وذكر 
جرى  اأنه  جميل  املعتقل 
ال�سجائر بج�سده عند  اإطفاء 

الداخل  من  ال�ساعد  منطقة 
واخلارج.

حالة الأ�سري ق�سام 
الربغوثي

تعر�سوا  الذين  الأ�رسى  ومن 
الأخرية  الفرتة  يف  للتعذيب 
الربغوثي  ق�سام  الأ�سري 
منزله  من  اعتقل  الذي 
اأن  بعد   2019/8/26 بتاريخ 
الحتالل  وحدات  داهمته 
عليه  واعتدت  اخلا�سة 
بال�رسب وبا�ستخدام الكالب 
البولي�سية، حيث هاجمه الكلب 
وع�سه بيده وقدمه واأع�سائه 
نزيف،  له  و�سبب  التنا�سلية 
وبداأ التحقيق معه ميدانياً يف 
املنزل قبل اعتقاله، ثم جرى 
"هدا�سا"  م�ست�سفى  اإىل  نقله 
بتقطيب  وقاموا  العي�سوية 
مبا�رسة  لينقلوه  جرحه 
"امل�سكوبية"  حتقيق  ملركز 
الذي تعر�س فيه ل�ستى اأنواع 
واجل�سدي  النف�سي  التعذيب 
 80 يقارب  ملا  ال�سديدين 
يوماً. بداأ التحقيق الع�سكري 
الثاين من  اليوم  ق�سام يف  مع 
اعتقاله، وُهدد باعتقال كافة 
اأفراد عائلته واأ�سدقائه وهو 
ما ح�سل فعاًل حيث اعتقلت 
والدته  الحتالل  قوات 
واأخ�سعتهما  كرمل  و�سقيقه 
"امل�سكوبية"،  يف  للتحقيق 
للتحقيق  والده  وا�ستدعت 
التعذيب  اإطار  ويف  اأي�ساً. 
بحقه،  مور�س  الذي  النف�سي 
جعله  على  املحققون  عمد 
ي�ساهد عائلته اأثناء التحقيق، 
اأ�سوات  اإ�سماعه  وتعمدوا 
ملعتقالت  و�رساخ  �رسب 
تعر�س  اآخرين.  ومعتقلني 
ال�سديد  لل�رسب  ق�سام 
وتعمد  التحقيق،  فرتة  اأثناء 
مكان  على  �رسبه  املحققني 
به  ت�سببت  الذي  اجلرح 
اعتقاله،  اأثناء  الكلب  ع�سة 
اجلرح  فتح  اإىل  اأدى  ما  وهو 
ونزفه، كما وعانى من انتفاخ 
وا�ستمر  القدمني  يف  كبري 
طويلة،  لفرتة  النتفاخ  هذا 

كدمات  ظهور  اإىل  بالإ�سافة 
كافة  على  ال�رسب  واآثار 
اأع�ساء ج�سده. كما وا�ستخدم 
معه ال�سبح بو�سعيات عديدة 
على  ال�سفع  يتخللها  كان 
العنيف،  وال�رسب  الوجه 
وكان يقوم املحققون بحمله 
من �سعر حليته مما ت�سبب يف 
الرقبة  جروح وتقرحات على 
ق�سام  وُمنع  كما  والوجنتني. 
من ا�ستخدام احلمام لفرتات 
التحقيق  فرتة  اأثناء  طويلة 
حاجته  لق�ساء  ا�سطره  مما 

وهو على كر�سي التحقيق.
 

�سيا�سة الحتالل يف 
ا�ستهداف املعتقلني 

القا�سرين وحماولة 
اخرتاقهم

قامت اإدارة �سجون الحتالل 
بتاريخ 13 جانفي 2020 بنقل 
�سجن  من  طفاًل  اأ�سرياً   )34(
دون  "الدامون"  اإىل  "عوفر" 
ال�سماح ملمثليهم مبرافقتهم، 
اأو ال�ّسماح بوجود ممثلني لهم 
اأولية  هناك، وذلك يف خطوة 
على  ال�ّسيا�سة  هذه  لفر�س 
جميع اأق�سام الأ�رسى الأطفال 
يف ال�سجون، ونقلتهم اإىل ق�سم 
ل ي�سلح للحياة الآدمية، وهو 
الأر�س،  عبارة عن قبو حتت 
ال�سم�س  اأ�سعة  تدخله  ول 
باحل�رسات  ومليء  والهواء، 
الّرطوبة  ورائحة  والفئران، 
الأغطية  وينق�سه  خانقة، 
والفرا�س، وما ت�سّمى ب�ساحة 
عبارة عن ممر  هي  "الفورة" 

�سّيق بني الغرف، وعندما يتّم 
ال�ّسماح لهم بال�ستحمام فاإن 
باإغالق  يقومون  ال�سّجانني 
الباب عليهم باملفتاح باّدعاء 
عليهم،  اخلطر  ي�سّكلون  اأنهم 
احلّمام  اأن  اإىل  لفتوا  فيما 
بّوابة،  بال  )املرحا�س( 
با�ستخدام  املعتقلون  فيقوم 
فرا�س لإغالقه. ونّكلت اإدارة 
بالقا�رسين  "الدامون"  �سجن 
لنقلهم،  الأول  اليوم  منذ 
الأّيام  يف  ذروتها  وكانت 
اإعالنهم  بعد  الأوىل،  الأربعة 
الظروف  على  الحتجاج 
وجود  وعدم  لل�ّسجن  ال�ّسيئة 
الكبار  الأ�رسى  من  ممثلني 
يف  مّتبع  هو  كما  معهم 
اأق�سام القا�رسين يف "عوفر" 
القا�رسين  وق�سم  و"جمدو" 
"الدامون"،  يف  املقد�سيني 
با�ستدعاء  عليهم  فرّدت 
التي  ال�ّسجون  قمع  وحدات 
العزل  ظروف  فر�ست 
وقطعت  املعتقلني،  على 
واملاء  الكهربائي  التّيار 
مالب�سهم  و�سادرت  عنهم، 
من  "الكنتينا"  وم�سرتيات 
ومواد  املعلّبة  الأطعمة 
وكانت  ال�ّسخ�سية،  الّنظافة 
تقتحم غرفهم يف كل �ساعة، 
بال�رّسب  عليهم  وتعتدي 
وتثّبتهم  الغاز،  ور�ّس  املربح 
مكّبلني  وهم  الأر�س  على 
من  وحترمهم  ل�ساعات، 
�سبعة  ونقلت  ال�ستحمام، 
النفرادي  العزل  اإىل  اأ�رسى 
وبعد  اأخرى،  �سجون  يف 

عن  الإ�رساب  اإعالنهم 
الّطعام، قامت باإح�سار ثالثة 
"عوفر"  �سجني  من  اأ�رسى 
لهم،  كممثلني  و"جمدو"  من 
اإّل اأنها �سمحت لهم باحلديث 
القا�رسين  املعتقلني  مع 
واأعادتهم  فقط  �ساعة  ملّدة 
اأن  اإىل �سجونهم ق�رساً، علماً 
اأحدهم اأ�سيب بوعكة �سّحية 
املاأ�ساوية  للظروف  نتيجة 
جلان  وتقوم  �ساهدها.  التي 
الأ�رسى  من  عليها  مّتفق 
الأطفال  باحت�سان  الكبار 
وحمايتهم،  بهم،  والعتناء 
ومتطلبات  �سوؤون  وتنظيم 
و�سبط  اليومية،  حياتهم 
وتوجيه �سلوكهم، والدفاع عن 
�سجون  اإدارة  اأمام  حقوقهم 
من  وحمايتهم  الحتالل 
اخرتاق الإدارة وال�سّجان لهم، 
وو�سع برنامج تعليمي تربوي 
من  امل�ستويات،  لكل  تثقيفي 
الثانوية  وحتى  الأمية  حمو 
العامة. هذا وتوؤكد موؤ�س�سات 
�سلطات  اأن  الأ�رسى 
انتهاكها  توا�سل  الحتالل، 
الإن�سانية،  الدولية  للقوانني 
وحتارب  جنيف،  واتفاقيات 
الوجود الفل�سطيني عرب جملة 
املمنهجة  ال�سيا�سات  من 
انتهاكاتها  وتر�سخ  واملركبة، 
ق�سائي  جهاز  عرب  اجل�سيمة 
يف  الأ�سا�سية  الأداة  يُ�سكل 
وا�ستمرارها.  تقنني اجلرمية 
كافة  املوؤ�س�سات  وتطالب 
املحلية  الخت�سا�س  جهات 
باتخاذ  والدولية  والإقليمية 
فاعلة،  اإجرائية  خطوات 
الوجود  حماية  ل�سمان 
وحماية  الفل�سطيني، 
ظل  يف  خا�سة  الإن�سانية، 
التعذيب  �سيا�سية  ت�ساعد 
املمنهج مقارنة مع ال�سنوات 
القليلة املا�سية، والتي طالت 
املعتقلني،  من  الع�رسات 
من  اأوت  �سهر  بعد  حتديداً 

العام املن�رسم 2019.
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ب�سام املجدلوى  

التجربة العتقالية اأهلت الأ�سرى ملكانات قيادية بعد التحرر
�شئون  هيئة  لرئي�س  امل�شاعد  الوكيل  اأكد 
العامة  للإدارات  واملحررين  الأ�رسى 
املحافظات  يف  الهيئة  وم�شوؤول  امل�شاندة 
اجلنوبية الأ�شتاذ ب�شام املجدلوى  خلل 
حرة  ابداعات  فقرة  يف  تلفزيونية  مقابلة 
لربنامج " اأ�رسانا " على" ف�شائية فل�شطني 
اليوم " اأن التجربة العتقالية اأهلت الأ�رسى 
واأن احلركة   ، التحرر  ملكانات قيادية بعد 
حركة  هى  الأ�شرية  الفل�شطينية  الوطنية 

بحركات  قيا�شاً  ومنظمة  ومبدعة  رائدة 
املجدلوى  وتطرق    . العاملية  التحرر 
بفعل  تطورت  التى  ال�شخ�شية  مل�شريته 
العتقال من اأ�شري اإىل معتقل يح�شل على 
البكالوريو�س  على  ثم  ومن  العامة  الثانوية 
مدير  نائب  اإىل  التحرر  بعد  مدير  ومن 
عام اإىل  وكيل م�شاعد لرئي�س هيئة �شئون 
العامة  للإدارات  واملحررين  الأ�رسى 
املحافظات  يف  الهيئة  وم�شوؤول  امل�شاندة 

جتربته  املجدلوى  واعترب  اجلنوبية. 
واحدة من جتارب الأ�رسى املحررين الذين 
وت�شدروا  ال�شجون  اأكادميية  من  تخرجوا 
املواقع واملراكز املتنوعة، وتبووؤوا مواقع 
املوؤ�ش�شات  يف  مهمة  واأماكن  �شيا�شية 
دوراً  زالوا  ولعبوا ول  املجتمعية املختلفة 
والفكرية،  ال�شيا�شية،  احلياة  يف  موؤثراً 
والجتماعية، والإعلمية، كقادة �شيا�شيني 
عاّمني  واأمناء  ونواب  ووزراء  وع�شكريني، 

واأع�شاء مكاتب �شيا�شية لف�شائل وحركات 
الوطني   " املجل�شني  فى  واأع�شاء  ثورية، 
ر�شمية  ملوؤ�ش�شات  ومدراء  والت�رسيعي"، 
واأهلية، وخرباء ومفكرين، ونخب اأكادميية 
اللقاء  خلل  املجدلوى  وتطرق  واإدارية. 
وهم  حتى  الأ�رسى  لدى  التفاوؤل  حالة  اإىل 
ولكنهم   ، احلياة  مدى  باملوؤبد  حمكومني 
ا�شتعدوا ملا بعد احلرية، حتى اأن ع�رسات 
باخلطبة  وتقدموا  بيوتاً،  بنوا  من  منهم 

واجنبوا  العتقال  اأثناء  بعرائ�س  واقرتنوا 
وت�شلحوا   ، احلرية  ب�شفراء  �شموا  اأطفالً 
بالإرادة والقوة والثبات، وانتزعوا املوافقة 
الأكادميي،  تعليمهم  على  ال�شجان  من 
الأدبي،  واإنتاجهم  ثقافتهم،  يف  وتبحروا 
واأبدعوا على كل ال�شعد وخرجوا اأكرث علماً 
ومكانة اأ واأف�شلوا خمططات اأجهزة الأمن 
ال�رسائيلية بتحويلهم  اإىل عبٍء يثقل كاهل 

املجتمع بعد حتررهم  .

الأ�سري " الكفيف" عالء الدين البازيان 
ي�سارع املر�ض يف �سجون الحتالل

اأ�سرانا البوا�سل واأ�سرياتنا املاجدات اأ�سواتهم تئن واأج�سادهم تتاأمل فمنهم من �سلت اأطرافهم وتعطلت وظائف 
اأع�سائهم �سواء كان من الر�سا�ص ال�سهيوين الذي اخرتق اأج�سادهم اأو من خالل جتارب العالج غري الناجحة التي 

تتبعها اإدارة م�سلحة ال�سجون معهم ب�سكل متعمد مع �سبق الإ�سرار والرت�سد يف ارتكاب جرائمهم بحق ابطالنا 
جرنالت ال�سرب وال�سمود والتحدي. اإخوتي الأماجد اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�سامدين ال�سابرين الثابتني 

املتمر�سني يف قالع الأ�سر, اأعزائي القراء اأحبتي الأفا�سل فما اأنا ب�سدده اليوم هو ت�سليط ال�سوء على اأخطر حالت 
الأ�سرى امل�سابني باأمرا�ص خمتلفة والذين يواجهون املوت البطيء وجميعهم يعانون من ظروف �سحية كارثية 

وماأ�ساوية واعتقاليه بالغة ال�سوء وال�سعوبة نتيجة �سيا�سة الإهمال الطبي 

بقلم : �سامي اإبراهيم فودة

املر�شية  احلالت  من  ويعترب 
الحتلل  �شجون  يف  ال�شعبة 
والإفراج  علجه  ت�شتوجب  والتي 
هو  ال�شحي  و�شعه  ل�شوء  عنه 
الكفيف"  املقد�شي"  الأ�شري 
علء الدين ر�شا البازيان املكنى 
وال�شتون  الثانية  ابن  بــ"اأبو كمال" 
ورمزا  بارزة  علمة  فهو  ربيعاً، 
عناوين  من  وعنوانا  ن�شاليا 
من  وواحدا  الأ�شرية  احلركة 
من  ويعترب  القدامى  الأ�رسى 
اأقدم  و�شاد�س  الأ�رسى  عمداء 
للب�رس منذ  اأ�شري مقد�شي وفاقد 
اللحظة الأوىل لعتقاله قبل اأربعة 
وثلثون عاماً والذي ل زال يكابد 
اأمل ال�شجن ولوعة الفراق واأحزان 
الأمرا�س  ووجع  واحلرمان  البعد 
عبوة  انفجار  نتيجة  عيناه  فقد 
من  التخل�س  اأجل  من  نا�شفة 
بع�س العملء الذين كانوا يتابعون 
�شجن  يف  حالياً  الفدائيني،ويقبع 
طبي  اإهمال  يرافقها  ع�شقلن 
اإدارة  ومماطلة وا�شتهتار من قبل 
يف  بحياته  ال�شجون  م�شلحة 

تقدمي العلج اللزم له،
يف  الأ�رسى  كل  كحال  حاله  فاإن 
يعانون  الذين  الحتلل  �شجون 
الإدارة  �شيا�شات  من  الويلت 
علجهم  تتعمد  التي  العن�رسية 
بامل�شكنات دون القيام بت�شخي�س 
�شليم حلالتهم ومعاناتهم امل�شتمرة 

مع الأمرا�س لرتكه فري�شة للمر�س 
يف  اأم�شى  وقد  بج�شده،  يفتك 
عنه  الأفراج  بعد  عاماً   25 الأ�رس 
"�شفقة  الحرار  وفاء  �شفقة  يف 
اعتقاله  الحتلل  واعاد  �شاليط" 
مي�شي  ومل  2014/6/18م  بتاريخ 
والذي  عامني  غري  زواجه  على 

يق�شي حكماً بال�شجن املوؤبد..

الأ�سري املقد�سي "ال�سرير":- 
عالء الدين احمد ر�سا 

البازيان "اأبو كمال"

تاريخ امليالد:- 27/6/1958,
حارة  يف   -: الإقامة  مكان 
القدمية  البلدة  يف  ال�سعدية 

بالقد�ص

من  متزوج  الجتماعية:-  احلالة 
النت�شة  ن�رسين  الفا�شلة  ال�شيدة 
وهن  ابنتني  الأبناء  من  وله  واأب 

انت�شار ومنار..
منذ  كان  العلمي:-  املوؤهل 
بالدرا�شة  جمتهدا  طفولته 
والتحقت باملدر�شة البكرية حتى 
ال�شف ال�شاد�س البتدائي ومن ثم 
حيث  ال�شلمية  اليتام  دار  اىل 
وبعد  واحدة،  �شنة  فيها  ق�شي 
يف  البراهيمية  الكلية  اىل  ذلك 
ال�شف  حتى  الدين  �شلح  �شارع 
ترك  وبعدها  العدادي،  الثالث 
 6 مدة  ميكانيكياً  وعمل  الدرا�شة 
ا�شهر ولحقاً عمل مع والدة الذي 

كان متعهد دهان )طرا�شة("ح�شل 
يف  وهو  التوجيهية  ال�شهادة  على 
ال�شجن، رغم فقدان الب�رس ولكن 
وبفعل املنا�شدات �شمحت �رسطة 
وذلك  بريل  اآلة  باإدخال  ال�شجن 
ولكنها  الدرا�شة  من  يتمكن  كي 

�شادرتها بعد ذلك...
العائلة الكرمية:- تتكون عائلته 
اأحمد   " احلاج  ولده  من  الفا�شلة 
 27 بتاريخ  توفى  "والذي  البازيان 
�شبتمرب عام 2009 ورف�شت حينها 
ال�شماح   " جلبوع   " �شجن  اإدارة 
ت�شييع  يف  وامل�شاركة  بوداعه  له 
جثمانه اإىل مثواه الأخري والأ�شري 
عام  من  اأقل  بعد  اأمه  فقد  علء 
الإخوة /  وله من  وامة  من رحيل 

عمر - علء – عثمان- ر�شي..
العتقال:-  تاريخ 

,20/4/1986
مكان العتقال:- ع�سقالن

احلكم:- بال�سجن املوؤبد
التهمة املوجه اإليه:- ت�سكيل 
فدائية  جمموعات  وتنظيم 
الكيان  �سد  وع�سكرية 

ال�سهيوين

اعتقاله

لدّيه  تتكون  بداأت   1975 العام  يف 
مفاهيم جديدة وتتبلور عنده روؤية 
جديدة عن الفكر الوطني الثوري، 
فان�شم يف العام 1977 اإىل �شفوف 
علء  الأ�شري  ق�شى  فتح،  حركة 

يف  عاماً   25 البازيان  ر�شا  الدين 
ال�شجن، على ثلث مراحل، فقد 
يف  الأوىل  للمرة  علء  اعتُِقل 
�رساحه  اإطلق  1979/4/20ومت 
يف 1981/4/20 لعدم توفر الأدلة 
الثانية  املرة  يف  واعتقل  �شده، 
حكمت  وقد   1981/12/4 بتاريخ 
"الإ�رسائيلية"  املحكمة  عليه 
عاماً،  ع�رسين  ملدة  بال�شجن 
واأطلق �رساحه �شمن عملية تبادل 
مل  وحينها   ،1985 عام  للأ�رسى، 
اإليه.  موّجهة  تهمة  باأّي  يعرتف 
وعاد جي�س الحتلل واعتقله عام 
1986/6/20 وُحِكم عليه بال�شجن 
مدى احلياة بتهمة ت�شكيل وتنظيم 
�شد  تعمل  فدائية  جمموعات 

جي�س الحتلل،
�شفقة  �شمن  عنه  الأفراج  ومت 
 11 يف  "�شاليط"  الحرار  وفاء 
اعتقاله  واعيد   2011 اأكتوبر 
وحكم   2014  /6/18 بتاريخ 
اليه  املوجه  والتهمم  باملوؤبد 
مهرجان  يف  امل�شاركة  هي  كانت 
لعيد  واآخر  العاملي،  املراأة  ليوم 
احتفال  يف  وم�شاركته  الأم، 
مدر�شي، بالإ�شافة اإىل تهمة تلقيه 
"ال�شلطة  معادية  جهة  من  راتباً 
الأ�شري  يتلقى  اإذ  الفل�شطينية" 
عربها  ال�شهرية  خم�س�شاته 
من  اأكرث  بلغت  اعتقاله  وح�شيلة 
الحتلل  �شجون  يف  عاماً   31
يف  الب�رس  فقدان  ال�شهيوين.. 
علء  الأ�شري  حاول   1979 العام 

تفجري  النابل�شي  كمال  ورفيقه 
والذي  املقد�شّيني  العملء  اأحد 
الفدائيني،  ن�شاطات  يتابع  كان 
ويُطِلع الحتلل على حتّركاتهم، 
لل�شجن  بع�شهم  وعّر�س 
له  فو�شعوا  والقتل،  والتعذيب 
ولكن  ال�شيارة  داخل  نا�شفة  عبوة 
حينها  بهما،  انفجرت  القنبلة 
تويّفَ �شديقه كمال النابل�شي، اأما 
خطرية  بجروح  اأ�شيب  فقد  هو 
ذلك  بعد  وعينيه.  ج�شده  يف 
وقادته  الحتلل  قوات  اعتقلته 
وهناك  امل�شكوبية،  �شجن  اإىل 
اأنواع  اأق�شى  اإىل  البازيان  تعّر�س 
ا�شتغلّوا جراحه،  التعذيب، حيث 
يعرتف  اأْن  على  و�شاوموه 
مقابل  التفجري  عن  مب�شوؤوليته 
رف�س  ولكنه  عينيه،  معاجلة 
العرتاف، ويف �شهادة بروفي�شور 
م�شت�شفى  يف  يعمل  "اإ�رسائيلي" 
اأبلغ  الذي  كارم،  /عني  هدا�شا 
عائلة البازيان اأّنه خلل التحقيق 
معه اأخاط اجلنود عينيه، بعد اأْن 
كان هناك اأمل الإب�شار بها، وكما 
قال لعائلته اإّن اجلنود كانوا يلقون 
نائم  وهو  الباردة  املياه  عليه 
عمليات  وبعد  امل�شت�شفى.  يف 
ترّدت  التعذيب  من  متكّررة 
اأو�شاع البازيان ال�شحية، وا�شطر 
 ، الطحال  ا�شتئ�شال  اإىل  الأطباء 
على  خطراً  ي�شّكل  بات  اأْن  بعد 
حياته وهو معّر�ٌس للتقاط كثرٍي 
اىل  بالإ�شافة  الأمرا�س،  من 

النفجار  ب�شظايا  راأ�شه  اإ�شابة 
الذي تعّر�س له..

احلالة املر�سية لالأ�سري 
عالء البازيان

من  يعاين  بازيان  علء  الأ�شري 
يعاين  فهو  مزرية  �شحية  اأو�شاع 
والروماتيزم  الب�رس  فقدان  من 
واآلما حادة يف �شاقيه واآلما يف 
املعدة وقد مت ا�شتئ�شال طحاله 
يتلقى  ول  اعتقاله  فرتة  خلل 
بل  حياته  لإنقاذ  اللزم  العلج 
العك�س يتعمد الحتلل العن�رسي 
مقايل  �شطور  على  من  باإهماله. 
احلية  ال�شمائر  اأ�شحاب  اأنا�شد 
والهيئات  املوؤ�ش�شات  وكافة 
ال�شحة  منظمة  وخا�شة  الدولية 
العاملية ومنظمة اأطباء بل حدود 
حياة  لإنقاذ  العاجل  بالتدخل 
بالإ�رساع  البازيان  علء  الأ�شري 
وتركيب  له،  قرنية  زراعة  يف 
املبتورة  لقدمه  �شناعي  طرف 
العلج  لتقدمي  عنه  والإفراج 

اللزم له خارج ال�شجون...
لأ�رسانا  احلرية  كل  احلرية 
وال�شفاء  املاجدات  واأ�شرياتنا 
امل�شابني  للمر�شى  العاجل 
والقلب  ال�رسطان  باأمرا�س 
والرئتني والف�شل الكلوي، والكبد، 
والروماتيزم  والربو  والأورام 
من  وغريها  الن�شفي،  وال�شلل 

الأمرا�س الفتاكة بالإن�شان..
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عي�شة ق.

مع  به  قام  الذي  العمل  رغم 
بقي  الذي  وهو  الفني  الطاقم 
ومل  البلوزدادي  للنادي  وفيا 
بعدما  ال�شدة  وقت  خالل  يرتكه 
على  الإ�رشاف  عاتقه  على  اخذ 
العار�شة الفنية موؤقتا عقب رحيل 
املدرب عبد القادر عمراين بعد 
مرحلة  من  الأخرية  اجلولة  لقاء 
اأمام  املو�شم  لهذا  الذهاب 
مولودية وهران، حيث طلب دوما 

وموا�شلة  عمرو�ش  عن  التخلي 
املو�شم بامل�شاعدين الآخرين يف 
الطاقم الفني �شليمان رحو الذي 
العقد  توقيع  عند  معه  ا�شتقدمه 
مالكة  »مادار«  �رشكة  اإدارة  مع 
البلوزدادي  النادي  اأ�شهم  اأغلبية 
اإىل جانب ابن الفريق كرمي بختي 
رفقة  املهمة  �شيوا�شالن  اللذان 
من  تبقى  ما  الفرن�شي  املدرب 

املو�شم الكروي احلايل.
يوا�شل  منف�شل،  مو�شوع  يف 
التح�شري  بلوزداد  �شباب  فريق 

الذي  ال�شعب  للتنقل  بجدية 
من  الزيبان  عا�شمة  اإىل  ينتظره 
احتاد  امل�شيف  مالقاة  اأجل 
بك�رشة غدا حت�شبا ملقابلة الدور 
كاأ�ش  مناف�شة  من  النهائي  ثمن 
لعبو  اأجرى  اأين  اجلمهورية، 
ت�شكيلة اأبناء »العقيبة« اأم�ش على 
اليوم  التوجه  قبل  اأوت   20 ملعب 
اآخر  و�شع  اأجل  من  ب�شكرة  نحو 
باملواجهة،  املتعلقة  الروتو�شات 
عودة  املقابلة  تعرف  و�شوف 
الذي  بو�شار  �شفيان  الالعب 

مقابل  للعب  جاهزا  �شيكون 
الذي  كداد  �شعيب  زميله  غياب 
جنم  اأمام  لالحتجاج  اإنذار  تلقى 
مقرة و�شوف يجعله يغيب اآليا عن 
تعّول  حيث  ب�شكرة،  احتاد  لقاء 
بقوة  العمل  البلوزدادية  الت�شكيلة 
لقب  عن  بقوة  الدفاع  اجل  من 
املو�شم  به  توجت  الذي  الكاأ�ش 
الفارط ول يتحدث رفقاء الالعب 
العودة  عن  �شوى  �شعيود  اأمري 
النهائي من  لربع  التاأهل  بتاأ�شرية 

مناف�شة ال�شيدة الكاأ�ش.

قّررت اإدارة فريق �شباب بلوزداد ال�شتغناء عن خدمات املدرب امل�شاعد لطفي عمرو�ش، اأين تو�شلت 
معه اإىل اتفاق بف�شخ العقد معه بالرتا�شي بطلب من املدرب الفرن�شي فرانك دوما الذي اأ�شر على 
رحيله بعد �شوء العالقة بني الرجلني خا�شة عقب نهاية مواجهة الفريق الأخرية اأمام جنم مقرة 

على ملعب الأخري التي جرت نهاية الأ�شبوع املنق�شي حل�شاب اجلولة 17 من الرابطة املحرتفة 
الأوىل، اأين ت�شاجر دوما وعمرو�ش الأمر الذي دفع باإدارة ال�شباب اإىل الت�شحية بعمرو�ش

اإدارة �ضباب بلوزداد تف�ضخ عقدالت�شكيلة حت�شر بجدية خرجة احتاد ب�شكرة للدفاع على لقب الكاأ�ش
 عمرو�ش بطلب من دوما

اإيقاف اآيت جودي وب�شكري اإىل غاية المتثال وال�شتماع لأقوالهما

اإق�ضاء بن �ضيد وبوعكاز ثالثة اأ�ضهر ومباراتني 
دون جمهور لالزمو

التابعة  الن�شباط  جلنة  �رشبت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
التي  العقوبات  خالل  ب�رشامة 
عقب  اأم�ش  اأول  عنها  ك�شفت 
اأع�شائها،  جمع  الذي  الجتماع 
اأين اأوقفت كل من رئي�ش جمعية 
عني مليلة الهادي بن �شيد ورئي�ش 
اأمل بو�شعادة �شكيب بوعكاز ملدة 
من  خاللها  مينعان  اأ�شهر  ثالثة 
وغرف  امليدان  اأر�شية  دخول 
تغيري املالب�ش خالل املباريات، 
اأمام  بعد تقرير حكم مباراتيهما 
بجاية  و�شبيبة  اجلزائر  مولودية 
الرابطتني  �شمن  التوايل  على 
خاللها  اتهما  والثانية  الأوىل 
ل�شالح  املقابلة  برتتيب  احلكام 
املناف�ش، اإىل جانب ذلك عوقب 
باحلرمان  وهران  جمعية  فريق 
بعد  اجلمهور  من  مباراتني  يف 
تقرير حكم مباراة اجلولة 18 من 

الرابطة الثانية اأمام �شبيبة بجاية 
على  للحجارة  الأن�شار  بر�شق 
ت�شببت  والتي  امليدان  اأر�شية 
الطاقم  اأع�شاء  لأحد  اإ�شابة  يف 
يف  ت�شتنفذهما  اين  التحكيمي، 
بينما  الوطنية،  البطولة  مناف�شة 

واحد  بلقاء  عنابة  احتاد  عوقب 
اأر�شية  ر�شق  ب�شبب  جمهور  دون 
امليدان باحلجارة يف مباراة اأمل 
الأربعاء نهاية الأ�شبوع املنق�شي. 
اإىل جانب ذلك اأوقفت الهيئة كل 
عز  داي  ح�شني  ن�رش  مدرب  من 

دفاع  ومدرب  جودي  اآيت  الدين 
ب�شكري  م�شطفى  تاجنانت 
اأمام  المتثال  غاية  اإىل  حتفظيا 
فيفري   17 بتاريخ  اللجنة  اأع�شاء 
اأقوالهما  اإىل  لال�شتماع  املقبل 
النارية  الت�رشيحات  خلفية  على 
جودي  اآيت  بها  اأدىل  كان  التي 
بالتعامل  الرابطة  خاللها  واتهم 
مع  مبكيالني  الكيل  ب�شيا�شية 
تاأجيل  رف�شها  ب�شبب  الأندية 
فعلت  مثلما  �شاعة   24 لقاءهم 
عاقبت  بينما  القبائل،  �شبيبة  مع 
العلمة  مولودية  حرا�ش  مدرب 
م�شطفى �شبع بالإق�شاء بلقاءين، 
لفريقي  اإنذار  اآخر  منحت  فيما 
ن�رش ح�شني داي و�شبيبة �شكيكدة 
جمهور  دون  اللعب  عقوبة  قبل 
الفريقني  اأن�شار  ر�شق  ب�شبب 

اأر�شية امللعب باحلجارة.
عي�شة ق.

بوعريريج  برج  اأهلي  مدرب  اأبدى 
رئي�ش  مع  ت�شامنه  بوعكاز  معز 
جمل�ش الإدارة اأني�ش بن حمادي بعد 
ب�شبب  الفريق،  ت�شيري  من  ان�شحابه 
الهاوي  النادي  رئي�ش  مع  خالفه 
احلوا�ش رما�ش، واأكد يف ت�رشيحات 
اإعالمية حر�شه يف الوقت ذاته، على 
حت�شري لعبيه ملواجهة جمعية عني 
النهائي من  ثمن  دور  اليوم يف  مليلة 
كاأ�ش اجلزائر، وقال بوعكاز: »اأعتقد 
ومقاطعة  الإ�رشابات  م�شكلة  اأن 
بالن�شبة  عادة  اأ�شبحت  التدريبات 
لالأندية اجلزائرية يف الفرتة الأخرية، 
الفرق تتخبط يف نف�ش  فالعديد من 

نرتك  »لن  واأ�شاف:  امل�شكالت«، 
الأمور على حالها، و�شن�شعى لإيجاد 
حل للم�شكلة، الالعبون واعون بحجم 
عاتقهم،  على  امللقاة  امل�شوؤولية 
انفراد  على  التدريبات  با�رشوا  وقد 
مباراة  قبل  لياقتهم  على  للحفاظ 
»مت�شامنون  وختم:  مليلة«،  عني 
بن  اأني�ش  الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  مع 
كامل  و�شع  واأنه  خا�شة  حمادي، 
الالعبون  وحتى  �شخ�شنا،  يف  ثقته 
على  ح�شولهم  عدم  رغم  به  يثقون 
اأنه  اأعتقد  مدة،  منذ  م�شتحقاتهم 
ميتلك مكانة خا�شة ومن امل�شتحيل 

اأن نوا�شل مهمتنا بدونه«.

يوا�شل املدرب بالل دزيري مهامه 
العار�شة  راأ�ش  على  طبيعية  ب�شفة 
العا�شمة،  احتاد  لفريق  الفنية 
م�شريي  رفقة  الأخري  التقى  بعدما 
اإكمال  على  معهم  واتفق  النادي 
دزيري  اجتماع  جاء  حيث  املو�شم، 
ال�شلبية  النتائج  توايل  اإىل  والإدارة 
يف  الفريق  على  كثريا  اأثرت  والتي 
رابطة  مناف�شة  من  الإق�شاء  ظل 
النتائج  والرتاجع يف  اإفريقيا  اأبطال 
مع  هزميتني  بعد  الوطنية  بالبطولة 
وفاق  اأمام  الإياب  مرحلة  بداية 
هذا  ق�شنطينة،  و�شباب  �شطيف 
حتت  دزيري  املدرب  جعل  الأمر 
الأن�شار  طرف  من  كبري  �شغط 
اإعادة  اأجل  بالنادي من  واملحيطني 

الت�شكيلة اإىل ال�شكة ال�شحيحة.
اخلرجة  فاإن  مت�شل،  �شياق  ويف 
اأبناء  ت�شكيلة  تنتظر  التي  ال�شعبة 

البالد  غرب  اإىل  »�شو�شطارة« 
املقابلة  يف  وهران  جمعية  ملالقاة 
اللقاء  حل�شاب  غدا  يلعبونها  التي 
ع�رش  ال�شاد�ش  الدور  عن  املوؤجل 
�شوف  حيث  اجلمهورية،  كاأ�ش  من 
تكون مقابلة »لزمو« التي جتري يف 
عقوبة  اأن  باعتبار  اجلمهور  ح�شور 
»الويكلو« على املناف�ش تطبق على 
النادي  منعرج  الوطنية  البطولة 
العا�شمني وايل ي�شعى خاللها زمالء 
املهاجم اأمين حميو�ش على العودة 
بالفوز من هناك والتاأهل على الدور 
ثمن النهائي ق�شد ا�شرتجاع الطريق 
النت�شارات  �شكة  على  جديد  من 
تكون  �شوف  اإق�شاء  اأي  وتفادي 
خالل  الفريق  على  وخيمة  عواقبه 

الفرتة املقبلة من املو�شم احلايل.
عي�شة ق.

اأهلي برج بوعريريج

بوعكاز: �ضعب املوا�ضلة يف غياب 
بن حمادي ومت�ضامنون معه

ت�شكيلة احتاد العا�شمة حتت ال�شغط قبل 
مواجهة جمعية وهران

دزيري يوا�ضل مهامه بالعار�ضة 
الفنية لنهاية املو�ضم

ت�شفيات الألعاب الأوملبية 2020 يف تن�ش الطاولة

اجلزائر حا�ضرة يف الدورة 
التاأهيلية بتون�ش

الطاولة  تن�ش  ريا�شة  �شتكون 
اجلزائرية حا�رشة يف الدورة املوؤهلة 
 2020 طوكيو  الوملبية  الألعاب  اإىل 
املقررة بتون�ش يف الفرتة املمتدة من 
27 اىل 29 فيفري اجلاري، بجانب 14 
دولة اأخرى م�شاركة ح�شب ما افادت 
به الحتادية الدولية للعبة عرب موقعها 
الر�شمي، و�شتكون اجلزائر ممثلة يف 
هذا املوعد القاري من قبل الرباعي 
العربي  و  �شامي خروف  من  املكون 
ليندة لغرايبي و  بورياح فردي ذكور، 
كاتيا ك�شا�شي الفردي اناث بالإ�شافة 
ليندة  و  خروف  �شامي  الزوجي  اىل 
املختلط،  الزوجي  يف  لغرايبي 
وتن�شط فعاليات هذه الدورة من قبل 
ميثلن  �شيدات  الفردي  يف  لعبة   15
ذكور  الفردي  يف  لعبا  و27  دول   10
 14 اىل  بالإ�شافة  دولة،   15 ميثلون 
 . جن�شيات  �شبع  من  خمتلط  زوجي 
هذه  �شت�شفر  الفردي،  م�شابقة  يف 
املراكز  اأ�شحاب  تاأهل  عن  الدورة 
الألعاب  اإىل  مبا�رشة  الأوىل  الأربعة 
الزوجي  �شيتكفل  فيما  الوملبية، 

باللقب  يتوج  الذي  املختلط 
يف  ال�شمراء  القارة  بتمثيل  الإفريقي 
موعد اليابان، ووفق نظام املناف�شة 
املعتمد �شيتم تق�شيم امل�شاركني يف 
اىل  ذكور  و  اإناث  الفردي  م�شابقة 
جمموعات، مع اإجراء دورة اأوىل يف 
�شكل بطولة م�شغرة متكن �شاحبا 
املركزين الأول والثاين من التاأهل 
تخ�شع  الذي  املوايل  الدور  اإىل 
املبا�رش،  لالإق�شاء  املناف�شة  فيه 
 ، املختلط  الزوجي  مناف�شة  اأما 
املبا�رش  الإق�شاء  بنظام  �شتقام 
يتكفل  ان  على  للنهاية  البداية  من 
من  القاري  باللقب  املتوج  الثنائي 
متثيل اإفريقيا يف الألعاب الأوملبية 
الثنائيان  �شين�شط  فيما   ،2020
املنهزمان يف الدور الن�شف نهائي 
اجل  من  الرتتيبية  املقابالت 
املركزين الثالث و الرابع، وباعتبار 
تاأهلها  تاأ�شرية  م�شبقا  �شمنت  اأنها 
ال�شنة املا�شية، �شتكون م�رش معفاة 

من لعب مقابالت الفردي اإناث.
ق.ر.
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�ضمن  العبني  �ضتة  تواجد 
اأعلنها  التي  املو�ّضعة  القائمة 
التون�ضي  الرتجي  نادي  مدرب 
اأجل  من  �ضعباين  معني 
الزمالك  ملباراة  اال�ضتعداد 
اجلمعة  يلعبونها  التي  مل�رصي 
كاأ�س  مقابلة  حل�ضاب  املقبل 
»ال�ضوبر«  املمتازة  اإفريقيا 
االحتاد  برجمها  والتي 
بقطر  القدم  لكرة  االإفريقي 
عك�س ما كان معمول به عندما 
كانت تلعب مقابلة ال�ضوبر على 
بلقب  املتوج  الفريق  ملعب 
حيث  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 
ملعب  على  اللقاء  برجمة  مت 
بن جا�ضم التابع لنادي الغرافة، 

تواجد  الرتجي  قائمة  وعرفت 
مواقي،  �ضتي،  اإليا�س  من  كل 
بالل  غيث،  بن  الروؤوف  عبد 
بن �ضاحة، عبد الرحمان مزيان 
بدران،  القادر  عبد  واملدافع 
هذا االأخري ا�ضتدعي من طرف 
معاناته  رغم  �ضعباين  املدرب 
عن  تبعده  التي  االإ�ضابة  من 
اأ�ضابيع  ثالثة  ملد  املناف�ضة 
اأمام الزمالك  اأن يغيب  وينتظر 
ولن يلعب املواجهة. اإىل جانب 
التحكيم  جلنة  عّينت  ذلك، 
لكرة  االإفريقي  التابعة لالحتاد 
القدم احلكم الدويل اجلزائري 
طاقم  �ضمن  غربال  م�ضطفى 
يدير  �ضوف  الذي  التحكيم 

االإفريقي  ال�ضوبر  مباراة 
الرتجي  فريقي  يجمع  الذي 
يقوده  �ضوف  والذي  والزمالك، 
فيكتور  اإفريقي  جنوب  احلكم 
مواطنه  مب�ضاعدة  غوميز 
زاكيلي �ضويال و�ضوري فات�ضواين 
م�ضاعدا ثاين من ليزوطو، بينما 

طاقم  �ضمن  غربال  �ضيكون 
الفيديو امل�ضاعد  حتكيم تقنية 
الكاف  اأعلنت  بعدما  »الفار«، 
من  التقنية  على  اللجوء  عن 
على  عادل  حتكيم  �ضمان  اأجل 

مدار اللقاء ح�ضبها.
عي�شة ق.

ك�ضف الالعب الدويل اجلزائري 
منح  عن  رحمة  بن  �ضعيد 
الدوري  يف  اللعب  اإىل  االأولوية 
حال  يف  املمتاز  االإجنليزي 
احلايل  ناديه  عن  الرحيل  قرر 
الدرجة  يف  النا�ضط  برينتفورد 
نهاية  عقب  االإجنليزية  االأوىل 
املو�ضم الكروي اجلاري، يف ظل 
يلقاه من طرف  الذي  االهتمام 
التعاقد  يف  الراغبة  االأندية 

ال�ضيفي  املركاتو  خالل  معه 
املقبل بعد التاألق الالفت الذي 
الدرجة  يف  ناديه  رفقة  يقدمه 
و�ضّدد  االإجنليزية،  الثانية 
ت�رصيحات  يف  اخل�رص  مهاجم 
»بي  الربيطانية  االإذاعة  مع 
الرتكيز  يف�ضل  اأنه  �ضي«  بي 
برينتفورد  فريقه  مع  حاليا 
اأف�ضل  يف  يتواجد  واأنه  خا�ضة 
معامله  ووجد  �ضفوفه  حال يف 

يقدم  اين  املو�ضم  هذا  كثريا 
االنتباه  اأثارت  الفتة  م�ضتويات 
يلعب  اأنه  اأردف  اأين  نحوه، 
وال  االأهداف  وي�ضجل  بانتظام 
الكروي يف  يركز على م�ضتقبله 
الوقت الراهن حيث يوؤجل االأمر 
اإىل نهاية هذا املو�ضم وانطالق 
ال�ضيفية،  االنتقاالت  فرتة 
»حمرز  امللقب  الالعب  ومنح 
يلعب  ان  يرغب  اأنه  اجلديد« 
املو�ضم املقبل يف »الربميرليغ« 
برينتفورد  ناديه  بقيادة  �ضواء 
اأو االلتحاق بفريق  ال�ضعود  اإىل 
االإجنليزي  الدوري  يف  يلعب 
يرغب  انه  واأو�ضح  املمتاز، 
من  به  املنوط  الدور  لعب  يف 
ناديه  قيادة  اجل امل�ضاهمة يف 
على ال�ضعود وهو الهدف الذي 
يلعبون عليه هذا املو�ضم، حيث 

ومنح  اأهداف  ثمانية  �ضجل 
منذ  حا�ضمة  متريرات  خم�س 

انطالق املو�ضم احلايل.
اأ�ضار بن رحمة اأنه ينتظر دوما 
الوطني  املنتخب  مع  فر�ضته 
�ضمن  التواجد  يف  ويرغب 
الوطني  الناخب  خمططات 
رغم  وذلك  بلما�ضي  جمال 
�ضوف  اأن  املقابل  يف  اعرتافه 
بتواجد  �ضديدة  مناف�ضة  يلقى 
الت�ضكيلة  يف  كبار  العبني 
يكون  اأنه  اأ�ضاف  اأين  الوطنية، 
�ضعيدا يف كل مرة يتلقى خاللها 
االألوان  متثيل  اأجل  من  الدعوة 
الوطنية، ويلتقي خاللها العبني 
التطور  على  ي�ضاعدونه  كبار 
املزيد  وتقدمي  م�ضتوياته  يف 

للخ�رص.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

يكون  �ضوف  ال�ضدد  هذا  ويف 
جاهزا  جويلية   5 ملعب 
برجمة  ا�ضتئناف  اأجل  من 
انطالقا  عليه  املقابالت 
الذي  العا�ضمي  الديربي  من 
اجلارين  الفريقني  يخو�ضه 
ح�ضني  ون�رص  بلوزداد  �ضباب 
املقبل  االثنني  املقرر  داي 

من   18 اجلولة  حل�ضاب 
االأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
اأم�س  ظهرية  اأعلنت  حيث 
الرابطة املحرتفة لكرة القدم 
عن  االلكرتوين  موقعها  عرب 
اإقامة اللقاء املرتقب بني اأبناء 
العقيبة والن�رصية على امللعب 
على  �ضيكون  والذي  االأوملبي 
اأوىل  ا�ضتقبال  مع  موعد 
االأر�ضية  على  املواجهات 

االأمر  تطلب  التي  اجلديدة 
ثالثة  ملدة  امللعب  اإغالق 
االأندية  وجه  يف  كاملة  اأ�ضهر 
العا�ضمية من اأجل اإعادة و�ضع 
اأر�ضية جديدة والقيام باأ�ضغال 
االأوملبي  امللعب  مرافق  عرب 
من خالل ع�رصنة غرف تغيري 
تخ�ضي�س  مت  والتي  املالب�س 
اإحداها ل�ضالح فريق مولودية 
اإدارته  وقعت  الذي  اجلزائر 

م�ضوؤويل  مع  كراء  عقد 
 10 يدوم  االأوملبي  املركب 
�ضنتيم  مليار  اأعوان مقابل 11 
مت  حيث  الواحد،  للمو�ضم 
طالء الغرفة اخلا�ضة بت�ضكيلة 
»العميد« بلوين النادي االأخ�رص 
اإعادة  يزيح  �ضوف  واالأحمر. 
االأوملبي  امللعب  اأبواب  فتح 
ال�ضغط  املباريات  اأمام 
تعاين منها  كانت  الذي  الكبري 

ظل  يف  العا�ضمية  االأندية 
تواجد ملعبني فح�ضب قابلني 
الرابطة  لقاءات  ال�ضتقبال 
املحرتفة االأوىل ويتعلق االأمر 
مبلعبي عمر حمادي ببولوغني 
هيئة  تتنف�س  اأين  اأوت،  و20 
مدوار  الكرمي  عبد  الرئي�س 
ال�ضعداء يف �ضياق البحث عن 
مواجهات  الحت�ضان  ملعب 
اإىل  املحلية،  املناف�ضات 

�ضيكون  امللعب  اأن  جانب 
املنتخب  ت�رصف  حتت 
يعود  �ضوف  الذي  الوطني 
مار�س  �ضهر  املناف�ضة  اإىل 
موا�ضلة  اأجل  من  املقبل 
خو�س الت�ضفيات املوؤهلة اإىل 
كاأ�س اإفريقيا لالأمم 2021 من 
مزدوجتني  مواجهتني  خالل 
زميبابوي.   منتخب  اأمام 
لالإ�ضارة �ضوف يلعب الديربي 

اجلارين  بني  بالدنا  يف  االأول 
ومولودية  العا�ضمة  احتاد 
اجلزائر على ملعب 5 جويلية 
وقت  يف  مقررا  كان  بعدما 
بولوغني،  ملعب  على  �ضابق 
بعدما تاأكدت جاهزية امللعب 
اأين  املواجهات،  الحت�ضان 
 22 بتاريخ  املقابلة  تلعب 
فيفري حل�ضاب اجلولة 19 من 

البطولة الوطنية.

يفتتح الأبواب ابتداء من ديربي �شباب بلوزداد والن�شرية

الأ�ضغال تنتهي مبلعب 5 جويلية 
وجاهز لحت�ضان املباريات

اأ�شحى ملعب 5 جويلية الأوملبي جاهزا من اأجل ا�شتقبال املباريات على اأر�شيته بعدما 
انتهى امل�شوؤولون من اأ�شغال اإعادة و�شع ب�شاط جديد عقب تدهور و�شعية اأر�شية امللعب 
خالل الأ�شهر الأوىل، والتي مت النطالق فيها قبل ما يقارب ثالثة اأ�شهر اأو�شدت خاللها 
اإدارة مركب حممد بو�شياف اأبواب امللعب يف وجه اجلميع من اأجل تثبيت اأر�شية جديدة 

للع�شب الطبيعي عقب تدهوره ب�شكل كبري، حيث بداأت الأ�شغال �شهر نوفمرب املن�شرم 

احتاد بلعبا�س

يعي�ش يرتاجع عن ال�ضتقالة 
ويدق ناقو�ش اخلطر

اأكد اأنه ينتظر فر�شته مع املنتخب الوطني

بن رحمة يك�ضف رغبته اللعب بالربميرليغ 
املو�ضم املقبل

الكاف تعني غربال �شمن طاقم حتكيم ال�شوبر الإفريقي

مدرب الرتجي ي�ضتدعي 6 لعبني جزائريني 
حت�ضبا للقاء الزمالك

غزال: حزنت للغياب عن الكان 
واأ�ضعى للعودة �ضريعا اإىل اخل�ضر

الدويل  الالعب  عرّب 
غزال  ر�ضيد  اجلزائري 
عن  للغياب  ح�رصته  عن 
الوطني  املنتخب  قائمة 
مناف�ضة  يف  �ضاركت  التي 
التي  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س 
العام املا�ضي  جرت �ضائفة 
باللقب  وتوجت  م�رص  يف 
العب  اأو�ضح  حيث  القاري، 
االإيطايل يف  فيورنتينا  نادي 
ت�رصيحات للقناة التلفزيونية 
اأنه  القطرية  �ضبورت«  »بني 
تاأمل كثريا لغيابه عن املوعد 
تاألقا  �ضهد  والذي  القاري 
خالله  قدم  الفتا  جزائريا 
الوطني  الناخب  اأ�ضبال 

م�ضتويات  بلما�ضي  جمال 
خاللها  فازوا  رائعة 
ونالوا  املقابالت  بجميع 
جدارة  عن  القاري  اللقب 
غزال  وهّناأ  وا�ضتحقاق، 
الوطنية  النخبة  يف  زمالئه 
بالتتويج والتحول اإىل اأبطال 
وا�ضتدرك  ال�ضمراء،  القارة 
ال�ضعبة  الو�ضعية  لوال  اأنه 
خالل  بها  مير  كان  التي 
عن  باالبتعاد  الفرتة  تلك 
االعتماد  وعدم  املناف�ضة 
عليه من طرف فريقه لي�ضرت 
�ضيتي االإجنليزي الذي حوله 
اإعارة اإىل  ال�ضائفة املا�ضية 
على  قادرا  لكان  فيورنتينا 

مرافقة العنا�رص الوطنية اإىل 
م�رص والتواجد �ضمن قائمة 

مدرب اخل�رص بلما�ضي.
املدر�ضة  خريج  و�ضّدد 
الكروية لنادي اأوملبيك ليون 
الفرن�ضي اأنه �ضوف ي�ضاعف 
الفرتة  خالل  اجلهودات 
ا�ضتعادة  اأجل  من  املقبلة 
الناخب  انتباه  م�ضتواه ولفت 
لفت  اإىل  منه  �ضعيا  الوطني 
من  ثقته  وك�ضب  انتباهه 
اأجل ا�ضتدعائه اإىل املنتخب 
اإىل  جمددا  والعودة  الوطني 
اأجواء الت�ضكيلة الوطنية التي 

يغيب منها لفرتة طويلة.
عي�شة ق.

بلعبا�س  احتاد  مدرب  اأكد 
اأم�س  يعي�س  القادر  عبد 
ناديه  مغادرة  عن  الرتاجع 
امل�ضريين  رغبة  عند  نزوال 
القرتاب  وكذا  واالأن�ضار 
ثمن  الدور  مباراة  موعد 
اجلمهورية  لكاأ�س  النهائي 
احتاد  اأمام  غدا  املقررة 
عنابة مبلعب 24 فرباير 1956 
ب�ضيدي بلعبا�س، وكان يعي�س 
�ضابق  وقت  يف  �رصح  قد 
خ�رصتها  التي  املقابلة  باأن 
اأهلي  ميدان  على  ت�ضكيلته 
اجلولة  بر�ضم  بوعريريج  برج 
االأخرية  هي  البطولة  من   17
><املكرة<<  اأبناء  مع  له 
تدخل  و�ضفه  مبا  منددا 
اإدارة  خارج  من  اأطراف 
التقنية  ال�ضوؤون  يف  النادي 
للطاقم الفني، وقال املدرب: 

»بالنظر اإىل الو�ضعية ال�ضعبة 
املقبل  االحتاد  يعي�ضها  التي 
م�ضابقة  يف  هام  موعد  على 
كاأ�س اجلمهورية، فقد قررت 
الرتاجع موؤقتا عن ا�ضتقالتي، 
على  جاهدين  �ضنعمل  حيث 
الفوز  مع  العهد  جتديد 
احتاد  ا�ضتقبال  مبنا�ضبة 

عنابة«.
اأ�ضحاب  نتائج  وتراجعت 
واالأحمر  االأخ�رص  القمي�س 
االأخرية  اجلوالت  يف  كثريا 
املتتبعني  فاجئوا  بعدما 
الثالث  ال�ضف  اإىل  بارتقائهم 
خ�رصوا  حيث  الرتتيب،  يف 
ال�ضابقة،  الثالث  مقابالتهم 
ميدانهم  على  واحدة  ومنها 
يف  وهران  مولودية  اأمام 
من  االإياب  مرحلة  افتتاح 
نف�س  واأكد  الوطنية،  البطولة 

املتحدث يف هذا ال�ضياق باأنه 
تراجع  �ضخ�ضيا  يتوقع  كان 
خلفية  على  ت�ضكيلته  نتائج 
االإ�رصابات املتكررة لالعبيه 
مب�ضتحقاتهم  للمطالبة 
توقف  باأن  م�ضيفا  املالية، 
لفرتة  التدريبات  عن  هوؤالء 
معتربة خالل مرحلة االإعداد 
الفريق  اإجراء  وعدم  ال�ضتوي 
لل�ضطر  حت�ضبا  مغلق  لرتب�س 
ت�ضبب  املو�ضم  من  الثاين 
نقطة  اإىل  االأمور  عودة  يف 
عبد  يرتدد  ومل  ال�ضفر«، 
ناقو�س  دق  يف  يعي�س  القادر 
ا�ضتمرار  باأن  معتربا  اخلطر 
»من  النادي  اال�ضطرابات يف 
النتائج  اأمد  يطيل  اأن  �ضاأنه 
م�ضتقبل  يهدد  ما  ال�ضلبية 

االحتاد يف الرابطة االأوىل«.
ق.ر.



باالك  مايكل  ك�شف 
االأملانية  الكرة  اأ�شطورة 
االأوفر  املر�شح  يف  راأيه  عن 
ميونخ  بايرن  بني  حًظا 
الدور  لتجاوز  وت�شيل�شي، 
اأبطال  بدوري  النهائي  ثمن 
اللعب  لباالك  و�شبق  اأوروبا، 
اللذين  الفريقني،  بقمي�ص 
ثمن  ذهاب  يف  �شيلتقيان 
نهائي دوري االأبطال يوم 25 
ملعب  على  اجلاري  فيفري 
بالعا�شمة  بريدج  �شتامفورد 
خالل  »لندن«،  االإجنليزية 

�شبكة  مع  تليفزيونية  مقابلة 
�ُشئل  �شبورت�ص«،  »�شكاي 
باالك عن راأيه يف املواجهة 
»بالن�شبة  فاأجاب:  املرتقبة، 
للعبور«،  املر�شح  بايرن  يل، 
البلوز  اعتماد  اإىل  واأ�شار 
على عدد هائل من ال�شباب، 
منع  الذي  احلظر  ب�شبب 
�شفقات  اإبرام  من  النادي 
املو�شم،  بداية  قبل  جديدة 
فرانك  »مدربهم  واأ�شاف: 
وهذه  اخلربة،  قليل  المبارد 

اأف�شلية كبرية للبايرن«.

م�شتوى  اأن  باالك  اأكد  كما 
ت�شاعد  البافاري  الفريق 
ب�شكل ملحوظ مقارنة بالدور 
العبي  حذر  اأنه  اإال  االأول، 
طموح  من  االأملاين  العمالق 
وقدرتهم  ت�شيل�شي،  �شباب 
على االنفجار اأمامهم، ولعب 
بايرن  �شفوف  �شمن  باالك 
و2006،   2002 عامي  بني 
ت�شيل�شي  �شوب  منه  لريحل 
 4 ملدة  معه  ا�شتمر  الذي 
�شنوات قبل العودة لالعتزال 

بقمي�ص باير ليفركوزن.

اإ�شباين  �شحفي  تقرير  ذكر 
اأن الفرن�شي فريالند ميندي 
لريال  االأي�رس  الظهري 
عن  بالغياب  ُمهدد  مدريد، 
�شد  الكال�شيكو  مواجهة 
بر�شلونة  التقليدي  الغرمي 
�شمن  املقبل  مار�ص  اأول 
من   26 اجلولة  مناف�شات 
�شحيفة  وبح�شب  الليغا، 
ديبورتيفو«  »موندو 
ميندي  فاإن  االإ�شبانية، 
ميلك يف ر�شيده 4 بطاقات 
لقاء  عن  يغيب  وقد  �شفراء 
مواجهة  وقبل  الكال�شيكو، 

لريال  يتبقى  الكال�شيكو، 
الليغا  يف  مباراتني  مدريد 
وليفانتي،  فيغو  �شيلتا  �شد 
على  �شيتوجب  ولذلك 
على  احل�شول  الفرن�شي 
اخلام�شة  ال�شفراء  البطاقة 
ويغيب  االأوىل  املباراة  يف 
ح�شوره  ليتاأكد  الثانية،  عن 
�شد بر�شلونة وهذا املو�شم 
عن  لالإيقاف  ميندي  غاب 
معقل  يف  فالن�شيا  مواجهة 
اخلفافي�ص »املي�شتايا«، التي 
االإيجابي  بالتعادل  انتهت 
تلقيه  ب�شبب  ملثله  بهدف 

�شد  �شفراوين  بطاقتني 
قد  ميندي  وكان  اإ�شبانيول، 
الدور  كال�شيكو  يف  �شارك 
اأقيم  الذي  الليغا،  يف  االأول 
»كامب  البلوغرانا  معقل  يف 
نو«، وانتهى بالتعادل ال�شلبي 
عمله  وبرز  اأهداف  دون 
وحماوالته  دفاعيا  الدءوب 
الهجومية رغم افتقاره للدقة 
يف العر�شيات، وبات ميندي 
اخليار االأول للمدرب زيدان 
يف مركز الظهري االأي�رس، يف 
دفاعًيا  ال�شيئ  االأداء  ظل 

للربازيلي مار�شيلو.

اأوناي  االإ�شباين  ك�شف 
اإميري املدير الفني ال�شابق 
ف�شل  اأ�شباب  الأر�شنال 
املدفعجية  مع  جتربته 
�شهًرا،   18 ا�شتمرت  التي 
نوفمرب  �شهر  اإقالته  قبل 
�شل�شلة  بعد  املا�شي، 
مباريات  �شبع  ا�شتمرت 
وقال  انت�شار،  اأي  بدون 
مع  حوار  خالل  اإميري، 
فوتبول«  »فران�ص  جملة 
كان  »اأر�شنال  الفرن�شية: 
هبوطي  منحدر  على  ناد 
و�شويل،  قبل  عامني  ملدة 

ال�شقوط  عن  وتوقفنا 
وبداأنا يف اإعادة بناء الفريق 
الدوري  لنهائي  والو�شول 
املركز  واحتالل  االأوروبي 
الربميريليغ  يف  اخلام�ص 
عن  وحيدة  نقطة  بفارق 
»حاولنا  توتنهام«.واأ�شاف: 
اأبطال  لدوري  التاأهل 
�شارت  االأمور  لكن  اأوروبا 
النهاية،  يف  �شيئ  ب�شكل 
وكانت لدينا فر�شة موا�شلة 
»فقدنا  وتابع:  التح�شن«، 
كوت�شيلني،  االأربعة  قادتنا 
رامزي،  اآرون  ت�شيك،  بيرت 

وبع�ص  مونريال،  ونات�شو 
�شلوكهم  يكن  مل  النجوم 
اأخذ  »مع  واختتم:  جيدا«، 
كنا  االعتبار،  يف  ذلك  كل 
للنجاح  الوقت  اإىل  بحاجة 
اأر�شنال  اإىل  انتقالنا  يف 

اجلديد الذي كنت اأريده«.

املدير  وودوارد  اإد  قال 
يونايتد  ملان�ش�شرت  التنفيذي 
ال�شيفية  االنتقاالت  اإن 
لبناء  مهمة  فر�شة  �شتمثل 
على  قادرة  قوية  ت�شكيلة 
الدوري  يف  املناف�شة 
ودوري  املمتاز  االإجنليزي 
اأبطال اأوروبا، ويحتل يونايتد، 
الذي توج بلقب الدوري الآخر 
 2013-2012 مو�شم  يف  مرة 
املو�شم  هذا  الثامن  املركز 
 6 وبفارق  مباراة   25 بعد 
�شاحب  ت�شيل�شي  عن  نقاط 
املقاعد  اآخر  الرابع  املركز 
االأبطال،  لدوري  املوؤهلة 
�شفوفه  يونايتد  ودعم 
ب�شفقة واحدة بعقد دائم يف 

�شم  عندما  املا�شي  جانفي 
برونو فرنانديز لكن وودوارد 
االأموال  من  املزيد  اإن  قال 
اأويل  للمدرب  �شتكون متاحة 
بنهاية  �شول�شكاير  جونار 

املو�شم.
مع  ملتقى  يف  وودوارد  قال 
اأولد  يف  يونايتد  م�شجعي 
تركيز  »ين�شب  ترافورد: 
حتليل  على  التعاقد  عملية 
الالعبني على مدار  واختيار 
على  نظرة  مع  املو�شم 
ال�شيفية  االنتقاالت  �شوق 
»كجزء  واأ�شاف:  املقبلة«، 
من عملية البناء، فنحن ننظر 
باعتباره  املقبل  ال�شيف  اإىل 
وتابع:  مهمة«،  فر�شة  ميثل 

لكل  ق�شوى  اأولوية  »اإنها 
يعود  باأن  النادي  يف  �شخ�ص 
با�شتمرار  للمناف�شة  الفريق 
على لقبي الدوري االإجنليزي 

ودوري االأبطال«.
وتعر�ص ن�شاط املان يونايتد 
يف �شوق االنتقاالت النتقادات 
االأخرية  ال�شنوات  يف  حادة 
عن  دافع  وودوارد  لكن 
�شيا�شة التعاقدات يف النادي، 
عمل  »هناك  وودوارد:  وقال 
كبري يف ق�شية ال�شفقات مع 
وجود ا�شتثمارات �شخمة يف 
وتوفري  املواهب  البحث عن 
والتحليالت«،  املعلومات 
تركيزنا  »ين�شب  واأ�شاف 
بني  مزيج  مع  التعاقد  على 

الالعبني  واأف�شل  اخلربة 
ميلكون  الذين  ال�شبان 
جانب  اإىل  للتطور  فر�شة 
من  لل�شاعدين  فر�شة  منح 
خالل  من  النادي  اأكادميية 

اإبرام �شفقات مهمة«.

يبدو رين حامل اللقب وباري�ص 
�شان جريمان و�شيفه مر�شحني 
النهائي  ن�شف  الدور  لبلوغ 
كرة  يف  فرن�شا  كاأ�ص  مل�شابقة 
مواجهة  ت�شهد  التي  القدم 
قوية بني ليون و�شيفه مر�شيليا 
افتتح  اأم�ص،  جرت  مباراة  يف 
البارحة رين الدور ربع النهائي 
على  ثقياًل  �شيفاً  بحلوله 
الوطنية  الدرجة  من  بيلفور 
الثانية والذي فجر مفاجاأة من 
النهائي  ثمن  يف  الثقيل  العيار 
بركالت  مونبلييه  باإق�شائه 
ثالث  رين  وي�شعى  الرتجيح، 
م�شواره  موا�شلة  اإىل  الدوري، 
بلقبها  توج  التي  امل�شابقة  يف 
على  بالفوز  املا�شي  املو�شم 
يف  جريمان  �شان  باري�ص 
و�شيحاول  النهائية،  املباراة 
االنت�شارات  �شكة  اإىل  العودة 
املباراتني  يف  عنه  غابت  التي 
ليل  اأمام  باخل�شارة  االأخريتني 
0-1 والتعادل �شلبا مع بري�شت، 
وكان رين اأطاح مب�شيفه اأجنيه 
النهائي عندما  ثمن  الدور  من 
التمديد  بعد   4-5 عليه  تغلب 
االأ�شلي  الوقت  انتهاء  اإثر 
يحل  بينما    .3-3 بالتعادل 
جريمان  �شان  باري�ص  اليوم 
لقبه  وحامل  الدوري  مت�شدر 
�شيفاً  االأخريين،  العامني  يف 
»بالليغ1«   17 ديجون  على 
املتناول  يف  تبدو  مهمة  يف 
الباري�شي  للفريق  بالن�شبة 
اخلم�شة  بانت�شاراته  املنت�شي 
اآخرها  الدوري  يف  املتتالية 
االأحد   2-4 ليون  �شيفه  على 

املرحلة  ختام  يف  املن�رسم 
24، وتاأتي مواجهة ديجون قبل 
�شان  باري�ص  حلول  من  اأ�شبوع 
بورو�شيا  على  �شيفا  جريمان 
ذهاب  يف  االأملاين  دورمتوند 
مل�شابقة  النهائي  ثمن  الدور 
التي  اأوروبا  اأبطال  دوري 
الظفر  وراء  يلهث منذ موا�شم 
بلقبها للمرة االأوىل يف تاريخه. 
حر�ص املدير الريا�شي لنادي 
ليوناردو  الربازيلي  العا�شمة 
ال  فريقه  باأن  التاأكيد  على 
موت  اأو  حياة  مباراة  يخو�ص 
دورمتوند  بورو�شيا  �شد 
م�شرياً: »اإذا خ�رسنا، ف�شنحاول 
العام املقبل«، وانتقد ليوناردو 
يف ت�رسيح لقناة »كنال بلو�ص« 
ال�شلبية  ليون  الفوز على  عقب 
الفريق،  حول  بها  ي�شعر  التي 
من  نتخل�ص  اأن  »علينا  وقال: 
ممنوعاً  لي�ص  ال�شلبية،  هذه 
نكون �شعداء مبا حققناه«،  اأن 
يت�شدر  النادي  اأن  مذكرا 
عن  نقطة   12 بفارق  الدوري 

واأنه  مر�شيليا  مطارديه  اأقرب 
دور  يف  رائعاً  م�شواراً  حقق 
املجموعات يف دوري االأبطال 
واحد.  وتعادل  انت�شارات   5
وتتجه االأنظار اأي�شا اإىل ملعب 
ليون  بنادي  اخلا�ص  غروباما 
للقمة  م�رسحاً  �شيكون  حيث 
االأر�ص  �شاحب  بني  امللتهبة 
�شاحب  مر�شيليا  و�شيفه 
الدوري،  يف  الثاين  املركز 
ا�شتيائه  عن  اأعرب  ليون  وكان 
من برجمة مواجهته ملر�شيليا 
ال�شهر  من  ع�رس  الثاين  يف 
»هذه  بيان:  يف  وقال  احلايل، 
اأيام  ثالثة  بعد  تاأتي  املباراة 
فقط على رحلة �شعبة للنادي 
املرحلة  اإطار  يف  باري�ص  اإىل 
تفر�ص  والتي  الدوري  من   24
متاأخر  وقت  يف  الفريق  عودة 
ليون«،  اإىل  االثنني  �شباح  من 
ي�شعر  النادي  اأن  واأ�شاف 
بال�شيق ال�شديد اأكرث اإزاء هذا 
مر�شيليا  اأن  خ�شو�شا  القرار 
بعد ظهر  تولوز  ا�شتقبل  الذي 

يوم  من  �شي�شتفيد  ال�شبت  يوم 
راحة اإ�شايف، ولن تكون مهمة 
مر�شيليا  امام  �شهلة  ليون 
اخل�شارة  طعم  يذق  مل  الذي 
يف  االأخرية   13 مبارياته  يف 
الدوري وحتديدا منذ �شقوطه 
�شان  باري�ص  اأمام  املذل 
»حديقة  يف   4-0 جريمان 
ليون  مني  فيما  االأمراء«، 
بخ�شارتني يف مبارياته الثالث 
االأخرية التي مل يذق فيها طعم 

الفوز يف الدوري.
النهائي  ربع  الدور  ويختتم 
اإيبينال من الدرجة  غدا بلقاء 
�شيفه  مع  الثانية  الوطنية 
�شعبة  مباراة  يف  اإتيان  �شانت 
�شاحب  واأن  لالأخري خ�شو�شاً 
امل�شابقة  مفاجاأة  االأر�ص 
ثمن  من  ليل  ب�شيفه  اأطاح 
 ،1-2 عليه  بالفوز  النهائي 
حملياً  اإتيان  �شانت  ويعاين 
حيث حقق فوزين يف مبارياته 
وتعادل  هزائم   8 االأخرية   11

واحد.
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كاأ�س فرن�سا

البي اأ�س جي ورين مر�ضحان لبلوغ ن�ضف النهائي

املان يونايتد ي�ضتهدف بناء ت�ضكيلة قوية بال�ضيف

اإميري ُيربر ف�ضل جتربته مع اأر�ضنال

كوتينيو ال ميانع يف االنتقال اإىل البي اأ�س جي

ميندي مهدد بالغياب عن الكال�ضيكو

باالك ير�ضح بايرن ميونيخ لتجاوز ت�ضيل�ضي

ك�شفت تقارير �شحفية اإجنليزية 
اأم�ص اأن ال�رساع على الربازيلي 
بر�شلونة  جنم  كوتينيو،  فيليب 
يف  ميونخ  بايرن  اإىل  املعار 
قوًيا  �شيكون  املقبل  ال�شيف 
للغاية، وانتقل كوتينيو اإىل بايرن 
على  اجلاري  املو�شم  مطلع 
بر�شلونة،  من  االإعارة  �شبيل 
ال�رساء  اأحقية  مع  ملدة مو�شم 
لكن  يورو،  مليون   120 مقابل 

�شم  ينوي  ال  البافاري  النادي 
ال�شخم،  املبلغ  بهذا  الالعب 
»ديلي  �شحيفة  وبح�شب 
فاإن  االإجنليزية،  اإك�شربي�ص« 
اإجنلرتا  يف  كربى  فرق  هناك 
اإىل  كوتينيو  الإعادة  ت�شعى 
االأمر  ويتعلق  الربميريليغ، 
يونايتد،  مان�ش�شرت  من  بكل 
توتنهام،  �شيتي،  مان�ش�شرت 
ناديه  جانب  اإىل  اآر�شنال، 

باالإ�شافة،  ليفربول.  ال�شابق 
اهتماًما  هناك  فاإن  ذلك،  اإىل 
باري�ص  جانب  من  فرن�شًيا 
الالعب،  ب�شم  جريمان  �شان 
املحيطني  بح�شب  واأو�شحت 
�شان  عر�ص  اأن  الالعب  من 
قبوال  يلقى  رمبا  جريمان 
لعب  الذي  كوتينيو،  من  اأكرث 
االأوروبية  الدوريات  جميع  يف 

الكربى عدا الفرن�شي.
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عماره بن عبد اهلل

حتت  ينظم  املذكور  امللتقى 
العلمي  البحث  مديرية  اإ�رشاف 
بوزارة  التكنولوجي  والتطوير 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
يف  البحث  مركز  مع  وبالتعاون 
وملا  ال�صناعية،  التكنولوجيات 
علمية  واأبعاد  اأجندة  من  يحتويه 
املقاربة  ترتجم  ومعرفية، 
ومنذ  تنتهجها  التي  الناجعة 
�صنوات اجلامعة املنظمة )يف ظل 
عمر  الربوفي�صور  املدير  قيادة 
انفتاحها  خالل  من  فرحاتي(، 
االقت�صادي  املحيط  على 
التنمية  يخدم  مبا  واالجتماعي، 
واالإ�صرتاتيجية،  االقت�صادية 
اجلديدة  ال�صيا�صية  تنتهجها  التي 
للجزائر هذا من جهة، ومن جهة 
اجتماع  لتو�صيات  تنفيذا  اأخرى 
جمل�س الوزراء املنعقد يوم االأحد 
،برئا�صة  املا�صي  جانفي   05
عبد  ال�صيد  اجلمهورية  رئي�س 
ترقية  واملت�صمن  تبون،  املجيد 
ودعمها،  قطاعات  عدة  وتطوير 
�رشورة  �صمنها  من  كان  والتي 
ربط اجلامعة بعامل ال�صغل لت�صبح 

وطني  اقت�صادي  لبناء  قاطرة 
قوي، �صواء تعلق االأمر باالقت�صاد 
املعرفة،  باقت�صاد  اأو  التقليدي 
جامعية  امتياز  اأقطاب  خلق  عرب 

متخ�ص�صة. 
متعدد  الدويل  امللتقى  والأهمية 
 ،)20’IPPM( االخت�صا�صات 
�صكال وحمتوى واأبعاد اإ�صرتاتيجية، 
فرحاتي  الربوفي�صور  نوه  فقد 
االيجابية  ونتائجه  والأهميته  به 
عن  ف�صال  وطلبتها  اجلامعة  على 
من  كم  يف  ككل،  والوطن  الوالية 
كلمته  يف  اأبرزها  ولعل  منا�صبة 

�صهر  من   20 االثنني  يوم  �صبيحة 
افتتاح  مبنا�صبة  الفارط،  جانفي 
املادة،  حول  الدويل  املوؤمتر 
قبل  من  املنظم  والبيئة،  الطاقة 
اإىل  اإ�صافة  الدقيقة،  العلوم  كلية 
والتو�صيات  االجتماعات  جملة 
بخ�صو�س  االإعالمية  والتدخالت 
هذا امللف العلمي الهام. وبدورها 
الدكتورة  امللتقى  باإعالم  املكلفة 
اأحالم حرا�س، فقد اأكدت اأن جلان 
�صاق  و  قدم  على  تعمل  امللتقى 
الإجناح املوعد العلمي االأبرز الذي 
املتحدثة،  ذات  ح�صب  �صي�صهد 

املعار�س  ع�رشات  م�صاركة 
ل�رشكات  التخ�ص�صات  املتعددة 
وخدماتية  و�صناعية  جتارية 
،وفالحية وبرتولية ، تهدف لتعزيز 
وهذا  اجلامعي،  الطالب  قدرات 
النموذجي  االنفتاح  يرتجم  ما 
حميطها  على  املذكورة  للجامعة 
تقول  كونه  عن  ف�صال  اخلارجي، 
الدكتوراه  لطلبة  فر�صة  حرا�س، 
واملهنيني  واالأكادمييني  والباحثني 
اأنحاء  جميع  يف  املجال  هذا  يف 
اأعمالهم  وتقدمي  للم�صاركة  العامل 
عمل  ور�صات  يف  وامل�صاركة 
احلديثة  التكنولوجيا  حول  خا�صة 
اأف�صل،  حياة  اأجل  من  وتطبيقها 
حما�رشات  تقدمي  خالل  من 
الدكتوراه،  طلبة  لفائدة  تكوينية 
باالإ�صافة اإىل امل�صابقات اخلا�صة 
بطلبة الدكتوراه جم�صدة يف اأح�صن 
عر�س  اأح�صن  و  بو�صتار،  عر�س 
�صفوي يف 200 ثانية، باملوازاة مع 
ذلك تقام معار�س ت�صم �صناعيني 
حرفيني وخمابر البحث و اجنازات 
اأين  الطالبية،  والنوادي  و  الطلبة 
من  اأزيد  امللتقى  يف  �صي�صارك 
80 موؤ�ص�صة ) انتاجية ، �صناعية ، 

خدماتية ، جتارية ، برتولية .

مترنا�صت  والية  �صكان  طالب 
وال�صكان  ال�صحة  وزير  احلدودية  
ب�رشورة  امل�صت�صفيات   اإ�صالح  و 
متخ�ص�صة  �صحية  وحدة  اإن�صاء 
الذي  ال�رشطان،  مر�س  عالج  يف 
االأ�صخا�س  بع�رشات  يفتك  بات 
وهو  البلديات،  خمتلف  من  �صنويا 
املطلب الوحيد الذي يوؤرق العديد 
امل�صابون  وي�صطر  املر�صى  من 
التنقل  اإىل  اخلبيث  املر�س  بهذا 
العالج،  تلقي  اأجل  من  للعا�صمة 
واملادية  ال�صحية  الظروف  رغم 
اإىل  بالنظر  العائالت  لهذه  ال�صعبة 
الوالية  تربط  التي  امل�صافة  بعد 
متاعب  من  زاد  وما  بالعا�صمة.  
الزواى  فقارة  ببلديات  املر�صى 
واينغر وعني �صالح وتينزواتني وعني 
قزام وعني امقل وادل�س وتاظروك 
وحتى عا�صمة الوالية مترنا�صت هو 
افتقار املرافق ال�صحية املتواجدة 
هذا  يف  اأخ�صائيني  اإىل  بالوالية 
املجال، خ�صو�صا من ناحية الك�صف 
بات  الذي  الداء  هذا  عن  املبكر 
يهدد العديد من االأ�صخا�س خالل 
ال�صنوات االأخرية، و من جهة اخرى 
على  اجلمعيات  من  العديد  اأحلت 
العالج  توفري  على  العمل  �رشورة 
العالج  مراكز  وتقريب  للمر�صى 
ح�رشها  وعدم  املواطنني  من 
ملتاعب  تفاديا  معينة  منطقة  يف 
التنقل امل�صتمر من اأماكن االإقامة 
اإىل غاية اجلزائر العا�صمة او والية 

اجلمعيات  هذه  وطالبت    . ورقلة 
ال�رشطان  مر�صى  مطالب  بدرا�صة 
باحلاالت  اجليد  التكفل  ل�صمان 
املتواجدين  خا�صة  املر�صية، 
ي�صعب  الذين  النائية  املناطق  يف 
واأن  �صيما  للعالج،  التنقل  عليهم 
االإح�صائيات ت�صري اإىل تزايد معدل 
ب�صبب  اخلبيث  الداء  بهذا  الوفيات 
عدم تلقي امل�صابني للعالج الالزم 
مقرات  من  العالج  مقرات  وبعد 
اجلمعيات  طالبت  كما  االإقامة. 
وفعاليات املجتمع املدين املخت�صة 
بال�صاأن ال�صحي، بتح�صني اخلدمات 
ال�صحية باجلنوب وتقدمي خدمات 
منها  خ�صو�صا  للمر�صى،  نوعية 
احلاالت امل�صتع�صية، والتي تتطلب 
م�صتمر  ب�صكل  ال�صحية  املتابعة 
ال�صكري  ودائم، على غرار مر�صى 
االأخرى،  املزمنة  واالأمرا�س 
م�صتمرة  مرافقة  ي�صتدعي  ما 
القطاع  على  القائمني  طرف  من 
على  اجلنوبية،  بالواليات  ال�صحي 
مترنا�صت  غرداية،  ورقلة،  غرار 
ال�صحة  وزير  منا�صدين  واإيليزي، 
الالزمة  التدابري  اأخذ  ب�رشورة 
للنهو�س بالقطاع ال�صحي باجلنوب 
بتدعيم  يتعلق  ما  الكبري، خ�صو�صا 
واملمر�صني  الطبية  الطواقم 
اإليها  تفتقر  التي  الطبية  واملعدات 
جل املوؤ�ص�صات اال�صت�صفائية بهذه 

الواليات.
�صالح ،ب 

ب�صتى  اجلرمية  حماربة  اإطار   يف 
 ، مترنا�صت  مبدينة  اأنواعها 
غري  باالجتار  املتعلقة  ال�صيما 
املوؤثرات  و  باملخدرات  ال�رشعي 
الكحولية  امل�رشوبات  و  العقلية 
مكافحة  فرقة  عنا�رش  متكنت   ،
الوالئية  بامل�صلحة  املخدرات 
لل�رشطة الق�صائية من توقيف ثالثة 
مابني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�س 
)26 �صنة غاىل 42 �صنة ( متورطني 
اأ�رشار  جماعة  تكوين  ق�صية  يف 
 ، جنحة  اأو  جناية  ارتكاب  لغر�س 
حيازة املوؤثرات العقلية ق�صد البيع 
من  حمظور  اأبي�س  �صالح  حيازة  و 
ال�صنف ال�صاد�س .  حيثيات الق�صية 
تعود اإىل معلومات واردة اإىل عنا�رش 
�صخ�س  وجود  مفادها  ال�رشطة 
ببيع  اأدريان يقوم  على م�صتوى حي 
هذا  على  بناءا   ، العقلية  املوؤثرات 
قامت عنا�رش الفرقة باأعداد خطة 

اأمنية حمكمة ، و التي اأ�صفرت عن 
على  كانوا  اأ�صخا�س  ثالثة  توقيف 
وبعد  اأين   ، �صياحية  مركبة  منت 
القانونية  اجل�صدي  التلم�س  عملية 
على  احدهم  بحوزة  العثور  مت  لهم 
ريفوتريل  نوع  من  اأقرا�س  اأربعة 
باأحكام  مغلفة  علبة  على  العثور  و 
عدة  بها  املركبة  �صندوق  داخل 
علب الأدوية عادية كانت �صت�صتعمل 
االأ�صخا�س  ببع�س  لالإيقاع  كتمويه 
من  حاد  �صكني  �صبط  مت  كما   ،
�صنع تقليدي داخل املركبة  ، ليتم 
حتويل امل�صتبه فيهما وفتح حتقيق 
يف الق�صية. بعد ا�صتكمال التحقيق 
اأمام  تقدميهما  مت  الق�صية  يف 
التي  املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 
بخم�س  حكما  حقهم  يف  اأ�صدرت 
�صنوات حب�س و غرامة مالية مقدرة 

بـ 1.000.000 دج .
�صيخ مدقن 

 �صبطت جامعة ال�صهيد حمه خل�صر بولية الوادي بكل طواقمها وجلانها العلمية 
والتنظيمية والإدارية، اآخر ا�صتعداداتها لحت�صان الطبعة الأوىل للملتقى الدويل لطلبة 

الدكتوراه املتعدد الخت�صا�صات )’IPPM 20(، الذي �صيقام يف الفرتة ما بني )26.23 
فيفري اجلاري(، مب�صاركة عدة جامعات ومراكز بحث وطنية وعاملية. 

امللتقى الدويل لطلبة الدكتوراه املتعدد الخت�صا�صات

جامعة الوادي على موعد مع اأكرب
 تظاهرة علمية دولية

ال�صعادة  و  حّيا الن�صيم  يعرف 
مبدينة الوادي جملة من النقائ�س 
التنموية، خلفت حالة من اال�صتياء 
باملنطقة  ال�صاكنة  لدى  والتذمر 
و  العمراين  التو�صع  مع  خا�صة 
نحو  ال�صكنات  زحف  توا�صل 
برجمة  دون  ال�صاغرة  املناطق 
طرقات و حت�صني ح�رشي و غريها. 
من  حتديدا  ال�صكان  وي�صتكي 
انعدام لالإنارة العمومية يف بع�س 
االأماكن مبا فيها طرقات رئي�صية، 
من  االإنارة  اأعمدة  نزع  مت  حيث 
الذي  الداخلي  الرئي�صي  الطريق 
يربط  حي الن�صيم بال�صعادة، منذ 

�صنوات  دون اإعادتها، حيث �صكلت 
العملية ح�صارا تاما لل�صكان الذين 
مغيب  مبجرد  بيوتهم  التزموا 
اأنف�صهم  ال�صم�س دون الرتفيه عن 
ومعر�صة  االأطفال  �صوارعهم،  يف 
باجلهة،  جتوال  حل�رش  خ�صو�صا 
يتعر�صون  قد  التي  الأخطار  نظرا 

لها ب�صبب الظالم الدام�س.
حيث  دفعت هذه الو�صعية ع�رشات 
العائالت اإىل هجرة منازلهم  طيلة 
ب�صبب  املنق�صي   ال�صيف  ف�صل 
عن  الناجتة  ال�صحية  االأخطار 
احل�رشات  من  اإليهم،  االأوبئة  نقل 

خمتلفة  كح�رشة النامو�س.

عن  احليني  �صكان  ت�صاءل  كما 
�صبب حرمانهم من م�رشوع  �صبكة 
غرار  على  ال�صحي  ال�رشف 
الوادي،  مبدينة  االأخرى  املناطق 
اإذ ت�صبب غياب هذا امل�رشوع الهام 
يف رفع ن�صبة املياه ال�صاعدة اإىل 
ال�صطح والتي اأعادت اإليهم كابو�س 
امل�صتنقعات املائية، كما فر�صت 
ال�صتعمال  اللجوء  ال�صكان  على 
خطورتها  رغم  التقليدية  االآبار 

على اأرواحهم. 
تام  غياب  هذا  اإىل  ي�صاف  اإذ 
باجلهة  احل�رشية  للتهيئة 
املذكورة، حيث مل يتم ال�رشوع يف 

اجناز االأر�صفة و تعبيد الطرقات 
كبريا  انت�صار  عرفت  اأنها  رغم 
وفق  واأجنزت  احلديثة  للمباين 
تنطبق  حديثة  معمارية  هند�صة 
املطلوبة  ال�رشوط  جميع  عليها 
االأحياء  مثيالت  على  تكون  حتى 
والفاحت  مال  الر  كحي  االأخرى 
انتظار  ويف  الوادي.  ببلدية  ماي 
الو�صية  ال�صلطات  تدخل جاد من 
لزاما  يبقى  بان�صغالهم  للتكفل 
املذكورين  باحليني  ال�صاكنة  على 
معاي�صة الو�صع املزري الأجل غري 

م�صمى.
�صالح ،ب 

الدبداب  بلدية   �صكان  طالب 
بوالية  كلم   احلدودية 445 
للطريق  االعتبار  باإعادة  ايليزي 
بني  الرابط  ب   53 رقم  الوطني 
اإيليزي وورقلة انطالقا من بلدية 
حمليا  يعرف  ما  اأو  الدبداب 
بطريق الربمة ، وهي الطريق التي 
بقيت مهم�صة منذ ما يفوق عقدا 

من الزمن  وذالك ب�صبب الظروف 
الطبيعية  اأين ت�صببت الرياح بغلق 
ترميمها  عدم  اإن  كما  الطريق، 
اهرتائها  اإىل  اأدى  جتديدها  اأو  
امل�صافة  وتعترب   ، كبري  ب�صكل 
هذا  على  ،وورقلة  الدبداب  بني 
الطريق  من  بكثري  اقل  الطريق 
االأخرى عرب الطريق الوطني رقم 

03 وهي 580 كم فقط . 
وبالرغم من اأ�صغال تهيئة الطريق 
بني الدبداب وقرية مرك�صن على 
ال  ال�صكان  اأن  اإال  كلم   20 م�صافة 
زالوا يطالبون باإعادة االعتبار اإىل 
الطريق التي كانت يف وقت قريب 
اإىل  بالن�صبة  احلياة  �رشيان  هي 

بلدية الدبداب  .

 من جانب اأخر ت�صاءل املنتخبون 
ال�صعبي  باملجل�س  املحليون 
الوالئي �صابقا عن م�صري  االأموال 
الإعادة  املر�صودة  ال�صخمة 
االعتبار ل�صبكة الطرقات الوطنية 
�صببه  اأرجعوا  ما  وهو  والوالئية 

لتفاوت االأدوات الرقابية  . 
جناة ،ح 

حّيا الن�صيم وال�صعادة بالوادي

بعد حتول لكابو�س حقيقي يهدد مرتاديه 

الإنارة و التهيئة احل�صرية و ال�صرف ال�صحي اأهم النقائ�ص

�صكان الدبداب يطالبون باإعادة العتبار لطريق الربمة

مترنا�صت

 اأمن مترنا�صت 

ال�صكان يطالبون مبراكز 
عالج ال�صرطان

تفكيك جماعة اأ�صرار لغر�ص 
ارتكاب جناية اأو جنحة 
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مقاله  يف  ي�شاي  بن  رون  �أ�شاف 
�أن  �أحرونوت،  يديعوت  ب�شحيفة 
�لأر��شي  ت�شهده  �لذي  "�لتوتر 
�إىل  بالذهاب  كفيل  �لفل�شطينية 
�أنه  �شحيح  قا�شية،  عنف  موجة 
و�شامال،  كامال  ت�شعيد�  لي�س 
جديدة،  �نتفا�شة  لي�س  وبالتاأكيد 
�شل�شلة  هي  �لآن  حتى  مت  ما  لأن 
عمليات  حتاكي  فردية  هجمات 
تخرج  مل  �للحظة  حتى  �شابقة 
�لتحكم  وبالإمكان  �ل�شيطرة،  عن 

فيها".
و�أ�شار �أن "�لأر�شية �لو��شحة لهذه 
�لأحد�ث ل تبدو ذ�ت طابع ديني 
�إ�شالمي، و�إمنا �جتماعي �شيا�شي، 
مما قد ي�شهل تهدئة �لأو�شاع بني 
�جلانبني، مع �ن �أبو مازن وقياد�ت 
با�شتمر�ر  معنيني  يبدون  فتح 
�ملقاومة  ي�شمونه  �لذي  �لت�شعيد 
�رص�عهم  تخدم  لأنها  �ل�شعبية، 
�شد �شفقة �لقرن للرئي�س تر�مب، 
�لت�رصيحات  �أن  �لقول  وميكن 
�أ�شدرها عبا�س ومن  �لتي  �لنارية 
�لو�شع  باإ�شعال  �شاهمت  حوله 

�مليد�ين يف �ل�شفة �لغربية".
�لذي  �لأمني  "�لتوتر  �أن  و�أكد 
ت�شهده �ل�شفة لي�س وليد �للحظة، 
�أ�شباب  جملة  �إىل  يعود  و�إمنا 
وكانت  و�جتماعية،  �قت�شادية 
�مل�شاألة م�شاألة وقت لي�س �أكرث عن 
�أن ما  �لقادم، مع  موعد �لنفجار 
يطلقه �ل�شا�شة �لإ�رص�ئيليون حول 

�شبت  �ل�شم  قر�ر�ت  �تخاذ  قرب 
�لتوتر  نار  على  �لزيت  من  مزيد� 

�لقائم �أ�شال".
و�أو�شح �أنه "�شبق جلهاز �لأمن �لعام 
�ل�شتخبار�ت  وجهاز  -�ل�شاباك 
من  حذر�  �أن  �أمان،  �لع�شكرية- 
�إمكانية حمتملة لنفجار �لأو�شاع 
�لكابينت،  ووزر�ء  �حلكومة  �أمام 
لكن �مل�شتوى �حلايل من �لتدهور 
بالإمكان وقفه، وكبح جماحه، من 
�لتي  �لو�شائل  ��شتعر��س  خالل 
تدهور  ملنع  ��شتخد�مها  ميكن 
�ل�شفة  يف  �لكلي  �مليد�ين  �لو�شع 

�لغربية".
و�أ�شاف �أن "�لو�شيلة �لأوىل تتعلق 
�لأمنية  للمعلومات  مكثف  بجمع 
ل  �مليد�ن،  يف  و�ل�شتخبارية 

�لتو��شل،  �شبكات  عرب  �شيما 
�لنا�شطة  �ملجموعات  لتحديد 
�لهجمات،  على  حتر�س  �لتي 
وميكن لها �ن تكون م�شدر� لتنفيذ 
�ل�رصوع  خالل  من  �لعمليات، 
وحمادثات  �عتقالت،  ب�شل�شلة 
و�لتن�شيق  عائالتهم،  مع  حتذيرية 
�لفل�شطينية  �لأمن  �أجهزة  مع 
يخدم  لن  �لت�شعيد  باأن  لإقناعهم 
فقد  بالعك�س  �لفل�شطيني،  �لو�شع 

يوؤدي ملزيد من �شفك �لدماء".
هي  �لثانية  "�لو�شيلة  �أن  و�أو�شح 
تعزيز �لقو�ت �لأمنية �لإ�رص�ئيلية 
على  ون�رصها  �لغربية،  �ل�شفة  يف 
�لتي  و�لحتكاك  �لتما�س  نقاط 
وهي  �مل�شتوطنون،  ي�شتخدمها 
مثل  عمليات،  لتنفيذ  مر�شحة 

مفرتقي غو�س عت�شيون وبنيامني، 
ن�رص  �ن  �لعتبار  بعني  و�لأخذ 
تعني  �لأمن  قو�ت  من  �ملزيد 
�جلنود  ��شتهد�ف  فر�س  زيادة 
و�شع  يتطلب  مما  �لإ�رص�ئيليني، 
�لأمنية  �لحتياطات  من  مزيد 
�ملكعبات  عرب  وحمايتهم  للجنود 

�ل�شمنتية".
�لثالثة  "�لو�شيلة  �أن  بالقول  وختم 
�لت�شبب بالت�شوي�س على  هي عدم 
�ل�شفة  يف  �لفل�شطينيني  حياة 
�لغربية، من �أجل عدم زيادة رقعة 
من  �لعمليات،  لتنفيذ  �ملر�شحني 
�أولئك غري �ملنخرطني �أ�شا�شا بها، 
ودور  �مل�شاجد  �إىل  �لنظر  وميكن 
لتحولها  مر�شحة  كاأماكن  �لعبادة 

مناطق م�شتعلة وخطرية".

�لحتالل  �شلطات  �قتحمت 
�أ�رصى  منازل  �لثنني،  �أم�س  فجر 
و�شادرت  مقد�شيني،  حمررين 
تلقيها  بحجة  مالية،  مبالغ  منهم 
�إ�شارة  يف  معادية"،  "جهات  من 
لهم  تقدمها  �لتي  رو�تبهم  �إىل 
�ل�شلطة �لفل�شطينية و�أو�شح مركز 
معلومات و�دي حلوة �أن خمابر�ت 
فجر�ً  �قتحمت  �لحتالل  وقو�ت 
عدة منازل �أ�رصى حمررين عرف 
جمدي  �ملحرر  �لأ�شري   : منهم 
عودة،  ناجي  و�ملحرر  �لعبا�شي، 
بلدة  من  تايه  �أبو  با�شل  و�ملحرر 
بكري�ت  �يهاب  و�ملحرر  �شلو�ن، 

من قرية �شور باهر.
و�أ�شاف �ملركز �أن قو�ت �لحتالل 
دقيقة  تفتي�س  بعملية  �رصعت 
لكافة حمتويات �ملنازل، و�رصعت 

مب�شادرة �لأمو�ل منها.
بلدة  من  �لعائالت  و�أو�شحت 
�أن قو�ت �لحتالل  للمركز  �شلو�ن 
وجدته  �شيكل  "كل  �شادرت 
�أمامها يف �ملنزل" حتى ح�شالت 
�لب�شيطة  و�ملبالغ  �لأطفال 
�ملدخرة للعائالت و�أو�شح �ملركز 
من  �شادرت  �لحتالل  قو�ت  �أن 
�لعبا�شي  جمدي  �ملحرر  �لأ�شري 
عودة  ناجي  ومن  �شيكل،  �لف   25

تايه  �أبو  با�شل  ومن  �شيكل،   1000
بكري�ت  �يهاب  ومن  �شيكال،   790

�شيارة تعود لو�لده.
�لإ�رص�ئيلي  �جلي�س  وزير  وكان 
قر�ر�  �أ�شدر  قد  بينيت  نفتايل 
بقطع  يق�شي  �أ�شابيع،  عدة  قبل 
رو�تب 9 �أ�رصى مقد�شيني بحجة " 
تلقيهم رو�تب �شهرية من �ل�شلطة 
على  ي�شجعهم  مما  �لفل�شطينية 
ح�شب  و�لرهاب"  عمليات  تنفيذ 
�أ�رصى  و�أو�شح  قر�ره.  يف  جاء  ما 
�لقد�س – �لذين حجزت ح�شاباتهم 
�لبنكية- �أنهم مل يت�شلمو� �أي قر�ر 
ب�شاأن �حلجز على �أمو�لهم، لكنهم 
علمو� بالأمر لدى توجههم ل�شحب 
�ل�شخ�شية،  ح�شاباتهم  من  �ملال 
و�أما  بذلك  �ملوظف  �أبلغهم  حيث 
�حلجز  مت  �لذين  �لقد�س  �أ�رصى 
بكري�ت  �يهاب  هم:  �أمو�لهم  على 
�نت�شار  �شيكل،   60200" �ملبلغ 
حمد 37600 �شيكل، حممد يو�شف 
�شالمة  نادية   ،12400 �شلمان 
وعايدة  �شيكل،   21400 ك�شتريو� 
وبا�شل  �شيكل،  �ألف   17 عودة 
جمدي  �شيكل،  �لف   46 تايه  �بو 
نادر فروخ  �لعبا�شي �شيكل19800، 
جيو�شي  با�شمة  �شيكل،   18700

37800 �شيكل.

�لكويت  دولة  على  غريبًا  لي�س 
من  موقفها  يكون  �أن  �ل�شقيقة 
�آلف  متقدًما  �لقرن  �شفقة 
نظري�تها  موقف  عن  �لأ�شو�ط 
يف جامعة �لدول �لعربية، فموقف 
�لكويت كان جلًيا و��شًحا وم�رصًفا 
�لأمة  جمل�س  رئي�س  وبينه  ا  �أي�شً
�لغامن  مرزوق  �ل�شيد  �لكويتي 
لالحتاد  �لطارئ  �لجتماع  خالل 
�لق�شية  لدعم  �لعربي  �لربملاين 

�لفل�شطينية.
�شفقة  �إن  قال  �لغامن  مرزوق 
ثم  �لتاريخ  مزبلة  مكانها  �لقرن 
�ل�شفقة  بنود  حتمل  باأور�ق  �ألقى 
يف �شلة �ملهمالت، �أما بخ�شو�س 
تر�مب  عر�شها  �لتي  �ملليار�ت 
ليبيع  �لفل�شطيني  �ل�شعب  على 
�لغامن  فقد عر�س  ووطنه  ق�شيته 
�أكرث  �أمو�ًل  تر�مب  �لرئي�س  على 
فل�شطني  �أر�س  �ملحتلون  ليغادر 
قائاًل: نحن نعر�س على �ملحتلني 
�لإ�رص�ئيليني حزًما مالية �أ�شعاف 
على  �لقرن  �شفقة  عر�شته  ما 
حيث  من  ليعودو�  �لفل�شطينيني 
قرن  �شفقة  �شتكون  وبهذ�  �أتو�، 

حقيقية.
باحلكمة  �ت�شم  �لكويتي  �لرد 
تريد  �لأمريكية  فالإد�رة  و�لذكاء، 
�إنهاء �لق�شية �لفل�شطينية ك�شفقة 
وتاريخ  وطن  مقابل  مال  جتارية، 
�لكويت  عر�شت  ولذلك  �شعب، 
ليخرج  قدمه  ما  �أ�شعاف  عليه 
يف  �لفل�شطيني  ويبقى  �ملحتل 
�لورقة  ت�شقط  وبذلك  �أر�شه، 
تر�مب  يحملها  �لتي  �لوحيدة 
لي�س  فهوؤلء  ونتنياهو،  وكو�شرن 
لديهم �إل �حلديث عن �ملال و�لذي 

ياأتي على �أ�شكال متعددة؛ �ل�شالم 
و�مل�شاريع  و�لرخاء  �لقت�شادي 
من  ذلك  �إىل  وما  و�لت�شهيالت 
يف  لها  مكان  ل  �شخيفة  �أدو�ت 
�ملحتل  لطرد  �لقائمة  �ملعركة 
فل�شطني  �أر�س  من  �لإ�رص�ئيلي 

وحترير �ملقد�شات �لإ�شالمية.
كو�شرن  �أوهمو�  �لإمار�تيون 
حل  ميكن  باأنه  تر�مب  ورئي�شه 
�لفل�شطينية باملال، ظنو�  �لق�شية 
ذلك بعدما جنحو� يف خد�ع بع�س 
بيوًتا  منهم  و��شرتو�  �لفل�شطينيني 
�إ�رص�ئيلية،  جلمعيات  باعوها  ثم 
ومل  �نك�شف  �خلد�ع  هذ�  ولكن 
بيع  على  يجروؤ  من  هناك  يعد 
كان  �إذ�  وخا�شة  لغريب  بيته 
معروفا  بات  لأنه  �لإمار�ت،  من 
جلمعيات  و�شطاء  �أ�شبحو�  �أنهم 
��شتمالك  على  تعمل  �شهيونية 
�لفل�شطينية  و�لعقار�ت  �لأر��شي 
لي�شت  فل�شطني  �لتفافية.  بطرق 
للبيع ول للم�شاومة وما مت �لتنازل 
عنه بو��شطة منظمة �لتحرير كان 
�ل�شعب  موقف  ميثل  ول  خطاأ 
�إ�شالح  من  بد  ول  �لفل�شطيني، 
�لعرت�ف  ب�شحب  �خلطاأ  هذ� 
و�تفاقية  �لحتالل  ب�رصعية 
�أو�شلو، ولن نقبل �شفقة �لقرن ول 
�أر�س فل�شطني،  11% ول 22% من 
�لكويت  دولة  ن�شكر  �خلتام  ويف 
و�شعبًا  وحكومة  �أمرًي�  �ل�شقيقة 
�ملتو��شل  �ل�شيا�شي  دعمها  على 
وق�شيته  �لفل�شطيني  ل�شعبنا 
وم�شاندته للتم�شك بكامل حقه يف 

كل �شرب من فل�شطني �ملحتلة.
د.ع�شام �شاور

قال خبري ع�شكري "اإ�شرائيلي" اإن "التوتر املت�شاعد يف الأرا�شي الفل�شطينية، خا�شة يف ال�شفة الغربية، يعود 
بالأ�شا�س اإىل ما تت�شبب به الت�شريحات ال�شادرة عن ال�شا�شة "الإ�شرائيليني" بقرب �شم املناطق الفل�شطينية 

مما قد ي�شعل الو�شع امليداين، وهو ما ي�شتوجب احلديث عن  اجلهود التي تبذلها اأجهزة الأمن الإ�شرائيلية ملنع 
اندلع �شل�شلة عمليات م�شلحة، قد تبدو يف الظاهر فردية، لكنها قد تخرج عن ال�شيطرة".

ق.د

العمليات بال�سفة قد تخرج عن �سيطرتنا

�لأ�شبق  قطر  وزر�ء  رئي�س  توقع 
�ل�شيخ، حمد بن جا�شم، �أنه �شيتم 
بني  �عتد�ء  عدم  �تفاقية  توقيع 
�لتعاون  جمل�س  ودول  "�إ�رص�ئيل" 
م�رص  �إىل  بالإ�شافة  �خلليجي 

و�لأردن، ورمبا �ملغرب.
وقال بن جا�شم يف �شل�شلة تغريد�ت 
�أم�س �لأحد على �شفحته يف موقع 
�إنه  "تويرت"  �لجتماعي  �لتو��شل 
�شبق له �أن ن�رص بتاريخ 14 دي�شمرب 
حتدث  تغريده  �ملا�شي  �لعام  من 
فيها عن �شفقة �لقرن، وتوقع �أنها 
وبالفعل  �لعام،  هذ�  بد�ية  �شتعلن 
يف  �لأمريكي  �لرئي�س  عنها  �أعلن 

نهاية جانفي �ملا�شي.
�أعلنت  وقد  "�ليوم،  وتابع: 
من  ي�شميها  كما  �لقرن،  �شفقة 
�أكرر،  �أن  �أول  بد  فال  �أعدوها، 
�شد  ل�شت  �إنني  د�ئما،  قلت  كما 
ل�شت  ثم  ومن  �لعادل،  �ل�شالم 
بعد  �عتد�ء  عدم  توقيع  �شد 
يف  و��شحة  نتائج  �إىل  �لو�شول 
"غري  �ل�شالم"و��شتطرد:  عملية 

�ل�شفقة  و�جهته  ما  تابعت  �أنني 
رف�س،  من  �لعربية  �جلامعة  يف 
�أن هناك دول عربية وعدت  رغم 
�شتتخذ  باأنها  �لأمريكي  �جلانب 
موقفا �إيجابيا من �ل�شفقة، لكنها 
مل تفعل، وبررت ذلك بالقول �إنها 

مل ت�شتطع ب�شبب �لإعالم".
"هذه  �أن  �إىل  جا�شم  بن  و�أ�شار 
�لتقرب  �لوعود  بتلك  تريد  �لدول 
�أن  تعلم  �أنها  مع  �أمريكا،  من 
�ل�شفقة �شتعطل من قبل �لأغلبية 

بذلك  وهي  �لعربية،  �جلامعة  يف 
تريد  كما  تظهر  حني  ت�شتفيد 
تتوهم،  كما  وتتن�شل  �أمريكا، 
�أو  �ل�شفقة  معار�شة  �أعباء  من 
�لأخرى  للدول  وحتملها  رف�شها، 
�شيا�شة  هذه  �أن  غري  �لر�ف�شة. 
للجانب  ومك�شوفة  �لأمد  ق�شرية 
وزر�ء  رئي�س  �لأمريكي"و�أكد 
قطر �لأ�شبق �أن �أمريكا و�إ�رص�ئيل 
�إعالن  على  �شيرتتب  ملا  بحاجة 
مفيد  �نتخابي  زخم  من  �ل�شفقة 

ي�شيف  قد  ونتنياهو،  لرت�مب 
لكليهما �نت�شار� خارجيا من �شاأنه 
تعزيز فر�س �لفوز يف �لنتخابات 
"�جلانب  �أن  و�أو�شح  �ملنتظرة، 
على  قائمة  �شيا�شة  يتبع  �لعربي 
�لتكتيك ق�شري �ملدى، بينما ي�شع 
�شيا�شاته  �لإ�رص�ئيلي  �جلانب 
طويلة  ��شرت�تيجية  �أ�ش�س  على 

�ملدى".
�إمكانية تبني �لدول  وت�شاءل حول 
�لعربية �أي�شا �شيا�شة وتكتيكا فعليا 
با�شتغالل  منه  ت�شتفيد  مدرو�شا 
ملا  و�أمريكا  �إ�رص�ئيل  حاجة 
"بدل  �ل�شفقة،  �أن حتققه  يريد�ن 
�أن نكون جمرد �أدو�ت ي�شتخدمها 

غرينا لتحقيق ماآربهم".
و"�شفقة �لقرن"، �أو خطة تر�مب 
لل�شالم، هو �قرت�ح، �أو خطة �شالم 
�لنز�ع �لإ�رص�ئيلي  �إىل حل  تهدف 
رئي�س  �أعدها  �لفل�شطيني، 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، وهي 
تتجاهل �لقر�ر�ت �لدولية �خلا�شة 

بت�شوية هذ� �لنز�ع.

اتفاقية عدم اعتداء �ستوقع بني "اإ�سرائيل" ودول عربية

اقتحام منازل اأ�سرى مقد�سيني 
وم�سادرة اأموال 

الكويت ت�سفع املتاجرين بفل�سطني

بعد قرار قطع رواتبهمخبري ع�شكري اإ�شرائيلي يحذر

رئي�س وزراء قطر الأ�شبق حمد بن جا�شم



الأربعاء 12  فيفري   2020  املوافـق  ل 18 جمادى الثاين  1441ه 17
ا�ستعادة القوة:

 ح�سام اإبراهيم/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

تقليد �سنوي:

 The االحتاد  حالة  خطاب 
 State of the Union
Address هو حدث مهم يف 
االأمريكية،  الداخلية  ال�سيا�سة 
به  يُديل  �سنوي  خطاب  فهو 
م�سرتك  جمتمع  يف  الرئي�س 
ال�سيوخ  مبجل�سيه  للكوجنر�س 
عام،  كل  بداية  يف  والنواب 
ح�ساب  ك�سف  فيه  ليقدم 
الق�سايا  يف  اإدارته  ب�سيا�سة 
الرئي�سية التي تهم االأمة، �سواء 
اخلا�سة بال�سيا�سة الداخلية اأو 
فيه  يطرح  ا  واأي�سً اخلارجية. 
الت�رشيعية  االأجندة  الرئي�س 
اأن  يف  يرغب  التي  للقوانني 
يعمل عليها الكوجنر�س خالل 

العام.
من  جزًءا  اخلطاب  ويُعترب 
حددها  التي  الرئي�س  مهام 
الد�ستور  ن�س  فقد  الد�ستور، 
بنود  من  جزء  يف  االأمريكي 
اأن  على  الثانية،  املادة 
دوري  ب�سكل  الرئي�س  يقدم 
الكوجنر�س  اإىل  »معلومات 
عن حالة االحتاد، ويو�سي باأن 
ينظر الكوجنر�س فيها ويتخذ 
ب�ساأنها«.  تدابري  من  يراه  ما 
ويف تاأ�سي�س الواليات املتحدة 
يقدم  الرئي�س  كان  االأمريكية، 
�سكل  يف  املعلومات  تلك 
اأ�سبح  والحًقا  مكتوب،  تقرير 
متعارًفا عليه اأن يُديل الرئي�س 
الذي  ال�سنوي  اخلطاب  بهذا 
الهواء،  على  مبا�رشة  يُبَّث 

ويتابعه ماليني االأمريكيني. 

ر�سائل اخلطاب:

يف  »ترامب«  الرئي�س  ركز 
خطاب حالة االحتاد لعام 2020 
رئي�سية،  حماور  اأربعة  على 
وال�سيا�سة  باالقت�ساد،  تتعلق 
امل�سلحة،  والقوات  الداخلية، 
وذلك  اخلارجية،  وال�سيا�سة 

على النحو التايل:
النجاح االقت�سادي: حاول   -1
»ترامب« توظيف خطاب حالة 
حجم  على  للتاأكيد  االحتاد 
االإجنازات والنجاح االقت�سادي 
ففي  اإدارته.  حققته  الذي 
اأحد  يعد  االقت�ساد  اأن  �سوء 
يف  الرئي�سية  املحددات 
خماطبة الراأي العام االأمريكي 
قبل االنتخابات، اأكد »ترامب« 
اإدارته يف خف�س معدل  جناح 
ماليني   7 وتوفري  البطالة، 

ماليني   5 بزيادة  وظيفة 
و�سمل  ال�سابقة،  االإدارة  عن 
املجتمع  فئات  كافة  اخلف�س 
املواطنني  خا�سة  االأمريكي 
والتينية  اإفريقية  اأ�سول  من 
اإىل  »ترامب«  واأ�سار  واآ�سيوية. 
اأن معّدل البطالة يف عهده هو 
االأقل منذ اأكرث من ن�سف قرن، 
خرج  ال�سابقة  االإدارة  فخالل 
اأكرث من 100 األف �سخ�س من 
اإىل  ان�سّم  بينما  العمل،  �سوق 
ماليني   5 من  اأكرث  العمل  قوة 

يف عهده. 
ويف �سياق اآخر، اأ�سار »ترامب« 
وزيادة  البور�سة،  انتعا�س  اإىل 
تدفق  خا�سة  اال�ستثمارات، 
يف  والوظائف  اال�ستثمارات 
االأمريكية  االأحياء  من   9000
بف�سل  وذلك  املهملة، 
الفر�س«  »مناطق  خطة 
 ،Opportunity Zones
كجزء  تطبيقها  يتم  التي 
ال�رشيبية  التخفي�سات  من 

اجلمهورية الكبرية.
النجاح  اإىل  »ترامب«  وتطرق 
قطاع  اأداء  يف  حتّقق  الذي 
الطاقة، م�سرًيا اإىل اأنه بف�سل 
التنظيمية  التخفي�س  حملة 
 Regulatory ال�سجاعة 
 ،Reduction Campaign
املتحدة  الواليات  اأ�سبحت 
والغاز  للنفط  االأول  املنتج 
الطبيعي يف اأي مكان يف العامل، 
موؤكًدا »مع التقدم الهائل الذي 
ال�سنوات  مدار  على  اأحرزناه 
اأ�سبحت  املا�سية،  الثالث 
عن  م�ستقلة  االآن  اأمريكا 
وظائف  واأ�سبحت  الطاقة، 
العديد  مثل  مثلها  الطاقة 
مرتفعة  االأخرى  العنا�رش  من 

للغاية«.
التعليم والرعاية ال�سحية:   -2
ياأتي التعليم والرعاية ال�سحية 
قائمة  يف  الثانية  املرتبة  يف 
االأمريكيني  املواطنني  اهتمام 
ولذلك  والعمل،  الوظائف  بعد 
»ترامب«  الرئي�س  اأعطى 
اهتماًما  االحتاد  حالة  يف 
فعلى  للجانبني.  ا  خا�سًّ
اإىل  اأ�سار  التعليم،  م�ستوى 
التعليمية  الربامج  حتديث 
تطبيقها  يتم  التي  اجلديدة 
اأن  اإىل  م�سرًيا  املدار�س،  يف 
اأمريكية تطبق نظام  18 والية 
خالل  من  املدار�س  اختيار 
 Opportunity منح درا�سية
ودعا   ،Scholarships
اإىل  الكوجنر�س  »ترامب« 
الفر�س  حرية  قانون  اإقرار 
 the التعليمية  واملنح 
 Education Freedom
 Scholarships and

 .Opportunities Act
بالرعاية  يتعلق  وفيما 
»ترامب«  اأ�سار  ال�سحية، 
اأق�ساط  تكاليف  ارتفاع  اإىل 
اإدارته  واأن  ال�سحي،  التاأمني 
معقولة،  باأ�سعار  بدائل  وفرت 
اجلديدة  االإدارة  خطط  واأن 
اإىل  واأ�سار  بـ%60،  تكلفة  اأقل 
ب�ساأن  تنفيذًيّا  قراًرا  اإ�سداره 
اأ�سعار  يف  ال�سفافية  �رشورة 
»ترامب«  وحذر  االأدوية. 
قانون  من  مبا�رش  غري  ب�سكل 
الذي يحاول  ال�سحية  الرعاية 
يف  متريره  الدميقراطيون 
اإىل  اأ�سار  كما  الكوجنر�س، 
�رشورة اإ�سدار ت�رشيع خلف�س 
اأ�سعار االأدوية. واأكد »ترامب« 
حلماية  املبذولة  اجلهود  اأن 
ا  اأي�سً تعني  االأمريكيني  �سحة 
املعدية،  االأمرا�س  مكافحة 
ال�سني ملواجهة  مع  والتن�سيق 
كورنا،  فريو�س  تف�سي 
لتح�سني  اجلديدة  واملبادرات 
الرعاية ب�سكل كبري لالأمريكيني 
الكلى  باأمرا�س  امل�سابني 
الذين  واأولئك  والزهامير، 
العقلية،  ال�سحة  من  يعانون 
ل�رشطان  جديدة  وعالجات 

الطفولة.
امل�سلحة  القوات   -3
الرئي�س  يَعترب  االأمريكية: 
عن  احلديث  »ترامب« 
فيما  حققها  التي  االإجنازات 
القوات  بناء  باإعادة  يتعلق 
من  والتخفيف  امل�سلحة، 
اأعباء احلماية اخلارجية للدول 
الواليات  اأ�سدقاء  واحللفاء 
املتحدة، جزًءا من االإجنازات 
االإطار  التي حققها، ويف هذا 
اأ�سار يف اخلطاب اإىل ا�ستثمار 
لتحديث  دوالر  تريليون   2.2
وتزويده  االأمريكي،  اجلي�س 
وال�سواريخ  الطائرات  باأحدث 
اأ�سكال  وجميع  وال�سفن 
االأخرى،  الع�سكرية  املعدات 
وكلها مت ت�سنيعها يف الواليات 
املتحدة االأمريكية، واأ�سار اإىل 
جناح جهوده يف جعل احللفاء 
يف  ح�ستهم  دفع  يف  ي�ساركون 
بهم،  اخلا�سة  الدفاع  نفقات 
ونوه يف هذا ال�سدد اإىل زيادة 
باأكرث  الناتو  اأع�ساء  م�ساهمة 
وزيادة  دوالر،  مليار   400 من 
يوفون  الذين  احللفاء  عدد 
من  باأكرث  الدنيا  بالتزاماتهم 
ال�سعف. وحتدث »ترامب« عن 
االأمريكية،  الف�ساء  قوة  اإن�ساء 
يف  قيادة  اأحدث  باعتبارها 

القوات امل�سلحة االأمريكية.
تعترب  ال�سيا�سة اخلارجية:   -4
العام  والراأي  النخبة  دوائر 
ال�رشق  منطقة  اأن  االأمريكي 

مناطق  اأكرث  هي  االأو�سط 
العامل ا�سطراًبا، واأن الواليات 
من  الكثري  ت�ستنفد  املتحدة 
اجلهود وتريليونات الدوالرات 
املنطقة.  هذه  يف  االأمريكية 
اجلدل  معظم  ويرتكز 
املنطقة  هذه  بخ�سو�س 
اأو  االن�سحاب  �رشورة  على 
االأمريكي  االنخراط  تقليل 
االإقليم، وهذا يف�رش ملاذا  يف 
اجلزء  »ترامب«  خ�س�س 
اخلارجية  بال�سيا�سة  املرتبط 
االحتاد  حالة  خطاب  يف 
للحديث عن ال�رشق االأو�سط، 
فقد نّوه اإىل طرح اإدارته خطَة 
االأو�سط،  ال�رشق  يف  ال�سالم 
وزعيم  داع�س  على  والق�ساء 

التنظيم »اأبو بكر البغدادي«.
اأن  �رشورة  »ترامب«  واأكد 
عن  االإيراين  النظام  يتخلى 
نووية،  اأ�سلحة  �سعيه المتالك 
واأن العقوبات االقت�سادية التي 
مت فر�سها على طهران جعلت 
اأ�سواأ  يف  االإيراين  االقت�ساد 
»ترامب«  واأ�ساف  حاالته. 
ن�ساعدهم على  اأن  اأنه ميكننا 
ويف  جيد  انتعا�س  حتقيق 
ي�سري  اأن  وميكن  ق�سري،  وقت 
ولكن  كبرية،  ب�رشعة  �سيء  كل 
طريقهم،  يختاروا  اأن  عليهم 
على  الق�ساء  اإىل  نوه  كما 

»قا�سم �سليماين«.
وقال الرئي�س »ترامب«: »بينما 
االأمريكيني،  حياة  عن  ندافع 
حروب  اإنهاء  على  نعمل 
االأو�سط«.  ال�رشق  يف  اأمريكا 
اأنه مل يو�سح كيف  وبدا الفًتا 
اإنهاء  على  اأمريكا  �ستعمل 
وباأي  املنطقة،  يف  احلروب 
»ترامب«  تطرق  كما  �سكل. 
ال�سالم اجلارية  اإىل حمادثات 
يف اأفغان�ستان، واأنه يعمل على 
اأمريكية،  حرب  اأطول  اإنهاء 

واإعادة قواتنا اإىل الوطن. 

التوقيت والدللت :

توظيف  على  »ترامب«  عمل 
وطريقة  اخلطاب،  توقيت 
من  ا  اأي�سً كجزء  �سياغته، 
تر�سيحه.  اإعادة  حملة  اإطالق 
وميكن االإ�سارة يف هذا ال�سياق 

اإىل عدٍد من اجلوانب: 

اأدىل  اخلطاب:  توقيت   -1
بخطاب  »ترامب«  الرئي�س 
توقيت  يف  االحتاد  حالة 
الداخلية  ال�سيا�سة  يف  مهم 
الذي  فاخلطاب  االأمريكية، 
فرباير،   4 الثالثاء  يوم  جاء 
فرباير   3 االثنني  يوم  �سبقه 
انطالق االنتخابات التمهيدية 
االأمريكية  الرئا�سة  النتخابات 
 5 االأربعاء  يوم  وحلقه   ،2020
الت�سويت  اإجراءات  فرباير 
عزل  حماكمة  يف  النهائية 

الرئي�س »ترامب«.
وعمل »ترامب« على اال�ستفادة 
ارتبطت  التي  املالب�سات  من 
بتاأخر اإعالن نتائج االنتخابات 
مر�سحي  الختيار  التمهيدية 
وذلك  الدميقراطي،  احلزب 
يوجه  اأن  يف  تقنية،  الأ�سباب 
الدميقراطيني،  اإىل  انتقادات 
واأن ي�سعى اإىل الظهور مبظهر 
اخلطاب.  اإلقاء  خالل  القوي 
وقبل  االإطار،  هذا  ففي 
االحتاد،  حالة  خطاب  اإلقاء 
كان  »اإذا  »ترامب«:  قال 
عن  عاجزين  الدميقراطيون 
فكيف  اأيوا،  انتخابات  اإدارة 

ميكن اأن يديروا هذا البلد«. 
التايل  اليوم  االأربعاء،  ويوم 
»ترامب«  الرئي�س  خلطاب 
الذي �ساغه ليوؤكد على ر�سائل 
من  قطاع  اأكرب  تاأييد  جلذب 
�سّوت  االأمريكيني،  املواطنني 
الئحتي  على  ال�سيوخ  جمل�س 
للرئي�س  املوجهتني  االتهام 
االإخالل  وهما:  »ترامب«، 

العدالة.  واإعاقة  ب�سلطاته، 
الت�سويت  نتيجة  وجاءت 
التهمتني،  من  الرئي�س  بتربئة 
بـ52  املجل�س  �سّوت  حيث 
�سوًتا بغري مذنب و48 �سوتوا 
االأول.  االتهام  يف  مذنب  باأنه 
�سوتوا  بـ53  الت�سويت  وانتهى 
باأنه  �سوتوا  و47  مذنب  بغري 

مذنب يف االتهام الثاين.
الرئي�س  اإدراك  �سوء  ويف 
يف  النتائج  اأن  »ترامب« 
ل�سالح  �ستكون  الت�سويت 
االإ�سارة  جتاهل  فقد  تربئته، 
يف  عزله  حماكمة  م�ساألة  اإىل 
و�ساغ  االحتاد،  حالة  خطاب 
اخلطاب ليكون ر�سالة قوة يف 
الذين  الدميقراطيني  مواجهة 

حاولوا عزله.
العظيمة:  اأمريكا  عودة   -2
االنتخابات  حملة  يف 
�سعار  كان  ال�سابقة  الرئا�سية 
اأمريكا  »جعل  ترامب  حملة 
 Make اأخرى«  مرة  عظيمة 
 ،America Great Again
�سعاًرا حلملة  »ترامب«  وو�سع 
»عودة  يقول   2020 انتخابات 
 The great »اأمريكا العظيمة
 ،American comeback
العنوان  هو  كان  ال�سعار  وهذا 
حالة  خلطاب  الرئي�سي 
الرئي�س  األقاه  الذي  االحتاد 
اخلطاب  وطوال  »ترامب«، 
�سعى الرئي�س »ترامب« للتاأكيد 
على هذا املعنى، ففي معظم 
جناح  يوؤكد  اخلطاب  فقرات 
املختلفة،  الق�سايا  يف  اإدارته 
يُدلل  النجاح  اأن هذا  يوؤكد  ثم 
على اأن اأمريكا العظيمة عادت 

جمدًدا.
3- ردود الفعل الداخلية: يتبنى 
ا  الدميقراطيون موقًفا معار�سً
طول  على  »ترامب«  للرئي�س 
فعلهم  ردود  فاإن  ولذا  اخلط، 
اخلطاب  خالل  وتعبرياتهم 
رف�س  عن  تعبرًيا  كانت 

جاء  وما  اخلطاب  م�سمون 
هام�س  على  حدث  وقد  فيه، 
يعرب  موقف  اخلطاب  اإلقاء 
االختالف  م�ستوى  مدى  عن 
الطرفني  بني  احلادث 
ال�سيا�سة  يف  الرئي�سيني 
)اجلمهوريني  االأمريكية 
فرئي�سة  والدميقراطيني(، 
»نان�سي  ال�سيوخ  جمل�س 
بيلو�سي« الدميقراطية قدمت 
الرئي�س  مل�سافحة  يدها 
اخلطاب،  بدء  قبل  »ترامب« 
ال�سالم  ورف�س  جتاهلها  لكنه 
»بيلو�سي«  فرّدت  عليها، 
بتمزيق اأوراق خطاب الرئي�س 

بعد انتهائه منه.
الراف�سني  توجهات  ورغم 
اخلطاب  اأن  اإال  للخطاب، 
القى ا�ستح�ساًنا من قطاعات 
االأمريكيني،  من  عري�سة 
خا�سة الأنه يركز على الق�سايا 
مثل  تعنيهم  التي  الرئي�سية 

االقت�ساد. 
اخلال�سة

االحتاد  حالة  اأن خطاب  رغم 
من  يوم  قبل  جاء   2020
الرئي�س  عزل  على  الت�سويت 
االأخري  عمل  فقد  »ترامب«، 
حالة  خطاب  يكون  اأن  على 
اإعالن  خطاب  هو  االحتاد 
انتخابات  يف  تر�سحه  اإعادة 
هذا  ومن   ،2020 الرئا�سة 
املنطلق جاء اخلطاب حمماًل 
التي  الر�سائل  من  بالعديد 
تخاطب الراأي العام االأمريكي، 
حول ق�سايا االقت�ساد والتعليم 
وهي  ال�سحية،  والرعاية 
الر�سائل التي اأراد اأن تقول اإن 
»ترامب« حقق جناًحا يف جعل 
اأمريكا  واإن  عظيمة،  اأمريكا 
وفًقا  جمدًدا،  عادت  العظيمة 

لت�سورات »ترامب«!

كيف وظف ترامب »حالة االحتاد« يف حملته النتخابات الرئا�سة 2020؟
حتت �سعار »عودة اأمريكا العظيمة«، األقى الرئي�س »ترامب«، م�ساء يوم الثالثاء 4 فرباير، اخلطاب ال�سنوي حلالة الحتاد يف القاعة الرئي�سية 

مبجل�س ال�سيوخ الأمريكي، وركز يف خطابه على اأربعة حماور رئي�سية تتعلق بالنجاح القت�سادي الذي حققته اإدارته، والق�سايا الداخلية، 
واإعادة بناء القوات امل�سلحة الأمريكية، وال�سيا�سة اخلارجية. وقد ا�ستغّل »ترامب« توقيت اخلطاب ليكون جزًء من اجلدل املثار حول 

النتخابات الرئا�سية لعام 2020، فقد عك�ست ر�سائل اخلطاب، والطريقة التي متت �سياغته بها، اأنه بداية النطالق حلملة اإعادة تر�سيح 
»ترامب« لولية ثانية يف البيت الأبي�س. 

دويل
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طالء الأظافر يت�سبب بالإ�سابة بالعقم وال�سرطان

حديثة  درا�سات  تقول 
ميكن  الأظافر  طالء  اإن 
مركبات  على  يحتوي  اأن 
الإ�سابة  اإىل  توؤدي  �سامة 
باأمرا�ض خطرية مثل العقم 

وال�رسطان.
حظر  من  الرغم  وعلى 
ا�ستخدام العديد من املواد 
الكيميائية يف م�ستح�رسات 
التجميل يف الكثري من بلدان 
العامل، اإل اأن العلماء يقولون 
اإن مواداً �سامة جديدة باتت 
ت�ستخدم عو�ساً عن املواد 

الكيميائية املحظورة.
املواد  هذه  خطر  ويتمثل 
�سميتها  يف  الكيميائية 
على  توؤثر  التي  الكبرية 
بت�سوهات  وتت�سبب  الدماغ، 
دار�سة  بح�سب  لالأجنة، 
هارفارد  جامعة  بها  قامت 
الباحثون  قام  وقد  موؤخراً 
خمتلفاً  نوعاً   40 بفح�ض 
التي  الأظافر  طالء  من 
بخلوها  م�سنعوها  يدعي 

من املواد الكيميائية، وتبني 
كيميائية  مواد  على  باأنها 
مادة  مثل  ال�ُسمّية  عالية 
تت�سبب  التي   ،THPH
با�سطرابات يف الهرمونات، 
والإ�سابة بالعقم، ومتالزمة 
املبي�ض املتعدد الكي�سات، 
اأنواع  بع�ض  اإىل  اإ�سافة 

�رسطان  اأهمها  ال�رسطان 
النتائج  اأظهرت  كما  الثدي 
 « دورية  يف  ن�رست  التي 
العلوم البيئية والتكنولوجيا« 
ظهرت   ،THPH مادة  اأن 
التي  العينات  من   %  60 يف 
ما  اإىل  اإ�سافة  فح�سها  مت 
كثرية  اأنواعاً  اأن  تبني  �سبق 

احتوت  الأظافر  طالء  من 
مادة  مثل  �سامة  مواد  على 
تت�سبب  التي  الر�سا�ض 
ال�سمع،  وفقدان  بالتقيوؤ 
لدى  التعلم  و�سعوبات 
نقلت  ما  بح�سب  الأطفال، 
اأونالين  ميل  ديلي  �سحيفة 

الربيطانية.

ال�سود اأكرث تعر�سًا لالإ�سابة 
ب�سرطان الرئة

ذكر باحثون اأن ال�سود الذين يدخنون علبة �سجائر يف اليوم اأكرث 
ال�سجائر،  من  ذاتها  الكمية  يدخنون  الذين  البي�ض،  من  تعر�ساً 
لالإ�سابة ب�رسطان الرئة. ومييل العلماء اإىل اأن اجلينات قد ت�ساعد 
احلالت  عند  ر�سدها  مت  التي  العرقية  الختالفات  تف�سري  يف 

امل�سابة ب�رسطان الرئة.
والتي  نوعها،  من  الأهم  تعد  التي  العلمية،  الدرا�سة  وخل�ست 
 New England Journal ن�رست يف عدد اخلمي�ض من جملة
واآ�سيوية  لتينية  اأ�سول  من  املدخنني  اأن  اإىل   of Medicine
اأن  غري  ال�سود  املدخنني  من  بال�رسطان  لال�سابة  تعر�ساً  اأقل 
الإ�سابة  يخ�ض  فيما  ر�سدها  مت  التي  العرقية  الختالفات 
ب�رسطان الرئة اختفت عند املدمنني على التدخني اأو الأ�سخا�ض 
الذين يدخنون اأكرث من علبة �سجائر ون�سف العلبة يف اليوم، وفقاً 
مدة  منذ  تو�سلوا  قد  كانوا  الأطباء  اأن  ورغم  بر�ض  لالأ�سو�سيتد 
ب�رسطان  لالإ�سابة  تعر�ساً  اأكرث  ال�سود  اأن  اإىل  بالق�سرية  لي�ست 
مل  فاإنهم  املر�ض،  نتيجة  املوت  ثم  ومن  البي�ض  من  الرئة 
ي�ستطيعوا حتديد الأ�سباب الكامنة وراء هذا التفاوت بني العرقني 

يف الإ�سابة باملر�ض.
اخل�سائ�ض  اإىل  يعزى  الختالف  اأن  اإىل  العلماء  بع�ض  ومييل 
العادات  اأن  اإىل  اآخرون  يذهب  حني  يف  العرقني،  لكال  اجلينية 

املرتبطة بالتدخني قد تلعب دوراً يف تف�سري الختالف.

اأ�سباب ال�سرطان عامة و�سرطان 
الدم خا�سة

اإل  ميال  توجد  اأو  الأورام  ت�سبب  معينة  اأ�سبابا  اليوم  نعرف  اإننا 
حالت  جميع  ت�رسح  ل  اأول  الأ�سباب  هذه  ولكن   ، الأورام  ن�سوء 
الفالين ح�سل  ال�سخ�ض  باأية حال ملاذا  ثانيا ل ت�رسح   ، الأورام 
له ورم . يف العادة يت�ساءل املر�سى واأقاربهم ملاذا اأ�سيبوا هم ، 
اأو ال�سخ�ض العزيز لديهم بالورم ول يهمهم ملاذا ت�سيب الأورام 
النا�ض . لذلك ي�سعب على الأطباء اأن يجيبوا على ت�ساوؤل املر�سى 
واأقاربهم بالدرجة التي ت�سفي غليلهم . على كل ن�ستطيع اأن نقول 
بجزم اأن م�سيئة اهلل اأرادت لهذا ال�سخ�ض اأو ذاك اأن ي�ساب بالورم 
ونرتك جانبا الت�ساوؤلت التي ل فائدة منها يف عالج ذلك ال�سخ�ض 
اإثارتها  اأية فائدة بل قد جتلب ال�رسر من حيث  لأنها لي�ض فيها 
اأن  ن�ستطيع  معينة  اأحوال  هناك  نعم   . بالذنب  ال�سعور  مل�ساعر 
ن�ستفيد من معرفة الأ�سباب املوؤدية لالأورام بالن�سبة لالأ�سخا�ض 
�سخ�ض  ي�ساب  عندما  فمثال   ، غريه  اأو  املري�ض  حول  الآخرين 
الورم  اأن  اأن تقول  الرئة ن�ستطيع  ل�سنوات طويلة بورم يف  مدخن 
من  املدخنني  بع�ض  ي�ستفيد  ورمبا  التدخني  ب�سبب  جرى  رمبا 
اأقارب املري�ض اأو غريهم من هذه العربة ويبتعدوا عن التدخني. 
اإىل  امليل  ت�سبب  اإنها  نعلم  معينة  وراثية  اأمرا�ض  هناك  وكذلك 
الختاللت  من  الكثري  نعرف  اليوم  اأ�سبحنا  وقد  الأورام  ظهور 
 ، بدرجات خمتلفة  الأورام  ن�سوء  اإىل  امليل  ت�سبب  التي  الوراثية 
ويف حال معرفة ذلك ميكن لنا اأن نفح�ض اأقارب املري�ض ملعرفة 
الالزم  الإجراء  يتخذ  ثم  عدمه  من  تلك  الوراثية  اجلينة  وجود 

لذلك .
كذلك ميكن لنا بعد معرفة اأ�سباب ن�سوء الأورام عن طريق التعر�ض 
اأن نعمل على و�سع �سيا�سات حلماية  اأو غري ذلك  ملواد كيماوية 
العاملني املعر�سني لهذه املواد . كذلك ا�ستطعنا بوا�سطة اإدخال 
التطعيم الوقائي من فريو�ض التهاب الكبد من نوع ب اأن نخف�ض 
الإجراءات  هذه  جميع  ولكن   . الكبد  ب�رسطان  امل�سابني  اأعداد 
ت�سعى لتخفي�ض ظهور الأورام لدى النا�ض عامة ول تفيد ب�سكل 
خا�ض املري�ض امل�ساب بالورم ، الذي يت�ساءل عادة ملاذا اأ�سابني 

هذا الورم ؟ وهذا ال�سوؤال ي�سعب الإجابة عليه عادة .

اكت�ساف �سبب جديد لقدرة ال�سرطان على مقاومة العالج

اأخطر املنتجات الغذائية على ال�سحة

جامعة  من  باحثون  اكت�سف 
اآلية  دييغو  �سان  يف  كاليفورنيا 
كان  اإذا  فيما  حتدد  جزيئية، 
للعالج  �سي�ستجيب  اخلبيث  الورم 
موقع  ويفيد  ل.  اأم  املناعي 
MedicalXpress باأن �سبب عدم 
للعالج،  املر�سى  بع�ض  ا�ستجابة 
يف  خا�ض  بروتني  وجود  اإىل  يعود 
لديهم  ال�رسطانية  اخلاليا  غالف 
املناعي  اجلهاز  يك�سف  ما  وعادة 
اخلاليا اخلبيثة التي ميكن اأن ت�سبب 
ويحطمها مب�ساعدة  املر�ض  تطور 
حتمل  التي  املناعية   T- خاليا 
على �سطحها بروتني PD-1 وتقوم 
اخلاليا ال�رسطانية يف بع�ض الأحيان 
باإنتاج بروتني اآخر هو PD-L1، يف 
حماولة خلداع خاليا املناعة. وقد 

ثبت اأن الأدوية التي تهدف اإىل منع 
فعالة   1-PD مع   PD-L1 تفاعل 
ل  اأنها  بيد  ال�رسطان،  مكافحة  يف 

تنفع يف عالج بع�ض املر�سى.
اأنواع  بع�ض  اأن  للعلماء  ات�سح  كما 
على  حتمل  ال�رسطانية  اخلاليا 
اأي�سا،   1-PDو  PD-L1 اأغ�سيتها 
الربوتينني  هذين  اأن  يعني  ما 
ي�سبب  ما  بع�سهما،  مع  يتفاعالن 
يحفز  الذي  الربوتني  ن�ساط  كبح 
ي�ستجيب  ل  لهذا   .T-خاليا
مب�ستوى  يتمتعون  الذين  املر�سى 
اخلاليا  يف   1-PD من  مرتفع 
للعلماء،  ووفقا  للعالج.  ال�رسطانية 
باآليات غري  الأورام  مثل هذه  تعمل 
لها بتجنب هجمات  معروفة ت�سمح 

اجلهاز املناعي.

اأجرت »اجلمعية الأمريكية للقلب« درا�سة بينت نتائجها 
اأن املادة الأكرث �رسرا جل�سم الإن�سان هي امل�رسوبات 
الغازية املحالة ببدائل ال�سكر، لذلك ي�رس اخلرباء على 

�رسورة التخلي عن تناولها نهائيا.
وتزيد امل�رسوبات الغازية املحالة ببدائل ال�سكر، والتي 
الإ�سابة  خطر  من  للحمية،  منا�سبة  م�رسوبات  تعترب 
اجلمعية  خرباء  بح�سب  واخلرف،  الدماغية  باجللطة 
الأمريكية للقلب، ويوؤكد خرباء اجلمعية على اأن »تناول 
التي  امل�رسوب،  هذه  من  اليوم  يف  واحدة  علبة  حتى 
يفرت�ض اأنها خالية من ال�سكر، يزيد من خطر احتمال 
اإ�سابة ال�سخ�ض باجللطة الدموية بثالثة اأ�سعاف، ومن 
بدائل  بني  ومن  مرة«،   2.9 بـ  باخلرف  الإ�سابة  خطر 
مادة  امل�رسوبات  هذه  حتلية  يف  امل�ستخدمة  ال�سكر 
اأنها  لالأبحاث  الأولية  النتائج  اأظهرت  التي  اأ�سبارتام، 
)حم�ض  األنني  فينيل  اإىل  الإن�سان  ج�سم  داخل  تتحلل 

اأميني( وحم�ض الأ�سبارتيك وامليثانول ال�سام للج�سم.
عالوة على ذلك، فاإن مادة اأ�سبارتام كذلك ترتاكم داخل 
دماغ الإن�سان، م�سببة ن�ساطا �ساذا للخاليا الع�سبية، يف 
الوقت الذي ي�سّكل فيه الأ�سبارتام بال�سرتاك مع مواد 
ثقيال  عبئا  املحالة  الغازية  املياه  يف  موجودة  اأخرى 
و�ساما على الكبد، وي�ساعد يف تراكم املواد ال�سامة يف 

الأمعاء.
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�لدنيا �أه�ن على �هلل من �أن تك�ن عقابًا للكافر �أو مكافاأة للم�ؤمن 
عن جابر ر�ضي اهلل عنه:

))اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
فمر  َكنََفتَيْه,  والنا�س  بال�سوق  مّر 
بجدي اأ�سَكّ ميت, فتناوله باأذنه, ثم 
قال: اأيكم يحب اأن هذا له بدرهم؟ 
لنا ب�سيء, وما  اأنه  فقالوا: ما نحب 
لكم؟  اأنه  اأحتبون  قال:  به؟  ن�سنع 
قالوا: واهلل لو كان حياً كان عيباً فيه 
فقال  ميت؟  وهو  فكيف  اأ�سك,  لأنه 
للدنيا  واهلل  وال�سالم:  ال�سالة  عليه 
عليكم((   هذا  من  اهلل  على  اأهون 
واأبو داود عن جابر  ]اأخرجه م�سلم 

بن عبد اهلل[
الذي  كالم  هذا  النبوة,  كالم  هذا 
ميتة  �ساة  الهوى,  على  ينطق  ل 
واأذنها اأ�سك اأي �سغرية, وهذا عيب 

واحلديث الآخر املعروف:
اهلل  عند  تَْعِدُل  الدنيا  كانت  لو   ((

منها  كافراً  �َسَقى  ما  بعو�سة  َجناح 
واأبو  ] اأخرجه م�سلم    )) �َشبة ماٍء 

داود عن جابر بن عبد اهلل [
اإنها اأهون على اهلل من اأن تكون عقاباً 
للكافر, اأو اأن تكون مكافاأة للموؤمن؛ 
ولأنها  زائلة,  ولأنها  لأنها حمدودة, 
منقطعة باملوت, فعطاء اهلل ل ميكن 
اأن يكون منقطعاً باملوت, عطاء اهلل 
اهلل  لي�ست من عطاء  فالدنيا  لالأبد, 

عز وجل. 
يحبه؛  اأحد  ل  مثاًل  يقدم  فالنبي 
جيفة, فطي�سة:  اأيكم يحب اأن هذا 
لنا  اأنه  ما نحب  فقالوا:  بدرهم؟  له 
اأحتبون  قال:  به؟  ن�سنع  وما  ب�سيء, 
اأنه لكم؟ قالوا: واهلل لو كان حياً كان 
وهو  فكيف  اأ�سك,  لأنه  فيه  عيباً 
وال�سالم:  ال�سالة  عليه  فقال  ميت؟ 
هذا  من  اهلل  على  اأهون  للدنيا  واهلل 

عليكم((

�لرزق و �لك�سب :
 اأنت يف الدنيا من اأجل اأن تعرف اهلل 
وتدفع ثمن اجلنة وعن عبد اهلل ر�سي 
�سلى  النبي  ))اأتيت  قال:   عنه  اهلل 
﴿األهاكم  يقراأ:  وهو  و�سلم  عليه  اهلل 

التكاثر﴿((
األهاكم كما قال عليه ال�سالة وال�سالم 
اأي الإن�سان ان�سغل ب�سيء خ�سي�س عن 
اأجل  الدنيا من  اأنت يف  نفي�س,  �سيء 

اأن تعرف اهلل, من اأجل اأن تدفع ثمن 
اجلنة وهو العمل ال�سالح, من اأجل اأن 
يكون لك عمل تلقى اهلل به, من اأجل 

اأن تكون يف دار ال�سالم ب�سالم:
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ))اأتيت 
كل  التكاثر﴿   ﴿األهاكم  يقراأ:   وهو 
عليه  حما�سب  اأنت  ت�ستهلكه  ما 
مايل,  مايل  اآدم:  ابن  يقول  قال: 

ما  اإل  مالك  من  اآدم  بن  يا  لك  وهل 
اأو  فاأبليت,  لب�ست  اأو  فاأفنيت,  اأكلت 
ت�سدقت فاأم�سيت؟((  ]اأخرجه م�سلم 
بن  اهلل  والن�سائي عن عبد  والرتمذي 

ال�سخري[
�سار هناك تق�سيمان؛ مال, و ك�سب, 
ما  الرزق  وك�سب؛  رزق,  الأ�سح  اأو 

انتفعت به, والك�سب ما ل تنتفع به.

 �مل�ؤمن يف ن�ساط 
ذهني د�ئم 

 الإن�سان املتقاعد ي�سعر اأنه مهم�س 
يُ�ساب  الإن�سان  تقاعد  اإذا  اأحياناً 
مبر�س نف�سي, كان بدائرة الهتمام, 
عمله  عن  ي  نُِحّ فلما  عمل,  له  كان 
هم�س  ملا  ُهم�س,  متقاعداً,  �سار 

اختل توازنه.
نفذوها  حقيقة  الفرن�سيون  ك�سف 
يبلغون  عندما  اجلامعة  مدر�سي  اأن 
عطائهم,  اأوج  يف  يكونون  ال�ستني 
الإن�سان,  يتقاعد  عمياء,  فالأنظمة 
يكون يف اأوج عطائه, يف اأوج ملكاته, 
الكبري  اخلطاأ  من  اأنه  فوجدوا 
يبقى  جامعة,  اأ�ستاذ  يتقاعد  اأن 
عن  هو  يعتزل  اأن  اإىل  من�سبه  يف 

من�سبه.
فرن�سا  جامعات  يف  يوجد  الآن 
باخلام�سة  بالت�سعني,  جامعة  اأ�ستاذ 
والت�سعني, باملئة, لأنه كلما كرب �سار 
اأكرث ن�سجاً و عطاء, ومن كان يعمل 

بعقله عقله ل يخرف اأبداً.
عندنا قاعدة: الع�سو الذي يعمل ل 

ي�سمر. 
ويقراأ  ي�سلي,  لأنه  املوؤمن  انظر 
العلم, قلّما يخرف,  القراآن, ويطلب 
اإذا  دائم,  ذهني  ن�ساط  يف  املوؤمن 
يفكر,  يتفاعل,  ي�سمع,  العلم  طلب 
ن�ساط  يف  يعرت�س,  يقبل,  يتاأمل, 
خم�س  يوم  كل  لي�سلي  قام  ذهني, 
اأربع,  اأوقات؛ الفجر ركعتان, الظهر 
اأول ركعتني فيهم قراءة, الثانيات ل 
و  ركوع,  هناك  قراءة؛  فيهم  يوجد 
اأخري, هذا  �سجود, و قعود, و قعود 
كله ن�ساط ذهني, فقلّما جتد موؤمناً 

يخرف, لأنه يف ن�ساط ذهني دائم.

�لن�م وفاة م�ؤقتة و �مل�ت ن�م �أبدي :
ل اأن يقراأ اآية الكر�سي , وقد ذكر النبي   اأيها الأخوة , تعلَّمنا من درو�س الدين اأن الإن�سان اإذا اأوى اإىل فرا�سه يُف�سَّ

عليه ال�سالة و ال�سالم يف بع�س احاديثه ال�شيفة اأنها اأعظم اآية يف القراآن الكرمي , و نظراً اإىل اأن الإن�سان كان 
ى اْلأَنُْف�َس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْ َتُْت يِف َمنَاِمَها  ]�سورة الزمر: 42[   اإذا نام توّفى اهلل نف�سه , قال تعاىل: اهلل يَتََوَفّ

فالنوم وفاة موؤقتة , و املوت نوم اأبدي , قال تعاىل:
ى اْلأَنُْف�َس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْ َتُْت يِف َمنَاِمَها ]�سورة الزمر: 42[  فالإن�سان حينما ينام يفقد الوعي ,  اهلل يَتََوَفّ
و يفقد ات�ساله بالعال اخلارجي , يا ترى هناك عدو , هناك ح�شة , هناك اأفعى , هناك م�سكلة , هناك حريق 
ُيّ الَْقيُّوُم ]�سورة البقرة :  ُ َل اإِلََه اإَِلّ ُهَو احْلَ , هناك �سارق , فالإن�سان حينما ياأوي اإىل فرا�سه يتلو قوله تعاىل : اهلَلّ

255[  اأردت اأن تكون هذه ال�سورة حمور هذا الدر�س ل على اأنه در�س تف�سري , بل على اأنه توجيه نبوي كرمي , من 
فقه الرجل اأنه اإذا اأوى اإىل فرا�سه يقراأ هذه ال�سورة اأو يقراأ هذه الآية التي �سميت باآية الكر�سي , وهي من اأعظم 

القراآن الكرمي .

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 اأيها الأخوة , »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات , وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود , كلمة علم اأي ا�سم , و عندنا يف اللغة 

ا�سم العلم , علَم على واجب الوجود , اأن يف الكون واجب وجود و ممكن وجود و م�ستحيل وجود , م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل , 
ي�ستحيل اأن يكون البن اأكرب من اأبيه , هذه اأ�سياء م�ستحيلة , اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن , ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون , واإذا 

كان على ما هو اأو على غري ما هو , اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل , فكلمة » اهلل » علم على واجب الوجود , واهلل �ساحب الأ�سماء 
احل�سنى كلها , ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت يا اهلل , اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ , اإذا قلت : يا 
اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف لفظ اجلاللة , الذي هو علم على الذات , اأو علم على واجب الوجود , هل �سمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 

ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل , طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم , اأما الكفار وامللحدون فال يجروؤون على هذا, 
اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم , لأن كفرهم لي�س اأ�سياًل , الكفر و الإحلاد �سطحي , هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل 

ِكنَي ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�ْشِ موجود :  َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا َواهلَلّ
الأنعام: 24[

�ل�سدقات �أ�سا�سها حمبة �هلل عز وجل 
باملنا�سبة: الزكاة فر�س, الزكاة مثل ال�شيبة, اإذا دفعت �شيبة هل يعطونك و�سام �شف يف الدولة؟ ل, �شيبة, اأما لو 
قدمت لهم بناء م�ستو�سف كهدية, ميكن اأن يعملوا احتفالً يقدرونك فيه, اأما ال�شيبة فمن دون تقدير لأنها �شيبة, 

فاهلل عز وجل قال: َواآَتَى امْلَاَل َعلَى ُحِبِّه َذِوي الُْقْربَى َوالْيَتَاَمى َوامْلَ�َساِكنَي  ]�سورة البقرة الآية:177[
الزكاة  الزكاة غري واآتى املال على حبه,  اإيتاء  البقرة الآية:177[ معنى  ]�سورة  َكاَة  الَزّ َواآَتَى  اَلَة  ال�سَّ َواأََقاَم   دققوا: 
فر�س, اأما املال فدفع, هناك عقوبات, اأما ال�سدقات فاأ�سا�سها حمبة اهلل عز وجل: َواآَتَى امْلَاَل َعلَى ُحِبّه ]�سورة البقرة 

الآية:177[ اإما على حب املال, اأو على حب اهلل عز وجل, كالهما �سحيح املعنى.
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 فتح الأبواب  اأمام ال�صحفي 
اجلزائري لكت�صاف عامل 

القانون والق�صاء

الدورة  هذه  تاأطري   توىل  ولقد   
يف  والدكتور  االأ�شتاذ  التكوينية 
الذي  بو�شقيعة    اأح�شن  القانون، 
 ، املجال  هذا  يف  طويلة  خربة  له 
املوؤلفات  من  جملة  وله  كاتب  فهو 
الق�شائي/  التحقيق   : يف  واملتمثلة 
يف  الوجيز  اجلمركية/  املنازعات 
القانون اجلزائي العام/ امل�شاحلة يف 
املواد اجلزائية بوجه عام ويف املادة 
يف  الوجيز  خا�ش/  بوجه  اجلمركية 
و2   1 جزء  اخلا�ش  اجلزائي  القانون 
،وله كتاب باللغة الفرن�شية حتت عنوان 
 L'Infraction de Change en «
Droit Algérien وبالتايل    فلقد 
اإ�شافة  يقدم  اأن  بو�شقيعة   ا�شتطاع 
الذين  ال�شحفيني  ملختلف  حقيقية  
التكوينية  الدورة  هذه  يف  �شاركوا  
ملعرفة   االأبواب  لهم   �شتفتح  التي  
بالقانون  املتعلقة  االأ�شياء  من  الكثري 

والق�شاء يف اجلزائر .

التعريف بالنظام الق�صائي 
اجلزائري والتنظيم الق�صائي

اأح�شن   ، القانون  يف  الدكتور  واأكد 
ملختلف  ت�رشيحه  يف  بو�شقيعة 
حول  اجلزائرية  االإعالم  و�شائل 
اأنه   ، االأوىل  التكوينية   الدورة  هذه 
حيث  مرحلتني   على  تق�شيمها  مت 
دامت  التي  االأوىل  املرحلة  ركزت 
بالنظام  التعريف  حول  يومني 
والتنظيم  اجلزائري  الق�شائي 
ي�شمى  مبا  والتعريف   ، الق�شائي 
اأو  الق�شائي  املجال  يف  بالفاعلني 
االأمر  كان  �شواء  الدعوة  اأطراف 
والق�شاء  االإداري  بالق�شاء  يتعلق 
ب�شكل  املدين  والق�شاء  اجلزائري 
بني  ما  دائما  التمييز  مع   ، عام 
اجلهات  اأمام   املتبعة  االإجراءات 
والنظام  العادي  للنظام  الق�شائية  
االإداري وكيفية الطعون يف االأحكام 
التي  القرارات  خمتلف  ؟وماهي 
والتمييز  العدالة؟  عن  ت�شدر 
والثاين  االأول  امل�شتويني  يف  بينها 
للمحكمة  ثم املحكمة العليا وكيفية 
؟وبالن�شبة  العمومية  الدعوة  ت�شيري 
امل�شطلحات   وكذلك  للتعوي�ش 

املجال  يف  امل�شتعملة  �شواء 
الق�شايا  جمال  يف  اأو  اجلزائري 
الق�شاء العادي ، املدين اأو التجاري 
امتياز  عن  ف�شال   ، ذلك  غري  اإىل 
به  التعريف  طريق  عن  التقا�شي 
، مع تو�شيح  ومب�شتوياته املختلفة 
الق�شائية  اجلهات  ت�شكيل  طريقة 
بالن�شبة للق�شاء يف املحاكم العادية 
 ، فرد  بقا�شي  انعقادها  يتم  اأين 
تكون على م�شتوى املجال�ش   بينما 
مع   جماعي  ق�شاء  اأي  جماعية 
تف�شري  عن  الدورة  تقدمي يف هذه 
م�شتوى  على  العامة  النيابة  دور 
املحكمة  اأو  املجل�ش  و  املحكمة 
التابعة  ال�شبط  كتابة  ودور  العليا، 
الق�شائي، مو�شحا  �شاحب  لالأمن 
القانون اجلزائي  »الوجيز يف  كتاب 
امل�شائل  هذه  كل   اأن  العام« 
حتى  مب�شط  عر�ش  حمل  كانت 
بني  التمييز  من  ال�شحفيون  يتمكن 
حاولت  لقد  قائال«   ، امل�شطلحات 
العربية  باللغتني  الفكرة  تقدمي 
امل�شكل  على  للق�شاء  والفرن�شية،  
لي�شتفيد  بامل�شطلحات  املتعلق 
نهاية  يف  واملواطن  ال�شحفي 
اخلرب  ال�شحفي  لينقل  املطاف، 

م�شطلحات  با�شتعمال  �شحيح 
ال�شحفي  ليتمكن  وهذا  �شحيحة، 
العدالة؟،  ت�شيري  كيف  معرفة  من 
امل�شتعملة  امل�شطلحات  وماهي 
ت�شحيح  مع   ، العدالة؟  قطاع  يف 
املفاهيم   فال�شحفي له دور  وهو 
املواطن  اإىل  املعلومة  ينقل  اأنه  
ذات  ذلك  يف  م�شيدا    ، القارئ 
املتحدث بهذه الدورة التي اعتربها  
تبادل  فيها  مت  حقيقية   فر�شة 
االآراء  اأثناء النقا�ش مع ال�شحفيني 
القانونية   الق�شايا  املتخ�ش�شني يف 

الذين طرحوا اأ�شئلة يف العمق.

دورة تكوينية ثانية  حول 
»الق�صاء اجلزائي وجرائم 

ال�صحافة »

الثانية  املرحلة  اأن  بو�شقيعة  وك�شف 
من هذه الدورة التكوينية املخ�ش�شة 
لل�شحفيني اجلزائريني �شتنظم  يومي 
17 و18 فيفري اجلاري  والتي �شت�شلط 
ال�شوء على الق�شاء اجلزائي و جرائم 
ال�شحفي  نقل  بهدف  ال�شحافة 
التي  الواقع   التي حتدث يف  مل�شاكل 
تنقل  التي  ال�شحافة  يف  جندها 
املدين  اجلزائية  املحاكمات  اأحداث 
عند  اهتمام  اليجد  الذي  والتجاري، 

ال�شحفي واملواطن اأكرث ما له عالقة 
باخل�شومة اجلزائية ، حيث خ�ش�شنا 
تتم  وكيف   يومني  املو�شوع  لهذا 
يف  والفاعلني  اجلزائرية  اخل�شومة 
االنتقال  �شيتم  كما   ، املجال  هذا 
»جرائم  مو�شوع  اإىل  الدورة  هذه  يف 
ال�شحافة« ، وهذا بغية معرفة ماهي 
االأفعال  التي يجرمها القانون؟ لكي ال 
يقع فيها ال�شحفي ولكي نتجنب �شوء 
التفاهم مابني الق�شاء واالإعالم، حتى 
التفاهم  �شوء  يحدث  وال  يرتكبها  ال 
يعمل  اجلميع  الأن   اخلالف  يقع  وال 
من اأجل حتقيق هدف واحد وهو يف 

�شالح املواطن ويف �شالح البالد.  

نظمت وزارة العدل بالتن�صيق مع برنامج دعم قطاع العدالة يف 
اجلزائر  خالل اليومني املن�صرمني )10 و11 فيفري اجلاري (على 
م�صتوى اإقامة الق�صاة عبد اللطيف بن �صهيدة بالعا�صمة ، دورة 
تكوينية لفائدة ال�صحفيني حول مو�صوع امل�صطلحات واملفاهيم 

الأ�صا�صية للقانون. 

نظمتها وزارة العدل ، وقام بتاأطريها الدكتور يف القانون، اأح�صن بو�صقيعة

دورة تكوينية لفائدة ال�شحفيني حول امل�شطلحات 
واملفاهيم الأ�شا�شية للقانون بالعا�شمة 

باأنها  البولي�شية  الق�ش�ش  متتاز 
وواقعية  متقنة،  حبكة  وذات  منطقية 
لق�ش�ش  نتعر�ش  اأننا  ورغم  اأي�شا، 
االإعالم  و�شائل  عرب  يوميا  اجلرمية 
فاإن  التلفزيونية،  والقنوات  وال�شحف 
الق�ش�ش  عن  تختلف  اجلرائم  اأخبار 
تعطينا  والتي  النوع،  ذات  من  االأدبية 
ملحة من الداخل عن كيفية فك األغاز 

اجلرمية وحلها.
روايات  �شجلت   2017 العام  ويف 
اجلرمية باعتبارها النوع االأدبي االأكرث 
بح�شب  املتحدة،  اململكة  يف  مبيعا 
بيانات ملعر�ش لندن للكتاب ن�رشتها 

�شحيفة »الغادريان« الربيطانية.
بالت«  »تاغ  ب�شحيفة  مقاله  ويف 
ال�شوي�رشي  الكاتب  يرى  النم�شاوية، 
م�شرتكا  قا�شما  هناك  اأن  فيزي  بيرت 
وو�شفات  البولي�شية  الروايات  بني 
بلحظات  فيزي  ويحتفي  الطهي. 
اخلتام يف الروايات البولي�شية، م�شتندا 
اإىل ق�ش�ش اجلرائم يف اأعمال الكاتب 

-1809( بو  اآالن  اإدغار  االأمريكي 
اآرثر  االأ�شكتلندي  والطبيب   ،)1849
�شاحب   )1930-1859( دويل  كونان 
�شارلوك  ال�شهري  املحقق  ق�ش�ش 
البولي�شية  الروايات  وموؤلفة  هوملز، 
-1890( كري�شتي  اأغاثا  الربيطانية 

 .)1976
الكاتب  اأعمال  فيزي  ين�شى  وال 
هوفمان  اإرن�شت  االأملاين  الرومان�شي 
به  التاأريخ  يتم  الذي   )1822-1776(
والروايات  اجلرمية  الأدب  كبداية 

البولي�شية. 

جذور عربية

اجلرمية  اأدب  جذور  فاإن  ذلك  ومع 
قد جتد لها تاريخا اأقدم من الع�شور 
قدمي  عربي  تراث  وهناك  احلديثة، 
يف  مبثوث  االأدبي  النوع  هذا  من 
ت�شم  التي  وليلة«  ليلة  »األف  حكايات 
»ال�شبية  اأو  الثالث«  »التفاحات  ق�شة 

اخلليفة  تفاجوؤ  تروي  التي  املقتولة« 
هارون الر�شيد بجثة فتاة يف �شندوق 
بالعثور  وزيره  فيكلف  عليه،  ح�شل 
واإال  اأيام  ثالثة  وميهله  القاتل  على 
انتهاء  �شيكون م�شريه االإعدام. وقبل 
الفتاة،  بقتل  �شخ�شان  يعرف  املهلة 
اأخرى  فر�شة  الوزير  اأمام  ويكون 
املفقود  املذنب  ليحدد  اأيام  لثالثة 

الذي ي�شادف اأن يكون خادمه.
واالأديب  الروائي  يالحظ  ذلك  ومع 
االأدب  اأن  ال�رش  تاج  اأمري  ال�شوداين 
الراهن-  الوقت  -يف  باأكمله  العربي 
يكاد يخلو مما ا�شطلح على ت�شميتها 

الرواية البولي�شية.
ويجد تاج ال�رش هذا الغياب منطقيا، 
معتربا اأن »تقنيات الكتابة )البولي�شية( 
ذلك  ومع  اأبدا«،  جمتمعنا  تالئم  ال 
اجلرمية  اأن  ال�شوداين  الروائي  يرى 
»وما  الواقع،  يف  موجودة  املنظمة 
الورق،  اإىل  اأن ينقلها  اإال  الكاتب  على 
قارئا  ي�شنع  ثم  ومن  كتابا  لي�شنع 

تلك  كل  يف  موجود  االأ�شل  يف  هو 
االأحداث«.

على جانب اآخر، يرى فيزي يف مقاله 
املجهول  اأن  النم�شاوية  بال�شحيفة 
الراوي.  قريحة  يثريان  والغام�ش 
ورغم عمله لعدة عقود كاأ�شتاذ للتاريخ 
التطبيقية  العلوم  جامعة  يف  واالأدب 
ب�شانت غالن ال�شوي�رشية، فاإن حما�شه 
للق�ش�ش امل�شلية مل يفرت حتى عندما 

بلغ الثانية وال�شبعني. 
ولدى فيزي هواية اأخرى غري الروايات 
البولي�شية، تتعلق بالغمو�ش الذي اأهله 
حما�رشاته  يف  مفاجاآت  لتقدمي 
اإحدى  اختتم  عندما  فمثال،  االأدبية. 
حما�رشاته عن رواية بولي�شية مرعبة، 
بقوله »كيف اأ�شبح قتل الرجال ب�شعا 
على  بحوار  م�شت�شهدا  االأيام!«،  هذه 
ل�شان �شابة يف الرواية تقول الأمها بعد 
ليلة زفافها، دون رادع من �شمري »كان 
اأمي«،  يا  كبرية  جلبة  باالأم�ش  عندنا 
لتجيبها االأم »ال تقلقي، تقع مثل هذه 

»نعم،  ابنتها  اأحيانا«، فتجيبها  االأمور 
لكنني ال اأعرف اأين اأذهب بجثته«.

اإثارة وت�صويق

اجلرمية  اأدب  يف  اخليال  مينحنا 
واإ�شافة  كبريا.  وت�شويقا  ثاقبة  نظرة 
اجلرمية  اأدب  يوفر  ذلك،  اإىل 
عامل  على  ليتعرف  للقارئ  فر�شة 
والعمل  القانون  خرق  دون  اجلرمية 
من  اأخرى،  بعبارة  اأو  الع�شابات.  مع 
يرتكب  اآخر  اأن نرى �شخ�شا  االأف�شل 
اأن نعي�شه  اجلرمية لنفهم ما ال نحب 
باأنف�شنا ونحتفظ مب�شافة مريحة مع 

االأحداث ال�شعبة. 

حل اللغز وجتميع القرائن

حل  القراء  باإمكان  ذلك،  جانب  اإىل 
اللغز وجتميع القرائن وتكوين ال�شورة 
اأن  وقبل  التما�شك،  وبناء  الناق�شة 

روايته،  احلل يف  اإىل  الروائي  يتو�شل 
االحتماالت  تخمني  القارئ  يحب 
بنف�شه  ليكت�شف  الغمو�ش  وك�شف 
حل لغز اجلرمية قبل اأن يف�شح عنها 
االأخرية  الف�شول  اأو  االأخري  الف�شل 

للرواية البولي�شية.
الرتكيز على البنية ال�شطحية لالأحداث 

وجتاهل االأبعاد العميقة
االأ�شخا�ش  بع�ش  يحب  ال  ورمبا 
على  يركز  لكونه  اجلرمية  اأدب 
ويتجاهل  لالأحداث  ال�شطحية  البنية 
فن  االأدب  هذا  لكن  العميقة،  االأبعاد 
»البحث  جوهره  الفنون  باقي  مثل 
يف  اأ�شهل  هو  لذلك  احلقيقة«،  عن 
تطلبا  واأقل  والقراءة  اال�شتهالك 
تفتقد  التي  الغام�شة  الق�ش�ش  من 
عن  البحث  يف  واملبا�رشة  الو�شوح 
املفارقة  يف�رش  ما  وهذا  احلقيقة، 
الوا�شحة حول �شبب اال�شرتخاء عند 

القراءة عن جرائم القتل ال�شنيعة.
 وكالت 

ق�ص�ص اجلرائم والروايات البولي�صية..

 متعة اأدب اجلرمية و�شر �شعبيته

ثقافة
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من   اآخر  جيال  "تويوتا" تطلق 
�سياراتها الهيدروجينية

الأمريكية  "تويوتا  اأعلنت �رشكة 
ثانيا  جيال  قريبا  �ستطلق  اأنها 
اأما  الهيدروجينية.  من �سيدانها 
ف�سيطرح  لل�سيارة  الثالث  اجليل 
اأعوام   10 خالل  ال�سوق  يف 

قادمة.
توقعاتها  "تويوتا"  وقدمت 
ب�ساأن م�ستقبل ال�سيارات البيئية 
حمل  حتل  اأن  �ساأنها  من  التي 
ال�سيارات امل�ستخدمة ملحركات 
توقع  كما  الداخلي.  الحرتاق 
�سعر  بتخفي�ض  ال�رشكة  خرباء 

تلك ال�سيارات فيما بعد.
وتبيع "تويوتا" يف الوقت احلا�رش 
اليابانية  ال�سيارات  �سوق  يف 
 "Mirai" �سيدان  الداخلية 
�سعرها  يبلغ  التي  الهيدروجينية 
قال  فيما  دولر.  و800  األفا   65
اجليلني  �سعر  اإن  اليابانيون 
ال�سيارة  لتلك  والثالث  الثاين 

باإمكان  و�سيكون  �سينخف�ض. 
ال�سيارات  ب�سعر  مقارنتها 
الهجينة التي تباع حاليا يف �سوق 

ال�سيارات العاملية.
مبيعات  مكتب  رئي�ض  وقال 
مات  اأوروبا،  يف  "تويوتا" 
به  اأدىل  حديث  يف  هار�سون، 
اإن  نيوز"  "اأوتومتتيف  ل�سحيفة 
الهجينة   "Prius" �سيارة  �سعر 
عام  اإطالقها  منذ  انخف�ض 

1997 بن�سبة %70.
ح�سب  ال�رشكة  باعت  فيما 
اأوروبا  يف   2018 عام  ال�سحيفة 
ن�سف  نحو  رو�سيا(  فيها  )مبا 
ت�سكل  هجينة  �سيارة  مليون 
املبيعات  من   %46 ح�ستها 

العاملية لل�سيارات الهجينة.
عما  ترتفع  اأن  "تويوتا"  وتتوقع 
الهجينة  �سياراتها  ح�سة  قريب 
يف املبيعات الأوروبية اإىل %60.

تويوتا الندكروزر بقاعدة عجالت طويلة 
تظهر يف �سكل تخيلي

يف  لندكروزر  تويوتا  من  احلايل  اجليل  ُد�سن 
2007، ورغم ح�سوله على الكثري من التحديثات 

والن�سخ املختلفة لعدة اأ�سواق حول العامل 
اإجمالً  ظلت  اأنها  اإل  وقتها،  منذ 
كبرية،  تغيريات  دون  هي  كما 

حالياً  ال�ستعداد  يتم  فيما 
ل�ستبدالها.

تويوتا  اأن  التقارير  ت�سري 
اجليل  لتد�سني  ت�ستعد 
لندكروزر  من  اجلديد 
مع   2020 عام  بنهاية 
�سلم  اإطار  ا�ستخدام 

يف  امل�سممني  ولكن  حديدي، 
الرو�سي   Kolesa.ru موقع 

قرروا موؤخراً �سنع �سور تخيلية تعطينا 
حالة  يف  الأيقونية   SUVالـ �سكل  عن  ت�سور 
قررت ال�سانعة اليابانية اإطالق ن�سخة خا�سة 

موديلها  من  طويلة  عجالت  قاعدة  ذات 
احلايل.

ال�سور  ت�ستند 

على  التخيلية 
لندكروزر،  حتديثات  اآخر 

ولهذا نرى م�سابيح 

معدلة  اأمامية  واجهة  مع  اأكرث  �سل�سة  اأمامية 
مع  اأطول  اأبواب  باخللف  نرى  فيما  كثرياً، 
يذكرنا  اجلانبي  املظهر  خلفية ممتدة جتعل 
اجلزء  زيادة  مع   ،QX80 انفينيتي  بطراز 
اخللفي ب�سكل يزيد من توازن الـSUV بجانب 

اإ�سافة �سف ثالث من املقاعد.
اأن  اإىل  امل�سممني  وي�سري  هذا 
ت�سورهم لهذه الن�سخة هي اأنها 
ديزل   V8 حمرك  مع  �ستاأتي 
ببع�ض  املتاح  لرت   4.5 �سعة 
 650 دوران  بعزم  الأ�سواق 
نيوتن.مرت، مع توفري نظام ترفيه 
معلوماتي خلفي ومكيف خم�س�ض 
واحدة  لتكون  املقاعد  من  الثالث  لل�سف 
من �سيارات الـSUV الأكرث راحة ورحابة على 

الإطالق.

فيات كراي�سلر �ستندمج مع رينو 

اإطالق ثالث اأكرب �سانع 
لل�سيارات يف العامل

التهرب  بتهم  عليه  القب�ض  قبل 
املايل،  الت�رشف  و�سوء  ال�رشيبي 
رينو  دفع  غ�سن  كارلو�ض  حاول 
�رشكة  يف  �سامل  لندماج  وني�سان 
التحالف  عن  عو�ساً  موحدة 
تثمر  مل  جهوده  ولكن  احلايل، 

لأ�سباب متعددة.
والآن قدمت فيات كراي�سلر عر�ض 
يف  رينو  مع  لالندماج  ر�سمي 
اإعالن مدّوي يف عامل ال�سيارات.. 
كهذا  اندماج  اأن  ال�رشكتان  وتوؤمن 
مليار   5.6 توفري  يف  �سي�ساهم 
نفقات  م�ساركة  عرب  �سنوياً  دولر 
تطوير التقنيات واجليل القادم من 

ال�سيارات.
الندماج  عن  الناجتة  ال�رشكة 
�ستكون ثالث اأكرب �سانعة �سيارات 
مليون   8.7 مببيعات  العامل  يف 
ملكية  و�ستكون  �سنوياً،  �سيارة 
رينو  بني  بالتنا�سف  الأ�سهم 
وفيات كراي�سلر 50\50، و�رشحت 

فيات كراي�سلر اأنه لن يكون هناك 
تعطل  اأو  للم�سانع  اإغالق  اأي 
هذا  نتيجة  الإنتاج  عمليات  يف 
فر�سة  �سيوفر  والذي  الندماج، 
تطوير  عمليات  من  للت�رشيع 
والذاتية،  الكهربائية  ال�سيارات 
هذا الندماج يظل منف�ساًل ب�سكل 
رينو- حتالف  عن  واإداري  قانوين 
ني�سان-ميت�سوبي�سي احلايل، ولكن 
ال�سك يف ا�ستمرار  ل ي�سعنا �سوى 
احلايل  و�سعه  على  التحالف  هذا 
غ�سن  كارلو�ض  على  القب�ض  مع 
لوجهة خمالفة متاماً  رينو  واجتاه 

مع فيات كراي�سلر.
باعت  كراي�سلر  فيات  اأن  ويُذكر 
العام  عاملياً  �سيارة  مليون   4.85
اأمريكا  يف  معظمهم  املا�سي، 
رواج موديالت جيب  ال�سمالية مع 
ورام هناك، بينما باعت رينو 3.81 
معظمهم   ،2018 يف  �سيارة  مليون 

يف اأوروبا.  

ال�سيارة ا�ستعال  اإىل  املوؤدية  االأ�سباب 

متر  التي  املواقف  اأ�سعب  اإحدى 
على ال�سائقني هي بال �سك اندلع 
هذا  حيث  ال�سيارة،  يف  حريق 
يوؤدي اإىل اآثار مدمرة عليها وعلى 

الركاب.
 1000 فاإن  الإح�سائيات،  ح�سب 
�سخ�ض يف اأمريكا فقط  لحرتاق 
اأن  الأبحاث  اأكدت  وقد  �سيارته، 
معدودة  ثواٍن  ميتلكون  الركاب 
للخروج قبل حلظة اندلع احلريق 
دعونا  عليه،  بناًء  بالكامل،  فيها 
املوؤدية  الأ�سباب  ن�ستعر�ض 
تتعر�ض  ل  ال�سيارة حتى  ل�ستعال 

لها اأبداً مب�سيئة اهلل.

ت�سرب الوقود

وجود  حال  يف  الت�رشب  ويحدث 
دورة  اأجزاء  اأحد  يف  م�سكلة 
تقوم  التي  الأجزاء  وهي  الوقود، 
اإىل  اخلزان  من  الوقود  باإي�سال 
ت�رشيب  اأن وجود  املحرك، حيث 
حريق  اندلع  فر�سة  يزيد  للوقود 
ارتفاع  مع  خا�سة  كبرية  ب�سورة 

درجات احلرارة اأو يف حالة وجود 
اأي �رشز اأثناء القيادة.

نق�ص �سائل املربد

مربد  يف  ال�سائل  نق�ض  حال  يف 
املحرك “الردياتري” فاإن املحرك 
�سوف تزيد درجة حرارته ب�سورة 
كبرية، وهو ما ي�ساعد على ا�ستعال 
هناك  كان  اإذا  خا�سة  ال�سيارة 
وقود اأو زيت م�رشب على حمرك 

ال�سيارة.
زيادة كمية زيت املحرك

بتزويد  يقومون  ال�سائقني  بع�ض 
كبرية  زيت  بكمية  املحرك 
للمحرك،  مفيد  اأنه  لعتقادهم 
حيث  بالتاأكيد  خاطئ  اأمر  وهو 
يحدث  ال�سديد  ال�سغط  مع  اأنه 
مع  خا�سة  للزيت  ت�رشيب 
ال�سيارات القدمية، كما اأنه نتيجة 
لالإهمال فاإنه اأثناء و�سع الزيت يف 
الزيت  بع�ض  �سكب  يتم  املحرك 
وهو  اخلارج  من  املحرك  على 

ما يزيد من فر�ض اندلع احلريق 
عندما ترتفع حرارة املحرك اأثناء 

القيادة.

م�ساكل يف النظام الكهربائي 
بال�سيارة

تت�سبب  اأن  ميكن  اأنه  حيث 
من  بالبطارية  ال�سحن  دورات 
غاز  خروج  يف  الدينامو  خالل 
يف  يرتاكم  والذي  الهيدروجني 
ومع  ال�سيارة،  حمرك  حجرة 
وجود �رشز اأو �سلك مك�سوف رمبا 

يحدث حريق.

خلل يف نظام العادم

امل�سوؤول  هو  ال�سيارة  عادم 
من  ال�سارة  الغازات  اإخراج  عن 
بع�ض  تخرج  واأحياناً  املحرك، 
ال�رشارات النارية والتي ميكن اأن 
حالة  يف  بال�سيارة  حريق  ت�سبب 
التي يوجد  الأماكن  و�سولها نحو 

بها بنزين اأو زيت يف ال�سيارة.

اإهمال ال�سيانة الدورية 
لل�سيارة

اأبرز  فاإن  �سابقاً،  ذكرنا  كما 
وجود  هو  ال�سيارة  حريق  اأ�سباب 
يف  للزيوت  اأو  للوقود  ت�رشب 
ال�سيارة اأو وجود �سلوك كهربائية 
املربد،  مياه  نق�ض  اأو  مك�سوفة 
وهي اأمور ميكن تفاديها يف حال 
لل�سيارة  الدورية  ال�سيانة  اإجراء 
يف مواعيدها املقررة، لذا يجب 
ال�سيانة  على  دائماً  املحافظة 

الدورية لل�سيارة.
تعر�ص ال�سيارة للحوادث

يف  ال�سيارات  حوادث  تت�سبب  قد 
يف  ال�سيارة  يف  احلريق  ا�ستعال 
بال�سيارات  القوي  الرتطام  حال 
مع  �سلب  ج�سم  مع  اأو  الأخرى 
وجود وقود اأو زيت م�رشب، حيث 
اأن احتكاك الأج�سام ال�سلبة يوؤدي 
اإىل تولد �رشر ي�سبب انفجار وقود 

اخلزان.

االأ�سواق من  �سيارة  األف   28 دبليو" ت�سحب  اإم  "بي 
�سحب  نيتها  عن  دبليو  اإم  بي  �رشكة  اأعلنت 
الرو�سي،  الحتاد  بلدان  من  �سيارة   28631
ال�سحب  عملية  ت�سمل  اأن  املفرت�ض  ومن 
 ،1 فئات:  من   "F" طراز  من  �سيارة   19919
 ،25 ،22 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،2
بني  ما  رو�سيا  يف  طرحت  جميعها   ،34  ،26

2011 و2015.
كما �ست�سحب ال�رشكة 8712 �سيارة من طراز 
و36(  و33  و32  و30  و23   21( الفئة  من   "F"
باعتها "بي اإم دبليو" يف رو�سيا ما بني 2014 
فهو  العملية،  تلك  وراء  ال�سبب  اأما  و2016، 
وعزل  التربيد  نظام  يف  م�ساكل  اكت�ساف 

يت�سبب  قد  ما  ال�سيارات،  تلك  يف  ال�سوائل 
اأنظمة  اإىل  الزيت  ت�رشب  اأو  باحرتاقها، 
العوادم واأعلنت "بي اإم دبليو" اأنها �ستتوا�سل 
ليتوجهوا  املذكورة  ال�سيارات  مالكي  مع 
ل�سيانتها جمانا يف جميع مراكزها املعتمدة 

يف رو�سيا.
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امل�صادر املوثوقة حتميك 

من الربجميات املزيفة

امل�ستهلك  حماية  مركز  ن�سح 
الأملانية  بالتينات  راينالند  بولية 
عند  واحلذر  باحلر�ص  امل�ستخدم 
ت�ستمل على  اإلكرتونية  ر�سالة  تلقي 
غري  ات�سال  جهات  من  مرفقات 

معروفة.
�رضورة  الأملان  اخلرباء  واأكد 
واإزالتها  امللفات  فتح  عن  المتناع 
على الفور، لأن �سبكة الإنرتنت تعج 
يجعل  ما  والقرا�سنة،  باملحتالني 
يف  ال�سبب  الر�سائل  هذه  مثل  من 
فقدان  اأو  كربى  مالية  خماطر 

البيانات.
و�سدد اخلرباء الأملان على �رضورة 

املعروفة  امل�سادر  على  العتماد 
الربامج،  تنزيل  عند  واملوثوقة 
من  الربامج  تنزيل  الأف�سل  ومن 
لل�رضكات  الر�سمية  الويب  مواقع 
وجود  من  والتاأكد  لها،  املطورة 
الفريو�سات  ملكافحة  برنامج 
تنزيل  لتفادي  احلوا�سيب،  على 
ما  ال�سارة،  و�سفرات  الربجميات 

يهدد امل�ستخدم بفقدان البيانات.
على  احلر�ص  اأي�ساً  املهم  ومن 
الن�سخ الحتياطي ب�سورة منتظمة، 
على  البيانات  تخزين  مراعاة  مع 
نظام  عن  بعيداً  خارجية  و�سائط 

الت�سغيل املعتاد.

اأف�صل برامج ا�صتعادة امللفات املفقودة لآي فون واآي باد

مع العتماد الكامل على الهواتف 
امل�ستندات  حفظ  يف  الذكية 
والبيانات الهامة، ي�سبح الحتفاظ 
للبيانات  احتياطية  بن�سخة 
جتنباً  مهماً،  اأمراً  با�ستمرار 
البيانات  فقد  كارثة  حلدوث 
الهامة اأو توقف الهاتف ب�سبب اأي 
امللفات  ا�ستعادة  لإمكانية  عطل، 

املفقودة ب�سهولة.
اأف�سل  يلي  فيما  ن�ستعر�ص  لذا 
املفقودة  امللفات  ا�ستعادة  برامج 
اأو  »اآي  بنظام  العاملة  اأبل  لأجهزة 

اإ�ص« مثل هواتف اآي فون واأجهزة 
اآي باد:

Dr. Fone 1- برنامج د. فون ـــ
ا�ستعادة  برامج  اأف�سل  من  يعترب 
من  فهو  املفقودة،  امللفات 
 WonderShare �رضكة  تطوير 
على  بالقدرة  ويتميز  ال�سهرية، 
بكل  املفقودة  البيانات  ا�سرتجاع 
اأي  هاتف  تو�سيل  فور  كفاءة 
بحا�سوبك  باد  اآي  جهاز  اأو  فون 

ال�سخ�سي.
ا�ستعادة  قادر على  الربنامج  اأي�ساً 

الن�سخ الحتياطية على اآي كالود اأو 
اآي تيونز . وميكنه ا�ستعادة كل من 
ال�سور والر�سائل والتقومي وعنا�رض 
املكاملات،  و�سجل  التذكري، 
ور�سائل  املرجعية،  والإ�سارات 
واملالحظات،  ال�سوتي،  الربيد 
من  واأكرث  اآب  وات�ص  ومرفقات 
الكامل  ال�سرتداد  ويتطلب  ذلك. 
 69.95 املدفوع  الإ�سدار  للبينات 

دولراً.
 EaseUS برنامج   -2

MobiSaver for Mac

ا�ستعادة  برامج  اأف�سل  من  يعترب 
امللفات املفقودة مبختلف اأنواعها 
ت�سغيل  بنظام  العاملة  اأبل  لأجهزة 
اإ�سدارات  وهناك  اإ�ص.  اأو  اآي 
ماك  الت�سغيل  لنظامي  منف�سلة 
الربنامج  يتميز  وويندوز  اإ�ص  اأو 
و�رضيع  ب�سيطة  م�ستخدم  بواجهة 
العمل وم�سمون النتائج، والإ�سدار 
جزء  ا�ستعادة  يتيح  منه  املجاين 
املفقودة  البيانات  من  �سغري 
يتطلب  ال�سرتداد  بينما  جماناً، 

الإ�سدار املدفوع 59.95 دولراً.

يوتيوب يوفر خدمة متكنك من الربح عرب موقعه!
ذكر موقع »The Verge« اأن 
يوتيوب  موقع  على  القائمني 
عليه  تعديالت  �سي�سيفون 
ت�سمح لبع�ص املدونني بالربح 
للموقع،  ووفقا  طريقه،  عن 
ميلك  الذي  املدون  �سيتمكن 
 100 من  اأكرث  يوتيوب  على 
األف متابع من اإن�ساء �سفحات 
للبيع  قناته  على  خا�سة 
وميكن  للب�سائع،  والرتويج 
ال�سرتاك  للم�ستخدمني 
النوادي  اأو  ال�سفحات  بتلك 
الإلكرتونية مقابل مبلغ مادي 

كل  دولر   4.99 اإىل  ي�سل 
�سهر.

هذه  مع  للمدونني  ميكن  كما 
معينة  ب�سائع  ترويج  امليزة 
طريق  عن  يوتيوب  عرب 
حتت  �ستكون  خا�سة  روابط 

الفيديوهات التي ين�رضوها.
هذه  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�سري 
امليزات �ست�سمح للمدونني يف 
ب�سكل  والربح  بالعمل  يوتيوب 
حدة  من  و�ستخفف  قانوين، 
بينهم  ال�رضيف  غري  التناف�ص 

على املوقع.

 »Oppo« تطرح هاتفا 
مبوا�صفات غري م�صبوقة!

ا�ستعر�ست �رضكة »Oppo« موؤخرا هاتفا ذكيا مبوا�سفات جتعل منه اأحد اأف�سل 
الهواتف املطروحة يف الأ�سواق.

واأبرز ما مييز جهاز »Find X« عن باقي الهواتف الذكية احلالية هو ت�سميم هيكله 
املميز الذي يتكون من ق�سمني، يختفي اأحدهما �سمن الآخر، ويخرج فيه اجلزء 

العلوي من اجل�سم الأ�سا�سي عند ا�ستعمال الكامريا، كما زود الهاتف بكامريا خلفية 
مزدوجة بدقة 16+20 ميغابيك�سل، واأخرى اأمامية بدقة 25 ميغابيك�سل، مزودة 

بخا�سية التعرف على الوجوه.
وي�سمن الأداء املمتاز للجهاز �سا�سة OLED مبقا�ص 6.4 بو�سة، ومعالج 

»Qualcomm Snapdragon 845« وذاكرة و�سول ع�سوائي 8 غيغابايت، 
وذاكرة داخلية 256 غيغابايت، بالإ�سافة اإىل بطارية ب�سعة 3730 ميللي اأمبري، 

.»Oreo 8.1 Android« ونظام ت�سغيل

»فايرفوك�س« يحمي امل�صتخدمني من التج�ص�س
حمرك  على  القائمون  اأعلن 
»فايرفوك�ص« اأنهم �سيدخلون عليه 
ميزات �ستزيد من حماية بيانات 
�رضكة  واأو�سحت  امل�ستخدمني 
فايرفوك�ص،  مالكة   Mozilla
 »Firefox Monitor« اأن ميزة
البحث  حمرك  يف  �ستظهر  التي 
�ستقوم  القادمة  الأ�سابيع  خالل 
امل�ستخدم  باإخطار  اأوتوماتيكيا 
التي  املواقع  لأحد  دخوله  عند 
الأ�سهر  يف  اخرتقت  اأنها  تبني 

عليه  تعر�ص  كما  الأخرية،  الـ12 
اأن يتاأكد اأن بياناته مل تخرتق اأو 
مواقع  اإىل  دخوله  عقب  ت�رّضب 

م�سبوهة.
واأ�سارت ال�رضكة اإىل اأنها ل ترغب 
اإعاقة  اأو  امل�ستخدم  اإزعاج  يف 
الإنرتنت،  ا�ستخدام  يف  حريته 
لكنها ت�سعى اإىل حماربة القر�سنة 
الإلكرتونية، و�سمان اأكرب قدر من 

حماية البيانات.
اأخرى  بحث  حمركات  اأن  يذكر 

زودت  قد  كانت  غوغل  مثل 
اأظهرت  م�سابهة،  �سابقا مبيزات 
من  التقليل  يف  ملحوظا  جناحا 
ي�ستغلها  التي  املواقع  ا�ستخدام 
النا�ص  اأجهزة  لخرتاق  الهاكرز 

وبياناتهم.
هو  الهاتف  هذا  مييز  ما  واأكرث 
من  جاءت  التي  ال�سا�سة  ت�سميم 
يف  كما  للكامريا  بفتحة  الأعلى 
ومن  اجلديدة،  اآيفون  هواتف 
ملا�سح  اأخرى  بفتحة  الأ�سفل 

عن  ف�سال  الأ�سابع،  ب�سمات 
اأنها طورت ب�سكل ي�سمح بتق�سيم 
�سورتها طوليا اإىل ن�سفني، لتظهر 
فيها �سورتان متوازيتان، اأو ن�سان 
 LCD مكتوبان وتبلغ دقة �سا�سة
 ،)2280x1080( الهاتف  هذا  يف 
اأما  بو�سة،   5.2 فـ  حجمها  اأما 
 Snapdragon« فجاء  املعالج 
845«، وذاكرة الو�سول الع�سوائي 
التخزين  وم�ساحة  غيغابايت،   4

الداخلية 64 غيغابايت.

اأبل و�صام�صونغ ت�صويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف اآي فون، 
بح�سب ما اأفادت م�سادر الأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �سفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�سية يف مايو )اأيار( املا�سي على �سام�سونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخها تفا�سيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�سية الفدرالية 
لو�سي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�سوية 

الق�سية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�سحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�سكاوى جديدة يف هذا 

ال�سدد.
واأ�سدرت اأبل ت�رضيحاً يف ماي املا�سي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�سل حماية العمل 

ال�ساق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�ست �سام�سونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�سبت اأبل ق�سية اأوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ستاأنفت احلكم.
وو�سل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رض الت�سميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�سميم الهاتف الذكي مو�سع اخلالف اأو ق�سم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً ال�سكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على ال�سا�سة.



ق.�س

�إيطالية  تقارير  تد�ول  وعقب 
عن  مي�سي  بحث  الحتمال 
�أ�سارت »ال غازيتا  نادي جديد، 
 5 هناك  �أن  �سبورت«،  ديللو 
مي�سي  ل�سم  م�ستعدة  �أندية 
�لهروب«  »بند  تفعيل  مت  �إن 
من  �لالعب  ميّكن  و�لذي 
بر�سلونة  عن  »جمانا«  �لرحيل 
�أبلغ  حال  يف  �ملو�سم،  بنهاية 
»�لبلوغر�نا« قبل �سهر من تنفيذ 
»�آ�س« عن  �لبند ووفق ما نقلت 
 5 فاإن  �الإيطالية،  �ل�سحيفة 

على  باحل�سول  مهتمة  �أندية 
باري�س  وهي:  مي�سي،  خدمات 
�سيتي  ومان�س�سرت  جرمان  �سان 

ويوفنتو�س  يونايتد  ومان�س�سرت 
و�إنرت ميالن  وقّدرت »الغازيتا« 
يف  �ل�سنوي  �لر�تب  يرت�وح  �أن 

�إن  مي�سي  �سيوقعه  �لذي  �لعقد 
 85 �إىل   50 بني  بر�سلونة،  ترك 
مي�سي  و�عرتف  يورو.  مليون 
خالل  �ملا�سي  �سبتمرب  يف 
�إحدى �ملقابالت بوجود بند يف 
عقده ميّكنه من �لرحيل، وعدم 
�لذي  عقده  جتديد  يف  ت�رسعه 
وعن  �ملقبل   2021 يف  ينتهي 
ميتلكها  �لتي  �لبديلة  �خلطط 
رحل  �إن  �لكتالوين«  »�لنادي 
�أو�سحت  �سفوفه،  عن  مي�سي 
يف  يتمثل  �حلل  �أن  »الغازيتا«، 
مارتينيز  الوتارو  مع   �لتعاقد 

ونيمار د� �سيلفا.
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�سوق اأهرا�س

حجز اأزيد من 40 
قطعة اأثرية 

متكنت عنا�رس �لفرقة �القت�سادية و�ملالية 
�لثقايف(  بالرت�ث  �مل�سا�س  مكافحة  )فرع 
بامل�سلحة �لوالئية لل�رسطة �لق�سائية الأمن 
قطعة   40 حجز  من  �أهر��س  �سوق  والية 
توقيف  مع  �لتاريخ  قبل  ما  �إىل  تعود  �أثرية 
فيها،  �ملتاجرة  ميتهنان  كانا  �سخ�سني 
�ملكلف  من  �لثالثاء  �أم�س  علم  ح�سبما 
�ملالزم  �الأمني  �ل�سلك  بذ�ت  باالت�سال 

�الأول حمزة �سا�سي.
باأنه مت  �أو�سح ذ�ت �ملتحدث  ويف ت�رسيح 
معلومات  ورود  بعد  �لعملية  بهذه  �لقيام 
لعنا�رس ذ�ت �لفرقة مفادها قيام �سخ�سني 
باملتاجرة وبيع وتخزين قطع �أثرية )حجارة 
ثمينة( تعود �إىل ما قبل �لتاريخ وذلك على 
باأنه  و�أ�ساف  �أهر��س  �سوق  والية  م�ستوى 
باال�ستغالل �الأمثل للمعلومة متت مد�همة 
�سفقة  عقد  ب�سدد  وهما  فيهما  �مل�ستبه 
توقيفهما  مت  حيث  �الأثرية  �لقطع  لبيع 
�لقطع  من  كمية  وبحوزتهما  متلب�سني 
�حلجرية �لثمينة قبل �أن يتم حتويلهما �إىل 

مقر �ل�رسطة.

البي�س 

30 ق�ضية متعلقة 
باجلرمية املعلوماتية 

�لبي�س  بوالية  �ل�رسطة  م�سالح  �سجلت 
متعلقة  ق�سية   30 �ملنق�سية  �ل�سنة  خالل 
��ستفيد  ح�سبما  �ملعلوماتية،  باجلرمية 
�الت�سال  خلية  لدى  �لثالثاء  �أم�س 
و�لعالقات �لعامة لالأمن �لوالئي. و�أبرزت 
هذه  معاجلة  متت  �أنه  �الإت�ساالت  خلية 
�لق�سايا من طرف فرقة مكافحة �جلرمية 
�لوالئية  للم�سلحة  �لتابعة  �ملعلوماتية 
لل�رسطة �لق�سائية حيث مت حتويل ملفات 
للف�سل  �لعد�لة  �إىل  متورط  �سخ�سا   25
�آخرون  �أ�سخا�س   6 ��ستفاد  بينما  فيها 
�أ�سا�سا  �لق�سايا  هذه  وتتعلق  �الإفر�ج  من 
بالت�سهري و�البتز�ز ون�رس �سور عرب من�سات 
و�أ�سار  )�لفي�سبوك(.  �الجتماعي  �لتو��سل 
�لنوع  بهذ�  �ملتعلقة  �لق�سايا  �أن عدد  �إىل 
من �جلر�ئم عرف يف �سنة 2019 �نخفا�سا 
 2018 بعام  مقارنة  ق�سايا  خم�س  بحو�يل 
�لذي �سجلت فيه 35 ق�سية تورط فيها 39 

�سخ�سا.

بومردا�س 
اإرهاب الطريق يح�ضد 

اأرواح3 اأ�ضخا�ص
ليلة  وقعت  مرور  حو�دث  ثالثة  خلفت 
�الثنني �إىل �لثالثاء بوالية بومرد��س ثالثة 
قتلى و �إ�سابة عدد مماثل بجروح متفاوتة، 
ح�سبما �أفاد به م�سدر من �حلماية �ملدنية 
�جلرحى  حياة  باأن  �أكد  �لذي  �ملحلية 

»لي�ست يف خطر« .

بيانا  �لتون�سية  �لرئا�سة  �أ�سدرت 
تو�سيحيا بعد �جلدل، �لذي �أثارته 
�إقالة �سفريها لدى �الأمم �ملتحدة، 
خلفية  على  �لبعتي،  �ملن�سف 
م�رسوع قر�ر ملجل�س �الأمن حول 
بـ«�سفقة  �ملعروفة  �ل�سالم  خطة 
�لقرن«. و�أكدت رئا�سة �جلمهورية 
�لثابت  �لتون�سي  »�ملوقف  �أن 
�لفل�سطينية  �لق�سية  من  و�لر��سخ 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  حق  ومن 
يتغري«،  مل  م�سريه،  تقرير  يف 
�أم�س  لها،  تو�سيح  يف  م�سددة 
على  حري�سة  »تون�س  �أن  �الثنني، 
�لفل�سطيني  �حلق  وعلى  �ل�رسعية 
و��ستقالل  �سيادتها  على  حر�سها 
على  د�أبو�  �لذين  �أما  قر�رها.. 
كفيل  فالتاريخ  و�لت�سويه  �الفرت�ء 
�لرئا�سة  و�أو�سحت  بف�سحهم«. 
بتقدمي  بادر  »َمن  �أن  �لتون�سية 
)يف  �الأمن  جمل�س  قر�ر  م�رسوع 
�لبعتي،  �ملن�سف  �إىل  �إ�سارة 
�ملنظمة  لدى  تون�س  مندوب 

يف  �إليه  �أوعز  وَمن  �الأممية(، 
�لنحو  على  تون�س،  من  �خلفاء 
يكن  مل  به،  تقدميه  مت  �لذي 
�إىل مترير هذ� �مل�رسوع«،  ي�سعى 
�مل�رسوع  قدم  »من  �أن  معتربة 
�سي�سطدم  باأنه  م�سبقا  يعلم  كان 
من  �أكرث  من  �العرت��س  بحق 
يخفى  ال  �لذي  هدفه،  و�أن  دولة، 
لتون�س،  �الإ�ساءة  كان  �أحد،  على 
�خل�سو�س،  وجه  على  ولرئي�سها 
�أن  �أكرث من منا�سبة  �أكد يف  �لذي 
ي�سقط  ال  حق  �لفل�سطيني  �حلق 

بالتقادم«.

الرئا�سة التون�سية

تو�ضيح اأ�ضباب اإقالة املندوب 
يف جمل�ص الأمن 

   
ي�سني بوغازي

تبدو �أيامنا  من خالل وعي ��ستعجايل �رسيع 
،غريبة جد� فلم ن�ستطع تف�سري عدة ماآالتها 
وال خو�مت  ؟ وهي  برغم ذلك �أهم بكثري من 
�أيامنا  بقايا  من  ما  ذ�كرة  �جرت�ر  قيد  بقاء 

هذه.
 وعي ��ستعجايل  �أقول ،وذ�كرة  �رتبطا  معا  

على قاعدة  �أن تعي�س ليومك وتن�سى هموما 
قيد  بقائك    �أجل  من  تعي�س  و�أن  و�أحز�نا، 
تتقدم   �أنها  مبعنى  حية   ؟ذ�كرة  حية  ذ�كرة 
�أعو�منا  من  قلقة   حتديات   �سوب  بك  
�لرت�جع  يف  مريبة  ب�رسعة  �أيامنا  ،و�سابق 
من  �أيامنا  تنق�سي  فقد  ؟  �ال�ستذكار  و�إعادة 
،ملذ�ت  كثرية  ملذ�ت  من  نكتفى  �أن  دون 
لطاملا �أغرتنا ب�سهو�تها ورغبات �أو مكرمات 
وبطوالت ، رغم ذلك ،مل نكتف  �أبد� من رغبة  
لي�س   �الرتهان   ،وهذ�   ذ�كرة  رهناء   �لبقاء 

�سهال على  قد يعتقد بع�سنا ؟

حالة   هي  �إن�سانية   ذ�كرة  قيد  �لبقاء  �إن  ثم 
حتدها  وال   ، تتوقف  ال  م�ستمرة  ��ستذكار  
بقاء  فهو  ؟  مكان  بهجة  ال  �أو  زمان  �سطوة 
بقاء   ،هو  نف�سه  �الإن�سان  حيو�ت  مبقا�سات 
يظل مقد�سا �إىل �أن ير�ود خلود� متاحا رمبا 

لتلك �لذكريات .
�الأيام   رمبا    ، ومغرياته  �خللود  ذكر  وعلى   
ب�سكل  خلود  من  بنماذج  عامرة   تلت  �لتي 
�أن  ��ستطاعو�  من  مناذج   ، �الأ�سكال  من 
يغدو� خالدين ، من هزمو� �الأيام �أن ت�سحب 
�أ�سماءهم و�أثارهم  �إىل ظالل ن�سيان رهيب ، 

د�ئما  يف منعطفات تاريخية مهمة تر�ه ياأكل 
�أياما وذكريات و�أ�سياء جريحة جد� .

�إىل   ، رحلت  �لتي  �أزمنته   منذ  �الإن�سان   �إن 
مبقا�سات   غدت  �لتي  كهذه  متاأخرة   �أزمنة  
قوال  �أو  �سوء  و��سعاعة   ، ما  حلظة  معدل 
جميال ،هي يف ذ�ت �ملعطى متار�س �بتذ�ال 
رهيبا ��ستطاع  �خرت�ق  قو�عد كان يظن �أنها 
ال تخرتق ، ليغدو كل �سيء يف مقاربة عجيبة 
جلو�هر  ياأبه  ال  وكاأنه   ، خلود  برتبة  غريبة 
ذ�ك  كان  مهما  لالأثر  ياأبه  ما  بقدر  �الأ�سياء 

�الأثر .

لي�سو�  خلود  رتب  على  يجل�سون  ومن 
��ستثنائيني ، وال هم خارقون وال هم ميلكون 
قدر�ت �أخرى غري �لتي متلكها  �لبقية ، هوؤالء 
فقط  �أكرب مما ن�سور ،�إذ هم عاديون لكنهم  
��ستم�سكو� باإميان و��سحة  معامله بفكرة �أو 
ق�سية �أو م�سار ،فم�سو� فيه دون �أن ياأبهو� �إىل 
��ستعجايل   وعى   من   ، وممنوعات  مغريات 
�سيظل عاجز� على تف�سري ماآالت وفهم خو�مت 
،الأنه ينطلق من حلظة ز�ئلة ، وال ي�سعى �إىل 
،فامل�ستد�م  �أبد�  منه  �مل�ستد�مة  �متالك 

وحده من يدخل خلود  ال يفنى ذكره .

ر�ؤى 

م�ضالح الأمن تعلق على 
فيديو« ال�ضردوك« 

�لوطني،  لالأمن  �لعامة  �ملديرية  �أ�سدرت   
�لذي  �لفيديو  حول  تو�سيحي،  بيان  �أم�س، 
�أحدث �سجة كبرية يف �جلز�ئر و�لعامل، ب�سبب 
توقيف م�سالح �ل�رسطة، لديك �أحد �جلري�ن، 
يعود  »�ملو�سوع  �أن  �لبيان،  وجاء يف  باالأبيار. 
�ىل �سنو�ت م�ست، وبتحديد �ىل �سهر مار�س 
�إىل  بالغ،  تقدمي  مت  حيث   .2017 �سنة  من 
من  باالأبيار،  �لثالث  �حل�رسي  �الأمن  م�سالح 
برتبية  جاره،  قيام  مفاده  �جلري�ن،  �أحد  قبل 
�سجة  يحدث  �الأخري  هذ�  و�أن  مبنزله،  ديك 
و�إزعاج كبريين. و�أكدت ذ�ت �مل�سالح، �أن كل 
ما جاء يف �لفيديو، مز�يد�ت ال �أ�سا�س لها من 
�ملز�ح  بق�سد  �لفيديو  مقطع  وكان  �ل�سحة، 
�الأمن،  �أن م�سالح  بحيث  و�ملد�عبة، ال غري، 
ومل تدخل �أبد� منزل �مل�ستكى منه، �أو حتجز 
�جلهات  �لتحري  وبعد  مو�سوع.  حمل  �لطري 
�ملعنية، تبني �أن �أحد �جلري�ن، �ساحب �لطري 
ون�رسه،  �لفيديو  مقطع  بت�سجيل  قام  من  هو 
 ، بال�سحة  �أبد�  تت�سم  مل  ت�رسيحاته  و�أن 
�ملفرو�سة،  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  �تخاذ  ليتم 
�جلمهورية  وكيل  و�إخطار  �ل�ساأن،  هذ�  يف 

�ملخت�س �إقليميا بق�سية �حلال.

الذكرى الـ62 ل�ضت�ضهاد 
ال�ضبتي بومعراف

تاورة  بلدية  ومو�طنو  جماهدو  ��ستح�رس 
�لذكرى  �لثالثاء  �أم�س  �أهر��س،  �سوق  بوالية 
�ل�سبتي وذلك  �لبطل بومعر�ف  �لـ62 ال�ست�سهاد 
�لن�سب  �أمام  �ل�سهد�ء  �أرو�ح  على  بالرتحم 
وبح�سور  �لبطوم  مبنطقة  �لتاريخي  �لتذكاري 
وعديد  و�لع�سكرية  �ملدنية  �لوالية  �سلطات 
�ملجاهدين و�أبناء �سهد�ء ومو�طنني، �أبرز �الأمني 
�لعربي  للمجاهدين  �لوطنية  للمنظمة  �لوالئي 
بومعر�ف  �ل�سهيد  ومناقب  خ�سال  �أوذ�ينية 
�ل�سبتي، �لذي �أربك ع�ساكر �ال�ستعمار �لفرن�سي 
بعد قيامه بعدة هجمات وكمائن مذكر� �أن هذ� 
�لبطل ��ست�سهد يف 11 فرب�ير 1958 بعد معركة 
�رس�سة رفقة 140 �سهيد� �آخر مل ينج منهم �سوى 

18 جماهد� وذلك بـ«�لكاف لعك�س«.

�الإقليمية  �ملجموعة  متكنت  
من  لتلم�سان  �لوطني   للدرك 
�ختطفا  ب�سخ�سني  �الإطاحة 
مركبة  منت  على  قا�رسة  طفلة 
وجهة  �إىل   حتويلها  وحاول 
مالحقة  �إثر  وذلك  جمهولة 
ل�سيارته �لتي مت توقيفها مبدخل 
�ل�سمايل  باملدخل  �لكدية  حي 
ملدينة تلم�سان وحترير �لقا�رسة 

�لتي كانت مكبلة �ليدين .
 �لعملية جاءت على خلفية �سكوى 
�أجرة  �سيارة  �سائق  بها  تقدم 
�لقا�رس  �بنته  �ختطاف  حول 
�ل�سمالية  باجلهة  بوجليدة  بحي 

�سخ�سني   �أن   موؤكد�  للمدينة  
على  بالقوة  �أخذها  جمهوالن 
منت �سيارة  وتوجه بها يف �جتاه 
جمهول ، لتنطلق �لتحقيقات �لتي 
�لفاعل  هوية  بتحديد  �نتهت  
و�ملركبة �لتي ي�ستعملها، فقامت  
بتعقب  �لوطني  �لدرك  م�سالح 
�ملنافذ  جميع  غلق  مع  �ملركبة 
ليتم  بوجليدة،  حي  �إىل  �ملوؤدية 
�مل�ستبه  حترك  مكان  حتديد 
فيه ومتابعته عن بعد، قبل  �إلقاء 
بالقرب  ومر�فقه  عليه  �لقب�س 

من حمطة �لوقود بالكدية، .
حممد بن ترار

باملدخل ال�سمايل ملدينة تلم�سان
 توقيف �ضخ�ضني اختطفا 

قا�ضرا بالقوة  

خلود ل يعول 
عليه 

اأفق

در�ص من غرداية
�داد احلاج

تعلمنا غرد�ية در�سا �آخر يف �لتعاي�س 
�حلقة،�أم�س  �ملو�طنة  و  �ملحبة  و 
�ملباركة  �لبقعة  هذه  يف  �نطلقت 
نظام  حول  علمي  ملتقى  فعاليات 
�لعمل  موؤطر�ت  كاأحد  �لعز�بة 
�الإبا�سي  �ملجتمع  يف  �الجتماعي 
و  حدب  كل  من  �حل�سور  جاء  ،و 
يتقدمهم  �ملالكية  �سوب،�أغلبهم من 
�ل�سيخ  �لعالمة  �الأغو�ط  مفتي 
�لتو�تي.  كان ميكن �أن يكون �لن�ساط 
منظميه  لكن  حملي  �ساأن  جمرد 
وفقو�  و  �لتوقيت  �ختيار  �أح�سنو� 
فكانت  له  �لرتويج  يف  بعيد  حد  �إىل 
�لثمرة �لطيبة �أن ح�رست كل �أطياف 
�آخر  در�س  وهو  �جلز�ئري  �ملجتمع 

تعلمنا �إياه غرد�ية �لعامرة باخلري.
�لتعاي�س �أ�سا�س �ملو�طنة و�ال�ستقر�ر 
�الجتماعي و من ت�سول له نف�سه �أن 
باء  فقد  بها  يعز  �أو  �لفتنة  �أو  يروج 

بخ�رس�ن عظيم .

بديالن يف خطة بر�سلونة

   5 اأندية تتاأهب "خلطف" مي�ضي

ك�سفت �سحيفة »لغازيتا ديللو �سبورت« الإيطالية، عن ا�ستعداد 5 اأندية للتعاقد مع جنم 
بر�سلونة، الأرجنتيني ليونيل مي�سي، يف حال تفعيل »البند ال�سري« الذي يطلق عليه »بند 

الهر�ب«، يف عقد »الربغوث«.

»ال�ضيخ نونة« يف ذمة اهلل
�أم�س، �إىل رحمة �هلل،  �أول  �نتقل، 
»�ل�سيخ  �مللحون  �ل�سعر  عميد 
�سنة،   88 يناهز  عمر  عن  نونة«، 
وهر�ن  بوالية  �لعائلي،  ببيته 
وكانت للفقيد م�سرية فنية حافلة، 
�سعبية  ق�سائد  يف  جت�سدت 
تر�ثية، كاأغنيتي »مر�سم وهر�ن«، 
لقيتا  �لالتي  �لبارود«،  و«�سحاب 

�لفني،  بالو�سط  كبرية  �سهرة 
و�أعاد غناءها �لعديد من �لفنانني 
تتقّدم  باجللل،  �مل�ساب  هذ�  يف 
عائلته  �إىل  »�لو�سط«  جريدة 
للفقيد  ر�جية  �لعز�ء،  بخال�س 
جميل  ولالأهل  �لو��سعة  �لرحمة 

�ل�سرب، �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.
مرمي خمي�سة

عبد  �جلمهورية،  رئي�س  ��ستقبل 
�ملجيد تبون، �م�س  رئي�س جبهة 
جاب  �هلل  عبد  �لتنمية  �لعد�لة 
�للقاء  هذ�  خالل  مت  وقد  �هلل. 
يف  �لعام  �لو�سع  حول  �لتباحث  
�لبالد وم�رسوع مر�جعة �لد�ستور 

الإر�ساء �أ�س�س �لدولة �لع�رسية يف 
وخالل  �لوطني  �لتو�فق  من  جو 
رئي�س  �إ�ستمع  �ملقابلة  هذه 
و�قرت�حات  �آر�ء  �إىل  �جلمهورية 
و�لتنمية  �لعد�لة  جبهة  رئي�س 
بناء  يف  �مل�ساهمة  كيفية  حول 

�جلمهورية �جلديدة.
عبد  �جلمهورية  رئي�س  و�رسع 
من  �سل�سلة  يف  تبون   �ملجيد 
�سخ�سيات  عدة  مع  �للقاء�ت 
�إطار  يف  �أحز�ب،  وروؤ�ساء  وطنية 
بعد  �أطلقه  �لذي  �لوطني  �حلو�ر 

توليه رئا�سة �لبالد.
 باية ع 

تبون ي�ضتقبل رئي�ص جبهة 
العدالة والتنمية جاب اهلل



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 

 

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

