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املديرية العامة للأمن الوطني

تفنيد �سائعة ا�ستعمال القوة �سد متظاهرين

منطقة بني بوعتاب بال�شلف

ا�ست�سهاد ع�سكريني اثنني اإثر 
انفجار لغم تقليدي

بني  ال�شعبي مبنطقة  الوطني  للجي�ش  نفذتها مفرزة  خالل عملية بحث ومت�شيط، 
بوعتاب بال�شلف/ن.ع.1، واإثر انفجار لغم تقليدي ال�شنع ا�شتُ�شهد، يوم 07 مار�ش 
بو�شكاية  الأمر بكل من بالل  ويتعلق  برتبة عريف متعاقد،  2020، ع�شكريان )02( 
وبادي�ش نوا�رصية. وعلى اإثر هذا امل�شاب، يتقدم ال�شيد اللواء ال�شعيد �شنڨريحة، 
لأ�رصة  واملوا�شاة  التعازي  بخال�ش  بالنيابة  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش 
هوادة  دون  �شيوا�شل  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش  اأن  على  موؤكدا  وذويهما،  ال�شهيدين 
والق�شاء عليهم  فلول هوؤلء املجرمني  الت�شحيات يف مالحقة  كانت  جهوده مهما 

اأينما وجدوا عرب كامل الرتاب الوطني.

جهاز ال�شرطة

بلجود يوؤكد التزامه برتقية 
العن�سر الن�سوي 

وقوف  بلجود،  كمال  العمرانية،  والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  جدد 
وراق  ع�رصي  اأداء  ل�شمان  الوطني  الأمن  واأفراد  اإطارات  مع  قطاعه  الدائم 
م�شاء   بلجود،  واأكد   البالد  ربوع  كل  يف  للمواطنني  خدمة  الأمنية  باملوؤ�ش�شات 
�رصف  على  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  نظمته  تكرميي  حفل  ام�ش  خالل 
تثمني  على  قطاعه  حر�ش  للمراة،   العاملي  اليوم  الن�شوية  مبنا�شبة  عنا�رصها 
اإىل  به  لالرتقاء  التكوين  تعزيز  خالل  من  منه،  الن�شوي  خا�شة  الب�رصي  العن�رص 
الحرتافية يف كل امليادين كما اأ�شار الوزير بلجود اأن قطاعه الوزاري يحر�ش كل 
لفائدته  التكوين  بتعزيز  منه  الن�شوي  خا�شة  الب�رصي  العن�رص  ترقية  على  احلر�ش 
بتوفري  والدويل  الوطني  امل�شتويني  على  الحرتافية  اإىل  ومبهاراته  به  لالرتقاء 

املتطلبات الالزمة لذلك
باية ع 

�شرطة ببلعبا�س

توقيف 122 �سخ�سا 
وحجز107 �سيارات 

الأ�شبوع  بلعبا�ش  نهاية  �شيدي  لولية  الأمنية  ال�شلطات  اأ�رصفت 
عملية  يف  توقيفهم  مت  بعدما  حالتهم  درا�شة  اأجل  من  على  حتويل 122 �شخ�شا 
�رصطة وا�شعة النطاق م�شت جميع اأحياء و�شوارع مدينة �شيدي بلعبا�ش ، حيث تبني 
اأن من بينهم 05 اأ�شخا�ش مبحوث عنهم ، كما مت تفتي�ش 107 مركبات ، وتوقيف 15 
دراجة نارية من خمتلف الأنواع والأ�شناف  كان اأ�شحابها ي�شتعملونها بدون احرتام 
اأدنى معايري ال�شالمة املرورية . العملية التي  �شخر لها تعداد ب�رصي ومادي هام 
من اأعوان ال�رصطة بالزيني املدين والأمني ، مت خاللها ا�شتهداف البوؤر املتوقع اأن 
العنف  اأ�شكال  اإىل  حماربة خمتلف  تهدف  كما  العدلية   ال�شوابق  ذوي  بها  يتواجد 

والإجرام يف الو�شط احل�رصي .
حممد بن ترار

�شيدي بلعبا�س 

موؤمتر  دويل  حول الد�ساتري 
العربية بداية من اليوم

بلعبا�ش وعلى مدار  اليوم الثنني باملكتبة املركزية لولية �شيدي   تنطلق �شبيحة 
يومني املوؤمتر الدويل  حول الد�شاتري يف الدول العربية وواقع التغيري  يف املجتمع  

وذلك مب�شاركة اأكرث 200 باحث من خمتلف الرتب ينحدرون من جامعات العامل .
امللتقى الذي �شيدوم يومني   من تنظيم مركز املدار املعريف  لالأبحاث والدرا�شات  
التي  الد�شاتري  ، �شيناق�ش خمتلف  الياب�ش  بالتعاون مع  جامعة اجلياليل  باجلزائر 
�شهدجتها الدول العربية والوقوف عن ايجابياتها  و�شلبياتها  من اجل العمل  على 
اإر�شاء د�شاتري قوية لتتغري بتغري الروؤ�شاء ، واإمنا  اإقامة د�شاتري توؤ�ش�ش لدول قوية  
من الناحية القانونية ت�شمن جت�شيد  احلقوق ومتنح الواجبات لالأفراد وكذا الدول 
اأن  املنتظر   ومن  هذا   ، قرارتها  اإ�شدار  يف  قوة  م�شدر  العربية  الدول  وجتعل   ،
العربية عن طريق ممثلها  للبلدان  العليا  لل�شلطات  بتو�شيات  تقدم  يخرج املوؤمتر 

حممد بن تراريف املوؤمتر

م.�س

لالأمن  العامة  املديرية  كذبت 
ما  قطعيا  تكذيبا  الوطني 
الإخبارية  املواقع  بع�ش  روجته 
التوا�شل  �شبكات  و�شفحات 
الجتماعي من من�شورات مغلوطة 
ومغر�شة، مفادها اأنه يوم ال�شبت 

العا�شمة  و�شط   2020 مار�ش   07
اإ�شتعملت  قد  ال�رصطة  م�شالح 

القوة �شد متظاهرين.
لالأمن  العامة  املديرية  وتو�شح 
ت�شجيلها  بعد  قواتها  اأن  الوطني 
مل�شرية غري مرخ�شة باأحد �شوارع 
العا�شمة، اإحتل اأ�شحابها الطريق 
الكلية  العرقلة  اإىل  اأدى  ما  العام 

يف  اأي�شا  وت�شبب  املرور،  حلركة 
التجارية،  املحالت  بع�ش  غلق 
وفق  ال�رصطة  م�شالح  تدخلت 
القوانني والتنظيمات املعمول بها 
يف مثل هذه احلالت، للمحافظة 
فتح  واإعادة  العام  النظام  على 
الطماأنينة  وب�شط  املرور  حركة 

يف نفو�ش املواطنني.

توقيف  مت  العملية  هذه  اإثر  على 
امل�شرية  يف  امل�شاركني  من  عدد 
خ�شعوا  الذين  املرخ�شة،  غري 
بعدها ويف  ليتم  لدرا�شة حالتهم 
نف�ش اليوم اإخالء �شبيل غالبيتهم، 
فيما �شيقدم بع�شهم اأمام اجلهات 
يف  للنظر  املخت�شة  الق�شائية 
العامة  املديرية  وتوؤكد  حالتهم. 

للتزاماتها  وفاء  الوطني  لالأمن 
حري�شة  �شتظل  اأنها  الد�شتورية 
الأ�شخا�ش  حماية  على 

واملمتلكات، و�شاهرة على �شمان 
الطماأنينة وال�شكينة العامة، وعلى 

راحة املواطن واأمن البالد.

ك�شف وايل ولية تلم�شان امومن مرموري 
عن  منح 300 قطعة اأر�شية لفائدة �شكان 
تنفيذا  اأوىل  كدفعة  الرم�شي  مدينة 
الإدارة  ل�شباب  قدمتها  لوعود  التي 
الرم�شاوي  الذي  انطلق  احلراك 
حني  يف   ، بال�شكن  للمطالبة  باملدينة 
الع�رصة  القرى  �شكان  تهمي�ش  مت 

�شاأنه  من  الذي  املكونة  للبلدية  الأمر 
تفجري الو�شع .

اأ�شل  من  الأوىل  تعد  التي   الكوطة 
ل�شباب  اأر�شية  املوجهة  1200  قطعة 
اأكرث  يقابلها  التي  الرم�شي  مدينة 
ب�شاأنها  والذي  عقد  ملف   4000 من 
ملجل�شه  طارئة  البلدية  جل�شة  رئي�ش 

الأولية  للم�شتفيدين  القائمة  بغية  اقامة 
، الأمر الذي من �شاأنها تفجري الو�شع ما 
و�شباب  جهة  من  اأ�شحاب  امللفات  بني 
القرى املجاورة التي مل ت�شتفذ من ال�شكن 
منذ ع�رصية من الزمن على غرار �شيدي 
 ، علي  �شيدي   ، العربي  فاطمي   ، بونوار 
�شيدي ال�رصيف ، القوا�شري بورواحة عبد 

 ، عمو�ش   ، منور  اجلليل  عبد   ، ال�شالم 
�شيدي ميلود والقوا�شري والذين با�رصو يف 
التح�شري لحتجاج كبرية قد يقطع ال�شبل 
عرفتها  كربى  احتجاجات  وان  خا�شة 
البلدية من اجل ال�شكن  نتيجة �شوء ت�شيري 

البلدية.
حممد بن ترار

الرم�شي بتلم�شان

كوطة ال300قطعة اأر�سية تهدد بتفجري الو�سع

مبدينة  الري�ش  غابة  اأم�ش  احت�شنت 
البويرة فعاليات الطبعة الثانية من ن�شف 
ماراطون الن�شوي املنظم من طرف وكالة 
الت�شال »فراح اأم 3 ميديا » بالتن�شيق مع 
 « املري�ش  اإ�شعاف   « اخلريية  اجلمعية 
والنادي الريا�شي لني البويرة برعاية وايل 
ال�رصطان  �شد  كلنا   « �شعار  حتت  الولية 
م�شاركة  و�شهد    « املبكر  للك�شف  ونعم 

ما  الأعمار  خمتلف  من  للن�شاء  قيا�شية 
مع  الت�شامنية  املبادرة  جناح  يف  �شاهم 
احلدث  و�شنعت  ال�رصطان  مري�شات 
باملنا�شبة الفائزة باملرتبة الأول »بحمان 
فطيمة » البالغة من العمر 69 �شنة والتي 
اجلميع  طرف  من  والثناء  التكرمي  لقيت 
ونف�شانيني  خمت�شني  اأطباء  قدم  ،كما 
عن  للم�شاركات  هامة  واإر�شادات  ن�شائح 

الت�شخي�ش  ب�رصورة  الثدي  �رصطان  داء 
تفادي  اأجل  من  املبكر  والك�شف 
منح  جانب  اإىل  اخلطرية  امل�شاعفات 
الدعم النف�شي للمري�شات وكيفية التعامل 
الأ�رصي،  اجلانب  من  خا�شة  حالتهن  مع 
ليندة  برهون   « املدربة  اأ�رصفت  فيما 
بهدف  بالأيروبيك  خا�شة  ح�شة  على   «
املداومة  على  الن�شوي  العن�رص  ت�شجيع 

مفتاح  تعترب  التي  الريا�شة  ملمار�شة 
ومن   ، والر�شاقة  ال�شحة  على  احلفاظ 
جهتها ثمنت �شاحبة املبادرة الأ�شتاذة » 
الت�شامنية  التظاهرة  جناح   « ميينة  فراح 
يومهن  يف  الن�شاء  لفائدة  والرتفيهية 
مماثلة  مبادرات  بتنظيم  واعدة  العاملي 

لهذه الفئة يف قادم الأيام .
اأح�شن مرزوق

اليوم العاملي للمراأة

جناح باهر للماراطون الن�سوي بالبويرة

خبر في 
صورة

نهاية حزينة الأف�سل العب يف العامل 
الربازيلي "رونالدينيو"

كونرتول عاملي لنب �سبعيني  
خالل  ب�شمته  �شبعيني  بن  رامي  اجلزائري  الدويل  الالعب  ترك 
مباراة القمة التي خا�شها رفقة ناديه بوري�شيا مون�شغالدباخ اأمام 
بوري�شيا دورمتوند حل�شاب الدوري الأملاين، اأين قام مبراقبة رائعة 
للكرة عندما ا�شتلم توزيعة من طرف اأحد زمالءه يف النادي على 
بالكرة  وراوغ  عاملي  بكونرتول  قام  للملعب، حيث  الأي�رص  الرواق 
الالعب الدويل املغربي اأ�رصف حكيمي الذي ف�شل يف انتزاع الكرة 

منه.

اأن�سار احتاد العا�سمة يوّجهون 
ر�سالة اإىل �سريبور  

نادي  اأن�شار  ا�شتغّل 
مباراة  العا�شمة  احتاد 
الديربي  يف  وبارادو  ناديه 
جرى  الذي  العا�شمي 
 5 ملعب  على  اأم�ش  اأول 
البطولة  حل�شاب  جويلية 
راية  برفع  وقاموا  الوطنية 
»الفلومبو«  مدرجات  من 

ت�شّمن ر�شالة وجهوها اإىل املالك اجلدد للنادي العا�شمي جممع 
املزيفني«،  من  النادي  »نظفوا  عبارة  فيها  جاء  والتي  »�شريبور« 
دعوا من خاللها امل�شوؤولني على الفريق اإىل القيام بتطهري الحتاد 
من الأ�شخا�ش النتهازيني الذي يهدفون من القرتاب من النادي 
دون  ال�شخ�شية،  ماآربهم  اإىل  والو�شول  املزايا  على  احل�شول  اإىل 

ال�شعي اإىل العمل مل�شلحة الحتاد.

البويرة

مظاهرة ن�سوية يف اليوم العاملي للمراأة
الن�شاء  من  الع�رصات  اأم�ش  تظاهرت 
»جتمع  لنداء  ا�شتجابة  البويرة  مبدينة 
حلول  مع  تزامنا   « البويرة  اأحرار  ن�شاء 
 8 ل  امل�شادف  للمراأة  العاملي  اليوم 
انطلقت  حيث   ، �شنة  كل  من  مار�ش 
من  ن�شاء  فيها  �شاركت  التي  امل�شرية 
اجلامعيات  والطالبات  الأعمار  خمتلف 
اأوحلاج  حمند  »اكلي  جامعة  اأمام  من 

للمدينة  الرئي�شية  بال�شوارع  مرورا   «
رفعت  اأين  الثقافة  دار  �شاحة  غاية  اإىل 
تنادي  و�شعارات  لفتات  املتظاهرات 
بالن�شبة  املفهوم  وتغيري  املراأة  بحقوق 
لن�شالها  تاريخ  يعترب  الذي  اليوم  لهذا 
وكفاحها من اجل حقوقها ولي�ش موعدا 
قاعات  والرق�ش يف  بالغناء  لالحتفالت 
الأفراح مثلما �شاد العتقاد لدى الكثريين 

املمار�شات  ب�شتى  هوؤلء  نددت  كما   ،
يف  املراأة  لها  تتعر�ش  التي  امل�شينة 
املجتمعات  وكافة  اجلزائري  املجتمع 
الذكورية ب�شفة عامة على غرار اأ�شكال 
العنف اجل�شدي واللفظي وكذا التحر�ش 
من  وغريها  العمل  اأماكن  يف  اجلن�شي 
ال�شياق  ويف   ، عنها  امل�شكوت  الأمور 
�شددت املتحدثات على �رصورة موا�شلة 

املراأة اجلزائرية لن�شالها لك�شب مكانتها 
احلقيقية اإىل جانب الرجل خا�شة واأنها 
امليادين  كل  وتفوقها يف  اأثبت جدارتها 
الأخري مت تكرمي عائلة املنا�شلة  ، ويف 
التلميذة  » وتلت  اإميان �شيبان   « الراحلة 
» مايا ولد حممد » ق�شائد �شعرية حول 

املراأة اجلزائرية احلرة .
اأح�شن مرزوق

اأ�شبح يف زمانه اأف�شل لعب يف العامل بدون منازع ، لكن ب�شبب 
ادمانه على حياة امللهي واملخدرات مما عر�شه لأزمات منها 

الإفل�س وتراكم الديون ومت �شحب جواز �شفره...فلجاأ اىل عملية 
تزوير �شاذجة اأف�شت اىل اعتقاله يف مطار باراغواي، والأكيد اأنه 

لن يفلت من ال�شجن هذه املرة لتكون نهاية حمزنة



مبنا�سبة �ليوم �لعاملي للمر�أة

الرئي�س تبون يكرم جزائريات جنحن يف رفع التحدي
�أ�سرف رئي�س �جلمهورية, عبد �ملجيد تبون �لأحد على تكرمي جمموعة من �لن�ساء �جلز�ئريات 

جنحن يف جت�سيد م�ساريع خمتلفة وبرعن يف ت�سيريها بالرغم من �لتحديات.
عطار باية 

خالل  مت  الذي  التكرمي  هذا  و�شمل 
�رشف  على  ال�شعب  بق�رش  اأقيم  حفل 
اليوم  مبنا�شبة  اجلزائرية  املراأة 
خمتلف  من  ن�شاء  للمراأة,  العاملي 
اليومي  بن�شالهن  متيزن  البالد  اأنحاء 
وجنحن يف مواجهة التحديات وبرعن 
باإمكانيات  م�شاريعهن  ت�شيري  يف 
حمدودة اعتمدت اأغلبها على قرو�ض 
م�شغرة ممنوحة من الدولة, ا�شتطعن 
ومنح  ب�شمتهن  ترك  خاللها  من 
يف  بدجمهن  اأخريات  لن�شاء  فر�شة 

�شهادات  منحن  حيث  امل�شاريع,  تلك 
جلهودهن  تكرميا  وعرفان  تقدير 
درب  موا�شلة  على  لهن  وت�شجيعا 
اأف�شل. ومتيزت  م�شتقبل  نحو  النجاح 
االحتفائية  خالل  املكرمات  الن�شاء 
»املراأة اجلزائرية:  �شعار  التي حملت 
�شملت  مب�شاريع  واإبداع«,  عمل 
ال�شناعات  بينها  جماالت خمتلفة من 
النحل  تربية  واحلرفية,  التقليدية 
جانب  اإىل  الزيتون  وع�رش  واملوا�شي 
تركيب  غرار  على  حديثة  جماالت 

و�شيانة االألواح ال�شم�شية.
وبذات املنا�شبة, قام رئي�ض اجلمهورية 

بجولة يف معر�ض لل�شناعات التقليدية 
واحلرفية اأقيم باملنا�شبة, واألقى نظرة 
اأجنزتها  التي  ال�شناعات  بع�ض  على 
اأنامل ن�شوية تعرب عن الهوية اجلزائرية 
اجلزائريني  وعادات  تقاليد  وحتاكي 
الوطن. وت�شجيعا  ربوع  خمتلف  من 
وتثمينا  اجلزائريات  الن�شاء  جلهود 
عن  تبون  الرئي�ض  اأعلن  الإبداعهن, 
للمراأة  الوطنية  »اجلائزة  اإن�شاء 
حيث  املجاالت,  �شتى  يف  املبدعة« 
عن  اأعلن  اأن  باملنا�شبة »ي�شعدين  قال 
اإن�شاء اجلائزة الوطنية للمراأة املبدعة 
بالن�شاء  �شنوي  الحتفاء  املوجهة 

املتميزات  املبدعات  اجلزائريات 
جلهودهن  اعرتافا  املجاالت,  كل  يف 
وتثمينا الإجنازاتهن وحتفيزا لهن على 
�شق طريقهن بكفاءة وجدارة يف �شتى 
بـامل�شاهمات  اأ�شاد  املجاالت كما 
اجلزائرية  للمراأة  واملتميزة  املبدعة 
اجلديدة  اجلزائرية  الدولة  بناء  يف 

والدفاع عليها و�شيانتها
الت�شامن  وزيرة  اأكدت  جهتها,  من 
املراأة,  وق�شايا  واالأ�رشة  الوطني 
اجلزائرية  املراأة  اأن  كريكو,  كوثر 
حتظى بـمكانة موقرة �شمن امل�رشوع 
املجيد  عبد  للرئي�ض  املوؤ�ش�شاتي 

اجلمهورية  اأ�ش�ض  بناء  اإطار  تبون, يف 
ليومها  اإحياءها  اأن  م�شيفة  اجلديدة 
اجلزائرية:  »املراأة  ب�شعار  العاملي 
مبدى  »وعيها  يعك�ض  واإبداع«  عمل 
التنمية  م�شعى  يف  انخراطها  اأهمية 
العمل  تقدي�ض  خالل  من  امل�شتدامة 
متا�شيا  االإبداع  ميزة  وتكري�ض 
باملنا�شبة  البناءة وحيت  وطموحاتها 

روح االإبداع لدى رئي�ض اجلمهورية يف 
اختيار �شعار هذه االحتفائية , والذي 
املراأة  بقدرات  وثقته  اإميانه  عن  ينم 
يف  الفعالة  امل�شاركة  يف  اجلزائرية 
معامل  لتاأ�شي�ض  الداعم  التغيري  �شنع 
اجلمهورية اجلديدة, من خالل تبجيل 
كانت  عاملة  التنموي  دورها  وت�شجيع 

اأم مبدعة ويف �شتى اأنحاء الوطن
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رئي�سة �جلمعية �لوطنية لرتقية  �ملر�أة 
دريدي نادية

»تبون قام مبا مل يقم به 
اأي رئي�س �سابق«

الوطنية  اجلمعية  رئي�شة  ثمنت 
وال�شباب,  املراأة  وحماية  لرتقية 
اليوم  اإحياء  اأم�ض,  نادية,  دريدي 
ال�شعب,  ق�رش  يف   , للمراأة  العاملي 
بتكرمي  قيمة,  التفاتة  اإياها  معتربة 
مثل  مثلها  فيه,  اجلزائرية«  »املراأة 
ما  وهو  الوطنية,  ال�شخ�شيات  باقي 
مل يقم به اأي رئي�ض جمهورية �شابق, 

على حد قولها.
ت�رشيح خ�شت  دريدي, يف  وك�شفت 
اإحدى  وهي  »الو�شط«,  جريدة  به 
اأ�رشف  الذي  احلفل  يف  املكرمات, 
عبد  اجلمهورية,  رئي�ض  عليه, 
الت�شامن  وزيرة  اأن  تبون,  املجيد 
الوطني واالأ�رشة وق�شايا املراأة,  قد 
قبلت طلبها, بعقد لقاءات دورية مع 
الن�شوية,  واجلمعيات  التنظيمات 
الإي�شال ان�شغاالت املراأة اجلزائرية 
مبكانة  حتظى  باعتبارها  للو�شاية, 
جد هامة, مثلها مثل الرجل, يف اطار 

بناء اأ�ش�ض اجلمهورية اجلديدة.
املتحدثة,  ذات  اأف�شحت  حني,  يف 
الرئا�شة,  يف  م�شت�شارين  اأن 
باالإ�شافة اإىل الطاقم احلكومي, قد 
الرئا�شة  باب  اأن  للحا�رشات,  اأكدوا 
التنظيمات  اأمام  مفتوح,  واحلكومة 
واجلمعيات الن�شوية, للنهو�ض بواقع 
املراأة, لكي ت�شبح عن�رشا فعاال يف 

املجتمع.
كما اأ�شادت رئي�شة اجلمعية الوطنية 
وال�شباب,  املراأة  وحماية  لرتقية 
لـ15  اجلمهورية,  رئي�ض  لتكرمي 
املجاالت,  �شتى  يف  مبدعة,  امراأة 
معربة  الوطن,  واليات  خمتلف  ومن 
وتاأثرها  �شعادتها  عن  باملنا�شبة, 
الطيبة,  املبادرة  بهذه  ال�شديد 
ن�شاء  لتكرمي  الرئي�ض,  قبل  من 
عانني  لطاملا  حقا,  مكافحات 

التهمي�ض �شابقا.
مرمي خمي�سة

وزير خارجية حكومة حفرت يوؤكد 
مبقر جبهة �مل�ستقبل

نعلق على اجلزائر اآماال كبرية 
حكومة  يف  اخلارجية  وزير  اأكد 
احلويج  الهادي  عبد  خليفة  حفرت, 
الويالت  ذاقت  التي  اجلزائر  باأن 
�شف  يف  اإال  تكون  لن  االإرهاب  من 
وامللي�شيات  االإرهاب  مواجهة 
قادرة  اجلزائر  اأن  مربزا  امل�شلحة 
باعتبارها  لالزمة  حل  تقدمي  على 

دولة جوار لي�ض لها م�شلحة ذاتية
خالل  احلويج  الهادي  عبد  وقال 
كلمة األقاها  يف ندوة �شحفية مبقر 
خليفة  حكومة  اأن  امل�شتقبل  جبهة 
جديدة  ليبيا  لتاأ�شي�ض  ت�شعى  حفرت 
للموؤ�ش�شات  القوامة  فيها  تكون 
ي�شون  الذي  والقانون  ال�رشعية 
�شجون  وبدون  الوطني  القرار  
اأو غزو  تدخل ع�شكري  اأو  �شيا�شية 
اأجنبي لالأرا�شي الليبية م�شددا باأن 
حكومتهم لن تقبل بعودة امل�شتعمر 

الرتكي من جديد
حكومة  على  النار  املتحدث  وفتح 
مل  باأنها  موؤكدا  الوطني,  الوفاق 
فر�شت  اإمنا  الربملان  من  تُعتمد 
وهي ُمنتهية ال�شالحية -كما قال-, 

اأكرث من 90 باملائة  اأن  اإىل   م�شريا 
عليه  ت�شيطر  الليبي   الرتاب  من 
هي  وبذلك  حفرت  خليفة  حكومة 
اللبيبني  كل  على  م�شوؤولة  حكومة 
الرثوة  فيها  تُق�شم  موحدة  واحدة 
واعترب  ليبيا  اأبناء  بني  بالعدل 
طبيعة  اأن  امل�شتقبل,  جبهة  �شيف 
االأزمة الليبية, ت�شبب فيها جمموعة 
 300 بـ  تُقدر  القانون  عن  خارجني 
منها  كبريا  جزءا  م�شلحة  جمموعة 

عقائدي.
على  احلويج  الهادي  عبد  و�شدد 
اإىل   لالحتكام  ت�شعى  حكومتهم  اأن 
�شندوق   ال  الدميقراطية  �شندوق 
يف  ثقته  مدى  عن  معربا  ال�شالح, 
الدبلوما�شية اجلزائرية وما ت�شتطيع 
جوار  كدولة  الليبية  لالأزمة  تقدميه 
رد  كما  ذاتية  م�شلحة  اأي  لها  لي�ض 
املوالية  احلكومة  يتهمون  من  على 
الع�شكري,  بالنظام  حفرت  للم�شري 
يخ�شع  كموؤ�ش�شة  »اجلي�ض  قائال: 
ل�شلطة مدنية وهي جمل�ض النواب« 
باية ع

عبد �ملجيد منا�سرة ي�سرح:

 على االإ�سالح اأن يرتكز على مطالب احلراك
االإ�شالمي  املنتدى  رئي�ض  ك�شف 
العاملي للربملانيني, والرئي�ض ال�شابق 
املجيد  عبد  ال�شلم,  جمتمع  حلركة 
منا�رشة اأم�ض, عن ال�رشوط ال�رشورية 
اجلزائر,  يف  االإ�شالحات  لنجاعة 
بالدنا  اأن  الوقت,  ذات  يف  موؤكدا 
الإعادة  �شانحة,  تاريخية  فر�شة  اأمام 
اأ�ش�ض �شحيحة, من  الدولة على  بناء 
خالل انتهاج م�شار اإ�شالحي, ي�شتند 
على قوة احلراك ال�شعبي, وي�شتهدف 

االنتقال الدميقراطي املن�شود.
وجاء ذلك خالل ندوة �شيا�شية ن�شطها 
يف  االإ�شالحات  منا�رشة, بعنوان: 
اجلزائر بني الواقع والطموح, بفرندة, 
منا�شلي  ح�شور  تيارت, و�شط  والية 
و�شيوف  احلركة,  ومنا�شالت 
واأ�شاتذة, يتقدمهم م�شوؤولون وقيادات 
م�شتهل  يف  منا�رشة,  واأو�شح  والئية. 

»االإ�شالحات«,  كلمة  اأن  مداخلته, 
معناها  على  دالة  غري  اأ�شبحت 
النا�ض  اأن  اعتبار  على  احلقيقي, 
الكلمة,  هاته  �شماع  مبجرد  اأ�شحت 

ت�شعر باخلديعة اأو احليلة!!
ال�شعبي  باملجل�ض  النائب  ونبه 
يف  م�شاركته  مبنا�شبة  الوطني, 
املكان  عبقرية  اأن  ال�شيا�شية,  الندوة 
الذي  الزمان  عبقرية  مع  »فرندة«, 
�شنعه احلراك ال�شعبي بعد 22 فيفري 
2019, باالإ�شافة اإىل عبقرية االإن�شان 
»اجلزائري«, الذي األهم �شعوب العامل 
هذه  متازج  حال  يف  ثورة,  باأعظم 
وا�شتح�شارها,  الثالث  العبقريات 
يف  االإ�شالحات  مو�شوع  ملناق�شة 
اجلزائر, يجعلنا اأمام فر�شة تاريخية 
�شانحة, الإعادة بناء الدولة على اأ�ش�ض 
املنتدى  رئي�ض  اأكد  حيث  �شحيحة. 

اأن  للربملانيني,  العاملي  االإ�شالمي 
يف  االإ�شالحات  جناعة  �رشوط  من 
اجلزائر, هو االعرتاف بوجود االأزمة 
ح�شبه,  ال�شلطة  اأن  خا�شة  بداية, 
بذلك,  تعرتف  ال  ال�شديد  لالأ�شف 
رغم ت�شعب االأزمة اإىل اأربعة عنا�رش: 
وال�رشعية,  واالأخالقية,  الهوية, 
ال�رشوري  فمن  ثانيا  اأما  والتنموية, 
احلوار  خالل  من  احللول,  مناق�شة 
اإ�شالح  مع  تهمي�ض,  وال  اإق�شاء  دون 
عن  بعيدا  تعديله,  بدل  الد�شتور 
لد�شتور  لريقى  والتوفيق,  التلفيق 
احلراك  ملطالب  ي�شتجيب  توافقي 

ال�شعبي.
ذات  يف  املتحدث,  ذات  انتقد  كما 
تدار  التي  القدمية  الطريقة  ال�شياق, 
بها عملية تعديل الد�شتور, م�شريا اأنه 
من امل�شتحيل اأن تنتج د�شتورا جديدا, 

لنا جزائر جديدة.  اأن حتقق  اأو حتى 
يف حني, جدد الرئي�ض ال�شابق حلركة 
مداخلته,  اآخر  يف  ال�شلم,  جمتمع 
وطنية  ندوة  بعقد  ومطالبته,  دعوته 
جامعة مانعة ال تق�شي اأحدا, حت�شم 
املوا�شيع,  جميع  يف  نهائي  ب�شكل 
وطبيعة  الهوية  مو�شوع  راأ�شها  وعلى 

النظام ...الخ.
�شبقتها  قد  كانت  الندوة,  اأن  يذكر 
االأثرية  املواقع  اإىل  �شياحية  زيارة 
بها املنطقة, على غرار:  التي تزخر 
بن  الرحمان  عبد  العالمة  خلوة 
الفرن�شي  امل�شت�رشق  ومكتبة  خلدون 
مواليد  من  يعد  والذي  بارك,  جاك 
فرندة, كانت و�شيته عند وفاته �شنة 
اإىل  اخلا�شة  مكتبته  باإهداء   1995

م�شقط راأ�شه.
مرمي خمي�سة

جبهة �لتحرير �لوطني

 حركة االإنقاذ تدعو لدورة ا�ستثنائية للجنة املركزية
 حتذير منا�سلي »�ل�سالونات« و »�لبالطوهات« من �لتموقع

دعت حركة اإنقاذ حزب جبهة التحرير 
دورة  عقد  اإىل  لها,  بيان  يف  الوطني, 
اأقرب  يف  للحزب,  املركزية  للجنة 
وطنية  جلنة  عنها  تنبثق   , االآجال 
مدعمة بكفاءات احلزب, رغبة منها, 
يف مللمة كل اأبناء احلزب املخل�شني 
احل�شابات  عن  بعيدا  ال�رشفاء,  و 
حت�شري  على  لالإ�رشاف  ال�شيقة, 
عنوان  حتت  ع�رش,  احلادي  املوؤمتر 

»موؤمتر املنا�شلني ».
الو�شعية  اإن  احلركة,  البيان  واأو�شح 
اأ�شبح  التي  �رشعية,  والغري  اخلطرية 
الوطني  التحرير  يعي�شها حزب جبهة 

النهو�ض  اإىل  بها,  دفعت  قد  اليوم, 
من اجل ت�شحيح م�شاره, واإعادته اإىل 
حيث  النوفمربية,  مبادئه  و  ال�رشعية 
اجلاري,  مار�ض   06 بتاريخ  اجتمعوا 
باتنة  والية  اأري�ض  حمافظة  مبقر 
جبهة  حلزب  ق�شمة   15 لـ  ممثلني   ,

التحرير الوطني.
كما ك�شف ذات البيان, اأنه بعد نقا�ض 
و حتليل للو�شع, ويف �شبيل البحث عن 
التي  االأزمة  هذه  من  للخروج  اآليات 
ممثلوا  قرر  فقد   , احلزب  يعي�شها 
حركة االإنقاذ املجتمعون مايلي: اأوال 
القانونية  ال�رشعية  اعادة  على  العمل 

ن�شاط  بعث  ثانيا اإعادة  للحزب, 
املحافظات,  و  الق�شمات  يف  احلزب 
اأما ثالثا حماربة التهمي�ض و االإق�شاء 
و املال الفا�شد, فالدعوة اإىل توحيد 
ما  كل  و  االأبواب,  فتح  و  ال�شفوف 
املواطنني,  ثقة  ا�شرتجاع  �شاأنه  من 
وذلك  احلزب,  مكانة  ا�شرتجاع 
بتطهري �شفوفه و عودته اإىل القانون 
للحزب,  الداخلي  النظام  و  االأ�شا�شي 
احلد  هذا  عند  االأمر  يتوقف  ومل 
اأمناء  كافة  احلركة  دعت  بل  فقط, 
لـمحافظة  التابعة   ,15 الق�شمات 
القرارات  باإلغاء  باتنة,  والية  اأري�ض 

والتي  �رشعية,  الغري  التعيينات  و 
العا�رش, منوهة  �شدرت بعد املوؤمتر 
باملنا�شبة, اأنها ال ت�شعى بتاتا, الإن�شاء 
اأو بديلة عن  هياكل تنظيمية موازية, 

هياكل احلزب .
حزب  اإنقاذ  حركة  حذرت  حني  يف 
جبهة التحرير الوطني, يف اآخر بيانها, 
البالطوهات,  و  ال�شالونات  جماعات 
عن  البعيدين  و�شفتهم,  مثلما 
من  الن�شالية,  القاعدة  ان�شغاالت 
انتهاز الفر�شة, بغاية التموقع وخدمة 

م�شاحلهم ال�شيقة و ال�شخ�شية .
مرمي خمي�سة

�جلز�ئر

وزير اخلارجية الربيطاين يف زيارة ر�سمية 
لل�رشق  الربيطاين  الدولة  وزير  �رشع 
لل�شوؤون  اإفريقيا,  و�شمال  االأو�شط 
اخلارجية مبكتب الكومنلويث, جيم�ض 
اإىل  عمل  بزيارة  اأم�ض,  كليفريل, 
تاريخ  من   , اأيام  ثالثة  تدوم  اجلزائر, 
منه,  العا�رش  غاية  اإىل  مار�ض  الثامن 
بدعوة من ر�شيد بالدهان, كاتب الدولة 
والكفاءات  الوطنية  باجلالية  املكلف 
باخلارج. وح�شب بيان لوزارة اخلارجية, 
فقد مت ا�شتقبال كليفريل, من قبل وزير 

بوقادوم,  �شربي  اخلارجية,  ال�شوؤون 
من  كجزء  الزيارة,  هذه  تعترب  حيث 
اال�شرتاتيجي  للحوار  التا�شعة  الدورة 
�شيرتاأ�شه  الذي  الربيطاين,  اجلزائري 

بالدهان وجيم�ض كليفريل.
الطرفان  اأن  الوزارة,  بيان  واأو�شح 
تعميق  اإىل  املنا�شبة,  بهذه  �شي�شعيان 
حول  البلدين,  بني  والتن�شيق  احلوار 
الثنائية,  العالقات  يف  مهمة  موا�شيع 
الثنائي,  القانوين  االإطار  ال�شيما 

وتكييفه مع خروج بريطانيا من االحتاد 
اأنه  امل�شدر,  ذات  اأكد  كما  االأوروبي. 
كيفية  مناق�شة  اجلل�شة,  خالل  �شيتم 
يف  االإجنليزية  اللغة  تدري�ض  تنمية 
اجلزائر, من خالل افتتاح املوؤ�ش�شات 
اجلزائر,  يف  الربيطانية  التعليمية 
ال  االقت�شادي,  التعاون  نطاق  وتو�شيع 
امل�شتمرة  امل�شاهمة  خالل  من  �شيما 
يف  القائمة  اجلزائرية,  للمهارات 
اململكة املتحدة, باالإ�شافة اإىل تبادل 

االإقليمية  الق�شايا  جميع  حول  االآراء 
امل�شرتك,  االهتمام  ذات  والدولية 
وال�شحراء  وال�شاحل  ليبيا  ال�شيما 
وفل�شطني,  واليمن  و�شوريا  الغربية 
والق�شايا  امل�شائل  عن  ف�شال 
الهجرة,  مثل  االأخرى,  ال�شاملة 
يف  املناخ,  وتغري  االإرهاب,  ومكافحة 
للحكومة  اجلديدة  التوجهات  اإطار 

اجلزائرية.
مرمي خمي�سة
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الدفاع يرف�ض اإدانة املتهمني ا�ستجابة للحراك 
اليوم ال�ساد�س من حماكمة » تركيب ال�سيارات« و اخلام�سة

باية ع  

ال�شعبي  احلراك  مطالب  خيمت 
على  العقوبات  اأق�شى  بت�شديد 
وكذا  والوزراء  االأوالن  الوزيران 
االأعمال  ورجال  امل�شوؤوليني 
على  ف�شاد  ق�شايا  يف  املتابعني 
تركيب  ق�شيتي  حماكمة  اأطوار 
حللمة  اخلفي  والتمويل  ال�شيارات 
ال�شابق  للرئي�س  اخلام�شة  العهدة 
بداية  وكانت  بوتفليقة  العزيز  عبد 
ال�شاعة  حدود  يف  النقا�س  هذا 
احلادية ع�رش �شباحا عندما حاول 
ال�شابق  االأول  الوزير  جنل  دفاع 
املحكمة  هيئة  اإقناع  �شالل  فار�س 
 « اإيقافه  ومت  برئ  االأخري  هذا  اأن 
ال�شعبي  احلراك  ملطالب  ا�شتجابة 
حيث   « �شابق  اأول  وزير  ابن  وكونه 
قال حماميه امني �شيدهم باحلرف 
الواحد » فار�س �شالل هنا الن اأبيه 
ب�شبب  يعاقب  انه  كما  اأول  وزير 
هيئة  رافعت  » كما  �شعبوية  مطالب 
هذا  برباءة  فار�س  املتهم  دفاع 
اإليه  املوجهة  التهم  من  االأخري 
ب�رشاكة  قام  املتهم  باأن  وا�شتدلت 
ثم  ال�شيارات  ت�شويق  قطاع  يف 
ثم   2012 �شنوات  تركيبها  خالل 

2017  وهي الفرتة التي  مل يكن فيه 
والده يف من�شب وزير اأول .

االأ�شتاذ  دعا  ال�شياق  نف�س  ويف 
حق  يف  تاأ�ش�س  الذي  برغل  خالد 
الوطني  للبنك  ال�شابق  العام  املدير 
اجلزائري عبود عا�شور حيث اأو�شح 
امل�شوؤولني  ومعهم  الوزراء   « اأن 
يحاكمون اليوم لي�س ب�شبب جتاوزات 
احلراك  ملطالب  اإر�شاء  واإمناء 
ال�شياق  نف�س  يف  منتقدا   « ال�شعبي 
كافة  بها  حكم  التي  االإجراءات 
املحكمة  م�شتوى  على  املتهمني 
خا�شة  اأحممد  ب�شيدي  االأوىل 
�شا�شات  على  بعر�شهم  تعلق  ما 
التلفزيون مربزا اأن هذا االإجراء هو 

» ذبح للمتهمني »
اإجراءات  برغل  ببطالن  ومت�شك 
املتابعة �شد موكله النعدام ال�شكوى 
مو�شحا  اإن  امللف   يف  امل�شبقة 
ماذا  ي�شتف�رشه  االآن  حلد  موكله 
اأكد  اأن  كما  ال�شجن  ليدخل  فعل 
موكله  به  املتابع  البنكي  القر�س 
واملمنوح لعرباوي ح�شان هو قر�س 
البنك  خالله  من  �رشعي  ح�شل 
على فوائد بقيمة 300 مليار �شنتيم، 
ووافقت  �شمانات،  مقابل  وكان 

عليه  جلنة القرو�س.
ميلود  املحامي  انتقد  بدوره 
نف�س  حق  يف  القائم  اإبراهيم 
احلراك  عدالة  �شماه  ما  املتهم 

لعدالة  اجلزائر  بحاجة  اأن  مربزا 
القانون  فيها  يحرتم  وم�شتقلة  حرة 
حيث  ذلك  من  اأبعد  اإىل  وذهب 
غري  ال�شيا�شوية  العدالة  اأن  قال 
دولة  لبناء  �شيء  تقدم  وال  جمدية 
االإطار  هذا  والقانون .   ويف  احلق 
عبد  املتهم  دفاع  طالبت  هيئة 
�شابق  اإطار  وهو  م�شطفى  الكرمي 
موكلهم  بتربئة  ال�شناعة  بوزارة 
اأي  له  اأنه  لي�س  ذلك  يف  وحجتهم 
يعود  الذي  القرار  اتخاذ  يف  �شلطة 
القطاع  كما  وزير  اخت�شا�س  اإىل 
مقراوي  دفاع  هيئة  التم�شت 
بنف�س  اأي�شا  اإطار  وهي  ح�شيبة 
نظرا  ملوكلتهم  الرباءة  الوزارة 
تثبت  واالأدلة  التي  القرائن  لغياب 
تورطهما يف  ف�شيحة  ملف تركيب 
اأكد  ال�شياق  نف�س  ويف   . ال�شيارات 
اأغاديرعمر  املتهم  دفاع  فريق 
ال�شناعية  الرتقية  مدير  وهو 
ينتظر  االأخري  هذا  اأن  بالوزارة 
املحكمة  تربئته  الأنه  هيئة  من 
ال  ل�شانهم  على  جاء  ما  ح�شب 
رف�س  اأو  لقبول  اأي �شالحية  ميلك 
ملفات  املتعاملني بل كانت مهامه 
املتعاملني  فقط  ا�شتقبال  حمددة 

وال�رشكاء االأجانب وتوجيههم

وا�سلت  الغرفة اجلزائية الأوىل مبجل�س ق�ساء اجلزائر العا�سمة الأحد ال�ستماع اإىل مرافعات هيئة 
دفاع املتهمني  من اإطارات وزارة ال�سناعة وفار�س �سالل جنل الوزير الأول ال�سابق  وعا�سور عبود 

املدير ال�سابق لبنك الوطني اجلزائري حيث عرب املحامني عن رف�سهم رف�سا مطلقا ت�سديد العقوبات 
�سد موكيلهم » اإر�ساء » ملطالب احلراك ال�سعبي يف جمعاته ال�سابقة .

يف ق�سية جديدة  حمل حتقيق  

 هدى فرعون متهمة  باإجها�ض 
م�سروع الألياف الب�سرية 

ر�شمية  م�شادر  ك�شفت 
اأن  حتقيقات معمقة قد انطلقت 
احلدودية  الواليات  من  بالعديد 
توقيف  فحوى  على  للوقوف 
والقرى  ربط  املدن  م�رشوع 
احلدودية  باالألياف الب�رشية  من 
وتكنولوجيا  الربيد  وزارة  قبل 
االت�شال والذي ر�شدت له الدولة 
اجلزائرية مبالغ مالية �شخمة  يف 
دردوري  والتي  الوزيرة  عهد 
با�رشت يف اإطالق امل�شاريع بكل 
والغربية  ال�رشقية  احلدود  من 
يف  اأخرى  عن  م�شاريع  واأعلنت 
احلدود اجلنوبية. هذا امل�رشوع 
برنامج  �شمن  يدخل  الذي 
العزيز  عبد  ال�شابق  الرئي�س 
بوتفليقة والذي ا�شتهلك املاليري 
من الدينارات اأ�شطدم بكبحه من 
فرعون  التي  هدى  الوزيرة  قبل 
امل�رشوع  حتطيم  على  عملت 
اإىل  ور�شاته  وحولته  وتوقيف 
تخلت  كما  ح�رشية  مواقع 
قد  كانت  التي  ال�رشكات  على 
اإىل  بامل�شاريع  وحتويلها  فازت 
كونيناف التي  االإخوة  موؤ�ش�شة 
التي  امل�شاريع  هذه  تنجز  مل 
كلفت خزينة الدولة املاليري من 
ح�شابات  يف  الدينارات  �شبت 

 ، ح�شاب  على  خا�شة  موؤ�ش�شات 
هذا ورغم اأن هذه امل�شاريع كان 
لها دافع امني �شمن برنامج رقمنة 
مراقبة احلدود وربطها  باالألياف 
الب�رشية ودعم املراكز احلدودية 
واالنرتنت  بالهاتف  املتقدمة 
لتاأمني  متطورة  وبكامريات 
املخدرات  �شبكات  من  احلدود 
ومن  هذا   ، االأ�شلحة  وتهريب 
جديدة  دعوى  حتريك  املنتظر 
هدى  الوزيرة  فرعون  �شد 
باإجها�س  قامت  ب�شفتها  من 
اىل  ي�شاف  دولة  والذي  م�رشوع 
�شماعها  ف�شاد  مت  ملفات   03
على  االإحالة  تنتظر  فيها  والتي 
باملحكمة  املحقق  امل�شت�شار 

العليا للتحقيق فيها .
حممد بن ترار

ق�سية ف�ساد مبديرية توزيع الكهرباء و الغاز بتيبازة

تاأجيل املحاكمة للمرة الثانية اإىل 15 مار�ض القادم  
اأم�س  بتيبازة  اجلنح  حمكمة  قررت 
جل�شة  ثاين  يف  النظر  تاأجيل  االأحد 
طالت  التي  الف�شاد،  ق�شية  حماكمة 
موؤ�ش�شة توزيع الكهرباء و الغاز بتيبازة 

»موؤخرا« اىل يوم 15 مار�س القادم.
هيئة  طرف  من  التاأجيل  قرار  وجاء 
املكلفة  القا�شية  لغياب  املحكمة 
املحكمة  هيئة  قررت  فيما  بامللف، 
اأي�شا رف�س طلب االإفراج على املتهم 
االحتياطي،  احلب�س  رهن  املوجود 
توزيع  ملديرية  ال�شابق  املدير 
وكانت  حميد  لوزي  الغاز،  و  الكهرباء 
قررت  قد  باملحكمة  اجلنح  غرفة 
تاأجيل اأول جل�شة حماكمة، التي كانت 
املا�شي،  فرباير   16 بتاريخ  مربجمة 
مع التاأكيد على اإقامة جل�شة »خا�شة« 
بالنظر  مار�س   8 اليوم  الق�شية  لهذه 
حلجمها »حتى يت�شنى لدفاع املتهمني 

املرافعة يف وقت كاف«.

ويتابع االأطراف املتهمون، كل ح�شب 
التهمة املن�شوبة اإليه، يف ق�شية جنحة 
نحو  على  الوظيفة  ا�شتغالل  »اإ�شاءة 
بغر�س  والتنظيمات  القوانني  يخرق 
م�شتحقة  غري  منافع  على  احل�شول 
قرار  ح�شب  عمومية«،  اأموال  وتبديد 

االإحالة، فيما يبلغ عدد االأطراف 26 
�شاهدا   14 و  متهما   12 منهم  �شخ�شا 
الفرقة  وكانت  مدين  طرف  واثنان 
اإطار  يف  الوالية  الأمن  االقت�شادية 
االأطراف  قدمت  قد  الف�شاد  مكافحة 
نيابة  اأمام  املا�شي  دي�شمرب   2 يوم 
تورطهم  يف  لال�شتباه  تيبازة  حمكمة 
»اأ�رشار  يف  ت�شببت  ف�شاد  ق�شية  يف 
مادية« ملديرية توزيع الكهرباء والغاز 
للوالية التي تاأ�ش�شت كطرف مدين يف 

الق�شية.
للمتورطني،  املحكمة  نيابة  ووجهت 
الوظيفة«  ا�شتغالل  بـ«�شوء  تتعلق  تهم 

و«تبديد اأموال عمومية« و«تلقي مزايا 
�شفقات  و«اإبرام  حق«  وجه  بدون 
واأمر  م�شبوهة«، ح�شب ذات امل�شادر 
قا�شي  دي�شمرب،   2 يوم  اأي  يومها، 
الق�شائي  امللف  اإحالة  بعد  التحقيق 

للق�شية 
�شبعة  باإيداع  نيابة املحكمة،  قبل  من 
وو�شع  االحتياطي  احلب�س  م�شوؤولني 
الرقابة  نظام  حتت  اآخرون  خم�شة 

الق�شائية.
اخل�شو�س  وجه  على  االأمر  ويتعلق 
توزيع  ملديرية  ال�شابق  املدير  بو�شع 
جانب  اإىل  بتيبازة  والغاز  الكهرباء 
الرئي�س ال�شابق لوحدة ا�شتغالل الغاز 
والكهرباء بذات املديرية رهن احلب�س 
من�شب  ي�شغل  كان  الذي  االحتياطي، 
يوم  مترنا�شت  بوالية  التوزيع  مدير 

توقيفه.
يقبع 6 م�شوؤولني فرعيني حمليني  كما 

اآخرين رهن احلب�س االحتياطي، منهم 
للكهرباء  تقنية  م�شالح  روؤ�شاء  ثالثة 
وتيبازة  وحجوط  القليعة  من  لكل 
الكهرباء  توزيع  مقاطعة  وم�شوؤول 
م�شوؤول  جانب  اإىل  بالقليعة  والغاز 
بالنيابة عن م�شلحة املالية والو�شائل 

وكذا موظف بذات امل�شلحة.
و �شمل قرار قا�شي التحقيق اخلا�س 
مب�شالح  موظفني  الق�شائية  بالرقابة 
الكهرباء  توزيع  مديرية  من  اأخرى 
م�شلحة  منها  �شيما  بتيبازة  والغاز 
قد  املحكمة  نيابة  كانت  و  املالية 
ق�شية  حول  ق�شائيا  حتقيقا  فتحت 
الكهرباء  توزيع  مبديرية  ف�شاد 
للفرقة  التحقيق  اأ�شند  حيث  والغاز، 
االقت�شادية باأمن الوالية التي با�رشت 
قبل  طرفا  لـ47  باال�شتماع  التحقيق 
ح�شب   منهم،  لعدد  االتهام  توجه  اأن 

امل�شادر.

اإيفاد  عن  ال�شكن  وزارة  ك�شفت 
الواليات  اإىل  حتقيق  جلان 
جت�شيد  مدى  على  للوقوف 
عملية  و�شدق  ال�شكن  م�شاريع 
تبني  بعدما  خا�شة   ، توزيعها 
تنفيذ  التجاوزات يف  العديد من 
املقدمة  من  ال�شكن  م�شاريع 
ك�شفت  الوزارة  التي  قبل 
ال�شكنات  االإح�شائيات  اأن 
�شنوات  الع�رشة  خالل  املنجزة 
االأخرية  تق�شي على اأزمة ال�شكن 
ر�شمته  الذي  املخطط  وهو 
 2018 نهاية  مع  الإمتامه  الوزارة 
التي  واأ�شارت  امل�شادر  .  هذا 
اأوردت اخلرب اإن  هذا القرار جاء 
ّباأمر من الرئي�س  �شخ�شيا حيث 
الوزارة  مفت�شو  يقف  اأن  ينتظر 
امل�شاريع  من  العديد  على 
بالواليات  مل  املنجزة  ال�شكنية 
القرن  ت�شعينات  منذ  تكتمل 
منح  اإىل  باالإ�شافة  املا�شي 
ملرقني  فرو  �شكنية  م�شاريع 
الع�رشات  وتركوا  الوطن  خارج 
عالقة  دون  العائالت  من 
 ، م�شاكنها  على  احل�شول 
اأخرى  �شكنات  اأن  حني  يف 
مطابقة  غري  بطرق  اجنرت 
واأ�شارت  املعطيات  هذا   ،
اللجان  �شتعمل  اإن  االأولية 
بع�س  على  النقاط  على  و�شع 
عليها  ال�شوء  امللفات  وت�شليط 
والتدقيق فيها على راأ�شها برنامج 
اله�شة  االإحياء  على  الق�شاء 
الق�شديري  والذي  وال�شكن 
من  االآالف  ع�رشات  ا�شتهلك 

على  الق�شاء  ال�شكنات  دون 
اأكدت  الذي  اله�س  ال�شكن 
الع�س  ال�شكن  املعطيات  اأن 
ومنذ انطالق الربنامج ت�شاعف 
ء  حيا الأ ا بقيت   و ت   يا ال لو با
رغم   ، على  حالها  الق�شديرية 
اآالف  لهذه  من  الع�رشات  توزيع 
على  للق�شاء  كربامج  ال�شكنات 
وتبني   ، الق�شديري  ال�شكن 
واملجال�س  الوالة  بع�س  اأن 
انت�شار  يف  املنتخبة  �شاهمت 
هذا  الربنامج  لتحطيم  االأكواخ 
وزير  به  اأتى  الذي  واإجها�شه  ، 
عليه  مغ�شوب  للقطاع  �شابق 
�شتدقق  كما  الوزارة  ،  قبل  من 
�شكنات  توزيع  ق�شية  يف  اللجان 
للن�شاء  االأولوية  عدل  واإعطاء 
املئات  ترك  ما   ، الرجال  على 
املوزعة  �شاغرة  ال�شكنات  من 
اآخر  جانب  من   ، اليوم  اإىل 
توزيع  قوائم  �شيتم  اإخ�شاع 
االجتماعية  بالواليات  ال�شكنات 
اأن  تبني  الغربية  بعدما  اإىل 
مت  منها  باملائة   10 من  اأكرث 
مت  بعدما  ا�شتئجارها  الأجانب 
اال�شتفادة منها  من قبل مقربني 
اللجان  واملجال�س  البلدية  من 
التحقيقات  �شاأن  ومن  هذا   ،
على  تقاريرها  حتيل  اأن 
بغية  اجلمهورية  طاولة  رئي�س 
التي  الثغرات  عند  الوقوف 
الإجها�س  بالواليات  حدثت 
اأزمة  على  الق�شاء  م�شاريع 

ال�شكن.
حممد بن ترار

ت�سمل كل الوليات

جلان حتقيق يف برامج 
توزيع ال�سكن

املديرية اجلهوية للربيد ب�سعيدة  

التحقيق مع17 اإطار من يف ق�سية ف�ساد   
لدى  التحقيق  قا�شي  اأمر 
اإطارين  �شعيدة  باإيداع  حمكمة 
للربيد  اجلهوية  املديرية  من 
نظام  اجلزائر  حتت  وات�شاالت 
 17 اأ�شل  من  الق�شائية  الرقابة 
موظفا مت التحقيق معهم من قبل 
م�شالح الدرك الوطني ل�شعيدة يف 
غري  مزية  منع  يخ�س  ف�شاد  ملف 
احرتام  قانون  م�شتحقة  وعدم 
ا�شتكمال  انتظار  يف  ال�شفقات 

التحقيقات .
الق�شية وح�شب م�شادر موؤكدة تعود 
اإىل �شنة 2014 اأين اأقدمت مديرية 
اجلزائر  وات�شاالت  للربيد  العامة 
كابالت  مد  م�رشوع  منح  على 
االألياف الب�رشية  الإحدى البلديات 
الكيلومرتات  ع�رشات  على  النائية 
�شنتيم  املليار  يقارب  ومببلغ مايل 
و�شع  املقاولني  الذي  الأحد 
فرتة  اجناز امل�رشوع يف يوم  واحد 

، االأمر الذي ال يتقبله العقل ، هذه 
الق�شية التي  حققت فيها عنا�رش 
ال�رشطة االقت�شادية  التي تو�شلت 
اإطار  منهم  روؤ�شاء   17 تورط  اإىل 
جلنة  اأع�شاء  و  م�شالح 
اال�شتماع  مت  ال�شفقات  والذين 
جممل  يف  اأكدوا  والذي  اإليهم 
نية  اأي  غياب  عن  ت�رشيحاتهم 
تربطهم  وال  باملوؤ�ش�شة  لالإ�رشار 
املقاول  الذي  مع  عالقة  اأية 

اأي  يوجد  وال  ال�رشوط  احرتم 
بند  مينعه مكن اإيداع الزمن الذي 
يراه منا�شبا للم�رشوع  خا�شة واأنه 
الغري  الكوابل  ومد  باحلفر  يتعلق 
وكيل  يتقبله  الذي مل  االأمر  وهو   ،
االأمر  اأن  الذي  اعترب  اجلمهورية 
يلتم�س  جعله  ما  منطقي  غري 
االإيداع يف حق اجلميع  يف انتظار 

ا�شتكمال التحقيقات .
حممد بن ترار
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رئي�س عمادة الأطباء يتوقع 
ارتفاع امل�سابني بالكورونا 

قلل من خطورته مقارنة بالتهويل احلا�صل

بايةع 

وربط بق�ط فر�ضيته ب�أن فريو�س 
كورون� و�ضل للجزائر من اخل�رج 
يف  يعي�س  مغرتب  طريق  عن 
الأخرى  هي  ت�ضهد  التي  فرن�ض� 
امل�ض�بني  لعدد  كبريا  ارتف�ع� 
وب�ض�أن  امل�ضتجد،  الفريو�س  بهذا 
الإجراءات التي اأقرته� ال�ضلط�ت 
كورون�  فريو�س  انت�ض�ر  ملج�بهة 
ق�ل املتحدث انه  ل ميكن احلكم 
على الإجراءات يف الوقت الراهن 
وزارة  ب�أن  نوؤكد  اأن  يجب  ولكن 
و�ضعه�  يف  م�  بكل  ق�مت  ال�ضحة 
من اأجل احتواء الفريو�س وتطويقه 
خ��ضة بعد التعليم�ت التي اأ�ضدته� 
الت�أهب  درج�ت  ورفع  احلكومة 

لأق�ضى م�ضتوي�ته�

الأطب�ء  عم�دة  رئي�س  وطم�أن 
يحمل  ل  كورون�  ب�أن  املواطنني 
يتم  التي  اخلطورة  تلك  معه 
التوا�ضل  مواقع  على  ت�ضويره� 
الإعالم،  وو�ض�ئل  الجتم�عي 
اأمرا�س  اأن  اإىل  بق�ط  واأ�ض�ر 
اأكرث من فريو�س  ق�تلة  الأنفلونزا 
يخيف  وم�  امل�ضتجد  كورون� 
لق�ح  وجود  عدم  هو  الآن  الع�مل 
ن�ضي�ن  عدم  مع  كبحه  على  يعمل 
الذي  ال�ضعب  القت�ض�دي  الو�ضع 
ك�ل�ضني  الدول  من  العديد  �رضب 
ودول  اإيران  اأقل  وبدرجة  اإيط�لي� 
اأخرى واأ�ض�ف املتحدث يف هذا 
معنيني  غري  اأن  الأطف�ل  ال�ضي�ق 
يت�أثر  ومن  اإطالق�،  املر�س  بهذا 
واأ�ضح�ب  ال�ضن  كب�ر  هم  به 
الأمرا�س املزمنة، واأوروب� ت�أثرت 
ال�ضيخوخة فيه� مرتفع  لأن ن�ضبة 

جدا عك�س اجلزائر، ولكن هذا ل 
يعني اإهم�ل الوق�ية الذاتية للفرد 
تن�دي  التي  الدعوات  وبخ�ضو�س 
البليدة  مدينة  عزل  ب�رضورة 
ق�ل  عليه�  �ضحي  حجر  واإق�مة 
ول  م�ضتبعدة  الإجراءات  هذه 

يجب ت�ضخيم الأمور لهذه الدرجة 
لأن عدد امل�ض�بني ل يُخيف وم� 
يجب اأن يكون هو مت�بعة عن قرب 
ال�رضورية  الحتي�ط�ت  كل  واأخذ 
انت�ض�ر  كبح  على  ت�ض�عد  التي 

الفريو�س.

توقع رئي�س عمادة الأطباء بقاط بركاين 
حممد ارتفاع عدد امل�صابني بفريو�س كورونا 
يف اجلزائر اإىل اأكرث ما مت الإعالن عنه حتى 

اليوم، �صواء مت التحكم بالو�صع اأو مل يتم ذلك 
نظرا للمعطيات املتوفرة عن هذا الوباء .

الوطنية  الطريان  �رضكة  د�ضنت 
الحد  اأم�س  ط��ضيلي«  »طريان 
بني  يربط  جديدا  جوي�  خط� 
النع�مة(  )ولية  وم�رضية  اجلزائر 
يف  رحالت   )3( ثالث  بواقع 
الأ�ضبوع و �ضت�ضمح هذه الرحالت 
اأربع�ء  اجلديدة املربجمة كل يوم 
م�ض�فة  بتقلي�س  احد  و  �ضبت  و 
الذي يف�ضل  800 كلم من الطريق 
وب�لت�يل  ب�لع��ضمة  م�رضية  مدينة 
لف�ئدة  الوقت  ربح  من  ميكن 
اللتح�ق  يف  الراغبني  املواطنني 
بهذه اجلهة اأو تلك يف ظرف �ض�عة 
ون�ضف من الزمن )01:30 �ض�( يف 
هذا ال�ضدد اأو�ضح الرئي�س املدير 
،ع�دل  لط��ضيلي  لطريان  الع�م 
�رضواطي اأنن� »�ضنتمكن من خالل 
الرحلة  تقلي�س  من  الرحلة  هذه 
اإط�ر  يف  م�رضية  و  اجلزائر  بني 
لتطوير  املوجه  الوطني  الربن�مج 
اأكد  الداخلية«و  اجلوية  احلركة 
�رضواطي الذي ك�ن مرفوق� خالل 
اإط�رات  من  بوفد  الرحلة  هذه 

ال�رضكة، فرع �ضون�طراك، ان هذا 
الربن�مج يندرج يف اإط�ر توجيه�ت 
رئي�س اجلمهورية بخ�ضو�س تعزيز 
الرتاب  عرب  اجلوية  الرحالت 

الوطني.
اأم� ب�لن�ضبة للم�ض�فرين احل��رضين 
خالل هذه الرحلة الأوىل ف�عتربوا 
اأن هذا اخلط اجلديد ميثل »و�ضيلة 
نقل جد مريحة ل تتعدى ال�ض�عة 
و الن�ضف من الزمن عو�س 8 اإىل 
ال�ضدد  هذا  برا«يف  �ض�ع�ت   9
اأكدت ف�طمة اخلم�ضينية مرفوقة 
اجلزائر  يف  اأقيم  »اأنني  بوالدته� 
م�رضية  من  انحدر  و  الع��ضمة 
حوايل  اأحي�ن�  الرحلة  تدوم  حيث 
متعب�  يكون  ذلك  و  �ض�ع�ت  ع�رض 
جدا، علم� اإنني اأقوم بذلك 6 اإىل 
7 مرات يف ال�ضنة«اأم� فيم� يخ�س 
الع�ملني  ال�ضب�ب  احد  حممد 
م�رضية  من  ينحدر  و  ب�لع��ضمة 
ك�ن  وان  حتى  انه  فق�ل  كذلك، 
لو�ضيلة النقل هذه مزاي� عديدة اإل 

اأن ال�ضعر يبقى مرتفع�.

هذه  ركوب  اأردت  »لقد  اأ�ض�ف  و 
مب�  مالئمة  اأكرث  لأنه�  الرحلة 
ب�ضعر  لكن  ح�لي�،  مري�س  اإين 
تذكرة يقدر ب5200 دج ف�ن ذلك 
مبيزانيتي  مق�رنة  مرتفع  جد 
تلقى  اأنه  م�ضيف�  املتوا�ضعة«، 
ر�ض�لة  خالل  من  اإ�ضه�ري�  اإعالن� 
بتد�ضني  تعلمه  اله�تف  عرب  ن�ضية 

رحلة جديدة اإىل م�رضية.
ك�ن  الذي  ع�ئلة  رب  مو�ضى  اأم� 
فقد  ابنهم�  و  بزوجته  مرفوق� 
اخلط  لهذا  ارتي�حه  عن  اأعرب 
يف  اأمله  عن  معرب�  اجلديد 

ا�ضتمراره.
يكون  اأن  »ن�أمل  ب�لقول  اأ�ض�ر  كم� 
على  امل�ض�فرين  من  مزيد  هن�ك 
هذا اخلط حتى يبقى م�ضتمرا كم� 
متن�ول  يف  الأ�ضع�ر  تكون  اأن  اأمل 
اأكدت  اآخر  ج�نب  اجلميع«من 
�رضكة طريان الط��ضيلي اأن تعزيز 
اجلزائر  الوادي-  اجلزائر-  خط 
قد اأ�ضبح حقيقة منذ يوم الثالث�ء 
رحلتني  ت�ضدين  مع  امل��ضي 

الرحلة  لتدعم  ج�ءت  اإ�ض�فيتني 
التي تتم كل يوم جمعة.

اأم� ولية غرداية فقد عرفت هي 
الأخرى منذ يوم اخلمي�س تد�ضني 
الأ�ضبوع  يف  مرتني  بواقع  رحلة 

مربجمة كل يوم خمي�س و �ضبت.
هي  مع�ضكر  ولية  �ضت�ضتفيد  كم� 
ال�ضهر  من   20 من  ابتداء  اأي�ض� 
انطالق�  جوي  خط  من  اجل�ري 
بواقع  الع��ضمة  اجلزائر  من 
اجل  ومن  الأ�ضبوع  يف  رحلتني 
يف  اجلديدة  عرو�ضه�  مرافقة 
�رضكة  ق�مت  اجلوي  النقل  جم�ل 
بتخفي�س  ايرلي�يز  ط��ضيلي 
يف  الوجه�ت  تلك  نحو  اأ�ضع�ره� 
لالنطالق  ترقوي  برن�مج  اإط�ر 
للذه�ب  ب�لن�ضبة  �ضواء   %  -30 ب 
خل�ضت  و  الإي�ب  و  للذه�ب  او 
ال�رضكة يف الأخري اإىل الت�أكيد ب�ن 
�ضيبقى  الرتقوي  الربن�مج  هذا 
�ض�ري� خالل 30 يوم� ح�ضب ت�ريخ 
�ضفر  فرتة  مع  خط  كل  انطالق 

�ض�حلة ملدة �ضتة )6( اأ�ضهر.

�صركة طريان الطا�صيلي 

تد�سني خطا جويا جديدا يربط بني اجلزائر و م�سرية

م�صتغامن

العثور على امل�ساب بالكورونا 
الفار من م�ست�سفى بوفاريك

وال�ضك�ن  ال�ضحة  مدير  اأعلن 
حممد  توفيق  م�ضتغ�من  بولية 
،عن  الأحد  اأم�س  خليل، 
على  م�ضتغ�من  مبدينة  العثور 
بفريو�س   امل�ض�ب  ال�ضخ�س 
اأم�س  فر  قد  ك�ن  الذي  كورون� 
بوف�ريك  م�ضت�ضفى  من  ال�ضبت 
من  يع�ين  وهو  البليدة(،  )ولية 
مت  حيث  نف�ضية  ا�ضطراب�ت 
ال�ضت�ضف�ئية  ب�ملوؤ�ض�ضة  عزله 
الأمرا�س  يف  املتخ�ض�ضة 

العقلية بتيجديت.
م�ض�لح  اأن  خليل  واأو�ضح 
للموؤ�ض�ضة  ال�ضتعج�لت 
العقلية  لالأمرا�س  ال�ضت�ضف�ئية 
ال�ض�عة  حدود  يف  »ا�ضتقبلت 
الأحد ح�لة  اأم�س  الث�نية �ضب�ح 
مر�ضية نف�ضية مت بعد التحري�ت 
امل�ض�بة  احل�لة  اأنه�  من  الت�أكد 
من  فرت  التي  كورون�  بفريو�س 

م�ضت�ضفى بوف�ريك » .
بكل  القي�م  الفور  على  ومت 
بهذه  اخل��ضة  العزل  اإجراءات 
الأ�ضخ��س  بكل  والتكفل  احل�لة 

على  ك�نوا  الذين  اأو  القريبني 
اأ�ض�ف  كم�   ، به�  ات�ض�ل 
جهته،  من  امل�ضوؤول  نف�س 
الوق�ية  م�ضلحة  رئي�س  اأو�ضح 
مبديرية ال�ضحة وال�ضك�ن لولية 
بن  حممد  الدكتور  م�ضتغ�من، 
اأحمد، اأن خلية اليقظة الولئية 
العثور  مك�ن  اإىل  ب�لتنقل  ق�مت 
»�ضبه  ك�ن  الذي  املعني  على 
ع�ري بو�ضط مدينة م�ضتغ�من«، 
لكل  ق�ئمة  و�ضع  مت  انه  موؤكدا 
الأ�ضخ��س الذين ك�ن لهم ات�ض�ل 

بهذا امل�ض�ب ب�لفريو�س.
على  احلجر  مت  اأنه  اأ�ض�ف  و 
املري�س املختل عقلي� وحم�ولة 
الو�ضية  الوزارة  وتبليغ  تهدئته 
ب�ملت�بعة  اخللية  �ضتقوم  كم�   .
ك�نوا  الذين  للمعنيني  ال�ضحية 
حلظة  ب�مل�ض�ب  الت�ض�ل  على 
اأ�ضخ��س   5 وهم  عليه  العثور 
الطبي  الط�قم  اإىل  ب�لإ�ض�فة 
بهذه  املن�وب  الطبي  و�ضبه 
ملدة  ال�ضت�ضف�ئية  املوؤ�ض�ضة 

14 يوم«.

بعد ال�صتباه يف اإ�صابة  04 من طاقمها  

الكورونا مينع باخرة من 
الر�سو مبيناء وهران

وزارة املالية

كمال من�سوري على راأ�س 
ال�سندوق الوطني لال�ستثمار 

�ضبيحة  وهران  مين�ء  �ضهد 
ق�ضوى  طوارئ  ح�لة  اأم�س 
ال�ضلط�ت  على خلفية رف�س  
للب�خرة  ب�ل�ضم�ح  اجلزائر  
كرين� ط الق�دمة  من اأملريي� 
ال�ضب�نية  الدخول اإىل ر�ضيف 
ك�إجراء  به  والر�ضو  املين�ء 
احرتازي على خلفية ال�ضتب�ه 
من  عن��رض   04 اإ�ض�بة   يف 

ط�قمه� بوب�ء كرون� .
املعطي�ت  واأ�ض�رت  هذا 
الأولية  املع�ينة  اأن  الأولية 
اإ�ض�بة 04 من الط�قم  ك�ضفت 
امل�ضري للب�خرة  ب�أعرا�س داء 

بفليبني  الأمر  ويتعلق  كرون� 
وفور   ، واأرجنتيني  ورو�ضي 
�ض�دت  ال�ضتب�ه  عن  الإعالن 
عم�ل  و�ضط  الهلع  من  ح�لة 
املين�ء ، يف حني تنقلت فرقة 
اإىل  ال�رضعة  جن�ح  على  طبية 
بتوزيع  ق�مت  حيث  املين�ء 
الواقي�ت على العم�ل يف حني 
امل�ض�لح  تك�ضف  مل  تزال  ل 
هذه  كت�بة  حلد  ال�ضحية 
الأ�ضطر  عن حقيقة الو�ضعية 
لتزال  التي  للب�خرة  ال�ضحية 

يف عر�س البحر .
حممد بن ترار

كم�ل  تن�ضيب  الأحد  اأم�س  مت 
من�ضوري مديرا ع�م� لل�ضندوق 
الوطني لال�ضتثم�ر خلف� حلداد 
بي�ن  به  اأف�د  ح�ضبم�  اأح�ضن 

لوزارة 
ي�ضغل  من�ضوري  ك�ن  و  امل�لية 

الع�م  املدير  الرئي�س  من�ضب 
لال�ضتثم�ر  امل�لية  لل�رضكة 
التوظيف  و  امل�ض�هم�ت  و 
ذات  ح�ضب  )�ضوفين�ن�س(، 
امل�ضدر و جرى حفل التن�ضيب 

مبقر وزارة امل�لية.

فريو�س كورونا 

ت�سجيل حالة جديدة موؤكدة باجلزائر  
وال�ضك�ن  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
عن  امل�ضت�ضفي�ت  واإ�ضالح 
موؤكدة  جديدة  ح�لة  ت�ضجيل 
)كوفيد-19(  كورون�  بفريو�س 
الإجم�يل  العدد  بذلك  لريتفع 
بينهم  من  موؤكدة  ح�لة   20 اإىل 
نف�س  اإىل  تنتمي  ح�لة   17

الع�ئلة، ح�ضب م� اأف�د به اأم�س 
الأحد بي�ن للوزارة.

»احل�لة  اأن  امل�ضدر  ذات  واأكد 
ت�ضجيله�  مت  التي  اجلديدة 
برعية  تتعلق  الأحد  اأم�س 
ب�إ�ضب�ني�«من  اأق�مت  جزائرية 
جهة اأخرى، اأكد البي�ن اأنه »مت 

اإع�دة و�ضع ال�ضخ�س الذي خرج 
مل  والذي  ال�ضحي  احلجر  عن 
املر�س،  اأعرا�س  عليه  تظهر 
وهو  بوف�ريك  م�ضت�ضفى  اإىل 

الآن حتت املراقبة الطبية«.
وق�ضد احلد من خطر ا�ضترياد 
الع�ملي،  الوب�ء  هذا  وتف�ضي 

تن�ضح وزارة ال�ضحة املواطنني 
امل�ضطرين  اجلزائريني 
ن�ض�ط هذا  بلدان  اإىل  للذه�ب 
رحالتهم  »يوؤجلوا  اأن  الوب�ء 
وعليهم  الق�ضوى  لل�رضورة  اإل 
الوق�ئية  التدابري  كل  اتخ�ذ 

لتف�دي  العدوى«.
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اح�سن خال�س   

املرة  هي  هذه  ولي�ست 
فيه  ترينا  التي  الأوىل 
مواقع التوا�سل الجتماعي 
خفيا  كان  مما  بع�سا 
الرعناء  التعامالت  من 
املركزيني  للم�سوؤولني 
واملحليني جتاه املواطنني 
التي  الأخبار  تتوقف  ولن 
عن  مكان  كل  من  تاأتينا 
للطريق  املواطنني  قطع 
العام اأمام مواطنني اآخرين 
املتاري�س  با�ستعمال 
العجالت  واإحراق 
وال  لإرغام  املطاطية 
على  بلدية  رئي�س  اأو 
وال�ستجابة  ا�ستقبالهم 
اأن  بعد  ملطالبهم  الفورية 
اأعياهم الدق على الأبواب 

وجماراة الت�سويف.
لقد نفد القليل من ر�سيد 
يحمله  كان  الذي  ال�سرب 
�سدره  يف  الوايل  ال�سيد 
املئات  يواجه  وهو 
الذين  املواطنني  من 
خطاأ  احلظ  حالفهم 
على  ويبكون  ملالقاته 
لعلهم  اأمامه  حالهم 
طريق  عن  يظفرون، 
ارجتايل  بقرار  احليلة، 
اأمام  يظهره  �سعبوي 

عادل  رجال  العام  الراأي 
�ساحب  جريئا  وم�سوؤول 
قرار، فلم ت�ستطع احلكمة 
اإل  فيه  تقيم  اأن  والروية 
حلظات قبل اأن ي�سهر اأمام 
النا�س جربوته وي�ستعر�س 
ي�ستقل  اأن  قبل  ع�سالته 
الفارهة  الر�سمية  �سيارته 
املواطنة  وراءه  تاركا 

»تدبر را�سها«.
اليومي  الواقع  هو  هذا 
املواطن  بني  للعالقة 
يريد  ل  الدولة،  واأجهزة 
اإل  يتغري  لن  بل  يتغري  اأن 
لأ�سلوب  جذري  بتغيري 
وللعالقات  احلكامة 
الدولة  اأجهزة  القائمة بني 
الذين  املواطنني  وبني 
متاما  حب�سهم  يف  يرتكون 
تلك  العجوز  تركت  كما 
اأطعمتها  هي  فال  الهرة 
من  تاأكل  تركتها  هي  ول 
اأن  مع  الأر�س،  خ�سا�س 
املجيد  عبد  الرئي�س 
يف  حذر  قد  كان  تبون 
تباطوؤ  اأي  من  الولة  لقاء 
لن�سغالت  ال�ستجابة  يف 
بذريعة  العزل  املواطنني 
والتق�سف،  اخلزينة  �سح 
فالأموال موجود كما اأ�سار 

تبون.
الرئي�س  غر�س  كان  فهل   
عواطف  دغدغة  تبون 

ال�سلطة  واإظهار  النا�س 
العطوف  الأب  مبظهر 
ينقل  �رشيطا  واأن  ل�سيما 
مظاهر الفقر والعزلة بث 
والولة  الوزراء  اأعني  على 
قد اأبكى الوزير الأول عبد 
العزيز جراد؟ ثم هل تكفي 
ال�ستعرا�سات  هذه  مثل 
اإ�رشار  اأمام  العاطفية 

املحليني  امل�سوؤولني 
باأ�ساليب  الحتفاظ  على 
األفوها  التعامل ذاتها التي 
هذا  وقبل  املواطنني.  مع 
الدميقراطية  اأي  وذاك 
ظلت  التي  الت�ساركية 
ترتدد يف املنابر الر�سمية 
و�رشورة اإ�رشاك املجتمع 
لنقل  كو�سيط  املدين 
املواطنني  ان�سغالت 

لأ�سحاب احلل والعقد.
ال�سلطة  حملت  لقد 
واأغلبهم  الولة،  املركزية 
املدر�سة  خريجي  من 
الوطنية لالإدارة، م�سوؤولية 
�سمان  يف  ووا�سعة  كاملة 
للمواطنني  الكرمية  احلياة 
جيوب  على  والق�ساء 
واجلهل  والفقر  احلرمان 
وهي مظاهر ل تزال تثري 
جزائر  يف  واخلزي  العار 
القرن الواحد والع�رشين. 

وما  الوايل  هو  من  لكن 
الدولة  �سلم  يف  مكانته 

ومن  الولة  جاء  اأين  ومن 
لتويل  اختيارهم  وراء 
تتم  وكيف  امل�سوؤوليات 
ولية  من  تنقلهم  حركة 
تنهى  وكيف  اأخرى  اإىل 
ل  اأ�سئلة  كلها  مهامهم؟ 
ميتلك الراأي العام اإجابات 

عنها.
واأنت  ما جتد  اأغرب  ومن 

الولة  انتقال  حركة  تتابع 
اأن اأحدهم اأنهيت مهامه يف 
اجلنوبية  الوليات  اإحدى 
ثم  ف�ساد  �سبهة  ب�سبب 
الوليات  اإحدى  يف  عني 
فيها  مكث  التي  ال�رشقية 
�سنوات  ب�سع 
اأن  قبل 
على  يغادرها 
احتجاج  وقع 
رف�سا  �سكانها 
ولية  اإىل  لنقله 
املنطقة  من 
قبل  الو�سطى 
التوا�سل  مواقع  تظهر  اأن 
من  مظهرا  الجتماعي 
مظاهر الغلظة يف التعامل 
تقل  ل  املواطنني  مع 
وايل  تعامل  عن  ف�سا�سة 
اأمزجة  ثالثة  م�ستغامن. 
يف  اجتمعت  متناق�سة 
عنه  يعرف  واحد  وال 
الثقافة  على  تفتحه 
اأن  قبل  واملثقفني 
الكامريات  تفاجئنا 
يحرتم  مل  مب�سوؤول 
اللباقة  حدود  اأدنى 
مع  التعامل  وح�سن 
املواطنني الب�سطاء.

ويحق لنا الت�ساوؤل، والدولة 
ت�سعى ل�ستعادة الثقة بني 
اإن  واملحكوم،  احلاكم 
ترك  الواجب  من  كان 
الدولة  بني  التوا�سل  اأمر 
خا�سعا  واملواطنني 
لأمزجة الولة؟ ثم اأمل يكن 

العنف  اإىل اتخاذ  الو�سول 
الن�سغالت  لرفع  و�سيلة 
عليها  والرد  واملطالب 
دليال على ف�سل ال�سلطة يف 
اإيجاد اأ�سلوب حكامة مبني 

على احلوار، ثم األي�س هذا 
مظهرا من مظاهر غياب 
والت�سيب  القانون  دولة 
اجلماعات  ي�سود  الذي 

املحلية؟
من  الع�رشات  يقع  اأمل 

الف�ساد  تهم  يف  الولة 
الأموال  وتبديد  والر�سوة 
العمومية داخل نظام �سكل 
الزاوية  حجر  الولة  فيه 
قانونية  غري  ل�سلوكات 

يف  تقام  اأخالقية  وغري 
الظل وعلى راأ�سها حتويل 
بالتزوير؟  ال�سعبية  الإرادة 
حالة من الت�سيب وامليوعة 
البلديات  روؤ�ساء  �سجعت 
طريقهم  يف  ال�سري  على 

تورط  الق�ساء  اأظهر  وقد 
الع�رشات منهم يف الف�ساد 
مهامهم  عن  واأوقفوا 

ليمثلوا اأمام القا�سي.
الف�ساد  دمقرطة  ظل  ويف 
د  ا �ستبد ل ا و
اأن  ميكن  ل 
حالة  تبدو 
م�ستغامن  وايل 
بالرغم  ا�ستثنائية 
يحق  ل  اأنه  من 
الأحكام  تعميم 
ولة  جميع  على 
الذين  اجلمهورية 
ينبغي اأن يظن فيهم 
ن�سع  اأن  ميكن  ول  خري 
واحدة.  �سلة  يف  اجلميع 
ميكن  ل  نظام  اأمام  لكننا 
له اإل اأن ينجب الطغاة من 
الولة واأن ينجب الولة من 

الطغاة. 

اأيها الوايل ما بك داء 
مل مير �سهر كامل على اللقاء بني الرئي�س تبون والولة وروؤ�ساء املجال�س الولئية وبع�س 
البلديات الرئي�سية اأين اأعطى مهلة من 3 اأ�سهر لإزالة مظاهر الفقر والعزلة التي تعي�سها 
»مناطق الظل« لياأتي رد ال�سيد وايل م�ستغامن بالرف�س القاطع وباأ�سلوب عملي منطلقا من 

الواقع املعي�س من خالل نهره امراأة جاءت ت�ستكي له على قارعة الطريق.

ويف ظل دمقرطة الف�ساد وال�ستبداد ل 
ميكن اأن تبدو حالة وايل م�ستغامن ا�ستثنائية 

بالرغم من اأنه ل يحق تعميم الأحكام على 
جميع ولة اجلمهورية الذين ينبغي اأن يظن 

فيهم خري

ولي�ست هذه هي املرة الأوىل التي ترينا فيه 
مواقع التوا�سل الجتماعي بع�سا مما كان 

خفيا من التعامالت الرعناء للم�سوؤولني 
املركزيني واملحليني جتاه املواطنني

ردا على نداء تبون

24 �ساعة
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�صالح عو�س

العربية  العلمية  النخبة  تواجه   
من  االإغتياالت  عزالء-  –وحيدة 
الغربية  املخابرات  اأجهزة  قبل 
بلدانها  التجويع يف  اأو  وال�صهيونية 
و من  ال�صمال..  دول  اإىل  اأو هجرة 
من  تقرتب  اأن  لها  امل�صموح  غري 
�صناعة القرار اأو �صياغة الواقع يف 
بلدانها بل غري م�صموح لها باحلياة 
اإىل  الهجرة  اأ�صبحت  لهذا  الكرمية 

واالأوربية  االأمريكية  القارتني 
فمن  للنجاة  وحيدا  �صبيال 
هذا  خمطط  اأي  نلوم؟ 
لتحطيم  تنفيذه  يتم  الذي 
ميكننا  وكيف  م�صتقبلنا؟ 
نحاول  الكارثة؟  مواجهة 
جوانبه  نتدبر  اأن  معا 
ما  اأخطر  اأنه  اعتبار  على 

يواجهنا كاأمة.
 نزوح الأدمغة 

العربية: 

وطننا العربي اأكرث املناطق 
وكفاءاتها  علماوؤها  ي�صطر  التي 
دول  نحو  الهجرة  اإىل  العلمية 
املهند�صني  من  وهم  ال�صمال 
والف�صاء،  الذرة  وعلماء  واالأطباء 
وبالنظر اإىل ن�صبة هجرة الكفاءات 
اإىل ال�صمال نرى ان الوطن العربي 
املهاجرة  الكفاءات  ثلث  يقدم 
بع�ض  تذكر  و  النامية،  البلدان  من 
الطالب  من   %54 اأن  التقارير 
اخلارج  يف  يدر�صون  الذين  العرب، 
تبدو  وهكذا  الأوطانهم  يعودون  ال 
طاردة  بيئات  العربية  البلدان 
التي  االأ�صباب  هي  فما  للكفاءات، 
الظاهرة اخلطرة؟  وراء هذه  تقف 
يبدو اأن اأولها يتمثل يف غياب روؤية 
النظام  قبل  من  م�صئولة  نه�صوية 
يف  وانغما�صه  العربي  ال�صيا�صي 
لرثوة  ت�صييع  اأو  بهلوانية  م�صاريع 
فو�صوية  �رصف  اأبواب  يف  البالد 
اأو  �صعف  عنه  ين�صاأ  الذي  االأمر 
ا�صتيعاب  على  القدرة  اإنعدام 
يجدون  الذين  الكفاءات  اأ�صحاب 
اأنف�صهم عاطلني عن العمل او العمل 
ب�صبب  وكذا  قا�صية،  ظروف  يف 
الداخلية  وال�رصاعات  احلروب 

املجتمعات  �رصبت  التي  الدامية 
والتعقيدات  كما  موؤخرا  العربية 
من  كثري  يف  توؤدي  التي  االإدارية 
الكفاءات  ذوي  �صعور  اإىل  االأحيان 
واخلربات بالغربة يف اأوطانهم، مما 
وراء  �صعيا  الهجرة  اىل  ي�صطرهم 
ماديا  واأي�رص  حرية  اأكرث  ظروف 

واأكرث ا�صتقرارا.
فل�صطني  ملوؤ�ص�صة  درا�صة  ك�صفت 
ع�رصة  اأن  عن  لالأبحاث  الدولية 
واالأطباء  العلماء  من  عربي  اآالف 

ذوي  والفنيني  واملهند�صني 
ثمان  من  العالية  املهارات 
�صنوياً  يهاجرون  عربية  اأقطار 
اإىل  يهاجر  ن�صفهم  الغرب،  اإىل 
عدد  ويقدر  املتحدة،  الواليات 
ا�صتقطبتهم  الذين  العرب  العلماء 
منذ  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
املليون،  اأرباع  بثالثة  1977م   عام 
اأي اأن حوايل مليون ون�صف املليون 
الغرب،  يف  يعي�صون  عربي  عامل 
وتفيد االإح�صائيات التي قامت بها 
واليون�صكو  العربية  الدول  جامعة 
ان هجرة النخبة العربية متثل ثلث 
وكندا  اأوربا  نحو  العاملية  الهجرة 
املتحدة  الواليات  واأن  واأمريكا.. 
يف   75 ت�صطاد  وبريطانيا  وكندا 
املائة من املهاجرين العرب، واأنه 
من جممل االأطباء العرب يهاجر 50 
باملائة، كما يهاجر ربع املهند�صني 
الكفاءات  من  باملائة  و15  العرب 
ان  ويكفي  املتخرجة..  العربية 
يف  العرب  االأطباء  ان  نالحظ 
ثلث  ميثلون  كربيطانيا  اأوربي  بلد 
مواقع  ي�صغل  من  ومنهم  االأطباء 
علمية متقدمة.. وجتد ن�صبة كبرية 

من الكوادر العلمية الطبية و�صواها 
قادمة  العملية  التخ�ص�صات  من 
ال�صيما  العربي  املغرب  بلدان  من 
فرن�صا  م�صت�صفيات  يف  اجلزائر 
وكذا كندا والواليات املتحدة ولكي 
نرى حجم النزف يف النخبة العربية 
عامل   862 اأن  اإىل  االإ�صارة  يكفي 
م�رصي يقيمون باخلارج منهم 180 
عاملا نوويا.. ، واإن قرابة 42 األف 
خالل  كندا   اإىل  هاجروا  جزائري 
االأطباء  اأما  االأخرية،  �صنة  ال15 

بفرن�صا  املوجودين  اجلزائريني 
جمموعة  من   %25 ن�صبة  فيمثلون 
العاملة  االأجنبية  الطبية  الكفاءات 
بهذا البلد، يف خمتلف التخ�ص�صات 
نحو   اأن  ذاته  التقرير  وبني  الطبية 
املعاهد  يف  تخرجوا  هوؤالء  ثلث 
الطبية اجلزائرية.. وهناك ما ي�صبه 
فقد  العربية  البلدان  بقية  يف  ذلك 
جامعة  قدمتها  درا�صات  اأ�صارت 
اىل  واليون�صكو  العربية  الدول 
االأرقام  تتحدث  حيث  كارثي  واقع 
بالوطن  تلحق  حقيقة  فاجعة  عن 
حياته  حلقات  اخطر  يف  العربي 
وان 200مليار دوالر خ�صائر العرب  
اإىل اخلارج..  العقول  ب�صبب هجرة 
هذه خ�صارة مالية مبا�رصة ظاهرة 
املادية  املرئية  غري  اخل�صائر  اأما 

واملعنوية فهي اأكرث فداحة. 
اخلربة  ذوي  العلماء  مئات  وهناك 
اإىل  نزحوا  الذين  العراقيني  من 
قوات  قتلت  ان  بعد  ال�صمال  دول 
عمالوؤه  و  االأمريكي  االحتالل 
الأنهم  العراق  يف  منهم  االآالف 
رف�صوا الرحيل على منت الطائرات 
االأمريكية.. وكذلك ميكن القول عن 

ا�صطرت  التي  ال�صورية  الطاقات 
يف  الدامي  ال�رصاع  جراء  للرحيل 

�صورية.

ال�صتقطاب الغربي:
اأمام  االآفاق  الغربية  الدوائر  تفتح 
النخبة العربية العلمية بعناوين يرى 
فيها املهاجر العربي نقلة نوعية يف 
�صتى املجاالت املعي�صية واالإدارية 
العربي..  بلده  يف  يعانيه  كان  عما 
اأحدنا  ي�صاب  ال  اأن  ينبغي  وهنا 
بالبله لذا البد من االإ�رصاع 
تخ�صع  امل�صاألة  اإن  بالقول 
لدى  منهجية  �رصاع  الإدارة 
الغرب  يف  القرار  �صانع 
تاأخذ كل �صيء يف احل�صبان 
اإن ا�صتطاعوا باالإغراء  فهم 
واإال  بها  كان  علمائنا  جلب 
توجيه  �صيكون  �صبيلهم  فاإن 
لروؤو�ض  مبا�رصة  الر�صا�ض 
ح�صل  كما  العربية  االأدمغة 
لعلماء العراق و�صورية وم�رص 
واإيران.. وهذا ما يجعل عملية 

اال�صتقطاب غري بريئة اأبدا.
يف  العلمي  الو�صط  جاذبية  متثل 
جذابا  عن�رصا  وتطّوره  الغرب 
ما  وي�صبح  العربية،  للكفاءات 
الغربية  العلمية  املراكز  يف  تلقوه  
وتكوين  بحث  واأ�صاليب  علوم  من 
وثيقا  رابطا  لطموحهم  وحتقيق 
وكذلك  حتت�صنهم..  التي  بالدول 
ميا يوفر لهم من مقابل مادي جمز 
االأخرى  احلياة  ل�رصوط  باالإ�صافة 
دخل  بني  تقارن  اأن  فلك  العديدة 
الطبيب يف بلد عربي مع ما يحققه 
ظروف  توفري  مع  غربي  بلد  يف 
اآفاق  تفتح  التي  االأخرى  العمل 
بالن�صبة  ال�رصوط  التطور وحت�صني 
الذي  االأمر  العربي  للمهاجر 
وما  يعي�صه  ما  بني  الهوة  يو�صع 
البلد  يعي�ض يف  الذي  زميله  عليه 
احلريات  ناحية  ومن  االأ�صلي.. 
فاإن  حمزنة  املقارنة  تبدو 
الغربية  الدول  يف  له  امل�صموح 
الغرب  ل�صيا�صات  بالت�صدي 

على  له  متاح  غري  اال�صتعمارية 
االإطالق يف وطنه وهذا يربز الفرق 
واملثقف  للمفكر  يتوفر  ما  بني 
يتوفر  وما  ال�صمال  دول  العربي يف 
تكون  بلده ومن هنا نالحظ  له يف 
الفكرية  العلمية  العربية  القامات 
الغرب  يف  ال�صامقة  وال�صيا�صية 
العربي  احلاكم  �صلطان  عن  بعيدا 
وهذا  العربية..  االأحزاب  و�صطوة 
ما يجعل الرحيل نحو الغرب �صبيال 

ملئات اآالف الكفاءات العربية.
اإدارة  عن  �صادرة  درا�صة  اأ�صارت 
والهجرة  ال�صكانية  ال�صيا�صات 
خالل  العربية  الدول  بجامعة 
جمموع  اأن  اإىل  االأخرية  ال�صنوات 
العربية  العلمية  الكفاءات  عدد 
و91  مليون  اإىل  ي�صل  اخلارج  يف 
وجاءت  علمية،  كفاءة  و282  األفا 
الدول  اأكرث  مقدمة  يف  اجلزائر 
 215 بعدد  الب�رصية  لعقولها  هجرة 
املغرب  يليها  كفاءة،  و347  األًفا 

م�رص  ثم  كفاءة،  و117  اآالف  بـ207 
فلبنان  و835،  كفاءة  األف  بـ147 
والعراق  كفاءة،  و960  اآالف  بـ110 
بـ68  األًفا و465 كفاءة، وتون�ض  بـ83 

األًفا و190 كفاءة.
كما تتجلى االأهمية يف اأن عدًدا من 
املهاجرين العرب يف الدول الغربية 
ـ�صات  التخ�صّ اأهم  يف  يعملون 
النووي  الطب  مثل  االإ�صرتاتيجية، 
والهند�صة  الدقيقة  واجلراحات 
وامليكرواإلكرتونية  االإلكرتونية 
والعالج باالإ�صعاع والهند�صة النووية 
االأن�صجة  وتكنولوجيا  الليزر  وعلوم 
الف�صاء  وعلوم  النووية  والفيزياء 
والهند�صة  وامليكروبيولوجيا 

الوراثية.
من   %90 اأن  الدرا�صات  اأثبتت 
الدول  يف  االقت�صادي  النمو  زيادة 
املتقدمة يرجع الف�صل يف حتقيقها 
اإىل التقدم العلمي والتقني، ولذلك 
فاإن الدول املتقدمة ت�صتحوذ على 
 %97 وعلى  العامل،  علماء  من   %95
من براءات االخرتاع يف العامل، يف 
الدول ال  �صكان هذه  اأن عدد  حني 
يتجاوز 12% من عدد �صكان العامل، 
فل�صطني  موؤ�ص�صة  وح�صب 
العلماء  فاأن  الدولية  للدرا�صات 

العرب يف اخلارج يقدمون للواليات 
يقل  ال  دخال  االأمريكية  املتحدة 
اأما  �صنويا،  دوالر  مليار   40 عن 
حان االأوان اأن تخ�ص�ض ن�صبة عالية 
البحث  على  لالإنفاق  املوازنة  من 
العلمي  والبحث  فالتعليم  العلمي؟ 
هو الطريق االآمن للنه�صة والتنمية 

االقت�صادية اأي�صا.

اإنها املعركة:
العربية  االأدمغة  ا�صرتداد  اإن 
ا�صرتداد  يوازي  مبا  االأهمية  من 
لال�صتقالل  معنى  وال  فل�صطني، 
بلد  الأي  الوطنية  وال�صيادة  الوطني 
املجتمع  طاقات  يف  التحكم  دون 
العقلية،   الرثوة  راأ�صها  وعلى 
اأن  البال  عن  يغيب  ال  ان  ويجب 
اتخذت  اال�صتعمارية  الدوائر 
بجعل  اال�صرتاتيجي  قرارها 
موؤهلة  غري  م�صتهلكة  منطقتنا 
وان  بالتبعية،  حمكومة  للنه�صة 

و  الغرب  بيد  العلوم  نوا�صي  تبقى 
اأن تتحكم يف كل خرياتنا وطاقاتنا 
ال  اأن  ويجب  منها..  والعقلية 
ينخدعن اأحد بطبيعة العالقات يف 
اجلانب العلمي فاإن ما يجري حاليا 
اإمنا  تقنيا  او  علميا  تبادال  لي�ض 
ب�صكل  العربية  لنخبتنا  جتريف  هو 
نهب  يتم  كما  بال�صبط  ماأ�صاوي 
ثرواتنا املادية وحتويلنا اإىل ج�صد 
بال عقل وال روح.. ولهذا فلن تكون 
اآمنة..  اأو  �صهلة  اال�صرتداد  عملية 
�صد  احلقيقية  املعركة  تفتح  اإنها 
اال�صتعماري..  والطغيان  اجل�صع 
ويحتاج  وخطري  ح�صا�ض  فاالأمر 
�صجاعة  �صيا�صية  قرارات  اإىل 
توفر العناية برثوتنا العقلية وتوفر 
اإن  لها..  واحلماية  النجاح  ظروف 
اأحد  هو  املعركة  هذه  يف  النجاح 
ال�صتقاللنا  ا�صرتدادنا  عناوين  اأهم 

و�صيادتنا..   
لبد من املواجهة:

ال  انه  القول  ن�صتطيع  �صبق  مما 
منفردين  امل�صكلة  مواجهة  ميكن 
الكفاءات  الأن  مبفرده  بلد  كل 
من  اأو�صع  مناخ  اإىل  حتتاج  العربية 
احلقيقية  امل�صاريع  واإن  البلد، 

�صوقا  حتتاج  القدرات  لتوظيف 
البلد، ولذا ال بد من رفع  اأكرب من 
م�صتوى   اىل  معها  التعامل  م�صتوى 
االأمنية  املخاطر  مع  التعامل 
م�صتقبل  تهدد  التي  االإ�صرتاتيجية 
وطننا العربي باأقاليمه، مما يدفعنا 
عربية  اإ�صرتاتيجية  تدار�ض  اإىل 
العقلية  ثروتنا  ال�صرتداد  تكاملية 
ولتنه�ض بامل�صتوى العلمي و تهيئ 
له فر�ض العطاء والتطور يف اأح�صن 
روؤية  خالل  من  وذلك  الظروف 
�صك  بال  اإننا  �صاملة..  نه�صوية 
اخطر  من  باأنها  اجلزم  ن�صتطيع 
ق�صايا اأمتنا بل لعلها االأخطر على 
االإطالق وتزداد اخلطورة يف غياب 
يف  املن�صغلني  لدى  بها  االإح�صا�ض 
والنا�صطني  ال�صيا�صية  االأحزاب 
اإىل  يلتفتون  ال  الذين  ال�صيا�صيني 
لذا  اخلطرية..  اآثارها  حجم  
ن�صب  ت�صع  عربية  خطة  من  البد 

عينيها:

 = االنطالق بزيادة ميزانية البحث 
العلمي يف كل دولة عربية، و�صمن 
العربي  للباحث  تكاملية  روؤية 
مراكز  واإن�صاء  العربي،  والعامل 
للبحوث التنموية والعلمية منفتحة، 
مبا يحقق ربط ع�صوي بني مراكز 
البحث العلمي واملجتمع من خالل 
م�صاريع قابلة لالجناز �صمن خطة 
وبرنامج مبا يوفر املناخ املنا�صب 
املواهب  واأ�صحاب  للكفاءات 
واالإنتاج  الدول  هذه  يف  للعمل 
العلمي واالإبداع بدالً من الهجرة. 

�صلم  يف  جذرًيا  النظر  اإعادة   =
متنح  التي  والرواتب  االأجور 
وتقدمي  العربية،  العلمية  للكفاءات 
بالبحث  ترتبط  مادية  حوافز 
العليا  احلدود  ورفع  واالإنتاج، 
من  البارزين  ملكافاأة  لالأجور 
احلوافز  وتقدمي  الكفاءات  ذوي 
وان  والت�صهيالت..  الت�صجيعية 
بو�صعيات  البارزون  يتحلى 
والرعاية  احلماية  من  ا�صتثنائية 
باجلامعات  واالرتقاء  واحل�صانة.. 
البحوث  ومراكز  العلمية  املعاهد 
الكافية  املوازنات  تخ�صي�ض  و 
اإىل  بها  والو�صول  لتطويرها 
م�صاف اجلامعات العاملية.. ورفع 
التوظيف  عن  الفيتو 
العربية  البلدان  يف 

بدواعي اإقليمية.
احلكومات  ت�صجيع   =  
الإقامة  للم�صتثمرين 
ومراكز  م�رصوعات 
جامعات  من  علمية 
بحث  ومراكز 
تخ�ص�صية  وم�صت�صفيات 
البلدان العربية  كافية يف 
العربية  العقول  واجتذاب 
املتخ�ص�صة  والكفاءات 
هذه  الإدارة  املهاجرة 
املراكز واالإ�صهام املبا�رص 

يف اأعمالها واأن�صطتها.
= �رصورة و�صع اآليات لال�صتفادة من 
العقول العربية املهاجرة بدعوتهم 
بع�ض  يف  مواقعهم  من  للم�صاركة 
البحث  مراكز  يف  القائمة  الربامج 
ومنحهم  العربية،  واجلامعات 
احلوافز املادية وت�صهيل اإجراءات 
عودتهم اإىل اأوطانهم للم�صاركة يف 

عملية التنمية والتحديث. 
على  ال�صغوط  اأن  ندرك  اإننا 
تفقده  اإن  حتاول  عربي  بلد  كل 
اال�صرتاتيجي  التفكري  على  القدرة 
لال�صتفادة من ثرواته من جهة و اأن 
البلدان  من  االقرتاب  اإرادة  تفقده 
اأنه  ندرك  املقابل  ويف  العربية.. 
امتالك  عربي  بلد  الأي  ميكن  ال 
عميقة  عالقات  دومنا  قوته 
االأخرى،  العربية  بالبلدان  تكاملية 
اأن  العرب  وحدة  حظ  ح�صن  ومن 
فاإما  بينهم،  فيما  موزعة  ثرواتهم 
على  بلد  كل  تخلف  اأو  اأمة  نه�صة 

حده.

بيننا والغرب �صراع طبيعته ح�صارية تاريخية، متعدد اجلبهات وجوهره التكنولوجيا والتطور 
العلمي، ومن هنا نرى خطورة هجرة الأدمغة العربية اإىل املع�صكر امل�صاد يف �صياق �صراعنا 

احل�صاري.. اإنها لي�صت مو�صم هجرة اإىل ال�صمال كما ر�صدها الأديب ال�صوداين املبدع الطيب 
�صالح، وما حتويه من معاناة التناق�س النف�صي بني معي�صتني بقيم متناق�صة.. اإمنا هي هجرة 

اأ�صبه بالطرد من الأوطان لالنخراط يف عجلة ال�صمال املادية والعلمية واإحداث الفراغ يف ج�صم 
الأمة بتقدمينا اأغلى ما لدينا جمانا خل�صومنا احل�صاريني بالإ�صافة ملا ينهبونه من ثرواتنا.. 
اإنها عملية �صخمة ي�صرتك فيها اأكرث من طرف لقتل فر�صتنا لال�صتقالل وال�صيادة والنه�صة 

وامل�صاهمة بكرامة يف امل�صرية الإن�صانية.. فبعد ا�صتعمار دولنا ع�صرات ال�صنني وحماولة تدمري 
جمتمعاتنا رجعوا لنهب ثرواتنا و امت�صا�س عقولنا و كفاءاتنا العلمية.. اإنها عملية ل�صحب كل 
عنا�صر احلياة من املجتمعات العربية وجعلها هياكل بال قيمة تعي�س على اأم�صال يتحكمون بها.

الهجرة

الأدمغة العربية بني غرب يرحب و وطن يطرد

اإننا ندرك اأن ال�صغوط على كل بلد عربي حتاول اإن 
تفقده القدرة على التفكري ال�صرتاتيجي لال�صتفادة 

من ثرواته من جهة و اأن تفقده اإرادة القرتاب من 
البلدان العربية.. ويف املقابل ندرك اأنه ل ميكن 

لأي بلد عربي امتالك قوته دومنا عالقات عميقة 
تكاملية بالبلدان العربية الأخرى

كما تتجلى الأهمية يف اأن عدًدا من املهاجرين 
العرب يف الدول الغربية يعملون يف اأهم 

ـ�صات الإ�صرتاتيجية، مثل الطب النووي  التخ�صّ
واجلراحات الدقيقة والهند�صة الإلكرتونية 

وامليكرواإلكرتونية والعالج بالإ�صعاع 
والهند�صة النووية وعلوم الليزر وتكنولوجيا 

الأن�صجة والفيزياء النووية وعلوم الف�صاء 
وامليكروبيولوجيا والهند�صة الوراثية.
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املجاهدين  م�ستقبل  العب  قال 
وم�سجل اأح�سن هدف يف البطولة 
 ، مبارك  �سلمان  املو�سم  لهذا 
على  املحقق  العري�ض  الفوز  اأن 
التقليدي  والغرمي  اجلار  ح�ساب 
وبداأنا   ، املا�سي  من  اأ�سبح 
نادي  ملواجهة  اجليد  التح�سري 

الربكة .
بفريق  امليدان  متو�سط  دعا 
�سالح  بعني  املجاهدين  م�ستقبل 
�سلمان مبارك ، يف ت�رصيح له مع 
وعلى  اجلميع   »الو�سط«،  يومية 
مقابلة  لن�سيان  الالعبني  راأ�سهم 

العري�ض  والفوز  لق�رص  حتت 
املحقق على ح�سابها ، وم�ساعفة 
يف  ال�سارم  االن�سباط  و  العمل 
لقمة  اجليد  للتح�سري  التدريبات 
االإياب  مرحلة  من  الثالثة  اجلولة 
مت�سدر  الفقارة  وفاق  �سيحل  اأين 
على  الظل  ثقيل  �سيفا  البطولة 

امل�ستقبل الريا�سي للمجاهدين .
من جهة ثانية قال �سلمان مبارك 
اأن التح�سري لهذه املقابلة �سيكون 
ي�سرتجع  بداأ  فريقهم  اأن  و  عادي 
�سمن  وو�سع  تدريجيا  عافيته 
مقابلة  البطولة  ت�سيري  اأولوياته 

من  وا�سحة  اإ�سارة  يف  مبقابلة 
على  عازم  امل�ستقبل  اأن  حمدثنا 
اقتطاع  اأجل  من  ثقله  بكل  الرمي 
لبطولة  ال�سعود  تاأ�سريتي  اإحدى 

الق�سم اجلهوي الثاين .
القلب  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املجاهدين  مل�ستقبل  الناب�ض 
اأن  مبارك  �سلمان  �سالح  بعني 
وفر  قد  للفريق  االإداري  الطاقم 
اأجل  من  املادية  الظروف  كافة 
الهاج�ض  لكن  االأوىل  االأدوار  لعب 
بع�ض  اأثر عليهم يف  الذي  الوحيد 
املتكررة  الغيابات  هي  اجلوالت 

لكن   ، االأ�سا�سية  العنا�رص   لبع�ض 
قمة نهاية االأ�سبوع اجلاري �ستعرف 
االأ�سا�سية  الركائز  عديد  عودة 
املالك  عبد  املهاجم  �سورة  يف 
القطيعة  باإنهاء  املطالب  زقري 
اإ�سافة   ، الهجومي  العقم  مع 
ملتو�سط امليدان �سابر بوخ�سبة ، 
فيما يتوا�سل الغياب غري املفهوم 
للمهاجم �سعيد خمداين و متو�سط 
رقاين  حمو  الهجومي  امليدان 
املفرو�سة  االآلية  العقوبة  ب�سبب 

عليه .
اأحمد،ب 

 
حممد  ل�رصطة  االأول  عميد  اأفاد 
طالبي خالل الندوة ال�سحفية التي 
بدار  املنتديات  بقاعة  ن�سطها 
احلميد  عبد  املرحوم  ال�سحافة 
امل�سلحة  اأن   ، بورقلة  جناح 
كانت   ، العمومي  لالأمن  الوالئية 
قد �سجلت خالل ال�سنة املن�رصمة 
526 جنحة مرورية ، اإ�سافة لـ 119 
بالتن�سيق  يتعلق  فيما  خمالفات 
مركبة   105 و�سع  عن  اأ�سفر  مما 
 1120 توقيف  مت  فيما  باحلظرية 
اأ�سفر  الذي  االأمر   ، اأخرى  مركبة 
�سياقة  رخ�سة   4120 �سحب  عن 
بغر�ض التعليق ملدة ترتاوح بني الـ 

03 و 06 اأ�سهر .
اىل جانب ذلك فقد �سجلت نف�ض 
خالل  طالبي  ح�سب  امل�سالح 
ال�سنة املن�رصمة 255 حادث مرور 
باملناطق احل�رصية خلف 18 قتيل 

نف�ض  اأكد  حيث   ، جريح   299 و 
الرئي�سية  االأ�سباب  اأن  املتحدث 
لعدم  تعود  اجل�سمانية  للحوادث 
»العامل  ال�سياقة  قواعد  احرتام 
الب�رصي »، فيما مت ت�سجيل حالتني 

مرتبطة بعامل املحيط .

مدير  اأو�سح  ثانية  جهة  من 
يتعلق  فيما  اأنه  الوالئي  االأمن 
فقد  والعمران  البيئة  مبخالفات 
�سجلت م�ساحله 05 عمليات هدم 
لت�سجيل  اإ�سافة   ، رخ�سة  بدون 
و313   ، بالبيئة  تتعلق  40 خمالفة 

خمالفة متعلقة بالعمران ، ناهيك 
تتعلق  خمالفة   438 معاجلة  عن 

بالتجارة غري ال�رصعية .
تطرق  فقد  اأخر  �سعيد  وعلى 
االأمن  قطاع  على  االأول  الرجل 
فرقة  ن�ساطات  حل�سيلة  بالوالية 
 2349 اأح�ست  التي   ، الرتامواي 
 133 تقدمي  مع   ، حالة  درا�سة 

م�ساعدة و جندة .
االت�سال  خلية  اأن  ومعلوم 
قد  كانت  العامة  والعالقات 
عديد   2019 �سنة  خالل  نظمت 
جت�سيد  اإطار  يف  الن�ساطات 
من  لعل   ، اجلوارية  ال�رصطة 
حت�سي�سية  ملة   570 اأبرزها 
توعية  وحما�رصات  كدرو�ض 
املجتمع  �رصائح  خمتلف  لفائدة 
 21 تنظيم  عن  ناهيك   ، املحلي 
 13 تقدمي  مع   ، ريا�سية  دورة 
م�ساعدة للطلبة الباحثني و 52 يد 

م�ساعدة لو�سائل االإعالم  .

املواطنني  من  عدد  اأعرب 
ال�سحية  املراكز  على  املرتددين 
عن   ، مترنا�ست   بلديات  بقرى 
ال�سديدين  وتذمرهم  �سخطهم 
بذات  احلا�سلة  الرتاكمات  جراء 
الو�سعية  و  الطبية   املرافق 
حيث   ، املرفق  لهذا  الكارثية 
امل�سجلة  النقائ�ض  جملة  دفعتهم 
و  طويلة  م�سافات  التنقل  اإىل 
و  اجلوارية  بالعيادات  اال�ستنجاد 
امل�ست�سفيات باملدن احل�رصية . 

ببلديات  القرى  �سكان  طالب 
، عني  الزواى  فقارة   ، عني �سالح 
 ، مترنا�ست   ، زواتني  تني   ، قزام 
من   ، وادل�ض   ابل�سة   ، امقل  عني 
راأ�سها  على  و  املعنية  ال�سلطات 
العاجل  بالتدخل  ال�سحة  مديرية 
و العمل على الوقوف على الو�سع 
الكارثي الذي تتخبط فيه قاعات 
العالج  منها �سيق امل�ساحة و التي 
كافة  ا�ستيعاب  على  تقوى  تعد  مل 
املر�سى ، ف�سال عن انعدام اأطباء 

االخت�سا�ض  و غريها من النقائ�ض 
 ، حياتهم  نغ�ست  و  اأرقتهم  التي 
تعهد  الذي  الوقت  يف  هذا  ياأتي 
حت�سني  على  القطاع   وزير  فيه 
لتوفري  به  النهو�ض  و  قطاعه 
املجتمع  �رصائح  ملختلف  العالج 
الب�سيط  الدخل  اأ�سحاب  خا�سة 
اال�ستعانة  على  يعجزون  الذين 
القطاع  يف  االخت�سا�ض  باأطباء 
العالج  فاتورة  الرتفاع  اخلا�ض 
.    و عليه نا�سد هوؤالء املواطنني 
بالتدخل  املعنية  اجلهات 
العالج  ظروف  لتح�سني  العاجل  
النقائ�ض  حجم  على  الوقوف  و 
يدفعون  جعلتهم  التي  امل�سجلة 
املجاورة  للمناطق  التنقل  فاتورة 
للعالج ، االأمر الذي اأرقهم و اأثقل 
للعالج  التنقل  مب�ساريف  كاهلهم 
التي  احلرجة  احلاالت  يف  خا�سة 
تتطلب العالج الفوري قبل فقدان 

املري�ض حلياته .
�صالح ، ب 

بوالية  االأمن  م�سالح  توا�سل 
االإت�سالية  ن�ساطاتها  تيندوف 
حمالت  طريق  عن  اجلوارية  و 
�سكل  على  توعوية  و  حت�سي�سيـة 
لقاءات  و  تطبيقية  درو�ض 
املتمدر�سني  وتوعية  حت�سي�ض 
لالأطوار الثالثة و طلبة اجلامعة 
 ، التمهني  و  املهني  التكوين  و 
حول موا�سيع اأبجديات ال�سالمة 
املخدرات     خماطر   ، املرورية 
العملية   ، االأنرتنت  م�ساوئ  و 
و  و  الرتبوية  باملوؤ�س�سات  متت 
مراكز التكوين املهني و التمهني 
اجلامعية  االإقامات  كذلك  و 

بتندوف
العملية  يف  ا�ستعملت  حيث 

ال�سلة  ذات  معر�ض  التوعوية 
ح�س�ض   ، الثالثة  باملوا�سيع 
ذات  مطويات  توزيع  و  اإذاعية 
ال�سلة باملبادرة و مل�سقات حتمل 
ال�سعارات وزعت على التالميذ و 
الن�سائح  تقدمي  مع  اأ�ساتذتهم  
لتختتم  مرة  كل  يف  واالإر�سادات 
التح�سي�سية  احلمالت  فعاليات 
يف ظروف جد ح�سنة كما القت 
و  االأولياء  لدى  كبريا  ا�ستح�سانا 
االإداريني  الذين ثمنوا جمهودات 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
خمتلف  غر�ض  يف  تبذلها  التي 
الثقافات ، ال�سيما املرورية منها 
حر�سا على اأمنهم و �سالمتهم .

اأحمد ،ب 

اأكد مدير الأمن الولئي بورقلة   حممد طالبي ، على هام�س عر�صه للح�صيلة ال�صنوية 
املتعلقة بـ 2019  ، بخ�صو�س ن�صاط امل�صلحة الولئية للأمن العمومي فيما يتعلق 

مبراقبة وتنظيم حركة املرور يف اجلانب الردعي ، عن ت�صجيل عدد كبري من اجلنح 
املرورية واملخالفة مع �صحب رخ�س ال�صياقة .

مدير الأمن بورقلة يك�صف ح�صيلة الأمن العمومي خلل 2019:

لعب م�صتقبل املجاهدين  �صلمان مبارك لـ"الو�صط"

اأحمد ،ب 

 �ضحب 4120 رخ�ضة �ضياقة وو�ضع 
105 مركبة باحلظرية 

.      350 خمالفة بالعمران و 438 خمالفة بالتجارة غري ال�صرعية

نقاط مقابلة وفاق الفقارة  �ضتبقى مبلعبنا مهما كلف الثمن 

 املع�صلة دفعتهم اإىل التنقل مل�صت�صفيات وزير 
ال�صحة املدن 

لو�صع حد حلالة الت�صيب والهمال 

اأمن ولية تندوف 

�ضكان قرى مترنا�ضت يطالبون 
بالتدخل  

وزير الرتبية مطلوب بابتدائية 
بلدة اعمر بتقرت 

حمالت حت�ضي�ضية حول  قواعد 
ال�ضياقة ال�ضليمة  

اأخبار اجلنوب

للمجتمع  اجلهوي  املن�سق  طالب 
املدين علي بن عيوة  يف ت�رصيح 
الوطنية   الرتبية  وزير  به  خ�ض 
حتقيق  جلنة  اإيفاد  ب�رصورة 
املدر�سة  اإىل  امل�ستوى  رفيعة 
ببلدة  حممد  بديار  االبتدائية 
تقرت  االإدارية  باملقاطعة  اعمر 
طرف  من  اإغالقها  قبل   ، التابعة 
اجل  من  التالميذ  اأولياء  جمعية 
املدر�سة  مديرة  مع  حتقيق  فتح 
اخلطوط  جتاوزت  التي  املذكورة 
ناهيك   ، الت�سيري  يف  احلمراء 
البناء  احلوار  لقنوات  �سدها  عن 
وهو  التالميذ  اأولياء  ممثلي  مع 
تو�سيات  مع  يتنافى  الذي  االأمر 

وتعليمات  رئي�ض اجلمهورية عبد 
ب�رصورة  القا�سية  تبون  املجيد 
م�سوؤويل  و  اجلمهورية  والة  اإلزام 
العمومية  االإدارات  خمتلف 
الن�سغاالت  اجلاد  باال�ستماع 
اجلبهة االجتماعية و ال�سعي خلف 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل 

االأولويات واالإمكانات املتاحة .
التالميذ  اأولياء  اأن جمعية  ومعلوم 
الرتبية  مدير  را�سلت  قد  كانت 
ال�سنة  من  نوفمرب  �سهر  خالل 
حتقيق  فتح  اأجل  من  املن�رصمة 
دار  لكن  االبتدائية  مديرة  مع 

لقمان بقيت على حالها .
اأحمد ،ب 

م�ستقبل  ت�سكيلة  با�رصت 
�سالح  بعني  املجاهدين 
ملواجهة  حت�سبا  حت�سرياته 
الق�سم  بطولة  من  الثالثة  اجلولة 
رفقاء  �ستجمع  ،التي  ب  ال�رصيف 
ب�سيوفهم  هداوي  حليم  الهداف 

باملت�سدر وفاق الفقارة  .
م�ستقبل  مدرب  خ�س�ض 
الكروي  التقني  املجاهدين  
ح�سة  حيلو  خل�رص  ال�ساب 
الالعبني  ملخاطبة  اال�ستئناف 
اجلبارة  املجهودات  ثمن  اأين 

بعد  طرفهم  من  املبذولة 
كامال  بالزاد  العودة  من  متكنهم 
حتت  لنادي  مواجهتهم  خالل 
بن�سيان  اجلميع  مطالبا   ، لق�رص 
اجليد  والتح�سري  املقابلة  هذه 
للمقابلة القادمة التي �ستجمعهم 
مت�سدر  الفقارة  وفاق  بنادي 
فريق  يعول  اأين   ، البطولة  
بنقاطها  الظفر  على  امل�ستقبل 
بالو�سافة  االنفراد  اأجل  من 

ومراقبة املت�سدر عن قرب .
اأجمع  فقد  ثانية  جهة  من 

لفريق م�ستقبل  املتابعني  عديد 
�سالح  بعني  املجاهدين 
التقني  اأن  على  بالتاأكيد   ،
حيلو  خل�رص  ال�سباب  الكروي 
الهفوات  بع�ض  بت�سحيح  ملزم 
القاطرة  تعزيز  و  الدفاعية 
الهجومية ، خا�سة اذا اأن جميع 
من  بداية  القادمة  املقابالت 
نارية  �ستكون  الرابعة  اجلولة 
املاي�سرتو  رفقاء  �سيواجه  اأين 
جميع  بوخ�سبة  �سابر  الفنان  و 
فرق املقدمة ويتعلق االأمر بكل 

الفقارة  فاق  و   ، تاغرم  امل  من 
بطولة  ليختتم  الفقارة  اأمال   ،
املو�سم مبواجهة نادي ال�ساهلة 
الغربية ، ويف �سياق مت�سل فقد 
اجمع العارفون بخبايا ال�ساحرة 
مترنا�ست  بوالية  امل�ستديرة 
الزقري  �سالح  اأبناء  على 
قوية  تناف�سية  ت�سكيلة  ميتلكون 
قادرة على قلب املوازين وقول 
كلمتها �رصط و�سع االقدام على 
مقابلة  البطولة  وت�سيري  االر�ض 

مبقابلة  .

اجلميع ي�صر على قهر الرائد وفاق الفقارة  لإفتكاك الو�صافة 

م�ضتقبل املجاهدين ي�ضتاأنف حت�ضرياته مبعنويات يف ال�ضماء 

اأحمد ،ب 
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء اجللفة

حمكمة اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 19/02360 رقم الفهر�س: 19/03324 تاريخ 

احلكم: 2019/10/17
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا ابتدائيا 
الدع�ى. يف امل��ش�ع:  ال�شري يف  اعادة  قب�ل  ال�شكل:  ح�ش�ريا يف 
اإفراغ احلكم ال�شادر قبل الف�شل يف امل��ش�ع عن حمكمة اجللفة 
الفهر�س:  رقم  حتت   2019/04/25 بتاريخ:  الأ�رسة  �ش�ؤون  ق�شم 
19/01754. واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي خليفي 
اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ: 2019/07/18  حمم�د امل�دعة لدى 
1/احلجر  يلي:  احلكم مبا  وبالنتيجة   .19/282 اليداع:  رقم  حتت 
بتاريخ:  امل�ل�دة  فريحة  م�شع�دي  امل�شماة  عليها  املدعى  على 
1957/03/06 ببلدية حا�شي بحبح ولية اجللفة لأبيها �شعد ولأمها 
عن  مقدما  حممد  م�شع�دي  املدعي  2/تعيني  نخلة.  �شادقي 
ال�رسعي وامر  ال�يل  نيابة عنها ت�رسفات  للت�رسف  املدعى عليها 
بالتاأ�شري  اجللفة  ولية  بحبح  لبلدية حا�شي  املدنية  احلالة  �شابط 
يف  عليها  املدعى  ميالد  عقد  هام�س  على  احلكم  هذا  مبنط�ق 
ال�شجالت الأ�شلية للحالة املدنية. بذا �شدر هذا احلكم واأف�شح به 
جهارا باجلل�شة العلنية املنعقدة يف التاريخ املذك�ر اأعاله، ول�شحته 

وقع على اأ�شله كل من الرئي�س واأمني ال�شبط. 

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

حمكمة اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 20/00179 رقم الفهر�س: 20/01077 

تاريخ احلكم: 2020/03/02
علنيا  الأ�رسة  �ش�ؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 
الدع�ى  يف  ال�شري  اعادة  قب�ل  ال�شكل:  يف  ح�ش�ريا  ابتدائيا 
�شكال. يف امل��ش�ع: اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة احلال 
اعتماد   .19/3686 الفهر�س:  رقم  حتت   2019/11/18 بتاريخ: 
اأمانة  لدى  امل�دع  حممد  حني�شي  الطبي  اخلبري  خربة  تقرير 
الفهر�س:  رقم  حتت   2019/12/11 بتاريخ:  املحكمة  �شبط 
ب�زيان  باحلجر على املرجع �شده  وبالنتيجة احلكم   .19/434
حممد  ابن  باجللفة   1984/08/25 بتاريخ:  امل�ل�د  م�شطفى 
عليه  مقدما  يحي  ب�زيان  اأخاه  املرجع  وتعيني  زينب.  وقري�ل 
اأمام جميع الهيئات والأ�شخا�س  لرعايته وت�يل �ش�ؤونه ومتثيله 
وذلك اإىل غاية �شق�ط التقدمي اأو �شدور حكم اأو اأمر خمالف. 
مع الأمر بتعليق ن�شخة منه بل�ح العالنات باملحكمة  ومبقر 
بلدية �شكن املرجع �شده والتاأ�شري به على هام�س عقد ميالده 
وذلك ب�شعي من النيابة العامة. بذا �شدر هذا احلكم واأف�شح به 
جهارا يف الي�م وال�شهر وال�شنة املذك�رين اأعاله، واأم�شي اأ�شل 

هذا احلكم من طرفنا نحن الرئي�س واأمني ال�شبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الأ�ستاذة زغال�س لمية

حم�سرة ق�سائية 
لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

الوادي  باب  علي  با�سطا  �سارع   03
الهاتف:  /023.17.80.61/  0555021356

اإعالن عن بيع ق�سائي لعقار باملزاد العلني
)�سقة �سكنية مملوكة يف ال�سيوع ( )التاأجيل الثاين (

املادة 749 و 750  من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

اإ�سهار اإن�ساء  جمعية 
ذات �سبغة حملية 

رقم  القان�ن  من   18 رقم  املادة  لأحكام  طبقا 
املتعلق   2012 جانفي   12 يف  امل�ؤرخ    06/  12

باجلمعيات  
تاأ�شي�س    2020   /02/  11 الي�م  هذا  مت  لقد 

اجلمعية املحلية    
امل�شماة �سباب ال�سرفة 

املعتمدة حتت رقم :01 بتاريخ   11 /02/  2020 

الرئي�س : بابا ر�سوان 
مركزبن  ال�سرفة  حي  الجتماعي  ومقرها 

رم�سان ال�سبلي الري�سرت  البليدة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية تامنغ�ست

دائرة تني زواتني
بلدية تني زواتني

م�سلحة التنظيم و ال�سوؤون العامة 
مكتب النتخابات و اجلمعيات 

الرقم : 05 /2019

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية
ذات طابع اجتماعي

18 �شفر  امل�ؤرخ يف  رقم 06/12  القان�ن  مبقت�شى 
املتعلق   2013 جانفي   12: ل  امل�افق   1433 عام 
 2019 دي�شمرب   24   : الي�م  هذا  مت   ، باجلمعيات 
اجلمعية  بتاأ�شي�س  الت�رسيح  ت�شجيل  و�شل  ت�شليم 

املحلية ذات طابع : فالحي
جمعية تليليت للفالحة و لرتبية املوا�سي 

توندارت – تني زواتني
يرتاأ�شها ال�شيد )ة( : بن خية اإياد 

الكائن مقرها : ت�ندارت – تني زواتني 

نحن الأ�ستاذة  زغال�س لمية املح�سرة الق�سائية لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء 
�سارع   03 مكتبها  الكائن  الوادي  باب  حمكمة  لدى  املعتمدة  و  املحلفة  اجلزائر 

با�سطا علي باب الوادي  و املوقعة خط يدها اأدناه 
لفائدة: ال�سيد: بن وطا�س حميد

ال�ساكن:برقم 19 الخ�ة باربرو�س بلدية الري�س حميدو - ولية اجلزائر 
ب�سفته مالك يف ال�سيوع

بينه و بني كل من /ورثة املرح�م بن وطا�س ب�شري و هم: بن وطا�س فريد
العنوان: برقم 19 الخ�ة باربرو�س بلدية الراي�س حميدو-ولية اجلزائر

2/بن طاو�س دايخة-فتيحة-زهية
العنوان: حي �شيدي الكبري بلدية الري�س حميدو-ولية اجلزائر

3/بن وطا�س عمر-بن وطا�س اإبراهيم 
العنوان :طريق الربيد بلدية الري�س حميدو-اجلزائر 

ب�سفتهم مالكني يف ال�سيوع اأي�سا 
-بتاريخ:2018/02/13  العقاري  ال�ادي-الق�شم  باب  حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  وتنفيذا 
رقم اجلدول:12/02607 .رقم الفهر�س:18/00552 املمه�ر بال�شيغة التنفيذية و القا�شي 
يف منط�قه: ... و بالنتيجة الت�رسيح بانهاء حالة ال�شي�ع فيما بني طريف الدع�ى يف العقار 
اململ�ك يف ال�شياع بينهم ببيعه باملزاد العلني وفقا لل�شعر الفتتاحي املحدد من طرف 
اخلبري العقاري .كالتي :بيع ال�شقة ال�شكنية الكائنة برقم 19 �شارع الخ�ة باربرو�س بلدية 
ت�شعة  قدره  افتتاحي  ب�شعر  العلني  باملزاد  باجلزائر  اجلزائر..  حميدو-ولية  الراي�س 

ماليني و ثالثمائة الف دينار جزائري )9.300.000.00دج(
بناءا على قائمة �رسوط بيع ق�شائي لعقار باملزاد العلني امل�دعة لدى امانة �شبط حمكمة 
اأمناء ال�شبط  ال�شيد رئي�س  ال�ادي بتاريخ:2019/07/16 و امل�ؤ�رس عليها من طرف  باب 

حمكمة باب ال�ادي 

نعلن للجمه�ر انه �شي�رسع يف بيع العقار املبني اأدناه باملزاد العلني لأعلى عر�س و اأخر 
ال�شاعة  ، على  العقارية  البي�ع  بتاريخ 2020/03/11، ق�شم   ، ال�ادي  باب  مزايد مبحكمة 

10.30 �شا �شباحا قاعة اجلل�شات رقم 02
الراي�س حميدو  بلدية  العا�شمة  باجلزائر  كائنة  �شكني  ا�شتعمال  ذات  التعيني: حمالت 
�شارع بربرو�س رقم 19 الطابق الأر�شي يتمثل العقار يف �شقة تابعة ذات ملكية م�شرتكة 
ي�شمل على طابق حتت ار�شي جزئيا و �شقيفة م�شاحتها 90م2 و 313 جزء  من 1000 من 
الأجزاء امل�شرتكة )القطعة رقم 01( مبا يف ذلك قطعة ار�س م�شاع)امل�شاحة على الأر�شية 
و ل�احق غري م�شيدة( تبلغ م�شاحتها  الجمالية 131 م2 و ح�شب تقرير اخلربة املنجز من 
طرف اخلبري العقاري ليك� امل�دع لدى امانة �شبط املحكمة بتاريخ 2017/09/05 .حتت 
اإقامة  اإعادة تهيئتها على �شكل حمالت �شكنية تتك�ن من 03 غرف  رقم 17/70 فانه مت 

.مطبخني .مرحا�س و حمام و به�.
الثمن الأ�سا�سي : ت�شتقبل املزايدات على اأ�شا�س �شعر افتتاحي قدره 9.300.000.00 

دج ت�شعة ماليني و ثالثمائة الف دينار جزائري و ذلك ح�شب احلكم امل�شار اليه اأعاله 
�سروط البيع:

يجب  فاإنه  اأعاله  اليها  امل�شار  البيع    �رسوط  قائمة  يف  املذك�رة  ال�رسوط  اىل  اإ�شافة 
على الرا�شي عليه املزاد ان يدفع حال انعقاد اجلل�شة 5/1 الثمن زائد حق�ق الت�شجيل 
و ال�شهار و احلق�ق التنا�شبية و يدفع باقي املبلغ يف اجل اأق�شاه 08 اأيام امل�الية لر�ش� 

املزاد 
ل ميكن ان تك�ن املزايدة باأقل من 10.000 دج ع�رسة الف دينار جزائري ، و ت�شح لأكرب 

عر�س و لأخر مزايد و ل ي�رسح بها ال بعد النداء ثالث مرات متتالية 
فعلى الراغب يف املزايدة  الطالع على قائمة �رسوط البيع لدى كتابة �شبط حمكمة باب 

ال�ادي او مبكتب املح�رس الق�شائية الكائن بالعن�ان املذك�ر اأعاله .
املح�سرة الق�سائية 



ق.ك

الفل�سطينية  املراأة  اأن  قال 
االعتقاالت  من  تُ�ستثَن  مل 
االأ�سكال  واأن  االإ�رسائيلية، 
يتبعها  التي  واالأ�ساليب، 
اعتقال  عند  االحتالل 
ال  الفل�سطينية،  املراأة 
اعتقال  عند  عنها  تختلف 
اأن  اإىل  ونوه  الرجال. 
ت�ستهدف  االعتقاالت 
املراأة  اإرهاب  حماولة 
دورها  وحتجيم  وردعها 
فعلها،  وتهمي�ش  وتاأثريها 
معلومات  انتزاع  بهدف  اأو 
واأحيانا  باالآخرين،  تتعلق 
على  لل�سغط  اعتقالها  يتم 
واأقاربها  اأ�رستها  اأفراد 
االعرتاف  على  الإجبارهم 
اأو  املعلومات،،  وتقدمي 
لت�سليم  املطلوبني  لدفع 
واأ�ساف:  اأنف�سهم.. 
الفل�سطينية  "االأ�سرية 
االعتقال  اأثناء  تتعر�ش 
وتعذيب  قا�ٍش،  لتحقيق 
وقمع  ونف�سي،  ج�سدي 
وحرمان،  وقهر  وتنكيل 
جلن�سها  مراعاة  دون 
توفري  ودون  وخ�سو�سيتها، 
احلد االأدنى من احتياجاتها 
اخلا�سة. هذا باالإ�سافة اإىل 
الطبي  االإهمال  ا�ستمرار 
وعدم توفر الرعاية الطبية 
باأن  فروانة  الالزمة".وبنينّ 
يحفظ  الفل�سطيني  التاريخ 
التي  برناوي  فاطمة  باأن 
اأكتوبر   14 بتاريخ  اعتقلت 
1967، تُعترب االأ�سرية االأوىل 
الفل�سطينية  الثورة  يف 
املعا�رسة، وقد ُحكم عليها 
املوؤبد  بال�سجن  اآنذاك 
"مدى احلياة"، اإثر اتهامها 
"�سينما  يف  قنبلة  بو�سع 
�سهيون" يف مدينة القد�ش. 
اأطلق �رساح  اأنه  اإىل  واأ�سار 
�سنوات   10 بعد  "فاطمة" 
من اعتقالها؛ يف 11 نوفمرب 
ويحفظ  كما   1977 عام 
التاريخ اأن االأ�سرية املحررة 

"لينا اجلربوين" من الداخل 
االأ�سريات"،  "عميدة  هي 
لل�سنوات  ق�ساًء  واأكرثهن 
يف �سجون االحتالل، حيث 
ع�رسة  خم�ش  اأم�ست 
�سجون  يف  متوا�سلة  �سنة 
االإ�رسائيلي  االحتالل 
كر  ذ و . (2 0 1 7 -2 0 0 2 (
حاالت  عدد  اأن  فروانة 
االحتالل،  لدى  االعتقال 
يف   )2019( املا�سي  العام 
 )128( بلغ  الن�ساء  �سفوف 
اأمهات  بينهن  فل�سطينية، 
النظر  الفتا  وقا�رسات، 
اعتقال  �ُسجل  انه  اىل 
)29( فل�سطينية منذ مطلع 
من  جميع  وتابع:   .2020
مررن بتجربة االعتقال، قد 
من  اأكرث  اأو  ل�سكل  تعر�سن 
اأ�سكال التعذيب اجل�سدي اأو 
النف�سي واملعاملة املهينة. 
باالإ�سافة اىل فر�ش اأحكام 
املالية  وغرامات  جائرة 
اجلربية  واالإقامة  باهظة 
"احلب�ش املنزيل". واأحيانا 
"االعتقال االإداري".واأردف 
�سلطات  مازالت  فروانة: 
يف  حتتجز  االحتالل 
اأ�سرية،   )43( نحو  �سجونها 
اأم،  اأ�سرية   )16( بينهن 
هناك  االأ�سريات  بني  ومن 
القد�ش،  من  اأ�سرية   )13(
الداخل،  من  اأ�سريات  و)6( 
غزة،  قطاع  من  واأ�سريتان 
ال�سفة  من   )22( والباقي 
 )27( اأن  وذكر  الغربية. 
االأ�سريات  اإجمايل  من 
خمتلفة،  اأحكاماً  يق�سني 
االأ�سريتان  حكماً  واأعالهن 
القد�ش،  من  دويات  �رسوق 
من  عينّاد  اأبو  �ساتيال  و 
املناطق املحتلة عام1948، 
جن  بال�سنّ املحكومات 
واالأ�سريتان  16عاًما، 
ومي�سون  االأفغاين،  عائ�سة 
مو�سى اجلبايل املحكومات 
جن 15عاًما، واالأ�سرية  بال�سنّ
جعابي�ش  اإ�رساء  اجلريحة 
من  وكل  عاماً،   11

حمادة  فدوى  االأ�سريات 
ونورهان  احل�سيم  واأماين 
بال�سجن  عواد املحكومات 
تزال  ال  فيما  10�سنوات، 
موقوفات،  اأ�سرية   )12(
اأ�سريات   )4( اإىل  باالإ�سافة 
االإداري،  االعتقال  رهن 
وهن: ب�رسى الطويل و�سذى 
�رسوق  اهلل،  رام  من  ح�سن 
واآالء  حلم،  بيت  من  البدن 
الب�رس من قلقيلية. وبح�سب 
"اأمل  االأ�سرية  فان  فروانة 
فجار  بيت  من  طقاطقة" 
حلم  بيت  حمافظة  يف 
اعتقلت  حيث  اأقدم،  تعترب 
)دي�سمرب(2014،   1 بتاريخ 
بال�سجن  حكما  وتق�سي 
�سنوات.   7 ملدة  الفعلي 
تقريره  يف  فروانة  واأ�سار 
الفل�سطينية  االأ�سرية  ان 
قاهرة  ظروف  من  تعاين 
تُعرف  ما  يف  نقلها  اأثناء 
التي  "البو�سطة"،  ب�سيارة 
بني  نقلها  بوا�سطتها  يتم 
امل�ست�سفيات  اأو  ال�سجون 
وتتعر�ش  واملحاكم، 
اأو  اجل�سدي  لالعتداء 
معاً،  االثنني  اأو  اللفظي، 
رحلة  النقل  عملية  لت�سكل 
اإىل  اإ�سافًة  هذا  عذاب، 
داخل  امل�ستمرة  معاناتها 
�سجن  يف  "املعبار"  غرفة 
ت�سلح  ال  التي  "ه�سارون" 
ت�سطر  اإذ  االآدمية،  للحياة 
�ساعات  فيها  تنتظر  الأن 
طويلة، اأو املكوث فيها اأيام 
قبل  انتظار،  كمحطة  عدة 
ا�ستكمال نقلها اإىل ال�سجن 
املحكمة  اأو  املق�سود 

املحددة.
معاناة  اأن  فروانة:  ويوؤكد 
لرمبا  وعذاباتها  االأ�سرية 
اجلوانب  بع�ش  يف  فاقت 
الرجل،  رفيقها  عذابات 
عن  ترتاجع  مل  ذلك  ومع 
اأمام  تنك�رس  ولن  دورها، 
جتربة  لت�سجل  �سجانيها، 
حملت  واعتقالية  ن�سالية 
اخل�سو�سيات  من  الكثري 

والدالالت،  واملعاين 
واعتزازه  فخره  عن  معرباً 
ب�سكل  الفل�سطينية  باملراأة 
وح�سورها  ودورها،  عام 
امل�ستوى  على  الالفت 
واالإن�ساين  االجتماعي 
والوطني  وال�سيا�سي 
فروانة  ويقول  والكفاحي. 
االأ�سرية  اأن  تقريره:  يف 
مع  خا�ست  الفل�سطينية 
مواجهات  الرجال  اإخوانها 
ال�سجون،  اإدارة  �سد  كثرية 
االأمعاء  معارك  و�ساركتهم 
)االإ�رسابات  اخلاوية 
عن  ذوداً  الطعام(،  عن 
على  واحتجاجاً  الكرامة 
ومطالبة  املعاملة  �سوء 
االأ�سا�سية  باحلقوق 
وحت�سني االأو�ساع املعي�سية 
اأن  واأ�ساف:  واحلياتية. 
"هناء  الفل�سطينية  االأ�سرية 
�سجلت  جنني  من  �سلبي" 
االأطول  الفردي  االإ�رساب 
الن�سوية  احلركة  تاريخ  يف 
خا�ست  حينما  االأ�سرية، 
اإ�رساباً مفتوحاً عن الطعام 
ا�ستمر )44( يوماً متوا�ساًل 
قبل اأن تُنهي اإ�رسابها ويتم 
االأول  يف  غزة  اإىل  اإبعادها 
من ني�سان عام2012. وتُعترب 
االأ�سرية "هبة اللبدي" اآخر 
خ�سن  اللواتي  االأ�سريات 
رف�ساً  الطعام  عن  اإ�رساباً 
والذي  االإداري،  لالعتقال 
وذلك  يوماً،   )42( ا�ستمر 
�سلطات  موافقة  بعد 

طلب  على  االحتالل 
احلكومة االأردنية واالإفراج 
ت�رسين  �سهر  اأوائل  عنها 
 ،2019 الثاين)نوفمرب( 
كونها  لالأردن  وت�سليمها 
االأردنية.  اجلن�سية  حتمل 
االأ�سرية  اأن  واأو�سح فروانة 
ا�ستطاعت  الفل�سطينية 
ال�سجن  حتول  اأن  اأي�ساً 
ووقفت  مدر�سة،  اإىل 
كل  اأمام  �سلبة  باإرادة 
والتطويع  التفريغ  اأ�ساليب 
داخل  لتبني  واال�سطهاد، 
ثقافية  موؤ�س�سة  ال�سجن 
وتخلق  وفكرية،  وتنظيمية 
من  عالية  اإن�سانية  حالة 
احل�سار  رغم  التحدي، 
والقيود  والتعليمي  الثقايف 
واالإجراءات  املفرو�سة 
اأنها  مو�سحاً  القمعية، 
حافظت بذلك على كرامتها 
اأمام  ومبادئها،  ووجودها 
وق�سوة  االأو�ساع  �سوء 
االإ�رسائيلي.  ال�سجان 
وير�سد املخت�ش يف �سوؤون 
االإجناب  عمليات  االأ�رسى 
ويقول  ال�سجون،  داخل 
�سني  وخالل  اأنه  فروانة: 
اعتقلت  الطويلة  االحتالل 
�سلطات االحتالل الع�رسات 
واأن  احلوامل،  الن�ساء  من 
اأوالدهن  اأجننب  بع�سهن 
فكانت  ال�سجن،  داخل 
�سموط"  "زكية  االأ�سرية 
املعتقلة  حيفا  مدينة  من 
اأول  هي   1971 عام  اأواخر 

اأ�سرية فل�سطينية تلد داخل 
بعدما  االحتالل  �سجون 
يف  حامل  وهي  اعتُقلت 
واأجنبت  ال�ساد�ش،  �سهرها 
داخل  "نادية"  مولودتها 
الكثريات  وتالها  ال�سجن، 
ال�سالمية  ماجدة  اأمثال: 
وانت�سار القاق واأميمة االأغا 
غامن  ومنال  طه  ومريفت 
و�سمر �سبيح وفاطمة الزق. 
تقريره  فروانة يف  ويك�سف 
االأ�سريات  من  عدداً  اأن 
�سحية  اأو�ساع  من  يعانني 
اأو  املر�ش  جراء  �سعبة، 
االعتقال،  اأثناء  االإ�سابة 
اإ�رساء  كاالأ�سرية املقد�سية 
من  تبلغ  التي  اجلعابي�ش 
وقد  عاًما،   34 العمر 
 11 بتاريخ  اعتقلت جريحة 
ت�رسين االأول 2015، وُحكم 
عليها بال�سجن الفعلي ملدة 
اأُل�سقت  بتهمٍة  عاماً   11
انفجرت  حني  وذلك  بها، 
تتقلها  كانت  غاز  اأُ�سطوانة 
من  بالقرب  ب�سيارتها 
نتيجة  ع�سكري  حاجز 
االحتالل  قوات  اإطالق 
ومع  �سيارتها.  على  النار 
النريان  ا�ستعلت  االنفجار 
والتهمت  �سيارتها  يف 
واأُ�سيبت  احلروق ج�سدها، 
الدرجات  من  بجروح 
يف  والثالثة  والثانية  االأوىل 
50% من ج�سدها، مو�سحاً 
رعايٍة  اإىل  بحاجة  اأنها 
�سحيٍة ومزيٍد من العمليات 
اجلراحية، ومعاناتها تتفاقم 
�سيا�سة  ا�ستمرار  ظل  يف 
املتعمد.  الطبي  االهمال 
كثري  اأن  اىل  فروانة  واأ�سار 
اأ�سنب  الفل�سطينيات  من 
اعتقالهن،  قبل  بجروح 
وهي  منهن  واحدة  واأن 
طقاطقة"  "فاطمة  الفتاة 
بيت  بلدة  من  عاما(   15(
بيت  حمافظة  يف  فجار 
بعد  ا�ست�سهدت  قد  حلم، 
اإ�سابتها  جراء  اعتقالها 
بعدة اأعرية نارية يف مار�ش 

التنكيل  مت  وقد   2017
وقد  تنزف،  وتركها  بها 
االحتالل  �سلطات  رف�ست 
االإفراج عنها رغم خطورة 
واأبقتها  ال�سحي،  و�سعها 
اأن  اإىل  االعتقال  قيد 
م�ست�سفى  يف  ا�ست�سهدت 
بتاريخ  ت�سيدك"  "�سعاري 
10-5-2017 لتلتحق بقافلة 
االأ�سرية.  احلركة  �سهداء 
ويخل�ش فروانة للقول: "اإن 
معاناة االأ�سرية الفل�سطينية 
و�سور  الو�سف،  تتعدى 
�سجون  يف  عذاباتها 
ت�سلح  متعددة،  االحتالل 
�سيناريوهات  تكون  الأن 
يُخيل  وقد  �سينمائية، 
مبالغ  و�سفنا  اأن  للبع�ش 
ذلك  �سبب  كان  فيه، ورمبا 
اقت�سار دالئل االإثبات لدينا 
على الروايات وال�سهادات، 
ال�سحايا،  تقدمها  التي 
دولة  اإ�رسار  ظل  يف 
تُبقي  اأن  على  االحتالل 
اأبواب �سجونها مغلقة اأمام 
و�سائل االإعالم واملنظمات 
موؤ�س�سات  وممثلي  الدولية 
حقوق االإن�سان".وا�ستدرك 
يحتفي  "العامل  فروانة: 
باملراأة، يف الثامن من اآذار 
لها  تقديراً  عام،  كل  من 
وت�سحياتها،  ولن�ساالتها 
وتكرمياً لدورها يف مناحي 
فيما  املختلفة،  احلياة 
يتجاهل املراأة الفل�سطينية 
املتفاقمة  ومعاناتها 
وحقوقها  االحتالل  جراء 
قوة  بفعل  امل�سلوبة 
االأ�سرية  ال�سيما  املحتل، 
يف  تقبع  التي  الفل�سطينية 
ال�سجون".ودعا  غياهب 
كافة املوؤ�س�سات احلقوقية 
تُعنى  والتي  واالإن�سانية، 
االهتمام  ل�رسورة  باملراأة، 
وت�سليط  باالأ�سريات  اأكرث 
وما  معاناتهن  على  ال�سوء 
�سجون  داخل  له  يتعر�سن 
اجلاد  والعمل  االحتالل، 

من اأجل �سمان حريتهن.
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 اأفاد الأ�سري املحرر، املخت�س ب�سوؤون الأ�سرى واملحررين، عبد النا�سر فروانة، اأن �سلطات الحتالل اعتقلت منذ عام 1967 اأكرث من 16 امراأة فل�سطينية، من 
اأعمار و�سرائح وفئات طبقية خمتلفة، حيث �سملت العتقالت اأمهات وزوجات، ون�ساء كبريات طاعنات يف ال�سن، وحوامل ومري�سات ومعاقات، وفتيات قا�سرات 
وطالبات يف مراحل تعليمية خمتلفة، وكفاءات اأكادميية وقيادات جمتمعية ونائبات منتخبات يف املجل�س الت�سريعي. واأو�سح فروانة يف تقرير اأ�سدره مبنا�سبة 

يوم املراأة العاملي الذي ي�سادف 8 )مار�س( من كل عام اأن �سلطات الحتالل توا�سل اعتقال 43 اأ�سرية فل�سطينية يف ظروف �سعبة.

)43( اأ�سرية فل�سطينية يقبعن يف �سجون الحتالل

�عتقال �أكرث من 16 �ألف �مر�أة فل�سطينية منذ 1967
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يف يوم �ملر�أة �لعاملي �الحتالل يعتقل يف �سجونه )43( �أ�سرية فل�سطينية
قال نادي الأ�سري الفل�سطيني، اإن �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي تعتقل )43( فل�سطينية يف �سجونها، بينهن )27( اأ�سرية �سدرت بحقهن اأحكامًا لفرتات 

متفاوتة، اأعالها ملدة )16( عامًا والتي �سدرت بحق الأ�سريتني �سروق دويات من القد�س، و�ساتيال اأبو عياد من الأرا�سي املحتلة عام 1948، ومن بينهن 
)16( اأم، منهن الأ�سرية وفاء مهداوي، والدة ال�سهيد اأ�سرف نعالوة. ومن بني الأ�سريات )4( رهن العتقال الإداري، و)8( اأ�سريات جريحات اأُ�سنب اأثناء 

العتقال، واأقدمهن الأ�سرية اأمل طقاطقة من بيت حلم، واملعتقلة منذ تاريخ الأول من دي�سمرب 2014، وحمكومة بال�سجن ملدة )7( �سنوات.
تقرير: اإعالم الأ�سرى

نادي  عن  �صدر  بيان  يف  ذلك  جاء 
الأ�صري مبنا�صبة يوم املراأة العاملي، 
والذي ي�صادف الثامن من مار�س من 
كل عام. واأو�صح نادي الأ�صري اأن اأول 
الفل�صطينية  الثورة  تاريخ  يف  اأ�صرية 
من  برناوي  فاطمة  الأ�صرية  هي 
 ،1967 عام  اُعتقلت  والتي  القد�س 
بال�ّصجن  الحتالل  عليها  وحكم 
اأي   ،1977 عام  عنها  واأفرج  املوؤبد، 
اعتقالها،  على  �صنوات  ع�رش  بعد 
العتقال  حالت  عدد  بلغ  وقد 
اأكرث  اإىل   ،1967 عام  منذ  للن�صاء 
انتفا�صتي  األف. و�صهدت   )16( من 
الن�صبة   2000 والعام  العام1987 
الن�صاء،  اعتقال  حيث  من  الأعلى 
عمليات  ارتفعت   2015 عام  ويف 
القا�رشات  ومنهن  الن�صاء  اعتقال 
حيث  ال�صعبية،  الهبة  اندلع  مع 
بني  العتقال  حالت  عدد  و�صل 
 ،)200( اإىل   2015 عام  الن�صاء خالل 

ويف عام 2016 اإىل )164(، ويف 2017 
وعام   ،)133(  2018 ويف   ،)156( اإىل 
2019 اإىل )128(. واأكد نادي الأ�صري 
باأن الأ�صريات الفل�صطينيات تتعر�س 
التي  والتعذيب  التنكيل  اأنواع  لكافة 
بحق  الحتالل  �صلطات  تنتهجها 
من  بدءاً  الفل�صطينيني،  املعتقلني 
عمليات العتقال من املنازل وحتى 
النقل اإىل مراكز التوقيف والتحقيق، 
ال�صجون.    يف  احتجازهن  ولحقاً 
وخالل العام املا�صي 2019 واجلاري 
الحتالل  �صلطات  اأعادت   ،2020
�صيا�صة تعذيب الن�صاء على الواجهة، 
اأدلت  التي  ال�صهادات  اأبرز  وكانت 
تعذيب  عمليات  عن  اأ�صريات  بها 
ا�صتمرت لأكرث من �صهر، منهن مي�س 
اأبو غو�س، و�صماح جرادات، وحليمة 
التعذيب  اأ�صاليب  وتتمثل  خندقجي. 
اأجهزة  مار�صتها  التي  والتنكيل 
باإطالق  الأ�صريات:  بحق  الحتالل 
عمليات  اأثناء  عليهن  الر�صا�س 
عارياً،  تفتي�صاً  وتفتي�صهن  العتقال، 

ت�صلح  ل  زنازين  داخل  واحتجازهن 
للعي�س، واإخ�صاعهن للتحقيق وملدد 
التعذيب  اأ�صاليب  يرافقه  طويلة 
ال�صبح  منها:  والنف�صي  اجل�صدي 
بو�صعياته املختلفة، وتقييدهن طوال 
النوم  من  واحلرمان  التحقيق،  فرتة 
لفرتات طويلة، والتحقيق املتوا�صل، 
ومنع  والتهديد،  والبتزاز  والعزل 
خالل  زيارتهن  من  املحامني 
جلهاز  واإخ�صاعهن  التحقيق،  فرتة 
املربح  وال�رشب  الكذب،  ك�صف 

اأوامر  عن  عدا  املتوا�صل،  كال�صفع 
حماكم  اأ�صدرتها  التي  الن�رش  منع 
عائالتهن  وتعر�صت  كما  الحتالل، 
للتنكيل والعتقال وال�صتدعاء كجزء 
وبعد  العقاب اجلماعي.  �صيا�صة  من 
اإدارة  تُنفذ  ال�صجون،  اإىل  نقلهن 
�صل�صلة  بحقهن  الحتالل  �صجون 
من ال�صيا�صات والإجراءات التنكيلية 
واحلرمان  الطبي،  الإهمال  منها: 
الأ�صريات  وحرمان  الزيارة،  من 
املفتوحة  الزيارات  من  الأمهات 

نادي  واأكد  اأبنائهن.  احت�صان  ومن 
ظروفاً  يُعانني  اأن الأ�صريات  الأ�صري 
"الدامون"،  �صجن  يف  �صعبة  حياتية 
�صاحة  كامريات يف  وجود  منها: 
الرطوبة  ن�صبة  وارتفاع  الفورة، 
ال�صتاء،  فرتة  خالل  الغرف  يف 
ا�صتخدام  الأ�صريات  وت�صطر  كما 
الأغطية لإغالق احلمامات، وتتعمد 
اإدارة ال�صجن قطع التيار الكهربائي 
املتكرر عليهن، عدا عن "البو�صطة" 
اإ�صافية  عذاب  رحلة  تُ�صكل  التي 
من  يُعانني  اللواتي  خا�صة  لهن، 
املماطلة  �صيا�صة  والأهم  اأمرا�س، 
لهن،  الالزم  العالج  تقدمي  يف 

وحتديداً امل�صابات.
عن الأ�سرية املُ�سابة اإ�سراء  

جعابي�س، اأ�سعب احلالت 
املر�سية بني الأ�سريات

 اعتقلت قوات الحتالل الإ�رشائيلي، 
اإ�رشاء جعابي�س  املقد�صية  الأ�صرية 
يف  عاماً(،   35( العمر  من  البالغة 

تاريخ 11 اأكتوبر 2015؛ بعد اأن اأطلق 
مركبتها  على  النار  الحتالل  جنود 
غاز  ا�صطوانة  انفجار  اإىل  اأدى  مما 
اإثرها  وعلى  ب�صيارتها،  تقلها  كانت 
ج�صدها  داخل  النريان  ا�صتعلت 
التهمت  خطرية  واأُ�صيبت بحروق 
من   )8( ج�صدها،  وفقدت  من   %60
واأ�صيبت بت�صوهات  يديها،  اأ�صابع 
عليها  وحكم  ج�صدها،  يف  حادة 
لـ 11 عاماًـ علماً  بال�ّصجن  الحتالل 
الأ�صرية  وحتتاج  لطفل.  اأم  اأنها 
العمليات  من  �صل�صلة  اإىل  جعابي�س 
والأذنني  اليدين  يف  اجلراحية 
الوقت  مدار  على  وتُعاين  والوجه، 
اآلم و�صخونة دائمة يف جلدها،  من 
ارتداء  على  قادرة  يجعلها غري  مما 
بحاجة  وهي  والأغطية،  الأقم�صة 
احلروق.  بعالج  خا�صة  لبدلة  ما�صة 
اإدارة  تكرتث  ذلك ل  ومقابل 
لها  توفر  تعانيه، ول  مبا  ال�صجون 
الالزمة  العالجية  املتطلبات  اأدنى 

حلالتها املزمنة واخلطرية.

�الأ�سرية �جلريحة �سهري �سليمية بني �سند�ن 
�ال�سابة ومطرقة �ملنع من �لزيارة

تقرير: اإعالم الأ�سرى

لظروف  كثريا  الحتالل  يكرتث  ل 
بل  ال�صيئة،  الفل�صطينيني  الأ�رشى 
التنكيل  اإجراءات  فر�س  يتعمد 
والعقاب من اجل م�صاعفة معاناتهم 
اإرادتهم،  وك�رش  عليهم  والتنغي�س 
تلك  عن  ببعيدات  ل�صن  والأ�صريات 
كما   . والإجرامية  القمعية  ال�صيا�صة 
الأ�رشى  عقاب  الحتالل  يتعمد 
الزيارة  من  باحلرمان  والأ�صريات 
التوا�صل  طريق  ملنع  طويلة  لفرتات 
الذين  ذويهم  وبني  بينهم  الوحيدة 
والطمئنان  لروؤيتهم  �صوقاً  يتحرقون 
عليهم، ومن بني الأ�صريات املحرومات 
"�صهري  اجلريحة  الأ�صرية  الزيارة  من 
احمد �صعيد ا�صليمية" ) 38 عاماً( من 

مدينة اخلليل .
بان  اأو�صح  الأ�رشى  اإعالم  مكتب 
اعتقلت  كانت   " "ا�صليمية  الأ�صرية 
احلرم  �صاحات  من   2019/10/30 يف 
الإبراهيمي، يف مدينة اخلليل جنوب 
ال�صفة الغربية، بعد اإطالق النار عليها 
بعده  واإ�صابتها  الحتالل،  جنود  من 
الإ�صعاف  طواقم  ر�صا�صات،ومنعت 

وحرا�س احلرم من الو�صول اإليها ملدة 
مل�صفى  ونقلها  اعتقالها  قبل  طويلة 
اإعالم  ت�صيدك".واأ�صاف  "�صعاري 
كانت  "ا�صليمية"  حالة  باأن  الأ�رشى 
خطرية بداية الإ�صابة حيث نقلت اىل 
حتت  وو�صعت  املكثفة  العناية  ق�صم 
والتخدير،  ال�صناعي  التنف�س  اأجهزة 
وبعد ا�صبوعني حت�صن و�صعها ال�صحي 
ونقلت اىل ق�صم اجلراحة مب�صت�صفى 
اإزالة  مت  وقد  ت�صيدك"  "�صعاري 
حماكمتها  اأجلت  وقد  عنها  الأجهزة 
عدة مرات مبحكمة عوفر الع�صكرية 
دون ح�صورها ب�صبب حالتها ال�صحية 
مرات  عدة  توقيفها  متديد  ومت 
اأن  اىل  الأ�رشى  اإعالم  واأ�صار   .
الحتالل ورغم مرور ما يزيد عن 3 
يزال  ل  اأنه  اإل  اعتقالها  على  �صهور 
زيارة  من  "ا�صليمية"  الأ�صرية  يحرم 
واأطفالها  زوجها  فيهم  مبا  ذويها 
�صديدة  قلق  حالة  يعي�صون  الذين 
تقدمي  رغم  اعتقالها،  منذ  عليها 
زيارة  ت�رشيح  على  للح�صول  طلب 
�صهور،   3 منذ  الأحمر  ال�صليب  عرب 
ولكن مل يح�صلوا على املوافقة حتى 

الن كما اأفاد زوجها .

الأ�صرية "ا�صليمية" ل تزال تعاين من 
اآلم �صديدة  الإ�صابة وت�صكو من  اثر 
كتفها  بالر�صا�س يف  اإ�صابتها  نتيجة 
تزال  اإىل وجود �صظايا مل  بالإ�صافة 
من  تعاين  جعلها   مما  ج�صدها،  من 
�صعوبة يف حتريك يدها، واآلم حاّدة 
يف املعدة ت�صّبب لها الّتقيوؤ امل�صتمّر، 
ول يقّدم لها �صوى امل�صّكنات، علماً 
طّبي  اإهمال  لعملية  تعّر�صت  اأنها 
نقلها  جرى  اإذ  فرتة عالجها،  خالل 
�صجن  "عيادة  اإىل  امل�صت�صفى  من 
الرملة" قبل امتثالها لل�صفاء، ما اأّدى 
وبني  حي.  ال�صّ و�صعها  تدهور  اإىل 
الظروف  رغم  بانه  الأ�رشى  اإعالم 
"ا�صليمية"  لالأ�صرية  ال�صيئة  ال�صحية 
اأ�رشتها  اأفراد  روؤية  اىل  وحاجتها 
ووجودهم بجانبها يف هذه الظروف 
حرمانها  يف  ميعن  الحتالل  ان  اإل 
�صغط  ي�صكل  بحيث  الزيارة  من 
اإ�صافة على نف�صيتها ، وفقط تتعرف 
على اإخبارهم عرب زيارات املحامني 
الذين يتمكنون من الزيارة ، مما اثر 
على نف�صيتها وجعلها تعي�س بني اآلم 
الإ�صابة من جهة وحرمانها من روؤية 

اأولدها واأهلها من جهة اأخرى .

�الأ�سريتان �أبو غو�ش وجرد�ت ��ستهد�ف متعمد 
بتاأجيل �ملحاكمة

تقرير/ اإعالم الأ�سرى

التاأجيل  الأ�رشى  اإعالم  مكتب  اعترب 
"مي�س  الأ�صريتني  ملحاكمة  املتكرر 
ابوغو�س" 20 عاما من خميم  حممد 
قلنديا �صمال القد�س، و "�صماح خليل 
من  عاماً   21 الرحمن جرادات"  عبد 
قريبة  فرتات  وعلى  البرية،  مدينة 
من  مزيد  لفر�س  متعمد  اإجراء  هو 
واأو�صح   . بحقهن  والت�صييق  التنكيل 
النقل  اإجراءات  باأن  الأ�رشى  اإعالم 
بالن�صبة  وقا�صية  �صعبة  للمحاكمة 
من  مزدوج  عذاب  فهي  لالأ�صريات 
وحدات  ومعاملة  املعابر،  �صعوبة 
ترافق  التي  القمعية  الناح�صون 
للمحكمة،  التنقل  خالل  الأ�صريات 
املحكمة،  قاعة  اإىل  املذل  والقتياد 
وقاعة املحكمة ال�صيقة التي ل يوجد 
ي�صتمر  والذى  لالنتظار  كر�صي  بها 
وحترم  الأحيان.  بع�س  يف  �صاعات 
الأ�صريات خالل عمليات العر�س على 
احلياتية  املتطلبات  كل  من  املحاكم 
ن  وال�صالة  وال�رشاب  الطعام  من 
وحتى احلمام ل ي�صتطعن ا�صتخدامه 
رحلة  من  طويلة  �صاعات  خالل 
هن  الحتالل  ي�صمح  ول  املحكمة، 
با�صطحاب مالب�س اإ�صافية يف ال�صتاء 

�صلطات  تهدف  كذلك   . الربد  تقيهن 
ب�صكل  املحاكم  تاأجيل  من  الحتالل 
النف�صي  العذاب  ل�صتمرار  مكثف 
احلكم  انتظار  يف  لالأ�صرية  والتفكري 
الحتالل  من  الأ�صواء  تتوقع  كونها 
بحقها، حيث  قا�صى  اإ�صدار حكم  يف 
حكم  اإ�صدار  الأ�صريات  بع�س  تف�صل 
حكماً  تنتظر  ان  على  بحقها  قا�صى 
ل تعرف قدره . وبني اإعالم الأ�رشى 
اأجلت حماكمه  باأن حمكمة الحتالل 
الأ�صرية "اأبوغو�س" اأكرث من 11 مرة، 
بينما اجلت حماكمة "جرادات" حواىل 
الإجراءات  ا�صتكمال  بحجة  مرات   9
القانونية بحقهن ، وفى كل مرة يعانني 
التي  للمحكمة  النقل  اإجراءات  من 

ت�صكل كابو�س بالن�صبة لهن . 
قوات  اأن  اىل  الأ�رشى  اإعالم  واأ�صار 
الطالبة  اعتقلت  كانت  الحتالل 
زيت  بري  جامعة  يف  الإعالم  بكلية 
 ،2019/8/29 بتاريخ  "ابوغو�س" 
خميم  يف  عائلتها  منزل  اقتحام  بعد 
بحجة  حمتوياته  وحتطيم  قلنديا، 
على  بال�رشب  والعتداء  التفتي�س، 
على  العرتا�س  حاول  حني  والدها 
عن  وال�صتف�صار  جنلته  اعتقال 
اإعالم  واأ�صاف   . العتقال  �صبب 
الأ�صرية  نقل  الحتالل  باأن  الأ�رشى 

يف  التحقيق  مركز  اىل  اأبوغو�س"   "
لتحقيق  تعر�صت  حيث  امل�صكوبية، 
نهاية  وفى  كامل،  �صهر  ملدة  قا�صى 
ال�صهر املا�صي قام بنقلها اىل �صجن 
معها،  التحقيق  انتهاء  بعد  الدامون 
الفرتة  تلك  اعتقالها خالل  وقد مدد 
 .  2020/03/03 كان  اأخرها  مرة،   11
بينما اعتقلت قوات الحتالل الطالبة 
زيت  بري  جامعة  يف  الإعالم  بكلية 
"�صماح جرادات" ، بعد مداهمة منزل 
عائلتها يف البرية بتاريخ 2019/9/7 ، 
التحقيق يف امل�صكوبية ،  ونقلتها اىل 
واجلت حماكمتها 9 مرات كان اآخرها 

حتى2020/03/11 .
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عي�شة ق.

�أبناء  ت�شكيلة  العبو  يدرك 
»�لعقيبة« �أن منعرج �لتتويج بلقب 
�لبطولة �شوف يكون خالل موعد 
حل�شاب  �لقادمتني  �ملقابلتني 
�لر�بطة  من  و23   22 �جلولتني 
�ملحرتفة �الأوىل، عندما ي�شتقبل 
يف  لقاءين  �لعا�شمي  �لنادي 
بار�دو  نادي  مبو�جهة  �لعا�شمة 

�لتو�يل،  على  بلعبا�س  و�حتاد 
حتقيق  على  �لفريق  يلعب  حيث 
�ل�شت نقاط ال غري حت�شبا ل�شمان 
يف  و�البتعاد  �ل�شد�رة  يف  �لبقاء 
�ملالحقني،  عن  �لنقاط  فارق 
يهدد  �شوف  تعرث  �أي  و�أن  خا�شة 
منه  �ملرتب�شني  باقرت�ب  �ل�شباب 
و�إمكانية خطف �ملركز �الأول من 
�لعودة  على  ي�رص  �لذي  �لفريق 
بلقب  �لتتويج  من�شة  �إىل  جمدد� 

�لغياب  بعد  �لوطنية  �لبطولة 
كاملة  �شنة   19 مد�ر  على  عنها 
مو�شم  باللقب يف  تتويج  �آخر  �إثر 

.2001/2000
و�عرتف �ملدرب دوما �أن �أ�شباله 
بالز�د  �لعودة  على  قادرين  كانو� 
كامال من �ل�شلف وحتقيق �نت�شار 
خطى  يو��شلون  يجعلهم  جديد 
�شيعو�  �أنهم  �إال  بثبات،  �للقب 
نقطتني ثمينتني كانتا يف �ملتناول 

ح�شبه، و�أردف �ملدرب �لفرن�شي 
عقب  �إعالمية  ت�رصيحات  يف 
بلوزد�د  �شباب  �ن  �للقاء  نهاية 
�شانحة  فر�شة  عدة  له  كانت 
للتهديف خا�شة يف �ل�شوط �الأول 
ح�شم  فر�شة  �إثرها  على  �شيع 
�ملقابلة ل�شاحله، عك�س مناف�شه 
فر�شتني  �شوى  يخلق  مل  �لذي 
من  ومتكن  �ملقابلة  �أطو�ر  يف 

حتويلهما �إىل هدفني.

ف�شل الرائد �شباب بلوزداد يف العودة بالزاد كال من التنقل الذي قاده خارج الديار ملالقاة امل�شيف جمعية 
ال�شلف، واكتفى بالتعادل يف مباراة كان متاأخرا يف نتيجتها، قبل اأن يتمكن الثنائي اأمري �شعيود و�شم�س 

الدين ن�شاخ من ت�شجيل هدفني منحا بهما التقدم اإىل مت�شدر جدول الرتتيب، لكن احلار�س البلوزدادي 
تلقى هدف التعادل قبل 20 دقيقة على نهاية املواجهة، الأمر الذي جعل اأ�شبال املدرب الفرن�شي باتريك 

دوما يكتفون بالتعادل يف م�شوار التناف�س على التتويج بلقب البطولة

فر�شته ثمينة حل�شد 6 نقاط اأمام بارادو وبلعبا�س

�ضباب بلوزداد ي�ضّيع نقطتني من 
ال�ضلف يف �ضباق اللقب

فر�شة  �لعا�شمة  �حتاد  �أ�شاع 
جديد  من  �النت�شار�ت  معانقة 
تلقت  بعدما  غريبة  بطريقة 
�أمام نادي  �لتعادل  �شباكه هدف 
من  �الأخرية  �لدقيقة  يف  بار�دو 
حامل  خاللها  فوت  �ملقابلة، 
�ملن�رصم  �ملو�شم  �لبطولة  لقب 
�ل�شحيحة  �ل�شكة  �إىل  �لعودة 
بعدما  ثمينتني  نقطتني  و�شيع 
�شجل �ملبار�ة �لعا�رصة دون فوز، 
و�شعية  يعقد  �لذي  �الأمر  وهو 
جدول  يف  �لعا�شمي  �لنادي 
�أ�شحى  و�أنه  خا�شة  �لرتتيب 
وعلى  �خلطر  منطقة  من  قريبا 
�الأمر  فقط،  نقاط  خم�س  بعد 
�شغط  حتت  �لنادي  ي�شع  �لذي 
خالل  �ل�شعي  �أجل  من  رهيب 
��شتعادة  على  �ملقبل  �لفرتة 
�لنتائج �الإيجابية و�لعودة جمدد� 
الأي  تفاديا  �لفوز  طريق  �إىل 
بلعب  و�الكتفاء  به  يحدق  خطر 
�جلوالت  خالل  �ل�شقوط  تفادي 

�ملقبلة.
ورغم �لتعادل �لذي حققه العبو 
ت�شكيلة �أبناء »�شو�شطارة« �إال �أنهم 
قّدمو� مبار�ة يف �مل�شتوى، وظهر 
�لفوز  روح  عودة  �لتعد�د  على 
بالهجمات  �لقيام  من  و�لتمكن 
وتهديد مرمى �حلار�س مو�شاوي 
به  قام  �لذي  �لعمل  خالل  من 
زغدود،  منري  �جلديد  �ملدرب 

�إال �أنهم �أ�شاعو� فر�س �لت�شجيل 
و�كتفو� بهدف وحيد جاء توقيعه 
عرب �لالعب ربيع مفتاح، قبل �أن 
ياأتي �لرد من طرف نادي بار�دو 
يتحمل  مبا�رصة  خمالفة  عرب 
�إ�شماعيل  �حلار�س  م�شوؤوليتها 
من�شوري �لذي ف�شل يف �لتعامل 
تغطية  من  يتمكن  ومل  �لكرة  مع 
�لقائمة �لثاين، �رتفعت على �إثره 
�الأ�شو�ت �ملطالبة مبنح �لفر�شة 
من  �شيفور  �ل�شاب  �حلار�س  �إىل 
�أجل �للعب ومو��شلة ما تبقى من 
لغياب  تعوي�شا  �حلايل  �ملو�شم 
�لذي  زمامو�س،  �الأول  �حلار�س 
�لت�شاوؤالت  يطرح  غيابه  يبقى 
عودته  �إىل  �الإ�شارة  رغم 
�الإ�شابة  من  و�لتعايف  للتدريبات 

�لتي كان يعاين منها.
�الحتاد  تلقى  �أخرى،  جهة  من 
�لالعب  بتلقي  موجعة  �رصبة 
جديدة  �إ�شابة  كودري  حمزة 
من  موؤخر�  عائد  �أنه  رغم 
بعد  تتاأكد  مل  و�لذي  �الإ�شابة 
منها  يعاين  �لتي  �الإ�شابة  نوعية 
يغيب خاللها  �شوف  �لتي  وملدة 
م�شاركته  وتبقى  زمالئه،  عن 
مولودية  �مام  �ملقبل  �للقاء  يف 
�نتظار  يف  �ل�شك  حمل  وهر�ن 
�لفحو�شات  نتائج  عن  �لك�شف 

�ملعّمقة.
عي�شة ق.

زغدود حمل الإ�شادة ومن�شوري يف قلب 
التهامات

احتاد العا�ضمة ي�ضتعيد 
الروح وي�ضيع فوزا م�ضتحقا

�لريا�شي  �ملجمع  من  كل  توج 
بلقب  توتة  بئر  و�أوملبيك  �لبرتويل 
للكار�تي دو ح�شب  �لوطنية  �لبطولة 
»كوميتي« عند  �خت�شا�س  �لفرق يف 
�لتو�يل،  على  و�ل�شيد�ت  �لرجال 
منازالت  يف  فوزهما  خالل  وذلك 
�ملناف�شة  من  و�الأخري  �لثالث  �ليوم 
�لتي �حت�شنتها قاعة حر�شة ح�شان، 
�ملجمع  فاز  �لرجال،  نهائي  ويف 
�لبرتويل على جمعية �الأمن �لوطني، 
كانت  فقد  �ل�شيد�ت،  نهائي  يف  �أما 
بئر  �أوملبيك  مل�شارعات  �لغلبة 
�لبرتويل.وبهذ�  �ملجمع  �أمام  توتة 
يف  �ملناف�شة  هذه  �ملجمع  ينهي 
ذهبية،  ميد�ليات  ب�شبع  �ل�شد�رة 
و«كاتا«  »كوميتي«  �خت�شا�شات  يف 
رجال  �لفرق  وح�شب  �لفردي  لدى 
بئر  باأوملبيك  متبوعا  و�شيد�ت، 
فريق  جاء  فيما  �ألقاب،  باأربعة  توتة 
بتحقيق  ثالثا  �لوطني  �الأمن  جمعية 
من  ميد�ليات  لثالث  م�شارعيه 
�ملعدن �لنفي�س، خالل هذه �لبطولة 
�أيام،  ثالثة  مد�ر  على  جرت  �لتي 
للمجمع  �لريا�شي  �ملدير  و�رصح 
�لبرتويل تيديري ز�يدي عقب �نتهاء 
كان  »ختامها  قائال:  �ملناف�شات 
�آخر عند �لفرق رجال،  م�شكا بلقب 

�لريا�شيني  جمهود�ت  �أن  هلل  �حلمد 
مل تذهب �شدى الأنهم �جتهدو� منذ 
�شهر �أغ�شط�س �لفارط. فيما يخ�س 
�لنهائيات، لقد كانت م�شدودة �شيما 
عند �لرجال، �إال �أننا �أثبتنا جد�رتنا 
و�أحقيتنا يف �الألقاب �ملحققة �أم�س 
و�أ�شاف  �لفردي«،  عند  �جلمعة 
ت�شع  بلغنا  قد  لكنا  �مل�شابني  »لوال 
ميد�ليات ذهبية. كما �أمتنى للم�شارع 
�لدويل ح�شني د�يخي �ل�شفاء �لعاجل 

و�لعودة �رصيعا لزمالئه«.
لفريق  مدرب  �أو�شح  جهته،  من 
�أمني  نفر�وي  توتة  بئر  �أوملبيك 
كانت  »�ملناف�شات  ت�رصيح:  يف 
�ملجمع  �أمام  خا�شة  للغاية،  �شعبة 
من  بعنا�رص  تدعم  �لذي  �لبرتويل 
�ملنتخب �لوطني و�أخرى من تون�س، 
من  يتكون  �لذي  فريقنا  على عك�س 
من  متكنا  ذلك  ورغم  �لنادي.  �أبناء 
�حلفاظ على �للقب عند �ل�شيد�ت«.
�أن�شفتنا  �لفيديو  »تقنية  �أي�شا  و�أفاد 
ريا�شيينا  و�أ�شكر  لقطات،  عدة  يف 
على ما قدموه وحتى �لطاقم �لفني 
يف  كذلك  �لف�شل  له  يعود  �لذي 
�مليد�ليات �ملحققة.�أ�شتطيع �لقول 
�أننا بلغنا �لهدف �ملن�شود و�ملتمثل 
يف ح�شد �أكرب عدد من �مليد�ليات، 

على  �حلفاظ  على  �أكرث  �لرتكيز  مع 
�ل�شيد�ت  عند  �لفرق  ح�شب  �للقب 

وهو ما حدث بالفعل«.
�لوطني،  �لفني  للمدير  بالن�شبة  �أما 
�أن »م�شتوى  يو�شف ح�شناوي، فريى 
�لبطولة كان فوق �ملتو�شط، وعرف 
تاأكيد عنا�رص �ملنتخب على �أحقيتها 
يف متثيل �الألو�ن �لوطنية، لكن ذلك ال 
يجعلنا نخفي �أن م�شتوى �مل�شارعني 
مع  مقارنة  قليال  تر�جع  �لدوليني 
�لبطولة �الفريقية �الأخرية باملغرب، 
�إثر  �الإرهاق  �إىل  يعود  و�ل�شبب 
�لدولية«. �لدور�ت  يف  م�شاركاتهم 
�شاهدنا  �لكوميتي  »يف  �أي�شا  وقال 
تاألق �ملجمع �لبرتويل و�أوملبيك بئر 
حاج  كاميليا  فاإن  �لكاتا  �أما  توتة، 
كعبها.  �أخرى علو  �أكدت مرة  �شعيد 

بع�س  تاألق  �لبطولة  عرفت  كما 
�لعنا�رص من ناديي �لبويرة وبريكة«.
لقد  للبطولة،  »كتقييم  قائال  و�ختتم 
كانت ناجحة ومبعايري دولية، وفيما 
)فار(  �لفيديو  تقنية  �عتماد  يخ�س 
فهي طريقة عاملية، وحتى بطوالت 
بهذ�  �شتقام  �ل�شبانية  �لفئات 
�مل�شتوى �لتنظيمي �ملعتمد دوليا«.
يذكر �أن هذه �لبطولة، �لتي �نطلقت 
 595 م�شاركة  عرفت  �خلمي�س،  يوم 
لـ35  تابع  نادي   232 ميثلون  م�شارع 
�الأول  �ليوم  والئية.وخ�ش�س  لر�بطة 
فردي  و«كاتا«  »كوميتي«  لت�شفيات 
رجال و�شيد�ت، �أما �ليوم �لثاين فقد 
فردي- �لكاتا«  نهائيات  فيه  جرت 
فردي  و�لكوميتي  �لفرق  ح�شب 

رجال-�شيد�ت.

البطولة الوطنية للكاراتي

تتويج املجمع البرتويل واأوملبيك بئر توتة

�شبيبة ومولودية بجاية يغرقان 
يف موؤخرة الرتتيب

اأبناء التيطري يتم�ضكون بال�ضدارة 
د و�ضكيكدة توا�ضل الرت�ضّ

ح�شم �لر�ئد �أوملبي �ملدية قمة 
مباريات �جلولة 22 من �لر�بطة 
�ملحرتفة �لثانية عندما ��شتقبل 
�أمل �الأربعاء �أحد �لطاحمني �إىل 
لعب ورقة �ل�شعود هذ� �ملو�شم، 
�لقو�عد  د�خل  �الأوملبي  وفاز 
بهدف دون رد، جنح على �إثرها 
نقاط  بثالث  �لر�شيد  تدعيم  يف 
��شتعادة  يف  �شاهمت  �إ�شافية 
نغمة  »�لتيطري«  �أبناء  ت�شكيلة 
على  لقاءين  بعد  �النت�شار�ت 
ومت�شك  �نت�شار،  دون  �لتو�يل 
على  جنح  بال�شد�رة  �الأوملبي 
�إثرها يف �حلفاظ على فارق ثالث 
�ملالحقني،  �أقرب  عن  نقاط 
بينما يحتل �الأمل �ملركز �لر�بع 
�ل�شعود  �شباق  مر�قبة  ويو��شل 
تف�شله  �لذي  وهو  قرب  عن 
»�لبوديوم«،  عن  و�حدة  نقطة 
�شكيكدة  �شبيبة  تو��شل  بينما 
�إحر�ز  خالل  من  ر�ئعا  م�شو�ر� 
على  �لتو�يل  على  �لثالث  �لفوز 
وهر�ن  جمعية  �ل�شيف  ح�شاب 
�مليادين خري  �إىل  �لعائد  بف�شل 
�النفر�د  �لدين مرزوقي، منحها 
�لرتتيب م�شتغلة  بو�شافة جدول 
�شقط  �لذي  تلم�شان  ود�د  تعرث 

�مل�شيف  �أمام  �لهزمية  فخ  يف 
مولودية �شعيدة، جعل »�لزيانيني« 
�لثالث،  �ملركز  �إىل  يرت�جعون 
�شعيدة  مولودية  �بتعدت  بينما 

عن منطقة �خلطر.
جمعية  يو��شل  جهته،  من 
�ملقدمة  نحو  �لزحف  �خلروب 
�شجله  �لذي  �لثمني  �لفوز  بعد 
�لعلمة،  مولودية  �ل�شيف  �أمام 
كوكبة  من  باالقرت�ب  له  �شمح 
�ملقدمة ويقل�س �لفارق �إىل �ربع 
نقاط فح�شب، يف �ملقابل، تعرث 
بجاية  و�شبيبة  مولودية  فريقي 
وعقد�  �لبقاء  نحقيق  �شباق  يف 
�لرتتيب،  ذيل  يف  و�شعيتهما 
»�ملوب«  ت�شكيلة  �أهدرت  �أين 
�لبقاء  نقطتني ثمينتني يف �شباق 
�أمام  ملعبها  على  تعرثها  بعد 
�شقطت  بينما  �رزيو،  �أوملبي 
خارج  �لهزمية  فخ  يف  �ل�شبيبة 
�لقو�عد �أمام �حتاد عنابة، فيما 
�أكرب  تاجنانت �شاحب  كان دفاع 
القى  عندما  برباعية  �نت�شار 
�رصيع غليز�ن، �شمحت له يدعم 
ثالثي  عن  و�البتعاد  �لر�شيد 

�خلطر.
عي�شة ق.



امللعب  ميدان  اأر�ضية  �ضتكون 
مبجموع  �ضعتها  املقدرة  اجلديد 
40 الف مقعد بوهران واملع�ضو�ضبة 
بداية  لال�ضتعمال  جاهزة  طبيعيا 
ح�ضبما  املقبل,  جوان  �ضهر  من 
م�ضوؤول  من  اأم�س  اأول  ا�ضتفيد 
و�ضع  على  امل�رشفة  املوؤ�ض�ضة 
غرا�س<<,  ><ناتورال  الع�ضب 
املوؤ�ض�ضة  هذه  رئي�س  و�رشح 
الفرن�ضية  اجلزائرية  املختلطة 
غر�س  عملية  باأن  بو�ضاعد  فريد 
فيها  االنطالق  مت  قد  الع�ضب 
يكون  اأن  على  املن�رشم  اجلمعة 
الع�ضب جاهزا الحت�ضان مباريات 
ونوه  املقبل,  جوان  القدم يف  كرة 
يتعلق  االأمر  باأن  امل�ضوؤول  نف�س 
ا�ضتعمال  ب�ضاأنها  مت  باأر�ضية 
التكنولوجيا العالية لتجهيزها حتى 
االأر�ضيات  اأف�ضل  بني  من  تكون 
ووفقا  طبيعيا  املع�ضو�ضبة 

بها,  املعمول  الدولية  للمقايي�س 
يف  التاأخر  بو�ضاعد  ال�ضيد  وبرر 
ال�رشوع يف غر�س الع�ضب الطبيعي, 
�ضهر  مبا�رشته  مقررا  كان  الذي 
نوفمرب املن�رشم اإىل اأ�ضباب مادية 
ت�ضري  االأمور  باأن  موؤكدا  ومالية, 
مت  التي  اجلديدة  الرزنامة  وفق 
ت�ضطريها مع �ضاحب امل�رشوع اأي 
مديرية التجهيزات العمومية لوالية 
اأن  املتحدث  ذات  واأ�ضار  وهران. 
لها  �ضبق  يديرها  التي  املوؤ�ض�ضة 
مالعب  عدة  بتجهيز  تكفلت  واأن 
فرن�ضية على غرار »�ضانت ايت�ضا« 
و«اأجني« و«ليل« و«تولوز« و«ماتز« 
ف�ضال  الطبيعي,  بالع�ضب  وغريها 
ناديي  تدريبات  ميادين  عن 
واأر�ضنال  اال�ضباين  مدريد  ريال 
اأي�ضا اإىل فوز  الفرن�ضي, كما لفت 
ملعبي  جتهيز  ب�ضفقتي  �رشكته 
باجلزائر  وبراقي  وزو  تيزي 

قيد  يوجدان  اللذان  العا�ضمة 
الطبيعي.ويعد  بالع�ضب  االإجناز, 
مقعد  األف   40 القدم  كرة  ملعب 
املن�ضاآت  اأهم  من  واحد  مقعد, 
املركب  يحتويها  التي  الريا�ضية 
ت�رشف  الذي  لوهران  االأوملبي 
ي�ضم  حيث  االنتهاء,  على  اأ�ضغاله 
الريا�ضات  متعددة  قاعة  اأي�ضا 
وملعب  اآالف   6 ا�ضتيعاب  بطاقة 
القوى 4200 مقعد ومركز  الألعاب 
مائي 2.400 مقعد بثالثة اأحوا�س 
وثالث  اأوملبيني  اثنني  بينهم  من 
اأن  املنتظر  ومن  اأوملبي,  ن�ضف 
يتم ا�ضتالم املركب بكامل هياكله 
�ضنة  قبل  اأي  املقبل,  يونيو  �ضهر 
 19 الطبعة  اجراء  عن  واحدة 
املتو�ضط  االأبي�س  البحر  الألعاب 
التي حتت�ضنها وهران من 26 يونيو 
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التي  االإ�ضابة  جاءت  اأين 
خالل  قديورة  تلقاها 
التي  املباراة  يف  م�ضاركته 
لعبها ناديه الغرافة اخلمي�س 
الوكرة  اأمام  املن�رشم 
حل�ضاب اجلولة 17 من دوري 
تتاأكد  مل  والتي  قطر,  جنوم 
ينتظر  التي  واملدة  نوعيتها 
حيث  ب�ضببها,  يغيبها  اأنة 

الفحو�ضات  نتائج  تكون 
اأم�س  �ضدرت  قد  املعمقة 
نوعية  من  التاأكد  اأجل  من 
يبتعد  التي  والفرتة  االإ�ضابة 
اأين  امليادين,  عن  خاللها 
اإثرها  على  تتبني  �ضوف 
قديورة  م�ضاركة  اإمكانية 
من  زميبايوي  مواجهتي  يف 

عدمها.
قديورة  غياب  يكون  ولن 
املقبل  الكروي  املوعد  يف 

عقبة اأمام املدرب بلما�ضي, 
القوية  العودة  بعد  خا�ضة 
احتاد  العب  �ضّجلها  التي 
وهو  �ضيتة  اأ�ضامة  العا�ضمة 
الذي برز ب�ضورة الفتة خالل 
مباراة الديربي التي لعبها مع 
نادي  اأمام  اأم�س  اول  ناديه 
اأظهر  الذي  وهو  بارادو, 
بعدما  اإمكانياته  ا�ضتعادة 
اأر�ضية  على  وجال  �ضال 
امل�ضتويات  واأظهر  امليدان 

يف  ابانها  اأن  له  �ضبق  التي 
كان  الذي  وهو  �ضابق  وقت 
على  خطرية  اإ�ضابة  تلقى 
املعاك�ضة  االأربطة  م�ضتوى 
اإثرها  على  وغاب  للركبة 
املناف�ضة  عن  اأ�ضهر  لعدة 
قبل اأن يتعافى منها وي�ضجل 
اللعب  اإىل  تدريجية  عودة 
االأمر  هذا  الكرة,  ومداعبة 
مر�ضحا  �ضيتة  يجعل  الذي 
العودة جمددا  لت�ضجيل  بقوة 

اإىل �ضفوف املنتخب الوطني 
خالل الرتب�س املقبل خا�ضة 
اإ�ضابة قديورة  تاأكد  يف حال 
من اأجل خالفته خا�ضة واأنه 
اخليار  قريب  وقت  اإىل  كان 
االأول للناخب الوطني والعب 
اأ�ضا�ضي يف الت�ضكيلة الوطنية 

قبل ان تالحقه االإ�ضابة.
يف �ضياق اآخر, يتجه بلما�ضي 
اأخرى  ركيزة  ت�ضييع  نحو 
االأمر  ويتعلق  اخل�رش  مع 

العمري  بن  جمال  باملدافع 
عن  الغياب  يوا�ضل  الذي 
مع  والتدريبات  املناف�ضة 
ال�ضعودي  ال�ضباب  ناديه 
يعانهي  التي  االإ�ضابة  ب�ضبب 
لعب  عن  اأبعدته  والتي  منها 
التوايل  على  مقابالت  اأربع 
حيث  ال�ضعودي,  الدوري  يف 
و�ضعيته  االإبهام  يالحق 
والتي  االإ�ضابة  مع  ال�ضحية 
وهو  بعد,  معاملها  تتبني  مل 

الت�ضاوؤالت  يثري  جعله  ما 
العودة  على  قدرته  حول 
واللعب  امليادين  اإىل  �رشيعا 
برتب�س  اللحاق  اأجل  من 
باعتبار  عدمه,  من  اخل�رش 
احلرا�س  حي  ابن  خروج  اأن 
�ضوف  بلما�ضي  خيارات  من 
للت�ضكيلة  قوية  �رشبة  ي�ضكل 
يعترب  الذي  وهو  الوطنية 
املحوري  الدفاع  يف  ركيزة 

للنخبة الوطنية.

بن العمري يثري القلق وغيابه غري م�شتبعد اأمام زميبابوي

�ضيتة يدخل ح�ضابات بلما�ضي 
لتعوي�ص قديورة يف ترب�ص اخل�ضر

�شوف تعرف الت�شكيلة الوطنية بن�شبة كبرية غياب الالعب الدويل اجلزائري عدلن قديورة 
عن الرتب�س التح�شريي الذي تخو�شه ابتداء من 23 مار�س املقبل مبركز حت�شري املنتخبات 

الوطنية يف �شيدي مو�شى، وذلك حت�شبا خلو�س الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا لالأمم حيث 
يلعب اخل�شر لقاءين مزدوجني اأمام منتخب زميبابوي �شمن اجلولتني الثالثة والرابعة من دور 

املجموعات، حيث تلقى الناخب الوطني جمال بلما�شي �شربة موجعة باإ�شابة لعب و�شط امليدان 
والذي يعترب ركيزة اأ�شا�شية يف النخبة الوطنية

بن �ضبعيني ي�ضقط يف فخ الهزمية اأمام 
بوري�ضيا دورمتوند

�ضقط الالعب الدويل اجلزائري 
رامي بن �ضبعيني يف فخ الهزمية 
خالل قّمة مقابلة اجلولة 25 من 
خا�ضها  التي  االأملاين  الدوري 
ناديه بوري�ضيا مون�ضغالدباخ اأمام 
اأين  دورمتوند,  بوري�ضيا  ال�ضيف 
ال�ضيوف  ل�ضالح  املقابلة  انتهت 
بهدفني لواحد, اأين متكن اأ�ضحاب 
عند  النتيجة  تعديل  من  االأر�س 
الدقيقة 50 من اللقاء بعدما كان 
باب  افتتاح  اإىل  ال�ضباقون  الزوار 
على  يعودوا  اأن  قبل  الت�ضجيل 
يف  االنت�ضار  وت�ضجيل  التقدم 
�ضبعيني  بن  خاللها  كان  مباراة 
اأحد اأف�ضل الالعبني على اأر�ضية 
تواجده  خاللها  اأظهر  امليدان, 
يف اأح�ضن اأحواله البدنية والفنية 
بعد العودة من االإ�ضابة التي كان 

ال�ضابقة,  الفرتة  خالل  يعاين 
االأي�رش  الرواق  يف  لعب  حيث 
الناحيتني  من  امل�ضتوى  وكان يف 
الذي  وهو  والهجومية  الدفاعية 
كانت له عدة حماوالت يف االأمام 
من خالل منح زمالئه يف اخلط 
االأمامي توزيعات وتهديد مرمى 
مل  انه  اإال  دورمتوند  بوري�ضيا 

عرب  ناديه  م�ضاعدة  من  يتمكن 
التواجد  وفوت  هدف  ت�ضجيل 
الثالث بجدول ترتيب  يف املركز 
خريج  ولعب  »البوند�ضليغا«, 
خا�س  اأ�ضا�ضيا  بارادو  اأكادميية 
تلقى  كاملة  دقيقة  الت�ضعني 

خاللها اإنذارا يف الدقيقة 76.
ع.ق.

�شليماين احتياطي وبوداوي غياب عن قائمة اللقاء

اأونا�ص ممررا حا�ضما اأمام موناكو 
ويغادر م�ضابا

الدويل اجلزائري  الالعب  �ضاهم 
اآدم اونا�س يف الفوز الثمني الذي 
املواجهة  يف  ني�س  ناديه  حققه 
اأمام  اأم�س  اأول  خا�ضها  التي 
من   28 اجلولة  حل�ضاب  موناكو 
الفرن�ضية,  االأوىل  الدرجة  دوري 
هدفني  بنتيجة  له  وعادت 
متو�ضط  متكن  حيث  لواحد, 
متريرة  منح  من  اخل�رش  ميدان 
من  دوليريغ  زميله  اإىل  حا�ضمة 
يف  التعادل  هدف  ت�ضجيل  اأجل 
الدقيقة 59 من اللقاء بعدما كان 
باب  افتتاح  اإىل  ال�ضباقون  الزوار 
الت�ضجيل بعد مرور ن�ضف �ضاعة 
عرب  املواجهة  انطالق  على 

يدر  بن  و�ضام  التون�ضي  الالعب 
هدايف  �ضدارة  يتقا�ضم  والذي 
�ضان  باري�س  جنم  رفقة  »الليغ1« 
بر�ضيد  مبابي  كيليان  جرميان 
منح  اأين  منهما,  لكل  هدفا   18
نبويل  نادي  من  املعار  الالعب 
يف  زميله  اإىل  الكرة  االإيطايل 
الراأ�س والذي مل يجد �ضعوبة يف 
هز �ضباك حار�س موناكو قبل ان 
يعود نف�س الالعب وي�ضجل هدف 
اأين  اأ�ضا�ضي  اأونا�س  ولعب  الفوز, 
قدم مباراة جيدة قبل اأن ي�ضطر 
قبل  امليدان  اأر�ضية  مغادرة  اإىل 
ع�رش دقائق على نهاية املواجهة 

ب�ضبب اآالم على م�ضتوى الفخذ.

يف  زميله  دخل  املقابل,  يف 
املنتخب الوطني اإ�ضالم �ضليماين 
من  اإقحامه  مت  اأين  احتياطيا 
اآخر  اال�ضباين يف  املدرب  طرف 
20 دقيقة من املواجهة وف�ضل يف 
منح اأي اإ�ضافة اإىل نادي االإمارة 
الفرن�ضية من اأجل تفادي الهزمية, 
ه�ضام  الالعب  يتواجد  مي  بينما 
من  اللقاء  قائمة  �ضمن  بوداوي 
جانب ني�س بعدما ف�ضل املدرب 
باتريك فييريا ا�ضتبعاده بعد غياب 
لثالث لقاءات على التوايل ب�ضبب 
العقوبة قبل اأن يتلقى اإ�ضابة على 

م�ضتوى الفخذ.
ع.ق.

ملعب با�شتيعاب 40 األف مقعد بوهران

اأر�ضية امليدان الطبيعية جاهزة لال�ضتعمال 
جوان املقبل

�ضواكري تفوز بجائزة املراأة والريا�ضة عن 
قارة اإفريقيا

فازت م�ضارعة اجليدو اجلزائرية 
املراأة  بجائزة  �ضواكري  �ضليمة 
االأوملبية  اللجنة  يف  والريا�ضة 
قارة  عن   2020 لعام  الدولية 

يف  �ضواكري  و�ضاركت  اإفريقيا, 
اجليدو,  بلعبة  مرات   4 االأوملبياد 
وعربية  جزائرية  امراأة  اأول  وهي 
ت�ضارك يف هذه الريا�ضة باالألعاب 

خا�ضت  اأن  بعد  االأوملبية, 
م�ضاركتها االأوىل يف �ضن 17 عاًما 
وعلى   ,1992 عام  بر�ضلونة  بدورة 
والعوائق  ال�ضعوبات  من  الرغم 
�ضواكري  حاربت  واجهتها,  التي 
بني  امل�ضاواة  اأجل  من  دائًما 
لالإناث  الكامل  والدمج  اجلن�ضني 
ممار�ضة  على  الفتيات  وت�ضجيع 
اآخر, فازت  الريا�ضة.وعلى جانب 
بجائزة  �ضكاتي�ضتان  االأملانية 
 2020 الدولية  االأوليمبية  اللجنة 
م�ضتوى  على  والريا�ضة  للمراأة 

العامل.
ق.ر.



دورمتوند  بورو�سيا  �سّيق 
ميونيخ  بايرن  على  اخلناق 
الفارق  معه  وقلّ�ص  املت�سدر 
بفوزه  نقطة،  اإىل  موؤقتا 
ال�سعب على م�سيفه بورو�سيا 
قمة  يف   1-2 مون�سنغالدباخ 
الدوري  من   25 املرحلة 
يف  ال�سابع  وبفوزه  الأملاين، 
والعا�رش  مباريات  ثماين  اآخر 
مون�سنغالدباخ  �سد  تواليا 
رفع دورمتوند ر�سيده اىل 51 
نقطة بفارق نقطة عن بايرن 
الذي ا�ستقبل اوغ�سبورغ ام�ص 
من  الثاين  املركز  منتزعا 
بتعادل  اكتفى  الذي  ليبزيغ 
�سلبي مع م�سيفه فولف�سبورغ، 
باأف�سل  دورمتوند  وا�ستعد 
�سد  الأربعاء  ملباراة  طريقة 

م�سيفه باري�ص �سان جريمان 
الفرن�سي يف اإياب ثمن نهائي 
بعدما  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
وترك   ،1-2 ذهابا  هزمه 
لو�سيان  ال�سوي�رشي  املدرب 
الإنكليزي  مهاجمه  فافر 
�سان�سو،  جايدون  ال�ساب 
هذا  وممرر  هداف  اأف�سل 
املو�سم لفريقه، على مقاعد 
البدلء ودفع بدل منه بيوليان 
براندت، وذلك يف ظل الغياب 
امل�ساب  للقائد  امل�ستمر 
ماركو روي�ص، ويف اأول مباراة 
فريقه  ملعب  اىل  فيها  يعود 
اىل  انتقاله  بعد  ال�سابق 
املا�سي،  ال�سيف  دورمتوند 
ثورغان  البلجيكي  �سجل 
هذا  اخلام�ص  هدفه  هازار 

املو�سم
ليبزيغ  فّرط  جهته،  من 
تعادله  بعد  بالنقاط  جمددا 
دون  فولف�سبورغ  م�سيفه  مع 
ليبزيغ  اأن  �سحيح  اأهداف، 
�ست  اآخر  يف  يخ�رش  مل 
 8 اأهدر  اأنه  اإل  مباريات، 
اأربع مرات مع  بتعادله  نقاط 
مون�سنغالدباخ وبايرن ميونيخ 
فولف�سبورغ،  ثم  وليفركوزن 
وهذه املرة الثالثة فقط هذا 
الت�سجيل  عن  يعجز  املو�سم 
ليبزيغ  وخا�ص  الدوري،  يف 
من�سب  وتركيزه  املباراة 
توتنهام  �سيفه  مواجهة  على 
اياب  يف  الثالثاء  الجنليزي 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن 

اأوروبا بعد فوزه ذهابا 0-1.

النقاط  وا�سل موناكو نزيف 
ني�ص  اأمام م�سيفه  بخ�سارته 
من   28 املرحلة  يف   2-1
وكان  الفرن�سي،  الدوري 
بالت�سجيل  البادئ  موناكو 
الأ�سل  التون�سي  الدويل  عرب 
و�سام بن يدر يف الدقيقة 32 
هدفا   18 اإىل  ر�سيده  رافعا 
�سان  باري�ص  مبهاجم  وحلق 
اإىل  مبابي  كيليان  جريمان 
الهدافني،  لئحة  �سدارة 
واأدرك ني�ص التعادل بوا�سطة 
كا�سرب  الدمناركي  الدويل 
قبل   ،59 الدقيقة  يف  دولربغ 
نف�سه  الالعب  ي�سجل  اأن 
من  املا�سي  ال�سيف  القادم 
اأم�سرتدام الهولندي  اأجاك�ص 
الدقيقة  يف  الفوز  هدف 

ال�سائع  الوقت  من  الثالثة 
هدفا   11 اإىل  ر�سيده  رافعا 
وهي  الهدافني،  لئحة  على 
التوايل  على  الثالثة  املباراة 
موناكو  فيها  يذق  مل  التي 
متتاليني،  تعادلني  بعد  الفوز 
النفراد  فر�سة  فاأهدر 
وجتمد  اخلام�ص  باملركز 
نقطة   40 عند  ر�سيده 
التا�سع،  املركز  اإىل  وتراجع 
فيما ارتقى ني�ص اىل املركز 
نقطة   41 بر�سيد  ال�ساد�ص 
اأمام  واحدة  نقطة  بفارق 

ليون ومونبلييه.
املركز  اىل  رمي�ص  و�سعد 
على  بفوزه  موؤقتا  اخلام�ص 
وحيد  بهدف  بري�ست  �سيفه 
البالل  ال�ساب  املايل  �سجله 

ورفع   ،37 الدقيقة  يف  توريه 
رمي�ص ر�سيده اإىل 41 نقطة 
ني�ص،  اأمام  الأهداف  بفارق 
بري�ست  ر�سيد  جتمد  فيما 
املركز  يف  نقطة   34 عند 
جراح  ديجون  وعمق   ،14
تولوز �ساحب املركز الأخري 
بهدفني  عليه  تغلب  عندما 
لكونتان  هدف  مقابل 

بواغار.

فاز اأر�سنال على �سيفه و�ست 
يونايتد 1-0 يف اجلولة  هام 
الإجنليزي،  الدوري  من   29
الفرن�سي  املهاجم  و�سجل 
هدف  لكازيت  األك�سندر 
الدقيقة  الوحيد يف  املباراة 
78، ومل يخ�رش اأر�سنال يف 7 
ليحتل  الدوري  يف  مباريات 

 40 بر�سيد  التا�سع  املركز 
 5 اإىل  الفارق  وقل�ص  نقطة 
الرابع،  ت�سيل�سي  مع  نقاط 
عدة  من  اأر�سنال  واأفلت 
فر�ص جلاره اللندين، اإذ �سد 
قائمه كرة جارود بوين ومنع 
لينو  برند  الأملاين  احلار�ص 
ال�سيوف من فر�ص حقيقية 

اأنتونيو والفرن�سي  مليخائيل 
�سيبا�ستيان هالري، وبعد رفع 
الأملاين  اأمام  الت�سلل  راية 
ح�رّش  الذي  اأوزيل  م�سعود 
براأ�سه كرة لالكازيت املتابع 

يف املرمى. 
مع  ولفرهامبتون  تعادل 
ورفع  �سلبياً،  برايتون  �سيفه 
ولفرهامبتون ر�سيده اإىل 43 
اخلام�ص  املركز  يف  نقطة 
يف حني بات ر�سيد برايتون 
 ،15 املرتبة  يف  نقطة   29
�سيفيلد  �سارب  بيلي  وقاد 
يونايتد لتحقيق فوزه الثالث 
على  مباريات  اأربع  اآخر  يف 
 ،0-1 �سيتي  نوريت�ص  �سيفه 
وتعادل توتنهام هوت�سبري مع 

م�سيفه برينلي 1-1.

مدرب  كلوب  يورغن  رف�ص 
مقارنة  يف  الدخول  ليفربول 
ال�سابق  النادي  اأ�سطورة  مع 
 1-2 فاز  بعدما  �سانكلي  بيل 
واقرتب  بورمنوث،  على 
خطوة جديدة من ح�سد لقب 
املمتاز  الإجنليزي  الدوري 
لأول مرة يف 30 عاما، و�سجل 
ماين  و�ساديو  �سالح  حممد 
هديف الفوز ليتعافى ليفربول 
�سجله  بهدف  التاأخر  من 
فوزه  ويحقق  ويل�سون  كالوم 
التوايل  على  اأر�سه  على   22
ويحطم  الأ�سواء،  دوري  يف 

�سانكلي  املدرب  فريق  رقم 
الذي  كلوب  وقال   ،1972 يف 
لقب  اإىل ح�سد  ليفربول  قاد 
املو�سم  اأوروبا  اأبطال  دوري 
املا�سي »لن اأدخل يف مقارنة 
اأبدا مع هذا الرجل«، وتابع: 
اأننا  اأعتقد  كنت  »عظيم، 
مل   ،22 اأو   23 الفوز  حققنا 
املباراة  قبل  الرقم  يف  نفكر 
التفكري يف  لكن بعدها ميكن 
الأمر لبع�ص الدقائق«، وزاد: 
»هذا لطيف وا�ستثنائي ولي�ص 
كلوب  وقال  عاديا«،  �سيئا 
ليفربول  تعايف  طريقة  اإن 

وعقلية  �سخ�سية  اأظهرت 
املدرب  واأ�ساف  الفريق، 
الأملاين »كان يجب اأن نقاتل 
ل  لكن  عباقرة  ل�سنا  بقوة، 
حتى  القتال  بو�سعنا  يزال 
ما  �سرنى  ثم  املو�سم  نهاية 
ليفربول  وا�ستعاد  �سنحققه«، 
�سدارة  يف  نقطة   25 فارق 
الدوري وهو ما يعني احلاجة 
اإ�سافية  انت�سارات  اإىل ثالثة 

ل�سمان التتويج باللقب.
الآن  كلوب  تركيز  و�سين�سب 
مدريد  اأتلتيكو  مواجهة  على 
الأربعاء املقبل يف اإياب ثمن 

حيث  الأبطال  دوري  نهائي 
وقال:  ذهابا،   0  -1 خ�رش 
انت�سارات  ثالثة  اإىل  »نحتاج 
ل، تركيزنا على مباراة اأتلتيكو 
مواجهة  هذه   ،%100 بن�سبة 
�سعبة كما نعرف. بكل تاأكيد 
هنا  اإىل  املناف�ص  ياأتي  لن 
مباراة  يخو�ص  اأن  ويحاول 
العك�ص  »بل  ودية«،واأ�ساف: 
اأو  لعب  يعود  �سيحدث، 
و�سرنى  الت�سكيلة  اإىل  لعبني 
ذلك  وبعد  �سيحدث،  ما 
اأنفيلد  يف  جيدة  وبت�سكيلة 

�سنحاول تغيري الأمور«.

جنم  جونيور  نيمار  وا�سل 
اإثارته  جريمان  �سان  باري�ص 
فريقه  جماهري  لغ�سب 
من  قليلة  اأيام  قبل  الفرن�سي، 
دورمتوند  بورو�سيا  مواجهة 
لدوري  نهائي  ثمن  اإياب  يف 
�سحيفة  ونقلت  اأوروبا،  اأبطال 
ماركو�ص  احتفال  باريزيان  لو 
على  ح�سابه  عرب  را�سفورد 
ال�سنوية  بالذكرى  اإن�ستغرام 

جزاء،  ركلة  من  لهدفه  الأوىل 
يونايتد  مان�س�سرت  منح  الذي 
 1-3 جي  اإ�ص  بي  على  الفوز 
يف ملعب حديقة الأمراء العام 
را�سفورد على  وكتب  املا�سي، 
ال�سورة »يا لها من ليلة رائعة«، 
 2019 مار�ص   6 ليلة  متذكرا 
عندما جنح املانيو يف تعوي�ص 
خ�سارته ذهابا بهدفني دون رد 

على ملعب اأولد ترافورد.

الفر�سة  نيمار مل يفوت  اأن  اإل 
بالرد على املهاجم الإجنليزي 
بقوله: »يا لها من ليلة �سخيفة« 
كرثة  من  تبكي  تعبريات  مع 
ال�سحيفة  واأ�سارت  ال�سحك، 
جماهري  اأن  اإىل  الفرن�سية 
اعتربت  جريمان  �سان  باري�ص 
ول  م�ستفزا  ت�رشفا  نيمار  رد 
يهتم  ل  اأنه  اإىل  وي�سري  يليق، 
كتب  بل  اجلماهري،  مب�ساعر 

اأحد املغردين ردا على م�سجع 
نيمار  رد  يكون  »قد  اإجنليزي: 
ل«،  نحن  اإمنا  لكم،  م�سحكا 
نيمار  اأن  باريزيان  لو  ولفتت 
�سبق له ا�ستفزاز جماهري �سان 
جريمان بت�رشيحه اأكرث من مرة 
بر�سلونة  فوز  م�ساهمته يف  اأن 
على بي اإ�ص جي 6-1 يف دوري 
ذكريات  اأهم  من  يعد  الأبطال 

م�سريته مع كرة القدم.

ثميناً  فوزاً  بر�سلونة  حقق 
�سو�سييداد  ريال  �سيفه  على 
1-0 �سمن مناف�سات املرحلة 
27 من الدوري الإ�سباين، قاد 
الأرجنتيني  الدويل  املهاجم 
ليونيل مي�سي فريقه بر�سلونة 
خ�سارة  غبار  نف�ص  اإىل 
بفوز  وال�سدارة  الكال�سيكو 
ب�سق النف�ص على �سيفه ريال 
ملعب  على   0-1 �سو�سييداد 
مي�سي  و�سجل  نو،  كامب 
من  الوحيد  املباراة  هدف 
تقنية  اأكدتها  جزاء  ركلة 
 »VAR« امل�ساعدة بالفيديو
املدافع  على  يد  مل�سة  اإثر 
الفرن�سي روبن لو نورمان يف 
الهدف 19  الدقيقة 81، وهو 
فعزز  املو�سم  هذا  ملي�سي 
لئحة  �سدارة  يف  موقعه 
الهدافني بفارق �ستة اأهداف 
اأمام مطارده املبا�رش مهاجم 
كرمي  الفرن�سي  مدريد  ريال 
»يف  تقنية  واألغت  زمية،  بن 
اآيه اآر« هدفا جلوردي األبا يف 
الدقيقة ال�ساد�سة من الوقت 
على  الت�سلل  بداعي  ال�سائع 

البديل اأن�سو فاتي.
التوازن  مي�سي  واأعاد 
اأمام  اخل�سارة  بعد  لرب�سلونة 
الأحد   2-0 مدريد  ريال 

املا�سي، واأعاده اإىل ال�سدارة 
موؤقتا بعدما رفع ر�سيده اإىل 
نقطتني  بفارق  نقطة   58
حل  الذي  مدريد  ريال  اأمام 
اأم�ص �سيفا على ريال بيتي�ص 
عانى  املرحلة،  ختام  يف 
لتحقيق  الأمرين  بر�سلونة 
مب�ستواه  يظهر  ومل  الفوز 
جنومه  خ�سو�سا  املعهود 
اأنطوان  والفرن�سي  مي�سي 
اإيفان  والكرواتي  غريزمان 
راكيتيت�ص والهولندي فرينكي 
واجهوا  الذين  يونغ  دي 
اأر�سية  على  جيدا  تنظيما 
ال�سيوف  لالعبي  امللعب 
اإىل  طريقهم  يف  كانوا  الذين 

قبل  م�ستحقة  نقطة  انتزاع 
الكاتالوين  النادي  يح�سل  اأن 

على ركلة اجلزاء.
جمددا  مدريد  اأتلتيكو  تعرّث 
ب�سقوطه يف فخ التعادل اأمام 
على   2-2 اإ�سبيلية  �سيفه 
»واندا ميرتوبوليتانو«،  ملعب 
على  الثاين  التعادل  وهو 
بعد  مدريد  لأتلتيكو  التوايل 
اإ�سبانيول  اأمام م�سيفه  الأول 
املا�سية  املرحلة  يف   1-1
على  اأيام  اأربعة  قبل  وذلك 
اإجنلرتا  اإىل  املرتقبة  رحلته 
ليفربول  م�سيفه  ملواجهة 
املقبل  الأربعاء  الإجنليزي 
م�سابقة  نهائي  ثمن  اإياب  يف 

اأوروبا، كما هو  اأبطال  دوري 
مدريد  لأتلتيكو   12 التعادل 
النادي  وهو  املو�سم  هذا 
الأكرث �سقوطا يف فخ التعادل 
الوليد  بلد  بعد  الليغا  يف 
واأو�سا�سونا  بلباو  واأتلتيك 
اأتلتيكو  ورفع  فيغو،  و�سلتا 
مدريد ر�سيده اإىل 45 نقطة 
بفارق  اخلام�ص  املركز  يف 
يف  خيتايف،  خلف  الأهداف 
اإىل  اإ�سبيلية  عاد  املقابل، 
متتاليني  فوزين  بعد  التعرث 
روما  ا�ست�سافته  قبل  وذلك 
املقبل  اخلمي�ص  اليطايل 
يف ذهاب الدور ثمن النهائي 

مل�سابقة الدوري الأوروبي.
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مي�ضي ينقذ بر�ضلونة من فخ ريال �ضو�ضييداد

كلوب: اأرف�ض املقارنة ب�ضانكلي واأتلتيكو لن يخو�ض ودية

نيمار ي�ضتفز جماهري البي اأ�ض جي جمددا

الكازيت يقود اأر�ضنال للفوز اأمام و�ضت هام

دورمتوند املتاألق و�ضيفًا واليبزيغ يوا�ضل ال�ضقوط

موناكو يوا�ضل التخبط وينهزم اأمام ني�ض
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اجتماع جمل�س الوزراء

تدابريلدعم التحول الطاقوي 
و حت�سني مناخ اال�ستثمار

.     و�ضع خارطة جيولوجية دقيقة للبالد  
.      اإحلاق لون�ضاج بوزارة املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية

.      الطاقة ال�ضم�ضية يف الإنارة العمومية يف كل البلديات
.      ا�ضرتاتيجية لت�ضدير الفائ�س الطاقوي لإنتاج الكهرباء

ناق�س جمل�س الوزراء و�ضادق يف اجتماعه اأم�س الأحد, برئا�ضة رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون, على عرو�س تخ�س عدة قطاعات, ناق�س جمل�س الوزراء 
و�ضادق على العرو�س املدرجة يف جدول الأعمال, يتقدمها قطاع الطاقة, حيث جاء يف العر�س الأول الذي قدمه وزير الطاقة اأن م�ضاألة التحول الطاقوي يف 

خمطط عمل الوزارة املخت�ضة, حتتل مكانة بارزة ق�ضد تخلي�س البالد تدريجيا من التبعية للمحروقات التي ت�ضكل اأكرث من 95% من الإيرادات اخلارجية, وبعث 
ديناميكية لربوز طاقة خ�ضراء وم�ضتدامة, ت�ضمح بتوفري كميات كبرية من الغاز الطبيعي, والتو�ّضع يف اإن�ضاء ال�ضناعات اخلالقة للرثوة وفر�س العمل.

م.�س

�ضمان  اخلطة  هذه  عن  ويرتتب 
ودعم  املتجددة،  الطاقات  تطوير 
الطاقوي،  اال�ضتهالك  يف  التحّكم 
والنجاعة الطاقوية، وفق روؤية ترتكز 
على احلفاظ على موارد املحروقات 
وتثمينها، وتغيري منوذج اال�ضتهالك، 

والتنمية امل�ضتدامة وحماية البيئة.
تاأهيل  على  فيعتمد  التنفيذ،  اأما 
تاأهيل  واإعادة  التنظيمي  االإطار 
�ضبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وو�ضع 
وطني،  �ضناعي  لن�ضيج  حا�ضنة 
الفائ�ض  لت�ضدير  وا�ضرتاتيجية 
من  الكهرباء  الإنتاج  الطاقوي 
م�ضادر متجددة، اإىل جانب اإ�رشاك 
م�ضاريع  يف  الوطنيني  امل�ضتثمرين 

الطاقات املتجددة.
الطاقوية  النجاعة  �ضيا�ضة  اأن  كما 
ترمي اإىل احلد من التبذير واحلفاظ 
الطاقوية،  املوارد  على  امل�ضتمر 
وعلى البيئة، واإدخال الطاقة النووية 
يف  والتحكم  الطاقوي  امل�رشوع  يف 

ت�ضيري ومعاجلة النفايات النووية.
 

تكثيف جهود البحث 
وال�ضتك�ضاف

 
ويف جمال املحروقات، فاإن الهدف 
هو تكثيف جهود البحث واال�ضتك�ضاف 
ويف  البالد،  �ضمال  يف  ذلك  يف  مبا 
املكامن  وتقييم  البحر،  عر�ض 
االنتاج  قدرات  وتدعيم  املوجودة، 
الالزمة  املالية  املوارد  ل�ضمان 
والتنمية  الوطني  االقت�ضاد  لتمويل 
املخطط  يرمي  كما  االجتماعية، 
البرتوكيمياوية  ال�ضناعة  تطوير  اإىل 
ن�ضيج  بروز  وت�ضجيع  الوطنية، 
ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  من  �ضناعي 
واملتو�ضطة يف فروع التحويل، ورفع 
قدرات تخزين الوقود من 12 اإىل 30 
املتزايد  الوطني  الطلب  لتلبية  يوما 
ب�ضبب  البرتولية  املوارد  على 
للمواطن  املعي�ضي  امل�ضتوى  حت�ضن 
ت�ضعريات  م�ضتويات  وانخفا�ض 
احلظرية  حجم  وارتفاع  الطاقة، 

الوطنية لل�ضيارات.
ويف ما يتعلق بتوزيع الكهرباء والغاز 
بوا�ضطة القنوات، ينتظر االنتهاء من 
اإجناز جميع الربامج العمومية لالإنارة 
تعقيبه،  ولدى   2024 بحلول  الريفية 
الواجب  الهدف  باأن  الرئي�ض  ذكر 
القادمة  ال�ضنوات اخلم�ض  بلوغه يف 
الذي  الطاقوي  االنتقال  هو جت�ضيد 

الطاقوية،  النجاعة  على  يعتمد 
والطاقات املتجددة ب�ضكل ي�ضتجيب 
الداخلي  اال�ضتهالك  الحتياجات 
م�ضتوى  حت�ضن  نتيجة  املتزايدة 
معي�ضة املواطن، ويهدف اإىل تطوير 
االإنارة  يف  املتجددة  الطاقات 
التقنيات احلديثة  العمومية، وتعميم 
االإ�ضاءة  كاأنظمة  الطاقة  لتوفري 
على  اال�ضت�ضعار  واأجهزة  الذكية 
م�ضتوى االإدارات واملرافق العمومية 
تكون  اأن  على  االقت�ضادي،  والقطاع 
ال�ضغل،  منا�ضب  خلق  دائما  غايتنا 
البيئة،  على  واحلفاظ  والرثوة، 
الوطنية،  للمواد  االأولوية  واإعطاء 
يقوم  جديد  اقت�ضادي  منوذج  �ضمن 

على تنويع النمو واقت�ضاد املعرفة.
 

الطاقة ال�ضم�ضية يف الإنارة 
العمومية يف كل البلديات

 
�ضارمة  �ضيا�ضة  و�ضع  اإىل  دعا  كما 
التبذير  للنجاعة الطاقوية للحد من 
املوارد  على  امل�ضتمر  واحلفاظ 
وجتديد  وتثمني  للبالد،  الطاقوية 
اأجل  من  املحروقات  موارد 
مّت  التي  االحتياطات  تكوين  اإعادة 
الرئي�ض  اأعطى  وهنا  ا�ضتهالكها، 
الطاقة  فورا  ت�ضتعمل  باأن  تعليمات 
ال�ضم�ضية يف االإنارة العمومية يف كل 
بلديات اجلمهورية، كما اأمر بتحويل 
العمومي  القطاع  �ضيارات  ا�ضتهالك 
اقتناء  وت�ضجيع  �ضريغاز،  اإىل 
الكهرباء،  ت�ضتهلك  التي  ال�ضيارات 
جيولوجية  خارطة  بو�ضع  اأمر  كما 
ثرواتنا  للبالد  ال�ضتغالل  دقيقة 
النزعة  من  التخل�ض  ق�ضد  الوطنية 

االآلية اإىل اال�ضترياد، وت�ضكيل
املجل�ض االأعلى للطاقة من الكفاءات 
األح  الوطنية املقيمة واملهاجرة، ثم 
امل�ضتثمر  مع  التعامل  على  الرئي�ض 
الإبعاد  التامة  ال�ضفافية  يف  االأجنبي 

ال�ضبهات.
قدمه  الذي  الثاين  العر�ض  وت�ضمن 
ال�ضلكية  واملوا�ضالت  الربيد  وزير 
تتعلق  حماور  خم�ضة  والال�ضلكية، 
اخلدمات  وحت�ضني  بتوفري  اأ�ضا�ضا 
يف  ال�ضيما  للمواطنني  املقدمة 
مناطق الظل، وتدعيم البنى التحتية، 
التنمية،  جمهود  يف  وامل�ضاهمة 
القانوين  االطار  وحتيني  وا�ضتكمال 
ويف  للقطاع  املنظم  واملوؤ�ض�ضاتي 
ا�ضتخدام  تعزيز  �ضيتم  االطار،  هذا 
االألياف الب�رشية لتعميم الو�ضول اإىل 

االنرتنيت ذات التدفق العايل

خمتلف  وربط  جدا،  والعايل 
واملناطق  الوطنية  املوؤ�ض�ضات 
ال�ضناعية املتبقية ب�ضبكة املوا�ضالت 
من  وكذلك  والال�ضلكية،  ال�ضلكية 
من  اال�ضتفادة  يف  التو�ضع  خالل 
النقال،  بالهاتف  اخلا�ضة  ال�ضبكات 
الوطني  الطيف  تنظيم  واإعادة 
ن�ضاط  اإطالق  جانب  اإىل  للذبذبات 
تنظيم  واإعادة  االإلكرتونية،  التجارة 
وتب�ضيط  اجلزائر  بريد  موؤ�ض�ضة 
بالعمليات  املتعلقة  االجراءات 
املالية؛ كما ت�ضمن العر�ض م�ضاهمة 
تنويع  الربيد واملوا�ضالت يف  قطاع 
تثمني  خالل  من  الوطني  االقت�ضاد 
وت�ضجيع  التكنولوجية،  احلظائر 
لالإ�ضتثمار،  جديدة  مناذج  ظهور 
املحلي  الرقمي  املحتوى  وتطوير 
وتنفيذ  االأنرتنيت،  عرب  واخلدمات 
والت�ضديق  للتوقيع  الوطني  النظام 
مع  التن�ضيق  واأخريا  االإلكرتونيني. 
القانون  القطاعات املعنية لتح�ضري 
العامة  بالقواعد  املتعلق  اخلا�ض 

لالأمن ال�ضيرباين.
بالوظيفة  الرئي�ض  ال�ضيد   نوه 
لتوفري  الربيدية  لل�ضبكة  احليوية 
خمتلف اخلدمات العمومية، وخا�ضة 
االإلكرتونية منها، لفائدة املواطنني، 
واأبرز  واالإدارات،  واملوؤ�ض�ضات 
اجلودة  �ضمان  على  ال�ضهر  �رشورة 
الدولية،  للمعايري  وفقا  وال�ضالمة 
واالختالالت  النقائ�ض  وتدارك 

ال�ضيما يف مناطق الظل.
م�ضاهمة  ترقية  على  حث  كما 
قطاع  يف  اخلا�ضة  اال�ضتثمارات 
ال�ضلكية  واملوا�ضالت  الربيد 
االإعالم  وتكنولوجيات  والال�ضلكية 
هذا  م�ضاهمة  وزيادة  االإت�ضال،  و 
القطاع يف الناجت املحلي االإجمايل. 
حلول  اإيجاد  على  باالإحلاح  وختم 
باإعطاء  بدءا  القطاع  لتطوير  عملية 
�ضبكة  لتح�ضني  املطلقة  االأولوية 
الب�رشية  االألياف  وتعميم  االنرتنيت 
وا�ضتعمال �ضيارات متنقلة للخدمات 
الريفية  املناطق  يف  الربيدية 
العمومية  النفقات  من  للتقلي�ض 

وتوفري فر�ض العمل لل�ضباب.
بعدها، ناق�ض جمل�ض الوزراء و�ضادق 
املائية،  املوارد  وزير  عر�ض  على 
تقع  اجلزائر  كون  من  انطلق  الذي 
العامل  مناطق  اأكرث  من  واحدة  يف 
مما  املناخي،  التغري  من  ت�رشرا 
مواطن،  لكل  ال�ضنوية  احل�ضة  يجعل 
 ،%  40 بـ  العاملي  املعّدل  من  اأقل 

ولذلك، �ضيتم

للماء  الوطني  املخطط  تكييف 
والتنموية  املناخية  املعطيات  مع 
التوجهات  واإدماج  اجلديدة، 
الرئا�ضي،  للربنامج  اال�ضرتاتيجية 
خمزونات  تكوين  ي�ضتلزم  وهذا 
تقلبات  من  توؤمننا  ا�ضرتاتيجية 
التاأقلّم  وت�ضمن  االأمطار،  ت�ضاقط 
الطبيعية  ال�ضعوبات  مع  االأف�ضل 
املو�ضوعية واملعطيات الدميغرافية 
والتو�ضع العمراين و�ضي�ضل قبل نهاية 
ال�ضنة اجلارية اإىل حتقيق توزيع يومي 

للمياه يف 469 بلدية اإ�ضافية من
عجز  فيها  �ضجل  التي   661 جمموع 
اأن  على  ال�رشوب  املاء  اأنظمة  يف 
البلديات ومناطق  العملية كل  ت�ضمل 
اخلم�ض  ال�ضنوات  بحر  يف  الظل 
بناء  تقّرر  االطار  القادمة. ويف هذا 
عدد  وزيادة  جديدة،  �ضدود  اأربعة 
البحر  مياه  لتحلية  �ضواء  املحطات 
يف ال�ضمال، اأو لنزع االأمالح واملعادن 
اخلدمات  وحت�ضني  اجلنوب،  يف 
والتطهري  ال�رشب  ملياه  العمومية 
تو�ضيع  منها  االجراءات  من  بعدد 
ال�ضبكات، وتعميم ا�ضتعمال الطاقات 
املتجددة، ومكافحة ممار�ضات هدر 
حتلية  خمابر  �ضبكة  وتكثيف  املياه، 
اال�ضرتاتيجية  وتنفيذ  املياه،  جودة 

الوطنية للوقاية من الفي�ضانات.
احلالية  الو�ضعية  ملواجهة  االأولوية 

للموارد املائية احلالية
تقرر  الفالحي،  الري  جمال  ويف 
زيادة امل�ضاحة امل�ضقية، وا�ضت�ضالح 
الفالحة  لتطوير  جديدة  م�ضاحات 
ال�ضحراوية، واتخاذ اإجراءات خا�ضة 
يف منطقتي اجلنوب واله�ضاب العليا، 
املياه  طبقة  �ضبكة  موارد  لتعزيز 
وترية  يف  اال�ضتمرار  مع  اجلوفية، 
احلفر املوجه لال�ضتخدام الفالحي 
واحلر�ض على حماية املياه اجلوفية 
اال�ضتغالل املفرط، كما ت�ضمن  من 
اخلم�ض  لل�ضنوات  بالن�ضبة  العر�ض 
التقنيات  ا�ضتعمال  تعميم  القادمة، 
التكميلي  والري  للمياه  املقت�ضدة 
ا�ضتعمال  اإعادة  وت�ضجيع  للجنوب، 

مياه ال�رشف ال�ضحي املعاجلة.
هذا  على  معقبا  تدخله  ولدى 
ينبغي  باأنه  الرئي�ض  اأكد  العر�ض، 
الو�ضعية  ملواجهة  االأولوية  اإعطاء 
احلالية  املائية  للموارد  احلالية 
با�ضتغالل  عاجلة  واقعية  بحلول 
يف  كاف  ب�ضكل  امل�ضتعملة  املياه 
تعليمات  واأعطى  واجلنوب،  ال�ضمال 
بالتكفل فورا بامل�ضكل، وو�ضع خطة 
لربط ال�ضدود فيما بينها لتفادي ندرة 

�ضح  اأمام  خ�ضو�ضا  البالد  يف  املياه 
العدالة  مراعاة  اإىل  ودعا  االأمطار، 

يف توزيع هذا املورد احليوي بني
عن  واملناطق،  واجلهات  املواطنني 
متجددة  م�ضادر  عن  البحث  طريق 
االإحتياطي،  املخزون  اإىل  ت�ضاف 
على  الطلب  تزايد  اأمام  خا�ضة 
التطور  جراء  احليوي  املورد  هذا 
وازدياد  واالجتماعي،  االقت�ضادي 
الدولة  باأن  واأكد  ال�ضكاين،  النمو 

�ضت�ضتمر يف دعم
تاأثريه  ب�ضبب  املائية  املوارد  قطاع 
على حياة املواطنني ودوره يف مرافقة 
واالقت�ضادية  االجتماعية  التنمية 
على  ال�ّضهر  على  األح  لكنه  للبالد، 
املائية  للموارد  العقالين  اال�ضتعمال 
القادمة،  لالأجيال  عليها  واحلفاظ 
يف  عميق  اإ�ضالح  باإدخال  واأمر 
اأمناط حوكمة املياه ي�ضمل و�ضع اآلية 
العمومي  املرفق  اأداء  لتقييم  وطنية 
واال�ضتغالل  التبذير  للمياه وحماربة 
لهذه  امللوثة  للعوامل  الع�ضوائي 

املادة احليوية يف
حياة االإن�ضان.

 
مناطق التو�ضع ال�ضياحي 

تعرف عدة انتهاكات
 

وال�ضناعة  ال�ضياحة  وزير  قدم  ثم 
عر�ضا  العائلي  والعمل  التقليدية 
حول خمطط عمل دائرته الوزارية 
ال�ضياحة،  واقع  بدقة  فيه  �ضخ�ض 
وقدم اقرتاحات هادفة اإىل النهو�ض 
بهذا القطاع احليوي من اأجل اإعادة 
اخلريطة  على  اجلزائر  و�ضع 
خالل  من  العاملية  ال�ضياحية 
متطورة  �ضياحية  �ضناعة  اإن�ضاء 
م�ضتدامة وتناف�ضية يف اإطار االإمناء 
املتوازن، وذلك بو�ضع تدابري فورية 
 2021/2020 اآفاق  يف  وا�ضتعجالية 
ذلك  ويكون   ،2024 الآفاق  واأخرى 
ح�ضب  ال�ضياحية  امل�ضاريع  بهيكلة 
وتطهري  املنطقة،  خ�ضو�ضية 
االإلغاء  خالل  من  ال�ضياحي  العقار 
التو�ضع  ملناطق  اجلزئي  اأو  الكلي 
ال�ضياحي التي تعرف عدة انتهاكات 
اإمتام  يف  واالإ�رشاع  وخروقات، 
ال�ضياحية  التهيئة  خمططات 
واإن�ضاء  ال�ضياحي،  التو�ضع  ملناطق 
امل�ضاريع  قرو�ض  �ضمان  �ضندوق 
ال�ضغرية  للموؤ�ض�ضات  ال�ضياحية 
 51/49 قاعدة  واإلغاء  واملتو�ضطة، 
يف  االأجنبي  االإ�ضتثمار  لت�ضجيع 

القطاع.

كما ت�ضمن املخطط دعم ومرافقة 
ال�ضياحة  وترقية  لت�ضجيع  التكوين 
ومرافقة  التقليدية  وال�ضناعة 
باإن�ضاء  ن�ضاطهم  لتو�ضيع  املهنيني 
ونا�ضئة،  م�ضغرة  موؤ�ض�ضات 
واملحافظة على املهن والن�ضاطات 

االآيلة للزوال.
رئي�ض  اأكد  معقبا،  تدخله  ولدى 
تطور  حتقيق  يجب  اأنه  اجلمهورية 
وال�ضناعة  ال�ضياحة  لقطاع  حقيقي 
اإحدى  يكون  حتى  التقليدية، 
للرثوة  اخلالقة  االإنتاجية  االأدوات 
ي�ضتلزم،  وهذا  العمل،  وفر�ض 
ال�ضياحي،  العقار  تطهري  قال،  كما 
ال�ضياحية  اال�ضتثمارات  وت�ضجيع 
حتفيزات  وو�ضع  االإيكولوجية، 
ال�ضياحي  اال�ضتثمار  يف  للتو�ضع 
املنتج، وفتحه للجزائريني املقيمني 
لالإ�ضتثمارات  وحتى  باخلارج، 
مناطق  يف  املبا�رشة  االأجنبية 
التو�ضع ال�ضياحي، ب�رشط اأن يجري 

ب�ضفافية كاملة.
اإجراءات حتفيزية لفائدة احلرفيني

دعا  التقليدية،  ال�ضناعة  وعن 
الرئي�ض اإىل و�ضع اإجراءات حتفيزية 
من  لتمكينهم  احلرفيني  لفائدة 
تدابري  واتخاذ  منتجاتهم،  ت�ضدير 
والن�ضاطات  املهن  على  للمحافظة 
حتفيزية  واأخرى  للزوال،  االآيلة 
وكان  العائلة  ن�ضاطات  لرتقية 
لوزير  واالأخري  اخلام�ض  العر�ض 
واملوؤ�ض�ضات  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات 
النا�ضئة واقت�ضاد املعرفة الذي اأكد 
الوزارية  دائرته  حر�ض  تدخله،  يف 

على اإن�ضاء نظام بيئي اإقليمي
اجلزائر  و�ضع  اإىل  يهدف  لالبتكار 
اإقليمي«  »رائد  مكانة  يف  تدريجيا 
بالعمل  االإفريقي،  امل�ضتوى  على 
على نهج م�ضار اقت�ضاد املعرفة من 
االإيكولوجية  االأنظمة  هيكلة  خالل 
قطاع،  كل  ح�ضب  احلالية  الوطنية 
و�ضمان دجمها يف النظام االإقليمي 

البيئي لالإبتكار.
با�ضتخدام  الهدف  حتقيق  ويتم 
 ،)MIT REAP( مهيكل  برنامج 
م�رشعا   39 على  يعتمد  الذي 
للعديد  �ضمح  والذي  للتكنولوجيا، 
عرب  تتطور  اأن  املجموعات  من 
هذا  اإجناح  اإن  العامل.  بلدان 
املرافق  با�ضتخدام  الربنامج 
)جممعات  احلالية  التحتية  والبنى 
يتطلب  التكنولوجيا(  وحا�ضنات 
لرواد  فندق  منها  تدابري  عدة 

الرقمنة واالإقت�ضادالرقمي 
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بقلم: القا�س املغربي
 فريد اخلمال 

واجلميع  نف�سه،  ي�أكل  احلطب 
الأعم�ر  حوله.  متحلقني 
مت�س�بهة،  املالمح  متق�ربة، 
بدت  ال�سن  يف  كبري  رجل  غري 
عن  تف�سح  مل  ج�مدة  مالحمه 
الو�سع  تراقب  الأعني  �سيء. 
نظ�رات  بحرف،  تنطق  اأن  دون 
مته�لكة  اأج�س�د  خمتل�سة، 
يزحف  والوقت  ب�حلزن،  تدثرت 
ير�سل  البحر  النفو�س..  على 
ر�س�ئله ال�س�متة، ول قدرة لأحد 
الربد  اأن  كم�  رموزه،  فك  على 

الق�ر�س يُحبط حم�ولت فهمه�. 
الأ�سن�ن  ا�سطك�ك  وقع  تزايد 
تفلح  ومل  اأكرث.  م�سموع�  و�س�ر 
الكثرية  وال�رساويل  املع�طف، 
م�ر�س.  �سهر  برد  ت�سلل  منع  يف 
ا�ستُِهر كثريا زمهرير هذا ال�سهر، 
غري اأن من مل يتذوقه، لن يعرف 
ق�س�وته. ال�سيج�رة يف يد الرجل 
نَف�س  دون  نف�سه�،  ت�أكل  امل�سن 
تختبئ  كثرية  حك�ي�  يُنقذه�. 
منه  متكنت  الذي  الوجه  خلف 
من  املحراث  متكن  التج�عيد، 
تف�عل  اأي  يُبِد  اأر�س خ�سبة. مل 
ت�سطك  ومل  يح�سل،  م�  مع 
حتى  ع�ي�سه  الذي  م�  اأ�سن�نه. 

تتعطل ح��سة ال�سعور لديه؟ هل 
ا�ستوعب احلي�ة وفِهمه�، ومل يعد 
لفظته  اأنه�  اأم  لنوائبه�!  يلتفت 
فعطلت اأح��سي�سه ومل يعد ي�سعر 
ب�سيء؟ اأ�سئلة ظم�أى ول اإج�ب�ت 
ترويه�. م� ال�سبب الذي �سيجعل 
اأن  �سنة،  اخلم�سني  ج�وز  رجال 
هل  هوؤلء!  بني  نف�سه  يح�رس 
يف  م�  حلم  حتقيق  اأي�س�  هدفه 

ال�سفة املق�بلة!  
اأخذ اأحد ال�سب�ب ه�تفه الذكي، 
التوا�سل  موقع  يت�سفح  وراح 
ثقل  تبديد  حم�ول  الجتم�عي، 
الوقت اجل�ثم على �سدره. ميرر 
اأ�سبعه على ال�س��سة، ل اإ�سع�رات، 

ول  تعليق�ت،  ول  ر�س�ئل،  ول 
من�سورات  فقط  جديدة.  اأخب�ر 
الإح�س��س  من  تزيد  متكررة، 
يف  ا�ستمر  وال�سجر.  ب�ل�س�آمة 
يغري  م�  يجَد  اأن  ع�سى  ت�سفحه 
�سعوره، اأو ت�سله ر�س�لة ت�س�أل عن 
غي�به، وبقي يقلب ال�سفح�ت...

على  ق�ربت  امل�ستعلة  الن�ر 
النته�ء، بعد مق�ومته� النطف�ء 
الليل كله. ن�مت الأعني املرتقبة 
للق�رب الذي �سينقله� اإىل مدينة 
الأر�س  واإىل  املحققة،  الأحالم 
التي حترتم اإن�س�نية الإن�س�ن كم� 
الكبري  الرجل  ظل  ي�سمونه�.. 
يُ�سعل  يقظ�،  وحده  ال�سن  يف 

بع�سه�،  ت�أكل  ويرتكه�  ال�سيج�رة 
وي�أخذ  يده،  من  ت�سقط  حتى 
الأخرى كي تلقى امل�سري نف�سه، 

دون مب�لة منه.
ارتط�م  �سوت  غري  �سوت  ل 
ب�ل�سخور  ال�سغرية  الأمواج 
ت�أكل  الن�ر وهي  الكبرية، و�سوت 
�سوت  اقتحم  فج�أة،  بع�سه�. 
ذكي  ه�تف  من  انبعثت  ر�س�لة 
ق�طعت �سمفونية الليلة. اأيقظت 
النوم،  ا�ستغرقه  اأن  بعد  ال�س�ب 
ا�سم  فظهر  اله�تف،  واأخذ 
منذ  ر�س�لة  له  يبعث  مل  �سديق 
مدة طويلة. برز عنوان يف اأوله�؛ 
التعليم�ت  لتف�دي الفريو�س اتبع 

�سيجيبه،  مب�  ملي�  فّكر  الت�لية، 
للوهلة  ال�سم  �س�هد  عندم� 
الأوىل، ح�ِسب اأن �سديقه تذكره 
ويتفقد اأحواله واأخب�ره ! مل يدِر 
م� ف�ئدة هذه املعلوم�ت ل�سخ�س 
يف و�سعيته، واجه فريو�س� اأعظم 
من  ر�س�لة  يتلَق  ومل  واأ�رس�س، 
اأحد تنبهه، اإىل اأن افرت�سه وعِلم 
حبل  قطع  وخطورته.  ب�س�عته 
من  ينبعث  من�ِد  �سوُت  تفكريه 
ق�رب على ال�سط، رمى ب�له�تف 
�سوب  وهرول  حقيبته،  داخل 
النداء،  ملبي�  املط�طي  الق�رب 
وف�را بج�سمه من الفريو�س الذي 
ك�د يرديه قتيال، ا�سمه؛ البط�لة.

ق�صة ق�صرية 

انتبهوا الفريو�س ينت�شر
البحر هادئ، والقمر يبعث �صياءه على �صفحته، فيزيده �صحرا. اجلميع �صامتون، اأو هكذا 

يظهر، بينما غابة كثيفة من الأفكار متلأ النفو�س. يف زاوية، انحجبت عن نور القمر، 
قرب اأحجار كبرية، يجتمع زمرة من ال�صباب، يراقبون ال�صفة املقابلة، مل مينع من ظهورها 

الطق�س البارد، متلألئة مب�صابيحها املتوهجة.

هرم زو�شر املدّرج يف م�شر ي�شتعيد 
�شبابه بعد ترميم ا�شتغرق 14 عامًا

اأم�س  اأول  م�رس   افتتحت 
يف  املدّرج  زو�رس  هرم 
ت�ريخه  اجليزة والذي يعود 
وذلك  ع�م،   4600 نحو  اإىل 
متقطعة  ترميم  عملية  بعد 
ع�م�ً   14 نحو  مدى  على 
ماليني   104 بلغت  وبتكلفة 

جنيه )6.7 مليون دولر(.
املهند�س  الهرم  و�سيد 
امللك  عهد  يف  اإحموتب 
قبل   2600-2686( زو�رس 
ارتف�عه  ويبلغ  امليالد( 
ويتكون  مرتاً   60 نحو  اليوم 
بنيت  م�س�طب  �ست  من 

على مراحل.
بن�ء  عن  عب�رة  والهرم 
اأ�سفله  توجد  لكن  م�سمت 
جمموعة من املمرات توؤدي 
الرئي�سية  الدفن  بئر  اإىل 
مرتاً   28 عمقه�  يبلغ  التي 
اأمت�ر، وهو  �سبعة  وعر�سه� 
الرتاث  ق�ئمة  على  مدرج 
الأمم  ملنظمة  الع�ملي 
والعلم  للرتبية  املتحدة 

والثق�فة )يون�سكو(.
الوزراء  رئي�س  وق�ل 
م�سطفى مدبويل يف موؤمتر 
"تقوم  الهرم:  اأم�م  �سحفي 
مب�رسوع�ت  ح�لي�ً  الدولة 
جميع  يف  �سخمة  بن�ء 
بهذا  والهتم�م  الأنح�ء، 
الآث�ر  من  وغريه  الهرم 
يف  ي�أتي  عليه�  واحلف�ظ 
لأنه  لي�س  اأولوي�تن�  مقدمة 
اإرث ح�س�ري م�رسي فقط 
ع�ملي  تراث  اأي�س�ً  لكنه 

نحر�س على احلف�ظ عليه 
من اأجل الإن�س�نية".

ب�لفخر  "اأ�سعر  واأ�س�ف 
لي�س  اليوم  �سخ�سي  ب�سكل 
معم�ري  مهند�س  لأين 
لأنن�  اأو  الأول  املق�م  يف 
ا�ستطعن� احلف�ظ على اإرث 
لأن  لكن  فح�سب،  اأجدادن� 
هذا امل�رسوع ي�أتي يف اإط�ر 
لبن�ء  اليوم  الدوؤوب  عملن� 
نرتك  حتى  احلديثة  م�رس 
لأحف�دن� م� يفخرون به يف 

امل�ستقبل".
لرتميم  الهرم  يخ�سع  ومل 
�س�مل من قبل، لكن يف 2003 
بلغت املخ�طر املحيطة به 
ا�ستدعى  مم�  كبرية  درجة 
علمية  درا�س�ت  اإجراء 
عليه،  واحلف�ظ  لإنق�ذه 
وبداأت عملية الرتميم نه�ية 
تب�ط�أت  لكنه�   2006 ع�م 
النتف��سة  بعد   2011 منذ 
ال�سعبية التي اأط�حت بحكم 
ح�سني  الراحل  الرئي�س 
العمل  ا�ستوؤنف  ثم  مب�رك 
نه�ية  يف  جدي  ب�سكل 

.2015

وق�ل وزير ال�سي�حة والآث�ر، 
املوؤمتر  يف  العن�ين،  خ�لد 
اليوم  "نحتفل  ال�سحفي 
درء  م�رسوع  من  ب�لنته�ء 
وترميم  و�سي�نة  اخلطورة 
يف  ب�ق  هرم  واأقدم  اأول 
امللك  هرم  وهو  م�رس، 
الدولة  موؤ�س�س  زو�رس، 
بن�ة  وع�رس  القدمية 

الأهرام�ت".
واأ�س�ف "التق�رير التي ك�نت 
اليون�سكو  خرباء  من  ت�أتي 
قبل 2015 ك�نت �سلبية لكن 
�سليمة  ترميم  عملي�ت  بعد 
م�رسية  وب�أي�د  ب�ملئة  مئة 
ت�سدر  املنظمة  بداأت 
 2018 يف  اإيج�بية  تق�رير 
الفتت�ح  اإع�دة  اإىل  و�سولً 

اليوم".
ترميم  م�رسوع  وي�أتي 
و�سي�نة هرم زو�رس املدرج 
قبل اأ�سهر قليلة من اإطالق 
ه�سبة  تطوير  م�رسوع 
والفتت�ح  الأهرام�ت 
للمتحف امل�رسي  الر�سمي 

الكبري نه�ية 2020.
 وكالت 

ال�شارقة: مي�شيو كاكو يوقع “م�شتقبل العقل”
“ال�س�رقة  مكتب  ا�ست�س�ف 
للكت�ب”،  الع�ملية  الع��سمة 
يف  امل�س�رك  جن�حه  يف 
املنتدى  من  الت��سعة  الدورة 
احلكومي،  لالت�س�ل  الدويل 
الدكتور  كت�ب  توقيع  حفل 
�سمن  وذلك  ك�كو،  ميت�سيو 
ينظمه�  التي  الفع�لي�ت 
ثق�فة  تعزيز  بهدف  املكتب 

القراءة ون�رس املعرفة.
احلفل  خالل  الك�تب  ووقع 
خم�سني ن�سخًة من كت�به الذي 
بعنوان:   2014 ع�م  يف  �سدر 
البحث  العقل:  “م�ستقبل 
العقل  قدرات  لفهم  العلمي 

وحت�سني  ومتكينه  الب�رسي 
يعّد  والذي  التفكري”،  طريقة 
الفريدة  من املوؤلف�ت  واحداً 
اأ�رسار  ا�ستك�س�ف  جم�ل  يف 
املو�سوع  الأع�س�ب،  علم 
اأنه  اعترب  لط�مل�  الذي 
اخلي�ل  ع�مل  على  مقت�رس 
الع�مل  ويخت�س  العلمي. 
والدكتور ك�كو مبج�ل الفيزي�ء 
وله  وامل�ستقبلي�ت،  النظرية 
ق�ئمة  احتلت  موؤلف�ت  عدة 
الع�مل،  يف  املبيع�ت  اأف�سل 
امل�ستحيل”  “فيزي�ء  منه� 
كم�  امل�ستقبل”،  و”فيزي�ء 
يظهر يف العديد من الربامج 

بي  )بي  �سبكة  على  العلمية 
)دي�سكفري  واأبرزه�  �سي(، 
ت�س�نل(  و)هي�ستوري  ت�س�نل( 
مق�لت  وين�رس  وغريه�، 
ال�سحف  كربى  يف  دورية 
مثل  الدولية  واملجالت 
جملة “ت�مي” و�سحيفة “وول 
وجملة  جورن�ل”  �سرتيت 
“دي�سكفر” و”نيو �س�ينت�ست” 

و”اأ�سرتونومي” و”ويرد”.
“ال�س�رقة  مكتب  ووا�سل 
للكت�ب”  الع�ملية  الع��سمة 
م�س�ركته  خالل  من  جهوده 
عرف  حيث  املنتدى،  يف 
واملب�درات  امل�س�ريع  ب�أبرز 

على  وي�رسف  اأطلقه�  التي 
تنفيذه� منذ ح�سول ال�س�رقة 
على اللقب الثق�يف الأعلى من 
وت�سمن  اليون�سكو،  منظمة 
العرو�س  من  �سل�سلًة  ذلك 
الزوار  لتعريف  التقدميية 
التي  الثق�فية  ب�ملوؤ�س�س�ت 
ال�س�رقة،  اإم�رة  حتت�سنه� 
�رسك�ئه�  اأبرز  اإىل  اإ�س�فة 
واجلهود  والدوليني  املحليني 
الثق�فة  لن�رس  تبذله�  التي 
املجتمع  يف  واملعرفة 
املحلي وتطوير قط�ع الن�رس 

و�سن�عة الكت�ب.
وكالة اأنباء ال�صعر

يف املركز الثقايف بحم�س ب�صوريا 

الدكتور اأحمد يزبك يوقع جمموعته 
الق�ش�شية )ت�شفيق مالح(

الثق�يف  املركز  ا�ست�س�ف 
بحم�س حفل توقيع جمموعة 
م�لح(  )ت�سفيق  ق�س�سية 
للدكتور اأحمد يزبك بح�سور 

عدد من املثقفني والأدب�ء.
ب�كورة  املجموعة  وتعد 
بني  وحتت�سن  يزبك  اأعم�ل 
دفتيه� 25 اأق�سو�سة �رسده� 
من  �سفحة   100 يف  الك�تب 
ور�سم  املتو�سط  القطع 
اجتم�عية  مالمح  خالله� 
وتركت  احلرب  �سوهته� 

اأثره� يف النفو�س.
اإىل  اأ�س�ر  يزبك  الدكتور 
يف  تخت�رس  املجموعة  اأن 
احلرب  ب�نورام�  ق�س�سه� 
وتداعي�ته�  �سورية  على 

واأثره� على الن��س والأجي�ل 
من  ب�قة  وهي  الق�دمة 
قلبه  من  قطفه�  الأح��سي�س 
و�سمنه� بع�س الآراء ووجهه� 
�سخ�سية  التق�ط�ت  عرب 
ت�سمية  اأن  اأدبي مبين�ً  بق�لب 
من  اإىل  اإ�س�رة  املجموعة 
حولهم  من  مبم�لأة  يقومون 

على ح�س�ب احلقيقة.
راأى  ر�ستم  حممد  الن�قد 
خالل قراءة نقدية للمجموعة 
اأن الك�تب اعتمد على البنية 
فذهب  العنونة  يف  املركبة 
الغ�وي  العنوان  فخ  نحو 
املجموعة  اأن  اإىل  لفت�ً 
تن�سوي حتت عنوان ق�س�س 
ت�سور  انه�  اإذ  املن��سب�ت 

بعد  ال�سوري  املجتمع  واقع 
معظم  فتتن�ول  عليه  احلرب 
عليه�  اأتت  التي  اجلوانب 

واأح�لته� رم�داً.
اأن  اإىل  ر�ستم  وذهب 
تتن�ول  يزبك  اأق�سو�س�ت 
مثل  مهمة  مو�سوع�ت 
والت�سبث  النفعية والنته�زية 
وم�س�ر  املحنطة  ب�لأفك�ر 
الجتم�عي  التوا�سل  و�س�ئل 
الأ�رسية  العالق�ت  على 
نتيجة  والهجرة  والف�س�د 
عي�سى  الق��س  احلرب. 
الك�تب  اأن  اأو�سح  ا�سم�عيل 
احلرف  ر�س�قة  على  اعتمد 
النتب�ه  لي�سرتعي  وال�رسد 
من  ويقرتب  الق�رئ  وي�سد 

اأن  ال�سعر يف �رسده مو�سح�ً 
تقع يف جمموعتني  الق�س�س 
والث�نية  اجتم�عية  الأوىل 
عن  تتحدث  التي  وطنية 
على  ال�سوء  وت�سلط  احلرب 
يف  املجتمع  يف  املهم�سني 
حتمل  ك�ريك�تورية  �سور 
الالذعة  وال�سخرية  املرارة 
الجتم�عي  النف�ق  وتعري 
الك�تب  مبه�رة  منوه� 
وحرفيته الأ�سلوبية يف كت�بة 
والتكثيف  الق�سرية  ق�س�سه 
م�  احلدث  على  التعبري  يف 
من  متكنه  على  براأيه  يدل 
و�سي�غة  وحبكة  )لغة  اأدواته 

خمت�رسة(.
وكالت 



حاورها: حكيم مالك 

هي  من  بداية،             .  
مروى �سبع؟ 

�أنا فتاة ب�سيطة �أنحدر من  بلدية 
بوزقزة قد�رة د�ئرة بودو�و �لكائنة 
بوالية بومرد��س �أدر�س �سنة ثالثة 
بجامعة   �جنليزية  لغة  لي�سان�س 
،من  بومرد��س   بوقرة  �حممد 
ما �سجعني  ب�سيطة، وهذ�  عائلة 
،فجمال  ككاتبة  م�سريتي  الأبد�أ 
�الأ�سياء يكمن يف ب�ساطتها. و�أظن 
�أن �أغلب �ل�سخ�سيات �لتي جنحت 
ب�سطاء.  كانو�  �لتاريخ  وخلدها 
حاملة  �أنني  على  بنف�سي  �أعرف 
الإر�ساء  �أ�سعى  جد�  وطموحة 

نف�سي و�أ�رستي ال �أكرث وال �أقل. 

بداأت  متى             .  
الكتابة؟

�أحد�ثي  تدوين  على  �عتدت 
�سخ�سية  مذكر�ت  يف  �ليومية 
�سنو�ت.   10 عمري  كان  منذ 
غاية  �إىل  باملذكر�ت  �أحتفظ 
من  حدثا  �أقر�أ  وعندما  �ليوم 
�إحدى �سفحاتها �أدرك �أن �لكتابة 
ولدت معي وكونتني ولدي مو�هب 

�أخرى كالر�سم و�لت�سوير.

 .           نحن نت�ساءل، ماذا 
متثل لك الكتابة؟

�لكتابة هي �مللجاأ �لذي �أجلاأ �إليه 
�إذ� عجز ل�ساين عن و�سف �ل�سعور 
هي  �لكتابة  �سيئا.  �أم  كان  جيد� 
ملخ�س �سامل لكل �سيء يلهمني. 
منزال  تكون  �أن  ميكن  �لكتابة 
نف�س  منعزل يف  ومكان  ومتنزها 

�لوقت. عمق معانيها عندي يفوق 
�خليال.

 .           ملن تقرئني عادة؟

لطفي  م�سطفى  للكاتب  �أقر�أ 
قر�أتها  رو�ية  و�أول  �ملنفلوطي 
تاأليفه حتت  كانت من  يف حياتي 
�أثرت  وقد   ،« »�لف�سيلة  عنو�ن 
�أحببت  �لبكاء.  حد  كثري�  يف 
�لكاتب عمرو عبد �حلميد  �أي�سا 
زيكوال  »�أر�س  �خليالية  ورو�يته 
»وعلمت �أن خميلة �الإن�سان عامل 

ميكن �أن نعي�س فيه عرب �لكتب.

 .           هل تكتبني بلغة 
�سك�سبري اأم ال؟ 

لكن  �أحيانا  �سك�سبري  بلغة  �أكتب 
يل  خطوة  �أول  تكون  �أن  �أردت 
لكن  �الأم.  بلغتي  يف هذ� �ملجال 
�لتاأليف  �أن  بتاتا  يعني  ال  هذ� 
فكرة  عندي  �الإجنليزية  باللغة 
�هلل  �ساء  �إن  كتبا  �ساأكتب  ملغاة. 
�للغة  �أمكن نف�سي فعال من  حني 

و��ستعمالها للتاأليف.

�ساهمت  هل              .  
اإثراء  يف  االإجنليزية  اللغة 

ر�سيدك اللغوي؟

جد�  ثرية  لغة  �الإجنليزية  �للغة 
ومبا �أنى طالبة يف هذ� �لتخ�س�س 
�ملادة �لتي لطاملا ع�سقتها كانت 
حيث  �الإجنليزي،  �الأدب  مادة 
نقوم  باالإجنليزية  كتبا  نطالع 
بتحليلها ومعرفة قاعدتها �الأدبية 
�الإجنليزي.  �الأدب  يف  ومكانتها 
بقدر  �سعبة  ماهي  بقدر  مادة 
فاق  للمادة  وحبي  ممتعة  ماهي 

�سعوبتها.

 .           حدثينا عن الواقع 
الثقايف يف والية بومردا�س؟

�ل�سعب هنا و�إن مل تكن له ب�سمة 
ذلك  دليل  ميول.  لديه  �أدبية 
للمعر�س  �ل�سنوي  مق�سدهم 
باجلز�ئر.  للكتاب  �لدويل 
يف  �الأ�سح  �الأدبية  و�لب�سمة 
�الأ�ساتذة  يف  تتمثل  �لوالية  هذه 
�جلامعة  يف  �لعاملني  و�لدكاترة 
�لتعليمية،  �الأطو�ر  وخمتلف 
ولدينا يف جامعتنا �الأ�ستاذة ليندة 

�سوينت رو�ئية و�أ�ستاذة هناك.

 .             ح�سب راأيك، هل 
متكنت جامعة بومردا�س من 
فكرية  ديناميكية  اإ�سفاء 

على كافة االأ�سعدة؟ 

ن�سطة  جامعة  بومرد��س  جامعة 
�لثقافية  �ملجاالت  كل  يف  جد� 
ن�ساط  ذلك  دليل  و�لفنية. 
فتح  يف  فيها  �لعاملة  �الإطار�ت 
لفتح  خا�سة  منظمات  وتاأ�سي�س 
ميول  لديه  من  لكل  �ملجال 
على  و�لفنية.  �لثقافية  لل�ساحة 
�ل�سيدة  نظمت  �ملثال  �سبيل 
فرع  رئي�سة  فاطمة  ديابي 
�الآد�ب و�للغات �الأجنبية بجامعة 
بومرد��س فرع خا�س للموهوبني 
و�ل�سعر  و�لر�سم  �مل�رسح  يف 
�لفوتوغر�يف  و�لت�سوير  و�لتاأليف 
و�ل�سحافة وغريها من �ملجاالت 
 Les ateliers عنو�ن«  حتت 
 et Deux journées
�للغات  d’études« تخ�س طلبة 
وطلبة  خا�س  ب�سكل  باجلامعة 
�لتخ�س�سات �الأخرى و�جلامعات 
ي�ستطيع  عام.  ب�سكل  �ملجاورة 
يح�سن  �أن  �لطالب  خاللها  من 
و�لفنية.  �لثقافية  قدر�ته  من 
وكطالبة جامعية منتمية للمنظمة 
ديابي  �ل�سيدة  �أ�سكر  �أن  ي�سعدين 
�ملوؤ�س�س  �لطاقم  وكل  فاطمة 
يف  �ملنخرطني  �لطلبة  وكل  لها 
مل  من  كل  و�أدعو  �ملجاالت.  كل 
ينخرط بها بعد باالن�سمام  �إليها 
لعله يجد �ملكان �لذي ينتمي �إليه 

هناك.

 .             ملاذا الكتاب الهواة 
االإبداع  ي�سنعون  الذين  هم 
دائما  وي�سرفونه  االأدبي 
فاأين  ؟  الدولية  املحافل  يف 

يكمن ال�سر ياترى ؟

يهوى  مل  �إن  فالكاتب  بالتاأكيد 
ي�ستطيع  لن  يحبها  ومل  �لكتابة 
جناح  فاأ�سا�س  فيها.  �لنجاح 
حبه  هو  ما  جمال  يف  �ل�سخ�س 
له. وكلما ز�د �حلب ز�د �الإبد�ع 
فيه  �لنجاح  ن�سبة  وت�ساعفت 

��سعافا كثرية.

 .           هل تنوين اإ�سدار 
اأول كتاب لك؟

�الأول  كتابني.  تاأليف  فعال  �أود 
و�لثاين  ق�سرية  رو�ية  �سيكون 
جمموعة خو�طر. مل �أبد� فيهما 
�الأهد�ف  قائمة  يف  لكنهما  بعد 
�أر�س  على  جت�سيدها  �أود  �لتي 
يل  تكون  �أن  �أي�سا  و�أود  �لو�قع، 
موؤلفات تكون مبثابة �لكرة �لتي 
تخرتق �ل�سباك �إىل قاعدة �أدبية 

كبرية وقاعدة جمهورية �أكرب.

كلمة  من  هل              .  
للمراأة اجلزائرية، مبنا�سبة 

عيد املراأة؟ 

�سيد�تي  جميعا  �سعيد  عيدكن 
�لعظيم  �ل�رسف  ويل  �لف�سليات، 
�أو  كلمة  قلبك  �إىل  �أر�سل  �أن 
جملتني  �أو  جملة  �أو  كلمتني 

و�عتربيها ر�سالة �أو ر�سالتني.
و�المتنان  و�لعرفان  �ل�سكر   
�لذي ت�ستحقه �ملر�أة �جلز�ئرية 
يوم  يتخ�س�س يف  �و  يتلخ�س  ال 
ال  �أنا  يومي.  عيد  هو  بل  و�حد 
ي�رسين عيد �سنوي و�حد للمر�أة 
ولكن �سيكون من دو�عي �رسوري 
بخال�س  و�أتقدم  �أحتفل  �أن 
�سكري و�متناين �إىل �أمي و�أختي 
�للو�تي  �لن�ساء  وجل  وجدتي 

�عرفهن ب�سورة يومية.
يف  �ملاكثة  �سيدتي  عيدك 
وطبيبتي  �أ�ستاذتي  ق�رسك... 

ومهند�ستي وجل �لن�ساء.
لكل �سيء موؤنث  �ملر�أة ملخ�س 

جميل. 
و�سم�س  ووردة  زهرة  �ملر�أة 
وق�سيدة... �ملر�أة و�سام و�سعار 

ورمز لكل �سيء نبيل.
وجو�رحها  مب�ساعرها  �ملر�أة   
وعقلها حتفة  وقلبها  وعو�طفها 
يف  �هلل  �أبدع  �لتي  �لتحف  من 

خلقها.
لك يا �أنثى �ملجرة كلمة وجملة 
عيدك  وكتاب.  وق�سيدة  وبيت 
�سعيد يف كل �سنة و�سهر و�أ�سبوع 
عيد  ودقيقة.   و�ساعة  ويوم 
عام  وكل  ثانية  كل  يف  جميد 

و�أنت �مر�أة.

 .           كلمة عن الكاتبة 
رميو�س رمي؟

�لر�ئعة  �لكاتبة  �سديقتي  �أ�سكر 
�لتقيتها  �لتي  رمي  رميو�س 
�جلز�ئر  معر�س  يف  مرة  الأول 
�سنة2018،  �سيال  للكتاب  �لدويل 
ر�قية  جد  �إن�سانة  �أنها  ووجدت 
�لتوفيق  لها  و�أمتنى  ومتو��سعة، 
�ملخل�سني  �لقر�ء  من  و�ساأكون 

لها.

تتمثل  فيم         .  
طموحاتك ككاتبة؟

هديف �الأول هو �لتخرج ب�سهادة 
و�أمتنى  �متياز،  بتقدير  ما�سرت 
�لدكتور�ه  م�سابقة  �مل�ساركة يف 
للتخرج  فر�سة  على  و�حل�سول 
كاأ�ستاذة  �لعمل  ثم  بال�سهادة 
�لتعليم  جمال  يف  و�لدخول 
�لتاأليف  وكذلك  و�لتدري�س 
كثرية  �أحالم  لدي  و�لكتابة. 
و�لوقت ق�سري، �أمتنى �أن يوفقني 

�هلل يف ذلك وي�سهل يل �لطريق.

 .           هل لنا اأن نحظى 
بخاطرة من اختياريك؟

بعنو�ن  خاطرة  �ساأهديكم 
قر�أتها  و�لتي     « �أمل  »ر�سالة 
كتبتها  و�لتي  مذكر�تي  باإحدى 
منذ �سنو�ت، حتى �أين ن�سيت �أين 

كتبتها. 
�حلزن  ويبقى  �خلاطرة:  وتقول 

عميقا مهما تاأملناه
مهما  �ساتر�  �لليل  ويبقى 

ف�سحناه
�إذ�  �أبا  و�الأب  �أخا  �الأخ  ويبقى 

يوما جرحناه
�أعيننا  يف  �سغري�  �لطفل  ويبقى 

مهما كربناه
وتبقى �الأم حنانا د�فئا �إذ� يوما 

�فتقدناه
فالرحمة  بيننا  �ل�سلة  وتبقى 

و�حلب نحن ن�رسناه
وجزء�  عالية  �أخالقنا  وتبقى 

منها علمناه
و�إن  فينا  �أ�سال  �لطيبة  وتبقى 

قالو يوما �نتزعناه 
ويبقى �لطيب مالكا طاهر� و�إن 

بال�رس نعتناه 
ويبقى �ل�سبح م�رسقا لو بالغيوم 

كدرناه
مهما  مبت�سما  �الأمل  ويبقى 

�سيعناه
كال�سم�س  �ساطعا  �حلق  ويبقى 

مهما قالو� ك�رسناه
ويبقى �لرب رحيما مهما غرتنا 

�لدنيا ون�سيناه.

 .          هل من كلمة اأخرية 
نختم بها حوارنا؟ 

�إىل  �جلزيل  بال�سكر  �أتوجه 
�إخوتي  وكل  و�أمي  �أبي  عائلتي 
»�لو�سط«  جريدة  طاقم  و�إىل 
الإعطائي فر�سة بالن�رس يف هذه 
وي�رسفني  �ملحرتمة،  �جلريدة 
خطو�تي  يف  �ساعدمتوين  �أنكم 

�الأوىل.
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الكاتبة ال�ساعدة مروى �سبع، تفتح قلبها ليومية »الو�سط«

الكتابة ملخ�ص �شامل لكل �شيء يلهمني
اختارت يومية« الو�سط« اأن تواكب االحتفاء بعيد املراأة  بت�سليط ال�سوء على  الكاتبة ال�ساعدة  مروى �سبع ، تهوى الكتابة حتى النخاع ، وت�سعى من 

خاللها اإىل حتقيق اأهدافها عرب  اإ�سدار  موؤلفات يف الق�سة واخلاطرة لترثي املكتبة الوطنية باأمهات الكتب التي من �ساأنها اأن ترتقي بال�ساحة االأدبية يف 
اجلزائر ، ومن خالل هذا اللقاء ال�سيق الذي ي�سادف 8 مار�س اليوم العاملي ، فهذه املوؤلفة ال�ساعدة  لديها م�ستقبل زاهر، فهي ت�ستطيع اأن تقدم الكثري 
لالأدب اجلزائري  على امل�ستوى الداخلي واخلارجي  فجل كتابتها نابعة من وجدان هذه املوهبة الفريدة من نوعها  �ساحبة 21 ربيعا  املعروفة بع�سقها 

الكبري للغة العربية  والتي جتد فيها  راحتها يف التعبري بكل حرية  مطلقة ، فرغم اأنها   متتلك مواهب اأخرى كالر�سم والت�سوير ، اإال اأنها  بقيت  متم�سكة 
بالكتابة ومل تتخلى عنها اأبدا ، فالكتابة  بالن�سبة  لها هي امللجاأ الذي  تلجاأ اإليه اإذا عجز ل�سانها عن و�سف ال�سعور جيدا كان اأم �سيئا فعمق معاين الكتابة 
عندها يفوق اخليال، وهذا ح�سب ما اأكدته لنا يف هذا احلوار احل�سري ، وعليه فهذه الفتاة ال�سابة  تكتب اأي�سا بلغة  ويليام �سك�سبري ،وهذا من �ساأنه اأن  

يفتح لها االأبواب  نحو العاملية التي تعترب حلما يراود جميع الكتاب العرب الذين ي�سعون جاهدين الإي�سال  اأدبهم اإىل العامل قاطبة .
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ال�صحة العاملية تنهي اجلدل..

هل يختفي فريو�س كورونا 
يف ال�صيف؟

   
�سابق،  وقت  يف  املتحدة  الواليات  يف  ال�سحة  م�سوؤولو  اأعلن  بعدما 
عن فر�سية حمتملة تفيد بامكانية اأن يكون فريو�س كورونا امل�ستجد 
اأو  احلارة  االأجواء  يف  خطورته  تراجع  احتمال  وبالتايل  مو�سميا، 
التي رجحت  النظريات  العاملية �سحة  ال�سحة  نفت منظمة  الدافئة، 
اختفاء املر�س بحلول ف�سل ال�سيف. واأو�سح املدير التنفيذي لربنامج 
الطوارئ ال�سحية يف املنظمة الدكتور مايك ريان م�ساء اجلمعة اأن على 
االنت�سار،  على  بالقدرة  يتمتع  �سيظل  الفريو�س  اأن  االفرتا�س  اجلميع 
ال�سيف  يف  ويختفي  مو�سميا  �سيكون  اأنه  االعتقاد  اخلطاأ  من  واأنه 
مثل االإنفلونزا، بح�سب تعبريه كما اأعرب ريان عن اأمله يف اأن يختفي 
الفريو�س، اإال اأنه اأ�سار اأن هذا االحتمال هو افرتا�س دون دليل. ي�سار 
اإىل اأن عدد امل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد يف العامل بلغ اأكرث من 
100 األف �سخ�س بينهم نحو 3400 حالة وفاة يف 91 دولة ومنطقة وتعد 
ال�سني حيث ظهر الوباء للمرة االأوىل يف اأواخر دي�سمرب، اأكرث البلدان 
تاأثرا بالفريو�س حيث مت ت�سجيل 80552 اإ�سابة بينهم 3042 حالة وفاة. 
اجلنوبية مبعدل  كوريا  هي  ال�سني  بعد  تاأثراً  االأكرث  الدول  تعترب  كما 
6284 اإ�سابة و42 وفاة، تليها اإيران بـ4747 اإ�سابة و 124 وفاة، واإيطاليا 

4636 اإ�سابة و197 وفاة.

»مع�صلة الكمامات«
تيدرو�س  العاملية  ال�سحة  العام ملنظمة  نا�سد املدير  قليلة  اأيام  قبل 
الكمامات  تخزين  عن  التوقف  العامل  دول  غيربي�سو�س  اأدهانوم 
والقفازات واملعدات الوقائية االأخرى. وقال اإنه قلق من اأن الفريو�س 
امل�ستجد يعرقل اإمدادات املعدات الوقائية ومنها الكمامات املطلوبة 

ب�سدة حلماية العاملني بال�سحة الذين يكافحون التف�سي حول العامل.
كما اأ�ساف »نحن قلقون من تعر�س قدرات الدول لال�ستجابة للخطر 
الوقاية  ملعدات  العاملي  لالإمداد  املتزايدة  البالغة  العرقلة  ب�سبب 
اال�ستخدام  واإ�ساءة  الطلب  زيادة  فيها  يت�سبب  والتي  ال�سخ�سية 
اأن »النق�س يرتك االأطباء واملمر�سني  والتخزين.« وتابع غيربي�سو�س 
والعاملني بال�سحة على غري ا�ستعداد للتعامل مع مر�سى كوفيد-19.«

القفازات  مثل  الإمدادات  حمدودا  و�سوال  هناك  اإن  قال  ذلك،  اإىل 
الوجوه  وواقيات  والنظارات  التنف�س  واأجهزة  الطبية  والكمامات 
لكوفيد-19  الت�سدي  ميكننا  »ال  م�سيفا  واالأغطية،  واملاآزر  واالأثواب 

دون حماية العاملني بال�سحة.«

اختالف بيولوجي
اأنه  املراأة  �سحة  حول  البحوث  مكتب  مديرة  كاليتون،  جانني  ترى 
تكون  اإذ  اأف�سل،  يجعلهن  لالإناث  املناعي  اجلهاز  يف  ما  �سيئا  هناك 
اال�ستجابة املناعية لديهن اأقوى بعد التطعيم وت�سري اإىل اأن لكل �سيء 
ثمنا، اإذ يت�سبب ذلك اأحيانا يف حتول اجلهاز املناعي اإىل درجة مفرطة 
التهابات املفا�سل  اإىل  ويوؤدي  اأن�سجته  يهاجم  يف احلماية مبا يجعله 
العوامل  بع�س  هناك  اأنه  اإىل  التقرير  ويو�سح  االأمرا�س  من  وغريها 
يلعب  الذي  االأ�سرتوجني،  هرمون  ميتلكن  اإذ  الن�ساء  لدى  البيولوجية 
دورا هاما يف املناعة، خا�سة واأنهن ميتلكن كرومو�سومات )X( والتي 

حتتوي على جينات ترتبط باملناعة.
اأكرث  تاأثروا  منهم  الذكور  اأن  فئران  على  اأجريت  جتارب  واأظهرت 
بفريو�س �سار�س وكورونا من االإناث، والتي ترتفع فر�س االإ�سابة بها 

مع تقدم العمر.
وكانت الفئران االإناث اأكرث عر�سة للفريو�س عندما عزل اال�سرتوجني 
منها اأو اإزالة املبي�سني، فيما مل يحدث هرمو الت�ستو�ستريون اأي فرق 

عند الفئران الذكور.

ال�صلوكيات ال�صحية
يف  اجلن�س  ح�سب  يختلف  بالفريو�سات  التاأثر  اأن  الباحثون  ووجد 
الرجال  بني  ال�سحية  ال�سلوكيات  فيها  تختلف  والتي  املجتمعات، 
ومبا  العامل،  يف  املدخنني  من  عدد  اأكرب  ال�سني  يف  ويوجد  والن�ساء 
يزيد عن 316 مليون �سخ�س، وهم ميثلون ثلث املدخنني حول العامل، 
وي�ستهلكون 40 يف املئة من التبغ، وحوايل ن�سف الرجال يف ال�سني من 

املدخنني مقارنة مع 2 يف املئة من الن�ساء.
ال�سكري  اأمرا�س  ال�سني من معدالت عالية من  الرجال يف  كما يعاين 
وال�سغط اأكرث من الن�ساء، وكالهما ي�ساعف فر�س االإ�سابة بفريو�س 
كورونا وذكر التقرير اأنه رغم اأهمية غ�سل اليدين للوقاية من الفريو�س، 
اأن الرجال وحتى العاملني يف جمال  فاإن العديد من االأبحاث وجدت 
ال�سابون من  وا�ستخدام  االأيدي  بغ�سل  اهتماما  اأقل  ال�سحية  الرعاية 
يف  ووهان  مدينة  من  انت�ساره  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  وبداأ  الن�ساء 
ال�سني  اآخر ح�سيلة يف  كانت  واالأحد،  دي�سمرب  ال�سني حيث ظهر يف 
القارية با�ستثناء هونغ كونغ وماكاو تعد نحو 77 األف اإ�سابة و2442 وفاة 
وجرى اإح�ساء اأكرث من 1500 اإ�سابة خارج ال�سني، خ�سو�سا يف كوريا 

اجلنوبية وعلى منت ال�سفينة ال�سياحية »دميوند برن�س�س« يف اليابان.

هل مت تطوير عالج لفريو�س كورونا؟

تطوير عالج لفريو�س »كورونا« م�صتخل�س من دم املتعافني منه

عالج  تطوير  من  العلماء  اقرتب 
امل�ستجد،  كورونا  لفريو�س 
املر�سى  من  دماء  با�ستخدام 
املتعافني، وفق ما اأ�سارت �سحيفة 
ووفقا  الربيطانية  ميل«  »ديلي 
اليابان  تقوم  ال�سحيفة،  خلرب 
بتطوير عقار عرب ا�ستخدام اأجزاء 
من  ماأخوذة  املناعي،  اجلهاز  من 
وتعافوا  بالفريو�س  اأ�سيبوا  اأفراد 

منه.
طريق  عن  نظريا  العالج  ويعمل 
امل�سادة  الربوتينات  و�سع 
لالأمرا�س من املر�سى املتعافني 
زالوا  ما  الذين  اأج�سام  داخل 
ميكن  بعدها  املر�س،  يحاربون 
هذه  ا�ستخدام  املر�سى  جل�سم 
االأج�سام  امل�سماة  الربوتينات، 
موجودة  كانت  لو  كما  امل�سادة، 
اإىل  اال�سطرار  من  بدال  م�سبقا، 
�سنعها من ال�سفر ولفت اخلرب اإىل 
اأن امل�ست�سفيات ال�سينية اأو�سحت 
باأنها ت�ستخدم هذا العالج بالفعل، 
م�سرية  مر�ساها،  على  فقط  لكن 
لهذا  كبري  اإنتاج  يوجد  ال  اأنه  اإىل 

العقار.
اليابانية  االأدوية  �رشكة  وتعمل 
»تاكيدا« على تطوير عالج للجهاز 
»�ستات  ذكرته  وفقا ملا  املناعي، 

»العالج  عليه  ويطلق  نيوز«، 
العتماده  البالزما«،  من  امل�ستق 
على بالزما الدم امل�ستخرجة من 
الذين تعافوا من فريو�س كورونا.

والبالزما هي ال�سائل الذي يحمل 
الغذائية  واملواد  الدم  خاليا 
االأوعية  خالل  من  والهرمونات 
ن�سف  نحو  وي�سكل  الدموية، 
يحمل  اأنه  كما  الدم.  جممل 

بروتينات  وهي  م�سادة،  اأج�ساما 
البكترييا  لتدمري  اجل�سم  ي�سنعها 
ت�سبب  عندما  الفريو�سات  اأو 

العدوى.
ال�سحة  منظمة  قالت  جهتها  من 
امل�ستق  العالج  اإن  العاملية، 
مهما  »جماال  كان  البالزما  من 
للغاية«، وقال الدكتور غريغ بولند 
يف   Mayo Clinic عيادة  من 

ي�ستحق  »بالتاأكيد  اإنه  ميني�سوتا، 
ال�سحيفة  املحاولة«وختمت 
من  لي�س  باأنه  بالقول  خربها 
يف  ال�رشكة  �رشعة  مدى  الوا�سح 
العالج، ولكن من املتوقع  تطوير 
جتارب  اإجراء  اإىل  ت�سطر  اأال 
ا�ستخدامها  قبل  مطولة  �رشيرية 
نيوز  املر�سى.-«�سكاي  على 

عربية«.

ميل«  »ديلي  �سحيفة  �سارت 
الربيطانية يف خرب لها اإىل اقرتاب 
العلماء من تطوير عالج لفريو�س 
كورونا امل�ستجد، با�ستخدام دماء 
ووفقا  املتعافني  املر�سى  من 
�رشكات  تقوم  ال�سحيفة،  خلرب 
عرب  عقار  بتطوير  يابانية  اأدوية 
اجلهاز  من  اأجزاء  ا�ستخدام 
اأفراد  من  ماأخوذة  املناعي، 

اأ�سيبوا بالفريو�س وتعافوا منه.
طريق  عن  نظريا  العالج  ويعمل 
امل�سادة  الربوتينات  و�سع 
لالأمرا�س من املر�سى املتعافني 
زالوا  ما  الذين  اأج�سام  داخل 
ميكن  بعدها  املر�س،  يحاربون 
هذه  ا�ستخدام  املر�سى  جل�سم 
االأج�سام  امل�سماة  الربوتينات، 
موجودة  كانت  لو  كما  امل�سادة، 

اإىل  اال�سطرار  من  بدال  م�سبقا، 
�سنعها من ال�سفر.

امل�ست�سفيات  اأن  اإىل  اخلرب  ولفت 
ت�ستخدم  باأنها  اأو�سحت  ال�سينية 
فقط  ولكن  بالفعل،  العالج  هذا 
على مر�ساها، لكن ال يوجد اإنتاج 
�رشكة  وتعمل  العقار  لهذا  كبري 
على  »تاكيدا«  اليابانية  االأدوية 

املناعي،  للجهاز  عالج  تطوير 
نيوز«،  »�ستات  ذكرته  ملا  وفقا 
من  امل�ستق  »العالج  عليه  ويطلق 
بالزما  على  العتماده  البالزما«، 
الدم امل�ستخرجة من الذين تعافوا 

من فريو�س كورونا.
والبالزما هي ال�سائل الذي يحمل 
الغذائية  واملواد  الدم  خاليا 

االأوعية  خالل  من  والهرمونات 
ن�سف  نحو  وي�سكل  الدموية، 
يحمل  اأنه  كما  الدم.  جممل 
بروتينات  وهي  م�سادة،  اأج�ساما 
ي�سنعها اجل�سم لتدمري البكترييا اأو 
الفريو�سات عندما ت�سبب العدوى. 
ال�سحة  منظمة  قالت  جهتها  من 
من  امل�ستق  العالج  اإن  العاملية، 
البالزما كان »جماال مهما للغاية«، 
وقال الدكتور غريغ بولند من عيادة 
ميني�سوتا،  يف   Mayo Clinic
املحاولة«.  ي�ستحق  »بالتاأكيد  اإنه 
بالقول  خربها  ال�سحيفة  وختمت 
مدى  الوا�سح  من  لي�س  باأنه 
العالج،  تطوير  ال�رشكة يف  �رشعة 
اإىل  ت�سطر  اأال  املتوقع  من  ولكن 
اإجراء جتارب �رشيرية مطولة قبل 

ا�ستخدامها على املر�سى.

�صحة

الرجال اأم الن�صاء.. اأيهما اأقل تاأثرا بفريو�س كورونا؟
املركز  اأعدها  درا�سة  اأظهرت 
اأن  االأمرا�س  ملكافحة  ال�سيني 
كورونا  بفريو�س  يتاأثرون  الرجال 
اأكرث من الن�ساء، اإذ وجد الباحثون 
يف   2.8 كان  الوفيات  معدل  اأن 
بـ  مقارنة  الرجال  بني  املائة 
ويقول  الن�ساء  بني  املائة  يف   1.7
الن�ساء  لدى  املناعة  اإن  باحثون 
اأثبتت جناحها يف مواجهة فريو�س 
لدى  عليه  هي  مما  اأكرث  كورونا 
ن�رشته  تقرير  وفق  الرجال، 
وت�سري  تاميز  نيويورك  �سحيفة 
الباحثون  اعتمد  التي  الدرا�سة 
مر�سى  بيانات  حتليل  على  فيها 
بوؤرة  ال�سينية،  ووهان  مدينة  يف 
البالغني  اأن  اإىل  كورونا،  فريو�س 
هم  الرجال  وخا�سة  ال�سن  وكبار 

االأكرث تاأثرا بالفريو�س.
نتائجها  بني  الدرا�سة  وربطت 
يف  ن�رشت  اأخرى  درا�سة  ونتائج 
الوفيات  اأن معدل  2003 واأظهرت 
يف   50 بـ  اأكرث  كان  الرجال  بني 
املئة مما هو عليه عند الن�ساء بني 
ومات  ال�سار�س  امل�سابني مبر�س 
الرجال  املئة من  اأكرث من 32 يف 
ال�رشق  مبتالزمة  امل�سابني 
لها  والتي  التنف�سية  االأو�سط 
لكورونا، مقارنة  اأعرا�س م�سابهة 
مع 25.8 يف املئة من الن�ساء ويف 
عام 1918 كانت معدالت الوفيات 
من الذكور اأعلى من االإناث ب�سبب 

وباء االإنفلونزا.
عدوة  هناك  اأن  الباحثون  ويرى 
�سلوكية  واأخرى  بيولوجية  عوامل 

الرجال  تاأثر  مبدى  ترتبط 
من  الفريو�سات  هذه  مبثل  اأكرث 

الن�ساء.
باحثة  وهي  كالين،  �سربا  وقالت 
بلومربغ  هوبكنز  جونز  كلية  من 
االختالف يف  اإن  العامة،  لل�سحة 

راأيناه  بالفريو�سات  التاأثر  منط 
يف  االإ�سابات  من  العديد  عند 
تكون  حيث  التنف�سي،  اجلهاز 
وحتى  اأ�سواأ،  نتائج  الرجال  لدى 
كانت  االأخرى  الفريو�سات  مع 

املناعة لدى الن�ساء اأف�سل.
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تريد ان تكون الولد ال�صالح وال ينقطع 
اأدعية  مماتهم  بعد  والديك  عمل 

للوالدين املتوفني
برب  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  اأو�صى  لقد 
ر�صى  من  ر�صاه  وقرن  الوالدين 
من  حرم  �صخ�ص  من  فكم  الوالدين 
فلما  حياتهما  ،يف  الوالدين  بر  نعمة 
اأو  موتهما  وان  مماتهم  بعد  نربهم  ال 
لهم  برنا  موت احدهما ال يعني توقف 
بعد  حتى  لهم  برنا  ي�صتمر  ،بالعك�ص 
مماتهم فلتكن الولد ال�صالح الذي يدعو 

لوالديه

منزله الوالدين بعد عباده اهلل 
عز وجل

وقد اأو�صي اهلل عز وجل بالوالدين والرب 
بعد  الوالدين  منزله  جعل  حيث  فيها 
عباده اهلل عز وجل عندما قال �صبحانه 
اإال  تعبد  اإال  ربك  وق�صي   (( وتعايل  
اأو�صي  وقد    ) اإح�صانا  وبالوالدين  اإياه 
وال�صالم  ال�صالة  اأف�صل  عليه  الر�صول 
عن  واملماة  احلياة  يف  بالوالدين  بالرب 
�صلى  اهلل  ر�صول  قال  قال:  هريرة  اأبى 
ابن  مات  اإذا   ”: و�صلم  واله  عليه  اهلل 
اآدم انقطع عمله اإال من ثالث : �صدقة 

�صالح  ولد  اأو  به  ينتفع  علم  اأو  جارية 
يدعو له ” رواه م�صلم.

واأنت اأي�صا �صتاأخذ ثواب الدعاء فلي�ص 
نافع  والدعاء  منه  اهلل  علي  اأكرم  �صيء 
للم�صلمني حيهم وميتهم �صواء ا�صتجيب 

للحي يف الدنيا
يجيبه  مل  اإذا  الأنه  ي�صتجيب  مل  اأم 
�صبحانه  يعلمها  حلكمه  الدنيا  يف  اهلل 
اأاإال  االآخرة  يف  واأجر  مثوبة  عو�صه 
لهم  الدعاء  الوالدة  اأو  الوالد  ي�صتحق 
اإذا كانو متوفني اهلل يرحمهم..بال واهلل 
بع�ص  وهذه  والكثري  الكثري  ي�صتحقون 
االأدعية من ال�صنة ال�رشيفة يف االأدعية 

للمتوفني

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الغفران  وا�صع  يا  يامنان  ياحنان  اللهم 
عنه  واعف  وعافه  وارحمه  له  اغفر 
واغ�صله  ُمدخله  وو�صع  نُُزله  واأكرم 
الذنوب  من  ونقه  والربد  والثلج  باملاء 
واخلطايا كما يُنقي الثوب االأبي�ص من 

الدن�ص.
واأهال  داره  من  خريا  دارا  اأبدله  اللهم 
خريا من اأهله وادخله اجلنة واأعذه من 

عذاب القرب ومن عذاب النار .
تعامله  وال  اأهله  اأنت  مبا  عاملة  اللهم 

مبا هو اأهله .
اللـهـم اأجزه عن االإح�صان اإح�صانا وعن 

االإ�صاءة عفواً وغفراناً.
اللهم اإن كان حم�صناً فزد من ح�صناته ، 

واإن كان م�صيئاً فتجاوز عن �صيئاته .
مناق�صة  غري  من  اجلنة  ادخله  اللهم 

ح�صاب وال �صابقة عذاب .
اللهم اّن�صه يف وحدته ويف وح�صته ويف 

غربته.
خري  واأنت  مباركا  منزالً  انزله  اللهم 

املنزلني .
اللهم اأنزله منازل ال�صديقني وال�صهداء 

وال�صاحلني وح�صن اأولئك رفيقا .
اللهم اجعل قربه رو�صة من ريا�ص اجلنة 

،وال جتعله حفرة من حفر النار .
ب�رشه  مد  قربه  يف  له  اأف�صح  اللهم 

وافر�ص قربه من فرا�ص اجلنة .
،وجاف  القرب  عذاب  من  اأعذه  اللهم 

االأر�ص عن جنبيها .
اللهم اأمالأ قربه بالر�صا والنور والف�صحة 

وال�رشور.
اللهم : قه ال�صيئات } ومن تق ال�صيئات 

يومئذ فقد رحمته { ـ
اللهم : اغفر له يف املهديني واخلفه يف 
عقبه يف الغابرين لنا وله يارب العاملني 

واف�صح له يف قربه ونور له فيه ـ

�أدعية للو�لدين �ملتوفني

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ص ويف نتيَجِتها واالأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�صرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�صنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �صنفنِي؛ ذنوُب ال�صَّ
والكبائر، ويف اأ�صمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 
تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: اإِْن جَتْ

ْر َعنُْكْم �َصِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ِة  َحّ ُمْدَخاًل َكِرمًيا، فدَلّ ِذكُرها على �صِ

غاِئر،  نوِب اإىل كباِئَر و�صَ ت�صنيِف الُذّ
ها  وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإالَّ اأَنّ بَع�صَ
غِر نظراً ملا هو اأكرَبُ منُه،  ُف بال�صِّ يتَّ�صِ
ُك اأكرُب  حر، وال�رِشّ فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِصّ
من القتل، ويف قوِل الُعلماء اأن ال كبريَة 
مع اال�صِتغفاِر وال �صغريَة مع االإ�رشار، 

واأمثُل االأقواِل يف تعريِف الَكبائر 
نيا اأو  اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه حُدّ يف الُدّ
وعيٌد يف االآخرِة اأو غ�صٌب اأو تهديٌد 

اأو لَعن، ومع اخِتالِف العلماِء والِفرِق 
يف مفهوِم الَكبائر، يبقى هذا القوُل 

اأمثََل ما قيَل يف تعريفها؛ ل�صالمِتِه من 
القواِدِح الواردِة على غرِيه، وال�صِتهاِرِه 

لف. عنَد ال�َصّ

�سرح لكلمة �لقيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �سيغة مبالغة 
�سديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�سبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

رحمة �هلل هي �جلنة 
اإنه رحمة اهلل عز وجل، وقد رغبت 
اأن اأتعرف اإىل االآيات الكرمية، التي 
تتحدث عن رحمة اهلل، فهناك اآيات 
كثرية، لكن ي�صتنبط من هذه االآيات 

حقائق .
عز  اهلل  يقول  االأوىل:  احلقيقة 
َهاَجُروا  َوالَِّذيَن  اآََمنُوا  الَِّذيَن  وجل: 
اأُولَِئَك   ِ اهلَلّ �َصِبيِل  يِف  َوَجاَهُدوا 
البقرة  ]�صورة   ِ اهلَلّ َرْحَمَة  يَْرُجوَن 
اأن االإن�صان  االآية:218  معنى ذلك: 
الذي يوؤمن، وي�صتقيم، ويجاهد يف 

يرجو  اإمنا  وهواه،  نف�صه  اهلل  �صبيل 
رحمة اهلل؛ املوؤمن يرجو رحمة اهلل، 
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها، 
�صمعتها.....  يرجو  ن�صاءها،  يرجو 
فاالإن�صان عليه اأن يتب�رش، هل يرجو 
املوؤمن  غري  عمله؟  من  اهلل  رحمة 
عن  يبحث  م�صلحته،  عن  يبحث 
�صهوته، يبحث عن لذته، يبحث عن 
مكا�صب مادية، بينما املوؤمن يرجو 
رحمة اهلل، هذا هو الفرق اجلوهري، 
تعاىل:   قال  اجلنة،  هي  اهلل  رحمة 

َفِفي  ُوُجوُهُهْم  ْت  ابْيَ�صَّ الَِّذيَن  ا  َواأََمّ
ِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ]�صورة  َرْحَمِة اهلَلّ
اآل عمران االآية:107  احلقيقة: من 
املعاين اجلامعة، املانعة، الوا�صعة، 
وجل،  عز  اهلل  رحمة  هي  ال�صاملة، 
االإميان،  من  الهدف  اجلنة،  هي 
واملعامالت،  ال�صالح،  والعمل 
اأن  هو  ذلك،  اإىل  وما  واالأخالق، 
و�صل  اهلل،  رحمة  يرجو  املوؤمن 
عز  اهلل  رحمة  هذه  اجلنة:  للجنة، 

وجل.

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

 اأيها االأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ص العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�صهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�صم ، و عندنا يف اللغة ا�صم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�صتحيل وجود ، م�صتحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�صتحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�صياء م�صتحيلة ، اأما االأ�صياء املمكنة ما �صوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ 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 �صاحب االأ�صماء احل�صنى كلها ، ُجمعت االأ�صماء احل�صنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل االأ�صماء احل�صنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �صمعتم يف االأر�ص كلها اأن جهة 
ت�صتطيع اأن ت�صمي نف�صها » اهلل« ؟ م�صتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �صينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�ص اأ�صياًل 
 ِ ، الكفر و االإحلاد �صطحي ، هم يف اأعماق اأنف�صهم ي�صهدون اأن اهلل موجود :  مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا َواهلَلّ

ِكنَي ]�صورة االأنعام: 23 قال تعاىل: انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم﴾ ]�صورة االأنعام: 24 َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّصالم-  ه اإىل �صوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�صّ ون: اإّن �صبب نزول �صورة االإخال�ص، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �صبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �صبحانه وتعاىل �صورة االإخال�ص، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�صِ
الة وال�ّصالم- عن �صوؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �صورة االإخال�ص، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�صّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�صلََّم: ان�ِصب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �صلَّى اهلَلّ ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�صوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َص �صيءٌ يولَُد اإاَلّ �صيَموُت، وال �صيء ميوُت اإاَلّ �صيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�صَّ ُ ال�صَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �صبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َص كمثِلِه �صيءٌ(. وجاء يف �صبب  اهلَلّ
الة وال�ّصالم- اأن يَ�صف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �صورة االإخال�ص كذلك اأّن اليهود والّن�صارى �صاألوا النبّي -عليه ال�صّ

تعاىل �صورة االإخال�ص. ، فُرِوي عن ابن عبا�ص ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �صلَّى اهللُ عليِْه و�صلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �صفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �صِ



جا�سنت  الكندي  املغني  قام 
لأغنية  فيديو  بت�سوير  بيرب 
الكولومبي  مع   »La Bomba«
له  تعاون  اأول  يف  بالفني،  جي 
منذ  الإ�سبانية  باللغة  عمل  يف 

.»Despacito«
عرب  انت�رشت  التي  لل�سور  ووفقاً 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
مدينة  �سوارع  املغنيان  جاب 
ميامي الأمريكية حيث مت ت�سوير 
اليوم  يف  �ساركا  حني  يف  الفيديو، 
فنانني  مع  �سلة  مبباراة  ال�سابق 

ومنتجني اآخرين.
وكان بيرب اأعلن اأنه �سي�سدر اأغنية 
»La Bomba« يف  عنوان  حتمل 

الذي  الوثائقي  من  الثالثة  احللقة 
لكنه مل يك�سف  يوتيوب،  يبثه عرب 
�سي�سارك  بالفني  جي  اأن  وقتها 

بها.
بني  تعاون  اأول  هذا  يعد  ول 
�سبق  اإذ  وبالفني،  الكندي  املغني 
لأغنية  »رمييك�س«  يف  معاً  وعمال 
الأ�سل  يف  تنتمي  التي   »Sorry«
لبيرب، كما اأن لديهما مدير اأعمال 

م�سرتك، وهو �سكوتر براون.
 »La bomba« اأغنية  عن  ويربز 
اأنها م�ستقلة ول تنتمي لألبوم بيرب 
�سدر  الذي   »Changes« الأخري 
األبوم  ول  املا�سي،  فيفري  يف 
بالفني »Colores« الذي �سيُطرح 

يف 20 مار�س اجلاري.
ي�سار اإىل اأن املغني الكندي �سجل 
�سوته للمرة الأوىل يف عمل باللغة 
لوي�س  �سارك  حني  الإ�سبانية، 

يف  الغناء  يانكي  ودادي  فون�سي 
حققت  التي   »Despacito«

�سهرة وا�سعة.

فني
ح�سني اجل�سمي جنم ختام حفالت 

ملتقى اأبوظبي الأ�سري الثاين
ح�سني  الفنان  �سعادة  اأحيا 
املفو�س  »ال�سفري  اجل�سمي 
يف  غنائياً  حفاًل  العادة«  فوق 
ختام فعاليات ملتقى اأبوظبي 
بح�سور  الثاين،  الأ�رشي 
وعربي  اإماراتي  جمهور 
كبري  وعدد  وكباراً  �سغاراً 
وذلك  الهمم  اأ�سحاب  من 

اأ�سوات  برفقة  متنقاًل  اأبوظبي،  بالعا�سمة  الإمارات  اأم  حديقة  يف 
اجلمهور املرددين معه الأغنيات التي قدمها برفقة فرقته املو�سيقية 
لأم  الكبري  �سكره  واأعرب اجل�سمي عن  فايد.  وليد  املاي�سرتو  بقيادة 
الإمارات ال�سيخة فاطمة بنت مبارك على هذا التجمع الأ�رشي الذي 
نرُث من خالله الفرحة بني وجوه الأطفال والأخوة والأخوات احلا�رشين 
احلفل الذي و�سفه بالرائع واملنّظم ب�سكل متميز، مثنياً على جهودها 
ومتابعتها ل�سوؤون الأ�رشة الإماراتية والعربية واهتمامها الوا�سح فيها، 

وقال: »�سكراً لأمنا اأم الإمارات الغالية على كل �سيء«.
اىل  الوطن  جنود  عودة  مبنا�سبة  احلفل  بداية  يف  اجل�سمي  هناأ  كما 
الرا�س و�رشفوا الوطن  الدولة، وو�سفهم بالرجال الذين رفعوا  اأر�س 
ببطولتهم، وقدم لهم الأغنية الوطنية »ال�سقور املخل�سني« من اأ�سعار 

املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان واحلان حممد الأحمد.
و�سكر موؤ�س�سة التنمية الأ�رشية على دعوتهم وتنظيمهم الرائع للحفل 
املحبة  بزرع  اهتمامهم   وعلى  الثاين  الأ�رشي  اأبوظبي  ملتقى  يف 
ب�سكل  بالأ�رشة  النا�س، وهي خطوات هادفة لالهتمام  وال�سعادة بني 

عام.

ح�سور جماهريي كبري يف حفل 
علي احلجار يف دندرة بقنا

  
اأحيا املطرب علي احلجار وفرقة »و�سط البلد« الغنائية ثاين حفالت 
مهرجان »دندرة« للمو�سيقى والغناء مبحافظة قنا،  اأول اأم�س ، و�سط 

ح�سور جماهريي كبري.
وقدمت فرقة »و�سط البلد« الفقرة الغنائية الأول من احلفل باأغنية »ُقل 
للمليحة«، ثم غنوا عدداً من الأغنيات اأبرزها »هيال هوب، والقا�سية، 
من  وغريها  النهار«  و�سم�س  لليل،  يا  واآه  اأخر،  ملو�س  اللي  والليل 

الأغنيات التي لقت تفاعاًل من احل�سور.
وحظي احلجار با�ستقبال حافل عقب �سعوده اإىل امل�رشح، حيث بداأ 
فقرته باأغنية »مامتنعو�س ال�سادقني« ثم قدم عدداً من اأغنياته، ومنها 
»الزين والزينة، والليل واآخره، وقالوا علينا ديابة، والرحايا، وعري�سنا 

وا�سل، وخا�سمني يا زماين«.
عبدالدامي  اإينا�س  امل�رشية  الثقافة  وزيرة  ح�سور  احلفل  و�سهد 
العامة  الهيئة  ورئي�س  �سابر،  جمدي  امل�رشية  الأوبرا  دار  ورئي�س 
لق�سور الثقافة الدكتور اأحمد عوا�س، ورئي�س الهيئة امل�رشية العامة 

للكتاب، الدكتور هيثم احلاج.

مهرجان اجلونة ال�سينمائي يبداأ ا�ستقبال 
تقدمي الأفالم لدورته الرابعة

  اأعلن مهرجان اجلونة ال�سينمائي بدء ا�ستقبال طلبات تقدمي الأفالم 
اأكتوبر  لدورته الرابعة، التي تقام يف الفرتة ما بني 24 �سبتمرب اإىل 2 
املقبل، على اأن يُفتح باب التقدمي بدءاً من اأول مار�س اإىل 15 جويلية  

وذلك عرب املوقع الر�سمي للمهرجان.
وامُلختارة  العامل،  اأنحاء  جميع  من  الأفالم  طلبات  املهرجان  ويقبل 
م�سابقة  ذلك  كان  �سواء  املختلفة  الأق�سام  يف  عر�سها  ميكن  منها 
اأو  الطويلة  الوثائقية  الأفالم  م�سابقة  اأو  الطويلة  الروائية  الأفالم 

م�سابقة الأفالم الق�سرية اأو الق�سم الر�سمي - خارج امل�سابقة.
واأ�سار املهرجان اإىل اأن جلان حتكيم الأفالم �ستكون من �سخ�سيات 
�سينمائية مرموقة يتم الإعالن عنها لحقاً، بحيث متنح جوائز جنمة 
امل�ساركة  الأفالم  لأف�سل  الربونزية  اأو  الف�سية  اأو  الذهبية  اجلونة 
املهرجان جائزة خا�سة  ذلك مينح  اإىل  اإ�سافة  م�سابقاته،  يف جميع 

لأف�سل فيلم عربي يف تلك امل�سابقات.

و29   28 يف  الثقافة  وزارة  تنظم 
العا�سمة  باجلزائر  املقبل  مار�س 
وم�ستقبل  راهن  حول  وطنيا  لقاء 
م�رشح التعاونيات يف ظل »القوانني 
امل�سهد  �ستنظم  التي  اجلديدة« 
امل�رشحية  واملمار�سة  امل�رشحي 
والفرق  الدولة  مب�سارح  املتعلقة 
بيان  وفق  اخلا�سة،  امل�رشحية 

لوزارة الثقافة.

و�سيكون هذا اللقاء -الذي �سينظم 
الوطني  املهرجان  مع  بالتزامن 
اأمام  للم�رشح املحرتف- مفتوحا 
امل�رشحية  والفرق  التعاونيات  كل 
�سيناق�س  حيث  امل�ستقلة 
تتعلق  موا�سيع  امل�ساركون 
والقت�سادي  القانوين  باجلانب 
وكذا  امل�رشحية  للموؤ�س�سات 

اجلانب التنظيمي والتكويني.

�سادق  قد  الوزراء  جمل�س  وكان 
اجتماعه  يف  املا�سي  الأحد 
العا�سمة،  باجلزائر  الدوري 
ال�سيد  اجلمهورية  رئي�س  برئا�سة 
عر�س  على  تبون،  املجيد  عبد 
بن  مليكة  الثقافة  وزيرة  قدمته 
الثقافة  قطاع  تطوير  حول  دودة 

وال�سناعة ال�سينماتوغرافية.
اقرتاح  العر�س  وت�سمن 

القطاع  هذا  لتطوير  ا�سرتاتيجية 
تقوم   2024  –  2020 الفرتة  يف 
على ثالث ركائز بينها الرتبية على 
ال�ستمتاع بالفن والفكر وهذا من 
الطفل  مب�رشح  الهتمام  خالل 
اجلهوية  امل�سارح  هيكلة  واإعادة 
يف  ال�سغرية  امل�سارح  واإطالق 
تاأهيل  اإعادة  عن  ف�سال  البلديات 

املكونني وامل�رشفني.

لقاء وطني حول راهن وم�ستقبل م�سرح التعاونيات 
يف 28 و29 مار�س املقبل

النجمة اجلزائرية اأمل بو�سو�سة 
تنتهي من ت�سوير بو�سرت" النحات "

اجلزائرية   اأمل  املمثلة  تتابع 
م�سل�سلها  ت�سوير  بو�سو�سة  
جانب  اىل  » النحات »  اجلديد 
خياط   ال�سوري  با�سل  املمثل 
املمثلني  من  كبري  وعدد 
وقد  وال�سوريني،  اللبنانيني 
البو�سرت  ت�سوير  من  اأمل  انتهت 
اخلا�س بامل�سل�سل ب�رشية تامة 
كي ل يتم ف�سح اأي من تفا�سيل 
الذي  واللوك  �سخ�سيتها 
�ستظهر به على ان يتم الك�سف 
الق�سرية  بالفرتة  التفا�سيل  عن 
الأوىل  الأّيام  وكانت   . املقبلة 
قد انطلقت مع ت�سوير م�ساهد 
دور  يوؤّدي  الذي  خّياط  با�سل 
املمثالت  جانبه  واإىل  البطولة 
اأمل ب�سو�سة وليا بو �سعيا وندى 
ينتقل  اأن  على  فرحات،  اأبو 
فريق العمل لحقاً لت�سوير بقّية 
�سمال  يف  امُل�سل�سل  م�ساهد 
ة  ق�سّ »النّحات«  ينقل  لبنان. 
دورة  اإقامة  يُقّرر  الذي  »مين« 

اإحدى  يف  النحت  يف  تدريبّية 
لرتك  ي�سطّره  ما  اجلامعات، 
والدته والنتقال للعي�س يف بيت 
العائلة امُلقفل منذ وفاة والده. 
حياة  وذاكرة  املا�سي  من  ور  �سُ

وم�سار  م�سريه  تُغرّي  يعرفها  ل 
حياته...

اأبرز  من  نخبة  العمل  يجمع 
بينهم  من  نذكر  الدراما  وجوه 
وفادي  عبود  اأبو  دياموند 

ار  ن�سّ بو  وجوزيف  ابراهيم 
قا�سم  ويارا  اجلندي  ودارينا 
واإيلي مرتي وكارول عبود واأليكو 
وقا�سم  ال�سناوي  وع�سام  داوود 

من�سور وغريهم.

بعد جناح »دي�سبا�سيتو«.. اأغنية جديدة جلا�سنت 
بيرب مع جي بالفني
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يرويها اجلنود اأنف�سهم..

تقريرن�رشته  ال�صحيفة، يف  وقالت 
اأم�س ال�صبت، اإن »اإيدن الذي اأكمل 
الإ�رشائيلي  اجلي�س  يف  خدمته 
امل�صاة  لواء  يف  قنا�صا  باعتباره 
يف جولين قبل �صتة اأ�صهر، يعرف 
بال�صبط عدد الركب التي اأ�صابها، 
يتمركز  كان  حينما  طويل،  لوقت 
على طول احلدود مع قطاع غزة، 
املتظاهرين  �صّد  مهمته  وكانت 
من  يقرتبون  الذين  الفل�صطينيني 

ال�صياج«.
اعرتاف »اإ�سرائيلي«

واعرتف اإيدن باأنه يحتفظ باأغلفة 
اأطلقها،  جولة  لكل  الر�صا�صات 
وقّدر اأن عدد الركب التي اأ�صابها 
اإذا  عما  �ُصئل  وعندما   ،52 يبلغ 
موؤّكدة،  غري  �رشبات  هناك  كانت 
قال القنا�س اإن »احلوادث التي تقع 
الر�صا�صة  توّقف  عدم  يف  تتمثل 
وراء  الذي يقف  ال�صخ�س  واإ�صابة 

الهدف«.
بحقيقة  تباهى  اأخرى،  جهة  من 
يف  القيا�صي  الرقم  يحمل  اأنه 
ذة يف كتيبته،  عدد ال�رشبات امُلنَفّ
يلّقبونه  زمالءه  اأن  اإىل  م�صريا 

»بالقاتل«.
اأن  ال�صحيفة  واأو�صحت 
على  اجلماهريية  املظاهرات 
غزة  قطاع  مع  الفا�صل  ال�صياج 
مار�س  يف  الأر�س،  يوم  يف  بداأت 
حتى  اأ�صبوعيا  وا�صتمرت   ،2018
هذه  وح�صدت  املا�صي،  جانفي 
 215 حياة  امل�صتمرة  املواجهات 
 7996 اأ�صيب  حني  يف  متظاهرا، 

الحتالل  ا�صتعمال  جراء  �صخ�صا 
للذخرية احلية.

ت�صليط  باأن  ال�صحيفة  واأفادت 
احلديثة  العّينة  هذه  على  ال�صوء 
مع  احلديث  ي�صتلزم  التاريخ  من 
تراوحت  الواقع،  ويف  القنا�صة، 
اأهدافهم بني ال�صباب الفل�صطينيني 
عرب  الت�صلل  يحاولون  كانوا  الذين 
واملتظاهرين  الفا�صل،  ال�صياج 
الفئتني  كلتا  وواجهت  املدنيني، 
نف�س امل�صري، وهو الذخرية احلية 

على ال�صاقني.
الرقم القيا�سي

قنا�صة  �صتة  اأن  ال�صحيفة  وبّينت 
مقابالت  اإجراء  على  وافقوا 
من  منهم  خم�صة  اأن  حيث  معهم، 
واحد  اإىل  بالإ�صافة  امل�صاة  األوية 
ملكافحة  دوفدفان  وحدة  من 
يكن  مل  الواقع،  ويف  »الإرهاب«، 
الهدف من قبولهم »ك�رش ال�صمت« 

واإمنا  اأفعالهم،  عن  التكفري  اأو 
وجهة  من  حدث  ما  لرواية  فقط 

نظرهم.
قتله  حقيقة  اإن  اإيدن،  حالة  يف 
ل  اخلطاأ  طريق  عن  ملتظاهر 
ال�صدد،  هذا  يف  ويقول  تخيفه، 
اإنني »كنت على اجلانب ال�صحيح، 
اإن  لأنه  ال�صحيح،  بال�صيء  وقمت 
مل يكن بف�صلنا، حلاول الإرهابيون 

عبور ال�صياج«، بح�صب تعبريه.
»الرقم  حطم  اأنه  اإيدن  واأ�صاف 
الركب«  اإ�صابة  يف  القيا�صي 
يف  اندلعت  التي  املظاهرة  خالل 
ال�صفارة  فيه  افتُتحت  الذي  اليوم 
القد�س،  يف  اجلديدة  الأمريكية 
اأنه  اإىل  لفتا   ،2018 ماي   14 يف 
�صخ�س  مع  بال�صرتاك  بذلك  قام 
اآخر يُعرف »مبحدد املوقع«، الذي 
بيانات  اإعطاء  يف  مهمته  تتمّثل 
اأنهما  اإىل  م�صريا  ل�رشيكه،  دقيقة 

حققا اأكرب عدد من ال�رشبات.

يتذكر  اإيدن  اأن  ال�صحيفة  وك�صفت 
النار  فيها  اأطلق  مرة  اأّول  بو�صوح 
على ركبة اأحدهم، حيث اأن هدفه 
كان متظاهرا يقف على لفائف من 
الأ�صالك ال�صائكة على بعد حوايل 

20 مرتا.
الفرتة،  تلك  يف  اأنه  اإيدن  واأو�صح 
على  النار  باإطالق  له  يُ�صمح  مل 
واقفا  كان  اإذا  اإل  رئي�صي  حمّر�س 
وتنفد  الفر�صة  يُهدر  ل  حتى 
»يف  ذلك:  عن  وقال  الذخرية، 
املتظاهر  كان  املراحل،  اإحدى 
اأتى  ثم  وي�صتفزين،  اأمامي  واقفا 
وكانت  النار،  باإطالق  التفوي�س 
من  اجلنود  كان  اإذ  �صعبة،  حلظة 
كله  والعامل  وزوجاتهم  حويل، 
يراقبونني يف اأول حماولة يل )..(، 
اأتذكر م�صهد الركبة وهي تنفجر«.

معلومات خطرية حول قنا�صة 
االحتالل على حدود غزة

اأقّر عدد من القنا�سة »الإ�سرائيليني«، باإطالقهم النار ب�سكل متعمد على املتظاهرين 
الفل�سطينيني، خالل م�ساركتهم يف م�سريات العودة ورفع احل�سار ال�سلمية. ون�سرت �سحيفة 
»هاآرت�س« الإ�سرائيلي تقريرا نقلت فيه اأقوال القنا�سة الإ�سرائيليني، الذين �سردوا ق�س�سهم 

حول اإطالق النار على املتظاهرين الفل�سطينيني.
ق.ف

اأ�سو�سييتد بر�س تك�سف..

هذا ما اأراده ابن �صلمان من اعتقال االأمراء
ق.ف

بر�س  اأ�صو�صييتد  وكالة  اأكدت 
حتدثت  التي  التقارير  الأمريكية 
عن اعتقال عدد من كبار الأمراء 
يف ال�صعودية، باأمر من ويل العهد 
الوكالة  ونقلت  �صلمان  بن  حممد 
البالط  من  مقربة  م�صادر  عن 
ابن  اإن  قولها  ال�صعودي،  امللكي 
عّمه  اعتقال  من  اأراد  �صلمان 
وزير  عّمه  وابن  اأحمد،  الأمري 
ال�صابق،  العهد  ويل  الداخلية 
اأن  واآخرين،  نايف،  بن  حممد 
اأمراء  بقية  اإىل  بر�صالة  يبعث 

العائلة احلاكمة.
موجهة  الر�صالة  اأن  واأو�صح 
الذين  لالأمراء  الأول  باملقام 

من  واحلرمان  بالظلم  ي�صعرون 
الأمري  اعتقال  اإن  اإذ  احلقوق، 
�صلمان،  امللك  �صقيق  اأحمد، 
بعد  لأحد  ح�صانة  ل  اأن  يعني 
م�صوؤول  عن  الوكالة  ونقلت  الآن 
اإن  قوله  ت�صمه،  مل  اأمريكي، 
مايك  الأمريكي،  اخلارجية  وزير 
يف  �صلمان  امللك  التقى  بومبيو، 
املا�صي،  فرباير  من  الع�رشين 
ب�صحة  ال�صعودي  العاهل  وظهر 
الأنباء  على  رد  يف  وذلك  جيدة، 
اأن قيام ابن �صلمان  التي حتدثت 
باعتقال اأقاربه له عالقة بتدهور 
نقل  لفتا  وكان  والده  �صحة 
م�صدر  عن  بر�س«  »اأ�صو�صييتد 
عبد  بن  اأحمد  الأمري  اإن  قوله 
عن  كثريا  اأ�صيع  الذي  العزيز، 

�صلمان،  ابن  �صيا�صات  رف�صه 
عرّب لدوائر �صيقة حميطة به عن 
ا�صتيائه من قرار اإغالق احلرمني 
من  التخوف  بحجة  ال�رشيفني، 

تف�صي فريو�س »كورونا«.
قالت  ذاتها،  الق�صية  ويف 
م�صادر  اإن  بر�س«  »اأ�صو�صييتد 
لدى  يكون  اأن  نفت  مطلعة 
نايف،  بن  اأحمد، وحممد  الأمري 
على  بانقالب  للقيام  نوايا  اأي 
حممد بن �صلمان وذّكرت الوكالة 
بتقرير �صابق لـ«جمموعة اأورا�صيا 
ال�صت�صارية«، قالت فيه اإن الأمري 
هما  نايف،  بن  وحممد  اأحمد، 
احلكم  لتويل  حمتمالن  بديالن 
»اأ�صو�صييتد  وقالت  ال�صعودية  يف 
يعني  رمبا  الأمر  هذا  اإن  بر�س« 

اأن ابن �صلمان يريد من اعتقالهما 
مفاجئ  اأمر  اأي  حدوث  ا�صتباق 
يف طريق خالفته لوالده يف حكم 
نقلت  ال�صعودية ويف وقت لحق، 
�صبكة »�صي بي اإ�س«، عن م�صوؤول 
اأمريكي، تاأكيده اعتقال ال�صعودية، 
اأمريين اثنني على الأقل ومل يعط 
ذكر  عن  حتفظ  الذي  امل�صوؤول 
ا�صمه، اأي تف�صيالت اأخرى حول 

العتقالت.
حتدثت  اإعالم  و�صائل  وكانت 
ال�صعودية،  ال�صلطات  اعتقال  عن 
�صلمان،  ابن  من  مبا�رشة  باأوامر 
مقدمتهم  يف  الأمراء،  من  عددا 
وجنله  العزيز،  عبد  بن  اأحمد 
نايف، وحممد بن نايف، و�صقيقه 

نواف بن نايف، واآخرين.

حممد بن �صلمان..العر�ش 
بني "بالك ووتر" وترامب 

ل ميكن بحث احلياة ال�صيا�صية يف 
بالوليات  ربطها  دون  ال�صعودية 
املتحدة، فهي ل ميكن اأن تخرج 
على  املبنية  العالقة  �صياق  عن 
النفط  مقابل  احلماية  قاعدة 
»كوين�صي«  اتفاقية  اأر�صتها  التي 
والرئي�س  العزيز  عبد  امللك  بني 
عام  روزفلت  فرانكلني  الأمريكي 
1945. حينها كان روزفلت عائدا 
من موؤمتر يالطا الذي تقا�صم فيه 
غنائم احلرب العاملية الثانية مع 
وبعث  والربيطانيني،  ال�صوفييت 
عليه  يقرتح  العزيز  عبد  للملك 
ال�صفينة احلربية  اللقاء على منت 
كوين�صي«  ا�س  ا�س  »يو  الأمريكية 

لتوقيع التفاقية.
العزيز  عبد  ا�صتدعاء  طريقة 
طبيعة  تك�صف  التفاقية  وتوقيع 
وا�صنطن  اأي  )القوة(  بني  العالقة 
مل  والتي  الريا�س  اأي  و)النفط( 

تتغري حتى اللحظة.
بعد 75 عاما ما زالت طبيعة هذه 
اكت�صبت  لكنها  هي.  كما  العالقة 
تثري  وخمتلفة  جديدة  ابعادا 
�صخ�صية  جهة  من  الت�صاوؤلت 
التي  احلماية  وطبيعة  الطرفني 
اأقرتها اتفاقية كوين�صي، مع وجود 
ا�صمني يف هذه العالقة حاليا هما 
دونالد ترامب وحممد بن �صلمان 
ي�صاف اإليهما ا�صم »بالك ووتر«.

يف جانفي عام 2017 توىل دونالد 
للجدل  املثري  اليميني  ترامب 
من�صب  �صعيد  من  اكرث  على 
بعد  املتحدة.  الوليات  رئي�س 
زار  فقط  �صهرين  من  اقل 
وليا  كان  الذي  �صلمان  بن  حممد 
من�صب  )وهو  حينها  العهد  لويل 
الوليات  زار  لأجله(  ا�صتحدث 
املتحدة والتقى ترامب يف البيت 
اأ�ص�صت  الزيارة  هذه  الأبي�س، 
لعالقة مبنية على روحية اتفاقية 
كوين�صي لكن بقواعد جديدة. كان 
بن �صلمان قد �صمم على الو�صول 
ممكنة،  طريقة  باأي  العر�س  اإىل 
ووجد يف ترامب ال�صبيل الأف�صل 

لتحقيق هدفه.
تقول التقارير اأن بن �صلمان ناق�س 
مع ترامب يف زيارة مار�س هدفه 
على  واتفقا  العر�س  اإىل  للو�صول 
دعمه لتحقيق هذا الهدف مقابل 
عليها  ح�صل  التي  املليارات 

ترامب يف زيارته اإىل الريا�س.
ترامب  قام  ب�صهرين  الزيارة  بعد 
كرئي�س  له  خارجية  زيارة  باأول 
اإىل  وكانت  املتحدة  للوليات 
ال�صعودية يف ماي من نف�س العام، 
الأول  امل�صتفيد  �صلمان  بن  كان 
من  قربته  التي  الزيارة  هذه  من 
والذي  وم�صت�صاره  ترامب  �صهر 
اأ�صا�صيا يف التقريب  �صيلعب دورا 
ال�صهيوين  والكيان  ال�صعودية  بني 

فيما بعد غاريد كو�صنري.
بعد اثني ع�رش يوما فقطمن زيارة 
تنفيذ  �صلمان  بن  بداأ  ترامب، 
خطته لتحقيق هدفه حيث اجرب 
ويل العهد حينها الأمري حممد بن 
نايف على التنحي ومبايعة الأمري 
خم�صة  وبعد  للعهد،  وليا  ال�صاب 
من  الثانية  املرحلة  بداأ  اأ�صهر 
الأمراء  ع�رشات  باعتقال  خطته 
وامل�صوؤولني  الأعمال  ورجال 
والتي  الف�صاد  حماربة  بذريعة 
كانت حقيقة لتحييد كل من يقف 

يف  احلاكمة  العائلة  داخل  عرثة 
طريقه نحو العر�س.

انه  جيدا  يعرف  �صلمان  بن  ولأن 
يخلق عداوات كثرية داخل العائلة 
وتلهفه  �صيا�صاته  ب�صبب  احلاكم 
ل  انه  وجد  ثمن،  باأي  للعر�س 
الأمنية  بالقوات  الوثوق  ميكنه 
واحلرا�صات ال�صعودية. فاجته اإىل 
التقارير  توؤكد  الأمريكي.  حليفه 
�رشكات  ا�صتخدم  �صلمان  بن  اأن 
لها  واأقام  ا�صت�صارية  اأمريكية 
مكاتب يف ق�صوره لتكون حا�رشة 
على  فيها  يحتاج  حلظة  اأي  يف 
م�صورة، لكن الأخطر كان توجهه 
»جي�س  اأو  رديف  جي�س  لإن�صاء 
اأوامره.  وتنفيذ  حلمايته  ظل« 
ووتر«  »بالك  �رشكة  فكانت 

امل�صبوهة هي اخليار الأف�صل.
بالك ووتر اأ�ص�صها »اريك برن�س« 
�صاحب التاريخ الأ�صود يف العراق 
بارتكاب  واملتهم  و�رشكته  هو 
جرائم حرب. وامللفت انه �صقيق 
دونالد  اإدارة  يف  التعليم  وزيرة 
نفذت  ديفو�س«.  »بيت�صي  ترامب 
بالك ووتر التي حتول ا�صمها اإىل 
يف  �صلمان  بن  اأوامر  »اأكادميي« 
اعتقال  اأبرزها  منا�صبة  من  اأكرث 
فندق  يف  وتعذيبهم  الأمراء 
الريتز، كما ت�صري تقارير وم�صادر 
هم  ووتر  بالك  عنا�رش  اأن  اإىل 
الفغم«  العزيز  »عبد  قتلوا  الذين 
احلار�س ال�صخ�صي للملك �صلمان 
العام  �صبتمرب  يف  العزيز  عبد  بن 

املا�صي.
احمد  الأمراء  اعتقال  يكن  مل 
نايف  بن  العزيز وحممد  بن عبد 
قبل  واآخرين  نايف  بن  ونواف 
اخلطة،  هذه  �صياق  خارج  اأم�س 
ورمبا تكون املرحلة الأخرية قبل 
ملكا.  نف�صه  �صلمان  بن  اإعالن 
التوقيت  هذا  يف  اخلطوة  ولهذه 
بن  اأحمد  اأن  اأبرزها  موؤ�رشات 
قانونا  الأ�صلح  هو  العزيز  عبد 
احلاكمة.  العائلة  داخل  والأبرز 
كما اأن حممد بن نايف الذي كان 
يوما ما الرجل الأقوى يف اململكة 
يف  الأمريكيني  لدى  املف�صل  كان 

عهد باراك اإوباما.
اأن  اأدرك  �صلمان  بن  يكون  وقد 
وتوجيه  الوقت  م�صابقة  عليه 
�رشبته الأخرية قبل ح�صول تغري 
الأمريكية  ال�صيا�صية  �صار يف  غري 
نوفمرب  الثاين  ت�رشين  يف 
البيت  من  ترامب  يخرج  املقبل 
اأمام  املجال  ويف�صح  الأبي�س 
الدميقراطيني لت�صفية ح�صاباتهم 
مقتل  ومنها  �صلمان  بن  مع 

ال�صحفي جمال خا�صقجي.
اأن جتري  �صلمان  بن  ياأمل  وعليه 
ي�صل  وان  يتمنى  كما  خطته 
على  كان  وان  حتى  العر�س  اإىل 
مع  العالقة  قواعد  تغيري  ح�صاب 
للجدل.  املثري  وترامب  وا�صنطن 
بني  العالقة  اأ�صا�س  حتول  حيث 
املتحدة  والوليات  ال�صعودية 
مقابل  الع�صكرية  احلماية  من 
احلماية  اإىل  الطاقة  اإمدادات 
مقابل  ووتر«  »بالك  قبل  من 
ال�صوؤال  لكن  املليارات املجانية. 
�صلمان  بن  حيد  هل  يبقى  املهم 
كل معار�صيه و مناف�صيه اأم هناك 
ل  مبا  الأمور  ت�صرّي  قد  مفاجاأة 

يرغب ويل العهد؟
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وكاأّن اقت�صاديات العامل العربي 
ال�رصاعات  �رصبات  التكفيها 
حتى  واحلروب،  والنزاعات 
كورونا  فريو�س  خطر  يطالها 
يف  انت�صاره  يوا�صل  الذي 
هذا  العامل.  دول  خمتلف 
الفريو�س الذي ي�صيب االإن�صان 
يف غفلة من اأمره ويهدد حياة 
اإنذار،  �صابق  دون  الكثريين 
و�صل اإىل معظم الدول العربية 
والكويت  العراق  بينها  ومن 
ولبنان  وال�صعودية  واالإمارات 
اأن  ورغم  وم�رص.  وتون�س 
عدد االإ�صابات يف هذه الدول 
من  اأقل  تزال  ما  جمتمعة 
مثيالتها يف دول اأخرى كاإيران 
واإيطاليا،  اجلنوبية  وكوريا 
على  الفريو�س  تبعات  فاإن 
اأي�صا  �صتكون  اقت�صادياتها 
مع  ق�صرية  فرتة  يف  كارثية 
الفريو�س.  انت�صار  ا�صتمرار 
اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�صبب  ويعود 
يوجه  املت�صلل  الفريو�س  هذا 
�رصباته القا�صية و�صبه القا�صية 
للقطاعات االقت�صادية الواحد 
مقدمتها  ويف  االآخر  تلو 
والنفط.  ال�صياحة  قطاعي 
الفنادق  خلو  ذلك  على  ويدل 
واإلغاء  ال�صفر  حركة  وتوقف 
واملعار�س  العامة  االأن�صطة 
يف  �صياحية  معامل  واإغالق 
الفريو�س  اأ�صابها  التي  الدول 
وا�صتمرار تراجع اأ�صعار النفط 
من  اأقل  م�صتويات  اإىل  اخلام 
ال�صوق  يف  للربميل  دوالرا   50

العاملية.

ا�صتقرار اخلليج على كف 
عفريت

يف  العربية  الدول  تعتمد 
على  اأو  النفط  على  غالبيتها 

يف  كليهما  على  اأو  ال�صياحة 
املالية  اإيراداتها  حتقيق 
االعتماد  ويربز  الرئي�صية. 
دول  النفط يف  االأ�صا�صي على 
كال�صعودية والكويت واالإمارات 
هذه  ويف  واجلزائر.  والعراق 
التي  قطر  با�صتثناء  الدول 
الغاز  �صادرات  على  تعتمد 
اإىل �رصق اآ�صيا بالدرجة االأوىل 
اإىل   60 النفط  اإيرادات  ت�صكل 
العام.  الدخل  من  باملائة   90
االأول  امل�صتورد  ال�صني  وتعد 
اليابان  تليها  اخلليجي  للنفط 
اجلنوبية.  وكوريا  والهند 
مت  الذي  كورونا  فريو�س  قبل 
العام  اأواخر  انت�صاره  ت�صجيل 
االقت�صاد  كان   2019 املا�صي 
 1،5 يوميا  ي�صتورد  ال�صيني 
من  نفط  برميل  مليون   2 اإىل 
ربع  من  اأكرث  اأي  ال�صعودية، 
ومع  ال�صعودية.  ال�صادرات 
الفريو�س  انت�صار  رقعة  تو�صع 
توقفت عجلة االنتاج يف اآالف 
ال�رصكات واملوؤ�ص�صات ال�صينية 
ومن  اأوكلي.  جزئي  ب�صكل 
تراجع  االآن  حتى  ذلك  تبعات 
اإىل  بن�صبة ت�صل  النفط  اأ�صعار 
نحو 25 باملائة خالل اأقل من 
اأقل  اإىل   65 نحو  من  �صهرين، 
ب�صبب  للربميل  دوالر   49 من 
واال�صتهالك  الطلب  تراجع 
العامليني. فال�صني على �صبيل 
�صوى  حاليا  ت�صتورد  ال  املثال 
 11 من  بدال  برميل  ماليني   8
اليوم.  يف  نفط  برميل  مليون 
تراجع  اأن  بلة  الطني  ويزيد 
م�صتمر  واال�صتهالك  االأ�صعار 
اإنتاج  تخفي�س  ا�صتمرار  رغم 
مليون   2 من  باأكرث  اوبك 
هذا  وي�صكل  يوميا.  برميل 
املنحى الذي يتوقع ا�صتمراره 
كورونا  احتواء  �صعوبة  ب�صبب 
اإيرادات دول  تراجعا حادا يف 
ا�صتقرار  على  وخطرا  اخلليج 
التي  وعمالتها  اقت�صادياتها 

ا�صتنزاف  من  اأي�صا  تعاين 
احتياطاتها املالية يف اخلارج 
الرتاجع  منذ  مت�صارع  ب�صكل 
الأ�صعار  االأخري  الدرامتيكي 

النفط عام 2014.

ال�صياحة العربية لي�صت 
ا�صتثناء

فاإنها  بال�صياحة،  يتعلق  فيما 
الثالث  املراتب  اأحد  حتتل 
القطاعات  بني  االأوىل 
االقت�صادية على �صعيد الدخل 
يف  العاملة  االأيدي  وت�صغيل 
كاملغرب  عدة  عربية  دول 
�صبيل  وعلى  وم�رص.  وتون�س 
التون�صي  الدخل  و�صل  املثال 
ملياري  نحو  اإىل  ال�صياحة  من 
 8 نحو  اإىل  واملغربي  دوالر 
العام  خالل  دوالر  مليارات 
ما  االآن  حتى   .2019 املا�صي 
يزال تاأثري كورونا على ال�صياحة 
الأن  حمدودا،  الدول  هذه  يف 
لي�صت  ال�صياحي  املو�صم  ذروة 
من  العك�س  على  ال�صتاء.  يف 
اإىل  كورونا  انت�صار  اأدى  ذلك 

ال�صعبية  االحتجاجات  جانب 
�صد الف�صاد اإىل انهيار �صياحة 
العراق  يف  املقد�صة  العتبات 
وكربالء  النجف  يف  وخا�صة 
من  اأكرث  �صنويا  ياأتيها  التي 
انهارت  كما  زائر.  ماليني   10
وال�صياحة  العمرة  �صياحة 
واملدينة  مكة  اإىل  الدينية 
التي  ال�صعودية  يف  املنورة 
مليون   20 من  اأكرث  جتذب 
فيها احلجاج.   زائر�صنويا مبن 
احلج  باإلغاء  احتمال  وهناك 
خماطر  ب�صبب  ال�صنة  هذه 
وباء  وانت�صار  االختالط 
ذلك  يعنيه  ومما  كورونا. 
مبليارات  للبلدين  خ�صائر 
املزيد  توجه  ومع  الدوالرات. 
من �رصكات الطريان اإىل اإلغاء 
اإىل  ال�صفر  ومنع  رحالتها 
اإ�صابات  �صجلت  التي  الدول 
بالفريو�س، فاإن الدول العربية 
ال�صياحة  تراجع  على  مقبلة 
اأوروبا  من  اإليها  الدولية 
املتحدة.  والواليات  وال�صني 
على  ذلك  تبعات  تقت�رص  ولن 

واملنتجعات  الفنادق  خلو 
من  ال�صياحية  واملعامل 
ع�رصات  �صتطال  اإذ  زوارها، 
اآالف املوظفني والعمال الذين 
�صيفقدون عملهم. كما �صتعني 
القطاع  تطوير  م�صاريع  توقف 
ال�صياحي الطموحة يف خمتلف 
الدول مبا فيها الدول العربية.

خماطر حالة �صبه ميوؤو�س 
منها

زمن  يف  كورونا  م�صيبة  تاأتي 
ال�صيا�صية  بامل�صائب  يغ�س 
الدول  على  واالقت�صادية 
امل�صكلة  وتكمن  العربية. 
اقت�صادياتها  اأن  يف  االأ�صا�صية 
املرونة  �صعيفة  العموم  على 
اجلديد  الواقع  مع  للتكيف 
وهنا  �صعوبة.  يزداد  الذي 
اأن  اإىل  االإ�صارة  من  بد  ال 
تون�س  مثل  دول  اقت�صاديات 
قدرة  اأكرث  واملغرب  وم�رص 
اقت�صاديات  من  التكيف  على 
العراق ودول اخلليج ب�صبب تنوع 

م�صادر دخلها ووجود قطاعات 
و�صناعية  زراعية  تقليدية 
يف  اإنتاجها  زيادة  على  قادرة 
ق�صم  وتوفري  الق�صري  املدى 
اال�صتهالكية  املواد  من  هام 
املحلية.  لل�صوق  االأ�صا�صية 
غري اأن ذلك يتطلب دعم هذه 
ت�صكيل  طريق  عن  القطاعات 
الت�صهيالت  تقدم  اأزمات  خلية 
املي�رصة  والقرو�س  ال�رصيبية 
وغري  املطلوبة  واال�صت�صارات 
امل�صاعدة  و�صائل  من  ذلك 
اأزمة  فاإن  وباملجمل  الالزمة. 
ال�صعب،  وامل�صتقبل  كورونا 
يتطلب من جميع الدول العربية 
م�صاعفة جهودها اأكرث من اأي 
م�صادر  لتنويع  م�صى  وقت 
يف  اال�صتمرار  وعدم  دخلها 
اقت�صادياتها  م�صري  ربط 
الأن  اثنني،  اأو  واحد  بقطاع 
مثل هذا الربط يعني اإي�صالها 
حالة  اإىل  املنظور  املدى  يف 
�صبه ميوؤو�س منها وفتح الباب 
�صيا�صية  ا�صطرابات  اأمام 

واجتماعية لي�س لها نهاية.

كورونا يهدد اأهم م�صدرين للدخل يف العامل العربي
تراجع اأ�صعار النفط و�صلل ال�صياحة على وقع انت�صار كورونا، ي�صع الدول العربية يف مواجهة كوارث اقت�صادية جديدة. هل ت�صتفيق حكومات هذه 

الدول لتفادي �صح املوارد عن طريق تنويع اقت�صادياتها واخلروج من حلقة التبعية مل�صدر واحد للدخل؟



م.ن 

على  تواتي,  بن  الطيب  واأو�ضح 
الأوىل  الطبعة  افتتاح  هام�ش 
املتميزة«  »املراأة  ملعر�ش 
اليوم  اإحياء  مبنا�ضبة  املنظم 
الور�ضة  هذه  اأن  للمراأة,  العاملي 
الآن  حلد  انخراطا  �ضجلت  قد 
ما بني  اأعمارهن  ترتاوح  فتاة   20
موهبة  �ضنة ممن متلكن  و22   18
والق�ضة  وال�ضعر  الروائية  الكتابة 
الور�ضة  هذه  و�ضتتيح  الق�ضرية 
ف�ضاء ل�ضقل مواهب املنخرطات 
ح�ض�ش  من  متكينهن  خالل  من 
بالأدب  ال�ضلة  ذات  تكوينية 
والق�ضرية  الطويلة  الرواية  منها 
والق�ضة  الن�ضوي  وال�ضعر 
,وذلك  واخلاطرة  الق�ضرية 
من  واأدباء  �ضعراء  اإ�رشاف  حتت 

اأ�ضاتذة خمت�ضني  وكذا  املنطقة 
و�ضتعمل الور�ضة على مدار �ضنة 
الفتيات  ومرافقة  تكوين  على 
الأم�ضيات  تن�ضيط  بغية  وذلك 
تعتزم  التي  وال�ضعرية,  الأدبية 
دار الثقافة لتي�ضم�ضيلت تنظيمها 

ابتداء من بداية ال�ضدا�ضي الثاين 
ذات  وفق  اجلارية,  ال�ضنة  من 

امل�ضوؤول.
ولالإ�ضارة ي�ضمل معر�ش »املراأة 
من  مببادرة  املنظم  املتميزة« 
نايت  قا�ضم  »مولود  الثقافة  دار 

لالإبداعات  اأجنحة  بلقا�ضم«, 
املحلية  الن�ضوية  احلرفية 
�ضناعة  جمالت  تخ�ش  والتي 
واحللويات  والزرابي  الن�ضيج 
والألب�ضة  ال�ضعبية  والأكالت 
جانب  اإىل  والع�رشية,  التقليدية 
تربز  زيتية  للوحات  عر�ش 
مبنطقة  املراأة  وتقاليد  عادات 
هذه  برنامج  وي�ضمل  الون�رشي�ش 
خم�ضة  تدوم  التي  التظاهرة 
وتقدمي  اأدبية  جل�ضة  تنظيم  اأيام 
قراءات �ضعرية من تن�ضيط عدد 
بالولية  و�ضاعرات  روائيات  من 
فيلم  عر�ش  برجمة  جانب  اإىل 
املالغ«  »ن�ضاء  بعنوان  وثائقي 
املجاهدين  وزارة  اإنتاج  من 
حفل  واإقامة  احلقوق  وذوي 
�ضربينة  الفنانة  �ضتن�ضطه  فني 

اجلزائرية.
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برج بوعريريج

اإنهاء مهام مدير املوؤ�س�سة 
ال�ست�سفائية بوزيدي خل�سر

املوؤ�ض�ضة  مدير  مهام  اإنهاء  مت 
بوعريريج  بربج  خل�رش  ال�ضت�ضفائية,بوزيدي 
املحلي,  التنفيذي  اجلهاز  رئي�ش  من  بقرار 
الأحد  اليوم  علم  ما  مالك, ح�ضب  بن  حممد 
من م�ضالح الولية و اأو�ضح ذات امل�ضدر باأن 
قرار اإنهاء املهام جاء »اإثر اإيفاد جلنة لتفتي�ش 
التعليمات املقدمة من  تنفيذ  ومعاينة  مدى 
التنفيذي املحلي خالل  طرف رئي�ش اجلهاز 
يف  بها  قام  التي  الفجائية,  امليدانية  الزيارة 
وقت �ضابق للموؤ�ض�ضة والتي وقف خاللها على 
تعليمات  حينها  واأ�ضدى  التحفظات  عديد 
اأ�ضاف  وجيزة«و  مدة  يف  برفعها  �ضارمة 
احلالة  على  وقفوا  اللجنة  ذات  »اأع�ضاء  باأن 
املزرية للم�ضت�ضفى ل�ضيما عدم رفع النقائ�ش 
والتحفظات امل�ضجلة«لالإ�ضارة تعترب املوؤ�ض�ضة 
ال�ضت�ضفائية بوزيدي خل�رش من اأكرب املرافق 

ال�ضحية بولية برج بوعريريج. 
ميلة 

اإنتاج 2 مليون و251 األف 
لرت من زيت الزيتون 

بولية  الفالحية  امل�ضالح  مديرية  �ضجلت 
ميلة خالل املو�ضم الفالحي اجلاري )2019-
2020 ( اإنتاج اأزيد من 2 مليون و251 األف لرت 
من زيت الزيتون, ح�ضب ما علم اأم�ش الأحد 
م�ضلحة  لرئي�ش  واأو�ضح  امل�ضالح.  ذات  من 
تنظيم الإنتاج والدعم التقني بالنيابة, حممد 
املو�ضم  هذا  املنتجة  الكمية  اأن  بولفتات, 
فاقت ما مت حتقيقه خالل املو�ضم املن�رشم 
والتي قدرت بـ2 مليون و4300 لرت, مردفا باأنه 
مت خالل املو�ضم اجلاري حتقيق مردود 19 
اإجمالية  بكمية  الزيتون  من  قنطار  لكل  لرتا 
للزيتون املوجه للع�رش بلغت 121 األفا و606 
قنطار. بينما كان مردود املو�ضم الذي �ضبقه 
زيتون  بكمية  قنطار  لكل  لرتا   17 حدود  يف 
األفا   116 اإىل  و�ضلت  لال�ضتخال�ش  موجهة 
و44 قناطري, ح�ضب ذات امل�ضدر, الذي اأفاد 
باأن املو�ضم اجلاري متيز بتحقيق اإنتاج معترب 
من زيتون املائدة بلغ قرابة 22 األف  قنطار.

لتح�سني عملية اإعادة التدوير

ميثاق اأوروبي للبال�ستيك
اأُطلق يف بروك�ضل , »امليثاق الأوروبي للبال�ضتيك« 
مببادرة من فرن�ضا وهولندا, وهو تعاون بني الدول 
لو�ضع  احلكومية  غري  واملنظمات  وال�رشكات 
العام  بحلول  التدوير  لإعادة  طموحة  اأهداف 
2025. وي�ضعى امل�ضاركون يف امل�رشوع اإىل »اإدارة 
دورة حياة البال�ضتيك ب�ضكل اأف�ضل« بحلول العام 
الأهداف  بر�ش«. ومن بني  »فران�ش  وفق   ,2025
املطروحة اأن تكون العبوات البال�ضتيك والأغلفة 
لإعادة  قابلة  الواحد  لال�ضتخدام  املخ�ض�ضة 
ال�ضتخدام اأو لإعادة التدوير على الأقل, وخف�ش 
املنتجات البال�ضتيكية بن�ضبة 20% وزيادة قدرات 
حد  اإىل  امل�رشوع  اإىل  وان�ضمت  التدوير.  اإعادة 
الآن 16 حكومة و66 �رشكة مبا فيها اأ�ضماء بارزة 
و»ن�ضله«,  و»بوندويل«  و»�ضويز«  »كارفور«  مثل 

بالإ�ضافة اإىل منظمات غري حكومية.

ي�سني بوغازي   

جوقة كتاب يف اأدب و�ضحافة , ل تفهم متاما 
,له  بعينه  تيار  �ضد  �ضباحات  يخو�ضون  ملاذا 
وجاهة توازن هوية ويوميات النا�ش, بادئ  ذي 
بدء �ضاأ�ضلم جدل  اأنهم  يرمون �ضهرة  وراء ما 
يقولون ! ورمبا يرمون اإعادة حتريك اأ�ضمائهم  
واأ�ضياء  ثقايف  �ضفاف  بني  و  اإعالم  ب�ضاحات 
اأخرى ؟ فما يقولونه  لي�ش بجديد  اأبدا , واأن 
ح�ضا�ضات  جتاوزت  قد  جزائرية  اأنتلجن�ضيا 
,كلما  زمن  منذ  روائيا  يثريها  كالتي  مماثلة, 

هوى به  جنمه الإبداعي !
فيها   ي�ضبح  متكاملة  ثقافية   منظومة   اعتاد 

القرن  منذ  مكررة   ق�ضايا   اإثارة   الروائي  
الثالث الهجري , فهي لي�ضت مبهرة  , ول متلك  
اأية  قيمة م�ضافة ول جدارة بحثية بل جمرد 
ا�ضتفزازات وجمانيات وعنرتيات ل ت�ضبع  من 
لإعادة   جهدا   الروائي   يوله   مل  اأدبي  جوع  
ترتيبه واإعالء اأ�ضمائه  اجلديدة ؟ بل ظل هو 
على  باأناقة   نف�ضه   ي�ضتظهر  عقود  منذ  هو 
�ضا�ضات وا�ضتوديوهات  ت�ضوير  فوتوغرايف ؟ 
وظل  اأمني الزاوي  يرمتي ما بني  هالت  اأفكار 
تقدمية  فيما ي�ضتجدي جوائز  خليجية , رمبا 
ل يدري ؟! اأنها تتناق�ش جوهرا ومظهرا وما 

يقوله هو ؟! لقد  جتاوزت  الرواية  براعة اإبداع  
ي�ضتمر فقط  يف اإثارة  اأحقاد  بني النا�ش  

اإبداء  يف   املتوا�ضع  الروائي  يتحرتك  رمبا 
ٌقلٍ�ضت   تعبري   حرية  ,مبقا�ضات  نظره  وجهة 
اأن غدت  ف�ضحة خم�ض�ضة  ملن هم من  اإىل 
اأنه  مل  واأعتقد  ؟  الزاوي فقط  اأمني  �ضموات 
يعتقده   ما  على  التهجم  زمن  اأن  بعد  يفهم 
النا�ش  مل يعد  ي�ضتجلب �ضهرة , ومل يعد يلقى  
كانوا  الذين    , املتدينني  اأولئك  بني  اإبهارا 
ببنت �ضفة  �ضده  ينب�ضون  يظلون  �ضامتني ل 
باإ�ضاءات  ي�ضولون   هم  فيما   , ي�ضاكله  ومن 

وكراهية و اأ�ضياء مقززة 
!لأن  قدمية  ثقافة   قيد   الزاوي  اأمني  رمبا 
تبهرهم   تعد  , مل  وكتابا جدداٌ  روائية  اأجيال  
يعودوا  ,مل  التقدمية  و�ضمواته  الزاوي  هالت 
يعد   فلم   , اإبهارا  ويبدون  ب�ضمت  يلتزمون 
اأو ي�ضمع ؟ بل مل تعد   اأن يقراأ  كالمه  جديرا 
 , �ضاعدة  اأقالم   بني  مثرية   فكرته    اأ�ضول 
 , اأكرث براعة  يف �ضفر رواية  جزائرية  اأقالم 
مل  فيما   , كربى  بجوائز  اأحرفهم  كللت  وقد  
ي�ضتطع  قلم اأمني الزاوي اأن يرتقى اإىل مراتب 

ما يكتبون.

روؤى 

األيان�س للتاأمينات تكرم 
الن�ساء يف عيدهن 

تاأمينا  خ�ض�ضت  موؤّمن  للتاأمينات,اأول  األيان�ش 
مار�ش,طومبول   8 للن�ضاء,تطلق,مبنا�ضبة 
التاأمني  يف  امل�ضرتكات  ال�ضائقات  ل�ضالح 
املمتدة  الفرتة  خالل  لكي,املكتتبة  اأوتوبلو�ش 
هذه  اإجراء  2020,بعد  جوان  اإىل03  من7مار�ش 
تاأمني  على  فائزة  الطومبول,�ضتفوزالع�رشون 
غاية  اإىل   2021 من  �ضالح  �ضنة,اأي  ملدة  �ضامل 
2022,اأف�ضل هدية للمراأة لالحتفال بعيدها ! هذا 
و �ضتجرى عملية القرعة بح�ضورحم�رش ق�ضائي 
و�ضيتم الك�ضف عن اأ�ضماء الفائزات عرب �ضفحات 
بالإ�ضافة  الفاي�ضبوك,ان�ضتجرام,تويرت,لينكدين 

اإىل املوقع الر�ضمي لأليان�ش للتاأمينات.

  عّداوٌة مكررٌة ؟

قلم جاف

اإىل الرئي�س...
الوليد فرج

اإىل  ملكهم  فاأر�ضلها  ال�ضطرجن  لعبة  الهند  اأهل  �ضنع 
مل  اإن   : له  وقال  اأنو�رشوان  العادل  ال�ضا�ضاين  امللك 
تعرف فحواه و معناها منعت عنك ال�رشيبة . فنادى 
وقال  بزرجمهر  احلكيم  م�ضت�ضاره  على  �رشوان  اأنو 
تاأمل   , يعرفها  ل  كان  و  ؟  هذه  اأمر  يف  انظر   : له 
بزرجمهر رقعة ال�ضطرجن و اأحجارها , ن�ضف �ضاعة 
اأدرك كل اأ�ضا�ضياتها , فطلب منه انو�رشوان �ضناعة 
لعبة اأخرى ف�ضنع بزرجمهر لعبة الرند , واأر�ضلها اإىل 
اأن مل تعرف فحواها �ضاعفت  ملك الهند وقال له : 
لك ال�رشيبة , ولالأ�ضف ملك الهند ل ميتلك م�ضت�ضار 
كبزرجمهر , فلم يعرف لعبة الرند . اإذا اأردت النجاح 
املجرب  الفطن  الأمني  العقل  بامل�ضت�ضار  فعليك 
املطلع   , الأمور  بواطن  يف  الغو�ش  ي�ضتطيع  الذي 
على جتارب احلكم , و يف�ضل يف ذلك �ضاحب البيان , 
الذي يقي �ضيا�ضتك اأ�ضباب الفنت التي �ضقط فيها من 
�ضبقوك و يجنب �ضيا�ضتك دواعي ال�ضعف التي �ضقط 
فيها اأندادك , ول يرتدد يف احلديث اإليك براأي , على 
اأن ل تاأبه براأيك وحكمك فيما يقول , و يديل به اإليك 
, وان اأخطاأ فال تعاجله بالعقوبة واأجعل اأعيانا على 
و  قربك  ي�ضتغلون  فقد  تفح�ش حميطهم  و  مقربيك 
, وكم من  ي�ضترثون من مزيات مينحوها لأ�ضحابهم 
قريب من احلكم ا�ضترثى بغريه . واحذر الغر اجلديد 
ذا  يكون  الأمور  غالب  يف  فاإنه   , احلكم  اأ�ضوار  يف 
اإقدام ذاتويا باحثا عن الرتقاء عن مكانه  اندفاع و 

الجتماعي ويف �ضبيل ذلك قد ي�ضتغل اإ�ضمك . 
بزرجمهر  احلكيم  بامل�ضت�ضار  املطاف  لينتهي 
امللك  حفيد  يد  على  عمومية  �ضاحة  يف  معدوما 

العادل اأنو�رشوان .
وتلك الأيام نداولها بني النا�ش

تي�سم�سيلت

فتح اأول ور�سة تعنى بالأدب الن�سوي بدار الثقافة  
تعززت دار الثقافة »مولود قا�سم نايت بلقا�سم« لتي�سم�سيلت بفتح ور�سة تعنى بالأدب الن�سوي تعد 

الأوىل من نوعها بالولية, ح�سبما ك�سف عنه اليوم الأحد مدير هذه املوؤ�س�سة الثقافية.

Yacine-bougha@hotmail.fr

متكنت عنا�رش �رشطة احلدود 
مليناء  البحرية  باملحطة 
م�ضلحة  مع  بالتعاون  وهران 
يف  ببارون  بالإطاحة  اجلمارك 
خمت�ش  العمر   من  الثالثينات 
ذات  املهلو�ضات  تهريب  يف 
ا�ضبانيا  بني  الكبري   املفعول 
وهران  موانئ  عرب  واجلزائر 
وحجز 340 األف قر�ش مهلو�ش 

من نوع اك�ضتازي.
العملية جاءت اثر مراقبة روتينة 
للم�ضافرين القادمني  من اأملرييا  
عرب  وهران  نحو  با�ضبانيا 

�ضاب  يف  ال�ضتباه  ليتم  الباخرة 
يف ال30 من العمر كان على منت 
مركبة من نوع �ضيرتوان  والتي 
العثور  مت  للتفتي�ش  باإخ�ضاعها 
يحوي   بها   على خمزن  �رشي 
 , مهلو�ش  قر�ش  األف    340
حيث مت توقيف املهرب وحجز 
مت  والذي   , واملركبة  الب�ضاعة 
اإحالته �ضبيحة اأم�ش اأمام وكيل 
اجلمهورية لدى حمكمة وهران 
الذي اأمر باإيداعه رهن احلب�ش 

املوؤقت .
حممد بن ترار

كان ب�سدد  تهريب 340 األف قر�س مهلو�س 

الإطاحة ببارون لتهريب 
املهلو�سات بني ا�سبانيا  ووهران

�ضجلت ولية البي�ش خالل العام 
ت�ضمم  حالة   2.391 املنق�ضي 
واحدة,  وفاة  حالة  منها  عقربي 
مديرية  لدى  ا�ضتفيد  ح�ضبما 
ذات  واأو�ضح  وال�ضكان  ال�ضحة 
الت�ضمم  حالت  اأن  امل�ضدر, 
عرب  ت�ضجيلها  مت  العقربي 
حيث  الولية  بلديات  خمتلف 
�ضيدي  الأبي�ش  بلدية  �ضهدت 
ال�ضيخ اأعلى عدد من الت�ضممات 

حالة  بـ304  والبي�ش  حالة  بـ326 
واخليرث  بربيزينة  حالة  و246 

بـ200 حالة.
العام  خالل  الولية  وعرفت 
يف  ما  نوعا  »تراجعا«  املن�رشم 
عدد الإ�ضابات بالت�ضمم العقربي 
واأي�ضا يف حالت الوفيات مقارنة 
ب�ضنة 2018, التي �ضهدت 2.609 
نف�ش  وفق  وفيات,  وثالث  حالة 

امل�ضدر.

ال�ضبت  م�ضاء  حتفها  فتاة  لقيت 
تعر�ضها  نتيجة  مب�ضتغامن 
اأك�ضيد  اأحادي  بغاز  لالختناق 
اأم�ش  علم  ح�ضبما  الكربون, 
احلماية  م�ضالح  لدى  الأحد 
اأ�ضارت  التي  للولية,  املدنية 
الأوىل  تعد  احلالة  هذه  اأن  اإىل 
خالل  مب�ضتغامن  امل�ضجلة 
امل�ضدر  واأو�ضح  ال�ضنة  هذه 
املدنية  احلماية  وحدات  اأن 
الرابعة  ال�ضاعة  حدود  يف  تلقت 
مفاده  نداء  ال�ضبت  اأم�ش  م�ضاء 
 20 العمر  من  تبلغ  فتاة  تعر�ش 
مب�ضكنها  بالغاز  لالختناق  �ضنة 
�ضيدي  بقرية  الواقع  العائلي 
مما�ش  حا�ضي  ببلدية  املجدوب 

)10 كلم غرب م�ضتغامن(.
املتدخلة  الوحدة  وقامت 
اإىل عني املكان وتقدمي  بالتنقل 
التي  للفتاة  الأولية  الإ�ضعافات 
ال�ضتحمام  خالل  تعر�ضت 
املحرتق  الغاز  ب�ضبب  لالختناق 
)ذي  الطهي  فرن  من  املنبعث 
بقارورة  املو�ضول  اأرجل(  ثالث 
نقلها  مت  حيث  البوتان  غاز 
م�ضالح  اإىل  ال�رشعة  جناح  على 
اجلراحية  الطبية  ال�ضتعجالت 
»ارن�ضتو  ال�ضت�ضفائية  للموؤ�ض�ضة 
تفارق  اأن  قبل  غيفارا«  �ضي 
احلياة متاأثرة بالختناق, ح�ضبما 
عن  نقال  امل�ضدر  نف�ش  اأكده 

م�ضدر طبي

البي�س 

ت�سجيل قرابة 2.400 حالة ت�سمم 
عقربي العام املنق�سي

م�ستغامن 

وفاة فتاة اختناقا بالغاز 
خوفا من كورونا

جامعات عريقة تلجاأ لالإنرتنت 
�ضتانفورد  جامعة  �ضتوفر 
من  اعتبارا  لطالبها,  الأمريكية 
عرب  الدرا�ضية  احل�ض�ش  الثنني, 
انت�ضار  خلفية  على  الإنرتنت, 
اجلامعة  وقالت  كورونا  فريو�ش 
�ضمال  يف  الواقعة  العريقة 
اإنها تتوقع »اأن ي�ضتمر  كاليفونريا 
مبر�ش  املثبتة  الإ�ضابات  عدد 
منطقتنا  بالرتفاع يف  كوفيد-19 
اأن  واأكدت  اأو�ضاط جامعتنا«  ويف 
الن�ضاطات  من  كبرية  جمموعة 
 16500 ت�ضم  التي  اجلامعة  يف 
ح�ضب  تعدل,  اأو  �ضتلغى  طالب, 
»فران�ش بر�ش«ويف بيان منف�ضل, 

بري�ضي�ش  اجلامعة,  مديرة  قالت 
�ضتانفورد  يف  طالبني  اإن  دريل, 
تعر�ضهما  بعد  نف�ضيهما  عزل 
كورونا  لفريو�ش  املحتمل 
كوفيد- لوباء  امل�ضبب  امل�ضتجد 

غادرا  الطالبني  اأن  واأو�ضحت   19
نتيجة  بانتظار  الطالب  م�ضاكن 

الفحو�ضات.
يف  جامعتان  اأعلنت  واجلمعة, 
اأكرب  �ضجل  حيث  وا�ضنطن  ولية 
الوليات  يف  الوفيات  من  عدد 
الفريو�ش,  جراء  املتحدة 
عرب  الدرو�ش  �ضتعتمدان  اأنهما 

الإنرتنت.

يف معركتها �سد الكوارث الطبيعية

مهند�سة معمارية
 �سالح تايالند 

تواجه بانكوك على غرار مدن اأخرى مثل البندقية 
وجاكرتا ونيو اأورلينز, خماطر بيئية كبرية من بينها 
عر�ضة  املاليني  يرتك  ما  البحر  م�ضتوى  ارتفاع 
�رشي  ب�ضالح  تتمتع  اأنها  اإل  طبيعية,  لكوارث 
املعمارية  باملهند�ضة  تتمثل  هذه  معركتها  يف 
التي  املراأة  هذه  وقالت  فوراخوم.  كوت�ضاكورن 
تبلغ من العمر 39 عاما: »نحن نتحدث عن م�ضاألة 
من  التمكن  يف  اآملة  الو�ضع«  هذا  يف  وموت  حياة 
العلماء  يحذر  اإذ  الهاوية,  حافة  من  بانكوك  اإنقاذ 
قد  وجفاف,  في�ضانات  من  ق�ضوى  ظواهر  اأن  من 
تعيث ف�ضادا يف املدينة تاركة 40% منها غارقا يف 
الأمر  اأواجه  اأن  اأريد  »ل  واأ�ضافت:  العقد املقبل, 
لإحداث  فر�ضة  لدينا  اللحظة  هذه  يف  باخلوف. 
لالأجيال  لنظهر  الآن  ذلك  نفعل  اأن  علينا  تغيري.. 
اجللو�ش  ينبغي  فال  ممكن.  الأمر  اأن  املقبلة 

والنتظار«, وفق »فران�ش بر�ش«.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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