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يعر�ض اليوم يف الربملان للت�صويت عليه 

قانون املحروقات ..االمتحان الع�صري حلكومة بدوي

جمل�ض احتاد املحامني 

م�صرية وطنية 
24اأكتوبر القادم

بخليلي ينفى اأن يكون مدعما من الأفالن 

 يف حالة فوزي �صاألغي 
العديد من الوزارات
عملية جمع التوقيعات ناهزت 85 باملائة

مناطق �صناعية �صاغرة ، ا�صتثمارات وهمية ، وم�صاريع على الورق 

حتقيقات  يف م�صاريع تنمية املناطق احلدودية بواليات الغرب 
�ض3

�ض4
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عبد العزيز بلعيد يوؤكد من
 حا�صي م�صعود :

ال عالقة للجي�ش 
باختيار الرئي�ش القادم

�ض3.  املرحلة النتقالية عواقبها وخيمة  

�ض4

�ض4

�ض17�ض2

ال�صاعر ال�صوري جهاد �صرف 
يف حوار ح�صري مع » الو�صط«

الأ�صاتذة ومدراء املتو�صطات يطالبون بتو�صيحات  

ن�صاطات لتعوي�ش كتاب 
التاريخ واجلغرافيا

نقابة الأ�صالك امل�صرتكة والعمال املهنيني لقطاع الرتبية

�صرورة اإعادة النظر يف
 اأجور العمال واملهنيني 

ثالث اأكرب بلدية بتلم�صان

الرم�صي .. على وقع 
ال�صراعات والنهب والفو�صى

.     مهماه بوزيان: �صرورة الإفراج  على 
القانون �صريعا .

.      اأحمد �صادوق: �صن قانون يف الظرف 
احلايل  لي�ض بريئا

�ض3

�ض3



الوطني  للجي�ش  مفرزة  متكنت 
بخن�شلة,  اجلمعة  اأم�ش  ال�شعبي, 
من توقيف عن�رص دعم للجماعات 
اأورده  ما  ح�شب  الإرهابية, 
الدفاع  لوزارة  بيان  ال�شبت  اأم�ش  
امل�شدر,  ذات  واأو�شح  الوطني 
الإرهاب,  مكافحة  اإطار  »يف  اأنه 
الوطني  للجي�ش  مفرزة  اأوقفت 
 ,2019 اأكتوبر   11 يوم  ال�شعبي, 
دعم   )01( عن�رص  بخن�شلة/ن.ع.5 
�شياق  الإرهابية«ويف  للجماعات 
العمليات املتوا�شلة الهادفة ل�شد 

انت�شار ظاهرة الإجتار باملخدرات 
عرب كافة الرتاب الوطني, »اأوقفت 
ال�شعبي  الوطني  للجي�ش  مفرزة 
الدرك  عنا�رص  مع  بالتن�شيق 
تاجر  بتقرت/ن.ع.4,  الوطني  
 )124.6( بحوزته  خمدرات   )01(
املعالج,  الكيف  من  كيلوغراما 
فيما اأوقفت مفرزة اأخرى للجي�ش 
الدرك  وعنا�رص  ال�شعبي  الوطني 
 )04( اأربع  بباتنة/ن.ع.5  الوطني 
 )20.3( وحجزوا  خمدرات  جتار 

كيلوغراما من نف�ش املادة

وفاة املجاهد عمار العقون 
تويف اأم�ش ال�شبت بباتنة املجاهد عمار العقون عن عمر يناهز 

94 �شنة, ح�شب ما علم لدى وزارة املجاهدين.    الفقيد و هو من 

مواليد اأري�ش ولية باتنة ت�شبع بالقيم الوطنية من خالل ن�شاله 

ال�شيا�شي يف احلركة الوطنية, اأنخرط يف حزب ال�شعب اجلزائري 

�شنة 1947 لينتقل بعدها من الن�شال ال�شيا�شي للعمل الع�شكري, 

التحرير  جي�ش  ب�شفوف  األتحق  الذي  الأول  الرعيل  من  فكان 
الوطني اأول نوفمرب 1954 .

لقد اأظهر املرحوم كفاءة يف الن�شال واجلهاد حيث تقلد م�شوؤولية 

افري  منها معركة  �شارك يف عدة معارك  و  اري�ش  ناحية  قائد 

لبلح بقيادة ال�شهيد م�شطفى بن بولعيد. كما كان احد امل�شوؤولني 

)الرئي�ش احلايل  رفقة �شالح قوجيل  بتون�ش  التكوين  عن مركز 

مع  ليعتقل  القب�ش  عليه  األقي  اأن  اإىل  بالنيابة(  المة  ملجل�ش 
اأع�شاء الولية بتون�ش اإىل غاية ال�شتقالل.

ملنظمة  الولئي  الأمني  مهمة  ال�شتقالل  عقب  الفقيد  وتقلد 

لر�شالة  خمل�شا  بقي  حيث  تقاعده  لغاية  بباتنة  املجاهدين 
ال�شهداء.

خن�شلة

توقيف عن�صر دعم للجماعات الإرهابية 

خبر في 
صورة

ثالث �أكرب بلدية بتلم�شان

الرم�صي .. على وقع ال�صراعات 
والنهب والفو�صى

الويفي جمانا مبلعب 20 اأوت
قررت اإدارة ملعب 20 اأوت بالتن�شيق مع م�شوؤويل بلدية حممد بلوزداد 
اإطالق النرتنت جمانا لفائدة الأن�شار وذلك مبا�رصة بعد النتهاء من 
مباريات  احت�شان  اإىل  امللعب  وعودة  الأر�شية  جتديد  اإعادة  اأ�شغال 
بلوزداد  �شباب  فريق  ا�شتقبل  عندما  اأم�ش  منذ  الوطنية  البطولة 
مبيدانه  ال�شيف احتاد ب�شكرة �شمن ت�شوية رزنامة اللقاءات املتاأخرة, 
اأين ي�شتفيد الأن�شار من »الويفيي« جمانا يف اإطار توفري كافة و�شائل 

الراحة لالأن�شار.

هيئة مدوار حت�صر ملقا�صاة 
يف" تي  "دزاير 

تتوّجه الرابطة املحرتفة لكرة القدم نحو مقا�شاة القناة التلفزيونية 
اخلا�شة »دزاير تي يف« على خلفية عدم التزام الأخرية بدفع القيمة 
املالية اخلا�شة بحقوق البث التلفزيوين وذلك بعدما نالت ح�رصية نقل 
مباريات الرابطة املحرتفة الثانية, حيث تواجدت هيئة الرئي�ش عبد 
الكرمي مدوار  اأمام تهديدات الأندية ملقاطعة املناف�شة ب�شبب عدم 
ا�شتالم حقوقها من اأموال النقل التلفزيوين والذي تتماطل اإدارة القناة 
مالكها  وتواجد  تواجهها  التي  امل�شاكل  ظل  يف  دفعه  يف  التلفزيونية 

علي حداد يف ال�شجن.

تيبازة

ملتقى دويل حول التكنولوجيات 
امل�صتدامة ملعاجلة املياه والبيئة

)تيبازة(  ببواإ�شماعيل  ال�شم�شية  التجهيزات  تنمية  وحدة  �شتحت�شن 
الثنني املقبل ملتقى دوليا حول مو�شوع »التكنولوجيات امل�شتدامة 
لرئي�ش  بيان  ال�شبت  اأم�ش  به  اأفاد  والبيئة«,ح�شبما  املياه  ملعاجلة 

جلنة تنظيم امللتقى.
ويتناول هذا احلدث العلمي الذي يدوم ثالثة اأيام عدة حماور,على 
ا�شتعمال املياه املعاجلة« و كذا  البحر« و«اإعادة  غرار »حتلية مياه 
حممد  الدكتور  ح�شب  املجال«,  هذا  يف  املتجددة  الطاقات  »دور 
التجهيزات  تنمية  بوحدة  وباحث  امللتقى  جلنة  عبا�ش,رئي�ش 

ال�شم�شية.
دول  ومن  جزائريون  خرباء  فيه  ي�شارك  الذي  امللتقى  يناق�ش  كما 
»التاأثريات  مثل  اللقاء  مبو�شوع  �شلة  ذات  اأخرى  موا�شيع  اأجنبية 

القت�شادية واملالية والبيئية«, ح�شب ذات امل�شدر.

حت�شبا لغيابه عن �أر�ض �لوطن

فرخي بدرة  ت�صتخلف �صليمان �صنني
 

�شنني,  �شليمان  الوطني,  ال�شعبي  املجل�ش  رئي�ش  الأم�ش  عني 
الربملانية فرخي بدرة نائب رئي�ش املجل�ش عن كتلة الأحرار, رئي�شة 
حت�شبا  �شنني,  �شليمان  اأقره  الذي  التعيني  وجاء  بالنيابة,  للمجل�ش 
لغيابه عن اأر�ش الوطن, للم�شاركة يف موؤمتر الحتاد الربملاين الدويل 
ال�شنة �رصبيا, ويعترب قيام �شنني بتعيني برملانية  الذي تنظمه هذه 
اجلزائر, مبثابة  تاريخ  مرة يف  لأول  بالنيابة  للمجل�ش  رئي�شة  امراأة 
ر�شالة قوية, مفادها التزام اجلزائر ب�شاأن م�شاركة املراأة واإ�رصاكها 

يف احلكامة ال�شيا�شية.

اجلمعيات  من  الع�رصات  طالبت 
25كلم  الرم�شي  مبدينة  النا�شطة 
ال�شلطات  من  تلم�شان   �شمال 
اجل  من  العاجل  التدخل  العليا 
املزرية  الأو�شاع  على  الوقوف 
التي  املدينة  هذه  تعي�شها  التي 
حيث  من  مدينة  ثالث  تعد 
والأهمية  ال�شكانية  الكثافة 
القت�شادية وامل�شاحة. هذا وقد 
اىل  مرا�شلة  يف  اجلمعيات  اأكدت 
جمل�شهم  اأن  العليا   ال�شلطات 
الوحيد  املجل�ش  �شار  البلدي  
يعرف  الذي  الولية  م�شتوى  على 
الأمر  الروؤ�شاء  وتغيري  التجميد  

الذي عرقل التنمية وخلق فو�شى 
عارمة خا�شة يف ظل  وعود رئي�ش 
الدائرة بتوزيع 600 قطعة اأر�شية 
ودعمهم  املدينة  �شكان  على  
الأمر  وهو  الريفية  بالإعانات 
اأن �شكنات حي  امل�شتحيل بحكم 
عليها  الق�شاء  مت  النامو�ش  وادي 
تداول  يتم  واليوم    2014 �شنة 
اإعادة  اأحياء هذا احلي من جديد 
الإعانات  مترير  يف  ل�شتغالله 
 , والأحباب   والأقارب  لالأهل 
عدة  اجلمعيات  و�شجلت   هذا 
الإعانات  نهب  منها  جتاوزات 
القرى  اإىل   املوجهة  الريفية 

وادي  ل�شكان  ومنحها  ال10 
من  ,اأكرث  ال�شبع  ووادي  النامو�ش 
من  الريف  �شكان  منع  فاأن   هذا 
حق ال�شكن الريفي  يهدد بتفجري  
�شبق   وانه  خا�شة  الحتجاجات  
فاطمي  قرى   �شكان  اأغلق  واأن 
العربي , �شيدي بونوار , القو�شري 
الدائرة  رئي�ش  وقدم  الطريق  
اأكرث من هذا   , تتج�شد  ل  وعودا 
النفايات  يف  تغرق  املدينة  فان  
بفعل ف�شل �شيا�شة النظافة , كما 
وجود   ورغم  البلدية  حظرية  اأن 
العديد من احلافالت  فاأنها تلجاأ 
اإىل التعاقد مع اخلوا�ش من اأجل  

خا�شة  القرى  من  التالميذ  نقل 
اجناز  تاأخر  ظل  يف  ال�شمالية 

متو�شطة بقرية فاطمي العربي .
الفو�شى  اأخرى �شكلت  ناحية  من 
الفالحي  بالعقار  والبزن�شة 
 , الزاوية  حجرة  وال�شناعي  
من  ع�رصات  نهب  مت  حيث 
من  بكل  الفالحية  الهكتارات 
بدعم  والقوا�شري   بونوار  �شيدي 

واأع�شاء  البارونات   قبل  من 
�شهلوا  الذين  البلدي  املجل�ش 
اإقامة جتمعات فو�شوية اأ�شبحت 
والغاز   الكهرباء  اإىل  بحاجة  اليوم 
ميزانية  من  احليوية  وال�شبكات 
البلدية, �شف اإىل ذلك فتح البزن�شة 
يف املنطقة ال�شناعية التي عو�شا 
منا�شب  خلق  على  تعمل  ان  
مت  ال�شتثمار  اأفاق  وفتح  ال�شغل 

املال  لنهب  مواقع  اىل   حتويلها 
مالية  قرو�ش  طريق  عن  العام 
ولو م�رصوع  باهظة  دون جت�شيد 
واحد  , حيث لتزال التحقيقات 
جارية من قبل ال�شلطات يف هذا 
امللف الذي ي�شاف اإىل تراكمات 
ف�شادا  تعرف  التي  البلدية  هذه 

�شيا�شيا ,اققت�شاديا  واجتماعيا.
م.ب

خالل 48 �شاعة �لأخرية

اإرهاب الطريق يح�صد اأرواح 9 اأ�صخا�ص 
اأ�شخا�ش   )09( ت�شعة  لقي 
 )09( ت�شعة  اأ�شيب  و  م�رصعهم 
اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة 
متفرقة,  مرور  حوادث  اثر   ,
�شجلتها م�شالح احلماية املدنية 
الأخرية,  �شاعة   48 ال  خالل 

اأم�ش  اأوردتها  ح�شيلة  ح�شب 
ال�شبت م�شاحلها.

اأن  امل�شدر  نف�ش  واأ�شاف 
اأم  بولية  �شجلت  ح�شيلة  اأثقل 
اأ�شخا�ش   03 بوفاة  البواقي  
اإثر  ,على  اآخرين   02 واإ�شابة 

حادثي مرور �شجال على م�شتوى 
وبلدية  توغماين  هن�شري  بلديتي 
قام  اأخرى,  جهة  من  اجلازية 
لولية  املدنية  احلماية  غطا�شو 
انت�شال  لأجل  بالتدخل  تلم�شان 
العمر  من  يبلغ  �شخ�ش  جثة  

البحر  يف  غرقا  متويف  �شنة,   31
على م�شتوى ميناء �شيدي يو�شاع 
دائرة  يغمورا�شن  جار  ببلدية  
ال�شحية  نقل جثة  , مت  الغزوات 
اجلثث  حفظ  م�شلحة  اإىل 

مب�شت�شفى الغزوات . 
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بخليلي ينفى اأن يكون مدعما من الأفالن 

 يف ح�لة فوزي �س�ألغي العديد من الوزارات
.       ل اأحد يدعمني ول�صت ورقة من اأوراق الع�صابة

.       ل�صت مر�صح النظام وعنا�صر من احلراك تدعمني
.       عملية جمع التوقيعات ناهزت 85 باملائة

رد املرت�صح للرئا�صيات املقبلة الإعالمي �صليمان بخليلي على ما ثم تداوله موؤخرا بخ�صو�ص اأنه مر�صح ال�صلطة، 
موؤكدا باأن هذه الأخبار ل اأ�صا�ص لها من ال�صحة، ول يوجد اأي ات�صال من قبل ال�صلطة لتدعيمه باحلملة.

اإميان لوا�ص

بخليلي  �سليمان  الإعالمي  نفى 
املوجهة  �سحفية  ندوة  يف  الأم�س 
يكون مر�سح  باأن  البع�س  له من قبل 
النظام  على  وحم�سوب  ال�سلطة 
يدعمني  اأحد  ل   « قائال  ال�سابق، 
الع�سابة،  اأوراق  من  ورقة  ول�ست 
�سنوات   7 ملدة  الدولة  لدى  توظفت 
فقط، لكنني حو�رصت وجوعت �سنة 
من  براجمي  مني  وانتزعت   2010
التلفزيون العمومي« حفرت وجوعت 

وكنت اأ�ستلف من اأجل العي�س«.
حزب  ميثل  ل  باأنه  واأكد  بخليلي 
قبله،  من  مدعما  لي�س  و  الأفالن 
م�سريا باأن هذه الأخبار ل اأ�سا�س لها 
من ال�سحة، ول يوجد اأي ات�سال من 

قبل احلزب لتدعيمه باحلملة
على  النار  بخليلي  �سليمان  وفتح 
بع�س البلديات وال�سباط العموميني، 
توقيع  عملية  بعرقلة  اإياها  متهما 
اأو  لأطراف  خدمة  ال�ستمارات 

اأ�سخا�س.
املتحدث  قال  مت�سل،  �سياق  ويف 
اإجراء  �سالحيات  انتزاع  » رغم 
و  املحلية  الإدارة  من  النتخابات 
اإل  للبلديات،  العامني  الأمناء  تكليف 
اأن هناك ممار�سات يف بع�س الوليات 
تعرقل �سري العمل النتخابية بطريقة 
 « م�سيفا  مبا�رصة«،  غري  اأو  مبا�رصة 
البلديات  هناك متاطل  فيما يخ�س 
يف  العامني  الأمناء  من  بع�س 
الت�سديق على ال�ستمارات مبربرات 
خارج  يجتهدون  ،  هوؤلء  خمتلفة 

الناخيني  القانوين  يرهقون  الن�س 
ب�سماتهم  و�سع  خالل  ا�سرتاط  من 
مع التوقيع خالفا عن القانون ، هذه 
احل�سن  ال�سري  دون  حتول  العقبات 
للعملية و تقوم بتنفري الناخب ودفعه 
لعدم التوقيع ، هذه العراقيل العراقيل 
تدفع هوؤلء الناخبني لل�سك يف مدى 
العملية  اإزاء  املوجود  احلياد  جدية 
يف  اأننا  �سجلنا  خا�سة  النتخابية، 
التحيز  يوحي  مما  البلديات  بع�س 

حلزب ما اأو مر�سح معني«.
قطعنا   « بخليلي  ك�سف  حني  يف 
التوقيعات،  جمع  عملية  يف  اأ�سواطا 
باملئة،   85 ن�سبة  حوايل  بلغت  حيث 
وعراقيل  ل�سعوبات  مواجهتنا  رغم 
امل�ستقلة  ال�سلطة  داعيا  كثرية، 
لو�سع  للتدخل  النتخابات  ملراقبة 

حد لهذه العراقيل
بخليلي  عن  ك�سف  اأخرى  جهة  من 
وجممل  ال�سيا�سي  برناجمه  فحوى 
يف  عليها  �سيعمل  التي  الإ�سالحات 
 ، املقبلة  الرئا�سيات  جناحه  حال 
حيث تعهد باإلغاء العديد من الوزارت 
لالقت�ساد  �سيئا  تقدم  مل  التي 
ربط  يجب  ل   « قائال  الوطني، 
ال�سباب  ربط  بل  بالريا�سة،  ال�سباب 
الريا�سة  وربط  والعمل،  بالتكوين 
بالحتادات وا�ستبدال وزارة ال�سياحة 
جدوى  دون  املاليري  ا�ستهلكت  التي 
والفنون  للثقافة  الأعلى  باملجل�س 
والآداب، واإلغاء وزارة الت�سال ومنح 

�سالحياتها ل�سلطة ال�سبط.«
�سحفية  ندوة  يف  بخليلي،  وتعهد 
الربنامج  اليوم، مبراجعة  بالعا�سمة، 

ال�رصاعات  عن  واإبعاده  الرتبوي، 
بني  الثقة  وباإعادة  الإيديولوجية، 
اجلزائريني وترميم القلوب، والرتكيز 
على مبداأ التداول على ال�سلطة، مبا 

يف ذلك الأحزاب.
اأجل  من  املرت�سحني  جميع  وحتدى 
مكامن  واإبراز  مناظرات  اإجراء 
قائال  ال�سيا�سي،  برناجمه  يف  القوة 
»م�ستعد لإجراء مناظرات تلفزيونية 
هناك  يرت�سح،  اأن  يريد  من  كل  مع 
من  الأكفاء  ال�سحفيني  من  الكثري 
والعمومية  القنوات اخلا�سة  خمتلف 
باإدارتها  يقوموا  اأن  ميكنهم  الذين 

لنقدم عمال مميزا«
امل�سوؤولني  ملفات  وبخ�سو�س 
قال  حاليا،  املعتقلني  الفا�سدين 
هناك  بالعامل  دولة  اأي  يف  بخليلي« 

طرق  توجد  اأنه  كما  ف�ساد،  معتقلي 
بناء  على  العمل  نريد  ملعاجلتها، 
الفرد،  دولة  ل  موؤ�س�سات  دولة 
للف�سل  العدالة وحدها هي املخولة 
لن تكون حمل  رئا�سة اجلزائر  فيها، 
راأت  اإذا  و  ومناورات،   م�ساومات 
لت�سوية  داعي  هناك  اأن  العدالة 
الأعمال بطريقة  الق�سايا بني رجال 

التفاو�س فلها ذلك«.
الدور  املتحدث  وثمن 
خالل  الع�سكرية  الذي  املوؤ�س�سة 
خالل  من  خا�سة  احلالية  الزمة 
معتربا  الد�ستوري،  للحل  احتكامها 
اأجل  التي قدمتها من  ال�سمانات  اأن 
احلر�س على تنظيم انتخابات نزيهة 
و�سفافة م�سجعة على امل�سي قدما 

واإجرائها يف وقتها.

جمل�ص احتاد املحامني 

م�سرية وطنية 24اأكتوبر الق�دم

مناطق �صناعية �صاغرة ، ا�صتثمارات وهمية ، وم�صاريع 
على الورق 

حتقيق�ت  يف م�س�ريع تنمية املن�طق 
احلدودية بوالي�ت الغرب 

الوطني  احتاد  جمل�س  اأ�سدر 
بعد  املحامني  ملنظمات 
بيانا  بالعا�سمة  اأم�س  اجتماعه 
اأ�سكال  بكل  تنديد  فيه  جاء 
و  التعبري  حرية  على  التعدي 
الت�سييق عليها وحرية التظاهر 

ال�سلمي وحرية التنقل .
بيان  يف  الحتاد  بذلك  وندد 
طالت  التي  بالعتقالت  له 
املتظاهرين ال�سلميني ، معتربا 
خرقا  تعد  العتقالت  هذه  اأن 
الد�ستورية  احلريات  و  للحقوق 
املعاهدات  و  املواثيق  و 
عليها  �سادقت  التي  الدولية 

اجلزائر .
الحتاد  جمل�س  بذلك  وطالب 

معتقلي  جميع  على  بالإفراج 
 ، �رصط  اأو  قيد  دون  الراأي 
يواجهها  التي  بالعراقيل  منددا 
مهامهم  اأداء  عند  املحامون 
املعتقلني   هوؤلء  عن  للدفاع 
بيان  يف  الحتاد  جمل�س  ودعا 
�سلطة  باعتبارهم  الق�ساة  له 
اإل  يخ�سعوا  ل  اأن  م�ستقلة 
عند  �سمائرهم  و  للقانون 
املعرو�سة  للق�سايا  معاجلتهم 

عليهم .
وقرر بذلك املجل�س ت�سكيل جلنة 
جمموعات  املحامني  لتاأطري 
معتقلي  عن  بالدفاع  املكلفني 
�سليني  من  املتكون  و  الراأي 
�سالح  ،اإبراهيمي  املجيد  عبد 

عبد  ،جمدوبة  �سامل  ،خاطري 
العزيز ، بن عنرت احجمد .

وطالب جمل�س الحتاد ب�سحب 
املثري  املحروقات  قانون 
فيه  الف�سل  اإرجاء  و  للجدل 
حكومة  ت�سكيل  يتم  ريثما 
�رصعية ولي�س احلكومة احلالية 
بت�رصيف  مكلفة  هي  التي 

الأعمال .
اأ�سكال  بكل  املجل�س  ندد  كما 
العنف و التعدي املمار�س �سد 
ال�سمرية ال�سلمية للطلبة ، وقرر 
م�سرية  تنظيم  الحتاد  جمل�س 
اخلمي�س  يوم  للمحامني  وطنية 

24اكتوبر باجلزائر العا�سمة .
ع�صام بوربيع

اجلهوية  القيادة  با�رصت 
بوهران  الوطني  للدرك 
نهب  يف  معمقة  حتقيقات  
الدولرات   يف  املاليري من 
املناطق  لتنمية  م�ساريع 
ترى  مل  والتي  احلدودية 
املالية   الأغلفة  رغم  النور 
التي ا�ستهلكت لإقامتها على 
راأ�سها ثالث مناطق �سناعية 
و�سوق  لل�سقي  وم�رصوع 
و  للزيت   وم�سانع  للجملة 

موؤ�س�سات لنتاج ال�سبانخ 
املعطيات  واأ�سارت  هذا 
من  ت�رصبت  التي  الأولية 
امل�ساريع  هذه  اأن   امللف 
التي  ا�ستهلكت املاليري  من 
امل�ساريع  مئات  اإقامة  اأجل 
 5000 عن  يزيد  ما  لتوظيف 
�ساب من املناطق احلدودية 

بعد  ما  مرحلة  لتج�سيد 
راأ�سها  وعلى   ، التهريب  
ال�سقي  املحيط  م�رصوع 
م�ساعفة  مت  الذي  مبغنية 
4000مليار  اإىل  غالفه 
بدون  اأقيم  انه  تبني  �سنتيم  
ول  املناق�سات  اإىل  اللجوء 
ما  العمل  طريقة  حتديد 
عرقل العملية التي لن تنتهي 
تبني  كما   ، 5�سنوات  قبل 
لكل  ال�سناعية  املناطق  اأن 
داموا   بن  واأولد  مغنية  من 
ملجرد   اأقيمت  والزوية  
اأن  حيث  العام   املال  نهب 
حت�سلوا  الذين  امل�ستثمرين 
اجل  من  اأر�سية  قطع  على  
لرتكيب  م�سانع  اإقامة  
ال�سيارات والدراجات  واآخر 
لل�سبانخ  وم�سنع  للزيوت  

لرتكيب  واآخر  وا�ستغاللها   
هي   ، الفالحية  الآلت 
املال  نهب  اجل  من  م�سانع 
القرو�س   وحت�سيل  العام 
اأموال  مبئات املاليري ونهب 
البنوك لغري ، حيث انطلقت 
حتقيقات دقيقة  يف امللفات 
اإىل  اإطارات  عدة  جتر  التي 
العدالة وع�رصات امل�ستثمرين 
الذين  مل يج�سدوا ما وعدو 
القر�س   حت�سيل  مقابل  به  
وذلك ل�سمان  ت�سيري اقت�ساد  
ملرحلة  احلدودية  املناطق 
مت  الذي  التهريب  بعد  ما 
خمطط  �سمن  عليه  الق�ساء 
يف  انطلق  الذي  مغنية  للة 
 2016/01/25 يوم  تنفيذه 
التهريب نحو  لتجفيف منابع 

املغرب .

عبد العزيز بلعيد يوؤكد من حا�صي م�صعود :

ال عالقة للجي�س ب�ختي�ر الرئي�س الق�دم
.      املرحلة النتقالية عواقبها وخيمة  

رئي�ص منتدى املوؤ�ص�صات �صامي عقلي :

قوانني عدة تعيق م�س�ر اال�ستثم�رات
روؤ�ساء  منتدى  رئي�س  قال 
اأن  عقلي،  �سامي  املوؤ�س�سات 
ت�سكل  تزال  ل  عدة  قوانني 
املوؤ�س�سات  اأمام  عائقا 

القت�سادية وا�ستثماراتها.
خالل  اأم�س،  عقلي  واأو�سح 
افتتاح اأ�سغال الطبعة اخلام�سة 
�سعار  حتت  الأف�سيو  ملنتدى 
جامع و موحد »معا« ، اأن تو�سع 
ال�سوق املوازية باجلزائر،يخلق 
بني  موازية  غري  مناف�سة  جو 
اأن اجلزائر  املوؤ�س�سات م�سريا 
طرق  مفرتق  تعي�س  اليوم 
حا�سم، فبدل ال�سعي نحو تقليد 
املوؤ�س�سات  الأجانب،على 
ال�سعي ل�سنع الفارق مبا متتلكه 

البالد.
كما اأكد املتحدث، على �رصورة 
التوجه نحو تطبيق خطة عمل 
جديدة، بعيدا عن كل العراقيل 
تعيق  اأ�سبحت  التي  الإدارية 
ن�ساط املوؤ�س�سات وقال رئي�س 
املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  منتدى 
منتدى  اأن  عاقلي  �سامي 

الأف�سيو لن يتدخل يف ال�سيا�سة 
والق�سايا ال�سيا�سية.

واأكد �سامي عقلي، اأن لكل ع�سو 
ال�سخ�سية  احلرية  املنتدى  يف 
واختياراته  قناعاته  يف 
ال�سيا�سية واأ�سار �سامي عاقلي، 
ممثلي  ح�سور  عدم  بخ�سو�س 
اجلامعية  اأ�سغال  احلكومة 
اجلامعة  اأن  اليوم،  ال�سيفية 
خم�س�سة  للمنتدى  ال�سيفية 
الق�سايا  ملناق�سة  اأ�سا�سا 
وح�سبه  لذلك  القت�سادية 
ح�سور  الأمر  ي�ستدعي  “مل 
األح  كما  ممثلني عن احلكومة” 
رئي�س منتدى املوؤ�س�سات على 
لن�ساطاتها،  املوؤ�س�سات  رقمنة 
معتربا ذلك اأولوية من اأولويات 

اجلامعة ال�سيفية.
�سامي  ك�سف  اأخرى  جهة  من 
يتح�سل  مل  الأف�سيو  اأن  عاقلي 
اخلا�سة  النهائية  ال�سيغة  على 
واأكد  املحروقات،  بقانون 
ال�ستثمار  قاعدة  تطبيق  اأن 
يجن  مل   41/59 الأجنبية 

اأي  منها  الوطني  القت�ساد 
يحق  “ل  اأنه  م�سريا  اإ�سافة 
بني  التدخل  اجلزائرية  للدولة 
والأجنبي”،  الوطني  ال�رصيكني 
لي�س  البالد  م�سلحة  وحماية 
بتطبيق هذه القاعدة وقال ذات 
احلالية  الو�سعية  اأن  املتحدث 
تزال جد  الوطني ل  لالقت�ساد 
اليوم  املوؤ�س�سات  واأن  حرجة، 
الأجنبي  اإقناع  عليها  ي�سعب 
اأي  اأكرث من  بالبالد  لال�ستثمار 

وقت م�سى.
ذات  اأكد  اأخرى  جهة  من 
الف�سيو  اأن    ، املتحدث 
ال�رصيبة  فر�س  فكرة  يدعم 
الأعمال  رجال  ثروات  على 
م�سريا  املوؤ�س�سات  واأ�سحاب 
امل�ستثمر  اأن  ذاته  ال�سياق  يف 
تقا�سم  عليه  وجب  اجلزائري 

اأرباحه مع الدولة.
واأ�سار �سامي عقلي اإىل �رصورة 
طبع  منهجية  عن  التخلي 
مما  وقت،  اأ�رصع  يف  الأموال 
م�سكل  خلق  من  ذلك  ي�سبب 

عاقلي  �سامي  وك�سف  الت�سخم 
اأعمال منتدى الأف�سيو  اأن رقم 
تراجع بن�سبة كبرية، وذلك منذ 
الف�ساد  حماربة  حملة  اإطالق 
موؤخرا واأ�سار �سامي عاقلي اأن 
القت�سادية  املوؤ�س�سات  عديد 
ب�سبب  و�سعية حرجة  اليوم يف 
نف�س  واأكد  مالية،  م�ساعب 
�رصائب  فر�س  اأن  املتحدث 
ب�سفة عامة ل يخدم القت�ساد 
اأكرث مما ي�رصه، ودعا احلكومة 
اإىل ال�ستقرار يف قوانينها وعدم 
ذات  قال  �سهركما  كل  تغيريها 
ملزمة  احلكومة  اأن  امل�سوؤول 
اأخرى  مالية  موارد  اإيجاد  على 
لتمويل القت�ساد، والتخلي عن 

التمويالت البنكية.
ال�سياق  ذات  يف  مو�سحا 
قدم  قد  الأف�سيو  منتدى  اأن 
للحكومة  عديدة  اقرتاحات 
العامة  الو�سعية  حول 
ال�ساعة  حلد  لكن  للموؤ�س�سات 

مل يتلق اأي جواب.
ف.ن�صرين

امل�ستقبل  جبهة  رئي�س  اأكد 
على   ، بلعيد  العزيز  عبد 
جتمع  على  تن�سيطه  هام�س 
م�سعود  حا�سي  بدائرة  �سعبي 
معلومات  ترويج  اأن   ، بورقلة 
من  هو  اجلي�س  اأن  مفادها 
�سائعات  جمرد  الرئي�س  يختار 
 ، ال�سحة  من  لها  اأ�سا�س  ل 
دي�سمرب  رئا�سيات  اأن  موؤكدا 
خيار ل مفر منه لإخراج البالد 

من اأزمتها احلالية .
ك�سف عبد العزيز بلعيد رئي�س 
من  امل�ستقبل  جبهة  حزب 
حا�سي م�سعود، اأن النتخابات 
اإجراوؤها  املزمع  الرئا�سية 

دي�سمرب   12 اخلمي�س  يوم 
 ، منه  مفر  ل  خيار  املقبل 
م�ستبعدا يف ذات الوقوع يف فخ 
حذر  التي  النتقالية  املرحلة 
 . الوخيمة  عواقبها  تبعات  من 
بلعيد  ثانية فقد فتح  من جهة 
ببع�س  و�سفهم  من  على   النار 
التيارات والأحزاب التي حتاول 
ال�سعبي  ال�سلمي  احلراك  ركب 
اخللفي  املقعد  من  باجلزائر 
ال�سيقة  م�ساحلهم  لتحقيق 
ال�سدد  ذات  يف  مو�سحا   ،
ذلك  من  اأكرب  اجلزائر  اأن 
يبانوا  ال�سدة  وقت  »يف  قائال 
ليذهب   ،« واحلراير  الرجال 

بجبهة  الأول  الرجل  بعدها 
ذلك  من  اأبعد  اإىل  امل�ستقبل 
معلومات  اأن  ترويج  موؤكدا 
يختار  اأن اجلي�س هو من  على 
ل  �سائعة  جمرد  الرئي�س 
ويف   . ال�سحة  من  لها  اأ�سا�س 
مو�سوع مت�سل قال عبد العزيز 
املوؤ�س�سة  مرافقة  اأن  بلعيد 
احلراك  الع�سكرية  ملطالب 
ال�سلمي باجلزائر جنبت البالد 
من الوقوع يف م�ستنقع الفو�سى 
العدالة  ا�ستقاللية  عززت  كما 
 . الف�ساد  رموز  حماربة  يف 
ك�سفت  املن�سقة  جهتها  من 
امل�ستقبل  جلبهة  الولئية 

بحا�سي م�سعود فاطنة �سنديد 
بقوة  امل�ساركة  �رصورة  على 
العن�رص  خا�سة  النتخابات  يف 
واأداء  الرئي�س  الن�سوي لختيار 
مت  على   انه  موؤكدة  واجبهن 
األف توقيع على  اأكرث من  جمع 
م�سعود،  حا�سي  دائرة  م�ستوى 
اأنها  ال�ساأن  ذات  يف  م�سيفة 
اللقاءات  من  بالعديد  تقوم 
التح�سي�س  اأجل  من  اجلوارية 
الرئا�سي  لال�ستحقاق 
الذي  �سيكون مبثابة ا�ستقالل 
ال�سعب  للبالد ا�سرتجاع كرامة 
 20 من  اأكرث  مند  �سلبت  التي 

�سنة.
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حممد بن ترار

اأحمد باحلاج 



�أحمد �صادوق
ال ميكن حلكومة مرفو�صة 

�أن ت�صن قو�نني مهمة 

�أحمد  �لربملاين  �لنائب  فتح 
�لنار  حم�س  حركة  عن  �صادوق 
�جلديد،  �ملحروقات  قانون  على 
يجعل  لذي  ما   « ت�صاءل  حني  يف 
قو�نني  ل�صن  ت�صارع  �حلكومة 
قبيل  �ملحروقات  كقانون  مهمة 
�النتخابات �لرئا�صية باأيام و كاأنها 
تريد �أن ت�صع �لرئي�س �لقادم حتت 
قو�نني  خالل  من  �لو�قع  �الأمر 
مع  �جلز�ئر  مكبلة  �تفاقيات  و 
�الأجانب و هذ� �أمر خطري جد�«.

ت�رصيح  يف  �صادوق  �أحمد  و�صدد 
�حلكومة  باأن  »�لو�صط«  به  خ�س 
بد�ية  منذ  �صعبيا  �ملرفو�صة 
�حلر�ك و �لتي �صكلتها �لع�صابة ال 
يحق لها �أن تتخذ قر�ر�ت م�صريية 
خ�صو�صا ملا يتعلق �الأمر بقو�نني 
يفرت�س �أن تكون �صيادية ، كما �أن 
خمطط  تقدم  مل  �حلكومة  هذه 
عملها للربملان و لن ي�صادق عليه 
و من �لناحية �لد�صتورية و�لقانونية 
ال يحق لها �أن ت�رصف �صنتيما من 
يتم  �أن  بعد  �إال  �لدولة  ميز�نية 
�ملجل�س  يف  برناجمها  �عتماد 
عليه  ين�س  كما  �لوطني  �ل�صعبي 

�لد�صتور و هذ� �الأمر مل يتم.
 

مهماه بوزيان
�لقانون �جلديد يحمل �أ�صياء 

�إيجابية

مهماه  �القت�صادي  �خلبري  �عترب 
�إقر�ر  يف  تاأجيل  �أي  باأن  بوزيان 
للمحروقات  جديد  قانون 
�لقدر�ت  �إ�صعاف  يف  �صيت�صبب 
يف  �جلز�ئري  للطرف  �لتفاو�صية 
�صي�صقطنا  تاأجيل  و�أي  �مل�صتقبل، 
يف فخ �ال�صطر�ر لتقدمي تنازالت 
لل�رصيك  �الآن  �طالقا  و�ردة  غري 
�الأحنبي، ولي�س �لعك�س من خالل 
م�صامني  حول  �الآن  له  يروج  ما 

هذ� �لقانون على حد قوله.
بوزيان من خطر  يف  حذر مهماه 
الإر�دة  جديد  من  �النبعاث 
�رصورة  على  م�صدد�  �لتعطيل، 
�ملحروقات  قانون  على  �الإفر�ج  
�لطاقة  لقطاع  نتيح  حتى  �جلديد 
مناق�صات  �إطالق  يف  �ل�رصوع 
كل  يكن  باأنه  مل  م�صري�   ، جديدة 
�صالح  يف  �مل�صتغرق  �لوقت  هذ� 
قطاع  �صالح  يف  ولي�س  �لقانون، 
�القت�صاد  �صالح  يف  وال  �لطاقة، 
�لطاقوي دخل  �أمننا  �لوطني، الأن 
مرحلة �لتهديد �جلدي، و�أي مزيد 
كان  مربر  �أي  حتت  �لتاأخر  من 
�صيجرنا �إىل تعقيد�ت غري حممودة 
�لقائمة حاليا  �لعو�قب،  �حلكومة 
قامت �الآن فقط باالإفر�ج عن هذ� 
يف  مدة  منذ  �ملحتجز  �لقانون 
�لنقا�س  و�أقدمت  م�صار�ت  �أروقة 
�لتعطيل  من  حتريره  على 

و�لتاأخري«
�أو�صح مهماه بوزيان باأن �أهم �صيء 
جاء يف قانون �ملحروقات �حلفاظ 
وتثمينها،  �لطاقوية  �ملو�رد  على 
وتثمني �ملخزون �ملنجمي ل�صالح 
خالل  من  �لوطنية،  �ملجموعة 
وهما  متز�وجني،  ملبدئني  �إقر�ره 
يف  ما  ملكية  �أي  �المتياز  مبد�أ 

باطن �الأر�س، وقاعدة 49\51.
باأن«  �لقانون  �ملتحدث  وذكر 
�جلديد �صيوؤطر ن�صاطات وعمليات 
وتتعلق  �لوطني،  �لرت�ب  جتري يف 
باطن  ثروة موجودة يف  با�صتغالل 
��صتغاللها  وتخطيط  �الأر�س، 
فاإن  زمنية،  عقود  على  �صيمتدد 
ثبت لرئي�س �جلمهورية �لقادم باأن 
هذ� �لذي يروج له ثابت بخ�صو�س 
فله  لالأحنبي  �لبلد  ثرو�ت  بيع   «
الإبطال  و�الإمكانية  �الأهلية  كل 
�لتعاقد�ت ��صتك�صافا �أو ��صتغالال، 
وميكنه بقر�ر �أن يعيد ب�صط �صيادة 
وباإمكانه  ثروتها،  على  �الأمة 

�لذهاب �إىل حّد �إعادة تاأميمها.
بوجود  �صلبيات  بوزيان   و�إعرتف 
�صدد   ، �لقانون  هذ�  يف  كثرية 
يرفق  �أن  يجب  �لقانون  �أن  على 
ببناء مناخ �عمال �صحي، ومنوذج 
�قت�صادي جديد، ومنوذج طاقوي 
و�مل�صتد�م،  �ملتو�زن  لال�صتهالك 
للمنظومة  كلية  ومر�جعة 
منوذج  وبناء  و�جلبائية  �ل�رصيبية 

و�لقطاعات  �لدولة  لهياكل  جديد 
�ملحلية  و�جلماعات  �حلكومية 
وجتديد مهمامها و�أمناط عملها، 
�لب�رصية  �ملو�رد  جتنيد  وحتدي 
وطنيا وتدريبها وتاأهيلها و�حلفاظ 
عليها وبعث موؤ�ص�صات �لتكون عايل 
�ملحروقات  قطاع  يف  �مل�صتوى 
�الأجور  �صبكة  ومر�جعة  و�لطاقة، 
وطنية، وبناء �صبكة عادلة لالأجو�ر 

ومتو�زنة مع �لقيمة يف �الأ�صو�ق
�لف�صاء  حترير  مهماه  ثمن  و 
�لذي  �لوطني  �لطاقوي  �ملنجمي 
يعي�س عزلة متز�يدة تخنق �لن�صاط 
�حلفاظ  باأن  �لطاقوي،  م�صري� 
للجز�ئر  �لطاقوي«  »�الأمن  على 
�صوناطر�ك  و�إعطاء  وتعزيزه، 
�لقدرة للولوج �إىل �الأ�صو�ق �لبعيدة، 
لتحدي  �ال�صتجابة  فقط  ولي�س 
�لتقليدية،  �أ�صو�قنا  على  �حلفاظ 
جدد  �صاعدين  بروز  �أمام  خا�صة 

يف �أ�صو�ق �لطاقة،
�ل�رصيبي  للنظام  �لعودة  وكذ� 
�لعد�لة،  على  �لقائم  �لفعال 

على  �لقدرة  �لكفاءة،  �النتفاع، 
�لو�صوح،  �لب�صاطة،  �لدفع، 
�ملبادئ  وهي  و�لوحدة  �لتكامل 
م�رصوع  جمعها  �لتي  �الأ�صا�صية 
�رصيبية  منظومة  �صمن  �لقانون 
حتدث  وهنا  �لتعقيد،  من  خالية 
�ل�رصيبي،  �لنظام  تو�صيع  عن 
�لعو�ئد  من  �ملزيد  �صيحقق  مبا 
�جلبائية للدولة، وي�صهم يف حت�صني 
وميكن  �ال�صتثمار�ت،  مردودية 
تغطية  من  �الأجانب  �ل�رصكاء 
و�أن  خا�صة  ��صتثمار�تهم،  تكاليف 
و�لن�صاطات  �لعمليات  من  �لكثري 
�صوف ميولونها ماليا بالكامل، مع 
�مكانية حتقيقهم الأرباح ال ت�رص 
يف نف�س �لوقت بن�صيب �جلز�ئر 
�أرباحها  �الأرباح، بل �صتجعل  من 

متعاظمة، ي�صيف مهماه.
�لقانون  تعزيز  �خلبري  و�أكد 
�ال�صتهالك  بني  للتو�زن  �جلديد 
�لت�صدير  على  و�لقدرة  �لد�خلي 
وم�صاعفتها، وجتديد �حتياطات 
قدر�ت  من  و�لرفع  �جلز�ئر 
و�ل�صناعات  �خلام  من  �نتاجها 
مبد�أ  وتو�صيح  �لبرتوكيمائية، 
�إلتز�م �لدولة بتغطية �لفارق بني 
�لت�صويق  و�أ�صعار  �الإنتاج  تكاليف 
للمو�د �لطاقوية،م�صيفا »�أن جعل 
�صوناطر�ك  بني  مبا�رص  �لتعاقد 
منظور  من  �الأجانب،  و�ل�رصكاء 
هيمنة  من  �صوناطر�ك  �إخر�ج 
�لفاعل  د�ئرة  �إىل  �الإد�رة، 

�القت�صادي بالقر�ر �إيجابي.«
�ملتحدث  قال  �أخر،  �صياق  يف  و 
» يجب معرفة �أن مر�جعة قانون 
 07-05( �ل�صاري  �ملحروقات 
 )2005 �أفريل   28 يف  �ملوؤرخ 
لي�س  �أو  �ليوم،  وليدة  لي�صت 

�أو  �حلالية  �حلكومة  �إعد�د  من 
�لعمل  جوهر  الأن  منها،  مببادرة 
�صوناطر�ك  مبوؤ�ص�صة  مرتبط 
كموؤ�ص�صة وطنية تقود �ملنظومة 
ومتولها،  �لوطنية  �القت�صادية 
جوهرية  �ملر�جعات  حيث 
فاأدخلت   ،2012 �صنة  منذ  بد�أت 
�جلباية  على  جوهرية  تعديالت 
 01-13 )قانون   2013 �صنة 
لكن   ،)2013 فيفري  يف  �ملوؤرخ 
مل تاأت هذه �ملر�جعات بالنتائج 
�لتفكري  و��صتمر  �ملرجوة، 
�لوزر�ء  لكن  �لقانون  بتعديل 
�خلو�س  يبا�رصو�  مل  �ملتعاقبون 
يف هذ� �ملو�صوع �حل�صا�س حتى 
جاءت �صنة 2017، �أين مّت تن�صيب 
فوج عمل متخ�ص�س من �إطار�ت 
هذ�  �لعمل  فوج  �لطاقة،  قطاع 
مر�جعة  �قرتح  �إىل  بد�ية  خل�س 
�لقانون  تعديل  تتجاوز  �صاملة 
حمدوديته،  �أثبت  �لذي  �حلايل 
قانون  لو�صع  �لتوجه  و�رصورة 
��صتغرق  �لذي  �الأمر  جديد، 
من  ون�صف  �صنة  من  �أكرث 
و�ال�صت�صارة  و�لتق�صي  �لبحث 
بعد  �خلرب�ت.  وتقييم  �ملو�صعة 
يف  �مل�رصوع  عر�س  مّت  ذلك 
ملرتني  م�صغر  وز�ري  جمل�س 
ثم  �ل�صابقة،  �حلكومة  عهد  يف 
جمل�س م�صغر �آخر يف عهد هذه 

�حلكومة.
ولعل �إقر�ر هذ� �مل�رصوع خالل 
م�صغرة  وز�رية  جمال�س  ثالثة 
حكومة  جمل�س  طريق  عن  ثم 
�أهمية  على  �صورة  يعطي  مو�صع 
و�أنه حظي مبا  وثقله،  �مل�رصوع 
قانون  م�رصوع  �أي  به  يحظ  مل 

�آخر«

يعر�ض �ليوم يف �لربملان للت�صويت عليه 

من �إعد�د: �إميان لو��ض

قانون املحروقات ..االمتحان الع�سري حلكومة بدوي
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�لوطنية  �لرتبية  وز�رة  وجهت 
�لرتبية   مدر�ء  �إىل  مر��صلة 
مدر�ء  مع  بالعمل  تطالبهم  
�لو�صائل  توفري   �ملتو�صطات على 
لتكييف  �ملر�فقة  �لبيد�غوجية  
مبادتي  �خلا�صة  �لكتب  م�صامني 
�لتاريخ  و�جلغر�فيا لل�صنة �لر�بعة 
عدم  خلفية  على   وذلك  متو�صط 
�عرت��س  بفعل  �لكتابني   �صدور 

وز�رة �ملجاهدين عليه.
�ملم�صي  �لبيان  و�أ�صار  هذ� 
جنادي  �لعام   �ملفت�س   من  
مدر�ء   �إرغام  �رصورة   �إىل  م�صقم 
�ملتو�صطات  بتوفري و�صائل �لطبع 
�لن�صو�س  توفري  ل�صمان  و�لن�صخ  
�الأمر   ، �ملحني  للربنامج   وفقا 
�الأ�صاتذة   يوقع  �أن  �صاأنه  من  �لذي 
�ن  بحكم  �لربنامج  مع  م�صاكل  يف 
�ملر��صلة جاءت و��صعة ومل حتدد 
، �الأمر  �لدرو�س وال نوعها  طبيعة 
�أمام  �الجتهاد  باب  �صيفتح  �لذي 
من  �لذي  �الأمر  وهو  �الأ�صاتذة 

تغري   يف  �لربنامج  ي�صع  �أن  �صاأنه 
�لتعليم  �صهادة  على  خطر  وي�صكل 
تدخل  عدم  حالة  يف  �ملتو�صط 
�لوز�رة لتحديد  �الأبعاد �الأ�صا�صية 
للربنامج قبل فو�ت �الأو�ن ، حيث 
�أن �لعديد من �الأ�صاتذة  �ملخت�صني 
و�ملديرون قد �عتربو� �أن �ملر��صلة  
غام�صة وغري حمددة  للدرو�س وال 
مر��صلة  وت�صتوجب   ، �لن�صاطات 
تو�صيحية  بغية حتديد �مل�صامني  
�أن  بحكم  وتوحيدها  �الأ�صا�صية 
هي  �ملتو�صط  �لتعليم  �صهادة 
وي�صتوجب  حتديد   وطنيا  موحدة 
�لن�صاطات  �لتي يجب على �ملدر�ء 
قبل  للطالب  توفريها   و�الأ�صاتذة 
�ختالفات  وقوع  لتفادي   ، �ملوعد 
على  �صلبا  توؤثر  �أن  �صاأنها   من 
�ملو�د  هذه   يف  �لتالميذ  مردود 
حتدد  مل  �ملر��صلة  و�ن   خا�صة 
�لن�صاطات  وال  �لدرو�س  النوعية 

وال �لكفاء�ت �مل�صتهدفة.

�الأ�صاتذة ومديرو �ملتو�صطات يطالبون تو�صيحات  

ن�ساطات لتعوي�ض كتاب مادتي
 التاريخ واجلغرافيا

�ملنظمة �لوطنية لل�صباب و�ل�صغل تطالب بدوي بالتدخل

ان�سداد داخل الوكاالت املحلية للت�سغيل بورقلة
للمنظمة  �لوالئي  �ملكتب  �أرجع 
 ، �ل�صغل بورقلة  و  لل�صباب  �لوطنية 
�أ�صباب �لغمو�س �لتي تكتنف م�صري 
عرو�س  عن  �الفر�ج  يف  �لتاخر 
�حلا�صل  �الن�صد�د  حلالة  �لعمل 
للت�صغيل  �ملحلية  �لوكاالت  د�خل 
للمنظمة  �لوالئي  �ملكتب  نا�صد   .
�لوطنية لل�صباب و�ل�صغل بورقلة ،يف 
مر��صلة موجهة للوزير �الأول كانت 
على  »�لو�صط«  يومية  حت�صلت  قد 
لفتح  �لتدخل  �أجل  ،من  ن�صخة منه 

حتقيق فيما �أ�صماه بحالة �الن�صد�د 
�ملحلية  �لوكاالت  د�خل  �حلا�صل 
�لعديد  يطرح  ما  وهو  للت�صغيل 
علمنا  �ذ�  خا�صة   ، �لت�صاوؤالت  من 
�مل�صكل  �ن  �ملر��صلة  ذ�ت  تقول 
�لقائم �صاهم ب�صكل كبري يف تعطيل 
طرف  من  �لو�ردة  �لعمل  عرو�س 
�ل�رصكات �لوطنية و�الأجنبية �لعاملة 
تعطيل  مت  و  �لنفطية  �ل�صناعة  يف 
�لفحو�صات  نتائج  عن  �الفر�ج 
�لعرو�س  ترك  ثم  ومن  �ملهنية   

ترت�كم فيما بعد، ويف �صياق مت�صل 
فقد حذرت نف�س �ملنظمة من مغبة 
�لعو�قب �لوخيمة �لتي قد تنجر عن 
تبعات تاأجيج �حتقان طالبي �لعمل 
�ملتم�صكني بخيار �لعمل بال�رصكات 
�لبرتول  حقول  يف  �لعاملة  �لوطنية 

دون �صو�ها .
رئي�س  �أكد  فقد  ثانية  جهة  من 
بورقلة  للت�صغيل  �لوالئية  �لوكالة 
ت�رصيح  �أخر  يف  �لد�وي  فار�س 
�لكبرية  م�صاعيه  عن   ، له  �صحفي 

يف �ل�صغط على �ل�رصكات مبختلف 
�أنو�عها من �جل �الفر�ج عن كامل 
�ملتعلقة  �لتوظيف  خمططات 
توجيهه  مع   ، �حلالية  بال�صنة 
�لوكاالت  لروؤ�صاء  �صارمة  تعليمات 
�ملحلية للت�صغيل من �أجل ��صتقبال 
الن�صغاالتهم  �ال�صتماع  و  �لبطالني 
بتطبيق  بها  �لتكفل  خلف  و�ل�صعي 
مبد�أ ح�صب �الأولويات و �المكانات 

�ملتاحة .
�صالح ،ب 

نقابة �الأ�صالك �مل�صرتكة و�لعمال �ملهنيني لقطاع �لرتبية

�سرورة اإعادة النظر يف اأجور العمال واملهنيني 
�ملجل�س  لقاء  يف  �مل�صاركون  دعا 
لالأ�صالك  �لوطنية  للنقابة  �لوالئي 
�مل�صرتكة و�لعمال �ملهنيني لقطاع 
�لرتبية �ملنعقد �أم�س �ل�صبت ب�صيدي 
بلعبا�س �إىل �رصورة �إعادة �لنظر يف 
و�أكد  �لقطاع   ومهني  عمال  �أجور 
لالأ�صالك  �لوطنية  �لنقابة  رئي�س 
�مل�صرتكة و�لعمال �ملهنيني لقطاع 
�لرتبية �صيد علي بحاري �أن »هاتني 
�لفئتني تتقا�صيان رو�تب زهيدة ال 

غالء  �أمام  حاجياتها  ل�صد  تكفي 
�ملعي�صة والبد من �إعادة �لنظر يف 
�أجورها«. و�أبرز �أن »فئتي �الأ�صالك 
تعي�س  �ملهنيني  و�لعمال  �مل�صرتكة 
يف حالة مزرية باأجور زهيدة والبد 
طرف  من  �صائبة  نظرة  تبني  من 
�أعلى �صلطة يف �لبالد يف ما يخ�س 
�لنقابة  �صعي  »موؤكد�  �الأجور  هذه 
ومهنيي  عمال  �أو�صاع  لتح�صني 
�أ�صار  جهته  ومن  �لرتبية  قطاع 

ل�صيدي  �لوالئي  �ملكتب  رئي�س 
�لدين  نور  �لنقابة  لذ�ت  بلعبا�س 
هذ�  تنظيم  من  �لهدف  �أن  كناين 
�ن�صغاالت  طرح  يف  يكمن  �للقاء 
ما  يف  ال�صيما  �لعمال  وم�صاكل 
يعاين  �لتي  �الأجور  بق�صية  يتعلق 
عامة  ب�صفة  �ملهنيني  �لعمال  منها 

�أمام �لغالء �ملعي�صي.
»�ل�صلطات  �ملتحدث  ذ�ت  ودعا 
يف �أعلى هرم من �أجل �الأخذ بعني 

�لعمال  الأن  �مل�صاكل  �العتبار هذه 
قطاع  يف  �أ�صا�صية  لبنة  �ملهنيني 
تكون  �أن  ال ميكن  وبدونهم  �لرتبية 

مدر�صة«.
بادر  �لذي  �للقاء  هذ�  وعرف 
للنقابة  �لوالئي  �ملكتب  بتنظيمه 
�مل�صرتكة  لالأ�صالك  �لوطنية 
�لرتبية  لقطاع  �ملهنيني  و�لعمال 
�ملذكور  �ملكتب  �أع�صاء  ح�صور 

حممد بن تر�روعمال ومهنيني بقطاع �لرتبية.

رغم عدم تنازل �حلكومة عن قاعدة   51/49  �لتي تدير �ال�صتثمار�ت �خلارجية يف �جلز�ئر، �إال �أن  م�صروع قانون �ملحروقات �جلديد تعر�ض للعديد من �النتقاد�ت 
خا�صة �أنه جاء يف ظرف ح�صا�ض تعي�صه �لبالد منذ 22 فيفري �ملا�صي، وت�صاربت �الآر�ء بني موؤيد و معار�ض ل�صن هذ� �لقانون، �لكثري منهم �أعاب عليه بتقدميه 

تنازالت كبرية لل�صركات �الأجنبية �مل�صتثمرة يف �لطاقة خا�صة بعد �لت�صريح �الأخري لوزير �لطاقة �لذي �عرتف من خالله باأن هذ� �لقانون ثم بعد ��صت�صارة طويلة 
من خرب�ء و �صركات  �أجنبية خا�صة �الأمريكية .   
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اإعداد: م.ثيزيري
 

الطبيعة ال�صتثنائية 
للحب�س املوؤقت

احلب�س امل�ؤقت اإجراء ا�ستثنائي 
ق.ا.ج  املادة123  حلكم  طبقا 
وغرفة  التحقيق  قا�سي  ي�سدره 
احلكم)131( االتهام)192(،ق�ساه 
والقا�سي الع�سكري)املادة93)من 
وذلك  الع�سكري(  الق�ساء  قان�ن 
ب��سع املتهم يف م�ؤ�س�سة عقابية 
وه� برئ اأ�سال مل تتم اإدانته اأ�سال 
من طرف الق�ساء، وقد مت تعديل 
عدة  امل�ؤقت  احلب�س  اأحكام 
مرات، حيث كان قا�سي التحقيق 
يتمتع ب�سلطة �سبه مطلقة اإال من 
حيث املدة ذلك اأن مل يكن ين�س 
ق.ا.ج على وج�ب ت�افر مربرات 
بها  اأتى  التي  امل�ؤقت  احلب�س 
ين�س  يكن  مل  قان�ن24-90، 
ميكن  التي  املرات  عدد  على 
الذي  وه�  املدة  فيها  متديد 
قان�ن05-86  مب�جب  تغيريه  مت 
على  يكن  مل  قان�ن08-01،  ثم 
باعتبارها  الق�سائية  الرقابة 
بديال، مل يكن ين�س على وج�ب 
اجلمه�رية  وكيل  راأي  ا�ستطالع 
قبل اللج�ء اإىل التمديد، مل يكن 
االأمر  ت�سبب  وج�ب  على  ين�س 
للمتهم  والحق  امل�ؤقت  باحلب�س 

يف ا�ستئنافه.

مربرات احلب�س املوؤقت

امل�ؤقت  احلب�س  يك�ن  اأن  يجب 
التحقيق  ولقا�سي  ق�سائي،  باأمر 
اإ�سدار  يف  التقديرية  ال�سلطة 
اأنه  اإال  امل�ؤقت  باحلب�س  االأمر 
القان�نية  القي�د  يحرتم  اأن  يجب 
االتهام  غرفة  لرقابة  يخ�سع  الأنه 
املختلفة،  الق�سائية  والهيئات 
ح�سب  امل�ؤقت  احلب�س  فمربرات 
تكن  مل  اإذا  هي:  املادة123  ن�س 
التزامات الرقابة الق�سائية كافية، 
م�ستقر  م�طن  للمتهم  يكن  مل  اإذا 
للمث�ل  كافية  �سمانات  يقدم  ومل 
جد  االأفعال  كانت  اأو  للعدالة 
احلب�س  يك�ن  وعندما  خطرية 
امل�ؤقت ال��سيلة ال�حيدة للحفاظ 
ملنع  اأو  املادية  االأدلة  على 
ال�سغ�ط على ال�سه�د اأو ال�سحايا 
ال�رشكاء،  بني  الت�اط�ؤ  لتفادي  اأو 
حلماية  �رشوريا  يك�ن  عندما 
وق�ع  دون  احليل�لة  اأو  املتهم 
اجلرمية من جديد، عندما يخالف 
املتهم اإجراءات الرقابة الق�سائية، 
يجب اأن يك�ن احلب�س امل�ؤقت يف 
اجلنايات كاأ�سل عام اإ�سافة للتهم 
اأكرث  باحلب�س  عليها  املعاقب 
اجلنح  ا�ستبعاد  اأي    �سهرين  من 
اأو  فقط  بالغرامة  عليها  املعاقب 
دالئل  تك�ن  اأن  يجب  املخالفات، 
ق�ية ومتما�سكة �سد املتهم طبقا 
ق.ا.ج،  للم�اد195-163-89-51 
مرة  ول�  املتهم  ا�ستج�اب  يجب 

واحدة.

مدة احلب�س املوؤقت

االأ�سل اأنه يتحكم يف مدة احلب�س 
اأو  امل�ؤقت طبيعة اجلرمية جناية 
جنحة والعق�بة املقررة،لكن يجب 
�سلفا)125-124( تك�ن حمددة  اأن 
ح�سب  اأ�سهر  ي�ماو04  وهي20 

االأح�ال.

احلب�س املوؤقت ملدة ع�صرين 
)20( يوما: 

يج�ز  ق.ا.ج  املادة124  ح�سب 
حب�س املتهم م�ؤقتا ملدة ع�رشين 
ويخلى  للتجديد  قابلة  غري  ي�ما 
يف  مبا�رشة  انق�سائها  بعد  �سبيله 
ملدة  باحلب�س  املعاقب  اجلنح 
ب�رشط:اأن  وذلك  فقط  �سنتني 
وان  باجلزائر  مقيم  املتهم  يك�ن 
حب�سه  جاز  خارجها  يقطن  كان 
املتهم  يك�ن  اأال  اأ�سهر،  ملدة04 
جناية  يف  �سابقا  عليه  حكم  قد 
تزيد عن  باحلب�س ملدة  اأو جنحة 
ثالثة اأ�سهر نافذة واإذا حكم عليه 
مدة  تك�ن  اأن  جاز  �سابقا  بهما 

احلب�س امل�ؤقت04 اأ�سهر.

احلب�س املوؤقت ملدة اأربعة 
اأ�صهر: 

امل�اد1-125-125  لن�س  طبقا 
تتجاوز  اأن  يج�ز  ال  فانه  ق.ا.ج 
اأ�سهر  اأربعة  امل�ؤقت  احلب�س  مدة 
اإذا كان املتهم  يف م�اد اجلنح اإال 

اأو  جناية  عليه يف  حكم  واأن  �سبق 
جنحة ملدة تزيد عن ثالثة اأ�سهر 
من  املتهم  اأن  نافذة،اأو  حب�س 
مهما  اجلزائر  يف  املقيمني  غري 
يعاقب  جنحة  اأو  اجلرمية  كانت 
مدة  اأن  علما  باحلب�س،  عليها 
احلب�س امل�ؤقت يف اجلنايات طبقا 
اأربعة  هي  ق.ا.ج  للمادة1-125 

اأ�سهر.
متديد احلب�س املوؤقت: 

احلب�س  مدة  متديد  يج�ز  ال 
اأ�سهر  اأربعة  كانت  اإذا  اإال  امل�ؤقت 
قا�سي  ل�سلطة  تخ�سع  وهي 
التحقيق يف اجلنايات واجلنح على 

النح� التايل:
يف اجلنح:  طبقا للمادة125 ق.ا.ج 

فان اجلنح التي ميدد فيها احلب�س 
عق�بتها  تزيد  التي  هي  امل�ؤقت 
عن ثالثة �سن�ات حب�س فقط لكن 
التحقيق  قا�سي  ي�ستطلع  اأن  بعد 
ويك�ن  اجلمه�رية  وكيل  راأي 
اأخرى  اأ�سهر  اأربعة  ملدة  التمديد 

مرة واحدة فقط.
لقا�سي  يج�ز  اجلنايات:  يف 
مرة  من  الأكرث  التمديد  التحقيق 
اجلدول  ح�سب  اأ�سهر  اأربعة  ملدة 

التايل:
طبقا   : مرتني  اأ(-التمديد 
للمادة125-1 ق.ا.ج وذلك ا�ستنادا 
لعنا�رش امللف بعد ا�ستطالع راأي 

وكيل اجلمه�رية.
يج�ز  مرات:  ثالث  ب(-التمديد 
التمديد ثالث مرات يف اجلنايات 

التي يعاقب عليها القان�ن بعق�بة 
بال�سجن  اأو  �سجن  �سنة  ع�رشين 

امل�ؤبد االإعدام.
طبقا  مرات:  خم�س  ج-التمديد 
لقا�سي  ميكن  مكرر  للمادة125 
امل�ؤقت  احلب�س  متديد  التحقيق 
اإذا و�سفت اجلرمية  خم�س مرات 

باالأفعال االإرهابية والتخريبية.
مرة:  ع�رش  اإحدى  د(-التمديد 
مرة  ع�رش  اإحدى  التمديد  يك�ن 
عندما  مكرر  املادة125  ح�سب 
العابرة  باجلنايات  االأمر  يتعلق 

للحدود ال�طنية.
بتقدمي  التحقيق  قا�سي  يق�م 
ب�ا�سطة  االتهام  غرفة  اإىل  طلب 
النيابة العامة يبني دواعي التمديد 
وذلك يف اجلنايات كاأ�سل عام واإذا 
امل��س�فة  باجلنايات  االأمر  تعلق 
التخريبية  اأو  االإرهابية  باالأعمال 
راأى  اإذا  التحقيق  قا�سي  فان 
حمب��سا  املتهم  على  يبقي  اأن 
طلبا  يقدم  �سهرا  من48  اأكرث 
لغرفة  املذك�رة  االأ�سكال  بنف�س 

االتهام)125 مكرر.
من  امل�ؤقت  احلب�س  مدة  خ�سم 
من  للمادة212  طبقا  العق�بة: 
يجب  فانه  ال�سج�ن  تنظيم  قان�ن 
املتهم  ق�ساها  التي  املدة  خ�سم 
العق�بة  من  امل�ؤقت  احلب�س  يف 
املحك�م بها عليه وهذا ما ذهبت 

اإليه املادة365 ق اإج .

مالحظة: يق�سد ب ق ا ج قان�ن 
االإجراءات اجلزائية

مفاهيم قانونية

احلب�س الإحتياطي يف القانون اجلزائري
احلب�س الإحتياطي اأو احلب�س املوؤقت، حيث نظم قانون الإجراءات اجلزائية احلب�س املوؤقت وبدائله يف املواد137-123 فهو اإجراء ا�صتثنائي وهو اإيداع 

املتهم ال�صجن خالل فرتة التحقيق كلها اأو بع�صها اأو اإىل اأن تنتهي حماكمته غري اأن امل�صرع اجلزائري مل ي�صع له تعريف،غري اأنه نظم اأحكامه يف 
املواد125/125-124 مكرر،وهو �صلطة خمولة جلهة التحقيق الهدف منها الو�صول للحقيقة وهو اإجراء خطري مي�س حريات الأفراد.

و  الدينية  ال�س�ؤون  وزير  اأكد 
اأم�س  بلمهدي،  ي��سف  االأوقاف، 
م��سم  باأن  بب�مردا�س  ال�سبت 
مباركا  كان  ال�سنة  لهذه  احلج 
و�سهد بذلك  العام و اخلا�س من 
رغم  واأولياوؤهم  احلجاج  جم�ع 
الب�سيطة  االأ�سياء  بع�س  حدوث 

التي مل تكدر �سف�ه.
احلج  م��سم  »اأن  ال�زير:  وقال 
�سهد  و  مباركا  كان  ال�سنة  لهذه 
اخلا�س من جم�ع  و  العام  بذلك 
حدوث  رغم  اأولياوؤهم  و  احلجاج 
التي  الب�سيطة  االأ�سياء  بع�س 
يف  ال�زير  �سف�ه«وقال  تكدر  مل 
اإعطائه  عقب  �سحفي،  ت�رشيح 
الثقايف  امل��سم  انطالق  اإ�سارة 
ال�طني 2019 / 2020 �سمن زيارة 
عمل اإىل ال�الية باأن »هذا التقييم 
هناك  �سيك�ن  و  اأويل  اإال  ه�  ما 
اإعالن عن تقرير تقييمي ختامي 

الحقا ح�ل امل��س�ع«.
ال�زير-  ي��سح   - �سك  دون  من 
)امل�ؤطرون  الب�رشي  »اجلهد  باأن 
االأ�سياء  بع�س  فيه  يك�ن  للعملية( 

�سف�  تكدر  مل  التي  الب�سيطة 
ت�ؤخذ  اأن  يجب  لكنها  و  احلج 
االأداء  لتح�سني  االعتبار  بعني 
اأكرث فاأكرث »ويف معر�س رده على 
ال�زير  ك�سف  ال�سحفيني،  اأ�سئلة 
تعميم  نح�  يت�جه  القطاع  باأن 
ا�ستغالل الطاقة املتجددة ح�سب 
االإمكانيات املتاحة يف م�ؤ�س�سات 
امل�ساجد  منها  خا�سة  القطاع 
االأقطاب حيث مت يف هذا املجال 
ل�الية  القطب  م�سجد  تزويد 
والعملية  الطاقة  بهذه  وهران 
ناجحة اإىل حد االآن، ح�سب ق�له. 
ال�زير  ك�سف  اأخرى،  جهة  من 
احلك�مة  رئا�سة  باأن  بلمهدي 
على  م�افقتها  م�ؤخرا  اأعطت 
اإ�سالمية  ثقافية  مراكز   3 اإجناز 
واأم  تب�سة  و  غرداية  ب�اليات 
�سبكة  ت�ستكمل  وبذلك  الب�اقي 
التي  االإ�سالمية  الثقافية  املراكز 
ويف  ال�طن  واليات  كل  ت�سمل 
كلمته االفتتاحية للم��سم الثقايف 
رئي�س  بح�س�ر  الثقايف  باملركز 
العربية،  للغة  االأعلى  املجل�س 

واإطارات  واأئمة  بلعيد،  �سالح 
»ت�جيه   على  اأكد  القطاع، 
تعليمات لكل املعنيني يف القطاع 
ن�رش  بغر�س  الن�ساط  لتكثيف 
الذي  االإ�سالمي  الثقايف  الرتاث 
ال�سلم  ثقافة  تكري�س  اإىل  يدع� 
التيئي�س  وعدم  والبناء  واحل�ار 
كل  يف  وامل�ساركة  ال�طن  وحب 

امل�ساريع التي تبني ال�طن«.
املراكز  باأن  بلمهدي  واعترب 
الثقافية االإ�سالمية املنت�رشة عرب 
مبثابة  اأ�سبحت  ال�طن  واليات 
يف  لالأطفال  مفت�حة  ف�ساءات 
لتلقينهم  التمدر�س  قبل  ما  عمر 
الفن�ن  وتعلم  الكرمي  القراآن 
للكبار  االأمية  وحم�  املختلفة 
يف  امل�ساهمة  ذلك  �ساأن  ومن 
االنحراف  اجلرمية  من  التقليل 
والتيهان لالأبناء يف اأوقات الفراغ 
مبثابة  املراكز  هذه  اعترب  كما 
حيث  امل�ساجد  روافد  من  رافد 
ت�ؤدي  كما  جيدا  ر�سالتها  ت�ؤدي 
م�ؤ�س�سات الدولة االأخرى ر�سالتها 

املن�طة بها.

اإىل  ال�زير  زيارة  برنامج  وت�سمن 
التي  الفعالية  هذه  افتتاح  جانب 
حتمل �سعار »احل�ار قيمة قراآنية 
م�سجد  تد�سني  را�سد«  �سل�ك  و 
»عبد احلميد بن بادي�س« مبدينة 
 10.000 اإىل  يت�سع  الذي  ب�دواو 
م�سلي واأجنز على م�ساحة تقرتب 
من 4000 م2 بتكلفة تزيد عن 350 
ت�سيريه  يف  �سيزود  و  دج  ملي�ن 

بالطاقة ال�سم�سية.
حجر  و�سع  الزيارة  ت�سمنت  كما 
اخر  م�سجد  الإجناز  االأ�سا�س 
املرتقب  من  ب�مردا�س  مبدينة 
بالطاقة  يزود  اأن  االأخر  ه� 

ال�سم�سية يف ت�سيريه.
باملركز  اأقيم  الذي  وباحلفل 
عر�س  مت  االإ�سالمي  الثقايف 
�رشيط فيدي� ح�ل حماور برنامج 
الن�ساطات الثقافية مل��سم 2019 
»خري  املقرئ  تكرمي  و   2020  /
احلائز   « بلقا�سم  اأحمد  الدين 
م�سابقة  يف  الثانية  املرتبة  على 
امللك عبد العزيز الدولية للقراآن 

الكرمي بال�سع�دية.

وزير ال�صوؤون الدينية من بومردا�س

القطاع يتوجه نحو تعميم ا�ستغالل الطاقة املتجددة

ال�طنية  ال�سلطة  رئي�س  اأكد 
حممد  لالإنتخابات  امل�ستقلة 
بتمرنا�ست  ال�سبت  اأم�س  �رشيف 
املقبلة  الرئا�سية  االإنتخابات  اأن 
من  البالد  اإخراج  يف  �ست�ساهم 
�رشيف  واأو�سح  الراهنة.  اأزمتها 
املندوبية  تن�سيب  حفل  خالل 
جرى  الذي  لل�سلطة  ال�الئية 
االأهقار  بعا�سمة  »ب�رنان«  بفندق 
املدين  املجتمع  ممثلي  بح�س�ر 
االإنتخابات  اأن   « املنطقة  واأعيان 
دي�سمرب   12 ي�م  املقررة  الرئا�سية 
البالد  اإخراج  يف  �ست�ساهم  القادم 
م�سريا  الراهنة<<،  اأزمتها  من 
ال�طنية  ال�سلطة  م�رشوع  اأن  اىل 
من  »نابع  لالإنتخابات  امل�ستقلة 
تنظيم  وهدفه  ال�سعبية،  االإرادة 
اإىل انتخاب  انتخابات حرة تف�سي 
رئي�س كف�ؤ يك�ن قادرا على حتمل 

هذه امل�س�ؤولية ».
اإ�رشافه  اأن  �رشيف  ذكر  كما 

املندوبية  تن�سيب  على  �سخ�سيا 
بتمرنا�ست  لل�سلطة  ال�الئية 
التي  الكبرية  االأهمية  اإىل  يع�د 
و  م�ؤ�س�ساتها  بكافة  الدولة  ت�ليها 
هياكلها لهذه املنطقة من اجلن�ب 
الكبريويف �سياق حديثه عن ظروف 
ال�طنية  ال�سلطة  ا�ستحداث 
امل�ستقلة لالإنتخابات ، اأكد اأن هذه 
تامة  ><با�ستقاللية  تتمتع  الهيئة 
خا�سة  ظروف  يف  وجاءت   ،><
متر بها البالد والتي هي يف حاجة 
مل�س�ؤولياته،  ال�سعب  لتحمل  ما�سة 
ال�سلطة  مندوبي  اختيار  اأن  كما 
�رشيف  ال�سيد  اأ�ساف  –مثلما 
خمتلف  مع  الت�ساور  بعد  مت   -
فعاليات املجتمع املدين  ويرتاأ�س 
املندوبية ال�الئية لل�سلطة ال�طنية 
بتمرنا�ست  لالإنتخابات  امل�ستقلة 
بال�سندوق  اإطار  وه�  بادي خل�رش 
ال�طني للتقاعد رفقة اأربعة اأع�ساء 

م�ساعدين.

رئي�س ال�صلطة الوطنية امل�صتقلة لالإنتخابات 
حممد �صريف

الرئا�سيات �ست�ساهم يف اإخراج 
البالد من اأزمتها 



رئي�س  �أحمد  �ل�شقه  وجه 
لل�شباب  �لوطنية  �ملنظمة 
�ملو�طنة  وترقية  و�ل�شغل 
ت�رصيح  يف  مترن��شت  لوالية 
يومية  به  خ�س  �شحفي 
�التهام  �أ�شابع   ،« »�لو�شط 
لل�رصكات �خلا�شة و�القت�شادية 
تبعات  م�شوؤولية  حملها  �لتي 
قد  �لتي  �لوخيمة  �لعو�قب 
�لتعجيزية  �ل�رصوط  عن  تنجر 
وعلى  �لعمل  طالبي  لتوظيف 
عامل  �حل�رص  ال  �ملثال  �شبيل 
�شنو�ت   05 بـ  �ملقدرة  �خلربة 
ت�شاوؤال  حمدثنا  طرح  حيث   ،
�أن  لبطال  »كيف  قائال  عميقا 
ياأتي  �أين  ومن  خربة  له  تكون 
�شلة  ذي  �شياق  ويف   ،« بها 
فقد وجه نف�س �ملتحدث ند�ء 
�ملذكورة   لل�رصكات  �رصيح  
�إجبارية  �إ�شقاط  �أجل   من 
لي�شت يف  الأنها  �خلربة �ملهنية 
�لبطال مقرتحا  �ل�شباب  �شالح 
��شتحد�ث منا�شب �شغل �د�رية  
على  للق�شاء  �ل�رصكات  بهاته 
و�شفه  �لذي  �لقائم  �مل�شكل 
�لبطالني  يقتل  �لذي  بالهاج�س 

يف �شمت .
تطرق  فقد  ثانية  جهة  من 
رئي�س �ملكتب �لوالئي للمنظمة 
�لوطنية لل�شباب و�ل�شغل وترقية 
�أحمد  بتمرن��شت  �ملو�طنة 
�ل�شقة يف معر�س حديثه معنا 
�أهمية  �أخر� ال يقل  �إىل م�شكل 

بتنقل  �الأمر  ويتعلق  �الأول  عن 
�لفحو�شات  الإجتياز  �لبطال  
مقرها  بال�رصكات  يف  �ملهنية 
�لرئي�شي و�لذي يكون بعيد� عن 
�لوالية باآالف �الأميال مع �لعلم 
�ن  له  فكيف  بطال  �ل�شاب  �أن 
يوفر هاته �مل�شاريف �لباه�شة 
وتنقل  و�حد  يوم  �جل  من 
�لعديد منهم من �جل منا�شب 

حمدودة وخيبة �لكثري منهم .
�شدد  فقد  ذلك  جانب  �ىل 
تفعيل  �رصورة  على  �ل�شقة 
�لرقابة  �آليات  من  �ملزيد 
لتالعبات  لو�شع حد  و�ملتابعة 
توفري  يف  �ملتمثلة  �ل�رصكات 
معينة  ملنطقة  �ملنا�شب 

�ملرت�شحني  يكون  �ن  وت�شرتط 
�لت�شاوؤل  ليبقى  فيها  مقيمني 
يكن  مل  ما  حالة  يف  مطروحا 
يف  م�شجال  �لتخ�ش�س  ذلك 
يتم  فاأين  �ملحلية  �لوكالة  تلك 
��شتغالل تلك �ملنا�شب ، لهذ� 
�الجدر    من  �أنه  حمدثنا  يرى 
م�شجل  �ي  يوجد  مل  �أن   �نه 
�لوكالة   �ىل  �لطلب  يرجع  �ن 
فيه  وي�شجل  وين�رص  �لوالئية 
كل من له هذ� �لتخ�ش�س ل�شغل 

هذ� �ملن�شب .
ومعلوم �أن  �لرت�كمات �مل�شجلة 
بقطاع �ل�شغل بوالية مترن��شت 
�حلدودية تعترب من بني �أولويات 
وعلى  �لو�شية  �ل�شلطات 

�لت�شغيل  و  �لعمل  وزير  ر�أ�شها 
وو�يل  �الجتماعي  و�ل�شمان 
والية مترن��شت ، من �جل �إلز�م 
�لقائمني على ملف �ليد �لعاملة 
ت�رصيف  يف  �ل�شفافية  بانتهاج 
فر�س  مع   ، �لعمل  عرو�س 
�ل�رصكات  على  �ملتابعة  �أدو�ت 
للتطبيق  و�خلا�شة  �القت�شادية 
�حلكومة  لتعليمة  �ل�شارم 
�لتوظيف  �أولوية  ملنح  �لر�مية 
ومن  �ملنطقة  �أبناء  لفائدة 
حاالت  �أمام  �لطريق  قطع  ثم 
من  لعمال  �ملبا�رص  �لتوظيف 
�لوالية دون �ملرور على  خارج 

�لوكالة �لوالئية للت�شغيل .

يئن �شكان قرية باد�س �لتابعة لبلدية 
وطاأة  حتت  بب�شكرة  �لو�دي  زريبة 
�لظروف �ملعي�شية �ملزرية ، ب�شبب 
�فتقارهم  الأدنى �رصوريات �حلياة ، 
حيث يعاين جتمع �شكني يزيد على 
و  للكهرباء  تام  غياب  من  عائلة   80
�لغاز و �ملاء و كذ� �شبكات �ل�رصف 
عزلة  يف  و�شعهم  مما   ، �ل�شحي 
قاطني  �أكد   . �شنو�ت  منذ  حقيقة 
�لو�دي  زريبة  ببلدية  باد�س  قرية 
يف   ، ب�شكرة  لوالية  �إد�ريا  �لتابعة 
باأن   « »�لو�شط  يومية  مع  حديثهم 
و�شعيتهم ال ت�شمح لهم با�شتمر�رية 
��شتمرو�  �إذ�  �ملنطقة  يف  �لعي�س 
يف  مو�شحني    ، �حلالة  هذه  على 
منا�شد�تهم  باأن  �ل�شياق  ذ�ت 
جتد  مل  �لبلدية  مل�شالح  �ملتكررة 
�آذ�نا �شاغية حلد �ل�شاعة ، ال�شيما 
و غياب �أ�شا�شيات �حلياة يف �لتجمع 
�إىل  �أدى  قد   ، �ملذكور  �ل�شكني 
لل�شاكنة  �ملعي�شي  �مل�شتوى  تدهور 
�إمكانياتهم  ، نظر� العتمادهم على 
من  متطلباتهم  تلبية  يف  �ملتو��شعة 
مو�شوع  ويف   . ماء  و  غاز  كهرباء 
مت�شل قال �أ�شحاب 80 �شكن ريفي 
�لو�دي  زريبة  ببلدية  باد�س  بقرية 
مع  و�شعيتهم  باأن   ، ب�شكرة  بوالية 
 ، للغاية  فقرية  �ملحلية  �لتنمية 
هذ�  �ل�شكني  جتمعهم  �أن  و  خا�شة 

 ، �ل�رصوريات  �أب�شط  على  يتوفر  ال 
�لغاز  و  �ملاء  �لكهرباء  �شبكات  من 
�الأمر   ، �ل�شحي  �ل�رصف  حتى  و 
الئق  غري  باأنه  عنه  قالو�  �لذي 
ند�ء�تهم  �أغلب  �أن  و  خا�شة  بتاتا 
بالف�شل  باءت  �ملحلية  لل�شلطات 
هذه  ��شتجابة  لعدم  نظر�   ، كلها 
و   ، �ل�شابقة  �ملر�ت  يف  �الأخرية 
�لوقت  نف�س  يف  ��شطرهم  ما  هو 
 ، باأنف�شهم  �حتياجاتهم  تلبية  �إىل 
على غر�ر تو�شيل منازلهم باأ�شالك 
�ل�شكانية  �لتجمعات  من  كهربائية 
حتملهم  �إىل  �إ�شافة   ، �ملجاورة 
 ، لال�شت�شقاء  �ليومي  �لتنقل  م�شاق 
فيما تبقى م�شكلة �ل�رصف �ل�شحي 
�آخر  �إ�شعار  �إىل  �الأخرى  هي  عالقة 
و  �لو�شائل  ذكر  عن  �لتحفظ  مع   ،
يف  �ل�شاكنة  ي�شتعملها  �لتي  �لطرق 
هذ� �لغر�س ، �إىل جانب هذ�  فاإن 
�لتهيئة  �نعد�م  مع  هوؤالء  معاناة 
للطرق  كلي  �شبه  و غياب  �حل�رصية 
�شهولة  من  �شعب  مما   ، �ملعبدة 
�لتقلبات  ظل  يف  خا�شة  تنقلهم 
�جلوية �ملتز�منة مع ف�شل �ل�شتاء ، 
ريفي  �شكن   80 �شكان  ند�ء  ليتجدد 
ببلدية باد�س �إىل �ل�شلطات �ملحلية 
ب�رصورة تفقد �الأو�شاع ميد�نيا و يف 

�لقريب �لعاجل .
�صالح ،ب

حلادث  قا�رص  تعر�س  �إثر  على 
�ىل  �ملوؤدي  ج�شماين  مرور 
�ل�شهر  نهاية  و�مل�شجل  �لوفاة 
�الأمن  م�شالح  متكنت  �ملن�رصم  ، 
�أدر�ر  والية  باأمن  �لثاين  �حل�رصي 
من  �شخ�س )يبلغ  توقيف  من 
ق�شية  يف  �لعمر 19 �شنة( متورط 
�شحيته  ر�ح  �لذي  �خلطاأ  �لقتل 
حلادث  تعر�شه  بعد  قا�رص  فتى 
�لوالية  بعا�شمة  ج�شماين  مرور 
�لذي  نارية  در�جة  �شائق  قبل  من 
جمهولة  وجهة  �ىل  بالفر�ر  الذ 
حماوال بذلك �لتهرب من �مل�شوؤلية 
تكثيف  بعد  و�ملدنية .  �جلز�ئية 

�لتحريات قر�بة �الأ�شبوع و��شتغالال 
ذ�ت  �مل�شتقاة، متكنت  للمعلومات 
�لفاعل  هوية  �مل�شالح من حتديد 
�إليه من  وتوقيفه معرتفا مبا ن�شب 
�أفعال ، بعد ��شتيفاء جميع �إجر�ء�ت 
فيه  �مل�شتبه  وتقدمي  �لتحقيق 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �ل�شيد  �مام 
مبوجب  وحماكمته  �أدر�ر  حمكمة 
�إجر�ء�ت �ملثول �لفوري، �شدر يف 
باإد�نته  يق�شي  ق�شائي  حكم  حقه 
مالية  وغر�مة  نافذة  حب�س  ب�شنة 
تعليق  مع  بـ 50.000 دج  مقدرة 

رخ�شة �ل�شياقة ملدة �شنتني.
�أحمد باحلاج

��شتقبلت قاعة �لعمليات الأمن والية 
�أدر�ر خالل �شهر �شبتمرب من �ل�شنة 
و�ردة  695 مكاملة هاتفية  �جلارية 
على  موزعة  �ملو�طنني  قبل  من 
 104 و   48/15 �خل�رص�ء  �الأرقام 
17 حيث  �لنجدة  �رصطة  خط  و 
�شمحت خمتلف �ملكاملات �لو�ردة 
من معاجلة عديد �لق�شايا و �شملت 
خا�شة  مكاملة  �لند�ء�ت 46  هذه 
 132 �الإغاثة  و  �مل�شاعدة  بتقدمي 
مكاملة متعلقة بطلب �ال�شتعالم و 
�لتوجيه 299 مكاملة خا�شة بالتبليغ 
)حودث �ملرور -�ل�رصقة -�حلر�ئق 
-حاالت �الختفاء( كما �شجلت ذ�ت 

ذ�ت  هاتفية  287 مكاملة  �مل�شالح 
�ل�شلة بطلب خمتلف �لتدخالت �ىل 
جانب ورود 31 مكاملة �أخرى  هذ� 
جمندة  �ل�رصطة  قو�ت  تبقى  و 
مد�ر  على  و  �الأوقات  جميع  يف 
لند�ء�ت  لال�شتجابة  24/24�شاعة 
بان�شغاالتهم  �لتكفل  و  �ملو�طنني 
و �لتي تدعوهم �إىل �الإبالغ عن �أي 
خطر قد يهدد حياتهم و ممتلكاتهم 
باالأرقام  �الت�شال  طريق  عن 
قبل  من  �مل�شخرة  �ملجانية 

�ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني .
�أحمد باحلاج

حمل �ملكتب �لوالئي للمنظمة �لوطنية لل�صباب و�ل�صغل وترقية �ملو�طنة بتمرن��صت �ل�صركات 
�القت�صادية و �خلا�صة م�صوؤولية �لتز�يد �ملقلق ملعدالت �لبطالة يف �صفوف خريجي �جلامعات ، 

�ملد�ر�س �لعليا ، مرتب�صي مر�كز �لتكوين �ملهني و �لتمهني ب�صبب �ل�صروط �لتعجيزية يف �لتوظيف .

�ملنظمة �لـوطنية لل�صباب و�ل�صغل وترقية �لـمو�طنة بتمرن��صت توؤكد :

�أحمد باحلاج 

ال�شروط التعجيزية للتوظيف بال�شركات وراء البطالة 
.     عامل �خلربة خلم�س �صنو�ت هاج�س يقتل �لبطالني

تعي�س متو�شطة �ل�شيخ بلكبري ببلدية 
باملقاطعة  �حلدودية  تيمياوين 
�لتابعة  باجي خمتار  برج  �الإد�رية 
من  جملة  وقع  على  �أدر�ر  لوالية 
و  �الأولياء  �أرقت  �لتي  �مل�شاكل 
من  �أكرث  مرور  رغم   ، �لتالميذ 
�شهر كامل عن �لدخول �ملدر�شي 
مقدمة  �شكوى  نا�شدت   . �جلديد 
مهتمة  حملية  جمعية  طرف  من 
تيمياوين  ببلدية  �ملحلي  بال�شاأن 
�لرتبية  ملدير  موجهة  بادر�ر 
كانت قد ت�شلمت يومية »�لو�شط« 
�لتدخل  ب�رصورة   ، منها  ن�شخة 
�الخت�شا�س  لدو�ئر  �لفوري 
�لنقائ�س  جملة  الحتو�ء  �ملعنية 
بي�شاء  ب�شنة  تنذر  باتت  �لتي 
�ل�شيخ  متو�شطة  لتالميذ  بالن�شبة 
�حلدودية  تيمياوين  ببلدية  بلكبري 
�مل�شجلة  �لرت�كمات  وتبقى   ،
على حالها رغم مرور �شهر كاملة 
للمو�شم  �لر�شمية  �النطالقة  عن 

 2020  ،2019 �جلديد  �لدر��شي 
�نعد�م  مقدمتها  يف  ياأتي  و�لتي 
�لتي  باملوؤ�ش�شة  �لرتبوي  �لطاقم 
�إد�ريني  عونني  مدير  على  حتتوى 
فو�شى  �إىل  �أدى  مما   ، فقط 
م�شت�شار  وجود  لعدم  باملتو�شطة 
�إ�شافة   ، �لرتبوي  �لطاقم  وباقي 
�لرتبوية  �ملوؤ�ش�شة  فاإن  لذلك 
تفتقر �أي�شا ملحول كهربائي حيث 
�أن هذه �لو�شعية �ملزرية �أدت �إىل  
ز�د  ومما   ، �الأجهزة  كل  تعطيل 
�لطني بلة عدم توفري مياه �ل�رصب 
فقد  ذلك  جانب  �إىل   .« »�لباردة 
�ملحلي  لل�شاأن  �ملتتبعون  �جمع 
بوالية �أدر�ر على �ن قطاع �لرتبية 
�لقطاعات  �برز  بني  من  يعترب 
�شفيح  وقع  على  تعي�س  �لتي 
�ل�شلطات  عجز  ب�شبب  �شاخن 
�مل�شاكل  معاجلة  يف  �ملعنية 
�لزمن  جتاوزها  �لتي  �لتقليدية 
 ، �لتدري�س  بحجر�ت  كاالكتظاظ 

�ملدر�شي  �لنقل  لتذبذب  �إ�شافة 
�الأطقم  يف  �ال�شتقر�ر  عدم  وكذ� 
�شاهمت  عو�مل  كلها  �لرتبوية 
�شلبا  �لتاأثري  يف  هوؤالء  نظر  يف 
لتالميذ  �لعلمي  �لتح�شيل  على 
بدليل  �لثالثة  �لدر��شية  �الأطو�ر 

للرتتيب  �ملذكورة  �لوالية  تذيل 
�المتحانات  نتائج  يف  �لوطني 
�البتد�ئي  �لتعليم  ل�شهادة  �لنهائية 
، �ملتو�شط و�لبكالوريا على مد�ر 

ع�رصين �شنة �الأخرية .
�أحمد باحلاج

متو�صطة �ل�صيخ بلكبري ببلدية تيمياوين باأدر�ر  

تاأجيل الدخول املدر�شي نتيجة انعدام الطاقم الرتبوي

قرية باد�س بب�صكرة

متورط يف قتل قا�صر �ثر حادث مرور 

�أمن والية �أدر�ر 

80 عائلة بدون الكهرباء الغاز و املاء

اأمن والية اأدرار  يطيح بع�شريني 

قاعة العمليات ت�شتقبل 695 
مكاملة هاتفية يف 2019
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وتفر�ض �صلطات االحتالل ح�صاراً 
املقد�صية،  البلدة  على  حمكماً 
على  حواجزها  ون�صب  باإغالق 
�رشقي  الواقعة  البلدة،  مداخل 
ت�صاعد  ظل  يف  املحتلة،  القد�ض 
يقودها  التي  ال�صعبية  مقاومتها 
ا�صت�صهاد  ومع  البلدة،  �صباب 
�صمري  حممد  املحرر  االأ�صري 
عبيد يف الـ 27 /06 /2019م، متاأثًرا 
االحتالل  بر�صا�ض  باإ�صابته 
قمع  اإثر  اندلعت  مواجهات  يف 
يف  احتجاجية  لوقفة  االحتالل 
املواجهات  ت�صاعدت  البلدة، 
وقوات  البلدة  �صباب  بني  الليلية 
االحتالل، يف ظل حمالت اعتقال 

اإ�رشائيلية متوا�صلة الأهاليها.
و�صنت اأول اأم�ض، �صلطات االحتالل 
ا�صتهدفت  م�صعورة،  حملة 
واأغلقتها  البلدة،  مداخل  خاللها 

واأقامت  اإ�صمنتية،  مبكعبات 
�صيا�صة  اإطار  يف  جديدة،  حواجز 
اأهلها  على  للت�صييق  ممنهجة 
ل�صيا�صات  "اإخ�صاعهم  وحماولة 
تهويدية"،وي�صف  اإ�رشائيلية 
الأهايل  االأهلية  اللجنة  ع�صو 
العي�صاوي،  هاين  العي�صاوية،  بلدة 
االإ�رشائيلي  االحتالل  اإجراءات 
الإخ�صاع  الهادفة  بـ"العن�رشية 
اأن هذه  العي�صاوية"، موؤكداً  اأهايل 
دورهم  على  توؤثر  لن  احلمالت 
واملقد�صات  البلدة  حماية  يف 

االإ�صالمية يف القد�ض املحتلة.
�صّعد  "االحتالل  العي�صاوي:  وقال 
من هجمته جتاه اأهايل العي�صاوية، 
خالل الـ3 اأ�صهر املا�صية، يف حملة 
مل تتوقف من �صنوات"، موؤكداً اأن 
�صباب  هم  ا�صتهدافاً  االأكرث  الفئة 
الوقفات  يف  وامل�صاركني  البلدة 

االحتجاجية االأ�صبوعية.
�صببها  "االحتجاجات  واأ�صاف: 

�صكان  يعي�صه  الذي  االإهمال 
االإ�رشائيلي  احل�صار  بفعل  البلدة، 
امل�صتمر لها، و�صنه حملة مربجمة 

ب�صكل يومي".

اعتقال 400 مقد�سي

االحتالل  قوات  اعتقلت  وموؤخراً، 
اأهايل  من  مقد�صي   400 نحو 
العي�صاوية، جلهم من �صباب البلدة، 
خمتلفة،  لتحقيقات  خ�صعوا 
عنهم،  االحتالل  قوات  واأفرجت 
رهن  اآخرين  على  اأبقت  فيما 
اآخرون  واأبعد  االإداري،  االعتقال 
اإ�صعاف  بغية  الأ�صابيع،  البلدة  عن 
وفق  البلدة،  يف  ال�صبابي  احلراك 

ما يو�صح العي�صاوي.

اإفراغ البلدة من ال�سكان

االإ�رشائيلية،  ال�صيا�صة  تلك  وحول 
القد�ض  �صوؤون  يف  اخلبري  اأو�صح 

االحتالل  اأن  دياب،  اأبو  فخري 
وموؤ�ص�صته االأمنية ي�صعى اإىل اإفراغ 
البلدة من �صكانها، بت�صييق اخلناق 

منها  للرحيل  ودفعهم  عليهم 
لديه  "االحتالل  دياب:  اأبو  وقال 
خلل  الإحداث  تهدف  خمططات 

املحتلة،  القد�ض  يف  دميوغرايف 
وم�صاريعه  امل�صتوطنني  ل�صالح 

التهويدية اال�صتيطانية".

تتعر�ض بلدة العي�ساوية منذ اأ�سهر طويلة، حلملة اإ�سرائيلية مربجمة، تقوم عليها �سرطة الحتالل واأجهزة خمابراتها الأمنية املختلفة، تهدف من 
خاللها لإخ�ساع �سبابها واإيقاف حمالتهم الن�سالية الراف�سة للح�سار الإ�سرائيلي للبلدة.

فل�سطني املحتلة

ق.د

"اإ�سرائيل" تتحدى  القد�س  عن  الأول  الدفاع  خط  "العي�ساوية".. 
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هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

تفا�سيل موؤملة ملا تعر�ست له الأ�سرية اللبدي ب�سجون "اإ�سرائيل"
االأ�رشى  �صوؤون  هيئة  ن�رشت 
وقا�صية  دقيقة  تفا�صيل  واملحررين 
اللبدي  هبة  االأ�صرية  مع  حدث  ملا 
يوًما   14 منذ  الطعام  عن  امل�رشبة 
والرا�صفة  االإداري،  اعتقالها  �صد 
بظروف  "اجللمة"  عزل  يف  حاليا 
من  جلملة  تتعر�ض  حيث  �صعبة، 
من  ال�صاعة  مدار  على  االنتهاكات 

املحققني االإ�رشائيليني.
االإفادة  حماميتها،  عرب  الهيئة  ونقلت 
تعر�صت  ملا  اللبدي  لالأ�صرية  الكاملة 
منذ  االإ�رشائيلية  ال�صلطات  من  له 
حيث  اليوم،  وحتى  االعتقال  حلظة 
قالت: "بتاريخ 20-8-2019 قدمت من 
االأردن مع اأمي وخالتي حل�صور زفاف 
اأيام   5 الإجازة  خططت  خالتي..  ابنة 
اأخذين  االحتالل  ب�ض  بالفرح،  مليئة 
لعامل ثاين مل اأكن اأتوقعه وال باأحالمي 

ال�صيئة وال حتى بالكوابي�ض".
النبي حوايل  "و�صلنا ج�رش  واأ�صافت: 
توقيفي  مت  �صباًحا،  التا�صعة  ال�صاعة 
اأغلقوا  بالبداية  �صاعتني،  حوايل 
مت  عليهم  �رشاخي  وبعد  علي  الباب 
حتر�صني،  جمندة  بقيت  الباب،  فتح 
تفتي�صا  تفتي�صي  املدة مت  خالل هذه 
�صبه عاٍر حيث رف�صت اإنزال مالب�صي 
نف�ض  يد  على  مرات   4 الداخلية 
عينّي  تع�صيب  مت  بعدها  املجندة، 
وتقييد يدّي بقيود بال�صتيكية ورجلّي 
لقاعدة  ونقلوين  حديدية،  بقيود 

ع�صكرية تبعد حوايل ربع �صاعة".
بال�صم�ض  واأبقوين  "اأنزلوين  وتابعت: 
جاءت  ثم  ومن  �صاعة،  ن�صف  نحو 
�صاألوين  لغرفة،  واأخذوين  جمندات، 
عن و�صعي ال�صحي، ومت تفتي�صي مرة 
اأخرى، اأخربت املجندة باأنني بحاجة 
قد  وكانت  ال�صحية،  الفوطة  لتبديل 
اأتتني الدورة ال�صهرية، فوافقت ب�رشط 

اأن تدخل معي املرحا�ض. املرحا�ض 
ل�صخ�ض  يت�صع  بالكاد  كان �صيقا جداً 
تنظر  ب�صالحها، وكانت  فدخلت معي 

اإيل واأنا اأبدل الفوطة".
و�صعرت  "ان�صدمت  اللبدي  وتعرب 
�صارخ  وانتهاك  واالإذالل  باحلرج 
االآدمية،  وحلقوقي  خل�صو�صيتي 
وهناك  للم�صكوبية  نقلي  مت  بعدها 
�صاعات حيث   3 اأنتظر حوايل  اأبقوين 
نقلي  وبعدها مت  اأخرى  معتقلة  نقلوا 

للتحقيق يف بيتاح تكفا".
التحقيق  مركز  "و�صلت  واأردفت: 
مرهقة  كنت  م�صاء،  الثامنة  ال�صاعة 
كثرًيا ب�صبب اأين م�صافرة منذ �صاعات 
ال�صباح الباكر وب�صبب الدورة ال�صهرية 
القا�صية،  املعاملة  كل  وب�صبب 
وكانت  �صيقة  وممرات  درجا  اأنزلوين 
املجندة  كانت  االأر�ض،  حتت  زنازين 
وتتعامل  دفعاً  تدفعني  يل  املرافقة 
بالزنزانة  ارحتت  عدوانية،  بطريقة 
اأخذوين  وبعدها  �صاعة  ن�صف  حوايل 
من  الفجر  �صاعات  لغاية  للتحقيق 

اليوم التايل".
يوما   16 "اأول  بالقول:  واأو�صحت 
منذ  متوا�صال  التحقيق  كان  تقريبًا 
ال�صاعة  لغاية  �صباحاً  التا�صعة  حوايل 
اخلام�صة فجراً من اليوم التايل، خالل 
ينزلونني  الطويلة  ال�صاعات  هذه 
االأكل  وجبات  اأوقات  مرتني  للزنزانة 
فقط،  �صاعة  ن�صف  حوايل  مرة  كل 
بعدها مت نقلي لغرف ع�صافري جمدو 
واجللمة ومن ثم اأعادوين لتحقيق بيتاح 
تكفا. مكثت على ذمة التحقيق حوايل 

35 يوماً بظروف قا�صية جدا جداً".
عن  عبارة  كان  "التحقيق  واأ�صافت: 
تعذيب نف�صي وكان عنيفا جداً؛ فمنذ 
�صاعات  لغاية  �صباحاً  التا�صعة  نحو 
الفجر من اليوم التايل، �صاعات طويلة 

على  جال�صة  التحقيق  بغرفة  جداً 
بالكر�صي  ومربوطة  مقيدة  كر�صي 
والكر�صي ثابت باالأر�ض، ال�صيء الذي 
�صبب يل اآالًما �صديدة بالظهر واالأيدي 
ي�رشخون  كانوا  املحققون  والرقبة. 
علي ب�صوت عاٍل، وكانوا يجل�صون �صبه 
كرا�صيهم  كانت  حيث  بي  متال�صقني 
وكاأنهم  يحيطوين  وكانوا  مني،  قريبة 
يتعمدون مالم�صة رجلي فكنت اأحرك 
م�صتفزة  طريقتهم  واأبعدها،  رجلي 
باأقذر  ينعتونني  علي  يب�صقون  جداً، 

ال�صفات وي�صبونني".
باأنني  يل  قالوه  ما  "بع�ض  وتابعت: 
�رش�صور،  �صافلة،  فا�صلة،  "حقرية، 
اأنت ب�صعة كثري،  اأنت ح�رشة،  حيوانة، 
كالم  بالزنازين،  تعفني  راح  ان�رشيف، 
بحياتي،  اأ�صمعه  مرة  اأول  جًدا  قا�ض 
الدين  و�صبوا  متطرفة  اأنت  يل:  قالوا 
يل  وقالوا  وامل�صيحي،  االإ�صالمي 
ديانات  واأنتم  جوهرة،  اليهود  اإحنا 
عن�رشي  كالم  زبالة،  اأنتم  متطرفة، 

جداً ومتطرف".

تهديدها  مت  اأنه  اللبدي  واأو�صحت 
و�صغطوا عليها بقولهم: "اإنهم اعتقلوا 
�صحب  بهدف  وهددوهم  واأختي  اأمي 
اعرتيف  يل  قالوا  حيث  مني  اعرتاف 
اأح�صنلك، وبعد اأن يئ�صوا وحماوالتهم 
باالعتقال  هددوين  بالف�صل  باءت 
دليل  عنا  ما  يل  قالوا  حيث  االإداري 
االإداري  االعتقال  عنا  ب�ض  �صدك 
�صنوات  ل�صبع  لتجديده  �صالحية  مع 
ون�صف، وبعدها راح نحب�صك بال�صفة 
حتت عيوننا، ومننعك تروحي االأردن، 
حاولوا  زيارتك،  من  اأهلك  ومننع 

ال�صغط علي بكل و�صيلة".
كبري  كم  معها  "حقق  اأنه  اإىل  ولفتت 
من املحققني.. كانت معاملتهم �صيئة 

ي�صبون  وكانوا  �صيئة جًدا  وت�رشفاتهم 
يلعبون  املحققون  كان  وي�صتمون، 
اأدواًرا؛ فاأحدهم ميثل اأنه جيد واالآخر 

�صيئ التعامل".
"بزنزانة  و�صعوها  اأنهم  اإىل  ونّبهت 
حيث  باحل�رشات..  مليئة  �صيقة 
والنمل  وال�رشا�صري  اأ�صحو  كنت 
اأعطوين  مالب�صي،  على  واحل�رشات 
وو�صخة،  كريهة  رائحتها  بيجامات 
ال�صعب  من  اإ�صمنتية خ�صنة  احليطان 
بدون  رقيقة  فر�صة  عليها،  االتكاء 
م�صعل  ال�صوء  و�صادة،  بدون  غطاء، 
تهوية  بدون  للنظر،  مزعج  �صاعة   24
طبيعية وبدون �صبابيك رطوبة عالية،  
طلبت  كريهة،  الرائحة  ماء،   وبدون 
�رشاخ  فرف�صوا،  �صاعة،  ن�صف  فورة 
وتخبيط و�صجة واأ�صوات مزعجة من 

الزنازين املحيطة".
ي�صتق�صدون  "كانوا  اأنهم  اإىل  واأ�صارت 
القرب،  مثل  احلمام  واإذاليل.  اإهانتي 
قذر  �صخ�ض  وقوف  بحجم  مكان 
وو�صخ، به د�ض وال يوجد مكان لتعليق 
املالب�ض، وباخلارج بابه يقف �صجانان 
وكنت  املاء،  ي�صمعون �صوت  و�صجانة 
حلظة،  اأي  يف  الباب  يفتح  اأن  خائفة 
احلمام  فحتى  ليفة  بدون  �صابون 
اأنهم  يقولون  هم  وخميفا،  مقلقا  كان 
ولكن  واأكال،  حماما  لالأ�رشى  يعطون 
واالأكل  احلمام  ظروف  ال�صوؤال  يبقى 

واملالب�ض فهي مذلة ومهينة".
�صيًئا  كان  "االأكل  فاإن  اللبدي؛  ووفق 
فمدة  نباتية،  باالأ�صا�ض  واأنا  جًدا، 
لذلك  ونتيجة  االأكل  اأرجعت  اأ�صبوع 
للعيادة،  نقلي  ومت  بالدوخة،  اأ�صبت 
القليل من اخلبز  اآكل  اأ�صبحت  بعدها 
املمكن  من  التي  واالأ�صياء  واللنب 
اأكل  يتعمدون  كانوا  املحققون  اأكلها، 

كنافة وحلويات اأمامي".

واإىل  من  نقلي  مت  "كلما  واأ�صافت: 
متديد  ملحاكم  كان  اإذا  الزنزانة 
التوقيف اأو للع�صافري كان يتم تع�صيب 
واآخرين  بقيدين،  يدّي  وتقييد  عينّي 
ي�صبب يل  كان  الذي  ال�صيء  باالأرجل. 
اآالًما �صديدة، عدا عن تع�صيب االأعني 
واإىل  من  نقلي  مت  مرة  بكل  والقيود 

غرفة التحقيق".
واأ�صارت اللبدي اإىل اأن القن�صل االأردين 
زارها بتاريخ 3-9-2019 تقريباً، وبعد 
 3 اجللمة  ل�صجن  اإىل  نقلي  مت  زيارته 
بهدف  اأيام،   3 ملدة  وملجدو  اأيام، 
حيث  الع�صافري،  عند  اعرتاف  انتزاع 
الزنزانة  باب  على  رجال  يح�رش  كان 
هناك، ويدعون اأنهم اأ�رشى، ويقولون 
يل اإحكيلنا اللي ما حكيتيه بالتحقيق، 
احنا بنحاول ن�صاعدك، والخ، طبعاً مل 

يكن لدي �صيء الأقوله لهم".
مبعتقل  "الظروف  اأن  اإىل  ونّبهت 
�صعرت  للغاية،  �صعبة  كانت  اجللمة 
فالزنزانة  بال�صتيكي  ببيت  باأنني 
من  ببال�صتيك  مغطية  �صاحة  مقابلها 
طبيعية،  تهوية  وبدون  النواحي  جميع 
مروحة  مكيف،  بدون  عالية  رطوبة 
ب�صبب  الإطفائها  ا�صطر  كنت  مزعجة 
ومنل  �رشا�صري  العالية،  الرطوبة 
االأكل  جداً،  كبرية  بكميات  وح�رشات 
على مزاج الطباخني �صيئ وال يوؤكل".

باأنهم  اأخربوين  "بعدها  واأ�صافت: 
باقي  مع  الدامون  ل�صجن  �صينقلونني 
انتظرت  الدامون  و�صلنا  االأ�صريات، 
يل  قالوا  وبعدها  �صاعتني،  بالبو�صطة 
ينقلونني  بهم  واإذ  اإنه عندي حمكمة، 
اأيام   3 بقيت  حيث  جمدو  ل�صجن 
طلبت  �صديد،  برد  هناك  كان  هناك، 
�رش�صف  �صوى  يعطوين  فلم  حراما 
وبدون  ملف  بدون  رقيقة  وفر�صة 
غري  كانت  التي  النمل  كمية  و�صادة. 

طبيعية وكاأين اأ�صبح بالنمل".
تابعت: "وبعد ذلك مت اإرجاعي لتحقيق 
عندما  �صدمت  حيث  تكفا  بيتاح 
اأعلموين  الأنهم  للتحقيق  اأعادوين 
للدامون،  ونقلي  التحقيق  بانتهاء 
عندما  تكفا  بيتاح  معتقل  مديرة 
حكتلي:  الع�صافري  عند  من  اأرجعوين 
"اإذا ما قدرتي تتحملي الو�صع وبدك 
مهدئات ومنوم بعطيك الأنه الكل هون 
بوخذ مهدئات"، فقلت لها: "اعطيهم 
اأع�صابهم  فقدوا  الذين  للمحققني 
يحتاجونه  فهم  معي  يحققون  وهم 

اأكرث مني".
اأن  ذكره  املهم  "من  بالقول:  واأردفت 
املعاناة  من  اأخرى  ق�صة  البو�صطة 
ي�صغلون  كانوا  حيث  والتعذيب؛ 
عالية  حرارة  درجة  على  املكيف 
كانوا  االإجراءات،  ال�صتكمال  وينزلون 
كنت  �صاعات،   4-3 حوايل  يبقونني 
اأقول للمجندة املرافقة اإنه حار تقول 
يل اإنني اأعلم ذلك، مكثت 9 اأيام اأخرى 
 4-3 معي  تكفا خاللها حققوا  ببيتاح 
معي  يحققوا  مل  اأيام   6 واآخر  مرات، 
باملرة وبدون �صبب اأبقوين مبثل هذه 
التعذيب  من  كنوع  القا�صية  الظروف 

واالنتقام".
كما نّبهت اإىل اأن "العنف النف�صي اأ�صد 
اأكرث  العنف اجل�صدي؛ فهو متعب  من 
يتعمدون  كانوا  وهم  تزول  ال  واآثاره 
اإرهاقي نف�صًيا، كمية احلقد والعدوانية 
اأنني  اأ�صعر  كنت  قبل،  من  اأرها  مل 
اأبواب واقفال حديدية،  مبحددة كلها 
اأنا فقدت  قلوبهم من حديد.  وكذلك 
فهم  كاإن�صانة  بوجودي  االإح�صا�ض 
اأخربت  وقد  االإن�صانية،  يعرفون  ال 
عندهم  النف�صي  التعذيب  اأن  املحقق 
اأ�صد واأعظم من اجل�صدي فقال يل اإنه 

يعلم ذلك".
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مركز امل�صتقبل للأبحاث 
والدرا�صات املتقدمة

التنب�ؤ ومكافحة الإرهاب

هناك  �أن  �إىل  »ماكيندريك«  ت�شري 
�لإرهابية؛  �لهجمات  ملنع  طريقتني 
حماية  خالل  من  �لردع،  هي  �لأوىل 
�ل�شو�بط  وتطبيق  �لتحتية،  �لبنية 
�حلماية  يف  �لتنبوؤ  وي�شاهم  �لأمنية. 
ميكن  �أنه  كما  �لتحتية،  للبنية  �ملادية 
تخ�شي�ص  لتح�شني  و�شيلة  يكون  �أن 
�أن  �لتي من �ملحتمل  للمو�قع  �ملو�رد 

تكون �أهد�ًفا لالإرهابيني.
من  �حلرمان  يف  فتتمثل  �لثانية  �أما 
عن  وذلك  هجمات،  �شن  على  �لقدرة 
�أن  طريق �لقب�ص على �لإرهابيني قبل 
جتنيد  ومكافحة  خمططاتهم،  تنفيذ 
وتطرفهم،  �مل�شتقبل  يف  �لإرهابيني 
�لأفر�د  حركة  على  قيوٍد  وفر�ص 
يف  �لفّعال  �لتنبوؤ  وي�شاعد  وحريتهم. 
�لق�رسية  �لقيود  �أو  �لقوة  ��شتخد�م 
يتم  بينما  �لعنيفني،  �لإرهابيني  �شد 
مع  �لت�شاحلية  �لتد�بري  ��شتخد�م 

�لأفر�د �ملعر�شني للتطرف.
�أن �لتنبوؤ مبكافحة  توؤكد »ماكيندريك« 
�لذكاء  من  نوًعا  يتطلب  �لإرهاب 
��شتخر�ج  يتيح  �لذي  �ل�شطناعي 
�ملعرفة و�لتنبوؤ�ت من �لبيانات �لرقمية 
�ملتنوعة �ل�شخمة. فاخلو�رزميات �لتي 
مربجمة  هي  �لتنبوؤية  �لنماذج  تدعم 
ذ�تًيّا على �أ�شا�ص �لتعامل مع �لبيانات. 
من  يكون  �حلالت،  من  �لعديد  ويف 
مثل  بدون  �لبيانات  حتليل  �مل�شتحيل 
هذ� �لنهج، كما �شيكون من �مل�شتحيل 

بناء �لنماذج بدون بيانات.
وتكمن �مل�شكلة يف �أن �لتنبوؤ بالعمليات 
تو�شيع  �رسورة  يفر�ص  �لإرهابية 
مبا  لالأ�شخا�ص  �ملر�قبة  م�شاحة 
�ص  ويُعِرّ �لإن�شان،  حقوق  مع  يتعار�ص 
�ل�شتخبار�تية  و�لأجهزة  �حلكومات 
ثّم ميكن يف  ومن  مل�شكالت حقوقية. 
�لتنبوؤ�ت  تُ�شاهم  �أن  �لقريب  �مل�شتقبل 
�لذكاء  تقنيات  على  �ملبنية  �جلّيدة 
يجب  ما  �أو  من  حول  �ل�شطناعي 
مر�قبته يف �حلد من �إ�شاءة �ل�شتخد�م 

باجلملة لو�شائل �ملر�قبة �لتقنية.

تطبيقات ملكافحة الإرهاب

ميكن  �أنه  �إىل  »ماكيندريك«  تُ�شري 
لعمل  �ل�شطناعي  �لذكاء  ��شتخد�م 
خالل  من  �لإرهاب  حول  تنبوؤ�ت 
لالت�شالت  �لو�شفية  �لبيانات  حتليل 
�ملالية  �ملعامالت  عن  و�ملعلومات 
ت�شفح  و�أن�شطة  �ل�شفر  و�أمناط 
�ملعلومات  عن  ف�شاًل  �لإنرتنت، 
و�شائل  ن�شاط  مثل  للجمهور  �ملتاحة 
ن  مُيِكّ و�لذي  �لجتماعي،  �لتو��شل 
من حتديد �لإرهابيني عرب �لتفرقة بني 
ما مييز ن�شاط جمموعة فرعية معينة 

على هذه �لو�شائط.

بتف�شري  �لآيل  �لتعلم  �أ�شاليب  وت�شمح 
�لو�شول  يتعذر  �لتي  �لأمناط  وحتليل 
�لبيانات.  من  كبرية  بكميات  �إليها 
وتت�شمن هذه �لأ�شاليب حتليل �لعالقات 
بني �لكيانات �أو �لأدو�ت �لأكرث تعقيًد� 
ويف  �ل�شوت.  �أو  �ل�شورة  على  للتعرف 
بع�ص  �إىل  �لإ�شارة  �ل�شدد، ميكن  هذ� 
�لأمثلة لقدرة �لذكاء �ل�شطناعي على 

�لتنبوؤ، و�لتي تتمثل يف: 
1- �لتنبوؤ بتوقيت وموقع �لهجمات: مت 
�لهجمات  مبوقع  تتنباأ  مناذج  تطوير 
 2015 عام  ففي  وتوقيتها.  �لإرهابية 
�رسكة  �دعت  �ملثال  �شبيل  على 
 )PredictifyMe( نا�شئة  تكنولوجية 
�أكرث  على  يحتوي  �لذي  منوذجها،  �أن 
قادًر�  كان  بيانات،  نقطة   170 من 
�لنتحارية  بالهجمات  �لتنبوؤ  على 
بع�ص  �عتمدت  كذلك   .%72 بدقة 
بيانات �مل�شادر  �لأخرى على  �لنماذج 
ي�شتخدمون  �لذين  لالأفر�د  �ملفتوحة 
�لو�شائط �لجتماعية و�لتطبيقات على 
نظام  بينها  ومن  �ملحمولة،  هو�تفهم 
مبكر  وقت  يف  �لأحد�ث  على  �لتعرف 
نتائج  يدمج  و�لذي   ،)EMBERS(
�ملنف�شلة  �لتنبوؤية  �لنماذج  خمتلف 
تف�شي  مثل  باأحد�ث  �لتنبوؤ  �أجل  من 
�ل�شطر�بات  و�أحد�ث  �لأمر��ص 

�ملدنية.
2- �له�شا�شة و�لقابلية للتطرف: طَوّرت 
�أدو�ت  �لتكنولوجيا  �رسكات  بع�ص 
�لتعر�ص لالأيديولوجيات  لتقييم قابلية 
�رسكة  مثل  �لعنيفة؛  �ملتطرفة 
 Alphabet ل�رسكة  �لتابعة   Jigsaw
 Google ملعروفة �شابًقا با�شم�« Inc
م�رسوعها  عن  �أعلنت  و�لتي   »Ideas
با�شم »�إعادة �لتوجيه«، �لذي ي�شتهدف 
�لفيديو  م�شاركة  مو�قع  م�شتخدمي 
للدعاية  ُعر�شة  يكونون  قد  �لذين 
تنظيم  مثل  �لإرهابية  �جلماعات  من 
توجيههم  �مل�رسوع  يُعيد  �إذ  »د�ع�ص«، 
رو�ية  تتبنى  �لتي  �لفيديو  مقاطع  �إىل 

موثوقة وم�شادة لرو�ية �لتنظيم.
تُ�شري  �لإرهابيني:  على  �لتعرف   -3
برنامج  عن  �مل�رّسبة  �لتفا�شيل  بع�ص 
�لأمريكية  �لقومي  �لأمن  لوكالة 
��شتخد�م  مت  �أنه  �إىل   )SKYNET(
�لذكاء  على  معتمدة  خو�رزمية 
�ل�شطناعي لتحليل �لبيانات �لو�شفية 
من 55 مليون م�شتخدم حملي للهاتف 
وكانت  �لباك�شتاين يف 2007،  �ملحمول 
خطاأ  ن�شبة  تعريف  مت  �أنه  �لنتيجُة 
�أنهم  0.008% فقط من �حلالت على 
 15 حو�يل  �أي  حمتملون،  �إرهابيون 
باك�شتان  �شكان  �إجمايل  من  فرد  �ألف 
وبرغم  حينذ�ك.  مليون   200 �لبالغ 
فعاًل  يكن  مل  �مل�شتخدم  �لنموذج  �أن 
�لتنبوؤية  �لقيمة  بحد ذ�ته، لكنه يو�شح 
للبيانات عند حتديد رو�بط وثيقة مع 

�لإرهاب.

حتديات ال�صتخدام

بع�ص  هناك  �أن  »ماكيندريك«  توؤكد 

با�شتخد�م  يتعلق  فيما  �لتحديات 
�ل�شطناعي  �لذكاء  تقنيات  تنبوؤ�ت 
ترتبط مبخاوف  �لإرهاب  يف مكافحة 
تز�يد �نتهاكات حقوق �لإن�شان، وكذلك 

�لآثار �لعملية �لتي تتمثل فيما يلي:

- التحديات املرتبطة بحق�ق الإن�صان: اأولاً

1- عدم وجود معايري ر��شخة ل�شتخد�م 
حيث  �ل�شطناعي،  �لذكاء  تكنولوجيا 
ل يوجد موقف دويل متفق عليه حول 
حدود ��شتخد�مات �لذكاء �ل�شطناعي 
ي�شع  مبا  �ملختلفة،  �ملجتمعات  يف 
حقوق وحريات �ملو�طنني على �ملحك، 
�ل�شيا�شية  �لنظم  �ختالف  مع  خا�شة 
ما  وهو  ودميقر�طية،  �شلطوية  بني 
يزيد �حلاجة �إىل وجود �شمانات كافية 
ل�شتخد�م �لذكاء �ل�شطناعي من قبل 
وكذلك  �لأمنية،  و�لأجهزة  �حلكومات 
حلماية  �مل�شممة  �لتد�بري  مر�جعة 
ا  �أي�شً بل  �خل�شو�شية  فقط  لي�ص 
مثل  للمو�طنني  �لأ�شا�شية  �حلريات 

حرية �لتعبري.
�إن  �لبيانات:  جمع  ع�شو�ئية   -2
�ملحددة  �لهتمام  جمالت  �أحد 
للذكاء  �لتنبوؤية  بالتكنولوجيا  �ملرتبطة 
�لإرهاب  ملكافحة  �ل�شطناعي 
�ل�شكان،  جميع  على  تطبيقه  يعتمد 
غري  وبالتايل  ع�شو�ئًيّا،  �شيجعله  وهذ� 
�نتهاكه  عن  ف�شاًل  بطبيعته،  متنا�شب 

خ�شو�شيات �لعامة.
�أغلب  تركز  �أخرى،  ناحية  ومن 
با�شتخد�م  �خلا�شة  �لت�رسيعات 
�شالحيات  على  �ملجمعة  �لبيانات 
�لو�شول �إىل �لبيانات مع و�شف حمدود 
كيفية  �أو  �لبيانات  ��شتخد�م  لكيفية 
حمايتها من �شوء �ل�شتخد�م، و�إذ� مت 
�إىل حد  �ل�شطناعي  �لذكاء  ��شتخد�م 
يتم  �لذي  �لإطار  يثبت  �أن  كبري فيجب 
��شتخد�مه مبوجبه -�أو ي�شمن بطريقة 
�أخرى- م�شاهمته يف �لهدف �مل�رسوع 

من �ل�شتخد�م.
�خلا�ص:  �لقطاع  �رسكات  دور   -3
�أكرب  دوًر�  �خلا�شة  �ل�رسكات  متار�ص 
بيانات  ��شتخد�م  كيفية  حتديد  يف 
�لعمالء، خا�شة يف �لنظم �لدميقر�طية 
بالقانون،  �ل�شلطات  فيها  تلتزم  �لتي 
فيما يختلف �لأمر يف �لنظم �ل�شلطوية 
�خلا�شة  �ل�رسكات  �إجبار  يتم  حيث 
�إنفاذ  لوكالت  �ملعلومات  �إعطاء  على 
�أو  ب�رس�ئها  �شو�ء  و�لأمن،  �لقانون 
�لت�شالت  �أخرى مثل �عرت��ص  ب�شبل 

�ل�شلكية و�لال �شلكية لل�رسكات. 
لها  �ل�رسكات �خلا�شة  �أن  وبالرغم من 
جتاه  م�شئولياتها  بحكم  متز�يد  دور 
ما  فيه  �مل�شكوك  فمن  م�شتخدميها، 
�إذ� كان ينبغي �لعتماد عليها للت�شدي 
للخ�شو�شية وحرية  لالنتهاك �ملفرط 
�ل�شتبد�دية،  �لدول  يف  خا�شة  �لتعبري 
من  �لأمن  بني  �لتو�زن  لتحقيق  �أو 
نيابة  �خل�شو�شية  يف  و�حلق  �لإرهاب 

عن �لدميقر�طيات.
4- عدم �ل�شفافية: �إن �لتعتيم �مل�شاحب 

لأ�شاليب ��شتخد�م �لذكاء �ل�شطناعي 
�أو  �لإرهاب،  مكافحة  يف  �لتنبوؤي 
�ملجمعة  �لبيانات  ��شتخد�م  يف  حتى 
�حل�شول  �ل�شعب  من  يجعل  عموًما، 
يف  لل�شفافية  قانونية  �شمانات  على 
�جلو�نب  �أحد  �لإرهاب.  مكافحة 
�لإرهاب  مكافحة  ل�شيا�شة  �ملهمة 
�لناجحة هو زيادة �ل�شفافية �إىل �أق�شى 
حد كلما كان ذلك ممكًنا، ومن ثم فاإن 
��شتخد�م �لذكاء �ل�شطناعي قد ميثل 
م�شكلة �إذ� كان يُرى �أنه ي�شكل تهديًد� 

لذلك �لنهج.

ا- املخاوف العملية: ثانياً

على  �ل�شطناعي  �لذكاء  قدرة   -1
�لكافية:  �لتنبوؤية  �لقيمة  حتقيق 
�لإرهاب،  وقوع  معدل  فانخفا�ص 
�لتطور  �إىل  �لإرهابية  �لتكتيكات  وميل 
�ل�شعب  من  يجعل  كبرية،  ب�رسعة 
يكون  وقد  جيدة.  تنبوؤية  مناذج  بناء 
تقدمي  قادًر� على  �ل�شطناعي  �لذكاء 
تنبوؤ�ت �أف�شل بناًء على �ل�شلوكيات يف 
جمموعة من �ملجالت �ملختلفة، من 
و�خل�شائ�ص  �لت�شالت  حتليل  خالل 
�أو  �لتطرف،  درجة  مثل:  �ملميزة، 
�لنو�يا �لعدو�نية، وحتى �لتنبوؤ بحدوث 
�إمكانية  تقييد  لكن  �أحياًنا.  �لعنف 
من  يحد  قد  �لبيانات  �إىل  �لو�شول 
كفاءة �لذكاء �ل�شطناعي على حتقيق 

تلك �ملهام.
تقت�رس  �إذ  �لبيانات:  �إىل  �لو�شول   -2
جودة مناذج �لذكاء �ل�شطناعي �لقابلة 
على  �ملفرو�شة  �لقيود  على  للتحقيق 
�أنو�ع �لبيانات �لتي ميكن �لو�شول �إليها 
وكيفية ��شتخد�م هذه �لبيانات. بيد �أن 
�لقيود  بع�ص  �أن  توؤكد  »ماكيندريك« 
�ملفرو�شة على �لو�شول �إىل �لبيانات ل 
توفر بال�رسورة �شماًنا للخ�شو�شية، يف 
حني �أن �لقيود �ملفرو�شة على »كيفية« 
�شمانة  متثل  قد  �لبيانات  ��شتخد�م 

�أف�شل حلماية �لبيانات و�خل�شو�شية.
�مل�شرتكة:  �لتحقق  معايري  غياب   -3
�إىل  �لو�شول  �أهمية  من  �لرغم  فعلى 
ذ�ته  بحد  ي�شمن  ل  �أنه  �إل  �لبيانات؛ 
دقيقة.  تنبوؤية  مناذج  بناء  يف  �لنجاح 
و�ختبار  �شحة  من  �لتحقُق  ويعد 
�لنماذج �رسورًيّا لقيا�ص �لدقة �لتنبوؤية، 
��شتخد�مها.  تنا�شب  مدى  وتقييم 
�لوطني  وهناك جهود على �مل�شتويني 
�ل�شاملة،  �ملعايري  ملو�ءمة  و�لدويل 
وت�شجيع تطوير �أدو�ت مفيدة ملكافحة 
تكنولوجيا  م�رسوع  مثل:  �لإرهاب، 
�لأمم  رعاية  حتت  �لإرهاب  مكافحة 
�لتي  �لتطرف  منع  و�أد�ة  �ملتحدة، 

طورتها حكومة �ململكة �ملتحدة. 
�لذكاء  ��شتخد�م  مت  �إذ�  ثّم  ومن 
�أو�شع  �لتنبوؤي على نطاق  �ل�شطناعي 
فاإن  م�شتقباًل،  �لإرهاب  مكافحة  يف 
�لف�شل يف �إثبات �شحة �لنماذج �لتنبوؤية 
�ل�شفافية  ي�شتمر يف تقوي�ص  �أن  ميكن 

وتبادل �ملعلومات.

فر�ص وخماطر

توؤكد »ماكيندريك« �أنه يف حال �رسعنة 
يف  �ل�شطناعي  �لذكاء  ��شتخد�م 
ا  فاإنه �شيوفر فر�شً �لإرهاب،  مكافحة 
عدة،  خماطر  �شيخلق  كما  عديدة، 

وذلك على �لنحو �لتايل:

- الفر�ص:  اأولاً

1- قد تُ�شاهم عملية �لتحليل �لآيل يف 
للمو�طنني  �خل�شو�شية  �نتهاك  تقليل 
�أنه  كما  �لب�رسي،  بالتحليل  مقارنًة 
�لحتفاظ  �رسط  �إز�لة  �ملمكن  من 
بالبيانات لتحليلها يف وقت لحق و�لتي 
ومن  ��شتخبار�تية،  فائدة  لها  لي�شت 
�ملخاوف  �لآيل  �لتحليل  يُقلل  قد  ثم 
ب�شاأن خمالفات �خل�شو�شية، طاملا �أن 
وجودة  موجودة،  �ل�شتخد�م  �شو�بط 

�لنماذج �لتنبوؤية دقيقة.
�لآلية  �لأ�شاليب  ��شتخد�م  يتيح   -2
بهدف  �لنماذج  �أد�ء  لتقييم  �لفر�شة 
�لكمية،  �لناحية  من  فعاليتها  �إثبات 
مثل:  مقايي�ص،  ��شتخد�م  وميكن 
�لإنذ�ر�ت  �أو عدد  و�لدقة،  �ل�شتدعاء 
تقييمات  يف  للم�شاهمة  �لكاذبة، 
�لكمي  �لتحقق  هذ�  ويعد  �لتنا�شب. 
فعالية  مدى  لتحديد  �أ�شا�شًيّا  �رسًطا 

�لنماذج �لتنبوؤية �لعملية �مل�شتخدمة.
�لذكاء  خالل  من  �لعمل  ميكن   -3
م�شادر  تطوير  على  �ل�شطناعي 
و�لتحقق  �ملعلومات  جلمع  منف�شلة 
�ملركزية  من  بدًل  �لنتائج،  �شحة  من 
ي�شع  و�حد  نظام  على  �ملعتمدة 
�أو  �لإرهابيون  -�شو�ء  �لأفر�د  جميع 
و�حدة،  �شلة  للتطرف- يف  �ملعر�شون 
�لنماذج  تطوير  ا  �أي�شً ميكن  كما 
بيانات  جمموعات  على  وتطبيقها 
هذه  نتائج  و�ختبار  خمتلفة،  خا�شة 

�لنماذج ثم دجمها مركزًيا يف �لنظام.
كمية  مقايي�ص  �إ�شد�ر  �ملمكن  4- من 
�لأمان  تعري�ص  دون  �لنماذج  لأد�ء 
�إتاحة  ميكن  بحيث  للخطر،  �لت�شغيلي 
�ملخاوف،  طماأنة  بهدف  �ملعلومات 
مقيا�ًشا  �لكمية  �ملعايري  توفر  �إذ 
يوؤدي  �أن  كما ميكن  �لتقنية،  لل�شفافية 
تبادل �ملعايري �لكمية �إىل ت�شهيل �لثقة 
�ملعلومات  لتبادل  �لظروف  وتهيئة 
�لفاعلة  �جلهات  بني  �أف�شل  ب�شكل 
�إىل ذلك  بالإ�شافة  �لدولية.  و�لوكالت 
ا تعزيز �شفافية �لإطار  �أي�شً من �ملهم 
�إجر�ء  خالل  من  يتم  �لذي  �لقانوين 
�لتحليل �لتنبوؤي لتح�شني �أد�ء �لنماذج، 
ملاهية  ومت�شق  و��شح  فهم  وحتقيق 

�لتحليل و�شببه.

ا- املخاطر:  ثانياً

تطور  مدى  عن  �لنظر  ب�رسف   -1
مدى  عن  �أو  �ل�شطناعي،  �لذكاء 
بالهجمات  �لتنبوؤ  فاإن  �لبيانات؛  �إتاحة 

دقيق،  غري  �أنه  يثبت  قد  كافية  بدقة 
�لإرهابيني  حتديد  م�شاألة  �أن  خا�شة 
با�شتخد�م  بالإرهاب  �لتنبوؤ  �أو 
ف�شاًل  وحدها،  �حل�شابية  �لأ�شاليب 
�لقابلية  مثل  �لتقنية  �لقيود  بع�ص  عن 
كل  �ل�شياق؛  فهم  وعدم  بالعد�ء  للتاأثر 
كيفية  على  نهائية  ل  قيوًد�  ي�شع  هذ� 
يف  �ل�شطناعي  �لذكاء  ��شتخد�م 
�قرت�ح  يجب  لذ�  بالإرهاب.  �لتنبوؤ 
بل  وتقييمها م�شبًقا،  �لطرق وجتربتها 
�حل�شول  يتم  مل  �إذ�  عنها  �ل�شتغناء 

على قيمة تنبوؤية كافية.
قد  �لآيل  �لتحليل  �أن  من  بالرغم   -2
على  �خل�شو�شية  �قتحام  من  يقلل 
ا  �أي�شً يوؤدي  فاإنه  �لفردي،  �مل�شتوى 
وكاأنهم  �جلميع  ي�شعر  �أن  �حتمال  �إىل 
ولهذ�  �لأوقات.  جميع  يف  مر�قبون 
�لآيل  للتحليل  تكون  �أن  ميكن  �ل�شبب 
مثل  �لأخرى،  للحقوق  �أعلى  تكاليف 
�جلمعيات،  وتكوين  �لتعبري  حقوق 
يتم  عندما  حدة  �أكرث  �شتكون  و�لتي 
�لفردية  �ل�شلوكية  �لتغيري�ت  جتميع 

على �مل�شتوى �ملجتمعي.
3- توجد خماوف من �أن »تز�يد تو�فر 
�ملعايري  تاآكل  �إىل  يوؤدي  قد  �لبيانات 
وهو  �لتهم،  باإثبات  �ملرتبطة  �حلالية 
ما ي�شتدعي �رسورة فهم �أن خمرجات 
�أي منوذج تنبوؤي متثل د�ئًما �لحتمال 
ولي�ص �لدليل. وبالتايل، فاإن �لتدخالت 
�لتي تتم على �أ�شا�ص �لنمذجة �لتنبوؤية 
قر�ر  �إىل  �لنهاية  يف  ت�شتند  �أن  يجب 
ب�رسي يتخذه �شخ�ص على در�ية كافية 

بحدود وقدر�ت �لنموذج �مل�شتخدم.
4- �لتخوف من تعميم ��شتخد�م �أنظمة 
�لذكاء �ل�شطناعي �مل�شممة ملكافحة 
�لإرهاب يف مكافحة �جلر�ئم �لأخرى، 
مثل �لنظام �لتابع لإد�رة �رسطة مدينة 
نيويورك �لذي قام بدمج 3000 كامري� 
CCTV وANPR �إىل جانب �أجهزة 
يف  قيمة  من  له  ملا  �أخرى،  ��شت�شعار 
يُ�شتخدم  مل  لكنه  �لإرهاب  مكافحة 
كثرَي� يف هذ� �لغر�ص، ومت ��شتخد�مه 

لالأغر��ص �لعامة.
5- �لتخوف من �إ�شاءة ��شتخد�م �لذكاء 
�لأغر��ص  حتقيق  يف  �ل�شطناعي 
�ل�شيا�شية للحكومات خا�شة يف �لنظم 
�ل�شلطوية، وهو ما يجعل من �ل�رسوري 
�أكرب  ب�شكل  �لبيانات  ��شتخد�م  تنظيم 
لإ�شفاء �لطابع �لر�شمي على تقييمات 
وتعزيز  �لبيانات  وحتليل  �لتنا�شب 

�ل�شفافية.
�لذكاء  �إن  �لقول  ميكن  ختاًما، 
�شيًئا  �أو  جيًد�  لي�ص  �ل�شطناعي 
طريقة  على  يتوقف  لكنه  بطبيعته، 
�ملرجح  غري  من  ويبدو  ��شتخد�مه، 
�لتي  �حلالية  �لرتتيبات  حتمي  �أن 
�ل�شطناعي  �لذكاء  ��شتخد�م  تنظم 
�لتنبوؤي يف مكافحة �لإرهاب من �إ�شاءة 
�ل�شتخد�م �أو متكني �ل�شتخد�م �لأكرث 
حيث  من  �شو�ء  �لتقنيات،  لهذه  فائدة 
مببادئ  �لتقيد  �أو  �لت�شغيلي  �لأد�ء 

حقوق �لإن�شان.

ا يف التنب�ؤ بالعمليات الإرهابية  ا حم�رياًّ تلعب تقنيات الذكاء ال�صطناعي دوراً
من خلل حتليل البيانات ال�صخمة للم�اطنني، لكنها -يف ال�قت ذاته- ت�اجه 

حتديات لها علقة بحق�ق الإن�صان، والآثار املرتتبة على تطبيقاتها العملية، 
مبا يطرح ت�صاوؤلت ح�ل حدود ا�صتخداماتها التنب�ؤية يف مكافحة الإرهاب، 
والفر�ص واملخاطر التي ترتتب على ذلك. وهذا ما ت�صدت له ورقة بحثية 

�صادرة عن معهد »ت�صاتام هاو�ص« يف اأوت 2019، بعن�ان: »تنب�ؤ الذكاء 
ال�صطناعي ومكافحة الإرهاب« للكاتبة »كاثيلني ماكيندريك« )رائد باجلي�ص 

الربيطاين(، التي �صعت للإجابة عن الت�صاوؤلت املطروحة.
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19/01009 واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي خليفي 
 2019/05/19 بتاريخ:  املحكمة  �شبط  اأمانة  لدى  املودعة  حممود 
يلي: احلجر على املدعى  وبالنتيجة احلكم مبا  حتت رقم: 19/200 
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ول�شحته وقع على اأ�شله كل من الرئي�س واأمني ال�شبط. 
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بالتاأ�شري مبنطوق هذا احلكم  اجللفة  ولية  اجللفة  لبلدية  املدنية 
على هام�س عقد ميالد املدعي عليه يف ال�شجالت الأ�شلية للحالة 
املدنية. رف�س مازاد عن ذلك من طلبات لعدم التاأ�شي�س. بذا �شدر 
هذا احلكم واأف�شح به جهارا باجلل�شة العلنية املنعقدة يف التاريخ 
واأمني  الرئي�س  من  كل  اأ�شله  على  وقع  ول�شحته  اأعاله،  املذكور 

ال�شبط. 
 

الأ�شتاذة / كما�شي زوليخة 
حم�رسة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء ورقلة 

حي باحميد مقابل ابتدائية عائ�شة نوا�رس ورقلة
الهاتف : 029675464

حم�رس تبليغ م�شمون حكم عن طريق الن�رس
طبقا لأحكام املادة 106من ق ا م ا

لفائدة : بن يو�شف اإبراهيم العنوان : بني ثور ورقلة 
و بناء على املادة 304 ق ا م ا و كذا املادة 106 من ق ا م ا 

بناء على المر ال�شادر عن حمكمة ورقلة حتت رقم الفهر�س : 19/104 ال�شادر يف : 19/08/20 املمهور بال�شيغة 
التنفيذية 

القا�شي تاأذن املحكمة بن�رس م�شمون عقد التبليغ الر�شمي للقرار املدين ال�شادر عن جمل�س ق�شاء ورقلة الغرفة 
بتبليغ  قمنا  الطالب  نفقة  وطنية على  يومية  18/002005 يف جريدة  الفهر�س  رقم  2018/03/19 حتت  املدنية يف 
املنفذ عليه : موؤ�ش�شة م�شعودي للرتقية العقارية ذات ال�شخ�س الوحيد ممثلة يف �شخ�س م�شريها ال�شيد م�شعودي 
ب�شري مبوجب املح�رس رقم 2019/635 كما اأعلمناه ان له مهلة �شهر واحد للمعار�شة امام نف�س املجل�س ت�رسي من 
تاريخ التبليغ الر�شمي طبقا للمادة 329 ق ا م ا و ان له مهلة �شهرين للطعن بالنق�س ابتداء من تاريخ انق�شاء اجل 
املعار�شة اذا مت التبليغ �شخ�شيا و ميدد الجل اىل 3 ا�شهر اذا مت التبليغ الر�شمي يف موطنه احلقيقي او املختار 

طبقا للمادة 354 ق ا م ا .

ANEP N°:  1916021869 الو�سط:2019/10/13

الو�سط:2019/10/13الو�سط:2019/10/13

الو�سط:2019/10/13الو�سط:2019/10/13

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�رسكة املدنية للمح�رسين الق�شائيني 

اأ/ �شيف اهلل ر�شيـد ، اأ/ بو�شماحة حممد 
حم�رسين ق�شائيني معتمدين لـدى حمكمة بئر مراد راي�س

 اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر 
الكائن مكتبها بـ: 10 �شارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 

الهاتف 023.37.76.32/023.37.76.23 
 Scp_boudif@yahoo.fr

ن�سر م�سمون حم�سـر تبليغ اأمر اأداء مع تكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية
         املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�شتاذ / �شيف اهلل ر�شيد -  حم�رس ق�شائي -  لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�شا�س جمل�س ق�شـاء اجلزائر، �رسيك يف ال�رسكة املدنية املهنية املذكورة اأعاله و الوا�شع ختمـه و 
توقيعه اأدناه.

 بطلب من : ال�رسكة ذات ال�شخ�س الوحيد ميدياكورب EURL MEDIA املمثلة من طرف مـ�شيـرها .
الكائن مقرها / طريق احلو�شني العا�شور اجلزائر العا�شمة.

 بناء على الأمر ال�شادر عن  ال�شيد رئي�س حمكمة بئر مراد راي�س بتاريخ :2019/09/05 حتت رقم 19/06750 املت�شمن اإذن بن�رس م�شمون التكليف بالوفاء يف جريدة يومية وطنية.
 بناءا على1- اأمر الأداء ال�شـادر عن حمكمة بئر مراد راي�س مكتب الرئي�س بتاريخ :2019/08/08  حتت رقـم: 2019/06238.

  2 - حم�رس تبليغ امر اأداء مع تكليف بالوفاء بتاريـخ 2019/08/22  و املر�شل عن طريق الربيد املو�شي عليه مع العلــم بالو�شـول بتاريـخ : 2019/08/28 حتت رقـم RR 251 001 141 16 من 
طرف الأ�شتاذ �شيف اهلل ر�شــيد - حم�شـر ق�شائي لدى حمكـمة  بئر مراد راي�س .

3- حم�رس تبليغ امر اأداء مع تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بلوحة اعالنات املحكمة و البلديـة بتاريخ : 2019/09/02 .
�شد / ال�رسكة ذات امل�شوؤوليـة املحدودة  اجلزائرية �شريفي�س املمثلة من طرف م�شريها .

الكائن مقرها بـ : تو�شعة بارادو رقم 13 حيدرة اجلزائر العا�شمة.
 كما اأعلمناه بالوفاء ما بني اأيدينا املبالغ التالية  :

1- دفـــع مبلـغ 41.650.000.00 دج )واحد و اربعون مليون و �شتمائة و خم�شون الف دينار جزائري( ميـثل مبلــغ الديــن.
2-دفع مبلغ 3810 دج )ثالثة األف و ثمامنائة و ع�رس دينار جزائري ( ميثل م�شاريف التنفيذ الخـتياري.

 3- دفع مبلغ 905.000.00 دج )ت�شعمائة وخمــ�شة األف دينار جزائري( احلقوق التنا�شبية للمحـ�رس الق�شائي بالإ�شافة اإىل الر�شـم على القـيـمة امل�شافـة 19% املقدرة بـ/171.950.00 دج )مائة 
و واحد  �شبعون الف و ت�شعمائة و خم�شون دينار جزائري( .

ونبهناه : بان له)ها( مهلة 15 يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ تبليغه هذا الـمح�رس وله)ها( حق العرتا�س على اأمـر الأداء خالل نف�س الأجل بطريق ال�شتعجال اأمـام الـقا�شي الذي اأ�شدر الأمر.
 و لكي ل يجهل ما تقدم. و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رس الكل طبقا للقانون.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�رس الق�شائي 

الأ�شتاذة /حا�شور الزهراء
حم�رسة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 10 �شارع احمد �شاملي

الهاتف/021-77-82-94
حم�رس تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رس يف جريدة يومية

املادة 614-613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
املادة 412 فقرة 03 و ما يليها من ق اإ م اإ

لفائدة :وزارة ال�شوؤون الدينية و الأوقاف ممثلة يف �شخ�س ال�شيد الوزير  
العنوان : 04 نهج تيمقاد حيدرة اجلزائر 

القائم يف حقه الأ�شتاذ فياليل اأحمد 
 بناء على احكام املواد : 322-313-336-405-406-407-416-319 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية        

بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة بئرمراد راي�س  ، ق�شم : العقاري بتاريخ : 2013/05/09 رقم اجلدول 13/00737 رقم الفهر�س : 13/04190 و املمهور بال�شيغة التنفيذية و احلكم ال�شادر عن 
نف�س املحكمة الق�شم بتاريخ  بتاريخ 2017/04/19 حتت رقم  اجلدول 17/00287 رقم الفهر�س 17/03588

- مبوجب حما�رس تبليغ ال�شند التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رس تكليف بالوفاء املحررة من طرف الأ�شتاذة حا�شور الزهراء املح�رسة الق�شائية . عن طريق التعليق الربيد 
بتاريخ 2018/04/23 حتت رقم : 002211 .

مبوجب حما�رس تبليغ ال�شند التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بالوفاء وحم�رس تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رسة الق�شائية – عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات حمكمة �شيدي 
احممد   بتاريخ 2019/07/31

التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رس تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رس الق�شائي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية �شيدي  -مبوجب حما�رس تبليغ ال�شند 
حممد   بتاريخ 2019/07/21

بناءا على اإذن بن�رس م�شمون عقد تبليغ الر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة �شيدي احممد   بتاريخ 2019/09/18 حتت رقم 19/4183
بلغنا اإىل /فريق مالك و هم :مالك �شيدعلي 

العنوان ب : �شارع عمار نحناح اجلزائر  
مبا ت�شمنه ال�شند التنفيذي املذكور اأعاله و ل�شيما الق�شاء ب : 

- دفع 1.579.889دج ) مليون و خم�شمائة و ت�شعة و �شبعون الف و ثمامنائة و ت�شعة و ثمانون  دينار جزائري ( + م�شاريف التنفيذ و احلق التنا�شبي للمح�رس الق�شائي عند الدفع طبقا للقانون  
. و نبهناه / باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ ن�رس هذا املح�رس باجلريدة اليومية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

املح�سرة الق�سائية و اثباتا لذلك  بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة من هذا املح�رس للمخاطب الكل طبقا للقانون 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�رس الق�شائي 

الأ�شتاذة /حا�شور الزهراء
حم�رسة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 10 �شارع احمد �شاملي

الهاتف/021-77-82-94
حم�رس تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رس يف جريدة يومية

املادة 614-613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
املادة 412 فقرة 03 و ما يليها من ق اإ م اإ

لفائدة :وزارة ال�شوؤون الدينية و الأوقاف ممثلة يف �شخ�س ال�شيد الوزير  
العنوان : 04 نهج تيمقاد حيدرة اجلزائر 

القائم يف حقه الأ�شتاذ فياليل اأحمد 
 بناء على احكام املواد : 322-313-336-405-406-407-416-319 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية        

بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة بئرمراد راي�س  ، ق�شم : العقاري بتاريخ : 2013/05/09 رقم اجلدول 13/00737 رقم الفهر�س : 13/04190 و املمهور بال�شيغة التنفيذية و احلكم ال�شادر عن 
نف�س املحكمة الق�شم بتاريخ  بتاريخ 2017/04/19 حتت رقم  اجلدول 17/00287 رقم الفهر�س 17/03588

- مبوجب حما�رس تبليغ ال�شند التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رس تكليف بالوفاء املحررة من طرف الأ�شتاذة حا�شور الزهراء املح�رسة الق�شائية . عن طريق التعليق الربيد 
بتاريخ 2018/04/23 حتت رقم : 002212 .

مبوجب حما�رس تبليغ ال�شند التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بالوفاء وحم�رس تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رسة الق�شائية – عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات حمكمة �شيدي 
احممد   بتاريخ 2019/07/31

التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رس تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رس الق�شائي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية �شيدي  -مبوجب حما�رس تبليغ ال�شند 
حممد   بتاريخ 2019/07/21

بناءا على اإذن بن�رس م�شمون عقد تبليغ الر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة �شيدي احممد   بتاريخ 2019/09/18 حتت رقم 19/4183
بلغنا اإىل /فريق مالك و هم :مالك عمر

العنوان ب : �شارع عمار نحناح اجلزائر  
مبا ت�شمنه ال�شند التنفيذي املذكور اأعاله و ل�شيما الق�شاء ب : 

- دفع 1.579.889دج ) مليون و خم�شمائة و ت�شعة و �شبعون الف و ثمامنائة و ت�شعة و ثمانون  دينار جزائري ( + م�شاريف التنفيذ و احلق التنا�شبي للمح�رس الق�شائي عند الدفع طبقا للقانون  
. و نبهناه / باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ ن�رس هذا املح�رس باجلريدة اليومية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

و اثباتا لذلك  بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة من هذا املح�رس للمخاطب الكل طبقا للقانون 

املح�سرة الق�سائية 

الو�سط:2019/10/13

الو�سط:2019/10/13

الو�سط:2019/10/13
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املحامي عالء البدارنه
امل�شت�شار القانوين ملركز 

الدفاع عن احلريات
على  تعتمد  املوقوتة  القنابل 
تربر  الغاية  امليكيافيلي  املبداأ 
كل  البعيد  املبداأ  هذا  الو�سيلة، 
الدولية  القانونية  املعايري  عن  البعد 
املجتمعات  �سمات  وعن  واملحلية 
غري  و�سيلة  فالتعذيب  املتح�رضة، 
غري  ا�ستخدامها  وغايات  اأخالقية 
الدول  اإال  ت�ستخدمها  وال  �رضيفة، 
بفر�ض  تفكر  التي   الغا�سبة  املارقة 
من  وتطلب  اال�ستبداد  قواعد 
على  ذلك  وترجمة  قبولها،  ااّلخرين 
االحتالل  دولة  اإعالن  الواقع  اأر�ض 
اإىل  انتقالها  االأ�سا�سية  مبكوناتها 
مرحلة الهمجية املنظمة، واالإرهاب 
العليا  حمكمتها   ق�ست  كما  املنظم 
وغريه  التعذيب  باأن   ،1999 عام  يف 
ممنوعني  املعاملة  �سوء  �رضوب  من 
ب�سورة مطلقة، اإال اأن املحكمة توفر 
ممن  ال�ساباك  ملحققي  احلماية 
املحكمة  و�سفته  ما  ي�ستخدمون 
يف  اجل�سدية”  التعذيب  “باأ�ساليب 
ميكن  املوقوتة”  “القنبلة  حاالت 
اأو  اجلنائية  املقا�ساة  من  اإعفائهم 
حتى من التحقيق معهم وقام حمققو 
الفل�سطينيني،  بتعذيب  ال�ساباك 
متذرعني بحجة “القنبلة املوقوتة”، 
ولن  للمحاكمة،  منهم  اأي  ومل يخ�سع 

يكون اآخرهم االأ�سري �سامر العربيد.
االحتالل  �سلطات  اعتقلت 
اأمام  من  العربيد  �سامر  االإ�رضائيلية 
ومبا�رضة   2019/9/25 بتاريخ  عمله 
اخلا�سة  القوات  اأفراد  عليه  اإنهال 

بال�رضب ال�سديد با�ستعمال االأ�سلحة 
التي يحملونها وكان ذلك اأمام زوجته 
العائلة،  التي كانت ترافقه يف �سيارة 
امل�سكوبية،  لتحقيق  نقلته  ثم  ومن 
اأمام  التوقيف  لتمديد  عر�سه  وعند 
باأنه  للقا�سي  �سامر  �رضح  املحكمة 
يعاين من االأمل يف �سدره وال ي�ستطيع 
يكرتث  ومل  التقيوؤ،  يف  وي�ستمر  البلع 
له،  �سامر  ل�سكوى  بدوره  القا�سي 
الإجراء  للم�ست�سفى  نقله  من  وبدالً 
القا�سي  وافق  الالزمة،  الفحو�سات 
ملا  بتعري�سه  املخابرات  طلب  على 
الع�سكري  بالتعذيب  جمازاً  ي�سمى 
الذي يجيز الق�ساء مبوجبه ملحققني 
بحق  التعذيب  ممار�سة  ال�سباك 
قنبلة  ي�سكل  اأنه  بدعوى  املعتقل، 
حلظة  باأي  تنفجر  اأن  ميكن  موقوتة 
اإجراءات   التخاذ  مربر  هنالك  واأن 
دولة  مواطني  حلماية  خا�سة 
اأن  االحتالل من االأعمال التي ميكن 
مت�ض بحياتهم. ا�ستمر جهاز ال�سباك 
العربيد  �سامر  االأ�سري  تعذيب  يف 
با�ستعمال طرق اأ�سد، ويف يوم ال�سبت 
املوافق 2019/9/28 اأبلغ اأحد �سباط 
اأنه  �سلطات االحتالل حمامي �سامر 
حالة  يف  امل�ست�سفى  اإىل  حتويله  مت 
ويتنف�ض  للوعي  فاقداً  �سيئة  �سحية 
اأجهزة  ا�سطناعية من خالل  ب�سورة 
م�ست�سفى  اإىل  نقله  مت  واأنه  التنف�ض 
حني  يف  الزيتون،  جبل  يف  هدا�سا 
اإىل  نقله  مت  عربيد  اأن  الحقاً  تبني 
واحد  بيوم  االت�سال  قبل  امل�ست�سفى 
واأنه  حماميه،  اأو  عائلته  اإعالم  دون 
فقدان  بحالة  امل�ست�سفى  اإىل  و�سل 
للوعي، وك�سور يف القف�ض ال�سدري، 

ور�سو�ض واأثار �رضب يف كافة اأنحاء 
وكانت  �سديد،  كلوي  وف�سل  ج�سده 
بتعذيب  اأقرت  االحتالل  �سلطات 
�سامر بال�سحافة االإ�رضائيلية و�ساقت 
املخالفة  املربرات  من  جمموعة 

للقانون لتربير قيامها بتعذيبه.
�سلطات  قيام  اأن  فيه  �سك  ال  مما 
�سامر  بتعذيب  االإ�رضائيلية  االحتالل 
 2 فقرة   2 املادة  مع  يتنايف  العربيد 
التي  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية  من 
الع�سو  للدولة  يجوز  “ال  باأنه  تق�سي 
ظروف  باأية  التذرع  االتفاقية  يف 
اأكانت  �سواء  كانت،  اأياً  ا�ستثنائية 
اأو تهديداً  الظروف حالة حرب  هذه 
�سيا�سي  ا�ستقرار  عدم  اأو  باحلرب 
حاالت  من  حالة  اية  اأو  داخلى 
كمربر  االأخرى  العامة  الطوارئ 
تتمتع  االحتالل  ودولة  للتعذيب” 
بو�سف الدولة الع�سو باالتفاقية منذ 
اكتوبر 1993، واأن تذرعها باأي ظرف 
كان من اأجل تربير ممار�ستها التعذيب 
اإقليمها واأن مت اإجازته من قبل  على 
ال  االأمر  هذا  الق�سائي  امل�ستوى 
ينفي عن الفعل �سفة التعذيب، الذي 
مبوجب  ممنهج  ب�سكل  ارتكابه  مت 
املادة 20 من االتفاقية التي تن�ض اأن 
على جلنة مناه�سة التعذيب التحرك 
و�سلها  اإذا  الع�سو  الدولة  و�سوؤال 
التعذيب على  معلومات عن ممار�سة 
الع�سو  الدولة  اإقليم  يف  منظم  نحو 
االآن  االأمر يعترب  يف االتفاقية، وهذا 
ا�ستحقاق قانوين يجب مطالبة جلنة 
بتنفيذه  التعذيب يف جنيف  مناه�سة 
جرمية  عن  االحتالل  دولة  و�سوؤال 
هذا  اإن  العربيد.  �سامر  تعذيب 

الظاهر  واملمنهج  املنظم  التعذيب 
العربيد  ق�سية  بوقائع  وا�سح  ب�سكل 
من حيث م�ستوى التعاون بني املكلفني 
خمابرات  جهاز  يف  القانون  باإنفاذ 
االإ�رضائيلية،  االحتالل  �سلطات 
من  والتاأييد  الدعم  كل  وجد  الذي 
االأعلى  احلكومية  امل�ستويات  خالل 
الذي  نتنياهو  احلكومة  رئي�ض  ومنها 
�سكت عن اتخاذ اأي اإجراء من �ساأنه 
بحق  الب�سعة  املمار�سة  هذه  وقف 
املوافقة  وكذلك  العربيد،  االأ�سري 
الق�ساء  جهاز  قبل  من  ال�رضيحة 
ال�رضعية  ال�سبغة  اإطفاء  حاول  الذي 
القانونية على هذا الت�رضف املجرم 
يعترب  والذي  الدويل،  امل�ستوى  على 
الوقائع  اإىل  وباالإ�ستناد  بو�سفه 
لل�سك  يدعو  ال  مبا  اأعاله  املذكورة 
اجل�سيمة مبوجب  اجلرائم  اأحد  باأنه 
املادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة 
احلرب  جرائم  اأحد  تعترب  والتي 

من   2 الفقرة  يف  عليها  املن�سو�ض 
املوؤ�س�ض  روما  ميثاق  من   8 املادة 
حتت  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 
على  اأخرياً  احلرب.  جرائم  عنوان 
املتعاقدة  االأطراف  الدول  كافة 
االأربعة  اتفاقيات جنيف  ال�سامية يف 
واجب  االإن�سان  حقوق  وجمل�ض 
التحرك لل�سغط على دولة االحتالل 
الدويل  للقانون  انتهاكاتها  عن  للكف 
حلقوق  الدويل  والقانون  االإن�ساين 
دعوة   من  بد  ال  واأي�ساً  االإن�سان، 
دولة  على  للتاأكيد  الدويل  املجتمع 
باب  من  عليها  كان  اأنه  االحتالل 
اأن تبحث عن مربرات و�رضعية  اأّوىل 
م�سيطرة  حمتلة  ك�سلطة  وجودها 
من  بدالً  الفل�سطينية  االأر�ض  على 
البحث عن �رضعنة تعذيب املقاتلني 
ميار�سون  الذين  احلرية  اأجل  من 
للخال�ض  بالن�سال  امل�رضوع  حقهم 
اجلماعي  احلق  هذا  االحتالل  من 

القانون  قواعد  مبوجب  املكفول 
االن�سحاب  على  والعمل  الدويل، 
املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا�سي  من 
وعلى دولة فل�سطني املحتلة التحرك 
على  لل�سغط  الدويل  امل�ستوى  على 
م�سوؤوليتها  لتحمل  االحتالل  دولة 
باعتبارها ال�سلطة القائمة باالحتالل 
اأنها  مبا  الفل�سطينية،  االأرا�سي  يف 
كافة  على  الفعلية  ال�سيطرة  متار�ض 
الواقعة  حتى  الفل�سطينية  االأرا�سي 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  �سيطرة  حتت 
وما دامت ت�ستطيع الدخول اإىل هذه 
�ساءت  متى  منها  واخلروج  املناطق 
دولة  على  ويجب  ت�ساء،  وقت  وباأي 
واأن  م�سوؤوليتها  تتحمل  اأن  االحتالل 
ال يبقى احتاللها لالأر�ض الفل�سطينية 
الذي  بو�سفه  مادية  تكلفة  بدون 
املنظومة  على  فر�سه  حتاول 
حمتلون  باعتباره  الدولية  القانونية 

دون احتالل.

القنابل املوقوتة كمربر للتعذيب هي اخرتاع ال اأخالقي تعلن من خالله الدولة رف�شها لفكرة تطبيق القانون وتعلن عدائها معه، وهي مبثابة ن�شف لقواعد 
حقوق االإن�شان والتعامل معها على اأ�شا�س التجزئة، ويكون ذلك عندما يحاول املكلفني باإنفاذ القانون اإقناع اأنف�شهم واإقناع االآخرين ب�شرورة جتاوز مبادئ القانون 

واأخالقياته لدرجة تعطيلة و�شله باالعتداء على حق من اأجل حماية حق االأخر له اأولوية من وجهة نظرهم، وهذا الفعل يقلب القواعد القانونية راأ�شًا على 
عقب بهدف اإ�شباع  ال�شعور والرغبة الالاإن�شانية يف االنتقام، فهل ميكن مثاًل القول اأن املتهم جمرم حتى تثبت براءته، بداًل من اأن املتهم برئ حتى تثبت اإدانته، 

نعم ميكن ذلك عندما تعلن الدولة م�شبقًا باأنها ال تريد البحث عن العدالة وال تريد حتقيقها، الأن احلقيقة اأثبت اأن التعذيب يف �شجن اأبو غريب يف العراق مل 
ي�شهم يف احل�شول على قنابل الدمار ال�شامل التي ال وجود لها اأ�شاًل، وكذلك جرى االإفراج دون حماكمة عن اأغلبية املعتقلني الذين مت تعذيبهم يف غوانتانامو 

بتهمة االنتماء اإىل تنظيم القاعدة.

القنابل املوقوتة كمربر لتعذيب االأ�سرى فى �سجون االحتالل 

االأ�سرية هبه اللبدي.. معادلة �سعبه..لكنها �ستنت�سر
التحقيق  يف  �سهٍر  نحو  ق�ست   
تكفا"عا�ست  "بيتاح  مركز  داخل 

خالله تعذيباً ج�سدياً ونف�سياً(.
اإ�رضائيلي  لتحقيق  تعر�ست   (  
التا�سعة  ال�ساعة  من  متوا�سل 
الثانية  ال�ساعة  حتى  �سباحاً 
خالل  يومي  ب�سكل  وذلك  فجراً 
فرتة  من  االأوائل  يوماً   16 الـ 

االعتقال.(
 ) اأعاين من التنكيل وامل�سايقات 
التي ينفذها ال�سجانون باأ�ساليب 

ك�رض  على  الإجبارها  متعددة، 
اإ�رضابها عن الطعام، اإذ يُخ�سعها 
�ساعتنينْ  كل  للتفتي�ض  ال�سجانون 

ويف �ساعاٍت متاأخرة من الليل(
قذرٍة"  "زنزانٍة  يف  و�سعي  مت   (  
ومراقبٍة بالكامل عرب الكامريات، 
لعزل  نقلها  منذ  ا�ستحم   ومل 
اال�ستحمام  مكان  لكون  اجللمة 
يف الزنزانة مك�سوف للكامريات(

امل�رضبة  االأ�سرية  كلمات  هذه 
عن الطعام هبه اللبدي، مثال حي 

على ما تعانيه حرائرنا يف �سجون 
عن  وا�سحة  و�سورة   ، االحتالل 

عنجهية وظلم املحتل.
اإدارة �سجون وحمققني ال ي�سعون 
اي قيمة لالإن�سانية، ولي�ض عندهم 
بني  �ساب،  او  فتاة  بني  فرق  اي 
مري�ض  بال�سن،  �سغري  او  عجوز 
لالإن�سانية  قيمة  ال   ، �سليم  ام 
اأبدا. بتاريخ 2019/8/20 حزمت 
ووالدتها  هي  اأمتعتها  "هبة" 
يف  منزلها  وتركت  وخالتها، 

منطقة "تالل علي" يف العا�سمة 
اإىل  متوجهة  عمان،  االأردنية 
يف  للم�ساركة  الغربية  ال�سفة 
 ، هناك  قريباتها  اإحدى  عر�ض 
معرب  اإىل  هبة  و�سلت  وعندما 
�سلطات  اعتقلتها  الكرامة، 
االأ�سباب  معرفة  دون  االحتالل، 
على  معتادة  "هبة"  واالأ�سرية   ،
الفرتة  بني  الغربية  ال�سفة  زيارة 
غالبية  يف  وامل�ساركة  واالأخرى 
وزيارة  االجتماعية  املنا�سبات 

مدينة القد�ض. قررت هبه اللبدي 
يف  ال�رضوع   2019/9/22 بتاريخ 
اإ�رضاب مفتوح عن الطعام، لتُنقل 
اإىل  "الدامون"  �سجن  من  بعدها 
حتديها  واأعلنت  "اجللمة،  عزل 
معادلة  وال�سجان.  لل�سجن 
اأبدا،  بال�سهلة  ولي�ست  �سعبة 
او  تع�ض  بالعمر، مل  �سغريه  فتاة 
االن  تخو�ض  فل�سطني،  يف  تولد 
جتربة االإ�رضاب عن الطعام بكل 
ماحتمله هذه التجربة من ق�سوة 

الوقت  بنف�ض  لكنها  و�سعوبة 
هبه  والعزمية.  االراده  حتمل 
النها  اهلل  باإذن  �ستنت�رض  اللبدي 
حتمل يف داخلها الكثري من احلب 
�ستنت�رض  اللبدي  هبه  والعطاء 
ت�سكنها  فل�سطني  لن  اهلل  باإذن 
هبه اللبدي �ستنت�رض النها اأعلنت 
متردها على الظامل ولن ت�ستكني 
له هبه اللبدي �ستنت�رض باإذن اهلل  

فال ترتكوها وحدها.
بقلم: ثامر �شباعنه
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كونها  ح�سا�سية  يعرفون  هم 
يف  عنون  يمُ ذلك  ومع  �مر�أة 
على  �ل�سارخ  و�العتد�ء  �النتهاك 
هم   ، �حلّرة  �ملر�أة  مكونات  كل 
يق�سدون �إي�سال ر�سالة بليغة بلغة 
معاين  لكل   ، جميعا  لنا  ف�سيحة 
�لرجولة فينا ، لكل ما تبقى لدينا 
من نخوة �أو قدرة على �الإح�سا�س 
�لعلقم ، وهل ما ز�ل  �ملّر وتذوق 
�النت�سار  على  قدرة  بقايا  لدينا 
�أعر��سنا  �أين نحن من  للمظلوم ؟ 
�حل�سا�سية  ومناطق  وحرماتنا 
؟.�أعملو�  وجودنا  يف  للكر�مة 
روح  على  و�لقهر  �لعذ�ب  ماكينة 
هبة ومل يرتكو� �ساردة �أو و�ردة من 
لها  و�أخرجوه  �إال  قامو�س عذ�بهم 
. حكت لنا عن رحلة �الآالم و�سلب 
مناطق  كل  على  و�ل�رضب  �لروح 
من   ، و�جل�سدي  �لنف�سي  �الأمل 
زنازينهم �لقذرة و�ل�سبح �ملتو��سل 
على ذ�ت �لكر�سي �لذي ��ست�سهد 
�ل�سمد  وعبد  �ل�سيخ  خالد  عليه 
�لنفق �ملظلم  ، هو ذ�ت  حريز�ت 

�لعربيد  �سامر  به  زجو�  �لذي 
فريق  تعاقب  لنا  ، حكت  ز�ل  وما 
�ملجرمني كل مبا يبدع من و�سائل 
لنا  حكت   ، �لنف�سي  و�لقتل  �لقهر 
وجود  ال  �لتي  �لنابية  كلماتهم 
وقو�مي�س  قامو�سهم  يف  �إال  لها 
حكت   ، �ملنحط  �ل�سفلي  عاملهم 
لنا تهديدهم ووعيدهم �لذي يفوق 
حكت   ، �ملجرمني  �أعتى  خيال 
�لذي  وخبثهم  مو�خري مكرهم  لنا 
�أبدعته عقولهم �مل�سكونة باحلقد 
�لبغي�سة  و�لعن�رضية  و�لكر�هية 
لها  نحتو�  �لتي  �ملو�خري  هذه   ،
خالف  ليظهرو�  �لع�سافري  ��سم 
تعاقب  عن  لنا  .. حكت  تبطن  ما 
�لليل و�لنهار يف زنازين ال ليل فيها 
�حل�رض�ت  ت�سكن  فيها   ، نهار  وال 
نباتا  �أنبتوها  �لتي  و�جلر�ذين 
حكت   ، هذه  �أوكارهم  يف  �سيئا 
�ملر�أة  تعانيه  ما  باقت�ساب  لنا 
وو�سعها  لبا�سها  بخ�سو�سية 
�لبيولوجي وحمامها ، هلى ندرك 
ماذ� يعني �أن يكون �حلمام مك�سوفا 
فا�سحا للعورة ، هل يدركون ماذ� 
يعني للمر�أة �لعربية �أن يزرع �سقف 

زنز�نتها باأربع كامري�ت ؟؟ 

�ملهانة  غاية  يف  بل  مهني  �الأمر 
 ، و�لكر�مة  �لنخوة  و��ستفز�ز 
كل  على  يتجر�أو�  �أن  لهم  كان  ما 
بان  �الأعمى  تقديرهم  لوال  هذ� 
�إىل  منها  �أقرب  �ملوت  �إىل  �أمتنا 
لكر�مة  تثور  ال  فاأمة   ، �حلياة 
و  �حلياة  ت�ستحق  ال  �أمة  ن�سائها 
و�ملزيد  �الحتالل  �إال  ت�ستحق  ال 
من قمعه وبط�سه و�سلفه .. هكذ� 
هم يقدرون وهكذ� يج�ّسون نب�سنا 
وال  فيه  حياة  ال  ميتا  فيجدونه 
حر�رة وال قدرة لنخوة معت�سم وال 

حتى نخوة �أبي جهل !! 
هم مبج�ساتهم �حلقرية و�سلو� �إىل 
هذه �لنتيجة فبالغو� يف ��ستبد�دهم 
تبلغها  قمة  �أعلى  �إىل  و�رتقو� 
�ملج�سات  هذه  ولكن   ، �أحقادهم 
عليهم  �ستجني  �لكامري�ت  وتلك 
و�ستقودهم �إىل غلّو جنونهم وبلوغ 
لنا  ��ستحمارهم  يف  مدى  �بعد 
والأمتنا ، وما هذ� �إال نذير لنا وفتح 
جديد على مو�رد نخوتنا و�سدقنا 
 .. وجودنا  وحتديات  ق�سيتنا  مع 
عر�بيد  و�سامر  �ليوم  �للبدي  هبة 
غري  و�لقمع   ، �سحاياهم  وكل 
�مل�سبوق �لذي �سهده �لنقب بد�ية 

�إرها�سات  �ال  هو  ما  �لعام  هذ� 
 . �لقادمة  للكر�مة  �النت�سار 
طال  �لتي  مكنوناتنا  �ستثور  حتما 
عليها �المد ، حتما �سيالقون من 

بها  يليق  ما  �لعظيمة  �الأمة  هذه 
على  وقدرتها  �لعظيم  وبتاريخها 
�الإ�رض�ق من جديد مهما �دلهمت 
خطوبها ، درجة �ال�ستفز�ز �لعالية 

هذه على �أ�سري�تنا و�أ�رض�نا وعلى 
كل مكنونات كر�متنا حتما �ستثمر 
�إذ�  وحتما   ، �ستتحرك  حتما   ،

حتركت �ستنت�رض . 

مل تكن الأربع كامريات بيد هبة لت�شور م�شاهد العنف والتنكيل والقهر الب�شع الذي تتعر�ض له ، كانت الأربع كامريات ُتطّل عليها من الزوايا الأربع للزنزانة 
، ونعلم اأن تقنيات الكامريات احلديثة قادرة بكامريا واحدة اأن جتوب كل م�شاحات الزنزانة الوا�شعة ! ما الداعي لأربع كامريات ؟ هو اإمعان يف اإ�شعار ال�شحية 

بالمتهان وافرتا�ض اخل�شو�شيات اإىل اأبعد مدى ممكن .
الأديب والأ�شري املحرر / 

وليد الهودىل

املعتقلة امل�ضربة هبة اللبدي يف زنزانة باأربع كامريات ؟!

72 حالة اعتقال من اخلليل بينهم 12 طفاًل و�ضيدة خالل �ضهر �ضبتمرب
�أكد مكتب �إعالم �الأ�رضى باأن 
�سّعدت  �الحتالل  �سلطات 
�ملا�سي  �سبتمرب  �سهر  خالل 
بحق  �العتقاالت  �سيا�سة  من 
�خلليل،  مدينة  يف  �ملو�طنني 
�إحدى �أكرث �ملدن �لفل�سطينية 
فقد  لالعتقاالت،  عر�سًة 
�الأ�رضى  �إعالم  مكتب  ر�سد 
)72( حالة �عتقال خالل �سهر 
 )12( بينهم  �ملا�سي،  �سبتمرب 

طفاًل و�سيدة.
و�أو�سح مكتب �إعالم �الأ�رضى 
كثَّفت  �الحتالل  قو�ت  باأن 
عمليات  من  �ملا�سي  �ل�سهر 
لبلد�ت  و�ملد�همة  �القتحام 
وقرى و�أنحاء �خلليل، و�أجرت 
حمالت دهم وتفتي�س و�قتحام 
للمنازل وحطمت �لكثري منها، 
�العتقال  عمليات  ومار�ست 
�ملو�طنني  بحق  و�ال�ستدعاء 

من كافة �رض�ئحهم.
�الأ�رضى  �إعالم  و�أ�ساف 

�أعادت  �الحتالل  قو�ت  باأن 
�عتقال ما يقارب �ل18 �أ�سري�ً 
فرت�ت  �أم�سو�  كانو�  حمرر�ً 
خمتلفة يف �سجون �الحتالل، 
�عتقالهم  �الحتالل  و�أعاد 
فادي  بينهم،  �أخرى  مرة 
غنيمات من �سوريف، وخالد 
يو�سف  وحممد  �لف�سفو�س 

�حلروب من دور�.
�الحتالل  قو�ت  و�عتقلت 
�أحمد  نائل  �مل�سن  �ملو�طن 
�أبو ح�سني)59عاماً( وذلك بعد 
�أبو  حارة  يف  منزله  �قتحام 
�سنينة جنوب �خلليل، وتفتي�سه 
برفقه �لكالب �لبولي�سية، وقد 
بحجة  حمتوياته  حطمت 

�لبحث عن �أ�سلحة.

اعتقال الأطفال والن�شاء

باأن  �الأ�رضى  �إعالم  وبني 
و��سلت  �الحتالل  �سلطات 

�لقا�رضين  �لن�ساء   �عتقال 
بحجج  �خلليل  مدينة  من 
حاالت  وو�سلت  خمتلفة، 
�لقا�رضين  بني  �العتقال 
�إىل  �ملا�سي  �ل�سهر  خالل 
وكان   �عتقال،  حالة   )12(
عماد  قتيبة  �لطفل  �أ�سغرهم 
و�لطفل  �لر�عي)13عاماً( 
بنات)14عاماً(  تي�سري  �إ�سالم 

وهما من خميم �لعروب.
ال�ستهد�ف  و��ستمر�ر�ً 
�خلليل  يف  �ملد�ر�س  �أطفال 
�لقريبة  وخا�سة  وتخويفهم 
�مل�ستوطنات،  من  مد�ر�سهم 
�عتقلت قو�ت �الحتالل �لطفل 
�لثامن  �ل�سف  يف  �لطالب 
�لرجبي)14عاماً( على  ع�سام 
حاجز �أبو �لري�س �أثناء توجهه 
ملدر�سة قرطبة، و�دعت كذباً 
حقيبته،  يف  �سكيناً  بحيازته 

و�عتدت عليه بال�رضب.
�الحتالل  و�عتقل 

�أبو  ر�سمي  فريوز  �سة  �ملمُدِرّ
ترقوميا،  من  رعية)41عاماً( 
�لرتبية  يف  معلمة  وهي 
ملديرية  �لتابعة  و�لتعليم 
كما  بنات،  لثالث  و�أم  �خلليل 
و�لدة  بال�رضب على  و�عتدت 
�ل�سهيد عمر ما�سي ما ت�سبب 
و�إغماء،  بر�سو�س  باإ�سابتها 
حماولتها  خالل  ذلك  وجاء 
�عتقال  من  �جلنود  منع 
يو�سف  حممود  �لطفل  جنلها 

ما�سي)15عاماً(.

قرارات اإدارية

و��سلت  �الحتالل  حماكم 
�ملا�سي  �سبتمرب  �سهر  خالل 
�الإد�رية  �لقر�ر�ت  �إ�سد�ر 
بحق �أ�رضى �خلليل، فقد ر�سد 
�إ�سد�ر  �الأ�رضى  �إعالم  مكتب 
�ل�سورية  �الحتالل  حماكم 
)31( قر�ر�ً �إد�رياً جديد�ً بحق 

�أ�رضى من �خلليل، بينهم )11( 
�الحتالل  لهم  جدد  �أ�سري�ً 
لفرت�ت  �الإد�ري  �العتقال 
�آخرين   )20( بينما  خمتلفة، 
�الحتالل  حمكمة  �أ�سدرت 
للمرة  �إد�رية  قر�ر�ت  بحقهم 
�الأوىل، وغالبيتهم من �الأ�رضى 
�لذين  و�ل�سبان  �ملحررين 
�ل�سهر،  نف�س  خالل  �عتقلو� 
�لقر�ر�ت  عدد  بذلك  لريتفع 
بحق  �سدرت  �لتي  �الإد�رية 
�أ�رضى �خلليل منذ بد�ية �لعام 

�حلايل ل )206 ( قر�ر�ً.
�سبتمرب  �سهر  نهاية  مع  و 
يخو�س  �أ�سري  �أقدم  يز�ل  ال 
وهو  �لطعام  عن  �إ�رض�باً 
مبر�س  �مل�ساب  �الأ�سري 
�لكرمي  عبد  �أحمد  �ل�رضطان 
�خلليل،  من  غنام)42عاماً( 
لليوم  �إ�رض�به  يف  م�ستمر�ً 
�حتجاجاً  �لتو�يل؛  على  �ل80 
وهو  �الإد�ري،  �عتقاله  على 

ت�سع  �أم�سى  �سابق  �أ�سري 
�سنو�ت يف �ل�سجون.

من  غنام  �الأ�سري  ويعاين 
ظروف �سحية �سعبة، وهناك 
حياته،  على  حقيقي  خطر 
من  �سابقاً  يعاين  كان  الأنه 
�لدم،  يف  �ل�رضطان  مر�س 
�ملر�س  عودة  من  ويخ�سى 
له مرة �أخرى نتيجة �لظروف 
يف  يعي�سها  �لتي  �ل�سيئة 
�سجون �الحتالل مع ��ستمر�ر 
يعاين  �أنه  وخا�سة  �الإ�رض�ب، 
ويقبع  �ملناعة،  �سعف  من 
يف  �لرملة  م�ست�سفى  يف 
من  ويعاين  قا�سية،  ظروف 
يف  �ل�سكر  ن�سبة  يف  هبوط 
�لدم، وهو م�ساب باآالم حادة 
ج�سده  �أنحاء  يف  وم�ستمرة 
وزنه  ونق�س  ر�أ�سه،  ودو�ر يف 
ي�ستطيع  وال  كيلوجر�م،   24

�لوقوف على قدميه.
تقرير: اإعالم الأ�شرى
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عي�شة ق.

الفاف  و�ضعته  الذي  الأمر  وهو 
بينما  الأول،  املنتخب  على 
لعبني  ثالثة  تواجد  ا�ضرتطت 
فريق  من  الأقل  على  اأ�ضا�ضيني 
الأوملبي  املنتخب  �ضمن  واحد 
اللقاءات، يوا�ضل  من اجل تاأجيل 
التم�ضك يف قرار  العا�ضمة  احتاد 
احرتام  عدم  ب�ضبب  اللعب  عدم 
الهيئة الكروية يف تطبيق القوانني، 
الواردة  البنود  حترتم  مل  والتي 
النادي  اإدارة  وت�رص  قوانينها  يف 
واأخذ  تطبيقها  على  العا�ضمي 
حق الفريق من خالل عدم التنقل 
املواجهة  وخو�ض  امللعب  اإىل 
اأم�ضية  تدريبية  ح�ضة  وبرجمة 
يف  حمادي  عمر  مبلعب  البارحة 

بولوغني.
ا�ضتفهام  عالمات  عدة  وتطرح 
عبد  الرئي�ض  هيئة  تطبيق  على 
املكتب  لقرارات  مدوار  الكرمي 
ا�ضتثنائية  رخ�ضة  مبنح  الفدرايل 
من اأجل برجمة املقابالت الودية 
مع  تزامنها  رغم  الأ�ضبوع  نهاية 
مع  تتعار�ض  والتي  الفيفا  تواريخ 
قوانني الرابطة، وذلك با�ضتعماله 
يف  الأول  القرار  �ضاحب  �ضلطة 
اجلزائرية،  الكروية  املنظومة 
داربي  لعب  على  واإ�رصارها 
املولودية والحتاد رغم اأن الأخري 
ميلك خم�ضة لعبني دفعة واحدة 
الع�ضكري  املنتخب  �ضفوف  يف 
ولعب �ضاد�ض تنقل اإىل امل�ضاركة 
ويتعلق  بالده  منتخب  ترب�ض  يف 
حيث  الاليف،  موؤيد  بالليبي  الأمر 
اجلولة  مقابالت  الرابطة  اأّجلت 
املحرتفة  الرابطة  من  الثامنة 
الأوىل اإىل تاريخ 23 اأكتوبر القادم 
الأ�ضبوع  نهاية  تزامن  ب�ضبب 
املقبل مع تنقل املنتخب الوطني 
املحلي اإىل املغرب خلو�ض اإياب 
املوؤهل  الأخري  الت�ضفوي  الدور 
للمحليني،  الإفريقية  البطولة  اإىل 
مدوار  هيئة  ي�ضع  التناق�ض  هذا 
ترف�ض  فكيف  معقد،  و�ضع  اأمام 
حرمان  رغم  الداربي  تاأجيل 

من  �ضو�ضطارة  اأبناء  ت�ضكيلة 
بينما  واحدة،  دفعة  لعبني  �ضتة 
اجلولة  مقابالت  جميع  توؤجل 
ترب�ض  مع  تزامنت  لأنها  الثامنة 
الذي يجعلها ت�رص  املحلي الأمر 
العرتاف  وعدم  التفرقة  على 
حني  يف  الع�ضكري،  باملنتخب 
منحت املنتخب املحلي الأولوية، 
الحتاد  متنح  القوانني  اأن  ورغم 
الاليف  تواجد  يف  التاأجيل  اأحقية 

مبع�ضكر منتخب بالده.

الديربي كان مربجما 
الأربعاء والرابطة اأخلطت 

احل�شابات

للعبة  املحرتفة  الرابطة  ف�ضلت 
الديربي  مباراة  مع  التعامل  يف 
اجلزائر  مولودية  بني  العا�ضمي 
اأخلطت  اأين  العا�ضمة،  واحتاد 
احل�ضابات بعد رف�ض اإدارة مركب 
مقابلتني  برجمة  جويلية   5 ملعب 
واحد،  اأ�ضبوع  يف  الأر�ضية  على 
�ضباب  داربي  احت�ضن  كان  بعدما 
ال�ضبت  بارادو  ونادي  بلوزداد 
الرابطة  طلبت  بينما  املن�رصم، 
برجمة داربي املولودية والحتاد 
لإدارة  ال�ضلبي  الرد  لكن  الأربعاء 
هيئة  دفعت  الأوملبي  املركب 
اأم�ض،  اللقاء  برجمة  اإىل  مدوار 
مباراة  حتويل  مدوار  على  ويعاب 
�ضبيبة القبائل ووفاق �ضطيف التي 
ال�ضابعة  اجلولة  حل�ضاب  جرت 
عمر  ملعب  اإىل  جمهور  دون 
كان  اأنه  رغم  ببولوغني  حمادي 
مبقدورها برجمة اللقاء يف ملعب 
جمهور  دون  جرى  باعتباره  اآخر 
على  امل�ضلطة  العقوبة  ب�ضبب 
داربي  وحتويل  القبائلي،  النادي 
ملعب  اإىل  وبارادو  بلوزداد  �ضباب 
باإجراء  ال�ضماح  اأجل  بولوغني من 
 5 والحتاد على  املولودية  داربي 
جويلية الذي تاأثرت كثريا اأر�ضيته 
الالعبني  مهمة  ت�ضعب  واأ�ضحت 

من اأجل تقدمي كرة جميلة.

اإدارة الحتاد تواجه 

ورطة معقدة

يف  العا�ضمة  احتاد  اإدارة  تتواجد 
ا�ضتدعاء  علمنا  اإذا  كبرية  ورطة 
�ضفوف  من  لعبني  خم�ضة 
الت�ضكيلة اإىل امل�ضاركة يف ترب�ض 
الع�ضكري  الوطني  املنتخب 
احلار�ض  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
بن  حمرة،  خماي�ضية،  �ضيفور، 
�ضوف  والذين  وبلعربي،  حمودة 
التنقل  مع  موعد  على  يكونون 
رفقة الع�ضكر اإىل ال�ضني من اأجل 
متتد  دولية  دورة  يف  امل�ضاركة 
غياب  �ضيتوا�ضل  اأين  يوما،   21
على  ذكره  ال�ضالف  اخلما�ضي 
مدار م�ضاركة املنتخب الع�ضكري 
احلال  هذا  ويف  ال�ضني،  دورة  يف 
»�ضو�ضطارة«  اإدارة  جتد  �ضوف 
فيما  كبرية  ورطة  اأمام  نف�ضها 
يف  املقبلة  اجلولت  لعب  يتعلق 
امتالكها  غياب لعبيها، ويف ظل 

ثالثة لقاءات متاأخرة.

الرابطة ترد على اإدارة 
احتاد العا�شمة

لكرة  املحرتفة  الرابطة  رف�ضت 
التي طالتها من  التهامات  القدم 
طرف اإدارة نادي احتاد العا�ضمة 
التي  الإعالمية  الت�رصيحات  عرب 
الأخرية  الأيام  اإطالقها خالل  مت 
الرابطة  خاللها  تتهم  والتي 
املنتخب  �ضاأن  من  بالتقليل 
يف  الرابطة  واأو�ضحت  الع�ضكري، 
بيان ن�رصته على موقعها الر�ضمي 
بتطبيق  باللتزام  تقوم  اأنها 
الذي  الفدرايل  املكتب  قرارات 
برجمة  اأجل  من  ترخي�ضا  منح 
تواريخ  فرتة  خالل  اللقاءات 
الفيفا، بينما اعتربت الت�رصيحات 
احرتامها  ظل  يف  امل�ضوؤولة،  غري 
بالدور  واإميانها  الع�ضكرية  للهيئة 
اأجل  من  به  تقوم  الذي  الكبري 
ومتنت  للبالد،  الأمن  توفري 
يف  الع�ضكري  للمنتخب  التوفيق 
التي  الدولية  املناف�ضات  خمتلف 

ي�ضارك فيها.

الرابطة تكيل مبكيالني وت�ضرب اأّجلت اجلولة التا�شعة ب�شبب منتخب املحليني ورف�شت تاأخري الديربي من اأجل املنتخب الع�شكري
بالقوانني عر�ض احلائط

توا�شل الرابطة املحرتفة لكرة القدم التخبط يف القرارات الع�شوائية التي تتخذها 
والتي تبقى بحاجة اإىل التعامل باأكرث مرونة لتفادي مثل ال�شقطات التي وقعت فيها 

فيما يتعلق بالداربي العا�شمي الذي يجمع الفريقني اجلارين مولودية اجلزائر واحتاد 
العا�شمة �شمن ت�شوية اللقاء املوؤجل عن اجلولة الرابعة من البطولة الوطنية، اأين 
يعاب على الرابطة تغيري القوانني رغم اأنها متلك مادة رقم 29 من�شو�ص فيها املنع 

من برجمة اأي مباراة خالل التوقف الدويل ب�شبب تواريخ الفيفا، حني ميلك اأي نادي 
لعب على الأقل يف اأحد املنتخبات

برناوي: �ضيتم اإعادة 
تاأهيل 8 مالعب 
بالع�ضب الطبيعي

�ضيتم تدعيم قريبا 8 مالعب 
�ضعتها  تتجاوز  القدم  لكرة 
بالع�ضب  مقعد  األف   20
عنه  اأعلن  ح�ضبما  الطبيعي 
وزير  بوهران  ام�ض  اأول 
روؤوف  والريا�ضة  ال�ضباب 
الوزير  واأبرز  برناوي،  �ضليم 
على هام�ض زيارته التفقدية 
لور�ضات اجناز مرافق ريا�ضية 
بها  جتري  واأخرى  جديدة 
حت�ضبا  تاأهيل  اإعادة  اأ�ضغال 
لألعاب  وهران  لحت�ضان 
الأبي�ض املتو�ضط يف  البحر 
�ضنة 2021: »كرة القدم تلعب 
على الع�ضب الطبيعي ونتوفر 
من  العديد  على  باجلزائر 
املالعب مبعايري دولية غري 
اأنها بحاجة اإىل اإعادة تاأهيل 
وتدعيمها  ناجعة  بطريقة 
واأ�ضار:  الطبيعي«،  بالع�ضب 
غالبية  م�ضكل  اأن  »حقيقة 
تكمن  اجلزائر  يف  املالعب 
اأنه  غري  الع�ضب  نوعية  يف 
الوزارة  م�ضتوى  على  نعتزم 
قريبا  امل�ضكلة  هذه  حل 
اتفاقية  على  بالتوقيع  وهذا 
من  الفالحة  وزارة  مع 
للع�ضب  م�ضاتل  اجناز  اأجل 
الطبيعي عرب مناطق خمتلفة 
يف  �ضي�ضمح  مما  الوطن  من 
امل�ضتقبل بالعمل وفق نظام 
القطع على م�ضتوى املالعب 
اأر�ضياتها  تغطيه  �ضيتم  التي 

بالع�ضب الطبيعي«.
اجلزائر  اأن  برناوي  واأكد 
مالعب  على  فعال  تتوفر 
لتنظيم  الرت�ضح  لها  تتيح 
يف  كبرية  دولية  تظاهرات 
تكون  اأن  القدم �رصيطة  كرة 
مطابقة  التجهيزات  هذه 
يتعني  مما  الدولية  للمعايري 
اأقرب  يف  تاأهيلها  اإعادة 
ت�رصيحات  وجاءت  الآجال، 
ما  على  فعل  كرد  الوزير 
املا�ضي  الثالثاء  به  اأدىل 
مدرب الفريق الوطني جمال 
على  تاأ�ضف  الذي  بلما�ضي 
املالعب  اأر�ضيات  نوعية 
يعد  فريق  وكون  اجلزائرية 
على  يتوفر  ل  اإفريقيا  بطل 
مالئمة  باأر�ضية  ملعب 
املنتخبات  ل�ضتقبال 

الكبرية.
ق.ر.

البطولة الإفريقية لالألواح ال�شراعية

اجلزائر ت�ضيطر على اخت�ضا�ض
 »ار ا�ض اك�ض« لدى ال�ضيدات

مناف�ضات  على  اجلزائر  �ضيطرت 
لدى  اك�ض«  ا�ض  »ار  تخ�ض�ض 
الرجال  يحتل  بينما  ال�ضيدات، 
املرتبة الثانية والثالثة على التوايل 
الرابع  اليوم  مناف�ضات  ختام  يف 
وقبل الأخري من البطولة الإفريقية 
الوطن  باأر�ض  اجلارية  لل�رصاع 
الأوملبية  الألعاب  اإىل  واملوؤهلة 
ال�ضيدات،  عند   ،2020 طوكيو 
اأمينة بري�ضي على مركز  حافظت 
كاتيا  مبواطنتها  متبوعة  الطليعة 
�رصيفة  وامل�رصية  ثانية  بلعبا�ض 
تراجع  الرجال،  ولدى  ثالثة،  ر�ضا 
الثاين  ال�ضف  اإىل  بورا�ض  حمزة 
مارك  اجلديد  املت�ضدر  خلف 

يحتل  بينما  ال�ضي�ضل،  من  غادات 
رمزي  اأحمد  الآخر  اجلزائري 

بوجعطيط املرتبة الثالثة.
واأحكم ال�ضي�ضيلي رودين غوفيندام 
لزير  مناف�ضات  على  قب�ضته 
على  متفوقا  رجال  �ضتاندار 
اآلن  و  بدوي  علي  امل�رصي 
يحتل  ال�ضي�ضل يف حني  من  جويل 
اأما  متاأخرة،  مراتب  اجلزائريون 
يف تخ�ض�ض لزير راديال �ضيدات 
كر�ضان  مليكة  اجلزائرية  تتواجد 
امل�رصية  وراء  الثالث  ال�ضف  يف 
واملوزمبيقية  الأوىل  من�ضي  خلود 

دي�ضي نهاكيل ثانية.
ق.ر.

فيلود طلب التعاقد مع الدويل ال�شوداين التا�ص

اإدارة مالل ت�ضرع يف التفكري بتدعيم 
التعداد حت�ضبا لدور املجموعات

القبائل  �ضبيبة  فريق  اإدارة  ت�ضتعد 
اإىل تدعيم التعداد حت�ضبا للمركاتو 
ال�ضتوي املقبل، اأين انطلقت باكرا 
الذاتية  ال�ضري  خمتلف  درا�ضة  يف 
لالعبني والعمل على متابعة بع�ض 
من  الوطنية  البطولة  يف  الأ�ضماء 
اأجل ال�رصوع يف امل�ضتقبل الكرمي 
يف التفاو�ض معها بحثا عن تدعيم 
بقوة يف  الدخول  اأجل  من  الفريق 
رابطة  جمموعات  دور  مباريات 
اأبطال اإفريقيا، اأين اأوقعت القرعة 
جمموعة  يف  »الكناري«  ت�ضكيلة 
حامل  من  كل  جانب  اإىل  �ضعبة 
الأخريتني  الن�ضختني  يف  اللقب 
الرجاء  التون�ضي،  الرتجي 
كلوب  وفيتا  املغربي  البي�ضاوي 
تدرك  الغر�ض  لهذا  الكونغويل، 
تعقد  �رصيف مالل  الرئي�ض  اإدارة 
احلايل  التعداد  على  بناء  مهمتها 
ي�ضتطيع  ل  والذي  متلكه  الذي 
التي  القوية  الأندية  على  التفوق 
�ضيواجهها يف دور املجموعات من 
املناف�ضة القارية، هذا الأمر دفع 
باإدارة النادي القبائلي اإىل التفكري 
اأجل  من  الأ�ضماء  اأف�ضل  يف جلب 

التي  املنا�ضب  خمتلف  تدعيم 
املو�ضم  انطالق  منذ  منها  تعاين 
املدرب  تقرير  على  بناء  احلايل، 
هذا  ويف  فيلود،  هيربت  الفرن�ضي 
ال�ضدد يتواجد �ضمن مفكرة اإدارة 
حموري  مدافع  ا�ضتقدام  ال�ضبيبة 
الوطنية  البطولة  من  ومهاجم 
واللذان ترف�ض الك�ضف عنهما يف 
التفاق  حني  اإىل  الراهن  الوقت 

معهما خالل املركاتو ال�ضتوي.
فيلود  طلب  ذلك،  جانب  اإىل 
املريخ  نادي  لعب  مع  التعاقد 
التا�ض  حمدي  اأحمد  ال�ضوداين 
انتباه  اأثار  25 عاما، حيث  والبالغ 
باأدائه  واأقنعه  الفرن�ضي  التقني 
خا�ضة  القارية  املناف�ضة  خالل 
واأنه لعبا دوليا يف منتخب بالده 
وين�ضط يف من�ضب و�ضط امليدان، 
اللعب  ميكنه  ل  الالعب  اأن  اإل 
القارية  املناف�ضة  يف  ال�ضبيبة  مع 
لأنه  بالنظر  معه  التعاقد  حال  يف 
بقمي�ض  احلالية  الن�ضخة  خا�ض 

فريقه احلايل املريخ.
عي�شة ق.
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عي�صة ق.

يتوا�صل الربنامج التدريبي الذي 
الوطني  الفني  الطاقم  برجمه 
اليوم ح�صة  اأم�صية  برمج  والذي 
الالعبون  يخلد  بعدما  تدريبية 
اإىل  الو�صول  عند  الراحة  اإىل 
بلما�صي  قرر  حيث  ليلن  مدينة 
على  مغلقة  التدريبات  برجمة 
قبل  الإعالم  وو�صائل  اجلمهور 

التدريبات  من  �صاعة  ربع  فتح 
ح�صة  يف  الإعالميني  اأمام 
ندوة  ت�صبقها  �صوف  والتي  الغد، 
من  وعدد  لبلما�صي  �صحافية 
على  يجيبون  الذين  الالعبني 
املنطقة  يف  الإعالم  اأ�صئلة 

املختلطة.
اأقدم بلما�صي على برجمة ح�صة 
والتي  اأم�س  اأول  �صباح  تدريبية 
الالعبني  لفائدة  موجهة  كانت 

الكونغو  ودية  الذين مل يخو�صوا 
الت�صكيلة  يف  الدميوقراطية 
حتت  تدربوا  حيث  الأ�صا�صية، 
عمارة  امل�صاعد  املدرب  قيادة 
مرواين وكانت التدريبية تكتيكية 
تدرب  فيما  الكرة،  عرب  وفنية 
ثالثي حرا�صة املرمى مبوحلي، 
عادية  ب�صفة  واأوكيدجا  دوخة 
احلرا�س  مدرب  قيادة  حتت 
عمار بورا�س، يف املقابل اأخ�صع 

الع�رشة  الالعبني  بلما�صي 
لقاء  يف  اأ�صا�صيني  كانوا  الذين 
على  املن�رشم  اجلمعة  �صهرة 
الع�صالت  تقوية  قاعة  يف  عمل 
يوم  ن�صف  اأ�صباله  مينح  اأن  قبل 
الرتب�س  مقر  اإىل  وعادوا  راحة 
املنتخبات  حت�صري  مركز  يف 

الوطنية ب�صيدي مو�صى.
ه�صام  الالعب  رفقاء  وخا�س 
ح�صة  البارحة  م�صاء  بوداوي 
تدريبية على ملعب مركز �صيدي 
ح�صة  �صبقه  والذي  مو�صى 
اأين  بلما�صي  املدرب  مع  فيديو 
التي  الأخطاء  له  بال�رشح  قام 

الكونغو،  ودية  يف  فيها  وقعوا 
التعليمات  خمتلف  ومنحهم 
الذي  الكولومبي  املنتخب  حول 
بعد  املقبل  مناف�صهم  �صيكون 
وحثهم على حتقيق الفوز اأمامه 
رغم املكانة التي يحتلها وطريقة 

اللعب املختلفة التي يعتمدها.

بلما�صي برمج اأم�صية اليوم التدريبات مغلقة

اخل�ضر ي�ضدون الرحال اليوم نحو ليل حت�ضريا لودية كولومبيا
ي�صد لعبو املنتخب الوطني اليوم الرحال نحو فرن�صا ا�صتعداد للمقابلة 

الودية التي تنتظرهم الثالثاء املقبل اأمام منتخب كولومبيا واملقررة على 
ملعب »بيار موروي« مبدينة ليل، حيث تندرج املواجهة حل�صاب حت�صري 

النخبة الوطنية حت�صبا لنطالق الت�صفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا 2021 يف 
الكامريون ابتداء من �صهر نوفمرب املقبل، اأين يواجه اخل�صر منتخبي زامبيا 
وبوت�صوانا، ويتنقل اأ�صبال الناخب الوطني جمال بلما�صي �صباح اليوم عرب 
طائرة خا�صة بقيادة رئي�س الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين 

ما�صوي الذي �صوف يقود الوفد اجلزائري مثلما هو متعود عليه مع �صفريات 
املنتخبات الوطنية خالل الفرتة الأخرية

اأ�صاد بعمل بلما�صي وعاد اإىل احلديث عن اكت�صافه ل�صليماين

حليلوزيت�ش: اخل�ضر ا�ضتحقوا التتويج 
بالكان و�ضيعنا لقب املونديال

ك�صف تفا�صيل خطة الكاف حلرمان اخل�صر من اللقب القاري

عمرو فهمي: الكاف �ضعت اإىل منح الكان 
لل�ضنغال واجلزائر توجت رغم اأنفها

فّجر الأمني العام ال�صابق لالحتاد 
الإفريقي لكرة القدم عمرو فهمي 
عندما  الثقيل  العيار  من  مفاجاأة 
القارية  الكروية  الهيئة  اأن  ك�صف 
من  ال�صبل  كافة  با�صتعمال  قامت 
التتويج  من  اجلزائر  حرمان  اأجل 
لفائدة  ومنحه  القاري  باللقب 
ن�صط  واللذان  ال�صنغايل  املنتخب 
خالل  النهائي  مباراة  منتخبيهما 
يف  جرت  التي  القارية  املناف�صة 
ال�صائفة املا�صية يف م�رش، حيث 
الوطني  الناخب  اأ�صبال  متكن 
جمال بلما�صي من الفوز باملقابلة 
بهدف دون رد من توقيع املهاجم 

بغداد بوجناح.

فهمي  عمرو  امل�رشي  واأو�صح 
اأن  »كووورة«  مع  اأجراه  حوار  يف 
الكوالي�س  يف  دوما  تعمل  الكاف 
اأجل  من  التحكيم  ا�صتعمال  على 
ترتيب املقابالت وخدمة م�صالح 
ح�صاب  على  واأندية  منتخبات 
التحكيم  ا�صتعمال  عرب  اأخرى، 
وترتيب  النتائج  توجيه  اأجل  من 
هيئة  اأن  واأو�صح  املقابالت، 
اأّحمد  اأحمد  امللغا�صي  الرئي�س 
نف�س  ا�صتعمال  يف  ترغب  كانت 
اجلزائري  املنتخب  مع  اخلطوة 
اإفريقيا  كاأ�س  نهائي  خالل 
اإىل  »الكان«  لقب  منح  يف  وترغب 
وذلك  التريانغا«  »اأ�صود  ت�صكيلة 

احلكم  تغيري  على  العمل  عرب 
الذي اأدار النهائي اإل اأن الأمر مل 
باللقب  اخل�رش  وتوج  معها  ينجح 
القاري عك�س رغبة الكاف ح�صب 
اأن  ا�صتطرد  الذي  املتحدث، 
اأنف  رغم  باللقب  توجت  اجلزائر 
الكاف التي عملت ما بو�صعها من 
اأف�صل لعب يف  اإبعاد رفقاء  اأجل 
بنا�رش  اإ�صماعيل  القارية  الدورة 
لإدراكها  القارية  الدورة  من 
على  خطرا  ي�صكلون  اأنهم  م�صبقا 
املنتخبات امل�صاركة ولديهم كافة 
بالكاأ�س  الفوز  اأجل  من  احلظوظ 

وهو ما حدث يف نهاية املطاف.
عي�صة ق.

اإدارة وفاق �صطيف تفاو�س 4 مدربني لالتفاق مع اأحدهم

ما�ضوي يرف�ش �ضغط الأن�ضار ويرمي املن�ضفة
الدين  خري  املدرب  ا�صتقال 
وفاق  فريق  تدريب  من  ما�صوي 
على  اأ�رشف  والذي  �صطيف 
املو�صم  بداية  الفنية  عار�صته 
الكبرية  ال�صغوطات  بعد  احلايل، 
التي تعر�س لها من طرف الأن�صار 
على خلفية توا�صل �صل�صلة النتائج 
�صاحله  يف  تكن  مل  التي  ال�صلبية 
لها  تعر�س  التي  الهزمية  اآخرها 
�صبيبة  اأمام  املن�رشمة  اجلولة  يف 
يف  الفريق  ف�صل  اأين  القبائل 
للقاء  املناف�س  خو�س  ا�صتغالل 
جمهور  ودون  الديار  عن  بعيدا 
اإيجابية،  نتيجة  ت�صجيل  اجل  من 
حيث اكتفى النادي بتحقيق فوزين 
منذ  مقابالت  �صبع  جمموع  يف 
اجلاري،  الكروي  املو�صم  انطالق 
ال�صغط  اإىل  ما�صوي  وتعر�س 

احل�صة  خالل  الأن�صار  طرف  من 
الالعبون  اأجراها  التي  التدريبية 
عليها،  واأ�رشف  اأم�س  اأول  م�صاء 
اأين مل يتحمل ال�صغوطات وحتميله 
للنادي  ال�صعبة  الو�صعية  م�صوؤولية 
مع بداية هذا املو�صم، اإىل جانب 
من طرف  له  م�صاندة  وجود  عدم 
املن�صفة  رمي  وقرر  الفريق  اإدارة 

والرحيل.
احل�صة  عن  ما�صوي  وغاب 
رفقاء  اأجراها  التي  التدريبية 
الالعب ر�صواين �صباح اأم�س والتي 
فار�س  امل�صاعد  عليها  اأ�رشف 
بلخري،  البدين  واملح�رش  فالحي 
الكروية  للمواعيد  حت�صريا  وذلك 
التي تنتظر الت�صكيلة خالل الفرتة 
املقبلة، اين حت�رش اإدارة الرئي�س 
مدرب  تعيني  اإىل  حاليفية  فهد 

ما�صوي،  خالفة  اأجل  من  جديد 
الذاتية  ال�صري  من  عددا  وتدر�س 
رئي�س  امتالك  ظل  يف  خا�صة 
الفريق قائمة باأربعة اأ�صماء �صوف 
التو�صل  اأجل  من  معهم  يتفاو�س 
ملوا�صلة  اأحدهم  مع  اتفاق  اإىل 
امل�صوار مع النادي فيما تبقى من 

املو�صم احلايل.
عي�صة ق.

ال�صابق  الوطني  الناخب  عاد 
احلديث  اإىل  حليلوزيت�س  وحيد 
الوطني  املنتخب  مع  جتربته  عن 
كاأ�س  مناف�صة  يف  م�صاركته  خالل 
 2014 العام  جرت  التي  العامل 
التعداد  اأن  اأكد  اأين  الربازيل،  يف 
الذي كان ميلكه يف تلك الفرتة كان 
املونديال  بلقب  التتويج  ي�صتحق 
الالعبني  ظل  يف  خا�صة  اآنذاك 
املنتخب  ي�صكلون  كانوا  الذين 
مفاجاأة  فر�صة  �صيعوا  والذين 
الكبرية  الإمكانيات  ظل  العامل يف 
للند  الند  اأظهروها ووقوفهم  التي 
الدور  يف  الأملاين  املنتخب  اأمام 
ثمن النهائي يف اأول تاأهل تاريخي 
للجزائر اإىل الدور ثمن النهائي من 

العر�س الكروي العاملي.
للمنتخب  احلايل  املدرب  واأبان 
املغربي يف حوار اأجراه مع جملة 
اإىل  حنينه  عن  فوتبول«  »فران�س 
على  خاللها  اأ�رشف  التي  الفرتة 

كانوا  اخل�رش  اأن  واأكد  اجلزائر، 
كاأ�س  بلقب  التتويج  ي�صتحقون 
الأمر  واأ�صعده  الأخرية،  اإفريقيا 
يف ظل الفرتة الرائعة التي ق�صاها 
حتت  كانت  التي  والعنا�رش  معهم 
املدرب  اأن  واأ�صاف  اإ�رشافهم، 
كبري  بعمل  قام  بلما�صي  جمال 
يف ظل الالعبني اأ�صحاب الفنيات 

الذين يتواجدون معه.
بو�صني  الفرانكو  املدرب  وك�صف 
اإ�صالم  لالعب  ا�صتدعاء  اأول  عن 
اكت�صفه،  من  كان  الذي  �صالمياين 
مباراة  ح�رش  اأنه  اأو�صح  عندما 
دعوة  على  بناء  بلوزداد  ل�صباب 
اآنذاك،  الفريق  رئي�س  من  تلقاها 
وكان وقتها يبحث عن مهاجم قادر 
على اللعب يف العمق، وتواجده يف 
اللقاء �صمح له بالوقوف على لعب 
ميلك مميزات يف الهجوم، يف ظل 
ويعمل  بالراأ�س  اللعب  قدرته على 
الهجمة،  لبناء  الكرات  جلب  على 

وعرف  عنه  �صاأل  اأنه  واأ�صاف 
ال�صتدعاء  تلقي  له  ي�صبق  مل  اأنه 
جعله  ما  الوطني  املنتخب  اإىل 
واأو�صح  الدعوة مبا�رشة،  له  يوجه 
رئي�س  فاجاأ  الأمر  اأن  املتحدث 
روراوة  حممد  ال�صابق  الفاف 
اأطراف  جانب  اإىل  الأمر  وانتقد 
لكنه مت�صك مبوقفه وقرر  اأخرى، 

و�صع الثقة فيه.
عي�صة ق.

متثل ن�صبة ال�صفراء يف حتويل بوجناح اإىل ال�صد القطري

خزينة احتاد احلرا�ش ت�ضتفيد من 4 ماليري �ضنتيم
نادي  خزينة  تنتع�س  اأن  ينتظر 
قيمته  احتاد احلرا�س مببلغ مايل 
 4 يعادل  ما  وهو  اأورو  األف   222
اجلزائرية  بالعملة  �صنتيم  مليار 
قريبا، وفق ما ك�صفت عنه تقارير 
اأكدت  والتي  تون�صية،  اإعالمية 
ال�صاحلي  النجم  فريق  اإدارة  اأن 
 4 قيمته  ما  بتحويل  تقوم  �صوف 
اإىل النادي العا�صمي  مليار �صنتيم 
والتي متثل ن�صبة النادي العا�صمي 
الدويل  الالعب  انتقال  من �صفقة 
ال�صد  فريق  اإىل  بوجناح  بغداد 

الذي  العقد  �صّم  حيث  القطري، 
وقعته اإدارة الفريقني خالل انتقال 
يف  اللعب  اإىل  وهران  مدينة  ابن 
اإدارة  بندا مينح  التون�صي  الدوري 
حتويل  مبلغ  من  ن�صبة  احلرا�س 
الالعب يف حال انتقاله اإىل فريق 
اآخر، وهو ما وقع مع بوجناح خالل 
اإىل �صفوف فريقه احلايل  انتقاله 

ال�صد القطري.
ومّرت على �صفقة حتويل بوجناح 
موا�صم  القطري  الدوري  اإىل 
النجم  اإدارة  ترف�س خاللها  كانت 

»ال�صفراء«  اإدارة  منح  ال�صاحلي 
جعل  ما  وهو  املالية،  القيمة 
احلرا�س  احتاد  على  امل�صريين 
الحتاد  لدى  ب�صكوى  يتوجهون 
اأجل  من  القدم  لكرة  الدويل 
�صفقة  من  قيمتهم  على  احل�صول 
التحويل، اأين تخوفت اإدارة النجم 
ال�صاحلي تكرار �صيناريو ما حدث 
فر�س  من  الإفريقي  النادي  مع 
النادي  على  عقوبات  الفيفا 
الدوري  من  النقاط  خ�صم  ت�صل 

التون�صي.



دي�شان يثري ال�شكوك حول كانتي 
ويكيل املديح لغريزمان

ك�سف ديديه دي�سان مدرب منتخب فرن�سا �سبب قراره با�ستبعاد نغولو كانتي العب و�سط ت�سيل�سي من 
مواجهة اأي�سلندا التي انتهت بفوز الديوك 1-0 يف ت�سفيات يورو 2020، واأو�سح دي�سان يف ت�رصيحات 
عمليات  اأثناء  مرتاًحا  يكن  ومل  ع�سلية  باآالم  كانتي  �سعر  »لقد  الفرن�سية:  »ليكيب«  �سحيفة  اأبرزتها 
االإحماء، لذا اتخذت قراًرا با�ستبعاده حتى ال تتفاقم االإ�سابة«، اأ�ساف »لقد اأ�رصكت مو�سى �سي�سوكو 
اإ�سابة كانتي خطرية، لكن ال ميكن ح�سم م�ساركته يف املباراة القادمة  اأن  الأنه كان جاهًزا، ال اأعتقد 
�سد تركيا«. وتطرق املدير الفني ملنتخب فرن�سا للحديث عن ا�ستبعاد لوكا�س هرنانديز، وربط ذلك 
باإر�ساء نادي بايرن ميونخ، قائًل: »اتخذت قراري بعد حتليل كافة امل�ساورات، لقد راأيت اأن لوكا�س مل 
يكن يف اأف�سل جاهزية نف�سية«، ودافع ديديه دي�سان عن اأوليفييه جريو م�سدًدا: »ال يهمني الت�سكيك به، 
فهو مندمج مع منتخب فرن�سا رغم قلة م�ساركاته مع ت�سيل�سي، ويبقى دائًما العبًا مهًما لنا، ومل اأتردد 
يف اإ�رصاكه اأ�سا�سًيا، رغم اأن و�سام بن يدر قدم اأداًء مميًزا منذ ا�ستدعائه«، واأ�سار دي�سان: »غريزمان 
عانى كثرًيا يف ال�سوط االأول �سد اأي�سلندا، الأنه مل يلم�س الكرة كثرًيا، لكنه كان ن�سيًطا وت�سبب يف ركلة 
جزاء، وبذل جهًدا وفرًيا يف ال�سوط الثاين و�ساهم يف ا�ستحواذنا على الكرة، وظهر مب�ستواه املعروف مع 
منتخب فرن�سا، وبدا قائًدا واأدى مهاًما دفاعية«، ووا�سل »الفوز على منتخب اأي�سلندا مبلعبه لي�س �سهًل 
كما يت�سور البع�س، اإنه فريق بدين قوي، لقد خلقنا 6 فر�س بينما مل ي�سكلوا اأي خطورة علينا، اإذا كان 
البع�س يت�سور اأننا كنا يف معاناة بهذه االأرقام، اإذن اأنا بخري«، واأمت ت�رصيحاته: »لقد كانت مباراة اأ�سبه 

مبعركة ج�سدية، ولكن حققنا فوًزا مهًما، واأدى العبو فرن�سا بكل رجولة«.

خطوة تف�شل رونالدو عن رقم اأ�شطوري
�سجل النجم كري�ستيانو رونالدو قائد منتخب الربتغال هدًفا يف فوز منتخب بلده على �سيفه لوك�سمبورغ 
و�سجل   ،2020 يورو  لبطولة  املوؤهلة  االأوروبية  الت�سفيات  من  الثانية  مناف�سات املجموعة  3-0 �سمن 
الدون هدفه االأول يف املباراة والثاين للربتغال بطريقة رائعة، بعدما انفرد متاًما مبرمى ال�سيوف و�سدد 
رونالدو  اأن  للإح�سائيات،  »�سكواكا«  �سبكة  وذكرت  اأوروبا،  بطل  تقدم  معزًزا  احلار�س  فوق  من  الكرة 
بهدفه يف �سباك لوك�سمبورغ متكن من ت�سجيل 9 اأهداف يف اآخر 5 مباريات لعبها بقمي�س الربتغال يف 
جميع املناف�سات. ي�سار اأن الدون و�سل اإىل الهدف رقم 699 يف م�سريته الكروية، ويتبقى له هدف وحيد 
ا للربتغال  اأي�سً كي ي�سل للهدف 700 يف م�سواره مع االأندية واملنتخب، وبخلف هدف الدون، �سجل 
يف مباراة اليوم كل من برناردو �سيلفا وغونزالو جويدي�س لريتفع ر�سيده اإىل 11 نقطة باملركز الثاين 
لوك�سمبورغ عند املركز  بينما جتمد ر�سيد  اأوكرانيا املت�سدر،  نقاط عن   5 بفارق  الثانية  للمجموعة 

الرابع 4 نقاط.

ال�شك يحيط مب�شتقبل �شواريز مع بر�شلونة
�سلط تقرير �سحفي اإ�سباين ال�سوء على م�سري االأوروغوياين لوي�س �سواريز مهاجم بر�سلونة، خلل 
الفرتة املقبلة مع اقرتاب موعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوين، ويُعد �سواريز �سمن 4 العبني يف 
�سفوف بر�سلونة تنتهي عقودهم يف �سيف 2021، بجانب اأرتورو فيدال، اإيفان راكيتيت�س وليونيل 
مي�سي واالأخري يحق له الرحيل جماًنا الأي ناد غري اأوروبي يف جوان 2020 املقبل، وبح�سب �سحيفة 
»موندو ديبورتيفو« االإ�سبانية فاإن �سواريز الذي قام بتجديد عقده مع بر�سلونة يف مار�س 2017 حتى 
عام 2021 �سيكون يف عمر 34 بنهاية عقده، ويف هذا ال�سن قد يقرر اإنهاء م�سريته يف بطولة دوري 
�سغرية، واأ�سافت ال�سحيفة: »اهتمام نادي اإنرت ميامي االأمريكي بلوي�س معروف جًدا، حيث يقود 
ديفيد بيكهام م�رصوعا ممتازا، �سيُ�سارك يف الدوري االأمريكي اعتبارا من مار�س 2020 املقبل«. 
وقدم �سواريز م�سرية تاريخية بقمي�س بر�سلونة منذ ان�سمامه من �سفوف ليفربول عام 2014، حيث 
اأبرز الهدافني يف تاريخ  �سجل 183 هدفا خلل 255 مباراة ليُعادل رقم جو�سيب �ساميتيري كاأحد 

البار�سا، وخلف كوباال 194 هدفا، �سيزار 232 هدفا وليونيل مي�سي 604 اأهداف.

 ريال مدريد يواجه عقبة �شوب اإريك�شن
ذكر تقرير �سحفي اإ�سباين اأن ريال مدريد عليه تخطي عقبة كبرية اإذا كان يريد التعاقد مع كري�ستيان 
ليفي رئي�س توتنهام  االإ�سبانية، فاإن دانييل  اإريك�سن يف جانفي املقبل، وبح�سب �سحيفة »ماركا« 
معروف ب�سعوبة التفاو�س معه ل�سم العبني من ناديه، حيث تعامل معه ريال مدريد يف �سفقتني 
كبريتني من قبل، ففي عام 2012 دفع ريال مدريد 40 مليون يورو ل�سم الكرواتي لوكا مودريت�س، ويف 
عام 2013 دفع 100 مليون يورو ل�سم غاريث بيل والذي ا�ستمر لفرتة طويلة اأغلى العب يف العامل. 
لكن االآن الو�سع خمتلف، اإريك�سن ينتهي عقده مع ال�سبريز بنهاية املو�سم اجلاري وبالتايل قد يرحل 
جماًنا يف ال�سيف املقبل، اإذا مل يوافق توتنهام على بيعه يف ال�ستاء، واأ�سار التقرير اأن ريال مدريد 
�سيعر�س مبلًغا ي�سل اإىل 25 مليون يورو ل�سم اإريك�سن يف جانفي وينتظر لريى اإذا كان ذلك كافًيا 
الإقناع ليفي اأم ال، ويتوىل ليفي رئا�سة توتنهام منذ عام 2001، وهو االأقدم يف الدوري االإجنليزي 

املمتاز، ويرحب اإريك�سن باالن�سمام اإىل ريال مدريد رغم رغبة اأكرث من ناٍد يف �سمه.

ت�صفيات اليورو 2020

الت�شيك ت�شقط اإجنلرتا بال�شربة القا�شية
للمرة  االإجنليزي  املنتخب  تعرث 
االأوىل يف ت�سفيات كاأ�س اأوروبا 2020 
ب�سقوطه اأمام م�سيفه الت�سيكي 2-1 
اأول ام�س �سمن مناف�سات املجموعة 
هدف  كني  هاري  و�سجل  االأوىل، 
 ،5 الدقيقة  يف  االإجنليزي  املنتخب 
للمنتخب  برابيت�س  جاكوب  وعادل 
قبل  التا�سعة،  الدقيقة  يف  الت�سيكي 
اأوندرا�سيك هدف  اأن يحرز زدينيك 
الفوز للت�سيك يف الدقيقة 85، وبقي 
املنتخب االإجنليزي مت�سدًرا بفارق 
االأهداف اأمام الت�سيك 12 نقطة لكل 
امل�سيف  املنتخب  باأن  علما  منهما 

الإجنلرتا،   5 مقابل  مباريات   6 لعب 
وافتتح املنتخب االإجنليزي الت�سجيل عندما احت�سب له احلكم ركلة جزاء بعد عرقلة �سرتلينغ، انربى كني لتنفيذ الركلة بنجاح 
يف الدقيقة اخلام�سة، واأطلق كوفال ت�سديدة قوية من الناحية اليمنى ت�سدى لها احلار�س االإجنليزي جوردان بيكفورد برباعة، 
لتتحول الكرة اإىل ركنية و�سلت على اإثرها اإىل �سيلو�ستكا الذي غمزها اإىل برابيت�س الذي اأودعها ال�سباك من م�سافة قريبة يف 
الدقيقة التا�سعة، وف�سل �سيك يف الو�سول اإىل كرة مر�سلة اأمام املرمى من يانكتو يف الدقيقة 16، وبقي اللعب �سجاال دون وجود 
تهديد حقيقي على مرميي املنتخبني حتى الدقيقة 33 عندما و�سلت الكرة اإىل كني على ميني منطقة اجلزاء، لرتتد حماولته 

اإىل مونت الذي ف�سل يف ا�ستغللها من م�سافة قريبة.
انطلق ال�سوط الثاين بت�سيدة من داريدا ا�ستقرت يف املدرجات بالدقيقة 47، وانتظر االإجنليز للرد حتى الدقيقة 57، عندما مرر 
كني بينية اإىل �سرتلينغ الذي حاول مراوغة احلار�س توما�س فا�سليك بيد اأن االأخري اأبعد الكرة من اأمامه.واأطلق ما�سوبو�ست 
اأمام املرمى يف  ا�ستثمار متريرة �سرتلينج  الدقيقة 59، وف�سل كني يف  اأ�سابعه يف  باأطراف  بيكفورد  اأبعده  »�ساروخا« عنيفا 
القريب  القائم  نحو  ي�سدد  اأن  قبل  داريدا  مع  الكرة  تبادل  عندما   78 الدقيقة  يف  ت�سيكية  فر�سة  كرال  واأهدر   ،64 الدقيقة 
ليت�سدى بيكفورد ملحاولته، واقرتب املنتخب االإجنليزي من ا�ستعادة تقدمه يف الدقيقة 81، عندما مرر باركلي كرة بينية اإىل 
كني الذي �سيق احلار�س فا�سليك الزاوية عليها ليبعد حماوته، ثم متكنت ت�سيكيا من اإحراز هدف الفوز يف الدقيقة 85 بعد 
مر ما�سوبو�ست من الناحية اليمنى، قبل اأن ميرر الكرة على طبق ذهبي اإىل البديل املتحفز زدينيك اأوندرا�سيك الذي و�سعها 

بثقة يف ال�سباك.

انتزع منتخب فرن�سا فوزا ثمينا للغاية خارج اأر�سه باإ�سقاط 
يف  الثامنة  املجموعة  �سمن  ام�س  اأول  االأي�سلندي  نظريه 
 ،2020 يورو  االأوروبية  االأمم  لكاأ�س  املوؤهلة  الت�سفيات 
 66 الدقيقة  يف  الوحيد  املباراة  هدف  اأوليفييه جريو  �سجل 
باملجموعة  الثاين  املركز  يف  فرن�سا  لتاأتي  جزاء،  ركلة  من 
عن  املبا�رصة  املواجهات  بفارق  نقطة   18 بر�سيد  الثامنة 
عند  اأي�سلندا  ر�سيد  جتمد  بينما  ال�سدارة،  �ساحبة  تركيا 
اإيقاع  فرن�سا يف  منتخب  الثالث، حتكم  املركز  نقطة يف   12
اللعب ولكن ب�سيطرة وا�ستحواذ �سلبي، ومل ي�سكل خطورة على 
مرمى اأ�سحاب االأر�س اإال يف اآخر 5 دقائق من ال�سوط االأول، 
اأم�سك احلار�س االأي�سلندي هالدور�سون كرة �سعيفة �سددها 
بافارد، ثم اأ�ساع غريزمان فر�سة تبدو خطرية بعد عر�سية 
من لوكا�س ديني، اإال اأن مهاجم بر�سلونة �سددها �سعيفة يف 
يد احلار�س، كما مرر غريزمان كرة اإىل كينج�سلي كومان لكنه 
�سدد يف ال�سباك من اخلارج، مل يكن منتخب اأي�سلندا اأف�سل 
حاال، خ�رص مدربه اإيريك هامرين تبديله االأول بعد مرور 15 

دقيقة فقط باإ�سابة جودومن�سون، لي�سارك مكانه بودفار�سون 
الذي �سدد كرة �سعيفة يف اأح�سان �ستيف مانداندا.

وا�سل ال�سيوف تفوقهم فنيا وتكتيكيا يف ال�سوط الثاين، بينما 
كان رفاق جيلفي �سيجارد�سون بل حيلة، ومل يهددوا مرمى 
الرتكيز  وماتويدي  وجريو  غريزمان  افتقد  مانداندا،  �ستيف 
يف املحاوالت الهجومية على املرمى، قبل اأن يتورط الظهري 
داخل  غريزمان  بعرقلة  �ساذج  خطاأ  يف  كوال�سون  االأي�رص 
والرابع  لفرن�سا  االأول  الهدف  جريو  لي�سجل  اجلزاء،  منطقة 
له يف ت�سفيات اليورو، �سدد فيكتور بال�سون كرة طائ�سة فوق 
العار�سة ورد كينج�سلي كومان بتوغل من اجلهة الي�رصى لعبها 
عر�سية اإىل بليز ماتويدي الذي �سدد يف القائم االأي�رص، كاد بن 
يدر اأن يعزز تفوق »اأبطال العامل« بهدف ثان، اإال اأن احلار�س 
األدر�سون اأنقذ مرماه برباعة بعدها �سدد تولي�سو كرة بعيدة 
بت�سديدة  ب�سمة  اأن يرتك  اإيكوين  االأي�رص، وحاول  القائم  عن 
�سعيفة يف يد احلار�س، بعدها راوغ بن يدر الدفاع واحلار�س 

االأي�سلندي، قبل اأن ي�سدد بجوار القائم االأمين

جريو يقود فرن�شا لفوز �شعب على اأي�شلندا

اأوروغواي تتغلب على بريو ودًيا
ال�سوط تغلب منتخب اأوروغواي على نظريه بريو بهدف نظيف، يف مباراة ودية اأقيمت يف العا�سمة االأوروغوائية مونتفيديو، وبدماء  »�سينتيناريو« مبونتفيديو، ومتيز يف  ام�س على ملعب  اأول  اأقيمت  التي  اأوروغواي يف املباراة  تاألق منتخب  الدويل، ومن املقرر اأن يلتقي املنتخبان يف ودية اأخرى الثلثاء املقبل بالعا�سمة البريوانية ليما.املباراة التي غاب عنها النجم االأوروغوائي لوي�س �سواريز مهاجم بر�سلونة الذي يخ�سع يف اإ�سبانيا للعلج خلل فرتة التوقف االأول بالتحركات ال�رصيعة التي �سمحت بت�سجيل الهدف الوحيد يف اللقاء، واأحرز الهدف بريان رودريجيز يف الدقيقة 17 من جديدة 
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للمفكر �لرو�سي �إلك�سندر دوغني

قراءة يف كتاب موؤ�س�س »اجليوبولتيكا الرو�سي« و«عقل بوتني«
يعترب كتاب »�أ�س�ض �جليوبولتيكا« للمفكر �لرو�سي �إلك�سندر دوغني  �أول موؤلف تعليمي باللغة �لرو�سية يف علم �جليوبولتيكا عر�ض فيه 

مبنهجية وتف�سيل �أ�س�ض �جليوبولتيكا، نظريتها وتاريخها. كما �إنه يغطي ميد�نًا و��سعًا من �ملد�ر�ض و�لروؤى �جليوبولتيكية و�لق�سايا 
�لعملية. ولأول مرة ت�ساغ �لعقيدة �جليوبولتيكية لرو�سيا من خالل هذ� �لكتاب.

وكالت 

نهاية  لي�ضع  الكتاب  هذا  وياأتي 
الحتكار الغرب لعلم »اجليوبولتيكا« 
وفاحتة  الدولية،  والعالقات 
من�ضاأها  بديلة،  �ضيا�ضية  لنظريات 
اأمريكا  ودول  وال�ضني  رو�ضيا 
الالتينية والهند واأفريقيا، واأماكن 
خمتلفة  نظر  وجهات  لها  اأخرى 

عن التفكري ال�ضائد عند الغرب.
الكتاب  هذا  حتول  ما  و�رسعان 
اإىل منهاج درا�ضي يف االأكادمييات 
النخب  واألهم  الرو�ضية،  الع�ضكرية 
الرو�ضية،  واالأمنية  الع�ضكرية 
لدى  مفاهيمية  تغيري  عملية  وقاد 
طاملا  اإذ  الرو�ضية.  الدبلوما�ضية 
علوم«اجليوبولتيكا«  هذه  اأعتربت 
من  جزءاً  الدولية،  والعالقات 
االأنغلو- االجتماعية  العلوم 
علماء  فيها  برع  التي  اأمريكية، 
ناي،  جوزف  اأمثال  ومنظرون 
كينيث  هانتنغتون،  �ضاموئيل 
بول  بريجين�ضكي،  زبغنيو  والتز، 
�ضخ�ضيات  اإىل  باالإ�ضافة  كيندي 
تاريخ  يف  اأ�ضماوؤهم  ُخِلّدت  اأخرى 
هذه العلوم ، والتي �ضاهمت ب�ضكل 
اأ�ضا�ضي يف ر�ضم العالقات الدولية 
وطبيعة النظام العاملي املعا�رس.

�لروؤية �ملعا�سرة 
و�ملعطيات �لتاريخية 

�لبعيدة وتاأ�سي�ض 
�لأطروحات �ل�سيا�سية

اجليويولتيكا«الذي  »اأ�ض�س  وكتاب 
»التكوين  دار  ترجمته  اأ�ضدرت 
غني  بريوت،  يف  اجلديد« 
مبو�ضوعاته التي جتمع بني الروؤية 
التاريخية  واملعطيات  املعا�رسة 
االأطروحات  وتاأ�ضي�س  البعيدة 
ال�ضيا�ضية. ي�ضاف اإىل هذا طرافة 
الكثرية  والعناوين  الكتاب  تق�ضيم 
والف�ضول  االأبواب  اإىل  ت�ضري  التي 
كما  ف�ضل،  كل  يف  واملقاالت 
الن�ضو�س  يف  طرافته  تنعك�س 
املوؤلف  يختارها  التي  املرتجمة 
ي�ضاف  االأوروبية،  االأ�ضول  من 
اخلرائط  ع�رسات  كله  ذلك  اإىل 
الكتاب  وخامتة  اجليوبولتيكية 
من  وافياً  عدداً  ت�ضمن  التي 
امل�ضطلحات املتعلقة بهذا العلم 

اجلديد.

الدكتور  الكتاب  مرتجم  يقول 
»اأ�ض�س  كتاب  فهم  اإن  حامت  عماد 
اإال  كاماًل  يكون  اجليويولتيكا«لن 
جادة،  متاأنية  ترجمة  يف  بقراءته 

معززة بال�رسوح والهوام�س.
اأن  دوغني  اإك�ضندر  يرى 
اجليويولتيكا – هذا العلم اجلديد 
وهي  ال�ضلطة،  نظر  وجهة  هي   –
ال�ضلطة،  اأجل  ومن  ال�ضلطة،  علم 
من  اأن  على  تاريخها  ويك�ضف 
من  كانوا  درا�ضتها  على  عكفوا 

يف  �ضاركوا  ممن  ا�ضتثناء  دون 
حكم الدول واالأمم اأو ممن يهيئون 

اأنف�ضهم  للقيام بتلك االأدوار.
دوغني  بح�ضب   - فاجليوبولتيكا 
»دليل  العامل املعا�رس  - متثل يف 
هي  اأدق   وبكلمة  ال�ضلطة«،  رجل 
كتاب ال�ضلطة الذي يقدم ملخ�ضاً 
عند  احل�ضاب  يف  و�ضعه  ينبغي 
اتخاذ القرارات الكونية امل�ضريية 
و�ضن  التحالفات  كعقد   –
اأو  احلروب، والقيام باالإ�ضالحات 
االإجراءات االإقت�ضادية وال�ضيا�ضية 
ويختم  وا�ضع.  م�ضتوى  على 
اإن  بالقول  لها  تعريفه  املوؤلف 

»اجليويولتيكا: علم احلكم«.

جهود �أكرب �لعلماء 
�ملوؤ�س�سني لعلم 
»�جليويولتيكا«

يتوقف املوؤلف ب�ضكل وا�ضع يف كتابه 
عند جهود اأكرب العلماء املوؤ�ض�ضني 
وما  »اجليويولتيكا«  العلم  لهذا 
فيتوقف  نظريات،  من  به  جاوؤوا 
االأملانية  الع�ضوية  املدر�ضة  اأمام 
رات�ضيل  فريدريك  اأ�ض�ضها  التي 
التي طبقها على  ال�ضبعة  وقوانينه 
التو�ضع الرتابي وكانت مرتافقة مع 

بدايات االإ�ضتعمار الغربي.

رودولف  عن  املوؤلف  ويتحدث 
اللذين  ناومن  وفريدريك  ت�ضيلني 
مالحمها  رات�ضيل  اأفكار  اأك�ضبا 
العامل  دور  وعن  التطبيقية، 
ماكيندر  هيلفورد  وال�ضيا�ضي 
الربية  العامل  خريطة  قراأ  الذي 
جيويولتيكية  قراءة  البحرية   –
اأورا�ضيا  موقع  واأدرك  دقيقة 
اجلغرايف  »املحور  ف�ضماها  فيها 

للتاريخ« الكوين.

منظري  درا�ضة  دوغني  ويوا�ضل 
الذين  االأمريكيني  البحرية  القوة 
على  بالدهم  �ضيا�ضة  اأعانتهم 
هوؤالء  ومن  نظرياتهم،  تطبيق 
األفريد ماهان ونيكوال�س �ضبيكمان 
منظري �ضيا�ضة الهيمنة االأمريكية، 
ثم ي�ضتعر�س دوغني  نظرية كارل 
باإقامة  املتعلقة  هاو�ضهرفر 
احللف القاري »برلني – مو�ضكو – 
التوجه  هذا  وكيف حرف  طوكيو« 
رو�ضيا  اإىل حرب �ضد  حتى حتول 
اإىل  املوؤلف  ويلفت  هتلر.  اأيام 
اأعمال العامل الكبري كارل �ضميدت 
ونظريته املتعمقة  حول املواجهة 

بني القوتني الربية والبحرية.
االأورا�ضيني  نظريات  دوغني  يقدم 
�ضافيت�ضكي  نيكواليفت�س  الرو�س 
ومريديه حول اأورا�ضيا وخ�ضو�ضية 
»فرادة العرقية الرو�ضية«. وتتواىل 
االأ�ضماء  من  اأعداد  ذلك  بعد 
حتدثت عن نظريات اجليويولتيكا 
كي�ضينجر  مثل  املعا�رسة 
من  وغريه  وفوكاياما  وهنتيغتون 

علماء اأوروبا ورو�ضيا.    

علم  اأن  اإىل  النظر  الكاتب  ويلفت 
اجليويولتيكا يكاد يكون وقفاً على 
الدول العظمى اأو ما فوق العظمى. 
هذا  ممثلي  اأكرب  ينت�ضب  ولهذا 
العلم اإىل اأملانيا واجنلرتا ورو�ضيا 
على  الفاعلة  الدول  )اأي  وفرن�ضا 
م�ضتوى الكون(. اأما من وجدوا يف 
دول مثل اإيطاليا وبلجيكا واإ�ضبانيا 
ورومانيا فلم يكن لهم ذلك التاثري 

املطلوب.
من  نوعني  بني  الكتاب  ويف�ضل 
�ضاغية يف  اَذاناً  لقوا  العلماء: من 
تفهم  بكل  عاملتهم  التي  بالدهم 
واأو�ضلوها  بها  فنه�ضوا  واحرتام، 
والتو�ضع  الهيمنة  اأعلى عتبات  اإىل 
واأمريكا(،  )بريطانيا  الكونيني 
اإليهم  االإ�ضغاء  يجِر  مل  من  وبني 
واأملانيا،  فرن�ضا  يف  كما  قلياًل  اإال 
معهم  بالدهم  تعامل  انحدار  اأو 
رو�ضيا.  يف  كما  احل�ضي�س  حتى 
ولهذا حققت دول الغرب ال�ضيطرة 
اأملانيا  دفعت  بينما  العاملية 
ن�ضف  ملدة  التاريخ  من  �ضقوطها 
اأطروحات  الإهمالها  ثمناً  قرن 
االحتاد  اأما  اجليوبولتكيني. 
العاملي  تاأثريه  فهبط  ال�ضوفياتي 
م�ضاحته  وتقل�ضت  ال�ضفر  حتى 
وو�ضطه  اقت�ضاده  وحتول  ب�ضدة 

االجتماعي اإىل اأطالل.

طبيعة �ل�سعب �لرو�سي 
و�متد�ده على خارطة 

�لعامل

طبيعة  �رسح  يف  دوغني  وي�ضتطرد 
على  وامتداده  الرو�ضي  ال�ضعب 
االإثني  وتكوينه  العامل،  خارطة 
الالهوتي،  واأفقه  والتاريخي، 
يوؤكد  ق�ضية  مناق�ضة  اإىل  لينتهي 
تقبل امل�ضاومة وهي  اأنها ال  على 
»االإمرباطورية  اإيجاد  �رسورة 

الرو�ضية«.

»اأ�ض�س  �ضاحب  يخفي  وال 
تكون  اأن  يف  اأمله  اجليويولتيكا« 
قارية  اأورا�ضية  االإمرباطورية 
عاملية  ت�ضري  اأن  ويف  عظمى 
»نحن  وي�ضيف:  امل�ضتقبل.  يف 

امرباطورية اأورا�ضية جديدة«.
االهتمام  ان  املوؤلف  ويوؤكد 
يتنامى،  باجليويولتيكا  العاملي 
الب�رس  من  متزايدة  اأعداد  فهناك 
من اخت�ضا�ضيني وف�ضوليني تطمح 
اإىل التعرف عن كثب على املبادئ 

املوؤ�ضلة لهذه املنظومة العلمية.
اجليويولتيكا لي�ضت عقيدة جامدة

اجليويولتيكا  اأن  دوغني  ويعترب 
ولي�ضت  جامدة،  عقيدة  لي�ضت 
جتميعاً حلقائق ثبتت �ضحتها مرة 
جاذبيتها  ت�ضتمد  اإنها  االأبد.  اإىل 
كونها  ومن  بالذات،  تفتحها  من 
اأنها  يف  اخلالق  للتطور  تنت�ضب 
والعقول  املتوثبة  االأرواح  جتتذب 
الباحثة عن بدائل للمناهج القدمية 

ال�ضائرة اإىل االإ�ضمحالل.

الرد  اأن  اإىل  الكاتب  يخل�س 
االإرادة  على  الوحيد  املنطقي 
هو  ونزقها،  وجربوتها  االإطل�ضية 
احل�ضاري  املخزون  اإىل  العودة 
امل�ضادر  وجتنيد  اخلا�س 
واالقت�ضادية  اال�ضرتاتيجية 
لرو�ضيا  وال�رسورية  والثقافية 
باليد  التاريخ  من  متحى  ال  لكي 
العاملي  »النظام  لبناة  احلديدية 
اجليويولتيكا  لي�ضت  اجلديد«. 
بل  للعدوان  �ضاحة  االأورا�ضية 
اإن  االأخري.  الدفاع  خط  هي 
اخلا�ضة  احل�ضارية  »االأنا«  فر�س 
لكن  باملخاطر،  دوماً  حمفوف 
االنتحار  مع  يتكافاأ  عنه  العدول 

التاريخي يف معناه.

»�أ�س�ض �جليويولتيكا«

يعترب دوغني ان �ضدور كتابه »اأ�ض�س 
العربية ميثل  باللغة  اجليويولتيكا« 
وي�ضيف:  االأهمية.  بالغ  حدثاً  له 
اجليويولتيكا  ملدر�ضة  »كموؤ�ض�س 
الرو�ضية اأكون م�رسوراً ب�ضدق اإذا 
ما قدم كتابي العون الإقامة الوعي 

الذاتي اجليويولتيكي العربي«
اأوا�رس تاريخية كثرية  والأن هناك 
يقول  والعرب،  الرو�س  بني  جتمع 
العامل  بناء  اأمامنا  اإن  دوغني 
وهذا  االأقطاب،  املتعدد  العادل 
يعني اأي�ضاً اأن اأمامنا عدواً واحداً 
الكوين  الغر�س  وهي  العوملة،  هو 
ال  اأن  املعروف  ومن  لالأطل�ضية. 

�ضيء يوحد كالعدو امل�ضرتك. 
 

�لأور��سية

نظر  وجهة  من  رو�ضيا  متثل 
هائلة  قارية  كتلة  ا�ضرتاتيجية 
نف�ضها.  االأورا�ضية  مع  تتماهى 
ا�ضت�ضالح �ضيبرييا وتكاملها  وبعد 
املفهوم  مع  رو�ضيا  تطابقت 
اجليوبولتيكي »االأر�س املتو�ضطة« 

يف القارة.
يف  االأورا�ضيا   – رو�ضيا  والأن 
ال  احلا�رسة  التاريخية  املرحلة 
�ضورة  يف  كونياً«  »عدواً  تواجه 
ما  بقدر  ال�ضاطئية«،  »احل�ضارات 
تواجه »اجلزيرة« املقابلة لها وهي 
»اأمريكا االأطل�ضية«، يرى دوغني باأن 
اإحلاحاً  واأكرث  ا�ضرتاتيجي  هو  ما 
اإىل  ال�ضاحلية«  »االرا�ضي  حتويل 
حلفاء لها، والتغلغل االأ�ضرتاتيجي 
اإىل املناطق »ال�ضاحلية«، واإقامة 

احللف االأورا�ضي العام.

ال�ضاطئية  احل�ضارات  باأن  ويرى 
�رسورة  ال�ضاحلية  االأرا�ضي  اأو 
فعاًل  ت�ضبح  اأن  اأجل  من  لرو�ضيا 
م�ضتقلة.  قارية  جيوبولتيكية  قوة 
ويوؤكد اأن نقل االإ�ضكالية الثقافية 
– التاريخية لرو�ضيا اإىل امل�ضتوى 

اجليوبولتيكي  اأو  اال�ضرتاتيجي 
�ضيا�ضياً  تخريبياً  عماًل  اإال  لي�س 
ا�ضرتاتيجي  ت�ضليل  نحو  موجهاً 
اخلارجي  ال�ضيا�ضي  للنهج 
ذلك  نتائج  باأن  ويعتقد  لرو�ضيا. 
هي التماهي الكامل مع االأهداف 
العوملية. فمن دون حتويل رو�ضيا 
ت�ضتطيع  لن  اإثني«  »معزل  اإىل 
الواليات املتحدة حتقيق الهيمنة 

الكاملة على العامل . 

�ملنطلقات �لأ�سا�سية 
للجيوبولتيكيا

اأحد  اأن  على  دوغني  ويركز 
االأ�ضا�ضية  املنطلقات 
على  التوكيد  هو  للجيوبولتيكيا 
للدولة  اجليوبولتيكي  الو�ضع  اأن 
يفوق يف االأهمية بكثري خ�ضائ�س 
البناء ال�ضيا�ضي للدولة. فال�ضيا�ضة 
وطابع  واالأيديولوجيا  والثقافة 
نف�ضه  والدين  بل  النخبة احلاكمة 
عد�ضة  يف  جميعاً  اإليها  ينظر 
مهمة،  اأنها  على  اجليوبولتيكيا 
لكنها ثانوية باملقارنة مع املبداأ 
اجليوبولتيكي االأ�ضا�ضي – عالقة 

الدولة باملكان.

»جتميع �لإمرب�طورية«

املطالب  اأحد  اأن  دوغني  يعتقد 
لرو�ضيا   بالن�ضبة  اإحلاحاً  االأكرث 
الأنها  االإمرباطورية«،  هو »جتميع 
لوجود  الالزم  وال�رسط  ال�ضمانة 

الدولة امل�ضتقلة.
اإذا  رو�ضيا  باأن  املوؤلف  ويعترب 
املجال  ببناء  التو  على  تبداأ  مل 
تلك  اإعادة  اأي  الكبري  املكاين 
االَفاق االأورا�ضية امل�ضيعة �ضمن 
اال�ضرتاتيجي،  تاأثريها  جمال 
بنف�ضها  الكارثة  تلحق  فاإنها 
يف  القاطنة  ال�ضعوب  وبجميع 

اجلزيرة العاملية.
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مدير دار �سمة للن�سروالتوزيع ، »عبد الفتاح بو�سندوقة لـ« الو�سط«

�ضمة للن�ضر.. ن�ضم االبداع حرًفا حرفا
دبية بن�سو�ص  دار �سمة للن�سر والتوزيع ، دار م�ستقلة بذاتها األ�س�سها �ساب طموح همه اإثراء ال�ساحة ا�أل

دب احلقيقي  وكان دوما �سعار الدار: »نحن األكرث من جمرد دار ن�سر« . ذات جودة ترقى مل�ستوى ا�أل

حاورته: حمجوبة عبديل

َك من  للتقرب األكرث من �سخ�سِ
هو عبد الفتاح بو�سندوقة ؟

�سنة   24 الفتاح  عبد  بو�سندوقة   
تقين �سامي يف املحا�سبة واملالية 
الت�سيري،  علوم  كلية  يف  طالب 
م�سمم وموؤ�س�س دار �سمة للن�رش 

والتوزيع. 

اإن�ساء  فكرة  جاءتك  كيف   
دار �سمة للن�سر والتوزيع ؟ 

»اإّن  كّل  فعل ثورّي  يخلق بوادر 
الّنف�سيات  م�ستوى  على  تغيري 
ما  وال�ّسلوكات، عادًة   والّذهنيات 
م�ساريَع   ب�سفتها  مطروحة  تكون 
ح�سارّية قبل ح�سوله، لكّنها تبقى 
�رشارة  اإىل  حتتاج  ّنها  �أل معلّقة، 
من  انطالقا  »و  واقع  اإىل  حتّولها 
عملي  جمال  وبحكم  الروؤية  هاته 
ال�سنتني  ملدة  الكتاب  �سناعة  يف 
راأليت األن قطاًعا وا�سًعا يف امل�سهد 
يرف�س  كان  اجلزائرّي،  الثقايّف  
يقوم عليها  الّتي كان  بجديات،  ا�أل
خريين،  ا�أل العقدين  يف  الّن�رش 
الّدعم  على  يقوم  كان  حيث 
العبثي وال�ّسللي والّريعي، اخلا�سع 
طرف  من  الكفاءات   � للو�ءات 
اإىل  ويتطلّع  مر،  ا�أل على  القائمني 
الكتاب،  جمال  يف  األف�سل  واقع 
األو  �سغوًطا  ميار�س  األن  غري  من 
تغيري  ت�سّب  يف  مبادراٍت   يقرتح 
�سّمة  جاءت  هنا  ومن  الو�سع 
الروؤية.  هاته  جت�سيد  األجل  من 
لدى  القراءة  فعل  عودة  عّز   ويف 
مختلفة  بطرق  اجلديد  اجليل 
ال�ّسابق،  يف  عليه  كانت  عّما 
األ�سبح �رشورة حتمية مواكبة هذا 

مادة  وتقدمي  احل�ساري  الفعل 
حداثية  بطرق  للقراءة  �سالحة 
ظل  يف  اجلزائري  بالقارئ  تليق 
انت�سار الرداءة o  .� يوجد طريق 
مفرو�ًسا بالورد واألي طريق ت�سلكه 

� بد لك من تخطي عقباته.

 ماهي العقبات والعراقيل 
التي واجهتها الدار؟ 

 كاألي م�رشوع يف بداياته �بد من 
تواجهه،  وعرثات  عقبات  وجود 
تقدم  من  يحد  عليها  فالرتكيز 
ال�رشوري  من  لذلك  امل�رشوع 
ا��ستمرار دون العودة للخلف ولعل 
العقبة الوحيدة التي ميكن ت�سليط 
الوقت  �سيق  هي  عليها  ال�سوء 
باإخراج  التزامنا  مع  خ�سو�سا 
بها  األجل امل�ساركة  ا�سدارات من 

يف املعر�س الدويل للكتاب. 

ماهي ال�سروط  واملعايري التي 
تعتمد عليها دار �سمة للن�سر 

يف اختيار املنتج الثقايف ؟

للدار والذي  اإن اخلط ا�فتتاحي 
باخلط  كذلك  ا�سميه  األن  ميكنني 
يف  يتحكم  الذي  هو  ا�بداعي 
من  وانطالقا  ا�ألعمال  اختيار 
معيارنا  اجلمالية  من  جعلنا  هذا 
األمور  اىل  �سافة  با�إ ااأل�سا�سي، 
وح�رشية  اللغة  ك�سالمة  األخرى 

الن�س...

األن  تعتقد   ،هل  راأليك  ح�سب 
ارتفاع ن�سبة املبيعات  يحكمه 
الكاتب  �سهرة  األم  الدار  �سهرة 

نف�سه ؟ 

من  كل  اإن  معِك   �رشيحا  كون  �أل
بع�سهم  ي�سنعون  والدار  الكاتب 
راألينا  املادي،  اجلانب  عن  بعيدا 
كّتابا  �سنعت  ن�رش  دور  عدة 
والعك�س �سحيح، وبالعودة للجناب 
للعمل  اجليد  �سهار  فا�إ املادي 
و�سمعة الدار والكاتب معا ميكنها 

زيادة ن�سبة املبيعات.

مت  التي  الكتب  األبرز  هي  ما 
طباعتها يف الدار؟  

ال�سنة  هاته  الدار  األن  األعتقد   
اّت�سمت بطابع التنوع وقطفنا من 
كل ب�ستان زهرة، لدينا عدة األعمال 
يف عدة جما�ت مختلفة فالرواية 
الكتب  وبع�س  وال�سعر  والق�سة 
ولعل  للحراك،  املواكبة  ا�ألخرى 
األبرز اإ�سداراتنا كتاب »رماد يذروه 
ال�سكون »للكاتب  وا�إعالمي عبد 
»القدا�س  رواية  بوكبة،  الرزاق 
بن �رشيط،  »للكاتب عمر  �سود  ا�أل
رواية »ر�سائل اإىل تافيت »للروائي 
»حبيباتي  وكتابي  ميموين  قويدر 
»هذا  وكتاب  �سود  وا�أل بي�س  با�أل
منك  ر�سائال  يتلقى   � ال�سخ�س 
»لعلي مغازي واإليا�س قوي�سم على 

التوايل. 

انت�سرت  خرية  ا�أل ا�آونة  يف 
ظاهرة الكتابة بكرثة خا�سة 
عدة  وبرزت  ال�سباب  عند 
دور للن�سر، ح�سب راأليك  اإىل 

�سباب يف ذلك ؟ ما ترجع ا�أل

   مثلما األخربتِك  األن يف عّز  عودة 
فعل القراءة ظهر مبوازاته موجة 
يحتاجان  مرين  ا�أل وكال  الكتابة  
الكتابية  فاملواهب  املواكبة،  اإىل 
خذ  وا�أل ا�حت�سان  اإىل  حتتاج 

وهذا  اظهارها  األجل  من  باليد 
ن�رش يف  دور  عدة  بروز  يف�رش  ما 

خرية. ونة ا�أل ا�آل

ال�سرعة  ع�سر  يف  نحن 
هي  األ�سحت  والتكنولوجيا 
الراهن  وقتنا  يف  امل�سيطرة 
يعرف  ما  هناك  واأل�سبح 
يف  ا�لكرتوين،  بالكتاب 
راأليك هل الكتاب ا�لكرتوين 
مناف�سا  األو  م�ساعدا  يعترب 

�سلبيا  للكتاب الورقي ؟

من   جعل  التكنولوجيا  انت�سار  اإن 
جمال  يف  حتى  األ�رشع  �سيء  كل 
ونة   �سناعة الكتاب اإذ ظهرت يف ا�آل
وتطبيقات  ن�رش  دور  خرية  ا�أل
ا�لكرتوين  الكتاب  فكرة  تدعم 
األعتقد  تطّور  مهما  ا�ألخري  وهذا 
األنه يبقى م�ساعدا فح�سب للكتاب 

الورقي ولن يحل حمله.

األ�ستاذ عبد الفتاح ،كيف ترى 
؟وما  اجلزائر  يف  الن�سر  واقع 
األن  فكرة  على  تعليقك  هو 
طابع  ذات  الن�سر  دور  األغلب 

جتاري ؟  

اإن الن�رش يف اجلزائر يخ�سع لعدة 
اعتبارات وروؤى، ومع ارتفاع موجة 
اإخراج  يف  ال�سباب  ون�سوة  الكتابة 

�رشورة  الن�رش  األ�سبح  األعمالها 
من  الكثرَي   اإذ  �سلبا  األثر  وهذا 
ا  �ساجًّ يكون  قد  األغلبها  عمال  ا�أل
�سيوؤثر  والعيوب وهذا   بالّنقائ�س 
يف  وي�ساعد  ال�ساحة  على  كثريا 
دور  من  والكثري  الرداءة  ن�رش 
مر  ا�أل ا�ستغلت  اجلزائرية  الن�رش 
الن�رش،  �سورة  و�سوّهت   ، لالأل�سف 
التجاري  الطابع  عن  وباحلديث 
دخل  من  له  �بد  م�رشوع  فاألي 
بل   با��ستغالل  لي�س  لكن  لي�ستمر 
اجلانب  بني  واملوازنة  بالعقالنية 

التجاري والثقايف.

الن�سر  دور  بع�ص  هناك 
من   ا�بداع  على  ت�سجع  التي 
خالل ا�إعالن عن م�سابقات 
قامت  كما  الق�سرية  للق�س�ص 
هل  تقراأل«،  اجلزائر  »دار  به 
الن�ساطات  هذه  مثل  �ستكون 

يف دار �سمة للن�سر ؟ 

»على  »�سّمة  دار  �سيا�سة  تقوم   
يحتفي  الّذي  بالكتاب،  ا�حتفاء 
القائمة،  اجلزائرّية  باللّحظة 
»�سمي   واألعماقها،  األ�سواقها  بكّل  
�سيء  األيَّ   األو  ا�ستعجاليًّا  األدًبا 
لالإبداع  يكون  األن  .املهّم   اآلخر 
اجلزائري كّتابه وكتبه  »ويف اإطار 
�ستطلق  والكتاب  للكتابة  دعمنا 
تكوينّية  ور�ساٍت   م�سابقات  الدار 

الكتب  بن�رش  .و�ستقوم  الكتابة  يف 
الّتي تفرزها تلك الور�سات.

للن�سر  ال�سمة  دار  �ستكون 
يف   مرة  ول  و�أل متواجدة 
ي�سبق  مل  األنه  اإذ   2019 �سيال 
املعر�ص  يف  �ساركتم  األن  لكم 
اجلزائر<<   « للكتاب  الدويل 
وذلك بحكم حداثة الدار، ما 
هي حت�سرياتكم لهذا العر�ص 

الثقايف ؟  

دار  ت�سارك  األن  كبري  ل�رشف  اإنه 
هذا  يف  ول  ا�أل عامها  من  �سّمة 
�سندخل  حيث  العاملي،  املحفل 
اإ�سدارا   25 بحوايل  املعر�س 
على  قائمة  والتح�سريات  متنوعا 
الدار  متثيل  األجل  من  و�ساق  قدم 

وو�ية امل�سيلة األح�سن متثيل. 

كلمة األخرية للقراء وجلريدة 
الو�سط؟ 

جريدة  على  القائمني  األ�سكر 
الفر�سة  هاته  »على  »الو�سط 

متمنيا لها دوام النجاح. 
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التي تقام يف نوفمرب املقبل 

الدورة 26 من معر�ض الكتاب الفرنكوفوين يف بريوت
الكتاب  معر�س  يرتكز 
على  بريوت،  يف  الفرنكوفوين 
والفنون«،  ا�ألدب  بني  »اللقاء 
رئي�سية  حماور  األربع  األحد 
يتناولها يف دورته 26 التي تقام 

يف نوفمرباملقبل.
ا�ألربعاء  �سحايف  موؤمتر  ويف 
لدى  الفرن�سي  ال�سفري  قال 
»ترتكز  فو�سيه:  برونو  لبنان 
األربعة  على  املعر�س  موا�سيع 
ا�ألدب  بني  اللقاء  هي،  حماور 
باألدب  وا�لتزام  والفنون، 
العامة،  وبالقراءة  ال�سبيبة 
من  التعبري  بحرية  وتعلقنا 
خالل احلوار، وبالطبع ن�سالنا 
حية،  فرنكوفونية  األجل  من 

ومنفتحة.»
ينظمه  الذي  املعر�س  ويقام 
بريوت  يف  الفرن�سي  املعهد 
بالتعاون مع وزارة الثقافة من 9 
اإىل 19 نوفمرباملقبل مب�ساركة 
60 موؤ�س�سة مكتبية، ودار ن�رش 

و180 كاتباً فرنكوفونياً.
املعر�س  األن  اإىل  واأل�سار 
منا�سبة  األكرب  »ثالث  يعترب 
العامل«  يف  فرنكوفونية  األدبية 

األلف   80 نحو  �سنوياً  وي�ستقبل 
زائر.

الثقافة  وزير  ممثلة  وقالت 
اإن  طحيني،  لني  اللبناين 
الفرنكوفوين  الكتاب  »معر�س 
الكتاب،  للقاء  مكاناً  لي�س 
القراءة  وملحبي  الن�رش،  ودور 
لن�رش  بل هو م�ساحة  فح�سب، 
التي  الفرنكوفونية  القيم 

نفتخر بها.»
�سنوات  منذ  »ندعم  واأل�سافت 
دعم  و�سنكمل  املعر�س،  هذا 
الن�رش  وقطاع  الفرنكوفونية 
�سعبة«  بظروف  مير  الذي 

ب�رشاء الكتب اللبنانية.
هذا  املعر�س  وي�ست�سيف 
وامل�رشحي  الكاتب  العام 
دي  تيموثي  ال�سهري  الفرن�سي 
مائدة  يف  ليتحدث  فومبيل، 
وروح  »الر�سانة  عن  م�ستديرة 
بناء  يف  والعواطف  النكتة 
اإ�سافة  ا�ألطفال«،  ق�س�س 
الر�سوم  فنانة  ا�ست�سافة  اإىل 
بينيلوبي  الفرن�سية  امل�سورة 

باجيو.
التعاون  م�ست�سارة  وعر�ست 

ال�سفارة  يف  الثقايف  والعمل 
الفرن�سية، اإينا بوا يف املوؤمتر 
ي�سمل  الذي  املعر�س  برنامج 
حية،  وعرو�سا  حما�رشات، 
وتوقيع  مو�سيقية،  وحفالت 
�سعرية،  واألم�سيات  كتب، 
مع  ولقاءات  األفالم،  وعرو�س 

الكتاب.
ومن األبرز الكتاب الفرنكوفونيني 
املعر�س،  يف  امل�ساركني 
م�رشية  األ�سول  من  الفرن�سي 
وكري�ستيان  �سوليه،  روبري 
اإ�سافًة  بي�سانو،  ولورا  فويف، 
ومي�سال  بركات،  هدى  اإىل 
بيك،  مردم  وفاروق  ق�سري، 

وفادي نون، وريتا با�سيل.
الق�سيدة«  »ليلة  برنامج  األما 
معهد  مع  بالتعاون  يقام  الذي 
باري�س،  يف  العربي  العامل 
رق�س  عرو�س  في�سمل 
م�سمم  يقدمها  م�رشحية 
بوليكيفيت�س،  األليك�س  الرق�س 
اإ�سافة  عبود،  كارول  واملمثلة 

اىل األم�سية �سعرية.
م�سورة  عرو�ساً  يت�سمن  كما 
الراب  مو�سيقى  فرق  مع 

للمرة  تدخل  التي  ال�سعبية 
يف  الكتاب  معار�س  ا�ألوىل 
الطفار،  نا�رش  األبو  مثل  لبنان 
من �رشق لبنان والدروي�س، من 
مع  اخلتام  ياألتي  بينما  �سوريا 
للبناين  الروك  ملو�سيقى  حفل 
»طنجرة  وفرقة  حمدان  زيد 

�سغط« ال�سورية.
تخ�سي�س  العام  هذا  والالفت 
ا�ألدب،  بني  يربط  برنامج 
»زرياب«  موؤ�س�سة  مع  والطعام 
تغذية،  وكتاب  طهاة  بح�سور 

ومتخ�س�سني يف ا�ألطعمة.
م�ساحة  املعر�س  ويخ�س�س 
ويعر�س  ال�سابع،  للفن  وا�سعة 
األفالماُ روائية، واألخرى وثائقية، 
منها الوثائقي »داريا.. املكتبة 
للمخرجة  القنابل«  حتت 
دلفني  ا�إيرانية  الفرن�سية 

مينوي.
بع�س  توزيع  املعر�س  وي�سهد 
»غونكور  مثل  ا�ألدبية  اجلوائز 
زرياب«،  و«جائزة  ال�رشق«، 
وجائزة  فينيك�س«،  و«جائزة 

النقاد ال�سباب اللبنانيني.
 وكا�ت

عن دار النخبة للن�سر والتوزيع

�ضدور رواية »طبول الظالم« للكاتب العراقي 
اإبراهيم االأعاجيبي

دار  عن  حديثاً  �سدر 
والتوزيع،  للن�رش  النخبة 
حتت  جديدة  رواية 
الظالم«،  »طبول  عنوان 
اإبراهيم  العراقي  للكاتب 

ا�ألعاجيبي.
وتدور األحداث رواية »طبول 
�سخو�س  بني  الظالم« 
حتت  وا�ألحداث  تنطلق 
بينما  احلرب،  قذائف 
ويت�سكل  احلدود  ترت�سم 
وتنزف  العربي  الوطن 
وهذا  والعراق،  �سوريا 
حال  األدبي  باإ�سقاط  هو 
الرواية  بطلة  »نرج�س« 
عائلتها  مع  ومعاناتها 
�ألحداث �ساهدتها �سغوط 
التى  ال�سورية  ا�ألزمة 
تاألثرت  وما  عا�رشتها، 
األثر  من  �سخ�سيتها  به 
احلروب، وت�رشد لنا معاناة 
ال�سوريون يف موطنهم ويف 
حتّول  وكيف  املهجر، 
�ألدوات  الرجال  بع�س 

مهمة  كاهلها  على  األخذت 
امل�سطهد،  ال�سعب  ذبح 

ح�سب الدار.
»وكانت  الرواية:  يف  وجاء 
املجد،  �سوريا  وجهتهم 
هكذا  والتاريخ،  احل�سارة 
�ستارة  برفع  نبداأل  اإذن 
ف�سول  لن�ساهد  امل�رشح 
الرتاجيدية،  امل�رشحية 
بعد اكتملت األدوار ممثليها، 
التهجري  م�ساهد  فكانت 
م�ساهد  والقهر،  والدم 
األن  بعد  الواقع،  يجرتحها 
كادت خفافي�س الظالم األن 
تبتلع �سم�س الوطن والتوق 

نحو احلرية ليجثو الظالم 
فكان  األبنائه،  �سدر  على 
مقولتهما  وال�سهادة  للدم 
فى ر�سم خارطة يف مرحلة 

دقيقة.»
اإبراهيم  املوؤلف  األن  يذكر 
ا�ألعاجيبى، �سدر له كتاب 
بن  م�سلم  ال�سهيد  »حياة 
الرافد  دار  عن  عقيل« 
احلب  و«رواية   ،2016 عام 
موؤ�س�سة  عن  الطموح« 
وكتاب   ،2017 عام  العطار 
عام  احلوراء«  يدى  »بني 

.2018
وكا�ت
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ال�صاعر ال�صوري جهاد �صرف يف حوار ح�صري مع » الو�صط«

�لثقافة �لعربية حتتاج �إىل �صحوة
 جادة للخروج من و�قعها �ملرير

انفردت يومية »الو�صط »بحوار ح�صري الأول من نوعه يف الوطن العربي مع ال�صاعر ال�صوري »جهاد �صرف« ، الذي ك�صف 
لنا  عن م�صمون جمموعته ال�صعرية املو�صومة بـ » عذرا حبيبتي«  ال�صادرة يف العام املا�صي  ،عن دار الكتاب العربي 

للطباعة والن�صر والتوزيع والرتجمة التي ن�صرت باجلزائر ، فلقد  كانت له م�صاركة مميزة  بهذا الديوان يف فعاليات �صيال 
23 الذي لقي اإعجابا  منقطع النظري من طرف القراء  يف اجلزائر  الذين يع�صقون �صوريا  بلدا و�صعبا ، فهذا البلد ال�صقيق  
تربطه عالقة تاريخية قوية  مع اجلزائر، ويف ذات ال�صياق اأكد لنا هذا املبدع اأن اجلزائر ت�صكن  اأعماق قلبه ، فهو يحتفظ 

دائما  باأحلى الذكريات التي عا�صها  فيها، والتي يعتربها من اأجمل �صنني عمره، م�صريا اأنه يكن كل احلب و الحرتام 
لل�صعب اجلزائري العظيم ، مربزا لنا  اأي�صا اأن »فل�صطني« هي الأخرى   حتظى مبكانة خا�صة يف وجدانه ، وعرف هذا 

اللقاء ال�صيق الذي اأجريناه مع  هذا ال�صاعر العربي الأ�صيل الذي يعتز  بعروبته  ،  وعليه  فلقد توقفنا عند اأهم املحطات 
الإبداعية لبن ال�صام العتيق اأين تطرقنا من خالله  للعديد من املوا�صيع  والق�صايا املتعلقة  بال�صعر ب�صفة خا�صة 

والثقافة العربية ب�صفة عامة ، وهذا كله  للو�صول اإىل الهدف املن�صود وهو النهو�ض والرتقاء بها نحو الأف�صل ،  كما 
ك�صف لنا  جهاد عن م�صاريعه امل�صتقبلية  التي يح�صر لها يف جمال الكتابة وهنا اكت�صفنا الطموح احلقيقي  لهذا الإن�صان  

الفريد من نوعه  الذي يرغب يف تقدمي اإ�صافة حقيقية لالأدب العربي وذلك بال�صتعانة بلغة ال�صاد الرثية بالكلمات 
واملعاين التي يرتجمها هذا الأخري اإىل اأ�صعار معربة  تخطها اأنامله الذهبية والتي تظهر  اأ�صلوبه ومل�صته الإبداعية.

حاوره: حكيم مالك 

متى بداأت ق�صتك مع ال�صعر 
خا�صة والكتابة عامة؟

�أيام  من  �ل�شعر  بحب  بد�أت 
و�لثانوية  در��شتي �ملتو�شطة 
يف  �خلجولة  �أوىل حماوالتي  كانت 

�لكتابة.

اجلزائر  عن  حدثنا 
وذكرياتك فيها؟

�جلز�ئر هذه �لبلد �لعظيمة نع�شقها 
وقد  نر�ها  �أن  قبل  �شوريا  يف 
�شميتها �شوريا �لغربية ،كما �شوريا 
�لكثري  لت�شابه  �ل�رشقية  �جلز�ئر 
و�لنخوة  و�لتقاليد  �لعاد�ت  من 
وكرم �ل�شيافة و�إحدى �أجمل �شنني 
عمري ق�شيتها يف �جلز�ئر جتولت 
�جلز�ئر  جمامالت  ،وبدون  فيها 
�الأر�ض  على  �جلنان  �أجمل  �إحدى 
ويل فيها �أخوة و�أ�شدقاء و�أهل بكل 
ما حتمله �لكلمة من معنى  و�الأهم  
فيها كانت �نطالقتي على م�شتوى 
�لن�رش و�أعتز �أين ن�رشت �أول كتاب 

يل يف �جلز�ئر.

عن  تطلعنا  اأن  لك  هل    
»عذرا  ال�صعرية  جمموعتك 

حبيبتي«؟ 
يل موؤلف و�حد »عذر� حبيبتي » مت 
ن�رشه يف �جلز�ئر وقد �شبقه كتاب 
بعنو�ن« ل�شت ب�شاعر �شيدتي« لكنه 
�إال  فاآثرت  طموحاتي  ير�شي  مل 

�أن�رشه.

مميزة  م�صاركة  لك  كانت 
�صعري  بديوان   23 �صيال  يف 
ن�صر   « حبيبتي  عذرا   «
باجلزائر؟  فكيف كان جتاوب 

القراء يا ترى؟
من  والقى  بها  باأ�ض  ال  هلل  �حلمد 
و�ال�شتح�شان  �لقبول  �هلل  ف�شل 
�أو يف  من �لقر�ء �شو�ء يف �جلز�ئر 
�شوريا وهذ� ما �شجعني على �لبدء 

بكتاب جديد.

دار  مع  تعاملك  كان  كيف 
الكتاب العربي؟

�لعربي  �لكتاب  د�ر  يف  ن�رشت 
�شاحب هذه  كان  ولالأمانة 
و�شاعدين  �مل�شجعني  �لد�ر من 
ن�رشه وعن طريق منربكم  جد� يف 
لالأ�شتاذ  خا�شة  حتية  �أوجه  �حلر، 
�لذي  �لد�ر  مدير  �جلهماين  مهند 

مل يدخر جهد� يف ن�رشه.

هل لك اأن تهدي لقرائك 
الأعزاء ق�صيدة من ذوقك؟

�لكبري  �مل�شجد  بناء  مبنا�شبة 
يف  جامع  �أكرب  ثالث  �جلز�ئر  يف 
�لق�شيدة  هذه  له  كتبت  �لعامل 

و�أهديها ل�شعب �جلز�ئر �الأبي.
�أعندكم خرب عن ما�ِض قد رقد�
جمر �حلنني �إىل ذكر�ه ما خمد�

وكلما ذكرو� بغد�د وقرطبة
تفجر �لدمع يف دم�شق مفتقد�

قد  عنها  ومن  �لطلول  تلك 
�رحتلو�

كانو� لنا قدوًة وجمدهم خلد�
حيو� �لبالد وما فيها ومن �شكن

طيب �الإقامة ال متلّها �أبد�
مايل �أرى �لنور يف �جلز�ئر �تقد�

وميلك �لروح و�لفوؤ�د و�جل�شد�
ولن �أقول بناًء �أو �أعّرفه

يكفيه عز� بالتوحيد قد �شهد�
ولن �أقول بناًء ال مثيل له

بالعلم و�لتقوى يرقى مبن �شجد�
دنت من �ل�شحب �لبي�شاء مئذنة

لكي حتملها �لتكبري و�لرُبُد�
بناءها نورها وقامتها

كاأنها �لبدر يف �للياِل حني بد�
�لعظيم  �خلري  من  �الإله  جزى 

ملن
�أقام هلل م�شجد� وما ف�شد�

يا جامعا له يف �لتاريخ مكرمة
من �شاء علما �شعى �إليه جمتهد�

�لو�فدون على �أبو�به زمر�
يرجون ف�شال من �هلل �لذي ُعبد�

وبهجة �لعني يف حما جز�ئرنا
قد عانقت جامعا بالعلم متقد�

ترنو �إليه قلوٌب ملوؤها �شغٌف
ل�شجدٍة متحو �لذنوب و�لكمد�

تر�شعت بكلمات �هلل و�ل�شور
كاأنها �لّدر يف جدر�نه ُمِهد�

تلك �ملنابر بالتكبري قد �شدحت
حتى ترى مذنبا فينا وقد ر�شد�
طوبى ملن كان يف دنياه معتكفا

فيبعد �هلل عنه �لهم و�لنكد�
جناتنا يف كتاب �هلل ظاهرة

من  �لعدنان  �مل�شطفى  و�شنة 
ق�شد�

بنى �جلز�ئر �رشحا غري حمتكر
لكل من ق�شد �لعلوم و�جتهد�

تاأتي �إليه �لوفود �لر�غبون غد�
فما يجيئون �إال يقب�شون هدى
يغني �لبالد بكتٍْب ما لها عدد
فمن جنى علوما �إال بنى بلد�
ترى �ملحبني لالإله قد وجلو�
وقد يزور بيوت �هلل من وجد�

�إن �مل�شاجد جناٌت م�شيدة
للذ�كرين تناغي كل من ورد�

التح�صري  ب�صدد  اأنت  هل 
لكتاب جديد؟

على  �أعمل  و�أنا  �هلل  �شاء  �إن  نعم 
و�أمتنى  مدة  منذ  �ملو�شوع  هذ� 
�ملطلوب  �مل�شتوى  يف  يكون  �أن 

و�أن �أو�شل ر�شالتي للعامل.

ما هي اأبرز الأهداف التي 
ي�صعى لتحقيقها كل �صاعر؟

�أو  �ل�شاعر  �إليه  ي�شعى  ما  �أهم 
قلوب  �إىل  �لو�شول  هو  �الأديب 
يتطلب  وهذ�  و�جلمهور،  �لقر�ء 
وما  �لنا�ض  و�قع  قر�ءة  منه 
يطرحها  مو��شيع  من  يهمهم 
وي�شع  و�قعهم  حتاكي  �شعره  يف 
بو�شف  نكتفي  فال  �حللول 
�مل�شاكل فقط بل باإيجاد �حللول 

وطرحها للجمهور.

الق�صيدة  وهج  قل  ملاذا 
امل�صتوى  على  ال�صعرية 
العربي؟ ومباذا تف�صر تراجع 

مردود ال�صعراء العرب؟
للقر�ء  �لعام  �لذوق  تغري  لالأ�شف 
لديارنا  �الجنبية  �لثقافات  وغزو 
و�الأهم  �ل�شباب  فئة  وخا�شة بني 
يطرحها  �لتي  �ملو��شيع  �أن 
مو��شيع  بغالبيتها  �ليوم  �شعر�ء 
�أن  ممكن  كقارئ  فاأنا  �شخ�شية 
عن  ما  ل�شاعر  ق�شيدة  �أحب 
�أبحث عن �ملو��شيع  لكنني  حبه 
�لتي تهمني وتهم �ملجتمع ب�شكل 

عام.

امل�صاركة  لك  �صبق  هل 
والأم�صيات  امل�صابقات  يف 

ال�صعرية؟
�أ�شارك  مل  للم�شابقات  بالن�شبة 
بعد الأين مل �أجد �مل�شابقات �لتي 
�أخرى  ب�شيغة  �أو  كتاباتي  تالئم 
ل�شيق  �مل�شابقات  عن  �أبحث  مل 
�لوقت و�ن�شغايل بظروف �حلياة 
فقد  لالأم�شيات  بالن�شبة  �أما 
�إحد�ها  يف  وكنت  كثري�  �شاركت 
�ليوم  مبنا�شبة  �رشف  �شيف 

�لعاملي لل�شعر.

تقرتحه  الذي  ما    
للنهو�ض بالق�صيدة ال�صعرية 
اإىل الواجهة التي تليق بها؟  

�الأ�شباب  نعالج  �أن  علينا  يجب 
لغتنا  جمال  عن  �أبعدتنا  �لتي 
�لعربية  للهوية  وعودتنا  �لعربية 
لغتنا  �الأجيال على حب  وتن�شاأت 
ميول  يعرف  فكلنا  �ل�شغر  منذ 
�لغربية  للثقافات  �شبابنا  �أغلبية 

و�لتفاخر بهذ� �مليول حتى نبني 
�لعربي ومييل  جيال حمبا لالأدب 
يتطلب  وهذ�  �لعربية  للثقافة 
من  وجبارة  حثيثة  جهود 
�حلكومات و�ملنظمات �لثقافية.

كتابات  يف  راأيك  ما 
ال�صعراء ال�صباب اليوم؟

للم�شتوى  ترتقي  ال  ب�رش�حة 
منهم  و�حد  و�أنا  �ملطلوب 
ر�ئعني  �لكتاب  بع�ض  جند  لكننا 
للتفاوؤل  يدعو  �أمر  ومميزين 
بهم  و�لعناية  ت�شجيعهم  وعلينا 

لكي يطورو� مو�هبهم.

ال�صعرية  املدار�ض  ماهي 
هو  ومن  بها؟  تاأثرت  التي 

�صاعرك املف�صل؟

�لذي  �ل�شعر  به  تاأثرت  ما  �أكرث 
�لذي  �ملوؤمل  و�قعنا  يحاكي 
طرح م�شاكل �الأمة �لعربية كنز�ر 
وحممود  ري�شة  �أبو  وعمر  قباين 
ممن  �لكثريين  وغريهم  دروي�ض 
ياأبهو�  ومل  �حلقيقة  لو�ء  حملو� 
بالدنا.  يف  �حلقيقة  يقمع  ملن 
نز�ر  فهو  �ملف�شل  �شاعري  �أما 

قباين.

هل  �صت�صارك يف فعاليات  
�صيال 24 باجلزائر؟

�أمتنى طبعا من �شميم قلبي لكن 
هذ� �الأمر مرهون بالظروف.

التي  التحديات  ماهي 
تواجه ال�صعر العربي اليوم؟

لبالدنا  �الأخرى  �لثقافات  غزو 
ب�شكل  و�الإهمال  �الأوىل  بالدرجة 
عام �شو�ء على �شعيد �حلكومات 
�ل�شعوب  �شعيد  على  �أو  �لعربية 
�لعربية  وباللغة  بالثقافة  �لعربية 
هموم  عن  �لعربي  �ل�شعر  غياب 
م�شتوى  تدين  �إىل  �أدى  �لنا�ض 

�ملتابعني.

يف  مقيم  اأنك  بحكم 
للواقع  تقييمك  ما  �صوريا، 

الثقايف ب�صكل عام هناك؟
على  حتفظي  مع  فيه  باأ�ض  ال 
�ل�شالفة �لذكر لكن  بع�ض �الأمور 
هذ�  يف  �ملنا�شلني  بع�ض  يوجد 
جهد�  يدخرون  ال  �لذي  �ملجال 
م�شكورين  �لثقايف  �لوعي  بن�رش 

لكن لي�ض بالكم �ملطلوب.

ال�صعبني  عن  كلمة 
اجلزائري  ال�صقيقني 

وال�صوري؟
جبار،  �شعب  �جلز�ئري  �ل�شعب 
�لكرم  مقومات  كل  �شعب ميتلك 
جتد  بطباعه   �أ�شيل  و�لنخوة، 
و�حل�شارة،  و�لرقي  �الأنفة  فيه 
يف  خا�شة  �ملري��ض  �شعب  تر�ه 

�حلق لني يف معاملة �ل�شيف.
يختلف  ال  �ل�شوري  �ل�شعب  �أما 
يف  �جلز�ئري  �ل�شعب  �أخوه  عن 
�شيء �إال باللهجة �إن �شح �لتعبري 
وبدون مبالغة ميكن �أن ن�شميهما 
تو�أم باأغلب �ل�شفات، لذلك ترى 
بعد  رغم  متبادل  حب  عندهما 

�مل�شافات بينهما.

لنا  ت�صف  اأن  لك  هل 
جمال قرية )ع�صال الورد(؟

»ع�شال �لورد »�إحدى جنان �لريف 
�لدم�شقي ،ترتبع على ه�شبة يف 
بدم�شق  �ملحيطة  �جلبال  �أعايل 
ت�شحرك  عر�شها  على  كاأمرية 
�ملا�شي  ،يتد�خل  بطبيعتها 
�ل�شجر  كاأغ�شان  فيها  باحلا�رش 
�لف�شول �الأربع بجمالها  تتناف�ض 
لل�شيف ،فيها �أيامه �لتي ال متلها 
تن�شى،  ال  �لتي  حكاياته  ولل�شتاء 
�أما �لربيع فهو مز�ر لكل ع�شاقها 
ب�شاطة  �ليوم  ح�شارة  ،تعانق 
من  �أكرث  �ل�شيف  حتب  �الأم�ض، 

نف�شها �إنها ع�شال �لورد.

األ تنوي م�صتقبال خو�ض 
غمار جتربة كتابة الرواية؟

�أحب  �أنا  لكن  �لرو�ية  �أحب 
�ل�شعر  �أع�شق  و�أنا  �الخت�شا�ض، 
من  للقلب  �الأقرب  �لر�شالة  �أر�ه 
�أجرب  لذلك مل  �الأدب  غريه من 

كتابة �لرو�ية.

تريد  الذي  النداء  هو  ما 
يومية  منرب  من  توجيهه 

الو�صط«؟

عربية  �رشخة  بل  ند�ء  لي�ض 
بالدموع ملطخة  مبللة  جمروحة 
�ل�شمري  توقظ  علها  بالدماء 
حتيي  علها  �شباته  من  �لعربي 
و�لتاآلف  و�لتعا�شد  �لنخوة 
نعي�ض  الأننا  بيننا،  فيما  و�ملحبة 
و�لتمزق  �النق�شام  زمن  يف 
و�لت�رشذم، ع�شى �أن نكون �جليل 
�لذي �أحيا �الأمة �لعربية و�أعادها 

�شيدة  عليه  كانت  �لذي  للطريق 
�الأمم.

اأعمالك  ن�صر  تنوي  هل 
ن�صر  دار  يف  امل�صتقبلية 

�صورية اأم جزائرية؟
�لبالد  كل  يف  �أن�رش  �أن  طموحي 
�حلا�رش  بالوقت  لكني  �لعربية 

�أنوي �أن �أن�رش يف بلدي �شوريا.

طموحاتك  تتمثل  فيم 
ككاتب طموح يحلم بالعي�ض 

الكرمي؟ 
رونقها  �لعربية  للثقافة  تعود  �أن 
ويعود لالأدباء و�ل�شعر�ء مكانتهم، 
كما يف ما�شينا و�أن ت�شل ر�شالتي 
�لعروبية �إىل كل �لعامل، فاأنا �أوؤمن 
باالأمة �لعربية كج�شد و�حد لكنه 

لالأ�شف ممزق.

بها  نختم  اأخرية  كلمة 
حوارنا؟ 

�جلزيل  �ل�شكر  �أوجه  �أن  �أحب 
على  �ملوقرة  »�لو�شط«  جلريدة 
هذه  �ل�شيق وعلى  �حلو�ر  هذ� 
�أر�شل  �ن  و�أود  عني  �للمحة 
طريق  عن  و�متنان  حب  ر�شالة 
جريدتكم �لكرمية لدولة �جلز�ئر 
ر�جيا  �لكرمي  �جلز�ئر  و�شعب 
ثانية  فر�شة  يل  تتاح  �أن  �هلل  من 
لزيارة �جلز�ئر و�أهلي �لكر�م يف 
هذه  تنعم  �أن  متمنيا  �جلز�ئر، 
و�الأمان  باالأمن  �لعزيزة  �لبلد 

و�لرخاء.

ال�صاعر ال�صوري جهاد �صرف 
يف �صطور ...

من  �شوري  �شاعر  �رشف  جهاد 
يف   1974 دم�شق  ريف  مو�ليد 
قرية جبلية ت�شمى« ع�شال �لورد«  
من  طبيعتها   بجمال  �لتي متتاز 
يف  حياتهما  �أفنا  �أميني  �أبوين 
تعليمه و�أخوته تعلم منهما �ل�شرب 
غوطة  يف  ترعرع  و�ال�رش�ر 
فيها  وتعلم  فيها  ودر�ض  دم�شق 
حب �ل�شام ، ولقد ن�شاأ على حب 
�الأدب وع�شق �ل�شعر، كما �أنه كثري 
،�حتلت ق�شية فل�شطني   �الأ�شفار 
�جلز�ئر  �أحب   ، نف�شه  مكانة يف 
لها  كانت  �شنو�ت،  فيها  و�أقام 
جمموعته  ن�رش  يف   �لبالغ  �الأثر 
»عذر�  بـ  �ملو�شومة  �ل�شعرية  
د�ر  عن   2018 »عام  حبيبيتي 
و�لن�رش  للطباعة  �لعربي  �لكتاب 

و�لتوزيع و�لرتجمة  باجلز�ئر.
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز  بـ %0.70،  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

اكت�صاف »املن�صاأ الأ�صلي« لل�صرطان!
اإنهم   »Salford« جامعة  علماء  قال 
اكت�شفوا »خلية املن�شاأ« التي يُعتقد اأنها 
وت�شمح  ال�رسطان  اأنواع  جميع  حتفز 

بانت�شار املر�ص.
اخللية  هذه  اأن  الختبارات  واأظهرت 
الزومبي«، خللق  »ت�شبه  تنفجر يف حالة 
القاتل وو�شف  الأورام وحتفيز املر�ص 
عملية  ي�شبه  باأنه  اكت�شفاهم  العلماء 
»اإبرة يف كومة ق�ص«. ولكن  العثور على 
اأن تعيد كتابة الكتب  النتائج التي ميكن 
ال�رسطان،  منو  حول  الطبية  الدرا�شية 
قد تنهي العلجات احلالية، مثل العلج 

الكيميائي.
لي�شانتي،  مايكل  الربوفي�شور،  وقال 
جملة  يف  املن�شورة  الدرا�شة  معد 
 :»Frontiers in Oncology«
الذي  ال�رسطان  عن  العلماء  »يتحدث 

ما  اأو  احلياة،  اإىل  تعود  ميتة  ت�شببه خليا 
وبعبارة  الزومبي(.  )خليا  عليها  يطلق 
املحيط  عن  املن�شاأ  خلية  تنف�شل  اأخرى، 
اخلبيثة  اخلليا  تكاثر  م�شببة  وتندثر، 

وخلق الأورام«.
العلج  اأنواع  بع�ص  اأن  من  لي�شانتي  وحذر 

اخلليا  ي�شجع  اأن  ميكن  الكيميائي 
ما  اأكرب،  ب�شكل  التكاثر  على  اجلذعية 
الدرا�شة،  ويف  الأورام  منو  يف  ي�شاعد  قد 
الثدي  اأورام  من  عينتني  الباحثون  فح�ص 
الب�رسية، وا�شتخدموا علمات الفلور�شنت 
لعزل اخلليا الأكرث ن�شاطا، املاأخوذة من 

العينات يف املخترب.

التي  اخلليا،  من  �شئيلة  ن�شبة  وكانت 
�رسطانية  جذعية  خليا  الآن  اأ�شبحت 
ن�شطة )eCSCs (، ذات طاقة اأكرب بكثري 
من غريها. بالإ�شافة اإىل قدرتها على خلق 
الورم، وم�شتويات عالية من النت�شار ومن 
للخليا  ميكن  كيف  حاليا  الوا�شح  غري 
وهي  الهرم،  حالة  من  تخرج  اأن  املارقة 

بال�شيخوخة جتعل اخلليا  عملية مرتبطة 
وتوقف  »تتجمد«  لـ  نهايتها  من  تقرتب 
هذه  اأن  يعتقدون  الباحثني  ولكن  التكاثر 
الأك�شدة  م�شادات  ت�شتخدم  قد  اخلليا 
لإطلق  اخلليا،  قوة  اأي  وامليتوكوندريا، 

عملية الهجوم.

فوائد »الق�صطة« العجيبة!

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

اأكد علماء من جامعة اإ�شبيلية فائدة اأوراق �شجرة الق�شطة 
»Annona muricata« يف التخفيف من اأعرا�ص مر�ص 
الفيربوميغاليا )اأمل ع�شلي ليفي يتف�شى يف اجل�شم( وخا�شة 

الآلم املزمنة والكتئاب والقلق.
واأ�شار العلماء الإ�شبانيون اإىل اخلوا�ص العلجية ملغلي اأوراق 

هذه الفاكهة ال�شتوائية يف قمع الآثار اجلانبية املزعجة، 
بعد درا�شة ا�شتمرت �شهرا كامل على فئران التجارب.

وقد تو�شل اخلرباء، من خلل هذه التجربة، اإىل 
اجلرعة املثالية من مغلي اأوراق الق�شطة، يف اإيقاف 

الآلم والأعرا�ص اجلانبية ملر�ص الفيربوميغاليا، 
وهم الآن يف املراحل التح�شريية لإجراء 

التجارب ال�رسيرية على الب�رس.
ويذكر العلماء اأن فوائد هذه ال�شجرة مل يتم التعرف عليها 

فجاأة، فقد ا�شتخدمت ثمار واأوراق الق�شطة يف الطب ال�شعبي 
لدى بلدان املنطقة ال�شتوائية والن�شف اجلنوبي للكرة 

الأر�شية، وعوجلت بها عدة اأمرا�ص كالإ�شهال والقرحة وال�شلع 

والزحار 
وغريها.
ونوه الباحثون 

اإىل اخل�شائ�ص العلجية 
التي مت التاأكد منها علميا. فاأوراق 
�شجرة الق�شطة حتتوي على مواد غذائية تقوي 

جهاز املناعة وتقلل خطر الإ�شابة باأي اأنواع من 
العدوى. كما اأنها تقلل من خطر الإ�شابة باللتهابات وخا�شة 

املتعلقة بالتهاب املفا�شل. 

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة 
جديدة لتحفيز الدماغ بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة 

اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن اأداء الذاكرة يف 
اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 

التو�شل اإىل علج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة 
الذي ي�شاحب بع�ص الأمرا�ص الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ص 

)باركن�شون(. ويعترب حتفيز الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة 
على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب خلل ال�شنوات 

الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. 

وبح�شب دورية نيورو�شاين�ص، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة 
ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا خلل الليل لطريقة التحفيز 

الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خلله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ص  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ص  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خلل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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�آخر َمن مات ِمن �ل�سحابة و�لتابعني

• اآخر من مات من ال�صحابة الع�رشة املب�رشين 
باجلنة: �صعد بن اأبي وقا�ص ر�صي اهلل عنه، تويف 

باملدينة �صنة 55 هجرية.
• اآخر من مات من ال�صحابة الذين �صهدوا غزوة 

بدر: اأبو اليرَ�رشرَ كعب بن عمرو الأن�صاري ر�صي اهلل 
عنه، تويف باملدينة �صنة 55 هجرية.

• اآخر من مات من اأمهات املوؤمنني زوجات النبي 
عليه ال�صالة وال�صالم: اأم �صلمة املخزومية ر�صي 

اهلل عنها، توفت باملدينة �صنة 62 هجرية.
• اآخر من مات من ال�صحابة الذين �صهدوا بيعة 

العقبة: جابر بن عبد اهلل الأن�صاري ر�صي اهلل 
عنهما، تويف �صنة 78 هجرية.

• اآخر من مات من ال�صحابة اأهل بيعة الر�صوان: 
يث ر�صي اهلل عنه، تويف يف مكة �صنة  عمرو بن ُحررَ

85 هجرية.
• اآخر من مات من ال�صحابة الذين �صلرَّوا القبلتني: 

عبد اهلل بن بُ�رشرْ املازين ر�صي اهلل عنه، تويف 
بال�صام �صنة 88 هجرية.

• اآخر ال�صحابة موتاً باملدينة ممن لهم رواية كثرية 
عن النبي عليه ال�صالة وال�صالم: �صهل بن �صعد 

ال�صاعدي ر�صي اهلل عنهما، تويف �صنة 88 هجرية.
• اآخر ال�صحابة موتاً باملدينة ممن راأى النبي 

عليه ال�صالة وال�صالم يف �صغره: حممود بن الربيع 
اخلزرجي ر�صي اهلل عنه، تويف �صنة 99 هجرية.

• اآخر من مات من ال�صحابة املكرثين من 
احلديث: اأن�ص بن مالك الأن�صاري ر�صي اهلل عنه 
خادم النبي عليه ال�صالة وال�صالم، مات بالب�رشة 

�صنة 93 هجرية.
• اآخر ال�صحابة موتاً بالإجماع: اأبو الطفيل عامر 

بن واثلة الليثي ر�صي اهلل عنه، تويف يف مكة �صنة 
110 هجرية.

• اآخر من راأى علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل عنه 
من التابعني احلفاظ املكرثين من احلديث: اأبو 
اإ�صحاق ال�صبيعي الهمداين، تويف يف الكوفة �صنة 

129 هجرية، يف اآخر عهد الدولة الأموية.
• اآخر من راأى علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل 

ري  عنه من التابعني مطلقاً: عبد امللك بن ُعمرَ
الكويف، املتوفى �صنة 136 هجرية، يف عهد الدولة 

العبا�صية.
ن مات ِمن التابعني احلفاظ املكرثين من  • اآخر مرَ
رواية احلديث: �صليمان بن مهران الأعم�ص، تويف 

�صنة 148 هجرية.
ةرَ الكويف  ِليفرَ لرَُف بن خرَ • اآخر التابعني موتاً خرَ

ر، تويف �صنة 181 هجرية وقد جاوز عمره  املعمرَّ
املائة، اأخرب عن نف�صه اأنه راأى ال�صحابي عمرو 

بن ُحريث وعمره �صبع �صنوات؛ ولهذا عده بع�صهم 
اآخر التابعني موتاً، وقيل: مل يثبت اأنه راأى عمرو بن 

حريث، واهلل اأعلم.  

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة امل�صلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�صل الأ�صول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�صتدل بن�صه، وبظاهره ويعترب 
ال�صنة تبيانا له. ال�صنة النبوية: اأما ال�صنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�صري يف فهمها على ما �صار عليه 

ال�صلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�صنة لت�صمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�صة، ويجعل من قبيل ال�صنة 
كذلك فتاوى ال�صحابة، وفتاوى كبار 
التابعني الآخذين عنهم، ك�صعيد بن 

امل�صيب، وحممد بن �صهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�صبعة.عمل 
اأهل املدينة: من الأ�صول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�صادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�صم الإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�صمني: ق�صم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�صاألة 

الأذان، وم�صاألة ال�صاع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رشوات، وغري ذلك من 
امل�صائل التي طريقها النقل وات�صل 
العمل بها يف املدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�صم نقل من طريق الآحاد، 
اأو ما اأدركوه بالإ�صتنباط والإجتهاد، 
وهذا ل فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�صري منه اإىل 
ما ع�صده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�صائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. الإجماع: لعل مالكا اأكرث 
الأئمة الأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �صاهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

5 حقائق عن م�سلمي �أوروبا 
وفقا لآخر الدرا�صات، ميثل امل�صلمون اأقلية يف اأوروبا بن�صبة تقرتب من 5% من عدد ال�صكان، اإل اأن هناك عدة دول اأوروبية ترتفع بها 

تلك الن�صبة.
ون�رش معهد »بيو« الأمريكي لالأبحاث، اأول اأم�ص الأربعاء 29 نوفمرب ، درا�صة تناول فيها حقائق خم�ص عن ن�صبة امل�صلمني يف اأوروبا، التي 
تتزايد مبعدل �رشيع، حيث بلغت ن�صبة وجودهم 4.9% حتى عام 2016 وقد اأدى هذا التحول الدميغرايف بالفعل اإىل ا�صطرابات �صيا�صية 
واجتماعية يف العديد من البلدان الأوروبية، وخا�صة عقب و�صول ماليني طالبي اللجوء موؤخرا، وكثري منهم م�صلمون ففي النتخابات 
الأخرية يف فرن�صا واأملانيا، كان و�صول املهاجرين اإىل تلك البلدان- ول �صيما امل�صلمون منهم- من اأهم الق�صايا وبا�صتخدام اأحدث 

التقديرات ال�صكانية للمعهد، هناك 5 حقائق عن عدد وتكوين ال�صكان امل�صلمني يف اأوروبا:

امل�صلمني من  الأكرب  العدد  فيها  اأوروبية  دول  ثالث   1-
 فرن�صا واأملانيا لديهما اأكرب عدد من ال�صكان امل�صلمني يف اأوروبا )28 دولة ع�صو يف الحتاد الأوروبي بالإ�صافة اإىل الرنويج و�صوي�رشا( 
ففي منت�صف عام 2016، كان هناك 5.7 مليون م�صلم يف فرن�صا )8.8% من �صكان البالد( و5 ماليني م�صلم يف اأملانيا 6.1%وتعد قرب�ص 
هي الدولة الأوروبية التي ي�صكل فيها امل�صلمون اأكرب ن�صبة من ال�صكان، حيث ي�صكل امل�صلمون البالغ عددهم 300 األف م�صلم يف اجلزيرة 
حوايل ربع �صكانها )25.4%(، ومعظمهم من القبار�صة الأتراك ذوي اجلذور العميقة يف البالد، فهم اأبعد ما يكون من اعتبارهم من الذين 

و�صلوا قرب�ص اأخريا كمهاجرين.

اأوروبا يف  امل�صلمني  م�صتقبل   2-
اإىل  العقود املقبلة، فمن منت�صف عام 2010  النمو يف  و�صت�صتمر يف  ب�صكل مطرد  اأوروبا  �صكان  ازدادت ح�صة امل�صلمني من جمموع 
منت�صف عام 2016 وحده، ارتفعت ح�صة امل�صلمني يف اأوروبا اأكرث من نقطة مئوية واحدة، من 3.8% اإىل 4.9% )من 19.5 مليون اإىل 
25.8 مليون( وبحلول عام 2050، ميكن اأن يزيد ن�صيب �صكان القارة العجوز من امل�صلمني اأكرث من ال�صعف، لي�صل اإىل 11.2% اأو اأكرث، 
فاإن عدد  دائم،  ب�صكل  الهجرة امل�صتقبلية  ا�صتقرار  اأوروبا.  وحتى يف حالة عدم  اإىل  بها  الهجرة امل�صموح  يتوقف على مقدار  وهذا 
ال�صكان امل�صلمني ل يزال يف ارتفاع تقدر ن�صبته بـ 7.4%، وذلك ب�صبب ازدياد ن�صبة ال�صباب وارتفاع معدلت اخل�صوبة للمقيمني امل�صلمني 

احلاليني يف اأوروبا.

العجوز القارة  يف  امل�صلمني  اأعمار  متو�صط   3-
وفقا لآخر اإح�صاء ل�صكان اأوروبا لعام 2016، وجد اأن امل�صلمني هم اأ�صغر �صنا بكثري ولديهم اأطفال اأكرث من الأوروبيني الآخرين، ويبلغ 
متو�صط العمر للم�صلمني يف جميع اأنحاء اأوروبا  30.4عاما، اأي اأ�صغر من متو�صط الأوروبيني الآخرين بـ 13 عاما، حيث بلغ متو�صط 

عمر الأوروبي »غري امل�صلم« 43.8 عاما.
وبالنظر اإىل ذلك بطريقة اأخرى، جند اأن ن�صف امل�صلمني يف اأوروبا حتت �صن الـ 30 عاما، مقارنة بـ 32% من غري امل�صلمني يف اأوروبا، 
من املتوقع اأن يبلغ متو�صط اإجناب الن�صاء امل�صلمات يف اأوروبا اإىل طفلني، وذلك اأكرث من متو�صط  اإجناب الن�صاء غري امل�صلمات وهو 

طفل واحد.

اأوروبا يف  امل�صلمني  منو  عوامل   4-
بني منت�صف عام 2010 ومنت�صف عام 2016، كانت الهجرة اأكرب عامل يدفع منو ال�صكان امل�صلمني يف اأوروبا، حيث و�صل ما يقدر بنحو 
2.5 مليون م�صلم اإىل اأوروبا لأ�صباب اأخرى غري اللجوء، مثل العمل اأو الدرا�صة فيما ح�صل حوايل 1.3 مليون م�صلم على حق اللجوء، مما 
ي�صمح لهم بالبقاء يف اأوروبا، بينما غادر اأوروبا نحو ربع مليون م�صلم خالل هذه الفرتة وجاء النمو الطبيعي ثاين عوامل تزايد امل�صلمني 
الأوروبيني، فقد كان هناك 2.9 مليون  حالة ولدة خالل هذه الفرتة، اإ�صافة اإىل انخفا�ص عدد الوفيات، بينما ياأتي التحول الديني 

عامال ثالثا.

م�صلميها اإىل  اأوروبا  نظرة   5-
تتباين وجهات نظر امل�صلمني تباينا وا�صعا يف البلدان الأوروبية، فقد وجد ا�صتطالع راأي  اأجراه معهد »بيو« لالأبحاث عام 2016 يف 
10 دول اأوروبية، اأن الآراء ال�صلبية حول امل�صلمني �صادت يف �رشق اأوروبا وجنوبها بينما اأعطى غالبية امل�صاركني يف اململكة املتحدة 
واأملانيا وفرن�صا وال�صويد وهولندا امل�صلمني ت�صنيفا اإيجابيا وترتبط الآراء حول امل�صلمني بالأيديولوجية، يف حني اأن 47% من الأملان 
ينتمون �صيا�صيا لكتالت ميينية، يعطي امل�صلمني ت�صنيفا غري اإيجابي،  بينما 17% فقط من الي�صاريني الأملان فعلوا ذلك. وازدادت الفجوة 

بني اآراء الي�صار واليمني فيما يخ�ص امل�صلمني نحو 30 نقطة مئوية يف اإيطاليا واليونان.



عن  دبي   2020 �إك�سبو  �أعلن 
�لإمار�تي  �لفنان  �ختيار 
�سفري�  �جل�سمي  ح�سني 
�لعامل،  يف  �لأروع  للحدث 
ليكون بذلك �أول فنان يقرتن 
�لعاملي  �حلدث  با�سم  ��سمه 

�ملرتقب.
وهو  �جل�سمي  و�سي�ساهم 
يف  �لعرب  �لفنانني  �أبرز  من 
تعزيز  يف  �لغنائي  �ملجال 
 2020 �إك�سبو  ر�سائل  �نت�سار 
للتعاون  تدعو  و�لتي  دبي، 
ل�سنع  �لأر�ض  �سعوب  بني 
عن  ف�سال  �أف�سل،  م�ستقبل 
تر�سيخ مكانة دولة �لإمار�ت 
بينما ت�ستعد ل�ست�سافة �أكرث 
و��ستقبال  بلد�    190 من 
�أ�سهر  خالل  �لزو�ر  ماليني 

�إك�سبو �ل�ستة.
�لإمار�تي  �لفنان  و�أعرب 
�إك�سبو  لإد�رة  تقديره  عن 
�سفري�  لختياره  دبي   2020
�لعاملي. �حلدث  لهذ� 
فر�سة  »هذه  �جل�سمي  وقال 
�ل�سوء  ت�سليط  من  متكنني 
و�لقدر�ت  �لإمكانات  على 

�لتي يتمتع بها �أهل منطقتنا، 
فر�سة  �لتعاون  هذ�  و�أعترب 
مدى  عن  للتعبري  مثالية 
وذلك  �لغايل،  بوطني  فخري 
دولة  حكاية  �رسد  خالل  من 
دبي   2020 و�إك�سبو  �لإمار�ت 
�خلا�ض.  باأ�سلوبي  للعامل 
بالنا�ض  للرتحيب  �سوق  وكلي 
�أنحاء  كل  من  و�لثقافات 
 ،2020 �إك�سبو  يف  �لأر�ض 
مكانا  �لعامل  جعل  بهدف 

�أف�سل للحياة« .
وطن  »�إمار�تنا  و�أ�ساف 
و�لتفاوؤل  بالدفء  ي�سع 
ذلك  و�سيتجلى  و�لت�سامح 
�إك�سبو  �ساحة  يف  بو�سوح 
�حتفال  �قرت�ب  ومع   .2020
فاإنه  �لذهبي  باليوبيل  �لبالد 
يف  دور�  �ألعب  �أن  ي�رسفني 
و�لإبد�ع  �لتقدم  �إظهار مدى 
�لإن�سان  �إليه  و�سل  �لذي 
يف  وطموحاته  �لإمار�تي 

�مل�ستقبل » .
�لرئي�ض  �لبيات،  وقالت منال 
�لتفاعل  ل�سوؤون  �لتنفيذي 
 2020 لك�سبو  �ملجتمعي 

»ي�سعدنا �أن نتعاون مع �لفنان 
ك�سفري  �جل�سمي  ح�سني 
للحدث، �نه فنان مميز ميثل 
�لفن �لمار�تي و�لعربي حول 

�لعامل«
من  »�سنتمكن  و�أ�سافت 
خالل �أعماله �لفنية �ملميزة 
و�ملوهبة  �لثقافة  �إبر�ز  من 
�لإمار�تية للجمهور �لعاملي، 
ويج�سد هذ� �لتعاون �لرتفيه 
�لذي  �لعاملي  �لطر�ز  من 
�سيختربه ماليني �لزو�ر خالل 
�ك�سبو  ملعر�ض   173 �لأيام 

م�رسورون  ونحن   ،  2020
لن�سمام ح�سني �جل�سمي �ىل 

عائلة �ك�سبو �ل�ساملة« .
�لعربي  �لفنان  باأن  يذكر 
حفالت  باإحياء  �سيقوم 
�نعقاد  وخالل  قبل  غنائية 
�سيحت�سن  �لذي  �حلدث 
�أكرث من 60 فعالية يف �ليوم. 
م�ستوى  برفع  و�سي�ساهم 
»تو��سل  �سعار  حول  �لوعي 
�مل�ستقبل«  و�سنع  �لعقول 
وهي  �لفرعية  و�ملفاهيم 
و�ل�ستد�مة  و�لتنقل  �لفر�ض 

م�ستقبل  لبناء  و�أهميتها 
�أف�سل.

دبي   2020 �إك�سبو  ويقام 
خالل  �أ�سهر  �ستة  مدى  على 
�لفرتة �ملمتدة بني 20 �أكتوبر 
 .2021 �أبريل   10 �إىل   2020
من  للجمهور  �أبو�به  يفتتح 
 2 �إىل  �سباحاً   10 �ل�ساعة 
و�سيقام  �لليل.  منت�سف  بعد 
�جلنوب،  دبي  منطقة  يف 
مكتوم  �آل  ملطار  �ملجاورة 
من  بذلك  م�ستفيد�ً  �لدويل، 
�ل�سحن  مر�كز  من  قربه 
موقع  يف  �جلوي  و�لنقل 
مثايل بني �أكرب �ملطار�ت يف 

مدينتي دبي و�أبوظبي .
وي�ساهم �إك�سبو 2020 يف دعم 
دولة  و�زدهار  منو  م�سرية 
�لتنموية  وخططها  �لإمار�ت 
�أكرب  و�سيكون  �مل�ستقبلية. 
من  �لتاريخ  يف  دويل  �إك�سبو 
�لدوليني،  �لزو�ر  عدد  حيث 
ياأتي  �أن  �ملتوقع  من  حيث 
70% من زو�ره من خارج دولة 
�أن  �ملتوقع  ومن  �لإمار�ت 

يحقق 25 مليون زيارة.
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 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رسكة �رت �وف �دفرتيزينغ

�ض ذ م م  ر�أ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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�ملدير م�سوؤول �لن�رس

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

ق جمهوره  �شعد ملجرد ُي�شِوّ
لأغنيته اجلديدة

�سّوق �لفّنان �سعد ملجرد جمهوره 
ومتابعيه عرب ح�سابه على �سبكة 
�لتي  �جلديدة  لأغنيته  �لنرتنت 
حيث  »�سالم«،  عنو�ن  حتمل 
ن�رس �سورة له وعلّق عليها قائاًل: 
»قريباً.. �سالم«، ولكّنه مل يك�سف 
�أي تفا�سيل �أخرى، ليتفاعل معه 

دين على �نتظارهم �ل�سديد ل�سماع �لأغنية. �جلمهور ب�سكل كبري، ُموؤِكّ
و�ملطرب  رم�سان  �لفنان حممد  بني  يجمع  دويتو  �أّول  كان قد حّقق 
�ملغربي �سعد ملجرد جناحاً كبري�ً بكليب »�ن�ساي« �لذي بلغ �إجمايل 
م�ساهد�ته حتى �لآن 160 مليونا و684 �ألف م�ساهدة، بعد طرحه عرب 

يوتيوب يف جويلية �ملا�سي.

ديانا كرزون تفاجئ جمهورها 
بالغناء باللغة الكردية لأول مرة

�لكبري  جمهورها  كرزون  ديانا  �لعرب  �ستار  و�سوبر  �لفنانة  فاجاأت 
مرة  لأول  �لكردية  باللغة  بغنائها   ، �لعامل  �نحاء  كافة  ويف  �لكردي 
كلمات  من  وهي  �سريين  خاكي   « �أغنية  لتقدم  �لفني  م�سو�رها  خالل 
�سكبا�ض  بهدر  ومك�ض  ئوركوز�ل  يلد�ن  وتوزيع  ز�هري  هلكوت  و�حلان 
�ل�سوت كاوه �سيخ ومت ت�سجيل  ومام�سرتينك معمر توكماك ومهند�ض 
 Music تركيا  و��ستوديوهات  �سندريال  ��ستديو  يف  �ربيل  بني  �لعمل 

.« Recording  studio Tuncrecord  istanbul
وت�سلل �لع�سق �إىل جو�رح �لفنانة ديانا كرزون من و�لدتها ذ�ت �لأ�سول 
�لكردية لتن�سهر روحها وهي �لعا�سقة لو�لدتها بجمال طبيعة كرد�ستان 
ون�رسة �أزهارها لترتجم ع�سقها لو�لدتها باأغنية » خاكي �سريين » عاك�سه 
بذلك هذ� �لع�سق جلمهورها يف كرد�ستان ، و�ت�سم �لعمل بالرومان�سية 
نب�سات  �سماء كرد�ستان حامله  كن�سمة عليلة يف  لتحلق  �لطبيعة  وحب 
قلب و�لدتها �لتي تهيم ع�سقا باأ�سولها �لكردية مغردة يف حلن �حلنني 
�لغنائي  �لعمل  �أطالق  ومت   . �لعا�سقني  َظَماأ  تروي  �لتي  �لينابيع  لتلك 
�لإذ�عات  عرب   « �خل�سبة  �و  �جلميلة  �لأر�ض  وتعني  �سريين  خاكي   «
كافة �ملتاجر  و�لكردية  وعلى  و�لعر�قية  و�لعربية و�خلليجية  �ملحلية 
�لنرتنت  على  كرزون  ديانا  للفنانة  �لر�سمية  �لقناة  وعلى  �للكرتونية 
حتى متكن حمبيها من �ل�ستماع لهذ� �لعمل �ملميز . ومتيزت �لفنانة 
�لتقليدي من  �لكردي  بالزي  �لعمل  بهذ�  بالظهور  �لعرب  �ستار  و�سوبر 
خالل �سورة غالف �لأغنية » خاكي �سريين » يذكر �أن �سوبر �ستار �لعرب 
ديانا كرزون قامت باأحياء �لعديد من �حلفالت �لغنائية حققت جناحا 
كبري� من خالل �حل�سور �جلماهريي �ملحب لكافة �لألو�ن �لغنائية �لتي 
�لأردنية  �لعا�سمة  �أحيت موؤخر� حفال غنائيا كبري� يف  ، كما  تقدمها  

عمان يف فندق �لرويال و�سط ح�سور كبري .

حلم الأو�شكار يتبخر.. 
�شالت ال�شينما ترف�س عر�س 

»الأيرلندي«
�ل�سينما  دور  �سال�سل  باإعالن  نتفليك�ض  �سبكة  على  �لقائمون  فوجئ 
 The( »�لأيرلندي«  �لقادم  فيلمهم  عر�ض  عن  �متناعهم  �لرئي�سية 

Irishman( قبل �أ�سابيع قليلة من موعد طرحه.
ووفق ما ن�رس مبوقع »�إندي و�ير« فاإن بع�سهم فعلو� ذلك �قتناعا باأن 
من�سات �لبث �لرقمي مبثابة تهديد لعامل �ل�سينما، لكن �لد�فع �لذي 
�نقاد خلفه �آخرون كان �عرت��سهم قر�ر نتفليك�ض بعر�ض �لفيلم عرب 
خا�سة  �ل�سينما،  بدور  طرحه  من  فقط  �أ�سابيع  ثالثة  بعد  �سا�ستها 
و�أنه جرى �لعرف بهوليود على مو�فقة �ملنتجني و�لإ�ستديوهات منح 
�لتفرد بعر�ض �لفيلم للم�سارح على مد�ر ت�سعني يوما، قبل �أن ينتقل 
�سو�ء  �ملادي  للربح  فر�سة  بدوره  يتيح  �ملبا�رس، مما  �لبث  ملن�سات 
نتفليك�ض  ما حتاول  وهو  �لإ�ستديوهات.  �أو حتى  �مل�سارح  لأ�سحاب 
�لتحايل عليه عاما تلو �آخر عرب تقدمي �أعمال تقتن�ض �أهم �جلو�ئز، 
بالإ�سافة �إىل ��ستقطاب �أ�سماء ذ�ت ثقل لدى �سباك �لتذ�كر، يف �سبيل 

�إر�ساء هوليود ودور �ل�سينما.

ما بني 26 و30 اأكتوبر اجلاري   

م�شاركة 14 فنانا خمت�شا يف الطبعة 
الثالثة للم�شابقة الوطنية للحروفيات 

�صتقام بتلم�صان الطبعة الثالثة للم�صابقة الوطنية للحروفيات ما بني 26 و30 اأكتوبر اجلاري، 
ح�صبما علم اليوم اخلمي�س لدى املنظمني. و�صتعرف هذه الطبعة املنظمة من طرف املتحف 

العمومي الوطني للخط الإ�صالمي لتلم�صان م�صاركة 14 فنانا خمت�صا يف احلروفيات من وليات 
تلم�صان واجلزائر العا�صمة واأدرار و ورقلة و�صطيف واأم البواقي، وفقا ملا اأفاد به م�صري هذه املوؤ�ص�صة 

الثقافية، اأحمد ل�صنوين.

�ستقام  �لتي  �لتظاهرة  و�ستت�سمن 
علولة«  �لقادر  »عبد  �لثقافة  بد�ر 
�حلروفيات  يف  لوحات  �إجناز 
�لفن  يف  �لعربي  �حلرف  بتوظيف 
�أحد�ث  مو�سوعي  حول  �لت�سكيلي 
ثورة  و�ندلع   1961 �أكتوبر   17

نوفمرب 1954.
ثالثة  �أح�سن  �نتقاء  و�سيتم 
�أعمال من طرف جلنة مكونة من 
�أكادمييني وفنانني متح�سلني على 
�خلط  جمال  يف  دولية  �إجاز�ت 
معايري  على  باعتمادهم  �لعربي 
و�لتقنيات  �للوحة  بجمالية  متعلقة 
هذه  وجت�سيد  لكتابة  �ملعتمدة 
�مل�ستعملة  و�لألو�ن  �حلروفيات 

وخمتلف �ملقايي�ض �لأخرى.
�أن  �ملتحدث  ذ�ت  و�رسح 
تنظيم  �سيتخللها  �لطبعة  هذه 
�لعربي  �خلط  حول  حما�رس�ت 
لفتة  �أح�سن  ت�سميم  وم�سابقة 

�إ�سهارية حول مو�سوع �حلروفيات 
يوؤطرها  لالأطفال  ور�سات  وكذ� 
�أع�ساء من جلنة �لتحكيم لتلقينهم 

مبادئ �أولية يف كتابة �حلروفيات .
وتهدف هذه �لتظاهرة �إىل �لتعريف 
توظيفه  وجمالت  �لفن  بهذ�  �أكرث 

خا�سة يف �لفن �لت�سكيلي و�ل�سماح 
للفنانني �مل�ساركني بتبادل �لأفكار 

و �خلرب�ت كما �أ�سري �إليه.

الفنان ح�شني اجل�شمي �شفريا لإك�شبو 2020 دبي
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مبتكرا جيال  تطلق   اأمريكا 
الهجينة ال�ساحنات  من   

 Nikola" �رشكة  �أعلنت 
عن  �لأمريكية   "Motors
من  جديد  جليل  تطويرها 
مبحركات  �لعاملة  �ل�شاحنات 
هجينة و�أو�شحت �ل�رشكة �أنها تعمل 
هما  �شاحنتني  ت�شنيع  على  حاليا 
 ،"3-Nikola"و  "2-Nikola"

بعزم  هجينة  مبحركات  �شتزود�ن 
طاقتها  ت�شتمد  ح�شان،   1000
�لأوك�شيجني  من  �لأ�شا�شية 
يف  �ملوجودين  و�لهيدروجني 
�إىل  �لطاقة  هذه  وحتول  �لهو�ء، 
دون  �ملركبات  تنقل  كهربائية 
للبيئة.  يذكر  تلوث  �أي  ت�شدر  �أن 

�ل�شاحنات  هذه  �شتزود  كما 
 500 ب�شعة  متطورة  ببطاريات 
على  قادرة  كيلو�ط،  و1000  و750 
�لكهربائية  �ملحركات  ت�شغيل 
ترت�وح  مل�شافات  �ملركبات  لنقل 
بالإ�شافة  كلم،  و1200   900 بني 
�شتغنيها  ذ�تية  توجيه  �أنظمة  �إىل 

 Nikola" تعلن  ومل  �ل�شائق  عن 
�لنهائي  �ل�شعر  عن   "Motors
�أكدت  �ل�شاحنات بعد، لكنها  لهذه 
م�شبقة  �رش�ء  لطلبات  ��شتالمها 
و�أ�شارت  دولر،  ماليني   4 بقيمة 
ب�شكلها  �شت�شتعر�شها  �أنها  �إىل 

�لنهائي، قبل نهاية �لعام �جلاري.

تعرف على �سكودا.. جناح من رحم الغ�سب
بينما  للرحيل،  ي�شتعد  �ل�شتاء  كان 
�أبو�ب  تقرع  �لربيع  ف�شل  ن�شمات 
�ملنازل يف مدينة "مالد� بولي�شالف" 
غابات  رو�ئح  معها  حاملًة  �لت�شيكية، 
�ليافع  �ل�شاب  فتح  حني  �للوز، 
�لربيد  �شندوق  كليمنت"  "فاكالف 
نُق�ش  مظروًفا  ليجد  بيته،  باب  على 
م�شنع  �شعار  �ملر�شل  خانة  يف  عليه 
"�شيدل  �لأملاين  �لهو�ئية  �لدر�جات 
�لفور  على  �ل�شاب  عرف  وناومان".. 
على  رًد�  �ملظروف  د�خل  �شيجد  �أنه 
بلغته  �إليه  كتبها  قد  كان  �لتي  ر�شالته 
�إ�شالح  طالبًا  �لر�شينة  �لت�شيكية 
�ملظروف  فتح  عندما  لكنه  در�جته، 
�شطر  عليها  ُخط  بي�شاء  ورقة  وجد 
كنت  "�إذ�  يقول:  متعجرف  و�حد 
��شتف�شارك،  على  �لرد  يف  ترغب 
�أن  ميكننا  بلغة  مر��شلتنا  فعليك 
نف�شه  يف  �لرد  هذ�  وقع  نفهمها"، 
كثرًي�، وكم من  و�أغ�شبه  �ل�شدمة  وقع 
من  خرجت  �لعامل  هذ�  يف  جناحات 
�إن�شاء  �أن يبد�أ يف  رحم �لغ�شب، وقرر 
�لدرجات،  لإ�شالح  �خلا�شة  ور�شته 
على �لرغم من عدم �متالكه �أية خربة 

يف هذ� �ملجال، و�فتتحها بالفعل عام 
1895 هو و"فاكالف لورين" �لذي كان 
قريبة  مدينة  يف  للدر�جات  �شانًعا 
�لتاريخ  هذ�  ومنذ  "تورنوف،  تُدعى 
�لطويلة  �مل�شرية  �أوىل خطو�ت  بد�أت 

ل�شناعة �ل�شيار�ت �لت�شيكية..

بداية حقيقية

�لتاريخ،  بعد هذ�  �شنو�ت مرت  ثالث 
حيث   ،1898 عام  ربيع  �إىل  لي�شال 
حديًثا،  �ملبني  م�شنعهما  �إىل  �نتقال 
��شم  حتت  �رشكتهما  �أ�ش�شا  �أن  بعد 
 Laurin &كليمنت �آند  "لورين 
Klement".. ويف �خلريف من نف�ش 
�لدر�جة  ت�شميم  ب�رش�ء  قاما  �لعام 
�لنارية �مل�شمى "و�رنر موتور�شايكليه 
 "  Warner motorcyclette
�لفرن�شي  �مل�شنع  ِقبل  من  و�مل�شنعة 
 Warner Brothers و�رنر بر�زرز"
كان  و�لذي  �لت�شميم،  هذ�  �أن  غري   ،"
تثبيته  مت  حمرك  بو��شطة  يعمل 
�لعجلة  يف  �لتحكم  �أذرع  مقدمة  على 
باملرة،  �آمن  غري  �أنه  �أثبت  �لأمامية، 

خا�شًة بعد وقوع حادث كلف "لورين" 
فقد  ولتجنب  �لأمامية..  �شّنته  نف�شه 
"روبرت  �إىل  كتبا  �لأ�شنان،  من  مزيد 
�ملحركات  ت�شميم  متخ�ش�ش  بو�ش" 
�لأملاين، طلبًا مل�شورته لبتكار منوذج 
جديد �أكرث �أماًنا لدر�جة نارية جديدة 
�بتكار  تكون خا�شة بهما، وبالفعل مت 
�لدر�جة �لنارية خا�شتهما عام 1899، 

و�لتي �أطلقا عليها ��شم "�شالفيا".

قرن جديد

 ،1900 عام  �لع�رشين  �لقرن  بد�ية  مع 
قوتها  هم  عاماًل   32 كان  وعندما 
ت�شدير  يف  �ل�رشكة  بد�أت  �لإنتاجية، 
�لنارية  �لدر�جة  من  ن�شخة   150
"�شالفيا" �إىل �رشكة هيو�شنت يف لندن، 
قامت   -1905- �أعو�م  خم�شة  وبعد 
عليها  و�أطلقت  �شيار�تها،  �أوىل  باإنتاج 
 Laurin شم "لورين �آند كليمنت �آيه��
Klement A &"، و�لتي كانت تعمل 
�شبعة  وبقوة  �أ�شطو�نتني  ذي  مبحرك 
�أح�شنة.. ويف عام 1907 مت �لندماج 
بينها وبني �رشكة "�شكود�" �لتي كانت 
يف  تعمل 

هذ�  بعد  لنا  لتقدم  �ل�شلب،  جمال 
منوذجها   1910 عام  يف  �لندماج 
و�لذي   "ENS" �مل�شمى  �جلديد 
�إىل 50  كان يعمل مبحرك ت�شل قوته 
وتطوير  �إنتاج  يف  ولت�شتمر  ح�شاًنا، 
مناذجها خالل �حلرب �لعاملية �لأوىل، 
وتقوم بتزويد دول مثل �لنم�شا و�ملجر 
مبا حتتاجه من �شيار�ت خالل �حلرب 
حتت ��شم "لورين �آند كليمنت"، �إىل �أن 
بعد  �ل�شم  لتو�جد هذ�  و�شع حد  مت 
نهاية عام 1926،  ب�شنو�ت مع  �حلرب 
�ل�شم  بهذ�  لها  �إنتاج  �آخر  كان  حيث 
هو �لنموذج "لورين �آند كليمنت 360"، 
ع�رش  هو  جديد  ع�رش  بد�أ  وبعده 

�لعالمة �لتجارية "�شكود�".

ك�صاد وحرب واأ�صياء اأخرى

�لتجارية  عالمتها  ت�شجيل  بعد 
جمنح  �شهم  �شكل  على  �مل�شممة 
د�خل د�ئرة، بد�أت �لأو�شاع �ل�شيا�شية 
�لتدهور،  يف  �أوروبا  يف  و�لقت�شادية 
�لكبري  �لعاملي  �لك�شاد  من  فبد�يًة 
�لقت�شادية  �ل�رشكة  حالة  تاأثرت 
كثرًي�، ومع هبوب رياح �حلرب �لعاملية 

�لثانية، و�حتالل �لر�يخ �لثالث )�أملانيا 
و�شع  مت  لت�شيكو�شلوفاكيا،  �لنازية( 
�ل�رشكة حتت ت�رشف �رشكة "هريمان 
خلدمة  تعمل  كانت  و�لتي  جورينج" 
�ملجهود �حلربي �لأملاين، �إل �أنه بعد 
�حلرب عام 1945 مت بناء م�شنع �ل�رشكة 
كان  –و�لذي  بولي�شالف"  "مالد�  يف 
قد تهدم بن�شبة 70% من جر�ء �لق�شف 
�أثناء �حلرب- ليبد�أ يف �إنتاج �أول طر�ز 
و�مل�شمى"�شكود�  �حلرب  بعد  لها 
�نف�شال  من  �لرغم  وعلى   .."1101
يف  �لغربية  �لتقنيات  عن  �ل�رشكة 
�حلكومات  كانت  حيث  �لتطور، 
تلك  يف  ت�شيكو�شلوفاكيا  يف  �حلاكمة 

�لتابع  �ل�رشقي  �ملع�شكر  من  �لأيام 
�شيار�تها  �أن  �إل  �ل�شوفيتي،  لالحتاد 
باملتانة  �لعامل  �أنحاء  ��شتهرت يف كل 
��شمها  حتفر  �أن  و��شتطاعت  و�لقوة، 

بني �شانعي �ل�شيار�ت �لكبار.
التحولت الكبرية

على �لرغم من �نتماء ت�شميماتها �إىل 
ي�شعها  كان  مما  �ل�شتينيات،  مرحلة 
من  كان  �أنه  �إل  �ل�شخرية،  مو�شع  يف 
�شو�رع  يف  ت�شري  روؤيتها  �ملاألوف 
�أوروبا �لغربية خالل فرتة �ل�شبعينيات 
تبلي  كانت  �أنها  خا�شًة  و�لثمانينيات، 
بالًء ح�شًنا يف كل مناف�شة، فعلى �شبيل 
"ر�ك"  ر�يل  مب�شابقات  فازت  �ملثال 

اأفخم �سيارة دفع رباعي
 يف العامل "�سينية".. 

��شتعر�شت �رشكة IAT Design �ل�شينية �شيارة "Karlmann King" �لتي �شنفها 
 "CarAndBike" خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل وبح�شب موقع�

�ملتخ�ش�ش يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �لنتباه يف هذه �ل�شيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�شمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من 
�أفالم �خليال، و�مل�شنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�شلب.

وي�شمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز لل�شيارة حمرك قوي من 10 �أ�شطو�نات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، 
بقوة 400 ح�شان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�شوي ت�شل �إيل 160 كيلو مرت / �ش. وتتميز �ل�شيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها 

مبقاعد جلدية فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة �لأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، بالإ�شافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات 
�ل�شاخنة، وماكينة ل�شنع �لقهوة، و�أماكن خم�ش�شة حلفظ �لكوؤو�ش �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�شيارة على خزينة 
قوية مزودة بو�شائل �أمان عالية، وميكن �لتحكم يف �لإ�شاءة وعدد من �ملهام �لأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت 

"IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من هذه �ل�شيارة فقط حول �لعامل ب�شعر ي�شل �إىل 2 مليون دولر، �أي ما يعادل )34 مليون 
حنيه م�رشي تقريباً.

�سياراتها  عائلة  فاغن" تو�سع  "فولك�س 
الكرو�س اأوفر مبركبة مميزة

�أعلنت �رشكة "فولك�ش فاغن" 
�شيارة  تخترب  �أنها  �لأملانية 
�لكرو�ش   "T-Roc R"
�ملركبة  و�أتت  �ملعدلة  �أوفر 
�جلديدة بهيكل �أكرب بقليل من 
 "T-Roc" �شيار�ت  هياكل 
تعديالت  مع  �ل�شابقة، 
�شملت �مل�شابيح و�لو�جهتني 
وجناح  و�خللفية،  �لأمامية 

ثباتها  لزيادة  �شغري  هو�ئي 
كما  �لعالية  �ل�رشعات  على 
تطرح  �أن  �ملفرت�ش  من 
بن�شختني مزودتني مبحركات 
 300 بعزم  توربينية  بنزين 
�رشعة  وعلبة  ح�شان،  و400 
مر�حل،   7 بـ  �أوتوماتيكية 
ونظامي دفع �أمامي ورباعي، 
خا�شة،  تعليق  و�أنظمة 

باأقر��ش  كبرية  وعجالت 
�لكروم  من  م�شنوعة  �أنيقة 

و�لألومينيوم.
ترفع  �أن  �ملفرت�ش  ومن 
عن  �ل�شتار  فاغن"  "فولك�ش 
�لن�شف  يف  �ل�شيارة  هذه 
�جلاري،  �لعام  من  �لأول 
�أوروبا  �أ�شو�ق  يف  لتطرحها 

و�لعامل �أو�خر �لعام.

اأكرث �سيارات الكرو�س
 اأوفر اأمانا

ن�رش خرب�ء من �ملعهد �لوطني 
ل�شالمة �لطرق يف رو�شيا قائمة 
�لتي  �أوفر  �لكرو�ش  ب�شيار�ت 
تعد �لأكرث �أمانا يف عام 2018.

وحلت يف �ملرتبة �لأوىل �شيارة 
بف�شل   "Volvo XC90"
�ملتطور  �لإلكرتوين  نظامها 
باأي  ��شطد�مها  مينع  �لذي 
وميكنه  �لطرقات،  على  ج�شم 
�أو  �لأ�شخا�ش  وجود  ��شت�شعار 
�لطريق  على  �لدر�جات  ر�كبي 
لوجودهم  �ل�شائق  وتنبيه 
جاءت  �لثاين،  �ملركز  ويف 
�أطلقتها  �لتي   "GLE" �شيارة 

�لفائت،  �لعام  مر�شيد�ش 
متطورة  باأنظمة  وزودتها 
ل�شت�شعار �مل�شافات، و�لفرملة 
�شمت  كما  �لأوتوماتيكية 
يف   "Lexus RX" �لقائمة 
�أنظمة  بف�شل  �لثالثة،  �ملرتبة 
�لفرملة �ملمتازة لديها، و�أنظمة 
عن  عند خروجه  �ل�شائق  تنبيه 
 "Audi Q7" وتلتها  �مل�شار، 
مبتانة  �مل�شهورة  �لأملانية 
�جتياز  على  وقدرتها  هيكلها 
و�ملك�شوة  �لزلقة  �لطرق 
جاءت  وبعدها  باجلليد، 

"Acura MDX" �ليابانية.
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»غوغل«  �رشكة  �سّجلت 
اخرتاع  براءة  موؤخرا 
فريدة  لهواتف  جديدة 
بتجميع  م�ستخدمها  يقوم 
بنف�سه  الأ�سا�سية  اأجزائها 
 »com.T3« موقع  ويفيد 
من  �ستتكون  الهواتف  باأن 
3 اأجزاء رئي�سة: هيكل ي�سم 

البطارية واملعالج ومكربات 
ال�سوت، وجزء ي�سم ال�سا�سة 
مع الكامريا الأمامية، وثالث 
الأ�سا�سية  الكامريا  فيه 
احل�سا�سات  بع�ض  مع 
هذه  وجتمع  الإلكرتونية، 
بكل  بع�سها  مع  الأجزاء 
جمع  مبداأ  على  ب�ساطة 

قطع الليغو.
تطرح  اأن  يفرت�ض  كما 
لهذه  الثالثة  الأجزاء 
مناذج،  بعدة  الأجهزة 
للم�ستخدم  �سيوفر  ما 
اإمكانية جتميع هاتف وفقا 
للموا�سفات التي يرغب بها 
ويرى اخلرباء اأن فكرة هذه 

الهواتف عملية جدا ومنا�سبة 
جلميع امل�ستخدمني، كونها 
من  بب�ساطة  �ستمكنهم 
هواتفهم  اأجزاء  ا�ستبدال 
دون  للتلف  �ستتعر�ض  التي 
اإىل مراكز  للذهاب  احلاجة 

�سيانة متخ�س�سة.

»غوغل« تطلق هواتف يجمعها 
امل�ستخدم على هواه!

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ملونة م�سفوفة على ال�سا�سة.

»في�سبوك« ت�سعى للتنبوؤ بتحركات 
امل�ستخدمني امل�ستقبلية

يبدو اأن �رشكة في�سبوك ت�سعى ملعرفة 
خطواتك امل�ستقبلية، وفقا ملا ك�سفته 
لرباءات  الأمريكية  الهيئة  لدى  وثائق 
وتك�سف  التجارية  والعالمات  الخرتاع 
وثائق براءات الخرتاع كيف �سي�ستخدم 
بيانات  الجتماعية  ال�سبكات  عمالق 
باملكان  للتنبوؤ  امل�ستخدمني  موقع 
الذي �سيذهبون اإليه يف امل�ستقبل، حتى 
عندما يكونون غري مت�سلني بالإنرتنت.

ت�ستخدم  اأن  اأي�سا  املحتمل  ومن 
امل�ستخدم  اأ�سدقاء  بيانات  في�سبوك 
حتركاته  لتوقع  مواقعهم  وبيانات 
الخرتاع،  براءة  اإيداع  ومت  امل�ستقبلية 
الأمريكية  الهيئة  لدى   ،2017 مايو  يف 
لرباءات الخرتاع والعالمات التجارية، 
اإل اأنه مت الإبالغ عنها موؤخرا بوا�سطة 
»BuzzFeed News«وعنونت  موقع 
وردت  التي  اجلديدة  تقنيتها  في�سبوك 
 Offline« الختراع  براءة  وثائق  يف 
عر�ست  وقد   ،»Trajectories
بالتف�سيل  الوثائق  �سمن  ال�رشكة 
للتنبوؤ  املواقع  بيانات  ا�ستخدام  كيفية 
باملكان الذي �سيذهب اإليه امل�ستخدم 

م�ستقبال.
وتقوم تقنية في�سبوك اجلديدة بدرا�سة 
التي  ال�سابقة  الأماكن 
م�سبقا  ت�سجيلها  مت 
بزيارات  واملرتبطة 
مبا  لها،  امل�ستخدم 

املوقع  بيانات  لقائمة  الدخول  يتيح 
لبيانات  الدخول  واأي�سا  به،  اخلا�سة 
اأجل  من  اأخرين  لأ�سخا�ض  املوقع 
توقع  على  يقوم  الذي  بالتنبوؤ،  القيام 
اأماكن الزيارات امل�ستقبلية للم�ستخدم 
اجلغرافية  املواقع  عدد  طريق  عن 
كمبيوتر  منوذج  با�ستخدام  املر�سحة 

وبيانات و�سفية مرتبطة بامل�ستخدم.
اإن�ساء  »يتم  اأنه  اإىل  الوثائق  وت�سري 
التعلم  با�ستخدام  الكمبيوتر  منوذج 
املرتبطة  الو�سفية  والبيانات  الآيل 
املوقع  يف  كانوا  الذين  بامل�ستخدمني 
في�سبوك  تقوم  املر�سح«ولن  اجلغرايف 
لبناء  فقط  موقعك  بيانات  بجمع 
اأي�سا  �ستبحث  بل  الزيارات،  خارطة 
عن اأ�سدقائك، ويف بع�ض احلالت، عن 
الغرباء الذين ذهبوا اأي�سا اإىل املواقع 
التي زرتها لتحديد املكان التايل الذي 

�ستذهب اإليه.

ت�سريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ض  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�سفات  �سياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�سل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  الأ�سواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�سوائي  و�سول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ض  من  كما 
بدقة  العد�سة  ثنائية  اأ�سا�سية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�سا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�سحن ال�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�ستك�سف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

التنفيذي  الرئي�ض  وج�سيكي  �سوزان  ك�سفت 
بتطوير  �ستقوم  ال�رشكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
املحتوى  �سناع  اأجل  من  املزايا  بع�ض 
وامل�ستخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�ستك�سف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�ساهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�سيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�سها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�سيكي 

ت�سغيله  يتم  الذي  الر�سمي”  “غري  امل�سدر 
بوا�سطة موظفي يوتيوب.

ال�ستك�ساف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�سبة 1 باملائة 
فقط من م�ستخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�ض  اأو  اآي  الت�سغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �سمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�ستالحظ اأن �رشيط التنقل ال�سفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�سرتى  وال�سرتاكات،   Trendingو الرئي�سية، 
الرئي�سية وال�ستك�ساف  ال�سفحة  بدلً من ذلك 

وال�سرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�ستك�سف
يف تزويد م�ستخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�ساهدة  العر�ض  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�س�سة  الفيديو  تو�سيات 
بن�ساط العر�ض ال�سابق و�سلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�ساء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�ض للمحتوى املو�سى به.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح الرئي�ض اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �سويت�ض. اإل اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.
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غليزان

م�صرع طفل غرقا 
بخزان مائي 

حفظ  م�صلحة  �أم�س  �أول  ��صتقبلت 
�خلدمات  �ملتعددة  بالعيادة  �جلثث 
بجديوية جثة طفل يف �لثانية من �لعمر 
مائي  خز�ن  د�خل  غرقا  مات  و�لذي 
�لفالحية  بالقرية  �لعائلي  مب�صكنه 
ببلدية �أوالد �صيدي �مليهوب من جهتها 
�لوطني حتقيقا  �لدرك  با�رشت م�صالح 
ملعرفة و�لك�صف عن �الأ�صباب �حلقيقية 

يف غرق �لطفل
ق  م

عالج مر�ض ال�صل 
يف قاع البحر

�أدوية  البتكار  ملحة  حاجة  ظهرت 
�خلطري،  �ملر�س  هذ�  لعالج  جديدة 
هي  �لطبيعة  �أن  فرتة،  قبل  �ت�صح  وقد 
�لبيولوجية،  للمو�د  ين�صب  ال  م�صدر 
�لبحوث  معهد  علماء  در�س  حيث 
�الأ�صرت�لية  �صدين  �لتابع جلامعة  �لطبية 
يف  تعي�س  بحرية  �إ�صفنجة   1500 نحو 
من  ظهر  وقد  �ال�صرت�لية.  �ل�صو�حل 
�أن  �حليوية  �لكيميائية  �لتحليالت  نتائج 
ينتج   Tedania �الإ�صفنج  �أنو�ع  �أحد 
با�صم  للعلماء  معروفا  ع�صويا  مركبا 
bengamide B. وكان هذ� �ملركب قد 
�كت�صفه �لعلماء عام 1986 يف م�صتخل�س 
�صد  با�صتخد�مه  وبو�رش  �آخر،  �إ�صفنج 

�لديد�ن �لطفيلية بنجاح.
م�صكلة  �ملر�س  هذ�  ي�صكل  وعموما 
�جتماعية كبرية �أمام �لعلوم �لطبية، الأن 
�لع�صيات �مل�صببة للمر�س �لتي و�صفها 
تدريجيا  �أ�صبحت  كوخ،  هرني  �لعامل 
�مل�صتخدمة  �حليوية  �مل�صاد�ت  تقاوم 
�صنة  �أ�صعب  فيغدو  �ملر�س،  عالج  يف 

بعد �أخرى.

ل�صبونة يغري ا�صم 
ملعبه لتكرمي رونالدو

�إطالق  يف  ل�صبونة  �صبورتنغ  نادي  يفكر 
جنم  رونالدو  كري�صتيانو  �لربتغايل  ��صم 
�لنادي  ملعب  على  �الإيطايل،  يوفنتو�س 
�مل�صمى حاليا »خو�صيه �ألفاالدي«ونقلت 
�الإيطالية،  �صبورت«  »توتو  �صحيفة 
ت�رشيحات فريديريكو فار�ند��س رئي�س 
�لنادي  ملعب  ��صم  تغيري  عن  ل�صبونة 
بقوله: »�إنها فر�صية ن�صعها يف �عتبارنا، 

ونحن �صنكون فخورين بها«.
�أحد  د�ئما  �صيظل  »رونالدو  و�أ�صاف: 
�أعظم رموز تاريخ نادينا ونفخر بارتباط 
��صم رونالدو بنا، و�أن ��صم �أف�صل العب 
�صبورتنغ  مع  دجمه  يتم  �لعامل  يف 
��صم  �أكرث من  ل�صبونة يف  ل�صبونة«ويفكر 
 »Arena  CR7« مثل:  �لنادي  للملعب 
�أو »ملعب كري�صتيانو رونالدو«، و هناك 
�جلمع  وهو  �صعبية  �أكرث  �آخر  �صيناريو 
من  رونالدو  و��صم  �حلايل  �ال�صم  بني 
 José  CR7  « مبلعب  ت�صميته  خالل 

.»Alvalade
مادير�  �صاروخ  م�صرية  بد�ية  �أن  يذكر 
ل�صبونة،  �صبورتنغ  يف  كانت  �لكروية 
و�صارك مع �لفريق �الأول مو�صما و�حد� 
�أن ينتقل ملان�ص�صرت يونايتد  فقط، قبل 
تاألقه  ويبد�أ   ،2005-2004 مو�صم  مطلع 

�حلقيقي منذ تلك �للحظة.

م.�س

زر�د،  �رشيف  �للو�ء  �أ�رشف 
�ال�صتعمال  د�ئرة  رئي�س 
�جلي�س  الأركان  و�لتح�صري 
�ل�صبت  �أم�س  �ل�صعبي،  �لوطني 
12 �أكتوبر 2019، مبركز جتمع 
�لريا�صية  �لفرق  وحت�صري 
م�صعود  �ل�صهيد  �لع�صكرية/ 
تفتي�س  على  ن.ع.1،  بوجريو/ 
�لع�صكري  �لريا�صي  �لوفد 
�ل�صعبي  �لوطني  للجي�س 
�ملتكون من 87 ريا�صيا، �لذي 
�صي�صارك يف �الألعاب �لع�صكرية 
�لدويل  للمجل�س  �ل�صابعة 
�ملزمع  �لع�صكرية  للريا�صة 

من  بال�صني  بيوهان  �إجر�وؤها 
14 �إىل 28 �أكتوبر 2019.

�صتعرف  �لتي  �ملناف�صة  هذه 
�آالف  ثمانية  من  �أكرث  م�صاركة 
ذو  ع�صكري  ريا�صي   )8000(
ملائة  ممثلني  عايل،  م�صتوى 
دولة،   )139( وثالثون  وت�صعة 

�لفريق  م�صاركة  �صتعرف 
�صبعة  يف  �لع�صكري  �لوطني 
ريا�صية  �خت�صا�صات   )07(
وع�صكري  �أوملبي  طابع  ذ�ت 
�لقدم،  كرة  يف  و�ملتمثلة 
�ألعاب  �جليدو،  �ملالكمة، 
�مل�صرتكة،  �مل�صارعة  �لقوى، 

و�خلما�صي  �لتايكو�ندو 
�لع�صكري.

ت�صخري  مت  �أنه  �الإ�صارة  جتدر 
بغية  �ل�رشورية  �لو�صائل  كل 
من  �لظروف  �أح�صن  �صمان 
و�لتكفل  �لتح�صري  جانب 
و�ملتابعة �لفنية و�لطبية للفرق 
للم�صاركة  �ملوؤهلة  �لع�صكرية 
�لريا�صي  �ملوعد  هذ�  يف 
�لع�صكري �لعاملي، بغية حتقيق 
�لر�ية  ورفع  �لنتائج  �أف�صل 
بف�صل  وهذ�  عاليا  �لوطنية 
�لعليا  للقيادة  �لد�ئم  �لدعم 

للجي�س �لوطني �ل�صعبي.

الألعاب الع�سكرية ال�سابعة للمجل�س الدويل

اجلزائر ت�صارك ب87 ريا�صيا

جيجل

توزيع 623 وحدة �صكنية 
�ملقبل  نوفمرب  من  �لفاحت  يوم  �صيتم 
�صكنية  وحدة   623 جمموعه  ما  توزيع 
من خمتلف �ل�صيغ و�الأمناط عرب بلديات 
�ل�صبت  �أم�س  علم  ح�صبما  جيجل،  والية 
و��صتناد�  بالوالية  �ل�صكن  م�صالح  لدى 
بتوزيع  يتعلق  �الأمر  فاإن  �مل�صالح  لذ�ت 
�ل�صكن  �إعانة  من  ��صتفادة  مقرر   250
�لريفي ��صافة �ىل 284 وحدة من منطي 
�لرتقوي �ملدعم و�الجتماعي �لت�صاهمي 

مق�صمة بني 214 وحدة من �صيغة �لرتقوي 
�ل�رشقي  باملدخل  متو�جدة  �ملدعم 
�جنازها  على  ت�رشف  و�لتي  للوالية 
م�صالح ديو�ن �لرتقية و�لت�صيري �لعقاري 
�الجتماعي  �صيغة  من  وحدة   70 وكذ� 
باملدخل  مزغيطان  �لت�صاهمي مبنطقة 
�جنازها  على  ت�رشف  للوالية  �لغربي 
م�صالح �لوكالة �لوالئية للت�صيري و�لرتقية 

�حل�رشية.

�لعا�صمة  باجلز�ئر  �ل�صبت  �أم�س  �نطلقت 
من  عدد  عرب  و��صعة  تنظيف  عمليات 
�الأحياء �لتابعة لبلديات �ملقاطعة �الإد�رية 
�لنقاط  على  �لق�صاء  بهدف  لل�رش�قة، 
�لع�صو�ئية لرمي �لنفايات، ح�صبما �فاد به 

رئي�س بلدية د�يل �بر�هيم ذ كمال حمزة.
م�صالح  �أن  ت�رشيح  يف  كمال  و�أو�صح 

منذ  �رشعت  لل�رش�قة  �الإد�رية  �ملقاطعة 
يف  �ليوم  لنهار  �الوىل  �ل�صباح  �صاعات 
عملية تنظيف و��صعة عرب عدد من �أحياء 
�حلمامات،  )�ل�رش�قة،  �ملقاطعة  بلديات 
�أوالد فايت وعني �لبنيان و د�يل �بر�هيم(، 
�لعناية  و  �لنظافة  برنامج  �إطار  يف 

باملحيط.

املقاطعة الإدارية لل�سراقة

اإطالق عمليات تنظيف وا�صعة 

ولية اجلزائر 

اإعادة تهيئة ملعب الخوة 
الزيوي بح�صني داي 

موؤخر�  �جلز�ئر  والية  م�صالح  خ�ص�صت 
الإعادة  �صنتيم  ماليري   6 بقيمة  ماليا  غالفا 
ح�صني  ببلدية  �لزيوي  �الإخوة  ملعب  تهيئة 
�ل�صبت لدى �ملدير  �أم�س  د�ي، ح�صبما علم 

�لوالئي لقطاع �ل�صباب و �لريا�صة.
و�أو�صح كر��س طارق يف ت�رشيح �أن �لدر��صة 
تابعة  خا�صة  جلنة  عليها  �أ�رشفت  �لتي 
�الأ�صغال  تكلفة  �أن  �إىل  خل�صت  ملديريته 
تغيري �ملالب�س  �ملقررة على م�صتوى غرفة 
�لزيوي  �الإخوة  مللعب  لالعبني  بالن�صبة 
مدخل  ��صتحد�ث  جانب  �إىل  د�ي،  بح�صني 
ماليري   6 ب  تقدر  للملعب،  ثالث  �إ�صايف 
خالل  �لعملية  هذه  ت�صجيل  �صيتم  و  �صنتيم، 
�أن يتم �عتماد �مليز�نية  �لقليلة، على  �الأيام 

�ملطلوبة من قبل م�صالح والية �جلز�ئر.

غرداية 

19 ناديا ين�صط بطولة كرة 
القدم للهواة 

�صبعة  و  �ل�رشيف  �لق�صم  ناديا من   12 ين�صط 
)7( �أندية ملا قبل �ل�رشيف بطولة كرة �لقدم 
للهو�ة لوالية غرد�ية بر�صم �ملو�صم �لريا�صي 
نهاية  مناف�صاتها  �نطلقت  �لتي   2020/2019
�ل�صبت  �أم�س  به  �أفاد  ما  ح�صب  �الأ�صبوع 
رئي�س �لر�بطة �لوالئية لكرة �لقدم ،و�صتجري 
 )8( ثماين  م�صتوى  على  �لكروية  �ملقابالت 
�إعادة فتح ملعبي بريان  مالعب موؤهلة بعد 
و�لقر�رة من قبل �لر�بطة �لوالئية لكرة �لقدم 
 ، �ال�صطناعي  بالع�صب  تهيئتها  متت  و�لتي 
مثلما �رشح يو�صف عزوز م�صري� �إىل �أن والية 
بالع�صب  جمهز�  ملعبا   11 حت�صي  غرد�ية 

�ال�صطناعي من �جليل �الأخري.

تخ�صي�س  تيارت  بوالية  موؤخر�  مت 
�أجل  من  دج  مليون   786 يفوق  مبلغ 
بالكهرباء  للتزويد  م�صاريع  �إجناز 
�لطاقة   مدير   به  �أفاد  ح�صبما  �لريفية، 

للوالية،ميلود بوجلة. 
�أكرث  تخ�صي�س  مت  �أنه  بوجلة  و�أو�صح  
�لربنامج  �إطار  يف  دج  مليون   786 من 
�إجناز  �أجل  ل�صنة 2019 من  �ال�صتدر�كي 

عرب  �لريفية  �لكهرباء  تخ�س  م�صاريع 
تنطلق  �أن  �ملرتقب  من  حيث  بلدية   30
�الأ�صغال قبل نهاية �ل�صنة �جلارية و�أبرز 
 40 مي�س  �لربنامج  �أن  �مل�صدر  ذ�ت 
و�صينجز  م�صكنا   772 ي�صم  ريفيا  مركز� 
كلم   256 من  �أكرث  طولها  �صبكة  على 
م�صري� �ىل �أنه مت �النطالق يف �إجر�ء�ت 

�ختيار  �ملقاوالت �ملكلفة باالإجناز .

تيارت

786 مليون دج للتزويد بالكهرباء الريفية 

م�ست�سفى تلم�سان

الطبية  ال�صتعجالت  ا�صتالم 
2020 منت�صف  اجلديدة 

بن  علي  تلم�صان  والية   و�يل  �صدد 
م�صلحة  �إمتام   �رشورة  على  يعي�س  
مل�صت�صفى   �جلديدة   �ال�صتعجاالت 
�جلامعي  دمرجي   تيجاين   �لدكتور 
من  �الأول  �لثالثي  بد�ية  مع  بتلم�صان  
بالتجهيز�ت  لتدعيمهما  �ملقبلة   �ل�صنة  
مع  �خلدمة   حيز  و�دخالها  و�للو�زم 
 2020 �صنة  من  �الأول  �ل�صد��صي  نهاية 
وت�صع حد لل�صغط �لذي تعرفه م�صلحة 
�مل�صلحة  هذه   . �لقدمية  �ال�صتعجاالت 
�لتي ت�صم خم�صة �أجنحة و 100 �رشير ، 
�لتي  ��صتعجاالت  �لثالثة  �إطار  تدخل يف 
��صتفادت منها  تلم�صان  بكل من �لغزو�ت 
، تلم�صان و�صبدو هذه �الأخرية  �لتي دخلت 
حيز  �خلدمة و تدعمت بجهاز »�صكانري«  
�صبدو  م�صت�صفى  على  �ل�صغط  خفف  ما 
نق�س  �أن  �لوالية  و�يل  و�أ�صار  هذ�   ،
ال�صتكمال  �ملوجهة  �ملالية  �العتماد�ت 
بع�س �للو�حق �لد�خلية هي �لتي �أخرت 
هذه �مل�صلحة �لتي من �صاأنها و�صع حد 
لل�صغط �لذي تعانيه �مل�صت�صفى و�لطاقم 
�ال�صتعجاالت  مب�صلحة  �لعامل  �لطبي 
�لقدمية  �لتي �صجلت يف �ل�صد��صي �الأول 
من هذه  �ل�صنة  ��صتقبال �أكرث من 1019 
حالة مت حتويلها من �ملوؤ�ص�صات �لطبية 
بالوالية و واليات �لنعامة و �لبي�س و ب�صار 
و �أدر�ر و عني متو�صنت و �صو�حيها ومن 
بني هوؤالء 665 حالة تكفلت بها م�صلحة 
من  �الأولني  �ل�صهرين  يف  �ال�صتعجاالت 
�صغطا  خلق  ما  فقط  �جلارية  �ل�صنة 
باحلاالت  �لتكفل   يف  و�صعوبة  كبري� 

�ال�صتعجالية .

املدرب دوما �سيوا�سل مهامه 
ول نية له لال�ستقالة

اإدارة اأهلي برج بوعريريج 
تف�صخ عقد �صاو�صي

بوعريريج  برج  �أهلي  نادي  �إد�رة  ف�صخت   
عقد �حلار�س فوزي �صاو�صي وقررت �لتخلي 
�ملدرب  من  بطلب  ر�صميا  خدماته  عن 
�لفرن�صي فر�نك دوما وذلك يف ت�رشيحات 
كمال  للفريق  �لعام  �ملناجري  بها  �أدىل 
�ملدرب  �أن  �الأخري  ك�صف  حيث  معو�س، 
و�أعلن  �صاو�صي  عن  �لتخلي  طلب  �لفرن�صي 
عدم �حلاجة �إىل خدماته الأ�صباب �ن�صباطية 
�ملقابلة  يف  معه  وقعت  �لتي  �حلادثة  بعد 
�الأخرية� لتي خا�صها �لنادي على ملعبه �أمام 
�لوطنية،  �لبطولة  حل�صاب  �ل�صاورة  �صبيبة 
و�أ�صاف �ملعني �أن دوما دّون تقرير� مف�صال 
حول �ملناو�صات �لتي دخل فيها �بن مدينة 
عقب  �لنادي  �أن�صار  مع  بوعريريج  برج 
يف  »�لكابا«  ت�صكيلة  بخ�صارة  �للقاء  نهاية 
غري  ت�رشفات  �عتربها  و�لتي  �لديار  عقر 
�حرت�فية ال تليق بالعب مبثل �صمعته، وذلك 
�ملجموعة،  د�خل  �الن�صباط  على  حفاظا 
وقد لقي قر�ر ف�صخ عقد �صاو�صي �رتياحا يف 
�أو�صاط �الأن�صار خا�صة و�أنه �صبق لهم �لتنقل 
بعد  �لنادي  �مللعب وطالبو� بطرده من  �إىل 
به معهم  قام  �لذي  �لريا�صي  �لت�رشف غري 
�لتي تعر�س لها �الأهلي  وت�صببه يف �لهزمية 
�الأهلي  يجعل  �صوف  �الأمر  هذ�  ملعبه،  يف 
مرمى  بحار�صي  �ملو�صم  يو��صل  �لرب�يجي 
�صيديريك  حممد  من  بكل  �الأمر  ويتعلق 
وزكريا بوحلفاية. ويف �صياق منف�صل، �أو�صح 
معو�س �أن دوما �صوف يو��صل مهامه ب�صفة 
للنادي  �لفنية  �لعار�صة  ر�أ�س  على  عادية 
عك�س �الأخبار �لتي مت ترويجها موؤخر� حول 

رغبته يف �لرحيل و�ال�صتقالة من من�صبه.
عي�سة ق.

�ملبا�رشة  �لتلفزيونية   �ملناظرة  �صهدت 
�خلا�صة باالنتخابات �لرئا�صية �لتون�صية �لتي 
بثت على �لقناة �لوطنية �الأوىل �لتون�صية  بني 
�ملرت�صحني قي�س �صعيد ونبيل �لقروي �لذين 
بلغا �لدور �لثاين  ، ، تفاعال كبري� من طرف 
�جلز�ئريني يف �ل�صارع  وعرب  مو�قع �لتو��صل 
�ملناظرة   هذه  �أ�صبحت  حيث   ، �الجتماعي 
�لتي رفعت �صعار » �لطريق �إىل قرطاج تون�س 

تختار » حديث �لعامل عند �جلميع .

مناظرة قي�ض �صعيد ونبيل 
القروي ت�صنع احلدث 

 Oppo �رشكة  ��صتعر�صت 
هاتف Reno Ace �ملتطور، 
الإحد�ث  تخوله  مبو��صفات 
�الأجهزة  عامل  يف  نوعية  نقلة 
مييز  ما  �أبرز  ومن  �لذكية، 

�ل�صحن  تقنية  هو  �لهاتف  هذ� 
  2.0 SuperVOOC ل�رشيع�
با�صتطاعة ) 65 و�طا( ،  و�لتي 
ل�صحن  تقنية  كاأ�رشع  ت�صنف 
توفر  و�لتي  حاليا،  �لهو�تف 

 4000( بطاريته  �صحن  �إمكانية 
دقيقة   30 خالل  �أمبري(  ميلي 
�لهاتف  هذ�  وجاء  فقط. 
�لبال�صتيك  من  �أنيق  بهيكل 
و�لزجاج، مقاوم للماء و�لغبار، 

 AMOLED ب�صا�صة  وزود 
بدقة  بو�صة،   6.5 مبقا�س 
بيك�صل،   )1080/2400( عر�س 
منت�صفها  يف  �صغري  ثقب  فيها 
من �الأعلى خم�ص�س للكامري�.

اأوبو تغري عامل الهواتف 

جهاز ي�صحن بطاريته بـ 30 دقيقة!

 حممد بن ترار
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