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ميهوبي يوؤكد اأنه �شيتاأقلم مع املرحلة اجلديدة:

الأرندي يطَلّق دواليب ال�سلطة 
عبد الرزاق مقري : 

معنيون بتعديل الد�ستور و النتخابات املبكرة 
اإدانة رئي�ص بلدية بني بحدل ب18 �شهرا حب�شا نافذا

09 روؤ�ساء بلديات اأمام حماكم تلم�سان 
�شعر بها �شكان 5 واليات

هزة اأر�سية قوية  ب�سدة 4.9 درجات يف جيجل
وزراء خارجية اجلوار الليبي 

تبني احلل ال�سيا�سي حلل الأزمة القائمة

  .         جت�سيد مطالب احلراك واللتقاء بزروال قريبا 
  .         ا�سرتجاع الأموال املهربة بعد ف�سل العدالة يف الق�سايا

رئي�ص اجلمهورية يوؤكد جمددا

لن اأ�سع د�ستورا على مقا�سي
�ص3

فيتا كلوب / �شبيبة القبائل 
اليوم ابتداء من 17:00
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يف ندوة جلمعية الباحثني يف الإعالم مب�ستغامن

باحثون يحذرون من تنامي من ظاهرة " الأخبار الكاذبة" 
"

الوكالة الوطنية لتطوير ال�سكن 
وحت�سينه »عدل«

تن�سيب طارق بلعريبي
 مديرا عاما 

لتطوير  الوطنية  الوكالة  راأ�س  على  بلعريبي  طارق  تن�صيب  اخلمي�س  مت 
ا�صتدعا�ؤه  الذي �صيتم  لل�صيد �صعيد ر�بة  ال�صكن �حت�صينه »عدل« حلفا 
�املدينة.  �العمران  ال�صكن  لوزارة  بيان  به  اأفاد  ح�صبما  اأخرى,  ملهام 
ال�صكن  التي جرت مبقر �زارة  التن�صيب  األقاها خالل مرا�صم  �يف كلمة 
موا�صلة  �رض�رة  على  نا�رضي,  كمال  الوزير,  �صدد  �املدينة,  �العمران 
كما  القطاعي  الربنامج  امل�صطرة يف  ال�صكنية  امل�صاريع  اجلهود لإجناز 
الت�صال  اأجل  من  املكتتبني  اأمام  الوكالة  اأبواب  فتح  �رض�رة  على  اأكد 
بالإيجار  البيع  �صكنات  اجناز  �ترية  يف  الت�رضيع  مع  معهم  �التحا�ر 

�ت�صليمها يف الآجال املحددة, ح�صب البيان. 

يف اجلزائر و وهران
الطبعة الأوىل من �سالون 

املقاولتية 
مار�س   22  �  21 يومي  »مقا�ل«  املقا�لتية  �صالون  من  ال�ىل  الطبعة  تنظم 
املقبل بق�رض الثقافة مفدي زكرياء باجلزائر العا�صمة  � 9 ابريل باملدر�صة 

العليا للفندقة � الطعام بوهران, ح�صبما افاد به بيان للموؤ�ص�صة املنظمة.

الديوان الوطني  للخدمات اجلامعية بتلم�سان

ا�ستقالة جماعية للعديد 
من الطارات 

 ك�صفت م�صادر مقربة من املديرية الولئية للخدمات اجلامعية بتلم�صان عن 
ا�صتقالة جماعية  للعديد من اإطارات الديوان  احتجاجا  على غياب ظر�ف 
العمل �قلة املوارد املالية  بالإ�صافة اإىل  ظر�ف العمل . الأمر يتعلق بكل 
من رئي�س م�صلحة املنح  على م�صتوى املديرية الولئي للخدمات اجلامعية 
اأقامات  �يتعلق الأمر مبدراء القامات  اإىل 04 مدراء  بالإ�صافة  بتلم�صان 
هذا    ,  03 �من�صورة   05 من�صورة    , هدام  تيجاين   , �رضير   900 اجلامعية 
املقبلة   الأ�صابيع  يف  ال�صتقالت  دائرة  تو�صع  عن  امل�صادر  ذات  �اأ�صارت 
��صط الإطارات بالديوان األولئي للخدمات اجلامعية بتلم�صان الذي يعرف 
حتقيقات دقيقة �ينام على ف�صائح كربى  على غرار ق�صية النقل التي جرت 
عدة اإطارات اإىل  العدالة �ملفات الثقافة �الن�صاطات الريا�صية  ��صيطرة 
املدراء  على  �تتغول  ع�صالتها  ت�صهر  �صارت   التي  الطالبية  املنظمات 
الذين  املديرين  يتقبله  مل  الذي  الأمر  �هو  �تهديدهم  الأق�صام  �ر�ؤ�صاء 

يعي�صون على �قع ال�صغط �ال�رضاعات الدائمة .
 حممد بن ترار

منتخب النيجر خطر على 
املنتخب اجلزائري

بقطر,فرح  القدم  كرة  ملونديال  الفريقية  الت�صفيات  قرعة  ظهور  بعد 
الوطني,لكن  املنتخب  جمموعة  فرق  �صعف  على  اجلزائريني  على  كثريا 
�جيبوتي,لكن  النيجر  فا�صو,��صعف  بوركينا  منتخب  قوة  على  الرتكيز  كان 
القليل يعلم م�صتوى �قوة النيجر,�للتاأكد علينا ان نعيد م�صاهدة مقابلة بني 
عامليا,��قفوا  م�صتوى  النيجريون  قدم  �صنوات,�كيف  قبل  �النيجر  م�رض 
املدرب  اأن  نعلم  ,�نحن  قوتها  اأيام  يف  كل حما�لت جنوم م�رض  �جه  يف 
بلما�صي يقدر املناف�صني �يعطيهم كل الحرتام,لكن احلذر ,احلذر احلذر 

من النيجر,�التاريخ بيننا, �نتمنى التوفيق لرفاق حمرز.
وليد بوعديلة

وكالت املراقبة التقنية لل�سيارات

اإنعقاد املوؤمتر التاأ�سي�سي 
املراقبة  لوكالت  الوطنية  للفيدرالية  التاأ�صي�صي  املوؤمتر  اليوم,  ينعقد, 
اجلزائر  يف  �احلرفيني,  للتجار  الوطني  الحتاد  مبقر  لل�صيارات,  التقنية 
اأ�صحاب  كل  بدعوة,  قامت  قد  فاإنها  الفيدرالية,  بيان  �ح�صب  العا�صمة 

�كالت املراقبة التقنية لل�صيارات, للح�صور �امل�صاركة يف املوؤمتر.
مرمي خمي�سة

ب�سكيكدة وخن�سلة

توقيف ثالثة عنا�سر دعم 
للجماعات الإرهابية 

اأ�قفت مفارز للجي�س الوطني ال�صعبي بالتن�صيق مع م�صالح الأمن الوطني, 
اأم�س الأربعاء, ثالثة عنا�رض دعم للجماعات الإرهابية  ب�صكيكدة �خن�صلة, 
اأنه  اأفادت به �زارة الدفاع الوطني يف بيان لها. �جاء يف البيان  ح�صب ما 
مفارز  اأ�قفت  املعلومات,  ا�صتغالل  �بف�صل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  »يف 
للجي�س الوطني ال�صعبي بالتن�صيق مع م�صالح الأمن الوطني, يوم 22 جانفي 
�صكيكدة  من  بكل  الإرهابية  للجماعات  دعم  عنا�رض   )03( ثالثة   ,2020

�خن�صلة/ن.ع.5«.

يف  �باحثون  اأكادمييون  حذر 
الت�صال �الإعالم من مغبة اإفراغ 
بعد  كل  من  الإعالمية  ال�صاحة 
املمار�صة  يف  �قيمي  اأخالقي 
الإعالمية �يف ند�ة اأكادميية حول 
» الأخبار الكاذبة » نظمت من قبل 
يف  للباحثني  اجلزائرية  اجلمعية 
علوم الإعالم �الت�صال مب�صتغامن 
دعا الربفي�صور بومدين بوزيد اإىل 
�احليطة  باحلذر  التحلي  �رض�رة 
للمعلومات  الهائل  التدفق  اأمام 
قال  التي  املغلوطة  �الأخبار 
الإعالمي  بالكيان  اأ�رضت  اأنها 
خا�صة  ال�صحفية  �باملمار�صة 

على  للظاهرة  �ا�صع  انت�صار  بعد 
الجتماعي  التوا�صل  من�صات 
العام  الأمني  الباحث  �اعترب 
اأن  الأعلى  ال�صالمي  للمجل�س 
 , »التلفيق  �صماه  ما  ممار�صة 
من�صات  على   « احلقائق  تزييف 
غياب  مرده  الجتماعي  التوا�صل 
�تاأخر  الكافية  الردع  اآليات 
يف  الإعالمية  للمهنة  املمار�صني 
اآليات  ��صبط  املمار�صة  تاأ�صيل 
الإعالمي  العمل  �اأخلقه  العمل 
حمذرا من تنامي ظاهرة » الأخبار 
الإعالم  �صاحة  يف   « الكاذبة 
ي�صتقطب  اأ�صحى  الذي  اجلديد 

اجلمهور  من  �ا�صعا  قطاعا 
بوزيد  بومدين  الربفي�صور  �قال 
ال�صمعي  ال�صبط  موؤ�ص�صات  اأن 
الهيئات  من  �غريها  الب�رضي 
الو�صية مطالبة بالتحرك ملواجهة 
�التي  اخلطرية  الظاهرة  هذه 
الن�صق  ت�صبب �رضرا حقيقيا على 
�الأخالقي  �املهني  الجتماعي 
عبد  الربفي�صور  اعترب  جهته  من 
العزيز بن طرمول اأن الإ�صكاليات 
الإعالم  من�صات  عرب  املطر�حة 
الفاعلني  تعريف  تخ�س  اجلديد 
الإعالمي  للم�صمون  �النا�رضين 
الذي ل ميكن قيا�صه �ل ت�صنيفه 

داعيا يف ذات ال�صياق اإىل انخراط 
�املهنيني  املحرتفني  ال�صحفيني 
الإعالم  ��صائل  عرب  املمار�صني 
�التوعية  التح�صي�س  عملية  يف 
 « الكاذبة  »الأخبار  مبخاطر 
الوطني  الإعالم  على  �تاأثرياها 
الرئي�س  اعترب  جهتاه  �من  هذا 
ال�رضيف جلمعية الباحثني يف علوم 
الإعالم �الت�صال الدكتور العربي 
��صائل  يف  القيمة  اأن  بوعمامة 
هامة  اأ�لوية  الآن  تعرب  الإعالم 
طرائق  م�صتوى  على  تغيب  اإذ 
حمذرا  املهنية  �الأن�صطة  العمل 
»الأخبار  ظاهرة  تنامي  من 

التوا�صل  من�صات  على   « الكاذبة 
اإيقاعا  تفر�س  قد  الجتماعي 
املوؤطر  الإعالم  يحيد  قويا 
�الأدبيات  ال�صياق  يخاطب  الذي 
القوانني  اإطار  يف  مهنه  �متا�س 
�املهنية  الأخالقية  �املواثيق 
هذا �قال الأ�صتاذ حممد مر�اين 

الباحثني يف  العام جلمعية  الأمني 
تو�صيات  اأن  �الت�صال  الإعالم 
الند�ة �صرتفع اإىل �زارة الت�صال 
��صلطة ال�صبط ال�صمعي الب�رضي 
�كل املوؤ�ص�صات الفاعلة يف قطاع 

الت�صال �الإعالم .
م.اأمني

خبر في 
صورة

 4.9 �صدتها  بلغت  اأر�صية  هزة   ت�صببت 
اجلمعة  اأم�س  ري�صرت  �صلم  على  درجات 
من  مبجموعة  ت�صدعات   � ت�صققات  يف 
امل�صاكن � الطرق ببلدية العوانة )20 كلم 
رئي�س  من  علم  ما  ح�صب  جيجل(,  غرب 
اجلماعة  لذات  البلدي  ال�صعبي  املجل�س 

املحلية, مر�ان بوفني�صة.
باأنه  املنتخب  ذات  اأ��صح  ت�رضيح  �يف 

الأر�صية  الهزة  هذه  ت�صجيل  »مبجرد 
املجل�س  م�صتوى  على  اأزمة  خلية  ن�صبت 
عدة  اإىل  بالتنقل  قامت  البلدي  ال�صعبي 
معاينة  متت  حيث  بالبلدية  مناطق 
بحيي  �صقق  م�صتوى  على  كبرية  ت�صققات 
اإىل ميالن جزئي  اإ�صافة  30 � 20 م�صكن 

لإحدى العمارات«.
�اأ�صار اإىل ت�صجيل ت�صدعات على م�صتوى 

بني  الرابط   137 رقم  الولئي  الطريق 
الطريق الوطني رقم 43 � بلدية �صلمى بن 
البلدي  الطريق  كذا على م�صتوى   � زيادة 
الوطني  الطريق  بني  الرابط   10 رقم 
اجلبل  قاع   � خلرا�صة  �م�صاتي   43 رقم 
توا�صل  الأزمة   خلية  اأن  م�صيفا  بالعوانة 
الهزة  هذه  خملفات  على  للوقوف  عملها 
مف�صل  تقرير  باإعداد  �صتقوم   � الأر�صية 

 � الو�صية.  للجهات  لتقدميه  ال�صاأن  بهذا 
قد �صجلت هزة اأر�صية قوتها 9ر4 درجات 
اجلمعة  اأم�س  �صباح  ري�صرت  مقيا�س  على 
بولية جيجل ح�صب بيان ملركز البحث يف 
علم الفلك �الفيزياء الفلكية  �اجليوفيزياء 
الذي اأ��صح باأن الهزة �قعت على ال�صاعة 
ب5  مركزها  حدد   � دقيقة   24  � الثامنة 

كلم �صمال-�رضق العوانة يف عر�س البحر

�سعر بها �سكان 5 وليات

هزة اأر�سية قوية  ب�سدة 4.9 درجات يف جيجل

الدرك  عنا�رض  »متكن  اآخر,  �صياق  �يف 
الوطني ببوغني, �لية تيزي �ز�/ن.ع.1, 
من توقيف �صبكة اإجرامية مكونة من �صتة 
عمليات  يف  متخ�ص�صة  اأ�صخا�س   )06(

البيان  ذات  ح�صب  امل�صلح«,  ال�صطو 
الذي اأ�صار اإىل اأن »العملية مكنت اأي�صا 
من حجز بندقية )01( م�صخية �بندقية 
)01( �صيد, بالإ�صافة اإىل اأ�صلحة بي�صاء 

�مركبتني )02( �صياحيتني«.
البيان, »حجز  اأخرى, ي�صيف  �من جهة 
باتنة  من  بكل  الوطني  الدرك  عنا�رض 
خرطو�صة   )14425( �تب�صة/ن.ع.5, 

توقيف  مت  فيما  العيارات,  خمتلف  من 
)16( مهاجرا غري �رضعي من جن�صيات 
مترنا�صت/ن.ع.6  من  بكل  خمتلفة 

�تلم�صان/ن.ع.2«. 

بوغني, ولية تيزي وزو

توقيف �سبكة حترتف ال�سطو امل�سلح

غليزان  

ا�ستقالة ع�سو باملجل�س ال�سعبي الولئي
قدم ع�صو باملجل�س ال�صعبي الولئي 
حزب  لواء  حتت  �املن�صوي  بغليزان 
ال�صعبي  املجل�س  من  ا�صتقالته  تاج 
يف  عجزه  خلفية  على  �هذا  الولئي 

معاجلة م�صاكل �ان�صغالت املواطنني 
العديدة  التدخالت  من  بالرغم 
�هذا يف  د�ن جد�ى  لكن  �املتعددة 
ظل جتاهل ال�صلطات املحلية جلملة 

من ان�صغالت املواطنني �ح�صب ن�س 
على  اجلريدة  حتوز  التي  ال�صتقالة 
ن�صخة منها �ح�صب الع�صو امل�صتقيل 
املواطنني  ان�صغالت  بني  �من  اأنه 

املرفوع اإىل ال�صلطات املحلية �التي 
مل تلق اأية ا�صتجابة من قبل القائمني 

على �صوؤ�ن الولية .
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�آلية  خارجية  وزر�ء   دعا 
باجلز�ئر,�لأطر�ف  ليبيا  جو�ر 
م�سار  يف  لالنخر�ط  �لليبية 
�حلو�ر �ل�سيا�سي برعاية �لأمم 
�لحتاد  ومب�ساركة  �ملتحدة 
�لإفريقي ودول �جلو�ر �لليبي, 
لهذه  �سامل  حل  �إىل  للتو�سل 
�لأزمة, بعيد� عن �أية تدخالت 
وزر�ء  و�أعرب  خارجية. 
ليبيا  يف  جو�ر  دول  خارجية 
بيان يف ختام �أ�سغال �جتماعهم 
�ن�سغالهم  عن  باجلز�ئر  �ليوم 
�لتطور�ت  �إز�ء  �لعميق 
ليبيا  ت�سهدها  �لتي  �خلطرية 
�أمن  على  �ل�سلبية  وتد�عياتها 
و��ستقر�ر دول �جلو�ر موؤكدين 
على ت�سامنهم �لتام مع �ل�سعب 

�مل�ساركون  �أكد  كما  �لليبي 
�لأطر�ف  �لتز�م  �رضورة  على 
�لنار,  �إطالق  بوقف  �لليبية 
�أن  �إىل  تطلعهم  عن  معربني 
�إىل  �لليبيون  �لأ�سقاء  يهتدي 
بالدهم  لأزمة  �سلمية  ت�سوية 
,  بعيد� عن �أية حلول ع�سكرية 
فيها  مبا  �أجنبية  تدخالت  �أو 
و�مليلي�سيات,  �ملرتزقة 
�نتخابات  تنظيم  من  متكن 
�سفافة حتقق تطلعات �ل�سعب 
ليبيا  ��ستقالل  وحتفظ  �لليبي 
على  �سيادتها  و  ووحدتها 
على  و�سددو�  �أر��سيها  كامل 
لالإرهاب  �لقاطع  رف�سهم 
وللعنف �أيا كان �سكله وم�سدره 
للعودة  �لليبيني  �لأ�سقاء  ودعو� 

برعاية  �ل�سيا�سي  �مل�سار  �إىل 
�إطار  يف   , �ملتحدة  �لأمم 
�لليبي  �ل�سيا�سي  �لتفاق 
�لأمن  جمل�س  قر�ر�ت  و 
كما �أكدو�  �ل�سلة  ذ�ت  �لدويل 
و�ملبادر�ت  للجهود  دعمهم 
لالأزمة  حل  لإيجاد  �لر�مية 
موؤمتر  وملخرجات  �لليبية, 
�لدور  كر�س  برلني  �لذي 
�خلا�س  للمبعوث  �ملحوري 
�ملتحدة  لالأمم  �لعام  لالأمني 
تي�سري  يف  �سالمة  غ�سان 
و�مل�ساحلة  �ل�سيا�سية  �لعملية 
كما  �سددو�  ليبيا  يف  �ل�ساملة 
دول  توليها  �لتي  �لأهمية  على 
مع  حدودها  لتاأمني  �جلو�ر 
�لتن�سيق  �رضورة  وعلى  ليبيا, 

�لت�سدي  �أجل  من  و�لتعاون 
تهدد  �لتي  �ملخاطر  لكافة 
�أمن و��ستقر�ر ليبيا وكافة دول 

�ملنطقة, مبا فيها �ل�ساحل
بيانهم  يف  �مل�ساركون  �أ�ساد  و 
�جلز�ئر  بذلتها  �لتي  باجلهود 
�سبقت  �لتي  �لفرتة  خالل 
و�لتي  برلني,  موؤمتر  �نعقاد 
�لعديد  زيار�ت  يف  جت�سدت 
من �لوفود رفيعة �مل�ستوى �إىل 
�جلز�ئر من بينها وفود ممثلة 
 , �لليبية  �لأزمة  يف  لالأطر�ف 
�جلز�ئر  باإعالن  �أ�سادو�  كما 
عن  برلني  موؤمتر  خالل 
لقاء�ت  لحت�سان  ��ستعد�دها 
لتقريب  �لليبيني  �لأ�سقاء  بني 
�لفرقاء  بني  �لنظر  وجهات 

�إىل  للعودة  ودعوتهم  �لليبيني 
طاولة �حلو�ر و�لتفاو�س لإنهاء 
�لأزمة �لليبية مبا يحفظ وحدة 
قرر  و�سيادته و  �لليبي  �ل�سعب 
�لبيان-  ي�سيف   - �ملجتمعون 
و�لتن�سيق  �لت�ساور  مو��سلة 
دول  موقف  �إبالغ  �أجل  من 
�لدويل و  للمجتمع  �جلو�ر 
�لوفود  وروؤ�ساء  �لوزر�ء  �أعرب 
�سكرهم  عن  �مل�ساركة 
�جلمهورية  لرئي�س  وتقديرهم 
لتف�سله  تبون,  �ملجيد  عبد 
�مل�ساركني,  �لوزر�ء  با�ستقبال 
وما قدمه من روؤية وتو�سيحات 
�لليبي  �مللف  تطور�ت  حول 

و�أهمية دول �جلو�ر فيه
باية ع 

رئي�س اجلمه�رية ي�ؤكد جمددا

لن اأ�سع د�ستورا على مقا�سي 
.      جت�سيد مطالب احلراك وااللتقاء بزروال قريبا 

.     �سن�سرتجع االأم�ال املهربة بعد ف�سل العدالة يف الق�سايا

جدد رئي�س اجلمه�رية عبد املجيد تب�ن التاأكيد على اأن احلراك ال�سعبي »املبارك« قد حقق الكثري من 
املطالب لكن فيه اأم�ر مل تتحقق واعدا بتحقيقها نافيا اأن يك�ن يف نيته و�سع د�ست�ر على مقا�سه  مربزا يف 

�سياق اآخر اأن امل�ساورات التي اأطلقها مع االأحزاب وال�سخ�سيات ال�طنية مل تت�قف ويعتزم لقاء الرئي�س ال�سابق 
اليامني زروال قريبا كما تعهد با�سرتجاع االأم�ال املنه�بة اإىل اخلارج مبا�سرة بعد ف�سل العدالة يف كل الق�سايا 

التي تعاجلها بهذا اخل�س��س

باية ع  

�أول  يف  تبون  �لرئي�س  وقال 
ببع�س  جمعه  �سحفي  لقاء 
�لإعالم  و�سائل  مدر�ء 
�لوطنية �أن �مل�ساور�ت �لتي 
�أحز�ب  روؤ�ساء  مع  يجريها 
و�سخ�سيات وطنية �ستتو��سل 
من  �ل�ستفادة  �أجل  من 
�أفكاره وت�سجيل مقرتحاتهم 
�أنه  �لإطار  نف�س  وك�سف يف 
�ل�سابق  بالرئي�س  �ت�سل 
على  و�تفق  زرو�ل  �ليامني 
�سو�ء  قريبا  يجمعهما  لقاء 
برئا�سة  �لرئي�س  مبكتب 
�لرئي�س  بيت  �أو  �جلمهورية 
وجدد   , بالعا�سمة  �ل�سابق 
�أن  على  �لتاأكيد  �لرئي�س 
�لذي  �ل�سعبي  �حلر�ك 
�نطلق يف 22 فيفري �لفارط 
حقق  مبارك  حر�ك  هو 
كما  لن  �لأمور  من  �لكثري 
تتحقق  مل  �أمور  هناك  قال 

وخ�س  بتحقيقها  �ساألتزم 
�لد�ستور  تعديل  بالذكر 
جدري  وتعديل  و�لقو�نني 
�لدميقر�طية  لأ�س�س 
�أ�سكال  كافة  وحماربة 
و�أخلقه  و�لف�ساد  �لإق�ساء 
�لتي  �ل�سخ�سيات  �ملجتمع 

��ستقبلتها .
م�رضوع  �إىل  تطرقه  ولدى 
تبون  نفي  �لد�ستور  تعديل 
و�سع  يف  رغبة  له  يكون  �أن 
موؤكد�  مقا�سه  على  د�ستور 
�إبعاد  هدفه  �مل�رضوع  �أن 
و�سد  �لأزمات  كافة  �سبح 
كافة  و�إبعاد  �لفر�غات 
�أ�سكال �حلكم �لفردي �لذي 
منذ  �جلز�ئريون  يرف�سه 
و�أ�سار  �ليوم  �إىل  �ل�ستقالل 
�سيعر�س  �لد�ستور  �أن  �إىل 
بغرفتيه  ثم  �لربملان  على 
�ل�ستفتاء  على  عر�سه 
�ل�سعبي حتت �إ�رض�ف �لهيئة 
كما  لالنتخابات  �مل�ستقلة 

ل  �حلالية  �لقو�نني  �أن  �أبرز 
�جلديد  �لد�ستور  مع  تتالءم 
�لذي  �لنتخابات  كقانون 
�لثانية  �ملرتبة  يف  ياأتي 
�لد�ستور  لذلك  تعديل  بعد 
و�إلغاء  تغيريها  من  لبد 
عمل  وهم  �لقو�نني  بع�س 
�لقانون  يف  �أخ�سائيني 
��ستعمال  جترمي  بهدف 
�ملال �لفا�سد و�إنهاء ظاهرة 
باملجال�س  �ملقاعد  �رض�ء 
�ملجال  وفتح  �ملنتخبة 
وجيل  لل�سباب  �ل�سيا�سي 
يتمتع  �لذي  �مل�ستقبل 
�لوطنية  و�لروح  بالنز�هة 

�لعالية جد� .
�آخر  �سعيد  وعلى 
�لتي  باخلطو�ت  يتعلق 
لتطوير  �تخاذها  ينوي 
قد  كان  باأنه  �لإعالم, 
�ملطلقة  بـاحلرية  وعد 
ما  با�ستثناء  �لقطاع,  لهذ� 
�مل�سا�س  خانة  يف  يندرج 

و�أخالقيات  بالقو�نني 
موؤكد�  و�لتقاليد,  �ملهنة 
�سيحارب  ب�رض��سة  �أنه 
�لأكاذيب و�لتجريح �أما فيما 
�لجتماعي  بالو�سع  يت�سل 
على  �سدد  فقد  لل�سحفيني, 
باحلماية  �لتكفل  �رضورة 
متوقفا  لهم,  �لجتماعية 
يف  �سحفيني,  وجود  عند 
يتلقون  �خلا�س,  �لقطاع 
يفتقدون  و  هزيلة  مرتبات 
�لجتماعية,  للتغطية 
مبحاربة  �لتز�مه  م�سجال 
كل  يف  �لظاهرة  هذه 
�أو  كانت  �لقطاعات, خا�سة 

عمومية.

انتظار قرار العدالة 
ال�سرتجاع االأم�ال املهربة 

للخارج

تبون,  �لرئي�س  وقف 
م�ساألة  عند  باملنا�سبة, 

�ملهربة  �لأمو�ل  ��سرتجاع 
حملته  يف  به  وعد  كما 
�لنتخابية  موؤكد�  �نه 
�خلطوة  هذه  �سيج�سد 
وينتظر  �ل�سوء �لأخ�رض من 
طرف �لعد�لة �لتي مل تف�سل 
�ملرفوعة  �لق�سايا  يف  بعد 
و  �خل�سو�س,  بهذ�  �أمامها 
حتديد  بعد  يتم  مل  بالتايل, 
هذه  باأن  �أ�ساف  و  حجمها 
د�خل  موجودة  �لأمو�ل 
�أخرى  �أماكن  يف  و  �لوطن 
جنيف  غر�ر  على  خارجه, 
و بلد�ن معروفة بت�سهيالتها 
بالقول  ليوؤكد  �جلبائية 
�لعد�لة  تف�سل  »عندما 
�لق�سايا  هذه  يف  نهائيا 
�سوف ن�سرتجع هذه �لأمو�ل, 
حمامني  بو��سطة  �سو�ء 
من  �أو  �أجانب  �أو  جز�ئريني 
دول  مع  �تفاقيات  خالل 
�لأمو�ل  هذه  لكن  مبا�رضة, 
عن طريق  حتما  �ست�سرتجع 

�لرئي�س تبون  �لعد�لة« وذكر 
فقط  يتعلق  ل  �لأمر  باأن 
فح�سب,  �لأمو�ل  ب�رضقة 
للفو�تري  بت�سخيم  �أي�سا  بل 
مبو��سلة  حماربة  متعهد� 
�لف�ساد  دون هو�دة وباأق�سى 
بالإ�سافة  �لإجر�ء�ت 
مت�س  �لتي  �ىل  �لر�سوة 
للمو�طن  �ل�رض�ئية  �لقدرة 
تعر�س  تبون  �عترب  كما 
من  للم�ساومة  �ملو�طن 
ق�ساء  مقابل  �لإد�رة  طرف 
خطري�,  �أمر�  م�ساحله 
حماربة  �أن  على  م�سدد� 
�ملجتمع  �أخلقة  و  �لف�ساد 

�أ�سحى �أمر� مهما
عرب  �لقت�سادي  �ل�سق  ويف 
من  تخوفه  �لرئي�س عن 
�لتزوير و�للوبيات �ملتحكمة 
يف �سوق ��ستري�د �ل�سيار�ت, 
بعملية  ترحيبه  مبديا 
تنظيم  �رضيطة  �ل�ستري�د, 
هذ� �ل�سوق مو�سحا �أنه  �إذ� 

تقنية  كانت هناك �سمانات 
حتمي �ملو�طن من ��ستري�د 
فالباب  ي�سلح,  ل  �سيء 
خالل  من  �سو�ء  مفتوح 
�أو  فردية  ب�سفة  �ل�ستري�د 

جماعية.
�لوطنية  �جلالية  وبخ�سو�س 
�أبرز رئي�س �جلمهورية  فقد 
�لتز�مه بال�ستفادة �لكفاء�ت 
باخلارج  �ملقيمة  �جلز�ئرية 
هذ�  يف  وذكر  وجدت  �أينما 
�لإطار باأن �لبع�س من �أفر�د 
�جلالية قد �سعرو� بالإق�ساء 
�ملادة  �إ�سد�ر  عقب 
من  تق�سيهم  �لتي  �لقانونية 
�أنه حاليا  م�سري�  �ملنا�سب, 
ب�سدد مر�جعة �لد�ستور وما 
�أمن  �لتي مت�س  �لأمور  عد� 
�لدولة فال مانع من مر�جعة 
توجه  �لأخرى  كما  �لنقاط 
دعاها  �لتي  �لفئة  هذه  �إىل 
ور�ء  �لن�سياق  عدم  �إىل 

�لنحر�فات �سد بالدهم.
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دعا رئي�س �ل�سلطة �لوطنية 
لالنتخابات  �مل�ستقلة 
�أم�س  �رضيف  حممد 
�خلمي�س مب�ستغامن �لنخبة 
�لإ�سهام  �إىل  �لوطنية 
�جلز�ئر  بناء  م�سار  يف 
مل�سالح  خدمة  �جلديدة 
خالل  �رضيف  وذكر  �لأمة. 
�لوطنية  �لندوة  �فتتاح 
م�رضوع  لإثر�ء  �جلامعية 
بقوله  �لد�ستور  تعديل 
هي  �لوطنية  »�لنخبة  �أن 
و�ملحرك  �لفاعلة  �لنو�ة 
�حلقيقي لكل م�سار تنموي 
غر�ر  على  بلد  �أي  يف 
يف  م�ستذكر�  �جلز�ئر« 
حركة  تاريخ  �ل�سدد  هذ� 
عندما  و�لنخبة  �لطلبة 
نوفمرب  بثورة  �لتحقت 
�لدولة  ودعمت  �ملجيدة 
بعد �ل�ستقالل بالإطار�ت 
�أن  »��ستطاعو�  �لذين 
بناءها«ويف  يف  ي�ساهمو� 
�رضيف  وجه  �ل�سياق,  هذ� 
�جلامعية  لالأ�رضة  ند�ء 
بجانب  �لعمل  ملو��سلة 
�لوطنية �مل�ستقلة  �ل�سلطة 
يف  للمو��سلة  لالنتخابات 
كان  حيث  �مل�سعى  هذ� 
قد �أعلن �أم�س �لأربعاء عن 
تنظيمي  هيكل  ��ستحد�ث 

لتاأطري  م�ستقبال  جديد 
�لنتخابية  �ل�ستحقاقات 
�سلطة  رئي�س  وثمن 
باملنا�سبة  �لنتخابات 
م�ساهمة �لأ�رضة �جلامعية 
يف �إجناح �مل�سار �لنتخابي 
منوها بدورها �لفعال د�خل 
�لهيئة ل �سيما على م�ستوى 
�ملندوبيات كما نوه �رضيف 
�لتي  بالأجو�ء  باملنا�سبة 
جرت يف كنفها �لنتخابات 
»و�لتي  �ملا�سية  �لرئا�سية 
من  �جلز�ئريني  مكنت 
بكل  رئي�سهم  �ختيار 

�سفافية وحرية« 
م�سيد� بثمار هذ� �لختيار 
�لبارزة  غر�ر«�لعودة  على 
�ل�ساحة  يف  للجز�ئر 
خالل  �لدولية«و�سيتم 
�جلامعية  �لندوة  هذه 
�ملجل�س  ينظمها  �لتي 
�لتعليم  لأ�ساتذة  �لوطني 
�لعايل بالتن�سيق مع جامعة 
وغد�  �ليوم  م�ستغامن 
مد�خالت  عدة  تقدمي 
جلمع  ور�سات   7 وتن�سيب 
مقرتحات  �أر�سية  وو�سع 
تعديل  م�رضوع  لإثر�ء 
عنه  �أعلن  �لذي  �لد�ستور 
عبد  �جلمهورية  رئي�س 

�ملجيد تبون.

حممد �سريف 

بناء امل�ستقبل لن يتم 
دون دور فعال للنخب

وزراء خارجية اجل�ار الليبي 

تبني احلل ال�سيا�سي حلل الأزمة القائمة

يف طبعته 49

احلراك يطالب بالإ�سراع يف اإرجاع املال املنهوب
يف  �ل�سعبي  �حلر�ك  طالب 
�حلر�ك  من  �ل49  �جلمعة 
�ل�سعبي من رئي�س �جلمهورية 
عبد �ملجيد تبون �إر�ساء دولة 
ومو��سلة  و�لقانون  �حلق 
�حلرب على �لف�ساد كما بارك 
�لدبلوما�سية  �لثورة  �حلر�ك 
�لتي قادتها �جلز�ئر من �أجل 

�إعادة �ل�ستقر�ر �إىل ليبيا .
�ملو�طنني  من  �ملئات  جدد 
�أم�س �جلمعة حر�كهم �ل�سعبي 

كان  و�ن  �ل49  طبعته  يف 
باجلمعات  مقارنة  قليل  بعدد 
رئي�س  دعو�  حيث  �لفارطة 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية 
على  �حلرب  مبو��سلة  تبون 
و�لإ�رض�ع  و�لع�سابة  �لف�ساد 
�ملنهوبة  �لأمو�ل  ��ستعادة  يف 
و�لك�سف عن �خلطة  باخلارج 
عنها  ك�سف  �لتي  �لعملياتية 
�لأخرية  �لنتخابية  حملته  يف 
�ل�سياق  نف�س  يف  وطالبو�   ,

�حلق  دولة  بناء  �لرئي�س  من 
�لفو�رق  و�إنهاء  و�لقانون 
مناطق  جميع  بني  �جلهوية 
�إطالق  �إىل  دعو�  كما  �لوطن 
�حلر�ك  معتقلي  كافة  �رض�ح 
يوم  �نطلق  �لذي  �ل�سعبي 
و�أنهى  �لفارط  فيفري   22
�حلكم  مر�حل  من  مرحلة 
رفع  كما   , باجلز�ئر  �لفردي 
�جلمعة  هذه  يف  �حلر�كيون 
�ل�سيادة  بحماية  مطالب 

و�لوقوف  �لوطنية  و�لوحدة 
�لتي  �ملناور�ت  جميع  �أمام 
حتاك �سد �جلز�ئر بالإ�سافة 
�لثورية  �لأ�رضة  حماية  �إىل 
على  وذلك  �لوطني  و�لتاريخ 
�لت�رضيحات  بع�س  خلفية 
يف  �لنب�س  �إىل  ت�سعى  �لتي 

�لثورة وقادتها
ويف �سياق دويل �أ�ساد �حلر�ك 
�ل�سعبي لأول مرة من �نطالقه 
�لتي  �لدبلوما�سية  بالثورة 

�أجل  من  �جلز�ئر  قادتها 
�سمان عدم �لتدخل �لع�سكري 
حلل  جهودها  وكذ�  ليبيا  يف 
طريق  عن  �سيا�سيا  �لأزمة 
�لفرقاء  جميع  بني  �حلو�ر 
�ل�سيا�سيني معتربين �أن تدخل 
و�جب  ليبيا  حلماية  �جلز�ئر 
وطني مقد�س باعتبارها بلد� 
يف  �جلز�ئر  �ساعد  �سقيقا 

ثورتها �ملجيدة.
باية ع
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 اإميان لوا�س

حم�س  حركة  رئي�س  �أ�شار 
�الفتتاحية  كلمة  خالل  �أم�س 
باأن  �لوطني  �ل�شورى  ملجل�س 
�حلر�ك  زمن  يف  �لهوية  �رص�ع 
عطل هدفيه �ملتعلقني بالكفاح 
ومن  �لف�شاد  �شد  �مل�شرتك 
�الإر�دة  وجت�شيد  �حلريات  �أجل 
�ل�شعبية، م�شري� �أنه لو ال �رص�ع 
ح�شمنا  قد  �ليوم  لكنا  �لهوية 
باجلز�ئر  ننعم  ولكنا  كله  �الأمر 
مزيد  دون  �ملن�شودة  �جلديدة 
من  تهيب  وال  �النتظار،  من 

�مل�شتقبل.
غرية  باأن  �ملتحدث  و�شدد 
�لنا�س على �نتمائهم و�أ�شولهم، 
و�أجد�دهم،  �آبائهم  ولغة 
ومعتقد�تهم،  وثقافاتهم 
وتاريخهم وماآثرهم �شيء عادي 
فطري ال عجب فيه وال غر�بة. 
مكونات  بني  �ل�رص�ع  و�إمنا 
هو  �لو�حد  �لبلد  يف  �لهوية 
�ملذموم �ملمقوت �رصعا وذوقا 
وحت�رص� وم�شلحة، ال �شيما �إذ� 
�الأجنبي  كان ي�شب يف م�شلحة 

�ملرتب�س.
باأنه ال �شد�م وال  �أكد مقري  و 
نوفمرب  �أول  بيان  بني  تناق�س 
�أر�د  من  �إال  �ل�شومام،  وموؤمتر 
�جلز�ئريني  و�إ�شغال  �لفتنة، 
�لثورة  قادة  بني  بخالفات 
�جلهاد،  �إجناز�ت  در�شتها 
وطو�ها  �ل�شهد�ء،  دماء  و�أذلتها 

�لعظيم،  �ال�شتقالل  �إجناز 
كان  و�إن  �لزمن،  عنها  وعفى 
�جلز�ئر  �أ�شاب  مكروه  من  ثمة 
وقع  فاإمنا  �ال�شتقالل  بعد 
�لدميقر�طية  مبد�أ  �إلغاء  ب�شبب 
�أعلنها  �لتي  �ل�شعبية  و�الإر�دة 
تو�طاأ  وقد  نوفمرب  �أول  بيان 
و�حد  �نقالب  يف  ذلك  على 
موؤمتر  من  قادة  �ل�رصعية  على 
�ل�شومام وقادة من �ملعرت�شني 
عن  للبحث  د�عي  فال  عليه، 
�إال  تتعاظم  مل  �أخرى  �أ�شباب 
لهذ� �ل�شبب �جلوهري �حلا�شم.
على  مقري  �شدد  حني  يف   
�رصورة �لتوقف عن �ل�رص�عات 
مكافحة  جعل  و  �جلانبية 
م�شري�  �ل�شاغل،  �شغل  �لف�شاد 
باأنه على �ل�شلطات �أن ال تعرقل 
�عتماد�ت �ملنظمات �حلقوقية 
حماربة  يف  و�ملتخ�ش�شة 
�لعون  يد  لها  متد  و�أن  �لف�شاد 
�حلال  كان  كما  عرقلتها  بدل 

قبل �حلر�ك«.
حركة  قياد�ت  باأن  مقري  و�أكد 
على  عازمون  �ل�شلم  جمتمع 
حماربة  يف  �لفعالة  �مل�شاهمة 
د�مت  وما   « م�شري�  �لف�شاد، 
ق�شية  �شارت  �لف�شاد  حماربة 
عند  �حلر�ك،  بعد  مقد�شة 
ويف  �ملعار�شة،  وعند  �ل�شلطة 
�لدولة ويف �ملجتمع، هذه �ملرة 
�شننجح باإذن �هلل، و�شيكون ذلك 
وموؤ�ش�شات  �شاملة،  خطة  عرب 
و�شبكات �شنن�شئها �شنعلن عنها 

فكرتها  على  ي�شادق  �أن  بعد 
جمل�شنا هذ� �ملوقر.«

حم�س  حركة  رئي�س  و�إعترب 
�إىل �النت�شار  �لطرق  �أقرب  باأن 
على �لف�شاد، هو حتقيق مطلب 
جت�شيد  وهو  �لثالث  �حلر�ك 
�لتي  �لفعلية  �ل�شعبية  �الإر�دة 
موؤ�ش�شات  ببناء  ت�شمح  وحدها 
�إطار  يف  موؤ�ش�شي  وتد�فع 
مكافحة  من  ميّكن  �لقانون 
و�شفافية  بفاعلية  �لف�شاد 

ودميومة وعد�لة.
قوى  باإقبال  مقري  ورحب   
�ل�شيا�شية  �ل�شاحة  يف  جديدة 
يف  هذ�   « معترب�  و�حلزبية، 
م�شلحة �جلز�ئر، و�إن حدث هذ� 
�شيكون ذلك من �الأعظم �لنتائج 
�ل�شعبي،  للحر�ك  �الإيجابية 
م�شكلة  حللنا  حقا  ونكون 
و�لعمل  �ل�شيا�شة  عن  �لعزوف 
كما  �النتخابات،  وعن  �حلزبي 
�ل�شاحة  �أن  �حلركة  يف  نوؤكد 
وال  جد�  و��شعة  �جلز�ئرية 

ي�شيق فيها �أحد باأحد«.
ال  بانه  �ملتحدث  و�شدد 
�مل�شهد  ي�شنع  �أن  �أحد  ميلك 
�النتخابات  �شوى  �مل�شتقبلي 
باأنه  م�شري�  و�لنزيهة،  �حلرة 
�لتمدد  ي�شتطيع  باأنه  ظن  من 
ح�شاب  على  �مل�شاحات  يف 
و�الأكاذيب  بالعدو�نية  �الآخرين 
و�لتحالفات  و�الأر�جيف 
�لدعم  و�أنو�ع  �مل�شبوهة 
�شيقتله،  د�ءه  فاإن  �مل�شمومة 

من  ذلك  فعل  مبن  فعل  كما 
�لكرة  �إعادة  باأن  قبل، ومن ظن 
�حلزبية  �الأجهزة  ل�شناعة 
هند�شة  �أو  �ل�شلطانية  باالإر�دة 
�لتي  و�الأحد�ث  �ل�شناريوهات 
يدري  فال  �لعقول  فيها  تَذهل 
فيوؤخذون  يفعلون  ما  �أ�شحابها 
عن غرة، فاإنه �شريتكب جرمية 
يف حق �جلز�ئر جمدد� �شتق�شم 
ظهره وال يفلت من جرمه �أبد�. 
وثمن مقري �ل�شيا�شة �خلارجية 
للملف  �إد�رتها  يف  �لر�شمية 
حيث  من  �الآن،  حد  �إىل  �لليبي 
�لدولية،  بال�رصعية  �لتز�مها 
�ل�شلمي،  للحل  وتف�شيلها 
لل�شعب  �مل�شاعد�ت  وتقدمي 
على  وقدرتها  �ل�شقيق،  �لليبي 
بكفاءة  �لدولية  �لق�شية  ولوج 
�ل�شابق،  يف  �لكبري  �لتاأخر  رغم 
�ملت�شببني  باأن  نبهت  حني  يف 
وال  �ملر��س  �شعاب  �لتاأزمي  يف 
ي�شتغلون  و�أنهم  �أبد�،  يوؤمتنون 
على  �لتاآمر  م�رصوع  �شمن 
�جلز�ئر �لذي قد يكون مدخله 

�لفو�شى يف ليبيا.
حم�س  حركة  باأن  مقري  و�أكد 
ثم  �لتي  بامل�شاور�ت  معنية 
�لتعديل  بخ�شو�س  مبا�رصتها 
�لد�شتوري، م�شري� » �شنجعل يف 
�جلارية  �ل�شنة  منت�شف  حدود 
�لد�شتوري  �الإ�شالح  جمال 
و�لقانوين ور�ء ظهورنا �شاكرين 
وفائها  على  و�ل�شلطات  �هلل 
و�مل�شاركني  �ملحطة  هذه  يف 

�ال�شتفتاء  ويف  �حلو�ر  يف 
و�الإيجابية،  �مل�شاهمة  على 
�إىل  جميعا  ذلك  بعد  نتجه  ثم 
يف  �ملتمثلة  �ملو�لية  �ملحطة 
�حلقيقية  �لتاريخية  �ملناف�شة 
�لت�رصيعية  �النتخابات  يف 
�لرب�مج  �أ�شا�س  على  و�ملحلية 

و�الأفكار« .
حركة  وفاء  باأن  مقري  و�شدد 
حم�س للحر�ك يكون با�شتمر�ر 
�لن�شال من �أجل �لتمكني ملطالبه 
تق�شري،  تفريط وال  بال  �لثالثة 
كل  من  تدلي�س،  وال  خد�ع  وال 
و�الجتماعية  �ل�شيا�شية  �لقوى 
�ل�شلطة  يف  و�لثقافية  و�لفكرية 
تقييم  �شمن  و�ملعار�شة 
مو�شوعي دقيق ملا حتقق وما 
مل يتحقق، ومعاجلات للمفا�شد 
�الأنانية  �أجنتها  �لتي  و�الأ�رص�ر 
�إطار  يف  و�لتزمت،  و�لتهور 
ال  �جلميع  يعرفها  جامعة  روؤية 
تتطلب �أي �لتقاء للتفاهم عليها، 
وال ت�شمح باحتكار وال ��شتغالل 
تتمحور حول �حلرية ومكافحة 

�لف�شاد و�شيانة �لهوية.
مقري  �لرز�ق  عبد  و�أ�شاد 
�شلميته،  و  �ل�شعبي  باحلر�ك 
قائال » لقد �جتمع �جلز�ئريون 
فيها  �شاركو�  م�شري�ت  يف 
�لوطن  �أنحاء  كل  يف  باملاليني 
مثلت  حمددة  مطالب  على 
للتغيري  �إ�شالحيا  م�رصوعا 
على  �جتمعو�  لقد  �ل�شامل، 
وتاأله  و�الإهانة  �لهيمنة  رف�س 

و�لتزوير  وتاأليهه  �حلاكم 
�لو�قع،  �الأمر  �شيا�شة  وفر�س 
وتقدمي  باالأجنبي  و�ال�شتعانة 
�ل�شيادة  يف  �ملفّرطة  �لتنازالت 
�حلكم،  يف  �لبقاء  �أجل  من 
�أريد  حني  لكر�متهم  فانت�رصو� 
وحني  �خلام�شة،  �لعهدة  مترير 
بيوتهم  يدخلو�  مل  ذلك  حققو� 
�ل�شو�رع  يجوبون  ��شتمرو�  بل 
من  ترتع�س  ال  حا�شمة  باأرجل 
�خلام�شة  �لعهدة  تكون  �أن  �أجل 
�ل�شعبية  �الإر�دة  جت�شيد  بد�ية 
دميقر�طي  حكم  �إىل  و�النتقال 
يكون فيه �حلاكم خادما لل�شعب 
و�أ�شقطو�  عليهم،  متاأله  ال 
�حلكم  و�شائط  م�شريهم  يف 
�ملنتفخة  �النتهازية  و�أجهزته 
يخطئ  فلم  �النتخابي  بالتزوير 
يف  �شهمُهم  ميُرق  ومل  حكمهم 
�لكا�شريية  �لفئات  هذه  حتديد 
�إذ �شماها با�شمها  �أنو�عها  بكل 
يف  �شادع  �شارم  و�حد  بل�شان 
كل  �أمامه  �شقطت  �شاحة،  كل 
بالتعومي  �لت�شرت  حماوالت 
�ل�شمري  يقبله  مل  ما  و�إدخال 

�جلمعي �ل�شعبي �لعادل. 
�أ�شاف  مت�شل،  �شياق  ويف 
على  �جتمعو�  لقد   « �ملتحدث 
و�لفا�شدين  �لف�شاد  بغ�س 
وحددو�  �أ�شكاله  كل  ورف�س 
�لع�شابة  �شموهم  �لذين  رموزه 
�شياع  م�شوؤولية  وحملوهم 
خري�ته  رغم  و�إفال�شه  �لبلد 
كليتو   ” �شعار  وكان  �لعظيمة، 

” هتافا عاما  لبالد يا �رص�قني 
عن  ينبئ  جميعا  �أل�شنتهم  على 
قلوبهم،  يف  عظيمة  ح�رصة 
�أرقامها  �أمو�ل  نهب  على 
فر�شة  و�شياِع  مد�شهة،  فلكية 
�أوالدهم  وعلى  عليهم  عظيمة 
و�أجيال  و�أجيال  �أجيال  على  و 
و�أجيال و�أجيال و�أجيال بعدهم، 
كل  عن  و�البتعاد  للرفاهية 
�جلز�ئريني  لكل  �الحتياج  �أنو�ع 
�أمم  �الأزمنة كما فعلت  عرب كل 
ع�رص  ت�شل  ال  باأمو�ل  عديدة 
لقد  عندنا،  �أنِفق  ما  ع�رص 
وجهة  من  كل  جميعا،  �جتمعو� 
وخطئهم،  ب�شو�بهم  نظرهم، 
�شو�ء  و�ختالفهم،  باتفاقهم 
تطرف،  ومن  منهم  �عتدل  من 
يد�فعون عن هويتهم، يظهرون 
�عتز�زهم بانتمائهم، فكان رفع 
�أول جمعة  �لر�ية �جلز�ئرية يف 
هو �جلامع �ملانع �لذي �نطوت 
و�لهويات،  �النتماء�ت  كل  فيه 
غري  حاجة  من  ثمة  يكن  فلم 
يف  �لوطنية  بالهوية  �لتم�شك 
�لهدف  �أجل  من  �لكفاح  حلظة 
�ل�شلبة  و�الأر�شية  �مل�شرتك 
�لتي ال خالف فيها، �ملتمثلة يف 
�ل�شعبية  �الإر�دة  مطلب جت�شيد 
وتوفري �حلريات ووقف �لتزوير 
و�شناعة �مل�شهد فوقيا، وك�رص 
وف�شح  و�إنهائه  �لف�شاد  حمور 

�أ�شحابه. 

معنيون بتعديل الد�ستور 
و االنتخابات املبكرة 

.       ل تناق�س بني بيان اأول نوفمرب و موؤمتر ال�سومام
.       احلكام اجلدد اأمام م�سوؤولية ا�سرتجاع الأموال املنهوبة 

.       ل ميكن �سنع امل�ستقبل �سوى انتخابات حرة ونزيهة 
.       �سراع الهوية يف احلراك عطل حتقيق اأهدافه 

اعترب رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق مقري اأن احلكام اجلدد اأمام م�سوؤولية كبرية لتاأكيد انف�سالهم التام عن الع�سابة وعهدها، وتبيني �سجاعتهم على 
اجتثاثها وتدمريها، واإظهار كفاءتهم يف مالحقتها، قائال » واإن من امللفات التي تنتظر جوابا ا�سرتجاع الأموال املنهوبة، واإن كان للنظام ال�سيا�سي خطة يف 

ذلك فليخرب بها الراأي العام، وليخربنا دوريا عن قيمة الأموال امل�سرتجعة«.

ميهوبي يوؤكد اأن حزبه �سيتاأقلم مع املرحلة اجلديدة:

االأرندي يطَلّق دواليب ال�سلطة و يختار ال�سعب 
الد�ساتري التي تو�سع على املقا�س م�سريها الإخفاق

�لوطني  للتجمع  �لعام  �الأمني  �أعلن 
�لدين  عز  بالنيابة،  �لدميقر�طي 
من  �الأرندي  نقل  قر�ر  عن  مىھوبي، 

دو�ليب �ل�شلطة نحو �شفوف �ل�شعب.
خالل  �أم�س  بالنيابة  �لعام  �الأمني  وقال 
تن�شيب  هام�س  على  �شحفية  ندوة 
قررنا  �ملوؤمتر  لتنظيم  �لوطنية  �للجنة 
�أن يكون �حلزب �إىل �شفوف �ل�شعب بعد 
�النتقاد�ت �لتي تعر�س لها خالل �شنو�ت 
�ل�شلطة مما جعله �شحية  ��شطفافه يف 
تعر�س  �لتي  باالنتقاد�ت  م�شت�شهد�  لها 

لها و خا�شة يف �حلر�ك .
و�أ�شاف قائال ع�رصون �شنة ونحن تابعون 
جديدة،  روح  بعث  قررنا  �ليوم  لل�شلطة 
ونحن نعمل على �إعادة �لثقة بعد قر�بة 
�أن يكون �حلزب  �شنة من �حلر�ك يجب 

�كرث قربا لل�شعب .
هذ�  �أن  ميهوبي،  �لدين  عز  �أعلن  كما 
جديدة  روؤية  عن  �شيك�شف  �ملوؤمتر 
�ملرحلة  متطلبات  مع  تتما�شى  للحزب 

�حلالية و�أكد �أن حزبه �شيتاأقلم معها .
�ملوؤمتر  حت�شري  جلنة  وبخ�شو�س 
من  من  تتكون  �نها  ميهوبي  ك�شف 
ع�شو   148 ت�شم  جلان  فرعية  �شبعة 
�أع�شاء  من  �لوطن  �أرجاء  خمتلف  من 
�ملكاتب  و�أع�شاء  �لوطني  �ملجل�س 
�الأمة،  مبجل�س  و�أع�شاء  ونو�ب  �لوالئية 
مهامها  مبا�رصة  �للجنة يف  وقد �رصعت 

بعد تن�شيبها مبا�رصة .
ويف �شياق �آخر، ثّمن �لتجمع ما تقوم به 
�مللف  يف  �جلز�ئرية  �لدبلوما�شية  �الآلة 
لها  �أرجع  جبار  عمل  �أنه  وقال  �لليبي 
للموقف  دعمه  عن  عرب  كما   . هيبتها 
�جلز�ئر  تبذلها  �لتي  و�جلهود   ، �لوطني 
�لدبلوما�شي  جهازها  تفعيل  خالل  من 
خمتلف  مع  بتو��شلها  �جلغر�يف  وثقلها 
�الأطر�ف، تغليبا ملنطق �حلو�ر و�حللول 
�أجنبية  قوى  �أي  تدخل  وعدم  �ل�ّشلمية، 

من �شاأنها �أن تعتقد �لو�شع �أكرث.
لالأمانة  تر�شحه  م�شاألة  وعن 

�لعامة  للتجمع �لوطني �لدميقر�طي،قال 
ميهوبي �نه من �ل�شابق الأو�نه �حلديث عن 

م�شاألة �لرت�شح لالأمانة �لعامة  للحزب .
و�أو�شح قائال هديف و هدف �ملنا�شلني 
�حلزب  ممار�شة  يف  بعيد�  �لذهاب  هو 
�إجناح  على  ،و�لعمل  �ل�شيا�شي  لعمله 

�ملوؤمتر .
لي�س  �ملوؤمتر  �إجناز  يتم  �نه  �كد  كما 
الأجل �شخ�س و�إمنا الأجل حزب  يكون له 
دور يف �حلياة �ل�شيا�شية وويف الفكاره و 

الأد�ئه .
وي�شار �إىل �أن ميهوبي قد �أعطى تعليمات 
�ل�رصوع  �أجل  من  �ل�شابقة  �لدورة  خالل 
�ال�شتثنائي  للموؤمتر  �لتح�شري  يف 
عامة  جمعيات  عقد  من خالل  للحزب، 
�ملندوبني  �ختيار  �أجل  من  بالواليات 
�لذين �شيكونون يف �ملوؤمتر �ال�شتثنائي، 
�نتخاب  �الأ�شا�شية  نقطته  �شتكون  �لذي 
عن  ف�شال  للحزب،  جديد  عام  �أمني 
و�الجتماعية  �ل�شيا�شية  �للو�ئح  مناق�شة 

و�القت�شادية  تكييفا مع �ملتطلبات �لتي 
توجد بال�شاحة �لوطنية.

و لدى �إجابته عن �شوؤ�ل عن �مل�شاور�ت 
مت  و�إذ�  �جلمهورية  رئي�س  بها  قام  �لتي 
مل  �نه  ميهوبي  قال  لهم  �لدعوة  توجيه 
دعاين  و�إذ�  �لرئي�س  من  دعوة  يتلقي 
يف  نظرنا  وجهة  �شنقدم  و  �شنلبيها 
قيمة  ت�شكل  �لتي  �ملجاالت  خمتلف 

م�شافة يف م�شتقبل �لبالد .
�للقاء�ت  تلك  �أن  �ملتحدث  ذ�ت  و�عترب 
يف  �شت�شاهم  �لرئي�س  يعقدها  �لتي 
لتتج�شد  �ل�شعب  مطالب  �شورة  تو�شيح 

على �أر�س �لو�قع.
ميهوبي  �شدد  �لد�شتور  بخ�شو�س  و 
مر�جعة  مقرتح  ي�شاند  حزبه  �ن  على 
قوي  د�شتور  �شن  �إىل  د�عيا  �لد�شتور، 
د�شتور  ال  �لدولة  موؤ�ش�شات  بناء  ي�شمن 
متنى  كما  �الأ�شخا�س  مقايي�س  على 

د�شتور� يعمر طويال  .
ف.ن�سرين

اإدانة رئي�س بلدية بني بحدل ب18 
�سهرا حب�سا نافذا

09 روؤ�ساء بلديات اأمام 
حماكم تلم�سان 

بالرم�شي  �أد�نت  حمكمة �جلنح  
رئي�س  تلم�شان  �شمال  كلم   25
لد�ئرة  �لتابعة  بحدل   بني  بلدية 
غرب  جنوب  43كلم  �شنو�س  بني 
نافذة   جب�شا  �شهر�  تلم�شان ب18 
عمومية  �أمو�ل  تبديد  تهمة   عن 
و�شوء  م�شبوهة   �شفقات  و�إبر�م 
بعد  وذلك    ، �لوظيفة  ��شتغالل  
�ل�شفقات  ع�رص�ت  على  �لوقوف 
�شاحب  و  �ملري   مابني  �ملربمة 
�لتي  �خلا�شة  �ملقاوالت  �إحدى  
باحلب�س  �أي�شا  �شاحبها  �أدين  
�إحدى  �لتي تعد  �لق�شية   �لنافذ. 
بها  يتابع  �لتي  �لف�شاد  ملفات 
�لبلديات   روؤ�شاء  من  �لعديد 
بوالية تلم�شان ، حيث مت �إحالة 09 
منهم على خمتلف حماكم �لوالية 
�شوء  بتهم  و�ملتابعة  للتحقيق 
��شتغالل �لوظيفة  و�إبر�م �شفقات 

�لعام  على  م�شبوهة ونهب �ملال 
ر�أ�شهم روؤ�شاء بلديات عني تالوت 
يف  �ملوقوفان    ميمون  �أوالد  و 
جارية  �لتحقيقات   تز�ل  ال  حني 
بلدية  رئي�س   20 من  �أكرث  مع 
�المن  و  �لدرك  م�شالح  قبل  من 
�لعقار  نهب  ق�شايا  يف  �لوطنني 
�لفالحي و�ل�شياحي وتبديد �ملال 

�لعام و�شوء ��شتغالل �لوظيفة .
حممد بن ترار
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الدرك  عنا�رص  با�رصت   
مع  معمقة  حتقيقات  الوطني 
الوطني  للأمن  العام  املدير 
الغاين  عبد  ال�سابق  اللواء 
نهب  ق�سيه  يف  واأبنائه  هامل 
ال05  تتجاوز  اأر�سية  قطعة 
بقرية  اأ�سحابها  هكتارات من 
العامرية  طاوي  دائرة  اأوالد 
�سمال عني متو�سنت وحتويلها 
تهديد  مت  كما   ، مرملة  اإىل 
عبد  بن  عائلة  من  اأ�سحابها 
رفعت  واإن  �سبق  التي  القادر 
اإىل  حماكم عني  عدة �سكاوي 

متو�سنت دون جدوى .

التي  امل�سادر  واأ�سارت  هذا 
بن  اإن  عائلة  اخلرب  اأوردت 
را�سلت  قد  القادر  تكون  عبد 
االأختام  حافظ  العدل  وزير 
الذي  طالب  زغماتي  بلقا�سم 
على  والوقوف  امللف  بفتح 
االأر�سية  القطعة  نهب  حقيقة 
اإ�سقاط  اإىل حد  االأمر  وو�سل 
ج�رص من اأجل تو�سيع م�ساحة 
و�سط  الرمل  ،  ا�ستخراج 
االأمنية  ال�سلطات  �سمت 
التي  والع�سكرية  واالإدارية 
مي�سها  اأن  املفرو�ض  من 
تبني  بعدما  التحقيق  خا�سة 

الوثائق  العائلة  متلك  اأن هذه 
االأر�سية  الثبوتية  للقطعة 
اأي  �سكوى  دون  عدة  وقدمت 
ال�سلطات  من  �سواء  تدخل 
الوالئية اأو االأمنية اأو العدالة  ، 
االأمر  و�سل  هذا  من  اأكرث  بل 
االأر�ض  �ساحب  اإىل  تهديد 
الفعلي  من قبل اأطراف اأمنية 
م�سالح  وكانت  ،هذا  بال�سجن 
املرملة  حا�رصت  قد  الدرك 
املا�سي  ما  االأ�سبوع  خلل 
جعل العمال يفرون  يف انتظار 

ما �ست�سفر عنه التحقيقات
حممد بن ترار

م.�س

اجتماعه  خلل  الوزير  واأكد 
للمجل�ض  التنفيذي  باملكتب 
الوطني ل�سعبة احلبوب اأن هذه 
�سمن  تخزينها  مت  الكميات 
حيز  دخلت  كربى  خمازن   9
اال�ستغلل باملوازاة مع حملة 
للمو�سم  والدر�ض  احل�ساد 
و  األف   300 بني  ترتاوح  ب�سعة 

500 األف قنطار.
 وح�سب عوماري يعمل القطاع 
التخزين  قدرات  تو�سيع  على 
احل�ساد  مو�سم  ال�ستقبال 
تنفيذ  خلل  من  املقبل 
البالغ  امل�سطرة  امل�ساريع 
عددها 30 م�رصوعا ، بعد حل 
خمتلف العراقيل املتعلقة بها، 
اأين �سيتم اطلق 14 م�رصوعا 
م�رصوعا   16 جانب  اإىل  قريبا 
�سيتم  التح�سري  قيد  اآخر 

اإطلقها بتفاوت، بعدما بلغت 
التح�سريات ما بني  60  ن�سبة 

و70 باملائة.
األف   600 القطاع  ويح�سي 
جمال  يف  مندمج  فلح 
ما  وهو  احلبوب،  زراعة 
 - الوزير  -ح�سب  يتطلب 
 « اإطار  يف  تنظيمهم  اإعادة 
يخ�ض  واحد  مهني  تنظيم 
املجل�ض  يف  املمثل  ال�سعبة 
تيارات  اأية  عن  عيدا  املهني 
ملختلف  مناق�سته  اأخرى«ويف 
لها  يتعر�ض  التي  االإ�سكاليات 
امليدان،  يف  ال�سعبة  فلحوا 
انعقاد  اإىل ترقب  الوزير  اأ�سار 
جمل�ض وزراء ثان يخ�ض �سعبة 
الوزراء  جمل�ض  بعد  احلبوب 
نوفمرب   4 يف  انعقد  الذي 
تقدمي  �سيتم  اأين  املا�سي، 

ورقة طريق للحكومة.
زراعة  تو�سيع  جانب  واإىل 

ال�سلب،  والقمح  اللني  القمح 
تعليماته  الوزير  اأعطى 
بتو�سيع زراعة ال�سعري ودرا�سة 
اإىل جانب  اإمكانيات ت�سديره، 
البقوليات  زراعة  تطوير 

)عد�ض، حم�ض، فا�سولياء( .
وتعرف البقوليات م�ستوى انتاج 
الوزير،  بح�سب   ، »قيا�سي« 
م�ساورات  عن  ك�سف  الذي 
ق�سد  التجارة  قطاع  مع  متت 
فرتة  ا�ستريادها خلل  اإيقاف 
الوطن  داخل  االنتاج  جاهزية 
الفلحني  حتفيز  اأجل  من 
زراعتها  يف  اال�ستمرار  على 
بلغت  كما  االإنتاج  وم�ساعفة 
مردودية زراعة الذرة ال�سفراء 
والية  يف  �سيما  اجلنوب  يف 
 105 ب  تقدر  كمية  اأدرار 
 ، الواحد  الهكتار  يف  قناطري 
ح�ساد  يف  ال�رصوع  �سيتم  اأين 
فرباير  �سهر  بحلول  املنتوج 

املقبل.
اأهمية  اإىل  الوزير  وتطرق 
تطوير هذا النوع من الزراعات 
العليا  واله�ساب  اجلنوب  يف 
الوطنية   الكفاءات  با�ستخدام 
فاتورة  تقلي�ض  من  للتمكن 
الواردات من مادة القمح اللني، 
والتي باتت ت�سكل -ح�سبه-  :« 
كبريا على عاتق ميزان  عائقا 
واأنه  خا�سة   ،« املدفوعات 
يتم تبذير ما قيمته 350 مليون 
املادة  هذه  قيمة  من  دوالر 

خلل عملية اال�ستهلك.
كما دعا الوزير امل�ستثمرين يف 
واخلا�ض   العمومي  القطاعني 
وامل�ستوردين اإىل امل�ساركة يف 
اال�ستثمارات املحلية للحبوب 
القابلة للتفعيل داخل الوطن يف 
اإطار مهيكل و�سيما يف جماالت 
اإنتاج الذرة والقمح اللني والتي 
على  قادرة  اأولية   مواد  تعد 

ال�سناعات  من  العديد  متوين 
الغذائية القائمة داخل الوطن، 
اإىل جانب اال�ستثمار يف جمال 

التحويل.
الن�سغاالت  ا�ستماعه  وبعد 
عماري  اأكد  املكتب،  اأع�ساء 
اأن القطاع يعمل على التن�سيق 
ل�سمان  ال�سلطات املحلية  مع 
املرافقة للفلحني، اإىل جانب 
بحث نظام التمويل يف القطاع 
القطاعات  مع  الفلحي 
دفع  اأنظمة  وع�رصنة  املعنية 
من  الفلحني  م�ستحقات 
ا�ستدامة   « اىل  التو�سل  اجل 
الفلحني«،واأ�ساف  ن�ساطات 
الطريق  ورقة  اأن  الوزير 
اإىل  �سرتفع  والتي  املعدة 
تو�سيع  على  ترتكز  احلكومة 
نحو  املزروعة  امل�ساحات 
تطوير  يف  والتحكم  اجلنوب 
يف  والتحكم  االنتاج  اأنظمة 

و�سع  جانب  اإىل  املردود 
برنامج اأ�سا�سي لتطوير البذور 
نوعية  مع  واأقلمتها  وتنويعها 

املناخ.
مدر�سة  اإن�ساء  القطاع  ويعتزم 
يف الزراعة ال�سحراوية لدرا�سة 
واأقلمتها  والبذور  املنتجات 
ال�سحراوي  املناخ  طبيعة  مع 
رئي�ض  لتوجيهات  ،جت�سيدا 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

خلل جمل�ض الوزراء.
حت�سني  اأي�سا  تت�سمن  كما 
اأنظمة الري املقت�سدة وتعزيز 
والتكنولوجي  العلمي  التدخل 
من   ، الفلحي  املجال  يف 
ومراكز  املعاهد  ربط  خلل 
 ، مبا�رصة  بالفلح  البحث 
من  ال�سباب  خربة  وا�ستغلل 
يف  العلمية  الكفاءات  حاملي 

املزارع واملزارع النموذجية.
مع  لقاء  عقد  يتم  ان  ويرتقب 

اطارات قطاع املوارد املائية 
لبحث �سل اإجناز حواجز مائية 
الفلحي،  لل�سقي  موجهة 

ي�سيف الوزير.
ال�سغط  تخفيف  جمال  ويف 
وجه  الكهربائية،  الطاقة  على 
ب�رصورة   ، عماري  ال�سيد 
خدمات  على  االعتماد 
املتجددة  الطاقات  حمافظة 
والوكالة  الطاقوية  والفعالية 

الوطنية لتطوير الرقمنة.
يدر�ض  املكننة،  جمال  ويف 
القطاع مدى امكانية الرتخي�ض 
بع�ض  با�سترياد  للفلحني 
ماكينات احل�ساد االأ�سا�سية يف 
امكانية  ومدى  االنتاج،  حلقة 
اأنواع املاكينات  �سناعة بع�ض 
الوطن،  داخل  والتجهيزات 
مع  لقاءات  عقد  خلل  من 
العموميني  املتعاملني  بع�ض 

واخلوا�ض » قريبا«.

جتميع 20 مليون قنطار من القمح ال�سلب 

الرتخي�ص للفالحني با�سترياد 
بع�ص ماكينات احل�ساد

.      اإطالق 14 م�سروعا قريبا و 16 م�سروعا اآخر قيد التح�سري

بلغت كميات القمح ال�سلب املجمعة على م�ستوى وليات الوطن منذ اأفريل املا�سي اأزيد من 
20 مليون قنطار, مت توجيهها اإىل التخزين على م�ستوى 9 خمازن كربى , ح�سبما اأفاد به وزير 

الفالحة والتنمية الريفية �سريف عوماري .

نهب قطع  اأر�سية ل�ستخراج الرمل باأولد طاوي

التحقيق مع الهامل واأبنائه يف عني متو�سنت  

وزير التجارة, كمال رزيق

مهمة عاجلة لرتقية ال�سادرات و تنويعها 
تراأ�ض وزير التجارة، كمال رزيق، 
تن�سيقيا  اجتماعا  اأم�ض،  اأول 
�سادرات  الإ�سكالية  تطرق 
للخارج،  اجلزائرية  املنتجات 
وكذا  اللوجي�ستيكي،  �سقها  يف 
والب�سائع  ال�سلع  نقل  عمليات 

للواليات اجلنوبية واحلدودية.
للوزارة،  بيان  به  اأفاد  وح�سبما 
بح�سور  االجتماع  جرى  فقد 
املكلف  املنتدب  الوزير 
عي�سى  اخلارجية  بالتجارة 
لقاءات  �سل�سلة  وتاأتي  بكاي، 
مع  الوزير  عليها  ي�رصف  التي 
القطاع،  يف  الفاعلني  خمتلف 
يف اإطار االإ�سرتاتيجية اجلديدة 

لرتقية التجارة اخلارجية.
ومت التطرق خلل االجتماع اإىل 
اللوجي�ستيكية  املن�سات  نق�ض 
احلدودية،  املعابر  يف  خا�سة 
املتعاملني  يدفع  مما 
االقت�ساديني للجوء اإىل ال�سحن 
ك�سف  االإطار،  اجلوي ويف هذا 
�ستعمل  التجارة  وزارة  اأن  رزيق 
النقل  وزارة  مع  بالتن�سيق 
العمومية على هدف  واالأ�سغال 
ال�سادرات،  مل�ساعفة  اأ�سا�سي 
النقل  اإمكانيات  بتطوير  وذلك 
عرب  خا�سة  والبحري،  الربي 
احلديدية  ال�سكة  �سبكات 
الأبعد  ت�سل  اأن  يجب  التي 
ع�رصنة  مع  احلدودية  النقاط 

اخلدمات.
يدخر  لن  انه  الوزير  اأكد  كما 
الكفيلة  احللول  الإيجاد  جهد 
التقنية  امل�ساعب  بتذليل 
من  امل�سدرين  تواجه  التي 
املتعاملني  وتوجيه  دعم  خلل 
تعزيز  ق�سد  االقت�ساديني، 
يف  املحلية  منتجاتنا  مكانة 
باالإ�سافة  اخلارجية،  االأ�سواق 
اإىل اتخاذ جملة من االإجراءات 

نظام  تطبيق  منها  التحفيزية 
النقل  مل�ساريف  تعوي�سي 
ت�سجيعا  واخلارجي،  الداخلي 
اآليات  عرب  تكون  للت�سدير، 

مدرو�سة.
ويف ذات ال�سياق، اأو�سح الوزيران 
ال�سادرات خارج  اأن رفع ح�سة 
باالأولوية،  يحظى  املحروقات 
االإمكانيات  كل  و�سع  و�سيتم 
ترقية  رهان  لك�سب  اللزمة 
مب�ساهمة  وتنويعها،  ال�سادرات 
بهذه  املعنية  القطاعات  كل 

العملية.
وزير  اأن  االإ�سارة،  بنا  وجتدر 
التجارة كمال رزيق، رفقة الوزير 
اخلارجية  للتجارة  املنتدب 
�سي�رصفان  بكاي،  عي�سى 
يجمع  وطني  لقاء  على  اليوم، 
مبقر  التجارة،  قطاع  اإطارات 
التجارة  لرتقية  الوطنية  الوكالة 

اخلارجية »اأجلاك�ض«.

احلاج طاهر بولنوار يوؤكد 
»امل�سوؤولية م�سرتكة بني 

الوزارة واملنتجني »

الوطنية  اجلمعية  رئي�ض  ك�سف 
للتجار واحلرفيني احلاج طاهر 
�رصوط  ثلث  هناك  بولنوار، 
املحليني  املنتجني  على 
الوطني،  املنتوج  يف  حتقيقها 
وتنويعها  ال�سادرات  لرتقية 
التجارة  واإنعا�ض  جهة،  من 

اخلارجية من جهة اأخرى.
للتجار  الوطني  املمثل  وقال 
املنتجني  اأن  واحلرفيني 
بداية،  مطالبون  املحليني 
االإنتاج  لزيادة  جمهود  ببذل 
لتلبية  الوطني حتى يكون كافيا 
املواد  كل  يف  املحلي،  الطلب 
اال�ستهلكية، باعتبار اأن التجار 
عندما  للم�ستوردين،  يلجئون 

بع�ض  يف  نق�ض  هناك  يكون 
عليها  يقبل  التي  املنتوجات، 
هذا  اإىل  باالإ�سافة  املواطنون، 
حت�سني  املنتجني،  على  يجب 
منتوجاتهم،  ونوعية  جودة 
رغم  االأحيان  بع�ض  يف  الأنه 
التجار  الوطني،  املنتوج  توفر 
ويلجئون  �رصاءه،  عن  ميتنعون 
النوعية  ب�سبب  لل�سترياد، 
ال�سيئة لتلك املنتوجات الوطنية 

وقلة جودتها.
اأما ال�رصط الثالث لتحقيق ذلك، 
بولنوار  طاهر  احلاج  اأكد  فقد 
اأن على املنتجني اأن يكون �سعر 
�سعر  نف�ض  اأو  اأقل  منتوجاتهم 
نظرا  امل�ستوردة،  املنتوجات 
امل�ستورد  االأجنبي  املنتوج  اأن 
اأرخ�ض و اأكرث جودة من املنتوج 
الوطني، وهو ما دفع املواطنني 
هاته  ا�ستهلك  على  للإقبال 
مقارنة  االأجنبية،  املنتوجات 
وبالتايل  املحلية،  بنظريتها 
اأن  الوطني،  املنتوج  �سعر  على 
وتكاليف  االإنتاج  تكاليف  يغطي 
الوقت،  لكن يف نف�ض  الت�سويق، 
للقدرة  منا�سب  يكون  اأن  يجب 
ال�رصائية للمواطن، ويف متناول 

اجلميع.
يف االأخري، ذكر بولنوار اأن وزير 
التجارة كمال رزيق، قد اأكد يف 
على  بينهما،  جمع  لقاء  اآخر 
الوطني،  االإنتاج  ترقية  �رصورة 
فاتورة  تقلي�ض  على  والعمل 
اال�سترياد، وهذا طبعا لن يكون 
مت  حال  يف  اإال  ح�سبه،  ممكن 
وحتقيق  الوطني  االإنتاج  رفع 

االكتفاء الذاتي املحلي.
الوزارة مطالبة بتغيري 

جذري يف �سيا�ستها 
القت�سادية

احلاج  قال  اأخرى،  جهة  من   
طاهر بولنوار اأن على الو�ساية، 
بذل جمهودات من اأجل ت�سهيل 
الوطني،  املنتوج  ت�سويق 
الوطني،  االإنتاج  وت�سجيع 
النظر  اإعادة  خلل  من  وهذا 
وهي:  نقاط جوهرية  اأربعة  يف 
اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء 
على  �سواء  البريوقراطية، 
املوؤ�س�سات،  اإن�ساء  م�ستوى 
املركزي  امل�ستوى  على  اأو 
ثانيا  املحلي،  امل�ستوى  وعلى 
بحيث  الدعم  �سيا�سة  تغيري 
اإىل  مبا�رصة  يوجه  الدعم 
املنتج  اإىل  ولي�ض  امل�ستهلك  
اإعادة مراجعة  وهذا من خلل 
لبع�ض  احلالية،  الدعم  �سيا�سة 
على  ت�سجع  الأنها  املنتجات، 
يف  امل�ساهمة  بدل  اال�سترياد، 

ت�سجيع االإنتاج الوطني.
ذكر  املثال،  �سبيل  على  ومنه 
للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئي�ض 
واحلرفيني اأنه من غري املنطقي، 
مادتي  اإنتاج  دعمت  الدولة  اأن 
اأن هاتني  الفرينة واحلليب، مع 
وبالتايل  م�ستوردتان،  املادتني 
املنتوجني  لهاذين  دعمها 
دعم  مبثابة  يعد  امل�ستوردين، 
للمنتجني االأجانب، على ح�ساب 
املنتجني املحليني. اأما النقطة 
بولنوار  اأكد  الثالثة،  اجلوهرية 
�سبكة  حت�سني  �رصورة  على 
اأ�سواق  فتح  خلل  من  التوزيع، 
اجلزائر  الأن  نظرا  جديدة، 
االأ�سواق  يف  كبريا  نق�سا  ت�سهد 
وبالتايل  الوطني،  م�ستوى  على 
الوطني  االإنتاج  ن�سجع  كيف 
توجد  ال  الوقت،  نف�ض  يف  و 
وا�ستيعاب  لت�سويقه  اأ�سواق 

وفرة منتوجاته حمليا.
مرمي خمي�سة

جلان حتقيق با�سرت عمال ميدانيا

مناطق م�سقية غري منجزة وم�سانع وهمية  
من  وزارية   جلان  با�رصت  
وزارتي الفلحة والري حتقيقات 
املحيطات  م�ساريع  يف  معمقة 
االأرا�سي  ودعم  امل�سقية 
ا�ستهلكت  التي  الفلحية 
املئات من املليري من ميزانية 
الدولة خلل الع�رصية املا�سية 
والتي  اأوكلت مهامها ملقاوالت 
نهب  التي  الع�سابة   من  مقربة 
اأكرث  جت�سيد  دون  العام  املال 
و  م�سقية  منطقة   150 من 
املئات  عن  ناهيك  اأحوا�ض 
برتبية  اخلا�سة  امل�ساريع  من 
االأ�سماك  م�سائد  احليوانات  
وحتويل  جتفيف  وم�سانع 
واأكدت  هذا  والفواكه.  اخل�رص 
ان   التحقيق  من  مقربة  م�سادر 
يزيد  ما  نهب  تخ�ض  الق�سية  
عن 1000 مليار الإقامة من�ساآت 

اكرب  راأ�سها  على  م�سقية  
واآخر  مبغنية  م�سقي  حميط 
مب�ستغامن وثالث بعني متو�سنت  
مع�سكر  حميط  اإىل  باالإ�سافة 
بتو�سيع  اخلا�ض  وم�رصغني 
على  زيادة  احلم�سيات  �سبكة 
م�ساريع بكل من �سلف واملدية 
عن  ناهيك   ، وبومردا�ض 
املئات من الهكتارات امل�سقية 
مكافحة   وم�ساريع   باجلنوب 
على  حرب  بقيت   والتي  اجلراد 
حني  يف  جت�سيد  دون  ورق  
املليري  البنوك  عليها  �رصفت 
من االأموال التي توجه يف اإطار 
الدعم والتي ا�ستفاد منها رجال 
لهم   العلقة  الذين  الع�سابة 
بالفلحة . من جانب اآخر جند 
اأن بع�ض امل�ساريع انطلقت  دون 
الزمن  من  ع�رصية  منذ  تكتمل 

اإىل  ت�ساف   ، ومغنية  مب�ستغامن 
ال�سمك  مفارخ  امل�ساريع  هذه 
وال�سحراء  العذبة  باملياه 
العري�سة  م�رصوع  يتقدمها 
جنوب تلم�سان وم�سائد ال�سيد 
مل   التي  اجلزائرية  بال�سواحل 
اإنتاج  تنجز رغم ما حتققه من 
للرثوة احليوانية ، �سف اإىل ذلك 
فقد مت  الوقوف على اأكرث من 
املنتجات  لتحويل  م�سنع   100
اإجنازه  يتم  والذي مل  الغذائية  
رغم ما له من فائدة المت�سا�ض 
االإنتاج الفائ�ض  واإنتاج منتجات 
غرار  على  ت�سديرها  ميكن 
والطماطم  اخل�رص  م�سربات 
وغريها  والع�سائر  والعجائن 
حني  يف  النور  ترى  مل  والتي  

ا�ستهلكت اأموالها .
حممد بن ترار
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على  الوقوف  جدا  ال�صعب  من 
يف  حدث  ملا  موحدة  ت�صمية 
دي�صمرب  بني  العربية  املنطقة 
الثورات  بني   ،2011 مار�س  و   2010
متابعون  مال  فقد  واالنتفا�صات، 
من مفكرين و�صحافيني من الغرب 
العربي«  »الربيع  ا�صم  اإطالق  اإىل 
منعرجا  اآنذاك  اعتربوه  ما  على 
اأعاد  العربي  العامل  يعي�صه  تاريخيا 
�صهدته  الذي  املنعرج  االأذهان  اإىل 
الذي   1989 عام  ال�رشقية  اأوروبا 
ال�صوفياتي،  االحتاد  بانهيار  بداأ 
جذري  بتغيري  وانتهى  االأكرب،  االأخ 
الأوروبا  الديكتاتورية  لالأنظمة 
باندثار  مرورا  له  التابعة  ال�رشقية 
التي  اال�صرتاكية  االإيديولوجيات 

ال�صند  ت�صكل  كانت 
ال�رشعية  وت�صمن 

لتلك االأنظمة.   
االنتفا�صات  وبانت�صار 
العربية  ال�صعبية 
من  كل  يف  العنيفة 
واليمن  وليبيا  م�رش 
والبحرين  و�صوريا 
اإرها�صات  وظهور 
املغرب  من  كل  يف  لها 

العامل  ينظر  يعد  مل  واجلزائر 
فقد  عابرة  ظاهرة  اأنها  على  اإليها 
دفعت اإىل ت�صكل حالة تاأهب ق�صوى 
مبا  العربية،  االأنظمة  واعتربت 
نف�صها يف  االأنظمة اخلليجية،  فيها 
اأزمة، مما جعلها تفكر يف االنتقال 
اإىل موقع الهجوم  من موقع الدفاع 
من  اأ�صكال  تطوير  خالل  من 
مع  بالتحالف  امل�صادة  الثورات 
والنخب  املحلية  التقليدية  القوى 
�صواء  االنتفا�صات،  بتلك  املهددة 
يف  املدنية،  اأوى  منها  الع�صكرية 
وي�صارية  اإ�صالمية  تيارات  مواجهة 
االنتفا�صات  تلك  موجة  ركبت 
وهذه  وتوجيهها.  تاأطريها  ق�صد 
على ح�صاد  فيها  نقف  التي  الفرتة 
حرية  يف  جتعلنا  العربية«  »الثورات 

ينبغي  الذي  الدقيق  الت�صاوؤل  حول 
طرحه، هل يجوز احلديث عن م�صار 
اإر�صاء  نحو  الثورات  لهذه  تطور 
على  اإيجابا  انعك�س  جديد  عهد 
اأ�صاليب احلكامة وعاد باخلري على 
اأم  وثقافيا؟  اقت�صاديا  املجتمعات 
ح�صيلة  هي  احلقيقية  احل�صيلة  اأن 

ن�صاط الثورات امل�صادة؟ 
وهي  العربية،  ال�صعوب  اأن  الواقع 
من  احلرجة  الفرتة  تلك  تتذكر 
تاريخها املعا�رش،  تعتربها اأحيانا 
جعلته  ما  و�رشعان  فتح  قد  قو�صا 
املنطقة  بها  مرت  الذي  املاآ�صي 
اأجيال  تاأتي  اأن  انتظار  يف  يغلق 
لذا  اأخرى.  اأقوا�صا  تفتح  جديدة 
عن  اليوم  نتحدث  اأن  االأجدر  فمن 
ح�صيلة م�صار اإخماد الثورات العربية 
وعلى  اخلليج  دول  و�صعت  فقد 

ال�صعودية  العربية  اململكة  راأ�صها 
خطة  املتحدة  العربية  واالإمارات 
عن  اأوال،  اإبعادها،  منها  الق�صد 
اأجل  من  ن�صاأت  التي  النبيلة  القيم 
والعدالة  احلرية  مثل  جت�صيدها 
يف  الثورات  هذه  واإغراق  والكرامة 
اإذكاء  خالل  من  الدماء  من  حمام 
والقبلية  والعرقية  الدينية  الفنت 
واإ�صعال  الواحد  ال�صعب  اأبناء  بني 
باملال  وتغذيتها  اأهلية  حروب 
حتويل  اإليها  ي�صاف  وال�صالح، 
جمال  اإىل  الثورات  هذه  اأر�س 
حيوي و«منطقة تبادل حر« لل�صالح 
للجرمية  ومرتعا  واملخدرات 
املنظمة وجلماعات اإرهابية جعلت 
اأرا�س �صورية وعراقية منطلقا  من 
جديد  اإرهابي  تنظيم  لتاأ�صي�س 

ما  وهو  القاعدة  تنظيم  يوازي 
قبل  »داع�س«  الدولة  تنظيم  ي�صمى 
اإفريقيا  �صمال  اإىل  اأذرعه  متتد  اأن 
وليبيا خ�صو�صا، بينما دخلت اليمن 
يف م�صتنقع حرب بالوكالة بني دول 
اجلزائر  دخلت  كما  واإيران  اخلليج 
على  وا�صتنزاف  ا�صتنفار  حالة  يف 
حدودها ال�رشقية واجلنوبية حت�صبا 
الأي تداعيات اأمنية خطرية للحزام 

الناري الذي يحيط بها.  

م�سر بني 25 جانفي و30 جوان

عن  النماذج  اأح�صن  من  م�رش  تعد 
ثورة م�صادة قامت داخل ثورة، فقد 
كان الزخم الذي انطلقت به الثورة 
اإىل  وبالنظر  جانفي،   25 االأوىل يف 
املكانة االإ�صرتاتيجية لهذا البلد يف 
العامل العربي، يوحي 
اأن م�رش كانت مقبلة 
عميق  انقالب  على 
و�صيا�صيا  فكريا 
اجلي�س  واأن  ال�صيما 
�صانع  امل�رشي، 
وقوام  النظام 
منذ  بداأ  الدولة، 
يناأى  البداية 
تاأييد  عن  بنف�صه 
مثل  دول  ورائه  ومن  مبارك  نظام 
الواليات املتحدة وفرن�صا، دون اأن 
يف�صح عن بدائل وهو ما جعل قوى 
�صيا�صية، اإ�صالمية وي�صارية، تقتحم 
الثورة اأ�صوة مبا جرى يف تون�س من 
اأجل ت�صكيل توجهات جديدة للنظام 
البديل الذي مل تعرف �صماته بعد، 
لكن اجلميع انخرط يف النهاية، بعد 
�صقوط مبارك، يف �رشورة الذهاب 
اإىل ا�صتحقاقات جديدة تنطلق من 
التي عرب عنها يف ميدان  املطالب 
جرت  وبهذا  بالقاهرة،  التحرير 
بها  فاز  التي  الرئا�صة  انتخابات 
الرئي�س  يف  ممثال  االإخواين  التيار 
اإق�صاء  بعد  مر�صي  حممد  الراحل 
التيار  هذا  يف  فاعلتني  �صخ�صيتني 

من الرت�صح. 

الرئا�صة  �صدة  اإىل  مر�صي  وبو�صول 
االإخواين  التيار  على  الفخ  انغلق 
االأو�صاط  يف  اإليه  ينظر  كان  الذي 
على  باالأخ�س  الي�صارية  امل�رشية 
�صلطة  على  قائم  طائفي  تيار  اأنه 
من  اأكرث  العام  ومر�صدها  اجلماعة 
باملوؤ�ص�صات  وال  بالثورة  اإميانه 
اجلديدة التي ينبغي اأن تنبثق عنها. 
امل�رشية  احلكومة  عزلة  من  وزاد 
للعربية  املبدئي  املوقف  اجلديدة 
من  العربية  واالإمارات  ال�صعودية 
التيار االإخواين الذي تعتربه تنظيما 
اإرهابيا ف�صال عن اأن اإدارة الرئي�س 
حتالف  عقد  اإىل  اأ�رشعت  مر�صي 
وقطر  تركيا  مع  جيوا�صرتاتيجي 
على  اخلليج  دول  تلقته  ما  وهو 
دفعها  ما  وهو  �صدها  موجه  اأنه 
قيادة  مع  اإىل عقد حتالفات �رشية 

امل�رشي  اجلي�س 
راأ�صها  وعلى 
عبد  املاري�صال 
ال�صي�صي  الفتاح 
الذي  التحالف  وهو 
ي�صمى  ملا  مهد 
التي  يونيو   30 ثورة 
وجهه  بنداء  بداأت 
ال�صعب  اإىل  ال�صي�صي 

حركة  بقمع  له  لياأذن 
عهد  وبدء  االإخواين  والتيار  الثورة 
جتمعات  بعقد  امل�صادة«  »الثورة 
»الثورة«  وهي  لندائه  ملبية  مليونية 
�صموليا جديدا  نظاما  اأفرزت  التي 

ال يزال قائما اإىل اليوم.

ليبيا و�سوريا واليمن..من مهد 
الثورة اإىل بركة دماء

امل�صادة  الثورة  اأف�صت  واإن 
فر�صته  ا�صتقرار  اإىل  م�رش  يف 
الو�صع  فاإن  متجددة  ديكتاتورية 
واليمن قد  ليبيا و�صوريا  يف كل من 
اأف�صى اإىل ماأ�صاة متعددة العناوين. 
فقد حتولت هذه الدول اإىل �صاحات 
اأجنبية  باأجندات  داخلية  حروب 
الواليات  الكربى،  القوى  فواعلها 

املتحدة وفرن�صا وبريطانيا ورو�صيا 
بالعربية  اإقليميا  ممثلة  واإيطاليا، 
ال�صعودية واالإمارات العربية وم�رش 
وقطر وتركيا واإيران. وال تزال هذه 
املاأ�صاة  جترت  اليوم  اإىل  البلدان 
التي دخلت فيها وما تبعها من قتل 

وتهجري وفقر وجهل ومتزق للن�صيج 
القوى  تزال  ال  حني  يف  الوطني 
ال�صاحة  على  الفاعلة  االأجنبية 
من  اال�صتفادة  حجم  على  تتزاحم 
يفر�س  ع�صكري  اأو  �صلمي  حل  اأي 
خارج  البلدان  هذه  �صعوب  على 
جزئيا  االأمر  ا�صتتب  فقد  اإرادتها، 
ماأ�صاة  دث  حتحُ اأن  دون  �صوريا  يف 
تغيري  اأي  �صنوات   9 اليوم  عمرها 
�صيا�صي، اإذ ال يزال النظام ال�صوري 
قائما اأمام ازدواجية �صيا�صية تلعبها 
انهيار  اأمام  الدولية  املجموعة 
لعدم  داخليا  املن�صودة  البدائل 
امتالكها طول النف�س يف حرب قد 

يطول مداها اأكرث. 
اأما اليمن الذي اعتاد على النزاعات 
والقبلية  منها  الطائفية  الداخلية 

دفعا  امل�صادة  الثورات  زادته  فقد 
عمقه  يدرك  ال  م�صتنقع  نحو 
وحدوده ب�صهولة، فاليمن اليوم �صار 
�صاحة حرب تقليدية عليها تقوم بها 
ودول  العربية  واالإمارات  ال�صعودية 
اأخرى يف ما ي�صمى التحالف العربي 
ملحاربة االإرهاب، حرب واإن 
املبا�رش جماعة  كان هدفها 
اآفات  ثمنها  اأن  اإال  احلوثي 
والتمزق  واجلهل  الفقر 
وحدت  التي  واالأمرا�س 
ال  اأنها  اإذ  ال�صعب  حولها 
متيز بني القبائل والطوائف 

واالأحزاب.
اإليها  التفت  واإن  وليبيا، 
املجتمع الدويل هذه االأيام 
ب�صبب العوائق التي اعرت�صت خطة 
املبعوث االأممي غ�صان �صالمة الذي 
اأو�صك على تنفيذ خطة للخروج من 
م�رش  تدخل  لوال  الليبية  االأزمة 
اإرادتها  لفر�س  العربية  واالإمارات 
بالقوة الع�صكرية ل�صالح طرف دون 
االأطراف االأخرى وهو ما حّول هذا 
البلد اإىل منطقة نزاع اإقليمي بدخول 
تركيا ورو�صيا على خط االأزمة قبل 
احللول  خط  على  اجلزائر  دخول 
مب�صاعيها الديبلوما�صية جتاه جميع 
االأزمة  هذه  كانت  لقد  االأطراف. 
باجلزائر  حوارات  مو�صوع  دائما 
الفرقاء  الحت�صان  ت�صتعد  التي 
ينهي  نهائي  حل  �صبيل  يف  الليبيني 
اجلوار  دول  ويعفي  الليبيني  معاناة 

من التوترات الناجمة عن االأزمة.

يعود امل�سريون بذاكرتهم اليوم، 25 جانفي، اإىل ت�سع �سنوات م�ست عن اليوم الذي انطلقت فيه الثورة امل�سرية على نظام ح�سني مبارك، 
ثورة هي الثانية من نوعها بعد تلك التي �سهدتها تون�س يف اأواخر �سنة 2010 لتتوا�سل بعدها �سل�سلة من الهبات التي كان هدفها اقتالع اأنظمة 

جثمت على ظهور ال�سعوب العربية لعقود كاملة، �سلبتها حريتها وكرامتها واأم�سكت مبقاليد ال�سلطة بقب�سة من حديد يف ظل ما �سار ي�سمى 
»اجلملكيات العربية«، يف اإ�سارة اإىل اختفاء اأنظمة ملكية وراء قناع اجلمهورية ل�سيما بعد اأن حتققت فكرة توريث احلكم يف �سوريا وبداأت 

ترت�سم يف م�سر وليبيا واليمن بل بداأ احلديث عنها حمت�سما يف اجلزائر.

يف ذكرى ثورة 25 جانفي  مب�سر

اح�سن خال�س

هكذا قامت الثورات العربية امل�ضادة

ليبيا، واإن التفت اإليها املجتمع الدويل هذه 
الأيام ب�سبب العوائق التي اعرت�ست خطة 
املبعوث الأممي غ�سان �سالمة الذي اأو�سك 

على تنفيذ خطة للخروج من الأزمة الليبية 
لول تدخل م�سر والإمارات العربية لفر�س 

اإرادتها بالقوة الع�سكرية

هذه الفرتة التي نقف فيها على ح�ساد 
»الثورات العربية« جتعلنا يف حرية حول 

الت�ساوؤل الدقيق الذي ينبغي طرحه، 
هل يجوز احلديث عن م�سار تطور لهذه 
الثورات نحو اإر�ساء عهد جديد انعك�س 

اإيجابا على اأ�ساليب احلكامة

24 �ضاعة
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جناة ،ح   

اأكد رئي�س الغرفة الفالحية لوالية 
يف  بوزياين   �شكري  عقبة  ورقلة 
نهاية  به  خ�س  �شحفي  ت�رصيح 
االأ�شبوع املن�رصم يومية »الو�شط«، 
اأنه بعد املعاينة امليدانية لقطيع 
تطبيقا  وهذا  ورقلة  بوالية  االإبل 
 20 يف  ال�شادرة  الوزارية  لتعليمة 
جويلية 2019 ،والقا�شية باملعاينة 
اأجل  من  االإبل  لقطيع  امليدانية 
ال�شعري  مادة  من  اال�شتفادة 
، حيث  الدولة  من طرف  املدعم 
عدد  تقل�س  عن  العملية  اأ�شفرت 
املركزية  بالعا�شمة  االإبل  روؤو�س 
للجنوب ال�رصقي من 44700 راأ�شا 

اإىل 23160 راأ�شا من االإبل .
الغرفة  رئي�س  به  اأفاد  وح�شبما   
خ�شم  يف  ورقلة  لوالية  الفالحية 
اخلروج  بعد  اأنه  معنا  حديثه 
االأماكن  و  الرعوية  االآبار  اإىل 
عليها  االتفاق  مت  التي  املحددة 
، حيث  الوالئية  اللجنة  من طرف 
متت املعاينة عرب الدوائر الع�رصة 
للوالية ل�شمان ال�شفافية والنزاهة 
ال�شعري  مادة  توزيع  عملية  يف 

،موؤكدا  الدولة  من طرف  املدعم 
اأن ال�شادة املربون ي�شتفيدون من 
اأن  يف  ال�شعري  مادة  من  ح�شتني 

واحد .
عقبة  ذهب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
معر�س  يف  بوزياين  �شكري 
ذلك  من  اأبعد  اإىل  معنا  حديثه 
الفالحية  الغرفة  اأبواب  اأن  موؤكدا 
مفتوحة اأمام الفالحني و املربني 
لال�شتماع  ال�شعب  خمتلف  يف 

الإن�شغاالتهم و ال�شعي خلف رفعها 
على  املعنية  االخت�شا�س  لدوائر 
اأمل التكفل بها ب�شكل يتما�شى مع 
القا�شية  الدولة  ا�شرتاتيجية عمل 
وتذليل  الت�شهيالت  بتقدمي 
ال�شعوبات اأمام الراغبني يف خدمة 
الرثوة  على  املحافظة  و  االأر�س 
م�شادر  تعزيز  بهدف  احليوانية 
ثم  العمومية ومن  للخزينة  الدخل 
املحروقات  لقطاع  التبعية  اإنهاء 

الذي تهاوت اأ�شعاره يف البور�شات 
العاملية .

بوالية  الفالحة  قطاع  اأن  ومعلوم 
القطاعات  بني  من  يعترب  ورقلة 
من  �شواء  كثريا  عليها  املعول 
اأو  املركزية  ال�شلطات  طرف 
ال�شلطات الو�شية بالوالية من اأجل 
النهو�س به خدمة لل�شالح العام و 
وجه  على  القطاع  لهذا  للمنتمني 

اخل�شو�س .

يطالب �شكان بلدية تام�شت حوايل 
70 كلم جنوب عا�شمة الوالية اأدرار 
ب�رصورة  املحلية  ال�شلطات  من 
تخ�س  تنموية  برامج  ت�شجيل 
اأ�شا�شا  واملتمثلة  اليومية  حياتهم 
يف جتديد �شبكة ال�رصف ال�شحي 
ان�شدادا  تعرف  التي  القدمية 
العي�س يف  اإىل  �شعوبة  اأدى  دائما 
مع  البلدية  هذه  بق�شور  امل�شاكن 
الق�شور  ربط  م�رصوع  ا�شتكمال 

بالبلدية بال�شبكة الرئي�شية.
ب�رصورة  ال�شكان  يطالب  كما   
املدينة  غاز  م�رصوع  ا�شتكمال 
البلدية  و�شط  فقط  م�س  الذي  
وبقيت  الق�شور االأخرى املنت�رصة 
يف  تو�شيل  بدون  حميطها  عرب 
البلدية   فيه  تعاين   الذي  الوقت 
البوتان  غاز  يف  خانقة  اأزمة 
بيع  نقطة  وجود  عدم  ب�شبب 
معتمدة للغاز ما يجعل املواطنني 
ي�شكلون طوابري طويلة  على  طول 
الطريق الوطني رقم 6 بقاروراتهم  
القادمة  ال�شاحنات  ينتظرون 

دائرة  باجتاه  الوالية  عا�شمة  من 
قارورة  يح�شلون على  رقان علهم 
ي�شتكي  ذلك  اإىل  باالإ�شافة  غاز 
نق�س  من  تام�شت  بلدية  �شكان 
ت�شليم  تاأخر  و  ال�شحية  التغطية 
متعددة اخلدمات  العيادة  م�رصوع 
اجلديدة الذي من املقرر ت�شليمه 
تدخل  انتظار  ويف  �شنوات  قبل 
بامل�شكل  للتكفل  املعنية  اجلهات 
القائم يبقى الزما على املواطنني 
معاي�شة الو�شع املزري الأجل غري 

م�شمى .
الفالحة  م�شكل  ذلك  اإىل  �شف   
من  امل�شتفيد  ال�شباب  بقي  الذي 
كبرية  �شعوبة  يجد  برامج  عدة 
امل�شاريع  هذه  يف  االنطالقة  يف 
الكهرباء  تو�شيل  م�شكل  خا�شة 
اإىل امل�شت�شلحات الفالحية و�شق 
الطرق اإىل هذه املناطق الفالحية  
التنمية  �شرتى  ترى  يا  متى  فاإىل 
احلقيقية طريقها اإىل هذه البلدية 

يا ترى .
�سالح ،ب 

الواد  قطع  حي  قاطني  ي�شتكي 
 ، مترنا�شت  لبلدية  اإداريا  التابع 
املربر  غري  بالتاأخر  اأ�شموه  مما 
اإعادة  م�شاريع  خملفات  رفع  يف 
الداخلية  الطرقات  �شبكة  تاأهيل 
ب�شوارع احلي مما بات يعكر �شفو 

يومياتهم .
عرب الع�رصات من ال�شكان القاطنني 
الذي  بتمرنا�شت  الواد  قطع  بحي 
الوالية  عا�شمة  مقر  عن  يبعد  ال 
كيلومرتات  بب�شع  اإال  مترنا�شت 
غ�شبهم  و  �شخطهم  جام  ،عن 
ال�شديدين ، وذلك جراء معاناتهم 
خملفات  و  بقايا  مع  امل�شتمرة 
التي  التنموية  امل�شاريع  جملة 
تلك   ، ناحيتهم  منها  ا�شتفادت 
�شكان  اأ�رصت  التي  امل�شاريع 
لها من دور متعدد  و ما  املنطقة 
منح  غرار  على   ، االإيجابيات 
ل�شوارع  اخلارجي  للوجه  االإعتبار 
جانب  اإىل   ، جهة   من  احلي  
ت�شكو  كانت  التي  الطرقات  تهيئة 
االإهرتاء ، فيما كان بع�شها يفتقر 
اإىل التزفيت ، ما من �شاأن ذلك و 

حركة  يف  كبري  ب�شكل  و  ي�شهل  اأن 
املرور بتلك الطرقات ، و التي مل 
يهمل فيها كذلك ن�شب املمهالت 
التي مت و�شعها  ، اإ�شافة اإىل تهيئة 
لها  تنف�س  التي  و  كذلك  االأر�شفة 
تلك  اأن  غري   ، ال�شعداء  امل�شاة 
اأهميتها  من  بالرغم  و  االأعمال 
اأثار  اأن االإ�رصاف على نهايتها  اإال 
�شخط ال�شكان ذاتهم ، بعد اأن مت 
االإبقاء على خملفات تلك االأعمال 
عالقة اإىل اأجل غري م�شمى ، حيث 
ال�شلطات  منهم  العديد  نا�شد 
املحلية من اأجل التدخل لالإ�رصاع  
يف التخل�س من خملفات امل�شاريع 

االمنائية من �شبكة الطرقات   .
من  �شخ�شي  تدخل  اإنتظار  ويف 
طرف وايل والية مترنا�شت دومي 
االأول  امل�شوؤول  ب�شفته  اجلياليل 
للتكفل  التنفيذية  الهيئة  على 
على  لزاما  يبقى  القائم  بامل�شكل 
بعا�شمة  الواد  قطع  حي  قاطني 
املزري  الو�شع  معاي�شة  االأهقار 

الأجل غري م�شمى .
�سالح ،ب  

ك�سف رئي�س الغرفة الفالحية لولية ورقلة عقبة �سكري بوزياين ، اأن عملية تطهري قوائم مربي الإبل 
مكنت من تقلي�س عدد روؤو�س الإبل من 44700 راأ�سا اإىل 23160 راأ�سا اأبل .

رئي�س الغرفة الفالحية لولية ورقلة عقبة �سكري بوزياين يوؤكد للو�سط

تطهري قوائم الإبل مكنت من تقلي�ص 
عددها اإىل 23160 راأ�سا 

ملديرية  التقنية  امل�شالح  �شجلت 
الغاز  و  الكهرباء  توزيع  امتياز 
اعتداء  حالة   450 من  بورقلة،اأزيد 
الغازية  ال�شبكات  على  لالأفراد 
خمتلف  عرب   ،  2019 �شنة  خالل 
تباينت   ، الوالية  تراب  بلديات 
او  ع�شوائية  ب�شفة  التو�شعة  بني 
ح�شاب  على  بال�شياج  االإحاطة 
على   ، فوقها  البناء  اأو  ال�شبكة 
امتداد 4.17 كيلومرت  من ال�شبكات 

الغازية متو�شطة ال�شغط.
 دون اأي مراعاة للجانب  لالحتياطات 

اأي  قبل  مراعاتها  الواجب  االأمنية 
ت�شييد اأو تو�شعة  لعقاراتهم ،و التي 
قد ينجر عنها عواقب وخيمة �شواء 
على ال�شعيدين الب�رصي  و املادي 
للخطورة  ،نظرا  �شواء  حد  على 
االعتداءات  ت�شكلها مثل هذه  التي 
على �شــــــالمة االأفراد و املواطنني 
مديرية  بيان  به  اأفاد  وح�شبما   ،
امتياز توزيع الكهرباء والغاز بورقلة 
الذي ت�شلمت يومية »الو�شط«ن�شخة  
خالل  ت�شجيل  مت   فاإنه   ، منه 
تعدي    347 اأي�شا   الفارطة  ال�شنة 

بامليدان  على  االإجناز  ملوؤ�ش�شات 
كلف  ما  هو  و   ، الغازية  املن�شئات 
مليون   550 من  اأزيد  املديرية 
�شنتيم خالل �شنة 2019 ،لتدارك و 
اإ�شالح  خمتلف االأعطاب الناجمة 
�شكلت  كما  االعتداءات،  تلك  عن  
حقيقيا  هاج�شا  الظاهرة  هذه 
التقنيني  االأعوان  ممار�شة  اأمام 
و  معاينة  من  الدوري  لن�شاطهم 
الغازية املت�رصرة   لل�شبكات  �شيانة 
و  مردوديتها  على  �شلبا  ،وينعك�س 
على ا�شتثمارات املديرية ، ويكلفها 

اأغلفة مالية معتربة .
 و للحد من خمتلف حاالت االعتداء 
انتهجت املديرية برناجما ات�شاليا 
اجلزائر  اإذاعة  اأثري  عرب  مكثفا 
ح�شة   25 من  باأزيد   ، ورقلة  من 
حت�شي�شية و وم�شة اإ�شهارية ، الإبراز 
خماطر الظاهرة و انعكا�شاتها على 
�شالمة الفرد و املن�شئات و نوعية 

اخلدمات املقدمة.
التقنية يف  و تبقى م�شالح االمتياز 

خدمة زبائنها دوما.
حمادة العربي 

بات من ال�رصوري على وايل والية 
 ، بو�شتة  ال�شديق  اأبوبكر  ورقلة 
حلول  اإيجاد  من  العاجل  بالتدخل 
م�شح  مديرية  لدعم  م�شتعجلة 
و  موؤهلني  بعمال  بورقلة  االأرا�شي 
�شيارات لتمكني م�شالح القطاع من 
الظروف  اأح�شن  يف  مهامها  تاأدية 
امللفات  من  الهائل  الكم  ومعاجلة 

املكد�شة .
لفعاليات  اجلهوي  املن�شق  طالب 

املجتمع املدين باجلنوب ال�رصقي 
يومية  مع  بن عيوة يف حديثه  علي 
ورقلة  والية  وايل  من  »الو�شط«، 
ب�شفته  بو�شتة  ال�شديق  اأبوبكر 
قطاع  على  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
التدخل  ب�رصورة  االأرا�شي  م�شح 
بعمال  القطاع  هذا  لدعم  العاجل 
مل�شالح  ت�شمح  و�شيارات  موؤهلني 
القطاع بتاأدية مهامهم ، مع التعجيل 
يف معاجلة امللفات التي ظل حبي�شة 

االأدراج ل�شنوات طويلة .
اأبدى  فقد  مت�شل  مو�شوع  ويف 
مبختلف  املواطنني  من  الع�رصات 
ا�شتيائهم  ورقلة  بلديات  اأحياء 
التاأخر  من  ال�شديدين  وتذمرهم 
غري املربر يف تنفيذ عمليات م�شح 
االأرا�شي خا�شة ما تعلق بتلك التي 
عرفية  عقود  على  اأ�شحابها  يحوز 
و�شعيتها  ت�شوية  من  لتمكينهم 
مع  يتما�شى  ب�شكل   ، االإدارية 

تو�شيات وتوجيهات ال�شلطات العليا 
ال�شعوبات  بتذليل  القا�شية  للبالد 
لتمكني  الت�شهيالت  كافة  وتقدمي 
م�شاحلهم  ق�شاء  من  املواطنني 
اأ�شموه  ما  تخفيف  ثم  ومن 
يواجهونها  التي  االإدارية  بالعراقيل 
القطاعية  املديريات  خمتلف  عرب 
بالعا�شمة  املعروفة  ورقلة  بوالية 

املركزية للجنوب ال�رصقي .
جناة ،ح 

مديرية امتياز توزيع الكهرباء والغاز بورقلة 

م�سالح م�سح الأرا�سي بورقلة

450 حالة اعتداء على �سبكة توزيع الغاز 

مطالب بتوفري عمال موؤهلني و�سيارات 

جتديد �سبكة ال�سرف ال�سحي حتولت
 ملطلب �سعبي 

لت�سببها يف جملة من الأ�سرار 

�سكان بلدية تام�ست 
يطالبون مب�ساريع تنموية 

قاطنو حي قطع الواد بتمرنا�ست 
�ساخطون لرتاكم خملفات 

م�ساريع التنمية

اأخبار اجلنوب
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النهر ال�سري

"النهر  عن  الك�شف  ا�شتدعى 
املياه  �شلطة  اإ�شدار  ال�رسي" 
اخلمي�س،  اليوم  الفل�شطينية، 
بيانا على �شوء ما اأثري موؤخرا يف 
و�شائل الإعالم املحلية والعربية، 
-�رسي-  جديد  "نهر  وجود  حول 
ن�رسه  ما  وهو  امليت"،  البحر  يف 

املوقع الإلكرتوين "دنيا الوطن".
اأن  الفل�شطيني  البيان  واأكد 
التقرير  اأو  "كان"،  العربية  القناة 
النهر  موقع  يحدد  مل  الإ�رسائيلي 
م�شريا  دقيقة،  معلومات  اأية  ول 
اجلهات  اأن  اإىل  ذاته،  الوقت  يف 
واملخت�شة  الإ�رسائيلية  الر�شمية 
بذلك،  علم  لديها  لي�س  )البيئية( 
من  بالفعل  القناة  ذكرته  ما  وهو 
الإ�رسائيلية  البيئية  املنظمات  اأن 
لي�س لديها علم بوجود "نهر �رسي" 

بالقرب من البحر امليت.
املياه  �شلطة  واأو�شحت 
لأهمية  نظرا  اأنه  الفل�شطينية، 
هذه  حول  يثار  ما  وخطورة 
�شلطة  رئي�س  اأ�شدر  الق�شية، 
غنيم،  مازن  املهند�س  املياه، 
املخت�شة  للطواقم  تعليماته 
بالبحث والتحري؛ للتاأكد من �شحة 
ما ورد من خالل بيانات وا�شحة، 
�شيتم الإعالن عنها ب�شكل ر�شمي 

حال توفرها.
قد  "كان"  العربية  القناة  وكانت 
اأ�شافت اأن النهر اأو املجرى املائي 
لـ"�رسكة  اأعمال  منطقة  يف  يقع 
البحر امليت" الإ�رسائيلية، بالقرب 
الفل�شطينية،  اأريحا  مدينة  من 
بالقرب من البحر امليت، مو�شحة 
التعتيم  يجري  ال�شبب  لهذا  اأنه 
وجود  ظل  ال�رسي، يف  النهر  على 
خماوف من ت�رسر املنطقة بيئيا، 
البيئية  املنظمات  معرفة  وعدم 

الإ�رسائيلية بوجوده.

جرى التعتيم عليه

عدد  مع  حوارا  القناة  واأجرت 
اأو  اجليولوجيا  متخ�ش�شي  من 
البيئية  واملنظمات  الأر�س  علم 
بع�شهم  نفى  حيث  الإ�رسائيليني، 
بـ"النهر  ي�شمى  مبا  معرفته  عدم 
ال�رسي" الذي يقع يف مدينة اأريحا 
رغم  امليت،  البحر  من  بالقرب 
للنهر ممتدا حلوال  ن�رسها فيديو 

10 كم.
النهر  اأن  العربية  القناة  واأ�شافت 
امتياز  منطقة  يف  يقع  ال�رسي 
�رسكة "البحر امليت" الإ�رسائيلية، 
عليه،  التعتيم  جرى  ال�شبب  ولهذا 
حمدقة  خماطر  هناك  وباأن 
البيئية  املنظمات  اأن  رغم  به، 
هذا  بوجود  تعرف  ل  الإ�رسائيلية 
النهر، اإذ تنفي معرفتها اأو �شلتها 

بالنهر نف�شه.
اإينمار،  ليئور  ل�شان  على  ونقلت 
اجليولوجيا،  علم  يف  املتخ�ش�س 
غراند  "وادي  ت�شبه  املنطقة  اأن 
الوليات  يف  ال�شهري  كانيون" 
الت�شاري�س  ناحية  من  املتحدة 
التي  املنطقة  اأن  كما  وال�شكل، 
على  حتتوي  النهر  فيها  ي�شري 
�شنوات  منذ  مزروعة  األغام 
لالأرا�شي  الإ�رسائيلي  الحتالل 

الفل�شطينية.

حقول األغام

و�شددت القناة على عدم القرتاب 
انفجار  خ�شية  املناطق  تلك  من 
اأو  حتذيرات  بح�شب  الألغام، 
الدفاع  وزارة  عن  �شادرة  بيانات 
هيئة  تقرير  وفتح  الإ�رسائيلية 
حوارا  "كان"  الإ�رسائيلية  البث 
وم�شاحة للحديث عن ماهية هذا 
جمرى  او  خمر  هو  وهل  النهر، 
مائي فح�شب، ولي�س نهرا، وكذلك 
ده�شة بع�س الإ�رسائيليني من نفي 
بهذا  علمها  البيئية  املنظمات 

الأمر من قبل.
"كيكار/ الإلكرتوين  املوقع  وكتب 

الأربعاء،  اأم�س  م�شاء  امليدان"، 
يثري  "نهر �رسي"  اأن احلديث عن 
ما  مت�شائال  والف�شول،  الهتمام 
هي حقيقته، وهل هو بالفعل نهر 
مل�شانع  �شناعي  منتج  اأم  طبيعي 
)البحر  باملنطقة  امليت  البحر 

امليت(.
على  بناء  اأنه  املوقع  واأو�شح 
هذا  فاإن  �شابق،  جيولوجي  م�شح 
�شناعي  نتاج  اإىل  يعود  امل�شب 
مل�شانع البحر امليت يف املنطقة، 
منذ  موجودة  امل�شانع  هذه  وباأن 
ولكن  املا�شي،  القرن  ثمانينيات 
ال�رسي"  النهر  اأو  املجرى  يزداد 
عبارة  وباأنه  الوقت،  مبرور  عمقا 
برك  عن  ناجتة  مالح،  ماء  عن 
امل�شانع  تلك  عن  �شادرة  ماحلة 

الإ�رسائيلية والأردنية معا.

انهيارات اأر�سية

الذي  الإلكرتوين،  املوقع  واأ�شاف 
وزارة  اأن  دينية،  �شبغة  يحمل 
من  حذرت  الإ�رسائيلية  الدفاع 
لوجودها  باملنطقة  التواجد 
على  م�شددة  األغام،  حقول  �شمن 
اأنها لي�شت منطقة �شياحية، واإمنا 
بالنهيارات  مليئة  خطرة  منطقة 

الأر�شية، وهو ما اتفقت معه هيئة 
امل�شح اجليولوجي من اأن املنطقة 
خريطة  على  مطروحة  لي�س 
ال�شياحة الإ�رسائيلية، واإمنا جمرد 

منطقة غمرتها املياه
الإلكرتوين  املوقع  واأو�شح 
الدينية،  ال�شبغة  "�رسوجيم" - ذو 
معرفة  الأف�شل  من  اأنه  ـ  اأي�شا 
باملكان  الإ�رسائيلي  ال�شعب 
التجوال  وتف�شيل  هذا،  الرائع 
الأماكن  اأف�شل  من  باعتباره  فيه، 
بوجود  منددا  بالده،  يف  روعة 
املنطقة،  هذه  يف  األغام  حقول 
تابعة  باأنها  رغم معرفته امل�شبقة 
ال�شناعية  امليت  البحر  ل�رسكة 

الإ�رسائيلية.
اأن  اإىل  الإلكرتوين  املوقع  ولفت 
يجب  رائعة،  حتفة  املكان،  هذا 
اإطالع  و�رسورة  بها،  الهتمام 
كونها  عليها،  الإ�رسائيلي  ال�شعب 

منطقة جيولوجية خمتلفة.

ظواهر طبيعية

�شحيفة  ح�شمت  جانبها،  ومن 
اأول  العربية،  اأحرونوت"  "يديعوت 
وك�شفت  اجلدل،  الثالثاء،  اأم�س 
حقيقة هذا النهر، موؤكدة اأنه لي�س 
معروف  وباأنه  طبيعية،  ظاهرة 
�شناعي  نتاج  عقود،  منذ  م�شبقا 

ال�شناعية  امليت  البحر  ل�رسكة 
ال�شعب  من  وباأنه  املنطقة،  يف 
منطقة  كونها  للمنطقة،  الو�شول 
خطرة و�شعبة على ال�شياحة، كما 

اأنها منطقة خماطر طبيعية.
الـ"13"،  العربية  القناة  واتفقت 
ما  مع  اخلمي�س،  اليوم  م�شاء 
من  اأحرونوت"،  "يديعوت  ذكرته 
"النهر  كبريا حول  لغطا  اأن هناك 
املنطقة  هذه  وباأن  ال�رسي" 
بالفعل منطقة �شناعية وباأن هذا 
املجرى جزء من نتاج امل�شانع يف 

البحر امليت.
وطالبت القناة العربية ب�رسورة فتح 
اأمام اجلمهور واملواطنني  املكان 
�شبق  واأنه  خا�شة  للتنزه،  العاديني 
بغور  تقع  منطقة  اإخالء  مت  اأن 
من  امليت،  البحر  �شمال  الأردن، 
الألغام، وهي منطقة كانت ملغمة 
يونيو/ من  اخلام�س  حرب  منذ 
حزيران 1967، وذلك مب�شاركة من 
وزارة الدفاع، حيث ا�شتغرق تفريغ 
املنطقة من الألغام حوايل عامني 

كاملني.

مياه �سرف امل�سانع

امليت"  "البحر  �رسكة  وتعمل 
البوتا�شيوم  جمال  يف  الإ�رسائيلية 
واملغن�شيوم، وباأن امل�شار املائي، 
خمر اأو جمرى ناجت عن ا�شتخراج 
البوتا�شيوم  اأمالح  من  اأنواع 
اأو  البحر  مياه  من  واملغني�شيوم 
عمليات  بعد  املياه  ھذه  �رسف 

ال�شتخراج.
الإ�رسائيلية  البث  هيئة  اإ�شارة  مع 
"كان" اإىل وجود عمال اأردنيني يف 
اجلي�س  اأن  اإىل  منوهة  املنطقة، 
هوؤلء  بدخول  �شمح  الإ�رسائيلي 
دون  املنطقة،  يف  للعمل  العمال 

ذكر تفا�شيل اأخرى.
مدينة  ن�رست  جانبها،  ومن 
عرب  بيانا  الفل�شطينية  اهلل  رام 
خالله  من  اأكدت  "الفي�شبوك"، 
امليت  البحر  �شحراء  "نهر  اأن 

الذي ن�رس عنه موخراً عرب و�شائل 
وادي  قناة  وهي  الحتالل،  اإعالم 
التي  املجففة  املنطقة  يف  عربة 
البحر  م�شانع  اأحوا�س  تف�شل 
امليت، وهو مكون من املياه التي 
الأحيان  اأغلب  يف  ت�رسيفها  يتم 
من اأحوا�س التبخر بعد ا�شتخراج 
بالإ�شافة  البوتا�شيوم  معدن 
الينابيع  وبع�س  الأودية  مياه  اإىل 
عرب  اجلريان  اإىل  عادت  اجلوفية 

القناة نحو احلو�س ال�شمايل".
وتابعت املدينة الفل�شطينية: "يعد 
املنطقة  يف  الأقدام  على  امل�شي 
الأحوا�س  ب�شبب  وذلك  خطرا 
واحتمال  الأر�شية  والنهيارات 
وجود األغام. ب�شبب الرتاجع الكبري 
الوادي  كان  امليت،  البحر  يف 
ال�شنوات  يف  ويتعمق  يرتاجع 

الأخرية".
بحرية ملحية

على  امليت"  "البحر  �رسكة  وتقع 
اإ�رسائيل،  من  ال�رسقي  اجلانب 

والغربي لالأردن. 
ملحية  بحرية  هو  امليت  البحر 
مغلقة تقع يف اأخدود وادي الأردن 
الأفريقي،  ال�شوري  ال�شق  �شمن 
بني  الفا�شل  احلدود  خط  على 
التاريخية  وفل�شطني  الأردن 
واإ�رسائيل(.  الغربية  )ال�شفة 
وي�شتهر البحر امليت باأنه اأخف�س 
الأر�شية،  الكرة  نقطة على �شطح 
حوايل  �شاطئه  من�شوب  بلغ  حيث 
�شطح  م�شتوى  حتت  مرت   400
البحر ح�شب �شجالت عام 2013. 

ب�شدة  امليت  البحر  يتميز  كما 
ملوحته، اإذ تبلغ ن�شبة الأمالح فيه 
ت�شعة  متثل  ما  وهي   ،%34 حوايل 
البحر  يف  الأمالح  تركيز  اأ�شعاف 
املتو�شط، وواحدة من اأعلى ن�شب 
يف  املائية  بامل�شطحات  امللوحة 
الأمالح  هذه  نتجت  وقد  العامل. 
نهائية  وجهة  هي  البحرية  لأن 
للمياه التي ت�شب فيه، حيث اأنه ل 

يوجد اأي خمرج لها بعده.

اأثار ك�سف قناة عربية النقاب عن "نهر �سري" وم�سروع "�سري" بالقرب من البحر امليت، �سجة يف "اإ�سرائيل"والبداية مع ما ذكرته 
هيئة البث الإ�سرائيلية "كان"، يف �ساعة متاأخرة من م�ساء الثالثاء املا�سي، اأنه مت الك�سف عن م�سروع اإ�سرائيلي "�سري" قد ي�سبب 

كارثة بالقرب من البحر امليت، ف�سال عن الك�سف عن نهر/جمرى مائي �سري بالقرب من البحر امليت، �سرق اإ�سرائيل، حماطا ب�سخور 
على ارتفاعات متفاوتة.

تقارير اإعالمية تك�سف

ق.د

الك�سف عن "نهر �سري" بالقرب من البحر امليت

اأ�شاف يف مقابلة مع �شحيفة 
ال�شعودية،  الأو�شط  ال�رسق 
يد  على  �شليماين  مقتل  باأن 
خالل  الأمريكية،  القوات 
بغداد  مطار  قرب  هجوم 
الدويل، خلق فراغا كبريا لن 
من  الإيراين  النظام  يتمكن 
ملئه. قال املبعوث الأمريكي 
برايان  اإيران،  اإىل  اخلا�س 
اللواء  خليفة  باأن  هوك، 
اإ�شماعيل  �شليماين،  قا�شم 

قاين، �شيواجه نف�س امل�شري 
قتال  يف  نهجه  اتبع  حال  يف 
الأمريكان واأ�شاف يف مقابلة 
الأو�شط  ال�رسق  مع �شحيفة 
ال�شعودية، باأن مقتل �شليماين 
الأمريكية،  القوات  يد  على 
مطار  قرب  هجوم  خالل 
فراغا  خلق  الدويل،  بغداد 
النظام  يتمكن  لن  كبريا 
على  واأكد  ملئه  من  الإيراين 
النظام  �شتحمل  وا�شنطن  اأن 

م�شوؤولية  ووكالئه  الإيراين 
الأمريكيني  على  هجوم  اأي 
يف  الأمريكية  امل�شالح  اأو 
عن  �شوؤاله  ولدى  املنطقة 
املناه�شة  التظاهرات 
الإيرانية،  للحكومة 
بـ  املحتجني  هوك  و�شف 
وقوف  موؤكدا  "الأبطال"، 

وا�شنطن اإىل جانبهم.
و�شهدت العالقات الأمريكية 
�شديدا  توترا  الإيرانية 

ا�شتهداف  عقب  موؤخرا، 
لقائد  املتحدة  الوليات 
للحر�س  التابع  القد�س  فيلق 
يف  �شليماين،  قا�شم  الثوري، 
غارة جوية قرب مطار بغداد 
اجلاري،  جانفي   3 بتاريخ 
قابله اإطالق اجلي�س الإيراين 
متركز  مراكز  على  �شواريخ 
يف  الأمريكان  اجلنود 
واأربيل  الأ�شد،  قاعدتي عني 

بتاريخ 8 جانفي.

وا�سنطن

خليفة قا�سم �سليماين �سيواجه نف�س امل�سري 
اإذا قاتل الأمريكان

العربية   "12 "القناة  ك�شفت 
بنود  عن  اخلمي�س،  م�شاء 
بـ"�شفقة  ي�شمى  ملا  خطرية 
الإدارة  تعتزم  والتي  القرن" 
مبادئها خالل  ن�رس  الأمريكية 
ما  وفق  القادمة  �شاعة   24

اأعلنته وا�شنطن.
اأوىل هذه املبادئ التي ك�شفت 
وجود  عدم  هي  القناة  عنها 
الفل�شطينية  لل�شلطة  �شيطرة 
هناك  و�شتكون  احلدود،  على 

على  كاملة  اإ�رسائيلية  �شيطرة 
القناة  ووفق  املحتلة  القد�س 
ال�شفقة  بنود  فاإن  العربية، 
ال�شيادة  فر�س  اأي�شا  ت�شمل 
املناطق  على  الإ�رسائيلية 
 ،)C( امل�شماة  املفتوحة 
واملوافقة على كافة املتطلبات 
واأ�شارت  الإ�رسائيلية.  الأمنية 
خالل  �شيجري  اأنه  اإىل  القناة 
حمدودة  عملية  ال�شفقة 
ال�شلطة  بني  الأرا�شي  لتبادل 

و"اإ�رسائيل"،  الفل�شطينية 
الفل�شطينيني  تعوي�س  و�شيتم 
ق�شية  ويف  النقب  يف  باأرا�س 
املاليني  مت�س  اأي�شا  خطرية 
الفل�شطيني  ال�شعب  من 
فاإن  ق�رسا  اأر�شه  من  املهّجر 
تعوي�س  فال  ال�شفقة  ووفق 
كما  الفل�شطينيني  لالجئني 
احتمالية  مع  القناة،  ك�شفت 
قليل  لعدد  حمدود  ل�شتيعاب 

منهم.

فل�سطني املحتلة

قناة عربية تك�سف تفا�سيل خطرية ملبادئ 
القرن" "�سفقة 
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الو�سط:2020/01/25

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية الروي�سات
الرقم : 001 /2020

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

 1433 �صفر   18 يف  امل�ؤرخ   06/12 رقم  القان�ن  مبقت�صى 
الي�م  ، مت هذا  باجلمعيات  يناير 2012 املتعلق  امل�افق ل 12 
2020/01/09، ت�صليم و�صل الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية 

ذات الطابع املحلي امل�صماة : 
- جمعية �صباب حي عم�رات

- الكائن مقرها : الروي�صات ورقلة
رئي�س اجلمعية ال�صيد : بن فردية يا�رص 

- تاريخ و مكان امليالد : 1995/12/09 ب ال�ادي  
العن�ان : حي الزياينة الروي�صات  

مالحظة : التاأ�صي�س القان�ين للجمعية يتم بعد القيام الإجباري 
ب�صكليات الإ�صهار على نفقة اجلمعية يف جريدة ي�مية اإعالمية 
واحدة ذات ت�زيع وطني وفقا لأحكام املادة : 18 الفقرة 02 من 

القان�ن ال�صالف الذكر .

ANEP N°:2016001842 الو�سط:2020/01/25

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger

Lundi 20 mai 2019 Le Chiffre d’Affaires10
PUB

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019



ق.ع

�أن  تقريرها  يف  �لهيئة  ولفتت 
يف  حالياً  و�لقابع  غامن  �لأ�سري 
�إحدى �سحايا  "رميون"،  معتقل 
�سجون  يف  �لطبي  �ل�ستهتار 
منذ  يعاين  فهو  �لحتالل، 
�سنو�ت من عدة م�ساكل �سحية، 
�لقلب حيث  منها �سعف بع�سلة 
تعر�ض عدة مر�ت لذبحة قلبية، 
ويعاين �أي�ساً من �لتهابات مزمنة 
بالأذنني تُ�سبب له دوخة وفقد�ن 

�أظافر  وجود  ومن  بالتو�زن، 
ما�سة  بحاجة  وهو  عينيه  بكلتا 
لجر�ء عملية لكن �إد�رة �ملعتقل 
متاطل بتحويله. كما �أنه ي�ستكي 
من خلل يف عمل �لغدة �لدرقية، 
ومن دي�سكات يف ظهره ورقبته، 
ومن م�ساكل يف �مل�سالك �لبولية 
�لبو��سري،  من  معاناته  ومن 
مبختلف  و�أوجاعه  �آلمه  ورغم 
�إد�رة  تكتفي  ج�سده،  �أنحاء 
�مل�سكنات  باإعطاءه  �ملعتقل 
بال�سكل  حالته  ت�سخي�ض  بدون 

�لعالج  وتقدمي  �ل�سحيح، 
�ملنا�سب لو�سعه �ل�سعب.  يذكر 
منذ  معتقل  غامن  �لأ�سري  باأن 

وحمكوم   2002/2/18 تاريخ 
بال�سجن لـ 9 موؤبد�ت و 50 عاماً 

وهو �أب لأربعة �أطفال.

قالت هيئة �س�ؤون الأ�سرى واملحررين يف تقرير 
اأ�سدرته اأن ال��سع ال�سحي للأ�سري فرا�س 

�سادق غامن )46 عامًا(  �سكان كفر عقب �سمال 
مدينة القد�س املحتلة، غاية يف ال�س�ء. 

 اأو�ساع �سحية غاية يف ال�سوء 
للأ�سري فرا�س غامن
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�لأ�رسى  �سوؤون  هيئة  ر�سدت 
عنها،  تقرير �سدر  و�ملحررين يف 
ق�سي  �لقا�رس  �لأ�سري  �سهادة 
عاماً(   17( حتة  �أبو  ��سحق حممد 
من مدينة �خلليل، و�لتي يروي من 
�ملروعة  �عتقاله  تفا�سيل  خاللها 
و�لعتد�ء �لذي تعر�ض له على يد 
�مل�ستوطنني. ونقلت �لهيئة �لإفادة 
كاملة للفتى �أبو حتة و�لقابع حالياً 
"عت�سيون"،  توقيف  مركز  يف 
�لقا�رس  �عتقال  مت  باأنه  مو�سحة 
�أبو حتة بتاريخ 2020/1/18 بالقرب 

من �حلرم �لبر�هيمي �أثناء توجهه 
بالطريق  تو�جده  وخالل  لل�سالة، 
بدون  �مل�ستوطنني  �أحد  هاجمه 
�أي مربر وحتر�ض به، ومن ثم مرت 
بجانب  �مل�ستوطنني  من  جمموعة 
حول  باللتفاف  وقامو�  �لطريق 
و�أ�سارت  و�خافته.  وتهديده  �لفتى 
�لهيئة �أنه بعد ذلك �أقدم عدد كبري 
من �جلنود على مهاجمته و�لعتد�ء 
بدعوى  �ملربح  بال�رسب  عليه 
�مل�ستوطنني،  �أحد  طعن  حماولته 
�جللو�ض  على  �أجربوه  ثم  ومن 

على ركبتيه وتركه يف �لعر�ء و�لربد 
متو��سلة،  �ساعات  لثالث  �ل�سديد 
وطو�ل تو�جده على جانب �لطريق 
�ستمه  عن  �جلنود  يتوقف  مل 
مالب�سه  بنزع  وقامو�  كما  و�هانته 
يرجتف  خفيف  بقمي�ض  وتركه 
فيما  �أنه  و�أ�سافت  �ملطر.  حتت 
حتة  �أبو  �لقا�رس  نقل  جرى  بعد 
مب�ستوطنة  �ل�رسطة  مركز  �إىل 
وبعد  ل�ستجو�به،  �أربع"  "كريات 
�لتحقيق معه نُقل �إىل مركز توقيف 
وقبل  �لآن،  يقبع  حيث  "عت�سيون" 

تعمد  �ملعتقل  �إىل  �لفتى  دخول 
�أحد �جلنود ��ستفز�زه ور�ض وجهه 
باملاء �لبارد. وذكرت �لهيئة بختام 
�لحتالل  �سلطات  باأن  تقريرها 
بالتنكيل  تتفنن  �لإ�رس�ئيلي 
وخا�سة  و�ملعتقلني  بالأ�رسى 
�هانتهم  وتتعمد  منهم،  �لأطفال 
�عتقالهم  عملية  �أثناء  و�إذللهم 
�لتحقيق  مر�كز  يف  و��ستجو�بهم 
كافة  يخالف  ب�سكل  �لإ�رس�ئيلية، 
كفلتها  �لتي  �لأخالقية  �ملو�ثيق 

�إتفاقية حقوق �لطفل. 

حتر�س�ا به وهددوه بطريقة ل اإن�سانية  

اأ�سري قا�سر يروي حلظات اعتقاله املروعة واالعتداء 
عليه من قبل امل�ستوطنني

قال �ملخت�ض ب�سوؤون �لأ�رسى، عبد 
�أ�سري�ً   )540( �ن  فرو�نة،  �لنا�رس 
�لحتالل  �سجون  يف  فل�سطينيا 
�أحكاماً  يق�سون  �لإ�رس�ئيلي 
بال�سجن �ملوؤبد )مدى �حلياة( ملرة 
عدة. و�أ�ساف:  ملر�ت  �أو  و�حدة 
�ل�سجون  �د�رة  تقرير  وح�سب  �أنه 
كافة  ير�سد  و�لذي  �لإ�رس�ئيلية 
�لعالقة  �لإح�سائية ذ�ت  �ملعطيات 
�أول/دي�سمرب2019،  كانون   31 حتى 
��سري�،   )2922( جمموعه  ما  فان 
من بني �جمايل �لأ�رسى و�ملعتقلني 
�لحتالل  �سجون  يف  �لقابعني 

عددهم  يقارب  و�لذين  �لإ�رس�ئيلي 
بحقهم  �سدر  قد  �آلف،  خم�سة 
لفرت�ت  �لفعلي  بال�سجن  �أحكاما 
ترت�وح  طفال   )61( بينهم  متفاوتة، 
�أعمارهم ما بني 14-18 عاماً. وتابع: 
�ملحكومني  �لأ�رسى  �إىل  بالإ�سافة 
بال�سجن �ملوؤبد و�لذين بلغ عددهم 
 )497( يوجد  فانه  �أ�سري�،   )540(
�أ�سري� كان قد �سدر بحقهم �أحكاماً 
ع�رسين  من  لأكرث  �لفعلي  بال�سجن 
�أ�سري�  �سنة و�أقل من موؤبد، و)338( 
لفرت�ت  بال�سجن  �أحكاما  يق�سون 
ترت�وح ما بني 15-20 �سنة. و�أ�ساف 

فرو�نة: كما ويوجد من بني �لأ�رسى 
يق�سون  �أ�سري�   )201( �ملحكومني 
ما  ترت�وح  لفرت�ت  بال�سجن  �أحكاما 
�أ�سري�  و)362(   ، �سنة   15-10 بني 
ما  ترت�وح  �أحكاما  بحقهم  �سدر 
�سنو�ت. و�أو�سح فرو�نة   10-5 بني 
�د�رة  تقرير  ورد يف  ما  وح�سب  �أنه 
 )984( فان  �لإ�رس�ئيلية،  �ل�سجون 
�لأ�رسى  �إجمايل  بني  �أ�سري�  من 
�أحكاما  يق�سون  �ملحكومني 
خمتلفة  لفرت�ت  �لفعلي  بال�سجن 
ويف  �سنو�ت.  �خلم�ض  عن  تقل 
على  فرو�نة  �أكد  تقريره  ختام 

قو�مه  �لإ�رس�ئيلي  �أن �لق�ساء 
حياة  هدم  و�رسعنة  و�لقهر،  �لظلم 
�لفل�سطيني، و�أن  �ل�سعب  وم�ستقبل 
يوما  تكن  مل  �لإ�رس�ئيلية  �ملحاكم 
�أدو�ت  من  �أد�ة  وهي  وعادلة  نزيهة 
�لحتالل و�أحكامها تع�سفية وقا�سية، 
كما ول يجوز لها حماكمة مو�طنني 
فل�سطينيني يقاومون �ملحتل، فهذه 
�ملقاومة و�سيلة م�رسوعة، �أجازتها 
�لدولية،  و�لأعر�ف  �ملو�ثيق  كافة 
كفاحية  م�سرية  �سياق  يف  وتندرج 
طويلة يخو�سها �ل�سعب �لفل�سطيني 

من �أجل �حلرية و�ل�ستقالل.

املخت�س ب�س�ؤون الأ�سرى، عبد النا�سر فروانة

 )540( اأ�سريا يف �سجون االحتلل يق�سون اأحكاما 
بال�سجن املوؤبد

�لأربعاء  يوم  �إن  �لأ�سري  نادي  قال 
�ملو�فق 2020/01/22 ، ثم �لإفر�ج 
�سلهب  حممد  علي  �لأ�سري  عن 
�خلليل،  حمافظة  من  عاماً(   35(
�سجون  يف  عاماً   )18( ق�سائه  بعد 
�أن  �لأ�سري  نادي  وذكر  �لحتالل. 
�لأ�سري �سلهب �ُعتقل وكان يبلغ من 
�لعمر )17 عاماً(، وتعر�ض للمطاردة 
 ،2002 عام  �عتقاله  قبل  عام  ملدة 
وحكم عليه �لحتالل بال�ّسجن ملدة 

مقاومته  خلفية  على  عاماً،   )18(
لالحتالل و�لنتماء  لكتائب �سهد�ء 
�أنه �أُ�سيب بر�سا�ض  �لأق�سى، علماً 
�أن  ويذكر  �عتقاله.  قبل  �لحتالل 
منزل  �قتحمت  �لحتالل  قو�ت 
موعد  من  �أ�سبوع  نحو  قبل  عائلته 
و�لدته  على  و�عتدت  عنه،  �لإفر�ج 
وعلى �إثر ذلك نُقلت �إىل �مل�ست�سفى. 
يُ�سار �إىل �أنه �سيتم �لإفر�ج عنه من 

�سجن "�لنقب �ل�سحر�وي". 

حينما ُاعتقل كان قا�سراً

\ االإفراج عن االأ�سري علي �سلهب بعد 
ق�سائه )18( عامًا يف �سجون االحتلل

�عتدت قو�ت �لحتالل �لإ�رس�ئيلي، 
على �لأ�سري معروف �أحمد �لأطر�ض 
بال�رسب  بيت جال،  من  عاماً(   15(
"�لكونتيرن"  حاجز  �أمام  �ملربح 
�لع�سكري، وذلك عقب �لإفر�ج عنه 
"�لد�مون"،  �سجن  من  �أم�ض  يوم 
 )8( �لبالغة  حمكوميته  ق�ساء  بعد 
�لذين  �لأطفال  �أحد  وهو  �سهور، 
�إىل  "عوفر"  �سجن  نقلهم من  جرى 
�سجن "�لد�مون" موؤخر�ً. و�أو�سحت 
لنادي �لأ�سري:  عائلة �لطفل معرف 
"�أن جنود �لحتالل �أوقفو� مركبتهم 
�خلا�سة، وبعد طلب �جلنود بت�سليم 
و�لدة  ومنهم  �ل�سخ�سية  هوياتهم 

لي�ساأل  �جلنود  �أحد  عاد  �لطفل، 
و�سجنه،  �عتقاله  �سبب  عن  �لطفل 
يعرف،  ل  باأنه  �لطفل  وعند جو�ب 
قام ب�سحبه من �ملركبة، ونقله د�خل 
بال�رسب  عليه  و�لعتد�ء  �حلاجز 
�ملربح، وحتديد�ً يف منطقة �ل�سدر 
وبعد  �لبنادق،  �أعقاب  بو��سطة 
�جلنود  على  �ملتكرر  و�لدته  �رس�خ 
 11 �ل�ساعة  عند  بت�سليمه  قامو� 
لياًل." وذكر نادي �لأ�سري �أن �لطفل 
معروف �ُعتقل يف �سهر ماي 2019، 
بال�ّسجن  �ملحكمة  عليه  وحكمت 
ملدة ثمانية �سهور على خلفية �إلقاء 

�حلجارة.

نادي الأ�سري الفل�سطينى

قوات االحتلل تعتدي بال�سرب 
املربح على الطفل معروف االأطر�س

.   عقب الإفراج عنه من �سجن "الدام�ن"

�لأ�رسى  �سوؤون  هيئة  �أفادت 
و�ملحررين، �أن �سلطات �لحتالل 
�لتعذيب  ممار�سة  �سيا�سة  تو��سل 
و�ملعتقلني  �لأ�رسى  بحّق  �لطبي 
�أن  �لهيئة  وبّينت  �لفل�سطينيني. 
من بينهم، �ملعتقل هايل جباب�سة 
و�لذي  جنني،  من  عاماً(،   29(
�لتال�سيميا  مر�ض  من  يعاين 
�لعظام، و�عتقلته قّو�ت  وه�سا�سة 
 2 بتاريخ  منزله  من  �لحتالل 
و�حتجزته  فجر�ً،  �جلاري  جانفي 
ملّدة  مكّباًل  �ملع�سكر�ت  �أحد  يف 
من  خاللها  ُحرم  �ساعة،   )14(
كل  ويف  و�لّدو�ء،  �لّطعام  تناول 
�لطعام،  فيها  يطلب  كان  مّرة 
"�خر�ض"،  بكلمة  عليه  �لرّد  يكون 
للوعي،  فقد�نه  �إىل  �أّدى  ما 
لنقله  �لحتالل  جنود  فا�سطر 
حمامية  و�أّكدت  �مل�ست�سفى.  �إىل 
�لهيئة و�لتي متّكنت من زيارته، يف 
�سجن "جمدو"، �أن عالمات �لتعب 

�لأ�سري  على  و��سحة  و�ملر�ض 
�لقيود  �سّد  �آثار  �أن  كما  جباب�سة، 
ومتّكنت  كما  �أي�ساً.  و��سحة  عليه 
�لدين  عز  �لأ�سري  زيارة  من 
طولكرم،  من  عاماً(،   37( �لعطار 
و�ملعتقل منذ �لعام 2003، و�لذي 
يف  حاّدة  �آلم  من  يعاين  باأنه  �أّكد 
وبقيت   ،2004 �لعام  منذ  ظهره 
�إىل  نقله  عن  متتنع  �ل�سجن  �إد�رة 
 ،2010 �لعام  حتى  �مل�ست�سفى 
�لّطبية  �لفحو�ض  لإجر�ء  فنقلته 
عالج،  بدون  �ل�ّسجن  �إىل  و�أعادته 
وقبل عّدة �أ�سهر نقلته للم�ست�سفى 
عملية  �إجر�ء  وتقّرر  �أخرى،  مّرة 
حالته  تفاقم  بعد  له  جر�حية 
عليه  �لآلم  و��ستد�د  حية،  �ل�سّ
وتكّون �سعوبة يف �مل�سي لديه، �إّل 
وما  �لآن،  لها حتى  يخ�سع  �أنه مل 
يز�ل يعتمد على تناول �مل�سّكنات 
�لعطار  �لأ�سري  �أن  يذكر  كعالج. 

حمكوم بال�ّسجن لـ)21( عاماً.

االحتلل يوا�سل �سيا�سة ممار�سة 
التعذيب الطبي بحّق االأ�سرى واملعتقلني
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عبد النا�سر فروانة.. 

حقوقي فل�سطيني ينذر نف�سه للدفاع عن 
االأ�سرى يف �سجون االحتالل

ع.ف

اجلزيرة نت

متنقلة  م�ؤ�س�سة  فروانة  اأ�سبح 
عن  للدفاع  كامل  ب�سكل  ليتفرغ 
واحدا  كان  اأن  بعد  الأ�رسى، 
وعا�سها  مبعاناتهم  �سعر  منهم 
جمال  الأ�سغر  و�سقيقه  ه� 
كانت  التي  واأمهما  ووالدهما، 
كان  لهم.  الزيارة  معاناة  تتكبد 
طريقه  اأن  البداية  منذ  يعرف 
لن يك�ن حمف�فا بال�رود وذلك 
يتبناها  التي  الق�سية  لأهمية 
ال�سجان  و�رسا�سة  ومكانتها 
فه�  معها،  الحتالل  وتعامل 
من تنقل مع اأمه من �سجن اإىل 
الثالثة من  يتجاوز  اأن  قبل  اآخر 
والده  يزور  كان  حيث  عمره، 
الذي اعتقل لأكرث من 15 عاما، 
يعرف  اأن  قبل  ال�سج�ن  فعرف 
على  وجل�س  الأطفال،  ريا�س 
مقاعد الزيارات قبل اأن يجل�س 
فكرب  الدرا�سة،  مقاعد  على 
الأ�رسى،  ق�سية  بداخله  وكربت 
قبل اأن يتح�ل بدوره اإىل اأ�سري. 
مل يحدث ذلك له ولأبيه فقط، 
لأخيه  ذلك  مثل  حدث  بل 
الأ�سغر جمال الذي اأب�رس الن�ر 
 1970 عام  والده  اعتقال  بعد 

وه�  اعتُقل  حني  اأ�سهر  بب�سعة 
ل�سن�ات  الطف�لة  تلميذ يف �سن 
�سبع ليجمع بينهما ال�سجن دون 

اأن يلتقيا.
 

جتربة الأ�سر

ويق�ل فروانة للجزيرة نت، "لقد 
جمال،  واأخي  اأنا  �س�يا  اعتُقلنا 
امل�سافة،  متباعدة  �سج�ن  ويف 
كنا  فبعدما  ط�يلة،  ول�سن�ات 
لزيارة  ال�الدة،  برفقة  نتنقل 
اأو ذاك،  ال�سجن  ال�الد يف هذا 
ب�سحبة  تتنقل  ال�الدة  اأ�سبحت 
ال�سجن  لزيارتي يف هذا  والدنا 
يف  جمال  اأخي  وزيارة  تارة، 
ذاك ال�سجن تارة اأخرى". وتابع 
وانقلب  تغريت  اأن "الأم�ر 
اأ�سبح  الأ�سري  فال�الد  احلال، 
زائرا، وال�سغار كربوا واأ�سبح�ا 
على  بقيت  وال�سج�ن  اأ�رسى، 
حتفظ  باتت  وال�الدة  حالها، 
وم�اقعها،  ال�سج�ن  اأ�سماء 
وكانت زائرة دائمة الرتدد على 
دون  قرن  ربع  ط�ال  ال�سج�ن 
احلال  تغريت  انقطاع". والي�م 
عالقة،  زالت  ما  الذكرى  لكن 
مرور  وبعد  يق�ل "الي�م،  اإذ 
ال�س�ر  زالت  ما  ط�يلة،  عق�د 
�سمعت  وكلما  ذهني،  يف  عالقة 

الأ�رسى  عن  �سيئا  كتبت  اأو 
ا�سطررت  ومعاناتهم،  واأبنائهم 
ل�ستح�سار جتربتي ال�سخ�سية، 
لهذا جتدين اأ�سعر بالأمل، وكلما 
اإ�رسارا  ازددت  بالأمل،  �سعرت 
مزيد  لبذل  قدما  امل�سي  على 
من العمل من اأجل احلرية، ومع 
حرية الأ�رسى نقراأ فجر حرية 

ال�طن".
 

عهد الأ�سرى

نف�سه  على  قطعه  عهد  وعن 
الأ�رسى  ق�سية  عن  بالدفاع 
ينقطع  ل  الذي  لإح�سا�سه 
يق�ل "هذا  واآمالهم،  باآلمهم 
دوما  يدفعني  الإح�سا�س 
لاللت�ساق اأكرث بق�سية الأ�رسى، 
نف�سي  على  عهدا  فاأخذت 
بال�ستمرار يف دعمهم وهذا ما 
ح�سل ف�ر حترري املرة الأخرية 
من ال�سجن منت�سف عام 1994، 
التي  اللجنة  من  واحدا  وكنت 
املميز  الت�سامن  اأ�سب�ع  قادت 
الذي نظم يف قطاع غزة، دعما 
فيه  و�سارك  لالأ�رسى  واإ�سنادا 
امل�اطنني  من  الآلف  ع�رسات 
فروانة  الفل�سطينيني".واأو�سح 
خبريا  عمله  يف  اعتمد  اأنه 
على  الأ�رسى  عن  ومدافعا 

جتربته اخلا�سة وخربته نا�سطا 
الأ�رسى  �س�ؤون  يف  خمت�سا 
وبحثه  ال�سخ�سية  ومتابعته 
امل�ستمرة،  وكتاباته  املت�ا�سل 
اإ�سافة اإىل ما راكمه عرب م�قعه 
خلف  )فل�سطني  ال�سخ�سي 
اأن�ساأه خ�سي�سا  الق�سبان( الذي 
عام 2004 لهذه الق�سية مببادرة 
يف  عمله  اأن  واعترب  ذاتية. 
واملحررين  الأ�رسى  وزارة 
اأ�سبحت  والتي  تاأ�سي�سها  منذ 
الأ�رسى  �س�ؤون  هيئة  الآن 
الدرا�سات  وحدة  رئا�سة  وت�ليه 
جتربة  يكت�سب  جعله  والت�ثيق 
فروانة  وكتب  اإ�سافية.  مهنية 
والتقارير  املقالت  املئات من 
والبيانات والعديد من الدرا�سات 
اأبرزها  ولعل  الأ�رسى،  ح�ل 
الفل�سطيني�ن..  "الأ�رسى  كتاب 
اآلم واآمال" ال�سادر عن جامعة 
 ،2015 عام  العربية يف  الدول 
و�سارك يف كثري من امل�ؤمترات 
واللقاءات العربية والدولية ح�ل 

ق�سية الأ�رسى.
 

تطوير اخلطاب الإعالمي
الط�يلة  ال�سن�ات  هذه  وبعد 
على  الهجمة  ت�ساعد  ومع 
من  اأنه  فروانة  وجد  الأ�رسى، 
اخلطاب  تط�ير  ال�رسوري 

العزلة  ك�رس  بهدف  الإعالمي 
ال�عي  ورفع  الأ�رسى  عن 
الراأي  على  والتاأثري  بق�سيتهم 
من  حالة  وخلق  العاملي  العام 
ق�سيتهم  ح�ل  ال�سطفاف 
العادلة، فكان اأن جلاأ اأخريا اإىل 
لغة  بـ 12  بياناته  اأحد  اأن يكتب 
فردي  ب�سكل  اخلطاب  لتط�ير 
لأو�سع  لي�سل  ذاتية،  ومببادرة 
نطاق دويل ولإطالع العامل على 
حجم النتهاكات بحق الأ�رسى، 
نظرا لأهمية اعتماد لغات غري 
العربية والإجنليزية من الناحية 
اإن  وقال  والقان�نية.  الإعالمية 
تعزز  لأن  ت�سعى  الحتالل  دولة 
للعامل  الأ�رسى  وتقدم  روايتها 
وجمرم�ن  قتلة  اأنهم  على 
واإرهابي�ن ل ي�ستحق�ن احلياة، 
بهم  يعتزون  باملقابل  لكنهم 
اأجل  من  منا�سلني  باعتبارهم 
من  به  قام�ا  ملا  احلرية، 
عمليات فدائية تندرج يف اإطار 
مقاومتهم  يف  وواجبهم  حقهم 
التي  لالحتالل  امل�رسوعة 
اأقرتها جميع ال�رسائع وامل�اثيق 

الدولية.
 

الرواية الفل�سطينية بكل 
اللغات

واأ�ساف اأن علينا تعزيز الرواية 
ت�ستند  التي  الفل�سطينية 
واحلق  التاريخي  احلق  اإىل 
فهذا  والقان�ين،  الإن�ساين 
اجلهد،  من  لكثري  يحتاج  الأمر 
حيث  اجلميع،  م�س�ؤولية  وهذه 
بني  ما  وثيقا  ترابطا  هناك  اإن 
واأن  الإن�سان،  وحق�ق  الإعالم 
حق�ق الأ�رسى الإن�سانية حتتاج 
اإعالمي مت�ا�سل بكل  اإىل دعم 
العامل  اإن  فروانة  وقال  اللغات. 
تاأثري  ذات  ق�ة  ي�ما  يعرف  مل 
الإعالم  به  يتمتع  مما  اأعظم 
لي�س  واإنه  هذا،  زماننا  يف 
ق�سية  لأية  انت�سار  من  هنالك 
مهما كانت درجة عدالتها دون 
حق�ق  وق�سايا  ق�ي.  اإعالم 
ذات  الق�سايا  من  هي  الإن�سان 
تتدخل  التي  الفائقة  القيمة 
حياة  وتفا�سيل  جزئيات  يف 
ال�سخ�سية  واأمنه وحريته  الفرد 
وتط�ر املجتمع الذي ينتمي له 
جانب  من  فما  بداخله،  ويحيا 
اإل  الأ�رسى،  حياة  ج�انب  من 
وثيقا  ارتباطا  مرتبط  وه� 
بحق�ق الإن�سان. لذا كان لزاما 
املجتمع  باجتاه  التحرك  علينا 
الدويل وم�ؤ�س�ساته والراأي العام 
باللغة التي يفهم�نها لإطالعهم 
على حجم النتهاكات واجلرائم 

ترتكبهما  اللتني  الإن�سانية 
بحق  الحتالل  �سلطات 
واأ�ساف  �سج�نها.   يف  الأ�رسى 
املجتمع  هذا  اأن  فروانة 
الإن�سان  بحق�ق  يت�سدق  الذي 
اأن  عليه  مببادئها،  ويتغنى 
الأخالقية  م�س�ؤولياته  يتحمل 
والإن�سانية والقان�نية، واأن يعمل 
الدويل،  القان�ن  حماية  على 
وي�س�ن التفاقيات الدولية التي 
تُ�رسب بعر�س احلائط من قبل 
دولة الحتالل الإ�رسائيلي. كما 
مبا  الإجراءات  يتخذ  اأن  عليه 
على  وتنفيذها  تطبيقها  ي�سمن 
جميع �سع�ب العامل، دون متييز 
ازدواجية  عن  وبعيدا  وت�سيي�س 
مبكيالني  والكيل  املعايري 
كل  فروانة  و�سكر  والنتقائية. 
يف  اأ�سهم�ا  الذين  الأ�سدقاء 
العربية  اللغة  من  بيانه  ترجمة 
لغة(،   11( متعددة  لغات  اإىل 
والرو�سية  بالإجنليزية  بدءا 
والدامناركية،  والرومانية 
والبلغارية  ومرورا بالفرن�سية 
وو�س�ل اإىل  والرتكية، 
الرنويجية وال�س�يدية والأملانية 
اأنه  اإىل  م�سريا  واله�لندية، 
ترجمة  على  لحقا  �سيعمل 

بياناته بلغات اأخرى.

مل تفت �سنوات ال�سجن ال�ست التي اأم�ساها الأ�سري املحرر عبد النا�سر فروانة )52 عاما( نهاية القرن املا�سي ب�سجون 
الحتالل يف ع�سده، ليخرج من �سجنه عام 1994 اأكرث قوة واإميانا بق�سيته الوطنية ويتبنى ق�سية الدفاع عن 

الأ�سرى لي�سبح لحقا باحثا متميزا يف �سوؤونهم.

اخلليل  و�سط  اإقليم  فتح  حركة 
الفل�سطيني  الأ�سري  ونادي 
ت�ستقبل  الأ�رسى  اأهايل  وجلنة 
الأ�سري املحرر علي �سلهب بعد 
ق�ساها  عام   18 ا�ستمر  اعتقال 
اخلليل   .. الحتالل  �سج�ن  يف 
/ يف مهرجان وطني وا�ستقبال 
ور�سمي  وجماهريي  �سعبي 
حمافظة  جماهري  ا�ستقبلت 
اخلليل وقيادة حركة فتح ونادي 
الأ�سري الفل�سطيني يف حمافظة 
علي  املحرر  الأ�سري  اخلليل 
�سلهب  مر�سد  غازي  حممد 
بعد  عام   36 العمر  من  البالغ 
عاما   18 ا�ستمر  اعتقال 
الحتالل  �سج�ن  يف  ق�ساهال 
. و�سارك يف ال�ستقبال املئات 
من اأبناء حمافظة اخلليل وك�ادر 
نادي الأ�سري الفل�سطيني ورفاق 
حمررين  اأ�رسى  من  الدرب 
مهرجان  يف  حمبيه  وعائلته 
كل  رغم  وجماهريي  �سعبي 

التنغي�س  الحتالل  حماولت 
باحتجازة  فرحتهم  على 
يف  مت�ا�سله  �ساعات  خلم�س 
اأن تطلق �رساحه  عت�سي�ن قبل 
 .. الليل  من  متاأخرة  �ساعة  يف 
واأو�سح اجمد النجار اأن مرا�سم 
دوار  من  بداأت  ال�ستقبال 
اخلليل  ب�س�ارع  مرورا  التحرير 
و�س�ل اإىل مقربة ال�سهداء حيث 
من  اإكليل  ب��سع  الأ�سري  قام 
ال�رود على قب�ر ال�سهداء رفاق 
�سهداء  ارتق�ا  الذين  الدرب 
خالل م�سريته الن�ساليه ومن ثم 
قرب  على  ال�رد  من  اإكليل  و�سع 
والده الذي حرم من اإلقاء نظرة 
ال�داع الأخرية عليه بفعل اإجرام 
نظم  ذلك  وبعد   ... الحتالل 
فيه  األقيت  خطابي  مهرجان 
الرتحيبية  الكلمات  من  العديد 
الأ�سري  األقى  حيث  بالأ�سري 
علي �سلهب كلمة م�جها التحية 
وامل�ستقبلني  املهنئني  كل  اإىل 

انتظاره  على  �سمم�ا  والذين 
اإجراءات  رغم  ط�يله  ل�ساعات 
ل�ساعات  باحتجازه  الحتالل 
ومر�سال التيه اإىل �سيادة الرئي�س  
حمم�د عبا�س اأب� مازن الثابت 
على الث�ابت وم�جها التحية اإىل 
كل منة امن بالن�سال واملقاومة 
خالل  الأ�رسى  مع  ووقف 
وم�ستذكرا  الن�سالية  م�سريتهم 
ال�سهداء رفاق الدرب ومرتحما 
الكثري  عانى  الذي  والده  على 
وه�  الن�سالية  م�سريته  خالل 
النجار  واأو�سح  الق�سبان  خلف 
اأب�  امللقب  �سلهب  الأ�سري  اأن 
عبد  بال�سهيد  تيمنا  العبا�س 
قادة  ابرز  احد  النت�سة  الهادي 
امللقب  الأق�سى  �سهداء  كتائب 
اأب� العبا�س كان قد اعتقل عام 
مع  ط�يله  مطاردة  بعد  2002م 
خاللها  تعر�س  حيث  الحتالل 
وجنى  اغتيال  عمليات  لعدة 
منها باعج�به حيث اأطلق عليه 

مع عدد من اأبناء كتائب �سهداء 
على  ا�ست�سهد  �ساروخ  الأق�سى 
ون�سال  اإياد  دربه  رفاق  اإثره 
قفي�سة واأ�سيب علي بعدة جروح 
وف�ر تلقيه العالج عاد مل�ا�سلة 
الحتالل  �سد  الن�سايل  عمله 
ا�ستباك مع جي�س  حيث خا�س 
لغتيال  انتقاما  الحتالل 
�سهداء  لكتائب  العام  القائد 
الأق�سى مروان زل�م واأ�سيب يف 
ر�سا�سات  بثالث  املعركة  هذه 
ومتكن  واحل��س،  القدم  يف 
ومت  عناء،  بعد  الن�سحاب  من 
الأهلي.  امل�ست�سفى  اإىل  نقله 
الأ�سري  �سلهب  الأ�سري  اأن  يذكر 
امللتحقني  اأ�سغر  من  كان 
الذراع  الأق�سى  �سهداء  بكتائب 
الع�سكري حلركة فتح يف مدينة 
يتجاوز عمره  يكن  فلم  اخلليل، 
مطارداً  واأ�سبح  عاماً،  ال15 

حني كان بعمر ال16 عاماً.
�سلهب  الأ�سري  �سقيق  وبنينّ 

ونتيجة  الأ�سري  �سقيقه  باأن 
انتقل  الت�سييق عليه يف اخلليل 
ومكث  حلم  بيت  حمافظة  اإىل 
متت  وهناك  �سهر،  مدة  فيها 
الكركفة  مبنطقة  حما�رسته 
القريبة من كني�سة املهد باأعداد 
واملدرعات  الآليات  من  كبرية 
اعتقاله،  من  الحتالل  ومتكن 
وجرى نقله اإىل مركز عت�سي�ن، 
حيث ا�ستمر التحقيق معه لأكرث 
من �سهرين تعر�س خاللها لكل 
رغم  والتعذيب،  التنكيل  اأ�سكال 
اأثر  من  يعاين  يزال  ل  كان  اأنه 
وكان عمره يف حينها  الإ�سابة، 
17 عاماً. جتدر الإ�سارة اإىل اأن 
اأ�سدرت بحق  حماكم الحتالل 
يق�سي  حكماً  �سلهب  الأ�سري 
عاماً   18 مدة  الفعلي  بال�سجن 
من  العديد  بني  خاللها  تنقل 
لعدة  بالعزل  وع�قب  ال�سج�ن، 
ظروف  رغم  وا�ستطاع  �سه�ر، 
العتقال احل�س�ل على الثان�ية 

والتحق  ال�سجن،  يف  العامة 
اجلامعة  يف  اجلامعي  بالتعليم 
العربية، قبل اأن مينعه الحتالل 
من التعليم فيها، فقرر اللتحاق 
القد�س  جامعة  يف  بالدرا�سة 
علي  الأ�سري  عاين  املفت�حة. 
�سلهب خالل اعتقاله  من و�سع 
نتيجة  للغاية،  �سعب  �سحي 
عام  منذ  معها  يتعاي�س  اإ�سابة 
الأ�سري  اأ�سيب  فقد   ،2002

الحتالل  �سطات  قبل  من 
دمدم  بر�سا�سة  اعتقاله  قبل 
وتنت�رس  والقدم  احل��س  يف 
اأنحاء  كافة  يف  ال�سظايا 
اأن  النجار  ج�سده،واأو�سح 
والده ت�يف قبل عدة اأ�سهر بعد 
معاناة ط�يله مع املر�س نتيجة 
الي�مية  واملداهمة  املالحقة 
ملن�له من قبل جي�س الحتالل 

واعتقال معظم ا�سقاءه

ا�ستقبال حافل لالأ�سري املحرر علي �سلهب بعد اعتقال ا�ستمر 18 عاما ق�ساها يف �سجون االحتالل 
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املالب�س،  تغيري  غرف  من  كال 
ال�سياج  الكا�سفة،  الأ�سواء 
الفا�سل بني املدرجات واأر�سية 
ودورات  ملدرجات  امليدان، 
على  املوافقة  مت  اأين  املياه، 
من  خا�سة  ميزانية  تخ�سي�س 
والتجديد  الأ�سغال  عملية  اأجل 
م�ستوى  على  يتم  �سوف  الذي 
يف  الرغبة  ظل  يف  امللعب 
الع�رصنة والقيام م�ستقبال بتاأهيل 

ل�ستقبال  جديد  من  امللعب 
مت  بعدما  القارية،  املناف�سة 
تاأهيله من طرف الحتاد  رف�س 
مباريات  ل�ستقبال  الإفريقي 
النادي العا�سمي هذا املو�سم يف 
اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  م�سابقة 
بالل  املدرب  اأ�سبال  وي�سطر 
مناف�سيه  ا�ستقبال  اإىل  دزيري 
ت�ساكر  م�سطفى  ملعبة  على 
ملعب  اأر�سية  غلق  بعد  بالبليدة 
5 جويلية الأوملبي ب�سبب عملية 

والذي  امللعب  ب�ساط  جتديد 
تعرف اأر�سيته تدهورا كبريا على 

م�ستوى الع�سب الطبيعي.
قن�سل  اأقدم  اآخر،  �سياق  يف   
اجلزائر يف مدينة الدار البي�ساء 
احتاد  وفد  زيارة  على  املغربية 
العا�سمة املتواجد منذ الأربعاء 
اأجل  من  املغرب  يف  املن�رصم 
لعبها  التي  للمواجهة  التح�سري 
�سهرة اأم�س اأمام الوداد البي�ساوي 
حت�سبا للقاء اجلولة اخلام�سة من 

اأبطال  رابطة  جمموعات  دور 
القن�سل  تنقل  حيث  اإفريقيا، 
اإقامة رفقاء  اإىل مقر  اجلزائري 
على  واطمئن  بوم�رصة  الالعب 
املجموعة قبل اأن ي�سجعهم على 
حتقيق نتيجة اإيجابية يف املغرب 
والعودة بالفوز من ملعب »حممد 
احلفاظ  اأجل  من  اخلام�س« 
املغامرة  ملوا�سلة  اآمالهم  على 
ربع  الدور  اإىل  والتاأهل  القارية 

النهائي منها.

�سوف يعرف ملعب عمر حمادي ببولوغني عملية الأ�سغال على عدة مرافق تابعة له من اأجل حت�سني 
النقائ�س التي يعاين منها وجعله يف اأح�سن حّلة، ويف هذا ال�سياق �سهد اأول اأم�س قيام م�سوؤولني بزيارة 

امللعب ويتعلق الأمر بكل من الوايل املنتدب لدائرة باب الواد، مدير ال�سباب والريا�سة ورئي�س اأمن 
دائرة باب الواد، حيث اأقدموا على معاينة امللعب وخمتلف املرافق املعنية بعملية الأ�سغال قريبا وو�سعوا 

املالحظات املعنية بعملية التجديد التي �سوف ت�سمل 

انطالق عملية الأ�ضغال مبلعب الوايل املنتدب لباب الواد وافق على تخ�سي�س ميزانية خا�سة
بولوغني قريبا

ر�سواين تعاوده الآلم وغاب عن ودية كلوج الروماين

كني�ش يفتح النار على حلفاية

مدافع  كني�س  ريا�س  هاجم 
ال�سابق  اجلزائر  مولودية  نادي 
العام  املدير  حلفاية  فهد 
وحمله  �سطيف،  وفاق  لنادي 
م�سوؤولية ف�سل �سفقة انتقاله اإىل 
فرتة  خالل  ال�سطايفي  النادي 
التحويالت ال�ستوية، وكان كني�س 
قد اأنهى ارتباطه بنادي مولودية 
اجلزائر بنهاية املو�سم املا�سي، 
مع  اتفاق  اإىل  يتو�سل  اأن  قبل 
يق�سي  �سطيف  وفاق  م�سوؤيل 
بتدربه رفقة الفريق الأول، على 
فرتة  خالل  له  التوقيع  يتم  اأن 
احلالية،  ال�ستوية  التحويالت 
ون�رص كني�س تغريدة على ح�سابه 
قال  في�سبوك،  على  الر�سمي 
نرى  اأن  املوؤ�سف  »من  فيها: 
رئي�سا يدعي الت�سدد يف الإ�سالم 
اأخربين  لقد  ويكذب،  وي�سلي 
اأن  قبل  الفريق،  يف  يريدين  اأنه 
برف�س  ويتحجج  وعوده  يخلف 
وتابع:  معي«،  التعاقد  املدرب 
نبيل  املدرب  مع  حتدثت  »لقد 
يرف�س  مل  اأنه  واأخربين  الكوكي، 

وعندما  معي،  التعاقد  اأبدا 
قال  باحلقيقة،  حلفاية  واجهت 
يل احرتم نف�سك ولي�س لدي �سيء 
اأقدمه لك«، وختم: »�سدقوين مل 
ي�سبق يل اأن راأيت رئي�سا منافقا 
وخمادعا مثل حلفاية، اأعتذر من 
اأن�سار الوفاق واأوؤكد لهم اأنني مل 
اأوقع لنادي وفاق �سطيف ب�سبب 

�سيا�سة املدير العام«.
املدافع  غاب  اآخر،  �سياق  يف 
حل�سة  عن  ر�سواين  �سعدي 
»الن�رص  لت�سكيلة  التدريبية 
اأم�س  اول  جرت  التي  الأ�سود« 
التي  الودية  املقابلة  يلعب  ومل 
زمالئه  البارحة  م�ساء  خا�سها 
�سمنا  الروماين  كلوج  نادي  اأمام 
لرتب�س التح�سريي الذي يخو�سه 
اأ�سبوع،  منذ  ا�سبانيا  يف  الوفاق 
وذلك بعدما عاودته الآلم حيث 
راحة،  يوم  الوفاق  طبيب  منحه 
واأجرى اأم�س الفحو�سات الطبية 
عن  الك�سف  اجل  من  املعمقة 
منها  يعاين  التي  الإ�سابة  نوعية 

ومدة الغياب.

جنحوا يف معانقة الفوز بعد تعرثين على التوايل

ال�ضيا�ضي يقرتب من البوديوم ويفتح النار على احلكم بوتراع
بفوز  ق�سنطينة  �سباب  عاد فريق 
للقاء  حت�سبا  العا�سمة  من  ثمني 
اأمام  اأم�س  اأّول  جمعهم  الذي 
نادي بارادو �سمن ت�سوية رزنامة 
�سجلوا  حيث  الوطنية،  البطولة 
لواحد،  بهدفني  �سعبا  فوزا 
جنحوا على اإثره يف قلب الطاولة 
كان  الذي  املحلي  الفريق  على 
اأن  قبل  رد  دون  بهدف  متقدما 
يتمكن الزوار من ت�سجيل هدفني 
املقابلة،  من  الثاين  ال�سوط  يف 
�سد  بوعيطة  الالعب  الأول عرب 
اأمقران  وقعه  والثاين  مرماه 

اللقاء،  من  الإ�سايف  الوقت  يف 
ووجهت بعثة ت�سكيلة »ال�سيا�سي« 
احلكم  اإىل  لذعة  انتقادات 
مبجاملة  اتهموه  الذين  بوتراع 
ت�سهيل  والعمل على  بارادو  نادي 
مهمته يف حتقيق الفوز باملقابلة، 
التي  اجلزاء  ركلة  عرب  خا�سة 
يف  الأر�س  لأ�سحاب  منحها 
منها  جاء  والتي  الأول  ال�سوط 
الكرة  اأين �رصبت  التقدم،  هدف 
يف يد لعب �سباب ق�سنطينة دون 
يده  ي�سع  كان  الذي  وهو  رغبته 
الذي  الأمر  وهو  الظهر،  خلف 

يف  ظلما  الزائر  الفريق  اعتربه 
 10 ي�سيف  اأن  قبل  فريقهم،  حق 
الوقت الإ�سايف  دقائق كاملة من 
اأربع  اإ�سافة  عن  اأعلن  انه  رغم 
جعل  الذي  اّلأمر  وهو  دقائق، 
م�سوؤويل ت�سكيلة »ال�سيا�سي« تتهم 
بارادو  مبحاباة  احلكم  �رصاحة 
والعمل ما عليه من اأجل خروجه 

بنقاط املواجهة.
ع�سماين  احلار�س  رفقاء  جنح 
وت�سد  قوية  مباراة  قدم  الذي 
لعدة فر�س من اأ�سحاب ال�سيافة 
يف العودة بالزاد كامال من �سفرية 

بعد  الفوز  وعانقوا  العا�سمة 
مولودية  امام  متتاليني  تعرثين 
مليلة،  عني  وجمعية  اجلزائر 
وهي النقاط الثالث التي �سمحت 
اأندية  من  بالقرتاب  للفريق 
الفريق  اأ�سبح  حيث  املقدمة، 
البوديوم،  عن  نقطتني  بعد  على 
ويعول اجلميع على تقدمي مرحلة 
لعبهم  يف  ت�ساهم  قوية  غياب 
التناف�س على الأدوار الأوىل هذا 
قارية  م�ساركة  و�سمان  املو�سم 

على الأقل املو�سم املقبل.
عي�سة ق.

اأندية املوؤخرة يف مهام متباينة يف �سراع البقاء

الرائد يف تنقل للعا�ضمة 
والزيانيون يرت�ضدون

تعود عجلة الدوران لدى الرابطة 
املحرتفة الثانية ابتداء من م�ساء 
اليوم عندما جتري اأوىل مباريات 
البطولة  من  الإياب  مرحلة 
لقاءات  ت�سهد  حيث  الوطنية، 
اجلولة 16 من الرابطة املحرتفة 
خارج  اإىل  للرائد  تنقال  الثانية 
القواعد، عندما يالقي املت�سدر 
احتاد  امل�سيف  املدية  اأوملبي 
ي�سعى  مواجهة  يف  احلرا�س 
ا�ستغالل  اإىل  الزوار  خاللها  من 
يتواجد  التي  ل�سعبة  الو�سعية 
متذيل  العا�سمي  النادي  عليها 
العودة  اجل  من  الرتتيب  جدول 
لت�سكيلة  ت�سمح  اإيجابية  بنتيجة 
علىا  احلفاظ  »التيطري«  اأبناء 
الذي  التهديد  ظل  يف  ل�سدارة، 
يطاله من الو�سيف وداد تلم�سان 
الذي يلعب داخل القواعد عندما 
املنت�سي  بجاية  �سبيبة  ي�ستقبل 
بفوز يف داربي عا�سمة ال�سومام 
اأمام مولودية بجاية، حيث يعول 
الحتفاظ  اإىل  »الزيانيني«  اأبناء 
من  ملعبهم  يف  الثالث  بالنقاط 
الريادة،  مطاردة  موا�سلة  اأجل 
املركز  �ساحبا  �سيكون  بينما 
واأمل  غليزان  �رصيع  الثالث 
الأربعاء اأمام �سفرية �سعبة تقود 
الأول اإىل مالقاة مولودية �سعيدة 
نقاط  ثالث  عن  يبحث  الذي 

اخلطر،  منطقة  عن  لالبتعاد 
�ستكون  »الزرقا«  ت�سكيلة  بينما 
يف مواجهة اجلولة عندما تالقي 
خاللها  ي�سعى  �سكيكدة،  �سبيبة 
والقرتاب  الفوز  اإىل  الأخري 

بنقطة عن البوديوم.
من جهتها، ت�سعى مولودية بداية 
اإىل معانقة الفوز بعد اأربع هزائم 
ت�ستقبل  عندما  التوايل  على 
جمعية اخلروب، بينما يعول اأمل 
البتعاد  اأرزيو  واأوملبي  بو�سعادة 
اللقاء  عن منطقة اخلطر خالل 

الذي يلعبانه اليوم فيما بينهما.

برنامج املباريات

اأمل بو�سعادة / اأوملبي ارزيو
جمعية وهران / مولودية 

العلمة
�سبيبة �سكيكدة / اأمل 

الأربعاء
احتاد احلرا�س / اأوملبي املدية
احتاد عنابة / دفاع تاجنانت

مولودية �سعيدة / �سريع 
غليزان

اللقاءات جتري على ال�ساعة 
15:00

وداد تلم�سان / �سبيبة بجاية 
ابتداء من 16:00

مولودية بجاية / جمعية 
اخلروب ابتداء من 17:00

عي�سة ق.

لل�سباحة  ال�ساعد  النجم  خطف 
الوطنية عبد اهلل عرجون الأ�سواء 
على  بتحطيمه  اجلميع،  من 
اجلزائري  القيا�سي  الرقم  مرتني 
الظهر،  على  م   100 لتخ�س�س 
اليوم  مناف�سات  اإجراء  مبنا�سبة 
اجلزائر  بطولة  من  الثالث 
الوطنية  والبطولة  املفتوحة 
ال�ستوية اأ�ساغر واأوا�سط باحلو�س 
»احممد  مب�سبح  اجلارية  ال�سغري 

والبداية  الزوار،  بباب  باحة« 
ال�سباحية،  الفرتة  اأثناء  كانت 
عندما متكن عرجون 19 �سنة من 
الوطني  القيا�سي  الرقم  اإ�سقاط 
الظهر  على  مرت   100 لتخ�س�س 
خالل ال�سباق الت�سفوي بزمن 54 
ال�سابق  الرقم  كان  بينما  ج   01 ثا 
بطولة  منذ  بحوزته  ج   65 ثا   54
نوفمرب  يف  الأندية  بني  اجلزائر 
النهائي،  ال�سباق  وخالل   ،2019

ا�ستطاع �سباح نادي بريد اجلزائر 
حتت  والنزول  رقمه  حت�سني  من 
عتبة 54 ثا بواقع 53 ثا 63ج ليفوز 
جدارة  عن  الذهبية  بامليدالية 
نزمي  على  متفوقا  وا�ستحقاق 
املجمع  ممن   75 ثا   54 بارة  بن 
البرتويل وه�سام طايبي 57 ثا 72 
ج من النادي الريا�سي الوهراين، 
اهلل  عبد  ر�سيد  بلغ  بالتايل 
عرجون املتخ�س�س يف ال�سباقات 

ال�سباحة على الظهر خالل ثالث 
اإىل  املفتوحة  البطولة  من  اأيام 
وطنية،  قيا�سية  اأرقام  ثالث 
م   200 �سباق  �سمن  كان  فالأول 
�سباحة على الظهر 1 د 58 ثا 43 
ج ناهيك عن رقمني قيا�سيني يف 
موؤ�رص  وهو  الظهر  على  م   100
ل�سباح  الت�ساعدي  امل�ستوى  عن 

الفريق الوطني.
ق.ر.

بطولة اجلزائر املفتوحة لل�سباحة

عرجون ين�ضب نف�ضه جنما فوق العادة

ع.ق./ وكالت
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القبائل  �شبيبة  فريق  يلتقي 
فيتا  م�شيفه  اليوم  م�شاء 
مواجهة  يف  الكونغويل  كلوب 
اجلولة  حل�شاب  قوية 
الأخرية  قبل  وما  اخلام�شة 
رابطة  جمموعات  دور  من 
والتي  اإفريقيا،  اأبطال 
»ال�شهداء«  ملعب  يحت�شنها 
يلعب  اين  كين�شا�شا،  مبدينة 
املناف�شة  يف  اجلزائر  ممثل 
من  كاملة  حظوظه  القارية 
اإحدى  على  التناف�س  اأجل 
اإىل  املوؤهلتني  التاأ�شريتني 
من  النهائي  ربع  الدور 
ورغم  القارية،  املناف�شة 
اأمام  املامورية  �شعوبة  
اأ�شبال املدرب الفرن�شي جون 

اإيف �شاي، اإل اأنهم تنقلوا اإىل 
�شيقة  دون ح�شابات  الكونغو 
بالآمال  التم�شك  عن  بحثا 
اأمام  التاأهل،  ورقتي  لعب  يف 
فريق مل ي�شجل منذ انطالق 
هذا الدور �شوى نقطة وحيدة، 
القبائلي  النادي  اأمام  وانهزم 
على ملعب اأول نوفمرب بتيزي 
وزو، وبالتايل يدرك الالعبون 
اأهمية الأمر بالن�شبة لهم من 
النادي  و�شع  ا�شتغالل  اأجل 
على  والعودة  الكونغويل 
ثمينة  نقاط  بثالث  ح�شابه 
حظوظهم  يرفعون  جتعلهم 
يف ظل اخلرجة ال�شعبة التي 
البي�شاوي  الرجاء  تنتظر 
�شو�شة  ملعب  اإىل  املغربي 

القاري  اللقب  ملالقاة حامل 
املن�رصمني،  العامني  خالل 
ت�شمح  الهزمية  فاإن  وبالتايل 
تقا�شم  »الكناري«  لت�شكيلة 
النادي املغربي  الو�شافة مع 
من  الأخرية  اجلولة  وانتظار 
احلظوظ  كحامل  لعب  اأجل 

يف بلوغ ربع النهائي.

الالعب  رفقاء  ميلك  ول 
حمزة بانوح من فر�شة اأخرى 
اإىل  التاأهل  ك�شب  اأجل  من 
النت�شار  �شوى  املقبل  الدور 
يهدد  تعرث  اأي  واأن  خا�شة 
باخلروج  القبائلي  النادي 
قبل  وتوديعها  املناف�شة  من 

اجلولة الأخرية.

الالعب  و�شعية  لزالت 
اإ�شالم  اجلزائري  الدويل 
تّت�شح  ومل  مبهمة  �شليماين 
�شواء  املقبلة  وجهته  بعد 
احلايل  ناديه  عن  بالرحيل 
وجهة  نحو  الفرن�شي  موناكو 
�شفوفه  يف  البقاء  اأو  جديدة 
واإنهاء املو�شم الذي يلعب له 
لي�شرت  من  اإعارة  �شكل  على 
هذا  ويف  الإجنليزي،  �شيتي 
»فووت  موقع  ك�شف  ال�شدد 
مفاجاأة  الفرن�شي  مريكاتو« 
من العيار الثقيل، عندما اأّكد 
�شان  باري�س  نادي  اإدارة  اأن 
طرحت  الفرن�شي  جرمان 
ا�شم مهاجم املنتخب الوطني 
على طاولتها من اأجل التعاقد 
ال�شتوي  املركاتو  خالل  معه 

اأجل  من  وا�شتقدامه  احلايل 
خالفة املهاجم الأوروغوياين 
اأ�شني  كافاين،  اإدين�شون 
مغادرة  من  الأخري  يقرتب 
قلعة »حديقة الأمراء« يف ظل 
ك�شفه ر�شميا مل�شوؤويل نادي 
العا�شمة الفرن�شية عن رغبته 
يف املغادرة ودرا�شة الأخرية 
من  تقدمت  التي  للعرو�س 

هذا  ويف  معه،  التعاقد  اأجل 
امل�شدر  نف�س  فاإن  ال�شياق 
نادي  م�شوؤويل  اأن  اأو�شح 
من  اقرتبوا  جي«  اأ�س  »البي 
وكالء �شليماين من اأجل ج�س 
التحاق  اإمكانية  حول  النب�س 
بالنادي  البنيان  عني  ابن 
ال�شفقة  واإمتام  الباري�شي 

معه.

يف �شياق مت�شل، لن تت�شاهل 
الفرن�شي  موناكو  نادي  اإدارة 
يغادر  الالعب  ترك  يف 
مدرب  اأن  رغم  �شفوفها، 
مفتوحا  الباب  ترك  الأخري 
عن  واأعرب  رحيله  حول 
عن  التخلي  يف  ا�شتعداده 
خدماته بعدما طلب النتقال 
له  ي�شمح  اآخر  فريق  اإىل 
باللعب بعدما حتول اإىل لعب 
لكن  الت�شكيلة،  مع  احتياطي 
الإمارة  نادي  اإدارة  م�شوؤويل 
تعوي�شا  يطلبون  الفرن�شية 
عن ال�شتة اأ�شهر املتبقية من 
والذي  �شليماين  اإعارة  عقد 
كان التحق ال�شائفة املا�شية 

ب�شفوفه ملدة مو�شم واحد.
عي�سة ق.

عي�سة ق.

التي قّررت نقلها على ال�شتاء، 
ي�شهد  �شوف  الأمر  هذا 
املحرتفني  لالعبني  عراقيل 
يف  يلعبون  الذين  خا�شة 
باعتبار  الأوروبية  الدوريات 
اأن املناف�شة الكروية القارية 
انطالق  مع  تتزامن  �شوف 
خمتلف  من  الثانية  املرحلة 
الدوريات الأوروبية ما يجعل 
ب�شبب  فرقهم  عن  غيابهم 
اللتزام مع منتخبهم الوطني 
م�شكال لهم ويهدد م�شتقبلهم 

الأندية  تلك  �شفوف  يف 
�شابق  وقت  يف  حدث  مثلما 

مع اأ�شماء اأخرى.
يف  اأم�س  زط�شي  اعرتف 
الإذاعة  مع  ت�رصيحات 
الذي  التعديل  اأن  الوطنية 
الإفريقي  الحتاد  به  قام 
تاريخ  بتغيري  القدم  لكرة 
كاأ�س  مناف�شة  تنظيم 
املقررة  لالأمم  اإفريقيا 
من  بالكامرون   2021 العام 
ال�شتوية  الفرتة  اإىل  ال�شائفة 
الطاقم  ح�شابات  اخلط 
مت  بعدما  الوطني،  الفني 

والذي جعلها  التاريخ  تقدمي 
ت�رصيع  على  اأي�شا  تنعك�س 
املوؤهلة  الت�شفيات  وترية 
اأين  القارية،  املناف�شة  اإىل 
اأو�شح اأن اخل�رص كانوا على 
موعد مع خو�س مقابلة ودية 
اإ�شافة  مار�س  �شهر  عاملية 
لكن  واحد  ت�شفوي  لقاء  اإىل 
دفعت  الأخرية  التعديالت 
اإىل  القارية  الكروية  الهيئة 
تعديل يف الت�شفيات وبرجمة 
للكان  ت�شفويتني  مقابلتني 
القادم،  مار�س  �شهر  املقبلة 
اأو�شح  ال�شدد  هذا  وفية 

العمل  برنامج  اأن  املتحدث 
الذي و�شعه الناخب الوطني 
�شوف  بلما�شي  جمال 
تغيري  مع  موعد  على  يكون 
تعديالت  واإحداث  جذري 
التعديالت  عليه تتما�شى مع 
الأخرية يف املناف�شة الكروية 
القارية. جّدد امل�شوؤول الأول 
على الهيئة الكروية يف بالدنا 
الطاقم  يف  الكاملة  ثقته 
يتقدمهم  الوطني  الفني 
بلما�شي،  جمال  املدرب 
يدرك  اأنه  اأو�شح  اأين 
به  يقوم  الذي  الكبري  العمل 

كافة  توفر  والفاف  الأخري، 
الإمكانيات للت�شكيلة الوطنية 
من اأجل حتقيق م�شوار طيب 
اإىل  املوؤهلة  الت�شفيات  يف 
كاأ�س العامل املقبلة يف العام 
2022 بقطر، وعودة اجلزائر 
جمددا على ال�شاحة الكروية 
م�شاركتني  بعد  العاملية 
متتاليتني يف املونديال عامي 
2010 و2014 بجنوب اإفريقيا 
التوايل،  على  والربازيل 
طالب املعني يف ال�شياق ذاته 
يف  الت�شفيات  اأخذ  �رصورة 
بعدما  باجلدية،  املونديال 

على  القرعة  عملية  اأ�شفرت 
للجزائر،  مفيدة  جمموعة 
كانت  القرعة  اأن  واأو�شح 
على  لكن  اخل�رص  �شالح  يف 
امليدان  اأن  باعتبار  الورق 
لديه كلمته، مو�شحا �رصورة 
حممل  املباريات  كافة  اأخذ 
كافة  من  واحلذر  اجلد 

املناف�شني.
م�سكل الأندية يف 

الت�سيري ولي�س الأموال

ملف  الفاف  رئي�س  فتح 
وطالب  الوطنية،  البطولة 

�رصورة  املحرتفة  الأندية 
والت�شيري  بجدية  العمل 
ا�شتطرد  اأين  الحرتايف، 
يف  لي�س  الفرق  م�شكل  اأن 
الأموال بل يف النق�س الفادح 
اأن  واأو�شح   ، الت�شيري  يف 
الت�شاوؤل يبقى مطروحا حول 
الأموال  ذهبت  التي  الوجهة 
�رصفها  مّت  التي  الطائلة 
اأن  واأ�شاف  �شابق،  وقت  يف 
احلق  لديها  الهاوية  الأندية 
املالية  امل�شاعدة  طلب  يف 
املقابل  يف  ملزمة  لكنها 

العتناء بالفئات ال�شابة.

جّدد ثقته الكبرية يف بلما�سي يف م�سوار التاأهل اإىل املونديال

زط�ضي: لن ن�ضتهني باملناف�ضني وتغيري 
تاريخ الكان لن يخدم املحرتفني

ك�سف رئي�س الحتادية اجلزائرية لكرة القدم اأن تغيري تاريخ كاأ�س اإفريقيا للأمم املقبلة يف 
الكامريون �سوف يت�سبب يف م�ساكل للمنتخب الوطني الذي يت�سكل يف اأغلبيته من اللعبني 

املحرتفني يف خمتلف الدوريات، حيث �سدد اأن برجمة دورة »الكان« كل عام يف فرتة ال�سيف كان 
م�ساعدا للعبني ول يخلق لهم متاعب مع اأنديتهم اإل اأن الأمور مل تعد كذلك بعد التعديلت 

الأخرية لهيئة الرئي�س امللغا�سي اأحمد اأحمد

الدويل  الثالثي  تالق 
اجلزائري عدلن قديورة، 
و�شفيان  براهيمي  يا�شني 
املقابلة  خالل  هني 
التي جمعت فريقي  القمة 
حل�شاب  والريان  الغرافة 
دوري  من   13 اجلولة 
�شهدت  حيث  قطر،  جنوم 
ال�شالف  الثالثي  م�شاهمة 
التي  الأهداف  يف  ذكره 
انتهت عليها املباراة والتي 
على  الغرافة  فوز  عرفت 

الريان  ال�شيف  ح�شاب 
برباعية لهدفني، يف مباراة 
قوية ومثرية بني الفريقني، 
املواجهة  عرفت  حيث 
ت�شجيل الالعب هني هدفا 
ل�شالح ناديه الغرافة افتتح 
مرور  بعد  النتيجة  عربه 
24 دقيقة عرب ركلة جزاء، 
بينما منح مواطنه قديورة 
متريرة حا�شمة من الرواق 
كودجيا  زميله  اإىل  الأمين 
منحت   65 الدقيقة  يف 

الذين  الغرافة  اإىل  التقدم 
يف  هدفني  متعادلني  كانوا 
براهيمي  اأما  �شبكة،  كل 
متريرة  خلف  كان  فقد 
على  جنح  رائعة  حا�شمة 
من  التوغل  يف  اإثرها 
لفريقه  الأي�رص  الرواق 
اإىل  رائعة  متريرة  وقدم 
�شيبا�شتيان  زميله  راأ�شية 
�شجل  كان  الذي  �شوريا 
الدقيقة  يف  الثاين  الهدف 

63 من اللقاء.

الأول �سجل الهدف الثاين والثالث منح متريرة حا�سمة

هني وقديورة يطيحان برباهيمي 
يف �ضهرة تاألق جزائرية

اإدارة موناكو تطلب تعوي�س 6 اأ�سهر من الإعارة

�ضليماين مطلوب يف البي اأ�ض جي لتعوي�ض كافاين

فيتا كلوب / �سبيبة القبائل اليوم ابتداء من 17:00

الكناري ي�ضر على الفوز والتم�ضك بحظوظ التاأهل اليوم  ي�شجل  اأن  ينتظر 
اجلزائري  الدويل  الالعب 
عودته  طالب  بن  نبيل 
امليادين  على  جمددا 
اجلديد  فريقه  بوابة  من 
نيوكا�شل الإجنليزي، بعدما 
الر�شمي  احل�شاب  ك�شف 
التوا�شل  لالأخري عرب موقع 
عن  »تويرت«  الجتماعي 
اجلزائري  لعبه  جاهزية 
ملوعد املقابلة التي تنتظر 
النادي اليوم اأمام اأوك�شفورد 
الدوري  �شمن  يونايتد 
اأ�شني  املمتاز،  الإجنليزي 
تدريبات  عن  فيديو  ن�رص 
والتي  اأم�س  اأول  نيوكا�شل 
بن  ظهور  اأي�شا  �شجلت 
اأن  تغريدة  يف  وقال  طالب، 

اجل  من  جاهز  طالب  بن 
اللعب اليوم، وينتظر اأن يكون 
التكتيكية  احل�شابات  �شمن 
يف  للفريق،  الفني  للطاقم 
دخوله  يتحدد  اأن  انتظار 
اأو  الأ�شا�شية  الت�شكيلة  يف 
اجللو�س على دكة الحتياط 
ر�شمية  مواجهة  اأول  يف 

رفقة  طالب  بن  يخو�شها 
التحق  الذي  اجلديد  ناديه 
من  اإعارة  �شكل  على  به 
فريق �شالكه04 الأملاين اإىل 
نهاية املو�شم مع وجود بند 
الإجنليزي  للنادي  ي�شمح 
�رصاء العقد بنهاية املو�شم 

احلايل.
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يوجن  دي  فرينكي  خّل�ص 
مع  �أحالمه  بر�شلونة  جنم 
�شو�ء  �لكتالوين  �لفريق 
�ل�شعيد  على  �أو  حمليا 
�أحدث  يف  وذلك  �لقاري، 
لل�شحافة  ت�رصيحاته 
يوجن  دي  وقال  �لإ�شبانية، 
نقلتها  ت�رصيحات  يف 
ديبورتيفو:  موندو  �شحيفة 
جميع  حتقيق  هو  »هديف 
�لألقاب مع بر�شلونة، �أرغب 
�لدوري  ثنائية  حتقيق  يف 
علّي  كان  �إذ�  لكن  و�لكاأ�ص، 
دوري  فهي  و�حدة  �ختيار 
يوجن  دي  �لأبطال«.و�أعرب 

�أجاك�ص  خلروج  �أ�شفه  عن 
�لن�شخة  نهائي  ن�شف  من 
�ملا�شية، موؤكًد� �أن �لنهائي 
بر�شلونة  بني  جمع  كان  لو 
للغاية،  قوًيا  لكان  و�أجاك�ص 
يف  �شقطا  �لفريقني  �أن  �إل 
دي  و�أكد  �لنهائي،  ن�شف 
يوجن �أن �شيتني يتمتع بنف�ص 
م�شرًي�  بر�شلونة،  فل�شفة 
دوره  يعرف  �جلميع  �أن 
مل  »�شيتني  و�أو�شح:  جيًد�، 
حمدًد�،  �شيًئا  مني  يطلب 
�ملدربني  نوعية  من  لكنه 
�لذي ميتلكون نف�ص فل�شفة 
نعرف  وجميعنا  بر�شلونة، 

نفعله،  �أن  يجب  �لذي  ما 
نقدمه  �شعد�ء مبا  �أننا  كما 
و�أمت:  �لفرتة«،  هذه  خالل 
ت�شري  �لأمور  �أن  »�أعتقد 
فقد  جيد،  ب�شكل  معي 
�أ�شا�شي  ب�شكل  �شاركت 
�ملو�شم،  �نطالق  منذ 
على  للتح�شن  �أحتاج  لكني 
وكذلك  �لفردي،  �مل�شتوى 

�ملجموعة«.

ملو��شلة  مدريد  ريال  عاد 
بعد  �أم�ص  �أول  تدريباته 
فقط،  �شاعة   24 من  �أقل 
�شالمنكا  مو�جهة  على 
وتغلب  �إ�شبانيا،  كاأ�ص  يف 
م�شيفه  على  مدريد  ريال 
بنتيجة 3-1 خارج  �شالمنكا 
ملعبه، ليتاأهل �إىل �لدور ثمن 

�لتي  �لبطولة  يف  �لنهائي 
منذ  بها  �لتتويج  عن  غاب 
�شحيفة  وبح�شب   ،2014
بد�أ  فقد  �لإ�شبانية،  »ماركا« 
ملو�جهة  ��شتعد�دته  �لريال 
�لليغا �ملقررة  �لوليد يف  بلد 

غد�.
�شاًر�  خرًب�  �ملر�ن  و�شهد 
بعودة  ريال مدريد  جلماهري 
هاز�رد  �إيدين  �لبلجيكي 
فرتة  بعد  بالكرة،  للتدريب 
غياب طويلة ب�شبب �لإ�شابة، 
باري�ص  مبار�ة  وحتديد� منذ 

�شان جريمان بدوري �لأبطال 
كما  �ملا�شي،  نوفمرب  يف 
قائد  م�شاركة  �ملر�ن  �شهد 
ر�مو�ص،  �شريجيو  �لفريق 
ودونها  بالكرة  تدرب  حيث 
بعد �شفائه من �لإ�شابة �لتي 
�ل�شوبر  كاأ�ص  يف  به  حلقت 
�أما  مدريد،  �أتلتيكو  �أمام 
�أدى  فقد  �أ�شين�شيو،  ماركو 
�لتدريبات  بع�ص  بالفعل 
طريقه  �إطار  �لبدنية،يف 
مل  لكنه  جديد،  من  للعودة 

يقم باأي تدريبات بالكرة.

ك�شف �ملوقع �لر�شمي لنادي 
ليفربول طبيعة �لإ�شابة �لتي 
�ل�شنغايل  جنمه  لها  تعر�ص 
�لفوز  خالل  ماين  �شاديو 
بنتيجة  وولفرهامبتون  على 
�إطار  يف  �أم�ص  �أول   1-2
�لدوري  من   24 �جلولة 
و�شقط  �ملمتاز،  �لإجنليزي 
�مللعب  �أر�شية  على  ماين 
�للقاء،  من   31 �لدقيقة  يف 
و��شتكى من �إ�شابة ع�شلية، 
قدرته  عدم  �إىل  �أ�شار  حيث 
ليدفع  �ل�شتمر�ر  على 

�لفني  �ملدير  كلوب  يورغن 
�لياباين  بالالعب  للريدز 
منه،  بدًل  مينامينو  تاكومي 
ليفربول،  ملوقع  ووفًقا 
من  يعاين  ماين  �شاديو  فاإن 
مل  لكن  �لركبة،  يف  �إ�شابة 
حتى  حجمها  حتديد  يتم 
بات  ماين  �أن  يذكر  �لآن. 
بالغياب عن مبار�تي  مهدًد� 
ليفربول يف �لأ�شبوع �ملقبل، 
غد�  تاون  �رصو�شربي  �أمام 
يف �لدور �خلام�ص من كاأ�ص 
و�شد  �لإجنليزي،  �لحتاد 

�ملقبل  �لأربعاء  هام  و�شت 
يف لقاء موؤجل بالربميريليغ.

بطولة  مدريد  �أتلتيكو  ودع 
�لدور  من  �إ�شبانيا  ملك  كاأ�ص 
�شقوطه  بعد  �ل�شاد�شع�رص 
�ملدوي 1-2 على يد كولتور�ل 
�م�ص،  �أول  م�شاء  ليوني�شا 
ليوني�شا  كولتور�ل  مبار�ة  ويف 
و�أتلتيكو مدريد و�شط جمهور 
ليون،  دي  ريينو  مبلعب  �لأول 
تقدم �أنخيل كوريا �أول لالأتلتي 
جولني  لكن   ،62 �لدقيقة  يف 
�أدرك هدف  نوين  كا�شتانييد� 
ليوني�شا يف  لكولتور�ل  �لتعادل 
�لوقت �لقاتل، ليفر�ص �للجوء 
وجنح  �لإ�شايف،  �لوقت  �إىل 
�لدقيقة  يف  بنيتو  �رصجيو 
�لتقدم  هدف  خطف  يف   108
من  متكن  �لذي  لليوني�شا 
خارج  �أتلتيكو  ليق�شي  �لتاأهل 

�لبطولة.
مبار�ة  يف  �لأمر  نف�ص  وتكرر 
بيتي�ص  وريال  فاليكانو  ر�يو 
فايكا�ص،  �لأول  ملعب  على 
بهدف  �أول  ر�يو  تقدم  حيث 
�أن  قبل  كاتينا،  �أليخاندرو 

يخطف خو�كني هدف �لتعادل 
�لفريقان  و�حتكم  لبيتي�ص، 
�شهد  �لذي  �لإ�شايف  للوقت 
ثان  بهدف  بيتي�ص  ريال  تقدم 
لورين  عرب   97 �لدقيقة  يف 
مورون، �إل �أن فاليكانو جنح يف 

�إدر�ك �لتعادل للمرة �لثانية يف 
�أندري�ص  �لدقيقة 118، بهدف 
�إىل  �لفريقان  مارتني.و�حتكم 
�بت�شم  �لتي  �لرتجيح  ركالت 
فاليكانو  لر�يو  فيها  �حلظ 
بينما  بنتيجة 2-4.  فيها  وفاز 
تاأهله  م�شاألة  باد�جوز  ح�شم 
�لت�شجيل  و�فتتح  �إيبار،  �أمام 
كينج�شلي  طريق  عن  مبكًر� 
�أليك�ص  �أ�شاف  ثم  فوبي 
�لثاين  �لهدف  كوريدير� 
ركلة  من  �لأر�ص  لأ�شحاب 
ديا�ص  ت�شارلز  لكن  جز�ء، 
جنح يف تقلي�ص �لفارق بهدف 
لإيبار من عالمة �جلز�ء �أي�شا، 
خطف  فا�شكيز  بابلو  �أن  �إل 
�لأمور  ليح�شم  �لثالث  �لهدف 

ل�شالح باد�جوز.

توخيل مدرب  توما�ص  تلقى 
جريمان  �شان  باري�ص 
يف  حزينا،  نباأ  �لفرن�شي 
ملو�جهة  �ل�شتعد�د  �إطار 
�لأملاين  دورمتوند  بورو�شيا 
دوري  نهائي  ثمن  ذهاب  يف 
�لنادي  وقال  �أوروبا،  �أبطال 
�لباري�شي يف بيان عرب موقعه 

ماركينيو�ص  �إن  �لر�شمي 
�لع�شلة  يف  لإ�شابة  تعر�ص 
�لفخذ،  �أعلى  �لر�أ�شني  ذ�ت 
مبار�ة  يف  م�شاركته  خالل 
رمي�ص �لأربعاء �ملن�رصم يف 
ن�شف نهائي كاأ�ص �لر�بطة، 
�لالعب  �أن  �لبيان  و�أ�شاف 
�إ�شابته،  من  �شيتعافى 

للم�شاركة  جاهز�  و�شيكون 
يف �لتدريبات بعد 3 �أ�شابيع، 
�لباب  �لإ�شابة  هذه  وتفتح 
و�إمكانية  �لت�شاوؤلت،  �أمام 
�لرب�زيلي  �لالعب  جاهزية 
�ملقرر  دورمتوند  ملو�جهة 
لها 18 فيفري �ملقبل، ويعد 
�لالعب �لرب�زيلي �أد�ة مهمة 

توخيل،  توما�ص  للمدرب 
خطي  يف  يوظفه  �لذي 
�لبي  وفاز  و�لو�شط،  �لدفاع 
�إ�ص جي على رمي�ص بثالثية 
ملو�جهة  ليتاأهل  رد  دون 
�ملبار�ة  يف  ليون  �أوملبيك 

�لنهائية لكاأ�ص �لر�بطة.

�فرت��ص  ليفربول  و��شل 
مناف�شيه يف �لدوري �لإجنليزي 
على   1-2 بالفوز  �ملمتاز 
م�شاء  وولفرهامبتون،  م�شيفه 
�جلولة  �إطار  يف  �م�ص  �أول 
هندر�شون  جورد�ن  �أحرز   ،24
ثنائية  فريمينو،  وروبرتو 
و84   8 �لدقيقتني  يف  ليفربول 
هدف  خيمينيز  �شجل  فيما 
�لدقيقة  يف  �لأر�ص  �أ�شحاب 
يف  ر�شيده  ليفربول  ورفع   ،51
بفارق  نقطة   67 �إىل  �ل�شد�رة 
�أمام مان�ش�شرت �شيتي  16 نقطة 
ر�شيد  جتمد  فيما  �لو�شيف، 
نقطة   34 عند  وولفرهامبتون 
وخا�ص  �ل�شابع،  �ملركز  يف 
على  معتمًد�  �ملبار�ة،  ليفربول 
وتو��شلت   3-3-4 لعب  طريقة 
وفان  غوميز  جو  بني  �ل�رص�كة 
�خللفي،  �خلط  عمق  يف  د�يك 
�أرنولد  �لظهريين  من  باإ�شناد 
و�أندي روبرت�شون، وبرز �لتبادل 
�مل�شتمر يف �ملر�كز بني ثالثي 
وفينالدوم  هندر�شون  �لو�شط 
ثالثي  خلف  وت�شامربلني، 
حممد  من  �ملكون  �لهجوم 
وروبرتو  ماين  و�شاديو  �شالح 
�ملقابلة،  �لناحية  يف  فريمينو، 
طريقة  �إىل  وولفرهامبتون  جلاأ 
لياندرو  ووقف   3-4-3 لعب 
رومان  جانب  �إىل  ديندونكر 
باخلط  كو�دي  وكونور  �شاي�ص 
�خللفي، وتو�جد مات دوهريتي 

طغت  �لطرفني.،  على  وجوين 
و�شط  على  �لربتغالية  �ل�شبغة 
روبن  �لثنائي  بوجود  �مللعب 
ولعب  موتينيو،  وجو�و  نيفيز 
�ل�رصيح  �ملهاجم  دور  خيمينيز 
وبيدرو  تر�وري  �آد�ما  وحوله 

نيتو.
�نطالق  على  دقائق   8 بعد 
�للقاء، �فتتح ليفربول �لت�شجيل 
�أرنولد  نفذها  ركنية  ركلة  �إثر 
بر�أ�شه على  ليقابلها هندر�شون 
باتري�شيو،  روي  �حلار�ص  ي�شار 
يعادل  �أن  وولفرهامبتون  وكاد 
عندما   ،11 �لدقيقة  يف  �لكفة 
�لت�شلل  م�شيدة  دوهريتي  ك�رص 
موتينيو  عر�شية  ليقابل 
وحرم  �لبعيد،  �لقائم  بجانب 
�شالح  وولفرهامبتون  دفاع 
 ،18 �لدقيقة  يف  �لت�شديد  من 
هادئة  �لتالية  �لدقائق  وم�شت 
دون وجود خطورة حقيقية على 
ليفربول  لكن  �لفريقني،  مرمى 
عندما  موؤملة  ل�رصبة  تعر�ص 
��شطر لإخر�ج �شاديو ماين من 
�مللعب ب�شبب �لإ�شابة، لي�رصك 
مكانه �لياباين تاكومي مينامينو، 
لإحر�ز  وولفرهامبتون  و�شغط 
�لتعادل ومرر نيفيز كرة عميقة 
�شيطر  �لذي  خيمينيز  نحو 
بعيد�  بها  يطيح  �أن  قبل  عليها 
 ،38 �لدقيقة  يف  �ملرمى  عن 
يف  ل�شالح  فر�شة  و�شنحت 
�لوقت بدل �ل�شائع، عندما ر�وغ 

�أكرث من لعب، قبل ت�شديد كرة 
�رتدت من قدم دوهريتي.

و�رتكب تر�وري خطاأ فادحا يف 
ليخطفها  للخلف،  �لكرة  �إعادة 
�إل  باملرمى،  وينفرد  �شالح 
يف  حماولته  �أنقذ  باتري�شيو  �أن 
�لدقيقة 47، لكن تر�وري عو�ص 
عن خطئه، عندما رفع عر�شية 
�ليمنى على  �لناحية  من  مميزة 
�لذي  خيمينيز  �ملندفع  ر�أ�شه 
�حلار�ص  ميني  على  و�شعها 
�ألي�شون م�شجال هدف �لتعادل، 
��شتعادة  من  ليفربول  و�قرتب 
عندما   ،60 �لدقيقة  يف  تقدمه 
مينامينو  ت�شديدة  �رتدت 
�إىل  وولفرهامبتون  دفاع  من 
مكان  يف  �شدد  �لذي  فريمينو 
ثقة  وتنامت  �حلار�ص،  وقوف 
وولفرهامبتون مع مرور �لوقت، 
لت�شديدة  �ألي�شون  وت�شدى 

�لدقيقة  يف  تر�وري  من  قوية 
ليت�شدى  �حلار�ص  وعاد   ،65
خيمينيز  من  جديدة  ملحاولة 
و�قتحم �شالح  �لدقيقة 68،  يف 
منطقة جز�ء وولفرهامبتون يف 
�لدقيقة 70 وتخطى كو�دي لكنه 
و�نطلق  �لقائم،  بجو�ر  �شدد 
لكنه  مرتدة  بهجمة  تر�وري 
لتذهب  �لت�شديد  يف  ت�رصع 
 ،74 �لدقيقة  يف  �شعيفة  كرته 
�لرب�زيلي،  �ملهاجم  و�أهدى 
�ل�شباك  بهز  ثميًنا  فوًز�  فريقه 
��شتقبل  بعدما   ،84 �لدقيقة  يف 
من  لري�وغ  هندر�شون  متريرة 
مقو�شة  كرة  وي�شدد  �أمامه 
وكاد  بنجاح،  �ل�شباك  د�خل 
وولفرهامبتون �أن ي�شجل هدف 
�لتعادل يف �لوقت بدل �ل�شائع، 

لتنتهي �ملبار�ة بفوز ليفربول.
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فريمينو ينقذ ليفربول من فخ وولفرهامبتون

�ضربة موؤملة للبي �أ�س جي قبل موقعة دورمتوند

ليوني�ضا يق�ضي �أتلتيكو مدريد من كاأ�س �مللك

�لك�ضف عن طبيعة �إ�ضابة ماين

هاز�رد يعود �إىل تدريبات ريال مدريد

دي يوجن: هذ� �أكرب �أحالمي مع بر�ضلونة

�إيطايل  �شحفي  تقرير  ك�شف 
ب�شاأن  جديد  تطور  عن  �أم�ص 
كري�شتيان  �لدمناركي  �نتقال 
توتنهام،  �إريك�شن لعب و�شط 
ميالن خالل  �إنرت  �شفوف  �إىل 
�جلاري،  �ل�شتوي  �ملريكاتو 
ووفًقا ل�شحيفة »لغازيتا ديللو 
�إنرت  م�شوؤويل  فاإن  �شبورت« 
ميالن عقدو� جل�شة جديدة من 

حل�شم  �أم�ص  �أول  �ملفاو�شات 
�أن  و�أ�شارت  �إريك�شن،  �شفقة 
�ل�شبريز مل يتنازل عن تقا�شي 
رحيل  نظري  يورو  مليون   20
�إنرت  �إىل  �لدمناركي  �لالعب 
�لناديني  �أن  و�أو�شحت  ميالن، 
�ل�شفقة  �إمتام  على  �تفقا 
 18 ميالن  �إنرت  دفع  مقابل 
بالإ�شافة  مقدًما،  يورو  مليون 

كاإ�شافات،  يورو  مليوين  �إىل 
مع  �إريك�شن  عقد  �أن  وك�شفت 
�إنرت ميالن �شيمتد حتى �شيف 
2024، و�شيح�شل �لالعب على 
ماليني   8 يبلغ  �شنوي  ر�تب 
ديللو  »لغازيتا  وذكرت  يورو، 
�لطبي  �لك�شف  �أن  �شبورت« 
قد  ميالن  �إنرت  يف  لإريك�شن 

يكون �لإثنني �ملقبل.

تطور جديد ب�ضاأن �لتحاق �إريك�ضن 
لإنرت ميالن



�شدر موؤخرا عن دار »كلمات للن�شر والتوزيع«

الكاتب اجلزائري يا�سني نوار ي�سدر"ك�سر 
خاطر"و"خلخال عمتي"

    �شدر موؤخرا عن دار كلمات للن�شر والتوزيع، روايتان جديدتان للروائي والكاتب اجلزائري نوار 
يا�شني، وفيهما �شفر فني يف جمموعة من القيم والأفكار.

عر�ض وليد بوعديلة

    فرواية »ك�رس خاطر » تبحث 
الكاتب واملثقف، يف  اأحالم  يف 
يعاين  عربي،  جزائري  جمتمع 
وهو  التنموي،  والتاأخر  التخلف 
العربي،،  املجتمع  عم  �صورة 
املثقف  م�صاعر  فنجد خمتلف 
ومواقفه من املجتمع و الراهن، 
لك�صف  ال�صخ�صيات  ت�صعى  كما 
مع  وال�رساع  الآمال  و  الآلم 

امل�صاكل و الظروف احلياتية.

»خلخال  الثانية  والرواية      
وحياة  عامل  لنا  تقدم  عمتي« 
العائالت اجلزائرية، من منظور 
تقنية  وهي  ال�صغار،  الأطفال 
الن�ص  يف  حت�رس  مل  جديدة، 
ما  فنادرا  اجلزائري،  الروائي 
وعربيا،  ،جزائريا  الكاتب  مينح 
الكلمة لطفل كي ينقل م�صاعره 
من الأحداث و�رساعات الكبار.
     يحافظ الكاتب  على نهجه 
التعبري  يف  الفكري  و  الفني 
الواقعي  بني  فيمزج  ال�رسدي، 

تقنيات  ويوظف  والذاتي، 
الذاتي،  والإف�صاء  املونولوغ 
وناقال  �صخ�صياته،  مكا�صفا 

اأفكاره.
ولية  من  فالروائي  للتذكري 
له  اجلزائر،  �رسق  قاملة، 
للفنون  متميزة  ميولت 
من  الكثري  واأبدع  الت�صكيلية، 
معار�ص  يف  و�صارك  اللوحات 
وقد  وطنية،  فنية  ومهرجانات 
الق�ص�صية  املجموعات  اأ�صدر 
دم�صق)تتحدث  �صتاء  منها 

العربي  الربيع  ثورات  اأثار  عن 
رواية  والإن�صان،  الأوطان  على 
ال�رساب)تتحرك  �صحاري 
وتنقل  ال�صحراء  يف  اأحداثها 
بني  البقاء،  لأجل  ال�رساع 
كاف  ورواية  ال�رس(  و  اخلري 
ال�صمال  يف  الثورة  )عن  الريح 
ت  عا جممو و ، ) لق�صنطيني ا
ق�ص�صية:  رجل الع�صل، الأبواب 
الأخرى، رواية ثالثة اأيام، رواية 
اأ�صتاذ يف  الربتقال....وهو  حبة 

املرحلة الثانوية.
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�شاحب املجموعة الق�ش�شية “اإعالن عن قلب وحيد”

وفاة الأديب حممد ح�سن خليفة يف 
اأول اأيام معر�ض القاهرة للكتاب

الر�صمية  ال�صفحة  نعت 
الدويل  القاهرة  ملعر�ص 
 ،51 الـ  دورته  يف  للكتاب 
ح�صن  ال�صاب حممد  الكاتب 
�صباح   توفى  الذى  خليفة، 
جتوله  اأثناء  اأم�ص  اأول 

باملعر�ص.
الر�صمية  ال�صفحة  وكتبت 
على  تدوينه  يف  للمعر�ص 
وزارة  “تنعى  بوك”،  “في�ص 
والهيئة  امل�رسية  الثقافة 
للكتاب  العامة  امل�رسية 
القاهرة  معر�ص  واإدارة 
احلزن  ببالغ  للكتاب،  الدويل 
ال�صاب  الكاتب  والأ�صى، 
الذى  خليفة،  ح�صن  حممد 
اليوم يف  �صباح  املنية  وافته 
اجلوية  القوات  م�صت�صفى 

اأثناء  باإغماء  اإ�صابته  بعد 
الن�رس  دار  يف  تواجده 
جمموعته  اأ�صدرت  التي 
الق�ص�صية اجلديدة، وتبني اأن 
اأزمة قلبية مت  �صبب الإغماء 
للم�صت�صفى  اإثرها  على  نقله 
الثقافة  ووزارة  الفور،  على 
واملعر�ص  والهيئة  امل�رسية 
الأمل  الفقيد  اأ�رسة  ت�صاطر 
والأحزان داعني اهلل عز وجل 
رحمته  بوا�صع  يتغمده  اأن 
بال�صرب  وذويه  اأحبته  ويلهم 
اإ�صالم  وقال  وال�صلوان”. 
اأحمد �صاحب دار تبارك اإن 
ح�رس  خليفة  ح�صن  حممد 
الق�ص�صية  جمموعته  لروؤية 
قلب  عن  “اإعالن  بعنوان 
�صعر  ذلك  وبعد  وحيد” 

بالتعب وتوقفت ع�صلة القلب 
اإىل  ونقله  اإنقاذه  وحاولنا 
توفى.  لكنه  اأقرب م�صت�صفى 
اأحمد  ال�صاعر  واأ�صاف 
عايد، اأن حممد ح�صن خليفة 
�صار  تبارك  دار  غادر  بعدما 
الكتاب  معر�ص  اأروقة  اإىل 
لكنه �صقط مغ�صيا عليه اأمام 

“هيئة ق�صور الثقافة”.
والكاتب حممد ح�صن خليفة 
العام مبعر�ص  هذا  له  �صدر 
ق�ص�صية  جمموعة  الكتاب 
قلب  عن  »اإعالن  بعنوان 
مقالت  يكتب  وكان  وحيد«، 
يف  عربية  �صحف  عدة  يف 
الثقافة والفن والأدب وال�صاأن 

امل�رسي.
 وكالة اأنباء ال�شعر

مبقر نقابة احتاد كتاب م�شر بالزمالك

�سم�ض  “يكرم  العرب  الكتاب  “احتاد 
الدين واملن�سف الوهايبي

للكتاب  العام  الحتاد  اأقام 
برئا�صة  العرب،  والأدباء 
الهادي،  عبد  عالء  الدكتور 
لل�صاعرين  تكرمي  حفل 
حممد  الكبريين:  العربني 
على �صم�ص الدين من لبنان، 
من  الوهايبي  واملن�صف 
نقابة  مبقر  وذلك  تون�ص، 
احتاد كتاب م�رس بالزمالك، 
احتاد  مقر  اأي�صا  هو  الذي 

الكتاب العرب.
الدكتور  بح�صور  احلفل  كان 
رئي�ص  الهادي  عبد  عالء 
كتاب  لحتاد  العامة  النقابة 
الكتاب  احتاد  ورئي�ص  م�رس 
النقابة  رئي�ص  نائب  العرب، 

خمتار  الكبري  ال�صاعر 
احلفل  ح�رس  وقد  عي�صى، 
جمموعة من الأدباء وحمبى 
القا�صة:  بينهم  من  ال�صعر، 
نادية كيالين وال�صاعرة وفاء 

ال�صيد.
�صعرية  باأم�صية  احلفل  بداأ 
�صارك فيها ال�صاعر الدكتور 
اأحمد  وقدمها  طلب،  ح�صن 
مرحبا  م�صطفى  عنرت 
اأخذ  الكبريين، ثم  بال�صيفني 
عبد  عالء  الدكتور  الكلمة 
اإىل  اأ�صار  الذى  الهادي، 
يحتلها  التي  البارزة  املكانة 
يف  ال�صيفان  ال�صاعران 
العربية،  ال�صعرية  ال�صاحة 

�صم�ص  على  حممد  بداأ  ثم 
من  جمموعة  باإلقاء  الدين 
ال�صاعر  وتاله  ق�صائده، 
مناذج  باإلقاء  طلب  ح�صن 
من ق�صائده الق�صرية، وبعده 
الوهايبي  املن�صف  األقى 
خمتارات من ق�صائده، لياأتي 
عالء  الدكتور  على  الدور 
اختار  الذى  الهادي  عبد 
اأعماله  من  الق�صائد  بع�ص 

ال�صعرية الأخرية.
ال�صوت  اأن  بالذكر  جدير 
كان  الن�صوي  ال�صعرى 
ال�صاعرة  فاألقت  حا�رسا، 
ق�صائدها  اإحدى  نوران 
األقت  بينما  العمودية، 

العال  عبد  جنوى  ال�صاعرة 
ق�صيدة من �صعرها املكتوب 
كان  احلفل  لأن  بالعامية، 
ال�صيفني  لتكرمي  مكر�صا 
اإليهما  الكبريين، فقد عادت 
ليختتما  جديد،  من  الكلمة 
من  جديدة  بنماذج  احلفل 
�صعرهما، ومع انتهاء احلفل؛ 
قام الدكتور عالء عبد الهادي 
باإهداء درع الحتاد لكل من 
حممد  الكبريين:  ال�صيفني 
على �صم�ص الدين واملن�صف 
ت�صفيق  و�صط  الوهايبي، 
على  وحر�صهم  احل�صور، 

التقاط ال�صور التذكارية.
وكالة اأنباء ال�شعر

يف جمال الأدب والفنون والنقد والدرا�شات والرتجمة

وزارة الثقافة ال�سورية تكرم الفائزين 
بجائزة الدولة الت�سجيعية لعام 2019

الثقافة  وزارة  كرمت 
الدولة  بجوائز  الفائزين 
الت�صجيعية لعام 2019 وهم 
الكاتب امل�رسحي اإ�صماعيل 
جمال  يف  خلف  خلف 
الت�صكيلي  والفنان  الأدب 
ح�صني  حاج  رامز  حممد 
والدكتور  الفنون  جمال  يف 
يف  �صاهر  اإ�صماعيل  �صاهر 
والدرا�صات  النقد  جمال 
مبنى  يف  وذلك  والرتجمة 

وزارة الثقافة.
واأو�صح معاون وزير الثقافة 
اأنه  الإمام  توفيق  ال�صوري 
والظروف  ال�صعوبات  رغم 
الراهنة ل تزال الدولة تويل 
اهتماماً بالثقافة وتطورها 
وازدهار �صنوفها املختلفة 

كونها  باأهميتها  اإمياناً 
زمن  ال�صمود  اأعمدة  من 
وزارة  اأن  موؤكداً  احلرب 
الثقافة تقدم الكثري وترعى 
طيلة  املبدعني  وتكرم 
الظاملة  احلرب  �صنوات 

على �صورية.
امل�رسحي  الكاتب  الفائز 
خلف  خلف  اإ�صماعيل 
م�صوؤولية  التكرمي  اأن  بني 
لتقدمي  عاتقه  على  تقع 
وخمتلف  ا�صتثنائي  �صيء 
اإىل م�صتوى  واأف�صل يرتقي 
لي�ص  وهو  التكرمي  هذا 
ك�صورية  بلد  عن  بغريب 
والثقافة  احل�صارة  بلد 
على  ال�صوء  ت�صلط  والتي 
هذه  وتكر�ص  مبدعيها 

الر�صالة الراقية التي حاول 
الظالميون طم�صها.

�صاهر  الدكتور  بدوره 
اأ�صار  �صاهر  اإ�صماعيل 
يعني  التكرمي  هذا  اأن  اإىل 
ظل  يف  خا�صة  الكثري  يل 
بها  متر  التي  الأو�صاع 
الإن�صان  وعلى  �صورية 
وي�صعى  دائماً  يحاول  اأن 
والتكرمي  بالتقدير  ليحظى 

على اأعماله.
اأما الفنان الت�صكيلي حممد 
رامز حاج ح�صني فعرب عن 
اأن  خا�صة  بالفخر  �صعوره 
قطاع  عن  جاء  تكرميه 
الفنون ويف فن الطفل على 
معترباً  اخل�صو�ص  وجه 
ن�صري  باأننا  اإ�صارة  ذلك  اأن 

تعزيز  نحو  �صليمة  بخطى 
قاعدة  وبناء  الطفل  ثقافة 

�صليمة تربوية وب�رسية له.
الدولة  جائزة  اأن  يذكر 
مبوجب  اأقرت  الت�صجيعية 
الت�رسيعي  املر�صوم  اأحكام 
رقم 11 لعام 2012 القا�صي 
اجلائزة  هذه  باإحداث 
واملفكرين  للمبدعني 
على  لهم  تقديراً  والفنانني 
عطائهم الإبداعي والفكري 
من  يكونوا  اأن  على  والفني 
واأم�صوا  ال�صوريني  العرب 
والإبداع  البحث  جمال  يف 
ع�رس  عن  تقل  ل  مدة 
�صنوات واأل تكون اأعمارهم 

جتاوزت اخلم�صني عاماً.
 وكالت 

وتت�صابه  الأ�صاطري  تتقاطع 
بنقاط  البلدان  كل  يف 
حماولت  مردها  عديدة 
الأوىل  الفكرية  الإن�صان 
وحل  الكون  اأ�رسار  ملعرفة 

جماهيله.
ويخربنا كتاب “اأبناء اأودن.. 
ال�صمالية”  الأ�صاطري  كتاب 
بادرك  الإيرلندي  للكاتب 
عن  حديثاً  ال�صادر  كومل 
الهيئة العامة ال�صورية للكتاب 
يف  اخليالية  الق�ص�ص  عن 
ال�صمال الأوروبي عرب ترجمة 
علي ري�صة التي حافظت على 

عن�رس الت�صويق يف الكتاب.

باأ�صطورة  الكتاب  ويبداأ 
�صكان  عرب  الأوىل  التكوين 
بلدة ا�صمها اأزغارد وحكايتهم 
مع  ونزاعاتهم  الآلهة  من 
العمالقة كما يحدثنا املوؤلف 
ال�رسيرة  املخلوقات  عن 
يواجهون  الذين  وال�صحرة 
التي  واخلالفات  الآلهة 
وانت�صارات  بينهم  ح�صلت 

اخلري على ال�رس.
اإىل  املوؤلف  يتطرق  كما 
التي  الأ�صاطري  من  الكثري 
لدى  مثيالتها  مع  تت�صابه 
والفينيقيني  الإغريق 
والبابليني يف مغامرات مليئة 

بال�صحر واخليال.
�صفحة   343 يف  الكتاب  يقع 
املتو�صط  القطع  من 
�صاعر  كومل  واملوؤلف 
اإيرلندي  وروائي  وم�رسحي 
يكتب لالأطفال واليافعني من 
اأعماله مغامرات اأودي�صيو�ص 
وهومر الأطفال وغريها اأما 
فيحمل  ري�صة  املرتجم 
الإجنليزي  الأدب  يف  اإجازة 
“دليل  اأعماله املرتجمة  من 
املجرة”  اإىل  امل�صافر 
وكل  والكون  و”احلياة 

�صيء”.
 وكالت 

للكاتب الإيرلندي بادرك كومل

»اأبناء اأودن« كتاب مرتجم عن 
الأ�ساطري يف ال�سمال الأوروبي



تاأليف كولن هاي مايكل لي�سرت ديفيد مار�ش وترجمة اأمني الأيوبي

ترجمة عربية لكتاب "الدولة: نظريات وق�ضايا"
وكالت 

من  وا�سًعا  نطاًقا  الكتاب  يعر�ض 
املرجعيات  من  جمموعة  اآراء 
العلوم  م�سمار  يف  الأكادميية 
نظرية  ومقاربات  ال�سيا�سية، 
الدولة،  لدرا�سة  متباينة  رئي�سة 
البارزة  الق�سايا  اإىل  اإ�سافًة 
يتعلق  ما  يف  عليها  املتنازع 
اجلديدة  والأ�سكال  بالعوملة، 
احلا�سل  والتغيري  للحكم، 
العمومي  بني  ما  احلدود  يف 
على  عالوة  واخل�سو�سي، 
التغريات التي طراأت على �سلطة 
عن  ف�ساًل  وقدراتها،  الدولة 
والتطورات  ومفهومها  تعريفها 
نظرية  على  طراأت  التي  الأخرية 

الدولة.
�سفحة   544( الكتاب  هذا  يتاألف 
بالقطع الو�سط، موثًقا ومفهر�ًسا( 
ف�ساًل  ع�رش  واثني  مقدمة  من 
"نظريات  املقدمة،  يف  وخامتة. 
ولي�سترِ  هاي  يعر�ض  الدولة"، 
ومفهومها،  للدولة  تعريًفا 
نظرية  يف  احلديثة  والتطورات 
كما  الدولة،  بعد  وما  الدولة، 

ا موجًزا للكتاب. يقدمان عر�سً
تعددية ونخبوية

الف�سل  يف  �سميث،  مارتن  ي�سدد 
اأن  على  "التعددية"،  الأول، 
وملا  كانت،  التعددية  نظرية 
يف  التاأثري  عظيم  منظوًرا  تزل، 
ويف  عموًما،  ال�سيا�سي  التحليل 
م�سرًيا  ا،  خ�سو�سً الدولة  نظرية 
يف  احلديثة  التطورات  اأن  اإىل 
الفكر التعددي وجوهر ال�ستقرار 
التعددية.  املقاربات  �سميم  من 
بت�سديد  اجلوهر  هذا  ويتميز 
م�ستمر على مركزية املجموعات، 
اإمياًنا بتقييد �سلطة الدولة وفهم 
وي�سلط  معممة.  باأنها  ال�سلطة 
�سميث ال�سوء على �سعف اإخفاق 
النظرية يف اإثبات اأن الدولة مثار 
اإىل  املتاأ�سل  وميلها  اإ�سكاليات، 
حيادي.  منظور  من  اإليها  النظر 
يُنظر  كان  اإذا  اأنه  هي  املفارقة 
متثل  اأنها  على  دائًما  الدولة  اإىل 
يف  املركزية  املرجعية  النقطة 
انطالق  ونقطة  الدولة  نظرية 
فاإن  الأخرى،  النظريات  جلميع 
حد  يف  للدولة  التعددية  مفهوم 

ذاته ل يتمتع بالتف�سري الكايف.
اأما يف الف�سل الثاين، "النخبوية"، 
اإىل  اإيفانز  مارك  في�سعى 
جوهر  تطُوّر  كيفية  ا�ستطالع 
�سل�سلة  حمدًدا  النخبة،  نظرية 
ميثل  منها:  اأ�سا�سية،  اقتاحات 
متما�سكة  جمموعة  احلكام 
اإمكان  اأ�سا�ض  على  ويُنتقون 
ح�سولهم على موارد اقت�سادية اأو 
ويعملون  اأيديولوجية،  اأو  �سيا�سية 
معزولون  وهم  منطقة،  �سمن 
على  ا  ورًدّ املحكومني.  عن 
من  والإمربيقي  النظري  النتقاد 
التغريات  وب�سبب  الوجوه،  بع�ض 

البنى  على  موؤخًرا  طراأت  التي 
العاملية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
اإيفانز  ي�سري  اأخرى،  وجوه  من 
تغريت؛  القتاحات  هذه  اأن  اإىل 
املعا�رشة  ال�سيا�سية  فالنخب 
ما  يف  مناف�سٍة  يف  منخرطة 
وا�سع  نطاق  اأ�سا�ض  على  بينها 
على  ت�سديد  ويف  املوارد.  من 
يختتم  املعا�رشة،  التطورات 
النظريات  الف�سل مبعاينة  اإيفانز 
�سور  حتليل  اإىل  ت�سعى  التي 
م�ستويات  على  ووظائفها  النخب 

احلكم املختلفة.

مارك�سية واختيار عام

الف�سل  يف  هاي  كولن  يتحدث 
املق�سود  ")ما  الثالث، 
مارك�سية  نظرية  باملارك�سية( 
النظريات  عن  للدولة؟"، 
بالدولة،  اخلا�سة  املارك�سية 
مل  مارك�ض  كارل  اأن  من  منطلًقا 
يطّور بنف�سه نظرية دولة متما�سكة 
ومنهجية. ويتابع هاي تطوَر هذه 
النظرية املارك�سية بدًءا ب�سذرات 
عرب  الدولة،  يف  مارك�ض  تاأمالت 
القت�سادية  النزعة  عن  البتعاد 
من  غرام�سي،  ا�ستهلها  التي 
خالل النقا�ض الدائر بني البنيوية 
بالتعبريات  وانتهاًء  والق�سدية، 
ويختم  وجي�سوب.  لبلوك 
يطور  الذي  الف�سل  هذا  هاي 
املقاربات  �سمن  التغري  مو�سوع 
التعامل  يف  وبينها  الأمنوذجية 
اأنه  باملجادلة  الدولة،  مع مفهوم 
ميكن املقاربة املارك�سية تقدمي 
املزاعم  من  الرغم  على  الكثري، 
الدولة  اأفول  عن  حتكي  التي 

واملارك�سية.
الف�سل  يف  هندمور  اأندرو  ويقول 
العام"،  الختيار  "نظرية  الرابع، 
ترى  العام  الختيار  نظرية  اإن 
الف�سل،  منظور  من  الدولَة 
اقت�سادية  طرائق  با�ستخدام 
افتا�ض  على  اأ�سا�ًسا  وبالعتماد 
ونفعيون.  ا�ستغالليون  الأفراد  اأن 
العام  الختيار  منّظرو  ويجادل 
باعتبارها  الدولة  مفهوم  باأن 
هو  ما  العامة  امل�سلحة  حار�سة 
الفاعلة  اجلهات  لأن  خرافة،  اإل 
�سائر  مثل   - ت�سعى  الدول  من 
الذاتية  الأفراد - وراء م�ساحلها 
ويعر�ض  عقالنية.  بطريقة 
هندمور يف هذا الف�سل عدًدا من 
اأ�سار  التي  الطرائق  عن  الأمثلة 
منّظرو الختيار العام من خاللها 
اإىل اأن هذه الأعمال النفعية التي 
من  الفاعلة  اجلهات  بها  تقوم 

الدولة توؤدي اإىل اإخفاق الدولة.

موؤ�س�ساتية ون�سوية

يف  �سميت  يفيان  ترى 
"النظرية  اخلام�ض،  الف�سل 
ميكن  رمبا  اأنه  املوؤ�س�ساتية"، 
املوؤ�س�ساتية  النزعة  اعتبار 

اجلديدة ردة فعل على افتا�سات 
وثورة  العام  الختيار  نظرية 
القرن  �ستينيات  يف  ال�سلوكيني 
النزعة  تلك  �سعت  وقد  املا�سي. 
ومّثلت  الدولة،  تاأهيل  اإعادة  اإىل 
ا�ستمراًرا  النواحي  بع�ض  من 
ثمانينيات  يف  بداأت  ملحاولة 
القرن املا�سي لإعادة الدولة اإىل 
جتادل  وكما  ال�سيا�سي.  التحليل 
ا عن اختزال العمل  �سميت، عو�سً
الفردية،  مكوناته  يف  ال�سيا�سي 
اإىل  النزعة  هذه  اأ�سحاب  �سعى 
للعمل  اجَلْمعي  العن�رش  حتليل 
نطاق  بالطبع  ويوجد  ال�سيا�سي. 
املوؤ�س�ساتية  النزعات  من  منوع 
�سميت:  بها  تهتم  التي  اجلديدة 
لالختيار  املوؤ�س�ساتية  النزعة 
املوؤ�س�ساتية  والنزعة  العقالين، 
املوؤ�س�ساتية  والنزعة  التاريخية، 
والنزعة  ال�سو�سيولوجية، 
ال�ستطرادية.  املوؤ�س�ساتية 
يف  الجتاهات  هذه  وتتفاوت 
طريقة مقاربتها هذه الروؤية، لكنها 
تكييف  بكيفية  اهتماًما  تقت�سم 
املوؤ�س�سات لالأفعال الفردية، من 
خالل ترتيبات حتفيزية اأو تركات 
تاريخية اأو اأعراف تاريخية و/ اأو 

ا�ستطرادية.
اأما يف الف�سل ال�ساد�ض، "النظرية 
الن�سوية"، فتتحدث يوهانا كانتول 
عن الن�سوية، م�سريًة اإىل اأنه كثرًيا 
الن�سوية موقُفها  ما عاب احلركَة 
وامتداًدا  الدولة.  من  الغام�ض 
الت�سديد  يجري  اأخرى،  لف�سول 
على تنوع وجهات النظر الن�سوية 
الف�سل  ي�سري  كما  الدولة.  حيال 
اإذ  "الداخل واخلارج"،  ثنائية  اإىل 
عند  التحريرية  القدرة  تخ�سع 
الدولة للنقا�ض، ول �سيما بني من 
بال�رشورة  حيادية  الدولة  يرون 
بال�رشورة.  �سلطوية  يرونها  ومن 
و�سعت جمموعة من املوؤلفني يف 
هذا  جتاوز  اإىل  الن�سوية  الق�سايا 
املوؤلفون  منهم  ال�سارخ،  التباين 
يف دول ال�سمال الذين يرون فروًقا 
ونتائجها  الدولة  عمليات  بني 
ا  خ�سو�سً املراأة،  اإىل  بالن�سبة 
احلقوق  يف  الفروق  �سعيد  على 
اأن�سار  رف�ض  وقد  الجتماعية. 
احلركة الن�سوية يف مرحلة ما بعد 
البنيوية اإجمال تو�سيفات الدولة، 
و�سعوا يف املقابل اإىل الإ�سارة اإىل 

طبيعتها املميزة.

خ�سراء وما بعد بنيوية

اخل�رش،  حركة  ملنّظري  كان 
"النظرية  ال�سابع،  الف�سل  يف 
يف  نظرائهم  مثل  اخل�رشاء"، 
غام�ض  موقٌف  الن�سوية،  احلركة 
لكن  الدولة.  جتاه  ال�سيء  بع�ض 
وبيت  باتر�سون  ماثيو  يجادل 
ذلك  باأن  باري  وجون  دوران 
منّظري  �سعي  مع  تغرّي  الو�سع 
يف  امل�ساركة  اإىل  اخل�رش  حركة 
وممار�سات  افتا�سات  اإر�ساء 

التنمية  مع  متالزمة  اأ�سا�سية 
يف  ومي�سون  امل�ستدامة.  غري 
انتقادات  من  طائفة  عر�ض 
تركز  انتقادات  للدولة؛  اخل�رش 
على اأ�سباب اإنتاج الدولة احلديثة 
بيئًيّا  م�ستدامة  غري  ديناميات 
لكن  وتوطيدها.  اإنتاجها  وكيفية 
وباري  ودوران  باتر�سون  يرف�ض 
وجهة النظر الفو�سوية بيئًيّا التي 
على  ع�سية  الدولة  اأن  فحواها 
ومكان،  زمان  كل  يف  الإ�سالح 
املنّظرين  �سعي  كيفية  ويعاينون 
م�سّددين  الدولة،  "خو�رشة"  اإىل 
يف  حقيقي  تغيري  اإحداث  على 
املجتمع، وعلى اإجمال تو�سيفات 
الدولة، مرددين �سدى التطورات 
التي �سهدتها النظريات الأخرى.

وجيم�ض  فينالي�سون  األن  ويجادل 
"ما  الثامن،  الف�سل  يف  مارتن، 
بعد  ما  باأن هدف  البنيوية"،  بعد 
اللغة  يف  التحقيق  هو  البنيوية 
ال�سيا�سية ويف اخلطاب ال�سيا�سي 
وقواعده  مكوناته  بع�ض  جلمع 
املوؤ�س�سي  الطابع  اإ�سفاء  وكيفية 
عليه، لفتح ما كان مغلًَقا، وبذلك 
البدائل.  من  اإتاحة جمموعة  تتّم 
ومارتن  فينالي�سون  وي�سدد 
كيفية  على  الدولة  مو�سوع  يف 
ت�سكيك ما بعد البنيوية يف الدولة 
ذاتها، جمادلنَي باأن تثبيت الدولة 
اأي  �سيا�سي،  ن�ساٌط  تعريفها  اأو 
�سيا�سات  ح�سيلة  هي  الدولة  اإن 
يف  به  يُ�ستعان  اأمًرا  ولي�ست 
تف�سري ال�سيا�سات. يف حني ي�سدد 
احلكم  فن  ميدان  يف  فوكو  عمُل 
وحتليله على كيفية توزيع ال�سلطة 
باعتبار  املجتمع  �رشائح  على 
حمتَويتني  غري  واحلكومة  الدولة 
يف حيز واحد، بل ميتد كٌلّ منهما 
الت�سال  �سبكات  ال�سلطة/  عرب 

املعرفية.
عوملة وحتول

يعاين نيكول هوثي وديفيد مار�ض 
ونيكول �سميث يف الف�سل التا�سع، 
تاأثري  كيفية  والدولة"،  "العوملة 
يُزَعم على  اإذ  الدولة،  العوملة يف 
نطاق وا�سع اأن العوملة قادت اإىل 
اإ�سعاف الدولة القومية؛ ففي عامل 
الأعمال  اأن  يُزَعم  ت�سابًكا،  يزداد 
التي توؤديها الدولة باتت حم�سورة 
على نحو مّطرد. لكن، بعد عر�ض 
عن  تتحدث  التي  املوؤلفات  اأهم 
وقت  يف  اأنه  يالَحظ  العوملة، 
القت�ساد  يف  تغريات  فيه  حتدث 
َوْقعها  من  يُخَفّف  العاملي، 
وال�سيا�سية  القت�سادية  بالتكيبة 
�سياقات  يف  العاملة  املوؤ�س�سية 
النتائج  فاإن  عليه،  وبناًء  معينة. 
املتتبة على عملية العوملة غري 
مت�سقة اأبًدا، وهذا بدوره ي�ستلزم 
لة  امُلجمرِ التو�سيفات  لنوع  ا  رف�سً
التي  للعوملة  املحتومة  للعواقب 

هيمنت على املناق�سة.
"حتُوّل  العا�رش،  الف�سل  ويف 
�سورن�سن  غيورغ  يعر�ض  الدولة"، 
اأولئك  بني  الدائرة  النقا�سات 

يف  الدولة  اأن  يرون  الذين 
والذين  النح�سار  اإىل  طريقها 
وبني  قوية،  �ستبقى  اأنها  يرون 
اإىل  ي�سري  ثالث  مرَكب  موقف 
من  ا  بع�سً وفقدانها  الدولة  تغرُيّ 
خ  وتر�ُسّ وا�ستقالليتها  نفوذها 
الوقت  اأخرى يف  نواٍح  نفوذها يف 
التحول  �سورن�سن  ويعاين  عينه. 
ناحيتَي  يف  الدولة  ت�سهده  الذي 
الأ�سا�سيتني  وال�سيا�سة  القت�ساد 
مفهوَمي  �سعيد  على  وحتولها 
الأ�سا�سيني،  وال�سيا�سة  اجلماعة 
ن�سهد  اأننا  اإىل  ي�سري  ما  وهذا 
كما  احلديثة  الدولة  من  تغرًيا 
ي�سميها اإىل دولة ما بعد احلداثة. 
اأن  مفاده  نافع  باأ�سلوب  ويذّكرنا 
تتاأثر  الدولة  حتول  من  املواقف 
املختلفة  الدولة  بنظريات  بقوة 

التي ت�سوغ تلك املواقف.

حوكمة وحكومة

وجون  بيتز  غاي  براينارد  يرى 
ع�رش،  احلادي  الف�سل  يف  بيري 
والدولة"،  واحلكومة  "احلوكمة 
يف  حتُوّل  هو  يح�سل  ما  اأن 
احلوكمة،  يف  احلكومة  مركزية 
�سمن  احلكومة،  عمل  كيفية  ويف 
ويدعوان  اجلديد.  التتيب  هذا 
التحليلية  الأولوية  تقدمي  اإىل 
على  امل�ستمرة  واأهميتها  للدولة 
يف  الدولة  موؤ�س�سات  دور  حتليل 
الدولة  باأن  ويجادلن  احلوكمة. 
منط  مع  يتالءم  مبا  تكّيفت 
ذو  منط  وهو  خمتلف،  حوكمة 
مزدوجة  اأو  خمتلطة  �سيادة 
املختلفة  الأدوات  ي�ستخدم 
والالمركزية.  ال�سيا�سة  لتنفيذ 
الدولة  دور  تقلي�ض  عن  ا  وعو�سً
هذه  د  جت�سرِّ رمبا  احلوكمة،  يف 
تاأثري  تاأكيد  اإعادَة  التغريات 
متار�ض  الدولة  اإن  اأي  الدولة، 

�سالحياتها بطرائق خمتلفة.
ع�رش،  الثاين  الف�سل  يف  اأما 

الدولة"،  تخوم  اخلا�ض:  "العام/ 
اأن  اإىل  فلندرز  ماثيو  في�سري 
بالنق�سام  مو�سومة  الدولة 
الأخطار  اإىل  ويتطرق  والتفكك، 
الدولة  اإىل  نظرنا  اإذا  املحتملة 
ثم  متجان�ًسا.  كياًنا  باعتبارها 
للحوكمة  الأرحب  املجاَل  يعاين 
اأي  املوزعة،  اأو  املوَكلة  العامة 
املنطقة الرمادية التي متثل فيها 
العام  القطاعني  بني  ال�رشاكات 
واخلا�ض ناحية مهمة.                 

حمررو  ي�سعى  اخلامتة،  ويف 
بع�ض  حتديد  اإىل  الكتاب 
والق�سايا  ال�سائعة  املو�سوعات 
الف�سول  يف  ا�ستجدت  التي 
مو�سوع  اإىل  ويعودون  ال�سابقة، 
الدولة  نظريات  بني  التقارب 
الأوىل  الطبعة  يف  نوق�ست  التي 
لكتاب النظرية والطرائق ملار�ض 
ال�ستنتاجات،  ويف  و�ستوكر. 
ليحددوا  الق�سية  درا�سة  يعيدون 
اإن كان ميكن مالحظة مثل هذا 
اأو�سع  نطاق  درا�سة  عند  امليل 
لوجهات النظر املت�سلة بالدولة.

اأ�ستاذ مدّر�ض ملاّدة    كولرِن هاي: 
التحليل ال�سيا�سي يف ق�سم العلوم 

ال�سيا�سية بجامعة �سيفيلد.
يف  اأّول  حما�رش   : لي�سترِ مايكل 
ماّدة ال�سيا�سة يف ق�سم العالقات 
الدولية وال�سيا�سة وال�سو�سيولوجيا 

بجامعة اأك�سفورد بروك�ض.
اأ�ستاذ  مار�ض:  ديفيد 
ال�سيا�سية ورئي�ض  ال�سو�سيولوجيا 
بجامعة  ال�سو�سيولوجيا  ق�سم 
هذا  بتجمة   وقام  بريمنغهام.  
يحمل  الأيوبي  اأمني  الكتاب 
الهند�سة  يف  بكالوريو�ض  �سهادة 
بريوت  جامعة  من  الإن�سائية 
العربية. ترجم كتبًا فكرية واأدبية 
عّدة،  و�سيا�سية  وعلمية  وثقافية 
الوزراء:  رئا�سة  يف  طبيب  منها: 
الدكتور مهاتري حممد؛  مذكرات 
رو�سو وجتديد الفل�سفة ال�سيا�سية 

لنل�سون لوند  وغريهما.
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ونالت اجلائزة الثانية عائ�سة جالب وعادت الثالثة مل�سلم ربواح

ابي جالل يتوج باجلائزة الأوىل يف امل�سابقة  ق�سّ
ال�سعرية ل�سالون بايزيد عقيل الثقايف

مت الإعالن عن نتائج امل�سابقة ال�سعرية التي اأطلقها �سالون بايزيد عقيل الثقايف  بالتن�سيق مع مديرية الثقافة باجللفة  ولقد افتك اجلائزة 
الأوىل ال�ساعر ق�سابي جالل عن ق�سيدته :)على �سفاف الذكرى( ونالت اجلائزة الثانية ال�ساعرة عائ�سة جالب عن ق�سيدتها )قفا نحك ( وفاز 

باجلائزة الثالثة ال�ساعر م�سلم ربواح عن ق�سيدته )ماقاله العراف(.
حكيم مالك 

رئي�س ال�سالون ال�ساعر 
عزوز عقيل: هذه 

التجربة  كان لها دور يف 
اإثراء امل�سهد الثقايف

ال�صالون  رئي�س  اأكد  ولقد   
باأن  عقيل  عزوز  ال�صاعر 
اللبنات  ت�صع  التجربة  هذه 
اإثراء  يف  للم�صاهمة  الأوىل 
متمنيا  الثقايف،  امل�صهد 
من  الثانية  الطبعة  تكون  اأن 
لل�صعر  خم�ص�صة  امل�صابقة 
الق�صرية،  الق�صة  اأو  ال�صعبي 
�صاكرا بذلك اأع�صاء ال�صالون 
وكل من �صاهم يف جناح هذا 
و�صائل  خا�صة  امل�صابقة 
التي  اجلزائرية  الإعالم 
رافقت هذه الفعالية الثقافية 

وكل اأن�صطة ال�صالون.

الفائز باجلائزة الأوىل 
ابي: راية  ال�ساعر ق�سّ

ال�سعر �سرتفع عاليا 
مبثل هذه امل�سابقات 

 

 وعرب الفائز باجلائزة الأوىل 
يف  جالل  ابي  ق�صّ ال�صاعر 
التي  ال�صعرية  امل�صابقة 
اأطلقها �صالون بايزيد الثقايف 
الفوز،  بهذا  �صعادته  عن 
والذي �صكر فيه كل القائمني 
الثقايف  بايزيد  �صالون  على 
الفر�صة  هذه  ولإتاحتهم 
اجلميلة  بالكلمة  للتناف�س 
مثل  ن�صاهد  اأن  اأمل  على 
هذه املبادرات وامل�صابقات 
راية  رفع  �صبيل  م�صتقبال يف 

ال�صعر.
�صاعر  جالل  وق�صابي 
 12 مواليد  من  جزائري 
�صكيكدة  بولية   1985 اأفريل 
،�صارك  اجلزائري  بال�رشق 
امللتقيات  من  العديد  يف 
على  ومتح�صل  الوطنية 
مبهرجان  العا�رشة  املرتبة 
لالآداب  الدويل  هم�صة 
العربية  2019مب�رش  والفنون 

عن فئة ال�صعر العمودي.

ال�ساعرة عائ�سة جالب: 
نتمنى اأن تتوا�سل هذه 

امل�سابقة لإبراز بع�س 

املواهب املطمورة

عائ�صة  ال�صاعرة  ونالت 
يف  الثانية  اجلائزة  جالب 
ل�صالون   ال�صعرية  امل�صابقة 
الثقايف  بايزيد   عقيل  عزوز 
 2020 العمودي  ال�صعر  ،فرع 
   ،) نحك  )قفا  ق�صيدتها  عن 
قائلة« ت�رشفت و�صعدت جدا  
بتتويجي  بهذه اجلائزة حيث 
على  عليها  القائمني  اأ�صكر 
للتنقيب  النبيلة  جمهوداتهم 
من  العديد  بني  الأجمل  عن 
والتي   ، الباذخة  الن�صو�س 
لإبراز  تتوا�صل  اأن  نتمنى 
املطمورة  املواهب  بع�س 

ب�صبب ظروف خمتلفة.
من  هي  جالب  وعائ�صة   
1976،مبدينة  مواليد 
مع  ق�صتها  بداأت  �صطيف 
مبكرة،  �صن  يف  ال�صعر  عامل 
يف  جائزة  اأول  على  وحازت 
مبنا�صبة  الثانوي  مرحلة 
اإ�صدار  اأول  وكان  العلم،  يوم 
ذاتي«  من  »�صذرات  هو  لها 
نوميديا  2014بدار  عام  طبع 

بق�صنطينة، و طبع  لها ديوان 
اأجنحة  بدار  الن�صوة«  »نون 
لها  وطبع  بق�صنطينة2019، 
ديوان »�صفر يف عيون بربرية 
»بدار ي�صطرون مب�رش2019، 
جماعي  ديوان  يف  و�صاركت 
ن�صوية«  مغاربية  :«‘بداعات 
دار  عن  باجلزائر  طبع 
و�صجلت  املثقف2017، 
ديوان جماعي   م�صاركتها يف 
دار  عن  »م�صاعل«  بعنوان 
حزائرية2019،  للن�رش  افق 
جماعية  دواوين  ثالث  ولها 
ب�رشبيا،«الأنثى الإلهية »جزء 
اأول،2019 وجزء ثاين2020 و 
نن�س«،2019  ل  »حتى  ديوان 
العرب  »موناليزا  وديوان 
وديوان«   2019 »مب�رش 
ملئة  ق�صيدة  »،مئة  العرب 
وترجم  برتكيا  طبع  �صاعر  
للغة الرتكية.، كما نالت عدة 
جوائز منها جائزة يف ال�صعر 
املن�صتري  بولية  العمودي 
احتاد  جائزة  2018و  بتون�س 
بالعراق  الدويل  الأدباء 
دي�صمرب2019 و جائزة �صاعر 
مب�رش  زكريا  ال�صيد  ال�رشق 

جانفي  للطفل  موجه  ،�صعر 
. 2019

 فوزال�ساعر م�سلم 
ربواح  باجلائزة الثالثة  

يف هذا ال�سالون 

ما   « ق�صيدة  توجت  ولقد   
قاله العراف«  لل�صاعر م�صلم 
يف  الثالثة  باجلائزة  ربواح 
ولد  ال�صعرية  امل�صابقة  هذه 
اأوت   13 بتاريخ  ال�صاب  هذا 
1997 بالطاهري ولية جيجل  
وهو طالب جامعي �صنة ثالثة 
نَقدية  درا�َصات  �س  تَخ�صّ
اجلزائر،   / جيجل  بجامعة 
الّثاِنية  امَلرتبة  على  حا�صل 
الإبداع  م�َصابَقة  يف  عَربًيا 
امَلغرِبية  بامَلملَكِة  ال�ّصعري 
َمار�س 2018 و تاأّهل للَمرَحلة 
الّنهائّية للّتناف�س علَى جائزة 
ال�ّصعري  لالإبَداع  ِجيجل 
امَلرتبَة  ونال   ،2018 اأكتُوبر 
ُم�صابَقة  يف  وطنيا  الّثالثة 
 2018 اأكتوبر  امُلعرّبة  الكلَمة 
وكانت له ُم�صاركة يِف م�صابَقة 
بالإمارات  ال�ّصعراء«  »اأمري 

وجَماز  املّتحدة  العربية 
  2018 دي�صمرب  بالإجَماع 
يف  الطويلَة  للَقائمة  وّتاأهل 
َحمد  بن  را�صد  جائزة 
العربية  بالإمارات  ال�رشقي 

املتحدة دي�صمرب 2018.

اختيار 20 ق�سيدة 
لإ�سدارها يف كتاب 

»قطاف ال�سالون«

وقد اختريت ع�رشون ق�صيدة 
كتاب  يف  لإ�صدارها  �صعرية 

ال�صالون«   »قطاف  بعنوان 
التحكيم   جلنة  تكونت   ولقد 
ال�صعرية  امل�صابقة   هذه 
ل�صالون بايزيد عقيل الثقايف  
ماروك  عي�صى  الدكتور  من  
من�صقا للجنة التحكيم ، ومن 
ال�صاعر والناقد املغربي عبد 
ال�صاعر  امل�صاوي  ال�صالم 
حممد  امل�رشي  والناقد 
وال�صاعر  عي�صى  حممد 
والناقد اليمني هاين ال�صلوي 
العراقي   والناقد  وال�صاعر 

عالء الأديب.

نظمت اإدارة معر�س القاهرة الدويل 
للكتاب اأول اأم�س ندوة عن ال�صاعر 
عبدالرحمن  الراحل  امل�رشي 
“اخلال”  بلقب  ال�صهري  الأبنودي 
�صمن فعاليات املقهى الثقايف حتت 
والإثنوجرافيا”.  “الأدب  عنوان 
واأكد الناقد الدكتور اأحمد جماهد، 
بجامعة  والدراما  النقد  اأ�صتاذ 
ال�صابق  والرئي�س  �صم�س  عني 
كتابات  اأن  امل�رشية،  الكتاب  لهيئة 
يتم  مما  �صاعرية  اأكرث  الأبنودى 
الأدب  مقررات  �صمن  تدري�صه 
وو�صفه  اجلامعات  يف  العربي 
ا�صتفاد  الذي  الكبري”  بـ”ال�صاعر 

من تراثه وعمل على تطويره.
ولفت جماهد اإىل اأن الأبنودي اأكرث 
عاملنا  يف  �صعبية  العامية  �صعراء 
العربي واأكرثهم ا�صتفادة من الرتاث 
ال�صفاهي واأدب املالحم، ودلل على 
ذلك بدوره يف جمع ال�صرية الهاللية 
وتراث ال�صاعر ال�صعبي ابن عرو�س 
ديوانه  فى  يظهر  كما  تون�س،  من 

“املربعات”.
مل  الأبنودي  اأن  جماهد  وراأى 
ومل  ال�صعيدية،  لهجته  ي�صطنع 
وحتول  منها  التخل�س  ي�صتطع 
كان  جماهريية  “اأيقونة”  اإىل  معها 
ال�صعيد  على  الكبري  ح�صورها  لها 

خالد  الدكتور  وقال  ال�صعبي. 
ال�صعبي  الأدب  اأ�صتاذ  اأبوالليل، 
بجامعة القاهرة، اإن الأبنودي �صاعر 
رائد له مكانة ت�صعه اإىل جانب رواد 
جاهني  �صالح  اأمثال  العامية  �صعر 
وبريم التون�صي وفوؤاد حداد. وتناول 
جعل  يف  الأبنودي  دور  اأبوالليل 
�صعبيا قريبا  الهاللية عمال  ال�صرية 
كان  اأن  بعد  املدن،  مثقفي  من 
بف�صل  القرى،  حميط  يف  تداول 
يف  ال�صعب  اإذاعة  عرب  لها  تقدميه 
م�رش عقب نك�صة العام 1967 حيث 

ا�صتطاع تقدميها اأدبا مقاوما.
وكالت 

يربير  اإ�صماعيل  الكاتب   طرح  
للرواية  ديب  بجائزة حممد  الفائز 
على  له  من�صور  يف  ت�صاوؤلت  عدة 
الفاي�صبوك«   « الر�صمية  �صفحته 
الروائي  الكبري  املعلم  مئوية  حول 
-1920 ديب   حممد  اجلزائري  
2020 �صاحب امل�رشوع ال�رشدي ، 
قائال  �صاحب رواية »موىل احلرية 
به  �صتحتفي  كيف  اأعرف   ل   »،«
وزارة الثقافة اأو الرئا�صة ، ل اأدري 

اإن فكروا اأ�صال يف املو�صوع ، لكنه 
يف  ا�صتثنائي  ومبدع  كبري   اإن�صان 
ال�رشد  بني  انتقل  الأدب،  تاريخ 
الطفل  واأدب  وامل�رشح  وال�صعر 
بهدوء، وجمع يف م�رشوعه املتعدد 
املن�صجم بني الواقعي والفانتا�صتكي 
وال�صويف  والألغوري  /العجائبي  
متفردة  حالة  يكون  يكاد  ...اإنه 
�صاحب  ودعا   . التهمي�س  ت�صدها 
القراء   ، الع�صافري«  »منبوذو  رواية 

وحمبي  لالأدب  واملحبني  والكتاب 
�صنة  يجعلوا  اأن  ديب  حممد 
متمنيا  ديب،   حممد  �صنة    2020
اأعماله  لقراءة  وقتا  مينحوا  اأن 
ال�صاحرة،  موؤكدا ابن ولية اجللفة 
والتتويج  ا�صمه  بحمل  ت�رشف   اأنه 
بجائزته ، قائال » كان ذلك من اأهم 
و�صاأحفظها  ع�صتها  التي  الأحداث 

يف ذاكرتي بكثري من البهجة« .
حكيم مالك  

مليكة  الثقافة  وزيرة  تراأ�صت   
والتعليم  التكوين  ووزيرة  دودة  بن 
اأول  هيام  فريحة  بن  املهنيني 
وزارة  مبقر  اجتماًعا  اأم�س  
املهنيني  والتعليم  التكوين 
الدولة  كاتب  من  كل  مب�صاركة 
�صليم  الثقايف  بالإنتاج  املكلف 
املكلف  الدولة  كاتب  و  دادة 
ال�صينماتوغرافية   بال�صناعة 
واإطارات  �صحريي  يو�صف  ب�صري 
�صامية من وزارة التكوين والتعليم 

الأمني  من  بكل  ممثلة  املهنيني 
واملفت�س  الديوان  ورئي�س  العام 
والربامج  التكوين  وم�صوؤويل  العام 

يف ذات القطاع.  
الجتماع  هذا  متحور  ولقد   
حت�صلت  الذي  البيان  ح�صب 
منه  ن�صخة  »على  الو�صط  يومية« 
تخ�ص�صات  اإدراج  اإمكانية  حول 
تكوينية متعلقة مبهن الثقافة والتي 
ت�صتجيب ملتطلبات ال�صوق الثقايف 
يف كل من جمالت الرتاث والإنتاج 

ال�صينمائية،  وال�صناعة  الثقايف 
موؤهلة  عاملة  يد  توفري  بهدف 
الثقافة يف  ت�صاهم يف دعم قطاع 
اجلزائر، حيث اتفق الطرفان على 
يف  وتعاون  �رشاكة  اأر�صية  اإعداد 
جمال التكوين املهني يف جمالت 
ال�صمعي والب�رشي واملهن التقنية 
واملو�صيقى  ال�صينما  جمالت  يف 
الفئات  وخمتلف  العر�س  وفنون 

الفنية والفعاليات الثقافية.
حكيم مالك

 « املكتبة  »اأ�صدقاء  مبادرة  متثل 
جلذب  اجلادة  املحاولت  اإحدى 
وزيادة  القراءة  نحو  الأطفال 
عرب  والكتب  باملكتبة  تعلقهم 
بح�صور  اجلذابة  الق�ص�س  �رشد 
موؤلفيها، مع اإ�صفاء جو من املرح 
على الفعالية التي يح�رشها كذلك 
الأطفال  اأمور  اأولياء  من  عدد 

امل�صاركني. 
والأديبة  ال�صحفية  وت�صتمر 
تنظيم  يف  الرندي  اأمل  الكويتية 
على  الثاين  للعام  فعالياتها 
املجل�س  من  بدعم  التوايل، 

والآداب  والفنون  للثقافة  الوطني 
مواهب  تنمية  بهدف  الكويت،  يف 
الن�سء واكت�صاف املتميزين منهم. 
الثاين  ومتيزت املبادرة يف عامها 
بفتح املجال للم�صاركات العربية، 
متخ�ص�صني  اأدباء  ا�صت�صافة  عرب 
يف اأدب الطفل من خمتلف البلدان 
نت  اجلزيرة  وح�رشت  العربية، 
فعاليات اللقاء الثامن من املبادرة، 
الفقرات،  من  العديد  �صهد  الذي 
منها قراءة اإحدى ق�ص�س الأطفال 
وتعليم املو�صيقى واكت�صاف قدرة 
وحازت  العزف.   على  الأطفال 

اجلوائز  من  العديد  على  الرندي 
يف جمال اأدب الطفل، منها جائزة 
الطفل  اأدب  الت�صجيعية يف  الدولة 
للثقافة  الوطني  املجل�س  من 
عام  الكويت  يف  والآداب  والفنون 
الق�ص�صية  جمموعتها  عن   2011
وعام  الرتبوية«،  الأمل  »جمموعة 
»حدائق  جمموعة  عن   2015
الع�صل«، كما فازت باملركز الثاين 
حميد  بن  را�صد  ال�صيخ  جائزة  يف 
ق�صة  عن   2015 بعجمان  للثقافة 

»جنم امل�صتطيل الأخ�رش«.
 وكالت 

عبد الرحمن الأبنودي يف ندوة مبعر�ض “القاهرة للكتاب”

)2020-1920(
اإ�سماعيل يربير يدعو اجلهات الو�سية لالحتفاء 

مبئوية حممد ديب

يف اجتماع لإعداد اأر�سية �سراكة وتعاون بني مليكة بن دودة 
وهيام بن فريحة

اإمكانية اإدراج تخ�س�سات تكوينية متعلقة مبهن الثقافة

»اأ�سدقاء املكتبة« بالكويت.. احِك لالأطفال واكت�سف مواهبهم
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�أكد فريق علمي من بريطانيا 
تقنية  �أن  و�لربتغال  وهولند� 
�لتخطيط  يف  "�ملحاكاة" 
�ل�رضورية  �ملهام  لتذكر 
حت�سني  يف  مفيدة  �ليومية، 
جلميع  �مل�ستقبلية  �لذ�كرة 
�رض�ئح �ملجتمع و�أجرى فريق 
ل�سبونة  جامعات  من  بحثي 
�لربتغالية ونامييخني �لهولندية 
�لربيطانية  و�سي�سي�سرت 
�لذ�كرة  تفعيل  در��سة 
 Prospective" �مل�ستقبلية 
مب�ساركة   ،"memory
�سمن  من  وكان  �سخ�سا   96
�ملتطوعني للتجربة �أ�سخا�ص 
�إدر�كية  يعانون من ��رض�بات 
�سنة(   87-64( �مل�سنني  من 
 84-62( �أ�سحاء  و�آخرون 
�سنة(، و�سباب باأعمار 22-18 

عاما.
م�ستوى  �لعلماء  وقارن 
�لذ�كرة �مل�ستقبلية قبل وبعد 
جتربة  �أن  فتبني  �لتجربة، 
م�رضحية  )�ألعاب  "�ملحاكاة" 

توزيع  فيها  يتم 
لتنفيذها  مهام 
فرت�ت  يف 
حمددة(،  زمنية 
على  �ساعدت 
�لذ�كرة  حت�سني 
لدى  �مل�ستقبلية 
جميع �مل�ساركني 
يف �لتجربة، وكان 
ملحوظا  ذلك 
�لفئة  لدى  �أكرث 
من  �لأوىل 
�لذين  �مل�سنني 

��سطر�بات  من  يعانون 
�إدر�كية.

وحث �لباحثون على �تباع تقنية 
"�ملحاكاة" لب�ساطتها ورمزية 
تكاليفها يف عالج كبار �ل�سن، 
يف  �أمر��ص  من  يعانون  ممن 
لأنها  كاألزهامير،  �لذ�كرة 
مفيدة للمر�سى �أنف�سهم وملن 
يقومون برعايتهم من �لأقارب 
وخا�سة  �ملخت�سني،  �أو 
يف  �لأدوية  لتناول  بالن�سبة 

�لأدو�ت  ن�سيان  وعدم  وقتها 
م�سغلة  �خلطرة  �لكهربائية 
و�إطفاء �لغاز �ملنزيل وغريها 
�ملهمات  من  �لكثري  من 

�لتي ميكن  �ليومية،  �لروتينية 
ب�سبب  كو�رث  �إىل  توؤدي  �أن 
�سعف �لذ�كرة وب�سبب �سغوط 

�حلياة �ملعا�رضة.

اكت�صاف فائدة طبية غري متوقعة لنظارات غوغل الذكية
يف  غوغل  نظار�ت  ف�سلت  رمبا 
�إثبات نف�سها كاأحد �أ�سكال �لأزياء 
عالية �لتقنية، ولكنها وفقا لدر��سة 
ت�ساعد  �أد�ة  �أنها  �أثبتت  جديدة، 
حت�سني  على  بالتوحد  �مل�سابني 
وت�ستخدم  �لجتماعية،  مهار�تهم 
للهو�تف  تطبيقا  �جلديدة  �لتقنية 
غوغل  نظار�ت  بني  يجمع  �لذكية 
�لوجوه  على  للتعرف  وبرنامج 
�لوقت  يف  حتديثات  لتعطي 
عنها  يعرب  �لتي  للم�ساعر  �لفعلي 

�لأ�سخا�ص.
وخالل �لتجارب، مت �ل�ستعانة بـ14 
�لتوحد،  طيف  من  يعانون  طفال 
نظار�ت  �لبحث  فريق  وقدم 
��ستخد�م  ومت  �إليهم،  جتريبية 
�لربنامج يف �ملنزل مبتو�سط يزيد 
عن 10 �أ�سابيع وبعد �لعالج، �أظهر 
12 من �لأطفال مهار�ت �جتماعية 
حم�سنة مبا يف ذلك زيادة �لت�سال 
�لب�رضي و�لقدرة على فك تعبري�ت 
�لوجه، كما �نخف�ست حدة �ملر�ص 
�لأد�ة  هذه  وتعتمد  �أطفال   6 لدى 
با�سم  تعرف  �لتي  �لتجريبية، 
"Superpower Glass"، �ألعابا 
متييز  على  �لأطفال  مل�ساعدة 

�لتفاعل  عند  و�لنفعالت  �لوجوه 
مع �لأ�رضة و�لأ�سدقاء.

�لأطفال  �إن  �لبحث  فريق  وقال 
طيف  با�سطر�ب  �مل�سابني 
يتعلق  ما  يف  كثري�  يعانون  �لتوحد 
و�لتو��سل  �لوجوه  تعابري  بتمييز 
�لجتماعي،  و�لتفاعل  بالعينني 
�لتح�سن  �لكثريين  مبقدور  لكن 
تعلمو� مهار�ت  �إذ�  على نحو كبري 

وطور  �ل�سغر.  يف  �جتماعية 
لت�سبح  �جلديدة  �لتقنية  �لباحثون 
تعليمية تعمل بربنامج  �أد�ة  مبثابة 
غوغل  نظارة  على  ت�سغيله  يتم 
وهاتف ذكي يعمل بنظام �أندرويد، 
على  �لأطفال  �لألعاب  وت�ساعد 
و�لنفعالت  �لوجوه  على  �لتعرف 
من خالل عر�ص �أيقونات للم�ساعر 
بالنظارة، �أو �لنطق با�سم �لنفعال 

لي�سمعه �لطفل.
�لدر��سة  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�لعينة  �أن  �إل  جيدة،  نتائج  حققت 
�ل�سغرية �لتي مت �عتمادها ل تعترب 
�سبب  كان  �إذ�  مما  للتاأكد  كافية 
�لتغري�ت �لتي طر�أت على �لأطفال 
�أو  �إدر�كهم  زيادة  �أم  �لربنامج،  هو 
مع  �لتفاعل  على  �لدر��سة  تركيز 

�لأ�سدقاء و�لأ�رضة.

ابتكار م�صتح�صر اآمن وفعال لعالج ال�صرطان

كيف مترن ذاكرتك وتتجنب اآثار الن�صيان؟

يف  مونا�ص  معهد  علماء  �بتكر 
م�ستح�رض�  باأ�سرت�ليا،  ملبورن 
لل�رضطان،  م�ساد�  جديد� 
من  �لأور�م  منو  وقف  ميكنه 
ويفيد  خطرية  جانبية  �آثار  دون 
باأن   ،MedicalXpress موقع 
مكونات  يف  �ملوجودة  �جلزيئات 
ن�ساط  تكبح  �جلديد  �مل�ستح�رض 
 KAT6Bو  KAT6A �لربوتينني 
خاليا  يف  ن�ساطهما  يزد�د  �للذين 
�لختبار�ت  نتائج  و�أظهرت  �لورم 
ن�ساط  كبح  �أن  �ل�رضيرية،  قبل 
KAT6A يزيد من عمر �لفئر�ن 

�ملخربية �مل�سابة ب�رضطان �لغدد 
�للمفاوية. ويف هذه �حلالة، تختل 
�ل�رضطانية  �خللية  حياة  دورة 
مي�ص  ول  �لتكاثر.  عن  وتتوقف 
�لأن�سجة  �جلديد  �مل�ستح�رض 
�ل�سليمة، وهذ� ما مييزه عن غريه 

من �أنو�ع �لعالج �لكيميائي.
ووفقا لر�أي �لعلماء، قد تكون هذه 
�لتنك�ص  منع  يف  فعالة  �لطريقة 
بعد �لعالج �لأول. ومع ذلك، يجب 
�إثبات فعالية �مل�ستح�رض �جلديد 
در��سات  يف  �ل�رضطان  ملر�سى 

م�ستقبلية.

اال�صتيقاظ املنتظم من النوم 
ليال يعر�ض حياتك للخطر!

�لنوم معر�سون  قلة  يعانون من  �لذين  �أن  در��سة حديثة  �أظهرت 
ب�سكل كبري خلطر ��سطر�ب �رضبات �لقلب �لذي ميكن �أن يزيد 
من �حتمال �لإ�سابة بنوبة قلبية �أو �سكتة دماغية، ووجد باحثون 
�إىل  يوؤدي  �أن  ميكن  م�ستمر  ب�سكل  �ملتقطع  �لنوم  �أن  �أمريكيون 
�لقلب،  �رضبات  �نتظام  عدم  وهو  �لأذيني،  بالرجفان  �لإ�سابة 
عن طريق �ل�سغط على �جل�سم، ما ي�سبب تغيري�ت كهربائية يف 

�لقلب.
ما  �أو  �لعميق،  �لرمي  نوم  ��سطر�ب  من  تنبع  �مل�سكلة  �أن  ويبدو 
 4 حتليل  �أظهر  حيث  �ل�رضيعة،  �لعني  حركة  با�سطر�ب  يعرف 
�أن �لأ�سخا�ص �لذين  �أكرث من 14 مليون مري�ص  در��سات �سملت 
ل ينامون طو�ل �لليل ز�دت فر�ص �إ�سابتهم ب�رضبات �لقلب غري 

�ملنتظمة مبقد�ر �لثلث.
ويرتبط �لرجفان �لأذيني عادة بتوقف �لتنف�ص �أثناء �لنوم، حيث 
�أثناء  �لتنف�ص ب�سكل طبيعي  يغلق �حللق ويتوقف �لأ�سخا�ص عن 
 Heart« دورية  يف  ن�رضت  �لتي  �حلديثة  �لدر��سة  لكن  �لنوم، 
تغري  يزيد من خماطر  قد  �لعادي  �لأرق  �أن  �أثبتت   ،»Rhythm

نظم �رضبات �لقلب.
وقال �لدكتور جريجوري ماركو�ص، من جامعة كاليفورنيا يف �سان 
�لقيام  خالل  من  �لنوم  منط  حت�سني  �ملمكن  »من  فر�ن�سي�سكو: 
ب�سكل  معقولة  �ساعة  يف  �ل�رضير  �إىل  و�لو�سول  ريا�سية  بتمارين 
منتظم، وجتنب �لنظر �إىل �ل�سا�سات وتناول �لكافيني قبل �لنوم«، 

وهذ� ما قد ي�ساعد على جتنب �لإ�سابة بالرجفان �لأذيني.

اأعرا�ض تنذر بالتهاب املفا�صل 
الروماتويدي

    
�جلمعية  قالت 
نية  ملا لأ �
�إن  للروماتيزم 
�ملفا�سل  �لتهاب 
ي  يد تو ما و لر �
�أنو�ع  �أكرث  يعد 
م  تيز ما و لر �

�سيوعاً.
�أن  و�أو�سحت   
�ملميزة  �أعر��سه 
�آلم  يف  تتمثل 
�ملفا�سل،  وتورم 

خا�سة يف �أ�سابع �ليد و�لقدم، وتيب�ص �جل�سم ملدة طويلة يف �ل�سباح 
ب�سفة خا�سة، �إ�سافًة �إىل �أعر��ص �أخرى مثل �رتفاع درجة حر�رة 

�جل�سم و�لإرهاق وجفاف �لفم و�لعني وفقد�ن �ل�سهية.
مالحظة  فور  �لطبيب  ��ست�سارة  �رضورة  على  �جلمعية  و�سددت 
�ملفا�سل  �لتهاب  عالج  �إهمال  �أن  من  حمذرة  �لأعر��ص،  هذه 
�لروماتويدي ب�سكل مبكر و�سحيح، قد ترتتب عليه عو�قب وخيمة 

مثل ت�سوه �ملفا�سل وتاآكلها.
�لروماتويدي هو مر�ص مزمن غري  �لتهاب �ملفا�سل  �أن  �إىل  يُ�سار 
بالأدوية و�لعالج �لطبيعي، بعد  قابل لل�سفاء، وميكن عالجه جيد�ً 
�لت�سخي�ص �ملبكر، وميكن �أن يظهر �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي 
من  به  لالإ�سابة  ُعر�سة  �أكرث  �لن�ساء  وتعد  عمرية،  مرحلة  �أي  يف 

�لرجال.

هل طنني االأذن م�صكلة �صحية 
تثري القلق؟

   
�أن  �إل  �ل�سحية �ملزعجة،  �لأذن يعترب من �مل�ساكل  �أن طنني  رغم 
�لأذن مب�ست�سفى  مازورك مديرة مركز طنني  بريغيت  �لربوفي�سور 
ل  �حلالة  هذه  �أن  �أو�سحت  برلني  �لأملانية  بالعا�سمة  �سارتيه 

ت�ستدعي �لقلق وتختفي من تلقاء نف�سها.
و�أو�سحت �لطبيبة �لأملانية �أن طنني �لأذن من �لأمور �لطبيعية، وقد 
يظهر ب�سبب �ل�سو�ساء و�لإجهاد و�لنفعالت �لعاطفية �ملفرطة من 
خالل حترير �لعديد من �لناقالت �لكيميائية يف خاليا حا�سة �ل�سمع 

ب�سكل �أكرب من �ملعتاد.
وت�سري مازورك �إىل �أن �لطنني يختفي يف معظم �حلالت بعد وقت 
ق�سري، لكن يف �لوقت ذ�ته يتعني �لبتعاد عن م�سبباته، ويعترب طنني 
�لأذن مزمناً �إذ� ��ستمر ملدة ثالثة �أ�سهر، ول يتم ت�سخي�ص �لطنني 

باأنه حالة مر�سية �إل عند �ل�سعور بقيود �سديدة ب�سببه.
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�ل�سبيل ملر�ساة �هلل و�لتقّرب منه
- بجميِع الأعماِل  ُب العبُد امل�ؤمُن من رِبّه -عَزّ وجَلّ يتقَرّ

والأق�اِل احل�صنِة طمعاً يف احل�ص�ِل على الأجِر العظيِم 
من اهللِ تعاىل، حتى يف الن�ِم ي�صتطيُع املرء اأن ين�ي 

َب من اهللِ -�صبحانُه وتعاىل- فالعبُد امل�ؤمُن يُدرُك  التقُرّ
اأَنّ جميَع اأمرِه بيِد خالقِه في�رصف جميَع اأفعالِه واأق�الِه 

ونّياته هللِ تعاىل طلباً ملر�صاتِه ولنيِل احل�صناِت والأجِر 
والث�اِب من اهللِ تعاىل، وقد جاَء يف احلديِث القد�صِيّ اأَنّ 

اهللَ تعاىل قال: )من عاَدى يل ولياً فقد اآذنتُه باحلرِب، 
ا افرت�صُت عليه،  ب اإيَلّ عبدي ب�صيٍء اأحَبّ اإيَلّ مَمّ وما تقَرّ

ُب اإيَلّ بالنَّ�افِل حتَّى اأُحبَّه، فاإذا  وما يزاُل عبدي يتقَرّ
اأحببتُه كنُت �صمَعه الَّذي ي�صَمُع به، وب�رَصه الَّذي يُب�رِصُ به، 
ويَده الَّتي يبِط�ُش بها، وِرجلَه الَّتي مي�صي بها، واإن �صاألني 
دُت عن �صيٍء  لأُعطينَّه، ولئن ا�صتعاذين لأُعيذنَّه، وما ترَدّ

دي عن نف�ِش امل�ؤمِن، يكرهُ امل�َت واأنا اأكرهُ  اأنا فاعلُه تَرُدّ
ُم�صاءتَه(.

اإّن الأعماِل ال�صاحلِة هي ال�صبيل ملر�صاة اهلل ومن تلك 
الأعمال الن�افل التي ت�ؤدى بعَد الفرائ�ِش التي اأمَر اهللُ 

-تعاىل- بها، وقد ذكَر اهللُ -�صبحانه وتعاىل- يف القراآِن 
الكرمي، يف �ص�رِة الكهف مثالً على الأعماِل ال�صاحلِة 

التي يتقّرب بها العبُد امل�صلم اإىل خالقه وهي الباقياُت 
خره امل�صلم حل�صابه ي�م  ال�صاحلاُت، فهَنّ خرُي ما يَدّ

القيامة، حيُث فيهَنّ الأجُر والغنيمُة والف�ُز ي�م القيامة، 
فما هَنّ الباقياُت ال�صاحلاُت؟

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رصيفة فجميعها 

كانت خلق ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �صهادة رب 

العاملني يف اإذ يق�ل) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويق�ل النبي عن نف�صه )اأدبني ربي فاأح�صن تاأديبي( 

، ويف ذلك ق�ل عائ�صة اأم امل�ؤمنني ر�صي اهلل عنها 
حني �صئلت: كيف كان خلق ر�ص�ل اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�صلة خري يف القرءان هي 

يف ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
وقالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف و�صف خلقه 

اأي�صاً:«مل يكن ر�ص�ل اهلل فاح�صاً ول متفح�صاً ول 
يجزي ال�صيئة ال�صيئة ولكن يعف� وي�صفح وقالت: ما 
انتقم ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لنف�صه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يق�ل اأب� �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه: 
كان ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �صيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعف� مع املقدرة من اأو�صافه �صلى 

اهلل عليه و�صلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العف� 
من اأخالق النا�ش فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَ� َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْش َعِن اْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�صالة وال�صالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �صرباً، ومع اإ�رصاف الاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك ق�له عليه ال�صالة وال�صالم: »اللهم اهد 
ق�مي فاإنهم ل يعلم�ن« بعدما فعل�ا به وباأ�صحابه 

ما فعل�ا. وكذلك ق�له عليه ال�صالة وال�صالم 
يف الذين اأخرج�ه من دياره ونكل�ا بهم وقاتل�ه 

وحر�ص�ا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهب�ا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك ي�م الفتح. 

وروى اأن�ش بن مالك ر�صي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وعليه برد غليظ 
احلا�صية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �صديدة 

حتى اأثرت حا�صية الربد يف �صفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�صكت عليه ال�صالة وال�صالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعف� يف مثله �صلى اهلل عليه و�صلم.

�لباقيات �ل�ساحلات
الباقيات  معنى  تف�صرِي  يف  العلِم  اأهُل  اختلَف 
 ( وتعاىل:  �صبحانه  اهلل  ق�ِل  يف  ال�صاحلات 
َوالباِقياُت  نيا  الُدّ احَلياِة  زينَُة  َوالبَن�َن  املاُل 
اأََماًل(،  َوَخرٌي  ثَ�اًبا  َرِبَّك  ِعنَد  َخرٌي  احِلاُت  ال�صّ
لهذه  واأق�الهم وتف�صرياتهم  العلماِء  اآراِء  وبياُن 

الآية على النحِ� الآتي:
بالباقياِت  املراَد  اأَنّ  العلِم  اأهِل  بع�ُش  يرى 
ال�صاحلاِت ه�: الت�صبيُح والتهليُل والتكبرُي، وقد 
ا�صتدَلّ اأ�صحاُب هذا الق�ِل باحلديِث ال�صحيِح 
قال:  و�صلم- حيث  عليه  اهلل  النبِيّ -�صلى  عن 
احِلاِت، قيَل: وما  ال�صَّ الباقياِت  )ا�صتَكرِثوا مَن 

ر�ص�َل  يا  قيَل:  امِللَُّة،  قال:  ِ؟  اهلَلّ ر�ص�َل  يا  هَي 
والتَّ�صبيُح  والتَّهليُل  التَّكبرُي  قال:  هَي؟  وما   ِ اهلَلّ
وعلى   ،)ِ باهلَلّ اإَلّ  َة  قَ�ّ ول  ح�َل  ول   ِ هلَلّ واحلمُد 
ذلك فاإَنّ الباقيات ال�صاحلات هَنّ ق�ُل امل�صلم: 
اإّل  قّ�َة  اهلل، واحلمُد هللِ، ول ح�َل ول  �صبحاَن 
اأخَذ بهذا  اإّل اهلل، وقد  اإلَه  اأكرب ول  باهللِ، واهللُ 
جماهد  التف�صرِي  واأهِل  العلماِء  من  الق�ِل 

وعطاء بن اأبي رباح.
املراد  اأَنّ  العلِم  اأهِل  من  اآخٌر  فريٌق  يرى 
بالباقياِت ال�صاحلاِت ال�صل�ات اخلم�ش، وروى 
ذلك ابُن العربُيّ يف كتابِه اأحكاُم القراآِن، حيث 

ال�صل�اُت اخلم�ش(،  )وقالت جماعٌة هي  قال: 
وذهَب اأي�صاً اإىل هذا الراأي الإماُم مالك.

ال�صاحلات  الباقيات  اأَنّ  العلِم  اأهِل  بع�ُش  يرى 
ت�صمُل كَلّ عمٍل �صالٍح مُيكُن القياَم به، من غرِي 
ح�رصها بال�صالِة فقط على راأي عبد اهلل بن 
وعمر  بن جبري،  و�صعيد  مي�رصة،  واأب�  عّبا�ش، 
الباقيات  ح�رص  ميكن  ل  كما  �رصحبيل،  بن 
والتهليِل  والتحميِد  بالت�صبيِح  ال�صاحلات 
والتكبرِي دون غريها من الأعماِل ال�صاحلِة على 
راأي اأبي �صعيد اخلدري واأبي هريرة والنعمان 

بن ب�صري وعائ�صة ر�صي اهلل عنهم جميعاً.

�أين تقع �أر�ض �ملح�سر
 �صئل النبي حممد �صلى اهلل عليه و�صلم عن اأر�ش املح�رص، يا ر�ص�ل اهلل اأخربنا عن اأر�ش املح�رص 

فقال »اإنها كالف�صة امُلذابة، بي�صاء نقية مل ترتكب فيها خطيئة قط«، اأر�ش م�صت�ية ل ي�جد بها 
نت�ء، ول منخف�صات، فتذهب البال باأمر اهلل وت�صت�ى املنخف�صات، هذه �صفات الأر�ش التي 
�ص�ف يح�رص بها جميع النا�ش امل�ؤمن والكافر، ال�صالح والطالح، الرا�صد والفا�صد ، كٌل ينتظر 

احل�صاب على ما فعله يف الدنيا، واأخربنا ر�ص�لنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم باأن ال�ح��ش حُت�رص 
اأي�صاً يف هذا الي�م

جميع الروايات ت�ؤكد باأن اأر�ش املح�رص هي اأر�ش 
بالد ال�صام؛ وفل�صطني ب�صكٍل خا�ش، لك�نها املنطقة التي يت�اجد بها امل�ؤمنني حتت راية الإ�صالم 

التي يحملها النبي عي�صى عليه ال�صالم �صّد جي��ش امل�صيح الدجال وياأج�ج وماأج�ج ، فبعد اأن 
ير�صل اهلل على الكفار مر�ش ي�صيبهم يف رقابهم فيم�ت�ن كم�تة نف�ٍش واحدة وتغطي جثثهم 

الأر�ش، يطلب النبي عي�صى من ربه اأن يخل�ش الأر�ش من هذه الثث، فري�صل اهلل �صبحانه وتعاىل 
طي�ر حتملها وترميها يف مكاٍن ل يعلمه اإل اهلل، وبعد ذلك تنزل الأمطار بغزارة لتطهر الأر�ش من 

النجا�صات التي اأ�صابتها فتع�د الأر�ش طاهرًة نظيفًة

�أهل �لذكر
ْكِر اإِْن ُكنْتُْم َل تَْعلَُم�َن( �ص�رة النحل اآية 43، َفهنا اأ�صاَر اهلل تعاىل على   قال اهلل تعاىل يِف كتابِه العزيز  )َفا�ْصاأَلُ�ا اأَْهَل الِذّ
بع�ِش الأ�صخا�ِش، وذلك بال�صتدلِل عليهم حتت م�صّمى اأهل الِذِكر َوُهمُعلماِء الِكتاِب )القراآن الكرمي( الّذيَن يَفَهُم�َن 
اآياِت اهلل تعاىل وَحافظنَي ِلكتابِه الَعزيز، الُعلماِء ِب�َصِكل عام، اأهُل القراآِن واملطّبقنَي لأحكامِه اهلل َو�رَصيعتُه، وامُل�ؤمننَي 

باآياِت اهلل تعاىل وامُلّتقني
َفيَِجب على َمن ل يَعِرف يِف اأمٍر ُمعنّي اأن ي�صاأَل اأهَل العلِم واحِلكَمة يِف الأم�ِر الّتي يَجَهل�ها �ِص�اء كاَن يِف الِعلِم اأو يِف 

ِكتاِب اهللِ َعّز َوَجل،فال�ّص�ؤال ل يحتاُج اإىل ُجُهد، اأو تََعب، اأو مال واأن تَك�َن جاهاًل مّرة َخرٌي لَك من اأن تَبَقى جاهاًل 
ِط�اَل َحياِتك، فامَل�صاأَلَُة ُهنا اأّنُه َمن يَطلُب الِعلَم وامَلعِرَفة يَِجب َعليِه اأن ي�صاأَل اأهَل الِعلِم واخِلرَبِة وامَلعِرَفة ُدوَن 
ة لطالِب العلم، وتلك الأ�صئلة مثل ما احلكمِة ِمن هذا احُلكُم ال�رّصعي؟ ماذا اأفعل ؟ ما الأم�ُر الّتي  َخَجل وخا�صّ

با�صتطاعتي اأن اأتََقّرُب ِبها اإىل اهلل؟، لأّن اهلل تعاىل اأ�صاَر يِف ِكتاِبِه الَعزيز ِفعَل الأمر )فاأ�صاأل� اأهل الذكر( َفال تَبَخل 
على نَف�ِصَك بال�ّص�ؤال



احتفلت الفنانة امل�رصية يا�سمني 
ون�رصت  ميالدها  بعيد  �سربي 
بهذه  احتفاال  له  حديثة  �سورة 
املنا�سبة، على ح�سابها اخلا�ص 
تاألقت فيها بف�ستان طويل باللون 

املوف �سديد االأناقة.
جمهورها  �ساركت  يا�سمني 
اأجواء  من  �سور  مبجموعة 
“�ستوري”،  احلفل، عرب خا�سية 
عيد  تورتة  عن  ك�سفت  والتي 
�سكل  على  كانت  حيث  امليالد، 
جتميل  م�ستح�رصات  علبة 
ال�سفاه  اأحمر  من  العديد  ت�سم 
واحلقائب  واملجوهرات 
اجللدية، وذلك يف اإ�سارة لعملها 
العالمات  الإحدى  دعائي  كوجه 

التجارية يف هذا املجال.
ومن ناحية اأخرى توا�سل يا�سمني 
يف  م�ساهدها  ت�سوير  �سربى، 

“فر�سة  اجلديد  م�سل�سلها 
�سخ�سية  جت�سد  حيث  تانية”، 
“ملك”،  تدعى  كبرية  مهند�سة 
من طبقة ار�ستقراطية وتعمل فى 
احدى ال�رصكات الكربى وترف�ص 
الزواج ب�سبب طموحاتها الكبرية 
حتقيقها  تريد  التي  االأهداف  و 
خطبتها  رغم  عملها  جمال  فى 
حب  يف  تقع  حتى  مرة  من  اأكرث 

وتتواىل  جمدي  اأحمد  الفنان 
االأحداث.

م�سل�سل “فر�سة ثانية”، من اإنتاج 
تاأليف  ومن  �سيرنجي،  �رصكة 
معاجلة  ها�سم،  م�سطفى جمال 
درامية حممد �سيد ب�سري، حيث 
ما زال فريق الكتابة يعكف على 

كتابة باقي حلقات امل�سل�سل.
املوؤلفني  من  ال�رصكة  وت�سلمت 
15 حلقة من امل�سل�سل، وو�سعت 
ال�سيما  للت�سوير،  حمدد  جدول 
يف  �سيرنجي  �رصكة  رغبة  اأن 
االنتهاء من الت�سوير بحد اأق�سى 
على  املقبل  مار�ص  �سهر  اأواخر 

اأق�سى تقدير.
بطولة  تانية”  “فر�سة  وم�سل�سل 
اأينت  دياب،  �سربي،  يا�سمني 
اأحمد  جمدي،  هبة  عامر، 
جمدي، وحممود البزاوي، وكرمي 

الغني،  عبد  وهبة  اخلالق،  عبد 
وتدور اأحداثه يف اإطار اجتماعي 
“الفر�سة  حول  رومان�سي، 
وكيف  الب�رص،  حياة  يف  التانية” 
يتم ا�ستغاللها بطريقة �سحيحة، 
بها  مير  التي  االأزمات  بجانب 

االإن�سان .
ثانية”  “فر�سة  م�سل�سل  ويعد 
الثانية  املطلقة  البطولة 
الدراما،  يف  �سربي  ليا�سمني 
املا�سى  العام  م�ساركتها  بعد 
“حكايتي”،  م�سل�سل  خالل  من 
الفنان  بطولته  �سارك يف  والذي 
واأحمد  ح�سنى  �سالح  اأحمد 
واإ�سالم  بدير  واأحمد  حامت 
جمال واإدوارد وعمرو �سح�ساح 
عبد  حممد  تاأليف  واأخرون، 
�سمري  اأحمد  واإخراج  املعطى، 

فرج.
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م�شطفى �شعبان: لهذا ال�شبب 
  اأ�شدقائي يلقبونني بـ »فاأر املكتبة«

ك�سف الفنان م�سطفي �سعبان عن تلقيب اأ�سدقائه له بـ«فاأر املكتبة« 
فعاليات  �سمن  املقامة  ندوته  يف  اأعلن  ح�سبما  للقراءة،  حبه  ب�سبب 

الدورة 51 ملعر�ص القاهرة الدويل للكتاب التي اأقيمت اأول اأم�ص .
على  م�سدداً  ا�ستقباله،  حفاوة  علي  الندوة  ح�سور  �سعبان  و�سكر 
الأنه  االأخرية،  االأعوام  خالل  املعر�ص  دورات  من  غدداً  ح�سوره 
ب للقراءة منذ نعومة اأظافره، وكان ي�ستغل مكتبة اجلامعة  �سخ�ص حمحُ
يف ا�ستعارة الكتب يف جماالت خمتلفة لقراءتها. واأكد الفنان اأنه ر�سخ 
لرغبة اأ�رصته يف التحاقه بكلية الطب، ولكنه �رصعان ما غري وجهته 
اإيل كلية االإعالم جامعة القاهرة، التي جنح فيها خالل فرتة الدرا�سة، 
م�سرياً اإىل اجتاهه بعدها للعمل يف جمال االإعالنات، ومنها انطلق اإىل 
عامل التمثيل الذي مل يكن ميلك اأي وا�سطة فيه، ولكنه ت�سلح باالإرادة 
والتحدي الإثبات موهبته لكل العاملني يف الو�سط الفني. ورف�ص �سعبان 
عن  املاأخوذ  الدخان«  يطري  ال  »حتى  اجلديد  م�سل�سله  عن  احلديث 
الرواية التي حتمل اال�سم نف�سه للكاتب الراحل اإح�سان عبدالقدو�ص، 
لتقييم  الرم�ساين  االنتظار حلني عر�ص م�سل�سله  اأنه البد من  موؤكداً 
مواقع  من  م�سل�سالته  جناحه  يقي�ص  ال  اأنه  على  و�سدد  التجربة. 
ال  م�رص  يف  احلقيقيني  م�ستخدميها  عدد  الأن  االجتماعي،  التوا�سل 
يتجاوزون حاجز الـ 10 مليون �سخ�ص، وهي ن�سبة قليلة مقارنة بعدد 
�سكان م�رص الذين و�سل عددهم اإىل 100 مليون، م�سرياً اإىل اأنه ي�ستمد 

بو�سلته من اآراء اجلمهور يف ال�سارع.

ي�شرا: ل�شت م�شابة ب�شرطان الدم
  

الدم،  �رصطان  مبر�ص  اإ�سابتها  ي�رصا  الكبرية  امل�رصية  الفنانة  نفت 
مو�سحة اأن بع�ص النا�ص فهمت حديثها ب�سكل خاطئ بعد حالة اجلدل 
التي اأحُثريت على ال�سو�سيال ميديا عقب كالمها خالل برنامج تلفزيوين 

قبل يومني تناولت فيه �سكوكها عن اإ�سابتها بهذا املر�ص.
بهذا  ت�سب  مل  اأنها  م�رصية  ل�سحيفة  ت�رصيحات  يف  ي�رصا  واأكدت 
حديث  ب�سبب  اأ�سهر   3 ملدة  رعب  يف  عا�ست  اأنها  مف�رصة  املر�ص، 
االأطباء معها حول اإ�سابتها باللوكيميا )�رصطان الدم( خالل اإجرائها 
لبع�ص حتاليل �سنوية حتر�ص عليها لالطمئنان على حالتها ال�سحية 
تتحدث  ال  تعي�ص يف رعب جعلها  الفرتة جعلتها  اأن هذه  اإىل  م�سرية 
مع اأحد يف االأمر حتى اأقرب النا�ص اإليها، وهي والدتها حتى خرجت 
ك�سفته  ما  اأن  ي�رصا  واأكدت  ال�سحية.  حالتها  على  واطماأنت  النتائج 
العربة  اأخذ  منه  الق�سد  كان  الربنامج  االأوىل جلمهورها خالل  للمرة 
والعظة من جتربتها للتذكري بنعم اهلل كي ي�سكروه عليها، اإال اأن االأمر 
فحُهم ب�سكل خاطئ، واأ�سافت: »اأنا احلمد هلل بخري كوي�سة ماعندي�ص 
 15 من  كان  ده  والكالم  غلط،  الت�سخي�ص  وطلع  �سرتها  ربنا  حاجة 
�سنة«. وال�سكوك حول اإ�سابة ي�رصا بهذا املر�ص، عززه الفنان حممد 
حممود عبدالعزيز جنل الفنان الراحل حممود عبدالعزيز الذي ن�رص 
ل�سماعه  حزنه  عن  معرباً  بال�سفاء،  لها  بالدعاء  طالباً  الفنانة  �سورة 

هذا اخلرب.

 بعد م�ساركتها يف فعاليات افتتاح الن�سخة الأوىل لأ�سبوع اأفالم املقاومة والتحرير

  الرئي�س التون�شي قي�س �شعيد مينح و�شام 
اجلمهورية التون�شية للمجاهدة جميلة بوحريد

قي�ص  التون�سي  الرئي�ص  كرم   
بق�رص  اأم�ص  اأول  م�ساء   �سعّيد 
العا�سمة،  بتون�ص  قرطاج 
جميلة  اجلزائرية  املجاهدة 
االأول  ال�سنف  مبنحها  بوحريد 
التون�سية،  اجلمهورية  و�سام  من 
ولن�ساالتها  ملكانتها  »تقديرا 
الطويلة من اأجل حترير اجلزائر 
من اال�ستعمار الفرن�سي ولكفاحها 

امل�ستمر دفاعا عن احلريات«.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال الرئي�ص 
جميلة  املجاهدة  التون�سي، 
الثورة  رموز  اأحد  بوحريد، 
اجلزائرية، على هام�ص م�ساركتها 
يف تظاهرة اأ�سبوع اأفالم املقاومة 
االأوىل  ن�سختها  يف  التحرير  و 

بالعا�سمة التون�سية.
و �ساركت املجاهدة بوحريد، مع 
احلقوقيني  من  هامة  جمموعة 
والفنانني  والنقابيني  وال�سيا�سيني 
يف افتتاح الن�سخة االأوىل الأ�سبوع 

والتحرير  املقاومة  اأفالم 
االثنني  فعالياتها  انطلقت  التي 
املا�سي يف تون�ص و تتوا�سل اإىل 

غاية يوم 26 جانفي احلايل.
املكتبة  التظاهرة  هذه  ونظم 
بال�رصاكة  التون�سية  ال�سينمائية 

للفنون  اللبنانية  اجلمعية  مع 
وكالة  ذكرت  ما  وفق  )ر�ساالت(، 

االأنباء التون�سية.

»ل�س بغداد« يحقق املليون الأول يف دور 
العر�س امل�شرية

امل�رصي  الفيلم  حقق 
بطولة  بغداد«،  »ل�ص 
اإيرادات  اإمام،  حممد 
مليون   1٫143 بلغت 
عر�ص  اأول  بعد  جنيه، 
ال�سينما  قاعات 
على  متفوقاً  امل�رصية، 

لتامر  »الفلو�ص«  فيلم 
حقق  الذي  ح�سني، 
503 األف جنيه يف الليلة 
ذاتها، وفق بيان الإحدى 
يف  التوزيع  �رصكات 
اأحداث  وتدور  م�رص. 
بغداد« حول  »ل�ص  فيلم 

اأ�سخا�ص   3 �رصاع 
مقربة  اإىل  للو�سول 
وهم  االأكرب،  االإ�سكندر 
وفتحي  اإمام،  حممد 
واأمينة  عبدالوهاب، 
ال�رصاع  وعرب  خليل، 
يف  الفيلم  اأحداث  تدور 

اإطار كوميدي ت�سويقي.
بطولة  يف  وي�سارك 
حممد  بغداد«  »ل�ص 
ويا�سمني  عبدالرحمن، 
تاأليف  من  وهو  رئي�ص، 
واإخراج  اإبراهيم،  تامر 

اأحمد خالد مو�سي.

الفنانة يا�شمني �شربي حتتفل بعيد ميالدها الـ33
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"Active Cylinder" كيف توفر تكنولوجيا 
 يف ا�ستهالك ال�سيارات للوقود؟

والعالمات  ال�رشكات  كربى  ت�سعى 
التجارية العاملية لإمداد �سياراتها 
تكنولوجيا  جمال  يف  جديد  بكل 
الداخلي،  الحرتاق  حمركات 
اأداء  اأف�سل  تقدمي  بهدف  ذلك 
معدل  باأقل  ال�سري  اأثناء  ممكن 
اأمر  وبات  الوقود.  ا�ستهالك  من 
الوقود  ا�ستهالك  معدلت  خف�ض 
الأخرية  ال�سنوات  يف  الأحفوري 
ق�سية راأي عام عاملي، خا�سة يف 
احلراري  الحتبا�ض  ظاهرة  ظل 
وارتفاع معدلت تلوث بيئة كوكب 
وتعد  خطرة   مل�ستويات  الأر�ض 
 Active Cylinder" تكنولوجيا
اخت�ساًرا  واملعروفة   "Control
التي  البتكارات  من   "ACC"بـ
تعتمد  ال�رشكات  من  كثري  باتت 
الأق�سى  احلد  اإىل  للو�سول  عليها 
الوقود  ا�ستهالك  يف  التوفري  من 
يف   "ACC"الـ فكرة  وتتلخ�ض 
اإمكانية التحكم بعدد ال�سطوانات 
حيث  املحرك،  داخل  العاملة 
غلق  التقنية  هذه  بوا�سطة  ميكن 
ظروف  ال�سطواناتفي  من  عدد 
القيادة التي ل ت�ستدعي اإىل الكثري 
تلقائي ويف حال  ب�سكل  العزم  من 

املكون  املحرك  ا�ستهالك  كان 
 7 "ا�سطوانات"  �سلندرات   4 من 
كم،   100 لكل  الوقود  من  لرتات 
عدم  عند  ا�سطوانتني  غلق  فاإن 
يحد  الكاملة  للطاقة  احلاجة 
ت�سل  قد  بن�سبة  ال�ستهالك  من 
تكنولوجيا  وخرجت   .%32 اإىل 
الأوىل  للمرة  النور  اإىل   "ACC"
عرب �رشكة داميلر اإيه جي يف عام 
الأملانية  ال�رشكة  واأتاحت   ،  2001
حينها ل�سائقي �سيارات مر�سيد�ض 
اإمكانية   S600و  CL600 بنز 
ويف  املحركات  قوة  يف  التحكم 
اأعلنت   2002 عام  من  وقت لحق 
الأمريكية  موتورز  جرنال  من  كل 
تقنيات  عن  اليابانية  وهوندا 
جزء  تعطيل  على  قادرة  م�سابهة 
ال�سري  حالت  يف  املحرك  من 
العتيادية، ذلك قبل اأن تنت�رش بني 
غالبية �رشكات ال�سيارات العاملية. 
املزودة  ال�سيارات  اأبرز  ومن 
 Active Cylinder" بنظام 
�سوق  يف  املتاحة   "Control
�سكودا  امل�رشي،  ال�سيارات 
ليون 2019  و�سيات  كودياك 2020 

وفولك�ض فاجن با�سات 2019.

اأودي تطلق اأفخم �سياراتها الكرو�س اأوفر
ا�ستعر�ست اأودي موؤخرا �سيارة 
"Q8" بقدراتها اجلديدة التي 
�سيارات  اأف�سل  منها  جتعل 
اأوفر  كرو�ض  نوع  من  ال�رشكة 
اجلديدة  املركبة  وجاءت 
كلغ،   2145 بوزن  كبري  بهيكل 
 OLED م�سابيح  متيزه 
الواجهة  طول  على  ممتدة 
ب�سندوق  ومزود  اخللفية، 
خلفي ب�سعة 605 لرتات، قابل 
يف  لرتا   1755 ب�سعة  لي�سبح 
من  اخللفي  ال�سف  طي  حال 

هذه  ت�سميم  اأما  املقاعد 
فجاء  الداخل،  من  ال�سيارة 
 "A8" قمرة  بت�سميم  �سبيها 
فزودت  اأودي،  من  الأخرية 
�سا�سات،   3 بـ  القيادة  واجهة 
متاما،  املقود  مقابل  واحدة 
املنت�سف  يف  و�سا�ستني 
للتحكم  باللم�ض  تعمالن 
وباقي  املولتيميدا  باأنظمة 
اأوىل  التقنية  اخل�سائ�ض 
الن�سخ التي �ستطرح بالأ�سواق 
�ستزود  ال�سيارة  هذه  من 
ت  كا مبحر

ب�ست   "TDI  50" توربينية 
لرت،   3.0 و�سعة  اأ�سطوانات، 
قادرة  ح�سانا،   286 وعزم 

على زيادة الت�سارع من 0 اإىل 
غ�سون  يف  �ساعة  كلم/   100

6.3 ثانية.

خرافات عن ال�سيارات الكهربائية 
توقف عن ت�سديقها

حظيت ال�سيارات الكهربائية مبزيد 
الأخرية،  ال�سنوات  ال�سعبية يف  من 
مع اجتاه العديد من ال�رشكات اإىل 
اإنتاج املزيد منها، وتوفر حمطات 
ال�سحن على نحو متزايد يف العديد 

من الدول.
اإل  الجتاه،  هذا  من  الرغم  وعلى 
اأن الكثريين ل يزالون يحجمون عن 
الكهربائية،  ال�سيارات  ا�ستخدام 
اخلاطئة  املعتقدات  بع�ض  نتيجة 
عن هذا النوع من ال�سيارات، بح�سب 

�سحيفة "مريور" الربيطانية:
لي�ست  الكهربائية  ال�سيارات   -1

قوية
ال�سيارات  اأن  الكثريون  يعتقد 
قوة  بنف�ض  لي�ست  الكهربائية 
بالبنزين  تعمل  التي  ال�سيارات 
ميكن  الواقع،  ويف  الديزل.  اأو 

لل�سيارات الكهربائية توليد الطاقة 
ب�سكل اأ�رشع واأكرث قوة من نظريتها 
التقليدية. كما اأن اأ�رشع �سيارة على 
كهربائية،  �سيارة  الكوكب هي  هذا 
مت الك�سف عنها يف معر�ض جنيف 

لل�سيارات.
الكهربائية  ال�سيارات  2- بطاريات 

حتتاج لتبديل كل 5 �سنوات
�سخ�ساً  اأن  للراأي  ا�ستطالع  ك�سف 
اأ�سخا�ض  اأربعة  واحداً من بني كل 
�سيحتاجون  اأنهم  يعتقدون   )%23(
ال�سيارة  بطارية  تبديل  اإىل 
الكهربائية بعد خم�ض �سنوات. هذا 
لي�ض �سحيحاً، فاملوديالت احلالية 
 10 البطارية  تدوم  بحيث  م�سممة 
�سنة   20 ورمبا  الأقل  على  �سنوات 

قبل اأن حتتاج اإىل ا�ستبدال.
الكهربائية  ال�سيارات  ت�سغيل   -3

اأكرث تكلفة
تكلفة  تقدير  يف  ال�سائقون  يبالغ 
بن�سبة  الكهربائية  ال�سيارة  ت�سغيل 
اأن  ميكن  حيث   ،%100 عن  تقل  ل 
تعمل ال�سيارات الكهربائية مل�سافة 
100 ميل بتكلفة ترتاوح بني 5 و 8 
دولر، مقارنة بـ 18 اإىل 230 دولر 
اأو  البنزين  على  العاملة  لل�سيارات 

�سيارات الديزل.
4- ل ميكن قيادة �سيارة كهربائية 

على طريق �رشيع
لدى  اآخر  خاطىء  اعتقاد 
معظم  ت�سمح  حيث  ال�سائقني، 
الدول بقيادة ال�سيارات الكهربائية 
وتوفر  ال�رشيعة،  الطرقات  على 
ال�سحن  وحمطات  التحتية  البنية 

لهذا الغر�ض.
ال�سيارة  غ�سل  ميكن  ل   -5

الكهربائية يف مغ�سل ال�سيارات
ال�سيارة  هذه  ا�سم  لرتباط  نظراً 
بني  العتقاد  ي�سود  بالكهرباء، 
الكثريين اأن من غري املمكن غ�سلها 
يف مغا�سل ال�سيارات التقليدية، اإل 
بالإمكان  اأن  يوؤكدون  اخلرباء  اأن 
تنظيفها يف هذه املغا�سل مثل اأي 

�سيارة اأخرى.
ال�سيارة  ا�ستخدام  ينبغي  ل   -6

الكهربائية يف الأجواء املاطرة
الكهربائية  ال�سيارات  اختبار  يتم 
على نطاق وا�سع من قبل ال�رشكات 
يتم  بيعها  وقبل  لها،  امل�سنعة 
و�سعها من خالل اختبارات الأمان 
اأجهزة ال�سحن  �سد املطر، وحتى 
مانعة لت�رشب املاء - حيث تخ�سع 
اأمان  ال�سحن لختبار  نقاط  جميع 

�سارم اأي�ساً قبل تثبيتها.

قاعدة ب�سيطة حل�ساب م�سافة 
الأمان اأثناء القيادة

اأفاد املجل�ض الأملاين لل�سالمة 
باأن   )DVR( الطرق  على 
بني  الفا�سلة  الأمان  م�سافة 
بال�رشعة  ت�سريان  �سيارتني 
طريق  عن  حتت�سب  نف�سها، 
واأو�سح  الثانيتني".  "قاعدة 
هذه  اأن  الأملان  اخلرباء 
القاعدة هي عبارة عن امل�سافة 

ثانيتني،  غ�سون  يف  املقطوعة 
ثابتة  نقطة  يتم مالحظة  حيث 
متر  �سجرة  اأو  طريق  كعالمة 
يبداأ  ثم  الأمامية،  املركبة  بها 
اثنان  وع�رشون،  "واحد  العد 
اإىل  الو�سول  مت  وع�رشون"واإذا 
اأقل من  هذه النقطة الثابتة يف 
ثانيتني، كانت امل�سافة الفا�سلة 

ق�سرية جداً. وملزيد من الأمان 
يف  اأو  ال�رشيعة  الطرق  على 
اخلرباء  ين�سح  ال�سيئ،  الطق�ض 
م�سافة  على  باحلفاظ  الأملان 
اأكرب باتباع قاعدة الثالث  اأمان 
التكيف  ميكن  فبذلك  ثواين، 
املركبة  �رشعة  تغريات  مع 

املتقدمة ب�سهولة.

3 مزايا يف ال�سيارات احلديثة 
تكاد تكون بال جدوى!

بع�ض  ال�سيارات  خرباء  عدد 
احلديثة  املركبات  يف  املزايا 
ت�رش  اأو  جدوى،  بال  تكون  تكاد 
ميزة  واأول  املركبة  عمل  باآلية 
start/" تطرق اإليها اخلرباء هي
واإطفاء  "ت�سغيل  اأو   "stop
عند  اأوتوماتيكيا"  املحرك 
كالتوقف  ق�سرية،  لفرتة  التوقف 
اأكدوا  حيث  املرور،  اإ�سارة  عند 
ملرات  العملية  هذه  تكرار  اأن 
اإىل  يوؤدي  الزمن  مرور  مع  كثرية 
اأو  احلركة"  بدء  "حمرك  تعطل 
ما ي�سمى بالـ)�ستارتر(. كما بينت 
الختبارات اأن هذه امليزة لي�ست 
بالقدر  الوقود  اقت�ساد  يف  فعالة 
ال�سيارات  �سانعوا  يوؤكده  الذي 

احلديثة.

ميكن  والتي  الأخرى  امليزة  اأما 
ال�سيارات  بع�ض  يف  نراها  اأن 
احلديثة، فهي ا�ستعمال "اإطارات 
ت�سفي  والتي  ريا�سية،  رقيقة" 
ال�سيارة طابعا من اجلمالية  على 
يوؤكدون  اخلرباء  لكن  اأحيانا، 
اأنها تزيد من معدل ال�سجيج يف 
اأثناء احلركة  ال�سيارة، وخ�سو�سا 

على طرق عليها بع�ض احل�سى.
تعترب  والتي  الثالثة  اخلا�سية  اأما 
فتح  فهي  للكثريين،  مريحة 
بعد،  عن  ال�سيارة  اأبواب  واإقفال 
لكن تلك امليزة ت�ستغل من بع�ض 
من  فيتمكنوا  اأحيانا،  الل�سو�ض 
املفاتيح  ترددات  اإىل  الو�سول 

الال�سلكية لي�رشقوا ال�سيارة.

كيا K900 اجلديدة
الرو�سي  "في�ستي"  موقع  ن�رش 
خرباء  و�سعه  جديدا  ت�سنيفا 
التي  املركبات  لأف�سل  ال�سيارات 
ملعايري  وفقا  جدارتها  اأثبتت 

اجلودة يف العام اجلاري.

:Toyota Corolla  1-
لقى النموذج الأخري من �سيارات 
هذا  كبريا  رواجا   "Corolla"
املركبة  هذه  اأظهرته  ملا  العام، 
ا�ستهالك  واقت�ساد يف  عملية  من 

الوقود.

:Audi A4  2-
من  اجلديدة   "A4" اعتربت 
�سدرت  التي  ال�سيارات  اأف�سل 
عام 2018، كونها تتمتع باأداء قوي 
ومميز للمحرك، وثبات عال على 

الطرقات.

:Toyota Camry -3
على  ال�سيارة  هذه  حافظت 
ب�سوق  الأوىل  املراكز  يف  موقعها 
بثقة عالية  تتمتع  ال�سيارات كونها 
من ال�سائقني، و�سال�سة يف القيادة 

و�سعر منا�سب يف الوقت نف�سه.

:Subaru Forester  4-
الأخرية   "Forester" اأثبتت 
التي  املمتازة  ال�سيارات  من  اأنها 
ب�سبب  اجلاري،  العام  �سدرت 

اأدائها الريا�سي اجلبار.

:BMW X3  5-
ميزات  بني  اجلديدة   "X3" جتمع 
مركبات الكرو�ض اأوفر، وال�سيارات 
على  اأي�سا  وحتافظ  الريا�سية، 
اإم  بي  �سيارات  وعراقة  فخامة 

دبليو الأملانية.
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»تك توك« يحقق انت�شارا 
مذهال ويناف�س التطبيقات 

العاملية!
حقق تطبيق »تك توك« انت�سارا وا�سعا 
 iOS اأجهزة  عرب  اأحد(  يتوقعه  )مل 
واأندرويد يف اآ�سيا والواليات املتحدة 
واأجزاء اأخرى من العامل ويتيح التطبيق 
مقاطع  اإن�ساء  اإمكانية  للم�ستخدمني 
فيديو �سوتية ق�سرية، مدتها من 3 اإىل 
املدى  ق�سرية  وفيديوهات  ثانية،   15

ترتاوح مدتها من 3 اإىل 60 ثانية.
ال�سينية  الفيديوهات  من�سة  واأُطلقت 
عام  �سبتمرب  يف   »Douyin« با�سم 
2016، وُطرحت يف االأ�سواق اخلارجية 

بعد  توك«  »تك  با�سم 
عام واحد فقط ويف عام 2018، حقق 
االأكرث  واأ�سبح  كبرية  �سعبية  التطبيق 
خالل  املتحدة،  الواليات  يف  تداوال 
اأ�سبح  كما  املا�سي،  اأكتوبر  �سهر 
متوفرا يف اأكرث من 150 �سوقا، وبـ 75 
لغة ويف 2019، و�سل عدد م�ستخدمي 
مليون   500 من  اأكرث  اإىل  توك«  »تك 
وعلى  العامل.  م�ستوى  على  م�ستخدم 
الرغم من تقييد ا�ستخدام التطبيق من 
عن  اأعمارهم  تقل  الذين  اأولئك،  قبل 
13 عاما، احتفظ »تك توك« باملركز 

يف  املحّملة  التطبيقات  كاأكرث  االأول 
من  جديد  لتقرير  وفقا  اآبل«،  »متجر 

.»Sensor Tower«
و�سهد التطبيق اأكرث من 33 مليون عملية 
الربع  خالل  اآبل«  »متجر  من  تنزيل 
»يوتيوب،  وتاله   ،2020 عام  االأول من 
يف  ومي�سنجر«  اآب،  وات�س  اإن�ستغرام، 

املراكز اخلم�سة االأوىل.
ولن ترتجم هذه االأرقام بال�رضورة اإىل 
الن�سطني،  امل�ستخدمني  عدد  زيادة 
ترتبط  ال  التحميل  عمليات  اأن  حيث 

ارتباطا مبا�رضا باال�ستخدام.

اآي�شر تعلن عن اإطالق اأجهزة 
 13  Chrombook

اجلديدة و�شعرها
اأطلقت �رضكة اآي�رض 4 ن�سخ جديدة من احلوا�سيب املحمولة )الب   

توب( ، لكنها مل تعلن عن موعد اإطالقها اأو حتى �سعرها الر�سمي 
يف ذلك الوقت. لكن ال�رضكة االآن ك�سفت عن موعد اإطالق اثنني من 

اأجهزتها و�سعرها الر�سمي، وهما Chromebook 13 ون�سخة 
.Spin

ويتمتع كل منهما بحجم �سا�سة 13.5 بو�سة من نوع IPS وبجودة 
 )touchpad( عر�س 2256×1504 واأبعاد 3:2، وكذلك لوحة مل�س

حممية بطبقة غوريال جال�س.
ويبداأ �سعر Chromebook 13 بن�سخته التقليدية مببلغ 649.، 

وهو مع معالج Intel core i3 ومزود بذاكرة 8 جيغا وم�ساحة 
تخزين 32،  وميكن للزبون اأن يح�سل على معالج I5 مقابل  فوق 

ال�سعر االأ�سلي لال�ستمتاع مبوا�سفات اأعلى.
يف حني اأن spin 13 Chromebook ياأتي ب�سا�سة مدعومة 
ا  بامل�س مع قدرة دوران 360، لذا فهو ميكن اأن يُ�ستخدم اأي�سً

كتابلت. و�سيكون �سعره 749.  مبعالج core i3 وذاكرة 8 جيغا و 64 
جيغا م�ساحة تخزينية. فيما �ستكون اأعلى موا�سفات هي معالج 
core i5 و 16 جيغا للذاكرة و 128 جيجا للم�ساحة التخزميية 

ب�سعر 949. .
ويف هذا االإ�سدار اجلديد ت�سعى اآي�رض ملناف�سة جوجل يف 

ا�ستهداف امل�ستخدمني املعتمدين ب�سكل اأ�سا�سي على احلو�سبة 
ال�سحابية، واإيجاد م�ساحة اأكرب لها يف ال�سوق باملناف�سة بال�سعر 

وجودة املنتج، خا�سة اأنها ت�ستخدم نظام ت�سغيل كروم، ويبدو اأنها 
على الطريق ال�سحيح يف هذا املجال.

اإيطاليا تفتتح حتقيًقا �شد غوغل 
ب�شبب ممار�شاتها االحتكارية يف 

نظام اأندرويد اأوتو

االحتكار  مناه�سة  �سلطة  اأعلنت 
االإيطالية عن بدء التحقيق مع غوغل 
على خلفية املمار�سات االحتكارية 
الذكي  نظامها  يف  بها  تقوم  التي 
بال�سيارات،  اخلا�س  اأوتو  اأندرويد 
االأوروبي  اإىل االحتاد  لتن�سم بذلك 
يف  ال�رضكة  مع  بالتحقيق  والهند 
ق�سايا خمتلفة تتمثل ب�سكل رئي�سي 

يف االحتكار.
�سكوى  بعد  التحقيق  هذا  وياأتي 
�سماح  عدم  من   Enel جمموعة 
 Enel X تطبيق  بو�سع  لها  غوغل 
الت�سغيل،  نظام  على   Recharge
مل�ساعدة  تد�سينه  مت  تطبيق  وهو 
اأماكن  معرفة  على  امل�ستخدمني 
القريبة  الوقود  وتزويد  ال�سحن 

منهم حول البالد.
مع  خا�سة  �سيا�سة  غوغل  وتتبع 
للطرف  ت�سمح  اأوتو  اأندرويد  نظام 
متعلقة  تطبيقات  باإطالق  الثالث 
الر�سائل  اأو  املتعددة  بالو�سائط 
 Enel X فقط، ما يعني اأن تطبيق
Recharge يخالف �سيا�ستها. لكن 
اإيطاليا تنظر لالأمر ب�سكل خمتلف 

لذلك قامت بفتح التحقيق.
اجلدير بالذكر اأن جمموعة �رضكات 
االإيطالية  احلكومة  تعترب   Enel
حيث  فيها،  االأكرب  امل�ساهم  هي 
مت تاأ�سي�سها من احلكومة يف 1962 
يف  بخ�سخ�ستها  قامت  ثم  ومن 
1999 مع املحافظة �سيطرتها على 

املجموعة.

اأعلنت في�سبوك عن تغريات جديدة قادمة 
اإىل ال�سفحة الرئي�سية اخلا�سة للم�ستخدم 
من  املختلفة  املن�سورات  جتمع  والتي 
واملجموعات،  وال�سفحات  االأ�سدقاء 
�سرتكز  ال�رضكة  بح�سب  التغريات  وهذه 
ب�سكل اأكرب اإظهار املحتوى املن�سور من 

االأ�سدقاء املقربني يف البداية.
وتقول في�سبوك اأنها قامت با�ستطالعات 
املحتوى  حول  امل�ستخدمني  بني  للراأي 
اهتمامهم  متثل  التي  واملن�سورات 
االأكرب، وظهرت النتائج باأن هناك عوامل 
امل�ستخدمني  اهتمام  بني  م�سرتكة 
يهتم  والذين  املقربني  واالأ�سخا�س 
امل�ستخدم ملحتواهم؛ مثل وجودهم يف 
اإليهم، وهذا  نف�س ال�سورة مًعا واالإ�سارة 
امل�ستخدمني  فهم  على  �ساعدهم  االأمر 

ب�سكل اأف�سل.
لوغاريتمات  تطوير  على  ال�رضكة  وتعمل 
للم�ستخدمني  املف�سل  املحتوى  تتنباأ 
الإظهاره يف البداية، لكن بعد اال�ستطالع 

على  جديدين  تعديلني  باإ�سافة  قامت 
من�سورات  تظهر  حتى  اللوغاريتمات 
ال�سفحة  بداية  يف  املقربني  االأ�سدقاء 
اإظهار  اإىل  باالإ�سافة  رئي�سي  وب�سكل 
مهمة  اأنها  ال�رضكة  تعتقد  التي  الروابط 
وهذا بح�سب طريقة تفاعل امل�ستخدمني 

واهتمامهم مع املحتوى ال�سابق.

جلًيا  يظهر  لن  التحديث  هذا  لكن 
يف  كبري  تغيري  اأنه  على  للم�ستخدمني 
اإظهار  يف  �سي�ساهم  اأنه  اإال  ال�سبكة، 
وال�سفحات  االأ�سدقاء  من  اأكرث  حمتوى 
ما  وهي  امل�ستخدم  معها  يتفاعل  التي 

متثل اهتماًما له اأكرث من غريها.

ال�سفحة الرئي�سية على في�سبوك 

اإظهار من�شورات االأ�شدقاء املقربني والروابط املهمة

ب�سوؤون  مهتمة  مواقع  ذكرت 
»�سام�سونغ«  �رضكة  اأن  التقنية 
عملت على اإزالة امل�سكالت التي 
 Galaxy« هواتف  يف  ظهرت 
هذه  لطرح  ا�ستعدادا   ،»Fold

االأجهزة يف االأ�سواق قريبا.
فاإن  املتوفرة  للمعلومات  وتبعا 
باإخفاء  قامت  »�سام�سونغ« 
بحماية  اخلا�سة  الطبقة  حواف 
الهيكل  اإطارات  حتت  ال�سا�سة 

اجلانبية، كي ال يفكر امل�ستخدم 
ويعر�س  الطبقة،  هذه  باإزالة 
ال�سا�سة للعطب. ومن املفرت�س 
اأن تكون »�سام�سونغ« قد اأدخلت 
بع�س التعديالت على ال�سا�سات 
جلعل  اأي�سا،  الهاتف  وهيكل 
حافة  من  املك�سوف  اجلزء 
ال�سا�سة عند املفا�سل يف اأعلى 
منعا  اأ�سغر،  اجلهاز  واأ�سفل 
ال�سا�سة.  حتت  الغبار  لت�رضب 

اإدخال  »�سام�سونغ«  وقررت 
هواتف  على  التعديالت  هذه 
اأن  بعد   »Galaxy Fold«
عقب  االأ�سواق  يف  طرحها  اأجلت 
الف�سائح التي طالتها من نقد عدد 
من ال�سحفيني الذين ا�ستخدموها 
ملدة ق�سرية، واأكدوا اأن �سا�ستها 
تعر�ست مل�ساكل جدية بعد اأقل 

من يومني من اال�ستخدام.
كر  يذ و

تخطط  كانت  »�سام�سونغ«  اأن 
يف  الهواتف  هذه  لطرح 
لتناف�س  مدة،  منذ  االأ�سواق 
القابلة  الهواتف  اأف�سل  فيها 
االأ�سواق،  يف  املوجودة  للطي 
لكن الف�سائح التي حلقت بهذه 
االأجهزة، حطمت اآمال ال�رضكة 
باكت�ساح �سوق جديدة لالأجهزة 

الذكية.

»�شام�شونغ« ت�شلح هاتفها القابل للطي وتطرحه 
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24
»�أوبك« 

الإبقاء على التخفي�سات 
حتى نهاية 2020

ك�صف م�صدر يف »اأوبك«، اأم�س اجلمعة، 
تخفي�صاتها  متديد  تبحث  املنظمة  اأن 
اأن  اإذ  العام،  نهاية  حتى  النفط  لإنتاج 
ل�صغوطات،  تتعر�س  زالت  ما  الأ�صواق 
لكن املناق�صات تظل يف مرحلة مبكرة.

وذكر امل�صدر اأنه من املقرر اأن جتتمع 
املنظمة، التي ت�صم م�صدرين للنفط يف 
مار�س، لكنها رمبا جتتمع اأي�صا يف يونيو 

لتخاذ قرار ب�صاأن ال�صيا�صة املقبلة.
وتعمل 24 دولة منتجة للنفط من داخل 
خف�س  على  »اأوبك«  منظمة  وخارج 
يوميا  برميل  مليون   1.2 بواقع  اإنتاجها 

حتى مار�س 2020.

بالأرقام

غاريت بيل �سجل اأهدافا 
اأكرث من رونالدو

بيل جناح  غاريث  الويلزي  الدويل  تخطى 
القدم،  لكرة  الإ�صباين  مدريد  ريال  فريق 
لوي�س  رونالدو  الربازيلية  »الظاهرة«  رقم 
نازاريو دي ليما، بعدد الأهداف امل�صجلة 

بقمي�س الفريق امللكي.
»النفاثة«  الطائر  الويلزي  اجلناح  واأحرز 
�صفوف  اإىل  ان�صمامه  منذ  بيل  غاريث 
اأهداف   105  ،2013 عام  يف  مدريد  ريال 
يف  معه  فيها  �صارك  مباراة   246 خالل 
هدفا   80 منها  �صجل  امل�صابقات،  جميع 
يف الليغا الإ�صبانية، 3 اأهداف يف م�صابقة 
اأبطال  دوري  يف  هدفا   16 امللك،  كاأ�س 
اأوروبا، و6 اأهداف يف كاأ�س العامل لالأندية 

وال�صوبر الأوروبي.
 43( رونالدو  »الظاهرة«  �صجل  بينما 
األوان »املريينغي«  الذي دافع عن  عاما(، 
 )2007-2002( عامي  بني  ما  الفرتة  يف 
104 اأهداف له خالل 177 مباراة، منها 83 
هدفا يف الليغا، 4 يف م�صابقة الكاأ�س، و15 
هدفا يف دوري اأبطال اأوروبا وهدفان يف 

كاأ�س العامل لالأندية.

و. ب

هذا  مرا�صم  اإطار  يف  و 
يوافق  الذي  الحتفال، 
املنظمة  اإن�صاء  تاريخ 
�صتقيم  للجمارك،  العاملية 
للجمارك  العامة  املديرية 
فعاليات  عدة  اجلزائرية 
لولية  املحا�رضات  بقاعة 
�رضيط  عر�س  منها  تيبازة، 
التي  امل�صبقة  القرارات  حول 
و  التعريفي  الت�صنيف  تخ�س 
ر�صالة  توقيع  و  الب�صائع  من�صاأ 
تبليغ اإىل الأمني العام للمنظمة 
بقبول  للجمارك  العاملية 
املتعلقة  بالتو�صية  اجلزائر 

التي  امل�صبقة  بالقرارات 
و  التعريفي  الت�صنيف  تخ�س 

من�صاأ الب�صائع، ح�صب البيان.
بروتوكول  توقيع  �صيتم  كما 
العامة  املفت�صية  بني  تعاون 

العامة  املديرية  و  للمالية 
الرتب  تقليد  و  للجمارك 
اأعوان اجلمارك و  لإطارات و 
كذا ت�صليم �صهادات ا�صتحقاق 
املديرية  طرف  من  ممنوحة 

العامة للجمارك، ي�صيف نف�س 
امل�صدر.

املنظمة  فاإن  لالإ�صارة، 
هذه  تبنت  للجمارك  العاملية 

ال�صنة �صعار »اجلمارك تعزز 
و  النا�س  اجل  من  ال�صتدامة 
ركز  اأين  الكوكب«،  و  الزدهار 

الأمني العام للمنظمة 
ر�صالته  يف  للجمارك  العاملية 
الدور  على  املنا�صبة  بهذه 
اجلمارك  تلعبه  الذي  البارز 
و  م�صتدام  م�صتقبل  يف �صمان 
هذا  و  للجميع  �صامل  و  اآمن 
و  الفريدة  مهامها  خالل  من 
تواجدها الدائم على احلدود.

�ملديرية �لعامة للجمارك �جلز�ئرية

اإطالق املوقع الإلكرتوين اجلديد 

جامعة �أحمد بن يحي �لون�سري�سي بت�سم�سيلت

تاأ�سي�س فرع نقابي حتت
 مظلة  »اليجيتيا«

�جلز�ئر �لعا�سمة 

ترحيل 100 عائلة ببلدية ببوروبة

املنظمة  اجلرمية  �صجلت 
ولية  يف   2019 �صنة  خالل 
البويرة انخفا�صا مقارنة ب�صنة 
حالة،   136 باإح�صاء   2018
ح�صب تقرير قدمه لل�صحافة، 
الإقليمية  املجموعة  قائد 
قاري  العقيد  الوطني،  للدرك 

عبد القادر.
واأ�صاد العقيد قاري خالل ندوة 
املحققة يف  بالنتائج  �صحفية 

جمال مكافحة اجلرمية 
الولية  اإقليم  عرب  املنظمة 
و  ب«امللمو�صة«  اإياها  وا�صفا 

ذلك كما قال »بف�صل 
املبذولة  املكثفة  اجلهود 
امل�صالح  خمتلف  طرف  من 
الأرقام  وح�صب   .  « الأمنية 

اللقاء،  هذا  خالل  املعرو�صة 
ق�صية   136 ت�صجيل  مت  فقد 
املنظمة  باجلرمية  متعلقة 
توقيف  مت   ،2019 �صنة  خالل 
اأثرها 151 �صخ�صا، ومن  على 
منهم   67 حب�س  هوؤلء مت  بني 
واإطالق �رضاح 84 اآخرين، وفقا 
لذات امل�صوؤول واأ�صاف العقيد 
قاري اأن ولية البويرة �صجلت 
ق�صيتني  الفرتة  نف�س  خالل 
متعلقتني بالتهريب تورط فيها 
�صخ�صان ومت حجز 195 هاتفا 
خمر،  قارورة  و4.919  نقال 
م�صريا اإىل اأن »التهريب عرف 
انخفا�صا حم�صو�صا يف البويرة 
املبذولة  املجهودات  بف�صل 

طيلة هذه ال�صنة.«

�لبويرة

انخفا�س اجلرمية املنظمة 

�ستطلق �ملديرية �لعامة للجمارك �جلز�ئرية موقعها �لإلكرتوين �جلديد مبنا�سبة �لحتفال باليوم 
�لعاملي للجمارك يوم 26 جانفي 2020, ح�سبما �أفاد به بيان للمديرية.

�سناُئع زمن     
ي�سني بوغازي

، بفداحِة وهجاِء  ما طال قدٌح ومثالبٌة �صيئا 
واإ�صاءاِت عظيمة ،مثلما اطالت �صنائٌع  زمِن  
اأحالمهم   توالت  خالئق   بني   تركٌه   وما 

واأيامهم  بني طيات دنيا وتقلبات  حياة .
اأولئك  بع�س  جتارب  ،ب�صاعٌة  ريُب  ل  وهي 
اخلالئق اأو طباعاَ متاأ�صلة  بدواخل  خالئق 

ول  ؟  �صيء  كل  ملكوا  ولو  ب�صيء  ير�صون  ل  
و�صوء  جتارب  خ�صارات  جمرد  فهي   ، ريٌب 
،هي  �رضيرة  بنوايا  خاطئة  واختيارات  حظ  
من فعلت ما فعلت مبن يثالبون �صنائع الزمن 

.
جميع  ال�صاق   يف  يرتددون  ل  جميعا  لكنهم 
زمنهم   �صنعه  ما  وجراحات   القبائح   تلك  
معهم ،اأو ما �صنعه مع غريهم ، مهما اختلفت 
تواريخ  ع�رضوهم ، ايامهم واماكن حياتهم ، 
مهما بدت الوانهم ، قالت دياناتهم  ومنا�صبهم 
ظلما   حملوا  لطاملا  جميعا  فهم   ، وان�صابهم 

ما مل يفهموه زمنهم  ، واأحزانا  ما الت�صقت 
�صارية   ،وماآ�صي  الدنيا  اأبراج  يف  مبرورهم  
وفقد ل يطاق ،ففقراء الزمن  اول من يلكون 
فيحملونُه    ، زمنهم  م�صاريف  ِحداد  باأل�ِصنة 
فقراً مدقعاً طالهم  وٌظلماٌت ايامهم وٌعوزِهم  
�صبوهٌ  لطاملا  الزمن  واغنياءٌ  الفقر،  وخيباِت 
وجميع   ، احواِلهم  مناِكد  وحملوهُ  وعاتبٌوهٌ 
خ�صاراتهم  ، فحني تعجٌز ٌعقولهم على الِيتاء 
مبا تخيلوهٌ ، وا�صتم�صاك ما رغبوا فيه ، يلٌقون 

جهلٌهم  على �صوِء زمِن .
 لكن مل ينح�رض دٌم ومثٌالبٌة  �صناِئع الزمن على 

فقرائِه واأغنيائه ِفقط ، بل ان اقواماً ِبحولهم 
وانا�صا  ومثقفني  وقادِة  ملوكاَ   ، واحوالهم  
مرت  ِظاللهٌم  ممن   كثرية  وا�صباه  عاديني 
على ر�صيف احلياة ، كلهم اوغلوا �صباَ و�صتماَ 
�صناِئع  �صد  وهجاءٌ  ،ومثالبة  ودماَ  ،وقدحا 
 ، وحرمانا  معاندة  فيهم  اوغلت  فمن   ، زمِن 
و�صياع اماَل  وماألِت حزينِة ،وذخاِئر موؤملة 
خبئها الزمن لبع�س من مروا به  مع اختالف 
ظل  .لهذا  واحالمهم  ومواقعهم  مراتبهم 
التي   ال�صياء  ،واكرث  مداناَ  نائعِه  ب�صِ الزمن 
حوطها جهٌل ، ومر�س �صدها غباءٌ اخلالئق ، 

ومن عمروا ازمنتهم ، اىل ان غدا الزمن نف�صه 
تف�صريا جاهزا جلميع احباطاتهم وف�صلهم .

ما طال  قدٌح ومثالبة وا�صاءات �صيئا ، مثلما 
احوالها  وت�رضف  الزمنِة   �صنائٌع  طالت 
مرة  بجدارة   ، طياتها  �صمن  عا�صوا  من  مع 
الزمن   �صنائع  .لكن  كثرية  مراِت  وب�صفاهة 
بريئٌة براءة  كاملة  مما ال�صق بها ، لن الزمن 
نف�صٌه لي�س ال �صنيعَة ايدينا ،ول�صنا يف  مقابل 
ذاك غري �صنائع زمن اردناه �صهوة م�صرتاحة 
، فاإذ بها �صهوة حرونة ، �صهوة ع�صية  جدا 

، ول تطاق . 

روؤى 

اخلمي�س  اليوم  ا�صتفادت 
عائلة   108 العا�صمة  باجلزائر 
الق�صديري  باحلي  تقطن 
من  بوروبة  ببلدية  الكاليتو�س 
ايجارية على  �صكنات عمومية 
م�صتوى بلدية اأولد فايت وذلك 
من  الأول  ال�صطر  اإطار  يف 
الإ�صكان  لإعادة  ال26  العملية 
ولية  با�رضتها  التي  والرتحيل 
اجلزائر للق�صاء على ال�صكنات 
اله�صة و البنايات الق�صديرية.

و قد انطلقت يف �صاعة مبكرة 
هذه  ترحيل  عملية  اليوم  من 

العائالت التي تقطن على 
الق�صديري  احلي  م�صتوى 
بوروبة  ببلدية  الكاليتو�س 
احلرا�س  الإدارية  باملقاطعة 

والتي 
ا�صتفادت من �صكنات عمومية 
بلدية  م�صتوى  على  اإيجارية 
اأولد فايت باملقاطعة الإدارية 
ال�رضاقة و ذلك تنفيذا لرزنامة 
اإطار  يف  تدخل  التي  الرتحيل 
با�رضتها  التي  ال26  العملية 
اأم�س  اجلزائر  ولية  م�صالح 

الأربعاء.

اأ�ص�س اأ�صاتذة جامعة اأحمد بن 
يحي الون�رضي�صي بتي�صم�صيلت 
نقابي  فرع  الأ�صبوع  نهاية 
العام  الإحتاد  مظلة   حتت 
بقاعات  اجلزائريني   للعمال 
املحا�رضات �صتوحي م�صطفى 
جامعني  اأ�صاتذة  وبح�صور 

والأمني  الإحتاد   واإطارات 
الولئي وع�صو املكتب الوطني 
عقد  وبعد  بلقا�صم  خملويف 
النتخابية مت  العامة  اجلمعية 
نحل  الدكتور  الأ�صتاذ  اإختيار 

اأمني رئي�صا للفرع 
م.�سبلي

�أفق

م�ست�سفى يف ع�سرة اأيام
ود�د �حلاج

يف �صاعات قليلة متكنت ال�صني من التكيف 
مع حمنة فريو�س كورونا،فقد متكنت من 
اأم�س  قامت  و  احل�صنة  النيات  ا�صتنفار 
مرجعي  م�صت�صفى  لبناء  ور�صة  باإطالق 
خالل  تد�صينه  �صيتم  الداء  ملواجهة 
التي  املدة  عندنا  وهي  اأيام فقط  ع�رضة 
دون  مكتبه  عن  امل�صوؤول  فيها  يغيب  قد 
ما  كرت  الأوىل  للوهلة  اأحد  اإليه  ينتبه  اأن 
يحدث يف م�صت�صفياتنا التي حولها البع�س 
للرثاء  و�صيلة  اإىل  ال�صمري  عدميي  من 
لال�صتفادة  للخوا�س  الفر�صة  اإتاحة  عرب 
يقوم  اأن  غريبا  فلي�س  املر�صى  اآلم  من 
اأجهزة  بتعطيل  ال�صمري  عدميو  موظفون 
بالغة احل�صا�صية و توجيه املر�صى خارج 
عن  هنا  نتحدث  لن  العمومي،و  القطاع 
معاناة اإخواننا يف املناطق اجلنوبية الذين 
بع�س  اأو  للعا�صمة  يتنقل  بع�صهم  مازال 
ب�صيط.  عالج  لإجراء  اجلهوية  املدن 
حتريره  اإىل  اأول  ال�صحي  القطاع  يحتاج 
التي  الف�صاد  �صبكات  و  املافيا  قب�صة  من 
من  بداية  فيه  اأذرعها  مدت  و  ع�ص�صت 
توريد  و  املخابر  و  بالأدوية  امل�صاربة 
الآلت الطبية و غريها من اأوجه الف�صاد. 
و  كربى  حتقيقات  فتح  من  مينع  مالذي 
ت�صخي�س  و  امل�صوؤوليات  لتحديد  جادة 
مكامن اخللل؟ القطاع بحاجة اإىل حراك 
التي  التجاوزات  عن  الغبار  لنف�س  خا�س 

حدثت ول تزال على كل امل�صتويات.

�ل�سعيبة تيبازة

ت�سليم مفاتيح 200 
�سكن عمومي اإيجاري 

قامت م�صالح ولية تيبازة بت�صليم قرابة 200 
برنامج  من  ا�صتفادت  لعائالت  �صقق  مفتاح 
ال�صكن الجتماعي 350 �صكنا بال�صعيبة، ح�صب 
و  الولية.  م�صالح  من  اجلمعة  اأم�س  علم  ما 
يتعلق الأمر بح�صة 197 �صكنا عموميا اإيجاريا 
وحدة،   350 يت�صمن  برنامج  اإجمايل  من 
التخ�صي�س  مقررات  من  اأ�صحابها  ا�صتفاد 
قابلة  غري  ظلت  اأنها  اإل   2018 �صنة  امل�صبقة 
التهيئة  اأ�صغال  ا�صتكمال  عدم  ب�صبب  لل�صكن 

وقتها، ح�صب ذات امل�صادر.

�ل�سني

»هروب« فريو�س كورونا 
من خمترب »غام�س«!

كورونا  فريو�س  ظهور  من  �صنوات   5 نحو  قبل 
حتى  �صخ�صا   25 بحياة  اأودى  الذي  الفتاك 
لدرا�صة  خمتربا  ال�صينيون  العلماء  اأن�صاأ  الآن، 
بع�س اأخطر فريو�صات العامل، يف املدينة التي 
املخترب  وبُني  مرة.  لأول  املر�س  فيها  ظهر 
من  اجلديدة  ال�صاللة  من�صاأ  ووهان،  مدينة  يف 
فريو�س كورونا، الذي اأ�صاب حتى الآن اأكرث من 
800 �صخ�س يف ال�صني وخارج حدودها. وت�صري 
يف  البحرية  املاأكولت  �صوق  اأن  اإىل  التقارير 
ن�صاأ  الذي  املكان  هو  هوبي،  عا�صمة  ووهان، 
 20 بعد  على  والواقع  القاتل،  الفريو�س  فيه 
ميال فقط من خمترب ووهان الوطني لل�صالمة 
الأمرا�س  م�صببات  ي�صم  الذي  البيولوجية، 
اخلطرية، مبا يف ذلك ال�صار�س واإيبول. وافتتح 
املخترب يف 2017، على الرغم من اأنه مت ان�صاوؤه 
يف 31 جانفي 2015، بعد اأن ا�صتغرق بناوؤه عقدا 
من الزمان، على اأمل اإجراء اأبحاث حول اأخطر 
ا�صتمرار  من  خماوف  و�صط  العامل،  فريو�صات 

هذه الفريو�صات القاتلة يف اإ�صابة الأفراد.

احلماية  م�صالح  متكن 
اأم�س،  �صبيحة  املدنية، 
من  اأفراد  ثالث  اإنقاذ  من 
تعر�صهم  بعد  واحدة،  عائلة 
لالختناق بغاز اأحادي اأك�صيد 
احلاج  مبنطقة  الكربون، 

م�صعود بغرداية.
امل�صالح،  ذات  بيان  وح�صب 
ثالث  من  تتكون  العائلة  فان 
اأفراد، اأحدهم �صاب يبلغ من 
�صابة  والثاين  �صنة،  العمر 26 
ومراأة  العمر،  من    17 يف 

 59 تبلغ  ال�صن  يف  متقدمة 
لالختناق،  تعر�صوا  �صنة، 
من  املنبعث  الغاز  ب�صبب 
مبنزلهم  املاء  �صخان 

العائلي.
احلماية  م�صالح  وذكرت 
اإ�صعاف  مت  قد  انه  املدنية، 
ثم  احلادث،  مبوقع  ال�صحايا 
ال�رضعة،  جناح  على  نقلوا 
اإبراهيم،  تر�صني  مل�صت�صفى 

لتلقي العالج الالزم.
مرمي خمي�سة

بعد تعر�سهم لالختناق بالغاز

اإنقاذ عائلة مكونة من 3
 اأفراد بغرداية



هذه الصحيفة تم تحميل 
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