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حت�ضبا لفريو�ص “كورونا”

كامريات حرارية عرب املنافذ احلدودية 
لبحث فر�ص ال�ضراكة وال�ضتثمار

اأكرث من 50 رجل اأعمال ليبي باجلزائر 
الأمني العام للتن�ضيقية الوطنية لالأئمة جلول حجيمي

ننا�صد تدخل الرئي�س لوقف االنفلت
بقاء جالوي وخنفار وحتويل �ضا�ضي عبد احلفيظ

اإنهاء مهام والة جتاوزتهم االأحداث

  .         اأنقرة تعرتف بح�صا�صية الو�صع الليبي اجلوار   
  .         خرباء: توافق ا�صرتاتيجي �صيغري موازين القوى  

اليوم الأول من زيارة الرئي�ص الرتكي للجزائر  

رفع التبادل التجاري اإىل 5 مليري دوالر 
�ص3

املرحلة الثانية يف امل�ضروع ال�ضهيوين
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غدا الثالثاء مبقر املجل�س الد�ستوري

ور�سة عمل حول "الدفع بعدم الد�ستورية" 

جمل�س ق�ساء �سطيف يوؤّيد 

                                                   
�سجن حمار 5 اأعوام

اأدان جمل�س ق�ش�ء �شطيف الرئي�س ال�ش�بق ح�ش�ن حم�ر ب�ش�أن 
التهمة املوجهة اإليه بخ�شو�س الن�شب والحتي�ل وخي�نة الأم�نة 
اأّيد  اأين  وتبديد الأموال املتعلقة ب�لوك�لة العق�رية »اأم احلي�ة«، 
جمل�س الق�ش�ء احلكم الذي اأ�شدرته املحكمة البتدائية والتي 
لفريق  ل�ش�بق  الرئي�س  ق�شت بعقوبة خم�س �شنوات �شجن� على 

وف�ق �شطيف.

توا�سل انهيار اجلزائر يف 
امل�سابقات القارية

اجلزائرية  امل�ش�رك�ت  مالحقة  يف  الط�لع  �شوء   يتوا�شل 
من  التوايل  على  فريق  ث�ين  اإق�ش�ء  بعد  الق�رية  ب�ملن�ف�شة 
م�ش�بقة رابطة اأبط�ل اإفريقي� ويتعلق الأمر بفريق �شبيبة القب�ئل 
الذي التحق بركب احت�د الع��شمة وودع املن�ف�شة بعد اخل�ش�رة 
وانهزم  كلوب  فيت�  اأم�م  الكونغو  يف  به�  تعر�س  التي  املهينة 
املجموع�ت  دور  ر�شمي�  تودع  ال�شبيبة  جعل  لهدف،  برب�عية 

وتفقد ب�لت�يل حظوظه� يف التن�ف�س على الدور ربع النه�ئي.

لإثبات �سغور من�سب رئي�سها

 اجتماع مكتب جمل�س الأمة 
جمل�س  الأم�س،  اجتمع، 
الكتل  وروؤ�ش�ء  الأمة 
العلي�  للغرفة  الربمل�نية 
ح�لة  لإثب�ت  للربمل�ن، 
رئي�س  من�شب  �شغور 
جمل�س الأمة، بعد ا�شتق�لة 
من  �ش�لح  بن  الق�در  عبد 

من�شبه.
اإعالمية،  م�ش�در  وح�شب 

اجتم�ع  بعد  حيث  الق�نون،  ميليه  م�  اإط�ر  يف  ي�أتي  الجتم�ع  ف�ن 
املكتب وهيئة التن�شيق، مت اإح�لة امللف على جلنة ال�شوؤون الق�نونية، 
فتح  �شيتم  يوم�   15 مدة  انته�ء  قبل  الع�مة،  اجلل�شة  ت�ريخ  لتحديد 

الب�ب اأم�م الرت�شيح�ت.
مرمي خمي�سة

جيجل

هزة اأر�سية بقوة 3 درجات 
ال�ش�عة  على  �شجلت 
من  دقيقة   39 و  الت��شعة 
هزة  الأحد  اأم�س  �شبيحة 
درج�ت   3 قوته�  اأر�شية 
ري�شرت  مقي��س  على 
بي�ن  ح�شب  جيجل،  بولية 
علم  يف  البحث  ملركز 
الفلكية  والفيزي�ء  الفلك 
ذات  واأو�شح  واجليوفيزي�ء 
امل�شدر اأن مركز الهزة قد حدد على بعد 10 كلم جنوب - �رشق 

منطقة العوانة بولية جيجل.

م�ستغامن

�سطو على مكتب بريد 
�سالمندر 

ثالثة  الأحد  اأم�س  ق�م 
على  ب�ل�شطو  اأ�شخ��س 
�شالمندر  بريد  مكتب 
الغربية ملدينة  ب�ل�ش�حية 
مبلغ  و�رشقة  م�شتغ�من 

م�يل قدره 800 األف 
من  علم  ح�شبم�  دج، 
م�شدر اأمني واأو�شح ذات 

الع��رشة  ال�ش�عة  الثالثة ق�موا يف حدود  اأن املتورطني  امل�شدر 
�شب�ح� ب�لدخول اإىل مكتب الربيد الواقع يف حي �شكني ب�لقرب 
املن�وب  الق�ب�س  ومب�غتة  »�شالمندر«  البحرية  الواجهة  من 
و�رشقة كل الأموال املوجودة بحوزته قبل اأن يلوذوا ب�لفرار وذكر 
حيث  م�شلحني  يكونوا  مل  الثالثة  املتورطني  اأن  امل�شدر  ذات 
تظ�هروا ب�أنهم زب�ئن ع�ديني للتمويه وقد تنقلت الفرقة اجلن�ئية 
اإىل  م�شتغ�من  ولية  لأمن  الق�ش�ئية  لل�رشطة  الولئية  للم�شلحة 
الأمن  مع  ب�لتن�شيق  الق�شية  وفتحت حتقيق� يف  اجلرمية  م�رشح 

احل�رشي الرابع )�شالمندر(، ي�شيف امل�شدر ذاته.

غدا  الد�شتوري،  املجل�س  ينظم 
مع  ب�لتع�ون  عمل  ور�شة  الثالث�ء، 
الإمن�ئي،  املتحدة  الأمم  برن�مج 
الد�شتورية:  بعدم  »الدفع  حول 
لف�ئدة  التطبيق«  كيفي�ت  درا�شة 
اأع�ش�ء واإط�رات املجل�س، ح�شب 
م� اأف�د به اليوم ال�شبت بي�ن لهذه 

هذه  و�شتعرف  الد�شتورية.  الهيئة 
الور�شة --ح�شب ذات امل�شدر-- 
املوؤ�ش�ش�ت  عن  ممثلني  م�ش�ركة 
ب�لدفع  له� عالقة  التي  والوزارات 
بعدم الد�شتورية. وتعد اآلية الدفع 
ي�شمح  اإجراء  الد�شتورية  بعدم 
ب�ملراقبة  الد�شتوري  للمجل�س 

القوانني، حيث  لد�شتورية  البعدية 
من  اجلديدة  الآلية  هذه  متكن 
الن�شو�س  على  تعديالت  اإدراج 
مع  تع�ر�شه�  يثبت  التي  الق�نونية 
وب�لت�يل  للبالد،  الأ�شمى  الق�نون 
مط�بقة  ت�شبح  حتى  مراجعته� 
يف  التذكري  يجدر  كلي  ب�شكل  له 

بعدم  الدفع  اآلية  ب�أن  ال�شدد  هذا 
اإدراجه�  مت  قد  ك�ن  الد�شتورية 
يف التعديل الد�شتوري ل�شنة 2016 
الذي تاله اإ�شدار الق�نون الع�شوي 
املت�شمن حتديد �رشوط وكيفي�ت 
هذا الدفع الذي دخل حيز التطبيق 

�شهر م�ر�س املن�رشم.

خبر في 
صورة

الوك�لت  اأ�شح�ب  اأم�س،  �شن، 
عملية  من  املق�شيون  ال�شي�حية 
احلج، وقفة احتج�جية اأم�م ق�رش 
احلكومة، تنديدا عن اإق�ش�ئهم من 

طرف  من   ، احلج  عملية  تنظيم 
والعمرة،  للحج  الوطني  الديوان 
التي  بعد  وقفة  ث�ين  هذه  وتعد 
وزارة  مقر  اأم�م  اأي�م  بل  نظمت 

ال�شوؤون الدينية.
وك�لت  عدة  اأن  ب�لذكر  واجلدير 
اأ�شم�ئه�  اإ�شق�ط  مت  �شي�حية، 
اأنه� ك�نت �شمن  الق�ئمة رغم  من 

احلج  بتنظيم  املعنية  الق�ئمة 
ال�شنة امل��شية، حيث مت تعوي�شه� 

بوك�لت جديدة، دون وجه حق.
 مرمي خمي�سة

اأ�سحاب الوكالت ال�سياحية يحتجون

ح�دث  �شح�ي�  ح�شيلة  ارتفعت 
ال�شبت  ليلة  وقع  الذي  املرور 
الطريق  حمور  على  الأحد  اإىل 
الوطني رقم 8 قرب مدينة عني 
املك�ن  يف  )امل�شيلة(  احلجل 
وفي�ت   5 اإىل  الن�هية،  امل�شمى 
و31 جريح�، ح�شب م� علم اأم�س 
الأحد من م�ش�لح الدرك الوطني 

ب�مل�شيلة.
ب�أن  امل�ش�لح  ذات  واأو�شحت 
بني  ا�شطدام  اإثر  وقع  احل�دث 
تعمل  م�ش�فرين  لنقل  ح�فلة 
الع��شمة/  اجلزائر  خط  على 
ح��شي م�شعود بجرار ك�ن ي�شري 
واأ�ش�رت  املع�ك�س  الجت�ه  يف 
اإجالء  اأنه مت  اإىل  امل�ش�لح  ذات 

املوتى و اجلرحى اإىل م�شت�شفيي 
كل من �شيدي 

الدويرة  و  ب�مل�شيلة  عي�شى 
ب�جلزائر الع��شمة.

وك�ن وايل ولية امل�شيلة، ال�شيخ 
مك�ن  اإىل  تنقل  قد  العرجة، 
اخلدم�ت  على  للوقوف  احل�دث 
للم�شعفني  املقدمة  ال�شحية 

فتحت  و  احل�دث  هذا  �شح�ي� 
حتقيق�  الوطني  الدرك  م�ش�لح 
ملعرفة ظروف و مالب�ش�ت هذا 
م�ش�لح  ك�نت  للتذكري  احل�دث 
احلم�ية املدنية قد اأف�دت �شب�ح 
اأم�س الأحد يف ح�شيلة اأولية ب�أنه 
مت ت�شجيل 4 قتلى و 26 جريح� 

يف هذا احل�دث املروري. 

امل�سيلة

5 قتلى و 31 جريحا يف حادث �سري بعني احلجل 

لبحث فر�س ال�سراكة وال�ستثمار

اأكرث من 50 رجال اأعمال ليبي باجلزائر 
رجل  خم�شني  من  اأكرث  ي�ش�رك 
منتدى  يف  ليبي�  من  اأعم�ل 
الأعم�ل اجلزائري-الليبي الذي 
ب�جلزائر  الثالث�ء  غدا  �شينظم 
به  اأف�دت  ح�شبم�  الع��شمة، 
الع�مة  املديرة  الأحد  اأم�س 
للتج�رة  اجلزائرية  للغرفة 

وال�شن�عة، وهيبة بهلول.
ت�رشيح  يف  بهلول  واأو�شحت 
تنظمه  الذي  املنتدى  هذا  ب�أن 
ب�لتع�ون  اجلزائرية  الغرفة 
وال�شن�عة  التج�رة  غرفة  مع 
خللق  يهدف  ل�شبه�  والزراعة 
ف�ش�ء توا�شل بني رج�ل الأعم�ل 

اجلزائريني  القت�ش�ديني 
اأجل  من  الليبيني  ونظرائهم 
بني  ال�رشاكة  امك�ني�ت  بحث 
ال�شتثم�ر  وفر�س  الطرفني 
خالل  �شيتم  كم�  اجلزائر  يف 
امك�ني�ت  درا�شة  اللق�ء  هذا 
اجلزائرية  املنتج�ت  ت�شدير 

اإىل ليبي�، ت�شيف املديرة الع�مة 
الأعم�ل  منتدى  وي�شمل  للغرفة 
معظم  اجلزائري-الليبي 
القت�ش�دي  الن�ش�ط  قط�ع�ت 
الغذائية  ال�شن�ع�ت  وب�لأخ�س 
والتحويلية واملنتج�ت الفالحية 
والعطور، وفق� لل�شيدة بهلول.

والد "زين الدين زيدان" يف 
زيارة لالطمئنان على �سحة 

الفنان "اإيدير"



اليوم الأول من زيارة الرئي�س الرتكي للجزائر  

رفع �لتبادل �لتجاري �إىل 5 ماليري دوالر 
.      اأنقرة تعرتف بح�ضا�ضية الو�ضع الليبي اجلوار

.      تاأ�ضي�س جمل�س تعاون رفيع امل�ضتوى

اتفق رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون مع نظريه و�ضيفه الرئي�س الرتكي 
رجب الطيب اأردوغان على رفع م�ضتوى التبادل التجاري مع تركيا اإىل 5 
مليارات دولر مع اإزالة العقبات اأمام زيادة ال�ضتثمارات والعمل امل�ضرتك 
بني تركيا واجلزائر كما مت التفاق على ال�ضعي الدائم واليومي حلل اأزمة 
ليبيا �ضلميا عن طريق احلوار بني اأطراف النزاع كما تقرر يف موؤمتر برلني .

باية ع 

م�شرتكة  �شحفية  ندوة  وخالل 
التي جمعت بني  عقب املحادثات 
الرتكي  ونظريه  اجلمهورية  رئي�س 
رجب الطيب اأردوغان قال الرئي�س 
اأن  العالقات مع تركيا متتد  تبون 
عرب التاريخ وهناك اآفاق لتطويرها  
موؤكدا يف هذا ال�شياق اأنه اتفق مع 
�شيء،  كل  على  الرتكي  الرئي�س 
الأمام  اإىل  اإم�شاء النطالق  وعلى 

قيامه  قال  كما  �شيتوج  والذي 
لعقد  قريبا،  تركيا  اإىل  اإىل  بزيارة 
اأول جمل�س بني البلدين هناك كما 
اأو�شح الرئي�س تبون  اأنه مت التفاق 
التبادل التجاري  على رفع م�شتوى 

مع تركيا اإىل 5 مليارات دولر.
جميع  يف  التعاون  وبخ�شو�س 
امليادين حلل الأزمة الليبية �شلميا 
عن طريق احلوار البناء بني جميع 
عبد  الرئي�س  اأكد  النزاع  اأطراف 
املجيد تبون انه اتفق  مع الرئي�س 

الرتكي على ال�شعي لل�شلم يف ليبيا 
برلني  موؤمتر  يف  تقرر  ما  واتباع 
مقاربة  اأهمية  على  اأكد  الذي 
املعقد  امللف  هذا  يف  اجلزائر 
م�شيفا يف هذا ال�شياق  اأنه �شيتتبع 
مع الرئي�س الرتكي، يوميا، وبدقة، 
ال�شاحة  على  امل�شتجدات  كل 

الدولية .
رجب  الرتكي،  الرئي�س  اأكد  بدوره 
اإنه مت التفاق مع  اأردوغان،  طيب 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س 

اإزالة العقبات اأمام زيادة  تبون، ىل 
امل�شرتك  والعمل  ال�شتثمارات 
يخ�س  وفيما  واجلزائر  تركيا  بني 
الرتكي  الرئي�س  اأو�شح  ليبيا  اأزمة 
اإن التطورات يف ليبيا توؤثر مبا�رشة 
اأنه  على  م�شدداً  اجلزائر،  على 

الليبية  لالأزمة  ع�شكرية  حلول  ل 
موؤكدا اأن بالده جتري ات�شالت مع 
الدول الإقليمية للو�شول اإىل وقف 

النار ومبا�رشة العملية ال�شيا�شي .
تعد  التي  الزيارة  هذه  توجت  وقد 
الأوىل من نوعها لرئي�س دولة منذ 

للجمهورية  رئي�شا  تبون  انتخاب 
بتوقيع  الفارط  دي�شمرب   12 يف 
والرتكي  اجلزائري  الرئي�شان 
لتاأ�شي�س  م�شرتك  على  اإعالن 
بني  امل�شتوى  رفيع  تعاون  جمل�س 

اجلزائر وتركيا.
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الرئي�س  زيارة  مبنا�شبة  خمت�شون  دعا 
الرتكي رجب طيب اأردوغان اإىل اجلزائر 
الأعمال،  رجال  كبار  من  هام  وفد  مع 
بني  التوافق  مكامن  اإىل ا�شتغالل 
ال�شيا�شة اخلارجية اجلزائرية والرتكية، 
ال�شتثمارات  حجم  من  الرفع  اأجل  من 
مع  �شيما  البلدين،  بني  القت�شادية 
اإفريقيا  خريات  يف  الأوروبي  اجل�شع 
م�شاريع  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من 
اأخرى  دول  بني  الع�شكرية  التحالفات 

كالإمارات وموريتانيا.
تدخل العالقات اجلزائرية الرتكية  و 
قاعدة  تو�شيع  قوامه  جديدا،  توجها 
اإىل  القت�شادي،  البعد  من  التعاون 
والإ�شرتاتيجية،  ال�شيا�شية  امل�شائل 
ي�شددون  للو�شط  وفاعلون  نا�شطون 
البلدين  اأهمية العالقات بني  على 
باأن  لفتني  اجلوانب،  من  العديد  يف 
من  التعاون  قاعدة  تو�شيع  باأنها  نحو 
البعد القت�شادي اإىل امل�شائل ال�شيا�شية 
وال�شرتاتيجي ، و تلتقي يف العديد من 

املواقف خا�شة الأمنية.
هارون عمر  

الرفع من قيمة التبادلت 
التجارية

عمر  هارون  القت�شادي  اخلبري  اعترب 
يف  تاأتي  للجزائر  اأردوغان  زيارة  باأن 
اأنها  عنها  يقال  ما  اأقل  ظروف  ظل 
يف  يح�شل  ما  مع  عادية  غري  ظروف 
الدولية  القوى  اأن  خا�شة  ليبيا،  اجلارة 
النظر،  وجهات  تقارب  اأن  حتاول  اليوم 
اجلزائري  الرتكي  الطرح  اأن  والظاهر 
حلل  نظرتهما  يف  متقارب  جد  اأ�شبح 

الأزمة الليبية.
اأفاد اخلبري القت�شادي هارون عمر يف 
الزيارة  باأن  »الو�شط«  به  خ�س  ت�رشيح 
حتمل يف طياتها اأحالم جزائرية تركية 
جمال  يف  الثنائية  العالقات  بتطوير 
امل�شاريع  وتقوية  التجاري  التبادل 
م�شاريع  عن  والبحث  القائمة  النتاجية 
جديدة يف جمالت متعددة لعل اأبرزها، 
الن�شيج، ال�شناعات التحويلية، مقاولت 
البناء، احلديد وال�شلب بالإ�شافة ملجال 

ال�شناعات البرتوكيماوية.

اأردوغان  زيارة  باأن  عمر  هارون  واأ�شار 
التبادل  حجم  لزيادة  �شتهدف  للجزائر 
 95 من  اأكرث  اأن  حيث  الطرفني  بني 
باملئة من �شادرات اجلزائر  لرتكيا هي 
منتجات نفطية غازية  وم�شتقاتهما يف 
منتجات  للجزائر  ت�شدر  تركيا  اأن  حني 
رفع  يجعل  ما  وهو  ومتنوعة  خمتلفة 
تركيا  بني  التجاري  التبادل  حجم 
واجلزائر مرتبط برفع ح�شة تركيا من 
باأن  معتربا  اجلزائري،  والبرتول  الغاز 
على  �شيعمل  اأردوغان  اأن  ذلك  يرجح 
�شخ اأموال تركية يف القت�شاد اجلزائري 
من  الطاقوية  احل�ش�س  رفع  مقابل 
امل�شادر  بع�س  تقدر  حيث  اجلزائر، 
بقيمة  اجلزائر  800 �رشكة يف  تركيا  اأن 
اإجمالية ل�شتثمارات تقدر ب 4.5 مليار 
يف  احلديد  م�شنع  غرار  على  دولر 
وهران بحوايل 750 مليون دولر وم�شنع 
دولر  مليار   1.5 ب  غليزان  الن�شيج يف 

على حد قوله.
التي  باأن  امللفات  عمر  هارون  و�شدد 
يف  وتركيا  اجلزائر  بني  تطرح  اأن  يجب 
املرحلة القادمة هو حجم ال�شتثمارات 
اجلزائر  يف  تنفيذها  لرتكيا  ميكن  التي 
يف املرحلة القادمة، خا�شة اأن اأكرث من 
الرتكي  الرئي�س  رافق  اأعمال  رجل   60
منتدى  عقد  احتمال  يوؤكد  ما  وهو 
اجلزائريني  الأعمال  رجال  بني  اأعمال 
ونظرائهم من تركيا، وهو ما قد يتوافق 
اأكد  والذي  رئي�س اجلمهورية،  مع طرح 
من  كبرية  ا�شتثمارات  اإن�شاء  �شد  اأنه 
قد  ما  وهو  مبا�رشة،  اجلزائريني  قبل 
الرتكية يف  امل�شانع  مع  ال�رشاكة  يجعل 
جمالت كثرية ممكنة واإيجابية، وهو ما 
اإىل  ت�شل  با�شتثمارات  نحلم  يجعلنا  قد 
الرتكية  ال�شتثمارات  مليار دولر من   7
ملف  اإغفال  ميكن  ل  كما  اجلزائر،  يف 
ترميم الق�شبة، وهو املقرتح الذي �شبق 
الأخرية،  زيارته  قدمه يف  اأن  لأردوغان 
لكن النظام ال�شابق رف�س الأمر وف�شلوا 

اجلانب الفرن�شي .

حممد بو�ضياف
الكثري من امللفات القت�ضادية 

والتجارية

بو�شياف  حممد  ال�شيا�شي  املحلل  اأكد 
�شتحرك  للجزائر  اأردوغان  زيارة  باأن 
القت�شادية  امللفات  من  الكثري 
ال�شغوطات  من  كثري  وتثري  والتجارية 
نية  مع  بداأت  اأنها  يبدوا  التي  الأمنية 
الإماراتي  الع�شكري  امل�رشوع  تو�شيع 
الزيارة  هذه  باأن  معتربا  املوريتاين، 
والنفتاح  الإ�شالحي  تاأكيد على اخلط 
اثبت  اأن  بعد  اجلدية  اخليارات  على 
اجل�شع الأوروبي زهده يف بناء �رشاكات 
ت�شتفيد منها دول اجلنوب من املتو�شط 

وا�شتمرار ل�شتغالل.
حممد  ال�شيا�شي  �شدد  املحلل 
بو�شياف  يف ت�رشيح خ�س به »الو�شط« 
على اأهمية العالقات  اجلزائرية الرتكية، 
ال�شيا�شة اخلارجية للجزائر  باأن  م�شريا 
مع  املواقف  من  العديد  يف  تلتقي 
وعلى  اخلارجية الرتكية،  ال�شيا�شة 
يف  الليبية،  الأزمة  حل  اآليات  راأ�شها، 
حني  توقع  باأن العالقات اجلزائري
جديدا،  توجها  ة والرتكية �شتدخل 
البعد  من  التعاون  قاعدة  تو�شيع  قوامه 
ال�شيا�شية  امل�شائل  اإىل  القت�شادي، 
ت�رشيح  بعد  خا�شة  والإ�شرتاتيجية، 
اأوغلوا  وزير اخلارجية الرتكي جاويي�س 
اأنقرة ظلت ت�رش دائما على ح�شور  اأن 
الدولية”،  الجتماعات  كل  يف  اجلزائر 
داعم  عن  تبحث  اأنقرة  اأن  بدا  فيما 

بحجم اجلزائر، ملواقفها يف املنطقة.
تركيا  باأن  بو�شياف  حممد  واأ�شار 
اجتاه  املواقف  يف  يلتقيان  واجلزائر 
للعمل  ورف�شهم  الليبية،  الق�شية 
تاأتي  ثم  »ومن  م�شيفا  الع�شكرية، 
قادة  بني  املتتالية  الزيارات  اأهمية 
روؤية  ي�شرتكان يف  اأنهما  البلدين خا�شة 
املنطقة،  يف  الأمنية  للم�شكالت  احلل 
اإننا  ال�شيا�شية،  املقاربات  وتف�شيل 
التاريخ  با�شم  بذلك  نرحب  كمواطنني 
وبا�شم الإ�شرتاتيجية وبا�شم القيم، التي 
اأن  بحاجة  اجلزائر  اأن  تركيا،  بها  طبع 

حتتك بالناجحني
املتحدث  اأ�شاف  مت�شل،  �شياق   ويف 
اأحد طموحات تركيا يف  »ل يخف على 
خا�شة  اإقليمية  كقوة  قاعدتها  تو�شيع 

الإ�شالمية  العربية  املنطقة  اجتاه  يف 
الرف�س  ب�شبب  وذلك  الإفريقية  ل  وملا 
 ، الحتاد  يف  لإدماجها  الأوروبي 
قوتها  بكل  تركيا  تندفع  ذلك  ولتحقيق 
وهي   ، الإقليمي  امل�شهد  يف  للح�شور 
حتالفات  بناء  حتاول  ذلك  اأجل  من 
يف  الفاعلني  مع  العالقات  ومتتني 
املنطقة ، ومن املوؤكد اأن ن�شاطها هذا 
يلفت اأنظار املراكز اجلهوية للمنظومة 
وتعطل  تكبح  اأن  و�شتحاول  الراأ�شمالية 
على  وتعمل  بل  الرتكي  التحدي  هذا 
حما�رشته وتقزميه من خالل حما�رشته 
وزرع ال�شك يف حميطه وت�شويهه باأيادي 
اأ�شبحت معروفة برف�شها وعدائها لكل 

م�رشوع نه�شوي ».
»جتدر  املتحدث   واأ�شاف 
التي  اخلليج  دول  الإ�شارة  باأن  بع�س 
الأمم  وجتيي�س  ال�شيا�شة  اأدجلة  حتاول 
تاأتي   ، احليوية  المة  طاقات  ل�رشب 
ا�شتمرار  على  كتاأكيد  اأردوغان  زيارة 
منذ  البلدان  بداه  الذي  التعاون  برنامج 
ويف   ، مرة  اأول  الرتكي  الرئي�س  زيارة 
البلدان  روؤية  فيه  تتقاطع  اأمني  �شياق 
تعرت�س  التي  التحديات  مواجهة  يف 
وتعرت�س  ليبيا  يف  ال�رشعية  احلكومة 
اأن  �شحيح  الأممية،  احللول  تنفيذ 
اجلزائر حتر�س على الإبقاء على نف�س 
ل  لكنها  ليبيا  يف  ال�شقاء  مع  امل�شافة 
يقوده حفرت  الذي  الطرف  �شذوذ  تغفل 
وقف  تر�شيم  اليوم  اإىل  يرف�س  الذي 
املحادثات  بنود  وتنفيذ  النار  اإطالق 
املختلفة التي جرت ، تركيا بالن�شبة اإىل 
اجلزائر �رشيك جاد وحيوي وميكن معه 
تطوير الكثري من القطاعات والنخراط 
فكلى   ، افريقية  �شيا�شة  ر�شم  يف  معه 
يواجهان  و  الطموح  نف�س  لها  البلدين 
اجلانب  من  خا�شة  ال�شعوبات  نف�س 
الرفاه  احتكار  يريد  الذي  الأوروبي 
على  والإبقاء  والتكنولوجيا  والأ�شواق 

اجلميع يف خدمته«.
تركيا  فاإن   « الليبي  امللف  يخ�س  فيما 
وبعد الت�شاور والتقدير تخو�س مغامرة 
الطامعني  عدوان  ل�شد  ع�شكرية 
تلقى  الأوراق وهي  والراغبني يف خلط 
ترحيبا من حكومة الوفاق التي يقودها 

وا�شحة  التفاقيات  اإطار  ويف  ال�رشاج 
 ، للبلدين  الر�شمية  الدوائر  تزكيها 
وحترج من ي�شب الزيت على النار ممن 
ال�شتعمار  اأجندات  وينفذ  ي�شتجيب 
اأو�شطية  ال�رشق  يف  ممثال  اجلديد 
اجلديدة، فرتكيا اليوم تبحث عن �شالم 
التو�شع  فر�شة  لها  يعطي  املنطقة  يف 
وتعني  ب�شخاء،  ت�شتثمر  فهي  التجاري، 
حميطها  يف  �شواء  املنطقة  �شعوب 
ال�شرتاتيجي  عمقها  يف  اأو  اجلواري، 
فهي  وتريده،  ذلك  تدرك  واجلزائر 
حيث  من  تركيا  عن  بعيدة  لي�شت 

الإمكانيات وال�شتعداد.
 

عبد الرحمان هادف
تركيا ت�ضعى لنف�س للتمركز يف 

اإفريقيا 

اعترب اخلبري القت�شادي عبد الرحمان 
اإىل  اأردوغان  الرئي�س  زيارة  باأن  هادف 
املخطط  اإطار  تدخل  يف  اجلزائر 
اأن  خا�شة   ، العاملي  القت�شادي 
التوجه  اإىل  ت�شعى  الكربى  كل  الدول 
النمو  لتحقيق  الإفريقية  القارة  نحو 

القت�شادي.
واأ�شار هادف يف ت�رشيح »للو�شط« باأن 
تركيا ت�شعى لنف�س هذا التوجه للتمركز 
يف اإفريقيا و اختيار ال�رشكاء يف التوجه 
اإ�شتهل  اأردغوان  باأن  معتربا   ، اجلديد 
بل  ع�شوائيا  لي�س  اجلزائر  من  زيارته 

لدورها  يف م�شتقبل اإفريقيا.
واعترب املتحدث »  باأنه من خالل هذه 
الزيارة �شيتم و�شع  اأ�ش�س �رشاكة متكن 
من �رشاكة ثنائية بني البلدين يف العديد 
ال�شناعات  خا�شة  من  القطاعات 
عمق  اإفريقيا  للو�شول  اإىل  التحويلية 

باعتبار اأن اجلزائر بوابه اإفريقيا ».
 و يف �شياق مت�شل، قال املتحدث  »تركيا 
الإقالع  يف  رائد  منوذج  اأ�شبحت 
املا�شية«،  �شنة   20 خالل  القت�شادي 
م�شريا باأن تركيا من بني الدول النامية 
التي اأ�شبحت منوذج اقت�شادي رائدبعد 
يف  كان  الذي  اقت�شادها  بناء  اإعادة 
من  والت�شعينات  الثمانيات  ال�شنوات 

الأ�شعف.

ال�شتقرار  باأن  املتحدث  واأ�شار 
اأعاد  تركيا  عرفته  الذي  ال�شيا�شي 
اىل  بالإ�شافة  الرتكي،  القت�شاد  بعث 
الدول  مع  بها  قامت  التي  ال�رشكات 
ا�شتطاعت  التي  اأملانيا  خا�شة  الرائدة 
النقل  ا�شتطاعت  منوذج  تكون  اأن 
التكنولوجي من دول متطورة اإىل بلدها 

وا�شتغلته يف تطوير اقت�شادي
حممد حديبي 

اجلزائر وتركيا يلتقيان يف 
العديد من املواقف

ال�شابق   الربملاين  النائب  اعترب 
ب حديبي  حممد  ال�شيا�شي  والنا�شط 
ن العالقات اجلزائرية الرتكية لي�س اأ
نتاج  اأو  الآنية  امل�شلحة  عالقة  ت 
بعد  لها  بل  الدولية  الأو�شاع  تطورات 
من  م�شرتك  وم�شري  وثقايف  تاريخي 
الربتغالية  الإ�شبانية  احلمالت  زمن 
باأنها  م�شريا  ال�شليبية،  احلروب  يف 
تقلبات  ب�شبب  موؤخرا  توطدت  وقد 
البحر الأبي�س  اجليو�شا�شية يف منطقة 

املتو�شط.
ت�رشيح  يف  حديبي  حممد  واأ�شار 
يتفقان  تركيا  و  اجلزائر  باأن  »للو�شط« 
على  احلفاظ  يف  النظر  وجهات  يف 
و�شيادة دول املنطقة خا�شة ما  وحدة 
مبثابة  حلف  وذلك   ، ليبيا  يف  يجري 
وليبيا  وتركيا  اجلزائر  بني  معلن  غري 
واإيطاليا للحفاظ على وحدة ليبيا �شد 
عربية  دول  لالأ�شف  تقوده  الذي  حلف 
واليونان  وفرن�شا  والإمارات  مثل م�رش 

واإ�رشائيل، حتت قبعة ملي�شيات حفرت.
اأما اجلانب القت�شادي والثقايف، فاإن » 
ا�شتثماراته  بلد جاد يف  اأول  تعد  تركيا 
املايل  احلجم  خالل  من  اجلزائر  يف 
امل�شتثمر يف اجلزائر من قبل �رشكات 
متار�س  اأخرى  دول  عك�س  تركية 
ت�شتفيد  اأن  وتريد  الإعالمية  الغوغائية 
قيمة  تقدمي  دون  اجلزائر  خريات  من 
اأن  كما  الوطني،  لالقت�شاد  م�شافة 
قبل  من  اجلزائريني  التاأ�شرية  ت�شهيل 
اجلزائريني  قوة  ال�شفارة الرتكية جعل 

اللحمة بني اجلزائر والأتراك«.
  من اإعداد: اإميان لوا�س
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حممد بن ترار

الحتجاجات ونهب 
العقار ال�سياحي وراء 

�سقوط وايل تلم�سان

مهام  اجلمهورية  رئي�س  اأنهى 
بن  علي  تلم�سان  والية  وايل 
يعي�س والذي كان ي�سن اجلميع 
من  الوزراء  واآخرين  اأنه 
وحتى  املقربني  باأنه  من 
حلقيبة  ر�سحه  من  هناك  ان 
ارتباط  لكن   ، �سابقا  وزارية 
العقار  نهب  بق�سية  ا�سمه 
مهيدي  بن  مبر�سى  ال�سياحي 
واأنه  خا�سة  ال�سيف  خالل 
للع�سابة  األغى م�ساريع منحها 
لال�ستثمار مبنطقة  مو�سكاردة 
كما  �ساهم   ، حلظة  اآخر  يف 
انتخاب  ق�سية  يف  �سمته 
ولقاوؤه  الن�سفى  التجديد 
اإحدى  املر�سحني  تعد  مع 
اإنهاء  وراء  كانت  التي  النقاط 
ذلك  اإىل  ،  ي�ساف  مهامه 
الوايل وراء العديد من  وقوف 
امل�ساكل التنموية الغري عادلة 
اإىل  اأدى  البلديات  ما  بني  ما 
االحتجاجات  نار  ا�ستعال 
ومقرات  الطرق  وغلق 
الف�ساد  عن  ناهيك  البلديات 
جملة  �سهدته  الكبري  الذي 
التي  الوالية  من  بلديات 
روؤ�ساء  اأربعة  مهام  اإنهاء  مت 
اآخرين  واإدانة  03  بلديات 
التحقيق  واإحالة  09  على 
الق�سائي فيما يخ�سع اأكرث من 
40 مري اإىل التحقيق االأمني ، 
الوالية  وايل  على  ويعاب  هذا 
لعنا�رص  تقريبه  يعي�س  بن 
تعمل  �سارت  التي  الع�سابة 
ما  التنمية  اأموال  توزيع  على 
حرم العديد من املناطق التي 
كارثي  و�سع  يف  تعي�س  التزال 
، خا�سة املناطق احلدودية ، 

واجلنوبية ، وبلديات اله�ساب 
العليا واملواقع اجلبلية.

 نهب العقار ال�سهبي 
وم�ساكل املوالني 

تق�سي  ولة 
النعامة  وتيارت  

 انتهت  نهار اأم�س مهام  وايل 
وقت  يف  كان  الذي  �سعيدة 
لعالقته  اجلميع  يهابه  �سابق 
العدل  وزير  مع  العائلية 
احلرا�س  املحبو�س  ب�سجن 
�سيف  اإنه   ، لوح  الطيب 
تراأ�س  لوح  الذي  االإ�سالم 
لبوكرابيلة  خلفا  �سعيدة  والية 
منت  عهدته  ويف   ، جياليل 
ونهب  الوهمية  اال�ستثمارات 
قبل  من  ال�سهبي  العقار 
وال�سيطرة  الع�سابة  عنا�رص 
الراأي  �سجل  و  على املنطقة 
و  ال�سهوب  مافيا  تعاظم  العام 
تعطل التنمية ،  يف حني كانت 
تنحية  امل�ساكل وراء  نف�س 
مل  الذي  النعامة  والية  وايل 
يتحكم  يف والية وا�سعة بحجم 
متفرقة  قبائل  ت�سكنها  دولة 
اأوالد   ، حميان  غرار  على 
بودخيل  والعمور  كما  �سيدي 
يف  التحكم  من  يتمكن  مل 
ويكبح  ال�سهبي  العقار  نهب 
غزا  الوهمي الذي  اال�ستثمار 
تعرف  مل  التي  الفتية  الوالية 
ا�ستفادتها  تنمويا رغم  تطورا 
اأما  هامة،  مالية  من  اأغلفة 
ا�ستثمارات  فكانت  بتيارت 
الع�سابة ونق�س التنمية اإحدى 
الذي  الوايل  �سقوط  مربرات 
يف  يده  من رفع  يتمكن  مل 
�سيطرت  التي  الع�سابة  وجه 
يف   ، وا�سعة  م�ساحات  على 
التي  االحتجاجات  كانت  حني 
بلديات  من  العديد  عرفتها 
التنمية  نق�س  حول  الوالية 
اأن  تبني  كما   ، اأخرى  بادرة 

كبريا  تنمويا  تعرف  الوالية 
التنموية  امل�ساريع  وتاأخرا يف 
حتتل  الذي  ال�سكن  خا�سة 
يف  الرتتيب  تديل  تيار  والية 

واليات الغرب .

امل�ساريع املتوقفة 
و البلديات 

تنهي مهام  ولة  م�ستغامن 
ومع�سكرو�سلف  

تعرف واليات �سلف ،  مع�سكر 
باأنهما  واليتني  وم�ستغامن 
اأن  امل�ساريع  فالحيتني  اإال 
كل  منها  ا�ستفادت  التي 
ومع�سكر  م�ستغامن  من 
بالفالحة  و�سلف  للنهو�س 
ت  ملحيطا ا �سة   خا و
كانت  جت�سد  التي  امل�سقية 
ليني  ا لو ا ط   �سقو ء   ا ر و
حجري  وحممد  درفوف 
هذه  وان  رابحي  خا�سة 
ت  د �ستفا ا ت   يا ال لو ا
كما   ، كربى  من  م�ساريع 
اأن  اأخرى  م�سادر  اأ�سارت 
نق�س  حول  اأمنية  تقارير 
م�ستغامن  ما  ب�سباب  التكفل 
الغري  الهجرة  ن�سبة  من  رفع 
والية  احتلت  �رصعية  التي 
التي  رفقة  �سلف  م�ستغامن 
�سادق  اقالة  اأ�سباب  كانت 
م�سطفى من على راأ�سها ، من 
معطيات  اأ�سارت  اأخرى  جهة 

مل  م�ستغامن  وايل  اأن  اأخرى 
البلديات  م�ساكل  يف  يتمكن 
البلديات  ثلثي  اإقالة  مت  حيث 
هي  مع�سكر  اأن  يف  حني 
ذات  من  ت�سلم  مل  االأخرى 
و  التي  �سلف  رفقة  امل�ساكل 
ت�سري بع�س القراءات اأنه �ستتم 
بتهمة  الوالة  بع�س  متابعة  
بكل  الفالحية  االأرا�سي  نهب 
فار�س  وبوزغاية  اأوالد  من 
وال�سطية واأم الذروع ، ناهيك 
بخ�سو�س  اأمنية  تقارير  عن 
الرئا�سيات  من  هوؤالء  موقف 

االأخرية.
العن�سر الن�سوي يحافظ 

على موقعه 

الوالة  حتويل  قرار  ك�سف 
وايل  من  كل  على  باالبقاء 
ويناز  متو�سنت  لبيبة  عني 
ن�سرية  م�ستغامن  ووايل 
مواقعهما  رغم  اإبراهيمي  يف 
لهذه  املوجهة  االنتقادات 
ويناز  كانت  فـاإذا  االأخرية  ، 
حماية  عني  يف  جنحت 
النهب  �سبكات  من  متو�سنت 
وذلك  والفالحي  العقاري 
دواليب  حتريك  خالل  من 
الوالية  بلديات  التنمية  يف 
ن�ساطات  عرفت  التي  ال28 
قبل  على  تعرف من  كربى مل 
العمومية  االإنارة  دعم  غرار 

 ، الالد  بتقنية  وتعميمها 
ودعم  احل�رصية  التهيئة  وكذا 
والريا�سة  ال�سكنية  امل�ساريع 
الوالية  حتويل  ذلك  اإىل  �سف 
وفالحي  �سياحي  اإىل  قطب 
بامتياز فاإن وايل غليزان تلقت 
خالل  كبرية  من  انتقادات 
باالإقليم  االحتجاجات  كرثة 
التنمية  مبختلف  وتاأخر 
حني  يف   ، الوالية  املناطق 
من  الع�رصات  جند  اأن 
ناهيك  اإغالقها  مت  البلديات 
املتكررة  على  اال�ستقاالت 
بفعل �سوء التنمية االأمر الذي 
الغلزانيني  لدى  حرية  خلق 
تغري  ينتظرون  كانوا  الذين 
دواليب  الوايل  لتحريك 
التنمية ، من جانب اآخر حافظ 
القادر  عبد  هران  والية  وايل 
على  موقعه  بفعل  جالوي 
التي  بالتح�سريات  ارتباطه 
الحت�سان  وهران  تعرفها 
املتو�سط  البحر  العاب 
وجناحه   2021 �سنة  خالل 
 ، االأ�سغال  تقدم  �سمان  يف 
�سا�سي  الوايل  اختار  حني  يف 
الذي  احلفيظ  عبد  اأحمد 
�سغل وزير التجارة يف حكومة 
تبون توجيه وجهته من �سيدي 
بحكم  ق�سنطينة  اإىل  بلعبا�س 
جنحوا  الذين  الوالة  من  انه 
التنمية  دواليب  حتريك  يف 
اأمام   ، رزانته  بالوالية   بفعل 
جمال  البي�س  حممد  وايل 
احلديث  كرث  الذي  خنفار 
مبنح  الرتباطه  اإقالته  عن 
والتي  حداد  امتيازات  لعلي 
�سحفية  ندوة  ب�ساأنها  عقد 
مت  اأنه  فرنى  نف�سه  لتربئة 
راأ�س  على  واإبقاوؤه  اإن�سافه 
الوالية  التي متكن من التحكم 

يف دواليبها

اإنهاء مهام والة لعجزهم عن خلق التنمية
.      الرئي�س يحافظ على العن�سر الن�سوي  

اأنهى رئي�س اجلمهورية يف بيان  له م�ساء اأول اأم�س  مهام 08 ولة من الغرب اجلزائري ويتعلق الأمر 
بكل من وايل تلم�سان  علي بن يعي�س ،  وايل مع�سكر  درفوف حجري ، وايل �سلف �سادق م�سطفى ،  وايل 

تيارت  بن تواتي عبد ال�سالم ، ووايل �سعيدة لوح �سيف الإ�سالم  ووايل م�ستغامن رابحي حممد عبد 
النور  ووايل تي�سم�سيلت العفاين �سالح  ووايل النعامة  حجار حممد  يف حني مت الإبقاء على وايل وهران  

ووايل عبد القادر جالوي  عني متو�سنت  لبيبة ويناز ، ووايل غليزان  ن�سرية اإبراهيمي  ووايل البي�س 
حممد جمال خنفار، يف حني مت حتويل وايل ولية �سيدي بلعبا�س �سا�سي اأحمد عبد احلفيظ  اإىل ولية 

ق�سنطينة واإن اختلفت الأ�سباب لكن الرتباط بالع�سابة وحماولة الت�سوي�س على رئا�سيات وعدم التحكم 
يف التنمية ت�سرتك يف اغلب اأ�سباب اإقالة الولة .

اأقدم  رئي�س اجلمهورية  عبد املجيد 
الغرب  من  والة   08 مهام  باإنهاء  تبون  
والية  اإىل   اآخر  وحتويل  اجلزائري 
الذين  جدد  والة   08 ق�سنطينة  وتعني 
�سيقفون على واقع التنمية ال�سيئ الذي 
تعرفه واليات الغرب اجلزائري ، حيث 
راأ�س والية  عني   امومن مرموي على 
الذي  يعي�س  بن  لعلي  خلفا  تلم�سان 
الوايل  �سيقف  حيث   ، مهامه  اأنهيت 
اجلديد على م�ساكل جمة على راأ�سها 
واالحتجاجات  بالبلديات  االن�سداد 
التي اندلعت بالواليات الغربية ونق�س 
اخرج  ما  كثريا  الذي  والعمل   ، ال�سكن 
ال�سارع  اإىل  والقرى  املدن  �سكان 
يهدد  الذي  العط�س  اإىل  باالإ�سافة 

العقار   ونهب  غربية  بلدية   14 �سكان 
ال�سعبية  ومناطقها  الوالية  ب�سواحل 
وهو ما عرقل عملية  التنمية ، و�سيجد 
مع   لوجه  وجها  نف�سه  اجلديد  الوايل 
مع  اليت�ساحمون  الذين  الوالية  �سكان 
حممد  دمرا�سي   ،اأما  الوعود  تاأخر 
االأمني الذي مت تعينه على راأ�س والية 
مواجهة  يف  نف�سه   ف�سيجد  تيارت 
م�ساكل العقار ونهب ال�سهوب و�رصكات 
املافيا التي مت اإقامتها باإقليم الوالية ، 
وب�سعيدة التي عني عليها ال�سيد �سعود 
ينتظرون  ال�سكان  واليا  فاأن  �سعيد 
حقهم من التنمية وا�سرتجاع االأرا�سي  
الع�سابة،اأما  قبل  من  املنهوبة 
اجلديد  الوايل  ف�سيواجه  مب�ستغامن 

�سعيدون عبد ال�سميع م�ساكل البلديات 
املغلقة وم�ساريع امل�ساحات امل�سقية 
انها  املفرو�س  من  التي  املتاأخرة  
تكون بديال للنهو�س بالقطاع الفالحي 
الذي  االإ�سكال  نف�س  وهو  باملناطق 
�سيوجهه وايل مع�سكر اجلديد �سيودة 
عبد اخلالق  اإ�سافة اإىل م�ساكل م�سانع 
وم�سكل  و�سيق  بزهانة  اال�سمنت 
ال�سائك  ونق�س   بوحنيفية  حمام 
الربايجية  قرية  �سكان  اأن   ويبدو 
اأول من ا�ستقبلوه باأول احتجاج ، اأما 
م�سعود  جاري   اجلديد  �سلف  وايل 
لبلديات  املحلية  التنمية  م�سكل  فاأن 
الوالية واإنقاذ االأرا�سي الفالحية  تعد 
امل�سكل  نف�س  وهو   ، كبري  حتدي 

مدبدب  الوالية  وايل  �سيواجه   الذي 
ايدير الذي �سيقع على عاتقه حماية 
االأرا�سي ال�سهبية من الت�سحر  وحل 
االإ�سكال ما بني قبائل العمور وحميان 
اأما  هذا   ، بودخيل  �سيدي  واأوالد 
حمفوظ  زكريفة    ، تي�سم�سيلت  وايل 
واإجناح  العليا   اله�ساب  تنمية  فاإن  
وا�ستكمال  بالوالية  النهو�س  خمطط 
اكرب  احد  احلديدية  ال�سكة  م�رصوع 
االن�سغاالت ،  يف الوقت الذي �سيكون 
بلعبا�س   �سيدي  وال�سي  عاتق  على 
م�سطفى ليماين  ثقل كبري يف  الق�ساء 
البلدية  االن�سدادات  باملجال�س  على 

وتفكيك قنابل التنمية بالوالية .
حممد بن ترار

ال�سكن العمل وان�سداد املجال�س املنتخبة  

09 والة جدد لتفكيك قنابل الواليات الغربية

رئي�س اجلمهورية يجري حركة جزئية 
يف �سلك الوالة والوالة املنتدبني

- اأدرار : بهلول العربي
- ال�سلف : جاري م�سعود

- اأم البواقي : تيبورتني زين الدين
- باتنة : مزهود توفيق

- ب�سكرة : اأبينوار عبد اهلل
- البليدة : نوي�رص كمال

- البويرة : لكحل عياط عبد ال�سالم
 - تلم�سان : مرموري اأمومن

- تيارت : درام�سي حممد اأمني
- اجلزائر : �رصفة يو�سف
- اجللفة : بن عمر حممد

- جيجل : كلكال عبد القادر
- �سعيدة : �سعيود �سعيد 

- �سيدي بلعبا�س : ليماين م�سطفى
عبد  اأحمد  �سا�سي   : ق�سنطينة   -

احلفيظ
- م�ستغامن : �سعيدون عبد ال�سميع

- مع�سكر : �سيودة عبد اخلالق
- برج بوعريريج : بن مالك حممد

- تندوف : حميوت يو�سف
- تي�سم�سيلت : زكريفة حمفوظ

- خن�سلة : بوزيدي علي
- تيبازة : حاج مو�سى عمر

- ميلة : موالي عبد الوهاب
- عني الدفلى : البار مبارك

- النعامة : مدبدب اإيدير

تعيني ولة منتدبني :
زروقي   : اجلزائر(  )والية  درارية   -

اأحمد
عي�سات   : غرداية(  )والية  املنيعة   -

عي�سى
 : عنابة(  )والية  الري�س  ذراع   -

بو�سا�سي و�سيلة
�ساليل   : اإليزي(  )والية  جانت   -

بوعالم.

والولة  الولة  مهام  انهاء  مت 
املنتدبني الآتية اأ�سماوؤهم :

- بكو�س حمو )ادرار(
- �سادق م�سطفى )ال�سلف(

- حجا�س م�سعود )ام البواقي(
- حممدي فريد )باتنة(

- كروم علي )ب�سكرة(
- بويعي�س علي )تلم�سان(

- بن تواتي عبد ال�سالم )تيارت(
- ديف توفيق )اجللفة(

- فار ب�سري )جيجل(
- لوح �سيف اال�سالم )�سعيدة(

النور  عبد  حممد  رابحي   -
)م�ستغامن(

- دلفوف حجري )مع�سكر(
- بلحجاز الغايل )برج بوعريريج(

- العفاين �سالح )تي�سم�سيلت(
- بو�سامة حممد )تيبازة(
- عمري حممد )امل�سيلة(

- بن يو�سف عزيز )عيد الدفلى(
- حجار حممد )النعامة(

- م�رصي عزالدين )غرداية(
والية   - )الدرارية  عمار  لقو�سام   -

اجلزائر(
- حبيطا حممد )ذراع الري�س - والية 

عنابة(
 - )املنيعة  احمد  دحماين   -

غرداية(. 

حركة جزئية يف �سلك الوالة 
والوالة املنتدبني 

و�سط ت�ساوؤل عن �سر الحتفاظ بوايل عني �سالح املنتدب

اإعادة االعتبار لـ 03 اإطارات 
باجلنوب

اأجرى رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد 
الوالة  �سلك  يف  جزئية  حركة  تبون 
اأم�س  ورد  ح�سبما  املنتدبني،  والوالة 

االأحد يف بيان لرئا�سة اجلمهورية.
و جاء يف بيان لرئا�سة اجلمهورية اأنه 
»طبقا الأحكام املادة 92 من الد�ستور، 
عبد  ال�سيد  اجلمهورية،  رئي�س  وقع 
املجيد تبون، يف هذا اليوم، مر�سوما 
الوالة  �سلك  يت�سمن حركة جزئية يف 

والوالة املنتدبني«.
الوالة  ال�سادة  تعيني  مت  فقد  وبهذا، 

والوالة املنتدبني االأتية اأ�سماوؤهم :
- عنابة: برميي جمال الدين

- غرداية: عمراين بوعالم
)والية  توتة  لبئر  املنتدبة  الوالية   -

اجلزائر(: بلهوان ن�سيدة
)والية  لبوينان  املنتدب  -الوايل 

البليدة(: بلمالك خمتار

متخ�س عن حركة التغيري اجلزئية التي 
اأجراها ليلة اأول اأم�س رئي�س اجلمهورية 
اإطارات   03 لـ  االعتبار  اإعادة  عن 
االأ�سباب  عن  ت�ساوؤل  و�سط  باجلنوب 
العليا  ال�سلطات  مت�سك  خلف  تقف 
�سالح  بعني  املنتدب  الوايل  بخدمات 
تطلعات  مالم�سة  يف  قدرته  عدم  رغم 
التي  التغيري  حركة  اأ�سفرت   . ال�ساكنة 
رئي�س  اجلاري  االأ�سبوع  مطلع  بها  قام 
والوالة  الوالة  �سلك  يف  اجلمهورية 
من  اإطارات   03 ترقية  عن  املنتدبني 
والة  مل�ساف  الكبري  اجلنوب  واليات 
اإىل  تيندوف  والية  وايل  ترقية  مع 
االأمني  لرتقية  اإ�سافة   ، تلم�سان  والية 
لوايل  بوزيدي  علي  ورقلة  لوالية  العام 
حركة  عن  كما متخ�س   ، خن�سلة  والية 
مهام  اإنهاء  االأخرية  اجلزئية  التغيري 
الدين  عز  غرداية  والية  وايل  من  كل 
بكو�س  حمو  اأدرار  والية  ووايل  م�رصي 
كروم  اأحمد  ب�سكرة  والية  لوايل  اإ�سافة 

وكذا الوايل املنتدب للمقاطعة االإدارية 
املنيعة اأحمد دحماين بعدما جتاوزتهم 

االأحداث  .
من  عدد  ت�ساءل  فقد  ثانية  جهة  من 
�سالح  عني  االإدارية  املقاطعة  �سكان 
مت�سك  خلف  تقف  التي  االأ�سباب  عن 
بخدمات  بالبالد  العليا  ال�سلطات 
ر�ساهم  عدم  مرجعني  املنتدب  الوايل 
حلحلة  يف  الكبري  عجزه  ب�سبب  الأدائه 
القطاعات  بعديد  امل�سجلة  الرتاكمات 
املواطن  بيوميات  �سلة  لها  التي 
كال�سحة ، الرتبية ، ال�سكن ، الفالحة ، 
العقار وقطاع ال�سغل هذا االأخري الذي 
والت�سيب  الت�سيري  �سوء  وطاأة  حتت  يئن 
تو�سيات  مع  يتنافى  الذي  االأمر  وهو 
احلكومة القا�سية مبنح اأولوية التوظيف 
بال�رصكات  املنطقة  ابناء  لفائدة 
ح�سب  مبداأ  �رصط  بتطبيق  البرتولية 

االأولويات واالإمكانات املتاحة .
جناة ،ح 

اأجرى رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اليوم ال�سبت، حركة 
لرئا�سة  بيان  يف  وجاء  املنتدبني  والولة  الولة  �سلك  يف  جزئية 
اجلمهورية اأنه »طبقا لأحكام املادة 92 من الد�ستور، وقع رئي�س 
اجلمهورية، عبد املجيد تبون، ، مر�سوما يتعلق بحركة جزئية يف 

�سلك الولة والولة املنتدبني«.
وبهذا، فقد مت تعيني ال�سادة الولة الآتية اأ�سماوؤهم :



الإثنني  27   جانفي  2020  املوافـق  ل 02 جمادى الثاين  1441ه 24 �ساعة5
بخ�سو�ص املا�سي ال�ستعماري و ملف الذاكرة

باية ع

الفرن�سي  الرئي�س  ت�رصيحات  متر  مل 
الفارط  اخلمي�س  يوم  اأطلقها  التي 
على  اأن  مقتنع  خاللها  اإنه  من  واأكد 
فرن�سا اأن تعيد النظر يف ذكرى احلرب 
ل�رصاع  حد  و�سع  بهدف  اجلزائرية 
داخل  الأمور  يعقد  الذي  الذاكرة 
الأمر  هذا  يعرف  انه  موؤكدا  فرن�سا 
اأو�سلتها  التي  الرئا�سية  حملته  منذ 
الت�رصيحات  وهي  الليزيه  ق�رص  اإىل 
�سيا�سية  انتقادات  موجة  اأثارت  التي 
خا�سة  الفرن�سي  اليمني  �سفوف  يف 
املتطرف حيث و�سفت  رئي�سة حزب 
املتطرف،  اليميني  الوطني،  التجمع 
كرون ب«املنحرف«  ما  لوبان،  مارين 
بحرب  املحرقة  مقارنة  اأن  مربزة 
اجلزائر اأمر فاح�س وهو دليل على اأن 
النحراف  » ماكرون يف قمة  الرئي�س 
» ويف نف�س ال�سياق قال زعيم النواب 

عن حزب اجلمهوريون اليميني، برونو 
غيتايو، اإن ت�رصيحات ماكرون »وقاحة 
الفرن�سي  ال�ستعمار  و�سفه  فبعد 
الإن�سانية  �سد  جرمية  باأنها  للجزائر 
ها هو ي�سبه ويخلط بني حرب اجلزائر 
الإن�سانية  تاريخ  يف  جمزرة  واأ�سواأ 
مزدوجة،  اإ�ساءة  »اإنها  واأ�ساف   «
قاتلوا  الذين  الفرن�سيني  للجنود 
اأ�سحوا  والذين  اأفريقيا  �سمال  يف 
ي�سبهون  الت�رصيحات-  هذه  -ب�سبب 
جالدين من اأب�سع �سنف ». ويف نف�س 
عن  الأوروبي  قال  النائب  ال�سياق 
بالمي،  فران�سوا  اجلمهوريون،  حزب 
الفرن�سي  الرئي�س  ت�رصيحات  ان 
جنون  »هي  اجلزائر  بخ�سو�س حرب 
حد  على  والذاكرة  للتاريخ  بالن�سبة 
موقوتة  قنبلة  اأي�سا  وهي  �سواء، 
الفرن�سيني.  نحن  مل�ستقبلنا  بالن�سبة 
احلقن  مدى  الت�رصيحات  هذه  وتعرب 
اليمني  يكنه  ليزال  الذي  ال�سغني 

الفرن�سي املتطرف للجزائر بدليل انه 
ليزال يفكر بنزعة ا�ستعمارية ويحمل 
ال�سيا�سني واملخت�سني انه  الكثري من 
وراء تعطيل دفع العالقات الثنائية بني 
اجلزائر وفرن�سا خا�سة وان  الرئي�س 
ماكرون اأقر يف �سبتمرب 2018 اأن بالده 

اإبان  اإقامة نظام تعذيب  م�سوؤولة عن 
ا�ستعمار اجلزائر الذي انتهى يف العام 
الوفاء  ي�ستطيع  ل  رمبا  لكنه   1962
التي  ال�سغوطات  نظري  بالتزاماته 
يتعر�س لها يف هذا امللف من طرف 

اليمني املتطرف .

اليمني املتطرف يعار�ض ت�سريحات ماكرون
فتح قادة واأن�سار اليمني املتطرف بفرن�سا جبهة �سراع جديدة مع رئي�ص بالدهم اميانويل ماكرون على 

خليفية  ت�سريحاته الأخرية حول حرب التحرير اجلزائرية و ميله اإىل العرتاف باجلرائم الفرن�سية يف اجلزائر 
طيلة قرن ون�سف من الزمن وا�سفني هذه اخلطوة بالفاح�سة ال�سادرة من رئي�ص » وقح ومنحرف«

ال�سحة  وزارة  يف  م�سوؤولون  ك�سف 
،عن اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة 
»كورونا  فريو�س  وباء  دخول  لتجنب 
توجيه  مت  انه  ،واأكدوا  اجلزائر  »اإىل 
ملواجهة  الطبي  لل�سلك  تعليمات 
خالل  املخت�سون  قال  و  طارئ   اأي 
ندوة �سحفية حول »الو�سعية الوبائية 
لفريو�س كورونا اجلديد » اأم�س مبقر 
هي  كورونا  فريو�سات  اأن  الوزارة 
جمموعة من الفريو�سات التي ت�سيب 
يف  مبا  احلية  الكائنات  من  جمموعة 

ذلك الب�رص واحليوانات .

مدير الوقاية بوزارة ال�سحة 
جمال فرار:

فر�ص احلجز ال�سحي يف حالة 
اكت�ساف امل�ساب 

وك�سف مدير الوقاية يف وزارة ال�سحة 
امل�ست�سفيات،  واإ�سالح  وال�سكان 
و�سع  مداخلته  عن  يف  فرار  جمال 
و  املطارات  يف  حرارية  كامريات 
املواين لقيا�س درجة حرارة القادمني 
من اخلارج و خا�سة من الدوحة، دبي 
واإ�سطنبول مع فر�س احلجز ال�سحي 

على الأ�سخا�س امل�سابني باحلمى.
اأجهزة  املتحدث  ذات  اأو�سح  و 
اأو الكامريا احلرارية �ستمكن  الرقابة 
و�سيُنقل  الإ�سابات  عن  الك�سف  من 

التهاب  اأعرا�س  لديهم  الذين  الركاب 
رئوي »فوراً« اإىل اقرب مركز �سحي.

وافاد فوار انه مت تفعيل جهاز الرقابة 
الدولية  املطارات  م�ستوى  على 
اإبتداء من يوم اخلمي�س املن�رصم يف 
ق�سنطينة  يف  ال�سبت  يوم  و  العا�سمة 
مبدينة  اليوم  �سيفعل  اآخر  جهاز  و 
�سيتم  انه  م�سيفا  اليوم  وهران 
تدعيمهم لتجنب احلالت امل�ستوردة 

فيما يخ�س الأمرا�س . 
لي�ست  انها  املتحدث  واأبرز  ذات 
رقابة  جهاز  التي  يفعل  الأوىل  املرة 
على م�ستوى املطارات وا�ساف قائال 
مثال ملواجهة  �سابقا  ذلك  فعلنا  لقد 

اأنفلونزا اخلنازير �سنة 2013.
و عن الطلبة اجلزائريني املتواجدين 
مدير  قال  ال�سينية  الأرا�سي  على 
وزارتي  اأن  ال�سحة،  بوزارة  الوقاية 
اخلارجية والتعليم العايل، يتابعان و�سع 
الطلبة اجلزائريني املقيمني يف ووهان 
ال�سينية واأكد ُفرار، اأن جميع البلدان 
يعانون  الذين لديهم طلبة  يف ووهان 
ي�ستطيعون  ول  امل�سكل  نف�س  من 
ب�سبب  املدينة،  من  طلبتهم  اإخراج 
ال�سلطات  و�سعتها  التي  الإجراءات 
وبخ�سو�س  الوباء  ملكافحة  ال�سينية 
بوزارة  الوقاية  مدير  قال  املعتمرين 
اإجراءات  اتخاذ  �سيتم  ال�سحة،اأنه 
العائدين  املعتمرين  لفح�س  خا�سة 

من البقاع املقد�سة واأكد اأنه يف حال 
مو�سم  حتى  الفريو�س  هذا  انت�سار 
وقائية  اإجراءات  هناك  �ستكون  احلج 

خا�سة.

مدير معهد با�ستور حراث 
الزبري :

الإجراءات الوقائية �ستحد من 
انت�سار املر�ص

قال  مدير معهد با�ستور حراث الزبري 
اأن العامل امل�سبب للمر�س كان نوعا 
�سي  “اإن  كورونا  فريو�س  من  جديدا 
معهد  ،واأ�سار  مدير    ”2019 يف-  اأو 
بفريو�س  الإ�سابة  اأن  اإىل  با�ستور 
ت�سبب  ما  غالبا  اجلديد  كورونا 
لدى  العادية  الربد  نزلت  اأعرا�س 
يوؤدي  اأن  بع�سها ميكن  اأن  اإل  الب�رص، 

اإىل حالت تنف�سية اأكرث خطورة.
بالإجراءات  زبري،  حراث  واأ�ساد 
ال�سني لحتواء  اجرتها  التي  الوقائية 
التي  املدن  كعزل  كورونا  فريو�س 
و  الحتفالت  والغاء  اإ�سابات  بها 
عزل مدينة ووهان التي اكت�سف فيها 
املر�س وو�سعها حتت احلجر ال�سحي 
العامل  عن  مقطوعة  �سارت  بحيث 
،واعتربها  املر�س  انت�سار  لتفادي 
انت�سار  من  �ستحد  و  اإيجابية  خطوة 
املر�س م�سريا اأن ال�سني كانت تتكتم 

عن انت�سار الأمرا�س من قبل .

مدير ق�سم الفريو�سات 
التنف�سية درار فوزي :

املوؤ�س�سات م�ستعدة للت�سدي 
لأي طارئ 

من جانبه قال مدير ق�سم الفريو�سات 
فوزي  درار  با�ستور  مبعهد  التنف�سية 
الفريو�سات  من  كورونا  فريو�س  اأن 
التي ت�سيب احليوانات ب�سكل رئي�سي، 
الإن�سان عن طريق  اأن ي�سيب  وميكن 

العدوى .
انتقال  اأن  املخت�س  ذات  اأو�سح  و 
هو  لالإن�سان  الإن�سان  من  املر�س 
مل�ستوى  املعقول  الوحيد  التف�سري 
انت�سار العدوى، م�سريا اأن كل �سخ�س 
العدوى  ينقل  اأن  ميكن  م�ساب 
وقال  الأقل  على  اآخرين  ل�سخ�سني 
درار اأن اأعرا�س هذا الفريو�س تتمثل 
يف احلمى والتهابات اجلهاز التنف�سي 
وال�سعال واآلم ال�سدر و�سيق التنف�س 
وا�سطرابات يف اجلهاز اله�سمي كما 
الو�ساية  م�ستعدة  موؤ�س�سات  اأن  اأكد 
ا�ستباه  اأو  طارئ  لأي  للت�سدي 

بالإ�سابة بفريو�س “كورونا”.
الإجراءات  اتخاذ جميع  انه مت  وقال 
الوقائية وفقا لتعليمات وزارة ال�سحة 

قد اتخذت .
ف.ن�سرين

حت�سبا لفريو�ص “كورونا”

كامريات حرارية عرب كافة املنافذ احلدودية 

للمطالبة باحلق يف العمل بال�سركات البرتولية

بطالو ورقلة يوا�سلون احتجاجهم 
للأ�سبوع اخلام�ض

مربوك بن حني�ص :معاقبة املتورطني يف منظومة 
ال�سغل �سرورة حتمية

اأقدمت يوم اأم�س جمموعة من البطالني 
على تنظيم وقفة احتجاجية اأمام مقر 
العمل  يف  باحلق  للمطالبة  الولية  

بال�رصكات البرتولية دون �سواها .
الوقفة الحتجاجية لالأ�سبوع اخلام�س 
مقر  البطالني  امام  طرف  من  تواليا 
ال�سغل يف  بواقع  تنديدا  الولية جاءت 
الولية وطريقة الت�سيري الع�سوائية التي 
اأو�ساط  بني  الت�ساوؤلت  عديد  طرحت 
�سخطهم  عن  وعربوا  العمل  طالبي 
وبارونات  مافيا  من  وامتعا�سهم 
مرافق  م�ستوى  على  واأذنابها  ال�سغل 
من  جملة  على  اجمعوا  وقد  القطاع 
امللف  اإخراج  �ساأنها  من  املطالب 
ال�سفافية  واإ�سفاء  الزجاجة  عمق  من 
الت�سيري  طريقة  على  وامل�سداقية 
اأبرزها فتح حتقيق ملحا�سبة  اأهمها و 
ف�ساد هذه  املتورطني يف  كل  ومعاقبة 
 ، للت�سغيل  الولئي  الفرع   ( املنظومة 
امللحقات املحلية ،املديرية اجلهوية 
،مفت�سية  الت�سغيل  ،مديرية  للت�سغيل 
والأجنبية  الوطنية  ال�رصكات   ، العمل 
كافة  اإلغاء  على  العمل  واخلا�سة ،مع 
ال�سن  بـ)  املتعلقة  التعجيزية  ال�رصوط 
وامل�ستوى واخلربة ،ناهيك عن تطبيق 
املتعلق  امل�سرتك  الوزاري  املن�سور 
وتوظيف  باإنتقاء  اخلا�سة  بالجراءت 
اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق 
دون   ، اجلنوب  وليات  يف  التمهني 
من  املف�سولني  اإعادة  مطلب  ن�سيان 
عن  ق�سية Gtp والإفراج  يف  عملهم 

امل�سجونني .
املحتجون  حمل  فقد  ثانية  جهة  من 
امل�سوؤولية لوايل الولية ونا�سدوا رئي�س 
اجلمهورية و وزير العدل حافظ الأختام 
ب�رصورة التدخل العاجل ملحا�سبة هذه 
وتاجرت  جذورها  ثبتت  التي  الع�سابة 
�سنة   16 لقرابة  الولية  اأبناء  بحقوق 
بالت�سعيد يف حالة  اأكرث كما هددوا  اأو 

عدم ال�ستجابة للمطالب.
حني�س  اأكد  بن  فقد  ذلك   جانب  اإىل 
للجمعية  الولئي  الأمني  مربوك 
وترقية  حق  عن  للدفاع  الوطنية 
ال�سغل احد املتابعني والعارفني خبايا 
الأيام  بورقلة ملا يجري هذه  الت�سغيل 
من احتجاجات متوا�سلة من اأمام مقر 
الولية  قائال  نحن كجمعية را�سلنا كل 
ال�سلطات و�رصحنا لهم وقدمنا احللول 
من  للعراقيل  التو�سيح  مع  وامل�ساكل 
الذين متكنوا  طرف بع�س املتحكمني 
وعاثو  امللف  هذا  يف  �سنوات  منذ 
تقاريرنا  كل  لالأ�سف  ولكن  ف�سادا  فيه 
ذهبت عر�س احلائط ومل تلقى الأذان 
ال�ساغية وحتى وايل الولية احلايل مل 
اليهم  مع  ال�ستماع  حتى  نف�سه  يكلف 
اننا قدمنا عدت طلبات لالإلتقاء به من 
اجل �رصح م�ساكل وحلول امللف ونحن 
كجمعية يقول بن حني�س ندعم مطالب 
واملتح�رصة  ال�سلمية  هوؤلء  ال�سباب 
اليهم  بال�ستماع  ال�سلطات  ونطالب 

وحماورتهم لن مطالبهم م�رصوعة.
جناة ،ح 

املدير العام للتجارة اخلارجية يوؤكد

اجلزائر ال ت�ستفيد من االتفاقيات التي 
تربطها بعدد من الدول

ك�سف  املدير العام للتجارة اخلارجية 
عن  بو�سالغم  خالد  التجارة  بوزارة 
توؤكد  التي  املوؤ�رصات  من  جمموعة 
اأن اجلزائر ل ت�ستفيد من الإتفاقيات 
من  عدد  مع  تربطها  التي  التجارية 

الدول.
يخ�س  فيما  اأنه  املتحدث  ذات  واأكد 
مع  اجلزائرية  اجلمركية  التعريفة 
العربية  والدول  الأوروبي  الإحتاد 
التي تدخل دون  ال�سلع  كمية من  فاإن 
ر�سوم ت�سجل ن�سبة 95 باملائة واأ�سار 
مراجعة  ي�ستلزم  الو�سع  هذا  اأن  اإىل 
م�سالح   يخدم  مبا  الإتفاقيات  هذه 

اجلزائر.
يف �سياق اآخر اأ�سار بو�سالغم اإىل فتح 

الإعداد  �سياق  يف  مو�سعة  ور�سات 
املعنية  املواد  قائمة  ملراجعة 
ي�سم  الذي  املوؤقت  الإ�سايف  بالر�سم 
تعريفي  بند  اأو  منتج   292 حاليا 
الإ�ستماع  �رصورة  اإىل  م�سريا  فرعي، 
طرف  من  املقرتحات  من  مزيد  اإىل 

امل�ستوردين املنتجني.
يف �سياق ذي �سلة قال ذات امل�سوؤول 
مل�رصوع  الإعداد  حاليا  يتم  اأنه 
لرتقية  ال�ست�ساري  املجل�س  ترقية 
يراأ�سه  وطني  جمل�س  اإىل  ال�سادرات 
�سالحيات  له  وتكون  الأول  الوزير 
كربى ت�سمح بتطوير ال�سادرات خارج 

املحروقات.
باية ع 

رفع احل�سانة عن الربملاين عبد القادر واعلي

نواب االفلن اأمام اختيار �سعب 
الثالثاء  الربملان  اليوم  نواب  يقف 
اأع�ساء  خا�سة  �سعب  امتحان  اأمام 
القانونية  والإدارية  الذين  اللجنة 
القانون  اإىل  اللجوء  عليهم  ي�ستوجب 
من اجل رفع احل�سانة عن نائب حزب 
الوطني    املنتخب  التحرير  جبهة 
عن ولية م�ستغامن عبد القادر واعلي 
العمومية  لالإ�سغال  الوزير ال�سابق 
�سابقا  بعد  املائية  املوارد  ووزير 
اإحالة ملفه  من قبل رئي�س املجل�س 
�سنني  بعد  الوطني  �سليمان  ال�سعبي 
العدل  وزير  قدمه  الذي  الطلب 
�سلوع  خلفية  على  زغماتي  بلقا�سم 
وتهريب  ق�سايا  ف�ساد  يف  النائب 
اخلارج  وال�ستيالء  اإىل  العملة 
وجهة  دون  العقارات  ع�رصات  على 
مت�سك  الربملاين  وقد  هدا  حق ، 

النواب  و�سيكون  هذا  بح�سانته  ، 
�سبق  حيث  امتحان  اأ�سعب  اأمام 
على  احل�سانة  رفع  رف�سوا  وان  لهم 
تلم�سان  ولية  عن  الربملاين  النائب 
�سيد احمد اأوراغي ونائب عن ولية 
مع  يختلف  الأمر  واليوم  �سلف ، 
الذي  الأمر  تغيري املواقع والأو�ساع 
ي�سكلون  الذين  الأفالن  ي�سع  نواب 
باأنهم  واملعروفني  الأغلبية  باللجنة 
رحماء  املواطنني  على  اأ�سداء 
امل�سادقة  بني  كبري  حرج  بينهم  يف 
يتهمون  وبالتايل  برفاقهم  والت�سحية 
امل�سادقة  عدم  باجلهوية  اأو 
دعم  و  الف�ساد  بت�سجيع  ويو�سفون 
املف�سدين  وهو الأمر الذي ميكن اأن 

نراه خالل اجلل�سة هذا ال�سباح .
حممد بن ترار

الوطنية  للتن�سيقية  العام  الأمني  ركز 
الدينية  ال�سوؤون  وموظفي  لالأئمة 
خالل  حجيمي  جلول  والأوقاف 
على  »الو�سط«،  جريدة  مع  حديثه 
التعدي  يجرم  قانون  �سن  �رصورة 
بالرموز  وامل�سا�س  القراآن  اأهل  على 
حتمية  على  �سدد  حني  يف  الدينية، 
الو�سعية  يف  معمقة  حتقيقات  فتح 
الأئمة  منها  يعاين  التي  املخزية 
والأوقاف،  الدينية  ال�سوؤون  وموظفي 
على  للق�ساء  امل�ستويات،  على جميع 
امل�سلطة  التع�سفية  املمار�سات  كل 

�سدهم.
غري  من  اأنه  حجيمي  ك�سف  حيث 

املعقول، اأن نبقى مكتويف الأيدي دون 
الآوان،  فوات  قبل  �رصيعا،  التحرك 
بعد اأن تعر�ست يف نف�س يوم اجلمعة، 
اأربعة م�ساجد ليال للتخريب والتك�سري 
بالأغواط، معتربا اأن مرا�سلته لرئي�س 
و�سول  نتيجة  جاءت  اجلمهورية، 

الأمور لدرجة عالية من اخلطورة.
العام  الأمني  اأكد  ال�سياق،  ذات  يف 
وموظفي  لالأئمة  الوطنية  للتن�سيقية 
اأنه لطاملا  ال�سوؤون الدينية والأوقاف 
ب�سن  الو�سية  الوزارة  النقابة،  طالبت 
وموظفيها،  الأئمة  حتمي  قوانني 
دون  لكن  الدينية،  لرموز  بالإ�سافة 
املطالب  هذه  مازالت  حيث  جدوى، 

منها  يتحقق  مل  ورق  على  حربا 
عن  زاد  قد  الأمر  اأن  م�سريا  �سيء، 
رئي�س اجلمهورية  نا�سدنا  لذلك  حده 
ي�ستحقه  ما  املو�سوع  واإيالء  للتدخل 

من الهتمام.
القتل  كما ذكر ذات املتحدث حادثة 
الزميل  لها  تعر�س  التي  املوؤ�سفة 
املوؤذن عمار �سداد رحمه اهلل يف اآفلو، 
قبل �سنة ون�سف، بالإ�سافة اإىل ر�سد 
الدفلى  اأخرى يف عني  قتل  حماولت 
يف  اآخرها  كان  والتي  لبواقي،  واأم 
التعدي  حوادث  جانب  اإىل  ب�سكرة، 
يو�سح  ما  اأخرى،  متفرقة  مناطق  يف 
ح�سبه مدى ا�ستفحال ظاهرة التعدي 

الوطنية  اأبناء املرجعية  ال�سارخ على 
ب�ستى  الإدارة  من  تاآمر  و  بتورط 

الطرق والو�سائل اجلهنمية.
حجيمي  عرب  ذلك،  مع  باملوازاة 
الرئي�س  جتاوب  يف  التامة  ثقته  عن 
امل�ستعجلة  املطالب  مع  بايجابية 
توعد  باملقابل  لكنه  املرفوعة، 
ما  حدود  يف  الحتجاج،  بت�سعيد 
�سلمية  بكل  والد�ستور،  القانون  ميليه 
اجلهات  تتحرك  مل  اإن  ودميقراطية، 
منطوية  وبقيت  �رصيعا،  الو�سية 
معاناة  ترى  ول  ت�سمع  ل  نف�سها  على 

اأبناءها.
مرمي خمي�سة

الأمني العام للتن�سيقية الوطنية لالأئمة جلول حجيمي

ننا�سد تدخل الرئي�ض لوقف االنفلت
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تفا�صيل  يف  اخلو�ض  وقبل 
هذا البيان، من حق القارئ اأن 
ال�صيا�صي  التكتل  تركيبة  يفهم 
ن�صاأته  وظروف  اأ�صدره  الذي 
ميزت  التي  املحطات  واأهم 
م�صار  اإلغاء  فبعد  ن�صاطه. 
املقررة  الرئا�صة  انتخابات 
البلد يف  يف 4 جويلية ودخول 
املوؤ�ص�صاتي،  الفراغ  ي�صبه  ما 
اجلي�ض  قيادة  خالله  تولت 
على  واأبقت  الأمر  زمام 
الدولة  لرئي�ض  �صكلية  �صلطة 
فتوى  له  مددت  الذي 
فرتة  الد�صتوري  املجل�ض 

غاية  اإىل  حكمه 
انتخابات  اإجراء 
مل  رئا�صية جديدة 
موعدها،  يحدد 
الت�صكيالت  عادت 
ال�صيا�صية التقليدية 
فكانت  الن�صاط  اإىل 
هذا  يف  بادرة  اأول 

الذي  احلوار  منتدى  ال�صاأن 
 6 يف  بنيان  عني  يف  نظم 
الذي  املنتدى  هذا  جويلية، 
�صيا�صية  ت�صكيالت  �صم 
واأخرى من »املجتمع املدين« 
»التيار  من  اأطرافا  و�صم 
الإ�صالمي«  و«التيار  الوطني« 
التي  الأوىل  الأر�صية  فكانت 
م�صتغلة  املعار�صة  ت�صدرها 
اإىل  »املوالة«  اأحزاب  ركون 

ال�صبات ال�صيا�صي. 
الذي  بنيان  لقاء عني  اأن  غري 
جامعا  يكن  مل  اجلميع  ترقبه 
فقد  كلها  املعار�صة  لقوى 
و�صعت  ت�صكيالت  قاطعته 
»التيار  خانة  يف  نف�صها 
اأحزابا  الدميقراطي« و�صمت 
النف�صال  ف�صلت  ي�صارية 
جديد،  تكتل  يف  بنف�صها 

اأنها  لذلك  الرئي�ض  ودافعها 
فتن�صم  تقاد  اأن  تر�ض  مل 
ت�صارك  مل  �صيا�صي  تكتل  اإىل 
ل�صيما  به  املبادرة  يف  هي 
اأن  بينت  �صابقة  جتارب  واأن 
ال�صابقة  ال�صيا�صية  ال�رشاكات 
والتيار  الإ�صالمي  التيار  مع 
تبلغ  مل  املعار�ض  الوطني 
مازفران  تكتل  منها  هدفها، 

على وجه اخل�صو�ض.
»التيار  ت�صكيالت  انطلقت 
خارج  تغرد  الدميقراطي« 
وجمعت  بنيان،  عني  �رشب 
حولها التجمع من اأجل الثقافة 
القوى  وجبهة  والدميقراطية 
ال�صرتاكية الذي دخل يف اأزمة 

داخلية واحلركة الدميقراطية 
العمال  وحزب  الجتماعية 
للعمال  ال�صرتاكي  واحلزب 
التغيري  اأجل  من  والحتاد 
اأجل  من  واحلزب  والرقي 
اإىل  والدميقراطية  الالئكية 
جانب نور الدين بن ي�صعد عن 
الرابطة اجلزائرية للدفاع عن 
حقوق الإن�صان، وعقدت هذه 
الأوىل  جل�صاتها  الت�صكيالت 
منها  وخرجت  جويلية   26 يف 
عنوان:  حتت  اأوىل  بوثيقة 
الدميقراطي  البديل  معاهدة 
 9 يف  ثانيا  لقاءا  عقدت  ثم 
بوثيقة  منه  وخرجت  �صبتمرب 
ثانية حتت عنوان: نداء اتفاقية 

قوى البديل الدميقراطي. 
لهذا  الثالثة  الوثيقة  هي  وها 
التيار تنزل اإىل الراأي العام يف 

اجلديدة  ال�صنة  من  يناير   25
حتت عنوان: »اأر�صية من اأجل 
للثورة«  دميقراطي  خمرج 
وحتمل حتيينا لأدبيات التكتل 
امل�صتجدة  للمعطيات  وفقا 
مع نتائج ال�صتحقاق الرئا�صي 
ل12 دي�صمرب 2019 وبلورة اأكرث 

�صمول للمطالب ال�صابقة.
اجلديدة  الأر�صية  تقرتح 
الدميقراطي«  »البديل  لتكتل 
احلراك  ملحتوى  قراءتها 
لأهدافه  وحتديدا  ال�صعبي 
العديدة منها تكري�ض ال�صيادة 
ال�صعبية »الفعلية« ودولة مدنية 
اجتماعية  دميقراطية  ودولة 
غريها  القانون..اإىل  ي�صودها 
املطالب  من 
حمل  تعد  مل  التي 
خالف بني اأطراف 
ال�صيا�صية  الطبقة 
مبا فيها الأحزاب 

املحافظة. 
اأر�صية 25  اأن  اإل 
اأن  رف�صت  يناير 
»تتوىل جت�صيد هذه املطالب 
واجهة  الوطنية  التجديدية 
ت�صلطي  لنظام  جديدة  مدنية 
بيان  تعبري  حد  مفرت�ض«على 
رف�ض  من  انطالقا  الأر�صية، 
با�صم  وم�صبق،  ومطلق  تام 
النتخابات  لنتائج  احلراك، 
ومل�صار  الأخرية  الرئا�صية 
ال�صيا�صية  الإ�صالحات 
اأطلقته  الذي  والد�صتورية 
نابعة  مبادرة  ولكل  ال�صلطة، 
اأمر  »�صلطة  باعتبارها  منها 
لحظت  وباملقابل  واقع«. 
الأر�صية اأن م�صارا ثوريا �صلميا 
متطورا قائما ي�صطلع به جيل 
الوطن  وخارج  داخل  جديد 
وفاقات  »يفرز  اأن  �صاأنه  من 
تنظيمية  وف�صاءات  �صيا�صية 
متطلبات  مع  مكيفة  جماعية 

الثورة«. وهي التنظيمات التي 
لالن�صمام  الأر�صية  تدعوها 
الدميقراطي«  »البديل  لتكتل 
قوة  »ميزان  خلق  اأجل  من 
انتقال  مطلب  لإي�صال  منظم 
النظام  مع  يقطع  دميقراطي 
م�صار  خالل  من  الت�صلطي 
من  انطالقا  �صيد«،  تاأ�صي�صي 

جل�صات  اأن 
يناير   25
اإل  تكن  مل 
اأخرى  »خطوة 
م�صار  يف 
لتنظيم  مفتوح 
الثورة  قوى 
لندوة  كمقدمة 

لت�صور  خم�ص�صة  وطنية 
دميقراطي  انتقال  وتنفيذ 

وم�صار تاأ�صي�صي«.
يف  ورد  ما  اأغلب  كان  واإن 
الدميقراطي«  »البديل  اأر�صية 
العام  وللراأي  لأن�صاره  موجها 
اإل  عموما  والدويل  الوطني 
موجهة  مطالب  ت�صمنت  اأنها 
مبا�رشة،  القائمة  لل�صلطة 
لكنها جاءت على �صكل اأهداف 
ن�صالية، من بينها وقف القمع 
املعتقلني  عن  والإفراج 
ورفع  وتعوي�صهم  ال�صيا�صيني 
احلقوق  عن  القيود  جميع 
امل�صا�ض  ووقف  واحلريات 
اجلزائري  ال�صعب  بوحدة 
ووقف تدابري تبديد الرثوات 
ا�صتغالل  ورف�ض  الوطنية 

الغاز ال�صخري...
قراءة  من  يبدو  ما  واأول   
متمعنة لأدبيات هذا »التكتل 
ترمي  اأنها  الدميقراطي« 
�صمولية  انتقائية  تعبئة  اإىل 
الذي  الإطار  للمجتمع �صمن 

منذ  التكتل  فهذا  ر�صمته، 
ت�صكيلة  يك�صب  مل  انطالقه 
منظمة  اأو  جديدة  �صيا�صية 
بالرغم  �صفه  اإىل  اجتماعية 
و�صال  يدعي  �صار  اأنه  من 
واعتربه  ال�صعبي  باحلراك 
اإىل تعزيزه  م�صارا ثوريا دعا 
لي�ض  قوة،  ميزان  وت�صكيل 

لينافح به ال�صلطة فح�صب بل 
ليزيح جميع القوى ال�صيا�صية 
املحافظة من التيار الوطني 
امل�صهد  من  والإ�صالمي 
الوحيد  البديل  ذاته  معتربا 
انتهازية  قوى  عداه  وما 
مع  حا�صل  حت�صيل  ذهابها 
املفرت�ض«،  »النظام  �صقوط 
تنل  مل  التي  القراءة  وهي 
الجتماعية  الفئات  اإجماع 
يف  امل�صاركة  وال�صيا�صية 

احلراك. 
ل  اأخرى  مالحظة  وثمة 
هذا  اأن  وهي  اأهمية  تقل 
التكتل ل ميلك برنامج عمل 
الق�صري  املدى  على  حمدد 
كونه  يعدو  ل  يقرتحه  فما 
مفتوحة  طوباوية  ت�صورات 
على امل�صتقبل تنتظر ن�صوج 
متاما  بها،  الالئق  املجتمع 
لدى  ال�صيوعي  مثل املجتمع 
املارك�صيني اأو عودة اخلالفة 
الإ�صالميني.  لدى  الإ�صالمية 
وجنده من جانب اآخر يفر�ض 

�صيا�صية  عزلة  نف�صه  على 
جتاه  عزلة  نف�صه،  تلقاء  من 
القوى  جتاه  واأخرى  ال�صلطة 

ال�صيا�صية الأخرى. 
ويظهر  الغرابة  يثري  وما 
الأول  الرعيل  اأن  املفارقة 
بهذه  يكن  مل  التيار  لهذا 
يف  واجلذرية  احلدية 
التعامل مع املحيط 
والتجارب  ال�صيا�صي 
ال�صابقة لأيت احمد 
وحنون  و�صعدي 
نخبة  اأن  اأظهرت 
كانت  التيار  هذا 
مع  توا�صل  على 
بالرغم  ال�صلطة 
لها  الراف�ض  موقفها  من 
وامل�صكك يف �رشعيتها، فقد 
ال�صلطة  احمد  ايت  را�صل 
الرئا�صة،  الثالث،  باأقطابها 
يف  واملخابرات  والأركان 
لتباحث  اإياها  داعيا   2001
حلول تخرج البالد من الأزمة 
القائمة  املواقف  وجتاوز 
�صارك  قد  وكان  ذلك  دون 
يف   1995 عام  حنون  رفقة 
لقاء �صانت جيديو الذي جمع 
ال�صيا�صية  الأطياف  جميع 
ذاته  واملوقف  الوطنية. 
وافق  الذي  ل�صعدي  �صجل 
التحالف  يف  الدخول  على 
يف  ال�صابق  للرئي�ض  الرئا�صي 

بداية عهده.
الدميقراطي  التيار  يعي�ض 
اليوم منعرجا هاما يف م�صاره، 
اإما  الطرق،  مفرتق  يف  فهو 
ال�صيا�صية  القوى  التفاعل مع 
دون  الوطنية  الجتماعية 
واإما  اإق�صاء  اأو  ا�صتثناء 

الدخول يف عزلة قاتلة.

خرجت »جل�شات البديل الدميقراطي وال�شيادة ال�شعبية« التي جرت باملقر الوطني للتجمع من اأجل الثقافة والدميقراطية ببيان حري�ص 
جدا على اختيار العبارات الأكرث راديكالية وحدية جتاه ال�شلطة مربزة رف�شها التام لأي حوار معها، ومل تذكر ما اإذا كان ذلك البيان مبثابة 

عر�ص لأر�شية تفاو�شية اأم هو موجه لتوجيه »الثورة« يف اإ�شارة اإىل احلراك ال�شعبي الذي انطلق يف فرباير من العام املا�شي.

بني معادلة ال�شلطة واملعار�شة

اح�شن خال�ص

التيار الدميقراطي بني االنفتاح والعزلة

اأغلب ما ورد يف اأر�شية »البديل 
الدميقراطي« موجها لأن�شاره 

وللراأي العام الوطني والدويل عموما 
اإل اأنها ت�شمنت مطالب موجهة 

لل�شلطة القائمة

الوثيقة الثالثة لهذا التيار تنزل اإىل 
الراأي العام يف 25 يناير من ال�شنة 

اجلديدة حتت عنوان: »اأر�شية من اأجل 
خمرج دميقراطي للثورة« وحتمل حتيينا 

لأدبيات التكتل
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�صالح عو�ض

ال�صهيوين  الكيان  يكتف  مل 
الإفريقي  البع�ض  بدعوة 
يف  مراقبا  ليكون  له 
اأن  الإفريقي؟  الحتاد 

الهدف "اإفريقيا اليهودية 
بح�صب  الإبراهيمية" 
حمله  الذي  العنوان 
قامت  باملغرب  موؤمتر 
قبل  ميمونة  جمعية  به 
ا�صرتكت  بال�صبط  عام 
اليباك  موؤ�ص�صة  فيه 
يف  اليهودي  اللوبي 

الدويل  والحتاد  اأمريكا 
لليهود ال�صفاردمي مب�صاركة 
وفود عن الطوائف اليهودية 
والإفريقية...وكما  العربية 
هارفرد  جامعة  اقرتحت 
فلوريدا  وجامعة   2004 يف 
احلدود  باإزالة   2015 يف 
فيدرايل  احتاد  واإقامة 
النادرة  املوارد  لإدارة 
الأكرث  تكون  دول  قبل  من 
وهذا  تكنولوجيا  تطورا 
من  مطلبا  اأ�صبح  الراأي 
اأعلن  املتحدة  الأمم  قبل 
قبل  العام  الأمني  عنه  
اإطار  يف  هذا  وكل  عام.. 
نظرية برنارد لوي�ض املوؤرخ 
واملفكر اليهودي الربيطاين 
الكوجنر�ض  تبناها  التي 
قيد  وو�صعت  الأمريكي 
التنفيذ يف موؤ�ص�صات الفعل 
تت�صح  وهنا  الأمريكي.. 

ال�صهيوين  الكيان  اأهمية 
الأمريكية  للهيمنة  وظيفيا 
تقاطعات  تت�صح  كما 
ال�صهيوين  امل�رشوع 

بامل�رشوع الأمريكي.
46 دولة اإفريقية لها عالقات 

ال�صهيوين؛اأي  الكيان  مع 
ن�صف دول العامل املعرتفة 
فيما  هذا  اإ�رشائيل  بدولة 
هي  اإفريقيا  نعترب  كنا 
ال�صرتاتيجي... عمقنا 
العالقات  تطورت  ولقد 
الإفريقية  ال�صهيونية 
وهي  عدة  مراحل  على 
ال�صيا�صة  جمالت  اأحد 
للكيان  الأ�صا�صية  اخلارجية 
البداية   منذ  ال�صهيوين 
"احل�صار" العربي!..  لك�رش 
ت�صكل  ال�صياق  هذا  ويف 
ال�صيا�صي  الفلك  اإفريقيا 
والقت�صادي  ال�صرتاتيجي 
اإىل  الإقليم  من  لالنتقال 
يف  الأ�صا�صي  الفاعل  دور 

القارة..   
الواجهة  اإىل  تقفز  هنا    
معطيات اخلطة ال�صهيونية 
للمرحلة الثانية من امل�رشوع 

حول  تدور  اأنها  ال�صهيوين 
ق�صايا عديدة منها الفال�صا 
والجتار باملا�ض واملعادن 
تطويق  و  املياه  ومنابع 
العربية  البلدان  من  عدد 
وم�رش  اجلزائر  بينها  من 

وال�صودان،  واليمن  ليبيا 
الإفريقية  الدول  بطوق من 
املناه�صة او بخلل اأمني يف 
اجلوار او يف الداخل وتاأمني 
م�صاحلها يف البحر الأحمر 
القرن  اخرتاق  خالل  من 
ال�صيطرة  وكذلك  الأفريقي 
البحر  بجنوب  اجلزر  على 
وجود  وتثبيت  الأحمر 
يف  اليهودية  الأقليات 
املوارد  اإدارة  مفا�صل 
ل�صيما  القارة  يف  الطبيعية 
ينحدر  حيث  النيل  منابع 
الفال�صا، وتوطني اليهود من 
الغربي  اجلنوب  يف  جديد 
الليبي حيث الرثوات الهائلة 
من النفط والذهب، وتاأليب 
اأنف�صهم  على  الأفارقة 
للمت�صارعني  ال�صالح  وبيع 
وف�صلها  البلدان  وتق�صيم 
عرقية  اعتبارات  على 

الأمني  والتغلغل  ودينية 
وتاأليب  الدول  مفا�صل  يف 
البع�ض  على  بع�صها 
على  بالرتكيز  وذلك  الآخر 
املتمثل  امل�صرتك"  "العدو 
وامل�صلمني،  العرب  يف 
على  العمل  وكذلك 
للمنتَج  ال�صوق  توفري 
وعقد  الإ�رشائيلي 
ت�صويق  �صفقات 
الع�صكري  اإنتاجها 
عمق  وحتقيق 
لل�صيا�صة  ا�صرتاتيجي 
الجتاه  على  الدفاعية 
وذلك  اجلنوب،  اإىل 
ت�صهيالت  على  باحل�صول 
القارة  دول  يف  ع�صكرية 
با�صتخدام  الإفريقية 
القواعد الع�صكرية وقواعد 
التج�ص�ض مبا فيها امل�صاركة 
الأمنية  الأجهزة  بناء  يف 
وجتدر  اأفريقية..  لدول 
الإ�صارة يف هذا ال�صياق اإىل 
الإ�رشائيلي،  املو�صاد  دور 

يتعلق  فيما  خا�صة 
حركات  بتدعيم 
التمّرد كالذي ح�صل 
ال�صودان  جنوب  يف 
ال�صابط  قدم  كما 
الذي  الإ�رشائيلي 
على  ا�رشف 
اعرتافاته  العملية 

يف كتاب مت ن�رشه يف 2015 
املحافظة  يف  وكذلك 
يف  الأمنية  م�صاحلها  على 

جنوب البحر الأحمر جلعل 
قيمة  بال  املندب  باب 

اإ�صرتاتيجية للعرب. .
الأمنية  الأجهزة  وتقوم 
حلماية  بربامج  ال�صهيونية 
الأفارقة  امل�صئولني 
"يول  �رشكة  ترتبع  حيث 
"اأباك"  و�رشكة  باريلي" 
مملوكتان  فرن�صيتان  وهما 
بهدف  يهودية  لعنا�رش 
التي  الأنظمة  اإ�صقاط 
من  لالقرتاب  ت�صعى 
لدعم  واأي�صا  العرب.. 
التمرد امل�صلح يف دول لي�ض 
عالقة  ال�صهيوين  للكيان 
ال�رشكات  اأكرب  اأن  كما  بها، 
زراعي  بن�صاط  تقوم  التي 
�رشكة  هي  اإفريقيا  يف 
اأب"  "اغريد  �صهيونية 
الزراعي  التطوير  مهمتها 
يف  كبري  نفوذ  ذات  وهي 
القت�صاد  يف  التحكم 

الإفريقي.
الدور  على  وللتدليل 

حما�رشة  يف  ال�صهيوين 
عليهم  وال�صغط  العرب 
ال�صهيونية  العالقة  تتجلى 
هذا  يف  رائدة  الإثيوبية 
موقع  فالأثيوبيا  املخطط؛ 
خا�ض يف اإجماع التخطيط 
القرار  �صانعي  لدى 
ال�صهيوين. اإن اأثيوبيا متتاز 
مبيزات �صيا�صية وجغرافية 
وع�صكرية/ اأمنية فريدة يف 
اإ�رشائيل  تن�صط  نوعها.. 
لل�صغط  اإثيوبيا  ل�صتخدام 
�صّن  خالل  من  م�رش  على 
�صدها  املتكررة  احلمالت 
من  ح�صتها  يف  للت�صكيك 
ببناء  والدعم  النيل،  مياه 
النيل  على  اإثيوبية  �صدود 
من  والذي  النه�صة  �صد 
املياه  كمية  تقليل  �صاأنه 

الأرا�صي  اإىل  ت�صل  التي 
عن  ينتج  وما  امل�رشية.. 
اقت�صادية  اأزمات  من  ذلك 
وبالتايل  حادة  واجتماعية 
م�رشوعات  كل  تهديد 
والزراعة  والكهرباء  الري 
ودلتا  الوادي،  امتداد  على 
حتت  م�رش  لت�صبح  م�رش 
الأثيوبية  ال�رشوط  �صغط 
جمربة على تزويد اإ�رشائيل 
هي  اإ�رشائيل  اإن  باملياه. 
من اأقنعت القيادة الإثيوبية 
ال�صدود،  اإقامة  مبو�صوع 
على  للري  وم�رشوعات 
وع�رشات  احلب�صة  ه�صاب 
الأرا�صي  من  الكيلومرتات 
حتقيق  بحجة  الزراعية 
من  ممكنة  ا�صتفادة  اأكرب 
الفي�صانية،  النيل  مياه 
ل�صالح  الكهربائية  والطاقة 
اإ�رشائيل  وت�صرتك  اإثيوبيا، 
لل�صد  احلماية  اأعمال  يف 
ومل تقبل بالطلب امل�رشي 
املوقع..  من  بالن�صحاب 

العالقات  تت�صح  هنا  ومن 
الأ�صعدة  على  املميزة 
تلك  الأفارقة،  مع  كافة 
ال�صيا�صة  مرامي  هي 
تقاربها  من  الإ�رشائيلية 
احلثيث مع اإثيوبيا، يف اإطار 
الأبعاد  عن  �صامل  حتقيق 
للعالقة  الإ�صرتاتيجية 
الإ�رشائيلية..  الإثيوبية 
وكما هو الن�صاط يف اإثيوبيا 
فاإن هناك ن�صاطا يف �صاحل 
وت�صاد  ونيجرييا  العاج 
واريرتيا  وكينيا  واأوغندا 
ول  الإفريقي...  والغرب 
هذا  مواجهة  يف  يقف 
اجلاليات  اإل  التغلغل 
واملعركة  هناك،  العربية 
بالتفا�صيل كبرية ومتعددة.

اليوم يُ�صار اإىل دخول الكيان 

ال�صهيوين كع�صو مراِقب يف 
لكن  الإفريقي..  الحتاد 
قادة امل�رشوع ال�صهيوين ل 
يكتفون بذلك اإمنا يعتربونه 
خطوة متهيدية يتغطون بها 
للهيمنة على مقاليد الأمور 
ومواردها  ومفا�صلها 
عمليا  وهم  الطبيعية 
جتاوزوا اأن يكونوا مراقبني 
ذات  اإفريقيا  دول  فمعظم 
بالكيان  دبلوما�صية  عالقة 

ال�صهيوين.   
قادة  اأن  الوا�صح  من  لكن 
ال�صهيوين  امل�رشوع 
مغامرة  على  يقدمون 
يف  اخلطوات  واأن  خطرية 
من  الثانية  املرحلة  اجتاه 
حقل  يف  �صتكون  امل�رشوع 
الغام فاملنطقة تعي�ض حالة 
توتر وا�صطرابات ول ميكن 
ل�صالح  بح�صمها  القطع 
الأقل  على  او  اإ�رشائيل 
�صمانات  هناك  يوجد  ل 
اأكرث  اإ�رشائيل ت�صمد  لقادة 
من �صنوات قليلة.. 
وهنا يفتح التحليل 
امل�صهد  على 
واأمريكا  كله 
املفتوحة  ومعاركها 
ية  د قت�صا ل ا
تيجية  ا �صرت لإ ا و
وكوريا  ال�صني  مع 
�صلبه..  يف  والرو�ض 
على  ال�رشاع  هذا  ونتائج 
الأمريكي  احلليف  قوة 
�صتنعك�ض بو�صوح على قوة 
الدفع عند قادة اإ�رشائيل.. 
�صتكون  مدى  اأي  فايل 
اأفريقيا  اإ�رشائيل  خطوات 
منجاة لها من العزلة والقلق 
العربية  فالدول  الوجودي؟ 
منها  كثريا  فجروا  التي 
نف�صها  ا�صتعادة  نحو  ت�صري 
من  لأي  يعد  ومل  وقوتها 
�صعارات التف�صيخ ح�صور.. 
وتتجه املنطقة اإىل التعايف 
من  �صيجعل  الذي  الأمر 
خطة اإ�رشائيل نحو الهيمنة 
يف  النادرة   امل�صادر  على 
التكلفة  باهظ  اإفريقيا 

ومرهقا بال�صتنزاف.

دول �صمال اإفريقيا يف دائرة ال�صتهداف.. يظن قادة امل�صروع ال�صهيوين اأنهم اأجنزوا 
مرحلته الأوىل املتمثلة بقيام الكيان ال�صهيوين كقاعدة اإ�صرتاتيجية له، تغطي ن�صاطه 

ما بني منابع النيل اإىل منابع الفرات، قاعدة مزودة برت�صانة ع�صكرية وتفوق ا�صرتاتيجي 
على املنطقة العربية التي تعر�صت لهزات عنيفة.. فهل بداأت املرحلة الثانية من 

امل�صروع ال�صهيوين..؟ وهل �صتكون �صفقة القرن تتويجا لها؟ وما هي مالمح املرحلة 
الثانية من امل�صروع وما هي معطياتها؟ وما هي �صمانات جناح املرحلة الثانية؟ 

املرحلة الثانية يف امل�صروع ال�صهيوين

دول �شمال �إفريقيا يف 
د�ئرة �ال�شتهد�ف

24 �شاعة

من الوا�صح اأن قادة امل�صروع ال�صهيوين 
يقدمون على مغامرة خطرية وان 

اخلطوات يف اجتاه املرحلة الثانية من 
امل�صروع �صتكون يف حقل الغام فاملنطقة 

تعي�ض حالة توتر وا�صطرابات

هنا تقفز اإىل الواجهة معطيات اخلطة 
ال�صهيونية للمرحلة الثانية من امل�صروع 

ال�صهيوين انها تدور حول ق�صايا عديدة منها 
الفال�صا والجتار باملا�ض واملعادن ومنابع املياه و 

تطويق عدد من البلدان العربية
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رئي�س جلنة ال�شحة  باملجل�س الولئي بتمرنا�شت �شيخ حني يوؤكد :

جناة،ح 

جلنة  رئي�س  حني  �شيخ  �أكد 
وحماية  و�لنظافة  �ل�شحة 
�ل�شعبي  باملجل�س  �لبيئة 
على   ، بتمرن��شت  �لوالئي 
�لدورة  يف  مد�خلته  هام�س 
�لعادية للمجل�س ، على �رضورة 
بعني  �ملعنية  �مل�شالح  �خذ 
قاعات  فتح  مطلب  �العتبار 
�البو�ب  �ملو�شدة  �لعالج 
بهدف جت�شيد تعليمات �لوز�رة 
بتقريب  �لقا�شية  �لو�شية 
و�نهاء  �ملو�طن  من  �ل�شحة 
مل�شافات  �لتنقل  مع  معاناته 
بعيدة للبحث عن �شبل �لعالج 
�ل�شيد�ليات  �لز�مية  مع 
�لعمل  على  باملناوبة  �ملعنية 
هو  ما  وفق  متاأخرة  ل�شاعات 
رزنامة  يف  عليه  من�شو�س 
�لعمل حتى و�ن �قت�شى �الأمر 
لتبديد  �شغرية  �شبابيك  فتح 
مبخاوفهم  �أ�شموه  ما  هاج�س 

من تعر�شهم العتد�ء�ت  .
من جهة ثانية فقد �شدد �شيخ 
على   مد�خلته  خ�شم  يف  حني 
�مل�شت�شفيات  دعم  �رضورة 
�لوظيفي  �لتاأهيل  باأجهزة 
مب�شت�شفى  تعلق  ما  خا�شة 
�ملقاطعة �الإد�رية عني �شالح 

معاينة  بجهة  تدعمت  �لتي 
�ملر�شى  �ملو�طنني  لتمكني 
�أجهزة  من  �ال�شتفادة  من 

�لتاأهيل �لوظيفي .
ويف �شياق �أخر قال رئي�س جلنة 
�ل�شحة و�لنظافة وحماية �لبيئة 
 ، �لوالئي  �ل�شعبي  باملجل�س 
من  للت�رضيع  �لوقت  حان  �أن 
م�رضوع  �جناز  �أ�شغال  وترية 
بعني  �رضير�   120 م�شت�شفى 

�شالح �لذي مل تتجاوز به ن�شبة 
�الجناز عتبة �لـ 20 باملائة .

ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
�ل�شحي  بال�شاأن  �ملهتمني 
يف  مترن��شت  والية  ببلديات 
حديثهم مع يومية »�لو�شط »، 
�لقيمة  باملد�خلة  و�شفوه  ما 
لرئي�س جلنة �ل�شحة و�لنظافة 
باملجل�س  �لبيئة  وحماية 
بتمرن��شت  �لوالئي  �ل�شعبي 

�شيخ حني ، موؤكد� �أن �ملد�خلة 
كانت كفيلة بو�شع �لنقاط على 
�حلروف ، خا�شة �ذ� علمنا �أن 
قطاع �ل�شحة بوالية مترن��شت 
بني  من  يعترب  �حلدودية 
�لقطاعات �لهامة �لتي حتظى 
طرف  من  كبرية  مبتابعة 
�جلميع للنهو�س بو�قع و �أفاقا 

�لقطاع �ل�شالف �لذكر .

�صرورة فتح قاعات العالج املو�صدة الأبواب 
.   توفري ال�شيدليات املناوبة و اقتناء اأجهزة التاأهيل الوظيفي  

.  م�شت�شفى 120 �شريرا بعني �شالح ي�شري بوترية بطيئة 

ك�شف رئي�س جلنة ال�شحة والنظافة وحماية البيئة باملجل�س ال�شعبي الولئي بتمرنا�شت �شيخ حني على 
هام�س مداخلته يف الدورة العادية الأخرية   للمجل�س ال�شعبي الولئي ، اأن قطاع ال�شحة بحاجة للمزيد من 

الهتمام وم�شاعفة اجلهود لفك العزلة عن املواطنني وجت�شيد مفهوم تقريب ال�شحة من املواطن .

قرية اأم الرانب ب�شيدي خويلد بورقلة

طرقات مهرتئة �صحة  غائبة  وبطالة تفتك بال�صباب   
 يتخبط �لقاطنون بقرية �أم �لر�نب 
بد�ئرة �شيدي خويلد  �لو�قعة على 
بعد حو�يل  25  كلم عن مقر والية 
�مل�شاكل  من  جملة  يف   ، ورقلة  
وجعلتهم  يومياتهم  �أرقت  �لتي 

يعي�شون حياة بد�ئية  .
�لر�نب  �أم  قرية  �شكان  نا�شد   
ببلدية �شيدي خويلد �لتابعة لوالية 
مع  حديثهم  معر�س  يف   ، ورقلة  
والية  و�يل   ، »�لو�شط«   يومية 
 ، بو�شتة    �ل�شديق  �بوبكر  ورقلة 
ب�رضورة برجمة لهم زيارة ميد�نية  
للوقوف على �أمهات �مل�شاكل �لتي 
حلول  غياب  ظل  يف  يكابدونها 
جذرية للمعانات �لتي يكابدونها  ، 
خا�شة ما تعلق بو�شعية �لطرقات 
مهرتئة  و�شعية  يف  �ملتو�جدة 
،نتيجة �شيا�شة �لرتقيع �لتي طالت 
�ملدرجة  �المنائية  �مل�شاريع 
و�لهيئة  �لبلدي  �ملخططني  �شمن 
مديرية  م�شتوى  على  �لتنفيذية 
ندد  وقد   ، �لعمومية  �ال�شغال 
تفاقم  من  �ملركبات  �شائقي 
�لطرقات   ل�شبكة  �ملزري  �لو�شع 
عدد  �رتفاع  يف  �شاهم  ما  وهو   ،

عدد  خلفت  �لتي  �ملرور  حو�دث 
خميف من �ل�شحايا ، متوعدين يف 
نف�س �لوقت بعدم دفع م�شتحقات 

ق�شيمة �ل�شيار�ت   .
 ويف �شياق مت�شل ،  قال حمدثونا 
من  �لتماطل  من   �شاخطون  �أنهم 
يف   ، �لبلدية    �شلطات  طرف 
تعميم �شبكة �الإنارة �لعمومية  عرب  
�لقرية  ، مما �شاهم  �أحياء و�شط 
 ، �ل�شامة   �حل�رض�ت  �نت�شار  يف 
باالإ�شافة  �ملخدر�ت   ومروجي 
للع�شابات �الإجر�مية �ملخت�شة يف 
على ممتلكات  و�ال�شتيالء  �ل�شطو 
�لغري ، �الآمر �لذي دفع بال�شحايا  
�الأجهزة  ومطالبة  �شكاوي  لتقدمي 
�ملتخ�ش�شة يف مكافحة  �جلرمية  
مقر   �جناز  ب�رضورة  �ملنظمة 
للدرك  �ملتنقلة  �الإقليمية  للفرقة 
الإعادة  �لر�نب  �أم  بقرية  �لوطني 

حفظ �الأمن  .
�النت�شار  بلة  �لطني  ز�د  ومما 
مل  �لذين    ، للبطالني  �لفظيع  
من  خمرجا   الأنف�شهم  يجدو� 
ظل   ،يف  حتا�رضهم   �لتي  �الأزمة 
و�لريا�شة   �لرتفيه  مر�فق  غياب 

ظاهرة  وتف�شي   ، �لفر�غ   مللء 
و�ملح�شوبية  و�لر�شوة  �ملحاباة 
   ، للبطالني  �شغل  منا�شب  يف خلق 
بال�رضكات  �لعمل  لطالبي  بالن�شبة 
�لوطنية �لعاملة يف حقول �لبرتول 
ل�شوناطر�ك  �جلهوية  باملديرية 
بالعا�شمة  م�شعود  حا�شي  بد�ئرة 

�ملركزية باجلنوب �ل�رضقي  .
فقد   ، �ل�شحي   �جلانب  يف  �أما 
�أ�شتكى �ل�شكان من تدين �خلدمات 
 ، �خلدمات   �ملتعددة  بالعيادة 
وهو ما دفع بال�شكان لتحمل عناء 
للموؤ�ش�شة  �ل�شفر  وم�شقة  �لتنقل 
بو�شياف  حممد   ، �ال�شت�شفائية 

بعا�شمة �لوالية لتلقي �لفحو�شات 
�لطبية �لالزمة  ، مطالبني يف نف�س 
�لوقت من �ملدير �لوالئي لل�شحة 
�مل�شت�شفيات  �إ�شالح  و  و�ل�شكان 
�لعاجل  بالتدخل    بالوالية  
من  �ل�رضورية  �ملتطلبات  لتوفري 
�جل   تدعيم قاعة �لعالج بالقرية 
 ، و�لر�ديو   �ل�شكانري  بجهازي 
يف  �ملخت�شني  لالأطباء  باالإ�شافة 
�جلر�حة �لعامة و�لعظام  ، و �الأنف 
من  �ل�شكان  النت�شال   ، و�حلنجرة 

مع�شلة تدين �خلدمات �لطبية .
�شالح ،ب 

اأ�شاليب ملتوية لل�شغل باملن�شاأة النفطية

بطالو عني �صالح بتمرنا�صت 
يطالبون بفتح حتقيق 

نا�شد �لع�رض�ت من بطايل �لوالية 
�ملنتدبة عني �شالح و�يل �لوالية 
فتح  �أجل  من  �لعاجل  بالتدخل 
�مللتوية  �لطرق  لعديد  حتقيق 
�أجل  من  �الأ�شا�س  يف  �ملنتهجة 
�لتوظيف  فروع  يف  �لتوظيف 

بال�رضكات �لنفطية  .
  �أكد �لع�رض�ت من �لبطالني باأن 
�لذين  �لبطالني  من  كبري  عدد 
�جلنوب  واليات  من  ينحدرون 
عني  والية  من  و  عموما  �لكبري 
�خل�شو�س  وجه  على  �شالح  
مبن�شب  �لظفر  من  يتمكنو�  مل 
�ل�شالف  بال�رضكات   قار  عمل  
بها  �لعمل  ظل  �لتي  ذكرها 
عدة  من  ير�ودهم  حلم  جمرد 
�لبطالة  �شبح  ظل  يف   ، �شنو�ت 
�لكثري  �أن  من  بالرغم  �خلانق 
عائالت  و  �أ�رض  يعيلون  منهم 
كبرية غري �أن ذلك مل ي�شفع لهم 
بالعمل يف �ل�رضكات �لنفطية ، و 
مع  حدة  �لبطالني  غ�شب  يزد�د 
�لبرتولية   �ل�رضكات  ��شتقطاب 
الأفو�ج من �ليد �لعاملة من خارج 
للعمل  توجيهها  يتم   ، �ملنطقة 
يف  منا�شب خمتلفة و ذلك وفق 
حاجيات �ملوؤ�ش�شة ، يف حني �أن 
�لبع�س من تلك �ملهام ب�شيطة و 
عايل  در��شي  م�شتوى  تتطلب  ال 
و  تتنا�شب  علمية  موؤهالت  �أو 

طلب �ملوؤ�ش�شة على غر�ر مهنة 
�ل�شائق و �لبناء و �حلد�ئقي ، غري 
�إ�شتقطابهم  تتعمد  �ل�رضكة  �أن 
بذلك  العبة  �لوالية  خارج  من 
من  �لع�رض�ت  �أع�شاب  على 
عني  ببلديات  �لبطال  �ل�شباب 
�ينغر  و  �لزو�ى  وفقارة  �شالح 
�ل�شلوك  هذ�  �إعتربو�  �لذين  و 
 . �ملحلية  �لعاملة  لليد  �إ�شتهانة 
و يف �شياق مت�شل ، فقد  توعد 
لهجة  من  بالت�شعيد  �لغا�شبون 
مل  ما  حالة  يف  �الإحتجاجات 
�شاغية  �آذ�نا  مطالبهم  جتد 
�لرقابة  غياب  م�شتنكرين   ،
و  �لو�شية  �ل�شلطات  لدن  من 
�ل�شغل  ملف  على  �لقائمني 
متابعة  �أجل  من  باملنطقة 
�لوز�رية  �لتعليمات  تنفيذ  مدى 
على  بنودها  يف  �أطنبت  �لتي 
الأبناء  �ل�شغل  يف  �الأولوية  منح 
قدرها  �شاحقة  بن�شبة  �ملنطقة 
قانون 04 / 19 بن�شبة 80 باملائة 
�الإعتبار  منح  �أجل  من  ذلك  و   ،
توظيف  و  �ملحلية  �لعاملة  لليد 
تتو�جد  �لذين  �لبطالني  كافة 
كاإجر�ء  �ملوؤ�ش�شات  برت�بهم 
�ل�شغل  الأزمة  حد  بو�شع  كفيل 
�لتعليمة يف  حال مت جت�شيد  يف 

�مليد�ن .
جناة ، ح 

يف ظل وجود م�شاحات �شا�شعة  غري م�شتغلة 

�صباب  تقرت  يطالبون بزيادة ح�ص�ص 
الدعم الفالحي

 ، تقرت  مدينة  تزخر 
�شا�شعة  مب�شاحات زر�عية 
بها  �الهتمام  �شاأن  من  وخ�شبة 
�ال�شتفادة  عمليات  وت�شهيل 
�ألفالحي  �المتياز  ملحيطات 
يف  نوعية  قفزة  حتقيق  لل�شباب 
و�ملحا�شيل  �ملزروعات  �شتى 
�أنو�عها و�لتي  بكل  �لزر�عية 
مناطق  على  فقط  حكر�  كانت 

�ل�شمال .
�ملو�طنني   بع�س  ت�رضيح  ويف 
من  »يطالبون  »�لو�شط  ليومية 
يف  ممثلة   ، �ملعنية  �جلهات 
 ، �لفالحة   م�شالح  مديرية 
للبلدية  باالإ�شافة    ، و�لد�ئرة 
ب�رضورة �لتدخل �لعاجل  ، لت�شهيل 
�ال�شتفادة  من حميطات �المتياز 
�لفالحي بغية  �ال�شتثمار وخدمة 
من  �لعديد  و�ن  خا�شة  �الأر�س 
�حل�شول  فقط   يريد  �ل�شباب 
على �الأر�س وباإمكاناته  �خلا�شة 

ي�شتثمر يف خدمة   �الأر�س .
على  �شبيل  تقرت  مدينة  ويف 
فالحية  حميطات  �ملثال  يوجد 
�لزر�عي  �الإنتاج  كنموذج حي يف 
كالقمح  �إنتاج �حلبوب  خا�شة يف 
�خل�رضو�ت  وبع�س  و�ل�شعري 
هذ�  وور�ء  �ملو�شمية  �الأخرى 
م�شاحات  �لفالحي  �ملحيط 
لال�شتقبال  مهياأة   �شا�شعة 
�لبطال  �ل�شباب  ع�رض�ت  من 
حميطات  يف  �ملنطقة  �شو�ء  يف 

�لفالحي  �و  �ال�شت�شالح 
حميط  �المتياز �ألفالحي ، ونف�س 
على  �ملنطقة  ينطبق  �الأمر 
تب�شب�شت  �ملجاورة  بلدية 
نف�س  يعانون  �شبابها  ،   حيث 
�جلهات  من  يطالبون  و   �الأمر 
�ل�شباب  منح  ت�شهيل  �ملعنية 
�ال�شتثمار يف  حميطات �المتياز 
�لو�شعية  �لفالحي وتقريبا نف�س 
و�دي  عا�شمة  ت�شهدها  مناطق 
ريغ �لكربى وجود م�شاحات كبرية 

و�شا�شعة .
لهذ� يطالب �شباب �ملنطقة من 
�ل�شباب  منح  �ملعنية  �جلهات 
كمنا�شب  �لفالحية  �الأر��شي 
�أخرى  جهة  ومن  جهة  من  عمل 
�الإنتاج  �كرب يف  مردودية  حتقيق 
�الإمكانات  ظل  يف  �ألفالحي 

�ملوجودة و�ملمثلة يف �الأر�س.
معر�س  طالب حمدثونا يف  وقد 
والية  و�يل  من  معنا  حديثهم 
ورقلة �أبوبكر �ل�شديق بو�شتة   ، 
ب�رضورة �لتحرك �لعاجل  لو�شع 
بات  �لذي  �لقائم  للم�شكل  حد 
غياب  ظل   يف  يومياتهم   يوؤرق 
�ل�شلطات  من  حقيقية  �إر�دة 
نف�س  يف  مطالبني   ، به  للتكفل 
�ل�شياق ، من بو�شتة  ب�رضورة  فتح  
حتقيق يف حادثة �لنهب �ملمنهج 
�ملح�شوبة  �لعقارية   لالأوعية 

على �ل�شق �لفالحي   .
�شالح ،ب 

اأخبار اجلنوب
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 

الرقم : 61/19

و�سل اإيداع ملف جتديد
 جمعية ولئية 

�صفر   18 امل�ؤرخ يف   06/12 رقم  القان�ن  مبقت�صى 
1433 امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
جتديد  ملف  اإيداع   ،2019/12/10 الي�م  هذا  مت   ،

جمعية ذات �صبغة والئية 
الدينية مل�صجد عائ�صة  اللجنة  - ت�سمية اجلمعية : 

اأم امل�ؤمنني بلدية تاجم�ت
امل�ؤمنني  اأم  عائ�صة  مب�صجد   : الجتماعي  املقر   -

بلدية تاجم�ت
- املودع : عطاء اهلل فاطمي 

الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اللجنة 
تطبيقا  االإ�صهار  ب�صكليات  القيام  يجب   : مالحظة 

لن�س املادة 18 من القان�ن املذك�ر اأعاله 
ANEP N°:2016001935 الو�سط:2020/01/27



يامن نوباين

"الآن، بعد اأن نقلت اإدارة معتقالت 
من  �شبال،  اأ�شريا   34 الحتالل 
معتقل  اإىل  "عوفر"  معتقل 
من  ممثليهم  دون  "الدامون"، 
�شيتعامل  كيف  البالغني،  الأ�رسى 
هوؤلء الأطفال مع هذه املواقف 
ال�شعبة!؟" يت�شاءل املن�شي، الذي 
املعتقل.  يف  عاما   15 اأم�شى 
اأم�شى  الذي  املن�شي،  يتخوف 
حمكوميته  مدة  من  �شنوات  �شبع 
ممثال وم�شوؤول عن ق�شم الأ�شبال 
الأ�رسى  عزل  من  "عوفر"،  يف 
خا�شة  اأق�شام  يف  الأطفال 
جنائيني  ب�شجناء  خمتلطة  اأو 
مدنية،  �شجون  يف  اإ�رسائيليني، 
تعج باملجرمني واملوقوفني على 
والغت�شاب  املخدرات  ق�شايا 
اجلرائم.  من  وغريها  وال�رسقات 
بعد  الأ�شبال  ن�شتقبل  وي�شيف: 
الذي  التحقيق  من  خروجهم 
كبريا،  نف�شيا  �رسرا  لهم  ي�شبب 
احلرمان  عن  تعوي�شهم  ونحاول 
اأ�شعب  ومن  له،  يتعر�شون  الذي 
توفري  تواجهنا  التي  امل�شكالت 
خا�شة  لهم،  والطعام  املالب�س 
هذه  يف  فالأ�شبال  الطعام،  كمية 
اإىل  يحتاجون  العمرية  املرحلة 
اإدارة  تقدمه  مما  اأكرث  تغذية 
اأي  تعر�س  حال  "ويف  املعتقل. 
اإىل  بنقله  نقوم  للمر�س،  �شبل 
يتطلب  الذي  الأمر  وهو  العيادة، 
ي�شل  واأحيانا  كبريا  �شغطا  منا 
املعتقل،  اإدارة  مع  م�شكلة  اإىل 
املري�س  ال�شبل  فح�س  اأجل  من 
بتعليم  ونقوم  له،  العالج  وتوفري 
مع  التعامل  كيفية  الأ�شبال 
ال�شجانني"،  والأطباء  العيادات 
م�شوؤوليتنا  "كانت  املن�شي.  يقول 
الأ�شبال  حلياة  اليومي  ال�شبط 
النوم،  وقت  مثال:  دقيق،  ب�شكل 
وقت  ي�شتفيقوا،  اأن  عليهم  متى 

وقت  الدرا�شة،  وقت  الفطار، 
اللعب"."يف حال مل ت�شمح �شلطات 
ال�شبال،  ممثلي  بنقل  الحتالل 
نحن  مطالبهم،  �شيحققون  كيف 
حت�شيل  ن�شت�شعب  كنا  الكبار 
اأطفال  �شيتمكن  كيف  حقوقنا، 
معزولون من ذلك يف �شجن خطري 
جنائيون".ورف�شاً  اأ�رسى  فيه 
لدجمه مع ال�ّشجناء الإ�رسائيليني، 
الحتالل  �شجون  اإدارة  توا�شل 
حجز املعتقل املقد�شي القا�رس 
العزل  يف  غزالة   اأبو  م�شعب 
النفرادي لليوم )31( على التوايل 

يف �شجن "اأوفيك".
اأ�رسى  اأبو غزالة منوذج من عدة 
عن  اأ�رسبوا  اأو  عزلوا  قا�رسين، 
الطعام لعدة اأيام، رف�شا لقرارات 
الحتالل نقلهم اإىل اأق�شام خا�شة 
املعتقلني  من  ممثليهم  دون 
�شجون مدنية جميع  البالغني، يف 
جنائيني  �شجناء  ت�شم  اأق�شامها 
على خلفيات ق�شايا كاملخدرات 
معتقلي  يف  والقتل.  والغت�شاب 
عدد  يقوم  "جمدو"  و  "عوفر" 
بتوجيه  البالغني  املعتقلني  من 
حياتهم  نظام  واإدارة  الأ�شبال 
اأمام  اأو�شاعهم ومتثيلهم  ومتابعة 

اإدارة املعتقل.
 39( الأعرج  �رسغام  املحرر 
عاماً( اأم�شى 19 عاماً يف �شجون 
ممثاًل  كنت  قال:  الحتالل، 
لالأ�رسى الأ�شبال املقد�شيني، يف 
ق�شم معزول مبعتقل "جمدو"، ثم 
ومت  "الدامون"  اإىل  نقلهم  جرى 
تتابع  اإدارية  كهيئة  معهم،  نقلنا 
الدامون  ويف  اليومية،  �شوؤونهم 
الآن، هناك ق�شم )1( وهو الق�شم 
الذي يحوي الـ34 �شبال مت نقلهم 
قبل عدة اأ�شابيع من عوفر، وق�شم 
وق�شم  اجلنائيني،  ق�شم  وهو   )2(
وهن  الأ�شريات،  تقبع  وفيه   )3(
والق�شم  اأ�شرية،   45-40 بني  ما 
من  اأ�شريا   )68( وفيه   )4( الأخري 

وميثلهم  املقد�شيني،  الأ�شبال 
الكبار،  من  اأ�رسى  ثالثة  فقط 
عليهم  لأن  كبرية،  م�شوؤولية  وهي 
متابعة الأ�شبال 24 �شاعة ومعرفة 
ما يدور يف غرفهم. ومن الأ�شبال 
�شجون  اإدارة  مع  ت�شادموا  الذين 
الحتالل يف الآونة الأخرية، قال 
جبارين،  خليل  هناك  الأعرج: 
اىل  نقلهما  ومت  هادي  وحممد 
عوي�س  وحممود  اجللمة،  زنازين 
الطعام.  عن  اأيام  عدة  واأ�رسب 
هي  الداخلية  الفو�شى  واأ�شاف: 
ما ت�شعى اإليها الإدارة وهو ما ينتج 
لها ال�شتقرار، اإ�شافة اإىل حماولة 
عرب  الأطفال  من  عدد  اخرتاق 
اإحداث  بالتايل  ميزات  اعطائهم 
الأ�شبال،  الأ�رسى  بني  ت�شادم 
الفنت  واإحداث  ببع�س،  بع�شهم 
التي  واحلقوق،  التعليم  وانهاء 
يف  كبرية  لدرجة  م�شانة  كانت 
وحتدث  كبار.  ممثلني  وجود  ظل 
اجلنائيني  اعتداء  عن  الأعرج، 
الأمنيني  الأ�شبال  الأ�رسى  على 
ال�رسائيلية،  التاأهيل  مراكز  يف 
�شياق  ويف  مقتنياتهم.  و�رسقة 
قامت  الأ�شبال،  الأ�رسى  معاناة 
الحتالل  �شجون  م�شلحة  اإدارة 
انتفا�شة  بداية  يف  بف�شلهم 
اأق�شام  2000( يف  )اأيلول  الأق�شى 
"رميونيم"  �شجن  يف  خا�شة 
اأو  متابعة  اأو  اإ�رساف  عن  بعيدا 
الكبار،  الأ�رسى  قبل  من  عناية 
الأ�شواأ  املرحلة  هذه  وكانت 
اإدارة  وا�شتفردت  ق�شيتهم،  على 
عليهم  وفر�شت  بهم،  املعتقالت 
القمعية،  اإجراءاتها  من  العديد 
�شلوكهم  على  تلقائيا  انعك�س  ما 
يف  كانوا  واأنهم  �شيما  وتكوينهم، 
مع  وفردي  مبا�رس  توا�شل  و�شع 
ببث  ي�شمح  ما  املعتقالت،  اإدارة 
واإراداتها  و�شيا�شاتها  اأفكارها 
وتفريغهم  عقولهم  و�شلب  عليهم 
يف  وذلك  الوطني،  فكرهم  من 

وخطرية.  ح�شا�شة  تن�شئة  مرحلة 
معتقل  2010 يف  عام  احلال  تغري 
املعتقلون  وجنح  "عوفر"، 
من  الن�شال  من  �شنوات  وبعد 
خا�س  ونظام  وحياة  واقع  فر�س 
لالإ�رساف  الأطفال  باملعتقلني 
ومتكنوا  حياتهم،  واإدارة  عليهم، 
من اإحداث حتول يف الق�شية عرب 
على  عنهم  ممثلني  وجود  فر�س 
اخلا�شة  التمثيلية  الهيئات  غرار 
الكبار، وهي منظومة  باملعتقلني 
املعتقلون  ابتكرها  اإدارية 
اأمام  موحدين  البقاء  من  متكنهم 
متفق  جلان  ومتكنت  ال�شجان. 
من  الكبار  املعتقلني  من  عليها 
والعتناء  الأطفال  احت�شان 
�شوؤون  وتنظيم  وحمايتهم،  بهم، 
اليومية،  حياتهم  ومتطلبات 
و�شبط وتوجيه �شلوكهم، والدفاع 
�شجون  اإدارة  اأمام  حقوقهم  عن 
تعليمي  برنامج  وو�شع  الحتالل، 
امل�شتويات،  لكل  تثقيفي  تربوي 
الثانوية  وحتى  الأمية  حمو  من 
الثاين/  كانون   13 يف  العامة. 
يناير اجلاري، قامت اإدارة �شجون 
الحتالل بنقل )34( اأ�شرياً طفاًل، 
من معتقل "عوفر" اإىل "الدامون" 
دون ال�شماح ملمثليهم مبرافقتهم، 
لهم  ممثلني  بوجود  ال�شماح  اأو 
اأولية  خطوة  يف  وذلك  هناك، 
ال�شيا�شة على جميع  لفر�س هذه 
يف  الأطفال  املعتقلني  اأق�شام 
اإح�شائيات  وت�شري  املعتقالت. 
�شوؤون  وهيئة  الأ�شري  نادي 
طفل   200 قرابة  اأن  اإىل  الأ�رسى 
هي:  �شجون،  ثالثة  يف  يقبعون 
فيما  وجمدو،  والدامون،  عوفر، 
اعتقلوا  الذين  الأطفال  عدد  بلغ 
منذ العام 2015 وحتى نهاية العام 
بلغ  فيما  طفل،   6700 املن�رسم 
الإداري  العتقال  حالت  عدد 
منذ عام 2015 قرابة )30( حالة، 
اأطفال  اأربعة  فيوجد  حاليا  اأما 

واأو�شحت  اإداريا.  معتقلون 
البلدات  بع�س  اأن  الإح�شائية 
التي ت�شكل نقطة متا�س مع جنود 
يف  امل�شهد  ت�شدرت  الحتالل 
اعتقال الأطفال، منها: العي�شوية، 
وتقوع،  فجار،  وبيت  اأمر،  وبيت 
وخميم  قدوم،  وكفر  نظام،  ودير 
�شوؤون  هيئة  وك�شفت  العروب. 
تفا�شيل  واملحررين  الأ�رسى 
يعي�شها  التي  الكارثية  الأو�شاع 
جرى  الذين  الأطفال  املعتقلون 
نقلهم موؤخراً من معتقل "عوفر" 
عددهم  والبالغ  "الدامون"،  اإىل 
اأن  الهيئة  واأو�شحت  طفاًل.   )34(
الأطفال،  بها  زج  الذي   )1( ق�شم 
مليء  طويلة  �شنني  منذ  مهجور 
ول  وال�رسا�شري،  باحل�رسات 
الآدمية، ول تدخله  للحياة  ي�شلح 
من  مكون  وهو  ال�شم�س،  اأ�شعة 
ل  منها   3 �شغرية،  غرف  خم�س 
يوجد  واثنتني  نوافذ،  فيها  يوجد 
�شغريتني،  لكنهما  نافذتني  بهما 
جداً،  منخف�س  الغرف  و�شقف 
ورطبة،  مهرتئة  وجدرانها 
واحلمامات خارج الغرف وو�شعها 
�شيء، وتوجد "�شبه �شاحة" يُطلق 
عن  عبارة  هي  )فورة(  عليها 
الرئي�شي  الق�شم  باب  بني  ممر 
�شغرية  وم�شاحتها  الغرف  وبني 

الق�شم  رائحة  عن  عدا  جداً، 
اأن  واأ�شافت  للغاية.  الكريهة 
الأطفال املنقولني اإىل "الدامون" 
فال  "كانتينتهم"،  بدون  و�شلوا 
اأو  للطبخ  بالطات  معهم  يوجد 
ال�شماح  مت  فقط  ماء،  �شخانات 
واأغطيتهم  مالب�شهم  باأخذ  لهم 
اأنه  اإىل  الهيئة  واأ�شارت  اخلا�شة. 
اأعلن  املا�شي  الأ�شبوع  خالل 
الع�شيان يف  من  القا�رسون حالة 
الأو�شاع  على  رداً  ال�شجان  وجه 
داخل  يعي�شونها  التي  املزرية 
نقلهم  على  واحتجاجاً  الق�شم، 
املعتقلني  من  ممثليهم  بدون 
اإجراءات  بعدة  وقاموا  البالغني، 
وتك�شري  الأبواب،  على  كالطرق 
احلمامات  واأبواب  اخلزائن 
املقابل،  "الأبرا�س".يف  وبع�س 
اأقدمت اإدارة املعتقل على اإدخال 
الأطفال  لقمع  خا�شة  وحدات 
املنقولني والتنكيل بهم، وتعمدت 
الكهربائي  والتيار  املاء  قطع 
عنهم، كما قامت بالعتداء عليهم 
وتقييد  تع�شفي  ب�شكل  بال�رسب 
ور�س  طويلة  ل�شاعات  بع�شهم 
الغاز عليهم، وم�شادرة حاجياتهم، 
اإ�شافة اإىل معاقبة بع�شهم بنقلهم 

اإىل زنازين "اجللمة".

اأكد الأ�ستاذ مدير عام وحدة الرقابة الداخلية يف هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين يف املحافظات اجلنوبية الأ�ستاذ ح�سن قنيطة خالل مقابلة تلفزيونية على » 
فل�سطني اليوم » اليوم اخلمي�س اأن اإدارة م�سلحة ال�سجون ال�سرائيلية من خالل ع�سرات املمار�سات غري القانونية املخالفة لالتفاقيات واملواثيق الدولية حتاول 

قتل الروح الن�سالية لالأ�سرى الفل�سطينيني

املعتقلون الأطفال يف قلب املعركة مع ال�سجان
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القابعون  املر�شى  الأ�رسى  يعانى 
والبالغ  الرملة"  �شجن  "عيادة  يف 
عددهم 12 اأ�شريا، من ظروف �شحية 
وال�شعوبة،  ال�شوء  بالغة  واعتقالية 
بفعل  البطيء  املوت  ويواجهون 
�شيا�شة الهمال الطبي املتعمد من 
واإدارة  الإ�رسائيلية  ال�شلطات  قبل 

�شوؤون  هيئة  وذكرت  �شجونها. 
بيان،  يف  واملحررين،  الأ�رسى 
هناك  املر�شى  اأن  الأحد،  اليوم 
الطبي  القتل  �شيا�شة  من  يعانون 
اخلدمات  انعدام  حيث  املتعمد، 
ت�شخي�س  وعدم  وال�شحية،  الطبية 
تقدمي  وانعدام  املر�شية،  احلالت 

لهم،  الالزمة  والأدوية  العالجات 
العالج  على  الأ�رسى  وم�شاومة 
واملنومات.  امل�شكنات  وتقدمي 
املر�شى  الأ�رسى  اأن  اإىل  واأ�شارت 
خالد  هم:  "الرملة"  يف  القابعني 
ومعت�شم  موقدة  ومن�شور  �شاوي�س 
و�شالح  الأقرع  وناه�س  رداد 

وجمال  م�شطفى  ورامي  �شالح 
العربيد  و�شامر  �شباغ  زيد وحممد 
�شعادة  واحمد  ال�شاوي�س  وكتيبة 
اأربعة  اىل  اإ�شافة  زهران،  واحمد 
برعايتهم  يقومون  اآخرين  اأ�رسى 
الأ�شري  بهم وهم كل من  والهتمام 
دياك  ابو  و�شامر  ر�شوان  اإياد 

خ�شري.  ابو  واأحمد  عمور  وعليان 
املر�شية  احلالت  اأن  اإىل  ونوه 
القابعة ب�شجن الرملة هي الأ�شعب 
فهناك  الأخرى،  لل�شجون  بالن�شبة 
واملعاقون،  بالر�شا�س،  امل�شابون 
باأمرا�س  وامل�شابون  وامل�شلولون، 
�شنوات  منذ  يعانون  خبيثة  واأورام 

اأج�شامهم  يف  الأمرا�س  تفاقم  من 
ومن  الطبي،  الإهمال  �شيا�شة  ومن 
لطلبات  ال�شتجابة  يف  املماطلة 
�شحية،  لأ�شباب  املبكر  الإفراج 
اىل  املحامون  بها  يتقدم  والتي 
بهذا  الإ�رسائيلية املخت�شة  اللجان 

ال�شاأن.

12 اأ�سريا مري�سا يواجهون القتل البطيء يف "عيادة �سجن الرملة"
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�سحايا الهمال الطبي من الأ�سرى يف ارتفاع

ع.ف

خالل  انه  اإىل  "الأ�شقر"  نوه 
اكت�شاف  مت  الأخرية  ال�شهور 
الأ�رسى  من  العديد  اإ�شابة 
كال�رسطان  خطرية  باأمرا�ض 
واجللطات  متقدمة،  مراحل  يف 
عدم  نتيجة  وغريها  القلبية 
الأ�رسى،  على  املبكر  الك�شف 
منا�شبة  عالجات  تقدمي  وعدم 
الأ�رسى  ت�شيب  التي  لالأمرا�ض 
يف مراحلها الأوىل، و ال�شتهتار 
عمليات  اإجراء  بعدم  بحياتهم 
�رسورية  فحو�شات  اأو  جراحية 
لهم. وتطرق "الأ�شقر" اإىل حالة 
عادل  "اأحمد  املقد�شي  الأ�شري 
واملعتقل  عاماً(،   40( �شعادة" 
بال�شجن  وحمكوم   ،2003 منذ 
اأ�شيب  حيث  مرة،   13 املوؤبد 
رميون  �شجن  يف  قلبية  بجلطة 
"م�شفي  اإىل  اأثرها  على  نقل 
�شوروكا الإ�رسائيلي"، ومت اإجراء 
عملية ق�شطرة له، ول تزال حالته 
اإىل  وبحاجة  �شعبة  ال�شحية 
تراجعت  كما  م�شتمرة.  متابعة 
�شحة الأ�شري املقد�شي "فرا�ض 

ب�شكل  عاًما(   46( غامن"  �شادق 
جللطة  تعر�ض  كان  حيث  كبري، 
�شجون  يف  مرات  عدة  قلبية 
الحتالل نتيجة الإهمال الطبي، 
ومل يقدم له رعاية طبية اأو عالج 
منا�شب الأمر الذي اأدى لتدهور 
من  يعانى  وبداأ  اأكرث،  �شحته 
الدرقية،  الغدة  عمل  يف  خلل 
ودي�شكات يف ظهره ورقبته وهو 
بحاجة ما�شة لعمليات جراحية، 
بتحويله  متاطل  الإدارة  لكن 
باإعطائه  وتكتفي  للم�شت�شفى 
امل�شكنات دون ت�شخي�ض حلالته 
معتقل  وهو  ال�شحيح،  بال�شكل 
منذ عام 2002 وحمكوم بال�شجن 
"�شادي  الأ�شري  كذلك   . املوؤبد 
من  عاماً(   43( مو�شى"  في�شل 
قلبية  بجلطة  اأ�شيب  كان  جنني، 
نقله  ومت  النقب،  �شجن  يف 
اإىل  مروحية  عرب  عاجل  ب�شكل 
م�شت�شفى �شوروكا، واأدخل وحدة 
بامل�شت�شفى،  املكثفة  العناية 
واأجريت له عملية ق�شطرة، وهي 
فيها  ي�شاب  الذي  الثانية  املرة 
بجلطة يف ال�شجون، وهو معتقل 
وحمكوم  2002م،  عام  منذ 

بال�شجن ملدة 25 عاماً. واأ�شاف 
اخرين  اأ�رسى  باأن  "الأ�شقر" 
ال�رسطان  اإ�شابتهم مبر�ض  تبني 
على  �شنوات  مرور  بعد  القاتل 
"موفق  الأ�شري  بينهم  اعتقالهم 
من  عاماً(،   77( عروق"  نايف 
والذي  بالنا�رسة،  يافا  مدينة 
تبني موؤخراً باأنه يعاين من مر�ض 
واملعدة،  الكبد  يف  ال�رسطان 
ل�شهور  ال�شجون  اإدارة  وماطلت 
لتلّقي  للم�شت�شفى  حتويله  قبل 
معتقل  وهو  الكيماوي،  العالج 
وحمكوم  2003م،  العام  منذ 
وهناك  عاماً،  لـ)30(  بال�ّشجن 

خطورة حقيقة على حياته.
نايف  "اإبراهيم  الأ�شري  كذلك 
الداخل  من  عاماً(   60( اأبو مخ" 
الأ�رسى  من  وهو  املحتل، 
مار�ض  منذ  ومعتقل  القدامى، 
بال�شجن  وحمكوم  1986م، 
يف  �شحته  تدهورت  املوؤبد، 
اإجراء  وبعد  الأخرية،  ال�شهور 
باأنه  تبني  له،  طبية  فحو�شات 
يف  ال�رسطان  مبر�ض  م�شاب 
الدم يف مرحلة متقدمة وحالته 
اأ�شيب  بينما  خطرة.  ال�شحية 

البنا"  حممد  "م�شطفي  الأ�شري 
)31 عاماً( من خميم جباليا �شمال 
قلبية خالل  بجلطة  قطاع غزة، 
املا�شي،  العام  اأغ�شط�ض  �شهر 
وموؤخراً تعر�ض لنتكا�شه �شحية 
و�شقط  الوعي  وفقد  خطرية 
مغ�شياً عليه داخل ال�شجن، ونقل 
الإهمال  نتيجة  امل�شت�شفى،  اإىل 
بتقدمي  واملماطلة  الطبي 
للم�شت�شفى  وحتويله  العالج 
امل�شتمرة  مطالباته  رغم 
له  الطبية  الفحو�ض  باإجراء 
�شحته.  تدهور  �شبب  ملعرفة 
الأ�شري  �شناً  الأ�رسى  واأكرب 
عاماً(،   81(  " ال�شوبكي  "فوؤاد 
كبري،  ب�شكل  �شحته  تراجعت 
اأكرث من  اإىل امل�شت�شفى  ونقل 
باإ�شابته  ي�شتبه  حيث  مرة، 
اإىل  ا�شافة  ال�رسطان،  مبر�ض 
منها  الأمرا�ض  من  جمموعة 
ال�شغط وال�شكري وم�شاكل يف 
معتقل  وهو  والدي�شك،  القلب 
وحمكوم  2006م،  عام  منذ 
عاماً،   17 ملدة  بال�شجن 
الحتالل  �شلطات  ورف�شت 
ثلثي  بق�شاء  عنه  الإفراج 

املدة. واأ�شار "الأ�شقر" اإىل اأن 
يتعر�شون  املر�شى  الأ�رسى 
�شجون  يف  البطيء  للموت 
الحتالل يف ظل ا�شتهتار اإدارة 
ال�شجون بحياتهم وعدم توفري 
لهم،  الالزمة  الطبية  الرعاية 
كل  احلائط  بعر�ض  وال�رسب 
تن�ض  التي  الإن�شانية  املواثيق 
ال�شحية  الرعاية  تقدمي  على 
يفتح  مما  لالأ�رسى،  املطلوبة 
�شهداء  قائمة  لرتفاع  الباب 
التي  الأ�شرية  الوطنية  احلركة 

املا�شى  العام  نهاية  و�شلت 
وا�شتطرد  �شهيداً.   )222( اإىل 
الحتالل  باأن  "الأ�شقر" 
فري�شة  الأ�رسى  ترك  يتعمد 
اإجراء  بعدم  وذلك  لالأمرا�ض 
للمر�شى  جدية  فحو�شات 
منهم، وغالبا ما تتم معاينتهم 
اإىل  اإ�شافة  فقط،  بالنظر 
العمليات  اإجراء  تاأخري 
املر�شى،  لالأ�رسى  اجلراحية 
و�شور  طبية  حتاليل  اإجراء  اأو 
اإ�شاعة، لعدة �شنوات مما يفاقم 

وينعدم   ، ال�شحية  حالتهم 
ويقربهم  �شفاوؤهم  يف  الأمل 
اأ�رسى   " ونا�شد  املوت.  اإىل 
املوؤ�ش�شات  كافة  فل�شطني" 
مقدمتها  وفى  الدولية  الطبية 
 ، العاملية  ال�شحة  منظمة 
واإدانه  �شمتها  عن  اخلروج 
له  يتعر�ض  ما  جتاه  الحتالل 
جرائم  من  املر�شى  الأ�رسى 
بعدم  لقتلهم  تهدف  وا�شحة 
لهم،  املنا�شب  العالج  تقدمي 

وال�شتهتار بحياتهم.

اأكد مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات باأن اأ�سرى جدد ين�سمون اإىل قائمة املر�سى ب�سكل م�ستمر يف �سجون الحتالل نتيجة �سيا�سة الهمال الطبي التي ت�ستخدمها اإدارة ال�سجون 
بحقهم والتي جتعل حياتهم معر�سه للخطر ال�سديد. الباحث "ريا�ض الأ�سقر" الناطق الإعالمي للمركز اعترب اأن �سيا�سة الإهمال الطبي املتعمدة للحالت املر�سية بني 

الأ�سرى تزيد من اأعداد الأ�سرى امل�سابني باأمرا�ض خطرية داخل ال�سجون، بحيث ميكن ال�سيطرة على املر�ض يف بداياته ولكن مع جتاهل الرعاية والعالج ل�سهور طويلة او 
�سنوات جتعل من ال�سفاء اأمرا �سعبًا اإن مل يكن م�ستحياًل.

تقرير : اإعالم الأ�سرى

وعوفر  �شامل  حمكمتي  ا�شم   يرتبط 
الع�شكريتني يف اأذهان عائالت الأ�رسى 
�شيء  هو  ما  بكل  ق�شيتهم  ومتابعي 
يالقوها  التي  للمعاناة  نظراً  وقمعي، 
خالل ح�شور جل�شات اأبنائهم الأ�رسى 
لتعليمات  املحاكم  تلك  وخ�شوع 
التي  القا�شية  والأحكام  املخابرات 
ت�شدر من خاللهما. وقال الناطق با�شم 
اأ. علي املغربي  مكتب اإعالم الأ�رسى 
يلعـب  الع�شـكري لالحتالل  الق�شـاء  اأن 
ويوفـر احلمايـة  فاعـاًل ومتواطئـاً  دوراً 
التـي  الحتالل  ل�شيا�شـات  القانونيـة 
خالل  مـن  الدولـي،  القانـون  تنتهـك 
قانونيـاً  اإطـاراً  توفـر  �شوريـة  حماكـم 
�شـكلياً لل�شاباك لإ�شدار اأحكام انتقامية 
وقا�شية بحق اأبنـاء �شـعبنا دون متكينهـم 
مـن حقهم يف اإجـراء حماكمـات عادلـة. 
فـي  املعتقليـن  حماكمـة  باأن  واأ�شاف  
املحكمـة الع�شـكرية تتم ب�شـورة بعيـدة 
العادلـة،  املحاكمـات  اأ�شـول  عـن 

وخا�شة ق�شايا العتقال الإداري والتي 
�رسيح،  ب�شكل  املخابرات  تتولها 
اإ�شدار  املحاكم  ق�شاة  على  وتفر�ض 
بحق  اأخرى،  اأوامر  جتديد  اأو  اأوامر، 
اتهـام،  لئحـة  تقـدمي  دون  الأ�رسى 
وي�شتبدلها مبلـف �شـري مينـع املحامـي 
باأن  ـالع عليـه. وبني املغربي  الِطّ مـن 
حماكم الحتالل تتعمد تاأجيل جل�شات 
املحاكم لعدد كبري من املرات بهدف 
م�شاعفة معاناة الأ�رسى وذويهم الذين 
ويقطعون  طويلة  م�شافات  ي�شافرون 
حلني  ومذلة  ا�شتفزازية  اإجراءات 
اأبنائهم  لروؤية  املحاكم  اإىل  و�شولهم 
ملعاناة  اإ�شافة  ق�شاياهم،  ومتابعة 
الأ�رسى اأنف�شهم الذين يعتربون الرحلة 

قطعة من العذاب.

اإجراءات قا�سية

الأ�شري  والد  �شربي  عي�شى  املواطن 
الفتى اأحمد �شربي من قلقيلية والقابع 
يف ق�شم الأ�شبال ب�شجن جمدو يتحدث 

عن رحلة املعاناة وما يتعر�ض له اأهايل 
للو�شول  قا�شية  اإجراءات  من  الأ�رسى 
اإىل املحكمة حيث يقول "منذ اعتقال 
ابني اأحمد قبل 11 �شهراً، توجهت على 
مرات،   10 يقارب  ما  �شامل  حمكمة 
واأقطع م�شافة تزيد عن 200 كم ذهابا 
واإياباً، حيث يعترب يوم جل�شة املحكمة 
واجل�شد  النف�ض  على  �شعب  يوم  هو 
عليك  الو�شول  "عند  وي�شيف  معاًط. 
اأمني  ممر  عرب  طويلة  م�شافة  ال�شري 
حماط بال�شبك احلديدي من اجلانبني، 
ثم النتظار ل�شماع اجلندي وهو ينادي 
على عائلة الأ�شري والدخول يف تفتي�ض 
الأخرى  القاعة  يف  النتظار  ثم  مذل 
قاعة  اإىل  الأ�شري  اجلنود  يح�رس  حتى 
املحكمة، ول منلك بعد ذلك �شوى اأن 
دون  فقط،  ابننا  بروؤية  عيوننا  نكحل 
ال�شماح لنا مب�شافحته اأو احلديث معه، 
ولو حاولنا يتم منعنا بق�شوة، وقد نحرم 
بعد ذلك من ح�شور اجلل�شات. وو�شف 
ا�شم  ي�شمع  عندما  بال�شمئزاز  �شعوره 
حمكمة �شامل ويقول "وترت�شم يف ذهني 

الأ�شري  اأبني  واتخيل  ال�شيئة  الذكريات 
اليدين  مقيد  وهو  البني،  باللبا�ض 
له  يكنون  الذين  اجلنود  بني  والقدمني 

كل العدا".

رحلة عذاب

جربيل  اأ�شامة  اأبو  امل�شن  يروى  بينما 
التي  املحاكم  مع  حكايته  قلقيلية  من 
اإ�شماعيل  الأ�شري  حفيده  مع  ح�رسها 
جربيل قبل اإ�شدار حكم بحقه فيقول" 
ميكن  الع�شكرية  �شامل  حمكمة  رحلة 
�شدة  من  رحلة عذاب  عليها  نطلق  اأن 
اإجراءاتها وعدم الحرتام الإن�شان فيها، 
وتعمد الحتالل اإذلل الأ�شري وعائلته، 
فهم ل يحرتمون اأحد ول يقيمون وزناً 
اأو  طفل  او  ال�شن  يف  كبري  اأو  ملري�ض 
يف  �شاهدت  جربيل  وي�شيف  امراأة. 
ينزعن  جمندات  اجلل�شات  اإحدى 
اأنه  بحجة  الن�شاء  دبو�ض احلجاب عن 
بحجابها  املراأة مم�شكة  وتبقى  معدن 
له  تق�شعر  منظر  الدبو�ض يف  نزع  بعد 

عائالت  على  اجلنود  و�رساخ  الأبدان، 
الأحيان،  بع�ض  يف  و�شتمهم  الأ�رسى 
ذويهم  لزيارة  ياأتون  �شباب  واعتقال 
كثريا  اهلل  حمدت  وقد  املحكمة،  يف 
جحيم  اإىل  الذهاب  من  تخل�شت  اأنني 
حمكمة �شامل بعد الإفراج عن حفيدي 
يل  بالن�شبة  �شامل  فمحكمة  اإ�شماعيل، 
�رس م�شتطري ل اأ�شتطيع �شماع ا�شمها، 

واأجتنب ذكرياتها املوؤملة.

ح�سور لرفع املعنويات

اغبارية  وئام  املحامي  قال  بدوره 
املحاكم  باأن  الفل�شطيني  الداخل  من 
يعرفها  و�شامل،  عوفر  يف  الع�شكرية 
اإل  بيت  من  فما   ، الفل�شطيني  الكل 
وذكرياتها  عذابها،  من  ن�شيب  وناله 
الأ�رسى  اأهايل  باأن  ويوؤكد   ، املوؤملة 
بهم  الت�شال  عند  كثرياً  ميتع�شون 
حماكمة  جل�شات  مبواعيد  لإبالغهم 
عن  تعرب  بكلمات  ويتمتمون  اأبنائهم 
تلك  من  والتذمر  النزعاج  مدى 

لالأهايل  اجلنود  ملعاملة  نظراً  الرحلة 
التي  ال�شتفزازية  الأمنية  والإجراءات 
يتعر�شون لها، ورغم ذلك ي�رس الأهايل 
اأبنائهم  حماكم  جل�شات  احل�شور  على 
عنهم  للتخفيف  منهم  حماولة  يف 
عليهم،  والطمئنان  معنوياتهم،  ورفع 
واأكد  عليهم.  احلكم  قبل  اأزرهم  ول�شد 
الحتالل  �شلطات  باأن  الأ�رسى  اإعالم 
من  اأداة  املحاكم  �شاحات  حولت 
اأدوات التعذيب لالأ�شري واأهله، وكذلك 
و�شيلة ابتزاز بفر�ض الغرامات املالية 
كاهل  لإثقال  الأ�رسى  على  الباهظة 
القت�شادي  الو�شع  ظل  يف  عائالتهم 
الأ�رسى  اإعالم  وطالب  املرتدي. 
ت�شكيل  ب�رسورة  الدولية  املوؤ�ش�شات 
جلان قانونية متخ�ش�شة لزيارة حماكم 
على  والطالع  الع�شكرية  الحتالل 
اأ�شكال الإهانة التي يتعر�ض لها اأهايل 
التع�شفية  الأحكام  وكذلك  الأ�رسى، 
الأ�رسى  تفر�شها على  التي  النتقامية 
الإدارية  والأوامر  الأطفال،  وخا�شة 

التع�شفية التي ت�شدر من خاللها.

حماكم الحتالل الع�سكرية 

حماكم �سورية و�ساحات للإذلل والقهر
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عي�شة ق.

»الكناري«  ت�شكيلة  انهارت  حيث 
الثاين  ال�شوط  خا�شة  املقابلة  يف 
خالله  ا�شتقبلت  والذي  منها 
كانت  بعدما  كاملة،  اأهداف  ثالثة 
متّكنت من الوقوف الند للند اأمام 
املناف�س الكونغويل واأنهت ال�شوط 
الأول بالتعادل هدف يف كل �شبكة، 
بعدما افتتح اأ�شحاب الأر�س باب 
اأن  الت�شجيل عرب ركلة جزاء، قبل 
النتيجة،  حمرون  الالعب  يعدل 
اأر�شية  دخل  »الكناري«  دفاع  لكن 
منهارا  الثاين  ال�شوط  يف  امليدان 
ويف  بثالثية،  املحليون  وباغته 

وليد  القائد  تواجد  ال�شدد  هذا 
وهو  املدفع  فم  يف  �رشيفة  بن 
تلقي  م�شوؤولية  يتحمل  الذي 
الفريق هدفني منها الهدف الأول 
لفيتا كلوب بعد مل�شة يد وا�شحة 
للكرة يف منطقة العمليات، قبل اأن 
ورغم  الثاين،  الهدف  يف  يت�شبب 
اإىل  الثاين  ال�شوط  يف  خروجه 
توا�شلت  الدفاعية  الأخطاء  اأن 
بوط  بن  احلار�س  مرمى  وتلقى 
هدفني اآخرين رفعا غلّة املناف�س 
اآلته  حتّركت  والذي  الكونغويل، 
القبائل  �شبيبة  اأمام  الهجومية 
على  التهديف  عن  �شامت  بعدما 
الأوىل،  الأربع  اللقاءات  مدار 

والذي مل ي�شجل خالل 360 دقيقة 
من املناف�شة القارية اإل اأنه وجد 
ظالته على ح�شاب ممثل اجلزائر 

يف املناف�شة القارية.
على  النتقادات  اأبواب  ارتفعت 
اإدارة الرئي�س �رشيف مالل والذي 
مت حتميله م�شوؤولية �شياع الفريق 
القارية  املناف�شة  يف  التاأهل  حلم 
اأين  املقبل،  الدور  يف  والتواجد 
اإىل الجتماع ظهرية  دعا الأن�شار 
الغد اأمام ملعب اأول نوفمرب بتيزي 
وزو، وطالبوا بح�شور قوي ملحبي 
الفريق القبائلي من كافة الوليات 
من اجل البحث عن اخلروج بقرار 
اإنقاذ  على  بامل�شاعدة  ي�شمح 

غاليا  الثمن  يدفع  والذي  النادي، 
من الت�شيري الكارثي مالل لل�شبيبة 
الوعود  على  الأمور  توقفت  اأين 
دون اأي جت�شيد على اأر�س الواقع 
ال�شبيبة من  من خالل عدم متكن 
عهدته، حيث  لقب يف  اأي  حتقيق 
تت�شاعد الطلبات برحيل مالل من 
على راأ�س ال�شبيبة ومغادرة جميع 
اجلميع  رف�س  ظل  يف  املحيط 
على  كعروف  مراد  املدرب  بقاء 
راأ�س العار�شة الفنية لل�شبيبة وهو 
اإىل  الفريق  قيادة  يف  ف�شل  الذي 
الإق�شاء  بعد  نتيجة  اأي  حتقيق 
من الدور 1/32 لكاأ�س اجلمهورية 

وتوديع املناف�شة القارية.

وّدع فريق �شبيبة القبائل املناف�شة القارية بعد الهزمية الثقيلة التي تلقاها على ملعب »ال�شهداء« مبدينة 
كين�شا�شا، والتي جاءت اأمام نادي فيتا كلوب برباعية لهدف �شمن اجلولة اخلام�شة وما قبل الأخرية 

من دور جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا، اأين التحق النادي القبائلي مبواطنه احتاد العا�شمة الذي كان 
اأق�شي قبله من نف�س امل�شابقة على يد الوداد البي�شاوي املغربي، وف�شلت ال�شبيبة يف العودة بفوز ي�شمن لها 

الحتفاظ باآمالها للتناف�س على اإحدى التاأ�شريتني املوؤهلتني اإىل الدور ربع النهائي

�ضبيبة القبائل توّدع رابطة الأن�شار يح�شرون لتجمع غدا وي�شرون على طرد مالل
الأبطال بهزمية قا�ضية بكين�ضا�ضا

الاليف ربط اخلروج من امل�شابقة القارية 
باأزمة النادي التي اأثرت على نتائجه

اإدارة احتاد العا�ضمة تخ�ضم 
اأجرتني لبلقروي وتنزله للرديف

العا�شمة  احتاد  اإدارة  عاقبت 
بخ�شم  بلقروي  ه�شام  لعبها 
امتثاله  عقب  �شهريتني  اأجرتني 
بعد  التاديبي  املجل�س  اأمام 
اأطلقها  التي  النارية  الت�رشيحات 
مباراة  ليلة  الفريق  اإدارة  �شد 
القبائل،  �شبيبة  اأمام  الكال�شيكو 
املدافع  اأن  اإىل  بالإ�شافة 
املحوري �شيتم اإنزاله اإىل التدرب 
له  عقوبة  الرديف  النادي  مع 
بخ�شو�س  اإدانته  متت  بعدما 
وجهها  التي  الت�رشيحات 
للم�شوؤولني على الفريق العا�شمي 
والتي اعتربتها متردا على النادي 
يف فرتة تركيز على لقاء هام وكان 
الدخول  خالله  مر�شحا  بلقروي 
اأن  قبل  الأ�شا�شية  الت�شكيلة  يف 
دزيري  بالل  املدرب  ي�شتنجد 
بالالعب تيبوتني من اأجل الدخول 
عقب  لعبا   18 قائمة  �شمن 
ب�شبب  اللقاء  قائمة  ا�شتبعاده عن 
مع  الع�شاء  اإىل  النزول  رف�شه 
زمالئه خالل ق�شاء ليلة اللقاء يف 
ت�رشيحاته  يطلق  اأن  قبل  الفندق 
باإقدامها  الإدارة  متهما  النارية 
راف�شا  اأجرته  تخفي�س  على 
وعلى  الإدارة  اأن  رغم  الأمر، 
ل�شان ناطقها الر�شمي طارق غول 
اأنها مل تتخذ قرار اخل�شم  اأكدت 
ات�شلت  اأنها  الأمر  يف  ما  وكل 
مراجعة  طلب  اأجل  من  ملناجريه 
تقدميه  عدم  على  بناء  العقد 
منه  منتظرا  كان  الذي  املردود 
ال�شائفة  خالل  ا�شتقدامه  منذ 
فرتة  الإدارة  املا�شية، ومل حتدد 
وذلك  الرديف  مع  الالعب  تدرب 
ظل  يف  خا�شة  موؤجل،  تاريخ  اإىل 
على  احل�شول  يف  املعني  اإ�رشار 

اأوراق الت�رشيح واملغادرة.

الاليف: نعتذر من اأن�شارنا 
و�شنعو�شهم بلقب حملي

اعتذر لعب احتاد العا�شمة موؤيد 
بعد  الفريق  اأن�شار  من  الاليف 

القارية  املناف�شة  من  خروجهم 
ربع  اإىل  التاأهل  من  واإق�شائهم 
نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا عقب 
الهزمية التي تكبدوها اأمام الوداد 
عّجلت  والتي  املغربي  البي�شاوي 
املجموعات،  دور  من  بخروجهم 
يف  الليبي  الالعب  اأو�شح  حيث 
التعداد  اأن  اإعالمية  ت�رشيحات 
من  بالفوز  العودة  اأجل  من  عمل 
اآخر حلظة  اإىل  وال�رشاع  املغرب 
الدور  اإىل  التاأهل  تاأ�شرية  حول 
متر  مل  الأمور  اأن  غري  املقبل، 
عدم  ب�شبب  مثايل  ب�شكل  معهم 
امليدان،  اأر�شية  على  الرتكيز 
العا�شمة  احتاد  مهاجم  وعاد 
للو�شعية  النك�شة  هذه  تربير  اإىل 
الت�شكيلة  على  مرت  التي  ال�شعبة 
والتي  ال�شابقة  الفرتة  يف  والنادي 
خا�شة  �شلبي  ب�شكل  عليهم  اأثرت 
و�شدد  النتائج.  م�شتوى  على 
�شيكون  الفريق  اأن  املتحدث 
جمربا على طي �شفحة امل�شاركة 
اأ�رشع وقت ممكن من  القارية يف 
الكروية  للمواعيد  التح�شري  اأجل 
من  تبقى  فيما  تنتظرهم  التي 
�شيكونون  حيث  احلايل،  املو�شم 
على موعد مع املناف�شة املحلية 
الوطنية  البطولة  على  والتناف�س 
اأنهم  م�شيفا  اجلمهورية،  وكاأ�س 
التعرث  تدارك  يعملون على  �شوف 
يف املناف�شة القارية على امل�شتوى 
احللي من خالل اللعب على لقب 
يعو�س اأن�شارهم خيبة اخلروج من 

رابطة الأبطال الإفريقية.

توج نادي املجمع الريا�شي البرتويل 
بطولة  بلقب  وا�شتحقاق  جدارة  عن 
اجلزائر املفتوحة لل�شباحة باحلو�س 
ال�شغري يف ختام املناف�شة التي جرت 
الوطنية  البطولة  مع  واحد  اآن  يف 
ال�شتوية اأ�شاغر-اأوا�شط بني 21 و 25 
بباب  باحة«  »احممد  جانفي مب�شبح 
الزوار، وانتزع »البرتوليون« لقب هذه 
اإثر  املفتوحة  البطولة  من  الن�شخة 
ال�شباقات  على  املطلقة  �شيطرتهم 
الفتتاحي  اليوم  منذ  النهائية 
للمناف�شة، حيث ت�شدر زمالء النجم 
املتاألق رمزي �شو�شار جدول الرتتيب 
املختلط  للميداليات  النهائي  العام 
ميدالية   68 بر�شيد  و�شيدات  رجال 
 15 و  ف�شية   21 ذهبية،   32 منها 
برونزية، وتفوق فريق املجمع بفارق 
الثاين  ال�شف  �شاحب  على  �شا�شع 
اكتفى مبجموع  الذي  احتاد اجلزائر 
 1 و  ف�شية   5 ذهبية،   5 ميدالية   11
برونزية متبوعا بنادي بريد اجلزائر 
بواقع 14 ميدالية 4 ذهبية، 8 ف�شية 

و 2 برونزية.

ا�شتعرا�س  البرتويل  الفريق  وتابع 
للبطولة،  اخلتامي  اليوم  ع�شالته يف 
بح�شده ذهبية نهائي �شباق التتابع 4 
اأربع �شباحات رجال  مرات 100 مرت 
الوطني  القيا�شي  للرقم  مع حتطيمه 
كان  حيث  ج   17 ثا   41 د   3 بزمن 
الرقم ال�شابق بحوزتهم منذ البطولة 
الوطنية املفتوحة ل�شنة 2018.، يعدو 
الف�شل يف هذا املردود اإىل الرباعي 
نزمي  من  املت�شكل  »الناري«،  الدويل 
رمزي  بلمان،  من�شف  بارة،  بن 

�شو�شار و جواد �شيود.
على  البرتويل  املجمع  �شبان  وهيمن 
بح�شدهم  لالأكابر،  الرجايل  اللقب 
 11 ذهب،   16 ميدالية   32 جمموع 
توقيع  عن  ناهيك  برونز   5 و  ف�شة 
جديدة،  وطنية  قيا�شية  اأرقام  ثالث 
مناف�شه  املجمع  �شحق  وبهذا 
املتح�شل  اجلزائر،  احتاد  التقليدي 
على 6 ميداليات، كما فر�س املجمع 
العام  الرتتيب  يف  �شطوته  البرتويل 
ح�شب امليداليات على فئة والأوا�شط 
ال�شغريات،  وكذا  و�شيدات  رجال 

النقاط  ح�شب  اللقب  عن  ناهيك 
لفئة  ا�شتثنائية  ب�شفة  املخ�ش�س 
وذلك حل�شاب  واإناث  ذكور  الأ�شاغر 
اأ�شاغر- ال�شتوية  الوطنية  البطولة 
»البرتوليات«  و�شيطرت  اأوا�شط، 
-كما جرت عليه العادة- على اللقب 
 34 بح�شدهن  للكربيات،  الن�شوي  
 10 و  ف�شة   10 ذهب،   14 ميدالية 
احتاد  ب�شباحات  متبوعات  برونز 
اجلزائر بواقع 3 ذهب و 2 برونز، ثم 

بريد اجلزائر 2 ذهب و 5 ف�شيات.
احتاد  مدرب  اعرتف  جانبه،  من 
فريق  بقوة  معن�رشي  علي  اجلزائر 

ا�شتحق  الذي  البرتويل،  املجمع 
ما  كل  »قدمنا  اللقب:  ك�شب  ح�شبه 
لدينا اأثناء هذه امل�شابقة. كنا نتوقع 
فوز املجمع بالنظر اإىل الأرمادة التي 
�شعينا  منطقي،  اأمر  وهذا  ميتلكها 
للعب جميع اأرواقنا الرابحة، ل�شيما 
خن�شاء  ال�شاعدة  ال�شباحة  بوا�شطة 
مزاحمة  من  متكنت  التي  بلقا�شمي 
زيادة  ذهبيات،  ثالث  ونيل  الكربيات 
يف  جنح  الذي  اهلل  جاب  اأني�س  على 
الطولية  ال�شباقات  يف  الرهان  ك�شب 
مرت   1500 و   400 لقبي  بح�شده 

حرة«. 

بطولة اجلزائر املفتوحة لل�شباحة

املجمع البرتويل يتوج باللقب يف الرتتيب العام
يف ظل الو�شعية املالية ال�شعبة ملولودية 

وهران

�ضريف الوزاين يح�ضر لال�ضتقالة 
من رئا�ضة جمل�س الإدارة

وهران  مولودية  نادي  يوا�شل 
املالية،  الأزمات  يف  التخبط 
نتائج  على  �شلبًا  اأثر  الذي  الأمر 
و�رشب  الدوري  يف  الفريق 
اأعرق  من  واحد  با�شتقرار 
وعود  ورغم  اجلزائرية،  النوادي 
لولية وهران  ال�شلطات املحلية 
بو�شع حد لالأزمة، وجلب �رشكة 
و�شد  النادي  لتمويل  وطنية 
ظلت  لقمان  دار  اأن  اإل  نفقاته، 
مب�شريي  دفع  ما  حالها،  على 
بال�شتقالة،  التلويح  اإىل  النادي 
طاهر  العام  املدير  اأن  وعلم  
قادًرا  يعد  مل  الوزاين،  �رشيف 

على جمابهة الأزمة التي يعي�شها 
يف  جدًيا  يفكر  واأ�شبح  الفريق، 
الن�شحاب من جمل�س الإدارة يف 
وجتاهل  امل�شوؤولني،  �شمت  ظل 
النادي،  لو�شعية  ال�شلطات 
�رشيف  يتقدم  اأن  املنتظر  ومن 
القليلة  ال�شاعات  يف  الوزاين، 
ملجل�س  با�شتقالته  املقبلة، 
على  احتجاًجا  املولودية،  اإدارة 
يعي�شها  التي  الكارثية  الو�شعية 
النادي، اإ�شافة اإىل رف�شه حتمل 
الأن�شار  ومواجهة  امل�شوؤولية 

الغا�شبني لوحده.
ق.ر.

عي�شة ق.

ق.ر.
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دراجا   70 من  اأزيد  ي�شارك 
الوطن  واليات  عديد  من 
لكاأ�س  الثانية  املرحلة  يف 
ل�شباق   2020 اجلزائر 
على  الهوائية  الدراجات 
�شتحت�شنها  التي  الطريق 
والية تب�شة ما بني 29 جانفي 
املقبل،  فيفري  والفاحت 
اأم�س  اأول  به  اأفاد  ما  ح�شب 
»كري�شبني«  جمعية  رئي�س 
يا�شني  الهوائية  للدراجات 
دلول، واأو�شح ذات املتحدث 
من  الثانية  املرحلة  هذه  اأن 

ال�شباق الوطني للدراجات من 
اجلزائرية  االحتادية  تنظيم 
بالتن�شيق  الهوائية  للدراجات 
الوالئية  املديرية  مع 
وجمعية  والريا�شة  لل�شباب 
م�شاركة  �شتعرف  »كري�شبني« 
ما بني 70 و 90 دراجا ميثلون 
و�شيتناف�س  االأندية،  عديد 
متر  جوالت   3 يف  الدراجون 
تب�شة،  بوالية  بلديات   9 عرب 
ذات  اليه  اأ�شار  ما  ح�شب 
بنقاط  للظفر  املتحدث، 
حت�شني  من  متكنهم  اإ�شافية 

امل�شتوى  على  ترتيبهم 
من  املزيد  وح�شد  الوطني 

االألقاب.
�شيقطع املتناف�شون يف اليوم 
االأول م�شافة 122 كم انطالقا 
و�شوال  الوالية  عا�شمة  من 
مرورا  الكويف  بلدية  اإىل 
وبوحلاف  بكارية  ببلديات 
وبوخ�رضة  ومر�شط  الدير 
الزرقاء،  وعني  واملريج 
دلول،  عنه  ك�شف  ما  ح�شب 
يف  الدراجون  �شيقطع  كما 
كم   102 م�شافة  الثاين  اليوم 

بني بلديتي تب�شة واحلمامات، 
وقريقر  مقدم  ببئر  مرورا 
�شي�شهد  حني  يف  وال�رضيعة، 
املناف�شة  من  االأخري  اليوم 
قطع م�شافة 101 كم بني تب�شة 
وبخ�شو�س  واحلمامات، 
االإجراءات التنظيمية حت�شبا 
اأكد  الريا�شي،  احلدث  لهذا 
اأن  »كري�شبني«  رئي�س جمعية 
ومديرية  املحلية  ال�شلطات 
يعملون  والريا�شة  ال�شباب 
على و�شع اللم�شات االأخرية.
ق.ر.

الدويل  الالعب  غاب 
العمري  اجلزائري جمال بن 
اأول  خا�شها  التي  القمة  عن 
اأمام  ال�شباب  فريقه  اأم�س 
الدوري  حل�شاب  الهالل 
عرفت  والتي  ال�شعودي، 
التعادل بني الفريقني، اأين برر 
الغياب  �شبب  النادي  مدرب 
اإىل االإ�شابة التي يعاين منها 
للمنتخب  املحوري  املدافع 
على  تلقاها  والتي  الوطني 
واأو�شح  القدم،  م�شتوى 
مدرب  لو�شي�شكو  رازفان 
ال�شباب اأن غياب بن العمري 
ال�شباب  ت�شكيلة  على  اأثر 
املردود  ظل  يف  اأثرا  وترك 

خالل  يقدمه  الذي  القوي 
تواجده على اأر�شية امليدان، 
التي  ت�رضيحاته  يف  واأردف 
ال�شعودي  االإعالم  نقلها 
العمري  بن  تواجد  عدم  اأن 

املعنية  الفريق  قائمة  �شمن 
اإىل  اأ�شا�شا  يعود  باملقابلة 
على  متاعب  من  معاناته 
م�شتوى املف�شل التي جعلته 
من  ومنعته  باالآالم  يع�رض 

التواجد يف اأف�شل جاهزية.
اجلبل  حي  ابن  غياب  وكان 
موعد  عن  بالعا�شمة 
اأثر  قد  الهالل  اأمام  القمة 
نايه  جماهري  ا�شتغراب 
ت�شاءلوا عرب  والذين  ال�شباب 
الر�شمية  احل�شابات  خمتلف 
التوا�شل  مواقع  عرب  للنادي 
اأ�شباب  عن  االجتماعي 
النار  وفتحوا  الالعب  غياب 
ظل  يف  الفريق  اإدارة  على 
طبعتهم  التي  التخوفات 
اإىل  تعر�شه  بخ�شو�س 
التخلي  يف  والرغبة  احلقرة 
بيعه  خالل  من  خدماته  عن 

اإىل فريق اآخر.

عي�شة ق.

عندما كان جمددا فعاال من 
الثامن  هدفه  ت�شجيل  خالل 
الكروي  املو�شم  بداية  منذ 
مهاجم  قاد  حيث  اجلاري، 
زمالئه  الوطنية  الت�شكيلة 
التي  املقابلة  يف  الفوز  اإىل 
بنادي  اأم�س  اأول  جمعتهم 
 21 اجلولة  حل�شاب  ديجون 
من الدوري الفرن�شي، بعدما 
ديجون  بال�شيف  اأطاحوا 
اأين  لواحد،  هدفني  بنتيجة 
الثالث  النقاط  ديلور  منح 

لفريقه بعدما متكن ن ت�شجيل 
الأ�شحاب  الثاين  الهدف 
من   63 الدقيقة  يف  االأر�س 
�شوطها  انتهى  التي  املقابلة 
قبل  ال�شلبني  بالتعادل  االأول 
الثاين  ال�شوط  يعرف  اأن 
ت�شجيل ثالثة اهداف كاملة، 
م�شاعفة  �شاحب  ديلور  كان 
النتيجة قبل اأن يقل�س الزوار 
دقائق،   0  1 بعد  النتيجة 
عرب  ديلور  هدف  جاء  بينما 
ال�شباك.  يف  حمكمة  راأ�شية 
زين  مواطنه  عاد  من جهته، 
معانقة  على  فرحات  الدين 

بعدما  جمددا  ال�شباك 
التهديف،  يف  �شهيته  ا�شتعاد 
هدفا  �شجل  كان  الذي  وهو 
�شباك  يف  نيم  ناديه  مع 
امل�شيف �شانت ايتيان �شمن 
ورغم  الفرن�شي،  الدوري 
الهزمية التي تطبدها زمالء 
اخل�رض  ميدان  متو�شط 
هدف  �شجل  اخلري  اأن  غال 
بعدما  للزوار،  ال�رضف 
نحو  زمالئه  من  كرة  تابع 
املرمى عرب راأ�شية متقنة يف 
الدقيقة االأخرية من ال�شوط 
يف  ف�شلوا  اأنهم  اإال  االأول، 

كانوا  بعدما  بالنتيجة  العودة 
رد،  دون  بهدفني  متاأخرين 
ومل يتمكنوا من التعديل على 

االأقل.
من جانبه، جنح اأ�شامة درفلو 
مع  اأهدافه  اأول  ت�شجيل  يف 
يف  يف  يف  اجلديد  فريقه 
فينلو �شمن الدوري الهولندي 
والذي يلعب يف �شفوفه على 
�شكل اإعارة اإىل نهاية املو�شم 
الكروي اجلاري، حيث اأهدى 
الحتاد  ال�شابق  الالعب 
العا�شمة الفوز لفريقه الذي 
ميدانه  خارج  متعادال  كان 

�شي  كي  اآر  امل�شيف  اأمام 
فالفيك �شمن اجلولة 20 من 
يف  بهدف  الهولندي  الدوري 
كل �شبكة، قبل ان ي�شجل ابن 
مدينة بو�شعادة الهدف الثاين 
فوزا  ومينحه  الزائر  للفريق 
القواعد.  خارج  من  ثمينا 
بوجناح  بغداد  وا�شل  بينما 
�شدارة  على  �شيطرته  ب�شط 
يف  الهدافني  ترتيب  جدول 
بعدما  قطر  جنوم  دوري 
�شجل هدفه 13 هذا املو�شم، 
يف  م�شاهمته  خالل  وذلك 
الذي حققوه  العري�س  الفوز 

ال�شحانية  اأمام  ملعبهم  على 
من   13 اجلولة  حل�شاب 
والتي  القطري  الدوري 
كان  لهدف،  برباعية  انتهت 
بوجناح خلف ت�شجيل الهدف 
الرابع يف الوقت ال�شائع من 
جزاء  ركلة  عرب  املقابلة 
�شددها بنجاح، اأين ابتعد يف 
ال�شدارة عن اأقرب مطارديه 
براهيمي  يا�شني  مواطنيه 
ميلك  اللذان  هني  و�شفيان 
كل العب منهما 10 اأهداف. 
الالعب  قاد  املقابل،  يف 
ناديه  بن غيث  الروؤوف  عبد 

التاأهل  اإىل  التون�شي  الرتجي 
من  النهائي  ربع  الدور  نحو 
مناف�شة رابطة اأبطال اإفريقيا 
�شجله  الذي  التعادل  رغم 
اأمام  »راد�س«  ملعبهم  على 
املغربي  البي�شاوي  الرجاء 
من  اخلام�شة  اجلولة  �شمن 
املناف�شة  جمموعات  دور 
القاري بنتيجة هدفني يف كل 
متو�شط  افتتح  حيث  �شبكة، 
ميدان اخل�رض باب الت�شجيل 
يف اللقاء ل�شالح الرتجي بعد 
مرور 32 دقيقة على انطالق 

اللقاء.

بالإ�شافة اإىل متريرة حا�شمة مل�شلوب يف اأول ظهور له مع اأم �شالل

املحرتفون اجلزائريون يتاألقون 
و5 هدافني يف خمتلف الدوريات

متّيزت خمتلف مباريات نهاية هذا الأ�شبوع بتاألق لفت لالعبني املحرتفني اجلزائريني 
الذين �شجل خم�شة لعبني منهم اأهدافا وقدم امل�شتقدم اجلديد لنادي اأم �شالل وليد 

م�شلوب متريرة حا�شمة يف اأول ظهور له مع فريقه اجلديد يف دوري جنوم قطر، وهو الذي 
التحق ب�شفوفه خالل املركاتو ال�شتوي احلايل قادما من الدوري الفرن�شي، ويف هذا ال�شدد 

وا�شل الالعب الدويل اجلزائري اأنديه ديلور ترك ب�شماته يف اللقاءات التي يخو�شها رفقة 
ناديه مونبلييه وهو الذي تاألق جمددا باألوانه نهاية هذا الأ�شبوع

املجمع  م�شارعو  �شيطر 
البرتويل على مناف�شات اليوم 
بطولة  من  االأخري  و  الثالث 
اأكابر فردي  اجلزائر للجيدو 
ذهبية  ميداليات  اأربع  بنيلهم 
املتناف�س  اخلم�س  بني  من 
»ح�شان  بقاعة  ال�شبت  عليها 
حر�شة«، وعرف اليوم االأخري 
الثقيلة،  لالأوزان  املخ�ش�س 
ال�شابة  امل�شارعة  بروز 
من  �شنة   19 معمري  مروى 
املجمع البرتويل التي تغلبت 
يف نهائي اأكرث من 78 كغ على 
يف  زميلتها  و  اللقب  حاملة 
بحركة  ع�شلة  �شونيا  الفريق 
تدم  مل  منازلة  يف  »اإيبون« 
من  واحدة  دقيقة  من  اأكرث 
الزمن، و�رضحت معمري بعد 
فخورة  جد  »اأنا   : تتويجها 
ليتوج  جاء  الذي  اللقب  بهذا 
من  طويلة  اأ�شهر  جمهودات 
العمل. اأ�شكر مدربي الذي مل 
ودفعني  بت�شجيعاته  يبخلني 
هذه  لدي.  ما  كل  لبذل 
ن�شائحه  ثمرة  امليدالية هي 
النهائي  وكان  القيمة«، 
اأول  املربمج  الثاين  الن�شوي 
ل�شالح  كغ   78 من  اأقل  اأم�س 
�شبيبة  �شيخ  ثالة  امل�شارعة 
تغلبت  التي  بجاية  الق�رض 
نادي  اي�شعالل  لويزة  على 
بجاية يف غياب حاملة اللقب 
كوثر وعالل املجمع البرتويل 

ب�شبب االإ�شابة.
املجمع  حقق  الرجال،  لدى 
الكاملة  العالمة  البرتويل 

بفوزه بثالث ميداليات ذهبية 
يف ثالثة نهائيات وكانت من 
ن�شيب اأ�شامة كابري اأقل من 
بوعمار  م�شطفى  كغ،   90
وحممد  كغ   100 من  اأقل 
 100 من  اأكرث  بلرقعة  �شفيان 
املجمع  مدرب  وعرب  كغ، 
يعقوبي  الدين  نور  البرتويل 
عن ارتياحه للنتائج املحققة 
رغم  م�شارعيه،  قبل  من 
اأ�شا�شية  عنا�رض  عدة  غياب 
غرار  على  االإ�شابة  ب�شبب 
 73 من  اأقل  نورين  فتحي 
جمموعة  »لدينا   : وقال  كغ، 
من  مزيج  بتواجد  متوازنة 
اخلربة  اأ�شحاب  امل�شارعني 
اإطار  يف  وهذا  ال�شباب  و 
تنتهجها  التي  ال�شيا�شة 
ت�شبيب  بهدف  االدارة 
حت�شري  هو  االأهم  التعداد. 
الوطني  للفريق  م�شارعينا 
املحافل  خمتلف  يف  للربوز 

الدولية«.
املدير  اعترب  جهته،  من 
باالحتادية  الوطني  الفني 
�شليم  للجيدو  اجلزائرية 
البطولة  م�شتوى  اأن  بوطب�شة 

نظرا  متو�شطا  كان  الوطنية 
اأ�شا�شية  عنا�رض  عدة  لغياب 
ب�شبب  الوطني  املنتخب  يف 
التقني:  االإ�شابة.واأ�شاف 
لنا  �شمحت  البطولة  »هذه 
بانتقاء عنا�رض جديدة حيث 
�شيلتحق اأبطال اجلزائر ل�شنة 
2020 الحقا بالفريق الوطني 
لال�شتحقاقات  حت�شبا 
الدولية القادمة، خا�شة منها 
بطولة افريقيا املقررة �شهر 
اأفريل باملغرب«، كما تطرق 
التحكيم  مل�شاألة  بوطب�شة 
التي اعتربها النقطة ال�شوداء 
واأ�شار:  اجلزائر،  لبطولة 
»م�شتوى وزن اأقل من 73 كغ 
الفئات  باقي  اأح�شن من  كان 
التحكيمية  القرارات  اأن  اإال 
اأثرت �شلبا على م�شوار عدة 
يتكرر  اأال  اأمتنى  م�شارعني. 
ذلك يف املناف�شات القادمة«، 
اجلزائر  بطولة  وعرفت 
التي  فردي  اأكابر  للجيدو 
اأيام،  ثالثة  مدار  على  جرت 
م�شارع   500 حوايل  م�شاركة 

منهم 170 لدى ال�شيدات.
ق.ر.

بطولة اجلزائر للجيدو اأكابر ح�شب الفردي

�ضيطرة م�ضارعي املجمع 
البرتويل على مناف�ضات الأخري

جماهري ال�شباب ثارت على اإدارة الفريق ب�شببه

بن العمري يغيب عن قمة الهالل ب�ضبب 
اإ�ضابة يف القدم

املرحلة الثانية لكاأ�س اجلزائر للدراجات بتب�شة

م�ضاركة اأكرث من 70 ريا�ضيا

عي�شة ق.



ثمن  الدور  ت�سيل�سي  بلغ 
ك�أ�س  مل�س�بقة  النه�ئي 
بفوزه  الإجنليزي  الحت�د 
ه�ل  م�سيفه  على  ال�سعب 
»للبلوز«  و�سّجل   ،1-2 �سيتي 
ميت�سي  البلجيكي  من  كل 
توموري  وفيك�يو  ب�ت�سواي 
امل�سيف  هدف  ك�ن  فيم� 
ك�ميل  البولندي  ن�سيب  من 
يكون  وبذلك  غروزيت�سكي، 
نزيف  اأوقف  قد  ت�سيل�سي 
تكّبده�  التي  ال�سلبية  النت�ئج 
يف الفرتة الأخرية بعد هزمية 
ثّم  يون�يتد  نيوك��سل  اأم�م 
�سمن  اأر�سن�ل  مع  تع�دل 

الدوري الإجنليزي املمت�ز. 
من جهته، �سعد لي�سرت �سيتي 
عقب  اخل�م�س  الدور  اإىل 
برنتفورد  اأر�س  على  فوزه 
درجة اأوىل بنتيجة 1-0، ووقع 
هدف الت�أهل املبكر مل�سلحة 
النيجريي  الدويل  »الثع�لب« 
منذ  اإيهي�ن�ت�سو  كيلي�سي 

الدقيقة 4.
م�ست�سيفه  مع  توتنه�م  تع�دل 
ملثله،  بهدف  �س�وثمبتون 
ب�لت�سجيل  ال�سيوف  وب�در 
هيونغ  �سون  وّقعه  بهدف 
مني عند الدقيقة 58، ومتكن 
من  بوف�ل  �سفي�ن  املغربي 
لأ�سح�ب  النتيجة  تعديل 
 ،87 الدقيقة  يف  الأر�س 
للعودة  توتنه�م  و�سي�سطر 
اإىل ملعبه حل�سم ت�أهله بعدم� 
مب�راة  خو�س  على  اأجرب 
مع�دة يف مواجهة �س�وثمبتون 
املدرب  فريق  اأ�سقط  الذي 
الربتغ�يل جوزيه مورينيو 0-1. 
حظي  »ال�سبريز«  ك�ن  واإذا 
احل�سول  حم�ولة  بفر�سة 
مب�راة  يف  بط�قته  على 
اللندين  ج�ره  ف�إن  مع�دة، 
امل�س�بقة  وّدع  ه�م  و�ست 
على  جمهوره  بني  بخ�س�رته 
الكرواتي  ال�س�بق  مدربه  يد 
ق�د  الذي  بيليت�س  �سالفن 

و�ست  الأوىل  الدرجة  فريق 
بروميت�س األبيون للفوز بهدف 
منذ  �سجله  ت�و�سند  لكونور 
اأكمله  لق�ء  يف   ،9 الدقيقة 
منذ  لعبني  بع�رشة  ال�سيوف 
اأخرى  جهة  من   ،72 الدقيقة 
ح�سم نوريت�س �سيتي مواجهة 
على  بفوزه  املمت�ز  الدوري 
فيم�   ،1-2 برينلي  م�سيفه 
خلو�س  نيوك��سل  �سي�سطر 
قواعده  خ�رج  مع�دة  مب�راة 
بعد تع�دله �سلب� بني جم�هريه 
من  يون�يتد  اأوك�سفورد  مع 

الدرجة الث�نية.

�سقط مون�كو على اأر�سه اأم�م 
اأهداف  بثالثة  �سرتا�سبورغ 
 21 املرحلة  �سمن  لهدف 
وبعد  الفرن�سي،  الدوري  من 
الأربع�ء  الق��سية  خ�س�رته 
اأم�م  اأر�سه  على  امل��سي 
يف   4-1 جريم�ن  �س�ن  ب�ري�س 
مب�راة موؤجلة من املرحلة 15 
�سقط مون�كو جمدداً لتتوا�سل 
افتتح  ال�سلبية،  نت�ئجه  �سل�سلة 
النتيجة  اأجورك  لودوفيك 
طوم��سون  اأدري�ن  اأ�س�ف  ثم 
وال�رشبي  الث�ين  الهدف 
الهدف  ميرتوفيت�س  �ستيف�ن 
هدف  ج�ء  فيم�  الث�لث، 
عن  الوحيد  الأر�س  اأ�سح�ب 
من  يوفيتيت�س  �ستيف�ن  طريق 

ال�سغط  وازداد  مونتينيغرو، 
لن�دي  اجلديد  املدرب  على 
الإم�رة الإ�سب�ين روبرت مورينو 
املركز  اإىل  الفريق  بهبوط 
مق�بل  نقطة،   29 بر�سيد   12
للمركز  �سرتا�سبورغ  �سعود 
نقطة.   30 بر�سيد  ال�س�بع 
ه�م�  فوزا  مونبيلييه  وحقق 
على ديجون 2-1، ليح�فظ على 
مركزه الرابع يف لئحة الرتتيب 
بر�سيد 33 نقطة، بينم� جتمد 
ر�سيد ال�سيوف عند 21 نقطة 
بري�ست على  وف�ز  املركز،  يف 
�سيفه اأمي�ن بهدفني لألك�سندر 
مندي واإيرفني ك�ردون�، مق�بل 
هدف �سريو غريا�سي من ركلة 
ر�سيده  بري�ست  ورفع  جزاء، 

 ،13 املركز  يف  نقطة   28 اإىل 
يف  لأمي�ن  نقطة   18 مق�بل 
املركز 18، وخ�رش رين�س اأم�م 
لل�سنغ�يل  بهدف  متز  �سيفه 
اأجنيه  اأوقف  دي�لو.  حبيب 
مر�سيلي�  م�سيفه  انت�س�رات 
التي  املب�راة  انتهت  بعدم� 
جمعت بينهم� ب�لتع�دل ال�سلبي 
ورفع  »فيلودروم«،  ملعب  على 
مر�سيلي� ر�سيده اإىل 42 نقطة 
يف املركز الث�ين واأجنيه اإىل 30 
نقطة يف املركز الث�من، و�سب 
ب�ري�س  م�سلحة  يف  التع�دل 
�س�ن جرم�ن املت�سدر، بعدم� 
ب�ت ب�إمك�نه رفع الف�رق بينهم� 
اإىل ع�رش نق�ط، يف ح�ل الفوز 

اأم�س ىل ليل.

تورينو  م�سيفه  ات�لنت�  اكت�سح 
نظيفة  ب�سب�عية  عليه  ب�لفوز 
من   21 املرحلة  �سمن  ت�ريخية 
املرة  وهي  الإيط�ل،  الدوري 
اأت�لنت�  به�  يفوز  التي  الأوىل 
ت�ريخ  يف  اأكرث  اأو  اأهداف  ب�سبعة 
اأنه�  كم�  الدوري،  يف  م�س�رك�ته 
فيه�  ي�سقط  التي  الأوىل  املرة 
تورينو على اأر�سه بنتيجة من هذا 
بح�سب  اأي�س�  ت�ريخه  يف  احلجم 
وتن�وب  لالإح�س�ءات،  »اأوبت�« 
من  كل  ال�سب�عية  ت�سجيل  على 
اإيلي�سيت�س  يو�سيب  ال�سلوفيني 
والأمل�ين  ثالثية   �سجل  الذي 
روبن غو�سنز والكولومبي�ن دوف�ن 

ولوي�س  جزاء  ركلة  من  زاب�ت� 
املب�راة  و�سهدت  ثن�ئية،  مورييل 
تورينو  �سفوف  من  لعبني  طرد 
البط�قة  لنيله  اإيتزو  اأرم�ندو 
الث�نية وال�رشبي �س��سا  ال�سفراء 
احلمراء  ب�لبط�قة  لوكيت�س 
الأول  الفوز  وهو  املب��رشة، 
لت�لنت� منذ اخلم��سية يف مرمى 
ال�سهر  من  ال�س�د�س  يف  ب�رم� 
يف   38 اإىل  ر�سيده  لريفع  احل�يل، 
ظل  حني  يف  اخل�م�س،  املركز 

تورينو ت��سع� عند 27 نقطة. 
قلب بولوني� ت�أخره بهدف اإىل فوز 
واحتل  �سب�ل،  م�سيفه  على   1-3
املركز  النتيجة  بهذه  بولوني� 

فيم�  نقطة،   27 بر�سيد  الع��رش 
بتواجده  �سب�ل  م�س�عب  تتوا�سل 
املركز  يف  الهبوط  منطقة  �سمن 
18 بر�سيد 15 نقطة، بينم� تع�دل 
فيورنتين� مع م�سيفه جنوى �سلبي� 
الأخري  خالله�  اأهدر  مب�راة  يف 
ركلة جزاء عرب املدافع املخ�رشم 
دومينيكو كري�سيتو يف الدقيقة 15 
البولندي  ال�س�ب  �سده�  بعدم� 
منقذا  دراغوف�سكي،  ب�تلوميج 
اأخر  اأول خ�س�رة له يف  فريقه من 
فيورنتين�  ورفع  مب�ري�ت،  خم�س 
املركز  يف  نقطة   25 اإىل  ر�سيده 
12، فيم� يقبع جنوى يف املركز 19 

قبل الأخري بر�سيد 15 نقطة.

على  الفوز  ف�لن�سي�  حقق 
 0-2 بر�سلونة  �سيفه  ح�س�ب 
الدوري  من   21 اجلولة  يف 
فريق  وافتتح  الإ�سب�ين 
يف  الت�سجيل  »اخلف�في�س« 
ت�سويبة  من   48 الدقيقة 
غوميز  م�ك�سي  لالأورغوي�ين 
حوله� جوردي األب� يف �سب�ك 
فريقه ثم ع�د غوميز لي�سجل 
لأ�سح�ب  الث�ين  الهدف 
الأر�س يف الدقيقة 77، يذكر 

اأن م�ك�سي غوميز اأ�س�ع ركلة 
جزاء يف الدقيقة 12، وك�نت 
اختب�ر  اأول  ف�لن�سي�  مواجهة 
ث�لث  يف  لرب�سلونة  حقيقي 
مب�راة بقي�دة مدربه اجلديد 
املهمة  ا�ستلم  الذي  �سيتيني 
خلف�ً  امل��سي  قبل  الإثنني 
املق�ل  ف�لفريدي  لإرن�ستو 
منه�  خرج  وقد  من�سبه،  من 
بهزمية  الك�ت�لوين  الن�دي 
رابعة له هذا املو�سم والأوىل 

منذ  »اخلف�في�س«  ملعب  يف 
ويحتل   ،2007 فيفري   18
بر�سلونة �سدارة الليغ� موؤقت�ً 
ي�أتي  فيم�  نقطة   43 بر�سيد 
اخل�م�س  املركز  يف  ف�لن�سي� 
موؤقت�ً 34 نقطة. ف�ز اإ�سبيلية 
 ،0-2 غرن�طة  �سيفه  على 
و�سجل كل من الهولندي لوك 
دي يونغ وم�نويل نوليتو هديف 
و�سعد  الأندل�سي،  الفريق 
املركز  اإىل  موؤقت�ً  اإ�سبيلية 

الث�لث بر�سيد 38 نقطة على 
الذي  مدريد  اأتلتيكو  ح�س�ب 
ليغ�ني�س،  اأم�م  الأحد  يلعب 
ق�تاًل  فوزاً  في�ري�ل  حقق 
على م�سيفه األفي�س اأبق�ه يف 
دائرة ال�رشاع على امل�س�ركة 
املقبل،  املو�سم  الق�رية 
وذلك بف�سل هديف الكولومبي 
نينو،  وفرن�ندو  ب�ك�  ك�رلو�س 
لوي�س  مق�بل هدف خلو�سيه 

�س�ن م�رتن م�تو.

الفني  املدير  �سيتني  كيكي  يواجه 
التي  امل�سكالت  اإحدى  لرب�سلونة، 
ك�ن يع�ين منه� الفريق الكت�لوين مع 
ف�لفريدي،  اإرن�ستو  ال�س�بق  مدربه 
اخل�س�رة  فخ  يف  بر�سلونة  و�سقط 
اأم�م  �سيتني  قي�دة  حتت  مرة  لأول 
ملعب  على   2-0 بنتيجة  ف�لن�سي� 

اجلولة  من�ف�س�ت  �سمن  »مي�ست�ي�« 
ووفًق�  الإ�سب�ين،  الدوري  من   21
ديبورتيفو«  »موندو  ل�سحيفة 
الإ�سب�نية ف�إنه رغم تغيري املدربني، 
الليغ� هذا  لكن مع�ن�ة بر�سلونة يف 
املو�سم خ�رج ملعب »ك�مب نو« ل 
مب�راة  اأن  واأ�س�رت  م�ستمرة،  تزال 

الرابعة  الهزمية  هي  اأم�س  اأول 
لرب�سلونة يف الليغ� �سمن 11 مب�راة 
خ��سه� الب�ر�س� هذا املو�سم بعيًدا 
بر�سلونة  اأن  واأو�سحت  ملعبه،  عن 
 15 على  نو«  »ك�مب  خ�رج  ح�سل 
بعدم�   ،33 اأ�سل  من  فقط  نقطة 
بينم�  مثله�  وف�ز  مرات   4 خ�رش 

تع�دل يف 3 مب�ري�ت.
اأنه على م�ستوى  ال�سحيفة  وذكرت 
ف�إن  نو«،  »ك�مب  خ�رج  الأهداف 
نف�س  وا�ستقبل  �سجل  بر�سلونة 
العدد 15 هدًف� واأنه يف 7 من اأ�سل 
الكت�لوين  الفريق  لعبه�  مب�راة   11
املن�ف�س  عليه  تقدم  ملعبه  خ�رج 
ديبورتيفو«  »موندو  واأ�س�فت  اأوًل، 
تخيلي  جدول  عمل  ح�لة  يف  اأنه 

لليغ� وفًق� للمب�ري�ت التي خ��سته� 
ف�إن  فقط،  ملعبه�  على  الفرق  كل 
بف�رق  مت�سدًرا  �سي�سبح  بر�سلونة 
4 نق�ط عن ري�ل مدريد، ويف ح�لة 
عمل جدول تخيلي للدوري الإ�سب�ين 
كل  خ��سته�  التي  للمب�ري�ت  وفًق� 
بر�سلونة  ف�إن  ملعبه�،  خ�رج  الفرق 
�سي�سبح �س�د�ًس� بعد اإ�سبيلية وري�ل 
وخيت�يف  �سو�سييداد  وري�ل  مدريد 
�سعف  اأن  على  و�سددت  وفي�ري�ل، 
يرتبط  نو«  »ك�مب  خ�رج  بر�سلونة 
الذي  للفريق  الدف�عية  ب�لأزمة 
يوًم�   21 يف  هدًف�   25 ا�ستقبل 
يتحقق  مل  الذي  الأمر  وهو  فقط، 
منذ مو�سم 2003-2004 حتت قي�دة 

فرانك ريك�رد.

�سل�سلة  ميونيخ  ب�يرن  وا�سل 
الك��سح  بفوزه  املميزة  نت�ئجه 
بخم��سية  �س�لكه  �سيفه  على 
من   19 املرحلة  يف  نظيفة 
م�سددا  الأمل�ين  الدوري 
املت�سدر  ليبزيغ  على  اخلن�ق 
م�سيفه  اأم�م  �سقط  الذي 
 ،2-0 فرانكفورت  اإينرتاخت 
روبرت  البولندي  و�سجل 
مولر  وتوم��س  ليف�ندوف�سكي 
والإ�سب�ين  غوريت�سك�  وليون 
والبديل  األك�نت�را  تي�غو 
الن�دي  اأهداف  غن�بري  �سريج 
الذي رفع ر�سيده اىل  الب�ف�ري 
54 هدف� يف 19 مب�راة، ليحقق 
اأف�سل غلة تهديفية منذ مو�سم 
 57 �سجل  حني   1986-1985
بح�سب  الأوىل   19 مب�ري�ته  يف 
وهو  لالإح�س�ءات،  »اأوبت�« 
التوايل  على  اخل�م�س  الفوز 
هذا  »البوند�سليغ�«  يف  و12 
م�  الب�ف�ري،  للفريق  املو�سم 
 39 اإىل  ر�سيده  برفع  له  �سمح 
نقطة  بعد  على  وجعله  نقطة 
واحدة من ليبزيغ، فيم� توقف 
نقطة   33 عند  �س�لكه  ر�سيد 
واأكد  اخل�م�س،  املركز  يف 

يف  �س�لكه  على  تفوقه  ب�يرن 
اآخره�  املب��رشة،  املواجه�ت 
يف املرحلة الث�نية من املو�سم 
معقله  يف  عليه  ب�لفوز  احل�يل 
نظيفة  بثالثية  اأرين�«  »فيلتن�س 
الذي  ليف�ندوف�سكي  �سجله� 
الهدافني  انفرد ب�سدارة ترتيب 
عن  هدف  وبف�رق  هدف�،   21

مه�جم ليبزيغ تيمو فرينر.
خل�س�رة  ليبزيغ  تعر�س 
مف�ج�أة اأم�م م�سيفه اإينرتاخت 
�سجل   ،2-0 فرانكفورت 
اأمل�مي  -الفرن�سي-امل�يل 
توريه وال�رشبي فيليب كوتيت�س 
اخل�س�رة  وهي  املب�راة،  هديف 
اأكتوبر   26 منذ  لاليبزيغ  الأوىل 

 2-1 �سقط  حينم�   ،2019
�سمن  فرايبورغ  اأر�س  على 
له  والث�لثة  الت��سعة  املرحلة 
ر�سيد  وجتمد  املو�سم،  هذا 
فيم�  نقطة،   40 عند  ليبزيغ 
 24 اإىل  ر�سيده  اإينرتاخت  رفع 

نقطة يف املركز الت��سع.
ا�ستف�د بورو�سي� مون�سنغالدب�خ 
ام�م  ليبزيغ  �سقوط  من 
لكي  فرانكفورت  اينرتاخت 
منه،  نقطتني  بعد  على  ي�سبح 
الفرن�سي  ق�ده  بعدم�  وذلك 
�سيفه  على  للفوز  بلي�  احل�سن 
بلي�  �سجل   ،1-3 م�ينت�س 
الدقيقتني  يف  لفريقه  هدفني 
ال�سويدي  ك�ن  بعدم�  و76،   24

الت�سجيل  افتتح  ك�ي�سون  روبن 
هدف  ج�ء  فيم�  مل�ينت�س، 
عن  الث�لث  مون�سنغالدب�خ 
نوهو�س،  فلوري�ن  طريق 
اأونيون  الوافد اجلديد  وا�ستع�د 
بفوزه  النت�س�رات  نغمة  برلني 
بهدفني  اغ�سبورغ  �سيفه  على 
الع��سمة  فريق  ورفع  نظيفني، 
ر�سيده اإىل 23 نقطة وا�سبح يف 
املركز 11 ام�م اغ�سبورغ بنف�س 
الع��سمة  فريق  الر�سيد، وجنح 
الخر هرت� برلني ب�لعودة ف�ئزا 
من اأر�س فولف�سبورغ 2-1، رفع 
هرت� ر�سيده اإىل 22 نقطة، فيم� 
املركز  اإىل  فولف�سبورغ  تراجع 

الع��رش بر�سيد 24 نقطة.
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النادي البافاري يكت�ضح بخما�ضية ويوا�ضل ال�ضغط

كابو�س فالفريدي يف�ضد انطالقة �ضيتني

فالن�ضيا يزعزع اأركان بر�ضلونة بامل�ضتايا

اأتاالنتا يكت�ضح تورينو ب�ضباعية تاريخية

�ضرتا�ضبورغ يفاجئ موناكو

ت�ضيل�ضي يتخّطى عقبة هال �ضيتي ب�ضعوبة



ت�أمالت 

»اأزمُة الكلمِة يف زمِن التفاهِة والدناءِة« 
اإّن املت�أمَل لكّل م� ين�ضُر يف معظِم اجلرائِد املغربية، �ضي�ض�ُب ب�لذهول واال�ضمئزاز من تلك املوا�ضيِع 

واالأخب�ر؛ فكثرٌي مَن املن�ضوراِت ال يرقى مل�ضتوى الثق�فِة والفكِر املطلوبني، كم� ال ميكن، وبهذه املهزلِة 
املزرية، اأن ن�ضت�ضَفّ م�ضتقبال منريا ووا�ضح� للفكر والثق�فة يف بلدن�، ويعزى هذا لكون هذه اجلرائد 
�ض�ربًة �ضفح� عن كّل حم�ولة اإبداعية، اأو اأفك�ٍر خم�لفٍة الإيديولوجيته�. ومن هن�، اأجدين اأم�م �ضوؤاٍل 

، واأق�ضُد اجلرائَد  مزعج، كنُت قد طرحته على نف�ضي منذ �ضنة: م� طبيعُة حمتوي�ِت اخلط�ِب االإعالمِيّ
ب�الأ�ض��س، يف املغرب؟ وم� الغ�يُة منه؟ وم� مك�نُة الكلمِة و�ضط غ�ضيل ال�ضي��ضة والتف�هة والف�ضيحة؟

 بقلم: د. حممد 
الوردا�ضي من املغرب

ال �أريد هنا �أن �أ�صدَر حْكَم 
قيمٍة، وال �أن �أعمم. ولكني، 
ومن خالل متابعتي الأخبار 
�أجدين  �جلر�ئد،  معظم 
هذه  �إن  للقول  م�صطر� 
ت�صبها  �لتي  �ملحتوياِت 
�ملغربية  �جلر�ئِد  بع�ُض 
م�صاَء،  �صباَح  روؤو�صنا  على 
ال ترقى �إىل م�صتوى �لثقافة 
يف  �ملغربيني،  و�لفكر 
و�جلر�ئُد  �حلايل.  وقتنا 
�لعربيُة �صاهدةٌ على مكانة 
خمتلف  يف  �ملغربي  �لفكر 
�الإن�صانية  �ملجاالت 
ولكنك  و�الجتماعية. 
بع�َض  تت�صفح  �أن  مبجرد 
حيز�  جتد  لن  �جلر�ئد، 
كبري� للفكر، و�إمنا ت�صفعك 
روتينية  بافتتاحية  �جلريدةُ 
تتقن  ال  بحيث  مملة، 
�الجرت�َر  تتقن  كما  �صيئا 
تنفر  يجعلك  ما  و�لتكر�َر، 
متابعة  من  �صديد�  نفور� 
�ل�صفحات  يف  يوجد  ما 
حتتُلّ  فال�صيا�صُة  �الأخرى. 
هذه  من  �الأ�صِد  ح�صَة 
�صيا�صة  �أي  وعن  �جلر�ئد، 
حاولت  و�إْن  حتى  نتحدث؟ 
حتليَل تلك �خلطاباِت، فلن 
جتد �أكرَث من كونها ت�صويقيًة 
لفئة  ُه  تُوَجّ ال  ترويجيًة، 
يحرتمون  �لذين  �ملثقفني 
و�إمنا  ومبادَئهم،  �أنف�َصهم 
�ل�صعب  من  عري�صٍة  لفئٍة 
�ملغربي، و�لتي ال تقر�أ وال 
كبريٍة،  ب�صعوبٍة  �إال  تكتب 
�صور  بت�صفح  تكتفي  و�إمنا 
باتت  �لتي  �ل�صيا�صيني 

م�صت�صاغٍة  وغرَي  مكررًة، 
�لفئِة  هذه  لدى  حتى 
�لو��صعِة من �ملجتمع. ومن 
ثم، فاإننا نت�صاءُل عن �لغاية 
من هذه �ملحتويات، و�لتي 
ُموؤ�صفًة  �أغلبُها ف�صائَح  يعد 
وجر�ئم  لل�صيا�صيني، 
غايًة  جتد  ولن  �ملجتمع. 
�صوى  ُمرتمًة  عظيمًة 
�لتلهيِة و�لت�صليِة حتى حني، 
تاأزمي  �إىل  تهدف  �أنها  كما 
و�لثقايِفّ  �لفكرِيّ  �لو�صِع 
ف�صاًل  تخدمه.  مما  �أكرَث 
جانب  و�إىل  كوِنها،  عن 
غاياٍت ُم�صمرٍة، تهدف �إىل 
حتييِد �لر�أِي �لعاِمّ �ملغربي 
و�الأو�صاع  �مل�صاكِل  عِن 
يعي�صها  �لتي  �حلقيقيِة 
و�لثقافُة  و�لفكُر  �ملو�طُن 
هيمنَة  �إن  �صو�ء.  حد  على 
حيث  و�لهزيل،  �ل�صيا�صِيّ 
ربَع  �لكاريكاتري  يحتل 
�جلريدة، ف�صال عن ف�صائِح 
�ل�صيا�صيني و)�لفنانني( �لتي 
جماال  ترتك  مل  تنتهي،  ال 

�لتفاهِة  تالِل  بني  للكلمة 
و�لرتويِح  �لت�صلية  وجباِل 
�لتي  �لنفو�ِض �ملري�صِة  عن 
ين�رَش  فاأن  �لتمني.  قتلها 
، مثال،  مقاٌل فكرٌيّ فل�صفٌيّ
�لنوِع من �جلر�ئد،  يف هذ� 
�إخ�صاِعه  بعَد  �إال  يتّم  لن 
و�صاحِبه لرقابة �أيديولوجيٍة 
نفعيٍة بامتياز. حيث يبحثون 
�صاحِب  �صخ�صيِة  يف 
هل  يعرفو�  حتى  �ملقال، 
�جلهُة  وما  ما،  �نتماءٌ  لُه 
وهل  �إليها،  ينتمي  �لتي 
م�صاحَلهم  �ملقاُل  يخدُم 
هُم �ل�صيا�صيَة �أم ال؟  و�أغر��صَ
يت�صاءلونها  �أ�صئلٌة  هذه  كُلّ 
�صاحَب  يجيبو�  �أن  قبل 
معلقا  يرتكوه  �أو  �ملقال، 
ومعاناِة  �لرف�ِض  بني حرقِة 
ولي�ض  �لرتيب،  �النتظار 
�صاملاً  �ل�صطوِر  هذه  كاتُب 
من هذه �ملهزلِة. فلئن كان 
هم  �أغر��صَ يخدم  مقالُك 
ين�رُش  فاإنه  وم�صاحَلهم، 
�الأوىل  �ل�صفحاِت  يف 

كان  و�إن  �جلريدة،  مَن 
م�صرَيهُ  فاإن  لذلك،  خالفا 
و�لتهمي�ُض  �الإهماُل  هو 

و�الإق�صاءُ لي�ض �إال.
�إن  فنقوُل  نعوُد  وبعُد، 
�جلر�ئِد  معظِم  متوياِت 
�لوعَي  تخدُم  ال  �ملغربيِة 
تخدُم  مما  �أكرَث  و�لفكَر 
كما  ها،  و�أغر��صَ م�صاحَلها 
بالكفاءة  حتتفُل  ال  �أنها 
مما  �أكرَث  ت�صجعها،  وال 
و�لدناءَة،  �لتفاهَة  تبجُل 
تخدُم  ال  كوِنها  عن  ف�صال 
ما  بقدر  و�لتجديَد  �الإبد�َع 
و�لتكر�َر  �الجرت�َر  حتت�صُن 
وتلويَك ما �أكل عليه �لدهُر 
جانب  �إىل  هذ�  و�رشَب. 
ت�صييِق  يف  تزيُد  كوِنها 
 ، �حلِرّ �لفكِر  على  �خلناِق 
وحتارُب �أ�صحابَُه باالإهماِل 
لعمري،  وهذ�،  َو�لتهمي�ض، 
ما �صيزيد �لطنَي بلًة، بحيث 
�ملندمَل  �جلرَح  يعمُق  �إنه 
�ل�صعُب  �أمَلُه  يعاين  �لذي 
�أال  �صنو�ت،  منذ  �ملغربُيّ 

�الأميِة  تنامي  جرُح  وهو 
و�لفر�ِر من معاجلِة م�صاكِل 
�ملجتمِع  وهموِم  وق�صايا 

�ملغربِيّ �حلقيقيِة. 
�إّن �لدوَر �ملنوَط باجلر�ئِد 
يف �لبلد�ن �لتي تخدُم �لفكَر 
من  �لرفُع  هو  و�لثقافَة، 
�صاأن �ملفكرين و�ملبدعني، 
طريق  عن  بيدهم  و�الأخُذ 
�أن  ال  و�لتنويه،  �لت�صجيِع 
نحاربَهم بالتفاهِة و�لدناءة، 
�خل�صي�صَة  م�صاحَلنا  ونغِلَّب 
على  و�حلزبيَة  �لفرديَة 
�الجتماعيِة  �مل�صالِح 
�أرجو  �أين  كما  و�الإن�صانيِة. 
�آذ�نا  ر�صالتي  جتد  �أن 
�جلر�ئُد  تعلم  و�أن  �صاغيًة، 
نف�َصها  حترتُم  �لتي  �لقليلُة 
�صيلحقها،  �لد�َء  هذ�  �أن 
هذه  ملثِل  تت�صَدّ  مل  �إن 
�إىل  �الآفلة  �ملحتوياِت 
و�لتكر�ِر  �لتقليِد  تر�صيِخ 
نفو�ِض  يف  و�الجرت�ِر 
�ملجتمِع  �لقليلِة يف  �لنخبِة 

. �ملغربِيّ
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م�شاركة عربية وا�شعة يف مهرجان ال�شارقة لل�شعر النبطي.. فيفري املقبل 
من  �لـ16  �لدورة  فعاليات  تنطلق 
مهرجان �ل�صارقة لل�صعر �لنبطي يف 
�لفرتة ما بني 2 و7 فيفري ، يف ق�رش 
ملية  مب�صاركة  بال�صارقة،  �لثقافة 

وخليجية وعربية.
�لثقافة  د�ئرة  �ملهرجان  وينظم 
�ل�صيخ  رعاية  حتت  بال�صارقة، 
�لدكتور �صلطان بن ممد �لقا�صمي 
حاكم  �الأعلى  �ملجل�ض  ع�صو 

�ل�صارقة.
�لرو�د  �ل�صعر�ء  �لعام  هذ�  ويكرم 
�صعيد  وممد  �ل�صعدي  �صيف 
“�صاعرة  �لطنيجي  ومرمي  بالهلي 
�لو�صطى”، ويقدمون يف ندوة خا�صة 
�الأدبي  �حلرية  جمل�ض  يف  تقام 
مع  حو�ر  يف  �الإبد�عية  �صهاد�تهم 
مع  مطاتهم  �أبرز  حول  �جلمهور 

�ل�صعر.
لل�صعر�ء  �أم�صيات  عقد  وي�صهد 
كما  �لثقافة،  ق�رش  يف  �مل�صاركني 
�الأدبي  �حلرية  جمل�ض  يحت�صن 
�صاعر�ت  من  لكوكبة  �صعرية  جل�صة 
“قر�ء�ت  وندوة  �لعربي،  �لوطن 
من  ل�صعر�ء  �الأدبي  �ملوروث  من 
“جملة  بعنو�ن  و�أخرى  �الإمار�ت” 
�لتجربة  �ل�صارقة:  من  �حلرية 

و�لتطلعات”.
�لعام  هذ�  �ملهرجان  وي�صت�صيف 
�أكرث من 50 �صاعر�ً و�صاعرة من 15 
دولة عربية ممثلني الأعمار متنوعة 
كما  متعددة،  �إبد�عية  ومد�ر�ض 
ل�صعر�ء  ديو�ناً   30 طباعة  ي�صتكمل 
كمرحلة  و�ل�صود�ن  م�رش  من 
�لدو�وين  طباعة  �صل�صلة  يف  ثالثة 

و�لعربية  و�خلليجية  �الإمار�تّية 
تقام  �ملهرجان،  �إ�صد�ر�ت  �صمن 
�أم�صيات  عقب  تو�قيع  حفالت  لها 

�ملهرجان يف ق�رش �لثقافة.
ويقّدم جمل�ض �حلرية �الأدبي �لتابع 
خالل  بال�صارقة  �لثقافة  لد�ئرة 
�إ�صد�ر�ته  من  عدد�ً  �ملهرجان 
ديو�ن  �إىل  �إ�صافة  ومطبوعاته، 
“�صاعرة �لو�صطى” وديو�ن �ل�صاعر 
�صل�صلة  �إ�صد�ر�ت  �صمن  بالهلي 
�ملجل�ض  ي�صدرها  �لتي  �لرو�د 

�صنوياً �حتفاًء بالرو�د �ملكرمني.
�لعوي�ض  ممد  بن  عبد�هلل  و�أكد 
�ل�صارقة  يف  �لثقافة  د�ئرة  رئي�ض 
من  ي�صّكله  ملا  �ملهرجان  �أهمية 

ح�صور �إبد�عي وجماهريي �صنوياً.
و�أو�صح �مل�صاحة �لكبرية �لتي حتظى 

بها �لق�صيدة �لنبطية ملياً وعربياً 
بن  �لدكتور �صلطان  �ل�صيخ  و�هتمام 
�أعمال  بتو�صيع  �لقا�صمي  ممد 
باأن  توجيهاته  �ملهرجان من خالل 
متجددة  �صاحة  �ملهرجان  يكون 
حتت�صن �الإبد�ع �ل�صبابي و�إبد�عات 
�لتبادل  خالل  من  �لرّو�د  �ل�صعر�ء 
�لق�صيدة  يرثي  �لذي  و�لتفاعل 
�لتي  �لقر�ء�ت  ة  من�صّ يف  �لنبطية 

تقّدم �مل�صهد �ل�صعري �لعربي.
�حلرية  جمل�ض  �أهمية  �إىل  و�أ�صار 
حاكم  �فتتحه  �لذي  �الأدبي 
كحا�صنة  �ملا�صي  �لعام  �ل�صارقة 
و�ال�صت�صافات  و�الأم�صيات  للندو�ت 
�صمن  �لعرب  لل�صعر�ء  �ملنتظمة 

ملتقى �ل�صارقة لل�صعر �لنبطي.
وك�لة اأنب�ء ال�ضعر

بقلم: الك�تب امل�ضري 
�ضريف الرف�عي عبد 

الق�در

وقت  مل�صريي  �أعلم  ال 
هو  علّي  ما  كل  معني، 
تفتح  ريثما  �النتظار 
�ل�صل�صلِة  الأُجُر من  �لزنز�نة 
عنقي  حول  �ملحكمة 
�أغري  مل  �ملوت،  ملالقاة 
�صاكًنا حني ر�أيته يف طريقه 
مييز  �لذي  زيه  مرتدًيا  �إيل 
بدى  غريهم،  عن  �لكهنة 
�أكرث وقاًر� ممن ��صتجوبوين 
�أدركت  �لكهنة،  من قبل من 
رمبا  �الأخرية  حلظاتي  �أن 
�ل�صور  تخطى  �قرتب،  قد 
�حلديدي مبفرده لينفرد بي 
�صحبة  �أية  دومنا  بالغرفة 
ُخيل  حر��ض،  مر�فقة  �أو 
بع�ض  �صيمار�ض  �أنه  يل 
�لدين  رجال  ممار�صات 
بهذه  �صيتمتم  �أو  �لبغي�صة 
كثرية  �ل�صاذجة  �لكلمات 
�الأحرف �ل�صاكنة يف �آخرها 
�لتي تتلى عند ��صتقبال كل 
�بت�صامة  ُمذنب، قال يل يف 

ملوؤها �لتحدي:
�نتهكت قريرة عدد كبري   -
من �ملقابر لت�رشق �لذهب، 
ب�صخط  عابئ  غري  �أمازلت 

�الإله عليك؟
يعطي  �لذي  هذ�  �إله  �أي   -
�لدنيا  يف  و�الأمو�ل  �حلياة 
وي�صلبهما  الأمثالك  و�الآخرة 

من �آخرين 
ثو�ن  ب�صع  عيناه  �متلئت 
تاأهبت  �ل�صلطة،  بعنجهية 
د�ري  �إىل  م�صو�ري  لبدء 
ما  �رشعان  لكن  �الآخرة 
�الأوىل  �بت�صامته  �إىل  عاد 

م�صيًفا:
يف  �حلكمة  ما  �أعلم  ال   -
فر�صة  �ل�صماء  تعطيك  �أن 

�أخرى للحياة
يرت�صم  �صوت  يف  حتدثت 

عليه �ل�صخرية:
�صدر  تلك،  فر�صة  �أي   -
�صقائي  فرتة  �إنهاء  قر�ر 
عليه  و�صي�رشف  بالدنيا، 
حلظة  �أي  يف  �لكهنة  كبري 

�ليو...
قاطعني:

- �أنا رئي�ض �لكهنة
عن  لتعلن  جفوين  �نفرجت 
بال�صدمة  يفي�صا  عينني 
فمي  على  �ملت�صاقطة 
مبعرثة  كلمات  �رشد  �لذي 
بالده�صة  على جملة توحي 
ماذ�؟،  ><�أتق�صد!.. 
لن  �لعقوبة  �أموت!..  لن 

تنفذ؟<<
يريد  �الإله  الأن  تُنّفذ  لن   -
�نق�صاء عقوبتك على �أر�ض 

ِكمت.
�أن  ��صرت�صل ي�صف يل كيف 
م�صورة  يف  يثق  ال  �لفرعون 
لر�أي  بااًل  يعِط  وال  غريه 
فرتة  �أن  �أردف  يخالفه، 

�لعقوبة �صتبد�أ من �ليوم.
�إعانته  يف  عقوبتي  متثلت 
على كل فعٍل مادي يقوم به، 
قليلني  من  و�حًد�  �أ�صبحت 

عددهم  يتخطى  ال  رمبا 
�لتي  �حلكم  �صني  عدد 
يف  �ليافع  �لفرعون  ق�صاها 

�لعر�ض.
�أيام  خالل  �مللك  ��صتطاع 
�إىل  يتودد  �أن  �الأوىل  حكمه 
فاق  فما  �ململكة  قاطني 
خرٌب  وحكمته  عدله  خرب 
حول  �لنا�ض  تال�صن  �آخر، 
�إيقافه لوزيره �الأول الزدر�ء 
�لهلع  �أ�صابني  �ملز�رعني، 
وفاته  خرب  �صمعت  حني 
�لتايل  يومي  �صباح  يف 
دخل  �لكاهن،  خدمة  يف 
�أنني �صاأبد�أ  �لكاهن يخربين 
م�صاعدته يف عملية حتنيط 
ر�أيت  �ليوم،  �مللك  ج�صد 
وتفا�صيل  �لبارزتني  عينيه 
وجهه �ملتنبهة، ت�صبه حاالت 
جيًد�  �أدركتها  �لتي  �لت�صمم 
�ملقابر  بني  تنقلي  خالل 
على  خرج  �لكاهن  �أن  غري 
قد  �مللك  �أن  ليقول  �لنا�ض 
�الآخرة  للحياة  �ختياره  مت 
بوزيره  ��صتبد�له  يتم  و�أن 
�لنا�ض  روع  هد�أ  �ل�صابق، 
يزعم  ا  ن�صً عليهم  تلى  حني 
�الأول  �لوزير  تن�صيب  �أن 
�لكهنة  فكلمة  �إلهي  �أمر  هو 
هي �لكلمة �لثانية بعد كلمة 
�لفرعون يف جوف �لنا�ض �إن 
مل تكن هي �ملادة �مُل�صِكلة 
لكلمة �لفرعون نف�صه. �أ�رشع 
عجلة  على  �أمعائه  يخرج 
وي�صعها يف �الأو�ين �لكانوبية 
�آخرها مع  �إىل  �متلئت  �لتي 
بالتوتر قائاًل الأحد  �متالئه 
�ملحيطني  �الأربعة  �الأفر�د 
بتقدمي  ><�أخربهم  باجلثة 

موعد مر��صم �لدفن<<.
على  �لر�بع  �ليوم  فتئ  ما 
تو�صط  حتى  �النتهاء 
�جلثمان زنز�نته على عك�ض 
و�لدفن  �لتحنيط  مر��صم 
ملا  ت�صتمر  �لتي  �ل�صابقة 
�لغروب  يف  �ل�صهر،  يقارب 

قال يل:
تذليل  ميكنك  �الآن   -

عقوبتك 
- كيف يا �صيدي

يف  �ملقربة  �إىل  �ذهب   -
بهامة �لليل لتفعل ما �عتدت 

فعله وعد يل مبا �أتيت
�أمل يكن  - ولكن هذ� ُجرم، 
هذ� �ل�صبب يف تعليق حياتي 

بني �أيدي �ل�صماء
هي  هذه  جتادل،  ال   -
فر�صة  �أن  �أتعتقد  �أو�مرك، 
دخول  مع  �حلياة  يف  �أخرى 
حرم �ملعبد �لذي ال يدخله 

�أحد هي م�ض �صدفة!
نك�صت ر�أ�صي، �أتبع:

و�إال  �أمامك  �صاعتان   -
مما  �أ�صوء  مب�صري  فلرتحب 

�نتظرته �صابًقا.
 غادرت �حلرم الأفكر باالأمر 
�صياح  �أ�صو�ت  تعلو  �أن  قبل 
�أخرى  مرة  �أعود  جعلتني 
بني  بالقيود  ُكبل  وقد  الأر�ه 
�أيادي عدد من جنود �مللك 
�لذين قالو� �أن �أمر قد �صدر 
بقتل  �جلديد  �لفرعون  من 

�لكاهن بتهمة �لتاآمر.

اإبداع�ت اأدبية 

ق�شة ق�شرية« الكاهن« 



للكاتب �أحمد ولد �إ�سلم

رواية "حياة مثقوبة".. عندما يكون 
املوت حياة يف جالل احلب

وكاالت 

اختار الكاتب، يف روايته ال�صادرة 
حديثا عن دار ال�رشوق، اأن يكون 
جمرد  فهي  غام�صا،  اال�صتهالل 
جمموعة من االأوراق موجهة من 
�صخ�ص  اإىل  مب�صت�صفى  ممر�صة 
غريب، مع بداية ال�صطور االأوىل 
بر�صاقة  فت�صعر  ال�رشد،  يجذبك 
متلك  فال  ومتا�صكها  الكتابة 

معها اإال اأن تكمل.

هذا  اإىل  و�صلت  "فحني 
لغريزة  فاقدا  كنت  امل�صت�صفى 
البقاء  غريزة  تعد  ومل  اخلوف، 
اأي�صا  ولكني  كبرية،  فاعلية  ذات 
ال اأكره احلياة، اأو مل اأعد اأكرهها 
اأحتكم يف  اأن  باإمكاين  حني �صار 
مع  الأعي�ص  ال�صعورية  االإزاحة 
كلري �صتني دقيقة كل اأ�صبوع على 

اأنها اأنت"
تلك  عن  يخربنا  اأن  الكاتب  اأراد 
بداأت  التي  واحلوا�ص  امل�صاعر 
تلو  واحدة  بطله  من  تت�صاقط 
من  لدينا  ما  لرناجع  االأخرى، 
القراء بني  نقل  م�صاعر، حماوال 
عوامل اخلوف واملوت واحلكمة.

�الأ�سماء و�ملكان
الرئي�صيني،  بطليه  ا�صمي  فيا  مخُ
قد  الق�صة  اأن  الكاتب  يخربنا 
الغو�ص  لغريهما، مف�صال  ت�صلح 

يف اأعماق �صخ�صياته، را�صما من 
م�صاعرهم االإن�صانية عاملا بعيدا 
عن كل ما هو �صطحي وكاأنه يرفع 
راية ت�صابه ما بداخلنا يف م�صاحة 

�رشدية مل نعهدها كثريا.
اهتماما  اأوىل  فقد  ذلك  ورغم 
بقية  اأ�صماء  باختيار  خا�صا 
بيئتنا  بني  مقارنا  �صخو�صه، 
االأجنبية  ونظرياتها  العربية 
اختيار  حمددات  بخ�صو�ص 
بال�صخ�ص  يلت�صق  وما  االأ�صماء 

منها.
هو  يبدو-  -فكما  املكان  اأما 
غرفة يف م�صت�صفى، غري اأنه بدا 
تطوافه  عرب  ات�صاعا  اأكرث  دوما 
�صخ�صياته  اأغوار   داخل  الدائم 
وكاأنه  قلوبهم،  نوافذ  وخارج 
يحتاجه  ما  اإىل  جولة  يف  اأخذنا 
ياأمل  ما  به،  ي�صقى  االإن�صان وما 
يف حدوثه وما ينوء بحمله، ليبقى 
املكان اأو�صع من غرفة واأبعد من 

حيز حمدود بجدران.

�نتقاء �لذ�كرة

وبدا االنتقال �صهال بني ذكريات 
حياته  وبني  حبيبته  مع  بطله 
بعدها، ويتعجب يف روايته "كيف 
ماليني  بني  من  ذاكرته  تنتقي 

اللحظات التي متر بهاّ؟!".
التي  ذكرياته  الكاتب  ويعرب 
الن�صيان  على  ت�صتع�صي  ظلت 
اأن  قبل  عامله  عن  ليخربنا 

يف  وحيدا  املطاف  به  ينتهي 
يتمتع  فخم  مب�صت�صفى  غرفة 
و�صط  الرعاية  درجات  باأرفع 
رواده  جن�صيات  من  ب�رشي  تنوع 
ذلك  ورغم  فيها،  والعاملني 
حمدودة  "ذاكرة  حبي�ص  فهو 
اأن تخربه با�صم  تاأبى حتى  القوة 
اأ�صد  يف  هو  التي  تلك  حمبوبته، 

احلاجة لها االآن".

�ملو�سيقى.. ثر�ء �لتنوع

جنح ولد اإ�صلم يف الهروب من فخ 
املحلية من دون اأن يفقد بو�صلته 
يف الكتابة، فلم يبق اأ�صريا ل�صوارع 
وعاداتها  نواك�صوط  وحكايات 
بني  طاف  بل  عادة،  يحدث  كما 
اأ�صالة  رابطا بني  عوامل متلفة 
البعيد  االآخر  ورحابة  جمتمعه 

متاما عن �صحراء بالده.
بخيط  متم�صكا  الكاتب  وبدا 
مو�صيقي يخ�صه وحده، فالفنانة 
يف  ذكرها  التي  اآبا  منت  دميي 
روايته هي ا�صم ال ميكن ن�صيانه 
لدى  غريب  ولكنه  موريتانيا  يف 

كثريين.
عاتقه  على  حمل  فقد  ولهذا 
"�صاحبة  بالفنانة  التعريف 
مل  لكنه  املالئكي"،  ال�صوت 
بل  احلد  هذا  عند  يتوقف 
اأخرى من عامل  �صفة  اإىل  انتقل 
هارت"  "بيث  ذاكًرا  املو�صيقى 
مزجت  التي  االأمريكية  املطربة 

اأند  والروك  البلوز  مو�صيقى  بني 
اأحلانها  اأغلب  وا�صتلهمت  رول 
من الرتاث املو�صيقي االأفريقي، 
وجمال  رقة  من  بذلك  منتقال 
قوة  اإىل  اآبه  بنت  دميي  �صوت 
التي تقدم �صوتا  و�صالبة هارت 

اآخر.
مو�صيقية  عوامل  يف  و�صابحا 
"اإيال  على  يعرفنا  جديدة 
الربيطانية  املغنية  هندر�صون" 
الرقيقة التي اختار لها اأغنية "اأنا 
لك" ليعلن عن �صخ�صية وم�صاعر 
يتوقف  ومل  �صخ�صياته،  اإحدى 
هنا بل ذهب اإىل ال�صودان عائدا 
بنا اإىل املو�صيقى االأفريقية من 
الفنانة  مع  املرة  وهذه  جديد 
االأغنية  ناقال  عمر،  فاطمة 
ممر�صاته  اإحدى  اإىل  العربية 
"قاعد  باأغنية  االأجنبيات 
تفوت"،  مواعيدك  ملا  اأموت.. 
يفي�ص  م�صهد  وبني  بينها  مازجا 

بامل�صاعر.
من  القدر  بهذا  يكتف  ومل 
املو�صيقى، بل م�صى -يف مو�صع 
ير�صم م�صهدا  الرواية-  اآخر من 
حتكيه  ما  بني  فيه  ميزج  بديعا 
املو�صيقى وطقو�ص الدفن فكتب 
�صهرية  مقطوعة  عن  متحدثا 
الفرن�صي  االإيرلندي  للمو�صيقّي 
"م�صرية  �صوبان  فريدريك 
املقطوعة  �صارحا  اجلنازة" 

باقتدار.

�ملقاومة.. �سر �حلياة

منذ  املقاومة  فكرة  ظهرت 
فقد  للراوية،  االأوىل  ال�صفحات 
عن  فكتب  تارة  باحلب  ربطها 
�صورة يحاول تذكرها مع حبيبته 
فقال "كانت )اأي ال�صورة( حلائط 
يف اإحدى الدول العربية التي متنع 
�صوارعها  جدران  حتمل  احلب، 
كثريا من عبارات الغ�صب، وقدرا 
كافيا من ال�صخرية الالذعة، ومن 
املتداخلة  االألوان  تلك  كل  بني 
جميل،  بخط  كتبت  جملة  برزت 
لك  اأقول  اأن  اأردت  "كلما  تقول 
اأحبك، طلعت كيف حالك.. واأنا 

كيف حالك جدا..".
العمال  مقاومة  اإىل  ذهب  ثم 
يجعلهم  الذي  الراأ�صمايل  للعامل 

يبتعدون عن اأوطانهم ل�صنوات.

قدمي  يف  ي�رشي  التنمل  بداأ 
رجلي  اإىل  �صاعدا  اليمني 
خ�صخ�صة  واأ�صمع  وظهري 
خفيفة يف عمودي الفقري كاأنها 
الن�صيم،  يداعبها  اأوراق  حفيف 
تقوى  تعد  مل  الثالثة  واأ�صابعي 
االآن  تلمع  القلم،  اإم�صاك  على 
يف ميلتي عيناك الهاربتان من 

تتحركان  و�صفتاك  االأخري  اللقاء 
يف عر�ص بطيء وهما تتالم�صان 
مب�صافة  تفرتقان  ثم  الباء  لنطق 
القاف،  ملد  واحد  �صنتيمرت 
ذاتها  امل�صافة  على  وحتافظان 
لفظك،  منطوق  الهواء  فيحمل 
م�صتقرا  امل�صهد  يكتمل  ثم 
عليهما مزمومتني يف نطق �صاد 
فيها  يوؤثر  اأن  دون  م�صمومة 
"نبقى  قلت  هل  الالم،  �صكون 

على توا�صل"؟
متلفة  حكايات  الكاتب  ويروي 
من اأجملها تلك التي حكى فيها 
عن دور اجلهاز الع�صبي يف عمل 
اجلهاز  هذا  اأن  وكيف  اجل�صم 
ي�صاعد كل ع�صو يف القيام بدوره، 
م�صريا اإىل اأن التلف الذي يحدث 
يف اأج�صادنا رمبا يحتاج يف كثري 

من االأحيان اإىل املقاومة.
يعود  ثم  ويبتعد  الكاتب  يقرتب 
ودورهما  والذاكرة  احلب  اإىل 
احلياة،  معنى  على  احلفاظ  يف 
وانعدام االأخرية يف ظل غيابهما، 
فينهي الكتابة تاركا قارئيه اأ�رشى 
لكل تلك احلكايات التي غابت عنا 
بقوة االختيار االنتقائي للذاكرة، 
تلك التي تنتقي ما تريده بغرابة 
مل نكت�صفها بعد، متاما كما هي 

احلال بني املوت واحلياة.

ثقافة�الإثنني  27   جانفي  2020  �ملو�فـق  ل 02 جمادى �لثاين  1441ه 16

�ملوت و�حلياة.. �حلب و�لفر�ق.. �خلوف و�الأمل.. �الأ�سالة و�حلد�ثة.. كثرية هي �ملعاين �لتي 
طرحتها "حياة مثقوبة"، ورغم �أنها جاءت يف مئة وخم�سني �سفحة من �لقطع �ملتو�سط فقط، 
فاإن كاتبها �أحمد ولد �إ�سلم ��ستطاع �أن يطوف بنا يف عو�مل ومعاٍن متنوعة بر�ساقة، عرب �ملرور 

يف �سر�ديب م�ساعر �سخو�سه.

عن هيئة �ملو�سوعة �لعربية

�سدور املجلد اخلام�س من مو�سوعة العلوم والتقانات
العربية  املو�صوعة  هيئة  عن  �صدر 
مو�صوعة  من  اخلام�ص  املجلد 
العلوم والتقانات و�صمل جمموعة من 
املبوبة.  والتقانية  العلمية  البحوث 
واأ�صكال  جداول  باملجلد  واأرفقت 
ومعادالت  ملونة  و�صور  ور�صوم 
االخت�صا�صات  متلف  يف  ريا�صية 
العلمية والتقانية والهند�صة املدنية 
والعمارة والكهرباء وعلوم احلا�صوب 
والربجميات واملعلوماتية والتقانات 
والتغذية  والزراعة  ال�صناعية 
والف�صاء  احلياة  وعلوم  والبيئة 
البحتة  العلوم  جانب  اإىل  والفلك 
والريا�صيات  والكيمياء  كالفيزياء 
تتمة  املجلد  ويحوي  واجليولوجية. 
املنهجية  وفق  الباء  حرف  بحوث 
اأعدها  التي  املو�صوعة  يف  املتبعة 
وحققها  وراجعها  واألفها  وكتبها 

كل يف  متعمقون  اأكادمييون  باحثون 
ما  الأحدث  ومتتبعون  اخت�صا�صه 
هذا  يف  والتقانة  العلم  اإليه  تو�صل 
العمل  فريق  اأن  اإىل  ي�صار  الع�رش. 
الذي يعد جملدات مو�صوعة العلوم 
يرفده طاقم فني واإداري ولغوي من 
باإ�رشاف  العربية  املو�صوعة  هيئة 
حممود  الدكتور  العام  مديرها 

ال�صيد والدكتور فوزي عو�ص رئي�ص 
يذكر  والتقانات.  العلوم  مو�صوعة 
اأجنزت  العربية  املو�صوعة  هيئة  اأن 
عن  الطبية  املو�صوعة  من  كتاباً 
زياد  الدكتور  باإ�رشاف  علم املناعة 
املجلد  قريباً  �صي�صدر  كما  دروي�ص 
يف  االآثار  مو�صوعة  من  اخلام�ص 

�صورية.

الرئي�صية  القاعة  ا�صت�صافت 
للكتاب  الدويل  القاهرة  مبعر�ص 
االأفريقية..  “الثقافة  بعنوان  ندوة 
الواقع والت�صاوؤالت”، قدمها حممد 
ال�صباعي، وناق�صها الدكتور حممد 
اأمني عبدال�صمد، والدكتورة كرمية 
الفرن�صي  االأدب  اأ�صتاذة  بوح�صون 

باململكة املغربية.
معرفتنا  اإن  بوح�صون  وقالت 
باالأدب ال�صنغايل ال تزال حمدودة، 
ال�صنغايل  االأديب  عن  وحتدثت 
وو�صفته  �صنجور،  �صيدار  ليوبولد 
الأنه  االأفريقي”،  االأدب  بـ”رائد 
اأ�ص�ص  و�صاعرا،  �صيا�صيا  كان 
حركة  �صيزار  اإميي  �صديقه  مع 
“الزنوجة” وهو  اأو  “النيجرتيود”، 
بالعزة  خا�ص  فكري  اأدبي  تيار 

العرب  املثقفني  ودعت  الزجنية، 
الإعادة اكت�صافه.

لهجوم  تعر�صت  اأنها  واأو�صحت 
ندواتها  اإحدى  يف  حتدثت  الأنها 
اال�صم،  ب�صبب  التيار،  هذا  عن 
دالالت  حامال  البع�ص  يعده  الذي 
اأن �صنجور  اإىل  واأ�صارت  عن�رشية، 
اختار هذه الكلمة التي كانت فيما 
كلمة  لت�صبح  عن�رشية  كلمة  �صبق 
بالثقافة  الزجنية  العزة  عن  معربة 

االأفريقية.
اأتاحت  احلركة  اأن هذه  واأو�صحت 
واالأفريقي  ال�صنغايل  لالأدب 
حيث  العاملية،  اإىل  الو�صول 
ا�صتطاع �صنجور اأن يخرج بح�صارة 
ال�صنغال من احلدود ال�صيقة لت�صل 

يحلم  كان  فقد  واأمريكا،  كندا  اإىل 
اإطار  يف  الدول  بني  بالتقارب 
كما  واحلرية،  والكرامة  االحرتام 
تذوب  كونية  ح�صارة  يتمنى  كان 

فيها كل الفوارق.
ومن جهته حتدث حممد ال�صباعي 
الذي  االأفريقي  الثقايف  التنوع  عن 
احلياة،  �صور  متلف  يف  انعك�ص 
عبدال�صمد  اأمني  حممد  و�رشح 
االأفريقية  الثقافة  تاأثر  �صور 
ياأتي  كان  الذي  امل�صتعمر  بلغة 
واالقت�صادية  التعليمية  مبوؤ�ص�صاته 

والدينية ويفر�ص نف�صه.
�رشف  �صيف  ال�صنغال  وحتل  هذا 
القاهرة  ملعر�ص  الـ51  الدورة 

للكتاب يف دورته احلالية.
وكالة �أنباء �ل�سعر  

والت�ساوؤالت”  الواقع  االأفريقية..  “الثقافة 
يف معر�س القاهرة للكتاب

وكاالت 
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يف تكرميها لأف�سل عمل م�سرحي عربي ل�سنة 2019، مليكة بن دودة: 

»جي بي اأ�س« جددت الوفاء مع تقاليد 
م�صرحنا ور�صمت ق�صة اجلزائر الناجحة

 اأ�سادت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة مب�سرحية » جي بي اأ�س« املتوجة موؤخرا  بجائزة ال�سيخ ال�سلطان بن حممد القا�سمي حاكم ال�سارقة لأح�سن عمل م�سرحي 
عربي ل�سنة 2019 باملهرجان امل�سرح  العربي بالعا�سمة الأردنية عمان ، موؤكدة خالل تكرميها  هذا العمل امل�سرحي  اأول اأم�س بامل�سرح الوطني اجلزائري  

بالعا�سمة  عرب تقدميها ملبلغ مايل قدره مليون دينار جزائري ) 100 مليون �سنتيم ( كهدية  ل«جي بي اأ�س«   التي جددت الوفاء مع تقاليد م�سرحنا اجلزائري  
مب�ساهمتها يف �سناعة الفرح ،كما اأنها ر�سمت ق�سة اجلزائر الناجحة التي اأنتجها امل�سرح الوطني اجلزائري واأخرجها و�سمم عملها املخرج امل�سرحي املوهوب حممد 
�سر�سال رفقة فريقه اجلميل  موؤكدة اأنها ق�سة جناح فهذه امل�سرحية تذكرنا باجلزائر التي مل تكف يوما عن توليد احللم من رحم املعاناة والتحدي، معتربة اإياها 

فر�سة مل�ساركة  حلم باجلزائر التي تتخيل  وحتلق نحو الأعلى بكل ما ميكنها ق�سد تلوين احللم.

حكيم مالك 

الإ�سادة بتاألق 
م�سرحية »رهني« 

واملوؤلفة امل�سرحية 
حنان مهدي

بن  مليكة  عربت   كما    
بتاألق  فخرها  عن  دودة 
 « رهني   « م�رسحية  فرقة 
لكاتب  الثنائي   بالإبداع 
بوي�ش  حممد  الن�ش 
بوزيد   �شوقي  وللمخرج 
امل�رسح  اأنتجها  التي 
والتي   لباتنة   اجلهوي 
يف  موؤخرا   �شاركت 
العربي  امل�رسح  مهرجان 
قدمت  والتي   ، بالأردن 
لهذا العمل مبلغ 50 مليون 
وزيرة  واأثنت   ، �شنتيم 
الكاتبة  بتاألق  الثقافة  
حنان  ال�شابة  امل�رسحية 
ح�شدها  عرب  مهدي  
املرتبة الثالثة يف  التاأليف 
عن  للطفل  امل�رسحي 
ن�شها » رجل الثلج الأحمر 
يف  بجائزة   الفائز   «
م�شابقة   من    12 الطبعة 
للم�رسح  العربية  الهيئة 
بالإمارات  بال�شارقة 
والتي  املتحدة   العربية 
مت تتويجها  بهذه اجلائزة 
امل�رسح  مهرجان  يف 
م�شرية     ، بالأردن  العربي 
م�رسح  اأن  املتحدثة  ذات 
الأكرب  رهاننا  هو  الطفل 
واإنه  املرحلة  هذه  يف 
ثلج  رجل  اأبدا  يكون  لن 
جامد ، حيث اأننا �شنعمل 

جميعا ليقفز بني الأطفال 
ويجعلهم يعربون ويفكرون 
من  حقهم  لياأخذوا 
الإنوجاد يف جزائر ترعى 

عقولهم واأذواقهم .

�سنعمل على حترير 
م�سرحنا من الأمرا�س 

البريوقراطية

يف  دودة  بن  وتوقفت  
معاناة  عند  كلمتها 
رغم  اجلزائري  امل�رسح 
التي  واملحاولت  اجلهود 
فلقد  الثناء،  ت�شتحق 
باإعطاء  دودة  بن  وعدت 
ال�شادقني  الفر�شة لأهلها 
واملوهوبني،  واملخل�شني 
طريق  عن  هذا  وياأتي 
هوؤلء  جانب  اإىل  الوقوف 
من  م�رسحنا  لتحرير 
البريوقراطية  الأمرا�ش 
ومن  الرجتال  ومن 
احلقرة ومن �شوء الت�شيري 
اأمرا�ش  والالمبالة 
الرداءة  اأمام  الباب  فتحت 
املبدعني  هم�شت  التي 
توعدت  ولقد  احلقيقيني 
بعدم  املتحدثة   ذات 
عبث  من  كل  مع  الت�شامح 
فيه  و�شعتها  التي  بالثقة 
الدولة  وملن  اأ�شاء ب�شورة 
ب�شكل  للثقافة  اأو  امل�رسح 
فتح  اإىل  داعية   عام، 
خالل  من  احلوار  باب 
من  كل  ت�شم  جل�شات 
امل�رسح  لهذا  ال�شري  يريد 
املر�ش  ت�شخي�ش  ق�شد 

وجتاوزه  ولقد وعدت ذات 
ورجالت  ن�شاء  املتحدثة 
باأن  اجلزائري  امل�رسح 
خا�شة  جل�شات  تخ�ش�ش 
املحرتف  بامل�رسح 
وم�رسح  الهواة  وم�رسح 
هو  منها  والهدف  الطفل 
م�رسحنا  حال  ت�شخي�ش 
نقول  ل  حتى  اجلزائري 
ا�شتماعها  موؤكدة  مر�ش، 
القرتاحات،  جلميع 
�شيا�شة  ر�شم  بعدها  ليتم 
جديدة  نعتربها  للم�رسح 
كل  مع  القطيعة  تخلق 
والثقافات  ال�شلوكات 
لإعادة  وهذا  البائدة  
مع  للم�رسحيني   امل�رسح 
للمبادرة  العتبار  اإعادة 
حتى  والذكاء  والعمل 
فئات  لكل  م�رسحا  يكون 
اإق�شاء  دون  من  املجتمع 
تقدمي  على  العمل  مع 
جادة  طريق  خارطة 
وواقعية جتعل من اإ�شالح 
امل�رسحية  املنظومة 
الأر�ش  على  حقيقة 
ولي�شت وعدا ، ولن يتحقق 
جميع  باإ�رساك  اإل  ذلك 
الكفاءات يف ظل ال�شفافية 

والثقة وال�شجاع.

 حممد �سر�سال : 
ن�سكر وزيرة الثقافة 
مليكة بن دودة على 
مبادرة تكرمي فريق 

»جي بي اأ�س«

�رس�شال   حممد  واأكد 
خمرج وم�شمم م�رسحية« 

املتوجة   « اأ�ش  بي  جي 
ال�شلطان  ال�شيخ  بجائزة  
بن حممد القا�شمي حاكم 
عمل  لأح�شن  ال�شارقة 
ل�شنة  عربي  م�رسحي 
2019 باملهرجان امل�رسح  
العربي بالعا�شمة الأردنية 
عمان يف ت�رسيحه ليومية 
تكرمي   اأن  »الو�شط« 
مليكة  الثقافة  وزيرة 
على  م�شكورة  دودة  بن 
 ، واملبادرة   اللفتة  هذه 
واأية  وعرقنا  حقنا  وهو 
التي  الأعمال  تكرم  وزارة 
عربية  تتويجات  نالت 
ذات  كا�شفا   ، دولية  اأو 
دودة  بن  اأن  املتحدث 
ور�شات  تفتح  باأن  وعدت 
امل�رسح  واقع   لدرا�شة 
وفعال  اجلزائري ممار�شة 
نباركه  ال�شيء  وهذا 
امل�رسح  مل�شتقبل  خدمة 

اجلزائري .

�ساأهدي اجلزائر 
اأ�سلوبا جديدا يف 
ممار�سة امل�سرح

واأ�شاف �رس�شال اأن  »جي 
بي اأ�ش » قامت با�شتعمال  
�شكل  م�رسحي جديد يف 
اجلزائر والوطن العربي  ، 
لأن اجلزائر  تعتمد دائما 
الفرن�شي  امل�رسح  على 
الرو�شي  امل�رسح  اأو 
مثل  على  نعتمد  مل  ولكن 
وا�شفا  التجارب،  هاته 
اجلديدة  التجربة  هذه 
لأن  واخلطرة  بال�شعبة 
هذه امل�رسحية فيها عمل 
�شاق يتطلب ممثلني اأكفاء 
اأن  هذا  فعال،   مو�شحا 
ال�شيء الذي فرقنا وميزنا 
العربية  الفرق  باقي  عن 
املهرجان  يف  امل�شاركة 
بالأردن   العربي  امل�رسح  
لفت  الذي  الأمر  وهذا 
التي  التحكيم  جلنة  انتباه 
عمل  كاأف�شل   توجتنا 
ل�شنة  عربي  م�رسحي 
لأننا  راجع   وهذا    2019
وغري  املغاير  قدمنا 
يواجه  وقد   ، املعهود 

رف�شا وعتابا وهذا ال�شيء 
يظهر  قد  حقيقي   غري 
املبدعني   من  الكثري  عند 
لكنه   ، تهديد   اأنه م�شدر 
نوع  هو  احلقيقة   يف 
�شكل  وهو  بذاته   قائم 
اأن�شبه  ول  جديد    غري 
متواجد  لأنه  نف�شي  اإىل 
عامليا ، وهذا ل يعني اأننا 
�شد الن�ش اأو �شد احلوار 
امل�رسحيات  �شد  اأو 
اأن  م�شريا  املنطوقة، 
وفيه  متنوع  امل�رسح 
ومناهج  عديدة  مدار�ش 
خمتلفة   وبالتايل �شيكمل 
يف  اأ�ش«  بي  »جي  فريق  
ليهدي  امل�شوار   هذا 
جديدا  اأ�شلوبا  اجلزائر 
وكنا  امل�رسح  ممار�شة  يف 
جميعا على اأع�شابنا طيلة 
الأردن  مهرجان  اأيام  
جي   « برجمة  مت  فلقد 
من  يوم  اآخر  يف  اأ�ش«  بي 
فعاليات هذا املهرجان  ، 
م�شريا اأن ظروف الإقامة 
بغ�ش  مريحة جدا   كانت 
ال�شفري  غياب  عن  النظر 
الأردن  يف  اجلزائري 
اأو  اإقامتنا  اأثناء  �شواء 
 ، باجلائزة   تتويجنا  بعد 
�رس�شال  اأهدى  حيث 
ال�شعب  اإىل  التتويج  هذا 
ومربوك  اجلزائري 
للم�رسح اجلزائري ونتمنى 
اأن يبقى دائما يف الريادة.

امل�رسحية  املمثلة 
حممد   : بوقرية  �شربينة 
املمثل  يعترب  �رس�شال 
اأهم عن�رس يف  امل�رسحي 

العر�ش

املمثلة  وك�شفت 
�شربينة  امل�رسحية 
ت�رسيحها  يف  بوقرية  
اأن   الو�شط«   « ليومية 
ممار�شة  �شنة   20 لديها 
تعاملت  والتي  م�رسحية   
مع  ال�شنوات  هذه  طيلة 
من  م�رسحيني  خمرجيني 
ومن  العا�شمة  اجلزائر 
من  وغريها  ق�شنطينة  
تعاملها  ،وا�شفة  الوليات 
امل�رسحي  املخرج  مع 
مرة  لأول  �رس�شال  حممد 
له ميزة خا�شة لكونه يعترب 
اأهم  امل�رسحي  املمثل 
يعطيه  العر�ش  يف  عن�رس 
بهدف  القرتاح   حرية 
اإخراج الطاقات الإبداعية 
اأكدت  فلقد   ، للممثل 
امل�رسحية  املمثلة  هذه 
املبدعة اأن  »جي بي اأ�ش« 
خالية من اأي ارجتال وكل 
من  مدرو�شا  كان  �شيء 
طرف املخرج الذي جعل 
من هذا العمل امل�رسحي  

متكامال.  

اجلمهور العربي فهم 
كل الر�سائل ال�سامتة« 

جلي بي اأ�س »

التي  للتجربة  وبالن�شبة 
»جي  فريق  مع  جمعتها 
موؤخرا  احلائز  اأ�ش«  بي 
عمل  اأح�شن  جائزة   على 
بالأردن   2019 لعام  عربي 
امل�رسحية  املمثلة  اأكدت 
�شربينة بوقرية   »للو�شط 

» اأن هذا العمل امل�رسحي 
ال�شكل  هذا  قدم   
يف  املتواجد  امل�رسحي 
واأمريكا  الغربية  اأوروبا 
العربي  الوطن  يف  ولكن 
على  العتماد  يتم  مل 
»امل�رسح ال�شامت«  وكان 
�شيئا   للح�شور  بالن�شبة 
اعتمد  لكونه  مبهرا  
هي  جديدة  تقنيات  على 
حكاية وق�شة مروية بدون 
النطق  باأي كلمة ،  وعليه 
امل�رسحية  هذه  ففريق 
عرب  اجلميع   بتحدي  قام 
اجلماعي  العمل  هذا  
عمل  عنه  نتج  ما  وهذا 
كان  متكامل   م�رسحي 
حيث   ، ج�شدي  جهد  فيه 
اأننا  اإل  نتكلم   مل  اأننا 
عربنا باأج�شادنا من خالل 
واحلركات  الرق�شات 
،وهذا ما جذب  اجلمهور  
مدة  طيلة  قدمناه  ملا 
اأ�ش«   بي  جي   « عر�ش 
حتكيم  جلنة  لفت  الذي  
التي  املهرجان   هذا 
اعتربت جمهوداتنا  جبارة   
فلقد فهم اجلميع  اأحداث  
امل�رسحية  هذه  ور�شائل 
كبريا  جتاوبا  لقيت  والتي 
من طرف احل�شور بن�شبة  
اأ�شادت  ، كما  مائة باملئة 
العرو�ش  مب�شتوى  بوقرية 
احت�شنها   التي  العربية 
العربي  امل�رسح  مهرجان 
خ�شو�شا  بالأردن  
امل�شاركة  امل�رسحيات 
من دولة الكويت واملغرب 
و�شفتها  والتي  وتون�ش 

بالعرو�ش الرائعة .
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 ال يوجد دليل علمي على ارتباط 
الهواتف بال�صرطان!

يق�سي الكثري من النا�س معظم اأوقاتهم يف ا�ستخدام الهواتف الذكية 
لت�سفح مواقع التوا�سل الجتماعي اأو مرا�سلة الأ�سدقاء والأقارب.

اإل  املعا�رصة،  اليومية  حياتنا  يف  الهواتف  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
بالإ�سابة  وارتباطها  اجل�سم  على  بتاأثريها  املتعلقة  املخاوف  اأن 
بال�رصطان، ت�سكل م�سدر قلق بالن�سبة للكثريين ولكن العلماء دح�سوا 
هذه املخاوف يف برنامج »ال�سحة: احلقيقة اأو اخلوف«، على قناة »بي 
بي �سي«، بالقول اإنه ل يوجد دليل علمي على �رصر الهواتف الذكية، 
حيث اأن الإ�سعاع الكهرومغناطي�سي ال�سادر عنها، هو »طاقة منخف�سة« 
ول »ي�رص باخلاليا«وك�سف العلماء اأن اأي درا�سة ت�سري اإىل عك�س ذلك، 
من  جدا«  جدا  »عالية  مل�ستويات  تعري�سها  مع  الفئران  على  اأُجريت 

الإ�سعاع، لن يتعر�س لها »الإن�سان العادي« اأبدا.
الهواتف املحمولة، يف �سكل  الراديوية من  وتنبعث موجات الرتددات 
اإ�سعاع كهرومغناطي�سي من الهوائيات، وفقا للمعهد الوطني لل�رصطان. 
وتعد منطقة الراأ�س هي الأقرب اإىل الهوائيات، حيث يجري امت�سا�س 
بع�س هذه الطاقة. وي�سعر البع�س بالقلق من �رصر هذا الإ�سعاع على 
احلم�س النووي، ما يوؤدي اإىل ال�رصطان ومع ذلك، قالت عاملة الفيزياء 
احليوية، يولندا اأوهيني: »يف اأحد جوانب الطيف، يوجد هذا الإ�سعاع 
املوؤين، الذي يتميز بقوة وموجات عالية الرتدد. وتعد الأ�سعة ال�سينية 
مثال �سائعا، حيث يُطلب من النا�س البقاء خلف �سا�سات احلماية، لأنها 
قد تلحق ال�رصر باخلاليا داخل اجل�سم. اإل اأن الإ�سعاعات غري املوؤينة، 
التي تنبعث من الأجهزة املنزلية، مبا يف ذلك الهواتف املحمولة، هي 
»طاقة منخف�سة ل ت�رص باخلاليا«. وعند طرح �سوؤال حول �سبب ارتفاع 
معدلت الإ�سابة ب�رصطان الدماغ مع زيادة ا�ستخدام الهواتف، اأو�سح 
الأ�ستاذ، مالكومل �سربين، مدير الفيزياء الطبية يف م�ست�سفيات جامعة 
اإىل ر�سد املزيد  اأدى  ال�سنني، ما  اأن الطب تطور على مر  اأك�سفورد، 
معدل  باأن  العتقاد  على  حّر�س  وبالتايل  مبكر،  وقت  الأورام يف  من 
اإىل  ت�سري  التي  الدرا�سات  اإىل  الربنامج  ارتفع«. كما تطرق  الإ�سابات 
اأخرى، مثل فقدان الذاكرة  اأن الهواتف الذكية حتفز خماوف �سحية 
والعقم. ومع ذلك، ي�سف املعهد الوطني لل�رصطان هذه النتائج، باأنها 
»غري مت�سقة«، قائال اإن »اأكرث املخاطر ال�سحية املرتبطة با�ستخدام 

الهاتف الذكي، تتمثل يف ت�ستيت انتباه ال�سائقني وحوادث ال�سيارات«.
مقر  اإىل  �سي«  بي  »بي  فريق  �سافر  الذكية،  الهواتف  �سالمة  ولإثبات 
عن  ال�سادرة  الإ�سعاعات  يخترب  الذي   ،»TÜV Rheinland«
الهواتف قبل بيعها يف بريطانيا وو�سع عامل، يُعرف با�سم �ستيف فقط، 
م�سبارا يف »مزيج خا�س من الزيوت«، حيث يقوم باإطالق الإ�سعاعات 
ال�سادرة عن هوائيات هاتف معني، وي�ستجيب الزيت بالطريقة نف�سها، 
التي ي�ستجيب بها الدماغ الب�رصي. وبعد 20 دقيقة، وجد فريق البحث 
اأن الإ�سعاع ينبعث من الهاتف العادي مب�ستويات جيدة �سمن احلدود 
املتفق عليها دوليا. واأفاد الربنامج باأن املخاوف من احتمال الإ�سابة 
يف  مرة  لأول  ظهرت  املحمولة،  للهواتف  التعر�س  ب�سبب  بال�رصطان 
اأ�رصة، وك�سفت  اأ�سا�سية يف كل  الهواتف  اأ�سبحت  الت�سعينيات، عندما 
يف  الدماغ،  اأورام  ت�سخي�س  يف   %34 بن�سبة  زيادة  عن  الإح�ساءات 
ال�سنوات الع�رصين التي تلت ذلك. ولكن اأبحاث ال�رصطان يف اململكة 
املتحدة )CRUK(، ت�سري اإىل ارتفاع ملكية الهواتف املحمولة بن�سبة 
500% يف بريطانيا بني عامي 1990 و2016. ويف حال اأُلقي اللوم على 
الهواتف، فمن املتوقع اأن يكون معدل الإ�سابة بال�رصطان اأعلى بكثري، 

وفقا للخرباء.
ويف عام 2011، ذكرت الوكالة الدولية لبحوث ال�رصطان، وهي جمموعة 
تكون  اأن  ميكن  الهواتف  اأن  العاملية،  ال�سحة  منظمة  من  فرعية 
كافية  بيانات  باأنه ل توجد  ولكنها �سعرت  لل�رصطان«،  »�سببا حمتمال 
الدرا�سات  ذلك، مل جتد  ومع  و�سوحا،  اأكرث  ا�ستنتاجات  ل�ستخال�س 

.»CRUK« الأكرب الالحقة اأي �سلة تُذكر، وفقا لـ
البيئية  ال�سحة  لعلوم  الوطني  املعهد  خل�س  املتحدة،  الوليات  ويف 
الفدرالية  واللجنة  منها،  والوقاية  الأمرا�س  على  ال�سيطرة  ومراكز 
املحمولة  الهواتف  يربط  علمي  دليل  يوجد  ل  اأنه  اإىل  لالت�سالت، 

بال�رصطان.

امل�صادات احليوية  تق�صي
 على اجلرثومة

حل�سن احلظ، من املمكن التخل�س من هذه البكترييا عن طريق عمل 
تنظري للجهاز اله�سمي، وحاملا يتُمّ التحقق من وجودها ميكن التخل�س 
منها مب�ساعدة العالج بامل�سادات احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب 
من فعالية امل�سادات احليوية يف الق�ساء على البكترييا عن طريق اختبار 
ب�سيط للتنف�س. وت�سيف الربوف�سور متارا: »اإن الق�ساء على اللتهاب 
امل�سادات  بوا�سطة  البوابية  امللوية  املعدة  جرثومة  ت�سببه  الذي 
احليوية يق�سي اأي�ساً على اللتهاب ال�سطحي للمعدة ومعظم التهابات 
املعدة، الأمر الذي مينع الإ�سابة ب�رصطان املعدة«. وين�سح يف حالت 
�سبب  دون  املزمن  اله�سم  وع�رص  ع�رص،  الثني  اأو  بالقرحة  الإ�سابة 
وا�سح اأو يف حالت الأنيميا ب�سبب فقر احلديد اأو نق�س فيتامني بي 

B12 دون �سبب ظاهر بالتوجه اإىل التنظري. 

ال�صني تعلن التو�صل لدواء م�صاد لفريو�س »كورونا« القاتل
اأعلنت ال�سلطات ال�سينية، اأم�س 
الأحد، عن التو�سل لدواء م�ساد 
يف  املتف�سي  »كورونا«  لفريو�س 
مقتل  عن  اأ�سفر  والذي  البالد، 
56 �سخ�سا واأكرث من األف اإ�سابة 
ال�سيني  ال�سحة  وزير  عن  ونقل 
متوفرا  �سيكون  الدواء  اإّن  قوله 
جمانا خالل ال�ساعات القادمة، 
اإىل اأّن الدواء يف مراحل  م�سرياً 
بدء  قبل  الأخرية  الختبار 

ا�ستعماله للب�رص.
ويه  جياو  ما  الوزير  وتابع 
الأبحاث  مو�سوع  اأّن  مو�سحاً 
مركز  اىل  موكلة  دواء  وتطوير 
اأّن  اإىل  وم�سرياً   ،CDCبكني
يف  الأ�سا�س  هو  احلرارة  عامل 
املر�س  توقف  يف  كما  تف�سي 
الوطني  املعهد  رئي�س  وقال 
الفريو�سية،  الأمرا�س  ملكافحة 
ال�سيني ملكافحة  للمركز  التابع 
اإن  منها،  والوقاية  الأمرا�س 
تطوير  يف  �رصع  قد  »املركز 
لفريو�س  م�سادة  لقاحات 
)2019-اإن. اجلديد  كورونا 
�سي.اأو.يف(«، وذلك ح�سب وكالة 
»�سينخوا« ال�سينية لالأنباء. واأكد 
الفريو�س،  عزل  »املركز  اأن 
�ساللته«،  بتحديد  حاليا  ويقوم 
م�سيفا اأنهم »يعملون اأي�سا على 
فح�س اأدوية ت�ستهدف اللتهاب 
فريو�س  عن  الناجم  الرئوي 
كورونا اجلديد«. واأكدت ال�سني، 

 1975 اإ�سابة  �سابق،  وقت  يف 
�سخ�سا بفريو�س كورونا اجلديد 
بحلول 25 جانفي يف الوقت الذي 
ب�سبب  الوفيات  عدد  فيه  ارتفع 
وقالت   ،56 اإىل  الفريو�س  هذا 
بيان:  يف  الوطنية  ال�سحة  جلنة 
»بحلول منت�سف ليل 25 جانفي 
اإ�سابة  حالة   1975 ت�سجيل  مت 
يف  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
البالد  اأنحاء  بجميع  منطقة   30
خطرية،  حالة   324 بينها  من 
قالت  فيما  �سخ�سا«،   56 ووفاة 
اإن  تاميز«،  »غلوبال  �سحيفة 
كورونا  فريو�س  وفيات  ح�سيلة 
ف�سال  �سخ�سا،   54 اإىل  ارتفعت 

عن اإ�سابة 300 حالة جديدة.
ت�سي  ال�سيني،  الرئي�س  وكان 

ال�سبت،  اأم�س  اأكد  بينغ،  جني 
على اأن فريو�س كورونا اجلديد 
بالده  واأن  �رصيع،  ب�سكل  ينت�رص 
وذكر  خطريا«.  »و�سعا  تواجه 
اأن  ال�سيني  الر�سمي  الإعالم 
تعتزم  ال�سياحة  وكالت  كافة 
�سياحية، ف�سال  اأفواج  اأية  اإلغاء 
تذاكر  لبيع  موؤقت  تاأجيل  عن 
الفنادق  وحجوزات  الطريان 
الفريو�س،  تف�سي  خلفية  على 
املركزي  التليفزيون  لفت  فيما 
غادرت  التي  الأفواج  اأن  اإىل 
ال�سني بالفعل باإمكانها ا�ستكمال 
منظمة  وو�سفت  رحالتها 
فريو�سات  العاملية  ال�سحة 
التاجية  الفريو�سات  اأو  كورونا 
من  كبرية  »جمموعة  باأنها 

مر�سا  ت�سبب  التي  الفريو�سات 
يرتاوح من نزلت الربد ال�سائعة 

اإىل اأمرا�س اأكرث حدة«.
ال�سائعة  الأعرا�س  وت�سمل 
للعدوى اأعرا�س اجلهاز التنف�سي 
واحلمى وال�سعال و�سيق التنف�س 
احلالت  ويف  التنف�س.  و�سعوبة 
ت�سبب  اأن  ميكن  �سدة،  الأكرث 
الرئوي  اللتهاب  العدوى 
احلادة  التنف�سية  واملتالزمة 
املوت،  وحتى  الكلوي  والف�سل 
بني  التاجية  الفريو�سات  وتنتقل 
احليوانات والأ�سخا�س، وهناك 
التاجية  الفريو�سات  من  العديد 
حاليا  تنت�رص  التي  املعروفة 
ت�سب  مل  والتي  احليوانات،  بني 

الب�رص بعد. 

اكت�صاف بروتني ينقذ االأجنة من املوت داخل الرحم
جامعة  يف  باحثون  اكت�سف 
اأجنلي�س،  لو�س  كاليفورنيا، 
امل�سيمة  داخل  يوجد  بروتيناً 
املوت  من  اجلنني  ينقذ  قد 
داخل الرحم نتيجة اإعاقة النمو، 
 ،»humanin« با�سم  يُعرف 
امل�سيمة  وظيفة  يوؤدي  حيث 
عندما تف�سل يف دورها بتمرير 
والأك�سجني  الغذائية  املواد 
ب�سكل  لنموه  الكافيني  والدم 

طبيعي.
هذا  اأن  الباحثون  واأو�سح 
تك�سري  يف  ي�ساعد  الربوتني 
املواد  واإر�سال  الكربوهيدرات 
وع�سالت  اأع�ساء  اإىل  الغذائية 
اجلنني داخل الرحم، كما يلعب 
ملا  م�سادة  دفاع«  »اآلية  دور 
التاأك�سدي«،  بـ«الإجهاد  يُ�سمى 
الأي�س  عملية  من  جزء  و)هو 
تُطلق خاللها جذور حرة داخل 
اجل�سم قد تدمر خالياه(، ناجت 

عن منط حياة غري �سحي مثل 
وال�سمنة  والتلوث  التدخني 
و�سوء التغذية، ما قد يوؤثر �سلباً 

على عمل امل�سيمة.

دور امل�شيمة

بامت�سا�س  امل�سيمة  وتقوم 
والدم  والأك�سجني  املغذيات 
لنموه،  للجنني  ونقلها  الأم  من 
املواد  من  نهائياً  والتخل�س 
الكربون  اأك�سيد  وثاين  ال�سارة 
ال�رصي،  احلبل  خالل  من 
ف�سل  عند  �سحيح  والعك�س 
يعيق  حيث  امل�سيمة،  عمل 
طبيعي  ب�سكل  اجلنني  منو 
حرمانه  نتيجة  الرحم،  داخل 
يف  يت�سبب  ما  املغذيات،  من 
موت اخلاليا و�سغر حجمه عن 

الطبيعي اأثناء احلمل. 

الهرمون »املُنقذ«

م�ستوى  بقيا�س  الباحثون  وقام 
ماأخوذة  عينات  من  الربوتني 
عانني  اللواتي  اأم   22 رحم  من 
اأثناء  امل�سيمة  عمل  ف�سل  من 
بوزن  اأطفالهن  وولدة  احلمل 
ومقارنتهن  الطبيعي  من  اأقل 
بوزن  اأطفالهن  ولدن  باأمهات 

طبيعي.

ووجد الباحثون ارتفاع م�ستوى 
ب�سكل   »humanin« هرمون 
الأجنة  م�سامي  داخل  ملحوظ 
الأقل وزناً مقارنة باأولئك بوزن 
الهرمون  اأن  يعني  ما  طبيعي، 
قد يلعب دور »امُلنقذ« لإح�سار 
عندما  اجلنني  اإىل  املغذيات 
مما  عاجل،  ب�سكل  يحتاجها 
حياً  بقائه  �سمان  على  ي�ساعد 

وب�سكل طبيعي حلني ولدته.

القاتل ال�صامت
 يتناول اأغلبية النا�س كميات كبرية من ال�سوديوم الذي ي�سكل املكون الرئي�سي للملح. يحدث ذلك 
عن الأطعمة امل�سّنعة مثل البيتزا والربغر وال�سجق والبطاط�س ال�سيب�سي واملعجنات اجلاهزة. 
�سحة  يهدد  لأنه  ال�سامت«  »القاتل  ي�سّمى  الذي  الدم  �سغط  ارتفاع  الزائد  ال�سوديوم  وي�سبب 
وجود  حال  ويف  غرام،   2.3 عن  يومياً  تتناولها  التي  ال�سوديوم  كمية  تزيد  األ  وينبغي  القلب. 
فقط.  غرام   1.5 على  الكمية  تزيد  األ  يجب  وال�سكتة  القلب  باأمرا�س  الإ�سابة  خلطر  زيادة 
لذلك اإذا ا�سطرتك الظروف ل�رصاء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة »قليل ال�سوديوم« 
العبوة قبل ال�رصاء. وت�سّنف كثري من املواد احلافظة امل�ستخدمة يف الأطعمة امل�سّنعة  على 

باعتبارها مواد م�رصطنة، وتعترب م�سوؤولة عن انخفا�س ذكاء الأطفال. كذلك احذر من الوجبات ال�رصيعة مثل الربغر وقطع الدجاج املقلية، 
لأنه ي�ستخدم يف حفظها ويف اإعطاءها �سكلها الذهبي بعد القلي مواد كيميائية �سارة تعترب من م�سببات ال�رصطان
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من مظاهر رحمة �هلل بعباده يوم �لقيامة
عن اأبي هريرة، عن ر�صول اللهّ �صلى 

اللهّ عليه و�صلم قال: »اإن رجلني ممن 
دخل النار ا�صتد �صياحهما فقال الرب 

تبارك وتعاىل اأخرجوهما، فلما اأخرجا 
قال لهما لأي �صيء ا�صتد �صياحكما؟ 

قال فعلنا ذلك لرتحمنا، قال رحمتي 
لكما اأن تنطلقا فتلقيا اأنف�صكما حيث 

كنتما من النار فينطلقان.
فيلقي اأحدهما نف�صه فيجعلها عليه 
بردا و�صالما، ويقوم الآخر فال يلقي 

نف�صه، فيقول له الرب تبارك وتعاىل: 
ما منعك اأن تلقي نف�صك كما األقى 

�صاحبك؟ فيقول يا رب اإين لأرجو اأن ل 
تعيدين فيها بعد ما اأخرجتني، فيقول 

له الرب تبارك وتعاىل: لك رجاوؤك 
 » فيدخالن اجلنة جميعا برحمة اللهّ

رواه الرتمذي.
هذا احلديث يفتح باب الأمل اأمام 

الع�صاة حتى ل يياأ�س اأحد من رحمة 
الل، ويغلق باب الياأ�س والقنوط اأمام 
كل من بعد عن ربه، ثم �صحا �صمريه 

وا�صتيقظ فوؤاده فرجع اإىل رب الأرباب 

تائبًا اأوابًا، كما اأنه يزيد العبد املوؤمن 
ثقة يف ربه ويقوي عزمية كل من 

يح�صن الظن بالل عز وجل لأنه 
�صبحانه يقول يف حديثه القد�صي: 

»اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا معه حني 
يذكرين، اإن ذكرين يف نف�صه، ذكرته 

يف نف�صي، واإن ذكرين يف مالأ ذكرته يف 
مالأ هم خري منهم، واإن تقرب مني �صربا 
تقربت منه ذراعا،واإن تقرب اإيل ذراعا 

تقربت اإليه باعا، واإن اأتاين مي�صي اأتيته 
هرولة« رواه البخاري.

ومن املوؤكد اأن الذين يخرجون من النار 
ويدخلون اجلنة، لبد اأن تكون لهم 

�صابقة اإميان، لأن اجلنة حمرمة على 
امل�صركني، اأما من اآمن ثم ع�صى فاإن الل 

عز وجل يقبل اإميانه ويحا�صبه على 
م�صيبته وقد يعفو عنه اإذا تاب ورجع 

اإليه قال تعاىل: )وهو الذي يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن ال�صيئات ويعلم ما 
تفعلون( �صورة ال�صورى: 25. ثم تكون 
نهايته اجلنة ان �صاء الل طاملا انه مات 

موحدا.

مر�تب �لّتقوى 
 التْقوى ثالث مراتب؛ ِحْمَيُة 

القلب واجلوارح عن الآثام 
تقيم  مات، وهو اأن ت�صْ واملَُحَرهّ
على اأْمر الل، فهذه مْرَتبة، 

واملْرتبة الأعلى ِحْمَيُتها عن 
املَْكروهات، والأعلى منها 

احِلْمَية عن الُف�صول وما ل 
يْعني، حتى اإَنهّ النبي عليه 

ال�صالة وال�صالم يقول:
))اإياكم وف�صول الَنهّظر فاإنه 

يبذر يف النف�س الهوى ((
 �صيٌء ل عالقة لك فيه، جتد 
ُل فيه ِبُعْمق حتى  نْف�َصَك تتاأَمهّ

تهيه  تهيه، وبعد اأن ت�صْ ت�صْ
عر باحِلْرمان، هناك من  ت�صْ
ل بالزيادة يف الب�صاِئع  يتاأَمهّ

ل  وال�صيارات والأْجهزة ويتَخَيهّ
ها عنده ومالكها، فهذا  اأَنهّ

ث �صعوراً  الف�صول الزاِئد ُيَوِرهّ
كلة،  باحلرمان وهذا ال�صعور ُم�صْ

والنبي عليه ال�صالة وال�صالم 
علمنا كلما راأْيَت �صيئًا جمياًل 

قل:  )) اللهم ل عْي�َس اإِل 
اَر  ِلِح الأَْنـ�صَ �صْ َعْي�ُس الآِخَرِة َفاأَ

َوامْلَُهاِجَرَة (( ]البخاري عن اأن�س 
بن مالك 

 قال: احِلْمَيُة الأوىل ُتْعطي 
العْبد حياته ال�صحيحة، 

و�صالمته، واحِلْمية الثاِنَية 
ِعُده، فبني  يه، والثالثة: ُت�صْ ُتَقِوهّ

اأن ُتافظ على �صالمتك، وبني 
يها، وبني اأن ُت�صيف اإىل  اأن ُتَقِوهّ
ِتك �صعاَدًة؛ ثالث  �صالمتك وُقَوهّ

ِحْميات: حمية عن املعا�صي 
والآثام، وحمية عن املْكروهات، 

وى الل . وحمية عما �صِ

ذكر �هلل تعاىل للنجاة من �لغفلة
اأوالً: احلر�ص على ذكر اهلل -تعاىل- واالجتهاد 
فيه وذكر اهلل -تعاىل- كما يكون بالل�سان؛ فاإنه 
بالقلب  يكون  واجلوارح،  بالقلب  يكون  كذلك 
باأن يكون يف قلب العبد من تعظيم اهلل -تعاىل- 
-تعاىل-:  قال  بحقه -جل وعال-  له  واالإقرار 
ويكون  نَ�ِسيَت{)الكهف:24(،  اإَِذا  بََّك  َرّ }َواْذُكر 

طاعة  يف  االأع�ساء  هذه  ت�سخر  باأن  باجلوارح 
كل  عن  حتجز  وباأن  ومر�ساته،  -تعاىل-  اهلل 
ما ي�سخط اهلل -جل وعال.وذكر اهلل من اأعظم 
اأ�سباب ال�سالمة من الغفلة وال�سيما عند غفلة 
النا�ص ون�سيانهم، قال بع�ص ال�سلف :»ذاكر اهلل 
يف الغافلني كمثل الذي يحمي الفئة املنهزمة، 

النا�ص«،  لهلك  النا�ص  غفلة  يف  اهلل  ذكر  ولوال 
ويف االأثر »لوال �سيوخ ركع، وبهائم ركع، واأطفال 
ابن  وقال  �سبا«.  العذاب  عليكم  ل�سب  ر�سع 
القيم -رحمه اهلل-: »على قدر غفلة العبد عن 
الغافل  »اإن  وقال:  اهلل«،  عن  بعده  يكون  الذكر 

بينه وبني اهلل وح�سة ال تزول اإال بالذكر«.

من �أّجل �لعباد�ت
لذلك كان الدعاء من اأجل العبادات ومن اأقوى اأ�صلحة املوؤمن، كان ال�صحابة 

عندما ي�صاألون النبي �صلى الل عليه و�صلم عن �صيء كان الوحي ينزل بقوله 
ر ُقْل ِفيِهَما  ْمِر َوامْلَْي�صِ اأَُلوَنَك َعْن اْلَ -تعاىل-: )ُقْل ...(، كما قال -تعاىل-: }َي�صْ

اإِْثٌم َكِبرٌي{، ومثيالتها كثرية، اأما يف �صاأن الدعاء؛ فقد قال: }َواإَِذا �َصاأََلَك 
ِعَباِدي َعِنهّي{؛ فلم يقل: فقل، واإمنا قال: }َفاإِيِنهّ َقِريٌب{، فلم يجعل الل بينه 

وبني عباده اأي وا�صطة، حتى اأ�صرف اللق �صلى الل عليه و�صلم؛ ليبني مكانة 
هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك كان عمر بن الطاب يقول: 

اِع  اإين ل اأحمل هم الإجابة؛ لأن الل تكفل بذلك بقوله: }اأُِجيُب َدْعَوَة الَدهّ
اإَِذا َدَعاِن{، ولكني اأحمل َهَمهّ الدعاء، وهذا الذي يجب اأن نهتم به، اأن يخرج 
الدعاء ب�صدق واإخال�س، بت�صرع وانك�صار، بال اإثم ول قطيعة رحم، وعلى 

العبد اأن يتخرَيهّ اأوقات الإجابة كاآخر �صاعة يف يوم اجلمعة، وعند نزول املطر 
ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان والإقامة، واأن يبداأ بحمد الل ومتجيده 

وال�صالة على النبي حممد �صلى الل عليه و�صلم، ويكون متو�صاأ م�صتقبل 
القبلة رافًعا يديه م�صمومتني بذل وانك�صار، فحري به وهو على هذه احلال اأن 

ي�صتجيب الكرمي املنان.

�لدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء نافًعا -باإذن الل-؛ لذلك قال النبي �صلى الل عليه و�صلم: »اإن الدعاء 

ينفع مما نزل ومما مل ينزل«، ومثال على نفعه مما نزل ق�صة نبي الل اأيوب؛ ملا 
ْنَت  ُرهّ َواأَ ِنَي ال�صُهّ اأ�صابه ما اأ�صابه من املر�س، قال باأدب َجٍمهّ كما حكى الل عنه: }اأَيِنهّ َم�َصهّ
{، وكذلك  ٍرهّ اِحِمنَي{؛ فكانت الإجابة مبا�صرة ِمن الل }َفَك�َصْفَنا َما ِبِه ِمْن �صُ اأَْرَحُم الَرهّ

ملا ا�صتاق زكريا عليه ال�صالم للولد، قال بخ�صوع تام لل -تعاىل-: }رِبهّ َل َتَذْريِن 
َفْرًدا َواأَْنَت َخرْيُ اْلَواِرِثنَي{؛ فجاءت الإجابة مبا�صرة: }َفا�ْصَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى 

َلْحَنا َلُه َزْوَجة{. َواأَ�صْ



الدورة  اأم�س  اأول  انطلقت   
الإ�سكندرية  ملهرجان  ال�ساد�سة 

اأوبرا  دار  من  الق�سري  للفيلم 
القيادات  بح�سور  الإ�سكندرية، 
والرئي�س  للمحافظة  ال�سيا�سية 
للمهرجان، املنتج حممد  ال�رشيف 
الثقافة  وزير  وم�ست�سار  العدل، 
عبداجلليل،  خالد  لل�سينما، 
املخرج  املهرجان،  ورئي�س 
الفيلم  واختري  حممود.  حممد 
اأ�سامة  للمخرج  »حورية«  التون�سي 
الذي  الفتتاح،  يف  لعر�سه  عزي 
ي�سهد تكرمي الفنان اإبراهيم ن�رش 
عن  علي  حممد  �سلوي  والفنانة 

جممل اأعمالهما الفنية.
املخرج  اأ�ساد  جانبه،  ومن 
ا�ستقبال  بحفاوة  حممود  حممد 
اللواء  الإ�سكندرية،  حمافظ 
حممد ال�رشيف، لإدارة املهرجان 
دعماً  وتقدميه  العام،  هذا 
لوحات  يف  يتمثل  لوجي�ستياً 
عدد  وتوفري  للمهرجان  اإعالنية 
�سيوف  خلدمة  الأتوبي�سات  من 
وقال  قوله.  بح�سب  املهرجان، 
الإ�سكندرية  مهرجان  اإن  حممود، 
باإقبال  يحظى  الق�سرية  لالأفالم 

الغر�س  وهو  كبري،  جماهريي 
الذي تاأ�س�س املهرجان من اأجله، 
بحيث يكون الهدف هو ن�رش ثقافة 
الأفالم الق�سرية وتبادل الثقافات 
امل�ساركة،  الأفالم  خالل  من 
ت�سهد  الدورة  هذه  اأن  م�سيفاً 
امل�سابقة  يف  فيلماً   18 م�ساركة 
م�سابقة  يف  اأفالم  و8  الروائية 

الأفالم الوثائقية الق�سرية.
من  ال�ساد�سة  الدورة  اأن  يذكر 
من  الفرتة  خالل  تقام  املهرجان 

26 اإيل 31 جانفي اجلاري .
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النقال  :0661.41.25.76  

نة ما رح اأقبل  باميال الكيك: »ال�شّ
ول عر�س متثيلي«

باميال  اللبنانية  املمثلة  اأعلنت 
عر�س  اأي  تقبل  لن  انها  الكيك 
متثيلي هذه ال�سنة ولو حتى �سمن 
�سياق املو�سم الرم�ساين وك�سفت 
على ح�سابها اخلا�س على احد 
الجتماعي عن  التوا�سل  مواقع 
اتخاذ  اىل  دفعها  الذي  ال�سبب 
ما  ال�ّسنة   «  : كاتبة  القرار  هذا 
متثيلي..  عر�س  ول  اقبل  رح 
املبارك  رم�سان  �سهر  داخل  ل 

ول خارجو ! اأول �سيء، نازل فيلمني لإيل ال�سنة، ومتل العادة بفّكر 
بغريي وبقول ما لح اآخذ كل �سيء ، غري اأّن ا�ساًل ما اأغراين �سيء من 

العرو�س اللي 4/3 بطالتا �ساروا »مي�ّسات لبنان««.

5 م�شاهد ملحمد ممدوح  يف »العارف«
  

اأنهى الفنان حممد ممدوح ت�سوير دوره يف فيلم »العارف« للمخرج اأحمد 
عالء، وبطولة الثنائي اأحمد عز واأحمد فهمي، يف ماليزيا.

 5 بـ  �رشف  ك�سيف  يظهر  ممدوح  اإن  الفيلم،  داخل  من  م�سدر  وقال 
اأن  م�سيفاً  عز،  باأحمد  جتمعه  و3  فهمي  اأحمد  مع  اثنان  م�ساهد، 

امل�ساهد اخلم�س مت ت�سويرها بالكامل يف ماليزيا.
وتابع »اجلهة املنتجة للفيلم ا�ستقرت على عر�سه مبو�سم عيد الفطر 
املونتاج  اأعمال  من  عالء  اأحمد  املخرج  انتهاء  بعد  وذلك  املقبل، 

واملك�ساج اخلا�سة بالعمل خالل الفرتة املقبلة«.
وركني  وم�سطفى خاطر  »العارف« حممود حميدة  بطولة  وي�سارك يف 

�سعد وكارمن ب�سيب�س، من تاأليف حممد �سيد ب�سري.

»نيويورك اأبوظبي« ت�شت�شيف 
مهرجان »برزخ«

  
الفنون  مركز  يعتزم 
نيويورك  جامعة  يف 
اإطالق  اأبوظبي 
الن�سخة  فعاليات 
من  الرابعة  ال�سنوية 
»برزخ«،  مهرجان 
 31 اجلمعة  يوم 
 .2020 جانفي 
املهرجان  ويزخر 
مو�سيقية  بعرو�س 
اأبرز  عاملية تُقدمها 
فرق املو�سيقى التي حتظى ب�سعبية وا�سعة، وذلك خالل اأم�سية متتزج 

فيها املالمح الثقافية والأمناط املو�سيقية املتنوعة.
وياأتي مهرجان »برزخ« بحلٍة جديدة هذا العام، ليت�سمن اأربعة عرو�س 
م�ستوى  على  اأول  مو�سيقي  عر�س  اإىل  بالإ�سافة  الأوىل،  للمرة  تُقدم 
من  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  مو�سيقية،  فرق  �ست  ت�ستعد  حيث  العامل، 
اجلمهور  اأمام  املتميزة  عرو�سهم  لتقدمي  املحليني،  الأغاين  من�سقي 
على ثالثة م�سارح بالتوازي خالل اأم�سية واحدة. وميزج املهرجان بني 
خمتلف اأمناط املو�سيقى العاملية، ما يعك�س م�ساعي مركز الفنون يف 
بني خمتلف  واحلوار  التوا�سل  مد ج�رش  اإىل  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
»برزخ«  مهرجان  ويت�سمن  والثقافة.  الفنون  ا�ستك�ساف  عرب  الثقافات 
لهذا العام العر�س الأول يف دولة الإمارات للفنان »عمار 808« والفنان 
يف  الأول  العر�س  اإىل  بالإ�سافة  »مازالدا«،  فرقة  مع  �سعيدي  �سفيان 
ال�رشق الأو�سط لفرقتي BCUC و«بوكانتي«، والعر�س العاملي الأول 
لفرقة »نون«، التي �ستُعيد اإحياء مو�سيقى كوكب ال�رشق اأم كلثوم بتكليف 
م�ساركة  عن  ف�ساًل  اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  يف  الفنون  مركز  من 
املغنية الكوبية وعازفة الإيقاع والفلوت »ل دام بالن�س«. كما يُ�سارك يف 
املهرجان اأف�سل من�سقي الأغاين يف دولة الإمارات، ومنهم »كروهات« 
خالل  املو�سيقية  اإبداعاتهم  ليقدمون  )ديجيفا(،  كاردو�سو  وماريز 

الفرتات الفا�سلة بني عرو�س فرق املو�سيقى.

للمخرج عبد القادر دقي�ش 

عر�س �شريف مل�شرحية« جمانني 
ولكن...« بتيارت 

»علي  الثقافة  دار  احت�سنت 
معا�سي« لتيارت اأول اأم�س العر�س 
ال�رشيف الأول مل�رشحية »جمانني 
ولكن...« من اإنتاج فرقة امل�سعل 

للم�رشح من ولية تيارت.
وتناولت امل�رشحية التي اأخرجها 
تاأليف  ومن  دقي�س  القادر  عبد 
ق�سايا  يحياوي  م�سطفى  الفنان 
واحلرقة  كال�سغل  اجتماعية 
وطنية  �سيا�سية  وق�سايا  والفقر 
بالفن  تتعلق  واأخرى  ودولية 
الق�سايا  من  وغريها  والثقافة 
املجتمع  عاي�سها  التي  الأخرى 

اجلزائري عرب فرتات متعاقبة.
ومت عر�س هذا العمل امل�رشحي 

دارت  دقيقة   50 حوايل  مدة  يف 
حيث  واقعي  ديكور  يف  م�ساهده 
العمل  هذا  مع  اجلمهور  تفاعل 
الكوميديا  فيه  امتزجت  الذي 

حركات  مع  والرتاجيديا 
املمثلني.

واأفاد املخرج عبد القادر دقي�س 
اأن  ال�رشيف  العر�س  هام�س  على 

هناك عر�س اآخر موجه لالأطفال 
اإخراجه  من  الإنتاج  طور  يف 
 « اخليال«  وعامل  »دلل  بعنوان 
بومترة  منال  الفنانة  ن�سه  كتبت 
م�رشحية«  يف  ممثالت  اإحدى 

جمانني ولكن ...«.
دار  مدير  قنبيز  قادة  واأكد 
هذا  اأن  معا�سي«  »علي  الثقافة 
بكل  »�سيحظى  امل�رشحي  العمل 
الثقافة  دار  طرف  من  الهتمام 
خمتلف  يف  يعر�س  اأن  اأجل  من 
خالل  من  �سواء  الوطن،  مناطق 
خالل  من  اأو  الثقايف  التبادل 
املهرجانات  يف  تيارت  متثيل 

اجلهوية والوطنية«.

كارول �شماحة تغني لأم كلثوم وعبد 
الوهاب يف القاهرة

كارول  اللبنانية  املطربة  اأحيت 
على  غنائياً  حفاًل  �سماحة 
للعلوم  م�رش  جامعة  اأوبرا  م�رشح 
والتكنولوجيا، م�ساء اأم�س اجلمعة، 
جمهورها  من  كبري  عدد  بح�سور 
على  اأغنياتها  مع  تفاعلوا  الذين 

مدار �ساعتني كاملتني.
ال�رشطة  رجال  �سماحة  وهناأت 
الذي  ال�سنوي  بعيدهم  امل�رشية 

ثمنت  حيث  ال�سبت،  اليوم  يوافق، 
املواطنني  حماية  يف  جهودهم 
�سبيل  يف  باأرواحهم  والت�سحية 

توفري حياة اآمنة لهم.
عدداً  اللبنانية  املطربة  وقدمت 
»خليك  منها  اأغنياتها،  اأبرز  من 
الوقت  ويف  عليا،  وغايل  بحالك، 
وغريهم  ال�سهرة«  واأ�سواء  الغلط، 
من الأغنيات التي لقت تفاعاًل من 

احل�سور، كما غنت اأغنية »ودارت 
الأيام« لكوكب ال�رشق اأم كلثوم و«يا 
الراحل  للفنان  وحدك«  م�سافر 
اأن  حممد عبدالوهاب، وذلك قبل 
تختتم احلفل باأغنية »واح�ساين يا 
اجلامعة  اإدارة  وكرمت  بالدي«. 
تقديراً  �سماحة  كارول  الفنانة 
مل�سريتها الغنائية احلافلة بالعديد 

من الأعمال املميزة.

الريا�س  حفالت  مو�سم  اختتم 
باململكة العربية ال�سعودية لياليه 
اأحالم  امللكة  بتكرمي  الغنائية 
بليلة غنائية من نوع خا�ّس حتمل 
التي  العرب«،  فنانة  »ليلة  ا�سم 
اعتربتها اأحالم تكرمياً وت�رشيفاً 
والرتفيه  الثقافة  هيئة  من  لها 
املطربة  لتكون  باململكة، 

بليلة  تُكّرم  التي  الأوىل  العربية 
حفالت  �سمن  خا�سة  غنائية 
خالل  ومن  الريا�س،  مو�سم 

نواعم نك�سف كوالي�س احلفل.
الغنائية،  حفلتها  انتهاء  فور  و 
احتّل ها�ستاغ »ليلة فّنانة العرب 
لكونها  العاملي  الرتند  اأحالم« 
اأول مطربة عربية حتمل ا�سمها 

الريا�س  مو�سم  ليايل  اإحدى 
اأ�سخم  من  تُعّد  التي  الغنائية 
الأحداث الفنية عام 2019 وبداية 

عام 2020.
وكانت اأحالم قد ظهرت باأكرث من 
لوك �سمن احلفل، ووّجهت ر�سالة 
ة ل�سديقتها الإعالمية فجر  خا�سّ
ال�سعيد التي حر�ست على ح�سور 

من  تعافيها  على  لتهنئها  احلفل 
اأزمتها ال�سّحية التي تعّر�ست لها 

خالل ال�سهور املا�سية.
حمطات  �سا�سات  نقلت  وقد 
واخلليجية  املو�سيقية  روتانا 
و�سا�سة  اأي�ساً  كال�سيك  وروتانا 
احلفل  �سات«  �سي  بي  الـ«األ 

كاماًل م�ساء اأم�س.

الفيلم التون�شي »حورية« يفتتح الدورة 6 ملهرجان الإ�شكندرية للفيلم الق�شري

تكرمي الفنانة اأحالم يف اختتام مو�شم حفالت الريا�س
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اجلديدة   2021 كريتا  هيونداي 

فينيو  �أوفر  كرو�س  تد�شني  بعد 
تعمل هيوند�ي  �ل�شغرية موؤخر�ً، 
�للم�شات  و�شع  على  حالياً 
 SUV لأخرية باجليل �لقادم من�
مت  و�لتي  �ملدجمة،   2021 كريتا 
�ل�شينية يف  ن�شختها  �لك�شف عن 
معر�س �شنغهاي �ملا�شي كاجليل 
�جلديد من ix25. تك�شف �ل�شور 
كريتا  قدوم  عن  �لتج�ش�شية 
مع  كلياً  جديدة  بو�جهة   2021
من  م�شتعارة  ت�شميم  عنا�رص 
�لأكرب  وبالي�شايد  �لأ�شغر  فينيو 
�لذي  �ل�شخم  �ل�شبك  مثل  للغاية 

باأعاله،  هيوند�ي  �شعار  يحمل 
فيما يحيط به �ثنني من م�شابيح 
LED مع �أ�شو�ء نهارية باأعالها 

تعمل �أي�شاً ك�شار�ت �نعطاف.
�لقادمة  كريتا  تبدو  �جلانب،  من 
مع  �حلايل  �جليل  من  �أطول 
�ل�شيء  بع�س  مربعة  رفارف 
وجود  مع  حالياً  �لد�ئرية  عك�س 
�إىل  �لألو�ن،  مزدوجة  عجالت 
�لعجالت  �أعلى  برز  جانب وجود 
�لطابع  بع�س  لي�شيف  �خللفية 
بكامل  �أ�شود  �لع�شلي مع �رصيط 
ملبة  مع  �خللفي  �لباب  عر�س 

توقف مدجمة به و�إعادة ت�شميم 
�لب�شاطة  من  مزيد  ت�شفي  كاملة 

للخلفية.
 ix25 فت�شري  �لد�خلية،  عن  �أما 
�شنغهاي  مبعر�س  د�شنت  �لتي 
قيادة  بلوحة   2021 كريتا  لقدوم 
مزدوجة �لألو�ن مع مقود جديد 
فينيو،  بطر�ز  �ملوجود  ي�شبه 
د�خلية  �شا�شة  وجود  بجانب 
�ملوجودة  ت�شبه  عمودية  مل�شية 
بجانب  تي�شال  طر�ز�ت  ببع�س 
 Blue Link نظام  ��شتخد�م 
للرتفيه �ملعلوماتي من هيوند�ي 

و�أنظمة  �ملزدوج  للمكيف  ودعم 
و�شعية  وتغيري  �ل�رصعة  تثبيت 
مع  كهربائياً  �لأمامية  �ملقاعد 

خيار فتحة �شقف.
تاأتي كريتا  �أن  هذ� ومن �ملتوقع 
2021 �جلديدة كلياً مع حمركات 
�لنبعاثات  قو�نني  مع  تتو�فق 
�شيت�شمن  ما  �جلديدة،  �لعاملية 
مع  لرت   1.5 بنزين  حمرك 
كما  �حلركة  ناقل  خيار�ت  بقاء 
�أو  يدوي  �رصعات  ب�شتة  هي 

�أوتوماتيكي.

روفر 2020 مبحرك 6 �سلندر جديد
جاكو�ر لند روفر طورت حمرك �شت �شلندر�ت م�شتقيمة جديد �شعة 3.0 لرت بتقنيات هجينة خفيفة، وقد د�شنته يف بد�ية �لعام يف روفر 

�شبورت HST بقوة 395 ح�شان وعزم دور�ن 550 نيوتن.مرت، و�لآن نرى هذ� �ملحرك يف روفر �لأكرب حجماً لعام 2020.
قوة �ملحرك يف روفر هي 355 ح�شان للن�شخة �لأ�شا�شية �أو 395 ح�شان لن�شخة HSE P400 �لأعلى �أد�ًء، و�لتي تت�شارع �إىل 96 كم\�س 
يف 5.9 ثانية فح�شب، ب�رصعة ق�شوى 209 كم\�س، مع �عتماده على �شاحن خارق 
“�شوبرت�شارجر” كهربائي لتح�شني �ل�شتجابة و�إق�شاء تاأخر ��شتجابة �لتريبو 
�ملذمومة. كما تاأتي روفر �جلديدة بجنوط 22 �إن�س، ويبد�أ �شعرها من 
 786،000( دولر  و209،500  �لأ�شا�شية  للن�شخة  دولر    90،900
�لأرقى.   SVAutobiography لن�شخة  ريال( 
ويقرتب �جليل �حلايل من روفر من نهاية عمره 
عقب تد�شينه يف �لن�شف �لثاين من 2012، ومن 
�ملتوقع �لك�شف عن جيل جديد كلياً يف 2020، 
بوزن �أخف بكثري بف�شل �لعتماد على من�شة 
كهربائية  ن�شخة  توفر  مع  �جلديدة،   MLA

بالكامل لحقاً.

بور�س بانامريا 2021 في�س ليفت تظهر لأول مرة 

من  �لثاين  �جليل   – نت  �ملربع 
تقدميه  مت  بانامري�  بور�س 
و�لآن  �أعو�م،  ثالثة  منذ  للعامل 
في�س  لإجر�ء  �ل�رصكة  ت�شتعد 
�ملحبوب،  �ملوديل  على  ليفت 

�أثناء  موؤخر�ً  ر�شده  مت  و�لذي 
�خللفية،  على  بتمويهات  �ختباره 
�شوئي  تخفي �رصيط  غالباً  و�لتي 
ي�شبه �مل�شتخدم يف ماكان  جديد 
ل  كوبيه.  كايني  �و  ليفت  في�س 
على  �لتغيري�ت  من  �لكثري  توجد 
ي�شري  ما  حتديد�ً،  �ل�شيارة  هذه 
مبكر  �ختباري  منوذج  كونها  �إىل 
ونتوقع  و2021   2020 لبانامري� 
�ملزيد من تعديالت �لت�شميم مع 

و�شول �ملوديل �لنهائي.
متنوع  بانامري�  جمال  �أن  ويُذكر 
�لتي  �لأ�شا�شية  �لن�شخة  من  ويبد�أ 

تعتمد على حمرك V6 تريبو �شعة 
وعزم  ح�شان   325 بقوة  لرت   2.9
وفوقها  نيوتن.مرت،   450 دور�ن 
حمرك  ت�شتخدم  �لتي   S ن�شخة 
لرت   2.9 �شعة  مزدودج  تريبو   V6
بقوة 434 ح�شان وعزم دور�ن 550 
 GTS لن�شخة  وننتقل  نيوتن.مرت. 
تريبو   V8 حمرك  على  �ملعتمدة 
 454 بقوة  لرت   4.0 �شعة  مزدوج 
دور�ن 620 ح�شان،  ح�شان وعزم 
مبحرك  تريبو  بانامري�  ن�شخة  ثم 
V8 بقوة 542 ح�شان وعزم دور�ن 
بانامري�  وتتوفر  نيوتن.مرت.   770

بن�شخني هجينتني بالقاب�س كذلك، 
�إجمالية  بقوة  هايربد   E �لأوىل 
 700 دور�ن  وعزم  ح�شان   456
هايربد   S E و�لثانية  نيوتن.مرت، 
دور�ن  وعزم  ح�شان   671 بقوة 
850 نيوتن.مرت، ما ي�شمح لل�شيارة 
بالت�شارع �إىل 100 كم\�س يف 3.4 
ثانية فح�شب ب�رصعة ق�شوى 310 
��شتمر�ر  �ملتوقع  من  كم\�س. 
بانامري�  يف  هي  كما  �ملحركات 
تعديالت  مع  ولكن  ليفت  في�س 
و�إطالة  �لأد�ء  لتح�شني  �شغرية 

مدى �ل�شري للموديالت �لهجينة.

باإنتاج  "مر�سيد�س" تبداأ 
ال�سامتة" "�سيارتها 

رام تطور بيك اب بتكلفة معقولة 
�ستناف�س فورد رينجر

�أنها  مر�شيد�س  �رصكة  �أعلنت 
ل�شيارة  �لتجاري  بالإنتاج  بد�أت 
مدينة  يف  �لكهربائية   "EQ"
هذه  و�شتاأتي  �لأملانية  برمين 
ل  كهربائية  مبحركات  �ل�شيارة 
ت�شدر �أي �شجيج تقريبا، ما دفع 
بـ"�ل�شيارة  ت�شميتها  �إىل  �خلرب�ء 
قدر  �أكرب  �شتوفر  �لتي  �ل�شامتة" 
و�ل�شتمتاع  للركاب  �لر�حة  من 
ظاهرة  من  وتقلل  بالقيادة، 
يعاين  بات  �لتي  �ل�شمعي  �لتلوث 
�لكربى  �ملدن  �شكان  �أغلب  منه 
و�شتتميز  بال�شكان.   و�ملكتظة 
�حلديد  من  م�شنوع  �أنيق  بهيكل 
بهياكل  �شبيه  و�لألومينيوم، 
�أنتجتها  �لتي   "GLC" �شيار�ت 
�لأخريين،  �لعامني  مر�شيد�س يف 
بطول 474 �شم، وعر�س 188 �شم، 
مبحاور  مزود  �شم،   162 و�رتفاع 

عجالت تبعد عن بع�شها 287 �شم، 
و�شندوق �أمتعة خلفي ب�شعة 500 
لرت. و�شتزود مبحركني كهربائيني 
على  قادرين  ح�شانا،   480 بعزم 
 100 �إىل   0 من  ت�شارعها  زيادة 
كلم/�شاعة يف غ�شون 5.1 ثانية، 
 180 �رصعة  �إىل  بها  و�لو�شول 
تكفيها  وبطاريات  كلم/�شاعة، 
لتقطع م�شافة 470 كلم بال�شحنة 

�لو�حدة.
�لأنظمة  باأحدث  و�شتاأتي 
 ،"MBUX" لتكنولوجية، كنظام�
باللم�س  تعمالن  وب�شا�شتني 
مبقا�س 10.25 بو�شة، بالإ�شافة 
يف  �لهو�ء  لتنقية  �أنظمة  �إىل 
�إلكرتونية  و�أنظمة  �لقيادة،  قمرة 
بال�رصعة  للتحكم  متطورة 

و�حلركة على �لطرقات.

طر�ز  �شوى  حالياً  ر�م  توفر  ل 
�لتي  �ب  �لبيك  بفئة   2020  1500
تاأتي ب�شعر �أقل من 30،000 بفارق 
طفيف، ولكن يبدو �أن هذ� �شيتغري 
نية  مع  �لقريب  �مل�شتقبل  يف 
�ب  بيك  طرح  �لأمريكية  �لعالمة 
م�شتوى  عند  تبد�أ  باأ�شعار  جديدة 

20،000 دولر 
كر�ي�شلر  فيات  مدير  �رصح 
مانلي،  مايك  موؤخر�ً،  �لتنفيذي 
�ب  �لبيك  �شيار�ت  �شانعة  �أن 
�ب  بيك  �شنع  تنوي  �لأمريكية 
�أ�شفل جيب  متو�شطة جديدة تقع 
للطرق  �ملخ�ش�شة  غالديتور 
�شمن  �ل�شعر  حيث  من  �لوعرة 
تعمل  حيث  �ملجموعة،  طر�ز�ت 
من�شة  تطوير  على  حالياً  ر�م 

متو�شطة  �ب  بيك  تنا�شب  جديدة 
ما  وهو  لالأعمال،  خم�ش�شة 
�لنمو  على  �لعالمة  ي�شاعد  �شوف 
و�ملناف�شة ب�شكل �أقوى لحقاً، مع 
كفاءة  �أعلى  حتقيق  على  �لرتكيز 

ممكنة من حيث �لتكلفة.
�أن ر�م تعمل  هذ� وي�شري ذلك �إىل 
�ملتو�شطة  �ب  �لبيك  تطوير  على 
ممكن  وقت  �أقرب  يف  �جلديدة 
طر�ز�ت  يف  �لفجوة  م�شكل  حلل 
�رصيحة  د�خل  باملناف�شة  �ل�رصكة 
�أنها  خا�شة  �ب،  �لبيك  �شيار�ت 
�شتكون خمتلف كلياً عن �لطر�ز�ت 
�ملتاحة حالياً، دون �لتاأثري على ر�م 
1500، لتناف�س �لبيك �ب �جلديدة 
من  وكانيون  كولور�دو  طر�ز�ت 

جرن�ل موتورز وفورد رينجر.

ن�سخة مميزة من �سيارة 
"Focus" ال�سهرية

منوذج  "فورد"  �رصكة  �أطلقت 
�شيار�ت  من  �جلديد   "ST  "
�لتي تعترب و�حدة من   ،"Focus"
�أف�شل �ل�شيار�ت �لعائلية، و�أكرثها 

رو�جا يف �لعامل.
 "ST" من  �لأخري  �لنموذج  وجاء 
مزود  �أنيق،  هات�شباك  بهيكل 
وفتحات   ،LED مب�شابيح 
�ل�شيارة روح  هو�ئية كبرية، تعطي 

�ملركبات �لريا�شية.
فزودت  �ل�شيارة  هذه  قمرة  �أما 
مبقاعد "Recaro" مريحة تت�شع 
مميز،  ريا�شي  ومقود  ركاب،   5 لـ 
و�أحدث �أنظمة �ملولتيميديا، �لتي 
ميكن �لتحكم بها عرب �أزر�ر و�جهة 
�ملتطورة  �ل�شا�شة  �أو  �لقيادة، 
يف  �ملثبتة  باللم�س  تعمل  �لتي 

منت�شفها.
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�شوين ت�شهد تراجع جديد 
يف عدد الوحدات التي مت 

�شحنها من الهواتف الذكية
تخترب �رشكة �سوين تراجع ملحوظ يف 
مبيعات الهواتف الذكية منذ عام 2014، 
وي�ستمر هذا الرتاجع حتى الربع الأول 
من 2019 الذي �سهد تراجع جديد يف 
الهواتف  من  املباعة  الوحدات  عدد 
مبيعات  ال�رشكة  �سجلت  حيث  الذكية 

1.1 مليون وحدة فقط.
الأوىل  �سوين  �رشكة  توقعات  رغم 
وحدة  مليون   10 اإىل  ت�سل  ملبيعات 
مع اإنتهاء الربع الأول من 2019 خالل 
تراجعت  ال�رشكة  اأن  اإل  �سهر مار�س، 
�سهر  مرور  بعد  التوقعات  هذه  عن 
مليون   9 اإىل  توقعاتها  لتقل�س  فقط 
ومن ثم 7 مليون وحدة فقط، ومن ثم 
 6.5 ال�رشكة حتى  توقعات  اإنخف�ست 

مليون وحدة يف �سهر يناير.
الأول  الإنخفا�س  �سوين  �سجلت  ولقد 
خالل  الذكية  الهواتف  مبيعات  يف 
ت�سل  مبيعات  حققت  حيث   ،2014
خالل  فقط  وحدة  مليون   40 اإىل 
الإنخفا�س  اأ�ستمر  كما  العام  هذا 
حيث   ،2018 خالل  �سوين  مبيعات  يف 
�سهري  بني  ال�رشكة  مبيعات  و�سلت 
اإىل 2 مليون وحدة، ثم  مار�س ويونيو 
انخف�ست اإىل 1.6 مليون وحدة خالل 
 ،2018 اأكتوبر  حتى  الالحقة  الأ�سهر 
يف  ب�سيطة  بن�سبة  ارتفعت  ثم  ومن 
نهاية 2018 حيث مت �سحن 1.8 مليون 

من هواتف �سوين.
وخالل الربع الأخري  من العام املا�سي  

جديد  من  �سوين  مبيعات  انخف�ست 
وحدة  مليون   1.1 �سحن  اإىل  لت�سل 
اأدى  مما  الذكية،  هواتفها  من  فقط 
اإىل خ�سائر يف ق�سم الهاتف يف �رشكة 
دولر،  مليون   869 اإىل  و�سلت  �سوين 
هذه  معاجلة  ال�رشكة  حاولت  حيث 
للموظفني  ت�رشيح  بعمليات  اخل�سائر 
خف�س  بهدف  الأخرية  الفرتة  يف 
اإرتفاع  من  واحلد  الت�سغيل  نفقات 

اخل�سائر.
يذكر اأن �سوين تتوقع اأن ت�سل مبيعات 
هواتفها الذكية اإىل 5 مليون وحدة من 
نرتقب  لذا   ،2020 مار�س  وحتى  الآن 
تطورات ق�سم الهاتف يف �رشكة �سوين 

خالل الفرتة القادمة.

اأ�سار تقرير ن�رش من وول �سرتيت 
جتري  اإنتل  اأن  اإىل  موؤخراً 
لبيع  احلايل  الوقت  حمادثات يف 
رقاقات  بتطوير  اخلا�س  الق�سم 
خالل  اأعلنت  اأن  بعد  املودم 
الفرتة ال�سابقة عن قرارها بوقف 

.5G تطوير رقاقات مودم
عن  موؤخراً  اإنتل  اإعالن  بعد 
تطوير  مناف�سة  من  خروجها 

�رشكة  وحتول   5G مودم  �رشائح 
من  كوالكوم  مع  للتعاون  ابل 
يك�سف  تقرير  ن�رش  جديد، 
�رشكة  يف  جديدة  تطورات  عن 
اإنتل  بدء  اإىل  اأ�سري  حيث  اإنتل، 
تطوير  ق�سم  لبيع  حمادثات 

رقاقات املودم.
ولقد اأ�سار التقرير اإىل اأن �رشكة 
ال�رشكات  من  واحدة  هي  ابل 

هذا  على  لالإ�ستحواذ  املر�سحة 
هذه  اأن  اإل  اإنتل،  من  الق�سم 
ب�سكل  تاأكيدها  يتم  التفا�سيل مل 
كما  الراهن،  الوقت  يف  ر�سمي 
قد  ابل  اأن  اإىل  التقرير  اأ�سار 
لدعم  اخلطوة  هذه  اإتخذت 
 5G  iPhone هاتف  اإطالق 

ب�سكل اأ�رشع.
اإنتل  اأن  على  التقرير  اأكد  اأي�ساً 

نتائج  عن  لالإعالن  طريقها  يف 
املحادثات التي اأجريت حول بيع 
ق�سم تطوير املودم، لتك�سف عن 
بالإ�ستحواذ  قامت  التي  ال�رشكة 
كانت  اإذا  وما  الق�سم،  هذا  على 
ل�سالح  بالفعل  اإنتهت  ال�سفقة 
اأن  اأو  ابل،  التكنولوجيا  عمالق 
الإ�ستحواذ  �سفقة  اأنهت  اإنتل 

ل�سالح طرف جديد.

تقرير وول �شرتيت ي�شري اإىل خطط اإنتل 
لبيع ق�شم رقاقات املودم

تعرف على اأ�شرع الهواتف اأداء يف العامل
 »Antutu« موقع  ن�رش 
اأداء  بتقييم  املتخ�س�س 
قائمة  الذكية  الأجهزة 
جديدة بالهواتف التي اأبدت 
مع  التعامل  يف  �رشعة  اأكرب 

البيانات.
جاء  القائمة،  راأ�س  ويف 
اإنتاج  من   »9  Mi« هاتف 
ح�سل  والذي   ،»Xiaomi«
�سمن  نقطة   849  371 على 
 ،»Antutu« ت�سنيفات 
مبعالج  واملزود 
 »855  Snapdragon«
 12 ع�سوائي  و�سول  وذاكرة 

جيغابايت.
 »Pro GT Z5« وحل هاتف
ثانيا من »Lenovo«، والذي 

الهاتف  معالج  بنف�س  جاء 
الو�سول  ذاكرة  ونف�س  الأول 
الع�سوائي، وح�سل على 353 
ت�سنيفات  يف  نقطة   469
املرتبة  اأما  املوقع، 
هاتف  فاحتلها  الثالثة 
 Nubia Red Magic«
مبعالج  املزود   ،»Mars
 ،»845  Snapdragon«
والذي ح�سل على 320 763 
القائمة  �سملت  كما  نقطة، 
املميزة  الهواتف  من  عددا 
 Huawei Mate« :اأبرزها
 »Honor V20»و »Pro 20
 »X 20 Huawei Mate»و
 »2  Honor Magic»و
 »ASUS ROG Phone»و

 Xiaomi Black»و
 Xiaomi»و  »Shark
اأن  يذكر   .»Pro  8  Mi
احتل  الذي   »9  Mi« هاتف 
واأطلقته  الت�سنيف،  �سدارة 
يف  للمناف�سة   »Xiaomi«

ال�سوق الأوروبية، مزود اأي�سا 
اأف�سل كامريات  بكامريا من 
بدقة  العامل،  يف  الهواتف 
ميغابيك�سل،   )12+16+48(
اأما اأ�سعار ن�سخه فترتاوح ما 

بني 449 و499 يورو.

في�س بوك 

عر�ض امل�شاركات وفقًا لتف�شيالت 
امل�شتخدم    

ترتيب  طريقة  بوك  في�س  �سبكة  طورت 
على  الأخبار«  »اآخر  م�ساركات  عر�س 
بيانات  لتحليل  وفقاً  امل�ستخدم  �سفحة 
امل�سح االذي جتريه ال�سبكة مل�ستخدميها 

ملعرفة تف�سيالت امل�ستخدم.
اإن  بيان  يف  بوك  في�س  �سبكة  وذكرت 
واأ�سدقاء  اأ�رشة  اأفراد  من  امل�ساركات 
الإخبارية  واملقالت  امل�ستخدم 
ال�سفحات  على  املن�سورة  والفيديوهات 
يف  �ستظهر  امل�ستخدم  يتابعها  التي 

مقدمة ال�سفحة.
كوم«  دوت  نت  »�سي  موقع  واأ�سار 

تف�سيالت  اأن حتليل وحتديد  اإىل  التكنولوجيا  مو�سوعات  املتخ�س�س يف 
يق�سيه  الذي  الوقت  كم  اإىل  ولي�س  كيفية  معايري  اإىل  ي�ستند  امل�ستخدم 

امل�ستخدم على �سبكة التوا�سل الجتماعي.
كما ير�سد امل�سح بيانات امل�ستخدم، تف�سيالت وتعليقاته وما يعيد ن�رشه 
اأ�سدقائه الذين يتم ت�سنيفهم  على ح�سابه بالإ�سافة اإىل مدى تفاعله مع 
باعتبارهم الأ�سدقاء املقربني وكذلك عدد الأ�سدقاء امل�سرتكني بني كل 

م�ستخدمني اثنني.
كما تتابع لوغاريتمات التنبوؤ بتف�سيالت امل�ستخدمني على موقع في�س بوك 
اأ�سحاب ال�سور ايل يتم اإ�سافة »اإ�سارة اإىل �سورة« لهم يف ال�سور امل�سرتكة 
والأ�سدقاء الذين يتفاعلون اأو يعلقون على نف�س ال�سورة اأو الأ�سدقاء الذين 

يراجعون نف�س الأماكن.
بتف�سيالت  التنبوؤ  منوذج  بتحديث  �ستقوم  اأنها  اإىل  بوك  في�س  واأ�سارت 
بالن�سبة  �سواء  تف�سيالته،  يف  تغيري  اأي  لر�سد  با�ستمرار  امل�ستخدم 

لالأ�سخا�س اأو لل�سفحات.

»Intel« تطلق جمموعة من 
معاجلات اجليل التا�شع املتطورة

عن  موؤخرا   »Intel« �رشكة  ك�سفت 
اجليل  معاجلات  من  جديدة  جمموعة 
املكتبية  للحوا�سب  طورتها  التا�سع، 
 ،»Intel« واملحمولة وتبعا للخرباء يف
لتنا�سب  طورت  املعاجلات  هذه  فاإن 
�رشيعا  اأداء  تتطلب  التي  احلوا�سب 
املخ�س�سة  كاحلوا�سب  البيانات،  مع 
ملحبي األعاب الفيديو، وتلك التي يعمل 
التقنيات  وبف�سل  امل�سممون،  عليها 
�ستكون  عليها،  اأدخلت  التي  اجلديدة 
التي  املعاجلات  من   %33 بنحو  اأ�رشع 

ظهرت يف العامني الأخريين.
ومن اأبرز املعاجلات التي ا�ستعر�ستها 
-Intel Core i9« معالج  ال�رشكة، 

يعمل  والذي  النوى،  ثماين   »9900HK
عند  غيغاهريتز،   5 اإىل  ي�سل  برتدد 
 ،»Turbo Boost« مبيزة  تن�سيطه 

معاجلات  ت�سهده  مل  اأداء  ليعطي 
احلوا�سب من قبل.

اأن ي�سبح هذا املعالج  ومن املفرت�س 
يف  ا�ستخداما  املعاجلات  اأكرث  من 
على  قادر  لأنه  الألعاب،  حوا�سب 
التعامل مع ال�سور والفيديوهات عالية 
ك�سفت  كما  جدا  كبرية  ب�رشعة  الدقة 
 Core« معالج  تطوير  عن   »Intel«
i7« جديد �سدا�سي النوى، برتدد ي�سل 
 Core« ومعالج  غيغاهريتز،   4.6 اإىل 
i5« رباعي النوى، برتدد ي�سل اإىل 4.3 

غيغاهريتز.
وجميع هذه املعاجلات تدعم رقاقات 
 ،»DDR4« الع�سوائي  الو�سول  ذاكرة 
 Optane« تقنيات  مع  والعمل 
�رشعة  لتوفري   ،»Memory H10

كبرية جدا يف التعامل مع البيانات.

»Lеnovo« تك�شف عن
 اأقوى هواتفها

هاتفها  عن   »Lеnovo« �رشكة  ك�سفت 
جاء  الذي   ،»Pro  Z6« اجلديد 
اأف�سل  من  واحدا  جتعله  مبوا�سفات 

الهواتف الذكية يف الأ�سواق.
و�سيطرح هذا الهاتف بعدة ن�سخ، جميعها 
مبقا�س   »AMOLED« ب�سا�سة  زودت 
3.39 بو�سة، ودقة عر�س )1080/2340( 
فيها  اأدمج  كما   ،9:19 واأبعاد  بيك�سل، 
بتقنية  مزود  الأ�سابع  لب�سمات  ما�سح 
»Huiding« ليكون قادرا على فك قفل 

ال�سا�سة يف غ�سون 0.13 ثانية فقط.
مبعالج  الهواتف  هذه  زودت  كما 
من  الأحدث   »855  Snapdragon«
ب�سعة  وبطارية   ،»Qualcomm«
اأ�سا�سية  وكامريا  اأمبري،  ميللي   4000
 )2+8+16+48( بدقة  العد�سات  رباعية 
 Hypеr« بتقنيات  تعمل  ميغابيك�سل، 
 32 بدقة  اأمامية  وكامريا   ،»Vidеo
على  التعرف  على  قادرة  ميغابيك�سل، 

الوجوه.
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امللف الليبي يف قلب االهتمامات

وزير اخلارجية الإماراتي 
اليوم باجلزائر 

والتعاون  اخلارجية  ال�ش�ؤون  وزير  يق�م   
املتحدة,  العربية  الإمارات  لدولة  الدويل 
الي�م  نهيان,  اآل  زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ 
اجلزائر,  اإىل  عمل  بزيارة   الثنني,  
ال�ش�ؤون  وزير  مع  حمادثات  خاللها  يجري 
اخلارجية, �شربي ب�قدوم, ح�شب ما اأفاد به 

اأم�س الأحد بيان ل�زارة اخلارجية.

فيديو م�سرب يحرج 
ترامب!

اأمريكية,  اإعالم  و�شائل  ن�رشته  فيدي�  ك�شف 
اإقالة �شفرية  الرئي�س دونالد ترامب, طلب  اأن 
ي�فان�فيت�س,  ماري  اأوكرانيا,  لدى  وا�شنطن 
وجاء الفيدي� امل�رشب خالل ع�شاء ملتربعني 
يف اإطار احلملة النتخابية يف اأبريل 2018 يف 
ليف  الإعالم  ل��شائل  وك�شفه  الفنادق,  اأحد 
املحامي  ج�لياين  رودي  �رشيك  بارنا�س, 
ال�شخ�شي لرتامب. ويق�ل ترامب يف الت�شجيل 
اأحد  يبدو  ما  على  منها!«, خماطبا  »تخل�ش�ا 
م�شاعديه على مائدة ع�شاء, م�شيفا: »اأخرجها 
هل  اأخرجها,  غدا,  اأخرجها  يهمني,  ل  غدا, 
ما  �شحة  الفيدي�  ذلك«وي�ؤكد  اإفعل  ت�افق؟ 
قالته ال�شفرية يف وقت �شابق, اأن ترامب �شعى 
لإزاحتها من من�شبها, واأجرب وزارة اخلارجية 

الأمريكية على فعل ذلك.
ي�شفي مزيدا من امل�شداقية  الفيدي�  اأن  كما 
على ال�شهادة التي اأدلت بها ي�فان�فيت�س �شد 

ترامب اأمام جمل�س الن�اب.

يف الغرب اجلزائري

جازي تكافئ  اأف�سل جتار 
اجلملة ونقاط البيع 

بعد منطقة اجلزائرالعا�شمة , جاء دور جتار 
اجلملة ونقاط البيع  يف غرب البالد ملكافاأتهم 
اأقيم  حفل  ذلك خالل  و  املتميز  اأدائهم  على 
فنادق  اأحد   يف  �رشفهم  على  اخلمي�س  م�شاء 
اإطارات  من  عدد  بح�ش�ر  ال�هران  مدينة 
هذه  تاأتي  التجاريني.  و�رشكاءها  جازي 
اأ�شهر من اطالق م�شابقة  املكافاأة بعد ثالثة 
التحدي الكبري الذي �شماللعديد من ال�ليات 
 , ال�شلف   , م�شتغامن   , وهران  مثل   الغربية 
والتي  وتي�شم�شيلت  تيارت   , غليزان   , مع�شكر 
والتقرب  املبيعات  حركية  تعزيز  هدفها  كان 
امل�شابقة  هذه  �شمحت  الزبائن.  من  اأكرث 
من  جتاريني  �رشكاء  ثمانية  بربوز  ال�شخمة 
بينهم �شبع نقاط بيع مت تكرميهم بهدايا ذات 
قيمة كبرية. حيث مت تقدمي �شيارة من عالمة 
نارية ورحلتني  واأربعة دراجات  ف�لك�س واجن 
�شياحيتني وعمرة للفائزين الذين حر�ش�ا على 
على  جلازي  وامتنانهم  �شكرهم  عن  التعبري 

ن�عية ومتانة ال�رشاكة بني الطرفني.
التزام  على  جازي  م�ش�ؤول�  جانبهم,اأكد  من 
من  املزيد  لكت�شاب  اأكرث  بالعمل  ال�رشكة 
احل�ش�س يف ال�ش�ق ال�طنية والتكيف مع البيئة 
الزبائن  خدمة  ه�  وحيد  بهدف  التناف�شية 

احلاليني وامل�شتقبليني قدر الإمكان.

م.�س

ا�شتندت ال�شحيفة يف معل�ماتها 
م�ش�ؤولني  ت�رشيحات  على 
لكنها  لها,  حتدث�ا  اإ�رشائيليني 
مل تف�شح عن اأ�شمائهم, وقالت 
ن�رشتها  التي  املعل�مات  اإن 
عن  جديدة  تفا�شيل  متثل 

اخلطة, وتت�شمن: 
حتديد فرتة حت�شريية انطالقاً 
باأن  اأمريكية  قناعة  »من 
حمم�د  الفل�شطيني  الرئي�س 
لكن  تنفيذها,  �شريف�س  عبا�س 
رمبا يقبلها خليفته«, وفق ق�ل 

ال�شحيفة.
لتنفيذ  التح�شري  فرتة  خالل 
ال�شفقة �شيتم جتميد البناء يف 
ت�شيطر  التي  كل املنطقة »ج«, 
اأن  يعني  ما  اإ�رشائيل,  عليها 
م�ا�شلة  اإ�رشائيل  باإمكان 

داخل  ال�شتيطاين  الن�شاط 
دون  القائمة  امل�شت�طنات 

ت��شيعها.
اإقامة  القرن«  »�شفقة  تقرتح 
م�شاحة  على  فل�شطينية  دولة 
الغربية,  ال�شفة  من   %70
عا�شمتها  تك�ن  اأن  ميكن 
�رشقي  �شمال  »�شعفاط«  بلدة 

القد�س.
 15 على  اخلطة  تُبقي 
حتت  معزولة  م�شت�طنة 
ال�شيادة الإ�رشائيلية, رغم عدم 
لهذه  جغرايف  ت�ا�شل  وج�د 

امل�شت�طنات مع اإ�رشائيل.
القد�س  مدينة  على  الإبقاء 
املحتلة حتت »�شيادة اإ�رشائيل«, 

القد�شي  احلرم  ذلك  يف  مبا 
املقد�شة  والأماكن  ال�رشيف, 
بني  م�شرتك  ب�شكل  تُدار  التي 

اإ�رشائيل والفل�شطينيني.
تق�شيم  على  اخلطة  تن�س  ل 
�شيح�شل  لكن  القد�س, 
ه�  ما  كل  على  الفل�شطيني�ن 
الف�شل  جدار  حدود  خارج 
املقد�شة,  باملدينة  املحيط 

بح�شب ال�شحيفة. 
مليار   50 ال�شفقة  تقرتح 
يف  امل�رشوعات  لتم�يل  دولر 
لإقامة  املخ�ش�شة  املناطق 

الدولة الفل�شطينية.
م�شادر  فاإن  ال�شحيفة  بح�شب 
مقربة للبيت الأبي�س قالت »اإن 
ال�شع�دي حممد بن  العهد  ويل 
اآخرين  �شمن  �شيك�ن  �شلمان 
باخلليج تعّهدوا اأمام الأمريكيني 

بت�فري املبلغ املطل�ب«.

ال�سعودية �ستمولها ب50 مليار دوالر

 تفا�سيل جديدة عن
 "�سفقة القرن امل�سوؤومة"

مع�سكر

�سباب الربايجية يغلقون مبنى تعاونية احلبوب 
تب�سة

تراجع »حم�سو�س« لتهريب ال�سلع

من  الع�رشات  ام�س  �شبيحة  اأقدم 
م�اطني قرية زب�جة التابعة لبلدية 
ولية  عا�شمة  غرب  الرتك  عني 
الب�يرة على �شن حركة احتجاجية 
بغلق  خاللها   قام�ا  عارمة 
ال�طني رقم 05 باحلجارة  الطريق 
املرور  حركة  وجه  يف  واملتاري�س 
ا�شتمر  اختناقا رهيبا  التي �شهدت 
ملطالبة  وهذا   , ط�يلة  ل�شاعات 
املعنية  واجلهات  ال�شلطات 
ال�شكنات  ت�زيع  يف  بالإ�رشاع 
م�شت�ى  على  اجلاهزة  الجتماعية 
ممثل�  اأكد  ال�شياق  ويف   , البلدية 
لي�مية  ت�رشيحات  يف  املحتجني 
النتظار  �شئم�ا  اأنهم   « ال��شط   «

وكافة ال�ع�د الكاذبة التي يتلق�نها 
 , الق�شية  هذه  ب�شاأن  مرة  كل  يف 
معربين عن قلقهم اأن ت�شهد عملية 
نف�س  امل�شتفيدين  اأ�شماء  انتقاء 
التي  الفارطة  العملية  �شيناري� 
ح�ت 25 وحدة �شكنية ا�شتفاد منها 
البلدية  اإقليم  خارج  من  اأ�شخا�س 
وقتها  يف  طع�ن  تقدميهم  رغم 
لكن ل �شيء تغري ح�شبهم , ونا�شد 
باملنا�شبة حمدث�نا جميع اجلهات 
ال�شتجابة  يف  الإ�رشاع  املعنية 
ومنح  امل�رشوعة  ملطالبهم 
حماباة  دون  مل�شتحقيها  ال�شكنات 

وطرق ملت�ية على حد تعبريهم .
 اأح�سن مرزوق

البويرة

ال�سكن يخرج �سكان زبوجة اإىل ال�سارع

قالت �سحيفة »يديعوت اأحرونوت« العربية، اأم�س االأحد، اإن »�سفقة القرن« االأمريكية �ست�سمل »فرتة 
حت�سري« مدتها 4 �سنوات، واإنها تن�س على اإقامة »دولة فل�سطينية منزوعة ال�سيادة«. 

حدوثُة ِم�سريُة!    
ي�سني بوغازي

يتنازُل عن حلمِه! وقد  ركبُه اول مرة , ِعندما 
خرج فاراَ من بلدِه , يتنازٌل عن مقارعة نظاماَ 
ع�شكريا بالغا يف بط�شِه كما قال هٌ�اول مرِة!

ما  رمي  اأنه    , احلكاية  وحم�شلة   يتنازٌل 
ان  ميكنٌه  ثائر  قائد  حلم   انه  ي�ما  �شدق 
يعيد دولة  بت�ا�شل اجتماعِي , يريد متاما 

بلُد قامت فيها  وللتذكري فان   , كما اخذت 
ث�رة ما �شْمي ربيعا عربيا , ثم  اإذ  هي ث�رة  
ع�شكريا  انقالبا  �شمي  فيما  قامت  اخرى 
ط�يال  بعدهما  اختلطت  كثرية  ا�شياء  وان 
وق�ى  وخمابرات  مبعار�شات  اإذارتبطت   .
اأجنبية!؟ ثم  ادينت باأحكام ج�رية وحماكم 
منتخب  ورئي�س  ودماء  وبقتلى  ع�شكرية 
اخرى  ,وا�شياء  ق�شبانه  بني  حتفه  يلقى 
وفنانني  مثقفني  اقامه  كا�شطفاف   غريبة 
�شد نظاما ا�شالميا  جاء بانتخابات  ل�شالح 
نف�شه  رقى  ثم  بداأ جرنال   حكم ع�شكري  

مرة  اول  بدا  وقد  ماري�شال,  اىل  بنف�شه 
عاطفيا اىل اق�شى  �ش�اطئ العاطفة , لكنه 
ما لبث ان اظهر �رشا�شة  و�شط�ة يف ادارته 
�شمن جتارب  القل  على  مثيال  لها  ير  ,مل 
عربية حديثة . رمبا رئي�شا  ع�شكريا  جاء 
م�رش, قد اختلف فيه  طرفان  , فاحدهما  
,وبينهما  يراه جمرما  ,والآخر   منقذا  يراه 
اىل  ترقى  كعادتها   م�رشية  ا�شياء  تظل 
, تداعب الفق  كق��س قزح  حدوثة مثرية 

وتلقى ظالل وحده التاريخ  يفهمها.
و�شاب  مقاول  فنان  ,ه�  حلمه  عن  يتنازل 

م�رشي   نظام  اح�شان  يف  ارمتي  لطاملا 
خلف  من  نف�شه   فلقى   , فجاأة  عار�شه  ثم 
قائدا  جلم�ع   اجتماعيا   ت�ا�شال  �شا�شات 
و�ش�ارع  �شاحات  اىل  امره  على  تنطلق  
وامكنة , جم�عا تريد ا�شقاط رئي�س  رمبا 
على بقايا جتربة من  ف��شى خالقة  تلك 
التي  اطلقت  ما �شمي  ربيعا عربيا يف اربع 
دول عربية , ما تزال اىل الن  حتت �شغف 
مرحلني  وط�ابري  الت�رشد  وبرد  الرغيف 

�ش�ب خيام المم املتحدة .
رمبا    , اجلديد  امل�رشي  على  حممد  ه� 

يتطابق ا�شمه وحممد على امل�رشي القدمي 
ان   اما  �شدفة   حم�س  اأهي  ادري  ول   ,
ان  الكيد  .لكن  ال�شدفة  خارج  اآخر  ا�شياء 
حممد على اجلديد قد �شلم م�شعله اخريا 
وان�شحب , بعد ف�شل ث�رته التي دعي اليها 
يف ذكري ث�رة اوىل , فال احد  ا�شتجاب ملا  
املقابل  يف  من�ذجا  اعطى  اليه!لكنه  دعي 
ثقافة   الن�شحاب  بان  جميعا  للم�رشيني 
مهما   , ف�شل  بقايا  على   تاأتي  �رشوري 
كان ن�عه او جن�شه , فالبقاء قيد  اخلطايا 

الوىل جرم عظيم .

روؤى 

�شباب  قرية  اأم�س  نهار  اأقدم 
لدائرة  الربايجة  بالغمري  التابعة 
املحمدية مبع�شكر  على غلق املبنى 
والبق�ل  احلب�ب  لتعاونية  الرئي�شي 
احد  ميتلكها  التي   « اجلافة  »ك�فيد 
على  ت�ظيف  اخل�ا�س  احتجاجا 
.  هذا  الإقليم  خارج  من  �شباب 
وخروج  ول�ج  املحتجني  منع  وقد 
ال�شلطات  وطالب�ا  ال�شاحنات 
ت�ظيف  ل�شمان  بالتدخل  ال�لئية 

البطالة  يعان�ن  الذين  املنطقة  اأبناء 
اخلانقة بفعل غياب فر�س العمل يف 
من  �شباب  ت�ظيف  مت  الذي  ال�قت 
الإقليم وهم  م�دعني ملفاتهم  خارج 
 , الت�شغيل  مديرية  م�شت�ى  على 
من  �شباب  مع  التعاقد  اأن  م�ؤكدين 
خا�شة  لهم  اإهانة  يعد  الإقليم  خارج 
حتتاج  ن�عية  منا�شب  لي�شت  واأنها 
اإىل  م�شت�ى درا�شي  اأو خربة تقنية .
حممد بن ترار

اجله�ية  املديرية  �شجلت 
خالل  تب�شة  ب�لية  للجمارك 
»حم�ش��شا«  تراجعا   2019 �شنة 
يف تهريب خمتلف ال�شلع وامل�اد 
ما  ح�شب    ,2018 ب�شنة  مقارنة 
املدير  الأحد  اأم�س  به  اأفاد 
اليامني  الهيئة,  لهذه  اجله�ي 

حليمي.

على  امل�ش�ؤول  ذات  واأو�شح 
العاملي  بالي�م  الحتفال  هام�س 
للجمارك امل�شادف ل 26 جانفي 
من كل �شنة اأنه مت ت�شجيل 1.131 
التهريب  مبكافحة  تتعلق  ق�شية 
 2003 مقابل   2019 �شنة  خالل 
ق�شية �شنة 2018 اأي بن�شبة تراجع 

تعادل 43,53 باملائة.

اأفق

كمال رزيق..
يطول�س" "ما 

وداد احلاج

ت�رشيحات  مع  اإيجابيا  تفاعلت  ما  بقدر 
كنت  رزيق  كمال  الدكت�ر  التجارة   وزير 
جمعه  الذي  الجتماع  ك�الي�س  اأترقب 
م�شدر  من  و�شلني  القطاع,ما  باإطارات 
م�ث�ق ي�ؤكد اأن الرجل تنتظره معركة ت�شبه 
احلرب العاملية الثانية يف �رشا�شتها ,اأحد 
الإطارات كان يق�ل لزميله ب�ش�ت جه�ري 
و بدون م�اربة .."الراجل ما يط�ل�س" مبا 
اأنه لن ميكث ط�يال يف من�شبه ,العارف�ن 
بال�زير ي�ؤكدون اأنه من الن�ع الهادئ ولي�س 
من ه�اة املعارك الدونكي�ش�تية ,ما �رشح 
به ه� �ش�ء اأخ�رش تلقاه الرجل من اأعلى 
هرم ال�شلطة مبا اأنه ي�شند ظهره ملن ه� 

اأعلى منه
تبا�شري معركته  اأوىل  ننتظر �شاعات لرنى 
الرجل  �شيكتف  هل  و  احلليب  مافيا  مع 
الق�شايا  عن  مبعل  املعركة  هذه  بخ��س 
تغيري  من  اأ�شحابها  متكن  التي  الأخرى 
رمبا  و  مريديهم  تعيني  و  حك�مات 
من  املظلم  اجلانب  امل�شتقبل  �شيك�شف 
ال�شن�ات  طيلة  القطاع  ت�شيري  ملفات 

املا�شية
املدفع  وجه  يف  نف�شه  و�شع  رزيق  كمال 
وه� اأمام خيارين ل ثالث لهما ,اإما ن�رش 
مدى  اأي  ,فاإىل  �رشيع  ان�شحاب  اأو  مبني 
وه�  املعركة  هذه  يف  يذهب  اأن  ميكنه 
و  احليتان  اأن  غريه  من  اأكرث  يدرك  الذي 
اجلزائريني  اأرزاق  متت�س  التي  الغيالن 
عن  للدفاع  العدة  اأعدت  قد  و  ت�شكت  لن 

م�شاحلها.

حممية ببحرية فتزارة 
ومنطقة بو�سدرة بعنابة 

اإح�ساء اأكرث من 17 األف 
طري مهاجر 

مهاجر  طري  األف   17 من  اأكرث  اإح�شاء  مت 
فتزارة  ببحرية  �شنفا   15 من  اأكرث  ميثل�ن 
وامل�شطحات املائية ملنطقة ب��شدرة ب�لية 
عنابة خالل عملية الإح�شاء ال�شت�ية ال�شن�ية 
اخلا�شة مبراقبة تنقل ومن� الطي�ر املهاجرة, 
املحافظة  من  الأحد  الي�م  علم  ما  ح�شب 

املحلية للغابات.
و اأو�شح ذات امل�شدر اأنه »متت عملية اإح�شاء 

الطي�ر املهاجرة بعنابة يف اإطار 
ال�رشق  مبنطقة  اخلا�شة  ال�شاملة  العملية 

اجلزائري والتي م�شت املناطق الرطبة 
والطارف  عنابة  ل�ليات  الطبيعية  واحلظائر 

وقاملة و�شكيكدة اإ�شافة اإىل احلظرية 
ال�طنية بالقالة ) الطارف (, مردفا باأن عملية 

الإح�شاء ب�لية عنابة �شملت بحرية 
األف هكتار   13 م�شاحة  املرتبعة على  فتزارة 
اإ�شافة اإىل امل�شطحات املائية التي تزخر بها 
تقدر م�شاحتها بخم�س  التي  ب��شدرة  منطقة 

هكتارات من املياه الراكدة.
مقدمة  يف  تاأتي  الغابات  ملحافظة  وا�شتنادا 

اأن�اع الطي�ر املهاجرة التي متت 
�شمن  امل�شنفة  فتزارة  ببحرية  مراقبتها 
مت  بطة   8000 مبجم�ع  البط  رم�شار,  قائمة 
�شخرت  التي  العملية,  هذه  خالل  اإح�شاوؤها 

لها خمتلف ال��شائل املادية والب�رشية 
والتقنية ملحافظة الغابات.

اأم�س  وقع  كبري«  »عطب  اأدى 
لرواق  قناة  م�شت�ى  على  الأحد 
ت�شجيل  اإىل  »املاو«,  التح�يل 
باملاء  التزويد  يف  تذبذب 
بلدية   12 م�شت�ى  على  ال�رشوب 
ب�رشق وهران, ح�شب بيان ل�رشكة 

املاء والتطهري ب�هران »�شي�ر«.
م�ش�ؤولة  بلغ�ر,  اأمال  اأفادت  و 
الت�شال بنف�س ال�رشكة, اأن الأمر 
اأنه  مربزة  هام«,  »بعطب  يتعلق 
املدة  حتديد  املمكن  غري  من 
هذا  اإ�شالح  �شي�شتغرقها  التي 
العطب وع�دة التزويد باملاء يف 

البلديات املت�رشرة.
بلدية   12 التذبذب  �شيم�س  و 

�شيدي  غرار  على  وهران  �رشق 
بن يبقى, قديل, حا�شي مف�ش�خ, 
حا�شي  اجلري,  بئر  فريحة,  بن 
عني  عقبة,  بن  حا�شي  ب�نيف, 
�شيدي  احلجاج,  مر�شى  البية, 
و  تليالت  وادي  ال�شحمي, 

ب�فاطي�س.
كما اأفاد البيان اأن �رشكة »�شي�ر« 
�ش�ف »تغتنم« فر�شة هذا الت�قف 
التي  ال�شيانة,  اأ�شغال  ملبا�رشة 
القادم,  لل�شهر  مربجمة  كانت 
حت�شبا  املربجمة  تلك  وكذا 
وم��شم  الكرمي  رم�شان  ل�شهر 
ال�شطياف, لتفادي النقطاعات 

املربجمة من اأجل ال�شيانة.

وهران

»عطب كبري« يف قناة حتويل  املياه
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